
بغداد/ الزوراء:
اقـرتَح مستشـار األمـن القومـي، قاسـم 
األعرجي، إجراء استطالع للرأي العام حول 
امليض يف ترشيع قانون خدمة العلم (التجنيد 
اإللزامي) من عدمه بعـد أن أثارت محاولة 
طرحه يف الربملـان للقراءة األوىل ردود أفعال 
لدى األوسـاط الشعبية والسياسية متباينة 
يف العراق.وذكـر بيـان ملستشـارية االمـن 
القومي تلقته ”الزوراء“: ان االعرجي ترأس 
ورشـة عمل حملت عنـوان ( قانون خدمة 
العلـم وفق رؤيـة األمن القومـي العراقي)، 
والتـي أقيمـت يف مركز النهرين للدراسـات 
االسرتاتيجية التابع للمستشارية، بمشاركة 
األكاديميـة  والجهـات  األمنيـة  األجهـزة 
ومراكز البحـوث والوزارات املدنية والقطاع 
الخـاص، وممثل عـن لجنة األمـن والدفاع 
اسـتهل  األعرجـي  ان  النيابية“.واضـاف، 
أعمال الورشـة بكلمة أكـد فيها عىل أهمية 
إجراء النقاشـات املوسعة، من قبل الجهات 

املعنيـة واملتخصصني، وكذلـك إرشاك الرأي 
العـام من خـالل إجراء سـتطالعات للرأي، 
فضـال عن دراسـة مـرشوع القانـون وفق 
رؤية األمـن القومي العراقـي، من مختلف 
الجوانب.وشـدد األعرجي، بحسـب البيان، 
عـىل أهمية دراسـة مدى الحاجـة للقانون 
واألعداد املتوقعة للشـمول بـه، ومتطلبات 
مراكـز التدريـب واإليـواء والتخصيصـات 
املاليـة املطلوبـة، إىل جانـب دراسـة مـدى 
تأثـري ذلـك عـىل القـوى العاملـة والجانب 
املجتمعي.وتابع البيان، انه شهدت الورشة 
نقاشـات موسـعة لقانـون خدمـة العلم، 
من قبـل املتخصصـني واملعنيـني، إذ أجمع 
املشـاركون عـىل رضورة أن تكـون هنـاك 
دراسـة موسـعة للموضـوع ومـدى تأثريه 
عـىل األمن القومـي العراقـي، الفتـا اىل ان 
الورشـة ختمت بالتوصية لعقد ورش عمل 
أخرى، للخروج بالتوصيات التي تعزز األمن 

القومي العراقي .

بغداد/ الزوراء:
أمـس  العامـة،  املــرور  مديريـة  أعلنـْت 
األربعـاء، عن اصـدار نحـو 2000 إجـازة 
سـوق دولية، خالل العرشة أشـهر املاضية 
مـن العـام الحـايل 2022 ، مشـرية إىل أن 
رسـوم اإلجازة ال تتعدى الــ64 ألف دينار 
فقط .وقال مدير قسـم اإلعـالم والعالقات 
يف املديريـة العميد زيـاد القييس يف ترصيح 
صحفي: إن مديريته ”أصـدرت ألفا و965 
إجـازة سـوق دولية خـالل العرشة أشـهر 
املاضية من العام الحايل 2022“. مبينا: ”أن 

اإلصـدار جاء وفقـا للضوابـط والتعليمات 
املحـددة يف اتفاقيـة فينا للسـري“. وأضاف 
القيـيس أن ”اإلجازة املذكـورة معرتف بها 
خـارج البالد ومرتجمـة إىل عرش لغات، أكد 
أن الرسـوم املسـتحقة عنها ال تتجاوز الـ 
64 ألف دينار فقط“. وشدد القييس عىل أن 
”منح اإلجازة الدوليـة يكون داخل مديرية 
املـرور العامـة، وأن املكاتـب األهليـة غري 
مخولة بإصدارها، محذرا يف الوقت نفسـه 
املواطنني من الوقوع ضحية نصب واحتيال 

بعض هذه املكاتب“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئة األنواء الجويـة، أمس األربعاء، 
عـن حالـة الطقس يف البـالد لأليـام املقبلة، 
فيمـا توقعـت تسـاقطاً لألمطـار بـدءاً من 
اليـوم الخميس.وذكـر بيـان للهيئـة، تلقته 
”الزوراء“: أن ”طقـس البالد اليوم الخميس 
سـيكون صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة 
الوسـطى، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشـمالية غائماً جزئيـاً اىل غائم مع فرصة 
لتسـاقط زخات مطر خفيفـة تكون رعدية 
أحيانـاً، فيما سـيكون يف املنطقـة الجنوبية 
غائمـاً جزئيـاً، ودرجـات الحرارة سـتكون 
مقاربة لليوم السـابق يف االقسـام الوسطى 
والشمالية، يف حني سـرتتفع قليالً عن اليوم 

السـابق يف القسـم الجنوبـي مـن البـالد“.
وأضاف البيان، أن ”طقـس يوم غد الجمعة 
سـيكون غائماً جزئيـاً يتحـول اىل غائم مع 
تسـاقط أمطـار خفيفـة إىل معتدلة الشـدة 
تكـون رعدية أحيانـاً يف املنطقة الوسـطى، 
بينما سـيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 
غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر 
تكون رعدية أحياناً، فيما سـيكون الطقس 
يف املنطقـة الجنوبيـة غائمـاً مـع تسـاقط 
أمطـار خفيفـة إىل معتدلـة الشـدة تكـون 
رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فسـتكون 
مقاربة لليوم السـابق يف األقسـام الوسطى 
والشمالية، وتنخفض قليالً عن اليوم السابق 

يف القسم الجنوبي من البالد“.

َتلقى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
باقـة ورد وتهنئـة مـن السـفري الرتكـي لدى 
بغداد عيل رضا غوناي ملناسبة تجديد انتخابه 
رئيسا التحاد الصحفيني العرب.وقدم السفري 
الرتكـي باقة الورد اىل الالمـي خالل زيارته اىل 
نقابـة الصحفيـني العراقيني.يذكـر ان نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمي قـد فاز 
برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية 
عىل التـوايل يف االنتخابات التي جـرت االربعاء 

(19/10/2022) يف القاهرة.

الصحفيـني  نقيـب  َتلقـى 
العراقيـني مؤيـد الالمـي باقة 
ورد وتهنئـة مـن النائـب عيل 
تجديـد  ملناسـبة  الحميـداوي 
التحـاد  رئيسـا  انتخابـه 
الصحفيـني العـرب. يذكـر ان 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيـد الالمي قد فاز برئاسـة 
اتحاد الصحفيني العرب للمرة 

الثانية عىل التوايل.

الزوراء/ مصطفى فليح:
حـدَد الخبري االقتصادي، عبد الرحمن املشـهداني، 
اربعة اسباب تقف وراء ارتفاع معدالت التضخم يف 
العراق، و َبنّيَ اثاره السـلبية وسـبل معالجته دعا 
الحكومـة اىل تخصيـص موازنة للتحفيـز الكمي.
وقال الخبري االقتصادي، عبد الرحمن املشـهداني، 

يف حديث لـ»الزوراء» ان «معدالت التضخم مسـألة 
طبيعية لها مجموعة من املؤثرات اولها هو ارتباطنا 
باألسـواق العامليـة التي شـهدت ارتفـاع كبرية يف 
معـدالت التضخـم يعني بدءا من الواليـات املتحدة 
واالتحـاد األوروبـي بفعـل ارتفاع أسـعار الطاقة 
بالدرجة األسـاس، وهذا انعكس سلبا عىل األسعار 

املحليـة»، مشـريا اىل « ان»٩٠٪ مـن احتياجاتنـا 
باألسواق املحلية يتم اسـتريادها من خارج العراق 
وبالتايل التضخم لدينا تضخم مسـتورد». واضاف 
«السـبب اآلخر أن الحرب الروسية األوكرانية ألقت 
بظاللهـا مـا ادى اىل ارتفاع أسـعار املـواد الغذائية 
بفعـل أن هذه الحرب بينـت أن روسـيا وأوكرانيا 

تجهز العالم بما يقـارب ٣٨٪ من الغذاء»، الفتا اىل 
أن «العامل اآلخر هو تغيري سعر الرصف ويف الوقت 
نفسـه هناك عـدم اطمئنان لدى املسـتوردين من 
التجـار ولدى الباعة مـن ان امكانية الحكومة عىل 

التغيري وهذا بالتأكيد يربك األسواق املحلية».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
فاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريـني بسـهولة يف انتخابـات 
التجديد النصفي للكونغرس األمريكي، 
بحسـب النتائـج األوليـة التي ظهرت 
صبـاح امس األربعـاء، والتـي يمكن 
أن تفـيض إىل عهـد يشـهد حكومـة 

منقسـمة وتقليـص سـلطة الرئيس 
جو بايـدن يف واشـنطن. فيمـا تقدم 
الجمهوريني يف السباق ملجلس الشيوخ 
بحسـم مقعد ويسكونسـن، إذ حقق 
السيناتور الجمهوري رون جونستون 
الفـوز بمقعـد الواليـة عىل منافسـة 
بـ  الجمهوريني  ليتقـدم  الديمقراطي 

٤٩ مقعـدا للجمهوريـني مقابـل ٤٨ 
للديمقراطيـني. يأتي ذلـك فيما أعلن 
البيت األبيض أن النتائج املعلنة بشأن 
النصفـي حتـى  التجديـد  انتخابـات 
اآلن اسـتنتاجات وغـري نهائية. ومع 
إغالق صناديـق االقرتاع يف االنتخابات 
النصفيـة بعموم الواليـات األمريكية، 

فمـن غـري املحتمـل ظهـور النتيجة 
النهائيـة يف أي وقـت قريـب، حيـث 
يرتقب ماليني األمريكيني من سـيفوز 
بأغلبيـة مقاعـد الكونغرس بشـقيه 
النـواب والشـيوخ، ومنصـب الحاكم 
األمريكيـون  وصـوت  واليـة.   ٣٦ يف 
عـىل اختيـار ممثليهم لــ ٣٥ مقعدا 

يف مجلـس الشـيوخ، وجميـع مقاعد 
مجلـس النـواب البالغ عددهـا ٤٣٥.
وبحسـب إحصـاءات بعـض وسـائل 
اإلعـالم األمريكية، فـإن الجمهوريني 
حصلـوا عـىل ٢٠٧ مقاعـد يف مجلس 

النواب مقابل ١٨٨ للديمقراطيني.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أمرت وزارة الدفاع الروسـية، بسـحب قواتها من مدينة 
خريسون األوكرانية، فيما تسـتمر القوات األوركانية يف 
التقدم الستعادة أراضيها، وكذلك يف حشد الدعم الغربي 
ضد الدب الرويس. ويف آخر التطورات امليدانية، قال الجيش 
األوكراني إن بيالروسيا قدمت أراضيها ومجالها الجوي 
لخدمة القوات الروسية، مؤكداً أن جيش بيالروسيا نرش 
وحدات من مشـغيل الطائرات بدون طيـار عىل الحدود.
كمـا أكـد الجيـش األوكرانـي أن الدفاع الجوي أسـقط 
9 طائرات مسـرية هجومية روسـية، مضيفـاً: ”نفذنا 

18 غـارة جوية اسـتهدفت مواقـع عسـكرية وأنظمة 
صواريخ مضـادة للطائرات“. هـذا ورصح رئيس لجنة 
مجلس االتحاد الرويس للدفاع واألمن فيكتور بونداريف، 
بأن الـرشوط التي طرحها الرئيـس األوكراني فالديمري 
زيلينسـكي للمفاوضات مع روسيا ”سـخيفة“. وشدد 
بونداريف يف قناته عىل ”تليغـرام“ عىل أن عودة مناطق 
دونباس وخريسون وزابوروجيا إىل روسيا هي استعادة 
لوحـدة أراضيها، ألن هذه األرايض روسـية يف األصل ولم 

يتم عزلها بشكل غري قانوني إال يف التسعينيات.

لندن/ متابعة الزوراء:
ألِقي القبـُض عىل محتج، بعـد إلقاء بيض 
وحمض الكربيتيك عىل امللك تشـارلز الثالث 
وامللكة كاميال، بينما كانا يسـريان يف مدينة 
يورك شـمال إنجلـرتا. وقع ذلـك فيما دخل 
امللـك وزوجتـه يورك مـن خـالل ميكلغيت 
بار، وهي بوابة من القرون الوسـطى عادة 
ما اسـتقبلت امللوك يف املدينة.وأظهر مقطع 
مصور إلقـاء عدة بيضات وسـقوطها عىل 
األرض. ولم يبـُد أن أيا منها أصاب الزوجني 
اللذيـن اسـتمرا يف تحية الحشود.وشـوهد 
عـدد من أفراد الرشطـة يتعاملون مع رجل 

عنـد حاجـز للحشـود. ونقلت وكالـة أنباء 
بريطانيـة أنـه أصـدر صيحات اسـتهجان 
وهتف ”هـذه البالد بنيت عىل دماء العبيد“، 
بينما كان يلقى القبض عليه.وحاول بعض 
أفراد الحشـد إسـكاته هاتفني ”عار عليك“ 
و“ليحفظ الله امللك“.وسافر تشارلز وكاميال 
إىل يـورك ضمـن سلسـلة مـن الواجبات يف 
أنحاء اململكة املتحدة لبدء عهد امللك الجديد. 
وزارا أيضا كاتدرائية املدينة، يورك مينسرت، 
وأزاحا السـتار عن تمثال لوالدة امللك، امللكة 
إليزابيث الثانية التي توفيت يف سـبتمرب بعد 

70 عاما عىل العرش.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـَد ائتـالف النـرص، أن الحكومـة 
الحالية أمام تحديات كبرية واملوازنة 
ومحاربة الفساد  من أهم أولوياتها، 
وفيمـا اشـار اىل أن الحكومـة بدأت 
برنامجهـا،  تنفيـذ  يف  بتسـارع 
والسـوداني يسـعى لتحريـر وزارة 
املاليـة من الفسـاد، طالب برضورة 
ابعاد املجامالت السياسـية يف إعداد 

مرشوع املوازنة.
وقال املتحدث باسـم االئتالف سالم 
الزبيـدي يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
الحكومـة الحاليـة امـام تحديـات 
كبرية، الفتا اىل ان املوازنة والربنامج 
االقتصادي من أهم املحاور التي يجب 
العمل عليها.واضـاف: ان الحكومة 
ومـن  املعانـة  رحـم  مـن  خرجـت 
اطول فرتة سـبقت تشكيلها بسبب 
املناكفات السياسـية التي استمرت 
اكثـر مـن سـنة مـن اجل تشـكيل 
الحكومـة، ومازال هنـاك معارضة 
لهـذه الحكومـة التـي اطلقـت 23 
محورا كربنامج حكومي وهي أمام 
تحديات كبرية اال أنها بدأت بتسارع 
يف تنفيذ برنامجهـا الحكومي، الفتا 
اىل أن املوازنـة وامللف االقتصادي من 
أهـم ملفاتها.وأشـار الزبيدي اىل أن 
رئيس الـوزراء كان قبل ان يتسـنم 
منصبه ينتقد األداء الحكومي وكان 
دائما ما يريـد أن يحرر وزارة املالية 

مـن الفسـاد وعند تكليفـه أرص ان 
منصب الوزير من ترشيحه، واختيار 
طيف سامي كان من قبله، مبينا ان 
مـرشوع املوازنة كنـا نتمنى فيه ان 
تكون املوازنة استثمارية عىل عكس 
كانـت  والتـي  السـابقة  املوازنـات 
تشـغيلية.وبني ان مـرشوع املوازنة 

بنـي عـىل تخصيـص أمـوال كبرية 
ضمـن املجامـالت السياسـية مثـل 
تخصيصات مللف املهجرين واملناطق 
املحررة وغريهـا، مؤكدا ان االئتالف 
لن يشـارك يف الحكومة التي شكلت 
السـابقة  الحكومـات  شـكل  عـىل 
بالتوافق.وشـدد عـىل أن السياسـة 

املصالـح  وتكشـفها  الغـاز  لعبـة 
واملراقب يـرى أن الكابينة قسـمت 
ككعكة عىل مبدأ التوافق وعىل الرغم 
من ان شـخصية السـوداني التي ال 
يعـرتض عليها احد، ونثـق بنواياه، 
وسـنقدم له الدعم من اجل النجاح 
والتغلب عىل الصعوبات والتحديات، 

ولكـن ننتظر من هـذه الحكومة ان 
تصـل اىل املواطن، وتالمـس حياته، 
وان ال تكـون مجرد ترويج إعالمي.

من جهتـه، عّد عضو ائتـالف دولة 
القانون عباس املالكي، ان املشـاكل 
التـي تواجـه رئيس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني اآلن كبـرية جدا، 
مضيفـا أنهـا جـزء مـن تفاقمات 
حكومة ترصيف األعمال السـابقة.

وقـال املالكي يف ترصيـح صحفي: 
إن ”املشـاكل التي توجهها حكومة 
السـوداني اآلن كبرية جـداً وخاصة 
بصـورة  املواطنـني  تمـس  التـي 
مبـارشة“، مرشا إىل أنهـا ”جزء من 
تفاقمات حكومـة ترصيف االعمال 
”حكومـة  أن  السـابقة“.وتابع، 
السـوداني يجب ان تواجه مشـاكل 
رفع الرسـوم الرضائب التي فرضت 
عىل املجتمع يف الحكومات السابقة“، 
العمـل  فـرص  ”توفـري  أن  مبينـا 
للخريجـني  الوظيفيـة  والدرجـات 
من األمور املهمـة يجب ان تعالج“.

وأضـاف، ان ”العراق فقد الكثري من 
هيبته وسـيادته الدولية بعد دخول 
داعش إىل العراق وخاصة يف حكومة 
ترصيف االعمال السابقة مصطفى 
الكاظمـي“، مسـتدركا بالقول: ان 
”العراق اصبـح يف وقت من األوقات 
سـاحة لتصفيـة حسـابات بعض 

الدول“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
النواب محسن  لرئيس مجلس  األول  النائب  طالب 
املندالوي،  وزارة النفط بتثبيت «الحراس األمنيني» 
صادر  بيان  يف  املندالوي  وأكد  الوزارة.  مالك  عىل 
األمنيني»   «الحراس  شمول  أهمية  عىل  مكتبه  عن 
النفطية  والتشكيالت  الرشكات  يف  يعملون  الذين 
كافة بالتثبيت عىل مالك الوزارة وأهمية استحداث 
طلب  وتضمن  لذلك.  الالزمة  الوظيفية  الدرجات 
تجاوزت  الذين  عىل  رسيانه  بالتثبيت  الشمول 
العدالة  يحقق  بما  عامني،  الوظيفية  خدمتهم 
الوزارات،  باقي  يف  واألجور  بالعقود  أسوة  التامة 

وفقاً للبيان.

@¡–‰€a@ÒäaåÏ€@ÔibÓ„@k‹†
µÓ‰fl˛a@ëaã®a@oÓjrni

@ ˝�néa@ıaãug@Å6‘Ì@Ôuã«˛a
\Ôflaç€�a@áÓ‰vn€a^@Êdìi@‚b»€a@cã‹€

@paåbug@äaáñhi@µjÀaã€a@äâ•@äÎãæa
@ÚÓ€Îá€a@÷Ïè€a

@a�ıái@ÚÌá«ä@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl

@NN\Ú–ÓÉé^@üÎb–n‹€@Ôÿè‰Ó‹Ìå@¬Îãí@ZÏÿéÏfl
bÓ„aã◊Îc@Âfl@\áyaÎ@6‡Ón‰é^@Â«@Û‹Én„@Â€@Z7Ç˛aÎ

@’íä@˝uä@›‘n»m@ÚÓ„b�Ì5€a@Ú†ãì€a
ùÓj€bi@ç€äbìm@Ÿ‹æa

ÊÏé7Ç@Ú‰Ìáfl@Âfl@bËmaÏ”@kzèi@ãfldm@ÚÓéÎã€a@ bœá€a

xãÉæa@Úzn–i@ıb»fl˛a@¡iäÎ@·Ó‘nèæa@…fl@Ô‹ÿ€a@ÊÏ€Ï‘€a@fibó˜néa@ZÖãÿ€a@Úzñ
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 @Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÔèÓ‘€a@kˆb‰€a
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@Úébˆãi@ÍåÏœ

@›‡»€a@ıbÃ€hi@ãfldÌ@ıaäåÏ€a@êÓˆä
Òäã0a@’†b‰æa@¿@?fl˛a@’Ó”án€bi

النيابيـة  الرتبيـة  لجنـة  عضـو  هَنـأ 
النائب محمود حسـني القييس، نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
ملناسـبة تجديد انتخابه رئيسا التحاد 
نقيـب  ان  العرب.يذكـر  الصحفيـني 

الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي قد 
فاز برئاسـة اتحـاد الصحفيني العرب 
للمرة الثانيـة عىل التوايل يف االنتخابات 
التي جرت االربعـاء (٢٠٢٢/١٠/١٩) 

يف القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
أمـر رئيـس مجلـس الـوزراء القائـد 
العـام للقوات املسـلحة محمد شـياع 
السـوداني، بالغـاء العمـل بالتدقيـق 
األمنـي يف املناطـق املحـررة. وقالـت 

وزارة الدفـاع يف بيـان مقتضب تلقته 
«الـزوراء»: ان «القائـد العـام للقوات 
املسـلحة محمد شياع السـوداني أمر 
يف  األمنـي  بالتدقيـق  العمـل  بالغـاء 

املناطق املحررة».

@Újéb‰æ@Ô◊6€a@7–è€a@Âfl@Ú˜‰ËmÎ@ÜäÎ@Ú”bi@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@Úébˆãi@ÍåÏœ

@ÒÜb«g@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÎaáÓ‡®a@kˆb‰€a
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸@bèÓˆä@ÈibÉn„a

بغداد/ الزوراء:
األبيض  النفط  مادة  تجهيز  إطالق  والتوزيع،  التصفية  لشؤون  الوزارة  وكيل  أعلَن 
من  اعتباراً  الوقودية  البطاقة  وفق  والجنوبية  الوسطى  واملحافظات  بغداد  للعاصمة 
 : بيان  والتوزيع حامد يونس يف  التصفية  الوزارة لشؤون  الخميس.وقال وكيل  اليوم 
الواحدة، وستكون هناك  للعائلة   ( االبيض ستكون بواقع (١٠٠ لرت  النفط  ان حصة 
حصص أخرى يتم االعالن عنها وفق ما تقتضيه الظروف الجوية وحاجات املواطنني 
.وأكد أن منافذ التجهيز ستبارش اعتباراً من اليوم الخميس املوافق ١٠ ترشين الثاني 
الحايل بتجهيز العوائل واملواطنني بحصصهم من مادة النفط االبيض واعتماد البطاقة 
الوقودية يف عمليات التجهيز.واهاب الوكيل باملواطنني مراجعة منافذ التجهيز التابعة 
لرشكة توزيع املنتجات النفطية يف بغداد واملحافظات املعنية الستالم حصصهم املقررة.
للمحافظات  األبيض  النفط  مادة  تجهيز  الحايل  الشهر  مطلع  أطلقت  الوزارة  وكانت 

الشمالية والغربية بواقع ١٠٠ لرت وفقا للبطاقة الوقودية.

‚ÏÓ€a@Âfl@�ıaánia@ùÓi˛a@¡–‰€a@çÓËvni@Òãíbjæa

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

Ôiã»€a@Òıaã‘€a@á•@¿@Ú◊äbì‡‹€@ÚÓiã»€a@paäbfl�a@∂g@›óm@\Êbèy@k‰Ìå^@÷aã»€a@Ú‹�i



Ô‡ÿ€a@çÓ–zn‹€@Ú„åaÏfl@òÓó¶@∂a@ÚflÏÿ®a@b«Ü

÷aã»€a@¿@·Éõn€a@p¸á»fl@ b–mäa@ıaäÎ@lbjéc@Ú»iäc@@@@@@@@@Ä€@Üá±@Übón”a@7jÇ
الزوراء/ مصطفى فليح:

حدَد الخبري االقتصادي، عبد الرحمن 

وراء  تقف  اسباب  اربعة  املشهداني، 

العراق،  يف  التضخم  معدالت  ارتفاع 

السلبية وسبل معالجته  اثاره  َبنّيَ  و 

موازنة  تخصيص  اىل  الحكومة  دعا 

للتحفيز الكمي.

عبد  االقتصادي،  الخبري  وقال 

حديث  يف  املشهداني،  الرحمن 

التضخم  ”معدالت  ان  لـ“الزوراء“ 

من  مجموعة  لها  طبيعية  مسألة 

املؤثرات اولها هو ارتباطنا باألسواق 

كبرية  ارتفاع  شهدت  التي  العاملية 

من  بدءا  يعني  التضخم  معدالت  يف 

األوروبي  واالتحاد  املتحدة  الواليات 

بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بالدرجة 

عىل  سلبا  انعكس  وهذا  األساس، 

 ” اىل  مشريا  املحلية“،  األسعار 

باألسواق  احتياجاتنا  من  ان“90% 

خارج  من  استريادها  يتم  املحلية 

العراق وبالتايل التضخم لدينا تضخم 

مستورد“. 

الحرب  أن  اآلخر  ”السبب  واضاف 

بظاللها  ألقت  األوكرانية  الروسية 

املواد  أسعار  ارتفاع  اىل  ادى  ما 

بينت  الحرب  هذه  أن  بفعل  الغذائية 

العالم  تجهز  وأوكرانيا  روسيا  أن 

الفتا  الغذاء“،  من   38% يقارب  بما 

اىل أن ”العامل اآلخر هو تغيري سعر 

هناك  نفسه  الوقت  ويف  الرصف 

من  املستوردين  لدى  اطمئنان  عدم 

امكانية  ان  من  الباعة  ولدى  التجار 

بالتأكيد  وهذا  التغيري  عىل  الحكومة 

ان  مضيفا  املحلية“،  األسواق  يربك 

هناك ”سبب آخر هو اإلصدار النقدي 

الجديد الذي طرحه البنك املركزي النه 

 2020 بعام  الحكومة  أقرض  عندما 

وهذا  جديد  نقدي  بإصدار  أقرضها 

أدى إىل زيادة عرض النقد من 54 أو 

وضخ  تريليون    84 إىل  تريليون   55

هذه  و  للسوق  تريليون   30 حوايل 

دنانري عراقية نزلت السوق املحلية و 

القاعدة االقتصادية تقول كلما ازداد 

والنقود  السلع  من  سلعة  اي  عرض 

تنخفض  السلعة  هذه  من  واحدة 

قيمتها“.

التضخم  ”آثار  أن  أيضا  واوضح 

االتجاه  اتجاهات  عدة  من  تحسب 

األول واملهم هو االتجاه الشعبي ألن 

ارتفاع معدالت التضخم يف ظل جمود 

هذا  واألجور  الرواتب  و  األسعار 

الوسطى  الطبقات  تحمل  إىل  يؤدي 

وأصحاب  الفقرية  الطبقات  و 

التضخم،  الثابتة تبعات هذا  الدخول 

سعر  قيمة  من   23% تخفيض  وان 

الحقيقي  الدخل  ان  يعني  الرصف 

 12% اضافة  ومع   23% انخفض 

وهذه   35% صار  التضخم  معدل 

التضحيات تدفعها الطبقات الوسطى 

أن  بني  كما  الفقرية“.و  الطبقات  و 

عىل  األساس  بالدرجة  ”املعالجات 

البنك  سياسة  به  تشرتك  الحكومة 

باعتبارها  املالية  ووزارة  املركزي 

وال  املالية  السياسة  تدير  من  هي 

الهشة  الطبقات  دعم  يتم  أن  بد 

مفردات  زيادة  خالل  من  والفقرية 

البطاقة التموينية وتحسني نوعيتها 

والحماية  الرواتب،  تحسني  كذلك 

عن  العاطلني  واعانات  االجتماعية، 

من  ”العديد  أن  اىل  العمل“.ولفت 

اىل   لجأت  كورونا  جائحة  يف  الدول 

تخصيص جزء من ميزانياتها سمتها 

كاعانات   دفعتها  الكمي  التحفيز 

االجور  ودفعت  العمل  عن  للعاطلني 

وقسم من اإليجارات ألصحاب املحال 

الرسوم  و  الرضيبة  من  واعفتهم 

واوقفت غلق املعامل“، مؤكدا حاجة 

العراق اىل ”التحفيز الكمي الن معدل 

إنه فوق  وأتوقع   ،28% الفقر حاليا 

 16.5% البطالة  ومعدل  الـ40% 

وبطالة الشباب اكثر من %35 وهذه 

ودعمها  تحفيزها  اىل  تحتاج  كلها 

للقطاع  حافزا  هذا  يكون  وبالتايل 

الخاص لتشغيل مشاريع جديدة“.

بغداد/ الزوراء: 
عبد  الجمهورية  رئيس  أكَد 
أمس  رشيد،  جمال  اللطيف 
مكّوٌن  املسيحيني  أن  األربعاء، 
العراقي،  الشعب  من  مهٌم 
وتقدير  باحرتام  ويحظون 
املواطنني من مختلف املكونات. 

الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
السالم  قرص  يف  استقبل  رشيد، 
بابليون  كتلة  من  وفداً  ببغداد 
”أعضاء  أن  مبينا،  الربملانية“، 
للرئيس  تهانيهم  قدموا  الوفد 
له  متمنني  انتخابه،  بمناسبة 
مهامه،  يف  والنجاح  املوفقية 
معربني عن أملهم بدعم مطالبهم 
املسيحي عىل  املكون  يف حصول 

حقوقه يف العراق“.
أن  اللقاء،  خالل  رشيد،  وأكد 
من  مهم  مكّوٌن  ”املسيحيني 
ويحظون  العراقي  الشعب 
من  املواطنني  وتقدير  باحرتام 
مشيداً،  املكونات“،  مختلف 

بـ“األدوار التاريخية للمسيحيني 
بمختلف  الدولة  بناء  يف 

املراحل“.
إىل جميع  ”ينظر  أنه  إىل،  وأشار 
لنيل  بنظرٍة متساوية  العراقيني 

الحقوق املرشوعة“.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب  مجلس  رئيس  بحَث 
مع  األربعاء،  أمس  الحلبويس، 
إسماعيل  وليد  املرصي  السفريين 
العالقات  الزعبي  منترص  واألردني 

الثنائية.
املكتب  عن  صادر  بيان  وقال 
النواب  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
”الحلبويس  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
كالً  منفصلني،  لقاءين  يف  استقبل 
من سفرِي جمهورية مرص العربية 
والسفرِي  إسماعيل،  محمد  وليد 

األردني منترص الزعبي“.
للبيان  وفقاً  اللقاءان  وبحث 
أوارص  وتعزيز  الثنائية،  العالقات 
املجاالت  يف  املشرتك  التعاون 

الشعب  مصالح  يخدم  وبما  كافة 
العراقي والشعبني املرصي واألردني 
مناقشة  عن  فضالً  الشقيقني، 

يف  السياسية  األوضاع  تطورات 
ذات  املواضيع  من  وعدٍد  البالد، 

االهتمام املشرتك.

بغداد/ الزوراء:

أعلنْت وزارة التعليم العايل، أمس 

مبالغ  تخصيص  عن  األربعاء، 

املنحة املاليَّة لطلبة الجامعات يف 

موازنة 2023، فيما قررت تمديد 

التقديم اىل قناة التعليم الحكومي 

الخاص الصباحي.

واملاليَّة  اإلدارية  عام  مدير  وقال 

جهاد  غني  أسعد  بالوزارة 

”تمَّ  إنه  صحفي:  ترصيح  يف 

املاليَّة  املنحة  مبالغ  تخصيص 

موازنة  يف  الجامعات  لطلبة 

2023، وفق قانون منحة الطلبة 

الفقراء“.

تشمل  ”املنحة  أنَّ  وأضاف، 

الحكومية  الجامعات  يف  الطلبة 

فقط“، مشرياً إىل أنَّ ”الجامعات 

والكليَّات األهليَّة غري مشمولة“.

وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 

التعليم العايل، أمس األربعاء، عن 

التعليم  قناة  اىل  التقديم  تمديد 

الحكومي الخاص الصباحي.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

”الزوراء“: انه ”تم تمديد السقف 

التعليم  قناة  اىل  للتقديم  الزمني 

الصباحي  الخاص  الحكومي 

الدراسية  للسنة  (املوازي) 

.“2023/2022

اإللكرتوني  ”التقديم  ان  واضاف 

عىل االستمارة االلكرتونية للقناة 

والتخطيط  الدراسات  بوابة  عرب 

www.dirasat-) واملتابعة 

غاية  إىل  يستمر   (gate.org

منتصف  بعد  الثانية  الساعة 

املوافق  السبت  يوم  من  النهار 

.“2022/11/12

بغداد/ الزوراء:

أمس  الشمري،  االمري  عبد  الداخلية  وزير  وجَه 

القبض  أوامر  بتنفيذ  الرشطة  مراكز  األربعاء، 

بحق أي شخص تمت إدانته وفق القانون. 

وقال بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: إن“ الشمري 

عقد مؤتمراً موسعاً بحضور قادة الوزارة وعدد 

من الضباط واملنتسبني“. 

وأضاف البيان، أن“ الشمري أكد أهمية استعادة 

اجهزة  تكون  وان  األمن  برجل  املواطن  ثقة 

واطمئنان  ثقة  محط  الداخلية  وزارة  ومفاصل 

وااليجابي  املثمر  التعاون  خالل  من  الشارع  يف 

عىل  مشدداً  واملجتمع،  األمنية  القوات  بني 

حق  ذي  كل  وإعطاء  بالقانون  العمل  رضورة 

مفتوحة  سيادته  ابواب  ان“  اىل  مشرياً  حقه، 

ملقابلة  يوم  الجميع، فضال عن تخصيص  أمام 

املواطنني“. 

مراكز  وجه  الداخلية  وزير  ان“  اىل  واشار 

وتنفيذ  املواطنني،  إلنصاف  يكون  بأن  الرشطة 

أوامر القبض القضائية بحق أي شخص مهما 

القانون، موجهاً  ادناته وفق  تمت  كان يف حال 

الجميع بأن يعملوا بنزاهة واالبتعاد عن كل ما 

ييسء اىل سمعة رجل األمن“. 

أن  ”رضورة  اىل  البيان  بحسب  الشمري  ودعا 

ال  الذي  كالجبال  بأنهم  الرشطة  رجال  يشعر 

يهزه يشء، مشيداً بالشجعان يف مديرية الدفاع 

املدني وعملهم وسط النريان لحماية اآلخرين“.
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١-يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل يف مرشوع (انشاء الورش الفنية يف 
الهيأة الهندسية) واملتضمن (انشاء ورش هندسية عدد ٤ ورش لكل من (الحدادة , امليكانيك , النجارة , الصباغة والسالمة) تحتوي عىل خدمات صحية 
وغرفة ادارية وتحتوي ورشة املكائن عىل كرين جرسي مثبت مع الهيكل الحديدي يتم اعتماد الثرمواليت الحراري يف البناء مع االخذ بنظر االعتبار 

الظروف املناخية من حيث الحرارة والصوت).
٢-الكلفة التخمينية (٧٤٦,٣٢٢,٠٠٠) فقط سبعمائة وستة واربعون مليون وثالثمائة واثنان وعرشون الف دينار الغريها.

٣-مدة تنفيذ العمل : ٣٠٠ يوم.
٤-ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف ثالث صحف محلية من ضمنها (الصباح) ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

٥-عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة رشكة توزيع املنتجات النفطية يف مجمع الدورة النفطي من 
opdc.oil.gov.) العنوان االلكرتوني للرشكة  www.oil.gov.iq الساعة الثامنة صباحاً اىل الساعة الواحدة بعد الظهر، املوقع االلكرتوني لوزارة النفط

iq) وسوف يعقد مؤتمر قبل موعد غلق تقديم العطاءات لالجابة عن االستفسارات يف الساعة العارشة صباحاً من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٢/١٢ 
يف رشكة توزيع املنتجات النفطية / الهيأة الهندسية يف موقع الكيالني.

٦-يتحمل من ترسو عليه املناقصة رسم الطابع الهنديس الخاص باالعمال الهندسية واالنشائية حسب النسب املنصوص عليها من قبل صندوق تقاعد 
املهندسني.

٧-متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ -تقديم شهادة وعقد تأسيس الرشكة مصدقة قانونا, النظام الداخيل للرشكة , وكالة قانونية مصدقة , اجازة ممارسة املهنة.

ب -هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام ٢٠٢٢ الدرجة العارشة كحد ادنى.
ت -املتطلبات املالية وتشمل تقديم السيولة النقدية البالغة (٦٧,١٦٩,٠٠٠) سبعة وستون مليون ومائة وتسعة وستون الف دينار للسنة االخرية التي 

تسبق تاريخ غلق املناقصة.
ث -كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيأة العامة للرضائب نافذ ولسنة االعالن (نسخة اصلية) ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات 

النفطية ويلتزم كذلك مقدم العطاء بتقديم الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي.
ج -عىل جميع الرشكاء تقديم براءة الذمة من الرضيبة عند االشرتاك يف املناقصات وال يتم االكتفاء بتقديم احد الرشكاء لها.

ح -يف حالة املشاركة ألكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشرتاك يف تنفيذ هذه املناقصة فأنه يتم اعتماد عقد الرشاكة املربم بينهم عىل ان يكون 
مصدق من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل 
او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهم عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهم مصدق من كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز 

(١٤) يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
خ -كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات.

د -وصل رشاء وثائق املناقصة (نسخة اصلية).
ذ -قائمة بأسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء.

ر -بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها.
ز -املنهجية املقرتحة لتنفيذ املناقصة وبموجب املدة املقررة.

س -نسخة من املستمسكات الشخصية( هوية االحوال املدنية , شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الوطنية املوحدة) , بطاقة السكن).
ش -املتطلبات والوثائق االخرى الواردة يف الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.

الوثيقة  تتطلبه  بما  االلتزام  وكذلك  العطاء  استبعاد  يتم  وبخالفه  العطاءات  تقديم  عند  الرابع  بالقسم  الخاصة  البيانات  بملئ  املناقص  ص -يلتزم 
القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة.

٨-بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل (رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيأة الشؤون 
النقدي (غري قابل للرد)  الدفع  البالغة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار فقط) من خالل  البيع للوثائق  املالية / الصندوق) وبعد دفع قيمة 
واستالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها الخاصة بهذه املناقصة ورقياً باليد واستالم قرص مدمج (CD) يحتوي عىل نسخة الكرتونية من الوثيقة 

كاملة بصيغة pdf ونسخة من القسم الرابع الخاص باستمارات العطاء بصيغة word والذي يمأل من قبل مقدم العطاء.
٩-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل( مقرر لجنة فتح العطاءات / هيأة املواد / مقر الرشكة يف الدورة) يف املوعد املحدد (قبل الساعة الثانية عرش 

ظهراً من تاريخ غلق املناقصة يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٢/١٩.
١٠-عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما يأتي عند تقديم عطاءاتهم :

أ -يتم تقديم العطاء يف ظرف كبري مغلق ومختوم يحتوي عىل الوثيقة القياسية مختومة من قبل مقدم العطاء وضمان العطاء ووصل الرشاء والقسم 
الرابع (ورقياً) من الوثيقة القياسية بعد ملئه باملعلومات من مقدم العطاء وختمه بالختم الحي (واملتضمن رسالة تقديم العطاء وملحق ىالعطاء 
وجداول الكميات املسعرة ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء االخرى) ويثبت عىل الظرف (اسم مقدم 
العطاء وعنوانه , اسم وعنوان صاحب العمل , اسم ورقم املناقصة , تثبيت مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد املحدد لفتح العطاءات) علماً ان التقديم 

يف الربيد االلكرتوني غري مسموح والعطاءات املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض.
ب -وضع نسخ اضافية طبق االصل عدد (٢) اضافة للعطاء االصيل عىل ان تكون جميع النسخ (مختومة بختم حي من الرشكة).

ت -يقوم مقدم العطاء بوضع النسخىة االصلية (يف غالف منفصل) ويتم تأشريه بعبارة (نسخة اصلية) ووضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف 
منفصل يتم تأشري كل مغلف بعبارة (نسخة اضافية) وتوضع هذه املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.

ث -يلتزم مقدم العطاء بتقديم اوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل (اضبارة) دون كبسها.
ج -يستبعد مقدموا العطاء ادناه من الدخول يف اي عقد مع اية جهة تعاقد :

١-اذا كان احد الرشكاء االساسيني مساهما يف اكثر من رشكة متقدمة للمشاركة يف املناقصة.
٢-اذا كان الكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشرتك ينوب عنهم يف متابعة اجراءات تقديم العطاء.

٣-اذا قام مقدم العطاء باستالم او سيستلم اية معونات بصورة مبارشة او غري مبارشة من اي من الرشكات االخرى املشاركة يف املناقصة.
١١-ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة مع مراعاة احكام الترشيعات النافذة.

١٢-ال يجوز ملقدمي العطاءات شطب او حك أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
١٣-لرشكة توزيع املنتجات النفطية الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط.

١٤-يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة وإذا وردت 
فقرة او فقرات لم يدون ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر 

االجمايل.
١٥-ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة.

١٦-السماح لصاحب العمل بالكشف عىل الحسابات والسجالت والوثائق ذات العالقة بإجراءات التعاقد وتنفيذ العقد العائدة اىل مقدمي العطاءات او 
املجهزين او املقاولني او االستشاريني والسماح بتدقيقها من املدققني املعينني من صاحب العمل.

١٧-سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل العنوان اآلتي : رشكة توزيع املنتجات النفطية / قاعة فتح 
العطاءات / هيأة املواد يف (بغداد / الدورة) الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٢/١٩ ، كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان 
للعطاء (تأمينات اولية) وبمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عرشون مليون دينار عراقي ال غريها عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة ال تقل عن ستة اشهر او صك 
مصدق من مرصف معتمد  او سفتجة مع رضورة مراجعة مقر الرشكة / هيأة الشؤون املالية لغرض التعرف عىل اسماء املصارف املعتمدة واملجازة 

والرصينة لدى البنك املركزي العراقي.
١٨-رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

١٩-العناوين املشار اليها آنفاً هي ( رشكة توزيع املتنتجات النفطية يف بغداد / املجمع النفطي يف الدورة والهيأة الهندسية/ الكيالني).
حسني طالب عبود
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية
رئيس مجلس االدارة
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الصحفيـني  نقيـب  َتلقـى 

العراقيني مؤيد الالمي، املزيد 

مـن التهاني وباقـات الورد 

انتخابـه  اعـادة  بمناسـبة 

الصحفيني  رئيسـا التحـاد 

العرب.

ورد  باقـة  الالمـي  وتلقـى 

وتهنئـة مـن قنـاة كربـالء 

الفضائيـة ملناسـبة تجديد 

التحـاد  رئيسـا  انتخابـه 

الصحفيني العرب.

كما تلقى نقيب الصحفيني 

العراقيـني باقة ورد وتهنئة 

مـن النائب السـابق عباس 

تجديـد  ملناسـبة  عليـوي 

التحـاد  رئيسـا  انتخابـه 

الصحفيني العرب.

الصحفيني  ان نقيـب  يذكر 

الالمـي  مؤيـد  العراقيـني 

اتحـاد  برئاسـة  فـاز  قـد 

الصحفيـني العـرب للمـرة 

يف  التـوايل  عـىل  الثانيـة 

جـرت  التـي  االنتخابـات 

 (19/10/2022) االربعـاء 

يف القاهرة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

فـاز العديـد مـن أعضـاء مجلـس 

بسـهولة  الجمهوريـني  الشـيوخ 

النصفـي  التجديـد  انتخابـات  يف 

بحسـب  األمريكـي،  للكونغـرس 

النتائـج األولية التـي ظهرت صباح 

امس األربعاء، والتي يمكن أن تفيض 

إىل عهـد يشـهد حكومة منقسـمة 

وتقليص سـلطة الرئيس جو بايدن 

يف واشنطن.

فيمـا تقدم الجمهوريني يف السـباق 

مقعـد  بحسـم  الشـيوخ  ملجلـس 

ويسكونسـن، إذ حقـق السـيناتور 

جونسـتون  رون  الجمهـوري 

الفـوز بمقعد الوالية عىل منافسـة 

الديمقراطي ليتقدم الجمهوريني بـ 

49 مقعـدا للجمهوريـني مقابل 48 

للديمقراطيني.

يأتـي ذلك فيما أعلـن البيت األبيض 

أن النتائـج املعلنة بشـأن انتخابات 

اآلن  حتـى  النصفـي  التجديـد 

استنتاجات وغري نهائية.

ومـع إغـالق صناديـق االقـرتاع يف 

االنتخابات النصفية بعموم الواليات 

األمريكيـة، فمن غري املحتمل ظهور 

النتيجة النهائيـة يف أي وقت قريب، 

حيث يرتقب ماليـني األمريكيني من 

سـيفوز بأغلبية مقاعد الكونغرس 

النواب والشـيوخ، ومنصب  بشقيه 

وصـوت  واليـة.   36 يف  الحاكـم 

األمريكيـون عـىل اختيـار ممثليهم 

لــ 35 مقعـدا يف مجلس الشـيوخ، 

وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ 

عددها 435.

وبحسـب إحصاءات بعض وسـائل 

اإلعـالم األمريكية، فإن الجمهوريني 

حصلوا عـىل 207 مقاعد يف مجلس 

للديمقراطيني.   188 النواب مقابـل 

وللسـيطرة عىل مجلس النواب، البد 

للجمهوريني من الحصول عىل 218 

مقعدا من أصـل كل املقاعد الـ435 

الخاضعة للتنافس فيه.

والجمهوريـون األوفر حظـاً إىل حد 

بعيد يف الفوز باملقاعد الخمسة التي 

يحتاجونهـا للسـيطرة عىل مجلس 

النـواب، لكن السـيطرة عىل مجلس 

الشـيوخ قـد تنحـرص يف سـباقات 

ونيفـادا  بنسـلفانيا  يف  محتدمـة 

وجورجيا وأريزونا.

تجديـد  إىل  االقـرتاع  وسـيفيض 

بالكامـل  النـواب  مقاعـد مجلـس 

(435 مقعـدا) وثلث مقاعد مجلس 

الشـيوخ، إضافـة إىل مجموعة من 

املناصـب املحلية، كما تجري خمس 

واليـات اسـتفتاءات حـول الحق يف 

اإلجهاض.

بتعطـل  التقاريـر  وأفـادت  هـذا 

العرشات من آالت فرز وعد األصوات 

يف مقاطعة ماريكوبا يف والية أريزونا 

مـا أدى إىل اندالع موجـة من مزاعم 

تزوير الناخبني عرب وسـائل اإلعالم 

اليمينية صباح الثالثاء.

كمـا أعلنـت والية إلينـوي تعرضها 

لهجـوم إلكرتونـي سـيؤثر يف آليـة 

التجديـد  انتخابـات  يف  التصويـت 

النصفي للكونغرس.

”الهجـوم  إن  الواليـة  وقالـت 

اإللكرتونـي الذي نتعـرض له هدفه 

زعزعـة اسـتقرار الديمقراطيـة يف 

أمريكا“.

ويف واليـة أريزونـا، قـال مسـؤولو 

املشـاكل  إن  ماريكوبـا،  مقاطعـة 

املتعلقـة بآالت فرز بطاقات االقرتاع 

بمـا يف ذلـك رفـض أوراق االقـرتاع 

قـراءة  يف  فشـلها  أو  الصحيحـة 

بطاقـات االقـرتاع بنجـاح، أثرت يف 

حوايل 40 مركزًا لالقرتاع يف املقاطعة 

التي يوجد فيها 223 مركزًا.

وقـال بيـل غيتـس رئيـس مجلس 

ماريكوبـا،  مقاطعـة  يف  املرشفـني 

وستيفن ريترش مسـجل املقاطعة، 

وكالهمـا جمهوريـان، إن املشـاكل 

كانـت مخيبـة لآلمال، لكـن ال يزال 

بإمـكان الناخبني اإلدالء بأصواتهم، 

وإنه لم يتم رفض التصويت. وأضاف 

غيتس: ”ال يشء من هذا يشري إىل أي 

احتيال، هذه مشكلة فنية“.

لكـن مزاعـم تزويـر الناخبـني عىل 

نطاق واسـع انتـرشت برسعة عىل 

ويف  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

وسائل اإلعالم اليمينية عىل أي حال، 

وفقا لنيويورك تايمز األمريكية.

وجادل العديد من املؤثرين اليمينيني 

بـأن املشـاكل يف مواقـع التصويت 

سـتؤثر بشـكل غري متناسـب عىل 

الجمهوريني الذين فضلوا التصويت 

شـخصًيا بشـكل عام بسـبب عدم 

الثقة يف التصويت عرب الربيد.

صناديـق  إىل  األمريكيـون  وتوجـه 

االقرتاع، الثالثـاء، الختيار ممثليهم 

يف انتخابات التجديد النصفي لكامل 

أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء 

مجلس الشيوخ وحكام 36 والية.

ويجري التصويت عىل جميع مقاعد 

مجلـس النواب البالـغ عددها 435، 

وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ 

عدده 100. 

 222 الديمقراطيون حاليا  ويشـغل 

مقعـدا مـن مقاعد مجلـس النواب 

مقابل 213 لصالح الجمهوريني.

ويسـيطر الديمقراطيون حاليا عىل 

مجلـس الشـيوخ املكون مـن 100 

مقعد مع قدرة كامال هاريس نائبه 

الرئيس عىل حسـم أي تعادل يف ظل 

تقاسم الحزبني مقاعده.

ومـن غري املرجـح معرفـة النتيجة 

النهائية لسـباقات الكونغرس يف أي 

وقت قريب، بحسب ”رويرتز“.

وصوت أكثـر من 46 مليون أمريكي 

قبل يـوم االنتخابـات، إما حضوريا 

أو عـن طريق الربيد، وفقـا لبيانات 

مرشوع االنتخابات األمريكية.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أمرت وزارة الدفاع الروسية، بسحب قواتها 
من مدينة خريسون األوكرانية، فيما تستمر 
السـتعادة  التقـدم  يف  األوركانيـة  القـوات 
أراضيها، وكذلك يف حشـد الدعم الغربي ضد 

الدب الرويس.
ويف آخـر التطـورات امليدانيـة، قـال الجيش 
األوكرانـي إن بيالروسـيا قدمـت أراضيهـا 
ومجالها الجـوي لخدمة القوات الروسـية، 
مؤكداً أن جيش بيالروسـيا نرش وحدات من 

مشغيل الطائرات بدون طيار عىل الحدود.
كما أكد الجيـش األوكراني أن الدفاع الجوي 
أسقط 9 طائرات مسـرية هجومية روسية، 
مضيفـاً: ”نفذنا 18 غارة جوية اسـتهدفت 
مواقع عسـكرية وأنظمـة صواريخ مضادة 

للطائرات“.
هـذا ورصح رئيـس لجنـة مجلـس االتحاد 
الـرويس للدفـاع واألمن فيكتـور بونداريف، 
بأن الرشوط التي طرحها الرئيس األوكراني 
فالديمري زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا 

”سخيفة“.
وشـدد بونداريـف يف قناتـه عـىل ”تليغرام“ 
عـىل أن عـودة مناطق دونباس وخريسـون 
وزابوروجيا إىل روسـيا هي استعادة لوحدة 
أراضيها، ألن هذه األرايض روسـية يف األصل 
ولـم يتـم عزلها بشـكل غـري قانونـي إال يف 

التسعينيات.
هذا وتعهـد الرئيـس األوكرانـي فولوديمري 
زيلينسـكي بـأال تتخـىل قواتـه ولـو عـن 
”سنتيمرت واحد“ يف املعارك الدائرة للسيطرة 
عىل منطقة دونيتسك الرشقية، بينما تحدث 
مسـؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات 

أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.
وتقع النقـاط املحورية للـرصاع يف املنطقة 
الصناعية يف دونيتسـك حول بلدات باخموت 
وسـوليدار وأفدييفكا، مرسح أعنف قتال يف 
أوكرانيـا منذ غـزو القوات الروسـية لها يف 

أواخر فرباير.
وقال زيلينسكي يف خطاب مصور: ”املحتلون 
ال يزالون نشطني للغاية.. عرشات الهجمات 

كل يوم“.
وأضـاف: ”إنهـم يتكبـدون خسـائر كبرية 
للغايـة، لكن األمـر ال يزال كما هـو، التقدم 
صوب الحدود اإلدارية ملنطقة دونيتسـك. لن 

نتخىل عن سنتيمرت واحد من أرضنا“.
كما قال زيلينسـكي يف خطابـه إن الكهرباء 
انقطعـت عن نحو أربعة ماليني شـخص يف 
14 منطقـة، إضافـة إىل العاصمـة كييـف. 
وقالت رشكة ”أورينرجو“ املشـغلة للشبكة 
الكهربائيـة األوكرانيـة، إن انقطـاع التيـار 
الكهربائي املقرر كل سـاعة سيؤثر يف البالد 

بأكملها.

واملنطقة واحدة من أربع أعلنت روسـيا أنها 
ضمتها يف أواخر سـبتمرب. والقتال مسـتمر 
هنـاك بني الجيـش األوكراني وقـوات تعمل 
بالوكالـة عن روسـيا منذ عـام 2014، وهو 
العام نفسـه الذي ضمت فيه موسـكو شبه 

جزيرة القرم يف الجنوب.
واسـتهدفت هجمات الصواريـخ والطائرات 
بدون طيار الروسية، البنية التحتية للطاقة 
يف أوكرانيا يف األسـابيع القليلـة املاضية مع 

اقرتاب فصل الشتاء عندما تنخفض درجات 
الحرارة املتوسطة عادة إىل عدة درجات تحت 

الصفر وأحيانا إىل سالب 20.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة اإلعالم الروسـية 
عـن رئيـس بلديـة عينتـه روسـيا يف بلـدة 
ميكواليـف  مدينـة  رشقـي  سـنيهوريفكا 
الجنوبية قوله، الثالثاء، إن السكان شاهدوا 

الدبابات، وإن القتال العنيف مستمر.
وقال نائب رئيس اإلدارة الروسية يف منطقة 

خريسـون عىل تطبيق ”تليغرام“، إن القوات 
األوكرانيـة حاولت التقدم عىل ثالث جبهات، 

منها سنيهوريفكا.
ملنطقـة  األوكرانـي  الحاكـم  أشـار  كمـا 
ميكواليـف إىل أن القـوات األوكرانية طردت 
بالفعـل القوات الروسـية مـن املنطقة. ولم 

يتسن التحقق من تقارير القتال.
ولم ترد أنباء رسمية عن الوضع يف املدينة من 

مسؤولني عسكريني يف أوكرانيا أو روسيا.
ويف السـياق ذاته أعلنِت الدفاع الروسـية أن 
قواتها قتلـت أكثر من 350 جنديـا أوكرانيا 
يف أثناء صـد هجمات العدو عىل عدة محاور 
كما دمـرت مسـتودعا يحتوي عـىل قذائف 
لراجمـات الصواريخ HIMARS قرب مدينة 

دنيربوبيرتوفسك.
وأفـادت الدفـاع الروسـية امـس األربعاء يف 
تقريرها اليومي بأنه تم القضاء عىل أكثر من 
60 عسـكريا أوكرانيا عىل محور كوبيانسك 
(شمال كوغانسـك)، ونحو 100 من الجنود 
واملرتزقة عىل محور كراسني ليمان (شماال 
دونيتسـك)، إضافـة إىل أكثر مـن 80 جنديا 

عىل محور جنوب دونيتسك.
وأضاف التقرير أن القوات الروسية أحبطت 
التخريـب  ملجموعـات  تسـلل  12 محاولـة 
واالسـتطالع األوكرانيـة عـىل كريفوي روغ 
– نيكواليف (خريسـون)، فيمـا بلغ إجمايل 

خسـائر الوحدات األوكرانية عىل هذا املحور 
نحو 110 جنود خالل يوم.

ويف مـا يـيل أبرز مـا جـاء يف تقريـر الدفاع 
الروسية:

إصابـة موقعـي قيـادة للقـوات األوكرانية 
واملرتزقـة األجانـب يف منطقـة خاركـوف، 
59 وحـدة مدفعيـة يف مواقـع  إىل  إضافـة 
إطـالق النـار وقـوات معـدات عسـكرية يف 
181 منطقـة،  وتدمري مسـتودع عسـكري 
يف منطقـة مدينة دنيربوبيرتوفسـك يحتوي 
 HIMARS عىل قذائف لراجمـات الصواريخ

و“أولخا“، إضافة إىل ذخرية مدفعية.
 Mi-8 وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز
يف منطقـة نيكواليف وتدمري خمس طائرات 
بدون طيار يف منطقتي خريسون وخاركوف، 
واعرتاض 25 قذيفة من راجمات الصواريخ 
HIMARS وقذيفتـني مـن ”أولخـا“ وثالثة 

.HARM صواريخ مضادة للرادار من طراز
وبلـغ مجمـوع مـا تـم تدمـريه منـذ بداية 
العمليـة العسـكرية الخاصـة 332 طائرة، 
172 مروحيـة، و470 2 طائرة بدون طيار، 
و388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 
6482 دبابـة ومدرعة أخـرى، و885 راجمة 
املدفعيـة  مـن  قطعـة  و3564  صواريـخ، 
امليدانيـة ومدافـع الهـاون، و7152 مركبة 

عسكرية خاصة.
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (احمد فاضل يعقوب ال عباس)
م/ اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا (احمد فاضل يعقوب ال عباس / اسم االم: 
ثالثـه حنون تولـد:١٩٨٥) تقـرر تبليغك باالعـالن بالصحف املحلية 
للحضور امام هـذه املحكمة خالل فرتة امدها (٣٠) يوما من تاريخ 
النرش يف الدعوى املرقمة اعاله املشتكي فيها (باسم محمد زغري) وفق 
احكام املـادة ١/٤٥٦/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسـمي 

وبعكسه ستجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
                                                                                                       
القايض 
عيسم عيل الجبوري 

اعالن
اىل الرشيك (عيل محمد شاطي) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيـت اقـرارك باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك 
(حسـن جاسـم محمد)  بالبناء حصته املشاعة 
القطعـة املرقمـة (٩٢/١٥٩) املقاطعـة ( ٥١ )

(املنـاذرة) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيك (عيل محمد شاطي) اقتىض 
النجـف  حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
االرشف  لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيك (حسن جاسم محمد) للقطعة 
املرقمـة ٩٢/١٥٩ يف النجـف املنـاذرة 
مقاطعة ٥١ خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

اعالن
اقتـىض  خلـف)  ادليـف  (محمـود  الرشيـك  اىل 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(اشـواق عبود حبيـب)  بالبناء حصته املشـاعة 
القطعـة املرقمـة (٥٤١٧٣) املقاطعـة (  )(حي 
النـداء) حـدود بلديـة النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

اعالن 
اىل الرشيـك (سـها عبد الجبـار صربي) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف  لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيك (حميده حسن مردان) للقطعة 
املرقمة ٣/٥٠٩٩ يف النجف حي العروبة 
مقاطعـة خـالل عـرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

اعالن 
اىل الرشيك (بدر حسني كاظم) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجف 
االرشف  لغرض اصـدار اجازة البناء 
للرشيـك (احمد رضـا باقر) للقطعة 
املرقمة ٣٤٧٤٨ يف النجف حي العدالة 
مقاطعة خالل عـرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.
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بغداد/ الزوراء:
بارشِت املديريات العامة للرتبية يف (بغداد 
، والبرصة ، وميسـان ، وبابل ، وكركوك) 
بتوزيع الكتـب املنهجية إلدارات املدارس 
العامـني  املـدراء  بحضـور  االبتدائيـة، 
للرتبيات املذكورة . من جانب اخر، أعلنت 
لجنـة الرتبيـة النيابية، أمـس، أن أغلب 
مدارس املتميزين متهرئة، بينما كشفت 
عن صعوبة مناهجهم التي تدرس باللغة 

اإلنكليزية بالكامل.
وقال بيان أصدرُه املكتب اإلعالمي للرتبية 
وورد اىل «الـزوراء»: «إن توجيهات وزير 
الرتبية تلـزم املديريات بـرضورة النزول 
إىل امليـدان بصـورة مبـارشة والـرشوع 
بتوزيع الكتب املدرسية بشكٍل (عاجل)، 
حـال اسـتالمها من املخـازن املركزية يف 
الـوزارة مـن دون تأخـري، والعمـل عىل 
تأمني النقص الحاصل بالكتب الدراسية 
لتالميذنـا األعزاء خـالل الفصل الدرايس 

األول». 
ودعت الـوزارة مديري املدراس االبتدائية 
جميعهـم إىل متابعة حصصهـم املقررة 

من الكتب والتعجيل باستالمها واالبتعاد 
عن السياقات الروتينية تجنبا للتأخري .

يذكر أن نسـبة اسـتالم الكتب املدرسية 
للمرحلة االبتدائية مـن املخازن املركزية 

وصلـت إىل مراحـل متقدمـة ومـا زالت 
عملية االستالم جارية إىل اآلن .

مـن جانـب اخـر، أعلنـت لجنـة الرتبية 
النيابيـة، امس األربعاء، أن أغلب مدارس 

املتميزيـن متهرئـة، بينمـا كشـفت عن 
صعوبـة مناهجهـم التي تـدرس باللغة 

اإلنكليزية بالكامل.
وقالـت رئيسـة لجنـة الرتبيـة النيابية، 

زيتـون الدليمـي، يف حـوار اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن «اللجنـة تتابع واقع حال 
مـدارس املتميزيـن مـن خالل التنسـيق 
امليداني مـع وزارة الرتبيـة للوقوف عىل 
أبـرز املشاكل التي تواجه هذه الرشيحة 
مـن الطلبـة، السـيما مـا يخـص قلـة 
املالكات الرتبوية وتهالك األبنية املدرسية 
التابعـة لها». وأضافت الدليمي أن «نحو 
نصـف املقبولـني يف كلية الطـب هم من 
طلبة مـدارس املتميزين»، مشـرية إىل أن 
«قبولهـم يعادل قبـول الطالب باملدارس 
لهـم  تمييـز  أي  دون  مـن  االعتياديـة 
بالشـكل الـذي يتناسـب مـع جهودهم 
املبذولة بالدراسـة وصعوبة مناهجهم». 
وتابعـت أن «مدارس املتميزين ستشـهد 
خالل األعوام املقبلة تراجعا عن االلتحاق 
بها من قبل خريجي السادس االبتدائي»، 
داعية الجهات املعنية إىل «دعمها بالشكل 
املطلـوب عرب وضع آلية خاصة بالقبول، 
فضال عن االهتمام باملالكات التدريسـية 
الخاصة بها، خاصة أن أغلبها تعتمد عىل 

تربعات األهايل ومجالس اآلباء».
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بغداد/ نينا:
 نظـم جهاز مكافحة اإلرهاب ورشـة 
الذهنيـة  (الصـورة  عـن  تخصصيـة 
لجهـاز مكافحة اإلرهاب) بمشـاركة 
(٤٠٠) منتسـب من الفرقة الذهبية يف 

قيادة العمليات الخاصة األوىل.
يف  املحـارضة  حسـني  هبـة  وركـزت 
لجنـة  عضـوة  النفسـية  العمليـات 
املراقبـة يف نقابة الصحفيني العراقيني 
خـالل الورشـة بمقـر القيـادة، عـىل 
الصـورة التـي يحملهـا الجمهور عن 
جهـاز مكافحة اإلرهـاب، ونوع هذه 
الصورة (سلبية أم ايجابية) وما الفرق 

بينهما.
الورشـة،  يف  للمشـاركني  وأوضحـت 
الذهنيـة وأهميتها  الصـورة  مفهـوم 
وخصائصهـا وأنواعهـا، مركـزًة عىل 
الجمهـور لقـوات مكافحـة  انطبـاع 
اإلرهاب خالل تأديتهم ملهامهم النوعية 

العسكرية واألمنية واالستخباراتية.

وبينت دور اإلعالم يف تشـكيل الصورة 
الذهنيـة عن جهاز مكافحـة اإلرهاب 
مهم لدرجة أن الصورة اإلعالمية يمكن 
أن تسـهم يف صياغـة توجهـات تحدد 
شـكل العالقة مابني األمم والشـعوب، 
داخـل  الفرعيـة  الجماعـات  ومابـني 
املجتمع الواحد، وهو دور مهم وخطر 

يف آن وأحد.
وأكـدت عـىل رضورة تكثيـف الورش 
العمليـات  يف  التخصصيـة  والـدورات 
النفسية ملنتسبي املؤسسات العسكرية 
واألمنية من أجل زيادة الوعي واكتساب 
مهارات فنية وثقافيـة عامة ملواجهة 
أي عملية موجهـه للمجتمع العراقي.
وحـارضت هبة حسـني املحـارضة يف 
العمليات النفسـية، يف أوقات سابقة، 
بعدد من الورش والدورات التخصصية 
العراقيـني،  الصحفيـني  نقابـة  يف 
القومـي، ووزارة  ومستشـارية األمن 

الدفاع، وقيادة عمليات بغداد.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئة الجمارك، امس األربعاء، أن تحريات جمرك املنطقة الشـمالية ضبطت ١٥ 
شـاحنة  مخالفة للضوابـط والرشوط النافذة.وقـال إعالم الهيئـة إن «مديرية جمرك 
املنطقة الشـمالية/ قسـم التحـري ومكافحـة التهريب، ضبط ١٥ شـاحنة محملة بـ 
(مادة الشب وحجر مرمر ونكهات غذائية واراكيل ومصاعد والصق سرياميك وسرياميك 
ومعمل كونكريت وفحم) مخالفة للضوابط والرشوط النافذة» .وأضاف إعالم الهيئة يف 

بيان تلقته «الزوراء»: أن «عملية الضبط تمت بإسناد من رشطة الجمارك». 

 بغداد/ الزوراء:
عـّد وزير املـوارد املائية، عـون ذياب، 
محافظة البرصة من أكثر املحافظات 
ترضراً بفعل شـح املياه العذبة.وذكر 
بيان للوزارة: ان ذياب استقبل بمكتبه 
وفداً برملانياً عن محافظة البرصة ضم 
النواب عامر الفائز وهاتف السـاعدي 
وأيـوب الربيعـي و طالـب الربيعي و 
غسان العيداني و طالب ياسني وجرى 
خالل اللقاء استعراض الواقع االروائي 

يف البالد واجراءات الـوزارة الرامية إىل 
إىل  العذبـة  امليـاه  إسـتدامة وصـول 
البرصة .وبـني وزير املـوارد املائية أن 
«الوزارة تويل اهتماماً كبرياً بمحافظة 
البـرصة كونها مـن املحافظات االكثر 
تـرضراً بفعـل شـح امليـاه العذبة».

وأشـار إىل أن «أولويات عمـل الوزارة 
يف هـذه املرحلة إيصـال املياه بصورة 
منتظمة ودفع اللسان امللحي لضمان 

نوعية مياه جيدة كماً ونوعاً».

بغداد/ الزوراء:
وافـَق وزير التعليـم العايل والبحث 
العلمـي، الدكتـور نعيـم العبودي، 
عىل زيـادة القبول يف قنـاة الطلبة 
باللغـة  الدراسـني  املتميزيـن 
مـن   ٪١٥ نسـبة  اىل  اإلنكليزيـة 
الدراسـية  للسـنة  القبـول  خطـة 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
ويف هذا الصـدد تعلن وزارة التعليم 
نتائـج  العلمـي  والبحـث  العـايل 
قبول الطلبة مـن خريجي مدارس 
املتميزيـن وكليـة بغداد الدارسـني 
باللغة االنكليزية وتضمنت النتائج 

الدراسـات  بوابـة  يف  املنشـورة 
www.) واملتابعـة  والتخطيـط 

dirasat-gate.org) قبول (١٩٨٤) 
طالبـا عىل وفق نسـبة (١٥٪) من 

مقاعد القبول املركزي.
العـايل  التعليـم  وزارة  ووجهـت 
والبحـث العلمـي الجامعـات ببدء 
إجراءات تسـجيل الطلبـة واعتماد 
بيانـات نتائج القبول املنشـورة يف 
املوقـع الرسـمي للـوزارة وبوابـة 

الدراسات والتخطيط واملتابعة.
وزارة  أعلنـت  اخـر،  جانـب  مـن 
التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، 

امس األربعاء، عن تخصيص مبالغ 
املنحـة املاليَّة لطلبـة الجامعات يف 

موازنة ٢٠٢٣.
وقـال مدير عـام اإلداريـة واملاليَّة 
بالـوزارة، أسـعد غنـي جهـاد، يف 
ترصيح صحفي: إنه «تمَّ تخصيص 
لطلبـة  املاليَّـة  املنحـة  مبالـغ 
الجامعـات يف موازنـة ٢٠٢٣، وفق 

قانون منحة الطلبة الفقراء».
وأضـاف جهـاد ان «املنحة تشـمل 
الحكومـة  الجامعـات  يف  الطلبـة 
فقـط»، مشـرياً إىل أنَّ «الجامعات 

والكليَّات األهليَّة غري مشمولة». 

نفْت قيـادة قوات الرشطة االتحادية، األنبـاء عن وجود ١٠ آالف 
منتسب {فضائي} يف الرشطة االتحادية.

وذكـر بيـان لهـا تلقت «الـزوراء» نسـخة منـه : «ال يخفى عىل 
احـد الـدور الكبـري الذي قامـت به قـوات الرشطـة االتحادية يف 
التصدي لإلرهاب والجريمة املنظمة وقد شـهد الجميع تضحيات 
ابطالها الشـجعان اال ان البعض ومع شـديد األسـف قد اغاضه 
إنجازات رجـال الرشطة االتحادية، وراح يذكر أكاذيب واتهامات 
ومعلومـات غري صحيحـة، من بينها ما ذكر حـول وجود عرشة 

آالف {فضائي}».
وأضاف ان «القيادة تسـتغرب لهذا الترصيح من ما يسمى خبري 
او محلـل أمنـي إن وِجد هـذا املحلل ضمن أُمنـاء التحليل االمني 
، حيـث قامت أحد الـوكاالت بنرش هذه الخـرب دون وجه حق او 

تقديم االدلة والرباهني التي تؤكد صحة ذلك».
وأكد البيان ان «قيادة قوات الرشطة االتحادية تحتفظ بحق الرد 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق كل من يحاول اإلسـاءة 
اىل هـذه القيادة التي كتبت تاريخهـا بدماء رجالها وتعاهد ابناء 
شـعبنا الكريم عىل امليض قدما من اجل ردع كل من تسول نفسه 

املساس بأمن الوطن واملواطنني».

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت دوائر البلديـة املنضوية ضمن فريق 
الجهد الحكومي، أمـس األربعاء، أن جميع 
املناطق العشوائية ستشـمل بحملة تقديم 

الخدمات.
وقال مدير بلدية الشـعب، جعفر بشـار، يف 
ترصيـح صحفي: إنـه «بتوجيه مبارش من 
رئيـس الـوزراء، تم تشـكيل فريـق خدمي 
لرتكيـز الخدمات عـىل املناطـق التي كانت 
تعانـي من الحرمـان واإلهمـال»، مبيناً أن 
«أغلـب هـذه املناطـق تقع ضمـن الرقعة 
الجغرافيـة ملدينـة بغداد وهي مـن املناطق 
أراٍض عائـدة  أو  أمـا زراعيـة  العشـوائية 

لجهات أخرى».
وأوضـح بشـار أن «فريـق الدائـرة بـارش 
العشـوائية  املناطـق  مـن  عـدد  بتحديـد 
واسـتهدافها بعمليـات تقديـم الخدمـات، 
حيث تم تحديد منطقة حي الكوفة وسـبع 
قصـور والشيشـان وحـي الزهـراء وحـي 
الصدريـن ضمـن قاطـع بلدية الشـعب»، 

مؤكداً أن «الجهد الهنديس للحشـد الشعبي 
بـارش يف منطقـة حـي الكوفـة، واألعمال 
تتضمن فتح األزقة الداخلية ورفع األنقاض 
وتسـوية األرض، إضافة إىل تقديم خدمات 

املياه واملجاري وخدمات اإلكساء».
وأضـاف أن «الدائرة البلدية اشـرتكت بهذا 
الجهد بفرق صيانة املياه وصيانة املجاري 
إلسناد الحشد الشعبي»، الفتاً إىل أن «العمل 
جاٍر بخطة موضوعة من قبل هيئة الحشـد 
ودائرة البلدية كونهـا دائرة خدمية وضمن 

الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الشعب».
وأشـار إىل أن «املسـاعي تهـدف إىل تحقيق 
التـي عانـت  للمناطـق  الخدمـات  أفضـل 
الحرمان خالل الفرتات السابقة»، موضحاً 
ان «دائـرة البلديـة تتعهد بمسـاندة ودعم 
الفريـق املشـكل مـن قبـل رئيس الـوزراء 

إلنجاح هذه الحملة».
وبنّي أن «الحملة استهدفت املناطق الزراعية 
ضمن قاطـع البلدية، وهنـاك معلومات أن 
الفريق سيشـمل جميع املناطق العشوائية 

بالعاصمـة»، الفتـاً إىل أن «الحملـة تهـدف 
إىل تقديـم الخدمات العاجلـة من قبل هيئة 
الحشـد الشـعبي ومن خالل إرشاك وزارات 
أخـرى وضمـن الفريـق الذي تمثـل بوكيل 
وزارة اإلعمار واإلسـكان وممثل عن وزارة 
املوارد املائية إضافة إىل معاون مدير بلديات 
بغـداد ومديـر عـام التخطيـط واملتابعة يف 
أمانـة بغداد ومديـري الدوائر البلدية ضمن 

الرقعة الجغرافية».
كل  بتقديـم  جـادة  «الحكومـة  أن  وأكـد 
الخدمـات املطلوبـة للمناطـق التـي كانت 

تعاني من الحرمان ضمن مدينة بغداد».
ورشع فريق الجهد الخدمي والهنديس الذي 
أقره مجلس الوزراء يف املرحلة األوىل لتقديم 
بغـداد  يف  املحرومـة  للمناطـق  الخدمـات 

واملحافظات.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، الجمعة املـايض، اجتماع فريق 
الجهد الخدمي والهنديس، فيما وجه بتوفري 

الخدمات للمواطنني.

بغداد /نينا :
للعلـوم  الرتبيـة  كليـة  اقامـْت   
الرصفة ابن الهيثم بجامعة بغداد، 
وبالتعـاون مـع وحـدة االرشـاد 
النفـيس والتوجيـه الرتبوي، ندوة 
اسـتخدام  يف  طالبيـة  ارشـادية 
مواقـع التواصـل االجتماعي بني 

السلب وااليجاب.
والقى اللواء الدكتور سـعد معن، 
العالقـات واالعالم  دائـرة  مديـر 
محـارضة  الداخليـة،  وزارة  يف 
مواقـع  اسـتخدام  يف  توعويـة 
التواصل االجتماعية بني السـلب 

وااليجاب .
وقـال معن: انـه بعد عـام ٢٠٠٣ 
يف  كبـري  انفتـاح  هنـاك  أصبـح 
التكنولوجيا يف العـراق دون قيود 
يف السوشـيل ميديـا، واتجـه هذا 
العـادات  تغيـري  نحـو  االنفتـاح 

والتقاليد يف املجتمع العراقي.
داعيـا اىل اىل تحصـني النفس من 
الوقوع بضحية االبتزاز االلكرتوني 
وهـو الخطأ االكثر يف التغيري الذي 
يدمـر العائلـة والعشـرية ويجب 

الرتكيز عليه .
اعطـاء  عـدم  اىل  معـن  ودعـا 
اىل  فديـو  او  كصـور  معلومـات 
اشـخاص ال تعرفهـم او تثق بهم 

ونكون حذرين يف كل يشء.
تمثـل  املخـدرات  ان  اىل:  واشـار 
والجريمـة  االول  االرهـاب 
االلكرتونيـة تمثل االرهاب الثاني، 
وكذلك العنـف االرسي الذي يؤدي 
وجميعهـا  االنتحـار  اىل  اغلبـه 

ينعكس سلبا عىل املجتمع.
من جانب اخر، قال اللواء الدكتور 
احمد عبد الحسني ثاني السوداني، 
مدير قسم التوجيهات املعنوية يف 
العالقات واالعالم لوزارة الداخلية، 
يف حديث للوكالة الوطنية العراقية 
لالنباء / نينا /: ان دائرة العالقات 
واالعالم يف وزارة الداخلية متمثلة 
بقسم التوجيه املعنوي والعمليات 
النفسية تسعى للتواصل بحمالت 
توعية وتثقيفيـة للظواهر املهمة 
يف املجتمـع العراقـي، ومـن هذه 
الظواهر هي سوء استخدام مواقع 
االلكرتونية  االجتماعـي  التواصل 

والسلبيات وااليجابيات».
النـدوة  «هـذه  ان  اىل  واشـار 
واملحـارضات مهمة جـدا  لتوعية 
جميع طلبتنا لتأمني حسـاباتهم 
الجريمـة  يف  الوقـوع  وتجنـب 
يكونـوا  ال  وان  االلكرتونيـة، 
عرضـه لالبتـزاز االلكرتونـي من 
خـالل توعيتهـم بأهميـة تأمـني 
حساباتهم وكذلك نوعية استخدام 
املواقـع االلكرتونيـة باإلضافة اىل 
عدم الدخول اىل الروابط والرسائل 
املجهولـة باإلضافـة اىل ان دائـرة 
العالقات واالعالم يف الوزارة تقوم 
بتوزيـع منشـورات خاصة بهذه 

التوعية».
ووزع اللـواء كتيبـات وملصقات 
توعوية بشأن االبتزاز االلكرتوني 
وارقـام  التعامـل معـه  وكيفيـة 

خاصة بالرشطة املجتمعية .
كما قـام بعـرض مقطـع فيديو 
تصويري توعوي لظاهرة االبتزاز 
االلكرتوني وكيفية تعامل الرشطة 
املجتمعية برسية تامة مع الحدث 

ومعالجته.



بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات الدوالر األمريكي النقدية للمصارف ورشكات التوسط 
يف مـزاد بيـع العملة الذي أجـراه البنك املركزي العراقـي، امس األربعاء، 

لتصل إىل 19 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 120 مليونـاً و415 الـف دوالر أمريكي غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان نسـبة %81 من هـذه املبيعات ذهبـت لتعزيـز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات حيث بلغـت 100 مليون و 965 
ألف دوالر، فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية بلغت 11 مليونا 

و450 ألف دوالر.
وأشـار املصـدر إىل ان 16 مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و13 مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 47 رشكة 

توسط.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة الجمارك الصينية، امس األربعاء، عن تراجع أكثر من النصف 
يف صـادرات العـراق النفطيـة اىل املصـايف الصينيـة املسـتقلة البالغة 32 

مصفاة خالل شهر ترشين االول املايض 2022.
واظهـرت االدارة يف احصائية لها اطلعت عليها ”الـزوراء“: ان ”صادرات 
العـراق النفطية اىل املصايف الصينية املسـتقلة انخفضـت يف ترشين االول 
بنسـبة %50.6 لتصـل اىل 685 مليون طن مرتي او مـا يعادل ( 5 ماليني 
برميـل) مقارنة بشـهر ايلـول 2022 الذي بلغ 1.388 الـف طن مرتي او 
مـا يعادل (10.132 ماليني برميل)، اال انه ارتفع بنسـبة %28.8 مقارنة 
بنفس الشـهر من العام املايض 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية 

اىل الصني 532 الف طن او ما يعادل ( 3.883 ماليني برميل)“.
واضافت ان ” صادرات العراق للمصايف الصينية املسـتقلة خالل 10 أشهر 
وابتداء من شـهر كانون لنهاية شـهر ترشيـن االول 2022 بلغت 9.233 
آالف طن مرتي او ما يعادل ( 67.400 مليون برميل) مسجلة ارتفاعا عن 
نفس الفرتة من العام 2021 والتي بلغت فيها الصادرات للمصايف الصينية 

املستقلة 7.158 آالف طن مرتي او ما يعادل ( 8.453 ماليني برميل)“.
واشـارت اىل ان ”العراق احتل املرتبة السـابعة من بني الدول العرش الكبار 
املصدرة للنفط اىل املصايف الصينية املستقلة بعد ان كان يف املرتبة الخامسة 
يف شهر ايلول املايض“، مبينة ان ”العراق جاء بعد كل من: ماليزيا وروسيا 

والسعودية واالمارات وعمان والكويت“.
ورغـم انخفاض االسـتريادات للنفط الخـام من قبل الـرشكات النفطية 
الصينيـة لشـهر ترشيـن االول اال ان مصـادر نفطية صينية اشـارت اىل 
ان التدفقـات الوافـدة من اإلمارات والسـعودية والعراق وسـلطنة عمان 
والكويت من املرجح أن تزداد أكثر يف األشهر املقبلة مع تطلع رشكة شنغ 

هونغ لبدء عملياتها.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 348 الف دينار، وسـعر رشاء 344 الفاً، 

فيما كانت االسعار ليوم امس الثالثاء 340 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 318 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 314 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 350 الف دينار و 360 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 320 الفاً و 330 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 405 آالف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 360 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 310 آالف دينار.. ويساوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

األربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس 147000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

االسعار صباح الثالثاء 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 147500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 146500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة ارتفاعا 
ايضا حيث بلغ سـعر البيع 147150 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 147050 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشار البنك املركزي، احسان شـمران اليارسي، امس األربعاء، 
عـن بلـوغ االحتياطـات النقديـة 90.89 مليـار دوالر، مشـريا اىل ان تلك 

االحتياطات تكفي لتمويل االسترياد 22 شهراً. 
وقـال اليارسي يف حوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”االحتياطات النقدية 
للبنك املركزي تكفي تمويل عمليات االسـترياد لفرتة 22 شهراً، وهذا األمر 
إيجابي للعراق ويجعلـه يعيش فرتة ارتياح، حيث بلغت تلك االحتياطيات 
90.89 مليار دوالر، وهي املرة األوىل التي تبلغها احتياطيات البنك املركزي 
عـىل اإلطالق، ويـؤرش عافية لالقتصـاد العراقي، فضال عن كونها سـنداً 
وحائـط صد كبري للعملـة الوطنية، متوقعاً أن تتجـاوز تلك االحتياطيات 

حاجز الـ 90 مليار دوالر يف نهاية العام الحايل“.
وأشار اليارسي إىل أن ”حجم العملة العراقية املصدرة للتداول يقدر بـ 83 
تريليـون دينار أي ما يعـادل 58 مليار دوالر، يف حني تقدر األوراق النقدية 
لدى الجمهور واملصارف بحدود ستة مليارات ورقة نقدية يتم تداولها“. 

 وبشـأن خفض قيمة العملـة، أكد اليارسي أن“ هذا اإلجـراء خلف عتبة 
جديـدة أمـام الصناعـي العراقي وجعله أكثـر قدرة عىل املنافسـة، فبعد 
خفض قيمة العملة بنسـبة 23 باملئة حد ذلك األمر من حجم االستريادات 
للبضائـع وبات كثرياً من الصناعيني لديهم رغبة يف توسـيع مصانعهم أو 

إنشاء مصانع جديدة“. 

بغداد/ الزوراء:
أصدر وزيـر الصناعة واملعادن، خالد 
بتال النجم، توجيهات للنهوض بواقع 
رشكات القطاع املختلط، فيما شـدد 
عىل رضورة تصنيف مشاكل القطاع 

املختلط وامكانية حلها.
تلقـت  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
”الـزوراء“ نسـخة منـه: أن ”وزيـر 
الصناعـة واملعادن خالـد بتال النجم 
املـدراء  االول مـع  االجتمـاع  تـرأس 
املفوضـني ورؤسـاء مجلـس االدارة 
لـرشكات القطـاع املختلـط بحضور 
واملـدراء  للتخطيـط  الـوزارة  وكيـل 
العامني لدوائـر االقتصادية والرقابة 

وعدد من املسؤولني يف الوزارة“.
واشار النجم اىل ”املشاكل والتحديات 
الصناعـي  القطـاع  واجهـت  التـي 
العراقي بشـكل عام بعـد التحول اىل 
اقتصـاد السـوق املفتـوح“، الفتا اىل 
”رضورة تصنيـف مشـاكل القطـاع 
املختلط وامكانية حلها سـواء ضمن 
صالحية الوزارة او مجلس الوزراء او 

تحتاج اىل ترشيعات جديدة“.
واكـد ”عـىل رضورة منـح القطـاع 
الصناعـي العام والخـاص واملختلط 
مـن  لتمكينـه  االمتيـازات  بعـض 
النهوض واملنافسـة“. وبينت الوزارة 
التـي  ”املحـاور  ان  البيـان  بحسـب 

تناولها االجتماع:
- تقديم عرض من قبل دوائر الوزارة 
املعنيـة حول الواقـع الحايل لرشكات 
القطـاع املختلـط ونسـبة الجهـات 

املساهمة فيها.
- استعراض من قبل املدراء املفوضني 

ورؤساء مجالس االدارة حول انشطة 
وطـرح  املختلـط  القطـاع  رشكات 
جملة من املشـاكل التـي تعاني منها 
هـذه الـرشكات والتـي مـن ابرزهـا 
تراكـم الديـون املتعلقـة بالرضائـب 
والتقاعد والديـون املرتتبة بذمة عدد 
مـن الـوزارات واملطالبـة بالقروض 
لتحديـث وتطوير الخطوط االنتاجية 
الرضيبيـة  بالتسـهيالت  وشـمولهم 

وغريها“.
وأشـارت إىل أن ”النجـم وجـه خالل 

االجتماع باآلتي:
- تقديم تقرير شـامل عـن تفاصيل 
الديون املسـتحقة للرشكات واملرتتبة 
بذمة الوزارات االخرى بغية تضمينها 
بنص رصيح ضمن املوازنة االتحادية 

.
- توجيـه كتـب رسـمية اىل رئاسـة 
الـوزراء والبنـك املركـزي واملجلـس 
الـوزاري لالقتصاد لشـمول رشكات 

البنـك  بمبـادرة  املختلـط  القطـاع 
املركزي يف منح القروض بدون فوائد 
ومخاطبـة املـرصف الصناعي لفتح 
حسـابات لرشكات القطـاع املختلط 
النسـبة  بضمـان  املكشـوف  عـىل 
السـهمية لغرض رشاء املـواد االولية 
واسـتحداث  االنتـاج  ومسـتلزمات 

خطوط انتاجية لتطوير املعامل.
موضـوع  بتبنـي  الوزيـر  اوعـد   -
الرضائب والديون من خالل السـعي 
ومفاتحـة  املختصـة  الجهـات  مـع 
ملنـح  لالقتصـاد  الـوزاري  املجلـس 
رشكات القطاع املختلط السـماحات 

الرضيبية او تأجيل السداد.
- تشكيل لجنة إلعادة احتساب رأس 
مال رشكات القطاع املختلط وارشاك 
الفنيـة  باللجـان  املختلـط  القطـاع 

والتنسيقية.
- تفعيل الجانب التسويقي ومواكبة 

التطور يف االنتاج“.
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 بغداد/ الزوراء:
لتجـارة  العامـة  الرشكـة  أعلنـت 
السـيارات واملكائن يف وزارة التجارة 
عـن بحثهـا مع وفـد رشكـة لؤلؤة 
ببيـع  التعـاون  امكانيـة  البخيـت 
سيارات {شـانجان} الصينية بالنقد 

وباألقساط.
مديـر  عـن  للـوزارة  بيـان  ونقـل 
الرشكة، هاشـم محمـد حاتم، قوله 
خالل لقاء مع وفـد الرشكة املخولة 
بتسـويق وبيـع تلـك السـيارات ان 
”الرشكـة العامـة تسـعى جاهـدة 
لتطوير عملها عرب عقد اتفاقات مع 
رشكات استرياد السـيارات العراقية 
بعقود مشـاركة تسـويقية لغرض 
تحقيـق أربـاح ماليـة للرشكـة مع 
مواكبة التطورات الفنية للسـيارات 
وتقديم افضل الخدمات للمسـتهلك 

العراقي“.
واشار اىل انه ”تم االطالع عىل النماذج 
التي تم عرضها يف سـاحات الرشكة 
التي تحمل مواصفات فنية تضاهي 

مثيالتها للرشكات الرصينة“.
وأشـار اىل انه ”تم خـالل اللقاء مع 
رشكة {لؤلؤة البخيـت} االتفاق بأن 
يكـون البيع للسـيارات عـن طريق 

اسـتكمال  بعـد  واألقسـاط  النقـد 
االجراءات القانونية واالدارية بينهما 

عىل بنود االتفاق“.
واوضـح حاتـم ان ”األنـواع التي تم 

عرضها من السـيارات الصالون هي 
{cs95 بـالس ٧ راكب، cs85 بالس ٥ 
راكب، cs75 بـالس ٥ راكب} وكذلك 
بيك اب ديل قمارة 2400 {توربو} مع 

عرض سيارات تخصصية عسكرية 
متنوعة وهي {سـيارة نجدة، سيارة 

مرور، سيارة عسكرية/ جيش}“.
وأكـد ان ”هـذا االتفـاق يشـمل كل 

العراقـي  املواطـن  تخـدم  سـيارة 
التنميـة  بنـاء عمليـة  وتسـاهم يف 

املسـتدامة يف العراق“.
يشار اىل ان العراق السيما العاصمة 
بغـداد تشـهد منذ سـنوات وبتفاقم 
مسـتمر زحامـات مرويـة خانقـة 
لكثرة عدد املركبات التي تجاوزت يف 
عموم البالد أكثر من 7 ماليني - نحو 
نصفهـا يف العاصمـة فقط- وسـط 
عجـز االجـراءات الحكومية من حل 

األزمة.
نـرشت وزارة التجـارة قائمة باملواد 

املمنوع استريادها اىل العراق.
من جانب اخر، حـذرت التجارة من 
التعامـل مع املـواد املحظـورة التي 
شـملت مـواد ومرشوبـات غذائيـة 
بينها املياه املعدنية ومرشوب الطاقة 
و{البرية} واأللبان املبسـرتة واآليس 
كريم والشـيبس بنوعيـه {البطاطا 
والـذرة}، باإلضافـة اىل ذلك تم حظر 
مـواد انشـائية كالبلـوك االنشـائي 
بكافـة املقاييـس وطابـوق البنـاء 

بكافة أصنافه والشتايكر.
عـدد  املمنوعـات  قائمـة  وشـملت 
عسـكرية كحذاء الخدمة العسكرية 

والخوذة والدرع العسكري.

 بغداد/ الزوراء:
أكـد نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون 
الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، 
امـس األربعـاء، العمـل عـىل تحقيق 
أعـىل اإليـرادات املاليـة عرب تسـويق 
وتصدير النفـط الخام دعماً للموازنة 

االتحادية.
الغنـي، خـالل ترؤسـه  وقـال عبـد 
اجتماع تسعرية النفط الخام العراقي 
لألسـواق العاملية الذي يعقد شـهرياً، 
بحسب بيان للمكتب اإلعالمي لوزارة 
النفط، تلقته ”الـزوراء“: إن ”العراق 
حريـص عـىل التعاطـي الواقعي مع 
التحديات التي تواجه السوق النفطية 

العاملية“.
وأضاف أن ”العراق يحرتم اتفاق (أوبك 
بالس) يف تحقيق التوازن واالستقرار 
للسـوق العاملية“، مبيناً أن ”سياسة 
العراق تهدف اىل رفع القيمة أو العائد 
املايل لربميل النفط وبما يحقق رغبات 

املنتجني واملستهلكني“.
أعـىل  وتابـع ”نعمـل عـىل تحقيـق 
تسـويق  عـرب  املاليـة  اإليـرادات 
وتصدير النفـط الخام دعماً للموازنة 
االتحاديـة“، الفتـًا إىل أن ”العراق بلد 
مؤسـس للمنظمة وثانـي أكرب منتج 
يعمل عىل تقريـب وجهات النظر بني 

األعضاء، وصـوالً إىل تحقيـق أهداف 
املنتجني يف استقرار السوق العاملية“.

وأشـار إىل أن ”اإليرادات املالية للنفط 
الخام تشـكل 95 باملائة مـن املوازنة 
”اجتمـاع  أن  مبينـاً  االتحاديـة“، 

التسـعرية بحضـور الوزيـر والوكالء 
العامني للدوائـر والرشكات  واملـدراء 
املعنيـة يؤكـد نهـج الـوزارة بأهمية 
الحـوار والتـداول حول اتخـاذ القرار 
الجماعي للقضايا واملواضيع املتعلقة 

باالقتصاد وحياة املواطنني“.
أدق  ”اعتمـاد  عـىل  الوزيـر  وأكـد 
معايري الشـفافية يف تسـويق النفط 
العراقي واإليـرادات املتأتية والتعاون 
الدوليـة“،  الشـفافية  منظمـة  مـع 

موضحـا أن ”تحديـد سـعر تسـويق 
النفـط العراقـي يتـم شـهرياً، بعـد 
دراسـة ومراجعـة التقارير والبحوث 
باألسـواق  املحيطـة  والتحديـات 

العاملية“.
مـن جانب متصل، أوعـز نائب رئيس 
الوزراء لشـؤون الطاقة وزير النفط، 
األربعـاء،  امـس  عبدالغنـي،  حيـان 
بـرضورة تقديـم كافـة انـواع الدعم 
للقطـاع الزراعي والسـيما يف تجهيز 
الوقود للمشاريع الزراعية واإلروائية.

وذكر املكتب اإلعالمي وزارة النفط يف 
بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن ”عبدالغني 
عبـاس  الزراعـة  وزيـر  اسـتقبل 
العليـاوي، وجرى خـالل اللقاء بحث 
افـاق التعـاون بـني الوزارتـني دعما 

لالقتصاد الوطني“.
وأضـاف أن ”وزيـر النفـط أوعـز إىل 
الجهـات املعنية يف الـوزارة برضورة 
تقديـم كافـة انـواع الدعـم للقطـاع 
الزراعـي والسـيما يف تجهيـز الوقود 
للمشـاريع الزراعية واالروائية، ألنها 
تمثل قطاعـا مهمـا يف تحقيق األمن 
”وزيـر  أن  الوطني“.وبـني  الغذائـي 
الزراعة عرب عن شكره وامتنانه لوزير 
النفط ورسعـة اسـتجابته ملتطلبات 

دعم قطاع الزراعة يف البالد“.
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بغداد/ الزوراء:
 أعلنـت رشكة دانة غـاز اإلماراتية، التي تعمل يف إقليم كردسـتان، امس 
األربعاء، انها سـجلت إيرادات بلغت 161 مليون دوالر يف األشـهر التسعة 
األوىل مـن عـام 2022 ، بينما زاد إنتاج الغاز يف اإلقليم إىل 500 مليون قدم 

مكعب يف اليوم.
وقالـت الرشكة يف تقرير لها اطلعـت عليه ”الزوراء“: إن إيرادات دانة غاز 
لألشـهر التسـعة األوىل من العام الجاري بلغت 161 مليون دوالر، بزيادة 
24 ٪ عن نفس الفرتة من العام املايض ، وبلغ إجمايل اإليرادات قبل الفوائد 

والرضائـب واملصاريـف األخـرى ب 240 مليـون دوالر.
وأضاف التقرير: أن الرشكة زادت انتاج الغاز يف اقليم كوردسـتان بنسبة 
11 ٪ بحيـث تنتج حاليا 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل 

كورمور.
وقـال الدكتور باتريك وارد، الرئيس التنفيذي لرشكة دانة غاز: إن الرشكة 
لعبت دوًرا نشًطا يف قطاع الطاقة يف الرشق األوسط، وخاصة زيادة إنتاج 

الغاز يف إقليم كوردستان عىل الرغم من التحديات التي واجهتها.
وأضاف: أنه رغم العديد من التحديات االقتصادية املحلية والعاملية، إال أن 
الرشكـة تمكنت من زيادة إيراداتها ورشكائها من خالل خفض التكاليف 
وزيادة مسـتويات اإلنتـاج، يف هذا املجال، كما كان ارتفاع أسـعار النفط 

والغاز مساهما رئيسيا يف مزيد من النمو.

بغداد/ الزوراء:
 أعلن عضو رابطة اصحاب الدواجن، اسـامة العبيدي، امس االربعاء، عن 

ارتفاع حقول الدواجن املنتجة اىل 600 حقل بمحافظة دياىل.
وقـال العبيـدي يف حديـث صحفـي: إن ”قطـاع الدواجـن يف ديـاىل رغـم 
االنتكاسات املتكررة بسبب االمراض الفتاكة وقلة الدعم الحكومي، إال انه 
يواصل نشـاطها من خالل توسيع فتح حقول جديدة“، مبينا ان ”اجمايل 

الحقول املنتجة حاليا تزيد عن 600 حقل“. 
واضـاف ان ”الحقول منتـرشة يف 14 مقاطعة ضمن حـدود دياىل ويصل 

انتاجها اىل 9 محافظات بينها بغداد“.
وأشـار العبيدي اىل ان ”نشـاط الحقول تصاعد خالل العام الجاري 2022 
بنسـبة %5 ألسـباب متعـددة ابرزها االسـعار الجيدة التـي تغطي كلف 

االنتاج بشكل مبارش“. 
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åÏ»€aÎ@ã‘–€a@ÏÿìÌ@‚bèu˛a@ıb‰j€@’ibè€a@÷aã»€a@›�i
اربيل / عروة عامر 

يواصل بشـتوان بكر ممارسة رياضة بناء األجسـام، الرياضة املفضلة لديه منذ أن كان أصغر العب يف أربيل وهو بعمر 
١٦ عامـاً حتـى أصبـح اآلن أكربهـم بعمر يناهز الــ ٥٥ عاماً برغم اإلهمال الـذي يتعرض له لدرجـة أنه صار يفرتش 
األرصفة لبيع األلبسـة املسـتعملة طلباً للعيش. وتحدث بكر عن إنجازاته قائالً:» بدأت مسـريتي سـنة ١٩٨٤ وتمكنت 
من إحراز لقب بطولة العراق للماسـرت باإلضافة اىل بطوالت محلية اخرى». وأضاف أنه « افرتش األرض لبيع األلبسـة 
املستعملة (بالة) ولكنه لم يجِن منها ما يغطي نفقات بناته األربع وأجور دراستهن الجامعية».وتابع بكر:» أناشد وزير 
الشباب والرياضة واالتحاد املركزي للعبة واالتحاد الفرعي يف أربيل، وكذلك أناشد أوميد خوشناو محافظ أربيل وشاكر 
سمو مدير عام الرياضة يف إقليم كردستان، للنظر يف حالتي املادية ومساعدتي بإتاحة فرصة عمل يف القاعات الرياضية 

من اجل توفري حياة كريمة وتقديم الدعم لكي استمر يف الرياضة واملشاركة يف البطوالت».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء

كشـفت لجنة املسـابقات عن 

أن الدوري املمتـاز لكرة القدم 

سيسـتأنف مجـدداً بعد نهاية 

للمنتخـب  الوديـة  املباريـات 

الوطنـي  خالل شـهر ترشين 

الثاني الجاري.

وأكدت اللجنة: أنه يف حال إقامة 

مبـاراة ودية رابعـة للمنتخب 

الوطني يف الحـادي والعرشين 

من الشهر الحايل سيتم إعتماد 

يـوم الرابـع والعرشيـن مـن 

الشهر نفسـه موعداً ملباريات 

الجولة السادسة.

اإلكتفـاء  وأضافـت: يف حـال 

املكسـيك  أمـام  باملباريـات 

وكوسـتاريكا،  واإلكـوادور 

يعتمد موعـداً جديداً أقرب من 

تلـك الفرتة الزمنيـة، إذ يلتقي 

أسـود الرافديـن مـع ضيفـه 

البرصة  بملعب  الكوستاريكي 

الـدويل يف السـابع عـرش مـن 

الشهر  الحايل.

 وختمت: ”أن مباريات بطولة 

كأس العـراق متواصلـة ولـم 

تتأثـر بالتوقف الدويل بسـبب 

األوىل  الدرجـة  أنديـة  خـوض 

مـن  األوىل  األدوار  ملباريـات 

البطولة“.

يذكر أن أندية الـدوري املمتاز 

تواصل تحضرياته يف مالعبها، 

واستغلت فرتة التوقف بخوض 

عدد من املباريات التجريبية.

ويتصدر القـوة الجوية ترتيب 
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 ،12 الـزوراء  ويليـه  نقطـة، 

 11 برصيـد  ثالثـاً  والحـدود 

نقطة .

@á«Ïfl@Üá•@pb‘ibèæa@Ú‰ß
åbn‡æa@äÎá€a@“b‰˜néa

بغداد/رحيم عودة 
باملصارعـة  الوطنـي  منتخبنـا  أحـرز 
الرومانية املركز الثانـي يف نزاالت البطولة 
العربية التي اختتمت منافساتها امس عىل 
بسـاط صالة مبارك يف مدينة اإلسكندرية 

بجمهورية مرص العربية.
أعلـن ذلك رئيس االتحـاد العراقي املركزي 
للمصارعـة شـعالن عبـد الكاظـم، وقال: 
ان منافسـات البطولـة أسـفرت عن فوز 
املنتخب املرصي بلقـب البطولة فيما جاء 
املنتخـب السـعودي باملركـز الثالـث بعـد 

منتخبنا الوطني”. 
مشـريا إىل حصول مصارعينـا عىل عرشة 
اوسـمة متنوعـة ثالثـة منهـا ذهبية عن 
طريـق األبطـال كرار عبـاس مكرس وعيل 
مجيد وعيل ياسني يف حني حصل املصارعني 
عباس شـعالن وعيل عباس مكرس ومحمد 
عبـاس شـياع وطه ياسـني وعـيل محمد 
كاظم وسـجاد عـيل مكرس عىل األوسـمة 

الفضية .
أما املصارع حسـن عيل مكـرس فقد أحرز 

الوسام الربونزي.
واثنى رئيس االتحاد عىل االمكانيات العالية 
التـي قدمها ابطـال املنتخـب الوطني بعد 
أن وقفوا ندا قويـا للمنتخب املرصي الذي 
يعد من الدول املتقدمة عىل مسـتوى قارة 
أفريقيا والعالم مما يدل عىل التطور الكبري 

الذي تشهده رياضة املصارعة العراقية.
مشيدا باملسـتويات التي قدمها مصارعي 
بقيـة الـدول العربيـة اآلخـرى فضال عن 
يف  األشـقاء  قبـل  مـن  املميـز  التنظيـم 
جمهورية مرص العربية الذين حرصوا عىل 
توفـري جميع متطلبـات النجـاح للبطولة  
والحضور املرشف من قبـل رئيس االتحاد 
العربـي محمد كمال بو عزيـز الذي يعمل 
جاهـدا عـىل تطويـر املصارعـة يف الوطن 
العربـي بغيـة الوصول بها نحـو منصات 

التتويج العاملية .
يشـار اىل ان منتخبنا الوطنـي باملصارعة 
الحرة كان قد تـوج باملركز األول يف نزاالت 
املصارعـة الحـرة التـي جـرت اول امـس 

الثالثاء“.

بغداد / رحيم الدراجي 
أقيـم صبـاح امـس األربعـاء بفندق 
املنصـور ميليـا يف العاصمـة بغـداد 

املؤتمر االنتخابـي للمكتب التنفيذي 
لالتحاد  العراقي للشـطرنج بإرشاف 
الهيئـة  وجـددت  ووزاري.  أوملبـي 

العامـة ثقتها برئيـس االتحاد ظافر 
عبـد األمري لـدورة إنتخابيـة جديدة 
حيث حصل عـىل 62 صوتاً من أصل 
64 عضـواً. كمـا فـاز  فرحان نصري 
جاسم بمنصب النائب األول فيما فاز 
بمنصب النائـب الثاني عبـد الهادي 
مفتـول مهري. وفاز بعضوية مجلس 
إدارة االتحاد كل من أسعد إسماعيل، 
أحمـد،  وبشـتوان  جبـارة،  وباسـم 
وحسني كاظم، ويوسف ياسني، وعن 
العنـرص النسـوي سـندس محسـن 
حسـني.. هـذا وقـد حـرض املؤتمـر 
االنتخابـي مدير القسـم القانوني يف 
اللجنـة األوملبية عيل البدري ومعاونه 
ليـث خـرض وممثـل وزارة الشـباب 

والرياضة  أحمد حسن.

بغداد/ قحطان املالكي
تغلَب ُمنتخُب الشباب، امس األربعاء، 
عىل فريِق نادي التاجي بهدفني ُمقابل 
هدٍف يف املُباراِة التي استضافها ملعُب 
التاجـي، وهـي ضمـن اسـتعداداِت 
منتخـب الَشـباب إىل نهائيـاِت كأس 
آسـيا التي تضيفهـا أوزبكسـتان يف 
آذار ٢٠٢٣ . هذا ومن املؤمل أن يدخَل 
منتخـُب الشـباب معسـكرًا تدريبيـاً 
يف تركيـا األسـبوع املُقبـل اسـتعداًدا 

لنهائياِت كأس آسيا للشباب.

جريونا/ محمد عماد 
التَقـى الدكتـوُر صالـح التميمـي سـفري جمهورّيـة 
العراق يف إسـبانيا وفَد املُنتخِب الوطنّي يف مقّر إقامته 
يف َمدينِة جريونا اإلسـبانّية، ورحَب التميمي يف سـياِق 
لقائـه بالوفـِد العراقـّي، بتواجـِد املُنتخـِب الوطنّي يف 
إسـبانيا، مؤكداً دعَم وإسناد سفارة جمهورّيِة العراق 

للُمنتخب.
وتَمَنى سـفرُي جمهورّيـة العراق عىل العبـي املُنتخِب 
الوطنّي تقديَم ُمستوياٍت طيبٍة يف املُواجهة املقبلة  التي  
سـيخوضها املنتخُب الوطنّي يف إسـبانيا أمام منتخب 
االكوادور، والتي من املقرر ان تقام يوم السـبت املقبل 

يف العاصمة مدريد .

k‘‹€a@Û‹«@µèœb‰æa@åãic@ÚÌÜÏ»è€aÎ@÷aã»€aÎ@cájm@Êc@›j”@oz≠@Òãój€a@ÔvÓ‹Ç
ıaäÎç€a@@Z@@@@@@@@Ä€@wÓ‹©a@¿@‚˝«�aÎ@Òãÿ€a@‚Ï≠

بغداد/ أمري رسول
قال نجم الكرة السـعودية السـابق، سعيد 
العويـران، ان منتخبـات الخليـج جميعها 
ترتبـط بوشـائج عميقة بعـض النظر عن 

املستوى الفني ملنتخباتها.
 واضـاف صاحب اجمل هـدف يف مونديال 
امريـكا عـام 1994: انـه يرشـح املنتخب 
السـعودي للظفر بلقب بطولة خليجي 25 
التي مـن املقـرر ان تنطلق منافسـاتها يف 
محافظة البرصة مطلع شهر كانون الثاني 

من العام املقبل.
وبـني: إذا تكاتفنـا جميعا فسـوف تنجح 
واتمنـى  وتنظيميـا  جماهرييـا  البطولـة 
التوفيق العراق يف تنظيم البطولة والجميع 
العـراق  الخليـج تعشـق  ان بلـدان  يعلـم 
وشعبه وتتمنى دائما الخري له عىل مختلف 

املستويات.
ومـن جهته، قـال العب املنتخـب الكويتي 
السـابق وليـد عـيل: ان املنتخـب الكويتي 
وقع يف مجموعـة صعبة يف كأس الخليج و 
باملقابـل أن املجموعة األخـرى ايضا قوية 
بسـبب تطور املنتخبات الخليجية بشـكل 

عام.
واضـاف: ان مسـتضيف البطولـة منتخب 
العـراق دائمـا يكـون رقمـا صعبـا يف أي 
مشـاركة يشارك بها من خالل تميز اجيال 
الالعبـني الذين مروا عـىل املنتخب، ايضا ال 
ننىس التطور الكبري الذي طرأ عىل مستوى 
املنتخـب القطـري الـذي يمتاز بانسـجام 
وتجانـس واضحـني بـني العبيـه. مبينـا: 
ان املنتخـب السـعودي دائمـا مـا يصل اىل 
بطوالت كأس العالم  باالضافة اىل انه يقدم 
نسـخ قوية يف كأس اسـيا، ايضـا املنتخب 
االماراتي يعد من املنتخبات الصعبة، بينما 
املنتخـب البحريني بطل النسـخة املاضية 

اسـتطاع أن يحصد لقب البطولة بتشكيلة 
متجانسة من الالعبني الخربة والشباب وال 
تنىس املنتخب اليمني الذي لن يكون خصما 
سـهال ابدا وبالتايل هو يستطيع أن يحصد 

نقاطا مهمة من املنتخبات.
 وتابع: ان املنتخب الكويتي يعاني من فرتة 
فتور ومسـتوى غري مطمنئ وانا اتوقع ان 
املنتخـب الكويتي غري قادر عـىل التأهل و 

سيتذيل ترتيب املجموعة.
واضـاف: ان املنتخبات القـادرة عىل احراز 
لقب بطولة الخليج يف نسـخة البرصة هي 
منتخبـات السـعودية و قطـر و البحريـن 
املنتخبـان  شـارك  حـال  ويف  والعـراق، 
السـعودي والقطري بالتشكيلة االساسية 

فاللقب سينحرص بني االخرض والعنابي.
وزاد: ان بطولة خليجي 25 سـتكون بوابة 
السـتضافة البطـوالت املختلفـة يف العراق 
الذي يملك منشـئات جديـدة وكبرية وكلنا 
امـل ان البطولة سـتنجح يف البـرصة، وال 
ننىس الدور الكبري الذي سـيلعبه الجمهور 
العراقـي يف تشـجيع ومـؤازرة ومسـاندة 

العبيه ومنتخب بالده.
وختم عيل برسـالة اىل الجمهـور العراقي: 
ان حضوركم سـيزيد من جمالية املباريات 
ونجاح أي بطولة تكمن يف تواجد الجمهور 
وبالتـايل الجميـع بـدرك ويعلـم ان للعراق 

شعب مثقف وراقي.
وكان لحـارس مرمـى منتخـب البحريـن 
االسـبق حمود سـلطان رأي حيث قال: ان 
مجموعـة املنتخب البحريني يف خليجي 25 
هي األسـهل مـن املجموعة األخـرى كون 
مستوى املنتخبات يف اخر املنافسات تعاني 
من عدم االسـتقرار و الهبوط يف مستواها، 
فمسـتوى منتخبـات البحريـن و االمارات 
والكويـت هي عادية جـدا و ال يوجد تطور 

عىل عكـس املنتخب القطري فهو يف افضل 
مسـتوياته ، بينما املجموعـة األخرى هي 
االقوى بتواجد السعودية و العراق و عمان 
وبدرجة قليلة اليمن فهذه املجموعة صعب 

التكهن بها . 
و اضـاف :يف خليجـي 25 صعـب التكهـن 
باملنتخـب القادر عىل احـراز البطولة كون 
ان جميـع الفـرق متقاربـة يف املسـتوى ، 
فالعـراق مشـتاق للبطـوالت و جمهـوره 
عطشان للبطوالت باالضافة اىل ان جمهور 
العـراق ليس بالسـهل و يعطي دافعا كبريا 

لالعبيه .

وزاد: اتمنى ان ينظم العراق بطوالت اخرى 
و هو يستطيع أن ينظم أكرب البطوالت لكن 
االوضـاع حاولت دون ذلـك و اتمنى األمان 

لهذا البلد.
 25 خليجـي  ان  بالقـول:  حديثـه  وختـم 
يف  سـتنظم  كونهـا  مختلفـة  سـتكون 
العراق بعد سـنوات طويلـة والعراق ينجح 
جماهرييـا و تنظيميا كـون هنالك خربات 
يف البلـد، وال ننىس ان جمهـوره يحب الفن 
و ذواق لكرة القدم، واتمنى التوفيق العراق 
يف تنظيـم افضل البطوالت وان يعود العراق 

قويا و اتمنى االزدهار لهذا البلد.

ومـن جانبه، قـال العب املنتخـب العماني 
السـابق عمـاد الحوسـني: ان  مجموعـة 
املنتخـب العمانـي صعبـة، وبرأيي أصعب 
من املجموعة الثانية وذلك بسـبب مواجهة 
صاحب االرض و الجمهور املنتخب العراقي 
وأيضا املنتخب السعودي فضال عن منتخب 
اليمن ولكن نؤمن بقدرات العبي السـلطنة  
لتجـاوز دور املجموعات كوننا نملك جودة 
العبني ممتازين قادرين عىل الفوز و اتوقع 
ان البطولـة سـتكون من نصيـب املنتخب 

القطري او املنتخب السعودي . 
واضاف: نتمنى ان تكـون البطولة ناجحة 

ألن العراقيني يعشقون كرة القدم .
وقـال املعلـق يف قنـوات الـكاس القطرية 
كأس  مجموعتـي  ان  السـعدي:  محمـد 
الخليج متوازنان وال وجود ملجموعة أقوى 
من االخـرى  الن فعليا كاس الخليج عودنا 
عـىل ان املفاجـآت ممكنـة و اتوقـع احـد 
املنتخبـني القطري او السـعودي سـيكون 
قـادرا عـىل الظفـر بالبطولـة الخليجيـة 
بالبرصة نتيجة جاهزيتهما التامة بسـبب 
مشاركتهما يف مونديال قطر الذي سينطلق 

بعد ايام قليلة. .
افضـل  سـتكون  البطولـة  ان  واضـاف: 
نسـخة و سـتكون حجـر الزاويـة الـذي 
سـيدفع العراق نحو البطـوالت الكربى و 
انا أظـن أن البطولة نجحـت قبل أن تبدأ، 
نجحـت بحـرص و رغبـة و شـغف أهل 
العراق و حماسهم لتنظيم البطولة وأظن 
الجمهـور القـادم إىل البرصة سيسـتمتع 

باألجواء.
ومـن جانبـه، اكد معلـق قنـوات ابو ظبي 
الرياضيـة االماراتيـة عامـر عبداللـه: ان 
متوازنـة  االماراتـي  املنتخـب  مجموعـة 
لحـد كبري و هنالـك فرصة قائمـة لجميع 
منتخبـات املجموعـة للتأهـل، بعيـدا عن 
املنتخبـني  املنتخبـات سـابقا  مسـتويات 
القطري و السعودي سيشاركون يف بطولة 
كأس الخليـج بعـد انتهـاء مبارياتهـم يف 
كأس العالـم فمشـاركة هذين املنتخبني يف 
الصف األول سوف تؤثر ، و لكن ان الطابع 
الخليجـي هو طابـع مختلف و حسـاباته 

مختلفة .
واضـاف: ارشـح املنتخب العراقـي للظفر 
بلقـب هذه النسـخة لعـدة اسـباب، أولها 
تواجـد الجمهور العراقـي فالجميع يعرف 
قيمة الجمهـور العراقي يف خارج بلده فما 

بالـك ان تقـام البطولـة يف العـراق و ثانيا 
أول بطولـة دولية تقـام يف العراق بعد رفع 
الحظـر وانا أعتقـد أن العراق هو املرشـح 

األول لخطف البطولة .
و زاد: ان بطولـة خليجـي 25 مـن املمكن 
ان تفتح افاقا كبرية يف اسـتضافة بطوالت 
اخرى لكن هذا االمر يعتمد عىل العراقيني و 
يف حالة النجاح يف تنظيم البطولة فستكون 
العراق قادر عىل استضافة أكرب البطوالت .

وختم: اتوقع ان البطولة ستنجح جماهرييا 
و اتوقع ان تكـون بطولة االكرب تاريخيا و 
اختيار مدينة البرصة السـتضافة البطولة 
كان جيـدا جدا لتمكن الجمهـور الخليجي 
من الوصـول إىل املدينة و حضور املباريات 

عن طريق الكويت او السعودية.
محطتنـا االخرية كانت مـع العب املنتخب 
اليمني السـابق عـيل النونو الـذي اكد: ان 
مجموعـة املنتخـب اليمنـي قويـة بتواجد 
جانـب  إىل  العـراق  املسـتضيف  املنتخـب 
منتخب السعودية ، وهذا يعني ان املجموعة 
األوىل يف البطولة هي أقوى نسـبيا و أرشح 
املنتخبـني العراقي السـعودي للظفر بلقب 
البطولـة الخليجيـة بنسـختها الخامسـة 

والعرشين. 
واضاف: ان بطولة خليجي البرصة ستكون 
بوابـة إلقامـة البطوالت املهمـة يف العراق، 
وانا متأكد انها سـتكون من أفضل النسخ 
كون العراق يمتلـك  جماهري تعد من أرقى 
الجماهري الرياضية املحبة والعاشقة لكرة 

القدم. 
 واختم رسـالتي للجمهـور العراقي كونوا 
عىل مستوى هذا  الحدث الريايض املهم جدا  
وكلنـا ثقة بطموحكـم ووعيكم وثقافتكم 
الرياضيـة فأنتم مـن أفضـل وأروع وأوىف  

الجماهري الرياضية يف الوطن العربي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل غازي الشـايع حل ضيفا يف 
برنامـج (صباحكم ريايض) الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (العراقية الرياضيـة) الفضائية، 
حيث ناقـش الربنامج االلقاب التي كانت تطلق 
عـىل الالعبـني يف الفـرتة السـابقة ومقارنتها بما 
يطلـق حاليا من االلقاب عـىل العبي االندية واملنتخبـات الوطنية، كما 
ناقـش الربنامـج العديد من املحـاور والقضايا التي تشـتغل الشـارع 

الريايض يف الوقت الحايل.
 **************

عضـو املكتب االعالمي للجنـة االوملبية الوطنية 
العراقيـة، الزميلة منـى احمـد، احتفلت بعيد 
ميالدهـا قبـل ايـام قليلـة، خالـص االمنيات 
لزميلتنـا بالعمـر املديـد ومواصلـة النجـاح يف 

حياتها ومشوارها املهني.



لندن / متابعة الزوراء
علق الربازيـيل فيليب كوتينيو، العب أسـتون فيال، 
عىل غيابه عن منتخب بالده يف منافسـات مونديال 

قطر 2022، بسبب اإلصابة.
وأعلـن تيتـي، مـدرب الربازيـل، قائمة السيليسـاو 
املشـاركة يف بطولة كأس العالم، والتي سـوف تنطلق يف 

قطر يوم 20 من شهر نوفمرب/ترشين الثاني الجاري.
ونرش كوتينيو، عرب حسـابه عىل ”إنسـتجرام“ 
صـورة لـه بقميـص منتخـب الربازيل، 
وكتـب عليهـا: ”كأس العالـم حلم 
ألي العب، وعـىل الرغم من عدم 
وجـودي، سـأكون مـن قلبي 
وروحـي مبتهجـا مثـل كل 

الربازيليني“.
وأضـاف: ”لـدي الكثري من 
االمتنان لله ولطاقم الفريق 
ملشاركتهم يف هذه الرحلة“.

تعلمـون،  ”كمـا  وتابـع: 
تعرضت إلصابة أبعدتني عن 
امللعـب لبضعة أسـابيع، أنا 
أشـكركم عىل كل الرسـائل 

اإليجابية التي تلقيتها“.
وأكمل: ”أرى أن هناك الكثري من األشـخاص يحبونني، لذلك 

أعرب لهؤالء الناس عن شعوري باالمتنان“.
وأتـم: ”بإيجابية وإيمان، أتطلع إىل األمام، وأركز عىل التعايف 
بأفضل طريقة والعودة أقوى، الصعوبات جزء، ولكن ال يزال 

هناك الكثري من األشياء الجيدة التي يجب أن تحدث“.

أكـد تقرير صحفي فرنيس أن السـنغايل سـاديو 
مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن املشاركة يف 

كأس العالم، بسبب اإلصابة.
واضطر ماني لعدم اسـتكمال مباراة فريقه ضد 
فريدر بريمن، بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات 

الجولة 14 من الدوري األملاني.
وبعـد مـرور نحو 20 دقيقـة عىل بدايـة املباراة، 
اشـتكى ماني من بعـض اآلالم، ليضطـر مدربه 

جوليان ناجلسمان الستبداله مبكرًا.
وبحسـب صحيفة ”ليكيـب“ الفرنسـية، يعاني 

ماني بالفعل من إصابة قوية يف أوتار الركبة.
وأضافـت الصحيفـة، أنه مـن املتوقـع أن يغيب 
مانـي عـدة أسـابيع عـن املالعـب، وبالتـايل لن 
يتواجـد يف مونديـال قطر. يأتي ذلـك عىل عكس 
ترصيحات دينو توبمولر، املدرب املسـاعد لفريق 
بايرن ميونخ الذي تحدث مـدى خطورة اإلصابة 
التى تعرض لها النجم السـنغاىل سـاديو مانى ىف 
مواجهـة فريدر بريمن،  حيث خرج مانى بعد 20 

دقيقة ىف الفوز 1-6 عىل بريمن.
وقـال دينـو توبمولـر، مـدرب بايـرن ميونخ، يف 

ترصيحـات نرشتهـا صحيفـة بيلـد األملانية، إن 
إصابـة سـاديو مانى ليسـت خطرية وسـيكون 

جاهزا لكأس العالم يف قطر.
وأضاف مدرب البايرن، ساديو ماني تلقى رضبة 
يف السـاق أدت إىل ألم بسيط يف األعصاب، اإلصابة 
ليسـت خطـرية ومشـاركته يف كأس العالـم لـن 
تكـون محل شـكوك.ومن املقـرر أن يعلن مدرب 

السـنغال أليو سـييس عن قائمة الالعبني 
الذين سيتوجهون إىل قطر يوم 

غد الجمعة.

لوريان / متابعة الزوراء
أعلن نادي لوريان الفرنيس عدم مقدرة حارسـه السويرسي 
إيفون مفوغو تمثيل منتخب بالده يف كأس العالم FIFA قطر 

2022™، بسبب اإلصابة.
وتعرّض الحارس السـويرسي إلصابة عىل مستوى عضلة 

الفخـذ يف املباراة التـي خاضها فريقـه لوريان أمام 
متصـدر الـدوري الفرنـيس باريـس سـان جريمان 
ولم يتمكـن الحارس مفوغو  من اسـتكمال املباراة 
حيث تم اسـتبداله بعد أقل من ربع ساعة عىل بداية 

اللقاء.

ميالنو / متابعة الزوراء
اعـرتف سـتيفانو بيـويل، املديـر الفني 
مليالن، بأن أداء فريقه أمام كريمونيزي، 
يف املباراة التي انتهت بالتعادل السـلبي 
باملسـتوى  يكـن  لـم  أهـداف،  بـدون 

املطلوب.
وسـقط ميـالن يف فـخ التعـادل أمـام 
كريمونيزي، باملباراة التي أقيمت بملعب 
جيوفاني زيني، بمنافسـات الجولة 14 

من الدوري اإليطايل.
ترصيحاتـه  يف  بيـويل،  وقـال 
لشـبكة“DAZN“ : ”أعتقد أن الشـوط 
األول كان جيـًدا، بينما يف الثاني لم يكن 

باملستوى، وكان بإمكاننا فعل املزيد“.
وأضـاف: ”لم نتمكن مـن خلق مواقف 
هجومية كافية، كريمونيزي ركز بشكل 
كامل عىل الدفاع وإغالق املساحات، لكن 

ما يزال بإمكاننا تقديم أداء أفضل“.
وتابع: ”فقدنا رسعة الحركة يف الشوط 
الثاني، ولم نفز بما يكفي من املبارازات 
الهجوميـة وهـو يشء نفعلـه جيـًدا يف 
املواقـف الفرديـة، لقـد عملنـا بشـكل 
جيد يف اسـتعاد الكـرة بالضغط القوي، 
لكـن قبل كل يشء فقدنـا التحرك بدون 
الكرة لخلق الفـرص وإعطاء املزيد من 

الخيارات للتمرير“.

وأردف ستيفانو: ”الرتكيز عىل 
الشـخص أمر خاطـئ، نحن 
نعمل بشـكل جيد كفريق، ثم 

عندما ال نعمل كفريق واحد 
ال نحصل عىل نتائج، يمكن 
للفـرد أن يمر ببعض األيام 
سـيئة،  وأخـرى  الجيـدة 
وهـذا طبيعي، لكن اليوم 

لم نظهر بشكلنا“.
وسـئل بيـويل عمـا إذا 
كان دي كيتيالر مخيبا 
لآلمال حتى اآلن، لريد 
أن  ”أتفهـم  غاضًبـا: 
تركز  اإلعـالم  وسـائل 

عىل األجر الـذي يحصل 
عليـه، لكـن كان ينبغـي 

يكـون  أن  جميًعـا  علينـا 
مسـتوانا أفضل بما فيهم أنا، 

يمكننا أن نلعب كرة قدم أفضل 
بوترية أرسع وجـودة أكرب وفرص 

أكثر“.
واختتـم: ”بالتأكيـد ال نحـب وضعنـا 
الحايل، لكن لدينا فرصة للفوز يوم األحد 
املقبل، وبعـد ذلك هناك موسـم طويل 
أمامنا، بطبيعة الحـال لم نكن نريد أن 
نكون بعيدين عـن نابويل، نهنئهم عىل 

رقمهم القيايس“.

بامبلونا / متابعة الزوراء
عـاد برشـلونة بفوز شـاق من أرض منافسـه 
أوساسـونا 1-2 ضمن املرحلـة 14 من الدوري 
اإلسـباني لكـرة القـدم، يف مبـاراة طـرد فيها 
هـداف الفريـق الكتالونـي، البولنـدي روبريت 

ليفاندوفسكي.
ووجـد فريق املدرب تشـايف نفسـه متأخراً منذ 
الدقيقـة 6 بسـبب هدف أصحـاب األرض الذي 
وقـع عليه دافيـد غارسـيا، ثم تعقـدت مهمة 
الضيـوف بطـرد نجمهـم ليفا بعد نيلـه اإلنذار 

الثاني 31.
يف الشـوط الثانـي، صمـم أبنـاء كتالونيـا عىل 
العودة فسـجل لهم ابنهم بيدري التعادل مبكراً 

48، قبل أن يضيف الربازييل رافينيا الثاني 85.
كما شهدت املباراة أول مشاركة رسمية لشادي 

رياض (19 عاماً) مع الفريق األول للربسا.
ورفع برشـلونة رصيده إىل 37 نقطة يف صدارة 
الرتتيب وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني 
الـذي سـيلعب الخميس ضـد قادش لحسـاب 

الجولة عينها.
وهذا أول طرد لليفا يف جميع املسـابقات منذ 9 
فرباير 2013 وثاني طرد بشكل عام يف مسريته 

االحرتافية.
كما أنهى بيكيه مسريته بالطرد بعدما توجه إىل 

الحكم إثر نهاية الشوط األول للحديث معه.
برشـلونة يصبـح أول فريـق منـذ عـام 2009 
يحقق الفوز يف مباراة ضمن الدوري اإلسـباني 
رغـم التأخر بالنتيجة والنقص العددي يف نهاية 

الشوط األول.
ويف أملانيا، حقـق بايرن ميونيخ فوًزا باهرًا عىل 
ضيفه فريدر بريمن اسـتقر عىل نتيجة (6-1) 
يف املرحلـة الرابعة عـرشة من الـدوري األملاني 

لكرة القدم.
وتناوب عىل تسجيل أهداف الفريق البافاري كل 
من جمال موسـياال (6) وسـريج غنابري (22 
و28 و82) وليون غوريتسـكا (26) والفرنيس 

الشاب ماتيس تيل .(84) 
يف املقابـل بصم أنتوني يونغ عىل الهدف الوحيد 

للضيوف .(10) 
ورفـع بايـرن رصيـده إىل 31 نقطـة يف صدارة 

ترتيب البوندسليغا.
بينما توّقف عّداد بريمن عند 21 نقطة يف املركز 

السابع.
وشـهدت املواجهة إصابة مقلقـة للنجم الدويل 
السـنغايل سـاديو مانـي الـذي غـادر امللعب يف 

الدقيقة 20.
ويف انكلـرتا، أطاح بورنموث بنظـريه إيفرتون، 
بفوز عريض 1-4، يف الدور الثالث من مسابقة 

كأس رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم.
وتناوب عىل تسـجيل أهـداف الفائز جمال لوي 
(7) وجونيـور ستنيسـالس (47) والدنماركي 
إميليانـو ماركونديس (78) وجايـدون أنتوني 

(82)، وللخارس ديماراي غراي .(67) 
ويعاني إيفرتون منذ مطلع املوسم الحايل حيث 
يحتـل املركز السـادس عرش يف الـدوري املحيل 
علمـاً بأنه خرس أيضـاً عىل أرضه أمام ليسـرت 
سـيتي 2-0 لتزداد الضغوط عـىل مدربه فرانك 

المبارد.
وفاز ليسرت سيتي عىل نيوبورت بثالثية نظيفة 
حملـت تواقيع جيمس جاسـتن (44) وجيمي 

فاردي (70 و82).
وتأهل كل من برينيل، لينكولن، غيلينغهام (الذي 
فاز عىل برينتفورد)، تشارلتون، وميلتون كينز 

دونز.

ويف ايطاليا، عّزز نابويل صدارته للدوري اإليطايل 
لكـرة القـدم بفوز عسـري عـىل ضيفـه إمبويل 
بهدفـني دون رّد يف املرحلـة الرابعـة عرشة من 

املسابقة املحلية.
وأحرز هديف املباراة املكسـيكي هريفينغ لوزانو 
(69 من ركلة جزاء) والبولندي بيوتر زيلينسكي 
.(88) وأنهى الفريق الضيف املواجهة منقوًصا 
من خدمات مدافعه سيباسـتيانو لوبريتو الذي 

أقيص من امليدان يف الدقيقة 74.
وهو الفوز الثاني عرش لنابويل يف الدوري اإليطايل 
هذا املوسم مقابل تعادلني لريفع رصيده إىل 38 

نقطة يف الصدارة.
يف املقابـل تكّبـد إمبويل خسـارته السادسـة يف 
املسـابقة املحلية هذا املوسـم مقابل 5 تعادالت 
و3 انتصـارات ليتجّمد رصيده عند 14 نقطة يف 

املرتبة الرابعة عرشة مؤقًتا.

7الرياضي
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الدوحة / متابعة الزوراء
العالـم،  كأس  منتخبـات  تتسـلح 
التي تنطلق بعد أيـام قليلة يف قطر، 
بالعديد من النجوم البارزين، وكذلك 
املـدارس التدريبيـة املختلفة خارج 

املستطيل األخرض.
يتسـابق 32 منتخبـا عـىل املالعـب 
القطريـة للفوز بلقب النسـخة 22 
العالـم بفكـر تكتيكـي  مـن كأس 
متنوع بني املدارس املحلية واألجنبية 

من مختلف قارات العالم.
تميل الكفـة نحو املدرب املحيل الذي 
اسـتعان بـه 23 منتخبـا، مقابل 9 
منتخبـات فقط قـررت االسـتعانة 
بمديـر فنـي مـن خـارج حدودها، 
لـذا فقد تنوعـت املـدارس التدريبية 
 24 إىل  لتتسـع   ،2022 يف مونديـال 

جنسية مختلفة.
للمدرسـة اإلسـبانية  الغلبة  تبقـى 
التـي  واألرجنتينيـة  والربتغاليـة 
تظهـر مع 9 منتخبـات، حيث يقود 
اإلسـباني لويـس إنريكـي منتخب 
بلـده، ومواطنيـه روبرتـو مارتينيز 
مع بلجيكا، وفيليكس سانشـيز مع 

قطر.
كما يقود الربتغايل فرناندو سانتوس 
منتخب بلده، ويظهر أيضا مواطنيه 
باولـو بينتـو مـع منتخـب كوريـا 
كارلـوس  واملخـرضم  الجنوبيـة، 

كريوش مع إيران.
ويبقى األرجنتيني ليونيل سكالوني 
مدرب التانجو أصغر مدربي مونديال 
مواطنيـه  أيضـا  ويظهـر   ،2022
خرياردو تاتا مارتينو مع املكسـيك، 

وجوستافو ألفارو مع إكوادور.
اإلنجليزيـة  املدرسـة  تظهـر  كمـا 
والفرنسـية مرتني مـع 4 منتخبات 
الفرنـيس  يحلـم  حيـث  مختلفـة، 
ديدييـه ديشـامب بتحقيـق اللقـب 
مـع منتخب بلده للمـرة الثانية عىل 
التوايل، ويظهـر أيضا مواطنه هرييف 

رينارد مع منتخب السعودية.
ويظهر اإلنجليزي جاريث ساوثجيت 
مع منتخـب بلده للمونديـال الثاني 

عىل التوايل، بينما أعاد مواطنه جون 
هريدمـان منتخـب كنـدا إىل أجـواء 

كأس العالم بعد غياب 36 عاما.
وتظهـر 19 مدرسـة أخـرى منهـا 
5 أفريقيـة، وهـي وليـد الركراكـي 
(املغرب)، جالل القـادري (تونس)، 
(الكامـريون)،  سـونج  ريجبـورت 
سيسـيه  آليـو  (غانـا)،  آدو  أوتـو 

(السنغال).
تيتي  املحليـون،  املدربون  ويتواجـد 
مع الربازيـل، وزالتكـو داليتش مع 
مورياسـو  وهاجيكـي  كرواتيـا، 
بريهاتلـر  وجريـج  اليابـان،  مـع 
مـع أمريـكا، وكاسـرب هيوملاند مع 
الدنمارك، ودراجان سـتويكوفيتش 
مـع رصبيا، وهانز فليـك مع أملانيا، 
لوي فان خـال مع هولنـدا، مورات 
ياكني مع سويرسا، ودييجو ألونسو 

مع أوروجواي.
تشيسـالف  أيضـا  يتواجـد  كمـا 
ميشـنيفيتش مع بولنـدا، وروبريت 
يقـود  بينمـا  ويلـز،  مـع  بيـدج 
الكولومبي لويس فرناندو سـواريز 

منتخب كوستاريكا.
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بوينس آيرس / متابعة الزوراء
اعترب لونيل سكالوني، املدير الفني ملنتخب األرجنتني، أن مواجهة 
املنتخب السـعودي يف بداية مشـوار مونديال قطر، سيغلب عليها 
الجانـب العاطفـي، خاصة بالنسـبة لالعبني الذين يشـاركون يف 
املونديـال ألول مرة.ويلتقـي منتخبـا السـعودية واألرجنتني يوم 
22 نوفمرب/ ترشين الثاني الحايل عىل ملعب لوسـيل، يف مسـتهل 
مشـوار املنتخبني بمونديال قطر 2022، ضمـن دور املجموعات، 
حيث منافسـات املجموعة الثالثة التي يشـارك فيها إىل جوارهما 
 CNN” بولندا واملكسـيك.وقال سكالوني خالل حديثه مع برنامج
RADIO ARGNTINA“: ”سـتكون مباراة عاطفيـة، باعتبارها 
املباراة األوىل، لذلك فإنها تخلق مشـاعر مختلفة“.وتابع: ”نعتقد 
أن مبـاراة السـعودية، أهم مبـاراة لدينا ونريـد أن يكون الجميع 
متاحني، نحن واضحون تماما بشأن ذلك، من الرضوري أن يكون 

الالعب جيدا يف تلك املباراة، نفكر يف اللقاء األول وليس بعده“.
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نيون / متابعة الزوراء
جدد االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“ معارضته إلقامة بطوالت 
منفصلة، يف اجتماع مع رشكة ”أيه 22 سبورتس“، التي تدعم إقامة 
بطولـة دوري السـوبر.وترأس املسـؤول اإلعالمي بالرشكـة، بريند 
ريشارت، خالل الشهر املايض تحركات إلحياء دوري السوبر، والذي 
تعرض للفشـل بعدما واجه ضغوط من الجمهور ووسـائل اإلعالم.

وبينما انسحبت 9 أندية من ال12 املؤسسة للبطولة بسبب انتقادات 
واسـعة النطاق، ما زالت أنديـة ريال مدريد وبرشـلونة ويوفنتوس 
ملتزمة باملرشوع.وقال ريشـارت، الـذي كان ممثال عن رشكة ”أيه 
22 سـبورتس“، يف اجتمـاع لصحيفة فاينانشـال تايمـز يف ترشين 
األول/أكتوبر املايض إن هناك ”الكثري من التعاطف“ لدوري السوبر.

ولكن عقـب االجتماع، أعلن يويفا أن منظمي كـرة القدم األوروبية 
مستمرون يف التزامهم باملسابقات القائمة عىل ”االنفتاح والتضامن 
والجدارة“.وذكر بيان ليويفا: ”اسـتجاب االتحاد األوروبي لطلب أيه 
22 سـبورتس لعقـد اجتماع، وهو مرشوع تجـاري خاص، اليوم يف 
نيون من أجل إتاحة الفرصة لهم ملخاطبة جميع سلطات كرة القدم 
األوروبية“.وأضـاف البيان: ”اإلدارة العليا ليويفا، بقيادة ألكسـندر 
سـيفرين، وممثلون كبار من الدوريات املحلية، واألندية، والالعبني، 
والجماهري أكدوا سـويا أن معارضة إقامة دوري السوبر تظل ثابتة 
مثلما كان الحـال يف نيسـان/أبريل 2021“.وباإلضافة لسـيفرين، 
حرض مسـؤولون كبار االجتماع، بما يف ذلـك خافيري تيباس، رئيس 
رابطة الدوري اإلسـباني، ونارص الخليفي رئيس نادي باريس سان 

جريمان الفرنيس، وأوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ.
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باريس/متابعة الزوراء:
تكتسب صحافة البيانات أهميتها من املكانة 
التـي تحظـى بهـا كحقل صحفـي جاء من 
رحم التحـول الرقمي الناتج عـن التطورات 
التكنولوجيـة، ومن الحاجة امللحة للصحفي 
وللمؤسسات الصحفية، للتعامل مع التدفق 

املعلوماتي الحاصل.
وُتعد صحافة البيانات امتداًدا طبيعيًّا ملسار 
العمـل الصحفـي التقليـدي، إال أنها تتطلب 
مهارات إضافية تمكن الصحفي من مواكبة 
التطـورات، بممارسـات وأدوات تعمـل عىل 
توفري البيانات وتحليلها، وتقديمها كأعمال 

صحفية.
ومن هذا املنطلق، تسـعى شبكة الصحفيني 
الدوليني إىل تحفيـز الصحفيني والصحفيات 
لاللتحاق بركـب هذا الحقـل الصحفي، من 
خـالل جمعها دورات تدريبية متوفرة مجاًنا 
عىل شبكة اإلنرتنت، ُتعرّف بصحافة البيانات 
ومتطلبات ممارستها، وكيفية إنتاج القصة 

املدفوعة بالبيانات، تستعرضها يف اآلتي: 
دورات حول صحافة البيانات بشكل عام

البيانـات  باسـتخدام  القصـص  روايـة    ·
املفتوحة للصحفيني

تستعرض الدورة السياق التاريخي لصحافة 
البيانـات ومفهومهـا، وتتنـاول سـري عمل 
روايـة القصص باسـتخدام البيانـات، بدًءا 
بالبحث عـن البيانات واسـتخالصها، مروًرا 
بتنظيفهـا وتحليلهـا وتصميمهـا، وانتهاًء 
الـدارس  وتـزّود  القصـة ونرشهـا،  بـرسد 
بمراجـع ومصـادر إضافية. وتأتـي الدورة 
مجاًنـا باللغة اإلنجليزية، ومرفقة برتجمات 

من بينها العربية.
·  صحافة البيانات

ينصّب تركيز هذه الدورة املجانية عىل كيفية 
استخدام أدوات جوجل يف البحث عن البيانات 
وتجريفها من اإلنرتنت، وإنشاء استطالعات 
الويب، وتنظيف البيانات وتحضريها، وطرق 
فهـم وتحليـل البيانـات وتفسـري نتائجها، 
باإلضافة إىل عرض البيانات ورسدها برصًيا. 
وتتـاح الدورة، بلغات عّدة بينها العربية، من 

مبادرة أخبار جوجل.
·  ممارسـة الصحافة باسـتخدام البيانات: 

الخطوات األوىل «املهارات واألدوات»
تعتـرب هذه الدورة مدخًال شـامًال ملمارسـة 
صحافـة البيانات؛ كونهـا توضح مفهومها 
وأهميتهـا، وتغطـي مهـارات البحـث عـن 
البيانات واسـتخالصها، وتقنيـات التنظيف 
والتحليل، إىل جانب تناولها مبادئ اإلحصاء يف 
غرف األخبار، وأشكال وأدوات رسد البيانات 
برصًيـا، وتوفر مراجـع ومصـادر إضافية. 
الدورة متاحة مجاًنـا باللغة اإلنجليزية، من 

.DataJournalism.com
·  صحافة البيانات

تتناول هذه الدورة املجانية أشـكال قصص 
صحافـة البيانـات، واملفاهيم األساسـية يف 

البيانات التـي يجب عىل الصحفي معرفتها، 
كمـا أنهـا تـرشح مهـارات الحصـول عـىل 
تحليلهـا،  وتقنيـات  وتنظيفهـا،  البيانـات 
وأنمـاط تقديـم القصـة وتقنيـات رسدهـا 
برصًيا. ولم تغفل مـن التطرق إىل أخالقيات 
باللغـة  الـدورة  البيانـات.  مـع  التعامـل 
اإلنجليزيـة، مـن منصة التعليـم اإللكرتوني 

التابعة ملعهد الجزيرة لإلعالم.
·  صحافة البيانات واملعايري اإلعالمية

ُتربز هذه الدورة املجانية العالقة بني البيانات 
والصحافـة، وُتعنـى بإيضاح واستكشـاف 
القصص الصحفية من ثنايا البيانات، ورشح 
كيفيـة البحث عن البيانـات والتحقق منها، 
ومهارات التحليل واالستنتاج، وتقنيات رسد 
البيانات برصًيا. ولم تخُل الدورة من حقوق 
وواجبـات التعامل مـع البيانـات وتبادلها، 

.Alison وهي متاحة باللغة اإلنجليزية، من
·  املهـارات التقنيـة األساسـية للتعامل مع 

البيانات
تتمحـور مواضيـع الـدورة حـول مهـارات 
تقنيـة للتعامل مـع البيانـات، كالبحث عن 
البيانات عىل محرك بحـث جوجل، وتقنيات 
استخراجها من تنسـيقات وصيغ مختلفة، 
يف   Excel برنامـج  اسـتخدام  جانـب  إىل 
تنظيـف وفلـرتة البيانـات. والـدورة متاحة 
مجاًنا، باللغة العربية، من مدرسـة البيانات 
بالتعـاون مـع الشـبكة العامليـة للصحافة 

االستقصائية.
البـرصي  والتمثيـل  البيانـات  صحافـة    ·

باستخدام أدوات مجانية 
تقنيـات البحث عـن البيانات عـرب اإلنرتنت 
التنظيـف  وأدوات  مصادرهـا،  وتقييـم 
ومهارات التحليل واالسـتنتاج، أبرز املحاور 
التـي تتناولها هذه الـدورة املجانية، إضافة 
إىل تطبيقـات التعلـم اآليل يف غـرف األخبار، 
وأشـكال وأدوات التمثيـل البـرصي. وتزود 
الـدارس بمراجع ومصادر إضافيـة. الدورة 

باللغة اإلنجليزية من مرك نايت.
·  محو أمية البيانات للصحفيني  

تبحث الـدورة يف مفهوم صحافـة البيانات، 
البيانات  واملمارسـات األخالقية السـتخدام 
يف الصحافـة. وتـرشح مهـارات البحث عن 
البيانات وتحديد مصادرها، وكيفية اكتشاف 
األخطـاء يف البيانـات، وتنظيفهـا وإعدادها 
الـرسد  وأدوات  أشـكال  وتقـدم  للتحليـل، 
البرصي. الـدورة متاحة باللغـة اإلنجليزية 
مجاًنا بوصول محدود، من جامعة شيفيلد.

·  املهارات األساسية لفهم البيانات والتعامل 
معها

برنامج تدريبي مكون من ٧ دورات، تتمحور 
مواضيعها حول مفاهيم البيانات وصيغها، 
وتقنيـات  البيانـات  عـن  البحـث  وكيفيـة 
التنظيـف  وأدوات  وأسـاليب  اسـتخالصها، 
والتصفيـة، وطرق تحليل البيانات وتفسـري 
نتائجها، وأشكال وأنواع التصاميم والرسوم 

البيانية. الدورات متوفرة باللغة اإلنجليزية، 
مجاًنا من مدرسة البيانات.

دورات الحصول عىل البيانات
·  البحث يف البيانات املفتوحة للصحفيني

تتنـاول الـدورة ملحة عن البيانـات املفتوحة 
وأهميتهـا، والتعـرف عـىل أنـواع املصـادر، 
ومهـارات البحـث عـن البيانات باسـتخدام 
تخزينهـا  وطـرق  متقدمـة،  تقنيـات 
ومشاركتها. كما تقف الدورة عند خصوصية 
البيانـات وقوانـني الحصول عليهـا والعمل 
عليها ونرشهـا. وهـي دورة مجانية باللغة 
اإلنجليزية، مرفقة برتجمات، منها العربية.

·  جمع البيانات للمبتدئني
بمفاهيـم أساسـية حـول البيانـات، تمهد 
هذه الـدورة ملهارات الحصول عىل البيانات، 
مـن خـالل التعـرف عـىل طـرق وتقنيـات 
أساسية، تتمثل بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت 
واسـتخدام بوابـات البيانـات، والجمع عرب 
اسـتطالعات الرأي. كمـا ال تخلو الدورة من 
آليات التحقق من البيانـات. الدورة مجانية 
باللغـة اإلنجليزيـة، مرفقـة برتجمات منها 

العربية، من مدرسة البيانات.
·  أساسيات البحث للصحفيني

القيـام  كيفيـة  يف  الـدورة  هـذه  تخـوض 
بعملية بحث رسيعة وأكثر دقة، باسـتخدام 
البحـث املتقـدم يف جوجـل، إىل جانـب طرق 
وأدوات التحقق مـن البيانات. وتذكر الدورة 
املتوفرة باللغـة اإلنجليزية، أشـكال وأدوات 
الـرسد البـرصي، بمـا يف ذلـك أدوات جوجل 
لتحديد ورسـم املواقع الجغرافية. وهي من 

.DataJournalism.com
·  استخدام محركات البحث بكفاءة

تخوض هذه الدورة يف كيفية القيام بعملية 
بحـث رسيعة وأكثر دقة، باسـتخدام عوامل 
التشـغيل املتقدمـة عـىل محـركات البحـث 
بكفاءة؛ لتحسني نتائج البحث للحصول عىل 
معلومـات محددة أو ملفـات معينة. الدورة 
 AFP املتاحـة باللغـة اإلنجليزية مجاًنـا من

وبدعم من مبادرة أخبار جوجل.  
·  مقدمة الستخالص البيانات

تسـتهل هـذه الـدورة بمفاهيـم أساسـية 
حـول اسـتخالص البيانـات، وتبـني كيفية 
اسـتخدام أدوات مجانية وسـهلة، لتجريف 
البيانات من صفحـات الويب، ومن منصتي 
«تويرت وانستجرام»، كما تتناول استخالص 

.PDF البيانات من ملفات
دورات تنظيف وتحليل البيانات

·  تنظيف وتحليل البيانات
تلخـص الدورة أفضل املمارسـات يف تنظيف 
البيانات، وتقدم مدخًال ملبـادئ الرياضيات، 
ومقاييس النزعة املركزية، وكيفية تسـوية 
البيانـات ومقارنتها. كمـا تعرج عىل عرض 
البيانـات ورسـم املخططات. الـدورة مجاًنا 
باللغة اإلنجليزية، وتوفر ترجمة إىل العربية، 

من مدرسة البيانات.
Excel تنظيف البيانات باستخدام  ·

تبحـث الـدورة يف ما قـد يتخلـل مجموعات 
البيانـات مـن تنسـيقات خاطئـة أو قيـم 
مفقودة، أو أخطاء تستلزم تنظيف البيانات 
وتحضريهـا للتحليـل، وتعرف الـدارس عىل 
صيغ وأوامر ترميز امللفات وفحصها وطرق 
اسـتخدامها يف برنامج Excel. الدورة باللغة 
DataJournalism. اإلنجليزية، مجانية مـن

.com
البيانـات  لعلـوم  اإلحصائـي  التفكـري    ·

والتحليالت
تبحـث الـدورة يف ممارسـة علمـاء ومحليل 
البيانات التفكري اإلحصائي يف جمع البيانات 
كيفيـة  وتناقـش  وتحليلهـا،  وتصنيفهـا 
التوصل إىل اسـتنتاجات وتفسريات مستندة 
إىل أدلـة، باإلضافـة إىل إنشـاء نمـاذج مـن 
البيانـات، للتنبـؤ باالتجاهات املسـتقبلية. 
الدورة متوفرة مجاًنا باللغة اإلنجليزية، من 

جامعة كولومبيا.
·  التفكري النقدي يف عرص املعلومات

اإلحصـاء،  حـول  أساسـية  بمفاهيـم 
وعلـم  العلميـة،  واملنهجيـة  واالحتمـاالت 
النفـس املعريف، تمهـد هذه الـدورة ملهارات 
التفكـري النقـدي يف كيفيـة إجـراء تحليـل 
وتقييـم ملتغريين مرتابطـني، وكيفية تجنب 

االرتباطـات الخاطئة والوهميـة. باإلضافة 
إىل تقييـم نتائـج الدراسـات العلميـة ونقد 
التحيـزات املعرفيـة. الدورة متاحة بشـكل 
مجاني باللغة اإلنجليزية، مرفقة برتجمات 

منها العربية، من جامعة ميشيغان.
·  أساسيات تحليل البيانات  

يف هـذه الـدورة املجانيـة، يتعـرف الدارس 
عـىل املكونات املختلفة للنظـام اإليكولوجي 
للبيانات، وماهية البيانات الضخمة وكيفية 
التعامل معها. وترشح الخطوات األساسـية 
لعمليـة تحليـل البيانات، واملهام الرئيسـية 
ملحلـل البيانـات، بتحديـد وجمـع البيانات 
وتحليلها، وكيفية تقديـم نتائجها بتقنيات 

.IBM مؤثرة. الدورة باللغة اإلنجليزية من
دورات يف تصميم وعرض البيانات

·  اعـرض بياناتـك مرئًيـا بواسـطة أفضـل 
املخططات والرسوم البيانية

تقـدم الـدورة ملحـة عن األنـواع الرئيسـية 
للبيانـات، وأشـكال املخططـات والرسـوم 
البيانيـة، وتـرشح كيفيـة العرض السـليم 
والفعـال، بما يف ذلـك أدوات العرض الجذاب 
والسـلس، وتتحـدث عـن أخطاء شـائعة يف 
تصميـم البيانـات، وكيفية تجنبهـا. الدورة 
متاحة باللغـة اإلنجليزية، مرفقة برتجمات 

منها العربية، من إنفوتايمز .
·  بيانـات للتغيـري: العـرض املرئـي لبيانات 

حقوق اإلنسان
تتناول هذه الـدورة املجانية ماهية العرض 
املرئـي للبيانـات، ومهارات اختيـار العرض 
املناسـب، وتركز عىل تحليل العروض املرئية 
الجيـدة، إىل جانـب تقنيـات وأدوات تصميم 
عـىل اإلنرتنـت. الـدورة باللغـة اإلنجليزية، 
 Smallملحقـة برتجمات منها العربيـة، من

.Media
·  تصوير البيانات للجميع

تتحدث الدورة عن أساسـيات رسد القصص 
برصًيـا، باسـتخدام املخططـات والرسـوم 
البيانيـة، وتوضـح األدوات املجانيـة لعرض 
البيانـات، وكيفيـة بنـاء وتصميـم رسـوم 
الخرائط وتشـكيل البيانات املكانية. الدورة 
كليـة  مـن  ومجانيـة  اإلنجليزيـة  باللغـة 

.Trinity 
·  أساسيات تصميم املعلومات

املصـورة  القصـة  مفهـوم  الـدورة  تبـني 
املعلومـات، وتغطـي  وأساسـيات تصميـم 
مهـارات وطرق تحويل البيانـات املعقدة إىل 
عروض مرئية، وتقنيات بنـاء نماذج بيانية 
وتصاميم اإلنفوجرافيك، وتعرج عىل الرشوط 
الواجب توفرها يف تصميـم البيانات. الدورة 

باللغة العربية، وهي مجانية من إدراك.
·  الرسد البرصي يف صحافة البيانات

تبحـث الـدورة يف نشـأة ومفاهيـم الـرسد 
البـرصي للبيانات يف الصحافـة، ومرتكزات 
العـروض  تأثـري  وتبـني  البـرصي،  اإلدراك 
البرصيـة عـىل املتلقيني، وما تقنيـات وأطر 

رسد البيانات برصًيا، وكيفية إنشاء الخرائط 
باسـتخدام بايثـون. الـدورة متاحـة مجاًنا 

باللغة اإلنجليزية، من جامعة إلينوي.
·  مقدمـة عـن الخرائـط ونظـم املعلومات 

الجغرافية للصحفيني    
تناقـش الـدورة املبـادئ األساسـية لرسـم 
الخرائـط، وأشـكال البيانات التـي يمكن أن 
 QGIS تعكسها الخرائط، ومهارات استخدام
الستكشـاف البيانـات الجغرافيـة، وكيفية 
مزجها مع بيانات أخـرى للخروج بقصص 
جذابة ومؤثرة. الـدورة متاحة مجاًنا باللغة 

اإلنجليزية من مركز نايت.
دورات يف التطوير الربمجي

·  مقدمة إىل الربمجة باستخدام لغة بايثون
تتناول الدورة أساسيات الربمجة باستخدام 
لغـة بايثون، وتوضح أوامـر وهيكلية كتابة 
برنامج باسـتخدام جمل الـرشط والتكرار، 
وتساعد يف التعرف عىل االستثناءات وواجهة 
الرسوم التطبيقية واملتغريات يف لغة بايثون. 
الـدورة متاحـة مجاًنـا باللغـة العربية، من 

إدراك.
·  مقدمـة يف لغة R للصحفيـني: العثور عىل 

قصص من البيانات 
تستعرض الدورة كيفية بدء مرشوع استرياد 
وتحليل بيانات باسـتخدام لغـة R، وتوضح 
مهارات رسد البيانات وإنشاء رسوم بيانية، 
وكيفية تسجيل متغريات املرشوع باستخدام 
برنامـج التحكـم يف اإلصدار. الـدورة باللغة 

اإلنجليزية، ومجاًنا من مركز نايت.
·  بايثون للصحفيني

تجيـب هذه الدورة عن ماهيـة لغة بايثون، 
الصحافـة  يف  اسـتخدامها  يمكـن  وكيـف 
ويسـتفيد منها صحفي البيانـات، وتوضح 
البيانـات  تنظيـف  يف  بايثـون  عمـل  سـري 
وتحليلها، وبتجريـف البيانات من صفحات 
الويب. وتتوفر هذه الدورة باللغة اإلنجليزية 

.DataJournalism.com مجاًنا، من
·  مقدمة يف لغة R الربمجية

تتناول الدورة أساسيات لغة R، ومميزاتها يف 
تحليل البيانات، وتوضح أنواع البيانات فيها، 
وكيفية سري اسـتخدامها يف إجراء العمليات 
وتحليـل  وإنشـاء  والتحليليـة،  الحسـابية 
مجانيـة  الـدورة  واملتغـريات.  االتجاهـات 
 Simon Sez ومقّدمـة باللغة اإلنجليزيـة من

.IT
·  معالجة البيانات باستخدام بايثون

تتناول الدورة أساسـيات لغة بايثون، وكيف 
يمكنها معالجة البيانات يف العلوم اإلنسانية 
واالجتماعيـة، وتركز عىل كيفية اسـتخدام 
بايثـون يف الحصول عـىل البيانات وتحليلها، 
وتصميم واجهة املسـتخدم لعرض الرسـوم 
باللغـة  مجاًنـا  الـدورة  وتتوفـر  البيانيـة. 
اإلنجليزية، مرفقـة برتجمات منها العربية، 
نانجينـغ.    (عـن/ شـبكة  مـن جامعـة 

الصحفيني الدوليني)

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

µÓ–zó‹€@ÚÓ‰†Ï€a@Úib‘‰€a@ã‘fl@‚bflc

o„6„�a@Û‹«@b�„b™@ÒãœÏnfl@pb„bÓj€a@Úœbzói@ÚóóÉnfl@ÚÓjÌäám@ÒäÎÜ@30

تونس/متابعة الزوراء:
23 جمعيـة ومنظمة  نّظمـت 
أمـام مقر  حقوقية تونسـية، 
النقابـة الوطنيـة للصحفيـني 
العاصمـة  وسـط  التونسـيني 
مسـاندة  وقفـة  التونسـية 
وتضامن مع السجني السيايس 

املرصي عالء عبد الفتاح.
ومن بـني الهيئـات املشـاركة 
النقابـة الوطنيـة للصحفيـني 
التونسيني، والرابطة التونسية 
للدفـاع عـن حقوق اإلنسـان، 
واملنظمـة التونسـية ملناهضة 

التعذيب.
الوقفـة شـعارات  وُرفعـت يف 
املرصيـة  السـلطات  تطالـب 
باإلفـراج الفوري عن عالء عبد 
الفتـاح، أحـد أيقونـات الثورة 
سـجنه  معتربيـن  املرصيـة، 
عقابـاً لكل مدافـع عن حقوق 
الرأي  اإلنسـان ومؤمن بحرية 

والتعبري.
التونسـيني  الصحفيني  نقيـب 
محمد ياسـني الجـاليص، الذي 
شارك يف الوقفة، أّكد أن ”وقفتنا 
اليـوم تضامنـاً مع عـالء عبد 

الفتاح هي انتصار لقيم العدل 
والحرية وحقوق اإلنسان التي 
دافـع عنها عـالء عبـد الفتاح 
النضاليـة“. مسـريته  طيلـة 
وأضـاف أن عبد الفتـاح ”يمر 

بظـروف صعبـة بعـد أشـهر 
مـن إرضاب جوع لـم تهتم به 
السـلطات املرصيـة ليقرر منذ 
يومـني أن يصبح إرضاب جوع 
وحشيا، وهو ما يعرض حياته 

للخطـر، وهو ما يحمل النظام 
املـرصي مسـؤولية السـالمة 
الجسـدية لعالء املسجون منذ 

سنوات دون وجه حق“.
الصحفيـني  نقيـب  ودعـا 
السـلطات املرصية إىل اإلفراج 
الفوري عن عالء، قائال: ”نحن 
للصحفيني  الوطنيـة  النقابـة 
والجمعيـات  التونسـيني 
املشاركة يف الوقفة التضامنية 
السلطات املرصية  اليوم ندعو 
إىل اإلفراج الفوري عن عالء عبد 
الفتـاح، وهو واحـد من رموز 
الثورة املرصية، كما ندعوها إىل 
اإلفراج عـن كل معتقيل الرأي 
احرتامـًا للمنظومـة الكونيـة 
أننا  اإلنسـان، ونعلـن  لحقوق 
واملنظمـات  الجمعيـات  وكل 
سـنواصل تحركاتنـا ودعمنـا 
لعـالء حتى يتـم اإلفـراج عنه 

ويسرتجع حريته املسلوبة“.

لندن/متابعة الزوراء:
منذ استحواذ إيلون ماسك عىل ”تويرت“، 
بـدأ عـدٌد مـن املسـتخدمني بمغادرته 
إىل منصـات تواصـل اجتماعـي أخرى، 
أبرزها ”ماستودون“، بحسب صحيفة 
”ذا غارديـان“ الربيطانية، التي حاولت 
التعريـف بأهـّم مميزات هـذه املنصة، 
مـع  واختالفهـا  تشـابهها  وكيفيـة 

”تويرت“.
أّول ما يجب التنبه إليه أن ”ماستودون“ 
أّي  فيدراليـة“،  ”شـبكة  عـن  عبـارة 
مجموعة من آالف الشبكات االجتماعية 
التـي تعمل عىل خـوادم يف جميع أنحاء 
العالـم لكّنها موحـدة ومرتبطة بتقنية 
”ماستودون“، عىل منصة ُتعرف باسم 

”فيديفريس“.
يمكـن للمسـتخدم اختيـار أحـد هـذه 
الخوادم والتسجيل عربه. وُيدار الخادم 
عادًة من قبل املتطّوع الذي أنشأه. يملك 
كّل مسؤول عن خادم قواعد وسياسات 

خاصة مختلفة عن اآلخر، تتضّمن مثالً 
قبـول املنضمني الجدد مـن عدمه، كما 

يرشف عىل محتوى املحادثات.
يضـّم  غارديـان“،  ”ذا  وبحسـب 
”ماسـتودون“ قائمـًة بالخـوادم التي 
ترّكـز عىل موضوعـات أو بلدان معينة. 
إىل  االنضمـام  خـادم  ألّي  يمكـن  وال 
هذه القائمـة ما لم يوّقـع عىل ”ميثاق 
ماسـتودون“، الذي يطلب من مسؤويل 
الخـوادم ”ممارسـة نشـطة لسياسـة 
والتمييـز  العنرصيـة  ضـّد  معتدلـة 
عـىل أسـاس الجنـس ورهـاب املثليني 

واملتحولني جنسياً“.
وبغض النظر عن الخـادم الذي يختاره 
املسـتخدم للتسـجيل، يظّل قـادراً عىل 
متابعة املسـتخدمني اآلخرين، حّتى لو 

كانوا يستعملون خوادم مختلفة عنه.
صفحـات  تخلـو  ذلـك،  إىل  إضافـًة 
املسـتخدم مـن أّي إعالنـات مدفوعـة، 
لكون ”ماسـتودون“ نظامـاً يقوم عىل 

التطوع.
باسـتخدام  البـدء  للمسـتخدم  يمكـن 
املوقع بمجرد اختياره اسـمه وصورته. 
عىل العكـس من ”تويرت“، يظهر اسـم 
أشـبه  ”ماسـتودون“  يف  املسـتخدم 

بعناوين الربيد اإللكرتوني.
يف حال اختار املسـتخدم خادماً اسـمه 

kpop.social عـىل سـبيل املثـال، فـإّن 
اسـمه عـىل الشـبكة سـيظهر يف هذه 

.username@kpop.social :الهيئة
ال توجد طريقة سهلة تتيح للمستخدم 
متابعـة األشـخاص الذيـن سـبق لـه 
متابعتهـم عىل ”تويرت“، ويصـري لزاماً 

عليه اللجوء إىل الطرق التقليدية.

بغداد/نينا:
 دعـت الوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء “نينـا“ 
املكاتب االعالمية يف الوزارات وخاصة الخدمية منها 
التي لهـا تماس مبارش باملواطنـني وخاصة الرتبية 
والداخلية واالسـكان واالعمـار واملهجرين والزراعة 

اىل استحداث شعب خاصة بشكاوى املواطنني.
وقالـت: ان هـذه الشـعب تتـوىل متابعـة شـكاوى 
املواطنني مـع الدوائر املعنية التي تطرح يف وسـائل 
االعالم وتقوم بالرد عليها سـلبا او ايجابا اىل الجهة 
االعالميـة التـي وردت الشـكاوى اليهـا وتـويل هذا 

املوضوع اهتماما كبريا بعملها اليومي.
واوضحـت الوكالـة: انها تتسـلم شـكاوى بشـكل 
يومـي مـن مختلـف رشائـح املجتمـع، والواجـب 
املهني واالخالقي يحتم عليها تناول هذه الشـكاوى 
واملناشدات ونرشها ليطلع عليها الوزراء واملسؤولون 
وايجـاد الحلول لهـا. مضيفة: امـا مصداقية ودقة 
املعلومات التي ترد يف الشـكاوى فهذا من اختصاص 
الجهة املعنية املشمولة بالشكوى او املناشدة وليس 

الوكالة.

ودعـت “نينـا“ املكاتـب االعالميـة اىل االبتعـاد عن 
البيانـات الروتينيـة التـي تلمـع صـورة املسـؤول 
والرتكيـز عىل املنجـز واملتحقق وكذلـك االبتعاد عن 

الوعود لكي تنال ثقة املواطنني.
وكانـت “نينـا“ قد تبنت شـكاوى عديـدة ملواطنني 
تتعلـق بـوزارات الرتبيـة والداخليـة وغريهـا مـن 
الـوزارات إال انها لم تتلق اسـتجابة او الرد عىل هذه 

الشكوى واملناشدات من قبل هذه الوزارات.

اسالم اباد/رويرتز:
 قال وزير الداخلية الباكستاني 
، إّن األدلة تشـري إىل أّن صحفياً 
باكسـتانياً بـارزاً كان ضحيـة 
القتـل املتعمـد يف كينيـا، وليس 
نتيجة إطالق نـار عريض، لكّنه 
بحاجـة  يـزال  ال  أّنـه  أضـاف 
إىل مزيـد مـن املعلومـات حول 

الحادث.
وذكـرت الرشطـة أّن الصحفي 
رشيـف  أرشـد  التلفزيونـي 
يـوم  مسـاء  بالرصـاص  ُقتـل 
يف  األول  ترشيـن  أكتوبـر/   23

العاصمة الكينية نريوبي.
أّن  للرشطـة  تقريـر  يف  وجـاء 
الضباط الذين كانـوا يطاردون 
النار  لصوص سـيارات فتحـوا 
عىل السيارة التي كان يستقلها 
رشيف أثناء مرورها عرب حاجز 

أمني عىل الطريـق دون توقف. 
تابعـة  رقابيـة  هيئـة  وقالـت 
للرشطة الكينيـة إّنها تحقق يف 

الحادث.
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله 
للصحفيني: ”يمكنني القول إن 
وفاة أرشد رشيف ليست مسألة 
خطـأ يف تحديـد الهويـة، وبناء 

عىل األدلـة املتوفـرة لدينا حتى 
اآلن، هـذا (الحـادث) هـو مـن 

الوهلة األوىل قتل متعمد“.
بحاجـة  زلنـا  ”مـا  وأضـاف: 
للحصول عىل مزيد من (األدلة) 
لتأكيـد كل هـذا... طلبنـا مـن 
بيانـات  الكينيـة  الحكومـة 

إضافية“.
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Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
(التاريخ.. رواية ما كان.. بينما الرواية هي 
تاريـخ مـا كان ُيمكـن أن يكون)..االخوان 

فونكور..
 التاريـخ خليـط مـن األحـداث واملواقـف 
يحتـاج للصياغة الفنية ولبعض الرتميمات 
املوضوعيـة.. ثغراتـه  لسـّد  االسـتقرائية 

يحققها املنتج(السارد).. لذا: 
والروايـة  الحّســي  =املُـدَرك  فالتاريـخ 

=التفاعل الشعوري 
    وباسـتحضار النـص الحكائـي بابوابـه 
االهداء..النـص  افتتحهـا  التـي  الثمانيـة 
املوازي(اىل روح الناقد االستاذ الدكتور نجم 
عبدالله كاظم اعرتافا بفضله وهو يف عليني)
ص5.. ومقدمـة اعتلتها عالمة سـيميائية 
عنوانيـة دالة (التاريخ عىل املنصة..) دونها 
الناقد مؤيـد داود البصام منها (تاتي قصة 
(الباشـا وفيصـل والزعيم) لكاتبهـا الناقد 
عبدالحميـد  باسـم  وشـيخهم  املخـرضم 
حمودي لرتوي لنا بروح الفنتازيا تاريخ ما 
حدث..) ص7.. الـذي نضحت عوامله ذاكرة 
متوهجـة ونسـجتها انامـل الناقـد باسـم 
عبدالحميـد حمودي واسـهمت دار دجلة يف 
نرشها وانتشـارها /2022.. كونها تنتمي 
إىل النسق الفانتازي الذي يتعالق مع وقائع 
التاريـخ ويقدم قـراءة اعرتافيـة عرب رؤية 
افرتاضية من خالل استحضار الشخصيات 
يف مشـهد اخروي وإقامة الحوار واالشتباك 
واملواجهـة بني الشـخصيات السياسـية و 

الزعمـاء و املورخني و األدبـاء الذين رحلوا 
اىل عاملهـم االبدي(امللـك فيصـل وعبدااللـه 
املـؤرخ  بطاطـو  وحنـا  السـعيد  ونـوري 
اللبناني االصـل االمريكي الجنسـية والذي 
كتب عـن تاريخ العراق الحديث وقد شـكل 
بؤرة الرسد الحكائي وعبدالرزاق الحسـني 
املؤرخ والشـاهد عىل الحوارات والصحفية 
نعيمـة الوكيـل وفـؤاد التكـريل وعبدامللـك 
نـوري ومهدي عيىس الصقر ومحمد مهدي 
الجواهري وعبدالكريم وعبدالسالم يف غرفة 
العرش(املـكان) والزمان السـاعة العارشة 
صباحا)وهو يسـتعيد وقائـع التاريخ وفق 
اسـتلهام رؤيوي إلعادة اكتشـاف الواقع و 
تقديـم قراءة تمزج بـني املتخيل الرسدي و 
الحقيقـة التاريخية..عرب النسـق الحواري 

الذي شكل احد مهيمنات النص ..

(عندمـا دخـل الزعيـم الركـن عبدالكريـم 
قاسـم والعقيـد الركـن عبدالسـالم محمد 
عـارف غرفـة العـرش يف السـاعة العارشة 
مـن صباح اليـوم املوعـود كان امللك فيصل 
الثانـي بـن امللك غـازي جالسـا يف مكتبه..
يتطلع اليهما واجما وهما يؤديان التحية..
اشـار لهما بالجلوس وهو يتمتم بجملة لم 
يسـمعها احد..لكـن خاله االمـري عبداالله 
الذي كان جالسـا اىل يمني امللـك بدا غاضبا 
متجهـم الوجـه منزعجـا مـن حركـة ابن 
اختـه وبدأ الحديـث موجها كالمـه للزعيم 
عبدالكريم:ملـاذا فعلـت ذلك؟هـل نسـتحق 
ميتة كالتـي حدثـت؟ال تتكلم..دعني فقط 
اتحدث..ستقول اننا قتلنا الصباغ والعقداء 
االخرين..ذلـك صحيح ولسـت انـا من قام 
بذلـك فقد حـدث نتيجة محاكمـة وجاهية 
بعد ان ثـاروا ضدنا..ولكن مـاذا فعلت انت 
ومـن كان معـك بالطبقجـيل ورفعت؟لقد 
عبدالكريـم  جزاء..قـال  خـري  جازيتهمـا 
موجها كالمه للملك:ألسـت امللـك؟أم مازال 
خالك يتحكم بمجـرى االحداث حتى ونحن 
يف اآلخرة؟هل ثار الصباغ ورشيد عايل ضده 
أم انكـم وقفتم ضد املحور ومـع االنكليز؟ 
قال امللك: أين نوري السـعيد ليناقشك فيما 
حدث؟الخـال كما تـرى غاضـب اكثر مني 
النكـم فعلتـم بجثتـه الكثـري مـن االفعال 
اربا..والجسـم  اربـا  الشـائنة..قطعتموها 

هديـة اللـه اىل البـرش..)ص11ـ ص12..
ويسـتحرض  يتحـرك  فاملنتج(السـارد)    
شـخوصه بمرونـة إلسـقاط التاريـخ عىل 

الواقع السيايس من خالل حوارية مفتوحة 
عىل الزمان واملكان بني اإلنسان وذاته وبني 
وعيـه والوعيه وبينـه وبـني اآلخر..بحبكة 
دراميـة تعتمد تتابع االحداث وتسلسـلها.. 
واالهتمـام بعالقاتهـا ببعضهـا مـن اجـل 
خلق اثر فني جاذب للمسـتهلك(املتلقي)..
مع اعتماد تقنيات فنيـة كالتذكر والتذكري 
من اجل الكشـف عن العالقات الشـخصية 
واملشـاعر  والنفسـية  الداخليـة  واالفـكار 
واالحاسـيس والنظـر ملا يحـدث زمكانيا..
عرب حوار تدويـري متفرد بدقتـه للوصول 

اىل الحقيقة املأساوية(ماسـاة قتل العائلة 
املالكة بـدون ان يعرف من اصـدر االمر).. 
هـذا يعنـي ان التأريـخ لـم يكـن للحقبـة 
الزمنيـة بقدر مـا كان اسـتخدامه كمجاٍز 

وأداة للتعبـري عـن الواقـع املُعـاش.
وبذلـك قـدم املنتج(السـارد) نصـا حكائيا 
رسدي  باسـلوب  افقيـا  أحداثـه  تنامـت 
مركـب خالـق لجماليـة مسـتفزة ملتلقيها 
ونابشـة لخزانتـه الفكرية..كونهـا تنبض 
بالحيـاة.. بتوظيفـه املثل الجملـة املكثفة 
الهادفة (انك تثرد بصـف املاعون/ص64) 

والرصمايـة/ص80..)  الصاية  و(ضاعـت 
واملوروث الشعبي(حبال املضيف/ص51).. 
املغلقـة  املكانيـة  االنتقـاالت  عـن  فضـال 
واملفتوحة (شـارع الرشيد وسـاحة امليدان 
ودكان الحاج زبالة ومقهى حسـن عجمي 
والحيدر خانة وجامعها ومحل كعك السـيد 
النفسية  املرآة  الربملان...)..بصفته  ومقهى 
للشـخصية.. والوعـاء الـذي تتحـرك فيـه 
وتتفاعل معه فتستجيب له وتتأثر وتؤثر به 
.. حتى ان (سطوته تتعدى يف الواقع ما يبدو 
عىل السطح من تاثرياته وفاعلياته املبارشة 
اىل اعماق التكوين النفيس للشـخصيات..) 
عىل حـد تعبري صـربي حافـظ يف (الحداثة 
والتجسـيد املكانـي).. اضافـة اىل كشـفه 
عن الطيـف املجتمعـي العراقي وتعايشـه 
السـلمي بني طوائفه ومكوناته املجتمعية: 
(هنا قـال الباشـا السـعيد: من سـاعدكم 
اذن يـا ام صباح؟ اجابتـه :مجموعة من آل 
الكيـالن ومـن االرسة الحيدريـة تربعوا لنا 
بسـكن مؤقت وبمرصف يومي..واستطاع 
واحد مـن تجار العقارات مـن يهود العراق 
ان يحصـل لنا عـىل بيت قديـم يف لندن توىل 
اهل املروءة دفع ثمنه مقسـطا عىل سنوات 
بعيـدة واسـتطاعت دكتـورة عصمـت ان 
تعمـل بشـكل متقطع كمرتجمـة وتعيلني 
واالحفـاد.. قالت عصمت: عندمـا توىل الله 
سـيدتي بجنته انتقلت واالحفـاد اىل عمان 
تحـت رعايـة االرسة الهاشـمية واشـتغل 
اوالدنا هناك والبنات اكملن دراستهن..قال 

الباشا:الحمد لله) ص89.

Â‡Ó€a@O@·éb”@Íáj«@áºc@Ô‹«@
تطور الفـن القصـيص وأصبح يتنـاول معظم 
القضايـا اإلنسـانية التي تشـكل حالـة ملفتة 
يف املجتمـع محاولـة  الرسد القصـيص أن يعيد 

صياغة الحياة كما ينبغي
 لها فاألدب تصوير للحياة اإلنسـانية ومعايشة 
ملـا لظواهـره وقضاياه لتظـل لرتتسـم الحياة 
بصورهـا املختلفـة وتحـاول تالحـق الصـورة 

النقية من وسط العتمة. 
بـني يـدي القـراءة مجموعة قصصيـة للقاص 
املرصي/ منري عتيبة والتي وسـمها ب“ قطعة 
مـن جوليـا روبرتـس“ ومعـروف بـأن جوليـا 
روبرتـس ممثلـة أمريكيـة تميـزت بالجمـال 
وتميـزت بأعىل أجـور يف العالـم يف أداء التمثييل 
بعـض األحيان ولهـا شـهرتها يف األفـالم التي 

ربحت فيها املنتج واملمثل معا عوائدة كبرية. 
يـروق أن أعـرج عـىل العنـوان بوصفـه عتبـة 
للولـوج لقراءة النص ومن املالحـظ أن العنوان 
جـاء عنوانا من نص يف داخـل  املجموعة والذي  
يقـول:( خرجت من األسـتديو باكيـة، لم تظن 
جوليـا بـكل هـذه القسـوة؟ ، لقـد فعلـت كل 
مابوسـعها: حزام“ املسـاج“ الكهربائي ، فتاة 
صينية بارعة للتدليك ، نظام غذائي صارم، فما 

الذي أدى لهذه النتيجة؟ 
جلست بدون وسـادة عىل كريس حديقة عامة، 
يسـتعيد ذهنها مئات اللقطات التي أدتها أمام 
الكامـريا، كانـت تجلـس بـني الجمهـور أثناء 
عروض األفالم، لتعرف رأيهم فيها، كانت أجمل 
قطعـة يف جوليـا روبرتس، مسـحت دموعها ، 
أخرجت مـن حقيبتها الوسـادة الحريرية التي 
لـم تكن تجلـس إال عليها، نظـرت إليها طويال، 
ثـم ألقتهـا يف صنـدوق قمامـة، فتحـت جواز 
سـفرها ، تسلل إليها شعور خفيف بارتياح ما، 
وهي تفكر يف الوظيفة التي سـتكتبها بدال“ عن 

مؤخرة جوليا روبرتس.“ )
العنوان جاء سـاخرا جدا وإن جـاء طويال لكن 
النـص يـرسد بتصاعد الفشـل الـذي يمكن أن 
يحققـه الفاشـل والعاجز مـن التقليد لألسـوأ 
وأحيانا يفشـل يف الوصـول للسـيئ والتصاعد 

محبوك من خالل النص يلحظ ذلك 
- قسوة جوليا.
- حزام املساج 

- املدلكة الصينية 
- الوسادة 

- عدم إعجاب الجمهور 
 وكل ذلـك لتصـل فقط ألجمل قطعـة يف جوليا 

روبرتس وهي باألصل أوسخ قطعة فيها.
فالنص يسـخر من اإلنسـان  الذي يقلد السيئ 

ويسـخر منـه و حتـى األوسـخ الـذي يطمـح 
بالوصـول إليـه اليصـل إليـه البعـض، ولكـن 

العنوان
 كان طويال ساخرا متصاعدا يف النص 

  بـل وطويـل جـدا لكنه مـن ناحيـة الصياغة 
مسـبوك بعناية ( قطعـة من ) إشـارة للمكان 
ومن للتبعيض ليشـري للمكان بسخرية ويأتي( 
كانـت أجمل قطعة ) لتشـري عـىل العكس وهو 

أوسخ قطعة.  
وعنـد الدخـول لنصـوص املجموعـة يمكن أن 
نتسـاءل هـل املجموعة احتوت عـىل النصوص 
القصرية جدا سـنأخذ بالدراسة والتحليل بعضا 
من املجموعة وتدرسـها فنيا من حيث امتالكها 

مميزات القصة القصرية جدا
يقول الدكتور ” جاسـم خلف إلياس إن القصة 
القصرية جـدا هي القصة الربقـة وهي القصة 
التي تمتلـك خاصية اإليجـاز والتكثيف ويطلق 
عليهـا الوصـف“ جـدا“  جاسـم خلـف إلياس 

شعرية القصة القصرية جدا ص٦٥ 
ومن خالل التعريف يمكننا أن نقول: جدا

التفاصيـل واإلسـهاب  البعـد عـن  فالتكثيـف 
والتطويـل والوصف واإليجاز حـذف من زمنها 

املتخيل وزمنها املادي.
وإذا القصـة  القصرية جدا كذلك يمكن أن نأخذ 
بعض النصوص يف املجموعة التي تميزت بذلك  

(( شمس 
تغسـله بالنـور، تدثره بالـدفء ، كانت تحرتق، 

ألقى بنفسـه يف آتونها؛ يلنصهرا معا) ص١٨ 
النـص جـاء رسيعـا مكثفـا، متتابعـا بالجمل 
الفعلية ليأتـي بحبكة رسيعة وجـاء باملفارقة 
بني االحـرتاق والدفء ليتحول من احرتاق مادي 

إىل احرتاق معنوي ويف املشاعر 

ثم جاء بنهاية“ ينصهرا معا“ 
النـص مكتمـل حبكـة ورسعـة وحتـى رمزية 
فتحولت الشـمس من حقيقية إىل مجازية هي 
روح تشـابه روح اإلنسـان وحتى العنوان ليس 

جزءا من النص
ويف النـص ذوبـان بني روحـني ومفارقة ما بني 

الكينونة وبلوغ حد التاليش يف حالة عناق.
وحني تنتقل القراءة إىل نص آخر جاء بعنوان:  

(( تقارير أمنية
لـم تشـغله أعمالـه يف دول كثـرية، وال عالقاته 

النسائية العديدة عن االهتمام بزوجته 
اختـار أحد أفـراد األمن يف رشكتـه لرياقبها عىل 
مدار اليوم، كانت تقارير الشاب تأتيه بما يؤكد 

أن سلوك زوجته ال غبار عليه.
لكن طبيعته الشكاكة جعلته يختار فردا لرياقب 
مسـتوى األداء .. اقتسـم الفردان الزوجة.) ص 

١٥
النص جـرئ جدا ألنه يتناول مسـكوتا وصورة 
اجتماعيـة قـد تحدث وتنـاول النـص بتصاعد 
مدهـش وحتـى الصياغـة كل جملـة ليسـت 
موضوعة بشكل عبثي بل بشكل متعمد وبشكل 
ملفت وسـاخر( لرياقب مسـتوى االداء ، اختار 
شابا ) يف الصياغة سخرية  وكل جملة مشحونة 
بـدالالت عميقة وحتى الرمزيـة يف نهاية النص 

رمزية ملفتة 
فالنص ساخر واخز مدهش ومما يميز القاص 
أن عباراتـه دقيقة لها معـان ودالالت مختلفة. 

فالنص قصة قصرية مكتملة.
أما تأملنا نص((ديوجني

يبحث عـن الحقيقة يف كل شـوارع املدينة، عدا 
السـوق، الصوت األجـش ” أيها األحمق“ يرسع 
حتى اليمسـك به، تقبض يد البقال عىل مالبسه 

بعنف؛ مطالبا تسديد ديونه املرتاكمة ثمنا لزيت 
مصباحه، يشـد منـه مصباحه بعنـف ويرميه 
أرضا؛ ينظر إليه مبتسما ببالهة من عرف أخريا 

كل يشء“ 
نعلم بأن ديوجني ذلك الفيلسـوف اليوناني الذي 
يشـعل مصباحـه نهـارا وينتقل به مـن مكان 
آلخـر وكأنه يقول:“ نحـن نعيش يف ظالم برغم 

سطوع األضواء“ 
ولعـيل هنا آخذ املفارقة بـني املادية التي تكرس 
الحقيقـة والجهل الذي يسـتعذب الظـالم  وأن 
الذات الجاهلة يف تصادم مع الحقيقة   ومفارقة 
بني اإلنسان املستنري الذي يريد إظهار الحقيقة 
وبـني سـيطرة املاديـة والجهل عىل االسـتنارة 
والزيف عـىل الحقيقة وكأن النـص يقول نحن 
شـكالنيون نجهل الحقيقة نتبدد النور لنعيش 

يف ظالم.
أما إذا تأملنا نص ” مشكلة لغوية“ 
(( يقول لها مرحبا“ قاصدا أحبك“ 

ويسألها كيف حالك ” بشوق أوحشتني“ 
يؤكد لها  افعيل ما تريدين“ برصاحة أريدك ” 

وعندما تبادال إىل اللقاء“ لم تر نهر الدموع أغرق 
قلبه“ ص١٩

يكفي مـن هذا النص التعـارض والتناقض بني 
املحب والـال محب وبني من يبذل نفسـه محبة 

لطرف وآخر غري مكرتث أو مبال 
يف النـص مفارقـة موجعـة ومؤملة بـني املحب 
والالمحـب أو بني من يفرض نفسـه وآخر غري 

مقدر 
وحتى العنـوان فيه مدهش فاملشـكلة اللغوية 

عاطفية بني نقيضني .
ولكـن السـؤال هـل املجموعة يمكـن أن تكون 

نصوصا قصصية  قصرية جدا؟ 
من خالل قراءة املجموعة يلحظ القارئ.

- املجموعـة احتـوت عـىل قصـة قصـرية جدا 
ودرسـت  القراءة بعضها وهـي النصوص التي 

تميزت بخصائص القصة القصرية جدا.
- احتوت عىل املجموعة قصة قصرية وأقصوصة 

فالقصة القصرية كمثل نص ” كورونا ”
وقـد نال إعجابي نـص ” كورونا ملـا يمتلك من 
فنتازيـا لكني أعده قصة قصرية ملـا يمتلك من 
مميـزات القصة القصـرية  بداية وسـط نهاية 

وبشكل واضح بتلميح وبال ترسيع .
(( كورونا 

حدث منذ ألف عـام هاجم فريوس عجيب، دمر 
املاليـني وقتلهم أجربهم عىل ارتـداء الكمامات، 
الوقـت الذي تباعد بعضهـم، كلما وجدوا عالجا 
رواغهم متحورا، تشـظت خاليـا البرش، تحاول 
صـد الهجـوم، تدريجيـا بـدأت تحيط الجسـد 

بحوائط شفافة تفصله عن األجساد األخرى .

زيد الطهراوي 
لم حرفت الكلماْت ؟

و الشاعر يتعب يف لم الشمل الشارْد
يف إكليل الزهراْت

فلترتفق كي تنتهي الفوىض و يفيض الفوح العائْد
يف بذخ كالغيماْت

من زمن و الورد أنيق يف زي البهجة و الهمساْت
تتوافد ترتى و األطياف  األنقى من كل الهاالْت

تتمدد يف درب األطفال كأغىل الباقاْت
ما شـأنك أنت جرحت الورد العطري و خنت الكلماْت

نرجسك الطاغي لن ينجو من كيد الغاراْت
فلقد أخربنا التاريخ بأنك سوف تغيب عن الساحاْت

سفرا أو موتاً و سينجو منك األفق العابق بالبسماْت
أسوارك ضاقت فالشح بأعماقك يكتسح الخرياْت

لـم يغمـض عينيه الشـاعر عن أصنـاف الضحكة و 
العرباْت

لم يلجأ للصمت برغم الغيظ الراكض يف الفلواْت
أرىس جبل الزهر الناطق بالحب و أغىل النغماْت

و أضاء القلب فشاهد يف الغربة آمال الهاماْت
فلماذا حرفت الوعد الصادق و كرست الدوحاْت

و كأنك لم تبرص روعتها حني تقاوم  تيار اآلهاْت
و سـمحت لقلبك أن يرهق مرياثاً كالشـاماْت أقلقت 

الفرح الباسق فلرتفع أثقالك عن شمس الكلماْت.
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نسـيم طالب جامعـي منحدر من عائلة ريفيـة فقرية ال تملك 
قوتهـا اليومي , عمل يف مختلف املهن ملسـاعدة عائلته وتوفري 
لقمـة عيـش رشيفة , يعمـل نهارا ويدرس مسـاء تـم قبوله 
بكلية اآلداب , لم يكن سـعيدا كبقية الطلبة املقبولني يف الكلية 
عاد من العمل وهو سـارح الذهن , وبدأ يكلم نفسـه , كيف يل 
العمل والدراسة يف كلية اآلداب بجامعة بغداد وأنا ال املك أجرة 

السيارة ,قدمت له الطعام  والدته قائلة :- ولدي نسيم 
لـم أنـت حزيـن ؟ هل عنـدك مشـكلة يف العمـل ؟ اخربني كي 

أساعدك يا قرة عيني ٠ 
الحـل الوحيـد أني اتـرك الكلية وأتفـرغ للعمل والـدي مريض 
يحتـاج إىل العـالج يف كل يـوم وأختـي نرسيـن فاقـدة البرص 
وتحتـاج إىل عناية خاصـة ومتابعة وأنت يا أمي بحاجة إىل من 
يساعدك يف عمل البيت ٠- ال تقلق عيل يا ولدي واهتم بدراستك 
ومستقبلك ٠ ظلت كلمات والدته ترتدد عىل مسمعه , فكر مليا 
بالخـروج من هذه املشـكلة لكن دون جدوى , قـرر االلتحاق 
بكلية اآلداب بدراسـتها  املسائية , وتم قبوله بعد مشقة وعناء 
يف الحصـول عىل أجرة السـنة األوىل , وصل بغداد واخذ يسـال 
عـن مكان كليـة اآلداب  , وصـل للجامعة كانـت قطعة كبرية 
مكتـوب عليهـا كليـة اآلداب أسسـت عـام ١٩٣٣ , دخـل باب 
الكليـة وهـو مرتبك ومرتدد  تمـر من جانبه األيمـن الطالبات 
الجميـالت التـي لم يشـاهد مثلهن يف حياته , وجد اسـمه عىل 
جدار قسـم التسجيل نسـيم عيل محمد مرحلة أوىل قسم اللغة 
العربيـة  اطمنئ الن لديه ميول أدبية يف كتابة الشـعر والقصة 
القصـرية جدا  , تناول الدكتور عبـد العزيز احمد يف محارضته 
األوىل يف مـادة منهج البحث األدبي كيفية كتابة البحوث وطلب 
من نسـيم كتابـة بحث فاختار القصة القصـرية جدا يف مدينة 
النارصيـة , شـاهد مختلف الطالبات كان خجـوال ومنطويا ال 
يقرتب منهن وهو يشـعر بالخوف والوحدة والضياع يف الكلية 
حتى تعرف عـىل منال الطالبة الجنوبية التي أحبها وعشـقها 
حد املوت , كانت شـفافة ومقبولة الجمال وأخذت تقربه منها 
وتساعده يف إعداد البحوث والواجبات ألنه يعمل يف النهار رغم 
ظروفه القاسـية والقاهرة تزوجها  يف املرحلة الثانية وعاشـا 
حياة سـعيدة ملئيه باألفراح واملـرسات وأنجبت له نور ومالك 
, وبعـد التخرج آخذت منال تفتعل األزمات واملشـاكل العائلية 
حتى وصلت املشـكلة إىل الطالق بينهمـا بعد عالقة حب دامت 
سـنوات سـعيدة , وقررت الـزواج من ابن عمتها بعـد تعيينها 
مدرسة لغة عربية يف مدرسة حنني , ورمت بطفلتيها الربيئتني 
, أثقـل كاهل نسـيم بحملـه االاللـم واملواجـع يف إدارة عائلته 
الكبـرية ودخله املحدود كان صبورا وقنوعا  , اتصل به صديقه 
الروائـي املبدع  احمد حميـد وكان اللقاء يوم الجمعة يف مقهى 
رضا علوان شـعر نسـيم بالسـعادة حتى يمر بشـارع املتنبي 
القتناء بعض الكتب األدبية والنقدية املهمة , اشرتى مجموعة 
مـن القصص والروايـات القديمة والحديثـة وجلس يف املقهى 
ينتظر صديقه الروائي احمد حميد , فتح املجموعة القصصية 
األول كانت بعنوان الضياع للقاص عبد الرضا عيل قرأ كم قصة 
واخذ يـرسح ذهنه إىل أيام الجامعة عندمـا تعرف عىل منال يف 
اللقـاء األول ٠ - مرحبـا هل يمكني التعـرف عليك ٠- بالطبع 
قالها برتدد أنا نسـيم مرحلة أوىل لغة عربية ٠ - ترشفت بك أنا 
زميلتـك منار ٠  ويف اليوم التايل كتب أبياتا شـعرية جميلة عىل 

سجل املحارضات قال فيها : 
احبـك حبا لو يفيـض برسه عىل الناس  ملات الناس من شـدة 

الحب
واعلم بعد ذاك باني مقرص ألنك   يف أعىل  املراتب من قلبي

وهو متأمل اللحظات الجميلة التي قضاها مع حبيبته وزوجته 
انتبه إىل صوت عال لسيارة تدهس صاحب دراجة هوائية  كادت 
تـودي بحياته , هب الجميع إلنقاذه وهو مازال سـارح الذهن 

حتى انتبه إىل صديقه الروائي احمد أمامه وهو يبتسم ٠ 
- متـى وصلت يا احمد ٠ – عندما كنت تقرا بصوت عال احبك 
حبـا ٠- لم اعلم بوجودك قربـي ٠- ال يهم املهم ما الكتب التي 
اشرتيتها اخذ يقلب املجاميع القصصية والروايات حتى ظهرت 
يل رواية قديمة بدون لوحة غالف وال عنوان كانت بداية الفقرة 
األوىل مكتـوب عليهـا القناعة كنـز ال يفنـى , والحياة محطة 

اسرتاحة ٠ 
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املرحلـة الجامعيـة هـي املرحلـة التـي 
تـيل مرحلـة الثانويـة مبـارشة، وُتعترب 
أهم املراحل الدراسـية يف حيـاة الطالب؛ 
إذ يحصـل بعدهـا الطالـب عـىل درجـة 
البكالوريوس ، وتكمن أهمية هذه املرحلة 
يف أن الطالب خاللها يصبح مؤهالً للعمل، 
وكما أنها تـزّوده بالكثري مـن الخربات، 
سـواء يف الحياة العملية، أم االجتماعية، 
وُتعترب املرحلـة الجامعية أحـد العوامل 
األساسية التي تصقل شخصية الطالب، 
وتؤهله للكثري من األشياء التي تأتي بعد 
الجامعة مبارشة، ويرتبط األداء الدرايس 
يف الحيـاة الجامعيـة بالتأقلم مع الحياة 
بالجامعـة؛ فكلمـا انخـرط الطالـب يف 
مجتمع الجامعة، تحّسن أداؤه الدرايس، 
وبالتايل زادت قدرته عىل تحقيق النجاح 

والتفّوق.
إال أن هنـاك بعـض األمـور قـد تعـوق 
الطالب، يقول الدكتور تامر شلبي، خبري 
التنميـة البرشية: هناك جوانب سـلبية 
للحيـاة الجامعية بطبيعة الحال، وينظر 
معظم األشـخاص إىل الحيـاة الجامعية 
كواحدة من أجمل أيام الحياة، ومن أهم 
مراحلهـا، لكـن هـذا الشـعور اإليجابي 
غالبـاً ما يكون بعد التخـرج، وربما بعد 

سنوات من مغادرة الجامعة.
أبرز سلبيات الحياة الجامعية:

املشاكل الدراسية
• التوقعات غري الدقيقة:

مـن الشـائع أن يواجـه الطـالب خيبـة 
األمل عند االنتقـال إىل الحياة الجامعية، 

بسـبب التوقعات املرتفعـة عن الجامعة 
يعتقـد  وربمـا  الجامعيـة،  واألوسـاط 
الطالـب أن املرحلـة الجامعية سـتكون 
أقل ضغطاً مـن ناحية الدراسـة، وفيها 
فرص أكـرب لالسـتمتاع والرتفيـه، لكن 
عـىل أرض الواقع، يواجه معظم الطالب 
الجاّديـن أزمـًة يف الوقـت، تجعل فرص 
الرتفيـه أقـل، كذلـك األمر فيمـا يتعلق 
باملادة العلمية نفسـها، والتوقعات التي 
يبنيها الطالب قبل الدخول إىل الجامعة، 
وحتى عىل مستوى التوقعات العاطفية 

واالجتماعيـة، قد يواجـه الطالب واقعاً 
مغايراً.

• الضغط النفيس الشديد:
املرحلـة الجامعيـة من أصعـب املراحل 
التـي يمر بها اإلنسـان؛ حيـث يتعرض 
الطالب الجامعي لضغط نفيس شديد، يف 
محاولة املوازنة بـني حياته االجتماعية 
ودراسته والتخطيط ملستقبله، ومحاولة 
السـعي الكتسـاب الخـربة العمليـة يف 
مجال دراسته.. إلخ، ويف حال لم يتمكن 
الطالـب من التعامـل مع هـذا الضغط 

الشـديد، قد يواجه نوبـات من اإلحباط 
واالكتئاب.

• املشاكل االجتماعية:
تجمع الجامعة فئات اجتماعية مختلفة 
وثقافات متباينة، وعادًة ما تظهر بعض 
الصعوبات االجتماعية التي لم يختربها 
الطالب يف بيئته الضيقـة قبل الجامعة؛ 
حيـث ُتعتـرب الحيـاة الجامعيـة مدخالً 
مهماً لفهـم الحياة االجتماعية بطريقة 
أفضل، لكن الصعوبات االجتماعية التي 
يعانـي منها بعـض الطالب، قـد تكون 

سـبباً يف القلـق االجتماعـي والشـعور 
بالعزلة.

• املشاكل املالية:
تتطلـب الحيـاة الجامعيـة الكثـري من 
املصاريف، ليس فقط مصاريف الدراسة 
األساسية ومسـتلزمات الدراسة، وإنما 
ضخمـة؛  شـخصية  مصاريـف  أيضـاً 
ليتمكن الطالب من التأقلم والتكّيف مع 
حياتـه الجامعيـة، والكثري مـن الطالب 
يلجـأون للعمل مـع الدراسـة؛ لتغطية 
مصاريفهم الجامعية؛ مما ُيعترب ضغطاً 

إضافياً عىل الطالب.
مشاكل شخصية

• املشاكل الدراسية:
يواجه الكثري من الطالب مشاكل دراسية 
تؤثر عىل حياتهـم الجامعية ككل، منها 
املشـاكل التـي تتعلق بتوقعـات الطالب 
غـري الدقيقة عن طبيعـة التخصص، أو 
املشاكل التي تتعلق بفهم املواد الدراسية 
واستيعابها بشكل جيد؛ إضافة إىل الكثري 
مـن املشـاكل التـي يقـع فيهـا الطالب 
مع املدرسـني واملصححـني يف الجامعة، 
وشـعور الطالب الدائم بالغبن والظلم يف 

الكثري من مؤسسات التعليم العايل.
• مشاكل شخصية:

قد تكون الحيـاة الجامعية بيئة خصبة 
لتفاقم املشـاكل الشخصية؛ فَمن يعاني 
ِمن الخجـل االجتماعي مثالً، قد يتفاقم 
خجله يف الحياة الجامعية، بسـبب عدم 
قدرتـه عـىل التكّيـف، ويتحـول إىل قلق 

اجتماعي.

بغداد/ الزوراء:

اجـرى فريـق طبـي متخصـص 

مركـز الجهـاز الهضمـي والكبد 

يف مستشـفى الريمـوك التعليمي 

عملية جراحية متميزة الستئصال 

القولون الكيل مع املستقيم الكيل 

وربـط االمعـاء الدقيقـة بفتحة 

املخرج عن طريق جيب اللفائفي 

ملريضة بعمـر (٦٣) عاما نتيجة 

اصابتها برسطان املستقيم.

يف  الكـرخ  صحـة  اعـالم  وذكـر 

بيان تلقتـه « الزوراء»: ان رئيس 

الفريـق الجراحـي مديـر مركـز 

الجهـاز الهضمي الدكتور ( ايمن 

يحيـى القايض) قـال ان مريضة 

راجعـت استشـارية الجراحية يف 

الهضمـي وكانت  الجهـاز  مركز 

تعانـي من نـزف اسـفل الجهاز 

الهضمي.

واضاف: بعد اجراء كل الفحوصات 

الرسيريـة و املختربيـة وناظـور 

اسـفل و اعىل الجهـاز الهضمي 

والرنـني املغناطيـيس واملفـراس 

املريضـة  ان  تبـني  الحلزونـي 

مصابـة برسطان املسـتقيم مع 

داء البوليبات العائيل.

واوضـح: انـه  بنـاًء عـىل نتائج 

الفحوصـات قرر الفريـق الطيي 

ادخال املريضة اىل صالة العمليات 

وتكللـت العمليـة بالنجاح  بعون 

بحالـة صحيـة  واملريضـة  اللـه 

جيدة.

كشـفت الطبيبـة كريسـتينا بلوتنيكوفا، خبرية 
التغذية الروسـية أن دماغ اإلنسان يتحمل يوميا 
عبئا كبريا، خاصة عند تعامله مع املعلومات لذلك 
يمكن بسـبب الجهد الزائـد أن يحصل ”عطل“ يف 

عمله.
واملواد الغذائية التي تحفز عمل الدماغ هي:

1. الربوكيل
تشري الخبرية، إىل أن هذه املادة الغذائية رضورية 
للدمـاغ ألن جميـع أنـواع امللفـوف تحتـوي عىل 
نسبة عالية من الفيتامينات والربوتينات النباتية 
السـهلة االمتصـاص عـالوة عـىل ذلـك يحتوي 
الربوكيل عىل الربوم الذي يحسن عمل الدماغ كما 

أنـه يحتوي عـىل فيتامني C الذي يقـوي األوعية 
الدموية لذلك ينصح بتناول ما يصل إىل 70 غراما 

منه يوميا.
 2. الجوز

 قالت: ”الجوز يحفز عمل الدماغ أيضا باإلضافة 
إىل ذلـك، جميع أنواع املكـرسات لها قيمة غذائية 
وفوائد صحية ولكن الجوز يسـاعد عىل تحسـني 
الذاكـرة، ألنه يحتوي عىل مادة الليسـيثني، التي 
تنشـط عمليـات الذاكـرة يف الدمـاغ لذلك ينصح 
بتناول 4-3 حبات متوسطة الحجم منه يوميا“.

3. سمك السلمون
تؤثر جميع األسـماك الدهنية إيجابيا يف الجسـم 

ولكـن سـمك السـلمون يحتـوي عـىل أحماض 
أوميغا 3 الدهنية غري املشـبعة، التي تساعد عىل 
استقرار االتصال بني خاليا الدماغ وعمليا تؤثر يف 

جميع العمليات الجارية يف الدماغ.
4 . العنبية اآلسية أو األحراش

و قالـت: ”تحسـن هذه الثمـار الذاكـرة والتعلم 
تحتـوي هـذه الثمار عـىل مركبـات الفالفونويد 
- عنارص تسـاعد عىل تدفق الـدم إىل الدماغ كما 
أنها تساعد عىل تبسيط نقل املعلومات بني خاليا 
الدماغ“، و وفقا لها، تناول ثمار العنبية اآلسـية 
طازجـة أو مجمـدة، تسـاعد عىل تحسـني عمل 

الدماغ والذاكرة.

وأضافـت“ تسـاعد الفواكـه والثمـار املجففـة 
عـىل تحسـني عمـل الدمـاغ والذاكرة: املشـمش 
والربقـوق األسـود والزبيـب وهذه املواد تسـاعد 
أيضـا عىل اسـتقرار عمليات التمثيـل الغذائي يف 
الجسـم واسـتعادة الوظائف املعرفية ولكنها يف 
نفـس الوقت تحـذر من اإلفـراط يف تنـاول هذه 
املواد املجففة ألنها تحتوي عىل سـعرات حرارية 

عالية“.
ولفتـت الخبـرية إىل أنه يجب رشب املـاء ألن املاء 
يلعب دورا أساسـيا يف تحسني الذاكرة، باإلضافة 
إىل أنـه ينظـف الجسـم ويسـاعد عىل اسـتقرار 

العمليات الجارية فيه.
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املقادير:

الحشوة:

جبنة : حسب الحاجة

سميد ناعم : كوب

طحني : كوب

بيكنج بودر : ملعقة صغرية

سكر : رّشة

خمرية : ملعقة صغرية

الزيت : ربع كوب

ماء دافئ : حسب الحاجة (من 

ربع كوب إىل نصف كوب)

الرغبـة  حسـب   : شـرية 

(للتقديم)

فسـتق حلبي : حسب الرغبة 

(للتزيني)

جـوز الهنـد : حسـب الرغبة 

(للتزيني)

طريقة التحضري:

يف وعاء الخلط، ضعي السميد 

باودر،  والبيكنـج  والطحـني، 

والخمـرية،  سـكر،  ورشـة 

املكونـات  واخلطـي  والزيـت 

باستخدام املرضب اليدوي.

ابـدأي بإضافـة املـاء الدافئ 

عىل املكونات مع االستمرار يف 

التحريك.

باليـد  املكونـات  اعجنـي 

حتـى يتشـكل لديـك عجينة 

غطيهـا  ثـم  متماسـكة، 

واتركيها حتى تتخمر مدة ٣٠ 

دقيقة.

وافرديهـا  العجينـة  قطعـي 

(املرق)  الشـوبك  باسـتخدام 

وقسـميها  رقيقـة،  لطبقـة 

باستخدام سكني حادة.

قالـب  يف  العجينـة  ضعـي 

السمبوسـة املثلث، واحشيها 

بالجبنـة، وأغلقي القالب عىل 

الحشـوة، مع إزالـة األطراف 

الزائدة.

كرري الخطوة السابقة حتى 

االنتهاء من كمية العجينة.

اقيل املثلثـات يف الزيت الغزير 

حتـى  السـخونة  متوسـط 

يصبح لونها ذهبياً.

ضعيهـم يف طبـق عـىل ورق 

املطبـخ حتى  يمتـص الزيت 

الزائد.

ضعي املثلثات يف طبق التقديم، 

والفسـتق  بالشـرية،  وزيني 

الحلبي، وجوز الهند.
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تتطلّـب األواني والحلل اسـتخدام مـواد محّددة، لغـرض إزالة الروائـح الكريهة 
واملزعجـة العالقة بهـا. يف اآلتي، مجموعة من الخطـوات الفّعالة املتبعة، يف هذه 

الحالة.
صودا الخبز: ُيمّثل مسحوق صودا الخبز حالًّ فّعاالً للتخلّص من الروائح الكريهة 
العالقة باملقايل والحلل، التي تشـطف باملاء أّوًال للتخلّص من جزيئات الطعام، ثّم 
ُتطىل بمعجون التنظيف املعّد من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) واملاء، مع 
دمـج املكّونني املذكورين، بعناية، للحصول عىل مـادة لزجة قابلة للدهن. ُيفّضل 

أن تظل املقالة أو الحلّة 
الليمون الحامض وامللح: إذا كانت الرائحة العالقة باألواني ُمشـابهة لتلك العائدة 
إىل املواد الكيميائّية أو السـمك، فإن إحدى الطرق املوىص بها للتخلّص منها، هي 
دمج عصري الليمون الحامض بملح الطعام، وفق اآلتي: ُينثر مقدار مواز مللعقتني 
مـن ملـح الطعام يف املقالة حّتى يغّطي القاع، ثّم ُيصـّب عصري ثمرة من الليمون 
الحامـض فوق امللح، مع االنتظار ملّدة سـاعتني. ُتفرك اآلنية، بوسـاطة الصوف 

الصلب أو قرش الليمون الحامض، قبل الجيل حسب الطريقة املعتادة.
الخـّل األبيـض: ثّمـة طريقة أخـرى فّعالة يف إزالـة الروائح الكريهة عـن األواني 
واملقايل، تتمّثل يف إضافة الخّل األبيض، وذلك ألن السـائل الشّفاف املذكور يحتوي 
عىل حمض األسـيتيك الذي يتحد بسـهولة مع الجزيئات املتطايرة. يف هذا اإلطار، 
تنقـع كّل آنية من أواني املطبخ املسـتهدفة يف الخل األبيـض، ملّدة 60 دقيقة، قبل 
الشطف باملاء، ثّم الجيل، باستخدام املاء الفاتر وسائل الجيل اللطيف. وثمة طريقة 
أخرى منبثقة من األوىل، مفادها غيل الخّل يف اآلنية املنبعثة الرائحة الكريهة منها، 

وذلك عىل حرارة متوسطة، ملّدة 20 دقيقة عىل األقّل، قبل الجيل.
املاء الساخن: يف الحلل واألواني، كفيل بنزع الروائح الكريهة عنها. يف هذا اإلطار، 
يصّب املاء يف كل حلة وآنية، مع التسـخني عىل حرارة عالية، ملّدة 20 دقيقة، األمر 
الذي يحلّل جزيئات الطعام العالقة يف قاع املقايل واألواني، ويسـهل نزعها، ملجرد 

فركها بإسفنجة مبلّلة باملاء الدافئ وسائل الجيل.

 تعاني كثري من األمهات من مشاكل 
كثرية اثناء التسـوق نظـراً للطلبات 
العديدة التي تبدأ من اطفالها لحظة 
دخول السـوق، لذا اتبعي الخطوات 
بالتسـوق  لتحقيـق متعـة  التاليـة 

بصحبة طفلك
• الطفـل معرّض للمغريـات عندما 
نصحبه للتسـوق   لذلك خصيص أحد 
األيام يف الشـهر لتشرتي له ما يريد, 
وإذا طلب منِك رشاء يشء يف يوم آخر   

فأجيل ذلك إىل اليوم املخصص له“. 
• سـيحاول طفلِك دون شـك عندما 
تصلني إىل قسـم اللعـب والحلويات 
أن يطلـب منـِك رشاء العديـد منها ,  
حـاويل أال ترفـيض طلبـه,  ويمكنِك 
أن تقـويل لـه أيًضـا: أنت عـىل حق؛ 
فهذه لعبة رائعة ,  سـوف نسجلها يف 
الئحة هدايـاك وهذا يف الغالب يكفي 

إلسكاته.
•   باإلمكان تسلية الطفل أثناء عملية 
التسوق لكي ال يشعر بالضجر ويبدأ 
يف املشـاغبة كأن تطلبـي منه وضع 

املشـرتيات يف العربـة، أو البحث عن 
نوع معني من األطعمة.

• إذا كان عـدد األطفال الذين سـيتم 
اصطحابهم كبري (3 أو أكثر) وهم يف 
سن صغري يحتاج إىل رعاية فاألفضل 

الذهاب بصحبة أحد للمساعدة.
• قبـل الخروج من البيـت والذهاب 
للتسـوق يجـب التأكد مـن حصول 
الطفـل عـىل احتياجاته األساسـية 
من النـوم والطعام, وإن كان الطفل 
تأجيـل  ينبغـي  مريضـاً  أو  متعبـاً 

التسوق لوقت آخر.
• يجب توعية األطفال حول مخاطر 
الركوب واللعب يف عربات التسـوق، 
فقد يلحـق الطفل األذى بنفسـه أو 

باملتسوقني اآلخرين وأطفالهم.
• إذا وجـدِت أّن طفلـِك يعذبِك كثريًا 
عندما تأخذينه معِك للتسـوق فذلك 
يعنـي أنـه يشـعر بالضيـق ,  حاويل 
عندئـذ أن تجـدي طريقـة إلبقائـه 
يف البيـت بعهـدة أحد مـن أقاربِك أو 

إحدى صديقاتِك.

توصلت دراسة حديثة نرشتها مجلة 
أملانيـة إىل أن مخاطـر الوشـم عـىل 
الجسـم هي أخطر ممـا كان يعتقد، 
ألن النـدوب الناتجـة عن الوشـم قد 
تـؤدي إىل االصابـة بأمـراض خطرية 

مثل الرسطان وااليدز. 
ويحذر األطبـاء يف أملانيـا الراغبني يف 
وشـم أجسـامهم من مخاطـر هذه 
العادة، خاصة إذا ما تم إجراء الوشم 
يف مـكان يفتقـر إىل رشوط النظافـة 
والرعاية الصحية، أو يسـتخدم ألوانا 
ملوثة قـد تحتوي عىل مواد مسـببة 
لألمـراض. كمـا نـرش موقـع مركز 
تتعلـق  تحذيـرات  األملانـي  الصحـة 
باملخاطـر املحتملة التي قد يسـببها 
الوشـم خاصـة وأن اإلبـرة الخاصة 
بالوشـم تصل إىل الـدم مبارشة، وهو 
ما قد يؤدي إىل مخاطر صحية كبرية. 
وأشـار املركز إىل أن الدراسـات أثبتت 
أن أكثر من نصف الذين قاموا بعملية 
وشم سـابقة عىل أجسامهم أصبحوا 

نادمـني حاليـا عـىل قيامهـم بهـذا 
األمـر، وذلك ألسـباب عديـدة صحية 

ونفسية.
ووفقـا ملجلة أملانية يتسـبب الوشـم 
عادة بجروح قد تصبح ملوثة. إضافة 

إىل ذلك، يمكن أن يتسبب الوشم يف نقل 
فريوسـات معدية إىل املوشوم تتطور 
إىل أمراض مثـل التهاب الكبد ونقص 
املناعة البرشية املكتسـب، خاصة إذا 
لم يتم التقيد تقيـدا صارما بالقواعد 

الصحية، كما أن األحبار (جمع ِحرب) 
واألصباغ املستخدمة يشتبه يف تسبب 
بعضها بالرسطـان. خاصة أن بعض 
الصالونات الخاصة بالوشم تستخدم 
أصباغـا غـري مخصصة لالسـتخدام 

البـرشي، بـل تكـون هـذه األصباغ 
مصّنعة لتستخدم يف طالء السيارات.

وأضافت املجلة أن عملية إزالة الوشم 
ليسـت سـهلة عىل اإلطالق، إذ تتسم 
عمليـة اإلزالـة بالليـزر مثـال بأنهـا 
مكلفـة ومجهـدة للغايـة، فضال عن 
أنها قد تتسـبب يف اإلصابة بالتهابات 
أو تكّون قشـور أو نـدوب يف موضع 
الوشم، أو تغري لون البرشة أو ظهور 
مواضع فاتحة عليها، علما أن الوشم 

ال يختفي دائما بشكل كامل.
إىل ذلـك أكـد مايـك فـري وهـو فني 
متخصـص يف رسـم األوشـمة عـىل 
الوشـم  تصميـم  اختيـار  رضورة 
الصحيح قبل القيام بعملية الوشـم. 
وقال فري» إذا كنت تذهب إىل الشاطئ 
كثريا فينبغي أن تختار وشـما أسـود 
ورماديـا ألنه لن يبهـت رسيعا». أما 
األوشـام املرسـومة باأللـوان املائية 
فلن تصمد أمام قوة الشمس وسوف 

تصري باهتة.
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١٤٤٤ - قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان مراد الثاني تتغلب عىل 
قوات امللك الصليبي فالديسـالف الثالـث يف معركة فارنا، وأدت املعركة 

إىل مقتل فالديسالوس.
١٧٧٥ - تشـكيل قـوات مشـاة البحريـة األمريكيـة املعروفـة باسـم 

«املارينز».
١٨٩١ - املخـرتع األمريكـي جرانفيـل وودز يحصل عىل بـراءة اخرتاع 
«القطـار الكهربائـي» الـذي ظهر للمـرة األوىل يف تاريـخ البرشية بعد 

سنوات من ظهور «القطار البخاري».
١٩٢٨ - اإلمرباطور هريوهيتو يتوىل عرش اليابان.

١٩٧٥ - رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية يارس عرفات يلقي كلمة 
أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف مقرها بمدينة نيويورك ألول مرة 

يف تاريخ القضية الفلسطينية.
١٩٧٥ - األمـم املتحـدة تصـدر «القرار رقـم ٣٣٧٩» والـذي ينص عىل 
مسـاواة الصهيونيـة بالعنرصية وذلك بعـد موافقـة الجمعية العامة 

لألمم املتحدة.

١٩٩٤ - «مجلـس قيادة الثورة يف العراق» يصدر بياًنا يعلن فيه اعرتاف 
جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت واستقاللها السيايس، و«املجلس 

الوطني العراقي» يعلن بعد ذلك تأييده ومباركته لهذا االعرتاف.
٢٠١٠ - اإلعالن عـن النتائج النهائية النتخابات مجلس النواب األردني 
والتي شارك بها ٥٣٪ من الناخبني، وكانت النتيجة فوز كبري للمستقلني 
وخسـارة لقيادات تقليدية، ودخول ١٣ امرأة إىل الربملان، ١٢ منهن عن 
طريق نظام الكوتة باإلضافة إىل نائبة فازت عن طريق التنافس الحر.

٢٠١١ - الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس يعني االقتصادي لوكاس 
باباديموس رئيًسا للحكومة.

٢٠١٣ -إعصار هايان يـرضب الفلبني ويخلف ١٠ اآلف قتيل عىل األقل 
ويتجه إىل فيتنام.

٢٠١٩ -ملـك األردن عبـد اللـه الثانـي يعلن انتهـاء العمـل باملُلحقني 
الخاصـني بمنطقتـي الباقـورة والغمـر يف معاهـدة السـالم األردنيـة 

اإلرسائيلية بفرض سيادة الدولة عليهما.
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كان هناك طفل يسـاعد والده 

بحمـل الفواكـه التي اشـرتاها 

البطيخـة(  حمـل  عـىل  وأرص 

الرقية) ، ورغم أن والده حذره 

مـن وزنهـا لكـن عنـاد الطفل 

جعله ينال هذه الفرصة.

الطفـل  هـذا  صعـود  وأثنـاء 

الدرج سـقطت منـه ( الرقية)  

باإلحـراج  فشـعر  فانكـرست 

، ممـا دعـا والـده أن يحـاول 

 »  : لـه  وقـال  عنـه  التلطيـف 

هذه قـوة الجاذبية ، هي أقوى 

منـا جميعاً وبالتايل سـقطت ( 

الرقية) «.

مرت أيـام وجاء األب بـ(رقية)  

جديدة وهذه املرة كان حجمها 

أكـرب ، أرص الطفل كعادته عىل 

حملهـا ... وسـقطت منه فعاد 

األب وقال : « هذه قوة الجاذبية 

، هي أقـوى منا جميعاً وبالتايل 

سقطت ( الرقية) «.

تكـرر األمر عـدة مـرات واألب 

يرفض أن يجـرح ابنه ويخربه 

بأن عليه الرتكيـز أكثر وتقوية 

نفسه قبل حملها ، حتى ترسخ 

الجاذبيـة  أن  الطفـل  يف ذهـن 

أقوى منـه وأنه من املسـتحيل 

النجـاح يف حمـل ( الرقيـة)... 

عمر الطفل بـات اآلن ٤٠ عاماً 

وحتى اآلن كلما حمل ( الرقية)  

سـقطت منـه ألن يف داخلـه أن 

الجاذبية أقوى !!.

طفلنـا  يف  لنـزرع   : الحكمـة 

حقيقة مختلفة تقول بأن عليه 

أن ينتـرص وأن عليه أن يتطور 

وليـس أن يستسـلم للواقـع ، 

كي ال تصبح حياتـه مثل هذه 

(الرقية) دائماً تتعرض للكرس.
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مـن املمكـن كشـف بعـض ارسار 
الحياة الزوجيـة ودرجة حب الزوج 
لزوجتـه من خـالل بعـض الدالالت 
املرتبطـة بـه ومنهـا مثـًال شـكل 
حاجبيـه عند الغضب. فهو يسـاعد 
عىل معرفة بعض ارسار شـخصيته 
التي تدفعـه اىل التـرصف والتعامل 
مع رشيكة الحياة بالطرق املختلفة. 
وهذه ابرز ٣ اشكال حواجب خاصة 
بالرجل ودالالتهـا عىل ارسار الحياة 

الزوجية.
يمكـن معرفة بعـض ارسار الحياة 
الزوجية من خالل عدد من االشارات 
اليهـا  ينتبـه  ال  التـي  والـدالالت 
الكثريون عادة ومنها شكل حاجبي 
الزوج عند الغضب. ويف هذا االختبار 
يجـب اختيار الشـكل االقرب اليهما 

من ١ اىل ٣.
A الشكل

يعنـي اختيار هذا الشـكل ان الرجل 

يتمتع بالقدرة عىل استخدام املنطق 
يف التعامل مع كل الظروف واملواقف. 
كمـا يـدل عىل انـه يفضـل التفكري 
بعمق بكل املشـاكل التـي يواجهها 
وخصوصاً عىل مستوى العالقة مع 
الزوجة. ولهذا ال يعرب عن مشاعره 
بوضـوح حيـث تعتقد االخـرية انه 
ال يحبهـا. لكـن عليهـا االنتبـاه اىل 
انـه يلجأ اىل طـرق اخـرى من اجل 
االفصاح عـن حبه لهـا. ويمكن ان 
يظهـر هذا من خالل تقديمه الهدايا 
لهـا او االتصال بها مرات عدة خالل 
النهار او غري ذلك. كذلك يدل شـكل 
الحاجبـني هـذا عـىل انـه يميـل اىل 
التفاؤل واىل الهدوء وانه يثق بنفسه 
اىل حد كبري. وهذا ما ينعكس بشكل 

ايجابي عىل عالقته الزوجية.
B الشكل

يتميز الرجل صاحب شكل الحاجبني 
هـذا بالقـدرة الكبـرية عـىل التعبري 

عـن عواطفه. فهـو انفعايل ورسيع 
التأثـر بمختلـف املواقـف. كمـا انه 
ودود وكريم ولطيف. وهو ما يجعل 
عالقته بالزوجـة بعيدة عن التعقيد 
ومحكومـة بصفـات مثـل الصـدق 
والوضـوح. ولهـذا فهـو يعـرب عن 
مشاعره تجاهها بوضوح ويحرص 
عىل ذلك ألنه يعرف تماماً انه يشعره 
بالرىض. كمـا انه يميل اىل املرح واىل 
بث اجـواء مـن االرتيـاح يف املحيط 
العائـيل. وهـذا مـا يدفـع رشيكـة 
الحيـاة اىل اظهار املزيد مـن التعلق 
بـه ويشـعرها بأنـه شـديد التعلق 
بهـا. ومما يدل عليه هذا الشـكل ان 
الزوج رسيـع التعاطـف معها وانه 
يسـارع اىل مؤازرتها وتقديم الدعم 
لها وخصوصاً حني تواجه املشـاكل 
والظـروف الصعبة. وهذا يشـعرها 
باالطمئنان واالمان ويشـجعها عىل 
تقديـم التضحيـات مـن اجـل بناء 

العالقة عىل اسس متينة.
C الشكل

يـدل شـكل الحاجبـني هـذا عىل ان 
التـرسع هو من ابرز صفات الزوج. 
ويف هـذه الحالـة فإنه ال يسـتخدم 
املواقـف  عـىل  الحكـم  يف  املنطـق 
واالحداث. وهو ما يمكن ان يسـبب 
سـوء الفهم بينه وبـني الزوجة وقد 
يكون السبب املبارش او غري املبارش 
للخالفات التي تنشـأ بينهما. اال ان 
هذا يشـري يف املقابل اىل انه مستمع 
جيـد. فهو يحـرص عىل مجالسـة 
التحـدث  وعـىل  حياتـه  رشيكـة 
اليهـا والتعـرف عىل االسـباب التي 
تشـعرها بعدم االرتيـاح او الغضب 
او االسـتياء احيانـاً. كمـا ان هـذا 
الشـكل يكشـف ميله اىل التخطيط 
واىل تصحيح االخطاء واىل تحسـني 
الحيـاة  جوانـب  مختلـف  يف  االداء 
الزوجيـة. وهو ايضاً رسيع البديهة 
ويمكنـه ان يجد الحلول للمشـاكل 
التـي يمكـن ان تواجههـا العالقـة 
والتي يمكـن ان تعيق تقدمها نحو 
االفضل. ومـن دالالت ذلك ايضاً انه 
ال يـرتدد يف الثناء عليهـا يف حضور 
االقارب واالصدقـاء. كما انه يفخر 
اداء  عـىل  وبقدرتهـا  بإنجازاتهـا 
املهمات وتحقيـق االهداف بطريقة 
مميـزة. وهذا ما يشـكل جـزًءا من 
ارسار الحياة الزوجية التي يكشفها 
هذا االختبار ويشـعرها بأنه يحبها 
ويبدي ارتباطـه وتعلقه بها بدرحة 

كبرية جداً.   
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اتوب شلون عنك واني اهـــواك
هم سامع بشر عن اليحب تــاب
واذا كتلك اعوفك وآني انســـاك

صدكني اللسان بهاي جــــــذاب
راح امشي واعوفك حتى ترتاح
بس اترك كلب مي عتبت البــاب

حتى تصير انته كباله مســؤول
اذا مات بغرامك كلبي ونصــاب
واذا كلبك قفلته بوجهي فدنوب
اسويها قضية قتل وارهــــــاب
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يوم صعب فكن صبورا فربما تمر بمشـكلة ما 
ولسـوء الحظ سـتتصاعد عىل مدار اليوم بسـبب 
سـماعك لبعض األخبار السـيئة اليـوم فحاول أن 
تجـري بعـض التعديـالت التي تتناسـب مـع تلك 
األخبار الجديدة. كن مسـتعدا ملا يحدث ولكن تأكد 

أن عالقاتك ستتغري فيما بعد إىل األفضل.

يوم هادئ فاحرص عىل أن تشـغل نفسـك ببعض األمور. 
يجب عليك اليوم أن تتحمل بعض املسـؤوليات وأن تنشـغل 
باملهام األساسـية التي يجـب إنجازها. ال تؤجل عمـل اليوم إىل 
الغد. ال تقلق واطلب املسـاعدة مـن اآلخرين. ننصحك باالقرتاب 

من األصدقاء ورفقاء العمل فهم أفضل مساعدين لك اآلن.

مشاعر الحب اليوم ربما تكون كبرية لدرجة قد 
توصلك للبكاء. واجهت اليوم مزيدا من العاطفة 
الحسـية، لذلك من األفضل الرتتيب للخروج سوًيا 

يف املساء.
 إن اسـتعنت بأحد األصدقاء وادعى أنه مشـغول، 

فصدقه ألن كالمه ربما يكون صحيحا.

مـن األمور التـي تحتـل املقـام األول يف حياتك 
اليوم أمـورك العاطفية فكن متفائال فاملشـاكل 
التي وقعت بينك وبني الحبيب الفرتة املاضية ستنتهي 
اليوم. أنت اليوم صاحب القرار ولذلك كن حريصا حتى 

تتحسن األمور إىل األفضل دائما.

سيكون يوما مليئا بالطاقة السلبية، وركود األفكار، والعزوف 
عـن العمل، ورغم ذلـك إال أن هناك تحسـنا ملحوظا يف األحوال 
املالية. تحتاج إىل قضاء أوقات مرحة بعيدا عن التفكري السـلبى مع 
األصدقاء. اسـتمع اليوم إىل املوسـيقى فربما تغري من حالتك املزاجية 

السيئة. اقرتب أكثر من املحيطني بك وعرب لهم عن مشاعرك.

خـذ حذرك اليـوم فربما تزعجـك بعض املشـاكل املادية، 
فـال يوجد سـبب واقعي لهذه املشـاكل. ننصحك اليوم بأن 
تتخطى هذا العائق وأن تتخذ بعض الخطوات الفّعالة لتتجنب 
هذه األزمة، ولكـن يف ظل هذه الظروف ال تضيع وقتك يف القلق 

وفكر جيدا.

تحـاول اليـوم أن تجتمـع بـكل األشـخاص املحيطني بك 
وخاصة الحبيـب فهنالك قوة تدفعك لاللتقاء به يف املسـاء. 
إحساسـك بالحرية ربما يجعلـك تقيم مزيدا مـن العالقات مع 
أشـخاص جـدد. تحدث مـع أصدقائك اليـوم فتواصلـك معهم 

يكسبك مزيدا من األفكار واملهارات.

اسـتمع ملن حولك اليوم، فربما يكون لديهم أخبار سـارة 
مـن أجلك. خـذ وقتك الكايف إلنجاز مهماتك بشـكل سـليم. 
ننصحك بالتواصل مع األشـخاص املبدعني فهم قد يسـاعدونك 
عىل تحسـني أفكارك الفنية. سـكون مـن الصعب اليـوم أن تتخذ 
بعض القرارت فأنت لست مستعدا اآلن، ولكن ال تجعل هذا الشعور 

يبعدك عن العمل.

تقـع اليـوم يف بعـض املشـاكل ولكنـك أنـت 
الشخص الوحيد القادر عىل حلها دون مساعدة 
اآلخرين. أنت شـخصية قوية وحـادة ولذلك واجه 
الصعوبـات واهزمهـا وال تستسـلم. ال تكتـف بحل 
مشـكلة واحدة ولكن اسـتغل طاقتك يف االنتهاء من 

كل املشاكل اليوم.

ربمـا يحدث يشء ما يغري أفكارك وحتى قراراتك 
ولذلـك ستشـعر بأنـك مشـوش. مـن األفضل أن 
تؤجل اتخـاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض 
املشـاكل، كل مـا تحتـاج إليه اليوم هـو أن تتحىل 

بالهدوء وتبدأ يف حل مشاكلك فورا.
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ال تتوتر اليـوم فربما يكون مـن الصعب اليوم 
االتصـال االلكرتوني. ربما تحـدث بعض األمور 
غـري املرغـوب فيهـا سـواء يف االتصـاالت، أو الربيد 
االلكرتونـي، وغري ذلـك. إن أردت أن تتحـدث إىل أحد 

اليوم، فننصحك بزيارته شخصًيا.

تحـاول أن تصلـح ما أفسـده الزمـان مع الرشيك. اسـتمر 
يف ذلـك فمـا هـدم عىل مدار سـنوات حتـى يمكـن أن يبنى يف 
دقائق. التيأس وحاول عىل قدر املستطاع أن تصل إىل ما تريد من 

أهدافك.

Ô”aã«@fiçÀ



األرسار  بعض  عن  بالكشف  جمهورها  الزاهد  هنا  الفنانة  فاجأت 
من  جمهورها  مع  حوار  فتحت  بعدما  وذلك  بحياتها،  املتعلقة  والخطط 

خالل فقرة ”اسألني سؤال“.
ورّدت هنا عىل أحد املتابعني عرب خاصية األسئلة التي فتحتها عرب حسابها الخاص 
احتمال  عن  سألها  متابع  عىل  ردت  حيث  (إنستغرام)،  الصور  تبادل  تطبيق  عىل 
اعتزالها الفن يف يوم من األيام، لتجيبه: ”معرفش دلوقتي... بس كل يشء جايز“، 
وردت أيضاً عىل أكثر من صفة تريد أن تغريها يف شخصيتها، قائلًة: ”الثقة الزائدة 

يف الناس“.
بقولها:  عليه  لرتد  التمثيل،  بجانب  بها  تتمتع  مواهب  عن  آخر  متابع  وسأل 
”الرسم“، أما بالنسبة للحفاظ عىل وزنها ورشاقة جسمها، فقالت: ”بحسب 
السعرات الحرارية اليل باكلها يف اليوم... لو يوم باكل كثري أوي بعمل دايت اليوم 
اليل بعده“.وعن النجوم الذين تتمنى العمل معهم خالل الفرتة املقبلة، قالت 
هنا الزاهد: ”أكثر حد هو أحمد حلمي“، وعن أكثر وقت أحست بخوف أحمد 

فهمي عليها، قالت: ”ملا عملت العملية من 3 سنوات“.
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غنائًيا  حفالً  املهندس،  ماجد  املطرب،  يحيى 
غد  يوم  اإلمارات،  بدولة  ظبى  أبو  مدينة  يف 
خالل  ويقدم  نوفمرب،   ١١ املوافق  الجمعة 
إضافة  أغنياته  أشهر  باقة متميزة من  الحفل 
مؤخرًا  طرحها  التي  أغنياته  أحدث  غناء  إىل 
وهي «لندن»، و»يا عيوني».وطرح النجم ماجد 
املهندس أغنية جديدة بعنوان «يا عيوني» عىل 
موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ويتعاون يف هذه 
طرحها  التي  أغنيته  عمل  فريق  مع  األغنية 

مؤخرًا بعنوان «لندن» وحققت نجاًحا من حيث 
املشاهدات، حيث إن األغنية من كلمات برقان 
سريوس.وطرح  وتوزيع  النارص  فهد  وألحان 
النجم ماجد املهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم 
«يوتيوب»،  الفيديوهات  موقع  عىل  «لندن»، 
ومنصات مواقع التواصل االجتماعى املختلفة، 
فهد  وألحان  برقان،  كلمات  من  واألغنية 
مؤخرًا  طرح  سريوس.كما  وتوزيع  النارص، 
من  واألغنية  «مسكني»،  أغنية  املهندس  ماجد 

كلمات فيصل الشعالن، وألحان محمد طويحي، 
طرح  أكتوبر،  شهر  أول  ويف  سريوس،  توزيع 
أغنية جديدة تحمل اسم «حرام تروح»، وهى 
من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، 

وتوزيع ميثم عالء الدين. 
باملوديل  االستعانة  تمت  كليب  الفيديو  ويف 
الصديقة  وهي  شايك  إيرينا  الشهرية  العاملية 
كريستيانو  الشهري  الكرة  لالعب  السابقة 

رونالدو.

صوراً  زكي  منى  املرصية  املمثلة  نرشت 

ترويجاً  لها  خضعت  تصوير  جلسة  من 

ملشاركتها يف مرسحية «الوش التاني»، التي 

امتد  غياب  بعد  املرسح  اىل  عودتها  تشهد 

لسنوات.

يف  الحايل  الشهر  خالل  ستعرض  املرسحية 

الكوميدي.  النوع  من  وهي  الرياض  موسم 

منى  بطولة  التاني»  «الوش  مرسحية 

وحمدي  ثروت،  ومحمد  رزق،  وأحمد  زكي، 

غريب  ومصطفى  أحمد،  ورحمة  املريغني، 

الصور  عىل  زكي  ليلة.وعلقت  أبو  وطاهر 

الوقوف  عن  بتفصلني  قليلة  «أيام  قائلة: 

طويل،  غياب  بعد  املرسح  خشبة  عىل  تاني 

«الوش  الكوميدية  املرسحية  يف  انتظروني 

بوليفارد  يف  نوفمرب   ١٥ لـ   ١١ من  التاني» 

رياض سيتي.. حقيقي مبسوطه اني هقابل 
بالتطور  جدا  وسعيدة  السعودي  الجمهور 

برعاية  الرياض  موسم  يف  حاصل  اليل 

آل  العامة للرتفيه و املستشار تركي  الهيئة 

الشيخ».

تواصل  طرحها،  عىل  الخمسني  اليوم  يف 
للفنان ناصيف زيتون  أغنية «باألحالم» 
بذلك  حاصدة  القياسية  األرقام  تحقيق 
نجاحاً منقطع النظري عىل امتداد العالم 

العربي. 
ولحنها  كلماتها  كتب  التي  األغنية 
دميان  سليمان  ووزعها  خوري  نبيل 
طرحها،  عىل  يوماً  خمسني  مرور  وبعد 
األوىل  املرتبة  الساعة عىل  حافظت حتى 
أغنية  كأفضل  «انغامي»  تطبيق  عرب 
فهو  النجاح  هذا  يف  السبب  أما  لبنانية. 
العايل  وإحساسه  لناصيف  املميز  األداء 
حاملة  رومانسية  أجواًء  أضفى  الذي 
أفضل  بمثابة  جعلتها  األغنية  عىل 
الزفاف  حفالت  يف  رومانسية  أغنية 

والخطوبة... 
نشاطه  ناصيف  يواصل  املقابل،  يف 
سيتوّجه  حيث  واسع  نطاق  عىل  الفني 
والواليات  كندا  يف  جديدة  حفالت  إلحياء 
املتحدة األمريكية وفنزويال. ويف املناسبة 
مهرجان  فعاليات  ضمن  تكريمه  تم 
بدت  حيث  دبي،  يف  أقيم  الذي  «ضيافة» 
خصوصاً  عليه  واضحة  التأثر  عالمات 
اآلغا  مصطفى  اإلعالمي  قّدمه  بعدما 

واملمثلة ديما الجندي. 
بلده  إىل  الجائزة  قدم  الذي  ناصيف 
كل  بتمثيل  سعادته  عن  أعرب  سوريا، 
وأشار  إليه،  ويسعى  حلم  لديه  شاب 
بلد  قال عنه  الذي  للبنان  الكبري  إىل حبه 

اإلنطالقة.

املالكة  ميتا  مجموعة  أعلنت 
لرشكة فيسبوك أنها ستّرسح أكثر 
لديها  املوظفني  من  ألفاً   11 من 
التغيريات  «أصعب  اعتربته  ما  يف 
رئيس  قال  ما  وفق  تاريخها»،  يف 

املجموعة مارك زاكربرغ.
إىل  رسالة  يف  زاكربرغ  وقال 
أتحمل  أن  «أريد  ميتا:  موظفي 
وكيف  القرارات  هذه  مسؤولية 
وصلنا إىل هنا. أعلم أن هذا صعب 
بشكل  آسف  وأنا  الجميع،  عىل 

خاص ملن تأثر بهذه القرارات».
قاتمة  توقعات  وسط  ذلك  يأتي 
األداء وزيادة كبرية  بشأن ضعف 
األمر  املقبل،  العام  التكاليف  يف 
قيمة  انهيار  إىل  سيؤدي  الذي 
مليار   67 بحجم  الرشكة  أسهم 
أكثر  خسارة  إىل  إضافة  دوالر، 
من نصف تريليون دوالر يف قيمة 

األسهم هذا العام.

األكرب  الترسيح  هذا  وسيكون 
قطاع  يف  يؤثر  والذي  نوعه  من 
من  الرغم  عىل  التكنولوجيا، 
النمو الرسيع الذي حققته خالل 

جائحة كورونا.
ما  أيام  قبل  تويرت  موقع  وشهد 
الوظائف»  «مجزرة  بـ  وصف 
يف  موظفيه  من   ،50% طالت 

جميع أنحاء العالم.
إيلون  األمريكي،  امللياردير  وبرر 
ماسك، الذي استحوذ عىل املنصة، 
وكشف  املوظفني،  ترسيح  قرار 
الفوائد التي حصلوا عليها، وقال: 
تويرت،  قوة  بتقليل  يتعلق  ما  «يف 
عندما  خيار  يوجد  ال  لألسف 
تخرس الرشكة أكثر من 4 ماليني 
دوالر يومياً، سيحصل كل من ترك 
الخدمة عىل تعويض ملدة 3 أشهر، 
عىل   ،50% بنسبة  يزيد  ما  وهو 
املبلغ املطلوب بموجب القانون».

التطبيق،  داخل  النرش  جدولة  بطرح   Instagram يقوم 
ملنشوراتهم  بالتخطيط  مما يسمح ملستخدمني محددين 
 Meta Creator Studio مسبًقا دون الحاجة إىل استخدام
انجادجيت  لتقرير  وفقا  الخارجية،  الجهات  خدمات  أو 

التقنى. 
وتمنح منصة مشاركة الصور والفيديو اململوكة لرشكة 
البكرات  جدولة  عىل  القدرة  واملبدعني  الرشكات   Meta

والصور ملدة تصل إىل ٧٥ يوًما داخل التطبيق نفسه.
القليلة  األسابيع  مدار  عىل  امليزة   Instagram واخترب 
املاضية، مما أعطى نسبة صغرية من مجتمعه العاملى 

إمكانية الوصول إىل األداة قبل هذا اإلصدار . 
املؤهلني  امليزة، سيتعني عىل املستخدمني  إىل  وللوصول 
االنتقال إىل «اإلعدادات املتقدمة» بعد إنشاء منشوراتهم 

ولكن قبل مشاركتها مع متابعيهم. 
ومن هناك، يمكنهم التبديل إىل «جدولة هذه املشاركة» 
ثم  فيه،  نرشه  يريدون  الذي  والتاريخ  الوقت  وتحديد 
يقومون  كانوا  التي  املشاركة  إىل  العودة  عليهم  يتعني 
 TechCrunch بإنشائها والضغط عىل «جدولة»، وفًقا لـ
التى قدمت تقريرًا عن االختبار، ويمكن رؤية املنشورات 
تلغي  امليزة  لكن  املجدول»،  «املحتوى  قسم  ىف  املجدولة 
 Creator Studio أو تطبيق  استخدام موقع  إىل  الحاجة 

أن  ويبقى  سالسة.  أكثر  تجربة  عىل  للحصول  املنفصل 
نرى ما إذا كانت امليزة ستتوفر للمستخدمني العاديني، ولم 

املنشور  نفس  ىف  كامل  طرح  عن  يشء  أي   Instagram يذكر 
 Instagram أطلق  التطبيق، كما  داخل  أعلن فيه عن جدوله  الذى 

Achievements  يمكن خالله ملنشئي املحتوى إلغاء قفلهم من خالل 
اتخاذ إجراءات محددة، مثل التعاون مع منشئ آخر وإنشاء بكرات 

تفاعلية باستخدام استطالعات الرأى واالختبارات.  

االحتباس  أن  املناخ  علماء  يرى 
الحراري يقلل من الفرق بني دراجات 
يركز  ولم  وليال.  نهارا  الجو  حرارة 
هذه  مثل  عىل  اآلن  حد  إىل  العلماء 
الناجمة عن تغريات املناخ،  الظاهرة 
وتنبؤاتهم  حساباتهم  عملوا  أنهم  إذ 
طويلة األمد آخذا يف االعتبار متوسط 
يعترب  بينما  فقط.  الحرارة  درجة 
ليال  الحرارة  درجات  بني  الفرق 
العديدة  للعمليات  مهما  أمرا  ونهارا 
سبيل  األرض.وعىل  عىل  تحدث  التي 
مهما  املذكور  الفرق  يعترب  املثال 
ال  حتى  املحاصيل  وجمع  لزراعة 
املنشآت  ولتدفئة  النباتات  تتجمد 
حيث  والحيوانات  اإلنسان  ولصحة 
بشكل  صيفا  الباردة  الليايل  تخفف 
ملحوظ من تأثري الحرارة عىل جسم 
تنخفض  لم  إذا  ولكن  اإلنسان، 
تظهر  أن  فيمكن  الليل  يف  الحرارة 
عدة  من  العلماء  وقرر  مشاكل. 
جامعات يف الواليات املتحدة واليابان 
بدقة،  املشكلة  هذه  دراسة  والصني 
خارقا  حاسوبا  لذلك  واستخدموا 
اليابان  يف  «تسوكوبا»  جامعة  من 
للغاية  مفصال  نموذجا  أعدوا  حيث 

بلغت  بدقة  للتنبؤات 
مع  مربعنْي،  كيلومرتْين 

ما  عادة  املناخية  النماذج  أن  العلم 
تضمن دقة تبلغ ١٠٠ كيلومرت مربع، 
درجة  عن  بيانات  استخدموا  كما 
األخرى  الطقس  ومعايري  الحرارة 
والعرشين  الحادي  القرن  بداية  يف 
وسيناريوهات   ٢٠٠٥-٢٠١٤ أعوام 
تغري املناخ بنهاية هذا القرن، وأخذوا 
األمطار  كمية  الحسبان  يف  أيضا 
التنبؤات  نتائج  فما  الرتبة.  ورطوبة 
وهي  النهاية؟  يف  صارت  التى 
سرتتفع درجات الحرارة خالل النهار 
ومع  جديد،  بخرب  هذا  وليس  والليل 
النهار  الحرارة  درجة  أن  اتضح  ذلك 
سرتتفع نهارا بشكل أبطأ من درجة 
من  الكثرية  املناطق  ويف  الليل  حرارة 
التي  الغيوم  العالم.والسبب يكمن يف 
سيزداد عددها والتي ستمنع الشمس 
من تسخني الهواء نهارا، أما يف الليل 
ذلك  العكس من  األمر عىل  فسيكون 
التربيد  من  األرض  ستحمي  حيث 
الرسيع، ونتيجة لذلك سيكون الفرق 
أقل  ونهارا  ليال  الحرارة  درجات  بني 

مما هو عليه اآلن. 
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العالم اليوم يسري عىل عكاز مكسور ، دول عظمى ال تعرف غري الهيمنة ونهب 
ثروات الدول الضعيفة  واذالل شعوبها ، ودول ال تملك املال والقوة تراها ذليلة 
بائسة مقهورة ، وشعوب العالم اليوم تقف عىل طريقني ال يعرفان االنصاف 
وال العدالة ، شعوب غارقة يف ملذاتها مكتنزة الذهب والفضة والثروات الطائلة 

، وشعوب تكافح طيلة عمرها للحصول عىل رغيف الخبز لكي تعيش .
ا يف كل مرحلة نرى  ـّ ويف العالم الثالث  ، هذا العالم الذي يضج باملتناقضات ، كن
أبوابه  عىل  ويعرضون  الخليفة  أبواب  ـّون  يدق  ، واملحرومني  الفقراء  جموع 
الواسعة نثار ذلهم وبؤسهم ، وال يجدون غري وعاظ امللك املبجل ومستشارو 
 ، األرض  يف  الله  ظل  بركات  رؤوسهم  عىل  يرّشون   ، انتظارهم  يف  الخليفة 
ليحشوا مؤخراتهم  الرعية  راعي  يهّب جند  بعدها   ، املسلمني  وحامي حمى 
ـّوا عىل رقابهم الحبال ، ويطعموا لحومهم  هؤالء املساكني بالخوازيق ، ويلف

قضبان الزنزانات املظلمة .
ومع تقدم الزمن ، تطورت أساليب املكر والكذب لدى الحكومات ، وتطورت 
جدلية  عىل  قائمة  بينهما  العالقة  وأصبحت   ، الشعوب  لدى  النفاق  أساليب 
املنافع واملصالح ، فالحاكم يحتاج إىل َمْن يقرع له الطبول ، ويقّرش جلد يديه 
بالتصفيق ملقامه الرفيع ، ورشيحة منافقة تحتاج إىل عطايا وهبات الحاكم 

لكي تعيش يف رخاء .
كما أفرزت هذه املسرية املباركة الرائدة سلوكا مزدوجا لدى الحاكم ، يتلخص 
، األول يتمثل يف الهتاف باسم الشعب والوطن والدين  يف خطابني متنافرين 
عىل  للضحك  واملضطهدين  الفقراء  أجل  من  والنضال  الكفاح  راية  ورفع   ،
ألسنة ورقاب  ، وقطع  العباد والبالد  أموال  ، والثاني يتمثل يف نهب  ذقونهم 
املشاغبني الذين يحلمون يف حياة هانئة مستقرة ، ونتيجة لهذا السلوك خرج 
 ، بيارقه وهتافاته  ينرش  كيف ومتى  يعرف   ، املنافقني  من  الوجود جيل  إىل 
للسلطان  الكاذب  الوالء  من  يتخلص  !!؟ وكيف ومتى  يخفيها  وكيف ومتى 
الراحل ليخلق والء كاذبا جديدا للسلطان القادم !!؟، حتى أصبح من الصعب 
الرايات  حملة  وأصبحوا   ، منهم  واحد  كّل  يحمل  الوجوه  من  كم  تعرف  أن 
العالم  هذا  بها  يضّج  التي  الدموية  االنقالبات  وغذاء   ، واألعياد  املآتم  كّل  يف 
يف  املستنسخة  والوجوه   ، الدوام  وعىل  للفتنة  ناضجة  ومشاريع   ، املنكوب 
جميع الفصول واألدوار واألزمنة ، فهم أمويون بامتياز ، وعباسيون باقتدار ، 
وعثمانيون بكفاءة ، وقوميون حّد النخاع ، ووطنيون حّد العظم ، وإسالميون 
 ، رصاخهم  من  اليسار  هرب  ويساريون   ، امللحدين  الكفرة  تخجل  بطريقة 
النفط  رائحة  بني  يميزوا  لم  وليرباليون   ، إليهم  اليمني  يلتفت  لم  ويمينيون 

ورائحة الخرّوع .
عاملنا اليوم يحتاج اىل زلزال يعيد اليه توازنه ، ويخلق عاملا  يرتكز عىل انسانية 

تجعل الشعوب تعيش يف أمان .
اىل اللقاء ...
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التونسية  النجمة  تستعد 
أعمالها  أحدث  لطرح  لطيفة 
أغنية  وهي  الغنائية، 
تغنيها  التي  «مربوحة» 
املشاركة  العربية  للمنتخبات 
 ،٢٠٢٢ العالم  بطولة كأس  يف 
نوفمرب   ٢٠ يوم  تنطلق  والتى 
القطرية  بالعاصمة  الجاري 
لطيفة  صورت  حيث  الدوحة، 
كليب،  الفيديو  عىل  األغنية 
األيام  خالل  إلذاعتها  تمهيدا 
انطالق  قبل  القادمة،  القليلة 
جت  و ر و . لة لبطو ا

لطيفة 

لألغنية من خالل طرح برومو 
قصري عىل صفحاتها الرسمية 
االجتماعي،  التواصل  بمواقع 
مع  يتناسب  ريايض  بشكل 
ألوان مبهجة  األغنية، وارتدت 
مع  تتالئم  رياضية،  ومالبس 
الذي  العاملي  الريايض  الحدث 
من  خصيصا  األغنية  أعدت 
إنها  لطيفة  وتقول  أجله. 
تلقت  الربومو،  طرح  فور 
من  كثرية  إيجابية  فعل  ردود 
يف  حتى  العربي،  الجمهور  
كأس  يف  املشاركة  غري  الدول 
القدم  كرة  أن  مؤكدة  العالم، 
األوىل  الشعبية  اللعبة  هي 
انتشارا،  واألكثر  العالم  حول 
وهو ما جعلها تقرر أن تقدم 

القدم  كرة  لجمهور  األغنية 
حول العالم بأكمله، وباألخص 
الجمهور العربي الذي تتحدث 
 : وقالت  بلهجته،  األغنية 

بمواصفات  أغنية  «نقدم 
العربي  الجمهور  تمثل  عاملية 
وتعرب عنهم يف الحدث الرياىض 

األبرز عامليا».

الرسمية  صفحاتها  عىل  سعد  ركني  نرشت 
من  لها  صوراً  االجتماعي  التواصل  بمواقع 
الذي  بارد»،  بدم  كواليس تصوير مسلسل» 
عرب  فهمي  احمد  أمام  ببطولته  تشارك 

شاشة منصة شاهد اإللكرتونية.
«بدم بارد « مستوحى من أحداث حقيقية 
حول قضية سفاح الجيزة، وتدور أحداثه 
حول  واإلثارة  الغموض  من  إطار  يف 
يقوم  التي  القتل  جرائم  من  العديد 
بها السفاح ويجسده احمد فهمي 
أوىل  يعترب  والعمل   ،» بارد  «بدم 
األعمال الدرامية التي يبتعد فيها 

الدرامية  أعماله  يف  قدمها  الذي  الكوميديا  عن  فهمي 
السابقة.

«إتزان  بمسلسل  سعد  ركني  تشارك  آخر،  صعيد  عىل 
watch it تقدم خالله شخصية  « عرب شاشة منصة  
رحمة التي تعاني من اضطرابات نفسية وتعيش وسط 

رصاعات عائلية وتطاردها ذكريات والدها املتويف.
وكانت ركني قد شاركت  بشخصية «نوف «بمسلسل 
الذي حقق نسبة مشاهدة عالية   » الروابي  «مدرسة 
العاملية،  نتفليكس  منصة  شاشة  عرب  عرضه  وقت 
ويف  عرضه،  فرتة  طوال  عربًيا  املنصة  تريند  وتصدر 
أعلنته  ملا  وفًقا  املسلسل  من  الثاني  الجزء  انتظار 

منصة نتفلكس.
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