
بغداد/الزوراء:
قررت وزارة الرتبيـة، امس االحد، إعادة 
العمل بنظام ”االعفاء العام“ يف الدراسة 
الثانوية ابتـداًء من العام الدرايس الحايل 
2022 – 2023.وذكـرت الوزارة يف بيان 
ورد لــ ”الـزوراء“: ان ”الطالـب يعفى 
االمتحانـات  املـواد وال يـؤدي  بجميـع 
النهائيـة بها عـىل ان تكون أقـل درجة 
لديه يف السعي السنوي 75 % وان يكون 
معدلـه يف جميـع املـواد ال يقـل عن 85 
% وبذلك يسـتحق االعفاء العام ”.وأكد 
وزير الرتبية، إبراهيم الجبوري، بحسب 
البيـان، ”حرصـه عىل مسـتقبل الطلبة 

الـدرايس، وانـه سـيبقى راعيـاً وداعماً 
لهم يف مسـريتهم العلميـة“. يف غضون 
ذلـك، أعلنت وزارة الرتبيـة، امس االحد، 
ضوابـط التقديم والقبول يف الدراسـات 
العليـا ”داخـل العـراق“ للعـام الدرايس 
2024-2023 .وقالـت الـوزارة يف بيـان 
تلقته ”الزوراء“ ان ”التقديم يبدأ إعتباراً 
من يوم األربعاء املصادف 8 / 3 / 2023  
وينتهـي يف يوم الخميس املوافق 23 / 3 
/ 2023  ويتـم تدقيـق األوليات من قبل 
اللجـان املختصة لغاية الـ28 من شـهر 

آذار املقبل“.

إسالم آباد/ متابعة الزوراء:
أعلنت الرشطة الباكستانية أنها حاولت 
اعتقـال رئيـس الوزراء السـابق عمران 
خان يف الهور دون العثور عليه.وحّذرت 
الرشطة الباكسـتانية من مغبات عرقلة 
تنفيذ قرار قضائي صدر مؤخراً ويقيض 
باعتقال خان.وكانت محكمة باكستانية 
قـد أصدرت يف 28 فربايـر املايض مذكرة 
توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، فيما 
دعـا أنصـاره إىل مواصلـة االحتجاجات 
وسط أزمة سياسـية متصاعدة.وقالت 
املحكمـة يف العاصمة إسـالم آبـاد، التي 
أمـرت باعتقال رئيس الوزراء السـابق، 
إن خان غاب عن جلسـة استماع بتهمة 
بيـع هدايـا حكوميـة وإخفـاء أصوله.

وجاء أمـر القـايض ظفر إقبـال يف يوم 
من أيام الدراما السياسـية يف باكستان، 
حيث قضت ثالث محاكم أخرى يف اليوم 
نفسـه أن خـان محصـن مـن االعتقال 
بتهم منفصلة تتعلق باإلرهاب ومحاولة 
قتل ضد سـيايس منافس والكسـب غري 

املرشوع.
واستقبلت إجراءات أمنية مشددة وآالف 
املؤيدين عمـران خان (70 عاماً) عندما 
ظهر الشـهر املايض ألول مرة يف إسـالم 
أبـاد منـذ إصابتـه برصاصة يف سـاقه 
خـالل مسـرية احتجاجيـة يف نوفمـرب 
املايض. ولقـي أحد أنصار خان مرصعه 
وأصيب 12 آخرون يف الهجوم الذي قوبل 

بالتنديد عىل مستوى البالد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يسـتمر عالم الـزالزل الهولندي، فرانك 
هوغربيتـس، يف إثارة البلبلـة بتنبؤاته 
التي يقول إنها تعتمد عىل حقائق علمية 
وعـىل حركـة الكواكـب وتأثريهـا عىل 
الكـرة األرضية. وعقب أي هزة أرضية، 

يحرص عىل التذكري بتنبؤاته السـابقة. 
ويف تغريـدة جديدة، امـس األحد، أعاد 
العالم الهولندي املثـري للجدل بالتذكري 
بمقطـع فيديـو كان نـرشه منـذ أيام، 
وتبـأ به بـ“زلزال هائل“، محذراً من أن 
”تلك التوقعات ما زالـت قائمة“.وغرّد 

هوغربيتـس عىل حسـابه بالقول: ”ال 
تـزال أحدث التوقعات قائمـة. ترقبوا.. 
فقط للتحّسب“، مرفقاً مقطع الفيديو 
الذي نرشه منذ أيام وأحدث بلبلة كبرية 
حـول العالم.وقبلهـا، بسـاعة واحدة، 
كتب العالم الهولندي تغريدة أخرى جاء 

فيها: ”إن االدعاء بأنه ال يوجد أسـاس 
علمي للتنبؤ بالزالزل هو ادعاء خاطئ. 
يتوقـع العلمـاء الـزالزل بانتظام. عىل 
سـبيل املثال، عندما تقول هيئة املسح 
الجيولوجي األمريكية إن هناك احتمال 
وقـوع زلـزال كبري بنسـبة 7 % بوالية 

كاليفورنيـا يف الثالثني عاًمـا القادمة. 
هنـاك فرق بـني التوقـع والتنبؤ“.وقد 
اشـتهر هوغربيتس بعـد الزلزال املدمر 
الذي رضب تركيا وسـوريا يف 6 فرباير 

املايض.

بغداد/ الزوراء: 
أكـد نقيب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمي، أن مسـودة 
قانـون حريـة التعبـري عـن الـرأي بصيغتهـا 
الحالية مخالفة للدسـتور، فيمـا اقرتح تقديم 
نص جديد للقانون يحـق الوصول للمعلومات، 
أعلن مستشـار رئيس الوزراء لشـؤون حقوق 
اإلنسان، زيدان خلف، إرسـال مسودة تعديالت 
ملرشوع قانون حرية التعبري إىل مجلس النواب.

يأتي هذا بعدمـا عقدت لجنتا حقوق اإلنسـان 
والثقافة والسـياحة واآلثار واإلعالم النيابيتان، 
امـس االحد، جلسـة اسـتماع برئاسـة النائب 

األول لرئيـس مجلس النواب محسـن املندالوي 
وحضـور نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، ملناقشـة 
الـرأي  عـن  التعبـري  حريـة  قانـون  مـرشوع 
واالجتمـاع والتظاهـر السـلمي.وقال الالمـي، 
يف كلمـة له خالل جلسـة االسـتماع املنعقدة يف 
مجلس النواب ملناقشـة مـرشوع قانون حرية 
التعبري عن الرأي واالجتماع والتظاهر السـلمي 
تابعتها ”الزوراء“: إن ”القانون بشـكله الحايل 
مخالـف للمـادة ٣٨ من الدسـتور، ولـم يطلب 
املـرشع أن ينظـم ذلك بقانون، فقـط الفقرة ٣ 
املـادة ٣٨ والتـي تحدثت عـن حريـة االجتماع 

والتظاهر السـلمي، وينظم ذلـك بقانون وهي 
اول مخالفـة دستورية“.وأشـار إىل أن ”حريـة 
الـرأي والتعبري ليسـت لـكل الوسـائل مطلقة 
وتـرك األشـياء املخالفـة للقضـاء“، مبينـاً أن 
”اآلداب العامـة ال يقصد بهـا اآلداب املطلقة، إذ 
يوجد قضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية 
واضحـة والتعبري عـن الرأي مكفـول للجميع، 
وهـذا أول تحفظ ألن القانـون تحدث عن حرية 
االجتماع والتظاهر السـلمي فقـط وينظم ذلك 
بقانون“.وأضـاف الالمي أن ”حرية التعبري هي 
حق دستوري، والكثري من دول الجوار نصت عىل 
أن تكفل الدولة حرية التعبري، وأن يعرب املواطن 

عن رأيه بالكتابة وسـائر وسائل التعبري برشط 
أن ال يتجـاوز حدود القوانني املرشعة النافذة يف 
الدولة العراقية أو أية دولة اخرى ”.وأوضح أن“ 
حرية الرأي والتعبري دائمـا ترد بصياغة واحدة 
يف كل الترشيعـات لكـن املسـودة اغفلت النص 
عىل حريـة التعبري وهي اسـاس وجوهر حرية 
التعبري“، مقرتحـًا ”إعادة الصياغة بالنص عىل 
حرية الـرأي والتعبري“.وتابـع أن ”أهم مظاهر 
حرية الرأي والتعبري هو حرية الصحافة ويجب 
ان يتم تضمينها يف مسودة القانون وتكون نصا 

واضحا“.

الزوراء/ حسني فالح:
املائيـة عـن  املـوارد  كشـفت وزارة 
املائـي  الخزيـن  نسـبة  انخفـاض 
االسـرتاتيجي اىل ٧٫٥ مليـارات مـرت 
مكعب، مؤكدة انه االقل منذ سنوات، 
وفيمـا اعلنـت حملـة وطنيـة لرفع 

التجاوزات عن االنهـر يف املحافظات 
الجنوبية، اشارت اىل ان هناك زيارات 
مرتقبة للجانـب الرتكية لبحث ملف 
املياه.وقال املدير العام لدائرة السدود 
والخزانـات، املتحدث باسـم الوزارة، 
عيل رايض، يف حديث لـ»الزوراء»: ان 

الخزيـن املائي يف سـدودنا وخزاناتنا 
يف الوقـت الحـارض منخفـض جـدا 
٧٫٥ مليـارات مـرت  الــ  يتجـاوز  ال 
مكعـب. مبينا: ان هذه النسـبة هي 
االكثـر انخفاضا منذ بداية تسـجيل 
البيانـات الهريولوجيـة .وأضاف: ان 

هذه النسـبة ولدت لنـا فراغا خزنيا 
كبريا يف سدودنا وخزاناتنا. مبينا: ان 
االنخفاض الكبري بمسـتوى الخزين 
املائـي كان بسـبب عدة أمـور، منها 
خصوصـا  املائيـة  االطالقـات  قلـة 
يف نهـري دجلـة والفـرات، وكذلـك 

انحسـار االمطار ومواسـم شحيحة 
متتالية ألربعة مواسم، حتى االمطار 
السـابقة كان تركيزهـا يف الوسـط 
والجنـوب وهذه ال تسـاهم يف زيادة 

الخزين املائي .
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
تعهد الرئيس األمريكي السـابق، دونالـد ترامب، بإقناع قادة 
دول االتحـاد األوروبـي برفع حجـم مسـاعداتهم املقدمة إىل 
أوكرانيـا يف غضون 10 دقائق إن فاز يف االنتخابات الرئاسـية 
املقبلة.وقـال ترامـب خـالل املؤتمـر السـنوي للمحافظـني 
األمريكيـني يف واشـنطن: ”يمكنني مقابلة جميـع قادة دول 
االتحـاد األوروبي، فأنـا أعرفهـم جميعـا أو غالبيتهم، وهم 
سيواقفون عىل الدفع، إن أخربتهم بما يجب عليهم فعله، فهم 
ال يدفعـون حاليا، ومـن غري العدل أن تقـوم الواليات املتحدة 
وحدها بدعم أوكرانيا وتقديم األمـوال لها“.ونوه ترامب بأنه 
يتوجـب عـىل أوروبـا أن تبدأ يف إنفـاق األموال، مشـريا إىل أن 

واشـنطن خصصـت نحو 140 مليـار دوالر ملسـاعدة كييف، 
بينما تقدر األموال التي خصصها االتحاد األوروبي بـ 15-16 
مليار دوالر.وشـدد ترامب، عـىل أن ”الواليات املتحدة يف وضع 
أخطـر من أي وقت مىض، بسـبب خطر اسـتخدام األسـلحة 
النوويـة، ونشـوب حرب عامليـة ثالثة“.وتسـاءل ترامب عن 
سبب تمويل إدارة الرئيس األمريكي الحايل، جو بايدن، لكييف 
بهـذه األمـوال الهائلة، يف الوقت الذي يكتسـب فيـه ”انتصار 
أوكرانيا عىل روسـيا يف هذا الرصاع“، أهمية أكرب بكثري للدول 
األوروبيـة منه للواليات املتحدة.وأعلن ترامب، يف ذات املؤتمر، 
أنـه لن يكون من الصعب عليه وقف الرصاع يف أوكرانيا خالل 

24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للواليات املتحدة.

الكويت/ الزوراء:
أعاد ويل العهد الكويتي، الشيخ مشعل األحمد، 
تعيـني الشـيخ أحمد نـواف األحمـد الصباح 
رئيسـا ملجلـس الـوزراء وتكليفـه برتشـيح 
أعضاء الوزارة الجديدة.وذكرت وكالة األنباء 
الكويتيـة أن أمراً أمريياً صدر بتعيني الشـيخ 
أحمد نـواف األحمـد الصباح رئيسـا ملجلس 
الوزراء.واضافـت: كمـا تم تكليفه برتشـيح 
أعضـاء الـوزارة الجديدة.وكانـت الحكومـة 
الكويتية اسـتقالت يف 23 ينايـر املايض، عىل 

إثر توتـر يف العالقة بني السـلطتني التنفيذية 
والترشيعية، بعد 3 أشهر فقط عىل تشكيلها.
وشهدت الكويت انتخابات برملانية 29 سبتمرب 
املـايض، عقب حل مجلس األمة السـابق يف 2 
أغسطس املايض عىل خلفية أزمات متواصلة 
بـني الحكومة والربملان.ويملـك مجلس األمة 
الكويتـي صالحيات واسـعة، أبرزهـا قدرته 
عىل اسـتجواب رئيـس الحكومـة أو وزرائه، 
فضال عـن قدرته عىل التصويت لحجب الثقة 

عن الوزراء.
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بغداد/ الزوراء: 
أكد رئيـس مجلس الـوزراء، محمد 
األحـد،  امـس  السـوداني،  شـياع 
يف  قدمـاً  املـيض  العـراق  اسـتعداد 
إنضاج العمل املشرتك مع جمهورية 
مرص العربيـة، وفيما اعرب الرئيس 
املـرصي عبد الفتـاح السـييس عن 
حرصه عـىل تنويع أطر التعاون مع 
العراق بشـتى املجاالت، شدد رئيس 

الـوزراء املـرصي مصطفـى مدبويل 
عىل أهمية العمـل والتعاون الثنائي 
بـني البلديـن ملواجهة آثـار األزمات 
املكتب  املختلفة.وذكـر  والتحديـات 
اإلعالمـي لرئيس مجلـس الوزراء يف 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن «رئيس 
شـياع  محمـد  الـوزراء،  مجلـس 
التقى رئيس جمهورية  السـوداني، 
مرص العربية عبد الفتاح السـييس، 

وذلـك يف إطـار زيارته الرسـمية إىل 
العاصمـة املرصيـة القاهـرة، التـي 
وصلهـا صبـاح امس».وأضـاف أنه 
«جرى خـالل اللقاء بحـث العالقات 
الثنائية بني البلدين، وسبل توطيدها، 
فضالً عن مناقشـة عدد من القضايا 
االهتمـام  ذات  والدوليـة  اإلقليميـة 
املشرتك»، مبيناً أن «اللقاء شهد أيضاً 
البحـث يف تفعيل اللجان املشـرتكة، 

بمـا يعّضد من الرشاكـة بني البلدين 
الشـقيقني».وأكد السوداني، بحسب 
البيان «استعداد العراق بامليض قدماً 
يف إنضاج العمل املشـرتك، واالنفتاح 
التعـاون  مـن  جديـدة  آفـاق  عـىل 
والتكامـل يف مختلـف املجاالت».من 
جانبـه، أعرب الرئيـس املرصي عبد 
الفتـاح السـييس عـن «رغبة مرص 
واسـتعدادها للتعاون مـع العراق يف 

مختلـف املجاالت»، مؤكـداً «اعتزازه 
بالعراق، ومكانته ودوره يف املنطقة».

مـن جانبه، قـال املتحدث الرسـمي 
باسم الرئاسة املرصية، أحمد فهمي، 
أن السـييس استقبل السوداني، وأكد 
خـالل اللقاء عىل دعـم مرص الثابت 
ألمـن واسـتقرار العـراق، واالعتزاز 
بالعالقات االسرتاتيجية بني البلدين.
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بغداد/ الزوراء:
أحمد  الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  أعلن 
الصحاف، امس األحد، إعادة ٨٢ عراقياً من 
االثنني.وقال  اليوم  برتكيا  الزلزال  مناطق 
«قافلة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الصحاف 
برية تضم (٨٢) عراقياً سيتم تسيريها اليوم 
االثنني، من مناطق الزلزال برتكيا اىل العراق».

مستمرة  الخارجية  «وزارة  أن  وأضاف 
العراقية  الجالية  اىل  الدعم  لتقديم  باملتابعة 

يف تركيا».

@’†b‰fl@Âfl@bÓ”aã«@82@ÒÜb«g
Ü˝j€a@∂g@bÓ◊ãm@¿@fiaç€ç€a

@ıb–«�a^@‚bƒ‰i@›‡»€a@áÓ»�m@ÚÓi6€a
@ÚÌÏ„br€a@Úéaäá‹€@\‚b»€a

@fib‘n«a@fiÎb•@ÚÓ„bnè◊bj€a@Ú†ãì€a
ÈÓ‹«@äÏr»€bi@’–¶Î@ÊbÇ@Êaã‡«

@Ú«bé@24@fi˝Ç@bÓ„aã◊Îc@¿@ aãó€a@—”Îdé@Z@kflaãm
@ÔibÉn„a@áÓ«c@aàg

@áº˛a@“aÏ„@áºc@ÑÓì€a@—Ó‹ÿm@ÒÜb«g
ÚÓnÌÏÿ€a@ÚflÏÿ®a@›Óÿìni
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@Úflá©a@ÚÌbË„@Òdœbÿfl@“ãñ@ãíbjm@á«b‘n€a

بغداد/مصطفى العتابي:
أكـدت املحكمـة االتحاديـة العليا، امـس األحد، 
الحـق الدسـتوري للمواطـن العراقـي يف التملك 
للعقـار املنقول وغري املنقـول يف أي مكان داخل 
البـالد سـواء باملحافظـات أم إقليم كردسـتان.

وذكرت املحكمة االتحادية (أعىل سلطة قضائية 
يف العـراق) يف بيـان لهـا، امس: ان املـادة (٢٣/ 
ثالثاً / أ) من دسـتور جمهوريـة العراق أجازت 
للعراقي حق التملك للعقار واملنقول يف أي مكان 
ـَّـن أي قانون أو  من العراق، مما يستلزم عدم س
نظام أو تعليمات تخالف أحكام املواد الدستورية.
الدولـة  مؤسسـات  ممارسـة  ان  وأضافـت: 
لسـلطاتها هي ليسـت غاية يف حد ذاتها، وإنما 
هي وسـيلة لتحقيـق الغاية األكـرب وهو تحقق 
ازدهـار الفـرد واملجتمـع، لذا يجب عـىل جميع 
مؤسسات الدولة سواء كانت خاضعة للسلطات 
االتحاديـة أو اإلقليم أو املحافظات غري املنتظمة 

يف إقليـم ، عـدم اتباع أي أسـلوب أو إجراء يؤدي 
إىل عـدم تمتع املواطـن العراقي بتلـك الحقوق، 
ـَّد مـن حرية املواطن  ـَسـتلزم عـدم الحـ وهذا ي
العراقي بالتنقل والسفر داخل جمهورية العراق 
ـَستلزم كذلك عدم اتباع أي إجراء أو  وخارجه وي
ـد من سـكن املواطن العراقي يف أي  أسـلوب َيحُّ
مكان داخل جمهوريـة العراق.وتابعت املحكمة 
بالقـول: إنـه اسـتناداً لذلك فـإن حـق العراقي 
بالتملك بالنسـبة للعقار واملنقول، ويف أي مكان 
مـن العراق مـن الحقوق الدسـتورية التي يجب 
االلتزام بها من قبل جميع السـلطات، وال سيما 
أن دستور جمهورية العراق هو القانون األسمى 
واألعىل يف العراق ويكـون ملزماً يف أنحائه كافة، 
وبدون اسـتثناء وال يجوز سـن قانون يتعارض 
معه اسـتناداً ألحكام املـادة (١٣) منه، وإن ذلك 
يتفق مع املواثيـق واإلعالنات الدولية بخصوص 

حرية التنقل والسفر والسكن.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت هيئة التقاعـد، امس األحـد، بدء رصف 
مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.وقالت الهيئة 
يف بيـان تلقته «الزوراء»: أنه «تنفيذا لتوجيهات 
رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع السـوداني 
برشيحـة  الخاصـة  األاراءات  حزمـة  بتنفيـذ 

الفقـرة  بتنفيـذ  املبـارشة  تمـت  املتقاعديـن، 
السابعة من حزمة تنظيم إجراءات دعم رشيحة 
املتقاعدين والبدء برصف مكافأة نهاية الخدمة 
مع أول راتب تقاعدي حسب التخصيصات املالية 

املتوفرة لرشيحة املتقاعدين واملستحقني.

k�èzn‹€@¡‘œ@aÏj”ãm@NNÚ‡ˆb”@pb»”Ïn€a@táyc@fiaçm@¸@ZŸ„aãœ@á‰€Ï:a@%b»€a
@\›ˆb:a@fiaç€ç‹€@k‘mãæa@á«Ïæa^@›Ój”

بغداد/ الزوراء:
يف  األحد،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  استقرت 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت يف اقليم كردستان.وقال مصدر إن 
بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح امس، ١٥٥٣٠٠ دينار 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح السبت.

وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٥٦٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما 
اربيل  يف  امريكي.أما  دوالر   ١٠٠ لكل  عراقيا  دينارا   ١٥٤٢٥٠ الرشاء  أسعار  بلغت 
عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدوالر 
البيع ١٥٦٢٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٥٥٢٠٠ دينار لكل 

١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء: 
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
العراق  استعداد  األحد،  امس  السوداني، 
امليض قدماً يف إنضاج العمل املشرتك مع 
اعرب  وفيما  العربية،  مرص  جمهورية 
السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس 
التعاون  أطر  تنويع  عىل  حرصه  عن 
رئيس  املجاالت، شدد  بشتى  العراق  مع 
عىل  مدبويل  مصطفى  املرصي  الوزراء 
بني  الثنائي  والتعاون  العمل  أهمية 
البلدين ملواجهة آثار األزمات والتحديات 

املختلفة.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
جمهورية  رئيس  التقى  السوداني، 
مرص العربية عبد الفتاح السييس، وذلك 
العاصمة  إىل  الرسمية  زيارته  إطار  يف 
صباح  وصلها  التي  القاهرة،  املرصية 

امس“.
بحث  اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف 
وسبل  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
من  عدد  مناقشة  عن  فضالً  توطيدها، 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
أيضاً  شهد  ”اللقاء  أن  مبيناً  املشرتك“، 
املشرتكة،  اللجان  تفعيل  يف  البحث 
البلدين  بني  الرشاكة  من  يعّضد  بما 

الشقيقني“.
وأكد السوداني، بحسب البيان ”استعداد 

العمل  إنضاج  يف  قدماً  بامليض  العراق 
املشرتك، واالنفتاح عىل آفاق جديدة من 

التعاون والتكامل يف مختلف املجاالت“.
املرصي  الرئيس  أعرب  جانبه،  من 
مرص  ”رغبة  عن  السييس  الفتاح  عبد 
يف  العراق  مع  للتعاون  واستعدادها 
”اعتزازه  مؤكداً  املجاالت“،  مختلف 

بالعراق، ومكانته ودوره يف املنطقة“.
الرسمي  املتحدث  قال  جانبه،  من 
فهمي،  أحمد  املرصية  الرئاسة  باسم 
وأكد  السوداني  استقبل  السييس  أن 
خالل اللقاء عىل دعم مرص الثابت ألمن 
بالعالقات  واالعتزاز  العراق،  واستقرار 
إىل  مشريا  البلدين،  بني  االسرتاتيجية 
الثوابت الراسخة للسياسة املرصية فيما 
الدعم  وتقديم  العراق  بمساندة  يتعلق 
مختلف  عىل  العراقي  للشعب  الكامل 
بمكافحة  يتعلق  ما  السيما  األصعدة، 

اإلرهاب وترسيخ األمن واالستقرار.
عن  أعرب  املرصي  الرئيس  ان  واضاف 
أطر  وتنويع  تفعيل  عىل  بالده  حرص 
التعاون الثنائي املشرتك يف شتى املجاالت 
والتجارية  واالقتصادية  السياسية 
والثقافية، واإلرساع يف تنفيذ املرشوعات 
الحتياجات  وفقا  البلدين،  بني  املشرتكة 
التكامل  يعزز  وبما  العراقي  الشعب 
التنموية  األهداف  ويحقق  الجانبني  بني 
العمل  مواصلة  إىل  باإلضافة  املشرتكة، 
يف إطار آلية التعاون الثالثي مع اململكة 

األردنية.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي 
والتاريخية  الوثيقة  األخوية  بالروابط 
عن  معربا  البلدين،  بني  تجمع  التي 
تقديره للجهود املرصية الداعمة للعراق 

عىل كل األصعدة.
أطر  تعزيز  عىل  العراق  حرص  وأكد 
مرص  مع  الراسخة  الثنائي  التعاون 
أرحب  آفاق  إىل  دفعها  آليات  واستطالع 

يف  املرصية  الكفاءات  من  واالستفادة 
الدور  املجاالت، خاصة يف ضوء  مختلف 
العمل  آليات  تعزيز  يف  البارز  املرصي 
األزمات  مواجهة  يف  املشرتك  العربي 
والذي  باملنطقة،  الراهنة  والتحديات 
عىل  الحفاظ  يف  به  يحتذى  نموذجا  يعد 
االستقرار والنهوض باألوضاع التنموية 

واالقتصادية واالجتماعية.
الوزراء،  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 

العراق  رغبة  السوداني،  شياع  محمد 
بتفعيل اللجان املشرتكة مع مرص، فيما 
مدبويل  مصطفى  املرصي  نظريه  اشار 
بني  الثنائي  والتعاون  العمل  أهمية  اىل 
البلدين ملواجهة آثار األزمات والتحديات 

املختلفة.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 

السوداني، ورئيس الوزراء يف جمهورية 
مدبويل  مصطفى  السيد  العربية  مرص 
ُعقدت  التي  الرسمية  املباحثات  ترأسا 
بني وفدي البلدين، وذلك يف إطار الزيارة 
الرسمية لسيادته إىل العاصمة القاهرة، 

التي وصلها صباح امس“.
عىل  اللقاء،  خالل  السوداني،  وأكد 
شعبي  تربط  التي  األخوية  ”العالقات 
البلدين الشقيقني، وُتطّور مسار التعاون 
املشرتك، عىل مختلف الصعد واملجاالت“، 
معربا عن رسوره ”لتلبية الدعوة واللقاء 

البّناء مع الجانب املرصي“.
عىل  بالعمل  العراق  ”رغبة  عىل  وشدد 
تطوير العالقات، ورفع مستوى التبادل 
بني  املشرتكة  اللجان  وتفعيل  التجاري، 

البلدين إىل مستوى التنفيذ“
املرصي  الوزراء  رئيس  أكد  جانبه،  من 
بني  الثنائي  والتعاون  العمل  ”أهمية 
البلدين ملواجهة آثار األزمات والتحديات 
املختلفة التي يشهدها العالم“، الفتا اىل 
”رغبة الحكومة املرصية باتخاذ خطوات 
ما  يف  ملموس،  وعمل  جاّدة،  تنفيذية 
توقيع  البلدين، عرب  بني  التعاون  يخص 
االقتصاد  مجاالت  يف  تفاهم  مذكرات 

والتجارة“.
العراقي  الجانب  فإن  البيان،  وبحسب 
أطر  تعزيز  نحو  االنفتاح  عن  أعرب 
مرص  جمهورية  مع  الثنائي  التعاون 
من  عدد  توقيع  ودراسة  العربية، 

االتفاقيات املشرتكة خالل أعمال اللجنة 
خالل  عقدها  املقّرر  املشرتكة،  العليا 

شهر أيار أو حزيران القادمني.
الرسمية  زيارته  الوزراء  رئيس  واختتم 
اىل مرص مساء امس االحد وعاد اىل ارض 

الوطن.
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  وكان 
إىل  األحد،  امس  وصل  قد  السوداني، 
زيارة  يف  القاهرة  املرصية  العاصمة 
السوداني  أن  مكتبه،  أكد  فيما  رسمية، 
عدد  بشأن  رسمية  مباحثات  سيجري 

من امللفات.
وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان أن ”مراسم 
استقبال رسمية جرت يف مطار القاهرة 
شياع  محمد  الوزراء  لرئيس  الدويل، 
زيارة  يف  مرص  يزور  الذي  السوداني، 

رسمية تستغرق عدة ساعات“.
وزراء  ”رئيس  أن  البيان  وأضاف 
مصطفى  العربية  مرص  جمهورية 
املستقبلني“،  رأس  عىل  كان  مدبويل، 
عزف  شهدت  ”املراسم  أن  إىل  مشرياً 
النشيد الوطني لكال البلدين، واستعراض 

حرس الرشف“.
وأشار املكتب إىل أن ”السوداني سيجري 
مع  رسمية  مباحثات  الزيارة،  خالل 
عبد  العربية  مرص  جمهورية  رئيس 
املسؤولني  وكبار  السييس  الفتاح 
امللفات  من  عدداً  تتناول  املرصيني، 

املشرتكة بني الجانبني“.

الزوراء/ حسني فالح:
انخفاض  عن  املائية  املوارد  وزارة  كشفت 
 7.5 اىل  االسرتاتيجي  املائي  الخزين  نسبة 
منذ  االقل  انه  مؤكدة  مكعب،  مرت  مليارات 
لرفع  وطنية  حملة  اعلنت  وفيما  سنوات، 
التجاوزات عن االنهر يف املحافظات الجنوبية، 
اشارت اىل ان هناك زيارات مرتقبة للجانب 

الرتكية لبحث ملف املياه.
وقال املدير العام لدائرة السدود والخزانات، 
املتحدث باسم الوزارة، عيل رايض، يف حديث 
سدودنا  يف  املائي  الخزين  ان  لـ“الزوراء“: 
وخزاناتنا يف الوقت الحارض منخفض جدا ال 
يتجاوز الـ 7.5 مليارات مرت مكعب. مبينا: 

منذ  انخفاضا  االكثر  هي  النسبة  هذه  ان 
بداية تسجيل البيانات الهريولوجية .

فراغا  لنا  ولدت  النسبة  هذه  ان  وأضاف: 
خزنيا كبريا يف سدودنا وخزاناتنا. مبينا: ان 
املائي  الخزين  بمستوى  الكبري  االنخفاض 
االطالقات  قلة  أمور، منها  كان بسبب عدة 
والفرات،  دجلة  نهري  يف  خصوصا  املائية 
شحيحة  ومواسم  االمطار  انحسار  وكذلك 
االمطار  حتى  مواسم،  ألربعة  متتالية 
والجنوب  الوسط  يف  تركيزها  كان  السابقة 

وهذه ال تساهم يف زيادة الخزين املائي .
يف  هطلت  التي  االمطار  كل  ان  اىل:  واشار 
العراق ال تشكل 30 باملئة من الخزين املوجود. 

مؤكدا: ان مستوى الخزين املنخفض يشكل 
تحديا كبريا جدا يف موضوع ادارة املياه.

الخزين  وصل   2019 عام  يف  انه  اىل:  ولفت 
السدود  يف  مكعب  مرت  مليار   55 اىل  املائي 
والخزانات لكن خالل هذه املواسم الشحيحة 
للخزين  واطالقنا  املائية  االيرادات  قلة  مع 
املتطلبات  ولتلبية  النقص  لتعويض  املائي 
منها الزراعة ومياه الخام الخاصة بمحطات 
الخزين.  نسبة  انخفاض  اىل  ادى  االسالة 
مؤكدا: ان ملف املياه ليس وليد اليوم بل من 
عرشات السنني، إال ان هذا امللف يف فرتات ما 

لم يأخذ االهتمام الكبري.
تشكيل  بعد  نالحظ،  اليوم  نحن  وتابع:   

محمد  الوزراء  رئيس  بقيادة  الحكومة 
كبريا  دعما  هنالك  أن  السوداني،  شياع 
من  وكذلك  املياه  مللف  النظري  ومنقطع 
املسؤولني  جميع  ومن  الجمهورية  رئيس 
الترشيعية.  او  التنفيذية  السلطة  يف  سواء 
مبينا: ان هذا االهتمام سيعطي دعما كبريا 
للمفاوض العراقي، وهناك تحسن ملموس 

بهذا امللف .
ذاته  بحد  فنيا  ليس  املياه  ملف  ان  وتابع: 
وسياسيا  فنيا  إطارا  يأخذ  قد  ملف  هو  بل 
أخرى.  محاور  وعدة  وتجاريا  ودبلوماسيا 
الرتكي  الجانب  مع  وفدا  هناك  ان  اىل:  الفتا 
ونتأمل خالل االيام القليلة القادمة أن تكون 

هناك استجابة من الجانب الرتكي.
كانت  الحكومة  تشكيل  بعد  انه  وأوضح: 
املائية  املوارد  وزير  بني  مباحثات  هناك 
وحصل  الرتكي،  للرئيس  الخاص  واملبعوث 
املستوى  عايل  عراقي  وفد  زيارة  عىل  اتفاق 
اىل تركيا لكن لألسف لم تتحقق هذه الزيارة 
منها  ظروف  عدة  بسبب  كثريا  وتأخرت 

الزلزال .
بمؤتمر  الوزير  شارك  ايام  قبل  انه  وبنّي: 
االيراني  الطاقة  وزير  والتقى  طهران  يف 
واملسؤولني بملف املياه، هذا اللقاء كان مهما 
وايجابيا، وملسنا االستجابة من املسؤولني يف 
وحوارات  اتفاقات  هناك  كانت  حيث  ايران 

املشرتكة  االنهر  تخص  معينة  امور  عىل 
واطالقات املياه باتجاه العراق، ونأمل ايضا 
أن نلمس هذه االستجابة من الجانب الرتكي 

.
عانت  الجنوبية  املحافظات  ان  اىل:  واشار 
الحصص  عىل  التجاوزات  بسبب  كثريا 
تقوم  كبرية  حملة  هناك  ان  مؤكدا:  املائية. 
كبري  دعم  وهناك  املائية،  املوارد  وزارة  بها 
من رئيس الوزراء ومجلس القضاء االعىل يف 
التجاوزات  سواء  التجاوزات  منع  موضوع 
التي حصلت عىل املياه بشكل عام او التجاوز 
بالحصص عىل املساحات الزراعية املقرة يف 

الخطة.
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بغداد/ الزوراء: 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب  أكـد 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب، 
مؤيد الالمي، أن مسودة قانون حرية 
التعبـري عن الـرأي بصيغتها الحالية 
مخالفة للدستور، فيما اقرتح تقديم 
نـص جديـد للقانون يحـق الوصول 
للمعلومـات، أعلن مستشـار رئيس 
الـوزراء لشـؤون حقـوق اإلنسـان، 
زيدان خلف، إرسال مسودة تعديالت 
ملـرشوع قانـون حريـة التعبـري إىل 

مجلس النواب.
االنسـان  حقـوق  لجنتـا  وعقـدت 
والثقافة والسـياحة واآلثار واإلعالم 
جلسـة  االحـد،  امـس  النيابيتـان، 
استماع برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلـس النـواب محسـن املنـدالوي 
وحضور نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمـي، ملناقشـة مـرشوع قانـون 
حرية التعبـري عن الـرأي واالجتماع 

والتظاهر السلمي.
وقال الالمي، يف كلمة له خالل جلسة 
االسـتماع املنعقدة يف مجلس النواب 
ملناقشة مرشوع قانون حرية التعبري 
والتظاهـر  واالجتمـاع  الـرأي  عـن 
إن  ”الـزوراء“:  تابعتهـا  السـلمي 
”القانـون بشـكله الحـايل مخالـف 
للمـادة 38 من الدسـتور، ولم يطلب 
املرشع أن ينظم ذلـك بقانون، فقط 
الفقرة 3 املادة 38 والتي تحدثت عن 
السـلمي،  حرية االجتماع والتظاهر 
وينظم ذلك بقانون وهي اول مخالفة 

دستورية“.
وأشـار إىل أن ”حرية الـرأي والتعبري 
ليسـت لكل الوسـائل مطلقـة وترك 
األشـياء املخالفة للقضاء“، مبيناً أن 
”اآلداب العامـة ال يقصـد بها اآلداب 
املطلقـة، إذ يوجـد قضـاء وقانـون 

العقوبات ومواد دسـتورية واضحة 
والتعبري عن الـرأي مكفول للجميع، 
وهـذا أول تحفظ ألن القانون تحدث 
والتظاهـر  االجتمـاع  حريـة  عـن 

السلمي فقط وينظم ذلك بقانون“.
وأضـاف الالمـي أن ”حريـة التعبري 
هي حق دسـتوري، والكثري من دول 
الجـوار نصت عـىل أن تكفـل الدولة 
حرية التعبـري، وأن يعرب املواطن عن 
رأيه بالكتابة وسـائر وسائل التعبري 
برشط أن ال يتجـاوز حدود القوانني 
املرشعة النافذة يف الدولة العراقية أو 

أية دولة اخرى ”.
وأوضـح أن“ حريـة الـرأي والتعبري 
دائمـا تـرد بصياغـة واحـدة يف كل 
الترشيعـات لكـن املسـودة اغفلـت 
النص عىل حرية التعبري وهي اساس 

وجوهـر حريـة التعبـري“، مقرتحـاً 
”إعـادة الصياغة بالنـص عىل حرية 

الرأي والتعبري“.
وتابـع أن ”أهم مظاهـر حرية الرأي 
والتعبري هو حريـة الصحافة ويجب 
ان يتم تضمينها يف مسـودة القانون 
وتكـون نصا واضحـا“، الفتـاً اىل أن 
”املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسـان عـام 1948 تنـص أن لـكل 
شـخص حـق التمتـع بحريـة الرأي 
والتعبري، ويشمل هذا الحق الحرية يف 
اعتناق اآلراء دون مضايقة والتماس 
األنباء واآلراء وتلقيها ونقلها لآلخرين 

بأي وسيلة دون اعتبار للحدود“.
وثيقـة  مـن   38 ”املـادة  أن  وأردف 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية لألمم املتحدة عام 1966 

نصت: إن لكل انسـان حقا يف اعتناق 
اآلراء دون مضايقـة وحريـة التعبري 
لكل انسان ويشـمل هذا الحق حرية 
التمـاس مختلف ظـروف املعلومات 
واالفكار وتلقيها ونقلها دون اعتبار 
للحـدود، علما ان العـراق اقر االعالن 
العاملي لحقوق االنسـان وصادق عىل 
وثيقة العهد الدويل للحقوق يف قانون 
رقم 193 لسـنة 1970 وتم التصديق 
يف الوقائـع العراقيـة 1970 ما يعني 
ان لهاتـني الوثيقتـني الدوليتني قوة 
العـراق وهـي متعلقـة  قانونيـة يف 
بترشيع داخـيل مازال نافـذا وملزما 
للسـلطات واملحاكم والقضاء يطبق 

هذه النصوص“.
ونوه بأن ”املسـودة فيها تراجع كبري 
وال تتوافق مع املعايـري الدولية حتى 

بعد التعديالت“، مبينا ان ”الترشيعات 
الوصـول  حتـى  تضـع  الدوليـة 
للمعلومات يف ترشيع مستقل ومفرد 

ليس ضمن مجموعة افكار“.
واكد ”اصدار ترشيع مسـتقل بحق 
أن  مبينـا  للمعلومـات“،  الوصـول 
”حق عقد االجتماعـات العامة هو 
حـق دسـتوري لكن ينظـم بقانون 

وحتى اآلن ال يوجد قانون“.
واختتم ”يفـرتض الحديث اآلن عن 
قانـون حرية الوصـول للمعلومات 
االجتمـاع  حريـة  آخـر  وقانـون 

والتظاهر السلمي“.
يف غضون ذلك، أعلن مستشار رئيس 
الـوزراء لشـؤون حقوق اإلنسـان، 
زيـدان خلف، امـس األحد، إرسـال 
مسـودة تعديـالت ملـرشوع قانون 

حرية التعبري إىل مجلس النواب.
وقـال خلـف، يف كلمـة لـه خـالل 
املنعقدة بمجلس  االسـتماع  جلسة 
النـواب ملناقشـة مـرشوع قانـون 
حريـة التعبري عن الـرأي واالجتماع 
”تقـرر  انـه  السـلمي:  والتظاهـر 
تشـكيل لجنـة برئاسـة مستشـار 
رئيـس الـوزراء لحقـوق اإلنسـان 
وعضويـة ممثلني عـن وزارة العدل 
واملفوضيـة العليا لحقوق اإلنسـان 
واألمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء 
بشأن مرشوع قانون حرية التعبري 
عـن الـرأي والتظاهـر السـلمي“، 
مبينا أن ”ذلك جـاء تنفيذا للمنهاج 
الـوزاري الذي أقره مجلـس النواب 
واسـتنادا اىل توجيه رئيـس الوزراء 

محمد شياع السوداني“.

وأضـاف أن ”اللجنـة عقـدت عـدة 
اجتماعات عىل مدى أسـبوعني مع 
منظمـات املجتمع املدنـي بحضور 
يونامي، وخرجنا بمسودة تعديالت 
قدمـت إىل مجلـس النـواب بكتـاب 
رسـمي من مكتب رئيس الوزراء“، 
مشريا إىل أن ”مسودة القانون التي 
أرسـلت ملجلـس النـواب راعت عدة 
مالحظات كانت موجودة يف املسودة 

السابقة“.
وتابـع أن ”حكومـة محمد شـياع 
السـوداني أخـذت باملالحظات التي 
مـرشوع  بشـأن  سـابقا  أطلقـت 
القانـون الذي يدور حولـه النقاش 
منـذ أكثـر مـن 12 عاماً، وشـكلت 
لجنة خرباء ووضعت مسودة تعديل 

امام مجلس النواب“.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة التقاعد، امس األحد، بدء رصف 

مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.
وقالت الهيئة يف بيـان تلقته ”الزوراء“: أنه 
”تنفيـذا لتوجيهات رئيـس مجلس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني بتنفيـذ حزمـة 
األجـراءات الخاصة برشيحـة املتقاعدين، 
تمـت املبـارشة بتنفيـذ الفقـرة السـابعة 
مـن حزمة تنظيـم إجراءات دعـم رشيحة 
املتقاعديـن والبـدء برصف مكافـأة نهاية 
الخدمـة مـع أول راتـب تقاعـدي حسـب 
لرشيحـة  املتوفـرة  املاليـة  التخصيصـات 

املتقاعدين واملستحقني أدناه:
للمتقاعديـن  الخدمـة  نهايـة  مكافـأة   *
املدنيني لوجبة آذار 2023  والبالغ (3129) 

قيد.
للمتقاعديـن  الخدمـة  نهايـة  مكافـأة   *
العسـكريني لوجبة شـباط  2023 والبالغ 

(1964) قيد.
 * مكافـأة نهايـة الخدمـة للمتقاعديـن 
والبالـغ   2023 آذار  لوجبـة  العسـكريني 

(482) قيداً.
* مكافـأة نهايـة الخدمـة لشـهداء وزارة 

الداخلية والبالغ 1912 قيداً.
* مكافـأة نهايـة الخدمـة لشـهداء وزارة 

الدفاع (3028) قيداً. 
* مكافأة نهاية الخدمة لشـهداء وجرحى 

الحشد الشعبي والبالغ  (3430) قيداً 
* مكافأة جرحى وزارة الدفاع  (98) قيدا 

* مكافـأة اصابـة جرحـى وزارة الداخلية 
والبالغ  15 قيداً 

مـن  واملسـتفيدين  ”املتقاعديـن  ودعـت 
الرشيحـة املذكـورة ممـن تصلهم رسـائل 
نصيـة اىل مراجعة املصـارف ومنافذ الدفع 
االلكرتونـي يف بغداد واملحافظات إلسـتالم 

مستحقاتهم“.

لندن/ متابعة الزوراء:
حظرت السلطات العسكرية الربيطانية عىل 
أفراد القوة الجوية الخاصة استخدام تطبيق 
”تيك تـوك“ وغـريه مـن منصـات التواصل 
االجتماعـي عـىل هواتفهم الذكيـة الخاصة 

بالعمل.
وحث الجيـش الربيطاني أفراد قـوة النخبة 
هـذه وغريهـم مـن العسـكريني العاملني يف 
الوحـدات الخاصـة األخـرى بالجيـش عـىل 
تجنـب اسـتعمال تطبيقـات التواصـل عىل 

هواتفهم الشخصية.
ويأتي هذا األمر وسـط تزايد املخاوف من أن 
تؤدي هذه التطبيقات خاصة ”تيك توك“، إىل 

ترسيب املعلومات الرسية للغاية.
وذكرت صحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية أنها 
علمـت أن وحـدة األمن واملخابـرات يف القوة 

هي التي أصدرت اإلنذار.
ويخـىش الخـرباء األمنيـون مـن أن تـؤدي 
تطبيقات التواصل إىل تزويد دول مثل الصني 
وروسـيا ببيانات قد تساعد يف تهديد هويات 
أفـراد القـوات الخاصة، ومواقعهـم الرسية 
دخـل اململكـة املتحـدة وخارجهـا، وحتـى 

تعريض العمليات التي ينفذونها للخطر.

يعمـل عنـارص هذه القـوة الخاصة بشـكل 
وثيـق مع أجهزة االسـتخبارات يف البالد مثل 

”أم أي 5“ و“أم أي 6“.
تعد هويـة العاملني يف هـذه الوحدات أرسار 
دولـة يمنـع نرشهـا منعـا باتا بـأي صورة 

كانت.
الوحـدة بمهمـة مكافحـة  تضطلـع هـذه 
اإلرهـاب وإنقـاذ الرهائن واملراقبـة الرسية 

والعمليات املبارشة.
وقال الضابط السابق يف املخابرات العسكرية 
الربيطانية، فيل إنغرام: ”تطبيقات (التواصل 
االجتماعـي) أكـرب التهديدات الناشـئة التي 
املعادية  تسـتخدمها أجهـزة االسـتخبارات 

الستهدف العسكريني“.
وأضاف إنغرام أن األمـر ال يتصل يف البيانات 
التـي تجمعهـا التطبيقـات بشـكل قانوني 
أحكامهـا  عـىل  املسـتخدم  يوافـق  عندمـا 
ورشوطها، وهي يف الغالـب كبرية، لكن هذه 

البيانات يمكن أن تصل إىل طرف ثالث.
ولفـت إىل أن التطبيقـات املطـورة يف الصني 
خاضعة لقانون االستخبارات الصيني، الذي 
يشـري إىل أن املواطنني واملؤسسـات يجب أن 

تساعد الجهود االستخبارية الصينية.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
يسـتمر عالـم الـزالزل الهولنـدي، 
فرانك هوغربيتـس، يف إثارة البلبلة 
بتنبؤاتـه التي يقول إنها تعتمد عىل 
حقائق علمية وعىل حركة الكواكب 
وتأثريها عىل الكرة األرضية. وعقب 
أي هزة أرضية، يحرص عىل التذكري 
تغريـدة  ويف  السـابقة.  بتنبؤاتـه 
جديـدة، امس األحـد، أعـاد العالم 
الهولنـدي املثـري للجـدل بالتذكـري 
بمقطع فيديو كان نرشه منذ أيام، 
وتبأ به بـ“زلزال هائل“، محذراً من 
أن ”تلك التوقعات ما زالت قائمة“.

وغـرّد هوغربيتـس عـىل حسـابه 
بالقـول: ”ال تزال أحـدث التوقعات 
قائمـة. ترقبوا.. فقط للتحّسـب“، 
مرفقـاً مقطع الفيديـو الذي نرشه 
منـذ أيام وأحدث بلبلـة كبرية حول 

العالم.
وقبلها، بساعة واحدة، كتب العالم 
الهولندي تغريـدة أخرى جاء فيها: 
”إن االدعـاء بأنـه ال يوجد أسـاس 
علمـي للتنبؤ بالـزالزل هـو ادعاء 
خاطـئ. يتوقـع العلمـاء الـزالزل 
بانتظام. عىل سـبيل املثـال، عندما 
تقـول هيئـة املسـح الجيولوجـي 
األمريكيـة إن هنـاك احتمال وقوع 
بواليـة   7% بنسـبة  كبـري  زلـزال 
كاليفورنيا يف الثالثني عاًما القادمة. 

هناك فرق بني التوقع والتنبؤ“.
وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال 
املدمر الذي رضب تركيا وسوريا يف 
6 فرباير املايض، بعد أن كان قد نرش 
تحذيرا بوقوع الزلزال قبل 3 أيام من 
وقوعه، ليصبح بذلك من مشـاهري 
التواصل االجتماعـي، وقد  مواقـع 
نرش مؤخـرا تنبـؤا مشـؤوما آخر 
يعتقـد فيه بأنـه، وبسـبب تقارب 
الهندسـة الحرجة لألرض وعطارد 
وزحل، فقـد أصبح كوكـب األرض 

مهـددا، يف األيام السـبعة األوىل من 
شـهر مارس، بمـا أسـماه ”زلزاال 

هائال“ بقوة 8.5 وما فوق.
ويف آخـر أيـام شـهر فربايـر، نرش 
هوغربيتـس مقطـع فيديو يرشح 
نظريته، يف محاولة لتأكيد توقعاته، 
مغردا بالقـول: ”قد يـؤدي تقارب 
هندسـة الكواكب الحرجة يف حدود 
2 و5 مارس إىل حدوث نشاط زلزايل 
كبري إىل كبري جًدا، وربما حتى زلزال 
هائل يف حوايل 3 و4 مارس و / أو 6 
و7 مارس“. وخالل مقطع الفيديو، 
ربـط هوغربيتـس بـني األنشـطة 
الزلزاليـة املتوقعـة واكتمال القمر. 
وشـدد مجـدداً عىل أن أول أسـبوع 
من شهر مارس ”سيكون حرجاً“، 
وكررها عدة مرات خـالل الفيديو، 
األنشـطة  بعـض  أن  إىل  مشـرياً 
الزلزالية التـي يتوقعها قد تتخطى 
7.5 إىل أكثـر مـن 8 درجـات عـىل 

مقياس ريخرت. وحذر باألخص من 
أيام 3 و4 من مارس، مشـرياً إىل أن 
الخطر قد يمتد إىل 6 و7 من الشـهر 

أيضا، مع اكتمال القمر.
وأكد أنه ”ال يحاول إثارة الهلع“، بل 
إنه فقط يحّذر من حسابات حركة 
الكواكـب التي ينتج عنها أنشـطة 
زلزالية عظيمة عىل الكرة األرضية، 
مشـدداً بالقول: ”ال يجب أن نغفل 
تلك الحسابات“. وشدد عىل أن األمر 

قد يمتد إىل أكثر من نشاط زلزايل.
وخـاض هوغربيتـس يف مزيـد من 
التفاصيل، حيث حدد سيناريوهني: 
األول قد يكون مواجهة نشاط زلزايل 
عظيم يف حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه 
أنشطة صغرية باأليام التالية، أو أن 
يكون ذلك النشـاط الكبـري يف 6 أو 
7 مارس، تسـبقه أنشـطة زلزالية 
السـيناريوهني  وربـط  صغـرية. 
القمر.  الكواكـب وباكتمال  بتحرك 

وشـدد مجـددا عـىل ”أنـه ال يمكن 
معرفة ما سيحدث بالتحديد“.

كما تحدث عن أهمية وضع خطط 
ملواجهة الـزالزل، حيث البـد للمرء 
أن يكون عىل علم بكيفية الترصف 
وقت حـدوث الزلـزال وكيف يخرج 
مـن منزلـه بـأرسع وقـت ممكن، 
مشـدداً بالقـول إنه مـع التوقعات 
املنتظرة ببداية شـهر مارس، يجب 
عـىل الجميـع أن يبقـى عىل أشـد 

درجات الحرص واالستعداد.
ورضبت بالفعل سلسلة من الهزات 
األرضيـة تركيا وأماكن أخرى حول 
العالـم خالل األيـام املاضية، وكان 
آخرهـا الزلـزال الذي بلغت شـدته 
6.6 درجـة ورضب جزر كريمدك يف 
نيوزيالندا، أمس السبت، عىل عمق 

183 كيلومرتا.
والغريب أنه يف كل مرة يقع نشـاط 
زلزايل يف مكان ما من الكرة األرضية، 

يظهـر هوغربيتس بتغريدة يشـدد 
فيها عىل أنه قد حذر بالفعل من تلك 

الهزة، يف محاولة لتأكيد نظريته.
الجدل حول توقعات العالم الهولندي 
مسـتمر منذ أن رضب زلزال مدمر 
تركيا يف 6 فرباير، وأسقط أكثر من 
50 ألف قتيل ما بني تركيا وسوريا، 
تاركاً عـرشات اآلالف من األرس بال 

مأوى.
الخـرباء  مـن  العديـد  أن  يذكـر 
والدراسات كانوا أكدوا سابقاً أنه ال 
يمكن التنبؤ بتاريـخ وقوع الزالزل 
عـىل الرغـم مـن إمكانيـة تحديـد 
مكانهـا اسـتناداً إىل تاريخ املناطق 
وموقعهـا عـىل صفائـح النشـاط 

الزلزايل حول العالم.
العلمـاء  العديـد مـن  انتقـد  كمـا 
نظريات هوغربيتس، نافني مسألة 
ارتباط حركة الكواكب وتموضعها 

بالنشاط الزلزايل.
الهولنـدي  الباحـث  أن  يذكـر 
هوغربيتـس هـو عالـم زالزل يدير 
موقـع SSGEOS، وهـي اختصـار 
لـ“مسح هنديس للنظام الشميس“ 
 ،Solar System Geometry Survey
الـذي يوفـر معلومات عـن الزالزل 
والنشـاط الربكاني. وهـو معروف 
بنظرياته حول العالقة بني النشاط 
الزلـزايل واملحـاذاة والكواكـب، وال 
سيما محاذاة الكواكب مع الشمس 

والقمر.
ومع ذلك، فـإن نظرياته وتوقعاته 
حول الزالزل واالنفجارات الربكانية 
ال تدعمها العلوم السائدة، والغالبية 
الـزالزل  علمـاء  مـن  العظمـى 
والجيولوجيني ال يعتربون ادعاءاته 
ذات مصداقية. ومن املهم مالحظة 
أنـه ال يوجد دليل علمي يدعم فكرة 
أن االصطفافات السـماوية لها أي 

تأثري مبارش عىل النشاط الزلزايل.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أصدر العاهل السـعودي، امللك سـلمان بن 
عبـد العزيز، امس األحد، عـددا من األوامر 

امللكية، ومن بينها تعيينات جديدة.
كمـا صـدر أمـر ملكـي بتعيـني إبراهيـم 
السـلطان وزيـراً للدولة وعضـواً بمجلس 

الوزراء.
كذلك أصدر امللك سلمان أمراً بتعيني الفريق 
محمـد بـن عامـر الحربـي نائبـا لرئيس 
االسـتخبارات العامة. من جهة أخرى، تم 
تعيني حمـود بن بداح املريخي مستشـاراً 

بالديوان امللكي بمرتبة وزير.
وشـملت األوامـر امللكية تعيـني راكان بن 
إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير 
الثقافة باملرتبـة املمتازة، وعبدالرحمن بن 
حمد بـن صالح الحـركان محافظاً للهيئة 

العامة لعقارات الدولة باملرتبة املمتازة.
كمـا أصـدر امللـك سـلمان أمـراً بتعيـني 
إسـماعيل بـن سـعيد بـن عـيل الغامـدي 
مسـاعداً لوزير املـوارد البرشيـة والتنمية 
االجتماعيـة للخدمـات املشـرتكة باملرتبة 

املمتازة.
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تنويه 
ورد سـهواً يف جريـدة الـزوراء 
بتاريـخ   ٧٩٠٢ بالعـدد 
فيهـا  جـاء   ٢٠٢٣/٢/٢٠
٢٠٢٢/١١/١٠ خطأ والصحيح 
٢٠٢٠/١١/١٠ .. لـذا اقتـىض 

التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                        العدد: ١٢٣/ش/ ٢٠٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية           التاريخ:٢٠٢٣/٣/٥

محكمة األحوال الشخصية يف سوق الشيوخ

م/ إعالن
اىل املدعى عليه/ أحمد قاسم كريم الذي يسكن سابقا    

مجهول محل اإلقامة حاليا
اقامت املدعية زينه جمعة جبار دعوى تطلب فيها تأييد حضانة 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد 
املرافعـة ٣/٢٨ املصـادف ٢٠٢٣/٣/٢٨ ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري بحقك املرافعة غيابيا وعلنا وفقاً لألصول.

القايض
حسني محمد سلمان

إعالن 
اىل الرشيكـة (فليحـة فرحان عبـد عيل) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(سامر عبد الكريم حسـني) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (١/١٢١٦) املقاطعة 
(٣٣) حدود بلدية الحرية ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما 
داخـل العراق وشـهر واحـد خارج العـراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

إعالن 
اىل الرشيك (سـيف عالء رحيم سماوي) 
بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار إجازة 
البنـاء للرشيـك (زهراء نارص حسـني) 
للقطعة املرقمـة ٣/١٣٧٥٣٣ يف النجف 
حي املوظفـني مقاطعة () خالل عرشة 
ايـام وبخالفـه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك .

إعالن 
اىل الرشيكـة (االء عواد حسـن) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض اصـدار إجـازة البنـاء للرشيك 
(محمـد عبـد الحسـني مطـر) للقطعة 
املرقمـة ٣/٥٤٩٥٢ يف النجف حي النداء 
مقاطعـة ٤ خالل عرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

إعالن 
اىل الرشيك (عقيـل عبدالله فرخ) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك (يارس 
عبد الحسـن عبيـد) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٤٦٩٩٢) املقاطعـة (٤) 
حـي النداء حـدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحـد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

فقدان
 فقد مني الوصل املرقم ٦١١٥٩٧ يف 
٢٠١٧/١/٢٩ الصـادر من مديرية 
بلديـة النجف بمبلغ (١٫٥٠٦٫٦٠٠) 
آالف  وسـتة  وخمسـمائة  مليـون 
وسـتمائة دينار بإسم (كرار كاظم 
محمد جواد)، فعـىل من يعثر عليه 

يرجى تسليمه اىل جهة اإلصدار.

تنويه
بعددهـا  الـزوراء  جريـدة  نـرشت 
(٧٩٠٩) بتاريـخ ٢٠٢٣/٣/١ إعالنا 
صادرا من محكمـة بداءة النارصية 
املرقمة ٢٦٧٤/ب/٢٠٢٢، حيث ذكر 
تاريـخ الدعـوى ٢٠٢٣/٢/٧٢ خطأ 
والصحيح ٢٠٢٣/٢/٢٧.. لذا اقتىض 

التنويه.
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بغداد/الزوراء:

قررت وزارة الرتبية، امس االحد، إعادة العمل 

بنظـام «االعفاء العـام» يف الدراسـة الثانوية 

ابتـداًء مـن العـام الـدرايس الحـايل ٢٠٢٢ – 

.٢٠٢٣

وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: 

أن «الطالـب يعفـى بجميـع املـواد وال يؤدي 

االمتحانـات النهائيـة بها عـىل ان تكون أقل 

درجة لديه يف السعي السنوي ٧٥٪ وان يكون 

معدلـه يف جميع املواد ال يقـل عن ٨٥٪ وبذلك 

يستحق االعفاء العام «.

وأكد وزير الرتبية، إبراهيم الجبوري، بحسـب 

البيان «حرصه عىل مسـتقبل الطلبة الدرايس 

وانه سـيبقى راعياً وداعماً لهم يف مسـريتهم 

العلمية».

يف غضـون ذلـك، أعلنـت وزارة الرتبية، امس 

االحد، ضوابط التقديم والقبول يف الدراسـات 

العليـا «داخل العراق» للعـام الدرايس ٢٠٢٣-

. ٢٠٢٤

وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء» ان 

«التقديم يبدأ ابتداًء من يوم األربعاء املصادف 

٢٠٢٣  وينتهـي يف يـوم الخميـس   / ٣  / ٨

املوافـق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣  ويتم تدقيق األوليات 

من قبل اللجان املختصة لغاية الـ٢٨ من شهر 

آذار املقبل».

واضافت انه «بعد ذلك تفرز أسـماء املتقدمني 

الذيـن تـم تأشـري إسـتماراتهم يف برنامـج 

(مدققـة) بديوان الوزارة وإرسـال النتائج اىل 

املديريـات العامـة عـىل ان تتحمـل املديريات 

العامـة للرتبية التبعـات القانونيـة واإلدارية 

لصحـة البيانـات واالختصاصـات كافة ويتم 

االعتماد عىل التأييدات الصادرة من مؤسسـة 

السجناء والشـهداء وضحايا اإلرهاب ووزارة 

ذوي  (قنـاة  االجتماعيـة  والشـؤون  العمـل 

اإلعاقة)».وتابعت «ال يحق ألي منتسـب أداء 

االمتحـان التنافـيس مـن دون حصولـه عىل 

كتاب عدم ممانعة من قبل مديريتنا وبخالفه 

يتحمل اإلجراءات القانونية املتخذة بحقه عىل 

أن تتوىل مديرية االجازات الدراسـية يف الوزارة 

مهمـة اإلرشاف واملتابعـة الفنيـة للتقديم يف 

املديريـات لضمـان صحـة تنفيذ مـا ورد من 

أحـكام  القانـون والتعليمـات والضوابـط يف 

منح االجازة الدراسية داخل العراق، كما تتوىل 

مهمـة انجاز منح االجازة الدراسـية الخاصة 

بمنتسـبي املديريات العامة يف ديـوان الوزارة 

واملديريات املرتبطة بها».

بغداد/الزوراء:

دقـت وزارة املـوارد املائيـة ناقوس الخطـر بسـبب اإلنخفاض غري 

املسبوق للخزين املائي يف البالد.

وقال املتحدث باسم الوزارة خالد شمال يف ترصيح صحفي :»العراق 

االن اليمتلك سـوى ٢٥٪ من اسـتحقاقاته املائيـة للطبيعية، فاليوم 

نتسـلم ١٩٥ مرتا مكعبا من املياه يف الثانية كإيراد مائي لنهر دجلة، 

ومن الفرات ٢٠٠٠ مرت مكعب يف الثانية».

وأضاف ان «الخزين األسـرتاتيجي انخفض اىل ٧ مليارات مرت مكعب 

وهذا ألول مرة تحصل يف التاريخ».

وأشار اىل ان «تراجع الحزين لهذا املستوى أمر طبيعي بعد ٣ سنوات 

من الجفـاف وكان الضغط االسـايس عىل الخزين للخطـة الزراعية 

وباقي االستعماالت».

وأوضـح ان «الخطـة الزراعية تبنـى عىل ٣ مـؤرشات مهمة عىل ما 

يتوفـر يف الخزيـن وعىل ما مؤمـل من اإليرادات وعـىل التوافق الفني 

واملهني املشرتك بني وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية».

بغداد/الزوراء:

العـايل  التعليـم  وزيـر  ّرصح 

والبحث العلمي نعيـم العبودي، 

امس األحد، بـأن عرشات اآلالف 

العراقيـني يواصلون  الطلبة  من 

دراسـتهم يف املعاهد والجامعات 

اإليرانية.

جاء ذلك يف حديث أدىل به لوسائل 

إعالم إيرانية عىل هامش زيارته 

لطهـران تلبيـة لدعوة رسـمية 

وجهها له وزير العلوم اإليراني.

وقـال العبـودي يف ترصيحه: إن 

الغـرض مـن هـذه الرحلـة هو 

توقيع مذكـرة تفاهـم وتطوير 

إيـران  بـني  العلمـي  التعـاون 

تبـادل  ذلـك  يف  بمـا  والعـراق، 

والخـربات  والطـالب  األسـاتذة 

العلمية. وتحـدث حول مذكرات 

التفاهـم التـي سـيتم التوقيـع 

عليهـا، قائال: كان لدينـا العديد 

مـن التعاون يف املـايض وافتتاح 

يف  طهـران  جامعـة  مـن  فـرع 

العراق هو أحد اوجه هذا التعاون 

أن  العبـودي  واعتـرب  العلمـي. 

تبادل الخـربات بني البلدين مهم 

ولـه أثـر إيجابي عـىل العالقات 

بـني البلدين، حيث يـدرس اليوم 

أكثر من ٧٠ ألف طالب عراقي يف 

إيران وتعزيز التعاون األكاديمي 

مهم جدا يف هذا الصدد.
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بغداد/الزوراء:

شـنت قوات األمـن يف محافظة دياىل، امـس  االحد، حملة 

مالحقة واعتقاالت يف قضاء الخالص شمال رشق بعقوبة 

عىل خلفية اغتيال ضابط سابق يف الجيش العراقي.

وقال مصدر يف الرشطة ان «قوة امنية خاصة شنت حملة 

مالحقـة ومداهمـات يف قضـاء الخالص (١٥ كم شـمال 

رشق بعقوبة) عىل خلفية اغتيال ضابط سابق يف الجيش 

العراقي من قبل مجهولني بأسلحة كاتمة».

واكـد املصدر اعتقال أكثر من ١٠ اشـخاص مشـتبه بهم 

إلجـراء التحقيقـات الالزمة والوصـول إىل منفذي جريمة 

االغتيال فيمـا فرضت قوات األمن طوقـا أمنيا وإجراءات 

مشددة يف محيط مدينة الخالص.

وقـام مجهولـون يف وقت سـابق ضابط عراقـي متقاعد 

برتبة عميد يف الجيش املنحل ألسباب ودواٍع غامضة.
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بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امـس األحد، تفاصيل منصـة مهن الخاصة 
بتوفـري فـرص عمل عـرب القطـاع الخاص، 
مبينـة أن هـذه املنصة تعتـرب أول تجربة يف 
العـراق لربط الشـباب الباحثني عـن العمل 

بالقطاع الخاص.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، نجم العقابي، 

يف ترصيح صحفي إن «الوزارة وبعد تعاونها 
مـع عدد مـن املنظمات الدوليـة ومن خالل 
حكومـة الخدمـة الوطنيـة، التـي وضعـت 
يف اولوياتهـا االهتمـام بالشـباب ودعمهـم 
وتوفري كل السـبل التي تؤهلهم لالنخراط يف 
سوق العمل، تم اطالق منصة مهن لتوظيف 

الشباب الباحثني عن العمل».
وأضـاف أن «منصة مهن تعتـرب أول منصة 

عـىل مسـتوى العـراق، للربط بني الشـباب 
الباحثـني عن العمـل مع القطـاع الخاص، 
وتوفـري مـا يحتاجـه مـن عمالـة ماهـرة 

ومتنوعة لتشجيع وتنشيط سوق العمل». 
وأشـار إىل «أهميـة تكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصـاالت يف الوقت الحـارض لدفع عجلة 
التقـدم والتطـور يف العالـم، لذلـك أطلقـت 
الـوزارة منصـة مهـن لتمكني الشـباب من 
الوصـول إىل الـرشكات واصحـاب االعمال، 
وكذلك إىل الدوائر واملراكز الحكومية واألهلية 

املعنية بالتدريب والعمل».
وأعلـن وزير العمـل والشـؤون االجتماعية 
أحمد األسدي، األربعاء املايض، إطالق منصة 
(مهـن) لتوظيـف الباحثـني عـن العمـل يف 

القطاع الخاص.
 (GIZ) وأكدت الوكالة األملانية للتعاون الدويل
أن إطالق منصـة (مهن) دليل التزام الوكالة 
مـع رشكائهـا، فيمـا أعلنت عن مشـاريع 
أخـرى وجديدة يف العراق بعـد إطالق منصة 

(مهن).
فيمـا أكـدت بعثة االتحـاد األوربـي للعراق، 
دعمها لجهـود الحكومـة العراقية يف توفري 

فرص العمل وال سيما للشباب.

بغداد/الزوراء:
املركـز  رئيـس  رئيـس  أفـاد 
االسـرتاتيجي لحقوق االنسـان 
يف العـراق فاضل الغراوي، امس 
األحد، بتسـلم الحكومة الحالية 
نحـو ٣ االف شـكوى وبـالغ او 
ادعاء يتعلق بالتعذيب عىل وجه 

الخصوص.
وقال الغـراوي يف بيان امس: ان 
الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها 
كانت هنالك اولوية ملفات حقوق 
اشـارات  لهـا  االنسـان،وكانت 

ضمن الربنامج الحكومي.
واضـاف: ان ذلـك تكلـل بوضع 
مستشـار لحقوق االنسان لديه 
العديد مـن الصالحيات للتعامل 
مع امللفات الخاصة يف موضوع 
حقوق االنسـان والتنسـيق مع 
لدعـم هـذه  املعنيـة  الجهـات 
املنظومـة يف البلد، وعىل اثر ذلك 
شـكلت لجنـة خاصـة لتلقـي 
بادعاءات  الخاصـة  الشـكاوى 
اللجنة برئاسة  التعذيب وتكون 
املستشـار ووضـع ايضـا رابط 

الكرتوني لتقديم الشكاوى.
وبني الغراوي: ان اللجنة تسلمت 

خالل الشهر املايض نحو ٣ االف 
شـكوى وبالغ او ادعـاء يتعلق 
الخصوص،  بالتعذيب عىل وجه 
وهي عاكفة عىل احالتها بشكل 
مبارش اىل مجلس القضاء الجراء 
بشـكل  والتعامل  التحقيقـات، 

شفاف مع هذه الشكاوى.
واوضـح: انـه يف حـال وصـول 
التحقيقـات الخاصة اىل حقائق 
واضحة ستقوم باعادة املحاكمة 
لالشـخاص الذيـن قـد يكونـوا 
وقعـوا نتيجة اكـراه بالتعذيب 
او اخـذ اقوالهـم بالقـوة، وهذا 
دليـل عـىل ان الشـكاوى التـي 
قدمـت للحكومـة اغلبها تكون 
قـد تتعلـق بادعـاءات التعذيب 
الضاغـط والكبري  امللـف  وهـو 
الذي يحتاج معالجة شاملة من 
قبل الدولة والحكومة عىل وجه 

الخصوص.
وتابع الغـراوي الـذي كان احد 
االعضاء السـابقني يف مفوضية 
حقـوق االنسـان: ان املفوضية 
قدمـت يف حينهـا رؤية شـاملة 
للتعامـل مع ملـف التعذيب من 
خالل اناطة التحقيق وخصوصا 

االبتدائي منه بمحققني عدليني 
بـدال مـن املوجوديـن يف وزارة 
الداخليـة، وان يجـري التحقيق 
بـإرشاف القضـاء، وان يكـون 
التحقيـق  يف  حضـور  هنـاك 
االوىل ملحامـي الدفـاع ومحامي 
للمدعـي  وحضـور  املتهمـني 
العام لتعزيـز ضمانات العدالة، 
وايضا كانـت هنالك اشـارة ان 
بالنسـبة  االيـداع وااليقاف  يتم 
السـجون  ضمـن  للمتهمـني 
املركزية التابعـة الرشاف وزارة 
العـدل بشـكل مواقـف خاصة 

الضمانـات  كل  فيهـا  تتوفـر 
لحني تقرير مصري من املحاكم، 
بـدال من وجودهـم يف اماكن قد 
تكون فيها اشكاليات قد تتعلق 
بالتعامـل الذي قد يكون يف جزء 
منه اشـارات تتعلـق بتلك بهذه 
االدعـاءات، وهـذا االمـر يؤدي 
اىل تعزيـز الضمانات وسـتكون 
هنالك تحقيقات شفافة وعادلة 
يف كل املحطـات التـي يحتاجها 
املتهـم ويعزز ضمانـات العدالة 
الذي تسـعى له الحكومة ضمن 

برنامجها الحكومي.

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة التخطيط إجراء التعاد السكاني العام يف البالد خالل 

العام الجاري ٢٠٢٣.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهـرة الهنداوي، يف ترصيح 
صحفي :»تم اصدار توجيه من قبل رئيس الوزراء {محمد شياع 

السوداني} باجراء التعداد السكاني خالل هذا العام».
وأضاف ان «وزارة التخطيط اآلن بطور اعداد الخطة واملتطلبات 
األساسـية لتحديـد املوعد».وبـني الهنـداوي ان «املبالـغ املالية 
الخاصـة بإجراء التعداد سـتكون ضمن قانـون املوازنة».وكان 

رئيـس مجلس الوزراء، محمد شـياع السـوداني، تـرأس، يف ١٥ 
من شـباط املـايض، اجتماعاً للمجلس األعىل للسـّكان، وشـدد 
خالله «عـىل رضورة بذل أقىص الجهود من أجـل إجراء التعداد 
السـكاني التنموي خالل هذا العام».ووّجه السـوداني «بتهيئة 
كل اإلمكانات واملتطلبات البرشية والفنية واملالية واللوجسـتية 
املطلوبـة إلنجاز هذا التعداد».وأشـار إىل أن الحكومة تعّول عىل 
أهمية إجـراء التعـداد يف تنفيذ السياسـات الحكومية وتحقيق 
أهـداف الربنامج الحكومي، فضالً عـن أهميته يف إعداد الخطط 

املستقبلية التي تساعد يف تنمية املجتمع ونهضته».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة النقل، امـس األحد، وضع خطط 

لـرشاء سـفن حديثة ومتطـورة من مناشـئ 

عامليـة، فيمـا أشـارت إىل أن نسـب اإلنجـاز 

بأرصفة ميناء الفاو الخمسة بلغت ٤١ باملئة.

وقال املكتب اإلعالمي يف وزارة النقل، يف ترصيح 

صحفـي إن «الكـوادر الفنيـة املتخصصـة يف 

الوزارة اعدت خطـة كاملة، أرشف عليها وزير 

النقل رزاق محيبس السـعداوي، لرشاء سـفن 

حديثـة ومتطورة من مناشـئ عاملية مختصة 

يف مجال النقـل البحري، من اجـل زيادة اعداد 

السـفن التـي تمتلكهـا الرشكة العامـة للنقل 

البحـري»، مبينـا أن «الـوزارة تمتلـك حاليـا 

٦ سـفن كبـرية بمختلـف الحمـوالت، وهـي 

(بغـداد- البرصة - الحدباء – املثنى - القرنة – 

االصمعي)».

واوضحت الـوزارة ان «الهدف مـن رشاء هذه 

السـفن هو تعزيز قـدرة الناقل الوطني يف نقل 

جميـع الحمـوالت مـن واىل البلد»، مشـريا اىل 

ان «هنـاك ٤٠ زورقا نهريـا موزعة بني جميع 

املحافظات التي تمر بها األنهار». أما مايخص 

قطـاع املوانئ لـدى وزارة النقل، فقد أشـارت 

الوزارة اىل أنه «تم اعـداد خطط لتطوير قطاع 

املوانـئ وهـي مدرجة ضمـن فقـرات املنهاج 

الحكومـي، اهمهـا مينـاء الفاو الكبـري الذي 

تنفـذه الرشكـة الكورية».وبينت الـوزارة ان 

«نسـب االنجاز يف ارصفة ميناء الفاو الخمسة 

وصلت اىل ٤١ باملئة، باإلضافة إىل تطوير موانئ 

أم قرص الشمايل وأم قرص الجنوبي، فضال عن 

القيـام بإزالـة الغـوارق البحرية مـن املمرات 

املالحية، وزيادة اعماقها مما يجعلها تستوعب 

الحمـوالت  ذات  البواخـر  مـن  كبـرية  اعـداد 

املختلفة».



بغداد/ الزوراء:
أكدت وزيـر املالية، طيف سـامي، 
امـس األحـد، أن الحكومـة عاقدة 
العـزم عـىل املُـيض يف حزمـة مـن 
اإلصالحـات الجوهريـة مـن أجـل 
توفري متطلبات نهضـة اقتصادية 

متوازنة يف البلد.
وذكر بيـان لـوزارة املاليـة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”وزيـر املالية طيف 
سامي استقبلت مدير مكتب البنك 
الدويل يف العراق ريتشـارد عبدالنور 
ومديـر املكتـب اإلقليمـي للـرشق 
األوسـط وشـمال افريقيـا جـون 

كرستوف“.
وأضـاف البيـان أن ”اللقـاء شـهد 
مناقشـة سـبل ترسـيخ التعـاون 
املشـرتك بني العـراق والبنك الدويل، 
التنسـيق  والتأكيـد عىل اسـتمرار 
الثنائـي يف مجـال التعـاون لتعزيز 
قطاعـات  يف  املسـتدامة  التنميـة 
املال واإلقتصاد واالسـتثمار، وبما 

يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية 
الهادفـة اىل االسـتفادة مـن كافة 

اشـكال الدعم الدويل الالزم إلسناد 
املشاريع التنموية يف العراق“.

وّثمنت الوزير طيف سامي ”الدور 
الذي يضطلع به البنك الدويل يف دعم 

التوّجهات اإلصالحية الحكومية“.
وأكـدت أن ”الحكومة عاقدة العزم 
عىل املُيض يف حزمة من اإلصالحات 
الجوهرية من أجل توفري متطلبات 
نهضة اقتصاديـة متوازنة يف البلد، 
عرب تنويع مصـادر الدخل وارشاك 
القطاع الخاص يف مجمل النشـاط 
االقتصـادي وفتـح افـاق جديـدة 
مـن الفـرص التنمويـة الواعدة يف 

العراق“.
مـن جهتـه، اعـرب ممثـيل البنـك 
الـدويل، عـن ”مسـاندتهم لجهـود 
حزمـة  يف  العراقيـة  الحكومـة 
اإلصالحات التي تعمل عىل إنجازها، 
بالرغـم من التحديـات االقتصادية 
العامليـة“، مثنيـاً بالوقـت نفسـه 
عـىل ”التوجهات لتحقيـق التكامل 
بالرشاكـة  اإلقليمـي  االقتصـادي 
مع بقيـة دول املنطقـة بما يخدم 
تعزيـز ركائـز االقتصـاد الوطنـي 

وازدهاره“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلس العاملـي للذهب، امس 
األحـد، ان البنـوك املركزيـة العاملية 
اشـرتت 30 طنـا مـن الذهـب، فيما 
اشار اىل ان العراق حافظ عىل مرتبته 
عامليا. مـن جانب متصل، اسـتقرت 
أسـعار الذهب االجنبـي والعراقي يف 
األسـواق املحليـة بالعاصمـة بغداد، 
اقليـم  اربيـل عاصمـة  اسـواق  ويف 

كردستان، امس االحد.
وقال املجلس العاملي للذهب يف احدث 
جـدول له لشـهر آذار/مـارس لعام 
2023 اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان 
العامليـة اضافت  ”البنـوك املركزيـة 
خـالل شـهر كانـون الثانـي مقدار 
إىل  الذهـب  مـن  صافيـاً  طنـا   30
االحتياطيات الدولية العاملية مرتفعا 
بنسبة %16 عن الشهر الذي سبقه“، 
مبينـا ان ”مبيعات الذهـب يف نفس 

الفرتة بلغت 12 طنا“.
واضافـت ان ”البنـك املركزي الرتكي 
اشـرتى يف مقدار 23 طنا من الذهب، 
كما اشرتى البنك املركزي الصيني 15 
طنا من الذهب، واشرتت كازخستان 
4 اطنـان“، مبينـا ان ”البنك املركزي 
األوزباكستاني كان الوحيد الذي قام 

بعملية البيع وبواقع 12 طنا“.
”العـراق حافـظ عـىل  ان  واضـاف 
تصنيفـه الـ 30 عامليا من اصل 100 
دولة مدرجة بالجدول بأكرب احتياطي 

للذهـب بعد ان صعـد عرش مراتب يف 
شـهر تمـوز من خالل رشائـه 33.9 
طنا مـن الذهـب لتبلـغ حيازته من 
الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 8.6% 

من باقي احتياطاته االخرى“.
وعامليـا وحسـب الجـدول مـا زالت 
املتحـدة االمريكيـة ترتبع  الواليـات 
باقـي الـدول بأكـرب حيـازة للذهب 
يف العالـم وبواقـع 8.133 آالف طـن 

تليهـا املانيـا 3.355 آالف طن، ومن 
ثم جـاءت ايطاليـا 2.451 الف طن، 
فيما تذيلت موريتانيـا باملرتبة 100 
وبواقع 1 طن تسـبقها السـلفادور 

بواقع 1.4 طن“.
وكان العراق قـد اعلن يف 27 حزيران 
املايض عن رشاء كميـات جديدة من 
الذهـب بمـا يقـرب مـن (34) طنًّا، 
وبنسـبة زيادة قدرهـا %35 عىل ما 

كان يف حيازته.
للذهـب  العاملـي  مجلـس  ان  يذكـر 
والـذي يقع مقـره يف اململكة املتحدة 
ويمتلك خربة واسعة ومعرفة عميقة 
بالعوامـل املسـببة لتغيـري السـوق، 
ويتكـون أعضاؤه مـن أكرب رشكات 
تعديـن الذهـب يف العالـم وأكثرهـا 
تقدماً.مـن جانب متصل، اسـتقرت 
أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف 

األسـواق املحليـة بالعاصمـة بغداد، 
اقليـم  اربيـل عاصمـة  اسـواق  ويف 

كردستان، امس االحد.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 
يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 
العاصمة بغداد سجلت، صباح امس، 
سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهـب الخليجي والرتكـي واألوربي 
405 آالف دينار، وسـعر الرشاء 401 
الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب 
ليوم الخميس املايض 398 الف دينار 

للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 
اسـتقرارا ايضا عند 375 الف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 371 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 405 
آالف دينـار و 415 ألفـاً، فيما تراوح 
سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي 

بني 375 الفاً و 385 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت 
اسـتقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيـار 24 بيع 485 ألف 
دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 365 
ألف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنـك املركـزي 
العراقـي من مزاد العملة الصعبة 
للـدوالر األمريكـي خـالل شـهر 
شباط املايض أكثر من 2.5 مليار 
دوالر،  فيمـا ارتفعـت مبيعـات 
البنك املركزي العراقي من الدوالر 
يف مزاد امس بنسبة %52 لتسجل 

125 مليـون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنـك املركزي 
باع خالل شهر شـباط املايض يف 
االيام التي فتـح فيها مزاده لبيع 
 2.5 االمريكـي  الـدوالر  ورشاء 
مليار و532 مليونا و 357 ألفا و 
891 دوالرا بمتوسط 133 مليونا 
و281 ألفـا و994 دوالرا يوميـا، 
مرتفعا بنسـبة %44 عن الشهر 
الذي سـبقه والبالغ متوسط 92 
مليونـا و132 ألفـا و 988 دوالرا 
يوميـا، ومنخفضا بنسـبة 30% 
عن نفس الفرتة من العام املايض 

. 2022
واضـاف ان ارتفاع مبيعات البنك 
الكلية خالل شـباط عن الشـهر 
الذي سـبقه جاء نتيجـة ارتفاع 
مبيعاتـه مـن الـدوالر يف معظـم 
األيام ألكثر من 130 مليون دوالر 
لتصـل يف بعـض األيـام أكثر من 

250 مليـون دوالر.
واشار املصدر اىل ان هذه املبيعات 
توزعت مـا بني حـواالت للخارج 
لتمويـل التجـارة الخارجية، وما 
بني البيع النقدي للمصارف فيما 
بلغ سـعر بيع مبالغ االعتمادات 

املسـتندية والتسـويات الدوليـة 
 1305 االلكرتونيـة  للبطاقـات 
دنانري لكل دوالر، فيما بلغ سـعر 
بيع مبالـغ الحـواالت اىل الخارج 
وسعر البيع النقدي 1310 دنانري 

لكل دوالر.
ويف سـياق اخـر ارتفعت مبيعات 
البنك املركزي العراقي من الدوالر 
يف مزاد امس األحد، بنسـبة 52% 

لتسجل 125 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع 
امـس خـالل مـزاده 125 مليوناً 
و670 ألفـاً و8 دوالرات، بنسـبة 
ارتفاع بلغـت %52 مقارنة بيوم 
بلغـت  التـي  املـايض  الخميـس 
املبيعـات فيهـا 82 مليوناً و617 
ألفـاً و564 دوالراً، غطاهـا البنك 
بسـعر رصف أسـاس بلغ 1305 
لالعتمـادات  دوالر  لـكل  دنانـري 
املسـتندية والتسـويات الدوليـة 

للبطاقـات االلكرتونية، وبسـعر 
1310 دنانري لكل دوالر للحواالت 
الخارجية، وبسـعر 1310 دنانري 

لكل دوالر بشكل نقدي.
واضاف: ان املبيعـات من الدوالر 
توزعـت ما بـني تعزيـز االرصدة 
يف الخـارج عـىل شـكل حـواالت 
مليونـاً   64 بواقـع  واعتمـادات 
فيمـا  دوالرات،  و8  ألفـاً  و870 
ذهبـت البقية البالغـة 60 مليوناً 
شـكل  عـىل  دوالر  ألـف  و800 

مبيعات نقدية.
وأشـار املصـدر إىل أن املصـارف 
التي اشـرتت الـدوالر النقدي بلغ 
عددهـا 17 مرصفـاً، فيمـا بلـغ 
عدد املصارف التـي قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
18 مرصفـًا، فيمـا كان اجمـايل 
عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشـاركة يف املزاد 139 رشكة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 كشـف تقريـر نرشه موقـع ”العربي الجديـد“ عن تداعيات خطرية بشــأن 
ارتفاع الدوالر عىل مشـاريع الدواجن يف العـراق، ما يمثل تهديداً للقطاع الذي 

يشغل مئات آالف األيدي العاملة.
يقول رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية يف العراق، حسـن التميمي، يف ترصيح 
صحفي: إّن قطاع إنتاج الدواجن يواجه الكثري من التحديات، ما ينذر بكارثة 
حقيقيـة نتيجة ملا يتعرض له املنتجون من ضغوط مالية وضعف يف إجراءات 

ضبط الحدود.
ويوضح التميمي أن أسعار األعالف وصلت إىل مستويات قياسية مع انخفاض 
قيمة الدينار، ما سـّبب خسارة كبرية نتج منها ضعف اإلنتاج، ما يجعل البلد 

رهينة لالسترياد من الخارج.
ويشـدد عىل أهمية توفري الدعم الـالزم، وتوفري األعالف واللقاحات الحيوانية 
والحد من عمليات االسترياد من الخارج وفق سياسات اقتصادية اسرتاتيجية 

تدعم املنتج املحيل.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن اتحـاد الغـرف التجارية تسـهيالت لحل املشـاكل التي تواجـه القطاع 
التجـاري. وذكـر بيان التحـاد الغرف التجاريـة تلقته ”الـزوراء“: إن ”اتحاد 
الغرف التجارية اقام، بالتعاون مع رابطة املصارف الخاصة العراقية، ملتقى 
ومعرض الخدمـات املرصفية والتجاريـة للتجار ورجال االعمال، بمشـاركة 
البنك املركـزي واللجنة املالية النيابية ولجنة االسـتثمار النيابية ومستشـار 
رئيـس مجلس الوزراء وممثـيل الغرف التجارية“. وقال رئيـس اتحاد الغرف 
التجارية، عبد الرزاق الزهريي، يف كلمته، بحسـب البيان: ان ”امللتقى يسـتمر 
لثالثة ايام، بمشاركة جميع املؤسسات الفعالة بهذا امللف وهي البنك املركزي 
ورابطـة املصـارف الخاصة واللجـان النيابية ذات االختصـاص باإلضافة اىل 
الرضائـب ومسـجل الرشكات بهدف تسـهيل املهـام للتجار واملسـتوردين“. 
واضاف ان ”االيام الحالية خصبة للقطاع الخاص، وهناك تسـهيالت من قبل 
جميع املؤسسات لحل املشاكل التي تواجه القطاع التجاري.“ من جهته، قال 
نائب محافـظ البنك املركزي، عمار حمد: ان ”البنك املركزي مسـتمر بعملية 
االصـالح للنظام املـرصيف العراقي، ونركـز حاليا عىل عملية تمويـل التجارة 
االلكرتونية ونـرش ادوات الدفع االلكرتوني. ”واضاف ان ”البنك املركزي عمل 
عىل تسـهيالت لتجـار التمويـل والتحويل الخارجـي للتجارة، وهنـاك التزام 

واضح يف قانون مكافحة غسيل األموال لتمويل اإلرهاب“. 

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، مرتفعا 

بنسبة (0.66%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.121.885.581) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (863.378.728) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (641.37) نقطة 
مرتفعـا بنسـبة (%0.66) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(637.14) نقطة.
وتم تداول اسـهم (35) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفـة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (69) 
مليون سـهم بقيمـة بلغت (106) ماليـني دينار من خـالل تنفيذ (19) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(43) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (140) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(44) صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
عّدت مؤسسـة ”عراق املستقبل“ املعنية بالشـؤون االقتصادية، امس األحد، 
العـراق بأنه واحـد من ”أعقـد“ الدول يف منطقة الرشق األوسـط بتأسـيس 
وتنفيذ املشـاريع، داعية يف الوقت ذاته إىل حرص تسجيل الرشكات واملشاريع 

بجهة واحدة فقط.
وقال رئيس املؤسسـة منار العبيدي يف تقرير له نرشه أمس: إن ”أهم ما يؤثر 
عىل نمو األعمال يف العراق هو مقدار الصعوبة يف تأسيس وتنفيذ أي مرشوع 
مما يجعل الكثري من أصحاب املشـاريع يبتعدون عن تنظيم أعمالهم بشـكل 

رسمي“.
وأضاف أن ”البدء بتسـجيل الرشكة حيث يعتـرب العراق واحد من أعقد الدول 
مقارنـة بكل الـدول املجاورة من حيث التسـجيل وحقق العـراق املركز 154 
عامليا من أصل 173 دولة يف تعقيد تسلسـل تسـجيل األعمال بشـكل مرشوع 
وهو التسلسل األسوأ عىل مستوى منطقة الرشق األوسط“. وعزا التقرير هذا 

التعقيد اىل عوامل ثالثة هي:
-1كلفة التسـجيل والتي كانت االعىل يف العـراق مقارنة مع باقي الدول حيث 
بلـغ معـدل كلفة التسـجيل بحدود %34 بينمـا بلغ املعدل للتسـجيل يف دول 
الرشق األوسط بحدود %13.-2 الوقت الالزم للتسجيل حيث بلغ معدل األيام 
الالزمة لتسـجيل الرشكـة يف منطقة الرشق األوسـط 16.3 يوما بينما بلغ يف 
العراق 26 يوما.-3عدد األشـخاص املرتبطني بعملية تسجيل املرشوع، إذ بلغ 
معدل االشـخاص يف دول الرشق االوسـط 6 اشـخاص بينما يحتاج يف العراق 
اىل 8 اشـخاص.واعترب العبيـدي هذه التعقيدات هي العامل األسـايس يف عدم 
القدرة عىل تنظيم األعمال بشـكل رسـمي وسـلس، منوهـا إىل ارتفاع حجم 
األوراق والوثائـق املطلوبة، تعدد جهات القرار، الفسـاد املايل واالداري، حرص 
وقت الجهات الحكومية املسـؤولة عن التسـجيل بسـاعات قليلة، عدم أتمتة 
األنظمة كلها اسباب تؤدي اىل ضعف منظومة التسجيل.ودعا رئيس املؤسسة 
إىل تقليـل كل هـذه املعوقـات من اجـل ان تسـاهم يف تحويـل كل العمل غري 
الرسـمي اىل عمل رسـمي منظم بإلغاء الكثري من الجهات الالزمة للتسـجيل 

وحرصها بجهة واحدة فقط تقوم بدورها بإعالم الجهات بالتسجيل كافة.
وأرفق العبيدي يف التقرير رسـومات بيانية تحتوي عىل نسب تدعم معلوماته 

املذكورة اعاله.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنة النفـط والغاز والثـروات الطبيعية يف مجلـس النواب إدخال 
فقرات أساسـية ضمـن موازنة 2023 بخصوص مشـاريع رشاء ناقالت، 

وإصالح األنابيب النفطية واستخراج النفط.
وقـال عضو اللجنة صباح صبحي يف ترصيح صحفـي: ان ”زيادة اإلنتاج 
النفطي تتعلق بمسـائل أساسـية أبرزها النقل، فخطـوط أنابيب النفط 
كركـوك ـ جيهان والناقـالت النفطية قديمة ومسـتهلكة ومتآكلة وفيها 

العديد من املشاكل والترسيب“.
وأشـار اىل أن ”العراق كدولـة منتجة ال يمتلك ناقـالت باملعنى الحقيقي، 
إذ إن أغلبها مسـتأجرة مـن بلدان وهي التي تقوم بنقـل النفط إىل الدول 

الراغبة برشاء النفط العراقي“.
وأعـرب صبيح عن أمله ”بأداء الوزيـر حيان عبد الغني عن طريق تطوير 
عمليـات اسـتخراج النفـط وتسـويقه بالصـورة التي تتـالءم مع حجم 
الصادرات ونوعية النفط لكونه من أجود األنواع يف املنطقة وينافس الخام 

السعودي“.
وأكد صبحي أن ”اللجنة تعمل عىل وضع فقرات واضحة ورصيحة بقانون 
املوازنـة لهذا العـام، وإدراج رشاء ناقـالت واسـتبدال األنابيب والنهوض 
بقطاع االسـتخراج بعد أن شخصت اللجنة عدم وجود تخصيصات مالية 

لهذه الجوانب األساسية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن عدد مـن الحكام الدوليـني رفضهم إدارة مباريـات فريق الرشطـة بالدوري املمتـاز، اعرتاضا عىل 
الترصيحـات التي أطلقها أحد أعضـاء مجلس إدارة النادي ضدهم.وقال لـؤي صبحي أديب، عضو لجنة 
الحكام: انه تم تسـلم مذكرة احتجاج من قبل الحكام أصحاب التصنيف الدويل، ضد الترصيحات األخرية 
التي أطلقها تحسني اليارسي عضو إدارة الرشطة، ومحاولته التقليل من شأن التحكيم العراقي».وأضاف 
أديـب: «لجنة الحـكام بدورها قدمت احتجـاج الحكام الدوليـني إىل األمني العام لالتحـاد العراقي محمد 
فرحـان، لرد اعتبارهم بعـد هجوم اليارسي، وإطـالق اتهامات ووصف غري مقبـول تجاههم».وأوضح: 

«الحكام طالبوا بمعاقبة اليارسي من أجل إدارة مباريات الرشطة املقبلة وهذا املطلب ال رجعة فيه».
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بغداد/اعالم اللجنة االوملبية:
كرّم رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، املنتخب 
الوطنـي العراقـي لكـرة السـلة وذلـك النتقالـه للمرحلـة الثالثة، 
واألخرية، من التصفيات املؤهلة لكأس آسـيا باللعبة.وقال حمودي 
يف معـرض حديثـه ألبنائه الالعبـني ومالكهم التدريبـي: ان املرحلة 
املقبلـة هي األهم ألنها تسـبق التأهل لكأس آسـيا.وطالب حمودي 
املنتخب السـلوي بعدم االسرتخاء وتكثيف التدريبات سعياً الكتمال 
املنجز بالتأهـل للنهائيـات القارية والظهور بمسـتوى الئق يتالئم 
املتحقـق خـالل التصفيات.وعـّرب الالعبـون عـن سـعادتهم بلقاء 
حمودي ونيلهم تكريمه الذي سيشـكل حافزاً معنوياً كبرياً للتفوق 
يف املرحلة التصفوية األخرية والتأهل لكأس آسـيا بكرة السـلة.هذا 
وحرض لقاء التكريم الدكتور حسني العميدي عضو املكتب التنفيذي 
للجنة األوملبية رئيس إتحاد السـلة، وعضـو املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبية الوطنية العراقية باسـم أحمد، واألمني املايل للجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة  أحمـد صـربي.وكان املنتخب الوطنـي العراقي 
تصـدر مجموعتـه يف املرحلـة الثانية مـن التصفيات بعـد تحقيقه 
ثالثـة إنتصـارات متتالية عـىل منتخبات، املسـتضيف قطر بنتيجة 
(70-75)، وعىل االمارات (74-82) وعىل عمان (65-82) فيما كان 
فـاز يف املرحلة األوىل عـىل الكويت بنتيجة(81-91) وخرس، بشـكل 

مفاجئ من فلسطني بنتيجة (80-91).

الرباط/ عدي صبار:
اختتـم منتخبنـا الوطنـّي لكـرِة 
الصـاالت مبارياتـه الودّية ضمن 
املقـام   التدريبـّي  معسـكره 
بالعاصمِة املغربّية الرباط، والذي 
يأتـي ضمـن إطـار اسـتعداداته 
للمشاركِة يف بطولِة كأس العرب 
التي تسـتضيفها اململكة العربية 
السعودّية يف شهر حزيران املُقبل، 
بالفـوز عـىل منتخـِب إسـتونيا 
بأربعـة أهـداف مـن دون رد، يف 
اللقاء الـذي جمعهما عىل أرضيِة 
صالـة مـوالي عبـد الله.وانتهى 
منتخبنـا  بتقـدم  األول  الشـوُط 
الوطنـّي بثالثـة أهـداٍف نظيفة 
جاءت عن طريق الالعبني حسني 
عـيل ومصطفـى إحسـان وغيث 
ريـاض. ويف النصـِف الثاني عزز 

أسـوُد الرافديـن رصيدهـم مـن 
األهداف بهدٍف رابٍع أحرزه الالعب 
عيل شهاب، لتنتهي املباراة بفوز 
منتخبنـا الوطنّي لكـرِة الصاالت 
بأربعـة أهـداٍف مقابـل ال يشء.  
وحرص الجهـاُز الفنـّي ملنتخبنا 
الوطنّي لكـرِة الصـاالت، بقيادة 
املدرب محمد ناظـم الرشيعة، يف 
هـذه املواجهـاِت التجريبّيـة عىل 
الوقـوف عـىل قـدراِت الالعبـني 
الشباب الذين تّم ضمهم حديثاً إىل 
ُصفوف املنتخب، تمهيداً للوصول 
إىل الجاهزيـِة التامـة، إىل جانـِب 
النقـاط اإليجابّية  الرتكيـز عـىل 
ومعالجة مواطن الضعف ورصد 
املالحظات بهدف تعزيز مسـريِة 
العـرب  كأس  لبطولـِة  اإلعـداد 

والتصفيات اآلسيوّية.

@È€b‘n„¸@Ú‹è€a@kÉn‰fl@‚�ãÿÌ@ÜÏº
bÓée@ëd◊@pbÓ–óm@Âfl@Ò7Ç˛a@Ú‹yã‡‹€

@¿@Íãÿè»fl@·nn≤@p¸bó€a@kÉn‰fl
bÓ„Ïnég@Û‹«@ÚÓ«biãi@åÏ–€bi@lãÃæa

بغداد/رافد البدري:
تـوج نـادي الجيش بلقـب بطولـة اندية 
العـراق للرجال بعـد ان جمع ٢٧٧ نقطة، 
وحل نادي الرشطة باملركز الثاني برصيد 
٢٥٤ نقطة، فيما احرز نادي الحشد املركز 
الثالث جامعا ٢١٢ نقطة، ويف منافسـات 
النساء احتل نادي اشور املركز االول ٢١٢ 
نقطة وحل البيشـمركة ثانيا ١٨٣ نقطة 
واهيل ميسـان ثالثـا ٤٤ نقطـة، وتمكن 
نادي الحلة من الفوز بمنافسات الشباب 
جامعا ٢٤٨ نقطة وحـل نادي عفك ثانيا 
١٤٠ نقطـة ونينوى ثالثا ١٣٨ نقطة، ويف 
منافسـات الشـابات تمكن نفط الشمال 
مـن احراز املركـز االول ٢١٤ نقطة وفتاة 
نينوى ثانيا برصيد ١٦٠ نقطة وحل نادي 
نفط ميسان ثالثا ١٠٠ نقطة، واحرز لقب 
الناشـئني نادي الحلة جامعة ٢٢٨ نقطة 
وحل مصايف الشمال ثانيا ٢٠٢ نقطة فيما 
احـرز املركـز الثالث نـادي القرنة جامعا 
٥١ نقطة، واحرزت ناشـئات غاز الشمال 
املركـز االول برصيـد ٢٠٢ نقطـة وجـاء 
نادي السالم ثانيا جامعا ١٩٨ نقطة وحل 
نادي االنبار ثالثا جامعا ١٣٢ نقطة، ففي 
سـباق 100 مرت تمكن العب نادي الحشـد 
حسـني عيل ناهي من الفـوز باملركز األول 
مسـجالً 10,43 ثانيـة، وجـاء العب نادي 
الرشطـة مرتىض ازهر ثانيـًا برقم 10,55 
ثانيـة، وحـل العـب نـادي الجيـش ثالثـاً 
10,63 ثانية، ويف سـباق التتابع  مسـجالً 
4×100 حصـد نادي الرشطـة املركز األول 

(40,91) ث ، وحل الحشد ثانياً (41,5) ث 
، وجاء نادي الجيش باملركز الثالث مسجالً 
(41,66) ث ، وتمكـن نـادي الرشطة من 
الفوز بسـباق 400 مرت حيث جـاء العداء 
يارس عيل باملركز األول مسجالً 47,29 ث، 
وجاء زميله طه حسـني من الرشطة ايضاً 
ثانياً مسجالً 47,52 ث، وحل نادي الحشد 
باملركز الثالث عن طريق محمد عبد الرضا 
الذي سـجل 47,88 ث، ويف سباق 110 مرت 
حواجـز تمكن فريـق الرشطة مـن الفوز 
باملركز األول عن طريق العداء صالح كاظم 
وجاء العب نادي الحشـد محمد سعد ثانياً 
فيمـا حل نـادي الجيـش ثالثاً عـن طريق 
العبـه حسـني عـيل، ويف سـباق 400 مرت 
حواجز حقق نادي الرشطة املركز األول عن 
طريق احمد جمال فيما احتل نادي الجيش 
املركز الثاني عن طريق العبه ليث حسـن، 
وجـاء باملركز الثالث العداء حسـام محمد 
من نـادي الجيـش ايضاً، ويف سـباق 110 
مـرت موانع حقق العـداء صالح كاظم من 
نادي الرشطة املركز األول مسـجالً 14,05 
ث، وجاء العب نادي الحشـد محمد سـعد 
ثانيـاً مسـجالً 14,06 ث ، فيمـا حل نادي 
الجيـش باملركز الثالث عن طريق حسـني 
عـيل برقم 14,56 ث، ويف سـباق 800 مرت 
تمكـن نادي الجيش من حصد املركز األول 
عن طريق نور الدين عادل وحل ثانياً العب 
الحشـد عيل مصطفـى فيما احـرز املركز 
الثالـث عقيل جبار من نـادي الجيش، ويف 
الوثب العايل احرز بطل العراق حسني فالح 

من نادي الحشد املركز األول مسجالً 2,05 
مـرت وجاء عباس خليل مـن الرشطة ثانياً 
مسـجالً 2,0 مـرت، ويف املركـز الثالث جاء 
العب نـادي الرشطـة ايضاً سـنان عدنان 

مسجالً 2,0 مرت.
ويف منافسـات النسـاء بسـباق 100 مرت 
حقق العبة نادي اشـور دييـه نزار املركز 
األول بزمن قدره 12,68 ث، وجاءت رقية 
جميـل مـن البيشـمركة باملركـز الثاني 

برقـم 12,82 ث، ويف املركـز الثالـث حلت 
املتسـابقة ميـس مهدي من البيشـمركة 
ايضاً بزمن قدره 12,96 ث، ويف منافسات 
100 مرت حواجز احرز نادي اشـور املركز 
األول عن طريق بانوا طه بزمن 14,55 ث، 
وحلت املتسابقة كردستان بمو من نادي 
اشـور ثانيـاً بزمـن 14,58 ث، وأحـرزت 
املركـز الثالث زينب سـالم من دياىل بزمن 
20,92 ث، ويف سـباق 400 مرت حل نادي 

البيشـمركة اوالً عـن طريق افني سـعيد 
وجاء نادي اشور ثانياً عرب املتسابقة براء 
ممدوح، اما املركز الثالث فكان من حصة 
العبة اشور ايضاً زيالن صالح، ويف سباق 
800 مـرت احرز نـادي البيشـمركة املركز 
األول عن طريق افني سـعيد وحلت العبة 
البيشـمركة امـل خضـري باملركـز الثاني 
فيما أحرزت مناء حمزة من اشور باملركز 

الثالث.

بغداد/ متابعة الزوراء:
لّوح مدرب فريق نادي نوروز لكرة 
القـدم، ويل كريم، باالسـتقالة من 
مهمته كمدرب للفريق يف حال أرص 
االتحاد العراقي لكرة القدم عىل أن 
يخـوض فريق نـوروز مبارياته يف 

املرحلة الثانية خارج ملعبه.
وقـال ويل كريم إن ”االنتقاالت بني 
املحافظـات واللعب خارج مالعبنا 
اتعبنـا كثـريا وترك اثـراً بالغا عىل 

نتائجنا يف عـدد كبري من مباريات 
املرحلة االوىل للدوري املمتاز“.

وأضـاف كريم: أنه تم إبالغه امس 
بـأن فريق نـادي نوروز سـيلعب 
يف  الثانيـة   املرحلـة  يف  مبارياتـه 

ملعبه ووسط جمهوره. 
مبينـا أن مبـاراة افتتـاح املرحلة 
الثانيـة والذي سـيكون أمام نفط 
البـرصة سـتقام يف ملعبنـا ملعب 

السليمانية.

واشـار اىل انه كان قـد دعا ”ادارة 
نـوروز يف املرحلة األوىل قبل بطولة 
الخليج أن تكـون مباريات نوروز  
بعـد بطولـة خليجـي 25 والتـي 
كانت أولها مـع الرشطة يف ملعب 
النادي، مع اإلرصار بعدم اللعب يف 
امللعب املفـرتض (الزوراء) ببغداد، 
وبذلت االدارة كل جهدها وتمكنت 
من الحصول عـىل املوافقات للعب 
يف اربيل كإجراء مؤقت لحني يكمل 

امللعـب وقبلـت بهذا الحـل املؤقت 
رغم انـه ال يخدم مشـوار الفريق 
الـذي حقق نتائـج رائعة املوسـم 
املـايض عندمـا كنـا نلعب وسـط 

جمهورنا بالسليمانية“.  
وتابـع ان ”الفريق اصابه االرهاق 
للتنقـل بـني السـليمانية وبغـداد 
االوسـط  الفـرات  ومحافظـات 
والجنـوب ممـا أثر سـلبا عىل أداء 

ونتائج الفريق“.

bÌäÏé@ıb‘€@¿@ÊÎbËn€a@Âfl@äâ±@á‡´@Üb‡«Î@Ú˜Óé@ÚÓöäc@Û‹«@läánÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
@@=æÎ˛a@kÉn‰æa@∂g@\‚bfl¸a@—éÏÌ^@Ï«áÌ@›ìÓ‰í

طشقند/ الزوراء:

بارش منتخُب الشباب تدريباته، امس 

األحـد، يف ملعِب ”داينمو“ يف العاصمِة 

األوزبكّيـة طشـقند اسـتعداداً ملالقاِة 

سـوريا ضمن الجولِة الثالثة واألخرية 

يف  األوىل  املَجموعـة  منافسـاِت  مـن 

نهائيـاِت كأس آسـيا دون 20 عامـاً، 

يوم غد الثالثاء.

تدريباُت منتخبنا جرت يف ملعٍب يسٍء 

يفتقـُر إىل أبجديات املالعـب، ولم تراَع 

فيـه أي معايـري، فقد افتقـَد األرضيَة 

الجيدة، وكذلك لغرِف املنازع واإلنارة. 

واملثرُي للدهشة أنه كيف وافَق االتحاُد 

اآلسـيوي ولجان فحـص املالعب عىل 

خوِض املنتخبات املشـاركة التدريبات 

يف تلك املالعب، وبسـبب أرضيِة امللعب 

السـيئة اختـرصت تدريبـات االمـس 

عىل تمرينـاٍت خفيفٍة لالعبني وبعض 

التدريبات الخاصة للذين لم يشاركوا، 

بينمـا تمـت إراحـُة الالعبـني الذيـن 

شاركوا يف مباراِة أوزبكستان.

 مـن جانبـه، تحـدث مـدرُب منتخب 

الشـباب عمـاد محمـد مـع الالعبني، 

مـن  االسـتفادِة  رضورة  مؤكـداً 

التـي حصلـت يف  النقـاط اإليجابّيـة 

املُبـاراِة السـابقة، وتصحيح األخطاء 

والسلبيات التي حصلت يف تلك املباراة. 

كما طالَب بعـَض الالعبني بالعودِة إىل 

مسـتواهم الفني املعـروف، واالبتعاد 

مبـاراِة  يف  والتهـاون  الرتاخـي  عـن 

املنتخب املُقبلة أمام سوريا.

وأوضـَح محمـد: ال يظـن البعُض أن 

منتخـب سـوريا قـد خـَرس املباراتني 

السـابقتني فهو منتخب ضعيف، عىل 

العكـس، فهو يضـُم العبـني جيدين، 

ومنتخٌب محرتٌم، لذا علينا أن نحرتمه 

عنـد مواجهته يوم غـد الثالثاء، ولديَّ 

كامُل الثقة بالعبـي منتخبنا بتحقيِق 

نتيجٍة إيجابّيٍة لضمان التأهِل إىل الدور 

الثاني من منافساِت هذِه البطولة.

وانفـرد منتخـب كوريـا الجنوبيـة يف 

الصدارة بعد فوزه عىل األردن 0-2 يوم 

امس عىل ستاد جار يف طشقند، ضمن 

الجولة الثانية من منافسات املجموعة 

الثالثة يف كأس آسيا للشباب تحت 20 

عاماً 2023 يف أوزبكستان.

وسـجل باي جون-هـو (65) وكانغ 

سيونغ-جني (71) هديف الفوز ملنتخب 

كوريا الجنوبية. 

كما أنعش منتخب طاجيكستان آماله 

يف املنافسـة بعد فوزه عىل ُعمان 1-0 

يوم امس األحد عىل ستاد لوكوموتيف 

يف طشـقند، ضمن الجولة الثانية من 

منافسـات املجموعـة الثالثة يف كأس 

آسيا للشـباب تحت 20 عاماً 2023 يف 

أوزبكستان.

وتقـام الجولـة الثالثـة واألخـرية من 

منافسـات املجموعـة يـوم األربعـاء، 

حيث يلتقي األردن مع ُعمان، وكوريا 

الجنوبية مع طاجيكستان.

 وانفـردت كوريا الجنوبيـة يف صدارة 

ترتيـب املجموعة برصيـد 6 نقاط من 

مباراتـني، مقابـل 3 نقـاط لـكل من 

األردن وطاجيكسـتان، يف حـني بقـي 

رصيد ُعمان خالياً من النقاط.

مـدرُب  وّجـه  منفصـل،  سـياق  ويف 

املنتخـب األوملبـّي لُكرِة القـدم رايض 

شنيشـل الدعـوَة ملحرتف نـادي ماملو 

االمـام لالنضماِم  السـويدي يوسـف 

إىل املنتخـِب األوملبـّي تمهيـداً للدخول 

يف غمـار منافسـاِت ُبطولـِة الدوحـة 

الدولّية التي مـن املزمع انطالقها من 

20 إىل 28 من الشهر الحايل.

ومـن جهـة اخـرى،  وافـق االتحـاُد 

العراقّي لكرِة القدم عىل تشكيِل لجنٍة 

خاصـٍة ملتابعـِة الالعبـني العراقيـني 

املحرتفـني   يف مختلـفِ األعمار، وذلك 

لتسهيل جميع األمور اإلدارّية الخاصة 

بهم من أجل إكمال أوراقهم الرسـمّية 

تمثيلهـم  يف  يسـهم  الـذي  بالشـكل 

املنتخبات الوطنّية وتألفت اللجنُة من 

زيد شـاكر كريم وعيل شهيم محمود 

وأحمد محمد حسن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
لتدريب  عرضني  تلقيه  عن  يوسف،  محمد  القدم،  لكرة  النفط  فريق  مدرب  كشف   
فريقي الزوراء والقوة الجوية يف وقت سابق.وقال يوسف يف املؤتمر الصحفي الخاص 
بتقديمه مدرباً للنفط إن ”إدارتي نادي الزوراء والقوة الجوية تواصلتا معي يف وقت 
سابق لقيادة كرة النوارس والصقور لكن األمر لم يكن رسمياً“.وأضاف أن ”العرض 
الرسمي الذي وصلني من العراق كان من قبل نادي النفط فقط“، مؤكداً أن ”املهمة 

لن تكون سهلة مع النفط خاصة ان الفريق يعاني من سوء الطالع هذا املوسم“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشفت لجنة املسابقات باالتحاد العراقي 
القدم عن مواجهات ومالعب دور  لكرة 
ستنطلق  التي  العراق،  كأس  من  الـ٣٢ 
اليوم االثنني بإقامة ٥ مباريات، أبرزها 

مواجهة الكرخ والكهرباء.
الثالثاء،  غد  يوم  املواجهات  وتستكمل 
الزوراء  قمة  أهمها  لقاءات   ٩ بإقامة 

ومستضيفه زاخو.   
القوة  فإن  املعلن،  الجدول  وحسب 
الجوية سيحل ضيفا عىل فريق الحر، يف 

ملعب كربالء الدويل.
ويلتقي الرمادي مع البحري عىل ملعب 
الكهرباء  الكرخ مع  األول، فيما يتواجه 
بينما  رايض،  أحمد  الراحل  ملعب  عىل 
والديوانية بملعب  الطلبة  تقام مواجهة 
حيفا  الوسط مع  ونفط  الدويل،  الشعب 

يف ملعب النجف الدويل.
التايل  اليوم  يف  املواجهات  وتستمر 
يواجه  إذ  مباريات،   ٩ بإقامة  (الثالثاء) 
السماوة فريق أربيل يف ملعب السماوة، 
ويلعب الرشقاط مع غاز الشمال يف ملعب 
األول.ويلتقي املصايف مع النفط يف ملعب 
األول، ونوروز مع نفط ميسان يف ملعب 
نفط  يستضيف  بينما  حريري،  فرانسو 
البرصة منافسه عفك يف ملعب الفيحاء.

ملعب  يف  الزوراء  مع  زاخو  ويلتقي 
بملعب  بغداد  أمانة  مع  والنجف  زاخو، 

الدويل، وتقام مباراة الحدود مع  النجف 
الحويجة بملعب الشعب الدويل، ويواجه 
ذاته. بامللعب  الجنوب  مصايف  الرشطة 
العراق  كأس  مباريات  جميع  أن  يذكر 

تقام بنظام خروج املغلوب.
ومن جهته أكد مدرب فريق الكرخ بكرة 
القدم أحمد عبد الجبار أن مباراة فريقه 
لحساب  االثنني،  اليوم  الكهرباء  أمام 
الدور الـ ٣٢ من مسابقة كأس العراق، 
ستكون نسخة مكررة من نهائي املوسم 
عىل  عازم  الفريق  أن  إىل  الفتاً   ، السابق 
سيناريو  وتكرار  الثاني  اللقب  تحقيق 
ان»  الجبار  عبد  وقال  املاضية.  النسخة 
نهائي  بمثابة  تعد  الكهرباء  مواجهة 
فريق   » أن  مبيناً   ،» املسابقة  يف  متكرر 
واملرشحة  القوية  الفرق  من  الكهرباء 
استقرار  بفرتة   يمر  أنه  السيما  للقب، 
برفقة  أنه  إىل  باإلضافة  وإداري،  فني 
يلعبان  فريقني  أفضل  يعدان  الرشطة 

كرة القدم يف الدوري املمتاز».
الكرخ  فريق  أن»  الجبار  عبد  وأضاف 
يمتلكون  الذين  الشباب  بالعبيه  يمتاز 
الهجومية  والتحويالت  العايل  االندفاع 
الفريق  يف  صفة  أهم  وهي  الرسيعة 
عىل  ستقام  املباراة  أن  اىل  باإلضافة 
يجعلنا  ما  وهذا  جمهورنا  وبني  أرضنا 
مطالبني بتقديم األفضل والتمسك بلقب 

كأس العراق وإن كان الخصم قوياً «.
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ميونيخ/ متابعة الزوراء:
بايرن  لنادي  الريايض  املدير  حميديتش،  صالح  حسن  رفض 
ميونيخ، استبعاد تحرك العمالق األملاني نحو هاري كني مهاجم 

توتنهام هوتسبري، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وتمكن النادي البافاري، األسبوع املايض من تمديد عقد مهاجمه 

الكامريوني إيريك تشوبو موتينج، حتى نهاية املوسم املقبل.
وخالل مقابلة مع شبكة ”سكاي“، ُسئل حميديتش عما إذا كان 
التجديد للمهاجم الكامريوني يعني الرتاجع عن االهتمام بالنجم 
اإلنجليزي، فأجاب: ”قبل أي يشء، نحن سعداء بامتالك تشوبو، 
اآلن“. وأكد حميديتش  الصيف  وال يمكنني قول ما سيحدث يف 
أن الحديث عن الرتاجع عن ضم كني محض هراء، مضيفاً: ”ما 
يقال عن الرتاجع ليس يف اعتبارنا عىل اإلطالق، واألهم أن يستمر 

تشوبو موتينج يف تسجيل األهداف بعد عقده الجديد“.

النادي  إدارة  تحدث  نفى حميديتش  آخر،  ويف سياق 
مع الحارس األملاني مانويل نوير بشأن ترصيحاته 
إقالة  بسبب  املسؤولني  فيها  انتقد  والتي  السابقة، 

مدرب حراس املرمى.
الحقا،  محادثات  معه  ”سنعقد  قال:  ذلك،  وعن 

وسنجلس معا ملناقشة بعض األمور“.
هوتسبري،  توتنهام  مهاجم  كني،  هاري  أعرب  جهته،  من 

وولفرهامبتون  أمام  فريقه  خسارة  بعد  أمله  خيبة  عن 
بهدف دون رد، ضمن الجولة 26 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وقال كني يف ترصيحات عقب املباراة نقلها 

صعب  أسبوع  هذا  يس“:  بي  بي  موقع 
فعله  يمكننا  ما  كل  للغاية،  ومحبط 

اآلن هو التطلع لألمام“.
وأضاف: ”يجب أن ندفع بعضنا يف 

املتبقية  الـ13  أو  الـ12  املباريات 
األوىل،  األربعة  املراكز  إىل  للوصول 
وعلينا  رسيًعا،  تأتي  املباريات 

النظر إىل اللقاء التايل“.
وعن خسارة نيوكاسل للنقاط 

بعد السقوط أمام مانشسرت 
سيتي: ”نعم إذا فزنا اليوم، 

مع  أفضل  وضع  يف  لكنا 
الدخول يف الثلث األخري 

من املوسم“.

بعة  متا / ض يا لر ا
الزوراء:

جدة،  اتحاد  نادي  أعلن 
مباراته  تذاكر  طرح  عن 

الخميس  املقررة  النرص،  مع 
الجوهرة  ملعب  عىل  املقبل 
املشعة بجدة، يف قمة الجولة 
٢٠ من دوري روشن 
ي  لسعود ا

للمحرتفني.
للدوري  العام  الرتتيب  النرص  ويتصدر 
السعودي للمحرتفني برصيد ٤٦ نقطة، بفارق 

نقطتني عن الوصيف االتحاد.
وشهدت أسعار التذاكر ارتفاعا غري مسبوق، 
التي  األخرية  املباريات  تذاكر  بقيمة  مقارنة 
لعبها العميد عىل أرضه، إذ بلغ سعر التذكرة 
كانت  فيما  سعودي،  ريال   ١٠٠ املوحدة 

التذاكر للمباريات املاضية بـ٢٠ رياال.
النجم  تواجد  ظل  يف  االرتفاع  هذا  ويأتي 
بهجوم  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 
الذي  الوحيد  هو  العميد  يكن  ولم  النرص، 

الفتح  سبقه  إذ  املوحدة  التذكرة  سعر  رفع 
أيضا.

الكالسيكو،  تذاكر  رشاء  عمليات  وشهدت 
اإللكرتوني  املوقع  النظري، عرب  منقطع  إقباالً 
املخصص للبيع، والذي سجل بيع أكثر من ٢٠ 

ألف تذكرة خالل الساعة األوىل من طرحها.
ريال  بـ١٠٠  املوحدة  الدرجة  أسعار  وتبدأ 
الدرجة  سعر  بينما  ريال،  بـ١٠٠٠  والفضية 
مباراة  وستكون  ريال.   ٢٠٠٠ الذهبية 
رونالدو  لكريستيانو  األوىل  املقبل،  الخميس 
انتقاله  منذ  املشعة،  الجوهرة  ملعب  عىل 

للنرص يف املريكاتو الشتوي املايض.

مدريد / متابعة الزوراء:
نجم  بيلينجهام  جود  يتمتع 
قارة  كبار  من  متزايد  باهتمام  دورتموند،  بوروسيا 
الصيفي  املريكاتو  يف  خدماته  عىل  للحصول  أوروبا، 
البالغ  بيلينجهام،  جود  عىل  العروض  وتنهال  املقبل. 
من العمر ١٩ عاما، ومن املتوقع رحيله عن دورتموند يف 
ريال مدريد بضم  اهتمام  إىل  األنباء  صيف ٢٠٢٣. وتشري 
لوكا  تقدم  بعد  الوسط،  خط  دماء  لتجديد  بيلينجهام، 

مودريتش وتوني كروس يف العمر.
لكن دورتموند يطلب ١٠٠ مليون يورو للتخيل عن بيلينجهام، 

مما يشكل عقبة أمام ريال مدريد.
وذكرت صحيفة «آس» أن استمرار مودريتش وكروس، يدفع 
ريال مدريد لالبتعاد عن بيلينجهام، خاصة بعد التعاقد مع 

تشواميني يف الصيف املايض.
أما ليفربول يهتم بضم بيلينجهام، بسبب حاجته الشديدة 
لالعب مثله، خاصة بعد اإلصابات التي لحقت بألكانتارا، 

وتراجع مستوى هندرسون.
ويملك ليفربول، سمعة يف رشاء العبني بصفقات عالية 
الثمن، لكنه قد ال يشارك يف دوري األبطال املوسم املقبل.

ويف الوقت نفسه، يريد مانشسرت يونايتد، الحصول عىل 
نجم دورتموند، لكنه يملك برونو فرينانديز الذي يلعب يف 

نفس مركز بيلينجهام.
وأكد تقرير ملوقع ESPN أن مانشسرت سيتي يسعى لضم 
بيلينجهام، من أجل تعويض الرحيل املحتمل لجوندوجان 
سيتي  املان  تالحق  التي  االتهامات  سيلفا.لكن  وبرناردو 
بخرق قواعد اللعب النظيف، قد تعرقل قدوم جود بيلينجهام 
أسطورة  فريديناند،  ريو  اإلنجليزي  االتحاد.وحث  مللعب 
وسط  العب  بيلينجهام،  جود  مواطنه  يونايتد،  مانشسرت 

بوروسيا دورتموند، عىل تجاهل ليفربول.
وخالل ترصيحات لشبكة بي بي يس، قال فريديناند: «ليفربول 

يعاني، بينما يسري مانشسرت يونايتد يف اتجاه تصاعدي».
هناك  لكن  تراجع،  يف  ليفربول  إن  أقول  أن  أريد  «ال  وأضاف: 

فرق أخرى لحقت به، وربما تجاوزته».
رايس،  ديكالن  أو  بيلينجهام  محل  كنت  «إذا  واستطرد: 
وكالهما أحد أكثر العبي الوسط املطلوبني يف الصيف، وتحتم 

عيل االختيار بني مان يونايتد وليفربول، فلمن سأذهب؟».
إليه  سأذهب  لكني  اليونايتد،  مع  تاريخي  «فلننىس  وواصل: 

يف الحال».
ما  الصحيح،  الطريق  يف  يسريون  الحمر  «الشياطني  وختم: 

يجعلهم ناجحني يف املستقبل القريب».

                         

لندن / متابعة الزوراء:
الغامرة  سعادته  عن  آرسنال  مدرب  أرتيتا  ميكيل  أعرب 
باالنتصار املثري عىل ضيفه بورنموث (3 - 2)، ضمن لقاءات 
يف  أرتيتا  وقال  املمتاز.  اإلنجليزي  الدوري  من   26 الجولة 
ترصيحات عقب املباراة نقلها موقع بي بي يس: ”أنا سعيد 
للغاية، الفوز كان جنونًيا وغمرتنا مشاعر السعادة“. وتابع: 
”أتى االنتصار بطريقة خاصة للغاية، احتجنا الوصول للثانية 
وأضاف:  بالالعبني“.  للغاية  فخور  أنا  به،  للظفر  األخرية 
تلك  مشاركة  من  أفضل  يوجد  ال  يستسلموا،  لم  ”الالعبون 
اللحظات مع الجميع، أنا سعيد للغاية من أجل ريس نيلسون 
(مسجل هدف االنتصار القاتل)“. وواصل: ”هذه مباراة أخرى 
و3 نقاط إضافية، كان الفوز بـ3 مباريات يف أسبوع (أمام 
”نريد  وأتم:  للغاية“.  مهما  وبورنموث)  وإيفرتون  ليسرت 
الكثري  هناك  يزال  وما  ممكنة،  فرتة  ألطول  القمة  يف  البقاء 
من املباريات لخوضها“. وكادت املباراة تنتهي بالتعادل 2-2 
لوال أن سجل ريس نيلسون الهدف الثالث القاتل للجانرز يف 

الدقيقة 90+7.

لندن / متابعة الزوراء:
أثنى جراهام بوتر، املدير الفني لتشيليس عىل تأثري ويسيل فوفانا 

بعدما سجل هدف الفوز عىل ليدز (1 - 0) يف الربيمريليج.
يف  لها  تعرض  التي  اإلصابة  منذ  األوىل  مباراته  فوفانا  وخاض 
الركبة أمام ميالن يف دوري أبطال أوروبا يف ترشين األول/أكتوبر 
املايض، إذ تم وضعه يف التشكيل األسايس بسبب إصابة تياجو 
يفوز  فريقه  شاهد  الذي  بوتر،  وأشار  جيمس.  وريس  سيلفا 
ألول مرة يف آخر 6 مباريات، إىل أن إمكانات فوفانا تؤهله لقيادة 
الفريق أثناء غياب سيلفا، وذلك عقب انضمامه لتشيليس مقابل 
الصيف  يف  سيتي  ليسرت  من  قادما  إسرتليني  جنيه  مليون   75
املايض. وقال: ”افتقدنا ويسيل. كانت املباراة أمام ميالن عندما 
أصيب، كان ذلك قبل فرتة طويلة للغاية، إنه يجلب شيئا مختلفا، 
قوته البدنية، هو يدافع عن مساحات كبرية، يجعلك تدافع بخط 

متقدم قليال يف امللعب، ألنه يمتلك الرسعة والقوة“.
وختم: ”يمكنه قطع الكرة بشكل جيد. إنه العب شاب، يتأقلم 

عىل طريقة لعب تشيليس. لديه شخصية“.

بغداد / متابعة الزوراء:
ملباراته  جريمان  سان  باريس  استعد 
ثمن  إياب  يف  ميونيخ  بايرن  أمام  املقبلة 
املثري  بفوزه  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 
من   ٢٦ الجولة  يف   ٤-٢ نانت  ضيفه  عىل 

الدوري الفرنيس.
النجم  عرب  البارييس  النادي  تقّدم 
وأضاف   (١٢) مييس  ليونيل  األرجنتيني 
يف  بالخطأ  الثاني  الهدف  حاجام  جوين 
مرمى فريقه (١٧)، لكن نانت تمكن من 
تقليص النتيجة عرب لودوفيك بالس (٣١) 
إغناتيوس  طريق  عن  التعادل  أدرك  ثم 
غانغو (٣٨) قبل أن يسّجل دانيلو برييرا 
 (٦٠) البارييس  للنادي  الثالث  الهدف 
الرابع  بالهدف  مبابي  كيليان  ويختتم 
ويدخل التاريخ بتسجيله الهدف رقم ٢٠١ 
الهداف  ليصبح  جريمان  سان  باريس  له 

التاريخي للنادي.
جريمان  سان  باريس  رفع  الفوز  وبهذا 
حني  يف  بالصدارة  نقطة   ٦٣ إىل  رصيده 
تجّمد رصيد نانت عند ٢٨ نقطة يف املركز 

الثالث عرش.
فوزاً  مدريد  أتليتيكو  حقق  اسبانيا،  ويف 
 ٦-١ إشبيلية  ضيفه  حساب  عىل  كبرياً 
اإلسباني  الدوري  من   ٢٤ الجولة  يف 
الهولندي  من  كل  القدم.وسجل  لكرة 
والفرنيس  و٢٦)   ٢٣) ديباي  ممفيس 
أنطوان غريزمان (٥٣) والبلجيكي يانيك 
 ٧٦) موراتا  وألفارو   (٦٩) كاراسكو 
فيما  األرض  أصحاب  أهداف  و٩٠+٢) 

دّون الدويل املغربي يوسف النصريي هدف 
الفريق األندليس الوحيد يف الدقيقة ٣٩.

السنغايل  الدويل  خروج  املباراة  وشهدت 
املباراة يف  من  إشبيلية،  غايي، العب  باب 

الدقيقة ٨١ بعد جمعه إلنذارين.
ويحتل أتليتيكو مدريد املركز الثالث بـ٤٥ 
 ١٦ املركز  يف  إشبيلية  يأتي  فيما  نقطة 

مؤقتاً بـ٢٥ نقطة.
ثمينا  فوزا  فيورنتينا  حقق  ايطاليا،  ويف 
عىل حساب ضيفه ميالن بنتيجة (٢-١)، 

لقاءات  إطار  يف  فرانكي،  أرتيميو  بملعب 
الجولة ٢٥ من الدوري اإليطايل.

أحرز هديف فيورنتينا نيكوالس جونزاليس 
ولوكا  جزاء،  ركلة  من   (٤٩) الدقيقة  يف 
يوفيتش (٨٧)، بينما سجل ثيو هرينانديز 

هدف الروسونريي .(٩٠+٥) 
نقطة   ٣١ إىل  رصيده  رفع  فيورنتينا 
باملركز ١١، فيما تجمد رصيد ميالن عند 

٤٧ نقطة يف املرتبة الرابعة.
بايرن ميونيخ صدارة  أملانيا، استعاد  ويف 

ترتيب الدوري األملاني «البوندسليغا» التي 
غابت عنه ليوم واحد عقب تغلبه الصعب 
عىل مستضيفه شتوتغارت بهدفني مقابل 
هدف ضمن املرحلة الثالثة والعرشين من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
التسجيل  ليخت  دي  ماتيس  وافتتح 
أن  قبل   ٣٩ الدقيقة  يف  البافاري  للعمالق 
موتينغ  تشوبو  ماكسيم  إيريك  يسجل 

الهدف الثاني يف الدقيقة ٦٢.
ويف الدقيقة ٨٨ أشعل خوان خوسيه برييا 

الدقائق املتبقية يف اللقاء بتسجيله الهدف 
األول لشتوتغارت، إال أن أحاب األرض لم 
عىل  املباراة  لتنتهي  التعادل  من  يتمكنوا 
الرابع  النتصاره  البايرن  تحقيق  وقع 
شتوتغارت  تلقى  فيما  املسابقة  يف  عرش 

خسارته الثانية عرشة.
أن  بعد  مجدداً  الصدارة  بايرن  واستعاد 
مع  متساوياً  نقطة   ٤٩ إىل  رصيده  رفع 
بوروسيا دورتموند ومتقدماً عليه بفارق 

األهداف.
عند  شتوتغارت  رصيد  تجمد  جانبه  من 

١٩ نقطة يف املركز السادس عرش.
ويف انجلرتا، واصل ليسرت سيتي مسلسل 
بخسارة  الربيمريليج  يف  النقاط  نزيف 
ثالثة عىل التوايل وهذه املرة عىل يد القابع 
بهدف  ساوثهامتون  الهبوط  منطقة  يف 
ملعب  احتضنها  التي  املباراة  يف  نظيف 
الجولة  ضمن  ستاديوم  ماري  سانت 

الـ٢٦ من الدوري.
الفو  هذا  يف  بالفضل  ساوثهامتون  يدين 
لالعب وسطه الشاب األرجنتيني كارلوس 
ألكاراز صاحب الهدف الوحيد يف الدقيقة 

.٣٥
هذا  الـ١٥  الخسارة  طعم  ليسرت  وتذوق 
املوسم، ليتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة يف 
املركز الـ١٥ «من ٢٥ مباراة وله مواجهة 
انتصاره  ساوثهامبتون  مؤجلة».وحقق 
هذا  السادس  مباريات،   ٥ آخر  يف  الثاني 
يف  نقطة   ٢١ إىل  رصيده  لريفع  املوسم، 

املركز الـ١٩ «قبل األخري».

لندن / متابعة الزوراء:
خالل  (إيفاب)  القدم  لكرة  الدويل  املجلس  صادق 
التي  السنوية،  العمومية  جمعيته  من   ١٣٧ النسخة 
ُعقدت يف لندن عىل عدد من التغيريات املتعلقة بقوانني 

اللعبة وأيضاً عىل التوضيحات الصادرة بشأنها.
يف  املتخذ  القرار  عىل   (IFAB) إيفاب  صادق  كما 
قرارات  ببث  القايض  األخرية  العمومية  الجمعية 
بحكم  االستعانة  عند  الفيديو  لقطات  مراجعة 
وملشاهدي  امللعب  يف  للجمهور  وعرضها  الـ(فار)، 
الرسمي  املوقع  بحسب  التلفاز،  عرب  املبارش  النقل 

للفيفا.
وترأست الجمعية ال عمومية، ديبي هيويت، رئيسة 
عن  ممثلني  بحضور  القدم،  لكرة  اإلنجليزي  االتحاد 
وأيرلندا  إنجلرتا  يف  اللعبة  واتحادات  الفيفا  االتحاد 
الدويل  املجلس  وإدارة  وويلز،  وأسكتلندا  الشمالية 
تحسني  مواصلة  املجتمعون  قرَّر  حيث  القدم،  لكرة 

عملية التواصل مع الجماهري يف املالعب.
املغرب  يف  أقيمت   التي  لألندية  العالم  وشكلت كأس 
املتعلقة  التجارب  يف  البداية  نقطة  املايض،  الشهر 

االستعانة  عند  املتخذة  التحكيمية  بالقرارات  حرصاً 
تتواصل عىل مدى  أن  املقرر  املساعد،  الفيديو  بحكم 

١٢ شهراً.
التابعة  البطوالت  مختلف  يف  القرارات  تلك  وستطبق 

للفيفا، بما يف ذلك كأس العالم تحت ٢٠ سنة املقررة 
يف إندونيسيا بني مايو/أيار ويونيو/حزيران ٢٠٢٣.

وسوف يتقرر يف وقت الحق من هذا العام ما إذا كانت 
التجارب  لتشمل هذه  ستمتد 

منافسات أخرى ضمن بطوالت الفيفا.
التطبيق  بشأن  إحاطة  فيفا  قدَّم  ذلك،  غضون  ويف 
لتحديد  صة  املخصَّ اآللية  شبه  للتكنولوجيا  الناجح 
لحكم  ط»  «املبسَّ النظام  وبشأن  التسلل  وضعيات 

الفيديو املساعد.
حكم  بروتوكول  يف  النظر  إعادة  عىل  االتفاق  وتم 
مع  العملية  وتطبيقاته  وإجراءاته  املساعد  الفيديو 

األطراف الفاعلية الرئيسة.
الالزمة  املوارد  تمتلك  ال  التي  للمسابقات  وبالنسبة 
ط»  للعمل بنظام حكم الفيديو املساعد والنظام «املبسَّ
لحكم الفيديو املساعد، تم االتفاق عىل اختبار نظام 
إضايف ملراجعة لقطات الفيديو، وذلك بهدف جعل هذا 

النظام متاحا يف اللعبة عىل الصعيد العاملي.
وفيما يتعلق بقوانني اللعبة ملوسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، التي 
يوليو/تموز  من  األول  بتاريخ  التنفيذ  حيز  ستدخل 

٢٠٢٣، تم االتفاق عىل إدراج تأكيد حاالت التسلل.
(إيفاب)  موقع  عىل  املقبل  األسبوع  خالل  وسُتنرش 
اللعبة  بقوانني  املتعلقة  للتغيريات  الكاملة  القائمة 

والتوضيحات الصادرة بشأنها.
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باريس/متابعة الزوراء:
العاملـي  املؤتمـر  جلسـات  انطلقـت 
 Empowering» الحقيقـة  لتمكـني 
املركـز  يقدمـه  الـذي   ،«the Truth
الدويل للصحفيني بدعم من مؤسسـة 
سـكريبس هوارد، وُتقام جلساته كل 

خميس من شهر مارس/آذار ٢٠٢٣.
ألقت الجلسة األوىل من املؤتمر، والتي 
أقيمـت يف ٢ مارس/آذار، تحت عنوان 
«روايـة القصـص الصوتيـة املتقدمة 
للصحفيـني»، الضـوء عـىل احتماالت 
توظيـف الصـوت بمختلـف عنارصه 
للوصـول إىل رسديات تدعـم الحقيقة 
وقـام  املُضللـة.  املعلومـات  وتكـرس 
بتأطري الجلسـة املدرب سليم سالمه، 
وهـو كاتب مسـتقل، وصانـع أفالم، 

ومنتج بودكاست حائز عىل جوائز.
خالل الجلسـة، ناقش سالمه األدوات 
التـي يحتاجها صانعو البودكاسـت، 
بتغطيـة  الخاصـة  واألخالقيـات 
َبة، وطريقة  القصص اإلنسانية اَلُْمرَكَّ
والجمهـور،  الضيـوف  بـني  الوصـل 
وكيفيـة مشـاركة الضيـوف يف طرح 
رسدياتهـم مـع اإلبقاء عـىل الجانب 
املهنـي واملحايـد، بجانـب عـدد مـن 

املحاور األخرى.
واسـتهّل املدرب الجلسة بتقديم ملحة 
بأّنـه  والتعريـف  البودكاسـت،  عـن 
يعتمـد  «محتـوى صوتـي مسـموع 
بشـكل رئييس عىل الـرسد القصيص، 
الحـوار، املونولـوج، وغـري ذلـك مـن 
أّن  إىل  ولفـت  التقديـم»،  أسـاليب 
«البودكاسـت» يمّكـن الجمهـور من 
االقـرتاب للقصة، التحقيـق، أو الخرب 
عرب دمـج الـرسد مع عنـارص أخرى 
مثل املقابلـة، واملوسـيقى، واملؤثرات 

الصوتية، واألرشيف الصوتي. 
وأشار إىل أّن املدونات الصوتية تختلف 
عن الراديو يف طريقة البث، والجمهور، 
واملواضيع، ومنصات النرش ومنصات 
مـن  املدونـات  وتتكـون  االسـتماع. 
حلقات منفردة أو من سلسلة حلقات، 
وتعتمـد يف بنائها عىل املوضوع العام، 
وزاوية املعالجة، واملحاور، والضيوف، 

والجمهور املستهدف.
قوالب البودكاست

ال يوجـد قوالـب محـددة للمدونـات 
الصوتيـة، وال يوجد إلزام بتنسـيقات 
محددة، بحسـب سـالمه الذي أوضح 
ومختلفـة  كثـرية  أنواعـا  هنـاك  أّن 
يمكـن تجربتها، بينهـا أنواع ال تعتمد 
باألسـاس عـىل األصـوات البرشيـة. 

وتطرق املدرب إىل أشهر القوالب:
-   رسدي (فـردي): يعتمد عىل صوت 

واحد يرسد الحلقة كاملة.
-  رسدي (جماعي مع ضيوف): يعتمد 
عىل وجود ضيـوف بالحلقة يرسد كل 
منهم قصتـه وال يشـرتط بالرضورة 
أن يتحـاور معهم مقدم الحلقة، ومن 
املمكـن أن يكتفي برسد املادة البحثية 

أو املعلومات اإلضافية.
- حواري: حـوار مبارش يجريه مقدم 
الحلقة مع الضيوف «سؤال وجواب».

- حواري رسدي: يدمج بني نوعني من 
القوالـب، الحوار والرسد. عىل سـبيل 
املثـال: نسـتضيف أصحـاب تجـارب 
ونرتك لهم رسد قصصهم بينما يعّقب 
مقـدم الحلقـة عـىل هـذه القصص 
بحـوار مع خبري أو مختص بموضوع 

الحلقة.
- خربي معريف: حلقات قصرية، يومية 
أو أسبوعية، تركز عىل نرش األخبار أو 
املعرفة بشـكل عام، من خالل القالب 

الحواري أو الرسدي الجمعي.
مـا  عـادة  وثائقي/اسـتقصائي:   -
يغطي املوضوع أو القصة املسـتهدفة 

عرب سلسلة من الحلقات.
ملـاذا نختـار املدونـة الصوتيـة لرسد 

القصة؟
-  تكلفة مادية أقل مقارنة بالوسيط 

املرئي.
املطروحـة  املواضيـع  حساسـية   -
«برصًيا»، أو بسبب الصعوبة الوصول 

لألماكن.
- الحفـاظ عـىل هوية األشـخاص و 
«خصوصياتهـم»، حيـث يمكن تغيري 

أصوات املتحدثني بسهولة.
- القـدرة عىل إعادة التمثيل عرب األداء 
الصوتي، أو االستعانة بأرشيف صوتي 

أو برصي أو مكتوب.
- منصـات النـرش مجانيـة، بجانـب 

الرسعة يف الوصول للجمهور.

وأضـاف سـالمه أنـه يمكـن االبتعاد 
قدر اإلمكان عن الرسدية الفردية من 

خالل:
- إدراج الضيـوف يف املدونـة الصوتية 
(أصحـاب قصـص، مختصـون/ات، 

محامون/ات، جهات رسمية، الخ).
-  الربط بني البحث والقصة، وتوظيف 
املحـاور املكملة واملحـاور املعرتضة، 
واملقصود هنا اسـتخدام البحث لدعم 
الضيوف بمعلومـات مكملة،  قصص 

وعدم االكتفاء بما يذكره الضيف.
- نبحث عن فرص التوسع يف معلومة 
ما والتحقق من مصداقيتها بما يتيح 

إضافة معرفة نوعية للجمهور.
- البحـث عـن طـرق بديلـة ملقابلـة 
الضيوف واسـتخدام قصصهم يف حال 

ممانعتهم للظهور يف الحلقة.
- يحـدث ذلك: إما عن طريق تسـجيل 
قصـة الضيف بصوته ثم مشـاركتها 
بعـد تغيري صوته، أو عن طريق كتابة 
قصته ومن ثم تسـجيلها ومشاركتها 
بصوت مغايـر ملؤدي/ة يعـرب عنه يف 

حال رفض التسجيل من األساس.
- التواصـل مـع جمهـور «امليـدان»، 
إن أمكـن، وإدراج أصواتهـم يف إنتاج 
الحلقـات بهـدف االبتعـاد عن حرص 
الرأي والتجربة يف الضيوف الرئيسيني 

فقط.
اختيار وترتيب الضيوف:

- نبحـث عـن الضيوف بشـكل يخدم 
الرسديـة، ونخلـق نوًعا مـن التوازن 
ما بني املشـاعر (القصـة)، والحقائق 

(املعلومة/البحث).
- نحـاول تجنب اختيـار الضيوف من 
األجنـدات  أصحـاب  املختصـني/ات 
(املنحازيـن لجهة أو مرشوع ما)، ويف 
حال اضطررنا السـتضافتهم، نراعي 
وجـود ضيـف آخـر يف املقابـل يمثـل 

الجانب اآلخر من الرأي أو املوقف.
مـن  الضيـوف  مقابلـة  نحـاول   -
(أصحـاب القصـص)، قبـل مقابلـة 
الضيوف من (املختصني/ات). يساعد 
ذلك يف التأكد من املعلومات املطروحة 
من قبل أصحاب القصص عرب طرحها 

عىل املختص، والتوسع بها.
- نبحـث ونتأكد مـن الحقائق واألدلة 
من مصـادر عدة ويف أماكـن مختلفة 
وخالل مختلف مراحل اإلنتاج. ينطبق 
ذلك عىل املعلومات الصادرة سواء عن 
الضيوف مـن (أصحاب القصص)، أو 

من (املختصني/ات).
- التحقق من مصداقية كالم الضيوف 
(أصحـاب القصـص)، ليـس بهـدف 
للتوسـع  وإنمـا  تجاربهـم،  إنـكار 
بالفكـرة العامـة والواقـع املغايـر يف 
تجارب أشخاص مختلفني، وهذا يتيح 
توظيف اسـتخدام املحـاور املعرتضة 

واملكملة يف الحلقة.

- التحقـق مـن معلومـات الضيـوف 
عـىل  للحـرص  (املختصـني/ات) 
مصداقية الفكرة، ومن املمكن املتابعة 
معهم يف حال وجود شـكوك تجاه أي 

معلومات مغلوطة.
األداء  ممثـيل/ات  مـع  التعامـل 

الصوتي:
- يبـدأ دعـم وتمكـني الحقيقـة مـن 
اللحظـة التـي نبـدأ فيهـا بتسـجيل 
املقابلـة أو كتابتهـا؛ يف حـال رفـض 
الضيوف مشاركة أصواتهم حتى وإن 

لم تستخدم.
- ننقـل الـكالم بمصداقيـة وينطبق 
ذلك أيضا عند وصف حالة أو مشـاعر 
لغايـات  املمثلـني/ات  إىل  الضيـوف 

تقمصها.
- تجنب املبالغة يف األداء، أو اسـتعارة 
تكـن  لـم  إذا  فيهـا  مبالـغ  مشـاعر 

موجودة أصال وقت املقابلة.
- نحـاول البحـث عـن والعمـل مـع 
ممثلـني/ات ينتمون بشـكل أو بآخر 
إىل قصة أو تجربة الضيف/ة األصلية، 

إن أمكن.
- يف حال لم يمانع الضيوف اسـتخدام 
أصواتهم، وقاموا بطلب تغيريها فقط، 
فمن املهم املتابعة معهم ومشاركتهم 
الصوتـي  للتعديـل  النهائـي  الشـكل 
وأخذ موافقتهم عليه وذلك لحمايتهم 

وحماية فريق العمل أيًضا.

- نوضح بشكل رصيح يف بداية ووسط 
ونهاية املدونة الصوتية إذا كان صوت 
أو أسـماء الضيـوف قـد تغـري، أو أن 
األصوات املسـتخدمة ملمثيل/ات األداء 

الصوتي.
البحـث  عمليـة  يف  الجمهـور  إرشاك 

والتسجيالت امليدانية:
إىل  الضيـوف  بجلـب  نكتفـي  ال   -
مـع  فقـط  التسـجيل  أو  االسـتديو، 

الشخصيات الرئيسة.
- من املهـم النزول إىل امليدان وسـؤال 
الناس عن رأيهم وتجربتهم يف موضوع 

ما يف محيطهم أو حياتهم اليومية.
-  نفتـح باب مشـاركة الجمهور بعد 
سـماع الحلقة عىل سـبيل املثال، عن 

طريق مشاركة رسائل صوتية.
- نفتـح بـاب التوسـع بإنتـاج جزء 
ُمتمـم للحلقة األوىل مثـال، بحيث يتم 
اسـتخدام أصـوات جديـدة ومختلفة 
تتحدث عن نفـس املوضوع ولكن من 

زاوية ومحاور مختلفة وإضافية.
األدوات والتقنيات املطلوبة:

بكتابـة نصـوص  نمـوذج خـاص   -
املدونات الصوتية.

- مسجل صوت أو استديو تسجيل.
- مكتبة صوتية (مجانية أو مدفوعة): 
 ،Blue Dot يمكـن اسـتخدام منصـة

وهي مجانية تماًما.
- أصوات أرشيفية وتسجيالت (راديو 
أو تلفزيون أو يوتيوب، إلخ…): يمكن 
اسـتخدام منصـة Free sound، وهي 

مجانية أيًضا.
يمكـن  الصـوت:  تحريـر  برامـج    -

استخدام Audacity بشكل مجاني.
نصائح رسيعة:

-  للوصول ألفكار للبودكاسـت، تابع 
األحداث والقصص واألفكار التي تدور 
يف مجتمعاتنـا، فهي مليئـة باألفكار 
امللهمة.- يمكن استخدام استطالعات 
امليدانيـة لدعم  الـرأي واالسـتبيانات 
موضـوع حلقة البودكاسـت، ويمكن 
اسـتغاللها ملعرفة اتجاهات الجمهور 
للبناء عليها فيما قبل مرحلة اإلنتاج.

- العمـل مـن خـالل فريق يسـاعد يف 
تمرير املحتـوى واألفـكار عىل عقول 
وخربات وخلفيـات متعددة ومتنوعة، 

ما يسـاعد يف ضمـان إنتـاج محتوى 
يراعـي الضوابط املهنيـة والصحفية 

واألخالقية.
- تحديد اللهجة املناسـبة للبودكاست 
(عامية/فصحى) يعتمد عىل جمهورك 
املستهدف وطبيعته، ويفضل استخدام 
«اللهجـة البيضاء» أو الوسـط، ألنها 
تجعلـك أقـرب للجمهور وتسـاهم يف 

إرشاكه.
لحلقـة  املناسـبة  املـدة  تـرتاوح   -
البودكاسـت الواحدة ما بني ٢٥ إىل ٤٥ 
دقيقـة، برشط تجنب التكـرار وامللل. 
أمـا يف حالـة البودكاسـت الخربي أو 
املعريف فاملدة املناسـبة مـن ١٠ إىل ١٥ 

دقيقة.
-  يف حـال وصلـت الحلقـة لسـاعة 

يفضل تقسيمها.
مـع  املقابـالت  تسـجيل  يجـوز   -
الضيـوف أو املصـادر عـرب الهاتف أو 
عـرب التطبيقـات الهاتفيـة لكـن بعد 
الحصـول عـىل موافقة مسـبقة من 
املصـدر أو الضيف، وإبـالغ الجمهور 

بطريقة تسجيل املقابلة.
- املؤثرات الصوتية كاملوسـيقى جزء 
أصيل من البودكاسـت، لكن من املهم 
اسـتخدامها بطريقة مناسبة وبدون 

إفراط.
- لحظات الصمت مـن أهم اللحظات 
يف البودكاسـت، يف خاللهـا يسـتوعب 
الجمهور ما ذكر من معلومات قبل أن 

يتهيأ إىل ما سيأتي بعد.
-  يف حـال كان الضيـف يتحـدث لغة 
أثنـني  أو  أجنبيـة، نسـتخدم عبـارة 
بصـوت الضيـف ولغتـه األصليـة ثم 
ممثـل  بصـوت  تدريجًيـا  نسـتبدله 
األداء الصوتـي، مـع رضورة ذكر ذلك 

للجمهور يف البداية.
التسـجيل  الجيـد قبـل  التحضـري    -
يساعدك عىل  تقديم املحتوى يف أفضل 

صورة ممكنة.
- الفراغـات الصوتية أثناء التسـجيل 
التحريـر  مرحلـة  أثنـاء  تسـاعدك 
اسـتغاللها  يمكـن  حيـث  الصوتـي، 
إبداعًيـا، عـرب ملئهـا باملوسـيقى أو 

املؤثرات الصوتية.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

لندن/متابعة الزوراء:
دويبفنـر  ماتيـاس  قـال   
ملجموعة  التنفيـذي  الرئيـس 
”أكسـل  األملانيـة  اإلعـالم 
الصحفيـني  إن  سـربينغر“، 
اسـتبدالهم  لخطر  معرضون 
اصطناعـي  ذكاء  بأنظمـة 
مثـل ”تشـات جي.بي.تـي“، 
لكنه أكـد يف نفـس الوقت أن 
املحتـوى األصيل يقـاوم ثورة 

التكنولوجيا.
رسـالة  يف  دويبفنـر  وأفـاد 
املوظفـني ”يتمتع  إىل  داخلية 
الـذكاء االصطناعـي بالقدرة 
عىل جعل الصحافة املسـتقلة 
أفضـل ممـا كانـت عليـه يف 
أي وقـت مـىض أو ببسـاطة 

استبدالها“.
وذاع صيـت تطبيق ”تشـات 
جي.بي.تـي“ بشـكل كبري يف 
اآلونـة األخـرية، حيـث يتيح 
األسـئلة  كتابـة  لألشـخاص 
وتلقي اإلجابات عىل مجموعة 

كبرية من املوضوعات.
ويمكن لهذا التطبيق أن يقوم 
والتقاريـر  املقـاالت  بكتابـة 
وتنفيـذ أي عمل آخـر يرغب 
به شخص ما بناء عىل تقنية 
وقـد  االصطناعـي.  الـذكاء 
يغـري قواعـد اللعبـة يف عالم 

التكنولوجيا.
ونقلـت صحيفة ”الغارديان“ 
ترصيحـات    الربيطانيـة 
تقريـر  إطـار  يف  دويبفنـر 
عن خطتـه لزيـادة إيـرادات 
”بليـد“  األملانيـة  الصحيفـة 
اإلعـالم  نحـو  وتحويلهـا 
الرقمي البحت، مشـرية إىل أن 
الوظائـف ال تزال  تخفيضات 
قائمـة جـراء تطـور الـذكاء 
االصطناعي ودعمـه يف إنتاج 
املـواد الصحفيـة، مـا يجعل 
العديد من الوظائف الصحفية 

زائدة عن الحاجة.
وأشـار دويبفنـر إىل أن أدوات 
مثـل  االصطناعـي،  الـذكاء 
”تشات جي.بي.تي“ تعد ثورة 
يف ميدان املعلومات، وستكون 
تجميـع  يف  أفضـل  قريبـا 

الصحفيـني  مـن  املعلومـات 
البرش، حسب قوله.

وشـدد عـىل أن التكيـف مـع 
جـدا  رضوري  التغيـري  هـذا 
املؤسسـات  السـتمرارية 
املسـتقبل.  يف  الصحفيـة 
التـي سـتتميز  فاملؤسسـات 
بالقدرة عىل إنشـاء محتواها 
األصيل الـذي ال يتمكن الذكاء 
تجميعـه  مـن  االصطناعـي 

ستبقى عىل قيد الحياة.
وبحسب التقرير، يجب الرتكيز 
الصحافة االسـتقصائية  عىل 
والحديـث الحـرصي، وتتبـع 
وراء  الحقيقيـة  الدوافـع 
األحداث، فهذه األمور ستظل 

مهمة الصحفيني.
ومجموعة ”أكسل سربينغر“ 
إخبـاري  منفـذ  أول  ليسـت 
يعـول عـىل اسـتخدام الذكاء 
إنشـاء  يف  االصطناعـي 
املحتـوى. ففـي يناير املايض 
أعلنت ”بازفيـد“ أنها تخطط 
الستخدام الذكاء االصطناعي 
واالختبارات  محتواها  لتعزيز 

عرب اإلنرتنت.
”فاينانشال  صحيفة  وذكرت 
تايمـز“ أن صحيفتـي ”دييل 
إكسـربيس“  و“دييل  مريور“ 
يف اململكة املتحدة تستكشفان 
الـذكاء  اسـتخدام  أيًضـا 

وإنشـاء  االصطناعـي، 
يف  للنظـر  عمـل  مجموعـة 
”إمكانـات وحدود التعلم اآليل 

مثل تشات جي.بي.تي“.
ومنـذ إطالقـه يف نوفمرب من 
العام املايض، حصل ”تشـات 
جي.بي.تـي“ عـىل أكثـر من 
100 مليون مسـتخدم ورسع 
االتجـاه الذي تـم توقعه منذ 
فرتة طويلة بشأن جعل بعض 
الوظائـف زائدة عـن الحاجة 

من الذكاء االصطناعي.
وأشـارت دراسـة أجراها بنك 
”يو.بي.أس“ السـويرسي إىل 
أنـه ”يف 20 عاماً مـن التداول 
عـىل اإلنرتنـت، ال يمكننـا أن 
ممـا  أرسع  ارتفاعـاً  نتذكـر 
حققه هـذا الربنامج الخاص 

باملستهلكني“.
اإللكرتونـي  املوقـع  وبـات 
”أوبـن  برشكـة  الخـاص 
أي.آي“، التي تمتلك ”تشـات 
وتسـتضيفه،  جي.بي.تـي“ 
واحداً من بني أكثر 50 موقعاً 
إلكرتونيـًا يف العالم يدخل إليه 
موقـع  وفـق  املسـتخدمون، 
دوت  أدوبشـن  ”ديجيتـال 

كوم“.
أثـار  التطبيـق  أن  ويبـدو 
الكـربى  الـرشكات  شـهية 
للسـري بهذا االتجـاه وإطالق 

والبداية  منافسـة،  تطبيقات 
مـع امللياردير األمريكي إيلون 
عـدد  خفـض  الـذي  ماسـك 
املوظفـني يف تويرت، ويسـعى 
لالعتمـاد أكثـر عـىل الـذكاء 
االصطناعـي األقـل كلفة من 

البرش.
األخـرية  األسـابيع  وخـالل 
تواصـل ماسـك مـع باحثني 
يف الـذكاء االصطناعي بهدف 
تأسـيس مخترب أبحاث جديد 
لتطبيـق  منافـس  لتطويـر 
”تشـات جي.بي.تـي“ التابع 
”أوبـن.أي.آي“  لرشكـة 
ذكـر موقـع ”ذي  وفـق مـا 

إنفورميشن“.
الجديـد،  فريقـه  ولقيـادة 
يحاول ماسك الفوز بخدمات 
بابوشـكني  إيغـور  الباحـث 
املسـتقيل مـن وحـدة ”ديب 
التابعة لرشكة  أي.آي“  مايند 
واملتخصصـة  ”ألفابـت“، 
يف نمـاذج تعلـم اآلالت التـي 
يف  املسـتخدمة  تلـك  تشـبه 
وانتقد  جي.بي.تي“.  ”تشات 
رشكـة  باسـتمرار  ماسـك 
”أوبن أي.آي“ التي شـارك يف 
تأسيسـها عام 2015 قبل أن 
يغادرهـا بعـد سـنوات قليلة 
بسبب قيود الحماية الخاصة 
بـ“تشـات جي.بي.تي“ التي 

تحـد مـن إنتـاج النصـوص 
بحجة اإلساءة للمستخدمني.

وقال امللياردير يف العام املايض 
إن تقنية ”أوبن أي.آي“ كانت 
العنـان  إطـالق  عـىل  مثـاًال 
االصطناعي،  الـذكاء  لتدريب 
وسـط تكهنـات بـأن يكـون 
جي.بي. لـ“تشـات  منافسه 

تي“ أقل فرًضا للقيود.
إنشـاء  للربنامـج  ويمكـن 
نصوص متطـورة للغاية من 
مطالبات املستخدم البسيطة، 
وإنتـاج أي يشء مـن املقاالت 
إىل  الوظيفيـة،  والتطبيقـات 
الخيالية.  واألعمـال  القصائد 
وهو نمـوذج ذو لغـة كبرية، 
يتم تدريبه عن طريق تحميل 
مليـارات مـن الكلمـات مـن 
النـص اليومي عـرب الويب إىل 
النظام. ثم يعتمد عىل كل هذه 
املواد للتنبؤ بالكلمات والجمل 

يف تسلسالت معينة.
ومـع ذلك فقـد تم التشـكيك 
يف دقـة إنتـاج التطبيق، حيث 
وجـد أكاديمي أسـرتايل أمثلة 
يقـوم  الـذي  النظـام  عـىل 
باختـالق املراجع مـن مواقع 
الويب واإلشارة إىل اقتباسات 

مزيفة.
الـذكاء  اسـتخدام  أن  وثبـت 
االصطناعي يف الصحافة مثري 
للجدل أيًضـا. وذكر أن موقع 
الويب التكنولوجي ”سـينت“ 
يسـتخدم أداة ”أوبن أي.آي“ 
إلنشـاء مقاالت يتـم فحصها 
محرريـن  بواسـطة  الحًقـا 
برشيني للتأكد من دقتها قبل 
النرش. وأقـر املوقـع يف يناير 
أن الربنامـج به بعض القيود، 
بعد أن كشـف تقرير أن أكثر 
مـن نصف القصـص التي تم 
أدوات  خـالل  مـن  إنشـاؤها 
الذكاء االصطناعي كان يجب 
تحريرها بحًثا عن أخطاء. ويف 
أحد األمثلة، تم إجبار ”سينت“ 
عىل إصدار تصحيحات رئيسة 
ملقـال توضيحي حول الفائدة 
املركبـة التي تحتوي عىل عدد 

من األخطاء البسيطة.

الرباط/متابعة الزوراء:
بمبادرة من املعهد العايل لإلعالم 
جـرى  الربـاط،  يف  واالتصـال 
تأسـيس شـبكة مغربيـة تضم 
مؤسسـات التكويـن يف اإلعـالم 

واالتصال.
الوطنية  الشـبكة  وتضـم هـذه 
التكويـن  وشـعب  ”معاهـد 
بالكليات املغربية“، ومن املرتقب 
للتفكـري  ”إطـارا  تشـكل  أن 
والتشـاور والتنسـيق، مـن أجل 
بحـث سـبل تحديـث وتطويـر 
وتجويد برامج التكوين األسايس 
واملسـتمر، ودعم البحث العلمي 

يف مجاالت اإلعالم والتواصل“.

تتفاعـل  أن  املزمـع  مـن  كمـا 
الشبكة مع ”انتظارات املهنيني، 
التكويـن  خيـارات  يف  والبحـث 

اإلعالمية والتواصلية املستقبلية، 
مـع التأكيـد عـىل قواعـد املهنة 

وأخالقياتها“.

نيويورك/ أ. ف. ب:
 تعتـزُم رشكـة ”ميتـا“ التعامل 
بصـورة مختلفة مع املنشـورات 
تطلقهـا  التـي  للجـدل  املثـرية 
فيسـبوك  عـرب  شـخصيات 
وانستغرام، بعدما تلقت انتقادات 
من مجلس املراقبـة الخاص بها، 
مـن دون تنفيذ بعـض توصيات 
املجلس املرتبطة بالشفافية، عىل 

ما أفاد بيان للرشكة الجمعة.
وعـادة مـا تحـذف ”ميتـا“ فوراً 
أي منشـور أو صـورة ُيحتمل أن 

تنتهك سياساتها.
إال أنهـا تتعامـل بطريقة خاصة 
املنظمات والسياسيني  مع بعض 
املُعلنـة  والجهـات  والرؤسـاء 
إذ  واملشـاهري،  والصحفيـني 
تسـتغرق وقتـاً أطـول للنظـر يف 
منشـوراتهم تفاديـاً التخـاذ أي 

قرارات متسارعة يف شأنها.
وكان مجلـس املراقبـة الخـاص 
بـ“ميتـا“، وهـو هيئـة توصـف 
بأنها مسـتقلة لكّن الرشكة تتوىل 
انتقد هـذه االمتيازات  تمويلهـا، 
يف كانون االول/ديسـمرب، متهماً 

”ميتـا“ بأنهـا تضـع مصالحها 
االقتصاديـة فوق أهمية اإلرشاف 

عىل املحتوى.
واقرتح املجلس 32 توصية لجعل 
برنامج اإلرشاف املسمى ”كروس 
تشـيك“ ينطـوي عـىل شـفافية 

وعدالة أكرب.
وأعلنـت الرشكـة الجمعـة أنهـا 
ستنّفذ 26 توصية بصورة جزئية 
أو تامة، فيما ستدرس إىل أي مدى 
يمكن تطبيـق إحدى التوصيتات. 
ورفضت ”ميتا“ تطبيق التوصيات 

الخمس األخرى.
ورفضـت ”ميتـا“ وقـف املعاملة 

الخاصـة التي تمنحهـا لعدد من 
تجاريـة،  الشـخصيات ألسـباب 
إذ يدفـع هـؤالء للرشكـة مقابل 
خدماتهـا أو يسـتقطبون أعداداً 
كبرياً من املسـتخدمني يف املنصة. 
شـأن  مـن  إّن  الرشكـة  وتقـول 
وقـف هـذا االمتيـاز أن ”يجعـل 
محتملـة  أهدافـاً  الشـخصيات 

للمستخدمني السيئني“.
ورفضت الرشكة أيضاً تنفيذ إجراء 
رسـمي يتيح للشـخصيات، بمن 
فيهـم املسـؤولون الحكوميـون، 
”كـروس  لتطبيـق  طلـب  رفـع 

تشيك“ يف حساباتهم.
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 لعل من أصعب الصياغات اإلنسـانية يف مختلف 
أصابعـه  اإلنسـان  أن يضـع  واآلداب،  الفنـون 
عـىل جرحـه النـازف، ويعتـرص آالمـه ليصوغ 
من عواصـف األوجاع وبراكـني األحزان وجنون 
النزيـف الداخيل، الذي اليشـعر به سـواه، ومن 
الفجيعـة ومـرارة الفقـد عمالً متفـرداً ليس يف 
شـكله وتألقـه وخصوصيته وحسـب، وإنما يف 
معانيه الروحية ويف مضامينه اإلنسانية بكل ما 
يحمله من املصداقية والتفاعالت الذاتية، والذي 
غالباً ال يستطيع أي إنسان مهما كان قريباً منه 
أن يتلمس تفاعـالت أحداثـه وأوجاعه ورهافة 
املشاعر النازفة أملاً، والنحيب الذي ينشج بصمت 
والتمنيات التي ال تتحقق كلما تعلق االمر بالفقد 

والرحيل اىل العالم االخر.
ويف مجموعتـه الشـعرية األخـرية التـي حملت 
عنوان (معلقة لرحيل الشمس)، يحاول الشاعر 
بهنـام عطـا اللـه أن يمسـك كل هذه املشـاعر 
واألحاسيس الصاخبة، التي تشتعل مثل الربكان 
املتفجـر يف داخلـه، ليتمـازج بهـا ومعهـا وهو 
يسـتحرض مسـرية طويلة ومعقـدة ومتنوعة، 
ليس من األحداث وحسـب وإنما من الذكريات، 
ممسـكاً بفرشاة مشـاعره املكبوته لريسم عرب 
ألوانهـا الفاتحـة هنـا والغامقـة هنـاك، لوحة 
شـبه خرافية تكاد تنطـق بمعاناتـه الحقيقية 
عرب تمـازج اإلبتسـامات بالدمـوع والذكريات، 
بالحـارض الذي رحـل وهو الضائع بـني اإلثنني 
يحاول العثور عىل صخرة يرمي بجسده املتعب 
فوقها، ليخرج من بني اسـقاطات هذه املعركة 
املمتـده يف جذورها بعيداً يف كل دقائق وتفاصيل 
مشاعره أشد قوة وأقوى عنفواناً وأعمق عزيمة 
يف إكمـال لوحة العمر التي توثق جوانب متالقة، 
هنـا وباكيـة هنـاك من مسـريته ومـن عطائه 
ومن مشـاعره، التي كانت تضئ كل صفحاتها 
وزواياها (شمسه) التي أحبها حد العشق، كيف 
ال وتلك الشـمس كانت الكتف الذي يسنده واليد 
الحانية التي تمسـح تعبـه، والواحة التي يرمي 
عليها أثقال أيامه، وكنز املشـاعر الحميمة التي 

تسـعده  والغيمة التي تظللـه باملحبة، والواقع 
الذي يجسـد أحالمه ونصفه املتألق الذي يكمله، 
فاىل أين يتجه وهو يتفاجئ بما لم يكن يتوقعه، 
حيث حزمت الشـمس حقائـب رحيلها مرغمة 
وهـي ترنو اليـه بعينـني دامعتـني حملتا وجع 

ولهفة وأحزان العالم كله قبل أن ترحل؟
بوابـة اإلهـداء:

 فمـن بوابة «اإلهداء» يف معلقته يدلف الشـاعر 
عطـا اللـه نحو عالـم الرحيـل املوشـح بمرارة 
الفقد، صارخاً بوجه األقدار بلهجة تنوء بأصدق 

شكل للتحدي اإلنساني: 
(لروحها الطاهرة التي تأبى أن تغادرنا. 

لشمسنا التي ترشق كل صباح علينا.
لبسمتها الشاردة التي ما زالت تحف بحديقتنا.

 إليها .. 
وإليها .. 
وإليها .. 

وحدها أبداً 
أهدي منجزي الشعري هذا.

 وفاًء 
وإخالصاً 

ومحبة أزلية)، وكأنه يريد أن يقسم أمام العالم 
كلـه بـأن ال أحد غريهـا إحتل جوانحـه وال أحد 
بعدهـا سـيفعل ذلـك، فقد أقفـل أبـواب القلب 

والروح وكل إرتعاشات املشاعر عليها.
 واقـع الفقـد:

ويف الوقـت الذي يحـاول فيـه أن يكفكف دمعه 
وهو تائه بني واقع الفقد من جهة وبني تشكيك 
مشاعره برحيلها هامساً لروحه املعذبة: «أأبكي 
عىل شـميس التـي رحلت..أم أبكي عىل شـميس 

التي غربت»
يدلـف بنـا اىل أوىل قصائده التي حملـت عنوان 
«ترنيمـة اللحن الحزين» هامسـاً يف أذنها أبيات 

بطعم الوجع:
(سـيدتي/ ستة شهور مرت / والعلقم يف أفواه 
املحبني/وريـاح الشـوق مـا إنفكت مـن رفقة 
القيـظ تلهـب أرواح العاشـقني /وتلـك العيون 

الُخرض تبدو 

جنائـن معلقـات يف مـرسى األفـق البعيـد 
صالة القرابني).

بينما يواصـل يف قصيدته «مسـالت الكالم» نثر 
أوجاعـه عىل رأسـه وهو ينفث كلمـات محملة 

بنكهة الفراق املريرة :
(يف جمعـة املوتـى /إنتـرشت الفراشـات فـوق 
رضيحك/يف مقربة القيامـة /زقزقت العصافري 
أناشيد الرحيل/تبعثرت اآلهات من قلبي املرضج 

باالىس/جرحاُ غائراً عرب املدى).
وإذ يقلـب الشـاعر بهنـام عطا اللـه صفحات 
ذكرياتـه مع الشـمس التـي كانـت كل حياته، 
فأنه يستعيد يف الذكرى السنوية لغروب شمسه 
بعضاً من  تداعيات املشـاعر يف لحضات الرحيل 

عرب تلك الذكرى:
(كان ذلك يوماً ليس ككل األيام

أتذكر تلك الشـهقة الخرسـاء /وهـي تحتضن 
قناني األوكسجني

بـال انتهاء/عنـد الرسيـر املمتـد كالحمامة/يف 
الردهة البيضاء

وذلك املغذي املثبت يف الوريد     
يرتـدي صحوتي/فمـن ينتشـلني بعـد اآلن من 
هـذا الخواء / ومـن يقرأ قصيدتـي املؤجلة عند 

الرضيح يف مقربة القيامة/بكل إشتهاء).
بحـر الذكـريات:

وألن بحـر الذكريـات املتالطـم األمـواج ال يهدأ 
لحضـة بأعمـاق شـاعرنا العتيـد، حتـى ليكاد 
أن يمـزج الفـرتة املاضيـة التي أمسـت يف عداد 
الذكرى بالحـارض، محاوال إيهـام النفس بأنها 
سـتعود وتطرق الباب كما كانـت تفعل الراحلة 
يف حياتها، فهو هنا يجسـد ذلـك باإلنتظار رغم 
علمه بأنه إنتظار حزين لشـمس لن ترشق بعد 

اآلن عىل الكرة األرضية هامساً بكل وجع:
(مـا زلنا كل حني/نقف أمام بابنا الحزين/بابنا 
املغلق القديم/ننتظـر تلك القامة الهيفاء/وذاك 

الشعر السارح 
وهو يعدو الينا كل حني/كسـيل من املوج/يمم 

شطر املدينة /وهو يهذي كالسنني).
والتفاعـالت  اإلنفعـاالت  هـذه  كل  بـني  مـن 
واإلنثياالت العاطفية، وهـو ينتظر عودتها مرة 

ويرثي رحيلها مرة أخرى يقف متسائالً بمرارة، 
وكأنه يوصم املوت بالكذب وان شمسـه البد أن 
تعود يوماُ، لذلك فهو يخاطبها بمحبة تحاول أن 

تدحض أسطورة املوت متسائالً:
(متى تعودين/محملة بطيور املاء 

وأحـزان ترشين/متى تعودين؟/لقـد ضاق بنا 
الكون/وغدا الفجر خباء

متى تعودين؟/وهل تعودين حلماً جميال ؟/كي 
أقذف كل همومي جانباً

وأمضغ أحزان املساء؟). تضـاريس األحـزان:
وهكذا يف قصائده الثالثني يرسم تضاريس بحر 
مـن الحـزن والحنني، ومـن الوجع واإلشـتياق 
واألنـني، مـرة يمسـك بالذكريات وأخـرى يجد 
نفسـه عىل رصيف محطـة من الولـه غادرتها 
القطارات، وهو الذي ينعـي خيبته بعد أن تعذر 
عليه اإلمسـاك بتالبيـب قطار بعينـه، ليتمازج 
بالروح الوالهة مع شـمس طال غيابها، فصلبه 
الوقـت عىل قارعـة االنتظار، وياله مـن إنتظار 
قاس والسـيما هو يعلم علم اليقني أن إنتظاره 
ما هو إال محاولة لخداع النفس العطىش لشعاع 
من شـمس رحلت وما هو إال أسـطورة رساب، 

فاي وجع أقىس من هكذا إنتظار؟  
وهكـذا يف ضياعه بني وهم املشـاعر ومصداقية 
الواقع يواصل إعتصار القلب لريسم من نبضاته 
حروفـاً بلـون الحـزن، وكلمات بنكهـة الوجع، 
وأبيـات من الشـعر بطعم إشـتياق بـال حدود، 
لكنـه يف خضم هـذا البحر املتالطم من املشـاعر 
املتنافـرة واملتعاكسـة ال يملـك إال أن يقـف عىل 
رصيـف الحقيقـة، حقيقة الفقـد وهو يهمس 
بقلب أنهكه اإلشـتياق وبعينني غارقتني بالدمع 

الشفيف يف قصيدته: «دموعي حرب القصيدة»:
(أفتح حقائبك املغلقة /منذ الرحيل

كي تقفز منها النوارس/واحداً .. واحداً
سـآخذ قسـطاً من الحزن /ألتقيأ بـه عىل رمل 

شواطئك).
 مضيفا:

(يف عينيـك يكمـن صـوت البكاء /وتعـرب غيوم 
املنحـدرات  هاتيـك  كالشـالل/فوق  السـنوات 

البعيدة /يقيناً ساراقب طيفك/املس روحك

بحـرب  العيـون  بالكلمات/فتفيـض  أرسـمك 
القصيدة).

ومـا بـني اللهفة والحنني واالشـتياق يستسـلم 
تمتلـئ  أعماقـه  أن  رغـم  للحقيقـة  الشـاعر 

بالشكوك أزاء جدلية الرحيل هامساً لها :
(غاليـة أنـت /وحبك يطـال ناصية السـماء /

فكيف أرثيك /وماذا أكتـب يف هذا الرثاء؟/ال لن 
أرثيك اآلن 

ألن الرثـاء ال يليق بالكربياء/أسـتلقي عىل باب 
القدر/أضم عطرك النابض 

وزقزقة العصافري/مع إطاللة املساء).
أنبـل املشـاعر اإلنسـانية:

إن من يطالع قصائد هذه املجموعة الشـعرية، 
سـيجد نفسـه وسـط عالم ثر من أنبل املشاعر 
اإلنسـانية التـي تدمـع العني هنـا وترفع نبض 
القلـب هنـاك، ليـس بمصداقيتهـا وحسـب بل 
وإنما ايضـا يف قدرتها عىل التغلغـل يف أعماقنا، 
فالشـاعر  بهنـام عطا اللـه إسـتطاع بمهارته 
الشعرية وبكنوزه ومكنوناته األدبية وبمستواه 
الثقـايف، أن يمسـك بإهتماماتنـا ويدخلنـا عرب 
بوابة معلقتـه لرحيل الشـمس، اىل عالم خاص 
من أسـمى املشاعر اإلنسانية وهو يرسم أمامنا 
لوحـة تنبـض بالحيـاة، رغـم كـون مفرداتها 
تصطبغ بلون الحـزن وتفاصيلها ترصخ بوجع 

الفقد.
لقـد نجح الشـاعر يف أن يمـد حبالً مـن الوفاء 
تتـرضج خيوطه بالوجع ومرارة الفقد، منذ أول 
جملـة يف املجموعة الشـعرية، حتـى آخر كلمة 
فيه، ليصـوغ من ذلك كله تاجاً مـن الوفاء كلّل 
فيـه رأس الشـمس، فإسـتحق بجـدارة تقييماً 
رفيعـاً وإشـادة حقيقيـة بمنجـزه األدبي هذا 
والرفيع بقيمه اإلنسانية النبيلة، والغني بقدرته 
عـىل تخليد شـمس رحلت عنه، لكنهـا لم ترحل 

منه.
تهنئـة من األعمـاق بنجاحه مرتـني، مرة وهو 
يغني املكتبة األدبية بمنجز إنسـاني أدبي جديد 
يسـتحق القراءة، ومرة أخرى بنجاحه يف وضع 
تاج الوفاء عىل رأس من إسـتحقته بجدارة، إنها 

شمسه التي لن يغيب طيفها الحبيب عنه أبداً.
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الّديـوان  محوُر الّدراسـة اليـوَم بعنوان 
(قليٌل من الّناي)  للّشـاعر العراقّي جبو 
بهنـام بابـا، يحمل بـني دفتيـه قصائد 
نثرّيـة، وهـو يعّد مـن الكتـب الّصغرية 
الحجـم مـن املنظـور العددّي، غـري أّنه  
مكّثف دالليًّا بفضاء ال تحّده سطوٌر وال 

مقاطُع شعرّية.
أّول ما نستحرضه عند االطالع عىل هذا 
الّنتاج األدبّي هو تشيئ البعد املوسيقّي 
الّـذي لطاملـا اعتدنـاه مجـرًّدا ال يمكن 
إحصـاؤه أو تحجيمه، وإسـناُد املصدر 
(قليل) إىل اآللة املوسيقّية (الّناي) ما هو 
إّال محاولٌة لردم املسافة ما بني  الّطبيعة 
اإلنسـانّية املأخـوذة باملـاّدة، والّطبيعة 
الفّنّية اآلخذة باالنعتاق من ربقة الواقع 
ومتعلّقاتـه، وتالًيا تحيلنا هـذه الّداللة 
عـىل عجـز الواقـع عـن تأديـة وظيفة 
اإلشباع املاّدّية للبرش، فاستعانوا بالفّن 
بديًال ماّديًّـا، يمكن العبوُر من خالله إىل 

اآلفاق الّروحانّية األثريّية.
ولم يكن اختيار الّناي اعتباطيًّا. ملا لهذا 
األخـري من ارتباٍط عميـق بحالة الحزن 

املنبعثـة مـن ألحانـه.. لـذا نجـد الّناي 
حـاًرضا يف كثـرٍي مـن القصائـد قديًمـا 
وحديًثـا، وبـال منـازع لرتجمة شـعور 

الحزن والفقد اإلنسانّيني.
الحضـور  الّسـياق  هـذا  يف  والّالفـت    
الكثيـف لعنـارص الّطبيعـة يف مختلـف 

نصـوص الّديـوان، ومن األمثلـة عليها: 
الّرياح، الّشـمس، الّسـواقي، األعشاب، 
زرقـاء  حجـر،  البيـدر،  واألعشـاش، 

اليمامة، األغصان، الزّعفران، وغريها…
  وإذا أردنـا تقـّيص داللة هـذا الّتكثيف 
لحضور الّطبيعة، فتجدنا  نقف ممسكني 
بالعالقة الّتي تربط اإلنسان باألرض عىل 
أّنهـا رحم األمان الّذي انفصل عنه قًرسا 
عنـد امليالد، وهـو يف رحلِة بحـٍث دائمة 
عـن البديل املكانـّي الّـذي يعوّضه عنه، 
باحتسـاب الّطبيعة املعـادل املوضوعّي 
لألّم؛ ملـا يجمعهما من عنرص الخصوبة 
والّتجـّدد. أضف إىل ذلـك، تنجيل ظاهرة 
الّنكوص إىل الّتأريخ وذاكرته، كأن يقول 
الّشاعر يف إحدى القصائد ( ذاكرة البيدر، 
وتـؤّرخ عيناك…)، ولعّل هذا الّتعبري هو 
استحضاٌر لحالة الفقد اإلنسانّية املالزمة 
لإلنسان بعاّمة، والعربّي بخاّصة، فجاء 
الّديوان برّمتـه ترجماًنا لطبيعة الّنفس 
اإلنسـانّية الّتّواقة إىل التفلّت من أصفاد 
الحـارض ، والّتحليق إىل أقـايص الوجود 
الّالمرئّي.  أخريًا، ال يسعني إّال  أن أقول: 
إّن هذا الّديوان هو مرآٌة لتجربة شعورّية 
غلّبـت كّفة املعاني املكّثفـة عىل اإليقاع 
والوزن، وذلك مجاراة للحركة الحداثوّية 

الّتي يشهدها الّشعر اليوم.

Z@fiÏj‰�éa@Oãflbè€a@ã◊bí
ال شك أن علوم الفلسفة أّثرت يف الرؤية 
الفنية وواقعها الكالسـيكي منذ القرن 
التاسـع عرش امليالدي يف خضم الولوج 
اىل الحداثـة الفنية، لذا أخذ الفنان ُيعّرب 
عـن مختلـف االشـكاليات االجتماعية 
والفكريـة يف الثقافـات املتنوعة لألمم 
والشـعوب بحرية فنية ، وقد اسـهمت 
املدارس الفنية السـابقة كالرومانسية 
واالنطباعية والتعبريية يف بلورة الرؤى 
التجريديـة وتقنياتها املتنوعة والنابعة 
البرصيـة  األحاسـيس  مـن  أساسـاً 
بواسـطة االيحاء غري الالزم يف تصوير 
األشياء  عىل بديهياتها، فاتخذ التجريد 
اسـلوبني منه الكيل ومنـه الجزئي بما 
يعكسـه مـن دالالت ذات تأثـري رمزي 
عـاٍل. إن التجريـد هـو الخلـق الفنـي 
الجديـد واملتجـدد دومـاً ألنـه ال ينقل 
األشياء او يعكسها كما هي موجودة يف 
الطبيعة ليكون» األقدر عىل التعبري عن 
الروحانية العميقة يف الفن التشـبيهي 
- كما يقول مارسـيل بريون « كما أنه 
األقدر ايضاً عىل إثـارة حاالت عاطفية 
وانفعاليـة أكثر مـن تلك التـي يثريها 
الشـكل التمثيـيل . ولكـن التجريديـة 
وحدهـا ال تكفي برأيي لتعميق مفهوم 

الدالالت الرمزية، فاستعانت بالتعبريية 
واندمجـت معها ، فكانـت» التجريدية 
التعبرييـة « هـي املذهـب الفنـي الذي 
نشـأ يف امريـكا خـالل النصـف الثاني 
من القـرن املايض ثم بدأ باالنتشـار يف 
اوربا .، فانسـاق الكثري من الفنانني يف 
هذا االتجاه الفنـي الجديد آنذاك إلبراز 

االنتماء بأدواتهم اللونية .. 
الفنانـة  تجربـة  كانـت  هنـا  ومـن 
التشـكيلية الرتكية ( اوزالم متني قيا - 
özlem Metinkaya ) لتخوض تجربتها 
التجريديـة  ضمـن  الخاصـة  الفنيـة 
التعبرييـة يف كثـري من املعـارض التي 

اشرتكت فيها مع مجموعات كبرية من 
الفنانني والفنانات عىل الساحة الرتكية 
منذ عرش سـنوات مضت ، وبحدود ١٦ 
معرضـاً ، ونالـت خاللها جوائـَز فنية 
مهمـة ، اضافـة اىل معرضهـا الفردي 

السابق ٢٠١١-٢٠١٢ .. 
واليـوم ومـن خـالل غالـريي كلمـات 
اسطنبول تتقدم التشـكيلية « اوزالم» 
بمعرضها الشـخيص بعنوان « متاهة» 
للفرتة من ٤-٢٥ شباط ٢٠٢٣ لتضيف 
و  ذاتيـة  نكهـة  ذات  جماليـة  ابعـاداً 
حضارية وانسـانية فنجـد يف لوحاتها 
« ٢٤ لوحـة» اغلبها مـن الحجم الكبري 

بقياس ٢٠٠  ١٥٠ سم و٢٠٠  ١١٠سم 
و ١٨٥  ١٣٦سـم ، ولوحات متوسطة 
الحجـم بقياس ٥٠  ٥٠سـم ، مع عدد 
النحتيـة   - الصغـرية  املكعبـات  مـن 
التجريدية التعبريية « بتقنية التغليف 
ووسائل االعالم املختلطة بحجم ١٥  ٢٥  
٣٥ سم ، وهكذا ربطت الفنانة املبدعة 
الرومانسـية  مشـاعرها  اوزالم»   »
وانفعاالتها اليوميـة بفنها التي قالت 
لنـا «انه مـن إبتكار  رؤيتهـا الخاصة 
للعالـم العميق املحيط بها» بريشـتها 
التي تعشـقها حتى غـدا عندها اللون 
أساسـاً ، والخـط املسـتقيم والتمّوج 
يعّرب عن تواصلها واحساسها باألزمة 
األنسـانية التي يعيشها العالم بمتاهة 
ال تنتهـي وال حدود لهـا ، فهو معرض 
املتاهـة يف عالم يضج بآثـار الحضارة 
وجيناتها املتوارثة عرب األجيال ، فكانت 
ريشـتها ترضب عىل القمـاش برتكيز 
دقيق وبجهـد فكري وليـس برضبات 
عشـوائية . فهـل هي ترسـم بفطرتها 
مـن  ايضـاً  تخلـو  ال  التـي  االبداعيـة 
معرفتها الثاقبـة وعلميتها بما جادت 
القديمـة بحضارتهـا  بهـا اإلنسـانية 
اللمسـات  نـرى  وأننـا  خصوصـاً   ،
السـومرية بحروفهـا املسـمارية لبالد 
مابـني النهريـن ورمزيتهـا التي ضج 

بها الجسـد الجميل لكثري من  لوحاتها 
ة بأصباغ االكلرييـك عىل قماش  املعـربّ
الكانفس؛ احياناً بإسـتخدام الهندسة 
الفنيـة كأسـوار ثالثيـة او رباعيـة او 
دائرية واحياناً اخرى بأشـباح كائنات 

حية أو متوحشة. 
ويف هذا الصدد يقول مدير معرض كلمات 
اسـطنبول االسـتاذ «عدنان األحمد» يف 
الديباجة التـي قدمها عن معرض هذه 
الفنانة :(الرسـم ببساطة خط يسري يف 
نزهـة ، الفن ال يعيد انتـاج مرئية لكنه 
يجعلها مرئيـة . يف تجربة «اوزالم متني 
قيـا» تنجو التجريدية كقالب فني بعيداً 

عـن محـاكاة لتقـرتب مـن االختصـار 
واالختـزال التبسـيطي والرتميزي بحثاً 
عـن الجوهر والعمـق الداخيل يف صورة 
الواقـع  آثاريـة  مـن  للتخلـص  ترنـو 
واالرتباط التشـابهي ، وتحويل املسطح 
للونيات متجاورة واختزال االفكار لونياً 
لنسـج عالم خاص ، فالفـن ليس ترفاً 
بـل جودَة حيـاٍة ، و أحد ممكنات جودة 
املجتمع لبث االيجابية بغد واعد يسـّطر 
مشـهد ثري ِعَرب وهج تشاركي ركيزته 
الفن والثقافة لتزدهر الحياة بألوان من 
الفن ُتعزز الهوية وتدّشن رسالة تعكس 
حقيقـة مـاٍض عريق زاهر ومسـتقبل 

 » فأرغمتنـا   ، كوجـود  بالفـن  يعتـز 
اوزالم» بتلـك االعمال عـىل التأّمل فيها 
ومـا تختزنه من أحـالم .. لذلك اتصفت 
هـذه االعمـال الفنيـة الخارجـة عـن 
التعابري املتعارف عليها من أجل تحقيق 
فكرة وإسقاطات ال شـعورية بالغرابة 
يف جملـة الحلـول التشـكيلية ، وذلـك 
لإلفصاح عن الدالالت التعبريية الرمزية 
للحالـة التي يعيشـها الفنان من ناحية 
ولتحقيق الجمال الخاص واملذاق املمّيز 
مـن الناحية األخـرى). ونحن كمتلقني 
ملثـل هذا النوع من الفـن نكون يف حالة 
رسور كبـري واعتـزاز ببالدنـا ونتمتـع 
بذائقـة خاصة اذ نـرى أن فنانة تركية 
مثـل «اوزالم» لـم تـَر العـراق ولكنهـا 
تبوح بما يغمرها من ُحب وشـغف عن 
مشـاعرها وتقديرها لـألرث الحضاري 
للعراق والسـومري خصوصـاً، فتصدح 
بريشـتها جماالً لرسـم بعـض رموزه 
ودالالتـه يف لوحاتها التـي كانت عبارة 
ملتاهة االنسان وهو يجوب أرجاء  العالم 
الواسع يف بحبوحته الفكرية والرؤيوية 
دون ان يركب السـفن ليسـافر اىل بالد 
بعيـدة عـن جسـده قريبة مـن روحه 
.. فتحيـة لهـذه الفنانـة التـي غمرتنا 
والجمـايل  والروحـي  الفنـي  بوفائهـا 

املُدهش.
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َقلَّ  الَْحياُء  َوما   ُيدريَك  ما  الَْخَربُ
هاَمِة   ال  ِعزٌّ  وال  َحَسُب أَْرُض  الشَّ

إِنَّ   الْحياَء   إَذا    لَْم    ُتْعَل   راَيُتُه
نا   َفْحٌش   وال  أََدُب َعْتٌم   َسَيْحُرصُ
يف ُكلِّ  َيوٍم   أََرى   أَْرضاً  ِبال  َشَجٍر

َوالَْوْرُد  يف  َشَجٍن   َمْوٌت  لَِمْن  َهرَُبوا
ال َيْخَجُلوَن  َوُهْم  يف َمْنِصٍب أََخُذوا

َخرياِت  َشْعٍب   َوقاُلوا   إِنَُّهْم  َكَسُبوا
َقوُل  الرَُّسوِل  إذا  ما ُكْنَت  ُمْسَتحياً

ما ِشْئَت َفاْفَعْل فلن َتْسُمو ِبَك الُْكُتُب
ما عاَد   َيْعُلو   لنا   يف    عالَمي  َعلٌَم 
َفالَْعنُي  داِمَعٌة     ُيْرَوى   لها   الَْعَجُب
َفالدِّيُن  َتْعرَِفٌة   ضاَعْت   كذا  َوَطني
ُهُب ما طاَب َنْجٌم لَِنئْ َتْميض  لَُه  الشُّ
َقْهٌر    َوَيْقُتُلني   َجْهٌل    َغزا     َبلَدي

َوالُْكلُّ  يف   َغْفلٍَة   ال  َيْنَفُع   الَْعَتُب
ُذو الَْجْهِل خاَب َوَظنَّ الُْفْحَش َمْفَخرًَة

ٌب َعرُِب يف الْوَْحِل ما باَن  َيوماً  َمْرشَ
ُدوَن  الْحياِء  َيُخوُن    الَْمرُْء  َمْوِطَنُه

َهْل  داَم  ِدْفٌء   ِبناٍر   خاَنُها  الَْحَطُب

�ıbÓ� �®a@�›�”
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ال توجـد قاعـدة تنص عىل أن شـهر 

العسل يجب أن يكون باهظ التكاليف، 

بالتأكيد يشـمل شـهر العسل الكثري 

مـن التفاصيـل املكلفة، مثل السـفر 

واألنشطة املختلفة، والطعام الفاخر، 

ولكن ضعي يف اعتبارك أن شهر العسل 

هو رحلة حـب لالحتفال بزواجك من 

الرجـل الذي أحببته، لـذا من املهم أن 

يكون شهر العسل ممتعاً، وليس من 

الرضوري أن يكون باهظ التكاليف.

إذا كنـِت تضعـني ميزانيـة محدودة 

لشـهر العسـل، فالنصائـح التاليـة 

يمكـن أن تسـاعدك عىل االسـتمتاع 

بهرش العسل، دون تخطي امليزانية.

1 - اختاري وجهـة قريبة منخفضة 

التكاليف

ليـس من الـرضوري اختيـار وجهة 

بعيدة باهظة التكاليف لشهر العسل، 

إذا بحثِت جيداً سوف تكتشفني أماكن 

سـياحية قريبة مـن محـل إقامتك، 

وسوف توفر عليِك تكاليف الطريان.

2 - اختاري مواعيد غري موسمية

ال داعي الختيار موعد شـهر العسل 

يف ذروة املواسـم، كوني مرنة بشأن 

موعد شهر العسل، واختاري تاريخ 

بعيد عن املواسـم، بحيث تكون فيه 

األسعار مخفضة.

3 - احجزي مبكراً

كلما كان الحجز مبكراً، كلما تمكنِت 

مـن الحصول عـىل عروض أسـعار 

وتخفيضـات،  وخصومـات  جيـدة 

فابدئـي بالحجز فـور تحديد موعد 

الزفاف.

4 - فكري يف أماكن اإليجار

باهظـة  واملنتجعـات  الفنـادق 

التكاليـف، فكـري يف إمكانية حجز 

وحدة باإليجار، سوف توفر لِك الكثري 

من املال، خاصة إذا قمِت بالتسـوق 

مـن أماكـن التسـوق القريبـة من 

املكان والتي تقدم منتجات بأسـعار 

السـوق دون الزيـادات الكبرية التي 

تفرضها الفنادق واملنتجعات.

5 - ابحثي عن عروض شاملة

إذا قررِت اإلقامة يف فندق أو منتجع، 

اإلقامـة  عـروض  عـن  فابحثـي 

الوجبـات  تشـمل  التـي  الشـاملة، 

الرئيسـية والخفيفـة واملرشوبـات 

وبعض الربامج واألنشـطة. عروض 

اإلقامـة الشـاملة سـوف توفـر لِك 

الكثري.

6 - فكـري يف طريقة لتمويل شـهر 

العسل

إذا كنِت ترغبني يف قضاء شهر عسل 

أسطوري، يمكنِك التفكري يف طريقة 

مبتكـرة لتمويـل شـهر العسـل أو 

اإلضافـة مليزانيتك، مثـًال اطلبي من 

األهـل واألصدقاء عـدم رشاء هدايا 

للزفـاف، ووضع ثمنهـا يف صندوق 

من أجل تمويل شهر العسل.

يعّد اإلمساك من أشهر األمراض 
التـي تصيـب الجهـاز الهضمي 
وتتسبب لإلنسان باأللم الشديد، 
مـن  العديـد  إىل  يرجـع  وهـذا 
األسـباب املختلفـة التـي تؤثـر 
يف حركـة األمعـاء. إليـك عـالج 

اإلمساك املزمن باألعشاب:
• الشـبت: الشـبت له قدرة عىل 
الغـازات  تخليـص الجسـم من 
وعالج اإلمسـاك، ويكون تناوله 
من خـالل غسـل الشـبت جيداً 
وغليه ثم تناول املاء الناتج عنه.

• الكمـون: يعـّد الكمـون مـن 

امللينات الطبيعية التي تستخدم 
للتخلـص مـن اإلمسـاك، ومـن 
املمكن تناول كـوب من الكمون 
املغيل املضـاف إليـه رشائح من 
تركـه  يتـم  أن  عـىل  الليمـون، 
منقوعـاً طوال الليل، ثـم تناوله 

صباحاً.
• نبـات الصّبـار: مـن املعـروف 
للعنايـة  يسـتخدم  الصّبـار  أن 
بالبرشة وعالجهـا، ولكنه أيضاً 
من أقدم األعشـاب املُسـتخدمة 
يف عـالج اإلمسـاك، فهـو غنـي 
باملعادن و الفيتامينات واألمالح 

الالزمة لحركة الجهاز الهضمي، 
املتاجـر  مـن  رشاؤه  ويمكنـك 
عـىل هيئـة مـرشوب أو عصري 

وتناوله.
• أوراق النباتات الخرضاء: أوراق 
النباتات الخرضاء ليسـت فقط 
غنيـة باأللياف الالزمـة لحركة 
األمعـاء، بـل إنها أيضـاً مصدر 
للمغنسـيوم الـذي يسـاعد عىل 
سـحب املاء من األمعاء، وبالتايل 

تسهيل إخراج الطعام منها.
• الحلبـة: االسـتخدام التقليدي 
غذائـي  كمكـّون  إمـا  للحلبـة 

للطعـام أو كمـرشوب ُمفّضـل 
لدى البعض، ولكن للحلبة الكثري 
العالجيـة،  االسـتخدامات  مـن 
وهنا يمكن اسـتخدامها يف عالج 
اإلمسـاك، فهي مصـدر طبيعي 
والفيتامينـات  باألليـاف  غنـي 
واملعادن، كما أنها متوّفرة يسهل 

الحصول عليها وتناولها.
*عـالج االمسـاك عنـد الحامل 

باألعشاب
السـيدات  مـن  كثـري  يواجـه 
وخصوصاً  اإلمسـاك  مشـكلة 
الحمـل  األوىل مـن  يف األشـهر 

أو حتـى يف األشـهر األخـرية، 
إىل  ويرجـع حـدوث اإلمسـاك 
أسـباب عديـدة قـد يتغـاىض 
ال  أو  السـيدات  بعـض  عنهـا 
نتحدث  يعرفنهـا، ونحن هنـا 
عن اإلمسـاك املصاحب للحمل 
الذي  الدائـم  وليـس اإلمسـاك 
يكون بسـبب مـرض عضوي 

سابق للحمل.
مشـكلة  معالجـة  يمكـن 
اإلمساك عند الحامل من خالل 
رشب مقداٍر كاٍف من السوائل 
الطبيعيـة كاملـاء، واسـتخدام 

بعض األعشـاب الطبيعية بعد 
استشارة الطبيب، ومنها:

• عشبة شاي سينا: يستخرج 
من شجرة سـينا الكسندرينا، 
وهو عبـارة عن أوراق مجففة 
تعمل عىل تليني املعدة وتنشيط 

حركة األمعاء.
• عشبة البابونج: يمكن تناول 
كوب من شـاي البابونج سواء 
كان بعـد تناول الطعـام، أو يف 
نهايـة اليـوم، للحصـول عـىل 
الراحة، وتهدئة عضالت األمعاء 

وتنشيط حركة األمعاء.
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املقادير

- البيض : ١ حبة

- سكر : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الزبدة : ربع كوب (مذابة)

- الفانيليا : ملعقة صغرية

- ملح : رّشة

- دقيق : كوب

ملعقـة  بـودر:  بيكنـج   -

صغرية

- حليب : ربع كوب (دافئ)

- الفواكـه املجففة : حسـب 

الحاجة

طريقة التحضري

البيـض،  مـن  كالً  ضعـي 

والسـكر، والزيـت، والزبـدة، 

يف الخـالط وقومي بتشـغيله 

لثوان حتى تختلط املكونات.

وعـاء،  يف  املزيـج  ضعـي 

وأضيفـي الفانيليـا، وامللـح، 

والدقيـق املنخـول، والبيكنج 

املكونـات  وحركـي  بـاودر، 

جيداً.

ُصبي الحليب الدافئ، وحركي 

بهـدوء حتى يختلط مع بقية 

املكونات تماماً.

وزعـي املزيـج عـىل قوالـب 

الكب كيك ورشـيها بالفواكة 

الفرن  املجففـة وضعيهـا يف 

عىل حـرارة ١٧٠ لحـوايل ٢٠ 

دقيقة.

أخرجي الكب كيك من الفرن 

واتركيه يربد ثم قدميه.

يصبـح  هـذا النبات بحلـول الصيـف مكونا 

أكثر انتشارا وشعبية يف  مرشوبات الكوكتيل 

وليس رسا عىل أحد أن الحديث هنا يدور حول 

النعناع.

ويحتوي النعناع عىل مادة املنتول التي تتمتع 

بصفة خاصة، حيث تثـري النهايات العصبية 

للجلد والغشـاء املخاطي مسببة بذلك شعوراً 

بالربد.وأثبـت دفيـد جوليـوس مـن جامعـة 

كاليفورنيـا أن الخاليا التـي تتأثر بانخفاض 

درجة الحرارة من شأنها أيضا تحديد الشعور 

باأللـم. ويعني هـذا ان النعناع يسـكن األلم، 

باالضافة اىل تأثريه كمربد. ويسـاعد النعناع 

عىل االسـرتخاء والتخلص من التوتر النفيس. 

وعىل سـبيل املثال، تسـهم رائحته يف تحسني 

قدرة االنسـان عىل االسـتغراق يف النوم، كما 

يصبح النوم بحد ذاته عميقاً وهادئاً.ويتمتع 

زيـت النعناع بميزة أخرى أال وهي قدرته عىل 

تحسني الذاكرة وعملية حفظ املعلومات.
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خطوات منزلية سهلة ورسيعة 
للتخلـص مـن رائحـة العفـن 
يف الثالجـة الناتجـة عـن بقايا 
الطعام غـري املحفوظة جيًدا أو 
انتهاء صالحيـة األخري. الجدير 
بالذكر أن الرائحـة املذكورة قد 
تغادر الثالجة، لتنترش يف أرجاء 
املطبـخ، يف حـال إهمـال اتباع 

طرق تنظيف الثالجة! 
حتى يف حال التعرف إىل العنرص 
املسؤول عن إصدار رائحة العفن 
يف الثالجة، هناك حاجة إىل إفراغ 
األخرية مـن كل محتوياتها من 
الطعـام، والصناديـق واألدراج 

واألرفف وصواني الثلج.
عـن  الثالجـة  بفصـل  ينصـح 
التيار الكهربائي، قبل استهالل 

خطوات تنظيفها.
لتنظيـف الثالجة، يجب غسـل 
واألرفـف،  واألدراج  الصناديـق 
والصابـون،  الدافـئ  باملـاء 

باستخدام إسفنجة الجيل.
يمزج املُبيض باملاء ويسـتخدم 
يف تنظيف كل األجـزاء املذكورة 
آنًفـا، بإسـفنجة الجـيل، مـع 

أهمية التجفيف.
يستخدم مسحوق صودا الخبز 
املمـزوج باملاء يف تنظيف الجزء 
الداخـيل مـن الثالجـة (البـاب 
والجـدران)، مـع رضورة إيداع 
البـاب مفتوًحـا للتخلـص من 
الرائحـة الكريهـة. إذا لـم تأت 
بالنتيجة  املذكـورة  الخطـوات 

املرضية، تكّرر.
ينصـح بتنظيـف املروحة التي 
تـوزع الهواء يف الجـزء الخلفي 
بحسـب  «الفريـزر»،  مـن 
توجيهـات الرشكـة املصنعـة. 
يسـتلزم ذلـك يف العـادة، فـك 
وإعادتها  وتنظيفهـا  املروحـة 

وفًقا للتوجيهات.

مواد معطرة للثالجة
عصـري الليمـون الحامـض أو 
مسـحوق صـودا الخبـز ينزع 
الرائحة الكريهـة الصادرة عن 

الثالجة
صودا الخبز: مـن املمكن رشاء 
صـودا  مسـحوق  مـن  عبـوة 
الخبـز، مـع فتحهـا، وإيداعها 

داخل الثالجة عىل أحد الرفوف، 
وذلك ملدة ثالثة أيام.

عصري الليمون الحامض: تبلل 
فوطة مصنوعـة من القماش، 
الحامـض  الليمـون  بعصـري 
الطازج، وتسـتخدم يف مسـح 

دواخل الثالجة.
القهوة املطحونة: يوضع كوب 
من القهوة املطحونة الطازجة 
(وغري املستخدمة)، يف الثالجة، 
جديـد  كـوب  اسـتبدال  مـع 
بالقديم كل بضعـة أيام، وذلك 

المتصاص أي رائحة كريهة.
الفانيليا العطـري: تبلّل  زيـت 
كـرة من القطن بزيت الفانيليا 
العطري، فتوضع داخل الثالجة 
ملـدة يوم عىل األقـل، مع إغالق 

الباب.
البطاطـس: تقـّرش حبـة مـن 
داخـل  وتوضـع  البطاطـس 
الثالجـة للقضاء عىل أي رائحة 
إذ تعمـل  غـري مرغـوب بهـا، 
ماصـة.  كمـادة  البطاطـس 
يستحسن تغيري البطاطس كل 

يومني.

ثمة أطعمة مفيدة للصحة وجمال البرشة، 
وثمة أطعمة مؤذية لطلتنا، بحيث تجعلنا 

نبدو متعبني ومفتقدين إىل التألق.
-امللح

صحيـح أن القليـل من امللـح رضوري يف 
الغـذاء، لكن األطعمة الغنية بامللح تجفف 
الجسـم والبـرشة وتجعلنا نبـدو متعبني 
جـداً. خففي قـدر اإلمكان من اسـتهالك 
امللح والصوديوم، واسـتبديل امللح بالتوابل 

واألعشاب عند اإلمكان.
-اللحم األحمر

يستحسن اسـتهالك اللحم األحمر مرتني 
فقـط أسـبوعياً، ألن االسـتهالك املفـرط 
للحم األحمـر بفيض إىل ظهـور التجاعيد 
نتيدجـة مرّكـب الكارنيتني الـذي يصلّب 

جدران األوعية الدموية.
-اللحوم املصّنعة

إن املـواد الحافظة املسـتخدمة يف اللحوم 
البـاردة تسـبب االلتهاب يف البـرشة، مما 
يجعلهـا تبـدو متعبـة وأكرب مـن عمرها 
الحقيقي. يستحسن دوماً استهالك اللحم 

الطازج بدل اللحم املربّد أو املصّنع.
-األطعمة الغنية بالتوابل

تعتـرب األطعمـة الغنيـة بالتوابـل مثالية 
أليض الجسـم، لكنهـا مؤذيـة للبرشة إذ 

يمكن أن تسبب التحسس، والبقع امللونة، 
وتوسـع األوعية الدمويـة. وهذا ما يجعل 
البـرشة تبـدو غري نقيـة وأكثـر تقدماً يف 

العمر.
-املحليات االصطناعية

نعلـم جميعاً أن السـكر يحفـز االلتهاب، 
لكـن املحليات االصطناعية ليسـت أفضل 
منه حاالً. فاملحليات االصطناعية تحتوي 
عىل األسـبارتام، الذي يسبب ألم املفاصل 
ويجعلنا نتوق أيضاً إىل املزيد من السـكر، 
ممـا يدخلنا يف حلقـة مفرغـة وخطرية. 
اختاري دوماً األطعمة املشتملة عىل سكر 

طبيعي، مثل الفاكهة.
-األطعمة املقلية

قـد تكون األطعمة املقلية من أسـوأ أعداء 
البرشة. فهذه األطعمة غنية جداً بالزيوت 
والدهـون املحّولة، أي أنها تسـّد الرشايني 
وتجّمد خاليـا الدم، فتبـدو البرشة باهتة 
ومتعبـة. كما تزيـد األطعمـة املقلية من 
احتمـال الـوزن الزائـد ولذلك يستحسـن 

حذفها من الغذاء أساساً.
-الكربوهيدرات

تبـني أن فائـض الكربوهيدرات مـؤٍذ جداً 
للكوالجـني يف البرشة. فالبـرشة تفتقد إىل 
مظهرها املمتلـئ والصحي، وتبدو متعبة 

جداً. وعند اإلكثار من تناول الكربوهيدرات، 
يشعر الجسم أيضاً بالكثري من التعب. لذا، 
يستحسن استبدال السندويشات بأطباق 
السلطة عند اإلمكان، واستهالك املزيد من 

الخرض بدل األرز والخبز.
-السكاكر

ال يكشف السـكر عن أية فائدة صحية أو 
غذائية، وتشـري الدراسات إىل أن السكاكر 
الغنية بالسكر ترفع مستويات األنسولني 
بشـكل خطري يف الدم، ليـيل ذلك انخفاض 
مفاجـئ يف مسـتوى األنسـولني. هكـذا، 

يشعر الجسـم بتعب شديد، وتبدو البرشة 
منهكـة وتظهـر الجيـوب املنتفخة تحت 

العينني.
-الدوناتس

الدوناتس نوع من الحلوى الغنية بالسكر 
والدهون املشبعة عىل حد سواء، مما يعني 
أنها مؤذيـة جداً للصحة. لذا، يستحسـن 
عموماً اسـتبدال الدوناتس باللبن العادي 
املنّكه بالعسـل مثالً بحيث يحصل الجسم 
عـىل جرعـة مـن الطاقـة ترافقـه طوال 

النهار، من دون أي إحساس بالتعب.
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عندما يرتكب طفلك سلوكاً سيئاً، بالتأكيد تشعرين باالنزعاج، وتفكرين 
يف كيفية تقويم هذا السلوك السيئ، ولكن هل فكرِت يوماً أن سلوك طفلك 
السيئ املتكرر، قد يكون إشارة إىل سمة من سماته الشخصية فيما بعد، 
تحسني  يف  تسهم  رائعة  سمة  تتوقعني،  ما  عكس  عىل  تكون  قد  والتي 

مستقبله؟
تابعي القراءة لتتعريف عىل ٥ سلوكيات سيئة يرتكبها الطفل، ولكنها تنبئ 

بسمات شخصية رائعة يف املستقبل:
١- عناد طفلك ينبئ بشخصية قوية اإلرادة

تنزعجني من عناد طفلك، ولكن قد يخفف شعورك باالنزعاج أن هذا العناد 
ينبئ بأن طفلك قوي اإلرادة، سوف يكون ثابتاً عىل مبادئه أمام تحديات 

الحياة، قادر عىل املثابرة لحماية عائلته، والوقوف بثبات أمام الصعاب.
٢- تمرد طفلك ينبئ بشخصية قيادية

هل يرفض طفلك اتباع القوانني برصامة؟ هذا قد يكون مؤرش إىل شخصيته 
القيادية، فالقائد يفكر بنفسه يف كل يشء وال ينصاع وراء أفكار اآلخرين 
دون اقتناع، ال يخىش شق طريق جديد بنفسه، يمكنه الدفاع عن أفكاره، 

وتحمل مسؤوليتها، وال يسمح بمقارنته مع اآلخرين.
٣- نوبات البكاء والغضب تنبئ بشخصية متعاطفة

يدخل طفلك يف نوبات بكاء أو غضب ألسباب تافهة، هذا يعني أنه يمتلك 
لتصبح  النضج،  تتبلور مع  الحساسية  للغاية، وهذه  شخصية حساسة 
محبة  اآلخرين،  مع  متعاطفة  شخصية  طفلك  يصبح  سوف  تعاطفاً، 

للمساعدة، وملهمة.
٤- طفلك االنتقائي يمتلك شخصية طموحة

الوقت  من  الكثري  يكلفك  ربما  اختياراته،  دون  يشء  ألي  طفلك  رفض 
والصرب، ولكن هذا السلوك ينبئ بشخصية طموحة ال تقبل سوى ما ترى 
أنها تستحقه، فامنحيه حرية االختيار حتى يف أبسط أموره الشخصية، 

مثل مالبسه التي سريتديها قبل الذهاب للفراش.
٥- التهور ينبئ بشخصية شجاعة

عدم خوف طفلك من تجربة أي يشء جديد يشعرك بالخوف الشديد، ولكن 
محمودة  شجاعة  إىل  التهور  هذا  يتحول  والنضج،  العمر  يف  التقدم  مع 
تساعد طفلك عىل اقتحام مجاالت جديدة وشق طرق النجاح التي تحمل 
الحفاظ عىل  الشجعان. فقط علمي طفلك  يقدر عليها سوى  مغامرة ال 

نفسه، وال تحاويل تخويفه حتى ال يفقد شجاعته.
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١٢٠٤ - نهايـة حصـار حصـن جيالرد  بانتصار فرنسـا عىل إنجلـرتا، وتفقد 

األخرية السيطرة عىل نورماندي نهائياً.
١٧٨٨ - وصول األسطول األول إىل جزيرة نورفولك من أجل تأسيس مستعمرة 

للمساجني.
١٧٩٩ - نابليون األول يحتل يافا يف فلسـطني وجنوده يقومون بقتل أكثر من 

٢٠٠٠ أسري ألباني.
١٨٣٦ - القـوات املكسـيكية تسـتويل عىل «حصـن إل أالمو» بتكسـاس وذلك 
بعـد أن تم القضاء عىل الجنود املدافعني عـن الحصن والذي كان عددهم ١٨٩ 

محاربا وذلك يف معركة إل أالمو.

١٨٨٢ - تأسيس مملكة رصبيا.
١٩٠٢ - تأسيس نادي ريال مدريد.

١٩١٢ - أثنـاء الحـرب العثمانيـة اإليطالية: تصبح القـوات اإليطالية أول من 
تسـتخدم املناطيد يف الحرب، بحيث أسـقطت قاذفتان قنابل عىل املعسـكرات 

القوات العثمانية يف جنزور، من ارتفاع ٦٠٠٠ قدم.

١٩٤٦ - تأسـيس وكالة الدفاع السعودية والتي عرفت فيما بعد بوزارة الدفاع 
السعودية.

١٩٤٩ - انتهاء حرب فلسـطني وذلك بعد قبول مجلـس األمن الدويل إلرسائيل 
عضواً كامالً يف األمم املتحدة وَقبول الدول العربية للهدنة الثانية.

١٩٦٤ -أطلـق زعيـم أمـة اإلسـالم إاليجـا محمد رسـمياً عىل بطـل املالكمة 
كاسيوس كالي اسم محمد عيل.

١٩٧٥ - اتفاقية الجزائر: تسوية النزاع الحدودي بني العراق وإيران.
١٩٩٩ - الشيخ حمد بن عيىس آل خليفة يتسلم الحكم يف البحرين خلفاً لوالده 

الشيخ عيىس بن سلمان آل خليفة.
٢٠٠٣ - تحطـم رحلة الخطـوط الجوية الجزائرية رقم ٦٢٨٩ يف مطار أقنار - 
حاج باي أخاموك يف تامنراسـت، الجزائر، مما أسـفر عن مقتل ١٠٢ من ١٠٣ 

أفراد عىل متنها.
٢٠١٥ - املركبـة الفضائيـة داون التابعـة لوكالة ناسـا، تتمركز يف مدار حول 

الكوكب القزم سرييس.
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كان هناك توأمان أحدهما متفائل واآلخر متشائم ويف يوم عيد ميالدهما
أحرض األبوان أفضل الهدايا وأغالها للمتشائم يف محاولة إلسعاده بينما 
غرفة  يف  منهما  كل  ودخل  اآلخر  للطفل  بالعلف  ميلء  صندوق  أحرض 
منفصلة كي يفتح الهدايا ونظر األبوان من بعيد لريوا ردة فعل كل طفل 

عىل ما تلقاه من هدايا..
فتصوروا كيف كانت ردة فعل كالً من التوأمي:

املتشائم سمعاه يشتكي بصوٍت عاٍل: ”أنا ال أحب لون هذا الحاسوب وأنا 
أعرف شخصاً  أنا  اللعبة..  أنه سوف ينكرس...أنا ال أحب هذه  عىل يقني 

لديه سيارة لعبة أكرب من هذه..
املتفائل  ورأوا  النظر،  واختلسا  القدم  أصابع  أطراف  الوالدان عىل  ومىش 
الصغري وهو يلقي بالعلف يف الهواء بطريقة مرحة ومضحكة، ويضحك 

بصوت عايل ويقول:
أن يكون  بد  العلف، ال  بهذا  لكما  أين  ”إنكما ال تستطيعان خداعي, من 

هناك حصان صغري يف انتظاري!“
إال  بالسعادة  تشعر  لن  ولكن  يشء  كل  تمتلك  أن  املمكن  من  الحكمة: 
بالتفاؤل يمكنك إسعاد نفسك و إن كنت ال تملك إال القليل تفاءلوا بالخري 

تجدوه.
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كيـف اعـرف نمط شـخصيتي هو 
السـؤال الـذي يبحـث الجميـع عن 
اجابـة عليـه. فمـن املهـم التعرف 
الخاصـة  والصفـات  الطبـاع  اىل 
ألن هـذا يسـاعد عىل تحديـد نقاط 
القـوة ونقـاط الضعـف، كما يدفع 
اىل اكتشـاف الخطـوات الرضورية 
والقرارات الصائبـة التي تمكن من 
تحقيـق النجاح، اما اجابة السـؤال 
كيف اعرف نمط شخصيتي فيمكن 
الحصـول عليهـا مـن خـالل هـذا 
االختبـار الـذي يقـوم عـىل اختيار 

احدى هذه البطاقات.
االشـخاص  مـن  الكثـري  يطـرح 
السؤال كيف اعرف نمط شخصيتي 
ويبحثون عن طريقة الكتشاف أبرز 
الصفـات والطبـاع التي يتسـمون 
بها.. ولهـذه الغايـة يمكن خوض 
بعـض االختبـارات البرصية ومنها 
اختبار البطاقات الثالثة الذي يقيض 

باختيار واحدة منها فقط:

البطاقة رقم ١
البطاقـة رقـم ١  يكشـف اختيـار 
شـخصية منطويـة وعقالنية. كما 
يعنـي القـدرة عـىل التكيـف فقط 
مع االجواء الوديـة والتي ال تفرض 
الكثـري مـن التحديات ومـع الحياة 
الروتينية والتي ال تحتمل التغيريات 
اال يف اوقـات متباعـدة. كذلـك يدل 
هذا عـىل الحساسـية الزائدة وعىل 
او  باالسـتياء  رسيعـاً  الشـعور 
االنزعاج امام املواقف السـلبية وان 
كانت ال تسـتدعي ذلـك. ويف املقابل 
يشـري هـذا اىل االسـتقاللية والثقة 
بالنفـس والبعـد عن بنـاء عالقات 
اجتماعيـة تنطـوي عـىل العدائيـة 
او التوتـر. ومن املمكـن ان يدل هذا 
الخيـار ايضـاً عىل امليـل اىل الوحدة 
والتأمل يف شـؤون الحياة واالبتعاد 
عن الضجيج والحوارات والجلسات 
التـي تحتمـل وجود عـدد كبري من 
االشخاص. وهكذا يمكن ايجاد اول 

اجابة عن السـؤال كيف اعرف نمط 
شخصيتي.   

البطاقة رقم ٢
مـن دالالت اختيـار هـذه البطاقة 
التمتـع بقـدرة كبـرية عـىل بنـاء 
واقامـة  االجتماعيـة  العالقـات 
املصالحـة بني مختلف االشـخاص 
ذلـك.  تسـتدعي  التـي  املواقـف  يف 
كما يشـري هـذا الخيـار اىل التفاؤل 
والتمتـع بموهبة اجتيـاز الحواجز 
التـي تعـرتض الطريـق او مختلف 
املشـاريع التـي يتـم القيـام بها او 
التخطيط لها اضافة اىل عدم الرتدد 
يف اسـتغالل الفرص املفيدة اياً تكن 
يف مختلـف اتجاهـات الحياة. وتدل 
هـذه البطاقـة ايضـاً عـىل املثالية 
وعـدم االسـتعداد لتحمـل الفشـل 
او الخطـأ والبعـد عـن االنفعاليـة 
والقـدرة عىل الحفاظ عىل املسـافة 
الفاصلة بـني العقـل والقلب يف كل 
الظـروف. كما انها تكشـف موهبة 

كبرية تتعلق بإيجـاد الحلول للكثري 
من املشاكل والعقد.  

البطاقة رقم ٣
يف حال البحث عن اجابة عن السؤال 
كيف اعرف نمط شخصيتي، يمكن 
ايجادهـا ايضـاً من خـالل اختيار 
تكشـف  فهـي   .٣ رقـم  البطاقـة 
االندفـاع والحمـاس الدائـم امـام 
املشاريع الجديدة وعدم الخوف من 
خوض املغامرات واملتاعب ومواجهة 
العقبات. ولهذا  املصاعب واجتيـاز 
من املمكـن ان يكون النجاح حليف 
اصحـاب هذه البطاقة دائماً. كذلك 
يفيـد هـذا الخيار بالرغبـة الدائمة 
يف السـيطرة عىل املحيـط وعىل آراء 
االشـخاص الذيـن يعيشـون فيـه 
اضافـة اىل ادارة شـؤونهم انطالقاً 
ويعنـي  الخاصـة.  املصلحـة  مـن 
هذا عـدم القدرة عـىل الحفاظ عىل 
عالقات اجتماعية مسـتمرة. ولهذا 
غالبـاً مـا ينتقل مـن يختـار هذه 
البطاقة من عالقة اىل اخرى برسعة 
وخـالل وقت قصري. ومن املمكن ان 
يتسـبب بإلحـاق االذى بالرشيك يف 
حـاالت الغضب والضغـط النفيس. 
ومـن الطبـاع التـي يكشـفها هذا 
االختبـار من خـالل الرقـم ٣ ايضاً 
العنـاد وعدم التنازل عـن الخيارات 
الخاصة وان كانت املصلحة العامة 
تقيض بذلك. ومن املمكن ان تشـري 
اىل اطالق بعض االفكار السلبية التي 
تؤثر عىل الـذات وعىل املحيط. وهذا 
يشـكل ابرز االجابات عىل السـؤال 

كيف اعرف نمط شخصيتي.
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الدنيا ضلمه بيوم من تختــــــــــفي
اضل بني الي ميت وبني املنتـــهي

يا ريتك كبالي وكون بس احضنــك
واخلي الدنيا تصير بس اليــه والك

هوة العنده حبيب مثلك هم يعيــــــل
شو انا عايش غرام من الصبح لليل
راح اسكت بعد وما احجي بيك اكثر

اخافن ننحسد وبس اهللا اليستـــــــر
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الحزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بشـكل يفوق 
الخيـال، وتشـعر ان الوقـت قد حان للتخلـص من هذا 
الحـزن. اخرج مـن املنزل واقـض يومك بالكامـل خارجه 
وافتخـر بما تقوم به وبما تقدمـه لآلخرين من خدمات. كن 
شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ الوقـت الكايف للتعبري عن 

نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانـت تنتابـك بعـض الشـكوك يف موضـوع ما 
فحـاول أن تستشـري مـن حولـك. حـاول أن تتصـل 
باألصدقاء الذين لم تسـمع صوتهـم منذ وقت بعيد. ربما 
تجـد أنك كسـول ولذلك لن تحرز تقدمـا يف العمل اليوم. ال 
تخطـط لكل يشء ألن التخطيط أحيانا يؤدي إىل نتائج غري 

مرضية.

ربمـا ينتقدك بعض األشـخاص اليوم بـل معظمهم 
والغريـب أن سـتصغي إليهم جيدا. كـن مهذبا وراجع 
وجهـة نظرهـم فربما تسـتفيد من كالمهـم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

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

بعض املشاكل التي تحدث بينك وبني الرشيك.

واالرتباطـات، كمـا تكـون األجواء الدراسـية 
جيـدة أو عـىل األقل لن تكون معاكسـة إطالقا. 
ترصفاتك اسـتفزازية، وهذا قد يؤدي إىل خالف مع 

الرشيك لكن العواقب ستكون بسيطة.

تظهـر أكثر من أي وقت مىض طبيعتـك املحبة للناس 
وللتعامل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابـط الفعلية 
والعالقـات اإلنسـانية من حولك، ولتشـجيع اآلخرين عىل 
القيـام باملثل. تصـغ إىل اآلخرين بانتبـاه وتعاطف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

مهمـا سـمعت مـن انتقـادات ال تستسـلم، 
فالشـجرة املثمرة وحدها تبقى عرضة للرشـق 
بالحجـارة. ال تحّمـل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو 
غري مسـؤول عن أمور لم يرتكبها. ال تكثر من رشب 

املنبهات، فهي تسبب لك آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتـك ويبعث فيـك األمل من 
جديد بعد الشـك الذي انتابـك مؤخرا من إمكانية 
تحقيـق حلمك أو تنفيـذ أحد املشـاريع العزيزة عىل 
قلبك. تستعيد عالقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة 

أصدقاء طفولتك.

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشـاعرك من منظور 
محايد ومسـتقل. اسـتغل هـذه الفرصـة لتتخذ خطوة 
جديدة يف حياتك العاطفية بناء عىل ما تشـعر به اآلن. تأكد 
أن ترصفاتـك اليـوم هي أفعـال طبيعية وليسـت ردود فعل ملا 

حدث يف السابق. فكر جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حـذرا ألنك تميـل إىل الجدال والنقـاش بحدة 
وقد ترفض الحوار كليا مسببا اإلحراج أو القطيعة 
يف العالقـة. قد تجد الكثري مـن املعرتضني عىل عالقتك 
بالرشيك، فتحل بالصرب لتتضح الصورة أكثر. قد تسمع 

بخرب يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض االتصاالت 
مـع بعـض األشـخاص. ستسـتمتع بالتحـدث معهم 
وستشـعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز 
بأنـك تنظر ألي موضـوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشـكلتك 
هـي أن هـذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعـدم قدرتك عىل 

اتخاذ أي قرار برسعة.

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

يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.
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حفالت  أوىل  عجرم،  نانيس  اللبنانية  النجمة  تحيي 

جولتها الغنائية يف أمريكا، يوم 10 مارس الجارى يف 

مدينة هيوستن، وتقدم خالل الحفل باقة مميزة من 

أشهر أغنياتها املحببة لدى جمهورها.

أغنيتها  كليب  فيديو  عجرم،  نانيس  النجمة  طرحت 

عىل  الرسمية  قناتها  عرب  حبو“،  حدا  ”بدي  الجديدة 

زياد  وألحان  مايض،  أحمد  كلمات  من  واألغنية  اليوتيوب، 

برجي، وتوزيع هادي رشارة، ميكس وماسرت إييل بربر.

قناتها  عرب  عيد“،  ”يا  أغنية  مؤخراً  عجرم،  نانىس  النجمة  وطرحت 

الرسمية عىل اليوتيوب، واألغنية كلمات وتلحني سليم عساف وتوزيع 

باسم رزق، وظهرت نانيس عجرم يف الفيديو كليب يف بعض املشاهد مع 

زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفاال بأجواء الكريسماس واألعياد.

الجديدة  أغنيتها  كليب  عجرم،  نانيس  اللبنانية  النجمة  وطرحت 

بالل  وألحان  نور،  شادى  كلمات  من  وهي  يوتيوب،  عرب  ”علشانك“، 

رسور، وتوزيع هاني يعقوب.

أن اسمي نجوى كرم ونوال  ال شك 
التسعينيات وال  الزغبي ملع يف فرتة 
تزال هاتان النجمتان تحافظان عىل 
مكانتهما يف الساحة الفنية العربية 
حتى يومنا الحايل، حيث ترّبعت كل 

منهما عىل عرش األغنية اللبنانية.
نوال الزغبي ويف حديث صحفي عىل 
هامش موسم الرياض الذي جمعها 
بنجوى كرم اعرتفت أنها كانت تغار 
من نجوى حينها، ولكن كانت الغرية 
اإليجابية، فيما تدّخلت نجوى لتقول 
بني  الرشيفة  املنافسة  هي  هذه  أن 
منها  لكل  أن  إىل  مشريًة  الفنانات، 
أسلوبهما الخاص، وشّددت عىل أن 
نوال حقيقية وتبوح بمشاعرها من 

دون أقنعة.
جميلة  وصداقة  طويلة  مسرية 
أنها  اعرتفت  فنوال  بينهما،  تجمع 
إحساسها،  تخّبئ  أن  تستطيع  ال 
تشبهها،  نجوى  أن  إىل  مشريًة 

شبعانني  ونجوى  “أنا  وأضافت: 
األمر  وهذا  الشبع“،  ليوم  نجومية 
أّكدته أيضاَ زميلتها يف الحديث الذي 

جمعهما معاً.
الذي  الطريق  إن  قالت  نجوى 

قدوة  يكون  أن  يجب  به  يميشان 
للصداقة بني كل النجوم، داعيًة كل 
الفنانني اىل التكاتف والتضامن، كما 
أطلقت نداًء ليكون كل الفنانني قلباً 

وفكراً واحداً.
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عمر  مي  النجمة  أن  جالل  يارس  الفنان  أكد 
بطولة  ملشاركته  والوحيدة  األوىل  املرشحة  هي 
مسلسله الجديد «عالقة مرشوعة» املقرر عرضه 
ضمن املسلسالت املرصية ملوسم رمضان ٢٠٢٣، 
الفتاً إىل أن العمل كان من املقرر تقديمه بموسم 
رمضان املايض، ولكن تم تأجيله بعد مشاركته 

ببطولة الجزء الثالث من مسلسل االختيار.
هاتفية  مداخلة  خالل  جالل  يارس  وأضاف 
منذ عامني، وكنت سأدخل  :العمل كان مكتوباً 
فيه قبل مسلسل االختيار ٣، لكنه عمل وطني؛ 
لذلك تم تأجيل مسلسل عالقة مرشوعة للموسم 

الجاري.
وتابع قائالً: رغم تأجيل العمل عامني لم تتغري 

البطلة من الورق، وظلت هي مي عمر، وهي من 
النجمات الشاطرين اليل بيشتغلوا عىل نفسهم 
يف  معاها  واشتغلت  مهاراتهم،  من  ويطورا 
مسلسل «الفتوة»، وهي نجمة جميلة وملتزمة 

جداً يف حضورها ومواعيدها وأدوارها.
وأكد جالل سعادته بعد تعاونه الثالث مع املؤلفة 
سماح الحريري قائالً: ده العمل الثالث ليا مع 
كبرية  مؤلفة  وهي  الحريري،  سماح  املؤلفة 
عمل  وأول  معاها،  بتعاوني  وسعيد  ومتفوقة 
متفائل  ولكني  مرعي،  خالد  باملخرج  يجمعني 

بيه، وهو مخرج موهوب.
وتحدث يارس جالل عن نفاصيل املسلسل قائالً: 
عن  تماماً  مختلف  مرشوعة  عالقة  مسلسل 

وأنا  خالص،  عليا  جديدة  وحاجة  أعمايل،  باقي 
من  باقة  عاملة  ألنها  املتحدة  الرشكة  بحيي 

أجمل املسلسالت وألوان مختلفة.
وتحدثت مي عمر عن التعاون الثاني مع يارس 
أقوى  من  وقالت:  هاتفية  مداخلة  خالل  جالل 
يف  دوري  كان  مسريتي  يف  عملتها  اليل  األدوار 
مع  فالشغل  جالل،  يارس  مع  الفتوة  مسلسل 
فنان شاطر وقوي بيخيل الفنان يطلع كل اليل 
أشتغل  بحب  اإلنساني  املستوى  وعىل  جواه، 

معاه جداً.
مرشوعة  عالقة  مسلسل  يف  «اسمي  وأضافت: 
فيه عالقات رومانسية  توجد  فاملسلسل  بثينة؛ 
تشويقية،  رومانسية  وُتعترب  املعتادة،  غري 
بعيدة  بشخصية  طالع  جالل  يارس  أن  أبرزها 

عن الرضب.
هتقول  املسلسل  تشوف  الناس  ملا  وتابعت: 
بعيدة  ومش  حوالينا  بتحصل  دي  العالقات  إن 
عننا، وكمان حل املشكالت والتعبري عن املشاعر 

بشكل مختلف.
تدور أحداث املسلسل يف إطار درامي اجتماعي، 
ويناقش قضايا شائكة داخل املجتمع املرصي، 
ظهرت بعد التغيريات التي حدثت خالل السنوات 
شخصية  جالل  يارس  النجم  ويجسد  األخرية، 
رجل أعمال متزوج من مي عمر، وبسبب حادث 
إىل  والتوتر  القلق  يترسب  األحداث  خالل  ما 
حياته.يشارك يف بطولة مسلسل عالقة مرشوعة 
مكرم،  ومراد  عمر،  ومي  جالل،  يارس  من:  كل 
وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، 
وعدد آخر من الفنانني، والعمل من تأليف سماح 

الحريري وإخراج خالد مرعي.

أصدرت مؤسسة محمود درويش بياناً ردت فيه عىل كارول 
أو  أي من قصائد  بغناء  لها  لم تسمح  إنها  وقالت  سماحة 

ت  أن كلما وأضافت  الراحل،  الشاعر 
ت  فكرية للكلما وملكية  حقوق 

تعِط  لم  واملؤسسة 
حول  تنازل  أو  موافقة 
وتسأل  املوضوع  هذا 
كارول سماحة كيف 
دون  بذلك  قامت 

مشورة احد؟ 
أن  والواضح 
أوقعت  سماحة 
ورطة  يف  نفسها 
ولم  اإلستعجال 
عليها  لَم  تنتبه 
به  القيام 
لتطلق 

ألبوماً كامالً وتقول إنه من كلمات الشاعر محمود درويش، 
اسم محمود درويش  اليوم عىل حذف  قائم  العمل  أن  وعلم 
عن االغنية ألنها ليست من كلماته من عىل موقع يوتيوب، 
وربما ستمنع باقي االغاني من الصدور أو تتعرض لحملة 
عىل  والوصيني  القائمني  او  الورثة  قبل  من  بحذفها  تطالب 

إرث وكتب محمود درويش.... 
لهذه  إيجاد حل قريب  ان سماحة ستعمل عىل  أيضاً  وُعلم 
القضية، وهي تهدد مصداقيتها كفنانة لها تاريخها الطويل 

يف الغناء امللتزم وطنياً والذي يطرح قضايا إنسانية.

ابتكرت رشكة ”بي إم دبليو“ األملانية، 
امللل  تقاوم  وذكية  جديدة  سيارة 
لونها  يتغري  حيث  اليومية،  والرتابة 
الحاجة  ودون  الرغبة  عند  الخارجي 

إىل أي طالء أو أعمال يدوية.
ال  مزاياها  فإن  املعلومات  وبحسب 
الخارجي،  لونها  تغري  عند  تتوقف 
صورة  تنعكس  أن  املمكن  من  وإنما 
مرئياً  فيصبح  هيكلها  عىل  سائقها 
لكل املشاة يف الشارع، ولكل السيارات 

املارة من جانبه.
مؤخراً  األملانية  الرشكة  وكشفت 
قالت  أنها  إال  املبتكرة  السيارة  عن 
يوجد  ال  حيث  للبيع،  ُتطرح  لن  إنها 
خطط حتى اآلن لجعلها متاحة أمام 

الجمهور.
الرياضية  السيارة  إن  تقرير  وقال 
إلكرتونياً  حرباً  تستخدم  الكهربائية 
ذلك  يف  بما  لوناً،   32 بني  لالنتقال 
واألصفر  والوردي  البنفسجي 

واألبيض واألحمر.
وينقسم جسم السيارة إىل ”كبسوالت 
دقيقة“، وهي جزيئات كروية دقيقة 
شعرة  لسمك  مكافئاً  قطرها  يبلغ 
الكبسوالت  هذه  وتحتوي  اإلنسان، 
يتم  ملونة  أصباغ  عىل  الدقيقة 

كهربائي،  مجال  بواسطة  تحفيزها 
اعتماداً عىل اإلعداد املختار.

لونية  أصباغ  تجمع  يف  هذا  ويتسبب 
كبسولة  كل  سطح  عىل  معينة 
السيارة  جسم  يمنح  مما  صغرية، 

الظل املطلوب.
ويمكن للسيارة املبتكرة أيضاً عرض 
النافذة  عىل  للسائق  رمزية  صورة 
رؤيتها  يمكن  بحيث  الجانبية، 

لألشخاص يف الخارج.
النوافذ  استخدام  أيضاً  يمكن  كما 
”تاليش  أجل  من  للتعتيم  القابلة 
هذا  أن  من  الرغم  عىل  الواقع“، 
مصمم لالستخدام يف حالة عدم قيادة 

السيارة.
إن  دبليو“  إم  ”بي  رشكة  وقالت 
لن  وأنه  أويل  نموذج  مجرد  السيارة 

يتم طرحها يف السوق. 
الغرض  عن  الرشكة  ُسئلت  وعندما 
إنها  قالت  السيارة  لون  تغيري  من 

”رؤية للمستقبل البعيد“.
وقال متحدث باسم الرشكة األملانية: 
”نحن يف ”بي إم دبليو“ نحاول دائماً 
ما  الحدود، وهو  أبعد  إىل  األمور  دفع 
يعني أيضاً استكشاف جميع جوانب 

املواد املبتكرة“.

باختيار  والتوصية  التنزه  لرحالت  والتخطيط  القصائد  كتابة 
سناب  منصة  أطلقته  ما  أبرز  امليالد  عيد  هدايا  وخاصة  الهدايا 
شات ملستخدميها من خالل الذكاء االصطناعي ولكن تم تحديده 

عىل مشرتكي سناب شات بلس. 
وأطلقت «سناب تشات» اسم «ماي إيه آي» عىل برنامج «تشات 
يف  بلس»  تشات  «سناب  ملشرتكي  فقط  واملتاح  الجديد  بوت» 

الوقت الحايل.
التقارير أطلقت «سناب تشات»  برنامج دردشة  ووفقا الحدث 
بالذكاء االصطناعي «تشات بوت» والذي سيتم تشغيله من خالل 
«تشات جي بي تي، وذكرت مدونة «سناب»، يمكن ملستخدمي 
«سناب تشات» الوصول إىل برنامج «تشات بوت» الجديد والذي 
يمكنه كتابة القصائد والتخطيط لرحالت التنزه والتوصية بهدايا 

أعياد امليالد، وغريها من الخدمات التى سيعلنها ملستخدميه. 
وعملت «سناب» عىل تصميم «ماي إيه آي»، بحيث يهمل التطبيق 
املعلومات املتحيزة أو غري الصحيحة أو الضارة أو املضللة، فيما 
حذرت «سناب» املستخدمني من االعتماد عىل الخدمة الجديدة 
للحصول عىل مشورة من أي نوع. وقال الرئيس التنفيذي لرشكة 
«سناب»، إيفان شبيغل، إن موقع التواصل االجتماعي سيجعل 
برنامج الدردشة متاحاً لجميع املستخدمني يف املستقبل. وتأتي 
التكنولوجيا  رشكات  فيه  تتسابق  الذي  الوقت  يف  الخطوة  هذه 

«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» عىل  األخرى مثل  العمالقة 
تطوير نماذج الذكاء االصطناعي الخاصة بهم. 

تجربة  تحسني  االصطناعي  للذكاء  يمكن  فإنه  خرباء،  وبحسب 
وتفضيالت  سلوك  تحليل  خالل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل 
صلة  أكثر  وتوصيات  محتويات  وتقديم  املستخدمني  واهتمامات 

بهم، مما يجعل تجربة املستخدم أكثر جاذبية ومتعة.

رئيسها  زووم  رشكة  أقالت 
موظف  وهو  تومب  جريج 
يف  العمل  بدأ  جوجل  يف  سابق 
أشهر   10 حوايل  منذ  الرشكة 

.CNBC فقط حسبما نقلت
للجنة  تقرير  يف   Zoom وقالت 
والبورصات  املالية  األوراق 
األمريكية إن إقالة تومب سارية 
مارس،   3 الجمعة  من  اعتباًرا 
إنهاء  مزايا  عىل  وسيحصل 
الخدمة بما يتماىش مع االتفاق 
عند  ُتدفع  والتي  معه،  املربم 

”إنهاء الخدمة بدون سبب“.
عند  يونيو،  يف   Zoom وذكرت 
عىل  سيحصل  إنه  تومب  تعيني 
 400 راتب أسايس سنوي قدره 
مكافأة  هدف  مع  دوالر،  ألف 

سنوية بنسبة 8 %. 
سيتوىل  من  الواضح  من  وليس 
 ،Zoom منصب تومب كرئيس لـ
حيث قال متحدث باسم الرشكة 

لـ Insider إنهم ال يبحثون عن 
اإلدالء  ورفض  لتومب  بديل 

بمزيد من التعليقات. 
ُيظهر ملف LinkedIn الشخيص 
 Zoom إىل  انضم  أنه  لتومب 
كرئيس للرشكة يف يونيو 2022، 
وقبل ذلك، عمل يف Google ألكثر 
املبيعات  رئيس  كنائب  عام  من 
-S و  Google Workspace  يف

.Geo Enterpriseو curity
كان تومب أيًضا رئيًسا سابًقا يف 
ومزود   SAP الربمجيات  رشكة 
 Vivido الكمبيوتر  برمجة 
Labs، كما أنه عضو يف مجلس 
 Pure التكنولوجيا  رشكة  إدارة 

.Storage
إعالن  بعد  تومب  إقالة  تأتي 
أنها  فرباير  أوائل  يف   Zoom
موظف   1300 حوايل  سترسح 
قوتها  من   %  15 يعادل  ما  أو 

العاملة.
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يعود التاريخ الرسمي لتأسيس أمانة العاصمة إىل ١٣ شباط ١٩٢٣ حني بارك 
امللك فيصل األول اقرتاح وزارة الداخلية بإنشاء بلدية واحدة لكل بغداد وأصدر 
بذلك إرادته امللكية، وتعيني صبيح نشأت أول أمني للعاصمة، غري أن محاوالت 
تأسيس النظام البلدي تعود إىل تاريخ أقدم من ذلك بكثري، وبالتحديد إىل عام 
١٨٦٨ حني قررت والية بغداد العمل بهذا النظام تماشياً مع منهج اإلصالحات 
الجديدة يف الدولة العثمانية. هذه املعلومات التاريخية وغريها الكثري جاءت 
بني دفتي الكتاب التوثيقي الذي صدر ملناسبة مرور ١٠٠ عام عىل تأسيس 
األمانة، وشارك يف إنجازه الباحثان الرتاثيان رفعة عبد الرزاق محمد وعادل 
نتاج  هو  وممتعاً  طيباً  وتوثيقياً  تاريخياً  جهداً  قدما  إذ  العرداوي،  حسوني 
حبهما العميق لبغداد، ذلك الحب الذي جسداه خالل السنوات األخرية بالعديد 
من املقاالت والندوات واملحارضات ومختلف الفعاليات الثقافية والرتاثية، ثم 

توجا محبتهما بإصدار كتاب « أمانة بغداد يف ١٠٠ عام».
الرصافة  صوب  يف  األوىل  البلدية  رأس  من  أول  الدفرتي  افندي  إبراهيم  كان 
التي اتخذت لها بناية قريبة من رساي الحكومة، وبسبب توسع مدينة بغداد 
أنشئت بلدية أخرى يف الرصافة برئاسة عبد الرزاق الشيخ قادر، أما البلدية 
الزيبق وكانت  الله  عبد  برئاسة  كانت  الكرخ وقد  الثالثة فقد شملت جانب 
من « أكثر البلديات نشاطاً، فقد أنجزت إضاءة شوارع الكرخ سنة ١٨٧٨م». 
الشوارع  واكساء  االنارة  خدمات  عاتقها  عىل  تأخذ  البلديات  هذه  وكانت 
وأعمال النظافة وإنشاء األبنية والجسور واملستشفيات وإسالة املاء وإطفاء 
ومن  البلدية،  االنتخابات  وإجراء  الصنائع  مدرسة  عىل  واإلرشاف  الحرائق 
مهامها أيضاً : «مراقبة كل ما يخل باآلداب العامة بني األهايل ومنعها، ومن 
ذلك منع دخول األشخاص عراة األجسام إىل النهر، ومنع السقائني من حمل 
ومنعت  بقسوة،  معاملتها  أو  الحيوانات  ظهور  عىل  املاء  من  كبرية  كميات 
بلديات  تهتم  أن  حقاً  ملفارقة  وانها  بقوة»،  الحيوانات  رضب  من  الحوذيني 
بغداد قبل أكثر من قرن بالحيوانات وتمنع رضبها أو معاملتها بقسوة، وذلك 
ما يذكرنا بقول مدني صالح  الشهري: « يجد الحمار جميع مفردات الئحة 
حقوقه يف مؤسسة النظام والتقدم وشيئاً من مفردات الئحة حقوق اإلنسان، 
وال يجد اإلنسان شيئاً من مفردات الئحة حقوقه يف مؤسسة الفوىض والتخلف 

وال يشء من الئحة حقوق الحمار» !.
نطوي صفحات الكتاب التي تزيد عىل ٣٢٠ صفحة معززة بعرشات الصور 
التاريخية، ونمر عىل تواريخ وأحداث ومفارقات وشخصيات وتغيريات مهمة 
شهدتها بغداد يف املائة عام األخرية، البد للقارئ املهتم أن يعود إىل تفاصيلها 
الصعبة  أو  املميزة  الطرائف واللطائف واأليام  الصفحات، لكن بعض  تلك  يف 
ومنها  القصري،  املقال  هذا  يف  نفسها  تفرض  العاصمة  سكنة  بها  مر  التي 
دخول الكهرباء إىل بغداد منذ منتصف الثالثينات « فأنريت الشوارع واألفرع 
الذي  الشورجة  الصعبة حريق  األيام  اللمبجي». ومن  واألزقة، وغابت مهنة 
حدث عام ١٩٣٩ بسبب احرتاق محل للمواد الكيمياوية مما أدى إىل انفجاره 
وامتداد الحريق إىل الكثري من املحال والخانات، واستشهد يف عمليات اإلطفاء 
يقارب  ما  واصيب  والرشطة،  اإلطفاء  رجال  من  شخصاً  خمسني  من  أكثر 
الخمسني شخصاً، وكذلك فيضان العام :١٩٥٤ «وكانت ليلة ٢٩ آذار من أسوء 
الليايل، ومما زاد من الخطر هبوب الرياح القوية.. يف تلك الليلة اجتمع مجلس 
الوزراء برئاسة فاضل الجمايل وعدد من النواب واألعيان واملسؤولني، واتخذ 
املجلس قراراً يقيض بإخالء بغداد جزئياً برتحيل أهل الرصافة إىل الكرخ ، وكاد 
القرار أن ينفذ لوال وقوف وزير الداخلية سعيد قزاز ضده»، والسبب ألنه سأل 
مهنديس الري فأخربوه أن درجة الخطر تصل إىل ما يقارب الثمانني باملائة، 
فقرر مخالفة القرار وتحمل مسؤولية ذلك. ويف العام ١٩٤٥ تأسست رشكة 
«مرص  رشكة  فعلته  ما  غرار  عىل  السكنية  الدور  إلنشاء  الجديدة»  «بغداد 
الجديدة» يف القاهرة، وتم استدعاء املهندس املرصي الذي خطط مدينة مرص 
الجديدة لتخطيط مدينة بغداد الجديدة. ومما يحز يف النفس ويؤملها أن بغداد 
عرفت» الرتامواي» أو « الكاري « كوسيلة نقل منذ العام ١٨٦٩ أي قبل أكثر 
النقل يف بغداد لتصبح  من قرن ونصف، ومنذ ذلك الحني لم تتطور وسائط 
من: « أسوأ عواصم الرشق األوسط عىل صعيد حركة السري» بحسب وصف 

مجلة « إيكونوميست « الربيطانية يف تقريرها املنشور مؤخراً.
منذ تعيينه يف أمانة العاصمة عام ١٩٧٦ الحظ الصحفي والباحث العرداوي، 
من  بغدادية  «شخصيات  عضويته  يف  يضم  استشارياً  مجلساً  هناك  أن 
االكاديميني واألدباء والشعراء واملهندسني ووجهاء املدينة، يناقش العديد من 
القضايا واملوضوعات املهمة الخاصة بمدينة بغداد»، كما تم الحقاً تأسيس 
الشخصيات  من  عدد  ومالحظات  بآراء  لإلستئناس  الثقايف»  بغداد  «منتدى 
البغدادية من بينهم عيل الوردي وحسني أمني وسالم اآللويس والشيخ جالل 
الحنفي وناجي جواد الساعاتي. يذكر أن طبيب العيون الدكتور فائق شاكر 
ذاكرة  يف  وترك   ١٩٤٦ عام  للعاصمة  أميناً  أصبح  قد  بغداد  ظرفاء  من  وهو 
العاملني يف األمانة العديد من الظرائف التي يسجل بعضها الباحث رفعة عبد 

الرزاق.
تطوي مدينة السالم صفحات تاريخها العجيب الغريب، فهنيئاً ملن ترك لها 
صفحة بيضاء، وبصم عىل جبينها بصمة وفاء، وكان « أميناً» حقيقياً عليها، 

من دون منة وال ادعاء.
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