
بغداد/ الزوراء:
امـس  األعـىل،  القضـاء  مجلـس  أعلـَن 
األربعـاء، عـن إصـدار أوامر قبـض بحق 
محافـظ صالح الدين السـابق ومجموعة 
موظفني، فيما نفى منشوراً بشأن تقديم 
قضـاة شـكوى دوليـة حول أحـداث اول 
أمـس الثالثاء.وذكر بيـان للمجلس تلقته 
”الزوراء“: أن ”محكمة التحقيق املختصة 
بنظر قضايـا النزاهة يف الرصافة أصدرت 
أوامـر قبض بحـق محافظ صـالح الدين 
السـابق ومجموعـة موظفـني اخريـن“.
وأضاف البيان أن ”أوامر القبض تأتي وفق 
احـكام املـادة 340 من قانـون العقوبات 
عن شبهات فسـاد ومخالفات يف مرشوع 
التطوير األمني ملحافظة صالح الدين“.يف 
غضون ذلـك، نفى مجلس القضاء االعىل، 

امـس األربعـاء، منشـوراً بشـأن تقديـم 
قضـاة شـكوى دوليـة حول أحـداث اول 
أمس الثالثاء.وذكر بيـان ملجلس القضاء 
”القضـاة  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  االعـىل 
واعضاء االدعاء العام املستمرين بالخدمة 
عىل وجه الخصوص، ملتزمني بما يفرضه 
عليهـم قانـون التنظيـم القضائـي مـن 
التزامـات وواجبات ومنهـا عدم الترصف 
باجتهـاد فـردي يف القضايـا التي تشـغل 
الـراي العام“.ونفـى املجلـس ”املنشـور 
املتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى 
امـام املحاكـم الدولية بخصـوص احداث 
يوم أمس الـ23 من آب الحايل“، مشريا اىل 
أن ”القضاء العراقي هو املختص والقادر 
عـىل التصـدي الي قضيـة وفـق القوانني 

العراقية النافذة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت وزارة الرتبية، موعد امتحانات 
السـادس  للصـف  الثانـي“  ”الـدور 
االعـدادي والصفـوف غـري املنتهيـة 
 2022  –  2021 الـدرايس  للعـام 
اصـدره  بيـان  يف  الـوزارة  .وقالـت 
املكتـب اإلعالمـي تلقته ”الـزوراء“: 
ان امتحانـات الـدور الثانـي للصـف 
السـادس اإلعدادي بفروعه كافة تبدأ 
يوم األربعـاء املوافق 21 / 9 / 2022 

، ولغايـة يوم الخميـس املوافق 29 / 
9 / 2022 .وأضافـت ، ان امتحانـات 
”الدور الثاني“ للصفوف غري املنتهية 
تبـدأ يوم األحد املوافق 4 / 9 / 2022 
، ولغاية يـوم األربعاء املوافق 14 / 9 
/ 2022 ، وملدة (عرشة أيام) ، عىل ان 
تخـول إدارات املـدارس تنظيم جدول 
االمتحانـات للصفـوف غـري املنتهية 

بحسب املواعيد املحددة.

بغداد/الزوراء:
نعـْت وزارة الدفـاع، امس األربعـاء، طياراً 
عراقيـاً قىض يف الواليات املتحدة، وكشـفت 
تفاصيل الحادث الذي أدى لوفاته. وقالت يف 
بيـان صدر امس، وورد ”الـزوراء“، ”بمزيد 
من األىس والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد 
الطيـار  عمار عايص حمـدان  ظاهر، الذي 
وافـاه األجل يف الواليات املتحـدة األمريكية، 
بعد اشـرتاكه بـدورة (قائد مهمـة  جوية) 
للفرتة من 2022/4/5  ولغاية 2022/9/1  
يف واليـة البامـا قاعـدة  روكر“.وبينـت أن 
”ضمن منهاج الدورة الدراسية كانت جولة 
نهرية للمشرتكني بالدورة آنفاً وأثناء قيادة 

الـزورق النهـري حـدث اختـالل بالتـوازن 
الـذي كان عـىل متنـه  للقـارب  وإنقـالب 
العقيد الطيـار،  ممـا أدى اىل غرقه لرسعة 
جريـان املاء يف النهـر، وقد ُعثـر عىل جثته 
بعـد عمليات البحـث“. واول امس الثالثاء، 
أبلغ مصدر أمنـي، أن العقيد الطيار (عمار 
عـايص) أحـد منتسـبي الجيـش العراقي، 
قـىض نتيجـة حادث غـرق، بعد إيفـاده إىل 
أمريكا يف دورة تدريبية، وذلك خالل التدريب 
وممارسة مهارة التجذيف.وأضاف املصدر، 
أن الضابـط العراقـي، قام بنـزع النجادات 
وأثناء التجذيف انقلب القارب يف البحر، ولم 

تتمكن فرق اإلنقاذ من إخراجه.

باريس/ متابعة الزوراء:
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس  دَعـا 
ماكرون شـعبه لالسـتعداد من أجل 
بذل جهد أكـرب والتضحية، يف الوقت 
الذي يشـهد فيه العالـم تحوال كبريا 
واضطرابـا مع نهاية الوفرة.وشـدد 
ماكـرون أمـام أعضـاء الحكومـة، 
خالل أول مجلس للوزراء بعد انتهاء 
العطلـة الصيفية، امـس األربعاء يف 
قرص اإلليزيه، عىل أن ”اللحظة التي 

نعيشـها، قد تبـدو وكأنهـا منظمة 
بسلسـلة من األزمات، كل منها أكثر 
خطـورة من األخـرى“، مستشـهدا 
بالحرائـق الهائلـة، الجفاف وسـوء 
األحـوال الجويـة، وكذلـك الحرب يف 
أوكرانيا ووبـاء ”كوفيد 19-“.وحذر 
مـن أن الوضـع يتطلـب ”جهـودا“ 
”املعـارك  وقـال:  و“تضحيـات“، 
ثقافيـة،  نقودهـا،  أن  يجـب  التـي 
حضاريـة، ولكـن أيضـا تكنولوجية 

واقتصادية، لن نكسبها إال بجهودنا، 
ولـن يمنحنا أحد الهدية“.وأشـار إىل 
أنـه يف مواجهة هذا الوضـع ”يمكن 
ملواطنينا أن يتفاعلوا بقلق شـديد“، 
داعيـا أعضـاء الحكومـة إىل ”قـول 
األشـياء“، و“التسمية بوضوح كبري 
”أتوقـع  تهويل“.وأضـاف:  وبـدون 
مـن الحكومـة أن تحرتم مـا أعطي 
وااللتزامات التي قطعناها عىل أنفسنا 
لألمة“.وهذه ليسـت املرة األوىل التي 

يحذر فيها الرئيس الفرنيس شـعبه، 
حيث أثارت ترصحات ماكرون، خالل 
كلمة ألقاها بمناسـبة ذكرى تحرير 
جنوب فرنسـا من النازيني، ودعوته 
الفرنسـيني إىل ”قبول ثمن الحرية“، 
وحديثـه عن رضورة دعـم أوكرانيا، 
أثارت غضب الفرنسـيني الذي علقوا 
عليها باستياء وألم، عىل خلفية أزمة 
الطاقة املسـتمرة واالنحدار الحاد يف 

مستويات املعيشة.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـدْت وزارة الهجـرة واملهجريـن ان هنـاك قرارا 
حكوميا بتفكيك مخيم الهول لخطورته عىل العراق 
فيما اشارت اىل صعوبة تحديد سقف زمني النهاء 
هـذا امللـف النه يف مراحلـه االوىل . وقـال املتحدث 
باسـم وزارة الهجـرة واملهجريـن، عـيل عبـاس 

جيهانكري، يف حديث لـ»الـزوراء» ان «هناك قرارا 
حكوميـا بتفكيـك  مخيم الهول كما اشـار رئيس 
الوزراء  ومستشار االمن القومي بان وجود املخيم 
بالقرب من الحدود العراقي  واحتضانه عددا كبريا 
من  العراقيني واالجانب سـواء من عرب الجنسية 
او اليسـوريني يعد خطرا باعتبار ان هذه املنطقة 

خارج سـيطرة الدولة السورية ويمكن ان يستغل 
او يسـتقطب اعضاءها وشـبابها  يف االنخراط يف 
تنظيمـات ارهابية».واضاف» لذلك من الرضوري 
تفكيك ونقل الذين ليس لديهم اي مؤرشات امنية 
سـلبية ومن هذا املنطلق جرى نقـل هذه العوائل 
ضمـن مرشوع تبنته مستشـارية االمـن القومي  

مـن  خالل الـوكاالت االمنيـة االسـتخبارية التي 
تنتقـل بـني فـرتة واخـرى للتدقيق االمنـي داخل 
املخيم ونقـل من يرغب بالنقـل وخاصة االطفال 
والنسـاء والشـيوخ  والذين  لم تثبـت ادانتهم او 

انتماءهم اىل تنظيم داعش».

طهران/ متابعة الزوراء:
وزارة  أعلنـت  أيامـاً،  دام  انتظـار  بعـَد 
الخارجية اإليرانية، تسلّمها الرد األمريكي 
عىل مالحظاتها بشأن االتفاق النووي التي 
قّدمتهـا رداً عىل املقـرتح األوروبي.وقال 
املتحدث باسـم الوزارة نـارص كنعاني يف 
بيان  امس األربعاء، إن طهران تلقت عرب 

املنسـق األوروبي، رد الحكومة األمريكية 
عىل ردها بشـأن االتفاق.كما أشار إىل أن 
بالده تدرس الرد األمريكي لتبلغ املنسـق 
األوروبي بالنتيجة بعـد إنهاء مراجعتها.
جـاء ذلـك بعدما قـّدم االتحـاد األوروبي 
مطلع هذا الشـهر (أغسـطس ٢٠٢٢) ما 
سـّماه النّص «النهائـي» لالتفاق الجديد 

املرتقـب إىل طهـران، التـي ردت بدورهـا 
عليـه مـع املالحظات.وأوضـح االتحـاد 
أن طهـران طلبـت بعـض التعديالت عىل 
االقرتاح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي 
جاء بعد محادثات متقطعة وغري مبارشة 
مع واشـنطن عىل مدار ١٦ شهرا، معترباً 
الـرد اإليراني «معقول».يذكـر أن االتفاق 

النـووي وصـل إىل آخر مراحلـه النهائية، 
بعـد جـوالت وصـوالت ماراثونيـة مـن 
املحادثـات التي انطلقـت يف إبريل املايض 
بفيينـا، لتصل إىل نص أوروبي نهائي قّدم 
مطلع الشـهر الحايل (أغسـطس ٢٠٢٢) 
إىل الفريـق اإليراني، الـذي رد بدوره عليه 
مع مالحظات لم يكشـف عنها.أما حالياً 

فتنتظر األطـراف املتبقية يف االتفاق الذي 
 ،٢٠١٥ عـام  واشـنطن  منـه  انسـحبت 
(فرنسـا، وأملانيـا، وبريطانيـا، والصـني 
وروسيا)، الرد اإليراني عىل الرد األمريكي، 
من أجل ختم أشهر طويلة من املحادثات، 
واإلعالن عـن اتفاق نووي جديـد أو ربما 

جولة أخرى من املفاوضات.
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بغداد/ الزوراء:
 نعت نقابة الصحفيني العراقيني الزميل 
الصحفـي معاذ عبد الرحيـم الذي وافاه 
األجل اثر مرض لم يمهله طويال .وقالت 
النقابـة يف بيان لهـا ” ان الزميل الراحل 
يعّد مـن رواد الصحافـة العراقية وعمل 
طيلة فرتة حياته يف املؤسسات اإلعالمية 
بـكل مهنيـة واخـالص“ .واضافـت ”يف 
الوقت الذي تتقدم فيه نقابة الصحفيني 
الفقيـد  لعائلـة  واملواسـاة  بالتعـازي 
وزمالئـه ومحبيه فإنها تبتهل اىل الله ان 

يتغمده بواسـع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون“ .

موسكو/ متابعة الزوراء:
بينَما طوى النزاع الرويس األوكراني شهره السادس، مفتتحاً 
السـابع فوق جثـث عرشات اآلالف مـن القتـىل واملاليني من 
النازحـني، فضالً عن أزمـات اقتصادية يف أنحـاء العالم، رأى 
وزيـر الدفاع الربيطاني بن واالس، أن روسـيا يف وضع ”هش 
للغايـة“ بعد 6 أشـهر مـن الحـرب يف أوكرانيا، فيمـا أعلنْت 
وزارة الدفاع الروسـية أن أكثر مـن 600 جندي أوكراني قتلوا 
خالل تنفيذهـم هجوما يف اتجاه دونيتسـك.وأعرب واالس يف 
ترصيحـات لراديـو 4 التابع لهيئة اإلذاعـة الربيطانية بي بي 
يس، عـن اعتقاده بـأن أوكرانيـا يمكن أن تسـتعيد أراضيها 
قريبـا، وفقا ملا نقلته ”صحيفة اندبندنت“.كما تابع أنه وبعد 

فشـل روسـيا يف االسـتيالء عىل كييف، باتت القوات الروسية 
تحتشـد يف دونباس بـرشق أوكرانيا.جاء ذلـك بينما تراجعت 
العمليـات العسـكرية يف أوكرانيـا، بينمـا أكـدت روسـيا أن 
السـبب يعود لحرصها عىل املدنيني.يف حني اعترب وزير الدفاع 
الرويس، سـريغي شـويغو، امـس األربعـاء، أن تباطؤ وترية 
الحملة العسكرية متعمد ومدفوع برضورة تقليل الخسائر يف 
صفوف املدنيني.كما أضاف خالل اجتماع لوزراء دفاع منظمة 
شنغهاي للتعاون املنعقد يف أوزبكستان: ”إن كل الجهود ُتبذل 
لتجنب الخسائر يف صفوف املدنيني، وهذا يبطئ بالطبع وترية 
الهجوم، لكننا نفعل ذلك عن عمد“، بحسب ما نقلت رويرتز.
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الزوراء/ حسني فالح:
الخدمـات واإلعمار  حذرْت لجنـة 
النيابيـة مـن اسـتمرار انخفاض 
مناسـيب امليـاه يف االنهـر، وفيما 
اقرتحت تشـكيل املجلـس الوطني 
لالمـن املائي، اعلنـت وزارة املوارد 
املائيـة إطـالق الخزيـن املائي من 
السـدود والخزانات ملعالجة شـح 

املياه.
الخدمـات  لجنـة  عضـو  وقـال 
النائب وليد السـهالني،  النيابيـة، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان البلـد 
يمـر بأزمـة مائيـة كبرية بسـبب 
انخفاض مناسيب املياه يف األنهر، 
مناسـيب  انخفـاض  واسـتمرار 
امليـاه سـيؤدي اىل كارثـة يف البلد. 
داعيـا اىل وضـع الخطـط الكفيلة 
ملعالجـة ازمـة امليـاه التـي يعاني 
منابـع  ان  البلد.واضـاف:  منهـا 
امليـاه يف تركيـا اثرت بشـكل كبري 
عىل ميـاه دجلة والفرات خصوصا 
ان بيانـات وزارة املـوارد املائية قد 
كشـفت عـن انخفاض مسـتوى 
مياه نهـر دجلة بمقدار 3 مليارات 
مرت مكعب وكذلك الحال بالنسـبة 
للفـرات. الفتـا اىل: ان عـام 2019 
وصلـت مناسـب امليـاه يف نهـري 
دجلـة والفرات ألكثر من 23 مليار 

مرت مكعـب يف حني وصلت كميات 
امليـاه يف النهرين اىل نحو 19 مليار 
مرت مكعب، ومن املرجح ان يشهد 
العـام املقبـل انخفاضـاً اكرب مما 
هو عليـه اآلن.وتابع: ان انخفاض 
القطـاع  بتدهـور  تسـبب  امليـاه 
الزراعي بشـكل كبـري واملعطيات 

تشـري اىل ارتفـاع نسـبة الرضر يف 
العام املقبل إذا استمر الوضع عىل 
ما هو عليه. مشريا اىل: ان مجلس 
النواب لديه قانون متكون من 67 
مـادة قانونيـة وبخمسـة فصول 
مع األسـباب املوجبة عـىل قانون 
املجلـس الوطنـي لالمـن املائـي، 

ومن املفـرتض ان يتم انشـاء هذا 
املجلـس بعـد تفعيـل القانـون يف 
الدورة الحاليـة يف حال حل االزمة 
السياسية، عىل ان يتضمن املجلس 
أصحاب القـرار من بينهـم وزارة 
املائية والدفاع  الخارجية واملـوارد 
ورئاسة الوزراء للوصول اىل حلول 

لتنظيـم وصـول امليـاه اىل العراق.
من جهته، قال املتحدث الرسـمي 
للوزارة، عـيل رايض، لـ“الزوراء“: 
ان الـوزارة أطلقـت الخزين املائي 
من السدود والخزانات ملعالجة شح 
امليـاه يف األهوار واملناطـق النائية، 
فضالً عـن دفع اللسـان امللحي يف 
شـط العرب. الفتا إىل: ان اجتماعا 
عقـد عرب دائـرة تلفزيونية مغلقة 
بـني الجانبـني العراقـي والرتكي، 
تنـاول العديـد من املواضيـع التي 
تخـص األرضار الناتجة عن نقص 
ان  املائية.واضـاف:  اإليـرادات 
أسـباب قلة اإليرادات املائية ترجع 
إىل الجانـب الفنـي وتوسـع تركيا 
املائية،  السدود والخزانات  بإنشاء 
فضالً عـن النمو السـكاني الكبري 
املائيـة وتغريها  السـنني  وطبيعة 
وكذلـك  فيضانيـة،  سـنني  إىل 
التغيريات املائية التي أثرت بشـكل 
سـلبي وكبري عـىل قلة اإليـرادات.

وأوضـح: ان الوزارة لديها الخطط 
واملعالجات ملواجهـة ازمة املياه يف 
البلد. مشـريا اىل: ان قلة االمطار يف 
العـراق ودول املنبع خالل موسـم 
الشـتاء املـايض أثر وبشـكل كبري 
عىل االيـرادات املائية لنهري دجلة 

والفرات.
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بغداد/ الزوراء:
أوضحت املديرية العامة، امس األربعاء، آلية محاسبة 
اىل  اشارت  فيما  املخالفني،  الـ»التكتك»  أصحاب 
إنسانية. ألسباب  املخالفات  بعض  من  استثنائهم 

يف  إسماعيل  طارق  اللواء  العام  املرور  مدير  وقال 
يكون  التكتك  أصحاب  «تغريم  إن  صحفي:  ترصيح 
الطرق  عىل  أو  املعاكس  باالتجاه  سريهم  خالل  من 
بعض  مع  تتسامح  «املديرية  أن  مبيناً،  الرسيعة»، 
غالبيتهم  كون  إنسانية،  ألسباب  األخرى  املخالفات 
عىل  اسماعيل  وشدد  املحدود».  الدخل  أصحاب  من 
«منع سري أصحاب التكتك عىل الطريق الدويل الرسيع، 

حيث يتم حجز الدراجة وفرض غرامة املالية».

@lbzñc@?rnèm@Úflb»€a@äÎãæa
pb–€bÉæa@ù»i@Âfl@Ÿnÿn€a

@Å˝ñ@≈œb´@’¢@ùj”@ãflaÎc@Zıbõ‘€a
µ–√Ïfl@Ú«Ï‡™Î@’ibè€a@ÂÌá€a

ıbq˝r€a@taáyc@fiÏy@ÚÓ€ÎÜ@ÙÏÿí@Òbõ”@·Ìá‘m@Û–„

@Ô„br€a@äÎá€a@pb„bznfla@á«Ïfl@Â‹»m@ÚÓi6€a
ÚÓËn‰æa@7À@“Ï–ó€aÎ@Üaá«�a@ëÜbè‹€

@äbÓ†@÷ãÀ@ÚqÜby@›Óñb–m@Â‹»m@ bœá€a
bÿÌãflc@¿@kÌäán€a@ıb‰qc@…Óœä@Ô”aã«

@Û»‰m@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
·Óyã€a@áj«@àb»fl@Ô–zó€a@›Óflç€a

@¿@Ô„aã◊Îc@á‰u@600@Âfl@ãr◊c@Û‹«@ıbõ‘€a@ZÏÿéÏfl
ŸènÓ„ÎÜ@lã”@‚ÏvÁ

äbßa@le@3@â‰fl@∂Î˛a@Òã‡‹€@ä¸ÎÜ@101@Û�Énm@¡–‰€a@äb»éc
lã»€a@Ú€Ï�ji@ÍäaÏìfl@›Ënèfl@¿@ÔiãÃæa@È‘Ó‘í@Û‹«@b‘znèfl@aåÏœ@’‘±@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl6@ô

3@ô

 ÚÓébÓè€a@pbœ˝©a@¿@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@xå@‚á«@∂a@o«Ü

@ÚÌbº@ÒäÎãö@á◊˚m@…iä˛a@pbébˆã€a
bËnjÓÁ@Û‹«@√b–®aÎ@Ú€Îá€a@pbèé˚fl

بغداد/ الزوراء:
اجتماعـا  االربـع،  الرئاسـات  عقـدِت 
التطـورات األخـرية يف البلـد والتداعيـات 
رضورة  اكـدت  فيمـا  عليهـا،  املرتتبـة 
حماية مؤسسـات الدولـة والحفاظ عىل 
هيبتها، اشارت اىل اهمية عدم زج القوات 
االمنية يف الخالفات السياسية.وذكر بيان 
لرئاسـة الجمهوريـة تلقتـه «الـزوراء»: 
ان رئيـس الجمهوريـة الدكتـور برهـم 
صالـح، اسـتضاف اجتماعاً ضـم رئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، 
ورئيـس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
ورئيس مجلـس القضاء األعـىل القايض 
فائـق زيدان، تـدارس التطـورات األخرية 

يف البلـد والتداعيـات املرتتبـة عليها.وأكد 
االجتمـاع، بحسـب البيان، أن اسـتمرار 
حالـة االضطـراب السـيايس تؤثر سـلباً 
عـىل الجهـود الوطنيـة الرامية لرتسـيخ 
األمـن واالسـتقرار وحفظ امن وسـالمة 
املواطنني، ويسـتدعي ذلـك موقفاً فاعالً 
وجاداً مـن الجميع ملنع التصعيد واعتماد 
لحـل  الوطنـي كطريـق وحيـد  الحـوار 
رضورة  إىل  االجتمـاع  األزمات.وأشـار 
اتخـاذ كل الخطـوات السـتئناف الحوار 
الفاعـل املُلتزم بأسـس املصلحة الوطنية 
العليا وحماية السـلم األهيل واالجتماعي 

وطمأنة املواطنني.

\ÅÏöÏi@bËnÓ‡èmÎ@ıbÓí˛a@fiÏ”\Ä€@ÚflÏÿ®a@Ï«áÌÎ@\ÒãœÏ€a@ÚÌbË„^@Âfl@µÓè„ã–€a@Èj‰Ì@ÊÎã◊bfl

بغداد/ الزوراء:
أعلَن وزير النقل، نارص الشبيل، امس األربعاء، الوصول إىل املراحل النهائية لتفعيل الرتانزيت 
متن  عىل  الطريان  تذاكر  بأسعار  النظر  إعادة  عىل  العمل  أكد  فيما  الحدودية،  املنافذ  يف 
وزارة  اإلدارة يف  إن «مجلس  الشبيل، يف ترصيح صحفي:  العراقية.وقال  الجوية  الخطوط 
العراقية  الجوية  الخطوط  متن  عىل  الطريان  تذاكر  بأسعار  النظر  إعادة  عىل  يعمل  النقل 
ضمن دراسة سيتم عىل أساسها تحديد السعر».وأضاف، أن «الوزارة لديها نحو ٨٠٠ حافلة 
طابق وطابقني، وهي بصدد التعاقد عىل حافالت جديدة بتمويل ذاتي، والسيما ان الحافالت 
املتواجدة ال تغطي حاجة الشوارع وهناك نقص كبري يف عدد السواق».وأوضح، أن «الوزارة 
خاطبت األمانة العامة ملجلس الوزراء من أجل تعيني سواق جدد، والسيما ان النقص يف عدد 

السواق بلغ نحو ٤٠٠ سائق، وال توجد تعيينات جديدة بسبب عدم إقرار املوازنة». 

@ã◊aân€a@äb»édi@ãƒ‰€a@ÒÜb«g@ëäám@›‘‰€a
ãõÇ˛a@ãˆb�€a@¥fl@Û‹«

@@@2ô@fiÎáßa

÷aã»€a@lÏ‰u@Ùã”@¿@ÍbÓæa@Âfl@p˝ˆb«@‚ã±@“b–ßa

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a



ÚÓébÓè€a@pbœ˝©a@¿@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@xå@‚á«@∂a@o«Ü

—‹æa@ıbË„�@?flå@—‘é@áÌá•@ÚiÏ»ñ@∂a@päbíc

bËnjÓÁ@Û‹«@√b–®aÎ@Ú€Îá€a@pbèé˚fl@ÚÌbº@ÒäÎãö@á◊˚m@…iä˛a@pbébˆã€a

@ÔflÏÿy@äaã”@Z@@@@@@@@Ä€@ÂÌãvËæaÎ@Òãv:a
÷aã»€a@Û‹«@ÈmäÏ�©@fiÏ:a@·Ó¨@ŸÓÿ–ni

Üaá«¸a@ëÜbè€a@—ó‹€@Ô„br€a@äÎá€a@pb„bznfla@fiÎáu

@Û‹«@÷aã»€a@ôãy@á◊˚Ì@Ôuã«˛a
@bè„ãœ@…fl@Èmb”˝«@ãÌÏ�m

ÜaáÃi@›Çaáfl@ Îãìæ@Ú‹”ã»æa@pböäb»n€a@Ú€aåhi@ÈuÏm@¡Ó�Én€a

بغداد/ الزوراء:
التطورات  اجتماعا  االربع،  الرئاسات  عقدِت 
عليها،  املرتتبة  والتداعيات  البلد  يف  األخرية 
الدولة  مؤسسات  حماية  رضورة  اكدت  فيما 
والحفاظ عىل هيبتها، اشارت اىل اهمية عدم 

زج القوات االمنية يف الخالفات السياسية.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
الدكتور  الجمهورية  رئيس  ان  ”الزوراء“: 
رئيس  ضم  اجتماعاً  استضاف  صالح،  برهم 
ورئيس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
ورئيس  الحلبويس،  محمد  النواب  مجلس 
زيدان،  فائق  القايض  األعىل  القضاء  مجلس 
والتداعيات  البلد  يف  األخرية  التطورات  تدارس 

املرتتبة عليها.
استمرار  أن  البيان،  بحسب  االجتماع،  وأكد 
عىل  سلباً  تؤثر  السيايس  االضطراب  حالة 
األمن  لرتسيخ  الرامية  الوطنية  الجهود 
املواطنني،  وسالمة  امن  وحفظ  واالستقرار 
ويستدعي ذلك موقفاً فاعالً وجاداً من الجميع 
ملنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق 

وحيد لحل األزمات.
كل  اتخاذ  رضورة  إىل  االجتماع  وأشار 
املُلتزم  الفاعل  الحوار  الستئناف  الخطوات 
بأسس املصلحة الوطنية العليا وحماية السلم 
األهيل واالجتماعي وطمأنة املواطنني، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتدارك األزمة الراهنة.

وشدد االجتماع عىل رضورة حماية مؤسسات 
الدولة كافة والحفاظ عىل هيبتها واستقاللها 
والدستورية،  القانونية  السياقات  وفق 
السلمي  التظاهر  أن  إىل  االجتماع  لفت  كما 
والتعبري عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع 
والقوانني وحفظ  بالضوابط  االلتزام  رضورة 
يكون  وأن  العامة،  واملمتلكات  العام  األمن 
القانونية  األطر  وفق  املطالب  مع  التعامل 

والدستورية.
وشدد االجتماع عىل أن واجب القوات األمنية 
يف  االستقرار  حماية  هو  تشكيالتها  بكافة 
العامة،  واملمتلكات  العام  األمن  وحفظ  البلد 
السياسية  الخالفات  يف  زجها  عدم  ورضورة 

تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن 
واملواطنني، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها 

الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيني.
وأشار إىل أن استمرار األزمات السياسية يؤثر 
يف دور العراق يف املجتمع الدويل، كما قد يؤثر يف 
تعطيل التعاون والتفاهمات واالتفاقات املربمة 
تمس  التي  وخصوصا  املجاالت  مختلف  يف 

احتياجات املواطنني املعيشية والخدمية.
جهود  تضافر  رضورة  عىل  املجتمعون،  وأّكد 
والفعاليات  السياسية  والقوى  السلطات  كل 
مواقف  واتخاذ  الصفوف  لرص  االجتماعية، 
وفقاً  األزمة  لتدارك  وحاسمة  وجادة  موحدة 

للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري.

الزوراء/مصطفى فليح:

واملهجرين  الهجرة  وزارة  اكدْت 

بتفكيك  حكوميا  قرارا  هناك  ان 

عىل  لخطورته  الهول  مخيم 

صعوبة  اىل  اشارت  فيما  العراق 

هذا  النهاء  زمني  سقف  تحديد 

امللف النه يف مراحله االوىل .

وزارة  باسم  املتحدث  وقال   

عباس  عيل  واملهجرين،  الهجرة 

جيهانكري، يف حديث لـ“الزوراء“ 

حكوميا  قرارا  ”هناك  ان 

كما  الهول  مخيم  بتفكيك  

ومستشار  الوزراء   رئيس  اشار 

املخيم  وجود  بان  القومي  االمن 

العراقي   الحدود  من  بالقرب 

من   كبريا  عددا  واحتضانه 

من  سواء  واالجانب  العراقيني 

عرب الجنسية او اليسوريني يعد 

املنطقة  هذه  ان  باعتبار  خطرا 

السورية  الدولة  سيطرة  خارج 

او يستقطب  ان يستغل  ويمكن 

اعضاءها وشبابها  يف االنخراط 

يف تنظيمات ارهابية“.

الرضوري  من  لذلك  واضاف“ 

تفكيك ونقل الذين ليس لديهم اي 

امنية سلبية ومن هذا  مؤرشات 

العوائل  هذه  نقل  جرى  املنطلق 

ضمن مرشوع تبنته مستشارية 

االمن القومي  من  خالل الوكاالت 

تنتقل  التي  االستخبارية  االمنية 

بني فرتة واخرى للتدقيق االمني 

يرغب  من  ونقل  املخيم  داخل 

بالنقل وخاصة االطفال والنساء 

تثبت  لم  والذين   والشيوخ  

تنظيم  اىل  انتماءهم  او  ادانتهم 

داعش“.

ولفت اىل انه ”تم نقل 6 وجبات 

بمعدل من 100 اىل 150 عائلة يف 

اغلبيتهم  تأهيل  وتم  وجبة  كل 

بعد  مناطقهم  اىل  واعادتهم 

االرضية  وتهيئة  التنسيق 

مع  االصل   ملنطقة  املناسبة 

التنسيق مع الوجهاء والوحدات 

االمنية  واالجهزة  االدارية 

املوجودة يف تلك املنطقة“.واشار 

عىل  ايجابية  ”املؤرشات   ان  اىل 

تلك العوائل ولم يثبت  ادانتهم او 

اي تحسس من اهايل مناطقهم 

اعتداء عىل  اي  لم يسجل   كذلك 

هذه العوائل وهذا دليل بان الذين 

تم نقلهم هم ابرياء وليس لديهم 

عىل االقل يف هذه املرحلة ارتباط 

بتنظيم  داعش“. 

  واضاف ان ”الوزارة يف هذا امللف 

االغاثة  يقع عىل عاتقها مسألة 

التأهيل  مركز  ضمن  وااليواء 

القطاعية  الجهة  باعتبارها 

داخل  امللفات  هذه  مثل  الدارة 

املخيم اما نقل العوائل فهي تقع 

عىل عاتق االجهزة االمنية وقيادة 

العمليات املشرتكة“. 

املخيم  يف  ”املوجودين  ان  وبني 

وحاليا  باالفراد  حسابهم  يتم 

العدد وصل مابني 27 اىل 28 الف 

شخص، ولم يثبت عدد املعادين 

الن عملية التدقيق  لم  تجِر عىل 

الكل  لكن يمكن القول ان 28%  

من  اكثر  واملتبقي  تدقيقهم  تم 

الثلثني“. 

التعمل  ”الوزارة   ان  اىل  ولفت   

عىل   يقع  فاالمر  الحدود  خارج 

عاتق االجهزة االمنية فقط النها 

هي من تقوم بالتدقيق وهي من 

تقرر االجالء والنقل ونحن الجهة 

التي نستلم نتائج هذا العملويتم 

ايواءهم داخل املخيم“. 

بني  التأهيلية  الربامج  وعن   

خالل  من  ”التأهيل  ان  املتحدث 

و   الحكومة   اعدته  برنامج 

القومي فريق  االمن  مستشارية 

عددا  يضم  الذي  النفيس  الدعم 

والشهادات  االساتذة  من  كبريا 

عمليات  يف  املتخصصة  العليا 

السلوك املجتمعي والسلوكيات يف 

علم النفس واالجتماع“، مضيفا 

املنظمات  تخصص   ”كذلك 

يف  تجربة  لديها   التي  الدولية 

تنفيذ  مجال  يف  الدول  بعض 

املشاريع والربامج واعطت نتائج 

جيدة باعتبار هؤالء ليس لديهم 

التأهيل  فطريقة  انتماء  اي 

رسيعة جدا وتعطي نتائج خالل 

للمركز“  لدخولهم   االوىل  االيام 

مؤكدا ان ”غالبيتهم من النساء 

واالطفال“. 

املخيم  قضية  انهاء  اليه  وعن 

اشارة اىل رضورة ” دعوة الدول 

بسحبهم  رعايا  لديها  التي 

الن  السورية  الحكومة  وكذلك 

يف  املوجودين  السوريني  عدد  

املخيم  ليس بالقليل وانهاء هذا 

يعتمد  للعراقيني  بالنسبة  امللف 

داخل  تتخذ  التي  االجراءات  عىل 

التنسيق  مستوى  وكذلك  العراق 

مع الجانب الذي يرشف عىل هذا 

املخيم وهم قوات قسد“.

تحديد  انه“اليمكن  اىل  واشار 

بداية  يف  الننا  زمني  سقف 

بعد  املمكن  من  لكن  املرشوع 

اوضحا  الجواب  سيكون  سنة 

يف  الننا  جدا  فصعب   حاليا   اما 

املراحل االوىل ويف مرحلة التقييم 

والتجربة وفيما بعد هناك تقييم 

لهذا العمل“.

بغداد/ الزوراء:
قاسم  القومي  األمن  مستشار  أكَد 
تطوير  عىل  العراق  حرص  األعرجي، 
يف  والسيما  فرنسا،  مع  عالقاته 

املجاالت العسكرية واألمنية.
تلقته  االعرجي  ملكتب  بيان  وذكر 
األمن  مستشار  ان  ”الزوراء“: 
استقبل  األعرجي،  قاسم  القومي، 
بمكتبه القنصل الفرنيس العام الجديد 
اوجيه،  كرستوف  جان  املوصل،  يف 
الفرنيس يف  القائم باألعمال  بحضور 
بغداد، السيد جان كرستوف باريس.

البيان،  بحسب  األعرجي،  ورحب 
يف  الجديد  العام  الفرنيس  بالقنصل 
مهام  يف  النجاح  له  متمنيا  املوصل، 

عمله، كما جرى استعراض للعالقات 
التأريخية التي تربط العراق وفرنسا، 
مصلحة  يخدم  بما  تعزيزها  وسبل 
فضال  الصديقني،  والشعبني  البلدين 
األوضاع  مستجدات  بحث  عن 
السياسية واألمنية يف املنطقة، وملف 

مخيم الهول السوري. 
العراق  حرص  عن  األعرجي،  وأعرب 
فرنسا،  مع  عالقاته  تطوير  عىل 
العسكرية  املجاالت  يف  والسيما 
املوصل  أن  إىل  مشريا  واألمنية، 
القنصلية  وجود  وأن  عريقة،  مدينة 
الفرنسية فيها مهم، مبينا أن املدينة 
الذي  الفرنيس  املستشفى  بانتظار 

تعهدت فرنسا بإكماله يف سنجار.

بغداد/ الزوراء:
بتال  خالد  التخطيط  وزير  وجه 
بإزالة  األربعاء،  امس  النجم، 
ملرشوع  املعرقلة  التعارضات 

مداخل بغداد.
وزارة  عن  صادر  بيان  وقال 
إن  ”الزوراء“:  تلقته  التخطيط 
مشرتكا  اجتماعا  ترأس  ”النجم 
ووزارة  بغداد  محافظة  بني  ما 
الرشكات  وممثيل  التخطيط، 
حرضه  للمرشوع،  املنفذة 
محافظ بغداد محمد جابر العطا، 
الدكتور  التخطيط  وزارة  ووكيل 
ومدير  جوهان،  حماد  ماهر 
الدكتور  القطاعات  تخطيط  عام 

محافظ  ونائب  لطيف،  محمد 
يف  املسؤولني  من  وعدد  بغداد 

املحافظة ووزارة التخطيط.
مرشوع  يف  العمل  واقع  ملناقشة 
العاصمة،  مداخل  تطوير 
واملشاكل والتحديات التي تكتنف 

تنفيذ املرشوع“.
البيان  بحسب  النجم،  وأكد 
مرشوع  انجاز  يف  امليض،  اهمية 
الخمسة  املداخل  وتأهيل  تطوير 
يتناسب  وبما  بغداد،  للعاصمة 
مع اهمية هذه املداخل التي تمثل 
مهمة  وتنموية  خدمية  اضافة 

لبغداد واملحافظات“.
وشدد عىل ازالة جميع التعارضات 

املرشوع،  انجاز  تعرقل  التي 
املنفذة،  الرشكات  عمل  ومتابعة 
متوافرة  تكون  أن  ينبغي  التي 
تتناسب  جيدة  امكانات  عىل 
مشريا  املرشوع،  واهمية  وحجم 
الظروف  الوزارة بتوفري  اىل سعي 
تأهيل  مرشوع  النجاز  املناسبة 
املداخل وفق التصاميم التي أُعّدت 
الجهات  ومحاسبة  الغرض،  لهذا 
املنفذة، يف حال تلكؤها او اخاللها 
ومستوى  واليات  بتوقيتات 

االنجاز.
محافظ  استعرض  جانبه  من 
بغداد واقع العمل يف تنفيذ مرشوع 
الرئيسة  للمداخل  التطوير 

من  جملة  اىل  مشريا  للعاصمة، 
عملية  تعرقل  التي  التحديات 
منها  يرتبط  ما  والسيما  التنفيذ، 
بوجود تعارضات تتمثل بخطوط 
نقل الطاقة الكهربائية وشبكات 
مقرتبات  ضمن  تمتد  التي  املاء 
نفسه،  الوقت  يف  مشيدا  املداخل، 
التخطيط  وزارة  ودعم  بجهود 
املرشوع  هذا  بانجاز  للمحافظة 
عايل االهمية لبغداد واملحافظات.

البيان  بحسب  االجتماع  وشهد 
وتصاميم  ملخططات  عرضا 
العاصمة  مداخل  تطوير 
مدخل  كل  يف  االنجاز  ومستويات 

من هذه املداخل.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

الـرويس  النـزاع  طـوى  بينَمـا 

األوكراني شهره السادس، مفتتحاً 

السابع فوق جثث عرشات اآلالف 

من القتـىل واملاليني من النازحني، 

فضـًال عـن أزمـات اقتصاديـة يف 

أنحـاء العالـم، رأى وزيـر الدفاع 

الربيطانـي بن واالس، أن روسـيا 

يف وضـع ”هـش للغايـة“ بعـد 6 

أشهر من الحرب يف أوكرانيا، فيما 

أعلنـْت وزارة الدفاع الروسـية أن 

أكثر من 600 جندي أوكراني قتلوا 

خـالل تنفيذهم هجومـا يف اتجاه 

دونيتسك.

وأعرب واالس يف ترصيحات لراديو 

4 التابـع لهيئة اإلذاعة الربيطانية 

بـي بـي يس، عـن اعتقـاده بـأن 

أوكرانيا يمكن أن تستعيد أراضيها 

قريبا، وفقـا ملا نقلتـه ”صحيفة 

اندبندنت“.

كما تابع أنه وبعد فشـل روسيا يف 

االستيالء عىل كييف، باتت القوات 

الروسية تحتشد يف دونباس برشق 

أوكرانيا.

جاء ذلـك بينما تراجعت العمليات 

العسكرية يف أوكرانيا، بينما أكدت 

روسـيا أن السـبب يعود لحرصها 

عىل املدنيني.

يف حني اعترب وزير الدفاع الرويس، 

سـريغي شـويغو، امس األربعاء، 

أن تباطؤ وترية الحملة العسكرية 

متعمـد ومدفوع بـرضورة تقليل 

الخسائر يف صفوف املدنيني.

كما أضاف خالل اجتمـاع لوزراء 

دفـاع منظمة شـنغهاي للتعاون 

كل  ”إن  أوزبكسـتان:  يف  املنعقـد 

الجهـود ُتبـذل لتجنـب الخسـائر 

يف صفـوف املدنيني، وهـذا يبطئ 

بالطبع وترية الهجوم، لكننا نفعل 

ذلـك عن عمد“، بحسـب ما نقلت 

رويرتز.

يأتـي هذا فيما لـم تحقق الجهود 

العسكرية الروسـية عىل األرايض 

األخـرية،  األشـهر  يف  األوكرانيـة 

تقدماً يذكر إال يف رشق البالد، بعد 

تراجـع قـوات كييف يف األسـابيع 

األوىل من النزاع.

يشـار إىل أن النـزاع الذي انطلق يف 

24 فربايـر املـايض بـني الطرفني 

دخل شهره السـابع امس، وسط 

تكهنـات بـأن يطول أشـهراً بعد، 

بينما تتباطأ املعارك رشقاً وجنوباً، 

بعد تقدم سابق للقوات الروسية يف 

إقليـم دونباس، وتقدمها يف بعض 

املدن جنوبا، ومن ثم تراجعها.

يف غضون ذلك أعلنْت وزارة الدفاع 

الروسـية أن أكثر من 600 جندي 

أوكرانـي قتلـوا خـالل تنفيذهـم 

هجوما يف اتجاه دونيتسك.

الروسـية   الدفـاع  وزارة  وقالـت 

امس االربعاء يف اإلفادة الصحفية 

جنديـا   160 حـوايل  إن  اليوميـة 

أوكرانيا من اللواء اآليل 66 رفضوا 

املشاركة يف القتال.

قيـادة  أن  الـوزارة  وأضافـت 

التكتيكية  العملياتيـة  املجموعـة 

األوكرانيـة  املسـلحة  للقـوات 

سـحب  قـررت  ”دونيتسـك“ 

تشكيالتها، بسـبب فقدان القدرة 

القتالية، مـن مواقعها إىل املناطق 

الخلفية.

الجويـة  القـوات  واسـتهدفت 

الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة 

االنتشـار املؤقتة للواء امليكانيكي 

72 للقـوات املسـلحة األوكرانيـة 

كونسـتانتينوفكا  منطقـة  يف 

الشـعبية،  دونيتسـك  بجمهورية 

وتم القضاء عىل حوايل 80 عنرصا 

مـن القوميني املتطرفني وتدمري 8 

آليات عسكرية.

كذلـك قصفـت القوات الروسـية 

خالل اليوم املايض 7 مواقع قيادة، 

بما يف ذلك اللواء اآليل 66 يف منطقة 

املدفعية  وفـوج  نوفوميخيلوفكا، 

الــ15 يف منطقـة كورديوموفكا 

الشـعبية،  دونيتسـك  بجمهورية 

يف   102 اإلقليمـي  الدفـاع  ولـواء 

مقاطعة زابوروجيه، باإلضافة إىل 

47 وحدة مدفعية يف مواقع إطالق 

النار.

وقالـت وزارة الدفـاع إن القـوات 

الروسية دمرت خالل اليوم املايض 

5 مسـتودعات للذخرية يف مناطق 

الدفاعـات  وأسـقطت  مختلفـة، 

 7 الجويـة خـالل اليـوم املـايض 

طائرات بدون طيار تابعة للقوات 

األوكرانية.

بغداد/ الزوراء:
صالـح،  برهـم  الجمهوريـة  رئيـس  بحـَث 
مـع السـفرية األمريكيـة لـدى العـراق آلينا 
تخفيـف  األربعـاء،  امـس  رومانوسـكي، 

التوترات يف املنطقة عرب الحوار.
تلقتـه  الجمهوريـة،  لرئاسـة  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالـح، اسـتقبل يف قـرص السـالم ببغـداد، 
آلينـا  العـراق  لـدى  األمريكيـة  السـفرية 
رومانوسـكي، وجـرى خالل اللقـاء، التأكيد 
عىل عمق العالقة التي تجمع العراق والواليات 
املتحدة وتطويرها يف مختلف املجاالت ملا فيه 

مصلحة البلدين والشعبني الصديقني“.
وتابع ”كما تطرق الجانبـان خالل اللقاء إىل 
التعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف 
وتخفيـف التوتـرات يف املنطقة عـرب الحوار، 
ومواجهـة التقلبـات االقتصاديـة وحمايـة 
البيئة والتكّيف مع تغـريات املناخ التي باتت 
أزمـة وجودية، حيث يعتـرب العراق واملنطقة 

من أكثر البلدان تأثراً بأزمة املناخ“.
مـن جانبهـا أكدت السـفرية رومانوسـكي، 
”تطلّع الواليات املتحـدة األمريكية إىل تعزيز 
التعاون مع العراق، ودعم عراق آمن ومستقر 

بدوره املحوري املهم يف املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:
أوجزْت رشكة التأمـني الوطنية، تعويضاتها 
ملتـرضري محافـظ التأمـني املتنوعـة خالل 
العام 2020، فيما أكدت أن حجم التعويضات 
تجـاوز 25 مليـاراً و 574 مليونـاً و490 ألف 

دينار.
عـن  الصـادر  السـنوي  التقريـر  وبحسـب 
الرشكة للعام 2020، فـإن ”صندوق التأمني 
اإللزامـي منح تعويضات ملتـرضري حوادث 
الدهس بلغت 4 مليارات و185 مليوناً و770 
ألف دينـار بزيادة بلغت 36 باملئـة عن العام 

.“2019
املدفوعـة  ”التعويضـات  أن  التقريـر  وبـني 
ملحفظـة املترضريـن مـن الحريـق بلغـت 6 
مليـارات و987 مليونـاً و721 ألـف دينـار، 

بزيادة بلغت نسبتها 33 باملئة“.
وأضـاف، ”أمـا محفظة السـفن فقـد ُدفع 
ملترضريهـا 196 مليونـًا و292 ألف دينار، يف 
وقت لم تظهر فيه محفظة التأمني البحري/ 

بضائع دفع اي تعويضات“.
وبشـأن تعويضـات محفظة الطـريان، ذكر 

التقرير أنها ”بلغـت 4 مليارات و984 مليوناً 
و751 ألـف دينـار، بينمـا بلغـت تعويضات 
محفظـة التأمني الهنديس 536 مليوناً و362 
ألف دينـار، يف وقـت بلغت فيـه التعويضات 
املدفوعة ملحفظـة السـيارات/ تكمييل 282 

مليوناً و467 ألف دينار“.
وأشـار التقرير، إىل أن ”التعويضات املدفوعة 
ملحفظـة التأمـني الزراعـي بلغـت مليونـني 
و449 ألـف دينار، بينمـا دفعت من محفظة 
الحوادث املتنوعة 140 مليوناً و17 ألف دينار، 
والتعويضات املدفوعـة ملحفظة التأمني عىل 
الحياة 8 مليـارات و251 مليونـاً و855 الف 
دينار“.وتابـع التقرير أن ”التعويض املدفوع 
ملحفظـة الرتانزيت بلغ 350 ألف دينار، بينما 
بلغـت تعويضات محفظة االعـادة الواردة 6 

ماليني و456 ألف دينار“.
وبشـأن األقسـاط املسـتحصلة خالل العام 
ذاتـه، أكـد التقريـر أن ”مجموع االقسـاط 
التـي حققتها رشكة التأمـني الوطنية للعام 
2020، بلـغ 81 مليـاراً و356 مليونـاً و942 

ألف دينار“.

بغداد/ الزوراء:
صعودهـا،  النفـط  أسـعار  واصلـْت 
وتجـاوزت العقـود اآلجلـة لخـام مزيج 
”برنـت“ العاملي امس األربعاء مسـتوى 
101 دوالر للربميل، وذلك للمرة األوىل منذ 

3 / آب/ أغسطس الجاري.
وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، 
صعدت العقـود اآلجلة للخـام األمريكي 
”غرب تكساس الوسيط“ بنسبة 1.28% 

إىل 94.94 دوالر للربميل.
يف حـني، ارتفعـت العقـود اآلجلـة لخام 

 101.4 إىل   1.32% بنسـبة  ”برنـت“ 
موقـع  لبيانـات  وفقـا  للربميـل،  دوالر 

”بلومربغ“.
وجـاء االرتفاع بعد تقارير إعالمية نقلت 
عـن مصـادر يف مجموعـة ”أوبـك+“ أن 
املجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، 
قـد تتجـه نحو خفـض إنتـاج النفط يف 
حالـة حـدوث تخمـة يف املعـروض بعـد 
التوصل التفاق بني إيران والدول الغربية 
بشـأن االتفاق النووي ورفـع العقوبات 

عن النفط اإليراني.

بغداد/ الزوراء:
أكـدْت وزارة البيئة، امس األربعاء، 
رضورة استثمار العالقات الدولية 
ات املناخيَّة،  ملواجهـة خطر التغـريُّ
الزراعـة  وزارة  طالبـت  وفيمـا 
باالسـتخدام األمثل للمياه، أشارت 
إىل أن وضـع األهـوار ليـس مقلقاً 

لغاية اآلن. 
وقال مديـر عام الدائـرة الفنية يف 
الوزارة، عيـىس فياض، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”الوضـع يف األهـوار 
ليس مقلقاً لغاية اآلن بشأن هالك 
الثـروة الحيوانية والطيور النادرة، 
لكـن إذا قلَّت نسـبة امليـاه أكثر يف 
مناطـق األهـوار سـيكون الوضع 
حرجـاً جـداً“، مبينـاً أن ”نحو 18 
عائلة من سكان األهوار انتقلوا إىل 
املدينة وأصدرت موافقات بشأنهم، 

ألن الوضع صعب“.
وأضاف فيـاض، أن ”وزارة املوارد 
املائية تحاول جاهدة ضخَّ املياه يف 
مناطق األهوار، لكن الشـحَّ املائي 
هـو الغالـب“، مؤكـداً، أن ”هناك 
املوضـوع  لهـذا  مقرتحـة  حلـوالً 

لالستخدام األمثل للمياه“.
وبني، أن ”العراق لديه مشاكل مع 
تركيا وإيران بشـأن املياه، إضافة 

إىل أن العراق هو خامس دولة تتأثر 
موضحـًا  املناخيـة“،  باملتغـريات 
امليـاه ال تسـري بشـكل  أن ”إدارة 
صحيـح، بسـبب التجـاوزات عىل 
الحصـص املائية، إضافة إىل سـوء 
استخدام املياه الجوفية، فضالً عن 
ارتفـاع درجات الحـرارة التي أدت 

إىل حدوث مشاكل بيئية كثرية“.

ولفت إىل أن ”مقارنة العراق بالدول 
العربيـة املتـرضرة فهـي ارتقـت 
أفضل مـن العراق، والسـبب يعود 
للعالقات الدولية، إذ إنَّ مرص كانت 
ثاني دولة بالترضر املناخي لكنها 
أنهـا ارتفعـت  39 أي  انتقلـت إىل 
وعربت 37 دولة، ألنهم اسـتخدموا 
العالقـات الدولية وتجـارب الدول 

لتقليـل خطـر الجفـاف، وحصلوا 
عـىل دعم دويل يبلغ مليـاراً و 400 
مليـون دوالر ملواجهـة التأثـريات 

املناخية“. 
وذكـر، أن ”العـراق ال يـزال يعتمد 
السـقي بالطرق القديمة“، مشدداً 
وزارة  تأخـذ  أن  ”رضورة  عـىل 
الزراعة دوراً أكرب بتوعية الفالحني 

السـتخدام امليـاه بشـكل صحيح، 
لتوفري املحاصيل االسرتاتيجية“.

وأكـد ”أهميـة أن تخضـع امليـاه 
تفاصيـل  إىل  العـراق  يف  الجوفيـة 
وموازيـن محـددة، واالبتعـاد عن 
االسـتخدام العشـوائي، حيـث إن 
زراعتهـا  املناطـق يمكـن  بعـض 
والبعض  االسرتاتيجية  باملحاصيل 
اآلخـر يمكـن زراعة النخيـل فيها 
يف حـال عـدم توفـر املياه بشـكل 

كاٍف“.
ولفت إىل، أن ”السـفارة األمريكية 
من خـالل اتصـال هاتفـي أجري 
قبل عـدة أيام، وعدتنا بأن ترسـل 
لنا صوراً عن أماكن املياه الجوفية 
يف أقـرب وقت“، مبينـاً، أنَّ ”هناك 
أقماراً صناعية محددة تسـتطيع 
امليـاه  أماكـن  عـن  تكشـف  أن 

الجوفية“. 
الزراعـة،  وطالـب فيـاض، وزارة 
بـ“التوجـه نحـو معالجـة ميـاه 
الرصف الصحي لسـقي األشـجار 
التصحـر،  لعـالج  املثمـرة  غـري 
االعتياديـة  امليـاه  واسـتخدام 
والجوفية وامليـاه االعتيادية ومياه 
الـرصف الصحي وامليـاه الجوفية 

بطريقة علمية صحيحة“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، 
عن حالة الطقـس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيمـا توقعت انخفـاض طفيف بدرجات 

الحرارة االسبوع املقبل.
وذكـر بيان للهيئة، تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”طقس البـالد ليوم الخميس ، سـيكون 
صحـواً مـع غبـار خفيـف يف املنطقتني 
سـيكون  بينمـا  والجنوبيـة،  الوسـطى 
طقـس املنطقـة الشـمالية صحـواً مع 

بعـض الغيـوم، والرياح شـمالية غربية 
خفيفـة اىل معتدلـة الرسعـة (10-20) 
كـم/س ، أما درجات الحرارة فسـتكون 

مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“.
وأضـاف البيـان، أن ”طقـس يـوم غـد 
الجمعة سيكون صحواً، والرياح شمالية 
غربية خفيفـة اىل معتدلة الرسعة (-10
30-) إىل  نهـاراً  تنشـط  كـم/س   (20

40) كـم/س مسـببة تصاعـداً للغبار يف 
املنطقتـني الوسـطى والجنوبيـة، فيمـا 

سـتكون الريـاح يف املنطقـة الشـمالية 
معتدلـة  اىل  خفيفـة  رشقيـة  جنوبيـة 
الرسعـة (20-10) كـم/س، أما درجات 
الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم السابق 

يف عموم البالد“.
وتابع، أنَّ ”طقس يوم السـبت سـيكون 
صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة اىل 
معتدلـة الرسعة (20-10) كم/س، فيما 
سـتكون درجات الحـرارة مقاربة لليوم 
السابق يف األقسـام الوسطى والجنوبية، 

وتنخفـض قليـًال عـن اليوم السـابق يف 
القسم الشمايل من البالد“.

وأوضـح أن ”طقـس البـالد ليـوم االحد 
املقبل سـيكون صحواً، والرياح شـمالية 
الرسعـة  معتدلـة  اىل  خفيفـة  غربيـة 
(20-10) كـم/س، أما درجـات الحرارة 
فستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقة 
الوسطى، يف حني سرتتفع قليالً عن اليوم 
السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية 

من البالد“.

تايالند/ الجزائر/ الزوراء:
يف  الدسـتورية  املحكمـة  علقـِت 
الـوزراء،  رئيـس  مهـام  تايالنـد، 
برايوت تشـان أوتشـا، بينما تنظر 
يف قضيـة قد تتم إقالتـه بموجبها،  
فيمـا أوقفت السـلطات الجزائرية 
رئيس وزراء سـابق يف عهد الرئيس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
الدسـتورية يف  ووافقـت املحكمـة 
تايالنـد عىل االسـتماع إىل القضية، 
التي رفعتهـا أحـزاب يف املعارضة، 
تقول إن برايوت الذي توىل السـلطة 
إثـر انقـالب عـام 2014، وصل إىل 
الحد األقـىص لواليته البالغة ثماني 

سنوات.
وبرايوت، الذي يشغل كذلك منصب 
وزير الدفاع، أتهم أيضا بالتجسس 

السياسـيني  املعارضـني  عـىل 
التجسـس  برنامـج  باسـتخدام 
استخدام  وبإسـاءة  ”بيغاسوس“، 

ميزانية الدولة.
كمـا اتهمت املعارضـة نائب رئيس 
أنوتـني  الصحـة،  الـوزراء ووزيـر 
الرشعية  بإضفاء  تشـارنفرياكول، 
عىل تناول الحشيش بدون ضوابط 

مناسبة.
ودافع برايوت عن سـجل حكومته، 
مشريا إىل أن اقتصاد تايالند مستقر 
عىل الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة 
وارتفـاع التضخـم. وقـال: ”خالل 
الــ 250 يومـا املتبقيـة مـن عمر 
الحكومـة، أرص عىل أنني سـأفعل 
كل ما يف وسـعي إلخـراج البالد من 

األزمة يف أرسع وقت ممكن“.

ويف سـياق اخـر أوقفت السـلطات 
الجزائريـة رئيـس وزراء سـابق يف 
عهـد الرئيـس الراحل عبـد العزيز 
بوتفليقـة، ما يجعلـه ثالث رئيس 
السـجن  يواجـه  سـابق  حكومـة 

بتهمة الفساد.
وكان قـاض يف الجزائـر العاصمـة 
وضع نور الدين بـدوي (62 عاما) 
تحـت الرقابـة القضائية وسـحب 
جـواز سـفره بعـد توقيفـه األحد، 
لكن محكمة أخرى قـررت الثالثاء 

احتجازه.
شـغل بدوي منصب رئيس الوزراء 
لفـرتة وجيـزة مطلـع 2019 بعـد 
تعيينـه ليحل مـكان رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى فيما هزت الشـوارع 
يف كل أنحـاء الجزائـر احتجاجـات 

غري مسـبوقة ضد ترشح بوتفليقة 
لوالية خامسة.

وبـدوي الذي شـغل منصـب وزير 
الداخلية لحوايل أربع سـنوات، كان 
ُيعد مـن املوالني لبوتفليقة وطالبت 

حركة الحراك بعزله.
وُحكم عىل رئييس الوزراء السابقني 
أحمد أويحيى وعبد املالك سـالل يف 
عهـد بوتفليقة بالحبـس إلدانتهما 

بالفساد.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ                                                                                               رقم االضبارة: ٢٠٢١/٥٦٤

مديرية تنفيذ املناذرة                                                                               التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١٤

إعالن
نظرا لوجود ضم عىل بدل املزايدة األخري البالغ ١٩٠١٢ تسـعة عرش مليون واثنا عرش الف دينار للعقار العائد 
للمدين زيد عيل حسـني لقاء طلب الدائن محمد جاسـم عباس البالغ ٢٥ خمسة وعرشون مليون دينار، عليه 
تقـرر فتـح املزايدة ملدة ثالثة أيـام ابتداًء من اليوم التايل للنـرش، فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة هذه املديرية 
مسـتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية 

خالل املدة املذكورة وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
كرار عماد كايت

املواصفات:
١- موقعه ورقمه: ١١٢/١٠٠ م٤٤ الحجامية

٢- جنسه ونوعه: دار سكن
٣- حدوده واوصافه: بلدية الحرية

٤- مشتمالته: غرفة وصالة ومطبخ واستقبال وصحيات
٥- مساحته: ١٢٥ م٢

٦- درجة العمران: متوسطة
٧- الشاغل: شيماء ابراهيم عباس

٨- القيمة املقدرة: ٢٣٦٤٠ ثالثة وعرشون مليون وستمائة واربعون الف دينار
٩- البدل بعد الضم:
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أحىص مجلس الخدمة االتحادي، امس األربعاء، أعداد 
التعيينـات املدرجـة واملصـادق عليها ضمـن موازنة 
٢٠٢١، وفيما حدد سـبب عدم اسـتكمال تعيني أكثر 
من ٩ آالف درجة وظيفية، أشار اىل وجود حراك ألعداد 

قاعدة بيانات للموظفني ومعالجة الرتهل الوظيفي.
وقال مدير عام دائرة البحوث والدراسـات اإلدارية يف 
مجلس الخدمة، قاسـم عبد الرضا شغيت، يف ترصيح 
صحفـي ان «مجمـوع التعيينات عـىل وزارة الصحة 
بلغ ٧٠٣٨ تعييناً موزعة يف بغداد ١٨٢١، االنبار ٣٦٧، 
املثنـى ١٩٢، بابـل ٥٠٥، البـرصة ٥٥٠، ديـاىل ٣٨٢، 
كربالء ٢٩٩، كركوك ٣٢١، ميسان ٢١٦، النجف ٣٥٠، 
نينوى ٧٠١، القادسـية ٢٨٧، صـالح الدين ٣٥٤، ذي 
قار ٤٠٩، واسـط ٢٨٤».وأضاف «بينمـا التعيني عىل 
ديوان الرقابـة املالية االتحادية فـكان املجموع ١١٦ 
جميعها يف بغداد، أمـا التعيني يف بيت الحكمة فكانت 
٣ درجـات جميعهـا يف بغداد، ويف مجلـس الدولة ٢ يف 
بغـداد، ويف هيئة املنافذ الحدودية ٧ وايضا جميعها يف 
بغداد «.وأشار اىل أن «مجلس الخدمة االتحادي صادق 
عـىل تعيينات وزارة الصحـة بمجموع ٥٦٤٣٣، كذلك 
صادق املجلس عىل اسـتكمال تعيني عقود دوائر املاء 
واملجـاري والبلديـات ٢٠١٦/ ٢٠١٧ وكانـت كاالتي: 
مديرية مـاء محافظة البـرصة ٧٠، مديريـة بلديات 
محافظـة البـرصة ٤٣، مديرية مـاء محافظة بغداد 
٤٤، مديريـة مـاء محافظـة بابـل ١٧٣، مديرية ماء 
النجـف االرشف ١٢٤، مديرية ماء محافظة ميسـان 
٣٩، مديرية ماء محافظـة ذي قار ١٣٧، مديرية ماء 
محافظـة الديوانية ٨٥، مديرية مـاء محافظة املثنى 
٦٠، مديرية ماء محافظة كربالء املقدسة ٧٠».وتابع 
شـغيت، «اسـتكمال التعيـني لدوائر التمويـل الذاتي 
فكان كاالتي: التعيني عىل مالك وزارة االتصاالت ٧١١، 
تعيني خريجي اكاديمية الخليج العربي ٨١، استكمال 
تعيني عقـود وزارة االعمـار واالسـكان ٢٠١٩ بلغت 
١٤٨، تعيـني الطيارين عىل املالك الدائم ٩٣، اما اعادة 

التعيـني يف دوائر التمويل الذاتي فكانت كاالتي: اعادة 
تعيـني يف الرشكة العامة لتصنيـع الحبوب ١، واعادة 
تعيني يف وزارة النقل ١، واعادة تعيني يف وزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمي ٢».وبشـأن الـرشوع بتثبيت 
اإلجراء والعقود ممن لديهم عامان وفق قرار مجلس 
الـوزراء، اوضح مدير عام دائرة البحوث والدراسـات 
اإلداريـة يف مجلس الخدمة، انـه «يعتمد عىل البيانات 
الـواردة اليه من قبـل وزارة املالية بعـد اجراء عملية 
التدقيق، وكذلك يعتمد املجلس عىل ما يتم تزويده من 
بيانـات من قبـل وزارة املالية».ولفـت اىل أن «الفقرة 
(١) من إعمـام األمانة العامة ملجلـس الوزراء نصت 
قيـام الوزارات والجهات غـري املرتبطة بوزارة بإعداد 
جرد باسـماء املتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية ال 
تقل عن سنتني والتأكد من توافر التخصيصات املالية 
الالزمـة مـن دون طلـب تخصيصات ماليـة اضافية 
تمهيداً لتثبيتهم بالتنسـيق مع وزارة املالية ومجلس 
الخدمة العامة االتحادي».وبخصوص درجات العقود 
لكل محافظة الف عقد، بـني املجلس أن «املادة (١٦) 

من القانون التعاقد مع حَملَة شهادتي (البكالوريوس 
والدبلـوم) ولكافـة االختصاصـات للعمـل يف دوائـر 
املحافظـة وادارتها املحلية للمحافظات غري املنتظمة 
باقليم بواقـع (١٠٠٠) متعاقد لكل محافظة وبراتب 
شـهري قدره ثالثمائة الـف دينار شـهرياً للمتعاقد 
الواحد ملدة ثالث سنوات الغراض التدريب والتطوير»، 
موضحـاً، أن «التقديم يتم من خـالل رابط الكرتوني 
ينـرش عىل موقع املحافظات الرسـمي».وفيما يتعلق 
بالدرجات الوظيفية الشاغرة يف جميع املؤسسات بني 
املجلس اىل انه «وفقا للبيانات املرسـلة من قبل وزارة 
املاليـة والبالغـة (٩٢٣٢) درجـة ولم يتم اسـتكمال 
اجـراءات تعيينهم، حيث تـم تزويدنـا بالبيانات من 
قبلهم يف نهاية السـنة املاليـة للعام ٢٠٢١ وتم رفض 
وزارة املالية استكمال اجراءات التعيني عىل الرغم من 
مخاطبة االمانة العامة ملجلـس الوزراء لها».وأردف، 
أن «املجلـس يعتمـد يف التوظيف عىل ما يـرد إليه من 
االحتياج مـن الدرجات والعناوين الوظيفية للوزارات 
والجهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات بعد اجراء 

الحـذف واالسـتحداث وتأييد توفـر التخصيص املايل 
مـن قبـل وزارة املالية».ومىض شـغيت بالقـول، أن 
«املجلس بصـدد إعداد قاعدة بيانـات ملوظفي الدولة 
ورسعة االنجاز تعتمد عىل مدى اسـتجابة املؤسسات 
ودقـة البيانات التـي يتم تزويدنا بها عـىل الرغم من 
عـدم التـزام بعـض الـوزارات والجهـات باالجابة».
وبشـأن كيفية معالجة الرتهل الوظيفي بني املجلس، 
أنه «اسـتناداً اىل قرار مجلس الوزراء رقم (٩) لسـنة 
٢٠٢٠ الفقرة (١) منه والتي تنص ((تقليص وترشيد 
الهيـاكل االداريـة للدولـة عـن طريق قيـام كل جهة 
حكوميـة بتقديـم رؤيتهـا يف هـذا املجـال اىل األمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء)) تمـت مخاطبة الـوزارات 
والجهات غري املرتبطة بوزارة لتزويدنا الهيكل االداري 
مع بيان رؤيتهم يف تقليصه وترشيده، تم عقد ورشة 
عمل (تقليص وترشيد الهياكل االدارية) عىل مستوى 
مديري التشـكيالت ملناقشـة آلية تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء اعاله للوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 
واخرى للمحافظات ومخاطبة الوزارات والجهات غري 
املرتبطة بوزارة لغرض تشـكيل لجنة تتوىل (تقليص 
عمـل  هيكليـة  اإلداري».وبشـأن  الهيـكل  وترشـيد 
املجلـس، أكـد، أن «مجلس الخدمة العامـة االتحادي 
يعاني من قلة التخصيصـات املالية وقلة عدد الكادر 
والبالـغ (٤٠) موظفـاً عىل مـالك املجلـس و(١١٩) 
موظفـاً منسـباً و(١٥) موظفـاً مكلفاً مـن مختلف 
الوزارات واملؤسسات مع وجود هيكلية خاصة به مع 
العرض أن املجلس ال يملك بناية مخصصة له».وبشأن 
قانون سـلَّم الرواتب وتعديله أوضح املجلس، انه «تم 
تشـكيل لجنة تضم يف عضويتها ممثلـني عن االمانة 
العامة ملجلس الوزراء ووزارتـي (املالية والتخطيط) 
وديـوان الرقابـة املاليـة االتحادي ومجلـس الخدمة 
العامة االتحادي لدراسة الترشيعات الخاصة برواتب 
موظفـي الدولـة وآليـات تطبيقها وإمـكان مالءمة 
املعايري الخاصة بتحديدها وتقديم الحلول يف معالجة 

حالة التفاوت يف تلك الرواتب والعمل مستمر».
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نينوى/الزوراء:
أقدمـت امرأة، امس األربعـاء، عىل قتل زوجها 

بطعنة يف القلب بمحافظة نينوى.
وذكرت رشطة نينوى يف بيـان ورد «الزوراء»: 
أنـه «بعـد ورود إخبار عن وقـوع جريمة قتل 
الحـد املواطنـني يف منطقـة (حـي الطليعـة) 
التابعـة لقضاء تلعفـر، وبعد اجراء الكشـف 
واملخطـط عىل محـل الحادث وأخـذ موافقات 
األدلـة  وجمـع  املختـص  التحقيـق  قـايض 
واملعلومات، تم كشـف جريمة القتل وتبني ان 

مرتكب الجريمة هي زوجة املجنى عليه، حيث 
تـم القبض عليها، وضبـط أداة الجريمة وهي 

الة حادة (سكني مطبخ)».
وأشـار البيـان إىل أنـه «تـم تدويـن اقوالهـا 
باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وجاء باعرتافها ان 
سبب ارتكابها الجريمة هو خالفات ومشاكل 
عائلية، حيث قامت بطعنـه يف منطقة الصدر 
جهة القلـب، وتم توقيفها وفـق املادة ٤٠٦ / 
١ / أ».وأوضـح، أنه «تم القبـض عليها داخل 

قضاء تلعفر غربي مدينة املوصل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس االربعاء، لقاء القبض عىل ٣ مزورين 
يف ثـالث محافظـات، فيما أكدت انه تـم تدوين اقوالهـم واحالتهم اىل 

الجهات املختصة.
وذكرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إن «يف ظل الجهود املسـتمرة 
التـي يبذلها أبطال جهاز األمن الوطنـي يف مالحقة عصابات الجريمة 
املنظمـة والخارجني عن القانون، وبعد جمع املعلومات االسـتخبارية 
واسـتحصال املوافقات القضائية، تمكنت مفـارز الجهاز يف محافظة 
األنبار من إلقاء القبض عىل متهم يقوم بتزوير املستمسكات الرسمية 

بالجرم املشهود».
وأضافـت: «ويف ذات السـياق تمكنـت املفـارز يف كل مـن محافظتـي 
نينـوى والقادسـية مـن إلقاء القبـض بالجرم املشـهود عىل متهمني 
إثنـني بحوزتهما مبالغ مالية من العمالت العراقية واألجنبية جميعها 

مزيفة».
واشـار البيـان اىل انـه «تم تدون أقـوال املتهمـني أصوليـاً وأُحيلوا إىل 

الجهات املختصة لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير الهجرة واملهجرين وكالًة، عثمان الغانمي، امس األربعاء، عن استحصال املوافقة 

عىل شمول ١٠٠٠ نازح براتب الرعاية االجتماعية.
وقالـت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» إنَّ «وزير الهجـرة واملهجرين وكالة عثمان الغانمي 
يواصـل العمل من أجل دعـم النازحني وتخفيف معاناتهم»، مبينة انه «اسـتحصل موافقة 
وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة بهـدف شـمول نحـو ١٠٠٠ نـازح برواتـب الرعايـة 

االجتماعية».
وأضافـت أنَّ «هذه الخطوة تأتي لكي تكون حافزاً للنازحني يف موضوع العودة الطوعية اىل 

ن االستجابة الرسيعة لوزارة العمل». مناطق سكناهم األصلية»، مشريًة اىل أنَّ «الوزير يثمِّ
وأشـاد الغانمي وفقاً للبيان، بـ»الدور الكبري لهـم يف دعم األرس العراقية وكذلك النازحني»،  
مؤكـداً أن «العمـل يف مؤسسـات الدولة بروح الفريـق الواحد تكون نتائجـه إيجابية عالية 

املستوى تحقق املصلحة العامة».

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
األربعـاء، أسـباب أزمـة البنزيـن، فيما 
أوصـت بوضع خطـٍط شـاملٍة من قبل 
وزارة التخطيـط إلعادة تأهيـل املصايف 
وإنشاء أخرى جديدٍة؛ لتحقيق االكتفاء 

ات النفطيَّة. الذاتي من املُشتقَّ
يف  بالهيئـة،  الوقايـة  دائـرة  وأشـارت 
تقريـٍر عن زيـارات فريقهـا امليداني إىل 
ـة لتوزيع  وزارة النفـط والرشكـة العامَّ
ات النفطيَّـة وهيئـات (توزيـع  املُشـتقَّ

بغـداد، وتفتيـش املشـتقات النفطيَّـة، 
والدراسـات واملُتابعـة) واللقـاء بوكيل 
الوزارة لشـؤون التصفيـة واملدير العام 
ات النفطيَّة، فضالً  لرشكة توزيع املُشتقَّ
عـن عدٍد مـن أصحاب محطـات الوقود 
األهليَّـة يف بغـداد؛ ملتابعة أزمـة البنزين 
يف بغداد واملحافظات، إىل رضورة إنشـاء 
مصايف جديدٍة عىل غرار مصفى كربالء، 
وتأهيل املصايف القائمة، ال سيما مصفى 
بيجـي؛ لضمان تحقيـق االكتفاء الذاتي 

وعدم اللجوء لالسترياد.

ودعـا التقرير، املُرسـلة نسـخٌة منه إىل 
مكتـب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزير 
 (GPS) منظومـة  تفعيـل  إىل  النفـط، 
عـىل الصهاريـج؛ ملُتابعـة سـريها مـن 
التفريـغ،  نقطـة  إىل  التحميـل  نقطـة 
وتفعيل خاصيَّة قياس ُمسـتوى املنتوج 
إىل  إضافـة  الحوضيَّـة،  ارات  السـيَّ يف 
دعم مـرشوع أتمتـة املحطـات األهليَّة 
والحكوميَّـة الـذي رشعـت بـه الرشكة 
النفطيَّــة  املشـتقات  لتوزيـع  ـة  العامَّ
باستخدام منظومة السيطرة اإللكرتونيَّة 
عـن طريق نصب (الذرعـة اإللكرتونيَّة) 

عىل خزانات الوقود.
القفـل  اسـتخدام  التقريـر  واقـرتح 
اإللكرتونيِّ (السـيالت اإللكرتونيَّة) عىل 
التحميـل  وفوهـات  التفريـغ  عـدَّادات 
ـة بالصهاريج؛ للحد من عمليَّات  الخاصَّ
التهريب، ُمنوِّهـًا بأهميَّة تطوير أجهزة 
التفتيش والرقابة يف وزارة النفط، وربط 
هيئة التفتيش بمكتب الوزير أو الوكيل؛ 
ملنحهـا صالحيَّـاٍت أوسـع، مـع حرص 
ات الوقود بوزارة النفط؛  اسـترياد مضخَّ
ُن من التالعب يف  ملنع إضافة أجـزاٍء ُتمكِّ
كميَّة املنتوج.وتطرَّق إىل األسباب الكامنة 
خلف أزمة املُشـتقات النفطيَّـة، ومنها، 
زيادة الطلب عـىل املنتوج يف املحافظات 
املحاذية إلقليم كردستان؛ بغية املتاجرة 
بـه يف اإلقليم الذي تخضع األسـعار فيه 

للنـرشة العامليَّة لألسـعار التي تكون يف 
الغالب ُمرتفعًة قياساً باملركز الذي يدعم 
أسعار البنزين، وقيام أصحاب السيَّارات 
القاطنني يف اإلقليـم بالتزُّود بالوقود من 
محطـاٍت يف املحافظـات القريبـة مثـل 
(نينـوى، كركـوك ، ديـاىل)، إضافـة إىل 
غياب الرقابة والزيادة الكبرية يف استرياد 
السـيَّارات دون أن تقابلها زيادة يف عدد 
املصـايف، وضعـف الرقابـة والتفتيش يف 
رصـد املُخالفات يف محطـات التعبئة، إذ 
ال يتجـاوز عدد املـالك التفتيـيش (٧٠) 
ُمنتسـباً يف عمـوم العراق.وبخصـوص 
اإلجـراءات اآلنيَّة التـي اتخذتها الرشكة 
النفطيَّـة  املنتوجـات  لتوزيـع  ـة  العامَّ
ملعالجـة األزمـة، أوضـح التقريـر أنها 
تمثلـت بإصـدار «البطاقـة الوقوديَّـة» 
التي تعمل وفق برنامج رقابٍة إلكرتونيٍَّة 
ـة بكل مركبٍة  لقـراءة املعلومات الخاصَّ
عـرب قـارئ بطاقـٍة ُمثبٍت عـىل مضخة 
ُل بواسـطة رقٍم رسيٍّ خاصٍّ  الوقود ُيفعَّ
بـكل صاحـب مركبـٍة، الفتـاً إىل العمل 
محافظتـي  يف  الوقوديَّـة»  «بالبطاقـة 
كركوك ونينوى، فيما تشـمل اإلجراءات 
املحطـات  تجهيـز  زيـادة  املُسـتقبليَّة، 
بالوقـود، وزيادة سـاعات العمـل فيها 
عىل مدار اليـوم وامليض بإجراءات تنفيذ 
التعاقـد؛ لتطبيق نظـام الجباية والدفع 

اإللكرتوني.

بغداد/الزوراء:
كشـف مجلس القضـاء األعىل، امس 
األربعـاء، تفاصيل األحـكام الصادرة 
بحـق ثالثة مسـؤولني كبـار يف وزارة 
االعمار واإلسكان.وذكر إعالم القضاء 
يف بيان ورد لـ «الزوراء»: أن «محكمة 
جنايات مكافحة الفسـاد املركزية يف 
الكرخ، أصدرت حكما غيابياً بالسجن 

ملدة ست سـنوات لكل من وكيل وزير 
االعمـار واإلسـكان واملفتـش العـام 
النجـف،  التخطيـط يف  ومديـر عـام 
عـن قيامهم بإحداث الـرضر العمدي 
بأمـوال ومصالـح الوزارة».وأضـاف 
البيان، ان «الحكـم بحق املدانني يأتي 
اسـتنادا ألحـكام املـادة ٣٤٠ وبداللة 
املواد ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات 

رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ املعـدل».ويف 
وقت سابق من امس األربعاء، كشفت 
هيئـة النزاهة االتحاديَّـة، عن صدور 
قرار حكٍم بسـجن مسؤولني سابقني 
يف وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديَّات 
ة؛ عىل خلفيَّة الخروقات املُتعلِّقة  العامَّ
بتمديـد ُمـدَّة إنجاز أحد املشـاريع يف 

محافظة النجف.

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس 
األربعـاء، أن أكثر من أربعني ألف مرشوع علمي 

جاهز للتنفيذ يف املؤسسات.
وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» أنه 
«حرصاً عىل تقديـم الحلول العلمية واملعالجات 
العـام  القطـاع  ملؤسسـات  ودعمـًا  املبـارشة 
والخاص، نعلن اسـتكمال منصتها األلكرتونية 
للبحـوث التطبيقية التي تضـم أكثر من أربعني 
ألف مرشوع علمي بهدف ربط املؤسسات كافة 
مع الجامعات العراقية ومراكز بحوثها العلمية 
لرفد مجاالتهـا التنموية والريادية بالدراسـات 
الجامعيـة القابلة للتطبيـق يف مختلف املجاالت 

الخدمية».

وأضافت أن «املنصة األلكرتونية وفرَّت مشاريع 
تطبيقية خاصة بالبيئة الصحية بلغت خمسـة 
آالف وثالثمئـة وخمسـة وثمانني بحثـًا علمياً، 
واثنني وثالثني ألفاً وسـتمئة وثمانية وتسـعني 
واالقتصـاد  املجتمـع  خدمـة  مجـال  يف  بحثـاً 
العراقـي، فيما بلغت البحـوث الخاصة بتطوير 
البنى التحتية ألفني وثمانمئة واثنني وخمسـني 

مرشوعاً بحثياً».
وأكدت الوزارة وفقاً للبيان أنها «أنجزت املراحل 
اإلجرائيـة للمنصـة التـي تـرشف عليهـا دائرة 
https://appres.rdd.edu.) البحث والتطويـر

iq) وباتـت البحوث التطبيقية جاهـزة للتنفيذ 
وربط املشـكالت بالحلول البحثية يف املؤسسات 

كافة».

@µÿé\Äi@bËuÎå@Û‹«@çË§@Òcãfla
@ÙÏ‰Ó„@¿@\Ñj�æa

@ÚÌb«ã€a@kmaãi@Ååb„@1000@fiÏ9
ÚÓ«b‡nu¸a

µnƒœb´@¿@Ú–‹n¨@·Ëni@�biÏ‹�fl@16@Û‹«@ùj‘€a @¿@ÂÌäÎçfl@3@Äi@Úyb†�a
pbƒœb´@t˝q

ÂÌç‰j€a@Úflåc@lbjéc@Â«@—ìÿm@ÚÌÜb•¸a@ÚÁaç‰€a

pbèé˚æa@¿@âÓ–‰n‹€@çÁbu@Ô‡‹«@ Îãìfl@—€c@µ»iäc@Âfl@ãr◊c@Z·Ó‹»n€a

äb‡«�a@ÒäaåÎ@¿@äbj◊@µ€Î˚èfl@’¢@ÒäÜbó€a@‚bÿy˛a@›Óñb–m@—ìÿÌ@ıbõ‘€a

No: 7784    Thu   25    Aug     2022العدد:   7784     الخميس     25    آب     2022

ÚÓ–Ó√Î@ÚuäÜ@“¸e@9@Âfl@ãr◊c@µÓ»m@fib‡ÿnéa@‚á«@kjé@Üáy

بغداد/الزوراء:
اعلنـت خليـة األعـالم األمنـي، امـس األربعاء، 
القبض عـىل ١٦ مطلوباً بتهـم اإلرهاب وتجارة 
بيـان  البـرش واملخـدرات يف محافظتني.وذكـر 
للخليـة تلقتـه «الـزوراء» أن «مفـارز مديريـة 
اسـتخبارات وأمـن بغـداد التابعـة اىل املديريـة 
العامة لالسـتخبارات واألمن، ألقت القبض عىل 
أحد املطلوبـني للقضاء وفق املادة (٦ من قانون 
االتجـار بالبـرش) يف منطقة الحسـينية»، مبيناً 
أن «عملية القبض تّمت من خالل التنسـيق مع 
الفرقـة الحاديـة عـرشة ومفرزة مـن مكافحة 
اإلجرام».وأوضـح أن «مفـارز املديريـة األخرى 
تمكنت من ضبط متهمني اثنني بالجرم املشهود 
يتاجران باملواد املخـدرة يف إحدى مناطق بغداد، 
حيـث عثـرت بحوزتهما عـىل مادة الكرسـتال 
املخدرة وأدوات تسـتخدم يف التعاطي»، مشـرياً 
اىل «مصـادرة املواد واحالـة املتهمني اىل الجهات 
املعنيـة».ويف سـياق منفصـل، تابع البيـان انه 
«بنـاًء عـىل معلومـات اسـتخبارية دقيقة من 

مديرية اسـتخبارات وأمن ميسـان، استطاعت 
مفارزها وبالتنسـيق مع قيادة عمليات ميسان 
مـن القبض عـىل مطلوبني اثنـني للقضاء وفق 
احـكام املـادة (٤/ ارهـاب )، وذلـك مـن خالل 
تواجـد أحدهمـا يف قضاء امليمونـة واآلخر ألقي 
القبـض علية مـن خالل نصب كمـني محكم يف 
إحدى سيطرات املحافظة، إذ تّم اتخاذ االجراءات 
الالزمة بحقهمـا واحالتهما عـىل القضاء».من 
جانب آخر، ذكر البيان: ان «القطاعات األمنية يف 
قيادة عمليات بغداد مستمرة يف مالحقة العنارص 
االرهابية وعنارص الجريمة املنظمة والخارجني 
عن القانون وذلك من خالل تنفيذ اوامر القبض 
القضائية وواجبات البحـث والتفتيش وتكثيف 
الجهـود االسـتخبارية، بالتنسـيق واملتابعة مع 
مدير قسـم اسـتخبارات وامن/القيـادة، والتي 
اثمرت عن إلقاء القبـض عىل (١١) متهماً وفق 
مـواد قانونية مختلفة، بينهـم متهم وفق املادة 
١/٤ ارهاب».واوضح ان «معلومات استخبارية 
دقيقـة وردت تفيد بتواجد أحد اإلرهابيني ضمن 

قاطع املسـؤولية وعىل الفور تم تشـكيل فريق 
عمل مشرتك وبكمني محكم نصب له تم القبض 
عليـه يف منطقـة اللطيفية/شـاخة٢ جنوبـي 

بغداد».
ولفـت اىل أنـه «تـم القـاء القبض عـىل عصابة 
للرسقـة مكونة مـن متهمني اثنني وفـق أوامر 
قبض قضائية صادرة بحقهما يف سيطرة مدخل 
الهياكل/التاجيـات بجانـب الكـرخ، يف حني تم 
ضبط كـدس للمواد املتفجـرة (مخلفات حربية 
لعصابات داعش االرهابية) يحتوي عىل عدد من 
«قذائف املدفعية»وذلك من خالل ورود معلومات 
اسـتخبارية دقيقـة يف منطقـة (اللـج) جنوبي 
بغداد، باالضافة اىل ضبط عجلة تحتوي (٢١٦٥) 
صندوقـاً من الورق املقـوى (كارتون) من مادة 
(املعّسـل) مخالفًة للرشوط والضوابط الصحية 

يف سيطرة الشعب شمال رشقي بغداد».
واكد البيان انه «تم تسليم امللقى القبض عليهم 
واملـواد املضبوطة اىل الجهـات املختصة إلكمال 

االجراءات القانونية بحقهم».



بغداد/ الزوراء:
حدد البنك الدويل نهاية العام املقبل 2023 سـقفاً زمنياً لجميع مؤسسات 

الدولة بتطبيق برامج الحوكمة االلكرتونية .
وقـال عضو ائتالف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد رئيس شـبكة 
النهريـن لدعـم النزاهة والشـفافية، محمـد رحيم الربيعـي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”البنك الدويل يمول عمليات الحوكمة والتي يجب أن تطبقها 
جميع مؤسسـات الدولة، السـيما ذات النفع العام منهـا وزارتــا النفط 
واملالية“، مشرياً إىل أنه ”يمول وزارة املالية ومبادرة الشفافية للصناعات 

االستخراجية منذ سنوات لتنفيذ مشاريع تتعلق بهذا األمر“.
وأضاف الربيعي أن ”برنامج الحوكمة يؤكد عىل ضــرورة نرش املؤسسات 
البيانـات املالية والتعاقدات لبيان األثر املايل لهـذه املوازنات االنفجارية يف 
املجتمع“، مبيناً أن تطبيقه يأتي لتعزيز الشـفافية“، الفتا إىل أن ”انعدام 
الشـفافية بـالـعــراق كفيل بـإيـقــاف املـنـح الدولية واملسـتثمرين 

الدوليني لتنفيذ مشاريع داخل البلد.
وتابع أن ”هناك خطراً كبرياً يف حال لم يطبق املرشوع يف جميع املؤسسات، 
خاصـة يف قطاع الصحة، إذ إن نسـبة كبرية مـن املـوازنـة املخصصة له 
تعتمد عىل املنح الدولية“، مشريا إىل أنه ”حتى اآلن لم تبد أي دائرة تعاونها 

يف هذا الجانب، حتى إن كان هناك عمل إال أنه غري ظاهر للعيان“. 

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (1.04%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (320.563.865) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (477.452.762) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (568.99) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%1.04) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (563.15) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (35) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (13) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (125) 
ألف سهم بقيمة بلغت (931) مليون دينار من خالل تنفيذ صفقة واحدة 
عىل اسهم رشكة واحدة.بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري 
العراقيني يف السوق (540) ألف سهم بقيمة بلغت (736) مليون دينار من 

خالل تنفيذ (7) صفقات عىل اسهم رشكتني.
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:
أعلن مـرصف ”الرافدين“ الحكومي، امس االربعـاء، اطالق وجبة جديدة 

من سلف املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقـال املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل ”الـزوراء“: إنه تم اطالق 
وجبة جديدة من سلف املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي 
تبدأ من 5 ماليني حتى 50 مليوناً بالنسـبة للموظفني واملنتسـبني وسلف 
العقـود تبلغ 5 و10 ماليني، وذلك بعد اسـتكمال كل إجـراءات املنح وفق 

الضوابط والتعليمات.
وبـني: ان التقديم يكون عىل السـلف عن طريق فروع املرصف املنترشة يف 
بغداد واملحافظات. وأضاف: ان الفروع مازالت مستمرة يف استقبال طلبات 

معامالت الرتويج عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق 
املحلية بالعاصمة بغداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل 

عاصمة اقليم كوردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع 
للمثقـال الواحـد عيار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربـي 361 الف دينار، وسـعر الرشاء 357 الفاً، فيما 
كانـت اسـعار البيع ليـوم امـس الثالثـاء 358 للمثقال 

الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سـجل ارتفاعا أيضاً عنـد 331 الف دينار، وبلغ 

سعر الرشاء 327 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر 
بيـع مثقال الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 360 
الـف دينـار و 370 ألفـاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بني 320 الفاً و 330 الف دينار.
فيما شـهدت أسعار الذهب اربيل اسـتقرارا يف أسواقها، 
حيـث بلغ سـعر البيـع كاآلتي: مثقـال ذهـب عيار 24 
بــ 410.000 دينـار عراقـي، مثقـال ذهـب عيـار 22 
بــ 378.000 دينـار عراقـي، مثقال ذهب عيـار 21 بـ 
368.000 دينـار عراقـي، مثقـال ذهـب عيـار 18 بــ 
310.000 دينـار عراقي.. ويسـاوي املثقـال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اعربت النائبة عن االتحاد الوطني الكردسـتاني، سـوزان 
منصور، امس األربعاء، عن مخاوفها بشأن هدر او رسقة 
التخصيصـات املاليـة املضمنـة يف قانون األمـن الغذائي 
بسـبب االعتصامـات أمام مجلـس النـواب، فيما طالبت 

بتفعيل اللجان النيابية ملراقبة أداء الرصف .  
وقالـت منصور يف ترصيح صحفي: إن ”الرقابة الربملانية 
عىل أموال األمن الغذائي غري موجودة واملال السائب يعلم 
الرسقـة“. وأضافت أن ”هناك تخوفا عـىل التخصيصات 

املاليـة املضمنـة يف قانـون األمـن الغذائـي مـن الهدر أو 
الرسقـة“، الفتة اىل ”عدم قـدرة الربملان يف مراقبة األموال 
التـي تم تخصيصها ضمـن قانون األمن الغذائي بسـبب 

االعتصام بداخله“ . 
وكانـت النائـب عـن كتلـة الصادقـون النيابية، سـهيلة 
السـلطاني، قـد وصفت، يف وقت سـابق، الـدور الرقابي 
ملجلس النواب باملعطل، مشـرية إىل أنه ال توجد رقابة عىل 
خطـوات تطبيق قانـون األمن الغذائي الـذي صوت عليه 

مجلس النواب. 

بغداد/ الزوراء:
تتزايـد املطالـب يف الشـارع العراقـي 
بترشيـع قانون املوازنة للعـام املقبل، 
بعـد الفشـل يف تمريـره خـالل العـام 
الجـاري بسـبب الخالفات السياسـية 

التي شلت جميع مفاصل الدولة.
وسبق أن أكد رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، يف كلمة ألقاها عىل هامش 
اجتمـاع ألعضـاء حكومتـه أن ”البالد 
بحاجـة إىل املوازنة الجديدة كي تميض 

الدولة بمشاريعها لخدمة املواطن“.
بنـود  املوازنـة  تحـدد  العـادة،  ويف 
مرصوفـات الدولة خالل عـام خاصة 
املخصصـة للرواتـب والدعـم وسـداد 
أعباء الديون، كما تحدد املستهدف من 

إيرادات الدولة.
ويف هذا الشأن، يرى الخبري االقتصادي، 
أحمـد صـدام: ان ”االقتصـاد العراقي 
موازنـة  قانـون  إىل ترشيـع  بحاجـة 
2023، كـون املوازنـات بالعـادة توفر 
فرص عمـل ومشـاريع خدميـة التي 
تكـون ذات تمـاس مبارش مـع حياة 

املواطنني“.
ويف حديـث صحفي، يقـول صدام: إن 
”املشـاريع الخدمية يف العراق متوقفة 
منذ العـام املايض، ممـا يعني أن عدم 
ترشيع موازنة العام املقبل ستكون له 
آثار سـلبية عديدة عىل الواقع الخدمي 

يف البالد“.
ويشـري الخبري االقتصادي إىل أن ”عدم 
ترشيـع املوازنـة سـيعمل أيضـاً عىل 
زيادة نسبة الفقر يف العراق، والتي هي 
بدورها مرتفعة جداً“، مبيناً أن ”تمرير 
املوازنة املالية سيعمل عىل إعادة الثقة 

بني الشعب والسلطة الترشيعية“.
ويوضح صدام أن ”التوقعات السـلبية 
تمريـر  عـدم  بشـأن  والترصيحـات 
املوازنـة تسـفر عـن ارتفاع األسـعار 
يف األسـواق، وتربـك حركـة التجارة يف 

عموم املحافظات“.
اللجنـة  عضـو  يقـول  جانبـه،  مـن 
القانونيـة، سـالم العنبكـي، يف حديث 
صحفـي: إن ”الحكومـة الحاليـة هي 
حكومة ترصيف أعمال، وليست لديها 
أية صالحية لترشيع أو إرسال مرشوع 
قانـون املوازنـة لهـذا العـام أو العام 

الجاري“.
ويشري العنبكي، خالل حديث صحفي، 
إىل أن ”الربملان ليـس لديه اآلن أي دور 
رقابي عىل حكومـة ترصيف األعمال، 
لذلك ليس هناك قانون يسمح بترشيع 

املوازنة املالية للبالد“.
السياسـية  ”األوضـاع  أن  ويضيـف 
الحاليـة تمنع أيضاً تشـكيل الحكومة 
الجديدة، والتي بدورها يمكن أن تقدم 
مـرشوع قانون املوازنـة بأرسع وقت 

ممكن“.
إىل ذلك، يقول الخبري القانوني، عدنان 

الرشيفي، يف حديث صحفي: إن ”املادة 
80/ ثانيـا من الدسـتور نصت عىل أن 
مجلـس الـوزراء يمـارس صالحيـات 

اقرتاح مرشوعات القوانني“.
وبحسـب الخبري القانونـي، فإن املادة 

60 من الدستور قالت:
أوالً: مرشوعـات القوانـني تقـدم من 

رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانيـا: مقرتحـات القوانـني تقدم من 
عـرشة من أعضـاء مجلـس النواب أو 

من إحدى لجانه املختصة.
ويضيـف الرشيفـي ”هنا نكـون أمام 

أمريـن األول أن مجلس النـواب يقدم 
املقـرتح إىل الحكومة حسـب املادة 60 
فهـل تقدم الحكومة املقرتح لنفسـها 
فـإذا كانـت هي مـن لها حـق تقديم 
مـرشوع القانـون فهـل تقـرتح عىل 
نفسـها؟، واإلجابة هي حالة عكسية 
مثلما أن مجلـس النواب يقدم املقرتح 
القانونـي  فالتفسـري  إذن  للحكومـة 
 80 للمـادة  الصحيـح  والدسـتوري 
من الدسـتور بأن الحكومـة إذا كانت 
مكتملة الصالحيات فتقدم مرشوعات 
منقوصـة  كانـت  وإذا  قوانـني، 
الصالحيات كحكومـة ترصيف أعمال 

فلها حق اقرتاح القوانني فقط“.
واسـتطرد الخبـري القانونـي حديثـه 
بالقول ”لكن ال يمكن للحكومة اقرتاح 
القوانـني عـىل نفسـها، بـل تقرتحها 
عىل الربملان ألنهـا ال تمتلك حق تقديم 

مرشوع قانون“.
العليـا  االتحاديـة  املحكمـة  وألزمـت 
حكومة الكاظمي من خـالل قراراتها 
بشـأن عـدم قـدرة حكومـة ترصيف 
األعمال عىل اقرتاح مشـاريع القوانني 
املهمة مـع إبطـال كل أوامـر التعيني 
بالدرجـات العليـا التي صـدرت خالل 

فرتة ترصيف األعمال.
ورغم عـدم تمرير املوازنة املالية للعام 
2022، توقعت وكالة فيتش للتصنيف 
الديـن  نسـبة  انخفـاض  االئتمانـي 
الحكومـي بالعراق، لتسـجل %47 يف 
العام الحايل، إال أنهـا ذكرت أن تراجع 
الديـن قـد ال يكـون مسـتداما يف ظل 
التوترات السياسية التي قيدت اإلنفاق 

العام.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة املالية حسـابات الدولة 
العراقية لشـهر حزيران املايض للسنة 
ان  اىل  2022، والتـي اشـارت  املاليـة 
مسـاهمة النفط يف املوازنة االتحادية 
ما زالـت مرتفعة لتبلغ %96 للشـهر 
الثالـث عـىل التوايل، فيمـا أرجع خبري 
اقتصادي األمر الرتفاع أسـعار النفط 

وتصفري الجمارك.
وتابعت ”الـزوراء“ البيانات والجداول 
التـي أصدرتهـا وزارة املالية يف شـهر 
آب الجاري لحسـابات شـهر حزيران 
املـايض، والتي بينـت أن النفط ال يزال 
يشـكل املورد الرئييس ملوازنـة العراق 
العامـة، حيـث بلـغ %96 وهي نفس 
النسبة لشـهر ايار املايض، مما يشري 
إىل أن االقتصاد الريعي هو األساس يف 

موازنة العراق العامة.
ومن خـالل جـداول املاليـة يظهر ان 
لشـهر  النفطيـة  االيـرادات  اجمـايل 
 476 و  72 تريليونـاً  حزيـران بلغـت 
مليـاراً و 471 مليوناً و603 آالف و97 
دينـاراً، وهـي تمثل نسـبة %96 من 

إجمايل اإليرادات.
يف حـني بلغت اجمـايل االيـرادات غري 
النفطية 3 تريليونـات و163 ملياراً و 
857 مليونـاً و400 ألف و 641 ديناراً، 
وهي تشكل %4 من اجمايل االيرادات.

فيمـا بلغ اجمـايل االيـرادات النفطية 
 639 75 تريليونـاً و  وغـري النفطيـة 
مليـاراً و 329 مليونـاً و3 االف و 738 
دينـاراً، وهي االعىل بنسـبة 89.49% 
عـن نفـس الفرتة مـن العـام املايض 
2021 التـي بلغـت 39 تريليوناً و917 
مليـاراً و 497 مليـون دينـار نتيجـة 

ارتفاع أسعار النفط.
وبحسـب تقرير املالية، فان االيرادات 
لشـهر حزيـران املـايض جـاءت مـن 

اإليـرادات الجاريـة والتـي بلغـت 75 
تريليوناً و603 مليارات و 414 مليوناً 
و 231 ألفاً و 21 ديناراً، وايضا جاءت 
من اإليـرادات الرأسـمالية التي بلغت 
35 مليـاراً و 914 مليونـاً و772 الفـاً 

و716 ديناراً.
مـن جهتـه، قـال الخبري املـايل، هالل 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  الطحـان، 
”أسـعار النفط املرتفعـة والتي بلغت 
ارتفـاع  وراء  دوالر   100 يقـارب  مـا 

مسـاهمة القطاع النفطـي يف املوازنة 
العامـة، اضافـة اىل تصفـري الجمارك 

لدعم األمن الغذائي يف العراق“.
وأضاف الطحان أن ”نسـبة مساهمة 
يف  طبيعيـة  تعـد  املوازنـة  يف  النفـط 
العراق“، موضحاً أنهـا ”تمثل الطابع 
االقتصـادي الريعي والتي هي ليسـت 
باألمـر الحديـث، إال أن ذلـك يعـد من 
الخطـورة ملـا تحملـه مـن تقلبات يف 
السـوق النفطيـة الخطـرية وهـو ما 

شهدناه يف فرتة كورونا التي انخفضت 
فيه االسعار اىل ما يقارب من 20 دوالر 

للربميل“.
وأشـار الطحـان إىل أن ”العراق ما زال 
عاجـزا عن رفع اإلنتـاج غري النفطي، 
والتي تعترب غري مربرة يف ظل اعتماده 
عىل االسترياد يف تمويل اسواقه املحلية 
واالبتعاد عـن تطوير وإعادة مصانعه 

املتوقفة منذ سنوات“.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالية، مظهـر محمد صالـح، قد أكد 
يف، آذار 2021 ، عـرب حديـث صحفي، 
أن أسـباب بقاء االقتصـاد ريعيا يعود 
اىل الحـروب وفـرض الحصـار خـالل 
الحقبة املاضية وما نشـهده اليوم من 
الرصاعات السياسية، أدت إىل تشتيت 

للموارد االقتصادية“.
العراقيـة  الدولـة  اسـتمرار  ويعـد 
باالعتمـاد عىل النفط كمصـدر وحيد 
للموازنة العامة يجعل العراق يف خطر 
من األزمـات العاملية التـي تحدث بني 
الحـني واآلخـر لتأثر النفـط بها، مما 
يجعل العراق يتجه يف كل مرة لتغطية 
العجز عرب االسـتدانة مـن الخارج او 
الداخل وهو بذلك يشري إىل عدم القدرة 
عـىل إدارة أموال الدولة بشـكل فعال، 
والعجـز عـن إيجـاد حلـول تمويلية 

بديلة.
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بغداد/ الزوراء:
أطلـق املرصف الدويل اإلسـالمي، امس األربعاء، العمـل لرشكات الرصافة 

فئة A&B ألول مرة يف العراق.
وقالت املدير املفوض للمرصف، سها الكفائي، يف بيان: ان هذا االمر يجري 
بمنح وكالة ثانوية رسـمية لخدمة الويسـرتن يونـني. وأضافت: ان هذه 

الخدمة ستتوفر يف عموم املحافظات لتحقيق الشمول املايل.
وكانـت ادارة املرصف قد اسـتهدفت ضمن مبـادرة البنـك املركزي واحد 
تريليـون دينار املخصصـة لرشيحة ذوي الدخل املحـدود ذوي الراتب اقل 
مـن مليون دينار وبأعىل سـقف 15 مليـون دينار، والذين تبلغ نسـبتهم 
%40 مـن موظفي الدولة مـن حاميل بطاقات املرصف الدويل االسـالمي 
Debit card املوطنني رواتبهم لديه الذين خولوا ادارة املرصف باسـتقطاع 
االقساط الشهرية الكرتونياً دون تدخل اليد البرشية، وذلك من اجل الرشاء 
باألقسـاط مسـتفيدين من عروض الرشكات التجارية لسد احتياجاتهم 
الصحيـة والعلمية، فضالً عـن توفري فرصة الرشاء باألقسـاط ملتطلبات 

املنزل ألرسهم واوالدهم بهدف تحسني الحالة االجتماعية لهم.
وعملـت ادارة املـرصف عىل تبسـيط االجـراءات التمويليـة وأتمتتها من 
خالل مشاريع الكرتونية متنوعة اخذت جهداً وماالً كبريين واستغرقت 7 
سـنوات من االداء النوعي املتميـز بقيادة فريق من املوارد البرشية الكفء 

املدَرب من الشباب العراقي، وفقا للبيان.

بغداد/ الزوراء:
سـجلت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس االربعاء، 

224 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 224 مليونا و465 ألفا و420 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان عملية الرشاء النقـدي للدوالر من قبل املصارف انخفضت من 
قيمة املبيعات االجمالية لتصل اىل 27 مليونا و600 ألف، فيما ذهبت البقية 
البالغة 196 مليونا و865 ألفا و450 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 

شكل حواالت واعتمادات.
وأشار إىل ان 32 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و11 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 83 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار خامي نفط البرصة املتوسط والثقيل، امس األربعاء، تزامنا مع 
ارتفاع طرأ عىل األسـعار العاملية.. وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا 
1.75 دوالر، وبنسبة تغيري بلغت %1.84 ليصل اىل 97.01 دوالرا للربميل الواحد. 
كمـا ارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 1.75 دوالر وبنسـبة تغيري بلغت 

1.92 % ليصل اىل 92.91 دوالرا.
وأيضاً ارتفعت اسعار خامات منظمة اوبك، حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف 
السعودي 104.22 دوالرات بارتفاع بلغ 1.69 دوالر وارتفع خام مربان اإلماراتي 
إىل 100.53 دوالر بارتفاع بلغ 3.01 دوالرات .وارتفعت أسعار النفط مع تهديدات 

سعودية بالعودة إىل تخفيض انتاج منظمة اوبك يف حال انخفاض األسعار.
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بغداد/ متابعة الزوراء
ألـزم االتحـاد العراقي لكـرة القدم، نادي الطلبة الريايض بتسـديد املسـتحقات املالية ألحد مدربـي فريقه الكروي 
السـابق، بعد سـت سنوات من املطالبات. وذكر االتحاد يف أن لجنة االستئناف نظرت  يف الطعن االستئنايف املقدم من 
إدارِة نادي الطلبة ضد توصيِة لجنة شؤون الالعبني واملصادق عليها من قبل املكتِب التنفيذي لالتحاد، والتي تقيض 
بإلزام نادي الطلبة بتأدية مبلغ ٧٢ مليون دينار عراقي إىل املدرب شـاكر محمود حمزة عن املتبقي من قيمة عقده 
مع النادي للموسم ٢٠١٦-٢٠١٧وأشار إىل أنه بعد اطالع اللجنة عىل األوليات كافة والعقد املربم بني الطرفني بقيمة 
٧٥ مليون دينار، قررت اللجنة رد الطعن االستئنايف لنادي الطلبة واملصادقة عىل توصيِة لجنة شؤون الالعبني وإلزام 

رئيس نادي الطلبة، إضافة إىل وظيفته، بتأدية ۷۲ مليون دينار إىل املدرِب شاكر محمود حمزة.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ حسني الشمري
تنطلـق يـوم االحـد املقبـل عـىل 
مسبح الشعب االوملبي  منافسات 
بطولـة دوري العراق بالسـباحة 
الباراملبية بمشاركة خمسة أندية 
وسـت لجان فرعيـة تابعة للجنة 
الباراملبيـة  وتسـتمر ملـدة يومني 
فقط فيما سيقام االجتماع الفني 

للبطولة يوم السبت املقبل.
السـباحة  اتحـاد  رئيـس  وقـال 
الباراملبـي هاشـم فـرز سـينظم 
العـراق  دوري  بطولـة  اتحادنـا 
للسـباحة الباراملبيـة يـوم االحد 
املقبـل بمشـاركة خمسـة اندية 
وهـي الحشـد الشـعبي والجيش 
قـار  وذي  واشـنونا  واالرشاق 
اضافة اىل ست لجان فرعية وهي 
النجف وبابل والديوانية والسماوة 

وكربالء وواسط.

واضـاف فـرز ان هـذه البطولـة 
تمثـل لنـا كاتحاد محطـة مهمة 
يف اكتشـاف املواهـب والطاقـات 
الشـبابية التـي تسـتحق اللعـب 
يف صفـوف منتخباتنـا الوطنيـة 

الشباب والوطني.
وانهـى رئيـس اتحـاد السـباحة 
هاشـم فرز حديثه بالقول نتطلع 
دوري  منافسـات  تشـهد  ان 
العراق االثارة والندية واملسـتوى 
الفنـي الذي يليق باللعبة السـيما 
ونحـن نطمح يف تطوير سـباحة 
الباراملبيـة عرب تجديـد منتخباتنا  
بالدماء الشـابة التي من شـانها 
ان تشكل  مكسبا كبريا يف مسرية 
اللعبة كمـا نتمنـى املوفقية لكل 
الفـرق املشـاركة بتقدبـم افضل 
املسـتويات الفنية التي تسـهم يف 

تطوير اللعبة.

@@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@÷˝�„a@NN›j‘æa@áy¸a
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 بغداد/ امري الداغستاني
احرز منتخب التايكواندو اول وسام قاري 
بتاريخ منتخبات اللعبـة للفئات العمرية، 
وذلك عن طريق الالعب رضا حسـني الذي 
نال الوسـام النحـايس يف منافسـات وزن 
65 كغم يف بطولة اسـيا للناشئني الجارية 

احداثها يف مدينة هويش منه بفيتنام.
وقال الدكتور ابراهيم جبار البهاديل رئيس 

االتحاد العراقي للتايكواندو ان الالعب رضا 
حسـني تجاوز منافسـيه وحقق الوسـام 
النحايس عقب تفوقه يف النزال الذي  جمعه 
بالعب من هونغ كونغ يف دور ربع النهائي 
للبطولة التـي تتواصل فعالياتها يف فيتنام 
بمشـاركة عدد كبري مـن افضل املنتخبات 
القاريـة برياضة التايكوانـدو موضحا ان 
العـراق يشـارك يف البطولة بسـبعة اوزان 

إذ نأمل ان يحقق الالعبون اوسـمة جديدة 
للعراق. 

وتابـع ان املعسـكر التدريبي الـذي اقامه 
املنتخـب يف ايـران والدعم الالمحـدود من 
قبل اللجنة االوملبية العراقية اسهما يف فوز 
العراق بالوسـام النحايس حتى االن، وكلنا 
ثقة ببقيـة الالعبني يف رفـع رصيد العراق 

من االوسمة امللونة يف بطولة اسيا .

بغداد /نعيم حاجم 

برعاية أوملبية مبارشة وّقع االتحاد العراقي 

املركـزي لكرة الطاولة امس األربعاء بمقر 

اللجنـة االوملبيـة ببغداد عقـوداً مع  ثالثة 

مدربني إيرانيني لقيادة املنتخبات العراقية 

باللعبة.

ورّحـب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 

العراقية رعد حمـودي باملدربني االيرانيني 

بهنـام توفيـق رحمـه، وشـهرام برويـز 

رسيخشـان  ومحمد صمد آبادي آمالً لهم 

التوفيـق بعملهـم املقبل مع كـرة الطاولة 

العراقية.

وقال حمودي ان اللجنـة األوملبية الوطنية 

العراقيـة ملزمة بتقديـم الدعم لالتحادات 

الوطنيـة مـن خالل إبـرام التعاقـدات مع 

الكفـاءات التدريبيـة لتطويـر  إمكانـات 

العبـي الفئـات العمرية املميزيـن واملعّول 

عليهم مستقبالً.

من جانبه ثّمن رئيس االتحاد العراقي هريدة 

رؤوف دعم وتعاون رئيس اللجنة األوملبية 

رعد حمودي، وزمالئه يف املكتب التنفيذي، 

مبدياً إرتياحه لرعاية اللجنة األوملبية لهذه 

الخطـوة التي ستشـكل إضافـة مطلوبة، 

بهـذا الوقـت، للعبـة الطاولـة، مضيفاً ان 

”املدربني سيقودون املنتخب العراقي األول 

ويرشفون عىل الفئـات العمرية وإعدادها 

للبطوالت العربية والقارية املقبلة.

lã»€a@Ú€Ï�ji@ÍäaÏìfl@›Ënèfl@¿@ÔiãÃæa@È‘Ó‘í@Û‹«@b‘znèfl@aåÏœ@’‘±@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
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 بغداد/ ليث العتابي
اقتنـص منتخب الناشـئني فوزاً 
ثميناً من شقيقه املغربي بنتيجة 
(2 - 1)، يف املبـاراة التـي اقيمت 
مسـاء امـس االربعـاء، ضمـن 
الجولـة االوىل للمجموعة الثالثة 
مـن بطولـة كأس العـرب تحت 
17 عامـاً املقامة حاليـاً بمدينة 

وهران الجزائرية.
افتتـح منتخبنـا التسـجيل عن 
طريق عيل اكـرب طاهر بالدقيقة 
43، وادرك محمـد امـني التعديل 
للمغرب بالدقيقة 3+90، وأضاف 
كرار جعفر الهدف الثاني ملنتخبنا 

يف الدقيقة 90+4.
ثنائية عراقية

بـدأت املبـاراة بحـذر مـن طريف 
املواجهـة مـع افضليـة نسـبية 
للمنتخب املغربي، وسـط تراجع 

عراقي اىل املناطق الخلفية.
عـرب  جـاءت  املحـاوالت  واوىل 
تسديدة من مسافة بعيدة لكرار 
جعفر تصدى لها برباعة حارس 
بنغزيـل  طـه  املغربـي  املرمـى 

برباعة.
عـرب  املغربـي  املنتخـب  ورد 
اسـماعيل بختي بتصويبة قوية 
الحارس سجاد  ابعدها بصعوبة 

محمد.
واتسـمت الدقائـق االخـرية من 
الشـوط االول باالثـارة والنديـة 

وتسجيل االهداف.
ونجح عيل اكرب طاهر، من وضع 
منتخب الناشئني باملقدمة بعد ان 
اودع رأسـيته عىل يسار الحارس 

املغربي.
ولم تدم الفرحة العراقية سـوى 
3 دقائـق، عندمـا ادرك املنتخب 
املغربي هدف التعديل بعد رأسية 

جميلة وضعهـا محمد امني عىل 
يمـني الحـارس العراقي سـجاد 

محمد.
واقتنـص منتخبنا هـدف التقدم 
الثاني عـن طريق كـرار جعفر، 
بعد فاصل مهاري مميز ليسـدد 

كرته عىل يمني بنغزيل.
املثـري  االول  الشـوط  لينتهـي 
بتفاصيله الفنيـة بتقدم عراقي 

بنتيجة (2 - 1).

ضغط مغربي
حاول مدرب املغرب سعيد شيبة 
مع انطالقة الشوط الثاني تكثيف 
الطلعـات الهجوميـة عىل مرمى 
منتخبنا، فيما فضل احمد كاظم 
مدرب العراق عـىل مواصلة ذات 
االسـلوب الدفاعي مـع االعتماد 

عىل الهجمات العكسية.
ولعـب املغربـي محمد ارشـيدي 
رأسـية قويـة انقذهـا بصعوبة 

سجاد محمد.
بعـد  املغربـي  الضغـط  وتزايـد 
حصوله عىل 5 ركنيات يف اول 10 

دقائق من الشوط الثاني.
 وقدم افضل العبي املغرب سعيد 
الرافعـي فاصـل مهـاري مميز 

لكنه لم ينجح بالتسديد .
 ومنـح حكم املبـاراة االماراتي 
يحيى املـال، بالدقيقة 71 ركلة 
جـزاء للمغـرب اهدرها محمد 

كبداني لكن الحـارس العراقي 
لهـا  تصـدى  محمـد   سـجاد 

برباعة . 
وتعـرض املغربـي كبداني للطرد 
بعـد إعاقتـه ملنافسـه العراقي، 
ليعاني اسـود االطلس يف الدقائق 

االخرية من النقص العددي.
ولم تشـهد الدقائـق املتبقية اي 
هجمات خطرة، لتنتهي املواجهة 
بإنتصار عراقي بنتيجة (2 - 1).

بغداد/ حمزة ضياء
اكـدت العبـة منتخب العـراق باملالكة طيبـة فاهـم ان الرياضات 

الفرديـة مظلومة يف العراق بسـبب عدم تسـليط الضـوء االعالمي  
وعـدم االهتمام  بهذا النوع من الرياضة عـىل الرغم من انجازاتها 

العظيمة واملستقبل الواسع الذي تحققه هذه الرياضة.
وبينت فاهم ان الصعوبات التي واجهتني ال تعد وال تحىص سـواء 
من العائلة او املجتمع بسـبب طبيعـة املجتمع العراقي او املجتمع 
العربـي ونظرتهـم للفنون القتاليـة خصوصاً اذا كنـت امرأة لذلك 
كانـت بداياتي صعبة جدا ولحد االن اواجـه صعوبات من املجتمع 
عـىل تقبل هذا االمر لكن باإلرصار والعزيمـة والحب لهذا الرياضة 
اسـتطعت أن اتغلب عىل جميع هذه الصعوبات واملعوقات وجميع 
انجازاتي وبطوالتي تشـهد بذلك ومن ابرز االنجازات التي اعتز بها 
هو لقب بطولة مرص يف عام ٢٠١٩ حيث اصبحت اول امرأة عراقية 

تحرز  لقب احدى البطوالت املهمة عىل الصعيد العربي.
وتابع بداياتـي كانت مع منتخب للمصارعة الحرة وحققت الكثري 
مـن االنجـازات نتيجـة دافعي وشـغفي تجـاه الرياضـة العنيفة 
والفنون القتالية كان منذ الصغر ولو لم اخرت املالكمة لكنت واصلت 

مسريتي مع املصارعة الن بداياتي كانت كالعبة فنون قتالية.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميـل خيـام الخزرجـي حـل ضيفـا يف برنامج 
(الـكاس) الـذي يبث من عىل شاشـة قنـاة (آي 
نيـوز) الفضائيـة، حيـث ناقـش الربنامج ملف 
اسـتضافة محافظـة البرصة ملنافسـات بطولة 
خليجـي ٢٥ التي مـن املقرر ان تنطلـق فعالياتها 
مطلع شـهر كانون الثاني من العام املقبل، والسـيما 
ان لجنـة التفتيش الخليجي دونت عدد مـن املالحظات التي يجب ان يؤخذ 

بها قبل استضافة املنافسات.
 *************** 

قسـم االعالم واالتصال الحكومي بوزارة الشـباب 
والرياضة نظم ندوة عن التضليل الرقمي وصناعة 
الوعي املجتمعـي بالتعاون مـع وزارة الداخلية ، 
عىل قاعة العالقات العامة والتعاون الدويل، حارض 

فيها مسؤول قسم االشاعة يف وزارة الداخلية العميد 
نـرباس. تطـرق العميد نـرباس اىل خطورة الشـائعات 

كونها سـالح خطري يفتك باملجتمعات كافة ويخلق حروبا بني البلدان، كما 
بني كيفية التخلص من هذه الظاهرة من خالل التوعية والعودة اىل املصادر 
الرسـمية لكل معلومة او خرب يتم تداوله عـرب مواقع التواصل االجتماعي.
وأوضـح أيضـا كيفية تأمني الحسـابات الشـخصية عىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي والتي تتم عن طريـق توثيقها بعدة طرق ، مبينا رضورة تبيلغ 

الجهات املختصة عىل حاالت االبتزاز االلكرتوني.

بغداد/ الزوراء
اجتمَع وزيُر الَشباب والرياضة رئيس االتحاد العراقّي لكرِة القدم عدنان درجال، 
الرميحي  جاسم  العربي  الخليج  كأس  التحاِد  العاّم  األمنِي  مع  األربعاء،  امس 
والوفد املُرافق له، وحَرض االجتماع النائُب األول لرئيس االتحاد عيل جبار وأعضاء 

املكتب التنفيذي أحمد املوسوي وفراس بحر العلوم ويحيى زغري.
وقاَل رئيُس االتحاد نرحُب أجمَل ترحيب بالوفِد الخليجّي الذي تعدُّ زيارتُه هذه 
رسالًة للدعِم الكبري الحتضاِن البرصة خليجي ٢٥ التي نسعى إىل أن تكون نسخًة 

ُمميزًة بجهوِد وتكاتف الجميع. 
وأضاَف اتحاد كأس الخليج العربّي يعمُل عىل املُساندِة لتقديِم كل ما يسهم بإنجاِح 

البطولِة معززًة بثقته بقدرِة العراقيني عىل التفوِق من الناحّيِة التنظيمّية. 
، خالل االجتماع، التطرُق إىل جميِع األمور التي تخصُّ عمليَة تنظيم خليجي  وتمَّ
الجوانب  وكذلك  ُمغادرتها،  لحظِة  إىل  البرصة  يف  املُنتخبات  استقباِل  من   ٢٥
اإلعالمّية والتسويقّية واملتطوعني، مع وضِع خطٍة شاملٍة ُمعدٍة بصورٍة دقيقٍة 

لكِل ما يخص تفاصيَل البطولة لكي تظهر بأفضل صورٍة تليق باسم العراق.

بغداد/ مؤنس عبد الله
اكد رئيـس االتحاد العراقـي للمالكمة 
عـيل تكليف ان االتحاد االسـيوي وافق 
محافظـة  اسـتضافة  عـىل  رسـميا 
القارية  البطولة  السليمانية ملنافسات 
باللعبة لفئة االشـبال والتي من املقرر 
ان تقام ما بني السادس والعرشين من 
شـهر ترشين الثاني ولغاية الرابع من 
شـهر كانون االول املقبلني وبمشاركة 

ما يقارب عرشين منتخبا اسيويا.
وقال تكليف الذي يشغل منصب عضو 
املكتـب التنفيذي يف االتحاد االسـيوي 
املكتـب  يف  العـرب  جميـع  ان  للعبـة 
التنفيذي كان موقفهم مرشفا ومنحوا 
اصواتهم يف سـبيل ان تقام منافسـات 
البطولة القارية يف محافظة السليمانية 
مشـريا اىل ان الكويتي عدنـان بن عيل 
والسـعودية الدكتـورة رشـا الخميس 
واالردنيـة الدكتورة ختام موىس فضال 
عن املديـر التنفيذي لالتحاد االسـيوي 

عيل سـالمة من االردن قدموا املساعدة 
الالزمـة والدعـم الكامل  مـن اجل ان 
تحظى محافظـة السـليمانية برشف 
اسـيا  بطولـة  منافسـات  اسـتضافة 
لالشـبال باللعبة خالل االشهر القليلة 

املقبلة وهو ما تحقق يف نهاية االمر.

@Üaá»néa@ÔvÓ‹©a@áœÏ€a@…fl@szjÌ@Òãÿ€a@Üb•a
@ÂÌãì»€aÎ@Úèflb©a@ÚÉè‰€a@—ÓÓõn€@Òãój€a

@Úœbõnéa@Û‹«@’œaÏÌ@ÏÓé¸a@Üb•¸a
Ú‡◊˝æbi@Òäb‘€a@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@ÚÓ„b‡Ó‹è€a



متابعة   / تورينو 
الزوراء

تعقد  عن  إسباني  صحفي  تقرير  كشف 
ممفيس  والهولندي  يوفنتوس  مفاوضات 
ديباي مهاجم برشلونة، لضمه خالل املريكاتو 

الصيفي الحايل.
الرياضية ليوفنتوس والجهاز  وعقدت اإلدارة 
الفني واملفوضية االقتصادي بالنادي اجتماعا، 
أن  نتيجة  إىل  التوصل  وتم  الصفقة،  لتحليل 
ميزانية  مع  تتناسب  ال  مطالب  لديه  ديباي 
ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  وفًقا  النادي، 

اإلسبانية.
وأضافت الصحيفة: «اآلن املهاجم صاحب الخيارات 
األقوى لتدعيم هجوم السيدة العجوز هو أركاديوز 

ميليك، العب أوليمبيك مارسيليا الفرنيس».
وأشار التقرير، إىل أن ممفيس ديباي طلب الحصول 
عىل ٧٫٥ مليون يورو كراتب سنوي صايف، وهو ما لم 
يتناسب مع خطط يوفنتوس وعطل االتفاق مع إدارة 

برشلونة.
رصاع  من  يوفنتوس  خروج  بعد  بأنه  الصحيفة،  وأفادت 
يونايتد  مانشسرت  سيكون  ديباي،  ضم  عىل  املنافسة 
مستعدا الستقدامه، مع العلم بأنه ارتدى ألوان الشياطني 

الحمر سابقا.
إيمرييك  وبيري  ديباي  من  للتخلص  برشلونة  ويسعى 

أوباميانج لتسجيل الصفقات الجديدة.

برشلونة / متابعة الزوراء
ارتبط اسم الهولندي، فرينكي دي يونج، العب خط وسط برشلونة، بالرحيل عىل 

سبيل اإلعارة لصفوف بايرن ميونيخ بطل أملانيا، خالل الساعات القليلة املاضية.
سيكون  ميونيخ،  لبايرن  يونج  دي  فرينكي  إعارة  خيار  بأن  التقارير،  وأفادت 
مماثال ملا حدث مع الربازييل فيليب كوتينيو، مما يساعد البلوجرانا عىل توفري راتب 
الهولندي يف ظل األزمة مالية.وبحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية، فإن برشلونة 
ال يفكر يف إعارة فرينكي دي يونج، وأن مجلس إدارة النادي الكتالوني يريد فقط 
بيعه بشكل نهائي.وأشارت الصحيفة، إىل أنه مع اقرتاب نهاية سوق االنتقاالت، 

فإنه من املرجح بشكل متزايد بقاء دي يونج يف برشلونة.

مدريد / متابعة الزوراء
مدريد  ريال  فريق  وسط  خط  العب  كروس،  توني  األملاني  قال 
اللعب  اعتزال  عىل  اإلطالق  عىل  يندم  لم  إنه  القدم،  لكرة  اإلسباني 

الدويل يف العام املايض.
عقدت  وأجوبة،  أسئلة  جلسة  خالل  عاما)   ٣٢) كروس  وأوضح 

فيها  «شعرت  لحظة  أي  هناك  تكن  لم  إنه  الخريي،  العمل  لغرض 
بالشك إزاء قراري الواعي باالعتزال».

وأضاف: «قرار االعتزال بعد بطولة أمم أوروبا، هو أمر تعاملت معه 
منذ فرتة طويلة.»

وخاض توني كروس ١٠٦ مباريات مع املنتخب األملاني وتوج معه 
بلقب كأس العالم ٢٠١٤، وكان آخر ظهور له بقميص املنتخب 

يف املباراة التي خرسها الفريق أمام نظريه اإلنجليزي يف 
دور الستة عرش من بطولة كأس األمم األوروبية 

بعد   ٢٠٢١ يف  أقيمت  التي   (٢٠٢٠ (يورو 
جائحة  بسبب  عام  ملدة  تأجيلها 
توج  الذي  كروس،  كورونا.وأضاف 

أوروبا  أبطال  بدوري  الخة  للمرة 
املايض:  املوسم  مع ريال مدريد يف 
عقب  االعتزال  يف  بالفعل  «فكرت 
كأس العالم ٢٠١٨ وأجريت عدة 
الفني  (املدير  مع  محادثات 
األملاني)  للمنتخب  السابق 

هذا  حول  لوف  يواخيم 
الشأن.»

                         

لشبونة / متابعة الزوراء
حجـز نادي بنفيكا الربتغايل مقعده يف مسـابقة دوري أبطال 
أوروبـا بعد فوزه عىل ضيفه دينامو كييـف األوكراني بثالثية 
نظيفة يف لشـبونة يف إياب الـدور املؤهـل للمجموعات.وكان 
النـادي الربتغـايل الفائز بلقـب دوري األبطـال مرتني (1961 
و1962) فـاز يف مواجهـة الذهـاب خارج أرضه عـىل دينامو 
كييـف بهدفني دون مقابل ليتأهل عن جدارة بفوزه بمجموع 
نتيجتـي الذهاب واإلياب بخمسـة أهداف دون مقابل.سـّجل 
أهداف بنفيكا كل من نيكوالس أوتاميندي (27) ورافا سيلفا 
(40) ودافيـد نرييس .(43) وحجز فيكتوريا بلزن التشـيكي 
مقعـداً له يف دور املجموعات لـدوري أبطال أوروبا بفوزه عىل 
ضيفـه كاراباخ أغدام األذربيجانـي 1-2 يف إياب الدور املؤهل 
للمجموعات.سـجل للفائـز كل من يان كوبيتـش (58) ويان 
كليمنت (73) وللخارس فيليب أوزوبتش .(38) يذكر أن مباراة 

الذهاب التي جرت يف باكو كانت انتهت بالتعادل السلبي.

يسـعى سـريجيو رامـوس، مدافـع باريـس سـان جريمان 
”مـاركا“  صحيفـة  ثمني.وذكـرت  حلـم  وراء  الفرنـيس، 
اإلسـبانية أن راموس بات ركيزة مهمة يف خطط كريستوف 
أنـه  الصحيفـة  جي.وأضافـت  إس  بـي  مـدرب  جالتيـه 

يف بمشـاركة املدافع املخـرضم بانتظام 
مـن  وتخلصـه  املباريـات، 

اإلصابات العضلية، فإن باب 
عودتـه مجـددا إىل منتخب 

إسـبانيا يبقـى مفتوحا.
مدافـع  أن  إىل  وأشـارت 
السـابق،  مدريـد  ريـال 
يحلـم بالتواجد يف قائمة 
كأس  ببطولـة  إسـبانيا 

العالم التي ستقام يف قطر 
خالل الفرتة من 20 نوفمرب/

ترشين الثاني إىل 18 ديسـمرب/
كانـون األول املقبل.ويبقـى راموس 

بعيدا عن خيارات لويس انريكي مدرب إسبانيا منذ مارس/
أيلـول 2021.ولعب راموس املباريات األربع األوىل مع سـان 
جريمان هذا املوسـم، علما بـأن إصاباته العضلية أفسـدت 
موسـمه األول يف حديقـة األمراء.ويخوض منتخب إسـبانيا 
مشـواره يف مونديـال 2022 ضمـن مجموعـة تضـم أملانيا 

واليابان وكوستاريكا.

اسطنبول / متابعة الزوراء
حامل  اإلسباني  مدريد  ريال  سيتعرّف 
األوروبية  النخبة  أندية  وبقية  اللقب 
املجد  معانقة  نحو  الطريق  خارطة  عىل 
دور  قرعة  إجراء  لدى  وذلك  القاري، 
املجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة 
اسطنبول  يف   ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ملوسم  القدم 

اليوم الخميس.
القارية  للبطولة  النهائية  املباراة  وتقام 
اسطنبول  يف  األندية  صعيد  عىل  األهم 
العام  من  حزيران/يونيو   ١٠ يف  بالذات 
وهو  األوملبي،  أتاتورك  ملعب  عىل  املقبل 
ليفربول  بني  التاريخية  املباراة  مرسح 
اإلنكليزي وميالن اإليطايل حيث فاز األول 
بثالثية  تخلّف  بعدما  الرتجيح  بركالت 
العام  نسخة  يف  األول  الشوط  يف  نظيفة 

.٢٠٠٥
كان من املفرتض أن تستضيف اسطنبول 
املباراة النهائية عام ٢٠٢٠ ثم عام ٢٠٢١، 
ولكن يف املناسبتني، نقل االتحاد األوروبي 
القيود  بسبب  الربتغال  إىل  املباراة  للعبة 

املرتبطة بجائحة كورونا.
تغيري  إجراء  إىل  األوروبي  االتحاد  اضطر 
حينما  أيضاً،  املايض  املوسم  اضطراري 
جرّد مدينة سان بطرسربغ من استضافة 
املباراة النهائية بعد غزو روسيا ألوكرانيا، 
يف  دوني  سان  ملعب  عىل  النهائي  فأقيم 
ريال  تتويج  وأسفر عن  باريس  ضواحي 
بهدف  ليفربول  حساب  عىل  بطالً  مدريد 
اخفاقات  شهدت  مباراة  بعد  نظيف، 

تنظيمية وأمنية.
القيايس  رقمه  بالتايل  مدريد  ريال  وعّزز 

أي  مرة)   ١٤) األلقاب  عدد  حيث  من 
النادي  بها  ُتّوج  التي  املرات  عدد  ضعف 
التايل األكثر نجاحاً يف البطولة وهو ميالن 

اإليطايل.
بالفوز  القاري  موسمه  ريال  واستهل 
أينرتاخت  األوروبي  الدوري  بطل  عىل 
فرانكفورت األملاني ٢-صفر ليتّوج بلقب 

كأس السوبر األوروبية.
األول  الوعاء  يف  مدريد  ريال  وسيتواجد 
األعىل  الست  الدوريات  أبطال  جانب  إىل 

تصنيفاً، وهي مانشسرت سيتي اإلنكليزي 
اإليطايل  وميالن  األملاني  ميونيخ  وبايرن 
وبورتو  الفرنيس  جريمان  سان  وباريس 
باإلضافة  الهولندي،  وأياكس  الربتغايل 
الدوري  بطل  فرانكفورت  أينرتاخت  إىل 

األوروبي (يوروبا ليغ).
الثاني،  الوعاء  يف  فسيكون  ليفربول،  أما 
ريال  مع  املوعد  تجديد  إمكانية  يعني  ما 
مدريد يف إعادة للنهائي، إىل جانب توتنهام 
وتشيليس اإلنكليزيني وبرشلونة اإلسباني 

ويوفنتوس اإليطايل.
ولن تشارك األندية الروسية بسبب الحظر 
املفروض عليها جراء غزو أوكرانيا، لكن 
شاختار  هو  واحد  بناد  ستتمثل  األخرية 
دينامو  مواطنه  خروج  بعد  دانييتسك 
كييف من األدوار التمهيدية بسقوطه أمام 

بنفيكا صفر-٥ يف مجموع املباراتني.
أمس  مساء  النهائية  املقاعد  وحّددت 
الدور  مباريات  تستكمل  حيث  األربعاء 

الحاسم.

فصل  يف  قطر  مونديال  إلقامة  ونظراً 
الشتاء، سيكون برنامج دور املجموعات 
عىل  الست  املراحل  تقام  حيث  مضغوطاً 
كأس  إقامة  أجربت  إذ  شهرين،  مدى 
الثاني/ ترشين   ٢٠ من  الفرتة  يف  العالم 

األول/ديسمرب  كانون   ١٨ إىل  نوفمرب 
االتحاد األوروبي عىل إجراء كل املباريات 
 ٦ من  بدءاً  أسابيع  تسعة  غضون  يف 

أيلول/سبتمرب.
أيضاً،  دولية  نافذة  الفرتة  هذه  وتشهد 
وسيكون األمر متطلباً عىل الالعبني أكثر 
املالية  املكافآت  لكن  مىض،  وقت  أي  من 

ستجعل األمر يستحق العناء لألندية.
قرعة  سحب  مراسم  تقام  املقابل،  يف 
تشارك  التي  األوروبي  الدوري  مسابقة 
يونايتد  مانشسرت  أمثال:  من  أندية  فيها 
اإليطايل  وروما  اإلنكليزيني  وأرسنال 
قرعة  تقام  أن  عىل  الجمعة،  غد  يوم 

«كونفرنس ليغ» بعدها مبارشة.
ومن املتوقع أن ُيرتجم تتويج ريال مدريد 
اليوم  آخر  مكان  يف  األوروبيني  باللقبني 
البلجيكي  حارسه  ترشيح  مع  الخميس، 
كريم  الفرنيس  وهدافه  كورتوا  تيبو 
بنزيمة إىل جانب صانع ألعاب مانشسرت 
دي  كيفن  البلجيكي  اإلنكليزي،  سيتي 
بروين، لنيل جائزة أفضل العب يف أوروبا 
سحب  هامش  عىل  املايض،  املوسم  عن 
أفضل  جائزة  عىل  القرعة.وسيتنافس 
أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  من  كل  مدرب 
بيب  اإلسباني  جانب  إىل  مدريد)،  (ريال 
واألملاني  سيتي)  (مانشسرت  غوارديوال 

يورغن كلوب (ليفربول).

ليفربول / متابعة الزوراء

تجنب إيفرتون أي تعثر بفوزه عىل فليتوود تاون 

الدور  يف  نظيف  بهدف  الثانية  بالدرجة  املنافس 

الثاني لكأس رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم 

ليحقق فوزه األول هذا املوسم.

وكان فريق املدرب فرانك المبارد واحدا من عرشة 

أندية يف الدوري املمتاز صعدت للدور الثالث بفضل 

هدف ديماراي غراي يف الدقيقة ٢٨.

وتعثر فولهام بعد بدايته الرائعة يف عودته لدوري 

أمام  أرضه  خارج  ٢-صفر  بخسارته  األضواء 

كراويل تاون.

وارتاح ليسرت سيتي، الذي بدأ املوسم بشكل يسء 

مثل إيفرتون، بعض اليشء بعدما نجح يف تجاوز 

ستوكبورت كاونتي بركالت الرتجيح بعد التعادل 

بدون أهداف.

إىل  املمتاز  بالدوري  املنافس  بورنموث  واحتاج 

ركالت الرتجيح إلقصاء نوريتش سيتي الذي ودع 

املسابقة املوسم املايض.

الثالث  الدور  يف  للمشاركة  يستعد  نوريتش  وكان 

عندما تقدم ٢-١ عىل ملعب كارو رود لكن بروكلني 

بدل  املحتسب  الوقت  يف  التعادل  أدرك  جنيسيني 

بركالت  الضيف  الفريق  يفوز  أن  قبل  الضائع 

الرتجيح.

 ٤-١ جريارد  ستيفن  بقيادة  فيال  أستون  وفاز 

الجديد  الوافد  تمكن  بينما  واندرارز،  بولتون  عىل 

الفوز  من  فورست  نوتنغهام  املمتاز  الدوري  عىل 

٣-صفر عىل جريمسبي تاون وفاز ولفرهامبتون 

واندرارز عىل بريستون نورث إند بالدرجة الثانية 

.٢-١

ليفوز  متأخرين  هدفني  باالس  كريستال  وأحرز 

٢-صفر عىل مضيفه أوكسفورد يونايتد بينما فاز 

برنتفورد ٢-صفر عىل كولشيسرت يونايتد.
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ëÏn‰œÏÓ€@È€b‘n„a@á‘»m@bjÌÜ@k€b�fl

ÔˆbË‰€a@Õ‹jmÎ@çÓ◊@Ôó‘m@bœÏnÓ–◊ Ô€Îá€a@k»‹€a@fiaçn«a@Û‹«@bflÜb„@oè€@ZëÎã◊
لندن / متابعة الزوراء

مع  تعاقده  االنكليزي  هام  وست  نادي  أعلن 
من  بامليريي  إيمرسون  االيطايل  األيرس  الظهري 

تشيليس بعقد ملدة أربع سنوات.
الالعب  «انضم  اللندني:  للنادي  بيان  يف  وجاء 
بعقد مدته  إىل هامرز  العمر ٢٨ عاًما  البالغ من 
إضايف  لعام  التمديد  خيار  مع  سنوات  أربع 
مقابل قيمة غري معلن عنها قادًما من 

تشليس».
وأشارت تقارير اىل أن الصفقة 
جنيه  مليون   ١٥ بلغت 

إسرتليني (١٧ مليون دوالر).
إيطاليا  اىل  وصل  والذي  الربازيل  يف  املولود  الالعب  وعانى 
يف العام ٢٠١٤ وحصل عىل الجنسية، لفرض نفسه خالل 
روما  بعد وصوله من  تشيليس  يف  أمضاها  خمس سنوات 
االيطالية، ولعب  العاصمة  يف ٢٠١٨ عقب ثالث سنوات يف 

املوسم املايض عىل سبيل اإلعارة مع ليون الفرنيس.
ونقل وست هام عنه يف بيان: «أنا سعيد جًدا لوجودي هنا. 
إنه تحد كبري بالنسبة يل، إنه فريق كبري، لذلك أنا سعيد جًدا 

لوجودي هنا وأنا مستعد لهذه التجربة.
وخاض إيمرسون ٢٧ مباراة دولية وحقق مع إيطاليا العام 

الفائت لقب كأس أوروبا عىل حساب إنكلرتا يف النهائي.
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بغداد/ الزوراء:

عىل الرغـم من أّن بعض الـدول األفريقية 
تبـذل جهـوًدا لضمـان إتاحـة املعلومات 
بشـكل أكـرب للمجتمعات التـي تعاني من 
إعاقـات سـمعية، إّال أّن غيـاب مرتجمي 
لغة اإلشـارة ال يـزال يمنع هـؤالء األفراد 
من الحصول عىل الخدمات العامة والعالج 
الطبي والتعامل مع املحاكم. وأثناء تفيش 
جائحـة كوفيـد-١٩، لم يسـتطع البعض 
الحصـول عـىل املعلومات الحيوية بشـأن 
التدابـري الوقائية وحظر التجـول ومواقع 
اإلغالق العـام، وذلك ألّن املعلومات لم تكن 

متاحة بلغة اإلشارة.
وتشـري التوقعـات إىل أّن العـدد التقديري 
لألشـخاص املصابني بدرجة ما من فقدان 
السمع يف أفريقيا سريتفع من ١٣٦ مليون 

إىل ٣٣٢ مليـون بحلـول عـام ٢٠٥٠.
ويف العـام ٢٠١٩، أقـّر الربملـان األوغنـدي 
قانون األشـخاص ذوي اإلعاقة، الذي يلزم 
كافة نرشات األخبار يف محطات التلفزيون 
العامة والخاصة باالستعانة بمرتجمي لغة 
اإلشـارة. وعىل الرغم مـن أّن هذا القانون 
األخبـار  أّن  إّال  إيجابيـة،  خطـوة  يمثـل 
املخصصة لألشـخاص الذيـن يعانون من 
ضعف السـمع ال تزال نـادرة يف أوغندا. لذا 
تسعى قناة تلفزيونية جديدة إىل تغيري هذا 
الوضع مـن خالل ُصنع املحتـوى املصمم 

خصيًصا للُصم واملقدم منهم.
اتخاذ الخطوات الالزمة

أّسـس  املـايض،  إبريل/نيسـان  يف شـهر 

الصحفـي األفريقـي إروكـو سـايمون – 
 Signs TV املصاب بفقدان السـمع – قناة
Uganda، وذلـك لضمـان إتاحـة الربامج 
التلفزيونيـة واملحتوى اإلخبـاري ألمثاله. 
التـي  البـالد  األوىل يف  القنـاة هـي  وُتعـد 
تتخصص بالكامل يف بث املحتوى اإلعالمي 

بلغة اإلشارة األوغندية.
وقال سايمون إّنه عىل الرغم من أّن برامج 
األخبـار األخرى أصبحـت تضيف الرتجمة 
إىل لغـة اإلشـارة بهـدف االمتثـال لقانون 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، إّال أّن الُصـم ما 
زالوا يواجهـون التحديات يف الحصول عىل 
املعلومات، إذ تضع هذه القنوات الرتجمة 
إىل لغـة اإلشـارة يف مربـع صغـري للغايـة 
عىل الشاشـة، مما يجعل من الصعب عىل 
األشـخاص املصابني بضعف السـمع فهم 

ما يقوله املرتجم.
وأوضح أّن «الُصم يف أوغندا ال يستطيعون 
الحصـول عـىل املعلومـات إّال مـن خـالل 
النرشات اإلخبارية. ونتيجة لذلك، تفوتهم 

املعلومات الهامة يف الربامج األخرى».
من جانبها، قالت سـوزان موجـاوا، التي 
شـاركت يف تأسـيس القناة وتقـود فريق 
اإلنتـاج بهـا، إّن الدافـع الرئيـيس إلطالق 
املـرشوع جاء أثناء تفيش الجائحة، عندما 
تعرّض رجل أصم إىل إطالق النار يف شـمال 
أوغندا بعدما وجدتـه قوات الجيش يميش 
يف الشارع أثناء حظر التجول، ظًنا أّنه كان 
يخالـف األوامـر بعدما سـأله العنارص إىل 
أين يذهب ولم يستطع الرد، فأطلقوا النار 

عليه وتويف يف املستشـفى».
وقالـت إّن الحـادث أظهر لهـا كيف يعجز 
الُصـم عـن الحصول عـىل املعلومـات، لذا 
قـّررت مـع سـايمون أن يكـون الهـدف 
الرئييس لقنـاة Signs TV هو تقديم كافة 
املعلومـات املتاحـة عـرب منصـات اإلعالم 
الرئيسـية بصيغـة مناسـبة للُصـم. ومن 
خـالل إتاحـة املعلومـات لهـذه الفئة من 
املجتمـع، يأمـل الصحفيان بأن يسـاعدا 
الُصـم يف اتخاذ قرارات مدروسـة بشـكل 

أفضل.
تيسري الحصول عىل املعلومات

تعمل القناة أسـبوعًيا، ويديرها سـايمون 
وموجـاوا، اللـذان يعمـالن بـدوام كامل. 

متطوعـني  مذيعـني  أربعـة  ويدعمهمـا 
ولـدى كل منهم إعاقة سـمعية، إىل جانب 
مرتجمـني إىل لغـة اإلشـارة. والهـدف يف 
النهايـة هـو تعيني املتطوعـني كموظفني 

بدوام كامل.
وقبـل أن تبدأ القناة يف بث برامجها، أجرى 
سـايمون وفريقه بحًثا يف السـوق ملعرفة 
تفضيالت جمهورهم، مما سـاعد الفريق 
يف تحديد املحتوى الذي يريده املشـاهدون 
أكثـر مـن غـريه، وكذلـك الوقـت الـذي 
يريدون مشاهدة الربامج فيه واملبلغ الذي 

سيدفعونه مقابل املحتوى وغري ذلك.
وقـد أنتجـت القنـاة حتـى اآلن نـرشات 
األخبار واألفـالم الوثائقية واإلعالنات، بما 

يف ذلـك هـذا التقريـر حول نجـار أوغندي 
أصـم وكيفيـة تغلبه عىل تحديـات املهنة. 
ويشمل محتوى القناة توضيحات مكتوبة 
وتعليقات صوتية باللغة اإلنجليزية إلتاحة 

الربامج أيًضا للمشاهدين غري الُصم.
التحديات

عـىل الرغم من النجاح الكبري الذي حققته 
قناة Signs TV Uganda بعد بضعة أشهر 
من إطالقهـا، إّال أّن رحلتها لم تكن خالية 
مـن التحديات. فقد واجهـت القناة الكثري 
من العقبات، مثل نقص املوظفني واملوارد 
املالية واملعدات، مما صّعب عىل سـايمون 
وفريقـه إنتـاج املحتوى اليومـي. ويف هذا 
الصدد، قـال سـايمون إّن «إنتاج املحتوى 
يتطلب الحصول عىل املحتوى اإلعالمي من 
الصحافة الرئيسـية، وهذا يتطلب أمواًال ال 
نملكها حالًيا. ولكننا نأمل بأن نتمكن من 

تجاوز هذه العقبة يف األشهر القادمة».
وبحسـب سـايمون، فـإّن القنـاة تبحـث 
حالًيـا عن املزيد مـن التمويالت والرشكاء 
والجهـات الراعية املسـتعدين لالسـتثمار 
لتمكينـه وفريقه من إنتـاج محتوى عايل 

الجودة للمشاهدين.
وقـد حققـت القنـاة بعـض املكاسـب يف 
عندمـا   ،٢٠٢١ الثانـي  نوفمرب/ترشيـن 
حصلـت عـىل الدعـم املـايل مـن مرشوع 
مسـتقبل اإلعـالم التابع لكلية الدراسـات 
العليـا لإلعـالم واإلتصـاالت بجامعة اآلغا 
خان. وأفاد سـايمون بأّن املنحة سـاعدت 
أجهـزة  مثـل  املعـدات،  رشاء  يف  القنـاة 

الالبتـوب، إضافـًة إىل تكاليـف التشـغيل، 
واملـواد  املكتبيـة  واألدوات  الوقـود  مثـل 

التسويقية.
وأضـاف قائـًال: «نسـعى أيًضـا إىل إجراء 
التعـاون الـذي يمكنـه أن يجعلنـا قنـاة 
تجاريـة، ألّن لدينا اآلن دليـالً عىل إمكانية 
نجاح هـذا املرشوع إذا تم ضـخ املزيد من 

املوارد فيه».
خطط املستقبل

 Signs TV يف الخطـوة التاليـة، تريد قنـاة
Uganda أن تحصل عىل رخصة التشـغيل 
ممـا  األوغنديـة،  االتصـاالت  لجنـة  مـن 
سـيجعل خدماتهـا متاحـة ملـزودي البث 
التلفزيوني، مثـل DSVT وStartTimes و

.Azam TV
وبحسب سـايمون، فإّن الهدف عىل املدى 
الطويـل هـو أن تصبح القنـاة معروفة يف 
أفريقيـا، وأن توفـر املعلومـات للُصـم يف 
جميـع أنحاء القـارة. كما تخطـط القناة 
إلطـالق زمالـة #Signs للصحفيـني، التي 
ستسـاهم يف تدريب الُصـم عىل إجادة لغة 

اإلشارة.
ويف هذا السـياق، قال سايمون: «بعد ذلك، 
سـنجهزهم بمعرفـة لغـة اإلشـارة حتى 
يتمكنوا من تغطية مناطقهم، كما سنوفر 
لهـم املنصـة لبـث [قصصهـم]. ونريد أن 
نكـون القنـاة التلفزيونية األكثر شـموًال 
والتـي تتيـح للجميـع فرصـة مشـاهدة 

برامجنا».
عن شـبكة الصحفيني الدوليني

ãÌãzn€a@ÚébÓé@7ÓÃm@bÌbzö@fiÎc@6‹Óné
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واشنطن/متابعة الزوراء:
اسـتغل براين سـتيلرت، مقـدم برنامج 
”مصادر موثوقة“ املختص يف الشـؤون 
اإلعالمية يف شـبكة ”يس.أن.أن“، والذي 
تم إلغاؤه األسبوع املايض بعد ٣٠ عاًما 
من بثـه عىل الهـواء مبـارشة، الحلقة 
األخرية يوم األحد لتوجيه توبيخ واضح 
إىل رؤسـاء الشـبكة الجدد لعزمهم عىل 
اتباع ”صوت أكثر حيادية“ يف تغطيتها 

اإلخبارية.
ويسـتعد موظفـو ”يس.أن.أن“ للمزيد 
مـن التغيريات حيث تم إلغـاء الربنامج 
األطول تشـغيًال للشـبكة، وهي خطوة 
ُينظـر إليها عـىل أنها مجـرد قمة جبل 
الجليـد تحت القيادة الجديـدة، املهتمة 

بجعل الشبكة أكثر وسطية.
وشـدد سـتيلرت يف حديـث ”املونولـوغ 
األخري“ ”لسـت متحزبا حني أدافع عن 
الديمقراطيـة والحـوار، لسـت متحزبا 
حـني أقـف يف وجـه الديماغوجيني، إنه 
مطلـب وطنـي“. وأضـاف ”يجـب أن 
نتأكد من أننا ال نعطي منصة ملن يكذب 

يف وجوهنا“.
وأوقفـت ”يس.أن.أن“ برنامج سـتيلرت 
بعد أربعة أشـهر فقط من تويل الشبكة 
قيـادة جديـدة عّينها مالكوهـا ”وارنر 
براذرز ديسكفري“. وأشار رئيس ”يس.

أن.أن“ كريـس ليخت الذي توىل املنصب 
بعد رحيل جيـف زوكر يف فرباير، إىل أنه 
يريـد تخفيف حـدة الـرأي يف برامجها 
التقاريـر  إىل أسـلوب كتابـة  والعـودة 

األقدم واألكثر استقامة.
وكان من املتوقع أن يصبح ستيلرت أول 
الضحايـا بني نجوم ”يس.أن.أن“ يف ظل 
القيـادة الجديدة إذ أن ”سـتيلرت بمثابة 
السـابق  الرئيـس  شـوكة يف خـارصة 
دونالد ترامب. ونتيجة لذلك ”كان هدفا 
النتقادات متكررة من املحافظني بسبب 
تغطيته املنحازة لوسـائل اإلعالم خالل 
سنوات ترامب“.وأشار البعض يف رحيل 

ستيلرت عن ”يس.أن.أن“ بإصبع االتهام 
إىل جـون مالـون، املسـتثمر القـوي يف 
ديسكفري الذي قاد االتهام بأن الشبكة 
متحيزة للغاية. وانتقد مالون الشـبكة 
بسـبب بثها الكثري من التعليقات وعدم 
كفايـة التقاريـر امليدانيـة. ويف نوفمرب 
املايض، قال مالون لشبكة ”يس.أن.بي.

”يس.أن.أن“  يـرى  أن  يـود  إنـه  يس“ 
”تتطـور مرة أخرى إىل نـوع الصحافة 
التي بدأت بها، ولديها بالفعل صحفيون 

قادرون عىل ذلك“.
وركزت تكهنات أخرى عىل راتب ستيلرت 
الـذي يتقاضاه مـن ”يس.أن.أن“ الذي 

يقـارب مليون دوالر يف السـنة، وسـط 
ضغوط شديدة لخفض ميزانية الشبكة 
نظـرًا إىل الديـون الثقيلـة داخـل تكتل 

وسائل اإلعالم الجديدة.
يذكـر أنـه قبـل أسـبوع مـن إقصـاء 
سـتيلرت، أعلن كبري املحللني القانونيني 
يف ”يس.أن.أن“ ملـدة ٢٠ عاًمـا، جيفري 
توبني، أنه سـيغادر. وكان توبني قد تم 
تعليـق عمله سـابًقا من الشـبكة ملدة 
ثمانية أشهر بعد أن كشف عن أعضائه 
الحساسة أثناء مكاملة زووم مع زمالئه 
يف املنفـذ اإلعالمي اآلخـر يف ذلك الوقت 

”نيويوركر“.
ومع رحيل سـتيلرت، من املرجح اآلن أن 
يتحول الرتكيز يف ”يس.أن.أن“ إىل ما إذا 
كان هناك املزيد من الضحايا لسياسـة 
اإلبالغ ”املحايدة“ الجديدة يف املستقبل.

وانترشت التكهنات عرب وسائل التواصل 
االجتماعـي بـأن دون ليمـون وجيـم 
أكوستا، وهما اثنان من املقدمني األكثر 
رصاحة يف الشـبكة، قد يكونان عرضة 

للخطر.
مـن جانبه قال سـتيلرت بصفته مقدما 
إن  املوثوقـة“،  ”املصـادر  لربنامـج 
”مسؤولية وسائل اإلعالم هي محاسبة 
السـلطة. كانت هذه الوظيفة حاسمة 

بشكل خاص يف عرص ترامب“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
ال تزال الحكومة املرصية تعاني من تركيز بعض وسائل 
اإلعالم الغربية عىل السـلبيات، وبـدت كأنها عاجزة عن 
التصـدي ملا وصفتـه بالحمـالت املمنهجة التي تسـعى 
لتشويه صورة الدولة من خالل تقارير يتم نرشها بشكل 
شبه متكرر، وتقول إنها تخالف الحقيقة وتتعارض مع 

اإلنجازات التي تحدث عىل أرض الواقع.
يأتـي هذا يف وقت يقول فيه خرباء إن املشـكلة تكمن يف 
أن القاهرة تدفع فاتورة فشـلها يف جعل اإلعالم املرصي 
قـادرا عىل تقديم صـورة حقيقية عن مـرص، واكتفائه 

برتديد ما تقوله الحكومة.
وقال مصطفى مدبويل، رئيس الوزراء املرصي، إن مركز 
املعلومات ودعـم اتخاذ القرار التابع له رصد ١٥٠ مقاال 
تـم نرشها يف صحـف ومواقـع إخبارية عامليـة، أغلبها 
يحمـل صورة سـلبية عـن مـرص، مدفوعة مـن جانب 
جهات معينة، لم يسـمها، وال بد من الرد عليها بشـكل 

عقالني.
واعتـادت جهـات حكومية، مـع كل أزمـة تتعرض لها 
البالد بسبب اإلعالم األجنبي، تجاهل األسباب الحقيقية 
التـي أدت إىل عدم نقـل صورة دقيقة، يف ظـل اعتمادها 
عىل تصورات إعالميـة ال تتواكب مع التطورات الحديثة 
وأدبيات اإلعالم التي تتطلب هامشـا كبـريا من الحرية، 
وبدا اإلعـالم املرصي كأنـه يخاطب نفسـه، والحكومة 

تدفع ثمن ذلك.
ويقـول خرباء إن هنـاك أزمة ظاهرة نتيجـة عدم قدرة 
الجهـات الرسـمية عـىل الـرد عىل مـا تنرشه وسـائل 
إعـالم عاملية حول وقائـع سياسـية واقتصادية وأمنية 
واجتماعيـة محـددة، وغالبا مـا يأتي الرد عرب وسـائل 
إعـالم محلية ال نفوذ كبريا لها ودون امتالك أدوات تأثري 

ومعلومات قوية للرد عىل ما يتم نرشه هنا وهناك.
ونـرشت مجلـة ”فوريـن بوليـيس“ األمريكيـة أخـريا 
مقاال للكاتب سـتيفن كوك، أشـار فيه إىل أن الكثري من 
املرشوعـات الضخمـة التـي أقيمـت يف مرص ليسـت إال 
”محاولة إلظهار الثراء املجتمعي، بينما يعيش الشـعب 
املرصي يف معاناة بسبب الضغوط االقتصادية والحوادث 

املتعاقبة“.
ويبدو أن تأثـري رشكات العالقات العامة التي توسـعت 
القاهـرة يف التعاقـد معهـا بـات محـدودا، ألن املعضلة 
الحقيقية تكمن يف مواصلة جهات مرصية ترديد نظرية 
املؤامرة أكثر من االهتمام بصياغة خطاب إعالمي ناضج 

وموجـه إىل الخارج، ووجود إرصار عـىل العمل بطريقة 
تقليدية ال تقوى عىل مجابهة وسائل اإلعالم املعادية.

ويشـري الخرباء إىل أن استمرار الحديث عن املؤامرة التي 
تتعـرض لهـا الدولة لم يعـد كافيا، وال بد مـن االعرتاف 
بوجـود أزمـات يعانـي منها اإلعـالم حتى صـار عاجزا 
عن نقـل الحقيقة، وهو مـا يضاف إىل مشـكلة انكفاء 
املسؤولني ورفضهم التجاوب والحوار مع وسائل اإلعالم 
املحلية واألجنبية والرد عىل ما يتم ترديده من معلومات 

مغلوطة.
ويطالـب الخرباء الحكومـة بأن تدرك حقيقة املشـكلة 
بال رتوش، بدال من تسـطيحها والعزف دوما عىل وتر أن 
هناك حملة ممنهجة لتشـويه صـورة الدولة، وتعي أن 
قـوة اإلعالم ضمانة أكثر فاعلية إلظهار الحقيقة وإبراز 

اإلنجازات والرد عىل ما تعتربه شائعات.
وترتـب عـىل ضعـف اإلعـالم املحـيل أن ثقة املراسـلني 
األجانـب يف ما تقدمه املنابر املرصية من محتويات باتت 
شـبه منعدمة، مـا جعلهم ينرصفون عـن متابعته كما 
يفعل الجمهور املرصي نفسـه، وهـو ما يتطلب اعرتافا 
حكوميا باملشـكالت التي تجابهها الدولة يف مؤسساتها 
قبل إلقاء اللوم عىل اإلعالم األجنبي، مهما كانت نواياه.

وتعاني الهيئات التي تقع عىل عاتقها مسؤولية صناعة 
وتصديـر صورة مـرص يف الخارج من مشـكالت ال تقل 
خطورة عن تلك التي تواجه وسـائل اإلعالم، ألنها تعمل 
يف جزر منعزلة وعاجزة عن التوافق حول رؤية تلتزم بها 

أطراف تتعامل مع اإلعالم األجنبي.
وخلصت دراسة بعنوان ”مرص يف عيون اإلعالم الغربي“ 
إىل أن الكثري من وسائل اإلعالم األجنبية تركز عىل جانب 
واحد بشـكل ال يصل بالصورة كاملة، والردود الرسمية، 
إن وجـدت، ال تدحض الفكرة األساسـية التي قام عليها 

املحتـوى املنشـور، وبالتايل تظـل الصـورة الذهنية عن 
الدولة املرصية سلبية.

وقال حسن عيل، أستاذ اإلعالم بجامعة السويس ورئيس 
جمعية حماية املشاهدين، إن تحدث اإلعالم املرصي مع 
نفسه جعله يغيب عن الساحة الدولية، واستغلت بعض 
املنابر املعاديـة للدولة هذا الفراغ، وصـارت لها تأثريات 
عىل الرأي العام، ألن الرد املرصي يف أحيان كثرية ال يكون 

مقنعا للجمهور.
وذكر،أن مرص بحاجة إىل توصيل صوتها بعيدا عن الكم 
الهائل من املنابر املحلية قليلة املصداقية التي لم تستطع 
إقناع املواطن بما يحدث بالقرب منه، وعىل الحكومة أن 
ُتـدرك أهمية التحرك بطريقة تتناسـب مع التطورات يف 

حقل اإلعالم.
وُيتهم اإلعالم املرصي من بعض العاملني فيه بأنه يهتم 
باالصطفـاف خلف الحكومة والرتويج إلنجازات القيادة 
السياسـية باللغـة املحليـة، وعندما يتبنـى وجهة نظر 
الدولة ويدافع عن حقوقها املرشوعة ال يستطيع مجاراة 
املنابر الخارجية، وإذا شعر بعدم القدرة عىل الرد يلجأ إىل 

إقناع املشاهد بأن ما يحدث يف صميم ”املؤامرة“.
وأكد حسـن ، أن مرص ليسـت لديها أزمـة تمويل لتقوم 
بإطالق قنوات إخباريـة دولية تضاهي نظريتها العربية 
واإلقليميـة، كما أعلـن مؤخرا، فاإلعـالم املرصي يمتلك 
كفـاءات تؤهلـه لصناعـة محتوى قـوي ومؤثـر، لكن 
املشـكلة تكمـن يف االعتمـاد عـىل وجوه مكـررة وعدم 
تقديم كفاءات مهنية ومحرتفة وواعية بطبيعة ما يدور 

حولها.
وأصبحت الحكومة تدفع فاتـورة باهظة ألنها تتجاهل 
وضع إسـرتاتيجية إعالميـة واضحة ومحـددة املالمح، 
وتـرص عـىل اسـتمرار الحـال القائم بال تغيـري حقيقي 
ويتـم قرص األمر عىل تدوير بعض الوجوه بني القنوات، 
وبقيت العقليات نفسها يف الصدارة حتى غرق اإلعالم يف 
الفوىض وغابت عنه املهنيـة التي منحت فرصة آلخرين 
السـتغالل املسـاحة الكبرية من الفراغ وتصدير خطاب 

إعالمي حاد ملرص.
وعندما سـيطرت أجهزة حكومية عىل معظم مؤسسات 
اإلعالم، وسـلمتها إىل رشكة وطنية لتدير املشـهد بقيت 
املعضلـة يف االهتمام باملردود املادي من منطق اقتصادي 
مـع أن الكثري من القنـوات األجنبية الناطقـة بالعربية 
وتصـل إىل الجمهـور املـرصي ال تهتم بالنواحـي املالية 

بقدر ما تبحث عن وجود معنوي قوي عىل الساحة.

إسالم آباد/متابعة الزوراء:
قال اليوتيوبر الباكسـتاني، جميل فـاروق، املعتقل 
منذ يومـني، إنه تعرض لالعتـداء والرضب من قبل 
الرشطة الباكستانية، بعدما ُجرِّد من املالبس أيضاً.

العاصمـة  يف  املحليـة  املحكمـة  تنظـر  وبينمـا 
الباكسـتانية إسالم آباد يف التهمة املوجهة لفاروق، 
قال هذا األخري مسـاء اإلثنـني، عند نقله من مدينة 
كراتيش إىل إسالم آباد وتحويله إىل رشطة العاصمة، 
إّنـه تعـرّض للـرضب، كما ُجـرّد مـن املالبس قبل 
االعتـداء عليه، وقـال الرجل وهو يبكـي إن أرسته 
ال تعـرف مصـريه، وال التهمـة التـي اعتقـل عـىل 

أساسها.
وبعـد نقلـه إىل العاصمة امتثل الثالثـاء إىل املحكمة 
املحليـة التي لـم تصدر أي قـرار بحّقـه حتى اآلن. 
غري أنه سـيبقى يف السـجن إىل حني تقرير مصريه. 

وقال فـاروق أمام املحكمـة إن الرشطة أخذت منه 
سـيارته ومحفظته وممتلكاته األخرى عند القبض 
عليه، مدعياً أن رشطة كل من إسـالم آباد وكراتيش 

قد عذبته.
وكانت رشطـة كراتيش قـد اعتقلت فـاروق بعدما 
رفعت رشطة إسـالم آباد ضده يـوم األحد دعوى يف 
املحكمة، واتهمتـه بازدرائها والكـذب عليها، وذلك 
بعدمـا أكد يف برنامج له عـىل ”يوتيوب“ أن القيادي 
يف حزب عمران خان، شهباز غل قد تعرض لالعتداء 
من قبل رشطة إسالم آباد بعد اعتقاله يف العارش من 

الشهر الحايل.
كالم فـاورق جاء متماشـياً مع ما أعلنه حزب خان 
عـن تعرض شـهباز غل لالعتداء والـرضب من قبل 
الرشطة، وهو ما أكده شهباز غل الثالثاء عند مثوله 

أمام محكمة إسالم آباد.

 عّمان/متابعة الزوراء:
بدأت يف العاصمـة األردنية عّمان 
عدنـان  الصحفـي  محاكمـة 
الروسان املتهم بانتقاد السلطات 
والعاهـل األردنـي امللـك عبدالله 
التواصـل  مواقـع  عـىل  الثانـي 

االجتماعي.
وقال املحامـي عاصم العمري إن 
عدنان الروسان (71 عاما) متهم 
”بالتحريـض عـىل الفتنـة وبث 
بذور االنقسام ونرش أخبار كاذبة 
تنـال من هيبـة الدولة وتشـويه 
سـمعة جهة رسـمية وتـذل أحد 
موظفيها“. وأضاف أنه مثل أمام 
املحكمـة يوم األحد و“أنكر التهم 
املوجهـة إليه“. وقـال إن موكله 
احُتجز ملدة أسبوع وسيظل رهن 
االعتقال حتى جلسـة أخرى يوم 
إن  العمـري  املقبل.وقـال  األحـد 
الروسـان، الـذي لديـه نحـو 37 
ألف متابع عىل فيسـبوك، ُيحاكم 
بسـبب تعليقات نرشها الشـهر 
املايض.ويحاكم الروسان، بحسب 
محاميـه، عـىل خلفيـة مقالني: 
األول نـرش يف الثالـث والعرشين 
يوليـو املـايض عـىل صفحتـه يف 
موقـع فيسـبوك بعنـوان ”كثري 
يف  اقعـد  الصيـد..  قليـل  النـط 

بلـدك فالرطـل بمحلـه قنطار“. 
وانتقـد فيه رحـالت امللك عبدالله 
الثانـي، قائال إن ”هـذه النطنطة 
السياسية عىل الصعيدين الداخيل 
والخارجي ال تفيد أحدا، وزيارات 
امللك عبدالله الثاني املكوكية التي 
ال تنتهي لدول العالم باتت مدعاة 
أن  ”األوىل  للسـخرية“.وأضاف 
الثانـي يف  امللـك عبداللـه  يقيـم 
األردن سـنة واحدة دون سفرات 
ومهرجانات ومؤتمـرات اقعد يا 
زملة ببلدك وانتبه ملشـاكل الوطن 
والعشائر التي استقبلتكم وآوتكم 
ونرصتكم“.وأشار إىل أن العشائر 
”اليوم تذبح من الوريد إىل الوريد 
جوعـا وعطشـا  هذه العشـائر 

بيدها  سـتتحرك ألخذ حقوقهـا 
وقريبا إن شـاء اللـه، إذا لم تجد 
منـك أذنـا صاغية“.ونرش املقال 
الثانـي يف الثالثني يوليـو بعنوان 
”عشـائر أردنيـة تسـتعد إلعالن 
موقفها مما يجـري يف الوطن“. 
وقـال فيه ”من حقنـا أن نطالب 
بحقوقنـا، هانـي امللقـي وعمر 
النسـور وعيل  الـرزاز وعبداللـه 
أبوالراغـب وعبدالسـالم املجـايل 
وعبدالرؤوف  العبـادي  وممدوح 
(رؤسـاء  والعيسـوي  الروابـدة 
ومسـؤولون)  سـابقون  وزراء 
املتكرشـني  منظومـة  آخـر  إىل 
وأبناؤهم وبناتهم ليسـوا أحسن 

منا“.

@ãiÏÓmÏÓ€a@›‘n»m@ÚÓ„bnè◊bj€a@Ú†ãì€a
Âvè€a@¿@Èi�â»mÎ@÷Îäbœ@›Óª

@ÊbéÎã€a@Êb„á«@Ô„Üä˛a@Ô–zó€a@Ú‡◊b´
Ÿ‹æa@Üb‘n„a@Ú‡Ëni

@Èri@Âfl@bflb«@30@á»i@Ú”ÏqÏæa@äÜbóæa@wflb„ãi@ÔË‰m@CÊcNÊcNÔéD

Èè–„@‚˝«�a@Új†bÉæ@ÚƒÁbi@ÒäÏmbœ@…œám@ÚÌãóæa@ÚflÏÿ®a

No: 7784   Thu    25     Aug    2022العدد:   7784    الخميس    25    آب    2022



 

قراءة: د. وليد جاسم الزبيدي
املقدمة: عرفُتها فّنانًة تشكيليًة، تربع يف اللون، وشاعرًة 
تبـدُع الحرف، وأخرياً قرأُتها روائيًة، متمكنًة من أدواتها، 
وتـدري كيـف تدير دّفـَة سـفينتها لتبحَر بنـا يف أحداث 
وحوادث، وهكذا وجدُتها، وّظفْت اللون واللوحة، والشعر 
والصـورة الشـعرية، يف كتابـة الرواية، فضالً عن رسـم 
تفاصيل كل شخصية يف الرواية، واختيار األماكن ( املكان 
والزمان). وها هي ُتعلُن كيفية قراءتها لـ(شكسبري) يف 
لياليـه، والليلـة الثانية عرشة، وماكبـث، ورؤيته للحياة 
وفلسـفته. كمـا نرى من خـالل ذكر أسـماء (فرويد) و 
(بيري داكو)، أنها أتقنت دراسـة علم النفس، وأدخلته يف 

دراسة شخوص الرواية . 
وصف الرواية: الرواية بعنوان(ليل شكسـبريي)، صدرت 
عـام2020 ، دار ديـوان العـرب للنـرش- القاهـرة، عدد 

صفحات الرواية(242)صفحة.
الروايـة وأبوابهـا/ اعتمدْت (الروائيُة) يف تقسـيم الرواية 
عـىل فصـول، ولكل فصل عـدٌد مـن الرتنيمـات، يتفاوُت 
عدُدها من فصل آلخر، وأسـمتها (ترنيمـة) تأّثراً بالوعي 
او الالوعي ب(سـونيتات) شكسبري، وألمر آخر، أن أعمدة 
بنية الرواية عىل املوسيقى واملوسيقيني، هناك عزًف وآالت، 
ومريدين، فالعازفة ( والدُة راني/ ُسهى)، و(مقهى الليل/ 
الذي يمتلكُه(عادل/ والـد راني)، وعازف الكمان (راني)، 
وعازفة البيانـو (مادلني / والدة أنس). إذن أجواء الرواية 
تتسـلل منهـا معزوفـات كالسـية ومعارصة، عـىل أوتار 
الكمان، ومفاتيح البيانو، وتنضـاف اليها كلمات وألحان 
أغـاٍن عربية ، لفريوز وغريها مـن املطربني، . ولم تقترص 
هذه الرتنيمات/ الرتانيم عىل املوسـيقى، بل الشـعر (نزار 
قباني/ جربان خليل جربان..)، وتشابكت مع هذا الجمال 
بصيغة هارمونـي، علوم الرياضيات والهندسـة واللغات 

التي كانت أحالم األصدقاء (اعمدة الرواية). 
أعمـدة الروايـة : أصدقـاء ، زمـالء دراسـة، وجـريان، 
املجتمـع، وهـم: كريـم: (األدب  مـن طبقـات وألـوان 

االنكليزي)/ زينـة(األدب العربي)/ راني(املوسـيقى)/ 
ياسمني(العلوم)/ سـيال(علم النفس). التنّوع املعريف يف 

أعمدة الرواية. 
كمـا تظّل قصـص الحب الربيئة، تسـري يف ظـالل أوراق 
الرواية، وأحالم هؤالء الشـباب والصبايا، يف بناء حياتهم 

وغدهم. 
الحرب والسالم:

ُتعـّد هـذه الرواية مع كثـري مـن الروايات التـي أنتجها 
األدباء يف العراق وسـوريا هي من نتـاج ظروف الحرب، 
ومـا مرّت عـىل مجتمعاتنا من مـآٍس وآالم. وهكذا تمتّد 
وتقـدُح يف ذاكرتنـا ، مـا قرأنـا مـن روايـات كثـرية كّنا 
نعيشها يف خيالنا قبل أن نرى الحروب ونعيشها، فكانت 
(الحرب والسـالم)، و (داعاً أيها السـالح)، رواية(األم)، 
وروايات يف زمن شبابنا ومراهقتنا استهوتنا أن نعيشها 
ونتابعها ونتحاور فيها مع األصدقاء ونحن مسـحورون 

ومبهورون بها.  
الروايـة من ظالل الحرب يف سـوريا، تجعلنـا نعيش مع 
االحالم وقصص األصدقاء، وما جرى يف املجتمع ، والحنني 
للعالقات بني العوائل ومجريات الزمن ، ثم بني موسيقى 
جمال، وهمسات حب، تطّل علينا الحرب بصورة خراب، 

وصوت  أسلحة، ودماء، وشهداء... 
روايـة، فيها مـن الرومانسـية الكثري، والجمـال، لم تدع 
الحـرب ترمـي ظاللهـا بسـلبيتها، بل جعلتهـا ومضات، 
وإشـارات، وهو اسـلوب ذكي، إلبعـاد التقريرية وامللل يف 
ذهن وأفـكار ومتابعة املتلقي. جعلتنا يف عالم موسـيقى 
تبـث مواجعها يف أوتـاٍر أو أصوات ترتجـم األلم والحنني، 
لتعانـد األيام والواقـع املـزري املعاش املضطـرب، وليايل 
الحروب ومـا تنجبه من خوف ومـوت.. وبني حرٍب تفتك 

بالناس والعمران. 
 كانت الروائيُة شفيفًة ومرورها ناعماً عىل ذهن املتلقي، 
وأجـادْت برسـم الصـور االنسـانية والدعوة اىل السـالم 

والسلم املجتمعي بإسلوب حضاري. 
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إنَّ قراءَة ِسـري العظمـاء والتعرف 
تجعـل  العبقريـة،  مكامـن  عـىل 
من القـارئ عـىل درايـٍة ومعرفٍة 
أولئـك  خاضـُه  الـذي  بالطريـِق 
الذي قدمـوا للبرشيـة الكثري مما 
تحتاجـه، ال أعرف عدد املرات التي 
قـرأت فيها هذا الكتـاب، ألجأُ إليه 
عندمـا أكون محبطاً، ففي قراءته 
طاقـة إيجابية ومؤثـرة، هو نافٌع 
لكلِّ الُقراء عىل تفاوِت مستوياتهم 

الثقافية.
تأليفـاً  أو  رسداً  ليـس  الكتـاُب 
فحسـب، بـل هـو ُيبنُي كـْم عانى 
رجـاالت الفكر والعلـم يف حياتهم 
وكيف أثـروا يف زمانهـم وأزماننا، 
هـذا التأثري لـم يكْن إال بعـد جهٍد 
دؤوٍب، قرأتـه اليـوم، وأنا أشـعر 
بالضيـق مـن خطابـات رجـاالت 
هـذه  بـني  وأقـارن  السياسـة، 
التفاهـات وبـني أولئـك العباقرة، 
بالعباقـرِة وركضنا  انشـغلنا  لـو 
خلفهـم ملـا تمكنت هـذه النِكرات 
من التسلِّط علينا وعىل ُمستقبلِنا.

الّالفـتُ للوهلـِة األوىل هـو اللغـة 
الفّنيـة التي ُكتـَب فيهـا الكتاب، 
كأنَّ الباحـَث أراد أن تكـون هـذه 
الِسري مكتوبة باللغة األنّيقة، التي 
جعلتها تبـدو محبوبة. عظماٌء يف 
طفولتهم، هو العنـوان الذي يليُق 
العنـوان  كان  إذ  الكتـاب،  بمتـِن 
من ضمن املتن وليـس مفرساً له، 
قرأنا الكتـاب الذي ُيعد كشـكوالً، 
فبه تجد العالم والقائد العسـكري 
واألديـب  السـيايس  والقائـد 
واملمرضـة وغريهم، وهي تجارٌب، 
دلّت عىل سـعِة نُبوٍغ ُمبكٍر لهؤالء، 
كاَن الباحـُث ُيزيـُن هـذه املواقف 
بإضافـاٍت فّنيـة تمثله هـو، وهو 
هنا يكرس النمطية أو كرس نمطية 
النقل، فهو ال يريد أن ينقل املواقف 
فحسـب دوَن تنميـٍق أو تنسـيٍق 
أو إضافـات ُتعيـد الجمـال الفّني 
للنـص، هذه املواقـٌف التي يرويها 
مواقـٌف  هـي  العظمـاء،  ألولئـك 
تـدُل عىل أن هـؤالء يحملـون بذر 
العطاء من يفاعتهم، فتجد يف هذه 

املواقـف أن الطمـوح واإلنسـانية 
همـا أكثر الصفـات تمّيـزاً، لكن، 
الذي ُيحسب عىل املؤلف، أنَّه جّمل 
من سـرِي قادة الحـروب الدموية، 
وكصالح الديـن األيوبي ونابليون، 
فلو ترك هؤالء الـذي عبثوا باألمم 
مـن  الكثـري  وأراقـوا  والشـعوب 
الدمـاء لكان خرياً للكتاب أن يضَم 
مواقـف وتجـارب ألنـاس أفـادوا 
البرشية وأفنوا أنفسـهم للبرشية، 
قائد الحـرب ال يرتك وراءه إال الدم 
والدمار والخراب الذي تسـبب به، 
أما قادة الفكر فإنهم يرتكون تراثاً 

ُينري حياة من بعدهم.
هـذه املواقـُف جعلت مـن األطفال 
رجـاالً عظـام، وعظمتهـم يف األثر 
الطّيـب الـذي تركوه وليـس يف عدد 
الفتوحـات التـي فتحوهـا! سـرية 
األديب سـريٌة حّيـة، نافعة لألجيال 
التـي سـتأتي بعـده، وبالفعل بقي 
تأثـري طـه حسـني نمـوذج األديب 
األملعـي حتى يوم الناس هذا، وبقي 

تأثـري الجاحظ حتى هـذه اللحظة 
وربما سيبقى ملا بعد هذه اللحظة، 
فهو قـد تعلم الدرس جّيـداً، فرصَد 
تلـك السـلبيات فوضـَع لهـا كتاباً 
مهمـاً أال وهـو كتـاب ( البخـالء)،  
وبقـي تأثري الحسـن بـن الهيثم يف 
األبحـاث الرياضيـات حتـى اليوم، 
وال يمكـن أن ُينـىس اسـمه كأحـد 
ليـو  وبقـي  الرياضيـات،  علمـاء 
تولسـتوي األديب الذي ال ُيشـق له 
غبار، فهـو اإلنسـان الكاتب، الذي 
تعرض لحادثة يف صباه، وكانت تلك 
الحادثة، الدرس الذي التزَم به ووعاه 
يف ِكربِه، حتى أنَّه أعتق جميع العبيد 
الـذي كان تحت ترصفـه! وهذا هو 
األثر اإليجابي الذي سُيخلّد اإلنسان، 
وبقي عباس محمود العقاد، الفتى 
ذو الرابـع عـرش ربيعـاً، النمـوذج 
للفتـى الطموح، الذي كان طموحه 
أكرب من سنني عمره، والقى ما القى 
من تِبعات وعقبات إال أنه تجاوزها 
بإرصاره وعزمـه وطموحه، وبقي 

العقاد نمـوذج األديب الذي نبَغ من 
الواضحـة، ولعل  خالل عصاميتـه 
الـذي  الوحيـد  النسـوي  النمـوذج 
رسدُه لنـا الدكتـور محمـد املنـيس 
قنديل هـو املمرضة فلورانس، بنت 
العز والدالل، وبنـت العائلة الثرية، 
التـي رأت جنديـاً جريحـاً، فقامت 
بإسـعافه حتـى تمكنـت من وقف 
نزيف الدم، وبعدها أصبحت نموذج 
املمرضـة التـي أسـعفت وانتفعت 
من تمريضهـا االالف البـرش، هذه 
املواقـف التي حصلـت يف الطفولة، 
هي التي كّونت هـؤالء يف مراحلهم 

املتقدمة.
قـراءة هـذا الكتـاب نافعـة لـكل 
من يريـد الِهمة والرّقـي يف حياته 
اإلبداعية، فهذا الكتاب يعد ُمحفزاً 
كبرياً للقارئ، أن يشعَر باإليجابية 
وهو يقرأ تلك املواقف الشـخّصية 
ألنـاس تركـوا أثرهـم الطّيـب يف 
اإلنسانية، فبقيت اإلنسانية مدينة 

لجهودهم الخرّية والنبيلة.
العطاُء الـذي بذلـوه، كان خالصاً 
للبرشيـة، دوَن ِمّنٍة، بل الغاية هي 
اإلنسـانية يف أيِّ أرٍض وتحـت أيٍّ 
سـماٍء، هذه العطـاءات، قد أنارت 
البرشيـة وانتفعـت منهـا، فمثالً، 
يُنـىس  لـن  الكهربـاء  ُذكـرت  إذا 
أديسـون الذي حّول ليـل العالم إىل 
نهاٍر ُمنـري، والذي جعل الليل يبدو 
جميالً بأنوار الكهرباء التي اخرتع 
املصبـاح لنا، ُنبُل العطـاء وغايته، 
كان من أجِل اإلنسـان ويف سـبيل 
اإلنسـان، فانتفـع اإلنسـان ممـا 
اخرتعـوه ومما تركـوه، ففي هذه 
الرتكة وهـذه االخرتاعات، تطورت 
حيـاة النـاس وازدهـرت، بـل إن 
كل هـذا التطـور قاَم عىل أسـاس 
التي اكتشـفوها  الكشـوفات  تلك 
وتركوها ملن يأتي بعدهم، فتطور 
العلم وازدهر األدب وانتعش الفكر 
وبقـي الثقافة تسـتمر يف التطور 
وبقـي العلم ُيسـابق الزمن ويكاد 
يغلبـه يف التقنيـات الحديثـة التي 
انتجها للبرشيـة، إنَّ عطاَء األدباء 
والعلماء، كان عطـاًء إيجابياً، أّي 
أنَّه ُقدَم لنفع اإلنسان أينما ُوِجد. 
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كتب قسطنطني باوستوفسكي ( -1892 
1968) العرشات مـن الروايات والقصص 
الحكايـات  مـن  عـدد  بينهـا  القصـرية 
والقصـص املمتعـة لالطفال وتـم تحويل 
العديد منها اىل افالم سـينمائية ناجحة.. 
وعـىل حد علمـي لـم يرتجم أهـم اعماله 
اىل العربيـة لحـد اآلن ، رغـم أنـه ومنـذ 
الخمسـينات معـروف عامليـا ، وترجمت 
أعماله مرات عديـدة اىل أهم لغات العالم، 
وكان يف مقدمـة املرشـحني لنيـل جائـزة 
نوبـل يف األدب لعـام 1965 ، بـل أن لجنة 
نوبل أتمـت كل التحضـريات ألعالن فوزه 
السـوفيتي  االتحـاد  ولكـن  بالجائـزة، 
والرئيس الرويس ليونيد بريجنيف مارسـا 
ضغطاً هائالً عىل السـويد لـرصف النظر 
عن منح الجائزة لباوستوفسـكي.. وفعالً 
أثمر الضغط الدبلومايس واالقتصادي عن 
منح الجائزة اىل مرشـح الدولة السوفيتية 
ميخائيل شـولوخوف، الشيوعي املتشدد، 
وعـدو كتـاب روسـيا األحـرار ،والداعـي 
اىل تصفيتهـم بـال هـوادة، ويف مقدمتهم 

باوستوفسكي . 
باوستوفسـكي أحد الكّتاب القالئل الذين 
وحريتهـم  اسـتقالليتهم  عـىل  حافظـوا 
الداخليـة يف ظروف بالغة القسـوة يف ظل 
النظـام السـتاليني الشـمويل.. لـم ينتـم 
اىل الحـزب الشـيوعي ، ولـم يكـن عضوا 
يف مجلـس السـوفييت االعىل كمـا العديد 
مـن زمالئـه الكتاب، بل أنه لـم يكن حتى 
عضوا قيادياً يف اتحاد الكتاب السـوفييت 
بـل عضوا عاديا . لم يكتب كلمة واحدة يف 
مديـح سـتالني أو النظام البلشـفي ، ولم 
يحـاول التسـويق لنفسـه بالتملق لذوي 
النفـوذ.. وظـل ضمـريه حيـاً ، ويقظـاً ، 
ونقيا، واسـتطاع أن يحافظ عىل سـمعته  

ككاتب صادف وانسان نزيه .
كان أحيانـاً يسـخر مـن نفسـه، يقـول 

سـكرتري باوستوفسـكي يف مذكراته عن 
لسـان الكاتـب : ” ذات مـرة اضطرتنـي 
الظـروف اىل مراجعـة مسـؤول كبـري .. 
قلت لـه ” مرحباً ! أنا كاتب من موسـكو 
. اسـمي قسـطنطني باوستوفسـكي ” .. 
قـال املسـؤول   - دون أن  يرفع نظره عن 
األوراق التـي كان يطالعهـا : ” ثم ماذا ؟ . 
تفاجـأت بمثل هذا الجـواب .. قلت : ” ألم 
تقرأ شـيئاً مـن كتاباتـي ؟ ” وعندئذ قال 
املسـؤول بإعتداد وهـدؤ : ” أنت لم تكتب 
يل شـيئا  ” ..  وغـرق باوستوفسـكي يف 

الضحك طويالً . 
كان يتجنـب لقـاء املشـاهري بعـد لقائه 
بالشـاعر ماياكوفسـكي يف عام 1927 يف 
شـقة الشـاعر نيكوالي أسـييف.. حاول 
باوستوفسـكي أن يقـول للشـاعر كيـف 
أن صيـد جراد البحر يف نهر  سـرييربيانكا  
يشء ممتع ، ولكن الشاعر لم يلق له باالً.. 
ثم جلس باوستوفسـكي  صامتاً، وضجراً 
ليلعب الشـطرنج مع أسـييف ، واسـتغل 
اول فرصة سانحة ملغادرة الشقة. ويقول 
باوستوفسـكي منذ ذلك الحـني أنا أخاف 
من املشاهري ، وأخاف من الرؤساء.. اشعر 

بالحرية والهدؤ مع الناس البسطاء . 

كان يؤكـد أهميـة كل كلمـة ، ودقـة كل 
وصـف، وصعوبـة املـزج بـني املأسـاوي 
والكوميـدي ويتكلـم عـن الكلمـات التي 
يحبهـا ، وتلك التي يكرهها.. كان رئيسـا 
لقسـم الكتابـة االبداعية يف معهـد االدب 
العاملـي لسـنوات طويلة، ولكنـه لم يكن 
يفرض رأيه عـىل الطلبة.. وقد تخرج عىل 
يديه كثري من الكتاب والشـعراء الشـباب 
الذيـن اصبحـوا يف ما بعد مـن اهم األدباء 
السـوفيت.. وكان ينصح الكاتب الشـاب 
قائـًال : ”  حافـظ عـىل بسـاطتك عندمـا 
تتحـدث اىل امللـك ، وعـىل صدقـك عندمـا 

تتحدث اىل الجمهور ”. 
كان يف منتهى الصدق يف كل ما كان يعمله،  
ويف كل مـا كان يكتبه،  ويف كل ما يتحدث 

عنه . 
-  لم يكتب يف حياته رسـالة اىل مسـؤول، 
ولـم يـدع اىل ادانـة أي كاتـب – كما فعل 
بعـض الكّتـاب السـوفيت، ويف مقدمتهم 
ميخائيل شولوخوف - ولكن عندما جرت 
محاكمـة الكاتبـني اندري سينيلفسـكي 
ويويل دانيل عام 1964 بتهمة نرش أعمال 
أدبيـة يف الخـارج.. نرشرسـالة مفتوحة  
موجهـة اىل املحكمة يعلـن فيها تضامنه 

مع الكاتبني . 
يف عام 1967 ايد رسـالة سولجينيتسن اىل 
مؤتمر الكتاب السوفييت للمطالبة بإلغاء 
الرقابـة عـىل األعمال األدبيـة، ودفع ثمن 
هذه الرسـالة غاليـا ، بحرمانه من جائزة 
لينـني الرفيعة ملناسـبة بلوغه الخامسـة 
والسـبعني مـن العمـر ، ومنح بـدال منها 

ميدالية ” الراية الحمراء“ املتواضعة .
عندما ألقى أحد الكتاب املشـهورين كلمة 
هاجـم فيها الشـاعر بوريس باسـرتناك 
عند مناقشـة روايـة ” دكتـور زيفاكو ” 
رفض باوستوفسـكي علنا وامـام انظار 
جميـع الحارضين مصافحـة هذا الكاتب 
الشـهري، الذي ظل يـده املمدودة معلقة يف 
الهـواء، وكان ذلك درسـا اخالقيا.. ولكن 

هل للمنافقني أخالق ؟ 
كان يثمن عاليا ادب فيكتور نيكراسـوف 
الـذي كتب عن الحرب بـني أملانيا الهتلرية 
واإلتحـاد السـوفيتي بصـدق وعمـق.. يف 
حديث جرى بينهما وصف باوستوفسكي 
سـتالني قائالً : ” زعم سـتالني انه يطبق 
القانون .ولكن كل ما كان يحدث يف الدولة 
يتم بموجب قوانـني الجريمة املنظمة ”.. 
كان ذلـك يف عهـد بريجينيـف الـذي كان 
يفكـر يف اعـادة اإلعتبـار لسـتالني.. كان 
باوستوفسـكي مريضا يعاني من قصور 
القلـب، عندما علـم أن السـلطات تعتزم 
فصـل يويل لوبيموف، رئيـس املخرجني يف 
مرسح  ” تاكانكا ”.. وهو مرسح طليعي 
يقبـل الجمهور عليه بكثافة ومن الصعب 
الحصول عىل تذكرة ملشاهدة احد العروض 
فيها.. فما كان من باوستوفسـكي اال أن 
اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الرويس آنذاك 
الكـيس كوسـيجني.. قال باوستوفسـكي 
لكوسـيجني.. يتكلم معك كاتب يحترض.. 
الـرسح  هـذا  تدمـر  ال  أن  اليـك  أتوسـل 
الطليعي، ثروتنا الفنية القومية ” .. وفعال 

تم رصف النظر عن املوضوع.
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لم يكن الّنعيم املفقود كما َتخيلته ، حافظُت عىل 
رباطـِة جأيش َجاِهـدا ، بعدما  تَفّشـت يف رأيس 
ة ، تـرضب يف سـقفها وترتّد ككرِة  أسـئلة ُمحريِّ
مطـاط ، هـل أُفلِح يف تجاوز صدمتـي األوىل ؟! ، 
املهم أّني ادخلت أمتعتي يف غرفٍة متوسطة الحال 
، متواضعة يف كلِّ يشء ، امتدت يدي لزجاجِة ماٍء 
بـارد ، دلقـت منها ما بـرّد ثائرتي ، عـىل الفوِر 
عجبتني رائحة الرطوبة املُحَتبسـة بني الُجدراِن 
، ُتَخالِطهـا روائح من سـبقني ، رمتهم املقادير 
كمـا رمتنـي يف هذه املفـازة ، وجدتنـي مأخوًذا 
تائـه البـال ، يشء مـا يجتذبني بعيـدا ، اجدني 
اسـتجيب إليه طوعا، يَتخّطفني بقسـوَة ودون 
سـابق إنذار ، يشء لذيذ لكّن وخزه ُيؤملني ، وخز 
امتّد مـن جلدي وصوال لقلبي املُـرتع بأوجاعِه ، 
ور من حـويل ، اطوُف  وجدتنـي وقد تـراءت الصُّ
فيهـا كحديقٍة وارفة الظالل ، يف منأى عن عاملي 
الجديد الخانـق ، ألّبي خاشـعا ُمتبتال كراهب يف 
محرابـه ، تلـك الخيـاالت الحلوة تهـُف بأجنحٍة 
رقيقـة ، رقة الّنسـيم ، َتجاوب معها قلبي ، فزاد 
وجيبه، ويشء يَهتُف يف األعماِق : ” لبيك وسعديك 
”، انتظم املشـهد الغامض ،  وتجىل عن مشـاهد 
قريتـي الجميلـة ، ببيوتها الطينيـة املتواضعة ، 
تكسوها املهابة والوقار  ، حانية لبناتها، مرشعة 
نوافذها ، وخمائلها املزدانة بنقاِء الّصباح املُنعش  
يَتخّطُف األبصار ، والخلق يزحفون يف استسـالٍم 
وِدعٍة ، تتنادى حناجرهم بنشيِد الّسالم املأنوس، 
رقيقـا ال يحمل إال مظنة الُحّب والوداد :“ اصباح 
م له بنفٍس  الخري ”، كل يسـعى ملقدوره وما ُقسِّ
ن دعواهم  راضية ، ومن فوقهم أرساب الّطري ُتؤمِّ
، تَهتـُف من كلِّ ِجنٍس ، نشـوانة بدعـاِء البَكور 
ـادح :“ اللهـم اعـّط كال ُسـؤله ”، تتهـادى  الصَّ
ماء  الشـمس محمولة أشـعتها فوق صفحِة السَّ
اف يف  الزرقـاء ، يف تجرئ تكشـف قناعها الشـفَّ
باِب وعنفوان ، تتواثب معتلية منصتها  فزعِة الشَّ
ف منها كأمـريٍة هانئة عىل ُدنيـا الَخالئق  ، ُتـِرشُ
ور وأخواتها  السـابحة يف مشـهٍد أخاذ ، تلك الصُّ
كثري ، التصقت بها ، تراودني عن نفيس ، انجذُب 
نحوها انجذاَب الرضيـع لثدي أمه ،يا لهف قلبي 
، كيـف جنيت عىل نفيس جنايتهـا ، يوم تملكني 
شـيطاني فاهجـر  تلـك الجنة عاصيا ، ألمسـخ 
َخلقا همال ، كيف ابحث عن عذابي ، اشرتيه بحِر 
مـايل ؟! .. إن دقيقـة أقضيها شـاردا بني حقوِل 
الربسـيم ، يغرقني ندى الّسـماء الطاهر ، أو بني 
عيداِن الذُّرة بكيزانها املتأللئة ، أو تحت شـوايش 

الّصفصاف ، أو عىل شـاطئ جـدوِل ماٍء جاري ، 
أجمـل ألف مـرٍة من هذه الحياة التَّعيسـة ، التي 
تطبق تفاصيلهـا البغيضة عّيل بغـرِي رحمٍة ، يف 
تلـك األثناء بدأت افيـق تدريجيـا ، فكلما تعالت 
شمس النهار الفتية ، ُكلّما احتدم وهج الظهرية 
، يَقِذف باب البيت الفتوح باستمراٍر بحمِم الجو 
املُنصهـرة يف الخارِج ، وجدتني أُلقي ببرصي من 
نافذٍة صغـرية ُمرتبة الزجاج ، فارتد إيلّ خاسـئا 
وهو حسـري ،   بعدما َتكّشـفت مرائـي الطبيعة 
املحتـرضة ، عىل ُبعِد أمتاٍر شـجرة ال أظن أن لها 
من اسـمها إّال خرضة باهتـة ، وأغصان ُمتهدلة 
تلفـظ آخر مـا تبّقـى لها مـن أنفـاٍس ، وغربة 
فر التي استسلمت  عنيدة ُتخّيم فوق أوراقها الصُّ
لقدرها عىل ما يبدو منذ غرسـتها  يد صاحبها ، 
ازدادت دقات قلبي ، ابتلت مالبيس بليونة غريبة 
، مزيـج مالـح لـزج ، تزعجنـي رائحة جسـدي 
املرتنح يف نشـٍح  متواصـل ، مررت أصابعي فوَق 
شـاللِه الذي اتخذ طريقا رسبا ، يف كلِّ عضٍو من 
أعضائي ، لم اصمد طويال خاصة بعدما تالحقت 
أنفـايس يف تأزٍم ُمخيف ، وكأن الهـواء قد ُحِبس 
عنـي ، كان صوت جارنا الهنـدي الزاعق ، يتعاىل 
مدويا يف جلجلٍة وأريحية ، تمأل أهازيجه الفرحة 
جنبـات البيـت ، تتسـلل بـني املمـراِت املُكتظـة 
بالفتوِر ، أغانيه الغامضة تشـبه تلك التي  كانت 
تطربنا بني العقوِل ، وغناوي الشـقاء من حنوِك 
الفالحني ، تمددت وابتسـامة ساخرة من رفاقي 
تتوزع عىل قسماِت الوجوه ، امتدت يد صاحبي ، 
فأدات جهاز التكييف ، ليندفع تيار من هواٍء بارد 
ف جسـدي وَبرّد أعصابي ، الستسـلم ريثما  ، لَطَّ

تحّل عني صدمة املفاجأة .
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الشـخص العنيد هو الشـخص الذي 

يأخـذ كل األمور بجديـة ويتصور أن 

أي أمـر يتـم طرحـه ما هـو إال تحٍد 

لـه يحـاول فيه فـرض رأيـه بالقوة 

واملرأة العنيدة ال يمكنها التفاهم مع 

األشـخاص املحيطـني بها بـل تكون 

قليلـة التواصل معهم ألنهـا ال تحب 

أن تسـمع رأياً غري رأيهـا، تعريف عىل 

تأثري عناد املرأة عىل العالقة الزوجية 

يف السياق التايل...

تقول استشـارية العالقـات األرسية 

أو  املـرأة  إن  سـعاد عبـد املقصـود: 

الزوجـة العنيدة بشـكل عام تتصلب 

برأيها وتتشبث به وهي حالة شكوى 

األزواج  مـن  الكثـري  منهـا  يعانـي 

فقـد كثـرت الزوجـات العنيـدات يف 

مجتمعاتنا وقد يتسبب ذلك ىف الطالق 

وتدمري األرسة.

• أهم أسباب عناد املرأة:

رفض رأي الزوجة يسبب عنادها

- قـد يكـون السـبب خلـل يف تربيـة 

املرأة منذ نعومـة أظافرها حيث يتم 

تنفيـذ رغباتهـا حينما تلجـأ للعناد 

والتمسـك برأيهـا، فيضطـر الوالدان 

للموافقة عىل رأيها إحساسـا منهما 

أن ابنتهما تكرب وتتكون شـخصيتها 

فُتلّبى أوامرها ليتحول األمر بعد ذلك 

إىل فـرض رأيها عىل الزوج والتشـبث 

برأيهـا حتى يف أبسـط األمور مما قد 

يؤدي أن تتمرد عىل حياتها خاصة لو 

لّبى الزوج كل أوامرها.

- قـد يكون العيب من الزوج نفسـه 

فإذا الزوج متسـلط يحب أن يفرض 

رأيـه بالقـوة ويقلل مـن قيمة ورأي 

زوجتـه وبالتـايل فاملرأة تتجـه للعند 

والتمسك برأيها حتى لو خاطئ.

- قد يكون عدم وجود توافق أو حوار 

ونقاش بـني الزوجني،وهذا يحدث يف 

بداية الـزواج حيث الطبـاع مختلفة 

وكال الزوجـني يحـاول فـرض رأيـه 

كمحاولة للسيطرة عىل اآلخر.

- قد يكون نتيجة لشعوراملرأة بالنقص 

وافتقادها للثقة بالنفس،وهذا نتيجة 

الرتبيـة الخاطئة حيث كان رأى املرأة 

وهـي طفلة يتم تجاهلـه أو تحقريه 

ملجرد أنها بنت، ومن َثّم تحاول الفتاة 

عندما تكرب تعويض هذا النقص عند 

زوجها.

- قـد يكـون عنـاد الزوجـة تقليـداً 

إلسـلوب أمها يف عنادهـا ونجاح هذا 

األسـلوب معهـا يف إدارة دفة حياتها 

الزوجية لذلك تلجأ للتقليد.

- قـد يكون تسـلط الزوج والتشـبث 

برأيـه دائمـاً وعـدم اهتمـام الـزوج 

باحرتام رأيها بل ورفضه يف األسـاس 

يجعلهـا تتجـه إىل العنـاد وتتشـبث 

برأيها أيضاً.

• كيفية التعامل مع املرأة العنيدة

اختيار النقاش يف الوقت املناسـب قد 

ينهى عناد الزوجة

تقـول سـعاد عبـد املقصـود: العناد 

صفة موجـودة يف الرجل واملرأة لكنه 

أكثر وضوحاً عند املرأة ، وهو السبيل 

الوحيـد لتدافـع به عن نفسـها أمام 

قوة الرجل واسـتبداده بالرأي أحياناً 

والشـك أن عنـاد الزوجـة يف بيتهـا 

سيؤثر بشكل سلبي عىل األرسة ككل 

ونقول للزوج :

- التعارضها دائماً.

مجـرد أن تكـون رافضاً مشـاركتها 

وأخذ رأيهـا بدون سـبب فهذا خطأ، 

ومن ثّم حـاول أن تتقبل آراءها حتى 

وإن كان غري صحيـح ثم اقنعها من 

خـالل النقـاش برأيـك مثالً ألنـك إذا 

رفضـت مشـورتها يف األمـور وأخـذ 

رأيهـا فسـوف تتمسـك برأيهـا أكثر 

وسوف تزيد يف العناد.

- افتـح حـواراً ونقاشـاً دائمـاً مـع 

الزوجة

تعـّود عـىل قبـول مشـاركتها يف كل 

األمـور فمن أكثر األخطـاء التى يقع 

فيهـا األزواج يف بداية الزواج هو عدم 

إقامـة حوار ونقـاش مفتوح بينهما 

ومن ثّم قد نجد كل طرف يطرح رأيه 

ويريد أن يلزم اآلخر به.

- الدعم واألذن الصاغية

ضـع يف اعتبـارك أنـه البـد أن تكون 

لهـا الصدر الحنـون واألذن الصاغية 

والبد مـن الوقوف بجانبها وتدعيمها 

للتغلـب عـىل هـذه الصفـة وتطوير 

نفسها والتحكم يف أعصابها.

- البعدعن االنطواء واالنغالق

شـجعها عىل تكويـن الصداقات ألن 

تكوين الصداقات والوجود يف وسـط 

مجموعة يجعلها قادرة عىل االستماع 

وبالتـايل  وتقبلهـا  اآلخريـن  آراء  إىل 

سوف يسـاعد ذلك عىل تغيري طريقة 

تعاملها معك.

- اختيار النقاش يف الوقت املناسب

احـذر مـن أن تقـوم بالتحـدث مـع 

أي  يف  غضبهـا  يف  وهـي  زوجتـك 

موضـوع ألنها عندمـا تكون غاضبة 

سـوف تنتهز الفرصة حتى ترص عىل 

رأيها وترص عىل العناد.

- تعامل بهدوء

الهدوء يف التعامل مع زوجتك الغاضبة 

لـن ينقص مـن قـدرك بل سـتقدره 

لـك ومن الخطـأ أن تقابلـه بالغضب 

والثورة بل انتظر حتى تهدأ ثم تفاهم 

معها بهدوء فإن ذلك سـوف يزيد من 

درجة التفاهم بينكما .

صحيح أن للخل فوائد عديـدة ودوًرا فعاًال يف أعمال 

التنظيف والتدبري املنزيل، إال أنه يحذر من اسـتعماله 

يف أماكـن محـددة منًعا من إلحاق الـرضر بها نظرًا 

للمادة الحمضية التي يحتويها.. نسـلط الضوء عىل 

هذه األماكن يف ما ييل:

- قطع الخشـب: يحوي الخّل مادة حمضية تساهم 

يف إزالة الطالء عن الخشـب، ولكن يمكن دمجه مع 

القليل من زيت الزيتون واستخدامه كملمع للقطع، 

مـع الحرص عـىل تجفيفهـا جّيـًدا. ويفضل تجنب 

تنظيـف أرضيات ”الباركيه“ بالخـّل؛ نظرًا ملا يرتكه 

من بقع تتلف الخشب.

- أسـطح الرخـام: يحظـر رّش الخل مبـارشة عىل 

الرخـام ألنه يتسـبب بتآكلها وبروز الحفـر عليها، 

ويمكـن تنظيفه بقطعـة من القمـاش املبللة باملاء 

املضـاف إليـه القليـل مـن ”البيكينغ صـودا“ الذي 

يسـاعد يف تنظيفـه وتلميعه بـدون إلحاق أي رضر 

به.

- قطـع الحديد: يـؤدي تنظيف هـذه الخامة بالخل 

إىل تـآكل األجزاء الداخلية مـن املعدن، علًما أنه يفيد 

دعكهـا بنصف حبة من البصل إلزالة الصدأ عنها ثم 

غسلها باملاء وتجفيفها جّيًدا.

• مالحظـة: ال يجب اإلفراط يف اسـتخدام الخل أثناء 

التنظيف، ويفضل تخفيفه دائًما بالقليل من املاء ثم 

تجفيفه جيًدا عند االنتهاء من عملية التنظيف.

كشفت الطبيبة نوريا ديانوفا، خبرية التغذية الروسية، عن أن العنب 

الداكن يحتوي عىل مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب األخرض، مشرية 

إىل أن العنـب الداكـن اللـون يحتوي عىل نسـبة عالية مـن مضادات 

األكسـدة والفالفونويـد، التي تحمي الجسـم من العواقب السـلبية 

الناجمة عن سوء التغذية.

وقالت ديانوفا: ”إن تناول العنب ال يساعد عىل عالج مختلف األمراض 

املزمنة، بيد أنه قادر عىل دعم الحالة الصحية للجسـم وتحتوي أنواع 

العنب الداكنة عىل نسـبة عالية من مضادات األكسـدة، التي تساعد 

عىل إطالة شبابية الجسم وتبطء عمليات االلتهاب“.

وأضافـت“ تفضـل احتـواء العنب عىل مـادة البوليفينـول، يخفض 

مستوى الكوليسرتول ويقل خطر تراكم لويحات الكوليسرتول لذلك 

يمكن اعتبار العنب وسيلة جيدة للوقاية من تصلب الرشايني“.

ولفتت الخبرية إىل أنه يف بعض األحيان يمكن تناول العنب مع بذوره، 

حيث بعد مضغها جيدا يحصل الجسـم عىل مواد مغذية مفيدة أكثر 

ولكن عىل من يعاني من مرض السكري ومرض الكبد الدهني تجنب 

تناول العنب.

وتابعـت“ تكمـن املشـكلة يف أن العنب يحتوي عىل نسـبة عالية من 

الفركتـوز، لذلك ال ينصح بتناول أكثر من 100 جرام يف املرة الواحدة 

ويفضل تناول العنب كوجبة خفيفة كما يمكن تناوله مع املكرسات 

أو جبـن القريـش، ما يمنع ارتفاع مسـتوى السـكر يف الدم بصورة 

حادة“.
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املقادير:

مغلفـات   3 كريمـة:   -

(بودرة)

- حليب : نصف كوب (بارد)

مغلـف   : كراميـل  كريـم   -

(بودرة)

- القشطة : علبة

- سـويرسول كيك : 5 حبات 

(مقطع دوائر)

- بـودرة الـكاكاو : ملعقـة 

كبرية

طريقة التحضري:

الحليب  الكريمة مع  اخفقي 

السـائل حتى يصبـح املزيج 

كثيفاً.

كراميـل  الكريـم  أضيفـي 

تتجانـس  حتـى  واخلطـي 

املكونات ثم أضيفي القشطة 

مع الخفق.

بطنـي قالـب زجاجي عميق 

واتركـي  البالسـتيك  بـورق 

زيادة عند األطراف للتغليف.

رتبي رشائح السـويرسول يف 

القالب.

صبـي نصـف كميـة خليط 

الكريمة فوق السويرسول يف 

الوعاء.

أضيفي لباقي كمية الكريمة 

واخفقـي  الـكاكاو  ملعقـة 

حتى تمتزج، ثم صبي املزيج 

فوق الكريمة البيضاء.

غلفي الطبق بورق البالستيك 

الزائد مـن األطراف، وأدخليه 

الثالجـة ملـدة 8 سـاعات أو 

لليلة كاملة.

قبـل التقديم، اقلبـي الطبق 

يف طبق التقديم، وأزييل ورق 

البالستيك وقطعيها وقدميها 

باردة.
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خلع الرضس لألشخاص العاديني يعترب أمرا مؤملا، أما إذا كان للسيدات الحوامل فهذا 
أمر مخيف قليًال بالنسـبة للعديد منهم، حيث يتخوفن ما إذا قد يسـبب خلع الرضس 

مضاعفات للسيدات أو للجنني.
ولكـن يعد أفضل وقت لخلع األسـنان أو الرضوس أثناء الحمـل خالل الثلث الثاني أو 
الثالث من الحمل، إال أنه يف املقابل يفضل االبتعاد عن الثلث الثالث؛ ألنه قد تواجه املرأة 

الحامل صعوبة يف االستلقاء لفرتة طويلة.
ويفضل يف املقابل االبتعاد عن خلع الرضس خالل األشهر الثالثة األوىل؛ ألنه وقت بداية 
نمو الجنني، ويمكن عالج األعراض املزعجة لألسـنان من خالل املسـكنات واالنتظار 
حتـى الثلث الثاني مـن الحمل، ولكن يف حالة حدوث حالة طارئة، أو عدم قدرة تحمل 

األلم يجب الذهاب إىل الطبيب فوراً.
كيف يؤثر الحمل عىل صحة الفم؟

1. التهاب اللثة أثناء الحمل
يمكـن أن يتأثر فمـك بالتغريات الهرمونيـة أثناء الحمل، حيث ُتصاب بعض النسـاء 
بحالة تعرف باسـم ”التهاب اللثة أثناء الحمل“، وهو التهاب يف اللثة يمكن أن يسـبب 
التورم واأللم، وقد تنزف اللثة أيضاً قليالً عند تنظيف األسنان بالفرشاة أو الخيط، إذا 

ُترك التهاب اللثة دون عالج، فقد يؤدي إىل أشكال أكثر خطورة من أمراض اللثة.
2. زيادة خطر اإلصابة بتسوس األسنان

قد تكون النسـاء الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بالتسوس لعدة أسباب؛ أبرزها إصابة 
الحامل بغثيان الصباح، والذي يتسبب يف زيادة أحماض الفم، وتآكل الغطاء الخارجي 
ملينا األسـنان وحساسـية اللثـة لدى الحامل، ومن املهم بشـكل خـاص الحفاظ عىل 
روتني صحي للعناية باألسنان، حيث ارتبط اتباع العادات السيئة أثناء الحمل بالوالدة 

املبكرة، وتسمم وسكري الحمل.
3. تورم اللثة

يظهـر لدى بعض النسـاء الحوامل، تـورم اللثة خالل الثلث الثاني مـن الحمل، و بني 
األسـنان وقد تظهر العديد من البثور عىل شكل أورام صغرية ليست رسطانية، وعادة 
مـا تختفـي بعد والدة الطفل، ولكـن إذا كنت قلقة، فتحدثي إىل طبيب األسـنان حول 

إمكانية عالجها.
أرضار خلع الرضس للحامل:

1. األشعة السينية
تحتاج املرأة الحامل إىل إجراء أشـعة سـينية قبل خلع رضس؛ ألن األشـعة السـينية 
قد تسـبب تعرض الحامل لإلشـعاع الزائد الذي قـد يعرضها للعديد مـن املخاطر لها 
ولجنينها، لذلك ُيوَىص أثناء التصوير باألشعة السينية، باستخدام غطاء من الرصاص 

ْمِك؛ ملنع أي رضر للجنني بسبب اإلشعاع. لتغطية الجزء العلوي من السُّ
2. تجنب التخدير:

يوَىص بتجنب التخدير املوضعي يف الشـهور األوىل، بينما قد يسمح به بعد مرور الثلث 
الثانـي من الحمل؛ لحماية الجنني من التشـوهات التي يمكـن أن تحدث للجنني عند 
اإلفراط يف تناول املسـكنات بدون استشـارة الطبيب، وقد يتسـبب التخدير يف حدوث 
مضاعفـات عنـد تناولـه بجرعات خطأ، وقد يسـبب مـوت الرضـع وانخفاض وزن 

الرضيع عند الوالدة، وحدوث اإلجهاض أو الوالدة املبكرة.
3. اإلصابة بالعدوى

كما هو الحال مع أي عملية جراحية، هناك دائماً خطر اإلصابة بعدوى مرتبطة بخلع 
الرضس، فهناك عدد من املضادات الحيوية اآلمنة للحوامل، ويجب استشـارة الطبيب 
قبل اختيار األدوية مثل مسـكنات األلم أو املضادات الحيوية التي قد تتناولها الحامل 

بأمان، وتؤخذ عن طريق الفم.
كيفية منع خلع األسنان أثناء الحمل؟

يمكـن أن يسـاعد اتباع روتـني العناية بالفم واألسـنان إىل اسـتبعاد الحاجة إىل خلع 
األسـنان أثناء الحمل تماماً، لذلك إليك مجموعة الخطوات التالية؛ للحفاظ عىل صحة 

الفم خالل فرتة الحمل وبعدها:
منع تراكم بكترييا األسنان من خالل زيارة طبيب األسنان بانتظام.

التقليل من تناول السكريات والحلويات ملنع تورم والتهاب اللثة.
اسـتخدام معجون أسـنان يحتوي عىل الفلورايد والخيط كل يوم، وتجنب اسـتخدام 

غسول الفم الذي يحتوي عىل الكحول.
استخدام فرشاة ذات شعريات ناعمة ملنع تهيج اللثة.

تفضل غالبية الفتيات والسـيدات 
وصـايف  جميـل  مكيـاج  تطبيـق 
ونرض، ومع ذلك فإن إزالة مكياجنا 
يمكن أن يكون أمراً مرهقاً بغض 
النظر عـن مدى صعوبة املحاولة، 
هناك دائماً مكياجاً يصعب إزالته 
وسيؤدي يف النهاية إىل ظهور حب 

الشباب، و لكن ال تقلقي.
لذلـك إليـك بعـض الحيـل إلزالـة 

املكياج بالطريقة الصحيحة.
طـرق إلزالـة املكيـاج بالطريقـة 

الصحيحة:
أحد األخطاء التـي يميل معظمنا 
إىل القيام بها هو مجرد اسـتخدام 
مناديل مبللـة للمكياج، وهي غري 
كافيـة يفضـل اسـتخدام مناديل 
املكياج إلزالة املكياج قبل التنظيف 
مناديـل املكيـاج ال تزيـل البقايا، 
وهـذا العمـل يتم عن طريـق املاء 
سيؤدي اسـتخدام مناديل مرطبة 
بعـد املكيـاج إىل دفـع البقايـا إىل 
مسـامك ما يسـبب يف ظهور حب 
الشـباب، و لهـذا ابدئـي العملية 
بمناديـل املكياج، اغسـيل وجهك 

باملاء ثم ضعي املرطب.
منظـف  اسـتخدام  مـن  تأكـدي 

مخصص إلزالة املكياج
دلكي وجهك باملنظف واتركيه ملدة 
15 إىل 20 ثانية. تأكدي من تدليك 

كل جـزء مـن وجهك، بمـا يف ذلك 
خط الشعر والذقن وحول أذنيك.

بخار الوجه أفضل طريقة لضمان 
تنظيف البرشة

قومـي بحمـام البخـار لوجهـك 

قبل إزالـة مكياجك سـيؤدي ذلك 
إىل إرخـاء مسـامك، وسـيتغلغل 
املنظـف بعمـق يف برشتـك إلزالة 
البقايا، وسوف ينزلق املكياج عن 

برشتك.

اسـتخدمي ماء ميسيالر لتطهري 
برشتك

إنه بديـل ممتاز ملناديـل املكياج، 
باإلضافـة إىل أنـك لسـت بحاجة 
بالرضورة إىل غسل وجهك بمنظف 

بعد استخدام ماء ميسيالر.
اسـتخدمي مزيـل مكياج مصمم 
خصيصـاً لعينيـك، باإلضافـة إىل 
ذلك، فإن إزالة األيالينر واملاسكرا 
أمر صعب للغاية، وسيكون مزيل 
مكيـاج العيون هـو أفضل منتج 

للقيام بذلك.
فحص متقاطع باستخدام وسادة 

قطنية
حتى بعد هـذه العمليـة الطويلة 
والعمـل الجـاد، قـد تظـل بقايـا 
املكيـاج عـىل برشتك تأكـدي من 
تنظيـف وجهـك مرة أخـرى عن 
طريـق وضع مزيل مـن اختيارك 
عىل وسـادة قطنية ومسحها عىل 
وجهـك هـذه الخطـوة الصغـرية 

ستقطع شوطاً طويال 
وتمنـع حـب الشـباب والرؤوس 

السوداء.

أصبح تناول الطعام ليالً عادة لدى الكثري من 

الشـعوب العربية، فنتيجة االنشغال الدائم يف 

العمل قد يتناول الشـخص وجبات بسـيطة 

خالل فرتة النهار ويتنـاول الوجبة الكبرية يف 

وقت متأخر.

أضحـت تلـك العـادات تشـكل خطـراً كبرياً 

عـىل صحة اإلنسـان، ألنها تعرّضـه لإلصابة 

بالسـمنة وما يرتتب عليها مـن أمراض مثل 

«السـكر والضغـط» باإلضافـة إىل الشـعور 

بالكسـل والخمول وعدم القـدرة عىل بذل أي 

مجهود.

مؤخراً، وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون 

يف جامعـة كاليفورنيـا، أن تجنـب األكل ليالً 

يخفض خطر انتكاسات «رسطان الثدي».

خطـر  يف   36% بنسـبة  زيـادة  وأظهـرت 

انتكاسـات متصلـة بـ»رسطـان الثدي» عند 

النساء اللواتي توقفت عندهن أعراض املرض 

ويأكلن ليالً. 

وأوضحـت الدراسـة أن إطالـة مـدة الصيام 

اللييل قد تشكل إسرتاتيجية بسيطة لتخفيض 

خطر معـاودة «رسطـان الثـدي» وغريه من 

اسـتخدام  إىل  فيهـا  حاجـة  ال  الرسطانـات 

األدوية.

وأشـار الباحثـون إىل أن خطـر الوفـاة يزداد 

أيضاً عند النسـاء اللواتـي يأكلن ليالً مقارنة 

مع النسـاء األخريات اللواتي يبقني أكثر من 

13 سـاعة من دون أكل بني وقـت الخلود إىل 

الفراش وتناول الفطور.
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=القطط ال تسـتطيع أن 
تتذوق املواد السكرية.

(بوفهـاق)  =الحازوقـة 
تصيب الرجـال أكثر من 

النساء. 
=أصغـر والدين يف العالم 
كانـا يبلغان من العمر 8 
و9 أعوام وكانا يعيشان 
يف الصني يف العام 1910. 
الذيـن  السـياح  =عـدد 
يزورون فرنسـا سـنوياً 
يزيد عـىل عدد سـكانها 
الذي يبلغ نحو 60 مليون 

نسمة. 
=النعامـة ال تدفن رأسـها يف الرمال هربـاً من الخطر بل 

بحثاً عن املاء. 
111 111 111 يف  العـدد  مـا حاصـل رضب  =سـؤال: 

نفسه؟ 
جواب: 12345678987654321 

(الحظ تسلسل األرقام من اليمني إىل اليسار والعكس)!
=الرئة اليمنى لدى اإلنسـان تسـتوعب كميـة من الهواء 

اكثر من الكمية التي تستوعبها الرئة اليرسى.

_·ÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

غزل عراقي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

قـد تقرأ اليوم معلومات ال تصدق. حاول أال تكون 
عدوانيـا يف الـكالم مـع من حولـك، سـتجري لقاء 
عرضيـاً يمكن أن يثبت أنه مفيد لك عىل الصعيد املهني 
أو الشـخيص. يمكنـك أن تتقّدم بـدون تردد. هـذا اللقاء 
سيسـاعدك عىل فهـم الكثري من األمور واملشـاكل التي كنت 

تبحث عن حل لها.

تجنب املواجهات املبارشة اليوم مع رؤسـائك يف 
العمل وأجل املناقشـات. ال تجـادل الحبيب كثريا 
وتقبل وجهة نظره. تمـر بتجارب كثرية خالل هذه 
الفرتة تكسبك املزيد من الخربات. ال تحرج الحبيب أمام 

اآلخرين واحرتم مشاعره.

التحـدي يولّد عندك حافـزاً أكرب للعمـل بجدية، وهذا 
يخلـق جـواً مـن التنافـس بينك وبـني زمالئـك لتقديم 
األفضل. سـوء تفاهم مع الرشيك يـؤدي إىل بعض االختالف 
يف وجهـات النظر، لكن يتـم حلّه بعد تدخل صديق مشـرتك 

بينكما.

يدعـوك أحد األصدقـاء إىل العمل خلف السـتار 
واالنتبـاه من بعض الحاسـدين واملغرضني لكنه 
أيًضـا يخـربك بفـرص مهمـة تتلقاهـا قريبـا. قم 
بالخطـوة األوىل وتخلـص مـن كربيائك. يـؤدي الحوار 
الهادئ إىل توضيح نقاط الخالف، ومن ثم إىل حل يريض 

الطرفني.

تعمل اليوم عىل تصحيح الكثري من األوضاع الخاطئة 
يف العمـل. الكثري مـن األجواء الرومانسـية يف انتظارك 
هذا املسـاء. ال تعط أي وعود أو قـرارات قبل أن تتأكد من 
الحقائـق. ال تتخل عن الحبيب يف مثل هذه الظروف وقدم له 

النصيحة والدعم.

عـىل الرغم مـن أنك تصـل إىل مـرادك اليوم، إال 
أن املشـكلة تكمن يف معارضـة اآلخرين لك يف كل 
مكان. عنـاد غري متوقع من بعض األشـخاص عىل 
مـدار اليـوم ولذلـك ربما تقـدم بعض التنـازالت حتى 
يتعـاون بعضهم معك يف العمل. حـاول أن تلبي طلبات 

اآلخرين قدر اإلمكان.

لديك فرصة اليوم للقيام بصفقة مربحة جدا. 
تتمتـع بطاقـة إيجابية تسـاعدك عـىل العمل. 
عليـك أن تـدرك أن كلماتك تؤثر عـىل مزاج اآلخرين 
وتجعلهـم يصارحونـك بمشـاعرهم ويكشـفون لـك 
الحقيقة. احرص عىل أن تعمل يف بيئة يسـودها السالم 

والتعاون.

ربمـا تقرر هذه الليلـة أن تحرض ندوة أو اجتماعا 
من نوع مـا. قد يتعلق هذا االجتمـاع أو هذه الندوة 
كل  أن  سـتالحظ  وفلسـفية.  روحانيـة  بموضوعـات 
شخص يحرض هذا الحدث اليوم قد يكون حريصا عىل سماع 
املعلومات. قد تشعر بدوران يف رأسك، لذلك إن أمكن، ننصحك 

بالذهاب إىل املنزل سريا عىل األقدام.

ال تقلـق بشـأن التحقيـق الـذي يجريـه أحـد 
األشـخاص معك هذا اليوم. ثـق يف اآلخرين اليوم 
أكثر مـن أي وقت. سـتجد أن األمـور أصبحت أكثر 
سـهولة إذا اقرتبـت منهم بطريقة إيجابيـة ومحايدة. 

استمع ملن حولك بحرص شديد.

ال تتأثـر باملشـاكل والحلـول غـري الحاسـمة التـي 
تواجهك اليوم. ال تجعلها سـببا يف إحباطك. إذا أرصرت 
عـىل االنتظار بهذه الطريقة، سـيكون مـن الصعب عليك 
أن تتقـدم نحـو األمام.أنـت بحاجة إىل التحـرك يف الحال. إذا 

واجهتك صعوبة ما، يجب أن تتغلب عليها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يجب أن تجري اليـوم بعض االتصاالت املهمة، 
وأن تقـوم بها يف بداية يومـك قبل أي يشء آخر. 
بعض الكلمات قد تلمس مشاعرك ما يقرب املسافة 
بينـك وبني مـن تتحدث إليه، سـواء كنـت تتحدث عىل 

الهاتف أو من خالل الرسائل النصية.

1248 - خـروج حملة فرنسـية بقيـادة امللك لويس 
التاسـع من فرنسا باتجاه الرشق، وهي الحملة التي 
عرفت بالحملة الصليبية السـابعة والتي كان هدفها 

استعادة بيت املقدس من املسلمني.
1768 - املستكشـف اإلنجليـزي جيمـس كوك يقوم 

بأول رحلة بحرية له.
1814 - الجيش الربيطاني يحرق العاصمة األمريكية 
واشـنطن بما فيها مقر الرئاسـة البيت األبيض بعد 

احتاللهم لها.
1825 - استقالل األوروغواي عن الربازيل.

1830 - بداية الثورة البلجيكية.
1933 - توقيـع «اتفاقيـة هعفـراه» بـني الوكالـة 
اليهوديـة وأملانيا النازية والقاضية بتسـهيل تهجري 
اليهود إىل فلسطني برشط أن يتنازلوا عن ممتلكاتهم 

ألملانيا.
1941 - القوات الربيطانية والسـوفييتية تدخالن إىل 
إيـران وتقيمان نظاًما يتعاون معهما وذلك للحيلولة 

دون وصول جيوش النازيني إليها.
1944 - تحريـر باريـس مـن النازية وبداية إسـدال 

الستار عىل الحرب العاملية الثانية.
1959 - إعدام الضابط نافع داود من قبل عبد الكريم 

قاسم بعد ثورة الشواف يف املوصل.
1983 - تفجـري مقـر قيـادة الوحـدات العسـكرية 
الفرنسـية يف لبنـان ممـا أدى إىل مقتـل عـدد مـن 

األشخاص.
1991 -بيالروسـيا تعلـن اسـتقاللها عـن االتحـاد 

السوفيتي.
لينوس تورفالدس يعلن عن نيته إلنتاج نظام تشغيل 

برمجيات حرة، وكان يقصد بها نظام لينكس.
القوات اليوغسـالفية مع العصابات الكرواتية تعلن 
الحـرب عـىل كرواتيـا وتبـدء بالهجـوم عـىل مدينة 

فوكوفار يف معركة فوكوفار.
2014 - مسلسـل اختالل ضـال يفوز بخمس جوائز 
إيمـي يف حفـل توزيـع جوائـز اإليمـي برايـم تايـم 

السادس والستني.
28 شـخًصا عـىل األقـل يف انـدالع  2017 - مقتـل 
أعمـال شـغب يف واليـة هاريانـا ِبالهند، بعـد إدانة 
الزعيم السـيخي «غورميت رام رحيم سينغ» ِبُتهمة 

االغتصاب.
2020 - اللجنة اإلقليمية األفريقية لإلشهاد، التابعة 
مـة الصحة العامليَّـة، ُتعلن اكتمال اسـتئصال  لُِمنظَّ

شلل األطفال يف أفريقيا.

اختر صورة لتعرف طريقك الستعادة السعادة

ابنتي تسرق صديقاتها

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”
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1. يرى صديقه وعدوه بعني واحدة - من أشهر العبي الكرة 
االنجليز.

2. عقل - فاكهة مفضلة عند قدماء الرومان.
3. يحمل الرسائل - وكالة فضاء.

4. رقصة بدوية يف جنوب فلسطني تشبه الدبكة.
5. تعب وسعى - وجبة ما قبل الصوم - ياسني.

6. قالهـا أرخميـدس عندما توصل لقانـون اإلزاحة - حالة 
انسانية قاتلها الله.

7. العدد عرشة فما فوق - حرامي - موسيقى (معكوسة).
8. حرف عطف للرتتيب والرتاخي - أضف وأكثر - مصباح.

9. من أسـماء السـيف ومن يفصل بني الحق والباطل - ثلثا 
أنف.

10 سيدة الشاشة العربية.

1. أول من بدع مبدأ الطاولة املستديرة.
2. قطع من مكان إىل آخر - عملة عربية.

3. قاتل - نصف حويط.
4. موسيقى أمريكية (مبعثرة) - َقفل - من البرتول.

5. هزم الصليبيني يف حطني.
6. للتأكيد واملخالفة يف الرأي - للتمني - صحيح.

7. نبالغ يف االنفاق أو الترصف - سالم.
8. أهال (مبعثرة) - تابع األرض.

9. كوميدي مرصي.
10. أماكن الدراسة - تعلق لإلنارة.

الشـخصية  اختبـار  طـرق  يمكـن 
املختلفة ان تسـاعد عىل كشف الكثري 
مـن ارسار الحياة واملصـري من خالل 
بعـض االشـارات والـدالالت. وهو ما 
يمكـن التوصـل اليـه بطرق بسـيطة 
مثل اختيار رسـم مـن ضمن عدد من 
الرسـوم وتحديـد مـا تتم رؤيتـه اوالً 
مـن خـالل رسـم مركـب. ويف اختبار 
الشـخصية هـذا مثـًال يجـب اختيار 
صـورة من ٦ مـن دون التفكري لوقت 
طويل. فهذا يكشـف صفة من املايض 
يجب اسـتعادتها وتعزيزهـا من اجل 

تحقيق السعادة.
يف اختبار الشخصية ا لسهل هذا يجب 
النظر اىل الرسوم الـ٦ واختيار احدها 
ملعرفـة صفـة يجـب اسـتعادتها من 
الحياة املاضية لتسـاعد عـىل تحقيق 

السعادة يف الحياة الراهنة.
الصورة رقم ١

يشـري اختيـار هـذه الصـورة اىل ان 
الحكمة والعقالنية صفتان من املايض 
تم التخيل عنهما ويجب اسـتعادتهما 
مـن اجل تحقيق السـعادة. ويدل عىل 
ان هذا يسـاعد عىل التفكـري بطريقة 
وعـىل  وعمالنيـة  وايجابيـة  مثمـرة 
التخطيـط وتحقيق النتائـج التي يتم 
السـعي اليها منذ سنوات. كذلك يشري 
هذا الخيـار اىل رضورة التمتع مجدداً 
بالكـرم واظهار االسـتعداد للتعاطف 
مـع االشـخاص الذيـن يعيشـون او 
يعملون يف املحيط واىل اهمية التفاعل 

مع كل املواقف واالحداق بهدوء تام.
الصورة رقم ٢

تحقيـق  ان  االختيـار  هـذا  يكشـف 
السـعادة والنجـاح يف الحيـاة الحالية 
يرتبـط بالعودة اىل لعب دور الوسـيط 
االيجابـي يف الخالفات التي تحدث بني 
االشـخاص املقربني. كما يعني اهمية 

دراسـة كل الترصفات قبل القيام بها 
تماماً كما كان يحدث يف املايض. ويدل 
ايضـاً عـىل رضورة اسـتعادة صفـة 
املرونة واالستعداد ملحاورة االشخاص 
اآلخريـن بعيـداً عـن العنـاد والتعنت 
والتمسـك باملواقـف وان كانـت غـري 

صائبة.  
الصورة رقم ٣

اذا تم اختيار هـذه الصورة يف اختبار 
الشـخصية السـهل هـذا، فهـذا يذكر 
بأهمية العودة اىل االهتمام بالتفاصيل 
واىل توخي الدقة يف العمل كما يف الحياة 
العائلية. فهذا شـكل يف املـايض جزًءا 
اساسياً وفريداً من صفات الشخصية 
ومـن املمكـن االعتماد عليـه من اجل 
املنشـودة وتحقيـق  السـعادة  بلـوغ 
النجـاح اياً تكن املعوقـات التي يمكن 

مواجهتها.
الصورة رقم ٤

يشـري اختيار هذه الصورة من ضمن 
الصور الـ٦ التي يشـملها االختبار اىل 
انه يجب امليل اىل حب املنافسة مجدداً 
والحـرص عىل بـذل الجهـود من اجل 
تحقيـق التقـدم بعيداً عن االسـتكانة 
واالستسـالم اللذين تم الشـعور بهما 
مؤخـراً. كذلـك يـدل هذا الخيـار عىل 
انـه مـن الـرضوري حـرص النفقات 
بالطريقـة التي كان يتـم اللجوء اليها 
يف السـابق واالنتباه اىل طريقة انفاق 
املال منعاً الرتكاب االخطاء التي يمكن 
ان تسـبب االفالس ومن اجل استعادة 

االمجاد السابقة.
الصورة رقم ٥

مـن ابرز مـا يـدل عليه هـذا االختيار 
انـه يجب االنكفاء اىل الـذات والتفكري 
بصمـت مجـدداً. ويعنـي انـه يجـب 
االبتعاد عـن اجواء الضجيج والرصاخ 
والحرص عـىل التمتع بالهـدوء. فهذا 
يسـاعد عـىل التفكـري العقالني وعىل 
ايجـاد الحلـول للمشـاكل التـي تمت 
مواجهتها يف السـنوات السابقة. كما 
يدل عىل اهميـة االنفتاح بعد ذلك عىل 
االقرتاحـات التـي يمكـن ان يقدمهـا 
بقدراتـه  الوثـوق  يمكـن  اشـخاص 

وطاقاتهم.
الصورة رقم ٦

يمكن اختيار هـذه الصورة يف اختبار 
الشـخصية هذا. وهو مـا يدل عىل انه 
يجب اسرتجاع الشجاعة وعدم الخوف 
املغامـرة مـع رضورة حسـاب  مـن 
الخطوات قبـل القيام بها. ويعني هذا 
ايضاً العـودة اىل الواقعية والتخيل عن 
عادة تأجيل عمل اليوم اىل الغد ألن هذا 
يعتـرب من ابرز االسـباب التـي يمكن 
ان تمنـع بلـوغ النجاح والسـعادة يف 

الحياة.   

أنت شخص عميل ومحب للعمل بطبيعتك، ولكن التقدم 
الـذي أحرزته قد يزيد من رغبتك يف أن تكون أكثر فعالية 
ونشاطا بقدر اإلمكان حتى تحافظ عىل مستواك. عىل الرغم 
مـن إيجابيتك وحيويتـك إال أن األمر الـذي يعكر صفوك هو 

العمل الشاق املطلوب منك.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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اذا رايد عشك شد روحك بغربيـــــل
موش بهزه وحده تطيح من عنــــده
مكان البي كعدنه زرعـت بي عاكول

حتى لغير واحد ما تصح كعــــــده !!
---------------

شيفـيد االسف مــن نـعـتـرف بـيـه
ومنشي اعله الغـلط ما نـكدر نصلحه
مـثل نـاطور لـيـل بـظـلمة العـشاك
يـنـطــر للصـبـاح ومـا يــل صـبحه

تـرسق ابنتي ( ١٣ سـنة) مجوهرات 
صديقاتهـا، وتأخذ أيضـاً النقود من 
محفظتي دون أن تخربني، وقد قامت 
بهذا األمر عندما كانت يف سـن التسع 
سـنوات وخضعت لعـالج نفيس مدة 

سنة. كيف يمكنني مساعدتها؟
النصائح والحلول:

إن ظاهـرة الرسقـة أمر معـروف يف 
سـن املراهقة.. ومن املعروف أيضاً يف 
هذه املرحلة شـعور املراهق بالحزن 
الداخـيل أو القلق يعرب عنه بترصفات 
غـري سـوية.. ويبـدو أن الدافع الذي 
يحثُّ ابنتك عىل الرسقـة غري إرادي.. 
فهـي ال ترسق بسـبب الحاجة وإنما 
بسبب عدم قدرتها عىل السيطرة عىل 

هذا األمر.
لـذا مـن الـرضوري أن ترشحـي لها 
املمنوعـات بما فيهـا الرسقة، وعليك 

التحدث إليها عن النتائج املرتتبة عىل 
ترصفاتها التي سوف تؤدي إىل فقدان 
ثقـة اآلخرين بهـا.. ولكـن ال تحاويل 
لومهـا أو معاقبتهـا يف شـكل عنيف 
فإن هذا يجعلها أكثر عناداً وتمسـكاً 

بترصفاتها غري السوية.
ويرى بعض علماء النفس أن الرسقة 
عنـد املراهقني هي تعبـري عن نقص 

عاطفي.
لذا عليك أن تفكري وتتساءيل: ما الذي 
ينقص ابنتك؟ ما طبيعة الحدود التي 
تحاول تخطيها؟ وهي وحدها القادرة 
عـىل اإلجابـة عن هـذه التسـاؤالت 
وفهم األعـراض التي تصيبها.. وقلت 
أنـك يف املايض اسـتعنت باختصايص 
ويبدو أن هذا السـلوك قد عاد يف هذه 
املرحلـة، واألمـر اليـوم عائـد إليك يف 

استشارة اختصايص.



يف  درة  تفوقت  كعادتها،  ومختلفة  جريئة  وبتجربة  ليىل  بشخصية 
تجربتها السينمائية الجديدة بفيلم «جدران» الذي ُيعرض عرب شاشة 
يف  تجربتها  عن  ترصيحاتها  يف  درة  اإللكرتونية.تقول  املنصات  إحدى 
فيلم «جدران» الذي ُيعد أول بطولة سينمائية مطلقة لها عرب شاشة 
منصة  watchit وأول إنتاجات املنصة السينمائية أيضاً إن هذه التجربة 
الرعب،  ألفالم  ينتمي  أنه  خاصة  مسريتها،  يف  جديداً  تحدياً  تراها  التي 
وكشفت عن سعادتها بردود فعل الجمهور التي ملستها منذ اليوم األول 
عرض  درة  تنتظر  آخر،  صعيد  املنصة.عىل  شاشة  عرب  الفيلم  لعرض 
الذي  اإللكرتونية  شاهد  منصة  شاشة  عرب  «املتهمة»  الجديد  مسلسلها 
ُصّور يف بريوت خالل الفرتة املاضية، حيث أشارت يف ترصيحاتها بشأن هذا 
العمل إىل أن املسلسل يقدم نمطاً مختلفاً كثرياً وسريى املشاهد البطلة تقوم 
أنها  بمشاهد األكشن عىل عكس ما اعتدنا يف األعمال األخرى.وكشفت درة 
هي من قّدمت مشاهد األكشن بنفسها ضمن األحداث، ووّجهت رسالة شكر 
قدمته يف مسريتها  ما  أهم  فيها  ترى  أنها  التجربة، خاصة  لهذه  ملن رشحها 
نفسها  ترى  إنها  درة  تجيب  والفاشني،  للموضة  أيقونة  اعتبارها  الفنية.وعن 
ممثلة يف املقام األول، لكنها دائماً تحاول أن تحافظ عىل  مظهرها الخارجي بعيداً 
عن التمثيل؛ فأمام الكامريا ما يشغلها هو الظهور باللوك الذي يناسب الشخصية، 

حتى إنها ظهرت كثرياً بدون مكياج باملطلق.

سمية  تخوضها  جديدة  تجربة 
األيام  خالل  مرة  ألول  الخشاب 
خفّية»  «أرواح  بمسلسل  القادمة 
إحدى  شاشة  عرب  عرضه  املقرر 

املنصات اإللكرتونية.

عمل  فهو  جداً،  مختلفة  التجربة 
ألول  أقدمه  حلقات   ١٠ من  درامي 
مرة وتجّسد خالله شخصية مدّرسة 
واآلباء،  لألطفال  أساساً  موّجه  وهو 
ويقدم رسالة تربوية يف مرحلة معينة 

سعيدة  أنا  سمية:  وذكرت  لألطفال، 
عىل  املسلسل  يف  أطفاالً  معي  ألن 
لذلك  الذكاء واملوهبة،  قدر عاٍل من 

أحاول أن أدعمهم. 
طويلة  فرتة  «منذ  سمية:  وأضافت 
ألنني  التجربة  هذه  أقدم  أن  أتمنى 
تغيري  أنه  وأرى  قبل،  من  أقدمها  لم 
يميز  ما  وأهم  إيل  بالنسبة  مطلوب 
دراما  أنه  خفّية»  «أرواح  العمل  هذا 
والتطويل  للمط  فيها  مكان  ال  مكّثفة 
أنا أحّرض  إيجابي.كما قالت:  أمر  وهذا 
اآلن ألكثر من أغنية أطرحها مع نهاية 
األعمال  هذه  وستحمل  الحايل  الصيف 
تفاعلها  للبنات.وعن  خاصة  رسائل 
خالل  ميديا  السوشيال  عرب  املستمر 
فإن  الحقيقة  يف  قالت:  املاضية،  الفرتة 
دائماً  ميديا  السوشيال  عىل  جمهوري 
متفاعالً معي ويدعمني خاصة يف فرتة 

محنة رحيل والدتي، فلقد وقف الجميع 
إىل جانبي وساعدوني عىل أن أقف عىل 
العودة  إىل  ودفعوني  جديد  من  رجّيل 
كانت  فلقد  أحزاني؛  من  وأخرج  لعميل 
يف  بها  مررت  التى  الصدمات  أكرب  من 
حياتي؛ فأحببت أن أشاركهم همومهم 
الثانوية  امتحانات  أثناء  ومشاكلهم 
التي  املشاكل  أسباب  عن  أبحث  وبدأت 
من  أعطيهم  وأحاول  لها  تعرّضوا 
بأسلوب  املعلومة  لهم  وأوصل  خربتي، 
«دمه حفيف» حتى ال ينسوها، وعندما 
يجدون يف االمتحانات معظم نصائحي 
األسئلة  إن  ويقولون  يعلقون  صحيحة 
الخشاب،  سمية  مراجعات  من  جاءت 
الثانوية  بطالب  أشعر  دائماً  وأنا 
وعائالتهم؛ خاصة أن أرستي فيها طلبة 
العامة،  الثانوية  مرحلة  يف  كثريون 

فكنت أرغب يف دعمهم باستمرار.

اإلماراتية،  النجمة  الشاميس،  أحالم 

إلنتهاء  االنتظار  عدم  قررت  أنها  يبدو 

الكشف عن  أجل  الصيفية من  أجازتها 

وكشفت  الجديدة،  الفنية  مفاجآتها 

من باريس عن تحضريها أللبوم جديد 

باللهجة العراقية باإلضافة إىل مفاجآت 

فنية أخرى بعد العودة من اإلجازة.

مفاجأة  عن  أحالم  الفنانة  وكشفت 

وذلك  العراقي،  لجمهورها  كبرية 

تواجدها مع عدد من صديقاتها  خالل 

تواجدها  أثناء  فرنسا،  يف  العراقيات 

باريس،  يف  الصيفية  أجازتها  لقضاء 

تجهز  إنها  الفيديو  يف  أحالم  وقالت 

وذلك  العراقية،  باللهجة  جديد  أللبوم 

إهداء لجمهورها العراقي، وقالت: «تاج 

راس العراقي، عز وفخر العرب.. اسمعوا 

حلوة  مفاجأة  فيه  الجديد  ألبومي 

جاهز  عراقي  ألبوم  انزل  راح  للعراق.. 

موعد  أحالم  الفنانة  جاهز».وأعلنت 

عودتها ملواصلة نشاطها الفني، وقالت 

الجديد  العراقي  ألبومها  ستطرح  إنها 

األلبوم أصبح  أن  املقبل، وأكدت  الشهر 

أحالم  جمهور  واحتفل  للطرح،  جاهزاً 

العراقي بمفاجأتها الكبرية لهم، وكذلك 

بإعالنها  احتفلوا  الذين  أحالم  جمهور 

الفني،  موعد عودتها للغناء ولنشاطها 

بعد فرتة توقف بسبب قضائها إجازتها 

الصيفية يف عدة مدن أوروبية يف الفرتة 

وأصدقائها. أرستها  برفقة  األخرية 

الوحيدة  الفنية  املفاجأة  تلك  تعترب  وال 

الفرتة  التي تجهزها أحالم للجمهور يف 

املقبلة بعد العودة من االجازة، إذ تستعد 

لتقديم عدة مفاجآت فنية أخرى.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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شـارك Brandon Dalaly أحد مالكي 
سيارة تسـال مقطع فيديو عىل تويرت 
ويويتـوب، يوضح فيهـا زرع رشيحة 
VivoKey Apex يف ظهـر يـده، حيـث 
يسـتخدم هـذه الرشيحة لفتـح قفل 
سـيارة ”تسـال“ الخاصة بـه بدال من 

املفتاح.
وقد وضع ” Dalaly ” رشيحة صغرية 
يف اليـد اليمنى توضع ملالكي سـيارات 
تسال، الرشيحة غري تالمسية ومغطاة 
جلـد  مـع  حيويـاً  متوافقـة  بمـادة 
االنسان، فهي تسـتخدم نفس اتصال 
املجـال القريب (NFC) بنفس طريقة 

عمل Apple Pay عىل سبيل املثال. 
هـذه  أن   ”  Dalaly” كشـف  فيمـا 
زرع  عمليـة  أول  ليسـت  الرشيحـة 
لـه، فهو لديـه أيضاً رشيحـة صغرية 
تخـزن  اليـرسى  يـده  يف  مزروعـة 
معلومات االتصال واملعلومات الطبية 
الخاصة به، ومفتاح منزله، وقال ”ان 

الفكـرة كلهـا أن يكون لديـي مفتاح 
منزيل يف يدي اليرسى ومفتاح سيارتي 

يف يدي اليمنى“.
ويعد Dalaly من  محرتيف التكنولوجيا، 
يف مجموعـة تجريبية مـن حوايل 100 
الرشيحـة  هـذه  يختـربون  شـخص 
يف  داليل  وقـال  املختلفـة،  وقدراتهـا 
التقريـر: ”الرشكـة التـي جمعت هذا  
لديها متجر تطبيقات خاص بها حيث 
يمكنـك تثبيت التطبيقات السـلكًيا يف 

جسمك باستخدام هذه الرقائق“.
وسـخر Dalaly عـىل املخـاوف التـي 
سـمعها مـن مشـاهدي الفيديو عرب 
اإلنرتنت، الذين يخشـون عىل سالمته 
”نحن يف فجر هـذه التكنولوجيا وهي 
منتج متخصص للغايـة، وكان هناك 
الكثري مـن الرتاجع، اعتقـد الناس أن 
بيـل جيتس كان يضـع رقائق تتبع يف 
لقـاح Covid، إنهـا تغـذي الكثري من 

نظريات املؤامرة.“
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تفتش   ، الجذور  عن  تبحث  أن  عليَك  املكان  جوهر  عن  تبحث  وأنت 
 ، ، تلتقط املضمر والظاهر  ، تستعرض االحداث  التاريخ  يف صفحات 

املخفي واملعلن، املستور واملكشوف .
وعندما يكون الحديث عن بغداد ، فالبد من العناية اكثر ، فبغداد ليست 
مكانا كبقية االمكنة ، بغداد وجه الحضارة املرشق بكل صنوف العطاء 
والوفاء والنقاء ، بغداد حاضنة للمبدعني واملفكرين والعلماء ، وبغداد 
عرش الكياسة والرئاسة للميمنني شطرهم صوب الشمس ، وينبوع 
الريادة والسيادة للمتعلمني سواء كانت يف عرص مزدهر أو يف عصور 

املحن والويالت .
هي  كما  بغداد  وبقيت   ، أديمها  عىل  حفروا   ، الكثري  بغداد  عىل  مّروا 
 ، فتألقت  االبداع  ، زرعوا عىل ضفتيها ورود  والثقافة  الخري  عاصمة 
وسدد البعض رماحهم اىل صدرها فصربت وخرجت من جديد مزدانة 

بالبقاء ، ويف كل مرحلة من مراحل التاريخ تزداد بهاء وسحرا .
أمري الشعراء يقول يف بغداد :
دع عنك روما وأثينا وما حوتا

كل اليواقيت يف بغداد والتؤم
والشاعر محمد الباقي يتغنى بها ، ويقول :

عىل بغداد معدن كل طيب
ومغنى نزهة املتنزهينا

والشاعر ابو العالء املعري يقول يف وداعه لبغداد :
أودعكم يا أهل بغداد الحشا
عىل زفرات ما ينني من اللذع
والشاعر أحمد رامي يقول :

ايه بغداد والليايل وكتاب
ضم أفراحنا وضم املآيس

ويتحفنا الشيخ محمد رضا الشبيبي بقصيدة عن بغداد يقول فيها :
ويف االرض بغداد هواء هو املنى

وعيش هو السلوى ، وماء هو الخمر
عرشات الشعراء بصموا بأقالمهم عىل جبهة بغداد ورحلوا ، وعرشات 
أصواتهم  وبقيت  بها  وتغنوا  حناجرهم  اطلقوا  واملطربات  املطربني 
شاخصة يف آذاننا ، وعرشات الحكام حكموا بغداد واخذهم النسيان ، 

وبقيت بغداد شامخة مضيئة .
التاريخ عن  أثرا خلده  بقعة  كل  يف  املكان، ستجدون  ابحثوا عن رس 
بغداد  عن  الفرات  اسألوا  والعلوم،  واآلداب  الفنون  آثار  من  تاريخ 
عطر  ستجدون  دجلة  جدائل  يف  فتشوا   ، بقائها  رس  عن  سيجيبكم 
العناق  يف  سيجده  الحقيقي  العشق  معرفة  يريد  من   ، فيها  الحياة 
الحكمة مرتسمة عىل شفاه  ، وسيجد  الكرخ والرصافة  املتجدد بني 
شيوخ بغداد، والسحر يتمايل مع تمايل صبايا بغداد ، واالرصار يتدفق 

من عيون شباب بغداد .
من جديد اكشفوا صفحات تاريخ بغداد ، ستجدون العراق بكل عناده 
وشموخه وهو يحث خطاه نحو الغد املرشق السعيد رغم كل ما واجه 

من نكبات .
الرجال  قلوب  يف   ، والصغار  الكبار  عيون  يف  متألقة  بغداد  ستظل 

والنساء، وسيظل العراق حاضنا بغداد لكي تبتسم الحياة للجميع .
اىل اللقاء...
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سمني  يا

لتحقق  دائًما  تسعى  رئيس 

هذه  ولكن  مبهرة،  نجاحات 

تتلقى  أن  تتوقع  لم  املرة 

قاسية  ورضبة  صفعة 

الجديد  فيلمها  وصناع  هي 

من  حيث  مازنجر»،  «خطة 

عرض  بعدم  تهدد  أن  املمكن 

الفيلم، وذلك قبل ساعات من 

عرضه بشكل رسمي يف دور 

العرض.

و 

عدنان  سامي  املنتج  تقدم 

بشكوى  أفيوني، 

صناعة  لغرفة 

ضد  السينما 

ريمون  املنتج 

مسيس  ر

كته  رش و

ملنتجة  ا

 ، للفيلم

بسبب 

عىل  حصوله 

دوالر   ٥٦٨٠٠

أن  إال  الفيلم  لتمويل 

إنجاز  يف  تقاعست  الرشكة 

الوقت  يف  يتم  ولم  العمل، 

املحدد له.

هذا  أن  الشكوى  مقدم  وأكد 

خسائر  له  سبب  التأخري 

بحقه  مطالباً  كبرية،  مادية 

هذا  عن  املادي  التعويض  يف 

التأخري.

وفيلم «خطة مازنجر»، تدور 

كوميدي،  إطار  يف  أحداثه 

الشاب  قصة  الفيلم  يتناول 

تصوير  يهوى  الذي  ماهر 

مجموعة  مع  ويقرر  األفالم، 

طفل،  خطف  أصدقائه  من 

ماهر  ويتخفى  فدية،  وطلب 

تنفيذه  أثناء  مازنجر  زي  يف 

عملية الخطف، وهو بطولة 

حمدي  رئيس،  ياسمني 

داغر  حسام  املرغني، 

بيومي  حافظ،  ومحمود 

سماء  أوس،  أوس  فؤاد، 

مصطفى  إبراهيم، 

سعفان، تأليف محمد 

عيل  سما إ

ووليد  أمني 

ي  خري

ج  ا خر إ و

رامي رزق 

الله.

كشفت املمثلة السورية، مروة راتب، 
الرجال  بعض  مطاردة  عن 

مشرية  لها،  املتزوجني 
مع  تتواصل  أنها  إىل 

لتفادي  زوجاتهم 
الطالق.

تعرفوا اىل قيمة ثروة 
أفراد العائلة امللكية...

طائلة  مبالغ  ورصف 
وإرسال  البرية  لتناول 

بطاقات معايدة ورشاء املنازل
وأكدت راتب بفيديو تم تداوله بعض 

الصفحات التي تهتم بأخبار املشاهري، رفضها بأن 
قاطعاً،  رفضاً  متزوج،  برجل  الزواج  ترفض  فهي  الثانية،  زوجة  تكون 
وعلّقت عىل املوضوع قائلة: «أنا عندي مبدأ يف الحياة، وهو أني أرفض أن 

أتزوج من رجل متزوج، وإال من زمان دمرتك»
والله  يقولون  نساء  من  رسايل،  يل  تجي  كتري  العظيم  «والله  وأضافت: 
وصلت  راجيل،  وبني  بيني  مشاكل  صارت  بس  كتري،  بنحبك  العظيم 
باملنزل بالشارع  يتابعونك ٢٤ ساعة  للطالق، نبي تساعدينا ألن رجالنا 
وأسوي  زوجها  حساب  وأخذ  معاهم،  أتعاون  إني  والله  مكان،  وبكل 
بلوك».تابعت مروة راتب: «ترد تكلمني وتقول راجيل سوى حسابات تانية 
اليل يستخدمه  التليفون  أو تقول يل،  من موبايالت تانية ويتابعك فيها، 
قدامي، حاذف حساباتك منها لكن جايب تليفون تاني ومسوي حساب 
تاني يتابعك منه شو الحل».وأوضحت مروة راتب، أن الـ»بلوك» ليس هو 

الحّل، ألنهم يعودون ملتابعتها من حسابات جديدة.
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الصناعية  األقمار  من  جديدة  مجموعة  بإطالق  نجاحها  الصني  أعلنت 
RT. وقال بيان صادر عن مؤسسة  الستشعار األرض عن بعد وفقا ملا نقلته 
نوع  من  أقمار  ثالثة  بإطالق  «نجحنا  الصينية  الفضاء  وتكنولوجيا  علوم 
Yaogan-٣٥ إىل مدارات األرض، األقمار جميعها وصلت إىل مداراتها الفضائية 
املطلوبة». وأضاف البيان «األقمار أرسلت إىل مدارات األرض عىل متن صاروخ 
٢D-Long March، الصاروخ أطلق يوم السبت ٢٠ أغسطس  صيني من نوع 
الجاري من مطار Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، 
تمام الساعة ٠١:٣٧ بالتوقيت املحيل (يوم الجمعة ١٩ أغسطس، تمام الساعة 
ستنضم  الثالثة  األقمار  أن  إىل  املؤسسة  وأشارت   .» موسكو  بتوقيت   ٢٠:٣٧
للتجارب  مخصصة  وهي  الفضاء،  يف  الصينية  الصناعية  األقمار  منظومة  إىل 
العلمية، ودراسة وتقييم اإلنتاج الزراعي، كما ستساهم بياناتها يف الوقاية من 
العواقب التي قد تنتج عن الكوارث الطبيعية.وكانت بكني قد أعلنت سابقا عن 
إطالق ٣ مجموعات من أقمار Yaogan-٣٥ إىل مدارات األرض، منها مجموعة 
أطلقت يف يونيو املايض، ومجموعة أطلقت يف نوفمرب ٢٠٢١. وتعمل الصني يف 
طورت  إذ  ملحوظ،  بشكل  الفضائي  برنامجها  تطوير  عىل  األخرية  السنوات 
واستشعار  الجوية  لألرصاد  املخصصة  الصناعية  األقمار  من  العديد  وأطلقت 
املريخ  األرض عن بعد وأقمار االتصاالت، كما تعمل عىل مرشوع الستكشاف 
والكويكبات القريبة منه، فضال عن إطالقها ملحطتها املدارية الوطنية. والعام 

املايض نفذت ٥٥ عملية إطالق فضائي متفوقة عدديا عىل الواليات املتحدة.

جديدة  ميزة  إنستجرام  الصور  مشاركة  منصة  تخترب 
توفر  والتي   ،«Candid Challenges» تسمى 

مميزات مشابهة ملا يوفره « BeReal»، وهو 
شائع  الصور  ملشاركة  حديث  تطبيق 

بني الجيل الحايل، حيث تم رصدها 
الهندسة  مطور  قبل  من 

 Alessandro» العكسية
«Paluzzi

 :  «Paluzzi» وقال 
مستخدمو  سريى 
م  ا نستجر إ

يف  املشاركون 
  Candid Challenges

إشعاًرا يف وقت مختلف كل 
يوم اللتقاط صورة ملحيطهم، 

وعند الحصول عىل املطالبة، سيتم 
فتح كامريا انستجرام أمامي وخلفي، 

وستمنح املستخدمني نافذة مدتها دقيقتان 
تمت  الذي  املحتوى  وسيظهر  صورة،  اللتقاط 

مشاركته عرب التحديات يف القصص.
 ،  «BeReal«مع تقريًبا  متطابقة  امليزة  وتبدو 

أكثر  كبديل  تسويقه  يتم  سيلفي  تطبيق  وهو 
االجتماعية  الوسائط  ملنصات  وأصالة  رصاحة 
 ،٢٠١٩ عام  يف  األصل  يف  إطالقه  وتم  السائدة، 
بالتقاط  أيًضا  املستخدمني  التطبيق  يطالب 
صورة باستخدام الكامريات األمامية والخلفية 
يوم، وتنتهي  يف هواتفهم يف وقت عشوائي كل 
دقيقتني،  بعد  أيًضا  اليومية  املطالبات  صالحية 

جميع  عرض  للمستخدمني  يمكن  ذلك  وبعد 
الصور التي شاركها أصدقاؤهم يف ذلك اليوم.


