
بغداد/ الزوراء:
اش�اد النائب�ان محم�د فاض�ل الدليمي 
ومحمود العبيدي، خ�ال زيارتهما ملقر 
النقاب�ة ولقائهم�ا نقي�ب الصحفي�ن 
الصحفي�ن  اتح�اد  رئي�س  العراقي�ن 
الع�رب مؤي�د الام�ي، ب�االداء املتمي�ز 
لنقاب�ة الصحفين العراقين.وذكر بيان 
لنقاب�ة الصحفي�ن تلقت�ه »ال�زوراء«: 
ان نقب�ب الصحفي�ن العراقي�ن رئيس 
اتح�اد الصحفي�ن العرب مؤي�د الامي 
اس�تقبل عضوي مجل�س النواب محمد 

فاض�ل الدليمي ومحمود العبيدي، وقدم 
رشح�ا عن طبيع�ة ومهام عم�ل نقابة 
الصحفي�ن العراقي�ن يف متابعة العمل 
االعام�ي والصحف�ي يف العراق.واضاف 
البيان: ان النائبن اش�ادا بالدور املتميز 
لنقاب�ة الصحفين العراقي�ن وتأثريها 
الفاع�ل محلي�ا وعربي�ا ودولي�ا، وأبديا 
اعجابهم�ا بعم�ل النقاب�ة وجهودها يف 
الدفاع عن  الصحفين وتحقيق عدد من 
املكتسبات لهم، كما عربا عن اعجابهما 

بالعمل االداري واملهني للنقابة.

بغداد/ الزوراء:
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  ح�ددت 
العلم�ي، األول م�ن حزي�ران املقب�ل موعدا 
الجامع�ات  يف  النهائي�ة  االمتحان�ات  ألداء 
والكلي�ات الحكومية واألهلية للعام الدرايس 
2023/2022.وق�ال بي�ان لل�وزارة تلقت�ه 
“ال�زوراء”: إن “القرار الذي جرى التصويت 
عليه يف هيئة الرأي تضمن أن تبدأ االمتحانات 
يف الجامعات العراقية كافة )موحدة( بتاريخ 
.”2023/6/19 يف  وتنته�ي   2023/6/1
وأضاف البيان، أن” امتحانات وزارة الرتبية 

تكون يف بنايات الجامعات والكليات واملعاهد 
الحكومي�ة واألهلية التي م�ن املزمع أن تبدأ 
أنه”يج�ري  إىل  2023/6/20”.وأش�ار  يف 
التنس�يق والتع�اون ب�ن الجامع�ة ووزارة 
الرتبي�ة يف ح�ال وج�ود امتحان�ات لبع�ض 
التشكيات الجامعية لتدارك أي تعارض مع 
امتحانات الدراس�ة اإلعدادية”.وتابع البيان 
أن “وزير التعليم وّجه بتعضيد بيئة التكامل 
مع وزارة الرتبية بش�أن امتحانات الدراسة 
اإلعدادي�ة وتقديم كل صور التعاون املمكنة 

إلنجاح متطلبات خدمة املجتمع”.

 بكن/ متابعة الزوراء:  
حذرت الصن م�ن اتخاذ “إجراءات مضادة” 
يف حال التقت رئيس�ة تايوان تساي إنغ وين 
برئي�س مجل�س الن�واب األمريك�ي كيف�ن 
مكارثي.وقالت متحدثة مكتب شؤون تايوان 
التابع ملجلس الدولة الصيني تش�و فنغليان، 

يف مؤتم�ر صحف�ي إن “أي اتص�ال أو لق�اء 
محتم�ل بن تس�اي ورئيس مجل�س النواب 
األمريكي كيفن مكارثي س�يكون استفزاًزا 
جديداً ينتهك بش�كل خطري مبدأ صن واحدة 

ويقوض سيادة الصن ووحدة أراضيها.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
نف�ى وزي�ر الطاق�ة وامل�وارد الطبيعي�ة 
الرتك�ي، فات�ح دونم�از، صح�ة األنب�اء 
املتداول�ة حول تغريم لجن�ة التحكيم لدى 
غرفة التج�ارة الدولي�ة يف باريس، لباده 
يف إط�ار دع�وى تصدي�ر ب�رتول رفعتها 

الحكوم�ة املركزية يف العراق ض�د أنقرة.
ام�س  صحفي�ة،  ترصيح�ات  يف  وق�ال 
األربع�اء، بالعاصمة أنق�رة، أنه ال صحة 
لتغريم اللجنة الدولية، تركيا ب�1.4 مليار 
دوالر.وأوض�ح أن اللجن�ة الدولي�ة أعدت 
تقريرا موسعا حول األمر، يتضمن فرض 

عقوب�ات عىل تركيا، دون ف�رض الغرامة 
املالية.وأف�اد بأن اللجن�ة الدولية رفضت 
4 م�ن أص�ل 5 ادعاءات تق�دم بها العراق 
يف إط�ار الدعوى، وتم قب�ول ادعاء واحد.

وأشار إىل وجود بعض املطالب واالدعاءات 
الرتكية أيضا يف إط�ار الدعوى القضائية. 

مبين�ا أن اللجن�ة الدولي�ة قبل�ت 5 منها 
ورفضت السادس�ة.الوزير الرتكي أضاف 
أن�ه، وبناًء ع�ىل ذل�ك، يق�وم املختصون 
القانوني�ون حالي�ا لدى وزارته، بدراس�ة 
املوضوع.ولفت إىل وجود اتفاقية أصا بن 
تركيا والع�راق حول تصدير النفط. مبينا 

أن تل�ك االتفاقي�ة متطابقة م�ع القانون 
الدويل ومع التقرير املوس�ع الذي أصدرته 
لجن�ة التحكي�م ل�دى الغرف�ة التجاري�ة 
الدولي�ة.وأردف: “نعتزم تبن�ي دورا بناء 
يف ه�ذا الخصوص، واملوض�وع يحتاج إىل 

مرور بعض الزمن كي يتضح”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أوضح املستش�ار امل�ايل لرئيس الوزراء، 
مظه�ر محمد صالح، اهمي�ة مبادرات 
البنك املركزي فيما يتعلق باإلقراض، ويف 
حن بّن مخاطر االقرتاض، اشار اىل ان 
العراق اقل بلد بالعالم بنس�بة القروض 
الخاص�ة اىل النات�ج املح�ي االجم�ايل.

وق�ال صال�ح يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: 
ان “مب�ادرات البن�ك املرك�زي املتعلقة 
مع�ن،  ظ�رف  يف  حدث�ت  باالق�راض 
فالبن�ك املركزي ليس بن�ك تنمية وانما 
ه�و بنك اص�دار العمل�ة والحفاظ عىل 
اس�تقرارها”.وأضاف “لكن بعد 2015 
اىل 2017 بس�بب االزم�ة املالي�ة الت�ي 

اصاب�ت الب�اد برتاج�ع اس�عار النفط 
واالزم�ة االمني�ة التي س�ببت مش�اكل 
كثرية واحدة منها ه�ي ركود االقتصاد 
العراق�ي رك�ودا كبريا وبطال�ة وهبوط 
النمو”.واش�ار اىل ان “البن�ك املرك�زي 
مثلما يحارب التضخم يحارب االنكماش 
فاق�رتح مب�ادرة م�ن خمس�ة ماي�ن 

دوالر لتنش�يط الس�وق بمعنى اقراض 
املصارف حتى املصارف تقرض السوق 
وتحدث دورة اعمال ونشاط جديدة بدل 
من ه�ذا الركود”.واضاف “هذه املبادرة 
توس�عت م�ن س�تة تريليون�ات دينار 
كانت هكذا يف البداي�ة واليوم انتهت اىل 
حوايل 17 تريليونا واملفيد يف هذا الجانب 

ان اكثر من عرشة تريليونات ذهبت من 
صن�دوق االس�كان وامل�رصف العقاري 
وهذا يشء جيد حرك قطاع االسكان وال 
نقول ال توجد اخفاقات ومش�اكل لكن 
يف تقدي�ري كان�ت يف ظرفه�ا الصحيح 

ووقتها املناسب”. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط لليوم الثال�ث يف تعامات 
ام�س األربعاء، حيث أث�ار وقف بعض الصادرات 
من كردستان العراق قلقا من شح املعروض كما 
تحس�نت معنويات الس�وق مع ه�دوء املخاوف 
من حدوث أزمة مرصفي�ة.وزادت العقود اآلجلة 
لخام برنت 37 سنتا، أي 0.47% إىل 79.02 دوالرا 
للربميل بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. 

وارتف�ع خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
54 س�نتا، أي 0.74% إىل 73.74 دوالرا للربمي�ل.

وقال املحلل املختص بالس�لع األولي�ة يف راكوتن 
س�يكيوريتيز، ساتورو يوش�يدا: »ال تزال شهية 
املس�تثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن 
ش�ح إمدادات منطقة كردس�تان العراق وارتياح 
يف األس�واق املالية القلقة من اضطرابات القطاع 
املرصيف«.وارتفعت أس�عار النف�ط بعدما اضطر 

الع�راق لوق�ف تصدي�ر نح�و 450 أل�ف برمي�ل 
يوميا م�ن منطقة كردس�تان العراق الش�مالية 
ع�رب تركي�ا بعد حك�م يف قضي�ة تحكي�م أكد أن 
موافقة بغ�داد الزمة لش�حن النفط.وأثار إعان 
بنك فريس�ت سيتيزنز بانكش�ريز يوم االثنن أنه 
سيس�تحوذ عىل ودائ�ع وقروض بنك س�يليكون 
فايل املنهار مش�اعر التفاؤل حيال وضع القطاع 
املرصيف.وتلق�ت األس�عار دعما أيضا من س�حب 

من مخزون�ات النفط الخام األمريكية األس�بوع 
املايض.وأش�ارت مص�ادر يف الس�وق إىل أرق�ام 
صادرة عن معهد البرتول األمريكي الثاثاء قائلة 
إن مخزون�ات النفط الخ�ام األمريكية انخفضت 
نحو 6.1 مليون برميل يف األس�بوع املنتهي يف 24 
مارس/آذار.وتراجع�ت مخزون�ات البنزين نحو 
5.9 ماين برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج 

التقطري نحو 550 ألف برميل.

مستشار السوداني يوضح لـ            أهمية مبادرات البنك املركزي اخلاصة باإلقراض

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث وبرنت يتخطى الـ 79 دوالرا للربميل

أشار إىل أن العراق أقل بلد يف العامل بنسبة القروض

بعد إيقاف العراق تصدير حنو 450 ألف برميل يومياً 

بغداد/ الزوراء:
أك�د نائ�ب رئيس مجلس ال�وزراء وزي�ر الخارجيَّة فؤاد حس�ن، 
لنظ�ريه البحريني عبد اللطيف بن راش�د الزيان�ي، أن العراق يويل 
تعزي�ز العاق�ات الثنائيَّة مع مملكة البحري�ن أهّميَّة كبرية.وقال 
املتح�دث باس�م الوزارة، أحم�د الصحاف، يف ترصي�ح صحفي إن 
“نائ�ب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حس�ن، إجرى 
اتص�االً هاتفّياً م�ع وزير خارجيَّ�ة مملكة البحري�ن عبداللطيف 
بن راش�د الزيانّي”.وأّكد الوزير فؤاد حس�ن، خ�ال االتصال، أنَّ 
“الع�راق ُيويليِ تعزيز العاقات الثنائيَّة م�ع مملكة البحرين أهّميَّة 

كب�رية؛ ويعمل عىل االرتق�اء بُس�ُبل التعاون بم�ا ُيحقق مصالح 
كا البلدين”.وق�دم التهان�ّي إىل نظريه البحرينّي ب�”ُحلول ش�هر 
يده عىل البلدين باملزيد  رمض�ان، ُمبتهاً إىل الله - عّز وج�ّل- أنَّ ُيعيِ
من التقّدم، واالزدهار”.من جهته، أشاد وزير الخارجيَّة البحرينّي 
“بم�ا وصل�ت إليه العاق�ات بن بغ�داد واملنامة من تع�اون بّناء 
�ر”، ُمتمنياً أن “يكون رمضان ش�هر رحمة، وعطاء”.وكان  وُمثميِ
املتح�دث باس�م وزارة الخارجية أحمد الصح�اف قد أعلن يف وقت 
سابق، عن توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد 

حسن، بإعادة القائم باألعمال العراقّي يف البحرين إىل بغداد.

كييف/ متابعة الزوراء:
فاديم�ري  األوكران�ي،  الرئي�س  أك�د 
الق�وات  هزم�ت  إذا  أن�ه  زيلينس�كي، 
األوكرانية يف أرتيموفسك )باخموت(، فإن 
كييف س�تخضع لضغوط كب�رية من قبل 
املجتمع الدويل، وستضطر إىل التسوية مع 
-Associa  روسيا.وقال زيلينسكي لوكالة
ed Press أن�ه “يتوقع أن يقع ضغط كبري 
عىل كييف يف حال الخس�ارة أم�ام القوات 
الروس�ية يف أرتيموفسك )باخموت(، ليس 
عىل مس�توى املجتمع الدويل وحس�ب، بل 
وعىل مس�توى الش�عب األوكران�ي ذاته”.

وأضاف زيلينسكي “إذا حصل ذلك سيشعر 
مجتمعن�ا بالتعب، وس�يدفعونني للتنازل 
للروس، وإليجاد تس�وية س�لمية معهم”، 
مش�ريا إىل أنه لم يش�عر بمثل هذا الضغط 
بعد.ونوه بأن أية هزيمة تعصف بكييف يف 
الوق�ت الراهن، س�تقوض الرغبة القتالية 
وتضعفه�ا”. األوكراني�ة،  الق�وات  ل�دى 

وأملحت الوكالة بأن ترصيحات زيلينسكي 
ه�ذه، بمثابة اعرتاف رصيح بأن خس�ارة 
معركة قواته يف أرتيوموفسك )باخموت(، 
س�تكون بمثابة هزيمة سياس�ية مكلفة 

لكييف أكثر من كونها خسارة تكتيكية.

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ            تفاصيل مذكرات التفاهم املربمة بني بغداد والرياض
أعلنت عن اجتماع مرتقب للمجلس التنسيقي العراقي السعودي يف جدة 

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت االمانة العام�ة ملجلس الوزراء 
تفاصي�ل مذكرات التفاه�م املربمة بن 
بغ�داد والري�اض يف مختل�ف املجاالت، 
وفيما اكدت دخول بعضها حيز التنفيذ، 
اعلن�ت عن اجتم�اع مرتق�ب للمجلس 
التنس�يقي العراق�ي الس�عودي يف جدة 

خال ايار املقبل.
وق�ال املتحدث باس�م االمان�ة العامة، 
حيدر مجي�د، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: 
ان الحكومة العراقية انتهجت سياس�ة 
االنفتاح والت�وازن يف العاقات مع دول 
العرب�ي  املحي�ط  دول  وبقي�ة  الج�وار 
واإلقليمي. الفت�ا اىل: ان بغداد والبرصة 
ش�هدت انعق�اد العديد م�ن املؤتمرات 
الدولية واالقليمية وايضا زيارات لزعماء 
اململك�ة  ان  الدول.وأض�اف:  ورؤس�اء 
العربية السعودية هي واحدة من الدول 
التي تحظى باهتمام الحكومة العراقية 
التنس�يقي  املجل�س  بوج�ود  الس�يما 
العراق�ي الس�عودي. مؤك�دا: ان هناك 
اتفاق�ات ومذك�رات تفاه�م وقع�ت يف 
فرتات سابقة منها ما دخل حيز التنفيذ 
والبع�ض االخر املباحث�ات فيها جارية 
لغرض استكمالها.واشار اىل: ان املجلس 
التنس�يقي املش�رتك س�يعقد اجتماعه 
خال ش�هر اي�ار املقبل يف ج�دة لوضع 
اللمس�ات االخرية لتفعي�ل كل مذكرات 
التفاه�م الت�ي وقع�ت س�ابقا وربم�ا 
س�تكون هناك اتفاقات جديدة ستربم. 

مبين�ا: ان ع�دد مذك�رات التفاهم التي 
وقعت م�ا بن بغ�داد والرياض هي 23 
مذك�رة ضمن مج�االت الطاقة والنفط 
والتج�ارة والصناعة والتب�ادل العلمي، 
وايضا هنالك مذكرات يف مجاالت االموال 
واالقتص�اد واملناف�ذ الحدودية.وتاب�ع: 
ان التزام�ات الجانب الس�عودي انهيت 
بتأهي�ل وافتت�اح منف�ذ عرع�ر وكذلك 

اقام�ة دورات تأهيلية لتطوير موظفي 
العراق�ي بواق�ع 197  املرك�زي  البن�ك 
متدرب�ا، بينم�ا الجانب العراق�ي ايضا 
انهى عددا م�ن االلتزامات منها افتتاح 
املرصف االهي االس�امي وامليض بفتح 
فرع للمرصف التجاري العراقي .ولفت 
اىل: ان هنالك بع�ض االلتزامات االخرى 
ه�ي ال�رشاكات يف موضوع االس�تثمار 

يف م�رشوع الن�رباس للبرتوكيمياويات 
واالع�داد إلرس�ال 100 مبتع�ث لغرض 
الدراس�ة يف اململكة العربية الس�عودية.

الكهربائ�ي  الرب�ط  مج�ال  يف  وب�ّن: 
وزارة  م�ع  الكهرب�اء  وزارة  تتواص�ل 
الطاق�ة الس�عودية لغ�رض اس�تكمال 
اخ�ر االج�راءات وهي تحديد مس�ارات 
الربط وسري الخطوط وبقية االجراءات 

التقنية والفنية األخرى. مش�ريا اىل: ان 
هناك مشاريع قصرية االمد ومتوسطة 
وطويلة األمد، وهناك مش�اريع تحتاج 
اىل مباحث�ات لكي يت�م تفعيلها .ولفت 
العراق�ي  التنس�يقي  املجل�س  ان  اىل: 
في�ه تقريب�ا 9 لجان كل لجنة يرأس�ها 
أحد ال�وزراء كل ضم�ن قطاعاته، هذه 
املذك�رات تحت�اج اىل اج�راءات قانونية 
وفنية وادارية ومتابع�ة وربما املجلس 
ال�وزاري لاقتص�اد ومن ث�م إذا كانت 
تحت�اج مصادقة مجلس ال�وزراء او ال 
.وم�ى بالق�ول: انه من ضم�ن التزام 
الجان�ب العراق�ي انه�اء طري�ق عرعر 
بط�ول 142 كيل�و م�رت، وايض�ا عرعر 
– النخي�ب بطول 120 كيل�و مرت واآلن 
املرحل�ة الثالثة عرع�ر – النخيب بطول 
190 كيل�و مرت وع�رض 7.5 مرت. الفتا 
اىل: ان املرحل�ة االوىل للرب�ط الكهربائي 
ما بن العراق والس�عودية كانت هنالك 
اتفاق�ات دولي�ة وت�م توقي�ع مذك�رة 
تفاه�م يف الري�اض اثن�اء زي�ارة الوفد 
العراق�ي لتزويد الع�راق بالطاقة، واآلن 
يف اللمس�ات االخرية واملباحثات جارية 
م�ا ب�ن الجان�ب العراقي والس�عودي، 
وه�ذا س�يكون ايذان�ا لدخ�ول العراق 
ضمن منظومة الربط الخليج املتكامل.

واختتم: انه من املفرتض ان يبدأ مس�ار 
الطاقة ع�رب عرعر وينته�ي يف منطقة 
اليوس�فية، وس�تكون هنال�ك محط�ة 

تحويلية يف منطقة اليوسفية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
ملجرس  جزئي  قطع  عن  العامة  املرور  مديرية  أعلنت 
يف  املديرية  وقالت  الصيانة.  ألغراض  بغداد  يف  اللقاء 
مدير  لتوجيهات  »تنفيذاً  انه  »الزوراء«:  تلقته  بيان 
املرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، وبالتنسيق 
مع أمانة بغداد دائرة الطرق والجسور ومتابعة قسم 
داخل  املجرسات  ملتابعة  مديريتنا  يف  السري  شؤون 
من  اللقاء  مجرس  مفصل  بإصاح  العمل  تم  بغداد، 
أنه  مبينة  الغزالية«،  رسيع  باتجاه  اللقاء  تقاطع 
أيام«.  7 ملدة  للمجرس  جزئي  قطع  هناك  »سيكون 

وأضافت أن »الطريق سيكون باتجاه رسيع الغزالية 
سالك لحركة سري ومرور املركبات سايد واحد«.

قطع جزئي جملسر اللقاء 
ألغراض الصيانة

النائبان حممد الدليمي وحممود العبيدي 
يشيدان باألداء املتميز لنقابة الصحفيني

خالل زيارتهما ملقر النقابة 

التعليم حتدد األول من حزيران املقبل 
موعدا ألداء االمتحانات يف اجلامعات

الصني حتذر من لقاء رئيسة تايوان 
برئيس “النواب” األمريكي

وزير اخلارجية: العراق ُيوِلي أهمية كبرية لتعزيز العالقات 
مع البحرين

زيلينسكي: خسارة القوات األوكرانية 
يف بامخوت ستدفعين للتنازل

بعد إعادة القائم باألعمال العراقي يف املنامة إىل بغداد

النزاهة: وضعنا اللمسات األخرية ملذكرة التفاهم مع عمان يف جمال مكافحة الفساد

ص 6اجلوية يسعى للصدارة عندما يواجه النجف اليوم بلقاء مؤجل من الدوري املمتاز

ص2

عزى بوفاة السيد صادق حممد باقر احلكيم 
السوداني يوجه بالدقة واإلسراع يف 
تنفيذ مشاريع فريق اجلهد اخلدمي

بغداد/ مصطفى العتابي:
ش�ياع  محم�د  ال�وزراء  رئي�س  وج�ه 
الس�وداني، بالدق�ة واإلرساع يف تنفي�ذ 
مشاريع فريق الجهد الخدمي والهنديس، 
وفيما أك�د حرص الحكوم�ة عىل تنفيذ 
قان�ون الضم�ان الصحي ، ع�زّى بوفاة 
الس�يد صادق محمد باقر الحكيم.وقال 
املكتب اإلعام�ي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بي�ان تلقت�ه »ال�زوراء«: ان »رئي�س 
مجلس الوزراء محمد ش�ياع السوداني 
ترأس اجتماع�اً لرئي�س وأعضاء فريق 
الجه�د الخدم�ي والهن�ديس«، مبينا ان 
»االجتماع ش�هد اس�تعراض املش�اريع 
املنف�ذة يف العاصم�ة بغ�داد وع�دد من 

فيه�ا  اإلنج�از  ونس�ب  املحافظ�ات، 
وس�بل توفري التخصيص�ات املالية لها، 
واملقرتحات الخاص�ة بمعالجة العقبات 
الت�ي تواجه العمل«.وش�ّدد الس�وداني 
ذات  املش�اريع  إنج�از  رضورة  »ع�ىل 
املساس املبارش بحياة املواطن اليومية«، 
الفت�ا اىل »اهمي�ة أن يب�ادر فريق العمل 
إىل ح�ّل مش�اكل املواطن�ن دون انتظار 
التوجيه�ات من رئيس الوزراء«.وأش�ار 
إىل »اآللي�ة املعتم�دة يف اختي�ار املناطق 
التي ُتق�دم لها الخدم�ات، والتي تعتمد 
عىل مقدار املحرومية والنسب السكانية 

وجاهزية املنطقة«.

أنقرة تنفي تغرميها من حمكمة دولية يف دعوى برتول مع العراق
حسب تصريح وزير الطاقة واملوارد الطبيعية الرتكي

بغداد/ الزوراء:
رفض رئيس هيئة اإلعام واالتصاالت عي املؤيد ووزير اإلعام الكويتي عبد الرحمن 
املطريي، أي أعمال فنية تيسء لعاقة البلدين.وقالت هيئة اإلعام واالتصاالت يف بيان 
تلقته »الزوراء«: ان »اتصاال هاتفياً جرى بن رئيس هيئة اإلعام واالتصاالت عي املؤيد 
لكل ما من  التشديد عىل رفضهما  املطريي، وتم  الرحمن  الكويتي عبد  اإلعام  ووزير 
الحديث  االتصال  انه »جرى خال  الشقيقن«.واضافت  البلدين  اإلساءة لعاقة  شأنه 
والتي قوبلت برفض  املبارك  والدرامية خال شهر رمضان  الفنية  األعمال  عن بعض 
يف  الكويت  دولة  »ملواقف  شكره  عن  املؤيد  العراقي«.وأعرب  الجمهور  لدى  واستياء 
بن  التاريخية  العاقة  صفو  يعكر  أن  شأنه  من  ما  وكل  الكراهية  لخطاب  التصدي 

شعبي البلدين الشقيقن«.

العراق والكويت يرفضان أي أعمال فنية 
تسيء لعالقة البلدين

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

القوات األمنية ترفع سيطرة التاجي بتوجيه من رئيس الوزراء



أكد حرص احلكومة على تنفيذ قانون الضمان الصحي 

أعلنت القبض على مدان هارب اىل اخلارج

السوداني يوجه بالدقة واإلسراع يف تنفيذ مشاريع فريق اجلهد اخلدمي

النزاهة: وضعنا اللمسات األخرية ملذكرة التفاهم مع ُعمان يف جمال مكافحة الفساد
البنك املركزي يعلن قرب إصدار قرار 

بطبع فئة 20 ألف دينار

بغداد/ مصطفى العتابي:

شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  وجه 

تنفيذ  يف  واإلرساع  بالدقة  السوداني، 

الخدمي  الجهد  فريق  مشاريع 

حرص  أكد  وفيما  والهنديس، 

الضمان  قانون  تنفيذ  عىل  الحكومة 

صادق  السيد  بوفاة  عزى   ، الصحي 

محمد باقر الحكيم.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

محمد  الوزراء  مجلس  “رئيس  ان 

اجتماعاً  ترأس  السوداني  شياع 

لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي 

“االجتماع  ان  مبينا  والهنديس”، 

يف  املنفذة  املشاريع  استعراض  شهد 

العاصمة بغداد وعدد من املحافظات، 

توفري  وسبل  فيها  اإلنجاز  ونسب 

التخصيصات املالية لها، واملقرتحات 

التي  العقبات  بمعالجة  الخاصة 

تواجه العمل”.

وشّدد السوداني “عىل رضورة إنجاز 

املشاريع ذات املساس املبارش بحياة 

“اهمية  اىل  الفتا  اليومية”،  املواطن 

أن يبادر فريق العمل إىل حّل مشاكل 

املواطنني دون انتظار التوجيهات من 

رئيس الوزراء”.

اختيار  يف  املعتمدة  “اآللية  إىل  وأشار 

الخدمات،  لها  ُتقدم  التي  املناطق 

املحرومية  مقدار  عىل  تعتمد  والتي 

وجاهزية  السكانية  والنسب 

يف  “باإلرساع  موجها  املنطقة”، 

نسب  حققت  التي  املشاريع  إكمال 

أن  نفسه  الوقت  ويف  عالية،  إنجاز 

وأاّل  والنزاهة،  بالدقة  األعمال  تتميز 

تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف 

عن األهداف الرئيسة”.

املنفذة،  املشاريع  عدد  أن  إىل  ُيشار 

واملحافظات،  بغداد  يف  التنفيذ  وقيد 

منها  بغداد  حصة  مرشوعاً،   54 بلغ 

مشاريع،   10 الديوانية  ويف   ،29

وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ 

عدد املشاريع يف محافظة املثنى 5.

الوزراء محمد  أكد ئيس مجلس  كما 

قانون  أهمية  السوداني،  شياع 

الحكومة  وحرص  الصحي  الضمان 

عىل تنفيذه.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

“رئيس مجلس  أن   ، بيان  يف  الوزراء 

السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 

االستمارة  عىل  التسجيل  آليات  تابع 

التي  الصحي  بالضمان  الخاصة 

أطلقتها وزارة الصحة”. 

الوزراء  مجلس  “رئيس  ،أن  وأضاف 

يف  سجل  السوداني  شياع  محمد 

االستمارة اإللكرتونية، وُنظمت هوية 

الوزراء،  من  ولعدد  الصحي  الضمان 

كافة  املواطنني  لتحفيز  خطوة  يف 

الضمان  استمارة  يف  التسجيل  عىل 

الصحي اإللكرتونية”.

قانون  “أهمية  إىل  السوداني  وأشار 

الحكومة  وحرص  الصحي  الضمان 

الحايل،  العام  مطلع  مع  تنفيذه  عىل 

إصالحات  ضمن  يندرج  وهو 

الحكومة يف القطاع الصحي”.

الوزراء “جميع  وحث رئيس مجلس 

املواطنني عىل اإلرساع بالتسجيل عىل 

أطلقتها  التي  اإللكرتونية  االستمارة 

قانون  بتنفيذ  الخاصة  الوزارة، 

الضمان الصحي، الذي يهدف إىل دعم 

الخدمات  عىل  الحصول  يف  املواطن 

املؤسسات  يف  الصحية  والرعاية 

الطبية الحكومية، بأجنحتها العامة 

والخاصة وبأسعار مدعومة من قبل 

الدولة”.

الوزراء  رئيس  قدم  ذلك،  غضون  يف 

التعازي  السوداني،  شياع  محمد 

باقر  محمد  صادق  السيد  بوفاة 

الحكيم.

تلقته  بيان  يف  الوزراء  رئيس  وقال 

واألىس  الحزن  “ببالغ  “الزوراء”: 

تلقينا  وقدره،  الله  لقضاء  والتسليم 

السيد  سماحة  له  املغفور  رحيل  نبأ 

)صادق محمد باقر الحكيم(”.

واضاف “بهذه املناسبة األليمة، نتقدم 

آل  إىل أرسة  العزاء واملواساة  بخالص 

الحكيم الكريمة، بهذا املصاب الجلل، 

مبتهلني إىل الله العيّل القدير أن يشمل 

الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزل عىل 

أهله ومحبيه الصرب والسلوان”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، عن وضع العراق 
وسلطنة عمان اللمسات األخرية ملذكرة التفاهم 
يف مجال مكافحة الفساد، فيما افادت بالقبض 

عىل مدان هارب بعد عودته من الخارج.
أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  ذكرت 
حنون،  حيدر  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  “رئيس 
يف  عمان  سلطنة  سفري  الهيئة  مقر  يف  التقى 

العراق حامد بن أحمد بن عقيل”.
عىل  الهيئة  “عزم  للبيان  وفقاً  حنون،  د  وأكَّ
واألصوال  املُدانني  السرتداد  جهودها  تكثيف 
دعم  يف  يسهم  “ذلك  أنَّ  إىل  مشرياً  املُهرَّبة”، 
يف  املُدرجة  التنموية  واملشاريع  الدولة  خزينة 

الربنامج الحكومي”.
العماني  الجانب  “بتعاون  اللقاء  خالل  وأشاد، 
أنَّ  موضحاً  االسرتداد”،  ملف  يف  الهيئة  مع 
السلطات  بإلقاء  تمثلت  التعاون  هذا  “باكورة 
من  كلٍّ  الهاربني  املُدانني  عىل  القبض  العمانيَّة 
املدير العامِّ للتخطيط العمراني يف وزارة اإلعمار 
سابقاً،  العامة  واألشغال  والبلديات  واإلسكان 
سابقاً  األنبار  محافظة  زراعة  ُمديريَّة  ومدير 

املطلوبني لجمهوريَّـة العراق”.

وتابع ان “هيئة النزاهة تأمل أن تكون سلطنة 
يف  العراق  مع  املتعاونة  الدول  ُمقّدمة  يف  عمان 
نظريتها  عرب  واملدانني  األموال  اسرتداد  ملف 
واإلداريَّـة(”،  املاليَّة  الرقابة  )جهاز  العمانيَّة 
حول  الطرفني  بني  املباحثات  “وصول  إىل  الفتاً 
رة تفاهٍم مراحل ُمتقّدمة؛ بغية تبادل  إبرام ُمذكَّ
املطلوبني  املُتَّهمني  حول  والتحّريات  املعلومات 
الخارج؛  إىل  املُهرَّبة  الفساد  وأموال  قضائياً، 

بغية اسرتدادها”.
حامد  العماني  السفري  أعرب  جانبه،  من 
السلطنة  “استعداد  عن  عقيل  بن  أحمد  بن 
وبقية  واإلداريَّـة  املاليَّة  الرقابة  بجهاز  ممثلة 
التنسيق  وتعزيز  بتوثيق  ة  املُختصَّ السلطات 
والتعاون مع جمهوريَّة العراق ال سيما يف ملف 
وفق  الطرفني،  بني  الخربات  وتبادل  االسرتداد 
واإلقليميَّة  الدوليَّة  االتفاقيات  عليه  ت  نصَّ ما 
هيئة  مع  عقدها  املزمع  التفاهم  رة  وُمذكَّ

النزاهة العراقيَّة”.
 وأعلنت الهيئة يف الثالث والعرشين من شباط 
املايض عن اتفاٍق مبدئي بني رئيس الهيئة حيدر 
واإلداريَّـة  املاليَّة  الرقابة  جهاز  ورئيس  حنون 
بن  غصن  الشيخ  الشقيقة  عمان  سلطنة  يف 

هالل العلوي عىل إبرام مذكرة تفاهٍم يف مجال 
واملدانني  األموال  واسرتداد  الفساد  مكافحة 

وتبادل املعلومات بصدد ذلك.
يف غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
مسؤوٍل  عىل  القبض  إلقاء  من  نها  تمكُّ عن 
إصدار  تمَّ  أن  سبق  التجارة  وزارة  يف  سابٍق 
من  عودته  بعد  وذلك  بحقه،  غيابّيني  حكمني 

خارج العراق.
إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
املُدان  عن  معلوماٍت  تلّقت  االسرتداد  “دائرة 
ة  العامَّ التسويق يف الرشكة  الهارب مدير قسم 
عىل  وبارشت  سابقاً،  الغذائيَّة  املواد  لتجارة 
واملُراقبة  واملُتابعة  التحرّي  بأعمال  الفور 
الدقيقة للُمدان الصادر بحّقه حكمان غيابيان 
نت بالتعاون مع  رتا قبٍض وتحرٍّ حتى تمكَّ وُمذكَّ
الفريق الساند للهيئة العليا ملُكافحة الفساد من 
ة  إلقاء القبض عليه، وتسليمه للجهات املُختصَّ

وتنظيم محرض بذلك”.
الهيئة  الكرخ /  انَّ “محكمة جنايات   وتابعت 
غيابياً  حكماً   ،2021 العام  يف  أصدرت  الثالثة 
ألحكام  استناداً  سنواٍت؛  سبع  ملُدَّة  بالسجن 
إحداثه  عن  العقوبات  قانون  من   )340( املادة 

قيمته  بلغت  دائرته  بمصالح  عمداً  الرضر 
تسويق  لعدم  دينار؛  مليون   )80,100,000(
يف  العدس  مادة  من  كغم(  و600  طناً   35(
ا أدَّى إىل تلف املادة”، الفتًة  الوقت املُناسب؛ ممَّ
الرضر  مبلغ  بتضمني  وزاريٍّ  أمٍر  “صدور  إىل 
املذكور بموجب قانون التضمني رقم )31 لسنة 

 .”)2015
وأضافت انَّ “محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االتحاديَّة سبق أن أصدرت يف العام 2017 حكماً 
املدان  الشديد ملُدة سنتني بحّق  بالحبس  غيابياً 
قانون  من   )341( املادة  أحكام  وفق  الهارب 
العقوبات، فيما ألزمت محكمة بداءة الرصافة 
مليار   )1,531,396,500( مبلغ  بتأدية  املدان 
ة لتجارة املواد الغذائيَّة،  ديناٍر إىل الرشكة العامَّ
عن قضيَّة تعاقده بصفته رئيس لجنة استئجار 
السيَّارات مع إحدى رشكات النقل؛ لغرض نقل 
البرصة  التموينيَّة من موانئ  البطاقة  مفردات 
ة لتجارة املواد الغذائيَّة  إىل مواقع الرشكة العامَّ
تسّبب  املُدان  إهمال  نتيجة  إنَّه  ُمضيفًة  كافة، 
برضٍر لدائرته باملبلغ املذكور، الذي يمثل قيمة 
حموالت )19( شاحنًة مرسوقًة من قبل رشكة 

النقل”.

بغداد/ الزوراء:

انخفاض  املركزي  البنك  توقع 

الرصف  سعري  بني  الفارق 

الفرتة  خالل  واملوازي  الرسمي 

قرب  إىل  أشار  وفيما  املقبلة، 

إمكانية  بشأن  قرار  إصدار 

أوضح  دينار،  ألف   20 فئة  طبع 

املصارف  مراقبة  يف  إجراءاته 

التجارية.

دائرة  عام  مدير  معاون  وقال 

محمد  البنك،  يف  االستثمارات 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  منري 

املركزي  البنك  وإجراءات  “حزم 

من  الحد  يف  أسهمت  العراقي 

رصف  بسعر  املتواصل  الصعود 

الدوالر”، 

بني  الفرق  “انخفاض  متوقعاً 

سعري الرصف الرسمي واملوازي 

يف الفرتة املقبلة من خالل الحزم: 

للبنك  والثالثة  والثانية  األوىل 

املركزي فضالً عن دعم الحكومة 

املتواصل”.

يف  املركزي  “البنك  أن  منري  وتابع 

تحديث متواصل لإلجراءات كافة، 

يتم  إطالقها  يتم  خطوة  وكل 

استجابتها  مدى  وقياس  االطالع 

وأثرها يف السوق وماهي إيجابياتها 

وسلبياتها إن وجدت”.

وبشأن طبع فئات نقدية جديدة، 

املركزي  أن “البنك  إىل  أشار منري 

أوراق  وتحديث  بتعديل  يقوم 

السوق  العملة استجابة لطلبات 

التزييف”،  من  والحد  وتطوراته 

مبيناً أن “دائرة اإلصدار والخزائن 

طبع  إمكانية  دراسة  عىل  تعمل 

فئة نقدية 20 ألف دينار، وخالل 

القرار  ستتخذ  املقبلة  األيام 

بطبعها أو عدم طبعها”.

وبخصوص بناية البنك املركزي، 

قدم  عىل  جاٍر  “العمل  أن  أكد 

ساعة   24 مدار  وعىل  وساق 

إلكمالها”.

ولفت يف جانب آخر إىل أن “دائرة 

مراقبة الصريفة واالئتمان، تقوم 

التجارية،  املصارف  بمراقبة 

ميدانية  تفتيٍش  ِفَرُق  وهناك 

ومكتبية تتوىل مسؤولية الرقابة 

عىل عمل املصارف وأدائها”.

املركزي  البنك  “أبواب  أن  وأكد 

وهواتفه مفتوحة أمام أي شكوى 

أو  املصارف  عىل  املواطن  يقدمها 

املالية  املؤسسات  جهات  إحدى 

الشكوى  تلبية  ويتم  التجار،  أو 

واتخاذ اإلجراء العاجل بشأنها”.

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسـوعليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة 1% من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2023/4/13.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

إعـالن         
وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية و املستلزمات الطبية
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أشار إىل أن العراق أقل بلد يف العامل بنسبة القروض

خالل استقباله عدداً من الطالب العراقّيني يف اجلامعات الرتكيَّة

بغداد/ الزوراء: 
أك�د رئيس الجمهورية عب�د اللطيف جمال 
رش�يد، خ�ال اس�تقباله مستش�ار االمن 
القومي قاسم االعرجي، أن الدول املشاركة 
أب�دت اهتمام�ا ملموس�ا  املي�اه  بمؤتم�ر 
بمساعدة العراق، فيما بحثا عودة النازحني 

إىل مناطق سكناهم.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهوري�ة تلقت�ه 
“ال�زوراء”: أن “رئي�س الجمهوري�ة عب�د 
اللطيف جمال رشيد، استقبل يف قرص بغداد، 
مستش�ار األمن القومي قاسم األعرجي”، 
مبين�اً أن “اللقاء بحث آخ�ر التطورات عىل 
الساحة األمنية، والتأكيد عىل أهمية تعزيز 
االستقرار لضمان س�امة املواطنني ودعم 

عجلة التقدم االقتصادي يف الباد”.
وأض�اف البيان، أن�ه “جرى خ�ال اللقاء، 
أيض�ا بح�ث ع�ودة النازح�ني إىل مناط�ق 

سكناهم، وحسم هذا امللف اإلنساني بتأهيل 
مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية”.

واس�تعرض رئيس الجمهورية “مشاركته 
يف مؤتم�ر األمم املتحدة للمياه وما يش�كله 
م�ن أهمي�ة ك�رى يف معالجة أزم�ة املياه 
العاملي�ة وإيج�اد الحل�ول الجذري�ة له�ا”، 
مؤك�داً أن “األمم املتحدة والدول املش�اركة 
أبدت اهتماما ملموس�ا بمساعدة العراق يف 

حل املشاكل املائية”.
م�ن جانب�ه، اس�تعرض مستش�ار األم�ن 
الب�اد  يف  األمني�ة  “املس�تجدات  القوم�ي 
األم�ن  لرتس�يخ  املوضوع�ة  والخط�ط 
واالس�تقرار والحفاظ عىل أمن املواطنني”، 
الفت�ًا اىل “أهمي�ة تكثي�ف العم�ل األمن�ي 
وب�ذل  الح�دود  مراقب�ة  يف  واالس�تخباري 
الجهود للحفاظ عىل أمن ومصالح الش�عب 

والباد”.

بغداد/ الزوراء:
اس�تضافت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية، 
مدي�رة دائ�رة االف�راد يف وزارة الدف�اع بان 
القبط�ان، لبح�ث س�لم الروات�ب الخ�اص 

بالوزارة وشمولهم بقانون الخدمة.
وقال�ت القبطان يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
ان�ه انطاًقا م�ن حرصنا الكبري واملس�تمر 
بالتصدي للموضوع�ات الهامة التي تخص 
ابن�اء  م�ن  واملنتس�بني  املوظف�ني  حي�اة 
افض�ل  اىل  وص�واًل  العس�كرية  املؤسس�ة 
مستوى من الخدمات املقدمة اليهم، وبناًء 
عىل طلبن�ا تم اس�تضافتنا يف لجن�ة االمن 
والدف�اع النيابي�ة برئاس�ة النائ�ب عباس 
الزام�ي وبحضور الن�واب اعض�اء اللجنة 
واملستش�ار القانون�ي يف الدائ�رة القانونية 
ل�وزارة الدف�اع راف�د كاظم في�اض ومدير 
قسم الخدمة يف املديرية العامة لافراد عي 
جاسم ومدير قسم اعداد املوازنة يف املديرية 

العامة للموازنة والرامج اسامة اسماعيل 
هادي.

وأضاف�ت انه ج�رى خال اللقاء مناقش�ة 
ع�دة ام�ور ومنها س�لم الروات�ب الخاص 
الخدم�ة  بقان�ون  وش�مولهم  ال�وزارة  يف 
التقاعدية  املضاعف�ة النص�اف حقوقه�م 
وكذلك احتس�اب الخدمة العس�كرية للذين 
تم تغيري صفتهم اىل الصفة املدنية ورسعة 
وتس�هيل اصدار الهويات ملنتسبي الوزارة، 
فضًا ع�ن مناقش�ة موض�وع الفاحصني 
واملفسوخة عقودهم وتضمينها يف املوازنة 

االتحادية العامة للدولة لعام ٢٠٢٣ .
واش�ارت اىل ان اللق�اء كان مثم�رًا وبن�اًء 
بصدد املوضوعات اعاه، معربة عن شكرها 
واعتزازها اىل النائب عباس الزامي لكفائته 
ومهنيت�ه العالية يف التعام�ل وادارة املؤتمر 
بش�كل ناجح وتقديم كل الجه�ود املتوفرة 

النجاز تلك املتطلبات بارسع وقت.

بغداد/ الزوراء:
الجوي�ة  لألن�واء  العام�ة  أص�درت  الهيئ�ة 
والرصد الزلزايل، تقريرها الخاص بتأثر الباد 
بانخفاض يف درجات الحرارة وملدة ثاثة أيام 
ابتداًء من اليوم الخميس، فيما توقعت أمطارا 

وغبار خال األيام املقبلة.
 وق�ال التقري�ر للهيئ�ة تلقته “ال�زوراء”: إن 
“الباد س�وف تش�هد حالة من االنخفاض يف 
درجات الح�رارة لأليام الثاث�ة املقبلة نتيجة 
تأثره�ا بكتل هوائي�ة باردة مرافق�ة المتداد 
مرتفع جوي قادم من البحر املتوس�ط وعليه 
يك�ون الطقس ليوم الخميس غائماً جزئياً إىل 
غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة 
يف األقسام الجبلية للمنطقة الشمالية ويكون 
الطقس صحواً مع بع�ض الغيوم للمنطقتني 

الوسطى والجنوبية”.
وذك�ر التقري�ر أن “ ذلك س�يؤدي النخفاض 
ملحوظ يف درج�ات الحرارة بني )6-3( درجة 
مئوي�ة، يف ح�ني تش�هد بع�ض املحافظ�ات 
الجنوبي�ة الرشقي�ة ارتف�اع قلي�ل يف درجات 
الح�رارة فيك�ون الطق�س مغ�راً يف معظ�م 
املحافظات الوس�طى والجنوبية ومن ضمنها 
العاصم�ة بغ�داد”، مش�رياً إىل، أن “األمط�ار 
ستتس�اقط يوم الس�بت يف املنطقة الشمالية 
اما يف املنطقتني الوس�طى والجنوبية  تستمر 
درجات الحرارة باالنخف�اض بني 4-2 درجة 

ثم ترتفع يوم األحد املقبل”.
يف غضون ذل�ك، أعلنت هيئة األن�واء الجوية، 
عن حالة الطقس يف الباد لأليام املقبلة، فيما 

توقعت تساقطاً لألمطار وتصاعداً للغبار.

وذك�ر بي�ان للهيئ�ة، تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“طق�س الب�اد لي�وم الخمي�س يف املنطق�ة 
الوس�طى س�يكون صحواً مع بعض الغيوم، 
ويك�ون غائم�اً جزئي�اً يف األقس�ام الغربية ، 
فيم�ا س�يكون الطقس يف املنطقة الش�مالية 
غائم�اً جزئي�اً واحيان�اً غائم�اً م�ع فرص�ة 
لتس�اقط زخ�ات مط�ر خفيفة يف أقس�امها 
الش�مالية، ويف املنطق�ة الجنوبي�ة س�يكون 
الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات 
الحرارة فس�تنخفض عدة درج�ات عن اليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، بينما 
س�تنخفض قلياً عن اليوم السابق يف القسم 

الجنوبي من الباد”.
وأض�اف البي�ان أن “طقس يوم غ�د الجمعة 
يف املنطق�ة الوس�طى س�يكون صح�واً م�ع 
بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً يف األقس�ام 
الغربي�ة ، فيما س�يكون الطق�س يف املنطقة 
الش�مالية غائماً جزئياً إىل غائم مع تس�اقط 
زخات مط�ر تكون رعدية أحيان�اً مع فرصة 
لتس�اقط الثل�وج يف أقس�امها الجبلي�ة، ويف 
املنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع 
بعض الغيوم ، والرياح شمالية غربية خفيفة 
إىل معتدلة الرسعة )20-10( كم/س تنش�ط 
إىل أكثر من )30( كم/س يف األقسام الوسطى 
والش�مالية مس�ببة تصاعداً للغب�ار يف بعض 
األماك�ن م�ن املنطقة الوس�طى ، وش�مالية 
غربية خفيفة إىل معتدل�ة الرسعة )10-20( 
ك�م/س يف املنطق�ة الجنوبي�ة ،أم�ا درجات 
الحرارة فس�تنخفض بضع درجات عن اليوم 

السابق يف عموم لباد”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
لرئي�س  امل�ايل  املستش�ار  أوض�ح 
ال�وزراء، مظه�ر محم�د صال�ح، 
البن�ك املرك�زي  اهمي�ة مب�ادرات 
فيم�ا يتعل�ق باإلق�راض، ويف حني 
ب�نينّ مخاط�ر االقرتاض، اش�ار اىل 
ان الع�راق اقل بلد بالعالم بنس�بة 
الق�روض الخاصة اىل الناتج املحي 

االجمايل.
وقال صالح يف حديث ل�”الزوراء”: 
املرك�زي  البن�ك  “مب�ادرات  ان 
املتعلق�ة باالقراض حدثت يف ظرف 
مع�ني، فالبن�ك املرك�زي ليس بنك 
تنمية وانم�ا هو بنك اصدار العملة 

والحفاظ عىل استقرارها”.
وأض�اف “لكن بعد 2015 اىل 2017 
بس�بب االزمة املالي�ة التي اصابت 
الباد برتاجع اسعار النفط واالزمة 
االمنية التي س�ببت مشاكل كثرية 
واح�دة منه�ا هي رك�ود االقتصاد 
وبطال�ة  كب�ريا  رك�ودا  العراق�ي 

وهبوط النمو”.
واش�ار اىل ان “البنك املركزي مثلما 
يحارب التضخم يحارب االنكماش 
فاقرتح مبادرة من خمس�ة مايني 
بمعن�ى  الس�وق  لتنش�يط  دوالر 
اق�راض املص�ارف حت�ى املصارف 
دورة  وتح�دث  الس�وق  تق�رض 

اعمال ونش�اط جديدة بدل من هذا 
الركود”.

واضاف “هذه املبادرة توسعت من 
ستة تريليونات دينار كانت هكذا يف 
البداية والي�وم انتهت اىل حوايل 17 
تريليون�ا واملفيد يف ه�ذا الجانب ان 
اكث�ر من ع�رشة تريليونات ذهبت 
م�ن صن�دوق االس�كان واملرصف 
العق�اري وه�ذا يشء جي�د ح�رك 

قطاع االس�كان وال نق�ول ال توجد 
اخفاقات ومشاكل لكن يف تقديري 
كان�ت يف ظرفه�ا الصحيح ووقتها 

املناسب”. 
سياس�ات  “باق�ي  ان  اىل  ولف�ت 
التنمي�ة وتحري�ك االقتص�اد ه�ي 
مس�ؤولية السياسة املالية وليست 
مس�ؤولية املرك�زي ألن�ه ادى م�ا 

عليه”. 

واك�د ان “مبادرات البن�ك املركزي 
حف�زت القط�اع امل�رصيف ونس�بة 
القط�اع  منحه�ا  الت�ي  الق�روض 
امل�رصيف للقط�اع االه�ي %12 اىل 
%13 م�ن النات�ج املح�ي االجمايل 
وثلث هذه النسبة تأتي من قروض 
املركزي ورفعت النسبة من %6 اىل 

.“ 12%
واش�ار اىل ان “العراق يعتر اقل بلد 

بالعالم بنس�بة الق�روض الخاصة 
 5% االجم�ايل  املح�ي  النات�ج  اىل 
واملع�دل العامل�ي لل�دول الصناعية 
يصل اىل %110 مئة ودول املنطقة 
املحيطة تصل حوايل 70 اىل %80 يف 
نس�بة القروض النقدي�ة اىل الناتج 

املحي”.
االقتص�ادي  “النم�و  ان  وب�ني 
ارتباط�ا  يرتب�ط  الفق�ر  وتقلي�ل 
كبريا باإلقراض النق�دي وكلما زاد 
االق�راض النق�دي زاد النم�و وقل 

الفقر”. 
وع�ن مخاط�ر االقرتاض، ب�نينّ ان 
هناك “مش�كلة بالنظم الرأسمالية 
وهي التفكري باسرتداد القرض قبل 
ان يحل قرض، لذلك تطلب ضمانات 
عقارية وضمانات كالراتب”، الفتا 
اىل انه “كلما خفت الضمانات فإن 
االقراض يسهل والعالم يتجه نحو 
الضمانات االبسط “، مؤكدا وجود 
“مخاطر تعثر مقبولة تشكل حوايل 
)6-3(% من اجمايل القروض تسدد 
م�ن الفائدة عادة وتتخذ  تحوطات 
حول رأس امل�ال بالقروض املتعثرة 
وه�ي خس�ارة تعت�ر وتؤخ�ذ من 
القروض املس�ددة بالفائ�دة وربح 
الق�رض ملواجه�ة مخاط�ر ع�دم 

التسديد لبعض القروض”. 

انقرة/ مناف عبد الحسني :
أكد السفري العراقي يف انقرة ماجد اللجماوي، 
ة )ادرس يف العراق(  ان برنامج املَِنح الدراس�ينّ
ال�ذي ُتقدِّم�ه وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
ر املزيد من فرص  العلم�ينّ وجامعاتها س�ُيوفنّ
الرشاكات، فيما اش�اد بدور الطلبة العراقيني 
التوع�وي  الرتكي�ة  بالجامع�ات  الدارس�ني 

والثقايف.
وذكر بيان للسفارة العراقية تلقته “الزوراء”: 
ان س�فري ُجْمُهوريَّ�ة الع�راق يف أنقرة، ماجد 
اللجماوينّ استقبل عدداً من الطاب العراقينّني 
الدارس�ني يف الجامع�ات الرتكيَّ�ة، الي�وم يف 
مكتبه بمبنى السفارة يف أنقرة، وهنَّأ السفري 
الط�اب العراقينينّ بُمناَس�بة ش�هر رمضان 
�د ع�ىل رضورة الح�رص ع�ىل  املُب�ارك، وأكَّ
اً أننّ كلَّ طالب عراقينّ يف  التحصيل املعريفنّ، عادنّ
الخارج ُيمثنّل العراق يف بلد الدراس�ة، وينبغي 
تمثيل بلدنا بأفضل صورة عىل صعيد تحصيل 

. العلم واملعرفة واألداء األكاديمينّ
وأش�اد الس�فري، بحس�ب البي�ان، بدوره�م 
التوعوينّ والثقايفنّ الذين ُيساِهمون يف تقديمه 
داً ع�ىل أنَّ العمل  ، ُمش�دِّ إىل الط�اب العراقينينّ

التطوُّع�ينّ ال�ذي يقوم�ون به م�ذاق فريد ال 
يعرفه إال من ُيمارس�ه، فهو ُيع�رِّ عن قيمة 
إنس�انيَّة عظيم�ة تعك�س الُش�ُعور بال�والء 
واالنتم�اء والتضاُم�ن، وُيعرِّ عن ح�سنّ راٍق 
باملس�ؤوليَّة االجتماعيَّة تج�اه ُمختلِف أبناء 
الع�راق املقيمني يف الخارج، ُموِضحاً أنَّ تركيا 
دول�ة ج�ارة للع�راق ونتبادل معه�ا وجهات 

النظ�ر يف املج�االت كاف�ة، ونس�عى لتطوير 
وتعزيز عاقاتنا معها يف مجال التعليم.

ولفت إىل أنَّ أبواب السفارة مفتوحة أمامهم، 
وأننّ�ه يعمل عىل تذلي�ل كلنّ املُعوِّقات املُحتَملة 
التي قد تواجههم، عاوة عىل ُمساَعدتهم من 

. أجل إكمال مشوارهم العلمينّ
َ السفري أننّ برنامج املَِنح الدراسينّة )ادرس  وبنيَّ

يف العراق( ال�ذي ُتقدِّم�ه وزارة التعليم العايل 
ر املزيد  والبح�ث العلم�ينّ وجامعاتها س�ُيوفنّ
من ف�رص ال�رشاكات األكاديمينّ�ة والبحثينّة 
والتدريبينّة والعملينّة ب�ني الجامعات العراقينّة 
ونظرياته�ا يف العال�م إىل جان�ب كونه فرصة 
ع الثق�ايفنّ وتب�ادل الخرات  للتع�اون والتن�وُّ
وبرامج التوأمة وإنجاز الُبُحوث والدراس�ات 
التواص�ل  �ق  وُيحقِّ واألطاری�ح،  والرس�ائل 
والتفاع�ل إلث�راء النات�ج املع�ريفنّ، وتحدي�ث 
وتطوير املناهج عىل وفق اش�رتاطات الجودة 

ومعايريها العاملينّة.
من جانبهم، قدنّم الطاب التهنئة إىل الس�فري 
بُمناَسبة تس�نُّمه منصبه سفرياً لُجْمُهوريَّة 
العراق لدى الُجْمُهوريَّة الرتكيَّة، ُمعربني عن 
دين  عميق سعادتهم عىل فرصة اللقاء، ُمؤكِّ
أنَّ العم�ل ال�ذي يقوم�ون ب�ه يف ُمس�اَعدة 
الطاب العراقينينّ املُقيمني يف تركيا يهدف إىل 
، وُمواَجهة  تعزي�ز االندماج يف املُجتَمع املحينّ
ُصُعوبات الحي�اة الجامعيَّة، وأننّهم يقومون 
بمجموع�ة من النش�اطات والفعاليات التي 
الجامع�ات  إىل  العراقيَّ�ة  الحض�ارة  تنق�ل 

الرتكيَّة.

رئيس اجلمهورية لألعرجي: الدول املشاركة يف 
مؤمتر املياه أبدت الرغبة مبساعدة العراق

األمن النيابية تستضيف مديرة األفراد 
بالدفاع لبحث سلم الرواتب اخلاص بالوزارة 

األنواء: البالد ستتأثر بكتل هوائية باردة 
تؤدي الخنفاض يف درجات احلرارة

حبثا عودة النازحني إىل مناطق سكناهم

مستش��ار الس��وداني يوضح ل�          أهمي��ة مبادرات البنك 
املركزي اخلاصة باإلقراض

السفري العراقي بأنقرة: برنامج )ادرس يف العراق( سُيوّفر املزيد من فرص الشراكات

 بكني/ متابعة الزوراء:  
ح�ذرت الصني، من اتخاذ “إجراءات مضادة” 
يف حال التقت رئيس�ة تايوان تس�اي إنغ وين 
برئي�س مجل�س الن�واب األمريك�ي كيف�ني 

مكارثي.
وقال�ت متحدثة مكتب ش�ؤون تايوان التابع 
ملجل�س الدول�ة الصين�ي تش�و فنغلي�ان، يف 
لق�اء  أو  اتص�ال  “أي  إن  مؤتم�ر صحف�ي، 
محتم�ل بني تس�اي ورئيس مجل�س النواب 
األمريكي كيفني مكارثي س�يكون اس�تفزاًزا 
جديداً ينتهك بش�كل خطري مبدأ صني واحدة 
ويق�وض س�يادة الص�ني ووح�دة أراضيها، 
فض�ًا عن الس�ام واالس�تقرار ع�ر مضيق 

تايوان”.
وأضاف�ت تش�و أن “باده�ا تعارض بش�دة 
زيارة العبور املؤقت )الرتانزيت( املخطط لها 

من قبل رئيسة تايوان إىل الواليات املتحدة”.
وأك�دت أن “أي اجتم�اع ب�ني رئيس�ة تايوان 
األرايض  املؤق�ت  ومكارث�ي خ�ال عبوره�ا 
األمريكية أثناء توجهها إىل أمريكا الوس�طى 

يقوض السام عر مضيق تايوان”.
وش�ددت املتحدث�ة الصينية ع�ىل أن “بادها 
ستتخذ إجراءات مضادة حازمة ضد مثل هذا 

الحدث”.
وتج�ري تس�اي )66 عاًما( رحلة تس�تغرق 
10 أيام إىل أمريكا الوس�طى اعتباًرا من امس 

األربعاء.
وزعمت التقارير اإلعامية أن رئيسة الجزيرة 
كاليفورني�ا  والي�ة  يف  مكارث�ي  تلتق�ي  ق�د 

األمريكية بعد عودتها من غواتيماال وبليز.
وبعد الطريان من العاصمة التايوانية تايبيه، 
س�تتوقف تس�اي يف أول محطة له�ا بمدينة 

نيوي�ورك األمريكية قبل أن تس�افر جنوًبا إىل 
أمريكا الوسطى.

وقال�ت تس�اي، يف ترصي�ح صحف�ي بمطار 
تايوان ال�دويل يف تايبيه قب�ل مغادرته الدولة 
الجزي�رة: “من خ�ال هذه الزيارة، س�أعرب 
ع�ن امتنان�ي لل�رشكاء الدبلوماس�يني ع�ىل 

دعمهم لتايوان”.
وأضافت إن “رحلتها تهدف إىل إظهار تصميم 
تاي�وان عىل تعميق التب�ادالت مع حلفائها يف 

أمريكا الوسطى”.
ويف مع�رض تعليقه�ا ع�ىل الزي�ارة، قال�ت 
م�او نينغ، املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية 
إن “الني�ة  الصيني�ة، يف ترصي�ح صحف�ي: 
الحقيقي�ة لتس�اي م�ن عبوره�ا املؤق�ت يف 
الوالي�ات املتحدة ه�ي الدعوة إىل “اس�تقال 
تاي�وان”، حس�ب صحيفة “غلوب�ال تايمز” 

الصينية.
ونف�ت أن بادها تبال�غ يف رد فعلها، قائلة إن 
“الواليات املتحدة تتواطأ وتدعم االنفصاليني 

إلثارة املشاكل”.
م�ن جهتها، حذرت واش�نطن بك�ني، من أي 
“رد فع�ل مبال�غ فيه” ع�ىل توقف لرئيس�ة 
تاي�وان يف نيويورك خ�ال توجهها إىل أمريكا 
الوس�طى ويف مدين�ة لوس أنجل�وس التابعة 
لوالي�ة كاليفورنيا يف طريق عودتها، حس�ب 

موقع “الحرة”.
وال تعرتف الصني باستقال تايوان وتعترها 
ج�زءا م�ن أراضيه�ا وترفض أي�ة محاوالت 
النفصاله�ا عنه�ا، باملقابل ال تع�رتف تايوان 

بحكومة بكني املركزية.
وتعارض بكني بش�دة أي اتصال رس�مي بني 

واشنطن وتايبيه.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عدل�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
ه�ذا األس�بوع توصياته�ا بش�أن 
التلقيح ضد ف�ريوس كورونا، عىل 
خلفي�ة تأثري املتح�ورة أوميكرون 
ومس�توى املناعة العايل الذي بلغه 
سكان العالم حاليا جراء اإلصابات 
والتطعيم. وقال�ت إنها تبحث عن 
لقاحات جدي�دة تكافح مجموعة 
واس�عة من املتحورات، ويس�تمر 
وتك�ون  أط�ول،  لف�رتة  تأثريه�ا 
أكثر فعالي�ة يف مواجهة اإلصابات 

والعدوى.
وأص�در فريق الخراء االستش�اري 
بالتلقي�ح  املعن�ي  االس�رتاتيجي 

يف منظم�ة الصح�ة العاملي�ة بع�د 
اجتماع�ه ه�ذا األس�بوع يف جنيف 
توصيات محدثة بشأن التلقيح ضد 
كوفي�د19- تعكس تأث�ري املتحورة 
أوميكرون ومس�توى املناعة العايل 
الذي بلغه سكان العالم حاليا جراء 

اإلصابات والتطعيم.
ورأت املنظمة أن البالغني الذين هم 
بصحة جيدة ال يحتاجون إىل جرعة 
إضافي�ة م�ن اللقاحات بع�د تلقي 
اللقاح األسايس وجرعة أوىل معززة، 

ألن فوائدها للصحة محدودة. 
وقال الخراء يف اللقاحات باملنظمة 
إنه بالنسبة لألشخاص دون ال�60 
عام�ا الذي�ن ُيعت�رون معرض�ني 

إىل  باإلضاف�ة  متوس�ط،  لخط�ر 
املصاب�ني  واملراهق�ني  األطف�ال 
بأم�راض وت�رتاوح أعمارهم بني 6 
أش�هر إىل 17 عام�ا، ال يرتب تلقي 
حقن إضافي�ة أي مخاط�ر، ولكن 

“مردوده الصحي منخفض”. 
ط�رح الفريق ث�اث فئ�ات جديدة 
لتحدي�د أولوي�ة تلق�ي اللقاح�ات 
املض�ادة لكوفي�د بناء ع�ىل تقييم 
خط�ر التع�رض إلصاب�ة ح�ادة أو 
أو  متوس�ط  أو  مرتف�ع  الوف�اة: 

منخفض. 
وُينص�ح كب�ار الس�ن والبالغ�ون 
اآلخرون املصابون بأمراض وجميع 
األشخاص الذين يعانون من نقص 

املناع�ة، والحوام�ل والعامل�ون يف 
الخطوط األمامية يف املجال الصحي 
بتلق�ي املزي�د م�ن اللقاح�ات عر 
جرعة مع�ززة إضافي�ة، بعد تلقي 
جرع�ة  وأول  األس�ايس  التطعي�م 

معززة. 
كم�ا أوىص فري�ق الخ�راء بف�رتة 
زمني�ة تمت�د م�ن س�تة أش�هر إىل 
12 ش�هرا ب�ني الجرع�ات املعززة، 
بحس�ب األمراض التي يعاني منها 

األشخاص.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، تب�دو األدل�ة 
“غ�ري دامغ�ة” فيما يتعل�ق بتأثري 
الطويل  اللقاحات عىل كوفي�د19- 
الذي تتط�ور اإلصابة فيه يف أحيان 

كثرية إىل أع�راض ُمرهقة جدا مثل 
التعب الش�ديد أو ع�دم القدرة عىل 

الرتكيز. 
 13,3 ويف ح�ني ت�م حق�ن ح�واىل 
مليار جرعة من اللقاحات املضادة 
لكوفي�د19- يف جميع أنحاء العالم، 
تبح�ث منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
مض�ادة  جدي�دة  لقاح�ات  ع�ن 
لكوفي�د تكاف�ح مجموعة واس�عة 
م�ن املتح�ورات، ويس�تمر تأثريها 
لفرتة أط�ول، وتكون أكث�ر فعالية 
يف مواجه�ة اإلصاب�ات والع�دوى. 
وت�درس أيضا طرق�ا جديدة لتلقي 
اللقاح�ات ع�ر األن�ف أو الف�م أو 

الجلد. 

الصني حتذر من لقاء رئيسة تايوان برئيس “النواب” األمريكي

منظمة الصحة العاملية ُتعدل توصياتها للتطعيم ضد فريوس كورونا 
متاشيا مع مستوى املناعة العالي يف العامل
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أحوال النجف
بناًء عىل طل�ب املواطن )عباس عليوي نارص( الذي 
يروم تبديل لقبه وجعله )الوائيل( بدال من )الفتالوي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه
نرشت جريدتا الصباح الجديد بالعدد 
وال�زوراء   2023/3/26 يف   5101
 2023/3/26 يف   2925 بالع�دد 
الدع�وى الصادرة م�ن محكمة بداءة 
النارصي�ة بالع�دد 2483/ب/2022 
والصحي�ح 3483/ب/2022..  خطأ 

لذا اقتىض التنويه.

أحوال النجف
بن�اًء ع�ىل طلب املواط�ن )حاتم كطيم حس�ون( الذي 
يروم تبديل لقب�ه وجعله )الوائيل( بدال من )الفتالوي( 
ال�وارد يف قيده لعام 1957 فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا )خمس�ة ع�رش 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

.2016/6/12
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة الزوراء 
بتاري�خ   7925 بالع�دد 
الرشي�ك  اس�م   2023/3/26
)كرار حس�نني عبد عيل( خطأ 
والصحي�ح هو )كرار حس�ني 

عبد عيل(، لذا اقتىض التنويه.
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بغداد/الزوراء:
أعلن مجل�س القضاء األعىل، امس االربعاء، حصيلة 
جريمة تعنيف النس�اء خالل العام امليض، فيما أشار 

اىل أن هذه الظاهرة بدأت بالتفاقم يف العراق.
وذك�ر تقرير نرشته صحيفة مجلس القضاء االعىل، 
وتابعته »الزوراء«، أنه »بعد مخاض مرير يف املحاكم 
ع�ادت صف�ا إىل زوجه�ا ُمكرهًة تصح�ب طفلها ذا 
الس�بعة أع�وام ال�ذي درس يف مدرس�تني خالل عام 

درايّس واحد«.
وأضاف أن »قصة تعنيف صف�ا عندما بدأت جادلت 
زوجه�ا ال�ذي ُيهات�ف نس�اء أمامه�ا غ�ر مكرتث 
بمش�اعرها، لك�ن يف امل�رة األخ�رة تس�بب زوجها 
بكرس يف ذراعها، فلم يرتدد والدها بالش�كوى ضده 
يف املحكم�ة حامال التقرير الطبي الذي يدين الزوج.. 

لكن ماذا واجهت صفا وعائلتها؟«.
وذك�ر التقرير: »ع�ادة ما يلجأ محتال�ون للمحاكم 
بش�كوى »كيدية« ضد أيٍّ كان، وتحت أّي اتهام، إذا 
ما وج�دوا ش�اهدَي زور اثنني يؤديان قَس�ماً كاذباً 
أم�ام القايض عىل جريمة لم تح�دث، وحتى تتوصل 
املحكمة إىل الحقيقة س�يواجه املش�كو منه متاعب 
كبرة كإلق�اء القبض والتوقي�ف يف مخفر الرشطة 

وتشويه السمعة«.
وبين�ت صحيفة مجل�س القضاء أن »ه�ذا ما فعله 
عامر مع والد زوجته املعنفة )صفا( ليقابل شكواهم 
بش�كوى أخرى )كاذبة( ويساومهم عىل التنازل عن 

شكواهم، مقابل التنازل عن شكواه«.
يقول والد الضحية إن »س�يارة رشط�ة اقتادتني إىل 
املخفر من دون أن أعرف الس�بب، وألن اليوم كان قد 
صادف الخميس –وهي ليس�ت مصادفة، بل توقيت 
متعّمد- فلن أواجه القايض حتى يوم األحد، ثم أخيل 

سبييل بكفالة بعد ثالث لياٍل يف التوقيف«.
التهم�ة التي وجهت لوال�د صفا، كانت أش�د خطرا 
م�ن التعنيف. اتهمه ش�قيق صه�ره بأخذ رىش من 
عاطل�ني بغية تعيينهم، وكل هذا لم يحدث، إال أن ما 

حدث بعد ضغ�وط عائلية ونتيجة طبيعته املس�املة 
أنه أجرب عىل التنازل عن شكوى تعنيف ابنته.

ويف كانون الثاني 2021 شكل القضاء يف كل محافظة 
محكم�ة خاصة بجرائم العن�ف األرسي بغية تحديد 
ه�ذه الجرائم والح�د منه�ا بعقوبات رادع�ة، لكن 

أرقام الضحايا لم تزل ترتفع عن السابق.
وطبقا إلحصائية أوردتها دائ�رة العالقات العامة يف 
مجلس القض�اء األعىل فأن »املحاكم س�جلت خالل 
عام 2022 ما مجمل�ه )21595( دعوى تعنيف ضد 
األطفال والنساء وكبار السن، وسجلت دعاوى عنف 
األطفال فيه�ا )963( دعوى عنف أرسي، بينما كان 
عدد دع�اوى العنف الت�ي تخص النس�اء )17438( 
دعوى جاءت الرصافة بمقدمتها مس�جلة )3169( 
دع�وى عن�ف ض�د النس�اء ومن ث�م تلتها رئاس�ة 
استئناف كربالء ب�)1726( دعوى ورئاسة استئناف 

بغداد الكرخ ب�)1558( دعوى عنف ضد املرأة«.

إىل ذل�ك، يقول الق�ايض مصطفى عب�د القادر فالح 
ق�ايض محكم�ة األح�وال الش�خصية يف تكريت من 
خالل دراسة أعدها عن ارتفاع معدالت العنف األرسي 
وخ�ص بها »القضاء« إن »العنف األرسي صورة من 
صور االس�تعمال واالستخدام غر رشعي للقوة فقد 
يص�در من جانب فرد أو ع�دة أفراد من أفراد األرسة 
ضد عضو آخر أو عدة أفراد بقصد إلحاق الرضر بهم 
أو الس�يطرة عليهم وهناك م�ن عرفه بأنه نمط من 
أنماط السلوك يحدث بسبب اإلحباط واليأس بسبب 
الخالفات واالضطرابات النفس�ية الالش�عورية التي 

يتعرض لها الفرد«.
ويواص�ل أن »للعن�ف األرسي أش�كاال ع�دة، ولع�ل 
أبرزه�ا العن�ف اللفظ�ي ال�ذي يأت�ي بص�ورة كالم 
يجرم�ه القانون يص�در من احد أف�راد األرسة بحق 
اآلخر ويتخذ صورا مختلفة فقد يكون بصيغة السب 
والش�تم أو بصورة كالم غر الئ�ق او بصورة تهديد 

وقد يكون بصورة التش�هر بحق الشخص اآلخر، او 
العنف الجس�دي ويكون بصدور فعل اعتداء من احد 
أفراد األرسة بحق الشخص اآلخر وقد يكون االعتداء 
بسيطا لم يرتك أي أثر بحق الشخص املعتدي عليه او 
اعتداء ذا اثر بجس�م املجني عليه ويف بعض األحيان 

قد يصل االعتداء إىل قتل النفس«.
ويعرج القايض عىل أس�باب حصول ارتفاع معدالت 
العنف األرسي والت�ي حصلت فيها زيادة يف املعدالت 
خ�الل األعوام الس�ابقة، ويقول إن »منها األس�باب 
الثقافية فهناك العديد من األسباب والعوامل الثقافية 
التي تقف وراء العنف األرسي وزيادته وأهمها الجهل 
وعدم العلم بالحقوق والواجبات من جانب الشخص 
املعنف او من جانب الش�خص الفاع�ل وكذلك تدني 
املس�توى الثقايف لدى بعض األشخاص وكذلك تباين 
املستوى الثقايف بني الرشيكني والتنشئة غر السليمة 
حيث أن بعض األش�خاص نشأ يف أرسة يرى فيها أن 

العنف األرسي أمر طبيعي ال رضر فيه«.
ويتحدث القايض فالح عن أسباب اجتماعية تتلخص 
ب�«البيئ�ة واملش�كالت واملختلفة الت�ي يتعرض لها 
الفرد كاالزدحام الس�كاني وتدني مستوى الخدمات 
ومش�كلة امل�أوى وارتف�اع الكثاف�ة الس�كانية وما 
يرتت�ب عليها من إحباط للش�خص حي�ث ال تمكنه 
م�ن تحقيق ذات�ه وتحقيق النجاح املنش�ود كإتاحة 
ف�رص عمل ووظائف فكل هذا يحثه عىل اس�تخدام 
العن�ف، أيض�ا )الع�ادات والتقالي�د( حي�ث تختلف 
ع�ادات وتقاليد كل عائلة عن األخ�رى وكل فرد عن 
آخر وان بع�ض تلك العادات والتقالي�د تحمل أفكار 
وعادات جاهلية ال تنس�جم م�ع املجتمع وهي التي 

تميز بني الجنسني«.
ويش�ر الق�ايض إىل أن »آثار العن�ف األرسي ال ريب 
فيها أرضار عىل األرسة ولكون اغلب املترضرين هي 
املرأة وكذل�ك األطفال فانه يؤدي إىل أرضار نفس�ية 
لألطفال باإلضافة إىل أرضار جسدية والتي تسهم يف 

الجنوح واالنحراف مستقبال«.

بغداد/الزوراء:
أك�د وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلمي نعيم العبودي، امس األربعاء، 
تطلع العراق إىل تطوير التعاون مع 

املنظمات والهيئات الدولية.
وذكر بيان للوزارة ،تلقته »الزوراء« 
أن »وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
والتكنولوجي�ا  والعل�وم  العلم�ي 
الذري�ة  الطاق�ة  هيئ�ة  ورئي�س 
العراقي�ة نعي�م العب�ودي بحث مع 
املديرة التنفيذية ملركز نزع الس�الح 
 )VCDNP( ومنع االنتش�ار يف فيينا
ايلينا ك. سوكوفا مسارات التعاون 
يف مجال التقنيات الس�لمية وزيادة 
فرص التدريب والربامج املشرتكة«.

وأض�اف البي�ان أن »اللق�اء ناقش 
لتعضي�د وتعزي�ز  التنس�يق  س�بل 
مكانة الع�راق الدولية ومش�اركته 
واملؤتم�رات  وال�ورش  الربام�ج  يف 
الهيئ�ات واملنظمات  التي تنظمه�ا 

والوكاالت الدولية«.
وأك�د العب�ودي خ�الل اللق�اء الذي 
جرى عىل هامش زيارته إىل الوكالة 
الدولية للطاق�ة الذرية يف العاصمة 
النمساوية فيينا، أن »العراق يتطلع 
إىل تطوي�ر التع�اون م�ع املنظمات 
م�ن  لإلف�ادة  الدولي�ة  والهيئ�ات 
الفرص والربامج التدريبية املشرتكة 
عىل صعيد االستخدامات السلمية يف 

مجال التقنيات النووية«.

تعنيف النساء” يف العراق.. إحصائية “ُمقلقة” وخوف من تفاقم الظاهرة التعليم: العراق يتطلع إىل 
تطوير التعاون مع املنظمات 

واهليئات الدولية

 بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت معاوني�ة االس�تخبارات واملعلوم�ات يف الحش�د، ام�س 
األربعاء، عن تفكيك أخطر شبكات التهريب واملتاجرة باألسلحة 

يف نينوى.
وذكرت املعاونية يف بيان تلقت »الزوراء» نس�خة منه انه »بجهد 
اس�تخباري ومتابع�ة دقيقة اس�تمرت ملدة 24 س�اعة تمكنت 
مف�ارز املديرية العام�ة للمعلوم�ات يف معاونية االس�تخبارات 
واملعلومات بهيئة الحشد الش�عبي/محافظة نينوى من تفكيك 
ش�بكة تقوم باملتاجرة باألس�لحة بني محافظتي اربيل ونينوى 

واعتقال كافة افرادها املكونة من ثالثة اشخاص ».
 وأضاف�ت ان »العصاب�ة تعت�رب م�ن أخط�ر تجار االس�لحة يف 
املحافظ�ة حي�ث تس�اهم يف زعزعة ام�ن واس�تقرار املحافظة 
وجع�ل الس�الح يف أي�دي الخارجني ع�ن القانون م�ن )عنارص 

تنظيم داعش االرهابي، عصابات الجريمة املنظمة( ».
 وأوضحت انه »وبعد اس�تحصال املوافق�ات القضائية تم تنفيذ 
عملي�ة القاء القب�ض يف )مدين�ة املوصل – ح�ي املنصور( بعد 
االس�تدراج وه�م كل م�ن )ا.س.م( و )ص.ا.ص( و )ح.ا.ص( 
وضب�ط بحوزتهم اعداد من االس�لحة والعتاد بالجرم املش�هود 
كما تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

تفكيك أخطر شبكات 
التهريب يف نينوى

كركوك تعلن نسب إجناز متقدمة يف مشروع ماء تازة وحتدد 
موعد افتتاحه

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت مديرية م�اء محافظة كرك�وك، امس 
االربعاء، نس�ب انجاز متقدمة يف مرشوع ماء 

تازة، فيما حددت موعد افتتاحه.
وقال مدير دائرة املهندس املقيم وليد جاس�ب 
كري�دي يف ترصيح صحف�ي إن »مرشوع تازة 
املركزي من املش�اريع االس�رتتيجية املهمة يف 
محافظ�ة كركوك التي تنفذه�ا وزارة االعمار 
واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة، حيث 

تبل�غ طاقت�ه االنتاجي�ة 2000 م يف الس�اعة 
 )33،930،  000،000  ( اجمالي�ة  وبكلف�ة 

عراقي«.
واضاف ان »امل�رشوع يغذي مركز ناحية تازة 
والق�رى التابعة لها«، مش�را اىل ان »املرشوع 
تتف�رع منه اربعة خطوط ناقل�ة، االول يغذي 
مركز ناحية تازة، والثاني يغذي قصبة بشر، 
والثال�ث قرى تل الج�ود، والراب�ع يغذي قرى 

القادسية«. 

وتابع ان »الرشك�ة االيرانية املنفذة للمرشوع 
وصلت اىل نسبة انجاز 41 باملئة عىل ان ينتهي 
العمل بشكل كامل بداية ترشين االول املقبل«، 
موضحا ان »الرشكة بارشت بالعمل عام 2012 
ضم�ن الخط�ة االس�تثمارية ل�وزارة االعمار 
واالس�كان، وتوقف عام 2014 بس�بب احداث 
عصابات داع�ش االرهابية وبعد س�نوات من 
التوقف استأنفت الرشكة العمل يف عام 2019 
واستمر العمل، لكن بس�بب التلكوء من قبلها 
تم سحب العمل والتوقف مرة اخرى لعامني«. 
وذكر انه »بعد استحصال املوافقة من مجلس 
ال�وزراء باعادة العم�ل اىل الرشكة بارشت بعد 
توقي�ع عقد ملحق باملرشوع بتاريخ  26 /4 / 
2022«.  واش�ار اىل ان »االعمال تتضمن بناية 
الض�خ الواط�ي والتي وصلت اىل نس�بة انجاز 
65 باملئ�ة فض�ال عن اعمال احواض الس�حب 
االريض وامل�اء الخ�ام واكم�ال بناي�ة الطاق�ة 
بنس�بة 75 باملئة«، الفت�ا اىل ان »العمل الحايل 
يتضم�ن اكمال بناية االطي�ان وصب الحوض 
وبناي�ة الفالت�ر«. وبني ان »الرشك�ة اإليرانية 
تعاق�دت مع رشك�ة عاملية لتجهيزه�ا باملواد 
االس�ترادية الخاصة بامل�رشوع بعد الحصول 

عىل املوافقات االصولية«.

املنافذ: القبض على ثالثة مسافرين حبوزتهم 522 بطاقة ماسرت كارت 
معدة للتهريب

الثقافة ترسل ألف دليل سياحي 
بلغات متعددة إىل دول خمتلفة

التخطيط حتدد موعد إجناز مشروع إنشاء الطريق احلولي الشرقي 
يف الضلوعية

بغداد/الزوراء:

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، 

ام�س األربع�اء، القب�ض ع�ىل 

وبحوزته�م  مس�افرين  ثالث�ة 

كارت  ماس�رت  بطاق�ة   522

دولي�ة معدة للتهري�ب يف منفذ 

مط�ار الب�رصة ال�دويل. وذك�ر 

بي�ان للهيئة، تلقت�ه »الزوراء« 

أن »مديرية منفذ مطار البرصة 

تكثي�ف  خ�الل  وم�ن  ال�دويل 

إج�راءات التفتي�ش والتدقي�ق 

للمس�افرين والبضائع، تمكنت 

م�ن ضب�ط ثالث�ة مس�افرين 

بحوزتهم بطاقة ماس�رت كارت 

بطاق�ة   522 عدده�ا  دولي�ة 

تم�ت تعبئته�ا بمبال�غ مالية 

لغ�رض تهري�ب األم�وال من 

العمل�ة الصعب�ة خ�ارج البلد 

عن طريق س�حب تل�ك املبالغ 

يف ال�دول التي ينوون الس�فر 

اليها«.وأشار إىل أنه »تم تنظيم 

محرض ضبط أص�ويل وإحالة 

املتهمني والبطاقات عىل مركز 

رشط�ة مطار الب�رصة الدويل 

لع�رض املوضوع أم�ام أنظار 

املخت�ص  التحقي�ق  ق�ايض 

القانونية  اإلج�راءات  التخ�اذ 

املناسبة«.

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة السياحة أحد تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، 
امس األربعاء، إرس�ال ألف دليل س�ياحي عراقي بلغ�ات متعددة إىل 

دول مختلفة.
وق�ال رئيس هيئة الس�ياحة، ظاف�ر مهدي عبد الل�ه، يف بيان تلقته 
»الزوراء» إن »الهيئة أرس�لت ألف دليل س�ياحي وبلغات متعددة إىل 

دول مختلفة عن طريق وزارة الخارجية«.
وأض�اف عبدالله أن »الدليل الس�ياحي العراقي ال�ذي أصدرته هيئة 
الس�ياحة العراقية ع�ام 2022، تضمن تفاصي�ل دقيقة عن جميع 

املرافق السياحية يف العراق«.
وأكد أن »الدليل السياحي العراقي يتميز بمواصفات ورؤية إخراجية 

متطورة«.

بغداد/الزوراء:

امس  التخطيط،  وزارة  أعلنت 

ميدانياً  متابعتها  األربعاء، 

الحويل  الطريق  إنشاء  ملرشوع 

الضلوعية،  قضاء  يف  الرشقي 

فيما حددت موعد إنجازه.

تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

لتوجيهات  “تنفيذا  “الزوراء” 

محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 

يكون  بأن  السوداني،  شياع 

املشاريع،  إنجاز  عام  العام  هذا 

من  مبارشة  ومتابعة  وبتوجيه 

عيل  محمد  التخطيط  وزير  قبل 

تميم، اجرت فرق املتابعة امليدانية 

التخطيط  وزارة  يف   املتخصصة 

إنشاء  ملرشوع  ميدانية  زيارة 

الطريق الحويل الرشقي يف قضاء 

صالح  بمحافظة  الضلوعية 

الدين” . وأضاف أن “فرق املتابعة 

دائرتي  يف  املتخصصة  امليدانية 

الحكومية  االستثمارية  الربامج 

الوزارة  يف  القطاعات  وتخطيط 

نفذت زيارة موقعية إىل مرشوع 

الرشقي  الحويل  الطريق  إنشاء 

بمحافظة  الضلوعية،  قضاء  يف 

الدين، بهدف اإلطالع عىل  صالح 

واقع سر العمل يف مراحل تنفيذ 

املعوقات  وتشخيص  املرشوع 

إنجازه  تعيق  التي  واملشكالت 

والتوصيات  اإلجراءات  وإتخاذ 

أن  ملعالجتها”.وتابع  الالزمة 

“طول املرشوع، بلغ مايقرب من  

إنجاز  وبنسبة  كيلومرتات   4.5

“املرشوع  أن  مبيناً  املئة”،   57

اإلختناقات  فك  يف  سُيسهم 

املرورية وتيسر انسيابية حركة 

القضاء”.وذكر  داخل  السيارات 

شهر  يف  توقف  “املرشوع  أن 

واستؤنف  املايض  العام  من  آب 

 ،2023 عام  مطلع  فيه  العمل 

نهاية  “ينجز  أن  املؤمل  ومن 

أن “املرشوع  الحايل”.وبني  العام 

ويتضمن  15 مرتاً  بعرض  صمم 

ونصف  مرتين  بعرض  أرصفة 

عىل  باملقرنص  مرصوفة   املرت 

مضمار  إضافة  مع  الجانبني 

املجاور  النهر  جانب  من  ريايض 

للطريق بعرض ثالثة  امتار معبد 

بالتارتان، كما تم تجهيز الطريق 

ب�4 محوالت كهرباء  إضافة إىل 

150 عمود إنارة لكل جانب عىل 

طول الطريق”.

أبو  شامخ  حسني  خرض  الشيخ  يشاطُر 
عمومته،  أبناء  عن  نيابًة  الزيداوي،  يارس 
السيد  سماحة  برحيل  الحكيم  آل  أحزان 
سائلني  الحكيم(،  باقر  محمد  )صادق 
جناته  فسيح  يسكنه  أن  وجل-  -عز  املوىل 
ويتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصرب 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية



بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الزراعة، امس االربعاء، 
وتصدي�ر  املحاصي�ل  اس�ترياد  آلي�ة 
املحلي�ة، فيم�ا اش�ار اىل ان تصدي�ر 
املحاصي�ل يعتمد عىل وج�ود فائض 
أعلن�ت  وفيم�ا  االس�واق.  يف  منه�ا 
قائمقامية محافظة السليمانية أنها 
س�تبارش وابتداًء من ش�هر نيس�ان 
املقب�ل بمنع بيع امل�وايش إىل مناطق 
ومدن وس�ط وجنوب الع�راق، أكدت 
تقديم التسهيالت السترياد الحيوانات 
يف خط�وة للح�د م�ن ارتفاع أس�عار 

اللحوم الحمراء.
وقال مدي�ر املكتب االعالم�ي لوزارة 
الزراع�ة، محم�د الخزاع�ي، يف حوار 
“املحاصي�ل  ان  “ال�زوراء”:  تابعت�ه 
املحلية التي يتم تصديرها ترتكز عىل 
منتج�ات التم�ور واالع�الف وبعض 
الخض�ار وال�رز العن�ر”، مبين�ا ان 
“جميع هذه املنتجات تخضع ملعايري 
الروزنامة الزراعية يف حاالت الش�حة 

او وجود فائض فيها”.
“املحاصي�ل  ان  الخزاع�ي  وأض�اف 
الت�ي يت�م تصديرها تكون بحس�ب 
رغب�ة االس�واق املجاورة واالس�واق 
االس�يوية”، مش�ريا اىل ان “تصدي�ر 

املحاصي�ل يعتمد عىل وج�ود فائض 
منها يف االسواق املحلية”.

وتابع انه “ال يوجد سماح مطلق وال 
مان�ع مطلق�ا يف اس�ترياد املحاصيل 
الزراعية، انما العملية تحددها حاجة 

الخزاع�ي  املحلية”.وأش�ار  الس�وق 
ان�ه “يف حال�ة حص�ول ش�ح يف  اىل 
املحاصيل تكون هناك توصيات بفتح 
االس�ترياد، أم�ا إذا كان هناك فائض 
منه�ا يتم غل�ق باب االس�ترياد”.من 

جان�ب متص�ل، أعلن�ت قائممقامية 
محافظة السليمانية، امس األربعاء، 
أنها ستبارش وابتداًء من شهر نيسان 
املقب�ل بمنع بيع امل�وايش إىل مناطق 
وم�دن وس�ط وجن�وب الع�راق، مع 

تقديم التسهيالت السترياد الحيوانات 
يف خط�وة للح�د م�ن ارتفاع أس�عار 

اللحوم الحمراء.
وقالت القائممقامي�ة يف بيان امس: 
في�ه  تم�ت  اجتماع�ا  عق�دت  إنه�ا 
مناقش�ة آليات الحفاظ عىل التوازن 
بني املنتجات املحلية واملس�توردة بما 
يح�ول دون ارتف�اع أس�عار اللح�وم 
واملنتجات الحيوانية والداجنة مع سد 
متطلبات املواطنني وحاجة السوق يف 

الوقت ذاته.
وأك�د البي�ان ع�ىل إي�الء املزي�د م�ن 
االهتم�ام باملنتج�ات املحلي�ة، وبهذا 

الش�أن تقرر ما يأتي:
اوال: يف ش�هر نيس�ان املقب�ل وم�ع 
األخذ بنظر االعتبار الجانب الصحي، 
تس�هيل اس�ترياد الحيوان�ات الحية، 

وخاصة الصغرية منها.
ثاني�اً: ضم�ن إط�ار س�د متطلب�ات 
املواطنني، والحد من ارتفاع األسعار، 
إىل  الحيوان�ات  بي�ع  من�ع  تق�رر 

محافظات وسط وجنوب العراق.
ثالثاً: تشكيل لجان فرعية يف األقضية 
والنواح�ي ملتابع�ة حق�ول الدواجن 
وإعادة تنظيمها تحت إرشاف مديرية 

الزراعة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة DNO مش�غل النفط 
والغاز النرويجي، امس األربعاء، عن 
إغالق منظم لحقول النفط املش�غلة 

يف اقليم كردستان .
وقال�ت الرشك�ة يف بيان له�ا اطلعت 
علي�ه “ال�زوراء”: إنها ب�دأت إغالًقا 
منظًم�ا لحق�ول النف�ط املش�غلة يف 
إقلي�م كردس�تان العراق بع�د أربعة 
أيام م�ن توجيهه�ا بوق�ف عمليات 
التسليم مؤقًتا عر خط أنابيب تركي 
متج�ه إىل مين�اء جيهان ع�ىل البحر 
املتوس�ط وذل�ك عقب حك�م تحكيم 
لصالح العراق ض�د تركيا لتصديرها 

النفط الكردي دون موافقة بغداد.
إىل  النف�ط  إنت�اج   DNO وحول�ت 
الس�عة  لك�ن  التخزي�ن،  صهاري�ج 
محدودة وغري كافية. وبلغ متوس�ط 
حق�ل  تدي�ر  الت�ي  الرشك�ة  إنت�اج 
طاوكي وبيش�كابري 107000 برميل 
 ،2022 م�ن النف�ط يومًي�ا يف ع�ام 
وهو م�ا يمثل ربع إجم�ايل صادرات 

كردستان.
الليل�ة  بيش�كابري  إنت�اج  وتوق�ف 
املاضي�ة ووضع�ت خط�ط إلج�راء 
صيان�ة مؤجل�ة، وحالي�ا ب�دأ إغالق 

إنتاج طاوكي، لكنه سيستغرق يوًما 
إضافًي�ا أو نح�و ذل�ك نظ�رًا لألعداد 
الكبرية من اآلبار املنترشة عىل امتداد 

حوايل 10 كيلومرتات.
وق�ال بيج�ان موس�افر رحمان�ي، 
الرئي�س التنفي�ذي لرشكة DNO من 
“املؤس�ف أنه قد وص�ل إىل هذا الحد 

نظرًا للتأثري املحتمل لتعطل اإلمدادات 
املستمر عىل أس�عار النفط ويف وقت 

هش يف األسواق املالية العاملية”.
وكان خط األنابي�ب العراقي الرتكي 
ينقل ح�وايل 400 ألف برمي�ل يومًيا 
من النفط الك�ردي و 70 ألف برميل 
أخ�رى م�ن النف�ط العراق�ي يومًيا 

للتصدير إىل البحر املتوس�ط ومصايف 
التكرير األخرى.

 ”DNO“ وقب�ل يومني ذكرت رشك�ة
 Gulf النفطية النرويجية أنها ورشكة
Keystone Petroleum  الريطاني�ة، 
ستقومان بتحويل إنتاجهما النفطي 
م�ن إقلي�م كوردس�تان إىل صهاريج 

تخزين بعد أن أوقفت تركيا صادرات 
النفط العراقي عر محطة جيهان يف 

يوم 24 آذار/ مارس الجاري.
وحكم�ت املحكمة التجاري�ة الدولية 
يف باريس يف 23 آذار/ مارس الجاري 
لصالح مطالبة بغداد بأن الصادرات 
املس�تقلة لحكومة إقليم كردس�تان 
من النف�ط الخام املنت�ج يف أراضيها 
تنتهك اتفاقية عام 1973 بني العراق 
وتركي�ا بش�أن التدفق�ات م�ن خط 
أنابيب ITP ، وأن رشكة سومو يجب 
أن يك�ون له�ا الح�ق يف تس�ويق كل 

النفط العراقي.
وقال�ت وزارة النفط العراقية يف بيان 
يوم 25 آذار/ مارس إنها س�تناقش 
عملي�ات التصدي�ر من جيه�ان مع 
السلطات يف كردس�تان وتركيا حتى 
تتمكن تدفقات الخام عر امليناء من 
االستمرار وتمكني سومو من الوفاء 

بالتزاماتها مع العمالء الدوليني.
وكان�ت دي.ان.او النرويجية من اول 
الرشكات الت�ي وقعت صفقة تنقيب 
عن النف�ط مع الس�لطات الكوردية 
يف  الرشك�ة  ب�دأت  وق�د   2004 يف 
ش�هر حزيران س�نة 2009  بتصدير 

إنتاجها.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد العملة، امس األربعاء، 

لتصل إىل 205 ماليني دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، 205 ماليني و333 الف�ا و39 دوالرا مقارنة بيوم امس الثالثاء 
الت�ي بلغت املبيعات فيها 230 مليونا و3 االف و 162 دوالرا، غطاها البنك 
بس�عر رصف اس�اس بلغ 1305 دنانري لكل دوالر لالعتمادات املس�تندية 
والتسويات الدولية للبطاقات االلكرتونية، وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر 

للحواالت الخارجية وذات السعر لكل دوالر بشكل نقدي.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
ش�كل )حواالت، اعتمادات( وبواقع 156 مليون�ا و 333 ألفا و 39 دوالرا، 

فيما ذهبت البقية البالغة 49 مليون دوالر عىل شكل مبيعات نقدية.
وأش�ار املصدر اىٕل ان املصارف التي اش�رتت الدوالر النقدي بلغ عددها 12 
مرصفا، فيم�ا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخ�ارج 18 مرصفا، فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوس�ط 

املشاركة يف املزاد 167 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس األربعاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليج�ي والرتكي واألوروبي بلغ 423 الف دينار، وس�عر رشاء 419 الف 

دينار، وهي نفس االسعار ليوم الثالثاء.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقراراً أيضاً عند 393 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 389 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 395 الفاً و 405 االف دينار.
أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد ارتفعت بش�كل طفيف، حيث سجل سعر 
بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 
ألف دينار وسجل عيار 21 للبيع 435 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 

365 ألف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.
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السليمانية توقف بيع املواشي لباقي مناطق العراق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم

حولت اإلنتاج إىل صهاريج التخزين بسعات حمدودة وغري كافية 

مع خلق جو تنافسي اجيابي بني أقطاب الصناعات الوطنية 

الزراعة حتدد آلية استرياد احملاصيل.. وتؤكد: التصدير يعتمد على وجود فائض يف األسواق

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

األربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وق�ال مص�در إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد س�جلتا، 
صباح امس، 154200 دينار مقابل 100 دوالر، فيما كانت األسعار صباح 

الثالثاء 154700 دينار.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 155250 دينارا، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 153250 دينارا لكل 100 دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن أسعار البورصة انخفضت أيضا 
حيث بلغ س�عر ال�دوالر البيع 155000 دينار لكل 100 دوالر، وبلغ س�عر 

الرشاء 154000 دينار. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية، إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن، ام�س األربعاء، ع�ودة ُمنتجات ألب�ان “أبو غريب” إىل الس�وق 
املحلية وبقوة بعَد إحداث تطور عىل ُمس�توى اإلنتاج والنوعية والتسويق 
وفق عقد املُش�اركة مع رشكة املُتحالفون إحدى رشكات القطاع الخاص 

العراق�ي.
وق��اَل ُمدير عام الرشكة جعف�ر كاظ�م الدراج�ي يف بيان نرشته الوزارة 
امس: إنَّ الرشكة املُشاركة تسلمت مصانع ألبان “أبو غريب” بشكٍل فعيل 
يف مطلع ش�هر ش�باط املايض واس�تطاعت ِخالل هذِه الف�رتة من تأهيل 
الخط�وط واملكائ�ن اإلنتاجية وصيانة وتصليح وتش�غيل بع�ض املكائن 
العاطل�ة واس�تخدام الحلي�ب الخام الط�ازج كُعنرص أس�ايس يف العملية 

اإلنتاجية.
وأش�ار إىل أنَّ الرشكة املُش�اركة تمكنت من زيادة حجم اإلنتاج وتحس�ني 
نوعي�ة وطعم املُنتجات إضافة إىل طرح عب�وات وُمنتجات جديدة. مؤكداً: 
أنَّ الرشك�ة ُتتاب�ع وبش�كٍل يومي عمل الرشك�ة املُش�اركة وخطواتها يف 
التأهيل والتطوير بما ُيواكب ُمتطلبات الس�وق وُيحاكي أذواق املُس�تهلك 

العراقي وُيحقق املُنافسة مع املُنتجات املُست�وردة .
م�ن جانبه، أوضح املُدير املُفوض للرشكة املُشاركة عل�ي عب�د الله عل�ي: 
إنَّ الج�ودة كان�ت من أولويات عم�ل الرشكة حيث قامت بتس�لم الحليب 
الخام الطازج لتحسني نوعية وطعم املُنتجات كما تمكنت من زيادة حجم 
اإلنتاج إىل )18( طناً يومياً لوجبة عمل واحدة وعملت جاهدٍة عىل استعادة 
ثقة املُواطن العراقي بُمنتجات أبو غريب، السيما إنها املُنتجات التي تنفرد 

بخلوها من املواد الحافظة.
وأكد: أنَّ الرشكة طرحت ُمنتجات جديدة كالجبن الطري والجبن املطبوخ 
بالعلب املعدني�ة إضافة إىل طرح ُمنتجات الزبدة والش�نينة بُحلة جديدة، 

فضالً عن ُمنتجات اللبن والقشطة والجبن املطبوخ بطعم رائع.
وأفص�ح عيل ع�ن ُخطة الرشكة لط�رح ُمنتج اآليس كريم ِخالل األش�ُهر 
القادم�ة وُمعاودة إنتاج الحليب بنكهات ُمختلفة وجبنة األبطال وإحداث 
تغي�ريات كب�رية يف العب�وات والتصامي�م وإضاف�ة خط�وط وُمنتج�ات 

جدي�دة.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن املرصف الزراع�ي التعاوني الحكومي، امس األربعاء، إطالق س�لف 

رشاء السيارات بأنواعها االنتاجية والصالون.
وقال قس�م االئتمان بامل�رصف يف بيان امس: انه ت�م تعميم جداول رشاء 
الس�يارات ومواصفاتها املعتمدة يف منح سلف لعدد من رشكات السيارات 

عىل عدد من فروعنا العاملة.
وأوض�ح: ان الفروع املعنية بهذا النوع من القروض هي )الفرع الرئييس- 

فرع النارصية- فرع الكوت- فرع الحلة- فرع الديوانية(.

بغداد/ الزوراء:
بحثت وزيرة املالية، طيف سامي محمد، مع سفريي فرنسا وبريطانيا لدى 

العراق التعاون املشرتك يف مجاالت قطاعات املال واالقتصاد واالستثمار.
وذك�رت وزارة املالي�ة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: أن “وزي�ر املالية طيف 
س�امي محمد اس�تقبلت يف لقاءين منفصلني، س�فري جمهورية فرنس�ا 
إيريك شوفالييه، وسفري اململكة املتحدة مارك برايسون لدى بغداد، تناول 
اللقاءان سبل ترس�يخ التعاون املشرتك بني العراق من جهة وبني الجانب 
الفرن�يس والريطان�ي من جهة اخ�رى، وبناء ال�رشاكات لتعزيز التنمية 

املستدامة يف قطاعات املال واالقتصاد واالستثمار .”
وأعرب�ت وزير املالية عن تطل�ع الحكومة العراقي�ة إىل املزيد من التعاون 

املثمر والبّناء مع املجتمع الدويل ملا فيه مصلحة الشعوب الصديقة .
فيما عّر الس�فريّين عن شكرهما وتقديرهما لوزير املالية عىل استقبالها 

وُجُهودها الواضحة يف تعزيز وُمتابعة العالقات مع البلدين الصديقني.

تراجع يطرأ على الدوالر يف 
بغداد وأربيل

معمل “أبو غريب” يعود للعمل 
بزيادة إنتاج تصل إىل 18 طناً يومياً 

املصرف الزراعي ُيطلق سلف 
شراء السيارات

املالية تبحث التعاون مع فرنسا 
وبريطانيا يف 3 قطاعات

مبيعات مزاد املركزي تتجاوز 
200 مليون دوالر

استقرار أسعار الذهب
 يف حمال الصاغة
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اقتصادي: املوازنة الثالثية ستدعم القطاع 
اخلاص وتقلل االسترياد اخلارجي

DNO  النروجيية تعلن تعليق إنتاج النفط حلقوهلا املشتغلة يف إقليم كردستان

بغداد/ نينا :
أكد الخبري االقتصادي مالذ االمني، 
ام�س االربع�اء، ان موازنة ٢٠٢٣ 
الثالثية ستس�اهم بدع�م القطاع 
الخاص لتنفيذ املشاريع االنتاجية 
الس�لع  ان�واع  مختل�ف  وتوف�ري 
االس�تهالكية م�ا يع�زز االقتصاد 

املحيل ويقلل من االسترياد.
وق�ال االم�ني يف ترصي�ح للوكالة 
الوطنية العراقي�ة لالنباء /نينا/: 
إن “إجم�ايل املوازن�ة يبل�غ أكث�ر 
م�ن 197 تريليون دين�ار )151.5 
ملي�ار دوالر( وخص�ص للموازنة 
التش�غيلية أكثر من 150 تريليون 
وت�م  دوالر(  ملي�ار   115( دين�ار 
االعتم�اد عىل س�عر برميل النفط 
70 دوالرا بطاق�ة تصديري�ة تبلغ 
نحو 3.5 ماليني برميل يومياً منها 
400 ألف برمي�ل يوميا عن طريق 
إقلی�م كردس�تان، وه�ذه املوازنة 
س�ُتكرر ملدة ثالث سنوات )2023 
خط�ة  ضم�ن  و2025(  و2024 

الحكومة لدعم االستقرار املايل”.
واش�ار اىل ان “قانون املوازنة منح 
الحق للمحافظات يف تدوير املبالغ 
املخصصة له�ا، وكذلك تم تضمني 
م�رشوع قان�ون صن�دوق العراق 
للتنمية وتخصيص تريليون واحد 
القط�اع  إىل  س�يوجه  وال�ذي  ل�ه 
الخاص ويس�هم يف تنفي�ذ ثمانية 

آالف مدرسة دفعة واحدة”.
ان”  االقتص�ادي  الخب�ري  واك�د 

ه�ذا القان�ون اعط�ى خصوصية 
البن�اء واالحتفاظ  للمحافظات يف 
باألم�وال املخصص�ة له�ا يف حال 
الف�رتة  يت�م رصفه�ا خ�الل  ل�م 
الزمني�ة املخصص�ة، وه�ذا األمر 
يت�م من خالل آليات الرقابة املالية 
القانونية وبإرشاف ديوان الرقابة 
املالية، لذا فإن املبالغ الفائضة من 
موازنة املحافظة يمكن أن توجهها 
نحو مش�اريع استثمارية كإنشاء 
انتاجي�ة  مش�اريع  او  معام�ل 
وتطوير مناف�ذ حدودية او مواقع 
سياحية تسهم يف فتح فرص عمل 
جديدة وايرادات مالية للمحافظة، 
وهك�ذا تعمل للمحافظات األخرى 

باالس�تفادة من موقعها وثرواتها 
بالتنس�يق مع الحكوم�ة املركزية 
التي س�وف ال تت�وان ع�ن تقديم 
الدع�م امل�ايل واللوجس�تي إلنجاح 

املشاريع االستثمارية”.
وتابع االمني ان “املوازنة ستسهم 
يف دع�م القط�اع الخ�اص لتنفيذ 
املشاريع االنتاجية وتوفري مختلف 
م�ا  االس�تهالكية  الس�لع  ان�واع 
يع�زز االقتصاد املح�يل ويقلل من 
االس�ترياد م�ع خلق ج�و تنافيس 
ايجاب�ي ب�ني اقط�اب الصناعات 
الوطنية تفيض اىل تحسني وتطوير 
املنتج املحيل ليمكنه من منافس�ة 

املستورد”.
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جلنة االنضباط تعاقب ناديي القاسم والديوانية 
بغداد/ متابعة الزوراء 

قررت لجنة االنضباط التابعة لالتحاد العراقي لكرة القدم، امس األربعاء، معاقبة نادي القاسم انضباطية، والديوانية ماليا.وتضمن القرار، 
بحسب بيان اللجنة: »تمت مناقشة تقرير مرشف مباراة ناديي القاسم والطلبة بالدوري، عىل ملعب كربالء، وتبني أن هناك تجاوزا وسوء 
سلوك من قبل جماهري القاسم، لرميهم زجاجات املياه عىل العبي الطلبة«.وأوضحت اللجنة: »معاقبة نادي القاسم بحرمان جماهريه من 
دخول املالعب ملباراة واحدة، وبغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي«.وناقش�ت اللجنة: »تقارير حكم ومرشف مباراة الطلبة والديوانية 
الت�ي ج�رت عىل ملعب الش�عب الدويل ضمن منافس�ات الكأس، اطلع�ت اللجنة عىل مقطع فيدي�و يظهر فيه مدير الفري�ق اإلداري لنادي 
الديوانية )محمود حسن( يتهجم عىل حكام املباراة وبأسلوب غري حضاري وبعيد عن الروح الرياضية، وكذلك تهجمه عىل منظومة االتحاد 
بش�كل عام باإلساءة والتش�هري«.وأوضحت اللجنة :« عدم انضباط مصطبة احتياط الديوانية من إداريني ومساعدين ومدرب، حيث قاموا 
بالسب والتهجم عىل طاقم التحكيم وبألفاظ بذيئة ومهينة، وعىل أثرها تم طرد مدير الفريق )محمود حسن( ومرشف الفريق )زكي كريم( 

ومساعد املدرب )ضياء حسني(، ودخولهم امللعب عنوة، حيث تعترب ساحة امللعب محرمة عليهم«.

أصفر وأمحر

اجلوية يسعى للصدارة عندما يواجه النجف اليوم بلقاء مؤجل من الدوري املمتاز 

حمرتفان إيرانيان يعززان صفوف فريق طائرة الشرطة

بغداد/ الزوراء:
أعلن مستش�ار رئيس مجلس 
الش�باب  لش�ؤون  ال�وزراء 
والرياض�ة د. إي�اد بني�ان عن 
اس�تحصال توجيه رسمي من 
السيد محمد ش�ياع السوداني 
ع�ىل تفعي�ل قان�ون االبط�ال 
وال�رواد ذي الرق�م )٦( لس�نة 

 . ٢٠١٣
وب�ني بني�ان إن “دول�ة رئيس 
ال�وزراء ي�ويل حرص�اً ش�ديداً 
عىل تذلي�ل كل الصعوبات التي 
بمختل�ف  الرياضي�ني  تواج�ه 
مس�مياتهم م�ن خ�الل توفري 
اليه�م  املناس�بة  األرضي�ة 
مراح�ل  أق�ى  اىل  للوص�ول 

اإلنجاز الريايض “. 
وأشار “تم اس�تحصال توجيه 
الش�باب  وزارات  اىل  رس�مي 
والرياضة واإلعمار واإلس�كان 
واملحافظ�ات  بغ�داد  وامان�ة 
كاف�ة لتنفي�ذ تفعي�ل قان�ون 
األبط�ال وال�رواد لش�مول من 
ل�م يس�تفيدوا م�ن القانون يف 

السابق “.
رئي�س  ملستش�ار  وس�بق 
لش�ؤون  ال�وزراء  مجل�س 
الش�باب والرياضة إي�اد بنيان 
اس�تضاف مجموع�ة م�ن  ان 
الرياضي�ني ونج�وم املنتخبات 

مق�ر  يف  الس�ابقني  الوطني�ة 
املستشارية لالستماع لوجهات 
مطالبه�م  واس�تالم  نظره�م 
القان�ون  تفعي�ل  ب�رورة 

لشمول جميع الرياضيني .
اعل�ن  منفص�ل،  س�ياق  ويف 
مستشار رئيس مجلس الوزراء 
والرياض�ة  الش�باب  لش�ؤون 
خال�د كبيان ع�ن تحديد موعد 
االجتم�اع الذي س�يجمعه مع 
تنفي�ذاً  الرياضي�ة  االتح�ادات 
لتوجي�ه دول�ة رئي�س مجلس 

الوزراء املحرتم.
ان موافق�ة  واض�اف كبي�ان: 
دول�ة رئي�س مجلس ال�وزراء 
قد حصل�ت لدع�وة االتحادات 
الرياضي�ة لحض�ور االجتم�اع 
الت�داويل م�ع مستش�ار رئيس 
مجلس الوزراء لشؤون الشباب 
والرياض�ة  للوق�وف ع�ىل اهم 
ع�ىل  واالط�الع  االحتياج�ات 
أبرز املش�اكل واملعوق�ات التي 

تواجهها االتحادات الرياضية.
وتاب�ع: ان�ه تق�رر عق�د ه�ذا 
االجتماع اليوم الخميس املوافق 
الثالثني من شهر اذار الحايل يف 
تمام  الساعة الواحدة ظهراً يف 
مقر مستشاري رئيس مجلس 
املنطق�ة  يف  الكائ�ن  ال�وزراء 

الخراء .

بنيان : رئيس الوزراء وجه بتفعيل قانون 
الرواد واألبطال الرياضيني رمسيا 

بغداد/ ليث العتابي:
يبح�ث الق�وة الجوية ع�ن الع�ودة لصدارة 
الرتتي�ب ع�رب بواب�ة مس�تضيفه النجف، يف 
20 لل�دوري   املب�اراة املؤجل�ة م�ن الجول�ة 
املمتاز، التي س�تلعب اليوم الخميس بملعب 

النجف الدويل.
ويح�اول القوة الجوية الذي يمتلك 41 نقطة 
عب�ور املتص�در الرشط�ة الذي يتق�دم عليه 

بنقطة وحيدة.
ويتطل�ع املدي�ر الفن�ي قحط�ان جث�ري إىل 
كس�ب نقاط املباراة، ع�الوة عىل الوصول إىل 
االنتصار ال� 13 ، ال�ذي إذا تحقق فإن كتيبة 
الصقور س�تكون صاحبة الرقم األعىل حتى 

اآلن بالدوري املمتاز.
وتتس�اوى حالي�ا 3 أندية محقق�ة 12 فوزاً 

وهي الرشطة، الجوية والكهرباء.
 ويعان�ي الق�وة الجوية من غي�اب 6 العبني 
بداع�ي اإليق�اف واإلصابة يف لق�اء الغد أمام 
النج�ف وه�م فرانك�و  وكريس�ت موجال�و  
ونيديفريك�ي وحس�ن رائد وحمود مش�عان 

وفهد طالب.
بينما سيستعيد جثري خدمات العب املنتخب 
األوملب�ي منتظ�ر عب�د األم�ري، بع�د نهاي�ة 
مش�اركته ببطولة الدوحة، وعدم الظهور يف 
لق�اء عمان منحه الجاهزي�ة التامة للزج به 

أساسياً يف املباراة املؤجلة.
وع�ىل الجه�ة املقابل�ة، دخ�ل النج�ف تحت 
قي�ادة مدرب�ه عب�د الغن�ي ش�هد معس�كراً 

داخلي�اً مغلقاً يف ضوء الس�عي لخطف نقاط 
املواجهة، ومصالحة الجماهري بعد سلس�لة 
م�ن الع�روض املتواضعة، وآخره�ا الهزيمة 
أم�ام أمانة بغ�داد يف دور ال�� 32 من بطولة 

الكأس.
ويمتل�ك النج�ف ع�ددا م�ن عن�ارص الخربة 
التي بإمكانها تحقي�ق التفوق أمثال الثنائي 
الدويل الس�ابق مه�دي كامل وأحم�د فاضل، 
فيم�ا يقود الربازييل برونو خط املقدمة الذي 
مازال بحاجة إىل معالجات فنية لكي يستعيد 

قوته.
ومن العنارص املهمة بتشكيلة شهد، الحارس 
هان�ي ش�اكر، الذي تحم�ل أعب�اء الهفوات 
الدفاعي�ة وق�دم مباريات كب�رية يف الجوالت 

املاضية.
ويحت�ل النجف الرتتي�ب 9 برصيد 30 نقطة، 
وأمام�ه فرصة القفز مرتبتني يف حال تجاوز 

ضيفه القوة الجوية يف موقعة الغد.
ويمتلك الكهرب�اء فرصة كبرية بالتقدم نحو 
الص�دارة يف حال تجاوز ضيفه أربيل باملباراة 
التي سيستضيفها ملعب الشعب الدويل اليوم، 

إذ يمتلك حالياً 41 نقطة باملركز الثالث.
ولدى الكهرباء عدة عن�ارص بارزة بإمكانها 
صن�ع الفارق أمث�ال مهيمن س�ليم ، محمد 
س�الم ، عيل جاسم ، كما أن محرتفه ستيفن 
بافور يع�د واحداً من أفض�ل األجانب يف هذا 

املوسم.
وه�ذه األوراق قادرة ع�ىل مواصلة العروض 

اإلي�اب واالق�رتاب م�ن  القوي�ة يف مرحل�ة 
الصدارة.

وباملقابل، فإن أربيل ال�ذي يحتل الرتتيب ال� 
16 برصي�د 22 نقط�ة ، يعاني م�ن غياب 3 
العبني يف مباراته أم�ام الكهرباء املؤجلة من 

الجولة 21 للدوري املمتاز.

مكن�زي  حس�ن  أحم�د  الجن�اح  وس�يغيب 
ع�ن أربي�ل، اللتزام�ه م�ع املنتخ�ب األوملبي 
ومش�اركته الكامل�ة يف لق�اء اول امس أمام 

عمان ستحرمه من خوض لقاء الكهرباء .
كم�ا س�يغيب الثنائي محمد جف�ال ومحمد 
صالح أمام الكهرب�اء بداعي اإليقاف لرتاكم 

البطاقات الصفراء.    
وكان�ت إدارة أربيل، قد أعلن�ت بوقت متأخر 
موافقته�ا عىل خ�وض املب�اراة املؤجلة أمام 
الكهرباء بعد تلويحها باالنس�حاب ألس�باب 
إدارية تخ�ص موعد اللق�اء وإبالغهم بوقت 

متأخر من قبل لجنة املسابقات.

بغداد/ الزوراء:

وّقع الجهاُز الفنّي لفريق الكرة 

الطائرة بقي�ادِة املدرب اإليراني 

محمد نجات�ي، وبعد التش�اوِر 

مع مدير وم�رشف الفريق، مع 

العب�ني إيرانيني، وهم�ا كل من 

م�ريزا ج�ان ب�ور وجاويد عيل 

الل�ذان مث�ال منتخ�َب إي�ران يف 

الف�رتِة املاضي�ة من املس�توى 

األول، وسريتديان فانيلَة الفريق 

ملنافس�اِت  الذهب�ي  املرب�ع  يف 

ال�دوري املمتاز الذي س�ينطلق 

ي�وم غ�د الجمع�ة يف محافظِة 

البرصة.

عىل صعي�ٍد متصل، وصل فريق 

وف�د الكرة الطائرة إىل محافظِة 

الب�رصة ام�س األربع�اء تأهباً 

لتجمع منافساِت املربع الذهبي 

األول لل�دوري املمت�از بإقام�ة 

تحتضنهم�ا  يومي�اً  مبارات�ني 

قاع�ة الزب�ري، وس�يالقي فريق 

الرشطة نظريه البيشمركة يوم 

الجمعة يف أوىل لقاءاِت النادي. 

يشار إىل أن الجهاز الفنّي لفريق 

الطائ�رة مؤل�ٌف م�ن امل�رشف 

عضو اإلدارة إحس�ان الدراجي 

ومدير الفريق سالم عيل ومحمد 

حسني نجاتي مدرًبا، ويساعده 

كل م�ن عيل ف�وزي عبد وعامر 

عبد الكريم ومحمد زيدان.

شنيشل: استفدنا كثريا من املشاركة يف بطولة الدوحة ومستقبل واعد ينتظر العيب األومليب 
احملرتفون يلتحقون بأنديتهم 

الدوحة/ عمار ساطع:
اختت�م منتخبن�ا األوملب�ّي مش�اركته يف 
بطول�ِة الدوحة الدولّية يف س�اعٍة مبكرٍة 
م�ن فجر ام�س األربع�اء، وذل�ك بفوزه 
ع�ىل نظ�ريه الُعمان�ي بهدٍف واح�ٍد من 
دون مقاب�ٍل يف اللقاء الذي أقيم يف ملعِب 
حم�د الكب�ري بالنادي العرب�ي وحصوله 
عىل املركز الخامس يف اختتام منافساِت 
البطولة التي اعتربت مهمًة كونها تدخل 
ضم�ن أجن�دِة إع�داد منتخب�ات القارة 

اآلسيوّية دون 23 عاماً.
واعت�رب م�درُب منتخبن�ا األوملبي رايض 
شنيش�ل املش�اركَة يف بطول�ِة الدوح�ة 
ع�ىل  لالط�الع  طيب�ًة  فرص�ًة  الدولي�ة 
مس�توياِت الالعب�ني ومش�اهدتهم عن 
ق�رب يف أجواٍء تنافس�يٍة م�ع منتخباٍت 

جيدة من األعمار نفسها.
ش�هدت  البطول�ة  إن  شنيش�ل:  وأك�د 
ظهوَر خامات جي�دة، وأعطت مؤرشاٍت 
مهم�ًة وانطباع�ات ع�ن أداء الالعب�ني 
ومدى انس�جامهم، م�ع التأكيد أن هذه 
املجموعة من الالعبني سيكون لها شأٌن 

مهم يف املستقبِل القريب.
وأوض�ح م�درب منتخبن�ا األوملب�ي:ّ إن 
امل�الك التدريبّي بحاج�ٍة لفرصٍة مماثلٍة 
لتجمي�ع الالعبني يف أق�رب وقٍت ممكن، 
والدخول يف معسكراٍت تدريبيٍة وخوض 
مباري�ات تجريبّي�ة كونن�ا مقبلني عىل 
املش�اركِة يف بطولة غرب آس�يا يف شهر 
حزي�ران  املقب�ل، ومن ثم اله�دف األهم 
يف ش�هر أيل�ول وهي التصفي�ات األولٌية 
املؤهل�ة لنهائياِت كأس آس�يا ملنتخبات 
دون 23 عاماً، وهي املرحلُة النهائية قبل 
بل�وغ دورة األلعاب األوملبي�ة يف باريس 

عام 2024.
وأنَهى الالعبون املحرتفون املوزعون بني 
فرق األندي�ة األوروبّية مش�اركتهم مع 
منتخبنا األوملبّي ببطولِة الدوحة الدولّية 
التي اختتم�ت فجراً، وع�ادوا لالنخراِط 

مجدداً مع فرق أنديتهم.
وغادر، صباح امس األربعاء، مقّر إقامة 
وفد منتخبنا األوملبّي يف فندق انرتكونتننتال 
الدوح�ة كل م�ن الالعب�ني: ع�يل حي�در 
)س�توك سيتي االنجليزي( وهاني نصري 
)تريلب�ورغ الس�ويدي( ويوس�ف اإلمام 
)مامل�و الس�ويدي( ومصطف�ى عمران 

)اتالنت�ا االيطايل( ومانؤيل ايليا )تفينتي 
انش�خيده  الهولن�دي( وع�يل املوس�وي 
)كوبنهاغ�ن الدنمارك�ي( وماركو فرج 

)ستومسجوديست النرويجي(.
واستطاع منتخبنا األوملبي تحقيَق الفوز 
يف اختتام مش�اركته بالف�وز عىل نظريه 
الُعمان�ي به�دٍف واح�ٍد س�جله املهاجم 
حسني عبدالله يف الدقيقة )76( من زمن 
املواجهة التي أه�در فيها العبو منتخبنا 
العدي�َد من الفرص أمام مرمى املنافس، 
وكاد أن يزيد م�ن رصيده التهديفي لوال 
الترسع وس�وء الحظ الذي الزم حس�ني 
عب�د الل�ه وزي�دان عب�د الجب�ار وزي�د 

إسماعيل.
وأرشك امل�درُب رايض شنيش�ل عدداً من 
الالعبني ملتابعة مستوياتهم الفنّية، فزج 
بالعبي الوسط عمار غالب وماركو فرج 
لزيادة القدرة الهجومّية، وفعالً تحققت 
الغاية األهم بتس�جيل هدف الفوز الذي 

منح املنتخ�َب األوملبّي املرك�ز الخامس، 
فيم�ا حصل منتخب ُعم�ان عىل الرتتيب 
السادس، يف حني حققت كوريا الجنوبية 
لقَب البطولة بتحقيقها ثالثة انتصارات  
متتالي�ة كان آخره�ا يف مواجهِة تحديد 
والثان�ي ع�ىل حس�اب  األول  املركزي�ن 
منتخب اإلم�ارات بثالثة أهداف من دون 

رد.
وحقق منتخبنا األوملبّي الفوَز يف مباراته 
األوىل عىل نظريه الفيتنامي بثالثِة أهداف 
من دون رد، ثم خرَس أمام منتخب كوريا 
الجنوبّية بهدف واحد، قبل أن يفوز عىل 

ُعمان بهدٍف واحد من دون رد.
وش�اركت يف منافس�اِت بطولة الدوحة 
الدولّي�ة ع�رشة منتخب�ات ه�ي العراق 
والكوي�ت والس�عودية وعم�ان وتايلند 
وفيتنام وكوريا الجنوبية وقرغيزس�تان 
وفيتن�ام، إضاف�ًة إىل قط�ر مس�تضيف 

البطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كأس  قرعة  تأجيل  ان  املالكي:  قحطان  الشبابي  ملنتخبنا  اإلعالمي  املنسق  اكد 
عىل  بالفائدة  سيعود  بالعكس  الرافدين  ليوث  استعدادات  عىل  يؤثر  لن  العالم 
املنتخب.واضاف: ان التأجيل منحنا متسعاً من الوقت لخوض املزيد من الوحدات 
التدريبية وحضور جميع املحرتفني الذي قد يتعذر حضورهم يف حال بقي انطالق 
البطولة بموعده السابق. مشريا اىل: ان معسكر إسبانيا ما زال قائماً ومن املمكن 
إقامة معسكر خارجي جديد للمنتخب الشبابي يف حال تأجلت البطولة ألكثر من 
الشبابي ستنطلق يف بغداد يف األول من شهر  املنتخب  ان تدريبات  شهر.وتابع: 

نيسان املقبل استعدادا للمشاركة يف نهائيات كأس العالم.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حسم التعادل اإليجابي )١-١(، نتيجة 
وضيفه  الكرخ  بني  الودي  اللقاء 
الثالثاء عىل  امس  اول  الطلبة، مساء 
بالعاصمة  الراحل أحمد رايض  ملعب 
الفريقني  استعدادات  ضمن  بغداد، 
الدوري  من   ٢٢ الجولة  ملباريات 

املمتاز.
محرتفه  طريق  عن  أوال  الكرخ  تقدم 
الربازييل شالون، ونجح عدي بالحاج 
يف إدراك التعادل للطلبة.واستغل مدربا 
الفريقني هذه الربوفة الودية بإرشاك 

للوقوف  الالعبني  مجموعة كبرية من 
والبدنية  الفنية  جاهزيتهم  عىل 
بعد  املمتاز،  الدوري  استئناف  قبل 
الكرخ  الدويل.ويستعد  التوقف  فرتة 
يف  األخري  بملعب  النجف  ملواجهة 
الجولة ٢٢ التي ستقام يف الثالث من 
الطلبة  سيلتقي  فيما  املقبل،  نيسان 
عىل  اليوم  بذات  الكهرباء  منافسه 

ملعب الشعب الدويل.
برصيد  العارش  املركز  الكرخ  ويحتل 
الطلبة خامسا  ٢7 نقطة، فيما يأتي 

برصيد ٣8 نقطة.

منتخب الشباب سيبدأ حتضرياته 
للمونديال السبت املقبل

الطلبة يتعادل أمام الكرخ وديا 



كولن / متابعة الزوراء:
فاز املنتخب البلجيكي، بإرشاف مدربه الجديد اإليطايل 
مضيفه  نظريه  عىل  تيديسكو،  دومينيكو  األملاني 
األملاني 3-2 ودياً يف مدينة كولن، ليضع حداً لسنوات 

عجاف أمام »دي مانشافت« امتدت لـ68 عاماً.
ويعود الفوز األخري »للشياطني الحمر« عىل أملانيا إىل 
26 أيلول/سبتمرب 1954 يف مباراة ودية أيضاً. ومن 
هذا التاريخ، تواجه املنتخبان 16 مرة، ففاز املنتخب 

املنتخب  تعادل وحيد.وفرض  األملاني 15 مرة مقابل 
البلجيكي تفوقه بفضل أهداف يانيك كاراسكو )7( 
وروميلو لوكاكو )9( وكيفن دي بروين )78(، علماً 

أن األخري مرر كرتي الهدفني األول والثاني.
من   44( فيولكروغ  نيكالس  أملانيا  هديف  وسجل 

ركلة جزاء( وسريج غنابري  .)87( وكانت بلجيكا 
بطولة  إىل  املؤهلة  التصفيات  يف  حملتها  استهلت 

أوروبا 2024 بفوز كبري عىل السويد 3-صفر.

الرياض / متابعة الزوراء:
السعودي  املنتخب  مستضيفه  عىل  فوزاً  البوليفي  املنتخب  حقق 
مارسيلو  ودية.وافتتح  دولية  مباراة  يف  هدف  مقابل  بهدفني 
يتعادل سالم  أن  قبل  الدقيقة 14  لبوليفيا يف  التسجيل  مورينو 
الدورسي لألخرض يف الدقيقة 44، ويف الدقيقة 67 تمكن كارميلو 
الجنوبي.وكانت  األمريكي  للمنتخب  الثاني  الهدف  إضافة  من 
رونار  إيريف  الفرنيس  املدرب  فيها  يقود  مباراة  آخر  هي  هذه 

القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  أعلن  حيث  السعودي  املنتخب 
موافقته عىل استقالته من منصبه.ويف مواجهة ودية أخرى 

عىل   ،1-2 الطاجيكي  نظريه  عىل  الكويت  منتخب  تغلب 
ملعب جابر األحمد الدويل.وسّجل بدر طارق )9( وشبيب 
الخالدي )61( هديف الكويت، فيما أحرز عليرش دزاليلوف 
)90( هدف طاجيكستان الوحيد.وكان »األزرق« بقيادة 
مدربه الربتغايل روي بينتو قد خاض مباراة ودية أوىل 
نظيفني. بهدفني  فيها  وفاز  أيام  قبل  الفيليبني  أمام 

املنتخبني  استعدادات  إطار  يف  املباراتان  هاتان  وتأتي 
الفني  الجهاز  ويستهدف  املقبلة،  لالستحقاقات 
للمنتخب الكويتي رفع املستوى الفني لالعبيه لتحسني 

 2026 ملونديال  املشرتكة  التصفيات  قرعة  قبل  تصنيفه 
وكأس آسيا 2027.

غالسغو / متابعة الزوراء:
حقق منتخب إسـكتلندا انتصارا ثمينا بنتيجة 
)2-0( خالل مواجهة إسبانيا، ضمن منافسات 
الجولـة الثانية مـن التصفيـات املؤهلة ليورو 

2024، عىل ملعب »هامبدن بارك«.
وسـجل مكتوميناي هديف منتخب إسكتنلدا يف 

املباراة يف الدقيقتني 7 و51.
وبهذا االنتصار رفع منتخب إسـكتلندا رصيده 
إىل 6 نقـاط يف صـدارة املجموعـة، بينما تجمد 

رصيد إسبانيا عند 3 نقاط يف الوصافة.
املبـاراة قـال دي ال فوينتـي مـدرب  وعقـب 
اسـبانيا، خالل املؤتمر الصحفي عقب اللقاء: 
»لقد كانت هزيمة مؤملة، وعند تحليل املباراة يف 
الوقت الحايل سـنرى أننا قمنا باألشياء بشكل 
جيـد وكايف لتحقيق نتيجة أخـرى، لكن يتعني 

علينا تحسني الكثري من األمور«.
وأضاف: »سـعيد بموقف الالعبني، وجربنا كل 
يشء تـم التـدرب عليـه، لكن لم تنجـح األمور 
لسـوء الحـظ، واليـزال هنـاك طريـق طويـل 

لنقطعه مرة أخرى«.
وتابـع: »يف املسـتوى العـال أي خطـأ يجعلك 
تعاقـب، ووقعنـا يف خطأيـن خـالل املبـاراة، 
واسـتقبلنا هدفني، ويجـب أن نتعلم من هذه 

األخطاء«.
وأتم: »ال يشء يتغـري يف املباريات ال6 املتبقية، 

ويجب أن نعمل للفوز يف كل مباراة«.
وقاد العب الوسـط ماتيو كوفاسيتش املنتخب 
الكرواتي للفوز بهدفـني نظيفني عىل مضيفه 
الرتكـي يف الجولة الثانيـة بتصفيات املجموعة 

الرابعـة املؤهلـة لنهائيـات بطولـة كأس أمم 
أوروبا »يورو 2024«.

أحرز كوفاسـيتش الهدف األول يف الدقيقة 20، 
وأضاف الهـدف الثاني يف الدقيقـة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع للشوط األول.
بهذه النتيجة، حققـت كرواتيا أول فوز لها يف 
التصفيـات لرتفع رصيدها إىل 4 نقاط يف املركز 

الثانـي خلف ويلز التي فـازت الليلة عىل التفيا 
بهدف نظيف سجله كيفر موري يف الدقيقة 41 

ليمنح منتخب بالده صدارة املجموعة.
وتحتـل تركيا املركـز الثالـث يف املجموعة بـ3 
نقـاط ثم تأتي أرمينيـا والتفيا من دون رصيد 

يف آخر الرتتيب.
وواصل منتخـب رومانيا االنطالقـة القوية يف 

بداية مشـوار التصفيات 
املؤهلة إىل نهائيات كأس األمم األوروبية »يورو 
2024« املقـررة يف أملانيـا، حيـث حقـق الفوز 
الثاني عىل التوايل، ضمن منافسـات املجموعة 

 .9
وتغلب املنتخب الروماني عىل نظريه البيالرويس 
)2-1(.. كما شـهدت املجموعة نفسـها تعادل 

كوسوفو مع أندورا .)1-1( 
تقدم منتخب رومانيا بهدفني سجلهما نيكوالي 
ستانسيو وأندريه بوركا يف الدقيقتني 17 و19، 
ثـم رد البيـالروس بهدف سـجله فالديسـالف 

موروسوف يف الدقيقة 86.
وتقدم منتخب كوسـوفو بهدف سـجله إيدون 
زيجروفـا يف الدقيقـة 59، ثـم تعـادل منتخب 

أندورا بهدف لالعب البريت روساس يف الدقيقة 
61.وحافظـت سـويرسا عىل الصـدارة برصيد 
6 نقاط، وجـاءت رومانيـا يف الوصافة بفارق 
األهـداف فقط، بينما يحتل منتخب كوسـوفو 
أنـدورا  ومنتخـب  بنقطتـني،  الثالـث  املركـز 
بنقطة واحدة.. بينمـا يتذيل منتخب بيالروس 

املجموعة من دون رصيد.

برشلونة / متابعة الزوراء
البولندي  عىل  باملديح  لربشلونة،  الريايض  املدير  أليماني،  ماتيو  انهال 
يحتذى  مثاال  يعد  أنه  إىل  مشريا  الربسا،  مهاجم  ليفاندوفسكي،  روبرت 
به من قبل الالعبني الشباب داخل النادي الكتالوني.وتواجد خوان البورتا، 
الخاص  الوثائقي  الفيلم  عرض  حفل  يف  أليماني،  وماتيو  برشلونة،  رئيس 
بليفاندوفسكي يف العاصمة البولندية وارسو.وقال أليماني، يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية: »نحن سعداء جداً مع ليفاندوفسكي، نراه 
الفريق،  له مع  لحظة  تدريبية، ويف كل  يعمل بحماس شديد، يف كل جلسة  يومياً 
»إنه  األهداف«.وأضاف:  يسجل  عندما  فقط  وليس  املباريات،  يف  فقط  ليس 
مثال للجميع، خاصة لالعبني الشباب يف فريقنا، إنه مثال يرشح كيفية 
»ليفاندوفسكي  مستوى«.وتابع:  أعىل  عىل  محرتفاً  العباً  تكون  أن 
يعطى دورساً يف كيفية تكريس نفسك بالكامل ملهنتك، تعتني 
للغاية،  طموحاً  لتكون  جهدك،  من   %100 تقدم  بنفسك، 
نحن  السبب  »لهذا  الفوز«.وأتم:  عقلية  لديك  يكون  وأن 

محظوظون لوجوده معنا يف امللعب، ألنه مثال رائع«.

بوينس آيرس / متابعة الزوراء:
تخّطى القائد والنجم األرجنتيني ليونيل مييس 
املئة هدف مع منتخب بالده بتسجيله  حاجز 
ثالثية »هاتريك« يف الفوز الكاسح عىل كوراساو 
ديل  سانتياغو  يف  نظيفة  بسباعية  املغمورة 
القدم هي  إستريو يف مباراة دولية ودية يف كرة 
تتويجه  عقب  أرضه  عىل  لأللبيسيليستي  الثانية 

بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وسجل مييس الحائز عىل جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب يف العالم سبع مرات، ثالثيته يف مدى 20 دقيقة رافعا 

غلته من األهداف الدولية إىل 102.
وعّزز مييس موقعه يف املركز الثالث لقائمة الهدافني التاريخيني يف 
العالم خلف منافسه الربتغايل كريستيانو رونالدو )122( واإليراني 

عيل دائي .)109( 
الهدافني  الئحة  عىل  مطارديه  أقرب  عن  كثريا  مييس  ابتعد  كما 
وسريخيو  هدفا(   56( باتيستوتا  غابريال  لألرجنتني  التاريخيني 
أغويرو .)41( وافتتح مييس، البالغ من العمر 35 عاما، التسجيل 
نيكوالس  اإليطايل  فيورنتينا  مهاجم  وعزز    ،20 الدقيقة  يف 

»الربغوث«  يضيف  أن  قبل  دقائق،  ثالث  بعد  بالثاني  غونساليس 
هدفه الشخيص الثاني والثالث ملنتخب بالده يف الدقيقة 33.

الهدف  فرنانديس  إنسو  اإلنكليزي  تشليس  وسط  العب  وأضاف 
احتاجه نجم  الذي  ذاته  التوقيت  بعد دقيقتني )35(، وهو  الرابع 
الثالث  باريس سان جريمان الفرنيس بتسجيله الهدف الشخيص 

والخ لألرجنتني )37( منهيا مهرجان الشوط األول.
وأضاف جناح يوفنتوس اإليطايل أنخل دي ماريا الهدف السادس 
غونسالو  اإلسباني  إشبيلية  مدافع  وختم   ،)78( جزاء  ركلة  من 

مونتييل املهرجان بالهدف السابع )87(.

واشنطن / متابعة الزوراء:
غولدن  فريقه  آمال  كوري  ستيفن  النجم  أنعش 
إىل  املبارش  التأهل  اللقب يف  ستايت ووريرز حامل 
إىل  قاده  عندما  أوف«  »البالي  اإلقصائية  األدوار 
نيو  ضيفه  عىل  الطاولة  وقلب  التوازن  استعادة 
أورليانز بيليكانز بالفوز عليه 120-109 يف دوري 

كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
تمريرات  ثماني  مع  نقطة   39 كوري  وسجل 
حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف البديل جوردان 
بول 21 نقطة وكالي طومسون 17 نقطة، فصعد 
املؤهل مبارشة  السادس األخري  املركز  إىل  فريقهم 
تمربوولفز  مينيسوتا  حساب  عىل  أوف  البالي  إىل 

الذي هزمه يف عقر داره 96-99.
وعانى ووريرز كثريا يف الشوط األول حيث رضب 
الضيوف بقوة بحسمهم الربعني األول والثاني 36-

25 و27-21 تواليا ووسعوا الفارق يف إحدى فرتات 
الشوط إىل 20 نقطة.

من  غضبه  كري  ستيف  ووريرز  مدرب  يخف  ولم 
العبني عىل مقاعد البدالء وبدا أنه فعل األمر ذاته يف 
غرف املالبس ألن العبيه ظهروا بمستوى مختلف 
ثالث  سجل  الذي  كوري  بقيادة  الثاني  الشوط  يف 
ثالثيات يف مدى 86 ثانية يف نهاية الربع الثالث الذي 

كسبه فريقه 26-39.

ووجد أفضل هداف يف الثالثيات يف التاريخ مساندة 
 13( كامينغا  وجوناثان  بول  جوردان  من  كبرية 
نقطة( اللذين سجال 18 نقطة من أصل 20 للفريق 

يف بداية الربع األخري.
وحقق ووريرز فوزه الـ40 يف 77 مباراة، فيما مني 

مسجل  أفضل  إنغرام  براندون  كان  الذي  بيليكانز 
يف صفوفه برصيد 26 نقطة، بخسارته األوىل بعد 
خمس انتصارات متتالية والـ38 يف 76 مباراة حتى 

اآلن هذا املوسم، وبقي يف املركز الثامن.
انتزاع  فرصة  يف  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  وفرط 

املركز التاسع للمنطقة الغربية من لوس أنجليس 
هورنتس  تشارلوت  ضيفه  أمام  بخسارته  ليكرز 
أوف  البالي  املنافسة عىل بطاقات  األمل يف  الفاقد 
يف  األخري  قبل  عرش  الرابع  املركز  يحتل  كونه  أول 

املنطقة الرشقية 137-134.
الغربية  املنطقة  ثاني  غريزليز  ممفيس  وواصل 
البالي أوف مع دنفر ناغتس  إىل  لتأهله  والضامن 
سبعة  إىل  ورفعها  املتتالية  انتصاراته  املتصدر، 
-113 ماجيك  أورالندو  ضيفه  عىل  تغلب  عندما 
108.. ويف املنطقة الرشقية، حقق تورونتو رابتورز 
فوزه الثالث تواليا عندما تغلب عىل ضيفه ميامي 

هيت 92-106.
تراجع  فيما  التاسع،  املركز  إىل  تورونتو  وصعد 
الـ36  بخسارته  السابع  املركز  إىل  هيت  ميامي 
نتس  بروكلني  خلف  خسارة  بفارق  مباراة   76 يف 

السادس.
ضيفه  من  ثمينا  فوزا  هوكس  أتالنتا  وانتزع 

كليفالند كافاليريز 118-120.
أمام  الرشقية  املنطقة  يف  ثامنا  أتالنتا  وبقي 
تورونتو. ويبدو أن هذين الفريقني اللذين يملكان 
الرصيد نفسه )38 فوًزا و38 خسارة(، سيخوضان 
الدور الفاصل املؤهل للبالي أوف.وتغلّب واشنطن 
ويزاردز عىل ضيفه بوسطن سلتيكس 111-130.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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باريس / متابعة الزوراء:
وفريق  الربازيل  منتخب  بنجم  الخاص  تويرت  حساب  اخرتق 
رسائل  لبعث  واستخدم  نيمار،  الفرنيس  جرمان  سان  باريس 
الربازيلية  الصحفية  املسؤولة  قالت  حسبما  صحيحة،  غري 

لالعب لوكالة فرانس برس.
عاما   31 العمر  من  البالغ  لالعب  الصحفية  املسؤولة  وقالت 
“لقد  األيمن:  الكاحل  يف  يتعاىف حاليا من عملية جراحية  الذي 
تم اخرتاقه! تويرت يتوىل حل املشكلة. يف الوقت الحايل ليس لدي 

معلومات أخرى”.
من  املخرتقون  وجهها  التي  الرسائل  من  العديد  حذف  وتم 

الحساب الذي يتابعه أكثر من 60 مليون شخص.
ومع ذلك، تمكنت وكالة فرانس برس من رؤية رسالة لم تختف، 

تستهدف وسيلة إعالمية برازيلية بعبارات هجومية.
تويرت.  عىل  نيمار،  شقيقة  رافاييال،  حساب  اخرتاق  تم  كما 
أنها  ترشح  كي  إنستجرام  عىل  فيديو  مقطع  الشابة  ونرشت 

ليست مصدر الرسائل عىل حسابها.

اخرتاق حساب نيمار 
وشقيقته

إعالم إلكرتوني كوري ينعش آمال ووريرز يف التأهل املباشر إىل “البالي أوف“

ضمن تصفيات يورو 2024

مفكرة الزوراء

أليماني: حنن حمظوظون بوجود 
ليفاندوفسكي يف برشلونة

بعد ُعقدة 68 عاماً ... بلجيكا تفوز على أملانيا وديًا

املنتخب البوليفي يتفوق على األخضر السعودي

ميسي يتخّطى حاجز الـ100 هدف مع األرجنتني 

إسكتلندا ُتفاجئ إسبانيا وكوفاسيتش يقود كرواتيا للفوز على تركيا
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باريس/متابعة الزوراء:
تمّر بريو يف وضع معقد وضبابي وغري 
مس�تقر سياسًيا وس�ط التظاهرات 
الت�ي هزت الب�اد منذ ع�زل الرئيس 
السابق بيدرو كاس�تيلو من منصبه 

يف ديسمرب/كانون األول 2022.
التحديات  املس�تمرة  األزم�ة  وأثارت 
بالس�امة  تتعل�ق  الت�ي  واملخاط�ر 
بالنس�بة للصحفي�ن، فاعتب�اًرا من 
أوائ�ل فرباير/ش�باط، ت�م إحص�اء 
ما يق�رب م�ن 60 صحفًي�ا من بن 
املصابن خ�ال االضطراب�ات، وفًقا 
بش�ؤون  املعن�ي  واش�نطن  ملكت�ب 

أمريكا الاتينية.
يف ه�ذا اإلط�ار، جمَع منت�دى باميا 
العاملي�ة  األزم�ات  لتغطي�ة  ه�وارد 
بنس�خته اإلس�بانية والتابع للمركز 
ال�دويل للصحفي�ن، صحفي�ن م�ن 
ب�ريو يج�رون تغطي�ات ع�ن األزمة 
التي تعيش�ها بادهم منذ ديسمرب/
كل  وش�اركت   .2022 األول  كان�ون 
م�ن مؤسس�ة ومدي�رة منظم�ة »ال 
زوي�ا   ،La Antígona أنتيجون�ا« 
أنطوني�و بينيت�و، ومدير املؤسس�ة 
 La فاكتوري�ا«  »ال  اإلخباري�ة 
Factoría، كارل�وس كورنيجو أاليزا، 
واملص�ور الصحفي أرت�ورو جوتارا، 
جارب�وزا،  أليخان�درا  والصحفي�ة 
تجاربهم، وكيف يتمكنون من تقديم 
صحافة عالية الجودة يف خضم واقع 

بريو املعقد.
الس�ياق  التاري�خ وافه�م  إىل  انظ�ر 

الحايل
وي�رى كورنيج�و أّن�ه ينبغ�ي ع�ى 
الصحفي�ن الع�ودة لل�وراء إىل ما ال 
يقل عن 25 عاًما يف تاريخ بريو إلثراء 
تغطيته�م، إذ ُوضعت أس�س األزمة 
السياس�ية الحالي�ة يف ذل�ك الوقت، 
أُصيبت املؤسس�ات بالضعف  عندما 

وتضاءَل التمثيل الديمقراطي.
ثاث�ة  فهن�اك  لبينيت�و،  وبالنس�بة 
الب�اد  اس�تقرار  تعي�ق  إخفاق�ات 
وه�ي العجز عن االس�تماع إىل اآلخر 
والتحدث معه، واملصالح الش�خصية 
الب�اد  وديمقراطي�ة  للمرشع�ن، 
أوىل  وتتج�ذر  تاريخًي�ا.  الضعيف�ة 
هذه املش�كات يف مي�ل الحكومة إىل 
االعتم�اد عى وجهات النظر القادمة 
من العاصمة ليم�ا ملعالجة القضايا، 
وم�ن ث�م التقلي�ل م�ن احتياج�ات 

األجزاء األخرى من الباد.
الرئيس�ية  املطال�ب  وتعك�س 
إغ�اق  وه�ي   - للمتظاهري�ن 
الكونج�رس، وإعداد دس�تور جديد، 
إىل  الحاج�ة   - انتخاب�ات  وإج�راء 
اإلصاح الهيكيل، وإذا لم تتم معالجة 
ه�ذه املطالب قد تؤدي إىل اس�تمرار 
والخض�وع  االس�تقطاب  تفاق�م 
للقيادة السياسية، والقمع البولييس 

يف الباد.

تصنيف�ات  أّن  إىل  بينيت�و  وأش�ارت 
الرف�اه االجتماعي�ة واالقتصادية يف 
بريو غ�ري متكافئة، وذل�ك مع زيادة 
مس�تويات الفق�ر، والنق�ص الحاد 
يف توف�ر الغ�ذاء، واس�تغال صناعة 

التعدين للموارد الطبيعية للباد.
ومن جانبه�ا، ش�ددت جاربوزا عى 
أساس�يات  ع�ى  االعتم�اد  أهمي�ة 
الصحاف�ة وتغطي�ة جمي�ع جوانب 
أي قضي�ة. بينم�ا أش�ار كورنيج�و 
التحقيق�ات  اس�تخدام  أهمي�ة  إىل 
الصحفي�ة والواق�ع لق�ول الحقيقة 

بداًل من االعتماد عى اآلراء.

تابع تقارير وس�ائل اإلعام املستقلة 
برؤية نقدية

نتح�ى  أن  بم�كان  األهمي�ة  وم�ن 
الت�ي  املعلوم�ات  بش�أن  بالفطن�ة 
أوق�ات  يف  اإلنرتن�ت  ع�ى  نتابعه�ا 
األزمات السياس�ية، وترى بينيتو أّنه 
ينبغي ع�ى الصحفي�ن التحقق من 
مصادرهم وإج�راء عمليات التحقق 

من املعلومات بأنفسهم.
وباإلضافة إىل ذلك، بإمكان الصحفين 
النظر إىل الوسائل اإلعامية املستقلة 
الت�ي ربم�ا تنت�ج تغطي�ات تتجاوز 
وس�ائل اإلعام التقليدية بخطوطها 

التحريرية املح�ددة، وقالت جاربوزا: 
»يجب علينا النظ�ر يف كل مكان وأن 
تكون لن�ا رؤية نقدية للمؤسس�ات 

اإلعامية نفسها«.
وع�ى الرغ�م م�ن أّن الق�راء يف بريو 
يتجهون ع�ادة إىل املنصات اإلعامية 
الكبرية للحصول ع�ى املعلومات، إال 
أن العديد من غرف األخبار املس�تقلة 
يف الباد ُتنت�ج تغطية عالية الجودة، 
ولك�ن املؤس�ف أّن ه�ذه املنص�ات 
املستقلة ال تمتلك يف كثري من األحيان 
املوارد التي تمتلكه�ا املنصات األكرب 

لتوزيع محتواها.

ض�ع خطة س�امة إلع�داد التقارير 
امليدانية

العنيفة والقمع  التظاه�رات  أجربت 
البولييس يف بريو مؤخ�ًرا الصحفين 
ع�ى تعل�م كيفي�ة حماية أنفس�هم 
ووض�ع خط�ط للتغطي�ة الصحفية 
قبل التوجه إىل امليدان. وشدد املصور 
الصحفي جوتارا ع�ى أهمية تحليل 
الصحف�ي  س�يقدم  الت�ي  املنطق�ة 
التغطية منه�ا؛ ليعرف أين يقف وما 
ه�و طري�ق الخروج ال�ذي ينبغي أن 

يتبعه إذا لزم األمر.
كما أصب�ح حم�ل مع�دات الحماية 
من األمور املهم�ة للتغطية امليدانية، 
وتتضمن الخ�وذة، واملابس املريحة، 
وسرتة واقية من الرصاص، ونظارات 
واقي�ة، وقناًعا يحم�ي الصحفي من 
استنشاق الغاز الذي تستخدمه قوات 
الرشطة ضد املتظاهرين واملراسلن.

املصوري�ن  عات�ق  ع�ى  يق�ع  وال 
الس�لوك  التعام�ل م�ع  الصحفي�ن 
امل�يسء أثن�اء التظاه�رات فقط، بل 
يج�ب عليهم أيًضا توثي�ق اإلصابات 
أثن�اء  ق�د تح�دث  الت�ي  والوفي�ات 
وجودهم خ�ال االضطرابات. وغالًبا 
م�ا ي�ؤدي هذا األم�ر إىل أن يتس�اءل 
املص�ورون الصحفيون ع�ن دورهم 
كصحفين، فقد يضطرون يف غضون 
مس�اعدة  ب�ن  االختي�ار  إىل  ث�واٍن، 

املصابن وتصوير التطورات.

طّور شبكات دعم الصحفين واعتن 
بصحتك العقلية

إذا ل�م يت�م التوص�ل ألي ح�ل قريًبا 
لوقف األزمة يف بريو قد تواجه الدولة 
مس�تويات أعى م�ن العن�ف. ويرى 
جوتارا أّن ش�بكات دع�م الصحفين 
ومجتمع�ات املصوري�ن التي ظهرت 
أثناء ذل�ك الوقت توفر بعض الراحة، 
إذ بإم�كان الصحفين أن يتطلعوا إىل 
بعضهم البعض لتلقي الدعم وس�ط 
ضياع الثق�ة يف تطبيق القانون، عى 

وجه الخصوص.
إّن الصحفي�ن يف ب�ريو ع�ى دراي�ة 
بأنهم ربما يختلفون تحريرًيا، ولكن 
عندم�ا يكونون عى األرض ويغطون 
م�ا يح�دث يف الب�اد، فإنه�م جميًعا 
زم�اء يواجه�ون املخاطر نفس�ها، 
فس�ماع الطلقات النارية ومشاهدة 
الناس يبك�ون ويرصخون ويطلبون 
أم�رًا  يك�ون  أن  يمك�ن  املس�اعدة 

مخيًفا.
ويف النهاي�ة، قد يتأقل�م الصحفيون 
م�ع ه�ذه الظ�روف، ولك�ن ه�ذا ال 
يضع يف االعتبار التأثري الس�لبي عى 
صحتهم العاطفية والعقلية. وتختتم 
بينيتو بالقول: »إّن الدعم الذي يقدمه 
البعض قادهم  الصحفيون لبعضهم 
إىل أن يكون�وا أكث�ر اتح�اًدا، باملعني 

الحريف ملا يكون عليه اتحاد«.
)عن/شبكة الصحفين الدولين(

بعد جدل حول رفض التعديالت

واشنطن/متابعة الزوراء:
الكث�ري م�ن منص�ات  تتج�ه 
الكربى،  االجتماع�ي  التواصل 
وإنس�تغرام  فيس�بوك  مث�ل 
ع�ى  االعتم�اد  إىل  وتوي�رت، 
املس�تخدمن  اش�رتاكات 
لتعوي�ض  وذل�ك  املدفوع�ة، 
الخسائر التي منيت بها بسبب 
تراجع عائدات اإلعانات، رغم 
أن ردود أفعال املس�تخدمن ال 

توحي بالقبول.
األم  الرشك�ة  ميت�ا،  وأعلن�ت 
لفيسبوك، الش�هر املايض عن 
 12 بقيم�ة  مدف�وع  اش�رتاك 
دوالرا ش�هريا، وطرحت أيضا 
خدم�ة مماثل�ة ع�ى منص�ة 
إنس�تغرام، وذل�ك رغ�م إعان 
 2010 يف  زوكرب�ريغ  م�ارك 
أن فيس�بوك س�تكون منصة 

مجانية.
وق�ال أنجيلو زين�و من رشكة 
يس إف آر إيه للبحوث “ال نعتقد 
أن خدمة التحقق الجديدة من 
الحسابات ستتخطى 1 إىل 2 يف 
املئ�ة من رقم األعمال اإلجمايل 
خال األش�هر ال�18 املقبلة”. 
زين�و ش�دد يف حديث�ه  لك�ّن 
م�ع وكالة فران�س برس عى 
حاجة ميت�ا إىل تنويع مصادر 
دخله�ا، يف ظل تأث�ري التضخم 
ع�ى املعلن�ن ومع املنافس�ة 
القوية التي تواجهها يف س�وق 

اإلعانات اإللكرتونية.
وال�يء ذات�ه فعلت�ه س�ناب 
ش�ات، وكذل�ك منص�ة تويرت 
الت�ي يس�عى مالكه�ا الجديد 
إيلون ماس�ك إىل جني األرباح، 
إذ قدمت الرشكة خدمة “تويرت 

بل�و” املدفوع�ة للحصول عى 
مميزات معينة.

وأشارت صحيفة وول سرتيت 
جورنال إىل أن هذا التوجه يأتي 
إث�ر ضعف عائ�دات اإلعانات 
لهذه ال�رشكات، نتيجة تراجع 
االقتصاد خ�ال العام املايض، 
وبسبب “مبادرات الخصوصية 
التي جعل�ت اإلعانات الحالية 

أقل ربحا”.
وكان�ت عائدات إع�ان رشكة 
ميت�ا تضاعف�ت ب�ن عام�ي 
أن  قب�ل  و2021،   2016
تنخفض يف العام املايض للمرة 

األوىل.
وتزاي�دت ح�دة املش�كلة منذ 
تعدي�ل نظام تش�غيل هواتف 
الت�ي  إس”  أو.  “آي.  آيف�ون 
للمنص�ة  تس�مح  تع�د  ل�م 
التي  البيان�ات  بجم�ع كمي�ة 

كان�ت تجمعه�ا س�ابقا ع�ن 
مستخدميها.

فيس�بوك  موق�ع  ويواج�ه 
منافس�ة  إنس�تغرام  وتطبيق 
تتزاي�د حدته�ا أكث�ر فأكث�ر، 
خصوص�ا م�ن جان�ب منصة 

تيك توك ملقاطع الفيديو.
وإضاف�ة إىل ذل�ك تعاني ميتا، 
ع�ى غرار قط�اع التكنولوجيا 
مع�دالت  ارتف�اع  م�ن  كل�ه، 
الفائدة.وباتت نماذج االشرتاك 
أكثر شعبية بش�كل عام، عى 
س�بيل املث�ال حال�ة رشكت�ي 
ونتفلك�س  سيلس�فورس 
اللت�ن حققت�ا أرباح�ا أع�ى 
بكثري م�ن ال�رشكات القائمة 
ع�ى اإلعانات مث�ل ألفابيت، 

الرشكة األم لغوغل.
رس�وم  ف�رض  فك�رة  لك�ن 
ق�د ال تلق�ى اس�تجابة ل�دى 

التواصل  مس�تخدمي مواق�ع 
االجتماع�ي الذين اعتادوا عى 

النموذج املجاني.
فقد قوبل�ت خدمة االش�رتاك 
املدف�وع يف منصتي فيس�بوك 
وإنس�تغرام بربود م�ن خرباء 
إذ  لإلنرتن�ت،  ومس�تخدمن 
منهم من علّق عليها س�اخرا، 
ومنه�م م�ن اتهمهم�ا بتقليد 
ش�بكة توي�رت أو بإطاق هذه 

الخدمة بشكل مترسع.
وتتي�ح هذه الخدم�ة الجديدة 
فرييفاي�د”  “ميت�ا  املس�ماة 
للمس�تخدمن االس�تفادة من 
عام�ة تعري�ف زرق�اء، ومن 
ولوج مبارش إىل خدمة الزبائن 
يف الرشك�ة، مع تعزيز حضور 
حس�ابات املشرتكن فيها عى 
الش�بكة واملزيد م�ن الحماية 

من انتحال الصفة.

لك�ّن محللن كثريي�ن يف وول 
سرتيت يرون أن هذا االشرتاك 
ل�ن ي�دّر ع�ى امل�دى القصري 
للمبال�غ  موازي�ة  إي�رادات 
الطائلة املستقاة من اإليرادات 

اإلعانية.
إس�رتاتيجية  خب�ري  ويعتق�د 
كلي�ة  يف  الرقمي�ة  املنتج�ات 
يي�ل ل�إلدارة فيني�ت كوم�ار 
أن األفض�ل لرشكات وس�ائل 
الحصول  االجتماعي  التواصل 
عى رس�وم من “عدد صغري” 
من املستخدمن، 1 – 2 يف املئة 

عى سبيل املثال.
وكان الخب�ري كت�ب يف مق�ال 
نرش يف هارفارد بيزنس ريفيو 
ع�ام 2014 أن تحويل نس�بة 
عالية جدا من املستخدمن إىل 
مشرتكن يش�ري إىل أن منتجك 
املجاني لي�س مقنع�ا للغاية، 
مما يقلل قاعدة املس�تخدمن 

املحتملن بشكل عام.
خط�ط  معظ�م  وتس�تهدف 
يف  الجدي�دة  االش�رتاكات 
التواص�ل االجتماعي  وس�ائل 
املتميزي�ن”،  “املس�تخدمن 
وه�م صن�اع املحت�وى الذي�ن 
بش�كل  محتواه�م  ين�رشون 
لتجاربهم  ويروج�ون  متكرر، 
املنصات.وكان�ت  ه�ذه  ع�ى 
-BofA Sec  مذك�رة لرشك�ة
rities قدرت وج�ود حوايل 45 
ملي�ون منش�ئ محت�وى عى 
منصات ميت�ا، لديهم أكثر من 
10 ماي�ن متاب�ع، وه�و م�ا 
يمثل 1 إىل 2 يف املئة من إجمايل 
ع�دد املس�تخدمن النش�طن 

شهريا.

الجزائر/متابعة الزوراء:
صادق الربمل�ان الجزائري عى مس�ودة 
قان�ون اإلعام الجديد، بعد أس�بوع من 
املناقش�ات النيابية التي لم ُتس�فر عن 
تعدي�ات مهمة، وبقيت أغل�ب موادها 

كما طرحتها الحكومة.
وصوتت األغلبي�ة النيابية عى مرشوع 
القانون العضوي لإلعام، وأعلنت لجنة 
الثقافة واالتصال يف الربملان التي تسيطر 
علي�ه أغلبية املواالة أنه�ا رفضت جملة 
م�ن التعدي�ات الت�ي طرحه�ا النواب، 
بما فيها مق�رتح تحييد وزارة االتصال، 
وإسناد صاحية منح التصاريح إلنشاء 
املؤسسات الصحفية إىل سلطة الضبط 

حسب طبيعة النشاط عوض الوزارة.
وتراجع الربملان عن تعديٍل كان سيسمح 
للجزائرين مزدوجي الجنسية بالحق يف 
إنش�اء مؤسسات إعامية يف الجزائر، إذ 
ضغط�ت الحكومة عى اللجنة الربملانية 
املكلفة بدراسة القانون إللغائه وإعادة 
امل�ادة الرابع�ة كم�ا وردت يف املس�ودة 
مزدوج�ي  تمن�ع  والت�ي  الحكومي�ة، 
الجنسية من إنشاء مؤسسات إعامية.

واقتص�ار  تراجعه�ا  اللجن�ة  وب�ّررت 
ممارس�ة نش�اط اإلعام عى املتمتعن 
الجزائرية فقط واس�تبعاد  بالجنس�ية 

األجان�ب ومزدوج�ي الجنس�ية “بس�د 
األب�واب أمام الجه�ات املعادية للجزائر 
التي تنتظر فرصة االس�تثمار يف اإلعام 
للتدخل يف الش�ؤون الداخلية للباد مما 

سيشكل خطراً عى السيادة الوطنية”.
وبحسبها: “اإلبقاء عى رشط الجنسية 
الجزائري�ة فقط يتطاب�ق والحكم الذي 
ين�ص ع�ى إلزامي�ة حي�ازة الش�خص 
الطبيعي واملس�اهمن والرشكاء لرأس 
م�ال وطن�ي خال�ص، ومن�ع التموي�ل 

األجنبي”.
كم�ا ب�ّررت االمتن�اع ب�”الحف�اظ عى 
الهوي�ة  ومعال�م  الوطني�ة  الثواب�ت 
الجزائري�ة ومرجعيتها األساس�ية من 
الدين اإلس�امي واللغة الوطنية وقيمنا 
وثقافتن�ا يف ظل التحوالت العميقة التي 
يش�هدها حالياً مجتمعن�ا، وتداعياتها 
عى مختلف املس�تويات مما يس�تدعي 
اتخاذ إج�راءات احرتازية قصد القضاء 
ع�ى املعتق�دات واألف�كار والثقاف�ات 

الدخيلة عن املجتمع الجزائري”.
وقال النائب، عب�د الوهاب يعقوبي، إن 
تراج�ع اللجن�ة النيابي�ة “غ�ري مقبول 

وغري مربر وخرق لإلجراءات”. 
وأوض�ح أن�ه “لي�س م�ن الدس�تورية 
حرمان الجزائرين مزدوجي الجنس�ية 

من حق دستوري، بهذا املعنى لن يكون 
بإم�كان أي صحفي جزائ�ري مقيم يف 
الخ�ارج ويحمل جنس�ية ثانية يف حال 
ق�ّرر العودة إىل الباد واالس�تقرار فيها، 

إنشاء مؤسسة إعامية”.
ولف�ت إىل أن “هذا نف�س الخطأ ترتكبه 
الحكومة بع�د قان�ون أكاديمية العلوم 
الذي يحرم الكفاءات الوطنية املقيمة يف 
الخارج من اإلسهام العلمي بحجة أنها 

تملك جنسية ثانية”.
وصوت�ت كتل�ة حرك�ة مجتمع الس�لم 
ضد املس�ودة مربّرًة موقفها “بمصادرة 

حق�وق أقره�ا الدس�تور، خاص�ة م�ا 
تعلق باملس�اواة بن املواطنن، وإقصاء 
الجزائري�ن مزدوج�ي الجنس�ية ع�ن 
حقه�م يف االس�تثمار يف وطنهم وترقية 
األداء اإلعام�ي”، و”تكري�س التحك�م 
واألحادية يف إعداد مرشوع القانون دون 
توسيع االستشارة وإرشاك املعنين من 
الصحفي�ن واألكاديمين”، و”التضييق 
ع�ى املمارس�ة اإلعامي�ة م�ن خ�ال 
إج�راءات بريوقراطي�ة معقدة، ورفض 
ُجل التعدي�ات واملقرتح�ات التي تقدم 

بها نواب املجموعة الربملانية.

 تونس/متابعة الزوراء:
أصدرت النقابة الوطنية للصحفين التونس�ين، 
مس�اء الثاث�اء، بياناً ح�اد اللهج�ة، أعلنت فيه 
رفضها للتعيينات الجديدة عى رأس املؤسس�ات 
اإلعامي�ة، والت�ي تضّمنت تعي�ن محمد ناجح 
امليس�اوي مدي�راً عام�اً لوكال�ة تون�س أفريقيا 
لألنب�اء )وات ��� الوكال�ة الرس�مية يف تونس(، 
وألفة الرشقي مديرة لإلذاعة الوطنية أقدم إذاعة 

تونسية ويعود تاريخ تأسيسها إىل سنة 1938.
ورأت النقاب�ة، يف بي�ان له�ا، أّن ه�ذه التعيينات 
ع�ودة “إىل املنظوم�ة القديمة الت�ي أطاحت بها 
الثورة التونس�ية س�نة 2011، مبينة أّن الوجوه 
املُعّينة “معروف�ة بانتمائها ملنظومة الربوباغندا 
اإلع�ام  مؤسس�ات  رأس  ع�ى  النوفمربي�ة 
العموم�ي”، مقاب�ل إقص�اء ممنه�ج ومتعم�د 
للكفاءات الصحفية املستقلة واملهنية وتجميدها 
“مثلم�ا حصل أخ�رياً مع الزميل�ة جيهان علوان 
الت�ي أقصيت م�ن تقدي�م برنامجه�ا يف اإلذاعة 
الوطني�ة )الب�اد الي�وم( ع�ى خلفية تمس�كها 
باس�تقاليتها ورفضه�ا االنخ�راط يف منظوم�ة 

الدعاية للسلطة”.
وأضاف�ت النقاب�ة أّن هذه املمارس�ات املش�ينة 
“ت�رب مب�ادئ الث�ورة وتمث�ل خيان�ة لدماء 
الش�هداء”، مؤكدة رفضها تعين رموز منظومة 

الدعاي�ة النوفمربي�ة )منظوم�ة ما قب�ل الثورة 
التونس�ية( وإعام الرأي الواح�د املوجه “بهدف 
العموم�ي  اإلع�ام  مؤسس�ات  ع�ى  الس�يطرة 
)الرس�مي( ووض�ع مش�هد إعامي يق�وم عى 

الربوباغندا عى حس�اب املوضوعية واملهنية”.
واس�تنكرت الخط�اب املتناقض للس�لطة، التي 
تتحدث من جهة عن الثورية واملحاسبة ونظافة 
الي�د ويف نف�س الوق�ت تس�تعن “بم�ن مارس 
التعتيم وس�اهم يف حرمان الش�عب التونيس من 
حق�ه يف اإلعام قبل الث�ورة وتكافئهم باملناصب 

الهامة يف املؤسسات اإلعامية”.
وحّمل�ت النقابة “الس�لطة وعى رأس�ها رئيس 
الجمهوري�ة مس�ؤولية م�ا آلت إلي�ه األوضاع يف 
قط�اع اإلعام وخاصة اإلعام العمومي لرفضهم 
كل مطالب ومقرتحات اإلصاح، واعتبار وسائل 
اإلعام مجرد أبواق تتم االس�تعانة بها ملمارس�ة 
التضليل اإلعامي وحرمان املواطنات واملواطنن 

من حقهم يف املعلومة واإلعام”.
ودع�ت إىل إط�اق نق�اش ع�ام حقيق�ي ح�ول 
مستقبل قطاع اإلعام لوضع سياسات عمومية 
ش�املة “تعالج بشكل جدي كل مشكات اإلعام 
الحالية حتى تتمكن املهنة بشكل خاص والقطاع 
بش�كل عام م�ن املس�اهمة يف تطوي�ر املجتمع 

التونيس”.

موسكو/متابعة الزوراء:
أصدرت محكمة االس�تئناف التاس�عة يف موسكو، 
قرار إلغاء القرار الس�ابق ملحكم�ة تحكيم ابتدائية 
الخ�اص بإبط�ال صفق�ة بي�ع الطبعة الروس�ية 
من مجلة فورب�س العاملية لرج�ل األعمال، محمد 

موسايف، وفق ما ذكرته وسائل إعام روسية.
وأظهر تقييم حددت املحكمة إجراءه وُنفذ بواسطة 
مؤسس�ة “س�ويوز إكس�ربتيزا” التابع�ة لغرق�ة 
التج�ارة والصناع�ة الروس�ية، أنه بحل�ول نهاية 
أغس�طس/ آب 2018، كان ص�ايف أص�ول الرشكة 
املس�اهمة “أس روس ميديا” املالكة ل�”فوربس” 
الروس�ية واململوكة حينها لرجل األعمال، ألكسندر 
فيدوتوف، سالب 245 مليون روبل )أكثر من ثاثة 
ماين دوالر وفقاً لس�عر الرصف الحايل(، والقيمة 
الس�وقية الرمزية ل�%100 من األسهم كانت تبلغ 
روباً واحداً. ومع ذلك، باع فيدوتوف املجلة مقابل 
500 أل�ف روب�ل )6500 دوالر تقريباً وفقاً لس�عر 

الرصف الحايل(.
وتعليق�اً عى قرار محكمة االس�تئناف، كتب مدير 
التنمية يف “فوربس”، دمي�رتي أوزمان، عى قناته 
عى “تيلغرام”: “تم اإلقرار بمرشوعية صفقة رشاء 

محمد موس�ايف ل�)فوربس روسيا(. منذ البداية، 
ل�م يراودن�ا الش�ك يف أحقيتنا. كان فري�ق الخرباء 
القانونين ل�)فوربس روس�يا( واثقاً يف مرشوعية 
الصفقة، واآلن أكدت املحكمة ذلك. كنا ننظر أصاً 
إىل ه�ذه القضية ع�ى أنها محاولة االس�تياء غري 
املرشوع ع�ى املؤسس�ة اإلعامية. يس�عدنا أيضاً 
أّن املحكم�ة أخذت جميع الحقائ�ق بعن االعتبار، 

وأصدرت قراراً عادالً”.
وكانت رشكة “فاف ميديا” اململوكة لفيدوتوف قد 
باع�ت يف 30 أغس�طس 2018 ما مجموعه 100% 
من أسهم “أس روس ميديا” ملوسايف. وبعد عملية 
البيع، تم إش�هار إفاس فيدوت�وف، لتبدأ محكمة 
التحكيم يف موسكو عملية بيع ممتلكاته. وبحلول 
ذلك الوقت، كان إجم�ايل ديون رجل األعمال يفوق 
600 ملي�ون روب�ل )ح�وايل 8 ماي�ن دوالر وفق�اً 
لس�عر ال�رصف الح�ايل(.إال أّن محكم�ة التحكيم 
أصدرت يف أغسطس املايض، قراراً بإبطال الصفقة 
وإع�ادة “فورب�س” إىل مالكها الس�ابق بحجة أن 
القيمة االسمية ألس�هم الرشكة كانت تفوق سعر 
البي�ع بأكثر من 100 ضعف، قب�ل أن تقر محكمة 

االستئناف بمرشوعيتها يف نهاية املطاف.

نقابة الصحفيني التونسيني ترفض 
التعيينات اإلعالمية

حمكمة يف موسكو تقر مشروعية صفقة 
بيع “فوربس” بطبعتها الروسية

هل حان الوقت لدفع اشرتاكات الستخدام شبكات التواصل؟

الربملان اجلزائري يصوت على قانون اإلعالم اجلديد

كيف يغطي الصحفيون األزمة السياسية يف بريو؟
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 »دجلة«.. خفق النور ونبض املاء

د. سعد البازعي
 القيود على املنتج الثقايف واإلبداعي ظاهرة معروفة، 
بل أساسلية يف مختلف الثقافلات ومختلف العصور، 
لكنهلا تتفاوت بطبيعلة الحال، من ثقافلة إىل أخرى 
ومن علر إىل آخر، ومن قيود يفرضهلا الكاتب عى 
نفسله إىل قيود تفرض بشلكل مبارش أو غري مبارش. 
وقلد تناولت يف هذا امللكان ويف مقلاالت كثرية نماذج 
من تللك القيود، وال سليما حني تكلون متوارية لكن 
أثرهلا ليس متواريلا، يتحدث عنه الكاتلب أو تيش به 
النصوص، من النص اإلبداعي إىل النص الفلسلفي إىل 

السيايس إىل غري ذلك.
ما غاب علن النماذج العربية التي أرشت إليها تحديًدا 
هو نملوذج املرأة، امللرأة الكاتبة. وال شلك أن املرأة إذ 
تتعرض للقيود فإنما تواجله قيوًدا مضاعفة، فمنها 
القيلود التي تواجههلا مع الرجل وتللك التي تخصها 
وحدهلا انطالًقلا ملن أنوثتهلا وموقعهلا يف مجتمع 
أبلوي تلكاد املجتمعات اإلنسلانية تتوحلد فيه. وألن 
دخول املرأة العربية بشكل خاص مجال الكتابة ليس 
قديًما، فهو مرتبط بالنهضة العربية الحديثة، فإن ما 
أشلري إليه ظاهرة جديدة نسبًيا. فإن عرفنا شاعرات 
عربيلات أو حتلى عاملات يف مختلف العصلور فإننا ال 
نكاد نعلرف من بينهن كاتبات كملا كان الجاحظ أو 
أبلو حيلان، أو غريهما.. دخلول امللرأة العربية عر 
الكتابة األدبية ال يكاد يتجاوز القرن التاسع عرش مع 
ظهور نساء مثل ملك حفني ناصف التي عرفت بلقب 
»باحثلة الباديلة« ثم مي زيادة، وهملا نموذجان من 
نماذج محدودة، لكنها نماذج رسعان ما خضعت عند 
ظهورها للقيود االجتماعية والثقافية؛ فظهر ذلك عى 
نتاجها أو عى حضورها االجتماعي من خالل االسلم 
املسلتعار، أو غري ذلك من أشكال التواري والحجب. يف 
هذه املقالة وربما يف مقاالت أخرى أود أن أتوقف عند 
بعض تلك األسلماء، وأن أملدد التأمل ألنظر يف نماذج 
غلري عربية يتضح منها شلمولية اإلشلكال املطروح 
هنا. فمن الشاعرتني األمريكيتني إيمييل ديكنسون يف 
القرن التاسلع عرش وسيلفيا بالث يف القرن العرشين 
إىل الكاتبلة الجنلوب أفريقيلة ناديلن غوردايمر تمتد 
سلسلة من املجابهات الثقافية مع القيود االجتماعية 
والسياسلية التلي تركت أثرهلا عى النتلاج اإلبداعي 
لتلكن النسلاء بالقدر الذي يجعل الوعلي بتلك القيود 

رضورة الستيعاب أفضل إلبداعهن.
لعل االسلم األول اللذي يتبادر إىل الذهلن أو ينبغي أن 

يتبادر إىل الذهن يف الثقافة العربية املعارصة هو اسلم 
الكاتبة اللبنانية-الفلسلطينية مي زيادة التي عاشت 
معظم حياتها وبنت شهرتها يف مر يف العقود الثالثة 
األوىل من القرن العرشين. وبالنسبة لبعض من يعرف 
ملي زيادة، أو ربملا أكثر من يعرفها، يخطر اسلمها 
بالبلال لصيًقلا بجربان خليلل جربان نتيجلة للعالقة 
العاطفيلة التي نشلأت بينهما، وعربت عنها رسلائل 
كثرية متبادلة اشلتهر منها ما كتبه جربان فقط. ويف 
تقديلري أن حلر أهمية مي بعالقتهلا بجربان لون 
ملن ألوان الحصار لألنثى من قبل مجتمع، بل وسلط 
ثقلايف، يلرى أهميتها الحقيقيلة من خلالل عالقتها 
بالرجل، مع أن ملي أهمية كبرية تضارع أهمية الكثري 
ممن عارصوها، سلواء من حيلث محصولها الفكري 
الثقلايف، أو ملن حيلث قدراتهلا الكتابية وأسللوبها 
املتفرد. هذا باإلضافة إىل تحولها إىل ناشطة اجتماعية 
ومدافعة مبكرة عن حقوق املرأة يف أوساط اجتماعية 
ترتدد يف تقبلل املرأة مثقفة وكاتبلة يف أفضل األحوال 
وتخنقها يف أسلوأها. وقد عانلت مي من الحالتني. بل 
إن من سلخريات املوقلف أن بعض الذيلن رحبوا بها 
وأعجبوا بأدبها من كتاب مر يف عر النهضة، من 
أمثلال طه حسلني والعقاد والرافعلي وغريهم، كانوا 
يعجبون بها ألنها امرأة مثقفة وتجيد الكتابة، وليس 

ألنها كاتبلة يف املقام األول، بمعنلى أن إعجابهم كان 
أقرب إىل الرتبيت عى الكتف والتشجيع منه إىل اإلقرار 
بتميزها ومنافستها لهم. تقول غادة السمان عن ذلك 

التشجيع امللتبس:
فالزحلام املتملق حضور موحلش، ومي كامرأة ذكية 
ومرهفة كانت بالتأكيد تعي وخز االستهانة بإبداعها 
ككاتبة، ومعظم الذين حولها يمطرونها بزبد اإلعجاب 
امللتبس بشلخصها الناعم قبلل إبداعها. وهو إعجاب 
متنصل منها إبداعيا، ويتجى ذلك التنصل املتملص يف 
لحظلات الصدق النقدية املكتوبة ال املدائح الشلفهية 

املجانية.
ثم تستشلهد بما قالله عباس العقاد حني سلؤل عن 
أدب مي فأثنى عى لطفها وجمال روحها وما إىل ذلك، 
متجنًبلا الحديلث عنها بوصفها كاتبلة ومثقفة. لقد 
كان رأي العقلاد وموقفه مع غريه من مثقفي مر 
الذين أحاطوا بمي شلكالً من أشلكال الرقابة عليها، 
الرقابة الناعمة التي تلبس لباس االحتفاء والتمجيد، 
لكنهلا الرقابة التي ال تختلف عن رقابة املنع والكبت؛ 
ألنهلا لم تمنحه االعرتاف الذي تبحلث عنه وتتيح لها 
من ثلم أن تثبت حضورهلا بوصفها مثقفلة وكاتبة 
ومعنية بالقضايا الكربى يف عرها، وال سيما قضية 
امللرأة، مثلما كان حلال معارصات لهلا يف الغرب من 

أشلهرهن فرجينيلا وولف حسلب ما كتبلت فاطمة 
املحسن يف مقارنة الفتة لوجوه الشبه واالختالف بني 

الكاتبتني.
لعلل أول ملا يسلرتعي االنتبلاه يف حيلاة ملي زيادة 
ونتاجها هو تغيري اسلمها ملن ماري إلياس زيادة إىل 
»مي زيادة«، وذكرت هي يف معرض تفسريها للتغيري 
أنها اختارت الحرفني األول واألخري من اسلم »ماري« 
ليكلون اسلمها. وهذا تفسلري معقول، لكن السلؤال 
يظل: ملاذا؟ فإذا وضعنا ذلك التغيري إىل جانب األسماء 
املسلتعارة التلي اسلتعملتها مي مثل االسلم الرجايل 
»خالد رأفت« واالسلم األنثلوي »إيزيس كوبيا« تحول 
السلؤال إىل ما هلو أبعد ملن مجرد اسلتبدال حروف 
بحروف. فال شك أن وضع مي أو ماري زيادة املزدوج 
يف أقلويته، أي كونها مسليحية ثلم كونها امرأة، لعب 
دوًرا رئيًسلا يف ذلك التغيلري. سليقال: إن كتابة املرأة 
تحت اسلم مسلتعار ظاهلرة معروفة ليلس يف األدب 
العربي فحسلب، وإنملا يف آداب عاملية كثرية )جورج 
إليوت يف إنجلرتا القرن التاسع عرش، وجورج صاند يف 
فرنسا يف الفرتة نفسها تقريًبا(، بل إن من الرجال من 
كتب تحت اسلم مستعار ويف ثقافات عدة. لكن تكرار 
الحاللة ال ينفي غياب الداللة، فالضغط االجتماعي أو 
ضيق مسلاحة الحرية سلبب رئييس يف كل مرة، وإن 
تكرر السلبب فلإن حجمه وظروفله الخاصة تختلف 
ملن حالة إىل أخرى. يف حالة مي زيادة لعبت الهويتان 
الدينيلة واألنثوية دوًرا دون شلك يف كل ذلك، والهدف 
واحد دائًما وهو دفع الرضر الناتج من وضوح الهوية. 
وال يجلب أن ننىس أن مي ازدهرت كاتبة وشلخصية 
اجتماعيلة ملن خالل صالونهلا الثالثائي الشلهري يف 
بلد مسلم ويف أوسلاط مجتمع محافظ يف الربع األول 
ملن القلرن العرشين، مجتملع كانت معظم نسلائه 
متحجبات وبعيدات عن الحياة العامة، فكان رضورًيا 
أن تراعلي ملي ذلك قدر اإلملكان. وقلد دفعت مي يف 
أواخر عمرها القصري نسلبًيا ثمًنلا غالًيا لطموحاتها 
عندما أودعتها أرستها مستشلفى األمراض النفسية 
دونما مربر واستولت عى ممتلكاتها، إىل غري ذلك من 

متاعب كانت ربما سببا يف رحيلها املبكر.
املقدمة التي كتبتها مي لكتابها »سوانح فتاة« يعكس 
الكثري ملن قلقهلا ومخاوفها عى صعيلدي املجتمع 
والثقافلة، ففي تلك املقدمة شلكوى طامللا ترددت يف 
األدب والنقد النسلوي الذي تطور يف الغرب فيما بعد. 
تقول مي إن الكاتبة، من حيث هي كاتبة، جديدة عى 
املجتملع العربي، وهي بالتايل أسلرية نظلرة نمطية: 

»يزعلم الجمهلور أن رغبتله يف تذوق إنشلاء املرأة ال 
تعرب عن إكباره لذلك اإلنشلاء، أو عن إقراره بصدق 
الفراسة منها، وإنما ألن يف كتابتها مظهرًا من مظاهر 
الذات النسلائية العامة«. ثم تصلف ذلك بأنه »خطوة 
صالحة نحو تكريم األدب النسلائي« لتعود فتنكرها: 
»إال أن فيها ملن الظلم وغمط الحقوق ما فيها. نحن 
نحب الحلم، ونطلب التسلاهل، ونريد أن يسلتعان يف 
الحكم علينا )بالظروف املخففة( كما يقول سلادتنا 
الحقوقيون«. ثم تنهلي مقدمتها بهجوم ضمني عى 
أولئلك الرجال ممن ينظرون نظرة دونية للمرأة: »لقد 
غلاىل بعض املفكرين، وال سليما بعض الذيلن أقنعوا 
أنفسهم بأنهم مفكرون، لقد غاىل هؤالء يف فصل املرأة 
عن النوع اإلنسلاني الذي كادوا يحرونه يف الرجل«، 
لتؤكد أن املرأة تصدر عن »النفس اإلنسانية الشاملة، 
وكل نقلص يشلوبها إنما يرجلع إىل العجلز البرشي 
الشلائع، وكل أثر ملن آثار ذكائها إنملا هو وجه من 
وجوه الفكر اإلنساني العام«. ربما نلمس هنا إشارة 
من مي إىل أنلاس كالعقاد يف تربْيتهم بتعاٍل عى كتف 
امللرأة الكاتبة، لكن الكاتبة تشلري ضمن ذلك، وما هو 
أهم، إىل مجتمع بأكمله لم يزل مرتدًدا يف إفساح املجال 
أملام األنثى كاتبة أو مفكرة أو مبدعة فيضعها تحت 

أنظار الرقيب عى نحو يتجاوز رقابته عى الرجل.

علوان السلمان
)دجللة( خفق النور ..ونبلض املاء..املجموعة 
تملوز/2011  دار  علن  الصلادرة  الشلعرية 
بقصائدهلا املتفاوتلة الطول والتلي تجاوزت 
الثالث والخمسلني نصا شلعريا شكلتها اربعة 
كتب تفيض اىل عوالم شعرية مكتنزة تكشف عن 
نزعة وجدانية متمثلة يف )وجوه( الكتاب االول 
الذي احتضن سلتا وعرشيلن نصا..اما الكتاب 
الثاني فكان لل)النسلاء( واشلتمل عى  تسلع 
علرشة نصا والكتاب الثالث )فرسلان( وكانت 
حصتله ثمان نصوص.. وأخلريا الكتاب الرابع 
الذي كان للمداعبات بأربعة نصوص قصرية .. 
مع ومضتني شعريتني كاهداء لدجلة)الحارض 
للالرض  املوضوعلي  املعلادل  واملسلتقبل(.. 
والوطن عرب سلياق رمزي تعبريي ..من خالل 
االشتغال عى عنر الرسد الشعري باالعتماد 
عى الذاكرة..واللتان تشلكالن عتبتان نصيتان 
لهملا فعلهملا يف الخطاب الشلعري ..كونهما 
مركز اضاءة للزوايا املعتمة التي فرشت روحها 
حينا... مع مفارقة تقوم عى مسلتويني هما: 
املعنى واملبنى.. فهما شلكال االهلداء مع رقي 
اىل مسلتوى الشلعرية التي تحيلل متلقيها اىل 
الغالف ولوحتله الخريفية الداكنة واالشلجار 

التي فقدت خرضتها ..
                     بعد زلزال االحتالل

                     وجدتني بني االنقاض
                     برهة وتمتد يد بيضاء

                     تبعثني طائر فينيق
                     فمن الرماد اىل النار

                    ومن الغيبوبة اىل اليقظة
                    ويمتد الشعر حبا ووفاء اىل تلك

                    اليد...يد دجلة  /ص5 ل ص6
اما الومضة الثانية..
                    لدجلة...

                    اذ تغرس يف شواطئها الاليل
                    ضفة نور واخرى

                    من فرات املاء كوثره
                    نمري  /ص7

   فنصلوص الشلاعر تعلرب عن رؤية شلعرية 
حداثوية تعتمد املجاز خيارا للتعبري عن العالم 
املرئي..واسلتلهام شلعريتها ملن جماليلات 

املكان واسئلة الكينونة..
      فدجلة الشاعر)محمد رايض جعفر(العتبة 
الخارجيلة واملكلون الجوهلري يف بنية النص 

معماريا وجماليا.. 
                       ال يجيء الشتاء

                       مرتني ولكنما الربد يف اللحظات
                       االخرية كان خجوال

                        والسماء
                       تتدثر بالصمت حينا..وبالخوف

                       حينا وكان املساء
                      سريحل..لو لم اكن يف الطريق
           اىل صاحب يل جديد  /ص15 ل ص16

      فالشلاعر يقدم مشلاهدا صورية متحركة 

مبنيلة عى انتشلال االثر النفيس ملن الوجود 
واالشلياء.. فتنهلض الصورة الشلعرية عنده 
عى التخييل والتشلكيل..كونها تخضع لعالقة 
جدليلة بلني الذهنلي والحليس، إذ ارتباطهلا 

باملشاعر العميقة لخالقها الشاعر..
                        وبني الليايل تتيه الخطى

                       او تيضء
                        وبني الوهم واالنطفاء

                       يغيب مؤيد عن وعيه
                 يف صالة املساء  /ص70 ل ص71

    فالنلص  ينتملي اىل الزمكانية التي تجسلد 
الهم االنسلاني املتجسلد يف التجربلة الحياتية 
والجماليلة الفنية..للذا فهلي تتميلز فنيا من 
خلالل اسلتغراقها يف فضاء اللغلة التي تعتمد 
االنزيلاح مع امتالكها قلدرة عى خلق اللحظة 
املمتلئة ..املسلتفزة ملتلقيها..بتوظيف االلفاظ 
املجازيلة املشلعة جماليلا وفنيلا واملشلحونة 
دالليا واملعربة عن فضاء شعري نفيس..مكاني 
جغرايف..البعيدة عن التقعر بانسجام الفاظها 
وتشلكيل جملها الخالقلة لصورها بمفرداتها 

الرامزة ورؤاها الخالقة..
                          ان زيدون منا..فللشعراء
                           رفاق حميمون يف الحب

                          وااللفة الوارفة
                          ولزيدون خفق صالة تيضء

                          عى عتبات الوجود
                          ولزيدون كالشعراء

                          لظى العاصفة/ص57
    فالرؤيلة الشلعرية عنلد الشلاعر تتصلل 
بطبيعة تكوين فكلري.. اضافة اىل تركيز عى 
الوجود واالشلياء فتحقلق قصائده حضورها 
بامكاناتهلا التعبرييلة والجماليلة وصورهلا 
الحسية باعتمادها خطا حداثويا عى املستوى 
الشكيل البنيوي واملوضوعي الواقعي..املتجاوز 
بتشلاكل الجزئيلات ملن اجلل بنلاء صلوري 
متخيل يف وجدانه ليسلهم يف تشكيل مشهدية 
دراميلة تعتملد التكثيلف عرب انتقلاء االلفاظ 
التلي  تميزت بحركتها الداخليلة والخارجية..

فالتكلرار يحقلق وظيفة دالليلة كونه يعكس 
موقفا شلعوريا وانفعاليا اضافة اىل اسلهامه 
يف تماسلك الوحدة العضويلة للنص..عرب لغة 
منزاحة تمتلك قدرة على خلق لحظتها املثرية 

لالسلئلة التي تسلهم يف ملء فجلوات النص..
بتوظيف االستفهام الداللة اللغوية التي تسهم 
يف خلق طاقلة حوارية..كونها تعبري عن حالة 
جدلية وسلريورة من الحوار الذي يفتح النص 
دراميا..لذا فهو)بنبة عميقة منتجة للداللة..(

على حد تعبلري محمد عبداملطللب يف كتابه)يف 
البالغة العربية قراءة اخرى..(..وهذا يعني انه 

داللة النفتاح افق التوقع الشعري..
                 غامرت وحدك

                  فاحرتقت بنارها
                 حتى متى ارجو..

                 وانت مغامر؟  /ص87    
    اما قصائد الشلاعر املقطعية التي خلت من 
العنونة كلي تجعلل املتلقي مسلهما يف البناء 
الشلعري فهي تعتملد الرتكيلز والتكثيف مع 
تميزها بوحلدة موضوعاتها وكثافة نسلجها 
اللغوي ملع اعتماد املفردة املوحيلة برمزيتها 
الدالة واملفارقة )التوقع املمتيلء(عى حد تعبري 
فيليب هامون..والتي هي )مسافة التوتر(كما 

يرى كمال ابو ديب..
                   قرب الطائف كان الصبيان

                   يطوفون بنخالت الواحة
                   من جوع

                 والنخالت تطوف باعذاق التمر
                 البني الغامق من خوف   /35

    فالشلاعر يقلدم ملحلات شلعرية متميلزة 
بصورهلا التلي هي وسليلة الخيلال بعمقه..

اضافة اىل لغتها املوحية ذات الدالالت املنطلقة 
ملن حركة بؤرية نامية فيها يتداخل )الشلكل 
واملحتلوى يف عمليلة الخللق( على حلد تعبري 
هربلرت ريد..كونهلا ومضلة خاطفلة وملحة 
شلعرية متميلزة بدفقهلا الوجداني املسلتفز 
للحظلة بامتالكها قلدرات تعبرييلة وتقنيات 

فنية متداخلة..
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 هيثم حمسن اجلاسم
 ملن فضيلة السلفر زيادة املعرفلة، ومن 
ولعلي ومزاجلي زيلارة املكتبلات واقنلاء 
بعلض الدوريلات العربيلة التلي التصلل 
العلراق.. ولفلت انتباهلي والملس فكري 
يف مجللة ادب ونقلد املريلة العلدد ٤16 
تصلدر  ثقافيلا  تقريلرا  ديسلمرب2022  
املجللة للكاتلب امللري عيد عبلد الحليم 
بعنوان »ثقافة الرصيف خطر يهدد العقل 
امللري« . والحقيقة يهلدد العقل العربي 
، فلكل ماسلطره عيد من سلطور ما هي 
إال دليل عى حسلن املتابعة والبحث القيم 
النقاذ الواقلع الثقايف الرسلمي من ثقافة 
الرصيلف كظاهرة رسطانية تهدد وجودنا 
الحضاري كأمة عربية لها جذور تاريخية 
عميقة موغلة بالقدم بل من ارضنا سطع 
اشعاع الحضارة االول ، وضمن تقريره او 
بحثه عناويلن داخلية ألذرع تللك الثقافة 

واسلباب انتشلارها ، منها اوال: »االرصفة 
وثقافة الظل« ؛ وهلو خطاب ثقايف مغاير 
للخطلاب الثقايف الرسلمي، وهذه الثقافة 
الظل كما اطلق الباحث عليها منترشة بني 
شلبابنا كلغة تخاطب وتشلمل اختالفهم 
يف انملاط سللوكهم واذواقهلم الجماليلة 
والفنيلة حتلى مايرتدونله من ثيلاب وما 
يبدونله ملن اهتماملات تختللف بدرجلة 
واسلعة عن ابائهم . ويتساءل الكاتب: هل 
يمكن بناًء عى هذا ان ننسلب ثقافتهم اىل 

الثقافة الشعبية الشائعة اليوم ؟
 ويجيب عليها نفسله : ان هذه التسلمية 
ثقافلة الظل التتفلق مع مفهلوم الثقافة 
الشلعبية املحدد من علملاء االنثروبولجي 

والفلكلور . 
وتحت الفقلرة واحد  تناول مظاهر ثقافة 
الظل ؛« الطلب الروحاني« وهلو من اكثر 
الكتلب رواجا ، بعضها بلدون تريح من 

املؤسسلات االسلالمية املعنيلة وبعضهلا 
بدون رقم ايداع بل حتى بدون مؤلف اصال، 
وهي كتلب تختلف عن الطب الشلعبي او 
التداوي باالعشلاب، وتزعم العالج ببعض 

االيات القرآنية او التعاويذ . 
وعنلوان اخلر »االدب الهامليش«؛ واسلند 
هلذا املصطلح االدبي اىل ريشلار جاكمون 
وهلو بعيد عن الجوانب الفنية ويجد ارضا 
خصبة لدى عامة القراء وهو ادب بولييس 
عن الجاسوسلية وسالسلل قصصية ذات 
طابع  شعبي تلبي حاجة الجمهور جنسيا 
. وعنلوان ثالث »ادب الجان« ويلقى رواجا 
واقباال جظاهرييا وهو قصص يكون فيها 

الراع دراميا بني االنس والجان . 
ويف الفقرة ثانيا من البحث بعنوان »مشايخ 
الكاسيت يف الريف املري« يتناول الكاتب 
عيد وجها اخلر لثقافلة الرصيف تتضمن 
رشائط الكاسيت والكتب التي تبث املعرفة 

بشلكل مغلوط يف اذهلان العامة،وافرزت 
تللك الثقافة نوعا من الغناء الشلعبي رغم 
عدم دقة التسلمية ، هلي تجارة مضمونة 

الربح .
خالصلة القول ان الكاتلب عيد عبد الحليم 
ملن خالل منلرب ادب ونقد وضلع اليد عى 
جلرح عميلق ملتهلب سليودي بثقافتنلا 
العربيلة االصيلة اذا لم يعاللج اىل هالكها، 
ويمسلخ شلكلها ومضمونهلا التاريخلي 
ويجعلهلا امة هجينلة ورجعيلة متخلفة 
علن االمم املنطلقلة بقوة يف افلاق التمدن 

والحضارة .

  نديم نعيمة
ص فلسفة نعيمه )وهي بعيدة  إن ملخَّ
يونانيِّله  العامللي،  الفكلر  يف  الجلذور 
القديلم وهنديِّه وسلاميِّه،  ومريِّله 
ناهيلك بأوروبيِّه الحديلث( أن أول ما 
يسلتفيق عليله اإلنسلان ملن وجوه 
هلو ذاته، هلو »األنا«. فهي بالنسلبة 
إليله املحور اللذي تدور حولله جميع 
تحركاتله ونزوعاتله  ومآتيله يف خطِّ 
حياته كلِّها. فهو يف ذلك إنما يصدر عن 
رغبتله يف الخلري والسلعادة واالزدهار 
لنفسله، وعن كرهه لكلِّ ما من شأنه 
أن يلحق بهلا الرضر واألذية. فإذا كان 
األمر كذلك كانت وظيفة اإلنسان األوىل 
واألخرية أن يعرف نفسه عى حقيقتها 
كي ال ينخدع يف حياته فيقوم عن جهل 
بما يعتقده خريًا وسعادة لنفسه، فإذا 

به ينقلب إىل رشٍّ وبالء.
إن املقطع يلؤرش إىل ثقافة نعيمه وإىل 
أصالتله كأديب رفض معالم الحضارة 
الغربيلة وارتلدَّ إىل أنلاه ليجعلل منها 
منطلًَقلا لتجاربله يف الحياة؛ كما جعل 
ملن أنلا اإلنسلان محلور األدب نظرًا 
لدد، يرى  إليمانله بقيمتله. يف هذا الصَّ
أننا يف كلِّ ملا نفعل وكلِّ ما نقول وكلِّ 
ملا نكتلب إنملا نفتلش عن أنفسلنا. 
فإن فتشلنا عن الله فلنجد أنفسلنا يف 
اللله. وإن سلعينا وراء الجملال فإنَّما 
نسلعى وراء أنفسلنا يف الجملال. وإن 
طلبنا الفضيلة فال نطلب إالَّ أنفسنا يف 
الفضيللة. فكلُّ ما يأتيه اإلنسلان إنَّما 
يدور حول محور واحد هو: اإلنسلان. 
حول هذا املحور تدور علومه وفلسفته 
وصناعته وتجارته وفنونه؛ وحول هذا 

املحور تدور آدابه.
انطالًقلا ملن هلذه القناعلة، أجملع 
الدارسون عى أن ميخائيل نعيمه كان 

ينظر إىل األدب نظرة متسامية وينطلق 
يف تصوراته من جانلب ذاتي وجداني؛ 
وكلذا من مبلدأ دراسلة اإلنسلان من 
الداخلل ومراعاة ظروفله االجتماعية 

ومدى ارتباطه بالزمان وباملكان.
هله الفكلري يجمع بني  وبملا أن توجُّ
األدب والفن والفلسلفة فإننا سلنقف 
على  املقتضبلة  الدراسلة  هلذه  يف 
حصيللة آرائله يف األدب والنقد اعتماًدا 
ل  على كتابه القيِّم الغربال الذي يشلكِّ
مدرسة متميزة يف مسرية النقد العربي 

الحديث.
يهدف كتاب الغربال إىل تأسيس تصور 
نقلدي مغايلر والدعلوة إىل أدب جديد. 
لهذا يرى د. محمد مندور أن غاية هذا 
الكتاب هي »الهجوم العنيف عى األدب 
ر  ت وعى التحجُّ العربي التقليدي املتزمِّ
اللغلوي ثم على العلروض التقليدي[ 
وهلذا ال يعنلي أن ميخائيلل نعيمه قد 
وقف عند هذا الحلد، وإنما حاول، من 
خالل عمله، أن يؤكد عى رضورة إعادة 
النظر إىل وظيفة األدب وإىل طرق نقده 
بعقليلة متفتحة. ومن ثم فلإذا كانت 
امللدارس األدبية الحديثلة يف الغرب قد 
اهتمت بقضايا اإلنسلان وتمفصالتها 
يف اإلبلداع األدبي فإن هلذه الفكرة قد 
سليطرت عى أدباء املهجر انطالًقا من 

دوافع سياسية وأخرى ذاتية.
يف هلذا الصدد، يلرى ميخائيلل نعيمه 
أن األدب الحقيقلي هو »رسلول« بني 
الكاتب والقلارئ وأن وظيفته تنحر 
يف تناول اإلنسلان وسلرب أغوار النفس 
البرشيلة: أي أنله تعبلري علن الحيلاة 
جميلع  ملن  واالجتماعيلة  النفسلية 

نواحيها.
هلذا التحديلد للألدب كان نابًعلا ملن 
احتكاكله بالثقافلة الغربيلة؛ ذلك أنه 

حينملا كان متأثرًا باألدب الرويس كان 
يريلد من األديلب أن يلتلزم بما يجري 
داخلل مجتمعله من ثورات والتبشلري 
بهلا؛ لكنله حينملا انغملس يف الحياة 
األمريكية انسلحب ملن عالم املجتمع 
وارتلدَّ إىل ذاتله وإىل عواملهلا، ثم اعترب 
نفَس اإلنسان محور األدب: أي اإلنسان 
كوحدة يف الوجود، ال كفرد يف املجتمع. 
لهذا، »ال يخلد من اآلثار إالَّ ما كان فيه 
بعلض من الروح الخاللدة«، وال يمكن 
للألدب إال أن يكلون »مرسًحلا يظهلر 
عليه اإلنسلان بكلِّ مظاهره الروحية 
والجسلدية«. أما األديب الذي يستحق 
أن يدعى أديًبا فهو »من يزوِّد رسلوله 

من قلبه ولبِّه«.
نسلتنتج من هذه التحديدات أن قيمة 
األدب للدى نعيمله تكملن يف قدرتله 
عى اخرتاق وكشلف باطنية اإلنسلان 
األعملال  وأن  الحقيقيلة،  وكينونتله 
الخالدة )كأعمال شكسلبري مثالً( هي 
التي تمتلك خصوصية التعبري الرصني 
عن زمنها وفضائها، وتسعى، يف نفس 
الوقلت، إىل رصلد الجانلب الحضلاري 

واإلنساني يف املجتمع.

مفهوم األدب عند ميخائيل نعيمة 

ثقافة الرصيف .. ما هلا وما علينا 



يعان�ي الكثري م�ن االزواج م�ن كثرة 

املش�اكل والخالفات يف شهر رمضان، 

بس�بب العصبية الزائ�دة جراء نقص 

النيكوتني والكافيني، وإرهاق الصيام، 

مما يسبب قلق الكثري من الزوجات يف 

ش�هر رمضان رغم أنه شهر الخريات 

والسكينة.

ال داع�ي للقلق، يمكن�ِك الحفاظ عىل 

ه�دوء عالقتك بزوجك وجو الس�كينة 

والس�الم يف بيتك عرب تطبيق النصائح 

التالية.

1. قاومي العصبية والغضب

العصبي�ة،  أو  بالغض�ب  ش�عرِت  إذا 

فاطلب�ي م�ن زوج�ك منح�ك فرصة 

الس�تعادة هدوئ�ك. اذهب�ي إىل غرفة 

منفصل�ة وح�اويل تهدئة نفس�ك، وال 

تتعاميل م�ع زوجك إال بعد اس�تعادة 

هدوئك.

أم�ا إذا كان زوج�ك ه�و الذي يش�عر 

بالغضب أو العصبية بس�بب الصيام، 

يف  تنج�ريف  وال  بالص�رب،  فتح�يل 

مناقش�ات حادة معه، امتيص غضبه 

وح�اويل تهدئته أو ابتع�دي عنه حتى 

يستعيد هدوئه.

2. التزمي بخطة اإلنفاق

العزائ�م  تكث�ر  رمض�ان  ش�هر  يف 

ومش�ريات البيت، يجب عليِك ضبط 

غ�ري  أش�ياء  رشاء  وع�دم  النف�س، 

رضوري�ة، وااللت�زام بخط�ة اإلنفاق 

املتف�ق عليها مع زوجك حتى ال تندلع 

املشاكل بينكما.

3. اتفقي مع زوجك قبل أي وليمة

ال تقومي بدعوة ضيوف إىل منزلك قبل 

االتفاق مع زوج�ك، وال تقبيل دعوات 

اآلخري�ن أيضاً قب�ل اس�تئذان زوجك 

ومراع�اة ظروفه ووقته، هذا يش�عر 

زوجك بالتقدير واالحرام.

4. تجاهيل صغائر األمور

هن�اك أم�ور مزعج�ة ولك�ن تافهة، 

وطاملا أن األمر ليس له قيمة حقيقية، 

فتجاه�يل اإلزعاج حتى ال يكون النقد 

واللوم مستمر بينك وبني زوجك.

5. اهتمي بالعالقة الحميمة

ش�هر رمضان ال يعني إهمال العالقة 

الحميمة، فالعالقة الحميمة تس�اهم 

يف الحف�اظ عىل اس�تقرار العالقة بني 

الزوج�ني وتجعلهم�ا أكثر انس�جاماً 

بالعالق�ة  اهتم�ي  ل�ذا  وتفاهم�اً، 

الحميم�ة، وخطط�ي لقض�اء وق�ت 

خاص مع زوجك يف الفرة من اإلفطار 

وحتى السحور. 

يع�ّد واق�ي الش�مس أح�د أه�م 
بالب�رة،  العناي�ة  منتج�ات 
بخاص�ة حمايته�ا من األش�عة 
ف�وق البنفس�جية، م�ا يقلل من 
ظهور التصغبات اللونية، والكلف 
وغريه�ا من املش�كالت الجلدية. 
وبالت�ايل من�ع ش�يخوخة الجلد 
املبكرة. ألسباب تتعلق بالتكلفة، 
طريق�ة  نس�تعرض  األم�ان،  أو 
عمل واقي شمس طبيعي باملنزل 

من صنع يديك.
عادًة، م�ا يرتبط واقي الش�مس 
الطبيعي بمكونات طبيعية، التي 
ال تحت�وي عىل مرش�ح كيميائي 
للحماي�ة م�ن أش�عة الش�مس، 
وخالية من البارابني. وتس�تخدم 
معظم واقيات الشمس الطبيعية 
مكون�ات نش�طة م�ن النبات�ات 
لتغلي�ف الجل�د وعكس األش�عة 
ف�وق البنفس�جية ع�ن طبقات 
الجلد. تميل املكونات النشطة إىل 
أن تك�ون مصنوعة م�ن املعادن، 
مث�ل ثان�ي أكس�يد التيتانيوم أو 

أكس�يد الزنك، عىل عك�س املواد 
الكيميائي�ة، م�ا يس�اعد الواقي 
الش�مس الطبيعي ع�ىل منع كل 
م�ن األش�عة ف�وق البنفس�جية 
الطويلة واملتوس�طة الضارة بأن 
تخ�رق الجلد. إليك، طريقة عمل 
واق�ي ش�مس طبيع�ي باملنزل، 
يف  فعال�ة  طبيعي�ة  بمكون�ات 

حماية البرة.
واق�ي ش�مس باأللوف�ريا وزيت 

جوز الهند
توفر األلوفريا عامل حماية فعال 

ملحاربة أرضار أشعة الشمس
فض�اًل عن خصائ�ص الصبار أو 
األلوفريا يف تهدئة البرة، ويعالج 
الحروق، فهو يعترب من املكونات 
الطبيعية التي تحمي البرة من 
أشعة الش�مس الضارة. أما زيت 
جوز الهند فيحتوي بركيبته عىل 
عن�ارص تعم�ل كمض�اد طبيعي 
ألش�عة الش�مس؛ إذ يحتوي عىل 
عام�ل حماية من الش�مس. لذا، 
املكون�ات  أح�د  الصب�ار  يعت�رب 

الرائع�ة التي يمكنك االس�تفادة 
منه�ا يف تحض�ري واق�ي ش�مس 
تقت�ر  وال  باملن�زل.  طبيع�ي 
فوائد الصبار عىل حماية البرة 
فحس�ب، بل للصب�ار فوائد جّمة 
للشعر، ال يس�تهان بها. ما رأيك 
بالتع�رف ع�ىل كيفية اس�تخدام 
الصبار للشعر وتحضريه كماسك 

للعناية بشعرك.
املكونات:

4/1 كوب زيت جوز الهند.
معلقتان كبريتان من مس�حوق 

أكسيد الزنك.
4/1 ك�وب م�ن ه�الم الصب�ار 

النقي.
25 قط�رة من زيت مس�تخلص 

الجوز.
نص�ف ك�وب م�ن زب�دة الش�يا 

للحصول عىل قوام قابل للدهن.
طريقة التحضري واالستخدام:

لتحض�ري واق�ي ش�مس طبيعي 
باملن�زل، م�ا علي�ك س�وى مزج 
جميع املكونات، باستثناء أكسيد 

الزن�ك وج�ل الصب�ار، يف وع�اء. 
ضع�ي زبدة الش�يا والزيوت عىل 
ن�ار متوس�طة ك�ي ت�ذوب معاً 
والحصول ع�ىل مزيج متجانس. 
ضعي�ه جانب�اً حت�ى ي�ربد. ثم، 
أضيفي إليه جل الصبار، فأكسيد 
املكون�ات م�ع  اخلط�ي  الزن�ك. 
بعضها جي�داً للحصول عىل قوام 
متجانس ولنّي. اس�كبيه يف وعاء 
مغلق اإلح�كام ليتم اس�تخدامه 
يومي�اً ع�ىل وجهك. ثّم�ة أماكن 
مختلفة من الجسم ال تتوقعينها 
الش�مس  واق�ي  تطبي�ق  يج�ب 

عليها، قد يهمك معرفتها.
م�ا ال�ذي يجع�ل واقي الش�مس 

فعاالً؟
يلع�ب عام�ل الحماي�ة يف واق�ي 
الش�مس عىل منع تغلغل أش�عة 

الشمس البنفسجية داخل الجلد
ف�وق  األش�عة  أن  ح�ني  يف 
البنفسجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتسبب يف رسطان الجلد، إال أن 
األش�عة فوق البنفس�جية يمكن 

أن تلحق الرضر ببرتك وتتغلغل 
بعمق يف طبقات برتك لترسيع 
التجاعي�د. هذا هو الس�بب يف أن 
واقي الش�مس واسع الطيف هو 
رهان أفضل للحماية من أش�عة 
الشمس. لذا، فإن مستوى عامل 
حماية من الش�مس يلع�ب دوراً 
هاماً يف منع شيخوخة الجلد. إىل 
ذلك، هذه فوائد اس�تخدام واقي 

الشمس يف املنزل.
كم�ا يش�ري عام�ل الحماي�ة من 

الش�مس إىل »SPF«، وهو تقدير 
رقمي ملدى حماية املنتج لبرتك 
من األش�عة ف�وق البنفس�جية، 
وه�ذا هو س�بب اس�تخدام رقم 
م�ن  الحماي�ة  عام�ل  لتمثي�ل 

الشمس.
األمريكي�ة  األكاديمي�ة  ت�ويص 
الجلدي�ة  األم�راض  ألطب�اء 
باس�تخدام واقي ش�مس بعامل 
حماي�ة م�ن الش�مس 30 ع�ىل 

األقل.
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إرشادات للحفاظ على اهلدوء والسالم يف زواجك خالل شهر رمضان

طريقة عمل واقي مشس طبيعي يف املنزل

نصائح طبية...حنو مستقبل أفضل ... هلما

نصائح لتجنب اإلمساك يف رمضان

املطبخ ...

دراسات حديثة ...

طريقة عمل الغريبة

صعود السالمل وكثرة التعليم حيافظان على صحة 
وشباب املخ

مقادير عمل الغريبة:

4 أكواب دقيق

2/1 1 كوب سمن

2/1 كوب سكر بودرة

بياض بيضة

فانيليا

ذرة ملح

لوز

طريقة عمل الغريبة:

1- اب�دأي بخف�ق الس�من مع 

الس�كر إىل أن يصب�ح الخليط 

هشا يشابه القشطة.

2- اخفق�ي بي�اض البيض ثم 

اضيف�ي ل�ه الخليط الس�ابق 

مع االستمرار يف التقليب حتى 

يتجانس الخليط.

3- اضيف�ي الدقيق إىل الخليط 

بعد نخله بالتدريج مع امللح إىل 

أن تتك�ون عجين�ة لينة يمكن 

تشكيلها.

4- ش�كيل العج�ني ع�ىل هيئة 

كرات صغرية وزيني كل قطعة  

بحبة لوز تغرس يف املنتصف.

5- قوم�ي ب�رص الغريب�ة يف 

الخبيز عىل مس�افات  صواني 

متباع�دة ثم ضعيه�ا يف الفرن 

عىل درجة حرارة متوسطة.

٦- بمج�رد أن تنض�ج الغريبة 

دون أن يتغري لونها، اخرجيها 

ت�ربد  واتركيه�ا  الف�رن  م�ن 

ث�م قوم�ي برصه�ا يف أطب�اق 

التقديم.

ارتبط صعود الساللم يف العادة بالحفاظ عىل 
صحة ورش�اقة الجس�م, لكن دراسة كندية 
حديثة ربطت�ه أيضا باإلبقاء عىل مخ س�ليم 

مع تقدم اإلنسان يف العمر.
وأظه�رت الدراس�ة, الت�ي أجراه�ا باحث�ون 
بجامعة كونكورديا, انه كلما صعد اإلنس�ان 
املزيد من درجات الس�اللم وكلما أتم درجات 
دراسية اكرب, كلما اصبح مخه شابا وبصحة 

جيدة.
ووج�د القائمون ع�ىل الدراس�ة ان عمر املخ 
يق�ل ب�95ر0 ع�ام مقابل كل س�نة إضافية 
م�ن التعليم, وب58ر0 عام لكل مجموعة من 

الساللم يصعدها يوميا.
وقال الباحثون إن نتائج دراس�تهم تظهر أن 
الحم�الت الت�ي تدعو إىل التخيل ع�ن املصاعد 

واس�تخدام الس�اللم يجب أن تعمم لتش�مل 
األش�خاص األكرب س�نا, إذ سيس�اعدهم هذا 

األمر عىل الحفاظ عىل صحة وشباب املخ.
واس�تخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنني 
املغناطييس لفحص أدمغة 331 شخصا بالغا 
بصح�ة جيدة من س�ن 19 اىل 79 عاما وذلك 
ملعرفة حجم املادة الرمادية يف مخ كل شخص 
وه�ي البقايا التي يس�ببها انكماش وفقدان 
الخاليا العصبية كلما تقدم اإلنسان يف العمر.
وق�ارن الباحث�ون بع�د ذلك بني حج�م املادة 
الرمادية يف مخ كل ش�خص وما تم تس�جيله 
بشأن متوس�ط صعوده للساللم يوميا وعدد 
سنوات الدراسة التي قضاها , فوجدوا عالقة 
بني كثرة صعود درجات السلم وإنجاز سنوات 
تعليمية أكثر وبني قلة املادة الرمادية يف املخ.

لطلة أبهى...

طبيبك يف بيتك...

احذر وامتنع من أخطاء شائعة ...

رجيم رمضان بدون حرمان.. يضمن خسارة الوزن بطرق فعّالة

أضرار غسل األواني بالكلور.. والبدائل اآلمنة يف اجللي

ق�د يغف�ل الصائ�م التفك�ري يف اتباع 
ش�هر  يف  صحي�ة  غذائي�ة  حمي�ة 
رمضان، خش�ية أن يشعر بالحرمان 
واإلره�اق، لك�ن ثمة أنظم�ة غذائية 
تحقق نتائ�ج ُمرضية من دون زيادة 
الشعور بالحرمان. نطلع يف التايل عىل 

رجيم رمضان بدون حرمان :
يمّث�ل الصيام فرص�ة لفقدان بعض 
يري�ح  إذ  الزائ�دة؛  الكيلوغرام�ات 
ويزي�د  الهضم�ي  الجه�از  ويق�وي 
م�ن كفاءت�ه، ويس�اعد ع�ىل ضبط 
مس�تويات الدهون الثالثي�ة يف الدم. 
ع�ىل الرغ�م م�ن ه�ذا، فق�د عكس 
الكثريون القاع�دة. مع كثرة الطعام 
وس�هولة تحضريه، غالباً ما يحرص 
الصائم�ون ع�ىل إع�داد موائد فخمة 
غنية بمجموعة متنوعة من األطباق 
والحلوي�ات واألطعم�ة املقلي�ة، م�ا 
الثالثي�ة  الده�ون  زي�ادة  إىل  ي�ؤدي 
والكوليسرول، وربما مرض السكري 
وزيادة الوزن. لتفادي اكتساب الوزن 
يف ش�هر رمضان؛ املطل�وب هو اتباع 
رجيم رمضان ب�دون حرمان صحي 
ومت�وازن، يرتك�ز عىل تن�اول وجبة 
غذائية متوازنة كّم�اً ونوعاً، بدالً من 

الحرمان من الطعام والحلويات.
 ثمة قواعد عامة يجب مراعاتها عند 
اتب�اع رجيم رمضان ب�دون حرمان، 
خاصة إذا كنِت حريصة عىل الحفاظ 

عىل رشاقتك يف شهر الصيام، أهمها:
- ب�دء وجب�ة اإلفطار بتن�اول بضع 
حبات من التمر. ما رأيك بالتعرّف إىل 

فوائد التمر وفق طبيبة تغذية؟
- إدخال طبق الحساء أو السلطات يف 

خطة طعامك.
املقلي�ة  األطعم�ة  ع�ن  االبتع�اد   -
والدهني�ة ق�در اإلم�كان واس�تبدال 

القيل بالخبز أو الشواء.
- تجّن�ب تن�اول الحلوي�ات كل ي�وم 
خالل شهر رمضان وجعلها مقصورة 
عىل املناس�بات الخاصة )مثل تناول 
الطعام يف الخ�ارج أو دعوة الضيوف 

لتناول وجبة اإلفطار(.
نصائح لتناول وجبة اإلفطار

أوالً: تناويل ثالث تمرات مع كوب من 
املاء.

ثانياً: تناويل الحساء كل يوم. وتجنبي 
الحساء الدس�م واستبدليه بالخضار 
أو الع�دس أو الش�عريية أو ش�وربة 

الدجاج )خالية من الكريمة(.
ثالث�اً: تن�اول املقبالت بعد الحس�اء 
س�يعد معدتك لب�دء عملي�ة الهضم. 
لذلك، ي�وىص باختيار املقبالت الغنية 
بالخرضوات؛ مثل الفتوش والسلطة 
الخرضاء والتبولة مع رش القليل من 

الليمون أو الخل دون إضافة ملح.
رابعاً: الطبق الرئييس.

اتب�اع رجي�م رمض�ان ب�دون  عن�د 

حرم�ان، ُيفض�ل أن تحت�وي املوائد 
الرمضاني�ة عىل طب�ق رئييس واحد، 
حيث يؤدي تن�وع الطعام إىل اإلفراط 
طع�ام  يش�تمل  أن  يج�ب  األكل.  يف 
اإلفط�ار ع�ىل الكربوهي�درات؛ مثل: 
األرز واملعكرون�ة والخبز وما إىل ذلك، 
والربوت�ني املوجود يف اللحوم الحمراء 

أو الدجاج أو السمك.
إلي�ك بع�ض األمثل�ة: ثري�د، كبس�ة 

اللحم، دجاج، معكرونة، هريسة.
وجبة سناك آخر الليل

اتب�اع رجي�م رمض�ان ب�دون  عن�د 
حرمان من ال�رضوري رشب كميات 

وافرة من املاء.
يع�ّد الطع�ام ال�ذي يت�م تقديم�ه يف 
هذه الوجبة بمنزل�ة وجبة متوازنة، 
م�ع مراعاة كمي�ة الطعام التي تم 
تناوله�ا يف وجب�ة اإلفط�ار. ع�ىل 
س�بيل املثال، إذا كنِت ق�د تناولت 
إفط�اراً ثقي�اًل، فيج�ب أن تك�ون 
وجب�ة الس�ناك خفيف�ة، خش�ية 
االنغماس يف الوجبات الس�خية، يف 
وقت متأخر م�ن الليل، ثم الذهاب 
إىل الفراش بع�د األكل مبارشة، ما 
ق�د ي�ؤدي إىل مش�اكل صحية قد 

يهمك معرفتها.
عىل سبيل املثال:

يمكنك تناول األطعمة التي تحتوي 
ع�ىل الكربوهيدرات )خب�ز القمح 

الكام�ل واألرز واملعكرون�ة وما إىل 
ذل�ك( وتغيري مصدر الربوتني؛ مثل 
اختي�ار الربوتني النبات�ي )الفول، 

الحمص، العدس، إلخ(.
أضيفي س�لطة؛ للتأكد م�ن تلبية 
األلياف  الجس�م م�ن  احتياج�ات 

والفيتامينات واملعادن.
تجّنب�ي تقدي�م األطعم�ة املقلي�ة 
الوجب�ة،  ه�ذه  يف  والحلوي�ات 
كافي�ة  كمي�ات  رشب  وتذك�ري 
من امل�اء؛ لضم�ان اإلم�داد الكايف 

الحتياجات الجسم من السوائل.
ما ه�ي األطعمة الصحية يف وجبة 

السحور؟
أفضل وق�ت لتناول الس�حور هو 
نصف ساعة قبل األذان. يمكنك أن 

تفطري بيشء خفيف مثل:
خب�ز الحب�وب الكاملة م�ع اللبنة 

وقطعة من الفاكهة.
الط�ازج،  بالحلي�ب  الحب�وب 

باإلضافة إىل الفواكه املجففة.
ابتعدي عن الحلوي�ات التي يمكن 
أن تزي�د من ش�عورك بالجوع بعد 
س�اعات قليل�ة من ب�دء صيامك. 
كذل�ك، تجنب�ي األطعم�ة املالحة؛ 

ألنها تسبب العطش.

أرضار غسل األواني بالكلور يرجع إىل دمج األخري 
باألموني�ا أو باملنظف�ات األخرى، ول�و أن طريقة 
االس�تخدام الصحيحة للكل�ور يف الجيل موّضحة 
أدن�اه. أضيفي إىل ذل�ك، هناك بدائ�ل لهذه املادة 

عند غسل الصحون.
ما االستخدام الصحيح للكلور يف الجيل؟

الطريقة املعتمدة، يف إطار تعقيم األواني بالكلور، 
هي: نقع األطباق النظيفة، ملدة دقيقة واحدة عىل 
األق�ل، يف محلول معقم يتك�ون من ملعقة كبرية 
واح�دة من الكل�ور غري املعطر وجال�ون من املاء 
الب�ارد، علًما أن املاء الس�اخن يمنع التبييض من 
التعقيم. لكن أرضار غس�ل األواني بالكلور ترجع 
إىل م�زج ُمبي�ض الكل�ور بس�ائل الج�يل الذي قد 

يحتوي عىل األمونيا، وهذا يرض بصحة الشخص. 
فإذا استنش�ق األخري البخار الص�ادر عن املزيج، 
ا يس�مى الكلورامني يطلق  والذي ينتج غاًزا س�امًّ

يف الهواء، قد ُيصاب بالغثيان.
يف مركز الس�يطرة عىل األمراض CDC األمريكي، 
تحذير عىل موقعه عىل اإلنرنت، يقول: »ال تخلط 
أب�ًدا م�واد التبيي�ض املنزلي�ة مع األموني�ا أو أي 
منظف آخر«. تشتمل هذه املنظفات عىل: منظف 
املرحاض ومزيل الصدأ واألحماض )الخل، مثاًل(.

أرضار غس�ل األواني بالكلور يرجع إىل دمج املادة 
األخرية باألمونيا أو باملنظفات األخرى

بدائل منزلية عن الكلور يف الجيل
مواد مستخدمة يف تنظيف األواني واألطباق

صودا الخبز: ه�و مزيل طبيع�ي للروائح، ومادة 
كاشطة لطيفة ومعّقم.

الخ�ل: يذي�ب الخل األوس�اخ والصاب�ون وبعض 
البقع، لكن ال يصح اس�تخدام الخل عىل األسطح 
الجراني�ت أو الرخ�ام أو غريه�ا م�ن األحجار أو 

األملنيوم.
الزيوت األساس�ية املش�تقة من النبات�ات: توفر 
الرائح�ة الطبيعي�ة لوصف�ات التنظي�ف منزلية 
الصنع، علًما أن الزيوت األساس�ية املس�تخرجة 
م�ن الحمضي�ات مفي�دة أيًض�ا يف القض�اء عىل 

الشحوم.
بريوكسيد الهيدروجني: يستخدم بمفرده لعالج 
البق�ع، أو يف إط�ار الوصف�ة اآلتية: يع�د خليط 

عن طري�ق دمج مقدارين متس�اويني من صودا 
الخبز وبريوكس�يد الهيدروجني. يفرغ الخليط يف 
زجاجة مزودة ببخاخ. يوج�ه الرذاذ إىل األطباق، 
مع االنتظار ملدة 15 دقيقة، قبل الفرك بوس�اطة 
اإلس�فنجة. بع�د الف�راغ م�ن غس�ل الصح�ون 
واألوان�ي، ه�ذه كيفي�ة تنظي�ف ح�وض الجيل 

وتسليك البالوعة؟
الب�ورق )أو البوراك�س(: منت�ج ق�وي معروف 
يف تنظي�ف األوان�ي واألطب�اق املتس�خة. يف ه�ذا 
اإلطار، يصب كوب من البورق يف املاء الدافئ، مع 
استخدام إس�فنجة لتنظيف األطباق. إىل ذلك، قد 
يهّم�ك أيًضا، االطالع عىل وصفات س�هلة إلعداد 

املنظفات يف املنزل.
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تكثر معاناة الصائمني يف شهر رمضان من مشكلة اإلمساك، وذلك بسبب 
إغفال تناول العديد من العنارص الغذائية خصوصاً تلك الغنية باأللياف مثل 
الفواكه والخرضوات، التي تسهل العبور املعوي، وقلة رشب السوائل وقلة 

النشاط البدني.
إليك نصائح لتجنب اإلمساك يف رمضان وعالجه: 

ال تغفل عن تناول الفواكه يف رمضان 
يف حالة اإلمساك العريض أو املزمن، غالباً ما تكون قواعد النظافة والنظام 

الغذائي كافية الستعادة العبور الطبيعي. التدابري األكثر فعالية هي:
- أوقف املكمالت الغذائية أو األدوية التي يمكن أن تسبب اإلمساك: لكن ال 

يجب أن يتم ذلك دون موافقة الطبيب الذي وصفها.
- قم بتحسني جلوسك عىل املرحاض لتسهيل إفراغ الرباز: ارفع قدميك إىل 

ارتفاع الكريس، بوضعهما عىل درج.
والحبوب  والخرضوات،  الفواكه،  باأللياف:  اليومي  الغذائي  نظامك  أثر   -

الكاملة، واملكرسات، والربقوق، إلخ.
السيليوم  بذور  أو  القمح،  نخالة  من  املصنوعة  الخبز  بأنواع  أيضاً  فكر 
الضاّرة مثل  اآلثار  لتقليل  إىل غذائك  الكتان. لكن أضفها تدريجياً  أو بذور 

االنتفاخ وعدم الراحة يف الجهاز الهضمي.
- ارشب املاء الغني باملعادن، وخاصة املغنيسيوم، وهو ملح معدني له تأثري 

ملني كبري.
إىل  واحد  لر  يقل عن  ال  ما  للمياه عن طريق رشب  استهالكك  زيد من   -
لرين من السوائل يومياً، عىل شكل ماء، وشاي أعشاب، وعصائر فواكه، 
وشوربة. يعزز تناول السوائل حركات األمعاء املنتظمة. ال تسيئ استخدام 

القهوة أو الشاي أو املروبات الغازية )الكوال(.
- مارس التمارين الرياضية. يمكن أن يحفز النشاط البدني العبور املعوي. 
لذلك قم بممارسة رياضة امليش قبل اإلفطار بنصف ساعة، أو بعد اإلفطار 

بنحو ساعتني.
- زيد كمية الطعام. ينصح بهذا اإلجراء فقط لفئة الشابات الذين يتبعون 

نظاًما غذائًيا للتخسيس أو الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي. 
عالجات دوائية لإلمساك

الغرض من املسهالت أو امللينات هو تسهيل عبور الرباز. يوجد نوعان منها 
بعد  استخدامها  يمكن  السمية.  من  وخاليان  العمل،  طريقة  يف  يختلفان 
إجراءات نمط الحياة و/ أو باإلضافة إليها. علماً أن اإلستخدام املطول ال 

ُينصح به.
- امللينات األسموزية

تعمل  ماكروغول(  )الكتولوز، الكتيلول، سوربيتول،  األسموزية  املسهالت 
تأثري  لها  املواد  األمعاء. هذه  املاء يف  استدعاء  الرباز عن طريق  تليني  عىل 

فيزيائي بحت: ال يمتصها الجسم ويتم إفرازها دون تغيري.
- امللينات السائبة

ألياف  أو  صمغية  مواد  عىل  تحتوي  الرباز.  قوام  تغري  السائبة  املسهالت 
ساعة   48 بعد  عادة  تأثريها  يبدأ  ليونة.  وأكثر  أكرب  برباز  تسمح  غذائية 
املسهالت  أو  األسموزية  امللينات  أن  إىل  اإلشارة  العالج.تجدر  تناول  من 
للتحكم  املخصصة  الغذائية  املنتجات  يف  أيًضا  موجودة  تكون  قد  السائبة 

يف اإلمساك. 



صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

حدث يف مثل هذا اليوم
598 - قبائ�ل اآلف�ار أوراس�يا ترف�ع الحص�ار ع�ن معق�ل البيزنطي�ة 

كونستانتسا. زعيمهم بيان األول يرتاجع شمال نهر الدانوب.
818 - رحي�ل آالف األندلس�يني من قرطب�ة بعد فش�ل ثورتهم ضد حكم 
األمري الحكم بن هش�ام الذي بط�ش بالثوار وه�دم منازلهم ورشدهم يف 

األندلس.
1296 - إدوارد األول مل�ك إنجل�رتا يعزل مدينة بريوي�ك أبون تويد، خالل 

النزاع املسلح بني اسكتلندا وإنجلرتا.
1814 - بريطاني�ا تدخ�ل مع بقية الدول الحليف�ة إىل باريس بعد هزيمة 

نابليون بونابرت.
1822 - إنشاء والية فلوريدا يف الواليات املتحدة.

1842 - الطبي�ب األمريكي كروفورد لونغ يس�تعمل املخ�در يف العمليات 
الجراحية ألول مرة.

1856 - عق�د معاه�دة صل�ح أنهت ح�رب الق�رم بني روس�يا من جهة 
وإنجلرتا وفرنسا والدولة العثمانية من جهة أخرى.

1889 - االنتهاء من بناء برج إيفل يف العاصمة الفرنسية باريس.
1937 - الياب�ان تش�كل حكومة جدي�دة يف مدينة »نانكين�ج« العاصمة 

الصينية آنذاك.
1955 - اململكة املتحدة تنضم إىل حلف بغداد وتوقع معاهدة مع العراق.

1966 - الحكومة الفرنسية تخطر الواليات املتحدة بأن القواعد األمريكية 

يف فرنسا يجب إغالقها يف غضون 12 شهرًا.
1968 - صدور »بيان 30 مارس« كوثيقة دستورية يف مرص.

1971 -اغتيال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يف العراق حردان التكريتي 
أمام املستشفى األمريي يف الكويت عىل يد فتيان العاني.

1981 - نجاة الرئي�س األمريكي رونالد ريغان من محاولة اغتيال بعد أن 
أطلق جون هينكيل جونيور الرصاص عليه وأدى ذلك إىل إصابته يف رئته.

1989 -الدورة العرشي�ن للمجلس الوطني الفلس�طيني توافق باإلجماع 
عىل اختيار يارس عرفات رئيًسا لدولة فلسطني.

1997 - وزراء خارجي�ة ال�دول العربي�ة يتفقون يف القاه�رة عىل تجميد 
العالق�ات السياس�ية والتجارية مع حكومة بنيام�ني نتنياهو يف إرسائيل 
وذل�ك رًدا ع�ىل سياس�ة األخ�رية يف مج�ال االس�تيطان وتهوي�د القدس 

الرشقية.
2014 -الخطوط الجوية املاليزية تعلن أن اآلثار التي أعلنت عنها س�ابقا 

ال تنتمي للرحلة 370 املفقودة.
2015 -فوز إسالم كريموف باالنتخابات الرئاسية يف أوزبكستان.

2018 - مقتل 16 وإصابة أكثر من 1,400 مواطن فلسطيني أثناء إحياء 
ذكرى يوم األرض الفلسطيني.

2022 - الرئيس التونيس قيس س�عيد يعلن حل مجلس نواب الشعب بعد 
أكثر من 8 أشهر عىل تعليق اختصاصاته.

ماذا يقول طولك عن صحتك ؟ 
الرسطان :

إذا كان لدي�ك قرص قامة، أنت لس�ت 
عرضة لإلصابة بالرسطان  فالنساء 
األق�رص قام�ة لديهم فرص�ة جيدة 
بالرسط�ان ومنه�ا  اإلصاب�ة  لع�دم 
الدرقي�ة، رسط�ان  الغ�دة  رسط�ان 
القول�ون،  الث�دي،  ال�كيل، رسط�ان 
املس�تقيم  خصوصاً بأن هذه األنواع 
م�ن الرسطان عيل وج�ه الخصوص 
ترتب�ط م�ع ط�ول القام�ة . وتقول 
جيف�ري كاب�ات  دكت�وراه يف كلي�ة 
ألربت أينشتاين للطب يف نيويورك من 
خالل عرض ثالث دراسات وجدت أن 
النس�اء طوال القامة لديه�م أجهزة 

أك�رب وع�دد خالي�ا أك�رب واملزيد من 
فرص التعرض للهجوم مع الرسطان 
. ويمكن أن يكون إرتفاع الهرمونات 

هو أحد أسباب الرسطان .
التعرض لجلطات الدم :

للتع�رض لجلطات  تتضاءل فرصتك 
ال�دم إذا كن�ت من األش�خاص الذين 
لديه�م ق�رص القام�ة أو تمتع بوزن 
تحت نس�بة ال�وزن الطبيع�ي فأنت 
بالتايل أقل عرضة لإلصابة بالجلطات 
ثالث م�رات .وفق�اً لدراس�ة تمت يف 
جامع�ة ترمس�و النروي�ج يتم ضخ 
ضغط الدم عند النس�اء األطول قامة 
دون التسبب يف أي زيادة وزن خطرية 
. النس�اء األط�ول قامة كل مس�افة 

طول تؤدي إيل  إنخف�اض تدفق الدم 
وزي�ادة خطر الجلطات التي تس�بب 

السكتة الدماغية  .
القوة :

وال ي�زال هن�اك إرتباط قوي بنس�بة 
90% أن أحد الجينات املرتبطة بطول 
العمر مسئولة أيضاً عن قرص القامة 
وفق�اً لبحث تم ن�رشه يف كلية ألربت 
أينش�تاين للطب . وقد وج�د العلماء 
تحور الجني يع�وق عامل النمو الذي 
يشبه األنسولني من القيام بدوره يف 

إطالة العمر .
صحة القلب :

النس�اء ط�وال القام�ة أق�ل عرضة 
لإلصاب�ة بأمراض القلب بنس�بة 28 
%وفق�اً لدراس�ة بريطاني�ة حديث�ة 
ن�رشت يف مجل�ة ني�و إنجالن�د أوف 
ميديسني . وقد وجد الباحثون أنه مع 
كل واح�د بوصة يقل خط�ر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب بنس�بة ح�وايل 14 
% بالرغ�م من أن ط�ول القامة قد ال 
يس�مح لك بتناول الوجبات الرسيعة 
الت�ي ترغب فيها فإنه يوفر لك بعض 

الحماية من أمراض القلب .
يق�ول داني�ال مون�وز م�درب الطب 
للمرك�ز  القل�ب  أم�راض  قس�م  يف 
أن  فاندربيل�ت  لجامع�ة  الطب�ي 
الجين�ات املرتبط�ة بق�رص القام�ة 

تزيد م�ن مخاط�ر إرتفاع مس�توي 
الكوليسرتول.

عقل قوي :
تق�ول الدراس�ات ان النس�اء ط�وال 
القامة أقل عرض�ة لإلصابة بالخرف 
والزهايم�ر عند التقدم يف العمر وفقاً 
لبح�ث ت�م عرضة يف جامع�ة أدنربه 
يف كلي�ة الط�ب . يعتق�د العلم�اء أن 
العوامل التي تس�اهم يف قرص القامة 
اإلجه�اد، س�وء التغذي�ة يف مرحل�ة 
الطفولة وهي أحد األسباب باإلضافة 

إيل العوامل الوراثية .
الحمل والوالدة :

النساء طوال القامة لن يكون الحمل 
وال�والدة أم�ر صع�ب بالنس�بة لهم 
ألنه�م أق�ل عرض�ة لإلصابة بس�كر 
الحمل من أولئك النساء قرص القامة 
. وفق�اً لدراس�ة أجري�ت يف جامع�ة 
نيوي�ورك والت�ي تمت ع�يل أكثر من 
زال  وال  حام�ل  إم�رأة    220,000
الباحث�ني حت�ي اليوم غ�ري متأكدين 
م�ن الس�بب ولكنه�ا تكهن�ات ب�أن 
الجينات املتعلقة املتعلقة بالطول لها 
عالق�ة بالجلوكوز .وإلي�ك املزيد من 
األنباء الس�ارة عن متوسطني القامة 
وفقاً للدراس�ات التي تمت يف تايالند 
هم أقل عرضة  إلجراء عملية الوالدة 

القيرصية .

طولك يكشف الكثري عن صحتك ؟

*خراب البيوت ال يأتي من بعيد*

اختبارات شخصية...

قصة وعربة ...

كلمات متقاطعة  

سأل شاب شابا آخر: أين تشتغل؟ 

- فقال له: باملحل الفالني.

- *كم يعطيك بالشهر؟* 

- قال له : 50000

- فريد عليه مستنكراً: 50000 فقط، كيف تعيش بها؟

إن صاحب العمل ال يستحق جهدك وال يستاهله، فأصبح كارهاً 

بال  فأصبح  العمل،  صاحب  فرفض  الراتب،  رفع  وطلب  لعمله 

شغل، كان يعمل .. أما اآلن فهو بال عمل .

لِك زوجِك  سألت إحداهن زوجة عندما جاءها مولود: ماذا قدَّم 

بمناسبة الوالدة؟ 

قالت لها : لم يقدِّم يل شيئاً..فأجابتها متسائلة:

أمعقول هذا؟ أليس لِك قيمة عنده؟ 

إىل البيت فوجدها  ألقت بتلك القنبلة ومشت، جاء زوجها ظهراً 

غاضبة فتشاجرا ، وتالسنا ، واصطدما ، فطلقها.

                              من أين بدأت املشكلة؟ 

من كلمة قالتها امرأة ..

يروى أن أباً مرتاح البال ، فيقال له ملاذا ال يزورك ابنك كثرياً؟

كيف تصدق أن ظروفه ال تسمح؟ 

الشيطان  الرضا،إنه  بعد  الجفاء  ليبدأ  الوالد  قلب  صفو  فيعكر 

يتحدث بلسانه.            

قد تبدو أسئلة بريئة متكررة يف حياتنا اليومية ولكنها مفسدة.

ملاذا لم تشرتي كذا؟

ملاذا ال تملك كذا؟

كيف تتحمل هذه الحياة أو هذا الشخص؟ 

كيف تسمح بذلك؟

نسألها ربما جهالً ، أو بدافع الفضول ، أو “الفضاوة” ، ولكننا ال 

نعلم ما قد تبثه هذه األسئلة يف نفس سامعها .                           

العربة:

 “ال تكن من املفسدين ، ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها 

أبكم” .
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من الفيسبوك

acebook

موبشر جنك ملك عل كـــــــــــــــاع
طولك خيزرانه ونضرتك تكتـــــــــــل
اذا شفت الشمس التطلع اترجـــــــاك
اخاف تشوف وجهك والشمس تخـــجل
عيونك سود هنه من اهلل متكحــــــالت
اومن عينك حبيبي الناس تتكـــــــــحل
ماكدر اوصفك بل وصف محتـــــــــــار
احير امنني ابدي اشلون اتغـــــــــــــزل
اكول انته ورد ال بل ورد غلطـــــــــــــان
الن هوه الورد بس ينترك يذبـــــــــــــل
دورت بحالتك ماشفت بل كــــــــــــون
اجلمال البيك خايب واحلسن يكــــــــتل
 اريد اكرب عليك وميي تبقه ايكــــــــون
 الن وياك احس ابدنيتي اجمـــــــــــل

الكلمات العمودية 

الكلمات األفقية 

1 .ح�رم الل�ه قوله�ا للوالدي�ن - عوض�ا ع�ن - طري 
اسطوري يف قصص السندباد.

2 .حيوان بحري يموه يف محيطه له ثالثة قلوب.
3 .دار دورانا - يابسة - ضوء ضعيف.

4 .نصف س�وار - نصف ايوب - عصفور.
5 .طائر اسطوري يحرتق ويعود يبعث من جديد.

6 .نصف واعد - عدم القدرة عىل البيع لظروف السوق 
أو السلعة )معكوسة(.

7. قلما - زوائد ابرية يف النبات - ثلثا حوت.
8 .زه�رة تحي�ة الصباح - االس�م االنجليزي لعصفور 

سمي به شخصية انجليزية اسطورية.
9 .طائ�ر منقاره طويل ذكر يف الق�رآن الكريم - طائر 
مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به جزر قرب املغرب.
10 .قرد من الطبقة العليا موطنه جنوب رشق آسيا.

1 .حيتان صغرية يف قمة الذكاء - صوت الضحك.
2 .ط�ري صغري مهاج�ر يصطاد عىل ش�واطئ املتوس�ط - محب 

)معكوسة(.
3 .يف السلم املوسيقي - أثر الضوء - قط.

4 .األماكن التي تخفى فيها األشياء - افتداء.
5 .ط�ري ال يطري يعيش يف الق�ارة القطبة الجنوبية - اصاب اآلخر 

بحيث لم يقو عىل الحركة.
6 .حيوان ضخم يبيت فرتة الشتاء - يف السلم املوسيقي - حرفان 

من كراج.
7 .حيث تدخل )معكوسة( - حروف كروان )مبعثرة(.

8 .طائر ال يق�وى عىل الطريان ألوانه زاهية خالبة - وحدة قياس 
الطاقة.

9 .ه�رب - ثعب�ان ش�ديد الس�مية ذو أوداج منتفخ�ة كان م�ن 
مقدسات قدماء املرصيني.

10 .حي�وان أفريقي ضخم له قرنان من الش�عر الكثيف - حيوان 
اسطوري يف الرتاث الصيني.

أبـــــــراج

عالقات�ك باآلخري�ن أفض�ل م�ن الس�ابق ولكن 
عالقتك بالحبيب تبدو متوترة قليال. ترى أن الحبيب 
ال ي�ويف بوع�وده لك وهذا ما يقلقك. ربما س�محت له 
أن يت�رصف بهذا األس�لوب بس�بب ردود فعل�ك! عقلك 
مش�غول بالتفكري يف ه�ذا األمر. ال تتذم�ر فور حدوث 

بعض التغريات يف املساء.

وضعك العاطفي اليوم يبدو صعبا جدا وأكثر توترا من السابق. 
هل أنت مس�تعد للتضحية من أجل م�ن تحب؟ أنت تخىش القيام 
بأي خطوة إيجابية تجاه الحبيب ألنك تقلق من القيود التي ستفرض 
عليك بس�بب هذه الخطوة. إنه الوقت املناس�ب لالس�تماع للموسيقى 

والبحث عن من يهتم بهذا املجال.

تنشغل اليوم باألمور املالية وتخطط ملرشوع جديد، ما 
يحتم عليك أن تكون أكثر حرصا عىل استش�ارة اآلخرين 
قب�ل أن تتخ�ذ أي قرار. ت�رصف بعفوية م�ع الحبيب حتى 
تقربه منك أكثر، كفاك هجوما عليه وعامله بلطف. تستعيد 
ذكرياتك الجميلة حيث أنك كنت من هواة ممارس�ة الرياضة 

بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه يف املايض.

تصوراتك واضح�ة جدا ولكن يجب عليك أن تحدد 
كمية املعلوم�ات التي تتلقاها وتس�تقبلها ألنها قد 
تغري رأي�ك كل خمس دقائق طوال اليوم. تنبهر بش�دة 
عن�د االطالع ع�ىل مفاهيم جدي�دة وتحرص ع�ىل تحليلها 

كافة.

سيظهر أقرب أصدقائك اليوم حبه وتقديره لك من 
خالل احرتام�ه وطريقة تعامله معك. لس�وء حظك 
اليوم، كل األمور ليس�ت عىل ما ي�رام أو بالطريقة التي 
تتمناها. لن تجد تفس�ريا لردود أفعالك الغريبة. ال تسمح 

ملشكلة صغرية أن تعكر صفو حياتك اليوم.

ترك�ز الي�وم ع�ىل قضايا مالي�ة وأعم�ال فنية أو 
ربما تهت�م باالطالع عىل أحدث صيح�ات املوضة من 

االكسسوارات واملالبس واملجوهرات. 
قد ترتك ضغوط الرشيك آثارا س�لبية ع�ىل العالقة بينكما. 

خرب محزن يقلقك ويسبب لك تعبا نفسيا.

ال تغامر من أجل أمور تافهة، ألنها قد تنعكس 
علي�ك س�لبا فتدفع ثم�ن اندفاعك.ال تس�تعجل 
للوصول إىل األهداف التي حّددتها لنفس�ك، فالترسع 
قد يخلق لك متاعب غري متوقعة مع الرشيك. تستعيد 

صحتك وعافيتك بعد خضوعك لجراحة دقيقة.

تواجه بعض املتاعب عىل املستوى املهني بسبب حساسيتك 
املفرط�ة الت�ي ال تتقبل االنتق�اد، كما أنك تحت�اج إىل إعادة 
تنظي�م داخيل يضع مش�اغلك واهتماماتك األساس�ية يف قائمة 
األولويات، مما يجنبك تلقي التأثريات الس�لبية التي قد يعكسها 

عليك محيطك العائيل.

تعي�ش قصة حب جميلة وقلب�ك متيم بالحبيب، ولكن 
التوقعات غري الواقعية وغري العملية ال تفيدكما. 

ستؤثر بعض األحداث غري املتوقعة عىل حياتك، ولكن تعاملك 
الجيد مع هذه األحداث قد يمنع حدوث مشاكل عديدة.

 تجن�ب ال�كالم مع الحبيب فربم�ا يكون عني�دا ويجعلك تفقد 
أعصابك.

تفرح بعالقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي بمن 
يثري اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدا جدا. مسائل 
ش�خصية مربكة تش�ّتت أفكارك، وقد يحصل ذلك من 
خالل مش�كلة للرشيك العزيز عليك. تثري مسألة صحية 
دقيق�ة انتباه�ك إىل أن�ك مهم�ل بحق وضع�ك الصحي، 

فتقرر االهتمام به.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ستصطدم اليوم بعدد املهام التي لم تنجزها بعد، وربما 
يتس�بب لك هذا األمر يف الش�عور باإلحب�اط واالكتئاب. 
األمر يتطل�ب التزاما من�ك. عزيزي الحم�ل، يمكنك بقليل 
من االنضباط والتخطي�ط الجيد خوض أي معركة وانجاز أي 

مهمة دون الشعور بالضغط. كافئ نفسك يف املساء.

تتأك�د أخ�ريا أن أس�لوبك يف التعامل م�ع اآلخرين 
وخاص�ة مع املقربني منك ليس س�وى سلس�لة من 
ردات الفع�ل التي ل�ن توصلك إىل غايات�ك، بل إنه يزيد 
أم�ورك تعقي�دا! الهروب م�ن الواقع لي�س حال ولكن 

عليك أن تفكر بطريقة أكثر موضوعية.

غزل عراقي
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ثعبان »ختويف الضيوف« يلدغ رامز جالل أثناء 
تصوير مقالبه

الفنان سيف نبيل يشكر القضاء 
العراقي النزيه

سلمى أبو ضيف: كنت مرعوبة من املشاركة يف
 مسلسل “املداح”

تيم حسن يتصدر املشهد يف األسبوع األول 

إيلون ماسك يكشف عن تغيري جوهري 
يف توصيات حسابات »تويرت«

اجلرائم اإللكرتونية والسيربانية 
تنتقل إىل االحرتافية

أبل تدشن خدمة »اشرت اآلن 
وادفع الحقا«

رامز جالل  املرصي  الفنان  ثعبان  لدغ 

برنامجه  من  السادسة  الحلقة  يف 

نفسه  الثعبان  وهو  إند«،  نيفر  »رامز 

الذي يستخدمه إلخافة ضحايا مقالبه 

من فنانني ومشاهري. ويف الحلقة التي 

وقع فيها الفنان محمد فراج، وزوجته 

املطعم  مايسمى  يف  شوقي،  بسنت 

الثعبان  جالل  رامز  حمل  الطائر، 

الثنائي، لكنه تعرض للدغ من  إلخافة 

ينزف  بدأ  ما  ورسعان  الثعبان،  قبل 

وهو ما أثار قلق الجميع، وسارع رامز 

والتخلص  الجرح  ربط  أجل  جالل من 

نزل  ينزف.وبعدها  الذي  الدم  من 

جالل  رامز  توجه  األرض،  إىل  الجميع 

رؤية  أجل  من  اإلسعاف  سيارة  إىل 

الذي  الجرح  عىل  واالطمئنان  األطباء 

أخرى  مرة  سؤاله  وكرر  له،  تعرض 

ال،  أم  ساما  الثعبان  هذا  كان  إذا  عما 

لكن الجميع حاولوا طمأنته وأكدوا له 

أن الثعبان الخاص باملقلب غري سام.

دبي / الزوراء:
واملقيم  الشاب  العراقي  الفنان  نرش 
مواقع  عىل  فيديو  نبيل  سيف  دبي  يف 
عن  فيه  يتحدث  االجتماعي،  التواصل 
بتزوير  االنتاج  الرشكات  إحدى  قيام 
عقد فني، ورفع قضايا عشوائية ضده، 
لتنتهي القضية اليوم لصالح أهل الحق، 
نبيل  سيف  النجم  يقول.وتوجه  كما 
العراقي  للقضاء  وتقدير  شكر  برسالة 
النزيه الذي أنصفه يف هذه القضية من 
شغلت  ان  بعد  حقه،  له  ورد  الظاملني، 

الفرتة  يف  العام  الرأي  القضية  هذه 
األخرية.

وكان النجم العراقي سيف نبيل قد أطل يف 
حلقة مميزة عرب قناة الـ MTV اللبنانية 
مع هشام حداد يف برنامج »كتري هلقد«، 
حيث نجح من لحظة دخوله املرسح عىل 
ورقصه  املميزة  بإطاللته  األنظار  لفت 
سيف  املوسيقية..  الفرقة  ايقاع  عىل 
الذي قدم أجدد أعماله الفنية دخل منزل 
كل لبنانّي الذين تعرفوا عىل الوجه اآلخر 

لسيف يف حلقة الربنامج.

إنها  ضيف،  أبو  سلمى  الفنانة،  قالت 
مشاركتها  عىل  الفعل  بردود  سعيدة 
اإلمام،  ورسالة   3 املداح  مسلسيل  ببطولة 
رمضان  ملوسم  املرصية  املسلسالت  ضمن 
أنها قامت بصالة استخارة  2023، وأكدت 
قبل املوافقة عىل املشاركة ببطولة مسلسل 
أجواء  من  بالرعب  شعرت  بعدما  »املداح« 

العمل.
مداخلة  يف  ضيف  أبو  سلمى  وأوضحت 
هاتفية مع برنامج »كأس إنرجي للدراما«، 
كنت  وقالت:«  القرار،  اتخاذ  يف  تأنت  أنها 
عىل  وقت  وخدت  جدا  وخفت  مرعوبة 
جن  يف  إلنه  استخارة  وعملت  فكرت  ما 
مش  شخصيتني  إنهم  عىل  عليه  واشتغلت 

شخصية واحدة«.
اإلمام،  رسالة  مسلسل  يف  دورها  عن  أما 
لم  البداية  يف  إنها  ضيف  أبو  سلمى  قالت 
تكن تعرف معلومات كثرية عن شخصيته، 
به موضحة:«أنا  تعلقت  املذاكرة  ولكن مع 

عشقت اإلمام ملا قريت عنه«.
خالد  مع  بالعمل  سعادتها  عن  وعربت 
بعد  التوايل،  عىل  الثانية  للمرة  النبوي 
يا  »راجعني  مسلسل  بطولة  مشاركته 
إىل  املايض، مشرية  بموسم رمضان  هوى« 
أنه يف كواليس التصوير يتقمص شخصية 
ووصفت  كبري،  بشكل  الشافعي  اإلمام 

الليث حجو بأنه مخرج عظيم.
أبو ضيف عن مشاركاتها  وتحدثت سلمى 

املختلفة مؤخرا، قائلة:« حسيت إني عاوزه 
أغري جلدي تماما والناس تشوفني بطريقة 

مختلفة وألعب شوية«.
أحداث  ضمن  ضيف  أبو  سلمى  وتجسد 
وهي  أمينة،  شخصية   »3 »املداح  مسلسل 
حتى  فجأة،  خطيبها  تركها  صعيدية  فتاة 
عاشق،  جٍن  من  حامل  أنها  أهلها  اكتشف 
وُيعرض  جسدها،  من  طرده  لتحاول 
حرصًيا  العشق  أسطورة  املداح:  مسلسل 
عىل قناة mbc مرص وذلك يف تمام الساعة 

.vip 8 مساًء، وعىل منصة شاهد
ويشارك سلمى أبو ضيف يف بطولة املسلسل 
حمادة  بينهم  من  النجوم  من  كبري  عدد 

محمد  زكي،  خالد  مجدي،  هبة  هالل، 
العزيز،  عبد  دنيا  رسحان،  خالد  رياض، 
شوقي،  فريد  ورنيا  اللوزي  يرسا  لويس، 
املسلسل تأليف أمني جمال، وليد أبو املجد، 
سمري  أحمد  إخراج  ومن  يرسي  رشيف 
أبو  سلمى  تنافس  نفسه  الوقت  فرج.ويف 
رسالة  بمسلسل  رمضان  موسم  يف  ضيف 
النجوم  املسلسل  بطولة  ويشاركها  اإلمام، 
خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، 
خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة 
العييل، أحمد الرافعي، واملسلسل من تأليف 
محمد  املؤلف  إرشاف  تحت  كتابة  ورشة 

هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

لكن  األول،  أسبوعه  رمضان  شهر  أكمل 

الواضح أن عدد املسلسالت العربية املشرتكة 

التي القت النجاح كان نسبياً، يف وقت تصدر 

املمثل السوري تيم حسن املشهد يف مسلسل 

»الزند ذئب العايص« الذي يلعب بطولته اىل 

مارديني  دانا  خوري،  نانيس  املمثلة  جانب 

وأنس طيارة.

املسلسل تصدر املشهد يف سوريا، وكان عليه 

قبل  من  األوىل  الحلقات  منذ  وإجماع  رضا 

التعاون  أن  نواعم  وعلمت  ومتابعني،  نقاد 

أنتج  السنة  هذه  حسن  وتيم  الصّباح  بني 

أهله  مع  يعيش  لشاب  جديد،  هو  ما  فعالً 

، يقتل  السورية  يف قرية بمحافظة حمص 

مقاتالً  ليتجه  االقطاعيني،  قبل  من  والده 

التي  أرضه  عن  باحثاً  يعود  ثم  الحرب  اىل 

صادرها أحد النافذين والذي يستعبد العمال 

اجماعاً  املسلسل  األرض.القى  وأصحاب 

التواصل،  مواقع  عىل  املتابعني  قبل  من 

للمخرج  جميل  بثوب  القصة  وظهرت 

سامر الربقاوي الذي وقع خمسة اجزاء من 

مسلسل »الهيبة«.يذكر أن األحداث بحسب 

 ،7 الحلقة  من  ابتداًء  ستتصاعد  املعلومات 

اتهامه  من  الزند«  »عايص  ثأر  انتظار  يف 

اإلقطاعي  بها  قام  قتل  بجريمة 

أمامه واتهمه بها.

كشف الرئيس التنفيذي لرشكة 
عن  ماسك،  إيلون  »تويرت«، 
خوارزمية  يف  جديدة  تغيريات 
املتابعة عىل منصة  ترشيحات 
والتي  االجتماعي،  التواصل 
من  فقط  توصيات  تستهدف 
التحقق  تم  التي  الحسابات 
توصيات  موجز  يف  منها 

»تويرت«.
 For« التبويب  عالمة  وتعرض 
You« يف »تويرت« للمستخدمني 
ال  أشخاص  من  تغريدات 
التي  تلك  ولكن  يتابعونهم، 
رشكة  خوارزمية  بها  أوصت 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
حسابات  تظهر  املنصة  إن  إذ 
منصة  مستخدمي  أي  من 
التحقق  تم  سواء  التواصل، 

منها أم ال.
تغريدة  يف  أعلن  ماسك  ولكن 
لن  فصاعداً،  اآلن  من  أنه 
التي  الحسابات  سوى  تظهر 
تم التحقق منها يف قسم »من 

أجلك« باملوقع.
ويدعي ماسك أن هذه الخطوة 
الواقعية  الطريقة  »هي 
سيطرة  ملعالجة  الوحيدة 

أرساب الروبوتات املتقدمة«.
إن  أيضاً  ماسك  قال 
التحقق  تم  الذين  املستخدمني 
منهم فقط سيكونون قادرين 

استطالعات  يف  التصويت  عىل 
الرأي. ومنذ رشاء »تويرت« العام 
إىل تغيري  املايض، سعى ماسك 
طريقة قيام الرشكة بالتحقق. 
استخدم  االستحواذ،  وقبل 
الزرقاء  العالمة   »Twitter«
املستخدمني  من  للتحقق 
الحساب  لتحديد  كطريقة 
أو  الشخص  مع  يتطابق  الذي 
الرشكة التي تدعي أنه حسابها 
العملية  هذه  كانت  الرسمي. 
مجانية وطبقت عىل املشاهري 
واملسؤولني  والصحافيني 

الحكوميني واملنظمات.
يف  اشرتاك  خدمة  ماسك  وقدم 
 Twitter« العام املايض تسمى
Blue« تتيح للمستخدم دفع 8 
منها  للتحقق  شهرياً  دوالرات 
والحصول عىل عالمة االختيار 
»تويرت«  الزرقاء.وقالت 
ستبدأ  إنها  املايض  األسبوع 
التحقق  »برنامج  إنهاء  يف 
وإزالة  بها  الخاص  القديم« 
من  األول  يف  االختيار  عالمات 
شبكة  ذكرته  ملا  وفقاً  أبريل، 
عليه  واطلعت   ،»CNBC«
الرشكة  وتحث  »العربية.نت«. 
لديهم  الذين  األشخاص 
عىل  القديمة  االختيار  عالمات 
االشرتاك يف خدمة االشرتاك يف 

.»Twitter Blue«

شدد مسؤولو رشكات عىل أن الجرائم اإللكرتونية باتت أكثر تنظيماً 
واحرتافية عن ذي قبل؛ إذ إنها تقوم بعمل دراسات وتوظيف خربات 
السيرباني  األمن  رشكات  قدرات  توازي  وتقنيات  ماهرة  برشية 
الهجمات،  الرتكاب  الطويل،  والتخطيط  الكفاءة  يف  واإللكرتوني 

واستهداف املؤسسات والرشكات واألفراد كذلك.
وقال املسؤولون ل »الخليج«: إن ازدياد االرتباط بشبكة اإلنرتنت حول 
الشبكات  بهذه  املرتبطة  األجهزة  أعداد  يف  املهول  واالرتفاع  العالم، 
وأجهزة »إنرتنت األشياء« أسهم يف اتساع مرسح الجرائم اإللكرتونية 
ورشكات  القراصنة  بني  سيستمر  الرصاع  أن  يؤكد  ما  والسيربانية، 

الحماية.
الهجمات  من  الحماية  أطراف  كافة  بني  التعاون  مواصلة  وأكدوا 
اإللكرتونية والسيربانية، والعمل وفق إجراءات استباقية ورفع كفاءة 
الحلول، ملواجهة موجات جديدة من  البرشية واالستثمار يف  الكوادر 
وخربات  بقدرات  االستعانة  عن  فضالً  مستمرة،  بصورة  الهجمات 

املؤسسات الحكومية والرشكات املتخصصة يف هذا املجال.

خدمة  أبل  رشكة  دشنت 
يف  الحقا«  وادفع  اآلن  »اشرت 
سيسمح  بما  املتحدة  الواليات 
ثمن  بدفع  للمستهلكني 
زمنية. فرتات  عىل  املشرتيات 
)أبل  خدمة  إن  الرشكة  وقالت 
باي ليرت( ستسمح للمستخدمني 
بتقسيم ثمن املشرتيات إىل أربع 
أسابيع  ستة  عىل  مدفوعات 
رسوم.وذكرت  أو  فوائد  بدون 
التقدم  للمستخدمني  يمكن  أنه 
قروض  عىل  للحصول  بطلب 
ترتاوح بني 50 وألف دوالر يمكن 
رشاء  عمليات  يف  استخدامها 
التطبيقات  وعرب  اإلنرتنت  عرب 
عىل هواتف آيفون وأجهزة آيباد 
)أبل  خدمة  التجار  قبول  مع 
أكثر  أن  الرشكة  باي(.وأضافت 
التجزئة  من 85 باملئة من تجار 
هذه  قبلوا  املتحدة  الواليات  يف 
الخدمة.وانخفضت أسهم رشكة 
»اشرت  لخدمة  هولدينجز  أفريم 
من  بأكثر  الحقا«  وادفع  اآلن 
تراجعت  حني  يف  باملئة،  سبعة 
يف  املئة  يف   1.5 بال  باي  أسهم 

منتصف التعامالت.
يمكن  أنه  الرشكة  وأوضحت 

خدمة  عىل  الحصول 
برنامج  عرب  باي(  )أبل 
لألقساط،  ماسرتكارد 
بنك  أن  مضيفة 
هو  ساكس  جولدمان 
بيانات  سيصدر  الذي 
من  الدفع  بطاقات 
أ  وستبد . رد سرتكا ما
دعوة  يف  الرشكة 
املستخدمني  بعض 

للدخول عىل نسخة من 
ليرت(  باي  )أبل  خدمة 
وتعتزم  إصدارها  قبل 
لجميع  تقديمها 
املستخدمني املؤهلني يف 

األشهر املقبلة.
وظهر نموذج األعمال 
وادفع  اآلن  »اشرت 
وقت  يف  الحقا« 
أسعار  فيه  كانت 
منخفضة  الفائدة 
احتمال  لكن  للغاية 

رفعها  يف  االستمرار 
أثار مخاوف القطاع.

خدمة  عن  أبل  وأعلنت 
»ادفع الحقا« يف يونيو /حزيران 

من العام املايض.

  

تغريدات

آال طالباني
مستشارة رئيس الوزراء

ماجد شنكالي
عضو مجلس النواب

ــس النواب  ــون انتخابات جمل ــرار قان بعد إق
ــريع  ــات علينا البدء بتش ــس احملافظ وجمال
ــاً مع حياة  ــه األكثر متاس ــون املوازنة الن قان
ــته واالغلب ينتظره سواء من  املواطن ومعيش
ــرص عمل  ــن او عن ف ــن التعي ــث ع كان يبح
ــة، الن االقتصاد العراقي  ــاريع املوازن يف مش
ــد على املوازنة وتبويباتها فقط  اقتصاد يعتم

وهو اخلطأ.

ــدر فخر  ــرأة العراقية مص ــتبقى امل ــت وس كان
ــجعان  ــزاز، فهي اليت رّبت أجياالً من الش واعت

وصربت على أصعب الظروف بقلٍب كبري.
ــل  ــيت واجهت مسلس ــعيدة باملواقف ال ــا س أن
ــو أن هذه  ــم كان عظيما ل ــدن، وك  #دفعة_لن
احلملة وقفت إىل جانب العراقيات السياسيات 
ــقيط حد  ــن للتس ــي تعرض ــطات الالت والناش

الطعن بالشرف.

مطر ساخن 

امحد اجلنديل

حديث عابر عن املوازنة

عـين على العالم

No: 7929    Thu    30       Mar    2023العدد:   7929    الخميس    30     آذار   2023

قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بزيارة موقع تصوير مسلسل 

“للموت” بموسمه الثالث، حيث نرشت نوال مقطع فيديو عرب 

حسابها الرسمي عىل موقع التواصل االجتماعي “تويرت” للزيارة 

اللبنانية ماغي بو غصن لها حيث عربت نوال  واستقبال النجمة 

عن شوقها ملعرفة نهاية املسلسل.

وقالت نوال خالل الفيديو: “ما عاد فيني اتحمل بدي اعرف شو 

النهاية”.وأضافت نوال يف حديثها ملاغي بو غصن التي استقبلتها 

النهاية”  شو  اعرف  بدي  السالم  “قبل  بحضورها:  وفوجئت 

أعادت  وتتشوقي.بدورها  تشويف  بدنا  له  وقالت  ماغي  وضحكت 

ماغي نرش الفيديو عرب حسابها عىل تويرت وقالت يف تعليقها عىل 

الفيديو: “يا حبيبتي انتي كانت أحىل مفاجأة. ما يف أهضم مّنك.. 

كلك محبة وعفوية وبالنسبة للحلقة األخرية ما يفّ خربك هون.. 

وال تحت الهوا بدي تحرضي وتتحّميس”. وتفاعل عدد كبري من 

باملسلسل  إعجابهم  عن  وعربوا  الفيديو  مع  النجمتني  متابعي 

مسلسل  أن  إىل  يشار  النجمتني.  بني  واملحبة  الصداقة  وبعالقة 

“للموت3” يحقق نجاحاً كبرياً ونسب متابعة عالية وهو من تأليف 

نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وهو من بطولة ماغي بو غصن، 

دانييال رحمة، مهيار خضور، يامن الحجيل، ورد الخال وآخرين.

نوال الزغيب تقتحم موقع تصوير 
»للموت 3« ملعرفة نهاية العمل 

مفهوم املوازنة هو االهتمام بتعادل االيرادات واملرصوفات ، واملوازنة مصدر الفعل وازن 
، واملوازنة  : ساوى وعادل  الشيئني موازنة  ، ووازن بني  امليزانية وامليزان  ، ومنها جاءت 
االيرادات  ملعرفة  البيوت  ربات  حتى  او  الرشكات  او  الحكومات  تضعها  وجداول  ارقام 

واملرصوفات .
ورشط املوازنة الرئيس هو العدل واالنصاف ، فبدون العدل تنقلب املوازنات اىل مقاوالت 
الدقة  املوازنة  رشوط  ومن   ، الحياة  مناحي  الفساد  ويعم   ، والعصفور  الخيط  ويضيع 
موازنة  كل  يف  واملضمون  االطار   ، والوسيلة  الهدف  املواطن  وجعل  والخربة  واملوضوعية 
دون  الشعب  اموال  باإليرادات واملرصوفات هي  تتعلق  التي  فاألموال   ، الحكومة  تضعها 

غريه ، وال يجوز بأي حال من االحوال وتحت أي ذريعة التالعب بها .
منذ ان وضعت املوازنة والجميع يتحدث عنها ، وااللسن تختلف فيما بينها ، واالجتهادات 
االعالم وعىل  تتناولها يوميا وسائل  لنا مقوالت كبرية واتهامات خطرية  لتخرج  تتناسل 
مدار الساعة ، البعض يتحدث عن املوازنة وكأنما ورث أموالها من ابيه وجده ، واآلخر 
مصري  عىل  يتباكى  وثالث   ، االستغاثة  نداء  ويطلق  الشعب  مستقبل  عىل  دموعه  يذرف 
الفقراء واملساكني واالرامل وااليتام ، ومع حاالت الرفض والقبول ، وما بني هذا لنا وهذا 
للشعب ، بدأت املوازنة تفقد جوهرها وتدخل يف دهاليز العتمة والشك ، وبدأ العدل الذي هو 

اساس كل موازنة يغادر موقعه ، من كثرة االنتقادات املوجهة اليه .
الدينار  عىل  انتصاره  مسجال  يرتفع  الدوالر  بدأ   ، عنها  والحديث  املوازنة  اطاللة  ومع 
العراقي ، وبدأت اسعار السلع باالرتفاع ، وهذا االرتفاع يعني استهداف حياة الفقراء من 

هذا الشعب الذي عانى منذ خروجه اىل الدنيا وهو يعيش خريف العمر .
عندما تبدأ املوازنة بالشعب وتنتهي به ، تسقط الكثري من االموال الهائلة من جيوب جهات 
االمر موضوع  اويل  ، وعندما يضع  الشعب  لتكون يف خدمة  واسماء ومسميات  واحزاب 
الحالل  والعيش   ، الحالل  بالخبز  الجياع  بطون  تمتلئ   ، عادل  ميزان  كفتي  عىل  املوازنة 
املوازنة  الذي يضعه يف اطار  املال  ان  ، وعندما يدرك املسؤول مهما كان موقعه وتأثريه 
تكون  ان  والبد  العراقيني  ايرادات  االيرادات هي  وان  الناس  ثروات  الشعب وهو  مال  هو 

املرصوفات للشعب دون غريه ، ووجوه الرصف للمواطنني دون سواهم .
، واما  اما االموال للشعب فاملرصوفات تكون للشعب   ، نحن امام طريقني ال ثالث لهما 
االموال موروثة لصالح حزب او عائلة او طائفة أو تيار وعليهم اشهار سندات التمليك لكي 
يفهم الشعب ذلك . لنتحدث بوضوح ايها السادة ، فما عادت لغة دفن الرؤوس بالرمال 
الفقراء واملحتاجني  ، مادام  التسويغ تأتي أكلها  تنفع بالوقت الحارض ، وما عادت لغة 

يعانون من اجل الحصول عىل رغيف الخبز يف بلد غارق بالثروات واالموال .
اىل اللقاء...

أنابيال هالل تفتتح 
خيمة حكايات وتتألق مع 

هيفاء وهيب

افتتحت  املبارك،  رمضان  شهر  حلول  مع 
فعاليات  هالل  أنابيال  املتألقة  اإلعالمية 
بالزو  فندق  يف  الرمضانية  حكايات  خيمة 
هالل  أنابيال  قّدمت  حيث  دبي؛  فريساتيش 
الذي  الحفل  خالل  وهبي  هيفاء  النجمة 

أحيته لهذه املناسبة.
وقد خطفت أنابيال األنظار وحبست األنفاس 
إطاللتها، حني اعتلت املرسح بفستان ذهبي 
العاملي  اللبناني  املصمم  توقيع  من  اللون 

زهري مراد. 
وكان حارضاً إىل جانب أنابيال زوجها الدكتور 
الشخصيات  من  كبري  وحشد  صعب،  نادر 

اإلجتماعية والفنية.


