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بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت الدائرة اإلعالميـة ملجلس النواب 
التصويـت عىل قانونـني وإنهاء قراءة 4 
قوانـني بينها قانـون اسـرتداد عائدات 
الفسـاد.وذكرت الدائـرة يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“ أن ”مجلـس النـواب صـوت 
عىل مرشوعي قانون انضمام جمهورية 
النـووي  األمـان  اتفاقيـة  اىل  العـراق 
واالتفاقية املشرتكة بشأن أمان الترصف 
يف الوقـود املسـتهلك وأمـان الترصف يف 
النفايات املشعة“.وأضافت أن ”املجلس 
صـوت عـىل مـرشوع قانـون تصدیـق 
والتجاري  االقتصـادي  التعاون  اتفاقية 

والعلمـي والفني بـني جمهورية العراق 
أنـه  اىل  هنكاريا“.واشـارت  وحكومـة 
”تم إنهاء القـراءة األوىل ملرشوع قانون 
انضمام جمهورية العـراق إىل االتفاقية 
الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ لعـام 1979، 
باالضافة اىل إنهاء القراءة األوىل ملرشوع 
قانون اسرتداد عائدات الفساد“.وتابعت 
أن ”املجلـس أنهى القراءة األوىل ملرشوع 
قانون إفراز األرايض والبسـاتني الواقعة 
ضمن التصميم األسـايس ملدينـة بغداد 
والبلديـات“، مضيفًة: ”تم إنهاء القراءة 
األرايض  ايجـار  قانـون  ملـرشوع  األوىل 

الزراعية“.

دياىل/ الزوراء:
افـاَد مصـدر امنـي يف ديـاىل بارتفـاع 
املـزدوج يف قضـاء  الهجـوم  حصيلـة 
املقدادية شـمال رشقي املحافظة إىل 8 
ضحايـا وثالثة مصابـني. وقال املصدر 
إن الهجـوم أودى 8 مدنيـني بـني ارسة 
كاملـة مؤلفـة مـن محـام وزوجتـه 
وأطفالـه االثنـني واصيـب 3 اخـرون، 
عائلـة  مسـلحون  اسـتهدفت  عندمـا 

ومنزل احد شيوخ العشائر تاله انفجار 
عبوة ناسفة استهدفت سيارة املحامي 
مـع أرسته يف منطقة (الشـاخة) قرية 
املقداديـة  6 كـم جنـوب  ”الهزينيـة“ 
40 كم شـمال رشق بعقوبـة. واضاف 
ان الحـادث قيـد التحقيـق بعـد فرض 
اجراءات أمنية مشددة وتكثيف انتشار 
القوات األمنية مبينا أن الحادث إرهابي 
بحسب املعلومات والتحقيقات األولية.

بغداد/ الزوراء:
بحـثَّ العـراق والبحريـن اعـادة فتـح خط 
الطـريان املُبـارش بـني البلديـن وبمـا يخدم 
بيـان  والشـعبني“.وذكر  البلديـن  مصالـح 
باألعمـال  القائـم  ان  الخارجيـة،  لـوزارة 
املؤقـت للعـراق يف املنامـة الوزيـر املُفوض 
مؤيـد عمر كوبـريل، التقى وزيـر املُواصالت 
ثامـر  بـن  محمـد  البحرينـّي  واالتصـاالت 
الكعبـي، يف مقر الوزارة، وجرى خالل اللقاء 
اسـتعراض العالقات بني البلدين الشقيقني، 
والتنسيق لتقوية أوارص التعاون يف املجاالت 
والقضايـا ذات اإلهتمام املُشـَرتك والسـيما 
قضايا املُواصالت واعـادة فتح خط الطريان 
املُبـارش بـني البلديـن وبمـا يخـدم مصالح 
البلديـن والشـعبني“.و تـم بحسـب البيان، 
ُمناقشة عدد من املُبادرات الداعمة لتشجيع 

وتقنيَّـة  اإلتصـاالت  قطـاع  يف  االسـتثمار 
املعلومـات، وُمسـتجّدات املشـاريع املُتعلقة 
بالربط العراقّي-الخليجـّي، اضافًة اىل بحث 
آليـات التعاون املُشـَرتك وتوحيـد املواقف يف 
املُنظمات الدوليَّة“.من جانبه، شـكر الوزير 
البحرينـّي القائم باألعمال للزيـارة، ورحَب 
باملساعّي الحثيثة للسفارة لتعزيز العالقات 
بني البلدين الشقيقني والسيما يف مجال النقل 
واملُواصـالت واالتصـاالت واعـادة فتح خط 
الطريان املُبارش بني البلدين“.وأشـار الوزير 
اىل اتفاقيـة النقـل الجوي بـني البلدين التي 
كان مـن املُؤمل أنَّ توقع عىل هامش معرض 
الطـريان يف املنامة العـام املاّيض لكن التغيري 
الوزارّي الحكومـّي يف العراق حال دون ذلك، 
ووعـد بمفاتحـة وزارة الخارجيَّة البحرينيَّة 

الشعارهم باالستعداد لتوقيع االتفاق“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلن تحالف انتخابـي يف تركيا يعارض 
الحاكـم  والتنميـة“  ”العدالـة  حـزب 
وزعيمه الرئيس رجـب طيب أردوغان، 
بشـكل رسـمي، عن اختيار رئيس أكرب 
أحزابـه كمرّشـٍح مشـرتٍك للتحالف يف 
االنتخابات الرئاسـية والربملانية املقبلة 
التـي ستشـهدها البالد يـوم 14 مايو/

أيـار القـادم، وذلـك بعـد تأجيـٍل تكرر 
ألكثر من مـرة جرّاء الزلزال الذي رضب 
البـالد الشـهر املـايض ومنـع التحالف 
الذي يضم حزب ”الشـعب الجمهوري“ 
و“السـعادة“ اإلسالمي و“الديمقراطية 
والبناء“ و“املستقبل“ و“الديمقراطي“، 
من اإلعالن عن اسم مرّشحه الذي تسبب 
بانسـحاب حـزب ”الجيد“ منـه مؤقتاً 

نهاية األسـبوع املايض قبل أن يعود إليه 
برشٍط جديد. واختار التحالف املعارض 
الذي يعرف عىل نطاٍق واسـع بـ“طاولة 
السـتة“، كمال كيليتشدار أوغلو رئيس 
حزب ”الشـعب الجمهـوري“ الذي يعد 
حزب املعارضة الرئيس يف تركيا كمرّشٍح 
رئـايس للتحالف يف ختام اجتماعه الذي 
ُعِقـد يف مقر حـزب ”السـعادة“ والذي 

دام لنحو خمس سـاعات بني السـاعة 
الرابعـة عرصاً حسـب التوقيـت املحيل 
والتاسعة من مسـاء أمس يف العاصمة 
الرتكيـة أنقـرة. وسـبق هـذا االجتماع 
الـذي حرضه كّل قادة األحزاب السـتة، 
اجتماعان منفصالن جمع كيليتشـدار 
أوغلـو بمـريال آكتشـنار زعيمة حزب 
”الجيـد“ اليمينـي الـذي يعـرف كذلك 

بحزب ”الخري“ والتي قابلت أيضاً رئيس 
بلديتـي اسـطنبول وأنقـرة أكـرم إمام 
أوغلو ومنصور يافـاش قبل أن تجتمع 
برئيـس حـزب ”الشـعب الجمهوري“ 
وتقـرر العودة مرة أخـرى إىل ”الطاولة 
السداسـية“ رشيطة اختيار إمام أوغلو 
ويافـاش كنائبني للرئيـس يف حال فاز 

مرشح التحالف يف الرئاسة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اوضـَح مستشـار رئيـس الـوزراء املـايل، مظهر 
محمد صالـح، اآلليـة املطلوبة السـرتداد االموال 
املهربة من العراق، ويف حـني حدد أنواعها، اكد ان 
عملية اسـرتدادها صعبـة وتحتـاج اىل اتفاقيات 
دوليـة ومتابعة مسـتمرة.وقال صالـح يف حديث 

لـ»الزوراء» ان اسـرتداد االمـوال املهربة صعب يف 
الحقيقيـة لكن االهم هـو متابعتها»، مشـريا اىل 
ان» قانـون صندوق االسـرتداد املعـدل الذي صدر 
يف ٢٠١٧ انشـأ هيئة عليا لالسرتداد يرأسها رئيس 
هيئة النزاهة  الوطنية واعضاء او ممثلون من كل 
الـوزارات ذات العالقة الخارجيـة واالمن الوطني 

وغريها وهذه الهيئة ترسـم سياسـات االسرتداد 
وتكـون تابعـة ملجلس الـوزراء ودائـرة العمليات 
التابعة لهيئة النزاهة «.وبني ان «قانون االسرتداد 
املعدل اعطى اشـارة يف املادة ١٤ ان عىل الحكومة 
عند عقد اي اتفاقية ثنائية اقتصادية مع اي دولة 
لديها اموال عراقية  فهذه الدولة عليها ان تساعد 

الحكومـة العراقيـة بموضـوع اسـرتداد االموال 
فحدثـت اتفاقيـات اقتصاديـة مشـرتكة مع كل 
الدول التي لدينا معها عالقات و ولدى العراق علم 
ان فيها اموال مهربة ان تساعد العراق يف اسرتداد 

امواله»، مؤكدا ان «هذه نقطة مهمة جدا».

 الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
وأصيـب  فلسـطينيني   ٦ استشـهد 
آخرون خالل اقتحـام قوات االحتالل 
اإلرسائيـيل مخيـم جنـني يف الضفـة 
الغربيـة املحتلة، بحسـب مـا أفادت 
وزارة الصحـة الفلسـطينية  امـس 
الثالثاء. وتصاعدت ألسـنة اللهب من 

منزل حارصته وأطلقـت عليه قوات 
االحتـالل اإلرسائيـيل صاروخا داخل 
املخيـم، بحسـب تلفزيون فلسـطني 
الصحـة  وزارة  وأفـادت  الرسـمي. 
فلسـطينيني   ٦ بـأن  الفلسـطينية 
استشـهدوا يف جنـني؛ وهـم «  محمد 
وائل غزاوي (٢٦ عاماً)، و  مجد محمد 

عزمي حسـينية (٢٦ عاماً)، و  طارق 
زيـاد مصطفـى ناطـور (٢٧ عاماً)، 
و  زيـاد أمـني الزرعينـي (٢٩ عاماً)، 
و  عبـد الفتاح حسـني خروشـة (٤٩ 
عامـاً)، ومعتصم نـارص صباغ (٢٢ 
عاماً)». وأحصت وزارة الصحة، «١٢ 
إصابة بينها إصابة خطرية يف البطن» 

وصلت مستشـفى جنـني الحكومي، 
إضافة إىل «إصابة خطرية يف الحوض» 
وإصابتـني بــ «حالـة متوسـطة يف 
الفخذ والكتـف»، وإصابة طفيفة يف 
الخارصة وصلت مستشفى ابن سينا 
التخصيص. ونرش تلفزيون فلسطني 
الرسـمي صورا تظهر إسقاط طائرة 

بـدون طيـار «درون» تابعـة لجيش 
االحتـالل اإلرسائيـيل يف مخيم جنني.
اسـتهداف  بعـد  دخـان  وتصاعـد 
منـزال  اإلرسائيـيل  االحتـالل  قـوات 
 يف مخيـم جنـني يف الضفـة الغربيـة

املحتلة. 
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
أّدى الشـيخ محمد بن عبد الرحمـن آل ثاني، اليمني 
القانونية رئيسـاً ملجلس الوزراء بدولة قطر. وأصدر 
الديـوان األمـريي القطري بياناً، امـس الثالثاء، قال 
فيه إّن أمري قطر الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر 
تعيني الشـيخ محمد بن عبـد الرحمن آل ثاني، وزير 
الخارجية، رئيساً ملجلس الوزراء، بعد قبول استقالة 
رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 
العزيـز آل ثاني. وسـيحتفظ رئيس الوزراء الشـيخ 
محمـد بن عبـد الرحمـن آل ثانـي، بموقعـه وزيراً 

للخارجية، بحسب بيان الديوان األمريي.

باريس/ متابعة الزوراء:
يتواصل الشـلل يف عـدة قطاعات بفرنسـا يف 
سـياق التحرك السـادس الذي تشـهده البالد 
احتجاجـا عىل إصـالح نظـام التقاعـد املثري 
للجدل الـذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون. 
واغلقت بسبب اإلرضاب مدارس وتم إلغاء 80 
% من رحالت رشكة السكك الحديدية الوطنية، 
فيما تأثر تزود توتال إنرجي وإيسو-إكسـون 
موبيـل وبيرتونيـوس بعد أن منعت شـحنات 
املحروقـات مـن الخـروج مـن ”كل املصايف“ 
الفرنسية. ويف محاولة لدفع الحكومة للعدول 

عن املرشوع، وقبـل تمديد اإلرضابات املحتمل 
يف األيـام املقبلـة، تواصل النقابـات مجتمعة 
سعيها لوقف دورة الحياة الثالثاء ”يف فرنسا“. 
مـن جهته رحـب األمني العـام لنقابة االتحاد 
الديمقراطي للعمـل (يس.إف.دي. تي) لوران 
بريجيه بـ“تعبئة تاريخية“ فيما أكد نظريه يف 
”الكونفدرالية العامـة للعمل“ (يس.جي.تي) 
فيليب مارتينيز إىل جانبه قبل انطالق املظاهرة 
يف باريس ”سـيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ 

بداية“ التحركات.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
أصـدر مجلـس الـوزراء جملـة مـن 
القـرارات، مـن بينهـا تأليـف فريـق 
والعمـل  التخطيـط  يتـوىل  حكومـي 
عىل تأسـيس املدن الجديدة، وشـمول 
األرامـل واملطلقات واملعوّقني بنسـبة 
تخفيـض %75 من أسـعار الوحدات 
السكنية، وإضافة مواد جديدة للسلة 
الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان 
املبـارك، أكـد رئيـس مجلس الـوزراء 
محمد شياع السـوداني، لوزير الدفاع 
األمريكي لويد أوستن حرص حكومته 
عىل االسـتمرار بالتعاون مع الواليات 

املتحدة األمريكية.
وقـال بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 
لرئيـس الـوزراء تلقته ”الـزوراء“ إن 
”رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، ترأس الجلسـة االعتيادية 
وجـرى  الـوزراء،  ملجلـس  العـارشة 
خاللها التـداول يف تطـورات األوضاع 
العامـة يف البالد، ومتابعة أبرز امللفات 
املندرجـة ضمن الربنامـج الحكومي، 
إىل جانب مناقشة املوضوعات املُدرجة 
عىل جدول األعمـال وإصدار القرارات 
خـالل  السـوداني،  بشـأنها“.ووجه 
الجلسـة، جميع الوزراء بـاإلرساع يف 
إنهـاء التقييـم الشـامل ألداء وعمـل 
املديريـن العاّمـني يف وزاراتهـم، حيث 
تنتهـي يـوم 12 من آذار الحـايل، املّدة 
املقـررة للتقييم، وشـدد عىل أن يكون 

التقييـم مسـتنداً اىل معايـري مهنيـة 
وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى.
وأكـد رئيس مجلس الوزراء، بحسـب 
البيان، عىل أهمية العمل لتمكني املرأة 
يف الوزارات، ووجـه باتخاذ اإلجراءات 
التي تراعي النساء يف مسألة املراجعات 
للدوائـر الحكومية.وتابـع البيـان إنه 
اسـتناداً إىل ما تعهد به رئيس مجلس 

الوزراء أمام الشـعب العراقي بشـأن 
السـكن والتخفيف  معالجة ُمشـكلة 
من حدتها، وتنفيـذاً ملا جاء يف املنهاج 
الـوزاري للحكومة، ولغـرض تحقيق 
أحد األهداف االسرتاتيجية يف الربنامج 
الحكومي، وتوفري قطع أراٍض سكنية 
للمواطنني، وكذلك إنشاء مدن سكنية 
جديدة تسهم يف حل مشكلة السكن يف 

العراق، قرر مجلس الوزراء اآلتي:
أوالً /

1 .  تأليف فريق برئاسة وزير اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة، 
وعضوية كل مـن وزير البيئة ورئيس 
الهيئة  هيئـة املستشـارين، ورئيـس 
الوطنيـة لالسـتثمار، وأمـني بغـداد، 
ومحافـظ املحافظة املعنيـة، ورئيس 

الدائـرة القانونيـة يف األمانـة العامة 
ملجلـس الـوزراء، ومديـر عـام دائرة 

التنمية اإلقليمية/ وزارة التخطيط.
2.     تتوىل هيئة املدن الجديدة يف وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
العامـة، سـكرتارية هـذا الفريق وله 
صالحية االستعانة بمن تجده مناسباً 
إلنجـاز مهامها.ثانياً/ يتـوىل الفريق 

املهمات اآلتية:
أ .التخطيـط والعمـل واإلرشاف عـىل 
تأسـيس املـدن الجديدة وإيجـاد بيئة 

حيوية إلنجاحها.
ب. تحقيق التوازن بني دعم مشـاريع 
اإلسـكان لـذوي الدخل املحـدود وبني 
تشجيع القطاع الخاص واملستثمرين 
للمشـاركة يف إنشاء هذه املدن وتوفري 

الخدمات ورفع جودتها.
ج. تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسـية 
ولوائح ومعايري جـودة عاملية مالئمة 

للبيئة املحلية خالل التنفيذ.
د. وضـع آليـات وضوابـط ومعايـري 
لتوزيـع األرايض واالسـتثمار يف هـذه 
املدن، وتسهيل إجراءات منح اإلجازات 
االسـتثمارية وكذلـك اقـرتاح نمـاذج 

التمويل.
الخدمـات  مسـتوى  رفـع  هـــ. 
أشـكال  كل  وحوكمـة  الحكوميـة، 
املـدن  بهـذه  الخاصـة  اإلجـراءات 

وتقديمها بالكفاءة املطلوبة.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعْت  
بالعاصمة  الرئيسة  البورصة  يف  العراقي  الدينار 
والحارثية  الكفاح  بورصتي  وسجلت  بغداد. 
دينارا   ١٥٧٣٥٠ امس  صباح  بغداد  يف  املركزيتني 
كانت  فيما  أمريكي.  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقيا 
دينار   ١٥٦٨٠٠ االثنني  امس  اول  صباح  االسعار 
البيع  اسعار  وارتفعت  دينار.   ١٠٠ مقابل  عراقي 
والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، إذ بلغ سعر البيع ١٥٨٢٥٠ دينارا عراقيا 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

١٥٦٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@ b–mäa
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@µ„aÏ”@6@Òıaã”@ÔË‰ÌÎ@pÏóÌ@laÏ‰€a@ê‹™
Übè–€a@paáˆb«@ÜaÜ6éa@ÊÏ„b”@bË‰Ói

@∂g@ÚÌÜaá‘æa@‚ÏvÁ@Ú‹Óóy@ b–mäa
bibóflÎ@ÚÓzö@11

@|nœ@ÒÜb«g@ÊbrzjÌ@ÂÌãzj€aÎ@÷aã»€a
ÂÌá‹j€a@µi@ãíbjæa@Êa7�€a@¡Ç

@Ü˚Ì@Ô„bq@fie@Âºã€a@áj«@Âi@á‡´@ÑÓì€a
ã�‘€a@ıaäåÏ€a@ê‹1@bèÓˆä@µ‡Ó€a

á«b‘n€a@‚bƒ„@Å˝ñg@ Îãìfl@Û‹«@bubvnya

@bè„ãœ@¿@pb«b�”@Òá»i@›‹íÎ@laãögÎ@paãÁbƒfl

›j‘æa@ojè€a@ÊaãÌg@ÚËuaÏæ@›ÁdnÌ@lbjì€a@kÉn‰fl@NN@bÌäÏé@…fl@fiÜb»n€a@·Àä@
÷aã»€a@¿@á‡»nfl@7flán€@böã»m@·Ó‹»n€aÎ@Úœb‘r€a@ZÏÿè„ÏÓ€aÒ7Ç˛a

6@ô

 @á«b‘n€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä@‚aá‘néa@ZÚÁaç‰€a
@’jé˛a@äb”@à@≈œb´Î@’ibè€a@ÚÓ‰†Ï€a

الزوراء/حسني فالح:

أمـر  صـدور  النزاهـة   هيئـة  أكـدت 

اسـتقداٍم بحـقِّ الرئيس السـابق لهيئة 

التقاعـد الوطنيَّـة، لعـدم كشـفه عـن 

ـته املالّيـة، فيما أعلنـْت صدور أمر  ذمَّ

اسـتقدام بحق ُمحافظ ذي قار األسبق؛ 

الدولـة  بمصلحـة  اإلرضار  ـده  لتعمُّ

ومنفعة أشـخاٍص عىل حسابها. وذكر 

بيان لدائـرة التحقيقات يف الهيئة تلقته 

(الـزوراء)، ان «قـايض محكمة تحقيق 

ة بقضايا النزاهة قرَّر  الرصافـة املُختصَّ

اسـتقدام رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة 

ـته املاليَّة  السابق، لعدم إفصاحه عن ذمَّ

لعامي (٢٠٢٢ و٢٠٢٣)، فضالً عن عدم 

ته املاليَّة عندما  تقديم أي كشـٍف عن ذمَّ

كان يشـغل منصب املدير العام ملرصف 

الرشـيد».وأضاف البيـان، ان «املحكمة 

أصـدرت أمر االسـتقدام وفقـاً ألحكام 

املـادة (١٩) مـن قانون هيئـة النزاهة 

والكسـب غري املرشوع رقم (٣٠) لسنة 

٢٠١١ املُعدَّل بالقانون رقم (٣٠) لسـنة 

٢٠١٩»، الفتا اىل «مصادقة رئيس هيئة 

النزاهـة االتحاديَّة عىل اتخاذ اإلجراءات 

إىل  اسـتناداً  ف،  املُكلـَّ القانونيَّـة بحـقِّ 

أحـكام البند (أوالً) مـن املادة (١٩) من 

القانـون».ويف سـياق اخرأعلنـْت هيئة 

النزاهة االتحاديَّة صدور أمر اسـتقدام 

ده  بحق ُمحافظ ذي قار األسـبق؛ لتعمُّ

ومنفعـة  الدولـة  بمصلحـة  اإلرضار 

بيـان  حسـابها.وذكر  عـىل  أشـخاٍص 

للهيئـة تلقتـه «الـزوراء»، أن «محكمة 

ة بالنظر يف  تحقيق النارصيَّــة املُختصَّ

قضايـا النزاهـة أصدرت أمر اسـتقداٍم 

بحق محافظ ذي قار األســبق، إضافة 

إىل ثالثـة ُمتَّهمـني آخريـن؛ الرتكابهـم 

ُمخالفاٍت يف إحالة مرشوع تجهيزونصب 

والذكيَّـة  األمنيَّـة  املُراقبـة  كامـريات 

ـذ من قبل إحـدى رشكات املقاوالت  املُنفَّ

املحـدودة، بصفتهـم «رئيـس وأعضاء 

لجنـة املُصادقة عىل اإلحالـة». واضاف 

ذ ضمـن خطة تنمية  ان «املـرشوع املُنفَّ

األقاليـم للعـام ٢٠١٢، والبالغـة كلفته 

(١,٥١٢,٠٦١,٨٩٢) دينـار، تـمَّ تنفيذه 

عىل الرغم من املُالحظات املُثبتة يف تقرير 

دائـرة تدقيق الرقابة املاليَّة السـابعة يف 

ديوان الرقابـة املاليَّـة االتحادي».وتابع 

ان «قـايض محكمة تحقيـق النارصيَّـة 

ة بالنظر يف قضايا النزاهة أصدر  املُختصَّ

ة  أمـر االسـتقدام؛ بناًء عىل أحـكام املادَّ

(٣٣١) من ق. ع».

Ú‹j‘æa@bÓ◊ãm@pbibÉn„a@¿@Úöäb»‡‹€@bÓébˆä@bzíãfl@Ï‹ÀÎc@äaáìnÓ‹Ó◊@NNbÓ8ä
Ü˝j€a@lãö@â€a@fiaç€ç€a@ıaãu@Òãfl@Âfl@ãr◊˛@�›Óudm@á»i

دمشق/ متابعة الزوراء:
غارات  جراء  الخدمة  عن  الدويل  حلب  مطار  بخروج  سورية،  اعالم  وسائل  أفادْت 
إرسائيلية استهدفت املطار فجر الثالثاء. ذكرت وكالة االنباء الرسمية «سانا»، أنه «يف 
تمام الساعة الثانية و٧ دقائق من فجر الثالثاء نفذ العدو اإلرسائييل عدوانا جويا من 
إىل حدوث  أدى  الدويل، ما  الالذقية مستهدفا مطار حلب  املتوسط غربي  البحر  اتجاه 
أرضار مادية يف املطار وخروجه عن الخدمة». يذكر أن إرسائيل أغارت عىل العاصمة 
الـ١٩ من الشهر املايض ما أسفر عن مقتل ٥ أشخاص بينهم  دمشق وضواحيها يف 
عسكري واصابة ١٥ مدنيا بجروح بينهم حاالت حرجة وتدمري عدد من املنارل وأرضار 

مادية يف عدد من األحياء يف دمشق ومحيطها.

@Èöã»m@á»i@Úflá©a@Â«@k‹y@äb�fl@xÎãÇ
CÔ‹ÓˆaãégD@—ó‘€

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@…fl@pb”˝»€a@çÌç»m@Û‹«@ÚflÏÿ®a@ôãy@¥éÎ˛@á◊c



Òã‡nèfl@Ú»ibnfl@∂g@xbn•Î@Új»ñ@ÚÓ‹‡«@bË„c@á◊c

@ÚiÏ‹�æa@ÚÓ€�a@@@@@@@@@@Ä€@|öÏÌ@á‡´@ãËƒfl
@ÚiãËæa@÷aã»€a@fiaÏflc@ÜaÜ6é¸

@…œã€@›‡»€a@ÒäÎãö@Û‹«@ÜáìÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
ÚÌÏßa@¬Ï�©a@Â«@ÔiÎäÎ˛a@ãƒ®a

@pbuäái@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
µ‹j‘æa@µflÏÓ€a@fi˝Ç@Òäaã®a

@Êbv‹€a@›Ó»–n€@Ï«áÌ@·Óÿ®a
@ÚÌÜÏ»è€aÎ@÷aã»€a@µi@Ú◊6ìæa
Ú◊6ìæa@3bó‡‹€@açÌç»m

الزوراء/ مصطفى فليح:
املايل،  الوزراء  رئيس  مستشار  اوضَح 
املطلوبة  اآللية  صالح،  محمد  مظهر 
العراق،  من  املهربة  االموال  السرتداد 
عملية  ان  اكد  أنواعها،  حدد  حني  ويف 
اسرتدادها صعبة وتحتاج اىل اتفاقيات 

دولية ومتابعة مستمرة.
لـ“الزوراء“  حديث  يف  صالح  وقال 
يف  صعب  املهربة  االموال  اسرتداد  ان 
متابعتها“،  هو  االهم  لكن  الحقيقية 
مشريا اىل ان“ قانون صندوق االسرتداد 
انشأ هيئة   2017 الذي صدر يف  املعدل 
هيئة  رئيس  يرأسها  لالسرتداد  عليا 
ممثلون  او  واعضاء  الوطنية  النزاهة  
من كل الوزارات ذات العالقة الخارجية 
الهيئة  وهذه  وغريها  الوطني  واالمن 
وتكون  االسرتداد  سياسات  ترسم 
العمليات  الوزراء ودائرة  تابعة ملجلس 

التابعة لهيئة النزاهة ”.
وبني ان ”قانون االسرتداد املعدل اعطى 
الحكومة  عىل  ان   14 املادة  يف  اشارة 
عند عقد اي اتفاقية ثنائية اقتصادية 
مع اي دولة لديها اموال عراقية  فهذه 

الحكومة  تساعد  ان  عليها  الدولة 
االموال  اسرتداد  بموضوع  العراقية 
مشرتكة  اقتصادية  اتفاقيات  فحدثت 
مع كل الدول التي لدينا معها عالقات و 
ولدى العراق علم ان فيها اموال مهربة 
امواله“،  اسرتداد  يف  العراق  تساعد  ان 

مؤكدا ان ”هذه نقطة مهمة جدا“.
يحتاج  االموال  ”اسرتداد  ان  واوضح 
اىل تحريك دعاوى قضائية بالعراق من 
العراقية  واملحكمة  العام  االدعاء  قبل 
تحكم ويتم الذهاب اىل منطقة الوالية 
القضائية التي هي اي منطقة اجنبية 
فيها اموال  ويتم تنظيم  دعوة يف ذلك 
البلد بناء عىل قرار املحكمة يف العراق“، 
سهلة  ليست  ”العملية  ان  مؤكدا 
دابر جرائم  املتابعة  تقيض عىل  لكن  
العام  املال  عىل  االستيالء  و  االعتداء 

بهذا الشكل“. 
هذه  ان  هي  العراقيل  ابرز  ان   وبني 
فتحتاج  العراق  خارج  االموال   ”
وتحتاج  الدول  مع  ثنائية  اتفاقيات 
قرارات محاكم عراقية تنقل اىل املحاكم 
االجنبية وتحريك دعوى ورغم التكاليف 

اال ان املبدأ اهم وهو ان  تالحق اموالك 
و ترجعها وتتصدى للجريمة“.

 ” هناك  ان  بني  االموال  حجم  وعن 
تكون  قد  كثرية   ارقام  و  تقديرات 
او غري حقيقية واالموال  قد  حقيقية 
او  اسهم  او  اوعقارات  ودائع  تكون 

سندات ومن املؤكد انها باملليارات“. 
الجديد  السداد  ”قانون  ان  اىل  ولفت 
او  االموال  يسدد  للذي  نسبة  يعطي 
يرجعها فيعطى مكافأة تصل اىل 10% 
مقابل  يف  العالم  دول  يف  موجود  وهذا 

اعفائه قانونيا ملن يرجع االموال“.
عىل  االموال  ”يهرب  من  ان  واوضح 
السابق  النظام   املراحل  مختلف 
رشكات  و  عالقاته  لديه  كانت  الذي 
النظام“،  ازالم  اىل  باالضافة  واجهية 
فاملهربون   2003 بعد  ”اما  مضيفا 
هم بعض املوظفني التنفيذيني  الكبار 
ممن   معهم  واملتعاونيني  الوسط  او 
الفرصة  له  وسنحت  وظيفته  استغل 
العام“، مثنيا عىل  املال  يعتدي عىل  ان 
التصدي  يف  والقضائي  االمني  الجهد 

لهذا امللف. 

بغداد/ الزوراء:
عبد  الجمهورية  رئيس  شدَد 
رضورة  عىل  رشيد  جمال  اللطيف 
عىل  األوروبي  الحظر  لرفع  العمل 

الخطوط الجوية.
يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
”رئيس  ان  ”الزوراء“  تلقته  بيان 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
رشيد استقبل، يف قرص بغداد،  وزير 
مدير  يرافقه  محيبس  رزاق  النقل 
العراقية  الجوية  الخطوط  عام 

كريم كاظم“.
واضاف انه ”تم خالل اللقاء جرى 
لتطوير  الرامية  الجهود  بحث 
قطاعات النقل املختلفة واالستفادة 
كونه  الجغرايف  العراق  موقع  من 
بني  وأساسية  مهمة  وصل  حلقة 

أرجاء العالم“.
”أهمية  الجمهورية  رئيس  وأكد 
املعايري  واعتماد  الطائرات  صيانة 
الخدمات“،  أفضل  لتوفري  الدولية 
من  االستفادة  ”رضورة  إىل  مشريا 
الخربات  وتبادل  الدولية  التجارب 

مع الدول املتقدمة“.
لرفع  املبذولة  الجهود  بحث  وتم 

الخطوط  عن  األوروبي  الحظر 
الجوية العراقية والسماح للطريان 
العراقي بالتحليق يف أجواء أوروبا، 
عىل  الجمهورية  رئيس  شدد  حيث 

هذه  لحل  الفوري  العمل  ”رضورة 
الدولية  املكانة  وعودة  القضية 

للخطوط الجوية العراقية“.
إىل  مفصالً  رشحاً  الوزير  وقدم 

الوزارة  عمل  سري  حول  الرئيس، 
النقل  قطاع  لتطوير  وخططها 
إىل جانب تطوير  بجميع مفاصله، 

الخدمات املقدمة إىل للمسافرين.

بغداد/ الزوراء:

عن  الجوية  االنواء  هيئة  أعلنْت 

حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 

لألمطار  تساقطاً  توقعت  فيما 

خالل  الحرارة  بدرجات  وانخفاضاً 

اليومني املقبلني.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“، 

يف  لألربعاء  البالد  ”طقس  أن 

غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة 

مع  غائماً  يكون  واحياناً  جزئياً 

الشدة  متوسطة  امطار  تساقط 

سيكون  بينما   ، رعدية  تكون 

الشمالية  املنطقتني  يف  الطقس 

واحياناً  جزئياً  غائماً  والجنوبية 

امطار  تساقط  مع  غائماً  يكون 

تكون  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة 

يف  الطقس  سيكون  فيما  رعدية، 

جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة 

تساقط  مع  غائماً  يكون  واحياناً 

متفرقة  خفيفة  مطر  زخات 

الحرارة  درجات  أما  النهار،  خالل 

السابق يف  لليوم  فستكون مقاربة 

يف  والشمالية،  الوسطى  األقسام 

اليوم  عن  قليالً  ستنخفض  حني 

من  الجنوبي  القسم  يف  السابق 

البالد“.

يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

الوسطى  املنطقة  يف  الخميس 

بتساقط  مصحوباً  غائماً  سيكون 

امطار متوسطة اىل غزيرة احياناً، 

بينما  رعدية،  عواصف  وحدوث 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون 

الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط 

تكون  الشدة  متوسطة  امطار 

الجنوبية  املنطقة  ويف  رعدية، 

مصحوباً  غائماً  الطقس  سيكون 

اىل  خفيفة  امطار  بتساقط 

رعدية،  تكون  الشدة  متوسطة 

فستنخفض  الحرارة  درجات  أما 

قليالً عن اليوم السابق يف األقسام 

وترتفع  والشمالية،  الوسطى 

القسم  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً 

الجنوبي من البالد“.

الجمعة  يوم  أن ”طقس  اىل  وأشار 

والشمالية  الوسطى  املنطقتني  يف 

الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 

الجنوبية غائماً مع تساقط امطار 

تكون  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة 

ترتفع  الحرارة  ودرجات  رعدية، 

عموم  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً 

البالد“.

ليوم  البالد  ”طقس  أن  وأوضح  

صحواً  سيكون  املقبل  السبت 

درجات  أما  الغيوم،  من  قطع  مع 

اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 

الوسطى،  املنطقة  يف  السابق 

يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون 

املنطقتني الشمالية والجنوبية من 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
دَعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خالل استقباله سفري اململكة 
اللجان املشرتكة  العربية السعودية يف العراق عبد العزيز الشمري، لتفعيل 

بني العراق والسعودية لتعزيز املصالح املشرتكة.
وذكر املكتب اإلعالمي للحكيم يف بيان ورد لـ ”الزوراء“، ان األخري ” استقبل 
سفري اململكة العربية السعودية يف العراق عبد العزيز الشمري، وتبادل معه 
وجهات النظر حول العالقات الثنائية بني بغداد والرياض بما يخدم مصالح 
اللجان  عمل  تفعيل  ”رضورة  الحكيم،  الشقيقني“.واكد  والشعبني  البلدين 
املشرتكة بني البلدين واستثمار رغبة كل دولة باالنفتاح عىل األخرى وتعزيز 

املصالح املشرتكة بينهم ”.
واوضح أن ”العراق منفتح عىل الجميع والسيما جواره العربي واإلسالمي 
وينطلق يف عالقاته من املصالح املشرتكة وحفظ سيادته، ويسعى لتقريب 
من  شعوبها  ويمكن  بلدانها  يخدم  بما  املنطقة  فرقاء  بني  النظر  وجهات 
لغة  إيقاف  يف  الجميع  ”مساهمة  إىل  الحكيم،  خرياتها“.ودعا  من  اإلفادة 
النفوذ  وإدارة  والرشاكة  الحوار  بلغة  عنها  والتعويض  والنزاعات  الحروب 
عالم  إىل  الوصول  دول مؤثرة ومجتمع دويل مسؤولية  الجميع من  محمال 
البيئي يف العراق واملنطقة“،  آمن بال حروب أو نزاعات“.وأشار إىل ”الواقع 
داعيا  كبرية  مناخية  ومتغريات  بيئية  أزمة  من  تعاني  ”املنطقة  أن  مبينا 

لتضافر جهود الدول املترضرة وتبادل الخربات للحد من هذه الظاهرة“.
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بغداد/ مصطفى العتابي:

مـن  جملـة  الـوزراء  مجلـس  أصـدر 
فريـق  تأليـف  بينهـا  مـن  القـرارات، 
حكومي يتـوىل التخطيـط والعمل عىل 
تأسيس املدن الجديدة، وشمول األرامل 
واملطلقـات واملعوّقني بنسـبة تخفيض 
75 % من أسـعار الوحدات السـكنية، 
وإضافـة مـواد جديدة للسـلة الغذائية 
بمناسبة حلول شـهر رمضان املبارك، 
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السوداني، لوزير الدفاع األمريكي لويد 
أوسـتن حرص حكومته عىل االستمرار 
املتحـدة  الواليـات  مـع  بالتعـاون 

األمريكية.
وقـال بيان صادر عـن املكتب اإلعالمي 
لرئيـس الـوزراء تلقتـه ”الـزوراء“ إن 
”رئيـس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، تـرأس الجلسـة االعتيادية 
العارشة ملجلس الوزراء، وجرى خاللها 
التـداول يف تطورات األوضـاع العامة يف 
البـالد، ومتابعة أبرز امللفـات املندرجة 
ضمـن الربنامـج الحكومـي، إىل جانب 
مناقشة املوضوعات املُدرجة عىل جدول 

األعمال وإصدار القرارات بشأنها“.
ووجه السوداني، خالل الجلسة، جميع 
التقييـم  إنهـاء  يف  بـاإلرساع  الـوزراء 
الشـامل ألداء وعمـل املديريـن العاّمني 
يف وزاراتهـم، حيث تنتهـي يوم 12 من 
آذار الحايل، املّدة املقررة للتقييم، وشدد 
عىل أن يكون التقييم مستنداً اىل معايري 
مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات 

أخرى.
وأكـد رئيس مجلـس الوزراء، بحسـب 
البيان، عىل أهميـة العمل لتمكني املرأة 
يف الـوزارات، ووجه باتخـاذ اإلجراءات 
التي تراعي النساء يف مسألة املراجعات 

للدوائر الحكومية.
وتابـع البيان إنـه اسـتناداً إىل ما تعهد 
به رئيس مجلس الوزراء أمام الشـعب 
العراقي بشأن معالجة ُمشكلة السكن 
والتخفيف من حدتهـا، وتنفيذاً ملا جاء 
يف املنهاج الـوزاري للحكومة، ولغرض 
تحقيق أحـد األهداف االسـرتاتيجية يف 

الربنامج الحكومي، وتوفري قطع أراٍض 
سـكنية للمواطنني، وكذلك إنشاء مدن 
سـكنية جديدة تسـهم يف حل مشـكلة 
السـكن يف العراق، قـرر مجلس الوزراء 

اآلتي:
أوالً /

1 .  تأليف فريق برئاسـة وزير اإلعمار 
واإلسـكان والبلديات واألشغال العامة، 
وعضويـة كل من وزيـر البيئة ورئيس 
الهيئـة  املستشـارين، ورئيـس  هيئـة 
بغـداد،  وأمـني  لالسـتثمار،  الوطنيـة 
ومحافـظ املحافظـة املعنيـة، ورئيس 
الدائـرة القانونيـة يف األمانـة العامـة 
ملجلـس الـوزراء، ومديـر عـام دائـرة 

التنمية اإلقليمية/ وزارة التخطيط.
2.     تتـوىل هيئة املدن الجديدة يف وزارة 
اإلعمار واإلسـكان والبلديات واألشغال 
العامـة، سـكرتارية هـذا الفريـق وله 
صالحية االسـتعانة بمن تجده مناسباً 

إلنجاز مهامها.
ثانياً/ يتوىل الفريق املهمات اآلتية:

عـىل  واإلرشاف  والعمـل  .التخطيـط  أ 
تأسـيس املـدن الجديـدة وإيجـاد بيئة 

حيوية إلنجاحها.
ب. تحقيـق التوازن بني دعم مشـاريع 
اإلسـكان لـذوي الدخـل املحـدود وبني 
تشـجيع القطاع الخاص واملستثمرين 
للمشـاركة يف إنشـاء هذه املدن وتوفري 

الخدمات ورفع جودتها.
ج. تطبيـق أنظمة اقتصادية تنافسـية 
ولوائـح ومعايري جـودة عاملية مالئمة 

للبيئة املحلية خالل التنفيذ.
ومعايـري  وضوابـط  آليـات  وضـع  د. 
األرايض واالسـتثمار يف هـذه  لتوزيـع 
املدن، وتسـهيل إجراءات منح اإلجازات 
نمـاذج  اقـرتاح  وكذلـك  االسـتثمارية 

التمويل.
هــ. رفع مستوى الخدمات الحكومية، 
وحوكمة كل أشكال اإلجراءات الخاصة 
بالكفـاءة  وتقديمهـا  املـدن  بهـذه 

املطلوبة.
الصالحيـات  الفريـق  ُيخـوَّل  ثالثـاً/ 

التالية:

1.    إقرار مخططات التنمية العمرانية 
الجديدة وإحالتها للمصادقة.

2.    التفاوض مع املطّورين واملستثمرين 
لتنفيـذ البنـى التحتيـة وغريهـا مـن 
واملواضيـع  االسـتثمارية  املشـاريع 

املتعلقة بإنشاء املدن الجديدة.
3.     إعداد نماذج مبتكرة للرشاكات مع 
القطاع الخاص من خالل منحهم فرصاً 
اسـتثمارية يف أماكـن مميـزة ومجدية 
اقتصاديـاً يف العاصمـة واملحافظـات، 
مقابـل ترغيبهم يف إنشـاء بنـى تحتية 

ودور واطئة الكلفة يف املدن الجديدة.
4.    دراسة كراسات الرشوط املرجعية 
ومعايري املشاريع والتنمية العمرانية يف 

هذه املدن واتخاذ الالزم بشأنها.
5.     دراسـة طلبات االسـتثمار للمدن 
الجديـدة املرسـلة إىل الفريـق، واختيار 
هيئـات  إىل  وإحالتهـا  منهـا  املؤهـل 
االسـتثمار إلصدار إجازات االسـتثمار 

عىل وفق القانون.
6.    تأليـف فـرق فنية ولجان سـاندة 
الجديـدة،  للمـدن  تنفيذيـة  كأجهـزة 
بمشـاركة الفعاليـات املجتمعية تمثل 
رشائح املجتمع واملستثمرين واألجهزة 

الخدمية والحكومية.
7.    رفـع محارض اجتماعـات الفريق 
بشـأن توزيع الوحدات السكنية وقطع 
األرايض السـكنية داخل املـدن الجديدة 
وإقرارها من قبل السـيد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأشـار البيـان إىل انـه من أجـل تحديد 
يف  والحكومـة  للدولـة  العـام  املسـار 
إطـار تمكني املـرأة، وتعزيـز حقوقها، 
ومراعـاة إدمـاج النـوع االجتماعي يف 
والقـرارات  والسياسـات  الترشيعـات 
والربامـج املعتمـدة من أجهـزة الدولة 
ومؤسساتها، فقد وافق مجلس الوزراء 
أمس عىل إقرار االسـرتاتيجية الوطنية 

للمرأة العراقية (2023 - 2030).
ويف إطـار توجـه الحكومة لدعـم املرأة 
أيضـاً، بحسـب البيـان وافـق مجلس 
الـوزراء بحسـب البيـان عـىل مرشوع 
قانـون االنضمـام إىل النظام األسـايس 
ملنظمـة تنمية املرأة يف الـدول األعضاء 
بمنظمة التعاون اإلسالمي، وإحالته إىل 

مجلس النواب.
وبهدف دعم الفئات الهشة يف املجتمع، 
ولخصوصية األرامـل واملطلقات وذوي 

مجلـس  أقـر  الخاصـة،  االحتياجـات 
الـوزراء وفـق البيـان توصيـة محرض 
لإلسـكان،  الوطنـي  املجلـس  جلسـة 
باسـتثناء األرامل واملطلقات واملعوّقني 
مـن ذوي االحتياجـات الخاصة حًرصا 
من املشـمولني بقـرار مجلـس الوزراء 
(13 لسنة 2020) بشأن تخفيض (20 
%) من سعر الوحدة السكنيةـ وجعلها 
(75 %)، مسـاواًة بالفئـات املجتمعية 
للمجمعـات  بالتخفيـض  املشـمولة 
املشـيدة مـن وزارة اإلعمار واإلسـكان 

والبلديات واألشغال العامة.
ولفـت البيان إىل انه يتـم التوزيع وفًقا 
للـرشوط والضوابط املعمـول بها لهذه 
الفئـات، يف مجمـع ميسـان السـكني 
املنفـذ مـن وزارة الهجـرة واملهجرين، 
الحكومية  الديـون  والتنـازل وشـطب 

املبّينة يف كتاب الوزارة.
وأكمل البيان إنه بمناسـبة قرب حلول 
شـهر رمضان املبـارك، وافـق مجلس 
الـوزراء عـىل مقـرتح وزارة التجـارة 
بشـأن إضافة املواد (نصف كيلو نشـأ، 
و(1) كغـم مـن الشـعرية، و(5) كغم 
طحني صفر، وطبقة من بيض املائدة) 

إىل السلّة الخاصة بشهر رمضان املبارك 
لكل عائلة، باالعتماد عىل التخصيصات 

املالية لسنة 2023.
وتابع البيان إنه اسـتناداً إىل توجيهات 
رئيـس مجلس الـوزراء خالل ترؤسـه 
مؤخـراً اجتماعاً للجنـة الوطنية العليا 
للميـاه، التـي أكـد خاللها االسـتخدام 
للفالحـني  للميـاه، وتشـجيعاً  األمثـل 
واملزارعـني عـىل اسـتخدام منظومات 
الرّي الحديثة، فقد وافق مجلس الوزراء 
عـىل تصفري الرسـم الكمركـي املتعلّق 
بمنظومـات الـرّي الحديثة املسـتوردة 

من قبل القطاع الخاص .
مناقشـة  الـوزراء  مجلـس  وواصـل 
املوضوعات األخرى املدرجة عىل جدول 
األعمال وفقـًا للبيان، وأصدر بشـأنها 

القرارات اآلتية:
أوالً/ إقرار توصيـات محرض االجتماع 
األمـر  للجنـة  والعرشيـن)  (التاسـع 
بشـأن   ،(2018 لسـنة   45) الديوانـي 
وضع السـبل واآلليات والحلول الالزمة 

إلنجاز مشاريع املستشفيات العامة.
ثانيـا/ املوافقـة عـىل مـرشوع قانون 
كلية طريان الجيش، الذي دققه مجلس 
الدولـة، وإحالته إىل مجلس النواب، مع 
األخذ بعـني االهتمام ملحوظات الدائرة 
القانونيـة يف األمانـة العامـة ملجلـس 

الوزراء.
ثالثا/ املوافقة عىل ما ييل:

1.تخويـل املدير العام لسـلطة الطريان 
املدنـي العراقـي، صالحيـة التفـاوض 
والتوقيع عـىل مرشوع اتفاقيـة النقل 
الجـوي بني حكومـة جمهورية العراق 
وحكومة جمهورية فنلندا، اسـتناًدا إىل 
أحـكام املادة (80/ البند سادًسـا) من 

الدستور.
2.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل 
الالزمة باسم حكومة جمهورية العراق 
إىل املديـر العام لسـلطة الطريان املدني 
املعتمـدة،  للسـياقات  العراقـي وفقـاً 
ملجلـس  العامـة  األمانـة  إىل  ورفعهـا 
الوزراء الستحصال توقيع السيد رئيس 

مجلس الوزراء

رابعا/املوافقة عىل إصدار نظام تعديل 
نظام املدارس الدينية (2 لسـنة 1993) 
الـذي دققه مجلس الدولة، اسـتناًدا إىل 
أحكام الدستور، وقانون إدارة األوقاف 
( 64 لسـنة 1966 )، مـع األخـذ بعني 
االهتمـام رأي األمانـة العامـة ملجلس 
الوزراء، ومالحظات األمني العام ملجلس 

الوزراء أثناء جلسة االجتماع.
ويف سـياق اخـر أكـد رئيـس مجلـس 
الوزراء محمد شـياع السوداني، حرص 
حكومتـه عىل االسـتمرار بالتعاون مع 

الواليات املتحدة األمريكية.
جاء ذلك خالل استقباله امس الثالثاء، 
وزيـر الدفـاع األمريكـي لويد أوسـتن 
والوفد املرافق له، وفقا لبيان صادر عن 

الحكومة العراقية.
وذكر املكتب اإلعالمي للسوداني يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“، أن األخري ”اسـتقبل 
وزيـر الدفـاع األمريكـي لويد أوسـتن 
والوفـد املرافق له، إذ جرى خالل اللقاء 
اسـتعراض التعاون املشرتك بني العراق 
وأداء  األمريكيـة،  املتحـدة  والواليـات 
القـوات األمنيـة العراقيـة يف مكافحة 
االرهـاب، ومالحقـة عصابـات داعش 

اإلرهابية“.
وأكـد رئيس مجلـس الـوزراء، ”خالل 
اللقـاء حـرص الحكومـة عـىل تعزيز 
العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية، 
املسـتويات  وتوطيدهـا، عـىل مختلف 

والصعد“.
وأشـار السـوداني، اىل ”نهج الحكومة 
يف اتبـاع عالقـات متوازنة مـع املحيط 
اإلقليمـي والـدويل تسـتند اىل املصالـح 
املشـرتكة واحـرتام السـيادة، واكد أن 
اسـتقرار العراق مفتاح ألمـن املنطقة 
واسـتقرارها، مشـريا اىل دور العراق يف 
تقريب وجهات النظر وخفض التوترات 

باملنطقة“.
مـن جانبه، أكد وزيـر الدفاع األمريكي 
التزام، ”بـالده بدعم اسـتقرار العراق، 
بـني  العالقـات  ترسـيخ  اىل  والتطلـع 
البلديـن وتنميـة رشاكاتهما يف مختلف 

املجاالت“.

باريس/ متابعة الزوراء:
يتواصـل الشـلل يف عـدة قطاعات بفرنسـا 
يف سـياق التحـرك السـادس الـذي تشـهده 
البـالد احتجاجـا عىل إصالح نظـام التقاعد 
املثـري للجدل الـذي يريده الرئيـس إيمانويل 

ماكرون. 
واغلقت بسـبب اإلرضاب مدارس وتم إلغاء 
%80 مـن رحـالت رشكة السـكك الحديدية 
الوطنيـة، فيمـا تأثـر تـزود توتـال إنرجي 
وإيسو-إكسون موبيل وبيرتونيوس بعد أن 
منعت شـحنات املحروقات من الخروج من 

”كل املصايف“ الفرنسية. 
ويف محاولـة لدفـع الحكومـة للعـدول عن 
املـرشوع، وقبـل تمديد اإلرضابـات املحتمل 
يف األيـام املقبلة، تواصـل النقابات مجتمعة 
”يف  الثالثـاء  الحيـاة  دورة  لوقـف  سـعيها 

فرنسا“. 
من جهته رحـب األمني العام لنقابة االتحاد 
الديمقراطي للعمل (يس.إف.دي. تي) لوران 
بريجيه بـ“تعبئة تاريخية“ فيما أكد نظريه 
(يس. للعمـل“  العامـة  ”الكونفدراليـة  يف 

جي.تـي) فيليـب مارتينيـز إىل جانبـه قبل 
انطـالق املظاهـرة يف باريس ”سـيكون هذا 

أقوى يوم تعبئة منذ بداية“ التحركات.
وهـو اليـوم السـادس مـن التحـركات منذ 
19 كانـون الثاني/ينايـر ضد هـذا اإلصالح 
ويشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية 
التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 
إىل 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام 
الذي يشكل أحد أسـس النموذج االجتماعي 

الفرنيس.
ويندد معارضو اإلصـالح بمرشوع ”ظالم“ 
يلحـق الرضر باألجراء الذيـن يؤدون أعماال 
شـاقة خصوصا. وتظهر استطالعات الرأي 

رفض غالبية الفرنسيني للمرشوع.

يف كلريمون-فريان (وسـط) يتظاهر كيفن 
فرييرا للمـرة األوىل ألنه ال يرغـب يف ”العمل 
سنتني إضافيتني“. يف سن الثالثني يقول هذا 
الشـاب الـذي يعتمد عىل ذراعيـه إنه ”ليس 
أكيدا أنه سـيعيش حتى سن 62“ بالتايل ”ال 

أتخيل الوصول إىل سن 64“.
اختلـط  باريـس،  يف  حافـالت  محطـة  ويف 
عـرشات الطـالب بأعضاء الجمعيـة العامة 
للسائقني. يقول يوري لو مريور (21 عاما) 
”مـن املهم منـع تمرير هذا اإلصـالح“، وإال 
فإن الحكومة الفرنسـية ”سـتحاول تمرير 
أو  للهجـرة  بالنسـبة  سـواء  كان  يشء  أي 
الخدمة العسـكرية املصغرة التـي ال ينبغي 

إقرارها“.
وتأثـر الكثري من القطاعـات باإلرضاب من 
الطاقـة إىل النقل وصـوال إىل التعليم وجمع 
النفايـات. كمـا تأثـرت حركـة النقـل بني 
فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عرشات الرحالت 

وخطوط القطارات وتأخر يف العبارات.
وقـد منعـت شـحنات املحروقـات يف فـرتة 
قبل الظهر مـن الخروج مـن ”كل املصايف“ 
الفرنسـية حسـب ما قالت نقابة يس.جي.

أن  مؤكـدة   (CGT-Chimie) شـيمي  تـي 
مصايف توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل 

وبيرتونيوس تأثرت أيضا بهذا التدبري.
الوطنيـة  الحديديـة  السـكك  لـدى رشكـة 
(SNCF) تم إلغاء رحالت %80 من القطارات 
مع خفـض الرحالت الدوليـة او وقفها بني 
فرنسـا وأملانيا وإسبانيا وبريطانيا. شهدت 
حركة النقل اضطرابا أيضا يف املرتو البارييس 
حيث لم تعد الحركـة عادية إال عىل الخطني 

1 و14.
يف مدينـة ليـل (شـمال)، لـم تعـد غالبيـة 
الحافالت تعمل ويف مرسـيليا (جنوب) أغلق 

خطا املرتو وخط ترام واحد من كل ثالثة.

 الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:
استشـهد 6 فلسـطينيني وأصيـب 
قـوات  اقتحـام  خـالل  آخـرون 
االحتـالل اإلرسائييل مخيم جنني يف 
الضفة الغربية املحتلة، بحسـب ما 
أفادت وزارة الصحة الفلسـطينية  

امس الثالثاء.
وتصاعدت ألسـنة اللهب من منزل 
حارصتـه وأطلقـت عليـه قـوات 
االحتالل اإلرسائييل صاروخا داخل 
املخيم، بحسـب تلفزيون فلسطني 

الرسمي.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية 
بـأن 6 فلسـطينيني استشـهدوا يف 
جنني؛ وهـم ”  محمد وائـل غزاوي 
(26 عامـاً)، و  مجـد محمد عزمي 
و  طـارق  عامـاً)،   26) حسـينية 
زياد مصطفـى ناطور (27 عاماً)، 
و  زياد أمني الزرعينـي (29 عاماً)، 
و  عبد الفتاح حسـني خروشة (49 
عاماً)، ومعتصم نارص صباغ (22 

عاماً)“.
وأحصت وزارة الصحة، ”12 إصابة 
بينهـا إصابـة خطـرية يف البطن“ 
وصلت مستشفى جنني الحكومي، 
يف  خطـرية  ”إصابـة  إىل  إضافـة 
الحـوض“ وإصابتـني بــ ”حالـة 
والكتـف“،  الفخـذ  يف  متوسـطة 
وإصابة طفيفة يف الخارصة وصلت 

مستشفى ابن سينا التخصيص.
ونرش تلفزيون فلسـطني الرسمي 

صورا تظهر إسـقاط طائرة بدون 
لجيـش  تابعـة  ”درون“  طيـار 
االحتالل اإلرسائييل يف مخيم جنني.

وتصاعد دخان بعد استهداف قوات 
االحتـالل اإلرسائييل منزال يف مخيم 
جنني يف الضفـة الغربية املحتلة. (أ 

ف ب).
ويف نابلس، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلرسائييل، فلسطينيني اثنني عقب 
محارصة منزل قرب مخيم عسكر 

القديم.
وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية 
يف املخيم ماجد أبو كشك، إن ”قوات 
إرسائيلية خاصـة اقتحمت أطراف 
املواطن  املخيم، وحـارصت منـزل 

عبـد الفتـاح خروشـة، يف منطقة 
حي املعايل وسط إطالق للنار“.

ويف سياق اخر اقتحمْت مجموعات 
كبـرية مـن املسـتوطنني املسـجد 
األقىص، يف أول أيام ”عيد املساخر“ 
اليهـودي، بحماية قـوات االحتالل 
اإلرسائيـيل الخاصة، التي شـددت 
مـن تدابريهـا األمنية يف سـاحات 
بالقـدس  أبوابـه  وعـىل  املسـجد 
املحتلـة، وكذلـك عند أبـواب البلدة 
القديمـة، للحيلولـة دون وصـول 
أعـداد كبرية من املقدسـيني، تلبية 
لدعوة حـراكات شـبابية للتصدي 

لتلك االقتحامات.
املقتحمـة  املجموعـات  وتقـدم 

الحاخـام املتطـرف يهـودا غليـك، 
ورؤساء جمعيات استيطانية، وعدد 
كبري من مسؤويل الوزارات املختلفة 
الذيـن ارتـدى العديد منهـم لباس 
الكهنـة، فيمـا أقامـت مجموعات 
من املقتحمني حلقات رقص وغناء 
عند أبـواب املسـجد، خاصـة باب 

السلسلة، لدى مغادرتها باحاته.
األقـىص  املسـجد  مديـر  ووصـف 
الشيخ عمر الكسواني ما جرى من 
اقتحامات بحمايـة قوات االحتالل 
بـ“العـدوان الجديـد عىل املسـجد 
األقىص وعـىل املرابطني فيه، حيث 
منع كثريون من الوصول للمسجد، 
وأُخـرج بعض الشـبان بالقوة من 

الساحات“.
الفلسـطينيني  الكسـواني  ودعـا 
إىل ”تكثيـف تواجدهـم يف املسـجد 
اسـتمرار  مـع  خاصـة  األقـىص، 
االقتحامات واتساع نطاقها أمس و 
اليوم، كما تعلن جماعات التطرف 
اليهودية“، مشـرياً إىل أّن ”أكثر من 
15 ألف مستوطن اقتحموا األقىص 
منذ مطلع العـام الحايل، وهو عدد 

كبري من املقتحمني“.
الشـيخ  أكـد  متصـل،  سـياق  يف 
األوقـاف  إدارة  الكسـواني رفـض 
اإلسـالمية توّجَه سلطات االحتالل 
إىل فتح أبواب األقـىص القتحامات 
العـرش  يف  للمسـجد  املسـتوطنني 
األواخـر من رمضـان، كما يرد من 
ترصيحـات لوزيـر األمـن القـوي 
اإلرسائيـيل إيتمار بن غفري، محذراً 
مـن النتائـج املرتتبـة عـن هكـذا 

خطوة.
وكانـت قـوات االحتـالل اعتقلـت 
أمـس الثالثـاء املرابطة املقدسـية 
نفيسـة خويـص من شـارع الواد 
بالبلـدة القديمـة بعـد منعهـا من 

دخول األقىص.
ودعت جماعـات املعبـد املتطرفة، 
يف وقت سـابق ، إىل اقتحام واسـع 
لألقىص، بمناسبة ”عيد املساخر“، 
وحضـت أتباعها عـىل التنكر بزي 
للحضور  ”كهنة املعبـد“ تكريسـاً 

الديني اليهودي يف األقىص.
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
أّدى الشـيخ محمد بن عبـد الرحمن آل ثاني، 
اليمني القانونية رئيسـًا ملجلس الوزراء بدولة 

قطر. 
وأصـدر الديوان األمريي القطـري بياناً، امس 
الثالثـاء، قـال فيه إّن أمري قطر الشـيخ تميم 
بن حمد آل ثاني قرر تعيني الشـيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، رئيسـاً 
ملجلـس الـوزراء، بعد قبـول اسـتقالة رئيس 
الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 

العزيز آل ثاني.
وسـيحتفظ رئيـس الـوزراء الشـيخ محمـد 
بـن عبـد الرحمـن آل ثانـي، بموقعـه وزيراً 

للخارجية، بحسب بيان الديوان األمريي.
ووفـق وكالة األنباء القطرية ”قنا“، فإّن أمري 
قطر أصدر أمراً أمريياً بقبول اسـتقالة رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 
العزيز آل ثاني.

ويف بيـان الحق، قال الديـوان األمريي إن أمري 
قطـر أصـدر ”القرار رقـم (3) لسـنة 2023 
بتشكيل مجلس الوزراء“، ونص عىل أن يكون 

عىل النحو التايل:
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية.
خالد بن محمد العطيـة، نائباً لرئيس مجلس 

الوزراء، وزيراً للدولة لشؤون الدفاع.
الشـيخ خليفة بـن حمد بن خليفـة آل ثاني، 

وزيراً للداخلية.
عيل بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.

جاسـم بن سـيف بن أحمد السـليطي، وزيراً 
للمواصالت.

للرياضـة  وزيـراً  العـيل،  غانـم  بـن  صـالح 

والشباب.
حنـان بنت محمـد الكـواري، وزيـراً للصحة 

العامة.
عبـد الله بـن عبد العزيز بن تركي السـبيعي، 

وزيراً للبلدية.
سعد بن رشيدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون 

الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.
غانـم بـن شـاهني بـن غانـم الغانـم، وزيراً 

لألوقاف والشؤون اإلسالمية.
الشـيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل 

ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.
بثينـة بنت عيل الجرب النعيمـي، وزيراً للرتبية 

والتعليم والتعليم العايل.
الشـيخ عبد الرحمـن بن حمد بن جاسـم بن 

حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة.
مسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل.

 الشـيخ فالح بـن نارص بن أحمـد بن عيل آل 
ثاني، وزيراً للبيئة والتغري املناخي.

 عيل بن سعيد بن صميخ املري، وزيراً للعمل.
 محمـد بن عـيل بـن محمـد املناعـي، وزيراً 

لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 مريم بنت عيل بن نارص املسند، وزيراً للتنمية 

االجتماعية واألرسة.
 محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد اليوسـف 
السـليطي، وزيـراً للدولـة لشـؤون مجلـس 

الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
ويعود آخر تعديـل وزاري يف قطر إىل أكتوبر/

ترشيـن األول 2021، بعـد إجـراء انتخابـات 
مجلـس الشـورى. وشـمل التعديـل الوزاري 
آنـذاك فصـل بعـض الـوزارات، واسـتحداث 
وزارات جديـدة كالبيئة، وتعيني 3 سـيدات يف 

مواقع وزارية. 
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بغداد/الزوراء:
 «CHF» التعاونيـة   االسـكان  مؤسسـة  اعلنـت 
تجهيزهـا معهـد الريمـوك للتأهيـل املهنـي لذوي 

االحتياجات الخاصة باملواد االولية.
وقال ممثل املؤسسة عيل القييس يف ترصيح صحفي 
ان «املؤسسـة مسـتمرة بتقديم الخدمـات لجميع 
فئـات املجتمع ومنهـا رشيحـة ذوي االحتياجات 

الخاصة».
واضاف القيـيس ان «معهد الريموك للتأهيل املهني 
لذوي االحتياجات الخاصـة يحتوي ورش تدريبية 
تؤهـل ذوي االعاقة من عمـر ١٨ ـ ٤٥ لكي يكونوا 
فاعلـني يف املجتمع،وتعلـم شـئ بسـيط من مهن 
الحـدادة والنجارة والخياطة واالملـام بجميع انواع 

املهن».
بتوفـري  اسـهمت  املؤسسـة  ان  القيـيس  واكـد 
االحتياجـات التـي تفتقدها االقسـام التي يضمها 
املعهـد لتدريب هـذه الرشيحة»،مؤكداً «اسـتمرار 
املؤسسة بدعم مثل هذه املعاهد ليكون املتخرجني 

عىل مستوى عال من املهنية والحرفة».
مـن جانبـه، اشـاد عضو لجنـة العمل والشـؤون 
االجتماعية يف مجلـس النواب امري املعموري بهذه 

املبادرة.
وقـال املعمـوري يف ترصيح صحفي»ان املؤسسـة 
سـاهمت بدعـم ورفد املعهـد وتقديم بعـض املواد 
االوليـة التـي تسـاهم يف تدريـب هـذه الرشيحـة 

املهمة.
وأكد ان مثل هذه املبـادرات يمكنها ان تقيض عىل 
البطالة وتعليمهم مهنة لتكون مكسب لكل فرد يف 

هذه الرشيحة. 
امـا معـاون مدير دائـرة ذوي رعايـة االحتياجات 
الخاصة الدكتور فالح املياحي فقد بني بأن رشيحة 
دول  اصبحـوا يف كل  الخاصـة  االحتياجـات  ذوي 
العامـل يمثلـون امكانيـات برشيـة ويدمجون يف 

املجتمع بحيث يكونوا منتجني.
واضاف املياحي يف ترصيح صحفي ان املبادرة التي 
قامت بها مؤسسة االسكان التعاونية ملد يد العون 
لهـذه الرشيحة تمثـل باكورة عمل وتعـود بالنفع 
عىل املتربع الذي يسـهم بالنهوض بهذه الرشيحة 
من خالل حمل همومهم وابداء املزيد من املساعدة 
لهم،وعـىل املسـتفيدين كون هذه املبـادرة تقع يف 
صلـب جعلهـم مواطنـني منتجني ومتجانسـني يف 

املجتمع.

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيط، امس  الثالثاء، رصدها ارتفاعا 
يف معدل التضخم خالل شهر كانون الثاني املايض بنسبة 
وصلت اىل (٣٫٦٪)، باملقارنة مع الشـهر االخري من سنة 
٢٠٢٢فيمت اعلنت موعد انجاز و تأهيل وصيانة الطريق 

املؤدي اىل بسماية .
وقـال املتحـدث الرسـمي باسـم الـوزارة، عبـد الزهرة 
الهنـداوي، يف بيـان ورد لــ «الزوراء» ان «فـرق الجهاز 
املركزي لالحصاء ومن خالل متابعتها لحركة االسعار يف 
االسـواق املحلية العراقية، يف جميع املحافظات، سجلت 
حصول تغيريات بمعدل التضخم خالل الشهر املذكور».

وأضاف أن «ارتفاع املعدل الشـهري، جاء متأثرا بارتفاع 
عدد من املجاميع السلعية، اذ شهدت اسعار قسم النقل 
ارتفاعا بلغ (٧٫٧٪)، وسـجل قسـم املطاعم، ارتفاعا يف 
اسعاره بنسبة (٦٫٧٪)، اما قسـم التجهيزات واملعدات 
فقـد ارتفعت اسـعاره بنسـبة (٤٫٢٪)، وارتفع قسـم 
السـلع والخدمات املتنوعة بنسبة (٣٫٩٪) نتيجة ارتفاع 
اسعار الذهب بدون صياغة، كما سجلت اسعار االغذية 

واملرشوبات غري الكحولية ارتفاعا بنسبة (٣٫٨٪) «.
وعن معدل التضخم السـنوي، اوضح البيان، انه «سّجل 
ارتفاعا بنسـبة (٧٫٢٪)، باملقارنة مع الشـهر االول من 

العام الفائت ٢٠٢٢».
ولفـت اىل ان «معـدل التضخـم الشـهري خالل الشـهر 
االخـري مـن عـام ٢٠٢٢ (كانـون االول) كان قد سـّجل 

ارتفاعا بنسبة (٠٫٣٪) «.
كمـا اعلنت وزارة التخطيط، امـس الثالثاء، عن تحقيق 
تقـدم كبري يف نسـب انجـاز الطريـق املـؤدي اىل مدينة 
بسـماية السـكنية جنوبـي العاصمـة بغـداد، متوقعة 
اكتمال املرشوع نهاية العام الجاري بعد ان بلغت نسـبة 

االنجاز فيه اكثر من (٦٢٪).
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» ان «الفرق 
امليدانيـة املتخصصـة يف دائـرة الربامـج االسـتثمارية 
لـوزارة  التابعتـان  القطاعـات  وتخطيـط  الحكوميـة 
التخطيـط، نفـذت زيـارة ميدانيـة للمـرشوع املذكور، 

بهـدف الوقـوف عىل مسـتوى التنفيـذ ومراحـل تقدم 
العمـل، وتشـخيص املشـكالت واملعوقـات التـي تؤخر 

عملية اإلنجاز».
وأضافـت ان «املرشوع يتضمن تأهيـل وصيانة الطريق 
العـام ( بغداد – الكـوت )، الرابط من فلكـة الطاقة إىل 
مدينة بسـماية  السـكنية واملقرر انجـازه نهاية العام 
الحـايل بطـول ( ٧ ) كيلو مـرتات، مبينـا إن الهدف من 
املـرشوع هو توفـري طريـق وفـق املواصفـات العاملية 
ُيسهل حركة السـيارات وسـالمتها ولتقيل االختناقات 
املرورية، وتحسـني مداخل العاصمة بغداد، وكذلك نقل 
حركة السـري من جانب إىل اخر عن طريق توفري جسور 

فوقانية من شانها التقليل  من الحوادث املرورية».
وأشـارت اىل ان «نسبة إنجاز املرشوع بلغت ٦٢٪ بكلفة 
تقـدر بنحـو (٩٢) مليـار دينار ويتضمن إنشـاء جرس 
الرستمية الكونكريتي الثاني، وثالثة جسور فوقانية يف 

الطريق الرابط بني جرس دياىل إىل فلكة الطاقة».
وأضافت ان « املرشوع يتضمن توسـيع الطريق الرئيس 
مـن الطاقة إىل مدينة بسـماية من الجانبـني بعرض ٦ 
امتـار ليكون عرض الطريق النهائي ١٦ مرتا لكل إتجاه 
وإنشـاء الكتف الخارجـي بعرض ٣ أمتـار، مع تطويل 
القناطـر املوجودة فضـال عن إنشـاء طريقني خدميني 
بممرين عـىل الطريق الحـايل وبعرض ٨ امتار وانشـاء 
كتـف خارجي بعـرض مرتين ونصف املـرت باالتجاهني 
ذهابا وايابا، وعزل الطريق بجزرة وسـطية بعرض اكثر 
من سبعة امتار وإنشـاء جرسين فوقانيني عند مداخل 
املناطق السـكنية وانارتها، وإنشاء ثالثة جسور مشاة 

جديدة».
التجـاوزات عـىل  بـ»رفـع  التخطيـط  واوصـت وزارة 
الطريـق بالتنسـيق مـع الجهـات املعنيـة، و إيجاد حل 
ملوضوع تخرص الطريق عند بوابـة بغداد وإعادة النظر 
بموقع البوابة فضال عن التأكيد عىل مديرية املاء التابعة 
ملحافظـة بغداد اإلرساع بمصادقـة الفحوصات ألنابيب 
املـاء والتأكيد عـىل منع التجاوز عىل األعمـال املنفذة يف 

فقرة شبكات املاء».
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وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة 

م/ إعادة إعالن
مناقصة محلية

(١٠٤/م/ د ي أ /٢٠٢٣) تجهيز (٣٥) طن رشيط نحايس ذو الرقم الرمزي B/R١٤٤ لتصنيع محوالت 
التوزيع سعة ١١/٤٠٠ عىل أن يكون من منشأ آسيوي أو أوربي وحسب الرشوط املذكورة يف املواصفات 

الفنية وقائمة جدول التسليم .
              (معلنة للمرة الثانية)                                تاريخ الغلق (٢٠ /٢٠٢٣/٣) 

يـرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكـة دياىل العامة ) بدعوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلـني والراغبني يف الحصول عـىل معلومات اضافية االتصـال (رشكة دياىل 
العامـة) وعـرب الربيـد االلكرتونـي (info@dialacompany.com) وكمـا موضحة بالتعليمـات ملقدمي 

العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ- الكلفـة التخمينيـة للمناقصة هي (٧٨٧٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط سـبعمائة وسـبعة وثمانون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غريها) واصل مخازن رشكة دياىل العامة.
ب- مقـدار مبلغ التأمينـات االولية للمناقصة هـو (٢٣٦٢٥٠٠٠) دينار عراقـي (فقط ثالثة وعرشون 

مليون وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سـعر بيع مسـتندات للمناقصة هو (١٥٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائة وخمسـون الف دينار 
عراقـي ال غريهـا) غري قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط 

دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب 
ان يتـم تعبئـة النمـوذج بالكامل دون أي تغيري يف شـكله ولن تقبـل أي بدائل كما ويجـب تعبئة جميع 

الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       
٣- يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة ديـاىل العامة / طريق بغداد بعقوبـة الجديد- قرب 
تقاطع القدس) وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 
٢٠٢٣/٣/٢٠، وان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهـم الراغبـني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة 
التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٣/٣/٢١ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة
رئيس مجلس اإلدارة 
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بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، 
عـن وجـود 625 صنفـاً مـن التمور 
يف العـراق، وفيما اشـارت إىل انها من 
”افضـل واجود“ االنـواع عامليا، بينت 
أن الزراعة العمودية هو الحل االفضل 

لزراعة التمور .
وقال مستشـار وزارة الزراعة، مهدي 
ضمـد القيـيس، يف ترصيـح صحفي: 
ان ”أصنـاف التمور يف العراق تتجاوز 
625 صنفـا وهـي من افضـل واجود 
انـواع التمور يف العالـم“، موضحا ان 
”هذه األنواع تنقسـم مـا بني الجافة 
وشبه الجافة والقسـم اآلخر تجارية 
وقسم منها صناعية مثل نوع الزهدي 
الذي هو صناعي وايضا هم مخصص 

لالستهالك البرشي“.  
واضـاف ان ”موقـف وزارة الزراعـة 
مـن حيـث قطـاع النخيـل أن هنـاك 
توسـعا بالزراعـة فيه وفـق ضوابط 
تم تحديدهـا مع دائرة البسـتنة بأن 
تكون املسـافة ما بني نخلة واخرى 8 
م واسـتخدام تقنيات الري بالتنقيط 
مـن أجـل خدمـة النخلـة بواسـطة 
اآلالت وعـدم انتقال الحرشات للنخلة 

ومعالجة أزمة املياه“.

وتابـع ان ”كل بسـاتني النخيل بدأت 
تعتمـد عـىل هـذه األسـس يف زراعة 
النخيـل بمـا فيهـا بسـاتني النخيـل 
للقطـاع الخـاص وبسـاتني النخيـل 
للعتبات املقدسة، وهو ما انعكس عىل 
إنتاجية النخلة يف العراق كما ونوعا“، 
مبينـا ان ”القطاع الخـاص أخذ عىل 

الداخـيل  التسـويق  عمليـة  عاتقـه 
مـن تصنيـع وكبـس وتعبئـة وايضا 
التسـويق الخارجي عـن طريق منح 

اجازة التصدير من وزارة التجارة“.
ولفت القييس اىل ان ”العراق شهد أيضا 
زيـادة يف أعـداد النخيـل وخاصة مع 
دخول القطاع الخاص بقوة يف زراعة 

النخيـل التي هـي مقاومـة للملوحة 
والجفـاف ومتكيفة مع أجواء العراق 
وعمرها اإلنتاجي طويل“، مشـريا إىل 
أن ”هنـاك تقديرات ألعـداد النخيل يف 
العـراق واي إحصاء غري رسـمي من 
صـادر من الجهـاز املركزي لإلحصاء 

هو غري معتمد“.  

وتابـع ان ”الذهـاب باتجـاه زيـادة 
اإلنتاجيـة افضل مـن زيـادة االعداد 
الن النخلـة بإنتاجيـة عاليـة أفضـل 
مـن زراعة خمـس نخـالت بإنتاجية 
منخفضـة ألن هذا سيتسـبب بحجز 
أيـٍد عاملة ومياه أكثـر، لذلك الذهاب 
باتجـاه الزراعـة العمودية هو أفضل 

من الزراعة األفقية“. 
واكـد ان ”وزارة الزراعـة تعمل حاليا 
عـىل تشـجيع الجانـب االسـتثماري 
يف الزراعـة والرتكيز عـىل الصناعات 
صناعـات  بـدون  أنـه  إذ  الغذائيـة، 
قيمـة  سـتعطينا  ألنهـا  تحويليـة 
اقتصاديـة وغذائيـة عاليـة ويدفـع 
الفالح باالستمرار يف الزراعة، بعكس 
االكتفاء بتسـويق املنتجات الزراعية 
محليـا ودون وجـود لديهـا صناعـة 

تحويلية لها“.   
وكان العـراق حتـى نهاية سـتينيات 
القرن املايض، يصـدر نحو %75 من 
تمـور العالـم ويحتـل املكانـة األوىل، 
لكنـه تراجع يف خـالل العقود األربعة 
املاضية إىل املركز التاسـع، بسبب قلة 
الحصـص املائية واألمراض والحروب 
التي فتكت بماليني األشجار منذ العام 
1980، ليعاود مرة اخرى االهتمام بها 

بغداد/ الزوراء:
أعلن املجلس العاملي للذهـب أن أكثر من 1500 
طن حيـازة الـدول العربية خالل شـهر كانون 
الثانـي مـن العـام 2023. مـن جانـب متصل، 
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف 
األسـواق املحليـة بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق 

اربيل عاصمة اقليم كردستان.
وقـال املجلس العاملي للذهب، أمـس الثالثاء، يف 
احدث جدول له لشهر آذار/مارس للعام 2023 
، واطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”البنوك املركزية 
العربيـة لــ 17 دولة بضمنها العـراق من أصل 
100 دولة مدرجة بالجدول تمتلك 1509 أطنان 
من الذهب“.مبينا ان ”السعودية جاءت باملرتبة 
االوىل بامتالكها 323 طنا، تليها لبنان 286 طنا، 
ومن ثـم الجزائر بامتالكهـا 173 طنا، ومن ثم 
جـاء العراق رابعـا بامتالكـه 130.3 طنا، فيما 

تذيلت موريتانيا الرتتيب بطن واحد“.
واضافت ان ”كمية الذهـب التي تمتلكها الدول 
العربيـة هي تسـاوي نسـبة %4.27 من كمية 
الذهـب لـدى البنـوك املركزيـة العامليـة البالغة 
35362 طنا“، مبينا ان ”الواليات املتحدة جاءت 
باملرتبـة االوىل بامتالكهـا ما يقـارب الربع من 
حيازة الذهب عامليا وبمقـدار 8133 طنا، تليها 
املانيـا بــ 3355 طنا ومن ثـم منظمة صندوق 

النقد الدويل وبمقدار 2814 طنا“.
من جهته، اعترب املستشار املايل لرئيس الوزراء، 
مظهـر محمـد صالـح، يف حديث صحفـي: ان 
”احتياطيـات الذهب لـدى العـراق يأتي كجزء 
من سـلة متنوعة من العمالت االجنبية“، مبينا 
أن ”التنـوع يف هذه العمالت يأتـي للحفاظ عىل 
القـوة الرشائية ويكون بنفـس الوقت محفظة 

استثمارية قليلة املخاطر“.
مـن  بسـلة  تتحـوط  ”البلـدان  ان  واضـاف 
االحتياطيات املتنوعة سواء كانت عمالت نقدية 
ام ذهـب ليكون محميـا من التقلبـات الطارئة 
التـي قـد تحـدث نتيجـة االزمـات او انخفاض 
قيمـة العمـالت“، الفتـا اىل ان ”الـدول غالبا ما 
تكـون احتياطاتهـا من الذهـب قليـل مقارنة 

باحتياطاتها من العمالت األخرى“.
مـن جانـب متصـل، اسـتقرت أسـعار الذهب 
”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقال الواحـد عيار 21 من 
الذهـب الخليجـي والرتكي واألوربـي 404 آالف 
دينـار، وسـعر الـرشاء 400 الـف دينـار، وهي 

االسعار نفسها ليوم االثنني.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 
من الذهب العراقي سـجل اسـتقرارا ايضا عند 

374 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 370 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، 
فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 
يـرتاوح بـني 405 آالف دينـار و415 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 

375 الفاً و385 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا 
أيضـا، حيـث بلغ سـعر بيع مثقـال ذهب عيار 
24 بيـع 485 ألف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 
445 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 430 الف 
دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 ألف دينار.. 
ويسـاوي املثقـال الواحـد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

عّمان/ متابعة الزوراء: 
كشفت رشكة Flat6Labs، الرشكة الرائدة بالرشق األوسط وشمال إفريقيا 
يف التمويل األسـايس واالسـتثمار املبكر لرأس املال املُخاِطر، وأكرب مشـغل 
برامـج الرشكات الناشـئة، عن االنطالق الرسـمي لربنامج ريـادة األعمال 
اإلقليمـي ”املـرشق يبـدأ“، الـذي سـيتم تنفيذه عـىل مدار عامـني كاملني 
بالرشاكـة مع وبدعم من مؤسسـة التمويل الدوليـة IFC، عضو مجموعة 

البنك الدويل بالتعاون مع الحكومة الهولندية.
وقالت الرشكة  ان الربنامج هو األول من نوعه؛ ويسـتهدف أوسـع رشيحة 
مـن فئـات املجتمـع يف كل مـن األردن ولبنان والعـراق بصـورة متكافئة، 
وبالرتكيز عىل السـيدات والالجئني والنازحـني قًرسا ومختلف األقليات، من 
أصحاب األفكار الريادية واملشاريع الناشئة من الفئة العمرية 45-18 عاماً 

من الساعني لتطوير أفكارهم ومشاريعهم.
واضافـت ان برنامج ”املرشق يبدأ“ يسـعى لرفع سـوية ريـادة األعمال يف 
مجاالت التعليم والتقنية املالية والشمول املايل وتكنولوجيا الرعاية الصحية 
والزراعة والبيئة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل توفري الفرص 
املتكافئـة واإلمكانات والدعم عىل أوسـع نطاق ممكـن؛ لتصل إىل أكرب عدد 
من املسـتفيدين، بما يسفر عن تأسيس وإطالق مشاريع ورشكات ريادية 
ناشئة جديدة وتعزيز القائم منها من تلك التي تختص بهذه املجاالت وتؤثر 
فيهـا، وبالتايل زيادة عددهـا وتعزيز فرص نجاحها ونموها واسـتدامتها، 
وهو ما ينعكس عىل تنويع الروافد االقتصادية وتحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية الفردية والوطنية الشاملة يف الدول الثالث.
واكـدت ان الربنامـج يعمل عرب ثالثة مسـارات أساسـية تتمثل يف: املسـار 
التعليمـي الـذي ينفذ عـرب (أكاديميـة املرشق يبـدأ االفرتاضية)، ومسـار 
حاضنـات األعمـال، فضالً عن مسـار دعم النمـو الرسيـع (خدمات دعم 

الرشكات الناشئة)، لتشكيل قاعدة متينة لدعم رواد األعمال املبدعني.
وعرب مسـار أكاديمية املرشق يبدأ االفرتاضيـة، فإنه يمكن لكل من يطمح 
بصقل مهاراته سـواء الشخصية أو املهنية بدء رحلته التعلمية واالبتكارية 
 ،www.startmashreq.com باالسـتفادة مـن املوارد املتاحـة عـرب منصـة
واملنطوية عـىل املعلومات وفيديوهـات اإلنفوجرافيك امللهمة، والجلسـات 
والنـدوات واملحادثـات الرقميـة والتفاعلية التي تعقد تحـت إرشاف نخبة 
من املحرتفـني واملرشفني، واملدونات واملقاالت ألنجح خـرباء ريادة األعمال 
يف املـرشق العربي، باإلضافة إىل الجلسـات املتخصصـة واملصممة بناء عىل 
احتياجـات الرياديـني ورشكاتهم الناشـئة، إىل جانـب الـدورات التدريبية 
املسـجلة مسـبقاً، والتـي تغطي جميعها مجموعة واسـعة مـن املواضيع 
واملهـارات ذات العالقـة بالريادة، بما يسـهم يف تطوير املعـارف واملهارات 

العملية.
ويف إطـار مسـار حاضنـات األعمال، والـذي ينفذ عىل أربع مراحل بشـكل 
مبارش، يتم تزويد املشـاركني عربها باملوارد التعليميـة والتدريبية املالئمة 
لتطوير خطط عمل شاملة واسرتاتيجيات للنمو، مع الحصول عىل اإلرشاد 
والتوجيه الالزم من قبل املدربني واملوجهني عرب جلسـات تدريبية وتفاعلية 
جماعية عامة منطوية عىل سلسلة من األنشطة الجماعية لتبادل الخربات، 
ومعززة بجلسـات توجيهية فرديـة مصممة بناء عـىل احتياجات الريادي 
املشـارك واحتياجات رشكته الناشئة.هذا وستحظى 20 رشكة ناشئة عىل 
مسـتوى الدول الثالث بفرصة االنتقال إىل مستويات أكثر تقدماً، وذلك عرب 

مسار النمو الرسيع. 
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HPPR&PPRC@ Ï„@bËmb‘z‹flÎ@ÚÓÿÓné˝j€a@kÓib„¸aI
استنادا ألحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ املعدل وتعليمات تنفيذه رقم (١) لسنة 
٢٠١١ والطلب املقدم من قبل مصنع الخيمة للصناعات البالستيكية والتوصية املقدمة من قبل الجهة املختصة 

بتطبيق احكام القانون (وزارة الصناعة واملعادن/دائرة التطوير والتنظيم الصناعي).  
القرار:

قرر مجلس الوزراء املوقر بقراره رقم ٢٣٠٨٥ لسنة ٢٠٢٣ املتخذ يف الجلسة االعتيادية السابعة املنعقدة بتاريخ 
٢٠٢٣/٢/١٤ اقـرار توصيات الجهة املختصـة (وزارة الصناعة واملعادن/ دائرة التطويـر والتنظيم الصناعي) 
 ،(PPR&PPRC االنابيب البالستيكية وملحقاتها نوع) بشأن اتخاذ التدابري الوقائية تجاه املستوردات من منتج

وبحسب اآلتي:-
١-فـرض رسـم كمركي اضايف بنسـبة (٢٠٪) عرشون باملائـة من وحدة قيـاس منتج (االنابيب البالسـتيكية 
وملحقاتها نوع PPR&PPRC) املستورد اىل العراق من الدول واملناشئ كافة ذي البندين الكمركني ورمز النظام 
املنسـق (٣٩١١٧٢٢٠٠ , ٣٩١٧٤٠١٠) ألربع سـنوات بدون تخفيض ومراقبة السـوق املحلية خالل مدة تطبيق 

الرسوم الكمركية االضافية.
٢-تويل وزارة املالية/الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي االضايف للمنتج املذكور آنفا وايضا اشعارها 
وزارة الصناعة واملعادن /دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارا دورياً عن كمية استريادات العراق من املنتج 
املذكـور آنفا وقيمة الرسـوم الكمركية االضافية التي تجبى عىل املسـتورد من املنتج االجنبي وقيمة املسـتورد 

وبلدان التصدير والجهات املستوردة له.
٣-ينفذ هذا القرار بعد ١٢٠ يوما من تاريخ اصداره.

معلومات اخرى:
١-الفقرة الخاصة بالقرار :- فقرة ٨ من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٠٨٥ لسنة ٢٠٢٣.

٢-الجهة املختصة : دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن.
٣-الجهة املشتكية : مصنع الخيمة للصناعات البالستيكية.

.(PPR&PPRC االنابيب البالستيكية وملحقاتها نوع) ٤-املنتج املستورد املشتكى عليه
٥-رقـم البند الكمركي الخاص باملنتج املسـتورد املشـتكى عليه وفقا لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسـنة 

.(٣٩١٧٤٠١٠,٣٩١٧٢٢٠٠)/٢٠١٠
٦-نوع املمارسة الضارة يف التجارة الدولية املشتكى ضدها : تزايد غري مربر بالواردات ملنتج (االنابيب البالستيكية 

.(PPR&PPRC وملحقاتها نوع
٧-االساس الوارد يف طلب الشكوى : وجود تزايد غري مربر بالواردات ملنتج (االنابيب البالستيكية وملحقاتها نوع 

PPR&PPRC) وحصول الرضر للجهة الشاكية.
٨-تكون املراجعة واالستفسار عىل العنوان اآلتي : مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق السادس / دائرة التطوير 

.(  p_protect@industry.gov.iq والتنظيم الصناعي / قسم حماية املنتجات العراقية او الربيد االلكرتوني
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@›ÿí@Û‹«@ÒÜbé@Îc@xã»fl@ÊÏmäb◊I@wn‰æ@ÚÓ”aã»€a@÷Ïè€a@¿@paÜäaÏ€bi@ä5æa@7À@áÌaçn€a@ÚÓõ”@¿@ÔˆbË‰€a@äaã‘€a

HÚ«Ïj�fl@7À@Îc@Ú«Ïj�fl@›ñaÏœ@Îc@’j†@Îc@k‹«
اسـتنادا ألحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم (١١) لسـنة ٢٠١٠ املعدل وتعليمات تنفيذه رقم (١) لسـنة 
٢٠١١ والطلـب املقدم من قبل معمل القسـب إلنتاج الكارتون والتوصية املقدمـة من قبل الجهة املختصة بتطبيق 

احكام القانون (وزارة الصناعة واملعادن/دائرة التطوير والتنظيم الصناعي).  
القرار:

قرر مجلس الوزراء املوقر بقراره رقم ٢٣٠٨٥ لسـنة ٢٠٢٣ املتخذ يف الجلسـة االعتيادية السابعة املنعقدة بتاريخ 
٢٠٢٣/٢/١٤ اقرار توصيات الجهة املختصة (وزارة الصناعة واملعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي) بشأن 
اتخاذ التدابري الوقائية تجاه املسـتوردات من منتج (كارتون معرج او سـادة عىل شـكل علب او طبق او فواصل 

مطبوعة او غري مطبوعة)، وبحسب اآلتي:-
١-فرض رسـم كمركي اضايف بنسـبة (١٠٠٪) مائة باملائـة من وحدة قياس منتج (كارتون معرج او سـادة عىل 
شـكل علب او طبق او فواصل مطبوعة او غري مطبوعة) املسـتورد اىل العراق من الدول واملناشئ كافة ذي البندين 
الكمركني ورمز النظام املنسـق (٤٨١٩٢٠٠٠,٤٨١٩١٠٢٠) ألربع سـنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق املحلية 

خالل مدة تطبيق الرسوم الكمركية االضافية.
٢-تويل وزارة املالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسـم الكمركي االضايف للمنتج املذكور آنفا وايضا اشعارها 
وزارة الصناعة واملعادن /دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشـعارا دورياً عن كمية اسـتريادات العراق من املنتج 
املذكور آنفا وقيمة الرسوم الكمركية االضافية التي تجبى عىل املستورد من املنتج االجنبي وقيمة املستورد وبلدان 

التصدير والجهات املستوردة له.
٣-ينفذ هذا القرار بعد ١٢٠ يوما من تاريخ اصداره.

معلومات اخرى:
١-الفقرة الخاصة بالقرار :- فقرة ٦ من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٠٨٥ لسنة ٢٠٢٣.

٢-الجهة املختصة : دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن.
٣-الجهة املشتكية : معمل القسب إلنتاج الكارتون.

٤-املنتـج املسـتورد املشـتكى عليه (كارتون معرج او سـادة عىل شـكل علب او طبق او فواصـل مطبوعة او غري 
مطبوعة).

٥-رقم البند الكمركي الخاص باملنتج املستورد املشتكى عليه وفقا لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠/ 
.(٤٨١٩٢٠٠,٤٨١٩١٠٢٠)

٦-نـوع املمارسـة الضارة يف التجارة الدولية املشـتكى ضدها : تزايد غري مربر بالـواردات ملنتج (كارتون معرج او 
سادة عىل شكل علب او طبق او فواصل مطبوعة او غري مطبوعة).

٧-االساس الوارد يف طلب الشكوى : وجود تزايد غري مربر بالواردات ملنتج (كارتون معرج او سادة عىل شكل علب 
او طبق او فواصل مطبوعة او غري مطبوعة)  وحصول الرضر للجهة الشاكية.

٨-تكون املراجعة واالستفسـار عىل العنوان اآلتي : مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق السادس / دائرة التطوير 
.(  p_protect@industry.gov.iq والتنظيم الصناعي / قسم حماية املنتجات العراقية او الربيد االلكرتوني
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pbj€b�æ@Ñöã„@Â€@ZıaäÎç€a@ÒäaÜg
@Üb‰€a@7Ábª

بغداد/ متابعة الزوراء:
اكـدت ادارة نـادي الزوراء لكـرة القدم، أنها «لن ترضـخ: لتدخالت جمهور النـادي، وترفض دعوتها 
باستقالة االدارة بسبب سوء النتائج يف الدوري العراقي املمتاز.وقال امني رس النادي شاكر الجبوري 
«لن نرضخ ملثل هكذا دعوات غري مربرة، فالجمهور يجب ان يشجع بشكل مثايل ويكون عامالً ايجابياً 
للفريق وال يحق له التدخل والضغط عىل اإلدارة».واضاف ان «الخسارة والفوز واردة مع اقوى الفرق 
وال يجب ان تكون ردود أفعال للجمهور وتطلب هكذا طلبات عرب ضغط وتظاهرات عىل ادارة النادي».
واوضـح ان «الجمهور يطالب ايضاً باقالة املدرب ايوب اوديشـو وهـذا غري صحيح التدخل بالجوانب 

الفنية من قبل الجمهور، مبيناً ان ايوب لم يقرص بعمله ويعد من بني أكفأ مدربي العراق».

ãºcÎ@ã–ñc

ëdÿ€bi@ÏÇaå@åÎbvnÌ@ıaäÎç€aÎ@ÚÓéaáèi@lÏ‰ßa@¿bófl@|ènÿÌ@Ú†ãì€a

ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@p¸bó€a@›ÇaÜ@·Ëè€aÎ@ëÏ‘‹€@∂Î˛a@ÚÓiã»€a@Ú€Ï�j€a@÷˝�„g
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:

إرتقى فرسـان املنتخب الوطني 
اىل  األوتـاد  اللتقـاط  العراقـي 
املركز الثانـي بجدول الرتتيب يف 
منافسات التأهيل لبطولة العالم 
باللعبـة املتواصلـة فعالياتها يف 

العاصمة العمانية مسقط.
أعلن ذلك رئيس االتحاد العراقي 
الدكتور عقيل مفتن  للفروسية 
مؤكداً حصول الفارس العراقي 
عبدالحميد رشـيد عىل الوسـام 
الذهبي بعد تحقيقه أعىل رصيد 

اليـوم  منافسـات  يف  نقطـوي 
الثاني من البطولة.

وأضـاف مفتن قائـًال ان رصيد 
فرسـان العـراق أصبـح ثالثـة 
أوسمة توزعت بني ذهبي واحد 
إثنـني،  نحاسـيني  وسـامني  و 
وبانتظـار ما يمكـن أن يضيفه 
فرسـان العراق يف اليـوم األخري 
من املنافسـات املؤهلـة لبطولة 
العالـم باللعبة التـي من املؤمل 
إقامتهـا يف جنـوب أفريقيـا يف 

شهر آب املقبل.

@pbÓ–ón€a@¿@b‰„béã–€@Ú8Îc@Úq˝q
ÜbmÎ˛a@¬b‘n€bi@%b»€a@Ú€Ï�j€@Ú‹Á˚æa

ãó∑@Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@Ú€Ï�i@¿@⁄äbìÌ@µœÏ–ÿæa@ÎÜÏu@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
حقـق فريـق الرشطة فـوزا كبريا عىل 
ضيفه مصـايف الجنوب امـس الثالثاء 
وبسـتة اهداف لثالثة ضمن منافسات 
الـدور الثانـي والثالثـني مـن بطولـة 
الكأس، و تغلب الزوراء عىل مستضيفه 
زاخو بنتيجـة (1 - 0)، يف املباراة التي 
جـرت امس الثالثاء ايضا بملعب زاخو 
الدويل  وسط حضور جماهريي غفري.

وخطـف حسـن عبـد الكريـم هـدف 
الفـوز الثمـني للـزوراء يف الدقيقة 35 
بعـد تصويبة زاحفة عىل  يمني حارس 

زاخو أحمد بشار.

وبهذه النتيجة ، حجز الزوراء مقعده يف 
الدور ثمن النهائي، ليصالح جماهريه 
بعد سلسلة من النتائج املتواضعة، فيما 
لم يسـتغل زاخو الحضور الجماهريي 

الغفري ، ليودع البطولة مبكراً.
وأقـىص نفط ميسـان ضيفـه نوروز 
من بطولة الـكأس، بعد أن تغلب عليه 
بنتيجـة (2 - 1)، يف املباراة التي جرت 

بملعب ميسان األوملبي.
 أفتتـح يونـس عبـد التسـجيل لنفط 
وتمكـن   ،49 الدقيقـة  يف  ميسـان 
الربازييل كالوديو اوليفريا مارادونا من 
معادلـة النتيجة، ثم أقتنـص بنيامني 

اكور الهـدف الثاني ألصحـاب األرض 
يف الدقيقة 75، ليكسـب نفط ميسـان 
بطاقة التأهل للـدور ثمن النهائي عىل 

حساب نوروز .
كمـا ألتحق الرشقاط بركـب املتأهلني 
16 مـن بطولـة اكأس، عقـب  لـدور 
تغلبـه عىل غـاز الشـمال بنتيجة (2 - 
1)، وتفـوق املصايف عـىل النفط بهدف 
وتمكن امانة بغداد من اقصاء مضيفه 
النجف من البطولـة بعدما تغلب عليه 
بفـارق ركالت الرتجيح وتغلـب اربيل 
عىل السـماوة بفـارق ركالت الرتجيح 

ايضا.

السليمانية/ محمد الخفاجي:

عدسة/ يالرس جمال :

انطلقت امس الثالثاء يف محافظة 

السـليمانية بكردسـتان العـراق 

البطولـة العربيـة األوىل للقـوس 

والسهم داخل الصاالت بمشاركة 

واسعة من املنتخبات العربية.

وقـال رئيـس االتحـاد العراقـي 

للقوس والسـهم سعد املشهداني 

سـتبدأ  البطولـة  منافسـات  ان 

صباح اليوم يف السـاعة التاسعة 

وتسـتمر حتـى العارشة مسـاء 

وذلك لكثرة املنتخبات املشـاركة 

التي سـيبلغ عددها ثمانية عرش 

منتخبـاً عربيـاً بانتظـار وصول 

بعثتي جيبوتي وجزر القمر.

وأضـاف املشـهداني ان يوم اول 

امس شهد عقد إجتماع الجمعية 

العمومية لالتحاد العربي للقوس 

والسـهم وتـم مـن خاللـه نقـل 

األمانـة العامـة لالتحـاد العربي 

من السعودية اىل بغداد وباجماع 

الدول املشاركة.

وأشـار اىل ان هناك بطولة دولية 

سـتنطلق يف العارش من الشـهر 

الحايل بمشاركة (23) بلداً عربياً 

وآسيوياً.

هـذا وقد حـرض حفـل االفتتاح 

رئيس االتحاد العراقي للسـباحة 

خالـد عبدالواحد گبيـان و مدير 

رياضة وشـباب إقليم كردستان 

جمال عيل ونائـب رئيس االتحاد 

أمـريي  طـارق  السـيد  العربـي 

واألمـني املـايل لالتحـاد العربـي 

الحـواس وعـالء جـرب  عبداللـه 

رئيـس االتحـاد املـرصي عضـو 

االتحاد  الـدويل وعضـو  االتحـاد 

الشدوخي  السعودي عبدالرحمن 

وعضو االتحـاد االمارتـي حميد 

املرشخ.

Új»ñ@ÊÏÿné@ojè€a@ÊaãÌg@ÚËuaÏflÎ@µj«˝€a@ıaÜc@Â«@üaä@7À@Zá‡´@Üb‡«
bÌäÏé@…fl@fiÜb»n€a@·Àä@›ÁdnÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

طشقند/ متابعة الزوراء
أعرب مدرُب منتخب الشباب عماد محمد 
عقب مباراة العراق وسوريا للشباب التي 
انتهـت بالتعـادل اإليجابي بهـدٍف واحٍد، 
عن سـعادته بتأهل منتخِب الشـباب إىل 
الدور الثاني من بطولِة كأس آسـيا دون 

20 عاماً.
وأوضـَح محمد: لعبنـا مبـاراًة مجنونًة، 
وأضعنـا فيهـا فرصـاً غريبـة، وتأهلنـا 

الصعب كان  
بسبب تقارِب مستويات جميع املنتخبات 

يف هذه املجموعة.
وأضاَف: املهم اآلن أن منتخبنا أصبح من 
الثمانية الكبار، املنتخُب اإلندونييس الذي 
واجهنا سبَق أن قلت سيكون رقماً صعباً 
يف املجموعـِة، وبالفعل حقـق الفوَز عىل 

سوريا وتعادل مع أوزبكستان.
وأشـار محمـد إىل: إنـه عـىل الرغـم من 
التأهـل إال أننـي غري راٍض عن مسـتوى 
بعـض الالعبـني يف مبـاراِة االمـس بـكل 
رصاحـة، خصوصـاً عىل صعيـِد الجانب 
الفـردي، ضياع الفـرص يف مباراِة االمس 

علّمنا درساً بليغاً.
وواصـل: البعـُض يلقـي بالالئمـة عـىل 
نتيجـة إضاعة الفرص الكثـرية ملنتخبنا، 
ولكـن ماذا أفعـل وأنا أبذل مـع الالعبني 
جهـوداً كبـرية وهـم مـن أضاعـوا تلـك 
الفـرَص السـانحة وليس املـدرب، فماذا 

يفعل املدرب؟.
وأردَف قائال : دفعنا ثمَن إضاعة الفرص، 
ونجـح املنتخـُب السـوري يف الوقت بدل 
الضائـع من املباراة بالتعادل، وفوجئنا يف 
هذِه  البطولة بعدم توفيق  الالعبني، بينما 

يف املباريات الودّية كان األمر مختلفا.
ويف سـؤال املنسـق اإلعالمـي للمنتخـِب 
الشـبابي للمدرب عماد محمد مفاده إن 
الجمهـور العراقي غـري راٍض عن نتيجة 
املبـاراة واألداء، أكـد محمـد: إنـه يقدر 
هـذا الزعـل، وأنـا معهم غـري راٍض عن 
الذي حصـل يف هذِه املبـاراة، لكن أتمنى 
إىل  الجمهـور   أن يؤجـل زعـل  صادقـاً 
ما بعـد  البطولـة، لدينا مبـاراة غاية يف 
األهميـة أمام إيران، فـإذا كان الجمهور 
سـعيداً فهـذا يسـعدني، وإذا كان لـدّي 
رأي وغـري راٍض، فسنسـعى إىل إرضائه 
يف املسـتقبل القريـب وسـنعمل بكل جٍد 

عـىل تـاليف األخطـاء، سـنواجه املنتخب 
اإليرانـي، وهو منتخب مهـم، وأنا أعرف 
الكـرة اإليرانية، فقد لعبت تسـعة أعوام 
يف إيران، وسندرس نقاَط الضعف والقوة 
يف صفـوف املنتخب اإليرانـي، وأتمنى أن 
يوفـق منتخبنـا يف مباراتـه املقبلة التي 
سـتضعنا ضمـن األربعة الكبار يف آسـيا 
وسـنضمن إحـدى بطاقـات التأهـل إىل 

كأس العالم.
وتأهـل منتخـب الشـباب إىل الـدور ربع 
النهائـي بعد تعادلـه مع سـوريا بهدف 
امـس الثالثـاء يف املباراة التـي جرت عىل 
سـتاد لوكوموتيـف يف طشـقند، ضمـن 
الجولـة الثالثـة واألخرية من منافسـات 
املجموعـة األوىل يف كأس آسـيا للشـباب 

تحت 20 عاماً 2023 يف أوزبكستان.
وتقدم منتخبنا يف الشوط األول عرب هدف 
حيـدر عبدالكريـم (17)، قبـل أن يـدرك 
منتخب سـوريا التعـادل يف الرمق األخري 

بواسطة زكريا الرمضان (90+5).
وتبادل الفريقني املحاوالت الهجومية من 
البدايـة، وكانت أبرز الفـرص يف الدقيقة 
14 لصالـح منتخب سـوريا عندما تقدم 
داخـل  بالكـرة  عبداللطيـف  مصطفـى 
منطقة الجزاء قبل أن يسـدد كرة تصدى 

لها الحارس العراقي حسني حسن. 
ورد منتخب العراق بتسجيل هدف التقدم 
بواسطة حيدر عبدالكريم عرب كرة رأسية، 
بعدما تابع الكرة املرتدة من العارضة إثر 

رأسية زميله كاظم رعد (17).

بعد هذا الهدف هدأ إيقاع اللعب، إذ حاول 
منتخـب سـوريا شـن بعض املحـاوالت 
الهجومية، ولكن دون أن ينجح يف العبور 
إىل املناطـق الخلفيـة ملنتخب العـراق، إذ 
كانت أبرز املحاوالت تسديدة مالك جنعري 
مـن خـارج املنطقـة والتـي تصـدى لها 

حارس العراق (27).
ويف الدقائـق املتبقيـة من الشـوط األول 
تبـادل الفريقـني الفـرص، حيـث سـدد 
العراقي عبدالرزاق قاسم محاولة تصدى 
لها الحـارس مكسـيم رصاف (29)، ويف 
الجهة املقابلـة انطلق السـوري محمود 
مهنا يف هجمة رسيعة عىل الجهة اليمنى 
وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد 

بجوار القائم (36).

مـع انطـالق الشـوط الثانـي اسـتمرت 
املحـاوالت املتبادلة مـن الفريقني، ولكن 
دون فـرص فعلية عىل املرمـى، إذ كانت 
أول تسـديدة لسـوريا يف الدقيقة 59 عرب 
محاولة محمد األسود من خارج منطقة 
الجـزاء، والتـي سـيطر عليهـا حـارس 

العراق.
وبمـرور الوقت غابت الفـرص الخطرية 
عـىل املرمـى، مـع إغـالق العبـي العراق 
املنافذ إىل منطقتهم، يف حني ركز منتخب 

سوريا عىل مصيدة التسلل.
وضاعت فرصة خطرية للعراق يف الدقيقة 
80 عندما تبادل عيل صـادق التمرير مع 
إسـماعيل أحمـد قبـل أن يتقـدم داخـل 
املنطقة ويسـدد بيمنـاه محاولة تصدى 
لها حارس سـوريا، ثم بعد دقيقة وصلت 
الكرة عىل باب املرمى إىل عبد الرزاق قاسم 
ليسدد محاولة ارتطمت بمدافع وتحولت 

إىل ركلة ركنية.
ثـم ضاعت فرصة جديـدة عندما وصلت 
قابيـل  مصطفـى  إىل  طويلـة  تمريـرة 
لينطلـق برسعـة ويتقدم داخـل املنطقة 
قبل أن يسـدد كرة افتقدت للرتكيز خارج 

الخشبات الثالث (85).
ولكن منتخب سـوريا تمكن من تسجيل 
هدف التعـادل يف الدقيقة الخامسـة من 
الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما 
أرسـل حسـن دهان تمريرة عرضية من 
الجهـة اليمنى ارتقـى لها البديـل زكريا 

الرمضان ليضعها برأسه داخل املرمى.
وتمسـك منتخب أوزبكسـتان بالصدارة 
بعـد تعادله مع إندونيسـيا بدون اهداف  
امـس الثالثـاء عىل سـتاد االسـتقالل يف 
فريغانـا، ضمن الجولـة الثالثة واألخرية 
مـن منافسـات املجموعـة األوىل يف كأس 
آسـيا للشـباب تحت 20 عامـاً 2023 يف 

أوزبكستان.
وتصدرت أوزبكسـتان ترتيـب املجموعة 
برصيد 7 نقاط من ثالث مباريات، مقابل 
4 نقـاط للعـراق الذي حصل عـىل املركز 
الثانـي بفـارق املواجهات املبـارشة أمام 

إندونيسيا، ونقطة لسوريا.
ويف الدور ربع النهائي، تلتقي أوزبكستان 
مع أسـرتاليا ثانية املجموعـة الثانية، يف 
حـني يتقابل العـراق مع إيـران صاحبة 

املركز األول يف املجموعة الثانية.

بغداد/ حسني الشمري:

يغادرنا يوم غـد الخميس وفد منتخبنا بجودو املكفوفبن متوجها 

اىل دولـة مرص العربية للمشـاركة يف بطولة الجائزة الكربى للمدة 

من التاسع من الشهر الحايل ولغاية السادس عرش منه.

وقال االمني املايل التحاد جودو املكفوفني وحيد كاظم  سنغادر يوم 

غد الخميس  للمشـاركة يف بطولة الجائزة الكربى التي تحتضنها 

دولة مرص العربية بمشاركة 200 العب يمثلون 32 منتخبا عربيا 

واسـيويا وافريقيـا وعامليا وهي مـن البطوالت املهمـة يف منهاج 

اتحادنا للعام الحايل.

واضـاف ان البطولـة تعد واحدة مـن البطوالت املهمـة املؤهلة اىل 

الكربى مثل  االسـياد للعام الحايل  والباراملبيـاد للعام املقبل ولهذا 

نجد بان املشـاركة واسـعة من جميع دول العالـم من اجل حجر 

مكان لها يف املسابقات الكبرية واملهمة مثل االسياد والباراملبياد.

 واشـار كاظـم اىل ان وفدنا سـيتالف مـن املتحدث رئيسـا للوفد 

ومصطفـى الوند اداريا وعـيل عبد الخالق مدربـا اضافة اىل اربعة 

العبـني وهم طه رعـد ومرتىض ابراهيم وقيص سـعدي وسـجاد 

محمـد وثقتنا كبرية بمدربنا والعببنا بتحقيق نتائج ايجابية تليق 

بمكانة اتحادنا واللجنة الباراملبية بمكتبها التنفيذي

بغداد/ الزوراء:
وّجه مدرُب املنتخب األوملبّي رايض شنيشل الدعوَة ملُحرتف كوبنهاغن الدنماركي 
غمار  لخوض  استعداداً  األوملبّي  املنتخب  ُصفوِف  إىل  لالنضمام  املوسوي  عيل 
ُبطولِة الدوحة الدولّية . وقاَل شنيشل من أجل إتاحِة الفرصة بشكٍل أكرب لالعبينا 
الدعوَة عىل  الواقع، وجهنا  أرِض  أوروبا لالطالع عىل مستواهم عىل  املحرتفني يف 
وفق متابعتنا السابقة التي امتدت لعدة أشهر.وأضاَف تّم توجيه الدعوة ملُحرتف 
كوبنهاغن الدنماركي عيل املوسوي لالنضمام إىل األوملبّي استعداداً لبطولِة الدوحة 
الدولّية، وال سيما بعد أن تعذَر ُحضور محرتف نورنبريغ األملاني ”ايفرت بارام“ 
العتذار النادي يف الوقِت الراهن. وأوضَح دائرُة العالقات يف اتحاِد الكرة تلقت إشعاراً 
من إدارِة نادي نورنبريغ أوضحت فيه رغبتها باستمرار بارام مع النادي يف الوقِت 
الراهن تخوفاً من تفاُقم اإلصابة، وهو حالياً يف مرحلِة التأهيل عىل الرغم من أن 
الجهاز الفنّي للمنتخِب األوملبي تواصَل شخصياً مع الالعب املذكور وبنّي جاهزيته 
األوملبي  املنتخب  مدرُب  واختتم  االستدعاء.  تّم  األساس  هذا  وعىل  كبريٍة،  بنسٍب 
ه إىل  حديثه قائالً: القائمُة األولّية لألوملبي سيتم تقليصها إىل (25) العباً قبل التوجُّ

العاصمِة القطرّية الدوحة يف الـ19 من شهر آذار الحايل .

بغداد/ الزوراء :
أعلن الناطق باسم نادي القوة الجوية 
الريايض عالء محمد أن اللجنة املنظمة 
لالندية  سلمان  امللك  كأس  لبطولة 
حددت املكان والزمان ملباراتي الذهاب 
الجوية  القوة  فريق  بني  واالياب 
أن  محمد  وذكر   السعودي.  والشباب 
يوم  حددت  للبطولة  املنظمة  اللجنة 

الجاري  اذار  شهر  من  عرش  الثالث 
موعدأ ملباراة الذهاب بني فريقي القوة 
الجوية والشباب السعودي عىل ملعب 
الساعة  عند  البرصة  يف  النخلة  جذع 
يوم  تحديد  تم  كما  عرصا،  الرابعة 
السادس عرش من شهر نيسان القادم 
عند  الرياض  يف  االياب  ملباراة  موعدأ 

الساعة الرابعة عرصا.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تغلب نادي الحشـد الشـعبي لكرة السـلة عىل مضيفه نادي زاخو بنتيجة 
79 نقطـة مقابـل 74 يف املباراة التـي أقيمت عرص امـس الثالثاء يف قاعة 
نادي زاخو يف محافظة دهوك  وهي ضمن منافسات املرحلة الثانية لدوري 
السلة املمتاز . الربع االول شهد تقدم نادي الحشد الشعبي يف النتيجة حيث 
انتهى بفارق 5 نقاط حيث  تنتهي بتفوق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 25 
نقطـة مقابل 20، اال ان اصحـاب االرض كان لهم رأي اخر يف الربع الثاني 
الذي انتهى لصالحهم بفارق نصف سـلة لينتهي بنتيجة 43 نقطة مقابل 
42 للحشد الشعبي. بعد العودة من االسرتاحة عاود فريق  الحشد الشعبي 
تقدمه وتصاعد مسـتوى أداء العبيه ليضمن تحقيق الفوز يف الربع الثالث 
الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 62 نقطة مقابل 55 لنادي زاخو . الربع االخري 
كان مميـزاً مـن الناحية الدفاعيـة والهجومية لـكال الفريقني لكن العبني 
الحشد الشعبي حسموا اللقاء لصالحهم رغم خطورة نادي زاخو إذ انتهت 

املباراة بفوز نادي الحشد الشعبي بنتيجة 79 نقطة مقابل 74 .
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نابويل / متابعة الزوراء:
باللعب  يحلم  أنه  أوسيمهن  فيكتور  النيجريي  الدويل  املهاجم  أكد 
نابويل  فريقه  قيادة  بعد  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  يف 
إىل لقب الدوري اإليطايل.وقال أوسيمهن يف ترصيح له يف العاصمة 
إيطاليا  العام يف  أجنبي يف  روما حيث تسلم جائزة أفضل ريايض 
من رابطة الصحافة األجنبية، إنه يريد منح لقب الدوري ملشجعي 
البالغ من  املهاجم  أيًضا إىل مستقبله.وأضاف  نابويل لكنه يتطلع 
الدوري  العالم  أنحاء  جميع  يف  الكثريون  ”يعترب  عاًما:   24 العمر 
اإلنكليزي أفضل وأقوى دوري. لكنني يف أحد أفضل خمسة دوريات 
هدايف  الئحة  متصدر  اإليطايل“.وتابع  الدوري  وهو  العالم،  يف 
الدوري االيطايل حتى اآلن: ”بالطبع أنا أعمل بجد من أجل تحقيق 
حلمي باللعب يف الدوري اإلنكليزي املمتاز يوًما ما، لكنها مرحلة 
نابويل  إىل  أوسيمني  الزخم“.وانضم  هذا  عىل  الحفاظ  فقط  وأريد 
الدوري  19 هدًفا يف  2020 قادما من ليل الفرنيس. سجل  يف عام 

حتى اآلن هذا املوسم حيث يتصدر فريقه بفارق 15 نقطة عن 
أقرب مطارديه إنرت يف سعيه اىل لقبه األول يف الدوري منذ عام 

مارادونا. دييغو  األرجنتيني  األسطورة  نجمه  بقيادة   1990
إىل  تصل  عندما  قدم،  كرة  قائالً: ”كالعب  أوسيمهن  وأردف 
نابويل، ستقع يف حب كرة القدم أكثر، ألن حياة الناس هنا 
تعتمد عىل كرة القدم ومساندة الفريق“.وأضاف: ”أن تكون 

قادًرا عىل محاولة منحهم شيًئا يتذكرونه هي مهمة كبرية 
بالنسبة يل“.وقاد مارادونا الفريق اىل الفوز بلقبني فقط عامي 

فإن  نابويل،  عن  تتحدث  ”عندما  و1990.وتابع:   1987
الجماهري هو مارادونا.  إىل ذهن  أول العب يتبادر 

بالسكوديتو، ال  الفوز  تمكنا من  لو  حتى 
يمكننا املقارنة مع ما فعله مارادونا 

من  أكثر  فهو  النادي،  لهذا 
أسطورة“.وأوضح:  مجرد 

هذا  جيد  بعمل  قمنا  ”لقد 
أعترب  ال  لكنني  املوسم، 

حتى  أيقونة،  نفيس 
نحقق الهدف“.وأبرز 
عن  سؤاله  لدى 
العنرصية يف املالعب 
”مرض  بأنها 
سيئ. لقد تعرضت 
العنرصي  لإليذاء 
مرتني وهذا شعور 

يسء“.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
ما زال مانشسرت يونايتد يثق 
يف قدرته عىل التعاقد مع نجم 
الصيف  هوتسبري  توتنهام 
أنهى  حال  وذلك  املقبل، 
خارج  املوسم  هذا  السبريز 
املراكز ال4 األوىل املؤهلة لدوري 
مانشسرت  أوروبا.ويرى  أبطال 
دوري  توتنهام عن  غياب  أن  يونايتد 
األبطال املوسم املقبل، سيجرب مسؤوليه 

عن  للتخيل  املطلوب  الثمن  تخفيض  عىل 
”ذا  صحيفة  بحسب  وذلك  كني،  خدمات 
الصحيفة  الربيطانية.وأضافت  صن“ 
بالفعل  تواصل  يونايتد  مانشسرت  أن 
وكان  ثالث،  طرف  عرب  كني  معسكر  مع 
الحمر.وسيبلغ  للشياطني  مشجعا  الرد 
يوليو/تموز  يف  عاما   30 العمر  من  كني 
الهداف  يصبح  بأن  طموحه  وحقق  املقبل، 
أمامه فرصة  للسبريز، وستكون  التاريخي 
مانشسرت  رفقة  باأللقاب  للتتويج  أفضل 

توتنهام،  مع  كني  عقد  يونايتد.وينتهي 
جنيه  ألف   200 عىل  بموجبه  يحصل  الذي 
إسرتليني أسبوعيا، بانقضاء املوسم املقبل، 
وغياب السبريز عن دوري األبطال سيسهل 
من عملية التفاوض مقابل ثمن منخفض.

وسبق وأن رصح كني يف يناير/كانون الثاني 
املفاوضات  الكثري من  بأنه ال توجد  املايض 
يثق  ولكنه  جديد،  عقد  بشأن  السبريز  مع 
الشهور  يف  ستجرى  محادثات  هناك  بأن 

التالية.

برينتفورد / متابعة الزوراء:
استعاد برينتفورد نغمة االنتصارات بفوزه املستحق 
السادسة  املرحلة  ختام  يف   ٣-٢ فولهام  ضيفه  عىل 

والعرشين من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
الدقيقة  يف  وتحديدا  بالتسجيل  برينتفورد  وبكر 

سة  د لسا ورد ا بينوك،  ايتان  الجامايكي  عرب 
األول  الشوط  نهاية  قبل  فولهام 
مانور  بواسطة  دقائق  بست 

سولومون.
ركلة  عىل  برينتفورد  وحصل 
الثاني  الشوط  مطلع  جزاء 
توني  ايفان  هدافه  لها  انربى 
بنجاح مانحا التقدم لفريقه .(٥٣) 
الرضبة  ينسن  ماتياس  الدنماركي  ووجه 
الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  بتسجيله  لفولهام  القاضية 
فينيسيوس  كارلوس  الربازييل  البديل  يسجل  أن  قبل   ،٨٥
الوقت بدل  التاسعة من  الدقيقة  الثاني للضيوف يف  الهدف 
تعادلني  بعد  االنتصارات  نغمة  برنتفورد  الضائع.واستعاد 
متتاليني وحقق فوزه التاسع هذا املوسم وصعد اىل املركز 
نقطة  وبفارق  برايتون،  خلف  األهداف  بفارق  التاسع 
واحدة خلف فولهام السابع الذي مني بخسارته التاسعة 

هذا املوسم واألوىل يف مبارياته الخمس األخرية.
ضيفه  عىل  صعباً  فوزاً  ساسوولو  حقق  ايطاليا،  ويف 
والعرشين  الخامسة  املرحلة  يف ختام   ٣-٢ كريمونيزي 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
سهل  فوز  تحقيق  اىل  طريقه  يف  ساسوولو  وكان 
عندما حسم الشوط األول بهدفني سجلهما الفرنيس 
أرمان لوريينتيه (٢٦) ودافيدي فراتييس (٤١)، لكن 
كريمونيزي رد بثنائية للنيجريي سرييال ديسريس 

يف الشوط الثاني (٦٢ و٨٣)، قبل أن يخطف األلباني نديم بايرامي 
بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  يف  األرض  ألصحاب  الفوز  هدف 
والثامن  تواليا  الثاني  بفوزه  صحوته  ساسوولو  الضائع.وواصل 
هذا املوسم فارتقى اىل املركز الثالث عرش برصيد ٣٠ نقطة، فيما 
عاد كريمونيزي اىل سكة الهزائم عقب فوزه عىل ضيفه روما ٢-١ 
لكريمونيزي  عرشة  الخامسة  الخسارة  املاضية.وهي  املرحلة  يف 
التاسع عرش  املركز  املوسم فتجمد رصيده عند ١٢ نقطة يف  هذا 
تورينو  األخري.وحقق  سمبدوريا  أمام  األهداف  بفارق  األخري  قبل 
سجله  وحيد  بهدف  بولونيا  ضيفه  حساب  عىل  أيضا  صعبا  فوزا 
اإليفواري يان كاراموه يف الدقيقة ٢٢ لريفع تورينو رصيده إىل ٣٤ 
نقطة يف املركز التاسع.ويف اسبانيا، حسم التعادل السلبي موقعة 
أوساسونا وضيفه سيلتا فيغو يف ختام الجولة الرابعة والعرشين 
من الدوري اإلسباني.أصحاب األرض كانوا الطرف األفضل معظم 
املغربي عبد  املباراة، ونجحوا يف تسجيل هدف حمل توقيع  دقائق 
الصمد الزلزويل إال أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.وكاد أوساسونا 
سيلتا  حارس  لكن  األخرية،  اللحظات  يف  ثميناً  هدفاً  يقتنص  أن 
إيفان فّيار تصدى لرأسية بابلو إيبانيث لتنتهي املوقعة كما بدأت، 

ويرفع أوساسونا رصيده إىل ٣٤ نقطة، مقابل ٢٨ لسيلتا فيغو.

                         

مدريد / متابعة الزوراء:
الربازييل  يعيشها  التي  الوضعية  عن  إسباني  تقرير  تحدث 
فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، خالل الفرتة الحالية.
يف  خارق  نجم  فينيسيوس  فإن  كوارتو،  لربنامج  ووفقا 
عالم كرة القدم، لكن يمكن أن يصبح أكثر حسما، إذا وجد 
املوسم  يعاني هذا  أن فينيسيوس  إىل  الكروي.وأشار  نضجه 
من مشكلة فقدان الرتكيز رسيعا مع كل خطأ يرتكب ضده، 
أن  االستفزازات.وأوضح  بسبب  الوقت  من  الكثري  ويخرس 
أنشيلوتي وزمالء فينيسيوس نصحوه بتجنب  املدرب كارلو 
االستفزازات يف عدة مناسبات، بقصد استمرار تطوره، لكن 
كوارتو:  برنامج  األمر.وتابع  تقبل  رفض  الربازييل  الالعب 
تمريرات حاسمة هذا   9 18 هدفا وقدم  أحرز  ”فينيسيوس 
العالم،  يف  القدم  كرة  العبي  أفضل  من  يجعله  مما  املوسم، 
لكن رغم ذلك، فإنه حصل عىل 11 بطاقة صفراء كواحد من 
أكثر حاميل البطاقات امللونة“.وجرى التشديد عىل أن مشكلة 
بسبب  ليست  الصفراء  البطاقات  أن  تكمن  فينيسيوس 
اللعب، لكن نجم السامبا يصنع أعداء من خالل االحتجاجات 

والدخول يف اشتباكات مع العبي الخصوم.

برشلونة / متابعة الزوراء:
خوان  مرشوع  يف  بارزة  شخصية  بخسارة  مهدًدا  برشلونة  بات 
”سبورت“،  لصحيفة  الكتالوني.ووفًقا  النادي  رئيس  البورتا 
عرًضا  تلقى  برشلونة،  لنادي  الريايض  املدير  أليماني  ماتيو  فإن 
إىل  الصحيفة  املقبل.وأشارت  املوسم  خالل  فيال  أستون  يف  للعمل 
أليماني، قيادة مرشوع ريايض جديد  أستون فيال عرض عىل  أن 
أليماني  الربيمريليج، والحصول عىل راتب كبري.ويرتبط ماتيو  يف 
بشأن  الطرفان  يتفق  ولم   ،2024 عام  حتى  برشلونة  مع  بعقد 
الذي  هو  أليماني  أن  ”سبورت“  اآلن.وأوضحت  حتى  التجديد 
النادي  يناقش  ثم  لربشلونة،  املقبل  الصيفي  املريكاتو  سيقود 
أليماني من  أن  الكامب نو بعد ذلك.يذكر  الكتالوني، مستقبله يف 
األشخاص الذين اعتمد عليهم خوان البورتا يف برنامجه االنتخابي 

إلعادة برشلونة إىل صدارة الكرة العاملية.

بغداد / متابعة الزوراء:
يسعى بطل فرنسا لتجديد رغبته يف الفوز 
مع  طال  فاالنتظار  ليغ،  بالتشامبيونز 
ضخ مالك النادي سنوياً مبالغ كبرية، مع 

رهان متزايد كل عام.
الفوز  من  التشبع  لحالة  الوصول  ومع 
ما  املحلية،  البطوالت  وبقية  آ)  بـ(ليج 
جي  إس  بي  تجايف  األذنني  ذات  تزال 

وتمانع دخول خزائنه.
ولم يكن باريس سان جريمان قريباً مثلما 
حدث يف ٢٠٢٠ عام الجائحة عندما وصل 
إىل نهائي لشبونة الذي حرمه منه بايرن 
ميونيخ، الخصم نفسه الذي يواجهه بطل 
أمامه  خرس  الذي  األربعاء،  اليوم  فرنسا 
مجدداً أبناء املدرب كريستوف جالتييه يف 

الذهاب.
خريج  كومان  كينجسيل  الفرنيس  وظهر 
أكاديمية باريس مرة أخرى بعد ٣ أعوام 

كي يصعق فريقه السابق.
البافاري  العمالق  فوز  أن ساهم يف  فبعد 
إلدارة  ليكشف  عاد   ،٢٠٢٠ يف  بالنهائي 
أخطأت  أنها  كيف  البارييس  النادي 
الذهاب  مباراة  خالل  فيه  بالتفريط 

بملعب حديقة األمراء.
ويخوض بايرن لقاء اإلياب وهو متقدم يف 
ذهابا  حققه  الذي  االنتصار  بعد  النتيجة 

.١-٠
فرص  عدة  هناك  يزال  فما  ذلك  ورغم 
أن  سيما  ال  الفرنسية  العاصمة  ألبناء 
بالكاد  لعب  مبابي  كيليان  األبرز  نجمهم 

يف لقاء الذهاب.
عن  معنوياته  جي  إس  بي  يشحذ  كما 
ربع  مواجهة  ذكريات  استعادة  طريق 
يف  فاز  حني   ٢٠٢٠-٢٠٢١ نسخة  نهائي 
أن يسقط  أرينا ٢-٣ قبل  أليانتس  ملعب 

يف حديقة األمراء ٠-١.

وتأهل وقتها الفريق الذي يستعيد خدمات 
مبابي بعد أن أصبح جاهزاً تماما، وكذلك 

مييس، إال أن نيمار لن يكون حارضاً.
فبعد  أيضا  عافيته  استعاد  بايرن  أن  إال 
من  العودة  عقب  مفاجئة  سقطات 
البوندسليجا قريبا  املونديال، أصبح لقب 

جوليان  املدرب  فريق  اسرتد  كما  للغاية، 
ناجلسمان توازنه قاريا.

توتنهام  مواجهة  كذلك  ُتحسم  ولم 
وميالن. واستعاد الروسونريي تألقه بـ٣ 
اإليطايل،  الدوري  يف  متتالية  انتصارات 
سبريز  عىل  ملعبه  يف  الفوز  إليها  يضاف 

بذهاب ثمن النهائي القاري.
اإلسباني  أحرزه  الذي  الهدف  ويرفع 
براهيم دياز آمال امليالنيستا يف بلوغ ربع 

النهائي.
لكن املواجهة لم تحسم بعد، ال سيما أن 
توتنهام، الذي وصل للنهائي قبل ٤ أعوام، 
يتمسك باألمل. ولعل الدافع وراء ذلك هو 

تحسن نتائجه يف الربيميريليج.
املؤهل  الرابع  للمركز  سبريز  وعاد 
حتى  متتاليني،  بفوزين  للتشامبيونز، 
شيفلد  يد  عىل  إنجلرتا  كأس  توديعه  مع 

(تشامبيونشيب).
مهاجم  جريو،  أوليفيه  الفرنيس  وأثار 
قبل  لفريقه  القلق  من  حالة  ميالن، 
املواجهة املنتظرة أمام توتنهام هوتسبري، 
املقرر إقامتها اليوم األربعاء، يف إياب دور 

ال١٦ من دوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لصحيفة «الجازيتا ديللو سبورت» 
لم يتدرب مع بقية  اإليطالية، فإن جريو 
الروسونريي  أجراه  الذي  باملران  زمالئه 
للمباراة  تحضرياً  اإلثنني،  أمس  أول 

الحاسمة أمام السبريز.
من  عانى  الفرنيس  املهاجم  أن  ولفتت 
املاضية  املباراة  خالل  اإلنفلونزا  أعراض 
عىل  املران  عن  وغاب  فيورنتينا،  أمام 

إثرها، حيث ما زال أوليفيه يتعاف منها.
أقيمت  الذهاب  مباراة  أن  بالذكر  جدير 
وتمكن  سريو،  سان  يف  ميالن  بمعقل 
بهدف  الفوز  تحقيق  من  الروسونريي 

دون رد.

أوهايو / متابعة الزوراء:
الخسارة  كافاليريز  كليفالند  ألحق 
الثالثة تواليا ببوسطن سلتيكس ١١٨-
التمديد يف مواجهة مثرية بني  ١١٤ بعد 
املنطقة  صدارة  عىل  يتنافسان  فريقني 
السلة  كرة  دوري  ضمن  الرشقية 
األمريكي للمحرتفني، يف حني تابع نجم 
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز الكامريوني 
وسجل  التهديفية  شهيته  أمبيد  جويل 

٤٢ نقطة يف سلة إنديانا بايرسز.
صفوف  يف  ميتشل  دونوفان  وفرض 
كافاليريز نفسه نجما للمباراة بتسجيله 
تمريرات  و٤  متابعة   ١١ نقطة مع   ٤٠
تخلفه  قلب  فريقه  بأن  علما  حاسمة، 
بفارق ١٥ نقطة يف الربع الثالث ليخرج 

فائزا.
أفضل مسجل يف صفوف سلتيكس  أما 
نقطة   ٣٢ مع  براون  جايلن  فكان 

وأضاف مالكولم بروغدون ٢٤ نقطة.

خاض بوسطن املباراة يف غياب نجومه 
جايسون تايتوم وآل هورفورد وروبرت 
خسارتني  بعد  ودخلها  وليامس، 
متتاليتني أمام بروكلني نتس ونيويورك 

نيكس.
وبعد أن تخلف بفارق ١٥ نقطة يف إحدى 
كافاليريز  رضب  الثالث،  الربع  مراحل 
الربع األخري وأنهاه يف صالحه  بقوة يف 
 ٩-٥ حسمه  تمديدا  ليفرض   ٣١-١٧

ويخرج فائزاً يف املباراة.
والعرشين  الحادية  الخسارة  وبهذه 
لبوسطن، بقي ثانيا يف املنطقة الرشقية 
وراء ميلووكي باكس املتصدر. يف املقابل 
انتصارا   ٤١ إىل  رصيده  كليفالند  رفع 

مقابل ٢٦ هزيمة يف املركز الرابع.
صفوف  يف  تألقه  أمبيد  جويل  وتابع 
فبعد  سيكرسز،  سفنتي  فيالدلفيا 
باكس،  ميلووكي  ضد  الـ٣١  نقاطه 
بيرسز  إنديانا  سلة  يف  نقطة   ٤٢ سجل 

ليقود فريقه إىل الفوز ١٤٧-١٤٣.
املوسم  هذا  عرشة  الحادية  املرة  وهي 
التي يتخطى فيها أمبيد حاجز األربعني 

نقطة.
اكتفى جيمس هاردن بـ١٤  املقابل،  يف 
حاسمة  تمريرة   ٢٠ مقابل  نقطة 
تايريز ماكيس وجايلن  وأضاف كل من 
ماكدانيالز ٢٤ و٢٠ تواليا للفائز أيضا. 
الخارس  صفوف  يف  مسجل  أفضل  أما 
فكان تايريز هاليبورتون مع ٤٠ نقطة 

و١٦ تمريرة حاسمة.
وعزز سيكرسز مركزه الثالث يف املنطقة 

الرشقية بـ٤٢ فوزا مقابل ٢٢ خسارة.
هيت  ميامي  فاز  املباريات،  بقية  ويف 
ودنفر   ١٣٠-١٢٨ هوكس  أتالنتا  عىل 
ناغتس عىل تورونتو رابتورز ١١٨-١١٣ 
ديرتويت  عىل  باليزرز  ترايل  وبورتالند 
بيستونز ١١٠-١٠٤ وساكرامنتو كينغز 

عىل نيو أورليانز بيليكانز ١٢٣-١٠٨.
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 باريس/متابعة الزوراء:
 يواجـه العلماء والصحفيـون تجربة 
معلومـات  تظهـر  عندمـا  مزعجـة 
أبحاثهـم  تتحـدى  مدهشـة  جديـدة 
العلمـاء  ولكـن  واسـتنتاجاتهم، 
ينظـرون  الحقيقيـني  والصحفيـني 
للمعلومـات الجديـدة بعقـل منفتح، 
إثبـات  ويحاولـون  يختربونهـا  ثـم 
صحتهـا أو دحضها بنـاء عىل أفضل 
املعلومات التي يمكنهم إيجادها، ومن 
املحتمل أن توسـع املعلومات الجديدة 
السياق الذي يجب أن يضعه العالم أو 

الصحفي يف االعتبار.
كما يجـب إعـادة النظـر يف الحقيقة 
املقبولـة أو دحضها، وعادة ما تحدث 
التقييـم بصـورة متكـررة يف  إعـادة 
العلـوم والصحافـة وجميـع العلـوم 
االجتماعيـة، حيـث تكشـف األبحاث 
معلومـات  باسـتمرار  والتحقيقـات 

جديدة عن موضوع أو حدث ما.
ما الذي ُيشكل كلمة «الحقيقة»؟

تعجبنـي التعريفـات التـي وضعهـا 
الـذي يعمـل يف  أنجيلتشـيك  كينيـث 
متحف فيلد للعلوم يف شيكاغو، بشأن 

هذا املوضوع:
جـدال  ال  مالحظـة  هـي  الحقيقـة 
فيهـا لظاهرة طبيعيـة أو اجتماعية، 
ويمكننـا رؤيتها مبـارشة وإظهارها 

لآلخرين.
الفرضية هي فكـرة يمكننا اختبارها 
بإجـراء املزيـد من املالحظـات، حيث 
نرشع يف جمع األدلة لنرى ما إذا كانت 

فرضيتنا مدعومة باألدلة أم ال.
النظريـة هي تفسـري محتمـل مبني 
بعناية ملا نالحظه، وتجمع العديد من 
الحقائـق والفرضيات مًعـا. وتصبح 
النظريـات أقوى عندما تـرشح املزيد 
مـن الحقائـق، وإذا رشحـت نظريـة 
الحقائـق عـىل نحـو قاطـع تصبـح 
التفسـري األكثر  مقبولـة باعتبارهـا 

ترجيًحا للحقائق املرصودة.
(وهنـاك جـدال تاريخي ممتـد حول 
كيفيـة تقييم النظريـات والفرضيات 
صحتهـا:  مـن  التحقـق  أو  العلميـة 
يمكنك قراءة املزيـد عن معيار قابلية 

الدحض ونظرية البجعة السوداء.)
لنبدأ بحقيقـة أّن «العالم مسـتدير»، 
فاألشـخاص الذين يقولون إّن العالم 
مسـطح ال يمتلكـون أي أدلـة علمية 
لدعـم مزاعمهم، ولكن هذا ال يمنعهم 
من الرتويج ملعتقداتهم العلمية املزيفة 
التواصـل االجتماعي،  عـىل شـبكات 

وتجنيد املشاهري لدعم قضيتهم.
كيف تتحرك القارات؟

يف  الجيولوجيـا  أدرس  كنـت  عندمـا 
الجامعـة يف عـام ١٩٧٠، كان العلماء 
يعملـون عىل إثبات نظريـة الصفائح 
التكتونيـة واالنجراف القـاري، والتي 
رشحـت كيـف كانـت قـارات نصفي 
الكرة األرضية الرشقـي والغربي ذات 
يـوم جزًءا من قـارة واحدة وانفصلت 
عـن بعضهـا عـىل مـدار نحـو ١٨٠ 
مليون سنة. وسيوحي النظر إىل الكرة 
األرضية إىل أن طرف الربازيل يتناسب 
تماًما مع الشـق األفريقي مثل قطعة 

األحجية.
وعـىل الرغم مـن ذلـك، واجهت هذه 
عندمـا  شـديدة  معارضـة  النظريـة 
اقرتحهـا الجيوفيزيائي ألفريد فيجنر 
ألول مرة يف عام ١٩١٢، ولكن أصبحت 
حقيقـة مقبولـة بفضـل اسـتخدام 
األساليب العلمية واملالحظات املحّسنة 
يف الخمسينيات والستينيات من القرن 

املايض.
ويف القرن املايض، راجع العلماء مراًرا 
وتكـراًرا تفسـرياتهم ألصول جنسـنا 
البرشي «اإلنسـان العاقل» أو «هومو 
يف  التطـورات  أدت  وقـد  سـابينس»، 
واملنـاخ  النـووي  الحمـض  دراسـة 
واللغويـات، فضـًال عن االكتشـافات 

الجديدة للبقايا الهيكلية والثقافية إىل 
تعقيد شـجرة العائلـة البرشية. وُتعد 
أفضـل أنـواع الصحافـة العلمية التي 
تـدرس املوضوع هـي الصحافة التي 
تطلب من الباحثني املستقلني التعليق 

عىل أساليب وقيود أي دراسة.
عندما يتم تسييس العلم

دعونا نأخذ حرائـق الغابات الكارثية 
األخـرية يف واليـة كاليفورنيـا كمثال 
آخر، إذ أقرت املنظمة املعنية بشـؤون 
البيئـة Earth.org أّن «٩٠-٨٥٪ مـن 
حرائق الغابـات يف كاليفورنيا ناجمة 
عن األنشـطة البرشية واإلهمال، مما 
يوفـر مصـدر الحرارة الـالزم لحدوث 

االشتعال».
وتسـببت األلعاب النارية التي أُطلقت 
يف حفـل للكشـف عن جنـس الجنني، 
يف حـدوث حرائـق إلـدورادو يف عـام 
٢٠٢٠، والتـي أدت إىل احرتاق نحو ١٤ 
ألف فـدان. وعىل الرغم من ذلك، ُتلقي 
منظمـة Earth.org اللـوم عىل التغري 
املناخـي لتسـببه يف تدهـور جميـع 
الظـروف الطبيعية التـي لطاملا لعبت 

دوًرا يف حرائق الغابات يف الوالية.
 This» وأجرى مراسـل يف بودكاسـت
American Life»، مقابلة مع توماس 
كيـيل الـذي تدمـر منزلـه يف حرائـق 
الغابـات التـي وقعت يف عـام ٢٠١٨، 
يف  باراديـس  مدينـة  دمـرت  والتـي 
كاليفورنيا، وأودت بحياة ٨٥ شخًصا. 
وال يعتقـد كييل أّن التغري املناخي كان 
عامًال يف اشتعال هذه الحرائق، وينبع 
اعتقاده هذا مما سـمعه من الرئيس 
األخـرض  السـالم  ملنظمـة  السـابق 
Greenpeace، ومقرهـا كندا، ويقول 
كيـيل «أظـن أنهـا قصة تـم بثها عىل 

شبكة فوكس نيوز».
إّن الرئيس السابق للمنظمة هو باتريك 
مـور، وهـو يحظـى بمحبـة اإلعالم 
املحافظ والجمهوريني، بينما يبغضه 
اإلعالم الليـربايل والديمقراطيون، كما 

توضح مقالة الرأي هذه.
وتـرك مـور املنظمـة يف عـام ١٩٨٦ 
إىل  تميـل  أصبحـت  أنهـا  العتقـاده 
التيار اليسـاري بشكل جذري، وخالل 
السـنوات الــ ٣٦ املاضيـة كان يعمل 

مستشاًرا يف هذا املجال، بما يف ذلك لدى 
البيئية، وهو  للجماعـات  املعارضـني 
ضيف عىل برامج شبكة فوكس نيوز، 
وقـد أدىل بشـهادته أمـام الكونجرس 

األمريكي.
هـل ينبغي علينـا تصديـق د. باتريك 

مور؟
يمتلك مور شهادات علمية، وناقشت 
شـهادة الدكتوراة الخاصـة به تلوث 
املحيطـات باملعـادن الثقيلـة بسـبب 
يعـارض  ولكنـه  التعديـن،  صناعـة 
اإلجماع العلمي الذي يقول إّن الكربون 
املوجـود يف الغالف الجوي والناتج عن 
البرش يتسـبب يف االحتباس الحراري، 
إذ يـرى مـور أّن وجـود املزيـد مـن 
الكربـون ُيعد أمرًا مفيـًدا. وما ينبغي 
عىل الصحفيـني فعله هـو أن يطلبوا 
من مـور أن يقدم األدلـة العلمية عىل 
ذلك.وينبغي علينا كصحفيني التمييز 
بـني الفرضيات واملعتقـدات، فاملعيار 
العلمـي يحـدد أّن الفرضيـة التـي ال 

يمكن دحضها ُتعد اعتقاًدا.
Deep Throat املصدر املجهول

األوىل  باملسـودة  الصحافـة  ُسـميت 
للتاريخ، وهذا أمر صحيح، وبالنسـبة 
لألحداث ذات املصلحة العامة، تتحمل 
وسـائل اإلعـالم اإلخبارية مسـؤولية 
اإلبـالغ عن أفضل املعلومات املتاحة يف 

أي وقت، وتحديثها حسب الرضورة.
لقـد تمت مراجعـة قصـة ووترجيت 
وتقديـم  الوقـت  طـوال  باسـتمرار 
معلومـات جديـدة عنها، وبعـد أكثر 
من ٣٠ عاًما من انـدالع الفضيحة تم 
الكشف عن هوية «املصدر املجهول»، 
وهو مصدر مراسل صحيفة واشنطن 
بوسـت بـوب وودوارد، والذي سـاعد 
يف اسـتقالة ريتشـارد نيكسـون مـن 
الرئاسة. كما ُيعد االعرتاف بدور محرر 
واشـنطن بوسـت بـاري سوسـمان، 
بعـد وفاته، كبطـل للتحقيق لم يحظ 

بالتقدير الكايف، مثاًال عىل ذلك.
ويحمـل الصحفيون عبًئـا ثقيًال عند 
التعامل مـع موضوعـات جدلية مثل 
سالمة وفعالية لقاحات كوفيد-١٩، أو 
أسباب االحتباس الحراري، إذ ال يمكن 
للصحفيني اختبـار النظريات العلمية 
بإمكانهـم  ولكـن  مسـتقل،  بشـكل 
العثور عىل سـلطات مستقلة للتحقق 
من صحة البيانات أو تقديم تفسريات 
بديلـة. إال أن تأديـة هـذا الـدور ليس 
سـهًال عندمـا تحاول وسـائل اإلعالم 
الجديرة بالثقة التنافس مع العناوين 
السـاخرة  واملـواد  املثـرية  املضللـة 

املنترشة بكثرة.
مكافحة املعلومات العلمية املضللة

ونرش مخترب نيمان للصحافة دراسـة 
مؤخرًا بعنوان «كيف يسـاعد العلم يف 

تغذية ثقافة املعلومات املضللة».
جويـل  الدراسـة  مؤلفـة  وكتبـت 

رينسرتوم:
«نميـل إىل إلقـاء اللـوم عىل شـبكات 
التواصـل االجتماعـي واألخبـار فيما 
يتعلق بوفـرة املعلومـات املضللة عن 

العلـوم، ولكـن غالًبا ما تبدأ املشـكلة 
من املؤسسـة العلمية نفسها، فغالًبا 
ما تحفـز املؤسسـات العلمـاء الذين 
املناصـب،  عـىل  للحصـول  يسـعون 
للرتكيـز عىل كميـة املنشـورات التي 
يقدمونها بدًال من جودتها، وللمبالغة 
يف نتائج الدراسـة بما يتجـاوز حدود 

التحليل بالغ الدقة».
وسـاهمت صناعة املنشورات العلمية 
يف املشـكلة من خالل «نرش النسـخة 
األولّية» لألعمال العلمية عىل اإلنرتنت 
بينمـا ال تزال هـذه األعمال يف مرحلة 
األقـران  يراجـع  أن  وقبـل  اإلعـداد، 

أساليبها واستنتاجاتها.
املكاتـب اإلعالمية للجامعات  وتفاقم 
هـذه املشـكلة عـرب الرتويـج ألعمال 
الباحثني ملسـاعدتهم يف الحصول عىل 
املنـح والفـوز بالجوائـز ، ويف بعـض 
األوقـات يبالغـون يف هـذا األمر. ومن 
جانبهـا، تقرتح رينسـرتوم أن يراجع 
العلماء بأنفسـهم البيانات الصحفية 

مسبًقا.
كمـا تقرتح رينسـرتوم التـايل لتقليل 

املعلومات املضللة:
ينبغـي عـىل العلمـاء اسـتخدام عدد 
أقـل مـن االختصـارات واملصطلحات 
العلمية كي يفهـم الجمهور األبحاث، 
وهو ما يسـمى بامللخصـات املكتوبة 
للعامة وغري املتخصصني أو امللخصات 
وواضحـة  بسـيطة  بلغـة  املكتوبـة 

للعامة.
«بإمـكان  إّنـه  رينسـرتوم  وتقـول 
العلمـاء أيًضا التواصـل بفاعلية أكرب 
مع الجمهور من خالل االستفادة من 

شبكات التواصل االجتماعي».
كمـا ينبغـي عـىل العلمـاء االنخراط 
بشـكل مبارش أكثر مع الجمهور من 

أجل إيصال قيمة عملهم وموثوقيته.
(عن/شـبكة الصحفيـني الدوليـني- 

(JAMES BREINER

القاهرة/متابعة الزوراء:
 أظهـر الواقـع الـذي تعيشـه الصحف 
املرصية أن املشـكلة تكمـن يف القائمني 
عـىل إدارة املنظومة اإلعالميـة برمتها، 
فاألغلبيـة منهـم ال يعرفـون مـن أين 
يبـدأ حل األزمة، هـل بمعالجة النواحي 
اإلدارية وسد الثغرات املالية؟ أم بتطوير 
املحتوى الذي تسبب يف عزوف الجمهور 
عـن رشاء الصحـف لتجاهلهـا نبـض 
الشـارع لحسـاب الحكومة؟ لكن يبدو 
أن هناك تصميما عىل اختزال املشكلة يف 

الجوانب املالية.
وعكسـت تلميحات املسؤولني يف الهيئة 
الوطنيـة للصحافة بمرص حول طبيعة 
األزمـة التـي تعانـي منها مؤسسـات 
حكومية فهما خاطئا لطبيعة املشكالت 
التـي تعاني منهـا يف ظـل اإلرصار عىل 
اختزالهـا يف النواحـي املاليـة، وهـو ما 
يعنـي بقاء الوضع الراهـن دون تغيري، 
حيـث يتـم التعامـل مـع التطويـر من 

وجهة نظر غري مهنية.
وهناك معلومات تفيـد بأن جهات عليا 
يف الدولـة املرصيـة تعقد جلسـات مع 
مهنيـني غابـوا أو جـرى تغييبهم ألجل 
البحث عن طريقة لتحسني أداء اإلعالم، 
حيث هناك حالة عارمة من عدم الرضا 
عـىل النتائج التي تمخضت عنها خطط 

التطوير.
وكتبت عضو الهيئة الوطنية للصحافة 
فاطمة سـيد أحمد عـىل صفحتها عىل 
فيسـبوك ما يؤكـد حـرص الدولة عىل 
تجديد الدماء بالكفـاءات املهنية، حيث 
قالت إن ”املناصـب اإلدارية اآلن لم تعد 
بالرتويـج ألي شـخص بأنه سـيأتي يف 
منصب ما، بل سـتكون بمعايري دقيقة 

ومفاجأة دولة حديثة“.
وناقشت لجنة حقوق اإلنسان يف مجلس 
النواب املرصي قبل أيـام املعوقات التي 
القوميـة  تحـول دون قيـام الصحـف 
(الحكومية) بدور أكرب يف ملف التوعية.

وأشـار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 
وجـود  إىل  الشـوربجي  عبدالصـادق 
جملة من التحديـات االقتصادية، بينها 
الصحـف  توزيـع  معـدالت  انخفـاض 
وزيـادة األعباء املالية، وارتفاع أسـعار 
خامات الطباعة، مسـتبعدا االسـتغناء 

عن الصحافة املطبوعة.

وبـرر اتخـاذ قـرارات سـابقة بتحويل 
بعـض إصـدارات الصحـف الورقية إىل 
إلكرتونية بضعف العوائد املالية وتراجع 
نسـبة البيع، وألقى بجزء من املشكالت 
القائمـة أيضـا عـىل تداعيـات األزمـة 
الروسـية – األوكرانيـة، التـي ضاعفت 

األعباء عىل املؤسسات.
وتركـت نتائـج االجتمـاع الصحفـي – 
الربملانـي حالـة مـن اإلحبـاط وسـط 
العاملني يف الصحافة لكون النقاشـات 
لم تتطرق إىل أساسـيات األزمة الحالية 
داخـل الصحـف الحكومية مـع تراجع 
املهنية وخروجها عن املنافسة والقبول 
الجماهريي وسـطحية املحتوى وغياب 
يف  االسـتمرار  عـىل  واإلرصار  التنـوع 
تقديم الخدمة الخربية بطريقة تقليدية 
عقيمـة ال تـريض طموحات القـراء أو 

الدولة.
ويرى عدد كبري من العاملني يف مؤسسات 
صحفيـة قومية أنهم ضحايا لسياسـة 
تحريرية محاطـة بجملة من الخطوط 
الحمراء تسـببت مـع الوقـت يف تحول 
الصحف إىل ما يشبه النرشات الرسمية، 
مهمتها تبييض وجوه املسؤولني والدفاع 
عن قراراتهم، ورغم مواكبة املؤسسات 
للتحول الرقمي، إال أن مشكالتها لم تعد 
مرتبطة بكونها ورقية أم إلكرتونية، بل 
سـطحية املحتوى.وأصبـح العديـد من 
الصحفيـني أشـبه بموظفـني يتلقـون 
البيانات، وهناك رؤساء تحرير يكتفون 
بنـرش الروايـات الرسـمية دون تعمق 
أو تحليـل أو تفسـري، وينطبق ذلك عىل 

الصحافة الورقيـة والرقمية حتى بدت 
بعض الصفحات عىل شـبكات التواصل 
االجتماعي أقوى يف التأثري والجماهريية 
مـن بعض الصحف واملواقع الحكومية، 
ما جعـل شـعبية األخـرية تنخفض إىل 

الحد األدنى.
ويؤكـد خـرباء اإلعـالم أن الحكومة لو 
كانـت تـرى بارقـة أمـل يف الصحافـة 
القوميـة وتعّول عليها فعـال يف معركة 
بنـاء الوعـي ألسـقطت عنهـا الديـون 
املرتاكمة، السـيما أن النسبة األكرب من 
الديون عبارة عن رضائب وفواتري مياه 
وكهربـاء واتصـاالت وتأمينـات، لكنها 
فقـدت األمـل فيها أمـام سـوء إدارتها 
وسـيطرة البريوقراطية عليها واختزال 
ماليـة  نواحـي  املشـكالت يف  قيادتهـا 

فقط.
وال يعنـي ذلـك أن الحكومـة ال تتحمل 
الجـزء األكرب مـن األزمة التي تعيشـها 
الصحف القومية، فهي التي اسـتعانت 
بمسـؤولني بعضهـم يفتقـد إىل أصول 
املهنة ويطبق سياسة تحريرية محاطة 
بمجموعة من املحاذير حتى لو لم ُيطلب 
منه ذلك، والكثري منهم يعترب أن التجويد 
والتعميـق وتلبية احتياجـات الجمهور 
من محتوى جاد خروج عن النص.وقال 
الخبري اإلعالمي ورئيس تحرير ”األهرام 
ويكيل“ سـابقا جالل نصار إنه يصعب 
حل األزمـات التـي تعيشـها الصحافة 
املرصيـة مـن دون وجود إسـرتاتيجية 
لإلنقاذ توازن بـني النواحي االقتصادية 
واملهنية، فاالهتمام بشـق واحد يكرس 

بقـاء الوضـع الراهن بال تغيـري ويدفع 
بعـض املؤسسـات للسـقوط يف دوامة 
يصعـب الخـروج منهـا، والجمهور لن 
يصـرب عىل أي مؤسسـة تهتـم باملوارد 
عىل حسـاب املحتوى وتقديم مضامني 

جيدة.
وأضـاف ، أن الفهـم الخاطـئ لطبيعة 
املشـكالت التي تعانيهـا الصحف كرّس 
هجـرة الجمهـور لها، فالقـارئ يبحث 
عـن محتوى جديد وشـيق، ينقل نبضه 
ويقـدم  القـرار  لصانعـي  ومطالبـه 
املعلومة الصحيحـة والدقيقة والتحليل 
العقالني، وهذا ال يرتبط بكون الوسيلة 
ورقيـة أم رقميـة، وال يصـح أن تكون 
هناك إصدارات إلكرتونية نسخة مكررة 
مـن الصحيفـة املطبوعة وبـال مراعاة 

لتطورات األحداث.
ويعاني الكثري مـن الصحفيني يف مرص 
من غيـاب هامـش الحرية واملنافسـة 
والتميـز، مقابـل االهتمـام بالخطـاب 
الرسمي بصورة مبالغ فيها، وإذا كانت 
املعضلـة يف النواحـي املاليـة املرتبطـة 
فمـن  وغريهـا  والتوزيـع  بالطباعـة 
املفرتض أال تكون هناك أزمة يف الصحف 
اإللكرتونيـة، غـري أنهـا تواجـه املصري 
نفسه وتتعرض إىل خسائر فادحة جراء 

هيمنة الصوت الواحد عىل محتواها.
وباتت هناك قناعات عند البعض بأن ما 
يحدث داخل بعض املؤسسات الصحفية 
شبه متعمد السـتمرار اإلعالم الرسمي 
عـىل الحالـة الرديئـة الراهنـة، بحيث 
تكون حجـة إلمكانية التوسـع يف دمج 
إصـدارات وإلغـاء أخرى إذا لم تكسـب 
ماديـا وليـس لهـا قاعـدة جماهريية، 
واألفضـل خروجهـا من املشـهد برمته 

لتقليل حجم الخسائر املالية.
وثمة قناعة لدى البعض من املسـؤولني 
عن إدارة الصحـف القومية بأنها طاملا 
هـي تابعـة للحكومة ال يجـب أن تغرد 
خـارج الـرسب وإسـقاطها يف دوامـة 
اإلفالس املـادي واملهني، مع أن الرئيس 
عبدالفتاح السـييس ال يمانـع يف وجود 
النقـد  يرفـض  أصـوات مختلفـة، وال 
البناء ومشـاركة اإلعالم يف رقابة األداء 
الحكومي عىل الدوام، لكن هناك عقليات 
إدارية داخل املؤسسات الصحفية تبدو 

ملكية أكثر من امللك نفسه.

واشنطن/رويرتز:
 أكـدت رشكة ميتا أنها سـتواصل إصـدار أدوات الذكاء 
االصطناعـي للباحثني املعتمدين، عىل الرغم من املزاعم 
بـأّن أحدث طـراز لغوي كبري قد ترسب ملسـتخدمني ال 
حـق لهـم يف الحصـول عليه.وأضافت ”ميتـا“، يف بيان 
اإلثنـني، أنه ”عـىل الرغم مـن أّن النموذج ليـس متاحاً 

للجميع، وحـاول البعض االلتفاف عىل عملية املوافقة، 
فإننـا نعتقد بأّن اسـرتاتيجية اإلصدار الحالية تسـمح 
لنا بموازنة املسـؤولية واالنفتاح“.لـدى ”ميتا“، مالكة 
”فيسـبوك“ و“إنستغرام“ و“واتسـاب“، وحدة أبحاث 
كـربى يف مجال الـذكاء االصطناعي، وأصدرت الشـهر 
-LL  املـايض نموذجاً لغوياً أسـمته ”إل إل إيه إم إيه“

MA. وأوضحـت أن بوسـع النمـوذج إنتـاج محادثـة 
برشية.وتتيـح ”ميتـا“ أدواتهـا للباحثـني والكيانـات 
األخرى املرتبطة بالحكومة واملجتمع املدني واألوسـاط 
األكاديميـة، بموجـب ترخيص غري تجـاري بعد عملية 
فحص.لكن األسبوع املايض، زعم مستخدمون يف منتدى 

عرب اإلنرتنت أنهم جعلوا النموذج متاحاً للتحميل.

 إسالم أباد/متابعة الزوراء:
اإلعـالم  تنظيـم  هيئـة  منعـت 
اإللكرتوني يف باكستان املحطات 
التلفزيونيـة مـن بـّث خطابات 
رئيس الـوزراء السـابق، عمران 
خان، بحجة أّنه يوجه اتهامات ال 
أساس لها إىل مؤسسات الدولة، 
وينـرش خطابـات الكراهية ضد 

املؤسسات.
اإلعـالم  تنظيـم  وأّكـدت هيئـة 
أّن خان  الباكستانية  اإللكرتوني 
يوّجـه اتهامـات ال أسـاس لها، 
وينـرش خطـاب الكراهيـة ضّد 
مؤسسـات الدولة الباكسـتانية 

وموظفيها.
ترصفـات  إّن  الهيئـة،  وقالـت 
خان تّرض بجهـود الحفاظ عىل 
القانـون والنظـام، ومن املرجح 
أن تكّدر السـالم العـام والهدوء، 
بينمـا وّجهـت جميـع القنوات 
مـن  أّي  بـّث  بعـدم  الفضائيـة 
مؤتمـره الصحفـي أو خطابـه 

املسجل أو املبارش.

كذلـك، لفتـت إىل أّنهـا سـتعلّق 
ال  التـي  املؤسسـات  ترخيـص 
تمتثل لألمر. وهو ما حدث فعالً، 
إذ قامـت الهيئـة بتعليق رخصة 
قنـاة ”أي أر واي نيـوز“ بعد أن 

نرشت بياناً صادراً عن خان.
يف السـياق نفسـه، قـّرر حـزب 
عمران خان الرجوع إىل املحكمة 
للطعن يف قرار الحكومة، وقال يف 
بيان إّن الحزب سيسجل الدعوى 
يف املحكمة ضّد قـرار الحكومة، 
وإّنـه أمر معـارض ملبـدأ حرية 

الرأي.

وكانت الرشطة الباكسـتانية قد 
حاولـت، األحد املـايض، اعتقال 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان تنفيذاً لقرار محكمة إسالم 
أباد بتوقيفه ومثوله أمامها يوم 
الثالثـاء، يف القضية التي صارت 

تعرف باسم توشاخانا.
ويواجه خان اتهاماٍت بالتضليل 
بشـأن هدايا تلقاها أثناء شغله 
منصـب رئاسـة الـوزراء، لكـّن 
أنصـاره تجّمعوا أمـام منزله يف 
الهـور، بهدف منع وصول قوات 

األمن إليه.

موسكو/متابعة الزوراء:
الفيـدرايل  األمـن  جهـاز  كشـف 
قـال  مـا  إحبـاط  عـن  الـرويس 
إّنـه محاولـة األجهـزة الخاصـة 
األوكرانيـة تدبـري عمليـة اغتيال 
قسـطنطني  األعمـال،  رجـل 
مالوفييف، وهو مؤسس ورئيس 
مجلـس إدارة قناة ”تسـارغراد“ 
ذات التوجهات املحافظة والداعمة 

للحرب الروسية عىل أوكرانيا.
وزعـم األمـن الفيـدرايل، يف بيان 
نرشتـه وسـائل إعـالم روسـية، 
أّن مدبـر املحاولـة هو مؤّسـس 
للمتطوعـني“  الـرويس  ”الفيلـق 
دينيـس كابوسـتني، وهـو جـزء 
من ”الفيلق الدويل“ التابع للدفاع 
املسـلحة  بالقـوات  اإلقليمـي 
أّن  البيـان  األوكرانية.وأضـاف 
أفـراداً أوكرانيني كانـوا يعتزمون 
تصفية مالوفييف عن طريق زرع 
قنبلة تحـت سـيارته، بالطريقة 
نفسـها التي اسـتخدمت الغتيال 
داريـا دوغينا، ابنة املنّظر القومي 
الرويس، ألكسـندر دوغني، والذي 
يلقبـه اإلعـالم الغربـي بـ“عقل 

بوتني“.
بحـّق  جنائيـة  قضيـة  وُرفعـت 
كابوستني واتهم بالقيام بـ“عمل 
إرهابي“ (املادة 205 من القانون 
الجنائي الرويس)، و“املشاركة يف 
نشـاط منظمة إرهابيـة“ (املادة 
205.4)، و“التداول غري املرشوع 

ملواد متفجرة“ (املادة 222.1).
ولفت جهـاز األمـن إىل أّنه أحبط 
العـام  مـن  آب  أغسـطس/  يف 
املايض، هجوماً إرهابياً آخر دبره 

كابوستني، حيث كان من املخطط 
تفجـري قنبلـة يدويـة الصنـع يف 
موقـع ملجمـع للنفـط والغـاز يف 
جنـوب  فولغوغـراد  مقاطعـة 
روسيا.من جهته، أكد مالوفييف، 
عرب قناته عـىل ”تليغرام“، أّنه لم 
يصـب بـأّي أرضار، وكتب: ”أريد 
أن أؤكد لكـم أن التهديد واألعمال 
اإلرهابيـة لـن تؤثر عـىل موقفي 
الوطني الحار والصـادق ال اليوم 

وال غداً“.
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Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
 .... القـص القصـري جدا.. نوع ادبي.. ووسـيلة فنية 
للتعبـري عما يختلج الذات بايجـاز واختزال جميل مع 
ابتعـاد عن االسـتطراد الوصفي.. ناتج عـن تجليات 
الحداثة وحركة التجريب املتماهية ومتطلبات العرص.. 
والتي تسـعى لتحقيـق مقولة النفـري الصويف(كلما 

اتسعت الرؤية ضاقت العبارة) وقول ابي تمام: 
وخـري الـكالم قليل الحـروف    كثري القطـوف.. بليغ 

االثر
يسـجل لحظاتها سـارد واع..متقـن الدواته الرسدية 
من خالل رؤاه الفكرية لتوصيل رسـالته االنسانية..

كونها أحد املكونات والتشكيالت اإلبداعية التي تعتمد 
اإليجاز والتكثيف واالبتعداد عن االسـتطراد الوصفي 
والحـذف واالضمار والرضبة االسـلوبية االدهاشـية 
..وكل هـذا جعل منتجها ينسـحب صـوب محطاتها 
فينتج نصوصا اتخذت من مشهور مقوالت تشيخوف 
(أن تجيـد الكتابـة عليـك أن تجيد االختصـار )..مع 
التـزام وتحكم بأركانها ( الحبكة الرسدّية والدهشـة 
ووحـدة الفكـر والتكثيـف....) وتقنياتهـا املنحرصة 
يف (خصوصيـة اللغة واالنزيـاح واملفارقـة والتناّص 
والرتميز واألنسـنة والسـخرية واملفارقة والتنويع يف 
االستهالل والرضبة االسلوبية االدهاشية...) فيحقق 
اثره وتأثـريه مجتمعيا كونه مسـاير لحركة الواقع 
املتسـارعة.. بتقنياته الفنية املحفزة للحبكة والرسد 
كونهمـا مضمون الـدال واملدلول اللذيـن يتداخالن يف 

تنامي الحدث الرسدي..
وباسـتحضار وتفكيـك املجموعـة القصصية (ارواح 
انامـل  الرسديـة  عواملهـا  نسـجت  اخرى)..التـي 
منتجها منري عتيبة... واسـهمت دار اهوار يف نرشها 
وانتشـارها/٢٠٢١.. كونهـا كتبـت بلغـة قصصيـة 

مجازيـة املعنـى.. تلميحية العبـارة.. رمزيـة الّرؤية 
..  باعتمـاد اآلليات األسـلوبية كالّتقديـم والّتأخري.. 
والّتلميح واإلشارة واملسكوت عنه والحذف واالضمار.. 
وذلك يف إطار مَن االنسجام اللّفظى واملعنوى.. وترابط 
املفاهيـم واألفـكار التـي تستفزاملسـتهلك(املتلقي) 
السـتنطاق مشـاهدها وفك شـفراتها والكشـف عن 
دالالتها.. فضال عن اعتماد منتجها التكثيف واإليجاز 
واالختزال الجميل املحققان للشـكل واملضمون النيص 
الذي يسـتند عىل ثيمات ومحاور داللية ترتجم تداخل 
االجتماعي واإلنسـاني وانصهارهما فنيا ومرجعيا يف 
بوتقـة موضوعيـة باتخاذها أسـلوب القص القصري 

جدا (الومضة القصصية) شـكال بنائيا يكشف املنتج 
(القـاص) من خالله عن قدرته عىل التقاط اللحظات 
وتسجيلها باستثمار العنارص اللغوية املؤطرة بحيثات 
دالليـة تعلن عن مضامينها الرسديـة التي تنبثق من 
املفـردة الرامـزة بوصفهـا لفظا مشـحون الداللة يف 
سـياق يبذل فيـه القاص جهدا اسـتثنائيا بهندسـة 
صوره وتراكيبه الجميلة ورصفها يف املكان املناسب.. 
ابتداًء من العنوان االيقونة السـيميائية وبؤرة االثارة 
التـي تهيمن عىل ذهنية املسـتهلك من جهة واملحفزة 
عىل التاويل ( Hermeneutics)  والكاشـفة عن املتن  
وعوامله من جهة اخرى..اضافة اىل اقرتانه بالعنوانات 

الفرعيـة املتفاوتة الداللة فمنها مـا يحيل اىل الحراك 
االجتماعي الشـاغل حيزا فاعال من الفراغ..ومنها ما 
يشري اىل املكان او الرمز الذي هو (خيار جمايل وتقنية 
فنيـة ينطلـق من تجـاوز الواقـع ..يوظفه الشـاعر 
لاليحـاء ونقل ذهن متلقيه اىل الداللة التي تكمن وراء 
اللفظة..)..اضافـة اىل النص االهدائـي املوازي (إليها 

لعلها تجيء..او تدعوني اليها..) ص٥.
 (قبل الزفاف باسـبوع كان عليها ان تسـتعد جيدا..
كانـت مسـتمتعة بـكل تفاصيـل الحمـام املغربي..
الصابون االسـود املصنع من زيت الزيتون للسنفرة..
الكريمـات والزيـوت لرتطيـب الجسـد وتعطـريه..
زيـوت تقوية الشـعر املخلوطـة بعصارات اعشـاب 
متنوعة..اليد الخبرية للسـيدة العجوز التي تدلكها يف 
درجات حرارة تصهر الجسـم حتـى تصفيه..وضعت 
مالبسها عىل جسدها وهي تشعر بأنها شخص آخر..
جلسـت مرتبعة يف بلكونة حجرتها املطلة عىل حديقة 
صغرية..وضعت يديها عـىل فخذيها..حدقت بعينيها 
يف ازهار الحديقة..لم ترمـش وال مرة واحدة حتى لم 
تعد تـرى اال ما بداخلها..ركزت افكارها حتى انمحت 
تماما..مرت ثالث ساعات وهي خارج الوجود..عادت 
عىل صـوت عصافري عائدة اىل اعشاشـها..انتبهت ان 
الصورة الوحيـدة التي تراها اآلن هـي صورة زوجها 
املنتظر وهـو فقط الذي بدأت افكارهـا تدور حوله..
تـراه وتفكـر فيـه كما لـم يحـدث مـن قبل..فتحت 
هاتفها..طلبته..قالـت بهدوء: لن نسـتطيع ان نكمل 

حياتنا معا..   /ص٢٥.
فالنـص شـكل تعبـريي متميـز بحركـة ذهنية تعرب 
عـن مكونـات الحـدث الـذي يسـتفز الذاكـرة ..مع 
محاولة املنتج تطويعه والكشـف عـن الذات املغرتبة 
وجدانيـا ومكانيا بلغة تعبرييـة تعتمد البؤرة املوجزة 
.. املشـحونة بالخيـال ..فضـال عن توظيـف الجملة 

الفعليـة الدالة عـىل الحركة مـن اجل ترسيـع إيقاع 
الـرسد وتحريـك نغمتـه بألفـاظ مشـبعة بالحركة 
املرئيـة ..واعتماد العـرض الذهني لالحـداث القادرة 
عىل إيصال األحاسـيس الداخلية التـي هي اكثر صلة 
بالواقع لغرض تقديم صورة متماسكة البناء واضحة 

املعالم.. مؤطرة بوحدتها املوضوعية.
(يصـاب بإحباط كلما قـام بعملية الجـرد املعتادة..

يجلـس وحيـدا يف حجـرة خالية..يضـع يف ركن منها 
والخـوف  والقسـوة  والشـقاء  والدمـوع  االحـزان 
والكراهيـة التـي ادمـت روحه..فتتكـون لديه كومة 
كبـرية تحتل معظم مسـاحة الحجـرة..ويف ركن آخر 
يضع لحظات الفرح والسعادة والطمأنينة واالمل فال 
تشـغل سـوى حجم قبضة يد..يخرج ميزانا حساسا 
من تحت الرسير ويبـدأ يف وزن محتويات كل كومة..

ويقيـد االوزان يف نوتة صغرية التفـارق جيبه..ينتبه 
لوجود قطعة صغرية من جوهـر نادر..يتأملها..يرى 
صورة حبيبته..يسمع ضحكتها الرائقة الخجىل وهي 
تقول له:احبك..يضعها يف امليزان ويتنفس بارتياح..)  

/ص٦٣.
فالنص يحيل اىل تجربة نفسية يحقق وجودها منتج 
واع يف جمـل رسدية مكثفة بالفاظ موحية مع ابتعاد 
عن الوصفيـة االسـتطرادية..وقيامها عـىل ثنائيات 
ضدية(احباط/ارتياح) وانزيـاح لفظي ببنية تنفتح 
عواملهـا عىل جماليات شـعرية... اضافة اىل انسـنته 
للجمادات للتعبريعن مشـاعره تشخيصيا وتعبرييا.. 
كونها تعد بمثابة عوامل سـيميائية فاعلة يف مسـار 

الرسد بابعادها املرجعية والرمزية املعمقة للمعنى..
فائـدة : القصـة القصرية جدا تتشـكل مـن الناحية 
الرتكيبيـة من ثالثـة فونيمـات..االول منها(القصة) 
يكشـف عـن معيار نوعـي.. الثانـي والثالـث منهما 

(القصرية جدا) يكشفان عن معيار كمي .
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بـدت الكتابة النسـوية تلفـت األنظار من 
خالل األساليب والطرق اإلبداعية والفنّية يف 
الرسد وغريها من الفنون األدبية وتمردها 
عـىل التقاليد واألعراف البالّية الّتي حجمت 
من قدرتها اإلبداعية خالل القرون السابقة 
لكن ارصارها يف التغلب عىل الجهل والظلم 
املجتمعـي جعلهـا تقـف صفاً واحـداً مع 
الرجـل وافـراغ ذاكرتهـا وخزينهـا املعريف 

بشتى أنواع الفنون ومنها الرسد.
لـذا جـاءت املجموعة القصصيـة ( هذا ما 
حـدث يف مطار بغـداد ) للقاصـة العراقية 
تمـارض كريم الصادرة من مؤسسـة ابجد 
للرتجمـة والنـرش والتوزيـع لعـام ٢٠٢٣ 
أنثـى  لتمّثـل رصخـة  األوىل  ويف طبعتهـا 
بوجه الجهل والزّيف والفسـاد  والتسـلط 
الذكـوري وغريها من املظاهر السـلبية يف 
املجتمع الذي تعيش فيه من خالل أسلوبها 
االبداعـي يف تصويـر الواقـع االجتماعـي 
والسـيايس بتقنّيٍة فنّيـٍة وحبكة يف جريان 
األحـداث وتدفقهـا ومزجهـا مـع املتخيل 

إلنتاج نصوص هادفة.
كمـا أنها  ُتحاكي اليومي بأسـلوٍب ّرسديٍّ 
غري مبـارش وبصيغِة التجديـد يف مضموِن 
النصـوص األدبيـة عرب املفردات وتشـكيل 
الجمـل واللغـة املسـتخدمة باإلضافـِة إىل 
الجانـِب الوصفي التصويري لألحداث الّتي 
جاءت متدفقة من الّـذات بحواٍر مونولوٍج 

نابٍع من األحاسـيس واملشـاعر .. كما أنها 
لجأت إىل  أسلوب التهكم والسخرية والنقد 
الـالذع وتعرّيـة الواقع االجتماعـي املُزّيف 
كمـا ورد ذلك يف القصص  ( الحاطة ورجل 
الدين، حدث عند النهر، مشان الله، خواكني 

فينيكس،  ساق قصرية،...) وغريها..
كما اسـتطاعت الكاتبة رّصـد االختالفات 
واملعوقـات يف الواقـع االجتماعـي والثقايف  
والتقلبات السياسية واالقتصادية يف العراق 
خالل مراحل عاشـتها بنفسها أو سمعتها 
وذلك لتجسـيد وبيان حركـة املجتمع إزاء 
املظاهر  السـلبية (التخلف والظلم والقمع 
والتسـلط وإهـدار حقوق املـرأة وغريها)  

واآلثار املرتتبة عليها وانارة املناطق املُْعتمة 
يف الزوايا والجوانب الخفية يف املجتمع.

 وبأسلوب فني ابداعي استطاعت أن تنقل 
لنا مشاعر وأحاسيس قطة تعيش مع رجل 
كبـرية يف دار كما يف قصتهـا (أحالم قطة) 
وهـي بذلـك ابتعدت عـن الـّرسد التقليدي 
يف هـذه القصـة ودخلت مرحلـة التجريب 
واملغايرة ألنها لم تعترب اإلنسان هو وحده 
مركز الكـون وإنها هناك مخلوقات تعيش 
معه ولهـا األحاسـيس واملشـاعر.. تفرح 

وتحزن  وتتألم وتجوع.
ونقلت عىل ما تشعر به القطة  حالة الرجل 
الكبـرية كمـا يف ( كان الطعام الـذي يعّده 

ممالً وصوت شـخريه مزعجاً وقد سـأمْت 
من سحل خطوته عىل البالط بتلك الطريقة 
الصافيـة، حيـث يخنقهـا دخـان األراكيل 
وبصاقهـم  الكهـول  عطـاس  ويقززهـا 

أحيانا) ..
جعلت القاصة  النهايات مفتوحة يف الكثري 
املتلقـي وتحريـك  مـن قصصهـا إلرشاك 
منطقـة الالوعي لديه و دفعـه إىل  التفكري 
والوصـول إىل نهايـة يعتقـد إنها ُمناسـبة 

وتنسجم مع ذائقته.. 
كمـا ُيالحظ  قوة املزج بني الواقع واملتخيل 
يف  قصـة ( عالـم سـفيل ) وهـي ُتخاطب 
شـخصية غـري واضحـة املعالـم وكأنهـا 

ُتخاطب نفسـها بحواٍر باطني أو ُتخاطب 
وهنـا  افرتاضيـة  مجهولـة  شـخصية 
استطاعت بكل براعة وتقنية فنية خلخلت 
وتشويش ذهنّية املتلقي وجرَّه إىل التفكري 
العميق للوصول إىل ما تقصده القاصة من 
الصاحـب   ( إنها رحلة شـاقة يا صاح ...  
هـا أنت ترتكنـي وحدي اآلن يـذوي نجمك 

يهوي للقاع ...)..
 تثري الكاتبة األسـئلة وعالمات االستفهام 
يف العديد من قصصها لتفرض عىل املتلقي 
التفكـري والرتكيـز لفهم مضامـني الرسد 
ومدلوالت اللغـة وتحريك القابع يف مخيلته 
ووضـع األجوبة املُقاربة وكان ذلك واضحاً 
يف قصة(حقائـق قائمـة). حتـى ُتدخلنـا 
الكاتبـة إىل قصـة هـذا ما حـدث يف مطار 
بغـداد، عنونة فرعية هي ذاتها تربعت عىل 
ظهر غالف مجموعتها القصصية لُتشـّكل 
العْنونة الرئيسـة لها و هي تشـري إىل حالة 
االنتظار والعشق وبأسـلوب ُممتع وسهل 

وجميل.
امتازت قصص املجموعة بأسـلوب الراوي 
كيل العلم الذي يعرف كل يشء عن مشـاعر 
وأحاسـيس الشخصيات وما ُتريد أن تبوح 
بـه .. كمـا اعتمـدت الحوار الداخـيل وآالم 
الذات وتعـايل رصخاتها واثارتها لألسـئلة 
وعالمات االستفهام والتهكم والسخرية من 
الواقع االجتماعي املتدنـي ودخول مرحلة 

التجريب واملغايرة يف بعض قصصها.
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بني اللفظ واملعنى وبـني الوزن العرويض 
والقافية من جهة واملعنى من جهة ثانية، 
تنبلج قصيدة «أهواك أكثر..» عن العشـق 
والهوى للشاعر املرصي عبد العزيز لبيب 
يف ديوانه «حريتي العذراء» - طبعة ٢٠٠٦ 
يف القاهرة- تنبلج مثل شمس رومانسية 
بني شموس شـعره عن عشقه للحبيبة، 
وقصائد بحـب الوطن وهويته كما يف «اىل 
أين؟» وقصيدة «عشق الوطن» وغريهما. 
أما اللفـظ واملعنى فهو كما عند الجاحظ 
(أن املعانـي ملقـاة عىل قـوارع الطريق، 
والقـروي  والعربـي،  العجمـي  يعرفهـا 
والبـدوي، وإنما الشـأن يف أقامـة الوزن 
وتخرّي االلفاظ) وهـي حقيقة أن معاني 
الحب والعشق وحب األوطان يف نفس كل 
أنسـان عاشـق لكن َمن ُيعـرب عنها بفن 
وجمالية دقيقة واختيار اللفظ مع الوزن 
املناسـب والقافية املعربة وهذا ال يتخلف 
عّمـا جاء بـه عبد القاهـر الجرجاني عن 
األبـداع يف النظـم وليس سـواه بحسـب 
نظريـة النظـم عنده، ومـا النظم يف جزء 
منـه إال اختيـار لفـظ وسـبك معنى مع 
الوزن املناسب يف الشـعر، فاملعاني عنده 
تنبـع من النفـس حيث تريـد، لتنتظم يف 
نحو معني- ويف هذه النقطة من جغرافية 
نظريـة النظـم- يكـون أختيـار االلفاظ 
املعربة عن املعاني، لتسـاق يف نظمها مع 

الوزن يف الشعر.
وقـد اختـار الشـاعر عبـد العزيـز لبيب 
لقصيدتـه «أهـواك أكثـر..» مـن الـوزن 
العرويض بحـر املتقارب ليعـرب عن قربه 
من معشوقته فهو قريب من حبيبته جدا 

وأن كانـت بعيدة عنه ماديـا أو فيزيائيا، 
فهي يف نبض قلبه :

أحّبِك حني ابتعادِك عّني 
فأْن كنِت بالقرِب مني أهواك أكثْر

وهو بيت القصيد من سـبع وعرشين بيتا 
يف القصيدة التي جاءت معنونة به ( أهواك 
أكثر..) كما هو واضح وجيل، إال أن األهم 
يف هذا البيت مجيء الرضب صحيحا ساملا 
تماما يف تفعلية (فعولن) والعروض أيضا 
صحيحة سـاملة تامة وذلك متصل بتمام 
املعنـى وأختيار اللفظ يف صدق تعبري فني 
عّما يف نفس الشاعر املرصي لبيب، معربا 
عـن معاني حبـه لحبيبته، وهـو متصل 
بالجانب النفيس من أختيار االلفاظ حيث 
أنتظمت معربة عن معاني الحب يف نفسه، 
وكذلـك نرى هـذا النتاسـق والنتاغم بني 
الوزن واملعنى وأختيار االلفاظ املناسـبة 

لتعرب عن املعاني يف البيت التايل :
 وأْن كْنُت أغفو ففي خاطري 

خياٌل لعينيِك بالليِل ُيْبْرص 
حيـث جاء الشـطر األول بعـروض جرى 
عليهـا الحـذف فصـارت (فعـو = فَعْل) 
وهذا متصـل باملعنى، إذ ليسـت الحبيبة 
وحدها يف خاطر الشاعر بل هناك الوطن 
يف خاطـره كمـا يف ديوانـه، وأن خـصَّ 
الحبيبـة يف هذه القصيدة وقصائد أخرى 
منـه، حيـث لـم يكمـل الشـاعر تفعيلة 
العـروض ( فعولن) بل جاء بها الشـاعر 
لبيب محذوفًة السـبب االخـري بما يتصل 
مـن معنى الشـطر األول والبيـت برمته، 
ويف الشطر الثاني منه جاء خيال الحبيبة 
وحـده  يزوره فرياه الشـاعر عىل الرغم 
مـن ظالم الليل وهـذا املعنى متصل أيضا 
بأختيار اللفظ املناسب والوزن والرضب 
التام السـالم الصحيح، ومثل هذا يف دقة 
أختيـار االلفاظ لتعرب عـن معاني الحب 
بصدق فني وخيال شـعري راسمة صورا 
فنّية وشـعرية يف وحدة عضوية لكل بيت 
مـن القصيـدة، متوافرة يف اغلـب أبياتها 

ومنها : 
إذا قلُت يهواك قلبي كثريا 
تقولني عيناي تهواك اكثر

ففي الشطر االول والشطر الثاني جاءت 
االلفاظ واملعاني تامـة مع عروض تامة 
سـاملة صحيحـة ورضب تمـام صحيـح 
سـالم كمـا يف القصيـدة برمتهـا، لتمام 
املعنـى ومناسـبة اللفظ للمعنـى، حيث 
مشـاعر الحب متبادلة من الطرفني بكل 
طاقة املشـاعر االنسـانية والتنافس بني 
الحبيبن من هو يعشـق اكثر، بينما نجد 
العروض أصابها الزحاف لتكن جزءا من 

املعنى املراد فيما يأتي :

وتنسني أّني بهذا الهوى 
شهرُْت، وأشهرُْت مليون دفْرت

واني رسمتك يف خاطري 
، وعنْرب  أراجيَح ضوٍء ، وحبٍّ

ففـي الشـطرين االولـني للبيتـني نجـد 
العروض يف البيت االول (فعو) حيث يتصل 
بمعنـى النسـيان الذي يسـقط االشـياء 
من ذاكرة االنسـان فجاء حذف  السـبب 
االخريمن تفعلية (فعولن) العروض لتكن 
مناسـبة للمعنى، ويف البيت الثاني جاءت 
عروضه (فعو) أيضا بما يناسـب املعنى 
فليسـت وحدها يف خاطر الشاعر وفكره 
لكنها الوحيدة يف قلبه، وهذا يتصل بمعنى 

البيت السابق من هذه السطور :
وأْن كْنُت أغفو ففي خاطري 

خياٌل لعينيِك بالليِل ُيْبْرص .
وهكـذا تجـد أن كل ما له عالقـة باملعنى 
واللفظ متناسـق رشـيق القـول متناغم 
مع الوزن والعروض والرضب يف كل بيت 

من قصيـدة «أهـواك أكثر..» مـن البحر 
املتقـارب الـذي يدل اسـمه عـىل تقارب 
أوتـاده مع اسـبابه يف تفعليته (فعولن) 
بسـبب تكرارها وقربها مـن بعضها بما 
يشـري اىل الحالة النفسـية عند الشاعر يف 
قربه من حبيبتـه وتعلقه بها وقربه منه 

حتى يف غيابها:
وان سافرت عيني يف كتاٍب
أرى لك طيفا به قد تخطْر

وأن غاب عني أبتسامي وصفوي 
فيكفي شذى اسمك يل حني يذكر

وأن أظلم االفق يف ناظري
أرى منِك ضوءا بقلبي تفجْر 

أمـا القافية فهـي صوت الراء السـاكن، 
الذي يتميز بصفة واحدة من بني أصوات 
اللغة العربية وهـي التكرار، بما يدل عىل 
معنى تكرار الصورة الفنية والشـعرية يف 
البيـت الواحد الذي ينتهـي بقافية صوت 
الراء، فيما يكون السكون عىل عىل الراء، 
له داللة القطع بمعنى أن الشاعر يعشق 
تلـك الحبيبـة وتتكـرر معاني حبـه لها 
وحدها، فوحدها هنا يدل عليها السكون 

فوق الراء .
أما رومانسـية القصيـدة فأننا نجدها يف 
حواره مع الطبيعة(النجوم، والبحريات، 
والليل، والضوء،.. ) كما من الرومانسـية 
أن الشاعر كان يف حوار مع حبيبته، مبتعد 
جدا عن حركة النـاس واملجتمع، وقريبا 
مـن الطبيعـة، وِمـن حال حّبه وعشـقه 
لهـا وهواه فيها اكثر، أنـه لم يذكر برشا 
يف القصيـدة، لذا تعد هـذه القصيدة من 
عيون الشـعر العربي فنّيا وموضوعيا يف 

املدرسة الرومانسية النقية. 
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اسـتلقى عىل أرضية الغرفة ..انكمش عىل نفسـه واضعا يده 
الصغـرية عـىل بطنه ..أحس باأللـم مرة أخرى ..تذكر شـيئا 
..حاول النهوض فوجد مشقة كبرية يف فعل ذلك ..راح يجاهد 
حتي وقف ناهضا ..اسـتند عىل الجدار املشقوق حتي أن أحد 
أصابعه حرش داخل الشق الواسع ..أخرجه ولم يباىل باأللم يف 
إصبعه الذي أصبح أحمر دمـوي ..حملته قدمه إىل الصندوق 
الخشـبي املهمل عنـد أحـد أركان الغرفة أخرج منـه خبزته 
اليابسـة ..راح يمضغها يف 
عناء ..تخربه والدته بصوت 
واهـن يغلبـه حـزن دفـني 
يظهر من حرشجة صوتها 

األقرب للبكاء:
- ضعها يا بني يف املاء حتي 

تلني وتستطيع بلعها
أمسـك كوب املـاء املعدني، 
أحـد  يف  بعيـدا  وانـزوي 
األركان، وهـو يغمس قطعـة الخبز فيه، ثـم يقضمها بفمه 
الصغـري .. ال يعلـم ملاذا تذكر صورة طفل مـا أتي مع والدته، 
وأخربته والدته حينهـا أنه أبن صاحب العمل قد حرض ومعه 
بعـض املالبس القديمة والجميلة التى قد تناسـبه بعد أن يتم 

تعديلها لتوافق حجمه الضئيل ..سأل أمه بطفولة بريئة:
- ملاذا جسـد هذا الطفل ممتلئ بينمـا تظهر عظامه هو بني 

طيات جسده النحيف؟
قالت األم: أنهم يأكلون يف اليوم ثالث، وربما أربع وجبات

لم يكـن يعلم الصغـري أن هناك من البرش مـن يتناولون هذا 
الكـم الكبري من الطعام، فهو يقىض أيامـا ال يجد فيها لقمة 
خبز واحدة.عندما عاد األب يف املسـاء سألته األم : هل أعطاك 
صاحب العمل شيئا، فأخربها قصة طويلة لم يفهمها الصغري 
وعندما قالت األم: أن صاحب العمل لص يرسق حقوق العمال 
أيضا لم يفهم الصغري ..أحس برغبة شـديدة يف البكاء، ووجد 

نفسه يمضغ الخبزة اليابسة من جديد.
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الفيُض امللوث بالصفاِء 

ذلك الذي أفرتَش شحَة األرصفة

وركناً تحَت مظلِة الخوِف....

ركناَ من العواء القاحِل

ال يطلُب غري هدهدٍة تحجُب الربَد

وزقزقة تدخلُه ثقَب النوِم بأمان 

فيض البؤس الذي انحنت أغصاُن ذكرياتِه

وتهدَم سياُج أحالمِه

لم يعد يطلب حفنًة من زبيِب املعرفِة

أو بضِع لوزاٍت من  املفرداِت العسريِة

انه يطلُب فقْط موضعاً لرأسِه الثقيٍل

نومًة هادئًة تنقله دون ضجيٍج اىل الضفِة أألخرى
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حتى لـو كان االنفصال قرارا صائبا، 

فإن ما يليه يكون مزيجا من املشاعر 

السـلبية التي تحتاج إىل بعض الوقت 

وبذل الجهد من أجـل تخطيها. ومن 

أبرز املشـاعر السـلبية التـي تصيبك 

بعد االنفصال؛ الشعور بالوحدة.

إذا كنِت تعانني من الشعور بالوحدة، 

فالنصائح التالية سـوف تساعدك يف 

التغلب عىل شعورك بالوحدة.

1. عززي عالقاتـك من أجل الحصول 

عىل الدعم.

نحن برش، ُخلقنا لنعيش يف مجتمعات 

يتبادل أفرادها الدعم واملساعدة، فال 

ترتددي يف البحث عن دوائر اجتماعية 

تقدم لِك الدعم، مثل األهل، األصدقاء، 

مجموعـات الدعم التـي تمر بظروف 

مشابهة.

ال تـرتددي يف قبـول املسـاعدة مـن 

دوائـرك االجتماعيـة، وال تخجيل من 

طلبها بنفسك.

2. اشرتكي يف أنشطة

األنشـطة ال نهائيـة، سـواء خدمية 

أو تطوعيـة، ممارسـة رياضة، تعلم 

هوايـة جديدة، االشـرتاك يف نادي، أو 

التطوع للعمل يف املؤسسات الخريية، 

هذا باإلضافة إىل وظيفتك.

كثرة األنشطة سوف تصنع يف حياتك 

املزيد مـن األحداث التي تشـغلك عن 

التفكـري يف حياتـك بعـد االنفصـال 

وشـعورك بالوحدة، فال تشـعري أن 

حياتك تدور حول يشء واحد مفقود.

3. رتبي أفكارك ومشاعرك

أنِت بحاجة للعمل عىل نفسك داخلياً، 

عىل روحـك وعقلك. اطـردي األفكار 

إيجابية  السلبية، واستبدليها بأفكار 

مثـل االمتنـان ملا تمتلكيـه، واطردي 

واسـتبدليها  السـلبية،  املشـاعر 

بمشـاعر إيجابية مثل حب اآلخرين، 

وتقديم املسـاعدة لهـم، والتعاطف. 

ابحثي دائماً عن السعادة بداخلك قبل 

أن تبحثـي عنهـا يف الخـارج، عندما 

تحققـني السـعادة الداخلية، سـوف 

والسـعادة  بالرضـا  تمتلـئ حياتـك 

مـكان  هنـاك  يكـون  وال  والونـس، 

للوحدة. 

ألـم  مـن  التخلـص  ُيمكـن 

بالعالجـات  امللتهبـة  اللثـة 

املنزليـة إىل جانـب املمارسـات 

الجيـدة لنظافة األسـنان؛ وقد 

اُستخدمت العديد من األعشاب 

لتعزيـز صحة األسـنان وعالج 

التهاب اللثة منذ مئات السنني.

يف السـطور التالية نتعرف عىل 

أفضل األعشـاب الطبيعية التي 

تساعد يف عالج اللثة امللتهبة:

- الصبار

الصبار من األعشاب التي تتسم 

بخصائصها املضاّدة للبكترييا.

قـرون  منـذ  الصبـار  ُيعـرف   

الجافة  للبـرشة  بأنـه ملطـف 

أهميتـه  ولكـن  املحروقـة،  أو 

ال تتوقـف عند هذا الحـد، فإّن 

جل الصبار مفيـد للغاية أيضاً 

يف عـالج التهـاب اللثـة، ألنـه 

مضاّد للجراثيم، وفّعال يف منع 

 Streptococcus نمـو بكترييـا

املتحولـة، وهـي البكترييا التي 

تؤدي إىل تسوس األسنان.

- الفلفل األسود

البيبرييـن  مـادة  أن  ُيعتقـد 

الفلفـل  يف  املوجـودة  القلويـة 

األسـود، لهـا تأثـريات مضادة 

لاللتهابات  ومضادة  لألكسـدة 

ويف دراسـة أجريت عام ٢٠٢٠ 

الفلفل  أن  الباحثـون  اكتشـف 

األسـود فّعال جـداً يف مكافحة 

ملشـاكل  املسـببة  االلتهابـات 

اللثة.

- النعناع

النعناع من األعشـاب الشهرية 

يف صناعة مـواد تنظيـف الفم 

ُيسـتخدم  حيـث  واألسـنان، 

إلضافـة نكهـة عـىل تركيبات 

تنظيـف األسـنان منـذ مئـات 

السنني.

عـىل  النعنـاع  يحتـوي  كمـا 

لاللتهابات  مضـادة  خصائص 

ومضـادة للبكترييا تسـاعد يف 

الحّد من التهابات اللثة وتحمي 

األسنان.

- القرنفل

ُيسـتخدم القرنفـل يف تعطـري 

الفم وعـالج التهابات اللثة منذ 

مئات السنني .

الرائعـة  الرائحـة  تسـاعد 

للقرنفل عـىل مقاومـة رائحة 

الفـم الكريهـة، كمـا أن مادة 

األوجينول املوجودة يف القرنفل 

مضادة للبكترييا وتسـاعد عىل 

تقليـل البـالك والجـري اللذيـن 

يتكونـان عـىل األسـنان، وُيعد 

زيت القرنفل أيًضا عامًال مخدًرا 

قوًيا، حيث يخفف األلم الناتج 

عن القرحة والتهاب اللثة..

- األوريجانو

بخصائصه  األوريجانـو  يتميز 

املضادة لاللتهابات والفطريات 

والبكترييا، كما أنه أحد األعشاب 

الخصائـص  ذات  القليلـة 

حيـث  للفريوسـات،  املضـادة 

تفـوق فعاليتـه مجـرد تهدئة 

تورم اللثة فحسـب، بل يمكنه 

بعـض  عـىل  القضـاء  أيًضـا 

أنـواع االلتهابـات داخـل الفم، 

وهـو فعال بشـكل خاص ضد 

والخراجـات  اللثـة  التهابـات 

املكشـوفة، لكنه غري فّعال ضّد 

االلتهابـات املغلقـة، مثـل تلك 

التي تصيب عصب األسنان.

- زيت شجرة الشاي

الخصائـص املضـادة للبكترييا 

لزيـت  الهائلـة  والفطريـات 

شـجرة الشـاي تجعلـه عالجاً 

متعدد االستخدامات للغاية للثة 

امللتهبـة، لذلك يتم اسـتخدامه 

كمطهـر للجـروح والخـدوش 

وعالج عدوى فطريات األظافر، 

وكغسـول فـم فّعال وللشـفاء 

من االلتهابات.

كشفت دراسة حديثة ُنرشت يف 

املجلة األوروبية لطب األسـنان 

أن غسـول الفـم املصنـوع من 

فعـال  الشـاي  شـجرة  زيـت 

بنفس درجة غسول الفم الذي 

تـمَّ تطويـره خصيًصـا لقتـل 

يف  التهـاب  وتقليـل  البكترييـا 

اللثة.

- الزعرت

تكمـن فوائد الزعرت لعالج اللثة 

امللتهبـة يف احتوائه عـىل مادة 

املنثـول، التـي تسـتطيع تربيد 

وتخديـر األنسـجة الحساسـة 

للّثـة، وتقليـل االلتهاب إضافة 

إىل منع نمو مسببات األمراض 

البكتريية.

- الكركم

يجتـوي الكركـم عـىل عنـرص 

الكركمـني، وهـو مضـاّد قوي 

لاللتهابـات ومضاّد لألكسـدة، 

كمـا يتميـز بفعاليتـه الهائلة 

يف تهدئـة األنسـجة املتهيجـة 

وامللتهبـة، ممـا يجعلـه خياراً 

مثالياً يف عالج اللثة امللتهبة..
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املقادير:

فخذ غنم وزنه ٢ كلغ

٥٠ غ مـن رشائـح األنشـوفة 

املعلبة يف زيت الزيتون، مصفاة 
مع االحتفاظ بالزيت جانباً

مقـرشة  ثـوم،  فصـوص   ٤

ومفرومة

ملعقتـا طعـام مـن الكّبـار، 

مشطوف

٣ مالعق طعام من البقدونس 
املفروم خشناً

برش ليمونة واحدة

٤ مالعـق طعـام مـن الكعك 

املطحون الطازج

عـودان كبـريان مـن إكليـل 

الجبل

زيـت  مـن  طعـام  ملعقـة 

الزيتون

غنـم،  ومرقـة  أحمـر  خـل 

للصلصة.

١- يحمى الفـرن لغاية ٢٢٠ 

درجة مئويـة أو ٤٢٥ درجة 

فهرنهايت. يحزز فخذ الغنم 

إىل العظـم تقريبـاً،  وصـوالً 

بمسـافات فاصلة مـن ٢٫٥ 

سـم. تفرم رشائح األنشوفة 

خشـناً وتخلط يف وعـاء مع 

الثـوم والكبـار والبقدونـس 

والكعـك  الليمـون  وبـرش 

املطحون. يضاف زيت سمك 

األنشوفة ليتحول الخليط إىل 

معجـون. يفرك فخـذ الغنم 

بهذا املعجون.

٢- يوضـع فخـذ الغنم فوق 

طبقة من عيدان إكليل الجبل 

يف صينية خبز. يسكب فوقه 

زيـت الزيتون، ويـرش عليه 

البهـار. يشـوى الفخـذ ملدة 

٢٠ دقيقـة، ثم تخفف حرارة 

الفـرن إىل ١٩٠ درجة مئوية 

فهرنهايـت،  درجـة   ٣٧٥ أو 

ويتابع خبز الفخذ ملدة ساعة 

وعرشين دقيقة. ينقل بعدها 

فخـذ الغنم إىل طبـق التقديم 

ويغطى بورق األملنيوم ويرتك 

جانباً ملدة ١٠ دقائق.

٣- يكشط الدهن من الصينية 

وتسـتخدم العصارات إلعداد 

الخـل  بمسـاعدة  صلصـة 

األحمـر ومرقة الغنـم. تقدم 

هذه الصلصة مع فخذ الغنم، 

وبعـض البطاطـا املشـوية، 

والجـزر واللفـت والخضـار 

الخرضاء.
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األليـاف رضورية لعمل الجسـم عىل النحو 
السـليم. ال تحتوي عىل سـعرات حرارية وال 
يتـم امتصاصهـا. كمـا أن لها ميـزة تقليل 
امتصـاص الدهون والسـكريات يف األمعاء. 
األليـاف هـي أيضـاً حليفـة العبـور الجيد 
وتشـارك يف الحفاظ عىل النباتات البكتريية. 
مـن ناحية النظـام الغذائي، تؤخـر األلياف 
الغذائيـة أيضـاً الشـعور بالجـوع وبالتايل 
تحدُّ من الرغبة الشـديدة يف تنـاول الطعام، 
فتحارب بالتـايل زيادة الوزن. بعض األلياف 
الغذائيـة لهـا تأثـري وقائـي عـىل الجراثيم 
املعوية ضّد البكترييا املسببة لألمراض. وقد 
أظهرت الدراسـات أيضاً أن االستهالك العايل 
لأللياف من شـأنه أن يمنـع ظهور رسطان 
القولون. إليكم يف التايل عنارص غذائية غنية 

جداً باأللياف لالستهالك اليومي:
- الفاصوليا املجففة

الفاصوليـا املجففـة. باإلضافـة إىل كونهـا 
اقتصادية وغنية باألليـاف، فإن الفاصوليا 
املجففـة (حمـراء، أو بيضاء أو موشـحة) 
غنية جداً بالحديـد وحمض الفوليك. يوىص 
باسـتخدام حمـض الفوليـك (أو فيتامـني 
بـي ٩) للنسـاء الحوامـل مـن أجـل النمـو 
السـليم للطفل وللتقليل مـن خطر اإلصابة 
األليـاف يف  املشـقوقة. معـدل  ْنِسـَنة  بالسِّ
الفاصوليا الحمـراء املطبوخة: ٧٫٣٤ مجم/ 

١٠٠ جم. يف الفاصوليـا البيضاء املطبوخة: 
٦٫٣ مجم / ١٠٠ جم.

- رقائق الشوفان
تحتـوي رقائـق الشـوفان عـىل ٧ جرامات 
مـن األليـاف لـكل ١٠٠ جـرام. فهـي غنية 
بشـكل خاص ببيتـا جلوكان، وهـي ألياف 
قابلـة للذوبان. هذه األليـاف لها تأثري عىل 
تنظيـم العبور، ولكن لها أيضاً تأثري إيجابي 
عىل تنظيم مسـتويات الكوليسرتول يف الدم 
وضبط نسبة السكر يف الدم. يمكنك استبدال 

حبوب اإلفطار بعصيدة الشوفان.
- العدس

يعدُّ العـدس، الذي يحتوي عـىل ١١٫٦ جرام 
مـن األليـاف لـكل ١٠٠ جـرام، مـن أفضل 
األطعمـة الغنيـة باألليـاف. وبالتـايل فهـو 
غنـي باأللياف مرتني مثل، نخالة الشـوفان 
املعروفـة بمحتواهـا مـن األليـاف. العدس 
املبـاع كامالً (أشـقر أو أخرض أو بني) غني 
باأللياف أكثر من العدس املرجاني الذي يباع 
مقـرشاً، حيـث يحتـوي غالف العـدس عىل 

جزء كبري من األلياف.
- املعكرونة الكاملة

توفـر املعكرونـة الكاملـة ٩٫٥ جـرام مـن 
األلياف لكل ١٠٠ جرام. هذا املحتوى يسمح 

بتعزيـز الشـبع.. واملعكرونـة الكاملة غنية 
 .B أيضاً باملعـادن وفيتامينات املجموعة بي
بالطريقة نفسها، يفضل األرز البني والخبز 

املتكامل والسميد الكامل الغني باأللياف.
- التوابل

حتى لو كانت غنية باأللياف بشـكل خاص، 
فـإن التوابل ال تسـاهم إال قليـًال يف تزويدنا 
باألليـاف، بقـدر ما نـرش لكل طبـق. ومع 
ذلـك، ال تـرتددي يف اسـتخدامها: فهي غنية 
بالعنـارص الغذائيـة، كما أنها تسـاعد عىل 
منح طعم خـاٍل من الدهـون وتقليل تناول 
امللـح. القرفـة والفلفل والكمـون والكزبرة 
والـكاري ... مذاقات مختلفة تالئم الجميع! 
متوسط محتوى األلياف: ٢٧٫٧ مجم/ ١٠٠ 
جـرام. ربمـا ترغبـني يف التعرف عـىل فوائد 

الكركم؟
- نخالة القمح

تحتـوي نخالـة القمـح عـىل ٤٠ مجـم من 
األليـاف لـكل ١٠٠ جـرام. بفضـل غناهـا 
باألليـاف الغذائيـة غـري القابلـة للذوبـان، 
يوىص باسـتخدام نخالة القمح ملن يعانون 
مـن اضطرابات األمعـاء. كما أنها تسـاعد 
عىل تنظيم الوزن بفضل القدرة عىل التحكم 
يف الشـهية. يمكـن تنـاول نخالـة القمـح 
مـع الفواكه املجففـة والحليـب أو خلطها 

بالزبادي. 

قـد يشـرتي املـرء عبوات عـدة مـن الشـامبو، يف 
إطار عـرض ترويجي، إّال أنه يمـر الوقت من دون 
اسـتهالكها، لتنتهـي صالحيتهـا. يف هـذه الحالة 
أو يف حالة رشاء شـامبو لم يناسـب نوع شـعرك، 
يمكن استغالل املسـتحرض يف مجموعة من أعمال 
املنـزل، فهـو قـد يحـل محـل املنظفـات املنزليـة 
واسـعة االستخدامات. يف السـطور اآلتية ملحة عن 
استخدامات الشـامبو حتى ذلك منتهي الصالحية 

يف التنظيف.
الشـامبو واملـاء الدافـئ لتنظيـف فرايش الشـعر 

واملكياج
١. تنظيـف فـرايش الشـعر واملكياج: داخـل وعاء 
صغري، ُيمزج بضع قطرات الشـامبو باملاء الدافئ، 
فتوضع الفرش، وتنقع ملدة ١٠ دقائق، مع الشطف 

بعد ذلك، والتجفيف.
٢. تلميع األثاث الجلـدي: إذا كانت الزيوت املعدنية 
تدخل يف تركيب الشـامبو، فـإن قطرات منه قادرة 
عـىل تلميـع الجلد، مـع الدعـك اللطيف بوسـاطة 
فوطـة. إىل ذلـك، هذه حيـل فّعالـة يف تلميع الجلد 

األسود.
٣. تلميـع اإلكسسـوارات املصنوعـة مـن املعادن: 
تتعدد استخدامات الشامبو، ومنها تلميع األسطح 
واإلكسسـوارات املصنوعـة مـن املعادن، ال سـيما 
«الكـروم». يف هـذا اإلطار، ٌينصح بمزج مسـحوق 
صودا الخبز بالشـامبو، لغرض صنع معجون. هذا 

األخري فّعال يف تلميع كل سطح معدني.
٤. التخلّص من الضباب عىل مرآة الحّمام: ٌتستخدم 
كميـة صغرية مـن الشـامبو، يف ترطيب منشـفة 

ورقيـة لفـرك املرآة، مـع أهمية التنظيف واملسـح 
بوسـاطة فوطـة. هذه نصائـح إضافيـة متعلقة 

بتلميع املرايا.
٥. تنظيـف األرضيـات السـرياميك: ُيضـاف كـوب 
صغري من الشامبو، إىل دلو كبري مملوء باملاء الدافئ 
لغـرض تنظيف األرضيات السـرياميك، فشـطفها 

وتجفيفها.
٦. تنظيف صنابري الحّمام: هي تمسـح بوسـاطة 
كمية صغرية الشـامبو، مع رضورة الشـطف بعد 

ذلك.
٧. التخلّص من الشحوم التي ُتلّوث معظم األسطح 
يف املطبخ: بمسـاعدة فوطة نظيفـة مرطبة باملاء 
والشامبو، يصح مسح األسطح الدهنية، باإلضافة 

إىل فرن الغاز، كما الشواية، والثالجة.

٨. تنظيف السجاد: بوسـاطة كمية صغرية للغاية 
من الشـامبو، تتحّقق مهّمـة التنظيف، مع أهمية 

شطف السجادة باملاء بعد ذلك، والتجفيف.
٩. إصالح السـّحاب العالق: الشامبو يقوم بتحريك 

املعدن.
١٠. العناية بنباتات املنزل: عندما تتسـخ النباتات 
الداخليـة؛ يصـح غسـل أوراقها باسـتخدام كمية 

قليلة من الشامبو واملاء.
يمتلـك الشـامبو فعالّيًة يف إزالة البقـع التي تلّطخ 
املالبـس، ال سـّيما تلـك الواقعـة حـول ياقـة كّل 

قميص.
ُيسـتخدم الشـامبو، للتخلّص من البقع التي ُتلّوث 
األثـاث املنجد، مع رضورة الدعك بوسـاطة فوطة 

ُمبلّلة باملاء.
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تعمل العديد من املاركات والعالمات التجارية املرموقة يف عالم العناية بالشعر، 
عىل إدخال الفيتامني E إىل تركيبة عدد من املستحرضات التي تنتهجها، نظراً 
بشكل  ملعانه  وزيادة  الشعر،  ومظهر  لصحة  معززة  بخصائص  تميزه  إىل 
طبيعي وجعله ناعماً كالحرير، ناهيك عن أنه يعمل عىل تحسني صحة فروة 
الرأس. ولالطالع أكثر، تابعينا يف هذا املقال، حيث نرصد لك أبرز فوائد فيتامني 

E للشعر وكيفية استخدامه بشكل آمن.
يعزز نمو الشعر ويكافح تساقطه

يعالج الفيتامني E مشكلة تساقط الشعر
نمو  تعزيز  عىل  يعمل   E الفيتامني  أن   ،٢٠٢١ عام  يف  أجريت  دراسة  وجدت 
بفضل  وذلك  الشعر،  تساقط  مشكلة  من  يعانني  اللواتي  النساء  لدى  الشعر 
خصائصه املضادة لألكسدة التي تساعد يف تقليل اإلجهاد التأكسدي يف فروة 
الرأس، خصوصاً أن هناك عالقة وثيقة بني اإلجهاد التأكسدي ومشكلة تساقط 
الشعر. وإذا كنت لم تجدي بعد حلوالً فعالة ملشكلة تساقط الشعر، إليك أفضل 

أنواع الشامبو لتقوية بصيالت الشعر ومحاربة تساقطه.
يجعل الشعر أكثر نعومة وملعاناً

الحيوية،  من  وخالياً  وناشفاً  ومتطايراً  جداً  باهتاً  يبدو  الشعر  يتلف  عندما 
الخارجي  الجزء  عىل  املوجودة  الواقية  الدهنية  الطبقة  فقدان  بسبب  وذلك 
من خصالت الشعر. لكن لحسن الحظ، يساعد الفيتامني ه عىل استعادة تلك 
الطبقة الواقية، وإعادة اللمعان إىل الشعر مجدداً. كما يحمي هذا الزيت الشعر 

من التلف ويقيه من التقصف والتكرس.
يعزز صحة فروة الرأس

ارتباطاً  مرتبطان  فهما  الرأس،  فروة  صحة  من  الشعر  صحة  أن  نعلم  كلنا 
زيت  أن  إال  باهتاً.  الشعر  كان  متعبة  الرأس  فروة  كانت  كلما  لذلك  وثيقاً، 
الدهون  الحفاظ عىل طبقة  الفيتامني ه يمنحك فروة رأس قوية عن طريق 

الواقية فيها، مما يمنح جذور الشعر قاعدة قوية ومغذاة.
طرق استخدامه عىل الشعر

لتنعيم وترطيب الشعر
من  السمسم،  زيت  من  كوب  وربع  ه  الفيتامني  من  كبسوالت  ثالث  امزجي 
ثم طبقي املزيج عىل شعرك وفروة رأسك واتركيه مدة ساعة. بعدها اغسيل 

شعرك عىل الطريقة االعتيادية.
ذا ملمس حريري  الشعر وجعله  تنعيم  كبرية عىل  قدرة  الخلطة  تمتلك هذه 
جذاب، فهي تتغلغل يف الشعر وفروة الرأس، فتمنح الشعر الرتطيب العميق، 

وتعطيه مظهراً صحياً ال تشوبه شائبة.
لتكثيف الشعر

يعمل الفيتامني E عىل تكثيف وتقوية الشعر
إن كنت تعانني من الشعر الخفيف وتريدين تعزيز كثافة شعرك، يعد الفيتامني 
ه الحل املثايل لك، فهو يحفز نمو الشعر ويجعله كثيفاً جداً. يكفي أن تفرغي 
كبسوالت عدة من الفيتامني E، وتطبقيها عىل فروة رأسك، مع الحرص عىل 
تدليكها لدقائق عدة. اتركي الزيت عىل فروة رأسك ملدة نصف ساعة، بعدها 

اغسيل شعرك عىل الطريقة املعتادة.
لتطويل الشعر

امزجي كبسولتني من الفيتامني ه مع ملعقتني كبريتني من زيت الزيتون، من 
ثم دلكي باملزيج فروة رأسك جيداً، بأطراف أصابعك. اتركي الخليط ملدة نصف 

ساعة، بعدها اغسيل شعرك بالشامبو املناسب واشطفيه باملاء الفاتر.
هذه الخلطة فعالة جداً يف تعزيز طول شعرك، فهي تعمل عىل تنشيط الدورة 
الدموية يف فروة الرأس، الذي بدوره يعزز من نمو الشعر برسعة، فتحصلني 

عىل شعر طويل حيوي وجذاب. 
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*األزرار يف مالبس الرجال عىل اليمني بينما يف مالبس النساء 

تكـون عىل اليسـار عـادة، وذلـك ألن قديًمـا يف املجتمعات 

االرسـتقراطية كان الرجـل يرتـدي املالبس بمفـرده بينما 

الخادمة كانت تسـاعد السـيدة يف ارتداء مالبسـها، فوضع 

األزرار عـىل اليسـار يف مالبـس النسـاء لتسـهيل األمر عىل 

الخادمات أصبح عرفا من وقتها.!

*هـل تعلم أّن عدد فقرات عنـق الّزرافة نفس عدد الفقرات 

املوجودة يف عنق اإلنسان.

*هـل تعلـم أّن الذئاب والحمري من أكثـر الحيوانات حّدة يف 

الّسمع.

*هل تعلم أّن الحصان إذا قطع ذيله يموت.

*هل تعلم أّن العقرب إذا اقرتب من الّنار يموت.

*هـل تعلم أّن الفيل يعّرب عن حزنـه بالبكاء، فإّن رّدة فعله 

وأسـلوبه مشـابهة لرّدة الفعل البرشّيـة، أال وهي الّدموع، 

فمـن الّظاهر أّن الفيلة تبكي حني تحزن، أو حني تفقد أحد 

صغارها، وللّتعبري عن حزنها تصاحب تلك الّدموع ترصفات 

تشـبه تّرصفات البرش؛ حيث تحتفـظ بعظام صغارها بعد 

موتها من شّدة حزنها عليها.
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١٠١٠ - أبـو القاسـم الفردويس يكمل قصيدته امللحمية الشـاهنامه، 

والتي تعد امللحمة الوطنية لبالد فارس.

١١٢٦ - إعالن ألفونسو السابع ملكاً عىل منطقة قشتالة وليون.

١٧٠٢ - آن ستيوارت املعروفة باسم آن ملكة بريطانيا العظمى، أخت 

ماري الثانية ملكة إنجلرتا، تصبح امللكة العظمى إلنجلرتا واسـكتلندا 

وأيرلندا.

١٨٤٤ - امللك أوسكار أنا يعتيل عرش السويد والنرويج.

١٩١١ - بدء اسـتعمال البصمات للمرة األوىل أداًة للكشف عن الجرائم 

وكان ذلك يف نيويورك.

١٩٣٠ - مهاتمـا غانـدي يبـدأ العصيان املدنـي وذلك إلجبـار اململكة 

املتحدة عىل منح االستقالل للهند.

١٩٥٧ - مـرص تعيـد فتـح قناة السـويس وذلك بعد إكمال انسـحاب 

القوات اإلرسائيلية من سيناء وقطاع غزة.

١٩٦٣ - حزب البعث العربي االشـرتاكي يقـوم بانقالب عىل الحكومة 

السـورية فيما يعرف باسـم ثـورة الثامن من آذار ويتوىل السـلطة يف 

سوريا.

١٩٧٧ - الجمعيـة العامـة لألمم املتحدة تختار هـذا التاريخ لإلحتفال 

باليوم الدويل للمرأة.

إبراهيـم  الفلسـطيني  اإلسـالمي  املفكـر  تغتـال  إرسائيـل   -  ٢٠٠٣

املقادمة.

٢٠٠٤ - وضـع دسـتور جديـد ومؤقت للعـراق وقعه مجلـس الحكم 

العراقي.

٢٠٠٥ - مئـات اآلالف يف لبنـان يتظاهـرون ضـد التدخـل األجنبي يف 

التحقيـق باغتيـال رئيس الـوزراء اللبناني األسـبق رفيـق الحريري، 

وتقديم الشكر لسوريا عىل ما قدمته يف لبنان.

٢٠٠٩ - انتحاري بحزام ناسـف عىل دراجة نارية يفجر نفسـه وسط 

حشـود من املتطوعني لـدى أحد مراكز الرشطـة يف العاصمة العراقية 

بغداد ويودي بحياة ٢٨ ويصيب ٥٧ بجروح.

٢٠١٠ - وقـوع زلـزال يف تركيـا بقـوة ٦٫٢ درجة عـىل مقياس ريخرت 

يتسبب يف مقتل ٥١ شخًصا وجرح ٣٤ آخرين.

٢٠١٤ - اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ ٧٧٧ والتي أقلعت من 

كواالملبـور متجهة إىل بكني وكانت تحمل عىل متنها ٢٣٩ شـخص من 

ضمنهم طاقم الطائرة.

٢٠١٧ -ُهجوٌم ُمسـلَّح عىل ُمستشفى رسدار داود خان يف مدينة كاُبل 

عاصمـة أفغانسـتان يودي ِبحيـاة ٤٩ شـخًصا ويتسـبب ِبجرح ٦٣ 

آخرين، وتنظيم داعش يتبنَّى العمليَّة.
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أقامت إحدى املدارس رحلة ترفيهية لطالبها الصغار ويف الطريق صادفهم نفق 
اعتاد سائق الباص املرور تحته، مكتوب عليه االرتفاع ثالثة أمتار .

لم يتوقف السائق ألن إرتفاع الباص كان ثالثة أمتار أيًضا، لكن املفاجأة هذه 
األمر  وانحرش يف منتصفه،  النفق  الباص بسقف  احتك  فقد  كانت كبرية  املرة 

الذي اصاب األطفال بحالة من الخوف والهلع ..
مشكلة  ألية  التعرض  دون  النفق  أعرب  سنة  كل   : بالتساؤل  بدأ  الباص  سائق 

فماذا حدث ؟
إرتفع  وبالتايل  جديد  من  الطريق  تعبيد  تّم  لقد  أجاب:  املتجمهرين  من  رجل 

مستوى الشارع قليالً..
حاول الرجل املساعدة بأن يربط الباص بسيارته ليسحبه للخارج ولكن يف كل 

مرة ينقطع الحبل بسبب قوة اإلحتكاك...
البعض اقرتح إحضار سيارة أقوى لسحب الباص والبعض اقرتح حفر وتكسري 
وغري  صعبة  بدت  والتي  املختلفة  اإلقرتاحات  هذه  ووسط  اإلسفلتية،  الطبقة 

مجدية نزل أحد األطفال من الباص ليقول : الحل عندي !
وربما لعجزهم إستمعوا له فقال : أعطانا األستاذ العام املايض درساً وقال لنا: 
الذي  والطمع  واألنانية  والكراهية  والغرور  الكربياء  داخلنا  من  ننزع  أن  بد  ال 
يجعلنا ننتفخ بالغرور أمام الناس وعندها سيعود حجم روحنا ونفسنا إىل الحد 
الطبيعي الذي خلقنا عليه فنستطيع العبور من ضيق الدنيا، ولعلنا اذا طبقنا 
هذا الكالم عىل الباص ونزعنا قليًال من الهواء من إطاراته سيبدأ بالنزول عن 

سقف النفق وسنعرب بسالم.
إنبهر الجميع من فكرة الطفل الرائعة املمتلئة بالصدق و اإليمان ، وبالفعل تّم 
خفض ضغط الهواء من إطارات الباص حتى هبط عن مستوى سقف النفق 

وعرب  الجميع بسالم .
هواء  داخلنا  من  فلننزع  أعدائنا،  قوة  يف  ال  فينا  مشاكلنا  والخالصة:  الحكمة 

الكربياء والغرور ، ونخفض جناحنا لبعض لنمر من الدنيا بسالم .
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عندما يحب شـاب فتاة من بنات 
قبيلة الدينكا يف جنوب السـودان، 
فإنـه يقـوم بـكل ما هـو ممكن 
وغـري ممكن للحصـول عليها، أو 

هكذا يفهم الطقس الذي يمارس 
يف القبيلة ويسمى الرواك.

والـرواك هو أن يختطف الشـاب 
حبيبتـه ويقتادهـا إىل مكان غري 

معلوم بالنسـبة ألهلهـا وذويها، 
إىل أن تشـارف عـىل وضع الطفل 
األول ثم يحرضها إلتمام مراسم 

الزواج.
ويتألـف زواج قبائـل الدينكا من 
عدة مراحل، أهمها املهر. ويعترب 
املهر دسـتورا اجتماعيـا ثابتا، إذ 
يتقرر حسـب املكانة االجتماعية 
للفتـاة وطـول قامتهـا ووزنهـا 
وسمرتها، ويدفع عىل شكل أبقار 
اشتهرت قبائل الدينكا بامتالكها 

لنوعيتها املمتازة.
ويرتاوح املهـر ما بني ٧٠ إىل ٢٠٠ 
بقرة، وحسب املعايري التي تتصف 

بها الفتاة.
وما زالـت عادة الـرواك موجودة 
عـىل الرغم من غرابتها، وتشـكل 

جزءا من نسيج القبيلة.
وهنـاك ترتيبات لتنفيـذ الطقس 
بعـد إحضـار الفتـاة التـي تنوي 
الزواج، ولكن، وحتى بعد أن يحدد 
مهرهـا ليس من الرضوري دفعه 
مرة واحدة بل يتم تقسيطه. لكن 
املهر ال يسـقط أبـدا حتى لو تويف 

الزوجان.
الباحـث  قـال  اإلطـار،  ويف هـذا 

والكاتب الصحايف أم بدي الكبايش 
«يف ما يتعلـق بظاهرة السـياق، 
وهو املال الذي يدفع كمهر للبنت 
يف قبائل الدينـكا يف أبيي تحديدا، 
أنـه مثـال يتـم التفـاوض عليـه 
حسب املقاسـات املحددة أحيانا 
الطول يلعـب دورا فكلمـا كانت 
الفتـاة  طويلة كان عـدد األبقار 
املدفـوع فيهـا أكرب وكلمـا كانت 

أقرص كلما قل عدد األبقار».
وأضـاف «كذلك بنات املسـؤولني 
مثال يف العمد والسالطني فاألبقار 
التي تسـاق إليهن يكـون عددها 

أكرب من املجتمع العادي».
وقال إنه لتسـهيل الزواج ال يقدم 
املهر دفعة واحدة بل عىل مراحل، 
مشريا إىل أنه أحيانا إذا تويف الزوج 
يكـون أوالده مطالبـني بإتمـام 
املهر املسـتحق عىل والدهم، فهو 

عهد ال بد أن يكتمل، كما قال.
وكان  الزوجـة  أنجبـت  و»إذا 
مولودها األول ولدا  فإن جزءا من 
املهر يرجـع باعتبـار أن صاحب 
املال قد وصـل، أما إذا أنجبت بنتا 

فال يرجع من املال شيئا».

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

acebook

ملستك بيدي وذابت االشـــــــــــــــواك
الطريق اطويل اكعد تعبت اجتــــــــافي
واحس رجفة ابغرامك والكلب عطشــــان
اريد اشبع وحسن بيك متعــــــــــــافي
واريد بايدي اجتفك تنسجن بحســــــاس
وعلة اوصافك اريد اطبعهه الوصافــــــي
وبادلني بغرامك خل اهيما بيـــــــــــك
بس اكعد حبيبي وانتة الك صـــــــــافي

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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أغانـي  يف   - باالنقـراض  مهـدد  صينـي  دب   .1
ومواويل فلسطني وبالد الشام.

2 .أمهات الكتب.
3 .متشـابهان - الكلب يوصف وصفا طيبا - قوة 

الرضب (الجرب).
4 . أوعيـة لزراعة النبات - واحد يف طاول الزهر - 

يكتب بكل لغات العالم ولكنه ال يقرأ.
الليـل  منهـا  اقـرتب   - ومرونـة  .طـراوة   5

(معكوسة).
6 .منطقـة املفصـل بني السـاعد والزنـد - هزت 

بجناحيها برسعة.
7 .نصف لجنة - معسكرات الجيش.

8 .من ملوك مرص القديمة - عملة صعبة.
9 .عنادل.

10 .روائي وأديب يمني (االسم األول واألخري).

1 .مضيق بحري قرب اليمن.
2 .القـدرة عـىل الرؤيـة بالعقـل ال العـني - نصـف 

مولع.
3 .تكلم عن شـخص ما يف غيابه - يغطي الخروف - 

االحساس وتوقع الخري أو الرش.
4. اشـتياق لدرجـة املـرض (معكوسـة) - التقـط 

(الطري) بمنقاره - إلهي.
5 .الف سنة - حيوان لطيف مكار.

6 .ذكر الطري - بيت الحيوان الربي (معكوسة).
7 .املنزل املجاور - استعراض الفن.

8 .حول إىل فتات - غصبا - كثيف غري مرتب.
9 .رجـل الدين الـذي يقدم قـرارا بمرجعية دينية يف 

أمور الحياة.
10 .الصفات واملالمح - ذبح.
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ربما تشـعر اليـوم أن اآلخريـن بحاجـة إليك أو 
أنك تحاول إرضاءهم ومسـاعدتهم بشتى الطرق. 
أخالقـك راقية جدا ولكن هـذه العمليـة تتطلب منك 
مجهودا كبريا ووقتا طويال وطاقة. إذا كنت عزمت عىل 
مسـاعدتهم فيجـب أن تعلم أن هناك بعـض التغريات 

التي ستطرأ عىل حياتك.

حـاول أن تركز اليوم عىل األمور األساسـية وال 
تنشـغل باألشـياء التـى ال تنفعـك. تتعاطف مع 
الحبيـب يف محنته وتقـف إىل جانبه محاوال التخفيف 
عنه قدر املسـتطاع. قـد تصاب بخيبـة أمل تنعكس 

سلبا عىل وضعك الصحي يف املساء.

تقـوم بعمل إضايف لتزيـد من دخلك املـادي. احذر من 
طريقة إرسافك غري املنطقية للمال. مسـامحتك الدائمة 
للرشيك وتهاونك معه يقلالن من احرتامه وتقديره لك. تحل 
بالصرب والهدوء لتتمكن من تخطي املحنة التي تواجهها منذ 
فرتة طويلة. يجب أن يحقق لك اليوم الرضا الذي تبحث عنه 

منذ فرتة.

أنـت مضطـر اليـوم لتنفيـذ بعـض املهـام 
واملشـاريع التي تتعلق باألمـوال، فهناك بعض 
الفواتري التي يجب عليك أن تقوم بسدادها، والتأكد 
من اإلمضـاء عىل بعـض الودائع أو الشـيكات. هناك 
بعـض األمور التـي تربكك عىل مدار اليـوم وربما تثري 

غضبك طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

تعامل بدبلوماسـية مع باقي الزمالء وسـتحصل 
عىل النتائج التي تريدها وتجنب السـلبية. ستتطور 
صداقة إىل عالقة حب تفاجئ الجميع من حولك وتجعلك 
تفكر باالرتباط. كرس وقتا لالسـتجمام والراحة لتستعيد 

صفاء ذهنك وتتخذ القرارات الصائبة.

حـاول أن تسـتثمر جهودك يف سـبيل تطويـر قدراتك 
العملية، فهذا سيكون من أولوياتك يف املرحلة املقبلة. ال 
تضغـط عىل الرشيك كثريا، فهو يعاني من بعض املصاعب 
وقد يتخذ قرارات حاسـمة تجاهك. انطلق واخرج واسـتمتع 

بوقتك مع األصدقاء.

لـن تجني هـذا اليوم سـوى التعـب واإلرهـاق والتوتر 
والضغـط. ربمـا تفقد السـيطرة عـىل األمور وسـتفقد 
القدرة عىل الحكم عىل املوضوعات بشـكل حكيم. اليوم غري 
مناسـب تمامـا للمشـاركة يف مرشوعات جديـدة أو للدخول يف 
مناقشات طويلة ومهشـمة. ننصحك بأن تمكث يف املنزل اليوم 
حتى تسـرتيح بقدر اإلمكان. عالج التوتر والهدوء بقراءة بعض 

الكتب أو القصص الرومانسية.

أخبـار رائعة وسـارة جدا تأتيك اليـوم وربما تتعلق 
بمهنتـك أو بزيـادة دخلك املـادي أو تغـريات يف حياة 
جريانـك إىل األفضـل. إذا كنت تفكر الكتابـة أو يف طباعة 
إحدى قصصك فاليوم هو أنسب األيام عىل اإلطالق للقيام 
بهـذه الخطـوة. خيالـك واسـع وتسـتطيع التواصل مع 

اآلخرين.

تعيد طرح بعض املسـائل عىل بساط البحث، تسرتجع 
املايض وتحاول كشـف بعض األمور الغامضة، ما يتعبك 

ويشكل هاجسا لك. 
هذه الشـكوك قد تولّد األرق ومشكالت صحية وأوجاعا وآالما. 
حاذر انفعاالت شـديدة قـد تولد اإلرهاق والتعـب النفيس وكن 

هادئا.

تعـود اليـوم لصفائـك يف العمـل وقدرتك عىل 
العطـاء. أعطـي املزيد من االهتمام إىل شـؤون 
العائلة. كـن حذرا اليوم فقد تحـدث بعض األمور 

املفاجئة .
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مشـاعرك لن تتحرك اليوم أمام أي شخص تلتقي به، 
عـىل الرغم مـن أن املجال مفتوح أمامـك اليوم للتعرف 
عىل أشـخاص جدد. عىل الرغم مـن أن األمور تبدو عىل ما 

يرام وهادئة ولكن ربما تشعر أنك بال هدف وبال حافز. 
حاول أن تركز عىل هدف واحد وال تعتمد عىل اآلخرين يف تحقيق 

أحالمك.

تفكر يف خطواتك القادمة بكل حرص ودقة وكأنك تلعب لعبة 
الشـطرنج. تشـعر أن من حولك يتقدمون بشكل أرسع ولكن 
الدقـة مطلوبة أيضـا فحاول أن توازن بـني األمرين، وإال اتخذت 
قراراتك بشكل عشوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا طويال كما 

تتخيل ولكن يتطلب مزيدا من الدقة.

Ô”aã«@fiçÀ



تلقت النجمة، نادين نسيب نجيم، هدية غري متوقعة من نجم باريس سان 
جريمان، ليونيل مييس، إحداهما قميص االرجنتني الرسمي املوقع منه واآلخر 
هدايا  ومتابعيها  جمهورها  نادين  جيوفاني.وشاركت  ابنها  باسم  قميص 
فيديو  مقطع  ونرشت  انستغرام،  عىل  الشخيص  حسابها  ”ستوري“  عرب  مييس 
”شكرًا  له  وجهتها  شكر  برسائل  وتبعتها  التيرشت  عىل  مييس  توقيع  للحظة 
جيوفاني  ابنها  حصل  رائعة!“.كما  مفاجأة  من  يالها  مييس،  نحبك  كثريًا.. 
أيًضا عىل قميص خاص له يحمل رقم 30 وموقع من مييس. ويف رسالة 
االنتظار  .. ال استطيع  شكر أخرى، علقت كاتبة: ”جيوفاني سيبكي 
حتى أريه التيشريت، يا لها من مفاجأة ، سيكون يف قمة السعادة“.
الجدير بالذكر أن الفنانة نادين نجيم، كانت قد شاركت جمهورها 
صورة جديدة برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان.. وكتبت يف تعليق 
مرفق كلمات مؤثرة قالت فيها: ”ال تفقد األمل يف الحب، أعطي 
يكون….  أن  تتوقع  ال  حيث  تجده  قد  أخرى…  فرصة  نفسك 
بعض الناس تكره السعادة وال تتمناها ألحد“.وأضافت ”عش 
يشاؤون،  ما  بقدر  لريموا سّم كالمهم  حياتك ألجلك فقط، 
لك  حياتك،  يف  سعيداً  وأميض  قلبهم،  يحرق  كالمهم  أترك 

الحب والسعادة.. ولهم بئس املصري“.

بمخرجي  جّمال  رزان  الفنانة  أشادت 
وتعرض  به  تشارك  الذي  ”الثمن“  مسلسل 

حلقاته يف الوقت الحايل.
من  صورة  متابعيها  رزان  وشاركت 
الرسمي  حسابها  عرب  املسلسل،  كواليس 
خاللها  من  ظهرت  ”إنستغرام“،  عىل 
برفقة الفنان باسل الخياط الذي يشاركها 
البطولة، وعلقت قائلة ”صورة من كواليس 
املخرجني.  كرايس  عىل  الثمن  مسلسل 
باملناسبة بوجه تحية تقدير ملخرجني هيدا 
كانت  معن  التجربة  ورسدال،  فكرت  العمل 

غنّية كتري الثمن“
وتحدثت الفنانة رزان جّمال بطلة املسلسل 
خالل  ”سارة“  لشخصية  تجسيدها  عن 
التي  الظروف  بأن  مؤكدة  املسلسل  أحداث 
املسلسل،  يف  وعاشتها  ”سارة“  بها  مرت 
خرست  ألنها  الواقع،  أرض  عىل  بها  مرت 
والدتها التي كانت قد ُتوفيت بسبب مرض 

الرسطان.
من  نزلت  دمعة  كل  بأن  رزان  أكدت  كما 
وكانت  حقيقية،  كانت  املسلسل  يف  عينها 
لرحيل  ولكن  ولد  لديها  لكونها  ليس  تبكي 

”سارة“  شخصية  فإن  وبالتايل  والدتها، 
جعلتها تعيش أوقاتاً صعبة، مما خلق تحٍد 

كبري لها لتخرج كل املشاعر التي بداخلها.
إشادات  حقق  قد  ”الثمن“  مسلسل  وكان 
أوىل  عرض  بدء  منذ  كبريًا  ونجاًحا  واسعة 
املسلسل  عن  مأخوذ  واملسلسل  حلقاته، 

تم  والذي  الحب“  ”ويبقى  الشهري  الرتكي 
عرضه ألول مرة عام 2006.

بطولته  يف  يشارك  الثمن  مسلسل  أن  ُيذكر 
نيكوال  جّمال،  رزان  خياط،  باسل  من  كل 
من  واملسلسل  كنعان  أبي  سارة  معوض، 

إخراج فكرت القايض.
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بغداد/الزوراء:
املتنبي  شارع  يف  لها  جولة  خالل 
التاريخي يف بغداد، برفقة وزير الثقافة 
الفرنيس  البدراني والسفري  أحمد فكاك 
العامة  املديرة  أعربت  شوفالييه،  إريك 
والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة 
الدعم  عن  أزوالي  أودري  والثقافة 
الحروب،  الذي عانى عقودا من  للعراق 
مؤكدًة استعداد اليونسكو لدعم العراق 

يف مجال «إعادة اإلعمار». 
التغري  آثار  من  العراق  يعاني  وقت  ويف 
يطال  الذي  املياه  يف  كالنقص  املناخي 
عىل  املدرجة  البالد  جنوب  يف  األهوار 
قائمة اليونسكو للرتاث العاملي، اقرتحت 

أزوالي إرسال بعثة خرباء ملساعدة البالد 
يف مواجهة هذه «األزمة الهيكلية». 

ملكتبة  زيارتها  خالل  أزوالي  وقالت 
تلك  كل  «خالل  املتنبي  شارع  يف 
السنوات من الحرب، وكذلك خالل فرتة 
هما  والتعليم  الثقافة  داعش،  سيطرة 
وتمت  متعّمد،  لتدمري  تعرضا  اللذان 
مهاجمتهما...يف بلد يعود تاريخه آلالف 

السنني». 
وأضافت أزوالي «أنا هنا من أجل البحث 
ومساعدة  الثقافية،  الهوية  هذه  عن 
فقط  ليس  اإلعمار،  إعادة  يف  العراق 
يف  فعلنا  كما  والرتاث،  الجدران  إعمار 
بالرتاث  متصل  هو  ما  كّل  بل  املوصل، 

املرتبطة  الثروة  تلك  كل  املادي،  غري 
أن  يمكن  بالتعليم...والتي عانت كثرياً. 

نرى ذلك بسهولة يف بغداد». 
املتنبي  لشارع  أزوالي  زيارة  وتحمل 
املشهور بمكتباته والذي افتتح يف العام 
١٩٣٢، رمزية كبرية، ال سيما وأنه كان 
 ٣٠ بحياة  أودى  انتحاري  هجوم  هدف 

شخصاً يف آذار ٢٠٠٧. 
الحرب  جروح  «إن  أزوالي  وقالت 
واحتالل تنظيم الدولة، مزّقت يف العمق 
فإن  «لذلك  مضيفًة  العراقي»،  املجتمع 
يف  الحايل  الوقت  يف  ملتزمة  اليونسكو 
مبارشًة  والعمل  الدويل  املجتمع  حشد 

عىل األرض». 
اليونسكو  رصدت   ،٢٠١٨ العام  ومنذ 
أجل  من  دوالر  مليون   ١٥٠ من  أكثر 
منها  كبرية  نسبة  خصصت  العراق، 
متحّدث  وفق  املوصل،  إعمار  إلعادة 

باسم املنظمة.
فكاك  أحمد  الثقافة  وزير  وبرفقة 
إريك  الفرنيس  والسفري  البدراني 
مقهى  كذلك  أزوالي  زارت  شوفالييه، 
يف  كبري  لدمار  تعرض  الذي  الشابندر 
الحديث  وتبادلت   .٢٠٠٧ العام  هجوم 
أبنائه يف  الذي فقد عددا من  مع مالكه 

ذلك االنفجار.
ويف ترصيح أدلت به يف املتحف الوطني 
يف بغداد، رّحبت أزوالي بإعادة افتتاحه، 
تتيح  استثنائية»  «مبادرة  ذلك  معتربًة 
جديد  من  «التواصل  العراقية  للعائالت 

مع تاريخ قديم». 

األول  الرسمي  الربومو  عن  الرشبيني،  دينا  النجمة،  كشفت 
ملسلسلها الجديد «كامل العدد»، املقرر عرضه ضمن املسلسالت 
املرصية ملوسم رمضان ٢٠٢٣، وتدور أحداثه يف إطار كوميدي 
تكشف  بالزواج  تتوج  أن  وقبل  دينا  تعيشها  حب  قصة  حول 

يس  أنها أم لـ ٤ أطفال من زيجتني سابقتني، للعر
إلقناعه  مصاعب  وتواجه 

وعائلته بقبول األمر.
يبدأ  الرسمي  اإلعالن 
تفاصيل  بكشف 
حب  قصة 
ليىل  تعيشها 
(دينا  تيمور 
 ، ( لرشبيني ا
رشيف  مع 
سالمة، وبعدها 
دينا  تكشف 
معاناتها  عن 
الزواج  مع 
املبكر حيث رزقت 
ب ٤ أطفال، كما 
تواجه تعنتاً من 
األول  زوجها 
ويجسد 

شخصيته مصطفى درويش الذي يهددها بإنهاء حضانتها عىل 
أطفالها إذا تزوجت، وبنفس الوقت ترفض والدة العريس الثالث 
وتجسدها النجمة إسعاد يونس الزيجة.مسلسل «كامل العدد» 
لـ دينا الرشبيني من ١٥ حلقة وتدور أحداثه يف إطار اجتماعي 
اليت كوميدي، بطولة رشيف سالمة، آية سماحة، أحمد كمال، 
عمرو  إمام،  ألفت  الشمارشجي،  جيهان  سعيد،  جمال  أحمد 
جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، املسلسل من تأليف يرس 
الحلفاوي.ومن ناحية  الريش ومن إخراج خالد  أبو  طاهر، رنا 
خالل   «١٣ «يوم  فيلمها  إطالق  الرشبيني  دينا  تنتظر  أخرى، 
رشيف  داود،  أحمد  النجوم  الفيلم  بطولة  يف  ويشاركها   ،٢٠٢٣

منري، أروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

مسلسله  تصوير  يامان  جان  يبدأ 
الجديد «آل توركو « والذي يتعاون فيه 
املوسم  خالل  بلس  ديزني  منصة  مع 
تشاركه  أن  عىل  الجديد،  الدرامي 

البطولة اإليطالية غريتا فريو.
املقتبس من رواية  آل توركو  بمسلسل 
ب  ملقب  عثماني  بطل  عن  تحكي 
«التوركو « يف قرية موينا اإليطالية بعد 
حصار فيينا الثاني وتحرير القرية من 
باللغة  األبطال  سيتحدث  اإلقطاعيني، 
ظن  كما  الرتكية  وليس  اإلنجليزية 
التقارير  ذكرته  ملا  وفقاً  وهو  البعض؛ 
إنتهاء  فور  املاضية  بالساعات  الرتكية 

تصوير  من  املسلسل  عمل  فريق 
تمهيداً  باملجر   ببودابست  مشاهده 

لعرضه خالل املوسم املقبل.
خيالية  أحداثها  نصف  والقصة 
هاندا  ُرشحت  وقد  واقعية،  والنصف 
آرتشيل لبطولة العمل قبل فرتة ولكنها 
األجر؛  عىل  إختالفها  بسبب  إعتذرت 
تركية  حيث طلبت مليون ونصف لرية 
جان  أجر  نفس  وهو  حلقة،  كل  عن 
يامان ولكن الرشكة رفضت طلبها مما 
جعلها تعتذر نهائياً عن العمل، خاصة 
عن  املمثلني  مع  التفاوض  ترفض  أنها 

أجورهم.

بغداد/ الزوراء:
-PUBG M ( أعلنت ببجي موبايل 
الجوال  ألعاب  أشهر  إحدى   ،(BILE
مع  كلياً  جديد  تعاون  عن  العالم،  يف 
لتوصيل  رشكة  أهم   Baly ”بيل“ 

الطعام ونقل الركاب يف العراق.
و“بيل“  موبايل  ببجي  واجتمعت 
الضخمة  رشاكتهما  عن  لإلعالن 
بهدف تعزيز الروابط مع جمهورهما 
موبايل  ببجي  وتعتزم  املنطقة.  يف 
النشاطات  من  مجموعة  خالل  من 
املجتمع  إىل  الجميل  ترّد  أن  املشوقة 
املتميزين  الالعبني  من  املتنامي 
لعبة  أسواق  أكرب  أحد  العراق،  يف 
املنطقة. يف  الشهرية  رويال  الباتل 
بتعاون  ”بيل“  رشكة  وستحظى 
أيام  أربعة  ملدة  موبايل  ببجي  داخل 
6 وحتى  كجزء من الحدث، بدءاً من 
من  الالعبون  وسيتمكن  مارس.   11
املشاركة يف حدث ”بيل“ داخل اللعبة 
 50% خصم  بأكواد  الفوز  لفرصة 
والنقل  لألغذية  ”بيل“  خدمات  عىل 
الرئيسية  باملدن  الجدد  للمستخدمني 
حجز  خدمة  العراق.وتمتلك  يف 
الطعام  وتوصيل  األجرة  سيارات 
ذات األسعار املعقولة أسطوًال رسيع 
النمو لتوفري خدمات النقل يف العراق، 
وستقوم خالل فرتة التعاون بتنظيم 

عىل  التفاعلية  األنشطة  من  عدد 
االجتماعي ستشمل  التواصل  مواقع 
مسابقات للفوز بالجوائز اإلضافية.
-Baly Loa حملة  من  ”وكجزء 
املحظوظون  العمالء  سيستلم   ،“out
من  طلباتهم  بيل  من  يطلبون  الذين 
سائقني يرتدون أزياء ببجي موبايل. 
وسيتمكن عشاق اللعبة والعمالء من 
كسب حزمة Baly Loadout الحرصية 
من خالل التقاط صورة مع السائق 
الشخصية  حساباتهم  عىل  ونرشها 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل 
موبايل.  ببجي  وسم  ووضع 
ممتعة  مجموعة  الحزمة  وتتضمن 

وحجوزات  الطعام  عروض  من 
من  سيتمكنون  األجرة  سيارات 
استخدامها بأنفسهم ومشاركتها 

املزيد  أصدقائهم.وإلضفاء  مع 
أنشطة  ستنطلق  التشويق،  من 
الذين  املروجني  عرب  الواقع  يف  بيل 
املطاعم  يف  العمالء  مع  يتعاملون 
وسيحصل  االشرتاك.  عىل  لحّثهم 

العمالء أيضاً عىل فرصة اللتقاط 
الصور مع عميل ببجي موبايل 
ذو  زيًّا  سريتدي  والذي  املميز 

 (Cosplay) خاص  طابع 
منصات  عىل  ملشاركتها 
تحت  االجتماعي  التواصل 

االمتثال  عىل  وافقوا  ”واتسآب“  عىل  القائمني  أن  األوربية  املفوضية  أعلنت 
لقواعد االتحاد األوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية ملستخدمي التطبيق.
بني  للحوار  ”نتيجة  بيان:  يف  األوروبية  للمفوضية  الصحفية  الخدمة  وقالت 
عن  املسؤولة  الرشكة  التزمت  األوروبية،  واملفوضية  املستهلك  حماية  منظمة 
الخدمات  التغيريات يف قواعد تقديم  أكثر شفافية بشأن  بأن تكون  آب  واتس 
املستهلك  حماية  منظمة  أرسلت  املايض  العام  من  يونيو  للمستخدمني“.ويف 
ناجمة  ”مخاوف  بسبب  ”واتسآب“  رشكة  إىل  رسالة  األوروبية  واملفوضية 
إعالم  إىل  ودعت  تديره،  التي  املراسلة  تطبيق  خدمة“  لرشوط  تحديثات  عن 
االتحاد  دعا  الخصوص  وجه  للرشكة.عىل  االقتصادي  بالنموذج  املستخدمني 
سياسة  يف  تغيري  أي  عن  بوضوح  ”واتسآب“  مستخدمي  إعالم  إىل  األوروبي 
خدمات التطبيق حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا سيستمرون يف استخدام 
خدماته أم ال، باإلضافة إىل ذلك، حّثت املفوضية األوروبية الرشكة عىل الكشف 

عما إذا كانت تستخدم بيانات املستخدمني الشخصية ألغراض تجارية.ومن 
جهتهم وعد القائمون عىل ”واتسآب“ بتسهيل رفض التحديثات املطروحة 

وعدوا  كما  عليها،  املستخدمون  يوافق  لم  حال  يف  التطبيق  ملستخدمي 
بعدم نقل بيانات املستخدم إىل جهات ثالثة بما فيها ”فيسبوك“، ومنع 

استخدام هذه البيانات ألغراض الدعاية التجارية.

 DMC حذر مركز اإلعالم الرقمي

من وصول رسائل من الصفحات 

مبارشة  بصورة  للمستخدمني 

بطلبات  الرسالة  مرور  دون 

الرسائل.

وذكر املركز أنه ”رصد استخدام 

االحتيال  بعمليات  الخلل  هذا 

والتصيد ضد مستخدمي املنصة 

العالم“،  دول  وبقية  العراق  يف 

محذراً املستخدمني من ”التعامل 

مع هذه الرسائل او الضغط عىل 

الروابط االلكرتونية فيها“.

ميتا  رشكة  املركز  وطالب 

وقت  بأرسع  الخلل  ”بمعالجة 

عمليات  تفاقم  من  منعاً  ممكن 

االحتيال“.
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لم تتحدد بعد برغم مرور عرشين عاما عىل التغيري هوية نظامنا السيايس.. هل هو 
إسالمي أم مدني؟ هذه اإلشكالية التزال قائمة ويبدو إنها سوف تبقى قائمة اىل 
وقت قد يطول. األسباب كثرية منها مايتعلق بالدستور ومنها مايتصل باملجتمع. 
كانت  والتي  السابق  النظام  أسقطت  التي  املعارضة  قوى  بإرادة  كتب  فالدستور 
خليط من إسالميني لـ «العظم» ومدنيني أو ديمقراطيني لـ «العظم». الجميع يعرف 
أن الذي كان يجمع قوى اإلسالم السيايس والقوى الديمقراطية املدنية معارضتهم 
للنظام السابق، وبالتايل كانت عملية إسقاطه هدفا مشرتكا له. وألن عملية التغيري 
تمت عىل يد األمريكان الذين جاؤوا محتلني جهارا نهارا بعكس الدهاء األنكليزي 
لم  املعارضة  قوى  فإن  مود،  الجنرال  ملقولة  طبقا  المحتلني»  «محررين  كونهم 
التاسع من نيسان. وبإختالف هوية  يوم  بعد  ملا  األمريكان خطة  لديها مثل  تكن 
الدستور  الثمن بدءا من  الذي دفع  املعارضة «إسالميني وديمقراطيني» فإن  قوى 
أن يحافظ كل طرف عىل هويته  السيايس. فمن أجل  الدولة يف أصل نظامها  هي 
الفرعية فقد إحتمى بالدستور الذي طمأن االسالميني وطمأن الديمقراطيني عىل 
حد سواء. فطبقا للدستور اليجوز سن قوانني تتعارض مع ثوابت اإلسالم وثوابت 
زج  لكن  والديمقراطية  اإلسالم  بني  مقارنة  عقد  بصدد  هنا  لسنا  الديمقراطية. 
اإلسالم كدين والديمقراطية كنظام حكم عرب قوانني يتعني أن تكون قابلة للتطبيق 
مفردة  ترفع  أن  فبمجرد  وقت.  أي  يف  مشكلة  يخلق  أن  يمكن  الواقع  أرض  عىل 
«ثوابت» سوف تجد نفسك حيال إشكالية ال أول لها وال آخر حيال تعريف الدولة، 
وهويتها, وشكل نظامها السيايس ومحتواه. والدليل عىل ذلك إننا وبسبب مايبدو 
بتنا  حياة  رشوط  من  الديمقراطية  وماتفرضه  الدين  عليه  ماينص  بني  تعارضا 
نختلف عىل كل يشء (املحتوى الهابط، وحرية التعبري، والكحول) بحيث باتت تربز 
أسئلة من الصعب اإلجابة عنها مثل من يحدد ذلك.. اإلسالم الذي الينبغي الخروج 
معروفة  وثوابتها  الديمقراطية  أو  بالخمر  يتعلق  فيما  معروفة  وهي  ثوابته  عىل 
بشأن طريق التعامل مع الناس عىل صعيد حرياتهم وخصوصياتهم الشخصية؟. 

لذلك نجد أنفسنا اآلن حيال إشكالية التتعلق بالخالف حول املحتوى إن كان هابطا 
أم ال وكيف ينبغي التعامل معه من الناحية القانونية أو السياسية أو املجتمعية، 
او الخالف حول قانون البلديات التي تحظر إحدى فقراته الكحول، بل حيال هوية 
الدولة والنظام السيايس. فباإلضافة اىل كون العراق بلدا تعدديا من حيث األعراق 
صعوبة  مايعني  وهو  السياسية  اإلنتماءات  لجهة  متعدد  فإنه  واملذاهب  واألديان 
إحتكار أي طرف سواء من اإلسالميني أم الديمقراطيني لهوية املجتمع قبل الدولة. 
فليس كل العراقيني مسلمني، بل هناك أديان أخرى. وليس كل املسلمني إسالميني. 
األديان  مختلف  من  عراقيون  فهناك  ديمقراطيني.  العراقيني  كل  ليس  أنه  كما 
واملذاهب واألعراق يحبون ممارسة حياتهم مثلما يشاؤون بدون بطريراكية من 
أي طرف ديني أو سيايس. ويف مقابل هؤالء هناك من هم محافظون وبالتايل هم 
مؤيدون إلجراءات املنع والحظر بل وحتى التقييد اىل اقىص مدى لكل ما يمكن أن 

يجعل الدولة تقرتب من أن تكون دولة شمولية. 
ويف كل األحوال فإن هذا النمط من الرصاع بني كال الطرفني إن كان عىل مستوى 
الفرعية  الهويات  مستوى  عىل  او  ديمقراطي»  مقابل  «إسالمي  الكلية  الهوية 
فإن الحل اليمكن أن يكون بمحاولة سيطرة طرف عىل طرف آخر. ففي مجتمع 
هي  بينما  رشوطها  تفرض  أن  اإلسالمية  األحزاب  بوسع  ليس  معقدة  تركيبته 
التمثل كل املجتمع من منطلق ليس كل املسلمني يؤيدون توجهاتها وأكرب شاهد 
عىل ذلك االنتخابات. كما إنه ليس بوسع الديمقراطيني فرض إرادتهم أيضا كون 
اإلسالميني  عىل  ماينطبق  عليه  ينطبق  سياسية  أحزاب  اىل  منهم  ينتمي  من  أن 
بينما هناك ديمقراطيون ليسوا  الناس واإلنتخابات شاهد عىل ذلك،  لجهة تمثيل 
منتمني اىل أحزاب، فضال عن ذلك فإن الديمقراطيني موزعون بني األديان واملذاهب 
واألعراق. هذا التشتت الهوياتي الينبغي أن يقودنا اىل رصاع وجود بني الطرفني بل 
رصاع هوية تحتاج اىل وقفة جادة لتكييفها طبقا إلرادات متعارضة ينبغي إحرتام 
خصوصياتها طبقا للقانون الذي ال يزال مختلفا عىل صياغته بما يريض الطرفني.
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