
بغداد/ الزوراء:
أمهل النائـب األول لرئيس مجلـس النواب، 
محسن املندالوي، البنك املركزي مدة اسبوع 
واحد لإلجابة وبشكل واضح عن التساؤالت 
املقدمـة مـن قبـل أعضـاء اللجنـة املالية، 
وتزويد اللجنة بالوثائق كافة املتعلقة بملف 
خطابات الضمـان ونافذه بيع العملة.وقال 
املنـدالوي، خالل ترؤسـه اجتماعاً موسـعاً 
للجنة املالية بحضور محافظ البنك املركزي 
(مصطفـى غالب): ان ”البنـك املركزي هو 
املسـؤول املبـارش عـن تنفيـذ السياسـات 
املرصفية للبلـد، وهو املعنـي بتطوير عمل 
املصـارف ومراقبـة أعمالها بهـدف حماية 
ايداعات املواطنـني ومواكبة التطور العاملي 
يف هذا القطاع املهم الذي تعتمد عليه الدولة 
لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة 
واسـتثمار وسـياحة وغريها“، مشدداً عىل 

”وجوب اتخاذ البنك اجراءات احرتازية أكثر 
فاعلية ملعالجة التضخم الحاصل عن خفض 
قيمة الدينـار أمام الدوالر“.وبحسـب بيان 
املكتب اإلعالمي للنائب االول لرئيس مجلس 
النـواب انـه ”خـالل االجتماع جـرى طرح 
عدد من التسـاؤالت من قبل أعضاء اللجنة 
املاليـة واملتعلقة بنافذة بيـع العملة التابع 
للبنك املركـزي وقروض املبـادرة الصناعية 
واإلسكانية وسياسات البنك املركزي بشأن 
زيـادة رؤوس امـوال املصـارف التجاريـة 
واالسـالمية والخاصة واملصارف املوضوعة 
تحـت الوصاية وخطابات الضمـان والدور 
الرقابـي للبنـك عـىل املصـارف، والخـروج 
بجملة مـن التوصيات، واالتفـاق عىل عقد 
اجتمـاع آخر قريب لإلجابة عن التسـاؤالت 
املطروحـة وتقديـم اإلحاطـة الكاملة حول 

جميع املواضيع والتفاصيل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنـة األمـن والدفـاع النيابيـة، 
امس األحد، إنجـاز جميع قوائم الضباط 
واملنتسـبني املفسـوخة عقودهم، وفيما 
أحصت أعدادهم، حددت املشمولني منهم 
بالعودة.وقال رئيس اللجنة خالد العبيدي 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”لجنـة األمـن 
والدفاع النيابية اسـتضافت اللجنة العليا 
للمفسـوخة عقودهم وتمت مناقشة كل 
ما يخص املفسـوخة عقودهـم واملعايري 
ان ”جميـع  املتبعـة العادتهـم“، مبينـاً 
الـوزارات واألجهزة األمنيـة أكملت قوائم 
الضباط واملنتسـبني املفسوخة عقودهم 
وبانتظار اطـالق التخصيصات من وزارة 
املالية“.وأضاف أن ”وزارة الدفاع اطلقت 
موقعاً للتواصل مع املفسـوخة عقودهم 
وتقديـم أوراقهـم وسـتتم إعـادة إجراء 

الفحـص واملقابلة واعتمـاد املعايري التي 
وضعتها الوزارة ”، مشـرياً اىل أن ”بعض 
اعمارهـم كبـرية  املفسـوخة عقودهـم 
ولديهم خدمة وسـيحالون عـىل التقاعد 
وقسم منهم تتم االستفادة من خرباتهم يف 
مختلـف الوحدات“.وتابع ان ”هناك اكثر 
من 102 الف من املفسوخة عقودهم من 
مختلـف االجهزة االمنيـة موزعني بواقع 
37 الفاً للدفـاع، و29 الفاً للداخلية، و30 
الفاً للحشـد الشـعبي، والباقـي لجهازي 
املخابـرات واالمن الوطنـي“، الفتاً اىل انه 
”ليـس جميع هـؤالء مشـمولني بالعودة 
ألن بعضهـم توظـف وآخريـن توفـوا او 
مرىض“.وأكـد ان ”موازنـة ومخصصات 
جميع املفسوخة عقودهم موجودة ضمن 
قانـون الدعـم الطـارئ لالمـن الغذائي، 

وبانتظار اطالقها من وزارة املالية“.

بغداد/ الزوراء:
حـّدد املستشـار املـايل لرئيـس مجلس 
الـوزراء، مظهـر محمد صالـح، املعيار 
األسـاس والرئيـس يف رسـم السياسـة 
االقتصادية للبالد، فيما أكد حاجة البالد 
إىل تأسيس مجلس اقتصادي دائم.وقال 
صالح، يف ترصيح صحفـي: إن ”املعيار 

األساس والرئيس الذي تعتمده الحكومة 
يف رسـم السياسـة االقتصادية السـيما 
ذات املسـاس بالتنمية االقتصادية، هو 
خطـة التنميـة الخمسـية، وهـي األداة 
واملرتسم الذي يؤرش غايات جوهرية ويف 

مقدمتها سعادة الشعب ورفاهيته“. 

القاهرة / الزوراء: 
اعترب وزيـرا خارجية مرص واليونان 
أن مذكرة التفاهـم املوقعة بني ليبيا 
وتركيـا بشـأن التنقيـب عـن النفط 
والغاز يف املتوسـط ”غـري قانونية“.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
دينديـاس خـالل زيـارة للقاهرة إن 
االسـتقرار  ”تهـدد  االتفاقيـة  هـذه 
واألمن يف البحر املتوسط“.وأضاف أن 
طرابلس ”ال تتمتع بالسيادة عىل هذه 

املنطقة“ التي وقعت اتفاقية التنقيب 
فيهـا، مؤكدا أنها ”غري قانونية وغري 
وزيـر  شـدد  جهتـه،  مقبولة“.مـن 
الخارجية املرصي سامح شكري عىل 
أن حكومة طرابلس ”املنتهية واليتها 
ليس لديها الرشعية لتوقيع مثل هذه 
االتفاقيات“.ومذكـرة التفاهـم التي 
وقعت االثنني خـالل زيارة وفد تركي 
رفيع املسـتوى لطرابلس، جاءت بعد 
ثالث سـنوات عىل إبرام اتفاق ترسيم 

الحدود البحرية املثري للجدل يف 2019 
والذي أثـار حفيظة االتحاد األوروبي 
البحـري  االتفـاق  حينها.ويسـمح 
ألنقـرة بتأكيـد حقوقهـا يف مناطـق 
واسعة يف رشق البحر املتوسط، األمر 
الـذي يثري اسـتياء اليونـان واالتحاد 
واليونـان  األوروبي.وتعتـرب قـربص 
وأيضـا مرص أن اتفـاق 2019 ينتهك 
حقوقهـا االقتصادية يف هذه املنطقة 
أثـار اكتشـاف حقـول غـاز  حيـث 

شاسـعة يف السنوات املاضية مطامع 
دول املنطقة.وقال ديندياس ”سنلجأ 
اىل كل الوسـائل القانونيـة مـن أجل 
الدفـاع عـن حقوقنا“.مقابـل هـذا 
االتفـاق، سـاعدت تركيـا عسـكرًيا 
حكومـة طرابلـس السـابقة يف صـد 
2020 عـىل  هجـوم منتصـف عـام 
العاصمـة شـنه رجل الـرشق القوي 
املشـري خليفة حفرت.وأرسـلت أنقرة 
اىل ليبيا آنذاك مستشـارين عسكريني 

وطائـرات مسـرية، مـا أتـاح إلحاق 
سلسـلة هزائـم عىل أبـواب طرابلس 
بقـوات املشـري حفـرت املدعـوم مـن 
إقليميني ألنقرة  روسـيا ومنافسـني 
ومرص.ورفـض  اإلمـارات  سـيما  ال 
االتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب 
مقـره رشق ليبيـا، وحكومـة فتحي 
باشـاغا املعينـة مـن قبـل املجلس، 
معتربيـن أن توقيـع االتفـاق ”غـري 

قانوني و“مرفوض“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت اللجنـة املالية النيابيـة أن رواتب املوظفني 
لـن يكون عليها أي خطر، ويف حني اشـارت اىل ان 
مقـرتح قانون توحيد سـلم الرواتب من صالحية 
الحكومـة وليس اللجنة املالية، بينت مخاطر عدم 
اقرار املوازنة عىل الجانب االستثماري.وقال عضو 

اللجنـة املاليـة النيابيـة، جمال كوجـر، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان «الحديـث عن الخسـائر بسـبب 
عـدم اقرار املوازنة هي خسـائر معنوية وليسـت 
خسـائر مادية ومـن املؤكد عندمـا ال تكون لديك 
موازنة فهـذا يعني انه ليس لديـك ادامة وصيانة 
لألجهزة وليس لديك مشاريع جديدة وفرص عمل 

جديدة وال دعم للقطاع الخاص وليس لديك تنفيذ 
للربنامـج الحكومي وكل ما تقـدم تكون تأثرياته 
كبرية عىل املواطن بشـكل مبـارش». وعن الجانب 
االسـتثماري، اشـار «عندما ال يكون لديك موازنة 
فهـذا يعني ان الضحيـة االوىل واالكرب هي املوازنة 
االسـتثمارية الن ١٢/١ هـي املوازنة التشـغيلية 

وهي مسـتمرة سـواء كانت هناك موازنة او ال»، 
الفتـا اىل ان  «الفرق بني املوازنة وعدم املوازنة هو 
يف املوازنة التشـغيلية أي تغطية النفقات الجديدة 
وبخالفها التأثري يكون عىل املوازنة االسـتثمارية 

بشكل خاص».

موسكو/ متابعة الزوراء:
استؤنفت حركة القطارات والسيارات 
عـىل جرس القـرم الذي يربط روسـيا 
ـر جزئًيا  بشـبه الجزيـرة بعـد أن ُدمِّ
السـبت بسـبب انفجـار كبـري قالت 
شـاحنة  عـن  ناجـم  إنـه  موسـكو 
مفخخـة، فيما قتل ١٧ شـخصا عىل 

األقـل يف هجـوم صاروخي رويس عىل 
القرم  زاباروجيا.ويعد جـرس  مدينـة 
منشـأة أساسـية ورمز ضم روسـيا 
لشـبه جزيـرة القـرم األوكرانية عام 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  ٢٠١٤.وقـال 
الرويس مارات خوسـنولني إن «حركة 
القطارات عىل جرس القرم اسـتؤنفت 

الوقـت،  يحـدد  أن  دون  بالكامـل»، 
وفق ما نقلـت وكالة ريا نوفوسـتي.
وأكـد أن «جميـع القطـارات املقررة 
». وأوضـح يف حسـابه عـىل  سُتسـريَّ
تلغـرام أن اسـتئناف الحركة يشـمل 
«قطـارات الـركاب والشـحن». وقال 
الفنيـة لذلك».وقالت  القـدرات  «لدينا 

رشكـة «غراند سـريفيس إكسـربس» 
التـي تشـغل القطـارات بـني القـرم 
وروسيا قبل ساعات إن قطارين غادرا 
شبه الجزيرة يف اتجاه موسكو وسان 
بطرسـربغ، موضحـة عىل تلغـرام أن 
«القطاريـن سـيعربان جـرس القرم».

وأعلنت سلطات القرم بعد ظهر السبت 

للسـيارات  املـرور  حركـة  اسـتئناف 
والحافـالت عـىل املسـار الوحيـد عىل 
الجرس الذي ظل سـليما «مع إجراءات 
تفتيش كاملة».وأكد خوسـنولني ذلك، 
مشـرًيا إىل أن املسـار الثاني سيعود إىل 

الخدمة «يف املستقبل القريب». 
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فيينا / متابعة الزوراء:
أدىل النمسـاويون بأصواتهـم، امـس 
الرئاسـية. االنتخابـات  يف  األحـد، 

ويتصـّدر الرئيـس النمسـاوي الحايل 
نتائـج  بيلـني  ديـر  فـان  ألكسـندر 
االسـتطالعات، متقّدما بفـارق كبري 
عىل جميع منافسـيه الستة.وأشارت 
االسـتطالعات إىل أن الرئيـس الليربايل 
املؤيد ألوروبا سـيحصل عىل أكثر من 
50 يف املئـة مـن األصـوات، مـا يعني 
فوزه مـن الجولـة األوىل.ويحق لنحو 

6,4 مليون شخص من سكان النمسا 
البالـغ عددهم تسـعة ماليـني اإلدالء 
االنتخابات.وفتحـت  يف  بأصواتهـم 
مراكـز االقرتاع يف فيينا ومعظم أجزاء 
البـالد أبوابها عند السـاعة السـابعة 
بتوقيـت   05,00) املحـيل  بالتوقيـت 
غرينتـش)، بينما فتحـت بعضها منذ 
السادسـة صباحا. وينتهي التصويت 
عنـد السـاعة 17,00 (15,00 ت غ)، 
بينمـا تصدر أوىل التوقعات فور إغالق 

مراكز االقرتاع.

بغداد/ الزوراء:
قـال رجـل األعمـال األمريكـي، إيلون 
ماسـك، إن احتماليـة نشـوب حـرب 
نووية يف العالم تتزايد برسعة.جاء ذلك 
يف تغريـدة عىل صفحتـه يف تويرت“ ردا 
عىل تغريدة ملدون تتحدث عن احتماالت 
نشـوب حـرب نووية عامليـة.ويف وقت 
سـابق، كتب ماسـك عـىل ”تويرت“ أن 
الروس هم األغلبية يف عدد من املناطق 
الرشقية من أوكرانيا ويفضلون روسيا.

وحـدد ماسـك رؤيته لـرشوط تحقيق 
السـالم يف أوكرانيـا. ويف رأيـه، يمكـن 
أن يـؤدي إجراء االسـتفتاءات املتكررة 

يف مناطـق جديدة تحـت إرشاف األمم 
املتحدة إىل تسوية الرصاع بني موسكو 
وكييف. ويف الوقت نفسـه، أشار إىل أن 
أوكرانيا يمكن أن تصبح دولة محايدة، 

وكتـب الحقا أنـه ”ال يؤمـن بانتصار 
أوكرانيـا يف الحرب“.ويف وقت سـابق، 
قـال جون كريبـي، منسـق االتصاالت 
االسـرتاتيجية يف مجلس األمن القومي 
بالبيت األبيـض، إن الواليات املتحدة ال 
ترى أي مؤرشات عىل اسـتعداد روسيا 
الستخدام األسلحة النووية.وقبل ذلك، 
أكد نائب مدير شؤون الحد من األسلحة 
وانتشـار النـووي يف وزارة الخارجيـة 
الروسـية قنسـطنطني فورونتسـوف 
أن موسـكو ملتزمة ببيـان قادة الدول 
النووية الخمس بشـأن عدم جواز شن 

حرب نووية.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد االتحاد الوطني الكردستاني 
انعقاد جلسـة الربملان النتخاب رئيس 
الجمهوريـة وتشـكيل الحكومـة من 
دون وجود توافق سيايس، وفيما رجح 
تشـكيل حكومـة إنقاذ وطنـي تهيئ 
النتخابات مبكرة، رأى محلل سـيايس 
أن اإلطار التنسـيقي قد يدعم مرشح 
الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب 

للُميض بتشكيل حكومته.
وقالـت مستشـارة املكتب السـيايس 
لحـزب االتحاد الوطني الكردسـتاني، 
حديـث  يف  دلـري،  شـيخ  ريـزان 
لـ“الـزوراء“: انـه حتـى اآلن ال يوجد 
أي تقـدم يف املفاوضات بـني الحزبني 
الكرديني الديمقراطي واالتحاد الوطني 
الكردستاني ولم يتوصال اىل أي اتفاق 
سيايس بشأن مرشـح منصب رئيس 
الجمهوريـة. الفتـة اىل: ان كل حـزب 
متمسك بمرشحه ومرص عىل تقديمه 
كمرشـح ملنصب رئيـس الجمهورية.
وأضافـت: انـه ربما يتكرر سـيناريو 
2018 بتقديم كل حزب مرشحه ومن 
يحصـل عىل اعـىل االصوات سـيفوز. 
مستدركة بالقول: انه من الصعب اآلن 
عقد جلسـة الربملان النتخـاب رئيس 
الجمهوريـة واختيـار رئيـس الوزراء 
وكابينـة حكوميـة يف ظـل املشـاكل 
السياسـية الحالية وعدم التوافق بني 
انـه  اىل:  السياسية.واشـارت  القـوى 

ربما تتفق القوى عىل تشكيل حكومة 
انقـاذ وطنـي تهيـئ ملرحلـة جديـدة 
وانتخابـات مبكـرة يف حال اسـتمرار 
جهتـه،  السياسـية.من  الخالفـات 
قال املحلل السـيايس، عصـام الفييل، 
االطـار  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
التنسـيقي قـد يدعم مرشـح الحزب 

ملنصـب  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
رئيس الجمهورية ويتخىل عن مرشح 
االتحاد الوطنـي يف حال ضمان تمرير 
حكومتـه وتشـكيلها يف ارسع وقـت.
واضاف: ان الحزب الديمقراطي يخىش 
ان يسـتخدم االطار نوعـا من املناورة 
السياسـية بموضـوع مرشـح رئيس 

الخيارات  الجمهوريـة، لكـن جميـع 
واردة .واشـار اىل: انـه مـن الصعـب 
تشـكيل حكومـة او انتخـاب رئيـس 
الجمهوريـة مـن دون وجـود توافـق 
سـيايس.وكان رئيس االتحاد الوطني 
الكردستاني، بافل طالباني، قد وصل 
اول امـس السـبت إىل بغـداد للتباحث 

الجمهوريـة. حـول منصـب رئيـس 
وقالـت مصـادر إن ”رئيـس االتحـاد 
الوطني الكردسـتاني بافـل طالباني 
بهـدف  بغـداد  العاصمـة  إىل  وصـل 
اسـتكمال مباحثات تشكيل الحكومة 
وتسمية مرشح رئاسة الجمهورية“.
وأضـاف أن ”طالباني سـيجتمع مع 
عدد مـن القيادات السياسـية، بينهم 
قادة اإلطار التنسـيقي، بهدف حسـم 
مرشـح منصـب رئاسـة الجمهورية 
خالل األسـبوع الحـايل“.وكان رئيس 
حكومـة إقليـم كردسـتان، مـرسور 
بارزانـي، قـد طـرح مقرتحا لحسـم 
منصب رئاسـة الجمهورية من خالل 
التصويـت يف برملان إقليم كردسـتان.
الحـزب  مرشـح  أكـد  جانبـه،  مـن 
ملنصـب  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
رئاسـة الجمهوريـة، ريـرب أحمد، إنه 
ال يمكـن التوجه إىل بغداد بمرشـحني 
اثنني ملنصب الرئاسة.وقال أحمد خالل 
مشاركته يف ملتقى (القضية الكردية 
يف الرشق األوسط) املنعقد بأربيل: انه 
”ال يمكن الذهاب إىل بغداد بمرشحني 
اثنني لرئاسـة الجمهورية، ويتعني أن 
تكون آلية تسمية املرشح إما بواسطة 
األكثريـة االنتخابيـة أو عـرب برملـان 
كردسـتان باعتباره ممثل الشـعب“.
وحـذر أنـه ”بخـالف ذلك سـُتفرض 
بإرادة اآلخرين، وليس بأصوات شعب 

كردستان“.
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بغداد/ الزوراء:
الكهرباء فقدان ٢٥٠٠ ميكاواط من  أعلنت وزارة 
أنابيب  صيانة  إىل  السبب  عازية  املنتجة،  الطاقة 
الغاز داخل األرايض اإليرانية.وقالت الوزارة يف بيان 
تلقته «الزوراء»: إن «الجانب اإليراني بارش بإجراء 
األنابيب  أعمال صيانة رضورية ومربمجة لشبكة 
أراضيهم  داخل  الوسطى  للمنطقة  للغاز  الناقلة 
.«(٢٠٢٢ االول  ترشين   ١٥  -  ١٠ من  (للفرتة 

وأضافت أن «ذلك سيتسبب بفقدان قدرة توليدية 
املنظومة  عموم  يف  ميكاواط   ٢٥٠٠ لحوايل  تصل 
ألسباب  املورد،  الغاز  ضخ  لتوقف  نظراً  الوطنية 

خارجة عن إرادة الوزارة».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
اقرتحت لجنة الخدمـات واإلعمار النيابية 
إعادة مرشوع قانون التجاوزات السكنية 
إىل الحكومـة، فيمـا اكـدت اللجنـة عـىل 
رضورة تعديـل مفـردة «ايجـار» بمفردة 
«تمليك» واالخذ بنظر االعتبار تنظيم املدن.
وقالت الدائرة اإلعالميـة ملجلس النواب يف 
بيان تلقته «الزوراء»: إن «لجنة الخدمات 
واالعمـار النيابيـة برئاسـة النائب محما 
خليل رئيس السن عقدت اجتماعا بحضور 
قانـون  مـرشوع  وناقشـت  اعضائهـا، 
التجاوزات السـكنية والتعديالت املقرتحة 
عىل مرشوع القانون».وأضافت أنه «تمت 
مناقشـة مخاطبة الجهات ذات العالقة يف 
املحافظات للعمل عىل مخططات وبيانات 
لجميـع املتجاوزيـن سـواء عـىل املبانـي 
التابعـة للدولة او الـدور العامة واملناطق 
بحسـب  خليـل،  السـكنية».وأكد  غـري 
البيـان: ان «طرح مقـرتح قانون معالجة 
التجـاوزات السـكنية بعيدا ومجـردا من 
الجنبة السياسـية»، مشريا اىل أن «اللجنة 
تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء املواطن 
العراقـي ووضع املعالجـات باعادة النظر 
بالقانـون ملعالجـة التجمعـات السـكنية 

العشـوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص 
القانون بشـأن معالجة التجاوزات بشكل 
خـاص وملف االسـكان يف العـراق بصفة 
عامة».وتـدارس اعضـاء لجنـة الخدمات 
واالعمـار، بحسـب البيان، اقـرتاح النائب 
برهان املعمـوري بإعادة مرشوع القانون 
اىل الحكومة لغرض اجراء التعديالت عليه 
وارسـاله مجـددا اىل السـلطة الترشيعية 
ليميض يف استكمال مراحل ترشيع القانون 
املذكور.فيمـا أكد النائب حيـدر الجبوري 
رضورة تعديـل مفـردة «ايجـار» بمفردة 
«تمليك» واالخذ بنظر االعتبار تنظيم املدن 
واعـادة النظر بالتصاميـم املتحاوز عليها 
اىل سكنية ملعالجة من يشغلونها الغراض 
السكن من املواطنني.وأقرت اللجنة اقرتاح 
رئيسـها النائب محما خليل عقد جلسات 
استماع باستدعاء الجهات ذات العالقة يف 
التخطيـط، واملالية، واالسـكان واالعمار، 
واملحافظـات ومجالـس البلديـة لتنضيج 
تعديالت مرشوع القانون بما ينسـجم مع 
خدمـة املواطن ومـا يحفظ هيبـة الدولة 
والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية 
وادراجه عىل جدول اعمال جلسات مجلس 

النواب.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت القيادة الوسطى األمريكية أن قوات التحالف الدويل املتمركزة يف منطقة الرميالن 
بشمال رشق سوريا تعرضت لهجوم بصاروخ من عيار ١٠٧ مليمرتات.وقالت القيادة 
الوسطى يف بيان صدر امس األحد: إن الصاروخ سقط خارج املجمع العسكري، دون 
أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات األمريكية أو الرشيكة ودون أن يلحق رضرا بأي من 
املرافق أو املعدات.وأضاف البيان: أنه تم العثور عىل صواريخ أخرى يف موقع اإلطالق. 
مشريا إىل أن قوات القيادة الوسطى األمريكية تحقق يف الهجوم.يأتي ذلك بعد أن أعلنت 
القيادة الوسطى األمريكية مقتل اثنني من كبار عنارص تنظيم «داعش» اإلرهابي يف 

غارة جوية شنها الجيش األمريكي يف شمال سوريا يوم الخميس املايض .
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكدت اللجنة املالية النيابية أن رواتب 
خطر،  أي  عليها  يكون  لن  املوظفني 
ويف حني اشارت اىل ان مقرتح قانون 
صالحية  من  الرواتب  سلم  توحيد 
بينت  املالية،  اللجنة  وليس  الحكومة 
عىل  املوازنة  اقرار  عدم  مخاطر 

الجانب االستثماري.
النيابية،  املالية  اللجنة  عضو  وقال 
لـ“الزوراء“:  جمال كوجر، يف حديث 
ان ”الحديث عن الخسائر بسبب عدم 
معنوية  خسائر  هي  املوازنة  اقرار 
املؤكد  ومن  مادية  خسائر  وليست 
فهذا  موازنة  لديك  تكون  ال  عندما 
وصيانة  ادامة  لديك  ليس  انه  يعني 
لألجهزة وليس لديك مشاريع جديدة 
وفرص عمل جديدة وال دعم للقطاع 
للربنامج  تنفيذ  لديك  وليس  الخاص 
الحكومي وكل ما تقدم تكون تأثرياته 

كبرية عىل املواطن بشكل مبارش“. 
اشار  االستثماري،  الجانب  وعن 
فهذا  موازنة  لديك  يكون  ال  ”عندما 
هي  واالكرب  االوىل  الضحية  ان  يعني 
هي   1/12 الن  االستثمارية  املوازنة 
مستمرة  وهي  التشغيلية  املوازنة 
ال“،  او  موازنة  هناك  كانت  سواء 
الفتا اىل ان  ”الفرق بني املوازنة وعدم 

أي  التشغيلية  املوازنة  يف  هو  املوازنة 
وبخالفها  الجديدة  النفقات  تغطية 
التأثري يكون عىل املوازنة االستثمارية 

بشكل خاص“.
لن يكون  املوظفني  ان ”رواتب   واكد 
يستحيل  ألنه  خطر  اي  عليها  هناك 

الدولة  تتوقف  ان  املنطقي  غري  ومن 
االحزاب  بعض  قدرة  لعدم  بالكامل 
الحكومة“،  تشكيل  عىل  السياسية 
رواتب  هناك  تكن  لم  إذا  ”ألنه  معلال 
لن   1/12 ان  يعني  فهذا  للموظفني 
يرصف، وبالتايل لن يحرض املوظفون 

سواء  ستتوقف  الحركة  وكل  للدوام 
كانت حركة البرش او حركة االليات، 
وهذا يستحيل ولم يحدث يف أي دولة 

من دول العالم ”. 
سلم  توحيد  قانون  مقرتح  وبشأن 
من  هذا  ان  كوجر  أكد  الرواتب، 

من  وليس  الحكومة  ”صالحية 
فالحكومة  املالية،  اللجنة  صالحية 
هكذا  بإرسال  املكلفة  هي  الجديدة 
ليست  املالية  اللجنة  والن  مرشوع 
املوظفني  بعدد  كاملة  احاطة  لديها 
الوزارات“،  بحاجة  وال  الدولة  يف 
مضيفا ان ”معايري السلم بيد الجهاز 
االحاطة  لديه  الذي  وهو  التنفيذي 
مجلس  او  املالية  اللجنة  وليست 
ترشيعي  رقابي  ودورنا  النواب، 

فقط“.
للمرشوع  املالية  اللجنة  دعم  واكد 
بالقول ”ال شك الن هذا السلم مىض 
عليه فرتة طويلة يف حني ان متطلبات 
املواطن والحياة تغريت إذا ما قارناها 
قبل عرش سنوات او 15 سنة املاضية 
اعادة  اىل  تحتاج  انها  املؤكد  فمن 

النظر فيها“.
وعن املوظفني الفضائيني، بنّي ان ”أي 
يخلق  أن  أراد  إذا  جديد  وزراء  رئيس 
فرص عمل جديدة داخل القطاع العام 
ويوفر له ميزانية او يخفف من اعباء 
التشغيلية وأراد ان يزيد من  امليزانية 
فعليه  الحكومة  يف  املوظفني  انتاجية 
ان ينظف قوائم الدولة من الفضائيني 
او  الرواتب  متعددي  ومن  جهة  من 

مزدوجي الرواتب من جهة ثانية“. 

بغداد/ الزوراء:
الحرب  من  موقفها  الخارجية،  وزارة  جددت 
العراق  ان  اىل  اشارت  فيما  األوكرانية،   – الروسية 
هو جزء من مجموعة االتصال العربيَّة التي تسعى 
خالل  من  األزمة  بحل  الكفيلة  الُسُبل  إيجاد  إىل 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  والدبلوماسيَّة.وقالت  الحوار 
التقى  فؤاد حسني  الخارجيَّة  ”وزير  ان  ”الزوراء“: 
النرويج  وكندا،  األوروبي  اإلتحاد  دول  سفراء  مع 
وبريطانيا والقائم بأعمال السفارة اليابانيَّة وممثل 
السفارة األمريكيَّة يف بغداد“، مبينا انه ”جرى خالل 
اللقاء ُمناقشة مرشوع قرار أمريكي – الباني املقدم 
إىل الجمعّية العاّمة لألمم املُتحدة املتعلق باالستفتاء 
يف  ودونيتسك  لوغانسك  خريشنو،  زارباروجيا،  يف 
أوكرانيا وضمها إىل روسيا اإلتحادّية“.واكد الضيوف 
ملحاوالت  يتصدى  كونه  القرار  مرشوع  ”أهمّية 
اإلتحاد الروّيس لتغيري الحدود السياسيَّة املعرتف بها 
لدولة  (أوكرانيا)، وإنه يشكل خرقاً واضحاً ورصيحاً 
مليثاق األمم املُتحدة“، مشددين عىل ”موقفهم الداعم 

ضمن  أوكرانيا  أرايض  وسالمة  واستقالل  لسيادة 
الحدود املعرتف بها دولياً“.وذكروا ان ”روسيا سوف 
تقدم طلب لجعل التصويت رسياً وأنهم سريفضون 
العراق  داعني  اإلجراءات“،  يف  للشفافيَّة  توخياً  ذلك 
الشعب  حق  عىل  حفاظاً  القرار  مرشوع  ”دعم  اىل 
إنَّ  حسني  اكد  مصريه“.فيما  تقرير  يف  األوكرانّي 
”موقف العراق واضح منذ بداية الحرب الروسيَّة - 
لألزمة،  سلمّي  حل  إيجاد  رضورة  وهو  األوكرانيَّة، 
وضبط  املُفاوضات  إىل  والركون  التصعيد  وتجنب 
العراق  كون  األطراف  بني  للحوار  والدعوة  النفس 
”تداعيات  ان  الحروب“.وتابع  ويالت  من  عانى  بلد 
هذه الحرب، إقتصادياً قد طالت دول يف أوروبا ويف 
الرشق األوسط“، معربا عن قلقه ”من استمرارها، 
اإلتصال  مجموعة  من  جزء  هو  العراق  أنَّ  وأوضح 
بحل  الكفيلة  الُسُبل  إيجاد  إىل  تسعى  التي  العربيَّة 
األزمة من خالل الحوار والدبلوماسيَّة وبما يحفظ 
من  الهامة  املنطقة  هذه  يف  الشعوب  وسالمة  أمن 
حسني  ذكر  القرار،  بمرشوع  يتعلق  العال“..وفيما 

يف  الوزراء  مجلس  رئيس  مع  ذلك  ”سيناقش  انه 
د  ضوء مبادئ السياسة الخارجيَّة العراقيَّة التي ُتؤكَّ
عىل اللجواء إىل الوسائل السلميَّة يف حل النزاعات ويف 
ضوء التزام العراق بميثاق األمم املُتحدة“، موضحا 
مجموعة  يف  نظرائه  مع  بالتواصل  ”سيقوم  انه 

اإلتصال العربيَّة لإلطالع عىل مواقفهم من املرشوع 
العراق  مندوب  مع  التواصل  وكذلك  البحث،  مدار 
عن  الوزير  الشأن“.وأعرب  بهذا  نيويورك  يف  الدائم 
أمله ”بوقف إطالق النار وأنَّ تكون هناك نهاية لهذه 

الحرب“.

بغداد/ الزوراء:
هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  أفادت 
لحاالت  ضبٍط  عمليَّات  بتنفيذ  النزاهة، 
هدٍر  حصول  إىل  أدَّت  ومغاالٍة  اختالٍس 
العام يف عدٍد من دوائر ُمحافظة  للمال 
املثنى، فيما اشارت اىل ان رئيس اتحاد 
مبالغ  اختلس  املثنى  يف  العمال  نقابات 

عائدة لالتحاد .

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
املثنى  تحقيق  مكتب  عمل  فريق  أنَّ 
العام  االتحاد  رئيس  قيام  عن  كشف 
باختالس  املحافظة  يف  ال  الُعمَّ لنقابات 
لالتحاد،  العائدة  املحالت  إيجار  مبالغ 
حساب  يف  املبالغ  إيداع  عدم  ُمبّينًة 
عدم  عن  فضالً  املرصف،  يف  االتحاد 
أوجه  لبيان  رصٍف؛  مستندات  تنظيم 

رصف تلك املبالغ.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إىل دائرة 
ن  الحسابات، تمكَّ املثنى – قسم  ة  صحَّ
بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط ُمغاالٍة 
يف أسعار رشاء ”رشاشف“ بمبلغ إجمايل 
الفتًة  دينار،  مليون   (73,887,800)
يف  مثيالتها  تفوق  الرشاء  أسعار  أنَّ  إىل 
إىل  أدَّى  ا  ممَّ الضعف؛  بمقدار  األسواق 

حدوث هدٍر يف املال العام.
الدائرة أنَّ فريق عمل املكتب  وأوضحت 
رصف  عمليَّة  يف  فساٍد  شبهات  كشف 
جيب  كـ“مرصف  صة  املُخصَّ املبالغ 
دائرة  من  املُستفيدين  األيتام“  للتالميذ 
قسم   - االجتماعيَّة  والشؤون  العمل 
ة، ُمبيِّنًة ضبط  ذوي االحتياجات الخاصَّ
إضافة  الرصف،  ووصوالت  مستندات 

رصف  عمليَّة  رافقت  فساٍد  شبهات  إىل 
الوقود لعامي 2018 و2019 يف الدائرة.

ُمرتكبٍة  ُمخالفاٍت  رصد  تمَّ  أنَّه  دت  وأكَّ
الصيانة  لجنتي  يف  فساٍد  وشبهات 
واملُشرتيات يف بلديَّة الوركاء، وتفاوٍت يف 
وتجزئة  للبلديَّة  مواد  مشرتيات  أسعار 
مبالغ الرشاء، فضالً عن شبهات فساٍد 

رافقت أعمال صيانٍة يف البلديَّـة.

بغداد/ الزوراء:
امس  التخطيط،  وزارة  أعلنت 
الخاصة  األحد، قرب إطالق األموال 
األمن  قانون  ضمن  باملحافظات 

الغذائي.
بتال  خالد  التخطيط  وزير  وقال 
”اللجنة  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
النائب  بحضور  استضافتنا  املالية 
االول لرئيس مجلس النواب محسن 
املندالوي، ملناقشة آلية تنفيذ قانون 
املتعلق  الجزء  يف  الغذائي  األمن 
للقانون“،  االستثمارية  بالخطة 
اطالق  اشكالية  ”هناك  أن  مبينا 

التمويل من قبل وزارة املالية“.
وأضاف، ”أوضحنا للجنة املالية أن 
عليها  ما  أنجزت  التخطيط  وزارة 
بالكامل وأدرجنا املشاريع وتحدثنا 
رئيس  بحضور  املالية  وزارة  مع 
فهم  وهناك  املالية،  الرقابة  ديوان 
الفقرات  لبعض  وتوضيح  مشرتك 

القانونية التي كان فيها سوء فهم 
من قبل بعض دوائر وزارة املالية“، 
اطالق  قريبا  ”سيتم  أنه  اىل  مشريا 

االموال الخاصة باملحافظات“.
وفق   ،50% ”هناك  أن  وتابع 
القانون، من االموال تطلق من قبل 
من  تطلق  و50%  الحكومة  هذه 
موضحا  املقبلة“،  الحكومة  قبل 
اليوم ترسيع  أن ”االصل يف اجتماع 
االموال،  من  اطالق  % 50  اجراءات 

وستطلق قريبا“.
التخطيط  ”وزارة  أن  بتال  وأكد 
التخصيصات  اطالق  أكملت 
”وفقا  أنه  مبينا  للمحافظات“، 
فإن  اليوم  تمت  التي  للمداولة 
املحاسبة  دائرة  فهم  يف  االشكالية 
القانونية  الفقرات  املالية لبعض  يف 
قبل  ومن  قبلنا  من  توضيحها  وتم 
يف  واالمور  الرقابة  ديوان  رئيس 

طريقها للحل“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
القطارات  حركة  استؤنفت 
والسيارات عىل جرس القرم الذي 
بعد  الجزيرة  بشبه  روسيا  يربط 
بسبب  السبت  جزئًيا  ر  ُدمِّ أن 
إنه  موسكو  قالت  كبري  انفجار 
مفخخة،  شاحنة  عن  ناجم 
األقل  عىل  شخصا   17 قتل  فيما 
عىل  رويس  صاروخي  هجوم  يف 

مدينة زاباروجيا.
ويعد جرس القرم منشأة أساسية 
جزيرة  لشبه  روسيا  ضم  ورمز 

القرم األوكرانية عام 2014.
وقال نائب رئيس الوزراء الرويس 
”حركة  إن  خوسنولني  مارات 
القرم  جرس  عىل  القطارات 
أن  دون  بالكامل“،  استؤنفت 
يحدد الوقت، وفق ما نقلت وكالة 

ريا نوفوستي.
القطارات  ”جميع  أن  وأكد 
يف  وأوضح   .“ سُتسريَّ املقررة 
استئناف  أن  تلغرام  عىل  حسابه 
الركاب  ”قطارات  يشمل  الحركة 
القدرات  ”لدينا  وقال  والشحن“. 

الفنية لذلك“.
سريفيس  ”غراند  رشكة  وقالت 
إكسربس“ التي تشغل القطارات 
ساعات  قبل  وروسيا  القرم  بني 
الجزيرة  شبه  غادرا  قطارين  إن 

وسان  موسكو  اتجاه  يف 
تلغرام  عىل  موضحة  بطرسربغ، 
جرس  سيعربان  ”القطارين  أن 

القرم“.
بعد ظهر  القرم  وأعلنت سلطات 
املرور  حركة  استئناف  السبت 
املسار  عىل  والحافالت  للسيارات 
ظل  الذي  الجرس  عىل  الوحيد 
تفتيش  إجراءات  ”مع  سليما 

كاملة“.
مشريًا  ذلك،  خوسنولني  وأكد 
إىل  سيعود  الثاني  املسار  أن  إىل 

الخدمة ”يف املستقبل القريب“. 
وتتوىل عّباراٌت نقَل البضائع بدل 
رئيس  نائب  وقال  الشاحنات. 

الوزراء ”ال نتوقع نقصا“.
الروسية  األنباء  وكالة  وذكرت 
حركة  أن  سابق  وقت  يف  تاس 
بالكامل  استؤنفت  القطارات 
مع  ولكن  والبضائع،  للركاب 

حدوث تأخري.
وقالت لجنة التحقيق إنها تأكدت 
الشاحنة  صاحب  هوية  من 
املفخخة، وهو من سكان منطقة 
روسيا،  جنوب  يف  كراسنودار 

موضحة أن التحقيقات جارية.
هذا الجرس الذي ُبني بكلفة كبرية 
فالديمري  الرئيس  من  بأوامر 
التي  الجزيرة  شبه  لربط  بوتني 

باألرايض  ضمها  موسكو  أعلنت 
خصوصا  ُيستخدم  الروسية، 
للجيش  عسكرية  معدات  لنقل 

الرويس الذي يقاتل يف أوكرانيا.
شخصا   17 قتل  اخر  سياق  ويف 
صاروخي  هجوم  يف  األقل  عىل 
زاباروجيا،  مدينة  عىل  رويس 
حسبما أفاد مسؤول محيل، امس 

األحد.
املدينة،  مجلس  عام  أمني  وقال 
املدينة  إن  كورتيف،  أناتويل 
تعرضت للقصف بالصواريخ، ما 

17 شخصا عىل  أسفر عن مقتل 
وإلحاق  منازل   5 وتدمري  األقل 
الرضر بنحو 40 منزال أيضا، وفق 

وكالة أسوشييتد برس.
وتتعرض املدينة التي تقع ضمن 
روسيا  ضمتها  التي  املناطق 
مستمر  بشكل  للقصف  مؤخرا، 

خالل األسابيع األخرية.
عن  زابوريجيا  مدينة  وتبعد 
تسيطر  التي  النووية  محطتها 
 125 بحوايل  روسيا  عليها 
محطة  أكرب  وهي  كيلومرتا. 

للطاقة النووية يف أوروبا.
وموسكو  كييف  وتبادلت 
املنشأة  قصف  بشأن  االتهامات 
التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، 
باملباني  أرضارا  ألحق  الذي  األمر 

وهدد بوقوع كارثة نووية.
املايض،  أيلول  سبتمرب/   30 ويف 
فالديمري  الرويس  الرئيس  وقع 
مناطق  ضم  وثيقة  بوتني 
ولوغانسك  وخريسون  دونيتسك 
وسط  األوكرانية،  وزاباروجيا 

رفض وتنديد غربي واسع.

بغداد/ الزوراء:
جرائم  قانون  ترشيع  أهمية  األحد،  امس  واالتصاالت،  النقل  لجنة  أكدت 
املعلوماتية، فيما قررت استضافة عدد من الجهات الحكومية األسبوع املقبل.
وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”لجنة النقل 
وحضور  اللجنة  رئيس  البجاري  زهرة  النائب  برئاسة  اجتمعت  واالتصاالت 
املعلوماتية)  ناقشت مرشوع قانون (جرائم  ”اللجنة  أن  اعضائها“.وأضافت 
وأبدت املالحظات والتوصيات عىل القانون املذكور“، مشرية اىل أنه ”تم التأكيد 
عىل رضورة استكمال مراحل ترشيعه وامليض بعرضه للقراءة االوىل عىل جدول 
اعمال مجلس النواب ضمن جلساته القادمة“.وذكرت أن ”اللجنة بحثت ملف 
النقل ابتداء باملوانئ واملتمثلة بميناء الفاو ومرتو بغداد وسكك الحديد والنقل 
العام“، موضحة أنه ”انطالقا من تأكيد نواب اعضاء لجنة النقل واالتصاالت 
النقل  وزير  استضافة  قررت  واالتصاالت  النقل  قطاعي  عمل  متابعة  عىل 
والوقوف  الوزارة،  وخطط  عمل  يخص  فيما  املتخذة  االجراءات  اهم  لتدارس 
ايضا  قررت  ”اللجنة  أن  لها“.وبينت  املناسبة  الحلول  ووضع  املعوقات  عىل 

استضافة هيئة االعالم واالتصاالت، وسلطة الطريان املدني االسبوع املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
الحايل،  الطقس لألسبوع  األحد، حالة 
بدرجات  انخفاض  توقعت  فيما 

الحرارة وتصاعداً للغبار.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
االثنني،  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
سيكون صحواً يف املنطقتني الوسطى 
غربية  شمالية  والرياح  والجنوبية، 
(10-20) الرسعة  اىل معتدلة  خفيفة 

اىل  األماكن  بعض  يف  تنشط  كم/س، 
تصاعداً  مسببة  (30-20)كم/س 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما  للغبار، 
الغيوم  بعض  مع  صحواً  الشمالية 
اىل  خفيفة  غربية  شمالية  والرياح   ،
(20-10)كم/س  الرسعة  معتدلة 
فستنخفض  الحرارة  درجات  أما   ،
الوسطى  االقسام  يف  درجات  بضع 
والشمالية ، وتنخفض قليالً يف القسم 

الجنوبي من البالد“.
غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
جميع  يف  صحواً  سيكون  الثالثاء 

مناطق البالد، والرياح شمالية غربية 
(30-20)كم/س  الرسعة  معتدلة 
والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف   ،
اىل  خفيفة  غربية  شمالية  وتكون   ،
معتدلة الرسعة (20-10) كم/س، يف 
املنطقة الشمالية ، أما درجات الحرارة 
السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
والشمالية،  الوسطى  األقسام  يف 
وتنخفض قليالً يف القسم الجنوبي من 

البالد“.
وتابع أن ”طقس يوم األربعاء سيكون 
املنطقة  يف  جزئي  غائم  اىل  صحواً 
يف  الطقس  سيكون  بينما  الوسطى، 
اىل  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 
صحواً  الطقس  سيكون  ،فيما  غائم 
يف املنطقة الجنوبية ، والرياح شمالية 
الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 
(20-10)كم/س، أما درجات الحرارة 
السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
 ، والشمالية  الوسطى  األقسام  يف 
وتنخفض قليالً يف القسم الجنوبي من 

البالد“.
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تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع/ النجف عن تمديد بيع 
املواد املدرجة ادناه يف املزايدة العلنية للمرة (الثانية) وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وستجري املزايدة الساعة 

العارشة من صباح يوم (الخامس عرش) التايل لنرش االعالن.
املعينني  والزمان  باملكان  الحضور  بالرشاء  الراغبني  فعىل 
الرشكة  ألمر  بصك  ادناه  املبينة  التأمينات  معهم  مستصحبني 
وبإسم املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية وبطاقة السكن وبراءة 
خزن  اجور  املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  الرضيبة  من  الذمة 
البيع عن كل يوم تأخري  املئة من بدل  بنسبة (٢/١)٪ نصف من 
خالل  املواد  ورفع  اخرى  مصاريف  وأية  يوم،  ثالثون   (٣٠) وملدة 

املدة املحددة.
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة (٥) خمسة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.

املدير العام
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم
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الزوراء/ ليث جواد:

املختصـني  بعـض  آراء  تباينـت 

بشـأن اقدام الرجال عـىل الزواج 

بامـرأة ثانية بني مؤيـد ورافض 

لهذا املوضـوع، فهناك من اعتربه  

بحثا عـن السـعادة وال يتعارض  

االسـالمية، فيمـا  الثوابـت  مـع 

يرى اخـرون انه دمـار للمجتمع 

ويسهم يف ارتفاع حاالت الطالق يف 

مجتمعنا لصعوبة تقبله من قبل 

الزوجة االوىل فضـال عن صعوبة 

تحقيق العدالة بينهما .

وقـال  الباحـث االجتماعي  مهند 

قاسـم يف  حديـث لـ“الـزوراء“: 

إن ” اقبـال الرجـال عـىل الزوجة 

الثانيـة تتعـدد اسـبابه وتختلف 

باختالف الناس مـن حيث البيئة 

والتفكري والسلوك والثقافة ومن 

ناحية طبيعـة العالقـة الزوجية 

”، مبينـا انـه ”بمـا أن مجتمعنا 

فـإن  دينيـة  ضوابـط  تحكمـه 

االسـالم  يبيح له تعـدد الزوجات 

للرجال فمنهم من يجده مسـوغا 

الرتباطـه بزوجة ثانيـة وقد يربر 

ذلـك بكـون الزوجـة تتعامل مع 

زوجها بطريقة سـيئة وقد تكون 

ال تهتـم به وبأطفالـه واملنزل او 

بسـبب عدم اهتمامها بمظهرها 

وأناقتها مقارنة بمـا يراه الرجل 

بنسـاء أخريات وأحيانا الرغبات 

الغريزية الجنسية والحاجة ألكثر 

مـن زوجـة ”.

واضاف انه ” هنـاك عواقب لهذا 

الـزواج احدهمـا سـلبية واآلخر 

إيجابية حسـب طبيعة الزواج قد 

تكـون ذات فائـدة معنويـة وقد 

تكـون نقمة عـىل الزوجـة األوىل 

واألوالد يف حـال حـدوث مشـاكل 

وتفاقمـات قـد تصـل إىل الطالق 

تدفـع  الـذي  األرسي  والتفـكك 

ثمنـه الزوجـة بأنهـا سـتصبح 

مطلقـة اضافـة اىل تأثريهـا عىل 

األطفال فإنه احياناً يكون سـببا 

لرتكهم مقاعد الدراسـة واللجوء 

للعمل والشـارع وقد يصل ملراحل 

متقدمة مثل الترشد“.    

واشار قاسـم اىل ان ”مجتمعنا يف 

غالبيتـه مجتمع إسـالمي يربط 

موضوع تعـدد الزوجات بالحكم 

الرشعـي  ويربر ذلـك أنه حق من 

حقوق الرجل بكل تأكيد“.

fiÏj‘€a@‚á«
فيما اكـدت الكاتبـة واالعالمية، 

يف  املقيمـة  العكيـيل،  خولـة  

اسـطنبول انه“ غالبا ما يتعرض 

االرتبـاط بزوجـة ثانيـة اىل عدم 

القبـول والرفض من قبل الزوجة 

االوىل رغم ان ذلك له مزايا بانتشال 

الزوجة االوىل واالبناء من التشتت 

اىل  االسـباب  تسـتدعي  عندمـا 

اتخـاذ هكذا قرار مـن قبل الرجل 

كإصابة الزوجـة بمرض يصعب 

شـفاؤه السـيما مع وجود ابناء 

صغار هم بحاجة اىل رعاية او قد 

تكـون الزوجـة االوىل عاقرا وهذا 

القوانني السـماوية  مـا حددتـه 

والبلـدان  العـراق  يف  والوضعيـة 

االسالمية“. 

واضافـت ان ” الزوجـة الثانيـة 

تكـون حمايـة للرجل واملـرأة يف 

الحـروب  انهكتهـا  التـي  الـدول 

وقدمت الكثري من الشـهداء حتى 

اصبحت نسـبة النساء فيها اكثر 

من الرجال كما انه ال يمكن للرجل 

ان يقـرتن بزوجـة اخـرى يف ظل 

التي يعاني  االزمات االقتصاديـة 

منهـا البلـد إال إذا كان يعاني من 

اهمـال الزوجـة او تزويجه بناًء 

عـىل  اختيار االهـل لرشيكته 

املسـتقبلية بعد ان خضع اىل 

ضغوط مـن والديـه بمعنى 

انـه تزوج بال رغبة منه النه ال 

يحبهـا او مغرم بأخـرى فيكون 

هـو ايضا ضحيـة لطاعـة االهل 

يف موضـوع مصريي يهـدد كيان 

االرسة واملجتمـع ممـا يدعوه اىل 

الـزواج بثانية وهو حـق ممنوح 

له، فضال عن انه استقرار للزوجة 

الجديـدة وفرصـة لتكوين ارسة 

للحد من تزايـد الفتيات العازبات 

يف البلد“ . 

k‹‘€a@üaãflc
واوضحت ان ” دراسـة بريطانية 

بجامعـة   2008 عـام  اجريـت 

املتحـدة  الواليـات  يف  شـيفليد 

األمريكيـة اثبتت أن الرجال الذين 

يتزوجون أكثر من امرأة معرضني 

لإلصابـة بمشـاكل القلـب أربعة 

أضعـاف مـن الحـاالت األخـرى 

الذين تزوجـوا ملرة واحـدة فقط 

وبناًء عىل الدراسـة نفسـها فإن 

تعدد الزوجات احيانا يساعد عىل 

اسـتمرار الحيـاة األرسيـة ولكن 

تبقى هناك حاالت أخرى تتسبب 

يف تهديد األرسة“.

وتابعـت ان ”الدراسـة اكـدت أن 

املجتمعـات التـي يسـمح فيهـا 

بتعـدد الزوجـات بنسـبة كبـرية 

يعانـي فيهـا الرجـال مـن قلـة 

االهتمـام والرعايـة، وغالبـا مـا 

يفتقدهـا مـن زوجاتـه وأبنائـه 

يمتلكون  الذيـن  الرجـال  بعكس 

زوجة واحدة يحظون بأوقات من 

الحـب والرومانسـية واالهتمـام 

منها ومن أوالده بشكل أكرب“.

واشـارت اىل انه ” هناك نوعا اخر 

من الـزواج من رجال ميسـوري 

الحـال بعضهـم حديثـي النعمة 

مبني عىل الرغبة يف الزواج بثانية 

مـن اجـل املتعـة والتي تعـج به 

شـقق املجمعات السـكنية حتى 

بـات بعضهـا يطلـق عليه اسـم 

(مجمع الزوجـة الثانية) ادى اىل 

تزايد نسـب الطالق بل وتفاقمها 

بعد قضاء حاجتـه منها، وهناك 

مخيفـة  بأعـداد  احصائيـات 

بمحاكـم االحـوال الشـخصية يف 

العراق“ .

أما كامل العتابي، كاتب وشـاعر 

”الرجـال  ان  فـريى  شـعبي، 

واألغلبية  الرشقيـني  وخصوصـا 

منهم يتطلعون بأن الزواج بامرأة 

أخـرى ثانية أو ثالثة هو إلشـباع 

رغباتهم ال أكثر لكن هناك البعض 

بواحـدة  القليـل منهـم يكتفـي 

وال يشـجع عىل االرتبـاط بثانية 

وبعضهـم يكون مجـربا او حالة 

مـن الـرضورة بمـكان االقـرتان 

بأكثـر من زوجـة واحدة كمرض 

الزوجـة االوىل او كثرة انشـغالها 

وبالتـايل لـم تسـتطع ان توفر له 

متطلبات حياته“. 

ونوه بأنه ”لـو دققنا باألمر جلياً 

ل  حـو

مـن  الزوجـات  تعـدد  موضـوع 

الناحيـة الرشعية هو جائز كذلك 

لكنـه يخضـع لـرشوط وضعية 

مقنعـة لـدى االعـراف املحيطـة 

الرشعيـة  عـن  فضـال  بالواقـع 

الدينيـة، كذلـك نـرى ان األلفـة 

واملحبـة بـني الزوجـني وتحقـق 

السـعادة والعيـش الرغيد تحول 

دون تعـدد الزوجـات حتـى لـو 

جنـح الـزوج السـعيد لالقـرتان 

بأخـرى نراه يحكم واقعه وواقع 

املجتمـع املختلـط بـه للحيلولة 

بعدم االقرتان بالزوجة الثانية“. 

واضـاف ان ” الواقـع املجتمعي 

املختلـط معـه الـزوج بعالقاته 

وعمله وتعامالته له تأثري واضح 

الرجـل وخصوصا  ومفهوم عىل 

إذا كان ناجحا يف بيته مع ارسته 

بسـعادة  ويعيـش  ومحيطـه 

وطمأنينـة نـراه ال يحـب تعـدد 

الزوجات من الحـاالت الواضحة 

يف مجتمعنا الحارض“.

Ú€aá»€bi@Ú†Îãìfl
 ولفت اىل انه  ” نالحظ ان البعض 

الذين يعيشـون بمسـتوى  مـن 

معـايش جيـد ومتمكنني حصلوا 

عىل بعض من االموال هم تواقون 

الثانيـة  بالزوجـة  لالقـرتان 

وتأسـيس بيت ثاٍن وارسة 

بعيدة عـن االرسة االوىل 

ولكن تكون مرشوطة 

بالعدل واالنصاف.. 

ال بـأس، من كل 

ما تقدم اقول 

ان االقـرتان بالزوجـة الثانيـة ال 

يفسـد يف الود قضية رشط توفر 

لـكال  السـعيد  العيـش  اسـباب 

الزوجتني او االرستني، فضال عن 

توفر املـودة والعالقة بمسـتوى 

واحد ال تفريق بينهما“.

ÚÓ‘�‰fl@7À@paä5fl
فيمـا  ذكر املحامي ليث حسـني 

يف حديث لـ“الـزوراء“: ”أنا ضد 

تعدد زوجات ألسـباب عدة منها 

بسبب عدم تطبيق تعدد زوجات  

وثانيـا  اوال  صحيحـة  بصـورة 

نظـرا ملا يحدث مـن رضر نفيس 

وبطبيعـة  االوىل  الزوجـة  عـىل 

التعـدد  العربيـة ترفـض  املـرأة 

بـكل األشـكال وثالثا ملـا يحدث 

من فرقة وكره بـني األبناء تصل 

لدرجـة العـداء يذهـب ضحيتها 

األب واألبناء، ورابعا واألهم عدم 

قـدرت اي زوج عـىل العـدل بني 

الزوجـات من الناحية النفسـية 

والتعامـل وبالتـايل يقرص اتجاه 

احد الطرفني“.

مـربرات  ”اغلـب  ان  واضـاف 

الزواج اثناء سعيه للزواج بامرأة 

ثانية تكـون اما ملصالـح مادية 

او  بسـبب رغبتـه بتجديد حياة 

زوجيـة او مـرض زوجته مرضا 

شديدا تدفع الرجل للزواج بامرأة 

ثانية ”.

÷˝�€a@p¸b¢@ b–mäa
فيما قالت املستشـارة  الحقوقية 

إن  التميمـي:  زهـراء  الدكتـورة 

زيـادة  مؤخـرا  سـجل  ”العـراق 

بأعـداد تعـدد الزوجـات والزواج 

الثاني ، ورافق ذلك زيادة يف حاالت 

الطالق ، يف ظل األزمات السياسية 

يف  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 

البـالد وغالبا ما تكون االسـباب 

عادة ترجع لرغبة الزوج بالزواج 

مـرة ثانية بسـبب عقـم الزوجة 

األوىل أو املرض املزمن ، باإلضافة 

إىل التحسـني املادي الـذي قد طرأ  

عىل ظروفه املعيشية“..

األحـوال  ”قانـون  ان  واضافـت 

 188 رقـم  العراقـي  الشـخصية 

لسـنة 1959 نظم موضوع تعدد 

الزوجات ، ونـص عىل عدم جواز 

الـزواج بأكثـر من زوجـة واحدة 

دون إذن القايض ، واتمام استيفاء 

رشطني ملنح اإلذن بالزواج، وتابع 

ان  الـرشط األول أن يكون للزوج 

القدرة املاليـة عىل إعالة أكثر من 

زوجة وتوفري مستلزمات املعيشة 

الالزمـة ، والرشط الثانـي توافر 

املصلحة املرشوعة“.

واشارت التميمي اىل ”  أن املرشع 

مفهـوم  يوضـح  لـم  العراقـي 

”املصلحة املرشوعـة“ بالتفصيل 

وما هـي جوانبهـا إال أن الخرباء 

واملراقبني يـرون أن ذلك يقترص 

عىل حـاالت الزوجـة املصابة 

بمرض أو عدم قدرتها عىل 

اإلنجاب ومـا يف حكمها 

، وأي مصلحـة يراها 

القايض مناسبة“.

ان“  ونوهـت  

عقوبة من يتزوج خارج املحكمة 

هي السـجن ملـدة عـام أو غرامة 

حسـب القانون العراقي”.

وعزت  التميمي أسـباب انتشـار 

الزيجـات الثانيـة يف العـراق هو 

بسـبب اعتبار بعـض املجتمعات 

املرأة كنوع من الهدايا او وسـيلة 

والخالفـات  النزاعـات  لفـض 

العشائرية، والنهوة عليها وتعترب 

مثل عن هذه األعمال جريمة بحق 

املرأة وانتهاكا لحقوق اإلنسان يف 

وجـوب رغبتهـا وموافقتها عىل 

اختيـار رشيك الحيـاة فضال عن 

زواج القارصات، والخ“.

واوضحـت انـه ”ال يجـوز ملن ال 

يقـدر عـىل إقامـة عالقـة جيدة 

وإنفاق وقـادر مادياً عـىل إعالة 

أكثر مـن زوجة أن يتزوج بثانية، 

إذ حـددت الفقرة (4) مـن املادة 

(3) من قانون األحوال الشخصية 

الجوانـب التـي يجـب تناولها يف 

التحقيـق ، وهي (ال يجوز الزواج 

بأكثر من امـرأة إال بإذن القايض 

وإذنـه أن ُيعطـى االذن مرشوطا 

بالرشطني املذكورين“.

وبينـت ان ”املرشع العراقي حرص  

رغبة الرجل يف تعـدد الزوجات، إذ 

انه ال يجوز تعدد الزوجات إذا خيش 

أن يكون هنـاك ظلم بني الزوجات 

ويرتك تقدير ذلـك لقايض ملحكمة 

األحـوال الشـخصية، وعليه يجب 

أن يمتلك الزوج حالة مادية جيدة 

وكافيـة إلعالـة أكثر مـن زوجة، 

وأن تكـون لهـذا الـزواج مصلحة 

فعليـة يقصدها لإلقبـال عىل هذه 

الخطـوة، واملعنـى الظاهر للنص 

أن املـرشع العراقـي أراد تحقيـق 

املصلحـة املرشوعة للـزواج وهي 

اإلنجاب حتى ال تدمـر األرسة، إذا 

كانـت الزوجـة األوىل تعانـي مـن 

مرض يمنعها من الحياة الزوجية ، 

أو تبني أنها عقيمة وال يريد الزوج 

أن يرتكها ، وال يرىض بالبقاء دون 

ذريـة محرومـة من النسـل، الفتا 

اىل انـه قد تكـون الزوجة قد صدر 

بحقها حكم سـابق بالنشـوز، أو 

تعاني من مرض عقيل أو جسدي، 

ويحـرص الـزوج لسـبب أو آلخر 

عىل االحتفـاظ بتلك الزوجة األوىل، 

فيكون ذلك فيه يشء من  املصلحة 

فُيسـمح لـه بالـزواج مـن زوجة 

ثانية“.

واضافـت: ان“ القايض يتفحص  

املصلحة املرشوعـة عندما يطلب 

الـزوج اإلذن بالدخول يف عقد مع 

امرأة أخرى ، وهنا ال بد من سماع 

إفـادة الرشيكة الجديـد (الزوجة 

 ( نيـة لثا ا

والزوجـة األوىل إلظهـار الحقيقة 

بشـأن الحقوق للطرفني، إذ نص  

قانون األحوال الشخصية العراقي 

عىل عقوبة مخالفـة قاعدة عدم 

جـواز تعـدد الزوجـات إال بـإذن 

القايض ، وهي املساءلة الجزائية 

للزوج وفق الفقرة (6) من املادة 

(3) ، والتـي كان نصها كما ييل:  

(من أبرم عقد النـكاح بأكثر من 

امرأة خالفا ملا ورد يف الفقرتني (4 

، 5) يعاقب بالسـجن ملدة ال تزيد 

عن سنة أو بغرامة أو كليهما“.

واوضحـت ”يقع تعـدد الزوجات 

خالًفـا للقانون العراقـي إذا قدم 

الـزوج طلًبا إىل محكمـة األحوال 

الشـخصية، موضًحـا أنـه أعزب 

دون إخبـار عـن زواجـه الحايل ، 

وهـو مشـمول بالنـص الجزائي 

بصحـة  املسـاس  دون  أعـاله 

الـزواج وتشـمل العقوبـة مقدم 

الطلـب ، والزوجة التي سـتتزوج  

والشـاهدين إذا كانـوا عـىل علم 

يف  حاليـا   متـزوج  الرجـل  إن  

وقت عقد الزواج الجديد  بسـبب 

العقـد  إجـراءات  مشـاركتهم يف 

وهـذا يعنـي اسـتخدام املـرشع 

لكلمـة (الجميع) التـي تدل عىل 

الشـمولية ، ألن القانون العراقي 

يعترب عقد الزواج خارج املحكمة 

مع الزواج ظرفاً مشـدداً ملعاقبة 

الـزوج ، كمـا ورد يف الفقرة (5) 

يعاقـب بالحبس مـدة ال تقل عن 

ستة أشهر وال تزيد عىل سنة ”.

ولفتـت اىل ان ” القانون العراقي 

التـي  السـابقة  للزوجـة  سـمح 

إذن  تـزوج عليهـا زوجهـا دون 

املحكمة بطلب التفريق القضائي 

وذلك ملـا اصابها من رضر  نفيس 

القانـون  واسـتثنى  واقتصـادي 

العراقي مـن رشط الحصول عىل 

إذن قضائي مسـبق ومن تطبيق 

أحكام القيود السـابقة بحالتني: 

الشـخص  كان  إذا  األوىل  الحالـة 

املطلـوب الـزواج منـه أرملة كما 

ورد يف الفقـرة (7) مـن القانون 

مـادة (3) ما ييل: - اسـتثناء من 

أحـكام الفقرتـني 4 و 5 من هذه 

املادة يجوز الزواج بأكثر من امرأة 

إذا كانت املراد الزواج منها أرملة، 

أمـا الحالة الثانيـة إذا أراد الزوج 

إعادة طليقته إىل عصمته وتزوج 

بأخـرى قبل أن يعيـد طليقته إىل 

عصمته“ . 

وتـرى التميمـي ان ” ما نالحظه 

اليـوم من انتشـار ظاهـرة عقد 

الـزواج الخارجـي لـدى مكاتـب 

(السـادة والشيوخ) ثم اللجوء اىل 

املحكمـة لتصديـق عقـد الزواج، 

وهـذا برأيـي مـا يجـب ان يطلق 

القانـون  عـىل  بالتحايـل  عليـه 

وخصوصا ان معظم تلك املكاتب 

غري مرخصة بإجراء عقود الزواج 

والطالق“.

 واكـدت ان ”مـن سـلبيات تعدد 

الزوجـات هـو العـداء والخالف 

والحسد الذي تصبح عليه العالقة 

بني الزوجـات ، مما يؤدي بدوره 

إىل تعكري صفـو الحياة الزوجية 

، فيصبـح الـزوج منشـغالً بحل 

الخالفـات بني زوجاتـه فتصبح 

وتصبـح  حًيـا  جحيًمـا  حياتـه 

حياتهم بؤرة للفتنة والخالفات، 

ومن بني الجوانب السـيئة لتعدد 

الزوجـات انتقـال الخـالف بـني 

الزوجـات اىل أبنائهن ، مما يؤدي 

إىل الرصاع والكراهية بني اإلخوة، 

وهـذا يجلـب مشـاكل لـألرسة 

كلها كما انـه يصعب عىل الزوج 

أن يكـون عادالً بـني زوجاته ، 

خاصة يف حبهن، وكذلك العدل 

بينهما يف معاملتهن واإلنفاق 

للزوجة  الـزوج  عليهن وميول 

الجديدة، مما يؤذي الزوجة األوىل 

فتشـعر أن هناك من يشـاركها 

يف حـب زوجهـا بعـد ان منحته 

شـبابها وشـاركته بل وتحملت 

معه أسوأ االوقات والظروف“ .
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جمهورية العراق                                            العدد:١٥٢٧٢/ش/٢٠٢٢                          
  مجلس القضاء االعىل                                  التاريخ:٢٠٢٢/١٠/٥               

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
  محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 

إىل / املواطن جعفر عبد الكاظم يازع

م/ عالن
 بناًء عىل الطلب املقدم من قبل املدعو (انعام عبد الكاظم يازع) والذي تطلب 
إصـدار حجة حجر وقيمومة بحقـك، عليه تقرر تبليغك يف جريدتني محليتني 
يوميتـني بالحضور امام هذه املحكمة او من ينوب عنه قانونا خالل سـبعة 
ايام من اليوم التايل للنرش وبخالفه سـوف تقوم هذه املحكمة بإصدار حجة 

حجر وقيمومة بحقك بناًء عىل الطلب املقدم من املدعوة اعاله.
القايض

حسن وايل حسني

جمهورية العراق                                            العدد: ٢٦١/ ج /٢٠٢٢                                   
محلس القضاء االعىل                                   التاريخ: ٦ /١٠ /٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (ابراهيم محمد سعد آل رحيم)
م/ اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا (ابراهيم محمد سـعد / اسم االم: زهرة كاظم 
تولـد: ١٩٨٥) تقـرر تبليغك باالعـالن بالصحف املحليـة للحضور امام 
هـذه املحكمة خالل فرتة امدهـا (٣٠) يوما من تاريخ النرش يف الدعوى 
املرقمة اعاله املشتكي فيها (ضياء سالم محمد) وفق احكام املادة ٤٣١ 
من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسه ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
                                                      القايض 
                                                                               عيسم عيل الجبوري 

إعالن
أقـام املدعي (أحمد سـعد عباس) طلبـا يروم فيه 
تبديل اسـم ابنه وجعله (إليـاس) بدال من (ألياس)
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسة عرش يوما) وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة
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ميسان/الزوراء:
خريجـي  مـن  العـرشات  تظاهـر 
الكليـات الرتبوية يف ميسـان ، امس 
االحـد ، امام مبنـى مديريـة الرتبية 
وسط مدينة العمارة مركز املحافظة  
للمطالبـة بالتعيني».وقـال عدد من 
الخريجـني:» انهـم يتظاهـرون منذ 
اكثـر مـن عام ألجـل الحصـول عىل 

فـرص عمـل يف القطـاع الحكومـي 
ولكن مطالبهم لغايـة اآلن ال تنفذ».
وطالبوا بالتعاقد معهم بعقد وزاري 
وفق سـلم رواتب قـرار ٣١٥ عىل ان 
تكـون التخصيصـات املاليـة ضمن 
درجـات  واطـالق   ،  ٢٠٢٢ موازنـة 
وتخصيـص  واالسـتحداث  الحـذف 

نسبة ٥٠٪ لهم .

بغداد/الزوراء:
دعا محافظ كركـوك، راكان الجبوري، 
إىل بـذل جهـد وطنـي إلزالـة املخلفات 
الحربيـة واأللغام مـن القرى املحررة يف 

املحافظة.
وقـال الجبوري يف ترصيـح صحفي إن 
«هنالـك مسـاحات كبـرية يف محافظة 
الناسـفة  العبـوات  تشـغلها  كركـوك 
واملخلفـات الحربية نتيجـة الحرب مع 
عصابـات داعش االرهابية»، الفتا اىل أن 
«هـذا االمر يعيـق عملية البنـاء واعادة 

الحياة للمناطق التي دمرها االرهاب».
وأضاف أن «لدينا أكثر من ٤٠ ألف نازح 
مـن هـذه املناطـق ال يمكنهـم العودة 

ألن تلـك القرى مهدمة وال مـأوى فيها 
وال خدمات وملوثـة باملخلفات الحربية 
وبشكل شـبه يومي يسقط ضحايا من 
األطفال أو املزارعني أو القوات األمنية».
وأوضـح أن «كل ذلـك لـم يقابـل بجهد 
كامل إلزالة وتطهـري املناطق من خطر 
األلغام، وجهـد املنظمـات الدولية كان 

خجوالً وصغرياً ومتقطعاً».
وأشـار إىل أن «وزارة البيئـة تعمـل عىل 
دعم كركوك يف مجـال تحفيز املنظمات 
داعيـا  االلغـام»،  بازالـة  املتخصصـة 
اىل «بـذل جهد وطنـي إلزالـة املخلفات 
الحربيـة واأللغام مـن القرى املحررة يف 

املحافظة».

بغداد/الزوراء:
عـن  األحـد،  امـس  الكهربـاء،  وزارة  أعلنـت 
مفاوضات مع الجانب اإليراني لزيادة اطالقات 
الغاز، فيما أشـارت اىل تسديد مستحقات الغاز 
بالكامـل. وقـال املتحدث باسـم الـوزارة أحمد 
موىس، يف ترصيح صحفـي إن «٢٠ مليون مرت 
مكعـب هو حجم اسـترياد العـراق اليومي من 
الغاز اإليراني»، مشـرياُ اىل أن «حجم االسـترياد 
اليسد الحاجة، خاصة وان هناك بعض الوحدات 
التوليدية محددة احمالها بسبب نقص الغاز».

واوضح «هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات 
دورية مـع الجانب االيراني وبتنسـيق عاٍل من 
أجل زيـادة اطالقات الغاز، اسـتعداداً ملنظومة 
االحمـال الشـتوية ورفـع معـدالت االنتـاج»، 
مشـرياً اىل أن «وفداً سيزور إيران لرفع معدالت 
الغاز وااللتزام التام بفقرات العقد املربم خاصة 

بعـد سـداد العـراق املسـتحقات مـع الجانـب 
االيراني».وأضـاف «التوجـد أي ديـون للجانب 
االيراني بشـأن مسـتحقات الغاز املورد»، الفتاً 
اىل أن «عـدم اقـرار املوازنـة أثر بشـكل كبري يف 
عمل الـوزارة وحاجـة الوزارة اىل سـيولة لقاء 
دفـع مسـتحقات الغاز املورد لالشـهر املتبقية 
من السنة».واشـار اىل أن «مـا ينتج حالياً حتى 
يف ظـل نقص الغـاز هو كاٍف لسـاعات تجهيز 
الكهرباء، السـيما وان العراق يمر بفرتة اعتدال 
املوسم»، منوها بأن «ذروة االحمال الشتوية قد 
تصل الحاجة اىل ٥٥ مليون مرت مكعب من الغاز 

لتغطية ساعات التجهيز».
واكـد ان «وزارة النفـط أوعـزت يف نهاية العام 
املقبل بسـد النقص الحاصل من الغاز وتجهيز 
لتشـغيل  الخـام  بالوقـود  الكهربـاء  وزارة 

املحطات».

åbÃ€a@pb”˝†g@ÒÜbÌç€@Ô„aãÌ�a@k„bßa@…fl@pböÎb–fl@Â«@Â‹»m@ıbiãËÿ€a

دياىل/الزوراء:

اعلنـت قائمقامية قضـاء بعقوبة يف محافظة ديـاىل، امس االحد، 

احياء لجنة مكافحة الكالب السائبة بعد تضاعف هجماتها ٤٠٪.

وقال قائمقـام قضاء بعقوبة عبدالله الحيـايل يف ترصيح صحفي 

إن «قائممقاميـة بعقوبـة قررت بالتنسـيق مع ديـوان محافظة 

دياىل اعادة احياء لجنة مكافحة الكالب السائبة بعد تأمني االموال 

الالزمـة للبـدء يف مراحل عـدة من اجـل القضاء عليهـا يف االحياء 

واالزقة».

واضـاف ان» قرار اعـادة احياء الكالب السـائبة جاء بعد تضاعف 

هجماتها بنسبة ٤٠٪ وتسـجيل العرشات من االصابات يف االشهر 

املاضية وسـط شكاوى كثرية تصلنا من االحياء واملناطق السكنية 

ليـس يف بعقوبـة بل اغلب املـدن». واشـار الحيـايل اىل ان «اللجنة 

سـتبارش عملها قريبا وفق جدوال ستشـمل كل االحياء يف بعقوبة 

ووضواحيهـا». وكانـت ظاهـرة الكالب السـائبة انترشت بشـكل 

كبـري يف بعقوبة وبقية مدن دياىل واثارت قلق االهايل بسـبب تكرار 

هجماتها عىل االطفال. 
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الرشطـة  مفـارز  أوقفـت 
املجتمعيـة يف دائرة العالقات 
الداخليـة  بـوزارة  واإلعـالم 
العراقيـة، امـس األحـد، ١٤ 
حالة ابتزاز الكرتوني لفتيات 
ونساء وأشقاء خالل أسبوع، 
يف ثماني محافظات عراقية.

للرشطـة  بيـان  وذكـر 
املجتمعيـة ورد «الزوراء» أن 
«عمليات اإليقاف جاءت عىل 
خلفيـة ورود مناشـدات من 
الضحايا عىل الخط الساخن 
املجتمعية  املجاني للرشطـة 
بتعرضهـم  تفيـد   (٤٩٧)
مـن  االلكرتونـي  لالبتـزاز 
هددوهـم  أشـخاص،  قبـل 
بنـرش صورهم عـىل مواقع 
مقابل  االجتماعي  التواصـل 
دفـع مبالـغ ماليـة لهـم أو 
الدنيئة  لرغباتهـم  الخضوع 
األمر الـذي دعا املجتمعية إىل 

املبتزين  التحرك الرسيع عىل 
عنهـم،  املعلومـات  وجمـع 

ومواجهتهم بأدلة اإلدانة».
أن «مفارز  البيـان  واوضـح 
الرشطـة املجتمعيـة اتخذت 
الالزمة  اإلجـراءات  بحقهـم 

بعد قيامها بحذف محتويات 
حسـابات  وتأمـني  االبتـزاز 
الرشطة  الضحايا».وحـذرت 
املواطنـني  املجتمعيـة 
وخصوصاً النسـاء والفتيات 
من «إقامة عالقـات صداقة 

مواقـع  عـرب  الغربـاء  مـع 
أو  االجتماعـي  التواصـل 
التعويل عليها، كما دعتهم إىل 
تأمني حساباتهم االلكرتونية 
الشـخصية لتفادي تهكريها 

أو التطفل عليها».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
االحـد، صدور أوامر اسـتقداٍم بحق 
٨ من املسـؤولني يف وزارة الصناعة 
واملعادن؛ الرتكابهم عمداً ما يخالف 
واجبات وظيفتهـم، وامتناعهم عن 

أداء عمٍل من أعمالها.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة يف 
بيان ورد لــ «الزوراء» أن «محكمة 
ـة  املُختصَّ الديـن  صـالح  تحقيـق 
بقضايا النزاهة أصدرت ثالثة أوامر 
اسـتقداٍم بحقِّ املدير العام للرشكة 
ة لصناعة األدوية واملُستلزمات  العامَّ
الطبيَّـة يف سـامراء الحـايل؛ لقيامه 
بالتجـاوز يف الـرصف الفعـيل عـىل 
باملوازنـة  املاليَّـة  التخصيصـات 
التخطيطيَّة لعام ٢٠٢٠، دون اتخاذ 
باسـتحصال  الالزمـة  اإلجـراءات 
املوافقات األصوليَّة، فضالً عن نفاذ 
السيولة النقديَّة للرشكة خالل عام 
٢٠٢٠».وأضافت الدائـرة أنَّ «املدير 
لصناعـة  ـة  العامَّ للرشكـة  العـام 
يف  الطبيَّـة  واملُسـتلزمات  األدويـة 
ذلـك  إىل  باإلضافـة  قـام  سـامراء 
بارتكاب ُمخالفـاٍت يف عمليَّة رشاء 
وهاموتروبني)  (كرمايسيدين  مواد 
و( سيتات أصابع كبس الحبوب)».

وبينـت انَّ «أمـر االسـتقدام الثاني 

شمل كذلك ُمديري القسم القانونيِّ 
، فيما شـمل األمر الثالث  والتجاريِّ
كالً مـن معاون املدير العام للرشكة 
و(ُمديري األقسام التجاريَّة والرقابة 
الداخليَّـة والصيانـة والتخطيـط)، 
إضافـًة إىل املُكلَّف بأعمال التخليص 
الگمرگي يف الرشكة».وأشـار البيان 
صـالح  تحقيـق  «محكمـة  أنَّ  اىل، 
ـة بقضايـا النزاهـة  الديـن املُختصَّ
بحـقِّ  االسـتقدام  أمـر  أصـدرت 

املُتَّهمني؛ اسـتناداً إىل أحـكام املادَّة 
(٣٣١) من قانـون العقوبات».كما 
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، 
امس االحد، توقيف ثالثة مسؤولني 
ـة للرضائب يف  يف فـرع الهيئة العامَّ
ُمحافظـة كركوك، بتهمة الرشـوة.

وذكـرت دائرة التحقيقـات بالهيئة 
أنَّ  «الـزوراء»،  لــ  ورد  بيـان  يف 
«قـايض محكمـة تحقيـق كركوك 
املُختـصّ أصـدر أمـر توقيـٍف بحقِّ 

ة للرضائب  مدير فرع الهيئـة العامَّ
يف املُحافظة ووكيلـة الفرع؛ بتهمة 
ابتزاز املُراجعـني، وأخذ رىش منهم؛ 
لقـاء إنجـاز املهـام املُوكلـة إليهما 
ُمعامالتهم».وتابعـت  بتسـيري 
الدائـرة، أنَّ «أمـر التوقيف جاء عىل 
خلفيَّـة العمليَّة التي تمَّ فيها ضبط 
نـات يف رضيبة كركوك  إحـدى املُخمِّ
ُمتلبِّسـًة بالرشـوة، التـي اعرتفـت 
بدورهـا بأنها كانت وسـيطة، وأنَّ 
املبالـغ كانـت ملصلحـة مديـر فرع 
الهيئة العامة للرضائب يف محافظة 
كركـوك ووكيلة مدير الفـرع؛ لقاء 
إنجاز معامـالت مواطنني، إذ أصدر 
القـايض أمـر اسـتقدام بحقهما».

، بعد  وأضافت إنَّ «القايض املُختصِّ
اطالعه عىل محرض الضبط األصويلِّ 
واألوراق التحقيقيَّـة األوليَّـة التـي 
نة وأقوال  نـت اعرتافـات املُخمِّ تضمَّ
مدير فرع كركوك ووكيلة الفرع بعد 
مثولهما أمـام القضاء؛ قرَّر توقيف 
ة التحقيق». املُتَّهمني الثالثة عىل ذمَّ

وكانـت الهيئـة قد أعلنـت يف الرابع 
مـن الشـهر الجـاري عـن تنفيذها 
عمليَّـة ضبٍط وصـدور أمري قبٍض 
واسـتقداٍم بحقِّ مسـؤولني يف فرع 
ة للرضائب يف ُمحافظة  الهيئة العامَّ

كركوك؛ بتهمة الرشوة.

بغداد/الزوراء:
أوضح الخبري القانوني، عيل التميمي، 
مجموعـة مالحظـات بشـأن قانون 
معالجـة التجـاوزات السـكنية، الفتا 
اىل عـدم وجـود مـربر لترشيـع هكذا 
قانون تكون له انعكاسات سلبية عىل 

األوضاع العامة. 
وقـال التميمـي يف ترصيـج صحفـي 

ان «اسـم القانون يحتاج اىل استبدال 
كأن يكـون تمليك العقـارات املتجاوز 
عليهـا، إضافـة اىل ان القانـون فـرق 
بني الذين انشـأوا دورا سكنية تجاوزا 
عـىل ارايض الدولة او دوائرها قبل ٣١ 
.١٢ لعـام ٢٠١٦ ومابعـد هذا التاريخ 
الشـاغلني  عـىل  يـرسي  فالقانـون 
قبل ٢٠١٦ واليشـمل مـا بعدها وفق 

الربنامج الوطني من وزارة التخطيط 
وهـذا التمايـز لم يكـن له مـا يربره 
لوجـود االعداد الكثرية بعد عام ٢٠١٦ 
اىل  تحتـاج  التـي  العشـوائيات  مـن 

املعالجة».   
وأضـاف انه «اليوجد مـربر ورضورة 
لترشيع هذا القانـون يف هذه املرحلة 
الصعبـة اقتصاديـا وسياسـيا، حيث 
سـيؤثر كثريا عىل الفقـراء ويكون له 
انعكاس سلبي عىل األوضاع العامة». 
وبني ان «القانـون اوجب وجود لجنه 
متخصصة تشكل من الوزير او رئيس 
الجهة غري املرتبطة بوزارة وهي تبت 
يف الطلبـات وهي تقـدر بدالت االيجار 
حسب األسـعار ملثيالتها، وهذا صعب 
يدفعـوا  ان  العقـارات  شـاغيل  عـىل 
مثل هـذه املبالـغ، إذ ان يف حالة عدم 
التسـديد من شـاغيل العقار يتم ازالة 
األوىل  وكان  تعويـض  دون  البنـاء 
الشـغالني بقيمة املشـيدات  تعويض 
مسـتحقة القلع». ولفـت اىل ان «من 
االفضـل ان تكـون هـذه اللجنة التي 
تتابع الطلبات للتمليك برئاسة قايض 
يف كل منطقـة اسـتئناف، حيث تقول 

مـادة ١١ من هذا القانون ان شـاغل 
العقـار بعد انتهـاء مدة الـ٢٥ سـنة 
وهـو يدفـع االيجـار فيهـا ان يتملك 
العقار بقيمته وقت التملك وتحتسـب 

من ثمنه ما تم دفعه من إيجار». 
وتابع ان «العقارات املشغولة بعد ٣١ 
.١٢ لسـنة ٢٠١٦ فهـذه يطبق عليها 
قـرار مجلـس الثـورة ١٥٤ خاليا من 
عقوبة الحبس ومنها رضورة اإلخالء 
وإزالـة التجـاوزات رغـم ان مرشوع 
القانـون ألغى القرار أعاله لكنه ابقى 
عىل إجراءاته، واعطى القانون ملجلس 
الوزراء فرض الغرامات عىل املخالفني 

والغريب ان القانون لم يحددها». 
واكد ان «هناك صعوبة هذه اإلجراءات 
عىل الشـاغلني من الفقـراء خصوصا 
لشاغليها بعد ٣١ .١٢ لسنة ٢٠١٦ وقد 
يحتـاج اىل التانـي يف ترشيعه يف هذه 
املرحلـة، وبالتايل فإن القانون بحاجة 
القانـون  ان  التأجيـل، خصوصـا  اىل 
يتكون مـن ٢٣ مادة وهـو يحتاج اىل 
تفاصيـل كثـرية وان يبـني مـاذا عن 
أمالك الدولة من العمارات والعقارات 

املستأجرة بأثمان بخسة». 

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الرتبيـة، امس األحـد، املبارشة 

بطباعة املناهج الدراسـية، فيما أكدت وجود 

خزين منها لدى مديرياتها.

وقـال وكيـل وزارة الرتبية، فـالح القييس، يف 

ترصيـح صحفي: إن «رشكـة النخيل وبعض 

الـوزارات التي وافـق عليها مجلـس الوزراء، 

بارشت بطباعة املناهج».

وأكـد القيـيس «وجـود خزين مـن املناهج يف 

مديريات الرتبية، وسيتم توزيعها عىل الطلبة 

يف بداية العام الدرايس الجديد».

يف  أعلنـت  قـد  الرتبيـة،  وزارة  وكانـت 

(٢٠٢٢/٩/١٧)، تقديمها عدداً من املقرتحات 

إىل مجلس الوزراء بشأن ملف طباعة املناهج 

الدراسـية، فيمـا أكـدت أنهـا عممـت كتاباً 

رسـمياً إىل جميع مديرياتها السرتجاع الكتب 

املوجـودة لدى الطـالب لتحقيق نسـبة جيدة 

لتغطية حاجة الطلبة خالل العام الجديد.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائرة كري األنهر يف وزارة املوارد املائية، امس 
األحـد، أن مخلفـات الـرصف الصحي تمثل النسـبة 
األكـرب من ملوثات املياه، فيما طرحت حلوالً ملعالجة 
املشـكلة.وقال معـاون مدير عـام الدائـرة، محمود 
عبداللـه، يف ترصيـح صحفـي: إن «أهـم املعوقـات 
واملشاكل التي تواجه أعمال الكري هو رمي مخلفات 
الرصف الصحي يف االنهر مـن قبل محطات الرصف، 
سواء أكانت بدون معالجة أم بمعالجة غري كفوءة».

وأضـاف أن «املخلفـات الصحيـة تحتوي عـىل مواد 
ثقيلـة وعضويـة وبعضها سـامة، وتتسـبب بتلوث 
مياه األنهار، ويزداد تأثريها خاصة يف مواسـم الشحِّ 
املائـي، نتيجة قلـة اإليـرادات، ما يـؤدي اىل صعوبة 

تنفيـذ اعمال الكـري، كون هذه املخلفات ترسـبات 
غري طبيعية تكون كجزرات يف األنهر»، مشـرياً اىل أن 
«محطـة يف الرسـتمية الواقعة عىل نهر ديـاىل لغاية 
مصبـه يف نهـر دجلة، اضافـة اىل محطـات أخرى يف 

بغداد واملحافظات، ولكن بحجم تأثري أقل».
وأكد أن «املشـاكل االخرى التي تعيـق أعمال الكري، 
هي رمـي االنقاض واملخلفـات واملواد البالسـتيكية 
واالشـجار وغريها يف مجاري االنهـار من قبل بعض 
املواطنـني، نتيجة قلة الوعـي لديهم، لتصبح مجاري 

األنهار عبارة عن مكبات للنفايات بالنسبة لهم».
وأوضـح أن «وزارة املـوارد املائيـة تقـوم بحمـالت 
واسـعة لرفع التجاوزات والتقليل من اآلثار السـلبية 
للمخلفـات، اضافـة إىل إقامـة دعـاوى قضائية عىل 

املتجاوزين، سـواء أكانوا جهـات حكومية أم قطاعاً 
خاصـاً، لغـرض املحافظـة عـىل الحصـص املائيـة 
والحصـول عـىل نوعيـة جيـدة مـن امليـاه لجميـع 
االستخدامات البرشية والزراعية والصناعية وتحسني 

البيئة املائية بصورة عامة».
وأكد أن «مخلفات الرصف الصحي تمثل النسبة االكرب 
من ملوثات البيئـة املائية، وهي تتطلب جهوداً كبرية 
من الجهات املعنية يف بغـداد واملحافظات، بعد تأمني 
التخصيصـات املاليـة لها إلنشـاء محطـات معالجة 
جديـدة وتأهيل املحطـات القديمة بما يتناسـب مع 
الزيادة السـكانية الكبرية يف عمـوم العراق، ولضمان 
رمي امليـاه املعالجـة بنوعيـة جيدة تصلـح لجميع 

االستخدامات يف القطاعات املختلفة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئة العامة للجمـارك، امس األحد، ضبط ٢٠ شـاحنة مخالفة للتعليمات 

والرشوط االستريادية يف مديرية جمرك املنطقة الوسطى.
وذكـرت الهيئـة يف بيان تلقته «الـزوراء» «بتواصل ومتابعة مبـارشة من قبل مدير 
عام الهيئة العامة للجمارك شـاكر محمود الزبيدي، تمكن قسـم التحري ومكافحة 
التهريب يف مديرية جمرك املنطقة الوسطى من ضبط (٢٠) شاحنة مخالفة للرشوط 
و الضوابط االسـتريادية»، مبينة أن «الشـاحنات املخالفة محملة (حلويات وادوات 

مطبخ وخشب ورول كلينكس وسرياميك واعمدة انارة و مواد متنوعة اخرى)».
وأضافـت أن «عمليـة الضبـط تمت  بإسـناد مـن رشطة الجمـارك وقد تـم اتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة».



بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 349 الف دينار، وسعر الرشاء 345 الفاً، وهي 

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

استقرارا أيضاً عند 319 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 315 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 330 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر بيع 
املثقـال ذهب عيار 24 بـ405 آالف دينار، وبلغ سـعر مثقال ذهب مثقال 
ذهب عيار 21 بـ360 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب عيار 18 بـ305 

آالف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعـات الدوالر النقدية للمصارف ورشكات التوسـط مقارنة 
بالحواالت الخارجية، مع افتتاح جلسـات البنك لألسبوع الحايل من امس 

األحد.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 219 مليونا و942 ألفا و100 دوالر أمريكي غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضاف: ان نسبة %95 من هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت 208 ماليني و292 ألفا و 100 
دوالر، فيمـا ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغت 11 مليونا 

و650 الف دوالر.
وأشار املصدر إىل ان 32 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 67 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس األحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس 148175 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

االسعار ليوم السبت 148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 148100 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
 كشـف عضو نقابة املهندسـني الزراعيـني، محمد خرياللـه، امس االحد، 
عن خسـارة اسواق العراقية 50 الف طن من اجود انواع الرمان يف الرشق 

االوسط.
وقـال خرياالله يف حديث صحفـي: ان“ مزارع الرمان يف قضـاء املقدادية 
(40 كـم شـمال رشق بعقوبة) او مـا يعرف برمان شـهربان يعد االجود 
عىل مسـتوى الرشق االوسط وكانت تنتج قرابة 50 الف طن سنويا تغذي 
بها االسـواق العراقيـة وخاصة بغـداد وتؤمن جزءا كبي مـن احتياجات 

االهايل“.
وأضـاف ان“ مسـاحة مزارع الرمـان والتي تصـل اىل 5 االف دونم دمرت 
بنسـبة %95 بعد احداث حزيران االسـود 2014 نتيجة عبث االرهابيني يف 
الجداول املائية وقطع املياه ونزوح االهايل لسـنوات“. مؤكدا ”ان االسواق 

فقدت الجزء االكرب من رمان شهربان“.
واشـار خري الله اىل انه ”ال يمكن اعادة مـزارع الرمان دون دعم حكومي 

خاصة ان املناطق ترضرت بشكل كبري بفعل االرهاب“.

بغداد/ الزوراء:
 أعلن عضـو االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية، قيـس الدليمي، امس االحد، 
عـن انطالق موسـم الكصاص يف محافظة دياىل، مشـريا اىل أنـه يوفر 5 االف 
فرصـة عمـل. وقال الدليمي يف حديـث صحفي: انه ”مع بدايـة ترشين االول 
تنطلق يف دياىل عمليات جني التمور او ما يعرف محليا بالكصاص والذي يبدأ 
يف مناطق رشق املحافظة ثـم ينتقل اىل بقية املناطق“.واضاف ان ”التوقعات 
االوليـة بـأن يصل االنتـاج خالل املوسـم الحـايل اىل اكثر مـن 100 الف طن، 
ولكـن هذه نتائج اولية ربمـا ترتفع مع تصاعد وترية جنـي التمور“، مؤكدا 
أن ”موسـم الكصاص يوفر ما ال يقل عـن 5 االف فرصة عمل للعاطلني لكال 
الجنسني“.واشار الدليمي اىل ان ”كميات كبرية من التمور ستنقل اىل التصدير 

بشكل مبارش خاصة مع وجود اقبال عليها يف عدة اسواق خارجية“.

بغداد/ الزوراء:
اعترب الخبري االقتصادي، هاشم الحبوبي، امس االحد، ان ضياع الكثري من 
فرص االستثمار ملشاريع مهمة واسرتاتيجية سببه الرصاعات السياسية 
وفقـدان الثقة بينهما، مشـريا اىل ان هذه الرصعات افقـدت العراق قوته 

امام املستثمرين . 
وقـال الحبوبي يف ترصيح صحفـي: ان ”نظام املحاصصة املقيت وفقدان 
الثقة بني األحزاب والقوى السياسـية ورصاعاتهمـا حول املناصب العليا 
والهيئات جعل األبواب مرشعة للفاسدين ونهب أموال الخزينة املخصصة 
للمشـاريع خاصة مشـاريع البنى التحتيـة“. مبينا ان ”مشـاريع البنى 

التحتية تحتاج إىل سنوات من التمويل الثابت من الحكومة“ .
وأضاف ان ” ضياع الكثري من فرص االستثمار ملشاريع مهمة واسرتاتيجية 
سـببه الرصاعات السياسـية وفقدان الثقة بينهما“. مشـريا اىل ان ”هذه 

الرصعات افقدت العراق قوته امام املستثمرين .“ 
وكان املستشـار املايل لرئيس مجلـس الوزراء، مظهر محمـد صالح، اكد 
يف ترصيـح سـابق،  أن ميزانيات الحـّد األدنى انعدمت فيهـا فرص النمو 

االقتصادي، وحرمت العراق من مشاريع اسرتاتيجية كبرية.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت رشكة غاز البرصة، امس االحد، عن ارتفاع إنتاجها إىل 1000 مليون 
مرت مكعب قيايس باليوم، وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة يف أجواء املحافظة.

وقـال نائب املدير املفوض، مديـر هيئة اإلنتاج العليا، مرفأ األسـدي، يف بيان 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”الرشكة تعالـج يف الوقت الحـايل 65 باملئة من 
كمية الغاز املنتجة يوميا باملقارنة مع معدالت إنتاج النفط“. وأضاف األسدي 
أن ”إنتـاج الغاز ارتفع بحدود األربعة أضعـاف، إذ تنتج الرشكة يوميا 1000 
مليـون مرت مكعب قيايس، بعـد أن كـان اإلنـتـاج ال يتجاوز 200 مليون مرت 
مكعـب قيايس يوميا“. وأشـار إىل أن ”هذه الزيادة يف اسـتثمار الغاز املحرتق 
أثــرت إيجابيا يف تخفيض كميات الغازات الدفيئة يف أجواء البرصة، وتحويل 
الغاز إىل طاقة أنظف يستفيد منها العراق“.وتابع أن ”الرشكة ومنذ تأسيسها 
منعـت مـا يعادل 160 مليون طن مـن غاز ثنائي أوكسـيد الكاربون املكافئ 

الذي كان يطرح إىل الجو مقابل استثماره وتحويله إىل طاقة نظيفة“. 

بغداد/ الزوراء:
أفـاد تقريـر فرنيس بأن العراق فوّت عليه العديد من املشـاريع االسـتثمارية 
بسبب غياب املوازنة وتأخر تشكيل الحكومة رغم مرور عام كامل عىل إجراء 
االنتخابات املبكرة.ويقول الخبري االقتصادي يسار املالكي ان ”مشاريع البنى 
التحتيـة تحتاج إىل سـنوات من التمويل الثابت مـن الحكومة“.وتابع املالكي 
أن ”الوضع السـيايس تسـبب باضطراب كبري زاد يف إضعـاف موقف العراق، 
الهـش أصال، أمام مسـتثمريه“، موضحـاً ان ”األزمة السياسـية أضيفت إىل 
مخاوف أخـرى قائمة منذ زمن، ال سـيما األمنية والفسـاد“.وتحدث الخبري 
يسـار املالكي، عن ”مشاريع أخرى تسري بوترية بطيئة يف قطاع النفط، ومع 
غيـاب حكومة بصالحيـات كاملة، وزارة النفط ال تسـتطيع أن تمّول وتوّقع 

وتمنح عقوداً لهذه املشاريع األساسية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن املرصف العراقي للتجارة، امس 
االحـد، تخفيـض فائدة قـرض رشاء 
السـيارات مـن 8 اىل 5 باملئـة، فيمـا 
اشـار اىل شـمول جميـع املواطنـني 

بالتقديم عليه.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للمرصف يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: انـه ”تقرر 
تخفيض فائدة قرض (سيارتي) من 
(%5)“، مؤكـدا ”شـمول  اىل   (8%)
جميـع املواطنـني موظفـني او غـري 
موظفـني للتقديـم عىل هـذا القرض 

ألغراض رشاء السيارات“.
واضـاف ”تـم إلغـاء رشط الكفيـل 
ملوظفي املالك الدائم املوطنة رواتبهم 
للتجـارة“،  العراقـي  املـرصف  لـدى 
داعيا ”املواطنـني اىل مراجعة مقرات 
املـرصف  مـع  املتعاقـدة  الـرشكات 
لغرض اختيار السـيارة وتسلم كتاب 
ترشـيح السـيارة املختـارة مـن قبل 

املواطنني“.
كما دعـا اىل ”مراجعـة فرع املرصف 
لتقديم طلـب منح القرض وتسـليم 
كتاب ترشـيح السـيارة“، الفتا اىل ان 
”مدة سداد مبلغ القرض (5) سنوات 

بفائدة تناقصية 5 باملئة“.
وتابـع انـه ”لالطـالع عىل اليـة منح 
القـرض ومقرات رشكات السـيارات 
املتعاقـدة مع املرصف زيـارة موقعنا 

االلكرتوني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لألوراق املاليـة، امس األحد، عن تداول 
أسـهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خالل 
األسـبوع املايض.وقـال السـوق يف تقريـر اطلعـت عليـه 
”الـزوراء“: إن ”عـدد الـرشكات املتداولة أسـهمها خالل 
االسـبوع املايض بلغ 55 رشكة مسـاهمة فيما لم تتداول 
أسـهم 45 رشكة بسـبب عدم تالقي اسـعار أوامر الرشاء 
مع أوامر البيع فيما يسـتمر توقف 3 رشكات لعدم تقديم 

اإلفصاح من أصل 103 رشكات مدرجة يف السوق“.
واضـاف ان ”عدد األسـهم املتداولة بلـغ 9 مليارات و495 
مليونا و 958 ألف سـهم بارتفاع بلغ نسبته %69 قياسا 
باألسـبوع الـذي سـبقه، بقيمة ماليـة بلغـت 4 مليارات 
و320 مليونـا و953 الـف دينـار منخفضا بنسـبة 13% 
قياسـا باألسـبوع الـذي سـبقه من خـالل تنفيـذ 2487 
 ISX60 صفقة“، مشـريا اىل أن ”مؤرش األسـعار املتداولة
أغلق عىل 603.48 نقطة مسجالً انخفاضا بنسبة 0.26% 

عن إغالقه يف الجلسة السابقة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسهم املشـرتاة من املستثمرين غري 
العراقيني لألسـبوع املايض بلغ 229 مليون سـهم بقيمة 

مالية بلغت 257 مليون دينار من خالل تنفيذ 85 صفقة، 
فيما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
494 مليون سـهم بقيمـة مالية بلغت مليـاراً واحداً و12 

مليون دينار من خالل تنفيذ 339 صفقة“.
يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات 
تـداول أسـبوعيا من األحد اىل الخميـس، ومدرج فيه 103 
املصـارف  قطاعـات  تمثـل  عراقيـة  مسـاهمة  رشكات 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق والخدمات.

بغداد/ الزوراء:
حـّدد املستشـار املايل لرئيـس مجلس الـوزراء، 
مظهـر محمـد صالـح، امـس األحـد، املعيـار 
األسـاس والرئيس يف رسم السياسة االقتصادية 
للبالد، فيما أكد حاجة البالد إىل تأسـيس مجلس 

اقتصادي دائم.
وقـال صالـح، يف ترصيـح صحفـي: إن ”املعيار 
األسـاس والرئيـس الـذي تعتمـده الحكومة يف 
رسم السياسة االقتصادية، السيما ذات املساس 
بالتنمية االقتصادية، هو خطة التنمية الخمسية، 
وهي األداة واملرتسم الذي يؤرش غايات جوهرية 

ويف مقدمتها سعادة الشعب ورفاهيته“.
وأضاف أن ”خطة التنمية الخمسية يتم تمويلها 
وفق اسـرتاتيجية املوازنة وأهدافها الكمية التي 
تمتد تقديراتها إىل ثالث سـنوات يف األقل، وتجدد 
سـنوياً بشـكل متواصل مع آليات إعداد املوازنة 
العامة االتحادية السـنوية وترشيعها، إذ تقسم 
املشاريع االسـتثمارية قطاعياً عىل وفق معايري 
جوهريـة أهمهـا مقـدار مسـاهمتها يف النمـو 
االقتصادي السـنوي الذي تـؤرشه خطة التنمية 
وحسـب أولوية املرشوع االسـتثماري يف تحقيق 

التنوع االقتصـادي والتكامـل القطاعي وقدرته 
يف تشـغيل الطاقات البرشية واإلمكانات واملوارد 
املحلية األخـرى املختلفة ورضوراتها اإلنسـانية 
من دون إغفال جغرافيتهـا التي ينبغي أن تمس 

أكثر املناطق حرماناً يف البالد“.
وتابع: ”بنـاًء عىل ما تقدم، فإن الشـق التموييل 
واملهم من املوازنة العامة السـنوية (بعد املوازنة 
التشـغيلية)، هو اإلنفاق االسـتثماري السـنوي 

الحكومي وسـبل تمويله، إذ تفرد سنوياً نسبة ال 
تقل عن %20 من إجمـايل اإلنفاق العام املخطط 
لتمويـل االسـتثمارات الحكوميـة، ناهيـك عـن 
نشـاط االسـتثمار الذي يتواله القطـاع الخاص 
والـذي تؤرشه خطـة التنمية الخمسـية من بني 
مؤرشاتها والذي يأخذ حيزاً ال يقل يف االسـتثمار 
السـنوي يف بعـض القطاعات عـن %35 ويصل 
إىل أكثـر مـن %50 يف قطاع السـكن عىل سـبيل 
املثال، وذلك من إجمايل االسـتثمار الكيل السنوي 

املستهدف يف البالد“.
وأكد أن ”البالد ما زالت بأمس الحاجة إىل مجلس 
اقتصـادي دائـم يمتلـك الصالحيـات التنفيذيـة 
للبنـى التحتيـة واإلعمار، يكفل تنفيذ املشـاريع 
االسـرتاتيجية العابـرة للمحافظـات كمشـاريع 
الزراعة والنقل الكربى واملياه والطاقة واإلسكان 
والتشـييد واالقتصـاد الرقمـي والتـي جميعهـا 
ترسع يف درجة التنويـع االقتصادي واالنتقال إىل 
عـرص إنمائي متقدم وبشـكل يعجل يف الرفاهية 
االقتصاديـة، فضـًال عـن دور املجلـس بمتابعة 
اسـتدامة التمويل والتنفيذ لتلك املشاريع حسب 

التوقيتات وبأولوية دونما تعّثر أو تأجيل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت منظمـة الغذاء والزراعة ”فاو“، 
امس االحد، ان العراق خرج من البلدان 
املحتاجة إىل مساعدات غذائية خارجية 
والبالغة عددها 45 دولة موزعة ما بني 
افريقيا واسيا وامريكا الالتينية ودولة 

واحـدة يف اوروبـا.
وقالـت املنظمـة التي تتخذ مـن روما 
مقـرا لهـا، يف تقريـر اطلعـت عليـه 
”الزوراء“: ان ”النزاعات والجفاف أدت 
إىل تفاقم ظـروف انعدام األمن الغذائي 
يف اجـزاء عديـدة مـن العالم والسـيما 
رشق وغـرب افريقيـا“، مبينة ان ”45 
دولة عىل مستوى العالم بما يف ذلك 33 
دولة افريقية و9 اسيوية و2 يف امريكا 
الجنوبية ودولـة واحدة يف اوروبا وهي 
اوكرانيا بحاجة اىل مساعدات خارجية 

من اجل الغذاء“.
واشـارت املنظمة اىل ان ”العراق اصبح 
خارج الدول االسـيوية التي بحاجة اىل 
مساعدات غذائية خارجية وقد اقترصت 
عىل باكستان وافغانستان وبنغالديش 
وميانمـار  ولبنـان  وسـوريا  واليمـن 

وكوريا الشمالية وسريالنكا“.

يذكر ان منظمة الغذاء والزراعة ”فاو“ 
قد ادرجت خالل االشهر املاضية العراق 
ضمن الدول التي تحتاج اىل مسـاعدات 
غذائيـة عاجلـة اسـوة بباقـي الـدول 

االسيوية واالفريقية الفقرية.
مـن جهتـه، عـّد الخبـري االقتصادي، 

عبـد الرحمن املشـهداني، امس االحد، 
ان خـروج العـراق مـن قائمـة الفـاو 
للـدول املحتاجة للمسـاعدات الغذائية 
الخارجية يأتي بعد تأمني الحنطة التي 
تعترب من أهم العنارص يف املواد الغذائية 

للمواطن.

وقال املشهداني يف حديث صحفي: إن 
”منظمة الفاو تحسـب كميـة الغذاء 
يف ضـوء املخزون الغذائي التي يمتلكه 
التجـارة  ”وزارة  ان  مبينـا  البلـد“، 
العراقيـة أّمنـت خزينـا اسـرتاتيجيا 
خاصة من جانـب الحبوب التي تعترب 

مـن أهـم العنـارص يف املـواد الغذائية 
للمواطن“.

وتابع ان ”االنتـاج املحيل من الحنطة 
يغطي لغاية شـهر كانـون االول، كما 
ان العـراق وقـع عىل تعاقـدات لرشاء 
الحنطـة مـن الخـارج تؤمـن لشـهر 
نيسـان من العـام املقبـل 2023 وهو 
بدايـة موسـم حصـاد الحنطـة مرة 
اخرى“، مؤكدا ان ”الكميات التي تصل 
للعـراق سـتكون كافية وربمـا تزيد، 

لذلك رفعوا العراق من القائمة“.
”نجـاح  عـن  املشـهداني  وتسـاءل 
هذه الخطـط وعدم حـدوث هزة مرة 
اخرى“، مشـريا اىل ان ”مسـألة األمن 
الغذائي ليست سهلة تحتاج اىل خطط 
واىل  مخـازن  بنـاء  واىل  اسـرتاتيجية 
اعادة حساب املواد الغذائية التي تؤّمن 
املواطـن سـعرات حراريـة التي توزع 

مفرداتها بالبطاقة التموينية“.
يذكر أن منظمة الغذاء والزراعة ”فاو“ 
قـد أدرجـت خـالل األشـهر املاضيـة 
العـراق ضمن الـدول التـي تحتاج اىل 
مساعدات غذائية عاجلة اسوة بباقي 

الدول االسيوية واالفريقية الفقرية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 ردت محكمـة بداءة الرصافة طلب إدارة نادي أمانة بغداد الريايض، بإيقاف منافسـات 
الدوري املمتاز لكرة القدم.وذكر االتحاد العراقي لكرة القدم يف بيان مقتضب أن املحكمة 
ردت طلـب نادي أمانة بغداد بإصداِر أمٍر والئي بإيقاِف الدوري املُمتاز للموسـم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ لحني حسم القضية املقامة من طرفه باللعب يف الدورّي املمتاز.
وكانـت إدارة نادي أمانة بغـداد الريايض قد رفعت دعوى قضائية ضـد االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم بعد هبوط فريقها الكروي مـن الدوري املمتـاز إىل دوري الدرجة األوىل بعد 

خسارته أمام فريق دهوك للتنافس عىل البقاء يف الدوري املمتاز.

ãºcÎ@ã–ñc

Êb‡«@Ú‰�‹é@…fl@È€Üb»m@k‘«@bÓéa@pbÓˆbË‰€@›Ádn€a@¿@’–≤@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

@µÌÏÓée@µÓébÆ@µflbéÎ@·Ë‹Ó‰€@Ú«äbóæa@kÉn‰fl@fib�ic@‚ãÿÌ@ÜÏº

بغداد/ متابعة الزوراء

 تغلب منتخـب فاقدي االطراف 

العراقي لكـرة القدم عىل نظريه 

 19 املركـز  ليحتـل  االيرلنـدي 

عاملياً.

وانتهت املبـاراة بوقتيها االصيل 

واالضـايف بالتعـادل لتذهـب اىل 

ركالت الحظ الرتجيحية وتحسم 

للعراق بنتيجة 4-3.

وبفوز اليوم يحصل عىل املنتخب 

العراقـي عـىل املركـز 19 عاملياً 

خالل مونديال فاقدي األطراف.

وكان منتخـب العـراق قـد فاز 

يف مباراتـه ما قبـل االخرية عىل 

نظـريه منتخـب املانيـا بأربعة 

اهداف دون مقابل.

@fibÌá„Ïfl@¿@Èn◊äbìfl@·nn≤@÷aã»€a@kÉn‰fl
aá‰€ãÌg@Û‹«@åÏ–€bi@“aã†˛a@á”bœبغداد/ متابعة الزوراء

ودع منتخب الناشـئني بكـرة القدم تصفيات 
آسـيا للناشـئني ، بعـد تعادله السـلبي دون 
أهداف مع منتخب سلطنة عمان امس االحد، 
ضمـن مباريات الجولة اآلخرية من املجموعة 
الثالثـة املقامـة حاليـا بالعاصمـة العمانية 
مسـقط.ولم ينجح طرفا املواجهة بتشـكيل 
تهديد عىل منافسه، وكثرت الكرات العشوائية 
مـع إنحسـار الفـرص الحقيقية للتسـجيل 
بإسـتثناء بعض املحاوالت من جانب حسـن 
عيل من العـراق وحمد الرشيقـي من عمان.
وغـاب عـن أسـود الرافديـن مهاجمـه كرار 
جعفر بداعي اإليقـاف، ليفقد ميزة هجومية 
بفضل مهاراتـه العالية وقدراته بالتسـجيل 

وصناعة األهداف التي غابت عن اداء منتخب 
الناشـئني يف هذه املباراة املفصلية، التي كان 
يحتـاج فيهـا إىل الفـوز لينافس عـىل أفضل 

الثواني الست باملجموعات.
وعانى املنتخبان من اإلرهاق وتأثريه السلبي 
عـىل مجهـودات الالعبـني ، لتخـرج املبـاراة 
بنتيجة سلبية جعلتهما خارج البطولة.وبهذا 
التعادل، رفع املنتخـب العماني رصيده إىل ٧ 
نقـاط محتالً املركز الثاني ، فيما بقي العراق 
ثالثاً برصيد ٥ نقـاط.وكان املنتخب القطري 
نجح مـن حصد البطاقة األوىل بعد فوزه عىل 
لبنـان (٤-١)، لريفـع رصيـده إىل ١٠ نقاط 
ويضمن تواجده يف نهائيات كأس آسيا تحت 

١٧ عاماً.

بغداد/ رحيم الدراجي
كرّم رئيـس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية رعد حمودي عدداً من العبي 
منتخبـي املصارعة لفئتي الشـباب 
واألحداث املشـاركني يف بطولة آسيا 

األخرية التي أقيمت يف البحرين.
ويف حديثه ألبنائه الالعبني، ومالكهم 
التدريبي أثنى رئيس اللجنة األوملبية 
عـىل املسـتوى الفنـي الـذي ظهـر 
بـه املصارعـون الشـباب واألحداث 
وتقديمهـم مسـتويات تبعـث عـىل 

التفاؤل.
 معربـاً عـن سـعادته يف ”ان أغلـب 

الالعبني من صغار السن وهو جانب 
مهم لبنـاء القاعـدة وتطوير اللعبة 

مستقبالً“.
ولفت حمـودي اىل رضورة االلتفات 
اىل سلوك الالعبني الصغار وإبتعادهم 
الشـبابية  املمارسـات  عـن بعـض 
التـي قد تعصـف بأدائهـم الريايض 
وتبعدهـم عـن منصـات التتويـج. 
وختم رئيـس اللجنة األوملبية حديثه 
قائالً ان دعم اللجنة سيكون حارضاً 
التحاد املصارعة، وجميع االتحادات 
الوطنيـة األخـرى، السـيما ”واننـا 
نعـول كثـرياً عـىل األعمـار اليافعة 

لتحقيق االنجازات مستقبالً“.
إتحـاد  رئيـس  أشـاد  جانبـه  مـن 
املصارعة شـعالن عبد الكاظم بدعم 
األوملبيـة   اللجنـة  رئيـس  وتكريـم 
رعد حمـودي لالعبني مشـرياً اىل ان 
مصارعـة العراق لم تحقق وسـاماً 
آسـيويا ألكثر من عقدين من الزمن 

بفئتي الشباب واألحداث.
وأكد عبد الكاظم عىل ان الطموحات 
ارتفعـت لتحقيـق املعـدن النفيـس 
عـىل مسـتوى القـارة الصفـراء يف 

االستحقاقات املقبلة.
يذكر ان املصارع الشـاب مصطفى 

النحـايس  الوسـام  حقـق  صـالح 
ملنافسات وزنه يف فئة الشباب، فيما 
حقق زميله املصارع الشـاب حسن 
عايد الوسـام النحايس يف منافسات 
وزنه أيضاً لفئة الشـباب أيضاً، كما 
شـمل التكريم أيضاً املالك التدريبي 
وأربعـة من الالعبني األحـداث الذين 
حققـوا املركـز الرابع يف منافسـات 

أوزانهم. 
هـذا وحـرض التكريم األمـني العام 
للجنـة األوملبيـة هيثم عبـد الحميد 
واألمـني املـايل أحمد صـربي ومدير 

املكتب االعالمي حسني عيل حسني.

ÚÓq˝ri@åÏœ@∂a@·éb‘€a@‚bfla@ÍãÇdm@k‹‘Ì@Új‹�€aÎ@ıaçu@>‹◊ãi@Ú«b‰ó€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@ıaäÎç€a
@äÎá€bi@‚ÏÓ€a@⁄ÏÁÜ@ÚœbÓõi@k‘‹€a@›flby@@@

بغداد/ ليث العتابي
تفوق فريق الزوراء عـىل ضيفه الصناعة 
بهدفـني نظيفـني يف املبـاراة التـي أقيمت 
امـس األحـد ، ضمـن الجولـة األوىل مـن 
الـدوري  املمتـاز، والتـي أحتضنها ملعب 
النوارس وسـط حضـور جماهريي غفري 

زاد عن الـ ٢٠ ألف متفرج.
وبهذا االنتصـار، نال الزوراء أول ٣ نقاط، 

بينما ظل الصناعة دون نقاط.
أفتتح لـؤي العاني التسـجيل للزوراء من 
ركلة جـزاء يف الدقيقة ٧، وأضاف حسـن 
عبد الكريم  الهـدف الثاني من ركلة جزاء 

ايضاً بالدقيقة ٢٧
وشـهد الشـوط األول من اللقاء، أفضلية 
للزوراء وسط أهدار عدة فرص سهلة عن 
طريق عالء عباس وحسن عبد الكريم، اإل 
أن الخطـأ الذي أرتكبه املدافع الكامريوني 
لوبيز  تسـبب بركلة جـزاء نفذها بنجاح 
لؤي العاني عىل يمني حارس املرمى حيدر 

محمد.
وعـاد مدافـع الصناعـة لوبيـز ليتسـبب 
بركلـة جزاء ثانية بعد عرقلته اسـعد عيد 
األمري، لينفذها بإتقان حسـن عبد الكريم 
وليضعهـا عىل يسـار حـارس الصناعة ، 
معلناً التقدم واألفراح ملدرجات جماهريه 

الحارضة بكثافة .
ويف الشـوط الثاني، أجرى مدرب الصناعة 
صـادق حنـون عـدة تغيـريات يف الخـط 
الخلفـي، وأسـتبدل لوبيـز بعـد أخطاءه 
الفادحـة ، ولكن هـذه التبديالت لم تمنع 
أهل الـدار مـن مواصلة ضغطهـم وتوايل 
إهدار الفرص السـهلة عن طريق حسـام 
كاظـم وعالء عباس، وسـط تألق لحارس 

الصناعة حيدر محمد.
وأشـرتك عمـاد محسـن يف خـط املقدمة 
للضيـوف ، لكنـه لـم ينجح مـن تقليص 
الفارق بعد براعة جالل حسـن يف التصدي 

ألكثر من محاولة بالدقائق األخرية.
وليحسـم الزوراء املباراة لصالحه بثنائية 
بيضـاء ، فيمـا تلقـى الصناعـة هزيمته 

األوىل.
وقلب الطلبـة تأخره بهـدف إىل االنتصار 
( ٣-١)، يف املبـاراة التـي أقيمـت  بملعب 
املدينـة الـدويل بالعاصمـة بغداد، وسـط 

حضور جماهريي متوسط.
تقـدم القاسـم مبكراً بهدف سـجله رضا 

محمـد حاجـم يف الدقيقـة ١٥ ، وتمكـن 
حسـني عبـد اللـه مـن تعديـل النتيجة يف 
الدقيقـة ٧٢، وأضاف الالعـب ذاته الهدف 
الثانـي للطلبـة يف الدقيقـة ٨٥، وضاعف 
حسـني يونـس النتيجة بإحـرازه للهدف 

الثالث يف الدقيقة ٩٠+٢ من زمن املباراة.
وبهذا االنتصار كسـب الطلبة أول ٣ نقاط 
بالدوري املمتاز، فيما بقي القاسم برصيد 

خاٍل من النقاط.
وبهـذه الثالثيـة، نجح املـدرب ثائر احمد 

بقيادة الطلبة إىل الفوز األول.
وأقتنـص الحدود فـوزاً قاتالً مـن ضيفه 
الديوانيـة بنتيجـة (١-٠)، يف املباراة التي 
أستضافها ملعب الشعب الدويل بالعاصمة 

بغداد وسط حضور جماهريي ضعيف.
وتمكن املحرتف املوريتاني محمد أسويعيد 
من تسـجيل هدف الفوز الثمني للحدود يف 
الدقيقـة ٨١ من زمن املبـاراة، التي قادها 

بنجاح الحكم اإلتحادي مهند مناف.
وبهذا االنتصـار رفع الحدود رصيده إىل ٣ 

نقاط ، فيما بقي الديوانية بدون نقاط.
وخيم التعادل السـلبي عىل نتيجة املباراة 
االفتتاحيـة للدوري املمتـاز ، التي جمعت 
الكهرباء ونفط الوسـط وأحتضنها ملعب 
الـزوراء بالعاصمـة بغـداد وسـط غياب 
تـام للجماهـري ، وقادهـا بنجـاح الحكم 

االتحادي ليث فرحان. 
ولـم تشـهد مجريـات الشـوط األول أي 
خطـورة تذكـر للضيـوف، يف ظـل إعتماد 
املدير الفني لنفط الوسط عبد الغني شهد 
عىل تكتيك مغاير، بينما سنحت للكهرباء 
محاولـة خطرة عـن طريق محمد سـالم 

أبعدها برباعة الحارس عيل كاظم.
ويف الشـوط الثانـي ، حاول نفط الوسـط 
تصحيح مسـاره من الناحيـة الهجومية 
وأخطر مرمى عيل عبادي برأسـية جميلة 

علت العارضة بقليل.
ليكتفـي بنقطـة التعادل وسـط سـلبية 
النتيجـة واالداء للفريقـني يف أول ظهـور 

لهما بالدوري املمتاز .
وتسـتكمل املباريات اليـوم االثنني، عندما 
تقـام ٦ مواجهـات، إذ يسـتضيف كربالء 
العائـد مجـدداً لـدوري األضواء منافسـه 
أربيـل ويحـاول أصحـاب األرض لتحقيق 
الفوز األول تحت قيادة عباس عطية بينما 
يأمل املدرب السوري نزار محروس للعودة 

إىل أربيل بنقاط املواجهة رغم صعوبتها.
ويحتضن ملعب ميسان «الديربي النفطي» 
الـذي يجمع أهـل الدار نفط ميسـان مع 
نفـط بغداد وسـتكون املواجهة متكافئة، 
وينتظـر أن تحظـى بمتابعـة غفرية من 

جماهري مدينة العمارة الجنوبية.
ويلعب الكرخ مبـاراة صعبة أمام الضيف 
الثقيـل زاخـو ويحتضنها ملعـب الراحل 

أحمـد رايض ويأمـل أحمـد عبـد الجبار، 
تعويض خسـارة كأس السـوبر بتحقيق 
بدايـة قويـة فيمـا يحـاول حمـزة هادي 

استغالل قوة محرتفيه لنيل أول ٣ نقاط.
وتجـري بملعـب الفيحـاء، مواجهة نفط 
البـرصة مع نـوروز ويحـاول أهـل الدار 
اسـتغالل عامـل األرض والجمهـور ونيل 
االنتصـار فيما يبحث ويل كريم إىل مباغتة 

منافسه وتحقيق نتيجة إيجابية.
وتقام بملعب الشـعب الدويل، قمة الجولة 
ويتطلـع  والنجـف  الجويـة  القـوة  بـني 
الصقور لكسب الفوز رغم صعوبة املهمة 
أمـام منافس قـوي وتختتـم املواجهات، 
بلقاء دهـوك الصاعد حديثـاً مع الرشطة 
حامل اللقـب ويتطلع أهل الـدار لتحقيق 
االنتصـار األهم يف بداية ظهـوره رغم أن 
الخصـم يضـم أسـماء رنانة قـادرة عىل 

حسم املواجهة.

بغداد / الزوراء
حصـد العُب شـباب املنتخـب الوطنـّي ونادي 
الُرشطـة الريـايض بالتايكوانـدو محمد صدر 
خالد املركَز الثالث ليظفر بامليداليِة الربونزّية يف 
اختتاِم ُبطولِة بريوت الدولّية املفتوحة السنوّية 
الرابعة للتايكوانـدو واملعتمدة من قبل االتحاِد 
الـدويل G٢ ، بمشـاركِة أكثـر مـن ٢٠ منتخباً 
يمثلون القارَة الصفـراء .ونجَح بطل القيثارة 
الخرضاء محمد صدر خالـد يف خطِف امليدالية 

الربونزّيِة ضمن منافساِت وزن (٦٨) كغ ، بعد 
املستوى الفنّي الرفيع الذي قّدمُه طيلة نزاالت 
الُبطولة، إذ استهَل مشاركته بالفوِز عىل العِب 
املنتخـِب األردنـّي ليواجـه بعدها بطـَل لبنان، 
حيث نجـَح محمد صدر يف التقدم (١٩) مقابل 
(١٣) للخصـم لكن حكَم النـزال كان لديه رأٌي 
آخر عندما احتسـَب خطأين بحِق العب شباب 
العـراق تمكَن عـىل إثرها الالعـب اللبناني من 

الفوز والتأهل للمباراِة النهائّية. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل، حسني الشمري، ثمن كل من 
حرض مراسـم عزاء والدته او اتصل او ارسـل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ******************

العدد الثاني والتسـعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النـور يوم االحد املايض، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضة كـرة القدم 
وبقية األلعـاب األخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالـص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد/ حيدر العتابي
اختتمت  منافسات بطولة أندية العراق لألشبال والرباعم بالكيوكوشنكاي وبمشاركة 
األتحادين  رئيس  العراق.وقال  ناديا من مختلف محافظات   28 يمثلون  390 العبا 
األسيوي والعراقي عمار عدنان وهيب ان البطولة شهدت  منافسات قوية أستمرت 
ملدة يومني عىل حلبة قاعة األنشطة الرياضية يف مجمع وزارة الشباب والرياضة، 
مبينا ان لقب البطولة ذهب لنادي آليات الرشطة، فيما حقق نادي كفاءات املوصل 
املركز الثاني، ثم صالح الدين والصحة باملركز الثالث بذات النقاط.وعىل صعيد أخر، 
حدد األتحاد العراقي املركزي للكيكوشنكاي العرشين من ترشين األول الحايل، موعدا 
للمؤتمر األستثنائي  ألقامة انتخابات تكميلية للعنرص النسوي وحسب طلب الهيئة 

العامة، وتنفيذا لقانون األتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2011.

بغداد/ متابعة الزوراء
الكويتي  الساملية  فريق  مدير  كشف 
ما  حقيقة  الخالدي،  بدر  القدم،  لكرة 
خدمات  عن  ناديه  استغناء  عن  تردد 

مهاجم املتخب الوطني آسو رستم.
رستم،  مع  تعاقد  قد  الساملية  وكان 
مطلع املوسم الحايل، وسط طموحات 
كبرية.وقال الخالدي إن األنباء املتواترة 
يف هذا الصدد غري صحيحة، معربا عن 

ثقة كبرية يف قدرات الالعب.
حاجة  يف  يزال  ال  «رستم  وأضاف: 
للمزيد من املباريات، لتقديم مستويات 
يزال  ال  الوقت  الساملية..  مع  مميزة 
عطفا  املحرتفني،  ملف  لبحث  مبكرا 
الوقت  يف  االنتقاالت  باب  إغالق  عىل 

الحايل».
الفرتة  يف  الرتكيز  أهمية  إىل  ولفت 

املقبلة، وسط تتابع للمباريات.
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ميونيخ / متابعة الزوراء
أكَد السـنغايل سـاديو ماني أن هدف منتخب بالده يف كأس 
العالـم FIFA قطـر 2022™هـو الذهـاب بعيـداً يف هـذه 
النهائيـات، الفتـاً إىل أن املنتخب القطري الـذي يقع ضمن 
مجموعـة بالده األوىل لن يكون سـهالً خصوصاً وأنه يلعب 

عىل أرضه.
وقال ماني الذي اختري كأفضل العب يف إفريقيا العام الحايل، 
يف حوار مع االتحاد الـدويل لكرة القدم (فيفا)“ إن املنتخب 
القطري لن يكون سهل املراس حيث أنه سيلعب عىل أرضه 
وبني جماهريه. هو بطل آسيا، تماماً كما املنتخب السنغايل 
بطل إفريقيا“، معتربا أن املنتخبني سيحمالن لواء القارتني 

وسيسعيان لظهور مرشف.
ولفت يف سـياق متصـل إىل أن املجموعة األوىل التي وقع بها 
املنتخب السنغايل يف املونديال رفقة منتخبات قطر وهولندا 
واإلكوادور ”ال يسـتهان بها“، مؤكداً أن املنتخب الهولندي 
يعـد اسـماً كبرياً يحمـل تاريخـاً عريقـاً يف نهائيات كأس 

العالـم، كما أنه يحتل مرتبة متقدمة 
يف تصنيف الفيفا.

وشـدد عىل أهميـة أن يبقى املنتخب 
السنغايل يقظاً ومحافظاً عىل تركيزه 
بشـكل  مبـاراة  لـكل  يسـتعد  وأن 
جيـد دون التقليل مـن إمكانيات أي 

منتخب.
وأشـاد السـنغايل ماني بما قدمه رفاق 

النجـم األسـبق حاجـي ضيـوف وبقيـة 
املنتخب السـنغايل خـالل مونديـال 2002 يف كوريا 
الجنوبيـة واليابان مع بلوغهم الـدور الربع النهائي 
ووضعهم الكرة السـنغالية عـىل الخارطة الكروية 
العاملية، مؤكداً سـعيه رفقة زمالئه لتحقيق نتيجة 

أفضل خالل مونديال قطر.
وقـال: ”يمكنني القول إننـا ذاهبون إىل قطر ونحن 
ندرك مـا نملكه مـن إمكانيات، وسـنبذل كل ما يف 
اسـتطاعتنا مـن أجل الذهـاب إىل أبعد مـا يمكن يف 
هذه النهائيات“ مشريًا إىل أن الجيل الذهبي يرغب يف 
أن يحقـق املنتخب الحايل إنجازاً أفضل من ذاك الذي 

تحقق سابقاً.
من جهـة أخرى، أكد مانـي أنه يعيـش حالياً أفضل 

فرتات مسـريته مع منتخب بالده وذلك بفضل املدرب 
الحايل أليو سيسـه، مشرياً إىل أن من نقاط قوة املدرب 
هـي طريقته يف التعامل مع الالعبـني فكان بمثابة أخ 

أكرب يستطيع أن يستخلص أفضل ما لديهم.

باريس / متابعة الزوراء
يف لقطـة مثـرية للجـدل، طـرد املدافع 
اإلسـباني سـريخيو راموس من أرض 
امللعب يف مباراة باريس سـان جريمان 

ضد نادي ستاد رين.
ويواجـه فريـق العاصمـة سـتاد ريـن 
ضمـن الجولة العارشة مـن بطولة دوري 
الدرجـة األوىل الفرنيس عىل ملعب 

أغسطس ديالني.
يف الدقيقـة 41 حدثت 
يف  مشـرتكة  لعبـة 

منتصف امللعب بني أحد العبي فريق ستاد 
ريـن وماركو فرياتـي، وتدخل األخري بقوة 
وحصـل عىل الكـرة. لكـن حكم املبـاراة، 
بيري جيلوسـت، قد احتسب الخطأ لصالح 
أصحـاب األرض، وبالتـايل اندفـع فرياتي 
وبعـض الالعبـني تجاه الحكـم. وكان من 
ضمنهم سريخيو راموس بالطبع الذي بدا 
وأنه يتحدث بقوة مع الحكم عىل الشاشة، 
وبالتـايل تحصل عـىل البطاقـة الصفراء.
ويبـدو أنه قـد حدثت مشـادات قوية عىل 
أرض امللعب حيث عاد الحكم بعدها بثواني 

قليلة ليخرج البطاقة الحمراء املبارشة عىل 
راموس، والصفراء لفرياتي.

ووفًقـا ملراسـلنا املتواجـد يف امللعب، مارك 
مشـينوا، قـال املدافـع اإلسـباني باللغـة 
اإلسبانية: ”ملاذا البطاقة الصفراء بالنسبة 

يل؟“، فيما سب حكم اللقاء بوالدته.
وبالتـايل فـإن الحكـم بيري جيلوسـت قد 
اتخـذ قـراره بطرد راموس بسـبب سـوء 
السلوك وسبه، واستكلمت املباراة، لتكون 
بذلك تلك هي البطاقـة الحمراء رقم 28 يف 

مسرية الالعب.

مدريد / متابعة الزوراء
أقـر مهاجـم أتلتيكو مدريد، أنخيل كوريا، بـأن فريقه عانى من أجل 
الخـروج فائزا أمام جريونـا بهدفني لواحد الليلـة يف الجولة الثامنة 
من الليجا اإلسبانية. ورصح كوريا صاحب هديف الفوز: ”جعلونا 
نعانـي حتى النهاية. قمنا باألشـياء عىل نحو جيـد لكننا نعي 
أيضا بأن علينا أن نصحح الكثري من الجوانب. لدينا أيام قليلة 
وسـنخوض مباراة هامة للغاية األربعـاء املقبل (أمام كلوب 
بروج بدوري األبطال)“. وقال: ”أنا سعيد للغاية بالهدفني، 
عيل الشـخص أن يكون مسـتعدا دائما لتقديـم أفضل ما 
لديه واليوم األمور سارت معي عىل نحو جيد للغاية، لهذا 
فأنا سـعيد“. وحقق أتلتيكو للمرة األوىل ثاني انتصار له 
تواليا يف الليجـا، لريتقي ثالثة مراكـز ويصعد للرتتيب 

الرابع مؤقتا يف الجدول برصيد 16 نقطة.

فرانكفورت / متابعة الزوراء
سـحبت أمس األحد يف مدينـة فرانكفورت 
األملانيـة قرعة التصفيـات املؤهلة لبطولة 
أمم أوروبا ”يورو 2024“ واملقررة يف أملانيا.

وأسـفرت القرعـة عـن بعـض الصدامات 
القويـة يف بعض املجموعـات حيث وقعت 
منتخبـات هولنـدا وفرنسـا يف املجموعـة 
الثانيـة وإيطاليا إضافـة إىل إنكلرتا ضمن 
املجموعـة الثالثـة يف إعـادة لنهائي يورو 

.2020
وجاءت نتيجة القرعة عىل النحو التايل: 

املجموعـة األوىل: إسـبانيا – اسـكتلندا – 
النرويج – جورجيا – قربص. 

الثانيـة: هولنـدا – فرنسـا –  املجموعـة 
جمهورية أيرلندا – اليونان – جبل طارق. 

الثالثـة: إيطاليـا – إنكلـرتا –  املجموعـة 
أوكرانيا – مقدونيا الشمالية – مالطا.

املجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز – أرمينيا 
– تركيا – التفيا. 

املجموعة الخامسـة: بولنـدا – جمهورية 
التشيك – ألبانيا – جزر الفارو – مولدوفا. 
املجموعة السادسـة: بلجيكا – النمسـا – 

السويد – أذربيجان – إستونيا.
السـابعة: املجـر – رصبيـا –  املجموعـة 

مونتينيغرو – بلغاريا – ليتوانيا.

املجموعـة الثامنـة: الدنمـارك – فنلندا – 
سلوفينيا – كازخستان – أيرلندا الشمالية 

– سان مارينو.
املجموعة التاسعة: سـويرسا – رومانيا - 

كوسوفو – بيالروسيا – أندورا.
املجموعـة العـارشة: الربتغال – البوسـنة 
 – لوكسـمبورغ   – أيسـلندا   – والهرسـك 

سلوفاكيا – ليشتنيشتاين. 
وسـتقام النسـخة السابعة 

عرشة مـن بطولة أمم 
أملانيـا  يف  أوروبـا 

مـن  الفـرتة  يف 
حزيـران/  14
يونيـو وحتى 
تمـوز/  14
يوليـو عـام 

.2024

مدريد / متابعة الزوراء
تحـاىش ريـال مدريـد التعـادل الثانـي تواليـاً يف 
الليغـا، حني ظفر بالنقاط كاملـًة جراء فوزه عىل 
مسـتضيفه خيتـايف بهـدف وحيد ضمـن املرحلة 

الثامنة من الدوري اإلسباني.
وقـع عىل الهـدف الوحيـد قلـب الدفـاع الربازييل 
إيديـر ميلتاو برأسـية مبكـرة يف الدقيقـة الثالثة، 
رافعاً رصيـد الفريق امللكي إىل 22 نقطة يف صدارة 

الرتتيب..
ويف أملانيا،، خطف بوروسيا دورتموند تعادالً مثرياً 
وقاتـًال 2-2 مـن ضيفـه وغريمه بايـرن ميونيخ 
ضمن املرحلة التاسـعة من الـدوري األملاني لكرة 

القدم.
وسـجل للفريـق البافـاري ليون غوريتسـكا 33، 
ولريوي سـاني 53، فيما وقع عىل هدف دورتموند 

األول يوسوفا موكوكو 74.
وطـرد الفرنـيس كينغسـيل كومـان 90 بعـد نيله 
اإلنـذار الثاني، ليعـود بعدها الفريـق األصفر من 
بعيد ويسـجل تعادالً مثرياً عـرب الفرنيس أنطوني 

موديست برأسية يف الثواني األخرية 90+5.
بايـرن ميونيـخ يحتل املرتبـة الثالثـة برصيد 16 
نقطة وهـو رصيـد دورتموند أيضاً ولكـن يتأخر 

الفريق األصفر إىل املركز الرابع بفارق األهداف..

ويف انجلـرتا، اسـتعاد توتنهام هوتسـرب توازنه يف 
الربيمريليج بانتصـاره الصعب خارج قواعده عىل 
برايتـون آند هوف ألبيون، بهدف دون رد، يف اللقاء 
الـذي جمعهما، ضمن الجولة العارشة من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ويدين ”السـبريز“ بالفضل يف هذا االنتصار الثمني 
الذي تحقـق عىل ملعـب (فاملر)، لنجمـه وهدافه 

هاري كني صاحب هدف النقاط الثالث يف الدقيقة 
22، رافعاً رصيد توتنهام إىل 20 نقطة ليحافظ بها 
عـىل تواجده يف املربع الذهبـي (املركز الثالث)، مع 

مباراة مؤجلة يف جعبته.
بينما واصـل برايتون نزيف النقـاط لثاني مباراة 
عـىل التـوايل، بعد التعـادل يف الجولـة األخرية أمام 
ليفربـول .(3-3) وتوقف رصيـد برايتون عند 14 

نقطة يف املركز السادس.
ويف ايطاليـا، حسـم ميـالن القمـة ضـد ضيفـه 
يوفنتـوس 2 - 0 عـىل ملعب سـان سـريو ضمن 
منافسـات املرحلة التاسـعة من الـدوري االيطايل 
لكرة القـدم، ليلحـق باملتصدرين نابـويل وأتاالنتا 

ويزيد الضغوط عىل املدرب ماسيميليانو أليغري.
ويدين الروسـونريي بفوزه الثاني توالًيا يف الدوري 
اىل مدافعـه االنكليـزي فيكايو تومـوري (45+1) 
والعـب الوسـط االسـباني براهيم ديـاس (54)، 
لريفع رصيـده إىل 20 نقطة بالتسـاوي مع نابويل 

وأتاالنتا اللذين يخوضان مباراتيهما أمس األحد.
أمـا يوفنتـوس فمني بانتكاسـة جديـدة ليكتفي 
بفوز واحد يف مبارياته الخمس االخرية يف الدوري، 
حققـه يف املرحلـة املاضيـة عىل بولونيـا (3 - 0)، 
مقابـل هزيميتن وتعادلني ليتجمد رصيده عند 13 

نقطة يف املركز الثامن.
ويف فرنسـا، انتهـت مباراة رانـس وضيفه باريس 
سـان جريمان بالتعادل السلبي يف الجولة العارشة 

من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وشهدت املباراة خروج اإلسباني سريجيو راموس 

بالبطاقة الحمراء يف الدقيقة 41.
ويحتـل الفريـق البارييس صـدارة الرتتيـب بـ26 

نقطة بعد أن حقق 8 انتصارات وتعادلني.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a

›mb‘€a@o”Ï€a@¿@ÊãÌbi@Âfl@fiÜb»n€a@—�≤@á„Ï∏äÎÜÎ@¿bnÓÇ@k�fl@Û�ÉnÌ@fibÌã€a

2024@ÎäÏÌ@pbÓ–óm@¿@a6‹ÿ„gÎ@bÓ€b�Ìg@µi@k‘mãfl@‚aáñ

طوكيو / متابعة الزوراء:
توج سـائق ريد بـول الهولنـدي ماكس 
يف  العالـم  بطولـة  بلقـب  فريشـتابن 
الفورمـوال 1 للمـرة الثانية عـىل التوايل 

عقب فوزه بجائزة اليابان الكربى.
وضمن فريشـتابن املحافظـة عىل لقبه 
بعد معاقبة سـائق فرياري شارل لوكلري 
بإرجاعـه مركـزاً واحـداً ليحتـل املركز 

الثالث بدالً من الثاني.
وارتكـب لوكلري مخالفة يف اللفة األخرية 
عندمـا منـع سـائق ريـد بـول اآلخـر 
املكسيكي سـريخيو برييس من تجاوزه 
بطريقـة غري مرشوعة، فعوقب بسـبب 
ذلـك بحسـم 5 ثوان مـن توقيته وخرس 
املركز الثاني لصالح املكسيكي، ما سمح 

بتتويج فريشتابن بطالً.
الفـوز  إىل  يحتـاج  فريشـتابن  وكان 
بالسباق واحتالل لوكلري املركز الثالث أو 

أقل وهذا ما حصل.
وتم تعليق السباق يف اللفة الثالثة بسبب 
األمطـار الغزيـرة قبل أن يسـتأنف بعد 

توقف أكثر من ساعتني.
وشـهدت اللفـة األوىل انسـحاب سـائق 
فرياري اآلخر االسباني كارلوس ساينس 

الحلبـة  خـارج  سـيارته  انـزالق  بعـد 
باإلضافـة إىل حـوادث ارتطـام متفرقة 
ابرزها بني بطيل العالم السابقني األملاني 
سيباسـتيان فيتـل واإلسـباني فرناندو 

الونسـو، ما اسـتدعى تدخل 

سـيارة األمـان قبل رفـع العلـم االحمر 
وتوقف السباق يف اللفة الثالثة.

وبعد أكثر من سـاعتني استؤنف السباق 
وراء سـيارة االمان التي بقيت عىل أرض 
الحلبة عىل مدى ثالث لفات قبل أن تخيل 

الساحة للمتسابقني.
انطلـق مـن  الـذي  حافـظ فريسـتابن 
املركز األول عـىل الصدارة عىل الرغم من 
االنطالقة الجيدة لسـائق فرياري شارل 
لوكلري من موناكو ومحاولة تجاوزه من 

دون أن يفلح يف ذلك.
وقـرر  املـرآب  إىل  السـائقون  ودخـل 
مسـؤولو السـباق يف مرحلة أوىل تحديد 
موعد معاودة السـباق بعـد توقف ألكثر 
من نصف سـاعة لكـن محاولتهم باءت 
بالفشـل بسـبب الرؤية السـيئة قبل ان 
يعـاود السـباق بعـد توقـف ألكثـر من 

ساعتني.
وبعد معاودة السباق بقي ترتيب الثالثة 
االوائـل كما هو عليـه قبـل التوقف، إىل 
حـني ارتكاب لوكلـري املخالفـة يف اللفة 
االخـرية لتتم معاقبته ما سـمح بإحراز 
فريشـتابن اللقب علما بأن األخري اجتاز 
خط النهاية مـن دون أن يعلم بأنه توج 

بطالً للعالم للمرة الثانية توالياً.
وكان فريشـتابن أحـرز باكـورة ألقابه 
املوسـم املـايض يف سـباق أبـو ظبـي يف 
ظروف مثرية للغاية أيضاً عندما حسمه 
يف اللفة األخرية لـدى تجاوزه الربيطاني 
لويـس هاميلتـون سـائق مرسـيديس 
بالرقـم  االنفـراد  األخـري مـن  ويحـرم 
القيـايس يف عدد األلقاب يف بطولة العالم 
الـذي يتقاسـمه مع االسـطورة األملاني 

ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).
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دوسلدورف / متابعة الزوراء
اسـتهل اإلسـباني تشابي ألونسـو مسـريته التدريبية عىل 
املسـتوى االحرتايف، بقيـادة باير ليفركوزن أمام شـالكه يف 
الدوري األملاني. أسـطورة ليفربول وريال مدريد توىل املهمة 
قبل بضعة أيام، خلفا للسويرسي جرياردو سيواني، بسبب 
سـوء النتائج. وألقت شـبكة ”أوبتـا“ لإلحصائيات الضوء 
عـىل دخول ألونسـو تاريـخ ناديـه، بعدما حقـق االنتصار 
عـىل شـالكه برباعية نظيفـة. وأفادت بأن ألونسـو أصبح 
صاحـب أكرب انتصار ملدرب يف مباراتـه األوىل مع ليفركوزن 
بالبوندسـليجا عـىل مـدار التاريخ. وتسـبب هـذا الفوز يف 
انتشال ليفركوزن من منطقة الهبوط، ليقفز للمركز الرابع 
عرش بوصولـه للنقطة الثامنة، محققـا ثاني انتصاراته يف 

البوندسليجا خالل 9 جوالت.
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باريس/متابعة الزوراء:
يف فرتات االنتخابات، تسعى غرف األخبار 
املحرتفة لتغطية صحفية مميزة، تتناسب 
وقـارئ عـرصي تغـرّيت مواصفاته عن 
العقود املاضية، وصـار يرغب يف محتوى 
سـهل ومبـارش ومكثف وواضـح، مقّدم 
بطريقـة برصيـة جذابة تحـوي خالصة 

العملية االنتخابية. 
سـتصحبكم شـبكة الصحفيني الدوليني 
محطتـني  عـىل  خاللهـا  نمـّر  رحلـة  يف 
أساسـيتني، األوىل نتعرف فيها عىل أفضل 
املصـادر التي تسـاعد غـرف األخبار عىل 
تقديـم تغطيـة فعالـة ومؤثـرة، تعرض 
للقـارئ كل مراحـل العمليـة االنتخابية 
(قبل وأثناء وبعد االقرتاع) بشكل محرتف 
وجـذاب محكـوم بالضوابـط املهنية، أما 
املحطـة الثانية فسـتعرفكم عـىل أفضل 
التـي تسـاعدكم عـىل  الرقميـة  األدوات 
تقديم التغطية االنتخابية بشـكل برصي 
بسـيط وجذاب، مع عـرض ألفضل طرق 
توظيـف اإلبداع يف تقديم محتوى صحفي 

مميز يخص االنتخابات. 
املحطـة األوىل.. إصـدارات ال غنـى عنهـا 

للصحفيني 
هناك، لحسـن حظنا، إصـدارات صحفية 
تغطيـة  تخـّص  العربيـة،  باللغـة  عـدة 
االنتخابـات، مـن بني هـذه اإلصـدارات 
العديـدة اخرتنـا لكـم مجموعـة مهمة، 
تسـتحق االطالع عليها، ستساعدكم عىل 
تقديـم املحتوى الصحفـي املتعلق بكافة 

مراحل العملية االنتخابية بشكل مهني. 
دليل الصحفي املهني لتغطية االنتخابات 
الجماعية: يعترب «دليـل الصحفي املهني 
لتغطيـة االنتخابـات الجماعيـة»، والذي 
أصـدره املجلـس الوطنـي للصحافـة يف 
املغـرب، شـامًال ويسـاعد الصحفيني يف 

تقديم تغطية مهنية لالنتخابات. 
يتكـون الدليل، مـن أربعة أقسـام، يعني 
أولهـا بتبيـان وظائـف الصحافـة خالل 
الصحفـي  يسـتعد  االنتخابـات، وكيـف 
لتغطيتهـا، فيمـا يهتـم القسـم الثانـي 
بالتغطية الصحفيـة للعملية االنتخابية، 
بداية مـن املرحلة السـابقة لالنتخابات، 
ووصوًال إلعالن نتائج التصويت، والقسم 
الثالث يعرض ألفضل األشـكال الصحفية 
املناسـبة لتغطية االنتخابات، أما القسـم 
الرابـع فيطـرح القواعد األخالقيـة التي 
عـىل الصحفي االلتـزام بها وهـو يغطي 

االنتخابات. 
دليل الصحفي العميل لتغطية االنتخابات: 
لدينـا كذلـك ملـف كامـل يهـدف لتزويد 
الصحفيني بكل ما يحتاجون معرفته عن 
تغطية االنتخابات، قام بتحريره ملرشوع 
«٢٤ سـاعة يف قسم الكتابة» التابع لقناة 
فرنسا الدولية واملدرسة العليا للصحافة، 
عدة مدرِّبـني دوليـني يف الصحافة، منهم 

إيكـوي،  وصـويف  كـوت،  جان-مـاري 
وفلورانس موريس، وغريهم. 

ويحوي امللـف موضوعات مهمـة، منها، 
نصائـح للحفـاظ عـىل عالقات سـليمة 
ـح، وكيـف يتم إعداد مناقشـة  مع املرشَّ
وطريقة إدارتها، وما هو اجتماع التحرير 
الواجـب عقـده أثنـاء فـرتة االنتخابات، 

وغريها من املوضوعات املفيدة. 
اإلعالمَيـة  التغطيـة  يف  الصحفـي  دليـل 
للحملة االنتخابية: يساعد «دليل الصحفي 
يف التغطية اإلعالمَيـة للحملة االنتخابية» 
الصحفيـني ووسـائل اإلعـالم السـمعية 
والبرصيـة يف توفـري إطـار عـام يمَكـن 
مـن العمـل يف بيئة حرَة ومبدعة تسـاعد 
عىل ضمـان تغطيـة مسـتقلة ومتوازنة 

ومنصفة وموّثقة للعملية االنتخابية. 
يحتوي الدليـل الذي أصدرته الهيئة العليا 
املسـتقلة لالتصـال السـمعي والبـرصي 
يف تونـس عـىل مجموعـة مـن القواعـد 
والضوابـط والتوصيـات التـي يتعني عىل 
الصحفي التقّيد بهـا عند تغطية مختلف 
مراحل املسـار االنتخابي عموًما والحملة 

االنتخابية خصوًصا. 
املبـادئ  أهـم  أّن  عـىل  الدليـل  ويشـدد 
األساسـَية للتغطية اإلعالمية لالنتخابات 
تتمثـل يف: الحيـاد، املوضوعَيـة، الدَقـة، 
التـوازن أو املسـاواة، اإلنصـاف، وخدمة 

الصالح العام. 
دليل اإلعالمي لتغطية االنتخابات النيابية: 
لتغطيـة  اإلعالمـي  «دليـل  سـيعرفكم 
االنتخابـات النيابية» الـذي أصدره مركز 
حمايـة وحرية الصحفيـني، عىل مهارات 
مهمة تتعلق بتغطية االنتخابات النيابية، 
بضوابـط مهنيـة وأخالقيـة، مـع عرض 
لنصائح ملا يجب القيام به يف املواقف التي 

يمكن أن تحدث أثناء التغطية. 
ويقدم الدليل الذي يعتمد عىل اإلنفوجراف، 

نصائـح حول كيفيـة االسـتخدام األمثل 
لغـرف األخبـار يف التغطيـة، مـع عرض 
نصائح للصحفيني عن كيفية التحقق من 
املعلومـات عىل مواقـع التواصل، وكيفية 
توظيفهـا يف التغطيـة الصحفية، إضافة 
إىل تقديم عدة نصائـح مهمة للصحفيني 

لضمان أمنهم خالل التغطية. 
املحطة الثانية.. أفضـل األدوات البرصية 

لعرض ما يخص االنتخابات 
عىل عكس الصحف املطبوعـة التقليدية، 
أشـكال  اإللكرتونيـة  للصحافـة  تتوفـر 
مبتكـرة لعرض املحتـوى الرقمي برصًيا 
نتعـرف عـىل  تعالـوا  بطريقـة جذابـة. 
مجموعـة مـن أفضـل األدوات البرصيـة 
التي يمكنكم استخدامها يف تغطية كل ما 

يتعلق باالنتخابات. 
صحافة بيانات من  دون تضليل 

بالبيانـات  املتخصـص  الصحفـي  يـرى 
ومنتج املحتوى بمدرسة البيانات، يوسف 
عقيل، أّن صحافة البيانات هي األسـاس 
حـني يأتي الوقت لتغطيـة االنتخابات، إذ 
يمكننـا مـن خاللها أن نقـدم للقارئ كل 
ما يخص تقدم سـري العملية االنتخابية، 
وعـدد األصـوات التـي حصـل عليها كل 
مرشـح، وصفات املصوتني الذين انتخبوا 
مرشـًحا معيًنا، إضافة إىل نسـبة اإلقبال 
عىل مراكز التصويت وفًقا للمحافظات أو 
املراكز. وكل هذا يف شـكل برصي واضح، 
يسـتطيع الناس من خاللـه أن يروا كافة 
املعلومات بدًال من قراءة قصص صحفية 
مكتوبة بعدد ضخم من الكلمات، ومليئة 
بأرقـام كثرية معقدة وقـد يكون بعضها 

غري مهم. 
يسـتمتع عقيـل حـني يقـدم للقـراء كل 
املعلومات التي قد يرغبون يف معرفتها من 
خالل مخططات تفاعلية بسـيطة، ويرى 
يف حديثه لشـبكة الصحفيني الدوليني أّن 

أفضل األشكال البيانية التي يمكن تقديم 
محتـوى االنتخابـات بها هـي الخرائط، 
خاصـة التفاعليـة منهـا، والتـي يمكـن 
للجمهـور بمجرد الضغـط عيل محافظة 
أو منطقة معينة، أن يطلع عىل معلومات 
أكثر قد يكون مهتًما بمعرفتها، وإضافة 
إىل الخرائط أوضح عقيل أّن ورقة املخطط 
هـي شـكل مهم آخـر يمكن اسـتخدامه 
خـالل تغطيـة االنتخابات، حيـث يمكن 
أن نوضـح من خاللهـا للجمهور نسـبة 
املصوتني وفًقا لعنارص متعددة مثل السن 

والتعليم والجنس وحتى العمر. 
«ال تحاول أبًدا تعمد تضليل الناس بتقديم 
أشـكال برصية متحيزة، عىل سبيل املثال 
إذا كان هنـاك مرشـح حصل عىل نسـبة 
أصوات عاليـة يف محافظة عدد املصوتني 
بهـا قليـل، فال يجـب أن نعطـي األولوية 
لهذه املحافظـات يف الشـكل البياني كي 
نوحي بأنه متفـوق وحاصل عىل أصوات 
عديدة»، بحسـب عقيل الذي أشـار إىل أّن 
صحافة البيانات ليسـت وسـيلة لتقديم 
عرض بـرصي فحسـب، بل هي وسـيلة 
ومعمقـة  دقيقـة  معلومـات  لتقديـم 

ومختارة بعناية بدون تحيز. 
ومـن بني عـدد كبـري مـن أدوات صناعة 
اإلنفوجراف، يرشـح لكم عقيل استخدام 
أداة «داتـا رابـر»، التـي يعتربهـا سـهلة 
وبسـيطة تقـدم للجمهـور مخططـات 
وخرائط جذابة، مضيًفا أّن الرائع يف هذه 
األداة أنها تقدم خرائط من الدول العربية، 
ما يجعل الصحفي قادًرا عىل استخدامها 
ووضع معلومات معينة عند كل محافظة 
أو منطقـة وحـني يضغط عليهـا القارئ 
أو املستخدم، سـيمكنه االطالع عىل هذه 
املعلومـات. ويؤكـد عقيل أّن هـذه األداة 
مـن أسـهل أدوات صناعـة اإلنفوجـراف 
للصحفيني، وال تحتاج إجادتها إىل مجهود 

كبري. 
األداة األخرى التي يرشحها لكم عقيل هي 
«فلوريش»، التـي يراها مميزة رغم أنها 
أصعـب قليًال من «داتا رابـر»، وإجادتها 
تحتـاج لبعـض الوقت واملمارسـة، لكن 

نتائجها النهائية مميزة. 
ويكمـل يوسـف عقيل أّن «هنـاك أدوات 
أخـرى قد تكـون أكثر تعقيـًدا، مثل أداة 
«تابلـوه»، وهي أداة غري مجانية تحتاج 
للخربة وبعـض الصـرب يف التعامل معها 

حتى يستطيع الصحفي إجادتها». 
ويذكركـم عقيـل بالحاجـة لتعلم بعض 
املهـارات إذا أردتم فعـًال التميز يف مجال 
صحافة البيانات، حتى تصبحوا قادرين 
عىل خلـق قصص جذابة ومعمقة وليس 
مجرد عـرض للبيانات، عـىل رأس هذه 
املهارات فهـم املؤرشات اإلحصائية، مثل 
املتوسط والوسيط واالرتباط واالنحدار، 
وهي أمور أساسية حتى تنجزوا أشكاًال 
بيانيـة سـليمة وجداول بيانـات دقيقة، 
قواعـد  معرفـة  هـي  الثانيـة  واملهـارة 
الرياضيـات، ويكفـي هنـا تعلـم بعـض 
العمليات األساسـية مثـل املعدل والجمع 
والطرح والقسمة وغريها، وإذا كان هناك 
بعض الصحفيني يخشون من الرياضيات 
ويعتربونهـا مجـاًال صعًبا، فال مشـكلة، 
يمكن لتطبيق آلة حاسـبة عـىل الهواتف 

الذكية أن يكون خري معني. 
أدوات مجانيـة ستسـاعدكم عىل تغطية 

االنتخابات 
باإلضافـة إىل األدوات التـي رشـحها لكم 
يوسـف عقيل، هناك العديد مـن األدوات 
اسـتخدامها يف  يمكنكـم  التـي  األخـرى 
رحلتكـم لتنفيـذ محتوى بـرصي جذاب 
يعتمد عـىل البيانات، وفيما ييل نقدم لكم 
مجموعة من األدوات املجانية التي نبدأها 

من األسهل. 
 Canva

يمكننـا اعتبـار Canva هـي أداة تصميم 
مصممـة أصـًال لغري املصممـني، إذ توفر 
واجهـة سـهلة االسـتخدام، ومجموعـة 
كبرية من األشـكال املجانيـة مثل الصور 
 Canva واأليقونـات. ومعظـم امليـزات يف
متاحة لالسـتخدام مجاًنا. واألمر بسيط، 
يمكنكم اختيار قالب معني ثم اسـتكمال 

رحمة التصميم بكل سهولة. 
 Journalist Studio

هنا ستجدون مجموعة رائعة من األدوات 
التي ستساعدكم عىل صناعة رسوم بيانية 
بسـيطة وواضحة يمكنكم استخدامها يف 
قصصكم الصحفية املختلفة، وهذه األداة 

مقدمة للصحفيني من جوجل. 
 Visme

إذا كانـت القوالب البسـيطة التي توفرها 
أداة Canva ال تريض طموحاتكم، فنرشح 
أداة  Visme. وهـي  أداة  اسـتخدام  لكـم 

إنشاء رسوم بيانية متعددة االستخدامات 
مبنية عىل نظام القوالب. بمجرد تسجيل 
الدخـول سـيمكنكم تصفـح مجموعـة 
األنسـب  التصميـم  واختيـار  القوالـب 

الحتياجاتكم. 
 Venngage

توفر لكم أداة Venngage تصميم رسـوم 
بيانية بطريقة سهلة، وبالتأكيد ستجدون 
يف هـذه األداة كل مـا سـتحتاجون إليـه 
لتصميـم شـكل بيانـي مناسـب لعرض 
البيانـات التي تخص العمليـة االنتخابية 

التي تقومون بتغطيتها. 
 Infogram

Infogram هي أداة إنشاء أشكال برصية 
مميزة جًدا، لكن االختيارات املجانية التي 
توفرها األداة ال تقارن باالختيار املدفوع، 
وطريقـة اسـتخدام األداة ليسـت معقدة 
كمـا قـد تعتقـدون، كل مـا عليكـم هو 

التدريب جيًدا عىل استخدام األداة.    
 Microsoft Excel

عـىل  إكسـيل  برنامـج  يوجـد  بالتأكيـد 
هواتفكـم أو أجهزة الحاسـوب الخاصة 
بكم، لكن هـل تعلمون أّن هـذا الربنامج 
بيانيـة  مخططـات  إنشـاء  لكـم  يوفـر 
يمكن اسـتخدامها يف عملكـم الصحفي؟ 
ستسـاعدكم املخططـات التـي يوفرهـا 

الربنامج يف عرض البيانات برصًيا. 
صحافة بيانات إبداعية 

تعتمـد صحافة البيانات يف األسـاس عىل 
تصميمـات برصيـة، واأللوان جـزء مهم 
من أي تصميم، لذا سـيكون مهم جًدا أن 
نتقن فن اختيار ألوان مناسبة ومتناسقة 
عنـد صناعـة تصميـم بيانـي، ومن بني 
مواقع عـدة تسـاعدكم عىل فهـم مجال 
 Color» تناسق األلوان، نرشح لكم منصة
والتـي   ،Canva ألداة  التابـع   «Wheel
تتميز بواجهة سـهلة جـًدا، كل ما عليكم 
هـو وضـع درجـة اللـون الـذي ترغبون 
بأن يكون بطل تصميمكم، وسـيعطيكم 
املوقع قائمة باأللوان املتناسـقة مع هذا 
اللون والتي يمكنكم استخدامها سواء يف 
أجـزاء أخرى من التصميم أو حتى يف لون 

كتابة األرقام. 
أمـا إذا كنتـم ترغبـون يف صناعة رسـوم 
فنيـة مرسـومة  للوحـات  أقـرب  بيانيـة 
 «Sketchwow» فنرشـح لكم استخدام أداة
رسـوم  لصناعـة  مخصصـة  أداة  وهـي 
بيانية بأسـلوب فني، أقرب للرسم اليدوي 
البسـيط، وشـعار هذه األداة هـو «ال أحد 
يريد مخططات مملة»، ويؤمن صناع هذه 
األداة غـري املجانية، بحسـب املنشـور عىل 
موقعهـم، أّن معظم املخططات والرسـوم 
البيانية هي نفسها منذ العام ٢٠٠٢، وأنها 
متماثلة وغري ملهمة، ويعدون مستخدمي 
األداة بأنهم سيصنعون رسومات بيانية ال 

تنىس. (عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

كببف/ متابعة الزوراء:
ُمنحت جائزة بايو ملراسيل الحرب، 
بأكثريتهـا  مرتبطـة  لتقاريـر 
بالحرب يف أوكرانيـا، بثتها وكالة 
بالصـور،  بـرس“  ”أسوشـيتيد 
وقناة ”فرانس 5“ عىل التلفزيون، 
ومحطتا ”فرانس إنفو“ و“آر تي 
إس“ عـىل الراديـو، ومنشـورات 

سيدوايا يف الصحافة املكتوبة.
باسـتثناء بوركينا فاسـو يف فئة 
الصحافـة املكتوبة، فازت تغطية 
الغزو الـرويس ألوكرانيـا بجميع 
الجوائـز األوىل من هذه النسـخة 
التاسـعة والعرشين، التي احتلت 
فيهـا أفغانسـتان أيضـاً مكانـة 

مركزية.
الفوتوغـرايف،  التصويـر  فئـة  يف 
كوفـئ إيفغينـي مالوليكتـا مـن 
وكالـة ”أسوشـييتد بـرس“ عن 
تقريـر متعـدد الوسـائط قدمـه 

تشـرينوف  مستيسـالف  مـع 
عـن  الفيديـو)  صـورة  (جائـزة 
سـقوط ماريوبول، فيمـا ُمنحت 
جائزة الجمهور أيضاً إىل مراسـل 

”أسوشـييتد برس“ فاديم غريدا. 
أمـا يف الصحافـة املكتوبـة، فقد 
أُعطيـت الجائـزة األوىل من لجنة 
التحكيم الدوليـة ملريم ويدراوغو 

عن تقريرهـا يف بوركينا فاسـو، 
دابلو-كايـا:  ”محـور  وعنوانـه 
طريق النسـاء إىل الجحيم“، الذي 
وُمنحـت  سـيدوايا،  دار  نرشتـه 

 Ouest France Jean جائـزة 
Marin إىل نيكـوال ديليسـال عـن 
تقرير نرشته مجلـة باري ماتش 
عنوانـه ”أوكرانيا، قافلة الفرصة 

األخرية“.
ويف التلفزيـون، فـاز تيو مانيفال 
وبيار ديهورن بأول جائزة ملنظمة 
العفو الدولية عن تقرير ”فيكتور 
وقبلة الحرب“ يف أوكرانيا لصالح 
قنـاة ”فرانـس 5“، فيمـا ُمنحت 
إىل  الكبـرية  الشاشـة  جائـزة 
فيليـب كوكس مـن صحيفة ”ذا 
غارديان“ عن عمله ”سبايدرمان 

السودان“.
وعـىل الجانـب اإلذاعـي، منحـت 
لجنـة التحكيم الدوليـة جائزة إىل 
موريـن مريسـييه، التـي جمعت 
شهادة أم وابنتها يف ”أسبوعني من 
االغتصاب واإلرهاب يف بوتشا“، يف 

أوكرانيا أيضاً.
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مقديشو/متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، مساء السبت، فرضها حظراً عىل نرش أخبار 
حركة الشباب املرتبطة بتنظيم القاعدة، يف وسائل اإلعالم املحلية واملنصات الرقمية، 
وذلك استجابة للقرارات التي اتخذتها وزارة اإلعالم لتقويض نفوذ الحركة اإلعالمي 

وامليداني وسط البالد وجنوبها.
جـاء ذلك يف مؤتمر صحفي عقده نائب وزير اإلعالم الصومايل عبد الرحمن يوسـف 
العدالة، قال فيه إن البالد تخوض حرباً ضد حركة الشـباب منذ األسـابيع املاضية، 
وإن الجيش الصومايل حقق تقدماً عسكرياً يف جبهات القتال يف أكثر من إقليم، لكن 

الحكومة الفيدرالية استحدثت حرباً إعالمية جديدة ملواجهة هذه الحركة إعالمياً.
وأشـار إىل أن الحكومة الفيدرالية تحظر اعتباراً من يوم السـبت نرش أخبار حركة 

الشباب وأفكارها املتطرفة يف وسائل اإلعالم املحلية ومواقع التواصل االجتماعي.
وكشف عن حظر 40 منصة رقمية يف ”فيسبوك“ و“تويرت“ كانت تابعة للحركة، وال 
تزال الجهود جارية لحظر جميع أشكال برامج الدعاية اإلخبارية التابعة لها. ونفذ 

هذا القرار بناء عىل أوامر من النيابة العامة، والقيادات العليا يف الدولة.
وأوضح أن كل منصة رقمية تبث أخباراً لحركة الشباب ستوقفها وزارة اإلعالم، وأن 
وقف هذه املنصات ليس له عالقة بصون الحريات الصحفية التي يكفلها الدسـتور 

الصومايل، لكن ال يمكن أن يندرج تحتها نرش األخبار واملناهج الفكرية املتطرفة.
وتأتـي هذه الخطوة من وزارة اإلعالم بعد انتشـار منصات رقمية كثرية يف وسـائل 
التواصل االجتماعي تنقل أخبار حركة الشـباب وتبث أفالمها التي تتضمن عمليات 
الحركة العسكرية ضد الجيش الصومايل، وذلك يف خضم حرب عسكرية طاحنة بني 
الجيش الصومايل ومليشـيات مسلحة عشـائرية من جهة ومسلحي حركة الشباب 

من جهة ثانية يف مناطق متفرقة بوسط البالد.

لندن/أ.ف.ب:
شـّكل نحو ألف شخص سلسلة برشية حول 
الربملان الربيطاني يف لندن السـبت، للمطالبة 
بإطـالق رساح مؤسـس موقـع ويكيليكس 

جوليان أسانج.
النـارش املولـود يف أسـرتاليا يقبع يف سـجن 
مشـّدد الحراسـة منـذ عـام 2019، وتقـّدم 
بطعن يف قرار الحكومة الربيطانية تسـليمه 

للواليات املتحدة.
وهـو مالَحق يف الواليات املتحـدة عىل خلفية 
نـرشه عام 2010 أكثر من 700 ألف مسـتند 
ّرسي حول أنشطة الجيش األمريكي، يف العراق 
وأفغانسـتان تحديداً، عىل موقع ويكيليكس. 
وقد ُيحكم عليه بالحبس عرشات السنوات يف 
حال إدانته بتهمة التجّسس، بموجب قانون 

يحظـر نـرش معلومـات       ّرسيـة.
واكتسـبت قضيـة أسـانج شـهرة عامليـة، 
فأصبح رمزاً لحرية التعبري. ويّتهم منارصوه 
واشـنطن بالسـعي إلسـكات تقاريـر عـن 

هواجس أمنية مرشوعة.
ورفـع منـارصون ملؤسـس ”ويكيليكـس“ 
مجّسـمات لـه بالحجـم الفعـيل، والفتـات 
كتـب عليهـا: ”أطلقوا رساح أسـانج، ضعوا 
حداً لعملية التسـليم“، و“الصحافة ليسـت 
جريمة“ و“حاكموا مرتكبي جرائم حرب، ال 

أسانج“.
السلسـلة البرشيـة التي شـكلت أمـام مقر 
وجـرس  التايمـز  نهـر  إىل  امتـدت  الربملـان 
وستمنسـرت، وصوالً إىل النهر املقابل للمبنى 

التاريخي.
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Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
الشـعر نشـاط إبداعـي جمـايل 
قائًم عـىل التخيل الخالق لصوره 
التـي تحقهها املخيلـة املنتجة..
وتجسـدها االلفاظ الشـفيفة..
املتمثلـة  فضـال عـن عنـارصه 
واملوسـيقى  والشـكل  بالفكـرة 
املوحيـة..  والتخييـل وااللفـاظ 
اللوحـة  لعوالـم  يجرنـا  وهـذا 
التشـكيلية التي تعد شـكالً من 
أشكال التعبري ورؤية فنية تقوم 

عىل اللون والصورة  والخيال 
ومهـارة  التفكـري.. هـذا يعنـي 
انهمـا  يلتقيـان يف مصـب واحد 
هـو وجدان املسـتهلك (املتلقي) 
فيسـتفزان ذاكرتـه السـتنطاق 
عواملهمـا وما خلـف صورهما..
عن(نشـاط  يعـربان  كونهمـا 
بـرشي يتمثـل يف قيام االنسـان 
اىل  عواطفـه  بايصـال  الفنـان 
اآلخرين بطريقة شعورية ارادية 
وبعالمـات خارجيـة..) عىل حد 

تعبري  شارل اللو.
 والخطاب الشـعري الذي نسـج 
عوامله الشـاعر(يحي السماوي) 
التشـكيلية  واللوحـة  متناغمـا 
ببنيتـه  للفنـان سـتار كاووش 
اللغويـة والفنيـة املنفتحـة عىل 
الشـعر  التأويل..كون  امكانيات 
والتشكيل من التجارب الروحية 
والرومانسية التي ترتبط واعماق 

االنسـانية..فاللوحة كون  الذات 
اسـلوبا ومنهجـا تقوم  تعبريي 
عىل (دراما تشـكيلية) مشحونة 
باملشـاعر الداخليـة التي تصور 
االنفعال..مـع اعتمـاد عنـارص 
الفني)  تشـكل نظرية(الجمـال 
والشـكل  يف(املوضـوع  تتجـىل 

والتعبري والتوتر...)..
وجهي لذيذ فيك فابتدعـي
جرحا يزيد حالوة الوجــع

يل فيك  اطـــــــمـاع  واولهـا
ان تمنعي عيني من الطمع

  فالنص يعانـق اللوحة بعواملها 
التي تكشـف عـن االنثى..الحياة 
وخطوطهـا  بالوانهـا  النابضـة 
املتناغمة كاوتار (الكمان) الندية 
التي تتمحور حول الحب والعشق 
خـالل  مـن  شـفيفة  بصوفيـة 
توظيف مساحات لونية وخطية 

ذات منظور بارص وبصرية طرية 
ثاقبة ..فضـال عن توثيقه بعض 
الرموزاملتمثلة بـ (طاقية الراس 
املتقابلة وهـي تعيش  والعيـون 
لحظتهـا العاطفيـة بدفء..وقد 
انترش بني عواملها االنسانية  الوان  
الطيف الشـميس  فكانت عنرص 
جـذب مضاف..  كونها تنسـجم 
واالسـلوبية  الفنيـة  ومناخاتـه 
الحاملة..وكل هـذا اقرتن بفضاء 
انثـاه  يخاطـب  الـذي  النـص 
برؤية مشـهدية تنتـزع اللحظة 
وتسـجلها بعناية ودقـة مبتدءا 
بضمـري املتكلم من خـالل حوار 
ذاتـي وحركـة الزمـن الخفـي..
اضافة اىل اعتماد املنتج(الشاعر) 
خطابا يتسم بالواقعية التعبريية 
املتميـزة بالحركـة مع اشـتغال 
عـىل سـايكولوجية الشـخصية 

انطالقا من معطياتها وسلوكها 
وتحوالتها..

لنـــهـر  وانـت  فأنـا 
عاطــــــفة

ضفتان من طيش ومن ورع
معك اختتمت العـقل ملهمتي
وبدأت انت لظى الجنون معي

   فالنـص يمتاز بنزعته الرسدية 
والتوتـر  بالحركيـة  املوسـومة 
مع مقصديـة  رامزة..فضال عن 
تتابـع الصور املازجة بني الحيس 
والذهني بتشكيل برصي يتحرك 
وحركة الذات وهـو ينطوي عىل 
افـق  افقـني مرتابطني..اولهمـا 
التجربة الذي يقـوم عىل صياغة 
افق  متابعـة للحـدث وثانيهمـا 
التوقع املستقبيل(الجنون معا)..
شـكلت  يوميـة  لغـة  باعتمـاد 
املصـدر االسـاس يف بنـاء النص 
وانجاز اللوحة بمفرداتها اللونية 
الشـعر  والحركية(خصـالت 
واالقـدام ونوافـذ نصـف عارية 
والعيون املتقابلة)..كل هذا يعني 
ان النص بكل تشـكالته واللوحة 
بكل مكوناتها يتخذان من الواقع 
منجمهمـا الـذي يتكئـان عليـه 
متسـائل..مزاوج  ابـداع  لخلـق 
ما بـني الحيـاة واللغـة الحرفية 
واللونية االشارية..مزاوجة املبنى 
يف املعنى التي يلعب فيهما كل من 

التنقيح والطبع دورهما..

äbÓíÏÁ@pÜÏu@
معظـم التنبـؤات – إن لـم يكـن كلهـا – حول 
من سـينال جائزة نوبل لهذه السـنة أو تلك ، ال 
تتحقق إال نادراً . ليس ألن من تروج له وسـائل 
اإلعـالم ، ال يسـتحق الجائـزة ، بـل ألن عملية 
إختيار املرشـح األفضل للجائزة تخضع لعوامل 
كثرية : القيمة األدبية لنتاجات املرشح ، ونظرة 
أعضاء األكاديمية السـويدية – مانحة الجائزة 
– إىل الثقافة املعارصة عموما ، والتي هي أوسع 
بكثـري من نظرتنا الرشقية ، ويلعب التوازن بني 
الثقافات املختلفة دورا مهما يف عملية االختيار 
، ثم يأتي العامل السيايس أحياناً . وهذا ال يعني 
مطلقـاً بـأن الجائزة تمنح ألسـباب سياسـية 
محـض . هذا تفكـري أحادي الجانـب ، ذلك ألن 
عملية االختيـار معقدة تتداخل فيها يف كل مرة 

عوامـل تختلف عن املـرات السـابقة من حيث 
تأثريها وأهميتها النسبية.

ال يمكـن منح الجائزة ألحد، إال إذا كانت أعماله 
اإلبداعيـة تؤهله لنيل الجائزة . ثم تأتي العوامل 

األخرى لرتجح كفة هذا املرشح أو ذاك.
ان طريقـة اختيـار املرشـحني ومنـح الجوائز 
تختلـف قليـال عما جـاء يف وصية نوبـل، حيث 

تمنح الجوائز ليس لألعمال املنجزة خالل العام 
املنـرصم، بل تلك املنجـزة يف االعوام السـابقة، 
اذا ظهـرت اهميتها فيما بعـد. وهذا امر مريح 
للجهـات املانحـة واملجتمع الـدويل، حيث تتيح 
هـذه الطريقة حرية أوسـع يف اختيـار األعمال 

االكثر أهمية خالل فرتة زمنية مفتوحة.
قـرأت خـالل اليومني املاضيـني تعليقات كثرية 
حول فوز الكاتبة الفرنسـية آني أرنو بالجائزة 
لعام 2022 . والقسـم األكرب من هذه التعليقات 
تعود إىل أشـخاص لم يقـرأوا أعمالها ، بل حتى 
لم يسمعوا باسمها قبل فوزها بالجائزة ، ومع 
ذلك سمحوا ألنفسهم بالتقليل من شأنها وشأن 
أعمالهـا، ونعتها بأوصاف مقـززة، حتى وصل 
األمـر إىل السـخرية مـن عمرها. غريب سـلوك 

هؤالء الكتبة، فهم يهرفون بما ال يعرفون .

@äÏ„@fibª
 عـن دار أمـل الجديـدة ٢٠٢٢ 
صدر للقاصة انتصار النعيمي 
(حكايـات  املوسـوم  كتابهـا 
مضيئـة حـوارات مـع ركائـز 
الثقافـة يف العـراق )  وقد ضم 
الكتـاب بـني دفتيـه لقـاءات 
مـن  العديـد  مـع  متنوعـة 
والروائيني  والشـعراء  الكتـاب 
والتشـكيليني والفنانني ناشدة 
مدروسـة  سـرتاتيجية  وفـق 
اهـم  عـىل  الضـوء  تسـليط 
املنعطفات واملفاهيم والتجارب 
التـي شـغلت اولئـك املبدعـني 
الذين قطعوا اشـواطا مهمة يف 

مسـرية االبداع العراقي ولم تكتف النعيمي بأثارتها لألسئلة التي تستقرأ 
املراحـل املتواترة من منجزهم بل الحفت باألسـئلة التي تتناول تجاربهم 
وفـق معطيات الواقع بكل ابعاده السياسـية واالجتماعيـة واالقتصادية 
وانعكاس ذلك عـىل تلك التجارب، ولعل ماقدمه الناقد كفاح االلويس كان 
أصدق ما أحـاط بهذه املحاوالت الناجحة يف تقديـم مائدة ثقافية منوعة 
تتيـح للقارئ ان يتطلـع اىل مفاصل ومنغصـات الكتابة والتشـكيل وان 
يطلـع عن كثب عل رؤيـة اولئك الكتاب للحراك الثقـايف الذي تمخض عن 
هـذه املعطيـات الجمالية حيث يقول يف مقدمته (يقال ان أسـهل طريقة 
للتعرف عىل الناس هو أن تتقرب منهم وتقيم حوارا شـفافا معهم، وهذا 
هـو بالضبط ما فعلتـه القاصة انتصار النعيمـي يف مقابالتها الصحفية 
التـي اجرتها مـع من كاتبتهـم أو التقت بهم وحاورتهـم) وترى انتصار 
النعيمـي يف االهداء الذي اسـتهلت بـه كتابها( من هنا نسـجت حكايات 

نجومي كهداية ملن أحب االبحار يف هذه الرحلة معي).
وتعـد النعيمي رحلتها املغريـة يف محاورة العديد مـن املبدعني العراقيني 
هدية ثمينة تقدمها لكل من يود االطالع عىل هذه التجارب الثرة بدالالتها 
ومواطئ الجمال فيها ( اقدم هديتي حكايات مضيئة لكل من سـلك دربا 
مليئـا باالكتشـاف ، لعلـه يقتدي بنجومي التـي بني  يديه لتنـري له درب 
الجمـال، وتسـهل عليه رحلة االكتشـاف بمعية من ال سـأم يف صحبتهم 
والضمأ)ويؤكـد اآللويس يف مقدمته ايضا عىل املسـوغ الرئييس الذي دفع 
بالنعيمي لجمع هذه الحوارات وطبعها بني دفتي كتابها(حكايا مضيئة) 
اذ يقول (لهذا السـبب ارتأت النعيمي ان تقوم بجمعها وتوثيقها وطبعها 
يف كتـاب وعىل نفقتها الخاصة ، حرصا منها  عـىل ان ال يتبدد هذا الجهد 
املضنـي ويذهـب ادراج الرياح ، ويكـون يف متناول املعنيني مـن القراء ) 
ويـرى االلـويس  ايضا يف معرض حديثـه عن اجمل ما يف هـذه االضمامة  
مـن الحوارات والتي بلغت (١٦)  حوارا ( انهـا اضاءت الكثري من مناطق 
العتمة واملسكوت عنه واكتشاف املجاهل واملصائر يف حياة أولئك املبدعني، 
وكذلك سـرب اغوار ما يمر به وطننا الجريح والثقافة العراقية من شؤون 
وشـجون) وتوزعت حوارات الكتاب عـىل العديد من الكتاب واملبدعني من 
الشـعراء والروائيني والتشـكيلني والفنانني الذين سـاهموا بشكل أو آخر 
يف تفعيل املشـهد الثقـايف العراقي ودفع عجلته اىل فضـاءات ارحب ترفل 

باإلبداع والعطاء الفني املتميز.

 ( اّن الناس أماكن واألماكن ناس). 
بهـذه الكلمـات اختـرص الروائـي 
االنكليـزي (جـون برين) مـا كتبه 
الكثـري عن أهمية املـكان يف القصة 
أو الرواية ، فعندما نكتب عن املكان 
فهذا يعنـي بالـرضورة أن نتحدث 
عن الناس الذين يمارسون حياتهم 
يف هـذا املـكان ، والكشـف عن بنية 
يمكنهـا  ال  لوحدهـا  الشـخصيات 
أن تقدم عمال ناجحـا ما لم ترتبط 
باألماكـن التـي تعيشـها ، وما زال 
املكان والشـخصية كمعادلة ثنائية 
تفرز الكثري مـن الغموض كنتيجة 
أولية مـن نتائج الحيـاة البرشية . 
وليـس مهمـة الكاتب فك طالسـم 
هـذا الغموض ودراسـة مسـبباته 
وآثـاره ، وإنمـا مهمتـه أن يكتـب 
عنه ويسـجل ما يراه، ويقتنص ما 
يراه مفيدا لعمله ، ويالحق خيوطه 
، دون أن يجهـد نفسـه يف البحـث 
عـن الدوافع واملسـببات والنتائج ، 
ولعل مـن الفائدة أن أسـتحرض ما 
نصح بـه ( فورد مادوكـس فورد) 
حيـث قـال : ( أكتـب دومـا وكأّن 

أحـداث روايتك تجري أمـام عينيك 
عىل خشـبة مرسح باهر اإلنارة ) . 
واألحداث واإلنارة مرتبطان بخشبة 
املرسح الذي يشـّكل املكان قاعدتها 
العريضـة يف بنـاء وهيكليـة العمل 

املبدع الناجح .
الروائـي  قلـم  يف  نتمعـن  وعندمـا 
والناقـد جاسـم عـايص نجـد أنـه 

مسكون باملكان الذي لم يستخدمه 
كوعاء لشـخصياته فحسب ، وإنما 
جـاء ضمن تركيبـة بنائية تداخلت 
فيها خصائص أبطالـه وحركاتهم 
بخصائـص وطبيعـة املـكان الذي 
مارسـوا حياتهـم فيـه ، وكمـا أّن 
يف  ينفصـالن  ال  والحـوار  الـرسد 
الرواية فان الشخصيات التي كتبها 

جاسـم عايص ال تنفصل عن املكان 
الذي وجدت فيه بطريقة ابتعد فيها 
عن تقديم مالمح شخصياته دفعة 
واحـدة ، مجتهدا يف رسـم الخلفية 
التـي  املـكان  إىل  فائقـة  بمهـارة 
تتحرك فيه شـخصياته ، واضعا يف 
حساباته رسـم األحداث يف الدقائق 
الصغـرية ، متأنيا يف ضخ املعلومات 
التي من شأنها دفع العمل الدرامي 
إىل الصعـود . وإذا كان املقهـى قـد 
شكلت حضورا للمكان الذي انطلق 
منه الروائـي غائب طعمـة فرمان 
يف بعـض مـا كتب ، والسـجن الذي 
تعامل معه يوسف الصائغ يف رواية 
( املسـافة ) والقاص والروائي عبد 
الرحمـن مجيد الربيعـي يف رواية ( 
الوشم ) ، والصاالت األنيقة والغرف 
الحاضنـة عـىل الكثري مـن األرسار 
عنـد الروائي جـربا إبراهيم جربا يف 
روايـة ( البحث عن وليد مسـعود ) 
، والخان الذي يتسـع ملجموعة من 
املرشدين تـأكل أحالمهم امرأة كما 
يف روايـة ( رجل األسـوار السـتة ) 
لعبد اإللـه عبد الرزاق ، والبحر بكّل 

أرساره وتقلباته كمـا يف ( الياطر ) 
و ( حكايـة بّحـار ) للروائي الكبري 
حّنه مينـا ، وكّتاب ال يسـع املجال 
هنـا للحديـث عنهـم اتخـذوا مـن 
خشـبة العرض كّل مـا خلقوه من 
إبـداع ، وعندما نسـتعرض ما كتبه 
الروائـي جاسـم عايص يـربز عالم 
االهـوار يف عمله بوضوح يف رواية ( 

مسـتعمرة املياه) . ويبدو تأثري هذا 
العالـم املتشـح بكل رمـوز الخوف 
والفـرح واملفاجـأة ، املترسبل بكل 
ألـوان املتناقضات ، املكتنز بأرساره 
الكثـرية، هـو العالـم الـذي جعـل 
األديـب يسـتمد خيوطه ونسـيجه 
منـه، فـكان يرينا شـخصياته من 
خـالل عالم االهـوار، وكّنا نرى هذا 
العالـم املـيلء بالسـحر مـن خالل 
املعماريـة الروائية. إّن عالم االهوار 
عند األديـب عـايص كان الحاضنة 
األوىل التي تعلـم منها حروفه األوىل 
، وهـي املدرسـة التـي تعلـم فيها 
كيف وملاذا وملـن يكتب؟ فكان وفيا 
لهـا عندما غادرهـا وهو يتنقل من 
محطـة إىل أخـرى ومـا كتبه خالل 
األربعـة عقود يـرى ذلـك بوضوح 
، حيـث ظلـت مالزمة لـه يف جميع 
مجاميعه القصصية ورواياته رغم 
اختـالف وضوحها من عمل إىل آخر 
، فمنها تعلم فن اإليحاء واإلبحار يف 
الخيال ورؤيـة الحدث من خارطته 
التفصيليـة النابعة من هـذا العالم 
املـيلء بشـتى صنـوف املتناقضات 

خالقا وحدة عضوية بني هذا العالم 
وشـخوص الرواية يف سياق متعدد 

اإليقاعات متنوع التصاميم.
إّن أهم ما يميز كتابات األديب جاسم 
عـايص هـو االحـرتاف والواقعية، 
ورغـم انه احـرتف فن النقـد وقّدم 
نمـاذج نقديـة ناضجة مـن خالل 
(املعنـى املضمر ) و (جوّاب اآلفاق) 
و ( داللـة النهر يف النص ) إال أن ما 
قدمه مـن روايات وقصـص كانت 
بعيـدة عن لغته النقديـة، فخرجت 
من بني يـدي روائي ال ناقـد، مثلما 
خرجت كتاباته النقدية من بني يدي 
ناقد ال روائي أو قاص، وهذا املؤرش 
يدل بوضوح عىل أنه يتمتع بتجربة 
واسعة عىل خلق املناخات املختلفة 
الثقيـل  تاريخـه  حامـال  للكتابـة 
بتجاربـه التي يشـكل عالم االهوار 
سماتها الرئيسة والقادرة عىل حمل 
املفاجأة وإسـقاطها بشكل رسيع 
عىل ذهـن املتلقي وقدرتـه الفائقة 
عـىل اقتنـاص اللحظـة السـاخنة 
يف املـكان السـاخن لتقديـم العمل 

الساخن إىل القارئ.
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معِك انا اقرأُِك  وال أسمَعِك

معِك يف اليقظة
 والحلِم

معك  أنا يف الحرب
والسلم

معِك دوماً
كما

 اسمي
معك حبيبتي

يف الغيِب
والعلِم

معك دوماً
يا نبَض روحي
يا بلسَم الُجرِح

معك حبيبتي
أقولها اآلَن

مألَ فمي
معك أنا دوماً

أتعلمي انِت أْم
ال تعلمي؟؟

يا نجمَة الُصْبِح
يا ندى
 الَفْجِر

لك سلمُت الروَح وانتهى
أمري

نزلُت بحَر العشِق
بال خوٍف 

وال ندٍم
يا طائَر الجنِة ((الخرضاء))

يا ريح الشماِل
يا َرْجع الِنداء

يا جامعة اشالئي
يا باعثة  روحي من

العدِم
دعيني الثُم

 العينني
دعي شفاهي تعتيل

النهدين
دعيني أرتقي 

الهضاَب
و القمَم

ُقوليها
ُقويل  حبيبي،  أنا َمعْك

اركْب  أمواَج 
الَغراِم 

وساتبعك
َنعم اني اعشقْك
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كنـت يف زيـارة لصديقـي أبـي نبيـل جليل 
الرفـاه  ومطبعـة  دار  صاحـب  العبـودي 
للطباعة والنرش ، حني أهداني بعض روايات 

املبدع أحمد الجنديل ..
لروايـة  املسـتفز  العنـوان  اسـتوقفني 
البـدء  فقـررت  الثعابـني)  (امرباطوريـة 

بقراءتها...
أربكـت الروايـة تفاصيـل يومـي ، فلم أكن 
قـادًرا عىل منح نفـيس فرصـة التفرغ ألية 
مهمـة أخرى ، ولـم يحدث أن قـرأت رواية 
منذ زمن تمتلك قدرة شـد إىل تفاصيلها كما 
فعلـت هذه الرواية بكل مـا توفره من ظالم 

وانهيار واهدار للقيم االنسانية .
من حق الجنديل أن يؤكد أنها خيالية ، ومن 
حقه أن يبعد نفسـه عن مآزق غري مسوغة 
، لكنـه لن يسـتطيع أبدا أن يعيـد ترتيب ما 
نعرفـه من أحداث وأفعـال ومظاهر نجدها 

متحققـة يف روايتـه يف الزمـن والجغرافية ، 
فهـي نتاج ما حصـل يف البلد بعـد االحتالل 
، ونتاج اسـترشاء الفسـاد وضعـف الهوية 

الوطنيـة، مـا أتـاح للطفيليـني وضعـاف 
النفـوس أن يملوا رشوطهـم وقوانينهم يف 
إفسـاد القيم، وبلـورة قيم جديـدة قوامها 

تحقيق معنى موحد للسقوط...
ليس يف الرواية شخصية بريئة

فالكل مسـؤولون ومشـاركون يف االنهيار 
األخالقي والقيمي

والكل يبحث عن مسوغات يدرك تماما أنها 
وسائل إلدامة الفساد والسقوط ..

أما أن يحدث ذلك يف اعرتافات لعاهرة تكتب 
اعرتافاتهـا أو مذكراتها وبطريقة رصيحة 
برغـم محاولتهـا الرتكيز عـىل أنها ضحية 
، فهـي طريقة وأسـلوب يحسـب للروائي، 
ويكشف قدرته الكبرية وسعة خزينه املعريف 

يف اإلحاطة بعالم شبه مجهول للكثريين.
مـن ضحية إىل امرأة اسـتمرأت حيـاة الليل 

واإليقاع بفرائسها
من فريسة إىل خبرية يف االصطياد والحصول 

عىل املغانم
من فتاة من أرسة مهمشة إىل صانعة تاريخ 

وأصل ونسب

والعالقـات  املـال  عـرب  يحـدث  ذلـك  كل 
العاطفية غري املرشوعة

ليقـدم لنا الجنديل وجبة سـخية من األلم 
والعذاب والندب ملا آل إليه الوضع العام...

لم يتخـل الروائي وهو يقيـم امرباطورية 
الثعابني عن القيم الجمالية يف بناء روايته 
بطريقة بسـيطة قوامهـا خلق عالقة تلق 

شديدة الوضوح مع القارئ.
فعـرب لغـة مرشقـة وأحـداث وعالقـات 
واعرتافـات وحـوارات ورسد هـادئ يقدم 
الجنديل عمال شـجاعا ، وعمـال يمكن أن 
يطلـق آالف السـهام يف كل صفحة وكلمة 

وفكرة ضمتها الرواية ..
وألن الرواية كذلك

فإن أحمد الجنديل يستحق التهنئة
ويستحق اإلشادة بشجاعته يف عمله املعرب 
الذي ال يتعكز إال عىل صدق تحسـه حارضا 

يف أحداث الرواية كلها...
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تصنيـف  يف  البـرش  بعـض  يخطـئ 
يعتقـد  وقـد  اإلنسـانية،  العالقـات 
بعـض األشـخاص خطأً بـأن الزوج 
ملكيـة  هـم  األبنـاء  أو  الزوجـة  أو 
خاصـة، فيتعاملون بمبدأ السـيطرة 
وكبت الحرية، ويبـدو هذا واضحاً يف 
محاولتهـم للتقليل مـن آراء اآلخرين 
واسـتجوابهم بطريقة مزعجة جداً، 
ومحاولـة تخمـني قـرارات اآلخرين 
مقاصدهـم،  واسـتنتاج  وآرائهـم 
كمـا أن األشـخاص الذيـن يحبـون 
السـيطرة غالباً يكونون سـيئني جداً 
يف تلقـي األوامر، ويميلـون إىل القيام 
دون  الخاصـة  بطريقتهـم  باألمـور 
الحاجـة آلراء اآلخريـن، وخاصـة يف 
العمـل، معتقديـن أن طريقتهم هي 
واألنجـح،  واألرسع  دائمـاً  األفضـل 
كما يعتقدون أن لهـم القدرة عىل أن 
يكونـوا أصحـاب مسـؤوليات كثرية 
وأنهم يسـتحيل أن يفشـلوا؛ ألن لهم 
قدراتهـم وإمكانياتهـم، ويف الواقـع 
فإن حـب السـيطرة ما هـو إال فهم 
خاطئ للحيـاة ينتج عنه هذا االتجاه 
والسـلوك الخاطئ، فيما ييل فلنتابع 
هذه النقاط التوضيحية حول ماهية 

حب السيطرة:
بدايـة علينا أن نفرق بني املسـؤولية 

والسيطرة، حيث أن املسؤولية ال تعني 
السـيطرة، فالله خلقنا أحـراراً نملك 
زمام أنفسنا، ولم يخلقنا عبيداً ألحد، 
ويف اآلخرة سوف يحاسب كل فرد عن 
أفعاله، ولو علم كل إنسان هذا الحق 
ملـا تجـاوز وال تهـاون يف حقوق من 
هـم أمانة عنـده، فالـزوج أمانة البد 
مـن الحفاظ عليـه يف رشفه وعرضه 
وبيتـه وممتلكاته وصحتـه وراحته، 
والزوجـة أمانـة يف كرامتهـا وأمنها 

وأمانها وتكاليف معيشـتها وراحتها 
وصحتها، فال ملكية ألحد عىل اآلخر، 
بل معاملة مودة ورحمة وسكن كما 
أمـر رب العاملني ومسـؤولية محددة 

بالحقوق والواجبات.
تربيتهـم  يف  أمانـة  األبنـاء  وكذلـك 
واألخـالق  القيـم  عـىل  وتنشـئتهم 
الدينية، واآلباء مكلفون ومحاسبون 
عىل التقصري يف حق أوالدهم، وبالتايل 
لهـم حقـوق الرعايـة والحنـان من 

أوالدهم عند الكرب، ولكنهم يف النهاية 
أحرار يف اختيارهم لحياتهم ومجالهم 
املهنـي وطريقة معيشـتهم طاملا لم 
تخرج عن حدود العرف، فاملسـؤولية 
ال تعنـي السـيطرة وكبـت الحريـة 
والترصف نيابـة عنهـم أو إجبارهم 

عىل الترصف بصورة معينة.
• التأثري السلبي ملشاعر السيطرة

وعن التأثري السلبي ملشاعر السيطرة 
التـي يمتلكها البعـض: أما من يرص 

عىل التعامل بمنطق االمتالك، ويرص 
عىل أن يكون اآلمر الناهي وال يعطي 
ملـن هم يف أمانته الحريـة، فإنه بذلك 
الحيـاة  قوانـني  بعكـس  يتـرصف 
التـي رشعها الله حني جعـل كالً منا 
مسؤوالً عن نفسه، فاملسيطر نفسه 
ال يملك لنفسه نفعاً وال رضاً، وطاقة 
السيطرة النابعة منه سوف تعود عليه 
بطاقة عكسية ترضه، بمعنى أن يجد 
مديـره يف العمل يتعامـل معه بنفس 
مبدأ السـيطرة، فيعود يشكو من أنه 
ال يسـتطيع تحمل هذا االختناق، وال 
يلقي باالً ملن هو خانقهم بسيطرته، 
فهذه املشاعر املسيطرة املستبدة البد 

أن ترتد عىل صاحبها بالسلب.
• التعامل األمثل مع املسيطرين

يكـون التعامل األمثل مع الشـخص 
وراء  االنجـرار  برفضـك  املسـيطر 
الـرشوط التـي يفرضهـا، ويمكنـك 
القيام بذلك عـن طريق مواجهة ذلك 
السلوك بحوار حذر أو الحّد من ردود 
الفعل املتوقعة، وأفضل قرار تتخذينه 
هـو رصفـه عـن ذهنـك، ومحاولـة 
التحـرر من سـيطرته العاطفية عىل 
أفـكارك ومشـاعرك، ثم تسـتطيعني 
عـن  بالكـف  وإقناعـه  مواجهتـه 

السيطرة عىل أفعالك.

للعيـون الواسـعة أو الجاحظة 

ال  الـذي  الخـاص  سـحرها 

يسـتطيع أحـد أن ينكره، ولكن 

العيـون الجاحظـة تحتـاج إىل 

ملسـات مكيـاج عيـون خاصة 

لتظهر جمالها أو حتى ال تكون 

خافتة. اقرأي اآلتي لتتعريف عىل 

بعـض نصائـح وضـع املكياج 

لصاحبات العيون الجاحظة.

تحتـاج  الجاحظـة  العيـون   -

دائما إىل أيالينر ليظهر جمالها، 

لذا اختاري رسمة األيالينر التي 

تفضلينها وارسـمي عيونك بها 

وسـرتين كيف أصبحـت طلتها 

مختلفة تماما.

- املاسـكرا مـن أدوات املكيـاج 

التي ستسـاعدك يف إبراز جمال 

عيونك. اختاري املاسكرا املكثفة 

لتعطـي  للرمـوش  واملطولـة 

لعيونك شكال أكثر جاذبية.

إىل ظـل  تتجهـي  أن  يفضـل   -

الجفـون باللـون الداكـن حتى 

ال يظهر عينيك أوسـع مما هي 

العيون  عليه. جربي رسـومات 

السـموكي، فهـي سـيكون لها 

جمـال  إظهـار  يف  كبـري  دور 

عيونك.

- للحصـول عىل مكيـاج عيون 

سـاحر، يمكنك أيضا االتجاه إىل 

درجات اللون البني أو النحايس 

يف ظل الجفون ألنهما سيمنحان 

عيونك الجاحظة نظرة ساحرة.

- هـل تخيلتـي مظهـر عيونك 

مـن قبـل مـع مكيـاج العيون 

باأليالينر امللطخ؟ إنه سـيعطي 

لعيونـك مظهرا جريئـا ومميزا 

للغاية.

- إذا كنـت ترغبـني يف التمتـع 

بمكيـاج عيون بسـيط للعيون 

الجاحظة، اكتفي بوضع الكحل 

عـىل خـط الرمـوش السـفيل، 

مـن  خفيفـة  طبقـة  وضعـي 

املاسـكرا واختاري أحمر شفاه 

هادئ.

- وأخريا ال تخيش تجربة الكحل 

أو األيالينر امللون، فهو بالتأكيد 

سـيكون لـه طابعا مميـزا مع 

عيونك.

عندما تنظر يف الجزء السـفيل من الزجاجـات أو الحاويات 
البالسـتيكية أو غريها من املنتجات البالستيكية التي تقوم 
برشائهـا، سـوف تجد رقـم صغري داخـل مثلـث. لكن هل 
تسـاءلت يوماً ما عـن معنى هذا الرقم؟ أو إىل ماذا يشـري؟ 
وهـل ُيفيدنا حقاً معرفة معنى هذا الرقم؟يشـري هذا الرقم 
إىل نوع البالسـتيك الذي تم صناعـة الحاويات منه، وما هو 

مدى سـالمة هـذا النوع من البالسـتيك. عـىل الرغم من أن 
زجاجة املياه ال يمكنها أن تقتلك بشكل حريف، إال أنه بسبب 
إعـادة تدويرها، ربمـا تبتلع بعض من جزيئات البالسـتيك 
الصغرية. ومن الجدير بالذكر أن رمز املثلث يشري إىل أن هذه 
الزجاجة قابلة إلعـادة التدوير، ومعظم زجاجات املياه يتم 
إعـادة تدويرها. وفقاً ملا جاء يف موقع سـاينس دمب، فإنه 

من املهم جداً معرفة تلك األرقام التي تتواجد بداخل املثلث يف 
الجزء السفيل من العبوات البالستيكية. وأضاف املوقع، بأن 
تصنيف البالسـتيك يكون من رقـم 1 إىل 7، وإن األرقام (1، 
2، 4، 5) هي آمنة، وتشري إىل أن بالستيك الزجاجة ال يشكل 
خطر عىل حياة اإلنسـان، أما األرقام (3، 6، 7) فإنها تشري 
إىل أن هـذا البالسـتيك يحتوي عىل مكونات ضارة وسـامة.

عىل سـبيل املثال فإن الرقم ”3“ يشـري إىل مـادة بويل فينيل 
كلوريد ”PVC“، ومن الواضح بأن هذا النوع من البالستيك 
ال ُيسـتخدم يف حاويـات املـواد الغذائيـة أو املرشوبات، أما 
الرقم ”6“ فإنه يشـري إىل مادة بوليسـرتين، ولألسـف فإنه 
ال يزال يتم اسـتخدامها لتخزين املـواد الغذائية واملرشوبات 

وغريها.
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مكونات ورق العنب الرتكي

جرة من ورق العنب املكبوس 

باملاء.

كيلوغرام من اللحم املفروم.

ثالثـة أرباع الكـوب من األرز 

األبيض.

حبتان من الليمون مقطعتني 

رشائح.

كوبان من املاء.

٣ مالعق كبرية من الزبدة.

ملح (حسب الرغبة).

فلفل أسود (حسب الرغبة).

طريقة التحضري

- تغسـل أوراق العنـب تحت 

املـاء الجـاري بحـرص، ثـم 

تصفى من أي ماء زائد.

- يخلـط اللحـم املفـروم مع 

األرز ويتبـل بامللـح والفلفـل 

األسود وتخلط املكونات جيداً 

حتى تتجانس.

- تفـرد ورقـة العنب بشـكل 

مسـطح عىل الوجـه الباهت 

بينمـا يكـون الوجـه الالمع 

لألسـفل ثـم تنزع السـيقان 

بواسطة السكني.

- يوضع مقدار ملعقة صغرية 

من خليط الحشوة يف منتصف 

الورقة، وتثنى أطراف الورقة 

للداخـل مـن الجوانـب وتلف 

عىل شكل أسطواني.

- توضع األوراق املحشـوة يف 

القـدر وتصف بينهـا رشائح 

الليمون.

- تضاف كميـة املاء وتوضع 

أي أوراق ممزقـة أو زائـدة يف 

األعـىل؛ لتغطـي ورق العنـب 

وي تقديم ورق العنب

- يقـدم ورق العنب سـاخنا 

املختلفـة.  املقبـالت  بجانـب 

طهى عـىل حرارة متوسـطة 

ملدة ساعة ونصف عىل حرارة 

منخفضة. 
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تشـري دراسـات عديدة إىل أن الكاكاو يمكن أن يسـاعد يف درء خطر 

عدة أمراض مهددة للحياة.

ويف الواقع يقدم بحث جديد حجة قوية لالسـتمتاع بالكاكاو وكذلك 

الشـوكوالتة، واالستفادة قدر اإلمكان من تأثريها عىل خفض خطر 

اإلصابة بثالث حاالت رئيسة، عىل وجه الخصوص.

ومـن املعـروف أن الكاكاو غني بنـوع معني من املركبـات النباتية، 

يسمى البوليفينول، والذي تؤكد الدراسات قدرته عىل تقليل مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب والسـكتة الدماغية، مع تحسـني الوظيفة 

اإلدراكية.

ويعـد الخـرف وأمـراض القلـب والسـكتة الدماغية من األسـباب 

الرئيسية للوفاة، ما يشكل تهديدا كبريا لطول العمر.

ولحسـن الحظ، الـكاكاو يعد أحد األغذية الرئيسـة التـي يمكن أن 

تساعد يف درء هذه الظروف الصحية القاتلة.

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسـة لكل من هذه األمراض 

القلبية الوعائية.

وارتفاع ضغط الـدم، يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكرب لضخ 

الدم حول الجسم ما يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة 

الدماغية بمرور الوقت.

وهـذا هو املكان الذي يأتي فيه دور الكاكاو والبوليفينول يف اإلنقاذ، 

من خالل قدرته عىل خفض ضغط الدم وتحسني تصلب الرشايني.

ويرتدد صدى هذه التأثريات يف العديد من الدراسات، بما يف ذلك بحث 

منشـور يف مجلة Frontiers in Nutrition، والذي كشـف عن قدرة 

الكاكاو عىل عىل خفض ارتفاع ضغط الدم ملدة ثماني ساعات خالل 

التجارب.

وعـالوة عىل ذلك، اقرتح هذا البحث أن الـكاكاو قد يكون فعاال مثل 

بعض أدوية ضغط الدم.

وأوضح الفريق أنه مع مزيد من البحث، يمكن اسـتخدام الكاكاو يف 

املمارسة الرسيرية ويمكن أن يساعد يف تجنب الحاالت الرئيسية.

بحث دراسـة ُنـرشت يف مجلـة Cellular Biochemistry يف تأثريات 

مسـتخلص الكاكاو عىل نمـوذج مختربي ملرض ألزهايمر، يسـمى 

.Vitro

ويعـزل نموذج Vitro الخاليـا والكائنات الحيـة الدقيقة عن بيئتها 

الطبيعية، ما يسمح للباحثني بإلقاء نظرة ثاقبة عىل سلوكها.

ووجـد الفريـق أن مادة البوليفينـول املوجودة يف الـكاكاو تؤدي إىل 

تأثريات وقائية لألعصاب، ما يشـري إىل أن العالج يمكن أن يساعد يف 

الحفاظ عىل صحة الدماغ الجيدة أو حتى تحسينها.

ومع ذلك، هناك حاجة حاليا لبحوث تركز بشـكل مبارش عىل ما إذا 

كان الكاكاو يمكن أن يساعد يف منع حالة رسقة العقل.

وبناء عىل هذه الدراسـات املختلفـة، قد يكون بوليفينـول الكاكاو 

قـادرا عىل تعزيز طول العمر مـن خالل الحماية من الحاالت الثالثة 

الشائعة. 

إن أسـلوب الرتبيـة بالنـدرة هو 
بدون مبالغة نهج مهم لتنشـئة 
عـىل  بالقـدرة  يتحـىل  طفـل 
مواجهة أي احتماالت لصعوبات 

مستقبلية.
أسـميتا  الدكتـورة   تقـول   
طـب  استشـارية  ماهاجـان، 
األطفـال وحديثي الوالدة، إنه تم 
تنشـئة األطفال يف بعض األرس، 
التـي يعمـل فيهـا كال الوالدين، 
كان  حيـث  خاطئـة  بطريقـة 
«الوالـدان ينفقـان مبلًغـا كبريًا 
من املال عـىل الهدايا ألطفالهما، 
مما أثر عىل تربيتهم حيث نشأوا 
مفتقديـن القـدرة عـىل تقديـر 
قيمـة األشـياء بل يعتقـدون أن 
الكون يـدور حولهم فقط لتلبية 

رغباتهم. 
هـؤالء  يحصـل  ال  وعندمـا 
املثـال،  سـبيل  األطفال،عـىل 
عـىل خيـارات متعـددة لأللعاب 
واملالبـس، فإنهـم يعانـون مـن 
شـعور بعـدم االسـتحقاق». لذا 
يجب غـرس الشـعور باالمتنان 
واملسؤولية واالستحقاق املنطقي 
لدى األطفـال، إذ يمكن للوالدين 
والخطـوات  النصائـح  اتبـاع 

التالية:
١. توقف عن اإلفراط

اآلبـاء  يستسـلم  أن  يجـب  ال 
واألمهـات لـكل مطالـب وهوى 
أطفالهم، ألن ذلك سوف يفسدهم 
يف نهاية املطاف. يوجد يف املتاجر 
دائًمـا يش جديـد وجـذاب، لكن 
يـويص الخـرباء بأن يتـم تقديم 
الهدايـا لألطفال فقـط كمكافأة 

لتحقيق معالم جديدة يف حياتهم 
أو يف مناسـبات رئيسـة محددة. 
بمعنـى آخر، يجب الحصول عىل 
الهدايـا يف األعيـاد واملناسـب أو 
كسب هذه املكافآت أي ال ينبغي 
أن تصبح أبـًدا مصدًرا للرفاهية. 
يمكـن أيًضا تقديم هـذه الهدايا 
يف املقابـل عندما يـؤدي األطفال 
مهامهم اليومية، مثل مسـاعدة 
إخوتهـم والحفـاظ عـىل نظافة 
واجباتهـم  وإكمـال  غرفهـم 
املدرسـية يف الوقـت املحـدد، من 

بني أمور أخرى.
٢. التكيف مع املتاح

يجب أن يتعلـم األطفال التكيف 
الحالية.  مـع لعبهـم وألعابهـم 
ويجب أال يرصوا عىل اسـتبدالها 
بأحـدث املوديـالت، حيـث يجب 
عليهـم تعلم اسـتخدام العنارص 
اليومية ألطول فرتة ممكنة. وإال 
سيتحول األمر إىل مشكلة دائمة 

حيث سيرص الطفل يف ٧ خطوات 
ذهبية لرتبية األطفال دون إفراط 
أو إفسـاد السـعي طـوال الوقت 
للحصـول عىل موديـالت جديدة 
مـن أي يشء سـواء كان يحتاج 

إليه أو ال.
٣. التوازن بني التوقعات

ال ينبغـي حرمـان األطفـال من 
األلعاب األساسية ويجب السماح 
لهم باالستمتاع بطفولتهم بشكل 
كامل. ولكن يجب أيًضا تعليمهم 
املوازنـة بـني توقعاتهـم وعـدم 
اإلفـراط يف االنغمـاس، حتـى ال 
يفسدوا. يمكن مساعدة االطفال 
عـىل الفوز بالهدايـا أو باأللعاب 
التـي يتمنـون الحصـول عليها، 
بدالً من تكـرار اآلبـاء واألمهات 
إلجابات: «ال» و «ال أسـتطيع» و 

«ال تفعل» و «ال ينبغي».
أما إذا طلب الطفل هدية باهظة 
الثمـن، وغـري رضوريـة إىل حد 

ما، والتـي يدرك األبـوان أنها لن 
تكـون ذات قيمـة مقابـل املال، 
وأن الطفل رسعان ما سينساها 
شـهر،  ملـدة  بهـا  اللعـب  بعـد 
فينصـح الخـرباء بتأخـري رشاء 
هذا العنـرص، أو عدم رشائه عىل 
اإلطـالق واسـتبداله بمنتج آخر 
أكثر فائـدة عىل املديـني القريب 

والبعيد.
٤. تحديد األهداف

يويص الخـرباء بأن يضـع اآلباء 
واألمهـات أهداًفـا ألطفالهم كي 
إذا كانـوا  يسـعوا إىل تحقيقهـا 
يريـدون الحصول عـىل لعبة ما 
أو هديـة يفضلونها. يف كثري من 
األحيان، سيتعلم الطفل أن تحديد 
األهـداف والعمل عـىل تحقيقها 
األشـياء  كسـب  عـىل  يسـاعد 
وسـيؤدي اجتهادهـم للفوز بها 
إىل عدم رسعة التفريط فيها بعد 

بضعة أيام أو أسابيع.

٥. غرس العادات الجيدة
يمـارس  بـأن  الخـرباء  ينصـح 
مـع  جيـدة  عـادات  الوالـدان 
األطفال تتضمـن مقداًرا متوازًنا 
من وقت الشاشـة وقضاء وقت 
عائـيل جيـد وتخصيـص أوقات 
لالستمتاع بالتنزه واللعب خارج 
املنزل بعيًدا عن وقت االسـتذكار 
والدراسـة بحيـث تصبـح كافة 
األنشـطة متسـاوية ومناسـبة 

لحياة الطفل.
٦. جرة االمتنان

يجـب عـىل كل فـرد مـن أفـراد 
األرسة وضـع مالحظات يف جرة 
االمتنان كل يوم حول ما يجعلهم 
يشعرون باالمتنان لذلك اليوم. يف 
نهاية الشـهر أو األسبوع، يمكن 
تخصيص جلسة أو تجمع عائيل 
لقراءة املالحظات اليومية، والتي 
من املؤكد أنها سـتنرش املشاعر 
الدافئة واالمتنان يف جميع أنحاء 

األرسة.
٧. التعاطف اإلنساني

يقول الخرباء إنه يمكن استغالل 
بعـض املناسـبات الخاصة، مثل 
أعياد امليالد، بشكل جيد إذ يمكن 
التخطيط لرحلة إىل دار لأليتام أو 
املناطق األقل حًظا حيث يمكن أن 
يقوم الطفل بتوزيع القرطاسية 
مثل الكتـب أو الكعك أو الطعام. 
وعندما يرى الطفل مدى سعادة 
هـؤالء املحرومني بالحصول عىل 
الهدايـا أو املأكـوالت والحلـوى، 
سـيبدأ يف تقديـر النعـم بشـكل 
عميل وتعلم تقديـر ما يتلقاه يف 

الحياة بشكل عام.
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مهنيا: تحتاج اىل اجـراء الكثري من االتصاالت 
املهمة التي تدعم موقفك.

عاطفيـا: الكثري مـن املواقف املرحـة التى تحدث 
اليوم وتقربك من أحد األشخاص.

مهنيا:كن أكثر ثقة بقدراتك يف العمل وال تخىش 
من تجربة أمور جديدة

عاطفيا:كـن واثقـا من الحبيب وال تـرى األمور بغري 
حقيقتها.

مهنيا: تواجه بعض العراقيل يف العمل اليوم مما 
يشعرك باالستياء.

عاطفيا: تجنب النقاشـات الحامية التي ال تجدي 
مع الحبيب.

مهنيا: تنشغل اليوم باألمور املالية واملرصفية 
الخاصة بالرشكة.

عاطفيـا: كن متفهمـا لوضع الحبيـب وحاول أن 
تتخطى معه املصاعب.

مهنيـا: يحمل لك اليـوم الكثري مـن اللقاءات 
املميـزة التـي تجنـي مـن ورائهـا الكثـري من 

املكاسب
عاطفيـا: يجـب أن تكـون عالقتك مـع الحبيب أكثر 

وضوحا.

مهنيا: تخـف الضغوطات عليك اليوم بعد فرتة 
عصيبة مررت بها.

عاطفيا: تشـاهد بعض املواقـف تتحفظ عليها من 
قبل الحبيب.

مهنيـا: تكثـر النشـاطات واالنتقـادات ممـا 
يشعرك باالحباط ال تستسلم.

عاطفيـا: عليـك أن تحرتم مشـاعر الحبيب وأن ال 
تسبب له اإلحراج.

مهنيـا: قـد تضطر اليـوم للتنـازل عن بعض 
مطالبك بسبب ضغوطات العمل.

عاطفيا: شخص ما يثري إعجابك يف العمل وال تعرف 
كيف تتقرب منه.

مهنيـا: تحتـاج اىل الكثري من املسـاعدة والدعم 
لتعود أوضاعك كما كانت.

عاطفيا: تبـادل االراء مع الحبيب وال تفرض عليه 
قراراتك.

مهنيا: تتجادل اليوم مع أحد األشخاص حول 
نقاش هام بالعمل.

عاطفيـا: كن صادقا بمشـاعرك مـع الحبيب وال 
داعي للنفاق.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيا: تشـعر بعدم اإلسـتقرار اليوم بالعمل 
بسبب الكثري من التغريات التى تدور من حولك

عاطفيـا: الحبيـب متقلـب املـزاج ممـا يشـعرك 
بالضجر.

٧٣٢ - نشـوب معركة بالط الشهداء يف جنوب فرنسا 
بني املسلمني بقيادة وايل االندلس عبد الرحمن الغافقي 
من جهة، وقوات الفرنجة والبورغنديني بقيادة شارل 

مارتل من جهة أخرى.
١٧٩٩ - نابليـون بونابرت يصل إىل فرنسـا عاًئدا من 

مرص.
١٨٧٠ - صدور إعالن ضم روما للمملكة االيطالية.

١٩٢٠ - وقـوع معركـة الجهـراء بني حاكـم الكويت 
الشيخ سالم املبارك الصباح واالخوان يف الجهراء.

١٩٤٤ - إبـادة ٨٠٠ مـن االطفال الغجر يف «معسـكر 
اعتقال إشويتز» النازي.

١٩٥٠ - انـدالع أزمة سياسـية يف مرص بعد الكشـف 
عـن فضيحة االسـلحة الفاسـدة التـي تورطت فيها 
شـخصيات سياسـية كبـرية اتهمت برشاء أسـلحة 
وذخائر فاسـدة للجيش املـرصي يف أثناء حرب ١٩٤٨ 

مما ساهم يف هزيمة القوات املرصية.
١٩٥٦ - جيـش االحتـالل االرسائيـيل ومجموعـة من 
املستوطنني ينفذون مذبحة ضد مواطنني فلسطينيني 
ـزل يف مدينـة قلقيليـة راح ضحيتهـا أكثـر من ٧٠  عَّ

شًخصا.
١٩٧٠ - استقالل فيجي.

١٩٨٠ - زلـزال بوالية الشـلف الجزائرية راح ضحيته 
نحو ٣٠٠٠ قتيل.

رئاسـة  يتـوىل  مـرشف  برفيـز  الجنـرال   -  ٢٠٠١
باكستان.

٢٠١٢ - تويوتا اليابانية لصناعة السـيارات تعلن عن 
تنفيذ أضخم حملة لسـحب السيارات عرب العالم منذ 
عـام ١٩٩٦ ، بسـبب خطرإمكانية نشـوب حريق يف 
النظـام الكهربائي الغالق النوافذ يف موديليها كوروال 

وكامري.
- ٢٠١٣ منـح جائـزة نوبـل يف االدب للكاتبـة آليـس 

مونرو.
ية أنقرة قرب مح  ٢٠١٥ - تفجـريان يف العاصمة اُلرتكَّ
طة قطـارات يّخلفان ٩٧ قتياال عـىل االقل وأكثر من 

٤٠٠ جريح.
٢٠١٦ - االعـالن عـن فـوز أوليفـر هـارت وبينغـت 
هوملسـرتوم بجائزة نوبل يف االقتصاد ملسـاهمتهم يف 

نظرية العقد.
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كان هنـاك مجموعـة من الطالب يدرسـون معا يف املرحلـة الثانوية، 
كان هـؤالء االصدقاء نعم االصدقاء لبعضهم فقد اعتادوا ان يجتمعوا 
يف كل عطلـة يف منـزل احدهم للسـهر ولعب العـاب الفيديو وغريها 
مـن الهوايـات، االمر الـذي انعكس عـىل عالقتهم ببعضهـم البعض 
فاصبحـوا كاالخوة ال يفرتقون ابدا ، مرت االعوام و السـنوات و كرب 
هـؤالء الطالب والتحقوا بالجامعة و كانـت هذه العادة الخاصة بهم 
ال تتغري ابدا ، بعد ان انهى هؤالء االصدقاء دراسـتهم الجامعية ذهب 
كل واحد منهم للبحث عن وظيفة بحسـب دراسته الجامعية ، فهناك 
من عمل محاسـبا وهناك من عمل طيارا وآخر عمل معلما وغري ذلك 

من الوظائف.
فجأة اقرتح احدهم ان يذهبوا لزيارة معلم كان يعلمهم اللغة العربية 
يف املرحلـة الثانويـة ، وافـق الجميع ورحبـوا كثريا بالفكـرة ، اتصل 
االصدقـاء بمعلمهم واخربوه بانهم ينوون زيارته يف نهاية االسـبوع 
، رحـب املعلـم بهم كثريا و انتظرهم ، وصـل جميع االصدقاء اىل بيت 
املعلم ورحب بهم وادخلهم اىل غرفة املعيشة ، بدأ كل فرد منهم يتحدث 
عن حياته وان الحياة اصبحت مملة واصبح اليوم يميض ببطئ و ان 
العمـل الذي يقوم به ال يعطه ما يكفي من املال وهكذا ، اسـتمع لهم 

املعلم بحرص ثم استأذن منهم وانرصف ليعد لهم يشء يرشبونه.
بعـد دقائق عاد املعلم ومعه مجموعة من االكواب التي تحوي القهوة 
، الغريب يف االمر ان املعلم قد قام بوضع تشـكيلة مختلفة من اكواب 
القهوة ، فقد كان هناك مجموعة من االكواب يبدو ان سعرها مرتفع 
النهـا كانت ُمزينـة و زجاجية وتبـدو عليها انها المعـة ، بينما كان 
هنـاك اكـواب اخرى تبدو زهيـدة الثمن و مصنوعة من البالسـتيك ، 
هنـا اخربهم املعلم بان طعـم القهوة لم يتغري باختـالف نوع الكوب 
الـذي ترشبون فيه ، بذلك ادرك جميـع االصدقاء ان معلمهم عىل حق 
فمهمـا اختلفت جميـع الوظائف او حتـى الدرجـات الوظيفية فان 
جودة الحياة لن تتغري وتوقف الجميع عن الشـكوى وشكروا الله عىل 

نعمة العمل فغريهم لم يعثر عىل وظيفة بعد.
العربة املستفادة من القصة

يجب ان يكون االنسـان راضيا تماما عن حياته و عمله مهما حدث، 
و يجـب ان يتذكر انه اذا كان يعمل يف وظيفة ال يحبها فعليه ان يعلم 
ان هناك اشـخاص آخرون يحلمون بمثـل هذه الوظيفة، فيجب عىل 
االنسان ان يكون شـاكرا لربه سواء يف الرساء او الرضاء، ويف النهاية 

لن يرى االنسان سوى ما هو مقدر له و مكتوب.
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عدد أفراد األرسة قد يكشـف بعض 
أرسار الحيـاة. فهـو يرتبـط برقم 
 ،٣  ،٢  ،١ ولألرقـام دالالت كثـرية. 
٤ أو أكثـر... أياً يكـن العدد، هذا ما 

يكشفه عن املصري.
- إذا كنـت االبنة الوحيدة يف أرستك، 
فهـذا يشـري إىل أّنك تسـريين دائماً 
عـىل طريـق  آمنـة. قـد تواجهـني 

بعض الصعوبات بني الحني واآلخر. 
تنتظـرك يف مـكان  الحلـول  أن  إىل 
غري متوقـع. كما أّن هـذا يعني أّن 
االعتمـاد عـىل نفسـك هـو الخيار 
األمثل يف معظم الظروف وأن التحيل 
باالستقاللية هو الخيار الذي عليك 
اعتماده دائماً لكي تشعري بالرضا 

والسعادة يف حياتك.

- مـن ٢ إىل ٤.  تسـيطرين عىل كل 
املواقـف التـي تواجهـك. إال أّنك قد 
ترتكبـني بعـض األخطـاء بسـبب 
ترسعـك يف أخـذ القـرارات أحياناً. 
وبعـض هذه القـرارات قـد يكون 
مصرييـًا وال رجعـة عنـه. ولهـذا 
مـن املمكن أن تقلبي حياتك رأسـاً 
عىل عقـب يف دقائق قليلـة. إذاً من 

الرضوري أن تدريس خطواتك جيداً 
وأن تتوخّي الحذر دائماً.

- مـن ٥ إىل ٨. أنت رسيعة الغضب. 
ولهـذا قد تسـيطر االنفعـاالت عىل 
بعـض ترصفاتك. ومـن املمكن أن 
يبعـد هذا بعـض األشـخاص عنك 
وأن يسبب وحدتك. إال أّنك يف املقابل 
مسـتعدة لتقديم التضحيات، وهو 
ما لن ينسـاه املقربـون منك يوماً. 
لكـن األفضـل أن تحـاويل التحكـم 
عليهـا.  والسـيطرة  بمشـاعرك 
فالتفكري العقالنـي يجعل مصريك 
أكثـر  ومسـتقبلك  إرشاقـاً  أكثـر 

نجاحاً.
- أكثـر من ٨. قـد يزيد عـدد أفراد 
أرستـك عـىل ٨. وهـو ما يعنـي أّن 
انفتاحـك عىل اآلخرين واسـتماعك 
الدائم إىل وجهـات نظرهم قد يؤتي 
ثمـاره يف األيـام املقبلـة. إذاً مـن 
املمكن أن تكوني عىل موعد مع لقاء 
مفيـد أو عالقـة مصريية أو فرصة 
عمـل لطاملا انتظرتها أو ربح مادي 
لم تفكـري به يومـاً. وكل ما عليك 
فعلـه هو تحمل املصاعـب الحالية 

ومواجهتها والتحيل بالصرب. 

مهنيا:قـد ترتاجـع أوضاعـك املهنيـة لليـوم مما 
يشعرك بالقلق و التوتر.

عاطفيـا: حـاول أن تكون أكثر إيجابيـة مع الحبيب 
وأن تعطي.
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شيعوضني الدمع واني اخلسرته هواي
وعلى رملة امل كل عمري وشلتــــــه

انا الباكو نهاري ورحت ادوره بليــــل
وباملسودن طبع ميعوف سالفتــــــــه

على نفس الدرب ذبولي بس الصـوف
حتى ارجع وكول اذياب ماكلتــــــــــه
وانه املاصبر والعطش مـــــــــا وازه

دنت نفسه وذبح بالصحره راحلـــــته
كلب ماجنه كلبي جني متـــــــــــبني
جرعته التعب مايوم دللتـــــــــــــــه

طفل من ايده اكوده وهوه ميشي وياي
وعلى ضحكه بكهف للموت نزلتــــــه



املسابقة  يف  يعرض  الذي  األخرض»  «الباب  لفيلمها  ندوة  خالل  الصايغ  سهر  الفنانة  قالت 
وفضل  املهرجان  يف  هنا  وجودنا  كبري  فضل  السينمائي،  اإلسكندرية  مهرجان  يف  الرسمية 
بكون حريصة  الصايغ:  وتابعت سهر  الناس وكنا متخوفني جدا.   الفيلم عجب  إن  ربنا  من 
مع  ليا  تجربة  تاني  ودي  حاجة  أي  أو  رشيرة  أو  طيبة  سواء  أقدر  ما  قد  عىل  التنوع  عىل 
املخرج رؤوف عبد العزيز وهو بيحب يشوف املمثل ىف أحسن صورة وعايزة أشكره جدا ألنه 
بيدعمني كمخرج، وأنا كممثلة بعد سيناريو أسامة أنور عكاشة مش عايزة حاجة تاني. 
أنور  أسامة  الرائع  ليا بحجم كتابة  أول عمل  ده  الشابة نسمة عطالله،  الفنانة  وقالت 
عكاشة مكنتش متخيلة إني أدخل التمثيل من خاللها، وكانت فرصة عمري وعمرها ما 
هتكرر وذاكرتها كويس واكيد هاطور من ادائي والدور تطلب شغل كتري مني.  الباب 
األخرض بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبداملغني، 
بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العييل، رشدى الشامي، عابد عناني، إسالم 
حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز. تدور أحداث الفيلم خالل فرتة 
التسعينيات يف إطار اجتماعي حول تخيل البرش عن مبادئهم وأخالقهم، وتغني 
مطربة الراب نغم صالح األغنية الدعائية للفيلم.  فيلم «الباب األخرض» قصة 

وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.
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احتفاًال بذكرى املولد النبوي الرشيف، شهدنا 
آالف التغريدات بهذه املناسبة، وكان للنجوم 
تامر  ومنهم  مميزة  مشاركات  أيضاً  العرب 
نجيم،  نادين  الجسمي،  حسني  حسني، 
زيتون وغريهم  ناصيف  يارا، محمد عساف، 

الكثري.
أغنيته  كليب  من  مقطع  نرش  حسني  تامر 
قبل  طرحه  الذي  الله»  رسول  يا  «حبيبي 
بتعليق كتب فيه:  حوايل ١٠ سنوات، وأرفقه 
« كل عام وأنتم بخري، بمناسبة املولد النبوي 
حبيبنا  عىل  الصالة  بكثرة  اوصيكم  الرشيف 
ونبينا ُمحمد عليه أفضل الصلوات والسالم».

توتري كتبت فيها:  تغريدة عىل  يارا  وشاركت 
«أهنئكم بمناسبة عيد املولد النبوي الرشيف، 

كل عام بدوام الصحة».
املناسبة  هذه  مع  زيتون  ناصيف  وتفاعل 

خري  بألف  وأنتم  عام  «كل  تويرت  عىل  وغرّد 
بمناسبة عيد املولد النبوي الرشيف».

صورة  أيضاً  تويرت  عىل  شاركت  نجيم  نادين 
عام  كل  الرشيف  النبوي  «املولد  فيها  ُكتب 

وأنتم بخري».
بدوره هّنأ محمد صالح األمة اإلسالمية بهذا 
«كل  فيها:  قال  تويرت  عىل  تغريدة  يف  اليوم 
املولد  بمناسبة  بخري  اإلسالمية  واألمة  عام 
النبوي الرشيف وربنا يعود علينا األيام بالخري 

والسعادة».
مولد  مناسبة  يف  تفاعلوا  الذين  النجوم  ومن 
شاركت  التي  سلطان  صفاء  محمد،  النبي 
انستقرام  يف  الستوري  خاصية  عرب  صورة 
الرشيف  النبوي  املولد  «بمناسبة  فيها  ُكتب 

كل عام واألمة اإلسالمية بخري».
أما محمد عساف فشارك تغريدة وكتب فيها: 

«صّل اللهم وسلم وبارك عىل أرشف خلق الله، 
آلة وصحبه  األمي، وعىل  النبي  سيدنا محمد 
عام  كل  الدين،  يوم  بهم  واجمعنا  أجمعني، 

وأنتم بخري».
املناسبة  فيما غردت كارول سماحة يف هذه 
وكتبت: «مولد نبوي رشيف مبارك.. كل سنة 
واستقرار،  بسالم  العربي  ووطنا  بخري  وأنتم 

ينعاد عليكم بكل يش حلو بتتمنو».
أثناء  أمل حجازي شاركت مقطع فيديو لها 
وأرفقته  شوقاً»  عيناي  «رقت  أغنية  أدائها 
الله  أعاده  مبارك  نبوي  مولد  «عيد  بتعليق 

عليكم بالخري والربكة».
وكتب:  توتري  عىل  األتات  نادر  غرّد  بدوره 
سيد  بميالد  ابتهاجاً  انترش  الكون  يف  «النور 
البرش، مولد نبوي رشيف مبارك ينعاد علينا 

جميًعا بالخري والربكة».

تطوير  البيانات  أمن  خرباء  اكتشف 
جديدة  لطريقة  اإلنرتنت  قراصنة 
الضحايا بهدف  البيانات  من  لرسقة 

الحصول عىل فدية مالية.
إرسال  إىل  حاليا  القراصنة  ويلجأ 
جهاز  إىل  خبيث  قرصنة  برنامج 
هذا  يقوم  حيث  الضحية  كمبيوتر 
املوجودة  امللفات  بتشفري  الربنامج 
القراصنة  يطالب  ثم  الجهاز،  عىل 
مقابل  مالية  فدية  عىل  بالحصول 

إعادة فك تشفري امللفات.
ومكافحة  البيانات  أمن  خرباء  لكن 
اكتشفوا  املعلوماتية  القرصنة 
جديدة  طريقة  األخرية  الفرتة  خالل 
عىل  وتعتمد  القراصنة  يستخدمها 
أو  عىل جهاز  املوجودة  امللفات  نسخ 
ثم  بها  واالحتفاظ  الضحية  شبكة 
واملطالبة  امللفات  هذه  أصل  تدمري 
إعادة  مقابلة  الفدية  عىل  بالحصول 

نسخة امللفات إىل الضحية.
ومع ذلك فإن عواقب عملية القرصنة 
يتم  للضحية كما هي حيث  بالنسبة 
عىل  وإجباره  ملفاته  عىل  السطو 
إليه  إعادتها  مقابل  مايل  مبلغ  دفع 
األموال  فقط   يريدون  القراصنة  ألن 

مقابل إعادة البيانات.
سيكيورتي  هايسه  موقع  وبحسب 
موضوعات  يف  املتخصص  األملاني 
يهددون  القراصنة  فإن  التكنولوجيا 
أيضا بنرش امللفات التي حصلوا عليها 

من أجل زيادة قيمة الفدية.
لجوء  سبب  أن  الخرباء  ويرى 
هو  الجديدة  للطريقة  القراصنة 
مكلفة  البيانات  تشفري  عملية  أن 
من  الكثري  ويف  أخطاء.  عن  وتسفر 
الحاالت ينجح خرباء أمن البيانات يف 
دون  امللفات وفك تشفريها  استعادة 
يف  ثغرات  وجود  بسبب  الفدية  دفع 
عملية التشفري. كما أن تشفري كمية 
وقت  إىل  يحتاج  البيانات  من  كبرية 
طويل  للغاية والقيام بعمليات كتابة 
برصد  يسمح  مما  للشكوك  مثرية 
لها.  التصدي  وإمكانية  املحاوالت 
تقول رشكة سيدريس املتخصصة يف 
أمن البيانات إن االستغناء عن خطوة 
القرصنة  أثناء  يف  البيانات  تشفري 
خطر  ويلغي  أرسع  العملية  يجعل 
الفدية،  كامل  عىل  الحصول  عدم 
واحتمال نجاح الضحية يف فك تشفري 

امللفات دون دفع أي أموال.

ظهرت سماعة الطبيب التقليدية يف عام ١٨١٦، ولكن بعد مرور ٢٠٠ عام تقريًبا 
أصبح من املمكن وضع الهاتف الذكي عىل صدرك وتسجيل رضبات القلب، فيمكن 
ملراقبة  لألطباء  الطريق  تمهد  أن  الذكي  الهاتف  عىل  إلكرتونية  طبية  لسماعة 
 King>s College يضم  فريق  بواسطة  تطويره  تم  بعد.تطبيق  املرىض عن  قلوب 
London يسجل ليس فقط الرتم األسايس للقلب النابض ولكن األصوات املوجودة 
هو  املستقبل  يف  الرئيس  استخدامه  يكون  قد  وتغلق.  تفتح  التي  الصمامات  بني 
قلبية، مما يسبب صوًتا غري  يعاني من مشكلة  ما  إذا كان شخص  الكشف عما 
طبيعي بني دقات القلب، ويشري إىل أن شخًصا ما يعاني من مرض يف صمام القلب. 
املعروف  األذيني،  الرجفان  عن  للكشف  إضافية  معلومات  أيًضا  يوفر  أن  ويمكن 
أكثر باسم عدم انتظام رضبات القلب، ويتم التعرف عليه بشكل أفضل من خالل 
مخطط صدى القلب، والذي يمكن دمجه يف ساعة ذكية، ولكن التطبيق يمكن أن 
يوفر املزيد من املعلومات يف املستقبل. ُيظهر بحث جديد حول تطبيق Echoes، من 
املقرر تقديمه يف حدث New Scientist Live يف لندن يف نهاية هذا األسبوع، أن أكثر 
من ٨٠٪ من األشخاص قادرون عىل إنشاء تسجيل عايل الجودة لقلبهم بدقة عن 
طريق وضع هواتفهم عىل صدورهم. أظهر تحليل لـ ١١٤٨ مستخدًما أن بإمكان 
األشخاص اكتشاف نبضات قلبهم بغض النظر عن جنسهم أو وزنهم، عىل الرغم 
قليالً  أطول  وقًتا  استغرقوا  عاًما   ٦٠ عن  أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص  أن  من 
للتعود عىل التكنولوجيا. ويستخدم التطبيق أيًضا من جانب األشخاص لالحتفاظ 

بتذكارات أحبائهم املحترضين، من خالل تسجيل نبضات قلبهم، حيث يحمل 
أربع  من  واحدة  يف  صدورهم  مقابل  هواتفهم  ببساطة  املستخدمون 

مناطق موىص بها، ثم تسجيل رقم قيايس، ثم حفظ ملف الصوت.

سيتمكن الكثري من األشخاص قريًبا من فعل ما لم يكن من املمكن 
تصوره يف السابق، حيث بدأت تويرت يف طرح ميزة تحرير التغريدات 

الجديدة ملشرتكي تويرت بلو يف الواليات املتحدة، ويأتي التوسع بعد 
األسبو  هذا  من  سابق  وقت  يف  وأسرتاليا  ونيوزيلندا  كندا  يف  إطالقه 

«تويرت  ملشرتكي  التغريدات  تحرير  ميزة  تطرح  تويرت 
مدتها  نافذة  املستخدمني  امليزة  هذه  تمنح  بلو» 

تغريداتهم.  عىل  تغيريات  إلجراء  دقيقة   ٣٠
لذلك   ، اإلصدار  محفوظات  أيًضا  يتوفر 
كانوا  إذا  عما  النظر  بغض   - لآلخرين  يمكن 
سجل  رؤية   -  Twitter Blue يف  مشرتكني 
بجميع التغيريات التي تم إجراؤها. يف الوقت 
خدمة  من  جزًءا  امليزة  هذه  تعد  الحايل 
دوالًرا   ٤٫٩٩ تبلغ  التي   Twitter اشرتاك 
أمريكًيا شهرًيا ، والتي توفر أيًضا الوصول 
من  وغريها   NFT تعريف  ملف  صور  إىل 
ما  الرشكة  تؤكد  لم  املتخصصة.  امليزات 
أي  التعديل سيكون متاًحا يف  زر  إذا كان 
وقت خارج تويرت بلو ، عىل الرغم من أن 
 Twitter Blue» من  كجزء  مصنفة  امليزة 
Labs» ، وقد قالت تويرت سابًقا أن بعض 

النهاية  يف  متاحة  ستكون   «Labs» ميزات 
أنه  مرة  ألول  تويرت  أعلن  أوسع.  نطاق  عىل 

كان يعمل عىل زر التعديل املطلوب منذ فرتة طويلة 
مرة أخرى يف أبريل ، بعد استطالع من إيلون ماسك، الذي 

أصبح مؤخرًا أكرب مساهم يف الرشكة. وقالت الرشكة 
إن عملها عىل زر التعديل سبقت مشاركة ماسك مع 

الصادرة  النصية  الرسائل  أن  يبدو  والذي   ، تويرت 
املثري لالهتمام  ذلك. ومن  حديًثا من ماسك تؤكد 
من  يكن  لم  أنه  أيًضا  كشفت  ماسك  رسائل  أن 
املعجبني (بعبارة ملطفة) لـ Twitter Blue ، عىل 

األقل يف شكله األصيل.
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التوايل تتاح يل مصادفًة، فرصة حضور معرض إسطنبول  الثاني عىل  للعام 
التاسع  السابعة يوم أمس األحد  الذي أختتمت دورته  العربي  للكتاب  الدويل 
أيام شهدت اقباالً جيداً من قبل الجالية  من ترشين األول ٢٠٢٢ بعد تسعة 
التي  إسطنبول  يف  والعراقية  العربية  املدارس  طلبة  ومن  تركيا،  يف  العربية 
من  واألجانب  األتراك  الطلبة  عن  فضالً  للمعرض،  منتظمة  بزيارات  قامت 
املهتمني باللغة العربية، أو الذين تتطلب دراستهم  معرفة جيدة بها. ومما 
الحظته يف جولتني قمت بهما يف أروقة املعرض املقام عىل مساحة عرشة آالف 
مرت مربع يف أرض مركز املعارض يف إسطنبول، غياب شبه تام لدور النرش 
واملكتبات العراقية، باستثناء دار إنكي للنرش والتوزيع وجناح دائرة البحوث 
والدراسات يف ديوان الوقف السني، من بني ما يزيد عن ٢٥٠ دار نرش عربية 
والثقافية  التعليمية  املؤسسات  من  العديد  مشاركات  عن  فضالً  وأجنبية، 
والجمعيات املدنية، حتى أن دار الرافدين العراقية التي شاركت بجناح كبري 
نسبياً يف الدورات السابقة، لم نجد لها مشاركة يف هذه الدورة التي تأتي بعد 
املشددة  الصحية  واالحتياطات  اإلجراءات  وتخفيف  كورونا  انحسار جائحة 
باستمرار احصائيات تؤكد  نقرأ فيه  الذي  الوقت  اتخذت ملواجهتها، يف  التي 
عىل أن الجالية العراقية هي األكرب يف تركيا بعد الجالية السورية، وهي األكرب 

أيضاً يف االستثمار ورشاء العقارات والوحدات السكنية !.
دور  يف  توفرت  العراقيني  واألدباء  الكّتاب  من  عدد  مؤلفات  فإن  ذلك  مع 
نرش عربية أو مشاركة لدور نرش تركية، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص 
الروايات واألعمال القصصية ألحمد خلف وإنعام كجه جي وبرهان شاوي، 
الدور  مؤلفاتهم  طبعت  الذين  العراقيني  والباحثني  الكّتاب  مؤلفات  وكذلك 
العربية املشاركة يف دورة هذا العام التي أقيمت تحت شعار «عالم بال حدود» 
غري أن ارتفاع أسعار الكتب التي لم تراِع انخفاض قيمة اللرية الرتكية وضع 
حدوداً بني القارئ والكتاب الذي يرغب باقتنائه، وأثر كثرياً عىل مبيعات دور 
ترصيف  بسعر  بالدوالر  األصلية  تسعرياتها  وفق  كتبها  عرضت  التي  النرش 
الدولية  اللرية الرتكية، وكان عىل الجهات املنظمة للمعرض ومنها الجمعية 
لنارشي الكتاب العربي، االنتباه إىل ذلك ووضع حل مناسب يتيح توفري الكتب 
بعروض مخفضة، خصوصاً وأن أغلب الرواد هم من الطلبة وأصحاب الدخل 
املحدود، إذا استثنينا منهم أبناء الجاليات العربية امليسورة، وأبناء الجاليات 
العربية يف أوروبا الذين يحرضون معرض إسطنبول لكونه أكرب معرض دويل 

للكتاب العربي خارج البلدان العربية منذ بدأ دورته األوىل يف العام ٢٠١٦.
مائة  من  أكثر  عىل  أحتوى  أنه  للمعرض  األول  الصحفي  البيان  يف  جاء 
وخمسون ألف عنوان، مع فعاليات ثقافية متنوعة من محارضات وندوات 
فكرية وحفالت توقيع الكتب وأمسيات شعرية وانشطة فنية متنوعة، كما 
جاء يف منشور املعرض توضيحاً ألهدافه وأهمها توفري الكتاب العربي للجالية 
العربية يف تركيا وقارئيه من األتراك، كطالب كليات اآلداب واإللهيات وأقسام 
اللغة العربية السيما مع ازدياد أعداد الكليات واألقسام يف الجامعات الرتكية 
التي تدرس موادها الدراسية باللغة العربية بنسبة مائة يف املائة أو قريباً من 
ذلك، ومئات األوقاف التعليمية ومعاهد اللغة. أما برنامج الفعاليات الثقافية 
املرافقة ملعرض الكتاب فقد ضم العديد من املحارضات منها الرواية الرتكية 
وتأثريها، ومحارضة الرواية العراقية املعارصة التي قدمها الروائي العراقي 
أحمد السعداوي، كما تحدث ممثلون عن الجالية املرصية عن تفاعل املهاجر 
العربي يف املجتمع الرتكي مع تجارب نجاح االندماج مع هذا املجتمع، فيما 
الطالب  العربية عند  اللغة  آخرون عن سبل عالج ضعف  تحدث محارضون 
العرب يف تركيا. عموماً، فإن توفري الكتاب العربي يف بلد يندر فيه مثل هكذا 
كتاب، يعد مناسبة طيبة للقراء والطلبة العرب يف تركيا ولطلبة اللغة العربية 
من األتراك واألجانب، كما أنه يتيح الفرصة للقاء الجاليات العربية وتعارفها 
يف أروقة املعرض التي شهدت فعاليات يومية تهتم باألطفال وباألعمال الفنية 
اليدوية، والخط العربي ومستلزماته من كراريس  وأقالم وأحبار، ناهيك عن 
الخدمات األخرى مثل تبادل الخربات يف مجال طباعة ونرش الكتاب، والخدمات 
التعليمية والجامعية . واألهم من ذلك كله أن معرض الكّتاب العربي، وفر يل 
شخصياً متعة اقتناء عدد من الكتب عوضتني بعض اليشء عن أجواء «جمعة 

املتنبي» التي ال يعوضها أي مكان آخر يف العالم .
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حفل  إلحياء  حسني  تامر  النجم  يستعد 
نوفمرب   ٢٤ يوم  الكويت  دولة  يف  غنائي، 
من  مميزة  باقة  خالله  ويقدم  املقبل، 
التي  حفالت  ضمن  وذلك  أغنياته  أشهر 
مختلف  يف  والطرب  الغناء  نجوم  يحييها 
من  حسني  تامر  وحقق  العربية.  الدول 
مليون   ٥٠ من  أكثر  «بحبك»  فيلم  خالل 
جنيه يف شباك التذاكر املرصى خالل فرتة 
غري  إيرادات  الفيلم  حقق  كما  عرضه، 
ولندن  وأمريكا  الخليج  دول  ىف  مسبوقة 
تجارب  أول  يشهد  «بحبك»،  وكندا.فيلم 
السينما، وهو  تامر حسني اإلخراجية يف 
تأليفه وبطولته، ويشارك يف بطولته  من 
املريغني  وحمدي  الزاهد  هنا  من:  كل 
ومدحت تيخة وهدى املفتي، أحمد عزمي، 

وتميم عبده وسمر محمد متويل، وعمرو 
الشاطر،  شهد  راشد،  وعاليا  صحصاح 
وآخرون، وتدور األحداث حول حياة رجل 
حياته  يف  ويتخبط  حب،  قصتي  يخوض 
صدق  مدى  اختالف  وُيظهر  فتاتني،  بني 
التعبري عن الحب بني الرجل واملرأة. وقدم 
تامر حسني العام املاىض فيلم «مش أنا» 
وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر 
يف  وشارك  وفيق،  سارة  وإخراج  حسني، 
الكدواني،  وماجد  شيحة،  حال  بطولته 
عبد  وحجاج  وشريين،  بدر،  وسوسن 
العظيم، واسما سليمان محمد الجوهري 
بجانب عدد من ضيوف الرشف، منهم إياد 
والسعودي  الرحمن،  عبد  محمد  نصار، 

فايز املالكي وعصام السقا.

تصدرت الفنانة اللبنانية نانيس عجرم محركات 

أغنيتها  طرحت  بعدما  غوغل  يف  البحث 

الجديدة عىل شانك.

وتخطت األغنية الـ ١٫٣ مليون مشاهدة 

بعد إطالق األغنية بـ٢٠ ساعة فقط.

املتابعني،  إعجاب  عىل  األغنية  وحظيت 

واستطاعت نانيس أن تحقق رقماً قياسياً 

الرابعة عرشة يف مؤرشات  واحتلت املرتبة 

البحث عىل اليوتيوب.

بالل  الحان  نور،  شادي  كلمات  من  األغنية 

وميكس  يعقوب  هاني  توزيع  رسور، 

والفيديو كليب من  بربر،  إييل  وماسرت: 

إخراج اللبنانية ليىل كنعان.

سّفاح  «حّبك  األغنية:  كلمات  وتقول 

مانغا  حّبك  سالح  وماسكيل  مجرم 

وتّفاح حّبك مانغا وتّفاح قلبي ماكنش 

ملّا  لكن  مفتاح  ومالهاش  خزنة  متاح 

لقاك إرتاح لكن ملّا لقاك إرتاح».
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أحيت  أسطورية،  ليلة  يف 
عبد  شريين  النجمة 
غنائيا  حفال  الوهاب 
كامل  ضخما 
العدد، عىل مرسح 
جامعة  أوبرا 
للعلوم  مرص 
 ، جيا لو لتكنو ا و
النجمة  تألقت  حيث 
بإطاللة  الحفل  يف 
املرسح  وأشعلت  جذابة، 
عالمات  شكلت  التي  أغنياتها  بأفضل 
فارقة يف مشوارها الفني، وسط حضور كوكبة من أملع نجوم 
الشكر  توجيه  عىل  الوهاب  عبد  شريين  املجتمعوحرصت 
للغناء  دعوتها  عىل  والتكنولوجيا،  للعلوم  مرص  لجامعة 
والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس 
األمناء، قائلة : «أنا بشكر جامعة مرص إنها رجعتني للغناء 
تاني قدام الجمهور اليل بحبه»، كما وجهت الشكر لالعالمي 
مبهر  بشكل  الحفل  لخروج  مجهوده  عىل  فودة  محمد 
ومرشف، وشكرت كل الحضور من مرص والجاليات 
الحفل. حضور  عىل  حرصوا  الذين  العربية 
الوهاب  عبد  شريين  النجمة  واحتفلت 
مرص  جامعة  أوبرا  مرسح  خشبة  عىل 
ميالدها،  بعيد  والتكنولوجيا  للعلوم 
عىل  معها  الحضور  تفاعل  وسط 
متواصلة،  ساعتني  من  أكثر  مدار 
مطالب  النجمة  لبت  حيث 
بغناء  طالبها  والذي  الجمهور 
وحرصت  أغنياتها،  من  كبري  عدد 
أكثر  الحضور  تحية  عىل  الفنانة 
الطفل  الحفل  يف  وشارك  مرة،  من 
محمد أسامة حيث قام بالغناء مع 
«وانت   : أغنية  غناء  الطرب  سلطانة 
حاسب»،  سيناء  يف  مايش 
النجمة  منه  طلبت  ثم 
الشهرية  أغنيته  غناء 

«الغزالة رايقة».

كشفت الفنانة السورية أمل عرفة 
تطال  استغالل  عملية  عن 

اسمها منذ مدة طويلة.
عرب  عرفة  أمل  وكتبت 

مواقع  عىل  صفحتها 
االجتماعي:  التواصل 
االحتياالت  «ظاهرة 
تتم  التي  املادية 

أسماء  استغالل  عرب 
املشاهري تطال اسمي منذ 

فرتة يرجى االنتباه لقد طالت 
احتال  من  اىل  سبق  فيما  الكثريين 

أمام  ستكون  معجبيني  احد  واستغل  باسمي 
مساءلٍة قانونية قي القريب العاجل».

رقم  بطلب  بها  معجب  أردني  شاب  قام  عرفة  أمل  منشور  ووفق 
الشخيص من أحد الصحفيني، إال أن األخري اعتذر عن ذلك، وبعد فرتة 
عاد املعجب إىل الصحفي مكسور الخاطر وقال له إنه تعرض لعملية 
من  طلب  حيث  بالفنانة  معرفته  أدعى  آخر  شاب  قبل  من  نصب 
مادياً من أجل جعله يتحدث مع أمل عرفة، وبالفعل  املعجب مبلغاً 
أنه وقع ضحية عملية  بعدها  ليكتشف  األموال  بإرسال  الشاب  قام 

احتيال.
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