
بغداد/ الزوراء:
أعلـَن الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة، 
أحمد الصحاف، أن وزيرة خارجية أملانيا 
أنالينـا بريبوك تـزور بغـداد اليوم.وقال 
الصحاف يف ترصيح صحفي: إن ”وزيرة 
خارجيـة أملانيـا، أنالينا بريبوك سـتزور 
العاصمة بغداد اليوم الثالثاء، وسـتلتقي 

خـالل الزيـارة برئيـس مجلس الـوزراء 
محمد شـياع السـوداني، ونائـب رئيس 
مجلـس الـوزراء وزيـر الخارجيـة فؤاد 
حسني“.وأضاف، أنه ”ستجري مباحثات 
عة يف إطار تمتني العالقات الثنائية،  موسَّ
والبناء عىل الفرص املشـرتكة يف مختلف 

القطاعات ومنها الطاقة واالستثمار“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة املاليـة أن إيـرادات الدولة 
 161 تجـاوزت   2022 العـام  خـالل 
تريليون دينـار، بفائض مايل تجاوز 40 
تريليون دينار.ووفقاً لحسـابات الدولة 
العراقية لشـهر كانون االول/ ديسـمرب 
للسنة املالية 2022، التي، فإن مساهمة 
النفـط يف املوازنة االتحادية بلغت 95%، 
ممـا يشـري اىل ان االقتصـاد الريعي هو 
العامـة. العـراق  موازنـة  يف  االسـاس 
واوضحت الحسـابات املاليـة ان اجمايل 
االيـرادات لغايـة شـهر كانـون االول/ 
ديسـمرب املـايض بلغـت 161 تريليونـا 
و697 مليـارا و436 مليونـا و746 الفا 

و338 دينـارا، مبينة ان اجمايل النفقات 
مع السـلف بلغـت 119 تريليونا و805 
مليـارات و546 مليون دينار.وبحسـب 
جـدول املالية فإن ايـرادات النفط بلغت 
154 تريليونا و38 مليـارا و649 مليونا 
و122 الف دينار وهي تشـكل %95 من 
املوازنـة العامة، يف حـني بلغت االيرادات 
غري النفطيـة 7 تريليونات و657 مليارا 
و787 مليونـا و624 الف دينـار، مبينة 
ان الفائـض مـن املوازنة للعـام املايض 
2022 بلـغ 41 تريليونـا و891 مليـارا 
و890 مليون دينار ما يعادل 31.9 مليار 

دوالر.

برلني/ متابعة الزوراء:
أصيـب 53 ضابطـا مـن ضبـاط إنفاذ 
احتجـاج  خـالل  أملانيـا  يف  القانـون 
عـىل مؤتمـر إقليمـي لحـزب املعارضة 
 (AfD) اليمينـي البديـل من أجـل أملانيا
يف مدينـة أوفنـربغ. وبـدأ متظاهـرون 
يسـاريون ، بالشجار واسـتخدام القوة 
الجسـدية ضـد ضبـاط إنفـاذ القانون 
خـالل االحتجاجات. وقالـت الرشطة يف 

بيان لهـا، إن 53 ضابطا تعرضوا للركل 
والـرضب، وأصيـب آخـرون بتهيـج يف 
الجهاز التنفيس بسبب النريان املشتعلة 
ورشهم بطفايات الحريق. مشرية إىل أنه 
نتيجة لذلك، لـم يعد بإمكان 17 رشطيا 
الخدمـة. وأوضحت الرشطة أنه تم رفع 
أكثـر من 20 قضيـة لالشـتباه بانتهاك 
النظام العـام ومقاومة مسـؤويل إنفاذ 

القانون والتسبب برضر جسدي لهم.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشَف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عـن أبـرز عقبـة يف املفاوضـات بـني 
االقليـم واملركز، ويف حـني نفى عالقة 
املباحثـات بتأخـري املوازنـة، اوضـح 
االسـباب وراء تأخـر اعدادها.وقـال 

الديمقراطـي  الحـزب  عـن  النائـب 
يف  سـليمان،  رشيـف  الكردسـتاني، 
”الوفـود  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
مستمرة ووصلت اىل تفاهمات ورؤية 
ولكن نحتاج اىل بعض الوقت من اجل 
ايجابية“. النهائي، واالجـواء  االتفاق 

وبني انه ”بحسـب الوثيقة السياسية 
املربمة ما بني الكتل املتحالفة بتحالف 
ادارة الدولة، فاملوضـوع متفق عليه، 
وإذا كانـت هناك حاجة اىل قوانني يتم 
تأجيل االمور االخرى او تأجيل االمور 
الخالفيـة اىل مـا بعـد اقـرار القوانني 

االساسية خاصة قانون نفط الغاز“.
واضـاف انـه ”يجـب اعتمـاد االطـر 
املعمـول بهـا يف مسـألة املوازنـة ويف 
مسـألة البيشـمركة وتطبيـق املـادة 
140 وكذلـك اتفاقيـة سـنجار وامور 
عديـدة اخرى كموضوع النفط والغاز 

وحصة االقليم التي كانت 17 % وبعد 
ذلـك خفضـت اىل %12.67، وطالبنـا 
بـأن يمنـح اإلقليـم حسـب الوثيقـة 
السياسية حصة عادلة يف هذه املرحلة 

وهي 14 %“.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيـس هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 
القـايض حيدر حنـون، أنـه ال خطوط 
حمر أمام إجـراءات الهيئة التحقيقيَّة، 
فيما أشار إىل أن التأخري املتعمد بإنجاز 
ٌل للفساد.وقال حنون،  امللفات جزٌء ُمكمِّ
بحسـب بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»، 

إن «إجراءات الهيئة يف ُمكافحة الفساد 
وإحالة املُتورِّطـني يف التجاوز عىل املال 
العـام إىل القضاء خاضٌع ملعايري املهنيَّة 
واملوضوعيَّــة ومقـدار مـا يصلها من 
ـر عليه مـن أدلٍة  معلومـاٍت ومـا تتوفَّ
وإثباتاٍت»، ُمشـّدداً أْن «ال خطوط حمر 
تحـوُل دون إنجاز أعمالنـا التحقيقيَّة، 

غ يف  وأن التأخـري املتعمـد وغـري املُسـوَّ
ٌل  إنجاز ملفات الفسـاد هو جـزٌء ُمكمِّ
للفسـاد».وأضاف البيـان، أن «القايض 
(حيدر حنـون) حذَّر، يف كلمـٍة له أثناء 
لقائـه إدارة وُمنتسـبي مكتـب تحقيق 
الهيئـة يف كربالء املقدسـة، أنَّ الفسـاد 
سات الدولة وآفة  خطٌر كبرٌي ُيهدُِّد ُمؤسَّ

سات وتعيقها عن  يمكن أن تفتك باملُؤسَّ
ات التي مـن أجلها ُوِجَدت،  إنجـاز املهمَّ
وال سـيما تقديـم الخدمـات الفضـىل 
للمواطنني، الفتاً إىل أنَّ هذه اآلفة السبب 
الرئيـس يف تلكـؤ املشـاريع وحرمـان 

املواطنني من التمتُّع بخدماتها.

طهران/ متابعة الزوراء:
وصَف املرشـد األعـىل اإليراني السـيد 
عيل خامنئي تسـميم طالبات إيرانيات 
خـالل الشـهور القليلة املاضيـة بأنه 
انتشـار  جريمـة «ال تغتفـر» وسـط 
لوقائع ُيشتبه بأنها ناجمة عن تسميم 
يف أنحاء مختلفة من البالد ونقل مئات 

الفتيـات للمستشـفى، وفيمـا طالب 
بـ»عقوبات شـديدة» بحق األشخاص 
الذين سـيثبت تورطهم، أعلن املتحدث 
باسـم وزارة الخارجية االيرانية نارص 
كنعاني، أمس االثنني، عن التوصل الی 
تفاهمـات جيدة مـع الوكالـة الدولية 
يمكـن أن تمهد لحل القضايـا التقنية 

العالقة.وطالب املرشـد األعىل اإليراني 
بـ»عقوبـات  خامنئـي  عـيل  السـيد 
شديدة» بحق األشخاص الذين سيثبت 
تورطهـم بسلسـلة حـوادث تسـميم 
بالغـاز طالت تلميـذات إيرانيات خالل 
األشـهر الثالثـة الفائتة، وتثـري غضباً 
يف البالد.وقـال السـيد الخامنئي يف أول 

تعليـق له عىل القضيـة «يجب معاقبة 
مرتكبي هذه الجريمة بشـدة»، و»لن 
يكون هنـاك عفو عن هـؤالء الناس».

يف  إعـالم  لوسـائل  متحدثـاً  وأضـاف 
طهران «عىل السلطات أن تتابع بجدية 
القضيـة... إذا ثبـت التسـّمم... فإنها 
جريمـة كبـرية ال تغتفر».وتـم اإلبالغ 

عن تسـّمم مئات التلميـذات بالغاز يف 
٥٢ مركـزا تعليميا يف إيـران منذ نهاية 
ترشين الثاني/ نوفمرب، بحسب تقرير 
رسمي.وقال رئيس السلطة القضائية 
اإليرانية غالم حسني محسني إجئي أن 

مرتكبي عمليات التسميم هذه.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
انخفضْت أسعار النفط، امس االثنني، بعد أن حددت الصني هدفا 
متواضعا للنمو االقتصادي هذا العام يبلغ نحو %5، وهو أقل من 
توقعات السـوق، بينما يرتقب املسـتثمرون بحذر شهادة رئيس 
مجلـس االحتياطي االتحادي (البنك املركـزي األمريكي) جريوم 
بـاول أمـام الكونغرس هذا األسـبوع.وجرى تـداول عقود خام 
برنت اآلجلة منخفضة 1.16 دوالر، أو 1.37 %، إىل 84.68 دوالرا 
للربميـل بحلول السـاعة 13:04 بتوقيت غرينتـش. وانخفضت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 1.11 دوالر، 
أو %1.39، إىل 78.67 دوالرا للربميـل. وانخفضت توقعات النمو 
بالصني والتي يجري متابعتها عن كثب عن املسـتوى املستهدف 
يف العام املايض البالغ 5.5 %، وجاءت عند الحد األدنى للتوقعات.
وقـال رئيـس الوزراء الصيني يل كه تشـيانغ يـوم األحد، إن من 
الرضوري تعزيز أسـاس النمو املستقر يف الصني وال يزال الطلب 
غري الـكايف يمثل مشـكلة واضحة كما أن توقعات املسـتثمرين 
والرشكات الخاصة غري مسـتقرة.يف الوقت نفسـه، من املرجح 

أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة يف جميع أنحاء العالم 
مع تشـديد البنـوك املركزية العاملية السياسـة بسـبب مخاوف 
من زيادة التضخم. وبدأ التجار يف أخذ زيادات أسـعار الفائدة يف 
االعتبار يف جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون يف زيادات أقل من 
العام املايض. وسيديل رئيس مجلس االحتياطي االتحادي (البنك 
املركزي األمريكي) جريوم باول بشهادته أمام الكونغرس يومي 
الثالثاء واألربعاء حيث من املحتمل أن يتم اسـتجوابه بشـأن ما 
إذا كانت هناك حاجة إىل زيادة أكرب يف سـعر الفائدة يف أكرب دولة 
مسـتهلكة للنفط يف العالم.ومن املرجح أيضا أن تعتمد الزيادات 
املسـتقبلية يف أسـعار الفائدة يف الواليات املتحدة عىل ما يكشفه 
تقرير الوظائف لشـهر فرباير/ شـباط يوم الجمعة يليه تقرير 
التضخـم لنفس الشـهر املقرر األسـبوع املقبل.وقالت رئيسـة 
البنـك املركزي األوروبي كريسـتني الغارد يف مطلع األسـبوع إن 
من ”املحتمل جدا“ أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من 
التضخـم. ومن املتوقع أن يرفع البنك املركزي األسـرتايل أسـعار 

الفائدة 25 نقطة أساس يوم الثالثاء.

انقرة/ متابعة الزوراء:
اسـتدعْت وزارة الخارجية الرتكية، 
أنقـرة،  لـدى  األمريكـي  السـفري 
جيـف فليـك، عقـب زيـارة رئيـس 
هيئـة األركان األمريكية املشـرتكة، 
سـوريا.ووفقا  رشق  شـمال  إىل 
للمصـادر، جـاء هـذا االسـتدعاء، 
احتجاجـا عـىل زيارة رئيـس هيئة 
األركان األمريكيـة املشـرتكة، مارك 
مييل، إىل سـوريا يف الـ 4 من مارس 
الجاري.وأشـارت املصـادر، إىل أنـه 
سـيتوجب عـىل السـفري األمريكي،  
جيـف فليـك، توضيـح سـبب هذه 
الزيارة.ومـن جانبهـا أدانـت وزارة 

الخارجيـة السـورية، زيـارة مارك 
ميـيل، إىل القاعدة األمريكية شـمال 
انتهـاكا  واعّدتهـا  سـوريا،  رشق 
صارخا للسـيادة األرايض السورية.
Reuters يف وقـت  وأفـادت وكالـة 
سـابق، بأن مييل شدد خالل زيارته 
األمريكيـة  للقاعـدة  املعلنـة  غـري 
شـمال سـوريا، عـىل أن ”الواليات 
املتحـدة رفقة رشكائهـا من األكراد 
السـوريني، يحـرزون تقدمـا كبريا 
يف مواجهـة تنظيم ”داعـش“. كما 
أجرى مييل تقييمـا للتدابري الرامية 
األمريكيـني  الجنـود  حمايـة  إىل 

املتواجدين يف سوريا.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفِت اللجنة املاليـة النيابية عن 
عزم مجلس الـوزراء املصادقة عىل 
مـرشوع قانـون موازنـة 2023 يف 
جلسة اليوم الثالثاء، وفيما رجحت 
ارسالها اىل الربملان مطلع االسبوع 
املقبل واقراره يف نيسان املقبل، افاد 

خبري اقتصادي بـان موازنة 2023 
بلغـت 196 تريليون دينار والربملان 
طالب الحكومة بتخفيضها اىل 170 

تريليون دينار.
املاليـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
النائـب معـني الكاظمـي يف حديث 
املاليـة  اللجنـة  ان  لـ“الـزوراء“: 

دراسـة  واكمـال  انهـاء  يف  جـادة 
املوازنـة واجراء التعديـالت الالزمة 
وسـنعمل بجد خالل الشهر الحايل 
ليكون هنالك مصادقة من مجلس 
النواب بعد القـراءة االوىل والثانية.

واضـاف، ان هنـاك ترصيحا صدر 
عن وزير االسـكان بـان الحكومة 

ماضيـة باملصادقـة عـىل قانـون 
املوازنـة يف جلسـة اليـوم الثالثـاء 
ويقوم بارسـالها اىل مجلس النواب 
مطلع االسبوع القادم، مشددا عىل 
اللجنة املالية ان تعكف عىل دراسة 
هـذه املسـودة واجـراء التغيـريات 
الالزمة يف املواد والبنود ونامل خالل 
نيسـان القادم ان يصـادق مجلس 
النواب بشـكل نهائي عـىل املوازنة 
لتنطلق حكومة السوداني يف تنفيذ 
برنامجها الحكومي.من جانبه، قال 
الخبري االقتصـادي احمد املاجدي، 
يف حديث لـ“الزوراء“: انه بحسـب 
الـواردة  واملعلومـات  الترسيبـات 
من مجلـيس الوزراء والنـواب فان 
الحكومة قد اكملت املوازنة العامة 
لعام 2023 االسـبوع املايض بمبلغ 
يقدر بــ 196 تريليون دينار، الفتا 
اىل ان مجلـس النـواب اعرتض عىل 
املبلغ وطلب من الحكومة تخفيضه 
اىل 170 تريليون دينار.واضاف: ان 
الحكومـة امـام مسـؤولية كبرية 
يف رصف مبالـغ والسـيما يف تنفيذ 
املجاالت  مشـاريع واعدة بمختلف 
 196 املوازنـة  مبلـغ  كان  سـواء 
تريليون او 170 تريليونا.وشدد عىل 
رضورة تشـجيع الحكومة لرصف 
هذه املبالغ الن تجاربنا السابقة لم 
تكن مشـجعة يف عـام 2021 كانت 
املوازنـة 129 تريليـون دينـار ولم 

يتم رصف كامـل املبلغ وخصوصا 
يف الجانـب االسـتثماري .ويف وقت 
التخطيـط،  سـابق، أعلنـت وزارة 
أن موازنـة العـام الحـايل تتضمـن 
نوعني من املشاريع الخدمية، فيما 
أحصـت عـدد املشـاريع املتلكئـة.

الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
عبـد الزهرة الهنـداوي، يف ترصيح 
العامـة  ”املوازنـة  إن  صحفـي: 
لسـنة 2023 سـتكون أفضـل من 
سابقاتها، وهذا سـينعكس ايجاباً 
عىل طبيعـة املشـاريع يف العراق“. 
”الـوزارة  أن  الهنـداوي،  وأضـاف 
لديها صنفان من املشـاريع: األول 
مشاريع مستمرة عىل قيد التنفيذ، 
 1400 إىل  متلكئـة تصـل  وأخـرى 
”األولويـة  أن  مبينـاً  مـرشوع“، 
سـتكون للمشاريع املسـتمرة، مع 
اسـتئناف العمل باملشاريع املتلكئة 
أو  التلكـؤ  أسـباب  بعـد معالجـة 
التوقف مع إدراج مشـاريع جديدة 
ذات أولوية تنموية بحسـب قدرات 
الجهات التنفيذية يف أداء التزاماتها 
املاليـة مـع املشـاريع السـابقة“. 
وأشـار املتحـدث الرسـمي، إىل أن 
للمشـاريع  سـتكون  ”األولويـة 
التنفيذ)، واملشاريع  املوجودة (قيد 
الخدمية بحسب أولويات الربنامج 
الحكومي كمشاريع (املدارس واملاء 
والرصف الصحي واملستشفيات)“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
دعمها  عن  بغداد  يف  األملانية  السفارة  أعلنِت 
عىل  العثور  يف  العائدين  العراقيني  للمهاجرين 
وظيفة او انشاء عملهم الخاص. وقالت السفارة 
يف تغريدة عىل تويرت، انه «مع تحسن الوضع األمني 
العراقيني  من  العديد  قرر  العراق،  يف  واالقتصادي 
الذين هاجروا إىل الخارج العودة مجدداً اىل العراق».
وأضافت: «تقدم املانيا، بالتعاون مع وزارة العمل 
العثور  يف  للعائدين  الدعم  االجتماعية،  والشؤون 
عن  فضال  الخاص،  عملهم  انشاء  او  وظيفة  عىل 

تقديم الخدمات النفسية واالجتماعية».

@ÂÌãubËæa@·«ám@bÓ„bæc
ÂÌáˆb»€a@µÓ”aã»€a

bÓ„bæc@ÚÓuäbÇ@ÒãÌåÎ@NN@‚ÏÓ€a
@ÜaáÃi@äÎçm@

@paÜaãÌg@äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹Ìãm@161@ZÚÓ€bæa
2022@¿@ÚÓ”aã»€a@Ú€Îá€a

@fi˝Ç@b�ibö@53@Úibñg@NNbÓ„bæc
Ú–Ó‰«@pbubvnya

›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@84.68@á‰«@o„ãiÎ@¡–‰€a@äb»éc@…uaãm
@Û‹«@Â�‰íaÎ@7–é@Ô«ánèm@bÓ◊ãm
bÌäÏé@¿@ÔÿÌãflc@⁄ã•@ÚÓ–‹Ç
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@÷aã»€a@¿@ã–é@åaÏu@fiÎc@äaáñg@Û‹«@“ãìÌÎ

بغداد/ الزوراء:
افتتـح رئيس مجلـس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني، نافذة الجواز اإللكرتوني، وفيما 
أرشف عىل إصدار أول نسخة جواز إلكرتوني 
يف العـراق، أكـَد ، ان منهج العـراق هو اتباع 
سياسـة متوازنة يف العالقـات الدولية. وقال 
املكتـب اإلعالمـي لرئيس مجلس الـوزراء يف 
بيـان تلقتـه « الـزوراء»: إن «رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني، افتتح نافذة 
الجـواز اإللكرتونـي، وتابع خطـوات وآليات 
اإلصـدار بجميع تفاصيلهـا، كما أرشف عىل 
إصدار أول نسخة جواز إلكرتوني يف العراق». 
وثمن رئيس مجلس الوزراء، بحسـب البيان، 
« جهـود العاملني يف مديريـة األحوال املدنية 

والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، لتدشني 
الجيـل الثالث من الجواز اإللكرتوني العراقي 
الجديـد، الذي يتميـز بمواصفات فنية عالية 
املسـتوى، ومعتمد من قبـل منظمة الطريان 
املدني الدولية (اإليكاو)». وأشار إىل أن « الجواز 
اإللكرتوني الجديد، سُيسهم يف اختصار نحو 
٨٥٪ من اإلجراءات الورقية واإلدارية، وسيتم 
إصداره للمواطنني خـالل يوم واحد». وحّث 
املواطنـني عىل «عدم االسـتعانة باملعقبني إذ 
ال مكان لهم يف هذا اإلصدار الجديد»، مشـريا 
إىل، أن «الحكومـة ماضيـة يف اتخاذ إجراءات 
فّعالة لتبسـيط اإلجراءات أمام املواطنني ويف 

مختلف املجاالت».

·Ó‹”�aÎ@ç◊ãæa@µi@pböÎb–æa@¿@Új‘«@åãic@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
ÚÌÜb•¸a@Ú„åaÏæa@Üaá«g@ãÇdm@lbjéc@|öÎc

بغداد/الزوراء:
اعلَن مرصفا الرشيد والرافدين، عن استمرارهما ببيع الدوالر للمسافرين.وذكر بيان 
للمرصف تلقته «الزوراء» أن «فروع املرصف يف بغداد بجانبيه الكرخ والرصافة مستمرة 
يف بيع الدوالر للمسافرين».ودعا املرصف «كافة املسافرين اىل مراجعة الفروع خالل 
جانبه  تأخري».من  دون  من  االجراءات  اكمال  له  ليتسنى  السفر  وقت  من  ساعة   ٢٤
قال مرصف الرافدين الحكومي، يف بيان إنه مستمر باستقبال املسافرين إليداع الدينار 
العراقي يف فروعه املخصصة. وأضاف الرافدين، أنه بعد إيداع الدينار العراقي من قبل 
املسافر يتم استالم الدوالر من منفذ مطار بغداد حرصا، مبينا أن الفروع التي حددت 
إليداع الدينار يف بغداد هي شارع فلسطني - ساحة الفردوس - املشتل - دور الضباط 

- املحيط – الرافعي.
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بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  افتتح 
الجواز  نافذة  السوداني،  شياع 
إصدار  أرشف عىل  وفيما  اإللكرتوني، 
أول نسخة جواز إلكرتوني يف العراق، 
أكَد ،ان منهج العراق هو اتباع سياسة 

متوازنة يف العالقات الدولية.
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  إن“ 
الجواز  نافذة  افتتح  السوداني،  شياع 
وآليات  خطوات  وتابع  اإللكرتوني، 
اإلصدار بجميع تفاصيلها، كما أرشف 
عىل إصدار أول نسخة جواز إلكرتوني 

يف العراق“.
الوزراء، بحسب  وثمن رئيس مجلس 
مديرية  يف  العاملني  جهود  البيان،“ 
واإلقامة  والجوازات  املدنية  األحوال 
بوزارة الداخلية، لتدشني الجيل الثالث 
من الجواز اإللكرتوني العراقي الجديد، 
عالية  فنية  بمواصفات  يتميز  الذي 
منظمة  قبل  من  ومعتمد  املستوى، 

الطريان املدني الدولية (اإليكاو)“.
اإللكرتوني  الجواز  أن“  إىل،  وأشار 
 85 الجديد، سُيسهم يف اختصار نحو 
واإلدارية،  الورقية  اإلجراءات  من   %
يوم  للمواطنني خالل  إصداره  وسيتم 

واحد“.
االستعانة  عدم  املواطنني عىل“  وحّث 
هذا  يف  لهم  مكان  ال  إذ  باملعقبني 
أن“  إىل،  مشريا  الجديد“،  اإلصدار 
إجراءات  اتخاذ  يف  ماضية  الحكومة 
أمام  اإلجراءات  لتبسيط  فّعالة 

املواطنني ويف مختلف املجاالت“.
الوزراء  رئيس  أكد  اخر  سياق  ويف 
محمد شياع السوداني، امس االثنني، 
سياسة  اتباع  هو  العراق  منهج  ان 

متوازنة يف العالقات الدولية.
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس  وقال 
ان  ”الزوراء“،  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 

الربملان  وفد  استقبل،  السوداني 
شهد  ”اللقاء  ان  مبينا  األوروبي“، 
العراقية  العالقات  مجمل  عرض 
مختلف  يف  تنميتها  وسبل  األوروبية، 
يف  والتباحث  املشرتك،  التعاون  أبواب 
آليات تعزيز قدرات العراق يف مواجهة 
التغرّي  وآثار  االقتصادية،  التحديات 

املناخي“.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ”منهج 
يف  متوازنة  سياسة  باتباع  العراق 
”مواقف  مثمناً  الدولية“،  العالقات 
يف  العراق  تجاه  األوروبي  االتحاد 

مراحل مختلفة“.
الدولية  الجهود  ”أهمية  إىل  وأشار 
برنامجه  تنفيذ  يف  للعراق  الداعمة 
الحكومي، وتقديم املساعدة يف مجال 
واملطلوبني  املنهوبة  األموال  اسرتداد 

للقضاء العراقي“.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد األوروبي 
للجهود  دولهم  ودعم  ”تأييدهم 
اإلصالح“،  مجال  يف  املبذولة  العراقية 

الجادة  األوروبية  الرغبة  عن  معربني 
العراق، تصب يف  ”يف عقد رشاكة مع 
واملصالح  املستدامة  التنمية  مسار 

املشرتكة“.
كما بحَث رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني، مع وفد البنك الدويل، 
املشرتك  التعاون  سبل  االثنني،  امس 

ودعم خطط الحكومة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
أن  ”الزوراء“،  تلقته  بيان،  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
اإلقليمي  املدير  استقبل  السوداني، 
الدويل،  البنك  يف  املرشق  دول  ملنطقة 
والوفد  كاريه،  كريستوف  جان 
خالل  ”جرى  أنه  مبيناً  له“،  املرافق 
املختلفة  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء، 
دعم  الدويل، وسبل  والبنك  العراق  بني 
املؤرشات املتنامية لالقتصاد العراقي، 
هذا  يف  املبذولة  الحكومية  والجهود 

اإلطار“.
خالل  ”جرى  أنه  البيان،  وأضاف 

مجال  يف  التعاون  عىل  التأكيد  اللقاء 
اإلصالح املرصيف الذي تتبناه الحكومة، 
بمعالجة  التقّدم  تعزيز  ومجاالت 
الذي  واإلصالح  الخدمية  األولويات 

ينتهجه الربنامج الحكومي“.
فرص  إىل  تطرق  ”اللقاء  أن  وتابع 
الحماية  برامج  دعم  يف  املايل  التعاون 
توسعاً  شهدت  التي  االجتماعية 
إسناد  ”مجاالت  اىل  مشرياً  شامالً“، 
والخطط  العراق،  يف  النقل  قّطاع 
البنى  لتوسعة  املهّيأة  الحكومية 

التحتية فيه“.
اليونسكو أكد  وخالل لقائه بوفد من 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 
السوداني، امس االثنني، تطلع العراق 
إىل تعزيز دعم املنظمة الدولية لجهوده 
العراقية  اآلثار  استعادة  مجال  يف 

املرسوقة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  إن“ 

املديرة  استقبل  السوداني،  شياع 
للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العامة 
أودري  (اليونسكو)  والثقافة  والعلم 
إىل،  الفتا  لها“،  املرافق  والوفد  أزوالي 
املنظمة  جهود  ثّمن  السوداني  أن“ 
ملا  استكماالً  العراق،  يف  ومبادراتها 
الزيارة  خالل  أزوالي  مع  بحثه  جرى 

األخرية لسيادته إىل باريس“.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، بحسب 
تعزيز  إىل  العراق  تطلع  عن“  البيان، 
دعم املنظمة الدولية لجهوده يف مجال 
املرسوقة“،  العراقية  اآلثار  استعادة 
مؤكداً“ تقييمه العايل لجهود املنظمة 
الرتاث  ملفات  من  العديد  إدراج  يف 
قائمة  يف  العراقي  والطبيعي  املادي 

الرتاث العاملي“.
املزيد  إىل  العراق  سعي  عن“  وكشف 
ملفات  يف  اليونسكو  مع  التعاون  من 
النازحني  ملف  بينها؛  متعددة، 
تأهيلهم  يف  واملساعدة  ومخيماتهم 
وصيانة  لهم،  التعليم  فرص  وتوفري 
املواقع األثرية التي تعرّضت للتخريب 
عىل يد عصابات داعش، وبناء القدرات 
الدراسية،  املناهج  وتطوير  البرشية، 

وغريها الكثري من ملفات التعاون“.
انفتاح  أزوالي“  أكدت  جانبها،  من 
أشكال  كل  عىل  الدولية  املنظمة 
الثقايف والعلمي والرتاثي مع  التعاون 
الرغبة  توافر  إىل“  مشرية  العراق“، 
تحديث  مسألة  يف  الدعم  بتقديم 
للمعايري  موازية  وجعلها  املناهج 

الدولية“.
بأنه“  العراق  مع  التعاون  ووصفت 
أجل  من  تأتي  زيارتها  وأن  مستمر، 
الخطط  ووضع  األولويات  تحديد 

الكفيلة بتطوير العمل املشرتك“.
املنظمة  استعداد  عن“  وكشفت 
العراق  لدعم  مختص  فريق  إلرسال 
الربنامج  ضمن  املياه  إدارة  مجال  يف 
بشؤون  املهتم  الدويل  الهيدرولوجي 

املياه“.

بغداد/ الزوراء:

أكَد رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّة، القايض حيدر 

حنون، أنه ال خطوط حمر أمام إجراءات الهيئة 

املتعمد  التأخري  أن  إىل  أشار  فيما  التحقيقيَّة، 

ٌل للفساد. بإنجاز امللفات جزٌء ُمكمِّ

وقال حنون، بحسب بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“، 

وإحالة  الفساد  ُمكافحة  يف  الهيئة  ”إجراءات  إن 

القضاء  إىل  العام  املال  التجاوز عىل  يف  املُتورِّطني 

ما  ومقدار  واملوضوعيَّـة  املهنيَّة  ملعايري  خاضٌع 

أدلٍة  من  عليه  ر  تتوفَّ وما  معلوماٍت  من  يصلها 

تحوُل  حمر  خطوط  ”ال  أْن  ُمشّدداً  وإثباتاٍت“، 

التأخري  وأن  التحقيقيَّة،  أعمالنا  إنجاز  دون 

غ يف إنجاز ملفات الفساد هو  املتعمد وغري املُسوَّ

ٌل للفساد“. جزٌء ُمكمِّ

وأضاف البيان، أن ”القايض (حيدر حنون) حذَّر، 

مكتب  وُمنتسبي  إدارة  لقائه  أثناء  له  كلمٍة  يف 

الفساد  أنَّ  املقدسة،  كربالء  يف  الهيئة  تحقيق 

يمكن  وآفة  الدولة  سات  ُمؤسَّ ُيهدُِّد  كبرٌي  خطٌر 

ات  سات وتعيقها عن إنجاز املهمَّ أن تفتك باملُؤسَّ

التي من أجلها ُوِجَدت، وال سيما تقديم الخدمات 

الفضىل للمواطنني، الفتاً إىل أنَّ هذه اآلفة السبب 

الرئيس يف تلكؤ املشاريع وحرمان املواطنني من 

املُقدَّسة  كربالء  أنَّ  إىل  ُمشرياً  بخدماتها،  التمتُّع 

فيها الكثري من املشاريع االستثماريَّـة، وال سيما 

أنَّها تتمتُّع بالطبيعة السياحيَّـة، وينبغي العمل 

ٍة وجهٍد استثنائيَّني؛ لتكون املُحافظة نظيفًة  بهمَّ

وخاليًة من الفساد“.

وتابع البيان: ”ونوَّه، يف اللقاء الذي حرضه املُدير 

التحقيقات (رائد فاضل دهموش)،  لدائرة  العامُّ 

املُصلحني ومنها  الثوَّار وقبلة  ُملهمُة  بأنَّ كربالء 

والنزاهة؛  الحق  بمعسكر  الحسني  اإلمام  انطلق 

مالكات  حاثاً  والفساد،  الباطل  معسكر  ليواجه 

الهيئة عىل استلهام قيم التضحة واإلباء والوقوف 

املواطنني  قوت  وسلب  والفساد  الظلم  بوجه 

واإلثراء عىل حساب الشعب“.

ات  ولفت حنون، إىل ”رضورة اإلرساع بإنجاز ملفَّ

الفساد بالتعاون مع القضاء، وبذل أقىص الجهود 

الناهضة  األدلة  وتقديم  والتقيصِّ  التحرّي  يف 

األحكام  إصدار  من  األخري  ن  يتمكَّ كي  للقضاء؛ 

املُناسبة“.

التدوير وزخَّ  أنَّ ”سياسة  إىل  الهيئة  ونبَّه رئيس 

دماء جديدٍة يف املناصب القياديَّة تسهم يف تطوير 

ألخذ  املالكات  لبعض  املجال  وتفسح  العمل 

تقفز  أن  يمكنها  جديدٍة  تجربٍة  وخوض  دورهم 

”العمل  عىل  حاثاً  سة“،  املُؤسَّ عمل  ُمستوى  يف 

عىل التقيصِّ عن أموال املسؤولني وُمتابعة حجم 

أموالهم وعقاراتهم التي تفيض إىل تقديم البعض 

م األموال والكسب  منهم إىل القضاء بتهمة تضخُّ

غري املرشوع“.

الهيئة كثرياً  م ساعد  التضخُّ ”ملّف  أنَّ  إىل  وأشار 

بتقديم الفاسدين للعدالة التي لم يمثلوا أمامها؛ 

فسادهم  عىل  األدلة  إخفاء  يف  خربتهم  بسبب 

وتجاوزهم عىل املال العام“.

ملُحافظة  حنون)  (حيدر  القايض  جولة  وتخلَّل 

استئناف  محكمة  رئاسة  زيارة  املقدسة  كربالء 

املحافظة واللقاء برئيسها القايض (أحمد هادي 

حسني)، والبحث يف سبل تعزيز قدرات مكافحة 

الفساد وتضافر الجهود بني املنظومتني الرقابيَّة 

شأنها  من  التي  املُعوِّقات  وإزالة  والقضائيَّة، 

تأخري إنجاز قضايا الفساد.

 بغداد/ الزوراء:
توقعْت هيئة األنواء الجوية والرصد 
يف  الطقس  بحالة  تقلبات  الزلزايل، 

البالد خالل األيام املقبلة.
عامر  الهيئة  إعالم  مدير  وقال 
الجابري يف ترصيح صحفي:“حتى 
اآلن لم ينته موسم األمطار وان من 
املتوقع ان تشهد االقسام الرشقية 
خفيفة  أمطار  موجة  البالد  من 

واملناطق  الشدة،  متوسطة  اىل 
الوسطى“.

يشهد  ان  املتوقع  ”من  وأضاف 
خفيفة  من  امطار  الثالثاء  اليوم 
االقسام  يف  الشدة  متوسطة  اىل 

الرشقية من املنطقة الشمالية“.
بحسب  األسبوع  هذا  وسيشهد 
بعض  يف  ”أمطارا  الجاري 

املناطق“.

الشهر سيشهد  ان ”هذا  اىل  وأشار 
استقرار  وعدم  جوية  تقلبات 
”األمطار  ان  مبنيا  الطقس“ 
ستكون خفيفة ولن تكون شديدة 

انما متوسطة“.
حال  ”ويف  انه  اىل  الجابري  ونوه 
او  شديدة  أمطار  اىل  البالد  تعرض 
للهيئة  بيان  غزيرة سيكون هنالك 

حيال األمر“.

بغداد/الزوراء:
أعلنْت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، 
 65 تهريب  محاولة  احباط  عن  االثنني،  امس 
يف  متهمني   4 عىل  والقبض  األدوية  من  طناً 
تلقته  بيان  يف  الوكالة  محافظات.وذكرت  ثالث 
االستخبارات  وكالة  أن“مفارز  ”الزوراء“ 
ادخال  محاولة  إحباط  من  تمكنت  والتحقيقات 
65 طناً من األدوية املهربة التي كانت قادمة من  
احدى املحافظات باتجاه العاصمة بغداد“، مبينة 

أن ”هذه األدوية غري خاضعة للفحص والسيطرة 
”عملية  أن  الصحة“.وأضافت  وزراة  يف  النوعية 
الدين  وصالح  وكركوك  دياىل  يف  جاءت  الضبط 
التهريب  بعد ورود معلومات دقيقة عن محاولة 
القبض عىل  إلقاء  نتج عنه  ونصب كمني محكم 
تحمل  كانت  التي  براد  نوع  وعجالت  متهمني   4
”اتخذت  أنه  اىل  الفتة  األدوية“،  من  الكمية  هذه 
لينال  أصوليا  القانونية  اإلجراءات  املتهمني  بحق 

جزاءهم العادل“.

الزوراء/ مصطفى فليح:

كشَف الحزب الديمقراطي الكردستاني 

عن أبرز عقبة يف املفاوضات بني االقليم 

واملركز، ويف حني نفى عالقة املباحثات 

وراء  االسباب  اوضح  املوازنة،  بتأخري 

تأخر اعدادها.

الديمقراطي  الحزب  عن  النائب  وقال 

يف  سليمان،  رشيف  الكردستاني، 

”الوفود  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 

مستمرة ووصلت اىل تفاهمات ورؤية 

ولكن نحتاج اىل بعض الوقت من اجل 

االتفاق النهائي، واالجواء ايجابية“.

السياسية  الوثيقة  ”بحسب  انه  وبني 

املربمة ما بني الكتل املتحالفة بتحالف 

عليه،  متفق  فاملوضوع  الدولة،  ادارة 

وإذا كانت هناك حاجة اىل قوانني يتم 

تأجيل االمور االخرى او تأجيل االمور 

القوانني  اقرار  بعد  ما  اىل  الخالفية 

االساسية خاصة قانون نفط الغاز“.

االطر  اعتماد  ”يجب  انه  واضاف 

ويف  املوازنة  مسألة  يف  بها  املعمول 

مسألة البيشمركة وتطبيق املادة 140 

عديدة  وامور  سنجار  اتفاقية  وكذلك 

اخرى كموضوع النفط والغاز وحصة 

ذلك  وبعد   %  17 كانت  التي  االقليم 

بأن  وطالبنا   ،12.67% اىل  خفضت 

يمنح اإلقليم حسب الوثيقة السياسية 

 14 حصة عادلة يف هذه املرحلة وهي 

.“%

بني  ما  ”العالقة  تكون  ان  ونفى 

االسايس  السبب  هي  املركزي  االقليم 

اىل  وإرساها  املوازنة  اعداد  عدم  يف 

أمور  ”هناك  مبينا  العراقي“،  الربملان 

عديدة اخرى عىل املوازنة منها حصة 

الكثري  فيها  التي  األخرى  املحافظات 

من النقاش والشد والجذب“ .

والربامج  الخطط  ”كذلك  واضاف 

واالسرتاتيجيــــــات  واملشاريـــع 

الطاقة  وموضوع  واالتفاقيات 

االمور  هذه  والتعيينات،  والكهرباء 

كلها هي السبب يف عدم اعداد موازنة 

تكون  ان  نطمح  كنا  التي  الفرتة  يف 

التي  التغيريات  عن  ناهيك  حارضة، 

تطرأ ما بني اآلونة واالخرى عىل قيمة 

الدوالر واسعار النفط، وما هو السعر 

الذي سوف يحدد يف املوازنة“.

يف  عقبة  ”ابرز  ان  عن  وكشف   

هي  واملركز  االقليم  بني  املفاوضات 

االمور الفنية وكيفية احتساب املسائل 

النفط  بالنفط والغاز خاصة  املتعلقة 

لبيع  الوطنية  الرشكات  مع  والتعامل 

وكذلك  (سومو)،  النفطية  املنتوجات 

التعامل معها، وامور  االموال وكيفية 

وضع  اىل  تحتاج  اخرى  فنية  عديدة 

الدراسات واالتفاقيات لها“.

بغداد/ الزوراء:  
َتلقى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
دعوة  اإلثنني،  امس  رشيد،  جمال 

رسمية لزيارة إيطاليا.
وذكر بيان ملكتبه تلقته ”الزوراء“ أن 
”رئيس الجمهورية استقبل يف قرص 
العراق  لدى  اإليطايل  السفري  بغداد، 

ماوريتسيو كريكانتي“.
العالقات  تطوير  ”رضورة  وأكد 
التعاون  أوجه  وتعزيز  الثنائية 
واالستثمار بني العراق وإيطاليا وبما 
إىل  املشرتكة“، مشريا  املصالح  يخدم 
الخربات  وتبادل  التنسيق  ”أهمية 
يف  خاصة  البلدين  بني  والزيارات 
واملشاريع  السدود  بإدامة  مايتعلق 
الجوانب  إىل  والزراعة  األروائية 

األثرية  األماكن  وتطوير  الثقافية 
واملتاحف“.

برنامج  بحث  ”اللقاء،  أن  وأضاف 
إىل  املرتقبة  الجمهورية  رئيس  زيارة 
إيطاليا بناًء عىل دعوة وجهت له من 
ماتاريال  سريجيو  اإليطايل  الرئيس 
لرئيس  تنظم  زيارة  أول  تعد  والتي 

عراقي“.
”رغبة  اإليطايل  السفري  أكد  بدوره، 
وتوسيع  العالقات  تعزيز  يف  بالده 
مختلف  يف  العراق  مع  التعاون  سبل 
عىل  بالفائدة  يعود  وبما  املجاالت 
أن  إىل  مشريا  الصديقني،  الشعبني 
بالده تعمل حاليا عىل تنظيم معرض 
كبري مكرس لحضارة وادي الرافدين 

بالتنسيق مع الجانب العراقي“.

بغداد/ الزوراء:

الخارجية  وزير  مساعد  علَق 

هريدي،  حسني  سابقا،  املرصي 

رئيس  زيارة  عىل  االثنني،  امس 

محمد  العراقي  الوزراء  مجلس 

مبينا  مرص،  اىل  السوداني  شياع 

ابرزها  ملفات  عدة  ناقشت  أنها 

اتمام املشاريع املشرتكة بني االردن 

منهاج  ضمن  والعراق  ومرص 

التعاون الثالثي.

ترصيحات  يف  هريدي،  وقال 

إن  ”الزوراء“  تابعتها  صحفية 

استكماال  جاءت  السوداني  ”زيارة 

عىل  باالنفتاح  العراق  لسياسة 

مرص  مع  والتعاون  العربية  الدول 

العربي،  الخليج  ودول  واألردن 

التوازن  إحداث حالة من  ومحاولة 

بني عالقات بغداد العربية وإيران“.

وأضاف أن السوداني مهتم بترسيع 

يف  املشرتكة  املشاريع  تنفيذ  وترية 

إطار آلية التعاون الثالثي بني بالده 

فرصة  وهناك  واألردن،  ومرص 

ستطرح  ملفات  بشأن  للتشاور 

العادية  العربية  القمة  أثناء 

سوريا  عودة  ملف  أبرزها  املقبلة، 

والوصول  الجامعة  يف  مقعدها  إىل 

هذه  يف  رضوري  عربي  توافق  إىل 

املرحلة.

وأشار هريدي إىل استمرار التعاون 

يف ملفات مكافحة اإلرهاب وتذليل 

الوزارات  تواجهها  التي  العقبات 

املرصية  املبادرة  لدعم  املعنية 

وسط  اإلعمار،  إعادة  مجال  يف 

العراق  تواجه  أمنية  صعوبات 

يف  الرشوع  دون  تحول  أن  ويمكن 

تنفيذها.

االثنني،  مساء  السوداني  وأنهى 

مرص،  اىل  له  األوىل  هي  زيارة 

امللفات  من  حزمة  خاللها  بحث 

تتعلق بالتعاون املشرتك بني بغداد 

والقاهرة، وبعث من خاللها رسائل 

بتطوير  تمسكه  إىل  تشري  ضمنية 

عالقاته العربية.

عبد  املرصي  الرئيس  واستقبل 

املسؤولني  وكبار  السييس  الفتاح 

والوفد  السوداني  القاهرة  يف 

مناقشات  وجرت  كما  له،  املرافق 

حول سبل وضع مخطط تفصييل 

واألعمال  املشرتكة  للمشاريع 

التي يمكن ملرص أن تنهض بها يف 

العراق.

محطة  القاهرة  زيارة  وتشكل 

التي  السوداني  جوالت  يف  أخرى 

واألردن  الكويت  قبل  من  شملت 

عىل  حرصه  لتأكيد  واإلمارات، 

عالقات  يف  العربي  البعد  تعزيز 

العراق اإلقليمية.

وأشاد السوداني بالروابط األخوية 

تجمع  التي  والتاريخية  الوثيقة 

لجهود  تقديره  عن  معربا  البلدين، 

أيضا  وأكد  للعراق.  الداعمة  مرص 

التعاون  تعزيز  عىل  بالده  حرص 

دفعها  آليات  واستطالع  الثنائي 

نحو آفاق أرحب.

باملقابل، أعرب الرئيس املرصي عبد 

بالده  حرص  عن  السييس  الفتاح 

التعاون  أطر  وتنويع  تفعيل  عىل 

السياسية  املجاالت  يف  الثنائي 

واالقتصادية والتجارية والثقافية، 

املشاريع  تنفيذ  يف  واإلرساع 

املشرتكة وفقاً الحتياجات الشعب 

العراقي، بما يعزز التكامل ويحقق 

العمل  التنموية ومواصلة  األهداف 

مع  الثالثي  التعاون  آلية  إطار  يف 

األردن.

وترأس السوداني اجتماعات اللجنة 

يف  املشرتكة  املرصية   – العراقية 

ورقة  بحث  تم  حيث  القاهرة، 

إليها  تطرق  التي  العراقية  العمل 

قاده  الذي  التحضريي  االجتماع 

وزير التجارة العراقي أثري الغريري 

األسبوع املايض.

بغداد/ الزوراء:
وجَه رئيس ائتالف الوطنية إياد عالوي، امس االثنني، رسالة مطولة 
إىل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار اىل أن أوىل 

خطوات اإلصالح تعديل قانون االنتخابات.
بالعملية  ثقته  العراقي  الشعب  فقد  ”لقد  رسالته:  يف  عالوي  وقال 
اال  االنتخابات  املشاركة يف  السياسية وما االحتجاجات والعزوف عن 

دليال عىل فقدان الثقة“.
وتابع: ”ال بد من إعادة النظر بقانون االنتخابات، وان يكون العراق 
دائرة واحدة او تكون كل محافظة دائرة واحدة، باإلضافة اىل رضورة 
تغيري مفوضية االنتخابات بعد كل انتخابات والتشكيالت امليدانية لها 

يف الدائرة االنتخابية“.
وبحسب عالوي فإنه ”لضمان الشفافية ينبغي منع استخدام أموال 
يف  الخارجي  النفوذ  تدخالت  منع  وكذلك  البعض  لتمويل  الفساد 
االنتخابات وسن قوانني واضحة ملنعها االعتماد عىل الحكومة يف دعم 

الكتل السياسية ماديا بشكل متساٍو وبحسب اعداد املنتمني لها“.
وجودهم  يكون  وان  جيدة  املرشحني  مؤهالت  ”تكون  أن  عىل  وشدد 
ينعكس عىل صعيد الوطن بالكامل“، الفتا اىل أن ”يكون العد والفرز 

يدويا وتعلن النتائج بعد اغالق صناديق االقرتاع يف نفس اليوم“.
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طهران/ متابعة الزوراء:
وصَف املرشـد األعـىل اإليراني السـيد 
عيل خامنئي تسميم طالبات إيرانيات 
خـالل الشـهور القليلة املاضيـة بأنه 
جريمـة ”ال تغتفـر“ وسـط انتشـار 
لوقائع ُيشتبه بأنها ناجمة عن تسميم 
يف أنحاء مختلفة من البالد ونقل مئات 
الفتيـات للمستشـفى، وفيمـا طالب 
بـ“عقوبات شديدة“ بحق األشخاص 
الذين سيثبت تورطهم، أعلن املتحدث 
باسـم وزارة الخارجية االيرانية نارص 
كنعاني، أمس االثنني، عن التوصل الی 
تفاهمات جيـدة مع الوكالـة الدولية 
يمكـن أن تمهد لحـل القضايا التقنية 

العالقة.
وطالب املرشـد األعىل اإليراني السـيد 
عـيل خامنئـي بـ“عقوبات شـديدة“ 
بحق األشخاص الذين سيثبت تورطهم 
بسلسلة حوادث تسميم بالغاز طالت 
تلميذات إيرانيات خالل األشهر الثالثة 

الفائتة، وتثري غضباً يف البالد.
وقال السيد الخامنئي يف أول تعليق له 
عـىل القضية ”يجـب معاقبة مرتكبي 
هـذه الجريمة بشـدة“، و“لـن يكون 

هناك عفو عن هؤالء الناس“.
وأضـاف متحدثـاً لوسـائل إعـالم يف 
تتابـع  أن  السـلطات  طهـران ”عـىل 

بجديـة القضية... إذا ثبت التسـّمم... 
فإنها جريمة كبرية ال تغتفر“.

وتم اإلبالغ عن تسّمم مئات التلميذات 
بالغـاز يف 52 مركـزا تعليميـا يف إيران 
منـذ نهاية ترشيـن الثانـي/ نوفمرب، 

بحسب تقرير رسمي.
القضائيـة  السـلطة  رئيـس  وقـال 
اإليرانية غالم حسـني محسـني إجئي 
أن مرتكبـي عمليـات التسـميم هذه، 

سـيدانون بنرش ”الفسـاد يف األرض“ 
وهي أبـرز التهـم التي ُيعاقـب عليها 

القضاء اإليراني باإلعدام.
وأعلنـت الحكومـة فتـح تحقيـق يف 
أسـباب التسـّمم، الـذي أدى إىل نقـل 
عـرشات الفتيـات إىل مستشـفيات يف 
محافظات عدة، عانني من مشـكالت 
يف الجهاز التنفيس ودوار وصداع. ولم 

يعلن حتى اآلن توقيف أي شخص.

وأثـارت القضية الغامضـة قلق أهايل 
التلميذات مطالبني السـلطات بإيجاد 

الفاعلني.
ابراهيـم  اإليرانـي  الرئيـس  وطالـب 
رئييس وزارتي الداخلية واالستخبارات 
بـ“إفشـال مؤامرة العـدو الهادفة اىل 
بث الخوف واليأس بني السكان“. ولم 

يرش إىل هوية هذا ”العدو“.
ويف سـياق اخـر أعلن املتحدث باسـم 

نـارص  االيرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
كنعاني، امس االثنني، عن التوصل الی 
تفاهمات جيـدة مع الوكالـة الدولية 
يمكـن أن تمهد لحـل القضايا التقنية 
العالقـة، معربـا عـن املـه أال يكون 
هنـاك تسـييس وضغـوط يف اجتماع 
مجلـس محافظـي الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية وأن ال نشهد أي تدخالت 

سياسية من بعض الدول.
واضاف کنعانـي يف مؤتمره الصحفي 
طهـران:  بالعاصمـة  األسـبوعي، 
نسـتفيد مـن كل اإلمكانـات املتاحـة 
والحفـاظ عـىل  لتحقيـق مصالحنـا 
إنجازاتنـا يف برنامجنـا النووي مؤكدا 
أننا ملتزمون بالدبلوماسية ونرى أنها 
السبيل الوحيد لحل الخالفات وامللفات 

املعقدة.
وردا عىل سؤال حول تأثري التفاهم بني 
إيران والوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
يف توفـري األرضیـة ألجـراء املزيـد من 
املفاوضـات الجادة وتبادل الرسـائل، 
أكـد ان إيران تتمسـك بالدبلوماسـية 

وتعّدها أفضل إطار للعمل.
وشـدد عـىل أن ديناميكية إيـران هي 
أيضـا تضع يف نفـس اإلطار ويجب أن 
تتطور العالقات بشكل متعدد األطراف 
والقائم عىل الدبلوماسية، مضيفا: إن 

دخول إيران يف مفاوضات حل القضية 
النوويـة يعتمد بشـكل أسـايس علی 
اعتقادها باملفاوضات والدبلوماسـية 

املتعددة األطراف.
وقال: أكدت إيـران عىل رضورة عودة 
جمیع األطـراف الی االتفاق والتزامها 
تنشـط  السـياق  هـذا  ويف  املتبـادل، 
الدبلوماسـية، وتعد زیارة املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائیل 
للدبلوماسـية  اسـتمراًرا  غـرويس 
النشـطة مع الوكالة، األمـر الذي أدى 
إىل تفاهمـات جيـدة مؤكـدا أن زيارة 
غرويس كانت جزءا من الجهود املبذولة 
لعـودة كافـة األطـراف إىل مفاوضات 

االتفاق النووي.
وأعـرب عـن أملـه يف أن يتـم توفـري 
الفنيـة  الخالفـات  لحـل  األرضيـة 
والتوقـف عن اختالق األعـذار ملن يعّد 
هـذه القضية عقبـة أمام العـودة إىل 

الدبلوماسية.
ورداً عـىل سـؤال حول زيـارة غرويس 
لطهران وتهديـدات الكیان الصهيوني 
بقصف املنشـآت النووية اإليرانية قال 
كنعاني: يجب طرح هذا السـؤال عىل 

مسؤويل الوكالة.
وشـدد عىل أن إيـران تسـتخدم كافة 
القدرات السياسـية املسـار القانوني 

علـی  للحفـاظ  الدوليـة  والقوانـني 
حقوق الشعب اإليراني وقد تم حماية 
القدرات اإليرانية يف ظل هذه املالحقات 

واملتابعات.
وبشأن املحادثات مع الواليات املتحدة 
قـال: لـم تجـر مفاوضـات رسـمية 
وعلنية، لكن هناك تبادل الرسـائل بني 
البلدیـن متواصل، وأعلن املسـؤولون 
األمريكيون أن تبادل الرسائل متواصلة 

عرب قنوات متعددة.
وذكـرت الخارجيـة االيرانيـة يف بيان 
لهـا امـس: ”مسـتعدون للعـودة إىل 
املفاوضـات النوويـة بمسـؤولية مع 
جميـع األطـراف بما فيها واشـنطن. 
ونحن ملتزمون بالدبلوماسـية ونرى 
أنهـا السـبيل الوحيد لحـل الخالفات 

وامللفات املعقدة“.
واكدت: ”ان زيارة املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس 
كانـت جـزءا مـن الجهـود املبذولـة 
لعـودة كافـة األطـراف إىل مفاوضات 
عـىل  تـدل  وهـي  النـووي.  االتفـاق 
التزامنا بالتعاون مع الوكالة بناء عىل 

مسؤولياتنا الدولية“.
وتابعت: ”توصلنا لتفاهمات جيدة مع 
الوكالـة يمكن ان تمهـد لحل القضايا 

التقنية العالقة“.

اسالم اباد/ متابعة الزوراء:

رفضْت محكمة محلية يف إسالم آباد طلب 

رئيس الوزراء الباكسـتاني السابق وزعيم 

حزب ”إنصاف“ عمـران خان تعليق أوامر 

اعتقالـه يف قضية ”توشـاخانا“ (صندوق 

الهدايا).

وأيـدت املحكمـة أمـر اعتقالـه بموجـب 

مذكـرة التوقيـف غـري القابلـة لإلفـراج 

بكفالة، بسبب تغيبه املستمر عن جلسات 

االستماع.

وكانـت نفـس املحكمة أصدرت األسـبوع 

املايض مذكرات توقيـف بحق عمران، بعد 

أن قـرر عـدم املثول أمـام املحكمـة أثناء 

حضـوره جلسـات اسـتماع لــ3 قضايـا 

أخرى، وهـي التمويل املحظـور واإلرهاب 

ومحاولة القتـل، املرفوعة ضده يف محاكم 

محلية أخرى يف إسالم آباد.

وكانـت رشطـة إسـالم آبـاد قـد توجهت 

العتقـال عمـران خـان يف مقـر إقامته يف 

مدينة الهور أمـس األحد، بناء عىل مذكرة 

االعتقال الصادرة من املحكمة، لكن لم يتم 

اعتقاله بسـبب تجمهر أنصاره أمام مقر 

إقامته، وهو ما أعطى خان فرصة لتقديم 

طلب تعليق االعتقال يف املحكمة أمس.

ويف الوقت نفسـه كان عمـران خان تقدم 

أمـس بطلـب يف محكمـة الهـور العليـا 

للحصـول عـىل تعليـق أوامـر االعتقال يف 

قضية توشاخانا.

ومنذ إسـقاط حكومته يف أبريل/نيسـان 

املـايض يواجـه عمـران خـان مالحقـات 

قضائية يعدها البعض ذات دوافع سياسية 

للضغط عليه.

واشنطن/متابعة الزوراء:
األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  إعـالن  رفـع 
”البنتاغـون“ التصديق عـىل صفقة بقيمة 
الجـو  سـالح  لدعـم  دوالر  مليـون   619
التايواني، سـقف توقعات نشوب مواجهة 
ال تبـدو بعيـدة بـني بكني وواشـنطن، مع 
فرص حصول تايوان عىل دعم عسكري لم 

تقتنصه أوكرانيا قبل الحرب.
ويتوقـع خبـري متخصص يف هـذا امللف أن 
يـؤدي تعزيز سـالح الجـو التايوانـي اآلن 
لوضـع تايبيـه يف موقف الهجـوم ال الدفاع 
أن  خاصـة  مقبلـة،  مواجهـة  أي  خـالل 
واشـنطن تهدف من تسـليحها مبكرا عدم 
تكرار ”خطأ“ عدم تقديم الدعم العسـكري 

الالزم ألوكرانيا قبل أزمتها مع روسيا.
و أعلـن البنتاغـون التصديق عـىل صفقة 
عسكرية لتايوان، تتضمن صواريخ دقيقة 
ومتطـورة الالزمة لطائراتها من طراز ”إف 

16“ األمريكية.
وعلق وزير دفاع تايوان عىل ذلك بأن ”سالح 
الجـو يمتلـك اآلن قـدرات قتاليـة كاملة“، 
موضحا: ”إىل جانب السماح لنا بالدفاع عن 
مجالنا الجوي بشكل فعال ضد استفزازات 
الجيـش الصيني، فإنـه يسـاعدنا أيضا يف 

تخزين األسلحة وتعزيز قدرتنا الدفاعية“.
يف املقابل، حذرت وزارة الدفاع الصينية من 
استمرار الواليات املتحدة يف تسليح تايوان، 

وقالت إن هذا يقوض السلم يف املنطقة.
• جـاء هـذا توازيا مـع قرار الصـني زيادة 
ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 باملئة خالل 
عام 2023، ليشعل حربا كالمية مع تايوان 
التي أبدت غضبها تجاه القرار، حيث يعتقد 

أنه تجهيز الجتياح الجزيرة.
• ستنفق الصني ما يعادل 225 مليار دوالر 
عىل دفاعها، وهو رقم قيايس يف تاريخ بكني 
لكنه أقل بثالث مرات من ميزانية واشنطن، 
علمـا أنها تملك ثاني أكـرب ميزانية دفاعية 

يف العالم.
• يعزز القلـق من القـرار الصيني ترصيح 
رئيـس وزرائها يل كه تشـيانغ، األحد، بأنه 
يتعني عىل الحكومة تعزيز التنمية السلمية 

للعالقات مع تايوان، ودفـع عملية ”إعادة 
التوحيـد السـلمي“ للصني، وكذلـك اتخاذ 

خطوات حازمة ملعارضة استقالل تايوان.
ويصف الخبـري يف الشـؤون الدولية جارس 
مطـر خطـوة الصـني لزيـادة ميزانيتهـا 
العسـكرية، وكذلـك مـد الواليـات املتحدة 
لتايوان بأسلحة دقيقة ودعم سالح جوها، 
بأنـه ”أمـر متوقـع يف هـذه الفـرتة املليئة 

بالتوترات“.
واعترب مطـر يف حديث مع موقع ”سـكاي 
نيوز عربية“، أن ”الواليات املتحدة بالرتكيز 
عىل تعزيز سـالح الجـو التايواني تعالج ما 
تـراه خطأ يف حـرب أوكرانيا، وهـو أنها لم 
تمـد كييف بالطائرات يف وقـت مبكر، فيما 
أصبحـت اآلن مقيـدة اليدين بعد اشـتعال 
الحرب، وتعجز عن تقديم الطائرات الالزمة 
حتى ال يرتجـم ذلك عىل أنه صـدام مبارش 

مع روسيا“.
وتحاول كييف منذ أسـابيع إقناع واشنطن 
وبقية حلفائها بإرسـال مقاتالت ملواجهة 
الهجـوم الرويس، منها طائـرات ”إف 16“، 
لكـن إقناع الغـرب بتقديم مثل هـذا الدعم 

ليس مهمة سهلة عىل اإلطالق.
ويتوقـع مطر ”مواجهـة قريبة وأقرب من 
التوقعات“ بـني الواليات املتحـدة والصني، 
مسـتدال بأن ”األمور عىل جزيـرة تايوان ال 
تسـري عىل ما يـرام“، مشـريا إىل ”تحركات 
الصـني يف البحر الجنوبـي مقابل تحركات 
املحيطـة  للـدول  كبـري  بتسـليح  أمـريكا 

بالصني“.
وتوقع أنه يف حال حدوث املواجهة ”سيكون 
لسـالح الجـو التايواني دور فعـال وكبري، 
وسـيضع تايبيه يف موقـف هجومي وليس 

دفاعيا“.
وتقـول الصني إن تايـوان جزء ال يتجزأ من 
أراضيهـا، وزادت من نشـاطها العسـكري 
قـرب الجزيرة عىل مـدى السـنوات الثالث 
املاضية ردا عىل مـا تصفه ”بالتواطؤ“ بني 
تايبيه وواشـنطن، حيث تعد األخرية مورد 
األسـلحة الرئيـيس لتايـوان وتتهمها بكني 

بأنها تؤيد ”االنفصاليني“ هناك.

تونس/ متابعة الزوراء:
عاَد ملـف وفـاة الرئيـس التونيس 
الباجـي قائد السـبيس إىل الواجهة 
مجـددا، بعـد تحقيقـات فتحتهـا 
وزارة العدل التونسـية نهاية العام 

.2021
وتـويف السـبيس عـن عمـر ناهـز 
93 سـنة، يف 25 مـن يوليـو 2019 
يف املستشـفى العسـكري بتونـس 
العاصمـة، بعـد وصولـه إليـه قبل 
سـاعات، وهو املستشـفى نفسـه 
الذي غادره يف األول من الشهر ذاته، 
بعد تلقيـه العالج الـالزم، وتعافيه 

من وعكة صحية حادة.
وعقـب الوفـاة، راجـت معلومـات 
حول فرضية تسـمم الرئيس، وهو 
ما أشـار إليه نجله حافظ السبيس، 
والعديـد مـن السياسـيني حينهـا. 
وفتحـت تونـس تحقيقات بشـأن 
العديد من امللفات الحساسـة خالل 
الفرتة األخرية، منها قضية ”الجهاز 
الرسي“، الذي طالب السـبيس قبل 

وفاته بالتحقيق فيها.
ويف هـذا الصـدد، قالـت املحاميـة 
والحقوقية التونسية وفاء الشاذيل، 
يتضمنهـا  صادمـة  معلومـات  إن 
التقريـر الطبـي الـذي تقـوم عليه 
اللجنـة املكلفة بالتحقيـق يف وفاة 
السـبيس الذي توىل منصـب رئيس 

البـالد مـن ديسـمرب 2014 حتـى 
تاريخ وفاته.

ورغم إشارة الشـاذيل إىل معلومات 
خطرية، لم تعلن أي جهات رسمية 
يف تونس عن أي جديد بشـأن امللف 
الطبـي لوفـاة السـبيس، وهـو ما 
مرتبـط  بأنـه  القانونيـة  فرستـه 
بـرضورة التكتم حتـى اتخاذ كافة 
يف  املتورطـني  بشـأن  اإلجـراءات 

العملية.

وأوضحـت الشـاذيل يف حديثها مع 
وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، أن ”ما 
توصلـت به شـخصيا بشـأن امللف 
الطبي الخاص بوفاة الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبيس صادم“.
وبشـأن ما إن كان التقرير يتضمن 
معلومـات واضحة حـول ما جرى 
جنائيـة  شـبهات  حيـال  تداولـه 
حول وفـاة الرئيس السـابق، قالت 
الشـاذيل: ”ال يمكننـي الترصيح أو 

الجزم بـيشء محدد حتى اآلن، لكن 
املعطيات املرسبـة صادمة للجميع 
ملعلومـات  يشـري  اسـتقيته  ومـا 

خطرية“.
ويف ديسـمرب 2021، قـال الحبيـب 
الطرخاني، املتحدث باسم محكمة 
االستئناف بالعاصمة التونسية، إن 
وزارة العدل تقدمت بطلب رسـمي 
لفتح تحقيق قضائي وأمني، بشأن 
وفاة السبيس طبقا ألحكام الفصل 

31 من القانون التونيس لإلجراءات 
”الـرشق  بحسـب  الجزائيـة، 

األوسط“.
ويف اليـوم التايل، فجـر حافظ نجل 
الباجـي قائـد السـبيس، مفاجـأة 
”إن  قائـال  الرئيـس،  وفـاة  عـن 
الوفاة مسـرتابة“. معتربا أن ”فتح 
التحقيق يف مالبسـات وفاة الراحل 
بعـد أكثر من سـنتني ونصـف أمر 

إيجابي“.
وأضـاف حافـظ السـبيس أن لديه 
شـكوكا حـول التوقيـت وظـروف 
”الشـعب  حـق  إىل  الفتـا  الوفـاة. 
التونـيس وعائلته معرفـة الحقيقة 

إن كانت وفاته طبيعية أم ال“.
التونسـيني  إنـه مـن حـق  وقـال 
وكذلـك عائلته معرفـة حقيقة ما 
إن كانـت وفـاة والـده طبيعية من 
عدمه، يف ظل األحداث التي عاشتها 
البالد يف ذلـك الوقت ”من تجاذبات 
ورصاعـات عىل السـلطة واملعاملة 
املهينة التي تعرضت لها شـخصيا 

بعد وفاته“.
بحركـة  السـابق  القيـادي  وكان 
النهضة، الشـيخ محمـد الهنتاتي، 
محور الجدل الـذي أثري آنذاك حول 
وفـاة الرئيس السـابق، عندما حل 
ضيفـا يف أحد الربامـج التلفزيونية 

وادعى أن السبيس ”مات مقتوال“.
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تالني/متابعة الزوراء:
 فـاز حزب اإلصالح (يمني الوسـط) الذي 
كاالس  كايـا  الـوزراء  رئيسـة  تتزعمـه 
يف  جـرت  التـي  الربملانيـة  باالنتخابـات 
إستونيا وسـط أزمة اقتصادية واستمرار 

الحرب يف أوكرانيا.
وبحصولـه عـىل 31,2 % مـن األصوات، 
مقارنـة  تقدمـاً  كاالس  حـزب  حقـق 
باالنتخابات السـابقة. لكن سيتعني عليه 
تشـكيل ائتـالف مـع واحـد أو أكثـر من 

األحزاب األخرى يف الربملان.
وقالـت كاالس للصحافـة ”هـذا أفضـل 
بكثـري ممـا توقعنـا“، لكنهـا اسـتبعدت 
التحالـف مـع ”حـزب الشـعب املحافظ 
إلسـتونيا“ اليميني املتطـرف الذي جاء يف 
املرتبة الثانيـة بحصوله عىل 16,1 % من 
األصوات بينما كان عدد من اسـتطالعات 
الـرأي قـد أعطاه مـا يصـل إىل 25 % من 

نوايا التصويت.
وقالـت كاالس ”لقد اسـتبعدنا أي تحالف 
مع حزب الشـعب املحافظ إلسـتونيا وأنا 

متمسكة بكالمي كما فعلُت يف 2019“.
فوز ”حزب اإلصالح“

أعضـاء  الختيـار  اإلسـتونيون  وصـّوت 
برملانهـم الجديـد يف انتخابـات رّكز حزب 
القوميني اليمينيني املتطرفني فيها حملته 
عىل معارضة تسـليم أوكرانيـا مزيداً من 

شحنات األسلحة.
وأغلقـت مراكـز االقرتاع السـاعة 20,00 

(18,00 ت غ) وبلغـت نسـبة املشـاركة 
63,7 % بحسب مفوضية االنتخابات.

ورجـح معظـم اسـتطالعات الـرأي التي 
نرشت نتائجها خالل األسبوع الفائت فوز 

”حزب اإلصالح“.
وكان الحزب اليميني املتطرف حصل عىل 
17,8 % من األصوات يف انتخابات 2019.

ويف وقـت سـابق، حـّذر رئيـس الحكومة 
السـابق وعضو ”حـزب اإلصالح“ سـيم 

كاالس من انقسام األصوات.
وكتب عىل فيسـبوك ”كلّما كانت النتيجة 
مشوّشـة ومنقسـمة، كانـت الحكومـة 
مشوّشـة وأصبـح االئتـالف الحاكم أكثر 

ضعفاً“.
ولـدى إسـتونيا املحاذية لروسـيا والبالغ 
عـدد سـكانها 1,3 مليون نسـمة، برملان 
مـن مجلس واحد يضـم 101 مقعد جرى 

التنافس عليها يف انتخابات األحد.
وكانت إستونيا الواقعة يف منطقة البلطيق 
والعضو يف االتحاد األوروبي وحلف شمال 
األطلـيس (ناتـو)، عـىل رأس الـدول التي 
أطلقت نـداءات دولية العام املايض لزيادة 
املساعدات العسكرية ألوكرانيا يف مواجهة 

الغزو الرويس.
وتشكل املساعدات العسـكرية اإلستونية 
ألوكرانيـا حالًيا أكثر مـن 1 % من إجمايل 
ناتجها املحـيل، وهي أكرب مسـاهمة ألي 

دولة مقارنة بحجم اقتصادها.
قـال املهنـدس يوهان ريسـار (35 عاماً) 

لوكالـة فرانـس برس مـن مركـز اقرتاع 
يف العاصمـة تالـني ”واضـح أّن ما يجري 
يف أوكرانيـا مهّم جداً بالنسـبة إلسـتونيا 
أيضاً“. أضاف ”ربما... نيس الناس أهمية 

االستقالل“.
وقالت رئيسة الحكومة يف حديث لفرانس 
بـرس األسـبوع املـايض ”نسـعى إىل بلد 
أوروبي منفتح وودود وعىل النمط الغربي 

وذكي“.
وأضافـت أن ”خصمـي األكـرب يعتقد أنه 
ينبغي أن ال نسـاعد أوكرانيا وينبغي أن ال 
ندعم أوكرانيا وأن علينا أن نسعى لتحقيق 

مصلحتنا الذاتية فقط“.
املحافـظ  الشـعب  ”حـزب  زعيـم  لكـن 
إلسـتونيا“ مارتـن هيلمي يـرى أنه يجب 
عىل بلـده ”تجّنب زيادة حـدة التوتر“ مع 

موسكو.
وركز هذا الحـزب يف حملته عىل معارضة 
تقديم مساعدة عسكرية إضافية ألوكرانيا 
ودعا إىل عدم اسـتقبال مزيد من الالجئني 

األوكرانيني.
وجـرت االنتخابـات عـىل خلفيـة وضـع 
اقتصـادي صعب أيضـاً يف إسـتونيا التي 
سّجلت أحد أعىل معدالت التضخم بني دول 
االتحاد األوروبي، بلغ 18,6 % عىل أساس 

سنوي يف كانون الثاني/يناير املايض.
ماهونـني  بيوتـر  للمتقاعـد  وبالنسـبة 
الشـعب  ”حـزب  فـإّن  عامـاً)،   62)
املحافظ إلسـتونيا... وحده يمّثل الشـعب 

اإلستوني“.
واتهم رئيسـة الحكومة بأّنهـا تهتم أكثر 

بـ“دولة أخرى“، يف إشارة إىل أوكرانيا.
ومثل الكثري من اإلستونيني، قال ماهونني 
إّنه يخـاف الحـرب. وأضـاف ”لدينا جار 
كبـري، روسـيا، وهـي خطـرية للغايـة“، 
متابعاً ”إذا اندلعت الحرب، فنحن بلد يقع 

عىل خّط املواجهة“.
ودعم ”حزب الوسط“ الذي يتمّتع تقليدياً 
بشـعبية لـدى األقليـة الكبـرية الناطقة 
بالروسـية يف إسـتونيا، سياسة الحكومة 

تجاه أوكرانيا وروسيا.
وأثـار ذلـك اسـتياء عـدد مـن الناخبـني 
الناطقني بالروسـية، يف حني تشـكل هذه 

األقلية ربع سكان إستونيا.
أما ”حـزب اإلصـالح“ الليـربايل، فيحظى 
بشـعبية يف صفوف رواد األعمال والعمال 

الشباب.
العسـكري  اإلنفـاق  بزيـادة  وعـد  وقـد 
ليبلـغ 3 % عـىل األقل من إجمـايل الناتج 
املحـيل، وبخفـض الرضائـب املفروضـة 
عىل الرشكات، ويريد سـّن قانـون يوافق 
عىل الرشاكات املدنية بني األشـخاص من 

الجنس نفسه.
ويـرى محللـون أن تحالفـاً بـني ”حزب 
اإلصالح“ و“إستونيا 200“ و“االشرتاكيني 
الديموقراطيـني“ ممكن، كمـا هو الحال 
و“الوسـط“  اإلصـالح“  ”أحـزاب  بـني 

و“الوطن“.
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جمهوريـة العـراق                       العـدد: ٤٧/ش/ ٢٠٢٣
مجلس القضاء االعىل                     التاريخ : ٢٠٢٣/٣/١                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م/ اعالن
اىل املدعى عليه / (عبد الحسني راجي نارص) يسكن سوق الشيوخ/ 

االسماعيلية سابقا 
اقامـِت املدعيـة (زينب عبد الحسـني راجـي وحنان قاسـم فاضل) 
دعـوى تطلـب فيها نفقـة مسـتمرة وملجهولية محـل اقامتك تقرر 
تبليغـك بصحيفتـني محليتني بالحضـور امام هـذه املحكمة صباح 
يوم املرافعـة املصادف ٢٠٢٣/٣/١٢ ويف حالـة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري بحقك املرافعة غيابيا ووفقا للقانون 

واالصول.
القايض
                        حسني محمد سلمان

جمهورية العراق                    العدد: ٤٠٧/ش/ ٢٠٢٣
مجلس القضاء االعىل           التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٦                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م/ اعالن
اىل املدعى عليه / (سيف عبد الحسني جعاز) الذي يسكن         

سابقاً مجهول محل االقامة حالياً 
اقامـِت املدعيـة (سـها عبد الرضـا جعاز) دعـوى تطلب 
فيهـا تأييد حضانة وملجهولية محـل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني بموعد املرافعـة ٢٠٢٣/٣/٢٨ ويف 
حالـة عدم حضورك سـوف تجري بحقـك املرافعة غيابيا 

وعلناً وفقا لالصول.
                     القايض
                     حسني محمد سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                                              العدد: ٨ / تجارية / ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار                                             التأريخ : ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣
 محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف ذي قار

اعالن
اىل/ املدعى عليهما ١-  (املدير املفوض لرشكة نبع السالم للمقاوالت العامة املحدودة 

مديرها املفوض سالم كامل حمزة/ اضافة لوظيفته)
٢- املدير املفوض لرشكة صفاء النجم للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة مديرها املفوض 

عادل نجم عبد الحسني/ اضافة لوظيفته.
أصـدرت محكمـة البداءة املختصة بالدعـاوى التجارية يف ذي قار قرارهـا الغيابي بحقكما 
بالعـدد ٨/تجاريـة/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٠/١٦ والقايض بـ(الحكم بـرد دعوى املدعي رئيس 
جامعـة ذي قـار/ اضافة لوظيفته عن دعواها املقامة بخصـوص املطالبة الحكم له باملواد 
االنشـائية وحديد التسـليح عن العقد املـربم بينكما املرقـم ١١ يف ٢٠١٣/١٠/٢٧ والخاص 
بمـرشوع انشـاء االقسـام الداخليـة يف جامعـة ذي قـار ) وملجهولية محـل اقامتكما قرر 
تبليغكما بواسطة صحيفتني محليتني ولكما حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية ووفق االصول.  
القايض
                       عزيز شنته الجابري

العـدد: ٢٠٦٤/ب/ ٢٠٢٢ جمهورية العراق   
التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢ مجلس القضاء االعىل   

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعـى عليـه : (رشكة املسـك لتقنيـات املعلومـات والربامجيات 

املحدودة / مديرها املفوض محمد دحام نزال / اضافة لوظيفته) 
بنـاًء عـىل الدعـوى املرقمة اعـاله واملقدمة مـن قبل املدعـي (مدير 
عـام الرشكـة العامـة لالتصـاالت واملعلوماتية / اضافـة لوظيفته) 
وملجهوليـة محل اقامتكـم تقرر تبليغكم اعالنا بواسـطة صحيفتني 
محليتني واسعتي االنتشـار عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ 
ويف حالة عدم حضوركم او ارسـال من ينوب عنكم قانونا سـتجري 

املرافعة بحقكم غيابيا ووفق القانون.
   القايض                                  
حسني عبد حاتم

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 

4 alzawraanews@yahoo.com
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بغداد/الزوراء:

امـس  واإلسـكان،  اإلعمـار  وزارة  أعلنـت 

االثنني، حاجة العراق من الوحدات السكنية 

لحل أزمة السكن، فيما حددت أبرز مشاريع 

الطرق ضمـن الحزمة األوىل لفك االختناقات 

املرورية.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني يف ترصيح 

صحفي إنه»بحسـب تقديراتنا فإننا بحاجة 

إىل من (٢٫٥ -٣) ماليني وحدة سـكنية لحل 

هذه األزمـة، باإلضافة إىل إجـراءات الدولة 

األخرية بتمليك املواطنـني األرايض الزراعية، 

فيكون الرقم مقبوالً».

وأضـاف أن «هذا العـدد يعترب حاجـة آنية، 

إال إن ان هناك حاجة سـنوية بسـبب النمو  

عـىل املدى البعيد، ألن هنـاك زيادة بالحاجة 

لتلك الوحدات بنحـو ١٥٠ ألف وحدة نتيجة 

النمو السـكاني كون املجتمـع العراقي من 

املجتمعات الشابة».

وحـول خطط الـوزارة لتطويـر الطرق، أكد 

الحسـاني أن «الحزمـة األوىل من املشـاريع 

التي اطلقها رئيـس الوزراء تعترب هي األهم 

واألكـرب يف تاريـخ الـوزارة والتي ستسـهم 

يف فـك االختناقـات وتسـهيل حركـة املرور 

ببغداد بشـكل كبري»، موضحا أن «املبارشة 

بها سـتتم خـالل االشـهر القليلـة القادمة 

بعـد إنهاء اإلجـراءات القانونيـة من تقديم 

العطاءات واالحالة»

وذكـر أن «الوزارة بدعم مـن رئيس الوزراء 

محمد شياع السـوداني عازمة عىل امليض يف 

هـذا املرشوع»، موضحا أن «أبرز الطرق هو 

طريق الحلقي الرابع والذي سـريتبط بباقي 

الطرق الحلقية االخرى».

 وأكـد أن «هـذه الحزمـة تتضمـن إنشـاء 

مجرسات أحدها فوق سـاحة النسور وعىل 

طـرق كثـرية اخـرى»، الفتـا إىل أن «العمل 

يف طريـق بغـداد - الشـعب سـيكون ضمن 

وجبتني (صباحي ومسائي) ملراعاة السقف 

الزمني».

وحـول الجهـد الحكومي، أكد الحسـاني أن 

«الجهد  الحكومي مشكل من اكثر من جهة 

منها محافظة بغـداد وامانة بغداد والوزارة 

مساهمة أيضا من خالل رشكاتها حمورابي 

واشـور وأيضا رشكـة املنصـور التي وفرت 

جهـدا برشيـا وكذلـك رشكة الفـاروق التي 

ستدخل يف هذا املوضوع».

وتابـع ان «هنـاك دوائـر بلدية مشـاركة يف 

الجهد باملحافظات وهي الديوانية والسماوة 

وميسان».

من جانب اخرافتتح وزير اإلعمار واإلسكان 

والبلديـات العامـة بنگـني ريكانـي، امـس 

االثنـني، مـرشوع مجـاري قضـاء الحـر يف 

محافظة كربالء املقدسة.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير 

اإلعمار واإلسـكان والبلديـات العامة بنگني 

ريكانـي، افتتـح مـرشوع محطـة معالجة 

امليـاه الثقيلـة يف قضـاء الحـر يف محافظة 

كربالء املقدسـة، بحضـور املحافظ نصيف 

الخطابي». 

وأضـاف، أن «املـرشوع الـذي أرشفـت عىل 

تنفيـذه املديريـة العامة للمجـاري التابعة 

للوزارة، سيسـهم بتحسـني الواقع الخدمي 

والبيئي يف القضاء، وإنتاج األسمدة العضوية 

عـرب تحويل املياه الثقيلـة إىل مياه معالجة 

صالحة للسقي الزراعي».

وتابـع، أن «الـوزارة ماضيـة بإنجاز جميع 

مشـاريعها يف محافظـة كربـالء املقدسـة، 

خاصة التي توقفت يف فرتات سـابقة بسبب 

الظـروف التي مـر بها البلد، وهنـاك تعاون 

مسـتمر مـع الحكومـة املحليـة لتـاليف أية 

معوقات»، مشـرياً إىل، أن «مرشوع مجاري 

الحر، يعمل بطاقة ٣٧٥٠٠ م٣/ب من املياه 

املعالجة الصالحة للسقي الزراعي، وسيخدم 

نحو ١٧٥ ألف نسمة من أهايل املحافظة».

صالح الدين/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخليـة، امس االثنـني، مداهمة وكرين لتهريـب املنتوجات 

النفطية والعثور عىل مضبوطات يف محافظة صالح الدين.
وذكـرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، انه «بناء عىل معلومات من جهاز 
األمـن الوطني - مديرية أمـن جنوب صالح الدين حول وجود اوكار لتهريب 
وتدوير املنتوجات النفطية يف محافظة صالح الدين، بارشت قوة مشـرتكة 
مـن مركز رشطة نفط صـالح الدين التابعـة للواء رشطة الطاقـة الثاني، 
بالتنسـيق مع قسم أمن أفراد رشطة الطاقة، وقسم استخبارات ومكافحة 

إرهاب الدجيل بواجب مداهمة تلك االوكار والساحات».
وأضـاف البيان، انـه «نتج عـن العملية ضبـط وكرين للتهريـب يحتويان 
عـىل خزانات حديدية سـعة ١٤٠٠٠ الف لرت عدد ٣ معبـأة بمنتوج نفطي، 
باإلضافـة اىل العثـور عىل ١٦ برميال تحتوي عىل مـادة زيت الغاز بمجموع 

٣٠٠٠ لرت».
وأشـار اىل انه «تمت مصادرة جميع املضبوطـات تمهيدا إلكمال اإلجراءات 
القانونيـة الالزمـة وعرضهـا أمام القضـاء املختص وفق قانـون مكافحة 

تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨».

بغداد/الزوراء:

وزارة  يف  االقـدم  الوكيـل  أكـد 

الداخلية، حسـني العوادي، امس 

االثنني، أن تطبيق العمل بالجواز 

عمليـات  سـينهي  اإللكرتونـي 

التزوير، فيما سـيضع العراق يف 

التصنيفات العاملية.

وقـال العـوادي، يف بيـان تلقته 

«الـزوراء» إن الجواز اإللكرتوني 

وزارة  تعتـزم  الـذي  الجديـد، 

الداخلية اطالقه قريبا «سيقيض 

عـىل التزويـر بشـكل نهائـي»، 

 » العمـل  هـذا  أن  اىل  مشـريا 

التدقيق  سيقلص وقت إجراءات 

يف املطارات خالل ٢٧ ثانية».

أعلنـت  وكانت مديرية شـؤون 

الجـوازات يف وزارة الداخلية،  قد 

اعلنت االربعاء املايض عن ايقاف 

عمل منظومة اصـدار الجوازات 

بشكل مؤقت.

وذكـر إعـالم املديريـة، يف بيـان 

إن «مديريـة  «الـزوراء»  تلقتـه 

شـؤون الجـوازات أعلنت ايقاف 

عمـل منظومة اصـدار جوازات 

الجـواز  النطـالق  اسـتعداداً 

االلكرتوني»

ÚÓ‰ÿè€a@paáyÏ€a@Âfl@÷aã»€a@Úuby@‚b”ä˛bi@—ìÿm@äb‡«�a
Âÿè€a@Úflåc@›®@

@pbuÏn‰æa@kÌãËn€@ÂÌã◊Î@Ú‡Áaáfl
ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@ÚÓ�–‰€a

@ÔË‰Óé@Ô„Î6ÿ€�a@åaÏßa@ZÚÓ‹Çaá€a
@Úflá‘fl@¿@b‰»õÌÎ@ãÌÎçn€a
Ôæb»€a@—Ó‰ón€a

االنبار/الزوراء:
 اعلن مدير قسـم الصحة العامة يف دائرة صحة محافظة االنبار 
محمـد صباح الدليمي، امس االثنني، خلـو املحافظة من مرض 
الحمى النزفية بعد اجراء فحوصات طبية عىل ١٢ من  املشـتبه 
بإصابتهـم بفـريوس املرض. وقال الدليمـي يف ترصيح صحفي 
ان « دائرة صحة االنبار رصدت ١٢ حالة يشـتبه بأنهم مصابني 
بالحمى النزفية وبعد اجراء الفحوصات الطبية واملختربية تبني 
ان نتائج الفحص سـليمة وتم مغادرتهـم مراكز العزل الصحي 
«واضـاف ان» مديرية صحة االنبار وجهت كافة املستشـفيات 
واملراكز الصحية بعزل من يشتبه اصابته باملرض داخل ردهات 
العـزل لحـني التأكـد من اصابتـه او عدمهـا ، مبينـا ان» هذه 
االجراءات تأتي عىل خلفية تسجيل اصابات يف بعض املحافظات 
بمـريض الحمى النزفية ما دعا الدائرة املعنية اىل اتخاذ اجراءات 
وقائية تتمثل بعـزل كل من يثبت عليه اعراض االصابة باملرض 
مع توفـري االدوية املضادة للفريوس».واكـد  ان «مديرية صحة 
االنبـار وبالتنسـيق مع القـوات االمنية شـددت مـن اجراءات 
الوقاية عـىل مداخل املحافظـة مع بغـداد واملحافظات االخرى 
ملنع دخول الحيوانات من املحافظات التي سـجلت فيها امراض 
انتقالية «.يشـار اىل ان يشـار اىل ان صحة االنبار اعلنت يف وقت 

سابق عن تسجيل حالة مؤكد بمرض الحمى النزفية «. 

@Û‡®a@üãfl@Âfl@bÁÏ‹Ç@á◊˚m@äbj„˛a
pbñÏz–€a@ıaãug@á»i@ÚÓœç‰€a
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pb‰ÓÓ»n€aÎ@ÚÓ–Ó√Ï€a

@¿@ãË„˛a@Û‹«@paåÎbvn€a@…œã€@Ú‹flbí@Ú‹º@÷˝�„a
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بغداد/الزوراء:
اكـد رئيـس املركـز االسـرتاتيجي لحقـوق 
االنسـان فاضـل الغراوي، امـس االثنني، ان 
الهجرة املناخية تهدد االف العوائل بالنزوح؛ 

بسبب ازمة الجفاف يف العراق.

وقـال الغراوي يف بيـان ورد لـ «الزوراء»، ان 
«العـراق يعـد أكثر الـدول يف املنطقة ترضراً 
باملتغريات املناخية كونه يعاني من تحديات 
بيئيـة كبـرية اهمهـا الجفـاف والرتاجع يف 
الحصص املائيـة وتدهور األرايض والتصحر 

والعواصف الرتابية «.
وأضـاف، أن «التغـريات املناخيـة اثرت عىل 
قلـة زراعة املحاصيـل الزراعيـة واثرت عىل 
أكثر من ٥٠ الف نسـمة يعيشـون يف االهوار 
ومصـدر معيشـتهم االسـايس امليـاه وعىل 

زيادة التلوث البيئي».
ازمـة  «اسـتمرار  أن  الغـراوي،  واضـاف 
امليـاه والجفاف سـيؤدي اىل هجرة مناخية 
ألالف العوائل مما يشـكل خطـرا كبريا عىل 

حياتهم».
وتابـع رئيس املركـز االسـرتاتيجي لحقوق 
االنسـان: «أطلـق نـداء تحذير انسـاني من 
الهجـرة املناخيـة التـي سـتحصل بسـبب 
اسـتمرار ازمـة امليـاه والجفـاف»، داعًيـا 
فوريـة  اجـراءات  «اتخـاذ  اىل  الحكومـة 
ملعالجـة ازمة املياه مع دول املصب وتطبيق 
االستمطار الصناعي وتعويض العوائل التي 
ترضرت بهذه االزمة وتشكيل خلية طوارئ 
انسـانية للتعامل مع ازمـة الهجرة املناخية 

الحاصلة يف العراق».

بغداد/الزوراء:
التخطيـط  لجنـة  اعلنـت 
االسرتاتيجي والخدمة االتحادية 
توصياتها  اسـتكمال  النيابيـة 
الوظيفيـة  الدرجـات  بشـأن 
وتنظيم شؤون الوظيفة العامة 
يف  الكفـاءة  معايـري  وضمـان 

التعيني.
اإلعالميـة  الدائـرة  وذكـرت 
ان  بيـان:»  النـواب يف  ملجلـس 
لجنـة التخطيط االسـرتاتيجي 
والخدمة االتحادية عقدت امس 
النائب ليىل  اجتماعـا برئاسـة 
التميمي رئيس اللجنة وخرجت 

بعدة توصيات «.
وقالـت اللجنـة:» مـن منطلق 
املسـؤلية القانونيـة والوطنية 
للجنة ومن اجـل تعزيز دورها 
التكامـيل مـع مجلس الـوزراء 
ولغرض  التنفيذية  والحكومـة 
والعدالـة  املسـاواة  تحقيـق 
للتعيني  للمتقدمـني  واالنصاف 
مـن ابنـاء الوطـن ومـن اجل 
تنظيم شـؤون الوظيفة العامة 
وبناء دولة املؤسسات وتطوير 
العمـل يف دوائر الدولـة وبلورة 
السـليمة  واالسـس  القواعـد 
وتأسـيس العدالـة والحياديـة 
يف  الكفـاءة  معايـري  وضمـان 
التعيني واعادة التعيني والرتقية 
املواطـن  ثقـة  مايعـزز  وهـو 

بحكومتـه وشـفافيتها وعـدم 
تمييزها بني مواطنيها».

وأضافـت:» ان مافعله مجلس 
االتحـادي يف  العامـة  الخدمـة 
التعيينات االخـرية والتي كانت 
اللجنـة مواكبـة ومرشفة عىل 
االقـرتاع االلكرتوني لهو تجربة 

اولية وفريدة «.
وعربت اللجنـة عن مالحظاتها 

التالية :
اوال: وجـود تقاطـع وتداخل يف 
الصالحيات مـع ( وزارة املالية 
) ، علمـا ان القانـون محلـس 
الخدمـة العامة االتحـادي ذي 
الرقـم ٤ لسـنة ٢٠٠٩ املـادة ٩ 
حدد صالحية مجلس الخدمة – 
التعيني واعادة التعيني والرتقية 
يف الخدمـة العامـة ويكون ذلك 
حـرصا  املجلـس  اختصـاص 
وعـىل اسـس ومعايـري املهنية 
والكفـاءة ، اال ان وزارة املاليـة 
والخصصات  الدرجـات  حددت 
حاكمـة  واعتربتهـا  للـوزارات 
وهذا مما سـبب اخطاء ادارية 
الدرجات  الكثري مـن  وتحويـل 
التحتاجها  لـوزارات  الوظيفية 
دون وزارات اخـرى بحاجة لها 

مما ولد ارباكا للوزارات.
ثانيا : تاخري اصدارات الكودات 
من وزارة التعليم العايل والبحث 
نسـبة  اضطـر  ممـا  العلمـي 

كبـرية منهـم لعـدم التقديم او 
للتقديـم  اضطـر  بعضهـم  ان 
املاجستري مع  باستخدام اكواد 

العلم ان شهاداتهم الدكتوراه.
ثالثـا: تطلـب رئاسـة مجلس 
الوزراء بحرض التعيني واعادته 
العامـة  الخدمـة  مجلـس  اىل 
االتحـادي حـرصا بمـا يحقق 
والشفافية ويحدد  االستقاللية 
املسـؤلية املناطة وفقا للقانون 
الدويل ورفع التقاطع والتداخل 
بني مجلس الخدمـة والوزارات 
مـن خـالل القيام باالجـراءات 

االتية :-
بمالكاتهـا  الدوائـر  نقـل   .١
وموجوداتهـا مـن وزاراتها اىل 
مجلس الخدمة العامة االتحادي 

/ معهد الوظيفة العامة .

أ : قسـم الوظيفـة العامـة يف 
وزارة املالية .

ب: قسـم الوظيفـة العامـة يف 
االمانة العامة ملجلس الوزراء .

التقديـم  اسـتمارة  فتـح   .٢
انصـاف  اجـل  مـن  والتعيـني 
املترضريـن سـواء مـن حملة 
شـهادة الدبلوم والبكالوريوس 
االوائـل ، او من حملة شـهادة 
واملاجسـتري  العـايل  الدبلـوم 
والدكتوراه وضمن التخصيص 
املـايل املتوفـر ، علمـا ان عـدد 
الدرجات الوظيفية املسـتحدثة 
املتقدمـني  ( ٧٦٨/٧٤) وعـدد 
املرفوضـني ٦٣٩ وبذلـك تكون 
الشـاغرة  الوظيفية  الدرجـات 
درجـًة  الـف  الثالثـون  قرابـة 

وظيفيًة.

دياىل/الزوراء:

اعلنـت مديريـة املـوارد املائيـة يف ديـاىل، 

امس االثنـني، انطالق حملة شـاملة لرفع 

التجـاوزات عـىل االنهـر يف ٦ مناطق داخل 

املحافظة.

وقـال مدير املوارد املائية مهند املعموري يف 

ترصيح صحفـي ان» كوادر املـوارد املائية 

بـدأت بشـن حملـة واسـعة يف ٦ مناطـق 

دفعة واحـدة لرفع التجـاوزات عىل االنهر 

والجداول املائية مدعومة بمفارز امنية من 

الرشطة والجيش».

واضـاف،ان» افـة التجـاوز تهـدد السـلم 

املجتمعـي يف ديـاىل كونهـا تثـري الخالفات 

وتخلـق ازمـات بـني املناطـق»، الفتـا اىل 

«العمليـة تجـري وفـق خطـة مدروسـة 

وممنهجـة ستشـمل كل مناطق املحافظة 

دون استثناء».

واقـر  املعمـوري «بتعـرض بعـض كوادر 

يف  متكـررة  اعتـداءات  اىل  املائيـة  املـوارد 

دعـاوي  رفـع  مؤكـدا  القواطـع  بعـض 

قضائية والعدالة سـتاخذ مجراها يف تعقب 

املتجاوزين».

وتشهد دياىل ازمة يف املياه باالشهر االخرية 

بسبب انحسار خزينها يف السدود الرئيسية 

التي تغذي االنهر والجداول الرئيسية».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مديرية الرشطة املجتمعية، امـس االثنني، إيقاف ١٥ حالة 

ابتـزاز الكرتونـي و١١ حالـة عنـف ارسي يف محافظتـي واسـط 

وصالح الدين.وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»، ان «مفارز 

الرشطـة املجتمعيـة يف دائرة العالقـات واإلعالم بـوزارة الداخلية 

وبعمليـات متفرقـة أوقفـت (١٥) حالة ابتـزاز الكرتوني و (١١) 

حالة عنف أرسي خالل اسبوع، كما استطاعت منع حالتي انتحار 

يف محافظتـي واسـط وصـالح الدين».وأشـارت اىل ان «العمليات 

جاءت عـىل خلفية ورود مناشـدات عىل الخط السـاخن للرشطة 

املجتمعيـة مـن الضحايـا، يف وقـت اتخـذت الرشطـة املجتمعية 

اإلجراءات الالزمة بحق املبتزيـن واملعنفني، وقدمت الدعم النفيس 

واملعنوي للضحايا».



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املاليـة العراقيـة، امس 
االثنني، أن إيرادات الدولة خالل العام 
2022 تجـاوزت 161 تريليون دينار، 
بفائـض مـايل تجـاوز 40 تريليـون 

دينار.
ووفقـاً لحسـابات الدولـة العراقيـة 
لشـهر كانون االول/ ديسمرب للسنة 
املاليـة 2022، التـي اطلعـت عليهـا 
”الـزوراء“، فإن مسـاهمة النفط يف 
املوازنـة االتحادية بلغـت %95، مما 
يشـري اىل ان االقتصـاد الريعـي هـو 

االساس يف موازنة العراق العامة.
واوضحت الحسابات املالية ان اجمايل 
االيرادات لغاية شـهر كانـون االول/ 
ديسـمرب املايض بلغـت 161 تريليونا 
و746  مليونـا  و436  مليـارا  و697 
الفـا و338 دينارا، مبينـة ان اجمايل 
 119 بلغـت  السـلف  مـع  النفقـات 
تريليونا و805 مليارات و546 مليون 

دينار.
وبحسـب جدول املالية فـإن ايرادات 
النفط بلغت 154 تريليونا و38 مليارا 
و649 مليونـا و122 الف دينار وهي 
تشـكل %95 من املوازنـة العامة، يف 
حـني بلغت االيرادات غـري النفطية 7 

تريليونات و657 مليارا و787 مليونا 
و624 الـف دينار، مبينـة ان الفائض 
مـن املوازنة للعام املـايض 2022 بلغ 
و890  مليـارا  و891  تريليونـا   41
مليـون دينار مـا يعـادل 31.9 مليار 

دوالر.

من جهته، شـدد الخبري املـايل محمد 
الحسـني، يف حديـث صحفـي، عـىل 
بـاإلرساع  الحكومـة  قيـام  رضورة 
”بثـورة اقتصادية شـاملة من خالل 
تنويع القطاعـات االقتصادية لتقليل 
رأس  مـن  واالسـتفادة  االسـترياد 

املـايل البرشي وااليـدي العاملة والذي 
يشـكل الشـباب فيـه ما يقـارب من 
%60 للقضاء عـىل البطالة والفقر يف 

العراق“.
وأضاف: ان ”كل دول الخليج النفطية 
اتجهت لتنويـع اقتصادهـا، وبالتايل 

فإن تأثري النفـط يف اقتصادها اصبح 
يشكل نسبة قليلة يف موازنتها“، الفتا 
اىل ان ”الحكومات املتعاقبة عىل الدولة 
العراقية لم تضع الحلول الناجعة لذلك 
واعتمدت عىل املوازنة يف سد النفقات 
العامـة دون االلتفات لالسـتثمارات 

وتطوير القطاع الخاص“.
الـوزراء  رئيـس  مستشـار  وكان 
للشؤون املالية، مظهر محمد صالح، 
قد اكد يف اذار/ مارس 2021 يف حديث 
صحفيان اسباب بقاء االقتصاد ريعيا 
يعـود اىل الحـروب وفـرض الحصـار 
خـالل الحقبـة املاضية وما نشـهده 
اليوم من الرصاعات السياسـية، أدت 

اىل تشتيت للموارد االقتصادية.
العراقيـة  الدولـة  اسـتمرار  ويعـد 
باالعتمـاد عىل النفـط كمصدر وحيد 
للموازنة العامة يجعـل البلد يف خطر 
مـن االزمات العامليـة التي تحدث بني 
الحني واالخر والتي تتأثر بها اسـعار 
النفط، مما يجعل العراق يتجه يف كل 
مرة لتغطية العجز عرب االستدانة من 
الخارج او الداخل وهو بذلك يشـري إىل 
عـدم القدرة عـىل إدارة أمـوال الدولة 
بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول 

تمويلية بديلة.

بغداد/ الزوراء:
النيابية  املاليـة  اللجنة  اسـتضافت 
وفد البنـك الدويل ملتابعة املشـاريع 
املمولة من قبـل البنك ضمن قانون 
املوازنـة العامـة االتحاديـة للعـام 
بـني  املشـرتك  والتعـاون   ،2023

الجانبني.
النيابيـة،  اللجنـة  واسـتعرضت 
العطواني،  النائب عطوان  برئاسـة 
خالل االسـتضافة يف مبنى املجلس 
الوطنـي، عدة محـاور اهمها ملف 
قانـون املوازنـة العامـة االتحادية 
لعام 2023 وتواصلها مع الحكومة، 
كـون املواطـن بحاجـة اىل فـرص 
العمـل املتوقفة عىل اقـرار املوازنة 
وتضمني تلك الفقـرات التي تخص 
رشيحة كبرية من الطبقات الفقرية 
مضيفة، بوجود عجز مايل يف املوازنة 
باإلمكان تعويضـه من خالل زيادة 
اسعار النفط املة بتحقيق االكتفاء 
الذاتـي وانهـاء العجز خـالل العام 

الحايل.
وبينـت اللجنـة دورهـا يف تضمـني 
عدد مـن امللفات املتعلقـة بالقطاع 
الصحـي من خـالل انشـاء املراكز 
الرسطـان،  بأمـراض  املخصصـة 
القلب  ومراكـز معالجـة ألمـراض 
لعـدم وجودهـا داخل العـراق مما 
يضطر املرىض للسفر خارج العراق 
وتذهـب امواله خـارج البلد، فضال 

عن السعي اىل انشاء مستشفيات يف 
جميـع مناطق العراق، باإلضافة اىل 
االهتمام بجانـب الطبقات الفقرية 
وشـمول عدد من العوائـل بالرعاية 

االجتماعية وتضمينها يف املوازنة.
وبشـأن قطـاع الكهربـاء اوضحت 
ادخـال  يف  اهتمامهـا  اللجنـة 
التخصيصـات املالية لقطاع الطاقة 
مـن خـالل التعاقـد مـع رشكتـي 
ان  (Siemens and GE)، مضيفـة 
بإنشـاء محطات  الحكومة مهتمة 
االنتـاج،  لزيـادة  للبيئـة  صديقـة 

والتقليل من تلوث البيئة.
كما اكدت اللجنـة لوفد البنك الدويل 

ايـالء االهتمام بملف امليـاه وتوفري 
العمـل ألبنـاء املحافظـات  فـرص 
الزراعيـة، وتابعـت ان ازمـة املياه 
مطالبـة  كبـرية،  مشـكلة  خلقـت 
بتقاسم الرضر مع الدول املتشاطئة، 
كون العراق جاد بتحسني منظومة 
الـري الحديثـة والتأكيـد عـىل دول 

املنبع بإطالق حصصه املائية.
ولفتـت اللجنـة املاليـة اىل التوجـه 
نحـو تحقيـق التنميـة املسـتدامة 
ودعـم القطـاع الخاص مـن خالل 
ومنهـا  املهمـة  القوانـني  ترشيـع 
القطاعـني  بـني  الرشاكـة  قانـون 
العام والخـاص، وقانـون الضمان 

االجتماعي لتعزيز االقتصاد العراقي 
وخلـق رؤيـة اقتصاديـة لتعظيـم 
رضورة  عـىل  مشـددة  االيـرادات، 
عدم االعتماد عـىل النفط من خالل 
ايجـاد البدائل وتطويـر القطاعات 
الزراعية والصناعية،  االخرى سواء 
مع فرض نظـام رضيبي وجمركي 

يدعم القطاع الخاص.
خـالل  املاليـة  اللجنـة  وثمنـت 
االسـتضافة دور فريق البنك الدويل 
يف التواصل املسـتمر مـع الحكومة 
لالطالع عىل عملهـا قدر تعلق االمر 

بهم وتقديم الدعم الالزم.
مـن جانبه، قدم فريـق البنك الدويل 

دور  مثمنـا  لالسـتضافة  شـكره 
عمومـا  واملجلـس  املاليـة  اللجنـة 
لالهتمام بجميع تلك املحاور مشريا 
اىل أن لـه زيارات متكـررة للعراق يف 
سـبيل متابعة املشـاريع املشـرتكة 
بني الحكومـة والبنك الدويل، املمولة 

من قبل البنك.
جميـع  مراجعـة  رضورة  واكـد 
لـدى  االولويـة  حسـب  املشـاريع 
الحكومة العراقية ونسـب االنجاز، 
اهمها تطوير القطاع املايل والضمان 
االجتماعي واملشاريع االستثمارية، 
تشـخيص  اىل  الحاجـة  مضيفـا 
التحديات يف تنفيذ املشاريع للوصول 
اىل النتائج املرجوة من خالل التعاون 

بني اللجنة املالية والبنك الدويل.
واكـد االجتمـاع عـىل التحـول من 
الجانب النظـري اىل الجانب العميل، 
والتسـاؤل عن خط البنك يف تحفيز 
القطـاع الخاص وتقليـل النفقات، 
االسـرتاتيجية  املشـاريع  وتنفيـذ 
للصالح االقتصادي واحداث التنمية 
املسـتدامة، وتعزيـز الرقابة املالية، 
اضافـة اىل متابعة ملف القروض يف 

تمويل املشاريع ذات االولوية
كمـا اكد ايضا عىل عقد ورشـة عمل 
بـني اللجنـة والبنـك الـدويل وحـوار 
اسـرتاتيجي لتقديـم رشح مفصـل 
عن عمل البنك الـدويل وكيفية تنفيذ 

املشاريع، واالستعداد لتقديم الدعم.

بغداد/ الزوراء:
احتـل العراق املركـز الثاني كأكرب 
مصدر للنفط الخـام اىل الهند بعد 
روسـيا التـي أصبحت تـزود ثلث 

إجمايل واردات الهند النفطية.
وكانـت الهند التي هـي ثالث أكرب 
مسـتورد للنفـط الخـام يف العالم 
بعـد الصـني والواليـات املتحـدة، 
تستقطب النفط الرويس يف االشهر 
االخرية الـذي كان متوفرا بسـعر 
مخفـض بعـد أن نبـذه البعض يف 
الغرب كوسـيلة ملعاقبة موسـكو 
ألوكرانيا.ووفقـا  غزوهـا  عـىل 
 The Economic  لتقرير لصحيفة
Times، واطلعت عليها ”الزوراء“، 
فإن واردات الهند من النفط الخام 
من روسيا وصل إىل مستوى قيايس 
بلـغ 1.62 مليون برميـل يومًيا يف 

فرباير/ شباط، حيث حصلت عىل 
حصـة 35 يف املائة، وهي اآلن أعىل 
من الواردات املجمعة من املوردين 
التقليديني العراق واململكة العربية 
السـعودية.واضافت ان ”العـراق، 
الذي تفوقت عليه روسـيا للشـهر 
الخامـس عـىل التـوايل زود الهنـد 
برميـل  الـف   921.39 شـباط  يف 
يومًيـا مـن النفـط ليصبـح ثاني 
أكـرب مصدر للهنـد، بينمـا زودت 
السـعودية 813.47 ألـف برميـال 
ان  مبينـة  النفـط“،  مـن  يومًيـا 
”إمدادات العراق والسـعودية هي 
شهرا“.واشـارت   16 يف  األدنـى 
عـىل  تفوقـت  ”اإلمـارات  ان  اىل 
الواليات املتحدة لتصبح رابع أكرب 
مـورد عنـد 570.04 الف برميل يف 
اليوم، وصـدرت الواليـات املتحدة 

248.430 الف برميل يوميا ”.
واوضحـت ان روسـيا تبيع كميات 
قياسـية من النفط الخام إىل الهند 
لسد الفجوة يف صادراتها من الطاقة 
بعـد أن حظـر االتحـاد األوروبـي 
الواردات يف ديسـمرب كانون األول.

ويف كانـون األول/ ديسـمرب، حظر 
االتحـاد األوروبـي النفـط الرويس 
املنقولة بحراً وفرض سـقًفا قدره 
60 دوالًرا أمريكًيـا للربميـل، ممـا 
يمنـع الدول األخرى من اسـتخدام 
خدمات الشحن والتأمني يف االتحاد 
األوروبي، ما لم يتم بيع النفط بأقل 
مـن الحـد األقىص.وقال مسـؤولو 
الصناعة إن مصايف التكرير الهندية 
الدرهـم اإلماراتي لدفع  تسـتخدم 
ثمن النفط املستورد بسعر أقل من 

60 دوالًرا أمريكًيا.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح 
امس، سـعر رصف بلـغ 156800 دينار لكل 100 دوالر، فيما كانت االسـعار 

صباح االحد 155300 دينار.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت بدورها يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 158000 دينار، بينما بلغت أسـعار 

الرشاء 156000 دينار لكل 100 دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر سجلت ارتفاعا ايضا 
حيث بلغ سعر الدوالر للبيع 157300 دينار، وبلغ سعر الرشاء 156300 دينار 

لكل 100 دوالر.

بغداد / نينا:
أكد املختص يف الشأن االقتصادي، رضغام محمد عيل، ان جميع اجراءات 
البنك املركزي واالمن االقتصادي لم تسـهم يف ضبط ايقاع السوق السلعية 

والدوالرية.
وقـال محمد عيل يف ترصيح للوكالـة الوطنية العراقية لألنباء ”نينا“: ان“ 
الحلقة الوسـيطة متمثلة باملصارف هي سبب املشكلة، ولم تفلح أي من 
املعالجات يف تحقيق استقرار سـعري، وان املستفيد الوحيد هم سمارسة 

املصارف ”.
واشـار اىل ان“ ربـط عمليات بيع الدوالر بالسـفر خـارج العراق هو نوع 
مـن التهريـب القانوني للعملة االجنبية وال يسـتفيد منه السـوق املحيل، 
وان معظم السـلع واملنتجات التزال اسـعارها مرتفعـة دون وجود حلول 
حقيقية“.واكـد املختص االقتصـادي ان ”عىل االمن االقتصـادي متابعة 
اسعار بيع السلع املستوردة للمسـتفيدين من الحواالت بالسعر الرسمي 
خصوصا السـلع االساسـية“.وكان البنك املركـزي العراقي قد اصدر عدة 
حـزم من االجراءات االقتصادية للسـيطرة عىل سـعر رصف الدوالر امام 
الدينار يف السـوق العراقي، وال يزال الـدوالر مرتفعا ووصل امس اىل 158 

الف دينار مقابل كل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقـي من الدوالر يف مزاد العملة امس 

االثنني، بنسبة %37، لتسجل أكثر من 172 مليون دوالر .
وذكر مصـدر أن البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 172 مليونـا و 821 الفا و 581 دوالرا وبنسـبة ارتفاع 37% 
مقارنة بيوم امس االحد التي بلغت املبيعات فيها 125 مليونا و 670 الفا 
و 8 دوالرات، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1305 دنانري لكل 
دوالر لالعتمادات املسـتندية والتسـويات الدولية للبطاقات االلكرتونية 
وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسعر 1310 دنانري 

لكل دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان املبيعات من الدوالر توزعت ما بني تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حواالت، اعتمادات) وبواقـع 110 ماليني و 721 الفا و 581 
دوالرا، فيمـا ذهبت البقية البالغة 62 مليونا و100 ألف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية .
وأشار إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 16 مرصفا، 
فيمـا بلغ عـدد املصارف التـي قامت بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج 21 مرصفا، فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 143 رشكة.

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

االثنني.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من 
الذهـب الخليجي والرتكي واألوربي 404 آالف دينار، وسـعر رشاء 400 
الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم االحد 401 الف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 374 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 370 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بـني 405 االف دينـار و 415 ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف 
دينار، وسـجل عيـار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 
365 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن اتحاد الغـرف التجاريـة، امس االثنني، عـن توجيه رئيـس الوزراء 
محمد شـياع السوداني برضورة تسهيل دخول التجار إىل منصة التحويل 

االلكرتوني.
وقال رئيس االتحاد، عبد الرزاق الزهريي، يف ترصيح صحفي: أنه ”حسب 
توجيهـات رئيـس الـوزراء بـرضورة أن تكون هنـاك لقاءات بـني رجال 
األعمـال والتجار والجهـات ذات العالقة ومنها البنـك املركزي والرضيبة 
والجمارك وتسـهيل دخول التجـار إىل منصة التحويـل األالكرتوني، أقام 
االتحاد وبالتعاون مع رابطة املصارف العراقية، ملتقى ومعرض الخدمات 

املرصفية والتجارية للتجار ورجال األعمال والذي يستمر لثالثة أيام“.
وأضـاف، أنـه ”تم تحديد اليـوم األول للبنـوك والثاني للـرشكات والثالث 

للجمارك“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، عن تداول 146 مليار سهم 

بقيمة مالية بلغت أكثر من 186 مليار دينار خالل شهر شباط املايض.
وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: أن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل شـباط بلغت 73 رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول أسهم 
27 رشكة الختالف األسـعار املعروضة عن املطلوبة من قبل املسـتثمرين، 
فيما يسـتمر توقف 3 رشكات لعدم تقديم اإلفصاح من أصل 103 رشكة 

مدرجة يف السوق“.
واضـاف ان ”عدد األسـهم املتداولة بلـغ 146 ملياراً و963 مليون سـهم 
بقيمة مالية بلغت 186 ملياراً و750 مليون دينار من خالل تنفيذ 11 ألفاً 
و474 صفقة“، مشـريا اىل أن ”مؤرش األسـعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 

637.070 نقطة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني لشهر 
شـباط بلغ 130 ملياراً و695 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 160 ملياراً 
و109 ماليـني دينار مـن خالل تنفيـذ 394 عقداً، فيما بلغ عدد األسـهم 
املباعـة من املسـتثمرين غـري العراقيـني 131 ملياراً و492 مليون سـهم 
بقيمـة مالية بلغت 168 ملياراً و156 مليون دينـار من خالل تنفيذ 856 

عقداً“.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
مـن األحـد اىل الخميس، ومـدرج فيه 103 رشكة مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
 أعلنت الهيئة املؤقتة، التي تدير عمل  االتحاد العراقي للمالكمة، معاقبة مالكم بالحرمان ملدة ثالث سـنوات 
بسبب سوء السلوك.وذكرت الهيئة املؤقتة  لالتحاد يف بيان «أنها قررت معاقبة العب نادي النارصية الريايض 
بوزن ٧١ كغم  محمد ماجد هاشم بعقوبة الحرمان ملدة ثالث سنوات بسبب سوء السلوك يف حال تكرر نفس 
السلوك سيتم حرمانه مدى الحياة من ممارسة اللعبة وعدم منحه اي شهادة تدريبية او تحكيمية“.وبني أن 
”الهيئة قررت الكتفاء بتوجيه إنذار إىل مدرب نادي النارصية ماجد هاشم ويف حال تكرر هذا السلوك من قبل 
العبي النادي سـيتم سحب الشـهادة التدريبية من قبل االتحاد ويعترب خارج تشكيالت اتحاد اللعبة“.ودعت 

الهيئة جميع املالكمني إىل االبتعاد عن مثل هذه السلوكيات التي ال تمثل الرياضة و الرياضيني.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
 شـهدت العاصمـة بغداد، امس اإلثنني، احتفالية كـربى لوفد املنتخب األول 
املتوج بلقب كأس الخليج العربي بنسـختها الـ 25 بالبرصة، من قبل أمانة 
بغداد.وتـم خـالل الحفل توزيع قطع األرايض عىل جميع أعضاء وفد أسـود 
الرافديـن الحائز عـىل اللقب يف أواخر كانـون الثاني املـايض. وأجرت أمانة 
بغـداد قرعـة توزيع قطـع األرايض (200 مرت) عىل العبـي املنتخب الوطني 
والجهازين التدريبي واإلداري وأعضاء الوفد، ورئيس ونواب وأعضاء االتحاد 
العراقي والحكام العراقيني املشاركني يف بطولة خليجي 25 بالبرصة.وشارك 
عـدد قليل من العبي أسـود الرافدين يف هذه االحتفاليـة وأبرزهم مصطفى 
ناظم ومناف يونس وآسـو رسـتم وأحمد باسـل، الرتباط باقي الالعبني مع 
أنديتهم سواء محليا أو بالخارج.يذكر أن املنتخب الوطني نال تكريما خاصا 
من قبل الحكومة إىل جانب املؤسسـات املدنية األخرى، وتضمن مبالغ مالية 

وسيارات حديثة وشقق سكنية، عالوة عىل منحهم جوازات دبلوماسية.
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بغداد/ ساجد سليم:
اختتمـت يف العاصمـة بغـداد منافسـات 
العراقـي  الـدوري  مـن  االوىل  املرحلـة 
للدراجـات والتـي جرت منافسـاتها عىل 
طريق اليوسفية الجديد وطريق الجادرية 
هذا وسبق البطولة املؤتمر الفني الذي عقد 
يف قاعة كلية العلوم بجامعة املستنرصية 
بحضور رئيس واعضـاء االتحاد املركزي 
للعبـة، حيث جرت مناقشـات حـول الية 
السـباقات ومواعيدها وبحضـور رئيس 
لجنـة الحـكام ورئيس لجنة املسـابقات 
وعـدد من حكام البطولـة وممثيل االندية 

املشاركة .
وجـاءت نتائـج املتقدمـني لليـوم االخري 
حيث احرز نادي الحشـد الشـعبي املركز 
فريـق  نقطـة وحـل  االول وجمـع ٢٩٠ 
الصناعـة بالرتتيـب الثانـي وجمـع ٢٦٠ 
نقطـة اما فريق كوية جـاء ثالث الرتتيب 
بــ٢٢٠ نقطة .اما يف سـباقات الشـباب 
فقد جاء باملركز االول فريق نادي الحدباء 
من املوصل وجمـع ٢٨٠ نقطة. اما فريق 
الصناعة حل باملركز الثاني بـ٢٤٥ نقطة، 
اما فريق الحشد جاء ثالث الرتتيب بـ٢٢٠ 
نقطـة واربيـل جاء رابـع الرتتيب بـ١٥٥ 
نقطة .ويف سـباقات الناشـئني جاء نادي 
دهوك باملركـز االول بــ٢٧٠ نقطة وحل 

نادي الدفاع الجوي باملركز الثالث ب٢٥٠ 
نقطة امـا املركـز الثالث لنـادي الحدباء 
من املوصل بـ١٨٠ نقطة .ويف منافسـات 
النسـاء احرز فريق نادي فتاة ايش املركز 
نـادي  وحـل  نقطـة   ٢٥٠ وجمـع  االول 
الكهرباء باملركز الثاني وجمع ٢٣٠ نقطة 
والرتتيـب الثالث لنـادي الشـباب وجمع 

٢١٠ نقطة .
وعىل صعيد متصلــ عقد االتحاد املركزي 
للدراجـات اجتماعـه االول مـع اعضـاء 
العلـوم  كليـة  قاعـة  يف  العامـة  الهيئـة 
بجامعـة املسـتنرصية بحضـور رئيـس 
واعضـاء االتحـاد املركـزي للعبـة حيث 
افتتح االجتماع الدكتور عيل حميد رئيس 
االتحـاد بكلمة ترحيبية بأعضاء عمومية 
االتحاد ومن ثـم تم قراءة التقرير االداري 
واملايل من قبل امني رس االتحاد فؤاد حمد 
صالح الـذي قرأ التقريـر االداري وبعدها 
قرء مصطفى ماهر التقرير املايل وبعدها 
تمـت املصادقـة من قبل جميـع عمومية 
االتحـاد، وبعدهـا جرت مناقشـات حول 
تطويـر اللعبـة واملشـاركات الخارجيـة 
التـي تخـدم الدراجـة العراقيـة، وتمـت 
عـدة مداخالت مـن قبل اصحاب الشـأن 
والخرباء يف االتحاد وبعدها تم تكريم رواد 
لعبـة الدراجات يف العراق من قبل الدكتور 

عيل حميـد والدكتور عالء جاسـم رئيس 
االتحاد الفرعي للدراجـات يف بغداد، ومن 
ثم تم عرض تلفزيونـي لتاريخ الدراجات 
ومشـاركاتها  وانجازاتهـا  العراقيـة 
الخارجيـة .ويف نهاية البطولة قدم رئيس 

االتحـاد الدكتـور عـيل حميـد شـهادات 
تقديرية اىل قيادة عمليات بغداد ومديرية 
بغـداد  صحـة  ومديريـة  الكـرخ  مـرور 
وقدمـت شـهادات ودروع اىل ممثل وزير 
الشباب والرياضة وممثل اللجنة األوملبية 

الوطنيـة العراقيـة احمـد صـربي االمني 
املايل لالوملبية، وقّدم رئيس االتحاد شكره 
الجزيل اىل دراجات بغداد الذين كانوا فعال 
رجـال بهذه البطولة مـن خالل تواجدهم 

املسبق للسباقات .

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت اللجنُة املنظمة لبطولِة امللك سلمان 
لألندية أن نادي الرشطة إىل جانب تسـعة 
أنديٍة أخرى لن يخوَض تصفيات الدورين 
األول والثاني للبطولِة التي اقيمت قرعتها 

مساء امس االثنني يف الرياض .
وأضافت اللجنة إن قائمة أندية الدور األول 
سـتضم كالً مـن الجيش امللكـي املغربي 
الجيـش املـرصي والصفاقيس  وطالئـع 
واالتحاد املنسـتريي من تونس، وشـبيبة 
السـاورة الجزائري والشـباب السعودي، 
وقطر والسد من قطر والوحدة اإلماراتي 
والسـيب والنهضـة من عمان، وشـباب 

األردن األردني، والقـوة الجوّية العراقي، 
واملحـرق واملنامة مـن البحرين، وترشين 
السـوري وشـباب الخليل الفلسـطيني، 
املوريتانـي  ونواذيبـو  اللبنانـي  والـربج 
ليبيـا،  مـن  وأهـيل طرابلـس  واالتحـاد 
والهـالل واملريخ من السـودان، والكويت 
الكويتي، مع فحمـان اليمني املتأهل من 

الدور التمهيدي.
وأشارت اللجنة إىل إن ستة أندية ستتأهل 
من الدورين األول والثانـي، ُتضاف إليها 
10 أنديـة تأهلت بشـكٍل مبـاٍرش، وهي 
أبطـاُل الدوريـات العربية، وتضـم أندية 
الوداد املغربي والرتجي التونيس والزمالك 

الجزائـري  بلـوزداد  وشـباب  املـرصي 
القطـري  والسـد  السـعودي  والهـالل 
نـادي  جانـب  إىل  العراقـي،  والرشطـة 
الرجاء املغربي بطل النسخة السابقة مع 
وصيفه االتحاد السعودي، ونادي النرص 

السعودي.
ونوهـت اللجنـة إىل إنها تتطلع لنسـخٍة 
متميـزٍة يف البطولة، خاصة أنه تّم اختيار 
األندية وفق تصنيِف االتحـاد الدويلّ لكرِة 
القـدم ”فيفـا“ للـدول عن شـهر كانون 
األول املايض مؤكدًة إنه سـيتم عقُد ورش 
عمل لوضـع جدولِة املباريـات ابتداًء من 

نهاية الشهر الحايل.
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طشقند/ الزوراء:
شـدد عمـاد محمـد، مـدرب منتخبنـا 
الشـبابي، عـىل أهميـة املبـاراة اليـوم 
امام منتخب سـوريا ضمن منافسـات 
املجموعة االوىل من نهائيات كأس اسيا 

الجارية احداثها يف اوزبكستان.
 وقـال محمد خـالل املؤتمـر الصحفي 
الـذي عقـد امـس االثنـني: ان  املبـاراة 
الثالثـة سـتكون حاسـمة، واملنتخـب 
السوري فريق جيد رغم خسارته يف أول 
مباراتـني، وأعتقـد أن املباراة سـتكون 
صعبة، وكل فريق سـيحاول الدفاع عن 
حظوظـه املتبقيـة يف التأهـل حتـى لو 

كانت ضئيلة.
وأضـاف: إذا لعبنا بذات األسـلوب الذي 
لعبنـا به أمـام أوزبكسـتان، ومن قبل 
أمام إندونيسيا، مع التوفيق يف استغالل 
الفـرص فإننـا سـنتمكن مـن تحقيق 

الفوز يف املباراة أمام سوريا.
وأوضح: يف هذا العمر، وحتى يف مستوى 
تحت 23 عاماً، يتحسن الالعبون بشكل 
مسـتمر، ويتضاءل عـدد األخطاء التي 
يرتكبونهـا، وهـذا مـا نسـعى للتعامل 

معه يف الفرتة املقبلة.
مـن جهتـه، أعرب مـارك فوتـه مدرب 
سـوريا عن أملـه يف أن يتمكـن فريقه 
مـن تعويـض الخسـارة يف أول جولتني 

والظهور بمستوى أفضل.
وقـال املـدرب: ان الفريـق قـدم أسـوأ 
مسـتوى منذ ثمانيـة أشـهر يف املباراة 
أمـام إندونيسـيا، يف حني أننـا يجب أن 
نكون أفضل عندما نلعب يف بطولة مثل 

كأس آسيا.
الالعبـون  كان  ربمـا  بالقـول:  وأردف 
متحمسـني كثـرياً من أجـل عمل يشء، 
وربمـا كان هنالـك مبالغـة يف الرتكيز، 
لكـن جميـع الالعبـني جاهزيـن، وقد 
حاولنـا أفضل مـا بوسـعنا، ولكننا لم 

نصل إىل مستوانا املعهود.
ويطمـح منتخبنـا الشـبابي يف حسـم 
التأهل، عندما يتقابل مع سوريا مساء 
اليوم الثالثاء عىل سـتاد لوكوموتيف يف 
طشقند، ضمن الجولة الثالثة واألخرية 
من منافسـات املجموعة األوىل يف كأس 
آسـيا للشـباب تحت 20 عاماً 2023 يف 

أوزبكستان.

ويلتقـي يف املبـاراة الثانيـة ضمن ذات 
املجموعـة  أوزبكسـتان املضيفـة مـع 
االسـتقالل يف  إندونيسـيا عـىل سـتاد 

فريغانا.
وتتصـدر أوزبكسـتان ترتيب املجموعة 
برصيـد 6 نقـاط من مباراتـني، مقابل 
3 نقـاط لكل مـن العراق وإندونيسـيا، 
يف حـني ال زال رصيد سـوريا خالياً من 

النقاط.
واختتم منتخُب الشـباب آخـَر وحداته 
التدريبّيـة، عرص امس االثنني، يف ملعِب 
جامعـِة النقـل واملُواصالت يف طشـقند 

اسـتعداداً ملالقاِة سـوريا اليوم الثالثاء 
دوري  مـن  األخـرية  الجولـِة  ضمـن 
آسـيا  كأس  نهائيـاِت  يف  املجموعـاِت 

للشباب تحت 20 عاماً. 
قبـل انطـالِق التدريبـات، أكـد مـدرُب 
منتخب الشـباب عماد محمـد لالعبني 
عـىل رضورِة االعتمـاِد عـىل أنفسـهم 
والثقـة بُقدراتهم داخل امللعب يف مباراِة 
اليـوم، واحـرتام املنتخب املقابـل. كما 
طالبهم بالتعامـل بطريقٍة صحيحٍة يف 
تلك املباراة، حيُث ستكون عيوُن الشعب 
العراقـّي بأكمله صوبكم، ترتقب نتيجًة 

إيجابيًة يف مباراتكم تلك التي ستنقلكم 
إىل الدوِر الثاني من هذِه البطولة.

بعـد ذلـك، انطلقـت تدريبـاُت املنتخب 
وسـط تفاؤل الالعبني بتحقيـق نتيجٍة 
إيجابيٍة أمام سـوريا، حيث تركزت عىل 
بعـض الجوانب التكتيكّيـة والتدريبات 
الخاصة، وشـهدت حضوَر قناة الرابعة 
الرياضّيـة التـي سـتنقل مبـاراَة اليوم 
عند السـاعِة السـابعة مسـاًء بتوقيت 
أوزبكسـتان، الخامسة مسـاًء بتوقيت 
العراق يف ملعِب لوكوموتيف يف العاصمة 

طشقند.

غـداء  دعـوَة  أقامـت  الوفـد  رئاسـُة 
للجهازيـن الفنـي واإلداري والالعبـني 
خارج مقّر السكن من أجل االبتعاِد عن 
الروتـني، وكذلك مـن أجـل االبتعاِد عن 

الضغوطات.
هذا وسيقود مباراة اليوم طاقم تحكيم 
مؤلـف كل من حكم الوسـط البحريني 
عمار إبراهيـم، والحكم املسـاعد األول 
البحريني أيضـاً فيصل عالوي، والحكم 
املساعد الثاني من هونك كونك، سو كي 
من أما الحكم الرابع فسيكون اإلماراتي 

يحيى املال.

بغداد/ ليث العتابي:
عدسة/ محمد الساعدي:

تغلب القوة الجوية عىل مستضيفه الحر بنتيجة (0-2) يف املباراة التي جرت امس االثنني ، 
ضمن الدور الـ 32 من بطولة كأس العراق، واحتضنها ملعب كربالء الدويل وسط حضور 
جماهريي متوسط.سجل هديف القوة الجوية كل من ويلسون أكاكبو وحسن رائد ، لتنجح 
كتيبة املدرب قحطان جثري بالوصول إىل الدور ثمن النهائي من البطولة.ويف مباراة ثانية 
، تغلب الكرخ عىل ضيفه الكهرباء بفارق ركالت الجزاء الرتجيحية (4-5)، بعد تعادلهما 
السلبي بالوقتني األصيل واالضايف يف املباراة التي جرت بملعب الراحل أحمد رايض بالعاصمة 
بغداد.وتمكن الطلبة من بلوغ الدور ثمن النهائي بعد فوزه الصعب عىل الديوانية بنتيجة 
(1-2)، يف املباراة التي جرت بملعب الشعب الدويل وسط حضور جماهريي قليل. وتغلب 
نفط الوسط عىل حيفا  بنتيجة (0-2)، سجلهما الربازييل لوكاس سانتوس و احمد لفتة 
كوني،  ليتأهل العندليب اىل دور 16 من بطولة كأس العراق، وانسحب فريق الحويجة من 

املباراة التي كان من املقرر ان تقام اليوم الثالثاء امام الحدود ألسباب مادية.

بغداد/حسني عمار: 
أحمد  والرياضة،  الشباب  وزير  حذر 
للمشاريع  املنفذة  الرشكات  املربقع، 
الرياضية واملالعب، من حدوث تباطؤ 
اتخاذ  إىل  ملوحاً  العمل،  وترية  يف 
اإلجراءات الالزمة بحق تلك الرشكات.

الشباب  وزارة  إن»  املربقع  وقال 
الرشكات  من  بمجموعة  اجتمعت 
ملعب  منها  مشاريع  لعدة  املنفذة 
صالح  وملعب  والكرمة  السماوة 
اللقاء  وشهد  أخرى،  ومالعب  الدين 
تحذير  وتم  وجريء،  جاداً  نقاشاً 
لن  حال  يف  للمالعب  املنفذة  الجهات 

الوزارة  فإن  العمل  وترية  تتصاعد 
هذه  بحق  الالزمة  اإلجراءات  ستتخذ 
الرشكات».وأضاف املربقع أن» الوزارة 
الرشكة  مع  نهائية  حلول  إىل  وصلت 
املنفذة مللعب السنبلة وستلتزم الرشكة 
الوزارة  وضعه  الذي  العمل  بربنامج 
سيتضح  املقبلة  القليلة  األيام  وخالل 
إىل  مشريا  الرشكة»،  هذه  من  املوقف 
به  العمل  بابل سيستأنف  « ملعب  أن 
قريباً وسيقام مؤتمر صحفي بوجود 
اإلعالن بشكل  فيه  يتم  الرشكة  ممثل 
امللعب  يف  العمل  استئناف  عن  رسمي 

األوملبي».
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بغداد / هشام السلمان:
أعلـَن رئيس االتحاد العراقي أللعاب 
الصـم  حسـنني محمد عـيل عىل إن 
العـراق حصـل الوسـام الفـيض يف 
بطولـة آسـيا والباسـفيك الجارية 
قرغسـتان  عاصمـة  يف  حاليـاً 
(بيشيك). وقال رئيس االتحاد الذي 
يـرأس الوفـد العراقـي يف البطولـة 
إن الالعـب حسـني نـرص عيل حقق 
الوسـام الفـيض بـوزن 100+ كـغ 
بالالعـب  جمعـه  الـذي  اللقـاء  يف 

الكازاخستاني .
وأضـاف رئيـس االتحـاد إن املدرب 
شـهاب احمـد جواد قـد ارشف عىل 
تدريـب الالعب حسـني نرص وحقق 
له الوسـام الفـيض يف البطولة التي 
يشـارك بهـا ألول مـرة العـراق من 

خالل فعالية الجودو يف اتحاد العاب 
الصموكانـت البطولـة قد بـدأت يف 
الثالث من شـهر آذار وحتى السابع 

من الشهر ذاته.



برلني / متابعة الزوراء:
فرض التعادل اإليجابي (2-2) نفسه عىل لقاء فولفسبورج مع 
ضيفه آينرتاخت فرانكفورت يف الجولة 23 للدوري األملاني.وارتفع 
رصيد فرانكفورت إىل 39 نقطة يف املركز السادس، بفارق 5 نقاط 
فولفسبورج  الثامن.وبادر  املركز  صاحب  فولفسبورج،  أمام 
يف  مرموش  عمر  املرصي  نجمه  بواسطة  مبكرا  بالتسجيل 
الدقيقة 10، قبل أن يتعادل الفرنيس راندال كولو مواني ملصلحة 
الثاني  الهدف  نديكا  إيفان  22.وأضاف  الدقيقة  يف  فرانكفورت 
سجل  جريهاردت  يانيك  أن  غري   ،26 الدقيقة  يف  لفرانكفورت 
فريق  كل  ليحصل   ،43 الدقيقة  يف  لفولفسبورج  التعادل  هدف 
االنتصارات  نغمة  ليفركوزن  باير  وحيدة.واستعاد  نقطة  عىل 
23 من  املرحلة  برلني (1-4) يف ختام  بتغلبه عىل ضيفه هريتا 
ألونسو  تشابي  اإلسباني  املدرب  رجال  األملاني.وحسم  الدوري 

الدويل  بتسجيلهم هدفني عرب  األول  املباراة يف شوطها  نتيجة 
فريمبونج  جرييمي  والهولندي   (12) أزمون  رسدار  اإليراني 

الثالث  الهدف  ديابي  موىس  الفرنيس  وسجل   (21).
لليفركوزن (61)، قبل أن يقلص البلجيكي دودي 

لوكيباكيو الفارق يف الدقيقة 67 من ركلة جزاء، 
 (73). الرابع  الهدف  سجل  عديل  أمني  لكن 
وهو الفوز األول لباير ليفركوزن بعد خسارة 

إىل  فارتقى  املوسم  هذا  والتاسع  وتعادل، 
31 نقطة مستغالً تعثر  املركز ال9 برصيد 

ضيفه  أمام  مونشنجالدباخ  بوروسيا 
فريدر  وخسارة   ،(0-0) فرايبورغ 

آوجسبورج  مضيفه  أمام  بريمن 
 (1-2).

باريس / متابعة الزوراء:
كشف تقرير صحفي فرنيس عن أن رونالد 
أراوخو، مدافع برشلونة، يحصل عىل 
اإللهام من أحد الالعبني السابقني 

يف صفوف ريال مدريد.
ووفقا لشبكة ”لو سبورت 
أراوخو يشاهد  10“، فإن 
فيديو  مقاطع  بانتظام 

لريال  السابق  النجم  راموس،  لسريجيو 
مدريد والحايل لباريس سان جريمان.

راموس  أن  إىل  الفرنسية  الشبكة  وأشارت 
من  وللعديد  ألراوخو،  إلهام  مصدر  دائما 

املدافعني الشباب الحاليني.
املبارشة،  الحمراء  البطاقة  أراوخو،  ونال 
دورو  هوجو  عىل  العنيف  تدخله  بسبب 
مباراة  من   (59) الدقيقة  يف  فالنسيا  العب 

الفريقني بالليجا.
يغيب  أن  املؤكد  من  املبارش،  الطرد  وبهذا 
أتلتيك  موقعة  عن  األوروجواياني  الالعب 

بيلباو يف الجولة املقبلة.
يف  الشاب،  املدافع  مشاركة  وستتحدد 
بعد  بالجولة  مدريد  ريال  أمام  الكالسيكو 
املقبلة يوم 19 من الشهر الجاري، بناء عىل 

تقرير حكم اللقاء.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
بايرن  وسط  العب  جوريتسكا،  ليون  كشف 
يف  فريقه  واجهت  التي  املشكلة  عن  ميونيخ، 
الدوري  آخر دقائق مباراته ضد شتوتجارت، يف 

األملاني.
بعدما  البافاري  الفريق  يد  من  تفلت  املباراة  وكادت 
الدقيقة  حلول  مع  النتيجة  تقليص  يف  شتوتجارت  نجح 

٨٨، قبل أن تنتهي بفوز متصدر البوندسليجا .(٢-١) 
قال  بيلد،  سبورت  صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  وخالل 
رغم  األخطاء،  بعض  بارتكاب  قمنا  تقدمنا  «بعد  جوريتسكا: 

كل ما فعلناه يف البداية».
وواجهنا  صحيح،  بشكل  املباراة  عىل  سيطرنا  ”لقد  وأضاف: 

منافسا لم يكن مؤمنا بعودته يف النتيجة بعد التأخر .“(٠-٢) 
وأكمل: «لم نكمل هيمنتنا عىل اللقاء يف آخر ١٥ دقيقة، لهذا كان 

من املمكن أن يعود شتوتجارت وتنتهي املباراة بالتعادل».
ويف ختام ترصيحاته، أكد الدويل األملاني أن ما حدث أمام شتوتجارت 

لن يؤثر عىل مستوى فريقه عند مواجهة باريس سان جريمان.
األربعاء،  البارييس يف ميونيخ غداً  الفريق  يذكر أن بايرن سيواجه 

الذهاب  انتهاء جولة  أوروبا بعد  أبطال  إياب ثمن نهائي دوري  يف 
بفوزه .(١-٠) 

مكسيكو / متابعة الزوراء:
بلقبها  فيكيتش  دونا  الكرواتية  توجت 
الفرنسية  عىل  فوزها  بعد  الرابع 
خة  املصنفة  غارسيا  كارولني 
و٣-٦   ٦-٤ عاملياً 
و٧-٥ يف نهائي دورة 
مونتريي املكسيكية 
نقطة  الـ٢٥٠ 
املرضب.وبعدما  لكرة 
كاملرشحة  الدورة  دخلت 
للفوز باللقب،  األوفر حظاً 
 ٢٠١٥ سيناريو  تكرر 
نهائي  يف  غارسيا  وسقطت 

ساعتني  استغرقت  مباراة  بعد  مونتريي 
يف  بالتايل  الفرنسية  دقيقة.وفشلت  و٢٩ 
الكرواتية  أضافت  فيما   ،١٢ إىل  ألقابها  رفع 
املكسيكية  الدورة  لقب  عاملياً   ٣١ املصنفة 
ألقاب كواالملبور ٢٠١٤ ونوتنغهام ٢٠١٧  إىل 
الثاني  للنصف  ٢٠٢١.وخالفاً  وكورمايور 
لدورة  بطلة  توجت  حني  املايض  املوسم  من 
نهائي  نصف  إىل  ووصلت  األلف  سينسيناتي 
يف  غارسيا  تعاني  ميدوز،  فالشينغ  بطولة 
بداية ٢٠٢٣ إذ خرجت من ثمن نهائي بطولة 
دورة  نهائي  ربع  ثم  املفتوحة،  أسرتاليا 
األوىل  العقبة  عند  تسقط  أن  قبل  توتال  قط 

األسبوع املنرصم يف دورة دبي.

                         

األندلس / متابعة الزوراء:
انتهت مواجهة ريال بيتيس مع ضيفه ريال مدريد بالتعادل 
السلبي ضمن الجولة الرابعة والعرشين من الدوري اإلسباني 
 53 امللكي  النادي  رصيد  أصبح  النتيجة  القدم.وبهذه  لكرة 
9 نقاط عن املتصدر برشلونة  نقطة يف املركز الثاني بفارق 
والذي كان فاز يف وقت سابق عىل ضيفه فالنسيا بهدف دون 
مقابل.يف املقابل، بات رصيد ريال بيتيس 41 نقطة يف املركز 
كريم  للفرنيس  رائع  هدف  الرتتيب.وألغي  جدول  عىل  الخ 
بنزيمة من ركلة حرة يف أعىل الزاوية اليرسى ملرمى الحارس 
ملست  أن  بعد  الـ“فار“  تقنية  إىل  العودة  بعد  برافو  كالوديو 
الكرة يد املدافع األملاني أنتونيو روديغر يف طريقها إىل الشباك 
.(13) وفشل ريال مدريد يف تحقيق الفوز للمباراة الثالثة عىل 
التوايل، إذ كان تعادل يف الجولة السابقة من الليغا عىل أرضه 
ذهاب  يف  يخرس  أن  قبل   (1-1) مدريد  أتليتيكو  جاره  أمام 
كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بهدف دون رد يوم الخميس 

املايض.

ليفربول / متابعة الزوراء:
أيام مجده يف موسم صعب يعيشه حالياً، واكتسح  استعاد ليفربول 
شباك ضيفه مانشسرت يونايتد بسبعة أهداف دون رد يف إطار الجولة 
الريدز  املمتاز.وسيطر  اإلنكليزي  الدوري  من  والعرشين  السادسة 
عىل كل فرتات املباراة من بدايتها إىل نهايتها وكان نجمها األول امللك 
املرصي محمد صالح الذي أحرز هدفني أصبح بهما الهداف التاريخي 
هدف.افتتح   129 برصيد  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  يف  لليفربول 
 43 الدقيقة  يف  لليفربول  األهداف  مهرجان  خاكبو  كودي  الهولندي 
وأضاف نونيز الهدف الثاني يف الدقيقة 47 قبل أن يعود خاكبو ويسجل 
الهدف الثالث يف الدقيقة 50.ويف الدقيقة 66 تمكن محمد صالح من 
تسجيل الهدف الرابع قبل أن يعود نونيز ويحرز الهدف الخ يف الدقيقة 
75 ثم عاد صالح وسجل الهدف السادس يف الدقيقة 83 وهو الهدف 
التاريخي الذي جعله هداف ليفربول التاريخي يف الدوري برصيد 129.
ويف الدقيقة 88 ظهر روبريتو فريمينو وأحرز الهدف السابع ليسطر 
تاريخياً عىل الشياطني الحمر.وأصبح صالح بذلك هو  ليفربول فوزاً 
أول العب من ليفربول يسجل يف ست مواجهات متتالية يف مانشسرت 

يونايتد يف جميع املسابقات.

بغداد / متابعة الزوراء:
ثمن  إياب  شعار  هو  هذا  البقاء  رصاع 
بالنسبة  خاصة  األبطال،  دوري  نهائي 
اآلمال،  وإحياء  النجاة  فإما  لتشيليس: 

أو الدخول يف نفق مظلم.
وبوروسيا  تشيليس  مواجهة  وستكون 
املتألقة حاليا يف  الفرق  أحد  دورتموند، 
مباراة ستامفورد  الذي يخوض  أوروبا 

بريدج بعد انتصاره ذهاباً ١-٠.
أسوأ  بإحدى  اللندني  الفريق  ويمر 
فرتاته، حيث لم تعد له آمال يف املنافسة 
األرجح  عىل  بل  الربيميريليج  عىل 
حيث  املقدمة،  رباعي  من  يقرتب  لن 
لقاء  العارش، وبالتايل فإن  املركز  يحتل 
بالنسبة  بقاء  مسألة  يعد  دورتموند 

للبلوز.
يف  سخاء  األكثر  النادي  كان  أنه  ورغم 
موسم االنتقاالت الشتوية، حني استقدم 
واألوكراني  فيليكس  جواو  الربتغايل 
إنزو  واألرجنتيني  مودريك  ميخايلو 
لم  النتائج  لكن  وآخرين،  فرنانديز، 

تتحسن محليا وقاريا.
ولم يعرف تشيليس طعم الفوز بآخر ٥ 
مباريات (٣ تعادالت وهزيمتني)، فضال 
بارك  إيدونا  سيجنال  يف  السقوط  عن 

معقل دورتموند.
ويحتاج تشيليس مبدئيا ملعادلة الهدف 
أن  إال  الذهاب،  مباراة  يف  تلقاه  الذي 

 ١٠ طوال  أهداف  أي  يسجل  لم  الفريق 
من آخر ١٥ لقاء خاضها.

الشكوك  دورتموند  بوروسيا  وأثار 

املرمى  حارس  مشاركة  إمكانية  حول 
جريجور كوبل أمام تشيليس وذلك رغم 

سفره مع الفريق إىل لندن.

يف  الكرة  مدير  كيل  سيبستيان  وقال 
الفريق  توجه  قبل  دورتموند  بوروسيا 
ال  زلنا  «ما  الربيطانية:  العاصمة  إىل 

نعرف ما إذا كان يمكنه املشاركة».
هي  املحسومة  شبه  املواجهة  لكن 
اليوم  لشبونة  يف  ستستأنف  التي  تلك 
الثالثاء. ونجح بنفيكا يف وضع قدم يف 
ذهابا  بلجيكا  يف  بفوزه  النهائي  ربع 

عىل كلوب بروج ٢-٠.
وأنهى هدفا جواو ماريو ودافيد نرييش 
الذي  البلجيكي  الفريق  مسرية  تقريبا 
كان أحد أقوى مفاجآت دور املجموعات 
يف  أصعب  مباراة  بانتظاره  أن  إال 
الربتغال ال سيما أن بنفيكا يجيد اللعب 
بشدة عىل أرضه ووسط جمهوره حيث 

فاز يف ١٥ مباراة وتعادل يف اثنتني.
األقرب  هو  الربتغال  ممثل  فإن  بالتايل 
لربع النهائي. كما أن كلوب بروج يحتل 
املركز الرابع يف الدوري املحيل بفارق ٢٠ 

نقطة كاملة عن املتصدر.
الدوري  بنفيكا  يتصدر  املقابل  يف 
وصيفه  عن  نقاط   ٨ بفارق  الربتغايل 
وقد حقق ٦ انتصارات متتالية، ويضع 

عينه عىل ربع نهائي تشامبيونزليج.
ترتيب الهدافني يف البطولة:

١ ـ محمد صالح (ليفربول االنجليزي) 
برصيد ٨ أهداف.

٢ـ  كيليان مبابي (باريس سان جريمان 
الفرنيس) برصيد ٧ أهداف.

مدريد  (ريال  جونيور  فينيسيوس  ـ   ٣
االسباني) برصيد ٦ أهداف.

أريزونا / متابعة الزوراء:
واصل كيفن دورانت بدايته الرائعة مع 
فينيكس صنز فقاده إىل إسقاط داالس 
بعد   ١٣٠-١٢٦ معقله  يف  مافريكس 
التقدم  سلة  بينها  نقطة،   ٣٧ تسجيله 
السلة  كرة  دوري  يف  القاتل،  الوقت  يف 

األمريكي للمحرتفني.
الثالثة  مباراته  يخوض  دورانت  وكان 
فقط مع صنز الذي ضمه الشهر املايض 
يف صفقة تبادل مع بروكلني نتس حصل 
بريدجز  ميكال  عىل  األخري  بموجبها 
يف  اختيارات  وخمسة  جونسون  وكام 

الجولة األوىل من الـ «درافت».
مع  مباريات  ست  يف  يشارك  لم  لكنه 
أربطة  يف  التواء  بسبب  الجديد  فريقه 
 ٢٠ املالعب  عن  أبعده  اليمني  ركبته 
نتس)،  مع   ١٤ (منها  باملجمل  مباراة 
املايض  األسبوع  عودته  يسجل  أن  قبل 
هورنتس  تشارلوت  عىل  الفوز  يف 

بولز  شيكاغو  عىل  ثم  نقطة)   ٢٣)
املباراة  يف  تأثريه  أن  نقطة).إال   ٢٠)
بكثري  أكرب  كان  مافريكس  ملعب  عىل 
سلة  سجل  إذ  األوليني،  املشاركتني  من 
ترجمة  يف  نجح  ثم   ١٢٨-١٢٦ التقدم 

رميتني حرتني يف آخر ٣٫٥ ثانية.
زميله  مع  األوىل  للمرة  دورانت  وتواجه 
غادر  الذي  إرفينغ  كايري  السابق 
لاللتحاق  أيضاً  املايض  الشهر  نتس 

بمافريكس.
أربعة  بعد  نقطة   ٣٠ إرفينغ  وسجل 
بالتمام والكمال عىل آخر مباراة  أعوام 
خرج  حني  دورانت  مواجهة  يف  وضعته 
السابق  فريقه  مع  منترصاً  األول 
ستايت  غولدن  عىل  سلتيكس  بوسطن 

ووريرز ١٢٨-٩٥.
وانتهت املواجهة بإشكال كبري بني ديفن 
بوكر ونجم مافريكس السلوفيني لوكا 
لألجواء  إعادة  يف  دونتشيتش 

الثاني  الدور  الفريقني يف  املشحونة بني 
حني  املايض  املوسم  أوف»  «بالي  من 
حسمه  بعد   ٤-٣ بالسلسلة  داالس  فاز 

املواجهة السابعة عىل أرض منافسه.
ودونتشيتش  بوكر  من  كل  وحصل 
اللذين تألقا يف املباراة (٣٦ نقطة لألول 
و٣٤ مع ٩ متابعات للثاني)، عىل خطأ 
هذا  للسلوفيني  عرش  الرابع  كان  فني 
املوسم، ما يعني أنه عىل بعد خطأ فني 

واحد من اإليقاف ملباراة واحدة.
األخرية  الرابعة  األحد  مواجهة  وكانت 
وقد  املنتظم  املوسم  يف  الفريقني  بني 

تعادال ٢-٢.
ويف ظل الرتتيب الحايل للمنطقة الغربية 
بـ٣٦  الرابع  املركز  صنز  يحتل  حيث 
ومافريكس  هزيمة   ٢٩ مقابل  فوزاً 
هزيمة،   ٣٢ مقابل  فوزاً  بـ٣٣  السابع 
قد يتجدد املوعد بني الفريقني يف «بالي 

أوف» هذا أملوسم.
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 تونس/متابعة الزوراء: 
الجزائـري  االتصـال  دعـا وزيـر 
محمد بوسـليماني، الـذي ترأس 
للقمـة  الحاليـة  الـدورة  بـالده 
العربية، خالل حديث مع «الرشق 
األوسط»، إىل «اسرتاتيجية إعالمية 
تضمنـان  عربيـة  وتكنولوجيـة 
كسب «الحروب الجديدة» التي قال 
عنها إنها «ليسـت عسكرية»، بل 
«رقمية واتصالية». ويرى الوزير 
الجزائري، الذي التقيناه أخرياً عىل 
هامـش «املؤتمر اإلعالمي العربي 
الثاني» يف تونس، حيث ترأس وفد 
بـالده يف املؤتمر الذي نظمه اتحاد 
اإلذاعـات العربيـة، أن مسـتقبل 
الدول العربية االقتصادي واألمني 
واملجتمعـي أصبـح رهني كسـب 
ومؤسساتها  السـلطات  «معركة 
والتكنولوجية  واالتصالية  األمنية 
مـع عصابـات جهويـة ودولية» 
«الهجمـات  سـالح  تسـتخدم 
أن  الدولية». وأردف  السـيبريانية 
هذا الواقع عّمـق «الهوة الرقمية 
بني دول الشمال والجنوب»، وزاد 
من مخاطر اسـتقطاب الشعوب 
خصوصاً فئات األطفال والشباب؛ 
إذ باتـت قطاعـات واسـعة منها 
تتأثـر بـ«إعالم وسـائل التواصل 
الرقميـة»  واملواقـع  االجتماعـي 
أكثـر ممـا تتأثر بوسـائل اإلعالم 

التقليدية.
تضمنـه  مـا  أبـرز  يـيل،  وفيمـا 
اللقاء مع الوزير بوسـليماني، يف 

العاصمة التونسية:
> حـرضة الوزيـر، مـا الرسـالة 
التـي أرادت الجزائر توجيهها من 
خـالل التوصيـات واالقرتاحـات، 
التي تقدمت بها ورقتها يف املؤتمر 
السـنوي الثاني لإلعـالم العربي، 
الـذي نظمه اتحـاد إذاعات الدول 
العربية بحضور مئات من الخرباء 
العـرب واألجانـب واملرشفني عىل 
وتكنولوجيـا  اإلعـالم  قطاعـات 
االتصال والعمل العربي املشـرتك 

ونخبة من الوزراء؟
- الجزائـر التي ترأس هـذا العام 
القمة العربية تسـعى إىل أن تبادر 
صنـع  ومؤسسـات  الحكومـات 
القرار ومؤسسات العمل املشرتك 
العربيـة إىل اعتمـاد اسـرتاتيجية 
وخطـة عمـل واضحتـني؛ وذلـك 
لكسب رهان التقدم التكنولوجي 
والرقمي وتجاوز سياسـات ردود 
الفعـل الظرفيـة عـىل التحديات 
قطـاع  مـن  بـدءاً  الخارجيـة، 
والتكنولوجيات  واالتصال  اإلعالم 
الرقميـة. إن إدراك الجزائر حجم 
التحديـات التـي يواجهها اإلعالم 
الرقمية  الهـوة  العربـي، بسـبب 
والهجمـات السـيربانية، يدفعنـا 
إىل حث الـدول العربية عىل وضع 
تصـور شـامل وموّحـد يف إطـار 

تعـاون عربـي مشـرتك، وأيضـاً 
مواجهة الهيمنـة الرقمية لكربى 
الرشكات اإلعالمية العاملية بهدف 
العربية  الـدول  حمايـة مصالـح 
مجتمعاتهـا  وقيـم  واقتصادهـا 
والثقافـة  التعليـم  ومؤسسـات 

فيها.
> هـل من خطـوات عملية يف هذا 

االتجاه؟
مواكبـة  إىل  نسـعى  إننـا   -
قطاعـات  يف  دوليـًا  املتغـريات 
الرقمـي  واالقتصـاد  االتصـال 
ومـع  التكنولوجـي...  والتقـدم 
أن الجزائـر تنـوه بالتقـدم الـذي 
بصفـة  الـدول  بعـض  حققتـه 
فرديـة يف معركتها ضد الهجمات 
السـيربانية والتخلـف، فإننا نرى 
الحاجة الرضورية بالنسـبة لكل 
الـدول العربية إىل مزيد التنسـيق 
بينها وبـني مؤسسـاتها العلمية 
العمـل  ومنظمـات  واإلعالميـة 
املشـرتك لكرس الهيمنـة الرقمية 
العاملية من قبـل بعض الرشكات 
نعيـش  اليـوم  نحـن  واألفـراد. 
مرحلة أصبـح فيها العالم يعيش 
حقبة التقدم الرقمي، بينما توجه 
الجمهـور إىل املنصـات الرقميـة 
وشبكات التواصل االجتماعي عىل 
حساب سـوق الصحف والقنوات 
اإلذاعيـة والتلفزيونيـة التقليدية 
بمـا فيهـا تلـك التي تصلـه عرب 

األقمار الصناعية.
أن  يمكـن   - رأيـك  – يف  > وهـل 
تـؤدي االسـرتاتيجية االتصاليـة 
والتكنولوجية املقرتحة يف مرحلة 
إعالميـة  سياسـات  إىل  الرقمنـة 
جديـدة، عربياً ومغاربياً، تشـمل 
التعديليـة ملضمـون  السياسـات 
وسـائل التواصـل الرقمية وبقية 
وسـائل اإلعـالم... أم سـيقترص 
األمر عـىل إجـراءات عابـرة ذات 
صبغة تكنولوجية هدفها تخفيف 
الفوارق بني الدول الغنية والفقرية 

يف مجال مواكبة الثورة الرقمية؟
- يف الحقيقـة، التحديـات املاثلة 
ولهـا  جـداً...  خطـرية  أمامنـا 

القومي  انعكاسـات عـىل األمـن 
وعىل توجهات األجيـال الجديدة، 
خصوصاً الشـباب واألطفال. هذا 
الواقع يفرض علينا اتخاذ خطوات 
جدية للحد مـن األرضار الناجمة 
عنها من خالل وضع اسرتاتيجية 
موحدة يف التعامـل مع الرشكات 
العامليـة للرقمنـة واإلعالم، بما يف 
ذلك ما يتعلق باملضامني ومحتوى 
يجـري  التـي  اإلعالميـة  املـادة 
اتخـاذ  تسـويقها، كذلـك يجـب 
قرارات عربية مشـرتكة ورسيعة 
السـبيل، مـع  وناجعـة يف هـذه 
االستفادة من توصيات املؤتمرات 
السـابقة ملؤتمرات القمة العربية 
العمـل  مؤسسـات  واجتماعـات 
العربي املشـرتك، بما فيها األمانة 
العامـة ملجلـس وزراء الداخليـة 
الـدول  إذاعـات  واتحـاد  العـرب 

العربية.
> لكن ما هي بالتحديد الخطوات 
العمليـة املطلوبة لضمان كسـب 
هـذه  ودوالً،  شـعوباً  العـرب، 
«الحروب الجديـدة» التي تقودها 
رشكات اقتصاديـة عامليـة عـرب 
سـالح اإلعـالم وليـس األسـلحة 

القتالية التقليدية؟
- يف اعتقـادي املطلـوب مراجعة 
الدول العربية للعديد من قوانينها 
وترشيعاتها، ومن ضمنها قانون 
الشـخصية  البيانـات  حمايـة 
وقوانني األمن السيرباني والهوية 
الرقميـة، ويضاف إىل ما تقدم كل 
مـا يخـص التطـور التكنولوجي 
مـن أنظمـة وترشيعـات لضمان 
الحماية الرقمية للجميع. ويف هذا 
السـياق، ال بد يل من التشديد عىل 
أن تبادل الخـربات والتجارب بني 
الدول العربية يف مواجهة مخاطر 
الجرائم السيربانية، ووضع آليات 
عمل عربية صارمة، من الخطوات 
العملية التي ستمكننا من تحقيق 
الحمايـة الالزمة مـن أي اخرتاق 
للشبكات املحلية واإلقليمية، ومن 

ثم، تأمني سالمتها.
> ولكـن يف هـذا السـياق، كيـف 

سـتنهض الجزائر، بالذات، يف هذا 
الشأن؟

- إن الجزائر التي نجحت يف تنظيم 
أول قمة عربية رقمية خالل شهر 
نوفمرب (ترشيـن الثاني) املايض، 
ليسـت فيها أيـة وثيقـة ورقية، 
ولـن تدخر جهداً إلنجـاح الجهود 
املشرتكة ملجابهة الهيمنة الرقمية 
هـذا  مـع  وتماشـياً  العامليـة... 
املسـار، بدأت الجزائر اسـتحداث 
منظومة قانونية مالئمة، وإيجاد 
ُتعنـى  متخصصـة  مؤسسـات 
بضمان أمـن البيانات ومصداقية 
املعلومـات، وتفعيـل دور اإلعالم 
بمـا فيـه الرقمـي ال سـيما عـن 

طريق التكوين.
عـن  انطباعكـم  كان  كيـف   <
فعاليـات املؤتمر العربـي لإلعالم 
الثانيـة؟  السـنوية  نسـخته  يف 
ومـا آفـاق العالقـات بـني تونس 
والجزائر يف هذه املرحلة التي تمر 
فيهـا تونس واملنطقـة بمتغريات 

رسيعة وغموض؟
للجهـود  تقديـر  هنـاك  كان   -
الحثيثة ومسـاعي جامعة الدول 
العربية لتوحيـد الصف العربي يف 
التعامل مـع عمالقة التكنولوجيا 
الرقميـة  الهيمنـة  ومواجهـة 
التـي تفرضهـا هـذه الـرشكات 
العامليـة... ويسـعدني أن أحيـي 
ضمـن هذا اإلطـار جهـود اتحاد 
إذاعات الـدول العربيـة يف تنظيم 
وحسـن  الثانـي  املؤتمـر  هـذا 
اختيـار موضوعه. أما عىل صعيد 
العالقات بني تونس والجزائر فإن 
هـذه العالقات ممتازة، واسـتدل 
عـىل ذلـك بتنويه رئيـيس البلدين 
الشقيقني وكبار املسؤولني فيهما 
بها. وأنا شخصياً أتوقع أن تتطور 
الجزائريـة  التونسـية  العالقـات 
إيجابيـاً بنسـق أرسع يف املرحلـة 
املقبلـة... أنا أعّد واقـع العالقات 
التونسية - الجزائرية ومستقبلها 
نموذجياً... وسـيكون عىل أحسن 

ما يرام.
 (عن/صحيفة الرشق األوسط)

 الرياض/متابعة الزوراء: 
اإلعـالم  وزيـر  الـدورسي،  سـلمان  تعهـد 
السـعودي الجديد، مواصلـة العمل اإلعالمي 
بمـا يواكـب مكانـة اململكـة الرياديـة عىل 

مستوى العالم.
وثّمن الدورسي، ثقة خادم الحرمني الرشيفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز، وويل العهد األمري 
محمد بن سـلمان بـن عبد العزيـز، بتعيينه 
وزيـراً لإلعـالم، عاّدهـا دافعاً وحافـزاً لبذل 
مزيد من الجهد والعطاء يف خدمة الوطن، ما 

يعكس القفزات الكبرية للسعودية؛ استجابة 
لـ«رؤية 2030».

وأثنـى عىل ما قدمه الدكتـور ماجد القصبي 
إبـان تكليفـه وزيراً لإلعـالم، مؤكـداً العمل 
ملواصلـة اإلنجـازات والنجاحـات. ودعا الله 
أن يعينه عـىل أداء املهمة الوطنية بكل أمانة 

واقتدار.
من جهته، أشـاد القصبـي بالدورسي، وقال 
إنه مـن أبناء اإلعالم املشـهود لهـم بالخربة 

والكفاءة، سائالً الله له التوفيق والنجاح.

 باريس/متابعة الزوراء:
أصبحت البيانات نقطة انطالق للصحفيني 
الذيـن يركـزون أعمالهـم الصحفية عىل 
أزمـة الجئي املنـاخ، فالبيانـات توجههم 
إىل حـاالت الطوارئ املتعلقـة بالطقس يف 
املناطق الساخنة مثل جنوب آسيا وأمريكا 
الوسـطى، كما ترشـدهم إىل البرش الذين 

يواجهون البؤس واليأس.
لقد خرس املـزارع الجواتيمايل خورخي أ.، 
محصول الذرة بسـبب الفيضانات، فزرع 
الباميـة، ولكـن الجفـاف قـىض عليهـا، 
فرتكزت مخـاوف خورخي عىل أن عائلته 

قد تموت أيًضا إذا لم يخرجها من البالد.
وُعرضـت قصـة خورخـي بالتفصيـل يف 
تحقيـق مبني عىل البيانات يف عام ٢٠٢٠، 
من إعداد منظمة ProPublica ونيويورك 
تايمـز، واستكشـف التحقيـق الـذي تـم 
عرضـه يف هيئـة مقالة مصـورة بعنوان 
«بدأت هجـرة املناخ الكربى»، كيف يمكن 
أن تـؤدي التغـريات يف أنماط السـكان إىل 
حـدوث كارثـة، كمـا استشـهد التحقيق 
هـذه  حـدوث  لكيفيـة  بسـيناريوهات 

األزمة.
وكان لدى املرشوع املشـرتك واملدعوم من 
مركز بوليتزر، اسـرتاتيجية شاملة تكمن 
يف تقديـم ألول مـرة نمـوذج عـن كيفيـة 
تحـرك الجئي املناخ عرب الحـدود الدولية، 
كما حدد النموذج اسـتنتاجات الصحفي 

و»املسارات العامة املحتملة للمستقبل».
يف  البيئيـني  املراسـلني  كبـري  وقـال 
ProPublica، والكاتب الرئييس للتحقيق، 
إبراهـام لوسـتجارتن: «إذا وصل الهروب 
بعيـًدا عـن املناخـات الحـارة إىل النطاق 
الذي تشـري األبحاث الحاليـة إىل احتمالية 
حدوثـه، فسـيكون ذلـك بمثابـة إعـادة 

تخطيط واسعة لسكان العالم».
ومـن جانبهـم، دق علماء املنـاخ ناقوس 
الخطـر لهذا األمـر لعقود، وتقدم شـبكة 

الصحفيني الدوليني أدلة عىل ذلك:
تصف املفوضية السـامية لألمـم املتحدة 
لشـؤون الالجئـني، التغـري املناخـي بأنه 
«األزمـة املميـزة لعرصنا، وهـي متحيزة 
بشكل غري متكافئ ضد األشخاص األكثر 
ضعًفا يف العالم». وغالًبا ما يوصف الجئو 

املناخ بأنهم «ضحايا العالم املنسيني».
 (IEP) يقـّدر معهـد االقتصـاد والسـالم
- وهـو مؤسسـة فكريـة دوليـة مقرها 
سيدني يف أسرتاليا – أّن ١٫٢ مليار شخص 
قـد ينزحون عىل مسـتوى العالـم بحلول 
عـام ٢٠٥٠ بسـبب التغري البيئـي. ويدير 
املعهد «سـجل التهديـدات البيئيـة» الذي 
يقيس املخاطر املناخية التي تواجه الدول 

ويقدم توقعات بشأن املستقبل.
قـّدرت دراسـة حديثة منشـورة يف مجلة 
«وقائـع األكاديميـة الوطنيـة للعلـوم»، 
أّن الكوكـب قد يشـهد ارتفاًعا يف درجات 
الحرارة يف الخمسـني عاًمـا القادمة أكرب 

مما حدث يف آخر ٦ آالف سنة مجتمعة.
ويـرى لوسـتجارتن أّن «قضيـة الهجـرة 
الناجمـة عـن املناخ هـي قضية شـاملة 
وسـتؤثر عـىل كل يشء. كمـا أّن تكلفـة 
مقاومـة الواقع املناخي الجديد متزايدة». 
ووفًقا لتنبؤات لوستجارتن فإّنه من شبه 
املؤكد أّن تأثري التغيري املناخي «سيكمن يف 
حـدوث أكرب موجة هجرة عاملية شـهدها 

العالم».
تغطيـة  يف  املوضوعيـة  تعريـف  إعـادة 

موضوعات املناخ
اتخـذ الصحفيـون موقًفا بشـأن كيفية 
تغطيتهـم ألخبار املنـاخ، فتحولت وجهة 
نظرهم بشـأن مفهوم «التقرير اإلخباري 
املتـوازن» من كونه يدور حول موضوعية 
«اآلراء املختلفة» إىل كونه نهًجا قائًما عىل 

«مدى ثقل األدلة».

وهناك شـكاوى من الباحثني بأّن اإلعالم 
قام بتشـويه اإلجماع العلمي بشأن تغري 
املناخ من خالل تقديم التقارير املبنية عىل 
«التوازن املزيف» أو عرض «كال الجانبني»، 
مما يعطي منكري املناخ فرصة ملشـاركة 

آرائهم.
ويلقـي بحث علمي من إعداد أسـتاذ علم 
النفس بجامعة نورث وسـرتن األمريكية، 
ديفيـد راب، الضـوء عـىل هـذا الجـدال، 
واختربت التجارب استجابة الناس عندما 
تم تقديم وجهتي نظر عن التغري املناخي، 
عـىل الرغم من أّن إحداهما اسـتندت عىل 
اإلجمـاع العلمـي، بينما اسـتندت وجهة 

النظر األخرى عىل اإلنكار.
وقال راب، الـذي يجري أبحاًثـا عن اللغة 
والذاكـرة وملـاذا يكـون النـاس عرضـة 
للمعلومـات املضللـة: «أهـم نتيجـة من 
وجهة نظري هـي أّن التعـرض لوجهات 
نظر غـري مدعومـة بأدلـة وتـم طرحها 
كبدائل منطقية، يمكن أن يشكل مشكلة، 
كما أّن إظهـار الجانبني وكأنهما يحمالن 
أدلـة ودعًمـا مماثـَال – بينمـا هـذا األمر 
ليـس صحيًحا - يخلق إحساًسـا حقيقًيا 

بالتكافؤ الخاطئ».
ويقـرتح راب عـىل الصحفيـني «التفكري 
يف تقديم إشـارة وتفاصيـل واضحة فيما 
وراء  الكامـن  الخـرباء  بإجمـاع  يتعلـق 
وجهات النظر التي تمت مناقشـتها، بدًال 
مـن مجرد تقديم وجهـات النظر تلك كما 

هي».
وخلصت دراسة عن إعادة تعريف التوازن 
قدمتها كاتبة «يس إن إن» البارزة، كورتني 
بريكنـز، إىل أّن «الصحفيني يبتعدون بقوة 
عن اسـتخدام نهج «عـرض وجهات نظر 
كال الجانبـني» يف تغطيتهـم ملوضوعـات 
البيئـة وذلـك لحمايـة دقـة قصصهـم». 
وأضافت: «يقع عىل عاتقنا نحن العاملون 
يف مجال اإلعـالم حول العالم، مسـؤولية 
نقـل خطورة التغري املناخـي إىل الجمهور 
عىل أمل تحفيـز العمل ملعالجة التهديدات 

البيئية الوجودية».
توسعة تغطية قضايا املناخ

وتشـهد الصحافة املتعلقة بقضايا املناخ 
تقدًما، فأصبحت موضوعات البيئة مثاًرا 
لالهتمام يف كل غرفة إخبارية، وهناك املزيد 
من االسـتثمارات يف املرشوعـات املناخية 
وزيادة يف الطلب عـىل املتخصصني يف هذا 
املجال. وهناك ثالثة صحفيني متخصصني 
يف البيانـات يف الفريـق الصحفي املختص 
بشـؤون املناخ التابع لوكالة األسوشـيتد 
برس واملكـون من ٢٠ صحفًيـا والذي تم 
إنشاؤه يف وقت سابق من العالم الجاري. 
ويقـوم اثنـان بالتنقيـب يف اإلحصائيات 
بحًثا عن القصص، بينما يعمل الثالث عىل 

إعداد العروض التصويرية للبيانات.
وقـال مدير أخبار املناخ والبيئة العاملية يف 
وكالة األسوشييتد برس، بيرت برينجامان: 

«يتقاطع التغري املناخي مع جميع جوانب 
الحياة، وإذا سـاء األمـر - وهو ما يحدث 
بالفعل مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب – 
سيكون هناك املزيد من الكوارث املناخية»، 
مشـرًيا إىل أنهم يف الوكالة شـعروا بوجود 

«حاجة فعلية إىل زيادة تغطيتنا».
ومن بني الوسـائل اإلعالمية األخرى التي 
وسعت نطاق تغطية قضايا املناخ مؤخرًا 

كًال من:
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» األمريكية 
التـي ضاعفـت عـدد فريـق املنـاخ ثالث 
مـرات يف نوفمرب/ترشيـن الثاني، إىل أكثر 
من ٣٠ صحفًيـا وأضافت «معمل املناخ»، 
وهو قسم يستخدم البيانات والرسومات 
وفـازت  القصـص.  عـرض  يف  البيانيـة 
الصحيفـة بجائـزة بولتـزر يف ٢٠٢٠ عن 
تقرير تفسـريي عـن ظاهـرة االحتباس 

الحراري.
دويتشه فيله، التي دخلت مؤخرًا يف رشاكة 
مع Covering Climate Now، وهو تعاون 

بني أكثر من ٥٠٠ منصة إخبارية.
اإلذاعـة الوطنيـة العامـة (NPR)، والتي 
أطلقت قسًما جديًدا لقضايا املناخ لتغطية 
«ما قد يكون أهم قصة يف عرصنا». وعينت 
اإلذاعـة اثنـني مـن املحرريـن للعمل عىل 
تقديم موضوعات الصحافة التفسـريية، 
وذلك ملساعدة الجمهور عىل فهم التغريات 

التي تحدث للكوكب.
وهنـاك مجموعة مـن املصادر ملسـاعدة 
الصحفيـني عىل إعـداد تقارير عـن أزمة 

الجئي املناخ، ومن بني هذه املصادر:
- بوابـة بيانـات الهجـرة الصـادرة عـن 
املنظمـة الدوليـة للهجـرة: وهـي توفـر 
إحصـاءات ومعلومات شـاملة ويف الوقت 
املناسب عن بيانات الهجرة عاملًيا وإقليمًيا 

ووفًقا لكل دولة.
السـكان  إحصـاءات  بيانـات  قاعـدة   -
الالجئـني الخاصـة باملفوضية السـامية 
لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني: «تحتوي 
عىل معلومات عن السكان النازحني قًرسا، 
مثـل الالجئني وطالبي اللجـوء والنازحني 

الدوليني».
- قاعـدة بيانات املناخ العاملـي الجنوبي: 
وهـي قاعدة بيانـات يمكـن البحث فيها 
وتحتوي عىل بيانات علماء وخرباء يف تغري 
 ،Carbon Brief املنـاخ، وأطلقتها منظمة
وشـبكة أكسـفورد للصحافـة املناخيـة 
التابعة ملعهد رويرتز. وبإمكان الصحفيني 
التواصـل من خـالل قاعـدة البيانات، مع 
علماء من آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية 

ومنطقة املحيط الهادئ.
- تحالف Covering Climate Now: يقدم 
مصادر لتغطيـة قضايا املنـاخ، ونرشات 
إرشـادية، وأمثلـة مـن تقاريـر يف فئـات 
متعددة، من بينها العدالة املناخية، وحلول 

املناخ، والعيش يف حاالت الطوارئ.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

ÔflÏ‘€a@Âfl˛a@ê∏@Ô„a5Óè€a@ıbõ–€a@·ˆaãu@Êc@á◊c

 بغداد/الزوراء:
وافقت وزارة التعليم العـايل والبحث العلمي، 
امس االثنني، عىل اعتماد معايري عاملية جديدة 

تخص كليات اإلعالم يف العراق.
وقـال رئيس املجلس الوطنـي العتماد برامج 
اإلعـالم بكليات اإلعـالم يف العـراق عيل جبار 
الشـمري، يف ترصيـح صحفـي: إن ”الكليات 
سـتعتمد عىل توفـري املعايـري العامليـة وفقاً 
ملنظمـات عاملية وتقديمهـا للمجلس الوطني 

من أجل الحصول عىل االعتماد االكاديمي“.
وأوضح أن ”هذه الخطوة املهمة اعدتها وزارة 
التعليـم“، داعيـا ”الكليـات لتقديـم طلبـات 
االعتمـاد للمجلس بغية النظر بها من الفريق 

الوطني والخرباء املختصني“.
وأضاف أن ”هذه اآللية بمثابة قانون“، مشرياً 
إىل أنها ”معايـري معتمدة ومصادق عليها من 

قبل الوزارة وستكون هي األساس“.
وتابـع أن ”املجلس تغري اسـمه مـن مجلس 
تحسـني الجودة اىل املجلـس الوطني العتماد 
برامـج اإلعـالم بكليـات اإلعـالم يف العراق“، 
موضحـا أن ”هنـاك مجموعـة معايـري تـم 
وضعها بهدف الوصـول إىل املعايري العاملية يف 

االعتماد“.
من جانبـه، أكد عميـد كلية اإلعـالم جامعة 
بغداد ورئيس لجنة العمداء لكليات وأقسـام 
اإلعـالم يف العـراق، عمـار طاهـر محمد، يف 
ترصيح صحفي: ان ”جهاز اإلرشاف والتقويم 
العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أطلـق مـرشوع االعتمادية لكليات وأقسـام 
اإلعـالم يف العراق، وهي تعـد خطوة باالتجاه 
الصحيح وقفزه كبرية يف االختصاص“، مبيناً 
أن ”هذا املوضوع سـيحث الكليات واألقسام 
عىل تطويـر البنى التحتية وتقنيـات التعليم 
واملناهج الدراسية، وكذلك االرتقاء بمستوى 

األساتذة والطلبة عىل حٍد سواء“. 
وأضـاف أن ”كليـة اإلعـالم يف جامعـة بغداد 
سـتكون أول كليـة سـتقدم ملفـاً متكامالً 
للحصـول عىل االعتمادية بعـد والدة برنامج 
جديـد يضـم تسـعة معايـري قادريـن عـىل 
تحقيقهـا“، مشـرياً: ”إننا نطمـح للحصول 
عىل االعتمادية من جامعات يف الوطن العربي 

والعالم“. 
وبني أنه ”طاملـا أطلقت املعايري، فستشـكل 
لجان لتقييم امللفات“، مؤكداً ”جاهزية كلية 

اإلعالم لتقديم امللف“.
بـدوره، أوضـح املتحـدث الرسـمي لـوزارة 
التعليـم العايل والبحث العلمي حيدر العبودي 
يف ترصيـح صحفـي: انـه ”بعـد اسـتيفاء 
التخصصات الجامعية واألكاديمية متطلبات 
الجـودة، تأتـي خطـوة الحقة وهـي مرحلة 
الحصول عىل االعتماد األكاديمي، أي االعتماد 

الربامجي“.
مجلسـاً   21 يضـم  ”العـراق  أن  وأضـاف 
لالعتمـاد الوطني الربامجـي، تحمل  مختلف 
التخصصـات العلميـة واالنسـانية، الفتا إىل 
أن ”إطـالق املعايري الوطنيـة لكليات اإلعالم 
يف العـراق، يمثـل ثانـي تخصـص، بعدهـا 
مراحل التقييم واملراجعة، واسـتيفاء املعايري 

واملؤرشات املتضمنة داخل هذه املعايري“.
وبـني أنه ”بعـد اسـتيفاء املعايـري املطلوبة، 
تتقـدم الكليـة املعنية، بطلـب الحصول عىل 
اإلعتماد األكاديمي الوطني، ليأتي دور الفرق 
املختصة بالجودة واالعتماد لتدقيق استيفاء 
هـذه املتطلبـات، والحصـول عـىل رخصـة 
االعتمـاد األكاديمـي املعتمـدة لـدى املجلس 

الوطني العراقي“.
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يف بداية حوارنا سـألنا الفنانة اسـيل 
الشـخصية  بطاقتهـا  عـن  عـادل 

فأجابت :
-  اسـيل عادل هاشـم مواليد ١٩٧٤ 
بغداد، حاصلة عىل بكالوريوس فنون 
مرسحيـة عـام ١٩٩٦، متزوجة من 
الفنـان مازن محمـد مصطفى، لدي 
بنـت وولـد، واعمل موظفـة يف دائرة 

السينما واملرسح .
* وكيف نشأت اسيل عادل ؟

- نشـأت يف بغـداد حـي االسـكان يف 
الكـرخ يف بيت متواضـع وكان والدي 
يعمل مديـر مخازن للمـواد الغذائيه 
وامـي كانت معلمـة ابتدائية، ولدي 
اخـت واحدة تكربني بـ ٤سـنوات..
كانـت عالقتـي بهـم حميمـة جدا 
ورعايتهـم لنا بقمـة العطاء وكنت 
الحمدلله يف البيت وطلباتي مجابة.. 
مـيلء  الجميـل  الزمـن  ذلـك  كان 
بالسـعادة والطفولـة العذبة وكان 
اكثر شـئ يسـعدني هو قـرب بيت 
جدي من بيتنا فكنت اشـارك جدتي 
وحدتهـا وهي تقوم برعايتي عندما 

كانت تذهب والدتـي للعمل وترتكني 
االسـتيقاظ  كثـريا  احـب  عندهـا.. 
صباحا كنت طفلة نشـطة التكل وال 
تمـل احب ان اجرب كل شـئ بنفيس 
واعتمـد عىل نفـيس يف اكمال درويس 
الخاصة  بأشـيائي  والعناية  وملبيس 
واحـب دائمـا تقديم املسـاعدة للغري 
واسعد كثريا عندما اسمع من املقابل 

كلمة (عفيه عليج حبابه).
* وكيف بدأت ميولك الفنية ؟

-  كان لوالـدي الفضـل الكبـري النـه 
معالـم  رسـم  يف  كثـريا  سـاعدني 
شـخصيتي وكان يحكي يل السالوفة 
اي القصـص القديمـة واغفـو عـىل 
العطـرة  انفاسـه  ورائحـة  صوتـه 
-رحمه الله-.. امـي عندما تعود من 
العمـل كانـت تسـاعدني يف درويس 
وتقدم يل النصائح القيمة والتي الزالت 
عالقـة يف ذاكرتي لحد اآلن.. يف اوقات 
العطل كنا نسـافر اىل املدن السياحية 
ونقـيض احىل االوقـات.. كان يل خال 
شـقيق والدتي وهـو الكاتب القاص 
عبـد السـتار نـارص -رحمـه اللـه- 
ساهم كثريا يف اسعادي كان يجلب يل 
القصص واملجالت مثل مجلة املزمار 
ومجلتـي وبكميات كثـرية اضعها يف 
مكتبتي الصغـرية وابدأ بقراءة حرف 

حرف وانا يف قمة السعادة.
*  ومتى فكرت بدخول الكلية لرتسيم 

طموحاتك الحقيقية ؟
-  عندمـا كربت حلمت ان ادخل كلية 
الفنون الجميلة قسم التشكييل النني 
كنت اجيد العمل بالفخار والجداريات 
والرساميـك والتزجيج.. لكن شـاءت 
الظـروف ان ادخـل قسـم املرسح ال 
قسـم التشكيل بسـبب معديل.. كنت 
حزينه جدا النني دخلت قسم املرسح 
لكن حاولـت ان اصرب نفيس واسـلم 

امري  لله .
* حدثينا عن فرتة الكلية وكيف كانت 

ابداعاتك مع اقرانك ؟
-  اكملت السنوات الثالث وجاءت سنه 

التخـرج حينها طلب منـي اطروحة 
تخـرج، اي عـيل ان اشـارك زمالئـي 
بعمـل مرسحية لكـي تكون مرشوع 
التخـرج فكانـت مرسحيـة سـبعة 
وعرشون عربة مليئة بالقطن للكاتب 
تنيس وليامز.. عرضت املرسحية عىل 
خشبة حقي الشـبيل يف كليه الفنون 
الجميلـة، وحظيـت وقتهـا بوجـود 
اسـاتذة كبـار ونقاد برشونـي بأني 
سأكون فنانة واعدة وشجعوني عىل 
االسـتمرار. تعلمت عىل يد االسـاتذة 
الكبـار  الكثري هم الربوفسـور بدري 
حسـون فريد واستاذ سامي وحسني 
التكمجي واستاذ محمود ابو العباس 
وعبـد االله كمال وغريهـم من خرية 

االساتذة .
* وعودة اىل ما قبل الكلية كيف كانت 
ابداعاتك ومشاركاتك مع الطلبة ايام 

الدراسة االوىل ؟
- خالل الدراسـة االبتدائية وصوال اىل 
االعدادية، قبل دخويل للمدرسـة كنت 
متشوقة واذهب مع والدتي للمدرسة 
رغـم صغري كونهـا معلمة يف احدى 
املـدارس االبتدائيـة.. وكنـت اريد ان 
اسـبق الزمن عندما بلغت السادسـة 
مـن عمري اصبح الوقت مناسـبا ان 
اكـون طالبـة مجتهـدة ودائما االوىل 
لكـن زمالئي كانوا يقولون اني انجح 
بالواسطة الن امي معلمة.. يف املرحلة 
الرابعة انتقلت اىل مدرسة قريبة من 
بيتنـا لكـن بـدون امي، واسـتمرت 
نجاحاتـي وقلت لوالدتـي ابلغي كل 
واحد من التالميذ بأني شطورة النني 
اآلن وحـدي ولسـت ببنـت املعلمـة، 
انتقلت اىل االعدادية وكانت مدرستي 
منهاجـا  تتضمـن  اي  نموذجيـة 
تعليميا ومهنيا فتعلمت الكثري منها 
اكملت االعدادية وقررت ان اقدم عىل 

كليه الفنون الجميلة.
* قسـمك الذي قبلت فيه يف الكلية لم 

يمثل طموحاتك أليس كذلك ؟
- نعم  لم يخطـر يف بايل يف يوم بأنني 
سأكون ممثلة، وكنت ارغب ان ادخل 

قسم التشـكييل، لكن املرسحية التي 
قدمتهـا كمرشوع تخـرج كانت اول 
مرة اقف عىل خشـبة املرسح واواجه 
جمهورا مثقفا جعلتني احب التمثيل 
ان  وقـررت  اعشـقه  اصبحـت  بـل 

استمر.
* طيب مـا اسـم اول عمل مرسحي 

يسجل ألسيل عادل ؟
- اول عمـل مرسحـي عملت فيه هو 
مونودرامـا قوس قزح امـا اول عمل 
درامي هو طرقـات الليل اخراج نبيل 
يوسـف وكنت اجسـد فيه شخصية 
البنـت الخرسـاء، هذا العمـل اول ما 
بـدأت بـه شـهرتي العمـل كان عام 

.١٩٩٩
* وكيف كان رد فعل املشاهدين ؟

-كان  رد الجمهـور ممتازا بالنسـبة 
وكل  الخرسـاء  شـخصية  ألداء 
اصدقائـي واسـاتذتي باركـوا يل هذا 

النجاح .
* وكيـف توالـت االعمـال فيمـا بعد 

لطفا؟
- توالت بعدهـا االعمال واملرسحيات 
الواحـدة تلـو االخـرى فعملـت مـع 
اسـتاذ جمال عبد جاسـم مسلسـل 
بيت البنات وعملت مع ست فردوس 
مدحت وسـت رجاء كاظم وعملت يف 
الدراما االذاعية والدبلجة مع اسـتاذ 

مـرسح  يف  وعملـت  الرشقـي  اوس 
الطفل مع د. اقبال نعيم ومع االستاذ 
عزيـز كريـم واسـتاذ زهـري محمـد 
وكان اول من شـجعني عـىل الدراما 
االذاعيـة د. عواطف نعيم وعملت مع 
االسـتاذ الكبري طالب السعد يف اذاعة 
االطفـال.. عملـت مسلسـل حرائـق 
الرمـاد مـع اسـتاذ رىض املحمداوي 
ومسلسـل اعمـاق االزقة ومسلسـل 
بيـت الطـني اخـراج االسـتاذ الكبري 
عمـران التميمي وعملـت فلم احالم 

اخراج محمد الدراجي .
السـينما  عالـم  دخلـت  ومتـى   *

واملرسح؟
-منـذ عام ١٩٩٨كنـت اعمل يف دائرة 
السـينما واملـرسح عـىل العقـد ولم 
ارغـب بالتعيني يف بـادئء االمر لكن 
الفرقـة  اىل  انضممـت   ٢٠٠٦ عـام 
القوميـة للتمثيـل عىل املـالك الدائم 
وسبب التأخري كان للظروف التي مر 

بها البلد من حروب ودمار .
* كـم عمل لحـد اآلن اشـرتكت فيه 

اسيل عادل ؟
- تقريبا اعمـايل املرسحية تعدت ١٢ 
عمل وبالنسـبة للدراما االذاعية فهي 
كثرية جـدا ومـرسح الطفـل تقريبا 
٩ مرسحيـات . اما بالنسـبة لالعمال 
االخرى فلـم اعمـل يف اي مجال اخر 
سـوى التمثيـل النه اختصـايص وانا 

اؤمن بالتخصصية .
* وايهم اكثر اعتزازا ؟

-اكثر عمل اعتز به هو مسلسل بيت 
الطني هذا بالنسبة للدراما التلفزيونية 

وبالنسـبة للمرسح مرسحيـه الليلة 
املقدسة للمخرج قاسم زيدان .

* حدثينـا عـن ادوارك يف االذاعـة ؟
االذاعـة  يف  ادواري  اغلـب  -كانـت 
متنوعـة احيانـا دور طفـل او طفلة 
او امـرأة عجـوز واحيانا دور شـابة 
واحيانا دور الساحرة وذلك إلمكانيتي 
اصـوات  عـن  ناهيـك  التقليـد  يف 
الكارتونيـة،  واالصـوات  الحيوانـات 
االذاعـة بالنسـبة يل اكثر مـكان اجد 
فيـه متعتي يف العمل، اما اهم عمل يف 
االذاعه كان شـخصية املعمارية زها 

حديد رحمها الله .
* اكثر الفنانني اقرتابا اىل طموحك ؟

-هنـاك ممثلون كثر يف الوسـط وانا 
جاديـن  وفنـان  فنانـة  كل  احـرتم 
ومثابريـن والكل يف نظري سواسـية 
النـي اكـن الحـب لهـم جميعها من 
اصغر فنـان اىل اكربهـم وال احب ان 
اصـادر جهـد اي فنان حتـى ان كان 
بسـيطا.. الفـن موهبة مـن الله عز 
وجـل واالنسـان الـذي يرتقـي بفنه 
ويقـدم مايسـعد النـاس ويفيدهـم 
يسـتحق االحـرتام لكن اقـرب فنان 
يل واعتـربه قريني هـو زوجي مازن 

محمد مصطفى .
* ايهمـا اقرب اىل ادائـك الفصحى ام 

العامية ؟
-انـا افضل الـكالم بالفصحـى النها 
اجمـل لغـة اختارهـا الله لنـا وهي 
لغـة القـرآن الكريـم والننـي اعتـرب 
نفيس جيدة باللغه العربية الفصحى 
وقواعدها لذللـك احبها واجيد الكالم 

بها .

* متـى يصبـح الفنان مؤهـال ألداء 
االدوار املطلوبة منه ؟

-يكـون الفنـان مؤهال لـكل االدوار 
عندمـا يكـون متمكنـا مـن ادواتـه 
ويمتلـك املوهبـة الحقيقيـة ويقوم 
بتنميتها وتطويرها بحيث يسـتطيع 
ان يكـون كالعجينـة املطـواع حيث 
تمكنه سهولة تجسـيد اي شخصية 
املكمـالت  اىل  باالضافـة  بـه  تنـاط 
الخيـال والكارزما  الجماليـة وملكة 
والثقه بالنفـس والتلقائية والعفوية 
املستمرة  والدراسـة والقراءة  باالداء 
الشـخصيات  ومراقبـة  واالطـالق 

عينـه  تكـون  بحيـث  الحقيقيـة 
كالكامـريا يحفـظ كل ما يشـاهده 
بمخيلته ويخزنه يف الذاكرة كاحتياط 
يفيده ويسـتخدمه ويسـتذكره عند 
اي فرصة مناسبة يراها.. واهم شئ 
ان يكـون امينا وصادقا يف مشـاعره 
سواء بالحزن او بالفرح الن الجمهور 
ذكـي وناقـد ال يرحم فقـد يتقبل او 
يرفضـك هنا تكمن الخطـورة فعليك 
ان تراقب نفسـك دومـا وتصحح من 
اخطائك وتسـتفيد منها لكي ال تقع 

يف مطب الرفض من قبل املشاهد.
* متـى قررت دخـول عالـم االذاعة 

والتلفزيون ؟

-بعـد تخرجـي مـن كليـة الفنـون 
الجميلـه قررت ان اقـدم عىل االذاعة 
الننـي وقتها كنت اشـعر بفـراغ ولم 
احقق شـئا بعد، دخلت االذاعة وبعد 
اربـع دورات اذاعيـة باللغـة العربية 
وعـىل يـد امهـر االسـاتذة باالذاعـة 
شـعرت بأن العمل كمذيعة يشعرني 
بالرتابـة وامللـل، وانـا طبعـي احـب 
العمل الذي افرغ فيـه طاقتي الفنية 
فرتكـت االذاعـة وتوجهـت للمرسح 
حيث اختصـايص وعملت عدة اعمال 

ومرسحيات وعمل واحد تلفزيون.. 
يف هـذه الفـرتة كنـت متعلقـة جدا 
بجدتي وال اتخيل الحياة بدونها فجأة 
اصابهـا املـرض وتحولـت حياتي اىل 
جحيم بعد وفاتهـا النها تركت فراغا 
كبـريا جـدا يف داخـيل وهي لـم تكن 
جدتي فحسـب ولكن كانت صديقتي 
وملجئي ومحـط ارساري وذكرياتي 
وطفولتـي.. شـعرت بالوحدة ومرت 

عـيل اوقـات مؤملة فضلـت حينها ان 
اعتـزل كل شـئ ولـم اكـن اعلـم ان 
العمـل يف املـرسح هـو الوحيـد الذي 
سـيخرجني مـن هـذه العزلـة، بعد 
فرتة مـن الزمن تعرفت عـىل الفنان 
مـازن محمـد مصطفـى كان فنانـا 
يشـار له بالبنان كنت اراه يف مرسح 
الرشيد واسـلم عليه بكل احرتام ولم 
اتوقع يف يوم من االيام بأنه سـيكون 

رشيكا لحياتـي.. اول لقاء مع مازن 
كان يف مرسحية الليلة املقدسة، حيث 
شـاركته البطولـة وكان عمال مميزا 
حينهـا.. بعد ارتباطي بمـازن عملنا 
سـوية وكانـت اجمـل ايـام واجمل 
رشكـة يف حياتي تعلمـت الكثري منه 
كونه اكثر مني خربة يف املرسح وكان 
يشاركني يف كل شئ ويقف بجانبي يف 
احلك الظروف،. يمتلك مشاعر ابوية 
ويحيطنـي باالهتمام ودائما يسـعى 
بمولـود  اللـه  اكرمنـي  إلسـعادي.. 
سـميته حسـام الدين.. كانت اجمل 
فرحة اشـعر بها اهدانـي اياها املوىل 
عز وجل، رأيت نفيس فجأه اصبحت 
أما، كنت اسـيل واآلن ام حسـام هذا 
املوضـوع اخـذ منـي كل احاسـييس 
ومشـاعري فقررت ان اهتـم بولدي 

واترك العمل مؤقتا .
* ماذا يعني لك التلفزيون ؟

- التلفزيون يعني الشـهرة يعني انت 
اصبحت شـخصية معروفة، طبيعي 
ان يشاهدك الناس وتطرح االسئلة.. 
من خالل التلفزيون يمكن ان تسـلط 
عليـك االضـواء وتكـون مطلوبا من 
قبـل املخرجـني حسـب ماينظـرون 
اليك وحسـب قناعتهم بأدائك، اما ان 
تستحوذ عىل البطواة، واما ان ترىض 

باالدوار الثانوية .
* حياتك هل مرت بظروف حرجة ؟

-كانـت يل حادثة عندما كنت صغرية 
تقريبـا يف الثالثـة من عمـري اصبت 
بالرمـد لفرتة طويلـة، حينها لم اكن 
ارى فقـد كنـت اسـمع فقـط والكل 
حـويل يؤكلوني ويرشبونـي ويحكوا 
يل مايدور حـويل وكانت اختي ترشح 
يل ما تشـاهده من افالم وانا اسـمع 
فقط وعشـت يف ظلمـة حالكة لفرتة 

من الزمن.. 
يف يوم سـمعت والدي وهو يتكلم مع 
والدتي ويقول لها بأنه احرض عصارة 
تخـص العيـون مـن الطبيبـب وقال 
سـأفتح عينها واضعها فيها، حينها 
خفـت واصابنـي الرعـب فركضـت 
ال اعـرف ايل ايـن اتوجـه فقـط اريد 
االختباء من والـدي.. بعدها وضع يل 
الدهـن يف عيني وانـا ارصخ واقاوم، 
وهـو يهدأنـي ويقنعنـي بأنـه دواء 

مفيد، واخريا بعد فرتة قصرية شفيت 
واصبحـت ارى وعاد يل برصي بفضل 

الله وفضـل والـدي -رحمـه اللـه- .
* هل جربت يوما كتابة نص مرسحي 

او درامي ؟
- انـا ممثلة مطيعـة جدا يف عميل وال 
احـب ان اتدخل بأمـور كتابة النص 
ولكـن هنـاك نصوصـا تتطلـب منك 
ان تعيـد النظـر يف قراءتهـا والبـأس 
ان يطـرح املمثل رأيـه ويحاول اقناع 
املخـرج بوجهة نظره.. احيانا يتقبل 
الكاتب هذا املوضوع واحيانا يرفض، 
املهم الخيار للممثل يف كل االحوال إذا 
كان مقتنعـا بالعمـل او غري مقتنع. 
اما بالنسـبة للخالفات فأنا معروفة 
بالوسط الفني بأنني انسانة مساملة 
ال احب املشـاحنات وال احب الخوض 

يف اي موضوع يجرني اىل مشكلة.
* هـل لـك نهـج معـني يف التمثيـل 

واختيار االدوار ؟
-انا اعشق الشـخصيات املركبة التي 
تسـتلزم منك جهـدا اضافيـا ألدائها 
كنت احب ان اجسد شخصية العجوز 
والحمد لله يف مسلسـل عـيل الوردي 
كنت اجسد شخصية ام عيل الوردي..  
وتمنيت ان اجسد شخصية الخرساء 
والحمـد للـه جسـدتها يف مسلسـل 
شـخصية  بقيـت  الليـل..  طرقـات 
املجنونـة لحـد اآلن لـم احـظ بهـا.. 
متعتي يف ان اجسد شخصيات ليست 
عادية احـب االختالف واحب التنويع 

واحب ان اخرج عن املألوف .
* رأيك بالدراما العراقية حاليا ؟

-العمـل الفنـي الدرامـي هـو عمـل 
مشـرتك ال يمكن ان يكلل بالنجاح إال 
بالتعاون بني الـكل املمثلني والفنيني 
واملخـرج واالضاءة والصـوت وحتى 
العمـل،  بإنجـاح  يسـاهم  املـكان 
واالعمال الدرامية اليوم اصبحت قليلة 
وشـحيحة ممـا ادى اىل توقف الكثري 
مـن املمثلني عـن العمـل وتجاهلهم 
وهناك اسـماء كبرية وقديرة اقصيت 
عن العمـل، ونحن نقـول هي باالول 
واالخـر ارزاق فهنيئا للذيـن يعملون 
والدعـاء للذين لم يعملـوا بأن يجدوا 
عمـال باملسـتقبل القريب.. مـع انه 
هنـاك معلومة خطرة فالفنان عندما 
يمـر بفرتات طويلة وهـو ال يعمل يف 
مجالـه يصـاب باالحبـاط ويصـاب 
باالختنـاق ويذبل شـيئا فشـيئا. اما 
من ناحيتي فأنـا اجد نفيس معروفة 
لدى املخرجني ويعرفون امكانياتي..

ومازلـت احـب عميل لكننـي صبورة 
جـدا وانتظـر دوري الننـي ليس لدي 

حيلة سوى االنتظار.
* كثـرة العمـل وتكليـف االدوار هل 

تجلب املنافسة للفنان ؟
-املنافسـة الرشيفـة مطلوبـة لكـن 
الغـرية ال والـف ال بالعكـس انا احب 
زميالتـي وكل الفنانـات وادعو لهن 
بالخري وافرح كثريا عندما ارى ممثلة 
العامليـة وتنجـح  عراقيـة تصـل اىل 
بعملها .. افتخر بها وادعمها، والحمد 
للـه الـذي جعـل يف قلوبنـا الرحمـة 

واملحبة .
* هـل رغبـت يوما بـأداء دور لفنان 

غريك؟
- ال لم اتمن اي دور مثله غريي، لكن 

احب ان امثل الفوازير الرمضانية .
* ما الذي بيدك اآلن ؟

-بيـدي اآلن املوبايـل وانا جالسـة يف 
االستقبال واجيب عىل االسئلة وااليام 

حبىل بالجديد ان شاء الله .
* شـكرا لفنانتنـا الرائعة متمنني لك 

التوفيق .
- شكرا لكم ولزورائنا الجميلة .
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أسيل عادل ممثلة عراقية خريجة كلية الفنون الجميلة قسم املرسح، قدمت خالل املرحلة الدراسية 
أعماال مرسحية منها (قوس قزح) للمخرج جواد الحسب عام ١٩٩٥ وهو عمل مونودراما. 

وايضا اشتهرت يف مسلسل (طرقات الليل) للمخرج نبيل يوسف عام ١٩٩٩ ومسلسل (بيت الطني) تأليف 
وإخراج عمران التميمي.

أسيل عادل ممثلة كبرية اليوم، لكنها ولجت عالم التشكيل يف صباها ولم تشأ أن تجد نفسها قد دخلت عالم 
التمثيل بدون رغبة منها، فكيف صارت فنانة معروفة ؟ هذا ما سنعرفه يف الحوار اآلتي مع الفنانة أسيل 

عادل زوجة الفنان املعروف مازن محمد مصطفى لصحيفة «الزوراء».
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يكـون الحـّب حقيقة واضحـة عند 
بعـض الثنائيـات، ال حاجـة للتعبري 
عنـه دومـاً بكلمات الغرام والعشـق 

والهيام. 
تلك العبارات رضورية إلبقاء الشعلة 
متقـدة، لكّن هنـاك عبـارات أخرى 
من املفيد تكرارهـا لكي تضفي عىل 
العالقة املزيد من الثقة. فما هي تلك 

العبارات؟
1. أنا أدعمك، أقف إىل جانبك، معك...

مـن املفيد أن يشـعر الرشيـك أنه ال 
يواجـه الحياة وحيـداً. فحني يواجه 
مشـاكل مهنية أو صحيـة، ال يكفيه 
تأكيـد مشـاعر الحـب، بـل يحتـاج 
إىل عبـارات الدعـم والتشـجيع، لكي 
يحافـظ عـىل معنويـات مرتفعـة، 

ويشعر أّنه ليس وحيداً.
2. أنت رائع/ أنت رائعة

تذكـري الرشيـك دوماً بأّنـه مهم جداً 

يف نظرنـا، وأّنه يتمتع بحسـنات لن 
نجدها عنـد اآلخرين، أهّم أحياناً من 

ترداد عبارات الحّب املعتادة.
3. شكراً

شـكراً لوجـودك يف حياتـي، شـكراً 
الستماعك يل، شـكراً عىل مساعدتي 
يف اختيار فسـتان جديد، شـكراً عىل 
إعداد القهـوة... حني يبـذل الرشيك 
جهـداً إلسـعادنا، مـن املفيـد دومـاً 

إشعاره باالمتنان.
4. أنا آسف/ أنا آسفة

قد تصدر عنـا ترصفات ال نقصدها، 
قـد نتأخـر يف اتمـام مهمـة طلبهـا 
الرشيك، أو نترصف بطريقة تحرجه 
أمـام اآلخرين مـن دون تعّمـد ذلك. 
قـد ننـىس حدثـاً مهمـا يف حياته أو 
نهمله لالنهمـاك يف العمل... الجميع 
يخطئـون وال ضـري يف كلمـة اعتذار 

تطّيب الخواطر.

بعد انتشـاره يف العديد من الدول، 
عالـم  يف  الجرجـري  زيـت  عـرف 
التجميل بشكل واسع، ويعد خياراً 
مثالياً لكل من تبحث عن الجمال، 
وحـل  البـرشة  لنضـارة  سـواء 
مشـكالتها أو الحصول عىل شعر 

المع وصحي.
الجرجـري هـو كنـز مـن املعـادن 
وكذلك الفيتامينات، حيث يحتوي 
عـىل العديـد مـن القيـم الغذائية 
التـي تعـود بفوائـد ال حـرص لها 
عـىل كل مـن الصحـة والجمـال، 
ويعـود ذلـك إىل اسـتخالصه مـن 
أوراق الجرجـري املفيـدة والغنيـة 
املختلفة  واملعـادن  بالفيتامينـات 
املفيـدة للصحة والشـعر كالحديد 
والزنـك والبوتاسـيوم والصوديوم 
وفيتامـني أ وفيتامني ب وفيتامني 

ج ومضادات األكسدة، ويعمل عىل 
تقوية جذور الشعر وترطيبه.

- فوائده للشعر
يسـاهم هذا الزيت يف ترسيع نمو 
الشـعر برسعة ويمنع تسـاقطه، 
املعـادن  عـىل  الحتوائـه  وذلـك 
وفيتامـني ج، وبالتـايل جعله أكثر 
كثافـة وحيوية، كمـا يحافظ عىل 
الشـعر وفـروة الرأس مـن عدوى 
االلتهابات البكتريية، ويعد مطهراً 
قويـاً للمسـاعدة يف الحفـاظ عىل 
فـروة الـرأس صحيـة ونظيفـة، 
ويمنـع جفافهـا، كمـا يعمل عىل 
تقوية بصيالت الشعر، مما يقوي 
الشـعر من جذوره، ويساعد عىل 
تنعيم الشـعر، وذلك الحتوائه عىل 

الزنك، والكالسيوم، والحديد.
- فوائده للبرشة

يعتـرب زيـت الجرجـري مـن أهـم 
الزيوت الطبيعية، وخاصة لالعتناء 
الوجـه، حيـث يرطـب  بمنطقـة 
البـرشة بشـكل سـحري، ويوفـر 
حماية مـن حرارة الشـمس، كما 
يقي من األمراض الجلدية املناعية 
مثل البهـاق والصدفية، ويقي من 
اإلصابة برسطـان الجلد، ويحمي 
الجلـد مـن أي خطـر، كمـا يعمل 
عىل تفتيح البرشة، وإزالة الهاالت 
السـوداء التي تسـبب معاناة لكل 
سيدة، ويزيل النمش والكلف الذي 
يزعج أغلب النساء، إىل جانب كونه 
يقيض عىل البقع الداكنة يف الوجه، 
والتـي تعطي مظهـراً غري جذاب، 
إىل جانـب مقاومـه حب الشـباب 
وتخليصـك من الجلـد امليت، وهو 
يعمل عىل تنشـيط الدورة الدموية 

يف منطقـة الوجـه، فيعطهـا لوناً 
ورديـاً ويكافح الشـيخوخة، وهو 

مهـم يف مقاومـة التجاعيد، حيث 
يقيض عىل عالمات التقدم يف السن 

حـول العني والفـم ليجعلك تبدين 
أكثر شباباً.
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املقادير:

- سكر البودرة: كوب

- حليب بودرة: كوب

- الطحينية (رايش): كوب

كـوب  نصـف  مكـرسات:   -

(منوعة بحسب الرغبة)

طريقة التحضري:

ضعـي  عميـق،  وعـاء  يف   -

والحليـب،  البـودرة،  السـكر 

والطحينية، وامزجي املكونات 

ملعقـة  باسـتخدام  جيـداً 

الطعـام حتى يصبـح املزيج 

عجينة متماسكة ولينة.

إىل  املكـرسات  أضيفـي   -

العجينة واعجني باليد.

- جهزي وعاء عميق، وضعي 

داخلـه طبقـة ورق نايلـون 

شـفاف مـع مراعـاة إبقـاء 

أطراف ورق النايلون خارجة 

من الوعاء.

- وزعـي املكرسات يف أسـفل 

طبقة النايلون.

- أضيفـي العجينة املمزوجة 

الوعـاء،  إىل  باملكـرسات 

ملـدة  الثالجـة  يف  واتركيهـا 

ساعتني.

- اخرجي النايلون من الوعاء 

اقلبيهـا  ثـم  العجينـة،  مـع 

للتقديـم،  مسـطح  طبـق  يف 

وقدميها. 

أشـارت دراسـة جديـدة إىل أن هنـاك خرضاوات 
وفواكـه تحتوي عىل مركبـات مقاومة للرسطان 

تشبه تلك املستخدمة يف األدوية املرخصة.
ووجـدت الدراسـة أنـه من بـني أكثر مـن ٧٩٠٠ 
جزيء ضمـن الفواكه والخـرضوات، يوجد ١١٠ 

منها لديها القدرة عىل محاربة األورام.
 واسـتندت هـذه النتائج عـىل تشـابه الجزيئات 
مع املركبات املوجودة يف األدوية املسـتخدمة ضد 

الرسطان.
وتحتوي الفواكه والخـرضوات عىل مواد مضادة 
لألكسـدة تسـمى الفالفونويـد، والتـي تعطيهـا 
لونها، وقد تسـاعد عىل الوقاية من الرسطان عن 
طريق قمع االلتهابات وضبط تكاثر الخاليا وحتى 

تحريض األورام عىل «االنتحار».
وقـاد الدراسـة الدكتـور كرييل فيسـيلكوف، من 
قسـم الجراحـة والرسطـان يف جامعـة إمربيـال 

كوليـدج يف لنـدن، وللكشـف عـن املنتجـات التي 
تقلل مـن خطر اإلصابة بالرسطـان، درس فريق 
البحـث ٧٩٦٢ جزيئا نشـطا بواسـطة خوارزمية 
تـم «تدريبهـا» للتعرف عىل خصائـص ١٩٩ دواء 

معتمدا ضد الرسطان.
 وبعد تحفيز الجزيئات النشـطة حيويا يف جسـم 
برشي، تنبـأت الخوارزمية بوجود ١١٠ خصائص 
املضـادة  األدويـة  تشـبه  للرسطـان،  مقاومـة 

للرسطان بأكثر من ٧٠٪.
وتوصل الباحثـون إىل الفواكـه والخرضوات ذات 
أكثـر الخصائـص مكافحـة للرسطـان، وهـي: 
الربتقال الحلو والعنب والجزر والكرنب والكرفس 
الربي والكزبرة والشـبت والشاي.وقال الباحثون 
إن تنـاول الكثـري من هذه الفواكـه والخرضوات 
يمكـن أن يكـون مفيدا نظـرا لغناهـا بمضادات 

األكسدة املضادة للرسطان.
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يرّكـز رجيـم البيـض املسـلوق عىل 
تناول ما ال يقل عن بيضتني إىل ثالث 
بيضات يومياً. بشـكل عام، يحتوي 
هـذا النظـام الغذائـي عـىل طعـام 
صحـي، لكنـه ليـس نظامـاً غذائياً 
متوازنـاً وصحياً فهـو مقّيد للغاية، 
الحراريـة،  السـعرات  ومنخفـض 
نطلـع عـىل أرضار رجيـم البيض يف 

التقرير اآلتي:
يعتـرب رجيـم البيـض مـن األنظمة 
stock.) للغايـة  املقيـدة  الغذائيـة 

(adobe
حـول أرضار رجيـم البيـض، تقول 
جمعية القلب األمريكية: «إن بيضة 
واحدة (أو بيـاض بيضتني) يف اليوم 
يمكـن أن تكـون جـزءاً مـن نظـام 
غذائـي صحـي. إذ يحتـوي البيض 
عىل نسبة عالية من الربوتني. بيضة 
واحدة مسلوقة كبرية توفر ٧٨ سعرة 
حراريـة، و٦ غرامات مـن الربوتني، 
و٥ غرامات من الدهون، و٠٫٦ غرام 
مـن الكربوهيـدرات، و٠ غـرام من 
األلياف. يحتوي الربوتني الكامل عىل 
جميع األحماض األمينية األساسية 
بكميات كافية، ومنها الكولني الذي 
يسـاعد عىل إنتاج الناقالت العصبية 
التي تنظم الذاكرة واملزاج، إىل جانب 

وظائف أخرى».
البيـض  لتنـاول  الجانبيـة  اآلثـار 

املسلوق
منخفـض  الغذائـي  النظـام  هـذا 
السـعرات الحراريـة ويقيـد العديد 
مـن األطعمـة الغنية باألليـاف مثل 

الحبوب الكاملـة والفاصولياء. لهذا 
السبب، قد تفوتك العنارص الغذائية 
الرضوريـة لصحة الجسـم وقيامه 

بوظائفه.
فيما يخـص أرضار رجيـم البيض، 
وتجّنب آثاره السلبية، يويص خرباء 
الصحـة بـأن يحصل الرجـال الذين 
تبلـغ أعمارهم ٥٠ عامـاً أو أقل عىل 
٣٨ غرامـاً عـىل األقـل مـن األلياف 
وأن تحصـل النسـاء عـىل ٢٥ غراماً 
عـىل األقل من األليـاف. يكون خطر 
اإلصابـة باإلمسـاك مرتفعاً بشـكل 
خاص إذا كنت تأكلني البيض فقط، 
حيث يحتوي البيض عىل ٠ غرام من 

األلياف.
البيـض،  رجيـم  أرضار  لتفـادي 
بخاصـة إذا كان لديـك تاريـخ مـن 
اضطرابات األكل، فاألنظمة الغذائية 
التقييديـة مـن أي نـوع (بما يف ذلك 
ليسـت  املسـلوق)  البيـض  حميـة 
مناسبة لك. أولئك الذين يعانون من 
حاالت صحية مزمنـة، وخاصة تلك 
التي تتطلب تناول األدوية، سـيكون 
من الحكمـة مراجعـة الطبيب قبل 
إجراء أي تغيريات جذرية يف نظامهم 

الغذائي.
مـن ناحية أخرى، مـن غري املحتمل 
أن يواجـه األشـخاص الذيـن ليـس 

لديهم تاريخ من اضطرابات األكل أو 
حالة صحية حالية مشـاكل صحية 
إذا اتبعوا حمية البيض املسلوق عىل 

املدى القصري.
باإلضافـة إىل ذلك، تحتوي كل بيضة 
مسـلوقة عـىل ١٨٦ ملليغرامـاً من 
إحـدى  وخلصـت  الكوليسـرتول، 
الدراسات إىل أن كل ٣٠٠ ملغ إضافية 
من الكوليسرتول الغذائي املستهلكة 
يوميـاً كانت مرتبطـة بزيادة خطر 
اإلصابـة بأمـراض القلـب واألوعية 

الدموية بنسبة ١٧ و ١٨ باملائة.
ويف الوقت نفسـه، أشـارت دراسـة 
أكثـر  الكوليسـرتول  أن  إىل  أخـرى 

البالغـني املصابـني  خطـورة لـدى 
بمقدمات السكري ومرض السكري 
من النوع الثانـي. إىل ذلك، قد يهمك 
االطالع عىل طرق الوقاية من ارتفاع 

الكوليسرتول؟
هل البيض جيد أم سيئ للصحة؟

ترفـع الدهـون املشـبعة يف الطعام 
ذلـك،  عـىل  عـالوة  الكوليسـرتول. 
والسـكريات  الكربوهيـدرات  فـإن 
البسـيطة املوجودة يف األطعمة هي 
التي تزيد من نسـبة الكوليسـرتول 
والدهون الثالثيـة. وإذا كنت تفرط 
يف تناول البيض، فقد ترتاكم الدهون 

املشبعة.
لتجّنب أرضار رجيم البيض، يوىص 
بتناول بيضتـني يومياً، ولكن يبدو 
أن هـذه النصيحة الصحية تختلف 
سـنوياً وفقاً للمنظمـات الصحية 
واألبحاث األخرى. عىل سبيل املثال، 
وجدت إحدى الدراسات أن كل نصف 
بيضـة مسـتهلكة يوميـاً يزيد من 
خطـر الوفيـات اإلجمالية وأمراض 
القلب واألوعية الدموية بنسبة ٧ يف 
املائة - وكان السـبب وراء ذلك هو 
زيادة اسـتهالك الكوليسـرتول عن 

طريق البيض.
يف حني بينت دراسة أخرى أن تناول 
بيضـة واحـدة يوميـاً كان مرتبطاً 
بانخفـاض خطـر الوفـاة بنسـبة 
٢٩٪ بـني أولئك الذيـن يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم مقارنة باملرىض 
الذيـن تناولـوا أقل مـن بيضتني يف 

األسبوع.

ينـدرج التوتر ضمن الحالة املزاجية والنفسـية 
التـي تؤثـر عـىل اإلنسـان ولكـن هـل يـؤدي 
التوتـر لزيـادة الـوزن ؟ كيف يمكـن منع ذلك؟ 
اختصاصيـة التغذيـة روال كمـال تجيـب عـن 
هذين السـؤالني وتشري إىل عالج سمنة التوتر يف 

املوضوع اآلتي:
الشعور بالتوتر الدائم، سوف يؤدي إىل:

-إفـراز هرمـون الكورتيـزول يف الجسـم، وهو 
املسؤول عن مستويات التوتر الذي تفرزه الغدة 
الكظريـة، وبالتـايل إىل فتح الشـهية؛ لذلك عند 
التعرّض للضغـط والتوتر تتكّدس الدهون حول 

منطقة الخرص.
- تباطؤ عملية األيض، مما  يؤدي إىل سلسلة من 
ردود الفعل تنتج عن إفـراز الكورتيزول وزيادة 

مستوياته يف الجسم.
- التأثـري عـىل الشـهية فيزيدهـا، ممـا يدفـع 
الشـخص إىل تنـاول كميـة كبرية مـن األطعمة 
الغنية بالسـعرات الحرارية، األمر الذي يتسـبب 
برتاكـم الدهون حـول الخرص عـرب تعزيز قدرة 
الخاليا عىل تخزين الدهـون. ومن ثمَّ يؤدي ذلك 

إىل زيادة الوزن.
- اإلصابة بأمراض القلـب وارتفاع ضغط الدم، 
بسبب ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول يف 

الجسم.
أهم النصائح لتهدئة األعصاب؟

للتخلـص من زيـادة الوزن الناجمـة عن التوتر 
واملشاكل النفسية يجب اتباع النصائح التالية:

-الصرب وتجّنب القلق والحّد من التوتر ومحاولة 
التفكري بإيجابية.

 -تحسني السلوكيات واألنماط الغذائية.
-معرفـة سـبب تنـاول الطعام؛ هـل هو جوع 

حقيقي أم شعور بالقلق والضغط العصبي؟
- البحث عـن مصادر أخرى للتخلص من التوتر 
بدالً مـن تناول الطعـام مثل التأمـل، والتنفس 

بعمق واالسرتخاء وممارسة اليوغا.
-رشب األعشـاب الدافئـة مثـل البابونج، فهي 

تعمل عىل تهدئة األعصاب.
إرشادات صحية لتجّنب اإلصابة بالتوتر

-الحصول عىل قسٍط وافٍر من النوم: يجب التأكد 
من النـوم ملدة ترتاوح بني ٧ إىل ٨ سـاعات ليلياً 

للمحافظـة عـىل الصحة والـوزن الطبيعي، ألن 
الجسم الذي ال يحصل عىل قسٍط وافٍر من النوم 

يومياً خالل فرتة الليل يقوم بتخزين الدهون.
-ممارسة الرياضة: من الطرق الفّعالة للقضاء 
عـىل كل مـن التوتـر والسـمنة هـي الحركـة. 
فممارسـة التماريـن الرياضية تحـرق الدهون 
الزائـدة يف الجسـم وتحّفـزز إفـراز هرمونـات 
السـعادة يف الجسـم وتخفـف مـن مسـتويات 
هرمونـات التوتر، مما يحّسـن املـزاج ويرفعه 
بشـكل كبـري. وتعترب فـرتة الصباح مـن أفضل 
األوقات ملمارسـة التمارين الرياضية التي تؤثر 

وترفع املزاج طوال اليوم.
- تنـاول الطعـام الصحي: يجب تنـاول الطعام 
الصحي بشـكل يومي ومسـتمر ويجـب تجّنب 
األطعمـة غـري الصحية التي تضيف إىل الجسـم 

وزناً إضافياً وتساهم يف السمنة بشكل مفرط.
-تنـاول الطعـام بمـزاج هـادئ: يجـب تنـاول 
الطعـام بمزاج هادئ وتجّنب تناول الطعام عند 
الشـعور بالتوتر والعصبية، ألن الطعام املتناول 
عند الشـعور بالعصبيـة غالباً ما ُيخـّزن داخل 

الجسـم كدهون تتكدس يف أنسجة الجسم، مما 
يسبب السمنة الحقاً. كما أن تناول الطعام عند 
الشعور بالتوتر يحول دون ضخ الدم إىل الجهاز 
الهضمـي لحـرق وهضـم الطعام، مما يسـبب 
للجسم مشاكل كبرية ومنها ألم يف املعدة وعرس 

هضم وحرقة معوية.
-تجّنـب السـكريات: قد يالحظ الشـخص عند 
شـعوره بالتوتر بأنه يميل إىل تناول الحلويات، 
وهذا أمر طبيعي ألنَّ السـكر يعترب كعالج يهدئ 
الجسم عند الشعور بالتوتر، ولكن تناول السكر 
قـد يصبـح عادة يوميـة، مما يـؤدي إىل تخزين 

الدهون يف الجسم وحدوث السمنة.
-تجّنـب ضغوط اليـوم: يجب معالجة السـبب 
املؤدي للسـمنة عند التوتر، وهو التوتر نفسـه. 
فيجـب العمـل عـىل التخفيف مـن التوتـر قدر 
اإلمـكان خالل اليـوم، وذلـك بتجّنـب التعرّض 
للضغـوط الكبـرية، كأن يتم أخـذ قيلولة خالل 
النهار إلراحة الجسـم، وتجّنب السـهر لساعات 
طويلـة، والتقليل مـن املشـاحنات والرصاعات 

والجدال وإيجاد السالم الداخيل مع النفس.
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إّن الطفولة من دون أمٍل كاملستقبل من دون حلم؛ ولو كان األهل يدركون أّنهم 
يقتلون األمل عند أطفالهم عرب كلماتهم القاسية، ملا كانوا تفوهوا بها قط!

إذا كنت ترغبني يف تربية طفل سعيد، ناجح ومتفائل، تجنبي استخدام أّي من 
الكلمات أو العبارات التالية التي ال تقتل األمل يف طفلك فحسب إّنما تجعله يف 

املستقبل رجالً ضعيفاً وحزيناً ال يعرف طعم الحلم!
أنت فاشل

وانتهى  معيناً  أمراً  منه  ولو طلبت  فاشل» حتى  «أنت  عبارة  واستخدام  إّياك 
األمر بتحطيمه غرٍض قّيٍم بالنسبة لك؛ فبالنهاية، ليس هناك ما هو قّيم بقدر 
طفلك ومستقبله! إّن عبارة «أنت فاشل» تفقد الطفل ثقته بنفسه وتضعف 

عزيمته.
البديل: حاول مرة أخرى وستنجح!

ال جدوى منك
ال تختلف هذه العبارة كثرياً عن سابقتها؛ فهي تقتل األمل لدى الطفل وتحّطم 
عىل  قادر  غري  رجالً  املستقبل  يف  يجعله  ما  عزيمته  عىل  وتقيض  شخصيته 

تحقيق يشء بسبب خوفه من اآلخرين.
البديل: يمكنك فعل ذلك!

لست أهالً لتحمل املسؤولية
ليس هناك أسوأ من أن ُيقال للطفل «لست أهالً لتحمل املسؤولية»؛ فحتى ولو 
كنت مرتّددًة يف توكيله مهمة معّينة، ال ترتّددي يف املحاولة؛ فذلك يكسبه ثقته 

بنفسه بدالً من أن يقتل األمل يف داخله ويقيض عىل عزيمته.
البديل: أنا أثق بك

يا ليتك تشبه أخيك
داخله،  فيؤ  األمل  وزرع  بنفسه  ثقته  وتعزيز  طفلك  دعم  تريدين  كنت  إذا 
فننصحك بتجنب املقارنة؛ ال تقويل لطفلك «يا ليتك تشبه أخيك»، فذلك سيثري 
لديه مشاعر الغيظ والكره بدالً من أن يجعله يترصف بالطريقة التي تريدينها. 

أشعري طفلك بأّنه مميز حتى ولو أخطأ.
البديل: كن نفسك وال تشبه أحد!

ما الذي فعلته كي أحظى بولٍد مثلك
بالغضب  الشعور  نفسكعند  تتمالكي  وأن  أعصابك  تفقدي  أال  حاويل  وأخرياً، 
العبارة  فهذه  مثلك»؛  بولٍد  أحظى  كي  فعلته  الذي  «ما  عبارة  قول  وتجنبي 

سرتافقه طيلة أّيام حياته ولن يتمّكن أبداً من نسيانها!
البديل: أحبك وأسامحك ولكن عدني أّال تعيدها مرّة أخرى.
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١٦١ - وفاة اإلمرباطور أنطونيوس بيوس وتويل ابناه بالتبني ماركوس 

أوريليوس ولوسيوس فريسوس الحكم.
١٨٤٩ - حل الربملان النمساوي.

١٨٦٢ - الحـرب األهليـة األمريكيـة: جيـش االتحـاد يهـزم جيـش 
الكونفدراليني يف موقعة بيا ريدج يف أركنساس.

١٨٧٦ - ألكسـندر غراهام بيل يحصل عىل بـراءة اخرتاع عىل اخرتاعه 
الهاتف.

١٩٤٢ - القـوات الربيطانية تحتـل إثيوبيا وذلك أثنـاء الحرب العاملية 
الثانية.

١٩٤٥ - قوات الحلفاء تعرب نهر الراين، والقوات األمريكية تدخل أملانيا 
وذلك يف الحرب العاملية الثانية.

١٩٤٥ - الحـرب العاملية الثانية: القوات األمريكية تسـتويل عىل جرس 
لوديندورف عىل نهر راين.

١٩٥١ - الحـرب الكورية: قوات األمم املتحـدة بقيادة فريق أول ماثيو 
ريدجواي تتعدى عىل قوات صينية.

١٩٦٢ - افتتاح أول جلسة من جلسات مفاوضات إيفيان التي أدت إىل 
استقالل الجزائر.

١٩٧٥ - تأسيس جمعية أم القرى الخريية النسائية يف مكة.

١٩٧٩ - الرئيـس األمريكـي جيمـي كارتر يقـوم بأول زيـارة لرئيس 
أمريكي إىل مرص.

١٩٨٩ - إيران تقطع عالقتها الدبلوماسـية مع اململكة املتحدة بسبب 
سلمان رشدي وروايته املثرية للجدل.

١٩٩٦ - انتخـاب أول برملـان فلسـطيني عـىل أرايض الضفـة الغربية 
وقطاع غزة.

٢٠٠٩ - تصميم التلسـكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب 
أريض آخر يستطيع البرش العيش فيه.

٢٠١٠ - العراقيـون يدلـون بأصواتهم يف االنتخابـات الربملانية الثانية 
بعد سقوط نظام صدام حسني.

٢٠١٥ - الرئيـس اليمني عبـد ربه منصور هادي يعلـن عدن عاصمة 
مؤقتة لليمن بدالً من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيني.

٢٠١٧ - ويكيليكـس تنـرش سلسـلة وثائق وُمسـتندات تحـت عنوان 
«ڤولـت ٧» تُنص عىل تجسـس وكالة املُخابـرات املركزيَّـة األمريكيَّة 
عـىل الهواتف والتلفـازات الذكيَّة وبعض ُمتصفحات شـبكة اإلنرتنت 

باستخدام أنظمة تشغيلها.
٢٠٢١ - سلسـلة انفجارات يف موقع عسكري يف باتا بغينيا االستوائية 

تسفر عن وقوع ما ال يقل عن ١٠٥ قتىل وأكثر من ٦٠٠ جريًحا.
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”قام طالب كسول بإلصاق ورقة من الخلف عىل قميص زميله 
يخربوه  أال  زمالئه  من  وطلب  غبي..  أنا  عليها..  مكتوب  الذكي 

حتى يضحك الجميع عىل ذلك..
وعندما بدأت حصة الرياضيات كتب األستاذ مسألة صعبة فلم 
ضحكات  وسط  الذكي  الطالب  سوى  عنها  ليجيب  أحد  يتقدم 
انه  بثقة  تقدم  لكنه  سببها،  يعرف  ال  وهو  الطالب  من  خافتة 
الورقة  املسألة،وعندما قام بحلها، الحظ األستاذ  قادر عىل حل 
املكتوب عليها ”انا غبي“، فطلب من الطالب ان يصفقوا له، ثم 

توجه نحوهم وقال:
يف  عربة  لكم  يكون  قد  بيشء  سأخربكم  الفاعل  اعاتب  أن  قبل 

املستقبل..
ان تكون واثقا من نفسك  املهم  ان تمتلك أصدقاء كثر  ”ال يهم 

جيدا“.
العربة من هذه القصة ان ال تثق كثريا باالصدقاء بل ثق بنفسك 

أوال وال تهتم بما يقوله الناس عنك بل اهتم بأفعالك ومواقفك.
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توجـد وضعيـات مختلفـة للنوم، 
مـؤًرشا  النـوم  وضعيـة  وتعـد 
عـىل شـخصية األفـراد.. ومـا ييل 
للنـوم،  مختلفـة  وضعيـات   ٦

ودالالتها.

يختـار  حيـث  الحـر:  النـوم   (١
األشـخاص النـوم عـىل بطونهم، 
وتميـل رأسـهم إىل الجانب تعلوها 
أيديهم إىل بالقرب من وسـاداتهم، 
وتبني من خالل الدراسات البحثية 
الذيـن  األشـخاص  مـن   ٪  ٧٠ أن 
يفضلون هذه النوعية اجتماعيون 

أكثـر مـن غريهم، عـىل الرغم من 
مزاجهـم العصبي، وحساسـيتهم 

للنقد.
٢) وضعيـة نـوم الجنـني: وتعـد 
طريقـة النـوم األكثر شـيوًعا بني 
 ،٪٤١ بنسـبة  والرجـال  النسـاء، 
حيث ينام األشخاص عىل جنبهم، 
مع ثني السـاقني إىل الخلف بشكل 
يشبه وضعية الجنني يف بطن األم. 
ويوصـف من يفضـل النـوم بهذا 
الشـكل بالنزاقـة، لكنه حسـاس، 
وقد يستغرق بعض الوقت للتعرف 
النهايـة  عـىل اآلخريـن، لكنـه يف 

يصبح اجتماعًيا.
٣) النـوم بشـكل طويل مسـتقيم: 
حيـث ينام الشـخص عـىل جانبه 
بشكل مسـتقيم، فتكون الساقان 
بشكل مستقيم، وتوضع الذراعان 
الدراسـة،  عـىل جانبه. وبحسـب 
فتأتي هذه الوضعية املرتبة الثانية 
بنسـبة ١٥٪. وتشري وضعية النوم 
إىل أن هـؤالء األشـخاص يتميزون 
وسـهولة  االجتماعـي،  بقبولهـم 

التعامل معهم، والثقة بهم.
٤)    النـوم عىل الجانـب األيمن أو 
األيـرس: حيث ينام الشـخص عىل 

جنبـه األيمـن، أو األيـرس، وتتمدد 
الذراعان إىل األمـام، ويفضل ١٢٪ 
النـوم بهـذه الطريقـة. ويعـرف 
األشـخاص الذيـن ينامـون بهـذا 
شـخصيات  ذوو  بأنهـم  الشـكل 
منفتحة، إال أنهم عرضة للسخرية 
والشـك، وليس لديهـم القدرة عىل 
اتخـاذ القـرارات، لكنهـم إذا مـا 
اتخذوا قـرارات فإنهم يتشـبثون 

بها.
٥) وضعية الجنـدي: حيث يفضل 
األشـخاص النوم عـىل ظهورهم، 
وتكون الذراعان ممدودتني بشكل 
مسـتقيم عىل جانبي الجسم، وقد 
كانـت الخيـار األول لــ ٨٪. ويدل 
اسم هذه الوضعية عىل االنضباط، 
األشـخاص  هـؤالء  يضـع  حيـث 
توقعات عالية ألنفسهم، وهم ذوو 

طابع هادئ.
البحـر: وهـي  ٦) وضعيـة نجـم 
الوضعيـة األقـل شـعبية بنسـبة 
٥٪، حيـث ينـام األشـخاص عـىل 
ظهورهم، ويتمدد الساقان بشكل 
مسـتقيم، وتوضـع الذراعان أعىل 
الوسـادة.  عـىل  الـرأس  جانبـي 
ويهتم أولئك األشخاص بالصداقة، 
وال  أوىل،  أولويـة  ويعتربونهـا 
يفضلون أن يكونوا مركز اهتمام، 
بل يرغبون سماع مشاكل اآلخرين، 

وتقديم املساعدة.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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منت ليلي وكمت اشوف احــــــــــالم 
وكـل حلم يخلص كـــــــــبل ال يبدي
واصعب حلم شفته بيــــــوم الفـراك 
كسر كلبي وضل يطعن بجبـــــــدي

خفت اليتبدى كاسك والزمته حيـــــل 
لكيت الكاس بايدي وعمري متبــــــدي

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

لديك مشاريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل 

مع الزمالء يف العمل.
 الحـّب الـذي يأتي يف طريقـك قد يشـعرك باملزاجية يف 
نهايـة اليـوم. الحب الذي كنت قد نسـيته يعود ليظهر 

عىل السطح من جديد.

الحـب والعمل الجـاد يجتمعان اليـوم معاً يف بوتقة 
واحـدة ويف مـكان واحـد ليمنحـاك إحساسـاً غامراً 
بالسـعادة! تنـال إعجـاب العاملني معك بفضـل طاقاتك 
وحيويتك وقدرتك النضالية، ورهافة شـعورك يف مواجهة 

األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فـرد يحبك، ولكن كل شـخص يحـّب ما لديك 
أيضـا. ترّقب غرية ممن حولـك. حان الوقت لبعض 
الجّديـة اليوم، برهـن بأنك يمكـن أن تتغلب عىل حب 
االمتالك. تجنب الغرية ثـّم انظر ما يحدث. لديك أمل يف 

أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقـع خالف بينـك اليـوم وبني أفـراد أرستك، 
خاصـة السـيدات، وقد يـؤدي إىل توتـر وقلق. 
تشعر بأن قلبك يتمزق بسبب الحب الذي تحمله يف 
قلبك تجاههم لكن يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف. 

انبته فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليوم بعض الحفالت يف بعض األماكن 
املفضلة إليـك. تفكر يف حضور حفل واحد فقط 
وتضع خطـة لذلك منذ الصبـاح. ال تنس مواعيدك 
املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب 

كثرة املسؤوليات.

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

فقد تعاني من تشنج عضيل.

الرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسـبب 
لك املزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص 

ما التشاجر معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب.
 يفاجئـك اليوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من 
أرباحك. ال تنظر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر 

أنه وقف جانبك يف مواقف عدة. 
عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السليمة. 

مشاعر صداقة قد تتبدل إىل مشاعر حب.

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

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئـك اليـوم صديقة لك لم ترها منذ سـنني أو 
تتحـدث معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سـويا 
بعض األخبار الجديدة والسارة وبعض املعلومات املفيدة 
لكمـا. لم ال تفكـر يف القيام بعدد مـن الرحالت القصرية 

معها؟ استمتع يف املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابه الضغط الذي يلقـي بثقله اليوم عىل أجواء 
حياتـك الزوجيـة. حـاول قـدر اإلمكان اسـتعادة 
االنسـجام والوفاق الذي سـاد يف الفـرتة األخرية بينك 
وبـني الرشيـك، وال توقظ بعـض األحـداث أو التفاصيل 

املزعجة التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمـة أن تكون جادا جدا 
حتـى لو لم تكن الجدية من خصالـك. انتبه لكالمك 
ألن مـن حولـك يفهون الكالم حرفيـا. تأكد أنك كل ما 
تقولـه تعنيه وتقصـده بالفعل. تهتـم اليوم باملوضة 

وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



بمجرد أن أًعلن الربومو الرسمي ملسلسلها الدرامي الجديد 

”تحت الوصاية ”، لم تسلم بطلة العمل منى زكي من 

ميديا ممن  السوشيال  رواد  الهجوم من بعض  حمالت 

إتهموها بتشويه صورة املرأة املحجبة.

تصوير  املسلسل  عمل  وفريق  تستكمل  زكي  فمنى 

وبينما  الرمضاني،  املوسم  يف  بالعرض  للحاق  مشاهدها 

الفرتة  خالل  قوية  هجوم  لحملة  تتعرض  زكي  منى  كانت 

أنها وتعرضت  املاضية جعلتها تعيش حالة نفسية سيئة؛ خاصة 

أعز  وال  ”أصحاب  السينمائية  أعمالها  آخر  يف  أيضاً  تشويه  لحمالت 

عىل  جاءتها  التي  التعليقات  بعض  تجاه  بالحزن  تشعر  جعلها  ما  وهو   ”

البوسرت الرسمي ملسلسلها من قبل رواد السوشيال ميديا ولكنها تحاول التغلب 

عىل هذه الحالة بإستكمال التصوير؛ خاصة أنها عىل ثقة أن بمجرد عرض العمل 

سيتضح للجمهور مالمح الشخصية بشكل قوي من دون الحكم املسبق عليها 

امرأة  العمل شخصية  آخر، تجسد منى خالل  املسلسل .عىل صعيد  قبل عرض 

ُتدعى حنان يف األربعني من عمرها، تويف زوجها ولديها طفالن مما يجعلها تعمل 

بالصيد من أجل مواجهة ظروف الحياة .يذكر أن العمل سيتم عرضه عرب شاشة 

منصة شاهد اإللكرتونية خالل خريطتها الرمضانية.

صربي  ياسمني  الفنانة  تستكمل 
النجم  بطولة  ”البعبع“  فيلم  تصوير 
أمري كرارة، عقب عيد الفطر مبارشة، 
املشاهد  من  عدًدا  صورت  حيث 
كرارة  أمري  بصحبة  املاضية  الفرتة 
آخر  وعدد  توتة  الرحمن  عبد  ومحمد 
التصوير  تأجيل  وجاء  الفنانني،  من 
بتصوير  كرارة  أمري  انشغال  بسبب 
املقرر  الكانتو“  ”سوق  مسلسله 
عرضه يف رمضان املقبل.ويجسد أمري 
مجرم  دور  ”البعبع“  فيلم  ىف  كرارة 
”سلطان“  واسمه  اإلجرام  عن  يتخىل 
واسمه  الرحمن  عبد  محمد  صديق 
املواقف  من  العديد  يواجهان  ”سوكا“ 
الكوميدية من خالل دراما الفيلم.فيلم 
”البعبع“ يشارك يف بطولته أمام أمري 
سمرة،  باسم  صربي،  ياسمني  كرارة 
ومحمد  توتة،  الرحمن  عبد  ومحمد 
أنور، باإلضافة إىل عباس أبو الحسن، 
والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج 
حسني املنباوى.آخر أعمال أمري كرارة 
السينمائية فيلم ” كازابالنكا“ وحقق 

مليون   85 لـ  وصلت  كبرية  إيرادات 
جنيه، وشارك يف بطولته كال من غادة 

عبد  عمرو  نصار،  إياد  لبلبة،  عادل، 
الجليل، وآخرون، إخراج بيرت ميمي.
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كتب  أن  بعد  العراقي  عمر  الشاب  فوجئ 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل  منشوًرا 
يعرب فيه عن حزنه بسبب وجوده يف مرص 
وحيدا وأنه مضطر إلقامة حفل زفافه دون 
أصدقائه ومعارفه، وطلب من أي شخص 
عند  ليتفاجأ  للزفاف،  يحرض  أن  يعرفه 
دخوله القاعة بوجود أشخاص كثريين ال 
يعرفهم من العراق متواجدين يف مرص أتوا 

ليكملوا فرحته.
وقف الكثري من األشخاص بجانب (عمر) 
ليتمم  ملرص  أتى  الذي  الجنسية  عراقي 

دمنهور  ابنة  مروة  خطيبته  من  زفافه 
برفقة  وحده  جاء  البحرية،  بمحافظة 
والحاجة  بالحزن  فشعر  وأشقائه  والدته 

لوجود رفقاء لتكتمل فرحته.
العروس يف ترصيحات عن  (مروة)  عربت 
زوجها:  مع  حدث  بما  الكبرية  فرحتها 
«عمر عراقي وعايش يف أملانيا، ونزل مرص 
للفرح مع والدته وأشقائه، لكن كان حزين 
عريس  كأي  أصدقاء  غري  من  هيكون  أنه 

بيكون محتاج أحباءه يفرحوا معه».
حجزت  أن  بعد  أنها  (مروة)  واستكملت 

القاعة طلبت من عمر أن يحاول التواصل 
مع أي شخص متواجد يف مرص عىل معرفة 
به: «حجزنا قاعة ٣٠٠ شخص وهو كان 
ينزل  عليه  فعرضت  بس،  أهله  مع  نازل 
الفرح،  عىل  يعزمه  يعرفه  حد  لو  بوست 
املفاجأة  لكن  حزنه،  عن  وعرب  كتب  فهو 
إىل  (مروة)  وأشارت  الفعل».  رد  يف  كانت 
أنها لم تكن تتوقع رد الفعل وال استجابة 
فيس  عرب  زوجها  نرشه  ملا  األشخاص 
دخلنا  ما  أول  الناس  بعدد  «فوجئنا  بوك: 
لكن  نهائي،  ده  القاعة، مكنتش متوقعة 
أكثر حاجة كانت سبب فرحتي هي نظرة 
ملا وجد  اليل يف عني عمر  السعادة والرضا 

العدد ده كله جنبه».
اتصور  ما  أول  الفرحة  من  طاير  «كان 
ابنة  مروة  عربت  هكذا  العراق..  بعلم 
يومه  الكتمال  زوجها  فرحة  عن  دمنهور 
كأنه داخل بلده األم العراق، وخاصة بعد 
عىل  الشباب  وإرصار  العراق  علم  ظهور 
اتخاذ صور معه، مؤكدة أن ما حدث جعل 
زفافهما ذكرى ال تغادر ذهنهما، وبسمة 
ترتسم عىل وجوههما أن يتذكرا الجدعنة 

والشهامة.
وأوضحت (مروة) أنها تعرفت عىل عمر من 
سنوات  منذ  ملرص  زيارة  يف  وجوده  خالل 
كللت تلك الزيارة بقصة حب استمرت ملدة 

٤ سنوات.

قبل أيام نرشت أمل بوشوشة صورة شخصية «فضة « التي تنافس بها يف 
الدراما الرمضانية لهذا املوسم من خالل أحداث مسلسل دوار شمايل.

لم تكن شخصية فضة التي تظهر بها أمل بوشوشة ضمن أحداث مسلسل 
دوار شمايل من واقع خيال كاتب العمل إنما هي شخصية حقيقية؛ وذكر 
حسب مصادرمقربة فإن الشخصية التي تجسدها أمل بأحداث املسلسل 
الطرق وكان لديها نفس  العمل بإحدى  هي شخصية تقابل معها كاتب 
املالمح الخارجية لشخصية فضة التي تجسدها امل باملسلسل حيث تبدو 
وكأنها رجل فهي إمرأة قوية ومسيطرة كثرياً عىل كل من حولها.وكانت 
امل قد تدربت عىل حمل السالح قبل التصوير من أجل هذا العمل وتعرضت 
تدور  للسكني.واملسلسل  أثناء حملها  املسلسل  لإلصابة يف إحدى مشاهد 
السبعينات  منه سوريا يف فرتة  عانت  الذي  الديني  التطرف  أحداثه حول 
واألزمات التي مرت بها سوريا يف هذه الفرتة، ويشارك عبد املنعم عمايري 

بطولة العمل وسامية الجزائري من إخراج عامر فهد.

مسلسلها  تصوير  لبدء  آرتشيل  هاندا  تستعد 
الجديد «الغريبان « الذي تعود به لجمهورها 
بعد غياب عامني وسيجمعها العمل ببوراك 
قبل سنوات يف  بعد نجاحهما سوياً  دينيز 
مسلسل «حب ال يفهم بالكالم».من خالل 
بوراك  يجسد  الغريبان  مسلسل  احداث 
دينيز شخصية رجل يعاني من إضطراب 
من  أكثر  لديه  وكأنه  يجعله  مما  نفيس 
شخصية، تربطه عالقة حب بهاندا، ولكن 
هذا  يف  املشاكل  من  العديد  تواجههما 

العالقة بسبب أزماته النفسية، ومن املقرر عرض 
الثنائي  الرتكية.وكان  فوكس  قناة  عرب  املسلسل 
أعوام  ست  قبل  واسعاً  نجاحاً  سوياً  حققا  قد 
عرض  وقت  بالكالم“  يفهم  ال  حب  مسلسل“  يف 
صعيد  .وعىل  التلفزيونية  الشاشات  عرب  املسلسل 
أوىل  لعرض  اللبنانية  يف  تي  أم  قناة  تستعد  آخر، 
حلقات مسلسل «أنت إطرق بابي» لهاندا آرتشيل 
ويعترب  عامني  قبل  ُعرض  والذي  بوسني  وكرم 
املواسم  نجاًحا خالل  الرتكية  املسلسالت  أكثر  من 

املاضية .

حدوث   جوي  متنبئ  توقع 
البالد  تشهدها  ماطرة  حاالت 

”سيخلدها التاريخ“.
منصة  عىل  له  منشور  يف  وقال 
”فيس بوك“ ان ”الحالة املطرية 
فسيخلدها  ثبتت)  (ان  الثانية 
امطار  من  فيها  بما  التاريخ 

غزيرة وفيضانات محلية“.
وذكر بيان لهيئة االنواء الجوية 
أن ”طقس اليوم الثالثاء سيكون 
الحرارة  ودرجات  جزئياً،  غائماً 
تنخفض عدة درجات عن اليوم 
السابق يف عموم البالد“. وأوضح 
يف  األربعاء  يوم  ”طقس  أن 
املنطقة الوسطى سيكون غائماً 
إىل  خفيفة  أمطار  تساقط  مع 
رعدية  تكون  الشدة  متوسطة 
الطقس  سيكون  بينما  احياناً، 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف 
تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً 
متوسطة  اىل  خفيفة  امطار 
احياناً،  رعدية  تكون  الشدة 

سيكون  الجنوبية  املنطقة  ويف 
مع  جزئياً  غائماً  الطقس 
تساقط امطار متوسطة الشدة 
الحرارة  ودرجات  رعدية،  تكون 
السابق  لليوم  مقاربة  ستكون 
البيان  وأشار  البالد“.  عموم  يف 
الخميس  يوم  ”طقس  أن  اىل، 
الوسطى  املنطقة  يف  املقبل 
غائم  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون 
اىل  خفيفة  أمطار  تساقط  مع 
رعدية  تكون  الشدة  متوسطة 
احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة 
سيكون  بينما  السابق،  لليوم 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
أمطار  تساقط  مع  غائماً 
الشدة  متوسطة  إىل  خفيفة 
ودرجات  احياناً،  رعدية  تكون 
الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم 
الطقس  سيكون  فيما  السابق، 
غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف 
الحرارة ترتفع  جزئياً، ودرجات 

قليالً عن اليوم السابق“.

طائرة  متن  عىل  استوائية  لفاكهة  كريهة“  ”رائحة  تسببت 
مدينة  إىل  املتجهة  رحلتها  إلغاء  يف  الرتكية  للخطوط  تابعة 

برشلونة اإلسبانية.
اضطرت  الرتكية  الجوية  للخطوط  تابعة  ”طائرة  أن  وذكر 
تحليقها  بعد  احرتازي  كتدبري  إسطنبول  مطار  إىل  للعودة 
نحو مدينة برشلونة اإلسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة 

عن فاكهة دوريان االستوائية املوجودة يف الطائرة“.
الشحن  قسم  يف  االستشعار  أجهزة  إن  الوكالة  وقالت 
ولدى  الطائرة،  تحليق  خالل  تحذيرًا  أصدرت  بالطائرة 
مالحظة طاقم الطائرة للرائحة املنترشة، قرر قائد الطائرة 
العودة إىل مطار إسطنبول كإجراء احرتازي أثناء تحليقها 

فوق األجواء البلغارية.
مصدر  أن  بالطائرة  الشحن  قسم  فحص  أظهر  والحًقا 
الرائحة الكريهة هو فاكهة ”دوريان“ التي تنبعث منها 

رائحة ثقيلة عندما تنضج.
جنوب  من  استوائية  فاكهة  بأنها  دوريان  وتعرف 
رائحتها  الجنة وعىل  يطلق عىل طعمها  آسيا  رشق 

تويرت  رشكة  إن  ماسك  إيلون  قال 
الرسائل  عىل  الرد  تمكني  إىل  تسعى 
واستخدام   ،(DM) املبارشة  الفردية 
والتشفري  للتفاعل،  تعبريي  رمز  أي 
الحق  وقت  يف  األسايس  النظام  عىل 
تويرت:  عىل  الشهر.وكتب  هذا  من 
عىل  الرد  عىل  القدرة  نرش  ”بهدف 
استخدم  الفردية،  املبارشة  الرسائل 
لردود  وتشفري  تعبريية  رموز  أي 
الفعل يف وقت الحق من هذا الشهر“، 
عن  املستخدمني  من  العديد  وعّرب 
ماسك. مشاركة  بشأن  أفكارهم 
قائالً:  املستخدمني  أحد  وعلق 
”التحديثات الرائعة التي ستساعد يف 
تدفق املحادثات بسالسة أكرب، نتطلع 
بشكل خاص إىل مجموعة متنوعة من 
الرموز التعبريية لردود الفعل ... إنها 
مستخدم  وقال  الصغرية“،  األشياء 
أمر ال  الدردشة  آخر ”ممتاز، تشفري 

بد منه بشكل خاص“. 
أحد  أشاد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

Musk يف تطبيق  املستخدمني بجهود 
عما  أيًضا  وتساءل  الجديدة  امليزات 
ميزة  إحضار  أيًضا  بإمكانه  كان  إذا 
”إلغاء اإلرسال“ للرسائل املبارشة.ويف 
فرباير، قال ماسك إن منصة التدوين 
بالقدرة  املستخدمني  ستزود  املصغر 
”التطابق  إىل  الخوارزمية  تعديل  عىل 
ويف  املقبلة“،  ”األشهر  يف  األقرب“ 
التدوين  منصة  أعلنت  نفسه،  الوقت 
سيحصلون  املستخدمني  أن  املصغر 
مذكرة  ظهرت  إذا  ”تنبيه“  عىل 
بالرد  قاموا  تغريدة  عىل  املجتمع 
إعادة  أو  بها  اإلعجاب  أو  عليها 
تغريدها.وقامت الرشكة بالتغريد من 
الخاص   CommunityNotesحساب
عىل  ستحصل  اليوم،  من  ”بدًءا  بها: 
يف  املجتمع  مالحظة  بدأت  إذا  تنبيه 
الظهور عىل تغريدة قمت بالرد عليها 
تغريدها،  أعاد  أو  بها  أعجبت  أو 
األشخاص  إعطاء  يف  هذا  وسيساعد 

سياق إضايف قد يفوتهم. . ”
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خلق الله -عز وجل- اإلنساَن يف أحسن تقويٍم وكرّمه، وهيأ له األسباَب 
التي كلف بها، وكل إنساٍن يعيش يف  التي تساعده عىل حمِل األمانة 
«الدولة»،  تسمى  له  مسخرة  طبيعّية  بيئة  به  تحيط  اجتماعية  بيئٍة 

وهو جزٌء مهم وأسايس منها.
نسمع ونشاهُد كثرياً بني الحني واآلخر ماذا يعني اإلنسان يف الدولة.. 
وما أهمية دوره يف الدولة.. وهل هو جزء مهم من ممتلكات الدولة ؟

أقول.. إن من أهّم ممتلكات الدولة هو اإلنسان، بل هو العمود الفقري 
والركيزة األساسّية التي تقوم عليه مفاصل الحياة يف الدولة .

بني  للتمييز  قليالً  نقف  أن  البّد  والدولة،  اإلنسان  عالَم  ندخَل  أن  قبل 
الحكومة والدولة، رغم أن املفهومني يستخدمان بالتناوب كمرتادفني 
يف كثرٍي من األحيان، فمفهوم الدولة أكثر اتساعاً من الحكومة، إذ أن 
الدولة كياٌن شامٌل يتضمن جميَع مؤسسات املجال العام وكل أعضاء 
إال  ليست  الحكومَة  أن  يعني  ما  وهو  مواطنني،  بوصفهم  املجتمع 
أكثر ديمومة مقارنة بالحكومِة  الدولة كياٌن  أن  إال  الدولة،  جزءاً من 
املؤقتة بطبيعتها، حيث يفرتض أن تتعاقَب الحكومات.. وقد يتعرض 
النظام األوسع واألكثر  التعديل، مع استمرار  أو  نظاُم الحكم للتغيري 

استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة. 
«غري  مجردة  سلطة  هي  الدولُة  تمارسها  التي  السلطة  أن  كما 
موظفي  اختيار  يف  «البريوقراطي»  األسلوب  أن  بمعنى  مشخصنة»، 
هيئات الدولة وتدريبهم يفرتض عادًة أن يجعلهم محايدين سياسياً، 
تحصيناً لهم من التقلباِت األيديولوجية الناجمة عن تغري الحكومات. 
والعلوم  االجتماع  علم  يف  يستخدُم  مفهوٌم  هي   « البريُوقراطية  و» 

السياسّية يشري إىل تطبيق القوانني بالقوِة يف املجتمعاِت املنظمة.
والناس كافة  األشخاُص،  إليه  ينتمي  الذي  العام  النظام  والدولُة هي 
من جنٍس معنٍي أو ديٍن أو مذهٍب، ويف داخل هذه الدولة يكون النظام 
وُتكفل  والخاصة،  العامة  فيه حقوق  تنضبط  الذي  السائد  والقانون 

فيه الحرية وُتصان فيه األرواح واألعراض واملمتلكات.
أَنَّ  َتَرْوا  أَلَْم  أما يف تسخري كل يشء لإلنسان فقال سبحانه وتعاىل: ﴿ 
َموَاِت َوَما ِيف اْألَْرَض ﴾ ، فهذه اآليُة الكريمة  ا ِيف السَّ َر لَُكْم مَّ اللَه َسخَّ
تبني أن كل ما يف السماواِت من شمٍس وقمر ونجوم، وكل ما يف األرض 

من معادن وبحاٍر وأنهار وثماٍر، هي ملنفعِة اإلنسان.
وقال تعاىل: (َولََقْد َكرَّْمَنا َبِني آََدَم َوَحَملَْناُهْم ِيف الَْربِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهْم 

ْن َخلَْقَنا َتْفِضيًال). لَْناُهْم َعَىل َكِثرٍي ِممَّ يَِّباِت َوَفضَّ ِمَن الطَّ
لقد علَّم الله اإلنساَن كل ما يحتاج إىل معرفته، وأودَع فيه من املزايا 
والعلم،  (العقل،  من  املخلوقات  من  غريه  يف  يودع  لم  ما  والصفات 
والبيان، والنطق، والصورة الحسنة، والجسم املعتدل، واكتساب العلوم 
الصفات،  ومحاسن  األخالق  محامد  إىل  وهداه  والفكر،  باالستدالل 

وكرَّمه وفضله عىل كثرٍي من خلقه).
إذاً.. اإلنساُن ركيزٌة أساسيٌة يف مؤسساِت الدولة وأجهزتها، ويف القطاع 
الخاّص بكل مسمياته، لكنه يتعرض أحياناً إىل ظروٍف صعبٍة وقاسية، 
قد تجده عاطالً عن العمل ال يجد فرصًة يحصل بها عىل قوت يومه، 
مدقعاً من الجوع، أو تجده بال طموٍح، وال يجد من يؤويه ويحتضن 
شهادته التي نالها بعد جهٍد وعناٍء، أو تجده قابعاً يف السجون بجريمٍة 
اقرتفها أو تهمة قد ينجو منها، وقد تجده بائعاً متجوالً عىل األرصفة، 

والسؤاُل هنا هو: كيف نحافظ عىل أهّم ممتلكات الدولة.. اإلنسان؟
الدولة «اإلنسان» ومقوماتها هي فريضٌة  الحفاُظ عىل ركائز  أقول.. 
ما  وتوفري  اإلنسان  عىل  والحفاظ  يشء،  كل  قبل  ودينّية  اجتماعية 

يصبو إليه واحرتام حقوقه أهّم الركائز يف الدولة .
والدولة هي املسؤوُل األول أمام الله وأمام القانون والعالم عن ُحقوِق 
«اإلنسان»، كما ينبغي عىل املواطن أن يصوَن ويحافظ عىل مقوماِت 
ُتقدمها،  التي  الخدمات  منها ومن  يستفيد  الخراب، حتى  من  الدولة 
وتشمل  العامة،  املمتلكات  املجتمعية  واملقومات  الركائز  هذِه  ومن 
والهيئات  واملدارس،  والجامعات،  العبادة،  ودور  والجسور،  الطرق، 
كافة  تصنيفاتها  عىل  الخدمية  واملراكز  العامة،  واملرافق  الحكومية، 
الطرق  بكل  عليها  يحافَظ  أن  يجب  البالغة  وألهميتها  وغريها، 
والوسائل املُتاحة، ألن تخريب املمتلكات العامة هو ذنب تقرتفه بحِق 
مجتمٍع بأرسه وليس مع شخٍص واحد، وهذا من األمور املحرمة وغري 

القانونّية.
ويف الختام أقول .. كم يحتاج اإلنسان أن تفهمه الدولة ومؤسساتها، 
التقليل من شأنه وتجاهله يف مرافق  الحقيقّية، وعدم  قيمته  وتقدر 

الحياة كافة؟
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