
بغداد/ الزوراء:
أعلـن رئيس هيئـة النزاهـة، القايض 
حيـدر حنـون، امـس االثنـني، عـن 
الوطنـي،  النزاهـة  أسـبوع  انطـالق 
وفيمـا أشـار اىل البدء بخطـة جديدة 
ملكافحـة الفسـاد يف العـراق، اوضح 
إجراءات الهيئة تجـاه تضخم األموال 
والكسـب غري املرشوع.وقال القايض 
حنون يف ترصيح صحفي: إنَّ ”أسبوع 
النزاهة الوطني انطلق (امس)، حيث 
يعد اسـتثماراً لليـوم العاملي ملكافحة 

الفسـاد الذي انبثق من معاهدة األمم 
املتحـدة ملكافحة الفسـاد“، مبيناً أنه 
”مـن خـالل هـذه املعاهـدة تبـني أن 
الفسـاد أخذ الصفـة العاملية وتخطى 
حـدود األوطـان وأصبح أمـام الدول 
كافـة، والعـراق كجزء مـن املنظومة 
العامليـة مبتـىل بالفسـاد خصوصـاً، 
حيث كانت له إجراءات خاصة يف هذا 
املجـال وانضم التفاقيـة بقانون رقم 

35 لسنة 2007 ”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقي بشـكل طفيف، 
امـس االثنـني، يف البورصـة الرئيسـية 
بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم 
كردسـتان.وقال مصـدر: إن بورصتـّي 
الكفـاح والحارثية املركزيتـني يف بغداد، 
سـجلتا صباح امـس سـعر رصف بلغ 
150175 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 
أمريكي، فيما كانت االسـعار يوم االحد  
 100 مقابـل  عراقيـاً  دينـاراً   150150

دوالر امريكي.وأشار إىل أن اسعار البيع 
والـرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفـة 
باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيـع 150500 دينار لـكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 
149500 دينار.أمـا يف اربيـل عاصمـة 
اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر يف 
البورصـة سـجلت انخفاضـا حيث بلغ 
سـعر الدوالر البيـع 150100 دينار لكل 
100 دوالر، وبلغ سـعر الرشاء 150000 

دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امس االثنني، انجاز 
الوجبة االخـرية من الدرجات الوظيفية 
املسـتحدثة لحملـة الشـهادات العليـا 
والخريجـني االوائل .وذكـرت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”دائرة املوازنة 
يف وزارة املاليـة أنجزت، امس، اجراءات 
اسـتحداث الدرجـات الوظيفية لتعيني 
حملـة الشـهادات العليـا والخريجـني 
االوائل / البكالوريوس والبالغة (9637) 

درجة (الوجبة االخرية) وكاآلتي :ـ
 • هيئة النزاهة االتحادية 200.

• وزارة التجارة 463.
• وزارة العدل 842.

• وزارة الهجرة واملهجرين 309.
• وزارة اإلعمار واإلسكان 777.

• وزارة املوارد املائية 578.
• وزارة الثقافة 387.

• وزارة النقل 442.
• وزارة التخطيط 680.

• وزارة الخارجية 192.
• مجلس القضاء األعىل 1200.

• وزارة العمل 573.
• وزارة الصحة 245.

• وزارة الكهرباء 1439.
• وزارة البيئة 397.

• وزارة الشباب والرياضة 425.
• وزارة التعليم العايل 506.

اىل  أن ”ذلـك جـاء اسـتنادا  وأضافـت 
قـرار مجلس الـوزراء رقم 281 لسـنة 
2022، واحكام قانون الدعم الطارئ / 
الفقرة 3 ، ومن املشـمولني بالقرار رقم 
59 لسـنة 2017 ، وتعيـني الخريجـني 
االوائل املشمولني بقانون رقم 67 لسنة 
2017“.وأوضحـت أنـه ”سـيتم تزويد 
الجهـات املعنيـة بأسـماء املعينني من 
قبل مجلس الخدمـة االتحادي، عىل ان 
يتحمل مجلس الخدمـة ووزارة التعليم 
العـايل صحة وسـالمة بيانـات الفئات 

املشمولة بالتعيني“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أدت أمطـار غزيـرة مسـتمرة لليـوم 
املكرمـة  مكـة  بمنطقـة  الثانـي 
السـعودية، إىل غلـق أنفـاق احرتازيا، 
وتفعيل الدراسـة عـن، بعد فضال عن 
سـقوط أشـجار.جاء ذلك بحسب ما 
نقلته وكالة األنباء السـعودية، يف ظل 
توقعـات األرصـاد باسـتمرار الحالة 
الجويـة السـائدة حتى مسـاء امس 

األزمـات  إدارة  مركـز  اإلثنني.وأفـاد 
والكوارث بإمارة منطقة مكة املكرمة 
(حكومي) بـ“إغالق لألنفاق احرتازياً 
بسـبب األمطار“، مقرتحـا عدة طرق 
بديلة.كمـا أهـاب بـ“أخـذ الحيطـة 
والحـذر خالل الحالة املطرية، والبقاء 
يف املنازل حتى انتهائها وعدم التعرض 
األمطار“.ووفـق  تجمعـات  ملواقـع 
الوكالـة ”تـم إزالة مخلفـات األمطار 

التي هطلت مسـاء األحد عىل منطقة 
الرشائـع وعـدد من األحياء السـكنية 
املكرمـة“. بمواقـع متفرقـة بمكـة 

وتلقت السـلطات املحليـة بمكة ” 73  
بالًغا يف جميـع نواحيها، وتنوعت بني 
بالغات تجمعات املياه وانطفاء أعمدة 
كهرباء وسـقوط أشـجار وغريها.يف 
سـياق متصل شـهدت مـدارس مكة 
املكرمة، امس اإلثنني، تعليق الحضور 

واسـتمرارها عـن بعـد، وفـق قـرار 
صادر عـن اإلدارة التعليمية باملنطقة 
األحد.واإلثنني، أوضـح املركز الوطني 
لألرصاد، أن ”الفرصـة ال تزال مهيئة 
لهطول أمطار من متوسطة إىل غزيرة 
عـىل منطقـة مكـة املكرمـة تشـمل 
األجزاء السـاحلية منها قـد تؤدي إىل 
الوطني  املركز  السيول“.وأفاد  جريان 
لألرصـاد أن ”حالـة املطرية يصحبها 

تساقط للربد، وتيارات هابطة نشطة 
الرسعـة، وأتربة مثارة وتـدٍن للرؤية 
األفقية“.وتضـم مكـة املكرمـة وفق 
الوكالة ”شبكة ضخمة لترصيف مياه 
األمطار والسـيول تمتـد تحت األرض 
ويبلغ طولها (540) كيلو مرتًا وتتنوع 
بني عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات 
ترصيـف، وقنوات مفتوحـة، وقنوات 

جبلية، وأنفاق تابعة للسدود“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
االجتماعيـة  والشـؤون  العمـل  وزارة  كشـفت 
عن عـدم امتالكهـا إلحصائية رسـمية لألطفال 
العاملـني يف السـوق، فيما اكـدت متابعتها لهذه 
القضية واتخاذها اجراءات قانونية بحق مشغيل 
الـوزارة، نجـم  باسـم  املتحـدث  األطفال.وقـال 
العقابـي: انـه «ال توجد لدينـا احصائية عن عدد 

االطفـال العاملني يف السـوق حاليا وال سـابقا»، 
مسـتدركا «ولكـن لدينا رصـد مسـتمر من قبل 
اللجـان التفتيشـّية عـن حـاالت متفرقـة لعمل 
األطفـال، وتتخـذ بحق مـن يشـغلهم اإلجراءات 
القانونيـة ويتم تقديم الخدمات ملن يطلبها منهم 
من قبـل الوزارة بعد اسـتحصال موافقة السـيد 
الوزير». واكد «ان الوزارة تقوم ضمن آلية عملها 

بالزيـارات التفتيشـية املسـتمرة يوميـا يف بغداد 
واملحافظـات، ويف حالة وجـود اي خرق للقانون 
يتم رصـده» . ولفـت اىل «تحديد يـوم واحد لكل 
مفتش ولجنة اسـبوعيا لزيارة املناطق الصناعية 
التي تكثر فيها عمالة االطفال ورصدهم وتحديد 
َمـن يود الحصـول عىل خدمـات الوزارة».وكانت 
وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة ومنظمـة 

العمل الدولية قد اطلقت العام املايض سلسلة من 
األنشـطة التي تدعم حملة وطنية للتصدي ألسوأ 
أشـكال عمل األطفال يف البالد تستهدف أكثر من 
١٠٠٠٠ طفـل وأرسهم وأولياء أمورهم واملعلمني 
وأرباب العمل ووسـائل اإلعالم، وتشـمل جلسات 
توعيـة يف املـدارس واملناطـق التـي ينتـرش فيها 

عمالة األطفال ويشيع الترسب من املدارس.

كييف/ متابعة الزوراء:
الخارجيـة  السياسـة  مفـوض  ذكـر 
باالتحـاد األوروبي جوزيـب بوريل أن 
دول االتحـاد لم تتمكن من االتفاق عىل 
حزمة العقوبات التاسـعة ضد روسـيا 
خالل اجتماع وزراء الخارجية، وال تزال 
الخالفـات قائمـة، وفيمـا أعلنت هيئة 
األركان العامـة األوكرانيـة، أن القوات 

الروسـية قصفـت أهدافـا بالصواريخ 
والطائـرات املسـرية واملدفعية يف رشق 
أوكرانيـا وجنوبهـا، اسـتبعدت، وزارة 
الدفـاع الربيطانيـة، أن تحقـق القوات 
الربية الروسـية تقدما ميدانيا كبريا يف 
أوكرانيا خـالل األشـهر القادمة.وقال 
اجتمـاع  «سـيكون  بوريـل:  جوزيـب 
مجلـس االتحـاد األوروبي هـذا طويال 

وصعبـا للغايـة. لدينـا عقوبـات عىل 
روسـيا مطروحة عىل جـدول األعمال، 
الحزمـة التاسـعة  ما زلنا لـم نتوصل 
إىل اتفـاق حولهـا. ال يـزال يتعني علينا 
االتفـاق عىل عدد مـن القضايـا. ربما 
يكـون هـذا تـم االنتهـاء منـه بنهاية 
اليوم وربما تبقى االسـئلة بعد اجتماع 
اليوم. لن يكون االمر سـهال، ألن هناك 

وجهـات نظر مختلفـة «.وتابع بوريل 
قائـال: «عندمـا أعربـت أنا، ورئيسـة 
املفوضية األوروبية، أورسوال فون دير 
الين، عىل مقرتحات ٦ ديسـمرب لفرض 
عقوبات، كانت هذه مجرد مقرتحات، 
لكن القرارات يتخذهـا مجلس االتحاد 
األوروبي، وهناك ٢٧ وزيرا لديهم مواقف 
املفوضيـة  لتصـور  مختلفة».وفقـا 

األوروبية، يجب إدراج ما يصل إىل ٢٠٠ 
فرد ورشكـة ومنظمة روسـية، بما يف 
ذلـك ثالثة بنوك، ومؤسسـات للمجمع 
الصناعـي العسـكري، ومجمع الطاقة 
وصناعة التعدين، يف القائمة السـوداء 
بموجب الحزمة التاسعة من العقوبات 

ضد روسيا. 
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كابول/ متابعة الزوراء:
أسفر هجوم استهدف فندقاً يرتاده 
رجال أعمال صينيـون يف العاصمة 
األفغانيـة كابـول، امـس اإلثنـني، 
عـن مقتل ثالثة أشـخاص وإصابة 
18 آخرين، وفق مـا ذكرت منظمة 
الحكوميـة  غـري  ”إمريجينـيس“ 
املرشفـة عـىل املشـفى الـذي ُنقل 
الضحايـا إليه.وذكـرت املنظمـة يف 
تغريـدة أنها اسـتقبلت 21 جريحاً، 
وأن ”ثالثة كانوا قد فارقوا الحياة“ 
عنـد وصولهـم إىل املستشـفى، من 
دون أن تحّدد ما إذا كانوا املهاجمني، 

يف وقت أكـد املتحدث باسـم حركة 
”طالبان“ مقتل ”ثالثة مهاجمني“ 
اسـتهدفوا الفندق الواقع يف منطقة 
تجاريـة مزدحمة.وأكـد مصـدران 
يف ”طالبـان“ لـ“رويـرتز“، يف وقت 
سـابق ، أن مسـلحني فتحـوا النار 
بداخل مبنـى يف العاصمة األفغانية 
كابول يسكنه بعض األجانب. وقال 
السـكان إن إطـالق النـار اسـتمر 
يف املنطقـة عقـب انفجـار قـوي، 
مشريين إىل أن الهجوم وقع يف فندق 
يقيم فيه عـادة صينيـون وأجانب 

آخرون.

أثينا / متابعة الزوراء:
انتقـد وزيـر الخارجيـة اليونانـي، تركيـا بعـد أن 
هـدد الرئيـس الرتكـي رجب طيـب أردوغـان أثينا 
بصواريخ باليسـتية.وقال نيكوس ديندياس، امس 
االثنـني، لدى وصوله إىل بروكسـل لحضور اجتماع 
للشـؤون الخارجية باالتحـاد األوروبـي: ”إنه أمر 
غري مقبول ومدان عاملًيا أن تكون التهديدات بشـن 
هجوم صاروخي ضد اليونان من قبل دولة حليفة، 
عضـو يف حلف شـمال األطلـيس (الناتو)“.وأضاف 
دينديـاس: ”توجهات كوريا الشـمالية ال يمكن وال 
يجـب أن تدخـل إىل حلف الناتـو“.ويف حديثه خالل 
اجتماع مع شبان يف مدينة سامسون شمايل تركيا، 
ذكـر أردوغـان أن تركيا بدأت يف صنـع صواريخها 

الباليسـتية قصرية املدى املسـماة طيفـون، وذكر 
أنها ”تخيف اليونانيني“.وقـال أردوغان، الذي بثت 
ترصيحاته يف وقـت متأخر، األحـد: ”(اليونانيون) 
يخشـون أنهـا يمكـن أن تـرضب أثينـا، بالطبـع 
سـترضب. إذا لـم تحافظ عىل هدوئـك، إذا حاولت 
رشاء أشـياء مـن الواليـات املتحـدة وأماكن أخرى 
(لتسـليح) الجـزر، فعىل بلـد مثل تركيـا أن يفعل 
شـيًئا“.وتوترت العالقات بـني الحلفاء والجريان يف 
الناتو منذ فرتة طويلة، حيث انقسم الجانبان حول 
سلسلة من القضايا، بما يف ذلك املطالبات باألرايض 
يف بحـر إيجه وحقوق التنقيـب عن الطاقة يف رشق 
البحـر األبيض املتوسـط. وصلت الدولتان إىل شـفا 

الحرب ثالث مرات يف نصف القرن املايض.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنت وزارة التخطيط ارتفاع نسـبة 
االلتحـاق بالدراسـة اىل %94، وفيما 
اشـارت اىل ان العـراق بحاجة اىل بناء 
نحـو 8 آالف مدرسـة لسـد الحاجـة 
املحلية، كشـفت عن توجـه حكومي 
لرفـع رواتـب الحمايـة االجتماعيـة 

وزيادة سعة املشمولني بها.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، 
حديـث  يف  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك فجـوة بعدد 
املـدارس، حيـث نحتاج اىل بنـاء ما ال 
يقـل عـن 7500 اىل 8 آالف مدرسـة 
حتـى نغطـي الحاجـة. مؤكـدا: انه 
سـنويا يدخـل اىل الدراسـة االبتدائية 
بحـدود 800 الـف تلميـذ يدخلون اىل 
ان  االبتدائي.واضـاف:  االول  الصـف 
نسـبة االلتحاق بالدراسة ارتفعت اىل 
%94، ويف املقابـل انخفضت معدالت 
الترسب مـن املدارس. مبينـا: ان هذا 
بشـكل  الوقـوف  يسـتدعي  مـؤرش 
جـاد وحـازم فيمـا يتعلـق باألبنيـة 
املدرسـية وقطـاع الرتبيـة والتعليـم 
بشـكل عام، وهذا الـذي تتحدث عنه 
خطـط التنمية.واشـار اىل: ان وزارة 
التخطيط مهمتها رسـم السياسـات 
ووضع الخطط، أما تنفيذ السياسات 
والخطـط يقـع عـىل عاتـق الجهات 
الرؤيـة  ان  اىل:  منوهـا  القطاعيـة. 
توضع عـىل مبـدأ أسـوأ االحتماالت، 

إذ ان املخطـط عندمـا يضـع خططه 
يضع أسـوأ االحتماالت التي يواجهها 
خالل عمر الخطة سـواء كان عمرها 
الـ 5 سـنوات او سـنتني او 3 سنوات 
ويضع عىل اساسـها السـيناريوهات 
الخطـة  تبقـى  حتـى  واالحتمـاالت 
للتحقيق ومرنة ومسـتجيبة،  قابلـة 

ومـن صفاتهـا أن تكـون تشـاركية 
الجهات.وأوضح:  جميـع  بمشـاركة 
ان الخطـط التنمويـة التـي تضعهـا 
وزارة التخطيـط هي غري ملزمة لكن 
اصبحـت ملزمة عـىل الجهات بمعنى 
ان الـوزارات واملحافظـات ال يمكـن 
لهـا ان تمـيض بتنفيـذ مـرشوع من 

دون موافقة وزارة التخطيط. مشريا 
املوجـودة  املشـاريع  جميـع  ان  اىل: 
اآلن سـواء كانت عىل قيـد التنفيذ او 
املسـتمرة او التي ستقدم يف وقت اخر 
غري مسـموح ألي جهـة ال يمكن لها 
ان تميض بتنفيذ املرشوع ما لم يحَظ 
بمصادقـة وزارة التخطيـط، ولكـي 

املاليـة  التخصيصـات  يحصـل عـىل 
املطلوبـة من املاليـة الن وزارة املالية 
ال تمنـح التخصيصـات للمرشوع إذا 
كان غري مدرج لـدى وزارة التخطيط 
.وحول موازنة 2023 ، قال الهنداوي: 
ان هنـاك اهتمامـا كبريا مـن رئيس 
الـوزراء باملوازنة عـىل ان تأخذ بنظر 
االعتبار هذه التحديات سواء البطالة 
او الفقـر او الخدمات والبنى التحتية 
كأساسـيات لهذه املوازنـة. الفتا اىل: 
ان هـذه املوازنـة سـتكون مختلفـة 
عن سـابقاتها ألنـه سـتكون هنالك 
بحبوحـة مالية جيدة بسـبب ارتفاع 
اسـعار النفـط وااليـرادات املتحققة 
خـالل هذا العـام .واشـار اىل: ان هذا 
االمـوال سـيكون لهـا تأثـري ايجابي 
خاصـة بالقضايا املتعلقـة بمواجهة 
الفقر وشـبكة الحمايـة االجتماعية، 
وسـتكون هناك تخصيصات اضافية 
تسـهم يف رفع معدالت الرواتب وايضا 
زيادة سعة الشمول، وايضا يف تمويل 
مشـاريع محاربة الفقر.وتابع: لدينا 
يف الـوزارة اسـرتاتيجية نعمـل عليها 
اليوم لخمس سـنوات مقبلة ملكافحة 
الفقر، حيث تتضمـن تمكني الفقراء 
من الحصول عـىل الخدمات الصحية 
والتعليميـة والسـكن، سـتمتد عـام 
2023 اىل 2027، ويف كل سنة من عمر 
الخطة االسـرتاتيجية سـتكون هناك 

تخصيصات مالية لتنفيذ الخطة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، عن قتل 
الخلية  دياىل.وقالت  يف  وكرهم  بتدمري  إرهابيني   ٤
الجوية دمرت  إن «القوة  تلقته «الزوراء»:  يف بيان 
عنارص   ٤ بداخله  وكرا   ١٦_F طائرات  بواسطة 
من عصابات داعش اإلرهابية يف ناحية قره تبه يف 
دياىل». قيادة عمليات  قاطع  نارين ضمن  منطقة 

التعريض  للنهج  استمرارا  جاء  «ذلك  أن  وأضاف، 
ووفقاً للخطط األمنية املعدة، وبناء عىل معلومات 
االستخبارات  مديرية  من  دقيقة  استخبارية 
التابعة  االستهداف  بالتنسيق مع خلية  العسكرية 

لقيادة العمليات املشرتكة».
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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيـس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني، اليـوم االثنـني، أن الربنامـج 
املسـتقبلية  الرؤيـة  يمثـل  الحكومـي 
للحكومـة، ,فيمـا منح الـوزراء والوكالء 
واملحافظـني واملستشـارين مهلـة سـتة 
أشـهر لتقييـم عملهـم، صـوت مجلـس 
الـوزراء باإلجمـاع عـىل إقـرار الربنامج 
املكتـب اإلعالمي لرئيس  الحكومي.وقال 
مجلس الوزراء يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
إن «رئيـس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السوداني، ترأس جلسة استثنائية ملجلس 
الوزراء شـهدت إقرار الربنامج الحكومي 
والتصويت عليه».واكد السوداني بحسب 
البيان، أن «الربنامج الحكومي يمثل الرؤية 
املسـتقبلية للحكومـة، ويرتجـم خطـط 

وبرامـج الـوزارات التـي تنـوي تنفيذها 
للمرحلة املقبلـة». وأضاف بأنه «سـيتم 
تقييـم عمل الحكومـة يف ضوء برنامجها 
الحكومي املقر، وسيشمل التقييم الوزراء 
واملستشـارين  واملحافظـني  والـوكالء 
واملديرين العامني وفق توقيتات محددة».
وأمهل رئيـس مجلس الـوزراء «املديرين 
العامني، ثالثة أشـهر، ابتـداًء من يوم غد 
الثالثـاء، ليجـري بعدهـا تقييـم أدائهم، 
وفـق ما تم تنفيذه عىل أسـاس الربنامج 
الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكالء 
واملحافظـني واملستشـارين مهلـة سـتة 
أشـهر ليتمَّ بعدها تقييـم عملهم يف ضوء 
تنفيـذ الربنامـج الحكومـي والتزامهـم 

بمحاوره األساسية وأولوياته».

á»�i@Â«@Úéaäá€a@›Ó»–mÎ@÷b–„c@’‹Ãi@kjènm@Úÿfl@¿@ÒãÌçÀ@äb�flc

بغداد/ الزوراء:
املتبقي يف صندوق تعويضات  املبلغ  االثنني، تسلُّم  العراقي، امس  املركزي  البنك  أعلن 
املبلغ  تسلُّم  «البنك  أن  «الزوراء»:  تلقته  العراقي،  املركزي  للبنك  بيان  وذكر  الكويت. 
املتبقي يف صندوق التعويضات، البالغ (٧٫٩٤٦٫٣١٦) دوالًرا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل 
التعويضات الخاصة بدولة الكويت».وأضاف البيان أن «املبلغ تّمت إعادته بعد تدقيق 
بإنهاء  املعني   (٢٠٢٢) لسنة   (٢٦٢١) املرقم  األمن  مجلس  قرار  بموجب  الحسابات 
ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت». ُيذَكر أّن 
العراق كشف يف ٢٠٢١ عن انهاء جميع الرتتيبات املرصفية الالزمة مع البنك االحتياطي 
الفيدرايل األمريكي إليقاف االستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير 

النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل املبلغ املتبقي من التعويضات.
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بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  اكَد 
أن  االثنني،  امس  السوداني،  شياع 
الرؤية  يمثل  الحكومي  الربنامج 
منح  فيما  للحكومة،  املستقبلية 
واملحافظني  والوكالء  الوزراء 
أشهر  ستة  مهلة  واملستشارين 
مجلس  صوت  عملهم،  لتقييم 
الوزراء باإلجماع عىل إقرار الربنامج 

الحكومي.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
استثنائية  جلسة  ترأس  السوداني، 
ملجلس الوزراء شهدت إقرار الربنامج 

الحكومي والتصويت عليه“.
أن  البيان،  بحسب  السوداني  واكد 
الرؤية  يمثل  الحكومي  ”الربنامج 
املستقبلية للحكومة، ويرتجم خطط 
وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها 

للمرحلة املقبلة“. 
عمل  تقييم  ”سيتم  بأنه  وأضاف 
برنامجها  ضوء  يف  الحكومة 
التقييم  وسيشمل  املقر،  الحكومي 
واملحافظني  والوكالء  الوزراء 
واملستشارين واملديرين العامني وفق 

توقيتات محددة“.
الوزراء  مجلس  رئيس  وأمهل 
”املديرين العامني، ثالثة أشهر، ابتداًء 
بعدها  ليجري  الثالثاء،  غد  يوم  من 

تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه عىل 
فيما  الحكومي،  الربنامج  أساس 
سيمنح الوزراء والوكالء واملحافظني 
واملستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ 
تنفيذ  ضوء  يف  عملهم  تقييم  بعدها 
والتزامهم  الحكومي  الربنامج 

بمحاوره األساسية وأولوياته“.
”الجلسة  أن  البيان  واضاف 
مناقشات  شهدت  االستثنائية 

تنفيذ  آليات  بشأن  مستفيضة 
االلتزام  وتأكيد  الحكومي،  الربنامج 
به من قبل الوزراء والكوادر املتقدمة 
مبينا  والهيآت“،  الوزارات  جميع  يف 
تشكيل  قرر  الوزراء  ”مجلس  ان 
لجنة من داخل املجلس ملتابعة تنفيذ 
جاد،  بشكل  الحكومي  الربنامج 
فضالً عن تشكيل لجان فرعية يف كل 
مطلوب  وما  خططها  لتنفيذ  وزارة 

منها يف إطار الربنامج الحكومي“.
وتابع انه ”يف ضوء تحديد آلية تنفيذ 
الربنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، 
وزارة  تلتزم  أن  الوزراء  مجلس  أقّر 
التخطيط والهيآت املستقلة والجهات 
واملحافظات  بوزارة  املرتبطة  غري 
بتنفيذ  بإقليم،  املنتظمة  غري 
ألولويات  وفقاً  والربنامج،  املشاريع 
الوزاري  املنهاج  الواردة يف  الحكومة 

كما  االختصاص،  وبحسب  النافذ، 
تلتزم وزارة التخطيط ووزارة املالية 
التخصيص  بتوفري  الوزارات  وبقية 
الربنامج  لتنفيذ متطلبات  والتمويل 
التشغيلية  وللموازنتني  الحكومي 

واالستثمارية“.
الرشوع  أقّر  ”املجلس  ان  اىل  واشار 
بتنفيذ الربنامج الحكومي للوزارات 

كاآلتي:
أ. اإلجراءات التنفيذية التي ال تحتاح 
فور  تطبيقها  يتم  مالياً  تخفيضاً 

إقرار الربنامج.
التي  التنفيذية  اإلجراءات  ب. 
مايل  وتخصيص  إدراج  إىل  تحتاج 
من  بها  البدء  توقيت  احتساب  يتم 
العامة  املوازنة  تاريخ صدور قانون 

االتحادية لعام 2023“.
باإلجماع  الوزراء،  مجلس  وصّوت 

عىل إقرار الربنامج الحكومي.
الوزراء، محمد  وكان رئيس مجلس 
امس  ترأس،  قد  السوداني،  شياع 
ملجلس  استثنائية  جلسة  االثنني، 
الربنامج  ملناقشة  ُخصصت  الوزراء 

الحكومي.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
مجلس  ”رئيس  ان  بيان:  يف  الوزراء 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
ملجلس  استثنائية  جلسة  ترأس 
الربنامج  ملناقشة  ُخصصت  الوزراء 

الحكومي“.

بغداد/ الزوراء:

حيدر  القايض  النزاهة،  هيئة  رئيس  أعلن 

أسبوع  انطالق  عن  االثنني،  امس  حنون، 

بخطة  البدء  اىل  أشار  وفيما  الوطني،  النزاهة 

اوضح  العراق،  يف  الفساد  ملكافحة  جديدة 

والكسب  األموال  تجاه تضخم  الهيئة  إجراءات 

غري املرشوع.

إنَّ  صحفي:  ترصيح  يف  حنون  القايض  وقال 

إذ  (امس)،  انطلق  الوطني  النزاهة  ”أسبوع 

الفساد  ملكافحة  العاملي  لليوم  استثماراً  يعد 

املتحدة ملكافحة  األمم  انبثق من معاهدة  الذي 

املعاهدة  هذه  خالل  ”من  أنه  مبيناً  الفساد“، 

وتخطى  العاملية  الصفة  أخذ  الفساد  أن  تبني 

كافة،  الدول  أمام  وأصبح  األوطان  حدود 

مبتىل  العاملية  املنظومة  من  كجزء  والعراق 

بالفساد خصوصاً، إذ كانت له إجراءات خاصة 

يف هذا املجال وانضم التفاقية بقانون رقم 35 

لسنة 2007 ”.

مكافحة  يف  جاداً  كان  ”العراق  أنَّ  وأضاف 

الفساد لكن يف املراحل السابقة لم تكن هنالك 

نتائج مثمرة ودقيقة فلذلك لم يُكن هنالك حد 

كل  استثمرت  ”الهيئة  أن  اىل  مشرياً  للفساد“، 

ما مىض من إجراءات واخفاقات وبدأت بخطة 

جديدة ملكافحة الفساد يف العراق يف كل املناطق 

العليا والسفىل يف الوظيفة“.

مبنية  اآلن  النزاهة  هيئة  ”اجراءات  ان  وتابع 

الحالية،  املرحلة  اقتضتها  جديدة  سياسة  عىل 

إذ  للوطن،  خيانة  الفساد  جريمة  اعتبار  وهي 

تم ترسيخ اإلجراءات واختصار الجهد والوقت 

من خالل تأسيس الهيئة العليا ملكافحة الفساد 

القرارات  ينفذ  ساند  فريق  معها  يتألف  التي 

إلصدار  تعمل  قضائية  منظومة  وكذلك  فوراً، 

القرارات يف القضايا التي تنظرها الهيئة العليا، 

وكذلك من خالل الفرق الساندة والفرق امليدانية 

واملستشفيات،  السجون  ميدان  يف  دخلت  التي 

الجسيمة  املخالفات  من  الكثري  وارشت 

والقضايا  التقارير  إعداد  وجاٍر  والبسيطة، 

بشكل يتم من خالله معاقبة املخالفني“.

مركزي  عمليات  مركز  تأسيس  ”تم  انه  وذكر 

خالل  من  الفورية  اإلخبارات  لتسلم  مؤخراً 

الهاتف بخصوص قضايا الفساد لغرض انتقال 

وجود  ملكان  املحافظات  كل  يف  امليدانية  الفرق 

الفساد وإنقاذ املواطن من هذه اآلفة“.

وبشأن االجراءات حول تضخم األموال والكسب 

ال  ”الفاسدين  أنَّ  حنون  أكد  املرشوع،  غري 

منهم  الكبار  وخصوصاً  خلفهم  دليالً  يرتكون 

والذين يملكون الحماية القانونية لتقليل فرص 

اختصار  لغرض  اتجهنا  لذلك  إليهم،  الوصول 

وتضخم  املرشوع  غري  الكسب  لباب  الطريق 

باإلفصاح  الشخص  مطالبة  خالل  من  األموال 

وصلت  التي  والطريقة  ومرشوعيته  املال  عن 

اليه بها، ويف حال عدم اإلفصاح عن ذلك سيتم 

الهيئة  عىل  وإحالته  له  تحقيق  ملف  تنظيم 

العليا ملكافحة الفساد ووصوله اىل سدة القضاء 

للحكم عليه“.

عليه عن  يحكم  املتهم  أو  الشخص  ”أن  وتابع 

طريق مكافحة تضخم األموال وال يطلق رساحه 

املرسوق  املال  بإيداع  يقوم  أن  إال  السجن  من 

للدولة“، موضحاً أنه ”سيبقى يف السجن لغاية 

إيداع املال املرسوق“.

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  أكد 
أهمية  االثنني،  امس  رشيد،  جمال 
وضبط  القومي  الدخل  مصادر  تنويع 
العراق  تطلع  عىل  شدد  فيما  الحدود، 

لتعزيز العالقات مع جورجيا.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 
”رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
رشيد، استقبل يف قرص بغداد، محافظ 
البنك املركزي العراقي مصطفى غالب 
مخيف، وجرى خالل اللقاء بحث أهمية 
استقرار  عملية  يف  املركزي  البنك  دور 
البالد،  يف  واالقتصادي  املايل  النظام 
املستدامة،  التنمية  اهداف  وتحقيق 
الرصينة  املالية  السياسات  وانتهاج 
لتجاوز التحديات التي تواجه االقتصاد 
الجمهورية،  رئيس  وأّكد  العراقي“. 
تنويع مصادر  ”أهمية  البيان:  بحسب 
عىل  مشددا  العراقي“،  القومي  الدخل 
املنافذ  وغلق  الحدود  ضبط  ”رضورة 
الحدودية غري الرشعية وتنظيم واردات 

الجمارك لُتضاف إىل ميزانية الدولة“.
وجذب  تشجيع  ”أهمية  إىل  وأشار 
القطاع  دعم  خالل  من  االستثمارات 
القانونية  املتطلبات  وتلبية  الخاص 
قوانني  وترشيع  لذلك  والترشيعية 
لهذا  والتقاعدي  االجتماعي  الضمان 

القطاع املهم الذي يعزز فرص العمل“، 
أن ”الوضع األمني املستقر يف  إىل  الفتاً 

البالد يعزز هذا الجانب“.
السياحية  الواردات  ”تعزيز  اىل  ولفت 
الدينية  السياحة  وتشجيع  البالد،  يف 
واألثرية ووضع الضوابط املطلوبة لها، 
موازنة  إىل  مالية  واردات  تدر  كونها 

الدولة ال تقل عن واردات االستثمار“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية، 
عبد اللطيف جمال رشيد، تطلع العراق 

إىل تعزيز العالقات مع جورجيا. 
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”رئيس  أن  بيان:  يف  الجمهورية 
رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
قرص  يف  (امس)،   اليوم  استقبل 
لدى  جورجيا  جمهورية  سفري  بغداد، 
رئيس  كانديالكي“.وأّكد  زازا  العراق 
الجمهورية خالل اللقاء ”أهمية تعزيز 
مختلف  يف  جورجيا  مع  العالقات 
العراق  ”تطلع  إىل  مشرياً  املجاالت“، 
لفتح أبواب أوسع للتعاون بني البلدين 
وبما يخدم املصالح املشرتكة للشعبني 

الصديقني“.
الجورجي  السفري  أعرب  جانبه،  من 
وتطوير  تعزيز  يف  بالده  ”رغبة  عن 
عىل  العراق  مع  املشرتك  التعاون  أطر 
والعلمية  االقتصادية  الصعد  مختلف 

والثقافية“.

بغداد/ الزوراء:
حوارية  جلسة  الثالثاء،  اليوم  العراقيني،  الصحفيني  نقابة  تقيم 
شعار  تحت  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة  يوما  عرش  الستة   بمناسبة 

(ال للعنف).
العراقيني  الصحفيني  نقابة  ان  ”الزوراء“:  تلقته  للنقابة  بيان  وذكر 
ضد  العنف  ملناهضة  يوما  عرش  الستة  بمناسبة  حوارية  جلسة  تقيم 
 11 13 كانون االول الساعة  املرأة تحت شعار (ال للعنف) يوم الثالثاء 
صباحا يف مقر نقابة الصحفيني العراقيني، وبالتعاون مع دائرة الفنون 

التشكيلية بوزارة الثقافة والسياحة واآلثار، والدعوة عامة للجميع.
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كييف/ متابعة الزوراء:
الخارجيـة  السياسـة  مفـوض  ذكـر 
باالتحـاد األوروبي جوزيـب بوريل أن 
دول االتحاد لم تتمكن من االتفاق عىل 
حزمة العقوبات التاسـعة ضد روسـيا 
خالل اجتماع وزراء الخارجية، وال تزال 
الخالفـات قائمة، وفيمـا أعلنت هيئة 
األركان العامـة األوكرانيـة، أن القوات 
الروسـية قصفـت أهدافـا بالصواريخ 
والطائـرات املسـرية واملدفعية يف رشق 
أوكرانيـا وجنوبهـا، اسـتبعدت، وزارة 
الدفـاع الربيطانية، أن تحقـق القوات 
الربية الروسـية تقدما ميدانيا كبريا يف 

أوكرانيا خالل األشهر القادمة.
وقال جوزيب بوريل: ”سيكون اجتماع 
مجلـس االتحـاد األوروبي هـذا طويال 
وصعبـا للغايـة. لدينـا عقوبـات عىل 
روسـيا مطروحة عىل جـدول األعمال، 
الحزمـة التاسـعة  ما زلنا لـم نتوصل 
إىل اتفـاق حولها. ال يـزال يتعني علينا 
االتفـاق عىل عدد مـن القضايـا. ربما 
يكون هذا تم االنتهاء منه بنهاية اليوم 
وربما تبقى االسئلة بعد اجتماع اليوم. 
لن يكون االمر سهال، ألن هناك وجهات 

نظر مختلفة ”.
وتابـع بوريـل قائـال: ”عندمـا أعربت 
األوروبيـة،  املفوضيـة  ورئيسـة  أنـا، 
أورسـوال فون دير الين، عىل مقرتحات 

6 ديسمرب لفرض عقوبات، كانت هذه 
مجرد مقرتحات، لكن القرارات يتخذها 
مجلس االتحـاد األوروبـي، وهناك 27 

وزيرا لديهم مواقف مختلفة“.
وفقا لتصور املفوضية األوروبية، يجب 
إدراج مـا يصـل إىل 200 فـرد ورشكـة 
ومنظمـة روسـية، بمـا يف ذلـك ثالثة 
الصناعي  للمجمع  بنوك، ومؤسسـات 

العسـكري، ومجمع الطاقـة وصناعة 
التعديـن، يف القائمة السـوداء بموجب 
الحزمـة التاسـعة مـن العقوبات ضد 
روسـيا. كمـا يعتزم االتحـاد األوروبي 
حظـر بـث أربـع قنـوات تلفزيونيـة 
روسية عىل أراضيه. باملقابل ال تكشف 
املفوضية األوروبية عن أسـماء اآلفراد 
وأسـماء الـرشكات حتى تتـم املوافقة 

عىل العقوبات.
ويف سـياق اخـر أعلنت هيئـة األركان 
العامة األوكرانية، أن القوات الروسـية 
قصفت أهدافـا بالصواريخ والطائرات 
أوكرانيـا  واملدفعيـة يف رشق  املسـرية 
وجنوبهـا، يف الوقـت الـذي يظـل فيه 
املاليـني بـدون كهرباء وسـط درجات 
حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسـيا 

رضباتها عىل البنية التحتية الرئيسـة، 
نقال عن رويرتز، فيما استبعدت، وزارة 
الدفـاع الربيطانية، أن تحقـق القوات 
الربية الروسـية تقدما ميدانيا كبريا يف 

أوكرانيا خالل األشهر القادمة.
ووصل منسق مساعدات األمم املتحدة 
مارتـن غريفيـث إىل أوكرانيـا، امـس 
االثنـني، ليقـف بنفسـه عـىل ”تأثـري 
والتحديـات  اإلنسـانية  االسـتجابة 
الجديدة التي نشـأت مع تزايد األرضار 
التـي تلحـق بالبنيـة التحتيـة وسـط 
يف  الـربودة  شـديدة  حـرارة  درجـات 

الشتاء“، بحسب ما قال مكتبه.
ويف تحديثها اليومي للوضع العسكري، 
قالت هيئـة األركان العامة األوكرانية، 
إن قواتها صدت هجمات روسـية عىل 
4 تجمعات سكنية يف منطقة دونيتسك 
الرشقيـة، وعىل 8 تجمعـات يف منطقة 

لوغانسك املجاورة.
وواصلت روسيا هجماتها عىل باخموت، 
التي أصبحت اآلن يف حالة خراب إىل حد 
بعيـد، وعىل أفدييفكا وليمان، وشـنت 
هجومني صاروخيني عىل البنية التحتية 
املدنية يف كوستيانتينيفكا، وجميعها يف 
منطقة دونيتسـك، وهـي واحدة من 4 
مناطق تزعم موسكو أنها ضمتها من 
أوكرانيا بعـد ”اسـتفتاءات ”وصفتها 

كييف بأنها غري قانونية.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية تكبد 
خسائر فادحة عىل الجبهة الرشقية يف 
قتال عنيف أدى أيضا إىل خسائر كبرية 

يف صفوف قواتها.
الروسـية  القـوات  نفـذت  ذلـك،  إىل 
أكثـر مـن 60 هجوما بأنظمـة إطالق 
الصواريـخ اسـتهدفت البنيـة التحتية 
املدنية يف خريسـون، املدينـة الجنوبية 
التي حررتها القوات األوكرانية الشـهر 
املتمركزة  األوكرانية  املايض، والقـوات 

هناك، بحسب هيئة األركان العامة.
أيضـا  قصفـت  روسـيا  إن  وقالـت 
تجمعات سكنية عىل امتداد خط جبهة 
زابوريجيـا يف جنـوب وسـط أوكرانيا، 
بينما قصفـت القوات األوكرانية نقاط 
ذخـرية  ومخـازن  روسـية  سـيطرة 

وأهدافا أخرى.
هذا واسـتأنف ميناء أوديسا املطل عىل 
البحر األسـود، امس االثنـني، عملياته 
بعـد توقف عـن العمل ملـدة يومني إثر 
لهجـوم  للطاقـة  منشـأتني  تعـرض 
رويس بطائرات مسرية إيرانية الصنع، 

السبت.
وذكـر مسـؤولون أن الكهربـاء بـدأت 
تعود للعمل ببـطء إىل نحو 1.5 مليون 

شخص.
ويف وقت سابق، استبعدت وزارة الدفاع 
الربيطانيـة، أن تحقـق القـوات الربية 

الروسية تقدما ميدانيا كبريا يف أوكرانيا 
خالل األشهر القادمة.

وأضافـت يف بيـان أنه من غـري املرجح 
أن تنجح روسـيا يف بسـط سـيطرتها 
عىل دونيتسك ولوغانسـك وزابوريجيا 

وخريسون يف الوقت الحايل.
األوكرانـي،  الرئيـس  قـال  واألحـد، 
أجهـزة  إن  زيلينسـكي،  فولوديمـري 
الطـوارئ تعمـل عىل تخفيـف انقطاع 
الكهربـاء يف مناطق كثرية من أوكرانيا 
بعد الهجمات الروسية، والسيما ميناء 
أوديسـا عىل البحر األسود، فيما أفادت 
وزارة الدفاع األوكرانية أن الثلوج تحول 
دون نقل املعدات العسكرية الستئناف 

الهجوم املضاد الفعال.
الليليـة  كلمتـه  يف  زيلينسـكي  وقـال 
املصـورة: ”يف هـذا الوقـت أصبـح من 
جزئيـا  اإلمـدادات  اسـتعادة  املمكـن 
يف  أخـرى  وأنحـاء  أوديسـا ومـدن  يف 

املنطقة“.
وأضاف: ”نبذل قصارى جهدنا للوصول 
إىل أكـرب عدد ممكـن يف الظـروف التي 

استجدت بعد الهجمات الروسية“.
واسـتخدمت القوات الروسية طائرات 
مسرية إيرانية الصنع لقصف محطتني 
للطاقـة يف أوديسـا يـوم السـبت، مما 
أدى إىل انقطـاع الكهرباء عن نحو 1.5 

مليون نسمة.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشـار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
امس االثنني، أن اإلرهاب مازال يشـكل خطراً 
عـىل العالـم أجمـع. وذكـر املكتـب اإلعالمي 
تلقتـه  بيـان  يف  القومـي،  األمـن  ملستشـار 
”الزوراء“: أن ”مستشار األمن القومي، قاسم 
األعرجي، اسـتقبل بمكتبه، السـفري الياباني 
الجديـد يف بغـداد، فوتـويش ماتسـوموتو“.
وأضـاف البيان أن ”األعرجي رحب بالسـفري 
الياباني الجديد يف بغداد، كما جرى بحث سبل 
تعزيـز العالقـات الثنائيـة بـني البلدين وعىل 
املسـتويات كافة، إىل جانب بحث مسـتجدات 
األوضاع السياسية واألمنية يف املنطقة، وكذلك 
االسـرتاتيجية األمنية يف العراق، والعالقة مع 

دول الرشق األوسط وآسيا“. وأشار األعرجي 
إىل أن ”اإلرهاب مازال يشكل خطراً عىل العالم 
أجمع“، مؤكداً أن ”التعاون بني الدول وتبادل 
املعلومـات األمنية واالسـتخبارية من شـأنه 
إدامـة األمـن عىل الصعيـد العاملـي وتجفيف 
منابع اإلرهاب، ماليا ولوجسـتيا وإعالمياً“.
ولفـت إىل أن ”العـراق انتـرص عـىل اإلرهاب، 
وليـس هناك مـا يمّكـن العنـارص اإلرهابية 
من تحقيق أهدافهـا اإلجرامية“. من جانبه، 
أكد السـفري اليابانـي ”دعم بـالده للحكومة 
العراقية“، متمنياً لهـا ”النجاح يف مهامها“.
وأشـار السفري إىل ”أهمية موقع ودور العراق 
أن ”اسـتقراره هـو  اىل  املنطقـة“، الفتـا  يف 

استقرار للمنطقة أجمع“.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيس مجلس القضـاء األعىل القايض 
فائـق زيـدان، والسـفري السـوري يف العراق 
صطام جدعان الدندح، امس االثنني، إمكانية 
عقـد مذكرات تفاهـم وتعـاون قضائية بني 
البلدين. وذكـر بيان ملجلـس القضاء األعىل، 

تلقته ”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس القضاء 
األعىل القايض، فائق زيدان، اسـتقبل السفري 

السوري يف العراق، صطام جدعان الدندح“.
وأضـاف البيـان أن ”الجانبني بحثـا إمكانية 
عقـد مذكرات تفاهـم وتعـاون قضائية بني 

البلدين الشقيقني“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد عضـو مجلـس النوب عـن ائتـالف دولة 
القانون، عقيل الفتالوي، عزم الربملان عىل إقرار 
قوانني مهمة بينهـا املوازنة العامة وانتخابات 

مجالس املحافظات، خالل الفرتة  املقبلة.
وقال الفتالوي، يف ترصيح صحفي: إن ”قانون 
املوازنـة املاليـة من أهـم القوانني التـي يعتزم 

مجلس النواب ترشيعها خالل هذه الفرتة“.
وأضـاف أن ”مجلس النواب ينـوي أيضاً إقرار 

القوانني املتعلقـة بالخدمات العامة باعتبارها 
قوانـني مهمـة“، الفتـاً إىل أن ”املجلـس يعتزم 
ترشيـع قانون انتخاب مجالـس املحافظات يف 

املرحلة املقبلة“.
وأشـار الفتـالوي إىل أنـه ”مـن املزمـع إجراء 
انتخابات مجالـس املحافظات يف ترشين األول 
مـن العام املقبـل“، مؤكـداً أن ”هنـاك إرصاراً 
لـدى مجلس النواب عىل ترشيع قانون انتخاب 

مجالس املحافظات يف هذه الفرتة“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس الـوزراء، محمد شـياع 
ان  االثنـني،  امـس  السـوداني، 
مهمـة  حاضنـة  يشـكل  العـراق 
األصيلـة،  واملكونـات  للطوائـف 
وفيما اشـار اىل ان الحكومة تضع 
نصب أعينها حمايـة األقليات بما 
يحفظ حقوقهم، أعرب عن تقدير 
الحكومة الكبرية لرتسيخ التعايش 

املجتمعي بني أطياف الشعب.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
تلقتـه  بيـان  الـوزراء يف  مجلـس 
مجلـس  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
الصابئـة  مـن  وفـداً  اسـتقبل 
املندائيني، برئاسـة رئيس الطائفة 
يف العـراق والعالـم الشـيخ سـتار 

جبار الحلو“.
وأضاف ان ”السـوداني استمع إىل 
رشح عن واقـع الصابئة املندائيني 
يف العراق“، موضحا ان ”الوفد أشار 
إىل بعـض املشـاكل التـي تعرتض 
واالجتماعـي،  املعـايش  واقعهـم 
كمـا قّدمـوا مقرتحـات توفر لهم 

املسـاعدة، ووعـد رئيـس مجلس 
الوزراء بتنفيذها“.

وأكد السـوداني أن ”العراق يشكل 
حاضنة مهمة للطوائف واملكونات 
األصيلـة يف كيانـه، وقـد منح هذا 

وتميـزاً  قـوة  والتعدديـة  التنـوع 
للبلد“، مشدداً أن ”الحكومة تضع 
نصب أعينهـا حماية األقليات، بما 
يحفـظ حقوقهـم كجـزء ال يتجزّأ 

من املجتمع العراقي“.

رئيـس  اعـرب  ذلـك،  غضـون  يف 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
الكبـرية  الحكومـة  تقديـر  عـن 
لرتسـيخ التعايـش املجتمعـي بني 

أطياف الشعب.

لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
تلقتـه  بيـان  الـوزراء يف  مجلـس 
مجلـس  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
اسـتقبل غبطة بطريرك الكلدان يف 
العـراق والعالـم الكاردينال لويس 

رفائيل ساكو والوفد املرافق له“.
وأعـرب السـوداني، خـالل اللقاء، 
الحكومـة  وإيـالء  تقديـر  ”عـن 
األهمية الكبرية لرتسـيخ التعايش 
الشـعب  أطيـاف  بـني  املجتمعـي 
العراقـي، والذي يعد عماد السـلم 
األهـيل، وأسـاس املواطنـة البّناءة 
الداعمة ألمن العراقيني واسـتقرار 
أوضاعهم املعاشية واالجتماعية“.

وعّرب السـوداني عن تقييمه ”لدور 
يف  العراقـي  املسـيحي  الطيـف 
تمثيل اإلرث الحضـاري والتواصل 
التاريخي لسّكان العراق، وتقييمه 
عالًيـا لتنـّوع املجتمـع العراقي“، 
موجها ”بتسهيل ومتابعة القضايا 
املتعلقـة بعـدد مـن االحتياجـات 
خـالل  ُطرحـت  التـي  وامللفـات 

اللقاء“.
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ليبيا/ متابعة  الزوراء:
طالب الربملان الليبي بفتح تحقيق يف 
قضية اختطاف ”أبوعجيلة مسعود“ 
أحـد املشـتبه بهم يف تفجـري طائرة 
”لوكربي“، ومحاكمة كل املتورطني 
يف تسليمه للواليات املتحدة األمريكية 

بتهمة الخيانة العظمى.
جاء ذلك يف خطاب وجهه الربملان، إىل 
مكتب النائـب العام، أكد فيه رفضه 
القاطـع لـكل املحـاوالت الجاريـة 
إلعـادة فتح قضيـة ”لوكربي“ التي 
تمت تسـويتها نهائيا مع الحكومة 

األمريكيـة بموجـب اتفاق رسـمي، 
ترتب عنه عدم املسـؤولية الجنائية 
للدولة الليبيـة وتعويض املترضرين 

من الحادثة تعويضا ماديا.
معارضتـه  عـىل  الربملـان  وشـدد 
إلعادة فتح امللف من جديد ألسـباب 
سياسـية والبتـزاز الدولـة الليبيـة 
بهدف االستيالء عىل أموالها املجمدة، 
مطالبا بمحاكمة كل من يتورط من 
الليبيـني يف إعادة امللـف إىل الواجهة 
العظمى، ومالحقة  الخيانـة  بتهمة 
املتورطـني يف القبـض عـىل املواطن 

الليبـي أبو عجيلة مسـعود املريمي 
وتسليمه إىل جهات أجنبية.

وجـاء تحرّك الربملان بعـد يوم واحد 
مـن إعالن القضاء األسـكتلندي عن 
تواجد أبو عجيلة مسعود املريمي يف 
الواليـات املتحـدة األمريكية، تمهيدا 
ملحاكمته، وذلك بعد شهر من إعالن 
اختفائـه واختطافه داخل العاصمة 
الليبيـة طرابلـس عىل يـد مجموعة 

مسلّحة يف خرب فاجأ الليبيني.
يذكـر أن أبو عجيلة، وهو مسـؤول 
بجهـاز املخابـرات يف عهـد النظـام 

إدانتـه بتهـم لهـا  السـابق، تمـت 
عالقـة بالحـادث املميت الـذي راح 
ضحيتـه 270 شـخصا مـن بينهـم 
190 أمريكيا خالل رحلة طريان بني 
لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية 
عـام 2020 تهـم يف الواليات املتحدة 
بـ“ضلوعـه يف التخطيـط وتصنيع 
القنبلـة“ التـي أسـقطت الطائـرة 
فوق منطقة ”لوكربـي“ وبارتكاب 
جرائـم تتعلق باإلرهاب، وطلبت من 
السـلطات الليبيـة تسـليمه تمهيدا 

ملحاكمته.

املتحـدة  الواليـات  يف  ومحاكمتـه 
األمريكيـة تثري مخـاوف داخل ليبيا 
مـن إعـادة إحياء ملـف ”لوكربي“، 
امللـف الـذي كلـف الدولـة خسـائر 
مالية كبرية فرتة حكم معمر القذايف 
 2.7) الضحايـا  لتعويـض عائـالت 
مليـار دوالر)، وقلقا مـن احتمالية 
املطالبـة بتعويضـات مالية جديدة، 
مما قد يشـكل ضغطـا إضافيا عىل 
الدولـة الليبيـة التـي تعيـش أزمـة 
سياسـية حـادة وحالـة مـن عـدم 

االستقرار.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النفـط، امـس االثنـني، انتخاب 
وزيرهـا حيان عبد الغني رئيسـا ملجلس وزراء 

منظمة ”أوابك“ بدورته الجديدة للعام 2023.
وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن 
”نائـب رئيـس الوزراء لشـؤون الطاقـة وزير 
النفط حيان عبـد الغني أكد حرص العراق عىل 
تفعيـل دور منظمـة األقطار العربيـة املصدرة 
للنفـط ”أوابـك“، وأهميـة بنـاء رؤى جديـدة 
للتعـاون والتعاطـي الواقعـي مـع التحديـات 
التـي تواجه األسـواق العاملية، والـدول املنتجة 

للنفط“.
وأكـد وزير النفط، بحسـب البيـان: أن ”أغلب 
الدول العربية املنضوية يف منظمة ”أوبك“ تمثل 
وتشـكل ثقالً كبرياً يف اإلنتـاج النفطي العاملي، 
ولهذا يتطلب إعادة النظر يف نظامها األسـايس، 
وبمـا يمكنهـا مـن لعـب دور أكـرب لتحقيـق 
تطلعاتهـا، يف التعامـل الواقعي مـع التحديات 
التي تواجه السوق النفطية، وصوالً إىل تحقيق 

مزيد من االستقرار يف األسواق العاملية“.
وأشـار إىل ”أهم التحديات التي تواجه األسواق 
وصحيـة،  ”جيوسياسـية“،  هـي  النفطيـة 
والحروب والتوترات العسـكرية، مشـدداً ”أننا 
نعمـل يف ”أوبك بلـس ”للتخفيف مـن كل هذه 
املؤثرات، مؤكداً أن ”التوترات السياسية واحدة 
مـن العوامـل التـي تـؤدي إىل تفاقم املشـكلة، 
وترضر املنتجني واملستهلكني يف آن واحد، وعلينا 
توظيـف النفـط والطاقة للتقريب بـني الدول، 
وتجنيب األسـواق العامليـة تداعيات الرصاعات 
السياسـية، وأن الرصاع األوروبي - الرويس أثر 
سلباً عىل استقرار األسـواق العاملية، معرباً عن 

أمله يف لجوء األطراف املعنية إىل الحوار“.
وأضـاف البيـان أنه ”تـم انتخـاب نائب رئيس 
الـوزراء وزير النفـط حيان عبد الغني رئيسـاً 
ملجلـس وزراء منظمة األقطـار املصدرة للنفط 
(أوابك) ” بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار 
ممثل العراق يف املنظمة نصري عزيز جبار رئيساً 

للمكتب التنفيذي“.

مـن جانبه، قـال األمني العام ملنظمـة األقطار 
العربيـة املصـدرة للبـرتول (أوابك) عيل سـبت 
بن سـبت: ان ”مجلـس وزراء املنظمة قد عقد 
اجتماعـه التاسـع بعـد املئة، يف دولـة الكويت 

بتاريخ 12 كانون االول- ديسمرب 2022“.
وأضـاف بـن سـبت أن ”االجتمـاع قـد ناقش 
مجموعـة مـن املواضيـع ذات الصلـة بأعمال 
وأنشـطة املنظمة ومن بينهـا مرشوع امليزانية 
التقديريـة للمنظمـة (األمانة العامـة والهيئة 
القضائية) لعام 2023، وقد استعرض االجتماع 
التقدم عىل صعيد تنفيـذ خطة تفعيل وتطوير 
نشـاط املنظمة املعتمدة من قبل مجلس وزراء 
املنظمة وخاصـة يف مجال تفعيـل العالقة بني 
األمانـة العامة للمنظمـة والـرشكات العربية 
املنبثقـة عنهـا، ومجال تفعيـل دور املنظمة يف 
التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول األعضاء 
وباقي الدول بشـأن مفاوضـات التغري املناخي 
وااللتزامـات املرتتبة عليـه، ومجال تطوير بنك 

املعلومات وتفعيل دوره“.

وأوضـح أن ”املجلـس قـد اطلـع أيضـا عـىل 
الدراسـات االقتصاديـة والفنية التـي أنجزتها 
األمانة العامة، باإلضافة إىل التقارير املعدة من 
قبـل األمانـة العامة ملنظمة أوابـك من ضمنها 
التقرير الربع سـنوي حول األوضـاع البرتولية 
العاملية، والتقرير الربع سنوي حول ” تطورات 
الغاز الطبيعي املسال والهيدروجني“ وغريها“.

وتابـع البيان أن ” االجتمـاع اطلع عىل التقرير 
املعـد حول عمليـات التحضري واإلعـداد ملؤتمر 
الطاقـة العربـي الثانـي عرش املزمـع عقده يف 
دولة قطـر خالل الربع األخري مـن عام 2023، 
وعىل الفعاليات والنـدوات التي نظمتها األمانة 
العامـة أو شـاركت فيهـا خالل عـام 2022“، 
مبينـا أن ”االجتماع تداول بشـأن متابعة قرار 
مجلس الوزراء املوقر ”4/107“ بشـأن تكليف 
املكتـب التنفيـذي للمنظمـة وبالتنسـيق مـع 
اململكـة العربيـة السـعودية يف تفعيـل مبادرة 
الرشق األوسـط األخرض وتبني تطبيق املفهوم 

االقتصادي الدائري للكربون. 
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اعالن
إىل الرشيـك (حيـاة جواد كاظـم) اقتىض حضـورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيكك (أالء عزيـز مهدي) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (١٣/٢٣٧) 
املقاطعـة (١٨/حي علوه الفحل) حـدود بلدية الكوفة 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحـد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيك (ليث باسـم محمد عيل) اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (هناء ملك حسـني) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/٦٢٦١٥) 
املقاطعة (٤/حي امليالد) حـدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                                                    العدد: ٢٠٢٢/١٨١٧٠
مجلس القضاء االعىل                                             التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٢                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار  
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليه (زين العابدين حسني دفار)
 م/ تبليغ بالنرش بصحيفتني محليتني

 بتأريـخ ٢٠٢٢/١١/١٦ وبعـدد الدعـوى (٢٤٦٤/ش/٢٠٢٢) اصـدرْت هذه 
املحكمـة حكما غيابيا بتصديق الطالق الرجعـي للمدعية (مريم يارس طاهر) 
اقتىض إلزام املدعى عليه (زين العابدين حسـني دفار) وبالنظر ملجهولية محل 
إقامتـك يف الوقـت الحارض عليه تقـرر تبليغـك بصحيفتني يوميتـني بالحكم 
املذكـور اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرش ايام من اليوم التايل لتاريخ 

االعالن .
 

                                     القايض
                                                                 حسني شبيب عايد

اعالن
إىل الرشيـك (محمد حسـن مـراد) اقتـىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (ابوالفضل عباس 
بعيوي) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/١٠٠٩١) املقاطعة (٤/حـي صدام) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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بغداد/الزوراء:

كشـفت وزارة التخطيـط، امـس االثنني، عن 

إحصائيـة رسـمية بأعـداد السـكان ونسـب 

العاملني بالقطاعني الحكومي والخاص، فيما 

حددت املحافظات األكثر نسبة للبطالة.

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة عبـد الزهرة 

الهنداوي يف ترصيح صحفي إنَّ «عدد سـكان 

العراق لغاية نهاية ٢٠٢١ بحسـب التقديرات 

تجـاوز الــ٤١ مليـون نسـمة»، متوقعـاً أْن 

«يبلغ عدد السـكان للعـام ٢٠٢٢ (٤٢)مليون 

نسمة».

وأضـاف أنـه «لغاية العـام ٢٠٣٠، فـإن عدد 

السكان سيصل بحسب توقعاتنا إىل ٥٠ مليون 

نسمة»، مشرياً إىل إن «هذه التوقعات تأتي يف 

وقت ال يوجد فيه إحصاء عام للسكان».

وتابع أن «السكان النشـطني اقتصاديا بعمر 

١٥ سنة فأكثر يمثلون ٦٤  باملئة،  وهذا يعطي 

صورة بأن املجتمع شاب»، موضحاً، أنه «من 

هـذه النسـبة هنـاك ٥٠٫٣ هـم مـن الذكور، 

و٤٩٫٧   من اإلناث».

وبني أن «فئة الشـباب من عمر ١٥ -٢٤ سنة 

يشـكلون ٢١ باملئـة، أما من عمـر ٢٥ فأكثر 

يشـكلون ٤٣ باملئـة  مـن اجمايل السـكان يف 

العـراق»، الفتاً إىل أن «تقديرات القوى العاملة 

النشـطني اقتصادياً يبلغ ما يقارب من ٤٣٫٥ 

باملئـة وهـم اكثـر مـن ١٠ ماليـني نسـمة»، 

موضحاً، أن «مشـاركة النساء للقوى العاملة 

اليتجـاوز ١١ باملئـة مقابـل ٦٨  باملئـة   مـن 

الذكـور». وذكـر، أن «عـدد العاملني ٩ ماليني 

شخص يشـكلون ٨٤ باملئة من اجمايل القوى 

العاملة»، الفتاً إىل أنَّ «نسـبة العمالة للسكان 

تصـل إىل ٣٣  باملئـة اي ثلـث السـكان هـم يف 

سـن العمل». وعىل مسـتوى فروع النشـاط 

االقتصـادي، أكـد الهنـداوي أن «أعـىل ثالثـة 

أنشـطة هـي: البناء والتشـييد بنسـبة ١٦٫٣ 

باملئة واالدارة العامة والدفاع بنسبة ١٦  باملئة  

وتجـارة الجملة واملفـرد بنسـبة ١٤  باملئة»، 

موضحـاً، أنَّ «٧٣ باملئـة  من النسـاء يملن اىل 

العمل يف نشاط الخدمات، فيما يهيمن الذكور 

عىل أربع مهن وهي البناء والخدمات والحماية 

وسـائقو السيارات والشاحنات، اال ان النساء 

يهيمنن يف املقابل عىل التعليم بمختلف مراحله 

وصناعة املالبس». واكد الهنداوي أن «نسـبة 

العاملني يف القطاع الحكومي ٣٨  باملئة  مقابل 

٦٢  باملئـة  يعملـون يف القطـاع الخـاص بكل 

تفصيالتـه»، الفتـًا اىل أن «هنـاك  ٩ باملئة  من 

اجمايل عمالة الشـباب يعملون يف وظائف أقل 

من مسـتوى مهاراتهم، وهنـاك ٣٧  باملئة  من 

الشباب غري متعلمني أو عاملني وال متدربني».

وبشأن نسبة البطالة، ذكر أن «معدل البطالة 

يف العـراق لسـنة ٢٠٢١ وصـل اىل ١٦٫٥ باملئة 

وهـو مرتفع عما كان عليـه قبل ٢٠٢٠، وبني 

الشباب من ١٥ اىل ٢٤ سنة وصل اىل ٣٦  باملئة  

امـا األعمار فوق ٢٥ سـنة منخفض، البطالة 

بينهـم ١١  باملئة وهنـاك بطالـة طويلة االمد 

الذيـن يبحثـون عن عمل يشـكلون ٥ باملئة»، 

مضيفا ان «السـكان خـارج القـوى العاملة 

٦٠٫٥   باملئة من اجمايل االفراد بسـن ١٥ سنة 

فأكثـر بنسـبة ١٦ مليون شـخص هم خارج 

القوى العاملـة من اجمايل االفـراد». واكد ان 

«املحافظات االكرب نسـبة للبطالة هي نينوى 

بنسبة  ٣٣ باملئة  تلتها املثنى  ٢٧ باملئة ومن ثم 

ذي قار بنسـبة ٢٦ باملئة والبرصة بنسبة  ٢٢ 

باملئة.
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بغداد/الزوراء:

أصـدرت وزارة الصحـة، امـس االثنـني، توضيحاً بشـأن 

مرشوع مستشفى الطوز.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» أن «مرشوع 

مستشـفى الطوز ضمن خطة وزارة الصحة االستثمارية 

وليـس ضمن القرض الياباني وبكلفـة ٣٥ مليون دوالر»، 

مبينـة أن «توقـف العمل كان يف املستشـفى حسـب قرار 

مجلس الوزراء ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ بسبب االحداث االرهابية 

لعصابات داعش».

وأضافـت، أنـه «تم اسـتئناف العمل يف املشـاريع املجمدة 

حسـب قرار مجلس الوزراء املرقم ١٧٠ لسـنة ٢٠١٩ عدا 

مرشوع مستشـفى الطوز بسبب وجود القطعات االمنية 

داخـل حـدود املستشـفى وبعـد مخاطبـات مـع وزارتي 

الدفـاع والداخلية تـم أخالء املوقع وحاليا هـو قيد أعمال 

تهيئة املرشوع للعمل من قبل الرشكة الرتكية يونفريسال 

آجارسن». ودعت وزارة الصحة «جميع وسائل االعالم اىل 

توخـي الدقة والحـذر يف نرش وتداول املعلومـات الخاطئة 

دون الرجوع اىل مصادرهـا املختصة يف الوزارة»، الفتة اىل 

أن «الـوزارة تحتفظ بكامل الحق القانوني ملحاسـبة من 

يقوم بتضليل الراي العام».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة املـوارد املائية، امـس االثنني، 
أن نسـبة االيـرادات املتحققـة مـن األمطار 
والسـيول بالفرتة املاضية تسـببت بتحسني 
الواقع االروائي، وفيما أشـارت إىل أن الشـحَّ 
املائـيَّ اليـزال قائمـًا، كشـفت عـن اتفـاق 
عراقي تركـي حول الحصـص املائية. وقال 
املتحـدث باسـم الوزارة عـيل رايض ثامر، يف 
ترصيـح صحفي، إن «الشـحَّ املائـيَّ اليزال 
يؤثـر عىل الواقـع االروائي يف العـراق وهناك 
فـراغ خزني كبري نتيجة قلة االيرادات املائية 
السـيما يف نهري دجلة والفـرات»، مبيناً، أن 
«أسـباباً عديدة تقف وراء الشحِّ املائيِّ منها 
فنية بسـبب توسع تركيا يف انشـاء السدود 
والخزانات واملشـاريع االروائيـة، اضافة اىل 
التوسع السكاني الكبري، فضالً عن التأثريات 
الطبيعيـة التي تتعلق بطبيعة السـنة املائية 

والتغـريات املناخيـة التـي أثـرت يف العـراق 
بشـكل كبري». واوضـح، ان «البالد شـهدت 
خالل الفرتة املاضية تساقط امطار وسيول 
تسببت بتحسن نسبي، حيث بلغت االيرادات 
املتحققة اكثر من ٦٠٠ مليون مرت مكعب»، 
مقارنـة  بسـيطة  «الكميـة  أن  اىل  مشـرياً 
بالفراغ الخزني املوجود، والسـيما يف سـدود 

املوصل ودوكان ودربندخان».
وأضاف أنه «تم تأمني نحو ٢٥ باملئة لتعزيز 
الخزيـن املائـي والكمية األكرب تـم اطالقها 
يف نهـري دجلـة والفـرات، من اجـل تعزيز 
املناطق التي عانت من الشـحِّ الكبرِي، وكذلك 
تعزيز الري األويل للموسـم الزراعي الشتوي 
ومناطق األهوار وتحسـني بيئة شط العرب 
ودفع السان امللحي باإلضافة اىل تأمني املياه 
ملحطات اإلسالة». وأشار اىل أن «الوزارة أعدت 
خطة سرتاتيجية للتحكم باالطالقات املائية 

مما أسهم يف املحافظة عىل الخزين املائي من 
جهـة وتأمني االحتياجـات للقطاعات كافة 
من جهة اخرى مما ساعد يف تخفيف الضغط 
عىل املياه السـطحية». واردف، ان «الوزارة 
اعدت خطة للتوسـع بانشـاء سدود حصاد 
امليـاه (السـدود الصغـرية) لالسـتفادة من 
كميات املياه الواردة للعراق عرب املنخفضات 
والوديـان ومناطـق ورود السـيول»، مبينـا 
ان «التنسـيق جار مع وزارة الزراعة بشـأن 
اسـتخدام تقنيات الري الحديثة بغية تقليل 
استخدام املياه والحد من اثار الشحة املائية 
والحفـاظ عـىل املـوارد املائيـة والتحكـم يف 
كميـة االطالقات املائية باملناطق، عالوة عىل 
مواجهة التجـاوزات الحاصلـة عىل الحصة 

املائية ومقاطع االنهر».
ولفـت ثامر، اىل انه «من بـني خطط الوزارة 
ملواجهـة الشـحِّ املائـّي، اسـتخدام تقنيـة 

التغليـف اللحـاف الخرسـاني او اسـتخدام 
االنابيب يف نقل املياه، والذي بدوره سيسهم 
املائيـة،  االسـتهالكات  مـن  التخفيـف  يف 
باالضافة اىل معالجة مياه املبازل وتدويرها، 

اىل جانب خطط تتعلق بوزارات اخرى».
واكـد، ان «الحكومـة املركزية تعمل بشـكل 
جدي عىل تحلية مياه البحر، مما سيسـهم 
يف معالجـة ميـاه الرصف الصحـي وتأمني 
مصادر اضافية للمياه وتخفيف الضغط عىل 
املياه السطحية»، مشريا اىل ان «هناك تطور 
ودعم كبري من قبـل الحكومة املركزية فيما 
يتعلق بتقويـة ملف املياه ودعـم التفاوض 
العراقـي». ونـوه، ان «وزيـر املـوارد املائية 
التقى سفري الجمهورية االيرانية وتم التداول 
حول ملف املياه ورضورة تقاسـم الرضر يف 
فرتات الشحة املائية»، الفتا اىل أن «اللقاءات 
املستمرة وعىل مسـتويات مختلفة ستسهم 

يف عودة املباحثات الفنية والزيارات املشرتكة 
وضمان حصول العراق عىل حصة عادلة من 
امليـاه». وتابع، ان «اتصـاالت مبارشة تمت 
من قبل وزير املوارد املائية واملبعوث الخاص 
بملف املياه بالجانب الرتكي وتم االتفاق عىل 
عودة املفاوضات وتبادل الزيارات املشرتكة، 
اذ تـم توجيـه كتاب لزيـارة وفـد عراقي اىل 
تركيـا بهـذا الخصوص».واعرب، عـن امله 
«بحدوث تطور جديد بشأن ملف التفاوض، 
خاصة وأن هناك دعمـاً حكومياً مميزاً بهذا 
الصدد»، مشـرياً اىل أن «هذا امللف سيسـهم 
يف حصول العراق عـىل حقوقه املائية وتلبية 

متطلباته كافة».
ويف سياق متصل ذكر املتحدث باسم الوزراة، 
«هنـاك دعـم للقطـاع الزراعـي وبتوجيـه 
ـت زيادة الخطـة الزراعية  مركـزي حيث تمَّ
الشـتوية من مليون ونصف املليون دونم اىل 

مليونني ونصـف املليون دونـم والتي تعتمد 
عـىل امليـاه السـطحية، فضـال عـن خطة 
اروائية تعتمد عىل امليـاه الجوفية باملناطق 

الواعدة واملناطـق التي يصعب وصول املياه 
السـطحية لهـا، اىل جانب البسـاتني ومياه 

الرشب».

@Êdìi@�bzÓöÏm@äáóm@Úzó€a
åÏ�€a@Û–ìnèfl@ Îãìfl

ÍbÓæa@Übóy@ÜÎáé@ıbì„g@¿@…éÏn€a@Ú�£@ Îãì€a@Â‹»m@ÜäaÏæa

@7è€a@Ú◊ãy@¡jõ€@Ú–rÿfl@Ú‹‡¢@cájm@äÎãæa
Úfläbó€a@Új”aãæaÎ

Ú€b�j€a@Újè„@¿@5◊˛a@ÙÏ‰Ó„@Êc@pá◊c

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الداخلية، امس االثنني، عن 

بدء مديرية املرور العامة بحملة مكثفة 

لضبط حركة السري واملراقبة الصارمة.

وقال املتحدث الرسـمي لوزارة الداخلية 

تلقتـه  بيـان،  يف  املحنـا  خالـد  اللـواء 

«الـزوراء»: إن «وزارة الداخليـة تهيـب 

باملواطنني الكرام التعـاون مع مديرية 

املـرور العامـة العـادة تنظيـم حركـة 

السري واملرور يف بالدنا العزيزة»، مشددا 

عىل «رضورة اعادة النظام اىل الشوارع 

بالقوانـني  االسـتخفاف  تزايـد  بعـد 

واالنظمـة، االمر الـذي انعكس يف كثرة 

الحوادث املرورية وتزايد ارقام الضحايا 

بمـا فاق ضحايـا االرهـاب». وتابع ان 

«ترتيب العـراق يف حوادث املرور أصبح 

يف مسـتويات غـري مقبولـة»، موضحا 

ان «تزايـد عـدد املركبات وبـطء حركة 

السـري واالزدحامـات الخانقـة وعجـز 

الطرق عن استيعاب االعداد الكبرية من 

املركبات وانحدار اخالقية االلتزام بحق 

املـرور للجميع، يسـتوجب وقفة جادة 

منا جميعا الستعادة الصورة التي تليق 

بكرامة البـالد وصورتها الحضارية بني 

االمم». وتابع أن «مديرية املرور العامة 

تزمع البدء بحملة مكثفة لضبط حركة 

املـرور والوقـوف والرسعـات واملراقبة 

الصارمـة ملتانـة العربـات وصالحيتها 

للسري عىل الطرق الداخلية والخارجية، 

اىل أنـه  وربـط حـزام االمـان»، الفتـاً 

«سيتم تطبيق العقوبات الصارمة بحق 

املخالفـني بـال اسـتثناء». ودعـا املحنا 

«املواطـن اىل التعـاون النجـاح الحملة 

الوطنية لسالمة املرور لتتحقق مصلحة 

املواطنني وسـالمتهم ويكـون القانون 

حاكما عىل الجميع».

ãÌÎçn€a@Û‹«@Ôõ‘Óé

@ Îãìæ@Òâ–‰æa@Ú◊ãì€a@Ï«ám@fiá»€a@
pbnÓ”Ïn€bi@‚açn€¸a@\Ún∏˛a^

@ÚÓ�–‰€a@pb‘nìæa@kÌãËn€@äb◊Îc@¡jö
6€@—€c@235@ÒäÜbóflÎ

÷aã»€a@¿@¬Ï‘è‹€@Ú‹Ìe@ÚÌb‰i@2500@Âfl@ãr◊c@NNÚflÜbñ@ÚÓˆbóyg@ÜÏ‘»€a@Ô–√Ïæ@�bflbón«aÎ@�biaãögÎ@paãÁbƒm@áËìm@pbƒœb´@NNNÔ„br€a@‚ÏÓ‹€

بغداد/الزوراء:
دعـا وزيـر العمـل، خالد الشـواني، 
املنفـذة  الرشكـة  االثنـني،  امـس 
ملرشوع االتمتـة االلكرتونية االلتزام 
بالتوقيتـات املتفق عليها وفق العقد 

املربم بني الطرفني.
لــ  ورد  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
«الـزوراء»، أن «وزيـر العـدل خالـد 
شـواني اطلـع بشـكل ميدانـي عىل 
التجريبـي ملـرشوع االتمتة  املوقـع 
االلكرتونيـة ملراجعي دوائـر الكتاب 

العدول».
وأضافت، أن «الوزير رافقه يف الجولة 
وكيـل الـوزارة االقـدم زيـاد خليفة 
التميمي ومديـر عام الرشكة العامة 
لألنظمة اإللكرتونيـة التابعة لوزارة 
الصناعـة واملعادن وعـدد من املدراء 
العامني، وتابـع ميدانيـاً آلية انجاز 
معاملـة الوكالـة الكرتونيـا والوقت 

الذي تستغرقه».
ان  الوزيـر  أكـد  البيـان،  وبحسـب 
«املـرشوع مهـم جـدا، والحكومـة 

تعـّول عـىل نجاحـه، وتقـدم وزارة 
العدل كافة التسهيالت إلنجازه؛ ألنه 
يساهم يف القضاء عىل البريوقراطية 
التزويـر يف  واملحسـوبية وعمليـات 
الـوكاالت وحماية امـالك املواطنني 
من التالعب والتزوير، والتحول نحو 

الحوكمة االلكرتونية».
املنفـذة  الرشكـة  الشـواني،  ودعـا 
للمـرشوع اىل «االلتـزام بالتوقيتات 
املتفق عليهـا وفق العقـد املربم بني 
«الـوزارة  ان  اىل  الفتـا  الطرفـني»، 
عـدم  حـال  يف  إجراءاتهـا  سـتتخذ 
إتمام املـرشوع او التلكؤ فيه ضمن 
املتفـق عليهـا،  الزمنيـة  السـقوف 
اسـرتاتيجي  املـرشوع  ان  باعتبـار 
وحيـوي وينبغي إنجـازه بالرسعة 
القصوى». وكان وزير العدل قد عقد 
اجتماعا، مع الرشكة املنفذة ملرشوع 
االتمتة االلكرتونيـة بحضور ممثيل 
الرشكـة وعدد مـن املـدراء العامني، 
لالطـالع عىل ما تم إنجـازه وتجاوز 

اية عقبة قد تواجه اكماله.

بغداد/الزوراء:

أعلنت خلية اإلعـالم األمني، امس 

لتهريـب  أوكار  ضبـط  االثنـني، 

املشتقات النفطية ومصادرة ٢٣٥ 

ألف لرت يف ٥ محافظات.

وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ 

جهـاز  «مفـارز  أن  «الـزوراء»، 

األمـن الوطني تمكنـت من ضبط 

أوكار لتهريب املشـتقات النفطية 

يف محافظـات عـدة، وذلـك خالل 

عمليات دهم جرت بالتنسـيق مع 

الجهـات املعنيـة ووفقـاً ملذكرات 

قضائية».

وأضاف البيان، ان «مفارز الجهاز 

يف محافظـات (الديوانية ، وبغداد، 

ودياىل، والبرصة، وكركوك) تمكنت 

(١٣) عجلـة و(١٣)  مـن ضبـط 

خزانـاً فضـًال عـن (٣٢) برميـًال، 

تحتـوي عـىل (٢٣٥) ألـف لرت من 

املشتقات النفطية املعدة للتهريب، 

باإلضافـة إىل (٤٨) اسـطوانة غاز 

فارغة».

وأشـار اىل أن «املضبوطـات تمـت 

تسـليم  محـرض  وفـق  احالتهـا 

أصويل إىل الجهات املختصة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة».

بغداد/الزوراء:
كشفت مديرية الدفاع املدني ، امس اإلثنني، 
عـن احصائيات صادمة لعـدد األبنية اآليلة 
للسقوط وعدد الحرائق املسجلة خالل العام 

الحايل يف عموم البالد.
وقـال مدير اعـالم وعالقات الدفـاع املدني 
ترصيـح  يف  عبدالرحمـن  جـودت  العميـد 
صحفـي، إن «مديريـة الدفـاع املدني وبعد 
حادثة انهيار مبنى املخترب الوطني يف بغداد 
وإلجراءات تتعلق بالسـالمة العامة، أجرت 
حملة لحرص االبنية والدور اآليلة للسـقوط 

يف بغداد واملحافظات كافة».
وأشـار جودت إىل «وجـود ٢٥١٧ بناية آيلة 
للسـقوط يف بغـداد واملحافظـات»، مؤكداً 
«مفاتحـة وزارة الداخليـة ووزارة االعمار 
واالسـكان والبلديات وأمانة بغـداد لتقييم 
رضر هذه االبنيـة وتقدير خطورتها طبقا 
لنظام الطرق واالبنية رقم ٤٤ لسـنة ١٩٣٥ 
املعدل املـادة ٥٩ منه». وفيمـا يتعلق بعدد 
الحرائـق، أعلن جـودت، أن «مديرية الدفاع 
املدنـي سـجلت اكثـر مـن ٢٧ ألـف حادث 
حريق من بداية العام ولغاية اليوم، تنوعت 

بـني كبري ومهم وجسـيم وصغـري». ولفت 
اىل ان «املديريـة عملـت عـىل احتـواء هذه 
الحرائق دون اتسـاعها وتقليـل األرضار».
وشهدت بغداد وعدد من املحافظات حوادث 
انهيارات ألبنيـة كان أبرزهـا بناية املخترب 
الوطنـي يف منطقـة سـاحة الواثق وسـط 
العاصمة بغـداد والتـي راح ضحيتها عددا 
من املواطنني، فيما تغيب الرقابة الواضحة 
عىل انشـاء البنايـات او االضافات الجديدة 
عليهـا او املتابعة والصيانـة، ما يهدد حياة 

املواطنني بالدرجة األوىل.

بغداد/الزوراء:
شهدت محافظات ذي قار والنجف والبرصة وبغداد وميسان، امس 
اإلثنـني، تظاهـرات وإرضاب واعتصـام ملوظفي العقـود مطالبني 

بالتثبيت عىل املالك الدائم.
محـارضو وإداريـو محافظة ذي قـار نظموا تظاهـرة أمام مبنى 

مديرية الرتبية؛ للمطالبة بالتثبيت عىل املالك الدائم.
يف السـياق، أعلن موظفو العقود يف معمل أسمدة البرصة اإلرضاب 
عـن العمـل والدخـول يف االعتصـام املفتـوح، احتجاجـاً عىل عدم 

تثبيتهم.
كمـا تظاهر محارضو بغداد امـام وزارة الرتبيـة يف منطقة الباب 

الرشقي ولوحوا بتصعيد واحتجاجات عارمة ان لم يتم تثبيتهم.
ويف ميسـان، نظم املئات من املحارضيـن واالداريني املتعاقدين مع 

مديرية تربية ميسـان اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً عىل عدم تنفيذ 
مطالبهم املتمثلة بالتثبيت عىل املالك الدائم.

اىل ذلك، اعتصمت عامالت عقود مصنع البسـة النجف أمام املصنع 
احتجاجاً عىل اسـتقطاع مبلغ ١٥٠ الـف دينار من رواتبهم البالغة 

٣٥٠ الف دينار.
ويف النجف، ايضاً طالب املئات من موظفي العقود يف معمل البسـة 

النجف، بتوضيح اسباب قطع رواتبهم الشهر الحايل.
ونظـم أكثر مـن ٣٠٠ موظف بصفة عقـود ٣١٥ يعملون يف معمل 
البسة النجف تظاهرة امام مبنى املعمل للمطالبة بتوضيح أسباب 

قطع رواتبهم الشهر الحايل.
يشار اىل ان  رواتب املوظفني اصبحت ١٢٥ إىل ١٥٠ الف بعدما كانت 

اكثر من ٣٥٠ الف دينار عراقي يف الشهر الحايل.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنـك املركـزي 
النقديـة من الـدوالر، امس االثنني، 
لتصل نحو 50 مليون دوالر يف مزاد 

العملة بمشاركة 30 مرصفا.
وذكـر مصـدر: أن ”البنـك املركزي 
باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر األمريكي، 134 مليوناً و98 
ألفـا و495 دوالرا، غطاهـا البنـك 
 1460 بلـغ  بسـعر رصف أسـاس 

ديناراً لكل دوالر.

واضـاف ان املبيعـات توزعـت مـا 
بـني الحواالت واعتمـادات خارجية 
والتـي بلغت 84 مليونـا و398 الفا 
و495 دوالرا، فيما ارتفعت املبيعات 
النقدية لتصـل اىل 49 مليونا و700 

دوالر.
وأشـار املصـدر إىل ان 16 مرصفـا 
قـام بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة 
لتلبيـة  مرصفـا  و14  الخـارج،  يف 
الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 116 

رشكة توسط.

pbÌÏ€Î˛a@ëcä@Û‹«@fib‡»‹€@á«b‘n€aÎ@Ô«b‡nu¸a@Êb‡õ€a@ÊÏ„b”

ÚÌb‡èi@∂g@bjÌã”@ÜÏ»né@aÏ„bÁ@Ú◊ãí@Êc@pá◊c

@läbvn€a@äb‡rné¸@ÚÓibÓ„@paÏ«Ü
“b–ßaÎ@ãzón€a@Úiäb´@¿@ÚÓ‰Óó€a

@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
b»–mãfl

pb»†b‘fl@t˝q@¿@ÒãÃófl@Ú�ÉÄi@∂bÌÜ@·«ám@Ú«aäç€a@Ú‡ñb»€a@¿@…ua6Ì@ã–ñ˛a@Êá»æa
·Ó‹”�a@¿@ã‘nèÌÎ

@�aÏπ@ãr◊˛a@Â‡ö@÷aã»€a@ZoèÓflÏ„ÏÿÌ�a
2023@¿@¡éÎ˛a@÷ãì€bi@Übón”˝€

@134@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
يعتزم مجلس النواب إقرار العديد من 
القوانـني املهمـة بعد انتهـاء العطلة 
الترشيعية، والتي سيكون عىل رأسها 
مـرشوع قانون املوازنة املالية العامة 
وقانون الضمان االجتماعي والتقاعد 

للعمال.
النـواب،  مجلـس  رئاسـة  وأعلنـت 
الخميـس، انتهاء الفصـل الترشيعي 
األوىل،  الترشيعيـة  للسـنة  الثانـي 
الدائـرة اإلعالميـة ملجلـس  وذكـرت 
النـواب يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
”رئاسـة مجلس النواب أعلنت انتهاء 
الفصـل الترشيعـي الثانـي/ السـنة 
الترشيعية األوىل/ الـدورة االنتخابية 

الخامسة“.
ويقول عضو مجلس النواب، جاسـم 
إن  صحفـي:  حديـث  يف  املوسـوي، 
”الربملـان يعتزم ترشيع عـدة قوانني 
مهمـة بعد انتهاء العطلة الترشيعية، 
ال سـيما القوانني التي تمت قراءتها، 
قراءتـني اوىل وثانيـة وبقيت بانتظار 
الترشيعـي  الفصـل  خـالل  الحسـم 

املايض“. 
واضـاف ان ”من أهـم القوانني التي 
يسـعى مجلس النـواب اىل التصويت 

عليها هـو مـرشوع قانـون املوازنة 
املالية العامة خالل الفصل الترشيعي 
املقبل بعد دراسـتها واعدادها بشكل 
يتـالءم مع احتياجات البلد“. واشـار 
املوسـوي اىل أن ”مـن ضمن القوانني 
املهمـة التي يسـعى مجلـس النواب 

اىل ترشيعهـا هـو قانـون الضمـان 
للعمـال،  والتقاعـد  االجتماعـي 
اضافة اىل قوانـني اخرى تخص ذوي 

االحتياجات الخاصة“.
الضمـان  ”قانـون  أن  اىل  ولفـت 
االجتماعـي والتقاعـد للعمـال، مـن 

القوانـني املهمة جداً للمرحلة املقبلة، 
كونـه يشـمل رشيحـة كبـرية مـن 
املجتمع العراقي تتمثل بنسـبة 90% 

من النساء والرجال“.
وأوضح املوسوي ان ”قانون الضمان 
االجتماعي والتقاعد يؤدي اىل انصاف 

فئـات كبرية مـن الرشائح ويسـاوي 
الحقـوق بـني الوظائـف الحكوميـة 

والقطاع الخاص“.
بـدوره، يقـول النائـب اآلخـر عارف 
إن  صحفـي:  حديـث  يف  الحمامـي 
إقـرار  اىل  النـواب يسـعى  ”مجلـس 
القوانني املهمة التي تصب يف مصلحة 
املواطـن، خـالل الفصـل الترشيعـي 
الجديد، بعد انتهاء العطلة الترشيعية 

يف الشهر املقبل“.
واضـاف أن ”من ابـرز القوانني التي 
سـريكز عليهـا النـواب هـو قانـون 
الضمـان االجتماعي وتعديـل قانون 
التقاعـد، وقانـون االنتخابات، فضال 
عن مـرشوع املوازنـة املاليـة العامة 

لسنة �2023.
وأوضح الحمامي أن“ قانون الضمان 
االجتماعـي والتقاعـد سـوف يعـزز 
رواتـب املتقاعديـن والعمال ويالمس 

الطبقة الفقرية من املجتمع“.
وأكـد أن ”قانـون التقاعـد والضمان 
االجتماعـي مهـم جـدا ألنـه يخص 
الطبقـات املتوسـطة والفقـرية مـن 
املجتمـع“، مشـريا اىل ان ”القانون ال 
يحتاج اىل توافق سيايس يف إقراره ألنه 
يشمل جميع ابناء الشعب العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
الوطنيـة  الهيئـة  أعلـن  رئيـس 
لالستثمار، سـاالر محمد امني، امس 
االثنـني، حـل اإلشـكاالت للعديد من 
املشـاريع االسـتثمارية خالل الشهر 
املـايض، متعهداً بنهضة اسـتثمارية 

”كبرية“ خالل الفرتة املقبلة.
وقال أمني يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: إن 
هدفنا توفري بيئة صالحة لالسـتثمار 
للمسـتثمرين  االجـراءات  وتسـهيل 
وتفعيـل النافـذة الواحـدة. موضحا: 
أن مـرشوع مدينـة بسـماية قطعنا 
فيه شـوطا كبريا لعودة رشكة هانوا 
للعمـل وسيسـتأنف قريبـا، ولدينـا 
رؤيـة السـتكمال املـرشوع وإعـادة 
هـذه التجربة الناجحـة يف العديد من 

املحافظات .
الوطنيـة  الهيئـة  أن  وأضـاف:   
لالستثمار تؤكد أنها تعمل عىل تذليل 
املعوقات واإلشـكاالت السـابقة أمام 
سري املشـاريع االستثمارية وتشجيع 
املسـتثمرين انسـجاما مـع مـا أقره 
املنهـاج الحكومـي لرئيـس مجلـس 
السـوداني  شـياع  محمـد  الـوزراء 
بإصالح وتبسـيط اإلجراءات املعمول 
ودعـم  االسـتثمار  دوائـر  يف  بهـا 

املستثمرين .
ونقـل البيان عن سـاالر محمد امني، 
خالل استقباله لعدد من املستثمرين 
وأصحاب املشاريع، أنه أكد توجيهات 
محمـد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
شـياع السـوداني بالعمـل عـىل دعم 

االستثمار  املسـتثمرين واسـتقطاب 
للمشـاريع  والخارجـي  الداخـيل 
ولجميع القطاعـات، والهيئة عازمة 
عىل احداث نهضة اسـتثمارية خالل 

الفرتة املقبلة .
 وأضاف: ان هناك العديد من املعوقات 

واإلشـكاالت نسـعى بـكل جهودنـا 
لتذليلها ونجحنا خالل الشهر املايض 
مـن إيجاد الحلـول لعدد كبـري منها، 
بوتـرية  العمـل  بهـذا  ومسـتمرون 

متصاعدة . 
وأوضح: أن الهيئـة توصلت لعدد من 

الحلـول واملعالجـات املمكنـة ألبـرز 
العقبات التي كانت تواجه اسـتئناف 
العمـل بمرشوع بسـماية السـكني، 
وذلـك مـن خـالل سلسـلة مباحثات 
معمقـة يومية مع ادارة رشكة هانوا 
وبدعـم متواصـل مـن أعضـاء لجنة 

التنمية واالستثمار النيابية.
هـدف  إن  حديثـه:  أمـني  واختتـم 
الهيئة توفري بيئة صحية لالسـتثمار 
للمسـتثمرين  االجـراءات  وتسـهيل 
وتفعيل النافذة الواحدة يف الهيئة بما 
يوفر عىل املسـتثمر االتصال بسلسلة 
من الدوائر املعنية بالدولة وما يتبعها 
مـن حـاالت تأخـري بسـبب الروتني 
األمر الـذي تسـعى الهيئـة لتجاوزه 
وبمـا ينعكـس ايجابـا عـىل الواقـع 

االستثماري يف العراق .
يشـار إىل أن سـكان مجمع بسماية 
السـكني يف بغـداد، قد نظموا، شـهر 
ترشين األول السـابق، عدة تظاهرات 
احتجاجا عىل سياسة هيئة االستثمار 
التـي دفعت رشكة ”هانـوا“ الكورية 
اىل االنسـحاب مـن تكملـة مـرشوع 
وأفضـل  أول  يعـد  والـذي  املجمـع، 
مشـاريع االسـكان يف العراق وقد بدأ 

العمل به عام 2012.

بغداد/ نينا:

 اكد الخبري يف الشأن االقتصادي، مالذ األمني، ان 

العمل باتفاقيات الصني االقتصادية سينعكس 

ايجابيـا عىل طبيعـة االعمال يف العـراق، مبينا 

ان القمـة العربيـة الصينية ستسـهم بإدخال 

الخربات الصينية اىل البلدان العربية.

وقال االمني يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية 

لألنبـاء ”نينا“:“ يرتبط العـراق بعالقات جيدة 

مع الصني سـواء كانت تجاريـة او صناعية او 

سياسـية، ولدينا مشـاريع كثرية تتم بواسطة 

الـرشكات الصينيـة التـي اثبتـت قدرتهـا عىل 

االلتـزام بالتنفيذ وفق الجـداول الزمنية املعدة 

وباملواصفات املطلوبة“.

واضاف:“ اثبتت الصـني انها القوة االقتصادية 

القـوة  عـىل  تتفـوق  الن  واملؤهلـة  الثانيـة 

االقتصاديـة االوىل (امريكا +اوربـا) باالعتماد 

عىل وفـرة االيـدي العاملـة واملـوارد الطبيعية 

والقابلية املتسارعة لالخرتاع واالستكشاف، لذا 

فإن الدول النامية الراغبة بالتحرر من الهيمنة 

الغربية والرشكات االستثمارية وجدت يف التنني 

الصينـي وسـيلة النجاة ملـا تقدمـه الرشكات 

الصينية من خدمات ورغبة يف نقل التكنولوجيا 

والتجارب الناجحة اىل دول العالم الثالث“.

وبالنسـبة للعراق، اكد الخبري االقتصادي:“ ان 

العراق لديه اتفاقيات كثرية للتعاون االقتصادي 

والتكنولوجـي، إذ نفذت الصـني –باالتفاق مع 

الحكومـة العراقيـة- عـدة دورات للعراقيـني 

ومن مختلـف املهارات والتخصصـات لتطوير 

معلوماتهـم واختصـار الجهـد والوقـت خالل 

العمل وهذا االمر سينعكس ايجابيا عىل طبيعة 

االعمال يف العراق“.

واشار اىل ان“ البيان الختامي الصادر عن القمة 

العربيـة الصينية املنعقـدة يف الرياض قبل ايام 

قد اكد عـىل امليض بالتعاون بـني العرب وبكني 

إىل آفـاق أرحب مع التأكيد عـىل صيانة النظام 

الدويل القائم عىل أساس القانون الدويل والعمل 

متعدد األطراف، وتعزيز الرشاكة االسرتاتيجية 

بني الدول العربية والصني القائمة عىل التعاون 

الشـامل والتنميـة وتعزيـز الجهـود ملكافحـة 

االرهاب بجميع اشكاله وصوره ودوافعه“.

وتابـع ”ان عالقـة العـراق مع الصني شـهدت 

تطـورا كبـريا إال ان ذلـك اليمنـع العـراق مـن 

اسـتمرار عالقاتـه يف الرشاكات االسـرتاتيجية 

مع دول العالـم، ورضورة التـوازن فيما بينها 

بـني  املشـرتكة  واملصالـح  الفائـدة  لتحقيـق 

الطرفني“.

ÚÓ»Ìãìn€a@Ú‹�»€a@á»i@ÚÓ€bæa@Ú„åaÏæa@ÊÏ„b”@ Îãìfl@äaã”g@Û‹«@ÔibÓ„@äaãñg
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÷aã»€a@Û‹«@bÓib∞g@êÿ»‰né@ÚÌÜbón”¸a@µó€a@pbÓ”b–ma@Z7jÇ بغداد/ الزوراء:
دعـا عضـو لجنـة الزراعـة واملياه 
واالهـوار، رفيق هاشـم الصالحي، 
مـن  لالسـتفادة  االثنـني،  امـس 
محاربـة  يف  الصينيـة  التجـارب 
التصحر، مؤكدا عـىل اهمية تعزيز 
ملكافحـة  الصـني  مـع  التعـاون 
كالتصحـر  البيئيـة  الظواهـر 

والجفاف.
وقال الصالحـي يف حديث صحفي: 
ان ”العـراق يمـر بمراحـل خطرة 
بفعـل التصحر وشـح امليـاه تهدد 
حياة املواطنني، لذلك يتطلب التوجه 

نحو الدول املتطورة وتجاربها“. 
املاضيـة  السـنوات   ” أن  وأضـاف 
شـهدت عـدد مـن املـدن العراقية 
تنامـي يف مسـتويات الجفـاف يف 
االنهر وبالتايل إثر ذلك عىل الفالحني 

سـلبية  تأثـريات  مـن  واملزارعـني 
ملخاطـر  الغذائـي  االمـن  تعـرض 

جسيمة ”. 
وأشار إىل أن ”الكثري من املساحات 
الزراعية يف البالد باتت غري خرضاء، 
الحكومـة  عـىل  يجـب  وبالتـايل 
إطـالق حملـة  املعنيـة  ووزرائهـا 
التصحـر وحل مشـكلة  ملكافحـة 
االسـتفادة  خـالل  مـن  الجفـاف 
مـن التجـارب الصينيـة“. مؤكـدا 
أن ”مجلـس النـواب عاكـف عـىل 
ترشيع القوانني الخاصة بمكافحة 
التصحـر وإيقاف التهجري القرسي 

بفعل شح املياه ”. 
وأكدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
قرب ترشيع قانوني التصحر والري 
بعد تعطل اقرارهما خالل الدورات 

النيابية املاضية. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امـس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (0.24%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسهم املتداولة (363.704.483) سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(530.278.281) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسة امس عىل (577.99) نقطة مرتفعا 

بنسبة (%0.24) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (576.58) نقطة.
وتـم تداول اسـهم (35) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (11) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (10) ماليني دينار مـن خالل تنفيذ (13) صفقة 

عىل اسهم 4 رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (31) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (63) مليون دينار مـن خالل تنفيذ (21) صفقة 

عىل اسهم 7 رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومـدرج فيـه 105 رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات املصـارف 
واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمـني واالسـتثمار املايل والسـياحة 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
للجمعيـات  املحـيل  االتحـاد  اعلـن 
الفالحيـة، امـس االثنـني، عـن دعم 
وزارة الزراعـة ثـالث مقاطعـات يف 
دياىل بخطة زراعية عىل نحو عاجل.

وقال رئيس االتحاد الفرعي يف دياىل، 
رعد التميمي، يف حديث صحفي: ان“ 
وزارة الزراعة قررت دعم املقاطعات 
الزراعيـة يف نواحـي العظيم وهبهب 
وجديدة الشـط ضمن قاطع شـمال 

ديـاىل بخطـة زراعية مصغـرة تبلغ 
مسـاحتها 30 الـف دونـم عىل نحو 

عاجل“.
وأضاف ان“ القرار جاء بعد االمطار 
الغزيـرة التـي سـاهمت يف تحسـني 
املوقـف املائي يف نهـر دجلة وروافده 
االرايض  ”ان  اىل  الفتـا  االخـرى“، 
املشمولة بالخطة ستزرع بمحصويل 
خطـة  ضمـن  والشـعري  الحنطـة 

االستزراع للموسم الشتوي الحايل“.
واشـار اىل ان“ الخطـة هو تسـاهم 
يف تأمـني حاجـات مئـات املزارعني 
خاصة مع عدم القـدرة عىل الزراعة 
ازمـة  بسـبب  املاضيـة  املواسـم  يف 

الجفاف“.
وعانـت دياىل من ازمـة جفاف حادة 
يف االشـهر املاضية حرمتهـا من أي 
خطـط زراعيـة مدعومـة مـن قبل 

وزارة الزراعة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي 
والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل 
عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.

وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال 
الواحـد عيار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكـي واألوربي بلغ 375 الف دينار، 

وسعر الرشاء 371  الف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهـب العراقي سـجل 
انخفاضـا ايضـا عند 345 الـف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 341 ألفا.

وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال 
الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 375 الف 
دينـار و 385 ألفـاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهـب العراقي بني 345 

الفاً و 355 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت 
اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع مثقال 
ذهـب عيـار 24 سـعر بيـع 435 ألف 
دينار، وسـجل عيار 22 سعر بيع 400 
ألف دينار، وسـجل عيار 21 سـعر بيع 
385 ألـف دينار، فيما سـجل عيار 18 
سـعر بيع 330 الف دينار.. ويسـاوي 
املثقـال الواحـد مـن الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
االسـتخبارات  لوحـدة  تقريـر  أظهـر 
ملجموعـة  التابعـة  االقتصاديـة 
امـس  االنكليزيـة،  اإليكونوميسـت“ 
االثنـني، ان العـراق ضمن الـدول األكثر 
نمـوا لالقتصاد يف الرشق األوسـط لعام 
2023 ، فيمـا توقعـت أن يصل التضخم 

فيه نحو  4.8 باملئة .
يف  أشـارت  التـي  للمجموعـة  ووفقـا 
تقريرهـا ”الرشق األوسـط آفاق 2023 
”، واطلعت عليه ”الـزوراء“، فإن ”دول 
والعـراق  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
ستسـتفيد إىل أقـىص حد مـن تطورات 
سوق الطاقة الدويل يف عام 2023، حيث 
شـهدت دول مجلس التعـاون الخليجي 
ارتفاع عائدات النفط والغاز مما سـاعد 
عىل دفع النشاط التجاري يف القطاعات 

غري املتعلقة بالطاقة“.
نمـوا  ”العـراق سيشـهد  ان  واضافـت 
تركيـا  مـع   2023 عـام  يف  اقتصاديـا 
واإلمـارات وقطـر يصل ألكثـر من 4% 
متفوقـاً عـىل السـعودية وباقـي الدول 
األخرى يف الرشق األوسط، فيما سيشهد 
النمـو االقتصـادي يف اليمـن صفرا، ويف 

ايران 2 باملئة ويف مرص 2.8 باملئة“.
وتوقعـت أن ”يصـل معـدل التضخم يف 
عام 2023 يف العراق إىل معدل 4.8 باملئة، 
فيمـا سـتكون لبنـان يف مقدمـة الدول 
بأعـىل تضخـم يف الرشق األوسـط لعام 
2023 بمعدل 167 باملئة ويف سـوريا 63 
باملئة ويف اليمـن 39 باملئة ويف تركيا 34 
باملئة“، مبينة ان اقل ”تضخم سـيكون 
مـن نصيب السـعودية عند معـدل 2.8 

باملئة ”.
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üãæa@…fl@ aãñ@á»i@‚ã◊c@‚åby@ äbóæa@ÒbœÎ
بغداد/ احمد الداغستاني

تويف ريايض املصارعة وبناء األجسام «حازم أكرم» بعد رصاع مع مرض الكىل دام عامني عن عمر ناهز 
الـ ٥٤ عاماً .

ومـارس أكرم لعبة املصارعة وكان بارعاً فيها وشـارك يف بطوالت محلية عديدة وكان قريبا من تحقيق 
املراكـز االوىل وتمثيل املنتخب الوطني، كما مارس لعبة بناء االجسـام ورفع االثقال بعد تركه املصارعة 

وقد أثر كثرة تناوله للربوتينات عىل كليتيه وحالته الصحية لريحل اليوم عن الوسط الريايض.
وكان رياضيـو كركـوك قد وجهوا نـداًء اىل كل الرياضيني وغري الرياضيني، ذكروا فيـه «كما تعلمون ان 
اخونا البطل العرب حازم اكرم يمر بظروف صحية سـيئة جدا بسـبب كليته وعجزها بنسبة كبرية جداً، 

لذا نوجه نداء لكل الخريين عىل جمع مبلغ من املال لرشاء كلية له، وهو اآلن بأمس الحاجة لها».

ãºcÎ@ã–ñc

@ãiÏè€a@äÎá€@a7õ•@µœ6´@Úq˝q@…fl@á”b»nm@¡–‰€a@Ú‹é@

بغداد/ الزوراء
شارك ممثل العراق يف كونغرس 
للسـباحة،  الـدويل  االتحـاد 
خالـد كبيـان، يف االجتمـاع غري 
عـىل  للكونغـرس  االعتيـادي 
هامش بطولة العالم للسـباحة 
يف املجرى القصري التي سـتقام 
يف مدينـة ملبـورن االسـرتالية 
للفـرتة مـن 13 حتـى 18 مـن 

الشهر الحايل.
والتقـى  كبيان رئيـس االتحاد 
الـدويل للعبـة حسـني املسـلم، 

ترتيـب  اللقـاء  خـالل  وجـرى 
إىل  للمسـلم  املرتقبـة  الزيـارة 

العراق.
وتم خـالل االجتمـاع التصويت 
مـن قبـل اعضـاء الكونغـرس 
عىل تغيري اسـم االتحـاد الدويل 
العاملـي  االتحـاد  اىل  للسـباحة 
لأللعـاب املائيـة، وكذلـك تغيري 
شـعار االتحاد، وتـم التصويت 
ايضـاً عـىل تحديـد وتوصيـف 
الجمعيـة العموميـة لالتحادات 

الوطنية للدول األعضاء.

بغداد/ الزوراء
اجتمعـت لجنُة االسـتئناف يف االتحـاِد العراقّي لُكـرِة القدم يف 
مقّر االتحـاد، وذلك ملناقشـِة طلب االسـتئناِف املُقدم من قبل 
إدارِة النجف األرشف والذي تضـــــمن حرماَن فريقي ناديي 
النجـف والقاسـم من ُحضـوِر جماهريهمـا ملبـاراٍة واحدٍة يف 
أرضهم املفرتضة بسـبِب أعماِل الشـغب التي قاَم بها ُجمهوُر 

الفريقني.
وبعد اإلطالِع عىل تقريِر مرشف املباراِة واملنسِق األمني ومقاطع 

الفيديو املرسلة، قررت اللجنة:
املصـادقَة عىل قراِر لجنة االنضباِط  بحرماِن ُجمهور الفريقني 
من دخوِل امللعب ملبـاراٍة  واحدٍة عىل أرضهم املُفرتضِة يف الدوِر 

املُقبل.

@ëãÃ„Ï◊@ b‡nua@¿@⁄äbìÌ@ÊbÓj◊@
ÚÓˆbæa@lb»€ˇ€@Ô€Îá€a@Üb•¸a

@Êbflãy@äaã”@Û‹«@÷Übóm@“b‰˜né¸a
·éb‘€aÎ@—v‰€a@Ô‘Ìãœ@äÏËª

›Óiäc@ıb‘€@Â«@ëbj«@ı˝«@ıaäÎç€a@“aáÁ@kÓÃm@Ú„Ï‹æa@pb”b�j€a

‚bèu˛a@ıb‰i@ÚöbÌãi@÷aã»€a@á‹j€@Ú„Ï‹æa@Ú8Î˛a@åaãy�@Û»éc@ZÔ‹Óÿ»€a@täby

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف فريق النفط لكرة السـلة 
األجانـب  محرتفيـه  عـدد  عـن 
بمشاركته ببطولة دوري السوبر 
الغرب آسـيوي ويستهل مشواره 
بمواجهة الكرامة السوري يف 21 

من كانون األول الجاري.
وتضـم قائمة حامل لقب الدوري 
هـم   محرتفـني  ثالثـة  العراقـي 
سـوزا،  إيدجـار  ”الدومنيكـي 
وينجيـز  انتويـن  واالمريكيـني 
وتونـي ميتشـيل“، كمـا ضمـت 
قائمـة املدير الفني خالد يحيى 8 

العبـني محليني هم كرار جاسـم 
، جاسـم محمد ، حيـدر جمعة ، 
عباس هادي ، محمد فالح ، خالد 
كريـم ، محمد زيـاد ، احمد نجم 

الدين.
ويلعب النفـط باملجموعة الثانية 
اإليرانـي  شـاردار  جانـب  إىل 
والريـايض  السـوري  والكرامـة 

اللبناني.
النفط سـيلعب مباراته أمام غاز 
الشمال يف إنطالقة مرحلة اإلياب 
مـن الـدوري املمتـاز  بمنتصـف 
الشـهر الجاري، ثم يواجه باليوم 

الشـمال  نفـط  منافسـه  التـايل 
بصالـة الشـعب ببغـداد ، عىل أن 
يستكمل مبارياته بعد العودة من 
مشـاركته الخارجية، إذ سيالقي 

زاخو يف 8 كانون الثاني املقبل.
يذكر أن النفط خاض مباراة ودية 
وحيدة مع الكرخ انتهت لصالحه 
بنتيجـة (55-80)، فيما تم إلغاء 
مباراتـه الثانيـة أمـام املنتخـب 
العراقـي بعد دقائق مـن إنطالق 
الفرتة األوىل ، إثر خالف بني طاقم 
التحكيم ومدرب املنتخب الوطني 

محمد النجار.

بغداد / مهدي العكييل
كثري من العراقيني عاشوا ببالد الغربة ملختلف 
األسـباب ولكن يبقى حبهم للعراق وشعبه ال 
نستطيع وصفه بكل الكلمات ملا يحملون من 
حب لرتبة البالد وحب العباد ورغم تعايشـهم 
مع الغرب إال أن حنينهم للوطن كبري بمعانيه 
وملختلف املهن تجد هناك حبا وشـغفا لتمثيل 
العراق يف املجال الذي هم فيه إن كان علميا أو 
طبيا أو فنيا أو ثقافيـا أو رياضيا الن الوطن 
أغىل مـن كل العناوين.. وضيفنـا ابن العراق 
البـار البطل العاملـي بكمال األجسـام حارث 
العكييل عرف يف هولنـدا وأملانيا أكثر مما هو 
معـروف يف بـالد الرافديـن بسـبب التهميش 
اإلعالمـي الواضح للمغرتبني العراقيني وحتى 
املتميزيـن منهـم همشـهم اإلعـالم.. جريدة 
(الـزوراء) كانت لها وقفة مـع البطل العاملي 
حارث العكييل وسـجلت معه هذا الحوار عرب 
التواصـل االجتماعي قبل خوض منافسـات 

بطولة العالم يف هولندا .

*متى مارست اللعبة ؟ 
-بدأت ممارسة اللعبة سنة 2003.

* هـل شـاركت يف بطـوالت محليـة أو دولية 
وماذا حققت من نتائج ؟

-  بطل جمهورية بلغاريا باملركز األول وكذلك 
بطـل أملانيـا وحصلـت عـىل املركـز األول يف 
بطولـة العالم يف أملانيا كما حصلت عىل املركز 
الخامـس ببطولـة العالم  يف فرنسـا  واملركز 
الرابـع يف  بطولـة العالـم يف هولنـدا واملركـز 
الثالث يف بطولة أملانيا، وحاليا اسـتعد لبطولة 
العالم يف هولندا ونسـأل الله أن نحقق انجازا 

يحسب للعراق العظيم.
* بمن تأثرت من األبطال ؟

-  أرنو لد  شوارزنيجر.
* كيـف تصـف اللعبة عىل املسـتوى العراقي 

والدويل ؟
- اآلن نشـاهد  يف العراق تطورا بشكل واضح 
يف لعبة كمال األجسام بوجود البطل فائز عبد 
الحسن رئيس االتحاد ورفاقه والعراق باملركز 

األول عىل مسـتوى اسـيا، واآلن لدينا بطوالت 
عاملية تقام يف الشمال العراق.

*ما نظرتك لرياضة كمال األجسـام يف العراق 
قياسا للمستوى العربي والعربي ؟

-  كمال األجسـام اآلن رقم واحد عىل مستوى 
العـرب واسـيا، وان شـاء اللـه نحـو التقدم 

عامليا.
* ملاذا لم تمثل البلد الذي تعيش به أو تحرتف 

يف اي بلد أخرى ؟
- مثلـت البلـد الذي عشـت بـه أملانيـا وكنت 
يف االتحـاد األملانـي واآلن أصبحـت يف اتحـاد 
الربوليك العالم،ي اذهب بمفردي وأشـارك يف 
بطوالت العالم ومن مايل الخاص دون أي دعم 
من أي جهـة، وهديف هو رفع اسـم العراق يف 

هكذا بطوالت كبرية.
* انترشت ظاهرة املنشـطات وأكثر من بطل 
ابعد بسـبب املنشطات، كيف تصف املتعاطني 

للمنشطات ؟
- قلـت لك اآلن يف العـراق أصبحت هناك لجنة 

ملكافحة املنشطات واآلن لعبة كمال األجسام 
تتطور وانصح الشباب بعدم تعاطي املنشطات 

ألنها تقتل الريايض وتدمر مستقبله.
* كيـف تصـف اسـتعداداتك لبطولـة العالم 

املقبلة، وما معنوياتك ؟
- الحمد الله أنا اآلن يف أتم االستعداد واملعنويات 
عاليـة والحلـم األكـرب هـو تحقيـق ميدالية 
والتتويج كي يرفع علم العراق الجريح ونثبت 

لهم إن العراقي ال يتوقف عند حد معني.
* ماذا يعني لك العراق، وكيف تصف شعورك 

عند الفوز ؟ 
- الشـعور ال يوصـف عن بلدي العـراق وهذا 
الفور سوف اهديه إىل بلدي وللشعب العراقي 

من الشمال للجنوب ومن رشقه إىل غربه.
املنافسـة كداعـم  * مـن يقـف معـك يف 

ومشجع ؟
- اللـه سـبحانه وتعـاىل أوال، ومـن ثـم دعاء 
الوالدين، وكذلك هناك نفر قليل من العراقيني 

يف الغربة يهتمون بإخوتهم.

bè„ãœ@‚bflc@k»‹€@Âflç€a@’ibèÌ@êÌbé@áˆb‘€aÎ@˘äaÏ�€a@Ú€by@Â‹»Ì@Ô◊aã◊ã€a
@ê‹†˛a@ÜÏédi@ÊaáÓìÌ@Î7Ój€ÜÎ@Îá€b„Îä

الدوحة/ متابعة الزوراء
يواصـل املنتخـب املغربـي تدريباته تحت 
إرشاف مدربـه، وليد الركراكي، اسـتعدادا 
ملواجهة فرنسا، يوم غد األربعاء، يف نصف 

نهائي كأس العالم (قطر 2022).
وأحاطـت الرسيـة بتدريبات األسـود عىل 
ملعـب الدحيل، لكـن مصادر اكـدت أنها 
شـهدت أنباء سارة تمثلت يف تعايف الثنائي 
نايف أكـرد ونوصري مـزراوي اللذين غابا 
عـن مواجهـة الربتغـال لإلصابـة، لتتأكد 
املربـع  يف  الكبـري  للموعـد  جاهزيتهمـا 

الذهبي.
وأوضحت املصادر أن هناك شكوكا تحوم 
حـول مشـاركة القائـد رومان سـايس، 
والذي ما زال يعاني من آالم عىل مسـتوى 
العضلـة الخلفيـة للفخـذ، والتـي كانـت 
سـببا يف مغادرته مواجهة الربتغال يف ربع 

النهائي.
ولفتت املصادر إىل أن سايس يسابق الزمن 
ويبذل قصارى جهده، ليكون جاهزا ملباراة 
فرنسـا، حيث رصح بأنه ”يود اللعب ولو 

بقدم واحدة“.
وسجل منتخب املغرب إنجازا غري مسبوق 
يف املونديـال، حيـث يعتـرب أول منتخـب 
عربـي وأفريقي يتأهـل للمربع الذهبي يف 

املونديال. 
وتصـدر املغـرب مجموعتـه بــ7 نقاط،  
بتعادل أمام كرواتيا 0-0 وفوز عىل بلجيكا 

0-2 وعىل كندا 2-1. 
ويف ثمن النهائي فاز عىل إسـبانيا بركالت 
الرتجيح 0-3 بعد نهاية املباراة والشوطني 
اإلضافيـني بالتعـادل 0-0، وفـاز يف ربـع 

النهائي عىل الربتغال 1-0.
وفـرض وليـد الركراكـي، املديـر الفنـي 
عـىل  الطـوارئ  حالـة  املغـرب،  ملنتخـب 
معسكر األسود، قبل مواجهة فرنسا، يوم 
غـد األربعاء، يف نصـف نهائي كأس العالم 

(قطر 2022).
واكـد مصادر أن معسـكر األسـود مقفل 
بشـكل تام، ومن الصعـب الوصول إىل أي 

العب.
وأضـاف املصـدر: ”الركراكـي فرض عىل 
الالعبني تسـليم هواتفهـم الخاصة إلدارة 

البعثة، بهدف وضعهم يف حالة من الرتكيز 
التام“. 

وتابع: ”الالعبون يحصلون عىل هواتفهم 
ملدة سـاعتني فقط يوميا يف املسـاء، ومن 
ثم يتجهـون نحو غرفهم، من أجل الخلود 

للنوم“.
وأوضـح املصـدر أن الجهاز الفنـي يتابع 
تناول الالعبني الطعام واملرشوبات بشكل 
منتظم قبل مواجهة فرنسـا، كما يفرض 

نظاما صارما عىل كامل البعثة.
ومـن جهتـه، اشـاد رونالـدو الظاهـرة، 
أسـطورة الكـرة الربازيليـة، بمـا يقدمه 
املنتخـب املغربـي بالنسـخة الحاليـة من 

كأس العالم ”قطر 2022“.
أبرزتهـا  ترصيحـات  يف  رونالـدو،  وقـال 
صحيفة ”ماركا“ اإلسبانية: ”نحن جميًعا 
نسـتحق كأس العالم، لكن عليك أن تفوز 

بها عىل أرض امللعب“.
بشـكل  تلعـب  ال  ”األرجنتـني  وأضـاف: 
جيـد يف البطولة، لكن لديهـم رغبة كبرية 
ويركضـون كثريًا، باإلضافـة إىل امتالكهم 
لروح عالية، وبعـد ذلك لديهم مييس الذي 

يعد حاسما أمام املرمى“.
وحول رغبتـه يف أن تحصل األرجنتني عىل 
اللقب، علق رونالدو: ”سـأكون صادقا. ال 
أسـتطيع القول إنني أريد فوز األرجنتني، 

سأكون كاذبا ومنافقا“.
وبشـأن مـا يقدمـه املنتخـب املغربي، يف 
أن  ”أتمنـى  الظاهـرة:  قـال  املونديـال، 
يفوزون، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا عىل 

هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة“.
وحول منـح مكافأة لجـواد الياميق نجم 
بلد الوليد، رد: ”إذا لم يحصل عىل مكافأة، 
فسـنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. 
كل العبي املغرب يلعبون عىل أعىل مستوى 

اآلن“.
كمـا أشـاد أليسـاندرو ديـل بيـريو، نجم 
الكرة اإليطالية السـابق، باملستوى املميز 
للمنتخـب املغربي، الـذي حقق إنجازا غري 

مسـبوق، بوصوله إىل نصـف نهائي كأس 
العالم (قطر 2022). 

وقال ديـل بيـريو ”املغرب كتـب التاريخ، 
قدموا بطولة رائعة حتى اآلن.. لديهم مدرب 

جيد والعديد من الالعبني املميزين“.
وأتم: ”بوصولهم إىل هذا الدور، فهم فريق 

مرشح بالطبع للفوز بلقب املونديال“.
ويسـتعد املنتخب املغربـي ملواجهة نارية 
أمام فرنسـا، يـوم غد األربعـاء، يف نصف 

نهائي كأس العالم.
ولم يسـبق أن تأهـل منتخـب إفريقي أو 
عربي إىل هذه املرحلة يف املونديال عىل مدار 

تاريخ البطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء
يغيـب هـداف فريـق الـزوراء عالء عبـاس عن 
مواجهة الفريق املقبلة أمام أربيل ضمن الجولة 
العارشة من الـدوري املمتاز، املقـررة يف الـ 15 
من كانون األول الجاري ، بداعي اإليقاف لرتاكم 

البطاقات الصفراء.
وقـدم مهاجـم املنتخـب الوطنـي عـالء عباس 
مباريـات كبرية مـع فريقه الـزوراء بالجوالت 

املاضيـة ، ونجح من تسـجيل 4 أهـداف ، لكنه 
نـال بطاقة صفـراء ثالثة يف املواجهة السـابقة 
أمام القاسم التي انتهت ملصلحة فريقه بنتيجة 

.(1-0)
وتأكـد غيـاب الظهـري األيـرس حسـام كاظم ، 

بسبب تراكم البطاقات أيضاً .
واجـرى الفريـق، امس االثنـني، مرانـه األخري 
بملعبـه ببغداد تحـت قيادة املديـر الفني أيوب 

أوديشـو الذي يتطلع إىل تحضري فريقه بصورة 
مثالية للقاء املقبل. 

ومن املؤمل أن تتوجه بعثة الزوراء صباح اليوم 
الثالثاء إىل مدينة أربيل ملواجهة أصحاب األرض 

بملعب فرانسو حريري يوم الخميس املقبل.
يذكـر أن الـزوراء يحتـل املركز الرابـع يف الئحة 
ترتيب الدوري املمتاز برصيد 19 نقطة ، بفارق 

نقطتني عن املتصدر القوة الجوية.

Òãíbjfl@Òãy

@NN@ã�”@fibÌá„Ïfl
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ونحـن نمـيض يف استكشـاف صفحات سـباق الحضـارات املطوية يف 
حيثيـات امللف القطـري ملونديـال 2022  البد من التذكـري بني صفحة 
وأخـرى ان رحلة االستكشـاف هذه  ال تهـدف اىل التقليل من الحضارة 
الغربيـة عمومـا وال من غريها ، فلهذه الحضـارة  يف زمن ما ويف أبواب 
ما ، خري ال يجحد ، وهذا ما نؤمن به من تداول األيام بني البرش بتقدير  
اللـه العزيز الحكيم  ، وإنما هو رصد محطات السـباق القائم بني هذه 
الحضـارة-  الغربيـة - التي انهكها وزر املوبقات وسـلبها قوتها كثرة 
املحرمات حتى باتت سيل تقنيات متدفق فيه من الرش ما قد يلتهم كل 
فتـات الخري الـذي فيه، وذلك الن القيم هي التي تخلد وان كل ما يصنع 
فهـو اىل زوال بحكـم تقلب األحـوال، وهذا ما يميز السـباق الحضاري 
عن السـباق الدويل، فاالول ركائزه تقوم عىل حياة الشـعوب وعقائدها 
وقيمها وهذه الشـعوب تتـوزع عىل أراض قد تكـون قطعها متباعدة. 
أما الثاني فهو سـباق دول يحكمه زمن قصري وتخوضه وحدات إدارية 

امرها بيد افراد حتى إن كانوا مسكونني بالجنون.
فالحضـارة ليسـت مؤسسـات وتكنولوجيات وعمليـات ، ولكن الحضارة 
استجابة خالقة للتحدي التاريخي .. الحضارة روح وقيم ومنهجية (حسن 

صعب: التواصل الحضاري اإلعالمي :155)، وهكذا برهن مونديال قطر.
بعـد هذه املالحظة العلمية يف توصيف السـباق، نقـول ان خصوم او أعداء 
مونديـال قطـر  باتوا امـام مصريهم الـذي انفقوا الغـايل والنفيس مما يف 
ترسـانتهم الرشيـرة للنجاة منـه ، ولكن هيهات هيهـات ، فقد وصلتم اىل 
حفـل افتتـاح املونديـال يف الدوحة ممثلـة امللف العربي اإلسـالمي  يف  هذا 
السـباق ولم يعـد يف القوس منزع، فلن يتغري من االمـر يشء ان صربتم او 
جزعتم ، فاالفتتاح تم بفتح مبني .. قرآن كريم تيضء كلماته سـماء الدنيا 

وتخشع له قلوب البرش فوق هذا الكوكب.
 انترص مونديال قطر يف هذه املحطة املهمة من السباق ، وعىل غري ما جرت 
عليه العادة يف موندياالت سـبقت ، فالحفل كان تذكريا بثقافة اهل الرشق 
وعمقها وسعة أفقها ، ال عقد يف حفل االفتتاح وال عري – إال بما يمكن ان 
يصدر لحظة مجاملة غري محسـوبة وال مقبولـة – افتتاح يصيب خصوم 
املونديال باالعياء ويضاعف عليهم األعباء السـيما ان السباق لم يقطع إال 

نصف املسافة مقاسة بالزمن.
 فقـد كان النصـف األول منـه  اثنتي عرشة سـنة من الثاني من ديسـمرب 
2010 حتـى يوم االفتتاح يف العرشين مـن نوفمرب 2022 ، أي بني يوم فوز 
امللـف وبني يوم انجاز كل مـا هو مطلوب وبلوغ لحظـة الفتح واالفتتاح،  
ذلـك هو النصـف األول من مسـافة السـباق التي قطعها ملـف الحضارة 
العربية اإلسالمية بنجاح ال مثيل له يف نسخ سابقة حني نتحاكم بمقدرات 
الدول وامكاناتها، انطلق حفل االفتتاح وتغريت قواعد السـباق، فقد تحول 
التنافـس فيه من سـنوي اىل يومي بل اىل وحدات أجـزاء اليوم، وتحول من 
معسـول الـكالم وتوريته اىل الـكالم املبارش الـذي يعرب عـن حقيقة ما يف 

الصدور .
توظيـف جديـد مللفات أكلتها إرضـة الحقد الدفني وحرقتها شـمس الحق 
املبـني، نبش أعداء مونديـال قطر ما تعفن يف كهـوف ذاكرتهم فأعادوا اىل 
العلن ما تزكم روائحه انف اإلنسانية وتخدش صوره حياء الفطرة السوية، 
فضجوا ساسـًة وإعالماً بحديث عن العنرصية والشذوذ او ما يسمونه من 
باب إخفاء البالء (املثلية)، يف صفحة ليست األخرية يف سباق أدركوا انهم قد 

خرسوه، ولكنه االستكبار الذي يودي اىل الدمار .. وإىل الغد ...



مدريد / متابعة الزوراء:

عن  والغائب  الذهبية  بالكرة  الفائز  نرش 

بنزيمة  اإلصابة كريم  العالم بسبب  كأس 

عرب  فرنسا  بالده  ملنتخب  دعم  رسالة 

أنه  أكد فيها  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

«خلف» رشكائه يف السعي إىل تتويج بلقب 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

حسابيه  عرب  مدريد  ريال  مهاجم  وكتب 

عىل تويرت وإنستغرام: «هيا يا رفاق، هناك 

أنا   .. أخريان وبتنا قاب قوسني  مباراتان 

خلفكم».

لالتحاد  بصورة  رسالته  بنزيمة  وأرفق 

زمالؤه  فيها  يظهر  للعبة  الفرنيس 

أنطوان  تشواميني،  أوريليان  وخصوصاً 

غريزمان، وأوليفييه جريو.

خالل  فخذه  يف  إلصابة  قطر  غادر  ومنذ 

املباراة االفتتاحية  أيام من  التدريبات قبل 

لـ»الديوك» يف املونديال، لم يتحدث مهاجم 

عىل  العالم،  كأس  عن  علناً  مدريد  ريال 

غرار  عىل  الغائبني  من  العديد  عكس 

بريسنيل  أو  ماينان  ومايك  بوغبا  بول 

كيمبيمبي.

وكان بنزيمة قال ليلة إعالن انسحابه: «يف 

حياتي لم أستسلم قط، ولكن الليلة يجب 

دائماً،  أفعل  كنت  كما  الفريق  يف  أفكر  أن 

لذلك يقول يل املنطق أن أترك مكاني».

واستأنف بنزيمة تدريباته مع ريال مدريد 

السبت.

ولم يخرت مدرب املنتخب ديدييه ديشان 

الرسمية  القائمة  يف  مكانه  اسم  اي 

للديوك يف كأس العالم.

وردا عىل سؤال وكالة فرانس 

الدويل  االتحاد  أشار  برس، 

(فيفا) أنه يف حالة التتويج، 

لكل  ميدالية  سيمنح  فإنه 

العب وأن بنزيمة «يحق له» 

لكن  واحدة،  عىل  الحصول 

العالم  بطل  اعتباره  قرار 

يعود يف النهاية إىل املنتخب 

فرنسا  وتلعب  الفرنيس. 

غد  يوم  النهائي  نصف  يف 

األربعاء أمام املغرب.

الدوحة/ متابعة الزوراء:

اإلنجاز  بشأن  مفاجأة  فرنيس  صحفي  تقرير  فجر 

بتأهله لنصف نهائي كأس  املغرب  التاريخي ملنتخب 

ليكيب  صحيفة  وكشفت   .«٢٠٢٢ «قطر  العالم 

الفرنسية، أن نايف أكرد مدافع منتخب املغرب، قبل 

سفره إىل الدوحة، قال لزميله يف وست هام يونايتد، 

أريوال:  ألفونس  االحتياطي  فرنسا  مرمى  وحارس 

أو  النهائي  يف  ضدكم  وألعب  األول،  الدور  «سنتجاوز 

فرنسا  «مباراة  وأضافت:  مؤكد».  هذا  النهائي،  قبل 

واملغرب يف قبل نهائي كأس العالم، سوف تلم الشمل 

بني نايف أكرد وألفونس أريوال، لتتحقق 

نبوءة املدافع املغربي». كما ستكون هذه 

املواجهة أيضا فرصة للقاء بني نايف أكرد، والفرنيس 

أصدقائه  أحد  كان  الذي  كامافينجا،  إدواردو  اآلخر، 

املقربني بشدة يف رين الفرنيس. وتأهل منتخب املغرب 

منتخب  كأول  تاريخي،  إنجاز  يف  النهائي  قبل  للدور 

املونديال.  يف  املرحلة  لهذه  يصل  وأفريقي  عربي 

بفوزين  السادسة  املجموعة  املغرب  منتخب  وتصدر 

أطاح  ثم  كرواتيا،  مع  وتعادل  وكندا  بلجيكا  عىل 

بإسبانيا والربتغال يف األدوار اإلقصائية.

ريو / متابعة الزوراء:
باريس  دا سيلفا، نجم  نيمار  وجه 
الربازيل،  ومنتخب  جريمان  سان 
رسالة إىل تيتي املدير الفني لراقيص 
بطولة  الربازيل  وودعت  السامبا. 
أمام  الخسارة  عقب  العالم،  كأس 
كرواتيا يف الدور ربع النهائي بركالت 
نيمار،  وكتب  الرتجيح. 
بشبكة  حسابه  عىل 
 : إنستجرام» 
قبل أن 

نلتقي وجها لوجه، لعبنا ضد بعضنا البعض 
اعتقدت  إخبارك؟  يمكنني  وهل  مرات  عدة 
أنك كنت مزعج جدا بالنسبة يل! ألنك جمعت 
تهزمني  ملراقبتي، فعلت كل يشء كي  فريقا 
القدر  لكن  بالسوء.  عني  تكلمت  أنك  وحتى 
مضحك، أليس كذلك؟ لقد وضعك مدربا وأنا 
«كنت  وأضاف:  فريقك».  يف   ١٠ رقم  الالعب 
جدا  جيد  أنك  أعرف  وكنت  كمدرب  أعرفك 
ولكن كشخص أنت أفضل بكثري! لقد قابلتني 
وأنت تعرف من أنا وهذا ما يهمني». وتابع: 
«لقد جئت هنا ألشكرك عىل كل يشء، وعىل 
الكثري  هناك  وكان  لالعبني،  علمته  ما  كل 
من ذلك». وواصل: «ستظل دائما أحد أفضل 
لقد  معهم.  سأعمل  أو  عملت  الذين  املدربني 
كانت  ولكن  جميلة  بلحظات  مررنا 
لدينا أيضا لحظات مؤملة وهذه اللحظة 
طويلة». لفرتة  ستؤذينا  األخرية 
التتويج  وأكمل: «كنت تستحق 
استحقها  لقد  الكأس،  بهذه 
ما  كل  عىل  بأكمله  الفريق 
قدمناه  ما  وكل  فعلناه 
حلمنا  لتحقيق  محاولة  يف 
أن  يرد  لم  القدر  لكن  األكرب. 
الطريقة..  بهذه  نحققها 
علينا بالصرب. لقد منحنا الله 

كل يشء!». واختتم: «شكرا لك يا بروفيسور 
تيتي عىل كل ما علمته لنا.. وإذا كانت هناك 
أبدا، فهي (القوة الذهنية)  عبارة لن أنساها 
اللحظة!  تلك  يف  كثريا  نستخدمها  أن  وعلينا 
عرب  نيمار،  وكتب  لك».  وشكرا  كبري  عناق 
زالت  ما  الهزيمة   : إنستجرام»  عىل  حسابه 
لم  زلت  ما  جًدا..  قريبني  كنا  كثريًا،  تؤملنا 
أتعلم الخسارة، الهزائم تجعلني أقوى، لكنها 
وتابع:  أعتدها».  لم  زلت  وما  كثريًا،  تؤذيني 
الحياة  ذلك...  تجاوز  علينا  حال،  أي  «عىل 
تجعلنا نميض، حتى لو كان األمر مؤملًا، وكان 
الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء، فعلينا 
امليض قدًما». وواصل: «مرة أخرى، أود شكر 
وأن  وعاطفته،  دعمه  عىل  الربازييل  الشعب 
أسمع منكم أننا قاتلنا، وقدمنا كل يشء حتى 

النهاية.. هذا يخفف القليل من آالمنا».
وأكمل مهاجم باريس سان جريمان: «شكرا 
جميلة،  كانت  البطولة  يشء..  كل  عىل  قطر 
الربازيل  نصيب  من  تكون  أن  بد  ال  وكان 
يكن  لم  الله  قدر  لكن  يشء،  كل  تتويج  ليتم 
كذلك». واختتم: «دعونا نتجاوز ذلك... حان 
الوقت اآلن لالسرتخاء واالستمتاع مع العائلة 
واألصدقاء، وإعادة شحن طاقاتنا، ألن الحياة 
للغاية، وال  الهزيمة سيكون صعًبا  مع هذه 

يزال يؤلم كثريًا».

الدوحة / متابعة الزوراء:
نظريه  مع  األرجنتني  منتخب  َيلتقي 
الكرواتي اليوم الثالثاء عىل ملعب (لوسيل) 
القطري،  للمونديال  النهائي  قبل  الدور  يف 
بعدما أطاحا بمنتخبي هولندا والربازيل عىل 
الثمانية  دور  يف  الرتجيح  بركالت  الرتتيب 

للبطولة.
اقتنص  واملتعة،  باإلثارة  حافل  لقاء  ويف 
العالم  بكأس  الفائز  األرجنتني،  منتخب 
التأهل للدور  عامي ١٩٧٨ و١٩٨٦، بطاقة 
السادسة  للمرة  للمونديال  النهائي  قبل 
الثالث  النسخ  خالل  والثانية  تاريخه  يف 
منتخب  عىل   ٣  /  ٤ فوزه  عقب  األخرية، 
إليها  احتكم  التي  الرتجيح،  هولندا بركالت 
املنتخبان عقب تعادلهما ٢ / ٢ يف الوقتني 

األصيل واإلضايف يوم الجمعة املايض.
يف املقابل، واصل منتخب كرواتيا مغامرته 
الربازيل  أطاح بمنتخب  املونديال، بعدما  يف 
خالل  أهداف  بدون  تعادال  إذ  البطولة،  من 
الجمعة  يوم  مباراتهما  يف  األصيل  الوقت 
الوقت  يف  اإلثارة  تتواصل  أن  قبل  املايض، 
اإلضايف، الذي انتزع خالله منتخب كرواتيا 
األخرية،  الدقائق  يف   ١  /  ١ إيجابيا  تعادال 
التي  الرتجيح،  لركالت  املنتخبان  ليلجأ 
املخرضم  النجم  لرفاق  النهاية  يف  ابتسمت 

لوكا مودريتش.
وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بني املنتخبني 
يف كأس العالم واألول يف األدوار اإلقصائية، 
يف  املجموعات  بمرحلة  لعبا  أن  سبق  حيث 
نسختي ١٩٩٨ بفرنسا واملونديال املايض يف 

روسيا عام ٢٠١٨.
مباراتيهما  يف  الفوز  املنتخبان  وتبادل 
السابقتني، حيث فاز منتخب األرجنتني ١ / 
صفر يف اللقاء األول، يف حني حقق منتخب 
املباراة  انتصارا كبريا ٣ / صفر يف  كرواتيا 

األخرى.
ويأمل زالتكو داليتش، املدير الفني ملنتخب 
كرواتيا، يف قيادة فريقه لتكرار هذا االنتصار 
التوايل،  عىل  الثانية  للنسخة  التاريخي 

الذي  األسلوب  تكرار  ينوي  أنه  عىل  مشددا 
اتبعه خالل املباراة السابقة إليقاف الساحر 

األرجنتيني ليونيل مييس.
الكرواتي  املنتخب  قاد  الذي  داليتش،  وقال 
لوصافة املونديال املايض قبل ٤ أعوام: «لن 
نراقب مييس. لم نقم بذلك يف املباراة األخرية 
بحاجة  فقط  نحن  األرجنتني.  ضد  أيضا 
للتأكد من أنه لن يحصل عىل الكرة بسهولة 

أو أن يكون لديه مساحة».
وواصل ليونيل مييس (٣٥ عاما) إبداعه يف 
املونديال بعدما قاد منتخب بالده للدور قبل 
النهائي، ليتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق 

أمله املنشود بالحصول عىل كأس العالم.
يف  الشباك  هز  يف  هوايته  مييس  ومارس 
البطولة، بعدما أحرز هدفا من ركلة جزاء 
قائمة  صدارة  ليتقاسم  هولندا،  شباك  يف 
يف  األرجنتني  ملنتخب  التاريخيني  الهدافني 
جابرييل  السابق  النجم  مع  العالم  كأس 

باتيستوتا برصيد ١٠ أهداف لكل منهما.
النسخة  يف  التهديفي  رصيده  مييس  ورفع 
ليصبح يف  أهداف،   ٤ إىل  للمسابقة  الحالية 
الثاني بقائمة هدايف مونديال ٢٠٢٢  املركز 
جريو،  أوليفييه  الفرنيس  مع  باالشرتاك 
مبابي  كيليان  الفرنيس  خلف  هدف  بفارق 

(املتصدر).
 ٤ يسجل  أرجنتيني  ثاني  مييس  وأصبح 
أهداف يف نسختني مختلفتني بكأس العالم 
باريس  لنجم  سبق  بعدما  باتيستوتا،  بعد 
العدد  نفس  إحراز  الفرنيس  جريمان  سان 

من األهداف يف مونديال ٢٠١٤ بالربازيل.
التي  الحاسمة  التمريرة  أرسل  وبعدما 
الهدف  مولينا  ناهويل  خاللها  من  أحرز 
بات  هولندا،  مواجهة  يف  لألرجنتني  األول 
مييس أكثر الالعبني صنعا لألهداف باألدوار 
 ٥ برصيد  املونديال  تاريخ  يف  اإلقصائية 
تمريرات حاسمة، بفارق تمريرة أمام أقرب 

مالحقيه األسطورة الربازييل بيليه.
وتحدث مييس، الذي يتطلع لقيادة األرجنتني 
الخامسة  للمرة  املونديال  لنهائي  للصعود 
أمام  املرتقبة  املواجهة  عن  تاريخها،  يف 
يمكننا  رائع،  «إنهم فريق  قال:  إذ  كرواتيا، 
القول إنهم لعبوا بشكل أفضل من الربازيل، 
يستغلون  النهائي،  نصف  إىل  ووصلوا 

حقيقة أن مدربهم يعرف الفريق جيدا».
يف  يشارك  الذي  كرواتيا،  منتخب  ويرغب 
يف  الثالثة  للمرة  للمونديال  الذهبي  املربع 
يف  و٢٠١٨،   ١٩٩٨ نسختي  بعد  تاريخه 
أمريكا  القدم يف  القطب اآلخر لكرة  إقصاء 

الجنوبية، بعد اجتيازه منتخب الربازيل.
مودريتش  لوكا  الكرواتي  النجم  ويرى 
حلم  تحقيق  عىل  قادر  بالده  منتخب  أن 
للمرة  العالم  بكأس  بالتتويج  جماهريه 
«الشرينجيتو»  برنامج  ونقل  األوىل، 
«كرواتيا  قال:  الذي  ملودريتش،  ترصيحات 

تتشابه مع ريال مدريد يف الحمض النووي 
برنابيو نحارب حتى  القتايل، يف سانتياجو 
بنفس  كرواتيا  منتخب  ويقوم  النهاية، 

اليشء».
وحقق مودريتش (٣٧ عاما) رقما ظل غائبا 
عن كأس العالم ملدة ٢٤ عاما، بعدما صار 
أكرب العب خط وسط يبدأ أساسيا يف مباراة 
األملاني  منذ  العالم،  لكأس  الثمانية  بدور 
يف  الرقم  هذا  حقق  الذي  ماتيوس،  لوثار 

مونديال ١٩٩٨ ضد كرواتيا.
بجائزة  توج  الذي  مودريتش،  ويطمح 
لتكرار   ،٢٠١٨ عام  العالم  يف  العب  أفضل 
املونديال  لنهائي  الكرواتي  املنتخب  تأهل 
وخالل  التوايل.  عىل  الثانية  للنسخة 
خاضها  التي  السابقة  الخمس  مبارياته 
كرواتيا  منتخب  أحرز   ،٢٠٢٢ مونديال  يف 
أهداف،   ٣ شباكه  سكنت  فيما  أهداف،   ٦
من  نسبيا  أضعف  هجومه  يبدو  حيث 
املنتخب األرجنتيني، الذي أحرز ٩ أهداف يف 
من  أقوى  دفاعه  لكن  باملسابقة،  مسريته 
منتخب (راقصو التانجو)، الذي استقبل ٥ 
أهداف. وبينما تخلو قائمة منتخب كرواتيا 
املباراة،  يف  اإليقاف  بسبب  الغيابات  من 
يعاني منتخب األرجنتني من غياب الثنائي 
أكونيا وجونزالو مونتيل، بداعي  ماركوس 

تراكم البطاقات. 
العالم،  كأس  يف  املنتخبني  لقائي  وبخالف 
ودية،  مباريات   ٣ يف  التقيا  أن  سبق  فقد 
مباراة،  يف  اآلخر  عىل  فريق  كل  فاز  حيث 
فيما فرض التعادل السلبي نفسه عىل لقاء 

وحيد.
سوف  املواجهة،  تلك  من  الفائز  أن  يذكر 
يلتقي يوم األحد القادم يف املباراة النهائية 
لقاء  من  الفائز  مع  (لوسيل)  ملعب  عىل 
منتخبي  بني  اآلخر  النهائي  قبل  الدور 
املغرب وفرنسا، الذي يقام غداً األربعاء، يف 
املواجهتني  الخارسان من كلتا  يلتقي  حني 
يوم السبت القادم يف مباراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع عىل ملعب (خليفة الدويل).

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

%b»€a@ëd◊@ÔˆbË„@—ó„@¿@bÓmaÎã◊@ÈuaÏm@µn‰uä˛a@NNN@Ú‹Ó‹€a@ÒãËé

ÚÓ„Î6ÿ€a@ÒáÌãÃm

                         

الدوحة / متابعة الزوراء:
الربتغال  منتخب  لنجم  رسالة  عز،  ياسمني  اإلعالمية  وجهِت 

كرستيانو رونالدو بعد الهزيمة من املغرب يف كأس العالم ٢٠٢٢.
 mbc وأضافت ياسمني عز خالل برنامجها كالم الناس عىل قناة 
مرص: «رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته جورجينا 
تفصيلة  وكل  منها،  نتعلم  جميعا  وعلينا  درس،  رسالة  له  كتبت 
فيها حلوة حيث قالت (اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا، 
رأى  لقد  االحرتام،  له  وأظهرت  مدحته  طاملا  الذي  الصديق  ذلك 
كيف تغري كل يشء يف املباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد 

فات)».
وذكرت يف حديثها للفتيات: «جورجينا عربت عن مشاعرها بقوة 
بأعظم العب يف  االستهانة  يمكن  ال  إنه  يف وقت مهم وقالت عنه 
العالم، فهو أقوى سالح له، ال يمكنك الدفاع عن شخص ال يستحق 
ذلك أيضا، تعطينا الحياة دروساً، لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخرس».
له:  قائلة  جورجينا  يتزوج  أن  رونالدو  من  عز  ياسمني  وطلبت 
حارض،  بتقول  وهي  اشتكت،  ما  وعمرها  معاك  «ممرمطها 

اتجوزها وربنا يديك أكرت، ونشوفكم يف الكوشة».
واحتفلت ياسمني عز، بفوز منتخب املغرب عىل الربتغال، وتأهله 
طريقتها  عىل   ،٢٠٢٢ قطر  العالم  كأس  نهائي  نصف  لدور 

الخاصة.
وظهرت ياسمني عز يف برنامجها مرتدية تيشريت منتخب املغرب 

وتحدثت باللكنة املغربية، قائلة : «مربوحة، مربوحة».

fibÌá„Ïæa@bÌaãfl
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الدوحة/ متابعة الزوراء:

َيرى إيريك تني هاج، مدرب مانشسرت يونايتد، أن هناك العديد من األمور املتشابهة بني مهاجمه ماركوس راشفورد، ونجم باريس 
سان جريمان، كيليان مبابي. وكان راشفورد هداف املنتخب اإلنجليزي يف مونديال ٢٠٢٢، برصيد ٣ أهداف، لكنه ودع البطولة من ربع 
النهائي أمام املنتخب الفرنيس بقيادة مبابي. وقال تني هاج، يف ترصيحات نقلتها هيئة اإلذاعة الربيطانية بي بي يس» : منذ اللحظة 
األوىل أدركت القدرات التي يتمتع بها، فعندما يتواجد ماركوس خلف خط الدفاع، فال يوجد العب أفضل منه يف العالم.. ال يوجد فقط 
سوى مبابي يف الوقت الراهن». وأشاد تني هاج أيًضا بالعمل الذي يقوم به راشفورد يف تطوير مستواه، خاصًة يف حالة عدم امتالك 
الكرة، من خالل الضغط العايل، مشريًا إىل هدف فيل فودين يف شباك ويلز خالل املونديال، كأفضل مثال لعمل نجم يونايتد. وأضاف 
املدرب الهولندي: «أراه يقوم بذلك طوال الوقت، وقدم بالفعل عمًال مميزًا رفقة إنجلرتا». وينتهي عقد راشفورد مع مانشسرت يونايتد 
بنهاية املوسم الجاري. وعن ذلك قال تني هاج: «عليه اتخاذ القرار.. األمر الوحيد الذي نستطيع فعله، هو أن نظهر له أن هذا أفضل 

ناٍد يمكنه التواجد فيه.

fibÌá„Ïæa@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

        

fibÌá„Ïæa@sÌáy

?Ón‰uä˛a@ÊÏ‰ßa@›”b»fl@s€bq@NNN@›ÓéÏ€@k»‹fl
للملعبني  ملحقا  بات  لوسيل  استاد  أن  يبدو 

األسطوريني «ال بومبونريا» و «مونومونتال» يف 

إذ تحول إىل معقل لألرجنتني يف  بوينس آيرس، 

مونديال ٢٠٢٢، بعدما استضاف ليونيل ومييس 

ورفاقه لثالث مباريات.

اليوم  مجددا،  املوعد  عىل  معهم  وسيكون 

يف  مشجعيهم  من  ألف   ٤٠ الحتضان  الثالثاء، 

نصف النهائي ضد كرواتيا.

كأس  من  الـ٢٢  النسخة  نهائيات  بداية  ومنذ 

العالمة  األرجنتيني  الجمهور  كان  العالم، 

الفارقة يف الدوحة.

يف  األرجنتينية  السفارة  تقديرات  وبحسب 

أرجنتيني  ألف  و٤٠   ٣٥ بني  ما  خطط  قطر، 

جمهور  جعل  ما  وهو  العالم،  كأس  لحضور 

القطرية  العاصمة  يف  األكرب  «ألبيسيليستي» 

واآلن  والسعودية،  املكسيك  مشجعي  جانب  إىل 

املغرب.

وتغذى مييس ورفاقه طوال البطولة بالحماس 

ميزة  من  واستفادوا  املدرجات،  من  القادم 

الشعور كأنهم يلعبون عىل أرضهم تقريبا.

من  عليهم،  يتفّوق  املغربي  املنتخب  ووحده 

ناحية الدعم الجماهريي يف العاصمة القطرية، 

نصف  يف  املتواجدة  األربعة  املنتخبات  بني  من 

النهائي.

مونديال  بطل  السابق،  فرنسا  نجم  وقال 

بوينس  يف  نشأ  الذي  تريزيجيه،  دافيد   ،١٩٩٨

بفرنسا  «مقارنًة  إنه  أرجنتينية،  لعائلة  آيرس 

ليست  األرجنتني  أن  نشعر  املثال،  سبيل  عىل 

ما  لكن  اآلن..  حتى  (فنيا)  املستوى  نفس  عىل 

يساعدها هم مشجعوها».

ويف نهاية كل من املباريات التي فازوا بها، بقي 

العبو األرجنتني عىل أرضية امللعب لالحتفال مع 

الجمهور، وغالبا ما كانوا يرددون أنهم يلعبون 

من أجل «٤٥ مليون» أرجنتيني.

يف  الحايل  الوضع  فإن  لرتيزيجيه،  وبالنسبة 

األرجنتني يفرس العالقة الخاصة بني الالعبني و 

«هينتشاس»، أي املشجعني املتفانني.

وأوضح: «أول صورة عالقة يف ذهني عن فريق 

كان   ..١٩٨٦ عام  املكسيك  يف  كانت  األرجنتني، 

الجنون  ليس  لكن  الوقت،  ذلك  يف  جنون  هناك 

الريايض،  الجانب  هناك  كان  حينها  يف  الحايل.. 

اجتماعية  مخاوف  أيضا  هناك  كانت  لكن 

واقتصادية يف البالد، مما يجعل الشغف أكرب».

املحلية  اإلعالم  وسائل  نقلت  األرجنتني،  ويف 

ادَّخروا  ملشجعني  عن  القصص،  من  الكثري 

ملدة ٤ أعوام من أجل تحمل تكاليف الرحلة إىل 

إىل دوالر حتى  الـ»بيسو»  بتغيري  قطر، وقاموا 

ال يفقدوا قيمة ما ادَّخروه، ألن التضخم يلتهم 

منذ  باملئة   ٧٦٫٦ (بلغ  للمواطن  الرشائية  القوة 

مطلع العام الحايل).

نقالً عن وكالة فراس برس

Ÿzõfl@äá‘€a@Âÿ€@ıÏè€bi@?«@oqá•@Z>Ón€@äb‡Ó„

bè„ãœ@kÉn‰fl@¿@È”bœã€@·«Ü@Ú€béä@ãì‰Ì@Ú∫ç‰i
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بريوت/متابعة الزوراء: 
األزمـات التي مّر بهـا لبنان أخـرياً ولّدت 
ظواهر اجتماعية قد تكون خطرة، وتمس 
وتأتـي  للمواطنـني.  األمنـي  االسـتقرار 
«األخبـار الزائفـة» التـي يجـري تداولها 
بكثافة عىل وسـائل التواصـل االجتماعي 
كواحدة مـن هـذه الظواهـر؛ فالجيوش 
إطـالق  مـن  واملسـتفيدون  اإللكرتونيـة 
الشـائعات لصالح حزب أو رجل سـيايس 
وجهـات أخرى وجدوا يف ظل األزمات التي 
يعيشـها لبنان فرصة للرتويج ألخبار غري 
حقيقيـة. وهكـذا صـارت هـذه األخبار 
املعروفة بـ«فايك نيوز» تتصدر اهتمامات 
النـاس وتشـغل يومياتهم. وراهنـاً، أقله 
من ٤ إىل ٥ أخبـار زائفة تطلق يومياً، عرب 
وسائل التواصل االجتماعي. ومرات كثرية 
تتسـبب يف بلبلة عامة بني النـاس، وربما 

تشعل فتناً بني اللبنانيني.
خـالل الفرتة القصـرية املاضيـة، أطلقت 
منصـة «صواب» للتدقيق يف هذا النوع من 
األخبـار. وجـاء إطالقها من قبـل برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي (UNDP) بالتعاون 
مـع جمعيـة «دوائـر»، بهـدف التوعيـة 
حـول مدى تأثري األخبـار الزائفة وخطاب 
الكراهية عىل املجتمع املدني؛ إذ إن تعميم 
ثقافـة التحقق مـن األخبار يشـكل هدفاً 
رئيسـياً للقائمني عىل إطالق هذه املنصة. 
ومـع عدد من طالب اإلعالم وتدريبهم عىل 
كيفية محاربة هذا النوع من األخبار لنحو 
١١ شهراً، ُتعّد «صواب» أول مبادرة شبابية 

من نوعها ملكافحة األخبار الزائفة.
يف الواقع، وسائل اإلعالم بغالبيتها تحركت 
لوضـع حـد النتشـار الـ«فايـك نيـوز»، 
فاسـتحدثت برامج تلفزيونية وصفحات 
إلكرتونيـة تتنـاول هـذه األخبـار وتتوّىل 
تصويبهـا. أمـا السـؤال املطـروح يف ظل 
غياب حمالت توعية بهذا الشـأن، وبالقدر 
املطلـوب، هـو: كيـف يمكـن التحقق من 
صوابيـة األخبـار املنتـرشة؟ ومـا الطرق 
واألسـاليب التـي تسـاعد املواطـن عـىل 

التفريق بني الصحيح والزائف؟
- األخبار الزائفة معروفة املصادر

ُتعـد اإلعالميـة حليمة طبيعـة واحدة من 

أهـل الصحافة اللبنانيني الذيـن بادروا إىل 
تصحيـح األخبـار املغلوطة عرب الشاشـة 
الصغـرية؛ فهـي أخـذت عـىل عاتقها من 
خالل شاشـة تلفزيون «الجديد» (نيو تي 
يف)، عـرب برنامجها «مش دقيـق»، توعية 
املشـاهدين بـرضورة التأكد مـن األخبار 
التي يتداولونها. تقدم طبيعة الخرب الزائف 
وتطرح مقاربة تصحيحه، بعدما تعود إىل 
أدلـة تؤكد ما تقوله. ويف رأيها أن «نسـبة 
الناس التي تلحق بموجة األخبار املغلوطة 
تفوق بكثري نسبة التي تصدقها، ألن الخرب 
يكون مبنياً عىل أسـس تشبه منطقهم أو 
تكون صياغته أقرب إىل الحقيقة بنظرهم؛ 
فالشائعة عندما تنترش يصبح من الصعب 
تصديـق ما يخالفها». ومـن هذا املنطلق، 
حسـب اإلعالمية اللبنانية، من الرضوري 
اللجوء إىل تطبيقات ومنصات تصّوب هذه 

األخبار.
األوسـط»  لـ«الـرشق  أوضحـت  طبيعـة 
شـارحة: «عندما يأخذ الناس علماً بهذه 
التطبيقـات، يولد لديهـم الفضول ملعرفة 
الحقيقـة. ونحن كإعالميـني لدينا القدرة 
عـىل تصويـب الخـرب، ولكـن يف املقابـل 
يطرح السؤال نفسه: ما قدرتنا عىل إقناع 
النـاس؟ فغالبيتهـم تصـدق الخـرب الذي 
يناسـب مزاجها». وتختتم: «نعرف تماماً 
أن َمن يقـف وراء فربكة هذه األخبار هم 
املستفيدون منها مبارشة. وكذلك الجيش 
اإللكرتونـي الـذي يعمـل لحسـاب فريق 
معـني. والهـدف منهـا يكـون التحريض 
واإلسـاءة إىل شـخص أو مجتمع أو حالة 

معينة».
- وسائل اإلعالم تواجه ولكن...

كمـا هو معروف، تصنـف األخبار الزائفة 
نوعـاً مـن الصحافة الصفـراء التي ترّوج 
يف  كالنـار  فتنتـرش  خاطئـة،  ملعلومـات 
الهشـيم بهـدف خـداع النـاس ملصلحـة 
«أجنـدات» معينـة. ولقـد شـهدت هـذه 
األخبار ذروة انتشارها يف لبنان، إثر اندالع 
«ثـورة ١٧ ترشيـن». ومن ثـم تضاعفت 
مع انتشـار جائحة «كوفيد - ١٩»، بحيث 
تكثفـت نوعية األخبار املغلوطـة املتعلقة 
بهـا. وهذا األمـر دفع بالجسـم الطبي إىل 

مكافحتها مـن خالل إطالالت مكثفة عرب 
شاشات التلفزيون.

بعدهـا اتخـذت مكافحـة هـذه األخبـار 
منحـى أكثـر جديـة، إال أن قلـة التوعيـة 
املطلوبـة  اإلعالميـة  الحمـالت  وتكثيـف 
لوضع حـد لها أبقـت الفجـوة كبرية بني 
انتشـارها والحد منهـا. واليوم، املحاوالت 
كثرية من قبل وسـائل اإلعـالم لوضع حد 
لألخبـار الزائفـة؛ فشاشـة «نيـو تي يف» 
أطلقـت برنامـج «مـش دقيـق» مبـادرًة 
منها لإلسـهام يف الحد من انتشار األخبار 
الزائفة. أما «إل بي يس آي»، فأدرجت عرب 
صفحتهـا عىل «فيسـبوك» فقـرة بعنوان 
«للتوضيح» تصب يف الهدف نفسـه. كذلك 
أطلقت منصات إلكرتونيـة كثرية، وجرى 
تخصيـص صفحـات يف اإلعـالم املكتـوب 
لهذه الغاية، ومن بينها منصة «مهارات» 
(فاكتـو ميرت)، وهـي عضو يف «الشـبكة 
 .(IFCN) «الدولية للتحقـق من املعلومات
والهدف هو التحقق مـن تصاريح ووعود 
املسؤولني، مع تزويد املواطنني باملعلومات 
التـي يحتاجـون إليهـا ملراقبة مـدى دقة 
املعلومـات التـي يوردهـا املسـؤولون يف 
ترصيحاتهـم، ومدى التزامهـم يف تطبيق 

السياسات التي وعدوا بها.
الفرنسـية»،  الصحافـة  «وكالـة  أمـا 
فخّصصت قسـماً دولياً يف هذا الخصوص 
(فاكتويـل - أ.ف.ب) تقـدم مـن خاللـه 
خدمة خاصة ملكافحـة األخبار املغلوطة، 
وتنرش معلوماتها حـول العالم، بنحو ٢٤ 

لغة، وبينها العربية.
ولكن، مـع كل هذه التحركات واملحاوالت 
الجـادة، فـإن اإلعـالم ال يـزال يحتـاج إىل 
أعمدة أساسية تساعده يف الحد من تفيش 
هذه األخبـار؛ فالبعض يطالـب الوزارات 
املعنية برضورة قيام مسؤوليها اإلعالميني 
تتعلـق  مغلوطـة  أخبـار  أي  بتصحيـح 
بوزارتهـم. يف حني يرى البعـض اآلخر أن 
املسـؤولية تقع أيضاً عىل املواطن نفسه، 
فعليه أن يكون أكثر وعياً ودقة عند تلّقفه 
خـرباً مـا، وإال فهو مشـارك بشـكل غري 

مبارش يف صناعة هذه اآلفة.
- أدوات مكافحة األخبار الزائفة

التعرف عىل األخبار الزائفة يتعلق مبارشة 
باملنطق الذي يتمتع بـه املتلقي؛ فعليه أال 
يتـرسع يف تصديق أي خرب يصـل إليه، بل 
يسأل نفسه إذا ما كان املوضوع مستغرباً 
فيلحـق مصـدره. وبـذا، فإنـه يتحول إىل 
محقق مـن نوع آخـر ويركن إىل وسـائل 
إعـالم معروفة بمصداقيتهـا، إذا ما كانت 

أوردت الخرب نفسه أو العكس.
طـالب اإلعالم يف منصة «صـواب»، تابعوا 
ورش عمـل متتاليـة نعرّفـوا خاللها عىل 
كيفيـة التعامـل مـع األخبـار الكاذبة. و 
يقول أحـد املدربني لـ«الرشق األوسـط»: 
«عـىل املتلقـي أو حتـى اإلعالمـي، كي ال 
يقـع يف فـخ هـذه األخبـار، أن يتعرف إىل 
األدوات التي تسـهم يف الحد من انتشارها؛ 
فتكون عنده خلفية عن أسـماء املنصات 
املختصـة  والتطبيقـات  والصفحـات 

بتصويب األخبار والتحقق منها. وبمجرد 
تلقيه فيديو مصوراً أو صورة فوتوغرافية 
مثـًال عليه العودة إىل توقيـت نرشها، وما 
إذا كان التاريخ يتطابق مع عملية نرشها 
عـىل مواقع أخـرى ويف الوقـت الصحيح. 
وإذا ما ورد خـرب يحكي عن وجود مليون 
شخص يف مظاهرة، عىل املتلقي أن يحقق 
باملسـاحة التي تسـتوعب هذا العدد، وما 
إذا كان مكان التجمع يتسع يف الواقع لهم 
أو ال. وهناك تطبيقات تساعد يف اكتشاف 
الحقيقة يف مواضيع مماثلة وغريها، بينها 
«غوغل مـاب»... فاملواطن العادي وملجرد 
تشـكيكه بخـرب مـا يمكنـه أن يعـود إىل 
املصدر األسايس، وإىل وسـائل إعالم تملك 
أنه  الدكاكني».وبرأيه  املصداقيـة، وليـس 
صار «املطلوب حتى من اإلعالمي املحرتف 
التحقـق مـن أي خـرب يصـل إليـه، ألنـه 
يسـهم يف انتشار الزائف منها بصورة غري 
مبـارشة. وأحياناً توجد حسـابات مزيفة 
تغريداتهـا  تنقـل  معروفـة  لشـخصيات 
بعض وسـائل اإلعالم مـن دون أن تتحقق 
من العالمة الزرقـاء (verification) التي 
تؤكد رسـمياً أنها تابعة لهذه الشخصية؛ 
فالوعي مطلوب من وسـائل اإلعالم تماماً 

كما من املواطنني العاديني».
- التجارة باألخبار الزائفة

مـن ناحيـة ثانيـة، مـا الحظـه الخـرباء 
والعاملـون يف مجـال مكافحـة األخبـار 
الزائفة هو أن السـبب األول يف انتشـارها 
ُينسـب إىل اإليـرادات املاليـة الكبـرية التي 

يحصدها ُصّناعها.
فكلمـا شـوهدت الصفحة «فيويـر» التي 
تنـرش الخـرب ازداد ربحهـا. حتـى إن هذا 
األسـلوب التجاري صار رائجـاً يف مختلف 
دول العالـم، كمـا يف السـويد والنرويـج 
وأملانيا وفرنسـا وغريها. وعندما يسـمع 
صاحـب الصفحة خـرباً معيناً ينرشه من 
دون التأكـد مـن صحتـه، فقط مـن أجل 
جـذب العـدد األكـرب مـن الناشـطني عىل 
وسـائل التواصل االجتماعـي، فقد يحقق 
أقله ١٠٠ ألف مشـاهدة قبل أن يسـتوعب 
النـاس أنـه خـرب مغلـوط. وبهـذا الوقت 
يكون قـد جنى إيرادات مالية ال ُيسـتهان 

بها.أما نسـبة األخبـار الزائفة املنشـورة 
إىل  فتصـل  العربيـة،  املنطقـة  يف  يوميـاً 
٨٠ خـرباً يف الشـهر الواحد، وهذه نسـبة 
كبرية يف ظل الفوىض العارمة التي تسـود 
وسـائل اإلعالم، خصوصاً بسـبب املواقع 
اإللكرتونية املنترشة بشـكل كبري، التي ال 
رقابـة جديـة عليها.أما السـؤال البديهي 
الذي يطرح نفسـه هنا هو: هل أسـاليب 
املكافحة هذه أسـهمت يف تراجع انتشـار 

األخبار الزائفة؟
يجيب خالـد صبيح، املسـؤول عن خدمة 
تقـيص صحـة األخبار يف الرشق األوسـط 
الصحافـة  «وكالـة  يف  أفريقيـا  وشـمال 
الفرنسـية»، بالقـول: «ليـس هنـاك من 
دراسات تؤكد نسب تراجع انتشار األخبار 
املغلوطة. ولكـن يف املقابل توجد تحركات 
كثيفـة يف هـذا الشـأن صـارت متبعـة يف 
جميـع أنحـاء العالـم للحـد من انتشـار 
الخرب الكاذب».وعن سبب تبني اللبنانيني 
موجـات األخبـار الكاذبة أسـوة بغريهم 
من الشـعوب األوروبيـة والعربية، يوضح 
صبيح أنهـا «الرغبة الكبـرية يف الحصول 
عـىل معلومة حول موضـوع مقلق (أمني 
وكذلـك  وغـريه)...  بيئـي  أو  صحـي  أو 
الرغبـة يف العثور عىل تفسـري لألحداث أو 
الظواهر يوافـق القناعة الشـخصية».ثم 
يقول عن طبيعة الخدمة املسـؤول عنها: 
«منذ ٥ سـنوات أطلقت (وكالة الصحافة 
لتقـيص  خاصـة  خدمـة  الفرنسـية) 
صحة األخبـار املتداولة. ويف عـام ٢٠١٩، 
بـدأت الخدمـة بالعربية.وهنـاك نوع من 
العقـود مع مواقـع التواصـل االجتماعي 
ملراقبـة األخبـار. يرصدون الخـرب الكاذب 
ويصححونـه بأدلة وقرائـن، ومن ثم ُيعاد 
نـرشه عىل املوقع نفسـه الـذي أوردها».

وبحسب خالد صبيح، فإن موضوع تقيص 
صحة األخبار أصبح شائعاً بشكل ملحوظ 
يف العالم. وحرض كـ«تراند» مشهور يوفر 
للنـاس فرصـة التأكـد مـن صحـة الخرب 
املتـداول، ثـم إن الوعـي، ومعرفـة أصول 
التشـكيك بخـرب معـني، ولّـدا الفـرق بني 

املايض والحارض.  
(عن/ صحيفة الرشق األوسط)

القاهرة/متابعة الزوراء:

أكدت جامعـة الـدول العربية رضورة 

الرقمـي للمنطقـة  تحقيـق االنتقـال 

العربيـة ملواكبة املشـهد الرقمي، الذي 

أضحى يكتسح مختلف مناحي الحياة 

والقطاعـات اإلنتاجيـة واملهنيـة، بما 

فيهـا اإلعالم، الفتـًة إىل أن هذا التحول 

منسـوب  رفـع  شـأنه  مـن  الرقمـي 

تنافسية اإلعالم العربي.

وقـال األمـني العـام املسـاعد رئيـس 

قطاع اإلعـالم واالتصال بجامعة الدول 

العربية، أحمد رشيد خطابي، يف كلمته 

خـالل الجلسـة االفتتاحيـة للملتقـى 

العلمـي للغـة واإلعـالم، إن ”اإلعـالم 

العربي يجد نفسـه يف ظـل هذا التحول 

املذهـل يف تاريخ الصحافة أمام حتمية 

كسب رهان االرتقاء بالقدرات التقنية، 

والرفع من منسـوب تنافسـية اإلعالم 

العربي بكل مكوناته، فضالً عما يمكن 

تسـميته بتضييـق الفجـوة الرقميـة 

الـرشكات  كربيـات  لنفـوذ  بالنظـر 

واملنصات العاملية“.

وتابع: ”نسـعى يف نطـاق آليات العمل 

املشـرتك عىل مستوى الجامعة العربية 

إىل إدماج البعد الرقمي يف اسرتاتيجيات 

وخطـط عملنا وفق منظـور قائم عىل 

روح االنفتـاح عـىل التجـارب الدولية، 

وتبـادل الخـربات والتجـارب فيما بني 

بلداننـا العربيـة مع الرتكيـز من حيث 

املحتـوى عـىل تقديم الدعـم لقضايانا 

السياسية والتنموية، وتحسني صورتنا 

الجماعيـة، ومواجهـة نزعـات العنف 

والتطرف واإلرهاب، وحماية مقومات 

التماسك الوطني“.

وأوضـح أن تقريـر مجموعة ماكينزي 

يـؤرش بأن حوايل 800 مليون شـخص 

معرضون لفقدان وظائفهم يف أفق عام 

2030 يف حـال عـدم تملكهم للمهارات 

الرضوريـة، األمر الذي يقتيض التفكري 

بعمق يف إحـداث تغيـريات جوهرية يف 

مناهـج التعليـم والتكويـن. واختتـم 

خطابـي كلمتـه قائـًال: ”التطبيقـات 

الذكية تثري كثرياً من التسـاؤالت حول 

مسـتقبل مهنـة الصحافـة واإلعـالم، 

ديمقراطيـة  تكـرس  مـا  بقـدر  إذ 

ممارسـة حق التعبري عن الرأي ملاليني 

املسـتخدمني بعدمـا كانت حكـراً عىل 

النخب واملهنيني، فإنها تطرح إشكالية 

املمارسـات  هـذه  وطبيعـة  حـدود 

وضوابطهـا القانونيـة واألخالقية من 

قبيـل احـرتام خصوصيات األفـراد أو 

الحد من االنزالقات عـن املوضوعية يف 

تنـاول األخبار والقضايا الحساسـة“.

ولفت إىل أن التحكم يف املخاطر املحدقة 

بهذه االسـتخدامات باتت مدرجة عىل 

جدول أعمال الهيـاكل املختصة باألمم 

ودول  اليونسـكو  ومنظمـة  املتحـدة 

ومنظمات إقليمية كاالتحاد األوروبي.

فاس/متابعة الزوراء:
يف جـو بصَمه الحوار البنـاء والتأكيد عىل أهمية 
إحقـاق املسـاواة بـني الجنسـني عـرب ”االتحاد 
يف العمـل“، اختتـم املؤتمـر السـادس للنسـاء 
اإلفريقيات يف وسـائل اإلعالم أشـغاله وفعالياته 
التي امتدت يومني كاملني بمدينة فاس املغربية؛ 
مثّمنـاً إنجازات إعالمية وأعمـاال صحفية كانت 
مـن وراء إعدادهـا ونرشهـا نسـاء إفريقيـات 
عامـالت يف وسـائل إعـالم متعـددة عـىل امتداد 

”القارة السمراء“.
وتميـزت فعاليـات حفل االختتـام، الذي صادف 
عشـية االحتفاء األممي بتخليد الذكرى السنوية 
 10) اإلنسـان“  لحقـوق  العاملـي  لـ“اإلعـالن 
ديسمرب)، بحفل اإلعالن عن املرشحات الفائزات 
بخمس جوائز، تـم تقديم ثالٍث منها فعليا خالل 
الحفـل، بينما ُيرتقب اإلعالن عن املتبقي منها يف 

قادم األيام. 
وتهـم جوائز ”املؤتمر الدويل للنسـاء اإلفريقيات 
يف اإلعـالم“، املقّدمـة يف حفـل اختتـام حرضته 
”االتحـاد  مفوضيـة  يف  التواصـل  مسـؤولة 
اإلفريقـي“ بأديس أبابا، خمسـة أصناف وفئات 
متعددة القضايا، أبرزها يتعلق بـ“املسـاواة بني 
الجنسـني يف اإلعـالم ومحاربة الصـور النمطية 
والعنف عىل أساس النوع، وموضوع سنة 2022 
االتحاد اإلفريقي– سـنة التغذية، واسـرتاتيجية 
التحـول الرقمـي يف إفريقيـا، ومكانـة إفريقيـا 
يف الثـورة الصناعيـة الرابعة، وتغيـري خطابات 
وصور نمطية حـول املرأة اإلفريقيـة يف اإلعالم، 
وتكثيف جهود اإلدمـاج االقتصادي واملايل للمرأة 
اإلفريقيـة؛ فضـال عـن تعزيز حقـوق الطفل يف 

إفريقيا“.
وعـىل هامـش اليـوم الختامـي للمؤتمـر، أبدت 
يميـيس أكينبوبوال، الرئيسـة التنفيذية لشـبكة 
سـتها،  املـرأة اإلفريقية يف وسـائل اإلعالم ومؤسِّ

النقـاش  ”حيويـة  بشـأن  الكبـرية  سـعادتها 
والتبـادالت طيلـة يومني اتسـما بحضـور دويل 
متميز قصد اقتسام املمارسـات والخربات املثىل 
يف مجال مسـاواة النوع االجتماعي عرب وسـائل 

اإلعالم“.
السادسـة  الـدورة  أن  إىل  أكينبوبـوال  وأشـارت 
تمخضـت عـن ”نـداء رصيـح لوسـائل اإلعالم 
العامليـة، والسـيما اإلفريقيـة، إىل تغطية قضايا 
كونيـة بدون تحيـز أو تمييز، مثل املسـاواة بني 
الجنسـني والثقافـة والنوع، وكـذا قضايا البيئة 
والسـالم العاملي“، الفتة إىل ”تكريم مشـرتك بني 
الشـبكة واالتحـاد اإلفريقـي ملجهـودات خمس 
نسـاء إفريقيـات تمّيزن عـرب أعمالهن يف خدمة 
قضايا تمـس جوهر املجتمعـات اإلفريقية، من 

منطق التفكري عاملياً.. والعمل محلياً“.
بدوره، أوضح الرئيس واملؤسس املشارك للمعهد 
الـدويل للغـات والثقافـة بفـاس، أحـد رشكاء 
تنظيم هذه الدورة السادسـة من املنتدى، موحى 

الناجي، أن تقديم ”الجوائز الخمس“ يسـتهدف 
”دعم وتشـجيع اإلنتاج الجـاد واملتميز والفعال 
الذي تقـوم به النسـاء الصحفيـات اإلفريقيات 
لدعـم التنميـة بالقارة قصد بلـوغ أجندة 2063 

لالتحاد اإلفريقي“.
 ،AWiM22“وأضـاف الناجـي، عنـد اختتام الــ
أن أبـرز التوصيـات وخالصات النقـاش، يف أول 
دورة تعقـد باملغرب وشـمال إفريقيـا، تتمثل يف 
”مناهضة كل أشكال العنف ضد املرأة اإلفريقية 
يف وسائل اإلعالم“، مع ”تعزيز مكانتها يف اإلعالم 
عرب مقاربة دامجـة للتكوين والتدريب واإلدماج 

املهني يف هذا امليدان“.
ومن التوصيـات التي أدىل بها الناجي ”تشـجيع 
املرأة يف الحقـل اإلعالمي عىل ولوج مراكز القرار 
إىل  إضافـة  واإلداري“،  والتسـيريي  التحريـري 
”تعزيز الحوار بني اإلعالميات يف القارة اإلفريقية، 
وتقويـة التعـاون بـني اإلعالميـات واإلعالميني 
يف الدوائـر اإلعالميـة الحكوميـة ونظرائهـم يف 

املقـاوالت اإلعالمية الخاصة“، مع ”إيجاد سـبل 
ناجعـة تحـاول تغيري وتحسـني صورة النسـاء 

اإلفريقيات يف اإلعالم بشكل عام“
ومن املنتظـر أن ُترفع هـذه التوصيات وغريها، 
حسـب األسـتاذ الجامعـي ذاتـه، إىل ”الجهـات 
الحكوميـة واالتحـاد اإلفريقـي، وكذا مسـؤويل 
املقاوالت اإلعالمية املتواجدة بالقارة اإلفريقية“، 
مثمنـاً مـا خلصـت إليه مـداوالت النقـاش بني 
”ممثـيل االتحـاد اإلفريقي ومنظمة اليونسـكو 
وممثلـة املعهـد اإلعالمـي يف السـويد، وكذلـك 
منظمـات إعالميـة عاملية مهمة، مثـل ’فوجو‘، 

تدعم الحضور النسائي يف امليديا“.
من جهتها، لم ُتخف املسؤولة عن التواصل ضمن 
طاقم مفوضيـة االتحاد اإلفريقـي جهود ”دعم 
املنظمة اإلفريقية للنساء الصحفيات اإلفريقيات 
من خالل مسـاهمتها يف تمويـل الجوائز املقّدمة 
وتطوير رشاكتهـا مع شـبكة AWIM“، مؤكدة 
أنها حرضت إىل املغرب خصيصا من أجل حضور 

حفل اختتام هذا الحدث الهام.
وختمت املسؤولة اإلفريقية ذاتها أن ”دعم شبكة 
اإلعالميـات اإلفريقيات جاء مـن رشاكة امتدت 
خمس سـنوات، من أجل إسـماع صـوت القارة 
اإلفريقيـة ونسـائها بإمكانياتهـن ومهاراتهـن 
الهائلـة يف الرتويـج إلفريقيـا متجـددة تنمويـا 

وقادرة عىل تجاوز التحديات الحالية“.
يشـار إىل أن أعمال املؤتمـر تميزت بتقديم أرقام 
”مقلقـة“ وفق دراسـة ميدانية أجريـت يف عدد 
من الـدول اإلفريقيـة، أبانـت أن 22 يف املئة عىل 
األقل من النسـاء يف إفريقيا هي نسـبة التمثيلية 
والحضور النسـوي يف اإلعالم، منبهة إىل أن عدم 
تقـّدم النسـبة واإلنجـازات منذ عقدْين يسـائل 
السياسـات العمومية والفاعلـني يف بلدان القارة 
التـي تظـل متخلّفـة يف هـذا الصدد عـن الركب 

العاملي.

دكار/ا.ف.ب:

أُدخل صحفي سنغايل معارض 

للرئيس ماكي سال املستشفى 

يف اليوم التاسع من إرضابه عن 

الطعام احتجاجا عىل معاملته 

يف السـجن، عىل ما قـال محاٍم 

ومسؤول نقابي.

والصحفي بابـي أيل نيانغ يدير 

 Dakar “موقـع ”دكار ماتـان

اإلخبـاري، ومسـجون   Matin

منـذ أكثر مـن شـهر بعدما تّم 

توقيفـه يف 6 نوفمـرب/ ترشين 

الثاني.

وهو متهم بنرش رسـائل رسية 

حول الرتتيبات األمنية املحيطة 

باسـتجواب السيايس املعارض 

الشهر  البارز عثمان سـونكو، 

املـايض، بشـأن اتهامـات لـه 

باالغتصاب.

فايـي،  ليسـا  إبراهيـم  وقـال 

النقابـات  اتحـاد  يف  املسـؤول 

السـنغال:  يف  الصحفيـة 

”تراجعت حالـة بابي أيل نيانغ 

الصحية بشكل خطري“.

وأضـاف يف بيـان: ”نقـل ليـل 

(الجمعة السبت) إىل عيادة ليتّم 

إدخالـه إىل مستشـفى“. وقال 

املحامـي مـوىس سـار لوكالة 

”فرانس بـرس“ إن نيانغ كان 

تحـت املراقبة يف عيادة خاصة. 

إم“:  إف  ”آر  إلذاعـة  وّرصح 

”أكـد طبيب عائلتـه أنه يعاني 

بشدة“.

وكان نيانغ قد اتهم السـلطات 

نفسـًيا  وتعذيبـه  بخطفـه 

وبطريقة  اعتباطًيا  و“سـجنه 

جائـرة“ يف سـجن قريـب مـن 

العاصمة دكار.

انتقادات شديدة  اعتقاله  وأثار 

ومنظمـات  الصحافـة  مـن 

املجتمع املدني، وتظاهر املئات 

يف دكار الشهر املايض للمطالبة 

باإلفراج عنه.

واحتلت السـنغال املرتبة الـ73 

تصنيـف  يف   180 أصـل  مـن 

حريـة الصحافة 2022 ملنظمة 

”مراسلون بال حدود“، برتاجع 

24 مرتبة عن العام الفائت.
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الـزوراء اجـرت حـوارا موسـعا مـع 

الفنـان الكبري شـمم الحسـن املمثل 

والراقـص واملخرج فقدم نفسـه اوال 

لقرائنا االكارم فقال :-

- اسـمي شـمم الحسـن مـن مواليد 

بغـداد ١٩٧٩ تربيت و درسـت يف بابل 

مدينة الحلة .

- وكيف نشأ شمم وهل كان للظروف 

التي عاشها تاثريا فنيا ليصبح بعدها 

فنانا ؟

-  بالتاكيـد العائلـة كان لهـا الـدور 

الرئيـس يف رسـم طريقي حتـى و ان 

لم يكونوا قاصديـن لهذا اذ ان العائلة 

للعـروض  الحضـور  دائمـة  كانـت 

املرسحيـة و هذا كان املنبـت الرئيس 

لبذرة التمثيل بداخيل .

-  اذا حدثنا عن الخطوات االوىل ؟

- خطواتي وبداياتـي كانت يف مرحلة 

يصـب  اهتمامـي  بـدأ  إذ  االبتدائيـة 

يف السـؤال عـن هـذة املهنـة و عـن 

صعوبتهـا و جمالهـا و كنـت اجـد 

االجابـات الجميلة من خـالل العائلة 

و اساتذتي يف املدرسـة، واسمح يل ان 

ارسد لـك القصـة االوىل التي اصبحت 

من خاللهـا ممثال ففي يوم من االيام 

دخـل عىل الصـف يف مقاعد الدراسـة 

شـخص يبحث عـن من لديـه القدرة 

عـىل التمثيـل لعمل مرسحـي لصالح 

املدرسـة و دون شـعور وجـدت يدي 

ترتفـع للقبول و بدأت الرحلة من اول 

عمل مرسحـي يل يف الصـف الخامس 

االبتدائـي و بعد تـذوق متعة الوقوف 

عىل خشـبة املرسح و املختلطة برعب 

مواجهة الجمهور بدأت البحث االوسع 

عن هـذه املهنة و خصوصاً يف مرحلة 

الدراسة املتوسطة و بدأت بالرتدد عىل 

مقر نقابة الفنانني يف بابل و الحضور 

الغلب عروض املرسح التي تقام هناك 

انـذاك و بـدأ التغلغـل يف كل ما يخص 

املرسح . 

بـدأ الحلـم يكـرب و اصبـح الهدف يف 

الدراسة هو الوصول اىل معهد الفنون 

الجميلـة بعـد ان انتهي من الدراسـة 

املتوسـطة و لكـن صادفتنـي عقبـة 

كبرية اوقفت هـذا الحلم و هي عقبة 

البعـد عن األهـل و انا يف سـن صغري 

حيث جاءنـي الرفض من العائلة لهذا 

السـبب إذ إن معهد الفنـون الجميلة 

لم يكـن موجـوداً يف بابـل و كان من 

املفرتض ان اتقـدم للمعهد يف بغداد و 

هنا كانت الصعوبـة لدى اهيل و بقي 

الحلم مستمراً و اشرتطت عليهم انني 

سأدخل اكاديمية الفنون الجميلة بعد 

االنتهاء من مرحلة االعدادية و قد كان 

و بـدأت االهتمـام يف مقاعد الدراسـة 

بالجانـب العمـيل اكثـر مـن النظري 

و مـن املرحلـة االوىل بـدأت بالبحـث 

عـن التمثيل يف كل مكان يف مشـاريع 

الكلية و املشـاركات املرسحية خارج 

الكليـة حيث كانـت اول مشـاركة يل 

عىل املرسح و انا طالـب يف الكلية مع 

اسـتاذي الراحل د. عبد املرسل الزيدي 

يف مرسحيـة حلـم بـو حمـدان التـي 

عرضت عىل مرسح الرواد داخل اروقة 

الكليـة ثـم اعيد عرضهـا عىل مرسح 

الرشـيد و منها بـدأت الرحلـة االكرب 

حيث شـاركت يف العديد من العروض 

املرسحيـة داخل الكليـة و خارجها يف 

عروض الفرقة القومية للتمثيل و مع 

اسماء المعة يف املرسح منهم اساتذتي 

كاالستاذ الراحل د. سامي عبد الحميد 

و الدكتـور صـالح القصـب و الراحل 

الدكتـور عقيـل  د. مهنـد طابـور و 

مهدي و الكثري من الزمالء يف الوسـط 

الفني منهم املخرج سـعد العميدي و 

جواد الحسـب و رسمد عـالء الدين و 

غريهم.

- اكيد كانت لك اطروحة للتخرج؟

- نعم اطروحة التخرج كانت بالنسبة 

يل مختلفـة و مهمـة و عالـم جديـد 

لـم اتعمـق بـه سـابقاً اذ لـم تكن يف 

اختصاص التمثيل لكن كانت يف مجال 

االضـاءة و الصـوت اذ كان الراحل د. 

فاضل خليل قام بتجديد كامل ملرسح 

الـرواد و هـو املرسح الرئيس لقسـم 

الفنـون املرسحية و اختـار مجموعة 

من الطلبة لتأسيس و نصب و تشغيل 

معـدات االضـاءة و الصـوت و بعـد 

االنتهاء من العمل بالكامل كان هناك 

مهرجان املـرسح القطري االول  الذي 

يشـمل عروضـا مرسحية مـن كافة 

كليـات و معاهـد الفنـون الجميلة يف 

العراق و كنا نحن املجموعة املؤسسة 

الضـاءة و صـوت املـرسح املنفذيـن 

للضـوء و الصوت يف املهرجان و كانت 

هذة املشـاركات هي مرشوع التخرج 

االسايس يل و ملجموعتي من الزمالء.

- متـى قـررت ان تكـون فنانا وكيف 

تبلورت الفكرة؟

-  ان الفكـرة تبلورت بداخيل بشـكل 

جـاد منـذ الطفولة حيث كمـا ذكرت 

سـابقاً انني كنـت احـرض و عائلتي 

عروضاً مرسحية كبرية جدا و السماء 

األسـاتذة  مثـل  املـرسح  يف  عمالقـة 

يوسـف العاني ، خليل شوقي، قاسم 

محمد، سـامي عبـد الحميد و غريهم 

و لهـذا السـبب كان التأثـر و القـرار 

بداخيل حازما و حاسما يف الدخول اىل 

هذا املعرتك.

- وكيف ولجت مجاالت الفن ؟

-  هنـاك العديـد من الخطـوات التي 

مـررت بها بحثاً عـن هوية ممكن ان 

تكون يل هي محطة الدخول اىل التمثيل 

فدخلـت  السـينمائي  و  التلفزيونـي 

مجـال عروض االزياء كعـارض ازياء 

يف فرقـة خاصة ثـم انتقلـت اىل الدار 

العراقيـة لالزياء و قدمـت العديد من 

العروض داخل و خـارج القطر انذاك 

و يف نفـس التوقيـت عملـت يف مجال 

الربامج التلفزيونية كمساعد مخرج و 

تحديـدا يف برامج االطفال ضمن كادر 

التلفزيون العراقـي و عملت يف بعض 

االعمـال التاريخيـة التـي كانت تنتج 

لقناة ART من خـالل رشكة الديار و 

لكنها كانت ادوار صغرية ال تذكر .

- هل فكرت حينها باالنتماء اىل الفرقة 

القومية للتمثيل ؟

٩- لم انتـم للفرقة القوميـة للتمثيل 

رغم انني عملـت يف بعض املرسحيات 

و التي كانت من انتاج الفرقة القومية 

للتمثيـل و منهـا مرسحيـة اجـراس 

القيامـة و مرسحية طقـوس النوم و 

الدم .

-وما اول عمل مرسحي شاركت به ؟

ذكـرت  كمـا  مرسحـي  عمـل  اول   -

سابقا كان يف مرحلة االبتدائية و لكن 

اول عمـل مرسحـي يف فرتة الدراسـة 

االكاديميـة كانـت يف مرسحيـة حلم 

بو حمـدان من اخـراج الراحل د. عبد 

املرسل الزيدي و كانت املشاركة انذاك 

هي مشـاركة طلبة ضمن مجاميع و 

حوارات بسـيطة لشخصيات متفرقة 

و لكن كانت االحاسـيس مختلفة بني 

رهبـة املرسح و مالقاة الجمهور الول 

مـرة و بـني تواجدي بني نجـوم كبار 

عـىل نفـس الخشـبة و عىل راسـهم 

االستاذ الراحل جعفر السعدي و فرح 

الخطوات االوىل باتجاه االحرتاف .

- وكيف توالت عليك االعمال ؟

-  لـم تكـن البدايات سـهلة بل كانت 

فقـد  جـدا  صعبـة  االوىل  الخطـوات 

بـدأ الطمـوح يكـرب بداخـيل وبـدأت 

طموحاتـي  باتجـاه الدرامـا العربية 

و تحديـداً دراما الفنتازيـا التاريخية 

السـورية ففي منتصف التسـعينيات 

بـدات تصلنا هذه االعمـال التاريخية 

فقـررت الرحيل للبحث يف سـوق فني 

يوصلنـي  ان  ممكـن  بكثـري  اوسـع 

لالنتشار العربي .

- وهـل بـدأت ترسـم لنفسـك خطـا 

خاصا بك ؟

-  نعـم بدأت ببنـاء النهج الخاص بي 

بعـد عدة اعمال تأريخية يف سـوريا و 

بعد ان بدأت اطور لدي مبدأ (الفرجه) 

فبدأت بمتابعة انواع كثرية من االعمال 

السـينمائية و التلفزيونيـة مـن دول 

عديدة عربية و اجنبيـة فبدأت اعتمد 

عىل طريقة بناء لكل شـخصية تقدم 

يل عـىل الورق ال تشـبهني و ال تشـبه 

اي دور سـابق عملتـه عىل املسـتوى 

الشـكيل و الحيس و االدائـي و احيانا 

بدأت اتالعب حتى بطبقة الصوت من 

شخصية الخرى .

وغـري  مرسحيـا  فنيـا  عمـال  كـم   -

مرسحي شـاركت به عددها كلها عرب 

مسريتك كلها ؟

-  هـذا من أصعـب االسـئلة؛ ألن من 

الصعـب ذكر اسـمائها جميعـا والن 

يل من االعمـال املرسحية بـني العراق 

و سـوريا مـا يقارب احـد عرش عمال 

مرسحيا و مـن االعمال السـينمائية 

بـني العـراق و مـرص سـبعة افالم و 

امـا الدرامـا التلفزيونية فقـد تعدت 

العـراق و  الخمسـني مسلسـال بـني 

سوريا و لبنان و االردن و مرص.

- واي االعمال اقرب اىل نفسك ؟

- جميـع االعمـال التي شـاركت بها 

قريبـة لقلبـي النهـا وليـدة بحـث و 

تفكري و دراسـة .. لـدي مقولة دائما 

ارددها هـي ان كل عمل اقدمه عبارة 

عن رسـالة ماجسـتري لكمية البحث 

و التفكـري و التخطيـط لكـي تصـل 

للجمهور .

- وهل حصل لك تعاون مع االذاعة ؟

-  لالسـف لـم اعمل يف عمـل اذاعي و 

اعتقـد السـبب يعود لهجرتـي خارج 

العـراق مـن بدايـة خطواتـي االوىل و 

العمـل االذاعي يف الـدول العربية قليل 

جدا و يكاد يكـون نادرا لكنني عملت 

يف اعمـال دوبـالج كثرية يف سـوريا و 

اعتقد ان العمـل الدوبالجي قريب من 

العمـل االذاعي عىل مسـتوى التعامل 

مـع املايكريفـون و لكننـي احس ان 

عمـل الدوبـالج اصعـب مـن االذاعي 

الن يف العمـل االذاعي نص تتعامل مع 

احساسـك الشخيص و النص املكتوب 

لكـن يف الدوبـالج انـت تتعامـل مـع 

احساس ممثل اخر مثل الدور و النص 

املكتوب فعليك ان تتبع احساس املمثل 

الرئيس يف الفيديو و توصل احساسـه 

هو من خالل صوتك انت كممثل.

- وهل بدأت املسرية ممثال ام ماذا؟

-  كمـا ذكرت سـابقاً اننـي عملت يف 

مجـاالت فنيـة كثـرية اىل ان وصلـت 

اىل التمثيـل فاملرسح كان له الشـوط 

الكبـري و عروض االزيـاء اخذت مني 

سـنوات كعـارض ازيـاء و مسـاعد 

مخـرج يف برامج االطفـال ايضا كان 

لها دور و لكن قصري يف حياتي اضافة 

اىل الدوبـالج و التمثيـل التلفزيوني و 

السينمائي.

- وهل كتبت او الفت؟

- لـم اقـرتب مـن التأليـف او الكتابة 

عىل املسـتوى الفني و لكن لدي بعض 

الكتابات الشـخصية التـي ال اضعها 

تحـت اي بنـد فني النها شـخصية و 

تجارب بسـيطة و لكن عىل مسـتوى 

االخـراج كان يل مـرشوع واحـد فيلم 

تلفزيونـي مـن فصيلة افـالم الدراما 

التوثيقية لم ير النور لالسف.

- وهل كانت لك تجربة مع االطفال؟

- كانت يل تجربة بسـيطة كما ذكرت 

سابقا و هي مسـاعد مخرج يف قسم 

برامـج االطفال يف تلفزيـون العراق و 

عملت بعض الربامج لالطفال.

- حدثنـا عـن تجربتـك مـع عروض 

االزياء ؟

-  مـن التجـارب املهمـة و الجميلـة 

يف حياتـي هي عـروض االزيـاء ففي 

بدايـة االمر كنت ضمـن فرقة خاصة 

تقدم عروض ازياء (موديرن) لبعض 

املصممني العراقيني و املحالت الكربى 

انـذاك و لكـن يف العـام ١٩٩٩ انتقلت 

لالزيـاء  العراقيـة  الـدار  يف  للعمـل 

كعارض ازياء رئيـس و قدمنا العديد 

من العروض يف مهرجان بابل و بعض 

الدول االوروبية و العربية.

- مسلسل ما ملكت ايمانكم نقلك اىل عالم 

الشهرة اليس كذلك؟

-  مسلسـل مـا ملكت ايمانكـم كانت بعد 

عدة تجـارب عربيـة إذ إن البداية كانت يف 

العـام ٢٠٠٤ يف مسلسـل علمـاء يف جبني 

الشمس مسلسـل تأريخي و بعدها توالت 

االعمـال اىل ان تم انتقـال الدراما العراقية 

للتصويـر يف سـوريا و بـدأت مـع الدراما 

العراقية يف مسلسل ١٨ مع املخرج الراحل 

عدنان ابراهيم.

- العمـل مع الفنانني العرب هل اضاف لك 

شيئا؟

-  ال اعتقـد ان العمـل مـع الفنان يضيف 

لالخـر الننـي اعتقـد اننـا جميعـا نكون 

اضافـة للعمل نفسـه كممثلني و فنيني و 

لكـن العمل مع اوسـاط فنيـة عربية هو 

تبـادل خـربات و ثقافـات اكثـر مما هو 

اضافة.

- حدثنـا عـن مجمـل مشـاركاتك خارج 

العراق؟

-  كمـا ذكرت شـاركت يف مهرجـان بابل 

الدويل لعدة سنوات كعارض ازياء مع الدار 

العراقيـة و كانت يل مشـاركة يف مهرجان 

بغـداد املرسحي لسـت كممثل بـل كلجنة 

للتواصل مع الوفود اضافة اىل مشـاركتي 

يف  و  للسـينمائي  القاهـرة  مهرجـان  يف 

املجمـل اعتقـد ان املهرجانـات هي تبادل 

ثقافات و مشـاهدات العمال منتقاة ذات 

اهمية كبرية.

- هل حصل عىل تكريمات وهدايا ؟

-  العديد من التكريمات يف مهرجانات عدة 

و منها مهرجان املـرسح القطري االول و 

مهرجان دمشق املرسحي.

- ما جديدك يا شمم؟

- يف انتظار عرض الفيلم السـينمائي ليلة 

العيـد مـن اخـراج سـامح عبـد العزيز و 

بطولة يرسا و سيد رجب .

- هل تود ان تضيف شيئا ملا قلته؟

-  االيام مـا زالت امامـي و الطموح كبري 

جـدا و انـا دائـم السـعي لتحقيـق كل ما 

اتمناه.

- لك االماني بعطاء اكرب ومشـاركات 

دولية اكرب.

- شكرالكم عىل هذا الحوار املمتع.

شمم الحسن شاب طموح بدأ حياته محبا للفن باشكاله املختلفة، وعرف بني االوساط الفنية انه   •
فنان ممثل لكنه ايضا احب الرقص التعبريي،  فشارك يف مؤسسات عديدة منها عروض االزياء والرقص 
التعبريي يف دار األزياء العراقية، كما اخرج العديد من الربامج التلفزيونية  لالطفال يف العراقية اضافة اىل إخراجه 

الربامج الوثائقية واعدادها، وعند التحاقه يف الجامعة عام ١٩٩٦ بدأت رحلته مع التمثيل.
وعندما  الجامعية  الدراسة  الكمال  بغداد  اىل  انتقل  ثم  الحلة  يف  دراسته  اكمل  لكنه  بغداد  والدة  الحسن  شمم 
تخرج من الجامعة وتمرس يف التمثيل انتقل اىل دمشق ثم القاهرة، وعرف ممثال ممتازا من خالل اشرتاكه يف 

مسلسل «الباشا» عام ٢٠٠٨ واشتهر عربيا من خالل مشاركاته يف مسلسل «ما ملكت ايمانكم» اضافة 
اىل مشاركاته يف ثالثة افالم سينمائية.

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà¸a@Òã◊aà@Âfl

 

ÚÓ‹ÿ€a@¿@Èi@o◊äbí@Ôyãèfl@›‡«@fiÎc@CÊaáº@Ïi@·‹yD

ãóflÎ@bÌäÏéÎ@÷aã»€a@µi@á€@˝‡«@18@ZCıaäÎç€aDÄ€@Âè®a@·9@Êb‰–€a

bÓiã«@ÒãËì€a@%b«@∂a@?‹‘„@â€a@›‡»€a@ÏÁ@C·ÿ„b∫a@oÿ‹fl@bflD@›è‹èfl@@@

  

Ôyãèæa@’ìflÜÎ@fiÎ˛a@ã�‘€a@Åãèæa@b„buãËfl@bË‰flÎ@pb∫ãÿm@Û‹«@o‹óy@

kuä@áÓé@Î@aãèÌ@Ú€Ï�i@Î@çÌç»€a@áj«@|flbé@xaãÇg@Âfl@CáÓ»€a@Ú‹Ó€D@Ôˆb‡‰Óè€a@·‹Ó–€a@ÏÁ@áÌáu@

Ô”ãì€a@fibª –@äaÏy

No: 7857     Tue    13         Dec      2022 العدد:   7857    الثالثاء    13     كانون االول    2022



العالقـات الزوجية ال تسـري دوماً عىل 

وترية واحدة، بل يعرتضها املد والجزر 

والخطـأ والصواب، وليـس من عالقة 

معصومـة من الزلـل والزعـل، ولكن 

تـرصف أطـراف العالقة مـع أخطاء 

الطـرف اآلخر هو الـذي يفرق يف خط 

سري هذه العالقة، فالتغايض والعتاب 

والهجران كلها ردود أفعال مطروحة.

يف املوضـوع التايل عن العتاب سـنرى 

إذا كان يزيـد املحبـة بـني األطراف أم 

يدمرها:

أن الناس تنقسـم مع أخطاء الرشيك 

إىل 4 أقسام عىل النحو التايل:

القسم األول: هو األسوأ عىل اإلطالق

قسـم ال يقبـل خطأ أحد وال يسـامح 

وال يعاتـب، بل يهجر مبارشة عند أول 

خطأ، وإذا سألناه: ملاذا؟

قـال: ألـزم ما عليـه كرامتـي، وكأنه 

مخلـوق مـن النـور فيطالـب الغـري 

بقبول أخطائه وهـو غري ملزم بتقبل 

أخطائهم.

القسم الثاني :وهو صعب املراس

ال  ولكـن  الخطـأ،  يقبـل  ال  قسـم 

يسـامح إال بعد سـيل كبري من الشتم 

والسـب واللعـن، أي يقـدم العقـاب 

قبل املسـامحة، ويتبع ذلـك بالتهديد 

والوعيـد، وإذا سـألناه: ملـاذا؟ قـال: 

يسـتحق ذلـك، وإذا كررهـا سـأفعل 

وأفعل فقد ”قهرني“.

القسم الثالث :هو املستبد نفسياً

لديه تقبل للخطأ وال يعاقب إال بالهجر 

والحرمان وممارسـة الضغط النفيس 

عـىل املخطـئ حتـى يـراه يف أضعـف 

حاالتـه، ثم يسـامحه بعد ذلـك، وإذا 

سألناه: ملاذا؟ قال: أنا ال أحب الرصاخ 

أو الـرضب، ولكـن عقابـي وعتابـي 

له شـديد بهذه الطريقـة، ويكفيه ما 

تلقاه، إذ سـيتوب بعد ذلـك ولن يكرر 

الخطأ.

القسم الرابع: هو املسامح الكريم

يتقبـل الخطـأ وعتابـه يكـون عتاباً 

تربويـاً، بمعنـى يجلس مـع املخطئ 

ويسـأله: ملاذا أقدمت عـىل فعل ذلك؟ 

ويسـتمع لـه، فربمـا أن خطـأه غري 

مقصـود فيوجهـه التوجيـه السـليم 

ويعلمـه الصـواب ويحفـزه عىل عدم 

الخطـأ مقصـوداً  كان  وإذا  العـودة، 

فيذكـره باللـه وبعقابه ويأخـذ بيده 

ويحتويه كفعـل النبي صىل الله عليه 

وسلم.

و لعالقـات معـا: يجـب أن نحاسـب 

أنفسـنا ونـدرك أن الخطـأ وارد مـن 

الجميع مهما كان تعليمه أو مكانته، 

ولنعامـل النـاس املعاملـة الحسـنة، 

وخاصـة الزوجني واألبنـاء واألقارب، 

فمـن عفـا وأصلـح أجـره عـىل الله، 

ولنجعـل العتاب درسـاً وليـس عقاباً 

نواجـه به املخطـئ، ونـدرك أننا ربما 

نقـع فيما وقع فيـه يف يوم من األيام، 

واألقـارب  البيـت  ألهـل  نجعـل  وأن 

واألصدقاء مسـاحة كبـرية يف حياتنا 

وال نضيـق عليهم يف أنفسـنا فينفروا 

منا.

من املمكن أن تشري حكة القدمني 
إصابـة  إىل  الحمـل  فـرتة  خـالل 
الحامل بالركـود الصفراوي داخل 
الكبد فقد تعاني النسـاء الحوامل 
من إحسـاس بالوخـز يف القدمني 

يمكن أن تساعد األدوية املوضعية 
والكريمات املضـادة للفطريات يف 
تخفيف األعـراض، ومع ذلك، فإن 
الحكـة الشـديدة تتطلـب رعايـة 

طبية.

قد تصاب النسـاء الحوامل بحكة 
يف القـدم ألسـباب مختلفـة، وقد 
ترتافق حكـة القدم الشـديدة مع 
أعراض أخرى اعتماداً عىل السبب 
األسايس عالوة عىل ذلك، قد تعاني 

بعض النساء الحوامل من حكة يف 
القدمـني، بينما يعانـي القليل من 
الحكـة يف جميـع أنحاء الجسـم، 
بما يف ذلك اليدين والبطن، تشـمل 
األسـباب الشـائعة لحكة القدمني 

أثناء الحمل.
١. التغريات الهرمونية

تحـدث التغـريات التي تطـرأ عىل 
الحمـل،  أثنـاء  املناعـي  الجهـاز 
باإلضافـة إىل التغريات الهرمونية، 
يمكن أن تسبب تهيج الجلد نتيجة 
ضعـف جهـاز املناعة وتـؤدى إىل 
الحامل ببعـض األمراض  إصابـة 
الجلديـة، وقد تـزول تلك األعراض 
بعد الوالدة حيث تنتظم مستويات 

الهرمونات.
٢. الركود الصفراوي داخل الكبد

الطبيعـي  غـري  التدفـق  بسـبب 
للمـادة الصفراويـة مـن الكبد إىل 
األمعاء أثناء الحمل تسبب األمالح 
الصفراويـة املوجـودة تحت الجلد 
حكـة شـديدة دون ظهـور طفح 
جلـدي يف اليديـن والقدمني وحكة 
خفيفـة يف مناطـق أخـرى ومـن 

األعـراض األخـرى لهـا اصفـرار 
بيـاض العـني والجلـد (الريقـان) 

وآالم البطن يف الجانب األيمن.
٣. االعتالل العصبي

األعصـاب  حساسـية  تتسـبب 
بالشعور بوخز وتنميل بالقدمتجد 
بعض النساء الحوامل أن أعصابهن 
تبـدو أكثر حساسـية أثناء الحمل 
الهرمونيـة،  التغيـريات  بسـبب 
االعتالل العصبي املحيطي هو تلف 
عصبي خارج الجهاز العصبي مما 
يسبب وخزاً وتنميالً وأملاً وحكة يف 

اليدين والقدمني.
٤. الصدفية

يمكن أن تسـبب الصدفية حكة يف 
القدمني وأجزاء أخرى من الجسم 
لـدى بعـض النسـاء الحوامـل قد 
تعاني النساء املصابات بالصدفية 
قبـل الحمل من شـدة الحكة أثناء 

الحمل.
٥. األكزيما

يمكـن أن يتسـبب التهـاب الجلد 
التأتبي أو األكزيما يف جفاف وحكة 
القدمـني والجلد بسـبب مجموعة 

من العوامـل الوراثية، حيث يمكن 
أن تعانـي بعض النسـاء الحوامل 
بسـبب  القدمـني  يف  حكـة  مـن 

األكزيما.
٦. القدم الريايض

قـدم الريايض، هي عـدوى جلدية 
فطريـة بني أصابع القدم أو أجزاء 
أخـرى مـن القـدم، ممـا يسـبب 
يف  بالحرقـان  والشـعور  الحكـة 
املناطـق املصابة، حيث تنمو هذه 
الفطريـات جيداً يف ظـروف دافئة 
داخـل  مثـل  ورطبـة،  ومظلمـة 

األحذية الرياضية.
٧. سكري الحمل

قد يزيد سـكري الحمـل من خطر 
اإلصابـة بالحـاالت التـي تسـبب 
حكة القدمني، حيث يمكن أن يزيد 
مـرض السـكري من خطـر حكة 
القدمني بسـبب اعتـالل األعصاب 
السكري وقد يزيد مرض السكري 
بالحـاالت  اإلصابـة  خطـر  مـن 
التـي تسـبب حكة القدمـني، مثل 
االلتهابـات الفطريـة والبكترييـة 

للقدم وضعف الدورة الدموية.
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املقادير
البطاطس: ٢ كيلو (مسلوقة)

لحم مفروم: ١ كيلو
البصل: ٢ حبة (مفروم)

بهار مشكل: ملعقة صغرية
فلفـل أسـود: نصـف ملعقـة 

صغرية
هيـل: نصـف ملعقـة صغرية 

(مطحون)
ملح: ملعقتان صغريتان

كـوب  ربـع  القرشـلة: 
(مطحونة)

حليب: نصف كوب (سائل)
لوز: ربع كوب (للتزيني)

الزيت النباتي: ٣ مالعق كبرية 
(لقيل اللحم املفروم والبصل)

طريقة التحضري
١. يف مقـالة عـىل النـار نضع 
الزيت، ونضيف البصل املقطع 

ونرتكه حتى يذبل.
٢. ثـم نضيـف اللحـم املفروم 
والبهار وامللح والهيل والفلفل 

األسـود ونحرك حتـى تنضج 
اللحمة تماماً.

٣. نهرس البطاطس.
السـائل  الحليـب  نضيـف   .٤
للبطاطـس مع ملعقة صغرية 

من امللح.
٥. نضع نصف كمية البطاطس 

املهروسة يف صينية الفرن.
٦. ثـم نضيـف اللحـم املفروم 

املطبوخ مع البصل.
كميـة  بباقـي  ونغطيهـا   .٧

البطاطس املهروسة.
بالقرشـلة  نغطيهـا   .٨
املطحونـة، ونزينهـا بحبـات 

اللوز.
دقيقـة   ١٥ ملـدة  نرتكهـا   .٩
بالفـرن حتى تتحمر ونقدمها 

ساخنة.

تعاني الكثري من السـيدات من مشـكلة ظهور عالمات 
الشـيخوخة املبكرة حول العينني، وتسـارع الستخدام 
الكريمـات املرطبـة والزيـوت الطبيـة للتخفيـف مـن 
ظهورها، ولكن هذه الطريقة مكلفة ويمكن استبدالها 
بتطبيـق بغـض الوصفـات الطبيعيـة التـي تعمل عىل 
التخلص مـن تلك التجاعيد املزعجة بخطوات بسـيطة 
وسـهلة. وينصح خرباء الجمال باسـتخدام زيت اللوز 
ألنه يسـاعد عىل التخفيف مـن تجاعيد العني، لذلك من 
املفيد تطبيق خلطة سـهلة عبارة عن ٤ كبسـوالت من 
فيتامني (هـ) مع ٥ مالعق كبرية من زيت اللوز ونصف 
ملعقـة صغـرية من الكركـم ويتـم خلط املزيـج جيداً 
ليصبح متجانسـاً، ثم يصار إىل وضعه يومًيا قبل النوم 
وتركه طوال الليل للحصول عىل أفضل النتائج.ويساعد 

البـن املطحـون يف عالج تجاعيـد العـني، ويتم تحضري 
الوصفـة من خـالل نصف كوب من البـن املطحون مع 
ملعقتـني كبريتني من زيت اللـوز، ويرتك الخليط ملدة ٥ 
أيـام، ثم يتم تصفية الزيت منـه وخلطه بمعلقة كبرية 
مـن زيت األفـوكادو، ثم يوضع القناع عـىل الوجه قبل 
النـوم ويرتك طـوال الليل للحصول عـىل نتيجة مميزة.
وكذلك ينصح باسـتخدام الكركم للتخلص من عالمات 
الشـيخوخة املبكرة والتصبغات وذلك من خالل إضافة 
ملعقة صغرية من مسحوق الكركم إىل ملعقة كبرية من 
اللبن الزبادي، ويخلطا معاً جيداً، ثم يوضع الخليط عىل 
الوجـه وخاصة منطقة العينني، ويـرتك ملدة ١٥ دقيقة 
ومـن بعدها يمكن اسـتخدام قطعة قطن مبللة ملسـح 

العينني بلطف.
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”الجـزر“ من أهـم الخـرضوات املعروفـة واملتوفرة، والتـي يمكن 
الحصول عليه بسـهولة، وهو يحتوى عىل العديـد من الفيتامينات 
واملعـادن، إال أنـه يتم التعامـل معه بصورة غري صحيـة مثل طرق 

التخزين، والتناول.
يقول عضو الجمعية املرصية للحساسـية واملناعة،  الدكتور مجدي 
بـدران، يحتـوي الجـزر عىل العديـد مـن الفوائد فهـو يحتوي عىل 
41 سـعرا حراريـا، 10 % كربوهيـدرات، 88 % من املـاء، 3 % من 
أليـاف غذائية، كما يحتـوى عىل فيتامني أ بنسـبة ترتاوح من 800 
إىل 16705 وحـدة يف كل 100 جـرام، وكلما كان الجزر أكثر إحمرارا 
زادت مـادة الكاروتـني، كما أنه غنـي بفتامـني ج، ك، ب، د، زيوت 
طيـارة، وقليل الدهـون، وأمالح معدنية مثل الكربيت، الفوسـفور، 
الكلور، الكالسـيوم، والحديد، ونسـبة عالية من النشويات، واملواد 
الربوتينيـه، واألحمـاض األمينية، كما يحتوي عـىل كمية كبرية من 

البوتاسيوم.
وهناك فوائد ال تعرفها عن الجزر، أنه يزيد جاذبيتك ويجعلك مرشقا، 

ويزيد من نضارة جلدك وبريق عينيك وملعان شعرك.
نصائح هامة عند تخزين الجزر

- وضـع الجـزر يف الثالجة بجـوار الفاكهة يجعل طعـم الجزر مرا، 
ويفسـد بسـبب تأثـري غاز اإلثيلـني الـذي يتصاعد مـن الفاكهة يف 

الثالجة.
- ال تقشري الجزر ألن الكثري من املواد الغذائية ترتكز يف القرشة.

- تقطيع الجزر بعد الطهي، من األفضل طبخه كامال بدون تقطيع، 
ألن التقشـري والتقطيع يقلل نسـبة النشـويات والربوتني يف الجزر 

بنسبة 50 %.
- عند رشاء الجزر ال تختار ”الطري“.

- ال تشرت الجزر الذي يكون أعاله أخرض اللون.
- يجـب إزالـة العـروش (األوراق الخـرضاء) قبل حفظـه بالثالجة 
ألنها تسحب املاء من الجزر وتجعله يتعرج ويجف، ويضعف تحول 

الكاروتني إىل فيتامني أ.
خالفا للقاعدة الشهرية أن الطهي يقلل القيمة الغذائية للخرضوات، 
الطهي يساعد عىل تحرر الفيتامينات من األغشية الخلوية السميكة 
لخاليا الجـزر ويزيد من فوائده، ويضاعف مـن تحول الكاروتني إىل 

فيتامني أ.
كما أن الجزر يمكـن اعتباره صيدلية متنقلة فهو يعالج العديد من 

األمراض مثل:
1. قرص النظر

2. مرض العىش اللييل
3. نزالت الربد

4. قرحة املعدة
5. يعالج اإلسهال

6. النقرس
7. أمراض الكىل

8. البهاق
9. الحساسية

10. حب الشباب

كشـفت دراسـة جديدة أن القيام بنشاط 
يومـي مدته دقيقـة واحدة مثـل الركض 
للحاق بالحافلة يمكن أن يسـاعد يف إطالة 

العمر.
بالنسبة ألولئك الذين ال يحبون الرياضة أو 
الذهاب إىل صالة األلعـاب الرياضية، وجد 
الباحثـون أن ثـالث إىل أربع نوبات قصرية 
مـن النشـاط القـوي يف أثنـاء أداء املهام 
اليوميـة ترتبط بانخفـاض كبري يف خطر 

الوفاة مبكرا.
ويعرف النشـاط البدني القـوي املتقطع، 
بأنه فرتات قصرية جدا من النشاط القوي 
- مـن دقيقـة إىل دقيقتـني - نقـوم بهـا 
بحماسـة كل يـوم، مثل الركـض للحافلة 
أو املـيش الرسيـع أثنـاء القيـام باملهمات 
أو ممارسـة األلعـاب العاليـة الطاقة مع 

األطفال.
واسـتخدم الباحثون بيانـات مأخوذة من 
أجهـزة التعقـب التـي يتـم ارتداؤها عىل 
املعصـم لقياس نشـاط أكثر مـن ٢٥ ألف 
«غـري متمـرن» يف اململكـة املتحـدة ملـدة 

أسبوع.
ال  إنهـم  قالـوا  أشـخاصا  هـؤالء  وكان 
يمارسون أي رياضة أو يمارسون الرياضة 
يف أوقـات الفـراغ. ثـم تـم تتبـع البيانات 

الصحية للمشاركني ملدة سبع سنوات.

وكشـفت النتائج أن ثـالث إىل أربع نوبات 
كل يوم من النشاط البدني القوي املتقطع 
كانـت مرتبطة بخفـض الوفيات الناجمة 
عن جميع األسباب واملرتبطة بالرسطان، 

بنسبة تصل إىل ٤٠٪.
كمـا ارتبطت بانخفاض يصل إىل ٤٩٪ من 
مخاطر الوفـاة املرتبطة بأمـراض القلب 
واألوعيـة الدموية، مثل النوبـة القلبية أو 

السكتة الدماغية.
وشوهدت أكرب املكاسب عند مقارنة أولئك 

الذيـن لديهـم نحو أربـع إىل خمس نوبات 
من النشـاط البدني القوي املتقطع يوميا 
بأولئـك الذين لم يقوموا بالنشـاط البدني 

القوي املتقطع عىل اإلطالق.
وارتبـط الحد األقـىص البالـغ ١١ نوبة يف 
اليـوم بانخفاض بنسـبة ٦٥٪ يف مخاطر 
الوفاة بأمراض القلـب واألوعية الدموية، 
وانخفاض بنسـبة ٤٩٪ يف مخاطر الوفاة 

املرتبطة بالرسطان.
إيمانويـل  الرئيـيس  املؤلـف  وقـال 

البدنـي  النشـاط  أسـتاذ  سـتاماتاكيس، 
ونمـط الحياة وصحـة السـكان: «تظهر 
دراسـتنا فوائد مماثلة للتدريـب املتقطع 
العـايل الكثافـة (HIIT) من خـالل زيادة 
كثافة األنشـطة العرضية التي تتم كجزء 

من الحياة اليومية.
 وبضع نوبات قصرية جدا يبلغ مجموعها 
من ثالث إىل أربـع دقائق يف اليوم يمكن أن 
تقطـع شـوطا طويال، وهنـاك العديد من 
األنشطة اليومية التي يمكن تعديلها لرفع 
معـدل رضبات قلبـك ملدة دقيقـة أو نحو 

ذلك».
وقال الفريق البحثي إن الدراسة لها نتائج 
مماثلـة لنتائـج تحليل منفصل للنشـاط 
يمارسـون  ٦٢٠٠٠ شـخص  لــ  القـوي 
الرياضـة بانتظام. ويشـري هـذا إىل أنه ال 
يهم ما إذا كان النشـاط القوي يتم كجزء 
من تمريـن منظم، أو عمل منـزيل، عندما 

يتعلق األمر بالفوائد الصحية.
وتعليقـا عىل النتائـج، قال بول ليسـون، 
الدمويـة  واألوعيـة  القلـب  أسـتاذ طـب 
املختلـف  «األمـر  أكسـفورد:  جامعـة  يف 
يف هـذا البحـث هـو أن الباحثـني درسـوا 
كيفيـة ارتباط أنمـاط التمريـن بالصحة 
املسـتقبلية، سـواء كان املشـارك ينـوي 

ممارسة الرياضة أم ال».

كشـفت أخصائيـة تغذية عن أّن معظم النـاس ال يعلمون 
وجـود طريقـة مخصصـة للّشـواء، وال يعلمـون أيضاً أن 
طريقة شـواء الطعام خاطئة، تلك التي يتبعها معظمهم، 
وتؤدي إىل اإلصابة بالعديد من األمراض، وأخطرها األمراض 

الرسطانية.
وأوضحـت األخصائية ماغدالينا يمـني أن اللحوم بأنواعها 
عندمـا تتعرض لدرجـة حرارة عالية سـواء يف الشـواء أو 
القيل تنتـج بعض املواد التي تسـبب األمراض الرسطانية، 
وخصوصـاً اللحـوم املليئـة بالدهـون ألن الدهـون عندما 
تتفاعل مع الدخان والنار تشتعل أكثر، وتنتج كميات أكرب 

من هذه املواد.
وأشـارت أخصائيـة التغذيـة إىل رضورة  اختيـار اللحـوم 

الخاليـة مـن الدهون ويف حالة شـواء الطعـام املجمد البد 
أن نرتكـه فرتة كافيـة حتى يذوب، وأن يتـم وضع اللحوم 
يف حمضيـات مثـل الليمـون أو الخـل قبـل الشـواء بفرتة 
كافيـة حتى يتخلـص من البكترييـا، باإلضافة إىل رضورة 
وضع األعشـاب املضادة لألكسدة مع هذه الحمضيات عىل 

اللحوم.
وأكـدت أن اللحـوم التي تحـرتق أو تتعرض للنـار لفرتات 
طويلة تتسبب يف اإلصابة بهذه األمراض الرسطانية بنسبة 
كبرية، وأنـه من الرضوري جداً عند الشـواء ترك مسـافة 
حوايل 15 سم بني النار والطعام املراد شواءه، وأن يكون بني 
كل قطعـة لحم واألخرى نوع مـن الفواكه أو الخرضوات، 

وأن يتم تحريكها كل دقيقة.
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١٥٧٧ - السـري فرنسـيس دريك يقلع من ميناء بليموث اإلنجليزي 
بادًئا رحلته حول العالم.

 ١٩٢٠ -  عصبـة األمم تعلن عن تأسـيس املحكمـة الدائمة للعدل 
الدويل وذلك لتسوية النزاعات الدولية.

 ١٩٤١ - املجـر ورومانيا تعلنـان الحرب عىل الواليات املتحدة وذلك 
أثناء الحرب العاملية الثانية.

 ١٩٤٧ - مقتل ١٢ فلسطينًيا بعد أن إرتكبت «كتيبة بلماح الثالثة» 
مجزرة «بقرية حسـاس» وذلك إثر نشـوب خـالف بني عمال عرب 

ومستوطنني.
١٩٤٩ -الكنيست يصوت لصالح نقل عاصمة إرسائيل إىل القدس.

١٩٦٢ - تأسيس بنك الجزائر ليكون املرصف املركزي للجزائر.
١٩٧٠ - اإلعالن عن قيام الجمهورية يف مالطا التي كانت قد حصلت 

عىل استقاللها يف عام ١٩٦٤ كمملكة مستقلة.
 ١٩٨٨ - رئيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية يارس عرفات يلقي 
خطاًبـا أمـام الجمعية العامة لألمم املتحـدة يف جنيف دعى فيه إىل 

صنع سالم الشجعان.

 ١٩٩٦ - انتخـاب الدبلومـايس الغاني كويف أنان أميًنـا عاًما لألمم 
املتحـدة خلًفـا لبطرس بطرس غايل عىل أن يتسـلم مهامه يف بداية 

عام ١٩٩٧.
٢٠٠١ - خمسـة إنتحاريني يشـنون هجوما عىل الربملان الهندي يف 

نيودلهي بالهند ويقتلون ١٤ شخصا عىل أقل.
 ٢٠٠٣ - إلقـاء القبـض عىل رئيس النظام العراقي السـابق صدام 

حسني.
٢٠٠٤ -  إرسائيـل تغتـال قائـد كتائـب القسـام يف شـمال الضفة 

الغربية املهندس القسامي السادس إحسان شواهنة.
٢٠٠٥ - إطالق موقع ياهو! أنرسز.

٢٠١١ - املنصف املرزوقي يحلف اليمني رئيًسـا مؤقًتا لتونس وذلك 
بعـد انتخابه مـن قبل املجلس الوطني التأسـييس، وبعـد ذلك قام 

بتكليف حمادي الجبايل بتشكيل الحكومة الجديدة.
 ٢٠١٨ -  مقتـل ٩ أشـخاص وإصابـة ٨٤ آخريـن ِبُجـُروح بعـد 
اب فائق الُرسعة ِبآخر عىل مقُربٍة من يني محلَّة  اصطدام قطار ُركَّ

ِبُمحافظة أنقرة الُرتكيَّة.
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ُيرضب هذا املثل عىل كل من يجد ويجتهد ويتعب ويكدح ويحاول 

الحصـول عىل مبتغـاه، ولكنه بعد كل هذا يرجـع خائبا دون أن 

ينال ما سعى من أجل الحصول عليه، أي أنه رجع كما كان عليه 

حاله قبل أن يذهب.

وقصة املثل منسـوبة لدودة صغرية اسـمها (تيتي) كانت تعيش 

مع أمها ، وحني كربت (تيتي) قالت لها أمها: يا بنيتي لقد كربِت 

وأصبحـِت قـادرة عـىل أن تحصيل عىل رزقِك بنفسـك، فأسـعى 

يف مناكبهـا ، وابحثـي وال تعتمدي عّيل بعد اليـوم. وما كان عىل 

(تيتي) الصغرية إال أن تطيَع أمها ؛ فخرجت من بيت أمها باحثة 

عن الطعام ؛ فوجدت جـوزة فدخلت من ثقب فيها وأخذت تأكل 

ممـا يف داخلها، وبقيت تـأكل وتأكل حتى سـمنت، وحني أرادت 

الخروج من الجوزة لم تسـتطع ألنها صارت سمينة ، فانتظرت 

أيامـا صاَمـْت يف خاللها عـن الطعام حتى ضُعفـت وعادت كما 

كانت نحيلة؛ فاسـتطاعت الخروج من الجـوزة والعودة إىل أمها 

، فقصـت (تيتي) ما جرى لها عىل أمها، فقالت لها : (تيتي تيتي 

مثل ما رحتي جيتي) ، فذهبت مثال.
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ليس هنالك من شخص لم يرسم 
دائرة يف حياته،لكن الكثريين لم 
ينتبهـوا إىل أنهـم يفعلـون ذلك 
إمـا مـن اليمـني إىل اليسـار أو 
مـن اليسـار إىل اليمـني.. ولكّل 
الطريقتني دالالتهـا، فهي  مـن 
تضيئ عـىل املنطقة املظلمة من 
الشخصية، أي عىل الوعيها الذي 

يقف خلف بعض الترصفات.

١ من اليمني إىل اليسار
وإذا  دائـرة  ترسـم  أن  جـرّب 
الحظـت أنـك تفعـل ذلـك مـن 
اليمـني إىل اليسـار، فهـذا يعني 
أّنك تحـاول دائماً فرض قراراتك 
وآرائـك عـىل اآلخريـن. فأنت ال 
تحب النقاش. كما أّنك تسـارع 
دائمـاً إىل التخطيط ألي مرشوع 
دون  مـن  طبيعتـه  تكـن  أيـاً 

االسـتعانة بخـربات واقرتاحات 
األشـخاص املحيطـني بـك. أما 
سـبب ذلك فريتبـط بميل خفي 
إىل القيـادة لديـك. فأنـت تتمتع 
بمواهـب إداريـة فريـدة. إال أن 
نقطـة ضعفك هـي افتقارك إىل 
الدبلوماسـية. وهذا ما يمكن أن 
يزعـج الكثرييـن ويبعدهم عن 
التعامـل معك. وربما تعود هذه 

الصفة لديك إىل أّنك كنت وحيد يف 
طفولتك أو أنـك تعرضت للتنمر 
وهـذا مـا جعل ثقتـك باآلخرين 

ترتاجع.
٢ من اليسار إىل اليمني

يف حال الحظت أنك ترسم الدائرة 
بشـكل عفـوي مـن اليسـار إىل 
اليمني، فهذا يدّل عىل أّنك شـديد 
االنتبـاه إىل التفاصيـل. بـل إنّك 
تميـل إىل املبالغـة يف متابعتهـا 
حتى أن هذا بدأ يزعج الكثري من 
األشـخاص الذيـن يعيشـون أو 
يعملون يف محيطك. ويرتبط هذا 
ربما بجانب الواع من شخصيتك. 
فربما كنـت يف طفولتـك تتلقى 
الكثـري مـن املالحظـات بشـأن 
النظافة أو الدراسة أو اللباس أو 
أداء أي عمـل مـن أي نوع كان. 
ولهذا أصبحت تهتم بالتفاصيل 
الصغـرية جـداً إىل حـّد الهوس. 
لكـن قـف أمـام مـرآة نفسـك 
لبعـض الوقت وفكـر: ليس عىل 
هذه األرض من يتسـم بالكمال 
والجميع يخطئ. كما أن الخطأ 
مـا هـو إال مرحلة مـن مراحل 
تحقيق األهـداف. فهذه األفكار 
تساعدك عىل التخيل عن هاجس 

املثالية.   
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وتبعد واعدتني وچنت عد وعــــدك
بس تعرف شنو؟ ابكل ثانيه افتقدك
ابيض جان گلبك مشتريني ابــروح

من اتكول احب اتگولها ابجلـــــدك
صحاني البعد وبقيمتك حسيـــــت
تريد الصدك ..محد حابني ابگـــدك
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يوم عظيـم وربما يكون مليئا باألحـداث الجادة أكثر 
ممـا تتوقع. يتصل بك صديق ما اليـوم ويطلب منك أن 
تلتقي به يف أحد النوادي. هذا الصديق ربما يريد أن يناقش 
معك مرشوع عمل جديدا سـيكون مصدر ربح دائما لك فيما 
بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك بأال تلقي لهم 

باال. ال تدعهم يؤثرون يف تفكريك.

من املتوقع اليوم أنك ستقيض معظم ساعات اليوم يف الرشكة 
بني الزمالء. اسـتعد لحضور أكثر من احتفال أو للمشـاركة يف 
إحدى األنشـطة التطوعية. اهتم بهذه األنشطة فربما يكون أحد 
هذه األنشـطة بمثابة عامل مساعد لك يف حياتك املهنية. لديك فرصة 

اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

ستسأل نفسك اليوم سـؤاال وهو «هل أنت راض 
عـن حياتـك الشـخصية، أم أنـت مضطـر لتغيري 
بعض سـلوكياتك وأفـكارك؟. تعودت عـىل اتخاذ 
قرارات تناسبك فقط، ولكن حان الوقت لتدرك أنك 
ال تعيش بمفردك يف هـذا العالم فيجب أن تفكر يف 

نفسك ويف الرشيك.

التواصـل اليـوم مع أفـراد األرسة بالتحديد أو مع 
الحبيب قـد يكون له أثر إيجابي عـىل عالقتك بهم. 
ربما يدعمك أحدهم ويشـجعك عىل املشـاركة يف بعض 
األنشـطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك ننصحك بأن 

تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتر أوضاعك املادية بعض اليشء اليوم فكن حذرا 
ومسـتعدا ألي ظرف طارئ. ربما تسمع بعض األشخاص 
بعـض اآلراء التي تدور حول األمور املاليـة ولكن عليك توخي 
الحـذر وعدم تصديـق هـذه اآلراء أو األخبار. ال تقلـق فاألمور 

ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربمـا تلتقي اليـوم بمجموعة مـن األطفال يف 
النادي أو يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم يف 
ألعابهم وتتمنى أن ترجع لطفولتك مرة أخرى. تفكر 
يف الحب اليوم ولذلك ال تندهش إذا وجدت شـخصا ما 

يعرب عن إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

عىل الرغم من أن الظروف اليوم متاحة لالسـرتخاء 
والراحـة إال أنـك لـن تسـتمتع بوقتك بالشـكل الذي 
تتمناه. سـتحاول تعديل بعـض مواعيدك حتى توازن بني 
وقـت الراحة والعمـل. حـاول أن تغري طريقتـك يف إنجاز 
األعمـال. يجـب أن تنجز األعمـال أوال بـأول حتى تتجنب 

الشعور بالضغوط.

احـذر إذا كنت مرتبطا التمسـك باألوهام عىل املسـتوى 
العاطفي وال تفرط يف خسـارة العالقة مع الرشيك بسـبب 
تأخره يف الرد عىل متطلباتك أو جراء شعورك العابر بالنقص. 
قـد تعاني اليوم من وضع عاطفي غري مريح ال يلبي طموحاتك 

وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفة واملشـاعر الرقيقة هي عنوان يومك 
وربمـا يكون السـبب يف ذلك حضـورك لبعض 
االحتفاالت االجتماعية ولقاؤك ببعض األشخاص. 
إذا كنت مرتبطا فتوقع االقرتاب من الحبيب بشـكل 
أكـرب. أما إذا كنت غري مرتبـط فال تتعجب إذا وجدت 

شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

تعلم أن تتفاوض بهدوء، وال تترسع يف الحكم عىل 
اآلخرين. يسّبب لك لسـانك السليط املشاكل، فكن 
أكثر ودا مع الحبيب خشـية أن يبتعد عنك. كن معتدال 
فيما يجب أن تعتمـده يف كميات املأكوالت التي تتناولها 

يف كل وجبة.
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ربما تكون بحاجة إىل املشـاركة يف األنشـطة الجماعية نظرا 
ملا توفره لك من تـوازن عقيل وعاطفي يف ذلك الوقت. عالقاتك 
بأصدقائـك اليوم سـتكون عىل ما يرام وربمـا تتوطد. ربما تلتقي 
بمجموعـة مـن األصدقاء الجدد. سـتجد بني هؤالء األصدقاء شـخصا 
مـا يعمل يف نفـس مجالك. ربما تتعلم منه الكثـري ما يتيح لك الفرصة 

للتقدم يف علمك.

ربما يشاركك اليوم مجموعة من األصدقاء يف بعض األنشطة 
الفنية وسـتدفعكم هذه األنشـطة لبداية مـرشوع جديد يعد 
طفـرة يف حياتكـم جميعا. إذا كنـت تفكر يف االهتمام بالنشـاط 
الفني فاليوم هو األنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد 

هدفك وتركز عىل طموحاتك.

Ô”aã«@fiçÀ



نرشت الفنانة هيفاء حسني صورة لها مع الفنان ماجد 
مطرب فواز، وعلقت وكتبت:“ تذكرونا قبل 20 سنة تقريباً 
التقينا بأول عمل سعودي ”امرأة ال تشبه القمر“ وبعده املسلسل 
وهو  متابعينا  الذاكر  يف  يظل  اليل  واملسلسل  عمر“  ”دمعة  الخالد 

”مجاديف االمل“ منرية وسعود.. تغرينا ؟
يف   ” يف  مجدداً..  بلقائك  سعيدة  العزيز  أخوي  مطرب  ماجد 

دروب السعي مظالم“
كما نرشت فيديو آخر مع الفنان أحمد مساعد وكتبت يف 
دروب السعي مظالم. كما نرشت صورة أخرى وكتبت 
صباح الخري مع الفنان أحمد مساعد أثناء تصوير 

” يف دروب السعي مظالم“.
وهيفاء هي ممثلة بحرينية، ولدت يف مدينة املحرق 
إىل  اتجهت  البداية عىل خشبة املرسح، ثم  عملت يف 
الفنية  الخليجية، بدأت حياتها  التليفزيونية  الدراما 
أواخر،  فرتة  يف  الغناء  مسابقات  برامج  يف  كهواية 
استطاعت  حتى  الصغرية  باألدوار  باملشاركة  بدأت  ثم 
الوصول ألدواٍر أكرب حتى منحتها قناة دبي دور البطولة يف مسلسل اللقيطة 
حيث حققت خالله نجاحاً بدور الفتاة مجهولة الوالدين.شاركت بالعديد من األعمال 
ليىل،  قلوبنا،  يف  الساكنات  الزمن،  دوالب  عمر  دمعة  طاش،  ما  طاش  منها  السعودية 

بأجزائه الثالث، وجاري يا حمودة، باإلضافة إىل العديد من األعمال.
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يلتقي الفنان ماجد املهندس جمهوره 

ومحبيه يف حفلٍة مميزٍة ستقام ضمن 

رشكة  من  بتنظيٍم  الرياض،  موسم 

روتانا للصوتيات واملرئيات، الجمعة ١٦ 

ديسمرب، يف مرسح محمد عبده أرينا.

عىل  اليف»  «روتانا  موقع  وأعلن 

نرش  حيث  الحفلة،  عن  «إنستجرام» 

مختلف  «حدث  فيه:  كتب  «بوسرتاً»، 

يف  األغاني  بأحىل  الربنس  علينا  يطل 

أجواء مختلفة بأكثر من إطاللة يف ليلة 

فوق الخيال ومودها بس ماجد».

كذلك نرش فيديو للحظة وصول املهندس 

أنه  «فهموه  عليه:  وعلَّق  الرياض،  إىل 

الربنس وصل إىل الرياض».

«بوسرت»،  الـ  أيضاً  املهندس  وبثَّ 

وكتب: «موعدنا يف الرياض».

تألق  املهندس  ماجد  الفنان  أن  يذكر 

يف  أقامها  التي  الحفالت  من  عدٍد  يف 

موسَمي  ضمن  خاصًة  السعودية، 

الرياض وجدة، إضافًة إىل اليوم الوطني 

كما  القصيم،  يف   ٩٢ الـ  السعودي 

الجاري،  العام  جديدة  أغنياٍت  طرح 

و»أوكسجني»،  الظالم»،  «نومة  منها 

أكثر»،  و»خذت  بالجفا»،  كريم  و»يا 

و»أعطيني وقتاً»، و»منبعد ومنقىس»، 

مرحبا»،  و»يا  هال»،  ويا  سأل  و»لو 

و»مشتاقلك»، ويمتلك قاعدًة جماهرييًة 

والوطن  والخليج  السعودية  يف  كبريًة 

العربي.

البطولة املطلقة هي حلم كل فنانة صاعدة تقدم كل عمل لها عىل أمل 
أن يكون التايل من بطولتها، وهو الحلم الذي تحققه ٢٠٢٣ للعديد من 
النجمات؛ حيث يلعبن أدوار البطولة يف مسلسالت وأفالم العام الجديد. 

فمن أبرز هؤالء النجمات؟
ريهام عبد الغفور

من  انتظار  طول  وبعد  الثانوية،  األدوار  لعب  توديعها  عن  كشفت 
املطلقة  البطولة  تجربة  لخوض  استعدادها  عن  وأعلنت  جمهورها، 
األصيل»، من  «عائلة  اسم  يحمل  درامي  ألول مرة من خالل مسلسل 
أحداث  وتدور  املقبل،  الرمضاني  املوسم  يف  املسلسل  عرض  املتوقع 
املسلسل يف إطار اجتماعي حول فتاة تسعى للحفاظ عىل تركة أبيها، 

وترفض تقسيمها عىل إخوتها فيتحول رباط األخوة إىل عداء.
إنجي املقدم

سينمائي،  فيلم  يف  مرة  ألول  املطلقة  البطولة  خوضها  عن  كشفت 
أول  يعد  والذي  «كاملة»،  فيلم  تصوير  يف  مؤخراً  بدأت  إنها  وقالت 
أعمالها كبطلة، وقالت يف ترصيحات إعالمية إنها تجسد دور شخصية 
عيادتها،  يف  املرىض  تستقبل  نفسية  كطبيبة  وتعمل  «كاملة»،  تدعى 
تستقبلها.  التي  الحاالت  وعن  حياتها  وعن  حولها  حكايات  وتعرض 
ويضم الفيلم عدداً من الفنانني «منهم لطفي لبيب» و»فراس سعيد» 
األحمر  البحر  مهرجان  أفالم  ضمن  الفيلم  ويشارك  الغيطي»،  و»مي 

السينمائي يف دورته الثانية.
مايان السيد

لعبت أول أدوار البطولة املطلقة يف فيلمها الجديد «هاشتاج جوزوني»، 
الفيلم الذي  وتشارك «مايان» املمثل الشاب «أمري املرصي» يف بطولة 
لتجربتها  حماسها  وأبدت  الجاري،  نوفمرب  مطلع  باألسواق  طرح 
فؤاد  دينا وبيومي  بينهم  فيها عدة نجوم، من  التي شاركت  الجديدة 

وإسالم إبراهيم وآخرون.
ريم مصطفى

بينا  يف مسلسل «طري  املطلقة مؤخراً  البطولة  أوىل تجاربها يف  قدمت 
وأحمد  فاخر  هالة  بينهم  من  النجوم،  من  عدد  بمشاركة  ياقلبي» 
الجمهور بعدما جمع بني  املسلسل استحسان  صيام وبسمة، والقى 
التي  املشاكل  حول  أحداثه  تدور  إذ  واالجتماعي؛  الكوميدي  املحتوى 
تواجه الطالب يف املنظومة التعليمية، ويلقي الضوء عىل مافيا املدارس 

ورصاعات بيزنس التعليم.
هنا الزاهد

والذي  الجديد،  فيلمها  بطولة  عىل  السبكي  أحمد  املنتج  مع  تعاقدت 
أول  هو  الفيلم  هذا  ويعترب  اسمه..  عىل  االستقرار  اآلن  حتى  يجر  لم 
تجربة تخوضها من بطولتها املطلقة، والفيلم من تأليف هند عبد الله، 

وإخراج أحمد عبد الوهاب.

كشفت الفنانة دينا الرشبيني عن استعدادها لتقديم 
درامية،  قصة  تتضمن  استعراضية  غنائية  فوازير 
األوىل  الحلقات  تصوير  بالفعل  بدأت  أنها  وأكدت 
رفضت  ولكنها  الهواري،  مجدي  املخرج  مع 
 ،٢٠٢٣ رمضان  يف  عرضها  إمكانية  حسم 
الوقت  من  املزيد  يحتاج  العمل  أن  مؤكدة 
خاصة أنها ستقدم بنفس املوسم مسلسل 

جديد بعنوان «كامل العدد».
لقاء  يف  الرشبيني  دينا  الفنانة  واوضحت 
صورت  قائلة:  بالعربي   The Insider مع 
جزء من الفوازير مع املخرج مجدي الهواري، 
ولكن هي محتاجة وقت، وهيبقى يف غنا ورقص 

واستعراضات وتمثيل ودراما.
يف  املطلقة  للبطولة  عودتها  سابقاً  دينا  وأعلنت 
موسم رمضان ٢٠٢٣، بمسلسل جديد بعنوان 
«كامل العدد» تخوض به ألول مرة تجربة 
فيه عن  الـ ١٥ حلقة، وتتخىل  دراما 
لتقدم  واإلثارة،  الغموض  أجواء 

الكوميديا االجتماعية.

كما 
أعربت 

ينا  د
عشقها  عن  الرشبيني 

املرسح،  يف  بموت  أنا  موضحة:  للمرسح،  الكبري 
فيه  واملرسح  الله،  شاء  إن  قريب  مرسحية  وعندي 
أدرينالني ورهبة والجمهور كان فظيع، وحسيت أن 
ُقلت  بتحبني قدامي، وبعد ما عملت مرسح  الناس 
عىل  ده  الفعل  رد  بيشوفوا  علشان  املغنني  بخت  يا 

طول.

حنان  املرصية،  الفنانة  كشفت 

شوقي، عن سبب اعتزالها التمثيل 

خالل لقائها مع اإلعالمية ياسمني 

عز بربنامج «كالم الناس».

عن  اللقاء،  خالل  حنان،  وقالت 

فرتة ابتعادها عن التمثيل :»رميت 

فيها،  ما  الدنيا  عىل  دوست  الدنيا، 

وأشرتي  نفيس،  أشرتي  علشان 

للحقيقة  واتخذت  وروحي،  قلبي 

وليل أنا مخلوقة علشانه، أنا لقيت 

روحي  إن  وحسيت  غريبة،  نفيس 

أنا  لو  انه  ربنا  ودعيت  غريبة، 

غلطانة أرشدني، ولو صح أرشدني 

ليل أنا حساه».

شهر  :»يف  حديثها  شوقي  وتابعت 

الكريم  القرآن  أقرأ  كنت  رمضان 

القدر، وشوفت سيدنا  ليلة  شوفت 

يف  وسلم  عليه  الله  صيل  النبي 

اليقظة، وليس يف املنام، وهذا األمر 

غريني ٣٦٠ درجة».

وأضافت: «أنا اتهديت واتبنيت من 

نفسيا  عايز،  ربنا  ما  زي  جديد، 

وروحانيا وكل حاجة».

يشار إىل أن آخر أعمال حنان شوقي 

حيث   ،«٢ الروحي  «األب  مسلسل 

قّدمت دور «خديجة» عام ٢٠١٨.

لرشكة  الجديد  املالك  قال 
إن  ماسك،  إيلون  ”تويرت“، 
الحد  زيادة  تعتزم  الرشكة 
األقىص للحروف يف املنشورات 
عىل منصة التواصل االجتماعي 

من 280 حرفاً إىل 4 آالف.
وأجاب ماسك بـ“نعم“، عندما 
كانت  إذا  عما  مستخدم  سأله 
الحروف  عدد  ستزيد  ”تويرت“ 

إىل أربعة آالف.
 6 يف،  قال  قد  ماسك  وكان 
منصة  إن  املايض،  نوفمرب 
ستسمح  االجتماعي  التواصل 
بنرش  للمستخدمني  قريباً 

تدوينات طويلة.
وحتى اآلن، ما زال مستخدمو 
”تويرت“ مقيدين بـ280 حرفاً 
يتعني  لذلك  منشور،  لكل 
عليهم إرفاق صور بنص كبري 

ملنشوراتهم.
وكان آخر تغيري لعدد الحروف 
التغريدات  يف  املستخدمة 
حدث يف نوفمرب 2017، عندما 
السماح  ”تويرت“  موقع  قرر 
حروف  عدد  بمضاعفة 
إىل  ليصل  الواحدة  التغريدة 

280 حرفاً بدالً من 140.
وأنهى ماسك، يف أواخر أكتوبر 
االستحواذ  عملية  املايض، 
مليار   44 بمبلغ  ”تويرت“  عىل 

دوالر.
غرّي  االستحواذ،  أعقاب  ويف 
الرشكة  عمليات  يف  ماسك 
املديرين  أقال  حيث  اليومية، 
عن  املسؤولني  التنفيذيني 
واألمن  املنصة  خصوصية 
السيرباني والرقابة، إضافة إىل 

نحو ثلثي موظفي ”تويرت“.

أعلنت وكالة ناسا أنها تعمل عىل مرشوع تطوير بدالت جديدة لرواد الفضاء 
الذين سيتواجدون عىل متن املحطة الفضائية الدولية مستقبال.وجاء يف بيان 
رشكة  مع  عقدا  ناسا  وكالة  «وقعت  للوكالة:  الصحفية  الخدمة  عن  صادر 
يف  ستستخدم  جديد،  جيل  من  فضائية  بدالت  لتطوير   Collins Aerospace
الفضائية  املحطة  لرواد  ومخصصة  املفتوح،  الفضاء  إىل  الخروج  عمليات 
الدولية».وتبعا للبيان فإن «قيمة العقد املوقع بلغت ٩٧٫٢ مليون دوالر، وتتوقع 
ناسا أن تقدم Collins Aerospace نسخة جاهزة من هذه البدالت الختبارها 
يف يناير ٢٠٢٤، كما يفرتض أن يستمر العمل بالعقد املوقع بني ناسا والرشكة 
حتى أبريل ٢٠٢٦».وتخطط Collins Aerospace لجعل البدالت الجديدة أخف 
فيها  الرواد  حركة  لتكون  حاليا،  تستخدم  التي  الفضائية  البدالت  من  وزنا 
أسهل، فالبدالت الفضائية املستعملة اآلن لعمليات الخروج إىل الفضاء املفتوح 
تزن أكثر من ٣٠ كلغ، وتثري قلق الخرباء حول وضع رواد الفضاء أثناء ارتدائهم 
روادها  تعليق عمليات خروج  إىل  ناسا  الفائت اضطرت وكالة  لها.ويف مارس 
أنه  أشهر، بسبب  ملدة ستة  املفتوح  الفضاء  إىل  الدولية  الفضائية  املحطة  من 
الفضاء  لرائد  األمريكية  الفضاء  بدلة  يف  الرطوبة  منسوب  ارتفاع  تسجيل  تم 
األوروبي ماتياس مورير بعد العمل خارج محطة الفضاء الدولية، وبناء عىل 
كانت  الزائدة  الرطوبة  أن  مفاده  استنتاج  إىل  الخرباء  توصل  الفحص  نتائج 

بسبب خلل يف إعدادات التربيد يف البدلة التي كان يرتديها أثناء املهمة، 
لخروج  األخرض من جديد  الضوء  ناسا  أعطت  املايض  أكتوبر  ويف 

روادها يف مهمات الفضاء املفتوح.

من  «إنستجرام»  تطبيق  مستخدمو  اشتكى  أن  بعد 
عدم ظهور بعض منشوراتهم لآلخرين بسبب القيود 
التي يفرضها التطبيق عىل محتوى املنشورات، قرر 

املربمجون إيجاد حل لتلك املشكلة. 
لـ  التابعة  الصفحات  نرشتها  ملدونة  وتبعا 

«إنستجرام» فإن «القائمني عىل التطبيق قرروا إدخال 
منشئ  بإعالم  تلقائي  بشكل  ستقوم  جديدة  ميزات 
والتوصيات  تتوافق  منشوراته  كانت  إذا  عما  املحتوى 

املوضوعة للتطبيق، أو فيما إذا كانت تلك املنشورات تحوي 
عبارات (حادة نوعا ما) يمكن أن تزعج اآلخرين».وجاء يف املدونة 

حول  توصياتنا  يجدون  املحتوى  صناع  من  العديد  أن  نعلم  «نحن 
منشوراتهم مفيدة، لذا فإن من املهم بالنسبة لنا أن يفهم هؤالء 

األشخاص إرشاداتنا، وأن يكونوا قادرين عىل معرفة هل هناك 
يشء ما قد نرشوه أو موجود يف ملفهم الشخيص قد يؤثر يف 

مدى وصولهم إىل املتابعني».
وأشارت «إنستجرام» إىل أن هذه الطريقة ستساعد صناع 
وبالتايل  للمنشورات،  أفضل  محتوى  اختيار  عىل  املحتوى 

فإن املنشورات ستصل إىل رشيحة أكرب من املستخدمني».
ستتيح  «إنستجرام»  فإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
تم  التي  املنشورات  عىل  االطالع  إمكانية  للمستخدمني 
حاملا  اعرتاضات  تقديم  وإمكانية  الظهور،  من  حجبها 
التوصيات  تخالف  ال  منشوراتهم  أن  يعتقدون  كانوا 

املوضوعة.
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أسود   » املغربي  للُمنتخِب  التاريخّية  الفوز  نتائُج  جميعاً  صدورنا  أثلجت 
أقل ما  ُمباراٍة  الربتغايلّ، يف  املونديال، السيما آخرها عىل نظريه  األطلس» يف 
توصف بالتأريخّية، حيث أصبح املنتخُب املغربي أوَل منتخب عربي وأفريقي 

يتأهل إىل نصِف النهائي يف كأس العالم لُكرِة القدم.
العربّية  الدول  شعوِب  من  املاليني  قلوِب  إىل  الفرحَة  أدخَل  الذي  الفوُز  هذا 
اإلعالم  وسائل  عرب  والتربيكاَت  التهاني  نرشوا  الذين  وحكامها  واألفريقّية، 

ومواقع التواصل االجتماعي للُمنتخِب املغربي.
وهنا الفرحة أصبحت فرحتني .. األوىل دولة قطر كأول دولٍة عربيٍة مسلمة 
انطالق  منذ  األهم  الرياّيض  املونديال  استضافِة  من  تتمكُن  أوسطّية  ورشق 
واألمريكيتان  األوروبّية  الدول  تتقاسُم  كانت  حيث   ،١٩٣٠ عام  البطولة 
عىل  املاليني  مئاُت  شهٍر،  مدار  وعىل  يتابعها،  التي  البطولة  هذه  استضافة 
العالم، والثانية نتائج  العالم، وتجتمُع فيها ثقافاٌت وعاداٌت وتقاليد  امتداِد 

الفوز التاريخّية للُمنتخِب املغربّي.
نعم .. أصبحنا «كلنا املغرب» بعدما أشعَل الفوُز التاريخّي للُمنتخِب املغربّي عىل 
نظريه الربتغايل مواقَع التواصل االجتماعي يف جميع الدوِل العربّية التي احتفلت 

بتأهِل املغرب للمرِة األوىل إىل الدوِر نصف النهائي يف كأس العالم ٢٠٢٢ .
عدة  عربّية  وعواصم  الرباط  العاصمة  شوارَع  املواطنني  سياراُت  وجابت 
التواصِل  مواقع  عىل  انعكَس  ما  وهو  املُستحق،  بالفوِز  فرحتهم  عن  تعبرياً 
االجتماعي، إذ تصدرت كلماُت «أسود األطلس»، فيما عّربَ مغردون من جميع 

أنحاء الوطِن العربّي عن فرحهم وفخرهم بتأهِل املُنتخِب املغربي.
كما تداوَل رواُد مواقع التواصل االجتماعي يف املغرب مقطَع فيديو ملُشاركِة 
العاهل املغربي، امللك محمد السادس، الشعَب املغربّي االحتفاالت يف الشوارع 

بفوِز املُنتخب الوطنّي املغربي.
العرب  «بالد  العربي  النشيَد  استذكرت  البهيجِة،  اللحظاِت  هذه  ويف  هنا، 
القومّية  البارودي، نشيٌد يتغنى بالوطنّيِة  أوطاني» للشاعِر السوري فخري 
العربّية، ويدُعو إىل الوحدِة العربّية، ويركُز عىل التعليِم والِحفاِظ عىل التقاليد 

والثقافِة العربّية. 

هذا النشيُد الذي استخدَم يف أعقاب الربيِع العربّي عىل ِنطاٍق واسٍع باعتباره 
النشيَد العربّي غري الرسمّي يف العديِد من األحداث، واستخدَم يف عام ٢٠١١ يف 

دورِة األلعاِب العربّية الثانية عرشة ٢٠١١.
شاَء  وإن  الكبرية،  النتائج  هذه  املغربّي  للُمنتخِب  مبارٌك  أقول..  الختام  ويف 
الله يستمُر الفوُز وتحقيق الفرحة الُكربى، ومبارٌك أيضاً للشقيقِة قطر عىل 

نجاِح هذا املُونديال الكبري الذي كان أسطورًة رائعًة، وفخراً عربّياً ودولّياً.
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أوطانــي                 الُعرِب  بالُد 

َيَمــــٍن                 إىل  نجٍد  ومن 

يباعُدنــــا                 حـدٌّ   فـال 

يجمُعنــا                  اِد  الضَّ لسان 

َسـلَفـْت                  مدنّيُة  لنـــا  

وقفـــْت              وجهنا  يف  ولو 

قومـــــي                 بني  يا  فهبوا 

أّمـي       بنـي  يـا  وغنـوا 

لبغــــداِن الّشـاِم  مَن  

فتطــواِن ِمصــــَر  إىل 

يفـرّقنــــــا ديـٌن  وال 

وعـدنـــــاِن اٍن  بغـسَّ

ُدثرَْت وإْن  سُنــــحييها 

الجاِن اإلنِس و  دهـــــاُة 

بالعلـــِم العــــلياِء  إىل 

أوطانـي الُعـرِب  بـالُد 


