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الذي  التوقيع  التعليم خالل حفل  واأكد وزير 
الدولية  ال�شراكة  اأهمية  اإيطاليا  يف  ج��رى 
التي ت�شب يف م�شلحة تطوير بيئة التعاون 
ظل  يف  وال�شيما  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ن  االأك���ادمي���ي 
املجاالت  يف  املت�شارعة  العلمية  التطورات 

والتخ�ش�شات املتنوعة.
متتاز  ال��ع��راق��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  اإن   واأو����ش���ح، 
الدولية،  املحافل  يف  االأك��ادمي��ي  بح�شورها 
م�شريًا اىل اإن نتائجها احلالية يف الت�شنيفات 
يف  العلمي  البحث  م��ن  ور�شيدها  العاملية 
وتعاملها  وا�شتجابتها  الر�شينة  امل�شتوعبات 
ال�شراكات  بهذه  جديرة  جعلها  التحديات  مع 
م���ع اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ���الل ب��رام��ج 
االأكادميية  املوؤ�ش�شة  اأهداف  واتفاقات حتقق 

العراقية يف املجال املعريف وخدمة املجتمع.
 ويف هذا ال�شياق اأ�شاد رئي�س جامعة بولونيا 
االإي��ط��ال��ي��ة ال��روف�����ش��ور ج��ي��وف��اين م��والري 
العراقي  اجل��ان��ب  م��ع  والتن�شيق  بالتفاهم 
بلورة  على  واحل��ر���س   ، ال��ت��ج��ارب  وت��الق��ح 
م��ن��اخ��ات ال��ت��ع��اون ال��ه��ادف وان��ف��ت��اح وزارة 

التعليمية  االأن��ظ��م��ة  على  ال��ع��راق��ي��ة  التعليم 
Bologna Pr o )للعاملية ، ال�شيما نظام 
جم��االت  حت��دي��ث  ب��اجت��اه  وامل�شي   )cess
التعليم.  وت�شمنت االتفاقيتان اللتان وقعهما 
والعالقات  البعثات  دائ��رة  ع��ام  مدير  من  كل 
ورئي�س  طاهر  باقر  ح��ازم  الدكتور  الثقافية 
ال��دك��ت��ور ق�شي االأح��م��دي  امل��و���ش��ل  ج��ام��ع��ة 
جمال  يف  العلمي  التعاون  منها  عدة  حم��اور 
الثقايف  ال��ت��ب��ادل  وب��رام��ج  والتنقيب  االآث���ار 
الدرا�شية  وال���زم���االت  وامل��ن��ح  واالأك���ادمي���ي 
النادرة  التخ�ش�شات  يف  العراقين  للطلبة 
وم�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ن اجل��ان��ب��ن 

واالإ�شراف امل�شرتك.
 وعلى هام�س حفل التوقيع زار الوفد العراقي 
برئا�شة وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
االيطاليتن  وفيني�شيا  بولوينا  جامعتي 
واط��ل��ع ع��ل��ى االأروق������ة ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ات 
اخلبري  الوفد  ورافق  التخ�ش�شية  واملتاحف 
عن  اع���رب  ال���ذي  ماركيتي  نيكولو  االآث����اري 

�شكره للجامعات العراقية للتعاون امل�شتمر.

بغداد-وكاالت

 عقد وزير التعليم العايل والبحث العلمي االأ�شتاذ 
يف  اجتماعًا  ال�شاحب،  عبد  كاظم  نبيل  الدكتور 
االإيطالية  نظريته  مع  روم��ا  االإيطالية  العا�شمة 
م��ذك��رة  ع��ل��ى  ل��الإت��ف��اق  م��ي�����ش��ا  كري�شتينا  م���اري���ا 
ت��ف��اه��م، ب�����ش��اأن م�����ش��ارات ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي بن 
�شفرية  بح�شور  االجتماع  خالل  البلدين.  واأكدا 
جمهورية العراق يف اإيطاليا �شفية طالب ال�شهيل 
الثقافية  وال��ع��الق��ات  البعثات  دائ���رة  ع��ام  وم��دي��ر 
ال��دك��ت��ور ح���ازم ب��اق��ر ط��اه��ر اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بن 
واالأكادميي   ، العلمي  ال�شعيد  على  وروم��ا  بغداد 

وتنمية اجتاهات التبادل الثقايف من خالل برامج 
زمنية  �شقوف  �شمن  اأه��داف��ه��ا  حتقق  م��درو���ش��ة 
يحددها اجلانبان.  واتفق املجتمعون على مذكرة 
التواأمة  برامج  منها:  عدة  حماور  تت�شمن  تفاهم 
الدرا�شية  والزماالت   ، اجلامعية  املوؤ�ش�شات  بن 
تنمية  عن  ف�شال  امل�شرتك  واالإ���ش��راف  والبحثية   ،
العلمية  االأن�شطة  لبلورة  والتفاهم  التن�شيق  بيئة 
وزير  التخ�ش�شية.  واأعرب  العلمية  واملوؤمترات 
التعليم عن حر�س اجلامعات العراقية على تطوير 
 ، العاملية  الت�شنيفات  يف  التناف�شي  ح�شورها 
خالل  من  االأكادميية  ال�شمعة  موؤ�شرات  وتعزيز 

ال�شراكات الدولية الفاعلة. 

بغداد - وكاالت

قررت ال�شلطات العراقية تعليق درا�شة الطلبة 
ب�شبب  لبنانية،  جامعات  ث��الث  يف  العراقين 
بعد  العلمية،  الر�شانة  مبعايري  التزامها  عدم 
امل���زورة  العليا  ال�����ش��ه��ادات  اآالف  ع��ن  الك�شف 
م�شوؤولون  بينهم  عراقيون،  عليها  التي ح�شل 

و�شيا�شيون، بطرق غري م�شروعة.
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  واأ����ش���درت 
يق�شي  ق����رارًا   ، ال��ث��اين  ت�شرين  يف  العلمي 
ب�«تعليق الدرا�شة يف اجلامعات الثالث التالية: 
اجلامعة  والعلوم،  ل��الإدارة  احلديثة  اجلامعة 
لعدم  اجلنان،  وجامعة  لبنان،  يف  االإ�شالمية 
م�شيفة  العلمية«،  الر�شانة  مبعايري  التزامها 

ال�شهر  من  ع�شر  احل��ادي  من  يبداأ  التعليق  اأّن 
احلايل.

حلن  �شاريًا  �شيبقى  التعليق  اأّن  اإىل  ولفتت 
املعايري  امل��ذك��ورة  ال��ث��الث  اجل��ام��ع��ات  اعتماد 
جميع  اإخ�شاع  �شرورة  على  م�شّددة  العلمية، 
التي  الدكتوراه  واأط��اري��ح  املاج�شتري  ر�شائل 
اخل��ارج  يف  العراقيون  الطلبة  عليها  يح�شل 

لعملية تقييم جديدة يف اجلامعات العراقية.
وقررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
باملبا�شرة  ال�شماح  ع��دم  االأرب��ع��اء،  العراقية، 
يف  ال��دار���ش��ن  للطلبة  بالن�شبة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

خارج العراق.
الثقافية  والعالقات  البعثات  دائرة  مدير  وقال 
»ق����رار وق��ف  اإّن  ب��اق��ر،  ال������وزارة، ح����ازم  يف 

خارج  الدار�شن  للطلبة  االإلكرتونية  املبا�شرة 
ان��ف��راج��ة بو�شع  ال��ع��راق، ���ش��در بعد ح���دوث 
���رات من  ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وح�����دوث م���وؤ����شّ
للدوام  بالعودة  ال��ع��امل  وح��ول  جم���اورة  دول 
احل�شوري«. واأو�شح خالل ت�شريح �شحايف 
العايل ال تعرتف بالدرا�شة  التعليم  اإن »وزارة 
فقط عن ُبعد ب�شكل كامل، ومّت التعامل مع هذا 
االع��رتاف  ومّت  ك��ورون��ا،  جائحة  بفرتة  االأم��ر 
املا�شي،  العام  در�شوا،  الذين  الطلبة  بدرا�شة 
وحمت�شبة«.  م��ع��ت��م��دة  وف��رتات��ه��م  اأون���الي���ن، 
ونقلت وكالة االأنباء العراقية »واع« عن وزير 
الرتبية والتعليم اللبناين عبا�س احللبي، قوله 
باإمكان  جنائي  جرم  هو  ال�شهادات  »تزوير  اإّن 
الوزارة مالحقته جزائيًا، ف�شاًل عن العقوبات 

امل��ال��ي��ة،  ال��غ��رام��ات  تت�شمن  ال��ت��ي  امل�شلكية 
املتواطئة  اإقفال اجلامعة  اإىل حد  ت�شل  والتي 
وع���دم االع����رتاف ب��ه��ا«. وت��اب��ع اإن »ال��ط��ال��ب 
قانونيًا  �شيالحقون  الو�شيط،  كما  واجلامعة 
واأ�شاف  ال�شهادات«،  تزوير  عملية  ثبتت  اإذا 
التفريط  املقبول  غري  »من  اأنه  الوكالة  بح�شب 
و���ش��ه��ادات��ه��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  ب�شمعة 
اأخ��ريًا  �شحافية  تقارير  وحتّدثت  العريقة«.  
عن قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
األف   27 وجود  ب�شاأن  حتقيق  بفتح  العراقية، 
�شهادة مزّورة ح�شل عليها طلبة عراقيون من 
العراقية  ال�شلطات  اإن  م��وؤك��دة  ال��ب��الد،  خ��ارج 
ا�شتدعت امللحق الثقايف بال�شفارة العراقية يف 

بريوت لال�شتفهام منه بهذا ال�شاأن.

وزير التعليم يرعى اتفاقيتني للتعاون العلمي مع جامعة بولونيا االإيطالية

رعى وزير التعليم العايل والبحث العلمي، االأ�صتاذ الدكتور نبيل كاظم عبد ال�صاحب، توقيع اتفاقيتني لدائرة البعثات والعالقات الثقافية وجامعة 
املو�صل مع جامعة بولونيا االإيطالية.

بغداد-وكاالت

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ك�شفت 
ع��ن   ، ال����ث����اين  ت�����ش��ري��ن  يف  ال���ع���ل���م���ي، 
ا�شتعداداتها يف حال تف�س وباء كورونا، 
فيما ا�شارت اىل و�شع خطة بديلة طارئة.
ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م�شت�شار  وق���ال 
العراقية  االأنباء  لوكالة  عالء عبد احل�شن 
طوارئ  خطة  لديها  »ال��وزارة  اإن  )واع(: 
وع��ل��ى اال���ش��ت��ع��داد ال��ت��ام يف ح��ال تف�ّشي 
وباء كورونا«، مبينًا اأن »هناك خطة بديلة 
تف�شي  ح��ال  يف  عليها  �شنعتمد  وم��وازي��ة 

اجلائحة«.
»ال��وزارة و�شلت اىل مرحلة  اإن  واأ�شاف 
يف  املبتكرة  التعليم  اأ�شاليب  يف  كبرية 
عن  ف�شاًل  التدري�شية  امل��الك��ات  ت��دري��ب 
واالنغما�س  اال�شتعداد  على  الطلبة  ان 
يفر�س  تعليمي  نظام  اي  يف  وال��دخ��ول 
اإن  اإىل  م�شريًا  ك��ورون��ا«،  تف�شي  حال  يف 
القرارات  مع  بايجابية  تتعامل  »ال��وزارة 
لل�شحة  العليا  اللجنة  م��ن  ت�شدر  ال��ت��ي 

وال�شالمة«.
ان  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال  »ال��������وزارة  اإن  وت���اب���ع 
التي  واال���ش��ال��ي��ب  اخل��ط��ط  ع��ن  تف�شح 
وطارئة  احتياط  ا�شاليب  النها  و�شعتها 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  ك��ورون��ا«،  تف�شي  ح��ال  يف 
الطلبة  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ت��ع��م��ل  »ال�������وزارة 
االك��ادمي��ي التعليم  عملية  تقت�شيه   وم��ا 

 يف العراق«.

التعليم تعلن 
ا�صتعدادها التام لدخول 

الطلبة يف اأي نظام يفر�ض 
عند تف�صي كورونا

يف العا�صمة روما .. وزير التعليم ونظريته االإيطالية يتفقان
 على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بني البلدين

العراق يعّلق الدرا�صة يف ثالث جامعات لبنانية
 بعد جدل مطابقة املعايري  
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بغداد - خا�ض

ال�شهر  مطلع  املن�شور  كلية  اأق��ام��ت 
الكلية  م��ل��ع��ب  اأر������س  ع��ل��ى  احل����ايل 
حفاًل  لتوزيع ال�شهادات وترديد ق�شم 
التخرج وتكرمي الطلبة االوائل على 

االق�شام العلمية . وقال معاون العميد 
العلمية كلية املن�شور  عبد  لل�شوؤون 
احلفل:  خالل  �شلمان،  �شاكر  ال�شتار 
ع��ام��ًا  ث��الث��ة وث���الث���ون  »ب��ع��د م�شي 
على تاأ�شي�س كلية املن�شور اجلامعة 
اجلمعية  ق��ب��ل  م���ن   ١٩٨٨ ع���ام  يف 

التي  واملعلومات  للمكتبات  العراقية 
واالدارة  احلا�شوب  باأق�شام  ب���داأت 
ال�شناعية والعلوم املالية وامل�شرفية 
اىل  ا�شتمرت  ثم  العمليات  وبحوث 
ع�شر  ب��اأث��ن��ى  وا�شبحت  ه��ذا  وقتنا 
»الفوج  اإن  �شلمان،  وا�شاف  ق�شم«. 
يف  واليوم   ١٩٩٢ عام  تخرج  االول 
الثالثون  ال��ف��وج  تخرج   ٢٠٢١ ع��ام 

دورة تعلمنا هدفنا«. 
وتابع: »جاء خالل احلفل ترديد ق�شم 
جلميع  ال�شهادات  وت�شليم  التخرج 
االوائ��ل  الطلبة  وتكرمي  اخلريجن 
الهيئة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��الق�����ش��ام 
جمل�س  وبح�شور  للكلية  املوؤ�ش�شة 

الكلية واهايل اخلريجن«.
اإقامته بعد  اأُعيَد  اإن هذا احلفل  يذكر 
ب�شبب  ال�شابقة  ال�شنوات  يف  توقفه 

وباء كورونا .

كلية املن�صور اجلامعة تقيم حفاًل 
لتوديع اخلريجني وُتكرم االأوائل

بغداد - خا�ض

العراقية  "اجلمعية  للكلية  املوؤ�ش�شة  الهيئة  كرمت   
على  االأوائ��������ل  ال��ط��ل��ب��ة  واملعلومات"،  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات 
و�شط  ال�����ش��ن��وي،  برناجمها  �شمن  العلمية  االأق�����ش��ام 
هدفنا". "تعلمنا  دورة   30 ال��ف��وج  تخريج   فعاليات 
وق���دم االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال�����ش��ت��ار ���ش��اك��ر �شلمان 
�شر  اأمن  ح�شن  علي  ر�شا  والدكتور  اجلمعية  رئي�س 
الهدايا  التقديرية مع  ال�شهادات  اجلمعية، خالل احلفل 
للطلبة االوائل، تثمينًا ملا بذلوه من جهد يف م�شريتهم 
 ال��درا���ش��ي��ة وم��واظ��ب��ت��ه��م يف اإع����الء اأ���ش��م اجل��ام��ع��ة. 
الطالب  م��ن؛  ك��ل  ه��م  االأوائ����ل  الطلبة  اأن  اإىل  وُي�����ش��ار 
ق�شم  ع��ل��ى  االأول  الزم  ���ش��ي��ه��ود  رح��ي��م  ال��ق��ا���ش��م  اب���و 
خلف  حممد  اأح��م��د  حممد  وال��ط��ال��ب  امل���دين،  الهند�شة 
اأي��ة  والطالبة  االت�����ش��االت،  هند�شة  ق�شم  على  االأول 
تقنيات  هند�شة  ق�شم  على  االأوىل  ف��رح��ان  نعمة  علي 
احل���ا����ش���وب، وال���ط���ال���ب ح���ي���در ع��ل��ي ك���اظ���م ع��ل��و���س 
املعلومات.  ون��ظ��م  احل��ا���ش��وب  علم  ق�شم  على   االأول 
االأول  فهو  ع���ودة  حممد  ري��ا���س  حممد  الطالب  واأم���ا 

على ق�شم اإدارة االأعمال، والطالبة مرمي يعقوب حممد 
وامل�شرفية.  املحا�شبية  العلوم  ق�شم  على  االأوىل  زكي 
ق�شم  على  االأول  خطار  م�شلم  �شباح  اأحمد  والطالب 
ح�شن  �شلمان  الكرمي  عبد  مرت�شى  والطالب  القانون، 

االول على ق�شم اللغة االنكليزية.

اجلمعية العراقية للمكتبات واملعلومات تكرم 
 الطلبة االوائل يف كلية املن�صور اجلامعة

 بغداد - �صابرين نوري
 

جرت فعالية توزيع م�شاريع التخرج على طلبة 
يوم  االأع��م��ال،  اإدارة  ق�شم  يف  الرابعة  املرحلة 
بح�شور  الثالثاء )15 ت�شرين الثاين 2021(، 
خالد  الدكتور  اال�شتاذ  ال�شابق  الق�شم  رئي�س 

�شاري والكادر التدري�شي والطلبة املعنين. 

اإدارة  ق�شم  يف  امل�شاريع  جلنة  رئي�س  وق��ال��ت 
�شموعي  فرج  رفاء  الدكتورة  اال�شتاذة  االأعمال 
وامل��وزع��ة  اإجن��ازه��ا  املتوقع  امل�شاريع  ع��دد  اإن 
بالتن�شيق  بحثًا  ع�شر  اأرب��ع��ة  هي  الطلبة  على 
والتوازن مع اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف داخل 
االألقاب  مبختلف  ثمانية  عددهم  والبالغ  الق�شم 
العلمية . واأ�شافت، اإن عناوين التخرج متنوعة 

العلمي  للتخ�ش�س  الدرا�شية  املناهج  بن  ما 
الإدارة االأعمال مابن اإدارة موارد ب�شرية  ونظم 
وحما�شبة  م�شارف  واإدارة  وج��ودة  معلومات 
اإن  �شموعي  .وتابعت،  االإنتاج  واإدارة  اإداري��ة 
وب�شورة  جماميع  بهيئة  توزيعهم  مت  الطلبة 
عدد  يتعدى  ال  اأن  على  بينهم  فيما  تن�شيقية 

املجموعة الواحدة اأربعة طالب.

 جرى توزيع م�صاريع التخرج على طلبة املرحلة 
االأخرية يف ق�صم اإدارة االأعمال 

�صمن اخلطة ال�صنوية ..

بغداد – عبد العظيم ثائر

اقامت كلية املن�شور اجلامعة، ت�شرين الثاين 2021، 
مع  بالتعاون  االلكرتوين،  االبتزاز  عن  علمية  ندوة 
واملديرية  واملعلومات  للمكتبات  العراقية  اجلمعية 
وح��دة  رئي�س  وق��ال��ت  املجتمعية.   لل�شرطة  العامة 
اإن  اأحمد،  �شرحان  �شند�س  دكتورة  امل�شتمر  التعليم 
لها  يتعر�س  التي  االب��ت��زاز  ط��رق  ت�شمنت  ال��ن��دوة  

واالأخ��رتاق،  التهكري  من  احلماية  وو�شائل  ال�شباب 
اخلا�شة  للمديرية  ت�شل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال�����ش��ك��اوي 
الندوة  هذه  عقد  اأ�شباب  اإن   ، واأ�شافت  باالبتزاز  . 
الندوة  اأن  مبينة  االلكرتوين،  االبتزاز  حاالت  زيادة 
قاعة  املن�شور اجلامعة يف  كلية  كانت ح�شورية يف 
من  العديد  وح�شرها  الكلية  داخ��ل  يف  امل��وؤمت��رات 
الطالب واملواطنن  ومت بث هذه الندوة على برنامج 

الزوم.

كلية املن�صور تقيم ندوة علمية عن االبتزاز االلكرتوين

كلية املن�صور اجلامعة تقيم ور�صة عملية عن امل�صاركة 
ال�صبابية لالأمن وال�صالم

بغداد - م�صطفى موؤيد 

1 ت�شرين الثاين    اقامت كلية املن�شور اجلامعة، 
2021 فعاليات ريا�شية متعددة من اأجل الطالب 
القدم  لكرة  بطولة  اإط��الق  خ��الل  من  وترفيههم  
اأق�شام  جميع  من  فريق   40 من  اأك��ر  مب�شاركة 
الطالبي  الن�شاط  وح���دة  رئي�س  .  وق���ال  الكلية 
اجلامعة   املن�شور  كلية  اإن  يو�شف،  بول�س  اثري 
اطلقت بطولة جديدة �شملت كرة الطاولة  ولعبت 

ال�شطرجن .
بالن�شبة  مهم  �شيء  هي  الريا�شة  اإن   ،  واأ�شاف 
واإ����ش���راك  ال��ف��ك��ري��ة  ق��درات��ه��م  لتنمية  ل��ل��ط��الب 
الن�شاطات الأنهم جزء ال  الطالبات يف العديد من 

يتجزاأ من الكلية. 
ح�شت  والن�شاطات  البطوالت  جميع  اإن   ويذكر 
املن�شور  لكلية  الكاملة  االدارة  من  وا�شع  بدعم 
اال�شتاذ  العميد  ب�شخ�شها  املتمثلة  اجلمامعة 

الدكتور عبد ال�شتار �شاكر �شلمان .

وحدة الن�صاط
 الطالبي تقيم فعاليات 

ريا�صية طالبية
بغداد - علي حم�صن

 
اأقامت كلية املن�شور اجلامعة يف ت�شرين الثاين 2021 
، ور�شة عملية ملدة يومن بالتعاون مع اجلمعية العراقيه 
لتعزيز  العراقيه،  امل��راأة  ورابطة  واملعلومات،  للمكاتب 
امل�شاركة ال�شبابية لالأمن وال�شالم.  وقالت  ع�شو رابطة 

ت�شريح  يف  اودي�شو  مروكل  �شريمان  العراقيه،  امل��راأة 
رقم  ال��دويل  االم��ن  جمل�س  »ق��رار  اإن  املن�شور،  جلريدة 
ميكن  الذي  املهم  »ال��دور  ب�  االأوىل  للمرة  ٢٢٥٠  يعرتف 
النزاعات وحّلها،  ال�شباب يف منع ن�شوب  اأن ي�شطلع به 
ا�شتدامة جهود حفظ  الرئي�شة يف  من اجلوانب  بو�شفه 
ال�شالم وبناء ال�شالم و�شموليتها وجناحها«.  واأ�شافت، 

كبري  بنحو  تتوجه  العراقيه  امل��راأة  »جمعية  اإن  اودي�شو 
وامل�شاركة  التطوع  وروح  ال�شالم  بناء  قيم  تعزيز  على 
اجلانب  يف  ال�شالم  بناء  على  والعمل  ال�شباب،  ومتكن 
امل��ج��ت��م��ع��ي واجل���ان���ب ال�����ش��خ�����ش��ي ل��ل�����ش��ب��اب م���ن خ��الل 
من  الرغم  على  االآخ��ر  والتقبل  ال�شالم  روح  على  احل��ث 

االختالفات املتعددة«. 
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بغداد – حبيب مزهر

ك�شفت جلنة اخلدمات واالعمار النيابية عن 
مليار   25 مبلغ  بغداد  حمافظة  تخ�شي�س 
البدء  اأجل  دينار من موازنتها اخلا�شة  من 
�شرقي  ال�شدر  مدينة  اعمار  اإع��ادة  مب�شروع 
مبلغ  تخ�شي�س  عن  ،ف�شاًل  بغداد  العا�شمة 
املنتظر  حي  اعمار  بهدف  دينار  مليار   14
املدينة  اإعمار  ورك��ز   ، ال�شدر  ملدينة  التابع 
ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة )ال��ك��ه��رب��اء، 
ال�شوارع  اإك�����ش��اء  ال�شحي،  ال�شرف  م��ي��اه 
ومن   ، ال�����ش��رب(  م��ي��اه  و�شبكة  واالر���ش��ف��ة، 
جانبه �شدد رئي�س جمل�س الوزراء، م�شطفى 
م�����ش��روع  تنفيذ  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ال��ك��اظ��م��ي، 
احل�شابات  عن  بعيدًا  ال�شدر  مدينة  اإعمار 
النائب  دعا  املقابل،  يف  ال�شيقة.  ال�شيا�شية 
االأول لرئي�س جمل�س النواب، ح�شن الكعبي 
مدينة  اإع��م��ار  خ��ط��ة  بتنفيذ  اال����ش���راع  اإىل 
وج��اءت   ، ب��غ��داد  العا�شمة  �شرقي  ال�شدر 
فيه  كانت  وق��ت  يف  ال���وزراء  رئي�س  مبادرة 
االعمار  اىل  احل��اج��ه  باأم�س  ال�شدر  مدينة 
لرتدي اخلدمات يف هذه املدينة التي قدمت 

الكثري من الت�شحيات  يف الفرتة املا�شية.

ا�صادة االهايل
املدينه  اإن   :  ) علي  ح��ي��در   ( امل��واط��ن  ي��رى 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  ب�شبب  االف�شل  نحو  تغريت 
ب�شبب  االختناقات  تعاين  املدينة  كانت  اإذ 
بعد  اأف�شل  املنطقة  باتت  و    ، ال��ت��ج��اوزات 
ال�شري  املمكن  من  وا�شبح  التجاوزات  اإزالة 

تكون  اأن  ، الفتًا اىل �شرورة  الر�شيف  على 
هذه االزالة على املتجاوزين كافه وال تقت�شر 

على فئة دون االخرى .
ك���رار �شالم   ( امل��واط��ن  او���ش��ح  وم��ن جهته 
ونتمنى  الطرق  يف  وا�شح  حت�شن  ن��رى    )
اإذ   ، وج��ه  اأكمل  على  االإع��م��ار  عملية  تتم  اأن 
اإن��ن��ا ن��ع��اين ك��ل ي��وم م��ن ال��ط��رق امل��رتدي��ة ، 

الواقع  من  �شتح�شن  املبادرة  اإن هذه  مبينًا  
اأن  اأمله  عن  معربًا   ، املدينة  لطرق  امل��رتدي 
 ي��ط��ب��ق م�����ش��روع ���ش��ارع ال��ف��الح ع��ل��ى ط��رق

 املدينة كلها .
�شيء   :  ) عبدالله  علي   ( امل��واط��ن  وي��ق��ول 
املدينه  اأه��ل  و  ه��ذه  احلمله  ن��رى  اأن  جميل 
نرى  اأ�شبحنا  وي�شيف  ذل���ك،  ي�شتحقون 

البيوت  ���ش��وارع  وازال���ة جت���اوزات  انفتاح 
وازال���ة  ال��ك��راج��ات  و  التجارية  امل��ح��الت  و 

الب�شطيات .

تذمر املت�صررين 
وقال ) كرمي ح�شن ( مواطن �شاحب ب�شطيه 
: اأنا مت�شرر من حملة اإزالة التجاوزات ، اإذ 

احلملة  هذه  ب�شبب  و  ب�شطية  �شاحب  كنت 
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت م�����ش��در عي�س يل  اإزال��ت��ه��ا  مت 
حلول  ايجاد  يف  امله  عن  معربًا  ولعائلتي 

بديلة .
ويقول ) اأحمد عبا�س ( موظف جتاوزات يف 
دائرة  يف  اعمل  اأن��ا   : االأوىل   ال�شدر  بلدية 
البلدية وجاء اأمر رفع  جتاوزات  ال�شوارع  
 ، العام   ال�شارع  على  املتجاوزة  االأ�شواق  و 
وبداأ تطبيق القانون يف �شارع الفالح وبات 
واأ�شاف   ، الر�شافه  يف  ال�شوارع  اأجمل  من 
املحال  و  الب�شطات  اأ���ش��ح��اب   م��ن  نعاين   ،
قبلهم  من  علينا  ُيعتدى  اإذ  حيث  التجاريه 
وخ��ري مثال م��ا ج��رى م��ن اع��ت��داء يف �شوق 
االمنية يف  ال��ق��وات  ب��دور  م�شيدًا   ، ال��ع��ورة 

امل�شاعدة على رفع التجاوزات.
ويف هذه االثناء فقد اكد االأمن العام ملجل�س 
الوزراء حميد الغزي، يف بيان له اأن م�شروع 
�شيكون  ال�����ش��در  م��دي��ن��ة  واإع���م���ار  ت��ط��وي��ر 
ملدينة  احل�شري  للتطور  حقيقية  انطالقة 
بغداد ، م�شريا  اإىل “وجود اإرادة حقيقية من 
قبل احلكومة العراقية، وبتوجيه مبا�شر من 
الكاظمي،  م�شطفى  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

للمبا�شرة بامل�شروع”.
ب����غ����داد، ع����الء م��ع��ن دع��ا  اأم�����ن  اأن  ي���ذك���ر 
وال��رائ��دة  املتخ�ش�شة  االأردن��ي��ة  ال�شركات 
العربية  ال�شركات  مع  والتناف�س  للم�شاركة 
وال��ع��راق��ي��ة االأخ�����رى يف ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع 
اأك���ر  اإح����ال����ة  اإىل  الف���ت���ا  ب����غ����داد،  ن��ه�����ش��ة 
اإم��ارات��ي��ة ���ش��رك��ت��ن  اإىل  ا���ش��ت��ث��م��اري   ع��ق��د 

 واأردنية .

 مواطنون ي�صيدون مب�صروع اإعادة اإعمار مدينة ال�صدر 
واأخرون يطالبون باإيجاد احلل

العشوائيات مرة أخرى !

مرتضى سعدي

بات ال�شكن الع�شوائي ظاهرة متف�شية يف بالعراق ال�شيما بعد 
ت�شكن يف  العائالت  بع�س  اأ�شبحت  اإذ  ال�شابق  النظام  �شقوط 
اإىل  ملكيتها  تعود  اأو  الدولة  اإىل  ملكيتها  تابعة  اأرا�شي  قطع 
مواطنن عراقين يحملون جن�شيات اأجنبية ، وقد جلاأ بع�شهم 
لكونها  بغداد  العا�شمة  يف  العامة  االم��الك  على  التجاوز  اىل 
توفر فر�شة للعمل مقارنة باملحافظات االخرى ، وب�شبب غياب 
على  مفرو�شا  الع�شوائي  ال�شكن  اأ�شبح  فقد  القانون  تطبيق 
الفقرية  الطبقات  اإذ �شكنت   ، احلكومة وكما يقال )واقع حال( 
واملتو�شطة وحتى املي�شورة اأحيانا ب�شكل ع�شوائي، وبعد لقاء 
بع�س تلك العائالت ال�شاكنة ع�شوائيا تبن اأن بع�شهم قد اأُجر 
على ال�شكن فيها ب�شبب احلالة املادية ال�شعيفة وبع�شهم االأخر 
ونتيجة  عملهم.  مكان  من  قربه  ب�شبب  او  ثانوي  �شكن  اتخذه 
املواد  مدمني  من  الكثري  قام  الع�شوائي  ال�شكن  مناطق  لتزايد 
هذه  يف  اأنف�شهم  باإخفاء  املنظمة  اجلرمية  وعنا�شر  املخدرة 
املناطق مما ي�شهل عليهم ارتكاب جرائمهم الب�شعة ، ف�شال عن 
وال�شرف  املاء  �شبكات  على  خا�س  ب�شكل  املناطق  هذه  تاأثري 
احلي وتزايد احلمل على منظومة الطاقة الكهربائية  . ويرى 
خمت�شون اإن معاجلة هذه امل�شكلة يبداأ عن طريق الق�شاء على 
الفقرية  للعوائل  ثابت  راتب  اأو  عي�س  م�شدر  وتوفري  البطالة 
وتخ�شي�س �شكن لهم ، ف�شال عن  اإطالق امل�شاريع اال�شتثمارية 
وبناء املجمعات ال�شكنية  ، و ا�شتغالل االأرا�شي ذات امل�شاحات 
الكبرية يف اأطراف بغداد من قبل احلكومة العراقية لتوزيعها 

على الفقراء للحد من هذه الظاهرة.

بغداد: وكاالت

النزاهة  هيئة  قدمتها  اإح�شاءات  ك�شفت 
ال�شهر  م��ط��ل��ع  ال���ع���راق  يف  االحت���ادي���ة 
واال�شتهانة  الف�شاد  حجم  عن   ، احل��ايل 
ب���اأم���وال ال���دول���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف االأب��ن��ي��ة 
التابعة  العقارات  واإجمايل  واالأرا���ش��ي 
ل��ه��ا، ب��ال��ن��ظ��ر حل��ال��ة االن���ف���الت وغ��ي��اب 
ال���ق���ان���ون وال�����ش��ط��وة ال�����ش��دي��دة ال��ت��ي 
يف  وال�شلطة  النفوذ  جماعات  متار�شها 
اأُخذ  ما  واإذا   .2003 عام  بعد  ما  ع��راق 
يف االعتبار اأن اإح�شاءات النزاهة تتعلق 
فقط بالتجاوزات ال�شريحة، وال تتحدث 
�شقف  ف���اإن  ال�شمنية،  ال��ت��ج��اوزات  ع��ن 
واحلكومي  االإداري  وال��ت��ه��اون  الف�شاد 
االأرجح  العامة �شيكون على  االأموال  يف 

مرتفعًا باأ�شعاف م�شاعفة.
ويو�شح مدير عام دائرة التحقيقات يف 
هيئة النزاهة، كرمي الغزي، اأن »مو�شوع 
املهمة  املوا�شيع  من  ُيعد  الدولة  عقارات 
لها  واأف���ردت  الهيئة،  عليها  عملت  التي 
م�شاحة وا�شعة يف جمال عملها، وبادرت 
العقارات  ج��رد  يتوىل  فريق  تاأليف  اإىل 
�شة  املخ�شَّ والعقارات  للدولة،  العائدة 
ب�شفة  امل�����ش��وؤول��ن  قبل  م��ن  وامل�شتغلة 
ا���ش��ت��ول��ت عليها  ال��ت��ي  ر���ش��م��ي��ة، وت��ل��ك 

االأحزاب اأو اجلمعيات اأو االأفراد«.

للوكالة  ت�شريحات  يف  ال��غ��زي،  وذك���ر 
الكلي  »ال��ع��دد  اأن  الر�شمية،  ال��ع��راق��ي��ة 
ال��ت��ج��اوز عليها يف  ال��ت��ي مت  ل��ل��ع��ق��ارات 
بغداد واملحافظات، عدا اإقليم كرد�شتان، 

بلغ )31378( عقارًا«.
حمافظة  ال��غ��زي،  بح�شب  وت�����ش��درت، 
نينوى بقية املحافظات من حيث التجاوز 
 )8585( بر�شيد  ال��دول��ة  اأم���الك  على 
ثمَّ  ب�)6194(،  الب�شرة  تلتها  ع��ق��ارًا، 

كركوك ب�)3653( عقارًا.

ولفت االنتباه يف اإح�شائية النزاهة عدم 
ذكر عدد التجاوزات يف العا�شمة بغداد، 
وه��ي اأك���ر حم��اف��ظ��ات ال��ب��الد م��ن حيث 

االأبنية والعقارات احلكومية.
بحقها،  املتجاوز  العقارات  نوعية  وعن 
اأو�شح الغزي اأنها ت�شنف بن »بنايات، 
واأر������س زراع���ي���ة، و���ش��اح��ات وق���وف، 
وحمالت، ودور و�شقق �شكنية، واأر�شفة 
و�شاحات  وم��دار���س،  ��ة،  ع��امَّ و���ش��وارع 

عامة ومتنزهات«.

ا���ش��رتداد  ب�شدد  الهيئة  اإج����راءات  وع��ن 
تلك العقارات، ذكر اأنها »عملت على اإيالء 
التي  االأهميَّة  الدولة  عقارات  مو�شوع 
ن: رقم  ي�شتحقها، ومتَّ اأعداد برنامج ت�شمَّ
وعائدية  واملحافظة،  وعنوانه،  العقار، 
ال��ع��ق��ار، وج��ن�����س ال��ع��ق��ار، وامل�����ش��اح��ة، 
التقديرية،  والقيمة  املتجاوزة،  واجلهة 
واالإج�����������راءات امل���ت���خ���ذة ب��ح��ق اجل��ه��ة 
اإح�شائية  ع��ل��ى  وتعليقًا  امل��ت��ج��اوزة«. 
دعم  »�شبكة  رئي�س  ق��ال  ال��ن��زاه��ة،  هيئة 
الربيعي،  حممد  وال��ن��زاه��ة«،  ال�شفافية 
والف�شائل  واالأح�����زاب  »اجل��م��اع��ات  اإن 
عملية  ع��ده  ميكن  ما  وراء  تقف  النافذة 
ويعتقد  ال���دول���ة«.  الأم���الك  منظمة  نهب 
الربيعي، يف حديث ل�»ال�شرق االأو�شط«، 
االأم���وال  ال��ت��ج��اوزات على  »اإج��م��ايل  اأن 
ال��ع��ام��ة اأك����ر ب��ك��ث��ري م��ن االإح�����ش��اءات 
التجاوزات  بالنظر  اأخذنا  ما  اإذا  املعلنة، 
ال�شكل«.  حيث  م��ن  قانونية  تبدو  التي 
اإن »ع��دم ق��درة ال��دول��ة وهيئة  واأ���ش��اف 
هذا  حيال  الفعال  التحرك  على  النزاهة 
امللف مرتبط باأن املافيات امل�شيطرة تتبع 
جهات �شيا�شية نافذة. وهذه اجلهات يف 
العادة تتقا�شم مناطق نفوذها، مبعنى اأن 
العامة  االأم��الك  على  ت�شيطر  اجلهة  هذه 
اأخ��رى  وجلهة  تلك،  اأو  املنطقة  ه��ذه  يف 

ال�شيطرة على منطقة اأخرى«.

النزاهة العراقية تك�صف جتاوزات طالت
 31 األف عقار وبناية حكومية
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مافيات 

بغداد - مو�صى ماهر 

مل تكن عملية �صراء ال�صيارة يف املا�صي �صعبة ومعقدة ، فقد كان االأمر وبب�صاطة يتطلب منك الذهاب اىل معر�ض لل�صيارات لتختار ال�صيارة التي تنا�صبك، 
وهناك ي�صرح لك البائع كافة االأمور التي تخ�صها، وتتفح�صها بنف�صك وتقودها لب�صعة دقائق لتختربها بنف�صك، ثم توقع على عقد ال�صراء وتنتهي 

امل�صاألة.. هكذا كان احلال يف زمن )الربازيلي( و)التويوتا كرونا( و)ال�صوبر هارتوب( و)االأولدز موبيل( وغريها..  

طل�شما  ال�شيارات  جت��ارة  �شوق  االن  وب��ات 
اأو  ب��خ��ب��ري  ت�شتعن  اأن  وي��ج��ب  م��ت��الط��م��ا، 
ال�شيارة  ت��اري��خ  م��ن  للتاأكد  خ��راء  جمموعة 
تعر�شت  وه��ل  م�شتعملة،  كانت  اإذا  ح��ال  يف 
حلوادث ا�شطدام �شابقًا وما مدى ت�شررها ، 
وت�شاأل عن �شاحبها والو�شيط الذي ا�شرتاها 
م�شجلة  م��روري��ة  خمالفات  هناك  وه��ل  منه، 
عليها، والكثري من االأمور التي يجب اأن تتاأكد 
وقد  ال�����ش��راء،  خطوة  على  االإق���دام  قبل  منها 
عمليات  ب�شبب  امل�شاكل  م��ن  العديد  ح�شلت 
كتابة  وبعد  اأثناء  والن�شب  والتدلي�س  الغ�س 
اأغ��ل��ب االأح��ي��ان  ال�����ش��ي��ارات، ويف  ع��ق��ود بيع 
يلجاأ ال�شحية اىل تقدمي �شكوى لدى اجلهات 
االأمنية، اأو يلجاأ اىل احللول الع�شائرية، وكم 
من الق�شايا التي مل يتم فيها اإن�شاف ال�شحايا 
اىل يومنا هذا، اما ب�شبب هرب املحتالن اىل 
اإثباتات  وجود  عدم  ب�شبب  اأو  جمهولة،  جهة 
الذي  ال�شحية  اىل  احلق  وتعيد  البائع  تدين 
باإ�شم �شخ�س  دفع ماله ل�شراء �شيارة م�شجلة 
خارج  اأو  داخ��ل  واختفى  الو�شيط  اإىل  باعها 
باإ�شم  ت�شجيلها  الميكن  �شيارة  اأو  ال��ع��راق، 

امل�شرتي الأ�شباب خمتلفة . 

�صبكة مافيات

يقول حممد علي )مدر�س( :« ا�شرتيُت �شيارة 
من  م�شتخدمة  ت��وك�����ش��ان(  )ه��ي��ون��داي  ن���وع 
احلبيبية  معار�س  يف  ال�شيارات  جت��ار  اح��د 
ال�شيارة  راي��ُت  اأن  بعد  وذل��ك   ، بغداد(  )�شرق 
البائع  مع  واتفقُت  واأعجبتني،  وتفح�شتها 
دوالرًا،  ال���ف   22 ب�شعر  اأ���ش��رتي��ه��ا  اأن  ع��ل��ى 
القانونية  االأم���ور  عن  البايع  �شاألُت  وعندما 
تعهد يل باأن حتويل ملكيتها يف دوائر املرور 
�شيكون �شهاًل جدًا، واّدعى باأنها م�شجلة با�شم 
باقرب  لتحويلها  جاهز  وهو  اأ�شدقائه،  اأح��د 

ال�شيارة  واأخ��ذُت  كاماًل  املبلغ  ف�شّلمته  وق��ت، 
والعقد املروري الذي اأبرمناه عند اأحد مكاتب 

الداللية ». 
وي�شيف :« بعد اأيام ات�شلُت به لال�شتف�شار عن 
البايع  قام  حينها  ال�شيارة،  ملكية  نقل  موعد 
وبعدها  وع���وده،  من  للتمل�س  كذبة  بابتكار 
داأبُت على مالحقته يف كل مكان لعدة اأ�شهر بعد 
ات�شاالتي،  اأن �شار يتهرب مني وال يرد على 
نقل  الميكن  املركبة  ان  وق��ال  �شره  نفد  ث��م 
تويف،  ال�شنوية  �شاحب  الأن  حاليًا  ملكيتها 
مباعة  باأنها  ادع��ى  م��دة  وبعد   ، ورث��ة(  ولديه 

الأكر من �شخ�س وعليها ا�شكاليات مادية ». 
اإىل  البائع  مع  و�شلُت  عندما  حممد  ويتابع 
او  ال�شيارة  ارج��اع  منه  طلبُت  م�شدود  طريق 
ا�شتبدالها باخرى، فوافق على اإرجاعها، لتبداأ 
واأول  املبلغ،  ا�شتعادة  م��ع  الطويلة  رحلتي 
القانون، فرفعُت  اإليه هو  �شيء قررت اللجوء 
تدخلْت  ع�شريته  لكن  �شده،  ق�شائية  دع��وى 
ثم  الدعوى،  اإلغاء  على  واأجرتني  وهددتني 
امل�شكلة،  حل��ل  ع�شائرية  جهات  ع��دة  تدّخلت 
�شكل  على  يل  امل��ال  اإع���ادة  على  االت��ف��اق  ومت 
دفعات، لكن البائع املحتال مل يلتزم باالتفاق، 
ثم ن�شحني بع�شهم باأن اأ�شّلم اأمري لله تعاىل 
الأن هذا املحتال ينتمي اإىل ع�شابة متخ�ش�شة 
على  ب��االح��ت��ي��ال  اأف���راده���ا  ق��ام  اإذ   ، بالن�شب 
ال��ع��دي��د م��ن االأ���ش��خ��ا���س، وَم����ن ي��ح��اول اأن 
قد  ب��ل  ���ش��يء  على  يح�شل  ل��ن  حقه  ي�شتعيد 
اأو  مافيا،  للخطر، هذه  نف�شه وعائلته  يعر�س 

�شّمها ما �شئت! ». 

التاجر �صحية اأي�صًا!

 ) ال�����ش��ي��ارات ) �شعد رح��ي��م  ت��اج��ر  وي��و���ش��ح 
عمله  ممار�شته  خ��الل  للن�شب  تعر�س  كيف 
قبل   »: ي��ق��ول  اإذ   ، امل��رك��ب��ات  و���ش��راء  بيع  يف 

الن��دك��روز  ن��وع  �شيارة  بعُت  ���ش��ن��وات،  اأرب���ع 
يف  �شابط  ب��اأن��ه  ي��ّدع��ي  ل�شخ�س  بالتق�شيط 
اآنذاك  �شعرها  كان  االأمنية،  املوؤ�ش�شات  اإحدى 
كدفعه  املبلغ  ربع  ا�شتلمُت  دوالرًا،  الف   58
حيث  املتبقي،  باملبلغ  �شك  كتابة  ومتت  اوىل 
�شكل  على  �شهريًا  �شي�شدد  اأن��ه  االت��ف��اق  ك��ان 
ملرتن  بالت�شديد  امل�شرتي  وا�شتمر  دف��ع��ات، 

فقط، ثم اختفى هو وال�شيارة ».
وي�شيف :« بحثُت عنه ومتكنُت من الو�شول 
اإىل داره، وحتدثُت اىل والده فقال اإنُه )قد تراأ 
منه قانونيًا وع�شائريًا( ، والده مل يكن يكذب، 
 ، ذلك!  تثبت  التي  الر�شمية  الوثائق  اأبرز  فقد 
املحتال،  ذلك  على  ق�شائية  برفع دعوى  فقمُت 
وو�شع  بحقه  قب�س  القاء  مذكرة  ا�شدار  ومت 
اأنه ينتحل  ا�شارة حجز على املركبة، وات�شح 
�شفة �شابط يف جهة اأمنية معروفة، وبعد مدة 
طويلة وبال�شدفة �شاهدُت �شور ذلك ال�شخ�س 
مع  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  من�شورة 
التي  واالح��ت��ي��ال  الن�شب  عمليات  تفا�شيل 
يف  ال�شيارات  جتار  من  العديد  بحق  بها  قام 
حمافظات عدة وبالطريقة نف�شها ، وكان يختار 
ال�شيارات الفارهة والثمينة، مثل )الندكروزر، 
راجن روفر، ولكزز( ، وهو ع�شو يف ع�شابة 
واأن  �شبق  وجميعهم  الثالثة،  اأ�شقاءه  ت�شم 
التجار  اإن  كما   ، قب�س  اأوام��ر  بحقهم  �شدرت 
موقع  يف  اإع��الن��ًا  ن�شروا  عليهم(  )املن�شوب 
قدرها  مكافاأة  باإعطاء  فيه  وع���دوا  في�شبوك 
ن يعر على هذا ال�شخ�س  خم�شة اآالف دوالر ملمِ
اأو يديل مبعلومات عن مكان تواجده، لكن هذا 
كافة  اىل  تهديدات  اأر�شلوا  واأ�شقاوؤه  املجرم 
حال  يف  بت�شفيتهم  �شيقومون  باأنهم  التجار 
ا�شتمرارهم بن�شر ف�شائح �شرقاتهم يف مواقع 
ر�شائل  التجار  ووجد  االجتماعي،  التوا�شل 
تهديد مرفقة ب� )ر�شا�شة( يف معار�شهم وعلى 
اإحدى  ا�شم  يحمل  والتهديد  بيوتهم،  عتبات 

وبقية  اأن��ا  فا�شطررُت  امل�شلحة،  اجلماعات 
التجار اىل ال�شكوت عن حّقنا ». 

�صركات ومكاتب وهمية

َل  ف�شّ كان  ال��ذي  )كا�شب(  عبداالأمري  علي  اأم��ا 
اأح��الم��ه ع��ر االن��رتن��ت،  البحث ع��ن ���ش��ي��ارة 
ف��ي��ق��ول :« ذه��ب��ُت ل�����ش��راء ���ش��ي��ارة م��ن اح��دى 
بالتق�شيط،  تبيع  اأنها  تدعي  التي  ال�شركات 
وذلك بعد ان �شاهدُت من�شوراتهم االعالنية يف 
مميزة  عرو�شهم  كانت  االنرتنت،  على  موقع 
لي�شت  واالأق�����ش��اط  ج��دًا  منا�شبة  واأ�شعارهم 
كبرية وتنا�شب ذوي الدخل املحدود، فاتفقُت 
�شياره  �شراء  على  ال�شركة  موظفي  اأح��د  مع 
م�شتخدمة  غ��ري  ج��دي��دة  �شني(  )ني�شان  ن��وع 
ب�شعر 22 مليون دينارعراقي ، و�شددُت مبلغًا 
قدره ثالثة مالين دينار كدفعه اوىل من دون 
التي  ال�شور  على  معتمدًا  ال�شيارة  اأرى  ان 
على  االت��ف��اق  ومت  امل��وظ��ف،  وك��الم  �شاهدُتها 
مل  الأنها  يومًا   40 بعد  ال�شيارة  ي�شلموين  ان 
ت�شل اىل العراق حتى االآن، وعند حلول موعد 
مغلقة  ال�شركة  هواتف  ب��اأن  تفاجاُت  الت�شليم 
متجمعون  وال�شرطة  والنا�س  مغلق  ومكتبهم 
اأمام مقر ال�شركة، وتبن اأنهم ع�شابة للن�شب 
واالحتيال قاموا ب�شرقة اكر من 200 مليون 
الطريقة  بهذه  اال�شخا�س  ع�شرات  من  دينار 
وبطرق اخرى، و�شاعت حقوق كل املن�شوب 
عليهم ».   اأما حيدر كاظم )�شاحب حمل اأدوات 
احتياطية( ، فقد تعر�س لتجربة خمتلفة عندما 
 »: يقول   ، اأمريكي(  )وارد  �شيارة  �شراء  اأراد 
ب�شعر  ج��ارج��ر(  )دوج  ن��وع  �شياره  ا�شرتيُت 
20 الف دوالر من مكتب ال�شترياد ال�شيارات 
واملعتاد  االأمريكية،  امل���زادات  من  املت�شررة 
اأن �شاحب مكتب املزاد هو جمرد و�شيط  هو 
من  املبلغ  باي�شال  ويقوم  ال�شيارة  ال�شترياد 

بدفع  فقمُت  االمريكية،  ال�شركة  اىل  امل�شرتي 
دوالر،  اآالف   10 اأي  ال�����ش��ي��ارة،  ثمن  ن�شف 
حن  املتبقي  املبلغ  يدفع  ان  على  االتفاق  ومت 
حلول  وعند  يومًا،   60 بعد  ال�شيارة  و�شول 
املكتب مغلق  ب���اأن  ت��ف��اج��اأُت  اال���ش��ت��الم  م��وع��د 
والبائع هارب اىل جهة جمهولة، وتبن الحقًا 
اإنهم ع�شابة متخ�ش�شة بالن�شب واالحتيال ».

ن�صائح لتجنب الوقوع يف م�صائد املحتالني 

ال�شيارات  جت��ارة  جم��ال  يف  الن�شب  ح��وادث 
م�شتمرة ، فهذا ال�شوق  فيه ال�شالح و الطالح، 
ل�شعاف  فري�شة  ن�شبح  اأن  نتجنب  فكيف 
يقول  ؟  �شيارة  �شراء  نحاول  عندما  النفو�س 
اأح��م��د علي )ت��اج��ر ���ش��ي��ارات( :« رمب��ا كالمي 
امل�شرتي  ب��اأن  اأق��ول  عندما  البع�س  اليعجب 
�شحية  وق��وع��ه  يف  اأي�����ش��ًا  ال��ل��وم  عليه  ي��ق��ع 
وينبهر  تفكري  بال  يندفع  فالبع�س  للمحتالن، 
ب�شعر ال�شيارة و�شكلها وموا�شفاتها ويت�شرع 
يف ال�شراء دون تريث اأو تفكري، ومن جانبي 
يفح�شوها  اأن  �شيارة  ب�شراء  الراغبن  اأن�شح 
م��ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي، ث��م ي��ج��ب ال��ت��اك��د من 
للمركبة  القانونية  واالمور  الثبوتية  االوراق 
قانونية  م�شاكل  اأية  من  خلّوها  من  والتحقق 
طريق  عن  وذلك  غرامات،  او  حجز  ا�شارة  او 
امل��رور  ملديرية  الر�شمي  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
�شاحبها  من  اال  املركبة  �شراء  وع��دم  العامة، 
�شركات  م��ن  او  با�شمه،  املُ�شجلة  ال�شرعي 

ومعار�س معروفة وموثوقة».
ويختم كالمه بالقول :« كما يجب عدم التعامل 
البيع  �شاحات  يف  املعروفن  غري  التجار  مع 
قبل  م�شتوردة  �شيارة  �شراء  وع��دم  املبا�شر، 
ال�شور  للعراق، وعدم االعتماد على  و�شولها 
وكالم البايع، ويجب جتنب دفع اي مبلغ قبل 

ا�شتالم ال�شيارة ».  

ن�صابون و�صركات ال اأ�صا�ض لها  يف  جتارة ال�صيارات
تمارس االحتيال على الناس
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�صرقات اك�صن وحيل ذكية ل�صرقة احلقائب

رفل الغزي - بغداد

فارقت �صيدة تبلغ الثالثني من عمرها  احلياة بعد تلقيها حقنة  امل�صاد احليوي البن�صلني، لتم�صي واحدة من بني مئات اال�صخا�ض الذين 
رحلوا نتيجة ل�صيا�صة االهمال ، يا�صمني اأحمد ) 35 عامًا ( ،معلمة لغة عربية وام لثالث اطفال،تعاين من التهاب اللوزتني املزمن، 

وافتها املنية يف �صباح اأحد االيام اأثر حقنة البن�صلني التي اقتنتها من احدى ال�صيدليات الواقعة يف بغداد،مدينة ال�صدر ،ليتبني الحقًا 
اإن �صاحب ال�صيدلية هو �صخ�ض مل يكمل درا�صته االبتدائية  !،ولكنه ا�صتاجر ال�صيدلية من �صيديل خمت�ض !

يف  بزيادة  االأخ��رى  هي  عامًا” اأ�شيبت   48“ يا�شر  اأم 
الدقيقة  يف   100 م��ن  الأك���ر  و�شلت  القلب  ���ش��رب��ات 
نوعية  من  �شغط  اأدوي��ة  تناولها  ب�شبب  الراحة،  بوقت 
“بارافون” ملدة �شتة اأ�شهر. وات�شح الحقا اأن �شالحيتها 
منتهية ما اأدى اإىل تناق�س مفعوله وو�شوله اإىل درجة 
اأخ�شائي  امل��ع��ال��ج  طبيبها  و���ش��ف  ح��د  على  ال�شمّية، 

االأمرا�س الباطنية .
اأدوية  تناول  على  عامًا” داأب   32“ خ�شر  ال�شتار  عبد 
لكنها  املعدة،  يف  قرحة  لعالج   ”100sr “ديكلوفن 
به  لينتهي  ميكروبي  بالتهاب  واأ�شابته  مر�شه  فاقمت 
احلاآل اإىل ف�شل كلوي مزمن بعدما ات�شح اأن الدواء كان 

منتهي ال�شالحية.
�شاحب  على  اأم  ال�شخ�س؟  على   ، اللوم  يقع  من  على 
ال�شحة  وزارة  املعنية يف  غياب اجلهات  ؟اأم  ال�شيدلية 

واملتابعة ال�شارمة؟
 منذ مدة ، ونقابة ال�شيادلة يف العراق، حتذر من قيام 
االدوي���ة،  لبيع  “وهمية”  �شيدليات  بفتح  اأ�شخا�س 
وج����اءت ه���ذهمِ ال��ت��ح��ذي��رات ب��ه��دف ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه��ذه 
نقابة  قبل  م��ن  متنح  ال�شيدلة  اإج���ازة  الن   ، ال��ظ��اه��رة 
او  العراق  يف  ال�شيدلة  كلية  خلريجي  فقط  ال�شيدلة 
خارج العراق بعد معادلة �شهاداتهم ،  وان قيام �شخ�س 

من حملة �شهادة الثانوية او ما دون ذلك مبزاولة مهنة 
ال�شيدلة هو امر غاية يف اخلطورة ، وان اي �شيدالين 

مينح اجازته ل�شخ�س ثاٍن ُي�شجن ثالث �شنوات.

غياب التخ�ص�ض
تقول ال�شيدالنية مينا النعيمي :«اإن ا�شا�س امل�شكلة، هو 
الذي يوؤجر اجازته ال�شخا�س غري خمت�شن  ال�شيديل 
يف هذه املهنة ،وقد ال يكونوا اكملوا حت�شيلهم الدرا�شي 

ليمار�شوا مهنة ال�شيدلة«.
عن  النا�س  بحث  ه��و  عملهم  »ماي�شهل  اإن   ، واأ���ش��اف��ت 
االأ�شعار االأرخ�س لالدوية، ويكون هو قد ح�شل عليها 

ب�شعر قليل من املذاخر الغري مرخ�شة”.
ويف ���ش��وؤال��ن��ا الأح���د امل��واط��ن��ن ، ع��ل��ى م��ن ي��ق��ع ال��ل��وم 
ال��دول��ة  :«ع��ل��ى  فيجيب  ؟  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  بخ�شو�س 
بع�شها  ل��ي��ع��ادل  مرتفعة  ال����دواء  ا���ش��ع��ار  ان  م�شيفًا   ،
بانه  نعلم  كنا  ان  ل��الرخ�����س،ام��ا  فنلجاأ  عائلة،  رات���ب 
اي�شا وه��ذا   ، النعلم  بالتاكيد  ال  ام  بال�شيدلة   خمت�س 

ً عمل الدولة”.

التغا�صي عن االأزمة
داوود  الرحمن  عبد  املحامي  يقول  ال�شياق  نف�س  يف 

قبل  من  ال�شارمة  والرقابة  املتابعة  غياب  »اإن 
دفعت   ، املعنية  ال�شحية  واجل��ه��ات  احل��ك��وم��ة 

البع�س بالتغا�شي عن هذه االزمة دون االكرتاث 
ال�شيدليات  ه��ذه  زادت  ب��ال��ت��ايل   ، ال��ن��ا���س  حل��ي��اة 

لتتجاوز االلفي �شيدلية !«.
ال�شيدلة  مهنة  م��زاول��ة  ق��ان��ون   ح�شب  اإن   ، م�شيفًا 

الواجب توفرها  ال�شروط  رقم)٤٠(،ل�شنة)١٩٧٠(،فاأن 
يف ال�شيدالين”اأن يكون عراقي اجلن�شية وحائزا على 
كلية �شيدلة  �شهادة  او  عراقية  كلية �شيدلة  من  �شهادة 
ملزاولة  يوؤهله  امتحانًا  ،ويجتاز  بها  معرتف  اجنبية 
املهنة جتريه هيئة علمية يف كلية ال�شيدلة يف جامعة 

بغداد .
 ويوؤكد انه يجب على احلكومة اأن تزيد تر�شدها لهذه 
عليهم،  العقوبات  وتنفيذ  مالحقتهم  مع  ال�شيدليات 

للبالد  الداخلة  االدوي��ة  على  ال�شيطرة  اىل  باال�شافة 
و�شول  يجعل  مما  املرخ�شة  املذاخرغري  واغ��الق 

االدوية اىل تلك املحال امرًا يف غاية ال�شعوبة.
يف  دورًا  ل���ه���م  امل����واط����ن����ن  اإن   ، وي�����ش��ي��ف 

ال��ت��ع��اون م��ع ال���دول���ة واالإب������الغ ع��ن اأي ف��رد  
 غ����ري خم��ت�����س يف م��ه��ن��ة ال�����ش��ي��دل��ة ل��ك��ن��ه 

يزاولها .

بغداد / اأديان علي

����ش���ه���دت �����ش����وارع ال��ع��ا���ش��م��ة ب���غ���داد 
للنا�س    ، ال�شرقات  وا�شواقها الكثري من 
وممتلكاتهم واخريًا حقائبهم ، وكما هو 

معروف ان ال�شرقة من اجلرائم اخلطرية 
التي تهدد اأمن االفراد وممتلكاتهم ال�شيما 
ال��ت��ي ات�شمت  ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة  يف ظ��ل 

خطورتها بالعنف والت�شليب بقوة ال�شالح 
على الطرق الداخلية واخلارجية، 

الن�شاء  ح��ق��ائ��ب  ���ش��رق��ة  ظ��اه��رة  وت��ف��اق��م��ت 
ع��زوف معظم  العامة  يف ظ��ل  االأم��اك��ن  يف 
ال�شرطة لالإبالغ  ال�شحايا عن ارتياد مراكز 
بعد  فيما  ي�شطررن  بع�شهن  اأن  اإال  عنها، 
عن  ل��الإب��الغ  ال�شرطة  م��راك��ز  م��راج��ع��ة  اىل 
ال�شرقات ليت�شنى لهن اإ�شدار وثائق ر�شمية 

بدل التي فقدت عند �شرقة حقائبهن.

�صرقات فا�صت اند فيوري�ض
وتقول ) ام علي ( من �شكنة منطقة البياع عند 
امل�شت�شفى  اىل  للذهاب  املنزل  من  خروجي 
الدراجة  يقود  ك��ان  احدهما  �شابن  حلقنى 
وق��ف ل��ه يف ب��داي��ة ال�����ش��ارع واالخ���ر رك�س 
حتوي  كانت  التي  حقيبتي  و�شرق  نحوي 
لزوجي  ذك��ري��ات  واي�����ش��ًا  كبري  م��ايل  مبلغ 
وهاتفي  وهويتي  املنزل  ومفاتيح  املرحوم 
ا�شتطع مقاومته واحلفاظ على  ، م�شيفة مل 
ب�شبب  اإذ  وقتها  ال�شديد  خل��ويف  حقيبتي 

اخلوف فقدت قدرتي 
ح��اول  وع��ن��دم��ا  حينها  ال��ك��الم  على 

افراد املنطقة االحلاق بهم مل يتمكنوا .
عند  تقريبًا  ع��ام  قبل   ) حممد  ن��ور   ( وتقول 
عودتي من عملي اىل املنزل حلقتني �شيارة 
اأخ��رج  بها  اجلال�شن  واأح��د   ) �شايبا   ( ن��وع 
يده من نافذة ال�شيارة وحاول �شرق حقيبتي 
لكنني مت�شكت بها الأنها حتتوي على وثائق 
حماولة  ويف  اي�شا  بها  متم�شك  وه��و  مهمة 

مما  باجتاهي  �شحبتها  بها  لالحتفاظ  مني 
مما  ال�شارع  و�شط  يف  ا�شقط  ذل��ك  جعلني 
�شبب ذلك يل الكثري من اجلروح واخلدو�س.

ع��دة  ح���وايل  ق��ب��ل   ) م�شطفى  ام   ( وت��ق��ول 
تراجي  ل�����ش��راء  ال�شائغ  اىل  ذه��ب��ت  اع���وام 
الأبنتي دخلت امراة ال اعرفها ومن ثم خرجت 
ت��ف��ق��دت حقيبتي  م�����ش��رع��ة وب��ع��د خ��روج��ه��ا 
نقودي  وحمفظة  مفتوحة  حقيبتي  وج��دت 

غري موجودة .

ذهانين
 / وطني  اأم��ن   / احمد  ح�شام  ي�شرح  بينما 
جرائم �شرقة وخطف احلقائب من املواطنن 
اأثناء  املجرمن  بع�س  بوا�شطة  انت�شرت 
فهوؤالء  ن��اري��ة،  دراج���ة  اأو  �شيارة  قيادتهم 
�شخ�شية  ا�شطرابات  من  يعانون  اجلناة 
واأعرافه  وتقاليده  للمجتمع ونظمه  م�شادة 
دور  لها  البيت  داخ���ل  التن�شئة  واأ���ش��ال��ي��ب 
ال�شمات، ومنو تلك  اأ�شا�شى يف تغلغل تلك 
االإناث  اأو  الذكور  يف  �شواء  اال�شطرابات 
تباىل  ال  اال�شخا�س  ه���وؤالء  و�شخ�شية   ،
بالقيم واالأعراف وال بالدين اإذ لديها قدرة 
وتتلذذ  والنظم  القوانن  اخ���رتاق  على 
واإي��ق��اع  وتعذيبهم  بال�شحايا  ب��االإي��ق��اع 
ويجب  العقوبة،  تخ�شى  وال  بهم  االأمل 
احتياطات  اتخاذ  املواطنن  اغلب  على 
ح�شول  لتفادي  بال�شارع  ال�شري  اثناء 

هذه اجلرائم .

�صرقات كال�صك
 / عامًا   30  / حمامي   / حممد  يون�س  يبن 
ي�شمى  ما  اأو  الب�شيطة  ال�شرقة  “ظاهرة  اإن 
بكرة”واأن  حا�شرة  م��ازال��ت  ب�”الن�شل” 
اجل���رائ���م ال��ت��ي دخ��ل��ت ال��ب��الد ب��ع��د 2003 
من  تخفف  مل  االأم����وال  وغ�شيل  ك���االإره���اب 
وُي��رج��ع  ال�شغرية”،  ال�شرقات  م�شتويات 
من  ه��ذه  ال�شرقة  “جرمية  اأن  اإىل  ال�شبب 
ب�شيطة  بها  القيام  وعملية  اجل��رائ��م  اأب�شط 

واحد”وعن  �شخ�س  ���ش��وى  حت��ت��اج  ال  ج��دا 
لل�شرقة  ت��ع��ر���ش��ًا  االأك����ر  احل��اج��ي��ات  اأب����رز 
الن�شائية  واحلقيبة  الب�شيطة  “املبالغ  ق��ال 
وحمفظة النقود والهواتف النقالة وجوازات 
واأ�شار   ، للن�شل  تعر�شا  االأك��ر  هي  ال�شفر”، 
اإىل اأنه “غالبا ما يكون هوؤالء الل�شو�س يف 
لكنه  ال�شبان”،  اأو  االأح��داث  العمر من  مقتبل 
اأفاد باأن “الن�شاء ميار�شن هذه اجلرمية  اأكر 

من االأخرين “ .

البطالة ..اأحد اال�صباب
زه��راء  االجتماعية،  الباحثة  قالت  ب��دوره��ا 
موؤخرًا  ال�شرقة  ظاهرة  »تفاقم  اإن   ، �شادق 
بغداد  ا���ش��واق  يف  الن�شاء  على  واالع���ت���داء 
يرجع الأ�شباب عدة منها ارتفاع ن�شبة البطالة 
على  “يجب  “.وا�شافت  ال�شباب  فئة  ب��ن 
املجتمع  ومنظمات  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
فر�س  وتوفري  الوعي  لن�شر  التدخل  امل��دين 
التي  ال�شرقة  ظاهرة  تو�شع  من  للحد  العمل 
�شوهت �شورة العا�شمة بغداد” ، وبينت اأن 
املراهقن هم اأكر الفئات اإقدامًا على ال�شرقة 
، واأ�شارت اإىل اإن العاطلن عن العمل هم من 
االأغلى  الب�شائع  �شرقات  يف  ال�شدارة  يحتل 
االأنظمة  وا�شعي  من  البع�س  وياأمل   ، �شعرًا 
والقوانن اإقرار مبداأ تعوي�س ال�شخ�س الذي 
به  خا�س  ت�شريع  واإيجاد   ، لل�شرقة  تعر�س 
ي�شمن حفظ حقوقه على وفق حادث ال�شرقة 
للذي تعر�س له ومدى ال�شرر الذي حلق به .

حقنة بن�صلني واأدوية اك�صباير
�صيدليات وهمية لبيع االأدوية الفا�صدة ُرغَم حتذيرات وزارة ال�صحة
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بغداد  حمافظة  �شرطة  فريق  م��درب   يقول 
ب��ك��م��ال االج�����ش��ام ري��ا���س ال�����ش��راي��ف��ي ان��ه 
ان  �شبق  التي  الداخلية،  وزارة  يف  منت�شب 
عممت على اجلميع باأخذ اللقاح، فنفذ االأمر 
من  القريبة  ال�شحية  امل��راك��ز  الأح��د  وذه��ب 
اعرا�س  اي  عنده  تظهر  ومل  التطعيم،  اجل 
حتث  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ان  واك����د  ج��ان��ب��ي��ة، 
من  حلمايتهم  اللقاح  اخذ   على  امل��واط��ن��ن 

جائحة كورونا.

  اخلوف ب�صبب ال�صائعات
ب�شاأن  ُي�شاع  ما  دفعه  جنيب  و�شام  امل��درب 
ثقته  برغم  االن،  تلقيه حتى  اللقاح اىل عدم 
ملواجهة  الوحيد  الطريق  هو  التطعيم  ب��اأن 

ازمة كورونا.
العراقي  للمنتخب  اللياقة  م���درب  وك�شف 
تخوفه  عن  زي��د،  علي  امل�شغرة  القدم  لكرة 
من تلقي اللقاح ب�شبب اآثاره اجلانبية، وان 
له ا�شدقاء تلقوا اللقاح ثم تدهورت حالتهم 
بفريو�س  ا���ش��اب��ت��ه��م  ع���دم  ب��رغ��م  ال�شحية 

كورونا اثناء التطعيم.

 �صعور باالطمئنان
يف  ال�شباب  املدربن  رابطة  رئي�س  ويقول 
النبي:  عبد   العزيز  عبد  ق��ار  ذي  حمافظة 
منه  وجبة  اول  و���ش��ول  عند  اللقاح  تلقيت 
ب�شاأنه،  ُي�����ش��اع  م��ا  ك��ل  ب��رغ��م  ال���ع���راق،  اىل 
لذلك  ودفعني  االخ��ت��الط،  كثري  الأنني  وذل��ك 
خويف من ان اأكون �شببا يف اإ�شابة اأ�شرتي 

بفريو�س كورونا.

 نور �صربي يروج للقاح

نور  ال�شابق  الوطني  املنتخب  حار�س  اأم��ا 
�شري فقد ن�شر عر ح�شابه، �شورة له تبن 
التطعيم،  اأهمية  على  و�شددا  اللقاح،  تلقيه 

وحث النا�س على اأخذه.

 اللقاح والتدريب
ال�شابق  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  م���درب  وي���رى 

متجهة  العامل  دول  جميع  ان  علوان،  يحيى 
نحو تلقي اللقاح، مو�شحًا انه مهم لالعبن 
التطعيم  اأن  كما  امل�شتمر،  تنقلهم  ب�شبب 
ان  مبينا  تدريباتهم،  جناح  على  ي�شاعدهم 
اللقاح  تلقوا  مم��ن  ال��الع��ب��ن  ب��ن  ال��ت��ق��ارب 

اأف�شل، اإذ جندهم غري مرتددين 
عند التدريب معًا.

 حملة توعوية
الرتبية  دائ���رة  ع��ام  م��ع��اون مدير  واو���ش��ح 
وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب  وزارة  يف  ال��ب��دن��ي��ة 
الت�شريحات  ان  ال���وه���اب،  ع��ب��د  د.م���وف���ق 
التي  املختلفة  االع��الم  و�شائل  عر  العديدة 
اث��رت  ال��ع��راق،  اىل  اللقاح  و���ش��ول  �شبقت 
امل��واط��ن��ن  اق��ب��ال  يف  ك��ب��ري  وب�شكل  �شلبًا 

خا�س  ب�شكل  والريا�شين  عامة  ب�شورة 
ع��ل��ى اأخ����ذه، ل��ذل��ك ���ش��اه��دن��ا ع��زوف��ًا ك��ب��ريًا، 
ويعود ذلك اي�شًا اإىل قلة التثقيف والتوعية 
املجتمعية يف هذا اجلانب، والريا�شي جزء 
داعيا  من املجتمع وبع�شهم قدوة لالخرين، 
اكر،  توعوية  حملة  لتنظيم  ال�شحة  وزارة 
والتعاون مع املوؤ�ش�شات الريا�شية امل�شوؤولة 
الختيار جمموعة من جنوم الريا�شة والفن 
وغريهم من �شخ�شيات املجتمع التي حتظى 
الت�شجيع  ليجري من خاللهم  املواطن،  بثقة 
ال��ت��ط��ع��ي��م ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ارواح  اأخ����ذ  ع��ل��ى 
كما  االنت�شار،  من  ال��وب��اء  وملنع  املواطنن 
ان رف�س اللقاح يعطل الكثري من الن�شاطات 

الريا�شية.

 اللقاح اآمن وفعال
وق������ال م���دي���ر ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة 
هاين  الدكتور  ال�شيوخ  �شوق  يف  االول��ي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ن  ت���خ���وف  اإن  ه������اين:  ط���ال���ب 
ال�شلبية  امل��ن�����ش��ورات  ب�شبب  ال��ل��ق��اح  م��ن 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  ب�شاأنه 
ال��ك��ث��ري منهم  ت��ل��ق��ي  ع����دم  ���ش��ب��ب��ا يف  ك����ان 
للخال�س  الوحيد  احل��ل  اأن���ه  م��ع   التطعيم، 

من اجلائحة.
�شد  املتوافرة  اللقاحات  جميع  ان  وا�شاف، 
من  احلماية  يف  عالية  فعالية  ذات  ك��ورون��ا 
اال�شابة،  عند  االعرا�س  تقليل  او  اال�شابة 
واكد انها يتم حفظها يف ثالجات خا�شة لهذا 
الغر�س، ويجري ا�شتخراج الكمية املطلوبة 
جميع  ان  ك��م��ا  ي��وم��ي،  ب�شكل  ل��ال���ش��ت��خ��دام 
اللقاحات املتوفرة يف العراق هي من منا�شئ 

عاملية ر�شينة.

خمت�صون: التطعيم ال�صبيل الوحيد لعودة احلياة اإىل االأن�صطة الريا�صية
ريا�صيون يحثون على اأخذ لقاح كورونا واآخرون ما زالوا متخوفني

 بغداد - �صابرين نوري

لوحظ يف الفرتة االخرية اقبال كبري على منافذ التلقيح، ما ي�صهل االمر على اإعادة احلياة 
اىل طبيعتها، ومنها عودة االن�صطة الريا�صية اىل �صابق عهدها.

) املن�صور ( ا�صتطلعت اآراء عدد من الريا�صيني، ب�صاأن اللقاح، اإن كانوا قد اأخذوا 
التطعيم، اأم ما زالوا يف خانة املتخوفني.

فاتن مال اهلل علوان: ع�صقي لكرة القدم الن�صوية 
اجربين على االإ�صتمرار بها

كانت بدايتها عام  ١٩٩٩ يف اأول ت�شكيل 
ملنتخب كرة ال�شاالت ، ولقد �شجعها االهل 
اواًل ثم املدربن على ان تكون العبة كرة 
تن�س  العبة  �شابقًا  كنُت  وُت�شيف   ، ق��دم  
فمن خ��الل متارين  ط��ائ��ره  ك��رة  والع��ب��ة 
الأن  اأ�شلح  وج��دوين  امللعب  يف  االحماء 
الطائره  من  اكر  القدم  كره  العبة  اك��ون 
. واأهم ذكريات  القدم  لكره  فلذلك اجتهت 
الت�شامن  بطوله  فهي  الريا�شية  ف��ات��ن 
ح�شولهم  ب�شبب  اإي����ران  يف  االإ���ش��الم��ي��ة 
حلب  بطوله  وك��ذل��ك  الثالث  امل��رك��ز  على 
امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�شولهم  ب�شبب  ال��دول��ي��ة 
االردن  يف  ال����زرق����اء  وب��ط��ول��ة  ال���ث���اين 
ب�شبب ح�شولهم على املركز الثاين لنادي 
م�شاركات  اأب��رز  اأم��ا   . الريا�شي  االإ�شكان 
اآ�شيا  غ��رب  بطولة  فهي  الريا�شية  فاتن 

لل�شاحات املك�شوفة يف االإمارات العربية 
املتحدة وبطوله البحرين لل�شاالت ، ولقد 
ح�شلت فاتن على عدد كبري من امليداليات 
، وع���ل���ى  ك���اأ����س اف�����ش��ل الع���ب���ة وك��ذل��ك 
الدوليه  حلب  بطوله  يف  املثالية  الالعبة 
مباراة يف م�شرية  اأهم  اأما    . �شوريا  يف 

فاتن الريا�شية فهي مباراة فريقها عندما 
كانت يف نادي اجلوية �شد نادي زيرفاين 
لل�شاحات املك�شوفه يف دوري العراق ، اإذ  
�شوء  ب�شبب  اجلوية  ن��ادي  بها  ان�شحب 
املهمة  الدولية  املباراة  وكذلك   ، التحكيم 
خ�شرنا  والتي  اآ�شيا  غرب  يف  االردن  مع 

بها  ٤  �شفر، رغم ذلك كانت مباراة جميلة 
وحترك جميل لهن داخل امللعب .  وحتمل 
فاتن العديد من االفكار لتطوير كرة القدم 
اأن  اإذ تقول على كل مدرب ممتاز  بلعراق 
ي�شع خطط �شحيحة مب�شريته الكروية ، 
اإذ قامت فاتن  بو�شع خطة مهمة لتطوير 
كرة القدم الن�شوية يف العراق اأولها فتح 
اعمار  بالن�شاء فقط من  اأكادميية تخت�س 
فوق  فما  �شنة   ٢٠ اع��م��ار  اإىل  �شنة   ١٢
من  الن�شويه  للمنتخبات  رواف��د  لت�شبح 
براعم ونا�شئات و�شابات للم�شتقبل القادم 
واأخ��ريًا   . للعراق  �شورة  باأجمل  للظهور 
الن�شويه  ال��ق��دم  لكرة  توجهت  فاتن  ف��اأن 
ب�شبب حبها واعتزازها بها على الرغم من 
لعبها لعدة األعاب خمتلفه وح�شولها على 

املراكز االأوىل لكنها اختارت كرة القدم .

حوار: عبد العظيم ثائر

فاتن مال اهلل علوان اجلبوري مواليد 1979 حا�صلة على �صهادة البكالوريو�ض يف االعالم ، و كابنت املنتخب الوطني الن�صوي لكرة 
القدم يف العراق �صابقًا و مدربة لالندية املحلية، حا�صلة على �صهادات عديدة باإمتياز واأهمها اال�صيويه ال C ، وحا�صلة اأي�صًا  على 

املركز االأول يف دوري الكرة ال�صاطئية للن�صاء وحا�صلة اأي�صًا على املركز الثاين يف دوري العراق لل�صاحات املك�صوفه .
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بغداد – امين املهنا

درا�شة ال�شينما هي االنخراط يف بع�س اأعظم الق�ش�س يف العامل؛ 
واأم��اك��َن  اأزم��ن��ة  اإىل  وتنقلنا  خمتلفة  ح��ي��واٍت  يف  منا  ُتقحمِ ف��االأف��الم 
ما   ، الب�شرية  الطبيعة  اأنحاء  اأقا�شي  ن�شتك�شف  وجتعلنا  اأخ��رى 
الذي تخرنا به االأفالم عن االآخرين وعن اأنف�شنا : كاأمم وكاأع�شاء 
الثقافية  االأفالم هويتنا  تعك�س هذه  وكاأفراد؟ وكيف  يف جمتمعات 
وموقعنا وحالتنا يف احلياة ومكاننا يف عامل متغري؟ . ومن املالحظ 
العراق  يف  وجود  لل�شينما  ليكن  مل  االوىل  العاملية  احلرب  قبل  اإنه 
على الرغم من اأن اأول فيلم عر�س يف العراق كان يف عام 1909 ، 
اإال اإنه مل يكن لل�شينما ن�شاطًا وا�شحًا ن�شاأ، اإذ بقيت االأفالم االجنبية 
ال�شامته هي املتاحة اإىل ان قام بع�س التجار بت�شييد دور لل�شينما 
ي�شتوردون بع�س هذه  الكبرية، واخذو  العراقية  بغداد واملدن  يف 

االأفالم بن وقت واخروكذلك مت اإنتاج العديد من االأفالم الرائعة .

�صته على �صته 
العراقية  امل��خ��رج��ة  واخ����راج  �شيناريو  ع��راق��ي  ك��وم��ي��دي  فيلم 
ال�شهرية خريية من�شور ، ومن بطولة قا�شم املالك وليلى حممد 
العراقية  الكوميدية  ال�شينما  تاأريخ  يف  نوعية  نقلة  الفيلم  وُيعد 
اإنتاج  العراقية حلد االآن. وهو من  الكوميدية  االأفالم  اأهم  واأحد 
�شركة بابل لالإنتاج ال�شينمائي والتلفزيوين عام 1988. يتناول 
حب  بعالقة  مرتبط  امل��الك(  )قا�شم  نبيل  ا�شمه  �شاب  ق�شة  الفيل 
النظارات  لب�س  عقدة  من  يعاين  ولكنه  حممد(  )ليلى  عفاف  مع 
اليومية  حياته  يف  املحرجة  املواقف  من  بالكثري  له  يت�شبب  مما 
تلب�س  اإن��ه��ا  يكت�شف  التي  بحبيبته  عالقته  وت��ت��اأث��ر  والعائلية 
النظارات فيما بعد وب�شبب عدم اعرتافه ب�شعف ب�شره تواجهُه 
يف  املبا�شر  مديره  مع  عالقته  وت�شوء  عمله  دائ��رة  يف  امل�شاكل 
اآخر  مكان  اإىل  عمله  مكان  من  نقله  ويتم   ) احمد  )�شهاب  العمل 
خارج بغداد، ويتعرف على دكتورة بيطرية ) اأمل �شنان ( ويقع 
يف غرامها حتى يكت�شف اأنها تلب�س النظارات اأي�شَا، ثم يقرر قيما 
الواقع  لالأمر  وير�شخ  )عفاف(  ال�شابقة  حبيبته  اإىل  العودة  بعد 

ويلب�س النظارة الطبية. 

�صخب البحر 
فلم درامي بطوله كل من ميمون اخلالدي و �شهى �شامل وجالل كمال 
علي  و  مر�شي  �شالح  الكاتب  وتاأليف  عبدالكرمي  �شبيح  واخ��راج 
خيون ، �شدَر عام 1987 ، يقدم الفيلم �شورة للحياة العراقية اأثناء 
احلرب العراقية االإيرانية من خالل �شخ�شية املقاتالن جبار وعماد 
)جالل كامل ونزار ال�شامرائي( ، اإذ تعي�س حمافظة الب�شرة والريف 
�شهى  يرتبط جالل بعالقة حب مع  اإذ  اأج��واء احل��رب،  العراقي يف 

الفتاة اجلميلة ويلتحقان بواجبهما الع�شكري. 

 املنعطف 
عبا�س وزكية  �شمر حممد وعبد اجلبار  من  كل  بطوله  درام��ي  فيلم 
 ، فرمان  طعمه  غائب  الكاتب  وتاأليف   ، علي  جعفر  واخ��راج  خليفة 
الفيلم حول جمموعة من  اأح��داث  تدور   ،  )1975 عام  ا�شداره  مت 
ال�شباب الثائر الذين يعي�شون يف بغداد اخلم�شينيات، ي�شيطر عليهم 
ب�شبب  عليه  ُيقب�س  ال��ذي  )�شعيد(؛  بينهم  من  باالإحباط،  ال�شعور 
حياته  يدفع  ال��ذي  و)�شريف(؛  العمالية،  االإ�شرابات  الأح��د  قيادته 
ويحلم  )�شلمى(،  زميلته  يع�شق  ال��ذي  و)حميد(  مبادئه،  عن  دفاعًا 

بالزواج منها. مت�شي احلياة بال�شباب يف ظل ظروفهم ال�شعبة. 
  

الظامئون 
بطوله كل من خليل �شوقي و ناهدة الرماح واخراج حممد �شكري 
عام  �شدر   ، املطلبي  ال���رزاق  وعبد  مهدي  ثامر  و�شيناريو  جميل 
1972 .  تدور اأحداث الفيلم عام ١٩٤٠ حول اإحدى القرى العراقية 
النائية، و التي ت�شاب اأر�شها بالقحط، لذا يقوم جمموعة من اأبناء 
القرية بالبحث عن مورد مياه اآخر غري االأمطار، فيقوموا بحفر بئر 

اإرتوازي .

 الراأ�ض 
بطوله كل من طعمه التميمي و اإبراهيم جالل و عبد اجلبار 
واخ��راج  و�شيناريو   ، كال�س  �شليم  و  قفطان  و�شامي  كاظم 
الفيلم  اأح���داث  .ت���دور   1977 ���ش��دَرع��ام  اليا�شري،  في�شل 

حول �شرقة راأ�س متثال ملك احل�شر �شنطروق الثاين، فتبداأ 
اإىل   ، لبنان  اإىل  ثم   ، اإىل �شوريا  املهربن،  ال�شرطة مبطاردة 
اإن  اأن يتم ا�شرتجاع الراأ�س. وقال املخرج ) زهري البياتي ( 
من املمكن اإنتاج افالم بجودة االفالم القدمية ولكن يجب اأن 
خمرجًا  تختار  واأن  وقويه  مالئمه  اإنتاجية  فئه  هناك  تكون 
جيدًا و�شيناري�شت خمت�س يف ال�شيناريوهات يظهر لنا فلم 
اإنتاجية عالية وخمرج وممثل  ان تكون هناك  ، ب�شرط  جيد 

لنا فلم  وم��وؤدي جيد وم�شور ذكي لديه ح�س فني يظهر 
جيد اذا توافقت هذا ال�شروط .

وقتنا  يف  اإن  ال��ب��ي��ات��ي  وي��و���ش��ح 
ال�����ش��اب��ق و���ش��ائ��ل االع������الم ك��ان��ت 

ف�شاًل  واأذاع��ي��ًا  تلفزيونيا  مقت�شرة 
حا�شرنا  اىل  قيا�شًا   ، ال�شينما  ع��ن 

ال���ذي ان��ت�����ش��رت ف��ي��ه و���ش��ائ��ل االع���الم 
طريق  ع��ن  االأن  اأن  اإذ   ، ك��ب��ري  ب�شكل 

اأهم  ن��رى  ان  ن�شتطيع  املحلول  الهاتف 
االفالم اآلتي اأنتجت يف األعامل ، ويوؤكد اإن 

تدخل التكنولوجيا احلديثة وتعدد و�شائل 
االعالم اأدت اىل انتهاء ال�شينما يف العراق 

. قال ال�شيناري�شت )حيدر الها�شمي( اإن كل 
اإذ   ، اأفالمها اخلا�شة بها  لها  مرحلة زمنية و 

اأن بن فرتة زمنية واأخ��رى ، حتدث تغريات 
 ، املجتمع  على  يطراأ  ال��ذي  التغري  مثل  هائلة 

ويرى اإن اجلودة والفن ، يف زمن قبل االحتالل 
االإم��ك��ان��ي��ات  قلة  م��ن  ال��رغ��م  على   ، بكثري  اف�شل 

بعد  ال�شينما االن  ان  الها�شمي  . ويو�شح  وظروف احل�شار 
ثورة التكنلوجيا فقدت كثريًا، اإذ فقدت حتى دورها للعر�س،  
كما  يرى اإن اأكر من ميار�س املهنة االآن هم لي�س من روادها 
مع احرتاه وتقديره للطاقات ال�شابة . ويرى ان التفكري يف 
واختيار  العمل  ج��ودة  يف  ك��ان  االف��الم  بخ�شو�س  ال�شابق 
االأ�شخا�س املنا�شبن له ، وحتى املالب�س ومكانات الت�شوير 

الخ ، اأما االأن الهدف هو ربحي لي�س اال .

فنان عراقي قدير من مواليد ق�شاء ال�شطرة يف حمافظة 
الفنون  معهد  من  تخرَج   ،)1947( ع��ام  ول��َد  ق��ار  ذي 
اجلميلة �� ق�شم امل�شرح نهاية ال�شتينيات، عا�َس طفولته 
و�شبابه املبكر يف مدينة النا�شرية ، منطقة دور االدارة 
املحلية ، التي كانت ُتعد يف تلك املدة الزمنية من اف�شل 
مناطق واحياء املدينة من حيث املوقع ودرجة العمران 
حممود  والده   ، املعبدة  وال�شوارع  واحلدائق  والبناء 
مديرية  يف  ت��رب��وي��ا(  )م�شرفا  يعمل  ك��ان  اجل��ب��وري 
كان  عندما  اجلبوري  بهجت  �شارك   . النا�شرية  تربية 
امل�شرحية،  االعمال  من  الكثري  يف  الثانوية،  يف  طالبا 
)عزيز  ت�شم  كانت  التي  للتمثيل،  النا�شرية  فرقة  مع 
ال�شماوي،  عبداالمري  �شكر،  عبدالرزاق  عبدال�شاحب، 
حميد  خليل،  فا�شل  نعمة،  ح�شن  ال��ع��زاوي،  حم�شن 

كاظم، عبداملطلب ال�شنيد، حميد البناء.. واآخرين(.
بعد تخرجه من معهد الفنون اجلميلة، عمل يف الن�شاط 
اإىل  لين�شم  بغداد  اإىل  انتقل  ثم  قار،  الفني لرتبية ذي 
اأعمالها  بع�س  يف  و���ش��ارك  للتمثيل،  القومية  الفرقة 
وتاألق كثريًا يف م�شرحية )طري ال�شعد(، لكنه عاد مرة 
اخرى اىل مدينته لي�شرف على الن�شاط الفني املدر�شي 
بع�س  لها  اأخ���رج  ال��ت��ي  للتمثيل  النا�شرية  وف��رق��ة   ،

االعمال املميزة يف منت�شف ال�شبعينيات ، ومن ثم عاد 
اأخرى اىل بغداد وللفرقة القومية للتمثيل ليكون  مرة 
الفني احلقيقي  ليبداأ م�شواره  البارزين  اع�شائها  اأحد 
اأما  من خالل امل�شرح واالإذاعة والتلفزيون وال�شينما. 
عن اعماله التلفزيونية فال احد ين�شى دوره الذي ابكى 
ل�شخ�شية  امل�شل�شل اجلميل وجت�شيده  ذلك  النا�س يف 
)عبدالله امل�شعود( يف م�شل�شل حكاية من الزمن ال�شعب 
، او دوره الطريف يف م�شل�شل )حب وحرب( والكثري 
من االعمال امل�شرحية واالذاعية والتلفزيون يف �شرية 

مبدع من ابناء مدينة االبداع واملبدعن النا�شرية. 
 : اف��الم  يف  ال�شينمائية  االدوار  م��ن  العديد  ق��دم  كما 
اأما   ، �شفر( و)زمن احلب( وغريها  اآخر( و)ليلة  )يوم 
و)باب  بيبان(  وخم�س  )بيت   : منها  نذكر  م�شرحياته 

وخم�س بيوت( و)اأطراف املدينة( وغريها . 
قبل  ال��ع��راق  غ��ادر  اجل��ب��وري  بهجت  الفنان  اأن  يذكر 
نحو ثالث �شنن بعد تعر�شه النتكا�شة �شحية تطلبت 
وجوده يف اخلارج للعالج وكانت اإحدى حمطاته هي 
القاهرة ،  ثم يف عام 2014 غادر القاهرة ليكون الجئاً 
يف  االن  ي�شكن  وهو  االمرييكيه  املتحدة  الواليات  يف 

والية مي�شغان .

فنانون من بالدي

بهجت اجلبوري .. مبدع االأدوار ال�صعبة

 االأفالم العراقية : اإبداع رغَم حداثة االأدوات 
خمرج: التكنلوجيا احلديثة اجهزت على ال�صينما يف العراق
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بغداد – م�صطفى موؤيد

خ�شو�شا  نوعية  قفزة  ال�شلع  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  �شهدت 
اليومية  النا�س  حياة  يف  تتعلق  التي  وال�شلع  الب�شائع 
بعد قرار البنك املركزي يف كانون الثاين املا�شي برفع 
�شعر بيع الدوالر للبنوك و�شركات ال�شرافة اإىل 1460 
ال��واح��د، بهدف  ل��ل��دوالر  1182 دي��ن��ارًا  دي���ن���ارًا، م��ن 
تدهور  عن  الناجم  النفطية  االإي��رادات  تراجع  تعوي�س 
الرئي�س  ال�شبب  امل��رك��زي  البنك  وع��زا  النفط،  اأ�شعار 
يف  الت�شخم  فجوة  �شد  الديناراىل  قيمة  تخفي�س  وراء 
اأ�شعار النفط العاملية، وهو  2021 بعد انهيار  ميزانية 
م�شدر رئي�س للموارد املالية العراقية، وذكر اإن »االأزمة 
كورونا  جائحة  ب�شبب  العراق  لها  تعر�س  التي  املالية 
ولفت  العامة«،  املوازنة  يف  كبري  عجز  حدوث  اإىل  اأدت 
ال��دوالر الواحد من وزارة  اإن �شعر �شراء  اإىل  يف بيانه 
الدوالر  بيع  �شعر  بينما  دينارًا،   1450 �شيكون  املالية 
ي�شاوي  االأجنبية  العملة  بيع  ن��اف��ذة  ع��ر  للم�شارف 

. دينارًا   1460
�شاحب   / حميد  م���روان  امل��واط��ن  ي��ق��ول 

احلكومة  احتياطية :اإن  اأدوات  حمل 
ع��اج��زة ع��ل��ى و���ش��ع ا���ش��الح��ات 

ت�شببت  اإن��ه��ا  كما   ، حقيقية 
امل�����وازن�����ة يف  ت���اخ���ري  يف 
وكل  احلالية  ال�شنة  ب��داي��ة 
ه����ذا ل���ه ت���داع���ي���ات خ��ا���ش��ة 
فاحلكومة هي امل�شوؤولة عن 
وت��اخ��ري  ال��دي��ن��ار  تخفي�س 
رواتب املوظفن ولي�س هناك 

انتاجات حملية تنفع املواطنن 
امل��ع��ام��ل  اأغ���ل���ب  واإن  ال��ع��راق��ي��ن 

العراقية مغلقة وغري جمهزة باأب�شط 
وكذلك  العاملة  االي����ادي  لنفع  امل��ك��ائ��ن 

املواد  ا�شترياد  على  واعتمادهم  امل�شتهكلن  املواطنن 
الغذائية من دول اجلوار.

رقابة منقو�صة
ال��رق��اب��ة  اأن  / كا�شب:  ع��ب��ا���س  حم��م��د  امل���واط���ن  ي��ق��ول 
ل�شالحية  مراقبة  تكون  ما  غالبًا  ال�شلع  على  احلكومية 
هناك  تكون  وال  بال�شحة  م�شرة  غري  تكون  وان  ال�شلع 
رقابة على اال�شعار ويجب على احلكومة حتديد اال�شعار 
وفقًا الآلية ال�شوق يف العر�س والطلب وبامكان احلكومة 
اجلمعيات  ت�شكيل  خالل  من  ال�شلع  ا�شعار  على  التاأثري 
توؤدي  التي  واخلدمات  ال�شلع  من  تزيد  التي  التعاونية 

مفردات  زي��ادة  خالل  من  انخفا�شها  اإىل  بالتايل 
البطاقة التموينية .

طالبًا  بو�شفي  جامعي:اأنا  طالب   / فار�س  وقال يو�شف 
لكن  الدرا�شة  ر�شوم  اأُ�شدد  لكي  اأعمل  اأهلية  جامعة  يف 
العملية  حياتي  على  كبري  ب�شكل  اأث��ر  ال���دوالر  ارت��ف��اع 

والدرا�شية .
  وي���ق���ول ج��ع��ف��راب��راه��ي��م  / ب��ائ��ع خ�����ش��روات :ن��ح��ن 
يف  ال��دوالر  وجدنا  اأن  ا�شتيق�شنا �شباحًا  ك�شبة  اأنا�س 
 ، ال�شارع   اأرباك يف  حالة  يف  ت�شبب  وذلك  حالة �شعود 
فيها  مبا  جميعها  الغذائية  امل��واد  اأ�شعار  على  اأث��ر  كذلك 
الطبية  امل�شتلزمات  عن  ف�شاًل   ، واللحوم  اخل�شروات 

ونحن يف ظل جائحة كورونا.
 

 ركود ال�صوق
�شعود  اإن  حممد  ع��م��ار  غذائية  امل���واد  جُت���ار  اأح���د  وي��ب��ن 
التب�شع واغلب  املواطنن على  اإقبال  قلة  اإىل  اأدى  الدوالر 
قبل  من  عليها  اإقبال  وج��ود  لعدم  مكد�شة  تبقى  الب�شاعة 
املواطنن ومن هنا فاإن هناك جتار قاموا با�شتغالل �شعود 

الدوالر ، مما اأدى اإىل اثقال كاهل امل�شتهلك .
اإرتفاع  العامري:بعد  االقت�شادي جا�شم    ويو�شح اخلبري 
ن�شبة البطالة بعدما تراجعت يف االعوام ال�شابقة  ،  بداأت 
اإرتفاع  وراء  ال�شبب  اإن  واأ���ش��اف   ، ال��دوالر  �شعود  اأزم��ة 
العملة  مزاد  منها  األعوامل  بع�س  ال��دوالر هو  �شعر �شرف 
وعدم �شيطرة الدولة على ق�شية املزاد وبع�س امل�شتفيدين 
احل���واالت  ط��ري��ق  ع��ن  العملة  م���زاد  يف  ممن يتحكمون 
اأثر �شلبا على املواطن  بالتايل كل هذا  االأم��وال و  وغ�شيل 
اإن   ، العامري  واأو���ش��ح  املواطنن .  ورزق  معي�شة  وعلى 
م�شتقبل دينار من املتوقع اأن يحافظ على �شعره يف حدود 
قد ت�شل اإىل اأكر من �شنة واإذا حت�شن  ملدة  دينار   1500
الو�شع االقت�شادي يف العراق فمن املمكن رفع قيمة الدينار 
وح�شب م�شادر حكومية اإن �شعر �شرف الدوالر �شي�شتمر 

لل�شنوات الثالث املقبلة ح�شب خطة البنك املركزي.

 اخلروج من االزمة 
على  احلكومة  �شاعد  العملة  ان تخفي�س  وقال العامري ، 
جتاوز اأزمات كبرية كان من املمكن اأن يتعر�س لها األعراق 
توفري  التخفي�س  ه��ذا  خ��الل  م��ن  احل��ك��وم��ة  وا�شتطاعت 
االأم��وال  على  بال�شيطرة  الدولة  ام��ور  وت�شيري  ال��روات��ب 
هام�شًا  يحقق  ال��دي��ن��ار  اأ�شبح  اإذ   ، اخل���ارج  اإىل  املهربة 
قبل  من  الت�شرف  هذا  ول��وال  للمهربن  �شعيفًا  اقت�شاديًا 
االأ���ش��واأ   واأ�شاف  نحو  ذاهبًا  البالد  ح��ال  لكان  احلكومة 
الدينار  مقابل  ال��دوالر  �شرف  ارتفاع  �شعر  اإن   ، العامري 
وخا�شة  امل�شتهلكة  املواد  اأ�شعار  ارتفاع  اىل  ادى  العراقي 
اأن  الفقر خ�شو�شًا  اإىل زيادة ن�شبة  اأدى ذلك  الغذائية مما 
االرتفاع تزامن مع جائحة كورونا والتي اأدت اإىل ا�شرار 

يف االقت�شاد العراقي ، ف�شاًل عن القطاع اخلا�س.

ارتفاع �صعر �صرف الدوالر .. موؤ�صرات الإت�صاع م�صاحة الفقر يف العراق

 اأوميكرون يزيد املخاطر على منو االقت�صاد العاملي

إنتعاش أسعار النفط  

ضحى ذياب

اإن ان��ت��ع��ا���س ���ش��وق ال��ط��اق��ة وزي����ادة ال��ط��ل��ب على 
من  العراق  انتاج  ارتفاع ح�شيلة  ف�شاًل عن  النفط 
النفط بواقع 400 الف برميل يوميًا �شتدر ايرادًا 
 17( دوالر  مليار   11 بنحو  يقدر  للعراق  �شنويًا 
والتعايف  االنتعا�س  ه��ذا   ) عراقي  دينار  ترليون 
الكاملة  الت�شوية  من  �شي�شرع  العراقي  لالقت�شاد 
عائداته  من  باملئة  ثالثة  و�شيعيد  الكويت  لديون 
على  ق��ادرًا  العراق  و�شيكون  العراق،  اإىل  النفطية 
اخلارجية  دي��ون��ه  و���ش��داد  امل��وازن��ة  عجز  جت���اوز 
فائدة  و�شتتحقق  النفط  اأ�شعار  يف  االرت��ف��اع  بعد 
ديون  ت�شديد  للعراق يف حال متكن من  اقت�شادية 
كامل  العراق  �شي�شدد  حيث  كامل،  ب�شكل  الكويت 
دوالر  مليون   600 عن  يقل  ال  مبا  الكويت  دي��ون 
يف العام املقبل 2022، وهنا �شتتحرر ثالثة باملئة 
مبا�شر  ب�شكل  ت�شتقطع  التي  النفط  اي���رادات  من 
املبالغ  هذه  تكون  ثم  ومن  الكويت  لديون  وتذهب 
م�شدرًا جديد لالإنفاق او لت�شوية الديون اخلارجية 
البالغة 20 مليار دوالر ، ف�شال عن اإن عملية ت�شديد 
الديون �شتعيد ت�شنيف االئتمان العراقي وبالتايل 
اإن  امل�شتثمر  ويطمئن  اال�شتثمار  بو�شلة  تتحرك 
االقت�شاد العراقي قادرًا على ت�شديد الديون وخلق 

فر�س عمل من نافذة اال�شتثمارات .

 بغداد - وكاالت 

توقعت وكالة » فيت�س » للت�شنيف االئتماين، اأن توؤدي 
الزيادات االأخرية يف الت�شخم اإىل تعقيد اأية ا�شتجابة 
كورونا  فريو�س  متحور  تداعيات  ملواجهة  �شيا�شية 
منو  على  املخاطر  يزيد  مم��ا  »اأوم��ي��ك��رون«،  اجل��دي��د 

االقت�شاد العاملي.
وذكرت الوكالة يف تقريرلها،  اإن التداعيات امل�شاحبة 
للمتحور �شيكون لها تاأثري ت�شخمي، اإذا اأدت عمليات 
اإىل  الطوعي  االجتماعي  التباعد  اأو  االإغالق اجلديدة 

تقييد تفاقم نق�س �شال�شل التوريد العاملية.
البنوك املركزية حذرة من  اأن تكون  وتوقعت الوكالة 
ا�شتجابة  النقدية  ال�شيا�شة  اإع���دادات  تطبيع  تاأخري 

للتداعيات املتوقعة.
تاأثريات  دمج  الأوان��ه،  ال�شابق  من  الوكالة،  وبح�شب 
االقت�شادي،  النمو  توقعات  يف  اأوم��ي��ك��رون  متحور 

حتى نعرف املزيد عن قابليته لالنتقال و�شدته.
اإن حدوث انكما�س عاملي كبري، مثل ذلك الذي  وقالت 
عام  من  االأول  الن�شف  يف  العاملي  االقت�شاد  �شهده 

كبري. حد  اإىل  مرجح  غري   ،2020
الن�شاط  م�شتويات  اإىل  ال��ع��ودة  ب��اأن  التقرير  واأف���اد 
مثل  تعر�شا  االأك���ر  القطاعات  يف  للوباء  ال�شابقة 
يتباطاأ  وق��د  �شتتعطل،  ال���دويل،  وال�شفر  ال�شياحة 
اإىل اخلدمات من  اأخرى  العاملي مرة  حتول االقت�شاد 

ا�شتهالك ال�شلع.
النمو  ع��ل��ى  االأو����ش���ع  امل��خ��اط��ر  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف 
املفرو�شة  القيود  اأن تكون  املرجح  ازدادت، حيث من 
على  وب��ن��اء  �شمواًل.  اأك��ر  االقت�شادي  الن�شاط  على 
املتحور، �شتقوم فيت�س بتحديث توقعاتها االقت�شادية 

املقبل  �شنوي  الربع  تقريرها  يف  اقت�شادا   20 الأكر 
االأول  دي�شمر/كانون  العاملي يف  االقت�شاد  اآفاق  عن 
من  العاملية  ال�شحة  منظمة  حذرت  واالثنن،  املقبل. 
اأوميكرون  متحور  تف�شي  ج��راء  للغاية  مرتفع  خطر 
�شدرت  فنية  تو�شية  يف  وذلك  العامل،  م�شتوى  على 

عنها للدول االأع�شاء وعددها 194 بلدا.

�صال�صل التوريد
من جهته، حذر رئي�س االحتياطي الفدرايل االأمريكي 
»اأوميكرون«،  ال�شاللة اجلديدة  اأن  من  باول،  جريوم 
و�شوق  االأم��ريك��ي  االقت�شاد  تعايف  تبطئ  اأن  ميكن 

العمل وتزيد من ال�شكوك ب�شاأن الت�شخم.
امل�شرفية  اللجنة  اإىل  اليوم  �شتقدم  اإف���ادة  يف  واأق��ر 

ترفع  التي  العوامل  باأن  االأمريكي،  ال�شيوخ  مبجل�س 
الت�شخم يف الواليات املتحدة »�شت�شتمر لفرتة طويلة 

العام املقبل«.
قلق  تزايد  االإف���ادة،  يف  ال���واردة  التعليقات  وتعك�س 
رئي�س االحتياطي الفدرايل ب�شاأن االرتفاع احلاد يف 

الت�شخم هذا العام، والذي اأكد مرارا اأنه موؤقت.
»ا���ش��ت��م��ر يف  االأم���ريك���ي  االق��ت�����ش��اد  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
االزدهار«، اإال اأن عودة ظهور الوباء اأعاقت االنتعا�س 

منذ ر�شد املتحورة دلتا يف اخلريف.
تتعلق  الفريو�س  ب�شاأن  االأك��ر  املخاوف  اأن  واأو�شح 
ب�شكل  العمل  يف  النا�س  رغبة  من  يقلل  اأن  باحتمال 
ح�شوري، مما قد يبطئ التقدم يف �شوق العمل ويزيد 

من ا�شطرابات �شال�شل التوريد.
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حاورته: مها الطربويل

خ��ط��اط ع��راق��ي ول��د ب��غ��داد ١٩٧٠ح��ا���ش��ل على 
 / ال��ف��ن��ون جميلة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ���ش��ه��ادة 
العربي وع�شو جمعية اخلطاطين  ق�شم اخلط 
العراقين  الفنانين  نقابة  وع�شو  العراقين 
باأغلب  �شارك   ، للفنون  كهرمانة  وع�شو جمعية 
عدة  لديه  الثقافة  وزارة  ومهرجانات  فعاليات 
ال��ع��راق )االإم����ارات ،  م�شاركات داخ��ل وخ���ارج 

وم�شر ، وعمان ، و�شوريا( .
التقينا به وخ�شنا بهذا احلوار :

كيف كانت بداياتك من اخلط العربي؟ 
و من هم ا�صاتذتك؟ 

منذ  العربي  اخلط  يف  الفنية  م�شريتي  oب��داأت 
ال�شغر بتعلم ذاتي باأدوات ب�شيطة اإال اأن فر�شة 
البداية مع اال�شتاذ )عبد ال�شتار العزاوي( ومع 
(كانت  الله  )رحمه   ،  ) الدوري  )�شادق  االأ�شتاذ 
اللقاء  فر�شة  يل  اأتيحت  وبعدها  ق�شرية  فرته 
رحمه  ال���زه���اوي(  )خليل  احل���اج  اال���ش��ت��اذ  م��ع 
لتعلم  �شنوات  ث��الث  من  باأكر  وا�شتمرت  الله 
اإكمال  على  و�شجعني  الفار�شي  التعليق  خط 
ل��درا���ش��ة  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  يف  درا���ش��ت��ي 
م�شائي /ق�شم اخلط العربي وتخرجت منه �شنة 
االأ�شتاذ  يد  تعلم اخلط على  ٢٠٠٣ كذلك اخذُت 

االأ�شتاذ  و  الثلث  اخل��ط  يف  ال�شعدي(  )حميد 
الزخرفة وبعدها يف خ�شم  الب�شتاين( يف  )طه 
عام  بعد  العراق  عا�شها  التي  ال�شعبة  الظروف 
٢٠٠٣ التقيت بالفنان الت�شكيلي )اأكرم ال�شراج( 
اللون واالنتقال من اخلط  درا�شة  واأخ��ذت عنه 
على الورق اإىل اخلط على قما�س الر�شم بالوان 
العربية  احل��رف  ع��امل  دخلت  هنا  وم��ن  االكرلك 

ب�شيغته اجلديدة .
ما اأنواع اخلط العربي الرئي�صة ؟ وما 

نوع اخلط العربي الذي تتميز به؟ 
ال��ع��دي��د م��ن ان���واع اخل��ط��وط العربية  oه��ن��اك 
وخط  الثلث  خط  ومنها  اخل��ط  يف  امل�شتخدمة 
الرقعة والديواين  الن�شخ وخط االجازه وخط 
واحللبي ديواين والكويف والتعليق الفار�شي، 
ويعتر خط الثلث من اأ�شعب اخلطوط العربية 
يف  ح��روف��ه  توظيف  و   ، تركيب  م��ن  ميتلك  مل��ا 
الذي  ولكن  جميعًا  اجيدها  وتقريبًا  اللوحة، 
مت��ي��زت ب��ه خ��ط ال��ت��ق��ل��ي��د ب��ع��ده��ا اجت��ه��ت اإىل 
ت��وظ��ي��ف احل����رف ال��ع��رب��ي ب���روؤي���ة م��ع��ا���ش��رة 
جديدة على عده خامات منها القما�س واخل�شب 
مبيزان  التالعب  دون  من  وال��ورق  والكارتون 

احلرف العربي. 
كيف يتم اختيار املو�صوع الذي تود 

خطه؟ وماهي املواد التي ت�صتخدمها 
لتحقيق ذلك؟ 

ايات  عن  عبارة  هي  اخلطية  اللوحات  oاأغلب 
خط  ويتم  حكم  اأو  نبويه  اأح��ادي��ث  اأو  قرانية 
الكلمات  لتلك  اخل��ط��اط  ن��ظ��رة  ح�شب  ال��ل��وح��ه 
اأواًل  ه��ي  اخل��ط��اط  ي�شتخدمها  التي  وامل���واد   ،
ال���ورق اخل��ا���س ب��اخل��ط وه��و ال���ورق املقهر ، 
ال�شاليه وح�شب عر�شها  اأو  والق�شبة  واحلر، 

ونوع اخلط الذي �شوف ُيكتب. 
هل اقت�صرت فعاًل مهمه اخلطاط يف 
الكتابه االختام ام انه للخط مهمه 

اأعمق بهذه بكثري؟
وعمل  لكتابة  العربي  اخل��ط  يقت�شر  مل  oطبعًا 
االأختام ، بل اخلط العربي اأعمق من ذلك بكثري 
فهنالك خط امل�شاحف وهناك اللوحات اخلطية 
الرائعه التي تنجز باأيدي خطاطن مبدعن فنيًا 
واكادمييًا اما االختام وعملها فهو عمل �شجاري 

وان كتب بخط يدوي وح�شب متذوقه. 
هل جتد اأن اخلط العربي �شاهم يف احلفاظ على 

اللغه وقدمها للعامل ب�شوره اأجمل؟ 
للحرف  والرمز  ال�شوره  هو  العربي  oاحل��رف 
ب��اإخ��راج  االآخ���ر  يكمل  منهما  فكل   ، املنظومه 

�شورة متثل تراثنا وهويتنا العربيه.
ما قرائتك لواقع وم�صتقبل اخلط 

العربي وخا�صه بعد تويل احلا�صوب 
مهمه تنفيذ اأنواع اخلطوط؟ 

متطوره  �شناعه  هي  وا�شتعماالته  oاحلا�شوب 

احلا�شوب  واأدى  والوقت  الزمن  اخت�شرت 
اخلط  ا�شتخدامات  اأ�شناف  يف  مهمًا  دورًا 
ل��ك��ن ت��ب��ق��ى ال���روح���ي���ه ه���ي م��ل��ك��ة ال��ل��وح��ه 
عملت  التي  اللوحة  ع��ن  باليد  عملت  التي 
احلا�شوب  توظيف  ميكن  ولكن  باحلا�شوب 
يف ال��ل��وح��ة ال��ي��دوي��ه واخ��ت�����ش��ار ال��زم��ن 

والوقت اأي�شًا.
ما امل�صاعب التي يواجهها دار�ض اخلط 

العربي ب�صكل عام؟ 
اخلط  اأ�شبح  احلا�شر  ال��وق��ت  يف  oاعتقد 
كل  ول��ه��ذا  مهنه  ولي�شت  راق��ي��ه  ه��واي��ه  ه��و 
عا�شق  اأواًل  يكون  اأن   يجب  للخط  دار����س 
للحرف العربي ولديه ال�شر واملطاوله على 

التمرين ل�شاعات طويلة. 
كيف يتدرج طالب اخلط ليح�صل 

ويتعلم تلك املهنه اجلميله؟
oاأواًل اأن يكون تعلم اخلط على يد ا�شتاذ خط 

�شنوات  طيلة  خرة  من  ميتلك  ملا  العربي 
عمرُه ويحتاج اأي�شًا اإىل ال�شر ،وروح 

املطاولة والوقت الكايف للتمرن.
ما اأف�صل لوحاتك؟

الكمال  ويبقى  ُكلها  بلوحاتي  oاأع��ت��ز 
لّلٰه وحده.

كيف جتد و�صعية اخلط العربي 
اليوم يف البالد العربيه 

واالإ�صالمية؟ 
وما املخاطر التي تهدده ؟

oتوجد دول عربية وا�شالمية عديدة مهتمة 
دولة  من  االهتمام  ويختلف  العربي  باخلط 
اإىل اأخرى ولكن اخلط باقي مع بقاء تراثنا 
وتاريخنا الأنه ا�شل الفنون االإ�شالمية ، اأما 
درا�شيه  قله  ه��ي  ت��ه��دده  التي  املخاطر  اه��م 
يوجد  االٰن  حلتى  لكن  اخلط  فن  تعلم  يف 
يف  املبدعن  ال�شباب  اخلطاطن  من  العديد 

اأرجاء املعمورة كافة .
هل �صاركت يف م�صابقات وح�صلت على 

جوائز؟ 
يف  �شاركت  ولكن  م�شابقات  يف  اأ�شارك  oمل 
وخارج  العراق  داخل  يف  م�شرتكه  معار�س 
الفنيه  الور�س  من  العديد  واعطيت  العراق 
كيفيه  اأو  اليدوي  يف اخلط وال�شيما اخلط 
برنامج  خالل  من  اليدوية  الكتابة  حت�شن 

تدريبي يف ع�شرين �شاعة تدريبية .

ملخ�ض: رميان جمعة

عهدناه  كما  للجدل  مثري  لكاتب  عميقة  رواية 
يف كل براجمه وحواراته التلفزيونية ف�شواء 
كنت من موؤيدين او معار�شن الأفكار اإبراهيم 
عي�شى وعلى الرغم من كل اللغط املثار حوله 
لكنُه ُيعد من اأهم الكتاب واملفكرين امل�شرين 

احلداثين امل�شار لهم بالبنان.
التاأمل  اىل  ال��ق��ارئ  تدعو  فكرية  رواي��ة  انها 

الدين  ورج��ال  الدين  يف  احل�شابات  واإع���ادة 
واالإرهاب والفكر ال�شلفي التكفريي وال�شراع 
خا�شته  ال�شراع  وهذا  واالحلاد  االميان  بن 
م�شر على طول تاريخها منذ تاأ�شي�س الدولة 
امل�شرية احلديثة وانفتاحها على اأوروبا منذ 
االإ�شالمي  باملوروث  وا�شطدامها  مبكر  عهد 
وح��رك��ة  االزه���ري���ن  ال��دي��ن  ب��رج��ال  املتمثل 
ب�����ش��ورة مبا�شرة  ت��دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  االخ����وان 
واأث��روا  احلياة  مفا�شل  بكل  مبا�شرة  وغ��ري 

ال�شيا�شة  اأ�شلمة  مبحاوالت  وقاموا  وتاأثروا 
الرواية  . وتتناول  االقت�شاد  والفن وقوانن 
الذين يظهرون  الف�شائيات  اأحد �شيوخ  حياة 
يف الرامج الدينية يف التلفزيون وهو رجل 
واملهنية  اال���ش��ري��ة  حياته  مت��ر  ح��داث��ي  دي��ن 
ت�شودها  ب��زوج��ت��ه  فعالقته  ك��ب��رية  مبطبات 
،  يدخل عامل كبار  ابنه  الفتور نتيجة مر�س 
اإقحامه مبهمه �شعبة  فيتم  ال�شلطة رغما عنه 
ال تقبل الف�شل لكن نهاية الرواية تكون عبارة 

لكل  خمالفة  مدوية  مفاجئة  عن 
توقعات القارئ.

بنقا�شات  ثرية  ال��رواي��ة  وه��ذهمِ 
ال���ف���ق���ه  يف  اخل���������الف  ن�����ق�����اط 
وحادثة  الت�شيع  مثل  االإ�شالمي 
االف��ك وح��د ال���ردة يف االإ���ش��الم 
بل  ع��ادي��ة  رواي���ة  لي�شت  فهي 
�شليع  ل��ك��ات��ب  م��ل��ه��م��ة  ق�����ش��ة 

بالتاريخ االإ�شالمي.

رواية موالنا ، رواية عميقة لكاتب ُمثري للجدل

جا�صم حميد علوان : م�صريتي الفنية يف اخلط العربي بداأت 
منذ ال�صغر بتعلم ذاتي باأدوات ب�صيطة
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أ.د. عبد الستار 
شاكر سلمان 

ي�شتمر اإ�شدار جريدة املن�شور  ورقيًا  والكرتونيًا، 
و ياأتي �شدور العدد الثالث مع تخريج الفوج 30 
�شارك  اإذ  هدفنا(  تعلمنا   ( دورة  كليتنا  طلبة  من 
منت�شبي الكلية من عمادتها وجمل�شها وتدري�شييها 
وموظفيها كافة مع الطلبة وعوائلهم الكرمية فرحة 
التخرج  ق�شم  اخلريجن  الطلبة  ردد  اإذ   ، التخرج 
احلقوق  جميع  متنحهم  التي  �شهادتهم  وت�شلموا 
االوائ��ل  الطلبة  تكرمي  ع��ن  ف�شاًل   ، واالم��ت��ي��ازات 
واملعلومات  للمكتبات  العراقية  اجلمعية  قبل  من 

)الهيئة املوؤ�ش�شة للكلية( .
بفروعها  االعدادية  الدرا�شة  خريجي  وبخ�شو�س 
كافة فلقد جهزت الكلية جميع اأمكاناتها ال�شتقبالهم، 
جمهزة  قاعة  تهيئة  ومت  اال�شتقبال  جلنة  �شكلت  اإذ 
دل��ي��ل وم��ر���ش��دي��ن لتو�شيح  ك��اف��ة م��ع  ب��ال��و���ش��ائ��ل 
االخت�شا�شات، ف�شاًل عن ت�شميم �شفحة الكرتونية 
اىل  الو�شول  عليهم  يتعذر  ممن  الطلبة  ال�شتقبال 

مركز اال�شتقبال .
وب�شاأن الطلبة امل�شتمرين بالدرا�شة فلقد مت جتهيز 
وزارة  تعليمات  وفق  احل�شوري  للتعليم  القاعات 
طريق  عن  االلكرتوين  للتعليم  متابعة  مع  ال�شحة 
ما تقوم به عمادة الكليه واالق�شام العلمية ودائرة 
 ، الكلية  يف  واالت�����ش��االت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالمتحانات  التعليمية  ال��ور���س  عمل  ع��ن  ف�شاًل 

التجريبية .
اأقيمت  والثقافية  العلمية  االن�شطة  ج��ان��ب  ويف 
العديد من االن�شطة والفعاليات عن طريق التعاون 
يف  �شواء  وخدمية  ومهنية  علمية  موؤ�ش�شات  مع 
جمال االجهزة الطبية او القانون ، ف�شاًل عن جمال 
بظاهرة  خا�شة  ن���دوات  او  االل��ك��رتوين  االب��ت��زاز 

املخدرات واملخدرات الرقمية .
العلمي  ال�شرح  اجلامعة  املن�شور  كلية  وتبقى 
والتوعية  واملعرفة  العلم  مابن  مُيزج  الذي  املميز 

والت�شارك يف كل ما يخدم الطلبة واملجتمع.
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معالجة ارتفاع ضغط الدم بالموجات الصوتية
يت�ضبب ارتفاع �ضغط الدم مبوت 7.5 ماليني 
اإن�ضان �ضنوًيا على امل�ضتوى العاملي، بح�ضب 
الأطباء  واأث��ب��ت  املتحدة.  الأمم  اإح�ضائيات 
مر�ضى  ل���دى  امل��ر���ض  ه���ذا  اأن  ال��ي��اب��ان��ي��ون 
باملوجات  معاجلته  متكن  اأقله   2 ال�ضكري- 

ال�ضوتية بفاعلية ل تقل عن فاعلية العقاقري.
ال�ضكري  داء  من  الناجم  ال��دم  �ضغط  ويعترب 
العالج،  على  الع�ضية  ال��دم  �ضغط  اأن��واع  من 
املر�ضى.  حياة  على  خطره  م�ضدر  هو  وه��ذا 
عالج  مركز  م��ن  اليابانيون  العلماء  وي��ق��ول 
ت�ضليط  اإن  توهوكو  جلامعة  التابع  ال�ضكري 
املوجات ال�ضوتية على ال�ضاعد ملدة 20 دقيقة 

يخف�ض �ضغط الدم ب�ضكل ملحوظ.
اأج����رى ال��ب��اح��ث ك��ات�����ض��ون��وري ن��ون��وغ��اك��ي 
ا  مري�ضً  212 على  جت��ارب��ه��م  عمله  وف��ري��ق 
النوع  من   2 �ضكري-  دم  �ضغط  من  يعانون 
املر�ضى  ه��وؤلء  ويعاين  العالج.  يقاوم  الذي 

وبرجمة  احلمية  مفعول  �ضعف  ب�ضبب  كثرًيا 
الغلوكوز يف  الغذاء والعقاقري على م�ضتوى 

دمائهم.
اأربع  يف  املر�ضى  وزم��الوؤه  نونوغاكي  ق�ّضم 
جماميع، وهم يجرون جتربة تاأثري املوجات 
معاجلة  مت��ت  ال����دم.  �ضغط  ع��ل��ى  ال�ضوتية 
�ضعيفة  �ضوتية  مبوجات  الأوىل  املجموعة 
من تردد 880 كيلوهريتز ملدة 20 دقيقة على 
الثانية  املجموعة  معاجلة  ومتت  ال�ضاعدين، 
كيلوهريتز   500 تردد  من  اأ�ضعف  مبوجات 

بالطريقة نف�ضها. 
اح��ت��ف��ظ ال��ب��اح��ث��ون ب��امل��ج��م��وع��ت��ني ال��ث��ال��ث��ة 
والرابعة كمجموعتي مقارنة، وتلقى املر�ضى 
توجيه  مبعنى  )بال�ضيبو(،  كاذًبا  عالًجا  فيها 
ولكن  �ضواعدهم،  نحو  ي�ضيء  ك��اذب  جهاز 
من دون موجات �ضوتية. وكانت النتيجة اأن 
املوجات ال�ضوتية اأدت اإىل خف�ض �ضغط الدم 

وعرّب  ظاهر،  ب�ضكل  الأول��ني  املجموعتني  يف 
املر�ضى عن ارتياحهم للنتيجة.

امل��وج��ات  ت�ضليط  اإن  ن��ون��وغ��اك��ي  وي���ق���ول 
اإىل خف�ض �ضغط  اأدى  الأذرع  ال�ضوتية على 
فرتة  بعد  القلب،  نب�ضات  عدد  وتقليل  ال��دم، 
ذلك،  ح�ضل  كيف  يعرفون  ل  لكنهم  وجيزة، 
اآلية  ال��الح��ق��ة  ال��درا���ض��ات  و���ض��ي��در���ض��ون يف 
اأن  هو  الآن  حتى  املعتقد  ولكن  ذلك.  ح�ضول 
نب�ض  خف�ض  اإىل  ت��وؤدي  ال�ضوتية  املوجات 
اأف�����ض��ل،  ب�ضكل  تنظيمه  وب��ال��ت��ايل  ال��ق��ل��ب، 

و�ضوًل اإىل انخفا�ض �ضغط الدم.
املجموعتني  يف  مت�ضاوية  �ضبه  النتائج  كانت 
الأوىل والثانية على الرغم من الفرق بني تردد 
وم�ضمونة،  اأكيدة  النتائج  وتعترب  املوجات. 
البال�ضيبو  جمموعتي  يف  ال���دم  �ضغط  لأن 
بقي  اإن��ه  اأو  م��وؤث��ر  غ��ري  ب�ضكل  انخف�ض   اإم��ا 

مرتفًعا. 

محمد فهد الحارثي

قال فريق من الباحثني اإنه ميكن لقرا�ضنة اأن 
يفتحوا عن ُبعد �ضيارات فولك�ضفاغن املباعة 
مليون   100 ن��ح��و  اأي   ،1995 ع���ام  م��ن��ذ 

�ضيارة.
ال�ضيارات  امل�ضكلة جمموعة من  وت�ضمل هذه 
1995 و2016، مبا يف  نعت بني عامي  �ضُ
ذلك �ضيارات اأُنتجت با�ضم العالمات التجارية 
يحتاجه  م��ا  وك��ل  و���ض��ك��ودا.  و�ضيات  اأودي 
ُبعد  عن  ال�ضيارة  لفتح  معدات  من  القر�ضان 
نحو  تكلفته  تبلغ  م��ن��زيل  رادي���و  ج��ه��از  ه��و 

دولر.  38.77
فريق  م��ع  تتعاون  اإن��ه��ا  فولك�ضفاغن  وق��ال��ت 

ال��ب��اح��ث��ني، واأن��ه��ا ت��ف��ادت ه���ذه ال��ع��ي��وب يف 
حديثا.  نعت  �ضُ التي  ال�ضيارات  من  العديد 
ون�����ض��ر ب��اح��ث��ون م���ن ج��ام��ع��ة ب��رم��ي��ن��غ��ه��ام 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ض��رك��ة كا�ضرب 
اآن��د اأوزوال����د الأمل��ان��ي��ة، ورق��ة بحث تناولت 

طريقتني خمتلفتني لخرتاق ال�ضيارات.
ا�ضتغالل  ت�ضمل  للهجوم  الثانية  والطريقة 
عدد  يف  م�ضتخدمة  قدمية  �ضفرات  يف  ثغرة 
واكت�ضف  الأخ���رى.  التجارية  العالمات  من 
الفريق اأنه ميكن للقرا�ضنة التقاط الإ�ضارات 
عن  و�ضرقتها  ال�ضيارات  مبفاتيح  اخلا�ضة 

طريق جهاز راديو منزيل رخي�ض.

اأن  البحر  لهذا  ميكن  كيف  التغريد؟،  على  الع�ضافري  جت��روؤ  كيف 
املتكررة؟.  الأمواج  لعبة  وميار�ض  ال�ضاطئ  على  ا�ضتلقاءته  يوا�ضل 
وهل جَن الليل، اأم اأنه مل يعلم بغيابك، فبقي يوا�ضل روتينه ويرتك 
ي�ضتفيقون  مازالوا  بالعامل؟.  حل  الذي  ما  للنهار؟  الفجر  يف  مكانه 
يف ال�ضباح ويغادرون لأعمالهم، ويف امل�ضاء تعج املطاعم واملقاهي 
بالب�ضر. كيف ميكن اأن يحدث كل هذا واأنت بعيدة عني؟، لبد اأنهم ل 

يعلمون، واإل كيف ت�ضرق ال�ضم�ض يف ال�ضباح؟
نرك�ض يف حياتنا م�ضارات، ومتر علينا حمطات، وي�ضاعدنا احلظ 
باأن  �ضعرت  مينائك  يف  ر�ضيت  حني  لكنني  م��رات.  ويعاندنا  م��رة، 
الرحلة انتهت، اأو بالأ�ضح، بداأت. لأن ما قبلها كان الوهم. قبلك كانت 
حماولة بحث، بعدك حماولة ا�ضرتجاع. يال�ضذاجتنا!. ل ندرك اأهمية 
ملاذا  بعد رحيلها.  اإل  الأ�ضياء  قيمة  نقدر  فقدانه، ول  بعد  اإل  ال�ضيء 
نتعامل مع اللحظات الرائعة كواقع عادي، لنكت�ضف بعد فوات الأوان 

كم كانت ثمينة، واأنها كانت العمر.
ال��زواي��ا،  ك��ل  يف  اأنفا�ضك  ه��ن��ا؟  كلك  ت��رتك��ني  ت��غ��ادري��ن  حينما  مل���اذا 
رائحة  العفوية،  يديك  حركات  الطفولية،  و�ضحكاتك  ابت�ضاماتك 
اأنا، واإن بقيت. فعاًل.  عطورك متالأ املكان. ما من �ضيء غادر ما عدا 
الأماكن ل تعني �ضيئًا. الب�ضر هم من ي�ضنعون للمكان روحًا ومعنى 

وقيمة.
الوحدة �ضعبة، لي�ض يف �ضكلها الظاهري، بل يف اإح�ضا�ضها الداخلي. 
بينما  وحدنا.  باأننا  ون�ضعر  الب�ضر  ع�ضرات  مع  نكون  املرات  من  كم 

وجود �ضخ�ض واحد يجعل الكون كله يخت�ضر يف م�ضاحة مكانه.
لو تعلمني اأن امل�ضافات اأبدًا مل تكن عائقًا. واأنني كلما فتحت درجًا من 
الفوؤاد، واأتهرب من واقعي  الذاكرة قفزت تتعلقني باأهدابه وبنب�ض 
حللك.  واأزه��ى  بابت�ضامتك  ترتب�ضني  فجاأة  لأراك  عيني،  فاأغم�ض 

كعادتك اأبدًا، اأناقة ل ير�ضمها املظهر فح�ضب، بل اجلوهر.
ذاتي  ا�ضتعيد  اأن  اأري��د  معه.  واأتواطاأ  اأعانيه،  الذي  هذا  احتالل  اأي 
يدخل  �ضخ�ض  من  وما  وتباعدنا.  نف�ضي  مع  اختلفت  غ��ادرت،  فمند 
يف تلك امل�ضافة اخلا�ضة بني الذات والأنا اإل اأنت. تكفيني غربة مع 

الذات، كوين هنا لأكون اأنا..

اليوم الثامن:

نعتقد اأننا ن�ضينا ونغادر
وعندما تتمرد العاطفة

المسافة الخاصة

باحثون: بوسع قراصنة “فتح الماليين” من سيارات فولكسفاغن معلومات !!
اأول من  اأن  ال�ضالم  اإ�ضماعيل عليه  تعلم  •هل 

ركب اخليل

العني  رم�ض  عمر  متو�ضط  ان  تعلم  ه��ل   •
رمو�ض  ان  يوماعلما   150 ي��ق��ارب  ال��واح��د 

عني الن�ضان تتجدد دائما

هي  ال�ضاروخ  �ضنع  من  اول  ان  تعلم  •هل 
املانيا

مدى  على  احتاللها  مت  القد�ض  ان  تعلم  •هل 
التاريخ 24 مرة

الكر�ضي  اخرتع  اأ�ضنان  طبيب  ان  تعلم  •هل 
الكهربائي الذي ُي�ضتخدم يف الإعدام

بكائه  عند  الإن�����ض��ان  دم���وع  اأن  تعلم  •هل 
حتتوي على مواد م�ضكنة لالأمل يفرزها املخ

القف�ض ال�ضدري لالن�ض�ان عند  اأن  •هل تعلم 
احتاده ي�ضكل كلمة) ل اله ال الله ( بالأ�ضلع

يف  تقع  جبليه  �ضل�ضه  اط��ول  ان  تعلم  •هل 
املحيط الطل�ضي

امري  اول  جح�ض  بن  عبدالله  ان  تعلم  •هل 
يف ال�ضالم

الفيل  اذن  يف  منلة  دخلت  اذا  انه  تعلم  •هل 
ميوت .

•هل تعلم اأن �ضالة الظهر اأول �ضالة �ضالها 
ر�ضول الله

الرقم  ه��و  فقط  ثانية   13 اأن  تعلم  •هل 
القيا�ضي لدجاجة ا�ضتمرت يف الطريان حتى 

الآن .

قالو
 -  الرجال ثالثة: إما صبي وإما غبي وإما نبي

-  كم ينمو غرور الرجل على شفتي إمرأة تقول له: أحتاجك

-  كم يظلم الرجل إمرأة وهبته حق السير فوق كرامتها

-  هناك كلمتان صغيرتان ممكن أن تضايقا الرجل: التفعل... 
توقف

-  أن رؤوس الرجال تتحرك من اليمين إلى اليسار إذا 
شاهدوا مباراة للتنس...

وتتحرك من فوق إلى تحت إذا شاهدوا أمرأة.

»الوشم الذكي«.. 
ابتكار »ثوري« من مايكروسوفت

ك�ضفت جمموعة من طالب معهد "اإم اآي تي"، بالتعاون 
مع باحثني يف مركز اأبحاث مايكرو�ضوفت، عن ابتكار 
اأن يحول  "و�ضم ذكي موؤقت" ميكن  جديد يتمثل يف 

ب�ضرة الإن�ضان اإىل "لوحة مل�ض".
اجلديدة  التقنية  اأن   MIT معهد  موقع  واأو���ض��ح 
اإحدى  "ديو�ضكن"، و�ضيتم ا�ضتعرا�ضها خالل  ت�ضمى 

الندوات ال�ضهر املقبل.
وت���ن���اول���ت ال����ورق����ة ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الذكي  الو�ضم  يقدمها  اأن  ميكن  التي  ال�ضتعمالت 
بعد،  عن  الأجهزة  يف  التحكم  غرار  على  مل�ضتخدميه، 
اأو  احل���رارة،  درج��ات  بتغري  لونه  ليتغري  �ضبطه  اأو 
موقع  اأورده  ملا  وفقا  البيانات،  مل�ضاركة  ا�ضتعماله 

ابتكارا  قدمت  مايكرو�ضوفت  وكانت  فريج".  "ذا 
مماثال عام 2010 با�ضم "�ضكنبوت"، كان يعمل على 
اإدخ��ال عرب  و�ضائط  اإىل  واملع�ضم  اليد  راحة  حتويل 
جمموعة من الإمياءات، ولكنه مل يلق النجاح الكبري 
 لتعقيدات تقنية اأحاطت به، عالوة على ارتفاع تكلفته

 حينئذ.

كلمات متقاطعةسودوكو
لعبة منطقية مبنية على و�ضع الأرقام يف املكان املنا�ضب.

الهدف هو ملء ال 9*9 مربعات باأرقام بحيث اأن كل عمود و�ضف ومربع من املربعات 
الت�ضعة )والتي تدعى مناطق( حتتوي على الأرقام من واحد اإىل الت�ضعة دون تكرار.

أفقي

ح�ضارة فانتهت  انهار   - َولد   -  1
م�ضي  - حممود  غري  تعّوٌد   -  2

الكيمياء علم  موؤ�ض�ض   -  3
العامل يف  قمة  اأعلى  فيها   -  4

)معكو�ضة( مر�ض  اأو  خلل   -  5
�ضنة  4000 قبل  البجدية  احلروف  خمرتعو   -  6

عاملي قدم  كرة  لعب   -  7
مت�ضابهان  - احلجم  �ضغري   - �ضاعة   24  -  8

غ�ضن  - بعد  عن  حديث  لبدء  تقال   -  9
اجلرب علم  اأ�ض�ض  وا�ضع   -  10

عمودي

النووية بالقنبلة  اأمريكا  �ضربتها   -  1
�ضديد خوف   - بحدة  ناق�ض   -  2

جود  - م�ضباح   -  3
عطف حرف   - مت�ضابهان   - واقذف  اطرح   -  4

)معكو�ضة( حتته  �ضيء  ل  عميق   - �ضابه  وما  القمح  يف   -  5
�ضوريا يف  جبل   - املتكلمني  �ضمري   -  6

فات ما  على  اأ�ضف   - يعي�ض   -  7
الراأ�ض الوظائف يف  - ع�ضو متعدد  مت�ضابهان   - القارات  - من   8

اليونان من   - امل�ضري  الأدب  يف  قاتلة  �ضخ�ضية   -  9
املكان على  به  ي�ضتدل   - حمايد  اأوربي  بلد  عا�ضمة   -  10

لي�س العاطل 
من ال ي�ؤدي 
عماًل فقط، 
العاطل من 

ي�ؤدي عماًل يف 
و�سعه اأن ي�ؤدي 

اأف�سل منه

حكمة

سقراط

على  ان����ت  م��ه��ن��ي��ًا: 
م����وع����د م����ع ف��ر���ض 
وقد  مفاجئة،  مالية 
ي�ضري هذا اليوم اىل 
افتتاح م�ضروع كبري 
كنت  اذا  ع��اط��ف��ي��ًا: 
ع��ل��ى ع���الق���ة ب��اأح��د 
م���وال���ي���د ال���ع���ق���رب، 
اأو احل��وت،  اجل��دي 
ف��ق��د ي��ك��ت��م��ل احل��ظ 

هذا اليوم.

م��ه��ن��ي��ًا: ح���ان ال��وق��ت 
ل��ت��ق��ب��ل م��و���ض��وع��ات 
ج�����دي�����دة واع����ت����م����اد 
اأ�ضلوب َمِرن واإيجابي 
جتاه اجلميع، ُيكافئك 
كبري  بتعاطف  احل��ظ 
ول�����ن ي���خ���ذل اآم���ال���ك 
من  التحرر  عاطفيًا: 
اخل���������ض����وع ي��ل��زم��ك 
ت������ق������دمي ت������ن������ازلت 

لل�ضريك.

مالي  بعاود  مهنيًا: 
م��ن��زل��ك  يف  ال�����ض��ري 
يف  اأي  ال����ث����ال����ث، 
امل�������ي�������زان، ف��ي��خ��ف 
ال�����وه�����ج ال�������ض���اب���ق 
وي���رتك���ز اله��ت��م��ام 
مهنية  ق�ضايا  ع��ل��ى 
ط����ارئ����ة ع���اط���ف���ي���ًا: 
ال�ضريك  وب��ني  بينك 
ق���وا����ض���م م�����ض��رتك��ة 

كثرية.

مهنيًا: تنعم باأجواء 
����ض���اح���رة وي���ك���ون 
م�����زاج�����ك رائ�����ع�����ًا، 
واأنت  اليوم  فتنهي 
حالتك  اأح�����ض��ن  يف 
عاطفيًا:  النف�ضية 
ح�����������اذر خ�����الف�����ات 
م���ع اف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة 
النتقاد  عن  وابتعد 
وت���وج���ي���ه امل���الم���ة 

والنفعالت.

كوكب  يعاود  مهنيًا: 
مار�ض �ضريه املبا�ضر 
امل����ي����زان  ب������رج  يف 
ف���ال ت����دع الآخ���ري���ن 
ي����زع����زع����ون ث��ق��ت��ك 
حازمًا  وك��ن  بنف�ضك 
يف قراراتك عاطفيًا: 
اإىل و���ض��ع حد  ب���ادر 
اأن  �ضاأنه  من  ما  لكل 
العالقة  اإىل  ي�ضيء 

بال�ضريك.

م����ه����ن����ي����ًا: ي����ع����اود 
ك������وك������ب م�����ار������ض 
������ض�����ريه امل���ب���ا����ض���ر 
امل���ي���زان،  ب����رج  يف 
ف�����ت�����ت�����اح ام�����ام�����ك 
اأو  ل��ل��ح��ل��ول  ف��ر���ض 
ببع�ض  الج���ت���م���اع 
وال�ضدقاء  الأفرقاء 
واجل��������م��������اع��������ات 
وال������ت������خ������ط������ي������ط 

للم�ضتقبل.

كوكب  يعاود  مهنيًا: 
مار�ض �ضريه املبا�ضر 
امل����ي����زان  ب������رج  يف 
من  اأج���واء  فتغمرك 
ال��ه��ن��اء وال�����ض��ع��ادة، 
وق����د ت���ب���داأ ج���دي���دًا 
عاطفيًا: ت�ضعر اليوم 
بالر�ضى عن ال�ضريك 
ب��الإجن��ازات  وتفرح 
معًا  حققتماها  التي 

يف وقتها وبكفاءة.

م����ه����ن����ي����ًا: ي����ع����اود 
ك������وك������ب م�����ار������ض 
������ض�����ريه امل���ب���ا����ض���ر 
امل���ي���زان،  ب����رج  يف 
املنا�ضبات  فتتعّدد 
ال�������ت�������ي ت�����ع�����ّرف�����ك 
الأ�ضخا�ض  ببع�ض 
امل��������م��������ي��������زي��������ن، 
ومت����ار�����ض ن���ف���وذك 
وت���ل���ف���ت الآخ����ري����ن 
ب�ضخ�ضيتك الرباقة.

كوكب  ي��ع��اود  مهنيًا: 
املبا�ضر  �ضريه  مار�ض 
امل�����ي�����زان،  ب�������رج  يف 
اأج��������������واء �����ض����اح����رة 
وم���������ض����احل����ات، اإّن�����ه 
ت��ك��ر فيه  ي����وم ج��ي��د 
واللقاءات  الت�ضالت 
ال���ن���اج���ح���ة ع��اط��ف��ي��ًا: 
ل��ل�����ض��ري��ك حبك  ت��ظ��ه��ر 
ال���������ض����ادق راف�������ض���ًا 

املواقف املت�ضددة.

م�����ه�����ن�����ي�����ًا: ت���ظ���ه���ر 
ظ�������روف ���ض��اغ��ط��ة 
ت���ث���ري الن���ف���ع���الت 
والح����ت����ج����اج����ات، 
ال������������وق������������ت غ����ري 
م����������وؤاٍت ل���الن���ت���ق���اد 
ع����اط����ف����ي����ًا: ي��ج��ب 
ت���ق���دمي ال���ت���ن���ازلت 
كي  وال��ت�����ض��ح��ي��ات 
اإىل  الأم������ور  ت���ع���ود 

طبيعتها بينكما.

كوكب  يعاود  مهنيًا: 
مار�ض �ضريه املبا�ضر 
فقد  امليزان  برج  يف 
من  معار�ضة  تواجه 
العمل،  اأرب����اب  قبل 
لتنال  بال�ضرب  حت��لَّ 
م��������رادك ع���اط���ف���ي���ًا: 
امل�����ض��اع��رال�����ض��ل��ب��ّي��ة 
فجاأة  لتثور  ترتاكم 
وت���ع���اين ال��ع��الق��ات 

املتاأرجحة الأمّرين.

م���ه���ن���ي���ًا: ت���رتاج���ع 
وت�ضطر  احل���ظ���وظ 
مع  ت��ت��ك��ي��ف  اأن  اإىل 
ظ���������روف ج�����دي�����دة، 
حياتك  يف  ت��ط��ورات 
املهنية تتطلب الكثري 
من احلر�ض عاطفيًا: 
النطالق  اإىل  ت��ب��ادر 
ب���ح���ي���وّي���ة ك���ب���رية، 
وت�ضعى اإىل الإم�ضاك 

بزمام الأمور.

القوساألسدالحمل الدلوالميزانالجوزاء الجديالعذراءالثور الحوتالعقربالسرطان

 الفاتيكان: ليس هناك اتفاق دفاع مع الجمهورية اإليطالية ألنه من شأنه أن ينتهك حياد الفاتيكان ولكن بشكل غير رسمي الجيش اإليطالي يحمي مدينة الفاتيكان

�صندوق االأمم املتحدة يطلق من�صة اليوريبورت 
جلمع البيانات وامل�صاركة املجتمعية 

بغداد – نور الهدى با�صم

للم�شاركة املجتمعية عمل  ا�شتيعاب اكر عدد  من اجل 
املن�شة  اإط��الق  على  للطفولة  املتحدة  االأمم  �شندوق 
وملا   2011 �شنة  العامل  يف  م��رة  والأول  االألكرتونية 
ب�شكل  املن�شة  ا�شتحداث  مت  اأهمية  من  املن�شة  لهذه 
اإذ  اكر الإ�شتيعاب اكر عدد ممكن خدمته يف املجتمع 
العامل  يف  دول��ة   90 مايقارب  املن�شة  ه��ذه  ت�شتوعب 
ماي�شعها  م�شتخدم   18،000،000 من  اكر  وتخدم 
املن�شة  هذه  انطلقت  العراق  ففي    ، م�شتمر  تزايد  يف 
عام  2019 وكانت بداياتها يف اإقليم كرد�شتان ومن ثم 
توزعت على العا�شمة بغداد وحمافظات العراق كافة ، 

التي توؤثر على  و�شممت هذه املن�شة ملعاجلة امل�شاكل 
االأطفال وال�شباب ليعاجلها عن طريق جمع املعلومات 
وتبادلها مع ال�شباب واليافعن وحت�شن الرامج كافة 
الوعي  م�شتوى  ورفع  املجتمعية  الطبقات  تخدم  التي 
االأكر تاأثريًا عليهم وتقليل الفئات االأكر �شعفًا مبا يف 
ذلك حماية الطفل ،ال�شحة ، التعليم ،التغذية ،ف�شاًل عن 

ريادة االأعمال واالأ�شتجابة ل�شتى حاالت الطوارئ .
ومُيكن ان تعمل هذه املن�شة بطرقة اأخرى اإذ تكون مركز 
اأي �شخ�س  للمعلومات املوثوقة وال�شحيحة وباإمكان 
كموا�شيع  معينة  موا�شيع  عن  والبحث  اليها  اللجوء 
من  هائلة  كمية  و�شيجد   COVIDo19 تخ�س  
ازمة  او  املوثقة بخ�شو�س جائحة كورونا  املعلومات 

تغيري املناخ ، اإذ تتوفر املعلومات بثالث لغات ) العربية 
، االإنكليزية ، الكردية( وبالنتيجة ميكن ا�شتخدام هذه 

املن�شة كاأداة لتقليل وحماربة ال�شائعات .
وُتعد هذه املن�شة جزء من الرامج التي تنفذها منظمة 
اليوني�شيف يف العراق من اأجل تطوير واإ�شراك ال�شباب 
اأن يكونوا قادة موؤثرين يف  واليافعن وتدريبهم على 
خلق  اإىل  املن�شة  هذه  تهدف  املحلية،كما  جمتماعتهم 
امل�شاركة  وتعزيز  ارائهم  عن  للتعبري  لل�شباب  فر�س 
املهمة  املعلومات  وت��ب��ادل  لل�شباب  واملدنية  الرقمية 
عن مراعاة  ف�شالً   ، بينهم  ح��وارات  واإقامة  اجتماعيا 
وال�شيا�شات  االإ�شالحات  وتنفيذ  تطوير  يف  ارائ��ه��م 
واخلدمات املقدمة لل�شباب لزيادة االإندماج االجتماعي.

أ.م.د ليلى محمد
م.د. سندس سرحان أحمد
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