
بغداد/ الزوراء:
وجه رئيـس مجلس النواب، محمد 
الحلبـويس، بالتحقيـق يف أحـداث 
العراقيـة،  االرايض  عـىل  القصـف 
وفيما اكد انه سـيقدم بنـدا طارئا 
اتحـاد  اىل  البـالد  سـيادة  يحفـظ 
الربملان الدويل، انهى مجلس النواب 
القـراءة األولــى لثالثة مشـاريع 

قوانني.
أعـمــال  الـحلـبـويس  وافتتـح 
للفصـل  للربملـان  الجلســــــة 

الترشيعي الثاني.
اإلعالميـة،  للدائـرة  بيـان  وذكـر 
ملجلس النواب أن ”الحلبويس افتتح 
 3 رقـم  الجلســــــة  أعـمــال 

بحضور 198 نائباً“.

واضاف البيان أن ”الجلسة شهدت 
اداء عدد من اعضاء مجلس النواب 
اليمن الدستوري وهم النائب كريم 
الـرساي  سـهيل  عليـوي  حسـني 
والنائبـة نادية محمـد جرب كمبش 
العبودي والنائب سـعود سـعدون 
والنائـب حسـني مؤنس فـرج عبد 

الرضا“.
وبدأ مجلس النواب مناقشة القصف 

اإليراني عىل مناطق كردستان.
وذكـر بيـان للدائـرة اإلعالميـة يف 
مجلس النواب تلقته ”الزوراء“: أن 
القصف  ”املجلس بارش بمناقشـة 
اإليرانـي عـىل مناطـق كردسـتان 

العراق“.

 بغداد/ الزوراء:
الجهـات  النيابيـة  النزاهـة  لجنـة  دعـت 
الحكوميـة والرقابية إىل منع سـفر بعض 
املدراء واملـالكات العليـا يف هيئة الرضائب 
الذيـن تـم تغيريهم لحني انتهـاء التحقيق 
اإلداري والقضائـي، بعد تأكد وجود رسقة 
العائـدة  األمانـات  حسـابات  إيـرادات  يف 
للرضيبة العامة يف مرصف الرافدين والتي 
تتجـاوز 800 مليـون دوالر.وقـال عضـو 
اللجنة النائب احمد الربيعي يف بيان تلقته“ 
الـزوراء“ ان ” وزارة املاليـة شـكلت لجنة 
إلجراء التحقيق االداري باملوضوع ، وأوصت 
اللجنة التحقيقية بإجراءات احرتازية بحق 

املدراء العامني السـابقني كون فقدان هذه 
املبالـغ الهائلـة من حسـاب الهيئة العامة 
الرضائـب كان خالل فـرتة ادارتهم وتحت 
مسؤوليتهم وصالحياتهم املبارشة”، مبينا 
ان ” القضية التزال معروضة أمام القضاء 
الذي له واليـة عامة يف حماية املال العام“.
ودعا الربيعي الجهات الحكومية والرقابية 
اىل منع سـفر بعض املدراء واملالكات العليا 
يف هيئة الرضائـب الذين تم تغيريهم لحني 
انتهاء التحقيق االداري والقضائي. مطالبا 
هيئـة النزاهة االتحادية بإجـراء التحقيق 
وبأقـىص رسعة وإحالـة امللفات اىل قايض 

النزاهة .

بغداد/ الزوراء:
وجـه قائد عمليات بغـداد، الفريق الركن 
أحمد سـليم، امس السبت، بفتح جرسي 
الجمهوريـة والسـنك وسـط العاصمـة 
بغـداد أمـام حركـة السـري.وقال الفريق 
سـليم يف ترصيح صحفي: إنـه ”صدرت 
األوامـر بإعـادة فتح جرسي السـنك أوالً 
ومن ثم الجمهورية أمام حركة السـري“.

وأضـاف أنـه ”سـتتم إعادة فتـح جميع 
الطـرق املغلقـة يف العاصمـة والقطعات 
األمنيـة عادت لوضعهـا الطبيعي“، الفتاً 
إىل أنه ”فيما يخـص أعمال صيانة جرس 
الجمهورية فاملوضوع فني من اختصاص 
مديرية الطرق والجسور وهي من ستحدد 
مدى الحاجة لفتح جزئي فيه أو بالكامل 

لحني اكتمال أعمال الصيانة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنت موسكو مقتل ثالثة أشخاص 
عىل األقل يف انـدالع حريق عىل جرس 
كريتـش االسـرتاتيجي الـذي يربـط 
بـني الـرب الرئيـيس الـرويس وشـبه 
جزيـرة القرم التي ضمتها موسـكو 
عـام 2014، بسـبب انفجار سـيارة 
مفخخة. وانتقدت روسـيا رد الفعل 

األوكرانـي السـاخر عـىل االنفجـار 
”الطبيعـة  يـدل عـىل  أنـه  معتـربة 
اإلرهابية“ لكييـف. فيما لم يعلن أي 
مسـؤول أوكرانـي مسـؤولية كييف 
املبارشة عـن الهجوم الذي جاء غداة 
احتفـال الرئيـس الـرويس فالديمري 
بوتـني بعيـد ميالده السـبعني.ونرش 
مسـؤولون أوكرانيون بعـد الحادث 

رسائل مرحة لكن دون إعالن مبارش 
شـبه  روسـيا  للمسـؤولية.وضمت 
جزيـرة القـرم مـن أوكرانيـا يف عام 
2014، وافتتح الرئيس فالديمري بوتني 
الجـرس الذي يبلغ طوله 19 كيلومرتا 
ويربطها بشـبكة النقل الروسـية يف 
احتفال كبري بعد ذلك بأربع سنوات.
ويمثـل الجرس اآلن طريق إمداد مهم 

للقوات الروسـية التي سيطرت عىل 
معظـم منطقـة خريسـون بجنوب 
الوطنيـة  اللجنـة  أوكرانيا.وقالـت 
الروسية ملكافحة اإلرهاب عىل مواقع 
التواصل االجتماعي إن االنفجار وقع 
يف السـاعة 06:07 صباحا بالتوقيت 
املحيل (03:07 بتوقيت غرينيتش) يف 
شاحنة نقل وتسبب يف اشتعال النار 

يف سـبع عربات لنقل الوقود يف قطار 
متجـه إىل شـبه الجزيـرة. وأضافت 
أن قسـمني من الجرس الـربي انهارا 
جزئيـا، لكن املمـر املائي عرب مضيق 
كريتـش، والـذي تنتقـل مـن خالله 
السـفن بـني البحـر األسـود وبحـر 

آزوف، لم يترضر.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت لجنـة الهجـرة واملهجريـن النيابيـة عن 
واقـع مخيمات النـزوح يف العـراق وطبيعة الدعم 
الحكومـي املقدم لهـا، ويف حني طالبـت بمعالجة 
موضـوع التصحـر، اكـدت نيتها اسـتضافة وزير 
الهجرة واملهجرين وكالة. وقال عضو لجنة الهجرة 

النيابية، رشيف سـليمان، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
اننـا «طالبنـا الحكومة بـأن تكون هنـاك معالجة 
ملوضوع التصحر ناهيك عن املواضيع االخرى التي 
يعاني منها الشعب العراقي خاصة مسألة التهجري 
الذي حصل بعد هجوم داعش عىل مناطق شاسعة 
كاألنبـار وغريهـا مـن املناطـق التي كانـت تحت 

سـيطرته». واكـد ان «الحكومة هـي املعنية بحل 
هذه املسائل ويجب عليها الحفاظ عىل بيئة العراق، 
فالدستور يؤكد عىل الحفاظ عىل بيئة العراق وعىل 
توفري حياة كريمة صحية مناسـبة للشعب». وبني 
ان «ملـف النازحني يف هـذه املرحلة يجب ان يكون 
اوىل اولويـات الحكومات القادمة»، مشـريا اىل انه 

«من املعيب جـدا ان يكون هناك نازحون عراقيون 
داخل خارطة بلدهم».  وكشـف عن انه «سـتكون 
لنا يف الربملان جلسـة استضافة ملعايل وزير الهجرة 
واملهاجرين وكالة وسـنطالبه بوضـع النقاط عىل 

الحروف يف كيفية حل موضوع النازحني.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وقـع الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
عـىل سياسـة رسيـة، تشـدد رشوط 
تنفيذ الرضبـات بالطائرات املسـرية 
عمليـات  يف  «كومونـدوز»  وغـارات 
مناطـق  اإلرهـاب خـارج  مكافحـة 
نقلـت  حسـبما  التقليديـة،  القتـال 

السياسة  تايمز».وسـتحد  «نيويورك 
الجديدة التي أرسلها البيت األبيض إىل 
وكالة املخابرات املركزية والبنتاغون، 
واليمـن  بالصومـال  الرضبـات  مـن 
وأفغانسـتان وغريهـا مـن املناطـق 
التـي ال تصنـف كــ «مناطـق حرب 
كل  يف  تسـتمر  أن  عـىل  تقليديـة»، 

مـن العراق وسـوريا. ويرهـن القرار 
الجديد شـن غارة مبـارشة بالدرونز 
عـىل أهداف محددة عىل أنها إرهابية، 
بموافقة الرئيس األمريكي والحصول 
وزارة  بعثـة  رئيـس  مـن  إذن  عـىل 
الخارجيـة يف الدولة املعنيـة، وذلك يف 
إجراءات تروم تقييـد هذه الرضبات 

بعـد أن تـم تخفيف رشوطهـا خالل 
إدارة الرئيس السـابق ترامب، حسب 
الصحيفـة. ويضفـي القـرار الجديد 
الطابع الرسـمي عىل القيـود املؤقتة 
التي فرضتها إدارة بايدن بعد وصوله 

إىل الرئاسة.
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جنني / متابعة الزوراء:
آخـرون  وجـرح  فلسـطينيان  فتيـان  قتـل 
برصـاص الجيش االرسائيـيل يف مدينة جنني 
بالضفة الغربية املحتلة، فيما حذرت السلطة 
الفلسـطينية من أن هذا التصعيد العسـكري 
يدفـع املنطقـة إىل ”نقطـة الالعودة“.وقالت 
إن  بيـان  يف  الفلسـطينية  الصحـة  وزارة 
”مواطنـني استشـهدا برصـاص االحتالل يف 
جنني“ بشـمال الضفة الغربيـة التي تحتلها 
إرسائيـل منـذ 1967.وجـرح 11 فلسـطينيا 
آخريـن بينهـم ثالثـة إصاباتهـم ”خطرية“ 
بحسـب الوزارة، وذلك بعـد يومني من مقتل 
شابني فلسطينيني آخرين يف الضفة الغربية.

وقـال الجيـش االرسائيـيل ان قواتـه نفـذت 
عمليـة العتقـال فلسـطيني يبلـغ 25 عاما 
يشـتبه يف انتمائـه لحركة الجهاد االسـالمي 
وإطالقه النار عىل جنـود يف املنطقة.وأضاف 
الجيـش يف بيان ”خالل العملية ألقى عرشات 
وزجاجـات  ناسـفة  عبـوات  الفلسـطينيني 
حارقة عىل جنود ارسائيليني تعرضوا إلطالق 
نار“. وتابع أن ”الجنود ردوا بإطالق رصاص 
حي عىل من يشتبه بأنهم مسلحون“.وذكرت 
وزارة الصحـة الفلسـطينية أن الفتيني هما 
أحمد رضاغمة (16 عاما) ومحمود الصوص 
(18 عاما). وأشادت حركة الجهاد اإلسالمي 

بالشابني ”الشهيدين“.

باريس/ متابعة الزوراء:
يواجـه عدد كبري من الفرنسـيني أزمة نقـص الوقود يف 
املحطـات بسـبب إرضاب نظمه عمال املصفـاة التابعة 
لرشكة ”توتال“ الفرنسـية، فيما دعا الرئيس إيمانويل 
ماكـرون املواطنـني الفرنسـيني إىل ”الهـدوء“ والتحيل 
بـ“املسـؤولية“ من أجل وضع حـد لألزمة.”ال للهلع“.. 
هذا ما قالـه إيمانويل ماكرون حيـال أزمة الوقود التي 
تطـال محطات فرنسـية عديـدة بسـبب إرضاب عمال 
مصفاة رشكـة ”توتـال“ النفطيـة، داعيا الفرنسـيني 
إىل التحـيل بـ“ الهـدوء“ إزاء هذه املشـكلة التي ظهرت 
يف بعـض املناطق الفرنسـية. كمـا دعا ماكـرون أيضا 

عمال مصفـاة رشكة ”توتال“ بالتحيل بـ“املسـؤولية“ 
رغم ”مطالبهم املرشوعة املتعلقـة برفع األجور“.وقال 
ماكـرون خالل النـدوة الصحفية الختاميـة لقمة براغ: 
”أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص 
نقص الوقـود.. أريد من هنا أن أبعث رسـال أدعو فيها 
إىل الحفاظ عىل الهدوء والتحيل باملسؤولية. كل املطالب 
املتعلقـة باألجـور مرشوعـة لكـن ال ينبغـي أن تمنـع 
اآلخرين مـن العيش أو من التنقل“.هـذا، وأدى الرصاع 
االجتماعي، الـذي انطلق منذ أسـبوع، إىل نقص حاد يف 

الوقود يف املحطات التابعة لرشكة ”توتال“ النفطية. 
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد مراقبون للشأن السيايس العراقي ان 
االزمة السياسـية يف العـراق قد تتجه اىل 
التدويل بعد احاطـة ممثلة االمم املتحدة 
يف العراق جينني بالسخارت امام مجلس 
االمن الدويل، وفيمـا رجحوا قبول االطار 
التنسـيقي الحـوار العلنـي مـع السـيد 
مقتدى الصدر، حددوا سيناريوهات عدة 

محتملة التطبيق يف املرحلة املقبلة.
وقال استاذ العلوم السياسية يف الجامعة 
املسـتنرصية، الدكتور عصـام الفييل، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان االطار التنسيقي 
يحـاول ان يشـكل الحكومـة رغـم كل 
الظـروف، ولذلـك قـد يضطـر حتى عىل 
التخيل عن مرشـح حزب االتحاد الوطني 
إذا وجـد هنالـك فرصة سـانحة لدخول 
الديمقراطـي الكردسـتاني ولكـن حتى 
هذه اللحظة مازال هذا املوضوع يشـكل 
تحديـا للديمقراطي ألنه يخىش ان يكون 
املوضوع مناورة سياسـية.واضاف: انه 
مـن الناحية العملية اعتقد ان ال حكومة 
تتشـكل من قبل االطار التنسيقي بدون 
موافقة السـيد الصـدر، وهذا مـا اكدت 
عليـه بالسـخارت يف احاطتهـا االخـرية 
امـام مجلس االمن. مؤكـدا: ان املخاوف 
الحقيقيـة االرصار عـىل كـرس االرادات.
واشـار اىل: ان عملية فـرض االرادات من 
قبـل القـوى السياسـية تقـود اىل ازمة 
كـربى، خاصـة ان التيار الصـدري وكل 
القـوى االخرى قـد يذهبـوا اىل ما يعرف 

بالعصيـان املفتوح وقد يتطور هذا االمر 
اىل ما التحمـد عقباه، خاصة ان املجتمع 
الدويل قـد يذهب باتجـاه تدويل القضية 
العراقية إذا وجد هنالك شكل من اشكال 
اراقة الدماء. مبينا: ان التجربة القاسـية 
التي خاضتهـا بعض القوى السياسـية 
واراقـة  الربملـان  دخـول  موضوعـة  يف 
الدمـاء يجعلها تكـون حـذرة .وبنّي: ان 

االرصار عـىل تشـكيل الحكومة من دون 
موافقـة التيـار الصـدري يعتـرب كارثة 
سياسية بالنسـبة لتلك القوى. الفتا اىل: 
ان هنالـك ايضـا رؤيـة قد يذهـب اليها 
االطار التنسـيقي بأنـه يقبل بموضوعة 
الحـوار مع السـيد الصـدر .وتابـع: انه 
ال  ان  السياسـية  القـوى  جميـع  عـىل 
تخىش موضوع الحـوار العلني ألنه ربما 

يكون شـكال من اشـكال املصارحة بني 
القوى السياسـية، الن هنالك انشطارات 
وانشقاقات داخل االطار التنسيقي باتت 
واضحة بـني الجناح اليمينـي الراديكايل 
وقوى االعتـدال التي تمثل الطرف االخر، 
وهذا بحد ذاته يشكل ايضا تحديا.وأشار 
اىل: ان سـيناريوهات املرحلة املقبلة هي 
اقـل ما يمكـن ان يقـول عنهـا إذا ارص 

االطـار التنسـيقي بالذهاب اىل تشـكيل 
حكومة بمعنى انه يريد ان يدول القضية 
العراقيـة ويدرك تمامـا انه ال حكومة له 
ستستمر يف هذا املوضوع وكل ما يتخذه 
من قرارات سـتلقي بظاللها عىل مجمل 
الواقـع السـيايس وهـي تمثـل بالوقـت 
نفسـه قلقا للرشكاء االخرين غري التيار 
الصـدري سـواء كانوا سـنة او أكـرادا.
من جانبـه، قـال املحلل السـيايس، عيل 
البيـدر، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان قوى 
االطار التنسـيقي تميض باتجاه تشكيل 
ان  تريـد  نفسـه  وبالوقـت  الحكومـة، 
تسـحب السـيد الصدر اىل منطقة الخطأ 
عرب مناورات سياسـية قد تستفزه حتى 
يظهر امام الرأي العام بمظهر املعتدي او 
الرافـض لتطبيق سـيناريوهات التجربة 
الديمقراطية.واضاف: ان املرحلة املقبلة 
قد تواجه تصعيدا سياسـيا او تحركا من 
قبل قوى االطار، بالوقت نفسه هناك قد 
يكـون تصعيد امني بعـد احداث البرصة 
والتـي قـد تتكـرر تلـك السـيناريوهات 
وجميع الخيارات واردة للمرحلة املقبلة، 
لكن االفضل ان تميض سفينة ادارة الدولة 
التـي ابحرت قبـل فرتة ولـم تصل حتى 
اللحظة اىل شـواطئ تشـكيل الحكومة.
وأوضح: انه يفرتض باملؤسسات االمنية 
اعـادة خططها واسـتعداداتها تحسـبا 
ألي طارئ. مؤكـدا: ان الجميع بدأ يدرك 
خطـورة املوقـف، وعليه تقديـم تنازالت 

لصالح العملية السياسية بشكل عام.
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بغداد/ الزوراء:
إكمال  السبت،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
للمنطقة  املورد  اإليراني  الغاز  أنبوب  صيانة 
الوسطى.وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: أنه 
«تم إكمال معالجة النضوح ألنبوب الغاز االيراني 
املورد للمنطقة الوسطى»، مشريا اىل أن «الجانب 
املطلوبة». الصيانة  اعمال  من  انتهى  االيراني 
إىل  للوصول  الغاز  ضخ  حالياً  «يجرى  أنه  واكد 
وضع  وسيعاود  يوميا،  مكعب  مرت  مليون   ٢٠

التجهيز بالكهرباء كما كان يوم امس».
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بغداد/ الزوراء:
هنـأ كل مـن رئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالح، ورئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، ورئيس مجلـس النواب محمد 
الحلبـويس، بحلـول ذكـرى املولـد النبوي 
الرشيف.وقال الرئيس صالح يف كلمته خالل 
حضـوره احتفالية املولـد النبوي الرشيف 
يف مدينة األعظميـة ببغداد:» علينا يف هذه 
الذكرى أن نسـتحرض الـدروس البليغة يف 
التسـامح والتعايش من سرية نبينا محمد 
(ص) الذي بنى دولة عىل اسـس انسـانية 
مناديا بالحق والعدل والرحمة والجنوح اىل 
السلم».وأضاف أن» األعظمية والكاظمية، 
تـوأم بغداد ال يفرتقان وال ينفصالن، وكان 
لهما دور بارز يف وأد الفتنة وهما بحق رمٌز 

للوحدة والتماسك بني العراقيني».
الجماعـات  محـاوالت  أن»  إىل  وأشـار 

اإلرهابية باءت بالفشل يف أن تربّر أعمالها 
بالديـن اإلسـالمي الحنيـف، وخـاب فـآل 
مـن أراد إلصـاق تهمة اإلرهـاب والتطرف 
يعيـش  «بلدنـا  أن  إىل  باملسـلمني».ولفت 
لحظـة مفّصلية تضعه أمام مفرتق طرق، 
إّمـا العـودة إىل الـوراء بنزاعـات داخليـة 
واصطفافـات أو االنطالق بـإرادة موّحدة 
وتلّبـي  الجسـيمة  التحديـات  تسـتوعب 
احتياجـات املواطنني».وتابـع أن» غيـاب 
االستقرار الدائم ينهك بلدنا وشعبنا، ويفتح 
الباب مرشعا أمام تدخالت خارجية جعلت 
البلد ميدانا ووقودا لرصاعات اآلخرين عىل 
أرضه بأمـوال العراقيني وأرواحهم»، مبينا 
أنه» لم يعد مقبوال استمرار الوضع القائم، 
تشكيل الحكومات بات يطول أكثر، وبنوٌد 

دستوريٌة تعّطل أكثر.

‚ã‘€a@ÒãÌçu@ÈjíÎ@ÔéÎã€a@5€a@µi@¡iãÌ@ÔvÓma6éa@ãèu@¿@ÚÉÉ–fl@ÒäbÓé@äbv–„a
bÓ„aã◊Îc@¿@⁄äb»fl@ÒäaÜ�@aáˆb”@µÿÓœÎäÏé@fiaã‰ßa@µÓ»m

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

6ô@›Óñb–n€a@NN@åbn‡æa@äÎá€a@pbÌäbjfl@÷˝�„a@NN@‚ÏÓ€a



@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

                 

@Ú”b–Ç@÷aãÄÄ»€a@ÚÌaä
êÿn‰m@Êc@Âÿ∫@¸

يحتل َمن نحب جزءا كبريا من تفكرينا ومشاعرنا، قد نشعر بمزيد من 
السـعادة او الحزن الغامر أحيانا.. والحب ليس الغرام بحب امرأة فقد 
تكـون املحبة للوطن الن الوطن غاٍل وأغىل من الذهب، وبحسـب قول 
املطرب املتألق سـعدون جابر عندما قال «املضيع ذهب ابسوك الذهب 
يلـكاه.. بس ملضيع وطـن وين الوطـن يلكاه»، ومـن مقومات حب 
الوطـن ان يكون مسـتقال ألننا نعتز متى ما كان وطننا مسـتقال غري 
تابع وال خاضع إلرادة الغري، ويقال والعهدة عىل القائل ان أحد النواب 
يف عهـد النظام امللكي انتقد رئيس الوزراء ياسـني الهاشـمي قائال له 
«انك دائما تذكر محبتك للعراق ولكنك تلفظ كلمة العراق خطأ، فتقول 
الُعـراق بضـم العني واملفروض ان تقول الِعـراق بكرس العني، فقال له 
الهاشـمي «أنا اقول الُعراق مرفوعا وليس الِعراق مكسورا ألني ال اريد 
للعـراق أن ينكـرس».. بهذه الروحيـة تعامل رموز النظـام امللكي مع 
العراق فقد اعتربوه رمزا يجب ان يقدس، لهذه االسباب انضم العراق 
اىل عصبـة االمم املتحدة يوم الثالث من ترشين االول عام ١٩٣٢، وبهذا 
التاريـخ تخلص العراق من االنتداب الربيطاني الغاشـم الذي جثم عىل 
جسد العراق ألكثر من عقد من الزمن وحصل العراق يف ذلك العام عىل 
عضويـة يف هذه املنظمة بتسلسـل ٥٧ من بني الـدول املنضوية تحت 
مظلة عصبة االمـم والتي نصت اهم بنودها عىل تجنب الحروب ونزع 
السـالح يف العالم بعد ما شـهدته الشـعوب من مرارة الحـرب العاملية 
الثانيـة وما خلفته من دمار.. ويعود الفضل يف انضمام العراق اىل هذا 
املحفـل الدويل اىل حكمة القيادة يف العهد امللكي وعبقرية ودهاء رئيس 
الوزراء العراقي نوري سـعيد الذي اتهم بمحابـاة االنتداب الربيطاني  
لكن حـب الوطن كان اكـرب حيث عارضتـه االحزاب السياسـية التي 
كانت ترى ان عائلة النظام امللكي بعيدة عن اوضاع الشـعب املأساوية 
وطموحاته حتى وقع انقالب العسـكر عىل النظـام وحصل ما حصل 
من مجازر وقتال بني ابناء الشـعب الواحد ما زالت تداعياته مستمرة 
اىل يومنا الحايل، ولحقت بهذه الفوىض حروب عبثية مع الجارة ايران 
ثم غـزو الكويت اعقبه الغـزو االمريكي للعراق وما رافقه من سـلب 
االرادة الوطنية وعودة االنتداب االمريكي بشكل اكثر لعنة من االنتداب 
الربيطاني خاصة بعد القرارات املجحفة التي اصدرها املندوب السامي 
االمريكـي بول بريمـر والتي مازالت تداعياتها مسـتمرة نتيجة تدخل 
دول الجـوار يف الشـأن العراقـي وارصار تلك الدول عـىل اذالله والحط 
مـن كرامة ابنائـه بحجج واهية.. تلك املكاسـب التـي حققها العراق 
ذهبـت ادراج الريـاح التي عصفـت به منذ عام ٢٠٠٣، وبات الشـعب 
العراقي يعاني من اسـتقالل منقوص تتجاذبه رياح عاصفة ال تقوى 
نسـمات الهواء العليل التي تشـكل جمالية مدنه عىل مقاومته وسط 
الخالفات الجارية بني االحزاب والتيارات السياسية والتي تنذر بحدوث 
مواجهة غري محمودة العواقب حتما ستعيد عقارب الساعة اىل الوراء 
ويقع املحذور بعودة العراق اىل الوصاية الدولية وهو اشـد ما تخشاه 
التيـارات الوطنية التي ربطت مصريهـا بالعراق الواحد االحد ال رشيك 
له يف االرض إال من قّدم عمال صالحا يخدم املواطنني، عصب الحياة يف 
العـراق الذي يطمح كل ابنائه ان تلتحـم رايتهم برؤية محددة إلخراج 
االجنبي من البالد عندها سـنقول ان العراق بلد مستقل يفتخر ابناؤه 
أن تكون راية العراق خفاقة يف االفق ال يمكن ان تنتكس مهما تكالبت 
عليها قوى الرش الن العراق عضو فاعل يف كل الهيئات الدولية.. لنتخذ 
من هذه املناسـبة يوم اسـتقالل العـراق منطلقا حقيقيا يعيد رسـم 
العراق مخرضا ومزدهرا بمعانيه السامية وينابيعه الدافئة التي تفتقر 
لها الشـعوب، فعراقنا العظيم يكفيه ما فيه من نعم ليصبح اهزوجة 
وردية ومنارا رسمديا يقتدى به، كما نستغل الذكرى الوطنية لنستذكر 
البطوالت التي عمدت البلـد بأعمدة قومت فيه املبادئ وحافظت عليه 
من املنزلقات الخطرية سـيما ما رسمه الشجعان البواسل يف ساحات 
القتـال لنبقى راسـخني بحب الوطـن معمرين لبلدنا العـراق.. عاش 

العراق بلدا مستقال يتمتع أبناؤه بالحرية والسعادة واألمان.
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بغداد/ الزوراء:
تسلم نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس 
الالمي،  مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد 
العراقي  الرقمي  املسار  مجلس  جائزة 
العراقية  ”الجائزة  املوسومة  السنوية، 

لإلبداع الرقمي 2022“.
الشمري،  صفد  الدكتور  الجائزة  وقدم 
الالمي  لجهود  تقديراً  املجلس،  رئيس 
إىل  الرامية  الربامج  دعم  يف  الكبرية 
احداث قواعد التسويق املجتمعي الفاعل 
الرشيد،  املحيل  الرقمي  لالستخدام 
وإرساء اسس االعالم الرقمي الصحيحة 
الرقمي  املسار  مجلس  البالد.وأعلن  يف 
الوطني  ”املنتدى  اعمال  اطالق  العراقي 
الثاني للتواصل الرقمي“ يف كانون األول 
الحاصلني  تكريم  سيشهد  والذي  املقبل، 
الرقمي  للمحتوى  العراقي  الوسام  عىل 
الفائزين  عن  واإلعالن   ،2022 الوطني 
بالجائزة العراقية لإلبداع الرقمي 2023، 
الرقمي  للتواصل  العراقي  والوسام 
املؤثرة  الشخصيات  من  لعدد   ،2023
املسار  برامج  واقرار  الرقمي،  املجال  يف 
عبد  تسمية  املجلس  املقبل.وأقر  للعام 
مجلس  عضو  الصالح،  محمد  العظيم 
واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  مفويض 
املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  مسؤول 
للعام  العراقي  الرقمي  املسار  ”شخصية 
فيه  الذي يضطلع  الكبري  للدور   ،“2023
بمجال تنظيم االستخدام اإللكرتوني عىل 
مستوى البالد، وتحقيق متطلبات التحّول 
التطور  املستجدات  ومواكبة  الرقمي، 

التكنولوجي.وقال صفد الشمري، رئيس 
تجري  االستعدادات  ان  املسار:  مجلس 
إلطالق ”املنتدى الوطني الثاني للتواصل 
الرقمي“، بالتعاون مع عدد من الرشكاء، 
حققه  قد  كان  الذي  الكبري  النجاح  بعد 
الرقمي  للتواصل  األول  الوطني  ”املنتدى 
عراقية  فعالية  أكرب  بوصفه   ،“2022
مسعى  يف  املحيل،  الرقمي  بالشأن  تهتم 
الحقيقي  العراقي  الرقمي  التحّول  بلوغ 
كلها،  الحيوية  املجاالت  يف  واملنظم، 
هيئة  مفويض  مجلس  مع  بالتنسيق 
األكاديمية  والنخب  واالتصاالت،  اإلعالم 
 ،11/1/2022 يف  والثقافية،  واإلعالمية 
ارشاف  تحت  العراقي،  الصديد  بنادي 
والتطوير  للتدريب  التوفري  رشكة 
املسار  مجلس  عقد  فيما  اإللكرتوني. 
رئاسة  مع  تفاهمات  العراقي  الرقمي 
جامعة جيهان يف أربيل لتنظيم ”املنتدى 

األول للتواصل الرقمي يف كردستان“ نهاية 
مجموعة  يتضمن   ،2022 الحايل  العام 
آليات  بتنظيم  تهتم  التي  الفعاليات  من 
الرقمي، وتحتوى عىل عدد من  التواصل 
املحتوى  بصناعة  تختص  التي  الجوائز 
مجموعة  عن  فضالً  األقليم،  يف  الرقمي 

من الورش والندوات.
صابر  أمجد  الدكتور  اجتماع  يف  وجرى 
أربيل،   – جيهان  جامعة  رئيس  الدلوي 
مع صفد الشمري، رئيس مجلس املسار 
الرقمي العراقي، بحضور مساعد رئيس 
ميسون  العلمية  للشؤون  الجامعة 
الجامعة  رئيس  ومساعد  الحيدري 
عبدالستار  والطلبة  اإلدارية  للشؤون 
املحتوى  تنظيم  ٍسبل  كريم سعيد، بحث 
بروتوكول  عقد  عىل  واالتفاق  الرقمي، 
األول  املنتدى  لعقد  الطرفني  بني  تعاون 

للتواصل الرقمي يف أربيل.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الهجرة واملهجرين  كشفت لجنة 
مخيمات  واقع  عن  النيابية 
الدعم  العراق وطبيعة  يف  النزوح 
حني  ويف  لها،  املقدم  الحكومي 
موضوع  بمعالجة  طالبت 
استضافة  نيتها  اكدت  التصحر، 

وزير الهجرة واملهجرين وكالة. 
الهجرة  لجنة  عضو  وقال 
سليمان،  رشيف  النيابية، 
اننا  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
تكون  بأن  الحكومة  ”طالبنا 
التصحر  ملوضوع  معالجة  هناك 
االخرى  املواضيع  عن  ناهيك 
التي يعاني منها الشعب العراقي 
الذي  التهجري  مسألة  خاصة 
عىل  داعش  هجوم  بعد  حصل 
مناطق شاسعة كاألنبار وغريها 
تحت  كانت  التي  املناطق  من 

سيطرته“. 
املعنية  هي  ”الحكومة  ان  واكد 
عليها  ويجب  املسائل  هذه  بحل 
العراق،  بيئة  عىل  الحفاظ 
فالدستور يؤكد عىل الحفاظ عىل 
حياة  توفري  وعىل  العراق  بيئة 
كريمة صحية مناسبة للشعب“.
يف  النازحني  ”ملف  ان  وبني   
اوىل  يكون  ان  املرحلة يجب  هذه 
القادمة“،  الحكومات  اولويات 
مشريا اىل انه ”من املعيب جدا ان 
عراقيون  نازحون  هناك  يكون 

داخل خارطة بلدهم“. 
لنا يف  انه ”ستكون   وكشف عن 
ملعايل  استضافة  جلسة  الربملان 

وكالة  واملهاجرين  الهجرة  وزير 
عىل  النقاط  بوضع  وسنطالبه 
موضوع  حل  كيفية  يف  الحروف 
عديدة  أمور  اىل  اضافة  النازحني 
حسب  لهم  املخصصة  كاألموال 
وحسب  الحكومية  الربامج 

قانون االمن الغذائي ”.
يف  النازحني  ”اوضاع  ان  وبني 
وليس  جدا  سيئة  كردستان 
وجود  رغم  حكومي  دعم  هناك 
ولكن  كالم،  وهناك  محاوالت 
هناك  ليس  الحقيقي  الواقع  يف 
رفع  مستوى  اىل  يرتقي  دعم 
”لوال  انه  مشريا  املعاناة“، 
ولوال  املدني  املجتمع  منظمات 
لكنا  الخارجية  الداعمة  الجهات 
شبه  فالحكومة  اخر،  وضع  يف 
مغيبة يف املخيمات“، مضيفا انه 
بالكهرباء  اهتمام  هناك  ”ليس 
وال باملاء وال بالطرق الداخلية وال 
وغري  والغالية  املتهرئة  بالخيم 
الصالحة للسكن“.ولفت اىل عدم 
مسألة  ”يف  واهتمام  دعم  وجود 
االمور  الغذائية ويف مسألة  املواد 
الحياتية االخرى الصحية وتهيئة 
املدارس، والكل يعلم اننا مقبلون 
اآلن  حد  واىل  الشتاء  فصل  عىل 
التي  حصصهم  عليهم  توزع  لم 
مثل  جميعا  للعراقيني  توزع 

حصة النفط االبيض“. 
يف  موجودة  املعاناة  ان  واكد: 
هناك  وليس  املخيمات  ”جميع 
مستوى  اىل  ترتقي  خدمات  أي 
 18 مخيما   28 وهناك  القناعة، 

منها يف دهوك والباقي يف مناطق 
فضال  كردستان،  من  اخرى 
منها  قسم  املوصل  يف  اثنني  عن 

مأهولة“.
اكد  سنجار،  يخص  وفيما 
منكوبة  تزال  ”ال  انها  النائب 
من  اهلها  معظم  يرجع  ولم 
النازحني االيزيديني وهم يعانون 
االطفال  خصوصا  املعاناة  شتى 
اهتمام  هناك  وليس  والنساء 

حكومي بشؤونهم“. 
وناشد ”املجتمع الدويل والرئاسات 
وكل  العراقي  والربملان  الثالث 
بأن  الداعمة  الدولية  املنظمات 
يساعدوا العراق ويكون هناك حل 
عملية  حقيقية  وبرامج  مقنع 
يف  مناطقهم  اىل  النازحني  لعودة 

اقرب فرصة ممكنة“.
املنظمات  ”اغلب  ان  اىل  واشار 
والبقية  توقفت  الداعمة  الدولية 
الدعم  بأن  النازحني  ابلغوا  منها 
السنة“،  هذه  نهاية  يف  سيتوقف 
سد  الحكومة  ”عىل  ان  مؤكدا 
انسحاب  اسباب  ”.وعن  الفراغ 
”هناك  ان  اىل  اشار  املنظمات، 
املنظمات  لهذه  دوليا  توجيها 
االزمات  اماكن  اىل  بالذهاب 
مناطق  اىل  او  اوكرانيا  كأزمة 

اخرى“. 
الحكومة  عىل  ”يجب  انه  وبنّي 
دعم شعبها فأموال العراق تكفي 
والعراق كان يف السابق هو الذي 
للفقراء  الدعم  ويقدم  يبادر 

وللنازحني يف اماكن االزمات“.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  وجه 
أحداث  يف  بالتحقيق  الحلبويس، 
العراقية، وفيما  القصف عىل االرايض 
يحفظ  طارئا  بندا  سيقدم  انه  اكد 
الدويل،  الربملان  اتحاد  اىل  البالد  سيادة 
األولـى  القراءة  النواب  مجلس  انهى 

لثالثة مشاريع قوانني.
أعـمـال  الـحلـبويس  وافتتح 
للفصل  للربملان  الجلســـــة 

الترشيعي الثاني.
ملجلس  اإلعالمية،  للدائرة  بيان  وذكر 
النواب أن ”الحلبويس افتتح أعـمـال 
 198 بحضور   3 رقم  الجلســـــة 

نائباً“.
واضاف البيان أن ”الجلسة شهدت اداء 
عدد من اعضاء مجلس النواب اليمن 
حسني  كريم  النائب  وهم  الدستوري 
نادية  والنائبة  الرساي  سهيل  عليوي 
والنائب  العبودي  كمبش  جرب  محمد 
سعود سعدون والنائب حسني مؤنس 

فرج عبد الرضا“.
القصف  مناقشة  النواب  مجلس  وبدأ 

اإليراني عىل مناطق كردستان.
وذكر بيان للدائرة اإلعالمية يف مجلس 
”املجلس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  النواب 
عىل  اإليراني  القصف  بمناقشة  بارش 

مناطق كردستان العراق“.
لرئيس  االعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
وجه  ”الحلبويس  أن  النواب  مجلس 
والعالقات  والدفاع  األمن  لجنتي 
الخارجية النيابيتني بالتحقيق يف كامل 
العراقية  األرايض  القصف عىل  أحداث 
االتحادية  الحكومة  مع  بالتنسيق 
ملعرفة  كردستان  إقليم  وحكومة 
مجلس  مع  الشأن  بهذا  إجراءاتها 
املتحدة،  األمم  ومنظمة  الدويل  األمن 
مجلس  إىل  التقرير  تقدِّم  أن  عىل 
النواب“. وقال الحلبويس، خالل جلسة 
للدائرة  بيان  بحسب  النواب،  مجلس 
اإلعالمية للمجلس إن ”العراق سيقدم 
خالل اجتماعات اتحاد الربملان الدويل، 
سيادة  بحفظ  للمطالبة  طارئاً  بنداً 
والتدخالت  اإلعتداءات  ووقف  العراق 

يف شؤونه الداخلية للحصول عىل دعم 
دويل“.

كذلك قرر رئيس مجلس النواب محمد 
الزراعة  وزيري  استضافة  الحلبويس 
ملناقشة مواضيع شح  املائية  واملوارد 

املياه الثالثاء املقبل.
وقال الحلبويس يف بيان إنه ”بناًء عىل 
والطلب  نائبا   25 من  املقدم  الطلب 
النيابية؛  الزراعة  لجنة  من  املقدم 
أعمال  جدول  إىل  فقرة  إضافة  تقرَّر 
الثالثاء املقبل تتضمن استضافة  يوم 

وزيري الزراعة واملوارد املائية“.
ستناقش  ”االستضافة  أن  وأضاف 
والخطة  املياه  شح  مواضيع 
الزراعية، وتسويق وتسعري املحاصيل 

الزراعية“.
كما وجه الحلبويس باستضافة وزيري 

املالية والتخطيط اليوم االحد. 
بيان  يف  االعالمي  مكتبه  وذكر 
محمد  النواب  مجلس  ”رئيس  أن 
النيابية  املالية  اللجنة  الحلبويس وجه 
ووزير  وكالًة  املالية  وزير  باستضافة 
املعنية  املتقدمة  والكوادر  التخطيط 
الطارئ  الدعم  قانون  خطة  بتنفيذ 
لألمن الغذائي والتنمية اليوم؛ للوقوف 
عىل التقاطع الحاصل بتنفيذ القانون 
النواب  مجلس  وإعالم  الوزارتني،  بني 
املقبلة“.كما  الجلسة  خالل  بالنتائج 
بارش مجلس النواب، بالقراءة األولـى 
وذكرت  قانونني.  مشاريع  لثالثة 
النواب،  ملجلس  اإلعالمية  الدائرة 
بارش  النواب  ”مجلس  أن  بيان  يف 
قـانون  ملشـروع  األولـى  بالقـراءة 

معالجـة التجـاوزات السكنية“. 
بارش  ”املجلس  أن  البيان  وأضاف 
ملشـروع  األولـى  بالقـراءة  أيضاً 
بارش  كما  املعـدني  االستثمار  قانون 
بالقراءة األوىل ملرشوع قانون الضمان 

االجتماعي والتقاعـد للعمـال“.
يوم  إىل  جلسته  النواب  مجلس  ورفع 

غد االثنني.
وقالت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب 
رفع  النواب  ”مجلس  إن  بيان  يف 

جلسته اىل يوم غد االثنني ”.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
ثالثـة  مقتـل  عـن  موسـكو  أعلنـت 
أشـخاص عـىل األقـل يف انـدالع حريق 
عىل جـرس كريتش االسـرتاتيجي الذي 
يربـط بني الرب الرئييس الرويس وشـبه 
جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 
2014، بسبب انفجار سيارة مفخخة. 
وانتقـدت روسـيا رد الفعـل األوكراني 
السـاخر عىل االنفجار معتربة أنه يدل 
عىل ”الطبيعة اإلرهابية“ لكييف. فيما 
لم يعلن أي مسؤول أوكراني مسؤولية 
كييـف املبارشة عن الهجـوم الذي جاء 
غداة احتفال الرئيس الرويس فالديمري 

بوتني بعيد ميالده السبعني.
بعـد  أوكرانيـون  مسـؤولون  ونـرش 
الحادث رسـائل مرحة لكن دون إعالن 

مبارش للمسؤولية.
وضمت روسيا شـبه جزيرة القرم من 
أوكرانيا يف عام 2014، وافتتح الرئيس 
فالديمري بوتني الجرس الذي يبلغ طوله 
19 كيلومـرتا ويربطهـا بشـبكة النقل 
الروسية يف احتفال كبري بعد ذلك بأربع 

سنوات.
ويمثل الجـرس اآلن طريق إمـداد مهم 
للقـوات الروسـية التي سـيطرت عىل 
بجنـوب  خريسـون  منطقـة  معظـم 

أوكرانيا.
الروسـية  الوطنيـة  اللجنـة  وقالـت 
ملكافحة اإلرهاب عـىل مواقع التواصل 
االجتماعي إن االنفجار وقع يف الساعة 
املحـيل  بالتوقيـت  صباحـا   06:07
(03:07 بتوقيت غرينيتش) يف شاحنة 
نقل وتسـبب يف اشـتعال النار يف سبع 

عربات لنقل الوقـود يف قطار متجه إىل 
شـبه الجزيـرة. وأضافت أن قسـمني 
مـن الجرس الـربي انهـارا جزئيا، لكن 
املمـر املائي عرب مضيق كريتش، والذي 
تنتقـل مـن خالله السـفن بـني البحر 
األسـود وبحر آزوف، لم يترضر. وقال 
سـريجي أكسـيونوف الحاكم الرويس 
لشبه جزيرة القرم عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي إن الجـرس الـربي ال يزال 
سـليما يف اتجاه واحد لكن جرى تعليق 

حركة املرور يف أثناء تقييم األرضار.
وأظهـرت صور دخانا كثيفـا يتصاعد 

مـن جزء مـن الجـرس. والحقـا نقلت 
وكالـة إنرتفاكس الروسـية لألنباء عن 
وزارة الطـوارئ قولهـا إن الحريـق تم 
إخمـاده. ونـرش ميخايلـو بودوليـاك 
األوكراني رسـالة  الرئيـس  مستشـار 
عىل تويـرت قال فيهـا إن هـذا الحادث 
مجرد ”بدايـة“ لكنه لم يقل إن القوات 
األوكرانيـة مسـؤولة عـن االنفجـار. 
وأضـاف ”يجـب تدمـري كل يشء غـري 
قانونـي، ويجب إعـادة كل ما ُرسق إىل 
أوكرانيـا، ويجب طرد الـروس من كل 

(منطقة) احتلوها“.

ونقلـت وكالة تاس لألنباء عن ديمرتي 
بيسكوف املتحدث باسم الكرملني قوله 
إن بوتـني أصـدر تعليمـات للحكومـة 
بتشـكيل لجنـة حكوميـة للتحقيق يف 

الحادث.
فيمـا نقلـت وكالـة إنرتفاكـس عـن 
فالديمري كونسـتانتينوف رئيس برملان 
القـرم قولـه ”املخربـون األوكرانيـني 
تمكنـوا من الوصـول إىل جـرس القرم 
بأيديهـم امللطخـة بالدمـاء“. وأضاف 
”لديهـم اآلن مـا يفخرون بـه... خالل 
نشاطهم االقتصادي عىل مدى 23 عاما، 

لم يبنوا شيئا يستحق االهتمام يف شبه 
جزيرة القرم، لكنهم (اآلن) تمكنوا من 
إتـالف طريـق الجرس الـرويس“. وقال 
”ليسـت  األرضار  إن  كونسـتانتينوف 

جسيمة“ وسيتم إصالحها برسعة.
ونرش أوليكيس دانيلوف رئيس مجلس 
األمن القومي والدفاع األوكراني مقطع 
فيديـو للجـرس املحـرتق عـىل مواقـع 
التواصـل االجتماعـي إىل جانب مقطع 
فيديو ملارلني مونـرو وهي تغني ”عيد 
ميالد سـعيد، سـيدي الرئيـس“. وأتم 

بوتني عامه السبعني أمس الجمعة.
أعلـن الناطق باسـم الكرملني دميرتي 
بيسـكوف أن الرئيـس فالديمري بوتني 
أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية 
إثـر وقـوع الحـادث عىل جـرس القرم 

صباح امس السبت.
ترصيحـات  يف  بيسـكوف  وقـال 
للصحفيني: ”فيما يتعلق بحادث جرس 
القرم، تلقى فالديمري بوتني تقارير من 
رئيس الـوزراء ميخائيل ميشوسـتني، 
ونائب رئيس الوزراء مارات حسنولني، 
ووزير الطوارئ ألكسـندر كورينكوف، 
ووزير النقل فيتايل سافيليف“، إضافة 

إىل تقارير قادة عسكريني وأمنيني.
الرئيـس  ”أصـدر  بيسـكوف:  وتابـع 
تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة 
حكومية ملعرفة أسباب ما حدث وإزالة 
آثـاره يف أرسع وقـت ممكن“، موضحا 
أن اللجنة ستشمل أيضا رئييس إقليمي 
كراسـنودار والقـرم، وممثـيل الحرس 
الوطني وجهاز األمـن الفدرايل ووزارة 

الداخلية.

وذكر بيسـكوف أنه بتوجيه من رئيس 
سـافيلييف  الوزيـران  غـادر  الدولـة، 

وكورينكوف إىل موقع الحادث.
ويف وقت سـابق أفادت اللجنة الوطنية 
الروسـية ملكافحـة اإلرهـاب بأنـه تم 
تفجري شـاحنة عىل جرس القرم حوايل 
الساعة السادسة صباح امس السبت، 
ما أدى إىل اشـتعال النـريان يف عدد من 
صهاريـج الوقـود يف قطار كان يسـري 

عرب الجرس.
وقالت السـلطات إن الحادث تسبب يف 
تعليـق حركة السـيارات والقطارات يف 

جرس القرم.
يف غضـون ذلك أعلن الجيـش الرويس، 
تعيـني قائـد جديـد لقيـادة ”العملية 
العسـكرية الخاصـة“ يف أوكرانيـا بعد 
سلسـلة مـن االنتكاسـات املريرة عىل 
األرض ومـؤرشات اسـتياء متزايـدة يف 

أوساط النخب بشأن إدارة النزاع.
وأعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية عـىل 
تلغـرام: ”تـم تعيـني جنـرال الجيـش 
سريغي سـوروفيكني قائدا للمجموعة 
املشرتكة من القوات يف منطقة العملية 

العسكرية الخاصة“ يف أوكرانيا.
 55) سـوروفيكني  شـارك  أن  وسـبق 
عاما) يف الحرب األهلية يف طاجيكستان 
خالل التسـعينات ويف حرب الشيشـان 
الثانيـة يف بدايـة األلفيـة الثالثـة ويف 
التدخل الرويس يف سوريا، الذي بدأ عام 

.2015
وكان يقـود إىل اآلن مجموعـة قـوات 
”الجنـوب“ يف أوكرانيا، بحسـب تقرير 

لوزارة الدفاع الروسية يعود إىل يوليو.

ولم يسبق أن كشف اسم سلفه رسميا، 
لكن وسـائل اإلعالم الروسـية أشـارت 
إىل أنه الجنرال ألكسـندر دفورنيكوف، 
الذي شـارك بدوره يف حرب الشيشـان 
الثانية وقاد القوات الروسية يف سوريا 

يف 2015 و2016.
ويأتي هذا القرار الذي أعلنته موسـكو 
يف واقعة نادرة، بعد سلسـلة إخفاقات 
كبرية للجيش الرويس يف أوكرانيا، حيث 
طردت القوات الروسـية بداية سبتمرب 
من القسم األكرب من منطقة خاركيف 
(شـمال رشق) إثـر هجـوم أوكرانـي 
مضاد أتاح لكييف اسـتعادة السيطرة 
عـىل آالف الكيلومـرتات املربعـة مـن 

أراضيها.
كذلك، خرست القوات الروسية 500 كلم 
مربع من األرايض يف منطقة خريسـون 
بجنوب أوكرانيا، ونجت بصعوبة بالغة 
من الطوق الذي رضب حول بلدة ليمان 
االسـرتاتيجية التي باتت تحت سيطرة 

القوات األوكرانية.
وأثـارت هـذه الهزائم انتقـادات داخل 
الزعيـم  وهاجـم  الروسـية،  النخـب 
الشيشـاني رمضان قديـروف القيادة 
العسكرية، فيما دعا املسؤول الربملاني 
أنـدري كارتابولـوف علنـا الجيـش إىل 

”الكف عن الكذب“.
وتزامن اسـتبدال قائد القوات الروسية 
يف أوكرانيـا مـع انفجـار خلـف دمارا 
جزئيـا يف جـرس القـرم، الذي يشـكل 
رشيانـا رئيسـيا إليصال اإلمـدادات إىل 
شـبه الجزيـرة التي ضمتها موسـكو 

وإىل قواتها يف أوكرانيا.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وقـع الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن، عـىل 
سياسة رسية، تشدد رشوط تنفيذ الرضبات 
بالطائـرات املسـرية وغـارات ”كومونـدوز“ 
يف عمليـات مكافحة اإلرهـاب خارج مناطق 
القتـال التقليدية، حسـبما نقلـت ”نيويورك 

تايمز“.
وسـتحد السياسـة الجديـدة التـي أرسـلها 
البيـت األبيـض إىل وكالة املخابـرات املركزية 
والبنتاغون، من الرضبات بالصومال واليمن 
وأفغانسـتان وغريهـا مـن املناطـق التي ال 
تصنف كـ ”مناطق حـرب تقليدية“، عىل أن 

تستمر يف كل من العراق وسوريا.  
ويرهـن القـرار الجديد شـن غـارة مبارشة 
بالدرونز عىل أهداف محددة عىل أنها إرهابية، 
بموافقـة الرئيـس األمريكـي والحصول عىل 
إذن مـن رئيـس بعثـة وزارة الخارجيـة يف 
الدولـة املعنية، وذلك يف إجـراءات تروم تقييد 
هـذه الرضبات بعد أن تـم تخفيف رشوطها 
خالل إدارة الرئيس السـابق ترامب، حسـب 

الصحيفة.  
ويضفي القرار الجديد الطابع الرسـمي عىل 
القيـود املؤقتـة التـي فرضتهـا إدارة بايدن 
بعـد وصولـه إىل الرئاسـة، عـىل هجومـات 
يف عمليـات  ”الدرونـز“  املسـرية  الطائـرات 
مكافحة اإلرهاب، وكانـت حال مؤقتا لتقليل 
املخاطر عىل املدنيني، وذلك بينما تتم مراجعة 
سياسـات مكافحة اإلرهاب التي ورثتها عن 

اإلدارة السابقة.  

  وتشـري ”يس إن إن“ إىل أن تشـديد قواعـد 
االعتماد عىل الطائرات بدون طيار، يأتي بعد 
أن أثارت الهجومات املنفذة انتقادات متزايدة 
يف السـنوات األخـرية، يف أعقـاب تسـببها يف 

خسائر يف أرواح املدنيني.  
العمليـات  أن  الجديـدة  الـرشوط  وتفيـد 
العسـكرية باسـتخدام الطائـرات املسـرية، 
ينبغـي أن تكون دقيقـة، وأال تخلف الرضبة 
إصابات يف صفوف املدنيني، وأن يتم توجيهها 
نحو أهداف تشـكل تهديدا مستمرا للواليات 

املتحدة.  
يف هذا الجانب، قالت مستشارة األمن الداخيل 
بالبيـت األبيـض ليز شـريوود رانـدال، التي 
قـادت مراجعـة القواعد السـابقة عىل مدار 
سـنتني، إن السياسـة الجديـدة، تؤكـد عىل 
أن ”عمليـات مكافحـة اإلرهاب التـي تقوم 
بهـا القـوات األمريكية، يجـب أن تفي بأعىل 
معايـري الدقـة والرصامة، بمـا يف ذلك تحديد 
األهداف املناسبة وتقليل الخسائر يف صفوف 

املدنيني“.  
وتقر مستشـارة بايدن لألمن الداخيل يف بيان 

نقلت مضمونه صحيفـة ”نيويورك تايمز“، 
بأن السياسة  الجديدة قد وضعت، وتهدف إىل 
أن تكون اإلدارة األمريكية ”مدركة ورشـيقة 
يف حمايـة األمريكيـني ضد تطـور التحديات 

اإلرهابية العاملية“.  
وتنطبـق قواعـد إدارة بايـدن الجديـدة عىل 
التـي  املناطـق  تسـتهدف  التـي  الرضبـات 
تخضـع لـ“نظـام حكم يسء وينشـط فيها 
اإلرهابيون“، لكن ال تعتربها الواليات املتحدة 
”مناطـق أعمـال عدائيـة نشـطة“، حسـب 

نيويورك تايمز.  
ولن تشـمل القواعد الجديدة العراق وسوريا 
أين تقاتل القوات األمريكية ورشكاؤها بقايا 
تنظيم داعش، وتعتربان حاليا مناطق حرب، 
وسـيحتفظ القـادة العسـكريون يف امليـدان 
بقدر أكرب من الحرية إلصدار أوامر برضبات 

جوية أو غارات.  
وتسمح اإلجراءات الجديدة بطلب إذن الرئيس 
األمريكـي لتنفيذ أنواع أخرى من الرضبات يف 
ظروف استثنائية، غري أنها ال تتطلب موافقة 
البيت األبيض يف الهجومات التي يتم تنفيذها 

دفاعا عن النفس.  
وتأتـي السياسـة الجديدة إىل جانـب مذكرة 
اسـرتاتيجية جديدة ملكافحة اإلرهاب وقعها 
بايدن، وتؤكد عىل أن الواليات املتحدة، تعتزم 
تشديد اإلجراءات املتعلقة برضبات بطائرات 
بـدون طيـار وغـارات كومانـدوز بعيدا عن 

مناطق االقتتال التقليدية.
ولفت التقرير إىل ان السياسة الجديدة جاءت 
بعـد مبادرة منفصلة لجـأ اليها البنتاغون يف 
اغسـطس/ آب تسـتهدف بحسـب ما اعلن 
وقتهـا التقليـل من عدد القتـىل والجرحى يف 
صفوف املدنيني بسـبب العمليات العسكرية 
الطائـرات  رضبـات  سـيما  وال  االمريكيـة، 
املسرية. وختم التقرير باالشارة اىل ان الجيش 
االمريكـي يتعـرض النتقـادات منذ سـنوات 
لتسـببه يف مقتل مدنيـني يف رضبات طائرات 
مثلما جرى خالل االنسـحاب الفوضوي من 
افغانسـتان يف أغسـطس/ آب املايض بغارة 
اوقعت 10 مدنيني بينهم سـبعة اطفال. كما 
تعـرض البنتاغون اىل انتقادات بسـبب غارة 
جويـة يف سـوريا يف العـام 2019 تسـببت يف 

مقتل عدة مدنيني.  
كما لفت اىل تراجع رضبات الطائرات املسرية 
بشكل كبري يف السنوات املاضية يف العديد من 
الـدول، مضيفا ان بيانات ”مؤسسـة الدفاع 
عن الديمقراطيات“ تشـري اىل لـم تكن هناك 
رضبات بطائرات مسرية يف باكستان واليمن 

منذ 2018 و 2019 عىل التوايل.
كما ان مثـل هذه الرضبات تراجعت بشـكل 

كبري يف الصومال منذ ان توىل بايدن منصبه.

بغداد/ الزوراء:
هنأ كل من رئيس الجمهورية برهم 
صالـح، ورئيـس مجلـس الـوزراء 
مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس، بحلول 

ذكرى املولد النبوي الرشيف.
كلمتـه  يف  صالـح  الرئيـس  وقـال 
املولـد  خـالل حضـوره احتفاليـة 
النبوي الرشيف يف مدينة األعظمية 
الذكـرى  ببغـداد:“ علينـا يف هـذه 
أن نسـتحرض الـدروس البليغـة يف 
التسامح والتعايش من سرية نبينا 
محمـد (ص) الـذي بنـى دولة عىل 
اسس انسانية مناديا بالحق والعدل 

والرحمة والجنوح اىل السلم“.
وأضاف،أن“ األعظمية والكاظمية، 
توأم بغداد ال يفرتقان وال ينفصالن، 
وكان لهمـا دورا بارزا يف وأد الفتنة 
وهما بحق رمٌز للوحدة والتماسـك 

بني العراقيني“. 
وأشـار إىل أن“ محاوالت الجماعات 
اإلرهابية باءت بالفشـل يف أن تربّر 
أعمالها بالدين اإلسـالمي الحنيف، 
وخـاب فآل مـن أراد إلصـاق تهمة 

اإلرهاب والتطرف باملسلمني“.
ولفـت إىل أن ”بلدنـا يعيـش لحظة 
مفّصلية تضعه أمام مفرتق طرق، 
بنزاعـات  الـوراء  إىل  العـودة  إّمـا 
داخليـة واصطفافـات أو االنطالق 
بإرادة موّحدة تسـتوعب التحديات 
احتياجـات  وتلّبـي  الجسـيمة 

املواطنني“.

وتابـع أن“ غياب االسـتقرار الدائم 
ينهـك بلدنا وشـعبنا، ويفتح الباب 
مرشعـا أمـام تدخـالت خارجيـة 
جعلت البلد ميدانا ووقودا لرصاعات 
اآلخرين عىل أرضه بأموال العراقيني 
وأرواحهـم“، مبينـا أنـه“ لـم يعد 
مقبـوال اسـتمرار الوضـع القائم، 
تشـكيل الحكومـات بـات يطـول 
أكثر، وبنوٌد دسـتوريٌة تعّطل أكثر، 
وسـوٌء يف أحوال املعيشة والخدمات 
أكثـر، وال يمكـن املراهنة عىل صرب 

العراقيني أكثر“.

ولفـت اىل أن“ عاما كامـال مر عىل 
إجـراء االنتخابات مـن دون اكمال 
استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر 
غـري مقبـول باملرة“، داعيـا جميع 
القـوى السياسـية اىل الحوار الجاد 
يكـون أساسـه وغايتـه مصلحـة 
الوطـن واملواطن، واالنطـالق نحو 
تشكيل حكومة كاملة الصالحيات، 
إلقرار املوازنة املعّطلة وتمشية أمور 

الناس وإدارة املرحلة املقبلة“.
”أول  أن  صالـح:  الرئيـس  وأكـد 
اإلصالح هو مكافحة الفساد، هذه 

اآلفـة الخطـرية التـي تنّخر جسـد 
الدولة وتهّدد كيانها، وتمنع شبابنا 
من فرصة عادلة ليسـهموا يف بناء 
وطنهم، فتداعيات الفساد ال تقترص 
عـىل هـدر ثـروات البلـد فحسـب، 
بل تعمل عـىل تغذية االنقسـامات 
وتهديـد السـلم املجتمعـي“، الفتا 
اىل ان“ موقـع العـراق الجغـرايفّ يف 
قلب املنطقـة يجب أن يكون جرسا 
للتواصل ومركزا اقتصادّيا وتجارّيا 
وثقافّيا، ال أن يكون محورا وساحة 

رصاعات اآلخرين“. 

وختم الرئيس صالح أن“ العراقيني 
يّرصون عىل وطن له سـيادة كاملة 
يعيـش يف أمـن مـع شـعبه ومـع 
جريانه وأخـذ مكانته الحضارية يف 

املنطقة والعالم“.
من جهته، هنأ رئيس مجلس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي، األيزيديني يف 

العراق والعالم بمناسبة عيد جما.
وذكر الكاظمي يف تغريدة له، ”أسعد 
األيزيديـني يف  إىل إخوتنـا  التهانـي 
العراق والعالم بمناسـبة عيد جما، 
وأفراحاً  أعيـاداً  للجميـع  ونتمنـى 

دائمة بالسالم والطمأنينة“.
وأضـاف ”نجـدد دعمنـا لحقـوق 
وتطلعات العراقيني من أبناء شعبنا 
األيزيدي الكريـم يف إعمار مناطقه 

ومعالجة جراح املايض القريب“.
كمـا هنـأ رئيـس مجلـس النـواب 
محمـد الحلبـويس، بحلـول ذكرى 

املولد النبوي.
وقـال الحلبـويس يف تغريـدة ، ”يف 
ذكرى مولد سـيدنا محمد صىل الله 
عليـه وآلـه وصحبه وسـلم نسـأل 
اللـه تعـاىل أن يعيـد هذه املناسـبة 
عـىل بلدنـا العزيز وشـعبنا الصابر 
بالخري واالسـتقرار، ونبذ الطائفية 
واالختـالف والسـعي القتقـاء اثره 
الرشيـف واتباع منهجـه العظيم يف 

املحبة والسالم والتسامح“.
وعرب عن أمله ” يف أن يعيد الله هذه 
الذكرى العطرة عىل األمتني العربية 

واالسالمية باليمن والربكات“.

@á�Ó‘�m@\ÚÌãé@ÚébÓé^@…”ÏÌ@ÊáÌbi
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باريس/ متابعة الزوراء:
يواجـه عـدد كبري مـن الفرنسـيني أزمة نقص 
الوقود يف املحطات بسـبب إرضاب نظمه عمال 
املصفـاة التابعـة لرشكـة ”توتال“ الفرنسـية، 
فيما دعـا الرئيس إيمانويـل ماكرون املواطنني 
الفرنسيني إىل ”الهدوء“ والتحيل بـ“املسؤولية“ 

من أجل وضع حد لألزمة.
”ال للهلع“.. هذا ما قاله إيمانويل ماكرون حيال 
أزمة الوقود التي تطال محطات فرنسية عديدة 
بسـبب إرضاب عمـال مصفاة رشكـة ”توتال“ 
النفطية داعيا الفرنسيني إىل التحيل بـ“ الهدوء“ 
إزاء هذه املشـكلة التي ظهرت يف بعض املناطق 
الفرنسية. كما دعا ماكرون أيضا عمال مصفاة 
رشكـة ”توتال“ بالتحـيل بـ“املسـؤولية“ رغم 

”مطالبهم املرشوعة املتعلقة برفع األجور“.
وقـال ماكرون خالل الندوة الصحفية الختامية 
لقمة بـراغ: ”أتفهـم القلق الذي ينتـاب العديد 
مـن مواطنينا بخصوص نقص الوقود. أريد من 
هنا أن أبعث رسـال أدعو فيهـا إىل الحفاظ عىل 
الهدوء والتحيل باملسؤولية. كل املطالب املتعلقة 
باألجور مرشوعة لكن ال ينبغي أن تمنع اآلخرين 

من العيش أو من التنقل“.
هـذا، وأدى الرصاع االجتماعي، الذي انطلق منذ 
أسـبوع، إىل نقـص حـاد يف الوقـود يف املحطات 
التابعـة لرشكة ”توتال“ النفطية. فعىل سـبيل 
املثال، توقفـت مصفاة مدينة لوهافر (شـمال 
غرب فرنسـا) والتي تعتـرب من بني أكرب مصايف 
رشكة ”توتال“ عن العمـل إثر نداء إىل اإلرضاب 
دعت إليـه نقابة ”الكونفدرالية العامة للعمال“ 

التي تطالب برفع أجور موظفي القطاع. مواقع 
أخرى يف فرنسـا وتابعة لنفـس الرشكة أوقفت 
عملها ودخلت يف إرضاب. اليشء ذاته بالنسـبة 
للمصفـاة التابعة للرشكة األمريكية ”إكسـون 

موبيل“.
مـن جهتـه، أكد كليمـون بون، الوزيـر املنتدب 
للمواصـالت أن ”الحكومـة يف اتصال مع رشكة 
توتـال لرتتيـب وتسـهيل الحوار بـني املرضبني 
غرغـوار،  أوليفيـا  أمـا  الرشكـة“.  ومسـؤويل 
الوزيرة املنتدبـة واملكلفة بالـرشكات الصغرية 
واملتوسـطة فأضافت يف ترصيح لقناة ”فرانس 
أنفو“ الفرنسية أننا (تقصد الحكومة) ”ننتظر 
من الـرشكات أن تبذل جهودا باتجاه املوظفني، 
ال سيما تلك التي حققت أرباحا، كما ندعوها إىل 
األخذ بعني االعتبار مطالب العمال والتي تتعلق 
برفع مسـتوى األجور“. لكن أوليفيا غرغوار لم 
تذكر اسـم رشكـة ”توتال“ التـي حققت 10.6 
مليـار دوالر من األرباح يف السـدايس األول لعام 

.2022
وإلنهاء األزمة، قررت الحكومة بشكل استثنائي 
السماح للشاحنات التي تقل الوقود بالتنقل من 
أجـل ”تزويد بعـض املحطات بالوقود“ حسـب 

كليمون بون.
”توتـال“  رشكـة  بموظفـي  يتعلـق  وفيمـا 
الـذي شـل  إىل اإلرضاب  الفرنسـية، فإضافـة 
غـرب  (شـمال  نورمانـدي  منطقـة  مصفـاة 
فرنسـا)، فلقـد توقـف أيضـا عمال مسـتودع 
الوقود املتواجد يف منطقة ”فالندر“ قرب مدينة 
دانكرك الشـمالية عن العمل، وكذلك يف املصفاة 

املتواجـدة قرب مارسـيليا بمنطقـة ”بوش دي 
رون“ ويف مقاطعـة ”غـران بويـه“ يف منطقـة 
(سـان إي مارن). األمر الـذي حال دون خروج 
كميات كبرية من الوقود من هذه املسـتودعات 

وفق الكونفدرالية العامة للعمال.
أمـا يف مصفـاة ”فايـزن“ الواقعـة يف منطقـة 
”رون“ قرب مدينة ليون وسط فرنسا، فالتعبئة 
كانـت أقل أهمية (ما بـني 10 إىل 30 باملائة من 
العمـال املرضبـني) لكنهـا (التعبئـة) تركـزت 
عىل مستوى املصلحة االسـرتاتيجية التي تهتم 
بتصدير وإرسـال الوقـود إىل املحطـات. فوفق 
بيدرو ألفانسو من الكونفدرالية العامة للعمال 
مـا بني ”80 إىل 100 باملائة من املوظفني يف هذه 

املصلحة توقفوا عن العمل“.
وغالبـا مـا تتسـبب حـركات اإلرضاب هـذه يف 
نقـص كبـري يف الوقـود عىل مسـتوى املحطات 
املخصصـة لذلـك. لكن رشكة توتال ترى سـببا 
آخـر يف ذلك، وهـو النجاح الكبـري الذي حققته 
سياسـة تخفيض أسـعار الوقود بـ20 سـنتيم 
الذي اعتمدته الرشكة منذ بداية شهر سبتمرب/

أيلـول املـايض بالتزامن مـع قرار آخـر اتخذته 
الحكومـة واملتعلـق بتخفيض سـعر لرت الوقود 
بــ30 سـنتيم. كل هذه املسـاعدات قـد تكون 
ربما سـاهمت يف أزمة الوقـود يف اعتقاد رشكة 

”توتال“.
وتديـر رشكـة ”توتـال“ حـوايل ثلـث محطات 
الوقود املتواجدة يف فرنسـا، فيمـا تعاني حوايل 
15 باملائـة مـن املحطـات من نقـص يف الوقود 

بمختلف أنواعه، وفق التقديرات.

مـن جهـة أخـرى، وبسـبب الترصف السـلبي 
لبعض السائقني ومالك السيارات والشاحنات، 
قـررت الحكومة منـع رشاء الوقـود يف األوعية 
السـوائل، خاصـة يف  البالسـتيكية وحاويـات 
منطقـة ”يل هـوت دو فرانـس“ حيث شـهدت 
محطات بيـع الوقـود إقباال كبـريا وغري عادي 

للزبائن.
ويف خطـوة لتهدئـة الوضـع وتخفيفـه، قررت 
الحكومـة اسـتخدام مـا يسـمى  بـ“املخزون 
االسـرتاتيجي“ التابع للدولـة يف بعض املناطق 

التي تعاني أكثر من نقص مادة الوقود.
وطالبت الكونفدرالية العامة للعمال الفرنسيني 
رفع مسـتوى األجور بـ10 باملائـة خالل العام 
2022 (7 باملائة بسـبب التضخم و3 باملائة من 
أجل تقاسـم الثروة). لكن إدارة رشكة ”توتال“ 
ردت بأنها رفعت الرواتب بنسـبة 3,5 باملائة يف 
2022، مضيفـة أن ”لقاء آخر سـيربمج يف 15 
نوفمرب/ترشين الثاني املقبل سيكون مخصصا 

ملسألة األجور يف 2023“.
وانتقـد النقابـي بيدرو ألفانسـو ”السـكوت 
التام“ الذي أظهرته إدارة رشكة ”توتال“ التي 
”ترفـض العمل مـن أجل تحسـني األوضاع“، 
حسبه. وأنهى: ”إذا تعلق األمر بالصمود لغاية 
15 نوفمرب/ترشيـن الثانـي، فـال يوجد هناك 
مشـكلة“، موضحا أن املرضبني ”سيعتمدون 
عـىل صنـدوق تضماني تـم إنشـاؤه من أجل 
تعويـض الخسـائر املاليـة التـي قـد تواجـه 
العمال بسـبب عـدم تقاضيهم األجـور ألنهم 

مرضبون“
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اعالن
اىل الرشيك (حسن ريسان خشاش) اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت إقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (غالب رهيف جبار) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/٨٤١٩٧) 
املقاطعة ٤ (حـي النداء) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

اعالن
اىل الرشيـك (جـواد كاظم مزهـر) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصـدار إجازة البناء للرشيك (رزاق 
زغـري محـي) للقطعة املرقمـة (٥٤٣٣٢) 
يف النجـف حـي النـداء مقاطعـة    خـالل 
عرشة أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضوره.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل                                   العدد:٢٤٠٨

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ناحية القادسية      التاريخ:٢٠٢٢/١٠/٥

م/ إعالن
قـدم طالـب حجة الوفاة (زينـب منهل عبد نور) طلبـا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اسـتصدار حجة وفاة بحق املدعو (رسـول عماد طراد) قررت 
املحكمـة تبليغك يف الصحف املحلية فعليـك الحضور امامها خالل عرشة 
أيـام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه يتـم النظر بالطلب وفق القانون... 

مع فائق التقدير
القايض 
حسن جواد الحبيب

اعالن
اىل الرشيـك (جـواد كاظم مزهـر) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
إقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيـكك (رزاق زغري 
محـي) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٥٤٣٣٢) املقاطعة (حي النداء) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاهـا خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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بغداد/الزوراء:
حـذرت وزارة البيئة من تحول محطات 
أمطـار محافظة بغـداد إىل مجار ترمى 
مخلفاتها يف نهـر دجلة وتأثري ذلك عىل 
امليـاه الصالحة للرشب، وفيما أشـارت 
إىل الحاجة إلنشـاء بنيـة تحتية جديدة 
للرصف الصحي، أكـدت دعم الحكومة 

لتنفيذها.
وقال مدير عام الدائرة الفنية يف الوزارة 
عيـىس الفياض يف ترصيـح صحفي إن 
«أغلب مياه الـرصف الصحي يف العراق 
ترمـى يف النهـر مـن دون معالجـة، أو 
تعالج دون املسـتوى املطلوب ما يسبب 
تلوثـا مـع شـح امليـاه وأمراضـا مثل 

الكولريا وغريها».
وأضـاف، أن «الدائرة ناقشـت موضوع 

تلوث املياه مع رئاسـة الـوزراء وأكدت 
دعمها  ملعالجة ميـاه الرصف الصحي 
قبـل طرحهـا للنهـر ويبقـى املوضوع 
بحاجـة لبنيـة تحتيـة شـاملة وهو ما 
أكـدت الحكومـة دعمه وهنالـك لجان 
تتابع املوضوع ضمن مشـاريع قصرية 

وبعيدة األمد».
وتابع أن «الطاقة االسـتيعابية ملحطات 
األمطـار يف بغداد تـرتاوح ما بني ٣ اىل ٤ 
ماليني نسـمة، بينمـا يف الواقـع هنالك 
نحو ٨ ماليني، ما جعل محطات األمطار 
تتحول إىل مجار للرصف الصحي بسبب 
الضغـط الكبـري وترمـى مخلفاتهـا يف 
النهر مـن دون معالجة وبعضها قريب 
مـن مآخـذ مياه الـرشب مـا يمكن أن 

يتسبب بالتلوث».

بغداد/الزوراء:
أكـد الخبري يف مجال حقوق اإلنسـان فاضـل الغراوي، امس السـبت، أن األطفال يف 
العراق يتعرضون بشكل يومي اىل «التنمر الرقمي» و»التمييز» يف اخطر انتهاك يهدد 
حقوقهم. وقال يف ترصيح صحفي، إن «مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
دعا يف قرار له الدول إىل اتخاذ جميع التدابري املناسبة ملنع وحماية األطفال من جميع 
أشـكال التمييز والعنف، بما يف ذلك يف السياقات الرقمية، وإلنشاء هيئات ذات موارد 
جيدة ومسـؤولة عن منع ومكافحـة ومعالجة اآلثار السـلبية للتنمر عرب اإلنرتنت، 
مـن بني تدابري أخـرى». واضاف الغـراوي ان «الطفولـة يف العراق تعيـش تحديات 
وانتهاكات عديدة بارتفاع معدالت التسـول والترسب من املدارس والعمالة واالتجار 
بهم ومازال آالف األطفال يف املخيمات». وطالب الغراوي، الحكومة والربملان العراقي 
«باتخـاذ إجراءات عاجلة ملكافحـة التنمر الرقمي املوجه لألطفـال وترشيع قانون 
حمايـة الطفل ووضع عقوبات رادعة فيه للجهات واألفـراد الذين يقومون بالتنمر 
ضد االطفال»، داعيا إىل  «إنشـاء لجنة ترتبط برئاسة الوزراء لوضع سياسة وطنية 

ملكافحة التنمر الرقمي».

بغداد/الزوراء:

أكـد مركز إنعـاش األهـوار يف ذي قاروجود ٣ 

عوامل تساعد عىل بقاء سكانها يف مناطقهم، 

مشرية إىل أن اثنني منها تحقق، وهناك حاجة 

لتدخل وزارة الزراعة لتحقيق عامل ثالث مهم 

عىل صلة بحياة الجاموس.

وقال مديـر املركز التابع لـوزارة املوارد املائية 

عدنـان عبد الله يف ترصيح صحفي إن «عوامل 

التغيري املناخي اثرت كثرياً عىل العراق وتسببت 

مع شـحة املياة بجفاف مساحات». وأضاف، 

أن «العراق يمر بشـحة مياه وأمطار للموسم 

الرابع عىل التوايل، فمنذ ٢٠١٩ لم تحدث أمطار 

تمكننـا من إعـادة إغمـار األهـوار، ومالكات 

وزارة املـوارد املائيـة تواصل العمـل عىل مدار 

الساعة لتمكني املسالك املائية من إيصال املياه 

لألهوار ومربي الجاموس». وتابع  أن «املالكات 

قامت كذلك بكري مغذيات األنهر املتفرعة من 

نهر الفرات يف هور الحمار واألهوار الوسـطى 

لضمـان اسـتمرار تدفقهـا بقـاء السـكان يف 

األهوار، لكن املشـكلة األعقد هي غالء األعالف 

الخاصة بالجاموس، إذ أنها تشـكل عقدة أكرب 

تتطلب توفري الدعم مـن وزارة الزراعة وكذلك 

تقديم الخدمات البيطرية بشـكل مسـتمر ألن 

حل هذا املوضوع سـبب يعزز بقاء السـكان». 

ولفـت إىل أن «هناك عامالً ثالثـًا إيجابياً يدعم 

اسـتقرار السـكان تمثل بنجـاح وزارة املوارد 

بتخفيض نسـبة األمالح اىل النصف ما يسمح 

بعـودة الحيـاة املائيـة بعـد تحويلهـا مبازل 

النجـف والديوانية والسـماوة إىل املصب العام 

عن طريق مبزل الفرات الرشقي».

äaÏÁ˛a@Êbÿé@ıb‘i@Û‹«@aá«bé@µ‡Ëfl@µ‹flb«@’‘•@Â«@—ìÿÌ@äb”@à@ïb»„a

دهوك/الزوراء:

قصفت الطائرات الرتكية، امس السـبت، مناطق مختلفة 

وقرى تابعة لقضاء زاخو يف دهوك.

واقدمـت الطائـرات الرتكيـة عىل قصف مناطـق مختلفة 

وقرى تابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك»، مبيناً أنه «لم 

تعرف اىل االن وقوع أي خسائر مادية او برشية».

ويف وقـت سـابق من امـس  السـبت، افاد مصـدر امني، 

بقصـف املدفعيـة الرتكية عىل قريـة برخ بناحيـة دركار 

شمال قضاء زاخو يف دهوك.

قال املصدر، إن «قصفاً تركياً اسـتهدف قرية برخ بناحية 

دركار شمال قضاء زاخو يف محافظة دهوك».

وأضـاف أن «الجيش الرتكي وعـرب املدفعية قصف محيط 

قرية برخ واستخدم اسلحة خفيفة واشتبك مع مسلحني 

باإلضافـة للقصف، والحق أرضاراً كبرية واشـعال النريان 

بمزارع أهايل القرية».
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بغداد/الزوراء:
مكافحـة  مديريـة  أعلنـت 
أجرام بغداد، امس السـبت، 
القـاء القبـض عىل صاحب 
صريفة باع عملة مزيفة اىل 
املواطنـني بـدون علمهم يف 

العاصمة.
وذكرت املديرية يف بيان ورد 
لـ «الـزوراء»، أنـه «بعد أن 
اسـتخربت مفارزنـا حـول 
صاحـب  شـخص  وجـود 
صريفة يقوم برتويج العملة 
املزيفة من فئة (١٠٠) دوالر 
للموطنني  امريكي وبيعهـا 
الحبيبيـة  منطقـة  ضمـن 
رشق بغـداد، عـىل الفور تم 
تشـكيل فريق عمل ملتابعة 

الحالة».
التحـري  «بعـد  وأضافـت: 
تـم  املعلومـات  وجمـع 
التوصـل إىل املتهـم ونصب 

كمني محكم والقبض عليه 
بالجرم املشهود، حيث كان 
يـروم بيـع ( ١٨ ألف و٥٠٠ 
اىل  أمريكـي) مزيـف  دوالر 
أحد املواطنـني دون علمه»، 

مبينـة ان «املتهـم أعـرتف 
برصاحة عـن قيامـه ببيع 

العملة املزيفة».
وأشـار البيان اىل أن «املتهم 
تم تدويـن أقواله باالعرتاف 

وقـرر  وقضائيـا  ابتدائيـا 
توقيفـه  التحقيـق  قـايض 
وفق أحـكام املادتني ٢٩٨ ، 
٢٨٩ مـن قانـون العقوبات 

لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 

امس السـبت، تنفيـذ خمس 

عمليَّـات ضبٍط لحـاالت هدٍر 

العام ورشـوٍة  وإرضاٍر باملال 

يف عدٍد من الدوائر يف ُمحافظة 

النجف.

التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 

لــ  ورد  بيـان  يف  بالهيئـة 

«الزوراء»، أنَّ «مالكات مكتب 

تحقيـق النجف رصـدت هدراً 

للمال العـام يف دائرة عقارات 

لعـدم  املُحافظـة؛  يف  الدولـة 

اتِّخـاذ اإلجـراءات القانونيَّـة 

املُناسبة بحقِّ مستأجر قطعة 

أرٍض ُمشـيَّدٍة عليهـا محطة 

وقود؛ المتناعـه عن دفع بدل 

تـه عـن  اإليجـار املُرتتِّـب بذمَّ

ثالث سنواٍت، الفتًة إىل أنَّ بدل 

اإليجار بلغ (٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليون ديناٍر».

«تـمَّ  إنـه  الدائـرة  وأضافـت 

الكشف عن حصول إرضار يف 

املال العـام؛ نتيجة قيام دائرة 

الفرز  الكوفة بإجـراء  بلديَّـة 

واإلعـالن وبيـع (١٦) قطعة 

وفـق  للبلديَّـة  عائـدٍة  أرٍض 

أحكام املادة (٢٥) من قانون 

الدولة؛  أمـوال  بيـع وإيجـار 

بالرغم من وجود إعماٍم صادٍر 

عن املحكمة االتحاديَّـة العليا 

ُيشـرُي إىل إيقـاف عمليَّـة بيع 

األرايض وفق املادة أعاله».

«مـالكات  أنَّ  وأوضحـت 

عمليَّـٍة  يف  نـت،  تمكَّ املكتـب 

فني  ثالثـٍة، مـن ضبـط ُموظَّ

اثنـني يف دائرة رضيبة الكوفة 

ـن)  ُمخمِّ ومعـاون  ـق  (ُمدقِّ

مـن  تسـلُّمهما رشـوًة  بعـد 

أحـد املُراجعني؛ لقـاء تنظيم 

ٍة وتقليل مبلغ  كتاب براءة ذمَّ

، األمـر  التحاسـب الرضيبـيِّ

الـذي ُيـؤدِّي إىل إلحاق الرضر 

باملال العام».

فـإن  البيـان،  وبحسـب 

«املـالكات، التـي انتقلـت إىل 

ُمديريَّة الجـوازات يف الكوفة، 

في  نت من ضبط أحد ُموظَّ تمكَّ

املُديريَّـة، إضافًة إىل شـخٍص 

آخـر، بالجـرم املشـهود أثناء 

تسـلُّمهما مبلـغ رشـوٍة من 

املُواطنني مقابل تسليمه  أحد 

الجواز العائد له».

يف العمليَّـة الخامسـة، بيَّـنت 

الدائرة أنَّه «تمَّ ضبط األوليَّات 

ـة بصيانـة كابسـات  الخاصَّ

بلديَّـة  ُمديريَّـة  يف  النفايـات 

النجـف، ُمبيِّنـًة وجـود (١٩) 

املنشأ  كابسة نفايات روسيَّة 

فـة عـن العمل لـم تقم  ُمتوقِّ

املُديريَّـة بصيانتهـا أو بيعها 

بموجـب ُمزايدٍة علنيَّـٍة وفق 

القانون، عىل الرغم من مرور 

ا  فـرتٍة طويلـٍة عىل ذلـك؛ ممَّ

ُيعرِّضها إىل االندثار».

بغداد/الزوراء:
قـررت الحكومة األملانية تمديد مهمـة القوات األملانية 
يف العـراق، والعاملة ضمن قـوات حلف الناتو للتصدي 

لتنظيم داعش، ملدة عام إضايف.
وسـيصوت الربملـان األملانـي يـوم (٢١ ترشيـن األول 
٢٠٢٢) عـىل القرار الذي ينص عـىل تمديد مهمة هذه 
القـوات لغاية ترشين األول ٢٠٢٣، ومن «املرجح جداً» 

أن يوافق عليه.
ولدى أملانيا ٥٠٠ مستشـار عسـكري يف العراق وإقليم 

كردسـتان، ولـن يسـمح بتواجد عـدد أكرب مـن ذلك، 
بحسب قرارات الحكومة األملانية.

وبحسـب وزارة البيشمركة، فإن املستشـارين األملان 
قامـوا خالل الفرتة املاضية، بأعمـال «مهمة ومؤثرة» 
لرفع مسـتوى القدرات العسـكرية وتطوير الخدمات 

الطبية للبيشمركة.
كما قدمت أملانيا مسـاعدات كبرية لقوات البيشمركة 
خالل الحرب ضد داعش منذ عام ٢٠١٤، وخصوصاً يف 
مجال توفري األسـلحة واألعتدة، أبرزها توفري صاروخ 

ميالن للـدروع، الـذي اسـتخدمته قوات البيشـمركة 
لتدمري مدرعات داعش.

ومنـذ عـام ٢٠٢٠، تسـاهم أملانيـا يف توفـري املراقبـة 
الجويـة وجمـع املعلومـات، يف إطار الناتو، ملسـاعدة 

قوات البيشمركة والقوات العراقية.
وتعد أملانيا التي تملك أكرب اقتصاد يف أوروبا، من الدول 
التي لديها أكرب اإلسـهامات السياسـية، الدبلوماسية 
والتجارية، لدعم العراق وإقليم كردستان، حيث فتحت 

يف عام ٢٠٠٩ قنصلية عامة يف أربيل.



بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امـس السـبت، عـن ارتفاع 
صـادرات العـراق النفطيـة اىل امريـكا اىل 275 الـف برميـل يوميا خالل 

األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة من النفط الخام خالل االسـبوع املايض مـن ثماني دول بلغت 
5.220 ماليـني برميل يوميا منخفضة بمقدار 390 ألف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.610 ماليني برميل يوميا“.
وأضافـت أن ”صادرات العـراق النفطيـة ألمريكا بلغت معـدل 275 ألف 
برميل يوميا األسبوع املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه الذي بلغت 

فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 202 الف برميل يوميا.
كما أشـارت اإلدارة إىل أن ”اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املـايض جاءت من كندا و بمعـدل بلغ 3.298 ماليني برميـل يومياً، تلتها 
املكسـيك بمعدل 539 الـف برميل يوميـاً، وبلغت االيـرادات النفطية من 
السـعودية بمعدل 398 الف برميل يومياً، ومن ثـم كولومبيا بمعدل 360 

الف برميل يومياً“.
ووفقـاً لإلدارة، فـإن كمية االسـتريادات األمريكية من النفـط الخام من 
االكـوادور بلغت بمعدل 203 آالف برميل يومياً، ومن الربازيل بمعدل 104 
آالف برميل يوميا ومن ليبيا بمعدل 43 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد 

أي كمية من روسيا او نيجرييا.

بغداد/ الزوراء:
أكد مقرر اللجنة املالية النيابية السـابق، احمد الصفار، امس السـبت، أن 
مـا يدخل إىل خزينة الدولة من الرضائب ال يتجاوز 10 يف املئة من عمليات 
التحصيـل، مبينـا أن النسـبة الحقيقيـة فتدخـل ضمن جوانـب التهرب 

الرضيبي وجيوب أخرى خارج خزينة الدولة. 
وقـال الصفار يف حـوار اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”النظـام الرضيبي 
العراقي قديم وال ينسجم مع املتغريات االقتصادية واإلدارية واالجتماعية، 
ويحتاج البلد إىل إصالح رضيبي شـامل، وخطط كفيلة بمعالجة الفسـاد 

الكبري املسترشي يف مفاصل هذه املؤسسة“. 
وأضـاف أن ”العـراق ما زال يعمل بقانون رضيبة الدخل رقم 113 لسـنة 
1982، وهـذا القانـون قديم جداً ويحتاج إىل تغيري شـامل“، مشـدداً عىل 
”أهميـة تغيـري شـكل إدارة هيئة الرضائـب من خالل كـوادر تعمل وفق 
تقنيـات وأنظمـة حديثـة ومتطـورة للقضـاء عـىل الفسـاد واالتفاقات 

املشبوهة.
وكشف الصفار عن أن ”ما يدخل إىل خزينة الدولة من الرضائب ال يتجاوز 
10 يف املائـة من عمليـات التحصيل، أما النسـبة الحقيقية فتدخل ضمن 

جوانب التهرب الرضيبي وجيوب أخرى خارج خزينة الدولة“.
مطالبـاً هيئة النزاهة والجهات الرقابية املعنية بـ“التحقيق للكشـف عن 
عمليات الفسـاد والهدر التي طاولت عمل هيئة الرضائب طوال السنوات 

املاضية“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي 349 الف دينار، وسـعر الـرشاء 345 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 354 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا أيضاً عند 319 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 315 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 330 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا ايضا حيث بلغ سـعر بيع 
املثقال ذهب عيار 24 بـ 405 آالف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب مثقال ذهب 
عيـار 21 بـ 360 الف دينار، وبلغ سـعر مثقال ذهب عيـار 18 بـ 305 آالف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراق بشـكل طفيف، 

امس السبت، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر: إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا صباح 
امـس 148025 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االسـعار 

ليوم الخميس املايض 148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل 

الرسمية فيها.

 بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة االستثمار النيابية، امس السبت، طرحها قانون استثمار التعدين، 

مؤكدة متابعتها الجدية لكل قوانينها.
وقال نائب رئيس اللجنة، حسـني السـعربي، يف ترصيح صحفي: إن ”اللجنة 
جادة بطرح ملف استثمار املشـاريع السكنية االستثمارية، ولدينا معلومات 
كاملة عنه“.وأضاف: ”تم وضع آلية عمل مع رئيسـة هيئة االسـتثمار سهى 

النجار ملتابعة ومعالجة هذا امللف“.
وأشـار اىل ان ”اللجنة طرحـت اول قوانينها وهي اسـتثمار التعدين، وهنالك 

جدية ملتابعة كل القوانني االستثمارية“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنـة الطاقـة النيابية، امس السـبت، عن توجـه لخفض أجور 

جباية الكهرباء والسيطرة عىل الضائعات.
وقـال عضو لجنة الطاقـة النيابية، داخـل رايض، يف ترصيح صحفي: إن 
هنالـك توجهاً لدى لجنـة الطاقة النيابية بخفض أجـور جباية الكهرباء 
وااللتـزام بالدفـع واالسـتهالك املقنـن بالعـدادات الذكية للسـيطرة عىل 
الضائعات.وأشـار اىل: أن اللجنـة سـتخرج كذلك برأي رسـمي عن الربط 
مـع األردن والخليج بعد اجتماعها املقرر انعقاده اليوم األحد واستشـارة 
املختصـني بالنقل والتوزيع.وأضاف: أن االجتماع سـيناقش أيضاً فقرات 
قانـون الكهربـاء وإمكانية إجـراء التعديـالت عليه بالتعـاون مع وزارة 
الكهربـاء واللجنـة القانونيـة النيابيـة. مشـرياً اىل: أن الوقـت الحايل هو 
األنسـب إلجراء التعديالت عىل بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة 
صالحيـات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكرب.وعن ملف الغاز، 
أكـد رايض: هنالك خطة اسـرتاتيجية لـوزارة النفط يف عمليـة عزل الغاز 
املصاحـب وإنتاجه من الحقول املوجودة يف جنـوب وغرب البالد.واكد: أن 
توجه توسـيع محطات الطاقة النظيفة أمر مسـتمر، وقد أبرمت الوزارة 

أكثر من عقد مع الرشكات ذات االختصاص. 

بغداد / الزوراء :
وقعت مؤسسـة االسكان التعاونية 
ورشكـة  العـراق  فيتـاس   CHF
بروباركـو الفرنسـية عقـد رشاكة 
عمـل يف العاصمة بغـداد، بحضور 
السـفري الفرنـيس ايريك شـوفاليه 
الفرنسـية للتنمية  الوكالة  وممثيل 
الدوليـة ، واملديرة االقليمية للتنمية 

/AFD/ كاثرين بونود.
التعـاون  هـذا  ان  مصـدر  وقـال 
يهـدف اىل تقديم الدعم ملؤسسـات 
التمويل االصغر التي تسعى بدورها 
وتحسـني  االقتصـادي  للتطويـر 
املسـتوى املعايش للطبقات الفقرية 

يف املجتمع.
 CHF Vitas وقـد اطلقت مؤسسـة
العراق ” مؤسسـة التمويل االصغر 
-Propa و  ،” البـالد   يف   الرائـدة 

co وهـي رشكـة تابعـة ملجموعـة 
AFDاملسـؤولة عن تمويـل القطاع 
الخاص ، خطة ضمان جديدة لدعم 
تمويل الـرشكات العراقية الصغرية 

واملتوسطة. 
وسيسـمح التمويـل املخطـط 3.5 
مليـون يورو لرشكـة Vitas العراق 
بزيادة انشـطتها يف ظل قوة الطلب 

عىل املزيد من الفرص االقتصادية. 
الفرنـيس  السـفري  اكـد  بـدوره، 
ايريك شوفاليه اسـتعداد الحكومة 
الفرنسية لدعم التنويع االقتصادي. 
وقـال ان ” ازدهار القطاع املايل هو 
املفتـاح السـرتاتيجية االصالحـات 
يف الورقـة البيضـاء العراقية، حيث 
الفرنسـية  يتزايد دعم املؤسسـات 

للقطاع املايل العراقي .
االقليمـي  املديـر  قالـت  بدورهـا، 
للوكالـة الفرنسـية للتنمية الدولية 
مجموعـة  ان  بونـود:  كاثريـن 
AFD تدعـم ايضا فيتـاس يف لبنان 

وفلسـطني وتتطلع لزيـادة دعمها 
لفيتاس العراق.

من جانبه ، اوضح مدير التسـويق 
التجاري ملؤسسة االسكان التعاوني 
محمد جـواد: ان الضمان سـيمنح 
CHF Vitas العراق الدعم االسـايس 
لتوسـيع عملياتها يف العراق لخدمة 

الرشكات الصغرية واملتوسطة .
واضاف ان ” هـذه خطوة اخرى اىل 
االمـام يف دعم العائـالت والرشكات 
الصغـرية ومنحها امكانية الوصول 
املايل ، وخلق املزيد من فرص العمل 

وتحسني    مستوى معيشتهم“.

 بغداد/ الزوراء:
واالهـوار  الزراعـة  لجنـة  أوضحـت 
النيابية، امس السـبت، بشـأن الخطة 
الزراعيـة الشـتوية يف ظل شـح املياه. 
مـن جانـب متصل، كشـف مسـؤول 
حكومـي، امس، عن فقـدان محافظة 
دياىل نحو 10 االف دونم من بساتينها 

الزراعية بسبب عمليات التجريف. 
وقـال عضـو لجنـة الزراعـة واالهوار 
ترصيـح  يف  مخيـف،  ثائـر  النيابيـة، 
صحفـي: إنـه ”فيمـا يخـص الخطة 
الزراعيـة الشـتوية، وتقليصها اىل حد 
القسـاوة فـان االمر تحصيـل حاصل 
نظـرا للشـحة املائيـة التي يشـهدها 
توجهـا  ان ”هنـاك  العراق“.وأضـاف 
ملفاتحة أصحـاب الشـأن لبحث ملف 
املياه“، مشـرياً إىل ان ”اللجنة سـتقدم 
مقرتحاتهـا بهـذا املجـال لتتمكن من 
تخفيـف عـبء االزمـة التـي سـتؤثر 
عىل الوضـع االجتماعـي واالقتصادي 
والسـيايس حتى“.من جانـب متصل، 

امـس  حكومـي،  مسـؤول  كشـف 
السـبت، عـن فقـدان محافظـة دياىل 

10 االف دونـم مـن بسـاتينها  نحـو 
الزراعيـة بسـبب عمليـات التجريف. 

وقال قائمقام قضاء بعقوبة، عبدالله 
الحيايل، يف حديث صحفي: ان ”تجريف 

االرايض الزراعيـة بلغ مسـتويات غري 
مسـبوقة بعد 2003 خاصة مع تنامي 
ازمة السـكن الخانقة سواء يف بعقوبة 
او بقيـة مدن دياىل، مـا ادى اىل فقدان 
مـن 10-7 االف دونم من البسـاتني يف 
بعقوبـة وبقيـة النواحـي والحصيلة 

تكون اكرب يف مناطق املحافظة“.
واضاف ان ”مواجهة مافيات االرايض 
الزراعية وانقاذ مئات الدونمات خالل 
ايجابيـة يف  نتائـج  لـه  2022 كانـت 
ايقاف معـدالت التجريف بنسـبة هي 
االعـىل منـذ 19 سنة“.وأشـار الحيايل 
اىل ان ”ازمـة السـكن تبقـى مصـدر 
قلق حقيقي خاصـة يف ظل محدودية 
االرايض املتوفـرة لتوزيعهـا لألهايل ما 
يجعل البعـض مضطرا لرشاء االرايض 
الزراعيـة والبنـاء ”.وعانـت دياىل من 
ازمـة تجريـف االرايض بنسـب عالية 
جدا بعد 2003 وبسـببها فقدت االالف 
واالرايض  للبسـاتني  الدونمـات  مـن 

الزراعية.

بغداد/ الزوراء:
 انتقـد خبري مختص اآلليـة التي تعمل عليهـا الحكومة العراقية 
لحل أزمة السـكن، سـواء عرب منـح القـروض للمواطنني، أو عن 
طريق مشـاريع اإلسـكان املحدودة، فيما أكـد عىل رضورة وضع 
دراسة شـاملة للعمل عىل بناء مشاريع إسكان وفق رؤية حديثة 
متطورة، تسّهل عىل املواطن البسيط وذوي الدخل املحدود اللجوء 

إليها.
وقـال الباحث االقتصادي، أحمد عيد، يف رصيح صحفي: إن ”أزمة 
السكن يف العراق تضاف إىل املشاكل الكبرية التي يواجهها املواطن 
العراقـي، وما تقدمه الدولة للمواطن اليوم، ال يرتقي بأن يسـمى 

حالً ملشاكله“.
وأضـاف عيد ”ألن القروض املقدمة من املرصف العقاري أو ضمن 
ما يسـمى مبـادرة صندوق اإلسـكان، بمنح قروض بـدون فوائد 
لرشاء أو بناء وحدات سـكنية، تجعـل املواطن أو املوظف يف حرج 
شديد، نتيجة ملا يرتتب عليه من دفع شهري لألقساط يفوق قدرته 

عىل السداد، مما دفع الكثريين إىل عدم التوجه إىل االقرتاض“.
وتابع أن ”مشـاريع اإلسـكان املحدودة املعمول بها يف العراق، لم 
يسـتفد منها املواطن البسـيط أو أصحـاب الدخل املحـدود، إنما 
املسـتفيدون هـم املتنفـذون وأصحـاب رؤوس األمـوال، أو ممن 

يمتلكون دخالً وعائداً مالياً مرتفعاً“.
وأكـد الباحـث االقتصـادي أن ”العـراق اليوم بحاجـة إىل مليوني 
وحدة سـكنية للوصول إىل نقطة تكافؤ فرص اإلسـكان والقضاء 
عىل العشـوائيات، وللحد من أزمة السكن يف العراق البد من وضع 
دراسة شـاملة للعمل عىل بناء مشاريع إسكان وفق رؤية حديثة 
متطورة، تسّهل عىل املواطن البسيط وذوي الدخل املحدود اللجوء 

إليها“.
ويحتـاج العراق إىل نحـو 1,500,000 ألف وحدة سـكنية بصورة 
عاجلة للوصول إىل نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ يف فرص 
االسكان والقضاء عىل العشوائيات، بحسب آخر إحصائية لوزارة 

التخطيط.
وكانت الحكومة العراقية طرحت قبل نحو عام، مرشوع ”داري“ 
يف محاولـة لحـل أزمـة السـكن املتفاقمـة، وتقـدم عـرب املنصة 
االلكرتونيـة نحو ثالثة ماليني مواطـن للحصول عىل قطعة أرض 
ستكون غالبا يف أطراف املدن، إلنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة 

إىل بنى تحتية وأسواق أعمال.
يذكـر أن العـراق يعاني من أزمة سـكن خانقة نظـراً لتزايد عدد 
سـكانه قياساً بعدد املجمعات السـكنية، عالوة عىل عجز املواطن 
ذي الدخل املحدود عن بناء وحدة سـكنية خاصة به بسـبب غالء 

األرايض واملواد اإلنشائية.

www.alzawraapaper.com5 أسواق

—Ìãvn€a@kjèi@bË‰Ómbèi@Âfl@&ÎÜ@“¸e@10@á‘–m@∂bÌÜ

Ò7Ãó€a@…Ìäbìæa@·«á€

ÍbÓæa@|í@›√@¿@ÚÌÏnì€a@ÚÓ«aäç€a@Ú�©a@Êdìi@|öÏm@ÚÓibÓ‰€a@Ú«aäç€a

@fiÏ‹®a@á‘n‰Ì@òn¨
@áz‹€@by6‘fl@‚á‘ÌÎ@ÚÓflÏÿ®a
á‹j€a@¿@Âÿè€a@Úflåc@Âfl

@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@ b–mäa
 Ïjéc@fi˝Ç@bÿÌãflc@∂g

@¸@kˆaãõ€a@Âfl@Ú‰ÌçÉ‹€@›ÇáÌ@bfl@Zäb–ó€a
›Óózn€a@Âfl %@10@åÎbvnÌ

@¿@b»uaãm@›vèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa
ÚÀbó€a@fib´

@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@äb»éc@ b–mäa
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@ÂÌá»n€a@äb‡rnéa@b‰yã†@ZÚÓibÓ„@Ú‰ß
µ„aÏ‘‹€@ÚÌáu@Ú»ibnfl@⁄b‰ÁÎ

@ÚÌbju@äÏuc@ùÓ–Én€@pb◊ã•
pb»ˆbõ€a@Û‹«@Òã�Óè€aÎ@ıbiãËÿ€a @CHF@ÚÓ„Îb»n€a@Êbÿé�a@Úèé˚fl@µi@Ú◊aãí@á‘«@…Ó”Ïm

ÚÓè„ã–€a@Ï◊äbiÎãi@Ú◊ãíÎ@÷aã»€a@ëbnÓœ

No: 7810   Sun    9     Oct    2022العدد:   7810    األحد    9    تشرين االول    2022



@áËæa@áj«@Å˝ñ@OÜaáÃi
عـىل بركـة اللـه تنطلـق اليـوم االحـد ، 
منافسـات دوري الكـرة املمتاز  للموسـم 
فريقـا    19 بمشـاركة     2023  –  2022
تلتقي مع بعضها بنظام الدوري العام من 
مرحلتـني، وبهذه املناسـبة يّرس(الزوراء)  
ان تضـع بني يدي قرائها  الكرام  السـجل 
الكامـل الصحـاب االنجازات  يف املواسـم 

املاضية بالرقم والكلمة:

=Áâ€a@›vè€a
تشـري لغـة االرقـام اىل ان الـزوراء  هـو 
صاحب القدح املعىل  عىل السـاحة املحلية 
بعـد ان احـرز درع الـدوري 14 مرة وهو 
رقـم قيايس لم يدانه فيه احـد  يليه فريق 
القـوة الجوية بسـبع مـرات ثـم  فريقي 
الطلبـة  والرشطـة بخمـس مـرات لـكل 
منهما  مقابل اربع  الربيل  وثالث للرشـيد  
ومـرة واحدة لفـرق امليناء وصـالح الدين 
والجيـش ودهـوك ونفـط الوسـط  بينما  
لـم يكتمـل الـرصاع التنافيس  يف خمسـة  
مواسـم السباب مختلفة  بحسب سجالت 
اتحاد الكرة وهي 1984 – 1985 و-2002 
 2014 و-2013   2004  – و2003   2003
و2019 – 2020  بانتظار ما سـيحصل  يف 

املوسم  الجديد .

fiaçÃ€aÎ@“Ïè‹Ó–€a
يتفـرد املـدرب  ايوب اوديشـو امللقب بالـ 
(  الفيلسـوف )   عـن زمالئـه  بانـه نجح 
يف احـراز الـدرع اربع مـرات  نصفها مع 
القـوة الجوية  والنصـف االخر مع الطلبة 
والزوراء بينما سـجل باسـم قاسم انجازا 
شـخصيا هو االخر عندما احرز اللقب مع 
ثالثة فرق مختلفـة  وهي دهوك والزوراء 
والقـوة الجويـة ، امـا زميله  ثائـر احمد  
فحمـل الدرع ثالث مـرات ايضا ولكن مع 
فريقـني مختلفـني   بواقـع  مرتـني مـع 
اربيـل واخرى مع الطلبـة ، اما عىل صعيد 
الهدافـني فمازال الرقم القيايس  مسـجال 
باسـم غزال الرشطة يونس عبد عيل  الذي 
احـرز 36 هدفـا  يف املوسـم  93 – 94 ، 
وادناه  قراءة  يف تفاصيل مواسـم الدوري 

منذ انطالقه  قبل خمسة عقود تقريبا :
املوسم 74 – 75 

البطـل:  الطـريان (القـوة الجويـة )  30 
نقطة 

املدرب : عبد االله محمد حسن 
الثاني : النقل 29 نقطة 

الثالث : املواصالت 27 نقطة 
الرابع :الصناعة  25 نقطة 

الهداف : ثامر يوسف من النقل  13 هدفا 
املوسم 75 – 76 

البطل : الزوراء  40 نقطة 
املدرب : سعدي صالح

الثانـي : الطـريان ( القـوة الجويـة ) 35 
نقطة 

الثالث : الرشطة 33 نقطة 
الرابع :  امليناء 31 نقطة 

الهـداف : ثامر يوسـف مـن الـزوراء 13 
هدفا

املوسم 76 – 77 
البطل : الزوراء  20 نقطة 

املدرب : سعدي صالح 
الثاني :  الجامعة (الطلبة ) 15 نقطة 

الثالث :الرشطة 14 نقطة 
الرابع : البلديات  13 نقطة 

الهـداف : زهـراوي جابر مـن الرشطة  6 
اهداف 

املوسم 77 – 78 
البطل : امليناء 21 نقطة 

املدرب : جميل حنون 
الثاني : الزوراء 19 نقطة 

الثالث : الصناعة 19 نقطة 
الرابع : الجيش 18 نقطة 

الهداف : جليل حنون من امليناء  11 هدفا 
املوسم 78 – 79 

البطل : الزوراء 19 نقطة 
املدرب : انور جسام 

الثاني :  الرشطة 15 نقطة 

الثالث :  الطلبة 15 نقطة 
الرابع :  امليناء 15 نقطة 

الهداف : فالح حسن من الزوراء 7 اهداف 
املوسم 79 – 80 

البطل : الرشطة 35 نقطة 
املدرب : دكلص عزيز 

الثاني : الزوراء 35 نقطة 
الثالث : الطلبة 27 نقطة 

الرابع : الشباب 26 نقطة 
الهـداف : عـيل حسـني مـن الرشطـة 18 

هدفا 
املوسم 80 – 81 

البطل : الطلبة 17 نقطة 
املدرب : عمو بابا 

الثاني : الرشطة 17 نقطة 
الثالـث : الطـريان ( القـوة الجويـة )  16 

نقطة 
الرابع : الشباب 13 نقطة 

الهـداف :  حسـني سـعيد مـن الطلبة 11 
هدفا 

املوسم 81 – 82 
البطل : الطلبة 34 نقطة 

املدرب : عبد الوهاب عبد القادر  
الثاني: الطريان (القوة الجوية) 32 نقطة 

الثالث : الصناعة 27 نقطة 
الرابع : صالح الدين 27 نقطة 

الهـداف : ثامر يوسـف مـن الـزوراء 14 
هدفا 

املوسم 82 – 83 
البطل : صالح الدين34  نقطة 

املدرب : واثق ناجي

الثاني : الطلبة 33 نقطة 
 ( الجويـة  (القـوة  الطـريان   : الثالـث 

29نقطة 
الرابع : الصناعة 25 نقطة 

الهـداف : حسـني سـعيد  مـن الطلبة 17 
هدفا 

املوسم 83 – 84 
البطل : الجيش 39 نقطة 

املدرب : منذر الواعظ

الثاني : الطلبة 36 نقطة 
 35 : الطـريان (القـوة الجويـة)  الثالـث 

نقطة 
الرابع : الشباب 32 نقطة 

الهداف : عيل حسـني محمود  من الجيش 
13 هدفا 

املوسم 84 – 85 
الغي الدوري بعد الجولة 21 

املوسم : 85 – 86 
البطل : الطلبة 25 نقطة 

املدرب : يحيى علوان 
الثاني : الرشيد 23 نقطة 

الثالـث : الطـريان ( القـوة الجوية) 22 
نقطة 

الرابع : الشباب 20 نقطة 
الهداف : رحيم حميد من الجيش 

          حسني سعيد من الطلبة 
         احمد رايض من الرشيد 

         9 اهداف لكل منهم 
املوسم 86 – 87 

البطل : الرشيد 62 نقطة 
املدرب : نرصت نارص 

الثاني : الجيش 59 نقطة 
الثالث : الشباب 52 نقطة 

الرابـع :  الطـريان (القـوة الجوية ) 50 
نقطة 

الهـداف : رحيـم حميـد مـن الجيـش 15 
هدفا 

املوسم 87 – 88 
البطل : الرشيد 47 نقطة 

املدرب : جمال صالح 
الثاني : الجيش 43 نقطة 

الثالـث :الطـريان (  القـوة الجويـة) 41 
نقطة 

الرابع : الشباب 37 نقطة 
الهـداف :  رحيـم حميـد مـن الجيش 14 

هدفا 
املوسم 88 – 89 

البطل : الرشـيد  بفوزه عىل الطلبة بفارق 
ركالت الرتجيح 

املدرب : جمال صالح 
الثاني :  الطلبة 

الثالـث : القوة الجوية بالفوز عىل الزوراء 
 -1 4

الرابع : الزوراء 
الهـداف : كريـم صـدام مـن الـزوراء 22 

هدفا 
املوسم 89 – 90 

 42 الجويـة)  (القـوة  الطـريان   : البطـل 
نقطة 

املدرب :عامر جميل 
الثاني : الرشيد 38 نقطة 
الثالث: الرشطة 36 نقطة 
الرابع : الزوراء 34 نقطة 

الهداف: كريم صدام من الزوراء 
         ومجيد عبد الرضا من الشباب 

         13 هدفا لكل منهما 
املوسم 90 – 91 

 البطل : الزوراء 46 نقطة 
املدرب : فالح حسن 

الثاني : الطلبة 41 نقطة 
الثالث : الرشطة 39 نقطة 

الرابع : الكرخ 38 نقطة 
الهـداف : كريـم صـدام  من الـزوراء 20 

هدفا 
املوسم 91 – 92 

البطل : القوة الجوية 63 نقطة 
املدرب : عادل يوسف 

الثاني : الزوراء 61 نقطة 
الثالث : الكرخ 60 نقطة 
الرابع : الطلبة 55 نقطة 

الهداف : احمد رايض من الزوراء 34 هدفا 
املوسم 92 – 93 

البطل : الطلبة 110 نقاط 

املدرب : ايوب اوديشو 
الثاني : الزوراء 103 نقاط

الثالث : القوة الجوية 101 نقاط 
الرابع : الرشطة 88 نقطة 

الهداف : كريم صدام من الزوراء 35 هدفا 
املوسم 93 – 94 

 البطل : الزوراء 85 نقطة 
املدرب : عمو بابا 

الثاني : القوة الجوية 77 نقطة 

الثالث :الطلبة 75 نقطة 
الرابع :  النجف 72 نقطة 

الهـداف :يونس عبد عيل مـن الرشطة 36 
هدفا 

املوسم 94 – 95 
البطل : الزوراء 120  نقطة 

املدرب : هادي مطنش  
الثاني : القوة الجوية 107 نقطة 

الثالث : النجف 107 نقطة  
الرابع :  الطلبة 106 نقطة  

الهـداف : مؤيـد جودي مـن الكرخ  30 
هدفا .

املوسم 95 – 96 
البطل : الزوراء 55 نقطة 

املدرب : عدنان حمد 
الثاني : النجف 38 نقطة 

الثالث : الرشطة 37 نقطة 
الرابع : الرمادي 34 نقطة 

الهداف : حسام فوزي من الزوراء 
          وعيل حسن من الكرخ  

          11 هدفا لكل منهما 
املوسم 96 – 97 

البطل : القوة الجوية 69 نقطة 
املدرب : ايوب اوديشو 

الثاني : الزوراء  67 نقطة 
الثالث :  الطلبة 60 نقطة 
الرابع : النجف 59 نقطة 

الهداف : عيل هاشم من النجف 19 هدفا 
املوسم 97 – 98 

البطل :  الرشطة 73 نقطة 
املدرب : عبد االله عبد الحميد 

الثاني : القوة الجوية 71 نقطة 
الثالث : الزوراء 70 نقطة 
الرابع : النجف 62 نقطة 

الهـداف : محمود مجيد مـن الرشطة 22 
هدفا 

املوسم 98 – 99 
البطل : الزوراء 76 نقطة 

املدرب : عامر جميل 
الثاني : الطلبة 75 نقطة 

الثالث : القوة الجوية 68 نقطة  
الرابع : امليناء  50 نقطة 

الهداف :  هاشم رضا  من الرشطة 
          واحمد خضري من الجوية 

         19 هدفا لكل منهما 
املوسم 99 – 2000

البطل : الزوراء 114 نقطة 
املدرب : عدنان حمد 

الثاني : القوة الجوية 110 نقطة 
الثالث : الرشطة 110 نقطة 
الرابع :  الطلبة 100 نقطة 

الهـداف : حيـدر عايـد مـن النارصية 28 
هدفا 

املوسم  2000 – 2001 
البطل : الزوراء 70 نقطة 

املدرب :  صباح عبد الجليل 
الثاني : القوة الجوية 62  نقطة 

الثالث :  الرشطة  60 نقطة 
الرابع :  الطلبة 60 نقطة 

الهـداف : حسـني عبد الله مـن دهوك 22 
هدفا 

املوسم 2001 – 2002 
البطل : الطلبة 91 نقطة 

املدرب : ثائر احمد 
الثاني : القوة الجوية 85 نقطة 

الثالث : الرشطة 80 نقطة 
الرابع : الزوراء 74 نقطة 

الهـداف : هاشـم رضـا مـن الرشطة 32 
هدفا 

املوسم 2002 – 2003 
لم يستكمل 

املوسم 2003 – 2004 
تم الغاؤه 

املوسم 2004 – 2005 
البطـل : القوة الجوية بالفـوز عىل امليناء 

بهدفني دون رد 
املدرب : صباح عبد الجليل 

الثاني : امليناء 

الثالث : الطلبة بالفوز عىل الزوراء بركالت 
الرتجيح 

الرابع : الزوراء 
الهداف : مصطفى كريم من  الكهرباء 16 

هدفا 
املوسم 2005 – 2006 

البطل : الزوراء بالفوز عىل النجف بركالت 

الرتجيح 
املدرب : صالح رايض 

الثاني : النجف 
الثالـث : اربيـل بعـد الغاء مبـاراة  الثالث 

والرابع 
الرابع : القوة الجوية 

 17 الهـداف :صاحب عبـاس مـن كربالء 
هدفا 

املوسم 2006 – 2007 
البطـل : اربيـل بالفوز عىل القـوة الجوية 

بهدف دون رد
املدرب : اكرم احمد سلمان 

الثاني : القوة الجوية
الثالث :  النجف بالفوز عىل الطلبة بهدفني 

مقابل هدف 
الرابع : الطلبة 

الهداف : احمد صالح من اربيل 11 هدفا 
املوسم 2007 – 2008 

البطـل : اربيل بالفوز عىل الـزوراء بهدف 
دون رد 

املدرب : ثائر احمد 
الثاني : الزوراء 

الثالث :  القـوة الجوية بالفوز عىل دهوك 
بثالثية دون رد 
الرابع : دهوك 

الهداف : اسعد عبد النبي من الكهرباء 14 
هدفا 

املوسم 2008 – 2009 
البطل : اربيل بالفـوز عىل النجف بركالت 

الرتجيح 
املدرب : ثائر احمد 

الثاني : النجف 
الثالـث :  دهوك بالفوز عىل االمانة  بهدف 

دون رد 
الرابع : االمانة 

الهداف :  احمد صالح من اربيل 15 هدفا 
املوسم 2009 – 2010 

البطـل : دهوك بالفوز عـىل الطلبة بهدف 
دون رد 

املدرب : باسم قاسم 
الثاني : الطلبة 

الثالث :الزوراء بالفـوز عىل اربيل بهدفني 
مقابل هدف 

الرابع : اربيل 
الهداف : امجد رايض من القوة الجوية 31 

هدفا 
املوسم 2010 – 2011 

البطل : الـزوراء بالفوز عىل اربيل بركالت 
الرتجيح 

املدرب : رايض شنيشل 
الثاني : اربيل 

الثالث : الصناعة بالفوز عىل القوة الجوية 
بهدف دون رد 

الرابع : القوة الجوية 
الهداف : لؤي صالح من اربيل  17 هدفا 

املوسم 2011 – 2012 
البطل : اربيل 83 نقطة 

املدرب : نزار محروس 

الثاني : دهوك 76 نقطة 
الثالث : القوة الجوية  74 نقطة 

الرابع : الطلبة 68 نقطة 
الهداف : حمادي احمـد من القوة الجوية 

27 هدفا 
املوسم 2012 – 2013 

البطل : الرشطة  72 نقطة 
املدرب : ثائر جسام 

الثاني : اربيل  70 نقطة 
الثالث : القوة الجوية 69 نقطة 

الرابع : الزوراء 65 نقطة 
الهداف :  امجد رايض من اربيل 25 هدفا 

املوسم 2013 – 2014 

لم يستكمل 
املوسم 2014 – 2015 

البطـل : نفط الوسـط بالفوز عـىل القوة 
الجوية بركالت الرتجيح 
املدرب : عبد الغني شهد 

الثاني : القوة الجوية 
الثالـث : الرشطة بالفوز عىل امليناء 3 - 0 

لعدم الحضور
الرابع : امليناء 

الهداف : مروان حسـني  من الرشطة  15 
هدفا 

املوسم 2015 – 2016 
البطل : الزوراء 15 نقطة

املدرب : باسم قاسم 
الثاني : نفط الوسط 14 نقطة

الثالث :  الطلبة 12 نقطة 
الرابع : القوة الجوية 9 نقاط 

الهداف : مهند عبد الرحيم  من الزوراء
وحمـادي احمـد  مـن القـوة الجوية  12 

هدفا  
املوسم 2016 – 2017 

البطل : القوة الجوية  81 نقطة 
املدرب : باسم قاسم 

الثاني : النفط  77 نقطة 
الثالث : الرشطة  75 نقطة 

الرابع :  الزوراء 72 نقطة 
الهـداف : عالء عبد الزهرة  من الزوراء 23 

هدفا 
املوسم 2017 – 2018 

البطل : الزوراء 88 نقطة 
املدرب : ايوب اوديشو 

الثاني : القوة الجوية 84 نقطة 
الثالث : النفط 84 نقطة

الرابع : الرشطة 83 نقطة
الهداف : وسـام سعدون من نفط ميسان 

24 هدفا 
املوسم 2018 – 2019 

البطل : الرشطة 89 نقطة
املدرب : املونتنغري نيبوتشا 

الثاني : القوة الجوية 84 نقطة
الثالث : الزوراء 65نقطة
الرابع : النفط 63 نقطة

الهداف : عالء عبد الزهرة من الرشطة 28 
هدفا 

املوسم 2020 – 2021
البطل : القوة الجوية 83 نقطة

املدرب ايوب اوديشو
الثاني : الزوراء 75 نقطة
الثالث : النجف 74 نقطة

الرابع : الرشطة 72 نقطة
الهداف : ايمن حسـني من القـوة الجوية 

22 هدفا 
املوسم 2021 – 2022 

البطل : الرشطة 91 نقطة 
املدرب :  املرصي مؤمن سليمان 
الثاني : القوة الجوية 70 نقطة 

الثالث : الطلبة 69  نقطة 
الرابع : النفط 64 نقطة

الهداف : محمود املـواس من الرشطة 22 
هدفا 

املوسم -2022 2023
 

وتنطلق اليوم االحد ، مباريات الدوري املمتاز لكرة القدم للموسم 2022 - 2023، 
اللقاءات  فيما تستكمل  والصناعة،  الزوراء  أبرزها مواجهة  مباريات   4 بإقامة 

يوم األثنني بإجراء 6 مواجهات يف مالعب بغداد واملحافظات.
بملعب  وتقام  الوسط،  نفط  العنيد  ضيفه  مع  الكهرباء  ستجمع  اللقاءات  أوىل 

الزوراء.
ويستضيف ملعب املدينة الدويل، لقاء الطلبة مع القاسم 

وينتظر الحدود القرار النهائي من اإلتحاد العراقي لكرة القدم، يف تحديد مصري 
مباراته مع الديوانية الذي دخل القرعة بحرف ”س“ ويف حال إقامة املباراة فإن 

ملعب الشعب الدويل سيستضيف اللقاء.
وتختتم مواجهات اليوم األول ، بلقاء الزوراء ومستضيفه الصناعة.
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بغداد/ متابعة الزوراء

أكد حكام عاملون بالدوري املمتاز أنهم بصدد تنظيم إرضاب ومقاطعة الدوري لحني رصف مسـتحقاتهم املرتاكمة 
من املوسم املايض بالكامل.

وقال الحكم الدويل حسـني تركي، «نحن كحكام نسـتغرب من االتحاد العراقي لكرة القـدم، عىل هذا التجاهل كونه 
لغاية اآلن لم يفكر بحكامه املعتمدين وال بأجورهم املرتاكمة وسط صمت وتجاهل مطبق».

وأضـاف تركي، أن «الدوري سـينطلق اليوم ولم يكلف االتحاد نفسـه  االجتماع مع الحـكام والتحدث عن أجورهم 
الخاصة باملوسم السابق، أو حتى يطمئنوهم بشأن تسديدها يف وقت الحق».

وأشار إىل أن «املشكالت وصلت إىل حد كبري، وُفقدت الثقة بني االتحاد ولجنة الحكام والحكام، وال أحد يعرف املصري 
وسط هذا التجاهل والصمت املتعمد».
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بغداد/ عيل البهاديل

اختـارت الهيئـة العامـة لالتحاد 

العراقي للجـودو كابينة اتحادية 

االنتخابي  املؤتمـر  جديدة خـالل 

يف  السـبت  امـس  اقيـم  الـذي 

االملاني  العاصمة بغداد بحضـور 

تيودور ادريان بوب ممثل االتحاد 

الدويل للعبة .

واسـفرت االنتخابـات عـن فوز 

سمري املوسـوي برئاسة االتحاد 

والدكتور عـدي الربيعي بمنصب 

النائـب االول وجليـل عـيل نائباً 

ثانيا . 

فيمـا فـاز بمنصـب العضوية 

كل من الدكتور حسـنني باسم 

عبدالصاحـب  ومعـن  قاسـم 

نظـار  وعـيل  رضـا  ومـروان 

منصـب  كان  بينمـا  رشيـف، 

الكوتـا النسـوية مـن نصيـب 

محـي  شـهالء  الحقوقيـة 

والدكتورة هويدة اسماعيل . 

وجرت االنتخابات بتواجد لجنة 

انتخابيـة مصـوت عليهـا من 

الهيئـة العامة وبحضور ممثل 

اللجنة االوملبية ووزارة الشباب 

والرياضة .

بغداد/ هشام السلمان 
أعلـن األمـني املـايل للجنـة الباراملبية 
االتحـاد  رئيـس  العراقيـة  الوطنيـة 
العراقـي املركـزي للريشـة الباراملبي، 
عبيـد الغـزي، ان الـدورة التحكيميـة 
الدوليـة لفعاليـة الريشـة سـتقام يف 
بغـداد يوم السـابع عرش من الشـهر 
الحايل بإرشاف الحكـم الدويل  املاليزي 
الـذي  حصـل عـىل  تأشـرية  الدخول 
وسـيصل اىل العاصمـة العراقيـة يوم 
السـادس عرش من شهر ترشين االول 
اتحادنـا  ان  الغـزي:  وأكـد  الجـاري. 

يسـتقبل اسـماء الراغبني يف املشاركة 
بهذه الدورة  التحكيمية  الدولية خالل 
األيـام الثالثة  القادمـة، حيث يتوجب 
عىل مـن يرغـب يف املشـاركة بالدورة 
ارسال اسمه مبارشة اىل اتحاد الريشة 
بموعـد  الـدورة  يف  التواجـد  لضمـان 

اليتعدى االيام الثالثة القادمة.
وأوضح: ان هذه الدورة يأتي انعقادها 
متزامنـا مـع اقامـة بطولـة العـراق 
باللعبة التي ُتقام مبارشة بعد االنتهاء 
التـي  ومحارضاتهـا  فعالياتهـا  مـن 

ستكون نظرية وعملية.

بغداد/ الزوراء
يخوُض منتخبنا للناشـئني بكرة القدم 
وخمـس  السـابعة  السـاعة  تمـام  يف 
وأربعني دقيقًة بتوقيت العاصمِة بغداد 
من مساء اليوم االحد مواجهة مصريية 
امـام شـقيقه منتخب سـلطنة عمان 
املستضيف ملنافسـات املجموعة الثالثة 
من التصفيات القارية املؤهلة للنهائيات 
التـي سـتقام يف مملكـة البحرين عام 
2023، عـىل ان تقام املبـاراة يف مجمع 
السـلطان قابـوس بمدينـة بـورش يف 
العاصمـة العمانيـة مسـقط، وخاض 
منتخبنا للناشـئني صباح امس السبت 
جلسة استشفاء للالعبني الذين شاركوا 
يف لقاء البحريـن االخري وانتهى بثالثية 

نظيفة ملنتخبنا الوطني.
ال  الفـوز  بهـدف  منتخبنـا  وسـيدخل 
غريه من اجل اقتنـاص املركز الثاني يف 
املجموعة التـي يتصدرها منتخب قطر 
برصيد سبع نقاط والذي يخوض اليوم 
مواجهـة سـهلة امـام منتخـب لبنان 
متذيل املجموعـة برصيد نقطة واحدة، 
الفـوز سـيقود منتخبنا للفـوز بمركز 
منتخـب  اآلن  يحتلـه  الـذي  الوصيـف 
سلطنة عمان برصيد ست نقاط والذي 
يكفيـه التعـادل اليـوم امـام منتخبنا 
الوطني للناشـئني من اجل الرتشـح اىل 
نهائيـات القارة االسـيوية يف العاصمة 

البحرينية املنامة العام املقبل.
وحقَق منتخُب الناشئني فوزاً مستحقاً 
عىل نظـريه البحريني بثالثِة أهداٍف من 
دون رد، يف املباراِة التي أقيمت يف مجمِع 

السـلطان قابوس بالعاصمـِة العمانّية 
الجولـِة  منافسـاِت  ضمـن  مسـقط، 
الرابعـة من تصفيـاِت آسـيا تحت 17 

عاما.
افتتَح التسجيل ملنتخبنا الالعب عيل أكرب 
طاهـر يف الدقيقة 47، بتمريـرٍة متقنٍة 

مـن الالعب كرار جعفر، وضاعَف باون 
سـتار النتيجَة بإحرازه الهـدف الثاني 
(70) حيث توغَل بالكرِة وسددها بقوٍة 
من خـارج منطقـِة الجـزاء لريكنها يف 
الشـباك، وتمكَن أمري جواد من إضافِة 
الهـدف الثالث يف الدقيقـة 85 من زمِن 

املبـاراة بعـد أن تابَع كرَة كـرار جعفر 
التي ارتدت من العارضِة ليسددها داخل 
الشـباك محرزاً الهدَف الثالث، وكاَد أن 
يضاعـف حسـن عـيل النتيجَة لـوال أن 
تسديدة البديل حسـن عيل مرت بجواِر 
القائـم، وأهـدَر كـرار محاولـًة أخرى، 

حيث علت كرته العارضة لتنتهي املباراُة 
التي قادها الحكم اإلسـرتايل ألكسـندر 
جورجي بفوِز منتخبنا بثالثيٍة نظيفة. 
وبهـذا الفوز، رفَع العـراق رصيده إىل 4 
نقـاٍط باملركز الثالث، فيمـا ظل رصيد 

البحرين 4 نقاط باملركز الرابع.

بغداد /  رحيم عودة 
نجـح رئيـس االتحـاد العراقي  للجنـة الكبادي 
كريـم عبيـد يف الفوز  برئاسـة االتحـاد العربي 
التـي جـرت عـرب منصـة زوم    االنتخابـات  يف 
بحضـور ممثيل االتحادات العربية العراق وليبيا 
وسوريا والجزائر وفلسطني وموريتانيا واألردن 

وتونس.
وقال كريم عبيد: ان فوزنا  برئاسة االتحاد العربي 
مكسباً مهماً للعبة وسنبذل كل الجهود املمكنة 
مع أعضـاء االتحاد العربي لالرتقاء باللعبة عىل 
املستوى العربي من معسكرات وبطوالت وتبادل 
خـربات والعمل عـىل تطوير وتقـدم اللعبة عىل  

املستويات كافة. واضاف عبيد: ان لعبة الكبادي 
يف العـراق  أمام أمل جديـد وطموح كبري إلعادة 
بريقها ومكانتها الريادية عىل املسـتوى العربي 
الـذي امتد لسـنوات طويلة، وهـي مرتبعة عىل 
عرش تلـك البطوالت وحصاد ميدالياتها الثمينة 
وتعترب من الدول املؤسسـة للعبة يف بالد العرب. 

موضحا: ان السـاحة الرياضيـة  العراقية والدة 
بالعبـني واعديـن سريسـمون مسـتقبلها بكل 
نجـاح رغم كل العوائق، لكـن اإلرادة والتصميم 
تتملكهـم ونحن بانتظـار عودة لعبـة الكبادي 
إىل سـاحة  املنافسـات وفرض حضورها عربيا 

وقاريا ودوليا .
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مونتيفيديو / متابعة الزوراء
تحـدث لويـس سـواريز، مهاجـم 
برشـلونة السـابق، عـن تجربتـه 
يف ”كامـب نـو“، وعالقتـه بالنجم 
األرجنتينـي ليونيـل مييس، العب 

باريس سان جريمان.
فرتتـه  عـن  سـواريز  وقـال 
األخـرية مع برشـلونة: ”لقد 
قضينا وقًتا سـيًئا، عانى ليو 
كثريًا، لـم أر مييس يبكي أبًدا 
كما رأيته يبكي يف برشلونة، 
لقد آملته تلك الفرتة.. كان 
هنـاك دائًما عـدم يقني 
حـول سـبب كل هـذا، 
لكن لحسن الحظ أنني 
أصبحت سـعيًدا عندما 

انتقلت إىل أتلتيكو مدريد“.
وأضـاف العـب ناسـيونال مونتيفيديـو، يف 
ترصيحـات أبرزتهـا صحيفـة ”سـبورت“ 
اإلسـبانية: ”عندمـا وصلـت إىل برشـلونة، 
أخربت مييس بأنني قادم للفوز، وليس ألحل 
محـل أي شـخص.. لقد أدرك أننـي صادق، 

وتطورت العالقة بيننا“.
وتابع: ”ما يجعلك سـعيًدا بهذه املرحلة هو 
السعادة التي تمتعنا بها نحن الثالثة (مييس 
ونيمـار وسـواريز) عندما يأتـي الهدف عن 
طريـق االثنني اآلخرين، ويربز التواضع الذي 
كان سـائًدا عندمـا يتعلـق األمر بمشـاركة 

األشياء مًعا“.
وواصـل: ”إن ميـيس ونيمـار جعالني أفوز 
بالحذاء الذهبي، لقد سـمح يل ليونيل بتنفيذ 
ركالت الرتجيـح حتـى أتمكـن مـن الفـوز 

بالجائزة، أو عىل سـبيل املثـال عندما يصل 
كالهمـا إىل املرمى يحددان أين أنا.. أقدر ذلك 
كثريًا، لم يكن هنـاك غرور، نحن الثالثة كنا 
سعداء، كما أن باقي الفريق ركض من أجلنا 

ألنهم أدركوا ذلك“.
وأكمـل: ”يف األيـام األخـرية يل كنـت أذهـب 
وأتـدرب لكنهم يرسـلوني للتدريب بشـكل 
منفصـل، لقد عانيت كثريًا وعـدت إىل املنزل 
وبكيت بسـبب الطريقة التي عاملوني بها، 
لقد كانت أيًضا رسالة مفادها أنهم أرادوا أن 
يظل مييس بمفرده.. لم نكن نحن سبًبا فيما 

حدث، لقد كان بسبب فوىض يف النادي“.
واختتم: ”نأمل أن نكون قادرين عىل الحديث 
عن وصـول األرجنتني وأوروجواي إىل نهائي 
كأس العالم حتى نستمتع باملباراة، سيكون 

ذلك رائًعا ألمريكا الجنوبية“.

قرطاج / متابعة الزوراء
التونسـية  النجمـة  منيـت 
أنس جابـر املصنفة أوىل يف البطولة 
والثانيـة عامليـاً بخسـارة مفاجئة 
أمـام األمريكيـة املغمـورة كلري لو 
و6-4   3-6 عامليـًا   73 املصنفـة 
و6-4 يف مباراة ماراثونية استمرت 
الـدور  يف  دقيقـة  و26  سـاعتني 
ربـع النهائي من دورة الياسـمني 
التونسية املفتوحة لكرة املرضب، 

األوىل من نوعها يف البالد.
املاراثونيـة  املبـاراة  واسـتمرت 
الـدور  يف  دقيقـة  سـاعتني و26 
ربع النهائي من دورة الياسـمني 
لكـرة  املفتوحـة  التونسـية 
األوىل مـن نوعهـا يف  املـرضب، 
البالد، والتـي تقام يف محافظة 

املنستري الساحلية (رشق).وكانت جابر تمني 
النفس بالتتويج يف هذه الدورة ال سـيما بأنها 
تقـام أمام جمهورها املحيل لكـن ليو كان لها 
رأي آخر.وكانت جابـر قدمت عروضا قوية يف 
األدوار األوىل من هذه الدورة ولم تخرس سـوى 
تسـعة اشواط يف مباراتني امام األمريكية أن يل 
ثم الروسية يفغينا رودينا، لكن ليو التي بلغت 
الدور نصف النهائي يف دورة طوكيو يف ايلول/
سـبتمرب املايض ونهائـي دورة الرباط يف ايار/

مايو املايض، نجحت يف وضع حد ملشوارها.
وكرست ليو ارسـال جابـر يف مطلع املجموعة 
األوىل وحافظت عىل تقدمها حتى نهايتها لتفوز 
بها 3-6.وشـهدت املجموعة الثانية مداً وجزراً 
حيث تبادلت الالعبتان كرس االرسـال أكثر من 
مرة قبل أن تعادل التونسية األرقام بمجموعة 
لـكل منهما.وظـل التعادل قائمـا يف املجموعة 
الثالثة الحاسـمة قبل أن تخرس جابر إرسالها 

يف وقـت قاتل وتحديـدا يف املجموعة التاسـعة 
لتتقدم ليـو 4-5 ثم تفوز بارسـالها واملباراة.

يذكـر أن جابر، وصيفـة بطولتـي ويمبلدون 
والواليـات املتحـدة هـذا العام، احـرزت لقبني 
منـذ مطلع العام الحايل بعـد تتويجها يف دورة 
مدريـد لأللف ودورة برلني.بلغت البولندية إيغا 
شـفوينتيك املصنفة أوىل، الدور نصف النهائي 
لـدورة أوسـرتافا يف كرة املـرضب بفوزها عىل 
األمريكية كاتـي ماكنايل 4-6 و4-6.وهي املرة 
العارشة التي تبلغ فيها شفيونتيك بطلة روالن 
غاروس وفالشـينغ ميـدوز، هذا الـدور خالل 
العـام الحـايل لرتفـع رصيدهـا إىل 59 انتصاراً 
مقابـل 7 هزائم.وبات البولنديـة املصنفة أوىل 
عامليـًا، عىل بعد فـوز واحد مـن معادلة الرقم 
القيايس يف عـدد االنتصارات خـالل عام واحد 
واملسجل باسم الدنماركية كارولني فوزنياكي 

التي حققت 60 انتصارا عام 2017.
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تمر علينا يف الثامن من هذا الشهر الذكرى السنوية الثانية 
لرحيل علم من اعالم الصحافة بشقيها الريايض والسيايس، 
أال وهو االخ والصديق عبد الله الالمي، والد (انس ومؤنس)، 
جاء  والذي  طويلة  سنوات  زاملته  الذي  الخلوق  الزميل  ذلك 

خرب وفاته صادما يف حينها عرب وسائل االعالم.
منذ ان تلقينا خرب رحيل والد انس وما زلت اتألم ويا لها من 
الرائع  االعالمي  القلب  الطيب  االخ والصديق  حرسة بفقدان 
وذي التأريخ الكبري الذي رافقته سنوات طويلة خصوصا يف 
عالم الصحافة الرياضية وتحديدا يف صحيفة الريايض وكان 

احد ابنائها.
فقد  الكلمة  بمعنى  وصحفيا  اعالميا  كان  الالمي  الله  وعبد 
تعرفت عليه منذ الستينات، كتب يف عدة صحف منها امللعب 
والجمهور واملالعب والريايض اىل جانب صحف سياسية منها 

الزمان اضافة اىل صحيفة العراق التي كان احد ابنائها.
نعم  قلبي..  عىل  عزيزا  واخا  صديقا  بحق  كان  مؤنس  والد 
وكنت  سنوات  دامت  طويلة  الالمي  الله  عبد  رحلة  كانت 
عليه وكم كنت فرحا حينما  تعرفت  الذي  اليوم  ذلك  سعيدا 
يقدمه  الذي  رياضية  كنوز  برنامج  عرب  لقاء  معه  جمعني 
الزميل صباح صالح من قناة الرياضية العراقية عرب مداخلة 
كانت  التي  الذكريات  من  العديد  تناولنا  هاتفية معه، حيث 

حلوة وجميلة. 
االيام  احد  يف  جاءني  فقد  عديدة،  مؤنس  ابي  مع  ذكرياتي 
الدويل  الشعب  ان اصطحب انس ومؤنس مللعب  وطلب مني 
ملشاهدة احدى املباريات وكانا يف عمر صغري واستمر املنوال 
معهما يف الذهاب اىل امللعب دائما.. نعم لقد كنت دائم االتصال 
يل  قاال  الهاتف  عرب  حيث  بفرتة،  رحيله  قبل  واخرها  معه 
(انس ومؤنس) ان الوالد يريد ان يتكلم معي، ومع اول كالم 
يف  الدموع  ذرفت  حيث  وألم  بحرسة  استقبلني  والدهما  مع 
عينيه وعيناي فكانت لحظات مؤثرة وانا استمع لصوت والد 

انس -رحمه الله- الذي انتقل لجوار ربه بعدها.
الذي  الرجل  هذا  السنوية..  وفاته  ذكرى  نستقبل  نحن  ها 
مبادئ،  رجل  وهو  كريمة  عائلة  من  فهو  طيبا  قلبا  يحمل 
اللهم ندعو له بالرحمة فلن ننساك ورحيلك كان موجعا يل 
انس  وولديك  وعشريتك  وعائلتك  واهلك  الصحفية  ولالرسة 
ومؤنس ومحبيك واصدقائك وزمالئك وأنا واحد منهم.. لقد 
وانا  لله  فإنا  العالية،  االخالق  انس ومؤنس ذوي  لنا  انجبت 
الله  العمر عبد  اخي وصديق  العني  فنم قرير  راجعون،  اليه 
القلب ونحن  الطيب  أبدا اخي وصديقي  الالمي، فلن ننساك 
وداعا  وداعا  الثاني عىل رحيلك،  العام  نستقبل ذكرى مرور 

ايها النبيل وصاحب املواقف الكبرية مع زمالئك.

@Û‹«@Êbflb«@NNê„c@bic
A·Ó€˛a@›Óyã€a

äÏjßa@Êb„á«

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl



بريوت/متابعة الزوراء:
تبلّـغ موظفون من قنـاة الجديـد اللبنانية 
قـراراً بترسيحهـم ، من دون إنذار مسـبق، 
علماً أن املؤسسـات اإلعالمية طالتها األزمة 

االقتصادية األعنف التي تشهدها البالد.
وذكـرت مصادر مطلعـة ، أن قرار الترسيح 
شـمل نحو 40 شـخصاً إىل اآلن، وسيشـمل 
آخريـن الحقـاً، ومعظمهـم مـن العاملـني 
للنفقـات.  توفـرياً  اإللكرتونـي،  املوقـع  يف 
وسـيحصل املرصوفون عىل تعويض قيمته 

أجر العمل ملدة شهرين.
وتصـارع مؤسسـات إعالميـة يف لبنان من 
أجل الحفاظ عـىل بقائها، وذلك تحت وطأة 
اقتصاديـة ومعيشـية متشـابكة،  أزمـات 
ويحاول بعضها الصمود من خالل إجراءات 
استثنائية، تراوح بني البحث عن تمويل مايل 
وصوالً إىل محاولة التوفري يف استهالك الوقود 

وساعات عمل املوظفني والصحفيني.
ويقول عاملون يف القطاع اإلعالمي يف لبنان 
إّن التحديـات التـي تواجههـا املؤسسـات، 
مـن تلفزيونـات وإذاعـات وصحـف، هـي 

األصعب منذ أكثر من 30 سـنة، بعدما كان 
لبنـان بمثابـة ”عاصمـة“ اإلعـالم العربي، 
للكفاءات اإلعالمية األبرز، وحاضنة للكتاب 
واملفكرين والشعراء والناشطني من مختلف 
الدول العربية. وشـهدت البالد هجرة كبرية 
للكفاءات اإلعالميـة إىل دول خارجّية، بينها 

الخليجيـة. وعـىل الرغـم مـن أن االنهيـار 
االقتصـادي األسـوأ الـذي يعيشـه لبنان يف 
تاريخـه الحديث ألحـق أرضاراً كبرية بعمل 
املؤسسات اإلعالمية خالل السنتني املاضيتني، 
وعّطل قدرتها عىل االستمرار بقوة والعطاء 
مهنياً، فإن عاملني يف ميدان اإلعالم يقولون 

إّن تداعي املؤسسات اإلعالمية يف لبنان بدأت 
مالمحه بالربوز منذ عرشة أعوام، وتسـارع 
خالل األعـوام القليلة املاضيـة. فحتى قبل 
انـدالع احتجاجـات أكتوبـر/ ترشين األول 
2019 التـي كانـت مـؤرشاً عـىل انفجـار 
األوضاع املعيشـية واالقتصاديـة، كانت قد 
سـقطت عىل طريق املهنة اإلعالمية صحف 
وتلفزيونـات، مـن بينها صحيفة السـفري 
عام 2016، وصحيفتا األنـوار والحياة عام 
2018، وصحيفة املسـتقبل عام 2019، ثم 
تلفزيون املستقبل يف العام نفسه، وصحيفة 
دييل سـتار وإذاعـة راديـو وان الناطقتان 
باإلنكليزيـة. ومنذ عام 2020 ترتاجع قيمة 
اللرية اللبنانية أمام الدوالر، ما أفقد عرشات 
بينمـا  الرشائيـة،  قدرتهـا  العائـالت  آالف 
غرق املواطنون يف أزمة شـح مـواد املازوت 
والبنزين، وصارت السـوق السوداء مالذهم 
لرشائهـا بأسـعار باهظـة، وهو ما سـلّط 
املزيد من األعباء والضغوط عىل املؤسسـات 
اإلعالمية والعاملني فيها، ودفعها إىل شـفري 

االنهيار.
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لندن/متابعة الزوراء:

املراهقـة  انتحـار  سـلّطت قضيـة 
الربيطانية، مويل راسـل، الضوء عىل 
مخاطـر محتـوى وسـائل التواصل 
السـلبية،  وتأثرياتهـا  االجتماعـي، 
وخصوصـاً يف املراهقـني واألطفال. 
وقـد كشـف التحقيـق يـأس هذه 
الفتـاة وضعفهـا، قبـل وفاتهـا، يف 

مذكرة بلغت عدة صفحات.
بـدأ التحقيق الكامـل يف قضية وفاة 
مـويل راسـل يف ٢٠ سـبتمرب/أيلول 
املايض، واكتمل يف الـ٣٠ من الشـهر 
التحقيـق،  انتهـى  نفسـه. عندمـا 
أنـدرو  الرشعـي،  الطبيـب  خلـص 
ووكـر، إىل أن مـويل راسـل «ماتـت 
من فعـل إيذاء النفـس، بينما كانت 
تعاني من االكتئاب واآلثار السـلبية 
للمحتوى عىل اإلنرتنت». وأضاف أن 
مـويل «تعرضت ملـواد ربما أثرت بها 

سلباً».
مـن  العديـد  أن  التحقيـق  أظهـر 
جوانب األمان عـرب اإلنرتنت تحتاج 
إىل معالجـة. إضافـة إىل ذلك، ُعرض 
للمناقشة مرشوع قانون األمان عىل 
اإلنرتنت، وكيف سـتضمن الحكومة 
عـرب  والشـباب  األطفـال  حمايـة 
اإلنرتنـت. وأدى التحقيـق إىل العمل 
عىل تعجيل تعديل قانون األمان عرب 
اإلنرتنت، ملسـاعدة اآلبـاء الثكاىل يف 
الوصـول إىل معلومـات عن رشكات 

وسائل التواصل االجتماعي.
يف هذا الشـان، قالت البارونة بيبان 
كيـدرون إنها سـتطرح تغيـرياً عىل 
الترشيع املقرتح يف مجلس اللوردات، 

بعـد أن خلص الطبيـب الرشعي إىل 
أن املحتـوى املعـروض عىل اإلنرتنت 
سـاهم يف وفاة طالبة املدرسـة. ويف 
حديثهـا يف مؤتمـر صحفـي، بعـد 
انتهـاء التحقيق، قالـت: «أعتقد أن 
الطريقـة التي جـرى بهـا التوصل 
تاريخيـة...  كانـت  االسـتنتاج  إىل 
وأخـىش أن صندوق الـوارد الخاص 
بـي يف الربملـان، مـيلء برسـائل من 
أشـخاص فقدوا أطفالهم لألسـف، 
والكثـري منهم يكافحـون للحصول 
عـىل معلومـات تتيح لهـم الوصول 

للحصول عىل الشفافية».
بدورها، قالت متحدثة باسم «ميتا»، 
إن الرشكة «ملتزمة ضمان أن يكون 
إيجابية للجميع،  إنسـتغرام تجربة 
وخاصة املراهقني»، وسوف «تدرس 
بعنايـة» تقريـر الطبيـب الرشعـي 

الكامل.
أّما ديفيـد رايت، الرئيـس التنفيذي 
ملؤسسـة خرييـة مكرسـة لتمكني 
االسـتخدام اآلمـن للتكنولوجيا عىل 
مسـتوى العالـم، فقـال: «أظهـرت 
يف  الرشعـي  الطبيـب  اسـتنتاجات 
تحقيـق مـويل راسـل، أن املنصـات 
اإللكرتونية بحاجة إىل بذل املزيد من 
الجهد. لقد كانت هذه لحظة مهمة، 
ليس فقط من أجل وسائل التواصل 
االجتماعي، ولكن من أجل مستقبل 
األمان عرب اإلنرتنت». وأضاف: «هذه 
ضمانة مهمة، ألنه من دون وسـيلة 
سـهلة الوصـول ونزيهـة للطعن يف 
قـرارات املنصـة، ال أحـد يدافع عن 
الضحايا. ال يمكننا السماح بإصدار 

قانـون أمـان عرب اإلنرتنـت ال يضع 
دعم املستخدمني وحمايتهم يف املقام 
األول. هذا االلتزام ممارسة أساسية 
وإلزامية ستعمل عىل تحقيق إنرتنت 
أكثـر أمانـاً وفقـاً ملـرشوع قانون 
د يف  األمان عـىل اإلنرتنـت الذي ُحـدِّ

األصل لتحقيق هذا الهدف».
بـدوره، قـال آنـدي بـوروز، رئيس 
سياسة أمان األطفال عرب اإلنرتنت يف 
NSPCC (الجمعية الوطنية لحماية 
االطفال من العنف)، إّنها املرة األوىل 
عـىل مسـتوى العالـم التـي ُيحَكم 
فيهـا عـىل أن املحتوى الذي ُسـمح 
لطفل بمشـاهدته من قبل رشكات 

التكنولوجيا أسهم يف وفاته.
املدرسـة قـد  كانـت مـويل طالبـة 

وصفت قبل وفاتهـا بفرتة، إدمانها 
إيذاء النفس، وكذلك ارتباكها بشأن 
مشـاعر كراهيـة الـذات بالتحديـد 
ألنها لم تمر بطفولة صعبة ونشأت 
يف كنـف عائلة محبـة. ومن ما جاء 
يف كتابـات مويل، حسـب مـا أوردت 
صحـف بريطانية: «بـادئ ذي بدء، 
ال يجب إلقاء اللوم عىل أي شـخص، 
األمـر بنفـيس».  لقـد قمـت بهـذا 
وأكملـت: «يف بعض األحيـان، نرتك 
األمـور لترتاكم بشـكل كبري حتى ال 
نعرف كيفية التعامل معها، فنكبتها 
يف أعماقنا، لكنها تسـتمر يف الرتاكم 
حتى نعجز عن معالجتها أو التعامل 

معها بعد ذلك».
مـن جهتـه، قـال الدكتـور نافـني 

فينوغوبال، وهـو طبيب أطفال، إّن 
هذه الرسالة حزينة للغاية، وخلص 
إىل أّن مـويل كانت تعاني من اكتئاب 
حاد. وعّرب عن انزعاجه من املحتوى 
الذي شاهدته طالبة املدرسة، لدرجة 
أنه عجز عن النوم ألسابيع. وقال إن 
املحتوى «املؤلم» قد «أّثر بها بالتأكيد 
وفاقم شعورها بالعجز حتى فشلت 
يف طلب املساعدة والدعم من العائلة 
أو األصدقاء». ولفت إىل أّنه ال يرى أي 
فائـدة إيجابية لهذا املحتوى. أضاف 
فينوغوبـال أن املراهقني معرضون 
ومـا  لـه  يتعرّضـون  مـا  ملخاطـر 
يشـاهدونه بني سـن ١٢ و١٦ سنة 
بالتحديـد، لكونهم يصبحـون أكثر 
حساسـية يف االسـتجابة للضغوط 

ويزداد وعيهـم بالتغريات التي تطرأ 
عىل أجسـادهم، األمر الذي يجعلهم 
أكثر عرضة ملشاكل الصحة العقلية، 

وخاصة للفتيات.
يف ٢٦ سـبتمرب/أيلول املـايض، قيل 
ملحكمـة الطـب الرشعي يف شـمال 
لنـدن، إن مـويل نقلـت من منشـور 
عىل «إنستغرام» جاء فيه: «أنا لست 
جيـدة بمـا فيـه الكفايـة»، قبل أن 
تنتحر وهي يف سّن الرابعة عرشة يف 
نوفمرب/ترشين الثانـي ٢٠١٧. وقد 
اطلعـت مويل عـىل ٢١٠٠ فيديو عن 
االنتحـار وإيذاء النفـس واالكتئاب، 
و١٣٨ مقطع فيديو يف األشـهر التي 

سبقت وفاتها.
وأوضحـت، سـو ماغوايـر، مديـرة 
يف  الثانويـة  راسـل  مـويل  مدرسـة 
التواصـل  وسـائل  أّن  املحكمـة، 
ال  مشـاكل  تسـّبب  االجتماعـي، 
حـدود لهـا، ويسـتحيل تتبعهـا أو 
رصدها. وتابعت أن مدرسـة هاتش 
إنـد الثانويـة لـم «تقـدم موقفـاً» 
يمنع الطالب من اسـتخدام وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، لكنها لفتت 
إىل أّن هـذه التكنولوجيا باتت تخلق 
تحديات لـم تكن موجـودة قبل ١٠ 
سـنوات أو ١٥ عامـاً. وأشـارت إىل 
أّنه من خالل تجربتهم مع الشباب، 
مـن الواضـح أّن وسـائل التواصـل 
االجتماعي تلعب دوراً كبرياً ومهيمناً 
يف حياتهـم تنتـج منهـا مشـاكل ال 
نهايـة لهـا. بيـد أّن وفـاة مـويل يف 
نوفمرب ٢٠١٧ كانـت بمثابة صدمة 
مريعـة، وأّن املدرسـة كانـت تحّذر 

الطالب من مخاطر وسائل التواصل 
االجتماعي لفرتة طويلة. وأوضحت 
ماغواير أن املوظفني ُصدموا عندما 
املتـاح  الخطـري  باملحتـوى  علمـوا 
للطالب، مثل مـويل، عىل مواقع مثل 

«إنستغرام».
سـمع التحقيق من إيان راسل، والد 
مـويل، الـذي عّرب عـن صدمتـه من 
القاتمة واملرسـومة  محتوى املـواد 
عـىل  لألطفـال  املتاحـة  والضـارة 
مـن  سـابق  وقـت  ويف  اإلنرتنـت. 
انتهـاء  بعـد  املـايض،  االسـبوع 
اسـتنتاجات  إن  قـال  التحقيـق، 
الطبيـب الرشعي «خطـوة مهمة يف 
إحـداث التغيـري الـذي نحـن بأمّس 
الحاجـة إليه». وقال إن رسـالته إىل 
«إنسـتغرام» ورئيس «ميتا»، مارك 
زوكربريغ، ستكون دعوة لالستماع 
إىل األشـخاص الذيـن يسـتخدمون 
إىل  واالسـتماع  املنصـات،  هـذه 
االسـتنتاجات التي قدمهـا الطبيب 
الرشعـي يف هـذا التحقيـق والقيام 

بيشء حيال هذه املسألة.
واعتذر كل من رئيس قسـم الصحة 
والرفاهية يف رشكة ميتا األم املالكة 
العمليـات  لـ»إنسـتغرام» ورئيـس 
خـالل  «بنرتسـت»  يف  املجتمعيـة 
التحقيق عن املحتوى الذي شاهدته 
مويل. وأخرياً، ُوصف الحكم يف قضية 
املراهقة راسـل بأنه األول من نوعه 
عامليـًا بعد أن خلـص إىل أن املحتوى 
الـذي سـمح ملـويل بمشـاهدته من 
قبل رشكات التكنولوجيا سـاهم يف 

وفاتها.

ÚÓñÏóÉ€a@⁄bËn„a@kjèi

أنقرة/متابعة الزوراء:
 نـدد العديد مـن جمعيات ونقابـات الصحفيني 
بمرشوع قانون يعاقب عىل ”التضليل اإلعالمي“ 
باعتبـاره محاولـة للرقابـة من قبـل الحكومة 
الرتكية.وتجمـع العرشات مـن الصحفيني أمام 
الربملان الرتكي يف أنقرة يضعون كمامات سوداء 
ويحملون الفتات ُكتب عليها ”ال لقانون الرقابة“ 

و“الصحافة الحرة رشط للديمقراطية“.
وقـال كمال أكتـاش، رئيس املراسـلني بالربملان 
خـالل التظاهرة ”إذا تم إقـرار مرشوع القانون 
كمـا هو، فسـتكون حريـة الصحافـة والتعبري 
مقيـدة يف تركيا“.وينص املـرشوع عىل معاقبة 
”نـرش معلومات مضللة“ بالسـجن ملدة ترتاوح 
بني سـنة وثالث سـنوات وحرمـان الصحفيني 
الذيـن ثبتـت إدانتهم بارتـكاب هـذا الجرم من 

بطاقاتهم الصحفية.

ويف سـبتمرب، اعتمدت لجنتـان برملانيتان النص 
الذي طرحـه نواب الحزب الحاكـم يف الربملان يف 
نهاية مايو. ولم تنجح املعارضة يف عرقلته، لكن 
مع أغلبية 334 مقعـداً يف الربملان لحزب العدالة 
والتنمية وحلفائه من أصل 581 مقعدا، من غري 
املمكـن رفض النص. ويرى مراقبون أن الرئيس 
الرتكـي رجب طيـب أردوغان يحاول ممارسـة 
املزيـد مـن السـيطرة عـىل الصحافـة ومواقع 
التواصـل االجتماعي، قبل عام عـىل االنتخابات 
الرئاسـية والترشيعية املقـرر إجراؤها يف يونيو 
الحكوميـة  غـري  املنظمـات  2023.وتتحـدث 
املدافعـة عن الصحافـة وحرية التعبري بشـكل 
متكرر عن تدهور حرية الصحافة يف تركيا التي 
تحتل املرتبة 149 من أصل 180 يف تصنيف حرية 
الصحافة لعام 2022 الذي نرشته مراسـلون بال 

حدود.

 لندن/متابعة الزوراء:
أعلنْت رشكة محامـاة، أن األمري 
هاري واملغني إلتون جون وأفراداً 
آخريـن رفعـوا دعـوى قانونيـة 
ضّد نـارش صحيفـة ذا دييل ميل 
التنصـت  بدعـوى  الربيطانيـة، 
عـىل الهاتـف وانتهـاكات أخرى 
للخصوصية، بحسـب مـا نقلته 

وكالة رويرتز.
وتتضّمـن املجموعة التي تقّدمت 

بالدعـوى، املمثلـة إليزابيث هرييل واملمثل سـادي فروسـت، واملخرج ديفيـد فورنيش، 
ودوريـن لورانـس، وهي والدة املراهق األسـود سـتيفن لورانـس، الذي ُقتـل يف هجوم 

عنرصي عام 1993.
بحسـب ”رويـرتز“، قالت رشكة هاملينز القانونية يف بيـان، إّن املتقّدمني بالدعوى عىل 
دراية باألدلة التي تشـري إىل انتهاكات الخصوصية من قبل نارش الصحيفة، ”أسوشييتد 
نيوزبيـربز“، بما يف ذلك وضع أجهزة تنصت داخل سـيارات الناس ومنازلهم، باإلضافة 

إىل التنصت عىل املكاملات الهاتفية.
وقـال البيـان إّن ”هاملينز“ تمّثـل هاري وفروسـت، بينما تمّثل ”غونريكـوك“ كّالً من 

لورانس وهرييل وجون وفورنش.
من جهته، نفى متحّدث باسم ”أسوشييتد نيوزبيربز“ االتهامات، وقال: ”نرفض بشكل 
قاطـع وال لبس فيه هذه االفرتاءات غري املعقولة“. وتابع: ”إّنها ادعاءات ال أسـاس لها 

من الصحة، وأهدافها تشهريية، وال تستند إىل أدلة موثوق بها“.
وكانـت عالقـة األمري هاري وزوجته ميغـان ماركل مع الصحافة الشـعبية الربيطانية 
قد تّرضرت بشـّدة بعد زواجهما يف عام 2018. وأعلن الزوجان يف وقٍت سـابق أّنهما لن 
يتعامال مطلقاً مع 4 صحف بريطانية واسعة االنتشار، من بينها ”ذا دييل ميل“، بسبب 

تغطيتها ”الكاذبة والجائرة“، حسب تعبريهما.
كذلك، أشـار الزوجان إىل أّن تدخل وسائل اإلعالم لعب دوراً رئيساً يف قرارهما التخيل عن 

الواجبات امللكية واالنتقال إىل الواليات املتحدة.

 تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيني 
العامـة  والجامعـة  التونسـيني 
لإلعـالم (التابعـة لالتحـاد العـام 
األربعـاء  للشـغل)،  التونـيس 
الخامس من أكتوبر عن الدخول يف 
تحركات احتجاجيـة، تنطلق عرب 
تنفيذ وقفـة احتجاجية بسـاحة 
الحكومـة بالقصبـة، رفضا لقرار 
لجنة الترصف يف األمالك املصادرة 
وإذاعـة  الصبـاح“  ”دار  بعـرض 
التسـوية  عـىل  ”شـمس.أف.أم“ 

القضائية.
واملؤسسـات اإلعالميـة املصـادرة 
هـي التي كانـت عىل ملـك أقرباء 
الرئيس األسـبق زين العابدين بن 
عيل وأعضـاء مقربني من نظامه، 
صادرتهـا الدولـة إىل جانـب باقي 
أمالكهـم. ويعتـرب ملـف اإلعـالم 
املصـادر تحديا للحكومـة، بعد أن 
يف  املتعاقبـة  الحكومـات  فشـلت 

حله.
وتعتـرب ”دار الصبـاح“ من أعرق 
املؤسسـات اإلعالميـة التونسـية، 
إذ يعود تاريخ تأسيسـها إىل سـنة 
صحـف،  ثـالث  وتصـدر   1953
اثنتنْي يومّيتنْي وواحدة أسـبوعية، 
وتعانـي من فـوىض. كمـا تعاني 
األخـرى  اإلعالميـة  املؤسسـات 
األوضـاع  تـردي  مـن  املصـادرة 
االجتماعيـة واإلدارية واملالية مما 

يشّكل تهديًدا لوجودها.
وطالبـت نقابتـا اإلعالم، رئاسـة 
الجمهورية والحكومة باالستجابة 
وضعيـة  يف  للنظـر  لقـاء  لعقـد 
املؤسسـات اإلعالميـة املصـادرة، 
الصبـاح، و”سـنيب  ”دار  وهـي: 
و”شـمس.أف.أم“  البـراس“ 
و”كاكتـوس بـرود“ وعّربتـا عـن 
اسـتعدادهما للتصعيـد و“خوض 

كل األشـكال النضاليـة دفاًعا عن 
ديمومة هذه املؤسسات“.

ويقـول صحفيون إن املؤسسـات 
املصادرة دفعت ثمن عدم التموقع 
السـيايس واختيـار نهـج الحيـاد 
رغـم العروض، يف ظـل التجاذبات 
السياسـية بعـد ثـورة 14 ينايـر 
يف  اإلعـالم  ملـف  وإقحـام   2011
املصالح الحزبية ورغبة كل طرف 
يف السـيطرة عىل هذه املؤسسـات 

لخدمة أجنداته السياسية.
وال يبدو أن الدولة مسـتعدة حاليا 
لضخ أموال يف املؤسسات اإلعالمية 
خاصـة  ”الخـارسة“،  املصـادرة 
وأن مؤسسـة التلفزيون العمومي 
بقناتيها ”الوطنية األوىل والثانية“ 
تمثل عبئا ثقيال عىل كاهل الدولة، 
إذ تشغل أكثر من 1300 عنرص بني 
منتجني ومحررين وفنيني وإداريني 
(بينهم 112 فقط يعملون يف قسم 
األخبـار)، بينمـا ال يتطلـب سـري 
املرفـق كل هذا العدد. كما ُيسـبب 
اإلنفـاق عـىل املحطـات اإلذاعيـة 
العموميـة (أكثـر مـن 14 إذاعة) 
تكاليـف باهظـة جـدا، إضافة إىل 
أنها عالة عىل الدولة، فالدولة هي 
التي تتكفـل بدفع رواتب العاملني 
يف تلك اإلذاعات، والتي ُتقدر بأكثر 

من 14 مليون دينار.
نقابـة  رئيـس  نائبـة  وأكـدت 
أمـرية  التونسـيني،  الصحفيـني 
محمد أّنه ”يف صـورة عدم تفاعل 
إىل  الذهـاب  يمكـن  الحكومـة، 
االنتخابـات  تغطيـة  مقاطعـة 

الترشيعية القادمة“.
واسـتنكرت أمرية محمـد التوجه 
نحو إغـالق املؤسسـات املصادرة 
بقرار سيايس ال اقتصادي، وقالت 
”ال توجد ضمانات تتعلق باستمرار 
يف  اإلعالميـة  املؤسسـات  عمـل 

الوضع الحايل، كما ال ضمانات من 
أن التسـوية القضائية ستذهب يف 
اإلنقاذ بدل التصفية، ولهذا نطالب 

بلقاء عاجل لعرض الحلول“.
وأقر العضـو يف املكتـب التنفيذي 
للصحفيـني  الوطنيـة  للنقابـة 
وجيه الوايف بوجود إرادة سياسية 
لتصفية وسـائل اإلعالم املصادرة، 
خاصـة كال مـن إذاعة ”شـمس.
أف.أم“ ودار الصبـاح ”ألنهـا لـم 

تدخل بيت الطاعة“.
التسـوية  قـرار  إن  الـوايف  وقـال 
القضائية لهذه املؤسسـات تزامن 
مع االنتخابات القادمة رغم وجود 
حلـول، مضيفـا أن السـلطة تريد 
السيطرة عىل املؤسسات املصادرة 
أوضاعهـا  اسـتغالل  خـالل  مـن 
املالية لرتكيعهـا وتطويعها. وأفاد 
بأنه سـبق االتفاق مع الحكومات 
السـابقة عـىل إيجـاد حلـول عرب 
الديـون املتعلقـة بديوان  جدولـة 
البث والصنـدوق الوطني للضمان 
االجتماعـي، مبينا أنه تم االنطالق 
يف هـذه الحلول. وأوضـح الوايف أن 
السـلطة تجعـل مـن ديـوان البث 
وصندوق الضمان االجتماعي رأس 
حربة ضد املؤسسات املصادرة من 

أجل تركيعها.
وأبريـل 2021 قال الـوايف إن قيمة 
الديـون املتوّجـب عـىل ”الصباح“ 
دفعها للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعـي وللعديد مـن املزودين 
الذين تتعامل معهـم تجاوزت 21 

مليون دينار (7 ماليني دوالر).
من جانبهـا، قالت الهيئـة املديرة 
للجامعة التونسية ملديري الصحف 
إنه تم اللجوء إىل مثل هذه القرارات 
”يف حـني أّن الجميـع بمـا فيهـا 
الحكومة يعلم بوجود حلول عملية 
كفيلة بضمان ديمومة املؤسسات 

بل وتطويرها واملحافظة عليها“.
مـع  التـام  بتوافقهـا  وذّكـرت 
العامة لإلعـالم والنقابة  الجامعة 
الوطنيـة للصحفيـني حـول ثالثة 
مطالب رئيسية تتعطل االستجابة 
املاليـة  وزارتـي  يف  خاصـة  لهـا 
وهـي  االتصـال  وتكنولوجيـات 
تفعيل منصة االشرتاكات الرقمية 
والتمديـد يف امتيـاز تكفـل الدولة 
النظـام  يف  األعـراف  بمسـاهمة 
االجتماعـي،  للضمـان  القانونـي 
إضافة إىل مـرشوع وكالة حوكمة 
اإلشـهار  أمـوال  يف  التـرصف 

واالشرتاكات العمومية.
وأكـد كل من فرع النقابة الوطنية 
للصحفيـني التونسـيني والنقابـة 
األساسية بـ“دار الصباح“، رفض 
قـرار لجنـة التـرصف يف األمـالك 
املصـادرة، بعـرض ”دار الصباح“ 

عىل التسوية القضائية.
ودعـت الهياكل املهنيـة، إىل ”عدم 
املصادقـة عىل قرار لجنة الترصف 
بعـرض  املصـادرة  األمـالك  يف 
املؤسسـة عىل التسوية القضائية، 
يف  النقابيـة  األطـراف  وترشيـك 
تحديد مصريهـا“، معتربة أن هذا 

القرار الخطري يهدد مستقبل ”دار 
الصبـاح“. كما دعـت إىل ”القطع 
مـع الحلـول الرتقيعيـة، ووضـع 
برنامج إصالح هيكيل فعيل إلنقاذ 
املؤسسـة“ و“محاسـبة كل مـن 
أسـاء التـرصف يف تسـيري وإدارة 

املؤسسة“.
”شـمس  إذاعـة  صحفيـو  وكان 
أف أم“، أعلنوا  بدورهم االسـبوع 
املـايض رفضهـم القاطـع لقـرار 
لجنة الترصف يف األمالك املصادرة 
املتعلـق بعـرض هـذه اإلذاعة عىل 
التسـوية القضائيـة، والـذي لـم 
تحسـم فيه بعد رئاسة الحكومة، 
واعتـربوه ”قـرارا مفاجئا، أحادي 
الجانب ولم يراع مكانة املؤسسـة 
ومواطـن  اإلعالميـة  السـاحة  يف 
الشـغل فيها“.وعـرب بيـان صادر 
عن اجتمـاع عام عقده فرع نقابة 
الصحفيني بإذاعة ”شمس.أف.أم“ 
التام  عـن اسـتغراب الصحفيـني 
إزاء ”عـدم محاسـبة من سـاهم 
بصفة مبـارشة أو غـري مبارشة، 
يف الوضعيـة املاليـة الصعبة التي 
وصلـت إليهـا اإلذاعـة وتحميلهم 

املسؤولية“.
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@ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
تمتاز الصورة الشـعرية لدى الشاعرة فاطمة 
عريـج بالوضوح باعتباره سـيد االبداع ،فهي 
تنسـج لوحتها الشـعرية من خطوط الحرير 
الناعـم حاملة معها الهم الوطني واالنسـاني 
،وتخـرج الصورة الشـعرية من رحـم قلمها 
وهـي تحمـل كل مقومـات العافيـة والخلق 

واالبداع .
(إال إذا)

كلُّ املصائِب 
قد تُمـرُّ عىل الفتى 

وتعوُد تشكُم ُمبتداها وتنطوي
إال إذا..

 خلَع ابن آدم وجَهُه
أو زَوَر املقهوُر نربَة ُحـزنِه

مَس مُع الهزيُل الشَّ أو عرّيَ الشَّ
وعاَب ُسطوَعها..

أو هرَّب الشعراُء أحزاَن الوطن
كلُّ املصائِب 

قد يهون وفوُدها
ويطاُق - ليَل الواردات- وروُدها

إال إذا جَحدتَك أحـالٌم 
سَفحَت لها الفضـاء

واذا كان البعض يهرب من خيباته التي فرضها 
الواقع املر عليه فان الشـاعرة السورية فادية 
عريـج تواجه ما تعانيه وجهـا لوجه وترتجم 
احاسيسـها ومشـاعرها بلغـة يتداخـل فيها 
الشعور الساخن مع الصدق العميق لتشكل يف 

النهاية حالة من الوفاء بينها وبني قلمها
قيثارُة أشعاري

تلثُغ باسِمك
وينهلُّ وجدَي حدائَق ورِد

عىل أجمِل الّصفحاِت
وُعيوني ظامئاٌت ظامئاْت

بعينيك رشاٌع أُبِحُر فيه
يصوُغ يل من األنجِم 

الحالياِت عقوداً 
تليُق بصدِر الحياة

فاديه عريج 
شاعرة سورية الهوى والهوية.

إصداراتي: 
- مطبوعـان ورقيـان (عاريـة الحـواس) و 

(قلبي ُيحدثني) صدرا عام 2017.

- وديوانـان الكرتونيـان، (كـم ُيشـبهك هـذا 
املطـر) مرتجم إىل اللغـة األمازيغيـة، وموثق 
يف موقـع فريق الرتجمة العاملـي/ دار كتابات 
جديـدة للنـرش/ ضمـن مجموعـة دواويـن 
رشق أوسـطية مرتجمة إىل اللغـة األمازيغية، 
وديوان (أزهار اللحظة) موثق يف موقع شبكة 

(محررون).
أكتب القصة القصرية، وقصص األطفال التي 
وِثـَق بعضهـا يف مجالت عربية تهتـم بالّطفل 
والطفولة أهمها: مجلة (شـامة) السـورية، 
ومجلـة (أزاهـري) العراقية، ومجلة (شـليل) 
لألطفـال)  (العصافـري  ومجلـة  السـودانية، 

الجزائرية.
عضو يف عدة منتديات ثقافية وأدبية.

عضو يف فريق الرائد لصحافة الطفل العربي.
أعمـل عـىل إصـدار ديوانـي الثالـث شـعرا، 

ومجموعة قصصية لألطفال.
ُمشاِركة يف عدة دواوين عربية منها: 

ديـوان (حديـث الياسـمني) الّصـادر عن دار 
مـاري يف دمشـق. وديوان (ملوك الياسـمني) 

الّصادر عن دار املتن يف بغداد. 
ومشـاركة يف مؤلف (قلـق أزرق) الّصادر عن 

دار إيليا يف العراق. 
مشاركة يف (املوسوعة العاملية للشعر النسائي 
قامـت  التـي  العربـي  املغـرب  يف  الفصيـح) 
بإعدادهـا وإخراجها األديبـة الباحثة فاطمة 

بوهراكة. 
والكتاب الشـعري العاملي الثاني ” شـعراء بال 
حدود“ الّصادر عن مركز ميزوبوتاميا الثقايف 

يف مدينة بلغراد /رصبيا.
الحديثـة  (املوسـوعة  التاسـع مـن  والجـزء 
للشـعراء واألدبـاء العـرب) يف مـرص العربية 

الصادر عن دار الرضا للنرش والطباعة. 
الدواويـن (شـهرزاد يف بغـداد)  مشـاركة يف 
و(الجنائـن املعلقة) و (نفحات من ياسـمني 
الشام ونخل العراق) الصادرة عن دار أمارجي 

للنرش يف العراق.
مشـاركة يف ديـوان (ألـف قلـم) الّصـادر عن 
مجموعـة (النُّخبة الثقافية) يف مرص العربية. 
ويف الجزء الثالث (آفاق نقدية) عن مركز آفاق 
حرة للثقافة الّصادر يف األردن الذي يوثق السري 

الذاتية ألدباء عىل امتداد الساحة العربية.
 مشاركة يف مؤلفات قصصية منها: (موسوعة 
الجياد يف القصة القصرية) الجزء الثاني برعاية 
منتدى الجياد، عن دار يافا للنرش والتوزيع يف 
اململكة األردنية الهاشـمية. و (عطر الّرسد يف 
بالد الّشـام) و(150 ايقونة عربية) الّصادر يف 

بغداد عن دار أمارجي للنرش.
وثقت نصويص يف الكثري من املجالت والجرائد 
العربيـة الورقيـة يف العـراق واملغـرب ومرص 
ويف  ولبنـان،  واسـرتاليا  والسـويد  واألردن 
واملواقع االلكرتونية الرائدة، كما ُترجم بعضها 
إىل اللغـات اإلنكليزية واالسـبانية والربتغالية 

والفارسية
دخلنـا بيدر الشـاعرة السـورية فادية عريج 

وخرجنا منه بهذا العطاء ..
•كيف تتجىل صورة املرأة يف قصائدك؟

املـرأُة هـي الرَّمـُز الحقيقـي ألنوثـِة الوجود، 
فعبقريـُة األنوثة أعظم عبقريات التكوين من 
حيـث هي األّم والحبيبة واالبنـة واألخت، إّنها 
تكمـُل مـا نقص يف الرّجـل والرجـل يكمل ما 

نقص فيها.
تتجـىل صورتهـا يف قصائدي كحمامة سـالم 
تؤمن أن الحّب يحقُق املعجزات، تؤمن بالّسالم 
دربـا، وباإلخـالص منهجا للحيـاة، تتطلع إىل 

واقع 
أكثـر إنسـانية وأكثـر عـدال وأكثـر إنصافـا 

لحقوقها.
•ما وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك؟

الثقافـة، بنية ُمتحولـة باسـتمرار، ُمرتبطة 
أحـد  وهـي  كينونتـه.  وبجوهـر  باإلنسـان 
املكتسـبات األساسية للبرشية جمعاء، فضاء 
لالبتـكار واإلبـداع، ووعي نقدي، تسـنده قيم 

الحرية واملساواة يف املجتمع، والعقالنية.
 وظيفة الثقافة الرقي إىل مسـتوى فعل يومي 
إلنتـاج املعرفـة، بالنظر لتزايد وتـرية أحادية 
الهيمنة الثقافية والتأثري الكبري للمؤسسـات 
ذات  اإلعـالم  وسـائل  يف  املتحكمـة  الكـربى 
االنتشـار الجماهريي الواسع، التي تعمل عىل 
إلغـاء دور املثقـف ومحـو أثـره مـن خارطة 
املشـهد الثقايف العاملي، وجعله مجرد آلة، يراد 
لها إنتاج خطاب تربيـري ملا يقع من تحوالت 
يف عرصنـا هـذا. وعـىل رأس قائمـة الرشوط 
الواجب توفرها يف االرتقـاء بالحياة الثقافية، 
بلـورة سياسـة ثقافيـة جديدة، تأخـذ بعني 
االعتبـار كافة املتغـريات التـي حملتها رياح 
األلفية الثالثة يف شـقها الثقـايف، مع محاولة 
تعزيز التنوع الثقـايف واحرتام العقل البرشي، 
وقبول مبدأ االختـالف كقانون طبيعي منظم 
للكون برمته، وعىل املثقفني اليوم يقع العاتق 
يف إخصـاب الحقل الثقـايف واإلصغاء لنبضات 
املجتمـع والتأثـري فيـه يف ظـل عـرص رقمي 
مفتوح، وشـبكة عنكبوتية متسعة األطراف. 

ويجب أن يكون للثقافة أدوار طالئعية والتزام 
وجودي وفكري بمصالح الشـعوب وحقها يف 
الكرامة واملواطنـة والعيش الكريم، من خالل 

األساليب واألفكار التنويرية والتوعوية. 
ال نريـد أن نهـرول يف ذات املـكان، أو نعـود 
إىل الـوراء والعالـم يندفـع إىل األمام أشـواطا 

وأشواط.
•كيف تنظرين إىل العالقة بني الناقد واملؤلف؟

من املفـرتض أن تكـون العالقة بـني التأليف 
والنقـد إبداعية تكاملية اشـتباكية، فالتأليف 
بحاجـة للنقـد والنقـد بحاجة للمؤلـف، فال 
يمكـن أن َيثمـر إحداهمـا بمعزل عـن اآلخر. 
فالتأليـف صنعـة إبداعيـة والنقد هـو الذوق 
لذلك اإلبداع؛ واألديب ُمطالب بالتعبري اإلبداعي 
والناقد ُمطالب بنقد ذلـك التعبري بموضوعية 
والتحامـل  املجاملـة  عـن  بعيـدا  وحياديـة، 
إبـداع  األدب  أن  وبمـا  والتضـاد،  والتجاهـل 
فيفـرتض أن يكون النقد إبداعـاً هو اآلخر؛ ملا 
للحركة النقدية من دور تأسييس فاعل يسهم 
يف قيادة حركة التأليف نحو التجديد، ولدينا يف 
ذلك أمثلة مهمة، فالناقد املرسحي البولوني/ 
يـان كـوت/ حينمـا أصـدر كتابـه الشـهري 
(شكسـبري معارصنا)، ألم يؤثـر يف أجيال من 
النقـاد واملؤلفني؟ ألـم يغري مسـارات الرؤية 

لدى كثري مـن الباحثني والنقاد الذين اختصوا 
يف الكتابة والبحث يف عالم شكسبري؟ 

•يف ظـل هذا الخـراب الذي يعـم العالم هل ما 
زالت القصيدة تحقق الحضور املطلوب؟

مـن وجهة نظـري، إن دور القصيـدة بني مد 
وجزر بفعل السياسات واألوضاع االقتصادية، 
الفقـر  الثوريـة واسـترشاء  القيـم  وانهيـار 
والبطالة والفسـاد، لتصبح مطالـب متعلقة 
بالغذاء واملعاش والعمل، واملتطلبات اليومية، 
أمـا الحاجـات الجمالية والفنية والفلسـفية 
فقد أصبحت يف االهتمامات الفردية الخاصة، 
وليـس يف اهتمامات الجماعة، رغم أن رشائح 
كثـرية مـا زالت تعتـرب الشـعر يف اهتماماتها 
وتتبادلـه يف منتديات واقعية والكرتونية إال أن 
توظيفه لم يعد مطلوباً يف التطلعات الجماعية 
الكـربى، بحيث شـعر النـاس أن الشـعر غري 
قادر عىل التغيري املنشـود كما كان يف العصور 

املاضية.
 لكـن ال بد للقصائد امللتزمة بقضايا اإلنسـان 
أن ترتك أثراً فعاالً يف املستوى البعيد، وسيبقى 
الشـعر الرساج الوهاج الذي ينري الدروب أمام 
جحافـل الباحثني عـن األمن والعـدل والحب 

والسالم.
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أبداً...

طري الحب تطارده األقفاص ْ
فاخرتت لنفسك محجرك الذهبي

منضدًة، وستائر هادئًة
أوراقاً، وهواجَس كاْس

حلمـاً، وبسـاطاً سـحرياً يفـرد جنحيه 
تحت عصاك

تبحث عن صوت جنني يف رحم األسفاْر
لتعمده برؤاْك

وتكتب عن املسكوت عنه كثرياً
فتفيض الكأس إليك بكوامنها

تفتح يف روحك نافذًة  لنسـيم يدخل بيت 
األغصاْن

فأدْم نارك يف الليْل
قد يغشاك الضيُف أو الذئْب

أو غفلة نوْم ...!
قْمرتك الذهبية رازحٌة  يف كتف البحْر

و أنت عىل الرمل الشبقْي
تتأمل أجسـاَد الزبد العاريِة فوق مالءات 

الشمْس
خطوة ُ موسيقى ، وضفائر ليْل

تتبعهـا عينـاك بـني سـطور تتغـىش يف 
نظرتك املنكرسْة

كأسا أخرى 
فالكأُس فضاْء
وحواٌر مفتوْح

أوراق لقاءاٍت ُمنتظرَْة
أبداً...

كاملرآة تواجهنا

فاكتْب حتى صمتك ْ
وسطورا أخرى للمحذوْف...!
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أحببتك مع كيفية متى أو حتى من حيث أحبك ،،
أحببتك وأبتدأ من خجيل املوروث تلعثما يف حبك ،،

أحببتك مع معرفة أي الطرق هداية حبك 
يستغرق األمر ثانية ألقول أحبك ،،،

يستهويني الغوص يف أرسار حبك ،،،
يستفزني طيفك الوردي من أحالم حبك ،،،،

ويستغرق اإلحساس دهرا حزينا ألشعرك كم أحبك ،،،
لو كان للماء عربات ألرسلت لك البحر شعرا يف حبك ،،،

لو كان للريح بساط لركبت الشوق يف حبك،،
ولو كان للغيم لسان لتناثرت حبات املطر ونطقت حبك ،،،

لو كانت للزهور قلوب 
ألينعت يف كل فصول حبك ،،،،

ولو كان للشتاء شمس 
لتدارك الربد حول حبك ،،،

أحببتك ولهفي لذلك العشق املجنون يف حبك ،،،
أحببتك والحب معلقة 

الشعراء وتكليلة لم يالمس عنفوان إبن امللوح كما أحببتك 
أحببتك وأدركت الحب بقاء من شظايا الحرب يف حبك ،،

أحببتك ومداد القلم يروي للعشاق قصة حبك ،،،،
ياليت شعري يشفي من جروحي بعضها 

وياليت الحبيب يدرك مدرار حربي يف شغف حبك ،،،
وياليت كل الغرام حرائق حتى أنكوي يف لىض حبك ،،

وياليت أهلك جنائز حتى أخطفك بني جناحي وأحظى
بحبك ،،،

أهات الهاليل تدوي صيحاتها ومن نزيف الجروح يروي رشيان حبك ،،،،
أحببتك حب ينطق الصدق وفاء من ،، شذرات حبك ،،،،
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مـن منكـم رأى غليوني البنـي املفقود، غليونـي، الذي 
فقدته أثناَء سـفري بصحبِة رفاٍق يل، عندما كنا نستقُل 
عربـَة ذلـك األبله، ذو القبعـِة السـوداء صاحب الكرش 
الكبـري والذقن الطويل األشـيب، قد كان يأخذُه الُسـكر 
منـا كَل مأخـذ ، ومـا زاَل ُيمسـك بيدِه اليمنـى زجاجًة 
مليئًة بالكونياك ، يرشُب ويرشُب بغرِي انقطاع ، منفجٌر 
بالضحـِك حـَد الجنـون دوَن سـبب، لدرجـة يف كل مرة 
يتمايـُل ويتمايل حـَد الوقوع من العربـة، وفجأًة توقَف 
بعربتـِه والتفَت إلينا قائالً ، املعذرة يا سـادة أطلبكم أن 
تمنحونـي بعض الثوانـي كي أتبوَل فحسـب، نظَر إليه 
روبن وكانت عيناُه العسـليتاِن تقدُح رشراً وهو يرصُخ 

بوجهِه ، أال تسـتحي وتخجل مـن فرِط الكحول؟ ،،،، أال 
يكفيـَك العبث مـع حصانك املسـكنِي يف كل مرٍة وميالُن 
رقبتـَك الطويلة كعنـِق زرافة أيها املسـطول؟، رَد عليه 
وهـو يتفرُس يف عينيِه التي تشـُع غضباً ، املعذرة منكم 
يا سـيدي ، فرتجَل من عربتِه مرسعـًا مهروالً إىل الخلِف 
ليقـيض حاجتُه ، ثَم عـاَد مكتفياً باإلسـاءة التي مألت 
صيواَن أذنيه الغليظتـاِن املحمرتاِن، انطلَق مجدداً وهو 
يـردُد مع نفسـِه لن أغفَر لـك ، لن أغفَر لـك أبداً عىل ما 
فعلتُه بي . وبعَد ُميض أكثر من خمِس ساعات متتالية ، 
قاربنا من الوصول عىل مشارف املدينة ، ثم عاَد صاحُب 
الكـرش الكبري بتنـاوِل الخمر مجدداً بغـرِي خجل ، وهو 
يدنـدُن بصوٍت عـاٍل ، آٍه رباه كم أنا محموٌم وشـعوري 

بالغيِظ يزيُد رعشَة جسدي انفعاالً وغضباً ، لم يحدث يل 
مـا حدَث معي اليوم مـن ذي قبل ، ولن أنىس أو أتغاىض 
عـن تلك العبـاراِت املشـمئزة التـي تلقيُتها منه أشـبه 
برضباٍت موجعة قاسية عىل رأيس ، و روبن كان يبتسُم 
بشـهوانية وهـو ينظُر لـه ويل بنظراتـِه الخاطفة دون 
أن ينبـَس ببنِت شـفة ، وبعـَد وصولنا إىل قلـِب املدينة ، 
إىل املحطـة األخـرية ترجلنا من عربـِة ذو الكرش الكبري 
لنأخـَذ حقائبنا ، نظَر اىل روبن وهـو يحمُل يف يدِه بقايا 
الكونيـاك بتلـك الزجاجـِة الكبـرية قائالً ، لقـد كنَت يف 
ضيافتـي طيلَة فرتة ذلَك الطريـق الطويل ، أما اآلن أنَت 
من ضيوِف املدينة ، فأنا كنُت أنوي عىل تهشيم جمجمة 
رأسـك النحيف ، لكن حـذاري أن تفعلها معـي مجدداً ، 

سـأدعو الرِب أن يغفَر يل ولك ، قـام برمي الحقائب من 
أعىل  مقصورِة العربة ثم هبَط عىل مقعد القيادة ، وهو 
ينطلُق بعربتِه وما زال يرصخ ويهدد دوَن فعل أي يشء ، 
فحملنا حقائبنا ومضينا نضحُك بهستريية مطلقة دوَن 

توقف ..

Ô‹Ó‡ßa@ıb8c@@
رواية البلـد الجميل تعترب مـن بواكري اعمال 
الروائـي املغـرتب احمد سـعداوي، وهي اول 
عمل يقـوم بطباعته سـنة 2001، وتتضمن 
هـذه الروايـة فكـرة اجتماعيـة بحتـة مـن 
حيث الغرض املـراد منها، كالتمسـك بالوعد 
الطفـويل وااللتزام بالعـادات املتعارف عليها، 
وقد اسـتخدم السـعداوي تقنية االسـتقدام 
واالسـرتجاع بالزمـن (الفالش بـاك) واهتم 
كثريًا باملـكان، فرّكز بقوة عىل الجانب الفني 
وتفوق بالزمكانية الروائيـة، وأبحر كثريًا  يف 
التفاصيل الصغرية املوجودة يف كل بيت عراقي 
آنـذاك، أي يف عقـد السـبعينيات مـن القـرن 
املـايض وما لهـذه الفرتة مـن جماليات رغم 
املـآيس، فبدأ السـعداوي بحدث عـودة البطل 
من السجن، فكانت الصفحة األوىل ومنتصف 
الثانية شـبه مخترص للرواية قبل انطالقتها، 
وكأنَّه يـرشح للمتلقي الهيـكل الروائي ومن 
ثـم املضمـون والرسد وغـريه، تقنيـة الرسد 
واألسلوب بدْت كفرشـاة رسم ولوحة يتفنن 
بها التشكييل كما يريد، وقد تفنن السعداوي 

بتسلسل املشاهد واألدوار. 
فقـراءة هذه الرواية تجعلك تشـاهد األحداث 
بأم عينك، وكأنه يقدم لك سـيناريو مسلسل 
وأنـت تتصفـح حلقاتـه حلقـة بعـد أخرى، 
وقـد تميـز برتتيب شـخوص الروايـة وجعل 
للبطل والبطلـة ُكنيات اسـماء لتميزهم عن 
اقرانهـم مثـل (حلمي-حلـوم، ونادية- نود) 
واسـتخدم األسماء القديمة جًدا للشخصيات 
كـ (كشـاش- مـرسوط- قسـمة) وغريهم، 
تماشيا مع الزمن والحقبة التاريخية املكتوب 

فيها الرواية.
 محـاوالت الشـاب العراقـي للعمـل وكيفية 
مساعدة والده، جّسدها السعداوي بشخصية 
البطل حلوم بعد خروجه من السـجن وبحثه 
عـن العمل، وكان للّهجـة العراقية واملفردات 
الرشـيقة والتـي ال تخلـو اغلـب  الشـعبية 
البيـوت العراقيـة منها، دور كبري يف اسـلوب 
السـعداوي، إذ اسـتخدم مفردات عديدة عدا 
الجمل الكالميـة مثل ( معجانة- وعاء يخلط 
به الطحني للعجـن) (إمفرعة- امـرأة بدون 
غطـاء رأس) وغريها مـن املفـردات الكثرية 

ذات األثر الشعبي يف نفس املتلقي العراقي.
لقـد جمـع السـعداوي مـا بـني القوميـات 
واملذاهـب يف حبكة جمالية منفـردة، كذكره 

آلل البيـت وزيارة الحـرضة القادرية وبعض 
الكنائس، وامور اخرى تخص هذا الشأن من 
ثم اتجه لاللتزام بإيفاء النذور عندما نذر أهل 
البطـل حلمي ذبح كبش، أو ما يناظره يف هذا 
األمر، فتم ذلـك وبفرحة كبـرية، ونذر الجدة 
قسـمة، وهـو عبارة عـن ارتداء ثـوب احمر 
وتخرج (إمفرعة) لدكان أبي ناجي، فتم ذلك 

إيفاًء بالنذور. 
من األشياء الجميلة جًدا هو التقاء الصديقات 
أعـىل سـطوح البيـوت وتجاذبهـن اطـراف 
االحاديث وتسـامر بعضهن مـع بعض فيما 
يخـص الزيجات والشـباب والتغزل بهن وما 
يشابه ذلك، كانت احاديث جميلة للغاية ألنها 
عفوية من دون تصنع. البساطة املنثورة عىل 
سـطور الرواية هي من جعلتها تتميز بنكهة 

عراقية منفردة. 
بنـاء الرواية ورسدها اسـتنادا عـىل خرافات 
ابطالهـا،  ألسـن  عـىل  حكائيـة  وإشـاعات 
كحكاية الجد مرسوط وسـبب تسميته بهذا 
االسـم، يروى أن والدته لم تنجب اطفاال ملدة 
سـنوات طويلة وعندما حملـت، أجهضت يف 
اول أشهرها الثالث، وألنها محرومة من االوالد 
سـارعت إىل الكتلة اللحميـة ورسطتها، ومن 
عالمات الصـدق يف الرواية كتابة اقتباسـات 
لكتـاب آخرين مثل فؤاد التكريل وكوان شـني 
طاو وغريهما مما يساعد القارئ عىل البحث 
والتقيص ملعرفة هـؤالء الكتاب والتعرف عىل 

كتابتهم. 

بسـاطة الرسد وكأّن القارئ يسـتمع لعائلة 
عراقيـة وهـي تتكلـم عـن حياتها، هـذا ما 
انفـردت بـه الروايـة وبناؤها اللغـوي املتني 
املميز باملوضوع وهو أنَّ السعداوي جعل من 
ابطال روايته كّتاًبا وشعراَء وجّسد بعضا من 
كتاباتهـم ضمـن رسده، وِذْكره لشـخصيات 
عديدة مشـهورة آنـذاك، مثل مديحـة كامل، 
وكاظم السـاهر وليىل بنـت محمد عيل كالي 

وغريهم. 
وتناول قضية مهمة يف موضوع الرواية وهو 
إجبـار الفتيـات عىل تـرك الدراسـة وتقديم 
ذريعـة لهن بحجة انفالت الشـارع وأن املرأة 
مكانها البيت وغريها، لم يقترص السـعداوي 
عـىل جعـل شـخصيات الروايـة محصـورة 
اإلنسان أو البرش فقط، وإنما كان هناك دور 
للكلب امللقب باسم (ِحيوان) فكان له دور تم 

تجسيده برباعة الكاتب السعداوي.
ضمـت الرواية بني صفحاتهـا الكثري والكثري 
من القضايـا املجتمعيـة والعراقية عىل وجه 
الخصـوص، وكأنَّ الكاتب صـبَّ ما يف ذاكرته 
عـىل ارض الورق، فكان الناتـج حبكة مائزة 
باعتقـادي  السـلبيات  ولغـة رصينـة. مـن 
الشخيص يف رواية البلد الجميل هو ان الكاتب 
اسـهب كثريًا يف بناء الـرسد والتعّمق اكثر يف 
املـايض والتكرار الذي جعل املتلقي يفّر هارًبا 
دون أن يتفّحـص ما يجول يف خاطر الكاتب، 
ربما له يف التكرار غاية ما، وأعني تكرار بعض 

املفردات، وتكرار بعض الجمل.....إلـخ.
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تختـار املرأة رشيـك حياتها بناًء عىل 
الحب والعطف بعيداً عن العقل قليالً، 
وتتعرّف عىل رشيك حياتها من خالل 
كل األشياء التي تكون بداخله وتقوم 
بتعريفـه أيضاً عىل شـخصيتها، ما 
تحبه وتكرهه واألشـياء التي ترغبها 
يف رشيك حياتها. لكـن، هناك العديد 
مـن األرسار التي تخفيهـا املرأة عن 
رشيك حياتها وال ترغب أبدا يف البوح 
بها والتعـرف عليها. إكتشـفوا هذه 

األرسار من خالل النقاط التالية:
= الزوجـة تتعرف عـىل أقارب الزوج 
وتتقـرب منهـم لتتحـرى عـن كافة 
معرفتهـا  قبـل  النسـائية  عالقاتـه 
وتكتشـف املزيد مـن املعلومات عنه 

من خالل معرفتهم به.
= قـد تؤملهـا العديـد مـن ترصفات 
الرجـل، حّتى أنهـا قد تبكـي وتتألم 
دون أن تخـربه ودون أن يعلـم بذلك، 
ويعترب ذلك بالنسبة لها ّرساً ال يجب 
كشـفه. ولكن عند غيابـه، ترغب يف 
إحتضان أغراضه الخاصة، خصوصاً 
أثناء سفره، ألن رائحته تظل بداخلها 

وتعـّوض قليالً عن غيابـه ولكنها ال 
تقول له ذلك ايضاً.

= حّتـى عندما تبـدو املـرأة يف أقوى 
حاالتهـا، تحتـاج ألن تحـّب دائمـاً 
وتسـمع للعديـد مـن كلمـات الحب 
والعشق التي تزيدها خجل وإحمرار 
يف الوجه. قد ال تعّرب عن ذلك وتعتربه 
رمـز للضعـف، لكـّن املـرأة ترغب يف 
أن تسـمع وتشـعر دائمـاً أن زوجها 
وحبيبها يريدهـا ويرغبها دائماً. اما 
حـني تبدو عصبية مـن الوضع الذي 
تعيشـه او الظـروف، فالـّرس الـذي 
تخفيـه انهـا بحاجـة لحـب زوجها 
واحتضانـه لهـا، لتـزول كل الهموم 

واملشاكل بالنسبة لها.
= بالنسـبة للنسـاء، بعض الغرية ال 
تـّرض، وتعتربهـا رمزاً لحـّب زوجها 
لها، خوفه وسيطرته عليها يف العديد 
مـن املواقـف .لذلـك تحاول النسـاء 
كثرياً اثارة غـرية ازواجهن من خالل 
اللبـاس او الترصفـات، ولكن الرجل 
يمكن ان ييسء فهم املوضوع ويعترب 

ذلك تقليالً من قيمته.

ينصـح املتخصصـون يف علـم 

الوراثة بتجنـب زواج األقارب، 

األمـراض  لظهـور  تفاديـا 

الوراثيـة يف األطفـال، والتي قد 

تحـول حيـاة األرسة إىل جحيم 

من املعاناة.

األمراض الوراثية هي تلك التي 

تحـدث بسـبب خلـل يف املـادة 

الوراثيـة للفرد، وهـي تختلف 

يف انتقالهـا إىل الجنـني، فهناك 

أن  يسـتلزم  األمـراض  بعـض 

حاملـني  الوالديـن  كال  يكـون 

للجني لينتقل املرض إىل الطفل، 

بينمـا تحدث أمـراض أخرى يف 

حـال كان أحـد الوالدين حامالً 

للجـني، مـا قـد يهـدد بإصابة 

الطفل بهذا املرض.

وتؤكـد الدكتورة إكـرام فطني، 

أسـتاذ الوراثـة البيوكيميائية، 

ونائـب رئـس املركـز القومـي 

للبحوث األسـبق يف مـرص، أنه 

دائمـا مـا ننصـح بعـدم زواج 

األقـارب، ألن أغلبيـة األمراض 

الوراثيـة ناتجـة عـن صفـات 

متنحية، وهو ما يجعل نسـبة 

األمـراض الوراثيـة تزيـد مـع 

زواج األقارب.

خـالل  أن  إكـرام  وتوضـح 

مركـز  يف  األمـراض  اكتشـاف 

تشـخيص األمـراض الوراثيـة 

للبحـوث،  القومـي  باملركـز 

وجدنا أن نسـبة ترتاوح ما بني 

88 إىل 90 باملئـة مـن األمراض 

التي قمنا بتشـخيصها ناجمة 

زواج  عـن  رئيـس  بشـكل 

األقارب، مضيفة أنه يتسبب يف 

العديـد من األمـراض الوراثية، 

خاصـة أن التحاليل التي يقوم 

بهـا املقبلـني عـىل الـزواج من 

األقارب ال تشمل كل األمراض، 

وتغطي فقط 20 باملئة من هذه 

األمراض.

األقـارب  زواج  ارتبـاط 

باألمراض

األقـارب  زواج  إن  وأضافـت“ 

مسؤول عن أمراض كثرية مثل 

مرض ”غوشيه“ ومرض ”ميتا 

كروماتيـك ليوكو ديسـرتويف“، 

وغريها، فهنـاك أمراض كثرية 

يف  يوميـا  بتشـخيصها  نقـوم 

للبحوث، بسبب  القومي  املركز 

زواج األقـارب، ومعظـم هـذه 

األمـراض تكون بـني األطفال، 

وبعـض األعـراض تظهـر عند 

سـن أكرب قد يكون عندما يبلغ 

اإلنسـان سـن 18 أو 20 عاما، 

وبعضهـا يظهـر عند سـن 30 

عامـا، لكـن األغلبيـة تظهر يف 

سن الطفولة“.

و بينت أسـتاذة الوراثة باملركز 

زواج  أن  للبحـوث  القومـي 

األقـارب يف بعـض الحـاالت له 

األطفـال،  بتشـوهات  عالقـة 

أغلبهـا  تـؤدي يف  وباألمـراض 

وإعاقـات  ذهنيـة،  إلعاقـات 

جسدية، ومشاكل متعددة وقد 

تؤدي للوفاة املبكرة.

األقـارب  أن زواج  إىل  لفتـت  و 

يتسبب أحيانا يف ظهور أمراض 

باألحمـاض  مرتبطـة  وراثيـة 

العضويـة واألمينيـة والتي قد 

تزيد عن الحد، مسـببة أمراضا 

أشـهرها مرض الفينايل أالنني 

وراثـي  مـرض  وهـو   (PKU)

الذهنيـة، وإذا  يسـبب اإلعاقة 

لم يكتشـف يف األسـبوع األول 

مـن الـوالدة بحيث تتـم تغذية 

األلبـان  مـن  بأنـواع  الطفـل 

املخصصة فإن الطفل يتعرض 

الذهنيـة، وهذا املرض  لإلعاقة 

الـذي  الرئيـس  السـبب  هـو 

دفعنـا إلجـراء املسـح الوراثي 

للمواليد، ألن تشـخيص املرض 

خالل األسـبوع األول وااللتزام 

باأللبـان املخصوصـة يجعلنـا 

نستطيع معالجة حالة الطفل، 

حتـى ينمـو بشـكل طبيعـي، 

بينمـا  كل أسـبوع يتأخر فيه 

العـالج يرتاجـع فيـه معامـل 

الذكاء للطفل املريض.

أعـراض قـد تـدل عـىل وجود 

أمراض وراثية:

أسـتاذة علـم الوراثـة نصحت 

برضورة متابعة األعراض التي 

تظهر عىل األطفال بشكل جيد، 

الفتـة إىل أنه: ”يجـب االهتمام 

بأعـراض بعينهـا قـد ترتبـط 

باألمراض الوراثية، مثل تضخم 

تأخـر  أو  الطحـال،  أو  الكبـد، 

الكالم والسـمع، أو التشنجات 

أو  العظام،  العصبية، ومشاكل 

املفاصـل، وهي كلهـا عالمات 

تدل عىل وجـود أمراض وراثية 

قد تسبب مشاكل متعددة“.

مـن  الـزواج  تجنـب  رضورة 

األقارب حتى الدرجة الثالثة:

تابعت الدكتـورة إكرام: ”دائما 

أطلـب عـدم الـزواج مـن أوالد 

العـم، أو أوالد العمـة، وال أوالد 

وال  الخالـة،  أوالد  أو  الخـال، 

يختلـف األمـر هنا بـني أقارب 

األب أو األم، كما أفضل االبتعاد 

عـن الـزواج مـن األقـارب من 

الدرجة الثانية وكذلك الثالثة“.

رغم كل الشهرة التي نالتها ملعقة الخشب 
عىل مر الزمن، ورغـم التاريخ الذي تحمله 
يف طياتها، فإن هذه امللعقة بدأت تنسـحب 
رويـدا رويدا من مطابخ ربات املنزل اليوم، 
كونهـا ال تتطابـق مع مواصفـات املطبخ 
النظيف والسـليم. فموقع ملعقة الخشب 
اختلـف تمامـا بني املـايض والحـارض، إذ 
صارت من أدوات املطبخ غري املرغوب فيها 
كما يؤكد خرباء الطهي يف املطبخ العرصي. 
فهـي برأيهـم ناقلـة سـهلة للبكترييا من 
طبق إىل آخر، فباسـتطاعة مادة الخشـب 
أن تخزنها يف جوفها ويف شـقوقها بشـكل 

كبري.
امـا إذا كنـت من األشـخاص املتمسـكني 
باسـتعمال ملعقة الخشـب، أو أنك تنوين 
استبدالها يف املستقبل القريب عندما تفقد 

بريقها، ما عليك سوى القيام بالتايل:
- يجـب غسـل ملعقة الخشـب وتعقيمها 
يف كل مرة تسـتعملينها كي ال تكون حقال 

سهال لنمو البكترييا عليها.
- يجب أن توضع دائما يف الهواء الطلق كي 
تتنفـس وتتخلص مـن أي رائحة أو مذاق، 
وكذلك كي ال ترتك أثرها عىل أي طبق جديد 

يحرض بواسطتها.

- يجب تخصيص ملعقة خشب للحلويات 
وأخرى لألطباق املالحة، فال يجب استعمال 
ملعقة واحدة للنوعني حتى ال يتأثر الواحد 

بمذاق اآلخر.
- ينصـح خـرباء الطهـي بتطبيـق هـذه 
النصائـح عـىل أي أداة خشـبية تسـتعمل 
يف الطهـي، ومنهـا اللـوح الخشـبي الذي 
نفـرم أو نقطع عليه البصـل أو اللحوم أو 
الفواكه. فال يجب أن نستخدم اللوح نفسه 
للحاجات نفسـها، إذ من املمكن أن يشـوه 
طعـم التفـاح أو أي فاكهة أخـرى بمذاق 

البصل مثال.
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املقادير:
زيت غزير للقيل.

٤/١ ملعقة بيكنج باودر.
٢ كوب دقيق.

٤/١ ملعقة فانيليا.
٣ مالعق كبرية زبدة مذابة.

٤/١ ملعقة ملح.
٢ ٤/١ ملعقة خمرية كبرية.

٣ مالعق كبرية سكر.
٢/١ كوب حليب دافئ.

للتغليفة:
سكر بودر

٢ ملعقة زبدة مذابة
٢ ملعقة كبرية ماء دافئ

طريقة التحضري:
الدافـئ مع  اخلطـي الحليـب 
السـكر حتـى يـذوب السـكر 

تماماً.

الخمـرية  بإضافـة  قومـي 
املزيـج  وغطـي  واخلطـي 
واتركيـه ملـدة ١٠ دقائق حتى 

تفور الخمرية.
انخـيل الدقيـق يف وعـاء كبرية 
وأضيفي امللح والبيكنج باودر 

واخلطي املزيج.
قومـي بأضافة الزبـدة املذابة 
الخمـرية  وخليـط  والفانيـال 
واخلطـي  والسـكر  والحليـب 
جيـداً حتـى تتكـون عجينـة 

لزجة.
عنـد  املـاء  إضافـة  يمكنـك 

الحاجة.
قومـي بوضـع العجـني عـىل 
دقيـق  مرشـوش  سـطح 
واعجنيهـا ملـدة ٥ دقائق حتى 

تصبح ناعمة.

قومي بتغطية العجني واتركيه 
ملدة ٣٠ دقيقة حتى ترتاح.

قومـي بعجـن العجينـة ملـدة 
دقيقتني ثم قطعيها إىل كرات.

سـطح  عـىل  العجـني  مـدي 
وقطعيهـا  دقيـق  مرشـوش 

بقطاعات الدونات.
قومي بتسخني الزيت يف مقالة 
عميقة  ثم اقـيل الدونات فيها 
حتى تنضـج وتصبـح ذهبية 

اللون.
قومـي بوضع الدونات يف طبق 
عىل ورق مطبخ لتتخليص من 

الزيت الزائد.
قومـي بخلط السـكر والزبدة 
مثـل  ليصبـح  جيـداً  واملـاء 
وجـه  واغمـيس  الصـوص 

الدونات املقيل فيه وقدميه.

@__AAANNNN@Ú»ˆbí@ıb�Ça@Âfl@…‰nflaÎ@äâya

NNNÛËia@Ú‹�€

NNNÔ€ç‰fl@7iám

NNNŸnÓi@¿@ŸjÓj†

A�bÓ»Ój†@Ò7jÿ€a@—„˛a@pbflbèfl@Âfl@Ôó‹¶

kì©a@Ú‘»‹fl@fib‡»néa@k•@Âfl@›ÿ€@Ú‡Ëfl@|ˆbó„

أظهرت دراسـة جديدة أجريت عىل الفرئان، أن الصيام املتقطع قد 

يقلل من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر.

ويعـد مرض ألزهايمر أحد أكثر أمراض الخرف شـيوعا، إىل جانب 

الخـرف الوعائي والخرف الجبهي الصدغي وخرف أجسـام ليوي. 

وتمنع هـذه الحاالت خاليا الدمـاغ أو الخاليـا العصبية من العمل 

بشكل صحيح، ما يؤثر عىل الذاكرة واألفكار والكالم.

وعـىل الرغم من عدم وجود عالج للخرف، ُيعتقد أن هناك عددا من 

الطرق لتقليل خطر اإلصابة بهذه الحاالت، بما يف ذلك الحفاظ عىل 

نشاط العقل مع التقدم يف العمر.

وكجزء من الدراسـة، قـام فريق مـن جامعة جنـوب كاليفورنيا 

بدراسـة الفرئان السليمة ومجموعتني من الفرئان املعرضة لخطر 

.xTg 3و E4FAD اإلصابة بالخرف، املعروفة باسم

وتم تغذية الفرئان بنظام غذائي يحاكي الصيام املتقطع عىل مدى 

أربعة إىل خمسـة أيام يف املرة الواحدة، مرتني يف الشـهر، وبني هذه 

الدورات، تناولوا نظاما غذائيا منتظما.

وأظهـرت النتائـج أن الفرئان املشـاركة يف نظام محـاكاة الصيام 

أظهـرت انخفاضا ”ملحوظـا“ يف مادة األميلويد بيتـا، وهي مادة 

ترتاكم يف الدماغ ويشتبه يف أنها تؤدي إىل الخرف.

كما وجـدت النتائج أيضا أن بروتينات تـاو، التي لها نفس التأثري 

عـىل الدماغ، انخفضت أيضا بني الفـرئان الصائمة. والفرئان التي 

تتبع حمية الصيام لديها مستويات أقل من التهاب الدماغ.

وتقول الدراسـة: ”إن تأثري دورات النظام الغذائي املحاكي للصيام 

(FMD) يف الحد من العديد من عوامل الشـيخوخة وخطر اإلصابة 

باألمراض تشـري إىل أنه يمكن أن يؤثر عىل مرض ألزهايمر. وهنا، 

نظهـر أن دورات النظام الغذائـي املحاكي للصيـام تقلل التدهور 

 ،xTg AD 3و E4FAD املعريف ومـرض ألزهايمر يف نماذج الفـرئان

مع تأثريات تفوق تلك التي تسببها دورات تقييد الربوتني“.

وتابعت الدراسـة: ”يف الفرئان 3xTg، تقلـل دورات النظام الغذائي 

املحاكـي للصيام طويل األمد حمل بيتـا أميلويد يف الحصني وفرط 

الفسفرة تاو، وتعزز تكوين الخاليا الجذعية العصبية، وتقليل عدد 

الخاليـا الدبقية الصغـرية، وتقليل التعبري عـن الجينات االلتهابية 

العصبية“.

وخلـص الباحثـون إىل أن: ”البيانات الرسيرية تشـري إىل أن دورات 

النظـام الغذائـي املحاكـي للصيـام ممكـن وآمنة بشـكل عام يف 

مجموعـة صغرية من مرىض آلزهايمر. وتشـري هذه النتائج إىل أن 

دورات النظـام الغذائـي املحاكي للصيام  تؤخـر التدهور املعريف يف 

نمـاذج ألزهايمر جزئيا عن طريق تقليـل االلتهاب العصبي و/ أو 

إنتاج األكسيد الفائق يف الدماغ“.

وحلـل الفريـق أيضـا بيانات مـن تجربة رسيرية صغرية درسـت 

نظاما غذائيا يركز عىل الصيام املتقطع يف البرش الذين يعانون من 

ضعف إدراكي خفيف أو مرض ألزهايمر.

وأظهـرت النتائـج أن الصيام سـيكون خيارا ”آمنـا“ للبرش، ومع 

ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من البحث.

تعاني معظم الفتيات من مشكلة 
اّتساع مسـامات األنف خصوصاً 
صاحبات البـرشة الدهنية، األمر 
الـذي ييسء اىل وجههـّن. ولعالج 
املشكلة والتخلّص منها، يقدم لك 

موقع أنوثة افضل الطرق.
أسباب اّتساع مسام األنف

تلعـب العوامـل الوارثيـة الـدور 
األكـرب يف تحديـد حجـم مسـام 
املـواد  اىل جانـب كميـة  األنـف. 
الدهنيـة التـي تفرزهـا البرشة، 
حيـث تعترب البـرشة الدهنية من 
أكثر أنـواع البـرشة عرضة لهذه 

املشكلة.
كما أّن استخدام مجموعة متنوعة 
من مستحرضات التجميل الرديئة 
أو اسـتخدامها بطريقـة خاطئة 
وعدم تنظيـف البرشة جيـداً من 
بقايا املكيـاج، مع إهمال العناية 

الصحية بالبرشة.
عالج مسامات االنف

كلمـا  األنـف  مسـام  تتسـع   -

زادت كميـة الدهـون واألوسـاخ 
عـىل الوجه. لـذا يجـب االهتمام 
غسـلها  خـالل  مـن  بنظافتهـا 

يومياً.
- مّرري مكبات الثلج يومياً وملدة 
ال تقل عن ربع سـاعة بلطف عىل 

البرشة ورّكزي عىل منطقة األنف 
التي يكثر فيها املسـام والرؤوس 
السـوداء، لقبض مسـام البرشة 

ومساعدتها عىل التنفس.
- اعميل مزيج من عصري الليمون 
واألنانـاس، مـن خـالل خلط كل 

من املكونات مع بعضها، ثّم بلّيل 
قطعة مـن القطن بهـذا العصري 
وامسـحي به وجهك ملّدة دقيقة. 
فـكال العصرييـن يحتويـان عىل 
مـواد قابضة تعمل عـىل تنظيف 
املسـام  حجـم  تقليـل  البـرشة، 

والتخلّص منها. 
- تحتـوي مقـرشات البرشة عىل 
حبيبـات صغـرية تدلّـك البـرشة 
وتخلّصهـا مـن انسـداد املسـام 
والـذي يخلّصهـا مـع الوقت من 

مشكلة اّتساعها.
- يعّد الزبادي أحد األطعمة الغنية 
بحمـض اللبنيـك الـذي يخلـص 
البكترييـا وينظفها  البرشة مـن 

بشكل عميق.
- تسـاعد قشـور البابايـا واملوز 
يف التخلّـص مـن اّتسـاع املسـام 
والتخلّص منهـا نهائياً من خالل 

استخدامها يف دهن البرشة.
- االبتعاد عن األطعمة واملرشوبات 
التي تحفز إفراز املواد الدهنية من 
البرشة والتي تتسـّبب يف اّتسـاع 
ومشـتقاتها.  كاأللبـان  املسـام 
مع الحرص عىل تنـاول األطعمة 
الصحيـة من الفاكهـه والخضار 
وتلك الغنية بأوميغـا ٣، واإلكثار 

من املاء.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .
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ادعم من حولك ووضح لهم أهميتهم يف حياتك. 
تسـتطيع االسـرتخاء بشـكل أفضـل يف الهواء 
الطلق أو أثناء ممارسـة الرياضة. استيقظ مبكرا 
لكي تشعر بالنشـاط طوال اليوم. تفّقد حساباتك 

من حني آلخر وراجعها باستمرار.

اصـرب عىل اآلراء واألفكار التي تراها غري متفقة مع 
معتقداتك فإن من أرسار الشـخصية الجذابة اإلصغاء 
الواعـي والتقديـر واحـرتام آراء اآلخرين. حـاور وناقش 
بعقالنيـة وهـدوء عندما يخالف رأيك شـخص مـا ولكن 

احرتم رأيه وال تحاول قدر اإلمكان أن تجرح شعوره.

استغل هذا اليوم يف توطيد عالقتك بأرستك 
وأصدقائك حتى ال تزداد العالقة سوءا.

تتعـزز اليـوم عالقاتـك وتبـدو يف أفضل حال 
بسـبب اهتمامك وتعاملـك الجيد مـع الجميع 
بدون استثناء، ومراعاتك لشعور اآلخرين. تتعامل 
اليـوم مـع شـخصيات غريبـة ولكنـك تتحمل ما 
تتعـرض لـه منهـم دون توبيخ. تقـدم حلوال لكل 

املشاكل دون مقابل.

تفضل اليوم االطالع عىل بعض الكتب امليتافيزيقية 
والدينية يف وقت فراغك. عالقتك باألصدقاء واألرسة 
قد تتحسـن اليوم. سـتكون قادرا عىل فهـم من حولك 
أكثـر من املعتاد بفضل التفاهـم واالحرتام املتبادل بينكم. 

ربما تبدأ يف املساء يف كتابة قصة قصرية أو قصيدة.

األشخاص القريبون منك قلقون عىل وضعك جدا اليوم. 
العمل لساعات طويلة اليوم قد يجعلك تتقرب ممن حولك 
يف بيئـة العمل، وبالتايل ستتحسـن عالقتك بهم. ربما تشـعر 
بأعراض الحمى أو عىل األقل قد تشعر بالصداع. إذا ظهرت عليك 

هذه األعراض، عليك الذهاب للمنزل فورا للراحة.

قـد يكون أصدقـاؤك أو مجموعة من األشـخاص 
سـببا يف تغيري شـخصيتك بل وتغيـري حياتك أيضا. 
حاول أن تقـوي عالقتك بالرشيك واحرص عىل االلتزام 
بكل وعودك له. إذا كنت أعزب، استغل وقتك يف التخطيط 

للرحلة مع شخص قريب منك.

تنتظـر اليوم وصول خطاب ما أو رسـالة أو مكاملة من 
أحد أصدقائك أو من الحبيب. ربما يتأخر هذا الخطاب أو 
هذه الرسـالة لظروف ما، وهذا التأخري سـيؤثر عليك وربما 
تصـاب بالقلـق. ال تجعل هذا األمـر يؤثر عليك. هذه الرسـالة 

ستصلك وإن لم تصل اليوم ستصلك غدا بالتأكيد.

تتعـزز طاقتـك اليـوم خاصـة عندمـا تلتقـي 
بمجموعـة مـن األشـخاص يف املنـزل أو املكتب. 
تعتقد أحيانا أن الجميـع يتفق معك ومع وجهات 
نظرك وربما يتقبلونها دون نقاش، ولكن اليوم لن 
تسـتطيع أن تفـرض آراءك أو وجهات نظرك عىل 

من حولك طوال الوقت.

هدؤك وذكاؤك هما رس نجاح اليوم. تشعر أنك متحمس 
ومتفائل وسـعيد بتحقيق أهدافك. لن تمل ولن تتعب من 
مواصلة العمل لسـاعات طويلة. تبدو واثقا يف نفسك ولذلك 
ليس من الصعب أن تحقق هذه األهداف. عالقاتك الشخصية 
جيدة جدا اليوم. تشجع زمالءك عىل تحقيق أحالمهم وتقدم 

لهم املساعدة يف أي وقت.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مـع  اليـوم  تتعـارض  قـد  املهنيـة  اهتماماتـك 
اهتماماتك الشخصية، ولذلك تظل يف رصاع دائم بني 
األمرين طوال اليوم. ربما تشعر بضغط وصداع يف بداية 
اليوم. ستؤثر هذه الظروف عىل عالقتك بالرشيك أو بأحد 

األصدقاء، فكن حذرا.

1514 - زواج امللـك لويس الثاني عرش ملك فرنسـا بامللكة ماري 
تيودور.

1595 - الجيش اإلسباني يستويل عىل مدينة كامرباي الفرنسية.
1760 - اإلمرباطوريـة الروسـية تسـتويل عىل مدينـة برلني إبان 

حرب السنوات السبع.
1812 - اشتباك يف بحرية إري بني قطع بحرية أمريكية وبريطانية 
ينجـم عنه اسـتيالء األمريكيني عىل سـفينتني بريطانيتني وذلك 

أثناء حرب 1812.
1820 - غواياكيل تعلن استقاللها عن إسبانيا.

1917 - األمري فؤاد يصبح سلطاًنا عىل مرص وذلك بعد وفاة أخيه 
السلطان حسني كامل.

1973 - إرسائيـل تعلـن عن فقدها السـيطرة عىل خـط بارليف 
الدفاعي عىل شـاطئ قناة السـويس واسـتيالء القوات املرصية 
عليه بالكامل وذلك بعد ثالثة أيام من بدء الحرب العربية ضدها.

2001 - مجلـس األمن الدويل يؤيـد باإلجماع الرضبات األمريكية 
عىل أفغانسـتان باعتبارها عمًال مرشوًعا بسـبب رفض حكومة 
طالبـان تسـليم أسـامة بـن الدن املتهـم األول يف هجمـات 11 

سبتمرب.
2009 - منح جائزة نوبل للسـالم لرئيـس الواليات املتحدة باراك 
أوبامـا وذلـك نظري مجهوداتـه يف تقويـة الدبلوماسـية الدولية 

والتعاون بني الشعوب.
2011 - وقـوع أحـداث ماسـبريو يف العاصمة املرصيـة القاهرة 

والتي أدت لسقوط 27 قتيًال.
2013 - جائـزة نوبـل يف الكيمياء لسـنة 2013 منحـت لكل من 

مارتني كاربلوس ومايكل لويت وأريه وارشيل.
2014 - الروائـي الفرنيس باتريك موديانـو يفوز بجائزة نوبل يف 

األدب لسنة 2014.
2015 - جائزة نوبل للسالم تمنح للرباعي الراعي للحوار الوطني 

التونيس.
2019 - تركيا تعلن الرشوع يف عملية عسـكرية جديدة يف شمال 
سـوريا باسـم نبع السـالم ضد املناطـق الخاضعة لنفـوذ قوات 

سوريا الديمقراطية.
2020 -منح جائزة نوبل للسـالم لربنامـج األغذية العاملي التابع 

لألمم املتحدة.

ŸnÓóÉí@äaãéc@—ìÿm@‚Ï‰€a@ıb‰qc@⁄ã»í@ÚÓ»öÎ

…ìßa@áé˛a

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

›rfl@Úó”

  

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

كان يوًما حارًّا جًدا، وكان األسـد يف الغابة يشـعر بجوع شـديد، 

خرج من وكره وبحث هنا وهناك عن طعام يسّد به جوعه.. فلم 

يجد سـوى أرنب صغري… قبض عليه، وفّكر مع نفسـه قائالً: - 

«هذا األرنب لن يمأل معدتي». 

ويف حينها ملح غزاالً مّر عىل مقربة منه، فأصابه الجشـع، وفّكر 

مجـّدًدا: «بدال من هـذا األرنب النحيل، سأمسـك بالغزال وأتناول 

وجبة دسـمة». وهكذا أطلق األسد رساح األرنب، وانطلق بأقىص 

رسعتـه إىل حيـث رأى الغـزال يركـض، لكن هذا األخـري كان قد 

اختفى...شـعر األسـد باملرارة واألسـف، وندم شـديد الندم ألنه 

أطلق رساح األرنب. وبقي اآلن جائًعا بال طعام.

 العربة املسـتفادة من هذه القصة القصرية: عصفور يف اليد خري 

من عرشة عىل الشجرة!
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1 نصف يحطم o 4 متشابهة o قوام
2 يف السـلم املوسـيقي o فصيلة مـن النباتـات تضم الفول 

(معكوسة).
3 االسم األول للمغني االسباني ايغليسياس o كثري

4 مذكرات يومية o نصف راهب
5 حارس مرمى فريق النس الفرنيس o أجرة موظف

6 وكالة فضاء امريكية
7 ثروة o آخر االسبوع (باالنجليزية)

 oصـوت األلم العميق o 8 موقع املرجـان الطبيعي يف البحر
نعم (بالفرنسية)

9 تعديالت طفيفة عىل عمل فني o – أشـجار رفيعة وعالية 
لحماية املزارع من الريح

10 من حاالت البحر o الدولة العربية التي اخرجت السعودية 
من كأس العالم 2010

1 عام o من الشهور الهجرية
2 من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم
3 أفضل العب لكرة قدم يف العالم 2008

4 يدعو إىل األلم والحزن o ثلثا شام
5 والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي

6 نصف تواق o يرسل من ينوب عنه
7 العب كرة قدم األكثر شعبية يف الوطن العربي

8 دار o إذا تعدى اثنني شاع
9 دواء شاف ضد السم أو املرض o غجري

10 موسيقى امريكية افريقية o قروض مستحقة

يف أّي اتجاه تنترش خصالت شـعرك 
حني تخلدين إىل النوم؟ ربما ُيشعرك 
هـذا السـؤال بالدهشـة، وال سـيما 
أّنـه ال يسـعك اإلجابـة عليـه إال يف 
حـال طلبت إىل أحد أفـراد عائلتك أن 
يراقب ذلك. عـىل أّية حال، اعلمي أن 
الوضعية التي يعتمدها شعرك أثناء 
النـوم قـد تدّل عـىل بعـض صفاتك 
الشـخصية وطباعك. هـذا صحيح، 

فهل أنت مستعدة ملعرفة املزيد؟
بشـكل  يتمـدد  شـعرك  تدعـني   -١

طبيعي عىل جانبي وجهك
تتحـىل  امـرأة  أّنـك  إىل  يشـري  هـذا 
بالحيوية والنشاط واالنطالق. فأنت 
تتوقني دائمـًا إىل تعلم أمـور جديدة 

واختبـارات  تجـارب  خـوض  وإىل 
وال  مسـبوقة  غـري  ومغامـرات 
تشعرين باالكتفاء يف هذا االتجاه، ال 
سيما أنك تمتلكني الكثري من األفكار 
اإليجابية ومن الطاقة املفيدة. وحني 
يتعـني عليـك أن تحققي هدفـاً ما، 
فإّنـك ال تعرفني الرتاجـع وتظهرين 
الكثري من الجدية وااللتزام والصالبة 

وال تشعرين باالنهزام أبداً.
٢- تعقديـن شـعرك عىل شـكل ذيل 

حصان
هـل تفعلـني هـذا فعـًال؟ إذاً، أنـت 
تنشـدين السكينة والسـالم الداخيل 
بشـكل دائـم وتفضلـني أن تعيـيش 
حيـاة مسـتقرة وبعيدة عـن التوتر 

واالضطراب. كذلـك فأنت ال تحبذين 
البقـاء وحيدة وتظهريـن الكثري من 
االحـرتام تجـاه اآلخريـن وقيمهـم 
وآرائهـم. بـل أكثـر مـن ذلـك، أنت 
صديقـة ودودة ومهذبة والكثري من 
األشـخاص املحيطـني بـك يحبـون 

مجالستك والتحدث إليك.
٣- شـعرك يغطي القسـم األعىل من 

الوسادة
يف حـال كان شـعرك يعتمـد هـذه 
الوضعيـة أثنـاء نومـك، فهـذا يـدّل 
عـىل أّنـك موضـع ثقـة صديقاتـك 
واألشـخاص املحيطـني بـك. فأنـت 
تعتربين الشـخص املثـايل يف الدائرة 
االجتماعية حيث تعيشـني، إذ يحب 

اآلخرون محاورتك. بل إنهم يطلبون 
إليـك أن تقدمـي لهـم النصائـح وال 
املواقـف  يواجهـون  حـني  سـيما 
الصعبـة، ذلـك أن آراءك تعود عليهم 

غالباً بالفائدة.
شـكل  عـىل  شـعرك  تصففـني   -٤

ظفريتني جانبيتني
 إذا كان هذا هو خيارك، فهذا يشري إىل 
أّنك تقّدرين صفات شخصيتك بشكل 
كبري وتثقني بنفسك وال تتأثرين بما 
يقوله اآلخرون بشأنك. وهكذا يمكن 
األشـخاص املحيطني بك أن يعتمدوا 
عليـك حـني يتعـنّي عليهـم تحديـد 
الخيـارات وأخذ القـرارات الصعبة. 
وإن أظهرت أحيانـاً الالمباالة، يعلم 

الجميع أنك دافئة القلب.
٥- ينترش شعرك بشكل فوضوي

هل يحدث هذا فعالً؟ إذاً، أنت تحبني 
نفسـك إىل حّد كبـري جـداً. فبالرغم 
مـن أّنك تحبني أيضـاً تمضية الوقت 
أّنـك تضعـني  إال  برفقـة اآلخريـن، 
االهتمـام  بذاتك عـىل رأس أولوياتك 
وتسـعني دائماً إىل تحقيق شـعورك 
بالراحـة قبـل كل يشء. كذلـك فإنك 
تحرصني عـىل أن تتمتعـي بالحرية 
وترفضـني أن يفـرض أحدهم عليك 
رأيه أو أن يحتل مسـاحتك الخاصة. 
أضـف إىل هـذا أن القيـم والتجـارب 
هي أكثر أهمية، بالنسـبة إليك، من 

املادة.

أمامـك فرصة للحصول عىل وظيفـة يف مكان مرموق 
هذا اليـوم. قد يرفض أحد أفراد العائلـة االلتحاق بهذه 
الوظيفـة، وهـذا األمـر قد يسـبب لـك الحزن والشـعور 
باإلحباط. الوقت الذي تقضيه اليوم بالقرب من األصدقاء 

قد يخفف عنك اآلالم التي تشعر بها.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ال رايد ترافه وال غنى املــــــال
أريدن بختي يعدل واكتفي بهاي

گبل چانت بالبل عالشبابيــــــچ
تغرِّد للصبح وتزيح بلـــــــــواي
گبل مامش مالمة وهجر وفراگ
لَّه وزعل ومعاتــــب وداي وال عِ
وال چانت مصالح غاويه الناس
وال چانت احليرة تشابچ الــراي

وگبل چان العشك باين بالوجوه
واليودنه ايتعنَّه زحوف عنَّـــاي



فاجأت الفنانة اللبنانية سريين عبد النور جمهورها بإعالنها عن استعدادها 
بشكل تام للعمل مع نادين نسيب نجيم يف مسلسل مناسب لهم وذلك عىل 
تكذيب  حد  إىل  وصلت  والتي  بينهم  اندلعت  التي  الكالمية  الحرب  من  الرغم 

الواحدة منهما لألخرى، .
وقالت عبد النور يف ترصيحات إعالمية: «إذا هيدا الدور موجود فأكيد بشارك، 
انا مش اذا بكون صامتة بأغلب األوقات أنا مني جريئة ألن الجرأة بأغلب األوقات 
اليل عم تطرح أسئلة  الناس  انه  اليوم و رايح  بلبلة، بس أخدت قرار من  بتعمل 

بحاجة إنه تعرف أجوبة واضحة ورصيحة».
و جاءت هذه القصة بعدما قام اإلعالمي اللبناني نيشان بطرح سؤال عىل سريين 
النور  عبد  سريين  يجمع  ال  الصباح  صادق  املنتج  «ملاذا  لها:  قال  حيث  النور  عبد 
هيدا  طرح  صادق  «أستاذ  وتفاجؤه:  لرتد  واحد؟»،  درامي  بعمل  نجيم  ونادين 
الصباح عىل كالم  فعلّق  وافقت»،  ما  نادين  بس  وافقت،  وأنا  بالزمانات،  املوضوع 
عبدالنور قائالً: «أنا مش مأكد»، لرتّد: «مبال إستاذ صادق، كان يف مقابلة موجودة 
املوضوع مش وارد  وأنا هيدا  أنا جدويل لسنة ٢٠٢١ مليان،  قالتلهم  اليوتيوب،  عىل 

عندي».
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احيا الفنان العراقي، مصطفى العبدالله، حفال 

حفل  ضمن  بريوت  اللبنانية  العاصمة  يف  كبريا 

مسرت لبنان وسط تفاعل كبري.

وقدم الفنان العراقي العديد من االغاني املميزة 

وأشهر االغنيات التي سبق وغناها املطرب..نرش 

العبد الله صوًرا من حفلة وكتب عليها: «ما شاء 

الله ربي وفقنا اليوم ونقدم يشء يليق بجمهورنا 

مسرت  حفل  من  «جانب  أيضا:  الحبيب».وكتب 

لبنان يف بريوت»،وشهد الحفل تفاعالً مع الفنان 

مصطفى  الفنان  اعمال  أخر  ان  العراقي.يذكر 

العبدالله اغنية بعنوان «اخاف اشتاكلك» نرشها 

عىل صفحته الرسمية عىل اليوتيوب.

أكدت أكرب منصة تداول للعمالت املشفرة يف العالم Binance أن مجموعة من 
BNB - بقيمة تقارب ٥٦٨ مليون  الهاركز رسقوا ما يصل إىل ٢ مليون عملة 
مليون   ١٠٠ من  أكثر  رسقة   تمت  أنه  البداية  يف  قالت  أن  بعد  وذلك    - دوالر 
دوالر فقط من نظامها األسايس،  مما دفع الرشكة إىل إيقافها مؤقتاً للمعامالت 
وتحويل األموال. وقال التقرير إن الرشكة اكتشفت تعرض أحد جسور «البلوك 
تشني» للقرصنة، وهي طريقة حديثة للرسقة الرقمية استخدمت يف عمليات 
املرسوقة  العمالت  إن  البداية  يف  قالت  قد  «بينانس»  وكانت  أخرى،  قرصنة 
ترتاوح قيمتها بني ١٠٠ مليون دوالر و١١٠ ماليني دوالر، وبعدها أفادت شبكة 
االستغالل من  كان  دوالر.وقد  مليون  التشفري خرست ٥٧٠  أن رشكة   CNBC
خالل تزوير متطور إلثبات املستوى املنخفض يف مكتبة واحدة مشرتكة، وقالت 
سلسلة  يف  باحثون  وجده  مهم  خلل  لكل  دوالر  مليون  ستمنح  إنها  الرشكة 
يف   ١٠ إىل  تصل  املتسللني  عىل  للقبض  مكافأة  «هناك  الرشكة  وأعلنت   ،BNB
املائة من األموال املسرتدة».وأضافت: «سيتم إدخال آلية جديدة للحوكمة عىل 
السلسلة يف سلسلة BNB ملحاربة الهجمات املحتملة يف املستقبل والدفاع عنها»، 
وكانت هناك سلسلة من الهجمات عىل استهداف نقاط الضعف يف الجسور عرب 
السالسل يف بورصات العمالت املشفرة يف املايض القريب. ويف يونيو ، استغل أحد 
 ،Harmony>s Horizon Bridge املتسللني خطأ لرسقة ١٠٠ مليون دوالر من 
ويف أغسطس ، رسق مجرمو اإلنرتنت ما قيمته ١٩٠ مليون دوالر من العمالت 
 Blockchain بيانات  ملزود  ووفًقا  السالسل،  عرب  البدوي  جرس  من  املشفرة 
Chainalysis ، تمت رسقة ما يقرب من ملياري دوالر من العمالت املشفرة يف 

عمليات اخرتاق للجسور عرب السلسلة حتى اآلن.

التكنولوجي  والتطور  التقدم  مع 
وحلقات  املقلية  البطاطس  أصبحت 
الوجبات  مع  تقدم  التي  البصل 
الجاهزة تطهي باستخدام تكنولوجيا 
فائقة، وذلك بفضل رشكة يف جنوب 
عىل  االعتماد  قررت  كاليفورنيا، 

الروبوتات إلنجاز هذه املهمة.
روبوتيكس»  «ميسو  رشكة  وبدأت 
يف مدينة باسادينا، يف طرح الروبوت 
بعملية  آليا  يقوم  الذي   ،«٢ «فليبي 
وأصناف  والبصل  البطاطس  قيل 
مثل  كبرية  آلية  ذراع  أخرى.وتعمل 
السيارات،  مصانع  يف  املوجودة  تلك 
يتم توجيهها عرب الكامريات والذكاء 
البطاطس  إخراج  عىل  االصطناعي، 
املقلية املجمدة واألطعمة األخرى من 
الساخن،  الزيت  يف  وتغمرها  املربد، 
الجاهز للتقديم عىل  املنتج  ثم تضع 
«صينية».وقالت الرشكة: «إنه يمكن 
العديد  طهي   «٢ «فليبي  للروبوت 
يف  مختلفة  بوصفات  الوجبات  من 
الحاجة  من  يقلل  مما  واحد،  وقت 
لتقديم  البرش  من  عمل  طاقم  إىل 
تسليم  ترسيع  عىل  ويعمل  الطعام، 
الطلبات يف النوافذ املخصصة لتسلم 
بالسيارة». املرور  خالل  الطلبات 

لـ»ميسو»،  التنفيذي  الرئيس  وقال 
مايك بيل: «عندما يأتي طلب ما من 
يسجل  فإنه  املطاعم،  نظام  خالل 
يفعل  إنه  لفليبي  التعليمات  تلقائيا 
مع  دقة،  أكثر  أو  أرسع  بشكل  ذلك 
أكرب  بشكل  والسعادة  الثقة  توفري 
البرش».وقالت  معظم  يفعله  مما 
ميسو: «إن تطوير فليبي استغرق ٥ 
أعوام، وتم طرحه تجاريا منذ وقت 
آلخر  الروبوت  اسم  ويعود  قريب»، 

مختص  فليبي،  اسم  يحمل  سابق 
طهيها  أثناء  الربغر  أقراص  بتقليب 
ميسو  فريق  انتهى  أن  بمجرد  لكن 
أن  أدركوا  الروبوت،  ذلك  إعداد  من 
لروبوت  إلحاحا  أكثر  حاجة  هناك 
وقت  يف  خاصة  القيل،  مهمة  ينجز 
«إن  بيل:  الليل».وقال  من  متأخر 
البداية،  يف  االهتمام  جذب   ٢ فليبي 
يف  روبوتا  نضع  «عندما  مضيفا: 
يأتون  الذين  العمالء  فإن  ما،  موقع 
ويسجلون طلباتهم يلتقطون جميعا 
الصور ومقاطع الفيديو ويطرحون 
مجموعة من األسئلة ويف املرة الثانية 
ال  وكأنهم  يبدون  فيها،  يأتون  التي 
يالحظونه، بل يعتربونه أمرا مفروغا 
منه».ويمكن ملهنديس ميسو متابعة 
روبوتات فليبي ٢ وهي تعمل مبارشة 
يمكنهم  مما  كبرية،  شاشة  عىل 
أي  استكشاف  يف  املساعدة  من 
ومعالجتها.وقال  تظهر  قد  مشاكل 
املطاعم  سالسل  من  عددا  إن  بيل 
الفتا  اآليل،  البطاطس  طاهي  تبنت 
الرسيعة  للوجبات  سالسل   ٣ أن  إىل 
بتشغيل  قامت  املتحدة  الواليات  يف 
«مرتددة  إنها  تقول  لكنها   ،٢ فليبي 
الحساسيات  بسبب  ذلك  إعالن  يف 
التي تسببها التصورات بأن الروبوت 
البرش».واختتم  من  الوظائف  يأخذ 
األيام،  من  يوم  «يف  بالقول:  حديثه 

مطعما  الناس  سيدخل 
وينظرون إىل إنسان آيل 

إلهي!  (يا  ويقولون 
األيام  أتتذكرون 
البرش  كان  التي 
مثل  يؤدون  فيها 

هذه األعمال)».

أعلن تويرت أنه يمكن ألي شخص الجمع بني أنواع مختلفة 
الصور  نرش  سواء  جديدة،  تغريدة  نرش  عند  الوسائط  من 

ومقاطع الفيديو وصور GIF، حيث لم يكن  لدى املستخدمني 
التغريدة.تويرت  الخيارات يف نفس  مطلًقا خيار دمج كل هذه 

املستخدمني  امليزة ببطء ملجموعة صغرية من  كان يطرح هذه 
عىل  التغريدات  تحتوي  أن  املمكن  من  وكان  املايض،  يوليو  منذ 
صور متعددة فقط أو صورة GIF أو مقطع فيديو واحد، مع 
هذا التغيري، يمكن أن تحتوي تغريدة واحدة عىل صور ومقاطع 
فيديو أو صور GIF مدمجة.يوضح تويرت يف إحدى مشاركات 
االحتماالت  من  املزيد  يوفر  حدث  الذي  التغيري  أن  املدونة 
االجتماعية،  الشبكة  عىل  أنفسهم  عن  للتعبري  للمستخدمني 
دائًما عن طرق جديدة ومثرية ملساعدة  وأكمل: «نحن نبحث 

يتيح  املزيد ومشاهدتهم»، حيث  املحتوى يف مشاركة  منشئي 
واحدة  تغريدة  يف  مًعا  املرئي  املحتوى  من  مختلفة  أنواع  مزج 

للمبدعني التعبري عن أنفسهم بما يتجاوز ٢٨٠ حرًفا ويمنحهم 
املزيد من الطرق لرواية قصتهم.. بدأ تويرت هذا االسبوع يف إطالق 

عن  أيًضا  املنصة  وأعلنت   ،Blue ملشرتكي  التغريدات  تعديل  خيار 
طريقة جديدة ملشاهدة مقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة عىل 

الهواتف الذكية.
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العالقات  خربتها  التي  فرنسا  تعد  لم  ماكرون  فرنسا  بأن  القول  يف  غرو  ال 
ومستقرة  ثابتة  عالقات  التاريخ..  عمق  يف  يمتد  لزمن  الفرنسية  املغربية- 
عن  خرجت  ماكرون  فرنسا  لكن  البلدين..  بني  والتفاهم  االنسجام  يطبعها 
هذه القاعدة يف العالقات بني باريس والرباط، وانزاحت نحو منطقة الغموض 
وانعدام الرؤية، ودفعت بها نحو أزمة تبدو لحد اآلن صامتة، لكنها مرشحة 
يف أية لحظة وحني إىل الخروج إىل العلن، مهددة باالنفالت من مسار وسياق 

تاريخيني تميزا بالتفاهم و تطابق وجهات النظر وباالستفادة املشرتكة .
عالقاتها  يف  الدونية  االستعمارية  املقاربة  إعمال  عىل  ترص  ماكرون  فرنسا 
الراهنة مع الرباط وغري الرباط مع كثري من عواصم الدول األفريقية ، حيث 
الخارجية  السياسة  من  الغضب  و  النفور  تنامي  يف  املقاربة  هذه  تسببت 
هذا  تراب  الفرنسية  القوات  غادرت  حينما  مايل  يف  حدث  كما   ، لفرنسا 
املتظاهرين  إقدام  ذلك  عىل  أرش  وكما  املرة،  هذه  مطرودة  اإلفريقي  القطر 
السفارة  مقر  يف  النار  إرضام  عىل   ، فاصو  بوركينا  عاصمة   ، واغادوغو  يف 
األخري يف هذا  العسكري  االنقالب  رافقت  التي  االحتجاجات  الفرنسية خالل 
من  الشعبي  الغضب  من  هائل  مخزون  عن  يكشف  بما  األفريقي،  القطر 
سياسة فرنسا ماكرون الخارجية . فرنسا ماكرون تفطنت إىل أهمية اللعب 
عىل التناقضات التي أفرزتها التطورات املستجدة يف منطقة شمال أفريقيا، 
الرباط و عواصم عربية قريبة منه جغرافيا،  الخالفات بني  وتوظيف ورقة 
يف مسعى تحاول من خالله التلويح باملحارصة اعتقادا منها أن التقرب من 
لألمر  واالمتثال  الرضوخ  الرباط عىل  املغرب سيجرب  تقليدي ملصالح  مناوئ 
الواقع .فرنسا ماكرون بصدد إحداث هزة عنيفة يف بنية العالقات التاريخية 
التي جمعت بالد ديغول وميرتان وشرياك بحليف وصفه الفرنسيون أنفسهم 
دوما باالسرتاتيجي واملوثوق به ، وتحويلها من بنية مرتاصة ومتينة ، تحقق 
متوازنة،  يوما  تكن  لم  اقتصادية  عالقات  إطار  يف   ، كثرية  مصالح  لفرنسا 
حيث تميل الكفة دوما لفائدة باريس، وكانت الرباط تقبل بذلك مجربة ، ألنها 
السياسية  االعتبارات  تأخذ  شمولية  بمقاربة  إليها  تنظر   ، تزال  وال   ، كانت 
واالسرتاتيجية واالقتصادية يف الحسبان إىل بنية مغايرة مختلة تحقق لباريس 
املغربية  العالقات  يهدد  فيما  الخارس  من   . العالقات  لهذه  الجديدة  نظرتها 

الفرنسية يف عهد فرنسا ماكرون؟ 
الرباط  البلدين معا، هنا يف  التداعيات ستطول  من غري املنطقي اإلنكار بأن 
والثقافية  والسياسية  االقتصادية  العالقات  فحجم  باريس،  يف  هناك  كما 
والتصعيد  االستفحال  يف  اآلخذة  األزمة  تداعيات  من  سيترضر  البلدين  بني 
بأن  اإلقرار  أيضا  املنطقي  ولكن  التقليديني،  االسرتاتيجيني  الحليفني  بني 
أن  السياق  هذا  يف  والواضح  بينهما..  متفاوتا  يبدو  والخسارة  الرضر  حجم 
فرنسا ماكرون ستترضر بمعدالت خسارة جدا مرتفعة، إذ أن حياة املواطن 
املغربي أصبحت مرتبطة يف جزء كبري منها بالرشكات الفرنسية التي تمارس 
إىل  الخدمات،  إىل  الغذاء  من  املغرب،  مناطق  مختلف  يف  االعتيادية  أنشطتها 
الصناعة، إىل الفالحة ، إىل البنوك وعالم املال ، إىل الرتفيه وغريها الكثري من 
مجاالت الحياة ، وتراكم بفضل ذلك أرباحا مالية مهولة، وإن تصعيد األزمة 
قد يقود الرباط إىل استعمال الورقة االقتصادية ، وأمامها خيارات كثرية من 
عروض مغرية لرشكاء عامليني جدد يرتبصون بمصري هذه األزمة.. وقد تجد 
أكثر من ألف رشكة فرنسية مستقرة يف املغرب نفسها أمام وضعية يف غاية 
الصعوبة والتعقيد.. واألكيد أن باريس تدرك جيدا قدرة الرباط عىل توظيف 
بكل  ماكرون  فرنسا  رصدتها  تجارب  يف  حدث  فيما  والدليل  الورقة،  هذه 
تأكيد، وتعلم جيدا نتائجها، سواء تعلق األمر بأملانيا أو بالسويد أو بإسبانيا، 
حيث فرضت الرباط وجهة نظرها فيما يتعلق بمصالحها يف أزمات تعرضت 
لها عالقاتها مع هذه األقطار .لحد اآلن تحاشت الرباط خيار التصعيد مع 
فرنسا ماكرون، رغم توايل الرضبات من باريس، بداية من حكاية التأشرية 
التي تراجع معدل استفادة املواطنني املغاربة منها بنسبة تجاوزت ٧٠ باملائة 
ملصالح  تاريخي  تقليدي  مناوئ  من  التقرب  إىل  السابق،  يف  عليه  كانت  عما 
وسائل  من  كثري  يف  املغرب  ضد  مخدومة  إعالمية  حملة  تنظيم  إىل  املغرب، 
اإلعالم الفرنسية، وغريها كثري.. لكن قد يصل السيل الزبى يف أية لحظة لتتجه 

األزمة نحو االنفجار، آنذاك سيكون لكل حادث حديث بالنسبة للمغاربة.
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تستعد ملكة اإلحساس إليسا لحدث 
باململكة  القادمة  األيام  خالل  مهم 
تقوم  حيث  السعودية،  العربية 
الشهر  منتصف  خالل  جدة  بزيارة 

الحايل.
جدة  تستعد  أكتوبر   ١٥ و   ١٤ بني 
إحدى  داخل  إليسا  إلستقبال 
مرىض  بدعم  الخاصة  الجمعيات 
تجربتها  إليسا  لتحكي  الرسطان 
الفنية؛  مسريتها  عىل  أيضاً  وُتكرّم 
اإلجتماعية  الفعاليات  ضمن  وهو 
والطبية التي تنظمها اململكة بالشهر 

الخاص لدعم مرىض الرسطان.
لتستعد  إليسا  تعود  بعدها،  ومن 

الذي  األول  الغنائي  لحفلها 
سيجمعها مع تامر حسني بالكويت 
نوفمرب   ٤٢ يف  الحفل  سيقام  حيث 
قد  املنظمة  الهيئة  وكانت  بآرينا، 
خاصة  بوسرتات  أي  وجود  نفت 
أن  بعد  الثنائي  تجمع  بالحفل 
جمع  رسمي  غري  بوسرت  انترش 
حيث  واحدة  بصورة  وتامر  إليسا 
خاصة  دعائية  صورة  طرح  تقرر 
حققت  آخر،  صعيد  نجم.عىل  لكل 
إليسا نجاحاً جديداً، حيث تعترب أول 
نجمة عربية والثالثة عاملياً لتحقق ٤ 
الرسمية  القناة  مليار مشاهدة عرب 

الخاصة بها عىل اليوتيوب.

يف  غنائًيا  حفالً  فارس،  مرييام  اللبنانية،  املطربة  تحيي 
القادم،  الشهر  فرباير   ٤ العراق،  بدولة  أربيل  مدينة 

أغنياتها  أشهر  من  مميزة  باقة  خالله  وتقدم 
عىل  تقدمها  التي  باستعراضتها  املصحوبة 
يحييها  التي  الحفالت  ضمن  وذلك  املرسح، 
الدول.وتحرض  الغناء والطرب يف مختلف  نجوم 
ألغنيتني  فارس  مرييام  اللبنانية  الفنانة 

كلمات  من  املرصية  باللهجة  إحداهما  جديدتني 
وأخرى  ربيع،  هاني  وتوزيع  حسن  مصطفى 

وليد  وتوزيع  حنا  إييل  كلمات  اللبنانية  باللهجة 
مصطفى.وطرحت  أحمد  ألحان  من  وكالهما  املسيح 

املطربة اللبنانية مرييام فارس، مؤخرًا أغنية بعنوان «قضيها 
انبساط»، عىل موقع الفيديوهات «يوتيوب» والتي صورتها عىل طريقة 

الفيديو كليب، واألغنية من كلمات مصطفى حسن، 
وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هاني 
عىل  ردت  قد  فارس  مرييام  ربيع.وكانت 
األمازيغي  باللوك  ظهورها  بعد  منتقديها 
به خالل  تتفلسفوا» وظهرت  «ما  بعبارة 
أغنية «معليش» مطالبة الجميع أن ينظر 
العمل.وأضافت  من  اإليجابى  للجانب 
أنها  تليفزيونية،  ترصيحات  يف  مرييام 
أن  أطلقته  الذي  التحدي  خالل  من  أرادت 
من  أحد  أي  بإمكان  أنه  عىل  للجميع  تؤكد 
لوك  يقدم  أن  يمتلكها  التي  اإلكسسوارات  خالل 
أن  أحد  أي  عىل  الصعب  من  أنه  إىل  مشرية  أمازيغى، 

يتقنه إال أصحابه.

@Òä�Ïó�æa@bËnÓ‰Àc@Åã�m@CÈ„biD
Cµ„b™D@ÒáÌáßa

@Â«@—ìÿm@>–æa@ÙáÁ
Ú‹j‘æa@bËn�Ç

طرحت الفّنانة «بانه» أغنيتها املُصّورة الجديدة بعنوان «مجانني» 

مع  بالتعاون   Arabic Pop Alternativeالـ نوع  من  وهي 

.Universal Music MENA

أغنية «مجانني» من كلمات وألحان بانه وتامر نّفار ونارص البشري 

بالتوزيع  الشوميل   «No-One» وعمرو  البشري  نارص  قام  وقد   ،

املوسيقّي، أّما عملّية املاسرتينغ فلـGeorgio Schnappi وامليكس 

.Kauner Michaelلـ

الفنّية  حياتها  يف  نوعّية  نقلة  «مجانني»  أغنية  بانه  إعتربت 

وقالت  خاللها،  من  ُتقّدمه  الذي  الجديد  املوسيقّي  النوع  لناحية 

وهي  سابقاً،  قّدمتها  التي  األعمال  عن  ُمختلفة  األغنية  :»هذه 

وُتسلّط  اليوم  العاطفّية  العالقات  واقع  بطريقة كوميدّية  ُتجّسد 

صفات  خالل  من  وشخصّياتهم  الرجال  أنواع  بعض  عىل  الضوء 

عفوّية وجريئة (الّيل بّدو حّب وبعدو ضايع ... والّيل بايع... والّيل 

هذا  خالل  ألبوم  ميني  بالقول:»سأطلق  بانه  صايع...).»وختمت 

الشهر يضّم مجموعًة من األغنيات التي سبق وصدرت يف مراحل 

سابقة أضف إىل ثالث أغنيات جديدة، وهي جميعها 

نابعة من تجربة شخصّية وُتعّرب عن مرحلة 

فأنا  العام.  هذا  خالل  بها  مررت  ُمعّينة 

إىل  ُتشبهني  أعمال  لطرح  دائماً  أسعى 

حّد كبري وتعكس رؤيتي الفنّية وهوّيتي 

الحقيقّية «. 

تجدر اإلشارة أّن أغنية «مجانني» ُصّورت 

عىل طريقة الفيديو كليب يف أماكن ُمختلفة 

يف لبنان ضمن أجواء طريفة وإيجابّية، وتحت 

إدارة املخرج رامي نبها الذي تتعاون معه 

بانه للمرّة األوىل. 

ُمتوّفرة  «مجانني»  أغنية 

التطبيقات  جميع  عىل 

الفيديو  أّما  املوسيقّية، 

بانه  قناة  فعىل  كليب 

موقع  عىل  الخاّصة 

«يوتيوب.

جديدة،  سينمائية  بتجربة 

املوسم  يف  املفتي  هدى  تشارك 

بفيلمها  القادم  السينمائي 

بعد   » اليوم  «حظك  الجديد 

من  الصيف  بموسم  نجاحها 

بداية من  أكثر من عمل  خالل 

فيلم بحبك لتامر حسني حتى 

عز  أحمد  أمام  والجن  كرية 

وكريم عبد العزيز.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة 

متحمسة  إنها  املفتي  هدى 

يف  الفيلم  عرض  لقرب  جداً 

السينمائية،  العرض  دور 

بدأ من عامني  العمل  إن  حيث 

معها  تواصل  حني  تقريباً، 

ومنتجه  البييل  أحمد  كاتبه 

كان  عندما  الرسجاني،  إيهاب 

األوىل،  مراحله  يف  املرشوع 

دور  يف  عرضه  بانتظار  وهي 

السينما.

هدى  تستعد  آخر،  صعيد  عىل 

يف  رشف  ضيفة  لتحل  املفتي 

فيلم شماريخ؛ وهو من تأليف 

وإخراج عمرو سالمة، وبطولة 

يف  الفيلم  ويدور  ياسني،  آرس 

إطار درامي تشويقي وأكشن.

بتصوير  حالياً  املفتي  وتقوم 

أمام  الريح»  «وش  مسلسل 

وإياد نصار؛ وهو  هند صربي 

حيث  املطولة  للدراما  ينتمي 

حلقة   ٤٥ يف  أحداثه  تدور 

درامية.


