
بغداد/ الزوراء: 
أكد رئيس مجلس الوزراء املكلف، محمد 
شياع السوداني، خالل استقباله السفرية 
االمريكية وقائد قوات التحالف الدويل، أن 
الحفاظ عىل األمن هو الدعامة األساسية 
املكتـب  اقتصادي.وذكـر  إصـالح  ألي 
االعالمـي لرئيس الـوزراء املكلف يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس الوزراء 
املكلف محمد شياع السـوداني، استقبل 
سـفرية الواليات املتحـدة األمريكية لدى 
العراق السـيدة آلينا رومانوسكي، وقائد 
قـوات التحالـف الـدويل الجنـرال ماثيو 
مكفارلـن والوفـد املرافق لهمـا، وبحث 

اللقاء استمرار التعاون والتنسيق األمني 
بـني البلدين يف مجـال محاربـة اإلرهاب 
ضمـن إطـار املشـورة والتدريـب، وبما 
يحفظ سيادة العراق ويساعد عىل تنمية 
قـدرات القـوات األمنيـة العراقية.وأكـد 
السـوداني، خالل اللقـاء أن الحفاظ عىل 
األمن هو الدعامة األساسـية ألي إصالح 
اقتصـادي، وأعـرب عن رغبـة الحكومة 
املقبلـة يف تعزيـز العالقـة مـع الواليات 
املتحـدة األمريكية باإلضافـة اىل التعاون 
األمنـي، لتشـمل الجوانـب االقتصاديـة 

والثقافية والعلمية وغريها. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت محكمة تحقيق الكرخ أن املتهمني 
يف ملف امانات الرضيبة جميعهم داخل 
العـراق، وفيما اشـارت اىل اصـدار قرار 
بالحجـز االحتياطـي لالمـوال املنقولـة 

اوضحـت  للمتهمـني،  املنقولـة  وغـري 
اسـتقدام رئيـس اللجنة املالية السـابق 
االجـراءات  واتخـاذ  الجبـوري  هيثـم 

القانونية بحقه.

لندن/ متابعة الزوراء:

قبل امللك الربيطاني، تشارلز الثالث، 

اسـتقالة ليـز تـراس مـن منصبها 

كرئيسـة للوزراء بعد 49 يوما فقط.

وجـاء يف بيـان صـادر عـن قـرص 

باكنغهـام أن امللـك قبـل ”بلطـف“ 

استقالة تراس، مشريا إىل أن ”جاللة 

امللك اسـتقبل إليزابيـث تراس عضو 

اسـتقالتها  قدمـت  التـي  الربملـان 

كرئيسـة للـوزراء، وقد قبـل جاللة 

امللـك االسـتقالة“.وقبيل مغادرتها، 

اسـتقبل امللـك تشـارلز، زعيم حزب 

املاليـة  وزيـر  الجديـد  املحافظـني 

السـابق ريـيش سـوناك.وعني امللـك 

تشارلز، رييش سوناك، كثاني رئيس 

للـوزراء يف عهده بعد وقت قصري من 

قبولـه اسـتقالة تراس.وأعلن قرص 

باكنغهـام أن امللـك تشـارلز الثالـث 

كلف رييش سـوناك رسـميا برئاسة 

الحكومة.من جهته، قال سـوناك يف 

أول ترصيحـات تحدث بهـا ألعضاء 

انتخابـه، إن تحقيـق  الحـزب بعـد 

االستقرار االقتصادي أولوية، وأكد أن 

اختيار الوزراء لن يكون معتمدا عىل 

األسماء، وكل أجنحة الحزب ستكون 

يف الحكومة.وقـد فاز رييش سـوناك 

بزعامـة حـزب املحافظني ورئاسـة 

الحكومـة الربيطانية، ليكـون بذلك 

أول رجـل من أصول هندية يتوىل هذا 

املنصب.وأعلـن رئيـس لجنة 1922، 

غراهام برايدي، نتائج الرتشـيحات، 

وأكد أن اللجنة تسلمت ترشيح واحد 

فقط، بعد أن انسحبت موردونت من 

سباق الرتشـح قبل دقائق من إقفال 

باب الرتشـيحات، وقالـت موردونت 

إنهـا تدعـم سـوناك زعيمـا للحزب 

ورئيسا لوزراء البالد.ويف أول رد فعل 

عىل فوز سوناك، اعترب حزب العمال 

املعـارض أن سـوناك وضع مصلحة 

حزبـه فوق مصلحة البـالد، ودعا إىل 

إجراء انتخابات عامة فورا.

هـذا ووصف الرئيـس األمريكي، جو 

بايـدن، اختيار سـوناك كأّول رئيس 

وزراء غـري أبيـض لربيطانيـا بأنـه 

بايـدن خـالل  ”إنجـاز رائد“.وقـال 

احتفـال يف البيـت األبيض بمناسـبة 

حلـول عيد هنـدي، إن تويل سـوناك 

الذي يتحّدر من أصول هندية رئاسة 

الـوزراء يف بريطانيـا ”أمـر مذهـل 

للغايـة، وإنجاز رائد، ولـه أهميته“.

املتحّدثة باسـم البيت األبيض كارين 

جـان بيـار أعلنـت مـن جانبهـا أن 

الرئيـس األمريكي سـيجري يف األيام 

املقبلة محادثات مـع رئيس الوزراء 

الربيطاني الجديد سوناك.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الداخلية عـن إجراءاتها يف التعامل 
مـع حاالت العنـف االرسي وهـروب الفتيات، ويف 
حـني اكدت ان اكثر ضحايا التعنيف من النسـاءـ 
طالبـت الربملان بترشيـع قانون العنـف االرسي.
وقـال مديـر اعالم وعالقـات الرشطـة املجتمعية 

التابعـة لـوزارة الداخلية، عبد الحافـظ هادي، يف 
حديـث لـ»الزوراء»: ان «الرشطة املجتمعية لديها 
ثـالث وسـائل لتلقي البالغـات، وهي املناشـدات 
وشـكاوى املواطنني وهي الخط السـاخن بالرقم 
٤٩٧ او الربيـد االلكرتونـي عىل صفحـة الرشطة 
املجتمعيـة العراقيـة عـىل الفيـس بـوك، وكذلك 

املقابالت الشـخصية يف مكاتبنـا املنترشة يف بغداد 
وعموم املحافظات، ولدينا مفارز تتلقى الشكاوى 
يف قضايـا العنـف االرسي». وبـني «بعـد تلقـي 
الشـكوى نحاول التأكد ان كان هناك عنف ظاهر 
وشـديد وليـس خالفـات عائليـة بسـيطة كالتي 
تحـدث يف اغلـب العوائل ونحاول حلهـا بالتفاهم 

وتقديـم النصح لطـريف الخالف بعيـدا عن العنف 
واستخدام القسـوة». مضيفا «أما العنف الشديد 
والقتل واالفراط بالعنف فهناك جهة مختصة هي 
مديريـة حمايـة االرسة والطفل «، مشـريا اىل ان 

«هناك بعض العوائل ال تتقدم بالشكوى».

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
وقعت صدامـات بني األمن السـوداني 
قـوات  أطلقـت  حيـث  واملتظاهريـن، 
األمـن قنابـل الغـاز املسـيل للدمـوع 
عـىل املتظاهريـن الذين نزلـوا باآلالف 
األوىل  للذكـرى  إحيـاًء  الثالثـاء  امـس 
املدنيـة وللمطالبة  لترسيح الحكومـة 

بحكومـة مدنيـة قـادرة عـىل إخـراج 
البالد مـن املأزق، يف الوقـت الذي ُقطع 
فيه االتصـال باإلنرتنت.فمنـذ الصباح 
الباكـر، بـدأ الجانبـان يف التحرك حيث 
أقام املتظاهرون متاريس إلبطاء تقدم 
قـوات األمـن التـي قامت مـن جهتها 
بإغـالق كل الجسـور التـي تربـط بني 

ضفتي نهر النيل يف العاصمة السودانية 
ملنـع املحتجني من الوصـول إىل القرص 
أول عبـد  الفريـق  الجمهـوري، مقـر 
الفتـاح الربهان قائد انقالب ٢٥ أكتوبر 
«العربيـة»  مراسـلة  ٢٠٢١.وأفـادت 
يف السـودان، بقيـام السـلطات بقطع 
شـبكة اإلنرتنت يف كل أنحاء السودان.

وناشـد وايل الخرطـوم يف ترصيحـات 
صحفيـة املشـاركني يف التظاهرات أن 
يكونوا سـلميني وأال يقومـوا بتخريب 
املمتلكات العامة، قائال أغلقنا الجسور 
ملنع أي عمليات تخريبية.وقال» نتمنى 
أن يحـدث توافق سـيايس ينهي األزمة 
السياسـية التي تـرضرت منها البالد.. 

وعىل السياسـيني االجتمـاع عىل كلمة 
سواء إلخراج البالد من أزمتها».وأضاف 
«نبذل الجهود النسـياب الخدمات مثل 
املياه والكهربـاء للمواطنني، ولم نعلن 
إجازة رسـمية اليوم، وما يتم تداوله يف 

هذا الشأن ليس صحيحا».
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رام الله/ متابعة الزوراء:
شـيع آالف الفلسـطينيني، يف مدينـة نابلـس، شـمايلّ 
الضفة الغربية، خمسة فلسـطينيني استشهدوا خالل 
السـاعات املاضيـة يف البلدة القديمة وحـّي رأس العني 
باملدينة، إضافة إىل تشييع شهيد سادس يف قرية النبي 
صالح شـمال غرب رام الله (وسط الضفة).واستشهد 
الفلسـطينيون الخمسـة، وبينهم قيـادي يف مجموعة 
”عرين األسـود“، خالل عملية اقتحـام قوات االحتالل 
اإلرسائيـيل البلـدة القديمـة يف مدينـة نابلـس. وأدت 
العملية العسـكرية، التي لم تشـهد نابلـس مثلها منذ 

عملية ”السور الواقي“ عام 2002، إىل استشهاد القائد 
امليداني يف ”عرين األسود“ وديع الحوح، وحمدي القّيم، 
وعـيل عنرت، وحمدي رشف، ومشـعل بغدادي، وإصابة 
20 آخريـن بجـراح، وصفـت املصـادر الطبيـة إصابة 
بعضهم بالخطرة.وانطلق املوكب الجنائزي الغفري من 
مستشـفى رفيديـا الحكومي يف نابلـس، قبل أن تصل 
جثامني الشـهداء تباعاً إىل وسط املدينة، وتحديداً دوار 
الشـهداء، حيث أقيمت عليهم صالة الجنازة بمشاركة 

اآلالف من الفلسطينيني.

 كييف/ متابعة الزوراء:
فالـرت  فرانـك  األملانـي،  الرئيـس  اضطـر 
ملجـأ  يف  سـاعة  قضـاء  إىل  شـتاينماير، 
بمنطقة تشرينيغوف األوكرانية بسبب إنذار 
مـن غارة جوية.نقل ذلـك الصحفي برشكة 
”إيـه آر دي“ لإلذاعـة والتلفزيـون األملانية، 
يف تغريـدة لـه عـىل موقـع ”تويـرت“ ونرش 
مقطـع فيديو يظهـر شـتاينماير ذاهبا إىل 
ملجأ، وأشار إىل أن الرئيس األملاني تحدث يف 
امللجأ مع السكان ورئيس بدية كوريوكوفا، 
ثم قـال الصحفي إن الرئيـس األملاني غادر 
امللجأ بعد سـاعة.وقد وصل شـتاينماير إىل 

أوكرانيـا امس الثالثاء يف زيـارة غري معلنة، 
ومن املقرر أن يجتمع مع الرئيس األوكراني، 
فالديمـري زيلينسـكي، وهـي الزيـارة األوىل 
لرئيس أملانـي إىل أوكرانيا منذ بداية العملية 
العسـكرية الروسـية الخاصـة يف أوكرانيا.
وكانـت صحيفـة ”بيلد“ األملانيـة قد ذكرت 
يف وقت سـابق أن شتاينماير ألغى زيارته إىل 
كييف، التي كان من املقرر إجراؤها األسبوع 
املايض لدواع أمنيـة، حيث أوصت الخارجية 
األملانيـة، وكذلـك وزارة الداخليـة واألجهزة 
األمنية يف أملانيا بذلك، وهو ما تسبب يف إثارة 

غضب كييف.
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الزوراء/ حسني فالح:
النيابيـة  املاليـة  اللجنـة  اسـتبعدت 
تخفيض سـعر رصف الـدوالر مقابل 
الدينـار خالل الفـرتة القليلـة املقبلة، 

وفيمـا كشـفت عـن تقديـم طلبـات 
نيابية إلعادة سعر الرصف اىل القديم، 
حـذرت مـن زيـادة حـاالت املضاربة 
بالعملة.وقالـت عضـو اللجنـة املالية 

النيابيـة، النائبـة نرمـني معـروف، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان هناك طلبات 
نيابيـة عـدة لتخفيـض سـعر رصف 
الـدوالر مقابـل الدينـار او اعادتـه اىل 

سـعره القديـم. الفتـة اىل: ان اللجنـة 
املاليـة النيابية قدمت قبل ايام سـؤاال 
اىل محافـظ البنك املركزي بهذا الشـأن 
قـدم  املركـزي  البنـك  ان  .واضافـت: 

اجاباته حول التسـاؤالت بشـأن سعر 
رصف الدوالر ومسـائل اخـرى بتقرير 
مفصل قدمه اىل اللجنة املالية النيابية. 

بغداد/ الزوراء:
أحيـا متظاهرون ذكـرى ”25 
ترشين االول 2019“ يف سـاحة 
التحريـر وسـط بغداد، وسـط 
اجـراءات امنية مشـددة، فيما 
بغـداد  عمليـات  قائـد  اعلـن 
الطـرق  جميـع  فتـح  اعـادة 
والجسور املغلقة بعد انسحاب 
مراسـل  وقـال  املتظاهريـن. 
ان تظاهرات كبرية  ”الزوراء“: 
انطلقت امس الثالثاء يف ساحة 
التحريـر وسـط بغـداد إلحياء 
ذكرى 25 ترشين االول 2019، 
املتظاهريـن  خاللهـا  جـدد 
السـيايس  النظـام  بإصـالح 
ورفـض حكومـة املحاصصـة 
السياسية.يف غضون ذلك، أعلن 
قائـد عمليـات بغـداد الفريـق 
الركـن، احمد سـليم، املبارشة 

بفتح جرس السـنك وسـاحتي 
التحرير والطريان ومقرتباتهما.

وقال سليم يف ترصيح صحفي 
ان ”قطعـات قيـادة عمليـات 
بغداد بارشت مساء امس بفتح 
جرس السنك وساحتي التحرير 
والطـريان ومقرتباتهمـا، امام 
ان  السـري“.واضاف  حركـة 
”املرحلـة الثانية سـتتم إعادة 
فتح جرس الجمهورية“، مشريا 
اىل ان ”ذلك جاء بعد انسـحاب 
املتظاهرين“. كما اعلنت قيادة 
عمليـات بغـداد فتـح جانـب 
الكرخ بالكامل، بعد فتح ساحة 
النسور والشـوارع املغذية لها، 
اضافـة اىل الطريقـني باتجـاه 
الـدويل وباتجاه  طريق املطـار 
مجرس الكندي، وطريق تقاطع 

وزارة الخارجية.
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بغداد/ الزوراء: 
هزة  تسجيل  الثالثاء،  امس  النقل،  وزارة  أعلنت 
يف  منديل  مدينة  رشق  درجات   (٣٫٤) بقوة  أرضية 
إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  دياىل.وقالت 
الجوية  لالنواء  العامة  الهيئة  يف  الزلزالية  «املراصد 
مساء  أرضية  هزة  حدوث  سجلت  الزلزايل  والرصد 
دياىل». بمحافظة  منديل  مدينة  رشق  الثالثاء  امس 

وأضافت أن «الهزة سجلت يف تمام الساعة ٠٤:٤٠:٠٤ 
مساء امس بالتوقيت املحيل وقد بلغت قوتها (٣٫٤) 
درجات»، مشرية اىل أنه «لم يتم الشعور بها من قبل 
املواطنني يف املنطقة وسنوافيكم يف حال حدوث اية 

مستجدات أخرى».

@ÒáÌáu@ÚÓöäc@ÒçÁ
∂bÌÜ@lãõm

@ÏÁ@Âfl˛a@Û‹«@√b–®a@ZÔ„aÜÏè€a
Übón”a@Å˝ñg@˛@ÚÓébé˛a@Úflb«á€a

@bèÓˆä@ÈibÉn„a@á»ÌÎ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@áËæa@áj«
@÷aã»‹€@aãÉœ@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸

ÒÜáìfl@ÚÓ‰flc@paıaãug@¡éÎ@ãÌãzn€a@Úybé@¿@\ÂÌãìm^@Ùã◊à@ÊÏÓ±@ÊÎãÁbƒnfl

@pb„bflc@—‹fl@¿@ÊÏ‡Ënæa@ZÖãÿ€a@’Ó‘•@Ú‡ÿ´
÷aã»€a@›ÇaÜ@ÊÎáuaÏnfl@·Ë»Óª@ÚjÌãõ€a

@µflbru@Ò7–À@ÜÏìy@¿@ÊÏ»�ÓìÌ@ÊÏÓ‰Ó�è‹–€a
!a@‚aäÎ@ê‹ib„@ıaáËí

@Ô„aã◊Îc@dv‹∑@Ô‡n±@Ô„bæ˛a@êÓˆã€a
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 @ÒÜb«g@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@çÃ€a
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸@bèÓˆä@ÈibÉn„a

@ÍåÏ–i@bÓ–mbÁ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Úzó€a@ãÌåÎ
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@Úébˆãi

هنأ االمـني العام ملجلس الوزراء، الدكتور 
حميـد نعيـم الغـزي، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة اعادة 
انتخابه رئيسـا لالتحاد العام للصحفيني 
العرب.وقـال الغـزي يف برقيـة تهنئتـه : 
ملـن دواعي رسوري ان أهنئكم بمناسـبة 
الصحفيـني  التحـاد  رئيسـا  انتخابكـم 
العـرب، متمنيا لكم املوفقيـة والنجاح يف 
تحقيق ما يصبو إليه شـعبنا العراقي من 

التقدم واالستقرار والرخاء.

العقابـي،  هانـي  الصحـة،  وزيـر  هنـأ 
نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 
بمناسـبة اعـادة انتخابه رئيسـا التحاد 
الصحفيـني العرب.وتلقـى الالمي اتصاال 
هاتفيـا مـن وزيـر الصحة هنـأه خالل 
االتصال بمناسـبة فـوزه رئاسـة اتحاد 

الصحفيني العرب لدورة جديدة. 
يذكر ان نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي، قد فاز، االربعاء (٢٠٢٢/١٠/١٩)، 
برئاسـة االتحاد العام للصحفيني العرب 
للمـرة الثانية عـىل التوايل خـالل املؤتمر 

العلمـي لالتحاد الـذي عقـد يف العاصمة 
املرصية القاهرة.

ÚÓ„b�Ì5€a@ÚflÏÿ®a@›Óÿìni@⁄b„Ïé@ÔìÌä@—‹ÿÌÎ@ëaãm@çÓ€@Ú€b‘néa@›j‘Ì@s€br€a@ç€äbìm@Ÿ‹æa

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد وزير االتصاالت العراقي، اركان شهاب الشيباني، رفعه مقرتحاً إىل اللجنة الوزارية 
لالقتصاد إللغاء الرضيبة املفروضة عىل مستخدمي الهاتف النقال واالنرتنيت، معترباً 
أنها لم يعد لها مربر.وقال الشيباني يف ترصيح صحفي: «رفعت مقرتح إلغاء الرضيبة 
عىل رشكات الهاتف النقال واالنرتنت البالغة ٢٠٪ لكون ان ترشيع قانون هذه الرضيبة 
كان يف عام ٢٠١٤ عندما كانت الدولة العراقية يف أزمة مالية وتواجه تنظيم داعش».

يمكن  وال  حالياً  متوقف  املوازنة  قانون  ان  وهو  آخر،  سبباً  أيضاً  «هناك  أن  وأضاف 
سعر  عىل   ٪٢٠ حاليا  يدفع  العراقي  واملواطن  قانون،  دون  من  املواطن  من  الجباية 
الكارت دون قانون».وتابع بالقول «خاطبنا ديوان الرقابة املالية ومجلس الوزراء لرفع 

وإلغاء هذه الرضيبة، ونتوقع إن الحكومة املقبلة ستقوم بإلغائها».

@ÔÃ‹né@Ú‹j‘æa@ÚflÏÿ®a@Zp¸bóm¸a@ãÌåÎ
›ÌbiÏæa@Òáñäc@ÚjÌãö

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

هنأ رئيـس مجلس الوزراء السـابق، 
عـادل عبد املهـدي، نقيب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيـد الالمي، بمناسـبة 
التحـاد  رئيسـا  بـه  الثقـة  تجديـد 

الصحفيني العرب.
وقـال عبد املهـدي يف برقيـة التهنئة: 
”نبـارك لكم تجديـد انتخابكم ، وهذا 
فخـر لشـخصكم الكريـم وللعـراق، 

متمنني لكم التوفيق والنجاح“. 



·Ìá‘€a@Íã»é@∂g@ÈmÜb«�@ÚÓibÓ„@pbj‹†@Â«@o–ì◊

@“ãñ@ã»é@ùÓ–¶@@@@@@@@@@5«@á»jnèm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
Ú‹‡»€bi@Úiäbõæa@ÒÜbÌå@Âfl@äâ•Î@äb‰Ìá€a@›ib‘fl@ä¸Îá€a

Ô€Îá€a@—€bzn€a@paÏ”@áˆb”Î@ÚÓÿÌãfl˛a@Ò7–è€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

@Úflb«á€a@ÏÁ@Âfl˛a@Û‹«@√b–®a@ZÔ„aÜÏè€a
Übón”a@Å˝ñg@˛@ÚÓébé˛a

@¿@ b–mäaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a@pbuäÜ

@Â«@@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓ‹Çaá€a
@p¸by@…fl@›flb»n€a@¿@bËmaıaãug
@pbÓn–€a@lÎãÁÎ@ãé˛a@—‰»€a

ıbè‰€a@Âfl@—Ó‰»n€a@bÌbzö@ãr◊c@Êc@pá◊c

الزوراء/ حسني فالح:
تخفيض  النيابية  املالية  اللجنة  استبعدت 
خالل  الدينار  مقابل  الدوالر  رصف  سعر 
عن  كشفت  وفيما  املقبلة،  القليلة  الفرتة 
تقديم طلبات نيابية إلعادة سعر الرصف 
حاالت  زيادة  من  حذرت  القديم،  اىل 

املضاربة بالعملة.
وقالت عضو اللجنة املالية النيابية، النائبة 
نرمني معروف، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
سعر  لتخفيض  عدة  نيابية  طلبات  هناك 
اىل  اعادته  او  الدينار  الدوالر مقابل  رصف 
املالية  اللجنة  ان  اىل:  الفتة  القديم.  سعره 
النيابية قدمت قبل ايام سؤاال اىل محافظ 

البنك املركزي بهذا الشأن .
اجاباته  قدم  املركزي  البنك  ان  واضافت: 
حول التساؤالت بشأن سعر رصف الدوالر 
اىل  قدمه  مفصل  بتقرير  اخرى  ومسائل 
التقرير  ان  مبينة:  النيابية.  املالية  اللجنة 
بصدد  ليس  املركزي  البنك  ان  اىل  اشار 
إجراء اي تغيري حول هذا السعر يف الوقت 
الدينار  قيمة  تخفيض  قرار  الن  الحارض 
املركزي  البنك  نظر  وجهة  من  حقق  قد 

املطلوب .
واشارت اىل: ان التقرير بني بعض النتائج 

االيجابية للقرار منها تخفيض حجم العجز 
العامة وتحقيق فائض يف هذه  املوازنة  يف 
املوازنة وكذلك قدرة الحكومة عىل تسديد 
بعض االجور الداخلية والخارجية، اضافة 
الرصف خالل فرتات  بسعر  التغيري  ان  اىل 
الوطنية  بالعملة  الثقة  يضعف  قصرية 
ويخلق حالة من عدم اليقني امام الفرص 
وكذلك  االستثمارية،  والبيئة  االستثمارية 

سوف تكثر حاالت املضاربة يف العملة.
كان  السلبية  القرار  تداعيات  ان  وبينت: 

الرشائح  من  خصوصا  املواطنني  عىل 
الدخل املحدود. مؤكدة: ان  الفقرية وذوي 
البنك املركزي يذكر بأنه بإمكان الحكومة 
خالل  من  السلبية  االثار  لهذه  التصدي 
مفردات  وتحسني  ومنح  دعم  برامج 

التموينية.
أعضاء  من  عدد  طالب  سابق،  وقت  ويف 
التصويت  فقرة  بإدراج  النواب  مجلس 
األمريكي  الدوالر  رصف  سعر  إعادة  عىل 
الرسمي  إىل سعره  العراقي  الدينار  مقابل 

السابق. 
حميد  النيابية،  النزاهة  لجنة  عضو  وقال 
وحملت  رسمية،  وثيقة  وفق  الشبالوي، 
الدوالر“:  رصف  سعر  ”تخفيض  عنوان 
رصف  سعر  ارتفاع  لتداعيات  ”نظرا  إنه 
سلبا  انعكس  الذي  الدينار  امام  الدوالر 
العراقية  للعائلة  االقتصادي  الوضع  عىل 
ذوي  باألخص  املواطن  كاهل  أثقل  والذي 
القائمة  يف  االعضاء  نحن  املحدود،  الدخل 
النواب  مجلس  رئاسة  من  نطلب  املرفقة 
الدوالر  رصف  سعر  تخفيض  فقرة  إدراج 
السابق  الرصف  لسعر  تدريجيا  وإعادته 
ضمن جدول عمل الجلسة القادمة خدمة 

للصالح العام“.
حتى  نائباً   40 تواقيع  القائمة  وأظهرت 

اآلن. 
يف  جدد،  قد  العراقي،  املركزي  البنك  وكان 
أية  وجود  عدم  عىل  التأكيد  سابق،  وقت 

نوايا لتغيري سعر الرصف.
وقال مصدر مسؤول يف البنك املركزي إنه 
”ال وجود ألية نوايا لتغيري سعر الرصف“.

املصالح  وأصحاب  املواطنني  املصدر  ودعا 
أموالهم  قيمة  عىل  املحافظة  اىل  كافة 

واالبتعاد عما ُيشاع يف وسائل اإلعالم.

بغداد/ الزوراء: 
شياع  محمد  املكلف،  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
وقائد  االمريكية  السفرية  استقباله  خالل  السوداني، 
هو  األمن  عىل  الحفاظ  أن  الدويل،  التحالف  قوات 

الدعامة األساسية ألي إصالح اقتصادي.
يف  املكلف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
سفرية  استقبل  السوداني،  شياع  محمد  املكلف، 
آلينا  السيدة  العراق  لدى  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الجنرال  الدويل  التحالف  قوات  وقائد  رومانوسكي، 
اللقاء  وبحث  لهما،  املرافق  والوفد  مكفارلن  ماثيو 
يف  البلدين  بني  األمني  والتنسيق  التعاون  استمرار 
مجال محاربة اإلرهاب ضمن إطار املشورة والتدريب، 
وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد عىل تنمية قدرات 

القوات األمنية العراقية.
وأكد السوداني، خالل اللقاء، أن الحفاظ عىل األمن هو 
الدعامة األساسية ألي إصالح اقتصادي، وأعرب عن 
الواليات  مع  العالقة  تعزيز  يف  املقبلة  الحكومة  رغبة 
املتحدة األمريكية باإلضافة اىل التعاون األمني، لتشمل 

الجوانب االقتصادية والثقافية والعلمية وغريها. 
من جانبها، جددت السفرية األمريكية، والوفد املرافق 
لها، دعم حكومة بالدها للحكومة العراقية الجديدة، 
الثنائي مع العراق.  وتطلعها إىل توسيع أطر التعاون 

التعاون  عن  إيجازاً  مكفارلن  الجنرال  قدم  فيما 
الرشاكة  تعزيز  أهمية  وأكد  العراق،  مع  العسكري 

املوثوقة بني الجانبني.
املكلف،  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
الدويل  الفريق  رئيس  مع  السوداني،  شياع  محمد 
للتحقيق يف جرائم داعش املرتكبة يف العراق كريستيان 
ريترش عىل التعاون يف مجال مالحقة مرتكبي الجرائم 
املدنيني  بحق  االرهابي  داعش  نفذها  التي  والفظائع 

العراقيني وضمان عدم اإلفالت من العدالة.
وقال املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء املكلف يف 
بيان إن ”رئيس مجلس الوزراء املكلف، محمد شياع 
العام  لالمني  الخاص  املستشار  استقبل  السوداني، 
لالمم املتحدة، رئيس الفريق الدويل للتحقيق يف جرائم 
داعش املرتكبة يف العراق كريستيان ريترش“، الفتا اىل 
أن ”ريترش قدم إيجازاً عن املهام التي يقوم بها فريقه 
ارتكبها  التي  بالجرائم  والتحقيق  املساءلة  تعزيز  يف 

تنظيم داعش داخل العراق والتعريف بها وتوثيقها“.
وأضاف، أنه ”وجرى خالل اللقاء التأكيد عىل التعاون 
التي  والفظائع  الجرائم  مرتكبي  مالحقة  مجال  يف 
نفذها داعش االرهابي بحق املدنيني العراقيني وضمان 
عدم اإلفالت من العدالة، وبالطريقة التي تدعم جهود 
للضحايا  العدالة  وتحقيق  الجانب،  هذا  يف  العراق 

وللناجني من تلك الجرائم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، حالة الطقس يف العراق لأليام 
املقبلة، فيما توقعت تساقطاً لألمطار وارتفاعاً يف درجات الحرارة بدءاً 

من الغد.
األربعاء يف  اليوم  البالد  أنَّ ”طقس  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 
أمطار يف  اىل غائم مع تساقط  جزئياً  الوسطى سيكون غائماً  املنطقة 
اقسامها الغربية تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشمالية غائماً ، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً مع 
بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً يف االقسام الوسطى 
والشمالية، يف حني ستكون مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي من 

البالد“.
اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الخميس  غد  يوم  ”طقس  أنَّ  البيان  وأضاف 
احياناً  رعدية  تكون  متفرقة  خفيفة  أمطار  لتساقط  فرصة  مع  غائم 
املنطقتني  يف  الغربية  االقسام  من  ابتداًء  تدريجياً  الطقس  ويتحسن 
أما  السابق،  لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  والشمالية،   الوسطى 
الطقس يف املنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة 

ترتفع قليالً ”.
الغيوم، فيما  الجمعة سيكون صحواً مع بعض  أنَّ ”طقس يوم  وتابع 
 ، والجنوبية  الوسطى  االقسام  يف  قليالً  الحرارة  درجات  ستنخفض 

وتكون مقاربة لليوم السابق يف القسم الشمايل من البالد“.
البالد ليوم السبت املقبل سيكون غائماً جزئياً مع  وأوضح أن ”طقس 
فرصة لتساقط زخات مطر يف بعض االماكن ليالً يف املنطقة الوسطى، 
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
درجات  أما  جزئياً،  غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
الحرارة فستنخفض بضع درجات يف االقسام الوسطى والشمالية ، يف 

حني ستنخفض قليالً يف القسم الجنوبي من البالد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت وزارة الداخلية عن إجراءاتها 
يف التعامل مع حاالت العنف االرسي 
ان  اكدت  حني  ويف  الفتيات،  وهروب 
النساءـ  من  التعنيف  ضحايا  اكثر 
طالبت الربملان بترشيع قانون العنف 

االرسي.
الرشطة  وعالقات  اعالم  مدير  وقال 
الداخلية،  لوزارة  التابعة  املجتمعية 
حديث  يف  هادي،  الحافظ  عبد 
لـ“الزوراء“: ان ”الرشطة املجتمعية 
البالغات،  لتلقي  وسائل  ثالث  لديها 
املواطنني  وشكاوى  املناشدات  وهي 
او   497 بالرقم  الساخن  الخط  وهي 
الربيد االلكرتوني عىل صفحة الرشطة 
املجتمعية العراقية عىل الفيس بوك، 
وكذلك املقابالت الشخصية يف مكاتبنا 
املنترشة يف بغداد وعموم املحافظات، 
يف  الشكاوى  تتلقى  مفارز  ولدينا 

قضايا العنف االرسي“. 
نحاول  الشكوى  تلقي  ”بعد  وبني 
ظاهر  عنف  هناك  كان  ان  التأكد 
وشديد وليس خالفات عائلية بسيطة 
كالتي تحدث يف اغلب العوائل ونحاول 
حلها بالتفاهم وتقديم النصح لطريف 
واستخدام  العنف  عن  بعيدا  الخالف 
القسوة“. مضيفا ”أما العنف الشديد 
والقتل واالفراط بالعنف فهناك جهة 
االرسة  حماية  مديرية  هي  مختصة 
والطفل ”، مشريا اىل ان ”هناك بعض 

العوائل ال تتقدم بالشكوى“.
التي  الرشائح  اكثر   ” ان  اىل  ولفت 
وقد  النساء،  هي  للعنف  تتعرض 
االطفال  أما  حالة،   997 عالجنا 
بكل  واسبوعيا  حالة،   65 فعالجنا 
محافظاتنا تردنا حاالت بهذا الصدد“، 
مؤكد ان ”هناك توجيهات من قيادة 
املواطنني  توعية  برضورة  املجتمعية 
مؤكدا  بالغات“.  تقديم  عىل  وحثهم 
ان ”هذه الحاالت تمت معالجتها منذ 

بداية العام اىل غاية شهر ايلول“.
ولفت اىل ”وجود حاالت تعنيف للرجال 
وتتمثل  حالة   286 معالجة  وتمت 
من  يعنفون  كبار  رجال  او  باألزواج 
وهذه  زوجاتهم،  او  ابنائهم  قبل 

نعدها احدى طرق من التعنيف“.
العنف  قانون  ”بترشيع  وطالب 
االرسي وهو اآلن عىل طاولة الربملان 
حاليا  به  املعمول  لكن  به  يبت  ولم 
وهذا  العراقي  العقوبات  قانون 
القانون يعالج كل القضايا وال توجد 
تجرم  قانونية  مادة  ولها  إال  قضية 

وتعاقب املخالف وامليسء“.
اوضح  االناث،  هروب  حاالت  وعن 
”نحن البد ان نراعي طبيعة مجتمعنا 
ابراز  او  الشهرة  فنحن ال نبحث عن 
للنشاط بقدر ما نبحث عن الحفاظ 
ونأخذ  وارستها  الفتاة  وضعية  عىل 
االعتبار  بعني  االجتماعي  العرف 
بإحراج  التسبب  دون  االمور  ونحل 
سمعة  ونحفظ  للفتاة  او  لألهل 
النسيج  وابقاء  وعائلتها  الفتاة 
االجتماعي، ويف الوقت نفسه نضمن 
حقوق الفتاة الهاربة التي ما هربت 
إال نتيجة ضغوط نفسية او مشاكل 
عليها“،  ضحك  او  نزوات  او  ارسية 
فتيات   106 بإعادة  ”قمنا  مضيفا 

هاربات و24 طفال هاربا ”.
ال  الفتاة  ان  نضمن  ”حتى  وبني   
ما  او  القتل  او  التعنيف  اىل  تتعرض 
عليه  نعمل  مبدأ  فلدينا  ذلك  شابه 
فضحايا  الالحقة  الرعاية  مبدأ  وهو 
محاوالت  من  والناجني  التعنيف 
االنتحار وما شابه ذلك تقوم مفارزنا 
دورية  بزيارات  بالقيام  باملناطق 
شهرية او اقل من شهرية ملحل سكن 
اوضاعهم  عىل  لالطالع  الضحية 
واالحتياجات“، مؤكدا ان ”هذا يمنع 
للقيام  الفتاة  لذوي  مبيتة  نية  أي 

بإجراء غري سليم“.
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بغداد/ الزوراء:

أكدت محكمة تحقيق الكرخ أن املتهمني 

يف ملف امانات الرضيبة جميعهم داخل 

العـراق، وفيما اشـارت اىل اصدار قرار 

بالحجـز االحتياطـي لالمـوال املنقولة 

وغـري املنقولـة للمتهمـني، اوضحـت 

اسـتقدام رئيس اللجنة املالية السـابق 

االجـراءات  واتخـاذ  الجبـوري  هيثـم 

القانونية بحقه.

وقـال القايض ضياء جعفـر يف مقابلة 

مـع وكالـة األنبـاء الرسـمية تابعتها 

”الـزوراء“: إن ”القضاء تلقى يف نهاية 

آب املايض بوجود معلومات إىل محكمة 

التحقيـق الكـرخ حول محـاوالت من 

قبل أشـخاص لالسـتحواذ عـىل مبالغ 

األمانات الرضيبيـة والجمركية، وبناًء 

عـىل التحقيق أصدرنـا قـراراً بإيقاف 

رصفها، إال أنه بعد إجـراء التحقيقات 

ظهـر أن األمانـات مرصوفـة بتواريخ 

سـابقة مـن العـام 2021 بمـا يقارب 

العام من القرار“.

تمكنـت  ”التحقيقـات  أن  وأضـاف 

من ضبط قسـم مـن األوليـات لبعض 

أصابـع  بـدء  إىل  وصـوالً  التفاصيـل 

االتهام تتوجه لعدد من األشخاص من 

بينهـم داخل هيئـة الرضائب، وآخرين 

خارجها“.

أن  جعفـر  ضيـاء  القـايض  وتابـع 

”محكمـة تحقيق الكـرخ اتخذت عدداً 

من اإلجـراءات القانونية بحق أسـماء 

تكـرر ذكرها يف التحقيقـات من بينهم 

مديـر عـام الهيئـة العامـة للرضائب، 

ومعـاون مديـر عـام الهيئـة، ومديـر 

القسم املايل ومعاون مدير القسم املايل، 

وكذلـك أصدرنـا مذكـرات قبض بحق 

أصحـاب الرشكات مع إجراء سلسـلة 

من اإلجراءات االحتياطية“.

الكـرخ  تحقيـق  ”محكمـة  أن  وبـني 

شـكلت لجنـة تدقيقية إلجـراء تدقيق 

وتحقيـق بمسـتندات الـرصف كافـة 

البالغ عددهـا 247 صكاً، والتأكد فيما 

إذا كانت هذه املبالغ قد رصفت بشـكل 

مخالف للقانون وتوضيح نوع املخالفة 

والتجاوز عىل املـال العام“، الفتاً إىل أن 

”اللجنة التحقيقية املشكلة التي تجري 

عمليـات تدقيـق تتألـف يف عضويتهـا 

مدققـون ومحقـق من هيئـة النزاهة 

وموظف مـن هيئـة الرضائـب، وآخر 

من وزارة املاليـة وموظف من مرصف 

الرافدين، ومحقق مـن محكمة الكرخ 

حتى يتـم تدقيق املسـتندات وتوضيح 

وتشـخيص  الـرصف  يف  املخالفـات 

املقرصين“.

وأوضح أن ”القضاء اتخذ كل اإلجراءات 

االحتياطية الالزمة ملنع تهريب املتهمني 

واألموال التي اسـتحوذ عليها وما يثار 

حـول وجـود تأخـري يف التحقيـق غري 

صحيـح“، مبينـاً أن ”املحكمة وضعت 

الحجز االحتياطي عـىل أموال املتهمني 

وزوجاتهـم  املنقولـة  وغـري  املنقولـة 

وأوالدهم والتحريـات املالية يف مكاتب 

غسـيل األموال بدأت تسفر عن ظهور 

أموال تم وضع اليد عليها“.

واضاف أن ”الجريمة عىل فرض صحة 

ثبوتها هي قيام مجموعة من املوظفني 

للقانـون  باتخـاذ إجـراءات مخالفـة 

لتسـهيل عملية االسـتيالء عـىل مبالغ 

األمانـات الرضيبية من قبـل املتهمني 

من أصحاب الـرشكات ،وأن قيمة هذه 

املبالـغ بشـكل دقيـق حتـى اآلن غـري 

محصورة لكن لدينا تقرير أويل يوضح 

عدد الصكوك التـي تم رصفها وما يتم 

حالياً هو تدقيق هذه الصكوك“.

إن  جعفـر:  ضيـاء  القـايض  وقـال 

املتهمـني  رساح  إطـالق  ”موضـوع 

بكفالـة هي صالحيـة تقديرية لقضاة 

التحقيـق وخاضعـة لرقابـة املحاكـم 

العليا“، مؤكـداً أن ”إطالق رساح ثالثة 

من املتهمـني األربعة يف هيئة الرضائب 

تـم بكفالة، فيما تم إيقـاف مدير عام 

هيئة الرضائب الذي حرض اىل املحكمة 

من تلقاء نفسـه ومعـاون املدير العام 

يف مركز رشطـة الصالحيـة وكذلك تم 

إلقـاء القبض عىل متهم آخـر يف إقليم 

كردستان“.

وتابـع: ”وكذلـك إلقـاء القبـض عـىل 

املتهـم (نور زهري)، وصدور اسـتقدام 

بحق رئيس اللجنة املالية السابق هيثم 

الجبوري بناًء عـىل الكتب والتوصيات 

الـواردة مـن قبلـه واملتضمنـة إلغـاء 

الرقابة السابقة عىل عمليات الرصف“، 

مبينـاً أن اإلجراء املفرتض أن يتخذ من 

قبل الجبوري أنه حتى إن كان املوضوع 

يتضمـن بعـض التأخري لكـن عىل أقل 

تقدير تتم إشـارة يف الكتاب والتوصية 

إىل رضورة أن تجرى التدقيقات الالحقة 

خالل مدة ال تتجاوز 15 يوماً“.

وتابـع أن ”محكمـة تحقيـق الكـرخ 

اتخذت اإلجراءات القانونية بحق هيثم 

الجبـوري وحـرض اليـوم (االمس) إىل 

املحكمـة بناًء عـىل مذكرة االسـتقدام 

ليتـم اسـتجوابه بشـكل أصـويل أمام 

املحكمة“، موضحاً أن ”التحقيقات من 

املتوقع أن تسفر عن أسماء جديدة“.

وأضـاف أن ”عملية إلقـاء القبض عىل 

املتهم (نور زهـري) تمت وفق إجراءات 

مسـبقة متخـذة بشـكل رسي وألقي 

القبـض عليـه مـن قبـل قـوة خاصة 

تابعة لـوزارة الداخلية بالتنسـيق مع 

القضاء“.

واشـار اىل أن ”مـا يرد حـول اعرتاف 

املتهـم (نـور زهري) عن تـورط وزراء 

ومسـؤولني آخرين عار عـن الصحة، 

اليـوم  أقوالـه  سـتدون  املتهـم  وأن 

(االمس) بشكل مفصل أمام املحكمة 

حرصاً“، مبيناً أن اإلجراءات القانونية 

سـتتخذ بحق جميع األشخاص الذين 

اشـرتكوا يف ملـف األمانات وفـق أدلة 

رصينة“.

وأوضـح أن ”أسـماء املتهمـني يف ملف 

األمانـات جميعهـم متواجـدون داخل 

العـراق، ويوجد متهمـان اثنان جارية 

عمليات التحري عنهما“.

وتابـع أن ”ما يثار يف اإلعالم حول ملف 

األمانـات يسـبب إربـاكاً للتحقيقـات 

أشـخاصاً  هنـاك  وأن  القضائيـة، 

وكيانـات، تسـتغل التحقيقـات التـي 

تجريهـا املحاكـم السـتغالل املواطنني 

وتعمل عىل ابتزازهم وسنتخذ إجراءات 

قانونيـة بحقهم بعد أن أسـندت بأدلة 

وقدمت للقضاء“.

وكشـف عـن وضـع اليـد عـىل أغلـب 

األموال التي رسقت من هيئة الرضائب 

،وأن أغلبهـا ال تـزال داخـل العـراق“، 

مبينـاً أن هنـاك رأس مـال تـم وضـع 

الحجـز الكامـل عليه يف أحـد املصارف 

بالتنسـيق مع البنك املركزي عالوة عىل 

العقارات األخـرى“، الفتاً إىل أن ”املبلغ 

الـذي هرب خـارج العراق غـري معلوم 

كون قيمـة املبلغ املهدور غري واضحة، 

ومـا تم اإلعـالن عنه هو قيمـة املبالغ 

املرصوفة“.  

وأضاف القايض ضيـاء جعفر أنه ”قد 

تلقى الدعـم الكامل من رئيس مجلس 

القضاء األعىل، ورئيس استئناف بغداد 

الكـرخ االتحادية للميض بالتحقيقات، 

وأن تتخـذ اإلجـراءات القانونيـة بحق 

املقرصيـن كافة الذين يثبـت التحقيق 

مقرصيتهم“.

بغداد/ الزوراء: 
أكد األمـني العـام لجامعة الـدول العربية 
أحمـد أبو الغيـط، امـس الثالثـاء، التزام 
الجامعة بمواصلة دورها يف الوقوف لجانب 
العـراق، وفيما بحـث رئيـس الجمهورية 
عبـد اللطيف رشـيد، امـس الثالثـاء، مع 
سـفري تركيا لدى العـراق عيل رضا كوناي 
العالقـات الثنائية املشـرتكة بـني البلدين، 
أكد أهمية تنسـيق الجهود لرتسـيخ األمن 

واالستقرار يف املنطقة.
وقالت رئاسـة الجمهوريـة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”رئيـس الجمهوريـة عبد 
اللطيـف جمال رشـيد تلقى برقيـة تهنئة 
من أمني عام جامعـة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط بمناسبة انتخاب فخامته رئيساً 

للجمهورية“.
وفيما ييل نص التهنئة:

”فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشید 
رئيس جمهورية العراق..

تحية طيبة وبعد..
يطيـب يل أن أتقـدم لسـيادتكم بخالـص 
رئيسـاً  انتخابكـم  بمناسـبة  التهنئـة 
لجمهورية العراق، متمنياً لكم كل النجاح 
سـوف  خربتكـم  أن  يف  وأثـق  والتوفيـق، 
تسـهم يف العبـور بالعـراق إىل بـر األمـان 

واالستقرار.
وأغتنـم هـذه املناسـبة ألجدد لسـيادتكم 
التـزام جامعـة الـدول العربيـة بمواصلة 
دورهـا بالوقوف إىل جانب العراق يف كل ما 
من شـأنه تلبية طموحات شـعبه الكريم، 
االسـتقرار والتنميـة،  آمالـه يف  ويحقـق 
بمحيطـه  عالقاتـه  توطيـد  يف  ويسـهم 

العربي.
لرئاسـة  بيـان  ذكـر  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهورية، تلقته ”الـزوراء“: أن ”رئيس 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال رشـيد، 
اسـتقبل يف قـرص السـالم ببغداد، سـفري 
الجمهورية الرتكية لـدى العراق عيل رضا 
مسـتهل  ”يف  البيـان:  كوناي“.وأضـاف 
اللقاء، نقل السفري تحيات وتهاني الرئيس 
الرتكي رجـب طيب اردوغـان، اىل الرئيس 
عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه 
رئيسـاً للجمهوريـة، وتمنياتـه بالنجـاح 

والتوفيـق يف مهام عملـه، كما جرى خالل 
اللقاء بحث العالقـات الثنائية بني البلدين 

الجارين“.
وأكد رشـيد ”أهمية توطيد أوارص التعاون 
االقتصـادي والتجـاري وباقـي املجـاالت 
تعزيـزا للعالقـات املشـرتكة وبمـا يعـود 
والشـعبني  للبلديـن  املتبادلـة  باملنفعـة 
واالسـتقرار  األمـن  ويحقـق  الصديقـني 

املشرتك“.
من جانبه، أكد السـفري عـيل رضا كوناي، 
”دعم بالده ألمن واستقرار العراق، والرغبة 
يف تعزيـز العالقـات الثنائيـة وتنميتهـا يف 
املجاالت ذات االهتمام املشرتك وبما يحقق 

تطلعات البلدين والشعبني“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد، أهمية تنسيق الجهود 

لرتسيخ األمن واالستقرار يف املنطقة.
وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهوريـة تلقته 
”الـزوراء“: أنَّ ”رئيـس الجمهوريـة عبد 
اللطيـف جمـال رشـيد، اسـتقبل يف قرص 
السـالم ببغداد، سفري جمهورية باكستان 
اإلسـالمية لدى العراق أحمـد أمجد عيل“، 
مبيناً أن ”السفري سلّم رئيس الجمهورية، 
رسـالة خّطيـة مـن الرئيس الباكسـتاني 
عارف علـوي تضمنت التهاني والتربيكات 
إىل الرئيس بمناسبة تسنمه منصب رئيس 

الجمهورية“.
وأكد الرئيس الباكستاني يف رسالته، بحسب 
البيـان أن ”الشـعب العراقي سيسـتمر يف 
مسـرية النهـوض والبنـاء والتقـدم رغم 
التحديات األمنية واالقتصادية التي تواجه 
العالم“، معرباً عن أمله ”بتطوير العالقات 
الثنائيـة والتاريخية املتجـذرة بني البلدين 
الشقيقني وبما يخدم املصالح املشرتكة“.

فيمـا أعرب رئيس الجمهورية عن شـكره 
للرئيـس  الصادقـة  للمشـاعر  وتقديـره 
الباكسـتاني، مؤكداً ”حـرص العراق عىل 
تطوير العالقـات الثنائية، وتوسـيع آفاق 
التعـاون البّنـاء لتحقيـق تطلعـات وآمال 

الشعبني العراقي والباكستاني“.
ولفـَت إىل ”أهميـة تنسـيق الجهـود وبما 
يحقـق املصالح املشـرتكة ويرسـخ األمن 

واالستقرار يف املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:

صادق رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 

الكاظمـي، عـىل توصيـات اللجنـة العليـا 

إلعادة املفسوخة عقودهم.

وجـاء يف وثيقـة صادرة مـن مكتب رئيس 

الـوزراء: أنـه ”إشـارة اىل األمـر الديوانـي 
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وأضافـت أن ”رئيس الـوزراء القائد العام 

للقوات املسلحة، اطلع عىل محرض اجتماع 

وتوصيات لجنة إعادة املفسوخة عقودهم 

ووجـه باملصادقة عـىل التوصيات أصولياً، 

العسـكرية  الجهـات  تـويل  اىل  باإلضافـة 

واألمنية التنسيق مع وزارة املالية لتضمني 

املبالغ ضمن قانون املوازنة للسنة القادمة 

لعدم توفـر التخصيصـات الكافية لتأمني 

رواتب املشمولني“.

رام الله/ متابعة الزوراء:
شيع آالف الفلسطينيني، يف مدينة 
الغربية،  الضفـة  نابلس، شـمايلّ 
خمسـة فلسـطينيني استشهدوا 
خالل السـاعات املاضية يف البلدة 
القديمة وحّي رأس العني باملدينة، 
إضافة إىل تشييع شهيد سادس يف 
قرية النبي صالح شمال غرب رام 

الله (وسط الضفة).
واستشهد الفلسطينيون الخمسة، 
وبينهم قيادي يف مجموعة ”عرين 
األسـود“، خـالل عمليـة اقتحام 
قـوات االحتالل اإلرسائيـيل البلدة 
القديمـة يف مدينة نابلـس. وأدت 
العملية العسكرية، التي لم تشهد 
نابلس مثلها منذ عملية ”السـور 
الواقي“ عام 2002، إىل استشهاد 
القائد امليداني يف ”عرين األسـود“ 
وديع الحوح، وحمدي القّيم، وعيل 
عنـرت، وحمـدي رشف، ومشـعل 
آخريـن   20 وإصابـة  بغـدادي، 
بجـراح، وصفت املصـادر الطبية 

إصابة بعضهم بالخطرة.
الجنائـزي  املوكـب  وانطلـق 
الغفـري مـن مستشـفى رفيديـا 
أن  قبـل  نابلـس،  يف  الحكومـي 
تصـل جثامـني الشـهداء تباعـاً 
إىل وسـط املدينـة، وتحديـداً دوار 
الشـهداء، حيـث أقيمـت عليهـم 
صالة الجنـازة بمشـاركة اآلالف 

من الفلسطينيني.
وشارك يف التشـييع عدد كبري من 
املسـلحني الذيـن كانـوا يرتـدون 
فلسـطينية  فصائـل  شـعارات 
النـار  أطلقـوا  حيـث  عديـدة، 
أبـرز  وكان  بكثافـة.  الهـواء  يف 

املشاركني مسلحني يرتدون شعار 
مجموعات ”عرين األسود“.

وفـور انتهاء صالة الجنازة، حمل 
الشـبان الجثامني الخمسـة عىل 
األكتـاف، ولوحظـت تأديـة والد 
الشهيد تامر الكيالني، الذي اغتيل 
األسـبوع املايض بعبوة متفجرة؛ 
للشـهداء  العسـكرية  التحيـة 

املحمولني عىل األكتاف.
وانتقـل املشـيعون بالجثامني إىل 
املقـربة الغربية يف املدينة، وسـط 
هتافـات غاضبـة وإطـالق نـار 

متواصل يف الهواء.
يف  املقاتـل  الشـهيد  ووري  وقـد 
مجموعـات عريـن األسـود وديع 
الحوح بجانب الشـهيد أبو باسم 

رسيـة امللقـب بـ“القـذايف“، أحد 
قـادة ”كتائـب شـهداء األقىص“ 
الذي استشـهد عام 2007، حيث 
أكـد الشـبان أن الحـوح كان قـد 

أوىص بذلك.
ويف املقـربة، أدى شـبان التحيـة 
وهتفـوا  للشـهداء،  العسـكرية 
األسـود  عريـن  ملجموعـات 
واملقاومـة، فيمـا أدى عـدد مـن 
الحارضيـن صـالة جنـازة أخرى 
الفاتحـة  وقـرأوا  القبـور،  عـىل 
بشـكل جماعي، وقامـوا بالدعاء 

للشهداء.
ويف الوقت الذي نعت فيه مجموعة 
عرين األسـود الشـهداء السـتة، 
عاهدت الحوح بامليض عىل نهجه 

ودربـه وأنها لـن تحيد عـن ذلك، 
مؤكدة أن اآلالف سـيمضون عىل 

دربه.
شـيع  آخـر،  جانـب  مـن 
الفلسطينيون، ظهر امس الثالثاء، 
جثمان الشهيد قيص التميمي (20 
عاماً) يف مسقط رأسه، بمشاركة 

شعبية وفصائلية ورسمية.
واستشـهد التميمي بعـد إصابته 
بجروح برصاص قـوات االحتالل 
مواجهـات  خـالل  امـس،  فجـر 
الـربج  مـن  بالقـرب  اندلعـت 
العسكري املقام عىل مدخل النبي 
صالـح عقب استشـهاد الشـبان 
الخمسـة يف نابلـس، ثـم نقل إىل 
مستشفى الشـهيد يارس عرفات 

يف مدينة سلفيت.
ووفـق رئيس مجلس قروي النبي 
صالـح ناجي التميمـي يف حديث 
لـ“العربـي الجديـد“، فقد انطلق 
موكـب تشـييع جثمان الشـهيد 
مـن سـلفيت بعدمـا جـاب بـه 
األهايل بمسرية شوارع املدينة، ثم 
انطلقت مسـرية مركبات باتجاه 
قريـة النبي صالـح، وهناك حمل 
األكتـاف  عـىل  جثمانـه  األهـايل 
ملفوفاً بعلم فلسـطني، وتوجهوا 
بـه إىل منـزل عائلتـه التـي ألقت 

نظرة الوداع عليه.
املشـاركون  توجـه  ذلـك،  بعـد 
بالتشـييع إىل مسجد تميم الداري 
بقرية النبي صالح، وهناك أُقيمت 
صـالة الجنـازة عليـه، وانطلقت 
املسـرية وجابت شـوارع القرية، 
وأعـالم  فلسـطني  علـم  وُرفـع 
وقـع  عـىل  الوطنيـة  الفصائـل 
الهتافات املنددة بجرائم االحتالل، 
وصـوالً إىل مقـربة النبـي صالح، 
الشـهيد  جثمـان  ووري  حيـث 

الثرى.
وعـم اإلرضاب غالبيـة محافظة 
الضفـة الغربية، وشـهدت مدينة 
نابلس إرضابا شـامًال شـل كافة 

مناحي الحياة فيها.
الشـهداء  حصيلـة  وارتفعـت 
الفلسـطينيني، منـذ بدايـة العام 
الجاري حتى اآلن، إىل 187 شهيداً، 
بينهم 51 شهيداً يف قطاع غزة، و4 
شـهداء من الداخل الفلسـطيني 
املحتـل عـام 1948، والبقيـة من 
الضفة الغربية بمـا فيها القدس 

املحتلة.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
السـوداني  األمـن  بـني  صدامـات  وقعـت 
واملتظاهرين ، حيث أطلقت قوات األمن قنابل 
الغاز املسـيل للدموع عـىل املتظاهرين الذين 
نزلـوا بـاآلالف امـس الثالثاء إحيـاًء للذكرى 
األوىل لترسيـح الحكومـة املدنيـة وللمطالبة 
بحكومـة مدنية قادرة عىل إخـراج البالد من 
املـأزق، يف الوقـت الـذي ُقطـع فيـه االتصال 

باإلنرتنت.
فمنذ الصباح الباكـر، بدأ الجانبان يف التحرك 
حيث أقام املتظاهرون متاريس إلبطاء تقدم 
قـوات األمن التـي قامت من جهتهـا بإغالق 
كل الجسـور التي تربط بني ضفتي نهر النيل 
يف العاصمـة السـودانية ملنـع املحتجـني من 
الوصول إىل القـرص الجمهوري، مقر الفريق 
أول عبـد الفتـاح الربهـان قائـد انقـالب 25 

أكتوبر 2021.
وأفادت مراسلة ”العربية“ يف السودان، بقيام 
السـلطات بقطع شبكة اإلنرتنت يف كل أنحاء 

السودان.

وناشـد وايل الخرطوم يف ترصيحات صحفية 
املشـاركني يف التظاهرات أن يكونوا سـلميني 
وأال يقومـوا بتخريب املمتلكات العامة، قائال 

أغلقنا الجسور ملنع أي عمليات تخريبية.
وقال“ نتمنى أن يحدث توافق سـيايس ينهي 
األزمة السياسـية التي ترضرت منها البالد.. 
وعىل السياسـيني االجتماع عىل كلمة سـواء 

إلخراج البالد من أزمتها“.
وأضـاف ”نبذل الجهـود النسـياب الخدمات 
مثـل امليـاه والكهرباء للمواطنـني، ولم نعلن 
إجـازة رسـمية اليوم، وما يتـم تداوله يف هذا 

الشأن ليس صحيحا“.
وتأتـي فعاليـات تحـت شـعار ”مليونية 25 
أكتوبر“ وذلك يف الذكرى األوىل ملا تسميه بعض 
القوى السياسية اإلطاحة باملرحلة االنتقالية 
يف السودان التي كانت بدأت بعد إسقاط عمر 

البشري بهدف الوصول إىل حكم مدني.
عشـية  السـودانية،  السـلطات  وأعلنـت 
بالعاصمـة  الجسـور  إغـالق  التظاهـرات، 

الخرطوم عدا جرسي سوبا والحلفايا.

ودعت ”لجـان املقاومـة“ (نشـطاء) وقوى 
سياسـية للخروج يف ”مليونيـة“ الثالثاء 25 
أكتوبـر، للمطالبـة بالحكـم املدنـي الكامـل 

وإبعاد العسكر من السلطة.
وأفادت وكالة األنباء السودانية بأن السلطات 
ضمن اإلجراءات األمنيـة قررت إغالق جميع 
الجسـور النيلية (8 جسور) بوالية الخرطوم 

عدا جرسي سوبا والحلفايا.
حمايـة  عـىل  حرصهـا  السـلطات  وأكـدت 
املشاركني يف املواكب واملسريات السلمية التي 

تعرب عن إرادة الشباب.
وأضافـت أن ”األجهـزة األمنيـة تعمـل مـن 
املواطنـني  وممتلـكات  أرواح  حفـظ  أجـل 
وأمنـت عىل حـق كافة الرشائح املشـاركة يف 
املواكب بممارسة التعبري السلمي الذي كفله 

القانون“.
كمـا دعـا أنصـار الديمقراطيـة إىل التظاهر 
تنديدا بحكم العسـكر واحتجاجا عىل األزمة 

االقتصادية الحادة.
وقتل متظاهـر، األحد، بحسـب نقابة أطباء 

مواليـة للديمقراطيـني. وعـىل مـدى عـام، 
قتـل 118 متظاهـرا، خالل مواجهـات أثناء 

مطالبات بعودة السلطة إىل املدنيني.
هـذا وطالـب مسـؤول السياسـة الخارجية 
باالتحـاد األوروبـي جوزيـب بوريـل، اليـوم 
الثالثاء، بالعودة فورا لحكومة انتقالية مدنية 
يف السـودان، وذلك يف الذكـرى األوىل إلجراءات 

اتخذها الجيش وشملت إقالة الحكومة.
ودعا بوريـل يف بيان نرشه االتحـاد األوروبي 
الجيـش السـوداني الحرتام حقوق اإلنسـان 
والقانون اإلنسـاني الدويل، معتربا أن الجيش 
يتحمل مسؤولية خاصة عن تراجع االقتصاد 
واستمرار تدهور األوضاع األمنية واإلنسانية 

يف البالد خالل العام املايض.
وأكد بوريـل أنه ال يمكن التوصل إىل تسـوية 
سياسـية إال إذا تحلـت األطراف بالشـجاعة 
واإلرادة السياسـية الالزمـة لتجـاوز املـأزق 
الحايل، داعيا السـلطات وقـوى األمن للتحيل 
وحريـة  األرواح  وحمايـة  النفـس  بضبـط 

التعبري.
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بغداد/الزوراء:

النزاهـة  هيئـة  أوضحـت 

الثالثـاء،  امـس  االتحاديَّـة، 

رة  تفاصيـل عمليَّة تنفيـذ ُمذكَّ

القبـض الصـادرة بحـقِّ أبـرز 

املُتَّهمني بقضيَّة مبالغ األمانات 

الرضيبيَّة املسـحوبة من فروع 

مـرصف الرافديـن، ُمعربًة عن 

أسـفها لبخـس الجهـود التـي 

بذلتها يف جميـع مراحل عمليَّة 

القبض.

وذكـرت الهيئة يف بيـان ورد لـ 

أنَّهـا، «ومنـذ إثارة  «الـزوراء» 

األوليَّـات  وإرسـال  القضيَّـة 

املُتعلِّقـة بها مـن وزارة املاليَّة 

للهيئة تابعـت مجرياتها، إذ تمَّ 

تسـجيلها كإخبـاٍر يف محكمة 

تحقيـق الكرخ، وإيـداع الهيئة 

األوليَّـات كافـة لـدى القضـاء 

ـُق فيهـا محققوه،  الـذي يُحقِّ

وواصلـت ُمتابعتهـا عـن كثٍب 

املُتحّصلة  واألدلة  واملُسـتجدات 

التي يمكـن أن تفيض لكشـف 

وُمحاسبة  القضيَّة،  مالبسـات 

املُتورِّطـني فيهـا وتقديمهم إىل 

قبضة العدالة، عمالً باملادة (٣/

ثانيـاً) من قانونهـا النافذ التي 

تنـصُّ متابعـة قضايا الفسـاد 

التـي ال يقـوم محققـو الهيئة 

بالتحقيـق فيهـا، والقضيَّـة يف 

، إذ تمَّ الحصول  ٍر ُمسـتمرٍّ تطوُّ

عىل أدلة واسـتدالالت وإثباتاٍت 

ين». لتحديد املُقرصِّ

وأضافت أنَّ «محكمة استئناف 

بغـداد الكرخ - محكمة تحقيق 

رات  الكـرخ الثانية أصدرت ُمذكَّ

منـع  وأخـرى  وتحـرٍّ  قبـٍض 

سـفٍر قضائيَّـة بحـقِّ ُمديرين 

ُمفوَّضني ومسؤولني يف رشكات 

(املبدعـون للخدمـات النفطيَّة 

بغـداد  و(ريـاح  املحـدودة)، 

ـة)،  العامَّ املحـدودة  للتجـارة 

ـة  و(القانـت للمقـاوالت العامَّ

املحـدودة)، و(الحوت واألحدب 

ة  وبادية املسـاء للتجـارة العامَّ

محدودة املسؤوليَّـة)».

بـ»تلقيهـا  الهيئـة  ونوهـت 

معلومـات تشـري إىل أنَّ املديـر 

(املبدعـون  لرشكـة  ض  املُفـوَّ

للخدمـات النفطيَّـة املحدودة) 

يزمع ُمغادرة العراق عرب مطار 

بغداد الدويل يف الرابع والعرشين 

مـن ترشيـن األول الجـاري يف 

محاولٍة منـه للهروب من وجه 

العدالة، فأوعزت الهيئة ُمتمثلًة 

برئيسـها القايض (عـالء جواد 

السـاعدي) إىل ُممثِّلها يف املطار 

برضورة التحري عـن املعلومة 

ن نيَّة املُتَّهم الهروب  التي تتضمَّ

عرب املطـار بطائـرٍة خاصٍة إىل 

نه  تركيـا، والحيلولـة دون تمكُّ

مـن الهـرب، ُمنوِّهـًة باملتابعة 

الحثيثة من نائب رئيس الهيئة 

(مظهـر الجبوري) والتنسـيق 

واالتصـاالت التـي أجراهـا مع 

ة». الجهات املُختصَّ

ولفتـت إىل أنَّـه «بعـد الرتبُّـص 

املُتَّهـم،  لحـركات  ـد  والرتصُّ

ودخولـه مطـار بغـداد الـدويل 

ـة، تمَّ يف  للسـفر بطائـرٍة خاصَّ

السـاعة السابعة مسـاًء تنفيذ 

اسـتناداً  الصـادرة؛  ـرة  املُذكَّ

ألحـكام املـادة (١١/٤٤٤) من 

قانـون العقوبـات، وبـإرشاٍف 

مـع  عـاٍل  وتعـاوٍن  وتنسـيٍق 

ووزارة  القضائيَّـة  الجهـات 

الداخليَّـة، وذلك أثنـاء ُمحاولة 

املُتَّهم الهرب خارج العراق عرب 

مطار بغداد الدويل».

في املطار  وأشارت إىل أنَّ «ُموظَّ

أبلغـوا ممثل الهيئـة قبل تنفيذ 

العمليَّـة بعدم علمهـم بصدور 

رة قبٍض ومنع سـفٍر بحق  ُمذكَّ

تأخـري عـرض  تـمَّ  إذ  املُّتهـم، 

مذكـرات القبض ومنع السـفر 

بحق املتهمني؛ خشية هروبهم، 

وبعد االتصال بني رئيس الهيئة 

ووزيـر الداخليَّـة أمـر الوزيـر 

ورود  لحـني  عليـه  بالتحـرُّز 

ـرة، وبعـد تزويـد الهيئـة  املُذكَّ

رة وتسـليمها لقسم إقامة  املُذكَّ

وجـوازات مطار بغـداد الدويل، 

ـت العمليَّة وإيـداع املُتَّهم يف  تمَّ

مركز رشطة املطار، وتسـليمه 

يف ساعٍة متأخرٍة من الليل لقوٍة 

تمهيـداً  الداخليَّـة؛  وزارة  مـن 

لسـوقه للقضاء وعرضه رفقة 

األمانـات التي كانـت بصحبته 

عـىل قـايض التحقيـق؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونيَّة بحقه».
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بغداد/الزوراء:
أوضحـْت وزارة الكهربـاء، امس الثالثاء، تفاصيـل عقود الخدمـات والجباية مع الرشكات 
األهليـة، مؤكـدة أن التعاقـد معها تم برشوط، فيما أشـارت إىل فسـخ العقود مـع املتلكئة 
بالعمل. وقال املتحدث باسـم الوزارة، أحمد مـوىس، يف ترصيح صحفي إن «الوزارة تعاقدت 
مـع رشكات القطـاع الخاص، لتقديم الخدمة والجباية للمواطنني، رشيطة أن تكون نسـبة 
١٢٫٩٪ مـن الوارد للرشكات املسـتثمرة و٨٧٪ لـوزارة الكهرباء، ووفق الـرشوط واملحددات 
املتعلقة بالتشغيل وتوفري الكوادر، ورصف رواتبهم وتقديم الخدمة لشبكات الضغط الواطئ 
وجميعهـا تدفعهـا الرشكات». وأضاف، أن «مـدة العقد مع تلك الرشكات كانت ٥ سـنوات، 
ودرسـت الـوزارة يف السـنة األوىل معايري التجربة والنجـاح واالخفاق، وكذلك مـدى االلتزام 
بمقررات كل جانب سواء من الوزارة او الرشكات املستثمرة». وأشار إىل، أن «بعض الرشكات 
مستمرة بمهامها بعد أن تأكدت رصانة عملها، والبعض اآلخر من الرشكات أخفقت بالعمل، 

وبالتايل تم فسخ العقد معها بالرتايض أصولياً».

االنبار/الزوراء:
أصدرْت محكمة جنايات االنبار، امس الثالثاء، حكما باالعدام بحق 
مجرم ارهابي شارك مع مجموعته االرهابية بقتل املدعي العام يف 

محكمة الفلوجة القايض (معروف احمد ابراهيم).
وذكر املركز االعالمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان ورد لـ ”الزوراء“، 
أن ”املجرم االرهابي اعرتف بقتل القايض (معروف احمد ابراهيم) يف 
منطقة النزيزة مع مجموعته االرهابية بعد اصابته بعدة اطالقات 

نارية عام 2013“.
استنادا  يأتي  االرهابي  املجرم  بحق  باالعدام  ”الحكم  أن  وأضاف 
قانون  من  3و8   / الثانية  املادة  بداللة   1  / الرابعة  املادة  الحكام 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005“.
حكماً  الثالثاء،  امس  القادسية،  جنايات  محكمة  أصدرت  كما 
املتهم  الكريطي)  املهدي  عبد  صباح  (كفاح  املجرم  بحق  باالعدام 

بقتل الناشط (ثائر كريم رياح) يف املحافظة.
وذكرت املحكمة يف وثيقة: ”بتاريخ امس املوافق 25/10/2022 تم 
حسم القضية املرقمة 599/ج/2021 والخاصة باملجنى عليه (ثائر 
ابراهيم)  حمزة  (عيل  واملشتكي  الطيب)  (ثائر  امللقب  رياح)  كريم 

واملتهم فيها هو (كفاح صباح عبد املهدي الكريطي)“.

بغداد/الزوراء:

االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  أعلن 

الثالثاء،  امس  عبدالستار،  ساالر  وكالة 

عن إطالق الدفعة العارشة من راتب املعني 

املتفرغ للمستفيدين يف بغداد واملحافظات 

لشهر ترشين األول الجاري.

اإلعاقة  ذوي  رعاية  هيئة  رئيس  وذكر 

بنيه  هادي  احمد  الخاصة  واالحتياجات 

اكمال  ”تم  أنَّه  ”الزوراء“  تلقته  بيان  يف 

رواتب  واملالية  الطالق  الفنية  اإلجراءات 

لشهر  العارشة  املتفرغ  الدفعة  املعني 

ترشين االول الجاري لسنة   2022“.

وأضاف أن ”من ضمنهم املصدرين الجدد 

املاسرت  اصدار  اجراءات  اكملوا  الذين 

معالجة  وكذلك  الجدد  للمشمولني  كارد 

بسبب  لإليقافات  السابقة  املستحقات 

تغيري املعني او التأخر باملشاهدة السنوية 

داعياً  تباعا“،  للبقيه  الرصف  وسيكون 

التوجه  اىل  واملستفيدات  ”املستفيدين 

مصارف  قبل  من  للمنافذ  املعتمدة 

الستالم  وآشور)  والرشيد،    (الرافدين، 

وتبليغهم  اكمال  االجراءات  بعد  رواتبهم 

من قبل املصارف“. 

”التزامها  البيان  بحسب  الهيئة  وأكدت 

بتقديم الخدمات للفئات محل عنايتها“، 

موقعها  بمتابعة  ”املواطنني  مطالبة 

كاذبة  ألخبار  الرتويج  وعدم  الرسمي 

بشتى  يحاولون  الذين  املعقبني  يطلقها 

الوسائل الحصول عىل مكاسب بإستغالل 

حاجة املواطنني“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية، اعتماد آلية 

تبطـني مشـاريعها االروائيـة الحالية 
واملستقبلية باستخدام طريقة اللحاف 

الخرسـاني. وذكـرت الـوزارة يف بيان 
تلقتـه «الزوراء» أن «األعمال تسـتمر 

من قبـل دائـرة مرشوع تبطني شـط 
الدغارة يف محافظة الديوانية والتابعة 
اىل الهيئـة العامـة لتشـغيل وصيانـة 
حوض نهر الفرات وباسـتخدام تقنية 
 » ان  مبينـة  الخرسـاني»،  اللحـاف 
العمـل تضمن تنفيذ األمـالءة الرتابية 
واملعالجـة بالجلمود وصوال إىل املقطع 
التصميمـي ومن ثـم تجهيـز اللحاف 
إذ  الكونكريـت  بواسـطة  والحقـن 
بلغت املسـافة املنجزة ٢٢١م.ط ولحد 
تاريخ امس و من اصل املسافة الكلية 
١كم  ضمن هذه املرحلة وباسـتخدام 
للهيأة  التابعـة  التخصصيـة  االليـات 
يف املحافظـة. مع تنفيـذ أعمال رصف 
الحجر يف بداية املرشوع. وأضافت، أن 
«هذا العمل يعتـرب من الطرق الحديثة 
يف تبطني املشاريع االروائية دون قطع 
املياه عن املسـتفيدين والذي يستخدم 
للمـرة األوىل يف البـالد من أجـل تقليل 
الضائعات املائية والحد من التجاوزات 
وتأمـني إيصال الحصص املائية كاملة 

إىل املستفيدين».

بغداد/الزوراء:

امـس  التجـارة،  وزارة  أعلنـْت 

الثالثـاء عـن احبـاط محاولـة 

لرسقة سـيارة محملة بالحنطة 

من احد مواقع بغداد.

تلقتـه  للـوزارة  بيـان  وذكـر 

الرقابية  «الفـرق  أنَّ  «الـزوراء» 

لدائرة الرقابـة التجارية واملالية 

يف وزارة التجـارة نفـذت حملـة 

تدقيـق يف صومعـة الـدورة بعد 

وجـود  عـن  معلومـات  ورود 

محاولـة لرسقة سـيارة محملة 

بالحنطة  والخروج بها اىل خارج 

السـايلو اعتمادا عىل مستندات 

غري قانونية».

وأشـار مدير عام دائـرة الرقابة 

التجارية واملالية يف الوزارة وفقاً 

للبيـان اىل «تشـكيل فريق عمل 

تدقيقي بعد ورود معلومات من 

املصـدر لزيارة صومعـة الدورة 

وتدقيـق تلـك املعلومـات حـول 

رسقـة كمية من مـادة الحنطة 

الواردة من احـدى املحافظات»، 

مبيناً أن «احد سائقي الشاحنات 

حـاول الخـروج بسـيارته دون 

تفريغ حمولتها البالغة ٤٣٫٩٦٠  

طنا من الحنطـة املحلية الواردة 

من موقع آخر بعد قيامه باصدار 

مستندات وختمها اليهام موظف 

االسـتعالمات قبل الخـروج من 

الصومعة».

الرقابـي  «الفريـق  أن  وتابـع   

اسـتمر يف تدقيق اجراءات ادارة 

متأخـرة  لسـاعات  الصومعـة 

الشـاحنة  االدارة بحجز  وابـالغ 

والتحفـظ عىل االوليـات»، الفتا 

اىل «اعداد محـرض اثبات اصويل 

التخاذ االجـراءات الالزمة بصدد 

املوضوع».

وأكد أن «الرقابة التجارية فتحت 

أن  باملوضـوع»، مبينا  تحقيقـاً 

«الرقابـة لن تتهاون ابـداً يف كل 

املحـاوالت لرسقة قـوت املواطن 

املشـددة  االجـراءات  وسـتتخذ 

اتجاه املخالفـني وكل من يثبت 

تورطه بالحادث».

بغداد/الزوراء:
أفاد مستشار الشؤون االسرتاتيجية يف مستشارية 
األمن القومي ومسـؤول ملف مخيم الهول سـعيد 
الجيايش امـس الثالثاء بنقل أكثر مـن ٩٠٠ عائلة 
عراقيـة من مخيـم الهول السـوري إىل العراق منذ 
شـهر أيار من عام ٢٠٢١ حتى اآلن. وقال الجيايش 
خـالل منتدى إعادة دمـج املجتمعات، الذي عقد يف 
أربيل، إن «العملية كانت حرصاً للنسـاء واألطفال، 
وتـم تأهيـل أكثـر مـن ٥٠٠ عائلـة منهـا، وأعيد 
ادماجها يف سـت محافظـات يف مناطقهم األصلية 
يف قبـول مجتمعـي إيجابـي». وبحسـب الجيايش 
فـإن «الكثري من هذه العوائل انخرطوا بوظائف يف 
املجتمع، ومنهم من دخل الدراسة اضافة اىل دخول 
آخرين سوق العمل كل حسـب امكانياته»، متهماً 
بعـض املنظمات بـ «ارباك الوضع بنرشها قصص 
غري موجـودة وال وجود ملصدرها الحقيقي». وفقاً 
ملسـؤولني رسـميني فإن عـدد العراقيـني يف مخيم 
الهـول يبلغ ٣٠ ألفاً من أصـل ٦٠ ألفاً هم مجموع 
سـكان املخيـم، ومـن املقـرر إعادتهـم جميعاً إىل 
العـراق. الجيايش أوضـح أن «العمليـة جاءت بعد 
تشـكيل لجان قامـت بزيارة مخيـم الهول والعمل 
عىل التحقق وجمع البيانـات لالجئني، والتأكد من 
هوياتهم العراقية، باإلضافة إىل التدقيق يف ملفاتهم 
أمنياً واستخباراتياً وقضائياً والتي قامت بها قيادة 

العمليات املشرتكة».
وبني ان «إحدى مراحل العملية تطلبت إنشاء مركز 
التأهيـل النفـيس واملجتمعي تحـت إرشاف وزارة 
الهجـرة وبجهد دويل مثل منظمـة الهجرة الدولية 
ومنظمة اليونسـيف، وتم تشكيل أول فريق نفيس 
ميدانـي بالتنسـيق مـع مجموعة من املؤسسـات 

العراقية بموافقة مجلس الوزراء»، وفقا لكالمه.
ولفـت اىل ان «الفريـق النفـيس امليدانـي أخـذ عىل 
عاتقـه التواجـد باملركز بشـكل شـهري للتواصل 
مـع العوائـل»، منوهاً اىل أنه «وبعـد ظروف العمل 
ومعطياتهـا التي ظهرت أمام اللجان، تم تشـكيل 

فريق آخر اسـتخدم الفـن، وتم جلب أسـاتذة من 
كلية الفنون الجميلـة يف جامعة بغداد، وكادراً من 
الفنانني قدموا نشـاطات فنية، يتواجدون خمسة 

إىل ستة أيام يف الشهر».
 مستشـار الشـؤون االسـرتاتيجية يف مستشارية 
األمـن القومي ومسـؤول ملف مخيـم الهول لفت 
اىل ان «الفـرق يف مراكـز التأهيل النفيس وجدت أن 
التأهيـل من خـالل الفن أكثر جدوة مـن املنهجية 
املتبعة لربامج الصحة النفسية وبرامج االستشفاء 
وبرامـج ما بعـد الصدمـة، حيث كانت اسـتجابة 
العوائل من األطفال والنساء إىل التأهيل بالفن هي 
األرسع، وبالتـايل ظهرت لديهـم نوع من املؤرشات 

الجديدة وتم تكييف العمل وفق هذه املعطيات».
وأضـاف خـالل املؤتمـر أن «العمـل كان برشاكـة 
واسـعة وحقيقية مع املجتمع الدويل سـواء داخل 
مركـز التأهيـل أو داخـل املناطق»، مشـريا إىل أن 
«املنظمـات الدوليـة بذلـت جهـداً مع املؤسسـات 
الحكومية سـواء يف التأهيل مثل منظمات الهجرة 
الدوليـة يف حني كانـت عمليات االدمـاج من خالل 

برنامج اإلنمائي ملنظمة (يو أن دي بي)».
الجيايش شدد عىل «أهمية التنسيق وتنظيم العمل 

بني الجهات الرسمية واملنظمات لسري العمل بشكل 
سلسـل، ولتغطية مسـاحات العمل للسيطرة عىل 
الوضع يف امللف الحساس، والذي يشوبه تربص من 
قبل جهات تريد للحكومة أن تخطئ حتى تسـتغل 

امللف ضدها»، بحسب تعبريه.
وذّكـر مسـؤول ملف عـودة العراقيني مـن مخيم 
الهول السوري سعيد الجيايش، بـ «جهود األجهزة 
األمنيـة التي قامت بعمل كبري، باإلضافة إىل جهود 
الفـرق املكلفة بجمـع البيانات التـي تقيض أياما 
خـارج الحدود العراقية معرضة نفسـها للخطر»، 
مبيناً أن امللف سمي «الوطن يحتضن أبناءه بكرامة 
ومسـؤولية، وأن التعامل يتم وفـق انفاذ القانون، 
فالـذي عليه مذكرة قبض أو عليه جريمة أو عابث 
بدمـاء النـاس ال يمكن القـول لـه إال أن يذهب اىل 
القضـاء، واألجهزة االمنية تعمل عىل ذلك والقضاء 
هو الذي يفتي باملوضوع، أما الضحايا واملغرر بهم 
من اطفال ونسـاء فقد آن األوان لطي هذ الصفحة 
الحتضـان أبنـاء وعائـالت الوطـن واعادتهـم إىل 
مناطقهم». وشـدد الجيايش عـىل أن «فريق العمل 
قـد وصل إىل تدقيق ٢٨ يف املئة من العوائل العراقية 

املتواجدة يف مخيم الهول السوري».

بغداد/الزوراء:

اكد النائب عن ائتالف دولة القانون جاسـم 

املوسـوي، ان هنـاك توجهـا نحـو القضاء 

عىل ازمة السـكن عرب انشـاء مـدن جديدة 

وعرصية تلبي احتياجـات املواطن وتقيض 

عىل ظاهرة العشـوائيات. وقال املوسوي يف 

ترصيـح صحفي ان «هناك دعوة للحكومة 

الجديـدة مـن اجل تهيئـة أماكـن ومواقع 

النشاء مجمعات سكنية ودور واطئة الكلفة 

من اجـل القضاء عىل ازمة السـكن وانهاء 

ظاهرة العشـوائيات وتنظيمهـا». وأضاف 

ان «مـرشوع انشـاء املدن الجديـدة يهدف 

اىل منـح العوائـل الفقـرية دور او وحـدات 

سـكنية بتسهيالت كبرية او قد يكون هناك 

تمليك مبارش، حيث سيتم العمل عىل هكذا 

مشاريع لحل االزمة السكانية». 

وبني املوسـوي، ان «االزمة املالية لم تسمح 

بانشـاء مدن جديـدة، اال ان الوضع الحايل 

للبلد يسـمح بامليض بمرشوع القضاء عىل 

ازمة السكن عرب مناطق ومدن حديثة، من 

خـالل رشكات عاملية رصينة النشـاء مدن 

تمكن العراق من تجاوز ازمة السكن». 

دياىل/الزوراء:

اعلن االتحـاد املحيل للجمعيات 

الفالحية يف دياىل، امس الثالثاء، 

عن انتهاء مـن حملة مكافحة 

حوض البساتني وذلك ألول مرة 

منذ عام ٢٠٠٣. 

املحـيل  االتحـاد  وقـال رئيـس 

بدياىل رعد  الفالحية  للجميعات 

التميمـي يف ترصيـح صحفي، 

ملكافحـة  االوىل  «املرحلـة  إن 

بسـاتني  يف  الدوبـاس  حـرشة 

النخيـل بديـاىل والتـي تركـزت 

يف حـوض الوقف بـني ناحيتي 

ابي صيـدا والعبـارة وصوال اىل 

محيط بعقوبة انجزت بالكامل 

وتم مكافحة اكثـر من ١٥ الف 

دونم».

لحملـة  «ميزتـني  واضـاف،ان 

املكافحـة للعام الجـاري االوىل 

انهـا جرت يف توقيـت مهم ملنع 

باالضافـة  الحـرشة   انتشـار 

املواقـع  كل  شـملت  انهـا  اىل 

حـدث  وهـذا   ٪١٠٠ وبنسـبة 

ألول مـرة يحصـل بعـد ٢٠٠٣ 

االمنيـة  املحـددات  بسـبب 

السابقة التي تمنع الوصول اىل 

الخاليا  البساتني بسـبب  بعض 

االرهابيـة وامكانية اسـتهداف 

املروحيات».

واشـار التميمي اىل ان «املرحلة 

الثانيـة ضمن قضـاء الخالص 

وبقية املناطق سـتنطلق قريبا 

وفق توقيتات محـددة من قبل 

الزراعة بالتنسـيق مع الجهات 

الداعمة». وتضم دياىل قرابة ٨٠ 

الف دونـم من بسـاتني النخيل 

وهـي تنتـرش يف ١١ مقاطعـة 

يشـكل  الـذي  الوقـف  ابرزهـا 

حـوض بسـاتني النخيـل عـىل 

مستوى املحافظة. 



بغداد/ الزوراء:
شـدد عضـو اللجنة املالية النيابيـة، جمال كوجر، عـىل رضورة االهتمام 
الكبري باملوازنة االستثمارية وتطبيق بنود املوازنة وفقا لربنامج الحكومة 
الجديـدة، الفتـا اىل أهميـة قيـام حكومة السـوداني بوضـع بصمتها يف 

املوازنة. 
وقـال كوجـر يف ترصيـح صحفي: ان ”حكومـة ترصيف االعمـال قامت 
بإعداد املوازنة ولكن يبقى االمر مرتوكا للحكومة الجديدة وكيفية تطبيق 

برنامجها الحكومي بحيث يتم تطبيق املوازنة وفقا للربنامج الجديد“. 
وأضاف ان ”املوازنة تعد املعطل األسـايس عن تطبيق الربنامج الحكومي، 
إذ ينبغـي ان يكون للحكومـة بصمتها يف املوازنة، ويف حـال لم يتم وضع 

ملساتها فأنها ستكون حكومة مكملة لربنامج سابقتها“. 
وبني ان ”املوازنة قد تشـهد تغيريات بسيطة عىل بعض فقراتها“، مشددا 
عىل رضورة ”االهتمام الكبري باملوازنة االسـتثمارية من اجل خدمة البلد، 

مع اإلبقاء عىل املوازنة التشغيلية“. 
ولفـت اىل أهميـة ”اجـراء بعـض التحديثات عىل بنـود املوازنـة من قبل 
الحكومة وفقا للوضع الراهن للبلد، وكذلك أسعار النفط بما يتناسب مع 

املتغريات الجديدة“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب، امس الثالثاء، يف األسواق املحلية.

وبلغ سـعر مثقال الذهب عيار 21، األكثر تـداوالً، 336 ألفاً و590 ديناراً، 
مستثناة منه أجور الصياغة.

أمـا سـعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلـغ 384 ألفاً و665 ديناراً عدا 
أجور الصياغة. 

بغداد/ الزوراء:
َم قسم االستقرار النقدي واملايل يف البنك املركزي العراقي، أمس، ورشة  نظَّ
تدريبيـة ”عـن بعـد“، هي األُوىل مـن نوعها، عـن (تجربة البنـك املركزي 
العراقـي يف إعـداد مؤرشات االسـتقرار املايل واإلنـذار املبّكـر)، ُمقدَّمًة إىل 

ل الحايل.  مرصف ليبيا املركزي، مّدتها من 27-24 من ترشين األوَّ
وتهدف الورشـة اىل إبراز أهمية استقرار النظام املايل؛ لكونه أحد األهداف 
الرئيسـة الواجب عىل البنك املركزي العراقـي تحقيقها واملحافظة عليها، 
جنباً إىل جنب مع استقرار املستوى العام لألسعار، وسعر الرصف، لضمان 
أداء فاعـل لجميـع الوحدات االقتصاديـة، نحو تحقيق تنميـة اقتصادية 

مستدامة. 
وسـتقّدم الورشـة أيضاً عرضاً لتجربة البنك املركـزي العراقي يف تطوير 
تقرير االسـتقرار املايل وتقرير اإلنذار املبّكـر، وأهم التطورات التي حدثت 
يف مؤرشات السالمة املالية واختبارات االوضاع الضاغطة، والبنية التحتية 

املالية، فضالً عن مؤرشات الشمول املايل يف العراق. 
وأّكـد نائب محافـظ البنك املركـزي العراقي، خالل افتتاحه الورشـة: أّن 
البنـك املركزي العراقي يرّحب بالتعاون والتواصل والتنسـيق مع مرصف 

ليبيا املركزي، بما ُيعّزز العالقات الثنائية وتبادل الخربات. 
وأضـاف: إنَّ البنـك املركزي العراقي يـويل عناية كبرية باالسـتقرار املايل، 
منّوًهـا إىل أّن التغريُّ املناخي شـغل حّيزًا من عمل البنـك املركزي العراقي 

واملؤسسات املختصة يف العراق، وجهودهما.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبري االقتصـادي، نبيل العيل، امـس الثالثـاء، أن القروض التي 
يطلقها البنك املركزي غري متوازية مع الوحدات السكنية املوجودة والزيادة 
بعدد العقار، فيما أشـار أن هذه القروض تعمل عىل رفع أسعار العقارات 
لزيـادة الطلب وقلة املعروض. وقال العـيل يف حديث صحفي إن ”مرشوع 
القروض وحده سيسـاهم يف رفع أسـعار العقارات أكثر، لغياب توسـعة 
املدن أو الوحدات السـكنية“، مؤكدا أن ”إتاحة القروض الكثرية سـتعمل 
عىل زيادة الطلب وبتايل سـرتتفع أسعار العقارات“.وأضاف أن ”الحكومة 
العراقيـة مطالبـة بإتاحـة قطـع األرايض واملجمعات السـكنية لكي يتم 
استغالل القروض التي تطرحها املصارف يف زيادة العقارات والسيطرة عىل 
ارتفاع األسعار املتصاعد“. وتابع أنه ”عىل الحكومة والجهات املعنية عمل 
برنامج خاص للسـيطرة عىل ارتفاع أسعار العقارات وحل أزمة السكن يف 
العراق“. وطرحت مبادرات سكنية عديدة خالل حكومة ترصيف األعمال، 
إال أن الشـعب العراقي لم ير النور وظل حبيس جشـع املسـتثمرين الذين 

احرقوا اسعار الدور السكنية أمام أبناء الشعب العراقي.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
عن قـرب إجـراء مناقصـات لتأمني 
خزين من مفـردات السـلة الغذائية 
والقمـح يكفـي لألشـهر األوىل مـن 

العام املقبل. 
وقـال مدير دائـرة الرقابـة التجارية 
واملاليـة، محمـد حنـون، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”قانون األمـن الغذائي 
ركز عىل ثالثة محاور وهي تحسـني 
مفـردات السـلة الغذائيـة من حيث 
النوعية، ودفـع مستحقات الفالحني 
واملزارعني خالل املوسـم التسـويقي 
للحنطـة، إىل جانـب تأمـني خزيـن 
تحسـباً  القمـح  مـن  اسـرتاتيجي 
لحاجتـه يف املواسـم املقبلـة وملدة 6 

أشهر عىل األقل“. 
وأشار حنون إىل ”وجود خطة للتعاقد 
لـرشاء مليـون طـن مـن الحنطـة 
لألشـهر  خزيـن  لتأمـني  األجنبيـة 
االولــى مـن العـام املقبـل، ضمـن 
آليـات التعاقد الحكوميـة“، الفتا اىل 
”وجـود مناقصـات خالل األسـبوع 
الحـايل، السـترياد 100 ألـف طن من 
الرز األمريكي خالل الشـهر الحايل او 

املقبل عرب املوانئ الجنوبية“. 
ونفـى حنـون ”وجــود أي مفردات 
السـلة  مفـردات  ضمـن  إضافيـة 
الغذائيـة البالغـة عددهـا سـتة مع 
مـادة الطحني إذ اننـا ملزمون بقرار 
مجلس الوزراء رقم 160 ”، مؤكدا أن 
”الــوزارة وزعـت الحصة السـابعة 
مـن الطحني والتاسـعة من مفردات 
اسـتعداد  ولدينـا  الغذائيـة،  السـلة 
لتجهيـز الحصة العارشة من السـلة 

بني الوكالء يف بغداد واملحافظات“. 
وزارة  أكـدت  متصـل،  جانـب  مـن 
التجـارة اسـتمرار تجهيـز الـوكالء 

بالحصة السادسة من الطحني.
وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة، 
تلقته ”الزوراء“: أن ”الرشكة العامة 
لتصنيع الحبوب يف الوزارة مسـتمرة 
يف تجهيز الوكالء بالحصة السادسـة 

من الطحني“.
وأشـار البيـان إىل ”انسـيابية تدفق 
الحبوب إىل املطاحن العاملة يف نينوى 
قـار  واملثنـى وذي  واالنبـار وديـاىل 
والبرصة وتحقيق نسـب متقدمة يف 

توزيع الطحني“.
ونقل البيان عن معاون مدير الرشكة 
العامة لتصنيـع الحبـوب، اثري داود 
سـلمان، القول: إن ”سايلوات تجارة 
الحبـوب تواصـل تجهيـز املطاحـن 
بوجبات جديدة من خلطات الحبوب 
إلكمال عمليـة إنتاج وتجهيز الكمية 

املتبقية املخصصة للحصة السادسة 
من الطحني“.

اللجـان  ”مواصلـة  سـلمان  وأكـد 
املشـرتكة متابعتهـا لعمليـة تجهيز 
الطحـني عنـد الـوكالء يف محافظات 
كركـوك وبابـل والديوانية وميسـان 

وصالح الدين“.
وأوضح سـلمان أن ”فرق السـيطرة 
النوعيـة تقـوم بسـحب النماذج من 
الحبـوب املسـتلمة والطحـني املنتج 
الفحص املختـربي، فضال  ألغـراض 
عـن ارشافهـا عـىل تدعيـم الطحني 

بمادة الربيمكس“.
”الوحـدات  أن  إىل  سـلمان  وانتهـى 
الرقابيـة هـي االخـرى تـرشف عىل 
الـوكالء  الخبـازة وتجهيـز  فحـص 
وتقـوم بإجراء اسـتبيانات منفصلة 
العوائـل عـن نوعيـة  لعينـات مـن 
الطحني املجهز ومتابعة االسـعار يف 

االسواق املحلية“.

بغداد/ الزوراء:
تؤكد وزارة النقل واملواصالت أن العمل 
يف ميناء الفاو يسري بخطى متسارعة، 
نافيـة توقف أو تأخـر األعمال، الفتة 
إىل أن افتتاحـه باسـتقبال أول باخرة 
سيكون مطلع عام 2025، فيما أكدت 
وزارة التخطيـط قـرب إطـالق دفعة 
مالية من أجل تنفيذ املشاريع املقامة 

عليه.
وقال مدير عام دائرة املوانئ العراقية 
فرحـان  النقـل،  لـوزارة  التابعـة 
التخطيـط  ”وزارة  إن  الفرطـويس: 
أجرت مؤخراً جولـة ميدانية ملرشوع 
ميناء الفـاو، كانت لها أكثر من غاية 
أولها االطالع عىل سـري العمل ونسب 
أن  الفرطـويس  وأضـاف  االنجـاز“. 
”هناك خمسـة مشـاريع قيـد العمل 
الحـارض، وقـد  الوقـت  يف  واالنجـاز 
أطلقنا رسـمياً عمليـة دق الركائز يف 

األرصفة، وهو يعد انتقالة مهمة“.
وأشـار إىل أن ”عمليات الرصف خلف 
األرصفة قـد وصلـت إىل 100 م وهي 
تحصـل بمـادة السـبيس واالحجـار 

بحسب ما مصمم له“.
وشـدد الفرطـويس عـىل أن ”األعمال 
سـوف تسـتمر لغايـة اإلنجـاز التام 
للمرشوع“، وتحدث عن ”زيارة للمدير 

التنفيذي ونائب رشكة دايوو قبل أيام 
لالتفـاق معه بشـأن تعديـل الخطط 
من أجل ترسيـع العمل يف ميناء الفاو 
الختصار الزمـن“. وأوضح أن ”وترية 

العمل أصبحت متصاعدة للجميع لدى 
الناظـر واملتابع واملتخصـص“، مبيناً 
أن ”بعض املتصيدين يف املاء العكر قد 
تحدثوا بشكل خاطئ عن تعثر العمل 

يف مرشوع ميناء الفاو“.
وأكـد الفرطويس ان ”املرشوع يسـري 
بخطـى متسـارعة، وبنسـب انجـاز 
حقيقية، ونعتقد بأنه سـريى النور يف 

نهاية عـام 2024 أو بداية عام 2025 
باخـرة ترسـو عـىل  أول  باسـتقبال 

األرصفة الخمسة“.
نسـب  ”أن  إىل  الفرطـويس  ومـىض 
اإلنجـاز يف سـاحة الحاويـات بلغـت 
%18.5، فيمـا تـم ربط مينـاء الفاو 
بالنفـق وتنفيذ الطبقـة األوىل بعرض 

45م وارتفاع مرت وطول 51م“.
من جانبه، قال مدير عام القطاعات يف 
وزارة التخطيط، محمد نصيف، الذي 
أجـرى الزيـارة إىل املينـاء: إن ”العمل 
املنجز الفعيل قد تجـاوز عن املخطط 
بنحو %3“، مؤكداً ان ”نسبة اإلنجاز 

الحالية هي بنحو 28.5%“.
وتابع نصيـف أن ”املطلوب من وزارة 
التخطيط توفـري التخصيصات املالية 
الالزمـة للمرشوع والتي من املفرتض 
أن تكون ضمن قانـون املوازنة للعام 
املقبـل“. ولفـت إىل أن ”هناك ذرعات 
عمـل منجزة بنحو 382 مليون دوالر، 
وإذا تم إكمال اإلجراءات سيتم إطالق 
هذه األموال يف أقرب فرصة ممكنة“. 

وانتهـى نصيـف إىل أن ”مينـاء الفاو 
يعـّد من املشـاريع املهمـة للعراقيني 
وهنـاك جهـود كبـرية تبذل مـن أجل 
إنجازه بأرسع وقت ممكن من جميع 

الجهات ذات العالقة“. 
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الزوراء/ وكاالت:
قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بريول إن قـرار ”أوبك بلس“ خفض 
اإلنتاج بواقع مليونـي برميل يوميا 
ينطـوي عىل مخاطر عـدة، بخاصة 
مع وقوف عدد من االقتصادات عىل 

شفا الركود، حسب تعبريه.
وأضـاف بريول، امـس الثالثـاء، يف 
مؤتمر خالل أسـبوع الطاقة الدويل 
يف سنغافورة: أن العالم يف خضم أول 

أزمة طاقة حقيقية.
وأكد أن أسواق الغاز الطبيعي املسال 
ا أكـرب العام  العاملية ستشـهد شـحًّ
املقبـل مـع زيـادة واردات أوروبـا، 

واحتمال انتعاش الطلب الصيني.
وأوضـح أن 20 مليـار مـرت مكعب 
فقـط مـن طاقـة الغـاز الطبيعـي 
املسال الجديدة سـُتطرح يف السوق 

العام املقبل.
وذكر فاتح بريول: أن العالم سيظل 
بحاجـة إىل تدفـق النفـط الـرويس 
بمسـتوى مشـجع يراوح بني 80% 
و90 % لتلبيـة الطلـب، حتـى عىل 

الرغم من وضع سقف لسعره.

مـن  العديـد  ثمـة  أن  إىل:  وأشـار 
التفاصيل يجـب االنتهاء منها فيما 
يتعلق بوضع سـقف ألسعار النفط 
الـرويس، يسـتهدف تقليـص دخل 
موسـكو من النفـط ردا عىل حربها 

عىل أوكرانيا.
كمـا قال بـريول: إن وكالـة الطاقة 
الدولية تتوقع زيادة الطاقة املتجددة 
بمـا يقـرب مـن 400 غيغـاوات يف 
عام 2022، بزيـادة %20 عىل العام 

املايض.
يف األثنـاء، من املقـرر أن يبدأ وزراء 
طاقـة االتحاد األوروبي مشـاورات 
يف لوكسـمبورغ امس الثالثاء بشأن 
وضـع حـد لتقلبـات أسـعار الغاز 

الحـادة، وذلـك عقب توصـل القادة 
األوروبيني إىل حل وسـط يف اللحظة 

األخرية.
ويعـّد االتفاق الذي تـم التوصل إليه 
األسـبوع املايض الحـد األدنى الذي 
يمكـن أن تتوصل إليه جميع الدول، 
ومن بينهـا أملانيا التي كانت ترفض 
أي إجـراء يتدخل بصورة مبارشة يف 

أسعار الغاز.
ولـم تتضح بعد تفاصيـل هذا الحد، 
ويشمل ذلك ما إذا كان سوف يدخل 

حيز التنفيذ وموعد ذلك.
وكانت املفوضيـة األوروبية طرحت 
مقرتحـا األسـبوع املـايض بشـأن 
املبادئ األساسـية لوضع حد مؤقت 
يـوم  خـالل  األسـعار  الرتفاعـات 
التـداول، وهو حـد طارئ ألسـعار 
الجملة للغـاز، باإلضافـة إىل قواعد 
لجعل مشرتيات الغاز املشرتكة أمرا 

عمليا.
وقـال متحـدث باسـم املفوضيـة، 
االثنـني، إن آليات السـعر سـُتدرس 
املوافقـة عـىل  بمجـرد  تفاصيلهـا 

املبدأ.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امـس الثالثاء، 

منخفضا بنسبة (1.76%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.201.161.992) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (1.528.386.018) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (590.74) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%1.76) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

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

التزامها بتعليمات االفصاح املايل رشكتني.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (04) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (29) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (13) 

صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(318) مليـون سـهم بقيمة بلغت (381) مليـون دينار من خالل تنفيذ 

(87) صفقة عىل اسهم 5 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس الثالثاء، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا صباح 
امـس 145900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت األسـعار 

صباح يوم االثنني 146350 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار املصـدر إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء انخفضـت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 146500 دينار عراقي لكل 
100 دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الرشاء 145500 دينـار عراقي لكل 

100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر انخفاضا 
أيضـا، حيث بلغ سـعر البيـع 146100 دينار لـكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ 

سعر الرشاء  146000 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي، امس الثالثاء، مع 

تذبذب أسعار النفط عامليا.
واسـتقر خام البرصة املتوسط املصدر آلسـيا ليصل إىل 83.46 دوالرا للربميل 

الواحد. واستقر خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا ليصل إىل 88.76 دوالرا.
وشـهدت أسـعار النفـط العاملية تذبذبـا بعد اتفـاق تحالف اوبـك+ بخفض 
انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يف ترشين الثاني املقبل، يقابلها توقعات 

بركود اقتصادي يف اوروبا وامريكا.
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بعد إجـراء قرعة خليجـي 25 يف البرصة امس ووصـف احد املواقع 
اإلعالميـة ان العراق قطع نصف الطريـق.. يف تضييف البطولة التي 
صـارت مثـرية للجـدل، يف هذه املناسـبة الطيبـة ونحـن نتطلع اىل 
اسـتقبال االحبة يف عـراق الخري والثورة عىل الفسـاد والفاسـدين، 

عراق العروبة الراسخة الجذور يف النفوس قبل األرض .
يف هـذه املناسـبة نسـتعيد ابـرز صفة من صفـات بطولـة الخليج 
بكـرة القدم، وهي ان هـذه البطولة هي بطولة نجـوم، نجوم فوق 
املسـتطيل، إذ انها تتميز بانطالق العبـني مازالوا يحتلون يف الذاكرة 
مكانا مرموقا عىل الرغم من رحيل الكثري منهم، ونجوم يف مقصورة 
املدربـني، ونجوم اداريني ومـن هم أعىل درجـة يف التصنيف اإلداري 
واملجتمعـي، ونجوم اعالميني يف شـتى الوسـائل السـيما التقليدي 
منهـا، ونجوم فـوق املدرجات، تـكاد هذه الصفة تكـون هي األبرز 
يف تاريـخ بطولـة الخليج وهي أيضـا األجمل حتى زمـن غري بعيد، 
فبطولـة الخليـج مهما جرى عليها من خطـوات وإجراءات تحديث 
تبقى مشدودة اىل التاريخ بمعناه اإليجابي فاستذكار الزمن الجميل 
يمـد األجيال بطاقـة كبرية عىل العطاء إذا ما وظفـت أيامه توظيفا 

عمليا مثمرا ال توظيفا عاطفيا مجرتا .
ومن ابرز نجوم  ذلك الزمن الخليجي الجميل عىل املسـتوى اإلعالمي 
من االحياء بفضل الله، هو اسـتاذنا الكبري صكبان الربيعي امد الله 
يف عمره صحة وقوة وترسيخ ايمان، فاالستاذ  صكبان الربيعي اكثر 
الصحفيـني الرياضيني الخليجيـني وليس العراقيـني فقط حضورا 

مهنيا فاعال يف دورات هذه البطولة ..
وإذ يحتفل العراقيون يف فسـحة يختلسـونها مـن بني انياب زمنهم 
الـرديء ببطولة الخليـج 25 فإنهم انما يسـتذكرون ماضيا جميال 
يسـعى شـبابهم اىل اسـتعادته، ومن ابرز وجوه وقدوات ذلك الزمن 
من اإلعالميني هو اسـتاذنا صكبـان الربيعي الذي ندعو اليوم نقابة 
الصحفيـني العراقيـني واالتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية اىل 

تكريمه تكريميا حقيقيا وليس بروتوكوليا اثناء أيام البطولة .
ومـن صور التكريم املتفق عليها مـا يكون ماديا وما يكون معنويا، 
فإمـا األول فيجب ان تسـاهم فيه كل الدوائر الرئيسـة ذات العالقة 
بالرياضـة واالعـالم، رئاسـة الجمهورية ورئاسـة الـوزراء ووزارة 
الثقافـة ووزارة الشـباب والرياضـة واللجنـة واالوملبيـة واالتحـاد 
العراقي لكرة القدم ونقابة الصحفيني .. أما املعنوي او لنقل الثقايف 
فهـو ان يهيئ االتحاد العراقي للصحافـة الرياضية برنامجا ثقافيا 
إعالميـا رياضيا عن الرائد الكبري صكبان الربيعي يمتد عىل عدد من 

أيام البطولة بفقرات تتوزع بني وسائل االعالم التقليدي والجديد ..
تقـول لويس مـري يف كتابها مقدمـة يف األنثروبولوجيا االجتماعية 
” التميمـة نوعـان : نوع له القدرة عىل جلب الحظ الحسـن وآخر 
يصـون من املخاطـر ”، وهو املعنى الـذي يتبـادر اىل ذهننا اليوم 
فاسـتذكار استاذنا الربيعي ترسـيخ لقيم اجتماعية مهنية يجب 
أال تضيع وهي تدخل يف باب املعروف والتفاؤل ونرش ثقافة تواصل 

األجيال .
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بغداد/ متابعة الزوراء 
قرر االتحاد العراقي املركزي لكرة السـلة حرمان رئيس نـادي التضامن، رئيس ممثلية اللجنة األوملبية 
يف محافظة النجف، محمد راهي، من الحضور واملشـاركة يف نشـاطات االتحاد كافة حتى نهاية املوسم 
الريـايض ٢٠٢٢-٢٠٢٣.وقـال املدير اإلعالمي التحاد السـلة، عهـد فالح: إن «االتحاد أوعـز أيضاً بمنع 
التعامل مع محمد راهي، وأن العقوبة ستكون أشد يف حال تكرار ما قام به من إساءات متكررة وآخرها 
يف االجتماع االستثنائي للهيئة العامة الذي عقد يف بغداد السبت املايض، وتحت أنظار جميع األعضاء من 
اتهامات وقذف وتشهري بحق رئيس االتحاد وأعضاء الهيئة اإلدارية».وأضاف فالح أن «القرار جاء وفقاً 

للمادة السادسة الفقرة العارشة (ثالثاً) من الالئحة االنضباطية لالتحاد العراقي لكرة السلة».
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بغداد/ احمد الداغستاني
أعلـن االتحـاد العراقـي لكرة 
القدم توقف الدوري يف الـ(30) 
من الشـهر الجاري استعداداً 
إلقامة املباريات الودية األربع 
للمنتخب العراقي يف اسـبانيا 
أن مباراتني  والعـراق، مبينـا 
إرشاف  ستشـهدان  منهمـا 
املـدرب األجنبـي الجديـد عىل 

قيادة املنتخب.
وقال عضو اتحاد الكرة فراس 
بحر العلـوم  إن ”االتحاد قرر 
يف اجتماعـه األخري أن يتوقف 
الدوري املمتـاز يوم (30) من 
هذا الشـهر، وأن يبدأ املنتخب 
تجمعـه بعدها بيـوم يف بغداد 
رايض  املـدرب  ارشاف  تحـت 
لخـوض  اسـتعداداً  شنيشـل 
اربـع مباريات وديـة يف األيام 
(-9 -12 17– 21)، من شهر 

ترشين الثاني املقبل“.
أن  العلـوم  بحـر  وأوضـح 
يف  سـتقامان  ”مباراتـني 
إسـبانيا تحـت ارشاف املدرب 
رايض شنيشـل أمام املكسيك 
واالكـوادور يومـي (9 و 12) 
من الشـهر املقبل، وسـيتابع 
الجديـد  االسـباني  املـدرب 
(رفض اإلفصاح عن اسـمه) 
املباراتني، بينما سيقود املدرب 
مباراتـي  الجديـد  االسـباني 
يومـي  البـرصة  يف  املنتخـب 
(17 و21) أمـام كوسـتاريكا 

وفنزويال“.
الكـرة  اتحـاد  عضـو  وبـنّي 
شنيشـل  رايض  ”املـدرب  أن 
مباراتـي  بعـد  سـيتفرغ 
املكسـيك واالكـوادور لتدريب 
اسـتعدادا  األوملبـي  املنتخـب 

لالستحقاقات املقبلة“.
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بغداد/ ليث العتابي

عدسة/ احمد الكناني

خطف نفط ميسـان انتصـاراً قاتالً من 

مسـتضيفه الطلبـة بعـد الفـوز عليه 

بنتيجـة (0-1)، يف املبـاراة التي أقيمت 

امـس الثالثـاء بملعـب املدينـة الـدويل 

ببغداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة 

من الدوري املمتاز.

وسـاد الحذر وعشوائية اللعب يف معظم 

فـرتات املبـاراة ، وانحـرست الفواصـل 

الهجوميـة من طـريف املواجهـة، بينما 

لم ينجـح مدرب الطلبـة ثائر احمد من 

تغيري النتيجة السـلبية ، رغم التبديالت 

التـي أجراها يف الشـوط الثانـي، بينما 

حـرضت محـاوالت الضيـوف بتهديـد 

مرمى دولفان مهدي، يف الدقيقة 90+4 

عندمـا نجح عالء يعد مـن إحراز هدف 

الفوز القاتل بعـد توغله بعمق دفاعات 

الطلبة، ليسـدد كرته من بشـكل مميز 

عىل يسار حارس الطلبة.

وليكبـد نفـط ميسـان أهـل الـدار أول 

هزيمـة لهـم باملوسـم الجـاري، فيما 

تمكن الضيوف من الظفر بنقاط الفوز 

الثالث.

وتمكن فريـق النجف من تحقيق الفوز 

االول لـه يف منافسـات الـدوري املمتاز 

وذلـك بعدما تفوق عىل ضيفه الصناعة 

بهدفني نظيفني سجلهما الالعبان معني 

احمـد واملدافـع الربازيـيل برونـو ليما، 

بينما اضاع املهاجم مروان حسني ركلة 

جزاء لصالح غزالن البادية.

وتغلب الكرخ عىل مسـتضيفه القاسـم 

بنتيجـة (0-1)، يف املبـاراة التي أقيمت 

امس الثالثاء واحتضنهـا ملعب كربالء 

جماهـريي  حضـور  وسـط  الـدويل 

متوسط.

ونجـح عمـر نـوري مـن إحـراز هدف 

الفوز الثمني للكرخ يف الدقيقة 65 ، بعد 

متابعتـه لكرة مـن حالة ثابتة سـاهم 

فيها املدافع الربازيـيل كارلوس كايو يف 

تهيئتها لنوري املتقدم إىل االمام وأودعها 

يف شباك حارس القاسم وليد عطية.

وحاول القاسـم الـرد عىل منافسـه بعدة 

هجمات لـم يكتب لهـا النجاح ، إذ سـدد 

أحمد تركي من مسـافة بعيدة تصدى لها 

برباعة عبد السليم حماد ، وسنحت فرص 

أخـرى  للبـدالء عبـود رباح وحسـن عيل 

واملحرتف فوستني ، لم ترتجم إىل أهداف.

ويف مباراة ثانية أقيمت بالتوقيت نفسـه، 

تمكن نوروز من اقتنـاص فوز ثمني من 

يف   ،(2-0) بنتيجـة  زاخـو  مسـتضيفه 

املباراة التي جرت يف ملعب زاخو، وسـط 

غيـاب تـام للجماهـري بسـبب عقوبات 

إتحادية.

وأخطأ مدافع زاخو محمد الباقر يف إبعاد 

الكـرة ليضعهـا يف شـباك فريقـه بهدف 

، وتكفـل   58 بالدقيقـة  عكـيس سـجل 

الربازيـيل  كالوديو أوليفـري مارادونا من 

إحراز الهدف الثانـي للضيوف يف الدقيقة 

60 مـن زمـن املبـاراة.. وليحقـق نوروز 

الفـوز الثالـث لـه تحـت قيـادة مدربـه 

ويل كريـم، بينمـا تلقى أصحـاب األرض 

هزيمتهـم الثالثة هذا املوسـم، حيث قدم 

مدرب فريق زاخو حمزة هادي استقالته 

بعد الخسارة امام نوروز بثنائية نظيفة.
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البرصة/ حسني عمار- متابعة الزوراء
أسـفرت قرعـة بطولـة الخليـج العربـي 
25 ، والتـي تسـتضيفها  بنسـختها الــ 
محافظـة البرصة يف السـادس من شـهر 
كانـون الثاني املقبل، عن وقـوع املنتخب 
الوطنـي العراقي املسـتضيف باملجموعة 
األوىل إىل جانب منتخبات السعودية وعمان 
واليمـن، فيما ترأس املنتخـب البحريني ( 
حامل اللقب ) باملجموعة الثانية مع قطر 

واالمارات والكويت. 
وتم تخصيـص ملعبي البرصة الدويل الذي 
يتسـع لـ 60 ألف متفرج، وامليناء 30 ألف 
مباريـات البطولـة التـي سـتقام بنظام 
املجموعتـني ويتأهـل املتصـدر والوصيف 

من كل مجموعة إىل الدور نصف النهائي.
مـن  عـدٍد  حضـور  القرعـة  وشـهدت 
الشـخصيات الخليجيـة يتقدمهـم رئيس 
االتحاد الخليجي حمد بن خليفة ال ثاني، 
وعدنـان درجال رئيس االتحـاد العراقي ، 

ومحافظ البرصة أسعد العيداني.  
وقـال درجال يف الكلمة االفتتاحية للقرعة 
”ان هـذا التجمـع األكرب الذي يسـتضيفه 
العـراق منذ فـرتة طويلـة، وأننـا يف غاية 
السـعادة لعودة البطولة إىل مالعب العراق 
بعد غياب امتد لـ 43 عاماً عقب إستضافة 

بغداد خليجي 5 ألول مرة“.
وأضاف درجـال ”واجهنـا تحديات كبرية 
مـن اجـل الوصـول إلحتضـان البطولـة 
الخليجية ، ونجحنا يف تقديم ملف البرصة 
الـذي سـيبهر الجميع ان شـاء الله خالل 
املنافسـات التـي سـتقام يف مطلـع العام 

املقبل“.
وأتـم ” نثمـن ونشـيد بـدور االتحـادات 
إسـتضافة  مهمـة  إسـناد  يف  الخليجيـة 
البطولـة إىل مدينـة البـرصة التـي عربت 
عـن جاهزيتها الكاملة السـتقبال الوفود 

الخليجية والعربية“.
وتضمـن حفل القرعة عدة فقرات تناولت 
تاريـخ مدينـة البرصة وإرثهـا الحضاري 
، إىل جانـب إختيار الشـخصية التأريخية 
” السـندباد“  ليكـون تميمـة البطولـة ، 
مع إطـالق أغنية تحاكي تالحم الشـعوب 
الخليجيـة واأللفـة التـي تجمعهـم، مـع 
الجماهـري  مـن  املحبـة  رسـائل  عـرض 
البرصيـة والعراقية إلسـتقبال املنتخبات 

الخليجية وجماهريها يف الحدث املرتقب.

ومن جهته، أعلـن أمني عام اتحاد الخليج 
العربي، جاسم الرميحي، عن جائزة الفائز 
األول والثاني يف بطولـة خليجي 25، فيما 
أشـار اىل أنـه ال توجد شـكوك حول إقامة 

البطولة باملحافظة.
وقـال الرميحي يف املؤتمـر الصحفي الذي 
عقد عقـب إجراء مراسـيم قرعة خليجي 
(25) يف البـرصة إن ”االنطباع العام حول 
قرعة خليجي 25 كان جيداً واألمور تسري 
بخطـى ثابتـة“، معربـاً عـن أملـه يف أن 
”تكون هذه النسـخة أفضل من النسـخة 

السابقة“.
وأضاف الرميحي أن ”عملية إجراء القرعة 
البـرصة  اسـتضافة  وان  بنجـاح،  تمـت 

للبطولة سـتكون اسـتثنائية“، مؤكداً أن 
”دور البرصة يف البطولة كبري وال شـكوك 

حول إقامة البطولة يف املحافظة“.
وتابـع أن ”جائزة صاحـب املركز األول يف 
البطولـة هي مليون دوالر ، والفائز الثاني 
”هنـاك  أن  موضحـاً  دوالر“،  ألـف   750
دعوات سـتوجه اىل رئيس االتحـاد الدويل 
لكرة القـدم (فيفا) ولكل اتحادات الخليج 

العربي“.
ومن جهته، وصف يونس محمود، النائب 
الثانـي لرئيـس االتحـاد العراقـي لكـرة 
القدم، مجموعة اسود الرافدين يف خليجي 
25 باملتوازنـة بعـد وقوعه مـع منتخبات 

السعودية وعمان واليمن.

وواصـل محمـود يف ترصيحـات إعالميـة  
ان ”القرعـة متوازنـة ، واملنتخبـات التي 
سـيواجهها املنتخـب العراقـي متقاربـة 
باملستويات مع أفضلية املنتخب السعودي 
لكونه سيشـارك قريبـا يف نهائيات كأس 

العالم ”.
وزاد النجـم السـابق ملنتخب العـراق ” أن 
املنتخـب العمانـي مـن الفـرق املتطـورة 
والعنيـدة وصاحب تكتيك مميـز ، وكذلك 
املنتخـب اليمني الذي تطور كثرياً يف اآلونة 

االخرية“.
الثانيـة  املجموعـة  ”منتخبـات  وتابـع 
واالمـارات،  وقطـر  والكويـت  البحريـن 
جميعهـا تمتلـك اسـماء رنانـة ونوعيـة 

العبني مميزين وسـتكون الندية حارضة 
يف املنافسات“.

وأوضح محمود ” ان املدرب القادم لقيادة 
أسود الرافدين سيتم االعالن عنه يف الفرتة 
املقبلة، الن هـدف االتحاد العراقي التعاقد 
مع مدرب متمكن ملدة طويلة وليس لفرتة 

قصرية“.
واردف ”الحفـل بسـيط وتنـاول تاريـخ 
بإختيـار  البطولـة  وتعويـذة  البـرصة 
الشـخصية التاريخية السـندباد ، وكانت 

فقرات القرعة مبسطة وجميلة“.
وختم ”مدينة البرصة جاهزة إلسـتضافة 
الحـدث بأبهـى صـورة ، وتمتلـك مالعب 

حديثة ومرافق خدمية متطورة“.

بغداد/ الزوراء
صوتـت هيئـة الـرأي يف وزارة الشـباب والرياضة 
باملوافقـة عـىل اجـراءات لجنـة تقييـم االنديـة 
الرياضيـة يف دائـرة الرتبيـة البدنية التـي اطلعت 
عـىل الواقـع االداري والفني واملايل لــ (٣١٢ ) ناٍد 
يف عـِرش محافظـات. وقـال رئيس لجنـة التقييم 
معـاون مدير عام دائرة الرتبيـة البدنية والرياضة 
الدكتـور موفق عبد الوهاب: وافقـت هيئة الرأي، 
وصوتت يف جلسـتها االخـرية بمقر الـوزارة، عىل 
اجراءات لجنة تقييـم االندية الرياضية التي زارت 
عـرش محافظـات واطلعـت عـىل الواقـع االداري 
واملـايل والفني، لـ ( ٣١٢ ) نادًيـا. مؤكًدا: ان وزير 

الشـباب والرياضة عدنـان درجال، صـادق أيضا 
عـىل توصيـات اللجنة، ووجـه بمخاطبـة األندية 
املستوفية لرشوط وضوابط منح اجازة التأسيس 
حسـب استمارة التقييم، والتي بلغ عددها (١٢٦) 
نادًيـا، واالنديـة غري املسـتوفية للمعايري بشـكل 
رسـمي، فيما شـدد عىل إعطاء فرصة أمدها (٦) 
أشهر لعدد من األندية التي لديها ما يؤهلها لتعديل 
او تصحيح وضعها اداريا وفنيا، وبعضها قانونًيا، 
سـواء أكانت حديثة أم قديمة التأسيس.واشار اىل 
انه تـم النظر بعني االعتبار لألنديـة التي تعرضت 
للتخريـب نتيجـة االعمـال االرهابيـة والعمليات 
العسـكرية يف املحافظات التـي تعرضت لإلرهاب، 

عىل ان تزورها لجنة مختصة لتقييم وضعها عقب 
انتهاء هذه املـدة واتخاذ القرار النهائي بخصوص 
اجازة التأسـيس. وَنوََه عبـد الوهاب إىل: ان جميع 
االندية التي تمتلك اجازات تأسـيس سابقة سيتم 
تغيريهـا بإجـازات جديـدة عـىل وفـق اسـتمارة 
التقييم األخـري والتي تتضمن فقـرة جديدة تؤكد 
ان اجازة التأسـيس نافذة ملدة سـنة واحدة قابلة 
للتجديـد وفًقا لرشوط وضوابط التأسـيس يتمتع 
من خاللها النادي بكل االسـتحقاقات والواجبات 
القانونيـة ولأللعـاب املعتمدة يف االجـازة, بمعنى 
انه سـيتم منح اإلجازة حسـب املنشآت الرياضية 

الخاصة بكل لعبة واملوجودة عىل ارض الواقع .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل عبـاس هندي، حل ضيفا يف 
برنامـج (وطن سـبورت) الذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة (وطن) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج العديـد مـن امللفـات واملحـاور التي 
تخص عمل االتحاد العراقي لكرة القدم، فضال عن 
منافسات دوري الكرة املمتاز ومشـاكل التحكيم يف املنافسات املحلية، 
كمـا ناقش الربنامج منافسـات بطولة خليجي خمسـة وعرشين التي 
سـتقام يف محافظة البرصة مطلع العام املقبـل، وغريها من املواضيع 

التي تخص رياضتنا املحلية.
 *****************

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل رافد البدري، اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مـدة زمنية قصرية، خالـص االمنيات 

لزميلنـا بالشـفاء التـام وان يلبسـه رب العـزة 
واالجالل ثوب الصحة والعافية.



مانشسرت / متابعة الزوراء
يونايتد،  مانشسرت  نجم  رونالدو،  كريستيانو  قلل 
من فرص انتقاله إىل فريق كبري يف املريكاتو الشتوي 

املقبل.
يونايتد،  مانشسرت  مدرب  هاج،  تني  إريك  واستبعد 
الدون الربتغايل من تشكيلة الفريق ملواجهة تشيليس، 

ضمن منافسات الربيمريليج.
يأتي ذلك بعد أن رفض كريستيانو، اللعب بديال ضد توتنهام، 
بفوز  انتهت  التي  املباراة  يف  مبكرا،  ترافورد  أولد  ملعب  وغادر 

يونايتد .(٢-٠) 

ويتدرب كريستيانو رونالدو مؤخرا مع فريق الشباب يف مانشسرت 
يونايتد.

مع  لرونالدو  األخرية  الترصفات  فإن  ميل،  دييل  لصحيفة  ووفقا 
يونايتد، قللت كثريا من فرص انتقاله إىل فريق كبري.

وأشارت إىل أنه لم يكن مناسبا أن يختار رونالدو، السري يف نفق 
أولد ترافورد، بدال من البقاء وتهنئة زمالئه يف الفريق عىل أفضل 

أداء لهم هذا املوسم.
عىل  تشيليس  سيجرب  لرونالدو،  األخري  الترصف  أن  وأوضحت 
التفكري قبل التحرك للتعاقد معه، خوفا من حدوث انقسامات يف 

غرفة مالبس البلوز، حال انتقاله إىل ستامفورد بريدج.

لوزان / متابعة الزوراء
تجريد  القوى  أللعاب  الدويل  لالتحاد  التابعة  النزاهة  وحدة  أعلنت 
الروسية ناتاليا أنتيوخ املعاقبة من محكمة التحكيم الرياضية بسبب 
املنشطات، من امليدالية الذهبية األوملبية لعام ٢٠١٢ يف سباق ٤٠٠ م 
حواجز مع اإللغاء بأثر رجعي لنتائجها لسنة إضافية. وكانت أنتيوخ، 
املعتزلة البالغة من العمر ٤١ عاًما حاليا، عوقبت يف ربيع العام املايض 
التي  نتائجها  بشطب  (كاس)  الرياضية  التحكيم  محكمة  قبل  من 
الفرتة بني ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣ و٣١ كانون األول/ حققتها يف 
ديسمرب ٢٠١٥ بسبب املنشطات، عىل أساس األدلة الواردة يف تقرير 
العاملية  الوكالة  من  املفوض  ماكالرين  ريتشارد  الكندي  املحقق 
ملكافحة املنشطات (وادا). وكان ماكالرين كشف عن برنامج تنشط 
والتالعب  الروسية  الدولة  برعاية  و٢٠١٥   ٢٠١١ عامي  بني  ممنهج 

شكل  ما  موسكو  مخترب  يف  مخربي  فحص   ٥٠٠ من  اكثر  بعينات 
فضيحة كربى. ومددت وحدة النزاهة التابعة لالتحاد الدويل أللعاب 

قبل ١٢  أي  تموز/يوليو ٢٠١٢،  الفرتة من ١٥  القوى هذه 
يوما من أوملبياد لندن، بسبب «استخدام مادة أو طريقة 

محظورة» عىل أساس تحليل البيانات من نظام إدارة 
املعلومات يف مخترب موسكو، وهو ما حرم العداءة 

م   ٤٠٠ سباق  يف  األوملبي  اللقب  من  الروسية 
حواجز، بعد عرش سنوات.

األمريكية  أمام  الذهبية  نالت  أنتيوخ  وكانت 
الشيندا ديموس والتشيكية سوسانا هاينوفا، 
سبنرس  كالييس  الجامايكية  حلت  فيما 
ثالثة  من  جردت  أنتيوخ  وكانت  رابعة. 

ألقاب عاملية يف سباق التتابع ٤ مرات ٤٠٠ 
عامي  (الربونزية  العالم  بطوالت  يف  م 

٢٠٠٩ و٢٠١١، والذهبية عام ٢٠١٣) 
زميالتها  بعض  استبعاد  بسبب 

اللواتي شاركن يف هذه السباقات 
املنشطات،  تناولهن  بداعي 
باإلضافة إىل فضية السباق ذاته يف 

احتفظت  املقابل،  يف  لندن.  أوملبياد 
هذا  مع  عامليتني  ذهبيتني  بميداليتني 

عام  يف  الطلق  الهواء  يف  الرويس  التتابع 
٢٠٠٥ وداخل قاعة يف العام التايل.

الدوحة / متابعة الزوراء
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  أكَد 
مجلس  أمام  كلمته  خالل  قطر  دولة 
الشورى أن دولة قطر منذ أن نالت رشف 
استضافة كأس العالم تعرضت إىل حملة 
بلد  أي  لها  يتعرض  لم  مسبوقة  غري 

مضيف.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
دولة قطر: «تعاملنا مع األمر بداية بحسن 
إيجابي  النقد  بعض  أن  واعتربنا  بل  نية 
تتواصل  الحملة  أن  تبني  أنه  إال  ومفيد 
وازدواجية  افرتاءات  وتتضمن  وتتسع 
مبلغاً  الرضاوة  من  بلغت  حتى  معايري 
عن  لألسف  يتساءلون  العديد  جعل 
األسباب والدوافع الحقيقية من وراء 

هذه الحملة».
بن  تميم  الشيخ  وأضاف 

«تجمع  قطر:  دولة  أمري  ثاني  آل  حمد 
عدة  عنارص  بني  العالم  كأس  استضافة 
عىل  والقدرة  املصداقية  مكونات  من 
مناسبة  باختصار  إنها  اإليجابي،  التأثري 
لناحية  فقط  ليس  نحن  من  فيها  نظهر 
أيضا عىل  بل  اقتصادنا ومؤسساتنا  قوة 

مستوى هويتنا الحضارية».
وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن 
من  عمل  بورشة  أشبه  حالياً  قطر  دولة 
ينخرط  للمناسبة  والتجهيز  التحضري 
فيها القطريون واملقيمون جميعا، قائالً: 
«لنواصل العمل كل من موقعه لرفع اسم 
للرتحيب  أذرعنا  ولنفتح  عاليا  الوطن 
بالجميع ليشهد العالم ضيافة القطريني 

وكرمهم».
دوالً شقيقة  أن  دولة قطر  أمري  وأضاف 
إمكانياتها  مشكورة  وضعت  وصديقة 

أهداف  من  أصالً  وهذه  ترصفنا  تحت 
عىل  تحض  التي  املناسبات  هذه  مثل 
التعاون والتآخي وتبادل الخربات وتجمع 
وال تفرق فهي بطولة للجميع ونجاحها 

نجاح للجميع.

فالنسيا / متابعة الزوراء
علن  إيمري أ أوناي  اإلسباني  تعيني  اإلنكليزي عن  أستون فيال  نادي 

مدرباً للفريق األول بدالً من ستيفن جريارد الذي غادر الفريق قبل أيام.وقال 
األوروبي ٢٠٢١،  بالدوري  للفوز  الذي قاد فياريال  إيمري  إن  أستون فيال 
سوف يبدأ مهامه ابتداء من األول من ترشين الثاني/ نوفمرب بعد إكمال 
إجراءات ترصيح العمل. وفضالً عن ٣ ألقاب تاريخية متتالية مع إشبيلية 
التي يحبها مع  البطولة  لقب  أيمري (٥٠ عاماً)  ليغ، حقق  اليوربا  يف 
الغواصات الصفراء عندما فازوا عىل مانشسرت يونايتد يف النهائي، كما 
ويحمل   .٢٠١٩ أرسنال  مع  نفسها  املسابقة  يف  الثاني  املركز  حقق 
كما  مباراة،   ٩٠٠ عن  يقل  فيما  تدريبياً  الفرق  قيادة  خربة  إيمري 
قاد فياريال إىل نصف نهائي دوري األبطال املوسم املايض، وحقق 

نجاحات مهمة مع إشبيلية وباريس سان جريمان.

                         

لندن / متابعة الزوراء
عىل  الصعب  بفوزه  الصعداء  يونايتد  هام  وست  تنفس 
الثالثة عرشة من  0 يف ختام املرحلة   - 2 ضيفه بورنموث 

بطولة إنكلرتا لكرة القدم.
بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  حتى  هام  وست  وانتظر 
مدافعه  عرب  التسجيل  الفتتاح  األول  الشوط  من  الضائع 
الجزائري  الدويل  يطمئنه  أن  قبل  زوما،  كورت  الفرنيس 
الدقيقة  الثاني من ركلة جزاء يف  سعيد بن رحمة بالهدف 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز الرابع لوست هام هذا املوسم فصعد اىل املركز 
العارش برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بورنموث 
الذي تراجع إىل املركز الرابع عرش بخسارته الخامسة هذا 

املوسم.

ميالنو / متابعة الزوراء
أفسَد ميالن خطة حارسه مايك ماينان للمشاركة يف كأس العالم 

2022 رفقة املنتخب الفرنيس.
وكان ماينان تعرض مؤخرا إلصابة يف ربلة الساق أثناء املشاركة 
املالعب  عن  غيابه  مدة  أن  تقارير  وزعمت  ميالن،  تدريبات  يف 

ستكون 45 يوما.
طريق  عن  املونديال  يف  للمشاركة  أخري  بأمل  ماينان  وتمسك 
السفر إىل فرنسا لتنفيذ برنامج تعافيه من اإلصابة تحت إرشاف 

الجهاز الطبي ملنتخب الديوك.
خطة  رفض  ميالن  فإن  الفرنسية،  ”ليكيب“  لصحيفة  ووفقا 
من  فقط  ساعات  بعد  إيطاليا،  إىل  للعودة  واستدعاه  ماينان، 
إرشاف  تحت  التعايف  برنامج  بتنفيذ  وطالبه  فرنسا،  إىل  وصوله 

أطباء الروسونريي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إىل أن طلب ميالن سيعرقل مشاركة 

ماينان يف مونديال قطر رفقة املنتخب الفرنيس.

مدريد / متابعة الزوراء
نابويل وكلوب بروج  بينما ضمنت فرق 
نهائي  ثمن  إىل  التأهل  ميونيخ  وبايرن 
دوري أبطال أوروبا، يتطلع آخرون من 
صفوة «القارة العجوز» ملعجزة لتفادي 
تبقي جولتني  البطولة مبكرا، مع  وداع 

عىل نهاية دور املجموعات.
عىل  وأياكس  برشلونة  وضع  ويعتمد 
أتلتيكو  يملك  بينما  الحسابات  بعض 

مدريد حظوظه بيده.
للخطأ  مجال  فال  لربشلونة  وبالنسبة 
بعد تعادله ٣-٣ مع إنرت ميالن يف كامب 
نو بالجولة املاضية، فبات ملزما بالفوز 
فوز  عدم  برشط  املتبقيتني  باملباراتني 

إنرت عىل فيكتوريا بلزن.
ويستقبل برشلونة يف «كامب نو» بايرن 
بينما  الثالثة  املجموعة  ضمن  ميونيخ 

يستقبل إنرت فيكتوريا بلزن التشيكي.
نتيجة  عىل  برشلونة  موقف  وسيعتمد 
تجنب  يف  أمله  يتعلق  إذ  إنرت،  مباراة 
بتعثر  األوروبي  للدوري  االنتقال 
زال  ما  الذي  بايرن  أمام  النرياتزوري 

يسعى لضمان صدارة املجموعة.
للكثري  حاسمة  الخامسة  الجولة  وتعد 
دور  إنهاء  يف  الطامعة  الفرق  من 

املجموعات يف الصدارة رغم التأهل.

لحجز  الجولة  هذه  يف  أندية   ٥ وتتطلع 
إنرت  النهائي وهي:  لثمن  التأهل  بطاقة 
وبورتو  ومارسيليا  وليفربول  ميالن 

وتوتنهام.
ثالث  مدريد،  أتلتيكو  تأهل  ويعتمد 

الثانية، عىل نفسه ويستقبل  املجموعة 
الذي  ليفركوزن  باير  الجولة  هذه  يف 
يحافظ  وباملثل  أملانيا.  يف  أمامه  خرس 
اإلسباني  تدريبه  توىل  الذي  ليفركوزن، 
وانتصاره  فرصه  عىل  ألونسو،  تشابي 

مجددا عىل أتلتيكو سيعزز منها .
من  واحدة  من  يعاني  أتلتيكو  زال  وما 
أسوء سلسلة نتائج له عىل أرضه إال أن 
انتصاره يف الجولتني املتبقيتني سيضمن 

له املشاركة يف ثمن النهائي.

عىل  ضيفا  بورتو  يحل  ناحيته،  ومن 
النهائي  لثمن  بالفعل  تأهل  الذي  بروج 

لكنه لم يحسم الصدارة بعد.
بلوغ  من  االقرتاب  بورتو  إمكان  ويف 
األخرية  الجولة  يف  أنه  إال  الـ١٦  دور 
مواجهة  يف  مدريد  أتلتيكو  سيستقبل 

ستكون مصريية ملستقبل املجموعة.
التي  األوىل  املجموعة  ثالث  أياكس  أما 
النهائي  التأهل لثمن  ضمن فيها نابويل 
أوال  يفوز  أن  فعليه  ثانيا  ليفربول  يليه 
عىل «الريدز» يف ملعب «يوهان كرويف 
أرينا» ثم عىل رينجرز يف جالسكو لكنه 
يحتاج أيضا لخسارة منافسه اإلنجليزي 

ملباراتيه املقبلتني.
هي  تكافؤ  املجموعات  أكثر  وتعد 
متاحة،  الخيارات  جميع  وفيها  الرابعة 
نقاط،  بسبع  توتنهام  يتصدرها  إذ 
عىل  فقط  واحدة  بنقطة  متقدم  ولكنه 
حتى  لشبونة  وسبورتنج  مارسيليا 
لديه  املتذيل  فرانكفورت  آينرتاخت 

فرصة يف بلوغ ثمن النهائي.
ويحل مارسيليا ضيفا عىل فرانكفورت، 
سبورتنج  توتنهام  يستقبل  بينما 
بعد  وضعه  من  صعب  الذي  لشبونة 
هزيمته عىل يد الفريق الفرنيس الجولة 

املاضية.

شيكاغو / متابعة الزوراء
سلتيكس  بوسطن  بضيفه  بولز  شيكاغو  ألحق 
خسارته األوىل هذا املوسم بفوزه عليه ١٢٠-١٠٢ يف 
مباراة شهدت طرد مدرب الفريق الخارس جو مازوال 

ونجمه غرانت وليامس.
من جانب آخر حقق بورتالند ترايل باليزرز متصدر 
املنطقة الغربية فوزه الرابع توالياً عىل حساب دنفر 
ناغتس ١٣٥-١١٠ وذلك ضمن منافسات دوري كرة 

السلة االمريكي للمحرتفني.
وبعدما افتتح رصيده بثالثة انتصارات متتالية، بدا 
بعض  يف  بتقدمه  الرابع  لتحقيق  يتجه  سلتيكس  أن 
فرتات الربع األول بفارق ١٩ نقطة عىل ملعب يونايتد 
الربع  سنرت يف شيكاغو.غري أن شيكاغو رّد بقوة يف 
نقطة   ١٥ سوى  سلتيك  تسجيل  دون  ليحول  الثاني 

مقابل ٣٥ لصالحه، متقدماً ٦٥-٥٤ عند االسرتاحة.
 ٣٥ فأضاف  ذاته،  املنوال  عىل  األرض  صاحب  وتابع 
الثالث ليتقدم بفارق ٢١ قبل خوض  الربع  نقطة يف 
داخل  سلتيكس  أداء  تراجع  وتزامن  األخري.  الرابع 
بدالً  حّل  الذي  مازوال  املؤقت  مدربه  طرد  مع  امللعب 
من املوقوف للموسم بأكمله األمريكي النيجريي إيمي 
سلسلة  باليزرز  ترايل  تابع  بورتالند،  ويف  أودوكا. 

انتصاراته بفوز رابع توالياً جاء عىل حساب ناغتس 
١٣٥-١١٠، يف حني اكتفى نجم األخري أفضل العب يف 
نيكوال  الرصبي  العمالق  سنتني  آخر  املنتظم  املوسم 
يوكيتش بتسجيل ٩ نقاط فقط، إضافة إىل ٩ متابعات 

ومثلها كرات حاسمة. وتألق يف صفوف الفائز كأبرز 
املسجلني داميان ليالرد مع ٣١ نقطة غداة تسجيله 
ليكرز.وكان  أنجليس  لوس  عىل  الفوز  يف  نقطة   ٤١

يف  العبني   ٦ من  قائمة  ضمن  ليالرد 

أنفني  أبرزهم  نقاط،  العرش  حاجز  تخطوا  بورتالند 
سايمونز (٢٩) وجريامي غرانت .(٢١) 

أبرز  غوردون  آرون  كان  الخارس،  الفريق  عند 
املسجلني مع ٢٦ نقطة، فيما أضاف ميكايل بورتور 

جونيور ١٨ ونازهون هايالند ١٥.
وديسموند  مورانت  جا  من  كل  سجل  ممفيس،  يف 
بروكلني  عىل  للفوز  غريزليز  وقادا  نقطة   ٣٨ باين 

نتس ١٣٤-١٢٤.
هذا  األّول  فوزه  سيكرسز  سفنتي  فيالدلفيا  وحقق 

املوسم وجاء عىل حساب إنديانا بايرسز ١٢٠-١٠٦.
وقاد جيمس هاردن فريقه بتسجيله ٢٩ نقطة، فيما 

أضاف الكامريوني جويل إمبيد ٢٦.
ويف ميامي، سجل الثنائي فريد فاتفيلت والكامريوني 
تورونتو  فريقهما  وقادا  نقطة   ٤٧ سياكام  باسكال 

رابتورز للفوز عىل صاحب األرض ٩٨-٩٠.
األخري  الربع  يف  لصالحه  الفوز  تورنتو  وحسم 
بتسجيله ٢٧ نقطة، منها ٥ رميات ثالثية، مقابل ١٧ 

مليامي هيت.
وخرس مينيسوتا تمربوولفز مع أداء متواضع للوافد 
الجديد الفرنيس رودي غوبري (١١ نقطة و٧ متابعات) 

أمام سان أنتونيو سبريز ١٠٦-١١٥.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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بريوت/متابعة   الزوراء: 
عـادة ما يحـرص مشـاهدو التلفزيون 
عىل متابعـة فقرات نـرشات الطقس يف 
أوقاتها املحددة، وتكون مواعيدها ضمن 
نـرشات األخبار املتلفـزة يف بدايتها أو يف 
نهايتهـا. أمـا إذا كانت أحـوال الطقس 
سـيئة إىل درجة تتطلب تسـليط الضوء 
عليها من بـاب التوعية والحذر، فحينها 
تخرتق هـذه النـرشات يف أي وقت ومن 

دون استئذان.
البعـض يعـّد هـذه النـرشة من أسـهل 
املهمـات التـي يف إمكانهـا أن تقـع عىل 
عاتـق أي مذيـع، يف حـني يـرى البعض 
اآلخـر فيها مسـؤولية كبـرية تحتاج إىل 
إجادة التخاطب مـع عامة الناس؛ ألنها 
مشـاهدة بنسـب مرتفعـة مـن رشائح 

اجتماعية مختلفة.
من ناحية ثانية، غالبية مقدمي نرشات 
الطقس من الجنـس اللطيف، وغالباً ما 
يتمتعـن بإطاللة بهية تجذب املشـاهد. 
وهذا األمر يدفع بالبعض مرات بعيداً عن 
الرتكيـز عىل حالة الطقـس، واالنرصاف 
إىل التمعن أكثر يف تفاصيل أزياء املقدمة، 
ووقفتهـا، وحضورها عمومـاً. وأحياناً 
ينطبـق هـذا عىل املقـدم الرجـل، إذا ما 
كانت إطاللته مميزة تخرج عن املألوف. 
ولكـن -باختصـار- ُتعـد فقـرة نـرشة 
الطقـس من أكثر الفقـرات التلفزيونية 
متابعـة لـدى الناس؛ وال سـيما يف حالة 
الطقس العاصف أو غري املعتاد يف موسم 
معني. ثـم إنها من ناحيـة ثانية بمثابة 
جرس وصول ملقدمها إىل عالم الشـهرة، 
فعربها يدخل املذيع من بابها إىل مجاالت 

عديدة أخرى.
وإذا مـا راجعنـا الئحـة مـن افتتحـوا 
مسـرياتهم بتقديـم نـرشات، تطالعنـا 
أسماء كثرية قاربت النجومية، منها عىل 
سبيل املثال كارين سـالمة التي تحولت 
بعدها إىل تقديم الربامج والتمثيل. واألمر 
نفسـه ينطبق عىل إيميه صّياح، ودارين 

شـاهني، وكارال حـداد، وجـالل شـهدا، 
وجيسيكا عازار، وغريهم.

أمـا الرجل الوحيد الـذي يفرض وجوده 
عىل السـاحة يف لبنـان اليـوم، فهو جو 
القارح. وباملناسـبة، لـم يدخل جو هذا 
املجـال من بـاب املصادفـة؛ بـل لكونه 
متخصصـاً يف مجـال األرصـاد الجوية. 
ومنـذ ٨ سـنوات حتـى اليـوم يمـارس 
القارح هذه املهمة بإتقان، فيقدم نرشة 

طقس غنية باملعلومات وتتميز بالدقة.
ال يلجـأ جـو القـارح إىل تسـجيل نرشة 
الطقـس كغريه من الزمـالء يف محطات 
تلفزيونيـة أخـرى؛ بل يفضـل أن تكون 
مسـاهمته مبارشة عـىل الهـواء، ينقل 
خاللها حالة الطقس، وما يمكن أن يطرأ 
عليها من تغيريات بـني يوم وآخر. ولقد 
خـرج القـارح عـن املألـوف يف إطالالته 
من خالل اختيـاره مرات مناطق جبلية 
وأخرى سـاحلية ليذيع عربهـا النرشة. 
وبني تسـاقط املطر والثلـوج مرة، وعىل 
شـاطئ بحر أزرق وهادئ مرات أخرى، 
يمد مشـاهده بحالة طقـس لبنان من 
أرض الواقع. وهو يحرص -إذا ما نقلها 
عـرب االسـتوديو- عىل أن يزود مشـاهد 
محطة «إل بي يس آي» التي يطل عربها، 
بمعلومات دقيقة، كما يلقي التحية عىل 
مذيعـي نرشة األخبـار، تأكيـداً عىل بث 

الفقرة مبارشة.
يف لقـاء مـع «الـرشق األوسـط»، قـال 
القـارح: «أحـب ممارسـة املصداقية يف 
عميل، وهي تنبع من طبيعة شخصيتي. 
أما الصعوبـة فتكمن يف املتابعة الحثيثة 
ألحـوال الطقـس عـرب خرائـط جويـة 
خاصـة». وبالفعل، يعتمـد القارح عىل 
نمـاذج جويـة عامليـة مشـرتاة ليتـزود 
بمعلومات عن الطقس ملراحل متقدمة. 
كذلـك فهو ال يتكل عـىل األرصاد محلية 
فقـط؛ بـل يتوسـع يف أبحاثـه لتشـمل 
منطقة املتوسـط. ويوضح: «أحلل هذه 
الخرائـط الجويـة التـي نحصـل عليها 

مـن مصـادر موثوقـة ومعـرتف بهـا. 
وعـىل أساسـها أركـب نـرشة الطقـس 
واملعلومات التـي تتضمنها عن الرطوبة 
والحـرارة، وغريهـا من عوامـل الجو». 
ويتابع: «أبدأ أبحاثـي من خرائط جوية 
عاملية ألسـتقر بعدها عىل أخرى خاصة 
باملنطقـة... بهـذه الطريقـة أسـتطيع 
الوقـوف عىل تقلبات الطقـس يف العالم، 
وعن مـدى تأثريها عىل منطقتنا. وهذه 
الخرائـط العاملية كلفتها باهظة وتعرف 
بـ(الغلوبال فوركاست). وإذا ما احتجت 
إىل تفاصيـل أكثر، فإنـي ألجأ إىل خرائط 
أكثر دقة، وتكـون محلية، كي أقف عىل 

تحركات املنظومة الجوية فيها».
جـو، املوظف يف أحد املصـارف اللبنانية، 
ترسق منه مهمته هـذه -أحياناً- اليوم 
كلـه حسـب النشـاط الجـوي السـائد، 
فـ«األمـور ممكـن أن تتبـدل يف أوقـات 
النهـار، ولذلـك أفضـل أن أكـون مطلعاً 
دائماً عـىل أي تغيري متوقع». يف توقعات 

حاالت الطقس، يمكن بواسـطة خرائط 
جويـة خاصة االسـتعالم عـن تغيريات 
الطقس ملدة ٩ أشـهر مقبلـة؛ إال أن جو 
القارح «من باب الدقة» يرى أن أقىص ما 
يمكن توقعه هو لخمسـة أيام. وللعلم، 
يملـك القـارح حالياً صفحـة إلكرتونية 
خاصـة بـه اسـمها «ويـذر ليبانـون»، 
ويتابعه عربها نحو ٤٠٠ ألف شـخص. 
كذلـك، عـىل حسـابه يف موقـع «تويرت» 
هناك نحو ١٠٠ ألف شـخص يتفاعلون 

معه باستمرار.
يف أي حـال، غالبيـة اإلطالالت يف نرشات 
الطقس اللبنانية ترتبط ارتباطاً مبارشاً 
بالجنس اللطيـف، وخصوصاً الجميالت 
منهـن. ومعهـن يكـون «مسـك ختام» 
نرشة األخبـار املتخمة بأحداث قاسـية 
وحزينة. ومعهن أيضاً يمكن بدء النرشة 
كي يتابعها املشاهد حتى النهاية. وبهذا، 
تشـكل مذيعـة نـرشة الطقـس إضافة 
جيدة، لرفع نسـبة املشـاهدة يف محطة 

معينة. وطيلة تاريخ نرشة الطقس عىل 
التلفزيونـات اللبنانية، قلة من املقدمني 
الرجال شـاركوا فيها، تاركني السـاحة 

للمقدمات.
وُتعـد تيما زلزيل، مذيعـة نرشة الطقس 
يف محطـة «الجديـد»، واحـدة مـن أبرز 
مقدمـات هـذه الفقـرة الشـهريات يف 
لبنـان. وتـرى فيها محطـة ال يمكن أن 
تنسـاها أبـداً، مهمـا تقدمـت يف عملها 
وتنوّعـت مهماتهـا. منذ أكثر من سـنة 
تمارس تيما مهمتها هـذه، وبموازاتها 
قدمت برامج تلفزيونيـة كـ«آلو تيما»، 
و«مشـاهري». وهي ال تنكـر أنها وفرت 
لهـا فرصـاً كثـرية، إذ تقـول لـ«الرشق 
األوسط» معلقة: «هذه الفقرة أساسية 
يف نـرشات األخبار اليوميـة التي يتابعها 
املاليني من اللبنانيني، ما ينعكس إيجاباً 
عـىل مقدمتهـا، ويوفر لها دخـول عالم 
التلفزيـون مـن بابه العريـض. زميالت 
كثريات بدأن مشـوارهن مـع املرئي من 

خاللها، واليوم أصبحن مقدمات نرشات 
أخبار أو محـاورات لربامج فنية، وحتى 

معدات ملحتوى برامج عدة».
يف رأي تيمـا زلـزيل، أن جمـال املقدمـة 
جواز سفرها إىل هذه الفقرة، بجانب أن 
شـخصيتها تلعب دوراً كبرياً يف تقريبها 
من املشـاهد، أو العكس. وهـي متيقنة 
من أنها لن تستمر يف تقديم هذه الفقرة 
طيلـة عمرهـا مـن دون إحـداث تطّور 
وتقدم يف مشـوارها. وتضيف: «البعض 
ينصحنـي باالنتقـال إىل تقديـم نرشات 
األخبـار؛ لكننـي أفضـل عليهـا الربامج 
الفنية الشـبيهة بــ(آي تـي بالعربي)، 
و(إم بي يس تراندينغ)». وتسـتطرد بأن 
هذه الفقرة املسـجلة توفـر لها األمان؛ 
بحيث ال تواجه مفاجآت غري مسـتحبة 
كالحال يف البث املبارش. تقول: «يف إحدى 
املرات وخالل مشـاركتي يف أحد الربامج 
املبارشة، واجهت موقفاً حرجاً ال أحسد 
عليـه... لكن يف املسـجلة هـذه املواقف 
غري موجودة، كما أنها رسيعة وقصرية، 

فأكون مرتاحة مع نفيس».
البدايـة مـع أورسـوال دكاش، املقدمـة 
يف قنـاة «إم تـي يف» كانـت مختلفـة، إذ 
دخلـت مجـال تقديـم نـرشة الطقـس 
بأسـلوب مغايـر ملا هـو سـائد؛ إذ إنها 
بدأت مشـوارها التلفزيونـي مع «إم تي 
يف» باإلعـداد للربامج، ويف تحرير نرشات 
األخبار وتقديم فقرة فيها. وبقيت كذلك 
منـذ عام ٢٠٠٩ حتى عـام ٢٠١٧. إال أن 
عينها كانت عىل نـرشة الطقس، قائلة: 
«لطاملـا أحببـت تقديمهـا. صحيـح أن 
فكرتها تبدو بسـيطة وسـهلة؛ لكنها يف 
الحقيقة صعبة؛ ألن نسـبة مشـاهدتها 
عالية جداً؛ حتى أن بعض املشاهدين قد 
يفّوتون نرشة األخبار؛ لكنهم يتمسكون 

بمتابعة أحوال الطقس».
وحقـاً، العالقـة الوطيدة التـي تولد بني 
مقدمة نرشة الطقس واملشاهد يواكبها 
إيقـاع يومي يتكرر ثالث مـرات يف اليوم 

الواحـد، تبعاً ملواعيد بث نرشات األخبار. 
وهنـا ترشح أورسـوال دكاش: «من هذا 
املنطلـق عـىل مذيعـة األحـوال الجوية 
أن تكـون قريبة مـن املشـاهد، وتتمتع 
بأسـلوب بسـيط يف التخاطب معه. كما 
أنهـا تدخـل يف صميـم حيـاة اللبنانيني 
اليومية، ال سـيما يف فصل الشتاء. فبناء 
عىل املعلومات التي تذكرها يستطيعون 
برمجة يومياتهم». ثم تصف فقرة نرشة 
الطقس بـ«السهل املمتنع» الذي ال يعرف 
كثـريون كيفية ممارسـته والسـري بني 
النقاط إليصاله عىل املسـتوى املطلوب: 
«إنها فقرة تدخلني إىل بيوت املشـاهدين 
كضيفة، فإمـا أن يحبوني وإما ال. وهو 
مـا يتطلب منـي طريقة تعاٍط بسـيطة 
غـري معقدة أو مبالغ فيهـا. كما أن ثمة 
أسـلوباً معيناً يتحكـم يف إطاللة مذيعة 

الطقس».
وتتابـع دكاش بـأن «مـا ال يعرفـه كثر 
هـو أن خطوطـاً وقواعـد محـددة عىل 
املذيعة عامة التقيد بها بالنسبة ألزيائها 
وشـكلها الخارجي. فما ترتديه يف نرشة 
الصبـاح ال يشـبه إطاللتها ظهـراً أو يف 
املسـاء؛ ألن لكل وقـت أحكامه» وتؤكد: 
«يجب أن أشـبه مشـاهدي يف كل وقت، 
وال أطل بشـكل ينفر منـه. ففي نرشات 
الطقس يف الغرب يستحسن التقرب من 
املشاهد بأسلوب مبارش، فرتتدي املذيعة 
مثـًال املعطف الخاص بالوقاية من املطر 
لإلشـارة إىل هطول أمطـار غزيرة. كما 
تقصد ارتداء فسـتان بسـيط ومصنوع 
من قمـاش صيفـي خفيـف، لتأكيد أن 

الطقس مشمس».
وعن كيفية تحضريهـا للنرشة الجوية، 
تقـول: «أتشـارك مع املنتجـني املنفذين 
للبحـث عـن عوامـل الطقـس املنتظـر 
عـرب أرصاد جوية مختلفـة. ونقوم معاً 
بإعدادهـا، بحيث يضـع كل منا أفكاره 

وأسلوبه الخاص فيها. 
(عن/صحيفة الرشق األوسـط)
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طهران/ من موفد نينا: 
اكـد وزيـر الثقافة واإلرشـاد اإلسـالمي 
محمـد مهـدي اسـماعييل ان مسـاعي 
منظمـة ”اوانـا“ التـي تظـم 45 وكالـة 
انباء من اسيا واملحيط الهادي ونشاطها 
الدؤب سيسـهم بـكل تأكيـد يف الحد من 
احتكار الغرب لالعالم الذي يسـعى دائما 
لتشـويه الحقيقـة مـن خـالل اإلرهاب 
اإلعالمي يف العالم. وقال اسماعييل خالل 
لقائه امس الثالثاء رؤسـاء وكاالت انباء 
اسيا واملحيط الهادي / اوانا / املشاركني 
باجتماعـات الجمعيـة العامـة بدورتها 
الثامنـة عـرشة : نواجـه اليـوم ارهابـا 
اعالميا يقوده الغرب الذي يحاول تشويه 
الحقيقـة وذر الرماد بالعيون مؤكدا عىل 

رضورة وحدة وسائل اإلعالم املستقلة ضد 
هذا االرهاب االعالمـي وكيفية مواجهته 
بالوسـائل التي تفقده القدرة عىل التأثري 
. واضـاف وزيرالثقافـة االيراني: نحاول 
أن نسـجل مشـاركة قويـة ونشـطة يف 
مجال االعالم وان منظمـة ”اوانا“ تعمل 
عىل تعزيز الهوية الجماعية لها وإيصال 
صوت الناس واملضطهدين إىل العالم بكل 
شـفافية ووضـوح. يذكـر ان االجتمـاع 
الثامن عـرش للجمعيـة العامـة ملنظمة 
الهـادئ  واملحيـط  اسـيا  انبـاء  وكاالت 
(أوانا) بـدأت اعمالها يـوم امس االثنني 
بالعاصمة االيرانية طهران بمشاركة 60 
من رؤساء ومدراء وكاالت انباء تمثل 35 

دولة من اعضاء اوانا.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 الرئيـس الجزائري يثري الجدل بإحياء ”نظرية املؤامرة“ 
املفضلـة لديـه، إذ قـال إن ”الجزائر مسـتهدفة بحرب 
سـيربانية مسـعورة للتشـويش عىل البنـاء الوطني“. 
وكلف الرئيس الجزائري الصحفيني بالتصدي لها ما أثار 

سخرية واسعة عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وكلـف الرئيس الجزائري عبداملجيـد تبون الصحفيني يف 
بـالده بالتصدي ملا أسـماه الحرب السـيربانية، وهو ما 
أثار سـخرية. واتهمه معلقون بأنه ال يفرق بني الحرب 
اإلعالمية التي يمكن للصحفيني املشاركة فيها والحرب 
السـيربانية، وهـي نـوع مختلف مـن الحـروب تتطلب 

مختصني من نوع آخر.
وقـال الرئيس الجزائري يف رسـالة قدمها لقطاع اإلعالم 
بمناسـبة اليوم الوطني للصحافة، املوافق لـ22 أكتوبر 
من كل عام إن بالده تواجه ”حربا سـيربانية مسـعورة 
للتشويش عىل البناء الوطني“. وأضافت الرسالة ”أؤكد 
دعمنـا الكامل لنسـاء ورجال هذه املهنـة النبيلة، وهم 

يؤدون بروح مهنية ووطنية الرسالة املنوطة بهم“.
وتابع ”نحيـي جهودهم يف التصدي للحرب السـيربانية 
املسـعورة، التي ينفذها باألصالـة أو بالوكالة محرتفو 
األكاذيـب حقـدا عـىل الجزائر التـي اسـتعادت دورها 
الريادي عىل الصعيد اإلقليمي والدويل، وسـعيا منهم إىل 
التشويش والتضليل يف هذه املرحلة من البناء الوطني“.

ولم يحدد الرئيس الجزائـري هوية من اتهمهم بخوض 
الحرب السـيربانية ضـد بالده، لكن سـبق وأن رصح يف 
عدة مناسـبات بأن الجزائر ”مستهدفة بسبب مواقفها 

الخارجية املستقلة“.
ويقـول مراقبـون إن تبـون ”رمـى مـرة  أخـرى كـرة 
االتهامـات يف ملعـب املجهـول“، حيـث مـا تنفـك لغة 
املؤامرة تسـيطر عىل خطابه السـيايس املوجـه داخليا. 
وفيما يتسـاءل آخـرون أي صحفيني يريـد منهم تبون 
أن يواجهوا الحروب السـيربانية، أولئـك الذين يزج بهم 
يف السـجون أو يحكم عليهم باإلعدام بسـبب كشـفهم 
صفقات فاسـدة. يف املقابل سـخر معلقون من رسـالة 
تبون، خاصة وأن سياق الرسالة يظهر أن تبون يتحدث 
عن الحرب اإلعالميـة واالفرتاضية التي تدار عىل مواقع 
التواصل االجتماعي وليس الحرب السيربانية، وهي نوع 

آخر من الحروب تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول 
لتعطيلها. وكتب مغرد ساخرا:

الحـرب السـيربانية تقوم عـىل االخرتاقات الحاسـوبية 
والحصول عىل معلومات رسية شخصية أو استخباراتية 

وليست هي نفسها الحرب اإلعالمية
فعزيزي املواطن عندما تقرأ مسـتقبال أن البالد تتعرض 
لهجمـات سـيربانية ال يأخـذك خيالـك إىل جيمس بوند 

و007 إنها فقط مجرد منشورات فيسبوكية.
يذكر أن وزير االتصال الجزائري محمد بوسليماني كرر 
مـا قاله الرئيـس الجزائري قائال ”لقد بـرز دور اإلعالم 
جليا يف مجابهة الحرب السـيربانية التي تواجهها العديد 

من البلدان بما فيها الجزائر“.
ويرتبـط مفهـوم الحـرب السـيربانية بأنه عبـارة عن 
هجمـات إلكرتونيـة بقيـادة عسـكرية تقـوم باخرتاق 

األنظمة اإللكرتونية وكل ما يعتمد عىل التكنولوجيا.
ويقـول منتقـدون إن الحروب السـيربانية مختلفة عن 
تلـك اإلعالميـة أو اإللكرتونية وهي تتطلب اسـتعدادات 

بأشكال جديدة ومختلفة.
ويتسـاءل جزائريون ”كيف سـتتدارك  بالدهـم التأخر 
يف اإلحاطـة وامتـالك القـدرات التكنولوجيـة للحـروب 
السـيربانية الجديدة، والرئيس واملسـؤولون ال يفرقون 
بني الحروب اإلعالمية والحروب السيربانية التي يريدون 

من اإلعالميني مواجهتها“.
يذكـر أنه منـذ وصولـه إىل الحكـم نهايـة 2019 خلفا 
للراحل عبدالعزيز بوتفليقـة، الذي أطاحت به انتفاضة 
شعبية، يقول تبون إنه يريد بناء ”أسس جزائر جديدة“ 
تعتمـد عـىل اقتصاد يتجـاوز التبعيـة لعائـدات النفط 
والغـاز واسـتعادة الدور املحـوري لبالده قـوة إقليمية. 
ويكرر الرئيس الجزائري مرارا وتكرارا أن بالده تتعرض 
للحروب.ورسالة هذا العام التي وجهها تبون للصحفيني 
شبيهة برسالة العام املايض التي وجهها لإلعالم يف بالده 
يف نفس املناسـبة. وطالب تبـون يف العام املايض اإلعالم 
الجزائري بإسـناد مجهـود الدولة يف الرد عـىل ”الحرب 
التي تتعرّض لها الجزائر“، كما طالبه باملزيد من الجهد 
الكتسـاب أدوات التحكـم يف املناهج واملعـارف للتصدي 
لحروب الجيل الرابع، يف اعـرتاف ضمني بعدم احرتافية 

اإلعالم يف بالده وعدم قدرته عىل املنافسة دوليا.

ودائمـا ما يقرن املسـؤولون يف الجزائـر كلمتي الحرب 
واإلعالم يف ترصيحاتهم. وتسيطر عىل املسؤولني نظرية 
مفادها أن البـالد تواجه ”مؤامرة مـن الخارج تتضمن 
موجة التدفقات اإلعالميـة الخارجية إلحباط معنويات 
الجزائريني واملساس بمصداقية مؤسسات الدولة األكثر 

حساسية“.
ويتسـاءل صحفيـون جزائريـون ”أي إعـالم يريـد أن 
يستغله تبون ويوجهه؟“، ألن اإلعالم الجزائري غري قادر 
عىل تشـكيل رأي عام داخيل، فما بالك لو كان خارجيا؟ 
إذ ال تتوفـر لـه اإلمكانيات ليكون إعالمـا محرتفا قادرا 

عىل املنافسة.
وسـاهمت السـلطة يف الجزائر من خالل اسـتمرارها يف 
سياسـة التحكـم يف قطـاع اإلعالم يف أن تكون شـبكات 
التواصل االجتماعـي البديل اإلعالمي املتاح، لفتح أبواب 
التفاعل والنقاش وكشـف الكثري مـن امللفات والقضايا 
التي ال تزال ”مسـكوتا عنها“ يف اإلعالم التقليدي.ويف بلد 
يبلغ عدد سـكانه 42 مليون نسـمة، ينشـط 26 مليون 
مسـتخدم عـىل وسـائل التواصـل االجتماعـي. ويقول 
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الجزائر رشيف دريس 
”سـمحت شـبكات التواصـل االجتماعـي للجزائريـني 
بالتعبري وأصبحت بديالً فعلًيا للفراغ الذي خلفته العديد 

من وسائل اإلعالم“.
ويواجه الصحفيـون الذين يعانون أوضاعـا اجتماعية 
مزريـة ظروفا صعبة تتعلق بممارسـة العمل اإلعالمي، 

بسـبب املضايقات التي يتعرضون لها.
وتحتـل الجزائر املركـز الـ146 (من بـني 180 دولة) يف 
التصنيف العاملي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة 

”مراسـلون بال حدود“ سـنة 2021.

لندن/متابعة الزوراء:
اعتـذر مقـدم يف قنـاة آر تـي 
الروسـية املمّولة مـن الدولة، 
أطفـال  لحـرق  دعوتـه  عـن 
أوكرانيـني، بعـد توقيفـه عن 
العمل، بحسب ما نقلته وكالة 

فرانس برس.
للكرملني  املؤّيـد  املحلّـل  وقال 
غربيـة  لعقوبـات  والخاضـع 
 47) كراسوفسـكي  أنطـون 
عاماً) عـرب ”تليغرام“: ”أعتذر 
لكل مـن ُصعق من هذا. أعتذر 
ملارغرييتا، ولكّل من وجد هذه 
الحد  التعليقـات خارجة عـن 

وغري مقبولة“.
بـرس“،  ”فرانـس  وبحسـب 
كانت رئيسـة تحرير ”آر تي“، 
مارغرييتا سيمونيان، قد أعلنت 
صباح االثنني إّن القناة ستعلّق 
كراسوفسـكي  مـع  عملهـا 
غـري  ”ترصيحاتـه  بسـبب 

املقبولة واملثرية لالشمئزاز“.
وأثارت تعليقات كراسوفسكي 
األسـبوع املـايض ضّجـة عىل 
منصـات التواصل االجتماعي، 

بعـد أن رّد عـىل ضيـف تحّدث 
عـن قول أطفـال أوكرانيني له 
يف الثمانينيـات، خالل الحقبة 
السـوفييتية، إّنهـم يعتـربون 

روسيا محتلة.
وقال كراسوفسـكي إّن هؤالء 
التخلّـص  ”يجـب  األطفـال 
إىل  جرّهـم  يجـب  منهـم... 

أكواخهم وإحراقهم“.
وقالت سـيمونيان، التـي تعّد 
مـن أبـرز الداعمـني للحملـة 
اليوم،  العسـكرية يف أوكرانيا، 
إّنها تريـد ”تحذير أولئك الذين 

يدعون إىل ارتـكاب الفظائع“. 
أضافت: ”ال تفعلوا ذلك“.

التحقيـق  لجنـة  وأشـارت 
الروسية، التي تنظر يف الجرائم 
أمـرت بفتح  إّنهـا  الخطـرية، 
أن  بعـد  الحـادث  يف  تحقيـق 

اشتكى أحد املشاهدين.
ودعا وزير الخارجية األوكراني 
دميرتو كوليبـا، الحكومات إىل 
”حظـر قنـاة آر تـي يف جميع 
أنحـاء العالم“، متهمـاً القناة 
عىل  العدوانـي  بـ“التحريـض 

اإلبادة الجماعية“.

نريوبـي/ رويرتز- أسوشـييتد 
برس:

الباكسـتاني  الصحفـي  ُقتـل 
رشيـف  أرشـد  املعـروف 
عندمـا  كينيـا،  يف  بالرصـاص 
فتحـت الرشطـة، التـي كانت 
تبحث عـن لصوص سـيارات، 
النار عىل سـيارة كان يستقلها 
أثناء عبوره حاجزاً أمنياً، وفقاً 
لتقريـر مـن الرشطـة الكينية 

يوم االثنني.
وقالـت هيئـة مدنيـة معنّيـة 
الرشطـة  أداء  عـىل  بالرقابـة 
الكينية إّنهـا تحّقق يف الحادث 
الـذي وقـع، يف العـارشة مـن 
مسـاء األحد، يف إحدى ضواحي 

العاصمة  نريوبي.
وقالت رشطة نريوبي إّن رشيف 
أصيب برصاصة يف رأسه وقتل 
، بعـد أن مـرت السـيارة، التي 
شـقيقه  مـع  يسـتقلها  كان 
خرام أحمـد، عرب حاجـز أقيم 
عـىل طريـق نريوبي-مجـادي 
الرسيع لتفتيـش املركبات عىل 
طـول الطريق الرئيـس. وكانا 
يسـافران من بلـدة مجادي إىل 

العاصمة الكينية.

بحسب الرشطة، تجاهل االثنان 
بالتوقـف  عنارصهـا  أوامـر 
يتوقفا  وأرسعـا. قالـت: ”لـم 
فتحـت  الرحلـة“.  يف  ورشعـا 
الرشطـة النار وبـدأت مطاردة 

انقلبت سيارتهما خاللها.
عمـل رشيـف سـنوات عديدة 
مقّدماً ألحـد الربامج اإلخبارية 
التـي تحظى بمشـاهدة عالية 
عـىل تلفزيـون ”آري نيـوز“ يف 

باكستان.
غادر رشيف باكستان يف يوليو/ 
تموز املـايض لتجّنب االعتقال، 
إثر شـكوى تقّدم بهـا مواطن 
ضـّده بشـأن مزاعـم تشـويه 
سـمعة املؤسسـات الوطنية يف 

البـالد، يف إشـارة إىل الجيـش. 
ولم يعرف مـكان وجوده. كان 
معظـم أصدقائه يعلمون فقط 
أنه قىض وقًتا يف دبي باإلمارات 

العربية املتحدة ولندن.
ردود  رشيـف  وفـاة  وأثـارت 
عـىل  النطـاق  واسـعة  فعـل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي 
مسـؤولني  مـن  باكسـتان  يف 

وصحفيني وغريهم.
الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
مفوضهـا  إّن  الباكسـتانية 
السـامي يف كينيـا عـىل اتصال 
ووزارة  الكينيـة  بالرشطـة 
بانتظـار  وإّنهـا  الخارجيـة، 

تقرير يصدر عن الرشطة.
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Ô„açÓßa@3bñ@Âèy
يف لوحته الشـهرية ( الشـجرة القتيلة)، يحاول الفنان 
الكبري جواد سـليم بيان ما للشـجرة واملـرأة من عالقة 
وثيقـة ، انـه رس الحياة املتجسـدة يف أعماق الشـجرة 
نفسـها . رجال يدمرون الشـجرة ، انهـم يقتلونها رش 

قتلـة بقطـع األغصـان واألوراق مرحلـة مرحلـة.
يصور الفنان العراقي الراحل جواد سليم، قسوة الحياة 
عرب ارتكاب جريمة قتل الشجرة ولكنها تنم عن بصرية 
ورؤية تشـكل عمقا وفهما متطورا للحدث... لقد كان 
القتـل مصاحبـاً ألمومة املـرأة الجاثية عـىل األغصان 

القتيلة ( املقطوعة ) .
 انها تنئ تحت وطأة املوت الذي فرضه افرتاس الرجلني 
اللذين يمعنان قتال بالشـجرة الواقفة. املرأة الباكية يف 
أسـفل الشجرة تمثل حالة البكاء عىل الحياة واستنكار 
الجريمة . املرأة يف لوحة جواد سـليم هذه، كانت وسط 
االلم واملعاناة وهي تشهد املوت البطيء للشجرة رويدا 
رويـدا . ولكـن رغم هـذه العنف والرشاسـة، إنها تعّرب 
عن حياة باعثة لألمل، الحياة  التي ال تسـتمر وتستوي 
مـع اليأس والخشـونة وهمـا يحاوالن قطع الشـجرة 
بأقـىس صـورة.. احدهما يف األسـفل واآلخـر يف األعىل 
واملـرأة يف املنتصـف، انهـا موازنة الحيـاة يف نظر جواد 
سليم وفلسـفته.. الحياة املهددة باملوت والفناء ، انهم 
يقطعون األمل املتصيد للعنفوان الرابض خلف األمومة 
الجارية بني أحشـاء الشـجرة. انها امومة تضيع خلف 

روافد التكوين الصاعـد باتجاه الوصف العام للحيلولة 
الواصلة بني سـقطات البرش القسـاة الذيـن يحاولون 
إماتـة كل يشء حـي كالشـجرة الواصلـة بـني الحياة 

املتمثلة باملرأة والحياة املتواصلة املتمثلة بالشجرة .. 
ان محاولـة احـد الرجلني بقتل الشـجرة بالفأس دليل 

اخر عىل الفظاظة املؤدية اىل املوت... الفظاظة املؤطرة 
باإلنهاك وارتكاب األخطاء...

 الفـأس رمز القسـوة هنا وهـو يقوم بقطـع أوصال 
الشـجرة وتركهـا منكرسة ال حيـاة فيهـا مرمية عىل 
األرض .. انـه فـاس الخـراب يف نظر جواد سـليم الذي 

بـرر ذلك بعدم رحمـة الرجلني املنهمكـني بالقتل دون 
وازع مـن ضمري، فيما كانت املـرأة ترصخ جاثمة عىل 
األغصـان امليتة. حاول جواد سـليم ان يجعل من موت 
الشـجرة كارتـكاب جريمـة... اطلق عليها ( الشـجرة 
القتيلـة ) انه يؤمـن بالحياة املتواصلة املسـتديمة عن 
طريق املرأة الجاثمة وسط األغصان املقطعة املطروحة 
أرضـا. ان لوحة جـواد سـليم تنبئ عـن محاولة عدم 
احرتام اإلنسـان محور هذه الحياة. والشـجرة هنا هي 
رمـز تدفق الحيـاة باعتبار انها تجعل من اسـتمرارية 
الحيـاة اكثر وصـوال واقرب اىل األمومـة املتمثلة باملرأة 

املحتجة عىل الترصف األهوج.
ومـن املشـاهدة األوىل للوحـة نجـد ان املـراة هي رمز 
الحيـاة ولكنها منكرسة غري سـعيدة وهـي تبكي ربما 
مـن رشاسـة الرجلني وهمـا يقومان بفعلتهمـا.. انها 

جريمة قتل الحياة وقطع أوصال التسـامح واملودة .
 لقـد رسـم جـواد سـليم لوحتـه يف عام 1958 وسـط 
احتجاجـات عىل االعمـال غري املسـؤولة للبعض وهم 
يقطعون األشـجار دون رحمة وغري مبالني بجماليتها 
ورمزهـا الحياتي املسـتمر. وهكـذا كان االثـر الخالد 
للراحـل جواد سـليم قد اظهـر النزعة اإلنسـانية التي 
جسـدت يف لوحته الشهرية. انها خري رسالة اىل القلوب 

الندية العذبة النابضة دوما بأوصال املحبة واملودة.
ان (الشـجرة القتيلـة) لوحـة الحياة املنكرسة وسـط 

األمومة املتعبة والرصاخ املبجل للدفاع عن الحياة.

Ô„b‰ÿ€a@÷äb†
عندما تواجه املجتمعات انحداراً قيمياً ألي 
سبب كان تنجرف معها كل وسائل الثقافة 
والتعليم وكل وسائل الحياة الكريمة وكذلك 
بعض املثقفـني واألدباء ينغمسـون يف هذا 
االنحدار ويجدوه مرتعا خصبا إلبراز بعض 
املواهب الفجة والتـي تندرج تحت عناوين 
كثرية ابسـطها التملق للسلطة الحاكمة يف 
تلـك الحقبـة، وبالتايل فأن السـلطات التي 
تأتي نتيجة هذا االنحدار ال تنظر اىل االنتاج 
النوعي بقدر ما يهمها اىل ماذا ينرصف هذا 
االنتاج فهي تجد يف مديح الشـعراء وتلميع 
صـورة الحقبة من قبل بقية االدباء غايتها 
فتتبنى ذلك النتاج السـقيم لتنتقل العدوى 

اىل بقية جسد املجتمع.
فقد روى يل احـد االدباء عن مرشوع رواية 
كلفته بهـا احدى املنظمـات التي تصطبغ 
بصبغـة دينيـة تتحدث عن رمـز من رموز 
االسـالم وثائر عظيم، فقال لهم ان الرواية 
تبـدأ بيوم مولـده حتى يوم الثـورة تنتهي 
الروايـة فحـدث الثـورة معـروف للقايص 
والداني وال فائدة من تكراره الذي سـيفقد 
الروايـة الكثـري بدال من االضافـة لها ،فقد 
تم الغاء املـرشوع بالكامل حيث طلب منه 
الكتابـة فقط عن يـوم واحـد يف حياة ذلك 

الرمز وهو يوم مرصعه .
هنـاك ادبـاء ينـأون بأنفسـهم عـن هـذا 
االنحـدار ويبقى يف مكانـه يراقب من بعيد 
ما يجري دون ان ينغمس يف وحل االسفاف 
الفكري وااليديولوجي والتبعية ،هذا النوع 
مـن االدبـاء هـو من سـيؤرخ وسـيحفظ 
لألجيال القيم املجتمعيـة العليا التي يمتاز 
بها املجتمع دون املساس بأصالتها وبنائها 

الفكري.
لقد واجهـت مجتمعاتنا العربية خالل هذه 
الفـرتة  هـذا النوع من االنحـدار ، وبالرغم 
مـن هـذا فقد برز لدينـا ادباء كبـار قدموا 

لنا ادباً رفيعا ومسـتوى فكري عال سـواء 
عـىل الصعيد املجتمعي او عىل صعيد الفكر 
االنساني بصورة عامة، جاءت رواية الوجه 
اآلخر للضبـاب للروائي كريـم صبح نتاجا 
يتناسـق مع املرحلة واملعاناة التي تمر بها 
مجتمعاتنا و معربة عن مدى انسجام الفكر 
االنساني وتالحمه بالرغم من الرصاع الذي 
يحتدم اثناء فرتة التغيري ولكن النتيجة هي 

ان يتوافق الجميع لخدمة االنسان.
الرواية 

لقد جاءت رواية الوجه اآلخر للضباب خارج 
تجارب الرسديات العراقية التي اتخذت من 
املحليـة فضاًء رسديا لها فالفضاء الرسدي 
الـذي دارت بـه األحـداث  لـم يكـن ينتمي 
للمحليـة يف يشء ولكنهـا صاغـت تجربـة 
انسـانية كبرية من خالل شخوص الرواية 
والتالحم الـذي يحدث من خـالل العالقات 
االنسانية التي تنتج اجياال عابرة للطائفية 
الدينيـة والعنرصيـة القوميـة فقد فككت 
الرواية هذه العالقات االنسـانية وأوضحت 

للقـارئ مدى تقـارب األديان وسـماحتها 
ومدى انسـجام اإلنسـان ومشـاعره تجاه 
اخيه االنسـان فبطلـة الروايـة (روزالني) 
كانت تعتقـد بانتمائها الفكـري والقومي  
اىل روسيا وللكنيسة االرثدوكسية بحكم ان 
والدتها روسية واألب سوري ، ولكن عندما 
نقلـت اىل الوطن الثاني ادركـت تماما انها 
يف وطنها ايضـا واجتاحها بعـض االنتماء 
ولو انها اطلقت عليـه الوطن البديل، وهذا 
الوطـن يحتاجهـا اكثر من اآلخـر فأصبح 
وطنها البديل هو األصل وفضلت البقاء فيه 
بالرغـم من أن كل من تنتمي اليهم هناك يف 
وطنها األم، فهي لم تعبأ بمخلفات االنحدار 
املجتمعي التي قالت عنها ((لحسـن حظي 
انني ُقِبلُت لـدى مجتمع كهذا اكثر من ابي 
وزوجتـه واخوتـي الثالثة طاملا انـا من ام 
روسـية)) فهـي يف هذه الجزئيـة تجاوزت 
االحرتاب العائـيل ونظـرت اىل  مديات ابعد 
مـن ذلـك يف اطـار مجتمـع ممـزق نتيجة 
الحـرب االهلية والجئني مرشديـن يف بلدان 

ترفضهـم ، فغريـزة االنتمـاء كانـت اقوى 
مـن كل املؤثـرات واملعاناة التـي واجهت ( 
روزالـني) كانت تقـول ((أسـتطيع القول 
مـن دون تأنيب ضمري ومن دون تجّن عليه 
،انه بـات مجتمعا رهني حقارة السياسـة 
وترسـبات التاريخ هناك من تمكن عىل ما 
يبدو من بث سـمومه  يف بنيـة مركز النور 
الـذي كان عليـه لبنـان وأطفـأ كثـرياً من 
وهج اعتداله وتسـامحه ))  فهذه العبارات 
التـي ترددها روزالني كانـت بمثابة تحليل 
واقعـي ورصيـح لألنحـدار املجتمعي الذي 
خلفتـه الحروب فهي ترفـض االنغماس يف 
هـذا االنحدار بالرغم مـن أن لديها وطن أم 
بإمكانها العودة اليه متى شاءت بعيدا عن 
هـذه املعاناة التـي تحملتهـا فهي خرجت 
مـن دائـرة املصالـح الضيقـة ووجـدت يف 
نفسـها مرشوعا انسـانيا ينتمي لإلنسان 
نفسـه  وهـي كما تقـول ((حـرب واحدة 
تكفـي لتدمري وطن، فما بالـك وقد تعددت 
الحروب عىل اراضيه؟)). لقد اشار الروائي 
بطـرف خفـي اىل ما يحدث يف بلـده يف هذه 
العبـارة وتداعياتهـا الكبرية عـىل الصعيد 
االنساني والفكري والعقائدي، فهو عندما 
يصور حالة روزالني وهي تعيش يف سورية 

فالتضييق العقائدي والزجر وقمع حرياتها 
حتى يف ملبسـها كلها تداعيـات مجتمعية 
حدثـت يف بلـد الكاتـب بعد االحتـالل وهذا 
مما دعا روزالني اىل بناء رضيح ألمها وهي 
رمـز الحرية التي كانت لديهـا فقد دفنتها 
يف وطنهـا البديل، فهي ترقد  اآلن يف رضيح 

بعيدا عن وطنها األم .
قـراءة دقيقـة للروايـة تجـد ان كاتبها قد 
افـرز قـدرا كافيـا للمتغريات التـي حدثت 
خـالل الحـروب املسـتمرة يف بلداننـا فهو 
يطـرح عـىل لسـان روزالـني خجلهـا من 
التطرق اىل مسـألة الدين واسـتخداماته يف 
مجتمعاتنا ((ال انكر ان الدين صار سـلعة 
رائجة بـني الساسـة العرب ،صـار اداتهم 
الغالبة يف الحكم واسـكات  صوت معارضة 
محكوميهم مثلما ال انكر ان التاريخ العربي 
صـار حارضا بقوة عنـد تصنيف الناس اىل 
مسلمني شيعة ومسـلمني سّنة مفضيا اىل 
حروب شـعواء بني ابناء البلـد الواحد)). يف 
مثل هذه االسـتعارات اللفظيـة كان كريم 
صبح يشـري اىل ما يحـدث يف الوطن العربي 
بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ففي 
سـوريا واليمن ولبنان والعـراق هذا النوع 

من الرصاع موجود .
((الحب يتسع للجميع ولكن الكراهية تنوء  
بصاحبهـا)) كانت كريسـتينا هي رسـالة 
الحـب التي جعلهـا املؤلف يف بدايـة روايته 
التي انتجت لنا ادبـاً من نوع مختلف بعيدا 
عن االسـفاف والرتهل كتبها بلغة رشـيقة 
خالية من التعقيد وخالية من التكلف فهي 
الرواية األوىل للدكتور كريم صبح الذي خرج 
بها من املحلية ولم يـرد فيها أي ذكر لبلده 
ولو بإشارة بسـيطة ولكنه ضمنها احداثا 
اشـرتكت بها بلدان عدة ومنها بلد الروائي 
نفسـه فما يحدث يف سـوريا ولبنان يحدث 
يف العـراق يف نفـس السـياقات والتعقيدات 

االجتماعية.
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1                          
زاِئرتّي

 يا لَْيل  
َحنانيَك َترَفق

َوأنَت تثلُم أَقداح زائرَتّي
ِبَشكٍل لَذِيذ 

2                          
ِعشق

أَيُتها املَْجنُوَنة الالِهَثة 
ُيمكنِك االهتداء

إىل َغيمٍة 
ُتغسُل َجذَوتِك املَْحُموَمة 

ِمْن ِعشقِك املَْخُدوع

 3                         
َوَجع

  
أَُيها  الوَجع الَبْحرّي 
يا رِفيق املاء واملََطر  

إرِم ٍبَمحارَك املَملُوح َصوبّي 
لَتلَتذ  َشفِتي املُشَتهاة

ِعنَد أخر َقطرات
كأِيس املُنَفعلة

4                         
َجسد

َجسٌد َبض 
ُيضاجُع ِعتَمة اللْيل

باحتواء ٍحّيس
لِيدثر َهذيانه

5                         
 أعُرفها
أعرُفها 

امرأة لَماعة جداً 
ُتصهُل عاِرَية َتحَت األمَطار 

َتلعُق ما يفِ الَكِف اللْيِيل  
ِمْن الَخمِر

َوَتنتظُر الَفْجر

6                         
َعبٌق

َوأي َعبٍق 
َتنُث هذّي الياَسِمني 

لَوُن أَعناب الجناْن
َوطعُم تني

7                      
َغيَمة

أَيُتها الَغيَمُة املاِطرَة
َفوَق َوْجهّي املُعَتكر 

إغِسّيل َشهوَة الَشواِرع 
املَشُدودة بالعرِي الَنازٍف

لَِتستْقر ُخطاّي

8                         
َنهد

َعبُق الَنهد املَْجنُون
َيساقُط كالَزيِت الدافئ 

َفوَق َطبق َعَشائّي املُتآْخر

9                         
َخمرَة

الَخمرَُة َتسأُل عاِشقها
ُتحادثُه .ُتَسامرَُه

ال َتهجُر َصوَته
ال ُتعريُه

َوَكطقٍس ُتشعُل ِقداساً للِندَمة
َوتطرُي بِه لْيالً

ما بنَي املَوِج الَهادئ
َوَصدر الَقَمر            
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القاص عبد الكريم السـامر / باحث وصحفي وأديب  
/العراق/ البرصة  / التحصيل الدرايس :    بكالوريوس 

آداب إنكليزي
  له بحوث يف مجال مكافحة اإلرهاب، بحوث يف مجال 
حقـوق املـرأة والطفل،  بحـوث يف مجال نبـذ العنف،  

بحوث يف مجال حقوق اإلنسان
من أعماله األدبية:  ثالثية الشجرة  – مارسيال والقمر 

– زنزانة – ترنيمة النار...واعمال اخرى 
القصـري  القصـيص  نموذجـا مـن منجـزة  اخرتنـا 
جدا لدراسـته عـىل املنهـج النقدي الذرائعـي العلمي 

املعارص:
”صخب ” ق.ق.م 

( كنا سـوية نذهـب اىل الليـل. صخبنا يمـال االمكنة 
.اليوم وبعد اربعني عاما، رصت اذهب اىل الليل بصمت 

، وهو نائم يف مكان اخر).
ديباجة النص العام:

 ينطلق القاص يف انشـاء نصه من املايض اىل الحارض 
بداللة ذكرى مؤملة لصديق او حبيب او اخ كان يشكل 
النصـف االخر مـن فرتة الشـباب الصاخبة بالسـهر 
واملتعـة يف اماكـن متعـددة للهـو واللعـب، وطغيان 
الشـعور بالوحـدة يف حياتـه االن بعد رحيلـه وغيابه 
االبدي بإشـارة ملكان محدد ال يصلـح اال للنوم برمزه 

للمقربة.

من تحليل الدالالت االشارية املحملة بالرموز وتتبعها 
يف السـياق يأخذنـا اىل تأويـالت ذهنيـة للبحـث عن 
مدلـوالت خفيـة لفهم وتفسـري النص للكشـف عىل 
الثيمـة التي اخفاها القاص إلدهـاش املتلقي ودفعه 

لفك طالسم الدالالت للعثور عىل مفتاح النص.
التحليل الداليل االيحائي:

 من الداللة االوىل ”( كنا سوية نذهب اىل الليل . صخبنا 
يمـال االمكنة  ” نتعرف عـىل زمكانية النـص، بتتبع 
الزمن من املايض اىل الحارض ورصد الحدث الذي فجر 
ذكرى جميلة وسعيدة للبطل ابان شبابه حيث يرتادا 
اماكن اللهو واللعب والسـهر، ثـم جعلته الذكرى االن 

حزينـا ووحيدا يف بلوغه كما يف الداللة التالية ”. اليوم 
وبعـد اربعني عامـا، رصت اذهب اىل الليـل بصمت ” 
يعيش البطـل اوقاتا من العزلة والوحـدة بالرغم من 
ارتياده  االمكنة السابقة ولكن بإحساس وشعور اخر 
, ثم يعلل تلك الحالة ليفسـح املجال للمتلقي للغوص 
بأعمـاق النص ملعرفة رس حزنه ووجعه بداللة اخرية 
”, وهو نائم يف مكان اخر  ” بإيحاء جميل من القاص 
نفهـم منه  ان سـبب حالته النفسـية هـو وجوده يف 
مكان كان يرتاده مع شـقيق روحه الذي يمال املكان 
صخبـا ومرحا بعد اربعني عامـا وقد فارقه اىل املقربة 

حيث يرقد لالبد. 
املستوى النفيس :

 تذكر االحبة يسـبب املا ووجعا للشـخص وخاصة ملا 
يكون يف اماكن كانـت تجمعهما معا، كان صديقا او 
حبيبـا  لـه اثرا يرس نفسـه ويمنحه  حيويـة وبهاًء، 
فالرجوع للمايض صار سـمة كثري من البالغني سـن 
الشـيخوخة ووجود اشـخاص يف حياته لهم بصمات 
مرشقـة يحـرضون يف الذهن  النعاش الـروح املتعبة 
نفسـيا حيث يعيـش عزلة ووحدة او قلـة رعاية من 

اقربائه او ذويه .
املستوى الديناميكي :

 حافـظ القـاص عىل رمزيـة النص بـدالالت نصفها 
الظاهري يعطي معان غري كاملة وترك نصفها االخر 
لذهـن املتلقي الكتشـاف االجوبة ليمنحـه متعة فك 
الرموز واخراج ثيمة النص  الرئيسة، لقد هيمن الزمن 

بإشـارات للمـايض والحـارض ”كنا اليـوم ”ولتحديد 
حالتـه النفسـية ووجعه اسـتعان بمفـردة ”الليل“ 
بإشارة للمكان الذي  جمعهما معا . فتميز بزمكانية 
متقنـة عرب دالالت قليلة كانت مكثفة ومختزلة وهذا 

يحسب للقاص ابداعا وتميزا .
املستوى االخالقي : 

القاص لم يخدش حياء املجتمع عامة وعامله الخاص 
بل اشـار اىل فـرق العمر وما تحمله لفـرق الزمن بني 
الحـزن والفـرح او بـني الصحة والعجـز. وابتعد عن 
التعرض للمثل والقيم االنسانية. فكان القاص ملتزما 

بمنظومة االخالق السامية.
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أي صعـب  نّيـًق،  يكـون زوجـك  أن 

اإلرضاء يف الطعام، يمثل تحدياً كبرياً 

أمامك، فالعالقة السـوية تحتم عليِك 

مشـاركة زوجك الطعـام، واالهتمام 

بـه عرب إعداد وجباتـه املفضلة، التي 

غالباً ما تكون نادرة بالنسـبة للزوج 

النّيق.

إذا كان زوجك نّيقاً، فالنصائح التالية 

يمكـن أن تسـاعدك يف التعامل معه، 

تعـزز  مشـرتكة  أرض  إىل  للوصـول 

الشعور بالرضا يف حياتكم الزوجية.

الختيـارات  احرتامـك  أظهـري   -  1

زوجك

زوجـك ليس طفالً، إنه شـخص بالغ 

عاقـل لـه كامـل الحـق والحريـة يف 

اختيـار أصناف الطعام التي يحب أن 

تناولها، ورفض األصناف غري املقبولة 

بالنسـبة له. وعـدم قبولك واحرتامك 

الختيارات زوجك يف الطعام، نوع من 

عدم االحـرتام، لذا أظهـري احرتامك 

الختيارات زوجك يف الطعام.

أصنـاف  وجـود  عـىل  احـريص   -  2

الطعام التي يحبها يف املناسبات

هـذه الخطـوة ليسـت سـهلة، إنهـا 

بحاجـة إىل التخطيـط وبـذل الجهـد 

والتواصـل مـع منظمـي املناسـبات 

التـي تذهبني إليها مـع زوجك، حتى 

تضمني توفـر أصناف الطعـام التي 

يحبهـا، أو تقومـني بإعـداد أصناف 

الطعام التي يقبلها زوجك، وتأخذيها 

معِك إىل املناسبة.

قائمـة  يف  زوجـك  استشـريي   -  3

الطعام

ال داعي للمفاجآت التي قد تصيبكما 

باإلحباط، استشريي زوجك يف قائمة 

املتفـق  الوجبـات  وأعـدي  الطعـام، 

عليها، وذلـك لضمان تنـاول الوجبة 

الرئيسة دون مشاكل أو تعقيدات.

4 - اقرتحي عليه التجربة

قـد يرفـض زوجـك بعـض أصنـاف 

الطعـام وهو لـم يتذوقها أصـًال، لذا 

اقرتحي عليـه تجربة أصناف الطعام 

التي لم يتذوقها، ربما يتقبل بعضها، 

وتصبح قائمة الطعـام املقبولة لديه 

أكـرب، ممـا يوفـر أمامـك اختيارات 

أوسع.

5 - اذهبا ملطاعم مناسبة

ال تذهبي مع زوجـك إىل مطعم يقدم 

قائمـة طعـام محدودة، تشـمل عىل 

زوجـك،  يحبهـا  ال  طعـام  أصنـاف 

بـل اذهبـي معـه إىل مطاعـم تقـدم 

اختيارات واسعة، بحيث يعثر زوجك 

عىل أصناف طعام يسـتطيع تناولها، 

وأنِت أيضاً.

6 - ابحثي عن أنشطة بال طعام

الرجـل النّيـق صعـب اإلرضـاء، وفقـرة 

تناول الطعام قد تكون باب مفتوح دائماً 

للمشـاكل والخالفات، لذا من األفضل أن 

تبحثي عن أنشـطة مشـرتكة، ال تشمل 

فقرة تناول الطعام، واسـتمتعا بوقتكما 

معاً دون خالف حول أصناف الطعام.

يمكن لنظام غذائـي غني باملواد 

يحسـن  أن  ومتـوازن  الغذائيـة 

فرصك يف الحمل، إذا ما هو شكل 

نظام الخصوبة بالضبط؟  

- فاكهة وخضار

طبقـك  امـأل  هنـا  مفاجـآت  ال 

بمجموعة متنوعـة من الفاكهة 

والخضار لزيـادة كمية املغذيات 

التي تتناولها. 

- الدهون الصحية

غالبا مـا يكون للدهون سـمعة 

سـيئة، لكن بعض األنواع مفيدة 

ولها مكان يف نظام غذائي صحي 

الرس؟ ركز عىل الدهون األحادية 

غـري  واملتعـددة  املشـبعة  غـري 

املشبعة وتشمل األفوكادو وزيت 

الزيتون واملكرسات والبذور.

يكـون  «قـد  جنتيـل:  وتقـول 

األحاديـة  الدهنيـة  لألحمـاض 

غـري املشـبعة وأحمـاض أوميغا 

٣ الدهنيـة تأثري مفيـد عىل نمو 

ونضج البويضـات وتقليل خطر 

عدم التبويض».

ومـع الرجال، يرتبط االسـتهالك 

األكرب لدهـون أوميغـا ٣ بجودة 

أفضـل للحيوانـات املنوية، وفقا 

لدراسـة أجريـت عـام ٢٠١٢ يف 

.Human Reproduction

- الحبوب

الكاملـة  الحبـوب  ترتبـط  ال 

بتحسـني صحة القلب فحسـب، 

بـل يمكنها أيضـا زيـادة فرص 

الحمل.

وتقول جنتيل: «يف دراسـة صحة 

النسـاء  تعرضـت  املمرضـات، 

لخطـر أقـل لإلصابـة بالعقم إذا 

تناولن كميات كبرية من الحبوب 

األحاديـة  والزيـوت  الكاملـة 

غـري املشـبعة أو املتعـددة غـري 

املشـبعة والخـرضوات والفواكه 

واألسماك». 

- الربوتينات الخالية من الدهون

إذا كنـت تريديـن الحمـل، فـإن 

الربوتينـات الخاليـة من الدهون 

هي خيـار ذكي ووجدت مراجعة 

واحدة لعام ٢٠١٩ ُنرشت يف مجلة 

 Current Pharmaceutical

تنـاول  أن   ،Biotechnology

نسـبة عالية من الربوتني النباتي 

مقارنة بالربوتني الحيواني، يعزز 

الخصوبـة لـدى كل مـن الرجال 

والنسـاء وإذا كنت تأكل اللحوم، 

اخرت األنـواع الخالية من الدهون 

مثل األسـماك والدواجن بدال من 

اللحوم الحمراء أو املصنعة.

- ألبان

بينمـا يتشـابه نظـام الخصوبة 

بني الرجال والنسـاء، قد تتفاجأ 

باالختالفات مع منتجات األلبان 

ويمكـن أن يفيـد تنـاول الحليب 

الكامل الدسـم خصوبـة اإلناث، 

ولكن يجب عىل الرجـال االلتزام 

باملنتجـات القليلـة الدسـم مثل 

الحليب املنزوع الدسم.

إذن مـا هي األطعمة التي تحتاج 

إىل تقليلها كجزء من نظام غذائي 

للخصوبـة؟ يمكن أن يؤدي اتباع 

نظام غذائي غري صحي إىل زيادة 

االلتهـاب، مـا يقلـل مـن فرص 

الحمل.

وتوضـح جنتيـل: «يتميـز هـذا 

االلتهابي بتناول  الغذائي  النظام 

الربوتـني  مـن  كبـرية  كميـات 

الحيواني واألحماض الدهنية غري 

املشـبعة والكربوهيدرات املكررة 

ويحتوي عـىل نسـبة منخفضة 

من األلياف واألحمـاض الدهنية 

غري املشبعة».

األطعمة املصنعة

إذا كنـت ترغبـني يف الحمل، قليل 

مـن تنـاول األطعمـة املصنعـة 

وغالبا ما تكون عالية السـعرات 

الحرارية وقليلة املغذيات احرتس 

من اللحـوم املصنعة واملرشوبات 

املحالة بالسـكر والكربوهيدرات 

املكررة.

األطعمـة  تحتـوي  مـا  وغالبـا 

املصنعـة عـىل دهـون مشـبعة 

قـد  النسـاء،  ولـدى  ومتحولـة 

تزيـد األحمـاض الدهنيـة غـري 

املشـبعة من مقاومة األنسـولني 

وتزيد من خطـر اإلصابة بمرض 

السـكري واضطرابـات التمثيـل 

الغذائي ومتالزمة املبيض املتعدد 

الكيسـات، والتي يمكـن أن تؤثر 

سـلبا عىل الخصوبـة ويمكن أن 

تعيق الدهون املتحولة الخصوبة 

عند الرجال أيضا. 

مادة الكافيني

هنـاك جـدل حـول مـا إذا كان 

عـىل  سـلبي  تأثـري  للكافيـني 

الخصوبة أم ال وتقول جنتيل: «ال 

تظهر معظم الدراسـات البحثية 

القهوة  ارتباطـا بـني اسـتهالك 

املعتدل وخصوبة الرجال».

ومع النسـاء، الصـورة مختلف، 

حيث تشـري الكثري مـن األبحاث 

إىل أن ارتفاع اسـتهالك الكافيني 

قد يرتافق مع زيادة وقت حدوث 

الحمـل وزيـادة مخاطـر فقدان 

الحمل.

نحن يف فصل الخريف ولم يبق سـوى القليل 
وندخل فصل الشـتاء، الذي يعرف بأمراضه 
املعدية التي ترضب البـرش وخاصة أمراض 

الجهاز التنفيس. 
مـن هذه األمـراض اإلنفلونزا ونـزالت الربد، 
وسـط قلق مـن احتمـال ظهـور متحورات 

جديدة من فريوس كورونا يف الشتاء املقبل.

وإزاء هـذه األمـراض، يمكـن لإلنسـان أن 
يحّصن نفسـه عرب تعزيز جهاز املناعة، كما 

تقول خبرية التغذية جوليا زومبانو.
ونقـل موقع عيـادة كليفالنـد الصحية عن 
جوليـا قولهـا، إن تعزيـز املناعـة رضوري 
عـودة  بعـد  خاصـة  رضوري،  الشـتاء  يف 
األطفـال إىل املدارس، وتـؤدي كثرة االختالط 

مـع أقرانهـم إىل اإلصابة بالفريوسـات التي 
ينقلونها بدورهم إىل أفراد عائالتهم.

وأضافت أن هـذا األمر يحتم علينا املحافظة 
عـىل مناعتنـا، وأعطـت زومبانـو سلسـلة 
والتـوت  السـبانخ  تنـاول  منهـا  نصائـح 
والزبادي اليوناني بشـكل خـاص والخضار 

والفواكه بشكل عام.

ودعت إىل تناول بذور الشيا والكتان، لكونهما 
مصدرا رئيسـيا ألحماض أوميغا 3، علما أنه 
يمكن تنـاول هذه البذور مـن خالل خلطها 

مع العصائر والسلطات.
ويعـرف عـن هـذه األحمـاض أنها تسـاعد 
يف تقـوي جهـاز املناعـة لالسـتجابة ضـد 

االلتهابات. 

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

C’�Ó‰€aD@xÎç€a@…fl@›flb»n‹€@|ˆbó„@6@ �ŸÓ€g

_lb≠�aÎ@ÚiÏóÉ‹€@ÒáÓ–æa@Ú‡»†˛a@ãr◊c@bfl

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@∂g@›–�€a@lÏéä@›ÌÏ•@ÚÓ–Ó◊

_@Ú”Ï–nfl@pbfl˝«

NNN@Ñj�æa

ôÏó€aÎ@·z‹€bi@Ôì´@›–‹œ

املقادير:

- لحم مفروم : ٢٠٠ غم

- البصل: ١ حبة (مفروم)

- الثوم: فّصان (مفروم)

صغـرية  ملعقـة  ملـح:   -

(لحشوة اللحمة)

- فلفـل أسـود : نصف ملعقة 

صغرية (لحشوة اللحمة)

ملعقـة  نصـف  بابريـكا:   -

صغرية (لحشوة اللحمة)

- زيت الزيتون: ملعقة كبرية

- بقدونـس : ٢ ملعقـة كبرية 

(مفروم)

- فلفل رومي: ٤ حبات (ملون 

ومـزال  أنصـاف  مقطـع   /

البذور)

- جبـن موزاريال: نصف كوب 

(مبشور)

- بقدونـس : ملعقـة كبـرية 

(مفروم / للتزيني)

- عصري طماطم: ٤ اكواب

طريقة التحضري:

يف  املفرومـة  اللحمـة  ضعـي 

قدر عىل نار متوسطة، وقلبي 

حتى تصبح بنية اللون.

أضيفي البصل، والثوم، وامللح، 

والفلفـل األسـود، والبابريكا، 

وزيـت الزيتـون، وقلبي حتى 

ينضج اللحم.

أضيفـي البقدونـس وحركي، 

ثم ارفعي القدر عن النار.

ضعـي الفلفل الرومي يف طبق 

الفرن، ثم وزعي حشوة اللحم 

داخل حبات الفلفل.

وزعـي جبـن املوزاريـال فوق 

وانثـري  اللحـم،  حشـوة 

البقدونس عىل الوجه.

ُصبي عصـري الطماطم يف قاع 

طبق الفرن.

أدخيل الطبق للفرن عىل حرارة 

١٨٠ درجة ملدة ٣٠ دقيقة، ثم 

قدميه ساخناً.
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لنواجه األمر؛ منذ والدة أطفالنا ونحن نتسـابق يف التفاخر بإنجازاتهم 
مهما كانت بسيطة... فلطاملا تمحورت جلساتي مع األمهات األخريات 
حـول أطفالنـا ”العباقرة“ الذين مشـوا، تكلّمـوا أو حّتى بـدأوا بالعّد 

والقراءة قبل أوانهم!
ومع دخول طفيل املدرسـة، بدأ كّل يشء بالتبـّدل، فها هو يرزح تحت 
ضغوط الدرس، اإلمتحانات والفروض املدرسية الكثرية، لتأتي بطاقة 
عالماته يف أحد األشـهر كوقع الصاعقة عّيل: كلمة ”راسب“ هي حتماً 

آخر ما تتمنى كّل أّم رؤيته مهما كانت فخورة بصغريها.
وقتهـا، كان عّيل إتخاذ قرار مفصيل بكيفية الترصف مع هذه الحالة: 
هـل أنفعـل وأؤنّبـه؟ لكّنني ال أريـده أّن يفقد ثقته بنفسـه ويشـعر 
باإلحبـاط والعدائية تجاه الدرس وكّل ما يختص باملدرس بسـبب ردّة 

فعيل...
حسـناً، سـأتّرصف بربودة أعصاب وكأّن األمر غري مهّم! ولكن مهالً، 
قد يكون تّرصيف هذا بمثابة تشـجيع له عىل االستمرار عىل هذا املنوال 

وعدم إعطاء األداء األكاديمي األهمية الالزمة.
ما العمل إذاً؟

كيفية تحويل رسـوب الطفل إىل عالمات متفوقةكيفية تحويل رسوب 
الطفل إىل عالمات متفوقة

العالمات املدرسية ليست املعيار الذي يحّدد قيمتك كشخص
يف تلـك اللحظـة، نظـرت يف عينـي طفيل ألجـده خائفاً مـن رّدة فعيل 
ويرتعـش. أهذا ما أريده؟ أن يكون الدافـع الوحيد لدى طفيل لتحقيق 
الننتائج الجّيدة هو إرضائي؟ عندها، تداركت تعابري وجهي وسيطرت 

عىل إنفعايل، إذ علمِت تماماً ما عّيل قوله.
نزلـت إىل مسـتوى عينيه وتكلّمـت معه بنربة هادئة قائلـًة: ”حبيبي، 
أريـدك أن تعلم أّننـي أحبِك كثرياً وفخـورة بكّل ما تحّققـه. العالمات 
املدرسية ليست املعيار الذي يحّدد قيمتك كشخص، ولكّن الدراسة هي 

من أهم الوسائل التي ستساعدك يف الوصول إىل أهدافك الحقاً!“
وأكملـُت بالرشح له كيف أّن الرسـوب ال يعني اإلستسـالم والفشـل، 
وأّنني سـأدعمه دائماً وسـأظّل فخورة بأي عالمـة يحرزها، طاملا أّنه 

يقوم ببذل املجهود املطلوب منه.
وإلثارة اهتمامه، تطرقت إىل موضوع الوظيفة التي يحلم بأن يشغلها 

الحقاَ يف حياته، ورشحت له أهمية الدراسة يف هذا الخصوص.
لـم أكن أعلم يف تلك اللحظة أّننـي وبالكالم اإليجابي هذا قطعت نصف 
الطريق إلستيعاب طفيل أهمية بذله مجهوداً إضافياً، فما بقي أمامي 
إّال متابعتـه ببعض األسـاليب التقليدية البسـيطة لتحسـني عالماته، 

والتي أذكر منها:
الرتكيز عىل األمور التي يحبها يف املدرسة

اللقاء بالهيئة التعليمية لتحديد املشكلة التي يواجهها
اإلرشاف ولو من بعيد عىل أداء الفروض املنزلية يف البيت

إسـتبعاد أي مصادر إلهاء تؤثر يف نوعية الدرس مثل التلفاز واألجهزة 
اإللكرتونية يف غرفة الدراسة

تشجيعه عند إحراز أي تقّدم ولو كان بسيطاً
اللجوء إىل سـاعات من الدروس اإلضافية بعد املدرسـة يف حال عّرب عن 

عدم قدرته عىل مجاراة رسعة الرشح لزمالئه يف الصف
هكـذا، وبفضل هذا الحديث الذي أجريته مـع طفيل، الحظُت كيف أّن 
نظرته إزاء املدرسـة تغرّيت، فبات يبذل مجهوداً كبرياً ويتابع دروسـه 

وفروضه بجدية أكرب. 
لـن أكذب بالقول أّن النتيجة جاءت فورية وبمثابة السـحر يف الشـهر 
التـايل، لكن يف ختام العام الدرايس، وبعد أشـهر من التطّور التدريجي، 

استطاع طفيل إحراز نتيجة متفوّقة!

يرغب الكثري من األشخاص برشاء 

سيارة مسـتعملة؛ فال بد أن تعلم 

بـأن معرفتك لـرش السـيارة من 

عدمه، هو أمـٌر صعب ال يأتي من 

خالل نقـاط محـددة، وإنما يأتي 

من املمارسة املستمرة يف مشاهدة 

العديـد من السـيارات املرشوشـة 

والسيارات غري املرشوشة.

و يف النقـاط التاليـة إليـك بعـض 

املعلومات حول كيفية التفرقة بني 

السيارة املرشوشة وغريها.

صوت هيكل السيارة

السـيارة  تكـن  لـم  إذا  حالـة  يف 

هيـكل  صـوت  فـإن  مرشوشـة؛ 

السـيارة سـيكون عاليـاً، أمـا يف 

حالة إذا كانت السـيارة مرشوشة 

وحصلـت عـىل كميـة كبـرية من 

املعجون أسـفل الرش؛ فإن صوت 

الهيكل يصبح مكتوماً وثقيالً.

و يمكنك من خالل النقر بيدك أعىل 

كفر اإلطارات األمامية أو الخلفية؛ 

فإذا سـمعت صوت الهيـكل عالياً 

بوضوح؛ فهـذا يعني أنها ليسـت 

مرشوشة.

تسليط الضوء:

عىل غري املعتاد، ينصح الجميع بأن 

تقوم بتفحص السيارة املستعملة 

يف النهـار، إال أن هـذه الطريقـة 

تعتمـد عىل أن يكون يف وقت الليل؛ 

كشـاف  بإحضـار  تقـوم  حيـث 

قوي وتقوم بتسـليطه عىل أجزاء 

مختلفة من جسـم السـيارة؛ فإذا 

كان انعـكاس الضـوء عـىل هيكل 

السـيارة جميعـه بنفـس القـوة؛ 

فهذا يعني أنها ليسـت مرشوشة، 

أمـا إذا اختلف انعـكاس الضوء يف 

بعـض األماكن عن القـوة املعتادة 

له؛ فهي مرشوشة.

هيـكل  يف  الصـورة  انعـكاس 

السيارة:

عليـك أن تنظـر جيـداً إىل الهيـكل 

الخارجي من السـيارة، وتشـاهد 

انعـكاس األشـياء املحيطة به من 

كل جانـب؛ فـإذا كان االنعـكاس 

املعكوسـة  والصـورة  طبيعيـاً 

تظهر بشـكل واضح مـن دون أّية 

تمويجات أو تغريات حسب الشكل 

املعكـوس؛ فهذا يعني أنها ليسـت 

مرشوشة.

الفرق يف درجة اللون

يف غالب األمر، عندما يرغب شخص 

يف رش سـيارته؛ فإنه يلجأ إىل أحد 

مراكز الصيانـة للقيام بذلك، وألن 

معظـم مراكـز الصيانـة ال تعتمد 

عىل كود لون السيارة؛ فإنها تقوم 

باسـتخدام لون تقريبي لها؛ ففي 

حالة إذا قام شخص برش سيارته 

من الخارج، سـتكون درجة اللون 

مختلفة عن لون القوائم الداخلية– 

غري املرشوشة– من السيارة.

وهنـا عليـك أن تقـوم بالنظـر إىل 

وجسـم  املحـرك  غطـاء  دواخـل 

السـيارة املحيط باملحرك والقوائم 

الداخليـة من ناحية باب السـائق 

وجميـع الراكبـني، ثـم النظـر إىل 

الجسـم الخارجي؛ فإذا كان هناك 

فارق يف األلوان ولو بسـيطاً؛ فهذا 

يعني أن السيارة مرشوشة.

الخطأ يف الرش

يف كثـري مـن األحيان، قـد يخطئ 

الفنـي الذي قـام برش السـيارة، 

وذلك مثل أن يصبح اللون كثيفاً يف 

منطقة من دون األخرى، أو هناك 

تمويجات يف لون السيارة يف بعض 

األجزاء منها.
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- التماسيح تنام بعني واحدة مفتوحة الستكشاف ما حولها 
من مخاطر أو طرائد.

- كشـفت دراسـة سـويرسية رائدة يف علم األحياء رس قدرة 
الحربـاء عـىل تغيري لونها بهـذه األلوان العجيبـة. فقد وجد 
العلمـاء أن بلـورات متناهيـة الصغـر يف الجلـد تتكيف مع 
انعكاس الضوء وهو ما يعد مفاجأة لهم ألن االعتقاد السائد 
كان أنهـا تغري لونهـا من خالل الصبغيـات، واآللية الجديدة 

املكتشفة مختلفة تماما وتشمل عملية فيزيائية.
وقد كشف تحليل جلد الحرباء أن هذا التغيري تنظمه ”بلورات 
ضوئيـة شـفافة“ موجـودة يف طبقـة مـن الخاليا تسـمى 

”إيريدوفوريس“، موجودة أسفل الخاليا الصبغية للحرباء.
- من الظواهر العجيبة يف عالم الحيوان أن الوزغ (أبو بريص) 
يستطيع الجري عىل سطح املاء بطريقة الفتة للنظر ال ترى 

يف أي حيوان آخر يف حجمه.
- التثـاؤب فعـل نقوم بـه يف الغالب يوميا، ولكـن للغرابة ال 

يعرف العلماء يقينا سبب حدوثه.
وذهب أهل العلم يف اآلونة األخرية إىل أن التثاؤب سـلوك ينظم 
د الدمـاغ، إال أن وظيفتـه البيولوجية  حـرارة الجسـم فُيـربِّ

الحقيقية غري واضحة حتى اآلن.
أكثر من ذلك، فالعلماء ليسـوا عىل يقني تماما من األسـباب 
التي تجعل التثاؤب سـلوكا معديا بـني الكائنات االجتماعية 

مثل البرش.
- تسـاعد حـركات املد والجزر عىل اسـتقرار منـاخ األرض، 
حيث تسـاعد عىل مزج مياه القطب الشـمايل الباردة باملياه 
الدافئة يف املناطق االسـتوائية. وهذا يـوازن درجات الحرارة، 

ويعمل عىل استقرار املناخ يف جميع أنحاء العالم.
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١٩٠٥ - استقالل النرويج عن السويد.

١٩٤٥ - ظهـور منظمة األمم املتحدة بعد تصديق دسـتورها من قبل 
األعضاء الخمسة الدائمني يف مجلس األمن.

١٩٥٤ - الرئيـس املرصي جمال عبد النـارص يتعرض ملحاولة اغتيال 
أثنـاء إلقائـه لخطاب يف ميدان املنشـية باإلسـكندرية، وهي الحادثة 

املعروفة باسم حادثة املنشية.
١٩٦٧ - محمد رضا بهلوي يتوج نفسه إمرباطوًرا عىل إيران.

١٩٧٣ - زامبيـا وغامبيـا يقطعـان عالقاتهمـا الدبلوماسـية مـع 
إرسائيل.

١٩٧٨ - التوقيع يف بغداد عىل ما سّمي بميثاق العمل الوطني املشرتك 
بـني العراق وسـوريا، جاء ذلك خـالل زيارة الرئيس السـوري حافظ 

األسد للعراق واجتماعه بنظريه أحمد حسن البكر.
١٩٧٩ - رئيـس املخابـرات الكـوري الجنوبي «كيـم يش كيو» يطلق 

الرصاص عىل الرئيس «باك تشونغ هي» ويرديه قتيًال.

١٩٩٤ - توقيـع معاهدة السـالم األردنية اإلرسائيلية املعروفة باسـم 
«اتفاقية وادي عربة».

١٩٩٥ - اغتيـال الدكتور فتحي الشـقاقي يف مالطا أثنـاء عودته من 
ليبيا من ِقبل املوساد اإلرسائييل.

٢٠٠٢ - انتهـاء أزمـة احتجاز ٨٠٠ رهينة رويس داخل أحد مسـارح 
موسكو من قبل املتمردين الشيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة 
الروسـية للمرسح مستخدمة الغازات املخدرة مما أدى إىل مرصع ٥٠ 

شيشانيا و١٥٠ مدنيا.
٢٠٠٩ - اإلعـالن عـن فوز الرئيـس التونيس زين العابديـن بن عيل يف 
االنتخابات الرئاسية لفرتة رئاسية خامسة بعد حصوله عىل ٨٩٫٦٢٪ 

من األصوات.
٢٠١٧ - منظمـة حظر األسـلحة الكيميائية ُتصـدر تقريرها النهائي 
بُخصـوص الهجـوم الكيميائي عىل خان شـيخون الـذي وقع يوم ٤ 

ل النظام السوري رسميًّا املسؤوليَّة. نيسان (أبريل) ٢٠١٧، وُتحمِّ
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يحكى أن فارسـاً عربياً كان يف 

الصحراء عـىل فرس له، فوجد 

رجال تائهاً يعاني العطش..

فطلـب الرجل مـن الفارس أن 

يسقيه املاء.. فقام بذلك!

صمـت الرجـل قليـًال، فشـعر 

الفارس أنـه يخجل بأن يطلب 

الركوب معه!

فقـال لـه : «هـل تركـب معي 

وأقلـك إىل حيـث تجد املسـكن 

واملأوى؟»

فقـال الرجل : «أنت رجل كريم 

حقـاً .. شـكراً لـك .. كنت أود 

طلب ذلك لكن خجيل منعني!»

ابتسم الفارس... فحاول الرجل 

الصعـود لكنهـم لـم يسـتطع 

وقال « أنا لست بفارس .. فأنا 

فالح لم أعتد ركوب الفرس»...

اضطـر الفـارس أن ينـزل كي 

الرجـل  مسـاعدة  يسـتطيع 

عـىل ركـوب الفـرس.. وما إن 

صعد الرجـل عىل الفرس حتى 

رضبها وهرب بها كأنه فارس 

محرتف...

أيقـن فاعل الخـري أنه تعرض 

لعملية سطو ورسقة .. فرصخ 

بذلك الرجل « اسـمعني يا هذا 

... اسمعني !.»

شـعر اللص بأن نداء الفارس 

مختلف عمن غريه ممن كانوا 

يسـتجدوا عطفـه .. فقـال له 

من بعيد « ما بك؟!»

فقـال الفارس : « ال تخرب أحداً 

بما فعلت رجاء»..

فقال لـه اللـص « أتخاف عىل 

سمعتك وأنت تموت؟»...

لكننـي   .. ال   » الفـارس  فـرد 

أخـىش أن ينقطـع الخـري بني 

الناس»...

مـىض اللـص بطريقـه ومات 

الصحراء...  الفارس عطشا يف 

لكن اللص تاب بعد ذلك عىل إثر 

هـذه القصة وأخربهـا للناس 

لتصبح حكمة أبدية...

حتى يف أحلـك الظروف حافظ 

عىل مبادئك!
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قد يحلم املرء برؤيته للمستقبل، 
لكن من األفضل بكثري أن يفتح 
عينيه لرؤيته بوضوح. تشـمل 
هذه الصور األربع مشـاهد من 
الطبيعة، ويمكن أن تكشف عن 
بعض سمات شـخصيتك، كما 

تعطي نظرة ثاقبة ملستقبلك.
ُتظهر الصور مسارات طبيعية 
مختلفـة، مثل ممـر يف الغابة، 
الدرج الحجري، ومسار عشبي 
زهـري وطريـق تصطـف عىل 
جانبيـه األشـجار. فقـط ألـِق 
نظـرة رسيعـة عـىل كل صورة 
مـن هـذه الصـور وأيـاً كانت 
إليها  التـي تنجذبـني  الصـورة 
أوالً، وتريحك بشكل أكرب يمكن 
أن تكشـف عن يشء لـم تعرفه 

أبداً من قبل.
املمر يف الغابة

إذا اخرتِت صـورة الغابة، فأنِت 
فضويل ومثايل، تستفرس عن كل 
يشء وتبحث دائماً عن إجابات. 
تحب العزلـة وتزدهر يف صمت. 
انطوائيـة.  شـخصية  لديـك 
تحب دائماً اسـتغالل أوقاتك يف 
النشـاط والعمـل املفيـد، حتى 
وإن كان لديـك وقـت فـراغ، ال 
تستسـلم لفكرة الكسل يف وقت 
فراغك وتبحث عن ما يشـغلك. 
تحرتم مشـاعرغريك، وهو أحد 
عوامـل انجـذاب اآلخريـن لك. 
تفكـر بإيجابية، وتحـاول قدر 
املستطاع أن تكون مثاليا، ليس 
إلرضـاء أحـد بل ألنـك تحب أن 
تكـون جيـد يف كل يشء. ضـع 
جميـًال  شـيئاً  أّن  اعتبـارك  يف 

ينتظرك. 
درب الزهور

إذا اخرتت هـذه الصورة، فأنت 
تمتلك طبيعة لطيفة. تسـتمتع 
بالجمال وتكون سـعيدا عندما 
تكون محاط بأشيائك املفضلة. 
األفكار  التقاليـد واملايض هـي 
التي تحملها يف قلبك. أنت أيضاً 
تحـب أن تأخذ األمور بسـهولة 
يف  الصغـرية  األشـياء  وتقـدر 
الحيـاة. يمكنك أيضـاً أن تكون 
مغامرة يف بعض األحيان. تهتم 
بشـكل  واملجامالت  بالتفاصيل 
التواجد وسط مجموعات  عام، 
واملـرح،  بالنشـاط  يشـعرك 
وإيجابيـة.  طاقـة  ويعطيـك 
تكره الوحدة، ومتعدد يف امليول 
واالهتمامـات. قد يكـون هناك 
يشء جديـد يف طريقـك، وبينما 
تريد األمان واالستقرار، ستكون 

سعيد بالتغيري الجديد. 

الدرج الحجري 
ُتظهـر  التـي  الصـورة  تشـري 
الدرج الحجري مع الشـجريات 
الخرضاء الزاهيـة إىل أنك تحب 
التحديـات، وشـخصيتك قوية. 
أنـت مخلـص وجديـر بالثقة. 
املغامـرات واألفـكار والتجارب 
الجديدة كلها تروق لشخصيتك 
الطموحـة والجريئة واملبارشة. 
تحـب التعامـل مـع القضايـا 
ال  أحزانـك  الصعبـة.  واملهـام 
تطول، وال تستسـلم لالكتئاب، 
بداخلك طاقة تحويل السلبيات 
إىل إيجابيـات، وتكـره القيـود 
الوقـت اآلن  والحواجـز. حـان 
لرسـم مسـار واضح لنفسـك 
واسـتخدام مالحظاتك بشـكل 

جيد.
عـىل  تصطـف  الـذي  الطريـق 

جانبيه األشجار
إذا اخرتت صـورة الطريق الذي 
تصطف عىل جانبيه األشـجار، 
فأنت تتسـم باملـرح والحيوية، 
ولديك إحساسـاً بروح الدعابة. 
بالحيـاة  نابضـة  شـخصيتك 
وجذابـة. غالباً مـا تكون ميلء 
بالطاقة. أنت متحمس وفضويل 
بشـأن مـا سـيحدث يف حياتك. 
أنـت أيضاً ملـك الدرامـا ولديك 
قدر هائل من الشغف. غالباً ما 
تجذب روحك املفعمة بالحيوية 
األشـخاص الذين يحيطون بك. 
أنـت تحمـل شـجاعتك وقوتك 
جيـداً ودائماً أنـت مصدر إلهام 

ملن حولك.
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شيرجع عشكنا وكل سهر االيـــام      
أليام العشك يادنيا رجعونـــــــــي

ماندمان أكلك بس احس بـــالروح     
نار وبيه رايد بس تطفونــــــــــي

واذا يرجع بعد بيــة الزمـــان ردود     
ما اختار احبه وال تخيرونـــــــــي

احبابي مشوا ومابقـــــت بس آالم       
اجت احالمي بيهم وهمه ماجوني
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1. لم يؤده حقه - الجانب الرئيس واألكرب يف األشياء.
2. يف ورق اللعب - رئيس نكاراغوا (معكوسـة).
3. من الطيور املائية - شخص واحد - أحرض.

4. املـادة العطريـة املسـتخرجة مـن أنـواع الحـوت - فيه شـفاء 
للناس.

5. أعطى يده وفردها - واحد (باالنجليزية) - شاي (باالنجليزية).
 - النظـر  وأعـاد  اسـتدرك   - مرتفعـة  الجـو  حـرارة  درجـة   .6

متشابهان.
7. للسؤال - األزهار ذات الرائحة.

8. خوف وقلق شديد - منري (مبعثرة).
9. ذهب ولم يعد - مع السالمة (باالنجليزية معكوسة).

10. دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة.

1. باب يف التلفزيون.
2. وعاء للماء - مردود مايل.

3. قريب من جهة األب - نشفى.
4. عشـبة ذات أزهار بنفسـجية طيبة الرائحة ولها اسـتخدامات 

عالجية - للتعريف.
5. من أوقات الصالة - أقدم مدينة سكنها اإلنسان (يف فلسطني).

6. أخف الغازات يف الطبيعة.
7. طري عينه أكرب حجما من دماغه.

8. ملجأ للعلم واملعرفة - ناعم امللمس.
9. قصيص رويس مؤلف الحرب والسالم - متشابهان.

10. امرباطور فرنيس - حسم األمر.
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عىل الرغـم من وجود الحبيـب بجانبك هـذا اليوم، إال 
أنك ال تقدر ذلك. سـيحمل هذا اليـوم احتماالت إيجابية 
عديدة ومشاريع مختلفة وخطوات ناجحة، فلديك قدرة 
وحماس ومناخ مناسـب لكي توّظـف طاقاتك وتتوصل 

إىل إنجاز ما تريد.

ستحصل عىل مبلغ من املال يف أي ساعة اليوم. كنت تنتظر 
هـذا املبلغ منـذ وقت طويل، ولذلك ستشـعر بالسـعادة عند 
اسـتالمه. لديك خطـط عديدة تـود أن تنفذها لتحسـني وضعك 
املايل. ربما تدخر هذا املبلغ وتقرر أال تنفقه اآلن، أو ربما تفكر يف 

استثماره يف مرشوع ما.

تمر هذه األيام بتجربة سـيئة جـدا يف العمل وهذا يؤثر يف 
مسـتواك وأدائك. ربما يكون هذا األمر سـببا يف طلب اجازة 
من مديرك أو االنقطـاع عن العمل دون إخبار أحد. قد يطرح 
عليك بعض األشـخاص أسئلة عديدة ولكنك لن تجيب عليها. 

اسرتخ يف املساء واستمتع بوقتك!

انضباطـك يف العمـل وحسـن سـلوكك يف التـرصف يرفعان من 
أسـهمك كثرياً، وهذا يضعك يف دائرة الضوء ويسـاعد عىل تحسني 
ظروفك. عليك أن تتنبه لترصفاتك هذا اليوم، وخصوصا أن خسارة 
الرشيك من شأنها أن تزيد األمور تعقيداً. تضع كل مشاغلك جانباً، 

وتعطي ممارسة الرياضة األولوية.

لن تفكر يف أي يشء اليوم سـوى الحب والرومانسية، فإذا كنت 
أعزب، سـتنجذب اليوم لشـخص ما تتعرف عليه يف العمل، فكن 
حريصا عىل التعرف عليـه بطريقة مهذبة. اقرتح عليه تناول الغداء 
أو العشـاء معك للتحدث يف أمور تتعلـق بالعمل. ربما ال تحصل عىل ما 

تريده اليوم، ولكن غدا سيكون أفضل.

ترغـب بشـدة يف الذهـاب للتسـوق اليوم ولكـن نحذرك 
مـن ذلك فقد تنفـق أموالـك يف رشاء أغـراض ال تحتاجها 
هذه الفرتة. إذا كان الذهاب إىل التسـوق شـيئا رضوريا عليك 
اصطحب أحد أصدقائك معك لكي ينصحك ويرشـدك أىل األغراض 

األكثر أهمية.

توقـع اليوم زيارة أحد األصدقاء لـك يف الفرتة الصباحية. 
مـن املتوقع أن هـذه الزيارة ستسـعدك ولكنها سـتكلفك 
الكثـري. أنـت محظـوظ جـدا اليوم فربمـا يعاملـك رشيكك 
معاملة خاصة وينفذ لك كل أوامرك عىل غري العادة. ستسلك 

طريقا جديدا وستتبع منهجا معينا لكي تحقق أحالمك.

انت شخص عميل جدا خاصة فيما يتعلق باملاديات أو بوضعك 
املايل بصفة عامة، ولكن انتبه فقد يسبب ذلك الشعور بالضغط 
والقلـق. هناك شـخص ما مهـم جدا يف حياتك تريـد أن تعرب له عن 
حبك واهتمامك به، ولكن الكالم وحده ال يكفي، يجب أن تدل ترصفاتك 

عىل ذلك.

قـد يظهر بعض التطـورات الغريبة هـذه الفـرتة بالتحديد إما 
يف حياتـك املهنيـة أو العاطفيـة. وربمـا تطرأ مسـؤوليات ملّحة 
ومهّمـة تبني مهارتـك وقدرتك عىل تحمـل املصاعب. خصص هذه 
الفرتة إلعادة الحسـابات وإلعـادة النظر يف أسـلوب عملك وكالمك 

وترصفاتك.

اهتمامـك بأرستك يشء ال بد منه اليوم مهما كانت مسـؤولياتك 
والتزاماتك. قـد يكون هذا الوقت هو األنسـب لالنتهاء من البحث 
الذي بدأت فيه منذ عدة أشـهر. هل تظن أن والدتك تشـبه جدتك يف 
كل يشء؟ هـذا األمر ال يعجبـك تماما، أليس كذلك؟ سـيخربك أحد 

أفراد أرستك بأرسار جديدة عن عائلتك وستكون فخورا بها.
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لسـت عىل ما يرام اليوم، ولكنك تسعى لتحقيق أهدافك رغم 
كل الظـروف املعاكسـة والتحديات. سـتقيض يومـا مثاليا إذا 
فكرت يف قراءة كتاب ما أو كتابة مقالة قصرية. قد يكون هذا األمر 
بالنسـبة لك ممال وغري شـيق ولكنه عىل األقل ال يحتاج إىل مجهود أو 

طاقة.

عقلـك متفتح اليـوم ولديـك القدرة عـىل اسـتيعاب أي معلومة 
تتلقاها. ربما تواجهك بعض التحديات خالل األيام القليلة القادمة، 
فكن متيقظا ومسـتعدا. اهتم بمواهبك واسـع إىل تنميتها، فسـتكون 
سـببا يف تغيري حياتـك بالكامل قريبا. أصبحت قريبـا جدا من أهدافك 

فال ترتاجع.

Ô”aã«@fiçÀ
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أكد الفنان، خضري أبو العباس، أن مهرجان 
لكل  برسالة  بعث  للمرسح  الدويل  بغداد 
العالم حول أمن بغداد. وقال الفنان خضري 
(واع)  العراقية  األنباء  لوكالة  العباس  أبو 
للمرسح  الدويل  بغداد  مهرجان  خالل  من 
نهتم  كفنانني  «نحن  الثالثة:  بنسخته 
هنا  نحن  نقول  أن  علينا  ويجب  بالثقافة، 
اىل  السومرية  الحضارة  منذ  فالعراق  اآلن، 
من  ونحن  للثقافات،  وّالد  هو  هذا  يومنا 
اىل أن «الفرقة الفنية  ابتكرنا اإلبداع»، الفتاً 
للتمثيل أينما حلت بكل مهرجان فهي تحصد 
الجوائز األوىل». وأضاف: «نحن نبعث اليوم 
برسالة اىل جميع العالم أن بغداد آمنة، رغم 
الصفراء  القنوات  من  ويشاع  يقال  ما  كل 
التي تنقل الحدث بشكل غري صحيح»، الفتاً 
بناسها وجمهورها من عرب  «بغداد  أن  اىل 
وأجانب وتنوع الثقافات من أوروبا والعرب 
ومسارح  أرض  عىل  نراهم  والعراقيني، 
بغداد». ولفت اىل أن «دائرة السينما واملرسح 
عىل  وتعمل  مجندة  كوادرها  بجميع  اليوم 
أربعة  منذ  بغداد  دوائر  جميع  مع  التنسيق 
أشهر من أجل إنجاح هذا املهرجان وتقديمه 
بأجمل وأبهى صورة نترشف بها أمام العرب 
حسني  الفنان  قال  جانبه،  من  والعالم». 
جديداً  ليس  املهرجان  «هذا  إن  هارف  عيل 

ألنه  العرب،  مرسح  مع  التواصل  يف  علينا 
موجوداً  كان  الثمانينيات  يف  العنوان  بذات 
العربي»  للمرسح  بغداد  «مهرجان  بعنوان 
واالن تعدى اىل طابع دويل». وأوضح: «نحن 
املهرجانات  بكل  العرب  بزمالئنا  نلتقي 
وهو تواصل مستمر مع املهرجانات املهمة 

مهرجان  واآلن  و»القاهرة»  «قرطاج»  مثل 
«بغداد» وبعد ان توقف لفرتة عاد وعىل مدى 
كان  ان  بعد  الدولية  بنسختها  دورات  ثالث 
فرصة  «يعترب  انه  اىل  الفتا  عربي»،  بطابع 
وهذا  واجنبية  عربية  فرق  لحضور  ثمينة 

احد النتاجات العراقية املهمة».

هبطت ثروة املؤسس املشارك والرئيس 
إيفان  «سناب»،  لرشكة  التنفيذي 
إعالن  بعد  باملئة،   ٨٣ بنحو  شبيجل، 
لها  سنوي  ربع  نمو  أبطأ  عن  الرشكة 
الرشكة  أسهم  كبد  مما  اإلطالق،  عىل 
خسائر حادة جراء القلق حيال توقعات 
التواصل  رشكة  أعمال  مستقبل 
االجتماعي. وبحسب مؤرش «بلومربغ» 
ثروة  صايف  انخفض  للمليارديرات، 
إيفان شبيجل من ١٣٫٩ مليار دوالر يف 
الحادي والعرشين من أكتوبر ٢٠٢١ إىل 
نحو ٢٫٣ مليار دوالر يف اليوم نفسه من 

العام الجاري.
املشارك  املؤسس  ثروة  تراجعت  كما 
العمر  من  البالغ  مرييف»،  «بوبي  األخر 
منصب  أيًضا  يشغل  والذي  عاماً،   ٣٤
الرشكة  يف  التكنولوجيا  قسم  رئيس 

لتصل  الحايل  العام  يف  باملئة   ٨١ بنسبة 
إىل ١٫٩ مليار دوالر.

وتكبدت الرشكة خسائر يف الربع الثالث 
وأرجعت  دوالر،  مليون   ٣٦٠ بقيمة 
سناب السبب يف الخسائر بشكل جزئي 
بلغت  والتي  الهيكلة  إعادة  رسوم  إىل 

١٥٥ مليون دوالر.
خرست  النتائج  عن  االعالن  وبعد 
السوقية  قيمتها  ربع  نحو  الرشكة 
بنسبة  انخفض سعر سهم سناب  مع 
تتجاوز ٢٨ باملئة، ليصبح سعر السهم 
أقل من ٨ دوالرات، وهو أدنى مستوى 

منذ فرباير ٢٠١٩.
وكانت «سناب شات» قد أعلنت يف أواخر 
ضخمة  خطة  عن  املايض  أغسطس 
عن  االستغناء  تتضمن  الهيكلة  إلعادة 

نحو ٢٠ باملئة من موظفي الرشكة.

بها  موثوق  صحية  معلومات  تقدم  التي  الفيديوهات  منح  (يوتيوب)  تطبيق  قرَر 
ميزة خاصة، وذلك يف خطوة لتنظيف املحتوى. وبدأ موقع (يوتيوب) إضافة عالمة 
مميزة إىل الفيديوهات التي تقدم معلومات صحية مؤكدة للحد من تأثريات املحتوى 
غري الدقيق واملضلل عىل املنصة. وقال جراث جراهام مدير (يوتيوب) الرئيس العاملي 
ملنصة (يوتيوب) هيلث: إنه تم إعداد صيغة جديدة لتقديم املعلومات بهدف تسهيل 
تصنيف أصل أي فيديو مرتبط بالصحة ويمكن مشاهدته. وأضاف جراهام» أملانيا 
ستكون أول دولة تتيح فيها منصة (يوتيوب) هيلث الخاصية الجديدة، مشريا إىل أن 
املصادر املوثوقة للموضوعات املرتبطة بالصحة كانت مهمة بالنسبة لـ(يوتيوب) 
الذي يخدم أكثر من ملياري مستخدم سنويا من مختلف أنحاء العالم». وتعرض 
موقع يوتيوب يف املايض النتقادات عديدة بسبب بث معلومات صحية غري دقيقة 
ومضللة، ويف منتصف ٢٠٢٠ حذرت املفوضية األوروبية من املعلومات الخاطئة عىل 
موقع (يوتيوب) يف إطار حملة ملكافحة التضليل املرتبط بجائحة فريوس كورونا 
قنوات تحمل عالمة  تبثها  التي  املشاركات  تمييز  الوقت نفسه سيتم  يف  املستجد. 
عن  البحث  صفحات  عىل  ظهورها  عند  (يوتيوب)  موقع  عىل  (هيلث)  «صحة» 
املحتوى  إىل  الخطوة وصول املستخدمني  محتوى مرتبط بالصحة وستسهل هذه 

الصحي املوثوق به.
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ونصف املليار دوالر والرئيس الصيني السابق هو جينتاو الذي لم «يبق» يشء من 
الخزينة الصينية. جينتاو جرجروه من مؤتمر حزبه الذي عشقه منذ الصغر أيام 
ثورة املؤسس ماوتيس تونغ الخرضاء ورفيقه الدائم شوان الي. أما سبب الجرجرة 
غري معلوم بالدقة املطلوبة سوى مايجري تداوله بشأن الحاجة اىل تعبيد الطريق 
ضد  والكفاح  النضال  يف  رفيقه  أمام  جينتاوية  لوكانت  حتى  منغصات  أية  بال 
(من  صغري  عراقي  شاب  «نور»   ثالثة.  لوالية  جينني  يش  والرأسمالية  اإلمربالية 
إنه  أحفاد جيناتو ويش جينني والعاشق األبدي فرانسوا ميرتان) تقول املعلومات 
بات يملك يف غضون أقل من سنتني أموال قارون الذي يبدو قياسا لـ «بايك» أمانات 
رضائبنا فقريا معدما «كاتله الهربي». جينتاواملجرجر أمام الكامريات وهو الشيخ 
الطاعن يف السن (٧٩ عاما) جالسا يف املقعد األمامي اىل جانب رفيق نضاله وكفاحه 
جينني اليملك شيئا من حطام الدنيا سوى سمعته وشقة تمليك يف إحدى ناطحات 
السحاب الصينية. حطام الدنيا كله انتقل اىل صاحبنا وإن اليزال متهما، ففي غضون 
سنتني إمتلك عمارتني ونصف مول ومرصف وبرج وفندق ٥ نجوم و٣٥ عقار. لو 
عرف الرئيس يش جينني أن الكامريات سوف تتوجه يف نفس يوم جرجرة رفيقه يف 
الكفاح ضد اإلمربالية والرأسمالية سابقا ومنافستها حاليا اىل شاب صغري يف إحدى 
بلدان الرشق األوسط التي لم تشمل بعد بطريق الحرير وال حتى سبيسه ليتم إنزاله 
من طائرته الخاصة ألمسك بقميص مجرجر رفيق كفاحه جيناتو ليودعه السجن 
للطم ندما. طائرة خاصة؟ كأني يف قلب يش جينني  السوداء» وربما  عىل «فعلته 
وهو يشاهد بعد ساعات الشاب العراقي املنور عىل الطائرات والشاشات متسائال 
وعربيات  ومليارات  وعقارات  وفنادق  وعمارات  وموالت  خاصة,  طائرات  «ولكم 
وأجنبيات من الراقصات والفنانات.. ال ياجليلني الحيا». مع ذلك هنالك فرق بني 
أمامها.  مفتوحة  وأحزمتها  الحرير  طرق  وكل  تتقدم  الصني  وجرجرة.  جرجرة 
وأكشن  وأكشن  أكشن  كل  وبني  أكشن،  عىل  ويصحو  أكشن  عىل  ينام  العراق  أما 
ميديا. هجوم  السوشيال  من  دائما  يأتي  الحل  فإن  كثرية  األكشنات  أكشن. وألن 
وهجوم مضاد. هنا البسوس وهناك داحس والغرباء، هنا ذات الصواري وهناك نهر 
جاسم وبني كل هجوم أوهجومني ينزل الجميع عىل الرتابي مذكرا ومستذكرا بدكة 
الرارنجية مرة وسقوط غرناطة مرة أخرى. وما أن يأتي محمد رمضان أو اليسا 
أو تعصف الخالفات بالقوى السياسية أو يغلق جرسا السنك والجمهورية تعاود 
بانتظار  معني  أو  مساعد  عن  بحثا  اإلرتفاع  والحمراء  والبيضاء  السوداء  الرايات 
أكشن جديد. غرناطة تسقط دائما ألنها القاسم املشرتك يف كل املعارك اىل أن تذرف 
أم عبد الله الصغري دمعتها لكن مرة عىل غرناطة ألن ابنها الباكي مثل النساء ألنه 
لم يحافظ عىل ملكه مثل الرجال.  «إشكد غشيمة» أم عبد الله الصغري. هي التعرف 
أن ليز تراس صارت رئيسة وزراء بريطانيا التي بكت مثل الرجال ملكا مضاعا لم 
تحافظ عليه مثل النساء من أمثال مارغريت تاترش وترييزا ماري وأنجيال مريكل. 
اليمني  أدت  ميلوني  جورجينا  الشقراء  الفاشية  أن  التعرف  الصغري  الله  عبد  وأم 
رئيسة لوزراء إيطاليا التي وصلت اىل حكمها بعد أن رفعت شعار الفاشية بعد فشل 
النيوليربالية التي نظر لها فوكاياما ورهطه من مفكري املحافظني الجدد وسعى 
لم تحافظ عىل دماء مواطنه جورج فلويد. وألننا النريد  لتطبيقها يف بالد  أوباما 
العبور عىل رسقة القرن فإنها ليست أكثر من أكشن ربما هو األقوى منذ شهور 
عىل صعيد تقلبات السياسة العراقية ومالها السائب املرسوق الذي يقدره الخرباء 
والرسميون أكثر من ٣٠٠ مليار دوالر. فعن أي قرن نتحدث وكم من «نور» ينبغي 

جرجرته وال يهون جينتاو الذي لم يرسق .. دجاجة.
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الجديدة  أغنيتها  سعيد،  سمرية  الديفا،  طرحت 
Yammi وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن 

بالل رسور وتوزيع هاني يعقوب، وطرحت 
الديفا بوسرت األغنية حيث ظهرت بإطاللة 

جديدة ومتميزة.
يف  سعيد،  سمرية  الديفا  تألقت  وكانت 
ختام مهرجان احتفاالت اختيار الرباط 
برعاية  اإلفريقية،  الثقافة  عاصمة 

وزارة الثقافة املغربية، حيث غنت الديفا 
جمهورها  لدى  املحببة  أغنياتها  أشهر 

العربي  والجمهور  خاص  بشكل  املغربي 
حضور  شهد  الذي  الحفل  وهو  عام،  بشكل 

عدد كبري فاق توقعات املنظمني، إذ حرض أكثر من 

 OLM ٢٠٠ ألف شخص، وأقيم الحفل عىل مرسح
السوييس بمدينة الرباط.

كانت  سعيد،  سمرية  الديفا  أغنيات  أخر 
وهي  يوتيوب،  عىل  «كرباج»  أغنية 
أغنيات  بني  من  السابعة  األغنية 

ألبومها الجديد «إنسان آيل».
من  السابعة  تعّد  «كرباج»  أغنية 
ألبومها «إنسان آيل» الذي تطرح منه 
أغنية كل فرتة، وكانت طرحت الديفا 
«يال  املغربية  أغنيتها  سعيد،  سمرية 
تعود  التي  املغربية  األغنية  وهي  روح»، 
لفرتة  غياب  بعد  باملغرب  لجمهورها  بها 

طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

مبادرة  مع  اصالة  السورية  الفنانة  تفاعلت 
اىل  زفافه  تكاليف  تحويل  قرر  سوداني  شاب 

وجبات إلطعام املرىض.
التواصل  مواقع  ضجت  فقد  التفاصيل،  ويف 
بقصة  املاضية  الساعات  خالل  االجتماعي 
الشاب السوداني الذي قرر القيام بهذه الخطوة 
املتبعة يف طقوس  والتقاليد  العادات  ومخالفة 
زفافه،  مراسم  تكاليف  بتحويل  وقام  الزواج، 
بمستشفى  للمرىض  طعام  وجبات  تجهيز  إىل 
أم درمان، وهو االمر الذي لفت اصالة ودفعها 

اىل التعليق عليه.
موقع  عرب  الخاصة  صفحتها  عىل  وكتبت 
تويرت: «لو أعرف وينه بعمل لّه أغنية زّفه إله 
ولعروسته بصوتي أحتفل فيهم نيابة عّن كّل 

عربي فرح بتّرصف العريس الرّهيب».

lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@Úébˆãi@ÍåÏ–i@ÜäÏ€a@pb”biÎ@Ô„bËn€a@Âfl@áÌçæa@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a

@ÜÏj»€a@·Ìã◊@äÏó‡€aÎ@O@ÂÓÓ–zó€a@Úib‘„@Ôœ@ãÌÏón€a@·è”@Z@Úéá«


