
بغداد/ الزوراء:
اشـاد محافـظ كركـوك، راكان سـعيد 
الصحفيـني  نقيـب  بـدور  الجبـوري، 
العراقيني  رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 
مؤيد الالمي، يف االرتقاء بالعمل الصحفي 
يف العراق.وبـارك محافـظ كركـوك ملؤيد 
الالمي، باتصال هاتفي، قيادته الناجحة 
العراقيـني واتحـاد  لنقابـة الصحفيـني 
الصحفيـني العـرب، مؤكـدا دعـم إدارة 

كركوك للصحفيني يف املحافظة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتـل العراق املرتبة الخامسـة بني الدول 
األكثر إنتاجاً للنفط عىل مسـتوى العالم، 
.وقـال موقـع  امريكـي  حسـب موقـع 
World Review األمريكـي يف تقريـر له : 
ان ”العراق جاء باملرتبة الخامسـة كأكرب 
منتج للنفط عامليا وبمعدل 4.260 ماليني 
برميل يوميا بعد كل من: الواليات املتحدة 
التي جـاءت اوال بمعـدل 11.567 مليون 
برميل يوميا، وجاءت روسيا ثانيا بمعدل 
10.503 ماليـني برميـل يوميـا، ومن ثم 
جـاءت السـعودية ثالثا بمعـدل 10.225 

ماليـني برميل يوميا، وجـاءت كندا رابعا 
بمعـدل 4.665 ماليـني برميـل يوميـا“.

وتابعت ان ”الصني جاءت سادسا بمعدل 
3.969 ماليـني برميـل يوميـا، ومـن ثم 
جاءت االمارات سـابعا وبمعـدل 2.954 
مليـون برميـل يوميـا، ومـن ثـم جاءت 
الربازيـل ثامنـا وبمعـدل 2.852 مليـون 
برميـل يوميـا، وجـاءت الكويت تاسـعا 
وبمعـدل 2.610 مليـون برميـل يوميـا، 
وباملرتبـة العارشة جاءت ايـران وبمعدل 

2.546 مليون برميل يوميا“.

إندونيسيا / متابعة الزوراء:
هيمنـت تداعيات الحـرب يف أوكرانيا عىل 
أعمـال قمة مجموعـة العرشين املنعقدة 
يف بايل، مشـددة عىل وجوب تفادي اندالع 
حرب عاملية باردة أخرى.وافتتح الرئيس 
اإلندونييس، جوكو ويدودو، قمة مجموعة 
العرشين يف بـايل، امس الثالثاء، حيث من 

املتوقـع أن يضغـط قـادة دول املجموعة 
عىل روسـيا العضـو فيها بشـأن غزوها 
أوكرانيا.وقال ويدودو، قبل الجلسة األوىل: 
”إنه رشف إلندونيسـيا أن تستضيف قمة 
مجموعـة العرشين، وأنا أدرك أننا نحتاج 
إىل جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس 
معا يف هذه القاعة“.ومع افتتاحه القمة، 

حض ويدودو الدول األعضاء يف مجموعة 
العرشيـن عىل ”إنهاء الحرب“، يف إشـارة 
واضحـة إىل الغـزو الـرويس ألوكرانيا، إذ 
قال: ”كونكم مسـؤولني هنـا يعني أيضاً 
أنـه يجـب علينـا إنهـاء الحـرب. إذا لـم 
تنته الحرب، فسـيكون مـن الصعب عىل 
العالم املـيض قدماً“.وظهر خالف يف قمة 

مجموعة العرشين عندمـا أيدت الواليات 
املتحـدة وحلفاؤهـا إصـدار قـرار إلدانة 
الغـزو الرويس ألوكرانيـا، وهو ما وصفه 
وزير الخارجية الرويس سـريغي الفروف 
بأنه تسـييس ال مربر له.والقمة املنعقدة 
يف جزيرة بايل بإندونيسيا هي أول اجتماع 
لزعماء مجموعة العرشين منذ أن أرسلت 

روسـيا قواتهـا إىل أوكرانيـا يف فربايـر/ 
شباط.

وجاء يف مسـودة إعالن من 16 صفحة أن 
”معظـم األعضاء أدانوا بشـدة الحرب يف 
أوكرانيا وشـددوا عىل أنها تسبب معاناة 
إنسـانية كبـرية وتفاقم هشاشـة وضع 
املسـودة،  يف  العاملي“.وجـاء  االقتصـاد 

التـي قـال دبلوماسـيون إن الزعمـاء لم 
يعتمدوها بعـد ”كانت هنـاك آراء أخرى 
وتقييمـات مختلفة للوضع والعقوبات“.
واستنكر وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفـروف، الذي يرتأس وفـد بالده يف غياب 
الرئيـس فالديمـري بوتني، محاولـة إدانة 
روسيا ووصفها بأنها تسييس من جانب 

دول غربيـة حاولـت إدراجهـا يف جـدول 
األعمـال دون جدوى.وقـال الفـروف إن 
روسـيا قدمـت وجهـة نظـر بديلـة وإن 

املسودة ستكتمل اليوم األربعاء.
كمـا تضمنت املسـودة الدعـوة إىل تمديد 
اتفاق الحبوب الذي أبرم مع روسـيا قبل 

أشهر، والذي تنقيض مهلته السبت.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أصـدر مجلس الـوزراء ٩ توصيات اىل 
مجلـس منهـا سـحب قوانـني خدمة 
العلم ومعالجات التجاوزات السـكنية 
والخدمة املدنية ، وفيما خول محافظة 
بغـداد صالحية تأمني مبلغ ٦ مليارات 
دينار لتأهيل املستشـفيات، وافق عىل 
اقرتاض اتحاد الكـرة ٣٣ مليون دوالر 

من املـرصف العراقي للتجـارة لتأمني 
متطلبات خليجـي ٢٥ بالبرصة.وذكر 
املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: أن «رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني، ترأس 
الجلسـة االعتياديـة الرابعـة ملجلـس 
الـوزراء، وشـهدت مناقشـة مجمـل 
االوضـاع العامة يف البـالد، والتداول يف 

عدد من امللفات االساسـية ذات الصلة 
بحياة املواطنني. كمـا جرى البحث يف 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال 
وإصدار القرارات بشأنها. وتابع: ففي 
إطـار الدعـم الحكومـي السـتضافة 
العراق بطولة خليجي ٢٥ يف محافظة 
البرصة مطلع العام املقبل، أقر مجلس 

الوزراء اآلتي:

- اقرتاض االتحاد العراقي لكرة القدم 
 ،(TBI)للتجارة العراقـي  من املرصف 
مبلـغ ٣٣ مليـون دوالر، ويتم تضمني 
املوازنـة  قانـون  مـرشوع  يف  املبلـغ 
العامة االتحادية للسنة املالية/٢٠٢٣، 
لسـد متطلبـات بطولـة كأس الخليج 
العربـي (٢٥)، ولالتحـاد املذكـور أن 
يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسـبة.

ويف مجـال الجهـود الحكومية الرامية 
اىل التدقيـق املايل لالمانـات الرضيبية 
والكمركية، بعد كشـف جريمة رسقة 
مبالغ التأمينات الرضيبية التي حدثت 
قبـل اكثـر مـن شـهر، وافـق مجلس 
الـوزراء عـىل تخويـل مكتـب رئيـس 
التعاقـد  صالحيـة  الـوزراء  مجلـس 
مـع إحدى الـرشكات الدوليـة الكربى 

تدقيـق  ألغـراض  املـايل،  التدقيـق  يف 
والكمركيـة  الرضيبيـة  الضمانـات 
اسـتثناًء مـن املـادة ٣ مـن تعلميات 
تنفيذ العقـود الحكومية. وتويل وزارة 
التخطيط إدراج املرشوع بشكل مكّون 
عـىل أحـد املشـاريع ضمـن املوازنـة 

االستثمارية للعام/٢٠٢٢.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـَف الحزب الديمقراطي الكردسـتاني 
عـن اهـم امللفـات التـي سـيبحثها وفد 
االقليـم مـع الحكومـة االتحاديـة خالل 
زيارتـه املرتقبـة اىل بغـداد، فيمـا شـدد 

عـىل رضورة حـل املشـكالت العالقة بني 
الطرفـني يف املرحلة املقبلـة. وقال النائب 
عـن الديمقراطـي الكردسـتاني، رشيف 
ان  لـ»الـزوراء»:  حديـث  يف  سـليمان، 
«امللفات التي سـتبحث هي ملفات متفق 

عليها حسب الربنامج السيايس والربنامج 
االقليـم  موازنـة  وتتضمـن  الحكومـي، 
ومستحقات البيشمركة وموضوع النفط 
والغـاز واملـادة ١٤٠ واتفاقيـة سـنجار 
للنازحني وورقة التوازن اإلداري، والعديد 

من امللفات االخرى العالقة التي ال تزال بال 
حلول لها». واضـاف «يف املرحلة القادمة 
يجب ان ال نبقى هكذا مختلفني ومتفقني، 
بمعنى اننا متفقون عىل تطبيق الدستور 
وعـىل ادارة الدولـة بشـكل صحيح وعىل 

مبدأ الرشاكـة والتـوازن والتوافق، ولكن 
يف الوقت نفسه ما بني الحني واالخر تطرأ 
بعض االمور عىل واقع العملية السياسية 

وتظهر الكثري من املشاكل بيننا».
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الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
قتـل ثالثة إرسائيليني طعنا يف هجوم بالضفة 
الغربية امس الثالثاء، نفذه فلسـطيني حاول 
الفـرار عىل متن سـيارة قبـل أن تطلق قوات 
األمن اإلرسائيلية النار عليه وترديه قتيال. وفق 
ما أفاد مسؤولون فلسطينيون وإرسائيليون.
وأعلنت الخدمات الطبيـة اإلرسائيلية يف بيان 
رسـمي مقتل ثالثة أشخاص، وقالت إن ستة 
آخريـن يتلقـون العالج.مـن جهتهـا، أكدت 
وزارة الصحة الفلسـطينية مقتل فلسـطيني 
يبلـغ مـن العمـر 18 عاما.نفذ الهجـوم قبل 
سـاعات عىل أداء أعضاء الكنيست اإلرسائييل 
اليمـني الدسـتورية فيما يعمـل زعيم اليمني 
حكومـة  تشـكيل  عـىل  نتانياهـو  بنيامـني 

جديدة بالتحالف مع أحزاب يمينية متطرفة.
واألسبوع املايض، قتل مسلح فلسطيني يبلغ 
مـن العمر 15 عاما يف تبـادل إلطالق النار مع 
جنـود إرسائيليـني بمدينة نابلـس يف الضفة 
الغربية املحتلة، ولقي فلسطيني حتفه متأثرا 
بجـروح أصيـب بهـا يف واقعة أخـرى بعدما 
أطلقت القوات اإلرسائيلية النار عليه بالقرب 
من جنني.وحسب بيان للجيش اإلرسائييل فإن 
املشـتبه به طعن مدنيني عنـد مدخل مجمع 
أرئيل الصناعي القريب من مسـتوطنة أرئيل 
يف الضفـة الغربية.وأضـاف الجيـش أنه قام 
الحقا بطعـن آخرين يف محطة وقـود قريبة، 
قبل أن يفر يف سيارة صدم بها سيارات أخرى 

عىل طريق رسيع مجاور.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمم املتحـدة تخطي عدد سـكان العالم عتبة 
الــ8 مليـارات نسـمة، فيما أفـادت تقديرات شـعبة 
السـكان التابعة لألمم املتحدة بأن عدد سـكان العالم 
تخطى امس الثالثاء عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب 
توقعات الهيئة سـيصل التعـداد إىل 9 مليارات بحلول 
عـام 2037.وقـال األمني العام لألمم املتحـدة يف بيان: 
أن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعترب ”فرصة لالحتفال 
بالتنـوع والتطـّور مـع مراعاة املسـؤولية املشـرتكة 
للبرشية تجـاه الكوكب“.وترجع األمـم املتحدة النمو 
السكاني إىل تطور البرشية، إذ أن الناس باتوا يعمرون 
أكثر بفضل تحسـن خدمات الصحـة العامة والتغذية 
والنظافة الشخصية واألدوية.كما أن األمر يأتي ثمرة 
الرتفاع معـدالت الخصوبة، خصوصـا يف بلدان العالم 

األكثـر فقـرا، لكن يخىش البعض مـن أن يتجاوز عدد 
8 مليـارات نسـمة إمكانيـات الكوكب، يشـري معظم 
الخـرباء إىل أن املشـكلة األكـرب تكمـن يف االسـتهالك 
املفرط للموارد من قبل األشـخاص األكثر ثراء.ووفقا 
لبيانات املوقـع املتخصـص WorldoMeters، تتصدر 
الصـني دول العالم حسـب تعداد السـكان، وبلغ تعدد 
سـكانها 1.439 مليـار نسـمة، تليها الهنـد (1.380 
مليار نسـمة)، ومن ثم الواليات املتحـدة (قرابة 331 
مليون نسـمة)، وفيما ييل جـدول يظهر أكرب 10 دول 

بعدد السكان يف العالم:
عربيا، جاءت مرص يف املرتبة األوىل (102,334 مليون)، 
ومن ثم الجزائر (43,851 مليون)، وبعدها السـودان 
(43,484 مليون)، العـراق (40,222 مليون)، املغرب 

(36,910 مليون).
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الزوراء/ حسني فالح:
الديمقراطـي  الحـزب  كشـف 
الكردسـتاني عـن سـبب الخالف مع 
االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني حول 
حقيبتـي البيئة واإلعمار واالسـكان، 
وفيما اكد ان بابـه مفتوح للتفاوض 
مـن اجـل حسـمهما، اشـار تحالف 
الفتح اىل ان اللجان النيابية تتابع مع 
الحزبني الكرديني حسـم مرشحيهما 

للوزارتني.
وقال القيـادي يف الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، ريبني سـالم، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان سـبب عـدم حسـم 
حقيبتـي البيئـة واالسـكان واالعمار 
حتـى اآلن يتحملـه االتحـاد الوطني 
االتحـاد  أن  اىل:  الكردسـتاني. الفتـا 
الوطنـي حصل عـىل منصـب رئيس 
الجمهورية ويعد مطلبا كبريا من بني 
الرئيسـة.وأضاف:  الثالث  الرئاسـات 
انه حسـب النتائـج االنتخابية تكون 
3 حقائـب وزاريـة مقابـل منصـب 
االتحـاد  الجمهوريـة، لكـن  رئاسـة 
الوطني يذهب باتجاه توزيع املناصب 
االسـتحقاقات  حـني  يف  مناصفـة، 
االنتخابيـة تؤكـد أن مقاعـد االتحاد 
الوطني يف االنتخابات االخرية ال تتجاوز 
نصـف مقاعـد الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني فليـس مـن العـدل ان 
مناصفـة. املناصـب  عـىل  يحصلـوا 

وتابع: ان الحـزب الديمقراطي حزب 

كبـري ولديـه جماهريه ومسـؤولياته 
حيـث الناخـب عندما صـوت للحزب 
يريد منه تمثيلـه ويقدم له ما يريده. 
الفتـا اىل: ان االتحـاد الوطني يريدون 
أن تكون هنـاك وزارتان للديمقراطي 
ولهم وزارتان يف هذه الحكومة.وشدد 

عىل رضورة ان يذهب االتحاد الوطني 
اىل حديث املنطق لحسم هذا املوضوع، 
مؤكدا: ان الحزب الديمقراطي ينتظر 
االتحـاد الوطني الـذي جعل املوضوع 
للتفـاوض  مفتـوح  وبابـه  معلقـا 
والتباحث لحسم الوزارتني.وتابع: انه 

حتى اآلن لم تتم تسـمية املرشـحني، 
وان اصل الخالف ليس حول املرشحني 
وانما حول اسـتحقاق الحزبني، إذ ان 
املشـكلة الحاليـة حـول وزارة البيئة 
التـي يطالب االتحـاد بها.من جانبه، 
قـال النائب عن تحالـف الفتح، رفيق 

لـ“الـزوراء“:  الصالحـي، يف حديـث 
إن اللجـان املختصـة مازالـت تتابـع 
مع الحزبني الكرديني من أجل حسـم 
شـخصيات وزارتي البيئـة واالعمار. 
مشـريا إىل: أن رئيـس الـوزراء محمد 
السوداني يعمل بالوكالة لحني اختيار 
الوزراء للمناصب.وأضاف: أن مجلس 
الـوزراء وجـه هـذه اللجنة مـن أجل 
حلحلـة االمر بـني الطرفـني واختيار 
الشـخصيات حسـب االسـتحقاقات 
الوزارية بالنسـبة للحزبني الكرديني. 
وتابـع: ان االحقية يف اخـذ الوزارتني 
ستكون حسـب النقاط التي يمتلكها 
كل طرف، ومن ثم يوافق عليها رئيس 
الوزراء بعد دراسـة عامة للشخصية 
املرشـحة للمنصب. مبينا: أن حسـم 
وزراء املنصبـني لـن يتأخـر اكثر من 
ذلـك وسيحسـم يف اقـرب وقـت.ويف 
وقت سـابق، قال النائـب عن الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني، شـريوان 
الدوبرداني، يف حديث لـ“الزوراء“: إنه 
حسب النقاط فإن حصة الديمقراطي 
الكردستاني ثالث وزارات، بينما حصة 
االتحـاد الوطني الكردسـتاني وزارة 
العدل.وكان مجلس النـواب قد منح، 
يف وقت سـابق، الثقة لحكومة محمد 
شياع السوداني ما عدا وزارتي البيئة 
واالسـكان واالعمار لعدم حسـمهما 
من قبل الحزبني الديمقراطي واالتحاد 

الوطني الكردستانيني.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
كشف ديوان الرقابة املالية االتحادي، عن تالعب 
وقال  ميسان.  نفط  رشكة  مرصوفات  يف  كبري 
الديوان يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه» كشف عن 
مليارات   ٣,٥ بحدود  بمبلغ  كبري  تالعب  وجود 
دينار يف مرصوفات رشكة نفط ميسان ويحيل 
تقريره اىل الجهات القضائية».ويف وقت سابق، 
قسم  مدير  إقدام  عن   ، النزاهة  هيئة  كشفت 
يف  الدفعيات  شعبة  ومسؤول  األفراد  حسابات 
رشكة نفط ميسان السابق، عىل اختالس مبلٍغ 

يناهز مليار ديناٍر.

@¿@7j◊@k«˝m@Â«@—ìÿ€a
ÊbèÓfl@¡–„@Ú◊ãí@pbœÎãófl

@kÓ‘„@äÎái@áÓìÌ@⁄Ï◊ã◊@≈œb´
@Ô–zó€a@›‡»€bi@ıb‘mä¸a@¿@µÓ–zó€a

%b»€a@¿@¡–‰‹€@wn‰fl@5◊c@êflbÇ@÷aã»€a

@Â»†@ÚÓ‹‡«@ãqg@µÓ‹Óˆaãég@Úq˝q@›n‘fl
ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@?Ó�è‹œ@bÁâ–„

@Újmãæa@¿@÷aã»€a@NN\Ú‡è„@paäbÓ‹fl@8@b‰zjñc^
@bÓæb«@36Ä€aÎ@bÓiã«@Ú»iaã€a

paıaãu�aÎ@Úib”ã€a@lbÓÀ@¡éÎ@ïãzn€a@ÒãÁb√@äbìn„a@Â«@b‘Ó‘•@ãì‰m@CıaäÎç€aD

bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿@ÜÏ»è€a@È‘Ó‘í@‚çËÌ@paáÓè€a@Òãˆb†@kÉn‰fl6@ô
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 @ÚÁaç‰€a@Ú˜Ó:@bèÓˆä@ÈflbËfl@Èmãíbjfl@fi˝Ç

@ÚÌÜbÓ¢@›‡»€a@Û‹«@á◊˚Ì@ÊÏ‰y@äáÓy@Ôöb‘€a
ıbõ‘€a@Ú‹ƒfl@o•Î@ÊÏ„b‘€a@’œÎ@ÚÓ‰ËflÎ

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس الثالثاء، مبارشة 
ه رئيساً لها، فيما  القايض حيدر حنون مهامَّ
أكد حنون عىل العمل بحياديٍة ومهنيٍَّة وفق 
القانون وتحت مظلة القضاء.وقالت الهيئة 
يف بيـان تلقته «الزوراء»: ان «القايض حيدر 
ه رئيسـًا لهيئـة النزاهة  حنون بارش مهامَّ
االتحاديَّة خلفاً للقايض (عالء السـاعدي)، 
بعـد تقديم األخري طلب اإلعفاء عن املنصب 
لرئيـس مجلس الوزراء».واكد حنون، خالل 
اللقـاء الـذي حرضه نائـب رئيـس الهيئة 
واملديرون العامون فيها، ورئيسـها السابق 
القايض (عالء جواد الساعدي)، عزمه «عىل 

تصعيـد وتـرية ُمكافحة الفسـاد وُمالحقة 
كبـار ُمرتكبيـه»، الفتـاً إىل أنَّ «االضطـالع 
ة الجسـيمة والنجـاح بها ُيمثُِّل  بهذه املهمَّ
مسـؤوليَّـًة وطنيًَّة ورشعيَّـًة كبريًة، ووفاًء 
للتضحيـات التي بذلها أبناء العراق الغيارى 
بُمختلـف انتماءاتهـم ملُواجهـة التنظيمات 
اإلرهابيَّـة».وشـدد عىل «رضورة ان يلمس 
املُواطن جهـود الهيئة يف ُمكافحة الفسـاد 
مـن خـالل تقليـص مسـالكه وُمحاسـبة 
مرتكبيـه مـن جهـٍة، وتقديـم الخدمـات 
الفضىل للمواطنني وإعادة األموال املُختلسة 
واملُهرَّبة إىل خزينة الدولة من جهٍة أخرى».

Ôflbn©a@ÊbÓj€a@fiÏy@‚bè‘„aÎ@ÚÓ„aã◊Î˛a@ÚÓéÎã€a@lã®a@ÂÌám@ÂÌãì»€a@Ú«Ï‡™
ÒÜäbi@ÚÓæb«@lãy@ ¸á„a@Üb–m@lÏuÎ@Û‹«@pÜáí

بغداد/ الزوراء: 
أوعز وزير النفط، حيان عبد الغني، امس الثالثاء، بإصدار أوامر تعيني خريجي معاهد 
إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  (٢٠١٩-٢٠٢٠).وقالت  لعامي  النفطي  التدريب 
التدريب  (١٤٤٣) من خريجي معاهد  بتعيني  الوزاري  األمر  اصدرت  االدارية  «الدائرة 
البيان  النفطية».  واضاف  النفطي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتوزيعهم بني التشكيالت 
أن» ذلك جاء بعد توجيه نائب رئيس الوزراء وزير النفط، حيان عبد الغني، باالرساع 
ان»  مبينا  املالية»،  وزارة  مع  وبالتنسيق  مجلس  قرار  بعد  الوزارية  االوامر  اصدار  يف 
النفطية وبحسب  االمر الوزاري تضمن تعيني وتوزيع (١٤٤٣) خريجاً بني الرشكات 
الحاجة والتخصص». وأكد الوزير، وفقا للبيان، عىل اهمية الدور الذي تشغله (الكوادر 

الوسطية) يف العملية االنتاجية، ويف عملية تطوير الصناعة النفطية الوطنية.

@µÓ»m@ãflaÎc@äaáñhi@ç«ÏÌ@¡–‰€a@ãÌåÎ
Ô�–‰€a@kÌäán€a@áÁb»fl@Ô∞ãÇ
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pbÓ–ìnèæa@›ÓÁdn€@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@V@µfldm@ÚÓy˝ñ@ÜaáÃi@Úƒœb´@fiÏÇ

åbÃ€aÎ@¡–‰€a@ÊÏ„b”@äaã”�@bËÓ‹«@’–næa@Òáæa@Úì”b‰fl@bË‰Ói@Âfl

@kzé@bË‰fl@laÏ‰€a@ê‹™@∂g@pbÓñÏm@Y@äáóÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
ÚÓ‰ÿè€a@paåÎbvn€a@pbßb»flÎ@·‹»€a@ÚfláÇ@Ô„Ï„b”
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ÚÌãÌåÏ€a@’Ìãy@…”Ïfl@¿@ÂÌÜÏ‘–æa@Â«@szj€a@pbÓ‹‡«@ÔË‰m@Ô„áæa@ bœá€a

@‚á»i@ÈuÏm@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
ãÇ�@Êbÿfl@Âfl@laãÿè€a@›‘‰i@Åb‡è€a

@�ÚÌÜbÓ¢@›‡»€a@Û‹«@á◊˚Ì@ÊÏ‰y@äáÓy@Ôöb‘€a
ıbõ‘€a@Ú‹ƒfl@o•Î@ÊÏ„b‘€a@’œÎ@ÚÓ‰ËflÎ

@ıbÃ€g@ÒäÎãõi@k€b�Ì@Î¸á‰æa
fib‘‰€a@—mb:a@Âzí@pb”b�i@ÚjÌãö

@ÚÁaç‰€a@Ú˜Ó:@bèÓˆä@ÈflbËfl@Èmãíbjfl@fi˝Ç

ÚöÎã–æa@ÚjÌãõ€a@…œã€@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bfl˛@bj‹†@oËuÎ@p¸bóm¸a

@ÊÏÿÌ@Êc@ÚÓ‡Ác@Û‹«@ÜáìÌ@Ôuã«˛a
lbÁä�a@áö@bÿéb‡nfl@Ô€Îá€a@…‡n1a

بغداد/ مصطفى العتابي:
أصدر مجلس الوزراء 9 توصيات اىل 
خدمة  قوانني  سحب  منها  مجلس 
العلم ومعالجات التجاوزات السكنية 
والخدمة املدنية، وفيما خول محافظة 
بغداد صالحية تأمني مبلغ 6 مليارات 
دينار لتأهيل املستشفيات، وافق عىل 
اقرتاض اتحاد الكرة 33 مليون دوالر 
من املرصف العراقي للتجارة لتامني 

متطلبات خليجي 25 بالبرصة.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  أن 
الجلسة  ترأس  السوداني،  شياع 
الوزراء،  ملجلس  الرابعة  االعتيادية 
االوضاع  مجمل  مناقشة  وشهدت 
عدد  يف  والتداول  البالد،  يف  العامة 
الصلة  ذات  االساسية  امللفات  من 
البحث  جرى  كما  املواطنني.  بحياة 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات  يف 

األعمال وإصدار القرارات بشأنها. 
الحكومي  الدعم  إطار  ففي  وتابع، 
خليجي  بطولة  العراق  الستضافة 
25 يف محافظة البرصة مطلع العام 

املقبل، أقر مجلس الوزراء اآلتي:
لكرة  العراقي  االتحاد  اقرتاض   -
للتجارة  العراقي  املرصف  من  القدم 
(TBI)، مبلغ 33 مليون دوالر، ويتم 
قانون  مرشوع  يف  املبلغ  تضمني 
للسنة  االتحادية  العامة  املوازنة 
املالية/2023، لسد متطلبات بطولة 
كأس الخليج العربي (25)، ولالتحاد 
التي  بالطريقة  يتعاقد  أن  املذكور 
الجهود  مجال  ويف  مناسبة..  يراها 
املايل  التدقيق  اىل  الرامية  الحكومية 
والكمركية،  الرضيبية  لالمانات 
مبالغ  رسقة  جريمة  كشف  بعد 
التأمينات الرضيبية التي حدثت قبل 
اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء 
مجلس  رئيس  مكتب  تخويل  عىل 
إحدى  مع  التعاقد  صالحية  الوزراء 
التدقيق  يف  الكربى  الدولية  الرشكات 
الضمانات  تدقيق  ألغراض  املايل، 
من  استثناًء  والكمركية  الرضيبية 
العقود  تنفيذ  تعلميات  من   3 املادة 
التخطيط  وزارة  وتويل  الحكومية. 
إدراج املرشوع بشكل مكّون عىل أحد 
املشاريع ضمن املوازنة االستثمارية 

للعام/2022.
ويف  الصحي،  امللف  يف  البيان،  واشار 
ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
فورية  حلول  بإيجاد  الصحة  لوزارة 

للمشاكل التي تعاني منها مستشفى 
سيادته  شخصها  التي  الكاظمية، 
للمستشفى،  املفاجئة  الزيارة  عقب 
وزارة  به  وجه  ما  اىل  وباالضافة 
الصحة  لوزارة  بتمويل رسيع  املالية 
التي تعاني منها بقية  لحل املشاكل 
الوزراء  مجلس  وافق  املستشفيات، 

عىل اآلتي:
صالحية  بغداد  محافظة  تخويل   -
لكل  دينار،  مليارات   3 مبلغ  تأمني 
من دائرة صحة بغداد، و 3 مليارات 
لدائرة صحة الرصافة، لسد متطلبات 
تحددها  التي  املستشفيات  تأهيل 
الصحة من اصل تخصيصات  وزارة 
من  الحدودية  املنافذ  أو  البرتودوالر، 
الدعم  قانون  من  الخاصة  الربامج 
لسنة2022)،   2) رقم  الطارئ 
من   (3) الفقرة  من  واستثناًء 
الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
تحديد  مع   ،(2014 لسنة   2) رقم 
سقف زمني للتمويل ال يتعدى عرشة 

أيام عمل.
مناقشة  الوزراء  مجلس  وواصل 
عىل  املدرجة  األخرى  املوضوعات 
بصددها  واصدر  األعمال،  جدول 

القرارات اآلتية:
النواب  مجلس  اىل  التوصية  اوالً/ 

بحسب اآلتي:
1 - سحب مرشوع قانون معالجات 
التجاوزات السكنية الصادر بموجب 
لسنة   288 الوزراء  مجلس  قرار 

.2017

مجلس  قانون  مرشوع  سحب   -  2
االعمار الصادر بموجب قرار مجلس 

الوزراء 377 لسنة 2019.
3 - سحب قائمة السفراء.

مجلس  رئيس  السيد  تخويل   -  4
مشاريع  سحب  صالحية  الوزراء 

القوانني من مجلس النواب.
تعديل  قانون  مرشوع  سحب   -  5
لسنة   21 رقم  الرشكات  قانون 

.1997
األول  التعديل  قانون  سحب   -  6
الوطنية  النفط  رشكة  لقانون 

العراقية رقم 4 لسنة 2018.
7 - سحب قانون خدمة العلم.

التعديل  قانون  مرشوع  سحب   -  8
الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 

لسنة 2002.
الخدمة  قانون  مرشوع  سحب   -  9

املدنية االتحادي.
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  ثانياً/ 
الرشكات  لقانون  األول  التعديل 
 ،(52) رقم  الخاصة  األمنية 
مجلس  دققه  الذي  لسنة2017، 
النّواب،  مجلس  عىل  وأحاله  الدولة، 
استناداً اىل أحكام املادتني (61/البند 
أوالً، و80/البند ثانياً) من الدستور، 
الدائرة  مع األخذ بعني االهتمام رأي 
ملجلس  العامة  األمانة  يف  القانونية 
الوزراء املثبت بموجب مذكراتها ذات 
العدد (م د/ق/2/2/12/477 ل ق) 
 ،2020 األول  كانون   28 يف  املؤرخة 
مجلس  أعضاء  بعض  ومالحظات 

التي  االجتماع  جلسة  خالل  الوزراء 
القانونية  الدائرة  السيد رئيس  ثبتها 

يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.
ثالثاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

استحداث  التخطيط  وزارة  توّيل   -  1
الخرض  ماء  ملرشوع  مكّون 
والدراجي لهذه السنة ضمن  املوازنة 
االستثمارية لوزارة االعمار واإلسكان 

والبلديات واألشغال العامة.
اتفاقية  املالية  وزارة  توقيع   -  2
االملاني  التنمية  بنك  بني  التمويل 
بالرسعة  العراقية  والحكومة 
املمكنة، وتأمني الجهات ذات العالقة 
العراقية  الحكومة  مساهمة  مبلغ 
آنفاً  للمرشوع املذكور يف الفقرة(1) 
بما يعادل (15000000) يورو، فقط 

خمسة عرش مليون يورو.
النظام  إصدار  عىل  املوافقة  رابعاً/ 
2022)، نظام التعديل االول  ( لسنة 
 5) اإلرهابيني  أموال  تجميد  لنظام 
أحكام  اىل  استناداً   ،(2016 لسنة 
من   (80) املادة  من  (ثالثاً)  البند 
قانون  من   (22) واملادة  الدستور، 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة 
مع   ،(2015 لسنة   39) اإلرهاب 
األخذ بعني االهتمام مالحظات بعض 
الوزراء خالل جلسة  أعضاء مجلس 
رئيس  السيد  ثبتها  والتي  االجتماع، 
العامة  األمانة  يف  القانونية  الدائرة 

ملجلس الوزراء.
خامساً/ املوافقة عىل ما يأتي:

استحصال  عن  والتنازل  اإلعفاء   -

للمركبات  املرورية  اللوحات  أجور 
لصالح  مستوردة  مركبة  عدد(32) 
العتبة  الشيعي/  الوقف  ديوان 
تفاصيلها  املثبتة  املقدسة  العباسية 
العتبة  املرافق ربط كتاب  الجدول  يف 
 ،(635) بالعدد  املرقم  آنفاً  املذكورة 
يف  املذكورة   ،2022 آب   14 يف  املؤرخ 
و237   ،68) الوزراء  مجلس  قراري 
احكام  اىل  استنادا   ،(2016 لسنة 
املالية  اإلدارة  املادة (46) من قانون 
 ،2019 لسنة  رقم(6)  االتحادية 
لسنة   28) الوزراء  مجلس  وقرار 

.(2020
سادساً/ املوافقة عىل تعديل الفقرة 
 345) الوزراء  مجلس  قرار  من   (1)
لجنة  توصيات  بشأن   (2021 لسنة 
وضع معايري وآليات حرص املساحات 
الزراعية املترضرة من جراء األمطار 
والفيضانات،  والسيول  الغزيرة 

ليصبح بحسب اآلتي:
السيول  أرضار  محارض  إقرار   -
(البرصة،  محافظات  يف  واألمطار 
وواسط)،  واألنبار،  ودياىل،  واملثنى، 
الزراعة  وزارة  كتاب  ربط  املبلغة 
يف  املؤرخ   (20945) بالعدد  املرقم 
18 آب 2021، عىل أن تتحمل اللجان 
آنفاً  املذكورة  املحافظات  الفرعية يف 
بمحارض  املثبتة  املعلومات  صحة 
وقوائم األرضار، وتخصص األموال يف 
ضمن مرشوع قانون املوازنة العامة 
املالية/2023،  للسنة  االتحادية 
عليها  مصادق  أصولية  بمحارض 
زراعة  مديرية  مدير  قبل  من 
القسم  ومدير  املعنية،  املحافظة 
املحافظة  يف  التدقيق  ومدير  املايل، 
الثالثي،  (االسم  املحافظ  دققه  وما 
مدققة  واملالحظات)  الرضر،  ونوع 

ومطبوعة.
الفقرة  تنفيذ  يف  الرتيث  سابعاً/ 
لجنة  توصيات  من  (خامساً) 
 ،(2020 لسنة   26) الديواني  األمر 
للمحاصيل  الدعم  بتقديم  املتعلقة 
والشلب  والشعري  (الحنطة  الزراعية 
الزراعي  للموسم  الصفراء)  والذرة 
الري  تقانات  استخدام  بشأن  الحايل 
الزراعي  الدعم  بتقديم  الحديثة 
و70%  لالسمدة،   50% بمقدار 
بحسب  للمبيدات،  و100%  للبذور، 
وجود  لعدم  الزراعة؛  وزارة  طلب 
منظومات ري بالرش كافية لتغطية 
املساحات املطلوبة لزراعة املحاصيل 

االسرتاتيجية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشَف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اهم 
امللفات التي سيبحثها وفد االقليم مع الحكومة 
االتحادية خالل زيارته املرتقبة اىل بغداد، فيما 
بني  العالقة  املشكالت  حل  رضورة  عىل  شدد 

الطرفني يف املرحلة املقبلة. 
الكردستاني،  الديمقراطي  عن  النائب  وقال 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  سليمان،  رشيف 
”امللفات التي ستبحث هي ملفات متفق عليها 
حسب الربنامج السيايس والربنامج الحكومي، 
وتتضمن موازنة االقليم ومستحقات البيشمركة 
واتفاقية   140 واملادة  والغاز  النفط  وموضوع 
اإلداري،  التوازن  وورقة  للنازحني  سنجار 
والعديد من امللفات االخرى العالقة التي ال تزال 

بال حلول لها“. 

نبقى  ال  ان  يجب  القادمة  املرحلة  ”يف  واضاف 
اننا متفقون  هكذا مختلفني ومتفقني، بمعنى 
بشكل  الدولة  ادارة  وعىل  الدستور  تطبيق  عىل 
والتوافق،  والتوازن  الرشاكة  صحيح وعىل مبدأ 
واالخر  الحني  بني  ما  نفسه  الوقت  يف  ولكن 
تطرأ بعض االمور عىل واقع العملية السياسية 

وتظهر الكثري من املشاكل بيننا“.
تشكيل  ابان  السيايس  ”التفاهم  ان  اىل  واشار 
الدولة والربنامج الحكومي وضع  ادارة  تحالف 
املوجودة  املشاكل  هذه  لحل  الطريق  خارطة 
االتحادية  الحكومة  بني  وما  االقليم  بني  ما 

الفدرالية“.
النفط  قانون  إلقرار  عهدا  ”هناك  ان  واوضح 
لكنه  الكبرية  املسائل  من  هو  كان  وان  والغاز، 
بني  ما  االتفاق  املمكن  ومن  باملستحيل،  ليس 

الدستورية  البنود  تم حسب  إذا  الجانبني حوله 
ننتظر  ”نحن  مؤكدا  االمر“،  هذا  يف  املختصة 
اقرار القانون بفارغ الصرب، ومن املتفق ان يقر 
يف فرتة من ثالثة اشهر اىل ستة اشهر من بعد 

تشكيل الحكومة“.
ولفت اىل ان ”الوفد الكردستاني تم االتفاق عىل 
تشكيله، ولكن هناك بعض االجراءات الشكلية 

التي يجب ان تتخذ قبل مجيئه اىل بغداد“.
ورأى ان ”من املهم اقرار قانون املوازنة العامة، 
وقد اتفق القائمون عىل العملية السياسية عىل 
مع  تتناسب  موازنة  االقليم  محافظات  منح 
”ليس  مضيفا  لكردستان“،  السكانية  الكثافة 
ان  ونتمنى  املوازنة،  لنسبة  محدد  رقم  هناك 
نتأمل  ونحن  لإلقليم،  ومنصفة  عادلة  تكون 
والربملان  السياسية  العملية  عىل  القائمني  من 

العراقي ذلك، وان ال يكون هناك ظلم وغبن بحق 
ابناء االقليم ”.

املناطق  من  الكثري  ايضا  ”هناك  ان  واضاف 
التابعة للمادة 140 تقوم ادارة او حكومة اقليم 
لها،  الخدمات  من  الكثري  بتقديم  كردستان 
ناهيك عن النازحني، فمن بداية النزوح اىل اآلن 
النازحني  تجاه  بيشء  االقليم  حكومة  تبخل  لم 
املليون يف كردستان،  واملهجرين واىل اآلن قرابة 
وهذا االمر يجب احرتامه وتقديره ودعم االقليم 

بهذا الشأن“.
ارض  عىل  وتطبيقه  سنجار  ”اتفاق  ان  وبنّي 
مناطقهم،  اىل  النازحني  عودة  كذلك  الواقع، 
التي  املرحلة  هذه  يف  جدا  املهمة  البنود  من 
مع  الكردستاني  الوفد  بشأنها  سيتفاوض 

الحكومة االتحادية ”.

بغداد/ الزوراء:

امس  املدني،  الدفاع  مديرية  أعلنت 

الثالثاء، انتهاء عمليات البحث عن 

املفقودين بموقع حريق الوزيرية. 

تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 

التخصصية  إن“فرقها  ”الزوراء“: 

أنهت عمليات البحث عن املفقودين، 

إخماد  عمليات  من  سبقها  وما 

ببناية  اندلع  الذي  الهائل  للحريق 

استمرت  والتي  الوزيرية  مخازن 

متواصلة  عمل  أيام  تسعة  قرابة 

ليالً ونهاراً وبأقىص استنفار لفرق 

خرباء  وبإرشاف  املدني،  الدفاع 

املديرية من ضباطها األكفاء والتي 

للبحث عن  تاريخها  تعد األطول يف 

ضحايا الحوادث“. 

حريق  ”حادث  أن  البيان  وأضاف 

الواحدة  الساعة  عند  اندلع  كبري 

وعرش دقائق ظهراً بتاريخ السادس 

من ترشين الثاني لعام 2022 ، بدأ 

 2100) بمساحة  بناية  داخل  أوالً 

طوابق  ثالثة  من  مكونة  مرت) 

مضاف إليها طابق رابع مشيد من 

ألواح السندويج بنل رسيع االشتعال 

جميعها  متخذة  أسفلها  قبو  مع 

الرشكات  إلحدى  للعطور  كمخازن 

املخالفة  األبنية  من  األهلية، 

عام  واملحالة  السالمة  لتعليمات 

وفق  القضائية  الجهات  إىل   2019

قانون الدفاع املدني املرقم 44 لسنة 

2013، وحسب التقارير األولية فإن 

سقوط  نتيجة  كان  الحادث  سبب 

مصعد حمل (ونج) بسبب األحمال 

الزائدة ما ولد رشارة أشعلت عبوات 

الحريق  العطور فتفجرت وفاقمت 

برسعة ليبدأ كبرياً وأضفى إىل كارثة 

مديرية  علمت  أن  بعد  خصوصاً، 

قبل  تلقت  البناية  أن  املدني  الدفاع 

يوم من الحادث شحنة خزين كبرية 

إضافية تحتوي معظمها عىل مواد 

بكميات  االشتعال  شديدة  كحولية 

تقدر بـ 140 طنا من غاز الربوبان 

يف  مستخدمة  وأسيتون  وإيثانول 

صناعة العطور“. 

الداخلية  ”وزير  أن  اىل  وأشار 

املدني  الدفاع  إجراءات  عىل  أرشف 

عن  والبحث  اإلخماد  عمليات  يف 

إىل  الحادث  أدى  حيث  املفقودين، 

إصابة مدير عام الدفاع املدني اللواء 

من  عدد  مع  بوهان  سلمان  كاظم 

نتيجة  املديرية  ومنتسبي  ضباط 

الحرارة  شدة  بفعل  املبنى  انهيار 

قضبان  وانحناء  الدعامات  وتمدد 

التسليح وسط تفجر عبوات العطور 

والتي  الكحولية  املواد  وخزانات 

شكلت تحدياً لرجال اإلطفاء، ورغم 

أحكمت  حتى  عملها  واصلت  ذلك 

بعدها  لتبارش  الكاملة  سيطرتها 

والبحث  االقتحام  عمليات  تنفيذ 

وطوابق  قبو  داخل  املفقودين  عن 

البناية املحرتقة املنهارة باستخدام 

اإلنقاذ  ومعدات  االستشعار  أجهزة 

أسفرت  والتي  والثقيل  الخفيف 

موقع  من  جثث  ثالث  انتشال  عن 

الحادث تم تسليمها إىل دائرة الطب 

العديل“. 

وتابع البيان أن ”فرق الدفاع املدني 

تابعت أعمال البحث عن املتبقني من 

أعمالها  استمرت  والتي  املفقودين 

قرابة 9 أيام حتى أكملت فرق الدفاع 

املوقع  تفتيش  التخصصية  املدني 

بالكامل مع رفع اإلنقاض ولم يتم 

بغداد/ الزوراء:
وجهت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
بنقل  السماح  بعدم  الثالثاء،  امس 

السكراب من مكان إىل آخر .
”الزوراء“:  تلقته  لألمانة  بيان  وذكر 
لسنة   26) الديواني  األمر  أن“لجنة 
ملجلس  العامة  األمانة  يف   (2021

بنقل  السماح  بعدم  أوصت  الوزراء 
بعد  إال  آخر،  إىل  مكان  من  السكراب 
الرقابية  الجهة  موافقة  استحصال 
الوقاية  البيئة/ مركز  املعنية (وزارة 
السكراب  خلو  عىل  اإلشعاع)  من 
بحسب  اإلشعاع،  من  نقله  املُراد 

التخصص“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس الثالثاء، 
حنون  حيدر  القايض  مبارشة 
حنون  أكد  فيما  لها،  رئيساً  ه  مهامَّ
وفق  ومهنيٍَّة  بحياديٍة  العمل  عىل 

القانون وتحت مظلة القضاء.
تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
”الزوراء“: ان ”القايض حيدر حنون 
النزاهة  لهيئة  رئيساً  ه  مهامَّ بارش 
(عالء  للقايض  خلفاً  االتحاديَّة 
طلب  األخري  تقديم  بعد  الساعدي)، 
لرئيس مجلس  املنصب  اإلعفاء عن 

الوزراء“.
الذي  اللقاء  خالل  حنون،  واكد 
حرضه نائب رئيس الهيئة واملديرون 
السابق  ورئيسها  فيها،  العامون 
الساعدي)،  جواد  (عالء  القايض 
ُمكافحة  وترية  تصعيد  ”عىل  عزمه 
ُمرتكبيه“،  كبار  وُمالحقة  الفساد 
ة  املهمَّ أنَّ ”االضطالع بهذه  إىل  الفتاً 
ُيمثُِّل  بها  والنجاح  الجسيمة 
مسؤوليَّـًة وطنيًَّة ورشعيَّـًة كبريًة، 
أبناء  بذلها  التي  للتضحيات  ووفاًء 
العراق الغيارى بُمختلف انتماءاتهم 

ملُواجهة التنظيمات اإلرهابيَّـة“.
يلمس  ان  ”رضورة  عىل  وشدد 
ُمكافحة  يف  الهيئة  جهود  املُواطن 

مسالكه  تقليص  خالل  من  الفساد 
جهٍة،  من  مرتكبيه  وُمحاسبة 
وتقديم الخدمات الفضىل للمواطنني 
واملُهرَّبة  املُختلسة  األموال  وإعادة 
أخرى“،  الدولة من جهٍة  إىل خزينة 
ة  املهمَّ بهذه  ”االضطالع  أنَّ  ُمنوِّهاً 
فيه رفعٌة للوطن ونرصٌة للمظلومني 
شني وتوفري العيش بكرامٍة“. واملهمَّ

الفساد  ”مكافحة  انَّ  واضاف 
الجميع  تعاون  تتطلَّب  مسؤولية 
ومكاتب  ُمديريَّات  جهود  وتضافر 
إىل  الفتاً  كافة“،  الهيئة  تحقيق 
وسنضطلع  ة  املهمَّ هذه  قبلنا  ”أننا 
بحياديٍَّة  وسنعمل  برشٍف،  بها 
القانون وتحت مظلة  ومهنيٍَّة وفق 

القضاء“.
(عالء  القايض  ”بجهود  واشاد   
جواد الساعدي) طوال ُمدَّة رئاسته 
د بإكمال مسرية من  للهيئة، والتعهُّ
ن تسنَّم رئاسة الهيئة“. سبقوه ممَّ

 ُيشاُر إىل أنَّ القايض (حيدر حنون) 
العايل  الدبلوم  شهادة  عىل  الحاصل 
يف العلوم القضائية، سبق أن تسنَّم 
القضائيَّة،  السلطة  يف  مواقع  عدَّة 
محكمة  رئيس  منصب  آخرها  كان 
من  تموز  منذ  ميسان  استئناف 

العام املنرصم.

بغداد/ الزوراء:
طالب النائب األول لرئيس مجلس النواب، محسن املندالوي، امس الثالثاء، 
العام  يف  أقرت  التي  النقال  الهاتف  شحن  بطاقات  رضيبة  إلغاء  برضورة 
2015، فيما وجهت وزارة االتصاالت طلبا اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء 

لغرض رفع الرضيبة املفروضة.
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أكد  املندالوي،  محسن  النواب،  مجلس  لرئيس  األول  أن“النائب  ”الزوراء“: 
رضورة إلغاء الرضيبة املفروضة عىل بطاقات الرصيد للهواتف النقالة والتي 

تسببت بارتفاع كلفة االتصاالت عىل املواطنني خالل األعوام املاضية“.
املالية، سبق وقد فرضت  إىل وزيرة  أن“املندالوي يف خطاب موجه  وأضاف 
الحكومة يف موازنة العام 2015 رضيبة عىل بطاقات شحن الهاتف النقال 
ضد  وحربنا  النفط  أسعار  انخفاض  نتيجة  آنذاك،  املوازنة  عجز  بسبب 
اإلرهاب، ونظراً الرتفاع أسعار النفط، والنتفاء األسباب املوجبة لفرض هذه 

الرضيبة يف الوقت الراهن، فال بد من إلغائها“.
كاهل  أثقلت  الهاتف،  شحن  بطاقات  عىل  املفروضة  أن“الرضيبة  وتابع 

املواطنني خصوصاً أصحاب الدخل املحدود“. 
بطلب  الوزراء  مجلس  أمانَة  االتصاالت  وزارة  ”خاطبت  متصل  سياق  ويف 

رفع الرضيبة املفروضة عىل بطاقات شحن الهاتف“.
وأكدت وزيرة االتصاالت، هيام اليارسي: أن ”مجلس النواب عازم عىل إلغاء 
رضيبة بطاقات الشحن“، مؤكدة عىل“ رضورة عرضها عىل مجلس الوزراء 

لغرض التصويت عىل إدراج إلغائها يف موازنة 2023“.

بغداد/ الزوراء: 
شدد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، امس الثالثاء، عىل أهمية أن 

يكون املجتمع الدويل متماسكا ضد اإلرهاب.
وتلقته  القومي  األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب  عن  صادر  بيان  وقال 
”الزوراء“: إن ”األعرجي استقبل بمكتبه السفرية األمريكية يف بغداد، ألينا 
رومانوسكي، وبحثا آخر املستجدات السياسية واألمنية يف العراق واملنطقة، 
بحث  عن  فضال  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف  والرشاكة  التعاون  واستمرار 
إنهاء ملف مخيم الهول السوري ورضورة تفكيكه، ملنع نشوء جيل جديد 

من داعش اإلرهابي“.
وشدد األعرجي، خالل اللقاء، عىل أهمية أن يكون املجتمع الدويل متماسكا 
عمل  هو  اسطنبول  يف  األخري  التفجري  حادث  أن  إىل  مشريا  اإلرهاب،  ضد 
حتى  كان،  أينما  ومالحقته  اإلرهاب  بوجهه  الوقوف  من  والبد  إرهابي، 

القضاء عليه، وفقاً للبيان.
من جانبها، أكدت السفرية األمريكية أنه ”ما زال أمام املجتمع الدويل شوط 
كبري لهزيمة داعش“، مجددة التأكيد عىل استمرار الواليات املتحدة بتقديم 
الدعم للحكومة العراقية، واملساعدة يف بناء قدرات األجهزة األمنية العراقية 

عىل املدى البعيد.
وأشارت إىل أن ”بالدها تركز عىل الربامج االقتصادية والصحية والثقافية، 

ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب األمني“.

اعالنات

اعالنات
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الزوراء/ ليث جواد:
لجـأت املـرأة العراقيـة اىل اسـتعمال 
تصويـر  خـالل  مـن  التكنولوجيـا 
املتحرش عرب مقطـع فيديو للحد من 
ظاهـرة التحرش التـي باتت تتعرض 
لها بشكل يومي يف الطرق العامة او يف 
العمـل او الكليات، عىل امل إنهاء هذه  
الظاهرة، السيما ان املقاطع التي يتم 
تصويرهـا عـادة ما يتـم نرشها عرب 
مواقـع التواصل االجتماعي، إذ ذكرت  
بعض النسـوة ان املرأة إذا قامت بالرد 
عـىل املتحـرش تتعـرض اىل االنتقـاد 
من قبـل املواطنني، وإذا لـم ترد عليه 
زاد املتحـرش بأفعالـه املسـيئة، لذلك 
فـإن التصويـر ونـرشه  افضل عقاب 
للمتحـرش الن مجتمعنـا يخـاف من 

الفضيحة  اكثر من أي يشء آخر.
وحول موضـوع التحرش، قال الخبري 
القانونـي الدكتـور عـيل التميمـي يف 
حديـث لــ ”الـزوراء“: ان“ عقوبـة 
التحرش يف القانون تكون عىل نوعني، 
األول مـن التحـرش هـو بالقـوة أو 
التهديـد أو الحيلة عىل ذكر أو أنثى أو 
حتـى الـرشوع يف ذلك، حيـث عاقبت 
العقوبـات  قانـون  مـن   ٣٩٦ املـادة 
بالسجن ٧ سـنوات وتشـدد العقوبة 
إىل ١٠ سـنوات إذا كان املجنـي عليـه 
اقل من ١٨ سـنة ويف بعض الدول مثل 

امريكا تكون العقوبة املؤبد“. 
واضاف ان ”النوع الثاني من التحرش 
هـو بالطلب، حيث عاقب عليه قانون 
العقوبـات يف املـادة ٤٠٢ بالسـجن ٣ 
اشـهر أو الغرامة، وتشدد العقوبة إىل 

٦ أشهر يف حال تكرار الفعل“.
واوضـح انه ”حسـب اعتقـادي االمر 
يحتاج إىل ترشيع قانون يف ظل شيوع 
ظاهـرة التحـرش، وان تجمـع هـذه 
املواد املبعثرة وإيجاد الحلول النفسية 
واالجتماعية خصوصا مع وجود هذه 

الجريمة مع التطور التكنولوجي“.
واشـار التميمـي اىل ”انـه البـد مـن 
اسـتحصال االذن القضائـي باالطالع 
أو  الجهـة  مـن  التنصـت  أو  عليهـا 
الرشكـة الن كشـفها أو عرضها دون 
ذلك يخالف املواد ٤٠ من الدستور و٧٤ 
و٢١٣ مـن قانون األصـول الجزائية، 
وتتم االسـتعانة من محكمة التحقيق 
بخبـري للتأكد من سـالمة التسـجيل 
ومطابقة األصـوات واألخذ بها يكون 
عـىل نطاق ضيق، وايضـا نصت املادة 
٣ مـن قانـون السـالمة الوطنية رقم 

السنة ٢٠٠٤ عىل هذه اإلجراءات“.
وتابع انه ”ال يعترب التسجيل الصوتي 
دليـال بـل قرينـة تكفـي لإلحالة عىل 
محكمة املوضـوع، ولكنهـا ال تكفي 
للحكـم إال إذا عـززت بدليـل أو قرينة 

أخرى“.
ونـوه بأنه ”يعاقب مـن يقوم بالنرش 
دون امر قضائـي وفق املادة ٢٤٠ من 
قانـون العقوبات بالحبس ٦ أشـهر، 
وايضـا التعويض املدني امام محكمة 

البداءة“.

—”Ïfl@Òcã‡‹€
 وتحدثـت االعالمية اينـاس طارق لـ 
”الزوراء“ عن هـذه   الظاهرة بحرقة 
لتقـول: ان ”التحرش ظاهره ليسـت 
بجديـدة وانمـا الجديـد هـو أن املرأة 
بـدأت توقـف املتحـرش عند حـده إن 
كان ذلك بالنـرش عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي أو حتى بالرصاخ وسـط 

الشارع“.
واضافـت ان ”مـا يحـدث حاليـا هو 
الصحيـح من خالل توثيـق ترصفات 
التحـرش ونرشهـا حتـى تقـل هذه 
الظاهرة ويصبح هناك احرتام للمرأة 
بأي عمر كانت، كبرية شابة او طفلة، 
الن الظاهرة تعدت الحدود ولم تسـلم 
منها السافرة او املحجبة سواء كانت 
مـع عائلتهـا او وحدهـا مـع زوجها 
تسـمع كالما غري الئـق الن من (امن 

العقاب اساء األدب)“.
واضافت ان ”الشارع العراقي انقسم 
مـا بني مؤيد لترصفهـا ومعارض له، 
فـاألول يـرى ان ردة فعلها مناسـبة 
للحد من هذه الظاهـرة واالخري يعلق 
(ليش ! ما سـكتت احسن ما فضحت 

نفسها بني الناس) ”.
 ونوهـت ”تعـددت انـواع التحـرش 

وتبقـى  اسـاليبه،  واختلفـت 
االخـالق والرتبية هـي من تحدد 
سـلوك الفرد وليس املسـتويات 
الثقافية واالجتماعية، وان كانت 

لها تأثـري قليل جـدا“. مبينة ”انها 
تعرضـت ذات مـرة مـن تحـرش، إذ 
أوقفت سيارة اجرة ليست خصوصيا 
تحسـبا ألي موقـف طـارئ اتعرض 
له يف الشـارع الن من يستقل سيارة 
خصـويص ويتعـرض إىل الرسقـة أو 

حتى االختطاف ومن اسـتقلت سيارة 
برضاه، وبدون أي ضغط للصعود فإن 
القانون بهذه الحالة يحاسـب سـائق 
السيارة بشـكل غري مشـدد، واحيانا 

يتخلص من املحاسبة القانونية.
 وتابعـت ان“ املوقـف هـو انني كنت 
يف منطقـة الحارثيـة وكنـت مصابة 
الكمامـة  ومرتديـة  بـ(كورونـا) 
ونظـارات شمسـية الن الوقت مازال 
ظهرية آنذاك وال يظهر من وجهي أية 

مالمح“.
واضافـت ”اوقفت سـيارة االجرة من 
اجل الذهاب اىل منزيل  وسألت السائق 
هـل تذهـب اىل منطقة حـي الجهاد، 
مرتبـا،  شـابا  وكان  نعـم،  فأجـاب 
ورفع منشـفة صغرية او خرقة  كان 
وضعهـا عىل بنطاله بشـكل ال يظهر 
ما يفعلـه من حركات غـري أخالقية، 
وبحكم عميل يف االعالم كانت لدي قوة 
مالحظة وحدس وقد أكون اشجع من 
بقية النسـاء لتـاليف املوضوع بأرسع 
مـا يكون ومـا هـي إال دقائـق حتى 
وصلنا سـيطرة السـاعة القريبة من 
العسـكرية، وطلبت  الدراسـات  كلية 
مـن السـائق الوقـوف فـورا، فتحت 
الباب ونزلت، وهو بكل رسعة استدار 
وهرب بالحال ألنه احس بأني سأقوم 

بإبالغ السلطات االمنية ”.
واوضحت ان ”هذا املوقف من عرشات 
مواقـف التحـرش التي تتعـرض لها 
النسـاء يف العراق سـواء كانت جميلة 

كانـت  وسـواء  الجمـال،  متوسـطة 
تلبس لباسا حديثا أو حتى من ترتدي 
بـأن  تكمـن  املشـكلة  الن  الحجـاب 
الشـخص املتحرش يختلـف بالثقافة 
ما بني متعلم أو حتى ال يعرف القراءة 

والكتابة ”.
واشـارت اىل ان ”املـرأة أصبحت هدفا 
كأنهـا سـهلة املنـال ألنه يعلـم بأنها 
ستسكت وتتحمل مضايقات املتحرش 
خوفا مـن الفضيحة حسـب االعراف 

االجتماعية التي ال تنصف املرأة“.
فيمـا ذكر الكاتـب واإلعالمـي، عادل 
الذهبـي، يف حديث لــ ”الزوراء“: ان“ 
التحـرش يعد آفـة اجتماعية خطرية 
ومقلقة يف الوقت نفسـه، وقد تزايدت 
بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية نتيجة 
والقوانـني  العقوبـات  وجـود  لعـدم 
الرادعة التي تحد من هذه الظاهرة“.

واضاف انه“ ال تتوفر فقرات وعقوبات 
شديدة ملن يمارس التحرش، باإلضافة 
وعـدم  املتحرشـني  مسـامحة  إىل 
محاسـبتهم عىل فعلتهـم، األمر الذي 
يجعـل من املتحرشـني أكثـر جرأة يف 
تكرار التحـرش للضحية واملضايقات 
مـرة بعـد أخرى بسـبب عـدم وجود 

الرادع الكايف له“.

Òá«@lbjéأ
واوضح ان“ أسـباب التحـرش كثرية 
ولـم تقتـرص عـىل الشـباب فقط بل 
الفتيـات ايضـا ، فالشـاب ال يقـوم 
بالتحـرش إال إذا وجـد هناك فسـحة 
ومجاال للتحرش، حيث تكون املالبس 

ضحـة  لفا ا
ة  ملثـري ا

لإلغراء 
لتي  ا

األسـباب  مـن  الفتيـات  ترتديهـا 
الحقيقية لظاهرة التحرش باإلضافة 
إىل النظـرة السـيئة من قبـل املجتمع 
للفتـاة التـي ترتدي مالبـس فاضحة 
ومثرية حيث تكون عرضة للتحرش يف 

أي مكان“.
واشـار  الذهبـي  اىل ” انـه ال بـد من 
توعيـة الفتيـات يف البيـت واملدرسـة 
والجامعـات وأماكن العمـل املختلفة 
يف كيفيـة اختيـار مالبـس املناسـبة 
وغـري املثـرية للنظـر مراعـاة ألخالق 
وتقاليـد مجتمعاتنـا“، الفتـا اىل ان“ 
هنـاك سـببا مهمـا للتحـرش وهـو 
تعاطي الشـباب للمخدرات والكحول 
األمـر الذي يجعل من الشـاب يف حالة 
جنون وال يعي ما يقوم به من أفعال، 
مـرورا بالصحبة السـيئة للمتحرش، 
وسـوء الرتبية من قبـل األرسة وعدم 
مراعـاة متطلبـات األبناء الجسـدية 

والنفسية ، وكذلك األفالم واملسلسالت 
والربامـج التـي تكـون يف محتوياتها 
أمور وأفعال مسيئة لألخالق والعادات 

االجتماعية”.
 واضاف ان ” التحرش مشـكلة كبرية 
تبعث يف نفـوس األرس والفتيات حالة  
مـن عـدم االطمئنـان وسـلب الراحة 
النفسـية عنـد خروجهـم يف االمكان 
العامـة يف ظـل عجـز النـاس واملارة 

عـن حماية الفتيات والعوائل من 
املتحرشـني ، إذ ال بد من وجود 

عقوبـة صارمـة تجـاه من 
يرتكـب هكـذا انتهاكات 

عـربة  يكـون  ولكـي 
لغـريه ممن يفكر يف 

القيام بمثل هكذا 
مسـيئة  أفعال 

للمجتمع ، فوجـود قوانني وعقوبات 
شديدة تجاه املتحرشني يمكن ان يحد  
من هـذه الظاهرة وبالتـايل نكون قد 
قضينـا عىل أهم املشـاكل التي تواجه 

العوائل واملجتمع ككل“.
اىل ذلـك، قالـت الباحثـة االجتماعيـة 
هبـة مجيـد إن“ بعض الشـباب يلجأ  
عـن  ناتجـة  ألسـباب  التحـرش  اىل 
الرتبيـة الخاطئـة والكبـت الجنـيس 
واالضطرابات النفسـية التي قد تدفع 
املتحرش إىل استخدام ألفاظ غري الئقة 

وسلوكيات غري أخالقية“.  
واضافـت ان“ املوبايـل اتـاح للكثـري 
من الشـباب و ال سيما املراهق القيام 
بالسلوكيات الخاطئة ومنها التحرش 
او محاولـة تقليـد مـا يتـم سـماعه 
ورؤيتـه بحجـة (الفكاهـة) حتى إن 
كان ذلـك يـرض يف بنـاء شـخصيته 

وبالتايل اإلرضار باملجتمع“ . 

fibuã€a@Û‹«@ãón‘Ì@¸@ïãzn€a
وبينـت ان ”التحـرش ال يقتـرص عىل 
الرجـال فقط ، ولكن تحـرش الرجال 
بالنسـاء أكثـر مـن تحـرش النسـاء 
بالرجـال وقـد يعـود ذلـك إىل طبيعة 
املجتمـع ومـا يحكمـه مـن عـادات 
يف  الحـق  للذكـور  أعطـت  وتقاليـد 
الكثـري مـن األمـور الخاطئـة ومنها 
اباحـة التحرش للحد الذي جعله يبدو 
وكأنه أمر طبيعـي، ويحدث التحرش 
اللفظـي  منهـا  متعـددة  أشـكال  يف 
والجسدي وكذلك فإنه يحدث يف أماكن 
مختلفة كالشـارع و السيارة ومكان 

العمل و حتى يف داخل الجامعات“.   
واوضحت ان ”حاالت تحرش النسـاء 
بالرجال قليلـة جدا وغالبـا ما تكون 
تحرشا هاتفيا بحكم ما تخافه النساء 

من سمعة تقع عليهن سلبا“. 
الجهـات  مـن  ”العديـد  ان  وتابعـت 
منهـا  التحـرش  مسـؤولية  تتحمـل 
الوالديـن  رقابـة  وضعـف  األرسة 
وضعف القانون  السـيما فيما يخص 
عـدم وضع قانـون واضـح و رصيح 
اضافـة  املتحـرش  معاقبـة  لغـرض 
اىل ضعـف التوعيـة اإلعالمية بشـأن 
التحرش وعـدم ذكر مخاطر التحرش 

يف املجالس الدينية“ .
تركيـز  ”رضورة  عـىل  وشـددت 
رضورة  عـىل  الرتبويـة  املؤسسـات 
اإلرشـاد و التوعيـة بـرضورة تجنب 
للشـباب  الخاطئـة  السـلوكيات 

املراهق“. 

فيما ذكـرت املحاميـة رسى حيدر يف 
حديث لـ ”الـزوراء“: انه ”لطاملا كان 
بناء املجتمعات وهدمها يرتكز بقبضة 
الشـباب دون باقـي فئاتـه! فإننا إذا 
اردنـا ان نحكـم عىل مجتمـع ما فلن 
ننظـر اىل أطفاله وال اىل  املسـنني منه 
بل أن أنظارنا وحواسـنا سنسـقطها 
نحو شبابه وما يصنعون ، وإن كانت 
هذِه الفئة هي التي تحدد نوع املجتمع 
فكيف ملجتمع شـبابه تائهون فكرياً 
واخالقياً !!  نعم أقول أخالقياً ألن هذا 
الجيل لم ُيلقن بصورة صحيحة، حيث 
إنه نشأ ببيئة غري سليمة يف وقت كان 
فيـه بعض اآلباء مشـغولني يف خوض 
الحروب التي جاءت كصفعات متتالية 
عىل العراق وبعضهم  اآلخر انشـغل يف 

رصاع توفري سبل العيش“.  
واضافـت انه ”لن نغفـل عن طبيعة 
مجتمعنـا الـذي مـزج بـني الفكـر 

البدائي والفكر الحضاري كما يصفه 
الدكتـور والباحـث يف علـم االجتماع 
(عيل الوردي) عازيـًا األمر اىل موقع 
العـراق الجغـرايف الذي فـرض عليه 
هذا الـرصاع ، حيث نوه لهذا الرصاع 
يف األفـكار املتضاربـة بـني األفـكار 
البدائيـة املتمثلة بالعصبيـة القبلية 
والعادات املنبثقة من هذا الفكر وبني 
األفـكار الحضاريـة التـي تدعـو اىل 
التطور والتجدد والنهوض بالفرد 
واملجتمـع، فظـل هـذا الرصاع 
العصور  الفكـري عـىل مـر 
بـني مـٍد وجـزر فمـا ان 
تزهـو وتطغـى احداها 
حتى تضعف االخرى 

وتتالىش...“.
حيدر  واشـارت 

اىل ” انـه ال شـك أنه بسـبب الوضع 
الذي قاساه املجتمع جعل من األفكار 
الحضاريـة تضعف لتزدهـر األفكار 
البدائية وتسـتفحل، والتي كان احد 
ابـرز مبادئهـا، الـذي هـو موضوع 
بحثنـا اليـوم، ان (الرجـل ال يعيبـه 
يشء) فكربت هذِه املقولة ونظائرها 
واخـذت نصيبها يف جيٍل  صار الرجل 
فيه يعلـو عىل  املـرأة بدرجات ، وان 
هـذِه االفـكار تتغـذى مـن البـداوة 
املطلقة فليس هنـاك متحرض يعقل 

تلك املعتقدات“.
وحملـت مسـؤولية هـذه الظاهـرة 
اىل  انهيـار الدولـة وضعفهـا والقيم 
البارزة فيـه واخـذت مأخذها لنرى 
ظواهر عديدة باتت ال تثري الدهشـة، 
حيـث انه رغم بشـاعتها لم تعد امراً 
يثـري التعجب بـل إنه أقل مـا يمكن 
وصفه بالعادي، ومن اهمها ظاهرة 

التحرش“.
ولفـت اىل  ان ” التحـرش يعرف عىل 
انـه  االلفاظ أو األفعال ذات الطبيعة 
الجنسـية التي تمثل انتهاكاً للجسد 
الضحية،  ولخصوصيـة  وللمشـاعر 
والتي تشـعر معهـا الضحيـة بعدم 
الراحـة واألمـان والخوف واإلسـاءة 
واإلهانة وغريها من املشاعر السلبية 
األخرى، وحيـث ان التحرش بنوعيه 
اللفظي والجسـدي بات يمارس بني 
الناس من دون تحفظ أو خجل حيث 
ال رادع قانونـي وال أخالقي وال حتى 

اجتماعي يواجه بِه املتحرش“.
واشـار اىل انـه ” إذا  أرادت احداهن 
أن تلـوم املتحـرش أو توقفـه عنـد 
حـده؛ يوجههـا الجميـع بالرفض 
واللوم والتنكيل، فأنها بنظر العامة 
لـو كانـت محتشـمة ملـا تعرضت 
للتحرش ولو كانت رشيفة لطأطأت 
رأسها ومشت بدربها فلم ُيكفل لها 
حق الـرد يف حني الرجل مهمها كان 
فعلـه مشـينا فهو رجـل وال يمكن 

تخطئه !“.
واوضحت  ” لقد سـار معظم الناس 
بداخـل هـذا القالب فرتة مـن الزمن 
حتـى تداركت املرأة خطـورة املوقف 
وحقها املسـلوب يف حـني إنها ال تقل 
عـن الرجـل بيشء بـل انهـا صارت 
منافسـة رشسة له يف جميع ميادين 
الحيـاة، فليـس مـن سـبٍب يجعلها 
تسكت عن حقها وهي تتعرض لهذا 
الفعل الذي من املفرتض أن يعود عىل 

الفاعل بالعار وليس عليها“.
واضافت انه ” بدأنـا نرى اليوم ردود 
افعال عنيفة من قبل النساء ملواجهة 
هكذا أفعال فبعضهن يكتفني باحتقار 
التحـرش  أفعـال  منـه  تصـدر  مـن 
ومواجهتهـا وأخريـات واجهن هكذا 
أفعـال بدعـاوى قضائيـة ملحاسـبة 
املتحرشني وردعهم كما، وهنالك من 
اسـتعملن التكنولوجيـا لفضـح من 
تمـادى يف تحرشـِه لجعله عـربًة ملن 

اعترب ومحاسبته اجتماعياً“.
تكـرار  ”مـع  انـه  قائلـة  واردفـت 
محـاوالت التصـدي للمتحرشـني إال 
إنه ولألسـف 
يد  لشـد ا
ل  اليـزا

هناك الكثريون ممن يلقون اللوم عىل 
(الضحية) واملرأة املدافعة عن حقها 
كمـا يتم الطعـن برشفها بـل وإنها 
قد تجابـه بالتعنيف من قبل أرستها 

بحجة إنها جلبت لهم العار ”.
ولفتـت اىل ان ”عىل الرغـم من كون 
معظم املتحرشـني من الذكور إال أنه 
ال يمكـن االغفال عن وجـود حاالت 
تحـرش تصدر من اإلنـاث والتي يتم 
التسـرت عنها أيضاً خوفـاً من تأنيب 
املجتمـع للضحية، وبالتـايل فلن يتم 
القضاء عـىل هذِه الظاهرة البشـعة 
التي تطول كل رشائح املجتمع ما لم 
يتم ردع املتحرش -من كال الجنسني- 
وذلك من خالل دعم املجتمع للضحية 

بدالً من ترهيبه“.

Ú«Üaä@pbiÏ‘«
واكـدت ان“ هكـذا ظاهـرة ال يمكن 
الحـد منهـا إال مـن خـالل تطبيـق 
أفعـال  ملرتكبـي  رادعـة  عقوبـة 
التحـرش، حيث ان املـرشع العراقي 
لـم يغفـل عـن هـذا الجانـب، ففي 
قانـون العقوبـات العراقـي النافـذ 
واملرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ فربغم عدم 
ذكره عىل مفـردة (تحرش) رصاحًة 
إال إنـه جـاء باملادتـني (٣٩٦-٣٩٧) 
بمفهـوم (التحـرش الجنيس) ضمناً 
فعّد هـذا النوع مـن التحرش جناية 
منـذراً الجاني بعقوبة السـجن ملدة 
تصـل أقصاها اىل ٧ سـنوات إذا كان 
املجنـى عليه بالغاً، بينمـا تصل ملدة 
١٠ سنوات إذا كان املجنى عليه دون 
سن الثامنة عرشة ولم يفرق املرشع 

إذا كانت الضحية ذكراً أم أنثى ”.
وتابعت ان“ املـادة ٤٠٢ من القانون 
آنف الذكـر تضمنت أفعال (التحرش 
اللفظي) والذي يعد األكثر انتشارا يف 
مجتمعنـا، وحيث قّسـم املرشع هذا 
الفعـل اىل فقرتـني فتمثلـت الفقرة 
(أ) بطلـب األمـور الخادشـة للحياء 
واآلداب العامة مـن ذكر أو أنثى عىل 
حد سواء، بينما الفقرة (ب) منه فقد 
تضمنـت مضايقة اإلنـاث والتعرض 
لهن يف األماكن العامة (لفظاً أو فعالً 
أو حتى من خالل اإلشارات).. لقد عد 
املـرشع االفعال الـواردة باملادة ٤٠٢ 
من قانون العقوبات العراقي جنحة، 
وأن العقوبـة املقررة لها هي الحبس 
ملـدة ال تزيد عـىل ٣ أشـهر وبغرامة 

مالية ال تزيد عىل ٣٠ دينارا“.
”بالرغـم مـن وجـود  انـه  مؤكـدة 
نصـوص عقابيـة وتغطيتهـا جزءاً 
كبـرياً من هـذِه الجريمـة إال أن هذا 
الجانب يشـوبه بعـض النقص، فقد 
كان عىل املرشع وضع عقوبة رادعة 
أكثر من التي أوردتها املادة القانونية 
آنفـة الذكـر؛ من حيث مـدة الحبس 
ومقـدار الغرامـة املاليـة هـذا مـن 
جهـة، ومـن جهة اخرى، فـإن قيام 
الضحية بتحريك شكوى ضد الفاعل 
تشـوبها عوائق عديدة منها صعوبة 
الوصول إىل الجاني واتخاذ االجراءات 
وذلـك  بحقـه،  الالزمـة  القانونيـة 
بسـبب صعوبة الحصول عىل بيانات 
املتحرش يف معظم الحاالت فضال عن 
صعوبة االثبـات، كون هذه الجريمة 
تحصل بصورة عرضية ومفاجئة فال 
تسـتطيع الضحية التوقع بحصولها 
اىل    اضافـة  لتوثيقهـا،  واالسـتعداد 
العائق االجتماعي والعائق األرسي“.

ودعت ”املـرشع اىل أخذ هذِه العوائق 
بعـني االعتبـار فال فائـدة من وضع 
قوانني عقابية يف ظل ظروف يصعب 
مـن خاللها الوصـول اىل الجاني من 
خالل تطبيق قوانني االثبات العراقية 
النافـذة، كمـا يصعب عـىل الضحية 
يف كثري من األحيان ممارسـة حقها 
بالتقـايض، فمـن الـرضوري تعديل 
القوانني من وقت آلخر بما يتالءم مع 
الظـروف واملتغريات التـي تطرأ عىل 
املجتمـع وما يحدق بـِه من مخاطر 

تهدد سالمة وأمن أفراده ”.  
التوعيـة  ”أهميـة  عـىل  وشـددت 
والتثقيـف يف التعامـل مع املتحرش 
األفـراد  دور  وبيـان  والضحيـة 
للتصـدي والوقوف ضد املتحرشـني 
بـدالً مـن التسـرت عليهـم وجعلهم 
بمأمـن من اللـوم والعقاب وتفعيل 
أطفالهـم  توعيـة  يف  األرسة  دور 
لعـدم االنجـراف مـع الغربـاء، 
وتحصينهـم ثقافياً وارشـادهم 
ومراقبة ما يشاهدونه يف وسائل 
اإلعـالم، وحـث كل مـن يتعـرض 
للتحرش-أنثى أو ذكرا- ان ال يتغافل 
عن حقه، وان يوثـق التحرش متى 
مـا تمكن مـن ذلك، كمـا اللجوء اىل 
القانـون التخاذ االجـراءات الالزمة 

وبشكل فوري“.

@ïãznæa@’¢@pbiÏ‘»€a@Ûó”c@fiaç„gÎ@ÚÓzõ€a@ÚÌbº@∂g@paÏ«Ü

Ú«Üaã€a@paıaãu�aÎ@Úib”ã€a@lbÓÀ@¡éÎ@÷aã»€a@¿@äbìn„¸bi@pcái@ÒãÁb√@NN\ïãzn€a^

www.alzawraapaper.com

تحقيق

Ô‡Ó‡n€a@Ô‹«@Ô„Ï„b‘€a@7j©a @÷äb†@ëb‰Ìg@ÚÓfl˝«�a

äáÓy@Ùãé@ÚÓflb0a @=Áâ€a@fiÜb«@Ôfl˝«�aÎ@kmbÿ€a

Ôfl˝«�aÎ@kmbÿ€a
@ïãzn€a@Z=Áâ€a@fiÜb«@
@¿@ b–mä¸bi@pcái@Úœe

b‰»‡n™
@ÚÓ«b‡nu¸a@Úrybj€a
@ÚÓi6€a@ZáÓ™@ÚjÁ
@pbiaã�ö¸aÎ@Ú˜†b©a
@lbjéc@áyc@ÚÓè–‰€a

ïãzn€a

@äáÓy@Ùãé@ÚÓflb0a
@üãœ@∂g@Ï«ám

@Âfl@Û‹«@Úfläbñ@pbiÏ‘«
fib»œ˛a@ÍâÁ@kÿmãÌ

No: 7838    Wed   16      Nov    2022العدد:   7838     األربعاء     16    تشرين الثاني     2022

ÚÓˆbõ‘€a@pb�‹è€a@Ú‘œaÏfl@∂g@xbn±@ïãznæa@ãÌÏóm@ZÔ‡Ó‡n€a@Ô‹«@Ô„Ï„b‘€a@7j©a



فقدان 
فقـدت هوية اجـازة تربية االسـماك 
الصادرة من وزارة الزراعة دائرة الثروة 
الحيوانية املرقمة ١٧٠ يف ١٩٨٩/٧/٣٠ 
بأسم ابراهيم جاسـم كنكل فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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بغداد/ عالء محمد:
ال شك يف أن اإلدمان عىل املخدرات يف املجتمع 
العراقي أصبـح ظاهرة تهـدد النظام العام، 
ليس فقط يف مفردة الصحة العامة فحسب، 
بـل أخذ ينعكس عىل مختلـف مناحي الحياة 
اليومية العامة وعنارص النظام العام سـواء 
مـا يتعلـق منهـا باألمـن العـام أو الصحـة 
العامـة أو السـكينة العامة ومـن ثم أصبح 
يشـكل تهديـداً باملـآل األخري عـىل مضمون 
األمـن املجتمعي ملا له مـن تداعيات خطرية، 
لذلـك أصبـح واجـب التصـدي إليـه لزامـاً 
بتضافر الجهود كافة سـواء بما يتعلق منها 
بأجهزة الدولة الرسمية أو بنشاط وفعاليات 
منظمات املجتمع املدني لبث الثقافة وتغذية 
مدارك الشباب ليتسنى تحقيق الدور الوقائي 

قبل الوقوع يف املحظور.
«يرجـع الباحثـون تفيش ظاهـرة التعاطي 
أو املتاجـرة باملخدرات اىل أسـباب اقتصادية 
إجـراءات  وضعـف  وأخالقيـة  واجتماعيـة 
التكنولوجي للمجتمع»،  مكافحتها والغـزو 
هكذا يقول القايض حسـام محمـد عبد الله 

رئيس محكمة جنايات األنبار.
ويـرى ان السـبب الرئيـس يف انتشـار هذه 
الظاهـرة هو «ضعـف السـلطة»، مؤكدا أن 
«ظاهرة التعاطي واملتاجرة بالحبوب املخدرة 
لـم تكن وليـدة اليـوم، إنما كانـت موجودة 
منذ عقـود من الزمـن إال أن هـذه الظاهرة 
تتسـع وتتطور عندمـا تجد البيئة املناسـبة 
لها، وضعف السـلطة هذا انعكس أيضا عىل 
الواقـع التعليمـي، وأصبـح لدينـا تخلف يف 
التعليـم مقارنة بالدول األخـرى ما نتج عنه 
اتسـاع ظاهـرة األمية ومن ثم الفسـاد املايل 

واإلداري ما فسح املجال لوجود بيئة مناسبة 
لظاهرة التعاطي».

من جانبه، يـورد القايض املختـص بقضايا 
املخـدرات يف محكمة التحقيـق املركزية وليد 
إبراهيـم سـببا آخر النتشـارها وهـو «عدم 

تأمني املنافذ الحدودية».
بدوره، يجمل القايض عمار شـاكر فجر من 
محكمـة تحقيـق البـرصة الثالثـة املختصة 
بنظـر قضايـا املخـدرات مجموعة أسـباب 
بقولـه إن «املخـدرات تنترش بسـبب ضعف 
الوعي الثقايف لدى الشـباب واستغاللهم من 
قبـل مروجيها، وكذلـك الضغوطـات املادية 
بسـبب كثـرة البطالـة يف املجتمـع العراقي 
وسـهولة الحصول عـىل األمـوال نتيجة بيع 
ورشاء املـواد املخدرة، فضـال عن ضعف دور 
األجهـزة األمنيـة يف التصدي لهـذه الظاهرة 
وعـدم التوصـل إىل التجـار الرئيسـني لعدم 

وجود مصادر استخباراتية كفؤة».
 فيمـا قـال القـايض محمد هاشـم املختص 
بقضايا املخدرات يف محكمة تحقيق العمارة 
إن «كثـرة تهريب املخدرات مـن دول الجوار 
للعـراق يعود لعدم تأمـني الحماية للمناطق 
الحدودية بـني العراق ودول الجوار، والوضع 
االقتصـادي والبطالة وعدم توفر فرص عمل 
مما يؤدي بالبعض اىل اللجوء اىل سلوك طرق 
غـري مرشوعة وهي املتاجرة باملـواد املخدرة 

لكسب املال».
وبالحديـث عـن الكيفيـة التي تنتـرش فيها 
املخـدرات يقول القـايض احمد خلف فرحان 
يف محكمـة جنايـات األنبـار ان «قلة فرص 
العمل أصبحت ظاهرة مسترشية يف املجتمع 
بشـكل كبري ويف زيادة مسـتمرة يف كل سنة 

يف الوقت الـذي أصبح املجتمع منفتحا بفعل 
نوافذ التطور التكنولوجي ووسـائل التواصل 
االجتماعـي ومـن ثـم أصبـح هنالـك تالقح 
للثقافـات والظواهر والسـلوكيات بشـقيها 
اإليجابي والسـلبي وفتحت مدارك الشباب ال 
بل من هم بمراحـل الصبا إىل الولوج يف عالم 
الجريمـة بدافـع الحصول عىل املـال املحاط 

بضعف اإلرادة وضعف الوازع».
 ويرى أيضا سـببا آخر يف «الظروف العائلية 
التي ربما تكون قاسية إذ قد يعاني الشخص 
من مشاكل عائلية ويتعرض لعنف او إهمال 
ارسي او ربمـا قـد تكـون األرسة مفككة ال 
رابط يجمع الزوج والزوجة ال بل قد يكونان 
منفصلـني، وهـذا قد ينتـج عنه توفـر بيئة 

تشـجع عىل اعتماد هذا الطريـق يف محاولة 
للتعاطـي ونسـيان ما يمـر به مـن ظروف 
صعبـة ومن هنا قد يبدأ مشـواره يف االتجار 
وان ال يكتفي ربما بالتعاطي فقط، خصوصا 
فيمـا لو توفر صديق السـوء الـذي قد يكون 

عامال مساعدا يف االنزالق بهذا الطريق».  
 كما يـؤرش ثمة «أسـباب أخرى كالشـعور 
بوقـت الفـراغ الـذي ال يسـتغله الشـخص 
للقيـام بعمل معـني وبالتايل يحـاول تجربة 
هـذا الطريـق للحصول عـىل املتعـة الوقتية 
التي سـتنقلب عليه بشـكل سـلبي بيد انها 
اقل أهمية من األسـباب األساسية املذكورة، 
ناهيك عن الفساد األخالقي وانتشار الحاالت 
الشـاذة بالتزامـن مـع انعـدام الوعـي لدى 

البعـض من األشـخاص علماً انـه ال يقترص 
عىل الذكور بل أصبح ينترش يف أوساط االناث 
وهذه الحالة اكثر خطورة منها عىل الصعيد 

الذكوري».
وعـن الحلـول واملعالجات للحد مـن ظاهرة 
انتشـار املخـدرات أكد القايض عمار شـاكر 
فجـر أن «هنـاك عدة نقـاط هامـة لغرض 
زيـادة  الظاهـرة ومنهـا  الحـد مـن هـذه 
التثقيـف والوعـي لـدى الشـباب بمخاطـر 
املواد املخدرة وقيام املؤسسـات املعنية بذلك 
ومن ضمنها املؤسسـات الصحية والثقافية 
للشـباب  العمـل  فـرص  وتوفـري  واألمنيـة 
وتطوير مهارات األجهزة املختصة بمكافحة 
املخدرات مـن خالل ادخـال كوادرها بورش 

تدريبيـة وورش عمل مع املنظمات املختصة 
يف االمـم املتحدة/ مكتـب مكافحة املخدرات 
أو األنرتبـول كي تكون لهـم املعرفة الكافية 
بأسـاليب مكافحـة املخـدرات والتعامل مع 
املتهمني، مع رفد األجهزة املختصة بمكافحة 
املخدرات بأجهـزة حديثة ومختصة ملكافحة 
املخـدرات أسـوة بالـدول املتطـورة التي لها 

خربة يف هذا املجال».
مـن جانبـه، القـايض محمد هاشـم طالب 
بتشـديد عقوبة املتاجرة باملـواد املخدرة عن 
طريق تعديل قانون املخدرات وايصال عقوبة 
املتاجـرة إىل اإلعـدام لغرض تحقيـق الردع، 
وكذلك تأمني الحدود بني العراق ودول الجوار 
لغرض القضاء عـىل جرائم تهريب املخدرات 
وتكثيـف جهود األجهزة األمنية لغرض القاء 
القبض عىل تجار املخدرات وتطبيق القانون 

بحقهم لينالوا جزاءهم العادل».
ويتفـق القـايض عبد السـالم موعـد قايض 
تحقيـق رشق األنبـار مـع زميله يف مسـألة 
ضبـط الحدود بشـكل تـام مـع دول الجوار 
وتوفـري فـرص عمـل للعاطلني وذلـك لعدم 
االنجـرار وراء املخـدرات، فضال عـن تفعيل 
الدور اإلعالمي سـواء يف القنـوات الفضائية 
أو عن طرق التواصل االجتماعي أو حتى عن 

طريق وضع بوسرتات يف االماكن العامة.
القاضيـان وليـد ابراهيم عبـد محمد وعمار 
شاكر فجر كشفا النقاب عن انواع املخدرات 
املنتـرشة وأولهـا مـادة املثيـل أميفيتامـني 
املعـروف محليا بالكريسـتال الـذي يعترب ذا 
خطـورة عاليـة كونـه عبـارة عـن مركبات 
صناعيـة وكيميائيـة ذات اثـر سـلبي عـىل 
الجسم فضال عن انه من أكثر األنواع انتشارا 

يف البالد لسـهولة صنعه ونقله وتشابهه مع 
مواد أخرى كامللح والسكر والشب، كما توجد 
أنواع أخرى مثل الحبوب املخدرة (نوع صفر 
واحد)، (الكبتاكون) وهي قليلة االسـتخدام 
الرتفاع سعرها، والحشيشة وهي متوسطة 
االسـتخدام، و(الرتيـاك) واسـتخدامه قليل 
مقارنـة باملواد األخـرى و(املاريجوانا) وهي 

قليلة االستخدام الرتفاع سعرها».
وتابعـا أن «هناك مواد أخـرى إال أن القانون 
وليسـت  العقليـة  املؤثـرات  مـن  اعتربهـا 
مـواد مخـدرة وهـي مـواد تسـتخدم طبيا 
وتبـاع يف الصيدليـات املجـازة ومنها حبوب 
(الرتامـادول) وهو من أكثر املؤثرات العقلية 
تـداوال وهنـاك مؤثرات عقليـة أخرى وردت 
يف الجـدول رقـم (٨) من قانـون املخدرات و 

املؤثرات العقلية».
وعن طرق اإليقاع بالضحايا والفئة املستهدفة 
بني القـايض وليد إبراهيـم أن «هنالك طرقا 
تتبعهـا العصابـات لإليقـاع بالضحايا منها 
اسـتغالل الطبقـات الفقرية وغـري املتعلمة 
وتبـدأ بالتعامـل معهـم مـن خـالل منحهم 
جرعات مجانيـة يف بادئ األمر لحني اإلدمان 
عليها، ومن ثم تقوم باستغاللهم يف الرتويج 
أو النقـل»، الفتا إىل أن «اكثر الفئات العمرية 
املستهدفة يف تناول املخدرات بني فئة الشباب 
الذين ترتاوح أعمارهم بني (١٥ -٣٠ سنة)»، 
فيما أكد القايض عمار شـاكر أن «الشـباب 
من كال الجنسـني واألحداث بنسب متفاوتة 
تعرضـوا لخطر املخدرات حيث بلغت نسـبة 
اإلنـاث من املتعاطني مقارنـة بالذكور (٢٣) 
امـرأة مقابـل (١٦٥١) رجال لعـام ٢٠٢٢».

(عن صحيفة القضاء)
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بغداد/الزوراء:
سـجلت محافظة بابل، خالل شهر ترشين 
األول املـايض عـددا غـري مسـبوق بحاالت 
االنتحـار، فخـالل ثالثني يومـا فقط وضع 
ستة أشخاص حداً لحياتهم ألسباب ودوافع 
مختلفـة، بحسـب اإلحصائية التـي أعدتها 
شعبة اإلحصاء يف رئاسة محكمة استئناف 

بابل.
ويف تفاصيـل هـذه الحـوادث التـي وقعت 
بمناطـق مختلفة من املحافظـة، أن أعمار 
املنتحريـن مختلفـة تراوحت بـني ١٤ – ٦١ 
عامـاً، فيمـا اسـتعملت طرائـق مختلفـة 

إلزهاق األنفس أغلبها الشنق.
أصغر املنتحرين كان بعمـر الرابعة عرشة، 
من سكنة مركز املدينة، يف الصف الثاني من 
املرحلة الثانوية، شنق نفسه بواسطة حبل 

مالبس.

يقول والد الشاب املراهق الذي فارق الحياة: 
«ليلة انتحاره ضبطته يدخن ثم فتشـت يف 
أغراضه ووجدت لديه علبة سجائر ووالعة، 
وّبخـت ابنـي، وأخربتـه بـأن ال يذهـب إىل 
املدرسـة غدا حتـى أقوم بنقله إىل مدرسـة 

أخرى».
وأضـاف: «صباحـا، تركته يف الـدار وقمت 
بإيصال شقيقه اىل مدرسته وجلبت زوجتي 
التي تعمل مدرسة إىل الدار من محل عملها، 
بحدود السـاعة الثانية عرشة ظهرا فوجئنا 
بأنه شـنق نفسه بواسـطة حبل الغسيل»، 
مؤكـدا أن الحادثـة كانـت انتحـارا وهو ال 

يطلب الشكوى ضد أحد».
بينمـا كان أكـرب املنتحرين سـنا يف الحادية 
والسـتني من العمر، ويسـكن مركز املدينة 

أيضاً.
ويف رواية زوجته للرشطة ذكرت، أنها تركت 

الدار وذهبت اىل دار شـقيقتها بسـبب وفاة 
أحـد أقاربها وعندمـا عادت يف اليـوم التايل 
وجدته ملقـى عىل األرض تحت ُسـلم الدار 

ويف عنقه حبل وإىل جانبه كريس.
وأضافت أن الزوج كان عىل خالف دائم معها 
بسـبب املرشوبات الكحولية التي يتناولها، 

مؤكدة أنه كثريا ما كان يهدد باالنتحار.
وذكـرت اإلحصائية أن بني الحاالت السـتة 
كانـت حالتان فيها الضحيـة امرأة، مؤكدة 
أن إحدى الشابتني من مواليد ٢٠٠١ أحرقت 
نفسها بعد سـكب مادة النفط األبيض عىل 
جسـدها، من دون ورود أي أسباب أو أقوال 

لدى ذويها.
ولـم يعاقب املـّرشع العراقي عـىل االنتحار 
وال عـىل الرشوع فيـه، بل عاقـب عىل فعل 
اإلسـهام يف االنتحـار فجرّم مـن يحرض أو 
يسـاعد عىل االنتحار وذلك يف املادة ٤٠٨ من 
قانـون العقوبـات. وتنص املـادة ٤٠٨ من 

قانون العقوبات عىل:
١ – يعاقب بالسـجن مدة ال تزيد عىل سـبع 
سـنوات من حرض شخصا او ساعده باية 
وسـيلة عـىل االنتحـار اذا تم االنتحـار بناء 
عـىل ذلك. وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم 

االنتحار ولكن رشع فيه.
٢ – اذا كان املنتحر لم يتم الثامنة عرشة من 
عمـره او كان ناقـص اإلدراك او اإلرادة عد 
ذلك ظرفا مشـددا. ويعاقب الجاني بعقوبة 
القتل عمدا او الرشوع فيه – بحسب األحوال 

– اذا كان املنتحر فاقد اإلدراك او اإلرادة.
٣ – ال عقاب عىل من رشع يف االنتحار.

صالح الدين/الزوراء: 

اعلنـْت دائرة صحـة محافظة صالح الدين، امـس الثالثاء، 

اتـالف ١١ طن من الدجـاج منتهي الصالحيـة عثرت عليه 

خالل جوالتها امليدانية داخل املدينة.

وقالـت الدائـرة يف بيـان ورد «الـزوراء»، ان «فـرق الرقابة 

الصحية بالتعاون مـع االمن االقتصادي، تمكنت من ضبط 

هذه الكميات الكبرية من خالل حمالتها امليدانية املسـتمرة 

حيث تـم اتالف ١١ طن من الدجاج بمحرض اتالف رسـمي 

مع فرض اشد العقوبات القانونية بحق املخالفني».

وأضـاف البيان، ان «فرق الرقابـة الصحية تواصل حمالتها 

الصحيـة يف عمـوم املناطـق التابعـة لقطاع بغيـة متابعة 

النشـاطات الخاضعة لقوانني الصحة العامة ومتابعة عدم 

مخالفتهـا من خالل اتـالف املواد غري الصالحة السـتهالك 

البـرشي وحسـب توجيهـات صحة صـالح الديـن ووزارة 

الصحة».

بغداد/الزوراء:
نرش جهاز األمن الوطني، امس الثالثاء، اعرتافات قتلة املوظفة يف هيئة التقاعد بمنطقة 
الشـعلة بالعاصمة بغداد. وبحسـب مقطع مصـور للجهاز  فقد «اعـرتف القتلة بأنهم 
أحرقوا جثة املجنى عليها لعدم كشفهم من قبل القوات األمنية». وأضافوا، أنهم «اقدموا 
عـىل تسـليب املوظفة قبل قتلها ومن ثم حرقها أثنـاء محاولتهم إيصالها إىل دوامها عرب 
«التكتك». وبحسب الفيديو، فقد «تمكن املجرمان من بيع ذهب املجنى عليها بمبلغ اربع 

ماليني ونصف ليتقاسماه فيما بينهم بعد أن أقدما عىل قتلها ومن ثم إحراق جثتها».

بغداد/الزوراء:

أعلن محافظ بغـداد محمد جابر العطا، 

املاليـة  الثالثـاء، انجـاز الكلـف  امـس 

ملحارضي وإداريي العاصمة بالتنسـيق 

مع وزارة الرتبية.

وذكـر بيـان للمحافظـة، ان «املحافـظ 

الرتبيـة حـث  لـوزارة  زيارتـه  وخـالل 

جميـع مديريات الرتبيـة يف بغداد لحذوا 

مـا انجزتـه مديريـات تربيـة الرصافة 

االوىل، وتربيـة الرصافـة الثالثة، وتربية 

الكـرخ الثالثة مـن قوائم الكلـف املالية 

لفئـة املحارضيـن واالداريـني من خالل 

رفـع األسـماء املضافة وغـري املوجودة 

يف القوائم املنجـزة األوىل»، محذرا اياهم 

«من وجوب رفع جميع األسماء األصلية 

بدون اسـتبدال بأسـماء اخرى، وسوف 

تتخذ إجراءات بحق املخالفني».

واضاف؛ ان «املحافظة استلمت القوائم 

املنجـزة من قبل مديريتـي تربية الكرخ 

الثالثة، وتربية الرصافة الثالثة بعد انجاز 

عملية تدقيقها لكل االسـماء املشـمولة 

بالكلف املالية». وبني العطا ان «الحكومة 

املحلية عازمة عىل تمرير موضوع الكلف 

املالية لجميع محـارضي واداريي بغداد 

خـالل الفـرتة القليلـة املقبلة مـن اجل 

استالم مسـتحقاتهم بعد جهود مضنية 

قدمتها مـالكات املحافظة بالتعاون مع 

وزارة الرتبيـة ولجنة التدقيق لحفظ كل 

االسماء املشمولة وغري املسجلة يف قوائم 

التسجيل واالستحقاق املايل».

بغداد/الزوراء:

حـدد مجلس الخدمـة االتحادي، 

امـس الثالثـاء، موعـد مقابالت 

حملـة الشـهادات العليـا، فيمـا 

أشـار اىل ان املقابالت ستكون يف 

مقر املجلس.

وأعلن الناطق الرسـمي للمجلس 

وسـام اللهيبـي يف بيـان ورد لــ 

«الـزوراء»، عـن «موعد مقابالت 

حملة الشهادات العليا املشمولني 

بقانون رقم ٥٩ لسـنة ٢٠١٧ من 

العلوميني واعتبارا من يوم االحد 

املقبل ٢٠/١١/٢٠٢٢».

وبني اللهيبي ان «املقابلة ستكون 

يف مقر مجلـس الخدمـة العامة 

االتحـادي وحسـب املوعـد املبني 

اعـاله للذيـن سـيتم اشـعارهم 

برسـائل عـرب الربيـد االلكرتوني 

لحضور املقابلة».

«متابعـة  اىل  املتقدمـني  ودعـا 

ايميالتهم السـتالمهم اشعار من 

املجلـس يبني لهم موعـد املقابلة 

واملكان والزمان».

واشار اللهيبي اىل رضورة مراعاة 

الجوانب التالية من قبل املتقدمني 

إلكمال إجراءات املقابلة:

الثبوتيـة  املستمسـكات   -١

املطلوبة (هوية أحـوال املدنية / 

البطاقـة املوحدة أو جواز سـفر 

نافذ أو بطاقـة الناخب + بطاقة 

السكن أو تأيد سـكن) بالنسخة 

االصليـة ونسـخة عنهـا بصورة 

ورقية.

٢- وثيقة تخرج، االمر الجامعي، 

البحوث، الدورات، هوية النقابة، 

ممارسـة  التطوعيـة،  االعمـال 

املهنـة، العمل السـابق او الحايل 

فيما اذ وجد .

٣ - االلتـزام بالحضـور اىل مقـر 

االتحادي  العامة  الخدمة  مجلس 

الكائن يف منطقة العالوي / قرب 

جامـع ابـن بنية مقابـل املحطة 

العامليـة لسـكك الحديـد ويكون 

الحضـور قبل سـاعة مـن موعد 

املقابلة لكل وجبة .

٤- يف حـال عدم حضـور املقابلة 

يتحمل املتقدم نتيجة االستبعاد.

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة التجـارة، امـس الثالثـاء، التوجـه 

لحجـب البطاقـة التموينيـة ألكثر مـن ٥ ماليني 

مواطـن خارج البلد، فيما أشـارت اىل أنها ترصف 

مفـردات تموينية للجميع رغـم عدم توفر قاعدة 

بيانات.

التجـارة، سـتار  لـوزارة  اإلداري  الوكيـل  وقـال 

الجابـري، يف ترصيح صحفي: إن «الـوزارة ليس 

لديهـا قاعـدة بيانـات رصينـة وحقيقيـة يمكن 

اعتمادها يف مؤسسـات الدولـة»، مبيناً أن «هناك 

تقاطعـاً كبـرياً وتداخـًال يف الصالحيـات، إضافة 

إىل غيـاب قاعـدة بيانـات للمواطنـني، األمر الذي 

أربك عمل املؤسسـات والوزارات بمـا فيها وزارة 

التجارة».

وأضاف أن «الوزارة ترصف حصة تموينية وسلة 

غذائيـة اىل ٤٠ مليون مواطـن عراقي، لكن هنالك 

٥ ماليني مواطن عراقـي تقريباً هم خارج البالد، 

إضافة إىل املتوفني واملشمولني بقرار الحجب الذي 

يبلـغ عددهم باملاليني، ومنهـم أصحاب الرشكات 

وذوو الدخـول العاليـة، وبالتـايل ال توجـد قاعدة 

بيانات للوصول إىل هذه األسماء وحجبها»، مشرياً 

اىل أن «وزارة التجـارة مضطـرة إىل رصف الحصة 

التموينيـة للجميـع، لعدم توفر قاعـدة بيانات». 

وتابع: «تمت مخاطبة وزارتي الخارجية والهجرة 

لتزويدنا باألسماء املوجودة خارج العراق، لكن لم 

نـزود حتى هـذه اللحظة بقوائـم حقيقية يمكن 

اعتمادهـا»، موضحـاً أن «القوائـم التـي وصلتنا 

تضم أسماء ثالثية فقط، ويف العراق هناك تشابه 

باألسـماء الثالثيـة ال يمكـن اعتمادهـا». وأكـد 

الجابري «وجود خلل كبري يف أسـماء املتوفني بني 

وزارتـي الصحـة والتجـارة، حيـث ال يوجد ربط 

شـبكي بني مؤسسات الدولة»، مشـدداً «الحاجة 

اىل حكومـة الكرتونيـة رقميـة، مـن أجـل أتمتة 

املعلومـات، يمكـن اعتمادهـا بعـد الحصول عىل 

قاعـدة بيانات متكاملة، والتي سـتكون انطالقة 

حقيقية لبناء الدولة».

بغداد/الزوراء:

أصـدرت وزارة الداخليـة، امس الثالثـاء، توجيهاً 

يخـص البطاقـة الوطنية، فيما كشـفت أسـباب 

تأخرها.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» أن 

«الوكيـل األقدم لـوزارة الداخلية حسـني العوادي 

أرشف شـخصيا حتى سـاعات متأخرة من الليل 

عـىل طباعـة البطاقـات الوطنية، وأجـرى جولة 

تفقدية عىل قسـم الطباعة يف مطار بغداد الدويل، 

ووجـه مالك القسـم عىل بذل أقـىص الجهود وأن 

يكون العمل بثالث وجبات من السـاعة ٨ صباحاً 

حتى الساعة ١٢ ليالً».

وأضـاف البيـان، انه «سـيتم خالل االيـام املقبلة 

طباعـة أكثر مـن ثالثة ماليني بطاقة وتسـليمها 

للمواطنني».

البطاقـات  طباعـة  تأخـر  «سـبب  إن  وأوضـح 

الوطنية يف الفرتة املاضية عدم توفر التخصيصات 

املالية نتيجة تأخر إقرار موازنة ٢٠٢٢ وسـبق أن 

بـذل الوكيل يف عـام ٢٠٢١ جهـود خاصة وتمكن 

مـن توفري خمسـة ماليني بطاقة تمـت طباعتها 

وتسليمها للمواطنني».



بغداد/ الزوراء:
عقدت وزير املالية، طيف سامي، اجتماعاً موسعاً مع كل مدراء املصارف 
وبحضور املستشـار املايل ومدير عام الدائرة القانونية والكادر املتقدم يف 
املصارف، موجهة املصارف الحكومية بتبسـيط إجراءات منح القروض 

والسلف.
وذكـر بيان رسـمي للـوزارة تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: إن سـامي 
”بحثت خالل االجتماع الخطط التي يتبناها الربنامج واملنهاج الحكومي 
بحسـب اإلمكانات املالية املخطط لها ضمن االسرتاتيجيات املعمول بها 

للمصارف“.
مشـرياً اىل ”بذل أقـىص الجهود لالرتقاء بمسـتوى الخدمـات املرصفية 
املقدمـة للزبائـن، وتوسـيع حجـم املسـاهمة الفعلية بقطـاع املبادرة 
الزراعيـة ودعـم الصناعيني واإلسـكان ودعم املشـاريع الصغرية ومنح 
السـلف والقـروض، لكون هـذا القطاعات تعتـرب من الركائـز الداعمة 

واملستقرة لالقتصاد الحيوي للدولة“.
ووجهـت سـامي خالل اجتماعها بــ ”رضورة العمل بالنظام الشـامل 

لكافة الخدمات املقدمة وفق قاعدة البيانات املعمول بها ”.
واسـتمعت اىل ”الـرؤى واألفكـار التـي ترفـع مـن مسـتوى الخدمات 
املقدمة للفئات املسـتهدفة، واملعوقات التي قـد تعرتض تنفيذ الربنامج 
الخـاص بعمل املصارف“، مشـددًة عـىل ”اهمية تجاوز كافـة العقبات 
واإلجـراءات الروتينيـة التي من شـأنها أن تعرقل سـري إنجاز املعامالت 

وفق الضوابط“.
ووجهت سـامي ”بـرضورة تبسـيط االجـراءات وحوكمتهـا إلكرتونياً 

للفئات املستهدفة من خالل الخدمات التي تقدمها املصارف“.

بغداد/ الزوراء:
تنطلـق االثنني املقبل، عـىل أرض معرض بغداد الـدويل، فعاليات معرض 
البناء واإلنشـاءات والبنية التحتية، بمشـاركة 10 دول، تستمر فعالياته 

حتى الرابع والعرشين من الشهر الحايل .
وأكـد مديـر عام رشكة املعـارض والخدمـات التجارية العراقية، هاشـم 
محمد حاتم، يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”هذا املعرض سيشـهد مشاركة 
أكثـر من 150 رشكة محلية وعربيـة وعاملية متخصصة يف مجال اإلعمار 
والبناء واإلنشـاءات، موضحاً أنها من دول العراق وتركيا وإيران وإيطاليا 

والهند والسعودية ولبنان ومرص وقطر واإلمارات وإسبانيا“ .
وأضاف أن ”املعرض سيشهد عرض كل ما يخص مواد البناء والديكورات 
وتكنولوجيـا البنـاء الحديـث واالستشـارات وأنظمـة الطاقـة واآلليات 
واملكائـن الصناعية ومنتجات السـمنت والخرسـانة وخدمـات التصميم 

الداخيل وأدوات ولوازم البناء والتشييد“.
وأشـار حاتم إىل ”أهمية إقامة مثل هذه املعـارض، لدعم قطاعات الدولة 
وتبـاُدل الخـربات والتكنولوجيا الحديثة، بما ُيسـهم يف إنشـاء مشـاريع 
اسـتثمارية تخدم البالد“، مؤكـداً ”حرص رشكة املعـارض العراقية عىل 
تقديـم كل التسـهيالت الالزمة لدعم مشـاريع القطاع الخاص وتسـهيل 
اإلجـراءات الخاصة بإقامة معارض كهذه يف ظـل التوجه الحكومي نحو 

دعم عمليات البناء وتشجيع االستثمارات يف مختلف القطاعات“.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبري االقتصـادي، صالح الهمايش، ان تغيري قيمـة الدوالر امام 
الدينـار امر غري ممكن خالل الفرتة الراهنـة خصوصا مع ارتباط العراق 
بصنـدوق النقـد الدويل، حيـث ان تخفيض القيمة سـيفقد الثقة مع هذا 

الصندوق. 
وقـال الهمـايش يف ترصيـح صحفـي: ان ”معظـم السياسـيني ينـادون 
ويرصحون من اجل تخفيض سـعر رصف الدوالر امام الدينار، يف حني ان 

هذا االمر غري ممكن يف الوقت الراهن بسبب وجود التزامات دولية“. 
وأضاف ان ”هناك اتفاقا مع صندوق النقد الدويل عىل سعر رصف الدوالر 
الحايل، ومن املمكن ان يتم تخفيض السعر لكن يف هذه الحالة فإن العراق 
سـيخرس دعم هذا الصندوق فضال عـن املنظمات الدولية، يف وقت يحتاج 
فيـه البلد اىل املال“. وبـني ان ”تصنيف ائتمان العـراق انخفض اىل املرتبة 
الثانية B بسبب وجود مبالغ بذمة العراق، حيث ان ارتباط البالد بصندوق 
النقد يمنحه القدرة عىل الحصول عىل األموال من خالل االقرتاض العاملي، 
وباملحصلـة فإن مخالفة قـرارات صندوق النقد بتخفيـض قيمة الدوالر 

يعني فقدان الثقة بني العراق وهذا الصندوق“. 
واكـد ان ”الحكومـة لها القـدرة عىل إيجـاد معالجات كبرية عىل السـلع 
والبضائع لضمان وصولها بأسـعار مناسبة اىل املستهلك بدال من الذهاب 

نحو التخفيض وخسارة الثقة بينها وبني صندوق النقد الدويل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافدين، امس الثالثـاء، ان عدد الحسـابات املفتوحة 
للمواطنـني وفئـات اخرى يف فروعـه ببغداد واملحافظات خالل شـهر 
ترشين االول املايض بلغت 7527 حساب توفري وجاٍر بالدينار والدوالر 

وحسابات الودائع. 
وقـال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
ان ”عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى يف 
ترشين االول املايض وصلت اىل 4216 حسـابا جاريا بالدينار والدوالر، 
يف حـني بلغت حسـابات التوفري املفتوحـة للمواطنني 2968 حسـابا 
بالدينـار والدوالر باإلضافة اىل عدد حسـابات الودائع التي بلغت 343 

وديعة“.
وأضـاف البيـان أن ”املـرصف مسـتمر يف تقديم خدماتـه وذلك بفتح 
الحسـابات للمواطنني الراغبني يف إيداع اموالهم يف املرصف والحصول 
عـىل الفوائد وفـق رشوط وضوابط وضعت، وبإمكـان زبائن املرصف 

زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت منظمة اوبـك ان إنتاج الدول 
األعضاء الـ 13 يف املنظمة من النفط 
انخفـض ليصـل اىل 29.494 مليون 
برميـل يومًيـا يف شـهر ترشين األول 
بانخفاض مقـداره 210 آالف برميل 
يوميـا عـن شـهر ايلول املـايض بعد 
انخفـاض انتاج السـعودية و7 دول 

اخرى، فيما ارتفع انتاج العراق.
وبحسـب التقريـر الشـهري ملنظمة 
اوبك، واطلعت عليه ”الزوراء“، فإن ” 
االنخفاض االكرب جاء من السعودية، 
إذ انخفـض انتاجهـا النفطـي نحو 
149 الـف برميـل يوميـا ليصـل اىل 
10.838 ماليني برميـل، يليها انغوال 
بانخفـاض 78 الـف برميـل يوميـا، 
يليهـا الكونغـو بانخفـاض 19 الف 
برميـل، يليهـا الكويـت بانخفـاض 
18 الـف برميـل يوميا، يليهـا غينيا 
االستوائية بانخفاض 14 الف برميل 

يوميا“.
واشـارت اىل ان ”الزيادات جاءت من 
نيجرييـا، إذ ارتفـع إنتاجها النفطي 
بنحـو 33 ألـف برميل يومًيـا ليصل 
إىل 1.57 مليـون برميـل يومًيا، يليها 
العراق مسـجلة زيادة قدرها 20 الف 
برميل يوميا ليصل انتاجه اىل 4.572 
ماليـني برميـل يوميا، يليـه الغابون 

بارتفاع بلغ 12 الف برميل يوميا“.
وخفضـت منظمة أوبـك يف تقريرها 
الشـهري، مـن توقعات نمـو الطلب 
العاملي عىل النفط بـ 100 ألف برميل 

يومياً يف كل من 2022 و 2023.
من جانب متصل، احتل العراق املرتبة 
الخامسـة بني الـدول األكثـر إنتاجاً 
للنفط عىل مسـتوى العالم، حسـب 

موقع امريكي .
وقال موقع World Review األمريكي 
يف تقريـر له اطلعت عليـه ”الزوراء“ 
ان ”العـراق جاء باملرتبة الخامسـة 
كأكـرب منتـج للنفط عامليـا وبمعدل 
4.260 ماليـني برميـل يوميا بعد كل 
من: الواليات املتحدة التي جاءت اوال 
بمعدل 11.567 مليون برميل يوميا، 
وجاءت روسيا ثانيا بمعدل 10.503 
ماليني برميل يوميـا، ومن ثم جاءت 
 10.225 بمعـدل  ثالثـا  السـعودية 
ماليـني برميـل يوميا، وجـاءت كندا 
رابعـا بمعـدل 4.665 ماليـني برميل 

يوميا“.
وتابعـت ان ”الصني جاءت سادسـا 

بمعدل 3.969 ماليـني برميل يوميا، 
ومـن ثـم جـاءت االمـارات سـابعا 
وبمعدل 2.954 مليون برميل يوميا، 
ومن ثم جاءت الربازيل ثامنا وبمعدل 
2.852 مليـون برميل يوميا، وجاءت 
الكويت تاسعا وبمعدل 2.610 مليون 
برميـل يوميـا، وباملرتبـة العـارشة 
جاءت ايران وبمعـدل 2.546 مليون 

برميل يوميا“.
املتحـدة  ”الواليـات  ان  اىل  واشـارت 
تفوقـت عىل روسـيا والسـعودية يف 
انتاجهـا للنفط يف العـام 2018 عىل 
الرغـم من وجـود العديد مـن الدول 
لديهـا احتياطيـات نفطيـة كبرية ، 
اال انـه بالرغـم من الواليـات املتحدة 
االمريكيـة تعد اكـرب منتـج بالعالم 
اال انهـا ايضـا اكرب مسـتهلك للنفط 
بالعالم وتسـتورد نفطـا اضافيا من 

عدة دول ومن بينها العراق“.
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بغداد/ الزوراء:
الثالثـاء،  امـس  الكهربـاء،  وزارة  حـددت 
خمـس ميزات ملرشوع الجبايـة اإللكرتونية، 
وفيما أشـارت إىل أن املرشوع سـيأخذ صبغة 
اسـتثمارية ولن يكلـف الدولـة تخصيصات 
ماليـة، فيمـا شـددت عـىل رضورة املـيض 

باملرشوع.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد موىس، 
”الـوزارة عقـدت  إن  يف ترصيـح صحفـي: 
اجتماعـات كثرية بشـأن مشـاريع الجباية 
اإللكرتونيـة والتحـول اإللكرتونـي واألتمتة، 
وقدمـت دراسـات مسـتفيضة تضـم رؤيـة 
شـاملة بعد االطالع عـىل مواصفـات عاملية 
وتجربـة دول الجـوار يف إيـران والسـعودية 
إىل  كردسـتان،  إقليـم  يف  وحتـى  واألردن 
مجلس الوزراء بغية مناقشـتها يف الحكومة 

السابقة“.
وتابـع موىس: ”كـان من املفـرتض أن يكون 

املـرشوع مدرجـًا عىل جـدول أعمـال مجلس 
الوزراء السـابق، بغية مناقشـته بشكل كامل 
والتصويت عليه الستحصال قرار امليض فيها، 
ولكنـه أجـل إىل الحكومة الجديـدة“، موضحاً 
”اننا بانتظار مناقشـته يف اجتماعات املجلس 

الدورية والتصويت عليه، للميض به“.
وأضـاف أن ”رئيـس الـوزراء محمـد شـياع 
السـوداني، ووزير الكهرباء، مهتمان بشـكل 

كبـري يف إتمـام مـرشوع الجبايـة اإللكرتونية 
واملـيض به“، مبيناً أنه ”بعـد تقديم العطاءات 
والدراسات الفنية، سيتم تحديد سقوف زمنية 

إلنجاز املرشوع“.
وأوضـح أن ”مشـاريع التحـول اإللكرتونـي 
والجباية اإللكرتونية الشـاملة تسـتلزم نصب 
منظومـات ذكية، إضافـة إىل نصب منظومات 
(الهيس) ومنظومات اسـمارت ميرت“. وأشار 
إىل أن ”التحول اإللكرتوني يف الجباية، سـيعمل 

عىل تقديم الخدمات إىل املناطق العشـوائية أو 
الزراعية غري النظامية، لذلك سـتقدم الخدمة 
النظامية لتأهيل شبكات التوزيع بشكل مالئم، 
بعـد أن كانـت ضمـن القانون غـري متاحة“.

وأكد أن ”نصـب العدادات سـيعمل عىل تقليل 
االستهالك والتحكم بمردودات الطاقة املنتجة، 
وجعلها كافية لصالح ساعات التجهيز، إضافة 
إىل أنه سـيعظم مـوارد الجباية، وسـيحد من 
الضياعات، وبذلك تسـتطيع الوزارة من خالل 

هذا املرشوع ان تسيطر عىل األحمال“.
وذكر موىس أن ”أسـعار الجبايـة اإللكرتونية 
سـتكون ذاتها املقدمـة بدعم حكومـي، لذلك 
لن تكون هنالك زيادة يف األسـعار، ما سـيعود 
بالنفع عـىل املواطنـني ذوي الدخل املتوسـط 
واملحـدود، وسـيحافظ عـىل مقـدرات وقيـم 

الطاقة“.  
ولفت إىل أن ”املرشوع ال يحتاج إىل تخصيصات 
ماليـة، ألنـه سـيحال إىل رشكات اسـتثمارية 
رصينـة بعد تقديم دراسـتها الفنية وجداولها 
االقتصادية، وتـدرس بعناية من الوزارة، ومن 
ثـم ترفـع إىل مجلـس الطاقة الـوزاري، ثم إىل 
مجلـس الـوزراء للمصادقة عليهـا“، مبيناً أن 
”املـرشوع سـيأخذ صبغـة اسـتثمارية، ولن 

يكلف الدولة أي تخصيصات مالية“.
وأشـار إىل أن ”هنالـك التزامـات معينـة عـىل 
الرشكـات املتعاقـدة، منهـا تأهيـل شـبكات 
التوزيـع وتقديـم الخدمـة بشـكل نظامـي، 
وبالتـايل فإن هنالك التزامـات معينة للطرفني 

وهي الوزارة والجهات املتعاقدة“.
وشـدد موىس عـىل ”أهميـة املـيض بمرشوع 
قيـم  عـىل  للسـيطرة  اإللكرتونيـة،  الجبايـة 
ومقدرات الطاقـة“، منوهاً بـأن ”جميع دول 
العالـم تعمـل بمـرشوع التحـول اإللكرتوني 
والجبايـة اإللكرتونيـة، وبالتـايل ينبغي امليض 

باملرشوع“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
نجـاح العـراق يف تجـاوز أزمـة غالء 
أسـعار املحاصيل الزراعية يف العالم، 
 – (الروسـية  الحـرب  خلفيـة  عـىل 
شـهرها  دخلـت  التـي  األوكرانيـة) 

التاسع.  
وقال مدير عام دائرة التنمية اإلقليمية 
يف الـوزارة، محمـد محسـن السـيد، 
”العـراق،  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
وبرغـم الظروف الصعبـة التي مرت 
عىل العالم بأرسه، استطاع النجاح يف 
تجاوز حاجـز جائحة (كوفيد - 19) 
وازمة غالء أسعار املحاصيل الزراعية 
يف العالم عىل خلفية الحرب الروسية 
شـهرها  دخلـت  التـي  االوكرانيـة 

التاسع“.  
”العـراق نجـح  أن  السـيد  وأضـاف 
بتجاوز األزمة السياسـية واالنطالق 
نحو الربنامج الحكومي الجديد الذي 
تعده الوزارات ومنها التخطيط خالل 
هذا األسـبوع“، مؤكـداً ”امليض وفق 
خطط حقيقية مدروسـة تسـتهدف 
سد الفجوات التنموية ضمن النواحي 
للنجـاح  باملحافظـات،  واألقضيـة 

بمواجهة األزمات“.  

وبـنّي ان ”هنالـك محـاوالت إليجـاد 
آليـات معينـة لتعزيـز دور االنتـاج 
الزراعـي وإعـادة اسـتغالل األرايض 
بشـكل افضل من خالل املشـاريع“، 
مشرياً إىل إسـهام الوزارة بتخصيص 
أراض باملناطـق الصحراويـة وريها 
بتقنية التنقيط، اسهاماً بتقليل تأثري 

التغريات املناخية يف البالد“.  

وبرغـم  ”العـراق  ان  اىل  وأشـار 
االشـكاالت املختلفـة التـي حصلـت 
خالل العامـني الحايل والسـابق، بيد 
أنه تمكن من رشاء محصويل الحنطة 
والشـعري مـن الفالحني بسـعر أعىل 
مـن أسـعار السـوق العامليـة دعماً 
وتشجيعاً لهم“، مؤكداً ”وجود مساع 
حثيثـة لضمان حصة العـراق املائية 

مـن خـالل اتفاقـات ثابتة مـع دول 
الجوار“.

وزارة  كشـفت  اخـر،  جانـب  مـن 
التخطيط، امـس الثالثاء، عن تراجع 
نسبة النمو السكاني يف العراق، فيما 
توقعت أن يصل أعداد السـكان خالل 
نهايـة العـام الحـايل إىل 42 مليـون 

نسمة.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، عبد 
الزهـرة الهنداوي، يف حديث صحفي: 
إن ”عـدد سـكان العـراق يف نهايـة 
العـام 2021 بلـغ 41 مليونـاً و150 
ألف نسـمة“، ومن املتوقع أن ”يصل 
سـكان العراق يف نهاية 2022 بواقع 

42 مليون نسمة“.
وأضاف الهنداوي أن ”النمو السكاني 
بـدأ ينخفـض يف العـراق حيـث يبلغ 
حاليا 2.5 باملئـة بعد أن كان قبل 10 
سـنوات بنسـبة أكثر مـن 3 باملئة“، 
مبيناً أن ”زيادة السكان الرتاكمية ما 

زالت مرتفعة“.
”تراجـع  ان  اىل  الهنـداوي  واشـار 
معـدالت النمو السـكاني جاء نتيجة 
زيادة الوعي لدى األرس نتيجة تحسن 
مسـتوى التعليـم لألرسة ممـا خلق 
فهـم ملتطلبات الحيـاة وانعكس ذلك 

عىل عدد افراد االرسة“.
وكشـف موقـع أمريكي الـذي يعني 
بالتعداد السـكاني أنه مـن ”املتوقع 
أن يكـون عدد سـكان العـراق حاليا 
44.856 مليونا نسـمة“، مشـريا إىل 
أن النمو السكاني يف العراق سيستمر 
ليتجـاوز نهاية القرن عدد السـكان 

أكثر من 107 ماليني نسمة“.

@ÚÌäb‡rnéa@ÚÃjñ@âÇdÓé@È„c@∂g@päbícÎ@È€@paçÓfl@êΩ@pÜáy

ÚÓ€bfl@pbóÓó¶@c@Ú€Îá€a@—‹ÿÌ@Â€@ÚÌbjßa@ Îãìfl@ZıbiãËÿ€a@ÒäaåÎ

@—‹è€a@|‰∑@ÚÓflÏÿ®a@“äbóæa@ÈuÏm@ÚÓ€bæa
paıaãu�a@¡ÓèjmÎ@üÎã‘€aÎ

@ıb‰j‹€@üã»fl@¿@⁄äbìm@fiÎÜ@10
ÚÓnzn€a@ÚÓ‰j€aÎ@paıbì„�aÎ

@Ô€Îá€a@á‘‰€a@÷Îá‰ói@¬bjmä¸a@ZÜbón”a
ä¸Îá€a@Ú‡Ó”@ùÓ–Én€@ıÏv‹€a@…‰∫

@Èmbibèy@Üá«@—ìÿÌ@ÂÌáœaã€a
µ‰†aÏæa@fiaÏfl˛@ÚyÏn–æa

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس 148300 دينار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 

كانت األسعار ليوم االثنني 148150 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147750 دينـارا عراقيا لكل 

100 دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148300 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما اسـتقر يف اسـواق اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

الثالثاء.
وقـال مصـدر: إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي 365 الف دينار، وسـعر الرشاء 

361 الفاً، فيما كانت االسعار ليوم امس االثنني 362 الف دينار.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 335 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 331 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار و375 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقـي بني 335 الفـاً و 345 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقـال ذهب عيـار 24 بيع 420 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 370 
الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ متابعة الزوراء
تراجـع ترتيب الـدوري  املمتاز إىل املركـز ١٥، وفقا للتصنيف األخري الـذي أعلنه االتحاد 
اآلسـيوي لكرة القدم، ليسـتمر يف تراجعه دون وجود معالجات حقيقية من قبل االتحاد 
العراقـي الذي اكتفى بإقامة املسـابقة وفق نظام الرتاخيص.كما قـرر االتحاد العراقي 
تأجيـل تنفيذ دوري املحرتفني إىل املواسـم املقبلة وعدم تحديد فـرتة زمنية قريبة.وجاء 
الدوري السـعودي يف الصدارة، وتقدمت ٣ مسـابقات عربية عىل الدوري العراقي «قطر 
(٧) واإلمارات (٩) واألردن (١١)».وتمكنت مسابقات بلدان رشق آسيا من التفوق أيضا، 

وجاء دوري هونج كونج باملركز ٦، وماليزيا ٨، وفيتنام ١٠، وتايالند ١٢، والهند ١٤.
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bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿@ÜÏ»è€a@È‘Ó‘í@‚çËÌ@paáÓè€a@Òãˆb†@kÉn‰fl

@Ú«äbóæa@kÉn‰fl@fib�ic@›j‘nèÌ@‚b»€a@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@µflc

بغداد/ ليث العتابي
كشـف الجهـاز الفنـي ملنتخب 
الشباب عن أن منهاج تحضرياته 
لنهائيات كأس آسيا التي ستقام 
يف إوزبكسـتان مطلـع مارس/ 
آذار 2023، ستشـهد خـوض 4 
مباريـات ودية أمام السـعودية 

واألردن يف البرصة وبغداد .
وواصـل عمـاد محمـد ، املديـر 
الفني للمنتخب الشـبابي تحت 
20 عاماً: وضعنا منهاجا مكثفا 
من التحضريات يف بغداد والبرصة 
وأنطاليا الرتكية قبل التوجه إىل 
إوزبكستان للمشاركة بنهائيات 

كاس آسيا“.
وتابـع ” لعبنـا عـدة مباريـات 
تجريبيـة مـع األنديـة املحليـة 
يف تجمـع بغـداد ، وبمشـاركة 
الالعبـني املحليـني يف ظل غياب 

املحرتفني“.
 وأوضـح محمـد ” نعانـي مـن 

غيـاب مالعـب التدريـب، وهذه 
املشكلة مازالت قائمة ، وننتظر 
بشـكل  نسـتعد  لكـي  حلهـا 

مثايل“.
وأتم ” سـنغادر خـالل اليومني 
املقبلـني إىل أنطاليـا، وتم تأمني 
وهنالـك  وديـة،  مباريـات   3
محاوالت إلجراء ودية رابعة مع 

أخذ األندية الرتكية“.

@ÈuaÏÓé@lbjì€a@kÉn‰fl@Zá‡´@Üb‡«
bÓé�@a7õ•@bÌÜÎ@ÊÜä˛aÎ@ÚÌÜÏ»è€a

@¿@Ô„br€a@ç◊ãæa@áó±@fib‡ì€a@¡–„@Üb„
Ô€Îá€a@pÎ7i@ÊÏqaäbfl

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب منتخب العراق عىل شقيقه السعودي 
بنتيجـة (0-3)، يف املبـاراة التـي أقيمـت 
امس الثالثاء، داخـل صالة قرص الرياضة 
بالعاصمـة األردنية عمـان ، ضمن إفتتاح 
بطولة غرب آسيا بالكرة الطائرة للسيدات.

وتمكن سيدات العراق من تحقيق االنتصار 
بسـهولة، وكسـب صدارة املجموعة األوىل 
مؤقتـاً . ويلتقـي املنتخب العراقـي اليوم 

األربعـاء بمباراتـه الثانية منتخـب لبنان 
يف صالـة قـرص الرياضـة، فيما سـيكون 
املنتخب السعودي يف حالة إنتظار بالجولة 
الثانيـة ، بينمـا يالقـي سـوريا يـوم غـٍد 
الخميس. يذكر أن سيدات العراق يلعبن يف 
املجموعة األوىل إىل جانب السعودية ولبنان 
وفلسـطني وسوريا ، بينما تضم املجموعة 
الثانيـة منتخبـات األردن واالمارات وقطر 

وعمان والكويت.

كركوك / مهدي الربحاوي 
أحـرز نـادي نفـط الشـمال املركـز الثانـي يف 
ماراثون بـريوت الدويل بعد فـوز العداء محمد 
عبدالله بامليدالية الفضية يف سـباق (10) كم . 
وقال أمني رس النادي صالح الشمري ان  ”نادينا 
حقق امليدالية الفضية يف سباق (10) كم ضمن 
فعاليـات ماراثـون بريوت الـدويل  ليحرز بذلك 
املركز الثاني ضمن الدول املشـاركة“.واضاف 
أن“امليداليـة كانـت مـن نصيب العـداء محمد 

عبدالله الذي حل باملركز الثاني قاطعا املسافة 
بوقت (32:26) دقيقة. مؤكدا: ”أن هذا االنجاز 
تحقـق بعد الدعـم الكبري الـذي تقدمـه ادارة 
النـادي لجميـع الفعاليات الرياضية سـواء يف 
املشـاركات املحليـة أو الخارجيـة ”. وتابع أن 
”االنجاز الـذي حققه عبداللـه للنادي مفخرة 
كبـرية ودليـل العمل الـدؤوب للهيئـة اإلدارية 
واملـالك التدريبـي يف وصـول نفط الشـمال إىل 

منصات التتويج املحلية والعربية والقارية“.

بغداد/ رحيم الدراجي- رحيم عودة
اسـتقبل األمني العـام للجنـة األوملبية 
الوطنيـة العراقية، هيثـم عبد الحميد، 
امس الثالثـاء بمطار بغداد الدويل، وفد 
منتخـب املصارعة املتّوج بمنافسـات 
بطولة العرب للمتقدمني التي اختتمت 

فعالياتهـا مؤخراً بمدينة االسـكندرية 
املنتخبـات  أبـرز  املرصيـة بمشـاركة 

العربية باللعبة.
وأثنى عبـد الحميد عىل املـردود الفني 
الـذي ظهر بـه املصارعـون العراقيون 
وتفّوقهـم عىل منافسـيهم وإحرازهم 

املراكز األوىل، مشرياً بدور الجهاز الفني 
الذي ظهر نتاج عمله بشـكل جيل عىل 
أداء الالعبني واملسـتوى العام ملنتخبات 
املصارعـة. وأّكـد عبدالحميـد حـرص 
اللجنـة األوملبية عىل تقديـم كل ما من 
شـأنه االسـهام يف تحقيـق االنجازات 
ملنتخبات العراق لكل األلعاب، وبمختلف 

البطوالت واملشاركات الخارجية. 
مـن جهته، قدم رئيس االتحاد العراقي 
للمصارعة شـعالن عبد الكاظم  شكره 
اللجنـة  لرئيـس  الكبرييـن  وتقديـره 
األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي، 
وزمالئـه يف املكتب التنفيـذي، لدعمهم 
ومتابعتهم لجميع االتحادات الرياضية 
ما أسهم بتطوير مستويات املنتخبات 
الوطنيـة لجميع الفئـات العمرية أمالً 

بتحقيق ما يليق بالرياضة العراقية.
وكان مصارعـو العـراق حققوا عرشة 
أوسـمة ملونة بواقع ذهبيتني وسـبع 
واحـد،  برونـزي  ووسـام  فضيـات 

ليتصـدر العـراق جدول الرتتيـب العام 
يف منافسـات املصارعـة الحـرة، بينما 
حـل منتخـب العـراق باملركـز الثانـي 
يف منافسـات املصارعـة الرومانيـة يف 
جـدول الرتتيب العـام بتحقيقه عرشة 
أوسـمة ملونـة، وبواقع ثالثـة ذهبية 

وستة فضية ونحايس واحد.
هذا وقـد حرض االسـتقبال أيضاً وكيل 
وزارة الشـباب والرياضـة عبد الرحمن 
اللويـزي، فيما رافق األمني العام األمني 
العـام عضـو املكتـب االعالمـي للجنة 
األوملبية رحيم الدراجي وممثل العالقات 

العامة يف اللجنة األوملبية عيل محسن.
واحرز منتخبنا الوطني املركز الثاني يف 
ختام بطولة ابراهيم مصطفى الدولية 
باملصارعـة التـي اسـتضافتها مدينة 
اإلسـكندرية التـي أسـفرت عـن فوز 
املنتخب املرصي بالقـب وجاء منتخب 

بوركينا فاسو باملركز الثالث .
عبـد  شـعالن  االتحـاد  رئيـس  وقـال 

الكاظـم: ان بطولـة ابراهيم مصطفى 
شـهدت  مشـاركة منتخبـات  غينيـا 
بيسـاو  واألكوادور والعـراق والكويت 
وفلسـطني وانگلـرتا وبوركينا فاسـو  
إضافـة إىل البلـد املنظـم مـرص التـي 
البطولـة.  يف  فـرق  بأربعـة  شـاركت 
الفتا: أن حصـول املنتخب الوطني عىل 
وسـامني ذهبيـني جـاءت  عـن طريق 
املصارعني احمد صالح  بوزن ١٢٥ كغم 
وعـيل عصام بوزن٧٠ كغـم فضال عن 
أربعة اوسـمة فضية كانت من نصيب 
املصارعـني محمـد الجـواد بـوزن ٦٥ 
كغم وعيىس عبد السالم بوزن ٩٢ كغم 
وشـهيد حسـن بوزن ٦١ كغم وقتيبة 
مصطفـى بـوزن ٧٤ كغم فيمـا أحرز 
وسـامني برونزيني املصارع مصطفى 
صـالح بوزن ٧٩ كغم وعبـد الله أركان 

صبحي بوزن ٦١ كغم.
ويف ذات السياق، حقق منتخبنا الوطني 
باملصارعـة الرومانيـة املركـز الثالـث 

يف نـزاالت بطولـة إبراهيـم مصطفـى 
الدوليـة التـي اختتمت منافسـاتها يف 
مدينـة اإلسـكندرية بإحـراز منتخـب 
واملنتخـب  االول  املركـز  كازاخسـتان 
املرصي باملركز الثاني واستطاع الالعب 
سـجاد عـيل مكـرس الفـوز بالوسـام 
الذهبي بـوزن ٥٥ كغم ونـال منتخبنا 
الوطنـي ثالث اوسـمة فضيـة حققها 
أبطـال املصارعـة كرار عبـاس مكرس 
بـوزن ٦٣ كغـم وحسـني عـيل مكرس 
بوزن ٨٧كغم وعـيل مجيد حميد بوزن 

٩٨ كغم .
الوطنـي  منتخبنـا  العبـي  وختتـم 
مشاركتهم يف بطولة إبراهيم مصطفى 
حصد أربعة اوسمة برونزية كانت من 
نصيب املصارع طه ياسني ظاهر بوزن 
٧٢ كغم و حسـن  عيل مكرس بوزن ٨٢ 
كغم واحمد شـعالن عبدالكاظم بوزن 
١٣٠ كغـم  وعيل ياسـني طالـب بوزن 

١٣٠كغم.

aáÀ@ÚÌÜÏ€a@bÿÌäbnéÏ◊@ÚËuaÏæ@aÜaá»néa@Òãój€a@¿@ÈmbjÌäáni@ ãìÌ@?†Ï€a@kÉn‰æa
Ô„ÏÓ‡Óé@?Ón‰uä˛a@lÏ‹éc@wËn„dé@Zëbéb◊

البرصة/ محمد عماد
أجـرَى املُنتخـُب الوطنـّي أوىل وحداته 
التدريبّية، عرص يوم امس، تحَت قيادِة 
املَالِك اإلسـبانّي الجديد، وذلك يف َملعِب 
تدريبـاِت املَدينـِة الرياضّية اسـتعداداً 
ملُواجهِة ُمنتخِب كوسـتاريكا الخميس 
املقبـل، وقـد حـَرض تدريبـاَت االمس 
رئيـُس االتحـاد العراقـّي لُكـرِة القدم 
عدنان درجـال، والنائـب األول لرئيِس 
االتحـاد عـيل جبـار وأعضـاء االتحاِد 
العراقـّي يحيـى زغري ومحمـد نارص. 
كما سـبقْت تدريبات اليـوم ُمحارضٌة 
قصـريٌة مـن قبـل املُـدرِب اإلسـباني 
خيسوس كاساس، وذلك يف مقّر إقامِة 
وفـد املُنتخـِب الوطنّي يف فنـدِق غراند 

ميللينيوم يف البرصة.
وشارَك يف التدريباِت (30) العباً هم كٌل 
من: جالل حسن، حسن أحمد، دلوفان 
مهـدي، عالء عبـاس، عمار محسـن، 
سـجاد محسـن، أحمـد ياسـني، أمري 
العمـاري، اآلي فاضل، محمد قاسـم، 
زيـدان إقبال، حمزة عدنان، الكسـندر 
اوراهـا، أحمـد عبد الحسـني، حسـني 
عمـار، إبراهيـم بايش، حسـني جبار، 
مناف يونس، شهاب رزاق، كرار عامر، 
حسـني عيل، هـريان أحمد، عـيل فائز، 
حسن عبد الكريم، شريكو كريم، أيمن 
حسني، زيد تحسني، رضغام إسماعيل، 

أمجد عطوان ومصطفى ناظم. 
محـرتُف نادي اوربرو السـويدي أحمد 
ياسـني عـّربَ عـن سـعادته بَعودته إىل 
املُنتخِب الوطنـّي بعد فرتٍة من الغياِب، 
وإن فرحتـه ال توصـف ليس فقط من 
أجـل ارتـداِء القميِص الوطنـّي، وإنما 
سـتكون هناك مباراٌة يف البرصة وسَط 
حضـوٍر جماهريّي غفرٍي كمـا عودتنا 
الجماهري العراقّية يف دعمها للُمنتخِب 
وتواجدهـا الغفـري يف هكـذا مبارياٍت، 

وهو ما سيعطي رسائَل كثريًة.
 ودعا ياسني الجمهوَر العراقٍي واإلعالَم 
إىل التحيل بالصِرب كون الطاقم اإلسبانّي 
الجديد سـيكون بحاجٍة إىل فرتٍة زمنيٍة 
من أجل أن نجني ثمـاَر العمل الدؤوب 

يف املُستقبِل القريب.
أما ُمحرتُف مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 
زيـدان إقبـال فقـد شـكَر الجماهـرَي 

العراقّية وكَل َمن رحـَب بتواجده هنا، 
حتى مساندتهم خالل إصابته قبل فرتٍة 
قصريٍة، وأوضَح إقبال: إنه يف الكثرِي من 
األحيان ال يمكنني التواجد مع املُنتخِب 
الوطنّي ما لم تكن املبارياُت ضمن أيام 
الفيفـا دي. ولم يخِف زيدان سـعادته 
وَحماسه ملُباراِة كوستاريكا، متأمالً أن 

يحقَق مع زمالئه الفوَز يف املُباراة.
وأضاّف: ملسُت يف اليوم األول مع املالِك 
اإلسبانّي الجديد أفكاراً جديدًة والعبني 
جـّدد، والجميـُع يعمُل مـن أجل هدِف 
التأهـل إىل كأِس العالم 2026، وأمامنا 
أربـُع سـنوات نبني بها فريقـاً، ونحن 

متحمسون لذلك.
ومـن جهته، أكد اإلسـباني خيسـوس 
كاسـاس، املـدرب الجديـد للمنتخـب 
الوطنـي العراقـي، أن مرشوعـه مـع 

أسود الرافدين طويل األمد.
وقال كاسـاس، يف مقابلة مع صحيفة 
”آس“ اإلسـبانية: ”العراقيون يأملون 
يف التأهل لكأس العالم 2026، والتحدي 
الـذي نواجهـه هـو التحسـني كل يوم 

وتطبيق طريقتنا للتقدم“.
وأضاف ”مرشوعي مـع العراق طويل 
األمد، وأفضل اتباع فلسـفة سيميوني 
مـدرب أتلتيكـو مدريـد، إنهـا األكثـر 

مالءمة“.
وزاد ”رئيـس رابطـة الليغـا رشـحني 
لتدريـب العـراق، وهـو يعـرف رئيس 
االتحـاد العراقي عدنـان درجال جيدا، 
ويريد منا املساعدة لتطوير كرة القدم 

هناك وسنفعل ذلك“.
ال  اللغـة  الراهـن  الوقـت  ”يف  وتابـع 
تشـكل عائقـا، يفهم جميـع الالعبني 

اللغـة اإلنجليزية، وعندمـا يأتي العب 
لـه  سـنوفر  اإلنجليزيـة  يتحـدث  ال 

مرتجًما“.
وواصل ”أردنا تأمـني مباراة ودية بني 
العراق وإسبانيا، وكانت هناك اتصاالت 
بـني االتحاديـن، لكنهـا لـم تتحقق يف 

النهاية“.
وأردف ”مـا أدهشـني يف بغـداد هـو 
عـىل  التعـرف  سـأحاول  االزدحـام، 
املدينة بشـكل أكثر شموال، خالل فرتة 

وجودي“.
وختـم ”السـفري اإلسـباني شـجعني 
عىل العيـش يف بغداد، وهي مدينة آمنة 
نسـبًيا، وال توجد قيود بهـا، واملواطن 
العراقـي كريـم جـدا، ربمـا يكون من 
املبالغـة أن أقـول إنني ومسـاعدي تم 

استقبالنا كأبطال“.

ومـن جانبـه، أبـدى ممثـل منتخـب 
كوسـتاريكا إعجابـه يف ملعب البرصة 
الـدويل، الـذي سيسـتضيف يـوم غـد 
الخميس املواجهـة الودية مع املنتخب 
العراقي ، ضمن تحضرياته للمشـاركة 

بمونديال قطر 2022.
واسـتقبل، ظهر امـس الثالثاء، األمني 
العام لالتحاد العراقـي محمد فرحان، 
كوسـتاريكا،  منتخـب  وفـد  ممثـيل 
ملعرفة تفاصيل املبـاراة، واالطالع عىل 
التوقيتات الخاّصة ، ومشـاهدة ملعب 
البـرصة الدويل الذي سـيحتضن اللقاء 

الدويل األول بني العراق وكوستاريكا.
املنتخب الكوستاريكي  ويعسكر حالياً 
يف الكويـت ، وسـيتوجه صباح يوم غد 
الخميس إىل البرصة عرب منفذ سـفوان 

الحدودي ملالقاة أسود الرافدين.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل حسـني الذكر حـل ضيفا يف 
برنامـج (الحكـم الرابـع) الذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة ( العهد ) الفضائية، حيث ناقش 
الربنامـج العديد مـن امللفات واملحـاور املهمة، 
منها تقييم عمل وزير الشـباب والرياضة السابق 
عدنـان درجال، كما ناقش الربنامج عمل االتحـاد العراقي لكرة القدم، 
فضـال عن تسـمية الجهـاز الفنـي للمنتخـب الوطني بقيـادة املدرب 

االسباني خيسوس كاساس.
 ********************

 عضـو املكتب االعالمي للجنـة االوملبية الوطنية 
العراقية، الزميل رحيم الدراجي، اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لها قبـل ايام قليلـة، خالص االمنيـات لزميلنا 

بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العـزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ الزوراء 
الثالثاء  امس  عقدت  التي  االعتيادية  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  وافق 
العراقي للتجارة  القدم من املرصف  العراقي لكرة  عىل اقرتاض االتحاد 
قانون  مرشوع  يف  املبلغ  تضمني  ويتم  دوالر،  مليون   33 مبلغ   (TBI)
بطولة  متطلبات  لسد  املالية/2023،  للسنة  االتحادية  العامة  املوازنة 
كأس الخليج العربي (25)، ولالتحاد املذكور أن يتعاقد بالطريقة التي 

يراها مناسبة.
من جانبها، اكدت وزارة الشباب والرياضة يف بيان لها انه وبعد جهود 
حثيثة قام بها وزير الشباب والرياضة أحمد املربقع يف باكورة استيزاره 
خليجي  بطولة  عىل  املرشفة  العليا  اللجنة  وأعضاء  الوزاري  والفريق 
لتوفري  فوري  قرار  بإصدار  الوزراء  مجلس  بإقناع  املربقع  نجح   ،٢٥

التخصيصات املالية الالزمة إلقامة بطولة خليجي 25 بوقتها املحدد.
درجال  عدنان  القدم  لكرِة  العراقّي  االتحاد  رئيُس  تفقَد  جانبه،  ومن 
العمِل  ُمستجداِت  آخر  عىل  لالطالِع  الدويلّ  البرصة  ملعَب  الثالثاء  امس 
واالستعداداِت الجارية الحتضاِن مباراِة منتخبنا الوطنّي ونظريه منتخب 

كوستاريكا التي تقام يوم غد الخميس املوافق (١٧/١١/٢٠٢٢).
ورافَق رئيس االتحاد يف جولته ُعضو االتحاد محمد نارص واألمني العاّم 

محمد فرحان ورئيس االتحاِد الفرعّي يف البرصة بدر نارص.
والتَقى رئيُس االتحاد الجهَد الطوعّي لتسهيِل جميع األمور املتعلقِة يف 

مباراِة منتخبنا وكوستاريكا، وإظهارها بأفضل صورة.

بغداد/ متابعة الزوراء

املاجدي يف   فاز املالكم يوسف نعيم 

باملالكمة  العالم  ببطولة  نزاالته  اول 

امس  مساء  تغلب،  ان  بعد  للشباب 

الثالثاء، عىل املالكم األوكراني ٥-٠ .

املاجدي:  نعيم  يوسف  والد  وقال 

إن يوسف سيالقي يف ثاني نزاالته 

ببطولة العالم منافسه من استونيا 

يوم غد الخميس .

املاجدي  نعيم  يوسف  ان  واضاف: 

الوحيد  وأنه  كغم،   ٦٧ بوزن  لعب 

العالم  العراق يف بطولة  الذي يمثل 

عىل  العراقي  الوفد  حصول  لعدم 

أن  موضحا:  الدخول.  تأشريات 

ومن  امريكا  يف  مقيم  يوسف 

يف  بلد  بأي  الدخول  له  السهولة 

العالم يرغبه .

وكان املاجدي قد حصل عىل ذهبية 

بطولة العرب األخرية التي جرت يف 

مرص .
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بوسطن/ متابعة الزوراء:
سجَل جايسون تايتوم ٢٧ نقطة وأضاف جايلني بروان ٢٦ ليقودا 

عىل   ١٢٦-١٢٢ وصعب  توالًيا  سابع  فوز  إىل  سلتيكس  بوسطن 
ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر، لريتقي إىل صدارة املنطقة الرشقية 

يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
متابعة   ١١ مع   ١٢ هورفرود  وآل   ٢٢ سمارت  ماركوس  أضاف 
سلتيكس  ليحقق  متابعات  بعرش  أيًضا  تايتوم  ساهم  فيما 

انتصاره الحادي عرش هذا املوسم مقابل ثالث هزائم.
أنهى بوسطن كل من الربعني الثاثي والثالث متأخرًا بفارق سبع 
نقاط، ولكنه تفوق ٣٧-٢٦ عىل أوكالهوما يف االخري بمساهمة 

من ديريك وايت الذي دخل من مقاعد البدالء مسجال ١٦ نقطة.
قال املدرب جوز مازوال: «أعتقد أن العبي االحتياط قاموا بعمل رائع وجلبوا الطاقة» بعد أن اسهم أيًضا بايتون ريتشارد 
بـ١٠ نقاط ورسقتني للكرة. وتابع: «كنا بطيئني بعض اليشء يف بداية املباراة ولكن يف الشوط الثاني دخلنا وضغطتا عىل 

الكرة ما ساهم يف تسجيلنا النقاط يف الطرف االخر من امللعب».
وارتقى بوسطن اىل صدارة الرشقية عىل حساب ميلووكي باكس 
أتالنتا  أمام   ١٢١-١٠٦ أرضه  عىل  سقوطه  إثر  اللقب  حامل 

هوكس.
نقطة   ٢٤ مع  الفائز  صفوف  يف  االفضل  هانرت  أندري  دي  كان 

فيما أحرز تراي يونغ ٢١ مع ٩ تمريرات.
 ٢٧ مع  الخارس  يف  االفضل  أنتيتوكومبو  يانيس  اليوناني  وكان 

نقطة و٨ متابعات وأربع تمريرات حاسمة.
الذي وصل  ليقود هيت  أديبايو ٣٠ نقطة  بام  يف ميامي، سجل 
لفوز مثري وشاق  نقاط  العرش  عتبة  اىل  أقله  سبعة من العبيه 

١١٣-١١٢ عىل ضيفه فينيكس صنز.

سيدني/ متابعة الزوراء:
أّكدْت تقارير صحفية التوجه ملنح الرصبي نوفاك دجوكوفيتش 
املصنف األول عامليا سابقا تأشرية للمشاركة يف بطولة أسرتاليا 
السلطات  ستمنح  املقبل.  العام  مطلع  للتنس  املفتوحة 
األسرتالية النجم الرصبي نوفاك دجوكوفيتش تأشرية دخول 
املفتوحة،  أسرتاليا  بطولة  يف  املشاركة  أجل  من  البالد  إىل 
الثاني/يناير،  املقررة يف كانون  الكربى  األربع  البطوالت  أوىل 
بي  «أي  شبكة  وكشفت  الثالثاء.  عدة  محلية  تقارير  بحسب 
املصنف  منح  قررت  األسرتالية  السلطات  أن  األسرتالية  يس» 
اللقاح  تلقيه  عدم  رغم  البالد  إىل  دخول  تأشرية  سابقاً  أول 
اتخذ  الذي  القرار  بالتايل عن  لتعود  املضاد لفريوس كورونا، 
لثالثة  البالد  دخول  من  الرصبي  بمنع  الحايل  العام  بداية 
أعوام. وتصدرت قضية دجوكوفيتش العناوين يف بداية ٢٠٢٢ 
حني ُرِحَل من أسرتاليا وُحرَِم من محاولة الفوز باللقب للمرة 
املضاد  اللقاح  تلقيه  عدم  خلفية  عىل  مسريته  يف  العارشة 

لكورونا، مع منعه من دخول البالد لثالثة أعوام.
وقد يكون هناك توجه من حكومة يسار الوسط إلزالة الحظر بسبب 
اختالفها يف الرأي مع االئتالف املحافظ الذي كان يف السلطة عندما 
تم ترحيل الرصبي من أسرتاليا. وحصلت يف األشهر القليلة املاضية 
بعض املؤرشات التي تعزز إمكانية رفع الحظر عن دجوكوفيتش، 
لكن الالعب قال االثنني عقب فوزه بمباراته األوىل يف بطولة «أيه تي 
بي» الختامية إن «ال يشء رسمياً حتى اآلن». وأضاف من تورينو: 
مع  يتواصلون  البطولة)  (منظمو  إنهم  انتظار.  حالة  يف  «نحن 

الحكومة األسرتالية. هذا كل ما بإمكاني قوله».
بعدما  تاييل  كريغ  األسرتالية  البطولة  مدير  أفاد  املايض،  والشهر 
التقى دجوكوفيتش خالل منافسات كأس اليفر، أن الرصبي الفائز 
بـ ٢١ لقباً كبرياً يريد املشاركة مجدداً يف أوىل بطوالت الغراند سالم.

وقال لصحيفة «ذي إيدج» إن «ما نقوله يف هذه املرحلة هو أن نوفاك 
أي  ذلك سنتبع  املوقف. وبعد  إىل حل  الفيدرالية بحاجة  والحكومة 
تعليمات». وأضاف: «لقد أمضيت بعض الوقت مع نوفاك يف كأس 
إىل  العودة  يحب  إنه  واضح  بشكل  قال  عام.  بشكل  تحدثنا  اليفر. 
أسرتاليا لكنه يعلم أن القرار النهائي سيكون للحكومة الفيدرالية».

وأردف: «لقد قبل هذا املوقف. إنها مسألة خاصة بينهما».
وضمن السياق ذاته، قالت السياسية املعارضة كارين أندروز والتي 
ترحيل  تم  عندما  الداخلية  الشؤون  وزيرة  منصب  تشغل  كانت 
أن يعامل معاملة  ينبغي  إنه ال  «آيه بي يس»  دجوكوفيتش إلذاعة 
األشخاص  ألولئك  الوجه  عىل  صفعة  «ستكون  وأضافت:  خاصة. 
يف أسرتاليا الذين فعلوا اليشء الصحيح، وتم تطعيمهم، وفعلوا كل 
ما يحتاجون إليه إذا ُسمح لنوفاك دجوكوفيتش فجأة بالعودة إىل 
البالد ملجرد أنه من الالعبني املصنفني يف أعىل املراكز ويملك ماليني 

الدوالرات».

لشبونة/ متابعة الزوراء:
الخدم  رواتب  تفاصيل  عن  صحفية  تقارير  كشفْت 
كريستيانو  الربتغايل  قرص  يف  واملوظفني  والعمال 
الجديد يف كوينتا دي مارينيا خارج لشبونة  رونالدو 

بحوايل ٢٠ كيلو مرتًا.
دا  «كوريريي  صحيفة  ذكرت  ما  بحسب  هذا  جاء 
الشقق  إحدى  باع  رونالدو  أن  أكدت  والتي  مانيا» 

الخاصة به من أجل رشاء ذلك القرص.
تواجد  سيتطلب  الجديد  القرص  أن  الصحيفة  وأكدت 
عدد كبري من الخدم واملوظفني حتى تسري األمور فيه 
بشكل سلس، وأن رواتب هؤالء لن تقل عن ستة آالف 

يورو يف الشهر.
ذلك الراتب يكفي لرشاء سيارة فارهة يف شهر 
واحد أو عدة هواتف أيفون من اإلصدار الجديد، 

الجديدة  الساعة  مع  أيفون  هاتف  حتى  أو 
منه  وسيتبقى  الجديد  املحمول  والحاسب 
املعيشة  مصاريف  أجل  من  املال  بعض 
أيًضا. جدير بالذكر أن القرص الجديد تقدر 

عىل  ويقع  يورو،  مليون   ١٢ بحوايل  قيمته 
حديقة  وبه  مربع  مرت  آالف  ثالثة  مساحة 

وخارجي  داخيل  سباحة  وحمام  شاسعة 
ومرأب سيارات بسعة ٢٠ سيارة.
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تورينو / متابعة الزوراء:
جيانلويجي  اإليطايل  األسطورة  كشَف 
بوفون، حارس مرمى بارما، عن الفريق 

الذي سيشجعه يف مونديال قطر.
العالم  التأهل لكأس  وفشلت إيطاليا يف 
خسارة  بعد  التوايل،  عىل  الثانية  للمرة 
غري متوقعة أمام مقدونيا الشمالية يف 

نصف نهائي امللحق.
لصحيفة  ترصيحات  يف  بوفون،  وقال 
اإليطالية:  سبورت»  ديلو  «كوريريي 
إيطاليا  تكون  ال  عندما  «كالعادة، 
الجانب  أتبع  أن  أحاول  البطولة،  يف 
أو  الفريق  يف  زمالئي  فيه  يلعب  الذي 
أصدقائي، وغالبا ما يكونون من الفرق 

غري املرشحة».
الدولة  فإن  الحالة،  هذه  «يف  وأضاف: 
التي أدعمها دائما هي الكامريون، لهم 

مكانة خاصة يف قلبي».
واحدة،  مجموعة  يف  الكامريون  وتقع 
ورصبيا  الربازيل  منتخبات  رفقة 

وسويرسا.
مرمى  حارس  لوريس  هوغو  أكد  ـ 
يجب  أنه  القدم،  لكرة  فرنسا  منتخب 

مستضيفة  قطر  لدولة  االحرتام  إظهار 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  نهائيات 

قطر ٢٠٢٢™، التي تنطلق األحد املقبل 
وتستمر حتى ١٨ ديسمرب.

وقال قائد املنتخب الفرنيس خالل مؤتمر 
املقر  «كلريفونتان»  يف  عقد  صحفي 
التدريبي لحامل اللقب، إنه يجب إظهار 
للمونديال»،  املضيفة  للدولة  االحرتام 
يف  باألجانب  نرحب  «عندما  مضيفا: 
يلتزموا  أن  نريدهم  ما  غالبا  فرنسا، 
وسأفعل  ثقافتنا،  واحرتام  بقواعدنا 

اليشء نفسه عندما أذهب إىل قطر».
وتصل بعثة املنتخب الفرنيس إىل الدوحة 
الفرتة  خوض  أجل  من  القادم  األربعاء 
يف  األوىل  مباراته  قبل  األخرية  اإلعدادية 

التي تجمعه مع  البطولة 
أسرتاليا  منتخب 

يوم ٢٢ نوفمرب الجاري ضمن منافسات 
أسرتاليا  تضم  التي  الرابعة  املجموعة 

والدنمارك وتونس.
كارلوس  خوان  اإلسباني  كشف  ـ 
عن  لإلسماعييل،  الفني  املدير  جاريدو، 
 ،٢٠٢٢ العالم  كأس  لبطل  ترشيحاته 

املقرر انطالقه األحد املقبل يف قطر.
ناديه  ملوقع  ترصيح  يف  جاريدو،  وقال 
الرسمي: «بدون أدنى شك، أتمنى ملنتخب 
األغىل،  باللقب  التتويج  إسبانيا  بالدي 
الصعوبة  غاية  األمر يف  أن  أعتقد  لكنى 

وفقا للغة األرقام والحسابات».
منتخبات  أحد  «أرشح  وأضاف: 
وفرنسا  والربازيل  األرجنتني 
منصات  عىل  للوقوف 

التتويج وحصد لقب كأس العالم».
وأتم: «أعلم أن املونديال يتابعه الجميع، 
لكني أركز بشكل أكرب مع اإلسماعييل، 
املرصي  الدوري  يستكمل  سوف  الذي 
األندية  رابطة  كأس  وبطولة  املمتاز، 

املحرتفة خالل فرتة إقامة البطولة».
له  سبق  قد  إسبانيا  منتخب  أن  يذكر 
بالتتويج بلقب كأس العالم يف مونديال 

٢٠١٠، الذي أقيم يف جنوب إفريقيا.
العب  والد  الخنوس،  محمد  أعرب  ـ 
جينك البلجيكي «بالل الخنوس»، عن 
للمشاركة  نجله  باستدعاء  سعادته 
مع املنتخب املغربي يف مونديال قطر، 

الذي ينطلق األحد املقبل.
من  املغربية  الكرة  تاريخ  بالل  ودخل 
الباب الكبري، كأصغر العب يشارك يف 

كأس العالم بعمر ١٨ عاما.
لربنامج  ترصيح  يف  والده،  وقال 
بقناة  املساء)  (هذا  املونديال 
األصدقاء  وكل  «العائلة  الرياضية: 
فخورون بمشاركة بالل مع األسود يف 

املونديال».
للمطار حيث  «اليوم رافقته  وأضاف: 
شد الرحال إىل قطر لاللتحاق بمعسكر 
له،  مهمة  تجربة  وستكون  األسود، 

بالنظر لصغر سنه».
لضغط  يتعرض  لم  نجله  أن  وأوضح 

كبري، من أجل اللعب ملنتخب بلجيكا.
وواصل: «بالل اختار املنتخب املغربي 
يلعب  أن  يحلم  دائما  وكان  بالقلب، 
بهذا  جده  ووعد  املغربي،  للمنتخب 

األمر وأوىف».
قطر  إىل  أيضا  «سأسافر  وختم: 
للمنتخب  وندعو  املونديال،  لحضور 
املغربي أن يوقع عىل بطولة ناجحة».

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

                         

مدريد/متابعة الزوراء:
باإلحباط  يشعر  إنه  إسبانيا  مدافع  راموس  سريخيو  قاَل 
الستبعاده من قائمة منتخب بالده لكأس العالم FIFA قطر 
الساق  إثر إصابة يف ربلة  لياقته  ٢٠٢٢™ بعد عودته لكامل 
حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جريمان يف املوسم 
الفريق  قائمة  إسبانيا  مدرب  إنريكي  لويس  وأعلن  املايض. 
أصحاب  من  خلت  والتي  العبا،   ٢٦ من  واملكونة  للنهائيات، 
واملدافع  ألكانتارا  تياغو  الوسط  والعب  راموس  مثل  الخربة 

ماركوس ألونسو والحارس ديفيد دي خيا.
وكتب راموس، البالغ عمره ٣٦ عاما، والذي انضم العام املايض 
باأللقاب  مليئة  بعد قضاء ١٦ عاما  لباريس سان جريمان، 
يف  الفشل  بعد  للجماهري،  عاطفيا  خطابا  مدريد،  ريال  مع 
الخامسة. للمرة  العالم  كأس  يف  للعب  فرصة  عىل  الحصول 
وجسدي  نفيس  «كرّست  انستغرام:  عىل  راموس  وكتب 
وروحي للتعايف والعودة ملستواي الطبيعي ... ولحسن الحظ، 
املوسم  هذا  مجددا  مستواي  استعدت  إنني  القول  أستطيع 
إسبانيا  فاز مع  الذي  راموس  وقال  القدم».  بكرة  وأستمتع 
بلقب كأس العالم ٢٠١٠: «كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد 
أحالمي الكربى التي أردت تحقيقها. كانت ستصبح املشاركة 
الخامسة يل، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من املنزل». 
وتابع: «الوضع قاس، لكن الشمس ستظل ترشق يف الصباح. 
لن أغري أي يشء يف نفيس أو يف عقليتي أو شغفي أو التزامي 

أو جهدي أو إخاليص يف العمل».
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غانا / متابعة الزوراء:
نىس املنتخـب الغاني أقمصتهـم يف غانا، 
إذ سـيتم شـحن األقمصـة إىل قطر ولكن 
اإلتحاد الغانـي متخوف من عدم لحاقهم 
بأول مباراة بسـبب بطء خدمات الربيد يف 

غانا!

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

بدرالدين االدرييس
العالم  بكأس  املعنيني  الوطنيني  الناخبني  كل  يضع 
الكبري  املوعد  أيديهم عىل قلوبهم، فمع اقرتاب  بقطر، 
غياب  عن  تتحدث  مؤملة  أخبار  الرؤوس  عىل  تسقط 
وقد  عضلية،  مضاعفات  بسبب  ذاك  أو  الالعب  هذا 
كانت آخر صدمة تلقتها الجماهري املحبة للفن الجميل 
الخصوص، هي  السنغال عىل وجه  وجماهري منتخب 
بالسنغايل ساديو ماني يف  أملت  التي  العضلية  اإلصابة 
مباراة فريقه بايرن ميونيخ أما فريدير بريمن، إصابة 
برغم بارقة األمل التي تلوح يف إمكانية استشفاء أفضل 
بخسارة  املونديال  تهدد  أنها  إال  للسنة،  إفريقي  العب 
من اعترب إىل جانب ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو 
وأرشف  مودريتش  ولوكا  بروين  دي  وكيفن  ونيمار 
حكيمي، من شهد وجاذبية هذا املونديال الذي سرتفع 

ستارته يوم العرشين من هذا الشهر.
صناع  من  املؤثرون،  النجوم  يتساقط  أن  حقا  مؤلم 
حدث  بداية  من  أيام  قبيل  اآلخر  بعد  الواحد  الفرجة، 
يحجزوا  أن  أجل  من  الالعبون  يتسابق  كوني  كروي 
أن  يستحق  ما  أن  إال  إبداعه،  مسارح  يف  مقعدا 

القارية،  االتحادات  وكل  والفيفا  أنفسنا  به  نواجه 
هذه  هو  اإلنساني،  الضمري  علينا  يفتيها  أسئلة  من 
الالعبني، يف صورة أجندة نارية  العقوبة املسلطة عىل 
وبالكاد  املايض  يوليوز  شهر  منذ  بدأت  ومضغوطة، 
ستتوقف نهاية األسبوع الحايل، ومهما حاول الالعبون 
القفز عىل كثري من املطبات، إال أنهم يسقطون بشكل 
ال إرادي، إما مصابني عضليا وإما مضطهدين نفسيا، 
فكل مباراة تفصلهم عن املونديال هي محرقة ال أحد 

يأمن لهبها ونريانها.
ولم يكف هذا الجلد املربح الذي يتعرض له الالعبون، يف 
اإلنسانية يف عهود  املرتكبة ضد  باملجازر  يذكر  مشهد 
بالترصيح  تحدثوا  من  املدربني  من  جاء  فقد  بائدة، 
ادعوا  وإما  تمارضوا  إما  العبني  عن  بالتلميح  وحتى 
للريبة  مثري  باقتصاد  يلعبون  وإما  الذهني  العياء 
والشك، ال ليشء إال ليأمنوا عواقب اإللتحامات القوية 
العضيل  بالهالك  تصيب  التي  الجنونية  والرسعات 

املفيض إىل مشاهدة كأس العالم من األرسة البيضاء.
القربان  النهاية،  يف  فهم  الالعبني،  عون  يف  الله  ليكن 
النظام  أخطاء  عن  للتكفري  للسلخانة،  يساق  الذي 

الكروي العاملي السائد، إنهم الجناة الذين ال يسمع لهم 
الثكنات  يف  املعذبون  إنهم  دفاع،  لهم  يقوم  وال  صوت 
الطائلة،  األموال  اآلخرون  منها  يجني  التي  الكروية 
إنهم صناع الحدث والفرح والسعادة الذين يباعون يف 
سوق البرشية أو يف سوق اإلنتهازية بأبخس األثمان.. 
نقال عن صحيفة املنتخب املغربية

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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الرياض/متابعة الزوراء:
 أثـارت تغريـدة باللغـة العربيـة للملياردير 
األمريكي إيلون ماسـك، املالك الجديد لرشكة 
تويـرت، تفاعـال واسـعا يف رده عـىل ناشـط 
سـعودي أثار مشـكلة التغريدات العشوائية 
والجيوش اإللكرتونية التي تمأل الهاشتاغات 

العربية.
وكتب صاحب حساب يدعى ”ثنيان“ ويعرف 
نفسـه بأنه مهندس وصانـع محتوى مهتم 
باالبتعـاث، يف تغريـدة عىل صفحتـه املوثقة 
”بالنسـبة إىل الهاشـتاغات العربيـة فهي ال 
تزال مليئـة بالتغريـدات العشـوائية! يف كل 
مرة أرى هاشـتاغ يتصدر باللغـة العربية ال 
يمكنني العثـور عىل أي تغريـدات أصلية أو 
ذات مغزى، فهي مليئة باإلعالنات والرسائل 

غري املرغوب فيها.. أرجو اإلصالح“.
ولم يتأخر تفاعـل مالك رشكة تويرت الجديد 
مع تغريدة ثنيان، ورد ماسك بتغريدة باللغة 

العربية قال فيها ”سوف نفعل“.
وتفاعل الكثريون مع رد إيلون ماسك باللغة 
العربية، حيث نال آالف اإلعجابات، إضافة إىل 
مئات التعليقات وإعادة التغريد، فيما ذهبت 
بعض الحسابات األجنبية إىل ترجمة الجملة 
التي كتبها إيلون ماسك إىل اللغة اإلنجليزية.

وتفاجأ املبتعث بكمية التفاعل مع التغريدة، 
ُيطلـق  التـي  سـبام  تغريـدات  إىل  وأشـار 
عليهـا أحياًنا اسـم ”الروبوتـات“ أو ”الربيد 
العشـوائي“ أو ”الحسابات املزيفة“، وتشري 
جميعهـا إىل الحسـابات غـري األصليـة التي 

تحاكي كيفية اسـتخدام األشخاص لتويرت. 
وبعض حسـابات الربيد العشوائي مؤتمتة، 
بينمـا يتـم تشـغيل البعض اآلخر بواسـطة 

أشخاص، مما يجعل اكتشافها أمرًا معقًدا.
التواصـل  موقـع  رواد  بعـض  كان  وإذا 
االجتماعي يشـتكون من تغريدات اإلعالنات 
عـىل  الدخيلـة  الجنسـية  أو  التجاريـة 
هاشـتاغات معينة أو قضية سياسية بهدف 
تمييعها وتشتيت االنتباه عنها، فإن مشكلة 

التغريدات العشوائية أكرب من ذلك بكثري.
وغالًبـا ما يتم العثـور عىل روبوتـات الربيد 
العشـوائي التي تشـارك يف عمليات االحتيال 
عـىل تويـرت يف محاولـة إلقنـاع األشـخاص 
بإرسـال عملة مشـفرة أو عملة رقمية عرب 
اإلنرتنت للحصـول عىل جوائز غري موجودة. 
وُتسـتخدم أحياًنا روبوتات الربيد العشوائي 
أيًضا ملهاجمة املشاهري أو السياسيني ولخلق 

بيئة معادية لهم عرب اإلنرتنت.
ويمكـن للروبوتـات التغريد عىل حسـابات 
األشخاص ومشاركة التغريدات واملتابعة من 
قبل أشـخاص آخرين، من بني أشياء أخرى، 
تنشط يف مواقع التواصل االجتماعي وهي ما 
يعرف بـ“الجيوش اإللكرتونية“، أو ”اللجان 
اإللكرتونية“ التي باتت بمرور الوقت تشكل 
خطـرا كبريا قد يصـل يف بعض الحـاالت إىل 
اغتياالت فضال عن تذكية االحتقان السيايس 

والطائفي.
ويقول متابعون إن الرشق األوسـط من بني 
أسـوأ مناطق العالم التي يتـم فيها توظيف 

”الجيـوش“ أو ”اللجـان اإللكرتونيـة“ وما 
ترتتب عىل ذلك من مشاكل خطرية.

وتقـف جيوش إلكرتونية يف الرشق األوسـط 
وراء حمالت الكراهية والتحريض عىل مواقع 
النشـطاء  لتخويـف  االجتماعـي  التواصـل 
والصحفيـني واملعارضني وحتى التسـبب يف 

قتلهم.
كما يتم اسـتخدام روبوتات الربيد العشوائي 
األخـرى من قبل الحكومـات أو الرشكات أو 
الجهات الفاعلة السـيئة لعـدد من األغراض 
الرئاسـية  االنتخابـات  فخـالل  املسـيئة. 
األمريكيـة لعام 2016 ، اسـتخدمت روسـيا 

حسابات الربيد العشوائي النتحال شخصيات 
األمريكيـني ومحاولة زرع االنقسـامات بني 

الناخبني األمريكيني.
ويف تقرير بشـأن ما يطلق عليه ”املفرتسني 
اإللكرتونيـني“، قالـت منظمـة ”مراسـلون 
بـال حـدود“ إن الحكومـة الجزائريـة قامت 
بدفع أمـوال إىل ”لجـان“ إلكرتونية من أجل 
تشـويه سـمعة صحفيني يقومون بتغطية 

االحتجاجات املناوئة للحكومة.
وأفـاد باحثـون بـأن بعـض الحـاالت تبدو 
واضحـة لكن مـن الصعب تحديـد بالضبط 
مـن يقوم بالتمويل أو يتحكم بهذه الجيوش 

اإللكرتونية.
وأضـاف باحثـون مـن مرصـد سـتانفورد 
لإلنرتنـت أن أطرافا أخرى قد تكون متورطة 
يف عمـل هذه اللجان والجيـوش اإللكرتونية. 
وأضافوا ”إننا نرى بشكل متزايد إقدام جهات 
تابعـة لحكومـات عـىل االسـتعانة بأطراف 

أخرى من أجل إدارة حمالت التضليل“.
وأشـار الباحثـون إىل أن هـذا األمـر يوفـر 
للحكومـات الحجـج إلنـكار تورطها وحتى 
يف حالـة حظـر عمل إحـدى هـذه الجهات، 
يمكـن الدفع إىل جهـة أخرى لتقـوم بنفس 
الـدور. وبالتأكيـد ال يقترص األمـر عىل هذه 
الدول إذ أن هناك دوال أخرى تمتلك ”جيوشا 
إلكرتونية“، حتى وإن اختلف املسـمى الذي 

يطلق عليها.
وأفـاد تقرير نرشه ”فريدوم هـاوس“ العام 
املـايض بأنه يف 39 دولة من بني 65 شـملهم 
السياسـيون  الزعمـاء  يقـوم  االسـتطالع، 
بتوظيـف أفـراد مـن أجـل ”التالعـب خالل 

املناقشات السياسية“.
وكانـت مشـكلة التغريـدات العشـوائية أو 
الروبوتات أو الجيوش اإللكرتونية بالنسـبة 
إىل ماسـك أولويـة عنـد اإلعالن عـن صفقة 
رشاء تويرت. إذ قال إن سـبب تعطل الصفقة 
يف البدايـة هـو الخالف املسـتمر حـول عدد 

حسابات الربيد العشوائي عىل املنصة.
وأعرب ماسـك عـن قلقـه بشـأن روبوتات 
الربيد العشـوائي عىل تويرت لسـنوات. ففي 
عـام 2020 ، ظهر يف حديـث ملوظفي تويرت، 

وشجع الرشكة عىل بذل املزيد من الجهد ملنع 
وإزالة برامج الروبوتات.

ومنـذ أن أعلـن عـن نيتـه لـرشاء تويرت يف 
أبريـل املـايض، قام ماسـك بالتغريـد مراًرا 
وتكراًرا حول روبوتات الربيد العشوائي عىل 

املنصة.
وبعـد أن أصبح موقًعا عاًمـا يف عام 2013، 
قـدر موقع تويرت أن مـا يقرب من 5 يف املئة 
من حسـاباته عبـارة عـن روبوتـات بريد 
عشـوائي. وذكـرت الرشكـة يف أغسـطس 
املايض للمراسـلني أنها تزيل حـوايل مليون 
حسـاب روبوت غري مرغوب فيـه كل يوم، 
وتغلق ماليني أخرى أسـبوعًيا حتى يتمكن 
األشخاص الذين يقفون وراء الحسابات من 
اجتياز اختبارات مكافحة الربيد العشوائي.

ومع ذلك، تسمح الرشكة بحسابات روبوت 
الربيد العشـوائي، وتشـجع العديد من هذه 
الحسـابات عىل تصنيف نفسـها عـىل أنها 
روبوتـات مـن أجـل الشـفافية. وتجـادل 
الرشكـة بـأن العديد مـن هذه الحسـابات 

تؤدي خدمة مفيدة.
وتعـرّف تويرت روبوتـات الربيد العشـوائي 
”تسـاعد  آليـة  حسـابات  بأنهـا  الجيـدة 
األشـخاص يف العثور عـىل معلومات مفيدة 
ومسـلية وذات صلـة“. وعىل سـبيل املثال، 
يعطي mrstockbot للناس ردوًدا آلية عندما 
-eart أسـعار، ويغـرد  يطلبـون عـرض 

quakebot عن أي زلزال بقوة 5.0 أو أعىل يف 
جميع أنحاء العالم عند حدوثه.
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الرياض/متابعة الزوراء:
لإلذاعـة  العربـي  املهرجـان  كـرّم 
اإلعـالم  شـهيدة  والتلفزيـون 
أبـو عاقلـة،  الفلسـطينية، شـريين 
مـن خـالل منـح اسـمها لجائزتـني 
تلفزيونيتـني ضمن جوائـز املهرجان 
يف دورته الـ22، والذي أسـدل الستار 
العاصمـة  يف  السـبت  ليلـة  عليـه 

السعودية الرياض. 
الشـهيدة  باسـم  الجائـزة  ومنحـت 
شـريين أبـو عاقلة يف صنـف التقرير 
املسـابقة  ضمـن  وذلـك  اإلخبـاري، 
الرئيسية لتقرير ”العنف ضد النساء“ 
من الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
املغربيـة، وضمـن املسـابقة املوازية 
مناصفًة بني تقريري ”نجمة القدس 
أو يف حـرضة الغيـاب“ لرشكـة البعد 
الرابع لإلنتاج من فلسـطني و“أحمد 
كربـالء  قنـاة  إنتـاج  مـن  الحـّداد“ 

الفضائية العراقية. 
املسـابقة  يف  األوىل  الجائـزة  وكانـت 
نصيـب  مـن  الرئيسـة  التلفزيونيـة 
من  اإللكرتونيـة“  ”وطني..الجرائـم 
تلفزيـون البحريـن يف فئـة الربنامج 
الحواري، و“الشعاب املرجانية: األمل 
األخري“ من املؤسسة القطرية لإلعالم 
يف فئـة األفـالم الوثائقيـة والربامـج 
العامـة. وحصـل برنامجـا ”نفحـة 
امللحمـة“ (الهيئـة العامـة لإلذاعـة 

والتلفزيـون الفلسـطينية) و“عندما 
تكون صحفياً يف فلسـطني“ (التلفزة 
التونسـية)، مناصفـة، عـىل الجائزة 
الخاصـة  والربامـج  لألفـالم  األوىل 

بالقضية الفلسطينية. 
مناصفـة  األوىل  الجائـزة  وتقاسـم 
(سـلمى  محبتـي  ”مـع  برنامجـا 
رشيد)“ من الرشكة الوطنية لإلذاعة 
والتلفـزة املغربية و“نغـم يمني عىل 
ضفاف النيل“ من املؤسسـة اليمنية 
لإلذاعـة والتلفزيـون، يف فئـة برامج 

املنوعات والسهرات الفنية. 
مـن  كذلـك  األوىل  الجائـزة  وكانـت 
نصيب ”نادي املعارف“، من املؤسسة 
برامـج  فئـة  يف  لإلعـالم  القطريـة 

األطفال. 

واستحوذت تونس عىل جوائز الدراما 
التلفزيونية، إذ نال مسلسـل ”كان يا 
مـا كانش2“ مـن التلفزة التونسـية 
جائزة أفضل املسلسـالت التلفزيونية 
”الحرقـة  نـال  بينمـا  والكوميديـة، 
2: الضفـة األخـرى“ جائـزة أفضـل 
مسلسـل اجتماعي، وكالهما للتلفزة 

التونسية. 
ويف املسـابقة الرسـمية اإلذاعية فاز 
”سـفروت  مـن  كل  األوىل  بالجائـزة 
يجـوب الفضـاء“ لإلذاعـة املرصيـة 
يف فئة الخيـال العلمـي، و“واحد من 
عرشة“ للمؤسسة القطرية لإلعالم يف 

قطر عن فئة برامج األطفال. 
(الشـباب  الشـباب  برامـج  وبـني 
املتطـوع) فـاز ”للوطـن ألـوان“ من 

الهيئـة العامـة لإلذاعـة والتلفزيون 
ذوي  برنامـج  وبـني  الفلسـطينية، 
اإلعاقة فـاز ”رغم اإلعاقة“ من هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون السعودية.
البيئيـة  التوعيـة  جائـزة  وُمنحـت 
بمختلـف أشـكالها لومضـة ”دعنـا 
املؤسسـة  مـن  لتعيـش“  نعيـش... 
القطريـة لإلعـالم، ويف فئـة الربامج 
لـ“الحـج  الجائـزة  كانـت  التقنيـة 
الذكـي“ من هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
السـعودية.  هـذا وحصـل برنامـج 
القطريـة  املؤسسـة  مـن  ”بزنـس“ 
لإلعـالم عـىل الجائـزة األوىل ألفضـل 

برنامج اقتصادي  إذاعي. 
وكانت املسـابقة جزءاً من املهرجان، 
الـذي ُنظـم تحـت شـعار ”اإلعالم يف 
عالم يتشـكل“ للمرة األوىل خارج بلد 

املقر تونس. 
وباإلضافـة إىل الجوائز والتدشـينات 
والتكريمات، شهد جدول أعمال الدورة 
الثانية والعرشين من املهرجان إقامة 
أكثر مـن 30 ورشـة عمل وجلسـة.

نوقشت يف فعاليات املهرجان مواضيع 
اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي، واإلعالم 
الريايض والنجومية، ومشاركة املرأة 
ودورهـا يف السـينما، وقضاياها عرب 
التاريخ.هـذا باإلضافة إىل ورش عمل 
تمحورت حول صناعة األفالم والعمل 

اإلعالمي املستقل وغريهما.

إسطنبول/متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئـة الرقابـة اإلعالميـة الرتكية فـرض الحظر 
اإلعالمي بشـكل مؤقـت عىل التغطيـة اإلعالمية النفجار 
تقسـيم، الذي وقع مساء األحد يف مدينة إسطنبول، وهو 
إجراء بات يتكـرر يف األحداث الكربى التي تمر بها تركيا، 
ويثري إشـارات اسـتفهام خاصة مـع انتقاد السـلطات 

للتغطية األجنبية.
وعزت الهيئة القرار إىل كثرة الصور املخالفة، فيما شـمل 
التقييد وسـائل التواصـل االجتماعي فيسـبوك، وتويرت، 

وإنستغرام، وواتساب، وتيك توك ويوتيوب.
وأعلنـت منصة ”نـت بلوكـس Netblocks“، التي تراقب 
الوصـول إىل اإلنرتنـت العاملـي، عـن إبطـاء الوصـول إىل 
منصـات التواصـل االجتماعـي املختلفـة يف تركيـا، بعد 

االنفجار وحظر البث.
وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“، أن قرار الحظر اإلعالمي 
يعنـي أن املذيعني ال يمكنهم عرض مقاطع فيديو لحظة 
االنفجـار أو ما تاله، ويعود سـبب وقفهـا ملنع نرش مواد 
متعلقـة بالتفجـري الـذي أسـفر عـن مقتـل 6 وإصابة 

العرشات.
وأثـار منع النرش انتقادات إذ يرى متابعون أن منع تركيا 
إلعالمها من نرش األخبار املتعلقة بانفجار تقسـيم، يثري 
الشـكوك تجاه الواقعة برمتها، ويفتـح الباب للتكهنات 
والشـائعات، واألمـر اآلخـر الـذي يزيد من الشـكوك هو 
إغـالق مواقع التواصل االجتماعي ملنع املواطنني من نقل 

مشاهداتهم عن االنفجار.
وقامـت قنـاة ”تـورك“ أيًضـا بتقييـد األخبـار املتعلقة 
باملوضـوع، عقب صـدور قرار مـن محكمة إسـطنبول 
الجنائية للسـلم بحظر عىل البث لجميع األخبار املتعلقة 
باالنفجـار عـىل الوسـائل املرئيـة واملسـموعة ومواقـع 

التواصل االجتماعي.
وجـاء يف البيـان الصـادر عـن املجلـس األعـىل لإلذاعـة 
والتلفزيون أنه ”تم فرض حظر عىل البث بشأن االنفجار 
الـذي وقـع يف إسـطنبول.. وقـد تم لفـت انتبـاه جميع 

مؤسساتنا اإلعالمية“.
والحقت السـلطات الرتكية األشخاص الذين قاموا بنرش 
أي معلومة عن التفجري، وقد أعلنت املديرية العامة لألمن 
الرتكي أنه تم اإلبالغ عن 25 حسابا تبني أن لدى أصحابها 
منشورات استفزازية حول تفجري إسطنبول عىل وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقالـت املديريـة يف بيـان لها األحـد، إنه ”تـم تحديد 25 
صاحـب حسـاب، وإرسـالهم إىل الجهـات املعنيـة، بعد 
مشاركتهم منشورات اسـتفزازية عىل منصات التواصل 
االجتماعـي بخصـوص االنفجـار، بهـدف إثـارة الرعب 
والذعـر بـني مواطنينـا، والتحريض علنا عـىل الكراهية 
والعداوة“.وقتل 6 أشخاص فيما أصيب 82 آخرون خالل 
التفجري اإلرهابي الذي استهدف شارع االستقالل املزدحم 

وسط إسطنبول.
ورغم أن السلطات الرتكية منعت تداول املعلومات بشأن 
االنفجـار إال أنهـا أبـدت انزعاجها وغضبهـا من تغطية 
وسـائل اإلعالم الغربية لـه، وقد انتقدت وسـائل اإلعالم 
الرتكيـة املواليـة للحكومـة متابعة صحيفـة ”نيويورك 
تايمـز“ لتفجـري إسـطنبول، وقالـت إنها أثـارت غضب 
األتـراك عىل تويرت، جراء تركيزها عىل الجانب السـياحي 

للمدينة بدال من التعاطف مع الشعب الرتكي.
وقـد تجاهلـت وكالـة األناضـول الرتكيـة يف انتقادهـا 
للصحيفة األمريكية الجانب املهني الذي يتجاوز التعاطف 
بالحديـث عـن تداعيات االنفجـار وتأثرياته عىل الشـأن 
الرتكي عمومـا، ومنه الجانب السـياحي الذي يعد مهما 

للبالد.
وقالت الصحيفـة يف تغريدة ”من بني عرشات املاليني من 
السـياح من جميع أنحاء العالـم الذين يزورون تركيا كل 
عـام، يقيض الكثريون منهـم وقتا يف املنطقـة التي وقع 
فيها تفجري األحد“، يف إشارة إىل شارع االستقالل بمدينة 

إسطنبول.
ونقلت وكالة األناضول عن أحد مسـتخدمي تويرت، قوله 
إن ”الرتكيز عىل السياحة (والقول ضمنيا إن البلد بأكمله 

ليس آمنا) بـدالً من الرتكيز عىل القتىل والجرحى األبرياء 
هو يف الحقيقة تغطية مروعة وباردة“.

يذكر أن السلطات الرتكية سبق أن قامت بفرض سياسة 
عدم النرش قبل عام عند اندالع الحرائق الواسعة يف البالد، 
وقام املجلس األعـىل لإلذاعة والتلفزيـون الرتكي بتهديد 
املذيعـني بفـرض عقوبـات عليهـم إذا تبني أنهـم قاموا 
بتغطيـة حرائق الغابات املسـتعرة يف جميـع أنحاء البالد 

بطريقة قد تسبب الخوف بني الجمهور.
بينما أشـار بعـض الصحفيـني إىل سـوء إدارة الحكومة 
إلخمـاد الحرائـق، لذلك تعرضـت املنافـذ اإلخبارية التي 
تغطـي الحرائـق للتهديد والهجوم، وتـم اتهام صحفيني 
بنـرش معلومات كاذبـة. وُرفض منح بعـض الصحفيني 
االعتماد للتغطية يف أماكـن معينة، مع وجود قائمة لدى 

السلطات سمحت فقط لبعض وسائل اإلعالم بالدخول.
وقـال األمني العـام لالتحـاد الـدويل للصحفيـني أنتوني 
بيالنجر“نحن قلقون للغاية بشأن التهديدات والهجمات 
التـي تواجههـا وسـائل اإلعـالم يف تركيـا. إن محاولـة 
السـلطات فرض الرقابة عىل وسـائل اإلعالم هي انتهاك 
خطري لحرية الصحافة والحق يف الحصول عىل املعلومات. 
يف هـذه األوقـات الحرجة، ندعـو السـلطات إىل مقاضاة 
املسـؤولني عـن الهجمـات والسـماح للصحفيـني بأداء 

عملهم بحرية وأمان“.

 كربالء / نينا :
اسـتقبل آية اللـه العظمى محمد 
تقي املـدريس، بمكتبه رئيس فرع 
العراقيـني يف  الصحفيـني  نقابـة 
محافظة كربالء املقدسـة حسني 

العلياني الشمري.
 ” اللقـاء  خـالل  املـدريس  وأكـد 
مـا  عليـه  خـوف  ال  العـراق  أن 
دامـت به مراقـد األئمـة األطهار 
(عليهم السـالم)، وما دام شـعبه 
يحمل الشـجاعة ويتحـّىل بالكرم 

واإلنسانية وسيبقى بخري دائماً”.
الحريـة  تحقيـق   ” أن  وأضـاف 
واإلسـتقالل يف األمـة اإلسـالمية 
تعتمد عىل مجموعة من املرتكزات 
األساسـية والتي يجـب اإلهتمام 
بها، ومـن جملتهـا توعيـة أبناء 
األمـة بقيمة اإلسـتقالل والحرية 
وبرضورة الدفاع عن هذه الحرية 

ألن فيها عزتهم وكرامتهم”.
ودعا املرجع املدريس ” الصحفيني 
اىل قـول الحقيقة والـكالم الطيب 

وعدم تأجيج املجتمـع كما تفعل 
التلفزيونيـة  القنـوات  بعـض 
التـي تسـعى جاهـدة اىل تحقيق 
مـآرب الجهـات املمولـة ورغبات 
األعـداء عىل حسـاب آمـال األمة 

اإلسالمية”.
وعـرب عـن ارتياحه للقـاء رئيس 
يف  الصحفيـني  نقابـة  فـرع 
املحافظة ملناقشة الواقع اإلعالمي 
الداخيل والخارجي  عىل املسـتوى 

للبالد.

بريوت/متابعة الزوراء:
 انتقـد وزير اإلعـالم اللبنانـي زياد 
املـكاري وضع املواقـع اإللكرتونية، 
معتربا أن الفـوىض تعرتيها والكثري 
منهـا يعمل دون ترخيـص، مضيفا 
”نحـاول وضـع آليـة غـري معقـدة 
إلحصائها بعد ظهـور مواقع ترمي 
الكراهيـة  خطـاب  وتبـث  الفتـن 

وتتعرض للشخصيات واملواطنني“.
حكومـة  يف  اإلعـالم  وزيـر  وقـال 
ترصيـف األعمـال إن هنـاك ألفـي 
موقـع إلكرتوني يف لبنـان يعمل من 
دون ترخيـص بـل يكتفـي بالعلـم 

والخرب.
اإلخباريـة  املواقـع  وتأسسـت 
مـع بدايـة مسـرية اإلعـالم املهنّي 
اإللكرتونّي يف لبنان، لتنافس وسائل 
اإلعـالم التقليدية عرب نـرش األخبار 
برسعـة قياسـية، مـا رفـع عـدد 
قرائها خالل فـرتة قصرية، معتمدة 
عىل دخـل مادي يرتكز أساسـا عىل 
اإلعالنات. وأنشـأت أحـزاب لبنانية 
لتجتـذب  اإللكرتونيـة  مواقعهـا 
جمهور الشـباب تحديدا، واستطاع 
بعضها الوصـول إىل مراتب أوىل من 
جهة عـدد القراء. وترى السـلطات 
اللبنانيـة أن الكثـري منهـا منفلتـة 
وتخرج عن السلوك املهني، والسيما 
أنها دخلـت يف مناكفات سياسـية، 
وتجاوز الحريات. وقال املكاري بعد 
اجتماعه مع ممثيل وسـائل اإلعالم 
املرئي واملسموع واملكتوب ومديريها 
”سـقف  فيهـا  التحريـر  ورؤسـاء 
الحريـة هـو الحقيقة واملسـؤولية 
وانعدام الكراهية، وواجباتنا وطنية، 
وأتمنـى عـىل أصحـاب املؤسسـات 
اإلعالميـة ومديريهـا التفكري يف هذا 
االتجاه“. وأضاف ”مازال بمقدورنا 
االلتقـاء واالجتماع عـىل الرغم من 
كل الفـروق السياسـية، لنقـول إن 
مازالت هناك دولة تتعاطى بشـكل 

مبارش مع وسائل اإلعالم وتجمعها 
يف املكان نفسه“.

وشدد املكاري عىل أن ”وزارة اإلعالم 
بـل  دكتاتوريـة  مؤسسـة  ليسـت 
هدفهـا أن تناقـش وأن تكـون عىل 
قدر املسـؤولية امللقاة عـىل عاتقها 
مختلفـة  بطريقـة  التعـاون  مـن 
عـن الطريقـة الكالسـيكية لإلدارة 
اللبنانيـة يف التعاطـي مـع اإلعـالم 

وغريه“.
لكن ترصيحات وزير اإلعالم ال تلقى 
تأييدا كبريا من قبل الصحفيني الذين 
يف  فشـلت  السـلطات  أن  يعتـربون 
حماية الحريات، ومسألة الرقابة غري 
منطقيـة. ويرى العاملـون يف مجال 
اإلعالم اإللكرتونّي يف لبنان أن حديث 
املكاري عن رقابة ذاتية للمؤسسـات 
عـىل مراسـليها غري دقيـق فالرقابة 
الذاتية تهدد العمل الصحفي وتفقده 
جوهره. ويواجـه اإلعالم اإللكرتوني 
مشـكلتني أساسـيتني، األوىل تتمثـل 
يف عـدم وجـود أي ترخيـص قانوني 
لـه. وهو مـا يطالب بـه العاملون يف 
القطـاع من أجـل تنظيمـه وإطالق 
حريـة إنشـاء املواقـع اإللكرتونيـة 
مـن دون أي موافقـة مسـبقة، مع 
إدخـال ضوابـط رضورية بالنسـبة 
إىل ممتهنـي بث املـواد اإلعالمية عرب 

الشـبكة الذيـن أخضعهـم ملوجبات 
الشـفافية ويف تسـمية  القانـون يف 
مدير مسـؤول، وذلك لتسهيل عملية 
تبلـغ املعامـالت الرسـمية واألحكام 
والتبليغـات وبيانـات الـرّد وغريها. 
واملشـكلة الثانيـة تتمثـل يف تضارب 
الصالحيـات، إذ أّن التعديل الذي طرأ 
عىل اقـرتاح قانون اإلعالم الذي لم ير 
النور بعد ُيخضع املواقع اإللكرتونية 
املهنية للتسـجيل يف السـجل الخاص 
لـدى املجلس الوطني لإلعـالم املرئي 
واملسـموع، وهذا ما يقـوم به األخري 
لناحيـة االجتمـاع مع لجـان املواقع 
البطاقـات  وتوزيـع  اإللكرتونيـة 
الصحفيـة عليها، األمـر الذي أدى إىل 
اعرتاض نقابة املحررين، ألن ما يقوم 
به املجلس هو خارج عن صالحياته.

ويف موضـوع محاكمـة اإلعالميني، 
قـال املـكاري ”زرت املدعـي العـام 
التمييـزي القايض غسـان عويدات 
للحصـول عىل أجوبـة. ويف موضوع 
محكمـة املطبوعات نحن نعمل عىل 
توجيه كل القضايا نحو مكان واحد، 
ومنذ أن تسـلمُت الـوزارة لم ُيحاكم 
أي إعالمـي“، الفتا إىل أن الهدف من 
زيارته املدعي العام تمثل يف ”تحويل 
املطبوعـات  محكمـة  إىل  ملـف  كل 

ليكون لنا مرجع واحد“. 
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  أتبـع د.عيل أبراهيم الفلسـفَة املاركسـية 
واملنهج الواقعي يف بحوث كتابه ”دراسـات 
نقديـة يف القـص العراقي“ الـذي صار من 
سـتة فصول، فـكان ينظر بفلسـفته هذه 
اىل مادتـه االوليـة - الروايـات والقصـص 
العراقيـة – يف النقـد األدبي والنقـد الثقايف 
مـن عمله النقدي هـذا، كان ينظر بمنظار 
ماركيس فلسـفي معريف، حيـث بدأ الفصل 
األول:(روايـة ”حصـار العنكبـوت“ لكريم 
الثقافيـة)،  االنسـاق  ضـوء  يف  كـطافـه 
وللفصـل ”مدخل نظـري“ توّضحـت فيه 
معالم فلسـفة املؤلف املاركسية، وهو من 
الجيـد وما يطمـح إليه الفكـر النقدي، أن 
يكون لـكل ناقد وجهة فلسـفية يف تناوله 
فتتضـح معالـم العمـل النقـدي األدبي أو 
الثقايف أكثر، ألن الفلسـفة والنقد اشـتغال  
واحد مـن جغرافيا العقـل البرشي، وليس 
املقصود هنا تبني الفلسفة معينة لوحدها 
دون غريهـا، بـل أية فلسـفة سـواء كانت 

مثالية أو مادية.
فنستشف سوياً بهدوء عقيل متبنيات د.عيل 
أبراهيم للفلسفة املاركسية يف رأيه النقدي 
عندمـا جاء كالمـه يف املدخـل النظري من 
الفصل االول - الذي أختـص بالنقد الثقايف 
فقط - : ((لم اسـمع يف حياتي أن علما من 
العلوم أحيـل عىل التقاعد مثـًال هل تقاعد 
علـم الفيزيـاء أو الكيمياء أو الهندسـة أو 
الطب أو علم من العلوم اإلنسـانية وغريها 
بل هي علـوم متطورة وهـي يف تجدد وكل 
واحد منها يمثل غصنا يف شـجرة الفلسفة 

الخالدة، وظهرت علـوم جديدة أضيفت إىل 
تلـك الشـجرة، وقد تظهر نظریـات جديدة 
تولـد يف رحـم القديمـة وتطورهـا وتخرج 
منهمـا نظريـة جديـدة أكثـر تطـورا من 
النظريتني وهكذا يجري التطور والتقدم يف 
املجـال العلمي ويف كل املجـاالت))1-- هنا 
يتضـح أختالف د.عـيل ابراهيم مـع د.عبد 
اللـه الغذامـّي الذي رأيـه أن النقـد الثقايف 
جاء بديـًال عن النقد االدبي بـل يعلن موت 
االخـري، وقـد أرتكـن  د.عـيل ابراهيـم عىل 
الفلسفة املاركسية يف قراءة ظاهرة التطور 
للنقـد االدبي والنقـد الثقـايف، معتمدا عىل 
الديالكتيك املادي من الفلسـفة املاركسية، 
كمـا أن د.عـيل ابراهيـم أتفـق برأيـه مع 

رأي د.عبـد النبي اصطيـف يف تلك القضية 
النقديـة بـني االدبي والثقايف أيضـا مرتكنا 
عىل املاركسـية وديالكتيكها املادي لدراسة 
الظاهـرة النقدية بني االدبـي والثقايف2-- 
فيما كانـت الروايـة ”حصـار العنكبوت“ 
لكريم كطافه تجسـد حيـاة واقعية خاض 
غمارهـا االنصار الشـيوعيني، وقد صّورْت 
الرواية ما لتلك الحياة القاسـية وما عليها، 
كما عّرب عن هذا د.عـيل ابراهيم  من خالل 

االنساق الثقافية املتباينة فيها.
أو  ووسـمه  الثانـي  الفصـل  يف  أمـا 
روايـة  يف  املعلومـات  عنوانه:(توظيـف 
”الركض وراء الذئاب“ لعيل بدر)، نجُد معاً  
آثر الفلسـفة املاركسـية يف أختيـار عنوان 

املبحث اآلتـي منه: ” الركـض وراء الذئاب 
بـني االمكنـة الواقعيـة ومفارقتها“ حيث 
اليوجد أكثر من املكان ماديًة فهو امللموس 
الواقعـي الذي اليمكـن أغفالـه أو تغافله، 
وهو يتصل حتما الفلسـفة املاركسية كما 
نجـد تصحيـح املؤلـف لبعـض املعلومات 
الواقعيـة التي تختصـص بالفكر املاركيس 

عىل لسان الرواي يف متن الرواية.
يف حني كان عنوان الفصل الثالث:(التجريب 
يف روايـة ”ارسار عائلية“ لعيل بداي)، الذي 
تتضح معالم املارسكية واملنهج الواقعي من 
االقتباس اآلتي ((..،حتـى أن الراوية بدأْت 
بعبارة عمومية ” قصتي، قصة قديمة قدم 
وجود اإلنسان. لعلها نسخة مكررة ماليني 
املـرات، كل مرّة بأسـم مختلف. هي قصی 
امـرأة، أي يف مجتمعاتنـا العليلـة ، قصـة 
كائـن مدجـن ، دجنـه الرجـل مثلما دجن 
البقرة والحصـان“، وكانت هذه الفتاة من 
جميـع الجهـات،..)) 3--، أن أختيار هذه 
السطور من الرواية مع عبارة املؤلف د.عيل 
ابراهيم :((تعاطفُت مع هذه املرأة املقاومة 
للظلـم..))4-- ويقصـد البطلةمـن املتـن 
الروائي، فأن هذا كله ال ينبع إال من فلسفة 
ماركسـية أتجاه قضية املـرأة، ومن املنهج 
الواقعـي يف قـراءة املجتمعـات الرشقيـة. 
ولالسـباب الفلسـفية واملنهجية ذاتها من 
قضية املـرأة جاء الفصـل الرابع ولكن من 
وجهة مختلفة، فليس هناك ظلم عىل املرأة 
وريادتها القصة القصـرية والرواية، إال أن 
للمؤلف د.عيل أبراهيم  رأي تقدم وهو نابع 
من فلسفته ومنهجه الواقعي مقدما األدلة 
عـن رأيه حيـث كان العنوان:(ريـادة املرأة 

للقصة والرواية - يف العراق سـافرة جميل 
حافظ أختياراً)، أمـا الفصل الخامس فقد 
كان بعنوان:( تعددية الرواة يف رواية ”فتاح 
فال ” لعباس الحـداد)، فهي رواية واقعية 
تناولـت واقعـاً عراقيـاً ملا بعـد 2003 كما 
ذكـر املؤلف ذلك، إال أّنه يف هذا الفصل أبتعد 
عن الفلسـفة وأقرتب من االشتغال العقيل 
للنقد االدبي فعنوان الفصل يشـري اىل هذا، 
لكنه لم يتبعد عن املاركسـية ذلك االبتعاد، 
فاملضمون كان فلسفياً ومن منهج واقعي 
أيضاً سـيما أن الرواية تتنـاول واقعاً عرفه 
واطلع عليه أغلب العراقيني يف الداخل فيما 
يخـص حياة منتسـبي قـوى امـن النظام 
السـابق ومخابراته، وكيـف تنكروا وغريوا 

وجهوهم بثوب الشـعوذة والدجـل والدين 
والنفاق يف املجتمع كما ذكر هذا املؤلف ..

ملحوظة ومقرتح : 
كان د.عيل أبراهيم يف كتابه ”دراسات نقدية 
يف القـص العراقـي“، ملتزمـاً فيما سـبق 
بالفسلفة املاركسية واملنهج الواقعي، غري 
أّنـُه خرج عـن منهجية التأليف وفلسـفته 
ومنهجـه الواقعي لكتابه هـذا، عندما جاء 
يف الفصل السـادس بثالثة مباحث العالقة 
بعنوان الكتـاب: مبحث بعنـوان ”إبراهيم 
الخياط مقاليا“، لذا أقرتح أن يكون عنوان 
املبحث ” اسـلوب القصة يف مقالة إبراهيم 
الخياط“، ومبحث بعنوان“ قراءة يف مذكرات 
شجاع مسلم العاني – من أصداء املايض“، 
ومبحث ثالث بعنوان ” فسحة املتلقي كبرية 
يف أصغر قصة قصرية يف العالم“ وهي قصة 

من إبداع  أرسنتهمغواي.
 لكـن ربما أجد عـذراً للمؤلف يف أدراج هذه 
املباحـث هـا هنـا، إال وهـو تأثـري ”النقد 
الثقايف“ الذي أتبعه املؤلف د.عيل أبراهيم يف 
الفصل االول وبقي من أثره يف رأسـه، حيث 
تتنافذ املعلومات فيه، وربما وقع تحت تأثري 
”النقـد الثقـايف“ والفلسـفة املثالية لهيغل 
وديالكتيكـه، أو تحـت تأثـري جـدل هيغل 
املثايل يف االفـكار والوعي بعيـداً عن الواقع 
املـادي لعملية التأليف“ دراسـات نقدية يف 
القـص العراقـي“، جاءت هـذه املباحث يف 
الفصل السـادس الذي ُوِشـَم بـ(مقاالت يف 

الرسد والنقد العراقينِي) .
املقرتح: أن تكون هـذه املباحث الثالثة من 
الفصـل السـادس يف كتـاب ثـاٍن غـري هذا 

الكتاب. 

www.alzawraapaper.com
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شاشة الصباح تعلن زفاف الطيور
من خالل الزقزقة
وانا احلق  للبعيد 

نهار اخرس
يرتكه املجانني  ليبادلوا ضحكاتهم برتف,

الطيور تتقن فلسفة التأوه
ولهذا كلما يطول انشغالها
تعود يل تردد الوطن االخري 

كم ارمقك ايتها الحرية
املطهرة بترب االصابع..

كم احيص هذا الشـحوب يف مرايا االسئلة 
العاقر

اه ايتها املدينة التي تدفن وجهها
يف طبول ممزقة بمخالب العويل

االحالم فوق املاء
تتباعد الصدفة 

وتحيط بشبق القبالت امليتة
القبالت املرتوكة للنصف

@‚Ï‰€a@Ú‹‘€@bÌaãfl
Ôib‘»€a@ïÏíby@äáÓy

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
يقول جربان خليل جربان:

اتبع الجمال
حتى وان قادك

اىل حافة الهاوية    /ص7
....لقد شـهد النص الشعري تحوالت بنيوية متعددة 
يف اجناسـه كان اخرها نـص الصورة(القصري جدا) 
والشـذري الذي هو(رصاخ صامت ضد االنسـانية) 
كونـه نص متمرد عـىل الثبات والنـوع.... اذ النزوع 
االبداعـي صوب  خاصية التكثيف وتضّمني ما يكتب 
فكـرة.. أو رؤيا.. أو حكمـة.. أو فلسـفة.. أو رؤية 
للعالم.. ابتداء من الشعراء الذين لن يعرف لهم سوى 
بيت او بيتني من الشعر..ومرورا باصحاب املقطعات 
التـي عنيت بها شـطحات الشـعر الصـويف وانتهاء  
بمن دمج تفكريه داخل وعي فلسـفي وجمايل حتى 
صار (الشـكل واملحتوى مندمجـان يف عملية الخلق 

االدبي..) كما يقول هربرت ريد..
    وباسـتحضار املجموعة الشـعرية (الدنو..من 
زرادشـت) التـي نسـجت عواملها النصيـة انامل 
دار  عبدالله...واسـهمت  عيـدان  عـيل  منتجهـا 
كيـوان يف نرشهـا وانتشـارها /2022.. كونهـا 
مـرشوع ينطوي عىل التداعي النيص يف مسـاحة 
تبـدو ظاهريـا ضيقة..لكنها مكتنـزة املضمون 
الذي يكشـف عن  انفالتها من (املعنى الظاهر/  
انفجـاره.. الباطن/املمدود)..بعـد  املحـدود..إىل 

ابتداء من االيقونة العنوانيـة بفونيماتها الثالثة 
املشكلة لجملة اسمية مضافة...

(االيام التي كانت تمثل التشكل العضوي لحيوات 
اجيـال كاملـة والتي اضمحـل فيها ذلـك الفهم 
العريق..فهم املعرفة وتجانس الوعي مع مكونات 
انشـائه كي يكون املحرض حينـذاك بحذاقة ذلك 

التشكل الذي ارش ت اليه..
وان يكـون اعنـي املحـرض بمقـدار ذلـك الفهم 
للمعرفة..كي يتسـنى احتواء تلـك االيام والتثبت 

بمضامني قدرتها عىل االستمرار..)  ص38   
حني يقال عن االحتجاج

ـ كل احتجاج ـ
انه سوء فهم

فنضطر ان نقول: صباح الخري يا سوء الفهم
وذلك من شدة الضيق

الذي يعرتينا....      /ص41
فاملنتـج (الشـاعر) يتخطـى الحسـيات اىل افق 
الرؤيـا بمخاطبة الوجـود واالشـياء بلغة الفكر 
املتشظي برتجمة انفعاالته بنسج شعري يحقق 
وظيفته من خالل االشتغال داخل اللغة  بالفاظها 
املوحية..الرامـزة التـي تشـكل سـمة اسـلوبية 

تسهم يف االرتقاء بشعرية النص واتساع دالالته 
التي تجر اىل مقولة النفري الصويف(كلما اتسعت 
الرؤيـا ضاقـت العبارة)..للتعبـري عـن الحالـة 
القلقة التي يعانيها املنتج (الشـاعر).. بمخيلة 
متدفقة ممزوجة بالواقع من اجل تحول الفكرة 
اىل صورة بتشـكالت تحقق غنى النص واكتنازه 
الشعري وسـياقه الدرامي املسـتند عىل تصادم 
املتناقضـات الثنائية..مع غوص يف اعماق الذات 
لتفجري اللفظ وتشـكيل الصورة الشـعرية التي 
هـي وسـيلة الشـاعر النجـاز وظائف نفسـية 
وتخييليـة ..كونهـا فعاليـة تقـوم عـىل املجاز 
واالسـتعارة..وهذا يعني امتالك املنتج(الشاعر)  
قدرة الحلول يف اللغة التي تمتص عذاباته للتعبري 
عمـا يخالجه ويعانيـه من خـالل رؤاه الخالقة 
لرتاكيب رسدية منسـجمة والحـس الفني الذي 
يمنح الصورة املشـهدية بعدها الحقيقي داخل 
النـص املكثـف  الذي يويل املنتج الدال االسـبقية 
يف نسـج املتخيـل واملوضوعـي لخلـق نـوع من 
«السـيميولوجيا للحيـاة اليوميـة» التـي تزخر 
بالصـور والقيـم والعالمات من خالل انسـجام 
االلفـاظ داخل النص الكتـيل املفتوح عىل عوالم 

التاويل..
يف كل يوم

يذهب منك يشء ـ يندثر ـ 
فال تنتظر

ذلك اليوم الذي يباغتك
ويذهب فيه كل شئ

حينذاك
ستكون وحدك جديرا بالرثاء   /ص75

فاملنتج(الشـاعر) يؤثث لتجربته فضاء املشـهد 
الشـعري ببنائه تكثيفا وايجـازا واختزاال جمليا 
فينتـج عن ذلـك عمق املعنى الـذي ينم عن عمق 
فكـري ووعي جمايل ينبثق من الفكرة التي تمثل 
حـاال شـعورية متناغمـة مـن جهة..ومشـكلة 

فضاءاتها الشـعرية املتميزة بتجلياتها االنسانية 
عرب مسـتويني فنيـني متداخلـني: اولهما ذهني 

وثانيهما نفيس من جهة اخرى..
الخرسان كنت داعيته عىل الدوام

*  *  *   
بني هنا وهناك نقتسم هذا الدرب

عليك بـ(قوس العزلة)
وعيل باملراثي

*  *  * 
اليناسبك اال ان تختلف...لتكون

يف عـروة معطفه وردة...بامكانـه ان يتخيل كل 
يشء  /ص83

ـ أعول عىل حب االمس
النه حبي

اما حب الغد
فمناصفة   /ص81

فالنـص يقـوم  عـىل تقنيـة الكتابـة الشـذرية 
املقطعية القائمة عىل شـعرية االنفصال فيشكل 
خطرات فلسـفية وقبسـات صوفية وانطباعات 
ذاتيـة متكئةعىل بالغة التشـظي وحضور الذات 
وطغيـان الخيـال املجنـح مـع سـمو االنزيـاح 
اللغوي..اضافة اىل توظيف تقنية التناص والبيت 

الشعري:
 كـم منـزل يف الحي يألفه الفتـى       وحنينه ابدا 

الول منزل
نقل فؤادك حيث شـئت من الهوى     ما الحب اال 

للحبيب االول
  وبذلـك قـدم الشـاعر نصوصا مكتملـة املعنى 
املحيـط  اللغـوي  فضائهـا  يف  تسـبح  وهـي 
بفكرتهـا املتوهجـة التي تكشـف عـن تقنياتها 
الجمالية(التكثيـف الجمـيل والرتكيـز والتبئـري 
والرمـز فيسـمو االنزيـاح وتنفتح العبـارة عىل 
التاويل وتجاوز الكتابة النسـقية..مع اتكاء عىل 

بالغة التشظي..

äáÓ®a@çÌç»€a@áj«@@
 ... مـا الـذي تقرتحـه ألرضيـك يـا 

صديقي
.... ولم تعتقد...اعني ان ترضيني

.... ليس  من املعقول ان ال نكون عىل 
وفاق يف رحلتنا الطويلة هذه

.... ومن قال انها طويلة
.... هي لالن اطول مما كنا نتوقع

..هناك من يقرر طولها او قرصها
.... كل التربيـرات ال تنفي الحاجة اىل 

رضورة السالم  والتفاهم
.... كم  يوما ونحن نواصل املسري

... انا ايضا لم اعد اذكر...مللت العد...
ربما اكثر من شهر

...بالتأكيد هو اكثر من شهر
... لـم يحدث فيه ما يثري امال يف يشء 

ما
.... صحـراء مرتامية  ...فراق احدهم 

بني مسافة واخرى
.... كنا سبعة حني هبطنا

القصري...تـرى هـل حقـق احدهـم 
شيئا

الطويل....مـن يدري...ربمـا.. ربمـا 
ماتوا يف هذه الصحراء.

.... وكيف  القصري...يضحك...ماتـوا 
يواصل الضحك

..وهل نحن سوى اموات
الطويل....نعم كلنا سنموت

القصري....انـا ال اقصـد ما سـيكون 

اقصـد االن الم  يأتوا بنـا من ردهات 
انتظار اليوم العظيم

الطويل....ولكن لم
القصري...لم ماذا

الطويل...لـم اعيد احياءنا وارسـالنا 
اىل الحياة

تجربـة   1القصري...يضحك....ربمـا 
...يواصـل  االنطباعـات  لدراسـة 

الضحك....غبي
الطويل.. ماذا 

القصري....ال يشء
الطويل...ال تكرر ذلك مرة اخرى

القصري...   ربما اكون انا ألغبي ألنني 
اتواصـل معك...ولكن مـا باليد حيلة  
....فانـت املخلوق الوحيـد  من احياء 
الكون  ...اقصـد امواتهم الذي يمكن 

ان يسمعني او ان يراني
الطويل....لست املسـؤول عن ذلك...
هنـاك يف قبـة االنتظـار النهائي كنا 

اكثر سعادة وراحة بال
نتملمـل  ايضـا  ....كنـا  القصـري 
مـن الضجـر ومـن عـد االحتمـاالت 

وتكرارها
الطويل... لم  ال نلعب لعبة اخرى

لديك اقرتاح....هل هي  القصري...هل 
مسلية

الطويل...قد تكون كذلك
القصري...هل فيها قواعد معقدة

للغاية  ...انها بسـيطة  الطويل...ابدا 

...نجلـس اىل بعـض ونـروي بعـض 
ذكرياتنـا من العالـم االول...لعل ذلك 

يخفف بعض الوطيء  علينا
القصري...وما الذي سنجنيه من عالم 
ال  ...انـا  غادرناه....باملناسـبة   قـد 

اتذكر اي يشء من ذلك العالم
الطويل...حاول 

القصري...حاولـت قبـل االن ...حتـى 
عندمـا كنا هنـاك  يف عالـم االنتظار 

ولكن بال جدوى
هـل انت تتذكر...الم يجردوك من  كل 

ما يتصل بتلك الحياة القصرية
الطويل...نعـم يف البداية ولعدة مئات 
من السـنني لم تكن  يل اية صلة ولكن 

فيما بعد
القصري.. هل لك مئات السنني يف عالم 

االنتظار
الطويل...لقـد ولـدت يف زمـن خالفة 
الرشيد وعشـت خالفات أبناءه حتى 

تم قتيل. يف ديار بكر.
القصري...ومـا الـذي ذهب بـك اىل ما 

تدعوه
الطويل....كنت امـريا عليها ومنتدبا 
عىل واليتها من امري املؤمنني املأمون

القصري...ال اجد اية تسـلية يف لعبتك 
فانا لم افهم ما هذه االسماء.....كنت 
اود ان أسئلك عن الرفاق الثالثة الذين 

كانوا معنا 
الطويل...هل كانوا ثالثة ام اربعة

القصري....كانوا ثالثة  بالتأكيد
الطويـل.... كانـوا اربعة...حفظتهم 
هكـذا اصبعـان واصبعـان  صاحب 
النـاي وذو البدلـة البيضاء واالسـود 

وصاحب الحقيبة الكبرية
القصري...ولكنني صاحب الناي الذي 

ذكرت
الطويل....اذن لم ال تعزف لنا

القصري...ولكنني ال اجيد العزف
الطويل...ولم اذن جئت بالناي معك

القصـري....يف النهايـة البـد من جلب 
يشء ما

الطويل....هل كنت تعرفهم
القصري...هذا ما كنت اريد ان أسـئلك 

عنه هل تعرفهم انت
اعـرف  بالـكاد  الطويل....انا.....انـا 

نفيس
كنت قـد نزلت قبـل قدومـك بدقائق 
فقط.. كانوا مجهولني بالنسبة يل....

هل كانوا خمسة ام سته 
القصري...معنـا كنـا مجموعة كبرية 
لم يخطـر يل ان اعـد االفراد.....كانوا 
االن....ربمـا  طيبني.....هـل وصلـوا 

اعيدوا اىل عالم االنتظار
الطويل....وهـل يمكن الحد ان يكون 
متأكـدا  مـن يشء.....صمـت ....اال 

نواصل
القصري....لقـد مللت...اال يوجد بديل 
املتناهـي  االنتظـار غـري  .....هنـاك 

الوجـود......واالن  عبـث  ....قبـل 
الالشـئ......يشء صعـب جـدا هـذا 

البحث عن  املعنى.
تفتـح اضـاءه جانبيـة عـىل ش طي   

واقف امام شباك ينظر بمنظار
انهم امامي سـيدي. .اثنان منهم....
نعـم وجوههـم واضحة جـدا ...هما 
بالضبـط املطلوبان رقـم 2 ورقم4...
يبـدو انهم  يف نقـاش حـاد   ....نعم 
سيدي ذلك ممكن ...طائرة عىل شكل 
ذبابة لدينا منها عـدد  ..تعمل ضمن 
املـدى.. تسـجيالت صوتيـه فقط...

حارض ...سأرسل واحدة حاال
البطلـني. يتجـوالن كل يف  اىل  عـودة 

اتجاه
القصري.. الطويل...خياالت .انظر  ....

تعال يا صاحبي ....انها ذبابة.
 واوهام

ذبابـة  انهـا  ربمـا....ال  القصـري.. 
حقيقية

اذن فان هناك حياة من نوع ما
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إّن األمـَل مطيـُة السـائرين إىل تحقيـق 
أهدافهم، واستبشـاٌر بوجود الفرج حني 
وقوع الشدة، واستعادة الحياة حني غلبة 
اليأس، وباٌب من أبواب السـعادة، ولون 
من ألـوان الثقة بالنفس، ونافذة صغرية 
تفتـح لنا آفاقاً واسـعة يف هـذه الحياة، 
وَحسبنا من األمل أن ال ُجهَد فيه، فبينما 
اليأُس إذ األمل، وبينما الحزُن إذ الفرح. 

مـا زلُت أنتظـر غروب الشـمس مع كل 
يـوم متلهفاً لصوت أمي الحنون؛ ألذهب 
لحلقة الـدرس؛ حيث كانت تحملني عىل 
الطاعـة حمـًال، وتحثنـي عـىل مجالس 
العلم حثاً، وتبعث يفّ حينما أتكاسل روح 
األمل، وكانت وما زالت كلمات والدي عرب 
الهاتـف ودعواتـه الخفية مصـدر األمل 
اليتيـم يل يف حياتـي، ولوال هـذا الصوت 
الحنون وهذه الكلمات املحفزة النقطعت 

بي السبل. 
ربما ُضيق عليَك يف أمٍر ما لِما هو خرٌي لَك 
فال تيأس، وحاول ما استطعَت أن تتحرر 
من اآلخرين، فالتحرُر من االعتماد عليهم 
تحرٌر من خيبة األمل فيهم، وانرش األمل 
بني أحبابك، فإن لم تستطع فعود نفسك 
الفـأل، فإن لم تسـتطع فالتزم الصمت، 
وهو أقـل املطلـوب، وال تجعـل بعد ذلك 
األيام السعيدة تنسيك املخاطر املحتملة، 

وال أيام الحزن تفقدك األمل يف األفضل. 

إّن مـن أعظم إنجازاتـك أن تنجز أمراً يف 
صمت عـرب األيام هـو يف عـداد اآلخرين 
باملواظبـة  إال  عليـك  ومـا  مسـتحيل، 
والتشـبع باألمـل، وكـرَّر لنفسـك دوماً 
ألفاظ النجـاح وعبارات األمـل، فالكالم 
إذا تكرر عىل األسـماع تقـرر يف القلوب، 
ومـن اآلمـال املنشـودة عيش اإلنسـان 
أخاً لإلنسـان دون التفـات إىل كراهية أو 
عنرصية، وباآلمـال نتغلب عىل األحزان، 
ونقيض عىل األحـزان، ونسـتعيد الوجه 

الحقيقّي لإلنسانية.  
وإذا ما وقع عىل الناس ما ينغص حياتهم 
فإنهم يحتاجون صنفاً من املتخصصني 
املربزين، وصنفـًا آخر يخفف عن الناس 
آالمهـم، فاألمم الواقعة يف كارثة فريوس 
«كورونـا» يحتاجون إىل متخصصني من 
أرباب الطب، ويحتاجون أيضاً بشـدة إىل 
من يحسـنون إذاعة األمل بينهم، ذلك أن 
كلمـات التحفيز وجمل األمـل تعيش يف 

قلوبهم عمراً أطول من عمرهم.

›fl˛a@bËÌc



عـن  يتنازلـون  ال  الرجـال  معظـم 

أو  بكلمـات؛  لينطقـوا  كربيائهـم؛ 

يقومـوا بترصفـات سـهلة للغايـة، 

تجعلها يف غاية السـعادة. ولو فهموا 

أنـه مـن السـهل جـداً إسـعادها، ملا 

حدثت مشـاكل يف الـزواج، وملا حدث 

الطالق، وخربت بيوت بسـبب أشـياء 

بسـيطة جـداً. وبحسـب آراء علماء 

االجتماع، فإن املرأة تقتنع باألشـياء 

بشكل أسـهل بكثري من الرجل، فهي 

قـادرة عىل املسـامحة؛ إذا قام الزوج 

بترصفـات بسـيطة تجلب السـعادة 

لها؛ فليتعلم الرجال هذه األشياء:

1. اتـرك لهـا عبـارات رومانسـية يف 

أماكن غري متوقعة يف املنزل.

2. عندمـا تضع زوجتك عطراً، قل لها 

إن رائحتها جميلة.

3. ضـع موسـيقى تعلـم أن زوجتك 

تحبها.

4. اشـكرها عىل الخدمـات الصغرية 

التي تقوم بها يف املنزل.

5. أحرض لها بني الحني واآلخر طعام 

الفطور، وهي مازالت يف الرسير.

6. أرسـل لها بطاقة حب من دون أن 

تكون عىل علم بذلك.

7. امدح طبخها.

8. أصلـح لهـا األدوات التي تتعطل يف 

املنزل.

9. امدح ترسيحة شعرها.

10. عانقها عندما تجدها حزينة.

مـن  التخلـص  عـىل  سـاعدها   .11

لحظات توترها.

12. كـن لطيفـاً معهـا خـالل فـرتة 

الدورة الشهرية.

يف  كان  إن  تجميلهـا؛  يف  شـارك   .13

املكياج أو ترسيحة الشـعر أو اختيار 

املالبس.

14. افتح معها أحاديث عن الحب.

15. أعطها هدايا رمزية.

16. قبِّلها كلما تخرج للعمل.

17. اعـرض عليهـا املسـاعدة عندما 

تحتاج.

اتخـاذ  يف  تشـارك  اجعلهـا   .18

القرارات.

19. ال تعطها أسباباً تجعلها حزينة.

20. أعطهـا جهـاز التحكـم عن بعد 

الخاص بالتلفاز ملشاهدة فيلم تحبه.

21. استمع إليها عندما تتحدث.

22.  ال تمدح نساء أخريات أمامها.

23. شاركها يف األلعاب التي تحبها.

24. تقرب منها جسدياً.

25. ناِدها بلقب جميل تحبه.

26. اعتذر لها عندما تخطئ بحقها.

27. اجعلها تضحك.

28. اجعـل عيـد زواجكمـا مناسـبة 

خاصة جداً.

29. صارحها بمشاكلك.

30. ال تفرض عليها ممارسة العالقة 

الحميمة ؛ إن لم تكن راغبة.

هل مثل هذه األشياء تسعد الرجل؟

اختتمت الدراسـة بالقول: إن األشياء 

املذكورة التي تسـعد املرأة، ال تسـعد 

إال نسـبة ضئيلـة مـن الرجـال؛ ألن 

مطالب الرجال أقوى من ذلك، وهم ال 

يرضون عن األمور بسـهولة. وهناك 

بعـض األسـباب يأتـي عـىل رأسـها 

االختالفات بني الجنسـني. ففي حني 

أن نسـبة %95 من النسـاء يعشـقن 

الرومانسـية؛ فإن اإلحصائيات تشري 

إىل أن نسـبة الرجال الرومانسـيني ال 

تتجاوز 22 %.

وإىل جانب ذلك فإن الرجل يشعر بأنه 

الطرف األقوى يف معادلة الزواج، وهو 

أقـوى أيضاً من املـرأة كمخلوق. هذه 

الحقائـق ربمـا تفرض عـىل الرجال 

تشـديد مطالبهـم؛ لدرجة قـد تصل 

لجعـل املـرأة ترضـخ لـه وملطالبـه، 

وتترصف بحسب أوامره.

ماذا لو كانت فصيلة دم الشخص 
التـي  الحميـة  تحديـد  يمكنهـا 
تناسب جسمه؟ قد يكون هذا نبأ 

سـاّراً، لكن اختصاصيـي التغذية 
ينفون احتمالية ذلك حتى اآلن. 

يؤكد موقـع هيلثالين الطبي عىل 

لسـان اختصاصيتني غذائيتني أّن 
النظام الغذائي املبني عىل فصيلة 
الـدم غري مدعـوم كفايـة باألدلة 

العلمية.
ما حمية فصيلة الدم؟

املبنـي  الغذائـي  النظـام  ظهـر 
 ١٩٩٦ عـام  الـدم  فصيلـة  عـىل 
عىل يـد طبيـب العـالج الطبيعي 
األمريكي بيرت دي أدامو، واكتسب 
شـهرة يف عرص مواقـع التواصل 

االجتماعي. 
ويقـول هـذا النظـام إن فصيلـة 
الدم يمكنها تحديد األطعمة التي 
تعمل بشـكل أفضل مع الكيمياء 

الداخلية للشخص.
عىل سـبيل املثال، ُيقـال إن أولئك 
الذيـن يمكلون فصيلة الدم O من 
األفضـل لهم تناول نظـام غذائي 
نباتـي مـع اللحـوم الخاليـة من 
الدهـون، واالسـتغناء عن القمح 

ومنتجات األلبان.
ألولئـك  بالنسـبة  وبحسـبه، 
 ،A الذيـن يملكـون فصيلة الـدم
يـويص  الغذائـي  النظـام  فـإن 
بالكربوهيـدرات واالسـتغناء عن 

اللحوم.
 AB والنـوع B أمـا فصيلة الـدم
ل لهـا نظام غذائي متوازن  فُيفضَّ

آكل للحوم.
اختصاييـو الغذاء ينفـون علمية 

هذا النظام:
يف  التغذيـة  اختصاصيـة  تقـول 
مركـز ويكسـنر الطبـي بجامعة 
وينانـدي،  ليـز  أوهايـو،  واليـة 
لـ»هيلثاليـن»، إنـه «ال يوجد أي 
سند علمي يدعم هذه النظريات، 
لذلك نحن ال ننظر إىل فصيلة الدم 
بـني االعتبارات عنـد تحديد نظام 

غذائي ملريض ما».
وتوضـح أّن «النظر إىل فصيلة دم 
شـخص ما يكشـف لنـا بالتأكيد 
بعـض التفاصيل عن الشـخص، 
ولكـن هـل تحـدد لنـا األطعمـة 

املناسبة له؟ عىل األغلب ال».
وتقول اختصاصية التغذية ومديرة 
خدمات التغذية الصحية يف معهد 
اإلكلينيكيـة،  للصحـة  كليفالنـد 

كريسـتني كريكباتريك، إّن العديد 
من األطعمة املوىص بها يف النظام 
الـدم صحية،  الغذائـي لفصيلـة 
ولكـن ال يوجد دليـل علمي كاٍف 
الغذائـي  النظـام  اتبـاع  يدعـم 

حرفياً.
نصائح لنظام غذائي حقيقي:

وتنصح كريكباتريـك بالتايل: «إذا 
كان نظـام غذائـي معني لفصيلة 
نظـام غذائـي  أيضـاً  الـدم هـو 
كامـل يحتـوي عـىل الكثـري من 
النباتـات والربوتينات الخالية من 
الدهون والدهـون الصحية وخاٍل 
مـن الحبـوب البيضاء والسـكر، 

فاتبعوه بكل الوسائل».
وتضيـف: «لكـن إذا كان النظـام 
الغذائـي املعـني لفصيلـة دمكـم 
االسـتغناء عـن  يقـرتح عليكـم 
مجموعات معينة من الطعام، أو 
رشاء أطعمة خاصة، فعندئٍذ مثل 
أي نظـام غذائـي، ربمـا ال يكون 

هذا هو أفضل نهج مستدام».

تحذيرات طبيـة ملن يعشـقون الفالفل 

والحمص من حساسية السمسم

حـذر علمـاء أمريكيـون مـن انتشـار 

نـوع جديد من الحساسـية .. من بذور 

السمسم!. وأضافوا أن األشخاص الذين 

لديهم حساسـية تجاه املكرسات، تزداد 

لديهم احتماالت حساسية السمسم.

وقال روبرت وود مدير قسـم حساسية 

األطفـال يف كليـة الطـب بالجامعـة إن 

«الحساسـية مـن بـذور السمسـم، قد 

ازدادت ربمـا بشـكل يفـوق كل أنـواع 

الحساسـية األخـرى خـالل السـنوات 

العـرش إىل العرشين املاضية. وهي تمثل 

اليـوم واحدة من سـتة أو سـبعة أنواع 

مـن الحساسـية الشـائعة يف الواليـات 

املتحدة».

وأضـاف الباحث األمريكـي يف تقرير أن 

وكالـة الغذاء والـدواء األمريكية ال تزال 

ال تعـرتف بهـذا النوع من الحساسـية، 

لعـدم وجـود أبحـاث ودراسـات عـن 

انتشـار حاالتهـا، يف الوقـت الذي تضع 

فيه املسـؤولية يف 90 يف املئة من ظهور 

الحساسـية يف الواليـات املتحـدة عـىل 

الحليـب، والبيـض، والسـمك، واملحار، 

وأنـواع املكـرسات، والفول السـوداني، 

والحنطة، وفول الصويا.

وقالـت الدكتـورة إيما أليكـس الباحثة 

يف قسـم الحساسـية وعلـوم املناعة يف 

مستشفى شنايدر لألطفال يف نيويورك، 

التي درست انتشار حساسية السمسم 

«إن األمريكيـني يتناولـون أنواعـا مـن 

األطعمـة التـي تحتوي عىل السمسـم، 

مثـل الفالفـل، والطحينـة، والحمص، 

والحـالوة. كمـا تضع سلسـلة مطاعم 

أنـواع  بـذور  الكـربى  «ماكدونالـد» 

السمسـم املسـتوردة من املكسيك عىل 

غالبية خبز الهامربغر».

الطبيـة  السـجالت  أليكـس  ودرسـت 

ملصابني بالحساسية الغذائية بني عامي 

2005 و2008، وعثـرت عىل 17 مصابا 

بحساسـية السمسـم، كانت أعمارهم 

ترتاوح بني 8 أشـهر و4 سنوات. وقالت 

الباحثة «إن أعراض حساسية السمسم 

ظهرت عىل شكل احمرار الجلد وتورمه 

لـدى 41 يف املئة من املصابني بها، تبعها 

املائـة مـن  29 يف  ظهـور األكزيمـا يف 

الحاالت.

وظهرت لـدى 23 يف املئة مـن املصابني 

يف  وكذلـك  الوجـه،  يف  خطـرية  أورام 

البلعوم؛ أعاقت عمل املجاري التنفسية 

لهـم. كمـا كانت أعـراض تلّبـك املعدة، 

والصفري ومشاكل التنفس شائعة.
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املقادير:
١ دجاجة كاملة وزن  ١٫٥ كغم

٤ مالعق صغرية عسل
٦ مالعق كبرية صويا صوص

٤/١ كـوب    عصـري ليمـون
طـازج  زنجبيـل  كبـرية  ملعقـة   ١

مفروم
١ ملعقة صغرية ملح

٢/١ ملعقـة صغـرية مـن كل من : 
فلفل أسـود ، قرفـة مطحونة، هيل 
وجـوزة  مشـكل  وبهـار  مطحـون 

الطيب
طريقة التحضري:

١.  يف وعـاء نضـع العسـل وصلصة 
الصويـا وعصري الليمـون الحامض 
والزنجبيـل وجـوزة الطيـب و فلفل 
أسود ، قرفة مطحونة، هيل مطحون 
وبهار مشكل وجوزة الطيب ونحرك 

جيدا حتى تتجانس املكونات
٢. ننقـع الدجاجـة باملزيـج ملـدة ٣ 

ساعات عىل األقل
٣. نضـع الدجاجـة يف صينية الفرن 
ونغطـي الصينيـة بـورق القصدير 

وندخلها فرن بحرارة ٢٠٠ درجة
٤. نضـع صوص التتبيلـة الذي تبلنا 
بهـا الدجـاج يف قدر عـىل النار حتى 

تصبح ذات قوام متماسك

٥. بعد مرور ٣٠ دقيقة عىل الدجاجة 
يف الفـرن نكشـفها وندهنها بتتبيلة 
الدجـاج املطهـوة ونعيـد تغطيتهـا 
بالقصدير ونعيدهـا إىل الفرن إىل أن 

تنضج الدجاجة
٦. تقـدم اىل جانب األرز أو املعكرونة 

أو السلطة

تميـُل الكثري من السـيدات للقيام بتماريـن الوجه، فهل 
تسـاءلت يوماً عـن فوائد وأرضار هـذه التمارين؟ فعىل 
الرغـم من أن ترهل الجلد وضعف عضالت الوجه وتباطؤ 
عمليـة إنتاج الكوالجني يف البرشة، هـي كلها أمر ال مفر 
منـه مـع التقـدم يف السـن، إال أن أنصار تماريـن الوجه 
يؤكـدون أنهـا تعالـج ترهل الخديـن والفكـني من دون 
جراحات تجميلية مكلفة أو تدخل جراحي. فوائد تمارين 
الوجهتسـاعد تماريـن الوجـه التي يتم تنفيذها بشـكل 
صحيح، عـىل تقوية عضالت الوجه املرتّهلة وتنشـيطها 
وتحسـني لون البـرشة وتعزيـز مرونتهـا، والتقليل من 
التجاعيـد والخطوط الدقيقـة، ومكافحة ظهور عالمات 
التقدم يف السـن عىل البرشة إضافة إىل ذلك، تعزز تمارين 
الوجـه الدورة الدموية يف الجلد، ممـا يمنح وجهك تورداً 

طبيعياً، ويجعل البرشة أكثر إرشاقة وتوهجاً.
تسـاعد تمارين الوجـه عىل تقليل الضغـط عىل عضالت 
الوجه وجعلها أكثر مرونة، مما يسـهم يف تحسـني شكل 

وجهك ورقبتك هذا وتعمل تمارين الوجه عىل التقليل من 
مظهر الندبات السـميكة، التي تصبح أرق وأكثر مرونًة، 
فضـًال عن أنهـا تعيـد توزيع الدهـون يف الوجه بشـكل 
متسـاٍو لكن مثـل أي تماريـن روتينية، تتطلـب تمارين 
الوجـه التزاماً طويل األمد للحصـول عىل النتائج املرجوة 
والحفـاظ عليها، واعلمي أنها لن توفـر لك نتائج فورية 

كما يفعل البوتكس أو اإلجراءات التجميلية األخرى.
أرضار تماريـن الوجهعنـد املبالغـة يف تماريـن الوجـه، 
وممارستها بشكل خاطئ، تصبح األرضار الناتجة منها 
أكثر بكثري من فوائدها، مما يعيق سعيك إىل الحصول عىل 
إطاللة أكثر شـباباً وبرشة مشـدودة خالية من التجاعيد 
والخطـوط الدقيقـة ففي هـذه الحالة يمكـن أن تكون 
لتمارين الوجه تأثريات غري مرغوبة، كجعل البرشة تبدو 
أكثر ترهـًال كذلك، فإن ممارسـة تمارين الوجه بشـكل 
متكـرر من دون قاعـدة صحيحة، تـؤدي إىل تمدد الجلد 

وليس  شـّده.
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تزداد فرص اإلصابة باألمراض والفريوسات والعدوى وخصوصا نزالت الربد خاصة 
مع دخول فصل الشـتاء، إذ تنترش األمراض املعدية يف الشـتاء أكثر منها يف الصيف 
ألن الفريوسـات تعيـش لفرتة أطـول يف درجات الحرارة والرطوبـة الباردة، و هذه 
الظروف البيئية مناسـبة لبقاء امليكروبات عىل قيد الحياة وانتشـارها للبرش، لذلك 

تحدث معظم األمراض يف الشتاء.
ومن األمراض الشائعة يف الشتاء:

1. التهاب املعدة واألمعاء والنوروفريوس
التهاب املعدة واألمعاء والنوروفريوس من أمراض املعدة التي يتبعها الغثيان والقيء 
واإلسـهال،  التهاب املعدة واألمعاء شديد العدوى وتسببه البكترييا أو الفريوسات، 
و ينترش نوروفريوس بشكل رئييس عن طريق الطعام امللوث أو عن طريق االنتقال 
مـن شـخص آلخر، و وقت الشـفاء هو يـوم أو يومني، ال يوجـد دواء محدد لعالج 
فـريوس نوروفـريوس ، لكن رشب الكثري من املاء يمكـن أن يجعل هذه الحالة أقل 

حدة، و تجنب األطعمة الحارة وامللوثة يمكن أن يمنع التهاب املعدة واألمعاء.
2. نزلة برد

يبلغ الزكام العادي ذروته يف فصل الشتاء، وهو مرض تنفيس يتميز بانسداد األنف 
والتهاب الحلق والسـعال، و يستغرق نزالت الربد يوًما واحًدا فقط للتطور ويستمر 
عـادًة ملدة 7 - 10 أيام، وال يوجـد دواء محدد لعالج نزالت الربد ، ولكن بخاخ األنف 

واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية يمكن أن تخفف األعراض.
3. التهاب شعبي

يتميز بالتهاب يف القصبات الهوائية أكثر أعراض التهاب الشـعب الهوائية شـيوًعا 
هـو السـعال ، والذي قد يؤدي إىل خـروج املخاط بعد بضعة أيام، و يحدث بشـكل 
رئييس يف الشـتاء بسـبب التغريات البيئية واملهيجات املستمرة مثل الغبار واألبخرة 
والضبـاب الدخاني ومـا إىل ذلك، و وقت الشـفاء من التهاب الشـعب الهوائية هو 
7 - 10 أيـام يمكـن الوقايـة منه بالبقـاء يف املنزل باإلضافة إىل ذلـك ، فإن األدوية 
التي ال تسـتلزم وصفة طبية وقطرات السـعال ستسـاعد األشخاص عىل التحسن 

يف غضون أسبوع.
4. األنفلونزا

وهـو مـرض تنفيس يصيـب األنف والحنجـرة والرئتني بسـبب طبيعتـه املعدية ، 
يمكن أن ينتقل من شـخص آلخر عن طريق السـعال أو العطـس أو حتى التحدث 
األعراض الشـائعة لإلنفلونزا هي الحمى والسـعال واحتقان الصدر والقشـعريرة 
والتعب، و وقت الشـفاء من األنفلونزا هو 5 - 7 أيام، و العالج األسـايس لإلنفلونزا 
هـو لقاح اإلنفلونزا ، والذي يمكن حقنه قبل فصل الشـتاء أو عندما تكون مصاًبا 

باإلنفلونزا.
5. االلتهاب الرئوي

االلتهاب الرئوي هو مرض رئوي معدي يمكن أن تسـببه البكترييا أو الفريوسـات 
يف الشـتاء، حيث يمكن أن يكون هذا املرض الشـتوي خفيًفا إىل شديد اعتماًدا عىل 
العمـر والصحة العامة وطبيعة امليكروب األعراض الشـائعة لاللتهاب الرئوي هي 
السـعال والحمى والتعب وألم الصدر والتعرق وضيق التنفس إنه خطر يهدد حياة 

األطفال.
و أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاًما أو أكرب، وقت الشفاء من االلتهاب الرئوي 
هو من أسبوع إىل أسبوعني ، لكن يمكن أن يستمر التعب ملدة شهر أو أكثر،و تعالج 
املضادات الحيوية االلتهاب الرئوي الجرثومي ، والعالجات التي ال تسـتلزم وصفة 

طبية تعالج االلتهاب الرئوي الفريويس.
كيف يمكنك منع أمراض الشتاء؟

يمكنك اتخاذ التدابري الوقائية املناسبة لالبتعاد عن العدوى ومنها:
-اغسل يديك جيًدا.

-أبعد األصابع غري النظيفة عن الوجه.
-تأكد من حصول الجميع عىل لقاح األنفلونزا.

-نظف األسطح الشائعة كثريًا.
-تناول وجبة متوازنة.

-ابق نشيطا.
-ابحث عن طرق لالسرتخاء.

ترتبـط قلة النـوم بضعـف الصحة، 
لكن الغفوات القصرية قد تبدد بعض 
الـيشء هـذا التأثري السـلبي عىل من 
جافاهـم النـوم. ويمكـن أن يكـون 
للحرمـان من النوم تأثري سـلبي عىل 
وظائف املخ وعملية التمثيل الغذائي 
والهرمونات والجهاز املناعي، حسب 

دراسة حديثة.
وقـال الباحـث يف مجال النـوم إنه يف 
الوقـت الـذي أظهـرت فيـه األبحاث 
السـابقة أن قيلولـة ملـدة ٣٠ دقيقة 
بعـد الظهر يمكنها أن تجدد شـعور 
املرء باليقظة والتنبه، فإن الدراسـة 
الجديـدة هي األوىل التـي تفحص ما 
إذا كان للغفـوات أي تأثري عىل التوتر 

أو وظائف الجهاز املناعي.
ودرس الباحـث وزمـالؤه حالـة ١١ 
شـابا أصحـاء ينامون مـا بني ٧ و٩ 
سـاعات كل ليلـة وال يدخنـون وال 

يأخذون غفوات يف العادة.
مجموعتـني  يف  رجـل  كل  وشـارك 
منفصلتـني الختبارات نـوم معملية 
أيـام، حيـث   ٣ اسـتغرق كل منهـا 

خضع تناول الطعام واإلضاءة لقيود 
صارمة ولم يكن يسـمح للمشاركني 
بتناول الكحوليـات أو الكافني أو أي 

عالج.
نـام  الجلسـتني  إحـدى  وخـالل 
املشـاركون بشـكل طبيعي يف الليلة 

األوىل، لكـن بعدهـا لـم ُيسـمح لهم 
سـوى بالنوم ملدة سـاعتني يف الليلة 
التاليـة. وُسـمح لهـم بالنـوم كمـا 

يشاءون يف الليلة الثالثة.
وتم اتباع الخطوات نفسها يف الجلسة 
الثانيـة مع فارق واحد هو السـماح 

للمشـاركني بغفوة مدتها ٣٠ دقيقة 
يف اليوم الذي ناموا فيه لساعتني.

وجمـع الباحثـون عينـات مـن بول 
لقيـاس  يوميـا  املشـاركني  ولعـاب 
مسـتويات مـادة نوريبينفرين التي 
تفرز طبيعيا حينما يتعرض الجسـم 

للضغـط العصبـي. وتتسـبب هـذه 
املـادة يف زيادة رضبات القلب وضيق 
الضغـط  ورفـع  الدمويـة  األوعيـة 

ونسبة السكر يف الدم.
وزادت مستويات مادة نوريبينفرين 
لـدى املشـاركني ألكثـر مـن املثلـني 
بعـد ظهـر اليـوم التـايل للنـوم ملدة 
سـاعتني، مقارنة باليـوم التايل لليلة 
نـوم طبيعيـة. ولـم يحـدث تغري يف 
مسـتويات النوريبينفريـن، حينمـا 

سمح للمشاركني بغفوة قصرية.
كمـا أن قلـة النوم تؤثـر عىل جزيء 
منظـم للمناعـة يسـمى «انرتلوكني 
٦» الـذي انخفض عندما كان الرجال 
ُيحرمـون مـن النوم، لكنـه ظل عند 
مسـتوياته العادية عندما سمح لهم 

بالقيلولة.
وقال املختص يف هذا املجال يف رسالة 
بالربيـد اإللكرتوني يمكـن أن تكون 
هذه القيلولة القصرية نسـبيا عامال 
مضـادا «قويـا» لقلـة النـوم، لكنه 
أضـاف أن النتائج تحتاج لالختبار يف 

مواقف الحياة الحقيقية.
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٦٣٦ - بدايـة معركـة القادسـية بني املسـلمني بقيادة سـعد بـن أبي وقاص 
والفرس بقيادة رستم فرخزاد، وبها انتهى عرص الساسانيني.

١٨٦٩ - الخديوي إسـماعيل يفتتح قناة السـويس يف احتفال مهيب يف مدينة 
اإلسماعيلية بحضور عدد كبري من ملوك وأمراء أوروبا.

١٩١٧ - الربيطانيـون يسـيطرون عىل يافا يف فلسـطني ويجلـون العثمانيني 
منها.

١٩١٨ - إعالن الجمهورية الطرابلسية يف ليبيا.
١٩٤٥ -الواليـات املتحـدة تسـتقدم ٨٨ عاملًـا من أملانيـا للمسـاعدة يف إنتاج 
تكنولوجيـا الصواريـخ، وكان أغلب هؤالء العلماء يعملـون تحت إمرة النظام 

النازي.
تأسيس منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة / يونسكو.

١٩٥٥ - ملك املغرب محمد الخامس يعود إىل الرباط من منفاه بمدغشقر.
١٩٧٠ - وزير الدفاع السـوري حافظ األسد يقود انقالب عسكري عرف باسم 

الحركة التصحيحية.
١٩٩٤ - منتخـب السـعودية لكرة القدم يفـوز ببطولـة كأس الخليج الثانية 

عرشة املقامة يف اإلمارات العربية املتحدة.
٢٠٠٠ - الرئيـس األمريكي بيل كلينتون يزور فيتنام، ويصبح بذلك أول رئيس 

أمريكي يزورها منذ حرب فيتنام.
٢٠٠٨ - مجلـس الـوزراء العراقي يقر توقيـع االتفاقية األمنيـة مع الواليات 

املتحدة.
٢٠١١ - رئيس الوزراء اإليطايل ماريو مونتي يعلن عن تشكيل حكومته والتي 

تكونت يف غالبيتها من التكنوقراط.
٢٠١٨ -الُسـلطات اليابانيَّة تعتقل رئيس تحالف رينو-نيسان كارلوس غصن 

لِلتحقيق معه بشأن ُتهٍم تتعلَّق ِبالفساد املايل واإلداري.
اللجنـة الدولية لألوزان واملقاييـس تعيد تعريف وحـدات الكيلوجرام واألمبري 

والكلفن واملول.
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يتمتع حيوان سـلطعون حدوة 

الحصـان بخصائص فريدة من 

نوعهـا فهـو الحيـوان الوحيد 

عـىل سـطح األرض الـذي لديه 

دماء زرقـاء وتمتـاز دماء هذا 

الحيـوان البحـري بأنها مضاد 

قوي ملختلـف أنـواع البكترييا.

وتعـد دمـاء سـلطعون حدوة 

الحصان األغـىل يف العالم حيث 

يصل سـعر الليـرت الواحد منها 

إىل ١٣ ألف دوالر يف حني يسارع 

البعض للحصول عىل غالون أي 

ما يعـادل ٤٫٥ ليرتات من هذه 

الدمـاء الزرقـاء مقابل ٦٠ ألف 

دوالر وهو ما يساوي ثمن ١٠٠٠ 

برميـل مـن النفط. سـلطعون 

حـدوة الحصـان يطلـق عليـه 

أيًضا ملـك الرساطني وذلك ألنه 

يسـتخدم يف صناعـة عدد كبري 

مـن األدويـة واللقاحـات ففي 

ظل وجـود أكثر من ٦٧٩٣ نوع 

من الرساطـني يعد سـلطعون 

حـدوة الحصان الوحيـد املهدد 

حـرص  فبـني  باإلنقـراض. 

البرش عىل اصطيـاد هذا النوع 

مـن الرساطـني للحصـول عىل 

دمائها الثمينة أو السـتخدامها 

كطعـم للثعابـني فهنـاك عدو 

آخـر وهـي الطيـور البحريـة 

التـي تصطاد أنثى السـلطعون 

لتتنـاول األجنـة الخاصـة بها 

والتي تعد غذاء لذيذ لها. وتضع 

أنثى السلطعون ما يرتاوح بني 

٦٠٫٠٠٠ إىل ١٢٠ ألـف بيضة يف 

املرة الواحـدة، وتفقس أجّنتها 

البيـض وتخـرج إىل النـور بعد 

أسبوعني تقريباً إال أن ٨٠٪ من 

سـلطعون حدوة الحصـان قد 

اختفـى عن سـطح األرض ولم 

يبقى سوى ٢٠٪ فقط. الجدير 

السـلطعون  دمـاء  أن  بالذكـر 

األزرق معروفـة باسـم الذهب 

األزرق وذلك ألن أنسـجته تنتج 

مادة رغوية تحـارص البكترييا 

وتمنـع تطورهـا كمـا أثبتـت 

بعـض الدراسـات الحديثـة أن 

كمية قليلة مـن الدماء الزرقاء 

كل  عـن  تكشـف  أن  يمكنهـا 

جسـم  يف  املوجـودة  السـموم 

اإلنسان.
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هـل أنت فتـاة كتومـة تحرتم مشـاعر األخرين 
وتصون أرسارهم الشخصية؟ إن بعض الفتيات 
عاقالت يفكرن بالكالم الذي يخرج من أفواههن 
قبـل أن يقلنه، ومن ثم يكتسـبن احرتام الناس 

وثقتهم.
لكـن هناك آخريات أفواههن تشـبه «الصنبور» 
املفتـوح ال يحافظن عىل رس أبداً، وهؤالء ال يثق 
فيهن أحد.. فمن أي الفريقني أنت؟ .. أقرأي هذا 

األختبار:
االختبار:

١. يتم بناء العالقة الزوجية الناجحة عىل:
A- عدم اخفاء أي أمر عن الطرف اآلخر.

B- املحافظة عىل بعض الرسية.
C- مشاركة كل يشء إال ذكريات املايض.

حسـب  يريـد  مـا  طـرف  كل  يقـول  أن   -D
شخصيته.

٢. يصفونك عادة بأنك:
A- تحبني الكالم كثرياً.

B- كتومة.
C- اجتماعية.

D- مترسعة.
٣. هـل توافقـني أن مـن الصعب عىل املـرأة أن 

تحفظ رساً؟
A- نعم.

B- تعتربين هذا عنرصي وخطأ.
C- يعتمد عىل نوع الرس.

D- الرس هو عبء عىل الرجال والنساء.
٤. عندما تخرجني من أحد األفالم يف السينما:

A- تبدئني بالتعليق عىل الفيلم رسيعا.
B- تحتاجني اىل بعض الوقت للتعبري.

C- تستمعني اىل أراء اآلخرين قبل اإلبداء برأيك.
D- ال تبدين رأيك.

٥. كم تدوم مكاملتك الهاتفية مع أحد أقربائك؟
A- ساعة.

B- أقل من ٥ دقائق.
C- أقل من ١٥ دقيقة.

D- قصرية بقدر املستطاع.
٦. تشـعرين بأن صديقتك حزينـة ولكنها تؤكد 

أنها متعبة فقط:
A- تتصلـني بصديـق مشـرتك ملحاولـة معرفة 

املوضوع.
للتكلـم يف  املحاولـة  B- تبقـني بجانبهـا دون 

املوضوع.
ملعرفـة  األسـئلة  مـن  العديـد  تسـألينها   -C

املوضوع.
D- تطلبني منها أن تسرتخي.

٧. ذهبـت جارتـك يف رحلـة وقامـت بإعطائـك 
مفتاح منـزلها لتقومي بري األزهار:

A- تقومني بفتح الخزانة أيضا.
B- تقومني بري األزهار فقط.

C- تأخذين وقتك يف التجول يف منـزلها.
D- تلقني نظرة رسيعة عىل الغرف يف املنـزل.

٨. الربامـج التلفزيونية التي يقـدم فيها الناس 
شهاداتهم وخرباتهم:

A- تهتمني ملشاهدتها.
B- تشعرك بامللل.

C- تستمعني لبداية القصة.
D- تشعرين باإلنـزعاج.

النتيجة:
- ان كانـت أغلـب اجاباتك «A»: يصعـب عليِك 
التكتم عىل أّي أمر، وترتكبني العديد من الهفوات 
وكشف األرسار بهدف جذب االنتباه أو لعب دور 

معني.
- ان كانت أغلب اجاباتك «B»: الرس بالنسبة لِك 
هو احرتام وعد وثقة ومسـألة نـزاهة، وعندما 
يقوم شـخص بإختيارك ليبوح بـرسه لك، فلن 

تخونني هذه الثقة ابداً.
- ان كانـت أغلـب اجاباتك «C»: الرس بالنسـبة 
لـك هو ثقة متبادلة، ولكن ان شـعرِت أن البوح 
بالـرس قد يقوم بمسـاعدة الشـخص املعني أو 
املوقف الذي يمر بـه، فأنت تختارين البوح بهذا 

الرس بنية املساعدة.
- ان كانـت أغلب اجاباتـك «D»: أنِت تحتفظني 
بالرس ولكن تفقدين السـيطرة عىل ذاكرتك، وال 

تتذكرين ما عليِك بوحه أو كتمانه.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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االحبك مالتك قل مستـــــــــــواها
جانت حارة وبردت شجـــــــــــاها؟؟
جنت تكولها وروحك ويـــــــــــاها
بعدها بداخلك واسمع صـــــــداها
ليش اختفت بيها لهفة الشـــــوك
ال رجفت قلبي وال هــــــــــــواها

انت حتبني؟؟ اي واهللا اكـــــــــره االي
من تصير كلمة ورد غطــــــــــاها
احس كدامها احجاية التنكــــــال
واحس جفيان شر واكف وراهـــــــا
املن سمعتها؟؟ مبذهبك كـــــــــول
واسويلك تنازل للخذاهـــــــــــه

هاي الكلمة من تنكـــــال الثنــــني
بعد متفيد تفقد محتـــــــــــواها
اليكلك احبك يعني للــــــــــموت
مو احرف يحركها بشفــــــــــاهه
االحبك مالتك! متغيره مو ذيـــــــج
ذيج انباعت وغيري اشــــتراهـــــــا

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

الحزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بكشـل يفـوق الخيال، 
وتشـعر ان الوقت قد حـان للتخلص من هذا الحـزن. اخرج من 
املنـزل واقـض يومـك بالكامل خارجـه وافتخر بما تقـوم به وبما 
تقدمه لآلخرين من خدمات. كن شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ 

الوقت الكايف للتعبري عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانت تنتابك بعض الشكوك يف موضوع ما فحاول 
أن تستشـري مـن حولك. حـاول أن تتصـل باألصدقاء 
الذيـن لم تسـمع صوتهم منـذ وقت بعيد. ربمـا تجد أنك 
كسـول ولذلك لن تحرز تقدما يف العمل اليوم. ال تخطط لكل 

يشء ألن التخطيط أحيانا يؤدي إىل نتائج غري مرضية.

ربمـا ينتقـدك بعـض األشـخاص اليـوم بـل 
معظمهم والغريب أن سـتصغي إليهم جيدا. كن 
مهذبـا وراجـع وجهة نظرهم فربما تسـتفيد من 
كالمهم. حافظ عىل تواضعك اليوم وكن صبورا مع 
اآلخرين. قد تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات 

اآلخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.

تحلـم اليوم بزيارة بعض األماكـن البعيدة وربما تفكر 
يف طلب اجازة طويلة للسـفر برا ملكان لم تفكر يف زيارته 
من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو 
لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغري فجأة اليوم بسـبب 

بعض املشاكل التي تحدث بينك وبني الرشيك.

تتلطف أجواء املفاوضات وكل ما له عالقة بالبحوث 
والتنقالت واالرتباطات، كما تكون األجواء الدراسـية 
جيدة أو عىل األقل لن تكون معاكسـة إطالقا. ترصفاتك 
اسـتفزازية، وهـذا قـد يـؤدي إىل خالف مـع الرشيك لكن 

العواقب ستكون بسيطة.

تظهر أكثر من أي وقت مىض طبيعتك املحبة للناس 
وللتعامل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابط الفعلية 
والعالقات اإلنسـانية من حولك، ولتشـجيع اآلخرين عىل 
القيام باملثل. تصغ إىل اآلخرين بانتباه وتعاطف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

مهما سـمعت من انتقادات ال تستسـلم، فالشجرة 
املثمـرة وحدهـا تبقى عرضـة للرشـق بالحجارة. ال 
تحّمل الرشيك هموم املستقبل، فهو غري مسؤول عن أمور 
لـم يرتكبها. ال تكثـر من رشب املنبهات، فهي تسـبب لك 

آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتك ويبعث فيـك األمل من جديد بعد 
الشـك الـذي انتابك مؤخـرا مـن إمكانية تحقيـق حلمك 
أو تنفيـذ أحد املشـاريع العزيزة عىل قلبك. تسـتعيد عالقاتك 

الجيدة مع أصدقائك وخاصة أصدقاء طفولتك.

يجـب أن تتمكـن اليـوم من تقييم مشـاعرك من 
منظـور محايد ومسـتقل. اسـتغل هـذه الفرصة 
لتتخـذ خطوة جديدة يف حياتـك العاطفية بناء عىل ما 
تشعر به اآلن. تأكد أن ترصفاتك اليوم هي أفعال طبيعية 
وليسـت ردود فعـل ملا حدث يف السـابق. فكـر جيدا قبل 

القيام بأي تحركات مفاجئة.

كن حذرا ألنك تميل إىل الجدال والنقاش بحدة وقد 
ترفض الحوار كليا مسـببا اإلحراج أو القطيعة يف 
العالقـة. قد تجـد الكثري من املعرتضـني عىل عالقتك 
بالرشيك، فتحل بالصرب لتتضح الصورة أكثر. قد تسمع 
بخرب يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يـوم مثمـر جـدا خاصـة إذا قمـت بإجـراء بعض 
االتصاالت مع بعض األشخاص. ستستمتع بالتحدث 
معهـم وستشـعر أن الحديـث معهـم بمثابـة صفقـة 
عظيمة. تتميز بأنك تنظر ألي موضوع من أبعاد مختلفة، 
ولكن مشكلتك هي أن هذا األمر قد يكون له مردود سلبي 

كعدم قدرتك عىل اتخاذ أي قرار برسعة.

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، ولكن 
ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقك. يف الحقيقة، ربما تسـتغل 
شـعورك بالوهم لصالحك. ستكتشـف أنك كلما تقبلت أي شعور 
غريب أو شاذ، ستكون كل أمورك عىل ما يرام. ال تظن أن كل يشء 

يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

Ô”aã«@fiçÀ



نالت الفنانة رشا مهدي إعجاب الجمهور بعد تألقها يف ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 
44، والذي يرتأسها الفنان القدير حسني فهمي، إذ ظهرت رشا بشكل مميز  الدويل يف دورته الـ 
للغاية، وارتدت فستاًنا أزرق بسيًطا وإكسسوارت مختلفة جعلتها تظهر بشكل رائع عىل السجادة 

الحمراء، ما دفع الجمهور يعلق عىل إطاللتها قائلني: ”طول عمرك قمر“ .
ويف سياق مختلف تشارك رشا مهدي يف بطولة مسلسل ”جروب العيلة“ بطولة سميبحة أيوب 
وعدد من الفنانني، حيث من املقرر أن تستأنف رشا تصوير مشاهدها يف مدينة أكتوبر مع عدد 
أسبوعني،  من  يقرب  ما  لها  ويتبقى  مشاهدها،  من  االنتهاء  عىل  رشا  أوشك  إذ  الفنانني،  من 

وتنتهي من التصوير نهائياً.
وكانت رشا مهدي قد أشارت إىل أنها مستمتعة بكواليس التصوير مع املخرجة منال الصيفي 
أيوب  العمل مع فنانة كبرية بحجم سميحة  الثانية، وكذلك  للمرة  التي تحبها، وتتعاون معها 
وباقي فريق املسلسل، موضحة أن اتجاه تقديم أعمال درامية من 15 حلقة يعد صحي لسوق 

الدراما؛ ألنه يتيح التنوع، ويوجد فرص عمل أكرب لكل الفنانني والعاملني يف الصناعة.

عدة  من  جوائز  سلسلة  نيله  بعد 

عاملية،  وقريباً  عربية  مهرجانات 

الروح”  ”بطلوع  مسلسل  حقق 

املرة  هذه  جديداً  عربياً  استحقاقاً 

من  السعودية  العربية  اململكة  يف 

لإلذاعة  العربي  املهرجان  خالل 

فئة  عن  نال  إذ  والتلفزيون، 

املسلسالت اإلجتماعية جائزة أفضل 

مسلسل عربي لهذا العام.  يذكر أن 

إخراج   ” الروح  ”بطلوع  مسلسل 

محمد  وكتابة  ذكري  أبو  كاملة 

شلبي،  منة  بطولة   عبيه.  هشام 

شاهني  إلهام  السعدني،  أحمد 

النجوم.   من  ونخبة  حاتم  ومحمد 

وقد  إخوان  الصّباح  رشكة  إنتاج 

عربية  محطات  سلسلة  عىل  عرض 

ومنصة  مرص  يس  بي  أم  أبرزها 

شاهد.
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سالم  سهى  القديرة  العراقية  الفنانة  حققت 
مهرجان  يف  عربية  ممثلة  أفضل  بجائزة  الفوز 
األردن املرسح الدويلَّ بعد تقديم مرسحية « الف». 
و تعّد سهى سالم من سيدات الشاشة العراقّية 
يف الدراما واملرسح والسينما ، إذ لقبت « سندريال 
الذاكرة  يف  بارزه  أدوراً  من  قدَّمته  بما  العراق» 
بتنوع  . وعرفت سالم  والعربيَّ العراقيَّ  املشاهد 
أدوارها الفنية والتنقل بني شخصيات مختلفة، 
ومنها  املخملية  والبيوت  املدينة  بنت  بينها 
والريف. ودخلت سالم عوالم  البادية  فتاة  أيضاً 
السينما العراقية عرب ٣ أفالم وهي « عمارة ١٣ 
خاللها  من  أكدت  البحر»  «صخب  «املنفذون» 
القدرة العالية عىل الوقوف أمام الكامريا .وُيذكر 
العراقّي  املرسح  ِبنورسة  ُلقبت  سالم  سهى  ان 
خالل  من   ١٩٨٠ عام  الفنية  بدايتها  كانت   ،
ممثلني  امام  وقفت  االخري)  (النعمان  مسلسل 
العديد  تمثيل  كبار عرب وعراقيني. وشاركت يف 
املهمة واملميزة سواء كانت عراقية  األعمال  من 
التلفزيون،  يف  عراقية  عربية  أعمال مشرتكة  أو 
العديد  حصدت  كما  واإلذاعة،  السينما  املرسح، 
من الجوائز والشهادات، وشاركت يف الكثري من 

املهرجانات.

التواصل  مواقع  رواد  تداول 

للفنانة  فيديو  مقطع  االجتماعي، 

األخري،  حفلها  يف  الزغبي،  نوال 

رجح  التي  «حفلة»  تغني  وهي 

البعض أنها أملحت موجهة للفنانة 

أن  بقولها  الوهاب،  عبد  شريين 

تتمتع  التي  القوية  للمرأة  األغنية 

بكرامة. ولالبتعاد عن الجدل، قالت 

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، علقت 

املنترشة  االخبار  عىل  الزغبي  نوال 

عبد  شريين  للفنانة  بمهاجمتها 

الوهاب بعد رجوعها للفنان حسام 

حبيب. 

أغنيتها  عىل  نوال  تعليق  وجاء 

«حفلة»، أنها لم تقصد أي أحد محدد 

الزغبي  نوال  وكتبت  تعليقها.  يف 

الكاذبة،  األخبار  عىل  لرتد  توضيحاً 

يش  يقّولني  حداً  ما  «رجاء  وقالت: 

مش قابلته». جدير بالذكر أن نوال 

الزغبي قالت يف الحفل: «هي الغنية 

انعملت للمرأة القوية، واليل ما يف حدا 

بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، 

وحلت  أل».  يا  إيه،  يا  بتقول  وهي 

املطربة نوال الزغبي ضيفة برنامج 

إم  ”دي  قناة  عىل  املذاع  «أنغام»، 

يس“، وتحدثت عن العديد من األمور 

املطربة  وقالت  والفنية.  الشخصية 

نوال الزغبي: ”أنا دائماً أستمتع بما 

أفعل، وجودي معك هنا أستمتع به، 

األغاني،  أقدم  وأنا  سعيدة  وأكون 

املرسح  عىل  أقدمها  التي  فاألغاني 

النجمة  كانت  بالشغف“.  أقدمها 

صديقتها  دعمت  قد  الزغبي،  نوال 

النجمة شريين عبد الوهاب، من قبل 

بها مع طليقها  تمر  التي  األزمة  يف 

لها  وأهدت  حبيب،  حسام  الفنان 

النجمة  ووجهت  الجديدة.  أغنيتها 

الشكر  وقتها  الوهاب،  عبد  شريين 

وغردت  الزغبي،  نوال  للنجمة 

شريين، قائلة: «شكرا جدا انك دائما 

ماكنتش  دي  مشاكيل  يف  فاكراني 

بسأل عليكي، بس عايزة اقولك إني 

بحبك أوي، وأغنيتك الجديدة تجنن، 

بالش».  يا  لنفسنا  نعيش  يا  وفعال 

وهي األغنية ذاتها التي غناها نوال 

لكل  وأهدتها  املرسح،  عىل  الزغبي 

إمرأة قوية.

أن  ”شينخوا“  وكالة  أعلنت 
قمر  بإطالق  نجحت  الصني 
الستشعار  جديد  صناعي 

األرض عن بعد.
القمر أرسل عىل مدارات األرض 
من  صيني  صاروخ  متن  عىل 
جرى   Long March-4C نوع 
إطالقه من قاعدة جيوتشيوان 
قانسو  مقاطعة  يف  الفضائية 
تمام  الغربية،  الشمالية 
الساعة 09:38 بالتوقيت املحيل 

(04:38 بتوقيت موسكو).
أقمار  أن  إىل  الوكالة  وأشارت 
الصينية  الصناعية   Yaogan
التجارب  إلجراء  طّورت 
عىل  األبحاث  وإجراء  العلمية، 

املوارد األرضية، وتقييم اإلنتاج 
عىل  حصلت  كما  الزراعي، 
تقنيات الستشعار األرض عن 
بعد ومراقبة الكوارث الطبيعية 

والتخفيف من أرضارها.
وتعمل الصني بنشاط ملحوظ 
يف السنوات االخرية عىل تطوير 
الخاص،  الفضائي  برنامجها 
والصواريخ  املركبات  وتطوير 
الصناعية،  واألقمار  الفضائية 
هناك  الفلك  علماء  يعمل  كما 
لدراسة  يهدف  مرشوع  عىل 
واألجرام  والكويكبات  املريخ 
السماوية، ومن املفرتض البدء 
بدراسة سطح املريخ يف الفرتة 

ما بني 2020 و2025.

 Nest Wifi Pro لربنامج  تحديث  إنها بصدد طرح  قالْت جوجل 
اإلنرتنت  رسعات  بطء  ملعالجة  املقبل  األسبوع  مطلع  الجديد 
 ،The Verge إىل  بيان  ويف  املستخدمني،  بعض  منها  يعاني  التي 
إن   ،Google Nest Wifi منتج  رئيس  نورونها،  سانجاي  قال 
املستخدمني  من  صغري  عدد  تقارير  يف  حالًيا  «تحقق  الرشكة 
توجيه  أجهزة  عىل  منخفضة  إنرتنت  رسعات  من  يعانون  الذين 
Nest Wifi Pro»، وأن «فرقها تعمل عىل طرح إصالح». وأطلقت 
جوجل جهاز التوجيه الشبكي Nest Wifi Pro الشهر املايض أثناء 
الرتويج لدعم شبكة ٦E Wi-Fi األرسع التي من املفرتض أن تتيح 
نطاًقا  يفتح  أنه  كما  الثانية،  يف  جيجابت   ٥٫٤ إىل  تصل  رسعات 
ويقوم  الشبكة،  ازدحام  تخفيف  يف  يساعد  ٦ جيجاهرتز  برسعة 

تلقائًيا بضبط «أداء الشبكة لتقليل االنقطاعات».
ولكن لم يستغرق األمر وقًتا طويالً حتى تظهر التقارير عىل منتدى 
رسعات  تحديد  يف  تتسبب  مشكلة  حول   Google Nest مجتمع 
تنزيل وتحميل ترتاوح يف أي مكان من ٤٠ ميجابت يف الثانية إىل ٩٠ 
 Nest Wifi ميجابت يف الثانية، قال العديد من املستخدمني إن جهاز
Pro القديم، الذي يدعم Wi-Fi ٥ فقط ، تفوق عىل الجهاز الجديد، 
كما ذكرت ٩to٥Google ألول مرة. ومع ذلك، ال يواجه كل من اشرتى 
جهاز التوجيه الجديد هذه املشكالت. كما أكدت Google، فإنه يؤثر 
الغالب عىل املستخدمني يف اململكة املتحدة باستخدام بروتوكول  يف 

من نقطة إىل نقطة عرب شبكات إيثرنت (PPPoE)، ويستخدم 
هذا النظام من قبل العديد من مزودي خدمة خط املشرتك 

الرقمي (DSL) ويتضمن الحاجة إىل تكوين جهاز التوجيه 
الخاص بك باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور قبل أن 
تتمكن من االتصال باإلنرتنت، وبناًء عىل التقارير الواردة 

املستخدمني  أيًضا عىل  تؤثر  املشكلة  أن  يبدو   ، املنتدى  يف 
يف الواليات املتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا ، باإلضافة إىل مستخدمي 

األلياف. لم تحدد Google بالضبط سبب انخفاض الرسعات، ولكن نأمل 
أن يحلها تحديث الربنامج القادم (عىل األقل ألولئك الذين اختاروا عدم 

إعادة الجهاز اآلن).

توك كوجهة  تيك  ظهرْت منصة 
عىل  تركز  التي  للمحادثات 
األكثر  واالستدامة  البيئة  قضايا 
مجتمع  مع  بالتعاون  إلحاحاً، 
املبدعني  من  ومتعاون  نشط 
والعمل  الوعي،  برفع  امللتزمني 

امللهم عىل حماية الكوكب.
إن تيك توك سعيدة برؤية اإلبداع 
مجتمعها  يحققه  الذي  والتأثري 
واملؤسسات  املبدعني  خالل  من 
يعيشون  التي  املجتمعات  عىل 
عرب  فرق  من  ُيحدثونه  وما  بها 
حول  بسيطة  نصائح  مشاركة 
التغيريات التي يمكنهم إجراؤها 
يف حياتهم اليومية ملواجهة تغري 

املناخ.
وتلتزم تيك توك بتحويل الشعور 
إىل  املناخ  تغري  بشأن  املُقلق 
مجتمعها  ومساعدة  تمكني، 
املعرفة  عىل  القادمة  واألجيال 
تسهيل  خالل  من  واملشاركة 
موثوقة  معلومات  إىل  الوصول 
أصوات  ورفع  املناخ،  حول 
والخرباء  املناخ  عن  املدافعني 
واملنظمات املعنية بزيادة الوعي 

والثقافة املناخية، جنًبا إىل جنب 
ممن  والرشكاء  املجتمعات  مع 
جميع  يف  الرؤية  نفس  لديهم 
أنحاء العالم، لذلك تهدف املنصة 
األمل  عىل  يبعث  حوار  طرح  إىل 
أجل  من  فّعال  بشكل  والعمل 

مستقبل أكثر استدامة.
باإلضافة إىل ذلك، أطلقت املنصة 
 TikTok Creator مؤخرًا برنامج
Hub، واتخذت من قضية التغري 
هذا  للربنامج  عنواناً  املناخي 
العام. جاءت هذه الخطوة لدعم 
يف  املزدهر  اإلبداعي  االقتصاد 
املنطقة واملساهمة يف دعم قضية 
 TikTok برنامج  يسهم  عاملية. 
املجتمع  دعم  يف   Creator Hub
املستخدمني  تشجيع  خالل  من 
املناقشات  إىل  االنضمام  عىل 
املتعلقة باملناخ واتخاذ إجراءات 
إيجابي  بشكل  تؤثر  فّعالة 
تثقيف  وبالتايل  الكوكب  عىل 
ملنارصة  وإلهامهم  املستخدمني 
قضايا البيئة. يأتي ذلك بالتعاون 
التي  واملنظمات  املبدعني  مع 

تتبنى نفس االهتمامات.
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األسبق  الرتبية  وزير  تميم  محمد  بالدكتور  عابرة  تكون  تكاد  عالقتي  ألن 
والوزير الحايل للتخطيط فكل ما أعرفه عنه قبل أن يحرتف السياسة إنه باحث 
وأكاديمي. بعد شغله منصبه الجديد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط 
باملنصب.  لتهنئته  اليه  أذهب  أن  السوداني حرصت  يف حكومة محمد شياع 
باملصادفة ويف مكتب الصديق عبد الزهرة الهنداوي املتحدث الرسمي للوزارة 
تميم.  محمد  هو  والروائي  للمستحيل»  اآلخر  «اإلسم  بعنوان  رواية  وجدت 
والرواية التي تقع يف ٣٠٧ صفحة صادرة عام ٢٠٢١ عن دار الحكمة يف لندن.  
سألت أبو راوية هل دكتور محمد روائي؟ قال ال أعرف لكن يبدو أن هذه هي 
روايته األوىل. سالته هل قرأتها أجاب نعم. كيف وجدتها؟ ممتعة اىل الحد الذي 
لم أتركها اىل أن أنهيتها. عىل غالف الرواية أثار إنتباهي أن من كتب تقديما 
للرواية هو  الدكتور نجمان ياسني وهو كاتب معروف وقد كان عرب التقديم 

متحمسا لها هو اآلخر.
أخذني الفضول فقررت قراءتها وأنا بني الشك واليقني بشأن مانحمله عن 
وميادين  مجاالت  إقتحام  محاولتهم  بشأن  نمطية  صورة  من  السياسيني 
هم كما نفرتض ليسوا أهال لها.   املهم «خليت قلب عىل قلب» وبدأت قراءة 
للمستحيل»  اآلخر  «اإلسم  كون  القارئ  يستدرج  عنوانا  تحمل  التي  الرواية 
عنوان إشكايل ويدل بحد ذاته عىل حنكة يف االختيار يتمنى أي قارئ أن تتحول 
اىل حبكة يف الرسد. وألن القصة حقيقية بكل تفاصيلها وبطلها صديق املؤلف 
الشخيص ولم يخلقه الروائي فإن األحداث والوقائع الحلو واملر منها كان مادة 
خام يعرف كل تميم كل زواياها. وبالفعل فقد تحولت لديه وعرب مايمتلكه 
الشخصيات  ورسم  والوقائع  باألحداث  واإلنتقال  الرسد  عىل  وقدرة  لغة  من 
بمن يف ذلك املغامرات العاطفية يف الجامعة أو التحوالت التي تلت ذلك السيما 
فيها  الرواية  وقائع  معظم  تدور  التي  املحافظة  داعش  تنظيم  إحتالل  بعد 
تفاصيلها  يف  املؤلف  غاص  إنسانية  ملأساة  كاملة  بانوراما  اىل  كركوك  وهي 
ونجح يف إرشاك القارئ معه كما لو كان مؤلفا محايثا. ولعل أهم مايمكن 
قوله عىل صعيد رسم صورة دقيقة للبطل الحقيقي «سعيد» صديق املؤلف 
صديقه  مع  الوجود  وحدة  من  نوعا  عاش  الصديق  تميم  أن  تميم»  «محمد 
البطل بحيث استحال واحدا يتبادالن األدوار يف الحياة ويف الرسد. خارج املتن 
الروائي وداخله يف آن واحد. القارئ لم يعد يفرق بني السارد املتخيل الذي هو 
شخصية واقعية يف الحياة سواء كانت الجامعية يف الجزء األول من الرواية أو 
الوقائع  الذي يروي  العليم  أو  الروائي الشاهد  الثاني وبني  العملية يف جزئها 

مستال إياها من الدفرت األصفر الذي تركه لديه سعيد قبل وفاته. 
بعد  تميم  محمد  تمكن  وصديقه  املؤلف  بني  الطويلة  الشخصية  فالعالقة 
سنوات اىل إخراجها اىل النور رواية تحمل كل رشوط الرواية فنا وبناء ورسدا 
وتنويعا يف اللغة واألسلوب واملناورة يف رواية األحداث عرب نوع من التقطيع 
القارئ  ذهن  يف  عالقا  يشء  كل  يبقى  بحيث  أخرى  تارة  اإلسرتجاع  أو  تارة 
وهو يتابع بشغف ممزوج بالغرية حني كان سعيدا مغامرا خطريا يف الجامعة 
أو بالقهر والحزن حني يتابع شقاء سعيد وهو يتابع رحلته املأساوية بني 
حقول األلغام يف الطريق من قريته الواقعة عىل نهر الزاب الصغري اىل كركوك 
عرب جبال حمرين هربا من الجماعات اإلرهابية والتكفريية التي أهدرت دمه. 
وألن الرواية هي ليست فقط أحداثا تروى ووقائع ترسد عرب مايملكه الروائي 
مناسبا  هو  مايراه  صياغة  وإعادة  الشخصيات  رسم  عىل  وقدرة  لغة  من 
ألمكانية ما تقوم به من أدوار فإنها أيضا تحمل قدرا كبريا من العرب والدروس 
الحياتية واإلنسانية. وألن هذه الرواية قصة حقيقية فإن كل ماعمله محمد 
تميم هو إنه روى وقائعها مرة عىل لسان بطلها سعيد ومرة عىل لسانه هو 

محاوال إبتكار اسم آخر للمستحيل.
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هاشم  محمد  الفنان  يستعد 

عمل  بطولة  يف  للمشاركة 

مطلع  الكويت  بدولة  فني 

كانون األول املقبل.

األنباء  لوكالة  هاشم  وقال 

«سأشارك  (واع):  العراقية 

بدولة  فني  عمل  بطولة  يف 

 ٣٠ من  ملسلسل  الكويت 

مبينا:  حلقة»، 

البطولة  بدور  «سأقوم 

الفن  من  نجوم  جانب  اىل 

«الفن  أن  وأضاف  الكويتي». 

فارقة  عالمة  يمثل  الكويتي 

يف الثقافة العربية»، موضحاً 

لفنان  تسنح  فرصة  «أي  أن 

دولة  يف  بالعمل  عراقي 

جادة  إسهامة  تعّد  الكويت، 

يف ترصني مرشوعه الفني».

مسلسلها  مشاهد  تصوير  الفقي  نرمني  النجمة  تستأنُف 
مدينة  بالتوهات  يف  النهاية»  «بعد  الجديد 
يومني  توقف  بعد  االعالمي،  اإلنتاج 
وكشفت  الديكور.  تجهيز  بسبب 
الرجل  عن  الفقي  نرمني  الفنانة 
به،  اإلرتباط  تتمنى  الذي 
تتمنى  أنها  موضحة 
بشخص  تلتقي  أن 
يكون رجالً بمعنى 
ويكون  الكلمة 
ويكون  لها،  سنًدا 
حبه،  يف  مخلًصا 
يكون  أن  يشرتط  وال 
وأضافت  ملياردير. 
يف  لقائها  خالل  الفقي 
برنامج «ملوك الرتند»،أن الفن 
راحة  منها  وسلب  عمرها  رسق 

البال وشغلها عن اإلرتباط بإنسان تحبه ويحبها رغم إن الفن 
يف نفس الوقت أعطاها حب الجمهور والشهرة واألضواء. كانت 
الفنانة نرمني الفقي، قالت إن مشاركتها يف مسلسل الكبري أوي 
سببت سعادة كبرية لها، مؤكدة أنها فور تلقيها عرض املشاركة 
يف العمل ضحكت تلقائياً. وأضافت خالل برنامج «كلمة أخرية» 
الحديدي عىل قناة «on»: «اعتربت  الذي تقدمه اإلعالمية مليس 
ظهوري فيه نوع من األعمال الكوميدية، وألول مرة يف حياتي 
لرشكة  طلب  أرفض  يمكن  ال  لكن  رشف،  ضيفة  أكون  أقبل 
«عملت  وتابعت:  املايض».  العام  دعمتني  التي  «سينريجي» 
كامل  مسلسل  عاملة  أني  وحسيت  ترند  أصبحوا  مشهدين 
وإخراج  كتابة  أن  خاصة  جداً،  كويس  مكتوب  كان  العمل  ألن 
وتمثيل عمل كوميدي أمر بالغ الصعوبة يف حد ذاته، ومشاهدي 
يف املسلسل لم تتجاوز املشهدين إال أن األمر استغرق ما يقرب 
من ٢٧ ساعة عمل». ورداً عىل سؤال اإلعالمية مليس الحديدي، 
هل أحببتي األعمال الكوميدية؟ قالت: «عجبني أوي الكوميدي 
وغري  محرتم  مسلسل  ألنه  الكبري  ملسلسل  متابعة  أني  خاصة 

تقليدي وبيحط إفيهات غري تقليدية».
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