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بغداد/ الزوراء:
أعلن الرئيس االيراني، إبراهيم رئييس، 
امـس االثنني، دعـم بالده  للمسـاعي 
التـي يبذلها العراق إلعـادة بناء البالد 
من جميـع النواحي.وذكر بيان لوزارة 
«الـزوراء»:  تلقتـه  العراقيـة  الدفـاع 
أن «وزيـر الدفـاع ثابت محمد سـعيد 
اإليرانـي  الرئيـس  التقـى  العبـايس، 
إبراهيـم رئيـيس، يف مكتبـه بطهران، 

وجرى خالل اللقاء التباحث باملواضيع 
املشـرتكة الخاصـة بالجانـب األمني 
بـني البلديـن الجارين».وأكـد الرئيس 
اإليراني عىل «دعم طهران للمسـاعي 
التـي يبذلها العراق إلعـادة بناء البالد 
مـن جميع النواحي».فيمـا ثّمن وزير 
الدفـاع «دعـم الجمهوريـة اإليرانيـة 
للعراق وشـعبه خاصة خـالل معارك 

التحرير ضد اإلرهاب».

بغداد/ الزوراء:
اسـتنكر نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، االعتـداء عىل مالك قنـاة العهد 
تظاهـرة  تغطيتهـم  اثنـاء  الفضائيـة 
ومصادرة معداتهم من قبل قوات حفظ 
النظـام، وفيمـا اشـار اىل ان الفعل غري 
مقبـول ومخالـف لالعـراف املهنية، اكد 

ان النقابـة لن تسـمح ألي جهة االعتداء 
عىل الصحفيني.وقـال الالمي يف ترصيح 
متلفـز تابعتـه ”الـزوراء“: ان االعتـداء 
عىل مراسـل ومصـور قناة العهـد اثناء 
تغطيتهما تظاهرة مسـموح بها رسميا 
والدولـة توفـر لهـا االمـن غـري مقبول 

إطالقا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النفـط ان إيـرادات شـهر 
كانـون الثانـي املـايض بلغت أكثـر من 7 
مليـارات دوالر.وقالـت الـوزارة يف بيـان 
تلقته ”الزوراء“: ان ”كمية الصادرات من 
النفط الخام بحسـب االحصائية النهائية 
النفـط  تسـويق  رشكـة  مـن  الصـادرة 
العراقية (سومـو) 101 مليون و245 ألفا 
و95 برميـال، بإيرادات بلغت (7) مليارات 
و663 مليونـا و788 الف دوالر“.واضافت 
ان ”مجمـوع الكميات املصدرة من النفط 
الخـام لشـهر كانـون الثانـي املايض من 
الحقول النفطية يف وسـط وجنوب العراق 

بلغـت 98 مليونـاً و460 ألفا و50 برميال، 
فيمـا كانت الكميـات املصـدرة من نفط 
كركـوك عـرب مينـاء جيهـان (2) مليون 
و475 ألفـا و516 برميـال“، الفتـا اىل ان 
”معدل سعر الربميل الواحد بلغ (75.695) 
دوالراً“.وذكـرت ان ”الكميات املصدرة قد 
تـم تحميلها من قبـل (36) رشكة عاملية 
مـن جنسـيات عدة، مـن موانـئ البرصة 
وخـور الزبـري والعوامـات االحاديـة عىل 
الخليج وميناء جيهـان الرتكي“.يذكر ان 
الوزارة ومن خالل ايمانها باطالع الشعب 
عىل عمليات التصدير وااليرادات املتحققة 

منه اتخذت هذا االجراء الشهري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال مدير املخابرات املركزية األمريكية 
إن  برينـز،  وليـام  إيـه“،  أي  ”يس 
املعلومـات االسـتخبارية لدى جهازه 
تظهـر أن الرئيـس الصيني، يش جني 
بينـغ، أمـر قوات بـالده ”بـأن تكون 
جاهزة“ بحلول عـام 2027 الجتياح 
تايوان، لكنه يشـك حاليا يف قدراتها.

وأضـاف وليـام برينـز يف مقابلة مع 

األمريكيـة،  أس“  بـي  ”يس  شـبكة 
بثت ليـل األحد االثنـني، أن املخابرات 
األمريكيـة تعتقـد أن الرئيس يش أمر 
باالستعداد لغزو تايوان، رغم أن لديه 
شـكوك حيال قدرة قواتـه عىل تنفيذ 
األمر، نظـرا لتجربة روسـيا يف حرب 
املتحـدة  الواليـات  أن  أوكرانيا.وأكـد 
يجـب أن تأخـذ بـ“جديـة شـديدة“ 
رغبـة الرئيـس الصينـي بالسـيطرة 

يف النهايـة عـىل تايـوان، حتـى لو لم 
يكن الرصاع العسـكري أمـرا حتميا.

وأضـاف: ”نحـن نعلـم، كمـا أصبح 
ُمعلنـا، أن الرئيـس يش وّجـه قيـادة 
الجيـش الصيني ألن تكون مسـتعدة 
بحلول 2027 لغزو تايـوان، لكن هذا 
ال يعنـي أنه قرر الغزو يف 2027 أو أي 
عام آخر“.وتابـع: ”اعتقد أن حكمنا 
األول عـىل األقـل هـو أن الرئيس يش 

وقيادتـه العسـكرية لديهما شـكوك 
حـول قدرتهـم عىل إتمـام الغـزو“.

وبحسـب مديـر املخابـرات املركزية 
األمريكيـة، فـإن منبع هذه الشـكوك 
هو تجربة روسـيا يف حـرب أوكرانيا، 
وقـال: ”تجربة (فالديمـري) بوتني يف 
أوكرانيا عززت هذه الشـكوك“.وكان 
ملـف جزيرة تايـوان واحـدا من أبرز 
امللفات التي أشـعلت التوتر بني بكني 

وواشنطن.وخالل العام األخري، وصل 
عدد من املسـؤولني األمريكيني الكبار 
إىل الجزيـرة يف محاولـة إلظهار دعم 
واشنطن لها، يف مواجهة ما تقول إنه 
اسـتعراض متزايـد للقـوة من جانب 
بكـني، التي تعترب الجزيـرة جزءا من 
أراضيها.وكرر الرئيس األمريكي، جو 
بايـدن، بأن قوات بالده سـتدافع عن 

تايوان يف حال تعرضت لغزو صيني.

الزوراء/ حسني فالح:
أكد مستشـار رئيس الوزراء، حسني عالوي، 
ان رئيـس الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
يقـود حـركا دوليـا كبـريا ملكافحة الفسـاد 
ان  اىل  اشـار  وفيمـا  االمـوال،  واسـرتداد 
الخطوات املبكـرة للحكومة بمواجهة رسقة 
القـرن او رسقـة املشـتقات النفطيـة كانت 

مبكرة وفعالة يف مكافحة الفساد، رأى محلل 
سيايس ان اجراءات الحكومة والبنك املركزي 
اقلقـت جميـع الفاسـدين.وقال مستشـار 
رئيـس الـوزراء، حسـني عـالوي، يف حديـث 
لـ»الـزوراء»: ان رئيس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني قاد حـراكا دوليا كبـريا ملكافحة 
الفساد واسرتداد االموال وبناء القدرات لهيئة 

النزاهـة والجهاز الحكومي واالسـتفادة من 
التجارب الدولية يف عمليات مكافحة الفساد 
وتحسـني الخدمة العامة للمواطن. الفتا اىل: 
ان الخطـوات املبكرة لحكومة محمد شـياع 
السـوداني بمواجهة رسقة القـرن او رسقة 
املشـتقات النفطيـة كانـت خطـوات مبكرة 
وفعالـة يف مكافحة الفسـاد .وأضـاف: اآلن 

حملة مكافحة الفساد تتجه بمسارات جيدة 
وفعالة سواء باملسـار التنفيذي الذي تقوده 
الحكومـة وهيئـة النزاهـة وكذلـك الهيئات 
الرقابيـة االساسـية كديوان الرقابـة املالية، 
وايضا الرقابة الداخلية بداخل الوزارات بدأت 

تنشط وتفعل مساراها. 

انقرة / متابعة الزوراء:
اعتـذر الرئيـس الرتكـي، رجـب طيـب 
أردوغـان، لسـكان محافظـة أديامـان 
الرتكية، إحـدى أكثر املناطق ترضراً من 
زلزال ٦ فرباير، عن تأخر عمليات اإلغاثة 
إىل املنكوبـني، فيمـا قالـت مجموعـات 
أعمـال وخـرباء اقتصاديـون إن إعـادة 

البنـاء قد تكلـف تركيا مبالـغ تصل إىل 
١٠٠ مليار دوالر، وترفع العجز بامليزانية 
إىل ٥٪.وقـال أردوغان خالل زيارة لهذه 
املنطقـة بجنـوب رشقـي البـالد بعد ٣ 
أسابيع من الزلزال الذي أودى بأكثر من 
٤٤ ألف شخص يف تركيا واآلالف غريهم 
يف سـوريا املجاورة، إنه «بسـبب التأثري 

املدمر للهزات وسوء األحوال الجوية، لم 
نتمكن من العمل بالطريقة التي أردناها 
يف أديامان يف األيام القليلة األوىل.. أعتذر 
عن ذلك».أتى ذلك بعد أن واجه أردوغان 
الذي يسعى للفوز بوالية رئاسية جديدة 
بعـد عقدين يف السـلطة انتقـادات من 
الناجني من الزلزال يف أديامان.يشـار إىل 

أن فرانس برس كانت نرشت تقريراً عن 
غضب سـكان أديامان عىل الحكومة يف 
١٠ فرباير.وقـال أحـد السـكان ويدعى 
محمد يلدريم حينذاك: «لم أر أحداً حتى 
السـاعة ١٤٫٠٠ يف اليـوم التـايل لوقوع 
الزلزال... ال حكومة، ال دولة، ال رشطة، 
ال جنود. تخليتـم عنا».يذكر أن الكارثة 

وقعـت بينمـا كانـت معـدالت التأييـد 
ألردوغـان ترتفـع بعـد تراجـع قيايس 
خالل األزمة االقتصادية التي شـهدتها 
البالد العام املايض.وبعيد وقوع الزلزال، 
أقـر بوجـود «أوجه قصـور» يف طريقة 

تعامل الحكومة مع الكارثة.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
أعـرب وزيـر اإلعـالم اللبنانـي يف حكومـة ترصيـف 
األعمال، زياد املكاري، عن أسـفه لواقعة الرسقة التي 
حدثـت يف وزارة اإلعـالم اللبنانيـة، فيما أكد شـعوره 
باإلهانـة للوزارة ولجهود املوظفـني فيها، الذين تعبوا 
وضحـوا لرتتيب مواد األرشـيف.وقال زيـاد املكاري يف 
حديث خاص ملوقع ”سكاي نيوز عربية“: ”مع األسف 
تعرض أرشيف الوكالة الوطنية لإلعالم يف مبنى وزارة 
اإلعـالم بمنطقـة الحمـرا يف بـريوت، لرسقـة الخادم 
(السريفر) الذي يضم صور جميع املناسبات واألحداث 
منـذ عـام 1961، إضافة إىل رسقة 5 أجهـزة كمبيوتر 
من غرفة األرشـيف يف مبنى الوزارة“.وأسـف املكاري 
للرسقـة التي وصفها بـ“الجناية“، قائال: ”األرشـيف 

يحمـل تاريـخ وتـراث وطـن.. مـن ال يعـرف تاريخه 
كيف يسـتطيع اسـترشاف مسـتقبله؟“.وأكد الوزير 
بـدء التحقيقات بما حصل يف وزارة اإلعـالم اللبنانية، 
مضيفا: ”أتابع املوضوع شـخصيا.. شـعرت باإلهانة 
للـوزارة ولجهود املوظفني فيها، الذيـن تعبوا وضحوا 
لرتتيب مواد األرشيف.. هذه الرسقة تندرج تحت خانة 
الرسقة املادية بالنسبة للسارق، أما بالنسبة إلينا فهي 
أكثر بكثري مـن رسقة 5 أجهزة كمبيوتر ”.وأشـار إىل 
أن األرشـيف ”موجـود يف غرفـة خاصـة ال يدخلها إال 
عدد محدود جدا من املوظفني عند الرضورة، وليسـت 
لالستخدام اليومي“، متوقعا ”كشف مالبسات الرسقة 

والتوصل للفاعل“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعامـالت  يف  النفـط  أسـعار  ارتفعـت 
متقلبـة بعدما أوقفت روسـيا الصادرات 
إىل بولنـدا عرب خـط أنابيـب رئييس قبيل 
خفـض كبري يف اإلمـدادات مـن املقرر أن 
يرسي يف مـارس/آذار لكن ارتفاع الدوالر 
واملخـاوف من الركود حدا من املكاسـب.

وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسـيط األمريكي 76.68 دوالرا للربميل 
بارتفاع 36 سـنتا، أو %0.5، بينما زادت 
العقـود اآلجلة لخـام برنت 34 سـنتا، أو 
%0.4، إىل 83.50 دوالرا للربميـل بحلـول 
09:50 بتوقيت غرينتش.وأغلق  السـاعة 

خامـا القياس عـىل ارتفاع أكثـر من 90 
سنتا يوم الجمعة.وقال الرئيس التنفيذي 
ملصفاة بي.كيـه.إن أورلـني البولندية إن 
روسـيا علقـت صادراتها مـن النفط إىل 
بولنـدا عـرب خط أنابيـب دروجبـا، وذلك 
غـداة تسـليم بولنـدا دبابات ليوبـارد إىل 
أوكرانيا.وأعلنت روسيا يف وقت سابق من 
الشـهر خطة لخفض صادراتها النفطية 
عرب موانيها الغربية بما يصل إىل %25 يف 
مارس/آذار مقارنة مع فرباير/شـباط، 
وهو ما يتجاوز خفضها السـابق لإلنتاج 

الذي بلغ 5%.
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الزوراء/ مصطفى فليح:

كشف مستشار السـوداني املايل، 

مظهـر محمـد صالح، عـن اهم 

مزايا جولة الرتاخيص الخامسـة 

التي وقعتهـا الحكومة، ويف حني 

اشار اىل ان العراق قد يصدر الغاز 

يف املسـتقبل، لفـت اىل ان تكلفـة 

حرق واسـترياد الغـاز بحدود 12 

مليار دوالر يف السنة.

وقال صالح يف حديث لـ“الزوراء“: 

ان ”جولـة الرتاخيـص فيها عدة 

ألول  العـراق  ان  منهـا  مزايـا، 

مـرة يسـتثمر املناطق املشـرتكة 

الحدوديـة مع دول الجوار كإيران 

والكويت ال سـيما حقول النفط، 

الغـاز،  اسـتثمار  هـي  والثانيـة 

والنقطـة الثالثة ان هـذه الجولة 

تضيف خالل مدى حياة االستثمار 

لهـذه الحقول والرقـع الجغرافية 

نحو 300 مليـار دوالر، وهو رقم 

كبـري مفيـد ملسـتقبل التنمية إذا 

مـا اضطر ان يصل سـعر الربميل 

اىل خمسـني دوالرا“. وأضاف ”أما 

النقطة الرابعة واملهمة يف تقديري 

انـه ألول مـرة يؤخـذ انخفـاض 

اسـعار النفط بالتكاليف، بمعنى 

النفـط  اسـعار  انخفضـت  إذا 

فالتكاليف تنخفض معها حتى ال 

تصبح التكاليـف عبئا عىل الدولة 

العراقية، ويبـدو ان هناك معادلة 

قياسية نظيفة هذه املرة، واتمنى 

تلتـزم  وان  ناجحـة،  تكـون  ان 

الرشكات بما وقعت عليه“، مؤكدا 

ان ”الجولـة ناجحـة بغض النظر 

عن االصوات والتعليقات“.  ولفت 

اىل ان ”دول الجـوار تسـتفيد من 

الحقول النفطيـة والغازية ونحن 

ال نستفيد وتذهب حصتنا“.  وبنّي 

ان من املزايا اننا ”سنستثمر بالغاز 

ألول مرة بدل ان يحرق“، مشـريا 

اىل ان ”تكلفة حرق واسترياد الغاز 

بحـدود 12 مليار دوالر بالسـنة، 

وهذه خسـارة كبرية“.واوضح ان 

”جولة الرتاخيص الخامسـة هي 

معـدة سـابقا منـذ سـنوات لكن 

والحكومـات  السياسـات  تغيـري 

أبقتهـا معلقـة اىل ان نضجـت يف 

حكومة السـيد محمد السوداني، 

وهـي تمثـل رافعـة ماليـة جيدة 

العراق لتسـتثمر كلفة  ملسـتقبل 

الغـاز بـدل حرقـه وهـي خطـة 

مناسـبة وحان وقتها“. واشار اىل 

ان النتائـج امللمـوس للرتاخيـص 

”عـادة تظهـر بعد ثالث سـنوات 

يف املتوسـط، وربمـا الغـاز يكون 

أرسع خـالل سـنة لكـن بشـكل 

عـام كلهـا بتقديـري ال تقل عن 

ثالث سـنوات“. وكشـف عن انه 

”بحسب الدراسات التي زودنا بها 

املختصـون فإن العراق سـيصدر 

الغاز وليس فقـط تعويض الغاز 

املسـتورد“، مؤكـدا ان ”وصولنا 

فرصـة  يعـد  املرحلـة  هـذه  اىل 

ذهبية الستثمار مواردنا بالشكل 

الصحيح“.
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
الدينار العراقي، امس االثنني، يف البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح 
والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح امس، 
سعر رصف بلغ ١٥٣٢٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
االحد  صباح  االسعار  كانت  فيما  أمريكي،  دوالر 
١٥٢٢٠٠ دينار .وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء 
يف  املحلية  باألسواق  الصريفة  محال  يف  ارتفعت 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٥٤٠٠٠ دينار، بينما 
 ١٠٠ لكل  دينار   ١٥٢٠٠٠ الرشاء  أسعار  بلغت 

دوالر.
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، عزم الحكومة عىل مكافحة 
الفساد، فيما قّدم تعازيه لذوي الطبيب 
املغـدور أحمـد طـالل املدفعـي، الـذي 
اغتالته أياٍد آثمة يف محافظة دياىل.وذكر 
املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن «رئيـس 
مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، 
استقبل وفد منظمة الشفافية الدولية، 
األوروبـي  االتحـاد  سـفريي  بحضـور 
وأملانيا لـدى العراق»، مبينـاً أنه «جرى 
خالل اللقاء استعراض جهود الحكومة 
يف مجال مكافحة الفساد املايل واإلداري، 

والخطـوات العمليـة املتخـذة عـىل هذا 
املسار».وأضاف أن «اللقاء شهد التأكيد 
املتبادل عىل أن محاربة الفساد مسؤولية 
تضامنيـة تسـتلزم تعاون مؤسسـات 
املجتمـع املدنـي والجهـات املسـتقلة، 
فضالً عـن القضاء وباقي السـلطات».

وأكد السـوداني، خالل اللقاء، بحسـب 
البيـان «عـزم الحكومة عـىل مكافحة 
الفسـاد، الذي يشـكل أحد أهم أولويات 
الربنامـج الحكومـي»، مجـدداً «رغبـة 
العـراق يف اإلفادة من التجـارب الدولية 
وخربات منظمة الشـفافية يف مكافحة 

الفساد».

@ÊaÏÌbm@ÅbÓnu¸@2027@‚b«@fiÏ‹¢@lã®@á»nèm@µó€a@Z\ÈÌc@e@Ôé^@ãÌáfl
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النقل منح املتقاعدين تخفيضا بنسبة ٢٥ ٪ ملرة واحدة يف السنة عىل متن الطائر 
وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «الوزير رزاق محيبس السعداوي، شدد عىل الرشكة 
بنسبة  تخفيضا  املتقاعدين  منح  بقرار  االلتزام  برضورة  العراقية،  الجوية  للخطوط  العامة 
(٢٥ ٪)  (ذهابا وإيابا) ملرة واحدة يف السنة، والذي صدر ضمن حزمة اإلجراءات التنظيمية، 
العامة  البيان أن «الرشكة  الوزراء محمد شياع السوداني».ونّوه  التي أطلقها رئيس مجلس 
للخطوط الجوية العراقية تعمل عىل شمول عدد من الفئات يف تخفيض أسعار التذاكر الخاصة 
بالناقل الوطني، إذ تشمل التخفيضات مرىض الرسطان بنسبة تصل اىل ٩٠ باملئة»، مبينا أن 
«املعاقني منحوا تخفيضا بنسبة ٥٠ باملئة عىل متن الطائر األخرض».وأكد أن «الرشكة العامة 

للخطوط الجوية العراقية تعمل أيضا عىل نقل جثامني العراقيني مجانا اىل داخل البالد».
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الزوراء/ حسني فالح:
الوزراء، حسني عالوي،  أكد مستشار رئيس 
ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقود 
واسرتداد  الفساد  ملكافحة  كبريا  دوليا  حركا 
املبكرة  ان الخطوات  اىل  االموال، وفيما اشار 
رسقة  او  القرن  رسقة  بمواجهة  للحكومة 
وفعالة  مبكرة  كانت  النفطية  املشتقات 
ان  سيايس  محلل  رأى  الفساد،  مكافحة  يف 
اقلقت  املركزي  والبنك  الحكومة  اجراءات 

جميع الفاسدين.
وقال مستشار رئيس الوزراء، حسني عالوي، 
الوزراء  رئيس  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
محمد شياع السوداني قاد حراكا دوليا كبريا 
وبناء  االموال  واسرتداد  الفساد  ملكافحة 
الحكومي  والجهاز  النزاهة  لهيئة  القدرات 
عمليات  يف  الدولية  التجارب  من  واالستفادة 
العامة  الخدمة  وتحسني  الفساد  مكافحة 
املبكرة  الخطوات  ان  اىل:  الفتا  للمواطن. 
بمواجهة  السوداني  شياع  محمد  لحكومة 
النفطية  املشتقات  رسقة  او  القرن  رسقة 
مكافحة  يف  وفعالة  مبكرة  خطوات  كانت 

الفساد .
تتجه  الفساد  مكافحة  حملة  اآلن  وأضاف: 
باملسار  سواء  وفعالة  جيدة  بمسارات 

وهيئة  الحكومة  تقوده  الذي  التنفيذي 
االساسية  الرقابية  الهيئات  وكذلك  النزاهة 
الرقابة  وايضا  املالية،  الرقابة  كديوان 
الداخلية بداخل الوزارات بدأت تنشط وتفعل 
مساراها. مبينا: وكذلك الجانب االخر مسار 
العراقي  بالربملان  املتمثل  الترشيعية  السلطة 
الذي ايضا كان فعاال جدا بأن تكون املسودة 
تميض بها اللجنة القانونية ولجان مكافحة 
الفساد وغريها من اللجان االخرى بالربملان .

املسار  هذا  باتجاه  الذهاب  ان  وأوضح: 
بمكافحة  جديدة  ومنهجية  رؤية  سيعطي 
بها  ذهب  الذي  الجهود  اىل  باإلضافة  الفساد 
رئيس الوزراء يف قضية تفعيل وتمكني املسار 
الدويل. مؤكدا: ان املسار الدويل مهم جدا سواء 
من حيث املمارسات الدولية كثقافة موجودة 
بالعالم تندمج مع ثقافة الجهاز الحكومي .

هيئة  لدى  اآلن  العمل  منهجية  ان  اىل:  ولفت 
النزاهة تختلف بالرؤية عن املنهجيات االخرى 
يف  بالسابق  النزاهة  هيئة  استخدمتها  التي 
عملية جرد ومعالجة األموال، فعندما يقوى 
الداخلية  الرقابة  تقوى  الحكومي  الجهاز 
وقائية.  وليست  استباقية  تكون  وكذلك 
الحالية  الحكومة  منهجية  ان  مضيفا: 
وكذلك  السرتدادها،  االموال  اىل  تذهب  اآلن 

العامة  الخدمة  يف  الحالة  هذه  تكرار  عدم 
الربامج  وتخطيط  الحكومية  والتعاقدات 

وتنفيذها .
عصام  السيايس،  املحلل  قال  جانبه،  من 
املنهاج  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الفييل، 
اللحظة االوىل ومنذ  الذي كان منذ  الحكومي 
تسنم رئيس الوزراء محمد السوداني حرص 
عىل ان تكون هناك معالجات ألهم ملف يقلق 
العراقيني جميعا، وهو ملف الفساد. الفتا اىل: 
ان هذا امللف بحاجة اىل جملة من االجراءات 
وربما  اتخاذها  الحكومة برضورة  رأت  التي 
موضوعة  يف  السائدة  االرتدادات  من  يكون 
اىل  التي  القرن  رسقة  هو  الفساد  مكافحة 

اآلن لم تكتمل تحقيقاتها .
وأضاف: ان هناك الكثري من املافيات والقوى 
النافذة والقادرة عىل السلطة يف مراحل كثرية 
 2003 عام  بعد  السيايس  العراق  تاريخ  من 
يبدو انها اليد الطوىل خاصة إذا ما علمنا ان 
هذه  حجم  عن  تكشف  االولية  التحقيقات 
تتجاوز  التي  القرن  برسقة  املتعلقة  الكارثة 
عدة مليارات من الدوالر اىل اآلن لم يتم التأكد 
من هذه املبالغ، ولكن التقديرات االولية تقول 
شكل  عىل  دوالر  مليارات   4 الـ  تتجاوز  انها 
اموال  العراق وحتى  عقارات وارصدة خارج 

نقدية.
رسالة  هناك  كانت  االتجاه  هذا  يف  وتابع: 
الدويل  املجتمع  لكل  العراقية  الحكومة  من 
ان  مبينا:  العراق.  مع  التعاون  برضورة 
الحكومة وضعت رشطا اساسيا فيما يخص 
هنالك  يكون  ان  يجب  أنه  الفساد  مكافحة 
دعم دويل او ربما احيانا اقرتن حتى بتنظيم 

عالقات العراق الخارجية.
تتفاعل  بدأت  الدول  بعض  ان  اىل:  واشار 
االنرتبول  املوضوع وكذلك  العراق يف هذا  مع 
االيام  خالل  انه  مبينا:  الدويل.  واملجتمع 
قائمة  هنالك  ان  اعلنت  بريطانيا  املاضية 
فضية سيتم التعامل معها خاصة مع العراق، 
اضافة اىل ان املجتمع الدويل بات يدرك بأن من 
بالعراق  السيايس  املشهد  ضعف  عوامل  اهم 

هو الفساد.
وتابع: لذلك اتخذت الحكومة اجراءات جديدة 
متمثلة بما يعرف بداية الحوكمة االلكرتونية 
والسيطرة عىل العملة من خالل الحزمة التي 
كل  اصبحت  حيث  املركزي،  البنك  اطلقها 

التحويالت املالية مراقبة .
من  املزيد  اىل  بحاجة  نحن  بالقول:  واختتم 
مفاصل  بكل  االلكرتونية  الحكومية  الجهود 

الدولة.

بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
عىل  الحكومة  عزم  السوداني،  شياع 
تعازيه  قّدم،  فيما  الفساد،  مكافحة 
طالل  أحمد  املغدور  الطبيب  لذوي 
يف  آثمة  أياٍد  اغتالته  الذي  املدفعي، 

محافظة دياىل.
لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء،  مجلس  ”رئيس  أن 
وفد  استقبل  السوداني،  شياع 
بحضور  الدولية،  الشفافية  منظمة 
وأملانيا  األوروبي  االتحاد  سفريي 
خالل  ”جرى  أنه  مبيناً  العراق“،  لدى 
يف  الحكومة  جهود  استعراض  اللقاء 
مجال مكافحة الفساد املايل واإلداري، 
هذا  عىل  املتخذة  العملية  والخطوات 

املسار“.
التأكيد  شهد  ”اللقاء  أن  وأضاف 
الفساد  محاربة  أن  عىل  املتبادل 
تعاون  تستلزم  تضامنية  مسؤولية 
والجهات  املدني  املجتمع  مؤسسات 
وباقي  القضاء  عن  فضالً  املستقلة، 

السلطات“.

بحسب  اللقاء،  خالل  السوداني،  وأكد 
مكافحة  عىل  الحكومة  ”عزم  البيان 
الفساد، الذي يشكل أحد أهم أولويات 
”رغبة  مجدداً  الحكومي“،  الربنامج 
العراق يف اإلفادة من التجارب الدولية 
وخربات منظمة الشفافية يف مكافحة 

الفساد“.
املنظمة ”دعمه  ابدى وفد  من جانبه، 
الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة 
الفساد، بما يضمن إحراز تقدم يف هذا 
اإلرادة  ”تلّمسه  عن  معرباً  اإلطار“، 
يف  العراقية  الحكومة  لدى  الحقيقية 
الوفد  دفع  ما  وهو  الفساد،  مكافحة 

إىل زيارة العراق“.
مجلس  رئيس  قّدم  اخر،  سياق  ويف 
امس  السوداني،  الوزراء محمد شياع 
املغدور  الطبيب  لذوي  تعازيه  االثنني، 
أحمد طالل املدفعي، الذي اغتالته أياٍد 

آثمة يف محافظة دياىل.
الصحة،  وزير  السوادني،  وأوفد 
الوزراء،  مجلس  رئيس  ومستشار 
الشهيد،  لذوي  التعازي  لتقديم 
عىل  املقام  الفاتحة  مجلس  وحضور 
عميق  عن  والتعبري  الطاهرة،  روحه 

املواساة ألهله ومحّبيه.
هاتفي  اتصال  يف  السوداني،  وقال 
يتابع  إنه  الشهيد:  الطبيب  ذوي  مع 
والتحقيق،  التحرّي  تفاصيل  يومياً 
وأنهم  الجناة،  بمالحقة  واإلجراءات 
من  يفلتوا  ولن  للعدالة  سُيقدمون 
قبضتها، كما عّرب عن رفضه للجريمة 

والتصميم عىل وضع حّد  لها.
الوزراء  رئيس  شدد  ذلك،  غضون  يف 
امس  السوداني،  شياع  محمد 
بمرشوع  امليض  أهمية  عىل  االثنني، 
اإلعالمي  املكتب  الجافة.وقال  القناة 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس  لرئيس 
”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس الوزراء 
إجتماع  ترأس  السوداني  محمد شياع 
القناة  مرشوع  ملتابعة  خصص 
”السوداني  ان  واضاف  الجافة“. 
استمع اىل عرض شامل آلخر التطورات 
يف أعمال الرشكة اإليطالية اإلستشارية 
(طريق  الجافة  القناة  مرشوع  يف 
”عىل  السوداني  التنمية)“.وشدد 
أهمية امليض يف هذا املرشوع الحيوي، 
ملستقبل  واعدة  فرصة  من  يمثله  وما 

العراق اإلقتصادي والتنموي“.

بغداد/ الزوراء:

أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسني، 

أهّميَّة تنميَّة التعاون املُشرتَك بني 

بغداد وباريس.

الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

تلقته  بيان  يف  الصحاف،  أحمد 

رئيس  ”نائب  إن  ”الزوراء“: 

الخارجيَّة  وزير  الوزراء  مجلس 

السفري  استقبل  حسني،  فؤاد 

إيريك  العراق  لدى  الفرنّيس 

شوفاليه“، مبيناً أنه ”جرى خالل 

الثنائيَّة  العالقات  بحث  اللقاء 

تطويرها  وُسُبل  البلدين،  بني 

السيما  املجاالت،  ُمختلِف  يف 

 ، واالستثماريةَّ االقتصاديَّة، 

األمنّي،  والتعاون  والثقافيَّة، 

وُمحاربة اإلرهاب“.

أيضاً  بحث  ”اللقاء  أن  وأضاف 

ُمتابعة نتائج الزيارة األخرية التي 

برئاسة  العراقّي  الوفد  إجراها 

محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 

تضمنت  والتي  السودانّي،  شياع 

االتفاقيات  من  عدد  توقيع 

ُمكافحة  يف  التفاهم  وُمذكرات 

الفساد واسرتداد األموال العراقيَّة 

البحث  ودعم  اآلثار  وحماية 

العلمّي وتدريب الدبلوماسيني“.

عىل  البيان،  بحسب  حسني  وأكد 

املُشرتَك  التعاون  تنميَّة  ”أهّميَّة 

بني بغداد وباريس“.

بغداد/ الزوراء:

استنكر نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 

اثناء تغطيتهم تظاهرة  الفضائية  العهد  الالمي، االعتداء عىل مالك قناة 

ومصادرة معداتهم من قبل قوات حفظ النظام، وفيما اشار اىل ان الفعل 

غري مقبول ومخالف لالعراف املهنية، اكد ان النقابة لن تسمح ألي جهة 

االعتداء عىل الصحفيني.

وقال الالمي يف ترصيح متلفز تابعته ”الزوراء“: ان االعتداء عىل مراسل 

ومصور قناة العهد اثناء تغطيتهما تظاهرة مسموح بها رسميا والدولة 

توفري  بالدولة  يفرتض  انه  مؤكدا:  اطالقا.  مقبول  غري  االمن  لها  توفر 

االمن ايضا ملالكات املؤسسات الصحفية واالعالمية التي تحرض لتغطية 

التظاهرات السلمية.

ملعرفة  النظام  حفظ  قوة  آمر  جواد  باللواء  اتصاال  سأجري  واضاف: 

االسباب التي دعت اىل مصادرة الكامريا ومنع املراسل من تصوير ونقل 

الحدث. مؤكدا: ان هذا الحدث غري مقبول ولن نقبل به اطالقا يف نقابة 

الصحفيني  عىل  االعتداء  جهة  ألي  نسمح  ولن  العراقيني  الصحفيني 

املهنية  لالعراف  مخالفا  الفعل  هذا  كون  عملهم  مقتنيات  ومصادرة 

والرسمية املتفق عليها مع وزارة الداخلية والوزير شخصيا ومع مجلس 

القضاء االعىل.

وتابع: ان هذه سابقة لم نعهدها، الن العمل مع وزارة الداخلية واالجهزة 

الشمري  االمري  عبد  الوزير  ان  السيما  وتضامني،  تعاوني  عمل  االمنية 

وجه بتوفري البيئة االمنة للعمل الصحفي. مجددا تأكيده: سأجري اتصاال 

بمكتب وزير الداخلية واللواء جواد ملعرفة حيثيات الحادث.

عمل  إلنجاح  الكفيلة  السبل  تقدم  ان  االمنية  االجهزة  جميع  عىل  وشدد 

الصحفيني سواء كانوا مراسلني او مصورين .

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، أن العراق ما زال يف فصل 

مناطق  يف  أمطار  بتساقط  توقعات  أن هناك  إىل  أشار  فيما  الشتاء، 

متفرقة.

وقال مدير إعالم الهيئة عامر الجابري يف ترصيح صحفي: إن ”هناك 

تواصالً مستمراً مع قسم التنبؤ الجوي والرصد الزلزايل، والتي تعترب 

الجهة املسؤولة عن إصدار التقارير حول التغيريات الجوية“.

وأضاف أن ”العراق مازال يف فصل الشتاء“، مشرياً إىل أن ”ما ينرش 

غري  املناخية  التغريات  بخصوص  االجتماعي  التوصل  مواقع  عىل 

صحيح“.

وذكر أن ”موسم األمطار مازال وارداً وهناك تذبذب يف درجات الحرارة 

بني االنخفاض واالرتفاع“، موضحاً أن ”الشتاء لم يغادر لغاية اآلن، 

وما زلنا يف تغريات مستمرة“.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
اللبنانـي  اإلعـالم  وزيـر  أعـرب 
األعمـال،  ترصيـف  حكومـة  يف 
زياد املـكاري، عن أسـفه لواقعة 
وزارة  يف  حدثـت  التـي  الرسقـة 
اإلعالم اللبنانية، فيما أكد شعوره 
باإلهانة للوزارة ولجهود املوظفني 
فيها، الذين تعبوا وضحوا لرتتيب 

مواد األرشيف.
وقال زياد املكاري يف حديث خاص 
ملوقع ”سكاي نيوز عربية“: ”مع 
األسـف تعـرض أرشـيف الوكالة 
الوطنيـة لإلعـالم يف مبنـى وزارة 
اإلعالم بمنطقة الحمرا يف بريوت، 
لرسقة الخـادم (السـريفر) الذي 
يضـم صـور جميـع املناسـبات 
واألحداث منذ عام 1961، إضافة 
إىل رسقـة 5 أجهـزة كمبيوتر من 
غرفة األرشيف يف مبنى الوزارة“.

التـي  للرسقـة  املـكاري  وأسـف 
قائـال:  بـ“الجنايـة“،  وصفهـا 
”األرشـيف يحمـل تاريـخ وتراث 
وطن. من ال يعـرف تاريخه كيف 
يستطيع استرشاف مستقبله؟“.

وأكـد الوزير بـدء التحقيقات بما 
حصل يف وزارة اإلعـالم اللبنانية، 
مضيفا: ”أتابع املوضوع شخصيا. 
شـعرت باإلهانة للوزارة ولجهود 
تعبـوا  الذيـن  فيهـا،  املوظفـني 

وضحـوا لرتتيب مواد األرشـيف. 
هذه الرسقـة تندرج تحـت خانة 
الرسقة املادية بالنسـبة للسارق، 
أما بالنسبة إلينا فهي أكثر بكثري 

من رسقة 5 أجهزة كمبيوتر ”.
وأشـار إىل أن األرشـيف ”موجود 
يف غرفـة خاصة ال يدخلها إال عدد 
محـدود جدا مـن املوظفـني عند 
الـرضورة، وليسـت لالسـتخدام 

”كشـف  متوقعـا  اليومـي“، 
والتوصـل  الرسقـة  مالبسـات 

للفاعل“.
وعـن وجـود حـارس وحيـد من 
قوى األمن الداخيل لحماية مدخل 
مـرارا  ”حاولنـا  قـال:  الـوزارة، 
تعزيـز وجود القـوى األمنية عىل 
مدخـل الـوزارة، إال أن عـدد قوى 
الداخـيل املخصص لحماية  األمن 

السفارات والوزارات غري كاف“.
اللبنانـي:  اإلعـالم  وتابـع وزيـر 
”األرشـيف بمثابـة كنـز للبنـان 
ولوزارة اإلعالم، وقد ترضر بسب 
الفـرتات  يف  والفـوىض  الحـرب 

السابقة، وفقدت منه مواد“.
األرشـيف  ”أعطيـت  واسـتطرد: 
األولويـة منذ وصـويل إىل الوزارة، 
وهـو إنجـاز بمتناول الدارسـني 

بعـد  والجامعيـني واألكاديميـني 
رقمنتـه وترتيب وضعه بالشـكل 

العلمي املطلوب“.
وسـعى املكاري إلنجـاز مرشوع 
”رقمنـة وتنظيم“ أرشـيف وزارة 
اإلعالم، وتلفزيون لبنان الرسمي، 
الشـعب  ذاكـرة  يشـكل  الـذي 
والفنيـة،  والتاريخيـة  الثقافيـة 
منذ توليه الـوزارة، بالتعاون مع 
املعهد الوطني السـمعي البرصي 
الفرنـيس، املتخصـص وصاحـب 
الخـربة الكبـرية يف هـذا املجـال، 
وبمساعدة من السفارة الفرنسية 

لدى لبنان.
وكان الوزيـر قد عـاد مؤخرا من 
زيـارة قام بها إىل فرنسـا للمعهد 
املذكور، لتطوير التعاون يف املجال 

التقني لألرشيف .
وتوزع هذا األرشـيف عـىل وزارة 
بأقسـامها  اللبنانيـة  اإلعـالم 
اللبنانيـة  اإلذاعـة  املختلفـة، 
والوكالة الوطنية لإلعالم ومديرية 
الدراسات واملنشورات، وكذلك عىل 

مبنى تلفزيون لبنان الرسمي.
وتقـع وزارة اإلعـالم اللبنانيـة يف 
مدخل شـارع الحمرا الشمايل، يف 
منطقة الصنائـع، وهي مالصقة 
لـوزارة الداخليـة ولهـا أكثر من 

مدخل.
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انقرة / متابعة الزوراء:
اعتـذر الرئيـس الرتكـي، رجـب طيب 
أردوغـان، لسـكان محافظـة أديامان 
الرتكيـة، إحـدى أكثر املناطـق ترضراً 
من زلـزال 6 فرباير، عن تأخر عمليات 
قالـت  فيمـا   ، املنكوبـني  إىل  اإلغاثـة 
مجموعات أعمال وخرباء اقتصاديون، 
إن إعـادة البناء قـد تكلف تركيا مبالغ 
100 مليـار دوالر ، وترفـع  تصـل إىل 

العجز بامليزانية إىل 5%.
وقـال أردوغـان خـالل زيـارة لهـذه 
املنطقـة بجنـوب رشقي البـالد بعد 3 
أسـابيع من الزلزال الـذي أودى بأكثر 
مـن 44 ألف شـخص يف تركيا واآلالف 
غريهم يف سوريا املجاورة، إنه ”بسبب 
التأثـري املدمـر للهزات وسـوء األحوال 
الجوية، لم نتمكن من العمل بالطريقة 
التي أردناها يف أديامان يف األيام القليلة 

األوىل. أعتذر عن ذلك“.
أتـى ذلك بعـد أن واجه أردوغـان الذي 
يسـعى للفـوز بوالية رئاسـية جديدة 
بعد عقديـن يف السـلطة انتقادات من 

الناجني من الزلزال يف أديامان.
يشـار إىل أن فرانس برس كانت نرشت 
تقريراً عن غضب سـكان أديامان عىل 

الحكومة يف 10 فرباير.
وقال أحد السكان ويدعى محمد يلدريم 
حينـذاك: ”لـم أر أحـداً حتى السـاعة 
14.00 يف اليـوم التايل لوقوع الزلزال... 
ال حكومة، ال دولة، ال رشطة، ال جنود. 

تخليتم عنا“.
يذكـر أن الكارثـة وقعت بينمـا كانت 
معـدالت التأييد ألردوغـان ترتفع بعد 
تراجع قيايس خالل األزمة االقتصادية 

التي شهدتها البالد العام املايض.

وبعيد وقوع الزلزال، أقر بوجود ”أوجه 
قصور“ يف طريقة تعامل الحكومة مع 

الكارثة.

ويف سياق اخر قالت مجموعات أعمال 
وخرباء اقتصاديون، إن إعادة البناء قد 
تكلف تركيا مبالغ تصل إىل 100 مليار 
دوالر وتحـذف بـني نقطـة واحـدة إىل 
نقطتني مئويتني من النمو االقتصادي 
للبـالد يف العـام الجـاري 2023، كمـا 

ترفع العجز بامليزانية إىل 5%.
اقتصـادي  ومسـح  تقريـر  وحسـب 
نرشته صحيفة ”صباح“ الرتكية، قدر 
مرصف ”جي بـي مورغان“ األمريكي 
األرضار املبارشة التـي لحقت باملباني 
والبنيـة التحتية من الزلـزال بنحو 25 

مليار دوالر.

لكن ”جـي بـي مورغـان“، يتوقع أن 
”يتأثر نمو االقتصاد الرتكي بخسـائر 
الـزالزل، وربما سـتعطي حـزم الدعم 
املايل الواسـعة دفعة للنمو االقتصادي 
باملناطـق املترضرة، وكذلـك لالقتصاد 

العام“.
ويتوقع املسـح الذي نرشته الصحيفة 
الرتكية، مساء األحد، وجرى باالشرتاك 
”رويـرتز“  وكالتـي  مـن  كل  مـع 
و“األناضـول“، أن يبلـغ نمـو الناتـج 
الجـاري  العـام  يف  اإلجمـايل  املحـيل 
2023 نسـبة %2.8 بناًء عىل متوسط 

التقديرات يف استطالع ”رويرتز“.
للنمـو  التوقعـات  تراوحـت  بينمـا 
إىل   1.2% بـني  الرتكـي  االقتصـادي 
يف  أجـري  سـابق  مسـح  ويف   .3.9%
يناير/كانـون الثانـي، كان متوسـط 

تقدير النمـو االقتصادي لعـام 2023 
عند %3.0 قبل الزلزال.

مـن جانبهـم، توقـع تسـعة خـرباء 
وكالـة  اسـتطالع  يف  اقتصاديـني 
الرتكـي  االقتصـاد  أن  ”األناضـول“ 

سينمو بنسبة %3.3 يف عام 2023.
ارتفـاع  يـؤدي  أن  التقريـر  ويتوقـع 
أسـعار السـلع والخدمات بمـا يف ذلك 
الغذاء واإلسـكان، بسبب االضطرابات 
اسـتمرار  إىل  الـزالزل،  الناجمـة عـن 
ارتفاع معـدل التضخم، وفقـاً لخرباء 

اقتصاديني.
 (CPI) يذكر أن مؤرش أسعار املستهلك
تراجع إىل حوايل %58 يف يناير/ كانون 
الثاني، منخفضاً من أعىل مسـتوى له 

يف 24 عاماً عند 85.5%.
وكان من املتوقع أن يسـتمر التضخم 

يف االنخفـاض إىل نسـبة تـرتاوح بـني 
يونيو/حزيـران،  بحلـول   35-40%
ولكن بسـبب الزلزال قـد يظل مرتفعاً 
فـوق %40 قبل االنتخابات الرئاسـية 

والربملانية.
وتشـري التقديـرات االقتصاديـة إىل أن 
أكثـر من مليوني شـخص قـد غادروا 
املنطقة الجنوبيـة الرشقية من تركيا، 
والتي شـكلت ما يقـرب من %10 من 
الناتج املحيل اإلجمايل وحوايل %16 من 
اإلنتـاج الزراعي يف تركيا العام املايض، 
مما قد يـؤدي إىل ارتفاع معدل تضخم 

الغذاء.
وعـىل صعيـد عجـز امليزانيـة، يضـع 
الزلـزال الحكومـة الرتكية أمـام تحد 

جديد يف حجم اإلنفاق.
وقـدر االقتصاديون، حسـب التقرير، 
أن عجـز امليزانية الرتكية سـريتفع إىل 
نسبة %5.0 من الناتج املحيل اإلجمايل 
للعام الجاري 2023، بدالً من التوقعات 
السـابقة التي وضعت لـه %3.5 قبل 

الزالزل.
يف الصدد ذاتـه، عدل مرصف ”جي بي 
مورغـان“ توقعاته لعجـز امليزانية إىل 
%4.5 من الناتـج املحيل اإلجمايل لعام 
2023 مـن توقعاتـه السـابقة البالغة 
%3.5، بسـبب زيـادة اإلنفاق بسـبب 

الزلزال.
عىل صعيد نمو االقتصاد يف عام 2022 
الـذي سـيصدر التقرير الرسـمي عنه 
اليوم الثالثاء، يتوقع التقرير أن يكون 
اقتصـاد تركيا قد نما بأكثر من %5 يف 
العام املايض 2022، لكن هذا النمو أقل 
إىل حد ما، مقارنة بالسنوات السابقة، 
بتباطـؤ  أسـايس  بشـكل  ومدفـوع 

الطلب.
ويشـهد االقتصـاد مزيداً مـن التباطؤ 
هـذا العـام، ويرجـع ذلـك أساسـاً إىل 
تداعيات الزالزل التي دمرت مسـاحات 
شاسعة من املنطقة الجنوبية الرشقية 
من تركيا يف أوائل فرباير/شـباط، مما 
قـد يـؤدي إىل ارتفاع التضخـم وزيادة 

ميزانية الحكومة.
ويقول املسـح إن االقتصاد الرتكي فقد 
زخمـه يف بدايـة العـام املايض بسـبب 
التباطـؤ العاملـي الـذي أدى إىل تراجع 
الصـادرات، لكنه ظل قويـاً يف النصف 
ويضيـف:   .2022 عـام  مـن  الثانـي 
”ساعد قطاع السـياحة الحيوي تركيا 
يف الحفاظ عىل أحد أفضل العروض بني 

دول مجموعة العرشين“.
وكان الناتج املحـيل اإلجمايل لرتكيا قد 
نما بنسبة %3.9 عىل أساس سنوي يف 
الربـع الثالث مع تراجـع الطلب املحيل 

واألجنبي.
يف  التباطـؤ  إىل  جزئيـاً  ذلـك  ويرجـع 
نمـو اقتصـادات الـرشكاء التجاريـني 
بالصـادرات،  أرض  الـذي  الرئيسـيني 

بسبب الحرب الروسية األوكرانية.
مـن املتوقـع أن تظهر البيانـات املقرر 
إصدارهـا اليـوم الثالثاء، نمـو الناتج 
املحـيل اإلجمـايل بنسـبة %5.2 يف عام 
2022، وفقـاً ملسـح بـني كبـار خرباء 
”صبـاح“  نرشتـه  الـذي  االقتصـاد 
واشرتكت فيه كل من وكالتي ”رويرتز“ 

و“األناضول“ الرتكية.
وتراوحت تقديرات استطالع ”رويرتز“ 
لــ16 خبرياً اقتصادياً عـن نمو الناتج 
املحـيل اإلجمـايل لعـام 2022 بني 5% 
و%6.2، كمـا قدر االسـتطالع التغيري 

يف الربع الرابع بنسـبة %3، وبحسـب 
تقدير متوسط يرتاوح النمو بني 2.3% 

و6.3%.
خبـرياً   13 توقعـات  تراوحـت  كمـا 
اقتصاديـاً يف اسـتطالع األناضـول بني 
%5 و%5.4 لهذا العـام و%2.2 و4% 

للربع األخري.
مـن جانبه قـال مـرصف ”يوروبنك“: 
”تشـري االتجاهات األخـرية عىل املدى 
القصري يف قطاعات النشاط االقتصادي 
إىل أن االقتصاد الرتكي شـهد تباطؤاً يف 
نهاية عـام 2022“، مشـرياً إىل ضعف 
الصادرات وتاليش فوائد انخفاض قيمة 
اللرية يف حجـم إنتاج القطاع الصناعي 
يف نهاية العام 2022. وأعطت الحكومة 
املنخفضة  الفائـدة  األولويـة ملعـدالت 
لتعزيز الصادرات واإلنتاج واالستثمار، 
وخلق وظائف جديدة كجزء من برنامج 

اقتصادي جديد.
ويهـدف الربنامـج الذي أطلقـت عليه 
االقتصـاد  ”نمـوذج  اسـم  الحكومـة 
الرتكي“ إىل خفض التضخم عن طريق 
تحويل عجز الحساب الجاري املزمن يف 

البالد إىل فائض.
ويف األسـبوع املـايض، خفـض البنـك 
املركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة 
أسـاس أخرى لدعـم النمـو يف أعقاب 
الـزالزل الهائلة التـي أودت بحياة أكثر 

من 44200 شخص يف جنوب تركيا.
و7.6   7.7 بقـوة  زلزالـني  أن  يذكـر 
درجة وقعا يف 6 فرباير/شـباط برتكيا 
وسورية، ودمرا حوايل 164000 مبنى، 
تحتـوي عىل حوايل 520.000 شـقة يف 
11 مقاطعـة، تأثرت بمـا يوصف بأنه 

أسوأ كارثة يف تاريخ تركيا الحديث.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أنهى مجلس النواب، امس االثنني، القراءة األوىل 
ملـرشوع قانـون التعديل الثاني لقانون شـبكة 
اإلعـالم العراقي، وفيمـا ارجأ مناقشـة تعديل 
مقـرتح قانون انتخابات مجالـس املحافظات، 
صوت عـىل تشـكيل لجنـة الختيـار مفوضية 

حقوق االنسان.
وذكـرت الدائـرة االعالميـة ملجلس النـواب، يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”مجلس النواب أنهى 
القـراءة األوىل ملـرشوع قانون التعديـل الثاني 
لقانون شـبكة االعالم العراقي رقم (26) لسنة 

.“2015
فيما أجل مجلس النواب مناقشة تعديل مقرتح 
قانـون انتخابـات مجالـس املحافظـات، فيما 
صـوت عـىل تشـكيل لجنـة مختصـة باختيار 

مجلس املفوضني ملفوضية حقوق اإلنسان.
وذكـرت الدائـرة اإلعالميـة ملجلس النـواب أن 
”مجلـس النـواب صـّوت عـىل تأجيـل تقريـر 
ومناقشة مقرتح قانون التعديل الثالث لقانون 
واالقضيـة  املحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
رقم (12) لسـنة 2018 إىل جلسـة يوم السـبت 

املُقبل“.
وأضافـت أن ”مجلس النواب صـوّت أيضاً عىل 
تشـكيل لجنة خرباء مختصـة باختيار مجلس 

املفوضني للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان“.
وضمـت اعضاء لجنة الخرباء املختصة بأختيار 
مجلـس املفوضـني للمفوضية العليـا لحقوق 

االنسـان والتي سـتكون بـأرشاف نائب رئيس 
املجلس شـاخوان عبدالله: النائب أرشـد رشاد 
فتـح اللـه الصالحـي/ النائـب انسـجام عبـد 
الزهـرة الغـراوي/ النائـب ايمـان عبـد الرزاق 
محمد/ النائب باسـم خضري كاظـم الغرابي/ 
النائب جـوان عبد اللــه عمر/ النائب اسـوان 
سـالم صـادق الكلدانـي/ النائب حسـني عيل 
محمـد اليسـاري / النائـب محمـد كريـم عبد 
الحسـني البلداوي/ النائب عبد الرحيم جاسـم 
محمـد الشـمري/ النائـب عبـد الكريـم عـيل 
عبطان الجبوري/ النائب عدنان عاشور عدنان 
الجابري/ النائب وحدة محمـ ود فهد الجمييل/ 
ملياء داود كاظم  (مجلس الوزراء)/ حاتم جبار 
عودة  (مجلس القضاء االعىل)/  حسني رحمن 

الفاضيل (منظمات مجتمع مدني).
كمـا انهـى مجلـس النـواب تقرير ومناقشـة 
مـرشوع قانـون تصديـق اتفاقيـة التشـجيع 
والحمايـة املتبادلـة لالسـتثمارات بني حكومة 
جمهوريـة العـراق وحكومـة اململكـة العربية 

السعودية.
كذلـك انهـى مجلس النـواب تقرير ومناقشـة 
مرشوع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج 
الرضيبي ومنـع التهرب من دفع الرضائب عىل 
الدخل ورأس املال بني حكومة جمهورية العراق 

وحكومة الجمهورية الرتكية.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته اىل يوم السبت 

املُقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط يف تعامالت متقلبة بعدما 
أوقفت روسـيا الصـادرات إىل بولنـدا عرب خط 
أنابيـب رئيـيس قبيل خفض كبـري يف اإلمدادات 
مـن املقرر أن يرسي يف مارس/آذار لكن ارتفاع 

الدوالر واملخاوف من الركود حدا من املكاسب.
وبلغـت العقـود اآلجلـة لخـام غرب تكسـاس 
الوسيط األمريكي 76.68 دوالرا للربميل بارتفاع 
36 سـنتا، أو %0.5، بينما زادت العقود اآلجلة 
 83.50 إىل   ،0.4% أو  34 سـنتا،  لخـام برنـت 
دوالرا للربميـل بحلول السـاعة 09:50 بتوقيت 
غرينتش.وأغلـق خاما القياس عىل ارتفاع أكثر 

من 90 سنتا يوم الجمعة.
وقـال الرئيـس التنفيـذي ملصفـاة بي.كيه.إن 
أورلني البولندية، إن روسيا علقت صادراتها من 
النفـط إىل بولندا عرب خط أنابيب دروجبا، وذلك 

غداة تسليم بولندا دبابات ليوبارد إىل أوكرانيا.
وأعلنت روسـيا يف وقت سابق من الشهر خطة 
لخفض صادراتها النفطية عرب موانيها الغربية 
بما يصـل إىل %25 يف مـارس/آذار مقارنة مع 
فرباير/شباط، وهو ما يتجاوز خفضها السابق 

لإلنتاج الذي بلغ 5 %.
يف غضـون ذلـك ارتفع الـدوالر مقرتبا من أعىل 
مستوياته يف سبعة أسابيع امس االثنني بعدما 
عـززت مجموعـة مـن البيانـات االقتصاديـة 
األمريكيـة القويـة التوقعـات بـأن يتعـني عىل 
مجلـس االحتياطـي االتحادي (البنـك املركزي 
األمريكـي) االسـتمرار يف رفـع أسـعار الفائدة 

لفرتة أطول.
ويجعـل ارتفاع الدوالر السـلع األوليـة املقومة 
بالعملـة األمريكيـة أعـىل سـعرا عـىل حائزي 

العمالت األخرى.
وقال املستشار يف شؤون الطاقة مدير دراسات 
الطاقة يف منظمة أوبك سـابقا، الدكتور فيصل 
الفايق، إن أسواق النفط تواجه ارتفاعاً كبرياً يف 
حالة الضبابية مع غياب املعلومات غري الدقيقة 

بشأن السقف السعري عىل النفط الرويس.
وتابع الفايق يف مقابلة مع ”العربية“،  االثنني: 
”رغم الحديث عن سقف سعري للنفط الرويس 
بواقـع 40 أو 50 دوالرا للربميـل، فـإن تقارير 
أمريكيـة ذكـرت أن غالبيته يباع فوق السـقف 

السعري وفوق 70 دوالرا للربميل“.
ومـا يدلل عىل محدودية تأثري العقوبات ووضع 
السـقف السـعري عىل النفط الرويس، بحسب 
الفايـق، أن خـام برنت يتأرجح بـني 76 إىل 86 

دوالرا للربميل عىل مدى شهرين متتالني.
وأوضـح: أن الضبابية ترتفع يف أسـواق النفط، 
ومـن األفضـل أن اجتمـاع أوبـك سـيكون يف 
منتصـف العـام خالل فصـل الصيف بـدالً من 

اجتماعها شهريا.
وأشـار إىل: أن هنـاك تخبطـا كبـريا يف توجـه 
املسـتمثمرين الذين ال يعلمون توجه السوق يف 
ظـل الضبابية الكثرية وحالـة ”العتمة“ حالياً، 
وغياب اتجاه واضح يف أسـواق النفط. ووصف 
الفايق، السـقف السـعري عىل النفـط الرويس 

بـ“السقف الوهمي“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة صدور قراري 
حكم حضوريَّني بالحبس الشـديد ملسـؤولني 
اثنني يف ديوان الوقف السني؛ جراء املخالفات 
والخروقات املرتكبة يف رشاء فندق (رامادا) يف 
إقليم كردسـتان، فيما أصدرت أمر اسـتقداٍم 
بحقِّ عضٍو يف مجلس النوَّاب الحايلِّ؛ المتناعه 

عن أداء عمٍل من أعمال وظيفته.
وذكـرت دائـرة التحقيقات بالهيئـة، يف بيان 
جنايـات  محكمـة  ان  ”الـزوراء“:   تلقتـه 
مكافحـة الفسـاد املركزيَّـة اصـدرت حكماً 
حضوريـاً بادانة معـاون املدير العـام لهيئة 
إدارة واسـتثمار أموال الوقف السني سابقاً، 
موضحـة أن قـرار الحكـم يقـيض بالحبس 
الشـديد بحق املتهم ملدة ثالث سـنوات؛ لعدم 
اعرتاضـه عـىل اإلجـراءات الخاطئـة بعمليَّة 
رشاء فنـدق (رامـادا)، وتوقيعـه عـىل عقـد 

الرشاء خالفاً للقانون.
واوضحـت أن املحكمة ذاتها أصـدرت حكماً 
حضورياً يقيض بالحبس الشديد بحق معاون 
مدير القسم القانوني يف هيئة إدارة واستثمار 
أموال الوقف السـني يف كركـوك، جراء قيامه 
بتقديـم مطالعـة إىل رئيـس الوقف السـني؛ 
لغرض اسـتحصال املوافقة عىل رصف مبلغ 

الدفعة الثالثة لرشاء فنـدق (رامادا) يف إقليم 
كردستان من مبالغ األمانات خالفا لتعليمات 

ديوان الرقابة املاليَّة االتحادي.
وتابعت أنَّ املحكمة، وبعد اطالعها عىل األدلة 
لـة واإلثباتـات يف القضيَّتني، واألوراق  املُتحصَّ
لت إىل ُمقرصيَّـة املُتَّهمني،  التحقيقيَّـة، توصَّ
فقرَّرت إدانتهما وفق مقتضيات املادة (331) 
من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة 
املترضرة للمطالبة بالتعويض حال اكتسـاب 

الحكمني درجة البتات. 
يشـار إىل أن الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور 
أوامـر اسـتقداٍم وقبـض بحـقِّ رئيـس أحد 
دواويـن األوقاف وعـدٍد من كبار املسـؤولني 
يف الديـوان؛ إلحداثهـم عمـداً رضراً بأمـوال 
ومصالـح الجهـة التي يعملـون فيها، فضال 
عن أمٍر بمنع سـفر املُتَّهمـني وحجز أموالهم 

املنقولة وغري املنقولة.
يف غضون ذلك، أفادت هيئة النزاهة االتحاديَّة 

بصدور أمر اسـتقداٍم بحـقِّ عضٍو يف مجلس 
النـوَّاب الحـايلِّ؛ المتناعـه عـن أداء عمٍل من 

أعمال وظيفته.
وذكـرت دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة ببيان 
تلقتـه ”الزوراء“: أنَّ قـايض محكمة تحقيق 
الكرخ الثانية أصدر أمر استقداٍم لعضٍو لجنة 
اب للدورة  الخدمـات واإلعمار يف مجلس النـوَّ
الحاليَّة، بعـد تقديمه معلومـاٍت عن اقرتاف 
مدير عام يف إحدى الوزارات ملخالفاٍت وطلبه 
إجراء التحقيق بصددها، ثمَّ أصدر كتاباً الحقاً 
يطالب املحكمة بإيقاف اإلجراءات القانونيَّة، 

دون أن ُيوِضَح سنَدُه يف ذلك.
وتابعـت الدائـرة، إنَّ محكمـة تحقيق الكرخ 
الثانيـة أصـدرت أمر االسـتقدام وفق أحكام 
املادة (331) مـن قانون العقوبـات العراقيِّ 

رقم (111 لسنة 1969) املُعدَّل.
ـت عـىل: يعاقب  ُيذَكـُر أنَّ املـادة (331) نصَّ
هاتـني  بإحـدى  أو  وبالغرامـة  بالحبـس 
ٍة  ٍف أو مكلٍف بخدمٍة عامَّ العقوبتني: كل ُموظَّ
ارتكـب عمداً مـا يخالـف واجبـات وظيفته 
أو امتنـع عـن أداء عمٍل مـن أعمالها؛ بقصد 
بقصـد  أو  األفـراد  أحـد  بمصلحـة  اإلرضار 
منفعـة شـخٍص عـىل حسـاٍب آخـر أو عىل 

حساب الدولة.
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بغداد/الزوراء:
كسفت وزارة النقل عن دراسة مرشوع خدمي 
يتمثـل بإيجاد «تكـيس وطنـي»، يغطي عمله 

العاصمة بغداد وعموم املحافظات.
وذكر املكتب اإلعالمي لـوزارة النقل يف بيان أن 
«وزير النقل األستاذ رزاق محيبس السعداوي، 
وجـه إدارة الرشكـة العامـة للنقـل الخـاص، 
بالعمـل عىل إيجاد مشـاريع خدمية تنسـجم 
مـع حاجة املواطنني لوسـائل النقل ،مبينا، ان 
سـيادته يويل النواقل الوطنية أهمية كبرية، ملا 
توفره مـن خدمات للمواطنـني. «واضاف، ان 
رشكة النقل الخاص تعكف عىل دراسة مقرتح 
مرشوع وطني خاص باملركبات للنقل الداخيل، 
مؤكـدا ان الرشكـة تسـتهدف إيجـاد مرشوع 
يعتمـد نظام عمل متطور. كما كشـفت وزارة 
النقل عن دراسة لتخفيض تذاكر الطريان فيما 

أكدت استمرار جهودها لعودة الطائر األخرض 
فوق األجـواء األوروبيـة. وقال مديـر الرشكة 
العراقيـة إحـدى  الجويـة  العامـة للخطـوط 
تشـكيالت وزارة النقل كريم كاظم حسـني يف 
ترصيح صحفـي امس االثنـني أن «املباحثات 
والجهود مسـتمرة مـن كل مفاصـل العمل يف 
الخطوط الجوية العراقية لتجاوز العقبات عىل 
الطـريان العراقي والعودة مـرة أخرى للطريان 
يف أوروبا «.وأضاف أن «هناك مؤتمراً سـيعقد 
منتصف آذار املقبل ملراجعة العقبات بخصوص 
الحظر األوروبي عىل الطريان العراقي بحضور 
وكالة سالمة الطريان األوروبية (EASA) .ويف 
سـياق آخر، بني حسـني أنه»يجري اآلن إعداد 
دراسـة جديدة ألسـعار تذاكر الطريان والعمل 
جـاٍر باتجاه تخفيـض األسـعار إذا ما تطلب 

األمر يف الخطوط الجوية العراقية».

ÚÓiÎäÎ˛a@ıaÏu˛a@÷Ïœ@ãõÇ˛a@ãˆb�€a@ÒÜÏ»€@bËÓ»é@pá◊c

@ùÓ–¶Î@?†Ï€a@Ôèÿn€bi@Êb‘‹»nm@µnéaäÜ@Â«@—ìÿm@›‘‰€a
Êa7�€a@ã◊aâm

@ÚÓ”aã»€a@pb»flbßa@ÚÌçÁbu@á◊˚m@·Ó‹»n€a
k„bu˛a@Új‹�‹€@ÚÓéaäá€a@|‰æa@·Ìá‘n€

@pbuaãÿ€a^@’‹Ã€@ÚÌäÎãfl@Ú‹º
—v‰€a@¿@\ÚÓ‡ÁÏ€a

@30@¡jö@Â‹»m@⁄äb‡ßa
Ú–€b¨@Ú‰ybí

@�bjè•@›ˆaÏ»€a@ıaÏÌgÎ@ı˝u�@˘äaÏ†@pbÓ‹‡«@ÚœãÀ@›ÿìm@Òãv:a
ÚÓÇb‰fl@Úflåc@˛

÷aã»€a@¿@ÚÓˆaÎá€a@Ú«b‰ó€a@µ†Ïm@ Îãìfl@b‰‹‡◊c@ZÚzó€a@ãÌåÎ

@›ÇaÜ@µj‘»æa@áuaÏm@…‰æ@ÚÓ„Ï„b”@Ú‰ß@›ÿìm@fiá»€a
ÚÌäb‘»€a@ãˆaÎá€a

äbj„˛a@¿@p˝flb»æa@kÓ‘»mÎ@ãÌÎçn€bi@µ‡Ënfl@H4I@¡jõm@ÚÁaç‰€a

@Greenhouse@wflb„ãi@Âfl@ÚÓ„br€a@ÚÉè‰€a@ ÏöÏfl@Úflaánèæa@Ú«aäç€a
ÏÿÓèjÓi@Âfl@Accelerator

@7–ón€@7j◊@ Îãìfl@Â«@Â‹»m@ÚÓuÏ€Ï‰ÿn€a@Ú»flbßa
µ‹†b»€a@bËÓ∞ãÇ

Ô»œáæa@›n‘fl@Û‹«@bubvnya@Ú–”Î@ÊÏ‡ƒ‰Ì@⁄Ï◊ã◊Î@äbj„˛a@ıbj†c

بغداد/الزوراء:

أكـد وزيـر التعليم العـايل والبحث 

امـس  العبـودي،  نعيـم  العلمـي 

الجامعـات  جاهزيـة  االثنـني، 

العراقيـة لتقديـم املنح الدراسـية 

للطلبة األجانب.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» 

أن «وزيـر التعليـم العـايل والبحث 

العلمـي نعيـم العبـودي اسـتقبل 

سـفري جمهوريـة مـرص العربية 

يف العراق وليد محمد اسـماعيل»، 

مبيناً أن «اللقاء بحث آفاق التعاون 

العلمي واألكاديمي بني البلدين».

وأكـد العبـودي خـالل اللقـاء، أن 

التعليمية  «الجامعات واملؤسسات 

العراقية تتطلع اىل تجسري التعاون 

العلمي واألكاديمي مع املؤسسات 

بعد  التعليميـة املرصية والسـيما 

إطالق مـرشوع ومبـادرة (أدرس 

يف العـراق) الخاصة بقبول الطلبة 

الجامعـات  يف  واألجانـب  العـرب 

العراقية».

الجامعـات  «اسـتعداد  وأوضـح 

العراقيـة وجاهزيتها بتقديم منح 

دراسـية إىل الطلبة غـري العراقيني 

الراغبني بإكمال دراساتهم األولية 

والعليا بمختلف االختصاصات».

من جانبه، رحب سفري جمهورية 

مرص العربية وليد محمد إسماعيل 

العـايل  التعليـم  وزيـر  «بمبـادرة 

والبحـث العلمـي نعيـم العبـودي 

بقبـول الطلبـة العـرب واألجانب 

يف الجامعـات العراقيـة»، مؤكـداً 

«اسـتعداد الجانب املرصي لتفعيل 

الربامج املشـرتكة الخاصة بتبادل 

قبول الطلبة يف جامعات البلدين».

النجف/الزوراء:

أعلنت مديرية املرور العامـة يف محافظة النجف، امس االثنني، املبارشة 

بحملة إلزالة الكراجات الوهمية.

وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»، ان «مفارزنا بارشت بالتنسيق 

مـع مفارز هيئة النقل الداخيل بإزالة الكراجات الوهمية قرب مجرسات 

ثورة العرشين، ومنع السـائقني املخالفني من التسـبب بفوىض مرورية 

وإزعاج األهايل يف مدخل منطقة الجديدة األوىل السكنية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس االثنني، عن ضبط ٣٠ شاحنة 

مخالفة يف مديريتي جمرك املنطقتني الوسطى والشمالية.
وذكـر بيان للهيئة تلقته «الزوراء» أن «قسـم التحري ومكافحة 
التهريب يف مديرية جمرك املنطقة الوسـطى تمكن من ضبط ١٩ 
شـاحنة محملة (اثاث منزيل ومواد انشـائية وخشـب ومولدات 
ومالبس وكهربائيات وسـقوف ثانوية وحديـد مغلون واطارات 

ومواد غذائية)».
وأضاف البيان، أن «قسـم التحـري ومكافحة التهريب يف مديرية 
جمـرك املنطقـة الشـمالية تمكن ايضـاً من ضبط ١١ شـاحنة 
محملـة (اطارات وكرانيت ومواد غذائيـة ومعامل ومواد صحية 

ومواد متنوعة اخرى)».
ولفت اىل أن «عملية الضبط للشـاحنات تمت ملخالفتها الرشوط 
والضوابط االسـتريادية، وذلـك وفقاً لقانون الجمـارك رقم (٢٣ 
لسـنة ١٩٨٤ النافذ)»، مشـرياً اىل ان «عملية الضبط انجزت من 

خالل التعاون مع رشطة الجمارك».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزير الهجرة واملهجريـن، إيفان فائق 
جابـرو، امس اإلثنني، تشـكيل غرفة عمليات 
طوارئ إلجالء وإيواء العوائل تحسباً ألي أزمة 

مناخية.
وذكرت وزارة الهجرة يف بيان تلقته «الزوراء» 
أن «وزير الهجرة واملهجرين، ترأست اجتماعاً 
موسـعاً طارئاً يف الـوزارة بالعاصمـة بغداد، 
بحضـور رئيـس ممثليـة إقليم كردسـتان يف 
بغـداد فارس عيـىس، وممثلني عـن الوزارات 
 IOM , UNHCR) املعنية، فضالً عن منظمات
UNICEF , WFP , ICRC ,) استعداداً ملواجهة 
الكـوارث الطبيعيـة املسـتمرة التـي تمر بها 
املنطقة وما يصاحبها مـن تدمري وما تخلفه 

من عمليات نزوح للعوائل».
وقالـت جابرو، إن «البالد قد تتعرض إىل زالزل 
وهـزات أرضية وفيضانات بسـبب التغيريات 
املناخيـة متأثـراً بمـا حـدث يف دول الجـوار 
يف اآلونـة األخـرية، فـأن الـوزارة عملـت عىل 

تشـكيل غرفة عمليـات الطـوارئ التي تتوىل 
معالجـة الحـاالت الطارئة التـي تتعرض لها 
فئات عناية الوزارة بالتنسـيق مـع الوزارات 
والجهات املختصـة ومنظمات املجتمع املدني 
واملنظمات الدولية ذات العالقة ولتهيئة املوارد 
الكافية واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة تلك 

الحاالت».
وتقرر خـالل االجتماع إعداد خطـة متكاملة 
تضـم ثـالث مراحل (مـا قبـل األزمـة، وعند 
حدوثها، ومرحلة ما بعد األزمة)، وتسـتند إىل 
الجهد املشرتك، وتشـتمل عىل اختيار مناطق 

إلجالء وإيواء العوائل.

بغداد/الزوراء:

صالـح  الصحـة  وزيـر  أعلـن 

الحسـناوي، امس االثنني، اكتمال 

يف  الدوائيـة  الصناعـة  مـرشوع 

العراق.

وقال الحسناوي يف مؤتمر صحفي 

انه «مـن ضمن إنجـازات الوزارة 

افتتـاح مركز القناة ومستشـفى 

الكاظمية ومشاريع اخرى لغسل 

الـكىل يف بغـداد وكركـوك وردهة 

جراحية للطوارئ مجهزه بشـكل 

متطور يف بغـداد باإلضافة اىل نية 

الـوزارة افتتاح عدد مـن العيادات 

الشعبية يف مناطق البالد».

وأشـار اىل، «انجـاز مستشـفيات 

والطفـل  والكرامـة  الريمـوك 

ضمـن مشـاريع اعمـار وتطوير 

املستشفيات واملراكز الصحية».

وأضـاف ان «لجنة االمـر الديواني 

٤٥ بمستشـفى البرصة وميسان 

اىل  مشـريا  لالفتتـاح»،  جاهـزان 

انه «يف بداية شـهر نيسان يكتمل 

اعمار مستشفى الكندي».

واكد ان «هنالـك مراكز رسطانية 

جديدة وبدأنا بخطـه لبناء مراكز 

 ،«٢٠٢٣ موازنـة  خـارج  عـالج 

القلب  مضيفا «اجهـزة قسـطرة 

وصلتنا ٦ اجهزة ٢ منها تم نصبها 

والباقي قيد التجهيز».

وتابع: «اصدرنا التعليمات والربط 

الضمـان  ملـرشوع  االلكرتونـي 

الصحي»، مؤكدا أن «العراق مايض 

بتطويـر الـدواء العراقـي ضمـن 

مرشوع دعم الصناعة وطنية».

وختـم، بالقـول، «اكملنا مرشوع 

يف  الدوائيـة  الصناعـة  توطـني 

العـراق»، مبينـا أن «الديلـزة من 

ضمن اهتمامات الوزارة».

بغداد/الزوراء:
وجه وزير العدل خالد شواني، امس اإلثنني، 
بتشـكيل لجنـة قانونية النجـاز املعامالت 
االجـراءات،  وتبسـيط  املمكنـة  بالرسعـة 
والقضاء عىل ظاهرة ابتزاز املواطنني و منع 

تواجد املعقبني داخل الدوائر العقارية.
تلقتـه  بيـان  يف  االعالمـي  مكتبـه  وذكـر 
«الزوراء» ان «وزير العدل عقد اجتماعاً مع 
الكادر املتقدم يف دائرة التسـجيل العقاري، 
واتخذ عددا من القـرارات والتوصيات التي 
تنظم عمـل املديريـات التابعة لهـا، ومنها 
محاسبة مدراء الدوائر املقرصين بعملهم». 
واكد الوزير، ان»دائرة التسجيل العقاري من 
اهـم دوائر الوزارة الرتبـاط عملها بحقوق 
وامالك املواطنني، ووجـه بانجاز املعامالت 
االجـراءات،  وتبسـيط  املمكنـة  بالرسعـة 
والقضاء عىل ظاهرة ابتزاز املواطنني و منع 

تواجد املعقبني داخل الدوائر العقارية». 

كمـا وجـه الوزير بتشـكيل لجنـة قانونية 
اداء مـدراء  تقييـم  واداريـة، تعمـل عـىل 
التسـجيل العقاري يف بغـداد واملحافظات، 
وتقـدم تقريرا مفصال عـن هذا االداء خالل 

فـرتة شـهر واحـد، ليتم عـىل اثـره اتخاذ 
االجراءات الالزمة بصدد توصياته، مشـددا 
عىل عـدم خضوع اللجنـة للضغوطات وان 

تقدم تقريرا مهنيا محايداً.

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة االتحادية، امس 

االثنـني، ضبـط ٤ متهمـني بالتزوير 
وتعقيب املعامالت يف األنبار.

وذكـر بيـان للهيئة تلقتـه «الزوراء» 
أن «مالكات مكتـب تحقيق الهيئة يف 
األنبار قامت بضبط مسؤول املخازن 
يف الرشكة العامة للتجهيزات الزراعيَّة 
- فـرع األنبار وُمتَّهمني اثنني آخرين، 
بينهم تاجٌر وصاحـب مخازن أهليٍَّة؛ 
بالجـرم  والتزويـر  التالعـب  بتهمـة 

املشهود».
وأضاف، أنَّ «املُتَّهمني املضبوطني قاموا 
ببيـع مادة سـماد «اليوريـا والداب» 
ز لفالحي ُمحافظة األنبار، بناًء  املُجهَّ
رٍة»،  عىل وصوالٍت وُمستمسكاٍت ُمزوَّ
الفتـا إىل»ضبط وصوالٍت غري أصوليٍَّة 
وغري ُمسـتوفيٍة للرشوط والتعليمات 

بحوزة املُتَّهم مسؤول املخازن».
 وتابـع، أن «املـالكات، التـي انتقلت 
إىل دائرة التسـجيل العقاري يف مدينة 
نـت من ضبـط ُمتَّهٍم  الفلوجـة، تمكَّ
يقوم بتعقيـب املعامالت بدون وكالٍة 
للقانـون،  رسـميٍَّة بشـكٍل ُمخالـٍف 
ُمنـّوهًة بضبط  (٣) ُمعامالٍت بحوزة 

املُتَّـهم».
ضبـٍط  محـرضي  «تنظيـم  وأكـد   
أصوليَّـني، وعرضهما رفقـة املُتَّهمني 
محكمـة  قـايض  عـىل  املضبوطـني 
التحقيـق املُختصة بالنظـر يف قضايا 
النزاهـة يف األنبار؛التِّخـاذ اإلجراءات 

القانونيَّـة املُناسبة بحقهم».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة بيبسـيكو عـن فتـح 
بـاب التقديم عـىل النسـخة اإلقليمية 
 Greenhouse املقبلـة مـن برنامجهـا
الـرشق  منطقـة  يف   Accelerator
األوسـط وشـمال إفريقيا، ودعت رواد 
األعمال والرشكات الناشئة من العراق 
واملنطقة لتقديم طلباتهم للمشاركة يف 
هذه النسـخة التي تركز عىل موضوع 
املمارسـات الزراعيـة املسـتدامة، بما 
يتماىش بشـكل وثيق مع اسـرتاتيجية 
التحـول الشـامل للرشكة «بيبسـيكو 
دعـم  وهدفهـا   ،(+pep) اإليجابيـة» 
الزراعة اإليجابية واملسـاهمة يف تعزيز 
األمـن الغذائـي يف املنطقة. ويف سـياق 
الربنامـج، سـتتوىل رشكـة بيبسـيكو 
والخـرباء املتخصصون توفري اإلرشـاد 
واالسـرتاتيجي  الفنـي  والتوجيـه 
ملساعدة الرشكات املشاركة وتمكينها 
مـن الوصـول إىل الشـبكات املعرفيـة 
املحليـة واإلقليمية.وقال عامر شـيخ، 
الرئيـس التنفيـذي لرشكة بيبسـيكو 
يف الرشق األوسـط: «نحن نـدرك مدى 
أهميـة االبتـكار واالسـتدامة يف دعـم 
تحقيق أهداف اسـرتاتيجية بيبسـيكو 
اإليجابيـة، ونعتقد أنه مـن الرضوري 
دعم صنـاع التغيري الطموحـني الذين 
يسـعون إلحـداث تغيريات كبـرية من 
خـالل ممارسـات الزراعة املسـتدامة 
لنسـاهم مًعا يف تقليل اعتماد املنطقة 
عىل ااالسترياد. نسـعى لتقديم نموذج 
يحتذى به للتأكيد عـىل الدور املحوري 

للقطاع الخـاص يف مواجهة التحديات 
الرئيسـية يف منطقـة الرشق األوسـط 
األمـن  فيهـا  بمـا  إفريقيـا،  وشـمال 
الغذائي واملناخ الجـاف وندرة األرايض 
الصالحة للزراعة وشـّح املوارد املائية. 
بالغـة  أهميـة  العراقيـة  للسـوق  إن 
بالنسـبة لنـا، ونحـن حريصـون عىل 
دعـم رشكائنـا املحليـني واملجتمعات 
التي نعمـل ضمنها، ونتطلـع ملواصلة 
العمل عىل تقديم حلول ملشـكالت أمن 
الغذاء واملياه يف العراق ومسـاعدة من 
يضطـرون للتعامـل مـع نتائجها غري 
املتوقعة لبناء مسـتقبل أكثر استقراًرا 
من خالل تعزيـز قدراتهـم وتمكينهم 
إمكانياتهـم». أقـىص  تحقيـق  مـن 
وتعمـل رشكـة بيبسـيكو مـن خالل 
اسرتاتيجية «بيبسيكو اإليجابية» عىل 

تأمـني املحاصيل واملكونات الرئيسـية 
ملنتجاتهـا بطريقـة تسـهم يف تجديـد 
الزراعيـة،  الرتبـة ودعـم املجتمعـات 
 Greenhouse برنامـج  وسـيكون 
Accelerator أداة لتقديم ودعم الحلول 
بالرشاكة  الجديـدة واملبتكرة  الزراعية 
مـع الـرشكات الناشـئة املتخصصـة 
املنطقة.ويمكـن  يف  املجـال  هـذا  يف 
للـرشكات الناشـئة القائمـة واملـدّرة 
للدخل التـي تعمل عـىل تطوير نماذج 
أعمـال ذات صلة بالعمليـات الزراعية 
املبارشة، مـن منتجـات أو عمليات أو 
تقنيات ودعم إداري، وتحديًدا تلك التي 
تساهم يف خفض البصمة الكربونية يف 
املجـال الزراعي وتعزيـز األمن الغذائي 
يف املنطقـة، تقديـم طلبات االشـرتاك 
برنامـج  موقـع  عـرب  الربنامـج  يف 

موعـد  يف   Greenhouse Accelerator
أقصاه ١٠ إبريل ٢٠٢٣. وسيكون عىل 
املتأهلـني لالشـرتاك يف الربنامـج الذي 
يمتد عىل سـتة أشـهر، إظهار قدرتهم 
عىل العمل ضمـن فريق وتحقيق تقدم 
ملموس، بناًء عىل خطة عمل مشرتكة. 
وسيحصل املشاركون عىل منحة نقدية 
قدرها ٢٠,٠٠٠ دوالر أمريكي، وتوجيه 
فـردي مـن خـرباء رشكـة بيبسـيكو 
ورشكائهـا، ونصائـح حول التسـويق 
والوصـول إىل شـبكات الدعـم وفرص 
الربنامـج  نهايـة  يف  وسـيتم  العمـل. 
اختيـار رشكـة فائزة واحـدة ومنحها 
تمويـًال إضافياً بقيمة ١٠٠,٠٠٠ دوالر 
ملواصلة توسـعها، فضًال عـن إمكانية 
مواصلـة الرشاكة مع بيبسـيكو لدعم 

الرشكة الناشئة يف ترسيع نموها.

بغداد/الزوراء:
أعلنت الجامعة التكنولوجية، امس 
االثنني، عـن مرشوع كبـري يهدف 
إىل تصفـري نسـبة العاطلـني عـن 
العمل مـن خريجيها، فيما أحصت 
الطلبـة  بنـادي  املشـاركني  عـدد 

للمبتكرين.
أحمـد  الجامعـة  رئيـس  وقـال 
الغضبـان، يف ترصيـح صحفي إن 
«الجامعـة لديهـا خطـوات كبرية 

للخريجـني ضمـن مـرشوع كبري 
الوصـول إىل صفـر  وضخـم هـو 
باملئـة خريـج عاطـل، والجامعـة 
التخصصيـة  هـي  التكنولوجيـة 
بالهندسـة  العـراق  يف  الوحيـدة 
والعلوم وهذا قلل من االختصاصات 
الساندة وأعطى لخريجي الجامعة 
دعمـاً يف سـوق العمـل أكثـر مـن 
الجامعـات األخـرى»، الفتـاً إىل أن 
«الجامعـة التكنولوجية هي األوىل 

يف عمل خريجيها».
«موقـع  أن  الغضبـان  وأضـاف 
الجامعة يف شـارع الصناعة ساعد 
يف عمـل الخريجـني، إذ يعد رقماً يف 
التكنولوجيـا املرتبطة بتخصصات 
دعمـاً  أعطـى  ممـا  الجامعـة، 
لتشـغيل الخريجني».ولفـت إىل أن 
«الجامعـة افتتحـت نـادي الطلبة 
للمبتكريـن، يتيـح ألي طالـب أو 
خريج لديـه فكرة أن يطرحها عىل 

لتتبناها وتدعمه بشـكل  الجامعة 
كامـل وتوجهه بشـكل صحيح إىل 
أين ومـاذا يعمل».وتابـع أنه «منذ 
افتتـاح النـادي يف ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
هناك بحـدود ٣٥٠ خريجـاً دخلوا 
النـادي وأقيمـت دورات تطويرية 
وعملنـا عىل شـبكة عنكبوتية بني 
العمل  الخريجـني إلتاحـة فـرص 
للجميـع»، موضحاً: «إننـا وصلنا 

اآلن إىل ٥٠٠ خريج يف النادي».

االنبار/الزوراء:
اعلـن نقيـب اطبـاء محافظـة االنبـار، كمـال نجم 
العبدالله،امس االثنني، تنظيم وقفة احتجاجية داخل 
مبنى مستشفى الرمادي التعليمي ردا عىل اغتيال احد 
االطباء البارزين يف محافظة دياىل من قبل مجهولني.
وقـال العبدالله يف ترصيح صحفي ان « نقابة االطباء 
يف محافظـة االنبار نظمـت وقفـة احتجاجية داخل 
مبنى مستشـفى الرمادي التعليمي عىل خلفية قيام 
مجهولني باغتيال طبيب القلبية املشهور احمد طالل 

املدفعي قرب منزله يف منطقة بعقوبة الجديدة وسط 
بعقوبـة بمحافظة دياىل بظـروف غامضة «.واضاف 
ان» الهـدف من تنظيم الوقفة بمثابة ايصال رسـالة 
اىل الجهـات االمنيـة لتـدراك الوضـع الخطـري الـذي 
تتعرض اليه الكـوادر الطبية من اعتداءات واغتياالت 
مـن قبل مواطنـني ومجهولني «وتابـع العبدالله ان» 
اطباء االنبار يسـتنكرون هذا العمل الجبان ويدعون 
الحكومـة املركزيـة اىل مالحقة املتورطـني بعمليات 
القضـاء«. اىل  واحالتهـم  الطبيـة  الكـوادر  اغتيـال 

كمـا نظمت دائـرة صحة كركـوك ونقابـات االطباء 
والصيادلـة والتمريضيـني وقفـة تضامنية يف جميع 
املستشـفيات واملؤسسـات الصحيـة يف املحافظـة، 
اسـتنكاراً للجريمـة النكـراء بحق الدكتور الشـهيد 
احمـد طالل املدفعي الـذي اغتيـل يف محافظة دياىل.
يشـار اىل ان مجهولـني اغتالـوا قبل اقل من اسـبوع 
طبيب القلبية املشـهور احمد طالل  املدفعي بالقرب 
من منزله وسـط قضـاء بعقوبة بمحافظـة دياىل يف 

جريمة هي االوىل من نوعها منذ ١٤ عام «. 



 بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  محافـظ  اسـتقبل 
العراقـي، عيل محسـن العالق، امس 
االثنـني، الرئيـس اإلقليمـي لرشكـة 
”ڤيـزا“ العاملية أندرو تـوري والوفد 
املرافق لـه، فيما اكد سـعيه إلحداث 
نقلـة نوعيـة يف التكنولوجيـا املالية 

بالقطاع املرصيف.
وذكـر البنك املركزي يف بيان: أّن البنك 
املركـزي العراقـي داعـم يف خطواته 
لتوسـيع اسـتخدام أحـدث التقنيات 
الرقميـة يف القطاع املـرصيف وتعزيز 
الشـمول املايل يف العـراق، مبينـًا: أّن 
البنك املركزي العراقي يسعى إلحداث 
نقلـة نوعيـة يف مجـال التكنولوجيا 
العراقـي  املـرصيف  بالقطـاع  املاليـة 
مـن خالل مواكبته ألحـدث التقنيات 

العاملية.
واضـاف، انه جرى خالل اللقاء بحث 
الدعـم الـذي تقّدمـه رشكـة ”فيزا“ 
لتنظيم السوق وزيادة قبول التحصيل 
اإللكرتوني، دعماً لتوجهات الحكومة 
والقـرارات التـي اتخذتهـا يف تفعيل 

اسـتخدام  عـرب  اإللكرتونـي  الدفـع 
التكنولوجيـا التي تقّدمهـا الرشكة، 
فضالً عن تحسني اللوائح والتعليمات 

الخاصة بالخدمات املالية الرقمية.

يف سـياق متصـل، اسـتقبل محافظ 
البنك املركزي العراقي، عيل محسـن 
إسـماعيل، مدير عام صنـدوق النقد 

العربـي عبـد الرحمـن الحميـدي“.

وقـال البنك املركـزي يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: إن ”محافظ البنك املركزي 
إسـماعيل  محسـن  عـيل  العراقـي 
اسـتقبل مديـر عـام صنـدوق النقد 

العربـي عبـد الرحمـن الحميـدي“.
وأكد إسـماعيل بحسـب البيان: أن“ 
صنـدوق النقـد العربي قـّدم جهوًدا 
حثيثـة يف الدعم واملشـورة والتدريب 
للبنك املركـزي العراقي وكـوادره، يف 
تنفيـذ املسـوحات امليدانيـة املتعلقة 

بمؤرشات الشمول املايل يف العراق“.
ومـن جانبـه، أثنـى الحميـدي عىل“ 
دور البنك املركـزي العراقي يف تدعيم 
عمـل الصنـدوق، ودعـم سياسـاته 
وبرامجه“، مبديا اسـتعداد الصندوق 
لـ“ تقديم الدعم الفني وبناء القدرات 

يف املجاالت ذات الصلة بعمل البنك“.
وأشاد بـ“ دور البنك املركزي العراقي 
يف إطالق منصـة املدفوعات (ُبنى) يف 
مجـال تغطيـة املدفوعـات للتجـارة 
أنـواع  باسـتخدام مختلـف  البينيـة 

العمالت“.
العراقـي  املركـزي  البنـك  أن  ُيذَكـر 
عضو فاعل يف صندوق النقد العربي، 
وُيعدُّ من أكرب املسـاهمني بني البنوك 
املركزية واملؤسسات املالية، ويستثمر 

جزًءا من احتياطياته األجنبية لديه.

بغداد/ الزوراء:
 أصدرت وزيرة املالية، طيف سامي، 
امس االثنني، عـدة توجيهات ملرصيف 
الرافدين والرشـيد، مؤكـدة رضورة 
تنفيذ الربنامـج الحكومي واالنتقال 
من التعامالت الورقية إىل االلكرتونية 
لتقديم أفضل الخدمـات للمواطنني. 
من جانـب اخر، بحثت وزيـر املالية 
مـع مديـر صنـدوق النقـد العربـي 

إصالحات العراق يف القطاع املرصيف.
وذكر بيـان ملرصف الرافديـن تلقته 
”الـزوراء“: أن ”وزيـر املاليـة طيف 
إىل  ميدانيـة  زيـارة  أجـرت  سـامي 
مـرصف الرافديـن واجتمعت باملدير 
العـام عيل كريـم ومديري األقسـام 
لالطالع عىل واقع عمل املرصف وآلية 

تقديم الخدمات للزبائن“.
وأضاف البيان أن ”الهدف من الزيارة 
هو الوقوف عىل العقبات وتشخيص 
القطـاع  أداء  يف  الضعـف  مكامـن 
املـرصيف والعمـل عـىل تجاوزها عرب 
تعزيز قدرات النظام املرصيف الشامل 
وتوفـري متطلباتـه لضمـان تقديـم 

افضل الخدمات لزبائن املرصف“.
 وأكدت سـامي عـىل ”رضورة تنفيذ 
يف  وتحديـداً  الحكومـي  الربنامـج 
تطبيـق النظـام املـرصيف واألهـداف 
التـي تتحقـق من خاللـه يف االنتقال 
من التعامالت الورقية إىل االلكرتونية 
واختزال الوقت وتبسـيط اإلجراءات 
وتذليـل املعوقات بعيدا عـن الروتني 

وتكثيـف الجهود لالرتقاء بمسـتوى 
الخدمات املقدمة للزبائن“.

واوعزت بـ“تذليل مختلف الصعوبات 
وتجاوزهـا والتخفيـف عـن كاهـل 
املواطنـني واملراجعني وفق الضوابط 

والقوانني“.
أقسـام  اروقـة  الوزيـرة  وتفقـدت 
وشـعب املرصف وكانـت لديها عدة 
توجيهات من شـأنها تطوير وتعزيز 
املهام والقدرات الوظيفية فضالً عن 
االطـالع املبارش عىل سـري اإلجراءات 
اإلدارية والفنيـة املعتمدة يف املرصف 

والتقـت مـع عـدد مـن املراجعـني 
واالستماع لحاجاتهم ومالحظاتهم.

كما أجرت وزير املالية طيف سـامي 
زيـارة إىل مـرصف الرشـيد، والتقت 
املدير العام للمرصف باسـم عبد عيل 

يوسف ومديري األقسام.
وقـال بيـان ملـرصف الرشـيد تلقته 
”الـزوراء“: إنـه ”تـم عقـد اجتماع 
اطلعـت الوزير خالله عـىل ما قدمه 
مـرصف الرشـيد ومـا عمـل عليـه 
تماشـياً مـع الربنامـج الحكومـي، 
واثنـت عـىل اداء املـرصف واملراحل 

التـي وصل اليهـا يف تطبيـق النظام 
الشامل“.

وشددت سـامي عىل ”العمل لتحويل 
التعامل املايل الكرتونيا من خالل نرش 
ثقافة استخدام البطاقة االلكرتونية 
التعامـل مـع  بمسـتوى  واالرتقـاء 

الزبون“.
 وابدت اسـتعدادها لـ“تقديم الدعم 
ومديـري  املـرصف  إلدارة  الكامـل 
األقسـام واملوظفني، إلكمـال العمل 
وفـق املنهـاج الحكومي الـذي اعده 
مجلـس  رئيـس  بتنفيـذه  واوىص 

الوزراء محمد شياع السوداني“.
 مـن جانب اخر، بحثـت وزير املالية 
طيف سامي مع مدير صندوق النقد 
العربي عبد الرحمن الحميدي والوفد 
املرافق له إصالحات العراق يف القطاع 

املرصيف.
وذكـرت الـوزارة يف بيان لهـا تلقته 
”الـزوراء“، امس االثنـني: أنه“ عىل 
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لالتحـاد الربملاني العربـي املنعقد يف 
بغـداد اسـتقبلت وزيـر املالية طيف 
سـامي مدير صندوق النقـد العربي 
عبد الرحمن الحميدي والوفد املرافق 

له .
وأضافت أن“ الجانبني ناقشا خطوات 
العراق يف االنخراط بالنظام املايل بني 
الدول العربية، إىل جانب اسـتعراض 
التي تجريها  اإلجراءات واإلصالحات 
الحكومة العراقيـة يف مجال القطاع 
املـرصيف واملـايل بما ُيسـهم يف تعزيز 

التنمية االقتصادية يف العراق“.
كما اسـتعرضت سـامي مـع الوفد 
أهم التحديـات االقتصاديـة واملالية 
التـي تواجـه دول املنطقـة، فضـًال 
عـن العالقات الثنائية املشـرتكة بني 
العـراق والصندوق العربـي، والدفع 
باتجـاه تنميـة التعـاون املتبـادل يف 
مجـال املـال واالقتصـاد، فضال عن 
بحث آليات التعاون املشرتك يف مجال 
دعـم السياسـات املاليـة واملرصفية 

وبناء القدرات البرشية .

بغداد / نينا:
أكد خبريان يف الشـأن االقتصادي ان 
تعامـل التجـارة العراقيـة بالعمالت 
االجنبيـة يحتـاج عـدة امـور مهمة 
يجـب ان يتبعها للنجـاح .فيما حذرا 
من اسـتخدام عملة اليوان يف التجارة 

العراقية مع الصني.
وقـال الخبـري يف الشـأن االقتصادي، 
صفـوان قـيص، يف ترصيـح للوكالة 
الوطنية العراقية لالنباء ”نينا“: ان“ 
البنك املركـزي العراقي يحاول اعادة 
تقييـم جميـع السياسـات النقديـة 
للسـيطرة عىل الطلب عـىل الدوالر يف 
السـوق املـوازي مـن خالل توسـيع 
بالعمـالت  املبـارش  التعامـل  دائـرة 
الصينـي  اليـوان  ومنهـا  الدوليـة، 
اليابانـي  والـني  االوربـي  واليـورو 
والـدوالر االمريكـي لتسـهيل مهمة 
التحويـل النهائـي ألغـراض التجارة 
الدولية مع عملـة املجهز خاصة بعد 
ان الحـظ البنـك املركـزي ان اعتماد 
السـعر الثابـت للدينار تجـاه الدوالر 
وزيـادة قيمة الدوالر عامليا سـبب يف 
انخفـاض اليوان الصيني يف السـوق 
املوازي، وبالتـايل توجه التجار لرشاء 
اليـوان من السـوق املـوازي بدال عن 
السـوق الرسـمي قبل ان يقـوم بنك 
الشـعب الصيني (املركـزي ) بتعديل 
قيمـة اليـوان الرسـمية وألكثـر من 
مرة خالل الفرتات السـابقة حفاظا 
عىل قيمته التي ترتبط بهجرة معظم 
العمالت العاملية نحو الدوالر االمريكي 
خاصـة بعد رفع اسـعار الفائدة عىل 

الدوالر األمريكي، باالضافة اىل الحرب 
الروسية األوكرانية“

واكـد ان التعامل بالعمـالت االجنبية 
يحتـاج ”ضبط حركة االسـترياد من 
خالل التعامل مـع التجار النظاميني 
املحليـة  املصـارف  دور  وتفعيـل 
بالتعامـالت املاليـة عـرب االعتمادات 
املستندية والتحويالت املراقبة يسهم 
يف ترصني النظـام التجاري العراقي، 
وبالتايل توسيع التعامل مع املاركات 
العامليـة وضبـط حركـة االسـترياد 
وجذب االسـتثمار، وإيقـاف وصول 
الدوالر اىل الدول املعاقبة وبقاء العراق 

ضمن منطقة الدوالر االمريكي“.
مـن جهتـه، حـذر الخبري يف الشـأن 
االقتصادي، رعد تويج، من استخدام 
عملة اليوان يف التجـارة العراقية مع 

الصني.
وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية 
العراقية لالنباء ”نينا“ : إن“ استخدام 

مـع  العراقيـة  التجـارة  يف  اليـوان 
الصـني، يعني يف جزء منه بيع النفط 
العراقـي باليـوان، وهذا لـه محاذير 
يف جعـل االيرادات النفطيـة العراقية 
تحت تحكم السياسـة النقدية للبنك 
املركزي الصيني، واحتماالت التالعب 
بقيمة اليوان الصيني وبما يتناسـب 
مع مصلحة االقتصـاد الصيني، مما 
قد يسـبب خسـائر للعراق سـواء يف 
بيع النفط العراقي ويف اقيام التجارة 

السلعية ”.
ودعا تويج اىل ”استخدام سلة نقدية 
من مجموعة من العمالت الدولية قد 

تحفظ قيمة الدينار العراقي ”.
ويعتزم البنك املركزي العراقي تنظيم 
تمويل التجـارة الخارجية من الصني 
مبـارشة بعملـة اليـوان الصيني، يف 
خطـوة هـي األوىل من نوعهـا، وذلك 
ضمن حزمة تدابري تهدف إىل تيسـري 

الوصول إىل العمالت األجنبية.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (1.21%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسهم املتداولة (453.955.731) سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(701.506.652) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل (636.49) نقطة منخفضا 

بنسبة (%1.21) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (644.26) نقطة.
وتـم تداول اسـهم (33) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (87) 
مليون سهم بقيمة بلغت (125) مليون دينار من خالل تنفيذ (45) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (70) 
مليون سهم بقيمة بلغت (141) مليار دينار من خالل تنفيذ (55) صفقات 
عىل اسهم رشكتني.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة 
التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا 
من االحـد اىل الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد / نينا:
أكد الخبري االقتصادي، همام الشماع، ان بقاء سعر رصف الدوالر مرتفعا 

سببه ارتفاع اسعار الحواالت الخارجية .
وقـال للوكالة الوطنية العراقية لالنباء ”نينا“: ”الفرق بني سـعر الرصف 
الرسـمي وسعره بالسـوق املوازي يعود الرتفاع اسعار الحواالت يف خارج 

العراق بسبب انخفاض مبيعات البنك املركزي“.
واضـاف الشـماع : ”ان انخفـاض املبيعات نجم عن القيـود التي وضعها 
الفيدرايل االمريكي عىل التحويل الخارجي للذين يطلق عليهم تجار غسيل 

االموال ”. 
واوضـح :“ ان سـعر الحوالة يف الخارج يؤثر عىل سـعر الـرصف املوازي 
، بمعنـى ان الطلـب عىل الـدوالر كحوالة عال جدا ، ما ينعكس عىل سـعر 

الرصف النقدي يف الداخل ”.
ومـازال سـعر رصف الدوالر عاليـا متجاوزا 150 الف دينـار للمائة دوالر 
بعدة ارقام رغم اعالن الحكومة ان سعر الرصف الرسمي 132الف دينار.

www.alzawraapaper.com5 أسواق

ÚÓæb»€a@\açÓœ^@Ú◊ãì€@Ô‡Ó‹”�a@êÓˆã€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

¿ãóæa@ b�‘€a@¿@pby˝ñ�a@Ôiã»€a@á‘‰€a@÷Îá‰ñ@…fl@or¢

µÿiÎ@ÜaáÃi@µi@Òäbvn€a@¿@\ÊaÏÓ€a^@‚aáÉnéa@Âfl@aäây

¿ãóæa@ b�‘€bi@ÚÓ€bæa@bÓuÏ€Ï‰ÿn€a@¿@ÚÓ«Ï„@Ú‹‘„@taáy�@Û»è„@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a@≈œb´

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@…uaãm
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـادت وزارة التجارة التايالندية، امس االثنني، بأن صادرات األرز لشـهر 
ينايـر/ كانون الثاني املايض بلغت 805.519 الف طن، بزيادة 75.2 باملئة 
عـن العام السـابق، بدعم من الطلبات بنهاية العام مـع زيادة الطلب من 

الرشق األوسط وخاصة العراق وضعف عملة البات التايلندي.
وقـال رونارونج فولبيبات، رئيـس إدارة التجارة الخارجيـة بالوزارة: إن 
قيمة صـادرات األرز ارتفعت بنسـبة 78.76 باملئـة إىل 14.28 مليار بات 

(406.72 مليون دوالر) يف يناير/ كانون الثاني عىل أساس سنوي.
لكنه قال: إن الوزارة ملتزمة بهدف تصدير األرز البالغ 7.5 ماليني طن هذا 

العام ألنها تريد مراقبة الباهت قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعدل الهدف.
ويف وقت سـابق من هذا العـام، خفضت الوزارة هدفهـا التصديري لعام 
2023 مـن 8 ماليني طن إىل 7.5 مليون طن مـع ارتفاع قيمة البات، الذي 
انخفـض بمـا يصل إىل ٪13 مقابل الـدوالر يف أكتوبـر / ترشين االول من 

العام املايض.
وتايالند هي ثالث أكرب مصدر لألرز يف العالم بعد الهند وفيتنام.

وصـدرت تايالند 7.69 ماليني طن مـن األرز يف عام 2022 ، بزيادة 22.1٪ 
عن العام السابق، متجاوزة هدف 7.5 ماليني طن ، مع األسواق الرئيسية 

يف العراق وجنوب إفريقيا والصني والواليات املتحدة.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر األمريكي يف مزاد بيع 

العملة، امس االثنني، بنسبة %35 لتسجل 104 ماليني دوالر .
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل مزاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 104 ماليـني و 216 الفـا و 250 دوالرا، بانخفـاض بلغ 35% 
مقارنة بمبيعات االحد، التي بلغت 161 مليونا، غطاها البنك بسعر رصف 
اسـاس بلغ 1305 دنانـري لكل دوالر لالعتمادات املسـتندية والتسـويات 
الدوليـة للبطاقات االلكرتونية وبسـعر 1310 دنانري لـكل دوالر للحواالت 

الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حواالت، اعتمـادات) وبواقـع 58 مليونـا و 516 الفا و 250 
دوالرا، فيمـا ذهبت البقية البالغة 45 مليونا و 700 ألف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية .
 وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 13 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 18 مرصفـا، وكان اجمـايل عـدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 167 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 386 الف دينار، وسـعر الرشاء 382 الف 

دينار، فيما كانت االسعار ليوم االحد 383 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 352 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 385 الف دينار و 395 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف دينار.
اما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 470 ألف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 430 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 

ألف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@104@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@µÌ˝fl
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بغداد/ صالح عبد املهدي: 
يتأهب منتخبنا الشبابي للمشاركة يف نهائيات 
بطولة شباب اسيا التي تحتضنها اوزبكستان 
ويسـتهلها بمواجهة نظـريه االندونييس يوم 
غد االربعاء ضمن منافسـات املجموعة االوىل 
التـي  تقام يف العاصمة طشـقند وتضم ايضا 
املنتخبني السوري واالوزبكي، وبهذه املناسبة 
نلقي االضواء عىل ما تضمنه  الحضور العراقي 
باالنجـازات   البطولـة والـذي كان زاخـرا  يف 

الجماعية والفردية عرب هذه الحصيلة :

@fiÎ¸a@åb≠¸a
االنجـاز العراقي االول تحقـق يف الكويت عام 
1975 ابـان اول مشـاركة ملنتخبنا الشـبابي 
يف البطولـة حيـث تعـادل منتخبنـا يف املباراة 
النهائيـة مـع نظـريه االيراني بـدون اهداف 
ليتقاسـم املنتخبان لقب البطولة وفق النظام 
الـذي كان معتمـدا حينهـا. اما عـىل الصعيد 
الفـردي فقـد  احـرز العبنا كاظـم وعل لقب 
وقـاد  هدفـا،   11 برصيـد  البطولـة  هـداف 
منتخبنـا يومها املـدرب ثامر محسـن ومثله 
الالعبون: كاظم شـبيب ورعد حمودي وواثق 
اسود وكاظم كامل وابراهيم عيل وشاكر عيل  
وجمـال عيل ومحمـد صادق وحميد سـلمان  
وسـعدي يونـس ورزاق حاتم ويحيـى علوان  
وارا همربسـوم وكاظم وعل وسـعد عبد الله  

وعادل يوسف ونزار ارشف وسليم مالخ.

 Ô≤äbm@åÏœ
االنجـاز الثانـي تحقق يف طهـران عام 1977 
ويومهـا تغلـب منتخبنـا الشـبابي يف املباراة 
النهائية عـىل املنتخب االيراني صاحب االرض 
والجمهـور بأربعة اهـداف مقابـل ثالثة بعد 
عرض كبري قهر به 100 الف متفرج وسـجل 
ملنتخبنا حسـني سـعيد ( 2 ) وحسـني لعيبي 
ومهدي عبد الصاحب، كما احرز العبنا حسني 
سـعيد لقب هـداف البطولـة برصيد تسـعة 
اهداف، وقاد منتخبنا يومها املدرب اليوغساليف 
آبا  ومثله الالعبون: سـالم عيل  وكاظم نارص 
وسعدي توما واياد محمد عيل  واموري احمد  
وحسـن فاضل وحسـني لعيبـي  ومهدي عبد 
الصاحـب  ومهـدي جاسـم وهـادي الجنابي  
ووميض خرض وحسني سـعيد  وجبار حميد 
وعدنـان كاظم  ورامـي نجم وطـارق طاهر 

ونجاح عبد الجبار  ويحيى علوان .

@ÚÓ„bq@·éb‘n€a
أما االنجاز الثالث فقد تحقق يف بنغالديش عام 
1978 وهـي النسـخة التي تقـرر فيها اقامة 

البطولة كل عامني بدال من عام واحد ويومها  
تقاسـم منتخبنا الشـبابي اللقـب مع نظريه 
الكـوري الجنوبـي بعـد تعادلهمـا يف املباراة 
النهائيـة بهدف ملثله سـجله ملنتخبنا حسـني 
عيل ثجيل، كما احرز العبنا حارس محمد لقب 
هـداف البطولة برصيد سـبعة اهـداف ، وقاد 
منتخبنـا  للفـوز باللقب  املدرب اليوغسـاليف 
كاكا  ومثلـه الالعبون : كاظم نارص وسـمري 
عبـد الرضـا وعدنان درجـال  وناظم شـاكر 
وخليـل عالوي وكريم عالوي وسـعد جاسـم 
وعـادل  عبد الرضا  وحسـني ثجيل  واسـامة 
نوري ونعيم حميد وحارس محمد  واسماعيل 
محمـد وايـاد طـارق  ومناضل داود  وسـالم 

فخري وهاشم رويض  وهادي مطنش .

bË»iãm@ÚyÎá€a
مـن العاصمة القطرية الدوحـة عاد منتخبنا 
الشـبابي حامـال كأس بطولة شـباب اسـيا 

بنسـختها رقـم 25 التـي جـرت عـام 1988 
بعـد ان تغلب يف املباراة النهائية عىل شـقيقه 
السـوري  بفـارق ركالت الرتجيـح من عالمة  
الجـزاء 5 – 4 اثر تعادل املنتخبني  بهدف ملثله 
سـجله ملنتخبنـا احمد دحـام ، وعنـد اللجوء 
لـركالت الرتجيح التي امتدت اىل 8 ركالت لكل 
طرف  نجح ابراهيم عبد نادر ورايض شنيشل  
وسليم حسني  ثم احمد دحام  وعيل كاظم  يف 
التسجيل بينما اخفق ليث حسني  ورياض عبد 
العباس  وعباس عطيـة، وقاد منتخبنا للفوز  
املدرب انور جسام ومثله الالعبون: عمر احمد 
وجليل زيدان وسـليم حسـني  وعباس عطية 
وسـمري كاظم  ورايض شنيشـل ورشار حيدر  
وريـاض عبـد العبـاس وليث حسـني  ونعيم 
صدام واحمد دحام  ونزار نايف وابراهيم عبد 
نادر  ويونس عبد عيل وعيل كاظم  ورعد كاظم  
وسـعد عبد الحميد وهيثم متعب  وفاضل عبد 

النبي وعامر خميس .

 Âèy@fidœ
وبـدت طهـران فـأال حسـنا عـىل منتخبنـا  
الشبابي بعد ان شهدت تتويجه بطال للنسخة 
رقـم 31 التـي جـرت عـام 2000 يف اعقـاب 
تغلبـه يف املباراة النهائية عـىل نظريه الياباني 
بهدفـني مقابـل هـدف واحد سـجلهما عماد 
محمـد ( الثاني هـدف ذهبي ) علمـا ان  هذا 
الالعـب احرز لقـب هـداف البطولـة برصيد 
اربعـة اهداف ، وهي املـرة الثانية التي يحقق 
فيهـا منتخبنا االنجـاز يف العاصمـة االيرانية 
كمـا انها املـرة الثانية التي يتفـوق فيها عىل 
منتخـب البلد املضيف، وقاد منتخبنا  لتحقيق 
اللقـب الخامس املـدرب عدنان حمـد، ومثله 
الالعبون : نور صربي واحمد عيل  ومحمد عبد 
الزهرة وجاسـم محمد  ومنعم يوسف وحيدر 
عبـد االمري  وصـالح الدين سـيامند وباسـم 

عباس  وحيدر عبد الرزاق  وباسم عبد الحسن  
وحسـان تركـي ومهنـد نارص  وعمـار احمد 
وعمـاد محمد  واحمد ابراهيم  ونشـأت اكرم  
وعماد عـودة  واحمد مناجد وسـميح صبيح  

واركان نجيب .

…iaã€aÎ@s€br€a
وباالضافة ملا تقـدم احرز منتخبنا الشـبابي 
املركـز الثالـث يف بطولـة تايالند عـام 1982 
وفيهـا ظفر احمد رايض بلقب الهداف برصيد 
تسـعة  اهـداف، كمـا احـرز منتخبنـا املركز 
الرابع  يف بطولة اندونيسـيا عام 1994 وفيها 
نـال العبنا عامر مرشف لقـب الهداف برصيد 
خمسة  اهداف، ويحتفظ حسني سعيد بلقب 
هـداف بطولة تايالند عـام 1976 رغم خروج 
منتخبنـا مـن الـدور االقصائي اثر خسـارته 
امام كوريا الشـمالية بفارق ركالت الرتجيح 

من عالمة الجزاء .

Òãíbjfl@Òãy

@NN·éb”@Åbjñ
@Êbéã–€a@÷˝Çc

!a@áj«@ÜbÁNÜ

النجومية الحقيقية، سـلوك فرسـان يقتدى به ، كما يهتدى 
بالنجـوم يف ليل تماسـكت ظلمته حتى صارت جباال سـود، 
ال سـبيل اىل  اجتيازهـا اال باالهتـداء بالنجوم التي سـخرها 
اللـه تعاىل  عالمات تقود املسـافر اىل مقصـده. اما النجومية 
االصطناعيـة فهـي تلـك التي ترتاقـص أضواؤهـا يف مرحلة 
زمنية محـدودة ثم تتالىش خلف كثبان النسـيان ، ألنها يوم 
اطلقـت لم تكـن محصنة بالخلـق، فأخفقـت يف االرتقاء اىل 
ان تغدو قدوة .. وكثري مـن الرياضيني النجوم محليا وعامليا 
ممن مألوا اخبار الدنيا وشغلوا الناس يوم كانوا يف امليدان أفل 
ذكرهـم  مع تراخي عضالتهم وذلك ما أشـار اليه منذ قرون 

الفيلسوف االغريقي يوربيدس .
من النجوم الحقيقيني الحكم الدويل صباح قاسم، وهو اليوم 
األسـتاذ الدكتـور صباح قاسـم عميـد كلية الرتبيـة البدنية 
وعلـوم الرياضـة يف أم الجامعـات العراقية، جامعـة بغداد ، 
تمتد معرفتي بالنجم املتألق خلقا عىل مدى السنني اىل ثالثني 
عاما مضت بل أزيد، ويوم تدرج حتى صار حكما دوليا بكرة 
القدم كانت نجوميته محصنة بخلق رفيع ، فقد كان حتى يف  

املستطيل األخرض يتحرك عىل وفق آلية االخالق أوال .
هـذه اآللية يف إدارة املباريات تحتم عىل الحكم ان  ال ينشـغل 
باالستعراض لكسب املرشفني عىل ادارته للمباراة او لتعاطف 
الجمهـور او االعـالم، أي السـعي اىل ارتـداء قنـاع الرصامة 
واملبالغـة يف الحـركات التي قـد تلحق أذى نفسـيا بالالعبني 
ومـن خلفهم من مدربني وإداريني ، لينتيش الحقا باألشـادة  
اإلعالمية، وأنا يف هذا املقام لست مجامال وانما أضع توصيفا 
علميا دقيقا لشخصيته، وذلك النني غطيت عرشات املباريات 
التـي قادها صباح قاسـم عىل املسـتويني املحـيل والدويل .. 
فقد كان حازما بوجه مبتسـم ، قويا بقرار صحيح  ونزاهة 

مجمع عليها .
هـذا النجم الكبري وهو اليوم بروفسـور يف تخصصه، توجب 
علينـا اخالقيـات مهنة الصحافـة وكذلك أخالقيـات العلم.. 
ان نقدمـه نموذجا يحتذى للنجوميـة الحقة، فما طلبنا منه 
أمرا يعـود بالفائدة عىل الرياضة العراقية واملسـرية العلمية 
حتى كان مبـادرا للتنفيذ برسعة خارقة وبخلق علمي كريم 
يجعل كلمات الشكر تتزاحم عىل بابه تطرقه وهو ينأى عنها 

تواضعا .
أتمنى ان يتقبل األستاذ الدكتور صباح قاسم هذا املقال الذي 
نقدمه فيه قدوة اىل كل الرياضيني الشباب والباحثني يف مجال 

علوم الرياضة كذلك .. شكرا أيها املتألق صباح قاسم.
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@üÏÇ@‚á»i@ÜáËm@·éb‘€a@Üb„@ÒäaÜg
ÚÓ€bfl@lbjé˛@›Óiäc@ıb‘€

بغداد/ متابعة الزوراء:
هددت إدارة نادي القاسم الريايض بعدم خوض فريقها مباراته أمام أربيل، املقررة اليوم الثالثاء 
بملعب كربالء الدويل، ضمن مواجهات الجولة ١٩ من الدوري املمتاز، حال عدم توفر مستحقات 
الالعبني.وقال مصدر مقرب من نادي القاسم  «األزمة املالية التي رضبت النادي ما زالت قائمة، 
وأثرت بشكل سلبي عىل نتائج الفريق ببطولة الدوري».وأضاف «الالعبون والجهاز الفني أبلغوا 
اإلدارة برضورة إيجاد حل ملشـكلة املسـتحقات املالية، وهددوا بعدم خـوض مباراة أربيل حال 
عدم اسـتالم رواتبهم املتأخرة منذ عدة أشهر».وختم «إدارة النادي أبلغت مجلس محافظة بابل 

بأن الالعبني لن يلعبوا املباراة، حال عدم استالم مستحقات شهر واحد عىل أقل تقدير».

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€a@¿@‚ÏÓ€a@¡–‰€a@ÈuaÏÌ@ıbiãËÿ€aÎ@ÜÎá®a@ÚiaÏi@Âfl@Òäaáó€a@Â«@szjÌ@Ú†ãì€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
ردت محكمة االسـتئناف يف بغـداد، امس االثنني، 
دعـوى الطعـن بنتائـج انتخابـات نادي الـزوراء 

الريايض التي رفعها أحد العبّي النادي السابقني.
وقال عضـو ادارة النـادي عبد الكريـم رزاق: ”ان 
املحكمة ردت امس االثنني طعن االسـتئناف الذي 
رفعه العب الزوراء السـابق غيث عبـد الغني ضد 
رشعيـة ادارة النادي بعد ان وجـدت دعواه خالية 

من واقعية الدالئل واالثباتات“.
واضـاف ان ”الحجـج التي قدمهـا الالعب ال تدين 
انتخابـات الـزوراء التـي اجريـت مؤخـراً وفقـا 
للقانـون“، الفتا اىل ان ”غيث ادعى ان اسـمه غري 
موجـوداً يف الهيئة العامة كونه خـدم النادي العباً 
لخمس سنوات بينما لم نره يزور النادي منذ اربع 

سنوات“.
وتسـاءل رزاق ”ان كان غيـث يتظلـم كونه خدم 

النـادي خمـس سـنوات ولـم يكـن اسـمه ضمن 
الهيئة العامة فمـاذا تقول كوكبة عمالقة الزوراء 
الذين خدموا النـادي اكثر مما لعب غيث يف النادي 
بسـنوات وهـم نجـوم كبـار ال نسـتطيع احصاء 

عددهم؟“.
واوضـح ”هل هذا معناه ان الـكل يجب ان يكونوا 
ضمـن الهيئـة العامـة مع انهـم لم يتواجـدوا او 

يقدموا خدماتهم للنادي بعد ترك اللعبة؟“.

بغداد/ الزوراء:
قـرر اتحـاُد غرب آسـيا لكـرِة القدم 
تأجيـَل بطولـة الرجـال العـارشة إىل 
عقـب  القـراُر  الحق.وجـاء  موعـٍد 
االجتمـاع الـذي جـرى يف العاصمـِة 
األردنّية َعّمـان، وجمَع األمري عيل بن 
الحسـني، رئيـس اتحاد غرب آسـيا، 
ورئيس االتحـاد العراقّي لكرِة القدم، 
عدنـان درجـال، ممثـل اتحـاد غرب 
آسـيا يف املكتـِب التنفيـذّي لالتحـاِد 
اآلسـيوي.قرار اتحاد غرب آسيا جاَء 
بعد اتصـاالٍت أجراهـا رئيس االتحاد 
العراقّي لكرِة القدم عدنان درجال مع 
عدٍد من رؤسـاء االتحاداِت املنضوّية 
تحت خيمِة اتحاد غرب آسـيا، الذين 
أجمعوا عـىل تأجيِل البطولِة إىل موعٍد 
آخر ألسباٍب فنّية.وكان من املقرر أن 
تقاَم البطولـة العارشة بضيافِة دولة 
اإلمـارات العربّية املتحـدة خالل أيام 

فيفا للفرتة من 20 آذار إىل الثاني من 
شهر نيسان املقبلني، لكن اتحاَد غرب 
آسيا تسلّم كتاباً رسـمياً من االتحاِد 
اإلماراتـي تضمن إخطـاره باالعتذار 
عن عدِم استضافِة البطولة، من دون 
أن يشري خالله إىل األسباِب التي دفعته 
التنفيذّيـة  اللجنـُة  ذلك.وارتـأت  إىل 
لالتحـاد عـرَض قـرار التأجيـل عىل 
لجنِة املُسابقات التي ستقوم بتحديد 
موعـٍد جديـٍد للبطولِة بما يتناسـب 
مع التزامـاِت االتحـادات واألجندتني 
البطولة  القارّيـة والدولّيـة، إلقامـِة 
بشـكٍل يفسـح املجـاَل أمـام إنجاز 
الرتتيبـات اإلدارّيـة كافـة، وضمـان 
مشاركٍة واسعٍة للمنتخبات، وهو ما 
سـينعكس إيجاباً عىل البطولِة سواًء 
عىل املسـتوياِت الفنية والتنافسّية أو 
عـىل الجوانب التسـويقّية واإلعالمّية 

والجماهريّية.
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بغداد/ ليث العتابي:
تنطلـق اليـوم الثالثـاء مباريـات الجولة 
19  واآلخـرية من مرحلـة الذهاب للدوري 
املمتـاز ، بإقامة 5 مواجهـات أبرزها لقاء 
الحـدود والرشطـة، وتسـتكمل يـوم غـد 
األربعاء بلقـاءات مماثلة وأهمها مواجهة 

دهوك وضيفه الزوراء.
وتفتتح الجولة بمبـاراة النفط مع ضيفه 
الكهربـاء التـي يحتضنها ملعب الشـعب 
الـدويل، إذ يسـعى فيها أهل الدار تسـجيل 
إنتصارهم الثاني تواليـاً بعد الفوز الثمني 
عىل كربالء ، وسـتكون هذه املواجهة األوىل 
للمـدرب املرصي محمد يوسـف يف مهمته 
الجديـدة مع النفط ويحـاول فيها النجاح 
لتحسـني موقـع فريقـه، فيمـا يحـاول 
الكهرباء مواصلة عروضه القوية وتحقيق 
إنتصار جديد يضعه يف الصدارة أو الوصافة 

يف حال تعثر منافسيه.
ويسـتضيف نفط ميسان صاحب الرتتيب 
الــ 8 الديوانيـة متذيـل الرتتيـب بملعـب 
ميسـان األوملبـي، يف مبـاراة تبدو سـهلة 
نسـبياً ألصحـاب األرض يف ظـل الفـارق 

باإلمكانيات الفنية.
ويرفـع الكـرخ صاحـب الرتتيـب العارش 
شـعار الفوز يف مواجهته أمـام الصناعة، 

التي يحتضنهـا ملعب الراحل  أحمد رايض 
بالعاصمـة بغـداد ، ويتطلع فيهـا تالميذ 
املـدرب أحمد عبـد الجبار بكسـب العالمة 
الكاملة بعد التعـادل أمام الزوراء بالجولة 
السـابقة، كما أن الجهاز الفني يمتلك قوة 
هجومية تمتلك القـدرة عىل وضع فريقها 
باملقدمـة، وهـذا املؤرش الفنـي أتضح بعد 
تألـق الثنائـي نهاد محمـد وجعفر عبيس 

باللقاءات املاضية.
وباملقابل، يحاول الصناعة كسب إنتصاره 
الثانـي توالياً قبـل نهاية مرحلـة الذهاب 
وتحسـني نقاطه بعد أن نجح املدرب خالد 
محمد صبار من عبور نفط البرصة، لتزداد 
ثقة صاحـب الرتتيب قبل اآلخري بعد أن تم 
تدعيـم صفوفـه بـ 4 محرتفـني من غانا، 
عـالوة عـىل تألق املهاجم الشـاب هشـام 

أحمد خالل املباريات السابقة.
ويحـل أربيل ضيفاً ثقيالً عىل مسـتضيفه 
القاسـم يف املبـاراة التـي يحتضنها ملعب 
كربالء الدويل، وستكون هذه املواجهة ذات 
منافسـة محتدمـة ومختلفـة ، إذ تجمـع 
أربيـل صاحب الرتتيب الـ 17 مع القاسـم 
الـذي يتخلـف عنـه بمركز واحـد وبفارق 

نقطة وحيدة. 
وتختتم مواجهات اليـوم األول من الجولة 

بلقـاء الحدود مع ضيفـه الرشطة بملعب 
الـزوراء الدويل، ويسـعى أصحـاب األرض 
تحت قيادة عادل نعمة من مباغتة الوصيف 

وخطف االنتصار الثمني ، يف محاولة لتقدم 
بسـلم الرتتيب، إذ يحتـل الحدود املوقع الـ 
11 ، فيما يبحث الضيوف عن حصد العالمة 

الكاملـة واإلرتقاء لصـدارة الرتتيب مؤقتاً 
بإنتظار تعثر املتصدر القـوة الجوية أمام 

نوروز من أجل نيل لقب بطل  الشتاء.
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الرباط/ عدي صبار:
وصل، عرص امس االثنني إىل العاصمِة املغربّية الرباط، 
وفُد املنتخـب الوطنّي لكرِة الصـاالت لخوِض مباراتني 
وديتـني أمـام منتخـِب املغـرب والثالثـة مـع منتخِب 
إستونيا، استعداداً لُبطولِة نهائيات كأس آسيا، وتوجه 

املنتخُب فـور االنتهاء من إجراءاِت مطـار امللك محمد 
الخامـس إىل مقـّر سـكنه يف مدينـة الربـاط. ويقابُل 
منتخبنا يوم غد األربعاء نظـريه املنتخب املغربّي ودياً، 
بينما تقام املبـاراُة الثانية يف اليوم التايل، عىل أن يقابل 
منتخَب إسـتونيا يوم السـبت املقبل.وقال رئيُس لجنة 

كرة الصاالت والشاطئّية، عيل عبد الحسني إن مواجهَة 
منتخبي املغرب وإسـتونيا، اللذين يعدان من املنتخباِت 
املتقدمـة يف القارتـني األفريقّيـة واألوروبّيـة، فرصـٌة 
مفيـدٌة وتجربٌة جيدٌة لجميع الالعبـني، خصوصاً أنها 
ستمنحهم مزيداً من الثقِة والخربِة باالحتكاك مع فرٍق 

متطورة مشـرياً إىل إن النتيجة غري مهمٍة بالنسبة لنا، 
بقدر ما تهمنا الفائدة التي سنجنيها من هذه املباريات. 
وتابـع إن املنتخَب يمرُّ بفرتِة تجديـٍد طالت العديَد من 
العنارص، بعد أن استدعى املدرُب ناظم الرشيعة العبني 

شباباً برزوا مع فرقهم يف منافساِت الدوري املُمتاز.

بغداد/ متابعة الزوراء:
منتخبنـا  العـب  شـارك 
إقبـال يف  زيـدان  الوطنـي 
احتفاالت فريقه مانشسرت 
يونايتـد، بالتتويـج بلقـب 
املحرتفـني  رابطـة  كأس 
اإلنجليزيـة، بعـد االنتصار 
بنتيجـة  نيوكاسـل  عـىل 
نهايـة  (0-2).وعقـب 
املبـاراة، التـي غـاب عنها 
النجـم الشـاب بقـرار من 
املـدرب تـني هاج، شـارك 
إقبـال يف االحتفـاالت التي 
تلت التتويـج، وظهر وهو 
يف  الرابطـة  كأس  يحمـل 
للموهوب  تاريخي  مشـهد 

العراقي.كمـا نرش املوقع الرسـمي للشـياطني الحمر، صـورة تجمع الفريق 
كامال وتواجد بها زيدان إقبال، لينجح نجم املنتخب الوطني يف تدوين اسـمه 
مـع كبار الالعبـني الذين حققوا لقب كأس رابطة املحرتفـني اإلنجليزية لهذا 
املوسـم.ويأمل إقبـال، يف أن يمنحـه املديـر الفنـي تني هاج فرصـة اللعب يف 
املباريات املقبلة، بعد أن تواجد بشكل دائم يف قائمة الفريق بمختلف البطوالت 

ومنها الدوري األوروبي.



الدوحة / متابعة الزوراء:
أمطر الهالل شباك مضيفه الدحيل (٧-٠)، 
القطرية  بالعاصمة  الثمامة  ملعب  عىل 
الدوحة، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل أهداف الهالل، كل من أودوين إيجالو 
 ،٤٨  ،١٠  ،٢) الدقائق  يف  هاتريك»  «سوبر 
وسالم   ،(٢٧  ،١٤) ماريجا  وموىس   ،(٦٢
للمباراة  الهالل،  وصعد   (٣٨). الدورسي 
النهائية، ليواجه أوراوا ريدز الياباني ذهاًبا 
عىل  أبريل/نيسان،   ٢٩ يوم  السعودية  يف 
املقبلني. مايو/آيار   ٦ يوم  العودة  تكون  أن 
النهائي  إىل  للهالل  الخامس  هو  والتأهل 
بنظامه الجديد منذ عام ٢٠٠٣، حيث سبق له 
خوض النهائي أعوام ٢٠١٤، و٢٠١٧، و٢٠١٩، 
باألداء  السابقني  الهالل  نجوم  و٢٠٢١.وتغنى 
القطري  الدحيل  للفريق عىل  العريض  والفوز 
وتأهلهم  بالدوحة،  النهائي  بنصف   (٧-٠)
الهالل،  آسيا.وسيواجه  أبطال  دوري  لنهائي 
يوم  السعودية  يف  ذهاًبا  الياباني،  ريدز  أوراوا 
٢٩ أبريل/نيسان، عىل أن تكون العودة ٦ مايو/

وقائد  نجم  الجابر،  سامي  املقبلني.وكتب  آيار 
وهداف الهالل السابق عىل «تويرت»: «ألف مربوك.. منجز 
وطني جديد يسجل باسم الهالل.. مستوى ونتيجة تاريخية».

يف  حرضوا  الذين  الزرقاء  القوة  ألبطال  «الشكر  وأضاف: 
الدوحة، وساندوا الفريق.. (هارد لك) لألشقاء يف الدحيل».

مربوك  «ألف  السابق:  الهالل  نجم  الشلهوب،  محمد  وقال 
للهالل ولجمهوره العظيم.. من يملك هؤالء الّالعبني الرجال 
السابق  القائد  النعيمة،  صالح  يشء».وأضاف  كل  سيحقق 
األبطال  ولنجومنا  الرشيدة،  وللقيادة  للوطن  «أبارك  للزعيم: 
القارة  سيد  الوطن.  سفري  وصول  العظيم  الهالل  ولجمهور 

حمًدا  لله  «الحمد  التمياط:  نواف  اآلسيوي».وتبعه  للنهائي 
األزرق  واملجد  أبطالنا  رفقة  (النهائي)  التاسعة  إىل  كثريًا.. 
الذهبي  الجيل  هذا  لنا  مربوك  املتعة.  عىل  شكرًا  مستمر.. 
وجهاز  والعبني  إدارة  مربوك  ألف  ومحبيكم..  وطنكم  رشفتوا 
أن نفخر بكم». لنا  الزعيم يف كل مكان.. يحق  فني وجماهري 

وكتب يارس القحطاني: «ما شاء الله تبارك الله.. الله ال يّرضك 
يا هالل».وعلق محمد الدعيع: «اللهم لك الحمد والشكر.. ألف 
ألف مربوك تأهل الهالل لنهائي أبطال آسيا.. وبإذن الله الكأس 
هاليل».يف حني، قال طارق التايب، صانع ألعاب الزعيم السابق: 
الزعيم  للنهائي..  والتأهل  الفوز  الهاللية  لألمة  مربوك  «ألف 
بنهائي  الفوز  األهم وهو  ويبقى  والظروف  الصعوبات  تجاوز 

األسيوية بإذن الله».

مدريد / متابعة الزوراء:
نجم  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  يمثل 
كرة  بعالم  نادرة  حالة  مدريد،  ريال 
القدم، بالنظر ملا يقدمه النجم الكبري مع 
رغم  األخرية،  السنوات  خالل  املريينجي 

تقدمه يف العمر.
كرة  نجوم  مستوى  يرتاجع  ما  فكثريا 
عاما،  ال٣٠  حاجز  تخطيهم  بعد  القدم 
القمة  أندية  عن  للرحيل  البعض  يلجأ  أو 
للعب يف مستويات أقل، لعدم قدرتهم عىل 
ساروا  الذي  النمط  نفس  عىل  االستمرار 

عليه، إال أن مودريتش كرس تلك القاعدة.
نفس  يقدم  يزال  ال  عاما،  ال٣٧  صاحب 
تلك  عن  أفضل  تكن  لم  إن  املستويات، 
التي ظهر بها يف بداياته مع النادي امللكي 
منذ انضمامه للفريق يف ٢٠١٢ قادما من 

توتنهام هوتسبري .
يف  الرئيسية  األعمدة  أحد  لوكا  يعد  فنيا، 
بالنسبة  امليزان  رمانة  وهو  مدريد،  ريال 
للوسط، ويربط بشكل ممتاز بني خطوط 
الهجومي،  الجانب  يف  ويساهم  الفريق 
الفعالة  وتمريراته  لألمام  زيادته  بفضل 

لألجنحة واملهاجمني.
النجم  يتأثر  فلم  البدنية،  الناحية  من  أما 

الكرواتي بسنه، وال يزال يركض يف امللعب 
أكثر من  والقدرة، وربما  الحماس  بنفس 
املايض، وهو ما يظهر يف كل لقاء يشارك 
ما  عادة  حيث  األبيض،  الفريق  مع  به 
يف  املؤثرين  بني  ومن  نجومه،  أحد  يكون 

سري املباراة لصالح املريينجي.
وتقارب  املباريات  بكثرة  لوكا  يتأثر  ولم 
املشاركني  رأس  عىل  كان  بل  مواعيدها، 

بالتشكيل بشكل مستمر.
إال  مودريتش  يغب  لم  الحايل،  املوسم  يف 
عن ٥ مباريات (مباراة عىل دكة البدالء، ٢ 

لإلصابة، و٢ خارج القائمة للراحة).
وشارك مودريتش يف ٣٣ مباراة هذا املوسم 
بلغ  دقائق  بمجموع  املسابقات  بجميع 
النجم  ساهم  وخاللها  دقيقة)،   ٢١٠١)
 ٦ (أحرز  هدفا   ١١ تسجيل  يف  الكرواتي 

أهداف مع ٥ تمريرات حاسمة).
وسط  يف  للنظر  الالفت  تألقه  ومع 
إبعاد  من  العب  أي  يتمكن  لم  املريينجي، 
ال  حيث  مدريد،  ريال  تشكيلة  عن  لوكا 
بعض  ملنحه  أو  إلصابة  إال  ذلك  يحدث 

الراحة.
ريال  لقاءات  يف  مودريتش  يختفي  وال 
الكبرية، حيث يكون عنرصا مؤثرا  مدريد 

بالفريق، وهو ما ظهر جليا أمام ليفربول 
هدف  صناعة  يف  فنجح  مدريد،  وأتلتيكو 
وقدم تمريرة حاسمة ضد ليفربول بدوري 
الوحيد  فريقه  هدف  صنع  كما  األبطال، 

أمام أتلتيكو.
وسبق ملودريتش أن كشف بعض األرسار 
حول استمراره املذهل يف املالعب حتى هذا 
ال٣٧  ميالده  بعيد  أوضح  بعدما  السن، 
هذه  إىل  للوصول  يفعله  ما  أشهر   ٥ قبل 

املرحلة.
وربع،  ساعة  قبل  للتدريب  «أصل  وقال: 
التدريبات)،  (مقر  هنا  اإلفطار  وأتناول 
مع  الرياضية  األلعاب  صالة  يف  أعمل  ثم 
املدربني حتى أخرج للمران وأنا مسرتخ».

ويف  بقوة  نتدرب  األيام  بعض  «يف  وتابع: 
أخرى ليس بنفس املستوى، وبناء عىل ما 
ببعض  للقيام  النادي  يف  أبقى  به،  أشعر 

األشياء مع أخصائي العالج الطبيعي».
الذي  األرض  كالسيكو  اقرتاب  ومع 
سيجمع الريال بغريمه التقليدي برشلونة، 
يوم الخميس املقبل، يف نصف نهائي كأس 
ظهور  يف  أنشيلوتي،  املدرب  يأمل  امللك، 

الكرواتي، لالستفادة  فني مميز لنجمه 
بقدراته بتلك املوقعة النارية.

بغداد / خاص للزوراء:
كالسيكو  جريمان  سان  باريس  حسم 
مستضيفه  عىل  بفوزه  الفرنسية  الكرة 
من   ٢٥ الجولة  ضمن   ،٣-٠ مارسيليا 

الدوري الفرنيس.
كيليان  جريمان،  سان  لباريس  وسجل 
مبابي ثنائية ٢٥، ٥٥ والنجم األسطوري 

ليونيل مييس ٢٩.
نقطة   ٦٠ جريمان  سان  رصيد  وصار 
مالحقه  عن  مبتعداً  الرتتيب  صدارة  يف 

مارسيليا بفارق ٨ نقاط.
ودون مييس يف هذه املباراة عىل هدفه رقم 
٧٠٠ يف جميع املسابقات التي شارك فيها 

مع برشلونة وباريس سان جريمان.
بدوره عادل كيليان مبابي الرقم القيايس 
سان  باريس  نادي  مع  األهداف  لعدد 
جريمان يف جميع املسابقات املسجل باسم 

إدينسون كافاني برصيد ٢٠٠ هدف.
 ٩ آخر  يف  هدفاً  بـ١١  شارك  ومبابي 
ضمن  الكالسيكو  يف  خاضها  مباريات 
أملرييا  نجح  اسبانيا،  الفرنيس.يف  الدوري 
املتصدر  ضيفه  عىل  غاٍل  فوٍز  بتحقيق 
من   ٢٣ املرحلة  ضمن   ١-٠ برشلونة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
املايل  الوحيد  الفوز  هدف  عىل  وسجل 

البالل توريه ٢٤.
لربشلونة  فقط  الثانية  الخسارة  وهذه 
ريال  غريمه  من  األوىل  بعد  املوسم  هذا 

مدريد يف الكالسيكو.
رصيده  تجمد  الهزيمة  بهذه  برشلونة 
عند النقطة ٥٩ وال يزال يف الصدارة ولكن 

يرتفع  لم  مدريد  ريال  وبني  بينه  الفارق 
ألكثر من ٧ نقاط.

يف  وصار  الفوز  بهذا  فانتعش  أملرييا  أما 
جعبته ٢٥ نقطة وتقدم للمركز ١٥.

من  أكثر  ميونيخ  بايرن  رضب  أملانيا،  يف 
عىل  تغلّب  عندما  واحد  بحجر  عصفور 
عىل  منافسيه  أحد  برلني  أونيون  ضيفه 

اللقب واستعاد صدارة الدوري األملاني.
وانترص بايرن ميونيخ عىل أونيون برلني 
من  والعرشين  الثانية  املرحلة  يف   ٣-٠

مسابقة الدوري األملاني لكرة القدم.
وحسم بايرن ميونيخ املباراة منذ شوطها 
كل  عليها  تناوب  ثالثية  بتسجيله  األول 
من الكامريوني موتينغ والفرنيس كومان 

وموسياال (٣١ و٤٠ و٤٥+١).
الدوري  صدارة  ميونيخ  بايرن  واستعاد 
دورتموند  بوروسيا  عن  األهداف  بفارق 
بفارق  نقطة   ٤٦ إىل  رصيده  رفع  بعدما 
استقر  الذي  الخارس  عن  نقاط  ثالث 
باملركز الثالث بفارق نقطة عن اليبتسيغ 

الرابع.
بلقب  يونايتد  مانشسرت  توج  انجلرتا،  يف 
عىل  فوزه  بعد  اإلنكليزية  الرابطة  كأس 
نيوكاسل ٢-٠ يف النهائي الذي جرى عىل 

استاد ويمبيل الشهري.
وسجل للشياطني الحمر؛ النجم الربازييل 
الفريق ماركوس  كاسيمريو ٣٣، وهداف 
يحتسب  لم  الهدف  لكن   ٣٩ راشفورد 
نيوكاسل  بمدافع  ارتطمت  الكرة  ألن  له 

سفني بوتمان.

وصار يف جعبة مانشسرت يونايتد ٦ ألقاب 
الثاني  املركز  يف  منفرداً  الرابطة  كأس  يف 
بعد ليفربول األول بـ٩ ومان سيتي الثاني 

بـ٨.
وخرس  املخيبة  نتائجه  تشليس  وواصل 
دون  بهدفني  توتنهام  مستضيفه  أمام 
املرحلة  ضمن  أقيمت  لندنية  قمة  يف  رد 
الخامسة والعرشين من الدوري اإلنكليزي 

املمتاز لكرة القدم.
التعادل  وقع  عىل  األول  الشوط  انتهى 

الثاني  الشوط  انطالق  أهداف ومع  بدون 
لتوتنهام  التسجيل  سكيب  أوليفر  افتتح 
يف الدقيقة ٤٦، قبل أن يضيف هاري كاين 
الثاني  الهدف  وهدافه  «السبريز»  نجم 
يف  موقعه  توتنهام  ٨٢.وعزز  الدقيقة  يف 
 ٤٥ إىل  رفع رصيده  أن  بعد  الرابع  املركز 
الذي  تشليس  رصيد  تجمد  فيما  نقطة 
يف  نقطة   ٣١ عند  كارثياً  موسماً  يواجه 
املركز العارش.يف ايطاليا، حقق ميالن فوزا 
ثمينا عىل حساب ضيفه أتاالنتا، بنتيجة 

بملعب  جمعهما  الذي  اللقاء  يف   ،٠/٢
سان سريو، ضمن لقاءآت الجولة ٢٤ من 
الروسونريي  هديف  اإليطايل.أحرز  الدوري 
بالخطأ يف  الحارس خوان موسو  كل من 
مرماه بالدقيقة ٢٦، وجونيور ميسياس 
ميالن  وصل  الفوز،  ٨٦.بهذا  بالدقيقة 
بالتساوي  الثالث  باملركز   ٤٧ للنقطة 
الثاني  مع غريمه إنرت، الذي يحتل املركز 
بفارق األهداف، فيما تجمد رصيد أتاالنتا 

عند ٤١ نقطة باملركز ٦.
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برشلونة/متابعة الزوراء:
برشلونة،  نادي  أعلن 
إصابة  االثنني،  امس 
روبرت  البولندي  مهاجمه 
ل  قا و . فسكي و ند ليفا
برشلونة خالل البيان الذي 
التواصل  نرشه عىل موقع 
”تويرت“:  االجتماعي 
ليفاندوفسكي  ”يعاني 

عىل  تعتمد  وعودته  اليرسى،  الركبة  أوتار  يف  عضيل  إجهاد  من 
الشهري،  اإلسباني  ”الشرينجويتو“  برنامج  تعافيه“.وبحسب 
ريال  أمام  الكالسيكو  لقاء  يف  يشارك  لن  ليفاندوفسكي  فإن 
املقبل عىل ملعب سانتياجو برنابيو يف ذهاب  الخميس  مدريد، 
نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وأشار الربنامج إىل أن مدة غياب 
املهاجم البولندي صاحب ال34 عاما ترتاوح بني 10 إىل 15 يوما.

أملرييا  أمام  ليفاندوفسكي قد شارك يف خسارة برشلونة  وكان 
(0-1) عىل ستاد ”ألعاب البحر األبيض“، بالجولة 23 من الليجا.

ترتيب  نقطة يف صدارة جدول   59 عند  برشلونة  وتجمد رصيد 
الليجا، ورفع أملرييا رصيده إىل 25 نقطة باملركز 15. 

@ÈibÓÀÎ@ÔÿèœÎá„b–Ó€@Úibñg
ÏÿÓé˝ÿ€a@Â«
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Íã‡«@Âfl@µq˝r€a@ÍåbÓnua@á»i@pbybv‰€a@ãr◊c@’‘y@înÌäÜÏfl
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الرباط / متابعة الزوراء:
كأس  يف  الثالثة  املجموعة  قمة  امللكي  الجيش  استعاد 

الكونفيدرالية األفريقية، بعدما فقدها ملدة ٣ ساعات فقط.
وحقق الفريق املغربي فوزا ثمينا (٢-٠) عىل فيوترش، بالجولة 
الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز برياميدز (١-٠) عىل 

ضيفه أسكو كارا التوجويل.
وارتفع رصيد الجيش امللكي إىل ٧ نقاط، بفارق نقطتني أمام 

أقرب مالحقيه برياميدز.
يف حني احتل فيوترش املركز الثالث بنقطتني، ويقبع أسكو كارا 

يف ذيل الرتتيب بنقطة وحيدة.
وعىل ملعب موالي األمري عبد الله، يف العاصمة املغربية الرباط، 
افتتح حمزة إغمان التسجيل ملصلحة الجيش امللكي يف الدقيقة 

 (٣١).
إدراك  يف  نهائيا  فيوترش  آمال  عىل  دياكيتي  المني  قىض  ثم 
يف  األرض  ألصحاب  الثاني  الهدف  إحرازه  عقب  التعادل، 

الدقيقة .(٩٠+٢) 
الجنوب  جاالنتس  مارومو  ضيفه  عىل  الجزائر  اتحاد  وغلب 
إفريقي (٢-٠)، عىل ملعب ٥ يوليو، ضمن الجولة الثالثة من 

دور املجموعات ببطولة الكونفيدرالية اإلفريقية.
ووقع عىل ثنائية االتحاد كل من: عبد الرحمن مزيان (ق ٣٩)، 

وزين الدين بلعيد (ق ٨٩).
نقاط،   ٧ إىل  رصيده  العاصمة  اتحاد  رفع  الفوز،  وبهذا 
مارومو  رصيد  توقف  بينما  األوىل،  املجموعة  صدارة  يف 

جاالنتس عند ٦ نقاط، يف املركز الثاني.
لألدوار  التأهل  يف  بآماله  اإليفواري  ميموزا  أسيك  وتمسك 

صفر   /  ٢ فوزه  عقب  األفريقية،  بالكونفدرالية  اإلقصائية 
عىل ضيفه ديابل نوار من الكونغو برازافيل، يف الجولة الثالثة 

ملباريات املجموعة الثانية من مرحلة املجموعات.
كاراموكو  ويليام  ساناكارا  افتتح 

 ،٦٥ الدقيقة  يف  ألسيك  التسجيل 
كرامو  أوبني  يضيف  أن  قبل 

يف  الثاني  الهدف  كوامي 
الدقيقة ٧٥.

أسيك،  رصيد  وارتفع 
انتصاره  حقق  الذي 
األول يف املجموعة، إىل ٤ 

نقاط، ويصعد متصدر 
املجموعة  ووصيف 

إىل دور الثمانية من 
املسابقة.

لندن / متابعة الزوراء:
باالنتصار  سعادته  عن  توتنهام،  مهاجم  كني،  هاري  أعرب 
مباريات  قمة  يف   ،(٢-٠) تشيليس  عىل  فريقه  حققه  الذي 

الجولة رقم ٢٥ من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
يس»  بي  «بي  لشبكة  املباراة  عقب  ترصيحات  يف  كني  وقال 
:»تشيليس كان خصما صعبا علينا يف السنوات القليلة املاضية، 
وبالتايل هذا انتصار مهم للبقاء بالقرب من املركز الرابع، وبشكل 
أوليفر سكيب هدفا  االنتصار».وأضاف: «سجل  استحققنا  عام 

من  بقوة  عمل  األول.  الهدف  لتسجيل  مثاليا  الوقت  وكان  رائعا، 
يف  تحلق  الكرة  مشاهدة  الرائع  من  كان  وبالتايل  اللحظة،  تلك  أجل 

الشبكة».
عانينا  األول،  الشوط  يف  الفرص  من  القليل  الفريقان  «خلق  وتابع: 
جودة  وأظهرنا  الثاني،  الشوط  يف  األمور  عدلنا  ولكن  اليشء  بعض 
أعىل يف الثلث األخري، وعندما نسجل الهدف األول، يساعدنا ذلك عىل 
فتح املباراة».وأتم: «خرجنا بشباك نظيفة أخرى، ونجحنا يف تسجيل 

هدفني. بشكل عام قدمنا مستوى جيدا عىل ملعبنا».
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إّن التحديـات التي فرضتها جائحة «كوفيد 
١٩» والقيـود املصاحبـة لها، أثرت بشـكل 
عميـق عىل عمـل املراكز البحثية ووسـائل 
اإلعـالم، حيث تأثـر كال القطاعـني باآلثار 
دقـة  مسـتوى  عـىل  للجائحـة  السـلبية 
املعلومـات الرائجـة وصحتهـا، األمر الذي 
انعكـس سـلًبا عىل توجهـات الـرأي العام 
العاملـي، وفـرض تحديـات مضاعفـة عىل 
القيـود  أّن  كمـا  والصحفيـني،  الباحثـني 
املصاحبـة للجائحـة، قلصـت دور املراكـز 
البحثية ووسـائل اإلعـالم يف صناعة الرأي 

العـام والتأثـري فيـه.
إن التحـدي املشـرتك بـني مراكـز األبحاث 
ووسـائل اإلعـالم، والـذي أكدتـه الجائحة 
يتجسـد يف مـدى قدرتهـا عـىل التأثـري يف 
صناعـة القـرار وقت األزمات، عـىل اعتبار 
أن العمل الرئييس لهذيـن القطاعني يعتمد 
باألساس عىل إنتاج املعلومة، يف الوقت الذي 
طغت فيه الشائعات ونظريات املؤامرة التي 
تنترش برسعـة عرب الشـبكات االجتماعية 
والتي زادت حدتها خالل السنتني األخريتني، 
ما فرض عىل عدد من املؤسسات اإلعالمية 
واملراكـز البحثيـة، مواكبة هـذا املتغري من 
خالل تقارير وأبحاث دقيقة تفرس أسـباب 
التفكـري  عـن  واالنزيـاح  الفـوىض  هـذه 

العقالني.  
مراكز األبحاث وصناعة القرار 

يف هذا السـياق، يؤكد الباحث املغربي، خالد 
أحبـاري، يف مقابلة مع شـبكة الصحفيني 
الدوليني أّن «مراكز األبحاث أصبحت تحظى 
بأهميـة كبـرية يف العالـم ، وذلك ملـا تلعبه 
من أدوار مختلفة تجـاه الدولة واملجتمع، 
كمصدر إلنتاج املعرفة واملساهمة يف تغيري 

وصناعة القرار».
ويضيـف الباحـث بالقـول: «عـىل اختالف 
أنـواع مراكـز األبحاث، سـواء كانت مراكز 
تابعة للحكومـات أو مراكز تابعة للمعاهد 
والجامعـات أو مراكـز مسـتقلة، فيمكـن 
تلخيص أدوارها يف ثالثة أبعاد أساسية: بعد 
أكاديمي من خـالل اإلنتاج املعريف، وبعد له 
عالقة مع الجمهور واملسـاهمة يف تشكيل 
الرأي العام، ثم استرشاف صناع القرار من 

خالل تقديم دراسات وتقارير».  
ولكـي تؤّثر هذه املراكـز يف صناعة القرار، 
البد من توفر عدة رشوط بحسـب الدكتور 

أحباري: 
أوًال: إنتاج أبحاث رصينة، والقيام بدراسات 
العامـة  بالسياسـات  تتعلـق  مسـتقلة 
ومختلف القضايا، وذلك بمسـاعدة باحثني 

طموحني.
ثانًيا: أن تتوّفر روح االبتكار والسعي لتوليد 
رؤى وأفكار جديدة تسـاهم يف حّل املشاكل 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  السياسـية 
وأيًضا التفاعل مع األحداث واألزمات اآلنية، 

وليس فقط العمل عىل الربامج السنوية.
ثالًثا: إيجاد حلقة وصل بني مراكز األبحاث 
والباحثـني وصناع القـرار، وقدرة التواصل 

والوصول إىل املؤسسـات.
رابًعـا: توفـري بيئـة مالئمـة داخـل مراكز 

األبحاث وضمان االستقرار املايل.
كيـف يمكن للصحافـة أن تسـاهم يف هذا 

التأثري؟
يف هذا الصدد، يشـري املتحـدث إىل أّن العالم  
متغري ومختلف عما كان يف السـابق حينما 
كانـت الصحافة ووسـائل اإلعـالم املتاحة 
هي مصـدر املعلومات واألخبـار. ويوضح 

ذلـك بالقول: « هناك تطور كبري عىل صعيد 
توفري املعلومة، وتحديات تفرضها وسـائل 
التواصـل االجتماعـي أو العالـم االفرتايض 
بشـكل عام، األمر الذي جعل تنامي األخبار 
الزائفـة والشـائعات، ممـا قـد يـؤدي إىل 
تأثري عكـيس للجمهور وإحـداث فوىض يف 

املعلومات».
ولذلـك فإّن مسـؤولية الصحافة تضاعفت 
، ولكـي تسـاهم بدورها إىل جانـب مراكز 
األبحـاث يف صنـع القرار، وأيًضـا التأثري يف 
الجمهور واملساهمة يف تشكيل الرأي العام، 
فـإن الباحـث املغربي يؤكد عـىل الخطوات 

التالية:
نقل نتائج األبحاث والدراسات وتبسيطها، 
وأيًضا تعميمها لتكون متاحة بشكل أكرب، 
خاصـة وأن عمـل مراكـز األبحـاث يكون 

أكاديمًيا ويصعب عىل الجميع فهمه.
أن تقوم الصحافة بتقديم املعلومة الدقيقة 

والعميقة استناًدا لألبحاث والدراسات.
تصحيح املعلومات الزائفة واملغلوطة.

مواكبة أعمـال مراكز األبحـاث، والتعريف 
باملستجدات يف العالم.

وأخـرًيا، أن يكون عمل الصحافة مسـتقًال 
أخبـار  مـن  تنـرشه  مـا  إزاء  وحيادًيـا 

ومعلومـات، وأن تتمتـع بهامـش الحريـة 
لكي يكـون لها دور يف التأثري اإليجابي لدى 

النخبة والجمهور ولدى صناع القرار.
والعكـس  الباحـث  خدمـة  يف  الصحفـي 

صحيح
يعتـرب الكاتـب الصحفـي محمـد فرنـان 
أنـه  السياسـية،  الشـؤون  املتخصـص يف 
أصبح مـن الواجب اآلن عىل مراكز األبحاث 
أن تعـزز من رشاكتها مع وسـائل اإلعالم، 
بحيـث أن العالـم يسـري ويتغـري برسعـة 
كبـرية، والكثري من وسـائل اإلعالم تحاول 
مسـايرة هـذا اإليقـاع، لكن بعـض املراكز 
البحثية أصبحت تتجه إىل البحث يف قضايا، 
ال تعتـرب راهنـة من زاويـة الصحفي، لكن 
هـذا األمر له مـربره، ألن العديد من املراكز 
البحثيـة يف وقتنا الحـايل تواجهها تحديات 

عىل املستوى املايل.
«لكـن كمـا سـبق وأرشت، فـإن املراكـز 
البحثيـة أصبحـت مطالبـة بالرتكيـز أكثر 
عـىل اسـرتاتيجياتها التواصلية، فهي الحل 
الوحيـد للتأثري يف صانـع القرار، ولن يتأتى 
ذلـك إال من خـالل تنويع قنـوات التواصل 
سـواء عرب رشاكات مع مؤسسات إعالمية 
أو من خالل الشبكات االجتماعية»، يضيف 

املتحدث.
مـن جهته يؤكـد الباحث أحبـاري أننا « يف 
حاجـة ملّحة إىل توطيـد العالقة بني مراكز 
البحث ووسـائل اإلعالم، ملا سوف يكون له 
من أثـر لبلوغ عدة أهداف مشـرتكة، منها 
التأثـري يف صناعة القرار»، ويوضح الباحث 
قوله أنـه «إذا قمنـا باملراجعـة والبحث يف 
تاريخ الصحافة سوف نجد أن العالقة التي 
تجمع بـني الباحثـني والصحفيني ليسـت 
جديدة، حيث عقدت الكثري من الرشاكات يف 
هذا الشأن، خاصة يف الغرب، واألمثلة كثرية 
هنـا، من أعمال مشـرتكة بـني الصحفيني 

والباحثني».
ويمكن أن يتخذ هذا التعاون والرشاكة بني 
تخصصني وهما الصحافة من جهة ومراكز 
األبحـاث من جهة أخرى عدة أشـكال، من 

بينها:
املقابلـة الصحفيـة مع باحـث يف موضوع 

يتخصص فيه؛
تخصيص مسـاحة نرش محددة للباحث أو 
ملركـز بحث يف وسـيلة من وسـائل اإلعالم، 

مثـل موقـع عـىل اإلنرتنـت؛
دعـوة الباحثـني مـن أجل كتابـة نصوص 

أصلية للنرش يف وسـائل اإلعالم.
كمـا يمكـن اإلشـارة بأنـه لسـنا بصـدد 
املنافسـة بـني الصحافة ومراكـز االبحاث 
والباحثـني، لذلك وجب االتجـاه أكثر نحو 
التعاون، ومحاولة االشـتغال كمؤسسـتني 
مـن أجل الرشاكـة بتحديد أهـداف محددة 
وفق مشـاريع مشـرتكة. حيث يتم تجميع 
مـكان  نفـس  يف  والباحثـني  الصحفيـني 

املمارسة لالشتغال وفق رؤى متقاربة.
لبطـار،  يونـس  يؤكـد  ذاتـه،  السـياق  يف 
الباحـث املغربي واملديـر التنفيـذي يف أحد 
املراكـز البحثيـة، خالل حديثه مع شـبكة 
الصحفيـني الدوليني، عـىل أهمية الرشاكة 
بني املراكز البحثية ووسائل اإلعالم، مشريًا 
إىل أن يف وقتنا الحايل ال يمكن االستغناء عن 
الـدور الكبري الذي تلعبـه الصحافة يف نقل 

املعلومات وتبسيطها للقارئ.
ويعتـرب لبطار أّن اسـتعانة املراكز البحثية 
بوسـائل اإلعـالم أصبـح رشًطـا أساسـًيا 
للتأثري، سـواء تعلق األمر باتجاهات الرأي 

العـام أو التأثـري يف صنـع القـرار. قبل أن 
يضيف بالقول «إّن صناع القرار ينقسمون 
بشـكل  يتأثـر  مـن  فهنـاك  قسـمني،  إىل 
كبـري بتوجهـات الـرأي العـام وبمطالـب 
الجمهور وهنـاك أيًضا من يتأثر أكثر بآراء 

املتخصصني والخرباء».
ويف الختـام يؤكد لبطار عـىل رضورة تبني 
مراكز البحث لسياسات تواصلية مستمرة، 
سـواء تعلـق األمـر بتعزيـز الرشاكـة مع 
وسـائل اإلعالم، أو بالحضور عرب الشبكات 
مهـم  فضـاء  باعتبارهـا  االجتماعيـة، 
للتواصل، ولسـهولة الوصـول إىل الجمهور 
املسـتهدف وكذلك لرسعة انتشار املعطيات 

واملعلومات.
وتجـدر اإلشـارة إىل أّن هنـاك العديـد مـن 
يعتمـد  التـي  البحثيـة  واملراكـز  املعاهـد 
نشـاطها الرئيـيس عـىل دعـم الصحفيني 

ووسائل اإلعالم، ومن بينها:
 معهد بوينرت: الذي يقدم الدعم للصحفيني 
منذ تأسيسه سنة ١٩٧٥، من خالل التدريب 
الشـخيص والنـدوات العمليـة املكثفـة إىل 

الدورات التفاعلية عرب اإلنرتنت.
اليونسـكو: تعتـرب منظمـة األمـم املتحدة 
للرتبية والعلـم والثقافة، من أبرز املدافعني 
عـن التعدديـة يف وسـائل اإلعـالم وحريـة 
الصحافة، التـي يحتفى بها عاملًيا يف يوم ٣ 
أيار/مايو بناًء عىل توصية من اليونسـكو، 
تقاريـر  دوري  بشـكل  املنظمـة  وتصـدر 
ودراسـات تتطـرق ألوضـاع الصحافـة يف 
العالم، معتمدة عىل رشاكاتها الواسعة مع 

الصحفيني ووسائل اإلعالم.
مركز تريندز: يعتـرب مركز تريندز للبحوث 
واالستشارات، من أنشط املعاهد يف املنطقة 
العربيـة التي تعمـل إىل جانـب الصحفيني 
يف عـدد من القضايا املشـرتكة، حيث يعترب 
املركـز أن اإلعالم رشيك اسـرتاتيجي ملراكز 
الفكر والدراسـات، حيث يسهم يف التعريف 
باألبحـاث العلميـة واملعرفيـة ونقلهـا إىل 
رشائح واسـعة مـن جمهـور األكاديميني 

واملتخصصني والقراء العاديني.
الصـورة الرئيسـية حاصلـة عـىل رخصـة 

االستخدام عىل بيكسيلز.
عن شبكة الصحفيني الدوليني
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واشنطن/متابعة الزوراء: 
يتناقش العديد من املعلقني وأصحاب 
االهتمام وذوي االختصاص يف الواليات 
املتحـدة، هذه األيـام، يف تأثري «إعادة 
الهيكلة» املالية والوظيفية الجارية يف 
رشكات التكنولوجيا الكربى عىل سوق 
اإلعالنـات ومسـتواها ونوعيـة املواد 
وجودتهـا، فضـًال عن مـدى اإلزعاج 
البرصي الذي تسببه للمشاهدين عىل 
مواقـع التواصل االجتماعـي. وتكاد 
التعليقـات تكـون موّحـدة يف التذمر 
من هبوط مسـتوى اإلعـالن واملنتج 
عىل حـد سـواء، بعدما أجـرب تراجع 
االقتصـاد وازديـاد التضخم رشكات 
عـدة عىل خفـض نفقاتهـا اإلعالنية 

بنسب كبرية.
وبحسـب تقرير نرش أخـرياً، وجدت 
دراسة استقصائية شملت 43 رشكة 
متعـددة الجنسـيات، وتمثل أكثر من 
44 مليـار دوالر يف اإلنفـاق اإلعالني، 
أن ما يقرب مـن 30 يف املائة خططوا 
التسـويقية  ميزانياتهـم  لتقليـص 
التـي  الدراسـة  العـام. ووفـق  هـذا 
أجراهـا «االتحاد العاملي للمعلنني» يف 
الخريف املايض، ذكـرت رشكة كربى 
متخصصة يف مستحرضات التنظيف 
ومـواد التعقيم والفالتـر واملنظفات، 
كانت سـابقاً تخصص مئات املاليني 
مـن الـدوالرات سـنوياً لإلعـالن عن 
منتجاتهـا، أنهـا بـدأت هذا الشـهر 
وتقليـص  تسـويقها  «تبسـيط»  يف 

اإلنفاق.
ومـع أن تمريـر الدعايـات اإلعالنية 
عىل وسائل التواصل االجتماعي غالباً 
ما يكـون مزعجاً، فـإن الوضع ازداد 
سـوءاً يف اآلونـة األخـرية، كمـا تفيد 
تعليقـات العديـد من النـاس؛ إذ بات 
اإلعـالن يقاطـع االسـتماع إىل أغنية 
أو مشـاهدة رشيط مصـّور، أو حتى 
رشيـط فيديو ال يتجاوز طوله دقائق 
قليلة. وصـار ما ُيسـّمون بـ«الاليف 
كلمـا  أكثـر  يسـتمتعون  كوتشـز» 
ازدادت اإلعالنـات عـىل «ترينداتهم»، 
كدليل عىل تحقيقهم نجاحاً تسويقياً 

يعود عليهم بمنفعة مالية أكرب.
هذا الواقع يتشـارك فيه اآلن أصحاب 
املصلحة يف شـبكة «مربعة األضالع» 
مـن املنصـات واملعلنـني واملنتجـات 
وسـائل  تحولـت  ومنـذ  واملتلقـني. 
التواصـل االجتماعـي إىل أكرب عارض 
إعالنـات ومتلٍق لهـا، متغلبة عىل كل 
أصبـح  التقليديـة،  اإلعـالم  وسـائل 
املواطـن العـادي «رهينـة» حقيقية 
بكل مـا لهذه الكلمة مـن معنى لتلك 

الشبكة.
وفعـًال، لطاملـا شـاهد كثـريون عىل 

أجهزتهم اللوحية وهواتفهم الجوالة 
إعالنـات  الشـخصية،  وحواسـيبهم 
غري مرحب بها، سـواء عـىل «تويرت» 
أو  «إنسـتغرام»  أو  «فيسـبوك»  أو 
«يوتيـوب». وهي عـىل سـبيل املثال 
لعالمات تجارية كربى ترّوج لسيارات 
ومجوهرات باهظة الثمن، أو منتجات 
ال ِقبـل لغالبيـة النـاس بامتالكهـا. 
ولكـن ، مع تراجـع إنفـاق املعلنني، 
وانخفاض أسـعار اإلعالنات من قبل 
رشكات التكنولوجيا، ُفتح الباب أمام 
منتجـني ومنتجات إلعالنـات هابطة 
عن منتجات لم يكن باإلمكان تخيلها 

برصياً أو نوعياً.
راهنـاً  عريـٌض  جمهـور  ويتـداول 
تعليقـات، معظمها - حتى اآلن - من 
باب التندر، لكنها بدأت تثري تساؤالت 
عن املسـؤولية األخالقيـة والتجارية 
لرشكات التكنولوجيا، التي بات همها 
األسايس الحصول عىل مال اإلعالنات، 

مهما كان مصدرها.
أيضـاً، ومع حمالت تقليـص العمالة 
واالسـتغناء عن املوظفني التي طالت 
غالبيـة رشكات التكنولوجيا، تراجع 
الجهـاز الرقابي عن املحتوى، سـواًء 
يف «تويـرت» أو «ميتا» أو «ألفابيت» أو 
«أمازون» أو «مايكروسـوفت». وهنا 
يدافـع القائمون عىل تلـك الرشكات 
بالقول إنه لـم يجِر أي خفض ألعداد 
رقابـة  عـن  واملسـؤولني  املوظفـني 
يـرى  الجمهـور  أن  غـري  املحتـوى، 
عكس ذلك. ويقول البعض إن تراجع 
الوضع االقتصادي أدى، عىل ما يبدو، 
إىل وجود طبقتني: عليا وسـفىل... يف 
سـلم اإلعالنات واملعلنـني واملنتجات 
واملشـاهدين. كذلـك يقولـون إن تلك 
اإلعالنـات الهابطـة تشـبه برامج ما 

بعد منتصف الليل التلفزيونية املعادة 
اإلعالنـات،  سـوق  ويف  الهابطـة.  أو 
املهتـز يف ظل اقتصاد مضطرب، تبدو 
اإلعالنات التي يرغـب قلة من الناس 
يف رؤيتهـا... فجـأة موجـودة يف كل 

مكان.
يف سياق مواٍز، تتحدث بعض التقارير 
والتعليقـات عن إعالنـات أخرية عىل 
«تويـرت» - مثالً - بأنها حّولت املنصة 
إىل مـا يشـبه صحافـة «التابلويـد» 
الصفراء التي تروج ملنتجات ال مجال 
ألن يحتـاج إليها النـاس... كالرتويج 
لخّفاق للبيض داخل القرشة. وهناك 
أيضـاً، إعالنات عىل «إنسـتغرام» من 
«أمازون» ملنتجات من تجار مجهولني 
العناويـن،  مجهولـة  ورشكات 
وإعالنـات عـىل «يوتيـوب» ملنتحـيل 
صفة بعض املشـهورين عىل منصات 

التواصل، بهدف خداع املشـاهدين.
للعلم، كانـت التحديثات والتطويرات 
التقنيـة يف اإلعالنات الرقمية، قد أدت 
إىل تحسني تجربة املستخدمني. وبذا، 
صـار بإمـكان الباحث عن حـذاء أو 
دراجـة هوائية أو حقيبة أو سـيارة، 
بأوصـاف وماركة محـددة، أن تصل 
إليه دعايـات تلـك املنتجـات تلقائياً 
وبسـهولة، بدالً من دعايات السياحة 
أو تعلم السباحة والرقص. ويفرتض 
بتلـك التقنيـة أن تعمـل بالطريقـة 
نفسـها يف تصفية اإلعالنـات املضلّلة 
أو الخطـرية أو الهابطـة. لكـن يبدو 
أن العكـس هو الذي يحـدث يف اآلونة 
األخـرية عـىل العديـد مـن منصـات 
التواصل االجتماعي، وألسـباب عدة، 
منهـا التباطـؤ يف سـوق اإلعالنـات 

الرقمية بشكل عام.
وبحسـب تقديرات رشكة «سينسور 

تاور» 
لألبحـاث، 

يبـدو أن موقـع «تويرت» كان األسـوأ 
بعـد  التواصـل،  وسـائل  بـني  أداء 
استحواذ إيلون ماسك عليه، والخّضة 
التـي أحدثهـا فيـه. إذ كافـح املوقع 
الذين  البارزيـن  لالحتفـاظ باملعلنني 
غادروا بعد توليه املسـؤولية، وسـط 
مخاوف من انتشار خطاب الكراهية 
واملعلومات املضللة عىل املنصة، ولقد 
أنفـق أكرب 10 معلنني يف العام املايض 
55 يف املائة أقل خالل فرتة اسـتحواذ 
ماسـك مما أنفقـوه العام السـابق. 
ثـم إن 6 منهم لم ينفقوا شـيئاً حتى 
اآلن يف عام 2023. وهنا، قال مشرتو 
اإلعالنـات عـىل وسـائل اإلعـالم، إن 
«تويرت» عرض صفقات مثل «اشـِرت 
واحداً واحصـل عىل الثانـي مجاناً»، 
مع حسومات وحوافز إضافية لجذب 

املعلنني.
أن  التقريـر  أضـاف  حـال،  أي  يف 
املشاكل أصابت كل شبكات التواصل 
االجتماعـي. فقـد سـجلت الرشكـة 
األم للموقع «سـناب شـات»، الشهر 
املايض، أبطأ معدل نمو ربع سـنوي، 
وتوقعت انخفاضـاً يف املبيعات للربع 
الحايل. أيضاً قالت رشكة «ألفابيت» - 
الرشكـة األم لـ«غوغل» - إن مبيعات 
اإلعالنات عىل موقع «يوتيوب»، التابع 
بـدوره لـ«غوغل»، تراجعت بنسـبة 
8 يف املائـة تقريبـًا يف الربع األخري من 

العام املايض.
ويف االتجـاه نفسـه، أبلغـت رشكـة 
لـ«فيسـبوك»  املالكـة  «ميتـا» 
و«إنسـتغرام»، عن أول انخفاض لها 

عىل اإلطـالق يف اإليـرادات الفصلية، 
حيـث انخفضت مرة أخـرى يف الربع 
األخري، كما تراجعت أسعار اإلعالنات 
عـىل املنصتني بنسـبة 24 يف املائة يف 
الربع األخري من عام 2022 عن العام 

السابق.
مـع تعرّض هـذه الـرشكات الكربى 
لضغـوط املسـاهمني مـن أجـل 
مـا  كائنـاً  األربـاح،  تحقيـق 
كان مصدرهـا، ُدفعـت تلك 
اإليرادات  لقبول  الرشكات 
كان  حيثمـا  وتوليدهـا 
ذلك،  وبضمـن  ممكنـاً. 
إعالنـات منخفضة  بيع 
أقـل  ملنتجـات  الجـودة 
الواقـع  هـذا  جـودة. 
وصفه البعض بأنه يشبه 
«التسـول»، حيـث ال مجال 
لالختيار، بل فقط القبول بأي 
أمـوال تأتـي. واسـتطراداً، ثمة 
من يضيف أسباباً أخرى عىل عالقة 
برتاجـع وانخفـاض جـودة اإلعالن؛ 
إذ بعدمـا كان اإلعـالن عـىل وسـائل 
التواصـل االجتماعي فنـاً متخصصاً 
وكاالت  ومهنيـة  بإتقـان  تمارسـه 
متخصصة، نراه اآلن متاحاً بسـهولة 
أليٍّ كان. وصـار كثـريون يتجنبـون 
إىل  الوصـول  املسـتهِدفة  اإلعالنـات 
جمهـور محـّدد بتكلفة أعـىل عادة، 
ملصلحة تعميم اإلعالن عشـوائياً عرب 
اإلنرتنت، بأمل جذب انتباه املتسوّقني 
السـذّج أو املحَبطـني الذيـن يعانون 

امللل.
وعىل الرغم من محاولة بعض املواقع 
واملنصـات خفـض كميـة اإلعالنات 
املتداولـة ووقتهـا، وتطبيـق برامـج 
تجريبيـة لاللتفـاف عليهـا، أو طلب 
اشـرتاكات شـهرية من املشـاهدين؛ 
إلعفائهم من مشقة متابعة «الوقفات 
اإلعالنية»، غدا من املستحيل أن تؤدي 
تلك اإلجراءات إىل وقفها. ثم إن محاولة 
املنصات االجتماعية إعادة السـيطرة 
عىل موادها اإلعالنيـة أضحت قضية 
صعبـة، والرقابة عـىل اإلنرتنت أعقد 
بكثري.ختامـًا، مع كل ما سـبق، عمد 
العديـد من خدمات البث اإلخبارية إىل 
وضع إرشـادات إعالنية أكثر رصامة 
ومسـاحة إعالنية محدودة ومكلفة، 
ما يجعـل تنظيـم اإلعالنات أسـهل. 
وعىل سـبيل املثال، عمدت «بلومبريغ 
ميديـا» إىل تجنب سـمارسة الجهات 
الخارجية واملزادات اآللية للمساحات 
اإلعالنيـة، وهـي خطوة يرجـح أنها 
ستؤدي إىل إنهاء اإلعالنات منخفضة 

الجودة.
(عن/صحيفة الرشق االوسط)

القدس املحتلة/متابعة الزوراء:
-Fo  نـرشت صحيفة ”هآرتس“، تحقيقاً قالت إنه مشـرتك مع مرشوع

bidden Stories الفرنيس، كشـفت فيه عن قيام رشكات إرسائيلية ببيع 
أدوات ومعدات تجسس عىل الصحفيني عرب الشبكات االجتماعية.

وقالت الصحيفة إن التحقيق بنّي أن هذه الرشكات تنشـط عىل الشبكات 
االجتماعيـة وتفّعل آالف الحسـابات املزيفة التي تشـغلها هذه الرشكات 

كوكالء للتجسس وجمع املعلومات.
وأضافت ”هآرتس“ أنه تبنّي أن ثالث رشكات إرسائيلية عرضت منظومات 
تجسس جماعي عىل جيش كولومبيا يف عام 2022. وأعاد ذلك إىل الذاكرة 
ما حصل قبل سـنتني، عندمـا دّوت فضيحة يف كولومبيـا، بعدما تبنّي أن 
الجيـش الكولومبي بنى بروفايـل لعرشات الصحفيني مسـتعيناً بأدوات 

مشابهة. 
وقالت الصحيفة إن صحفية إرسائيلية أشـارت إليها بالرمز (أ)، ال تعرف 
شيئاً عن برنامج التجسس OSINT الذي جمع عنها تفاصيل كثرية، مثلها 
مثل كثري من الصحفيني الذين يستهدفهم الربنامج املذكور التابع لرشكة 
سـايرب، وهي واحدة من ثالث رشكات إرسائيلية يبنّي التحقيق أنها عملت 
عىل بيع خدمات وبرامج تجسـس عىل الصحفيني وعىل الجمهور الواسع 

لجيش كولومبيا، من خالل مناقصة كبرية أعلن عنها الجيش يف 2022. 
وتبنّي نحو نصف مليون وثيقة جرى ترسيبها ووصلت إىل فريق التحقيق 
الصحفـي التابع لـ“فوربيدن سـتوريز“، وجرى فحصها ودراسـتها من 
قبـل مجموعـات صحفيـني من مختلـف أنحـاء العالم، طبيعـة صناعة 
”التجسـس عرب الشـبكات االجتماعية“. وتظهر هذه الوثائق كيف يمكن 
لخطأ واحد يف مقرتح رشكة أن يفضح الرشكة والرشكات األخرى العاملة 

يف هذا املجال. 
ووفقـاً لـ“هآرتس“، فإن الـرشكات اإلرسائيلية املتورطة يف هذه القضية 
تبيـع منظومـات وبرامـج تجسـس تعتمـد عـىل مـا يسـمى معلومات 
اسـتخباراتية مـن مصـادر علنيـة (Open Source Intelligence)، وهو 
مصطلـح مأخوذ من عالم االسـتخبارات العسـكرية يف األصل، لكنه بات 
يسـتخدم عىل نطاق واسـع يف القطاع الخاص، وال يعتمـد هذا النوع من 
التجسس فقط عىل مصادر املعلومات العلنية (املتاحة) يف الشبكة، وإنما 
أيضاً من خالل جملة من األدوات والوسـائل املسـتعملة لجمع املعلومات 
من خالل شـبكات اجتماعية مغلقة، مثل فيسبوك وإنستغرام وغريهما، 

التي تحاول الحفاظ عىل الخصوصية. 
وتسـتخدم هذه الرشكات برامج ومنظومات تعتمد عىل آالف الحسـابات 
املزيفـة عىل الشـبكة، التي ال تعمل عـىل بث أخبار زائفـة، وإنما كوكالء 
رسيني لجمع املعلومات. وتعرض الرشكات اإلرسائيلية هذه الخدمات عىل 

جيوش وأجهزة استخباراتية من مختلف أنحاء العالم. 
 Voyager” ومن بني الرشكات التي تنشط يف هذا املجال الرشكة اإلرسائيلية
Lab“، التي التقى مندوبون عنها العام املايض مع قادة جهاز استخبارات 
الجيـش يف كولومبيا، حيث عرضوا عليهم رشاء برنامج تجسـس وتعقب 

جديد طّورته الرشكة اإلرسائيلية. 
الرشكـة اإلرسائيلية الثانية املتورطة يف هذا املجال هي رشكة ”كوغنيت“، 
التي عرضت عىل جيش كولومبيا برامج العرتاض اتصاالت هاتفية، وهي 
رشكـة تفرعت عن رشكة إرسائيلية أخرى هـي ”فارنيت“ يف عام 2021، 

التي سبق لها أن باعت برامج تجسس ألنظمة توصف بـ“القمعية“.
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هـذا  الـزوراء  ضيـف  شـكر  فاضـل 
االسبوع يف حوار موسع جاء فيه :

* تعودنـا دائمـا ان نجعـل الضيـف 
يعطـي للقـارئ الكريم نبـذة اوىل عن 

بطاقته والتعريف بنفسـه ؟
- بـكل مممنونيـة انـا فاضل شـاكر 
جاسـم االسـدي مواليـد الحلـة ١٦/ 
٦/ ١٩٤٧، محلـة الجباويـني دبلـوم 
معهد الفنـون الجميلة بغـداد  ١٩٦٩  
-   ١٩٧٠ وبكالوريـوس كليـة الفنون 
الجميلـة  جامعـة بابـل ١٩٩٩ قسـم 
الفنـون املرسحيـة، عضـو مؤسـس 
نقابـة الفنانـني بابـل ١٩٧٢ ، عضـو 
متمرس نقابة الصحفيني العراقيني  -  
عضو اتحاد االذاعيـني والتلفزيونيني، 
عضـو نقابة املعلمني  بابل، يطلق عّيل 
سفري اإلنسـانية يف جمهورية العراق، 
اسـتاذ يف مدرسـة املـالك االهلية بابل 
حاليـا متقاعد بعد خدمة ٤٠ سـنة يف 
النشاط املدريس  والتعليم يف املدارس .

* كيف نمت هوايـة الفن لديك وكيف 
كانت بوادرها االوىل ؟

 -  يف احد ازقة الحلة الضيقة والفقرية 
كان بيتنـا القديـم جـدا سـطحه من 
جذوع النخيل تم بنـاؤه يف الثالثينات 
، الـربد ال يجارى وصيفه قاتل وكنا ال 
نملك حتى مروحة وال مدفأة يف الشتاء 
وكانت اظلعنا أسـرية املـرض والتعب  
املسـاحة ٥٠ م الوالـد كاسـب بائع يف 
االزقـة من الصبـاح حتى الليـل واألم 
ربـة بيت تقـيل الحب كـي يجوب ابي 
املقاهي ليال صيفا وشـتاء ويهيء لنا 
ما يمنحه الله من رزق حالل، عشـت 
مع اخوتي الستة وكنت الوسط بينهم 
الكل يشـجعني وانا صغـري اغني مع 
فرقة انشاد املدرسة وكنت اقلد الشيخ 
عبد الباسط عبد الصمد ، واقرأ القرآن  
يف درس الدين والتهذيب يف سنة ١٩٥٦ 
يف مدرسـة فيصل الثاني هكذا عشـنا 
وهكذا تربى فاضل يف كنف تلك العائلة 

البسيطة .

* وكيف تدرجت حياتك الفنية ؟
-  يف الصـف الخامـس االبتدائي مثلت 
متعـددة  ادوارا  املدرسـة  سـاحة  يف 
وهـذه األدوار هي من كتـاب القراءة 
واتذكـر احـد األدوار كنـت مـع دور 
االسـد واخاطـب الثعلـب: قـف ليس 
ينجيـك الهرب فاملوت منك قد قرب قد 
مزقت انيابي وحوش لحم الغاب وقوة 

افرتايس معروفة للناس.
ويف العطلـة الصيفيه هنـاك مقهى يف 
محلتنـا اجلس عـىل رصيف الشـارع 
واسـمع االغاني الجميلة مـن الراديو 
أيام زمان من خالل برنامج ما يطلبه 
املسـتمعون مثل رضـا عيل وحضريي 
وداخل حسـن وناظم الغزايل وغريهم 
بالغنـاء  تعلقـت  املرحلـة  هـذه  ويف 
واحببته جدا ويف السـفرات املدرسـية 
اغني مـا حفظتـه من هـذه األغاني 
وحني يأتـي العيد اذهب مع أصدقائي 
اىل اثـار بابل ونغني عـىل ضفاف نهر 
الفـرات ونعـزف االيقاعـات خاصـة 
املربعـات مثـل عيـد وأفـراح واغاني 

الثانـي  نطـرب بأحـىل االغانـي، ويف 
متوسـط اشـرتكت يف كافة االنشـطة 
يف املتوسـطة املركزيـة وكنت انفرد يف 
الصولـو مـع املجموعة االنشـودة ثم 
اشـرتكت يف مرسحية حمـدان الركاع 
إخـراج سـليم الخالـدي والتـي امتلك 
صـورة  لها يف األبيض واألسـود وكان 
احد املشاركني مثل دور املرأة لصعوبة 
اشـرتاك العنرص النسائي انذاك. اما يف 
الرابـع اإلعدادي فقد اشـرتكت ممثال 

يف مرسحيـة يف القـرص لفرينك مولر 
إخراج قاسـم الجبـاوي بعدها تركت 
الفنـون  معهـد  ودخلـت  االعداديـة 

الجميلة قسم التمثيل .
* فلننتقـل اىل الكليـة ان امكـن يـا 

فاضل؟
-يف كليـة الفنـون الجميلـة جامعـة 
بابل ويف التسـعينات كانت دراسـتي 

لنيـل شـهادة البكالوريـوس فوجئت 
يف السـنة األوىل ان اكثر االسـاتذة هم 
تدربوا معي وكانـوا يكنون يل احرتاما 
من حرضاتهـم كبريا جـدا يف التعامل 
وهـم يشـعرون اننـي الـذي علمتهم 
الكثـري وهم يذكرون ذلك امام زمالئي 
يف الصف، يف هذه املرحلة قدمنا اعماال 
كثـرية منها وابرزهـا مرسحية جرس 
الطناطله إخراج د. عقيل جعفر وكنت 
ممثال ومساعد مخرج ومرسحية ريح 
السـموم إخـراج غالب العميـدي ويل 
فيهـا بصمـة طيبـة يف األداء التمثييل 
ومرسحيـة حكايـة مدينـة الزعفران 
إخـراج د. عبـاس التاجـر كنـت فيها 

ممثـال رئيسـيا وعرضـت يف بابل ويف 
املرسح الوطني .

* وماذا عن التخرج ؟
-اطروحـة التخـرج مرسحية حراس 
الفنـار للكاتـب بـول كلوكيمان وهي 
تعطـي لنـا املأسـاة االنسـانية التـي 
يعيشـها االنسـان يف البحـر مـع ابيه 
وهو يبقى مثل العصفور يولد ويموت 
وهو داخل القفـص يبقى معزوال عن 
كل العالـم (مثل االب طارق القصاب) 
واالبن عيل ماجد ومجموعة من الطلبه 
الخاصـة  الكازاجـوك  رقصـات  أدوا 
بالبدايـة، فاملرسحية تميزت عن باقي 
املرسحيات فتصميـم الديكور للكبرية 
واملوسـيقى  سـليم  نزيهـة  الراحلـه 
التصويرية للراحل الكبري جميل بشري، 
كما قمت بتدريب الرقصات والحركات 
التعبريية وااليقاعيه ضمن اختصايص 
يف األوبريـت وهـو جزء مـن مواهبي 
املتعددة فزمالئـي يف العمل داخل البلد 
يطلقـون تسـميتي الفنـان الشـامل 
لكوني مخرجا وعزافا ومطربا وكاتبا 
وسـينما  وتلفزيـون  إذاعـة  وممثـل 
ومـرسح ومخـرج أوبريـت وعريـف 
حفل ملئات الحفـالت و املؤتمرات. اما 
مرسحية حراس الفنار فقد عرضت ٣ 

أيام مع جمهور مزدحم جدا .

* اول عمـل ابداعي حقيقي سـجلته 
لنفسك ؟

-  العمـل االول  يف مصلحـة السـينما 
واملـرسح ويف مرسحيـة طنطل سـنة 
وإخـراج  سـالم  طـه  تأليـف   ١٩٦٦
محسـن العزاوي كان يل دور مهم هو 

قائد الرجال.
ويل عمـل ابداعـي اخـر يف مرسحيـة 
انتيكوناهـو تريسـياس للمؤلف جان 
كوكتـو حينهـا كنـت طالبـا يف معهد 

الفنـون الجميلـة .
* لنتحدث عن ابداعاتك ومشـاركاتك 

يف معهد الفنون الجميلة ؟
- وانـا طالب يف معهد الفنون الجميلة 

كونت مجموعة اسـمها (الـوان الفن 
نـزار  شـاركني  حيـث  للكوميديـا) 
السامرائي وياسني بربن وعبد املطلب 
السـنيد وكاظم صالح قدمنا يف جميع 
الكليات يف بغداد غناء كوميديا وعربيا 
ومرسحيـات  كوميديـة قصرية، ومن 
هنا جاءت تسـميتي مطرب الجامعة 
ويف سـنة ١٩٦٧ ظهـرت يف تلفزيـون 
بغـداد كأول مقلـد أصـوات مـع فؤاد 
الطائي مقدم برنامج مجلة التلفزيون 
وقلـدت محمـد طـه ومؤيـد البـدري 

وحضريي ابو عزيز وخالد الحربان. 
أما يف ٢٨ / ١١  / ١٩٦٨ فقد شـاركت 
يف الحفـل الكبـري بسـكيتج غنائي يف 
قاعـة الخلد وهـو منقـول تلفزيونيا 
باالبيض واألسـود وشـاركني حسـن 
حسـني وعماد بدن وصبحي العزاوي 
وغريهم، وهنا جاءتني الشـهرة لكن 
لم تـدم طويـال حيـث تم منعـي من 
دخول االذاعة يف ١١  ١  ١٩٦٩ ألسباب 
سياسيه ومعي كوكب حمزه وياسني 

لطيـف بربـن .
* هـل انتميـت اىل الفرقـة القوميـة 

للتمثيل ؟
-لـم انتم اىل الفرقـة القومية للتمثيل 
كوني تخرجت يف سـنة ١٩٦٩   ١٩٧٠ 
قبـل ذالـك كنـت أعمـل مـع الراحـل 

جميـل بشـري ويف االسـتوديو التابـع 
لـه سـجلت مع زميـيل كاظـم صالح 
برامج ومسلسالت ريفية ومعنا ياس 
خرض ومليعه توفيق ومن املسلسـالت  
االذاعيـة وضحـه وحسـن والعـذاب 
الطويـل وغريهـا وتم البـث يف األردن 
وسوريا وبعد التخرج سافرت للكويت 
واشـتغلت صباحا يف قسـم املوسيقى  
وعرصا مع املرحوم مهند االنصاري يف 
الدراما االذاعية ثم عدت يف سنة١٩٧١ 
اذ تم تعيينـي يف محافظة كربالء و يف 

النشاط الفني.
مرسحـي  عمـل  اول  عـن  حدثنـا   *

شاركت به وكيف كانت مشاعرك ؟

-  يف حياتي الطويلة قدمت ٣٦ أوبريت 
و٧٩ مرسحية منذ سنة ١٩٧١ ولغاية  
٢٠٠٢ منهـا تأليـف وإخـراج ومنهـا 
لشـعراء كبـار فـيل عمـل متميز هو 
أوبريـت الوالدة شـارك فيه ١٣٣ فنان 
اوفنانـة بـني ممثل ومنشـد ومتحرك   
٤٥ متحركـة ألداء ٩ لوحـات كبـرية 
ومطربني وموسيقيني وهو من تأليف 
الشاعر الراحل عيل الن داوي والحوار 
يل انـا وعرض يف املرسح الوطني بغداد 
والثانـي افتتـاح سـاحة االحتفـاالت 
الحلـه فعاليـة اشـرتك  اخرجتهـا يف 
فيهـا ٧٥٠ فتـاة لحـن عـدي صاحب 

وتدريبي.
* وكيف توالت عليك االعمال ؟

والثمانينـات  السـبعينات  -يف 
والتسعينات اشرتكت مع ٢٨ مسلسال 
تلفزيونيـا كمثـل ومنهـا بطوله مثل 
ناديـه وبيوت الجـريان واملتنبي وأكثر 
يف  خاصـة  اذاعـي  عمـل   ٧٠٠ مـن 
الثمانينات كم غذيت كل أقسام إذاعة 
بغداد منها األطفال والتنمية واملنوعات 

والريـف والدرامـا اضافـة اىل كونـي 
مراسل تلفزيون العراق ومراسل إذاعة 
مهرجان بابل الـدويل واجريت لقاءات 
مع نجـوم الوطن العربي مثل محمود 
ياسني وسمرية سعيد وعفاف شعيب 
وغريهـم كما اشـرتكت يف مرسحيات 
متعددة يف مسـارح بغداد مثل طنطل 

وليايل الفحامه واخريات .
* وماذا بعد ؟

-  وجدت نفـيس قادرا عىل التخصص 
يف املرسح الواقعي وال اميل اىل املرسح 
الحديث  كون املرسح لغة الشعب ومن 
خالل تجوايل يف دول اوربا لنهل الخربة 
أحببت األوبرا فقررت العمل باالوبريت 
منذ سـنة ١٩٧٣ ولكوني مرشفا فنيا 
قدمـت ٧٩ مرسحيـة أكثرهـا للرتبيه 
اضافـة اىل عمـيل لكتابة املسلسـالت 
يف  واشـرتكت  املرسحيـة  واالعمـال 
مسـابقة املرسحيـات لـوزارة الرتبية 
يف العراق حصلـت عىل الجائزة الثانية 
يف مرسحيـة الخارطـه واالوىل للكبـري 

املرحوم خليل شـوقي.
 امـا انتخابـات مجالـس املحافظات  

فقد كتبت  ونفذت وتم البث لخمسـة 
مسلسـالت وهناك مسلسـل لألطفال 
أخرجه رضغام فاضـل كتبته ومثلت 
الكاتـب  عـن  اعددتـه  ان  بعـد  فيـه 
موريـس ميرتلنك ومثلـت معنا الهام 
احمـد إلذاعـة بغـداد ١٩٨٣ ومثلت يف 
برلني شـخصية بيكمـان يف مرسحية 
امام الباب للكاتب فولفجان بوررشت 
ضمـن مهرجـان برلني  تمـوز  ٢٨  ٧    

١٩٧٣ وهناك الكثـري الكثـري الكثـري.
* اكثر عمل تعتز به ؟

لكـن  الطعـم  لذيـذة  األعمـال  كل   -
الفـارق هو نوعيـة هذا الطعـم لذلك 
اخرتت لوحة كالشنكويف ١٩٧٧ ضمن 
فعاليـات يـوم فلسـطني تـم عرضها 
يف مهرجـان الشـبيبه يف كوبـا وفازت 
الثانـي عامليا بعد االتحاد السـوفياتي 
والثالـث بلغاريـا  علمـا ان ٢٢ دولـة 
أوربية شاركت يف املهرجان فقد كرمت 
بسـفرة رائعـة اىل فرنسـا والدنمارك 
وتكريمات اخرى لسـبب حصويل عىل 

املركز الثاني عامليا.
ومن خـالل كل هـذا  اكتسـبت خربة 
هـذا  تواصـيل  خـالل  مـن  مقبولـة 
عـن السـينما والتـي هي ليسـت من 
اختصايص لكني وفقت يف تنفيذ فيلما 
عـن الراحل سـعدي الحـيل ١٦ دقيقة 
وموجود، اآلن يف اليوتيوب بعنوان فيلم 
غريـد الفـرات  سـعدي الحيل لـوزارة 
الثقافـة وهو مـن سـيناريو وتعليق 
وإخـراج فاضـل شـاكر وللتلفزيـون 
كتبـت واخرجـت خماسـية بعنـوان 
املـاء رشيان الحياة وشـاركت يف فيلم 

الجنابـي ممثـال ١٩٦٥ ومـع الفنانة 
اسيا كمال فيلم انته عمري وممثال يف 
فيلم نجم البقال، وكتبت فيلما بعنوان 
اسـفا يا عراق ٢٠٠٧ يعالـج التفرقة 
والطائفيـة ومـن اخراجـي ايضا ويف 
٢٠٢٠ مع فيلم املليونري قصة املغرتب 
ارس الحيـدري وبطولة الكبري سـامي 
قفطـان كنت ممثال وكاتب سـيناريو 

الفيلم واالخراج  لحسـني العكييل .
* هـل اخرجـت وهـل كتبـت وألفت،  

حدثنا بالتفاصيل ؟
-  انـا عضو عامل يف نقابة الصحفيني  
العراقيـني كتبـت ونـرشت العديـد يف 
صحف العراق كان اول نرش يل يف ٢٠ - 

١٠  - ١٩٦٧ يف جريدة التاخي وما زلت 
اعتـز به محفوظا ثـم عملت يف مجلة 
الفكاهـه يف السـتينات والجمهوريـة 
والف باء وفنـون والراصـد والجنائن 
والقـا  والثـورة  والوسـط  وعشـتار 
دسـيه والعـراق والغد ومجلـة دجلة 
املجتمـع يف  بابـل وجريـدة  وصبـاح 
كربـالء ١٩٧٢ ومجلة صـوت الفالح، 
وانا اعتـز بلقاءين صحفيني األول مع 
السـيده فريوز ١٩٧٤ يف لبنان والثاني 
مـع مخرج النجـوم مهنـد األنصاري 

واالثنني يف مجلة دجلة.
* ما الذي لديك بخصـوص االطفـال؟ 

املـدريس  النشـاط  يف  أعمـايل  -اكثـر 
واوبريـت  مـرسح  لألطفـال  هـي 
ومشـاركات عديـدة تعـرض يف الحله 
ايضا  الثمانينات والتسـعينات  اوائـل 
مثلت ثـالث مرات مرسحيات لالطفال 
واحدة يف بابل اخرجتها بعنوان النخلة 
والسـلطان للكاتـب سـلمان عبد من 
وعـرصا  صباحـا  العـروض  كربـالء 
يأتـي يف الصبـاح مدرسـتني والعرص 
مدرستني اىل القاعة يف سيارات كبريه 
وملـدة ٣٢ يوم كمـا مثلـت للتلفزيون 
مسلسـل لألطفال إخراج عادل طاهر 
وكتبت الكثري اىل قسم برامج األطفال 

يف إذاعة بغداد .
* اخرت لنا مرسحيتني مهمتني وتحدث 

عنهما كدور وكمضمون؟
-مـن املرسحيات  املهمة يف ٢٠١١ هي 
االلـم املضيـئ وهـي عن الفيلسـوف 
اإلسالمي صاحب كتاب فلسفتنا وهو 
الذي الف كتاب  اقتصادنا محمد باقر 
الصـدر، حيث عرضت يف بابل والنجف 
وكربـالء والكوفـه والديوانيه إعادتها 
واخرجتها مـع ٥٥ ممثال وقد كرمني 
رئيـس الوزراء عىل جمال ما شـاهده 

مرئيا.  
أمـا العمـل الثانـي فهو املـوت يحكم 
املدينه لعبد الفـار مكاوي لفرقة بابل 
للتمثيـل يف ١٩٧٦ رغم أنها بالفصحى 
وليس العرض مجانيـا لذلك تجد ألول 
مرة يف بابل تقطع العوائل التذكرة قبل 

يوم او يومني وهي غري كوميدية.
*  هـل عملـت مع فنانـني عرب وهل 
اضافـت لك املهرجانات التي شـاركت 

بهـا ومـاذا أضافـت لـك ؟
-عملـت مـع الفنان املغربـي املرحوم 
احمـد مرعي يف مسلسـل املتنبي ومع 
الفنان السـوري سـلوم نفـس الدور 
قائـد الجيـش الرتكي وتـم العمل بني 
املسلسـالت  بفرتة بعيـدة عن االخرى 
منتصـف  يف١٩٧٩والثانيـة  األوىل  الن 
الثمانينات استفدت منه كيف يتم أداء 
مخـارج الحـروف والتلقائيـة خاصة 
كان التصويـر خارجيـا يف الحبانيـه. 
وأما الكبـريه امينة رزق فكانت امرية 

يف كل يش.
أمـا إذاعيا فقـد كان عميل مع كل من 
املخرجني عبـد الحميد الهـراوي كان 
مرصيـا إخراجه هـو الهـدوء بالعمل  

وله طريقة خاصة باالبراج جميلة.
واخـريا وبعـد ٢٠٠٣ باتـت الخطوات 
تختلـف فوزارة الرتبيـة ركنت الفن يف 
النشاط املدريس واملسؤول عنه ريايض 
ال يعـرف عـن املوسـيقى وال املرسح 
وال الرسـم الخ، والدراما يف التلفزيون 
والسـينما قد هدمـت بدليل اني كتبت 
عمال دراميا  هو مسلسـل البكريل ٣٠ 
حلقـه اخذ مـن حياتي سـنتني فمنذ 
٢٠١٤ لحـد اآلن ننتظـر األمـل لتنفيذ 

العمل .
* شكرا والف شـكرا متمنني لك املزيد 

مع الصحة والعافية.
- شكرا لكم مع خالص االماني .
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يف كنف عائلة فقرية عاشت يف الحلة ووسط معاناة اجتماعية ومالية كبرية عاش ضيفنا 
الفنان فاضل شاكر وترعرع فيها مستلهما ادواته من مجتمع بسيط ال يمتلك ابسط انواع 
الحاجات التي بإمكانها ان تضيف ملساتها لالبداع، لكنه ومن خالل ادوات اولية استطاع ان ينمي 
مواهبه فمن خالل املذياع املتوفر يف املقاهي ومن مناسبات اجتماعية رمزية كّون لنفسه بعض 
الخطوات اضافة اىل دروس فنية تعلمها يف مدرسته االبتدائية ثم االكاديمية، فاستطاع ان يكون 

فنانا ذا شأن بني أقرانه يف الحلة ثم توسع اىل بغداد فيما بعد .
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تقع بعض الزوجات يف مشـكلة عند 

االكتشـاف بعـد فرتة من الـزواج أن 

الزوج سـليط اللسـان ويتفوه دوما 

بألفاظ نابية، وتشعر أحيانا بالضيق 

واالكتئـاب لهـذا الحـال، مـا يدفـع 

للسؤال عن كيفية التعامل مع هؤالء 

األزواج.

لذا نقدم لِك بعض النصائح، للتعامل 

مع الزوج سليط اللسان:

- اختاري الوقت املناسـب لتناقشيه 

بهدوء دون تعصب.

- حددي أسباب مشكلتك مع زوجك، 

والكالم الذي تريدين مناقشته معه.

- يف وقت قوله للكالم النابي، ال تردي 

عليـه واتركيه فـرتة حتى يهـدأ، ثم 

تحدثي معه.

- اسـتخدمي معه أسلوب الثناء قبل 

النقد، وأال تحدثيه عن سلبياته حتى 

يتقبل حديثك بهدوء.

- يجـب عـدم توجيهك نقـد دائم له 

بشكل مستمر، وعدم إظهار انزعاجك 

من هذه املشكلة يف حديثك معه.

- ال تسـتعيني بأحـد مـن األهـل أو 

األقارب للتدخل حتى ال تزيد املشكلة 

ويزيد يف أسلوب تعامله معك.

يف  الحكمـة  أسـلوب  اسـتخدمي   -

حديثك معه، وال تندفعي بالهجوم يف 

تعاملك وحديثك معه.

مع اقرتاب شـهر رمضان، حان 
الوقت اآلن للبدء يف إضافة بعض 
املعـززات التجميليـة إىل روتـني 
العنايـة ببرشتك ملسـاعدتك عىل 
الظهور والشـعور بشكل أفضل 
من أي وقت مىض خالل الشـهر 
الكريـم. ال تحتاجـني فقـط إىل 
مراعـاة ارتفـاع درجـة الحرارة 
والرطوبـة، والتي سـتؤثر عليك 
بالطبع حتى لو كنت جالسـة يف 
الداخل، ولكنه أيًضا وقت للرتكيز 
حًقا عىل مـا تضعيه عىل برشتك 

ويف جسمك. 
ارشبي الكثري من املاء

نعلم جميًعا فوائد املياه للصحة 
والجمـال، ولكـن حـان الوقـت 
لتعظيم قدراتهـا يف الحفاظ عىل 
البرشة. ارشبـي املاء والكثري من 
األطعمـة الخارقة التـي تحتوي 
عـىل هذا املكـون الرائـع، بحيث 
يمكنك الحصول عىل أكرب قدر من 
الفيتامينات واملعادن يف جسـمك 
قبل بدء شهر رمضان. سيعطي 
هذا برشتك أفضل فرصة ممكنة 
للبقـاء عـىل قيـد الحيـاة لفرتة 
الصيام دون املساومة كثريًا عىل 

شكلها.

تخلّيص من الكافيني
حـان الوقـت لتقليـل الكافيـني 
إذا كنـت تريديـن بـرشة صحية 
وجميلة - وكلما كان ذلك أرسع، 
كان ذلك أفضل. إن الحيلة للعناية 
ببرشتـك يف رمضان هـي تجنب 
بعض األطعمة واملرشوبات. من 
املعـروف أن الكافيـني والصـودا 
يمتصان املعادن يف الجسـم، مما 

يؤثر سلًبا عىل برشتك.
الرتطيب مرتني يف اليوم

أثنـاء الصيـام، يمكـن أن تفقد 
بسـهولة،  الرتطيـب  برشتـك 
لذلـك حـان الوقـت اآلن إىل البدء 
فائقـة  بمنتجـات  تحميلهـا  يف 
يف  ببرشتـك  للعنايـة  الرتطيـب. 
الفرتة التي تسـبق شهر رمضان 
وخالل الشـهر نفسـه، يجب أال 
تتجاهـيل هـذه الخطـوة. بعـد 
غسل وجهك باملاء الفاتر، تأكدي 
مـن ترطيـب برشتك ألنهـا ربما 
سـتفقد الكثـري مـن رطوبتهـا 

بسبب الصيام.
أضيفي الزيت

للحصـول عـىل دفعـة ترطيـب 
إضافيـة يف العنايـة ببرشتـك - 
وحتى يف روتـني املكياج الخاص 

بـك ،- حان الوقـت إلضافة زيت 
للحصـول عـىل جرعـة إضافية 
مـن الرتطيـب. إذا كنـت تنامني 
مع مكيف الهـواء، فمن املحتمل 
أن تصبـح برشتك جافة جًدا، لذا 
يمكنـك إضافـة قطـرة من زيت 
اللوز أو األفوكادو إىل كريم الليل 

لتجنب حدوث ذلك.
تجنبي املكياج الثقيل

مـن  الكثـري  وضـع  تجنبـي 
خـالل  التجميـل  مسـتحرضات 
النهار بدءاً مـن اليوم مثل كريم 
األسـاس السـميك والكونسيلر. 
يمكـن أن يـؤدي مزيـج الحرارة 
الثقيـل  واملكيـاج  والجفـاف 
لألسف إىل ظهور البثور. بدالً من 
ذلك، اختـاري املنتجات الخفيفة 
 BB كريمـات  مثـل  واملرطبـة 
وبلسم الشفاه مع عامل حماية 

مضاف.
تجنبي السكر

عـىل  للسـكر  السـلبية  اآلثـار 
أجسـامنا ال حـرص لهـا، ولكن 
األمر نفسـه ينطبق عىل البرشة 
أيًضا. إنها الشيخوخة الخطرية، 
وتسـبب ظهور البثور، وتضعف 
جهاز املناعة ، وتتسبب يف انهيار 

الكوالجني واإليالستني مما يؤدي 
إىل ترهل الجلد والتجاعيد.

امليزوثريابي
واملعـادن  الفيتامينـات  مزيـج 
امليزوثريابي يجعله  املوجـودة يف 
مثالًيـا للتحضـري لرمضـان. تم 
تخصيـص العديـد مـن الحقـن 

لتلبيـة  خصيًصـا  الدقيقـة 
ويتـم  الجميـع،  احتياجـات 
اسـتخدامها لزيـادة مسـتويات 
تلك املوجودة بالفعـل يف الجلد - 
مما يجعلها يف أقوى وضع بداية 

ممكن للشهر املقبل.
سـتحتاجني مـن أربع إىل سـت 

جلسات- عادة ما تكون متباعدة 
أسبوعًيا - لجني الفوائد الكاملة. 
ومع ذلك، إذا لم يكن لديك متسع 
مـن الوقت لـدورة عـالج كاملة 
قبل بدء شهر رمضان، فعادة ما 
تبـدأ يف مالحظة بعض التحسـن 

بعد جلستني إىل ثالثة.
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مقادير الحشوة :

األرز : كوب (مغسول)

البصل : ١ حبة (مفروم)

بقدونس : ٤ اكواب (مفروم)

طماطم : ٣ حبات (مفرومة)

زيت الزيتون : ثلث كوب

عصري الليمون : نصف كوب

فلفل أسود : ملعقة صغرية

ملح : حسب الرغبة

(مغسـول  رأس   : امللفـوف 

ومسلوق)

طريقة التحضري:

امللفـوف  أوراق  قطعـي 

املسلوقة إىل مربعات كبرية.

لتحضـري الحشـوة: يف وعـاء 

ضعي البقدونس، والطماطم، 

وعصـري  واألرز،  والبصـل، 

الزيتـون،  وزيـت  الليمـون، 

ثـم أضيفـي الفلفل األسـود 

وامللح. 

قلبي املكونات حتى تتداخل، 

ثـم ضعـي ملعقـة صغـرية 

الحشـوة يف وسـط كل  مـن 

مربـع مـن امللفـوف ولفيـه 

عـىل شـكل رول وتأكدي من 

إغالق الطرفني حتى ال تخرج 

الحشوة.

صفـي ورق امللفـوف يف قدر 

واسـع ثم اضغطـي امللفوف 

املكونـات  واغمـري  بطبـق 

باملاء.

نـار  عـىل   القـدر  ضعـي 

متوسـطة حتى يغيل الخليط 

ثم غطي القـدر واتركيه عىل 

نـار خفيفة حتـى ينضج ثم 

قدميه ساخناً.

إن الفراش قد ُيلحق الرضر بصّحة اإلنسـان ولكن ذلك 
يختلف من شـخٍص إىل آخر ألنه يعتمد عىل نمط الحياة 
الـذي يّتبعـه كّل فـرد داخل املنـزل كرتبيـة الحيوانات 

األليفة.
ومـن الطبيعي أن يكون هناك عـدداً كبرياً من البكترييا 
والفطريات يف جسـم كّل شـخص، لكنها تتكاثر بنسٍب 
عاليـة داخـل الفراش بسـبب الرطوبـة التي ُتسـّببها 

عوامل عّدة.
وتتسـّبب البكترييا التي تتكاثر داخل الفراش بأمراٍض 
عّدة مثل التهابات البرشة، التهابات يف املسـالك البولية، 
اإللتهاب الرئوي، والتهابات الدم. وترتاكم هذه البكترييا 

عىل أغطية الرسير إذا لم نقم بغسلها بشكٍل منتظم.
ومن املهم أيًضا تغيري أغطية الرسير إذا كنت ُتعاني من 

الزكام والفريوسـات األخرى وغسلها عىل حرارة تفوق 
٦٠ درجة، كما يجب أن تستحّم قبل الخلود إىل النوم .
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الطاقـة  نعتمـد يف حياتنـا عـىل 
الكهربائية بشـكل أسـايس فهي 
تدخـل يف جميـع مجـاالت الحياة 
التطـور  هـذا  بعـد  وخصوصـا 
ال  ونـكاد  الهائـل  التكنولوجـي 
نشعر بقيمتها إال عند انقطاعها، 
فهي نعمة عظيمـة أنعم الله بها 
عـىل اإلنسـان، فقبـل اكتشـاف 
يعانـون  النـاس  كان  الكهربـاء 
صعوبـات  ويواجهـون  كثـرياً 
كثرية ال نعرفهـا نحن اليوم، فقد 
سـهلت علينا حياتنا بشكل كبري، 
وسـنقدم طرق بسـيطة لرتشيد 
اسـتهالك الكهرباء يف املنزل خالل 
هـذا املقال..لذلـك علينـا الحفاظ 
عـىل هـذه الطاقة وعـدم التبذير 
باسـتخدامها، لكن هـذا ال يعني 
بأننا سنحصل عىل كفاءة اقل، بل 
عىل العكس فان ترشيد االستهالك 
هو استخدام كمية اقل من الطاقة 
إلنتاج نفس التأثـري أو أداء نفس 
الوظيفة لكن هذا يعتمد عىل تغري 
السـلوك الفردي لألشخاص فهذا 
يلعـب دورا أساسـيا لنجـاح هذا 

الهدف.
البسـيطة  الطرق  فإليكـم هـذه 
التـي يمكـن تطبيقهـا يف املنـزل 
لرتشيد اسـتهالك الكهرباء: قطع 
التيـار الكهربائي قبل السـفر أو 
الخلـود إىل النـوم مـن التلفزيون 

أو أي أجهـزة الكرتونيـة أخـرى، 
فهي تسـتنفذ الطاقة حتى وهي 

مغلقة.
املربمجـة  الحـرارة  اسـتخدام 

التدفئـة  أجهـزة  يف  الكرتونيـا 
والتكييف، وإيقافها عند الخروج 
أو عندما ال تكون قيد االستعمال.

ضبط أجهـزة التكييف عند درجة 

درجـة   ٢٤ عـن  تقـل  ال  حـرارة 
مئوية, لضمان الحصول عىل بيئة 
مريحة واالستخدام األمثل للطاقة 

الكهربائية.

عـدم تـرك السـخان الكهربائـي 
متصـل بالطاقـة الكهربائيـة يف 
حالـة عـدم اسـتخدامه، وضبط 
درجـة الحرارة بحيـث ال تتجاوز 
٤٥ درجة مئوية لضمان الحصول 
الدائم عىل املاء الساخن، باإلضافة 
إىل أن هذا يطيل من حياة السخان 

الكهربائي.
عمل صيانـة دورية عىل األجهزة 
الكهربائية مثل الفرن الكهربائي، 
الغسـالة واملدفـأة، وتحقق دائما 
منها للتأكد من أنها ال تسـتنزف 

أي طاقة ال لزوم لها.
عند غسـل املالبس، نمأل الغسالة 
إىل أقىص حد يسـمح به للحد من 

عدد مرات التشغيل.
النهـار  اسـتخدام ضـوء  زيـادة 
اسـتخدام  مـن  بـدال  الطبيعـي 
الطاقـة الكهربائيـة إلطالة عمر 
إىل  باإلضافـة  اإلضـاءة  أنظمـة 

خفض تكلفة فاتورة الكهرباء.
إغـالق األنـوار يف األماكـن غـري 
تـرك  عنـد  أقـرب  يف  املشـغولة 

املكان.
املوفـرة  املصابيـح  اسـتخدام 

للطاقة.
اسـتخدام اإلضـاءة املوجهة بدال 

من اإلضاءة العامة.
العاديـة  املصابيـح  اسـتبدال 

بمصابيح الفلوريسنت.

طـب  استشـاري  حمـزة،  أمـري  قـال 

وجراحة العيـون، إن البكاء ال يؤدي إىل 

ضعـف النظر، ولكن جفاف العني يؤدي 

إىل مضاعفات خطرية.

ونقل عن الدكتور أمري حمزة أن اإلفراط 

يف البكاء قد يتسـبب يف حدوث التهابات 

يف العـني، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي 

إىل جفاف العني.

وأشـار إىل أن ”للدموع 3 طبقات، األوىل 

تغطـي القرنيـة، والثانيـة هـي طبقة 

مخاضيـة عبـارة عـن امليـاه نفسـها، 

والثالثـة هي طبقـة من الزيـت، وعند 

حـدوث أي مشـكلة يف الطبقـات الـ 3 

تحدث مشكلة يف العني“.

وأفاد أمري حمزة بأن كثرة إفراز الدموع 

لإلنسـان تعني بدورها أن هذه الدموع 

غـري قـادرة عـىل البقـاء داخـل العني 

فتخـرج منهـا، وهـو ما يعنـي جفاف 

العني والطبقـة الدمعية غري منضبطة، 

ما يتطلـب الذهـاب إىل الطبيب لرسعة 

العالج. 

وحول أسـباب اإلصابة بجفـاف العني، 

أفـاد الدكتـور أمـري حمـزة بـأن هناك 

أسـبابا متعددة لإلصابة بجفاف العني، 

منها قلة رشب امليـاه وقلة رمش العني 

والعدسـات الالصقة غري الطبية، فضال 

عن أسـباب أخـرى تتعلـق بوجود خلل 

يف الغـدد الدمعية والتعـرض لتكييفات 

الهواء.

وبشـأن أعـراض جفاف العـني، أوضح 

استشـاري طـب وجراحة العيـون، أن 

أعـراض جفـاف العيـون تشـمل عدم 

القدرة عـىل الجلوس يف أماكن إضاءتها 

عالية والشـعور بحرقـة ووخز يف العني 

وتشوش الرؤية.

ومـن بـني األعـراض األخـرى لجفاف 

العـني، فقد أكد أمري حمزة، استشـاري 

طب وجراحة العيون، أن عدم الرتكيز يف 

النظر لألشياء والشعور بحكة يف العني، 

من بني تلك األعراض أيضا.
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الحياة،  حولهم:  من  يشء  كل  حب  أطفالنا  تعليم  إىل  بحاجة  نحن 
الكائنات الحية، األشخاص األخرين وطبعاً أنفسهم.

تعلم الطفل التسامح واالمتنان للنعم وإظهار حبه للحياة بكل ما فيها، 
إىل  الحديثة تحتاج  األجيال  أن  الجهد. وبما  بذل  هدف عظيم يستحق 
طرق إيجابية للتعليم، فالسطور القادمة تقدم لِك ١٣ طريقة إيجابية 

لتعليم طفلك الحب تابعي القراءة.
١- األطفال يتعلمون باملحاكاة. كوني قدوة لطفلك. اظهري له الحب 
،الدفء، اللطف ،الصرب والتعاطف. وتأكدي أنِك ستحصلني عليها منه 

يف املقابل.
٢- علمي طفلك أن يطلب ما يحتاجه، وليس ما يريده، حتى ال يرتبط 

بأي أشياء مادية، ولينمو داخله الشعور باالمتنان ملا يملكه.
يشعره  طفلك  انضباط  عىل  حرصك  طفلك.  تهذيب  عىل  احريص   -٣

باهتمامك به وحبك له.
٤- أظهري حبك لطفلك عن طريق الصدق والرصاحة.

٥- اهتمي بالطرق الجسدية للحب: مثل العناق والقبالت واملسح عىل 
رأسه. اجعيل األرسة بيئة مليئة بالحب املتبادل بني أفرادها.

٦- اظهري حبك لطفلك عن طريق الثناء عليه. اجعليه يشعر بفخرك 
به، وامدحي مجهوداته حتى تحفزيه عىل االستمرارية.

٧- اظهري لطفلك الحب واالهتمام من خالل اإلنصات لحديثه، تواصيل 
مع طفلك برصياً عندما يتحدث إليِك،.احرتمي أفكاره ومشاعره، وال 

تقاطعي حديثه، وامنحيه تركيزك بالكامل.
٨- اظهري تعاطفك مع مشاعر طفلك عندما يبوح بها، حتى لو كانت 
بسيطة أو ال تستدعي التأثر. اجعليه يشعر أنِك تشعرين به وتقدرين 

مشاعره.
٩- اظهري حبك لطفلك من خالل التواصل معه واالهتمام بما يمر به 

من أحداث طوال يومه.
١٠- علمي طفلك أن يكون عىل طبيعته ويبتعد عن االصطناع والتزييف، 
فاالتساق مع الذات يشعره بالرضا والراحة وحب ذاته، مما ينعكس 

عىل تعامالته مع اآلخرين.
١١- علمي طفلك املشاركة يف األنشطة الخريية والخدمات التطوعية 
التي تزيد من شعوره باملسؤولية تجاه مجتمعه، وتعزز مشاعر الحب 

والتعاطف داخله.
١٢- علمي طفلك أن يحب جسده ويهتم بصحته، وأن يحب األطعمة 

الصحية عرب املشاركة يف إعدادها.
١٣- علمي طفلك أن يتسامح مع نفسه، وال يجلد ذاته عندما يخطئ، 

وأن يتقبل أخطاءه ألنها هي التي تعلمه وترشده للطريق الصحيح.
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١٨٧٠ - السـلطان العثماني عبد العزيز األول يرصح باسـتقالل 

الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية.
١٩٢٢ - اململكـة املتحدة تصدر ترصيح عرف باسـم ترصيح ٢٨ 
فرباير قبلت فيه باسـتقالل مرص، وقد قبلـت الحكومة املرصية 

برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا الترصيح.
١٩٤٢ - القوات اليابانية تنزل يف جزيرة إندونيسـيا خالل الحرب 

العاملية الثانية.
١٩٥٣ - جيمس واتسـون وفرنسـيس كريك يعلنان ألصدقائهما 
اكتشـافهما للرتكيب الكيميائي للدنـا - DNA، بينما كان اإلعالن 
الرسـمي عنه يف ٢٥ أبريل بعـد صدور مقالهما يف مجلة نيترش يف 

٢ أبريل.
١٩٧٤ - الواليات املتحدة ومرص يستأنفان العالقات الدبلوماسية 

بعد ٧ سنوات من قطعها.
١٩٨٦ - اغتيـال رئيس وزراء السـويد أولوف بالـم أثناء خروجه 

من السينما.
١٩٩١ -العـراق يعلن قبوله بجميع قرارات األمم املتحدة املتعلقة 

بغزوه للكويت.
١٩٩٧ - انقالب ١٩٩٧ يف تركيا يف قرارات صدرت عن قيادة القوات 

املسـلحة الرتكية يف اجتماع مجلـس األمن القومي يوم ٢٨ فرباير 
١٩٩٧ والتي بدأت عملية ٢٨ فرباير التي عجلت باسـتقالة رئيس 
الـوزراء نجـم الديـن أربكان من حـزب الرفاه وإنهـاء حكومته 

االئتالفية.
٢٠٠٢ - أكثر من ٥٥ شـخًصا يلقون حتفهم يف ما يعرف بمجزرة 
مجتمـع جلبـريج يف أحمد آبـاد نتيجة إحـراق الهنـدوس ملنازل 

املسلمني وذلك يف استمرار ملسلسل االضطرابات الدينية يف الهند.
٢٠٠٥ - رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي يقدم استقالته تحت 
ضغط مظاهرات الشارع بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق 

الحريري، وقد أعلن عن االستقالة يف كلمة له يف مجلس النواب.
٢٠٠٥ - تفجـري إرهابـي يف مدينـة الحلة العراقيـة أدى إىل مقتل 

وإصابة ٣٠٠ شخص نفذه انتحاري أردني الجنسية.
٢٠١٦ - اختتـام حفل توزيع جوائز األوسـكار الثامن والثمانني 
بتتويـج فيلم سـبوت اليـت بجائـزة أفضـل فيلـم، وأليخاندرو 
غونزاليز إيناريتو كأفضل مخرج، وليوناردو دي كابريو كأفضل 

ممثل، وبري الرسون كأفضل ممثلة.
٢٠٢٢ - إعالن نتائج االستفتاء الدستوري يف بيالروسيا باملوافقة 

عىل التعديالت املقرتحة، رغم مقاطعة املعارضة لالستفتاء.
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قام أسـتاذ جامعي يف قسـم إدارة األعمال بإلقـاء محارضة عن 

أهمية تنظيـم وإدارة الوقت حيث عرض مثـاالً حياً أمام الطلبة 

لتصل الفكرة لهم.

كان املثـال عبارة عن اختبار قصري، فقد وضع األسـتاذ دلواً عىل 

طاولة ثم أحرض عدداً من الصخور الكبرية وقام بوضعها يف الدلو 

بعناية، واحدًة تلو األخرى، وعندما امتأل الدلو سـأل الطالب: هل 

هذا الدلو ممتلئ؟

قال بعض الطالب: نعم.

فقال لهم: أنتم متأكدون؟

ثم سحب كيساً مليئاً بالحصيات الصغرية من تحت الطاولة وقام 

بوضع هـذه الحصيات يف الدلو حتى امتـألت الفراغات املوجودة 

بني الصخور الكبرية....

ثم سأل مرة أخرى: هل هذا الدلو ممتلئ؟

فأجاب أحدهم: ربما ال..

استحسـن األسـتاذ إجابة الطالب وقام بإخراج كيس من الرمل 

ثـم سـكبه يف الدلو حتى امتـألت جميع الفراغـات املوجودة بني 

الصخور..

وسأل مرة أخرى: هل امتأل الدلو اآلن؟

فكانت إجابة جميع الطالب بالنفي.

بعـد ذلك أحرض األسـتاذ إناًء مليئـاً باملاء وسـكبه يف الدلو حتى 

امتأل.

وسألهم: ما هي الفكرة من هذه التجربة يف اعتقادكم؟

أجاب أحد الطلبة بحماس:

أنـه مهما كان جدول املـرء مليئاً باألعمال، فإنه يسـتطيع عمل 

املزيد واملزيد بالجد واالجتهاد.

أجابه األسـتاذ: صدقـت.. ولكن ليس ذلك هو السـبب الرئييس.. 

فهـذا املثال يعلمنا أنه لو لم نضع الصخـور الكبرية أوالً، ما كان 

بإمكاننا وضعها أبداً.

ثم قال: قد يتساءل البعض وما هي الصخور الكبرية؟

إنهـا هدفـك يف هـذه الحياة أو مـرشوع تريد تحقيقـه كتعليمك 

وطموحك وإسعاد من تحب أو أي يشء يمثل أهمية يف حياتك.

تذكروا دائماً أن تضعـوا الصخور الكبرية أوالً.. وإال فلن يمكنكم 

وضعها أبداً..

فاسـأل أخي الحبيب نفسـك الليلة أو يف الصباح الباكر.. ما هي 

الصخور الكبرية يف حياتنا؟ 

وقم بوضعها من اآلن.
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عـىل  الحصـول  الجميـع  يريـد 
وظيفـة والحصول عـىل امتيازات 
جيدة ومزايا أخرى أيضاً. يكشـف 
االختبـار هذا عن وظيفـة أحالمك 
بنـاًء عـىل مجمـوع عـدد األرقام 
التي يتـم تحديدها يف هذا الرسـم. 
إنه مثـري لالهتمـام، ونعـم، يمثل 
تحدياً أيضاً. ألِق نظرة عىل الصورة 
املركبة أدناه. كم عدد األرقام التي 
تمكنـت مـن تحديدها؟ واكتشـف 
أقوى سـمات شـخصيتك وقدرتك 
ذكائـك  ومعـدل  املالحظـة  عـىل 

وإبداعك وما تطمح له.
٥ أرقام

إذا اسـتطعت العثـور عىل ٥ أرقام، 

فأنـت شـخص متفانـي ال يخىش 
املخاطرة، وأنـت متعلم وموهوب. 
وظيفة أحالمك هي أن تكون شيئاً 
مختلفاً جذرياً. وظيفتك املثالية هي 
أن تكـون طبيب. هدفـك يف الحياة 
هو مسـاعدة اآلخريـن. عالوة عىل 
ذلك، ترغـب يف أن تحظى باالحرتام 
يف املجتمع. تجعلك خصائصك أيضاً 
مرشـح رائع للمناصـب الوظيفية 
التاليـة: مهنـدس، معلـم، وكيـل 

سفر، محامي، صحايف. 
٧ أرقام

يف حال تمكنت من تحديد ٧ أرقام، 
فهـذا يعنـي أّن مهاراتـك تتضمن 
تفويـض املهـام واتخـاذ القرارات 

اإلجـراءات  واتخـاذ  الصعبـة 
املناسبة. من وجهة نظرك، الثروة 
والسلطة هما أمران أساسيان لك 
ولعائلتك. أنت تدعـم الوالء وتعلم 
أّن أولئك الذين ليسـوا أصدقاء لك 
هم أعداؤك. لديك مجموعة خيالية 
مـن الشـخصيات التـي تتحكـم 
فيـك، وموهـوب بقدرة الحاسـة 
السادسـة. أنت عىل اسـتعداد ألن 
تكـون مختلـف، ومجـازف. قـد 
ترغـب يف أن تصبـح مدير رشكة، 
فنان أو رسـام. وإذا كنت تخطط 
ملـرشوع مقبـل أو خطـوة مهمة 
آتية. تحتاج إىل معرفة نقاط قوتك 
من أجل االسـتفادة منها. لكن ما 
تراه أوالً يف هذا الرسم يحّدد سبب 
فشـل مرشوعك املقبل فانتبه، ألنه 
يكشـف نقاط ضعفك التي تمنعك 
مـن تحقيق النجـاح يف املسـتقبل 

القريب.
٨ أرقام

يشـري تحديدك لثمانيـة أرقام عىل 
أنك تمتلك عقالً تحليلياً وقدرة عىل 
حل املشكالت التي تواجهك. تبحث 
عن املعلومات واألدلة. تقوم بتقييم 
كل جزء من املعلومات التي تجدها 
يف موضوع معني. إن ذاكرتك حادة 
ومنهجية. ترغـب يف الحصول عىل 
مكان خاص حيـث يمكنك الرتكيز 
عىل صوتك الداخـيل والتأمل. ليس 

هنـاك ما هـو أهم من راحـة البال 
واالنسـجام مع اإلبداعات األخرى. 
تشـعر أنـك مضطـر لفعـل الخري 
ومسـاعدة اآلخرين قـدر اإلمكان. 
قـد تختار ممارسـة مهنـة مدرب 
يوجـا، أو أي عمل يتعلـق بالفنون 

أو العلوم.
١٠ أرقام

يدل اكتشـافك لألرقام العرشة عىل 
أنك مليـئ بالطاقـة والطموحات. 
االجتماعيـة  مهاراتـك  تسـاعدك 
وشـخصيتك املنفتحـة عـىل فهـم 
مشاعر اآلخرين. من وجهة نظرك، 
املظهـر هـو انعـكاس ملـن نحـن 
بالفعـل. باإلضافـة إىل ذلـك، أنـت 
تحـب رسد القصـص، ويسـتمتع 
بها الناس عندما تشارك ذكرياتك، 
اللوحـة  يف هـذه  تـراه  مـا  وأول 
يقـول الكثريعـن خفايـا مصريك. 
أنت شـديد الرتكيز وتحاول جاهدا 
تحقيـق أهـداف حياتك. كمـا أنك 
ال تحتـاج إىل أي شـخص بجانبـك 
يف  يشء  وكل  أهدافـك  لتحقيـق 
حياتك يدور حولـك. تتميز بفوزك 
يف معظـم املواقـف يف حياتك أيضاً. 
من املفرتض أن تزدهر يف الوظائف 
أو  العمـال  التـي يسـتخدم فيهـا 
املوظفـون أصواتهـم. ومـع ذلك، 
يمكـن أن تكـون وظيفـة أحالمك 

كمدرس أو أخصائي اجتماعي.
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أريد أفهم حبيبي شبيك زعـــــــــآلن
وعلي تدلـــــــع وصــــــــآير انآآآني
ولگ أنت جبل بعيونــــــــــي آآلثنني

وكآلم اليجرحك مايلفظه لســـــــاني
اريد نعيش احلى ثنني بالكــــــــــون
اغنيلك حبيبي وانت احلـــــــــــــاني
ولك كافي زعل خلينا مرتاحـــــــني

هم البيه منـــك حيــــــــــــــل اذاني
تعال اكعد اشمك من طرف وجنــاك
وبوجه العـواذل كول تهــــــــــواني
انا املنك وبيك ومستحيل انســـــاك
شلون انساك وانت القاصي والداني

أذكر مره كتـلك لالبد بــــــــــــاقيـن
وتوصفني بكالمك زايح احــــــزاني
ولك كافي بعد ماترجم اللي صـــــار
اريدك انت تفهم قصد عنــــــــواني
بس اوعدك هسه بآقي ويــــــــــآك
واذا تخليت عنك هذا مــــــــــو اني

الن اني مبحبتك صبح وي الليــــل
ادعي اهللا حبيبي تكون جيــــــراني
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1- إسـم سـيف عمر بن الخطاب - ريض الله 
عنه .

 2- وصمات - أرشد.
 3- متشابهان -  مرض معد ينتج من أكل أو 

رشب املواد امللوثة. 
 4- أحد رجال الطاقم البحري (م) - عطب.

 5- من فنون األدب - للنصب.
 6- ولد النعام (م) - سـاخن - ضمري متصل.

 7- جُبن و ضُعف - إبن (م).
 8- بيتهـا من أهون البيـوت - أول ما يخرج 

من ماء البرئ عند حفرها (م).
 9- للرشط - للجر - يف السلم املوسيقي.

 10- دائـرة مضيئة - عالـم زالزل وفيزيائي 
أمريكي.

1- إسـم أبو بكر الصديق- ريض الله عنه 
- يف الجاهلية.

 2- حيوان ضار مفرتس - أحذية (م).
 3- متشابهان - أذاع الخرب - إعياء.

 4- إشرتى -  امليل إىل اللهو (ن).
 5- يغادر املكان.

 6- من بحور الشـعر العربي (ن) - احدى 
الثمار الشهرية بقيمتها الغذائية العالية. 

 7- جزء قليل من يشء كثري - ضيق شديد 
- عملة آسيوية (م).

 8- سفينة التنزه - قفز.
 9- يسهل و ينقاد - ظهرت.

 10- إنصاف - من أسماء الله الحسنى.
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لديك مشـاريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل 
مـع الزمـالء يف العمل. الحـّب الذي يأتـي يف طريقك قد 
يشـعرك باملزاجيـة يف نهاية اليوم. الحـب الذي كنت قد 

نسيته يعود ليظهر عىل السطح من جديد.

الحـب والعمل الجـاد يجتمعان اليوم معـاً يف بوتقة 
واحـدة ويف مـكان واحـد ليمنحـاك إحساسـاً غامـراً 
بالسـعادة! تنـال إعجـاب العاملـني معك بفضـل طاقاتك 
وحيويتك وقدرتـك النضالية، ورهافة شـعورك يف مواجهة 

األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فـرد يحبـك، ولكن كل شـخص يحّب ما 
لديك أيضا. ترّقب غرية ممن حولك. حان الوقت 
لبعض الجّدية اليـوم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب 
عىل حب االمتالك. تجنب الغرية ثّم انظر ما يحدث. 

لديك أمل يف أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقع خـالف بينك اليوم وبني أفـراد أرستك، خاصة 
السـيدات، وقد يؤدي إىل توتر وقلق. تشـعر بأن قلبك 
يتمزق بسبب الحب الذي تحمله يف قلبك تجاههم لكن يف 
نفـس الوقت بينك وبينهم خالف. انبته فالوقت ال يحتمل أي 

خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليـوم بعـض الحفـالت يف بعـض األماكن 
املفضلة إليك. تفكر يف حضور حفل واحد فقط وتضع 
خطـة لذلك منـذ الصباح. ال تنس مواعيـدك املهمة اليوم 
وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب كثرة املسؤوليات.

تسـري أعمالـك اليوم بالطريقـة اإليجابيـة التي تحلم 
بهـا. قد تحتـاج إىل كل طاقاتك ومهارتـك خالل إجراء 
مفاوضـات مهنية تؤمن لك املحافظة عىل مصالحك يف نيل 
صفقـة مربحـة أو الحصول عىل اتفاقية مهمـة. راع صحتك 

فقد تعاني من تشنج عضيل.

الـرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسـبب 
لـك املزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص 
ما التشـاجر معك بسـبب خطة ما قمت بها بدون سـبب. 
يفاجئـك اليوم صديق أو حبيب بـرأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحـث عن طـرق واسـتثمارات جديدة قـد تزيد من 
أرباحـك. ال تنظر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر أنه 
وقـف جانبـك يف مواقف عدة. عليـك أن تفكر بهـدوء أكثر 
كي تتخذ القرارات السـليمة. مشـاعر صداقة قد تتبدل إىل 

مشاعر حب.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
مـع األمـر بجدية، فكـر يف التسـجيل يف بعض الكورسـات 
لدراسـة كل مجـال عىل حدة. إنـه الوقت املناسـب التخاذ مثل 
هذه الخطوة. هناك بعض األشـخاص يريدون أن يشاركوك يف 

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئـك اليوم صديقـة لك لم ترها منذ سـنني أو 
تتحـدث معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سـويا 
بعض األخبار الجديدة والسارة وبعض املعلومات املفيدة 
لكمـا. لـم ال تفكر يف القيـام بعدد من الرحـالت القصرية 

معها؟ استمتع يف املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابـه الضغط الـذي يلقي بثقلـه اليوم عىل 
أجـواء حياتـك الزوجيـة. حاول قـدر اإلمكان 
استعادة االنسـجام والوفاق الذي سـاد يف الفرتة 
األخرية بينك وبـني الرشيك، وال توقظ بعض األحداث 

أو التفاصيل املزعجة التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمـة أن تكون جادا جدا حتى 
لو لم تكن الجدية من خصالك. انتبه لكالمك ألن من حولك 
يفهون الكالم حرفيا. تأكد أنك كل ما تقوله تعنيه وتقصده 

بالفعل. تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



تشارك الفنانة رحاب الجمل يف املوسم الرمضانى املقبل 

سمري  دنيا  النجمة  بطولة  سليمة“  ”جت  بمسلسل 

رحاب  تجسد  حيث  خريي،  إسالم  إخراج  من  غانم، 

خالل  بنسيون،  وصاحبة  ”غجرية“  شخصية 

أحداث املسلسل الذى تدور أحداثه يف إطار كوميدي 

تشويقي.

تعرض قناة CBC حرصًيا مسلسل ”جت سليمة“ 

للنجمة دنيا سمري غانم، بعد أن  استقرت الرشكة 

من ”رصاع  بدالً  اسم ”جت سليمة“  املنتجة عىل 

الفصول“ اسًما ملسلسلها ويتكون من 15 حلقة، 

وتدور أحداثه ىف إطار كوميدى.

إكس“  ”مسرت  فيلم  عرض  الجمل  رحاب  وتنتظر 

دور  يف  طرحه  واملقرر  فهمى،  أحد  النجم  بطولة 

العرض السينمائى الفرتة املقبلة، من إخراج أحمد عبد 

الوهاب، ويشارك يف بطولته كال من هنا الزاهد، بيومي 

فؤاد، أوس أوس، محمود حافظ، وعدد كبري من الفنانني.

دراما  عن  سنوات   3 غياب  غانم  سمري  دنيا  وتكرس 

بطولتها  بعمل من  التواجد  اعتادت عىل  بعدما  رمضان 

آخر  تقديم  منذ  غابت  أنها  إال  املاضية،  السنوات  مدار 

عرضه  تم  الذي   “3 الحدوتة  ”بدل  مسلسل  أعمالها 

غانم  سمري  دنيا  .وعرضت   2019 رمضان  شهر  يف 

التي  ”أنستونا“  مرسحيتها  املاضية  الفرتة  خالل 

سجلت أول تجاربها عىل خشبة املرسح.

بعد صدور حكم السجن عىل الفنان املغربي 
سعد ملجرد ملدة 6 سنوات، بتهمة االغتصاب، 
انتقادات  إليسا  اللبنانية  النجمة  واجهت 
التواصل  مواقع  نشطاء  قبل  من  الذعة 
االجتماعي، وجاء هذا الهجوم بعد تعاونها 
أول  ”من  بأغنية  املايض  ايار  يف  ملجرد  مع 
دقيقة“، التي حققت نجاحاً كبرياً. وطالب 
عدد واسع من املتابعني باعتذار رسمي من 
الفنانة إليسا، عىل خطى النجمة األمريكية 
يف  ذاته  األمر  واجهت  التي  غاغا،  ليدي 
جمهورها  من  اعتذرت  التي   ،2019 عام 
 “Do what you want” أغنيتها  وحذفت 
التي صدرت عام 2013 مع املغني األمريكي 
ملدة  بالسجن  عليه  الحكم  عقب  كييل،  أر 
عىل  الجنيس  االعتداء  بتهمة  عاماً   30
صاحبة  وتتعرض  والنساء.  األطفال 
من  متواصلة  ملطالبات  إحساس“  ”أجمل 
جمهورها منذ لحظة تعاونها مع صاحب 
”أنت معلم“، خصوصاً أنها شخصية عامة 
ومنها  وأغانيها  بمواقفها  النساء  تساند 
عام  صدر  الذي  مرايتي“  ”يا  كليب  فيديو 

العنف  عىل  الضوء  سلط  والذي   ،2015
الجسدي ضد املرأة.يذكر أن النيابة العامة 
الفرنسية طلبت يوم الخميس سجن سعد 
الجنيس.  االعتداء  بتهمة  سنوات   6 ملجرد 
أمام  األربعاء  نفى  املغربي  املغني  وكان 
يكون  أن  باريس  يف  الجنايات  محكمة 
أو  ب“،  ”لورا  الفرنسية  الشابة  اغتصب 
القضية  تفاصيل  معها.وتعود  عالقة  أقام 

امرأة  2016 حيث زعمت  األول  إىل ترشين 
 37 العمر  من  البالغ  ملجرد  أن  فرنسية 
البوب  يف مجال موسيقى  واملشهور  عاما، 
العربية، اغتصبها يف فندق بينما كان تحت 
وحظي  هذا  والكوكايني.  الكحول  تأثري 
نجوم  من  كبري  عدد  بمساندة  ملجرد  سعد 
ضده  آخرون  وقف  فيما  واملشاهري،  الفن 

بعد صدور الحكم عليه.
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منعثر،  حيدر  العراقي،  الفنان  أعلن 

بعملني  الشاشة  إىل  مجدداً  عودته 

دراميني مهمني بعد غياب دام أكثر من 

خمس سنوات مبتعدا فيها عن األعمال 

األنباء  لوكالة  منعثر  وقال  الدرامية. 

«انتهيت  (واع):  الرسمية  العراقية 

العراقي  املسلسل  تصوير  من  مؤخرا 

هادي  مهند  تأليف  من  (تاتو)  بعنوان 

وإخراج عيل أبو سيف بمشاركة نخبة 

منهم  العراقي  الفن  نجوم  من  كبرية 

كاظم  والفنان  طالب،  إيناس  الفنانة 

العباس،  أبو  خضري  الفنان  القرييش، 

سمر  الفنانة  إبراهيم،  فالح  الفنان 

محمد، الفنانة سوسن شكري، الفنانة 

هناء محمد، فضال عن الوجوه الشابة 

«هذا  الدراما».وأضاف:  يف  الجديدة 

يف  مجددا  العمل  اىل  أرجعني  املسلسل 

انقطاع ألكثر من  بعد  العراقية  الدراما 

بأي  خاللها  اشرتك  لم  سنوات  خمس 

عمل درامي، بعد أْن وجدت أنَّ املسلسل 

يستحق املشاركة والخوض يف غماره».  

قضية  يتناول  «املسلسل  أن  إىل  وأشار 

النازحني العراقيني وما يعانون منه من 

ظروف صعبة وقاسية خالل تواجدهم 

يف  «دوري  أن  اىل  الفتا  مخيماتهم»،  يف 

املسلسل كان مغايراً ومختلفاً عن بقية 

بشخصية  سابقا  لعبها  التي  أدواري 

تظهر  التي  السلبية  سعد)  (أبو 

مالمحها غري املحببة جليا عىل الشاشة 

املسلسل».  احداث  وترية  تصاعد  خالل 

العراقية  مشاركته  اىل  منعثر  ولفت 

الذي  قرن)  (ربع  العربية عرب مسلسل 

من املؤمل أن يتم تصويره خالل األيام 

البطولة  دور  فيه  يلعب  الذي  املقبلة 

ومن  يوسف  رانيا  املرصية  الفنانة  مع 

املغرب الفنانة سلوى زهران وبمشاركة 

العراق  ومن  وسوريني،  أردنيني  فنانني 

الفنانة زهرة بدن، والفنان غانم حميد، 

أبو  وخضري  مهدي،  ناهي  والفنان 

يف  «أجسد  واخرون.وأضاف  العباس 

(فؤاد)  شخصية  قرن)  (ربع  مسلسل 

تختلف  محبوبة  اجتماعية  معارصة 

األول  املسلسل  يف  دوري  عن  تماما 

بالشكل واملضمون».

النجوم طارق  Cbc مسلسل «مذكرات زوج» بطولة  تعرض قناة 
شهر  خالل  حرصًيا،  أحمد،  بن  وعائشة  الصاوي  وخالد  لطفي 
رمضان املبارك، واملكون من ١٥ حلقة، ويناقش خالل العمل واقع 
الحياة الزوجية والخالفات التي تنشأ بني األزواج بشكل كوميدي 
غري معتاد عن طريق ٣ أجيال مختلفة.مسلسل «مذكرات زوج» 
يتكون من ١٥ حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس االسم 
بني  يجمع  الذي  الثاني  التعاون  بهجت،ويشهد  أحمد  للكاتب 
مع  أحمد  بن  عائشة  التونسية  الفنانة 
الفنان طارق لطفي يف الدراما بعدما 
«شهادة  مسلسل  سوياً  قدما 
ميالد» الذي تم عرضه يف شهر 
رمضان ٢٠١٦، وكان وقتها 
لعائشة  الثانية  التجربة 
الدراما  يف  أحمد  بن 
ليلة  املرصية بعد «ألف 

ولية».

جلًدا  العلماء  من  فريق  طور 
يمهد  أن  يمكن  إلكرتونًيا 
ناعمة  روبوتية  ألجهزة  الطريق 
اإلجراءات  يف  للمساعدة  ومرنة 
تنقل  عىل  املساعدة  أو  الجراحية 

األشخاص.
وهبتها  التي  اإلدراكية  الحواس 
الجديدة  التكنولوجيا  هذه 
لتلك  مماثلة  الروبوتية  لألجهزة 
التي لدى البرش والحيوانات، قال 
كلية  من  يانغ،  يونجي  الدكتور 
الذي  إدنربة،  بجامعة  الهندسة 
املستوى  هذا  إن  الدراسة،  قاد 
الجديد من الوعي الذاتي الجسدي 
قدرات  يف  تغيري  خطوة  يمثل 

االستشعار للروبوتات اللينة.
مرونة التكنولوجيا التي طورناها 
عىل  تطبيقها  يمكن  أنه  تعني 
مختلف الروبوتات اللينة لتمكينها 
من إدراك شكلها وحركاتها بدقة، 
أننا  يعني  هذا  املطاف،  نهاية  يف 
اآلن أقرب إىل جعل بعض األفكار 
الروبوتات  مجال  يف  إثارة  األكثر 
قال  ”كما  واقعة،  حقيقة  اللينة 
الدكتور  للدراسة  املشارك  القائد 

فرانشيسكو جيورجيو سرييش.
أحدث  هو  اإللكرتوني  الجلد  يعد 
تطور يف علوم الكمبيوتر والذكاء 
أنشأت  أن  منذ  االصطناعي 
الجامعة أول مراكز أبحاث لها يف 

التخصصات قبل 60 عاًما.
جامعة  يف  الباحثني  إنشاء  يمنح 
القابل  اإللكرتوني  للجلد  إدنربة 
ألول  اللينة  الروبوتات  للمط 
الذاتي  اإلدراك  من  مستوى  مرة 
الجسدي مشابًها ملستوى اإلدراك 

الذاتي للناس والحيوانات.
التقنية  هذه  إن  الخرباء  يقول 
تحقيق  يف  تساعد  أن  يمكن 
الروبوتات  مجال  يف  اخرتاقات 
األجهزة  تمكني  خالل  من  اللينة 
حركتها  عن  الدقيق  الكشف  من 
بها  املحيطة  املناطق  أكثر  يف 

طريق  وعن 
للمس  ا

تستشعر 
ها  د جو و
يد  تحد و

مكانها.

كشف موقع يوتيوب عن أن امليزة املمكنة للذكاء االصطناعي، 
الخاصة  الفيديو  مقاطع  بدبلجة  املحتوى  ملنشئي  تسمح  والتي 

بهم برسعة وسهولة بلغات متعددة، أصبحت متاحة اآلن ملجموعة 
من  يتمكنوا  حتى  املحتوى  منشئي  امليزة  تستهدف  حيث  أكرب، 
بهم.وقالت  الخاصة  الفيديو  بمقاطع  أوسع  جمهور  إىل  الوصول 
Google يف إحدى مشاركات املدونة: ”بدًءا من اليوم، يسعدنا توسيع 
 Google مدى توفر هذه امليزة آلالف منشئي املحتوى اآلخرين“.تقول
أن امليزة ستفيد كالً من املشاهدين ومنشئي املحتوى. يعني الصوت 
الفيديو  مقاطع  مشاهدة  للمشاهدين  يمكن  أنه  اللغات  متعدد 
املزيد  ُيعرّفهم بشكل أسايس عىل  ، مما  املُدبلجة بلغتهم األساسية 
من املحتوى الذي ربما لم يشاهدوه بخالف ذلك.وعندما يتعلق األمر 
وصولهم  نطاق  توسيع  عىل  امليزة  ستساعدهم  املحتوى،  بمنشئي 
ال  ذلك،  عىل  وعالوة  لقناتهم،  جديد  جمهور  عىل  والعثور  العاملي 
الستضافة  متعددة  قنوات  إنشاء  اآلن  املحتوى  منشئي  عىل  يتعني 
التكاليف  يقللوا  أن  املحتمل  ومن  أخرى،  بلغات  فيديو  مقاطع 
والوقت والجهد يف دبلجة مقاطع الفيديو بعدة لغات.وقالت الرشكة: 
”وجدنا أن منشئي املحتوى الذين يختربون مقاطع فيديو مدبلجة 
يأتي  املشاهدة  وقت  من   15٪ من  أكثر  أن  شهدوا  اللغات  متعددة 
شاهد  املتوسط،  ويف  األساسية،  غري  الفيديو  بلغة  املشاهدات  من 
املدبلجة  الفيديو  مقاطع  من  ساعة  مليوني  من  أكثر  املشاهدون 

يومًيا يف يناير املايض (2023) وحده.

أعلنت رشكة ”Wist“ للتكنولوجيا 
تطوير تطبيق هاتف ذكي يسمح 
للمستخدمني بالتفاعل مع تجارب 
توّصل  قبل.فقد  من  عاشوها 
الواقعي   “Black Mirror” تطبيق
 ،Creepy VR خاصية  إىل  الجديد، 
إعادة  للمستخدمني  تتيح  التي 
سجلها  التي  الذكريات  مشاهدة 
املستخدم عىل هاتف ذكي، إلحياء 
حبكة  وكأنها  مرّت  لحظات 
الشهري.  Black Mirror مسلسل 

الجديدة  التكنولوجيا  تمّكن  كما 
الدخول يف ذاكرة  الناس قريبا من 

املايض وتوثيقها.
رشكة  تعمل  للمعلومات،  ووفقاً 
هاتف  تطبيق  تطوير  عىل   Wist
التي  اللحظات  لتسجيل  ذكي 
عىل  تحميلها  يتم  مما  ُتنىس  ال 
الواقع االفرتايض، وهو ما يسمح 
للمستخدمني بالتفاعل مع تجارب 
يلتقط  قبل.كما  من  عاشوها 
األبعاد  ثالثية  معلومات  الربنامج 
ويحولها للقطات افرتاضية أيضاً.

 ،Vivid املسمى VR ويتوّفر تطبيق

 ،iOS نظام  عىل  تجريبي  كإصدار 
رأس  بسماعة  إقرانه  يمكن  كما 
للمستخدمني  Quest VR.ويسمح 
إليهم  لالنضمام  األصدقاء  بدعوة 
يف ذكرياتهم.كذلك يعكس التطبيق 
 The Entire History فيلم  حبكة 
of You من Black Mirror’s، حيث 
الذكريات  إىل  األشخاص  يصل 
ما  كل  تسجل  غرسة  خالل  من 
التقنية  هذه  لهم  يرونه.وتتيح 
يف  والتفتيش  والتكبري  الرتجيع 
ويجري  اليومية،  حياتهم  مشاهد 
والربامج  املستشعرات  ذلك بسبب 
الذكية  الهواتف  يف  املوجودة 
االلتقاط  بتقنية  املزودة  الحديثة 
املؤسسني. وفق  األبعاد،  ثالثي 
الهندسة  لقواعد  يمكن  أنه  يذكر 
ما  وكل  الذاكرة،  إحياء  تعيد  أن 
عىل املستخدمني فعله هو تسجيل 
-Vi تطبيق باستخدام   التجربة 
بجمع  بدوره   Vivid id.ويقوم 
املعلومات الالزمة لتحويل لقطات 
ثالثي  عالم  إىل  األبعاد  ثنائية 

األبعاد.
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قبل أياٍم كنت جالساً أشاهد برنامجاً يف إحدى الفضائيات عن معاناِة كبار 
السن، وأوجعني َمنظر آلباٍء وأمهات كبريين يف السن من الذين تخّىل أبناؤهم 
وبناتهم عنهم.. فمنهم من لجأ اىل دار املسنني، والقسم اآلخر تحول اىل باعٍة 

عىل األرصفة والتقاطعات، يف حني امتهن بعضهم التسول للعيش.
لم تتوقف دموعهم من البكاء.. وحرارة صدورهم لم تنطفئ أمام الكامريات، 
إليهم  يدعو  بل  بسوٍء،  أبنائه  عن  يتكلم  ال  بعضهم  أن  ذلك  من  واألدهى 

باإلصالح والصالح.
يف هذه اللحظاِت امتلكني حزن كبري لحال املسنات واملسنني.. الحال الذي ال 
بّد أن نصل إليه يوما ما إذا مدَّ الله يف عمرنا.. عجز، وضعف ومرض، وذاكرة 

ضائعة.
نعم.. تفيش مظاهر ُجحود وعقوق األبناء آلبائهم وأمهاتهم يف مجتمعاتنا 
الوالدين  عقوق  عن  نهى  الحنيف  ديننا  أن  السيما  كبريًة،  خطورًة  يشكل 
وعدم طاعتهما، وإهمال حقهما، أو إيذائهما ولو بكلمٍة أُف أو بنظرٍة، بل 

جعَل عقوَق الوالدين من كبائر الذنوب.
َوِبالْوَالَِدْيِن  إِيَّاُه  إِالَّ  َتْعُبُدوا  أَالَّ  َك  َربُّ (َوَقَىض  الكريم:  القرآن  يف  تعاىل  يقول 
َوالَ  أُفٍّ  لَُّهَمآ  َتُقل  َفالَ  ِكالَُهَما  أَْو  أََحُدُهَما  الِْكَربَ  ِعنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَساناً 
لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل  َتْنَهرُْهَما َوُقل لَُّهَما َقْوالً َكِريماً* َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِنى َصِغرياً). 
ولو تمعنا يف قوله تعاىل لرأينا بياناً للمنهج الذي يحدد طريقَة التعامل مع 

الوالدين.
َرسوُلنا  وَذَكَر  بالله،  والرشِك  الوالدين  عقوق  بني  الحنيف  ديننا  جمَع  وقد 
الَكَباِئِر- َفقاَل:  َعِن  أْو ُسِئَل  الَكَباِئَر -  اللُه عليه وآله وسلََّم)  الكريم (َصىلَّ 
ُك باللَِّه، وَقْتُل النَّْفِس، وُعُقوُق الوَالَِدْيِن، َفقاَل: أَال أَُنبُِّئُكْم بأَْكَربِ الَكَباِئِر؟  ْ الرشِّ

قاَل: َقْوُل الزُّوِر - أْو قاَل: َشَهاَدُة الزُّوِر.
كما أوىص القرآُن الكريم باألم، وكّرر تلك الوصيَة لفضلها ومكانتها، فقال 
َوْهٍن  َعَىلٰ  َوْهًنا  ُه  أُمُّ َحَملَْتُه  ِبوَالَِدْيِه  اْإلِنَساَن  ْيَنا  (َوَوصَّ وتعاىل:  سبحانه 

َوِفَصاُلُه ِيف َعاَمنْيِ أَِن اْشُكْر ِيل َولِوَالَِدْيَك إَِيلَّ الَْمِصرُي).
ْيَنا اْإلِنَساَن ِبوَالَِدْيِه إِْحَساًنا  وكرّر الله -عز وجل- هذه الوصية، فقال: (َوَوصَّ

ُه ُكرًْها َوَوَضَعْتُه ُكرًْها � َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن َشْهرًا). � َحَملَْتُه أُمُّ
الله! من  الله عليه وسلم) فقال: يا رسول  الله (صىل  جاَء رجٌل إىل رسول 
ك»، قال:  ـك»، قال: ثم من؟ قال: «أمُّ أحقُّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمُّ

ـك»، قال ثم من؟ قال: «أبوك». ثم من؟ قال «أمُّ
أما نبي الله عيىس بن مريم (عليها السالم) فعندما تكلَم يف املهد كان من 
قوله: (َوَبرَّاً ِبوَالَِدِتي)، أي: وأمرني ربي برب والدتي واإلحسان إليها، فمع ما 
يل من الفضل والترشيف فإني  الله من الوحي واملعجزات وما جعَل  آتاني 

ألزم برها.
أذكر قصًة واقعيًة كاد بطلها أن يفقَد أجمل يشء يف الحياة الدنيا، أال وهي 

«األم»، وكاد أن يفقَد أيضا أغىل يشء يف اآلخرة، أال وهي»الجنة».
يقول:   .. العقوق  صوِر  من  وصورًة  غريبًة  قصًة  الذهب  بائعي  أحد  ذكر 
دخل عّيل رجل ومعه زوجته، ومعهما امرأة مسنة «عجوز» تحمل ابنهما 
عليها  ويعرض  زوجته  يضاحك  الزوُج  أخذ  عيد،  أيام  يف  ونحن  الصغري، 
أفخر أنواع الذهب واملجوهرات يشرتي ما تشتهي، فلما راَق لها نوٌع من 
املجوهرات، دفع الزوُج املبلغ، فقال له البائع: بقي ثمُن خاتم اشرتته املرأة 
العجوز، وكانت األم الرحيمة التي تحمل طفلهما قد رأت خاتماً فأعجبها 
ال  العجوز  صوته:  بأعىل  صارخاً  املرأة،  لهذه  فقال  العيد،  يف  تلبسه  لكي 
تحتاج إىل الذهب، فألقت األم الخاتم وانطلقت إىل السيارِة تبكي من عقوِق 
بعد  ولدنا  يحمل  فمن  أمك،  أغضبت  ملاذا  قائلة:  الزوجة  فعاتبته  ولدها، 

اليوم؟ 
ذهب االبُن إىل أمه، وعرض عليها الخاتم، فقالت: والله ما ألبس الذهب حتى 
بالعيد كما يفرح  افرح  أن  أريد  الخاتم، ولكني  أريد  أريده وال  أموت.. وال 

الناس.. فقتلت سعادتي سامحك الله.
نشرتي  نعم  ومؤملة..  كثرية  أيضاً  واألسباُب  ومتنوعة  كثرية  القصُص 
لزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا كل ما يروق لهم، ويف جميع املناسبات، ويف املقابل 
ال نتذكر آباءنا وأمهاتنا الذين سهروا من أجلنا.. وبفضل دعائهم وصلنا اىل 

ما نحن عليه اآلن. 
صلتنا  عدم  عليها  نعلُق  شماعًة  وهمومنا  مشاغلنا  من  نجعل  ال  أخرياً.. 
ألرحامنا، ويف مقدمتهم «األب واألم».. ملذات الحياة ال تنتهي، ولكن للعمر 
نهاية، ولن تكون نهايته سعيدًة إال برضا الوالدين، فإن رضاهما من رضا 

الله. 
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