
بغداد/ الزوراء:
أَنهى مجلس النواب، أمس السبت، قراءة 
تقريـر ومناقشـة قوانـني الرشاكة بني 
القطاعني العام والخاص وهيئة الرقابة 
النووية وتنفيذ مشـاريع الـري ويؤجل 
القراءة الخر.وذكرت الدائرة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”مجلـس النـواب ناقش 
بجلسته الحادية عرشة التي عقدت أمس 
السبت برئاسـة محمد الحلبويس رئيس 
املجلـس وبحضـور 223 نائبـا، القراءة 
الثانيـة لثالثـة مرشوعـات القوانني.ويف 
مسـتهل الجلسـة، قـرأ مجلـس النواب 
سـورة الفاتحة عىل ارواح املواطنني من 
ضحايا انفجـار انبوب الغاز يف محافظة 
السـليمانية.وأنهى املجلس قراءة تقرير 

ومناقشـة مرشوع قانـون الرشاكة بني 
القطاعـني العـام والخـاص واملقدم من 
لجنتـي االقتصـاد والصناعـة والتجارة 
واملالية.وتابع البيـان، ”ركزت مداخالت 
النواب خالل الجلسـة التـي ترأس جانبا 
منهـا النائب األول لرئيس مجلس النواب 
محسـن املندالوي، عـىل املطالبة بتعديل 
والتاسـعة  والخامسـة  الرابعـة  املـواد 
والعـارشة والثانيـة عرشة مـن القانون 
بمـا يخدم املصلحة العليـا القتصاد البلد 
والعمالة املحلية عرب تشـجيع املواطنني 
وااللتـزام  الخـاص  القطـاع  يف  للعمـل 
بتأمني حقوقهـم التقاعدية عند ترشيع 

قانون الرشاكة بني القطاعني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مديرية التطوع يف وزارة الداخلية، 
امس السـبت، فتح باب التقديم للدورة 
التأهيلية (28) يف املعهد العايل للتطوير 
األمنـي واإلداري، فيمـا حددت رشوط 
القبول.وذكـرت  وضوابـط  التقديـم 
املديريـة، يف بيان تلقته ”الزوراء“: أنها 
”تنوه عـن فتح بـاب التقديـم للدورة 

التأهيليـة (28) املعهد العـايل للتطوير 
األمني واإلداري، من حملة الشـهادات 
األولية (البكالوريـوس) للذكور فقط، 
بامللحق  املدرجـة  للتخصصـات  وفقـاً 
(600) مقعـد  وبواقـع  املرافـق طيـاً 
لغايـة   20/11/2022) مـن  للفـرتة 

.4/12/2022

بغداد/ الزوراء:
كلَف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، عماد االسـدي بمهام رئيس 
سلطة الطريان املدني بدال عن نائل سعد 
عبد الهادي.وبحسـب وثيقة صادرة عن 
مديـر مكتب السـوداني وحصلت عليها 
” الـزوراء“، انـه ”بناًء عـىل مقتضيات 
املصلحـة العامـة، واسـتناداً إىل توجيه 
رئيس مجلس الوزراء، وفق الصالحيات 
املخولـة بموجب الدسـتور والترشيعات 

النافذة، تقرر ما يأتي:
أوالً: إنهاء تكليف نائل سعد عبد الهادي 
من مهام رئيس سـلطة الطريان املدني، 
الجويـة  الخطـوط  رشكـة  إىل  ويعـاد 

العراقية.
ثانيـاً: انهـاء تكليـف عيل محمـد تقي 

صاحب من مهام مدير إدارة مطار بغداد 
الـدويل ومعـاون رئيس سـلطة الطريان 

املدني، وينقل إىل وزارة النقل.
ثالثـاً: إعفـاء حسـني عـيل حسـني من 
مهام شـعبة أمن املطار التابعة إىل قسم 
أمن وسـالمة الطريان، وينقـل إىل وزارة 

النقل.
رابعاً: تكليـف عماد عبد الرزاق عبد عيل 
األسـدي بمهـام رئيس سـلطة الطريان 

املدني.
خامسـاً: تكليـف املهنـدس عـيل جواد 
كاظـم عيل شـبيب بمهـام مديـر إدارة 

مطار بغداد الدويل.
سادسـاً: تكليـف امجد كاظم حسـون 
الجبـوري بمهام معاون رئيس سـلطة 

الطريان املدني.

كييف/ متابعة الزوراء:
قـاَل مكتب املدعي العـام األوكراني إن 
437 طفـًال أوكرانيا ُقتلـوا جراء الغزو 
الـرويس، كمـا أُصيـب أكثر مـن 837 
طفالً يف حصيلة يقول مسـؤولون إنها 
”ليست نهائية“، مع استمرار مراجعة 
املعلومـات الواردة مـن مناطق ال يزال 

القتـال فيهـا دائـراً ومناطـق محررة 
ومناطـق مـا زالـت تحتلهـا القـوات 
الروسـية، فيما اكد الرئيـس األوكراني 
ان قوات بـالده صدت نحو 100 هجوم 
البـالد. يف منطقـة دونيتسـك بـرشق 

واستبعد الرئيس األوكراني، فكرة إقرار 
”هدنـة قصـرية“، قائالً إّنهـا لن تؤّدي 

إّال إىل تفاقـم األمـور، يف وقـت كشـف 
فيـه أن القوات األوكرانيـة صدت نحو 
100 هجوم يف منطقة دونيتسك برشق 
البالد مع اسـتمرار حـدة القتال.وقال 
زيلينسكي يف ترصيحات ُبّثت يف منتدى 
هاليفاكـس الـدويل لألمن إّن ”روسـيا 
تبحـث اآلن عـن هدنـة قصـرية وفرتة 

راحة السـتعادة قّوتها. يمكن أن ُينظر 
إىل هذا عىل أّنه نهاية للحرب، لكّن مهلة 
كهـذه لن تـؤّدي إّال إىل تفاقم الوضع“.

وأضـاف أن ”السـالم الحقيقـي فعـًال 
والدائم والصـادق ال يمكن تحقيقه إّال 

عرب التدمري الكامل للعدوان الرويس“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفْت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية عن 
أبـرز خططهـا للعام املقبـل يف مجـال محاربة 
البطالـة والتدريـب وتوفـري فرص العمـل فيما 
اكدت اسـتمرارها بمنح القروض امليرسة.وقال 
املديـر العـام لدائرة العمـل والتدريـب املهني يف 

وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة، رائد جبار 
باهـض، يف حديث لـ»الـزوراء»، ان «الخطط يف 
٢٠٢٣ تتضمـن تدريـب الشـباب العاطلـني عن 
العمـل ومنحهـم قـروض للمشـاريع الصغرية 
وتتضمن حاضنـات االعمال  لتوفري فرص عمل 
الصحاب املشارع االبتكارية والكثري من الخطط 

خاصة مـع املنظمات الدوليـة الخاصة بتدريب 
الشـباب وايجاد فرص عمل لهـم ضمن القطاع 
الخاص». واكد ان «هذه الخطط  سـينتج عنها 
ان يكون شـبابنا قادرين عىل الدخول يف سـوق 
العمل مـن خالل بنـاء قدراتهـم و مهاراتهم و 
منحهم قروض النشـاء مشاريع صغرية خاصة 

بهم»، مضيفـا «اما التعيـني الحكومي هذا هو 
ليـس اختصاصنـا بل هـو اختصـاص مجلس 
الخدمة االتحادي حسـب القانون». ولفت اىل ان 
«الوزارة تفرض رشط تشـغيل ٥٠٪ من العمالة 

املحلية ضمن اي مرشوع.

رشم الشيخ/ متابعة الزورء:
نـرشْت منظمـة األمـم املتحـدة املعنيـة 
باملنـاخ، مسـودة أحدث مقـرتح التفاق 
ملعالجـة قضيـة «الخسـائر واألرضار»، 
تضمنت إشـارة إىل إنشـاء صندوق جديد 
ملسـاعدة الدول يف تحمـل تكلفة األرضار 
املناخية.ولـم يحصـل النـص بعـد عـىل 

موافقـة قمـة «كـوب ٢٧» املنعقـدة يف 
رشم الشيخ بمرص، والتي اختتمت امس 
أعمالها، إذ سـتحتاج املسودة إىل موافقة 
مـا يقرب مـن ٢٠٠ دولة بغرض إنشـاء 
صندوق لالسـتجابة للخسائر واألرضار.
ودعـا سـامح شـكري وزيـر الخارجية 
املـرصي رئيس مؤتمر املنـاخ «كوب٢٧» 

مـا يقـرب مـن ٢٠٠ دولـة مجتمعـة يف 
مـرص إىل «االرتقاء إىل مسـتوى الحدث».
ويف حديثـه بعد يوم مـن املوعد املفرتض 
النتهـاء املؤتمـر، قال شـكري إنـه يعلم 
أن هنـاك الكثـري مـن «االسـتياء» بـني 
جميع األطـراف، لكنه دعا الدول إىل إبداء 
التصميم عىل التوصـل إىل توافق.وأضاف 

أن «الغالبيـة العظمى» مـن الدول تعترب 
مشـاريع القرارات التي قدمتها رئاسـة 
مؤتمر املناخ «متوازنة».وأوضح سـامح 
شـكري بعد ليلة مـن املفاوضات املكثفة 
إثـر تمديـد املؤتمـر يف رشم الشـيخ أن 
«الغالبيـة العظمى من األطـراف أبلغتني 
أنهـا تعترب النـص متوزانا وقـد يؤدي إىل 

اخرتاق محتمل توصال إىل توافق».يشـار 
إىل أن املؤتمـر الـذي بدأ بدفعـة متفائلة، 
مع إعالن الرئاسة املرصية للقمة يف كلمة 
االفتتاح إدراج تمويل الخسائر واألرضار 
عىل جـدول األعمال يف سـابقة هي األوىل 

من نوعها يف تاريخ قمم املناخ.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
قالـت الوكالـة العربية السـورية 
لألنبـاء إن 4 جنود سـوريني قتلوا 
وأصيـب آخـر بجـروح يف ”عدوان 
بعـض  عـىل  إرسائيـيل  جـوي“ 
السـاحلية  املنطقتـني  النقـاط يف 
والوسـطى لسـوريا صبـاح امس 
أن  الوكالـة  وأضافـت  السـبت. 
الدفاعات الجوية السورية تصدت 
للهجوم الذي جـاء من فوق البحر 
املتوسـط وتسـبب أيضـا يف وقوع 
خسـائر ماديـة. ونقلـت الوكالـة 

عن مصدر عسـكري قوله: ”حوايل 
السـاعة السادسـة والنصـف من 
صبـاح امـس السـبت نفـذ العدو 
اإلرسائيـيل عدواناً جويـًا من فوق 
البحر املتوسط من اتجاه بانياس، 
مستهدفاً بعض النقاط يف املنطقة 
وتصـدت  والسـاحلية  الوسـطى 
الجوي لصواريخ  وسـائط دفاعنا 
العـدوان“. واضـاف ان ”العـدوان 
أدى إىل استشـهاد أربعة عسكريني 
ووقـوع  بجـروح  آخـر  وإصابـة 

خسائر مادية“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن قائـُد القيادة املركزيـة األمريكية 
الجنـرال، مايـكل كوريـال، يف مؤتمر يف 
البحرين امس السبت أن قوة مخصّصة 
لألنظمة غري املأهولة يف الخليج ستنرش 
أكثـر من 100 سـفينة ُمسـرّية يف مياه 
املنطقـة االسـرتاتيجية بحلـول العـام 
املقبل.يأتـي هـذا بعد الهجـوم بطائرة 
مـن دون طيار عىل ناقلـة نفط تديرها 
رشكـة مملوكة لرجل أعمـال إرسائييل 
بالوقود قبالـة ُعمان.والهجوم  محّملة 
هو األحدث يف سلسـلة مـن الحوادث يف 

املنطقـة الغنية بالنفط وسـط توترات 
وطهـران  واشـنطن  بـني  متصاعـدة 
تسـّببت كذلـك بحـوادث بـني قواتهما 
البحرية.وقال كوريـال يف مؤتمر ”حوار 
املنامة“ السنوي ”بحلول هذا الوقت من 
العام املقبل، سـتنرش قوة59- أسطوًال 
يضم أكثر من 100 سـفينة فوق سطح 
(البحـر) وتحتـه غـري مأهولـة، تعمل 
وتتواصل مًعا“.تم إطـالق القوة59- يف 
سبتمرب 2021 يف البحرين، مقر األسطول 
الخامـس، بهـدف دمـج األنظمـة غري 
املأهولة والذكاء االصطناعي يف عمليات 

الرشق األوسط بعد سلسلة من هجمات 
الطائرات بدون طيار ضد السفن.وقال 
كوريـال إنـه باإلضافة إىل السـفن غري 
املأهولة، فـإن الواليات املتحـدة ”تبني 
برنامًجا تجريبًيا هنا يف الرشق األوسط 
للتغلب عـىل الطائرات بـدون طيار مع 
رشكائنا“، مـن دون تفاصيل إضافية.

وأضاف الجنـرال األمريكـي ”مع تقدم 
طيـار،  بـدون  الطائـرات  تكنولوجيـا 
فقـد يكون (تطويـر) أعدائنا للطائرات 
ة أكـرب تهديـد تكنولوجي لألمن  املسـريّ

اإلقليمي“.
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الزوراء/ حسني فالح:
منتـدى  باسـم  املتحـدث  أوضـَح 
الحضارات العريقة، املتحدث باسم 
وزارة الخارجيـة، احمـد الصحاف، 
اهداف مؤتمر الحضـارات العريقة 
املزمـع عقـده يف العاصمـة بغداد، 
وفيما حدد اسـماء الدول املشاركة 
فيـه، كشـف عـن إجـراءات وزارة 
الخارجية ازاء انتهاكات دول الجوار 

للسيادة العراقية.
حديـث  يف  الصحـاف  وقـال 
لـ“الـزوراء“: إن مؤتمر الحضارات 
العريقة الذي سينعقد يف بغداد يف 4 
كانـون االول املقبل بمشـاركة عدد 
من الدول ذات الحضارات العريقة، 
يهدف اىل توطيد العالقات بني الدول 
األعضـاء، التي تمتلـك إرًثا تاريخيا 
وحضاريا ُمرشفا، وكذلك اسـتثمار 
للتنمّيـة  الخـربات  تبـادل  فـرص 
واالقتصاديَّة  واالجتماعيَّة  الثقافيَّة 
بني الدول، وتدريب الكوادر الوطنيَّة 
.وأضاف: ان املنتدى سيكون فرصة 
للُمطالبـة باسـرتداد اآلثـار املَُهرَّبة 
الوطنيَّـة،  دولهـا  لغـري  واملنقولـة 
وتعريف العالم بالحضارات العريقة 
الوسـائل والربامج، وايضا  وبشّتى 
الرتكيز عىل مصـادر القّوة الناعمة 
والعنـارص  بالحضـارات  ُممثلـًة 
التاريخيَّـة ألنها أداة لبناء السـالم.

وأشـار اىل: ان الـدول املُشـاَركة يف 

منتـدى الحضارات العريقة  لسـنة 
2022:  العراق  / رئيًسا وُمستضيًفا 
وادي  حضـارات  ليمثـل  للُمنتـدى 
ُممثـًال عـن  واليونـان   الرافديـن، 
اليونانيَّـة، وكذلك الصني   الحضارة 
الصينيَّـة  الحضـارة  عـن  ُممثـًال 
القديمـة، باإلضافة اىل مرص  ُممثالً 

الفرعونيَّـة، وإيران   عن الحضـارة 
ُممثـًال عـن حضـارة بالد فـارس، 
فضال عن املكسـيك  ُممثالً حضارة 
املايا.وتابع: كمـا ان إيطاليا  ُممثالً 
الرومانيَّـة، وبوليفيا   عن الحضارة 
ُممثـًال عن حضـارة اإلنـكا، وبريو  
ُممثالً عـن حضارة اإلنـكا، أرمينيا  

ُممثالً عن حضارة األورارتو.وحول 
القصف االيراني االخري عىل االرايض 
العراقيـة، قال الصحـاف: ان وزارة 
شـديد  بيانـاً  أصـدرت  الخارجيـة 
اللهجة، أدانت فيه وبأشد العبارات 
االعتـداء األحادي االسـتفزازي من 
قبـل الجانـب اإليراني عـىل العديد 

كردسـتان  إقليـم  يف  املواقـع  مـن 
العـراق، والتي أدت إىل سـقوط عدد 
مـن املواطنـني العراقيـني مـا بني 
شـهيد وجريح.ولفـت إىل: أن وزير 
الخارجيـة، فؤاد حسـني، تلقى إثر 
البيان الـذي صدر، اتصـاالً هاتفياً 
مـن نظـريه اإليرانـي، جـرى خالل 
األمنيـة،  التحديـات  أهـم  عـرض 
فيما أكد نائـب رئيس الوزراء وزير 
الخارجيـة، فـؤاد حسـني، لنظريه 
اإليرانـي، أن العـراق يدين وبأشـد 
العبارات العمل الذي طال سـيادته، 
ومّثـل خرقاً سـافراً ملبادئ حسـن 
أكـد  الوزيـر  ان  الجوار.وأضـاف: 
أيضاً خالل االتصال الهاتفي أهمية 
اللجوء إىل الحوار، والتفاوض بشكل 
أكثـر وضوحـاً، تمنع عـن األرايض 
العراقية أي عمل عدائي آخر.واشار 
إىل: أن الجانـب اإليراني يـرى أيضاً 
أهمية االرتكان للحوار وإيجاد سبل 
التزامات مشـرتكة  واضحة تحـدد 
بني الجانبني.وشـدد الصحاف عىل: 
أن العـراق ملتزم أال تكـون أراضيه 
ممراً أو مقراً إللحاق األذى بأي من 
دول الجوار. مضيفاً: نحن نسـتمر 
بشـكل متواصل يف التأكيـد عىل أن 
أي عمـل يطول السـيادة العراقية، 
ويلحق خسـائر يف البنـى التحتية، 
ويوقع الشـهداء والجرحـى، مدان 

وبأشد العبارات.
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بغداد/ الزوراء:
أمس  الحكومي،  «الرافدين»  مرصف  أعلَن 
دار سكن  تسديد قرض رشاء  مدة  أن  السبت، 
املكتب  سنوات.واوضح  عرش  تبلغ  العراق  يف 
«الزوراء»:  إىل  ورد  بيان  يف  للمرصف  االعالمي 
دار  لرشاء  دينار  مليون   ١٥٠ قرض  فائدة  ان 
سكن تبلغ ٤ باملئة.  وأشار اىل: ان مدة تسديد 
القرض تصل اىل ١٠ سنوات. مبينا: أن التقديم 
بغداد  يف  كافة  املرصف  فروع  يف  القرض  عىل 

واملحافظات.
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، أمـس السـبت، بـدء العمل 
بمرشوع توسـعة مصفى الشنافية بما 
يوفـر ٣ آالف فرصة عمل، وفيما اكد أن 
مكافحة الفسـاد االداري واملايل يف سلم 
اولوياتـه، أشـار اىل أن مجلـس الوزراء 
سـيتبنى إضافـة تخصيصـات ماليـة 
له.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء، يف بيـان تلقته «الـزوراء»، أن 
«السـوداني، أعلـن عـن بــدء العمل يف 
مـرشوع توسـعة مصـفـى الشـنافية 
أوىل  يف  وذلـك  الديوانيـة،  محافظـة  يف 
محطات زيارتـه التفقدية إىل املحافظة 
التـي وصلهـا صبـاح امـس السـبت».

وأكد السـوداني، بحسـب البيان، «عزم 
الحكومة عىل تطويـر القطاع النفطي، 
واتمـام املشـاريع التـي تلبـي حاجـة 
املواطنـني مـن الوقود».وبـني أنـه «تم 
بتوسـعة  الخاصـة  التصاميـم  وضـع 
مصفـى الشـنافية، الذي سـيعمل عىل 
زيـادة طاقـة اإلنتـاج يف املصفـى مـن 
٢٠ ألـف برميــل يوميـاً إلــى ٩٠ ألف 
برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر 
بطـاقــة ٧٠ ألـف برميــل يف اليـوم»، 
مؤكداً أنه «تم التوجيه بأن يكون االنتاج 
متوافقاً مع املتطلبات البيئية».وأوضح، 
أن «هذه الزيادة ستســهم يف تخفيض 

استرياد البنزين وزيـت الـغـاز.

@Ò7Ç˛a@Ú«bé@24Ä€a@¿@‚ÏvÁ@100@ÏÆ@páñ@ÚÓ„aã◊Î˛a@paÏ‘€a@ZÔÿè‰Ó‹Ìå
ÔéÎã€a@ÅbÓnu¸a@â‰fl@Ô„aã◊Îc@›–†@400@Âfl@ãr◊c@›n‘fl@á»i

بغداد/ الزوراء:
اكَد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أمس السبت، أن هيئة الحشد الشعبي 
له  كلمة  يف  الفياض  املسلحة.وقال  للقوات  العام  القائد  بأوامر  يأتمر  عسكري  كيان 
باملهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية السادسة الستشهاد مدير هندسة امليدان 
يأتمر  الشعبي كيان عسكري  الحشد  إن «هيئة  «الزوراء»:  تابعته  القائد جاسم شرب 
بأوامر القائد العام»، مضيفا: «لن ننىس واقعة استشهاد القائد أبو مهدي املهندس».
وتابع ان «دماء الشهداء تمثل اعىل درجات االخالص، وانها حفظت الحشد الشعبي»، 
ضد  مستمرة  «معركتنا  ان  اىل  العراق».واشار  وفخر  عز  يمثلون  «الشهداء  ان  مبينا 

اإلرهاب، ونسعى لتصفية ما تبقى من فلول اإلرهاب».
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
العمل  بدء  السبت،  أمس  السوداني، 
بمرشوع توسعة مصفى الشنافية بما 
يوفر 3 آالف فرصة عمل، وفيما اكد أن 
مكافحة الفساد االداري واملايل يف سلم 
الوزراء  مجلس  أن  اىل  أشار  اولوياته، 

سيتبنى إضافة تخصيصات مالية له.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  ”الزوراء“،  تلقته  بيان  يف  الوزراء، 
يف  العمل  بـدء  عـن  أعلن  ”السوداني، 
الشنافية  مصـفى  توسعة  مرشوع 
أوىل  يف  وذلك  الديوانية،  محافظة  يف 
محطات زيارته التفقدية إىل املحافظة 

التي وصلها صباح امس السبت“.
”عزم  البيان،  بحسب  السوداني،  وأكد 
الحكومة عىل تطوير القطاع النفطي، 
حاجة  تلبي  التي  املشاريع  واتمام 

املواطنني من الوقود“.
وبني أنه ”تم وضع التصاميم الخاصة 
الذي  الشنافية،  مصفى  بتوسعة 
يف  اإلنتاج  طاقة  زيادة  عىل  سيعمل 
يومياً  برميـل  ألف   20 مـن  املصفى 
ألف برميـل يومياً، بإضـافة   90 إلـى 
ألـف   70 بطـاقـة  تكريـر  وحـدة 
”تم  أنه  مؤكداً  اليـوم“،  يف  برميـل 
التوجيه بأن يكون االنتاج متوافقاً مع 

املتطلبات البيئية“.
ستسـهم  الزيادة  ”هذه  أن  وأوضح، 
وزيـت  البنزين  استرياد  تخفيض  يف 
فائضـة  كميـات  وتـوفري  الـغـاز، 
وزيت  السـائل  الغـاز  منتوج  مـن 

االقتصـادي  املـردود  ذات  الوقود، 
بحدود  املرشوع  سيوفر  كما  الكبيـر، 
أياٍد  لتشغيل  عمل،  فرصة  آالف  ثالثة 

عاملـة محلية“.
مصفى  داخل  من  السوداني،  وقال 
إىل  حاجة  ”هناك  إن  الشنافية، 
مليون   675 بـ  تقدر  تخصيصات 
أن  إىل  الفتاً  الشنافية“،  ملصفى  دوالر 
الوزاري  واملجلس  الوزراء  ”مجلس 
للطاقة سيتبنيان إضافة التخصيصات 
أمام  نكون  حتى  األصيل  للعقد 
تأمني  يف  يسهم  متكامل  مرشوع 
الديوانية  ملحافظة  النفطية  املشتقات 
استرياد  وتقليل  األخرى،  واملحافظات 
البلد  تكبد  التي  النفطية  املشتقات 

مليارات الدوالرات“.
الحايل  التوسع  ”مرشوع  أن  وأضاف 
دوالر،  مليون   125 قيمته  للمصفى 
الهدرجة  وحدات  إضافة  املؤمل  ومن 

ووحدات تكميلية لتحسني البنزين“.
أن ”املرشوع سيوفر فرص عمل  وأكد 
اإلنشاء  فرتة  خالل  املحافظة  ألبناء 
وغري  مبارش  بني   5000 إىل   2000 من 
املرشوع  انتهاء  بعد  وستكون  مبارش، 

3000 فرصة عمل دائمية“.
بتوسعة  العمل  بدء  حفل  وحرض 
”محافظ  البيان،  بحسب  املرشوع، 
النفط  وزارة  ووكيـل  الديوانيـة 

لشؤون املصايف“.
مجلس  رئيس  ترأس  ذلك،  غضون  يف 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
الديوانية  محافظة  مبنى  يف  اجتماعاً 

يف  الخدمي  الواقع  ملناقشة  ُخصص 
من  كل  االجتماع  وحرض  املحافظة، 
ومحافظ  والزراعة،  الصحة  وزراء 
اىل عدد من وكالء  الديوانية، باإلضافة 
الدوائر  يف  املعنية واملسؤولني  الوزارات 

الخدمية. 
وقال السوداني خالل االجتماع بحسب 
زيارتنا  ”الزوراء“:  تلقته  ملكتبه  بيان 
تأكيد  هي  الديوانية،  محافظة  اىل 
اولوياتها  تبني  يف  الحكومة  لرسالة 
الوزاري،  املنهاج  يف  عنها  أعلنا  التي 
الحكومي،  الربنامج  وسوف ُتضمن يف 

الحكومة  عمل  خطة  هي  وبالتايل 
اولوياتنا واضحة،  الفرتة، مؤكدا  لهذه 
املشاكل  أهم  تنبع من تشخيص  وهي 
شعبنا  أبناء  تواجه  التي  واملعوقات 
اىل  أدت  والتي  املحافظات،  عموم  يف 
مختلف  عىل  املواطنني  معاناة  زيادة 

املستويات املعيشية والخدمية. 
الحكومة  رؤية  ذلك  يرافق  واضاف: 
يجب  الذي  االقتصادي  اإلصالح  نحو 
ظل  يف  تأخريه  يمكن  وال  يكون،  أن 
تردي وعدم فاعلية مختلف القطاعات 
بالصناعة  واملتمثلة  لالقتصاد  املحركة 

والزراعة والسياحة. اليمكن أن نستمر 
مصدرا  النفط  عىل  االعتماد  بسياسة 
مكافحة  نضع  مبينا  للموازنة،  رئيسا 
الفساد االداري واملايل يف سلم أولوياتنا، 
ملا لهذه الظاهرة من تهديد خطري عىل 
والسياسات  والربامج  الخطط  مجمل 
سواء  حكومة،  اي  تنفذها  التي 
الحكومات  أم  االتحادية  الحكومة 

املحلية.
وجدنا  الرؤية  هذه  وفق  انه  واوضح 
الديوانية،  نبدأ من  أن  املناسب  انه من 
هذه املحافظة التي تتصدر املحافظات 

ضعف  ويف  والبطالة،  الفقر  نسب  يف 
مختلف  عىل  االقتصادي  النشاط 
عىل  كبري  بشكل  أّثر  الذي  املستويات، 
أبناء  لعموم  الخدمي واملعييش  الوضع 
املحافظة  هذه  أن  اىل  الفتا  املحافظة، 
من  قرابني  وقدمت  وضّحت،  أعطت 
الشهداء والجرحى يف مختلف املحطات 
التي مرت عىل البلد، كان آخرها الحرب 
عىل داعش. ضعوا الشهداء امامكم يف 
كل مفصل ويف كل حركة وموقف ويف 
كل قرار، األمة التي ال تعرتف وال تخلد 

شهداءها، أمة غري حّية. 
محافظة  اىل  الزيارة  ان  اىل  واشار 
زيارة خاطفة ضمن  ليست  الديوانية، 
برنامج رئيس الوزراء. كل زياراتنا هي 
زيارات عمل، نستعرض فيها املشاكل 
ونضع الحلول ونستمع اذا كانت هناك 
بحصيلة  ونخرج  نؤيدها،  مبادرات، 
فريقا  ان هناك  التوصيات، مؤكدا  من 
يتابع التوصيات، وعىل أساس املتابعة 
يتم تقييم كل املعنيني، بدءاً من السيد 
ورؤساء  باملدراء  وانتهاًء  املحافظ 

الوحدات االدارية وعموم الدوائر.
يف  متلكئة  مشاريع  لدينا  وتابع، 
السادة  عىل  ويجب  الخدمي،  الجانب 
الوقوف  املتواجدين،  والوكالء  الوزراء 
واقع  ومتابعة  املشاريع،  هذه  عىل 
عمل الدوائر، وأن نضع الحلول ونذهب 
أين  لنرى  املحافظة  تخصيصات  اىل 
خصصت، والقطاعات املستفيدة منها، 
موضحا انه ابتداًء يتعنّي علينا أن نرّتب 
الذي  املرشوع  نختار  وأن  األولويات، 

للمواطن،  ومنفعة  خدمة  أكرب  يحقق 
بموازنة  العمل  يتعلق  حني  خصوصاً 
أبناء  لخدمة  موجهة  وهي  محافظة، 
الخدمات  تقديم  عرب  أوالً،  املحافظة 

األساسية.
بشكل  كحكومة  بادرنا  انه  اىل  ولفت 
الهنديس  الجهد  لتشكيل  طارئ، 
والخدمي، وهذا الجهد يف خدمة جميع 
ببغداد،  بدأنا  إننا  صحيح  املحافظات، 
لكن سنذهب اىل املحافظات، لهذا نحن 
األولوية،  ذات  املشاريع  عن  نبحث 
التي  املوت،  طرق  عن  نسمع  مؤكدا 
حوادث  يف  مواطنينا  من  الكثري  أخذت 
تنتهي،  ان  يجب  حالة  وهذه  السري، 
ممكن  املصطلح،  هذا  وجود  وينتهي 
أو  األولوية،  املشاريع  لهذه  تكون  أن 
أكرب  تخدم  أنها  تجدون  مشاريع  أي 

رشيحة من املواطنني.
الحماية  موضوع  ان  اىل  واشار 
فالدولة  األولوية،  له  االجتماعية 
وفق  الربنامج،  لهذا  اهتماماً  تويل 
تسهم  دولياً  معتمدة  علمية  منهجية 
يف تخفيف الفقر، ال أعني فقط الدخل 
متعدد  الفقر  نستهدف  إنما  املعايش، 
الرتبية  خدمات  يشمل  الذي  األبعاد، 
يتعنّي  انه  موضحا  والسكن،  والصحة 
أن  محاَفظة  وكل  محافظ  كل  عىل 
وفق  الخدمية  مشاريعهما  يرسما 
بها وزارة  تزّودكم  التي  الفقر  خارطة 
التخطيط. اليوم نحن معنيون بتوجيه 
اىل  املحافظات  مستوى  عىل  املوازنة 

مشاريع البنى التحتية.

بغداد/ الزوراء:
الداخلية، امس  التطوع يف وزارة  أعلنْت مديرية 
السبت، فتح باب التقديم للدورة التأهيلية (28) 
فيما  واإلداري،  األمني  للتطوير  العايل  املعهد  يف 

حددت رشوط التقديم وضوابط القبول.
أنها  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املديرية،  وذكرت 
التأهيلية  للدورة  التقديم  باب  فتح  عن  ”تنوه 
(28) املعهد العايل للتطوير األمني واإلداري، من 
حملة الشهادات األولية (البكالوريوس) للذكور 
بامللحق  املدرجة  للتخصصات  وفقاً  فقط، 
من  للفرتة  مقعد   (600) وبواقع  طياً  املرافق 

(20/11/2022 لغاية 4/12/2022.(
كما  التقديم  ورشوط  ”ضوابط  أن  وأضافت 

يأتي:
أوالً: رشوط التقديم:

- أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيني بالوالدة 
(املادة/ 5 / أوالً ) من قانون الخدمة والتقاعد 

رقم (18) لسنة (2011) لقوى األمن الداخيل.
البكالوريوس  شهادة  عىل  حائزاً  يكون  أن   -

ضمن التخصصات املطلوبة.
(19) تسع عرشة سنة، وال  -عمره ال يقل عن 
قبول  ويجوز  وعرشين،  خمس   (25) عن  يزيد 
يزيد  ال  بعمر  الداخيل  األمن  قوى  من  املنتسبني 
عمر  ويحتسب  سنة،  وعرشين  سبع   (27) عن 
املرشح للدورة من تأريخ اإلعالن إىل الدورة أعاله 

بتأريخ 20/11/2022 ويكون كاآلتي:
مشمول   (20/11/1997) املدني  املتقدم  أ- 

بالتقديم، (19/11/1997) غري مشمول.
ب- املتقدم العسكري (20/11/1995) مشمول 

بالتقديم، (19/11/1995) غري مشمول.
بالقبول:  الخاصة  االختبارات  يجتاز  أن   -
واالختبار  البدنية،  واللياقة  الطبي،  الفحص 
ولجنة  النفيس،  واالختبار  بالحاسوب،  الخاص 

املقابلة ومدى الصالحية للخدمة.
يسبق  ولم  والسلوك،  السرية  يكون حسن  أن   -
الحكم عليه بجناية غري سياسية أو جنحة مخلة 
الجرائم  إحدى  أو  إرهابية  جريمة  أو  بالرشف 

املاسة بأمن الدولة الداخيل أو الخارجي.
- أن يكون قويم األخالق والسلوك وال شائبة يف 

إخالصة ووالئه للوطن والشعب.
أن ال يقل طوله عن (168 سم) وعرض صدره 

عن (80 سم) للذكور فقط.
ثانياً: ضوابط القبول:

يجري قبول الطلبة عىل (أعىل املعدالت) كمعيار 
عام للقبول.

يجري اعتماد إحصائية النسب السكانية املعلنة 
للتقيس  املركزي  والجهاز  التخطيط  وزارة  من 
والسيطرة النوعية عند القبول يف التقديم العام.

سيتم تخصيص نسب حسب القوانني والضوابط 
واملعايري إىل كل من:

1  - ذوي الشهداء والسجناء السياسيني.
وأبناء  بالخدمة  املستمرين  الضباط  أبناء   -  2
الضباط املتقاعدين وأبناء املنتسبني املستمرين 

بالخدمة.
3 - األقليات (مسيح - صابئة - شبك - أيزيديون 

- كرد فيليني – تركمان).
يتعهد الطالب املقبول بالعمل يف أنحاء جمهورية 
وأينما  كافة  واملديريات  الوكاالت  ويف  العراق 

يتطلب الواجب.
أدنى  الدورة كحد  أثناء مدة  الطالب يف  يتقاىض 
راتباً قدره (1,206,000) مليون ومائتان وستة 

ألف دينار عراقي ال غري.
دقيقة  بصورة  (رقماً)  املعدل  ذكر  إلزاما  يجب 
املرفق  التأييد  كتاب  أو  الدراسية  للوثيقة  طبقاً 

وبعكسه يهمل طلب التقديم.
عىل املتقدم يف حالة وجود استفسار أو شكوى 
بالرقم  االتصال  طريق  عن  طلبات  تقديم 
املخترص الخاص بمديرية التطوع (590) أو من 
خالل الربيد اإللكرتوني ملديرية التطوع الخاص 
highinstit28@moi-jobs.) أعاله  بالدورة 
تأريخ  من  أيام  ثالثة  أقصاها  مدة  خالل   (iq

التقديم.
استمارة  يف  املدخلة  املعلومات  تكون  أن  يجب 
الثبوتية  املستمسكات  مع  متطابقة  التقديم 

للمتقدم ويف حال اختالف هذه املعلومات يهمل 
الطلب.

القبول  (رشوط  فيه  تتوفر  من  تبليغ  سيتم 
لغرض  وتأريخها  املراجعة  بمكان  وضوابطه) 
 - الطبي  (الفحص  املقررة  االختبارات  إجراء 
االختبار   - الحاسوب  اختبار   - البدنية  اللياقة 
النفيس - املقابلة) عن طريق أرقام الهواتف أو 
عن طريق رقم الطلب يف االستمارة اإللكرتونية 

.
الخاص  الطلب  برقم  االحتفاظ  املتقدمني  عىل 
سيتم  كونه  اإللكرتونية  االستمارة  يف  بالتقديم 
إلكمال  الحضور  لغرض  التبليغ  خالله  من 

إجراءات التقديم.
ثالثاً: آلية التقديم:

عملية  يف  اإللكرتونية  االستمارة  اعتماد  يتم 
https://  ) اإللكرتوني  املوقع  عرب  التقديم 
االستمارة  بملء  املتقدم  ويلزم   (moi-jobs.iq

اإللكرتونية باملعلومات املطلوبة.
رابعاً: املستمسكات املطلوبة:

وثيقة تخرج أو كتاب تأييد باملعدل مصدق من 
عدد  وصورة)  (أصل  األصول  حسب  الجامعة 

.(4)
هوية األحوال املدنية أو البطاقة الوطنية للطالب 

ولوالديه (أصل وصورة) عدد (4).
املتقدم  للطالب  العراقية  الجنسية  شهادة 

ولوالديه (أصل وصورة) عدد (4).
بطاقة سكن (أصل وصورة) عدد (4).

تأييد مجلس بلدي مصدق (أصل وصورة) عدد 
 .(4)

صورة للطالب عدد (20).
عىل املتقدمني من الفئات اآلتية (ذوي الشهداء 
- أبناء الضباط املستمرين واملتقاعدين لوزارتنا 
 - بالخدمة  املستمرين  وزارتنا  منتسبي  أبناء   -
منتسبو وزارتنا املستمرين بالخدمة - األقليات 
(مسيح - صابئة ايزيديني - شبك - كرد فيليني 
الجهة  قبل  من  ذلك  يؤيد  ما  تقديم  تركمان)   -

املختصة.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  أمس  النواب،  مجلس  أَنهى 
قوانني  ومناقشة  تقرير  قراءة 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
النووية  الرقابة  وهيئة  والخاص 
وتنفيذ مشاريع الري ويؤجل القراءة 

الخر.
تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
النواب  ”مجلس  أن  ”الزوراء“: 
التي  عرشة  الحادية  بجلسته  ناقش 
محمد  برئاسة  السبت  أمس  عقدت 
وبحضور  املجلس  رئيس  الحلبويس 
لثالثة  الثانية  القراءة  نائبا،   223

مرشوعات القوانني.
مجلس  قرأ  الجلسة،  مستهل  ويف 
ارواح  عىل  الفاتحة  سورة  النواب 
انبوب  انفجار  املواطنني من ضحايا 

الغاز يف محافظة السليمانية.
تقرير  قراءة  املجلس  وأنهى 
الرشاكة  قانون  مرشوع  ومناقشة 
بني القطاعني العام والخاص واملقدم 
والصناعة  االقتصاد  لجنتي  من 

والتجارة واملالية.
مداخالت  ”ركزت  البيان،  وتابع 
ترأس  التي  الجلسة  خالل  النواب 
لرئيس  األول  النائب  منها  جانبا 
املندالوي،  محسن  النواب  مجلس 
الرابعة  املواد  بتعديل  املطالبة  عىل 

والعارشة  والتاسعة  والخامسة 
بما  القانون  من  عرشة  والثانية 
القتصاد  العليا  املصلحة  يخدم 
تشجيع  عرب  املحلية  والعمالة  البلد 
الخاص  القطاع  يف  للعمل  املواطنني 
وااللتزام بتأمني حقوقهم التقاعدية 
بني  الرشاكة  قانون  ترشيع  عند 

القطاعني“.
النواب  من  عدد  عرب  الوقت  ذات  يف 
القانون  ترشيع  من  مخاوفهم  عن 
باعتباره غري مالئم ومشجع للقطاع 
وفيه  الراهن  الظرف  يف  االقتصادي 
للنشاط  تقويض  من  مخاوف 
صالحيات  ويمنح  االقتصادي 
الوزراء  ملجلس  العام  لالمني  واسعة 
املداخالت  ان  عن  فضال  وللرشيك، 
التفريط  من  مخاوف  ضمت 
وترسيح  الدولة  وثروات  بممتلكات 
الدعوة  اىل  اضافة  للموظفني،  كبري 
القانون  بمرشوع  النظر  إلعادة 
مبادئ  مع  يتالءم  بما  وتصحيحه 
االقتصادية  واملصلحة  الدستور 

للعراق.
ووجه رئيس الجلسة اللجنة النيابية 
املعنية بمرشوع قانون الرشاكة بني 
يف  بالنظر  والخاص  العام  القطاعني 
القانون  لرد  املقدم  النيابي  الطلب 
أو امليض بترشيعه ألجل عرضه عىل 

التصويت.
وأرجأ املجلس قراءة تقرير ومناقشة 
كلية  لقانون  الثالث  التعديل  مرشوع 
االمام االعظم رقم (19) لسنة 1997 
والعشائر  األوقاف  لجنتي  من  املقدم 
اىل  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

جلسة يوم االثنني املقبل.
تقرير  قراءة  النواب  مجلس  وأنجز 
الهيئة  قانون  مرشوع  ومناقشة 
واالشعاعية  النووية  للرقابة  الوطنية 
والكيميائية والبايولوجية واملقدم من 
لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العايل 

والبحث العلمي.
خالل  النواب  مداخالت  وانصبت 
منها  جانبا  ترأس  التي  الجلسة 
عىل  الرئيس  نائب  عبدالله  شاخوان 
املطالبة بمنع تداخل الصالحيات بني 
البيئة ووزارة  الوطنية ووزارة  الهيئة 
القانون  ترشيع  اىل  والدعوة  الصحة، 
آمنة لسالمة  بيئة  بما يسهم يف خلق 
املواطن العراقي ويستقطب الكفاءات 

العراقية املتخصصة.
ومناقشة  تقرير  قراءة  املجلس  وأتم 
مرشوع قانون التعديل الثالث لقانون 
 (138) رقم  الري  مشاريع  تنفيذ 
لسنة 1971 واملقدم من لجنة الزراعة 
العامة،  املناقشات  سياق  ويف  واملياه. 
طالب عدد من النواب بالغاء املحارض 

السابقة  الحكومة  أبرمتها  التي 
واملد  االقتصادية  باملنطقة  املتعلقة 
الشخصيات  واختيار  السككي 
الكفؤة يف ادارة سلطة الطريان املدني 
وتعويض مناطق االهوار من األرضار 
وشمولهم  املياه  شحة  سببتها  التي 
باملادة 140، والحد من مخاطر انتشار 
والوقوف بشكل  املجتمع  يف  املخدرات 
النفط  تهريب  عصابات  ضد  حازم 
من  ملنعهم  النقل  أنابيب  من  الخام 
رسقة املال العام والتوصية للحكومة 
السكن  ازمة  بمعالجة  االتحادية 
كركوك  محافظة  ادارة  ومطالبة 
بتوفري مادة النفط االبيض للمواطنني 
الناتج  التلوث  من  معاناتهم  وإنهاء 
عن معمل اسمنت كركوك، اضافة اىل 
لرشيحة  الدنيا  رواتب  برفع  املطالبة 
انفجار  ضحايا  وشمول  املتقاعدين 
بقانون  بغداد  يف  البنوك  منطقة 

مؤسسة الشهداء.
اىل  عبدالله  شاخوان  دعا  جانبه  من 
املادة  تخصيصات  تضمني  رضورة 
 2023 للسنة  العامة  املوازنة  يف   140
السنوات  يف  تخصيصها  تأخر  بعد 

املاضية، بعدها تقرر رفع الجلسة.
جلسته  رفع  النواب،  مجلس  وقرر 
الربملان  رئيس  برئاسة  عقدت  التي 

محمد الحلبويس. 

بغداد/ الزوراء:
احمد فكاك  والسياحة واالثار  الثقافة  شدَد وزير 
االرايض  التجاوزات عن  البدراني عىل وجوب رفع 
اعادة  لعملية  املستمر  دعمه  أكد  فيما  االثارية، 

اعمار السور االثاري القديم يف مدينة نينوى .
وقال البدراني يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عملية 
قبل  من  الجاري  العام  مطلع  ابتدأت  االعمار 
نينوى، لكن متربعاً موصلياً  آثار وتراث  مفتشية 
العمل  تم  مرت   20 باعمار  املايض  آيار  يف  تطوع 
تشييد  من  التنقيب  فرق  انتهاء  بعد  إنجازه  عىل 
املواصفات  وفق  الرابع)  الساف  سور(املدماك 

واملعايري املثبتة من قبل هيئة االثار العامة.

لالثار  العامة  الهيئة  كوادر ومالكات  ان  واضاف، 
والرتاث ستعمل عىل متابعة موضوع الجزء املتبقي 
الذي  الالئق  بالشكل  اعماره  واعادة  السور،  من 
يتناسب مع اهمية ودور مدينة نينوى الحضاري 
والتاريخي، من خالل جعله قبلة انظار العراقيني 

والعرب واألجانب.
وتعهد البدراني بان تواصل مالكات وزارة الثقافة 
العمار  معا  الجاد  بالعمل  لالثار  العامة  والهيئة 
يف  بارزة  عالمة  يشكل  الذي  املهم  االثاري  السور 

نينوى.
البوابات  من  واحدة  شمس  باب  ان  اىل  يشار 
تبقى  ما  أبرز  وهي  األثرية،  نينوى  ملدينة  األربع 

من سورها األثري، اذ تشري الوثائق التاريخية إىل 
امليالد  قبل   1080 أنشئ سنة  األشوريني  ُسَور  أن 

لحماية حدود اإلمرباطورية اآلشورية.

اعالنات

اعالنات
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إشارة اىل اإلعالن رقم (ط - 66-68) لسنة 2022 واملنشور 
 25/10/2022 يف   (5524) العدد  الصباح  جريدة  يف 
 24/10/2022 يف   (7821) العدد  الزوراء  وجريدة 

وجريدة كل االخبار العدد (3062) يف 24/10/2022.
تقرر إضافة املنشأ اليوناني اىل الطلبية (1287/ 2022) 
مع تمديد تاريخ الغلق للطلبية ليكون (20/11/2022) 

بدال عن (15/11/2022) .. لذا اقتىض التنويه.
د. عائد جابر عمران
ء. املدير العام

للطلبية  الشمال  غاز  رشكة  بإعالن  إلحاقا 
اإلعالن   ٢٠٢٢  /٢٣٦٩ املرقمة  االستريادية 
بالعدد  الزوراء  واملنشور يف صحيفة  الثاني 
سهواً  ورد  حيث   ،٢٠٢٢/١١/٨ يف   ٧٨٣٢
والصحيح خطأ،  املواصفات  حقل  يف   ١٠٥ 

 A ١٠٥ .. لذا اقتىض التنويه.
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كييف/ متابعة الزوراء:
قـاَل مكتب املدعي العـام األوكراني إن 
437 طفـًال أوكرانيا ُقتلـوا جراء الغزو 
الـرويس، كمـا أُصيـب أكثر مـن 837 
طفالً يف حصيلة يقول مسـؤولون إنها 
”ليست نهائية“، مع استمرار مراجعة 
املعلومـات الواردة مـن مناطق ال يزال 
القتـال فيهـا دائـراً ومناطـق محررة 
ومناطـق مـا زالـت تحتلهـا القـوات 
الروسـية، فيما اكـد الرئيس األوكراني 
ان قـوات بالده صدت نحو 100 هجوم 

يف منطقة دونيتسك برشق البالد.
واستبعد الرئيس األوكراني، فكرة إقرار 
”هدنة قصرية“، قائالً إّنها لن تؤّدي إّال 
إىل تفاقـم األمـور، يف وقت كشـف فيه 
أن القـوات األوكرانية صدت نحو 100 
هجـوم يف منطقـة دونيتسـك بـرشق 

البالد مع استمرار حدة القتال.
وقـال زيلينسـكي يف ترصيحـات ُبّثت 
يف منتـدى هاليفاكس الـدويل لألمن إّن 
”روسـيا تبحث اآلن عـن هدنة قصرية 
وفـرتة راحة السـتعادة قوّتهـا. يمكن 
أن ُينظـر إىل هذا عىل أّنه نهاية للحرب، 
لكّن مهلة كهـذه لن تؤّدي إّال إىل تفاقم 

الوضع“.

وأضـاف أن ”السـالم الحقيقـي فعـًال 
والدائم والصـادق ال يمكن تحقيقه إّال 

عرب التدمري الكامل للعدوان الرويس“.
العاصمـة  إن  زيلينسـكي،  اكـد  كمـا 
األوكرانيـة كييـف واملنطقـة املحيطة 
بمينـاء أوديسـا عـىل البحـر األسـود 

وأكثر من 12 منطقة أخرى تعاني من 
نقص يف الكهرباء بعد هجمات روسية 
ال هـوادة فيهـا عـىل البنيـة التحتيـة 

للطاقة.
وأضاف أن ”الوضـع املتعلق بإمدادات 
ويف  منطقـة   17 يف  صعـب  الطاقـة 

العاصمـة  األمـور صعبـة للغايـة يف 
منطقة كييـف ومدينة كييف ومنطقة 
أوديسا وأيضاً فينيتسـيا وترنوبل“، يف 
إشـارة إىل منطقتـني يف غـرب وجنوب 

غرب أوكرانيا.
دنيـس  أوكرانيـا  وزراء  رئيـس  وكان 

شـميهال، قد قـال يف وقت سـابق، إن 
الهجمات الروسـية عىل البنية التحتية 
منظومـة  نصـف  عطلـت  األوكرانيـة 

الطاقة يف البالد.
اسـتهداف  تعمـد  موسـكو  وتنفـي 
املدنيـني، رغم أن الرصاع الـذي بدأ مع 
غزو القـوات الروسـية لجارتها أواخر 
فربايـر/ شـباط، أودى بحيـاة اآلالف 

وترشيد املاليني ودمر مدناً أوكرانية.
وقـال مسـؤول كبـري يف وزارة الدفـاع 
األمريكية (بنتاغون) امس السـبت إن 
تصعيد الرضبات الصاروخية الروسية 
يف أوكرانيـا يسـتهدف، ضمـن أشـياء 
أخرى، إجهاد قدرات الدفاعات الجوية 
األوكرانيـة وهو أمر تأمل موسـكو أن 
يسـمح لقواتها بتحقيـق الهيمنة عىل 

أجواء البالد.
وقال وكيل الوزارة للسياسـات، كولني 
كال، للصحفيني خالل رحلة إىل الرشق 
األوسـط ”إنهم يف الحقيقـة يحاولون 
إربـاك وإجهـاد أنظمة الدفـاع الجوي 

األوكرانية“.
وأضـاف ”نحـن نعرف نظريـة النرص 
أال  بضمـان  وملتزمـون  الروسـية، 
تثمـر وذلـك من خالل ضمـان حصول 

األوكرانيني عىل ما يحتاجون إليه لتظل 
دفاعاتهم الجوية قوية“.

وقالت األمم املتحـدة إن 16 ألفاً و295 
مدنياً ُقتلـوا منذ بدء الغـزو الرويس يف 
24 فرباير/ شـباط، الذي أدانته كييف 
وزعماء الغرب بوصفه اعتداًء ال داعي 

له. وتنفي موسكو استهداف املدنيني.
يف غضـون ذلك بات نحـو نصف البنى 
التحتيـة للطاقـة يف أوكرانيـا ”خـارج 
الخدمة“، يف أعقاب الرضبات الروسية 
منذ أوائل أكتوبر/ترشين األول املايض.
أكد قـادة دول منتـدى آسـيا واملحيط 
الهـادئ (أبيـك) يف بيانهـم الختامـي 
السـبت أن ”معظمهـم“ يدينـون هذه 
الحـرب، مضيفـني بذلـك صوتهـم إىل 
الضغط الدويل عىل روسـيا بعد غزوها 

ألوكرانيا.
وقـال قـادة الـدول الــ21 األعضاء يف 
املنتـدى، وبينهـا روسـيا والصـني، إن 
”معظـم األعضـاء دانوا بشـدة الحرب 
يف أوكرانيـا، وشـددوا عىل أنها تسـبب 
معاناة إنسانية هائلة، وتؤدي إىل تفاقم 
نقـاط الضعـف الحاليـة يف االقتصـاد 
العاملـي“، مكررين بذلـك موقفاً صدر 
يف ختـام قمة مجموعـة العرشين قبل 

أيام.
من جانبهـا اتهمت روسـيا، أوكرانيا، 
بإعدام أكثر من عرشة من عسـكرييها 
الواقعني يف األرس لدى سـلطات كييف، 

واصفة العملية بـ“جريمة حرب“.
وقـال مجلـس حقـوق اإلنسـان، لدى 
الكرملني، يف بيان، إن هذه ”اإلعدامات“ 
املفرتضـة ارتكبـت يف بلـدة ماكييفكا 
بمنطقـة دونيتسـك رشقـّي أوكرانيا، 
الفتاً إىل وجود مقاطـع فيديو مصورة 
نرشتهـا مواقـع التواصـل االجتماعي 
تظهـر عملية إعدام هـؤالء الجنود بعد 

استسالمهم مبارشة.
الدفـاع  وزارة  اعتـربت  جهتهـا،  مـن 
الروسـية، أن هـذه املقاطـع املصورة 
دليل عـىل أن أوكرانيـا ارتكبت جريمة 

بحق أرسى حرب.
مـن جانبها، ذكـرت األمـم املتحدة، يف 
بيان، أنها عـىل علم بمقطعي الفيديو، 
وهـي تقـوم بمعاينتهمـا، داعيـة إىل 

محاسبة الجناة.
يشـار إىل أنـه منذ بـدء النـزاع الرويس 
األوكراني قبل نحو تسعة أشهر، تبادل 
االتهامـات بتعريض  الطرفـان مـراراً 

أرسى الحرب لسوء معاملة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفْت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن 
أبـرز خططها للعام املقبـل يف مجال محاربة 
البطالـة والتدريب وتوفري فـرص العمل فيما 

اكدت استمرارها بمنح القروض امليرسة.
وقال املدير العام لدائرة العمل والتدريب املهني 
يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية، رائد جبار 
باهض، يف حديث لـ“الزوراء“، ان ”الخطط يف 
2023 تتضمن تدريب الشـباب العاطلني عن 
العمـل ومنحهم قروض للمشـاريع الصغرية 
وتتضمـن حاضنـات االعمـال  لتوفري فرص 
عمل الصحاب املشارع االبتكارية والكثري من 
الخطط خاصة مع املنظمات الدولية الخاصة 
بتدريب الشباب وايجاد فرص عمل لهم ضمن 

القطاع الخاص“. 
واكد ان ”هذه الخطط  سينتج عنها ان يكون 
شـبابنا قادرين عىل الدخول يف سـوق العمل 
من خالل بناء قدراتهم و مهاراتهم و منحهم 
قروض النشاء مشاريع صغرية خاصة بهم“، 
مضيفا ”اما التعيـني الحكومي هذا هو ليس 
اختصاصنا بل هو اختصاص مجلس الخدمة 

االتحادي حسب القانون“.
 ولفـت اىل ان ”الوزارة تفرض رشط تشـغيل 
%50 مـن العمالة املحليـة ضمن اي مرشوع 
وتشـمل جميع العاملني يف القطاع الخاص او 
النفطية  االسـتثمارية والـرشكات  الرشكات 

وغريها من املشاريع الكبرية“.
واكـد ان ”الوزارة مسـتمرة بمنـح القروض 

امليرسة اعتمـادا عىل املبالغ املـدورة حيث ان 
رأس مـال الصنـدوق قد تم توزيعـه ويعتمد 
عىل املبالغ املسـرتدة من املقرتضني السابقني 
ووفـق ذلك يتـم اطالق وجبـات جديدة و من 
املتوقع ان الشهر القادم تنطلق الوجبة 34“، 
مضيفـا ان ”القروض هي النشـاء مشـاريع 
صغـرية يف كل املجـاالت وترتاوح مـن ثمانية 
اىل عرشة مليون وبدون فائدة وبفرتة تسـديد  

وسماح لخمس سنوات“.
واشـار اىل ان ”برنامـج حاضنـات االعمـال 
هو مـن الربامج الجديدة التـي دخلت للعراق 
املشـاريع  اصحـاب  احتضـان  اىل  ويهـدف 
االبتكاريـة ذات الطابع الريـادي و لهذا تمنح 
الحاضنـات قروض ميـرسة تصل اىل عرشين 
مليون دينار عراقي“، مضيفا ان ”الشـخص 
املسـتفيد مـن هـذه القـروض يتـم تدريبـه 
وبناء قدراتـه وتقديم االستشـارات الخاصة 
بدراسـة جـدول املشـاريع و كل املسـاعدات 
التي يحتاجها النشاء مرشوعه والوقوف عىل 

قدميه“.
واشـار اىل ان“هـذا االحتضان يتم ملدة سـنة 
تتابـع معـه  الـوزارة  تبقـى  كاملـة حيـث 

النجاحات و االخفاقات وكيفية معالجتها“.
واكـد ان“ الربنامج الحكومي يهتم بمسـألة 
معالجة البطالة والوزارة  ستشـارك يف اعداد 
الربنامـج الحكومي الـذي يتضمن الكثري من 
االشـياء منها تعزيز رأس مال الصندوق ملنح 

قروض جديدة وبشكل اكرب“.

الضفة الغربية/ متابعة الزوراء:

شـهدِت البلـدة القديمـة مـن الخليـل، 

جنوبـي الضفـة الغربيـة، منـذ يومني، 

اعتداءات واسـعة من قبل املسـتوطنني، 

بحمايـة قوات االحتـالل اإلرسائييل، عىل 

الفلسـطينيني ومنازلهـم وممتلكاتهـم 

ومركباتهم، تزامًنا مع إجراءات مشددة 

للحرم  للمنطقة واسـتباحة  وإغالقـات 

اإلبراهيمي الرشيف.

وأكـد مدير الحـرم اإلبراهيمـي الرشيف 

غسان الرجبي، أن قوات االحتالل أغلقت، 

منذ مسـاء الجمعة، الحـرم اإلبراهيمي 

أمام الفلسطينيني بشكل كامل، واستمر 

اإلغـالق حتـى مسـاء السـبت، بحجـة 

االحتفال بما يسمى (سبت سارة)“.

وأوضح الرجبـي لـ“العربي الجديد“، أن 

قـوات االحتالل سـمحت للمسـتوطنني 

باسـتباحة الحـرم اإلبراهيمـي بشـكل 

تتزامـن  حيـث  ومحيطـه،  كامـل، 

اقتحاماتهم مـع رشب الخمور والتلفظ 

بألفـاظ بذيئة، وغناء فاحش ورقص، يف 

انتهاك لحرمة الحرم.

بدوره، أكد الناشـط يف تجمع ”املدافعني 

عـن حقوق اإلنسـان“ عـارف جابر، أن 

عدة أحياء يف البلـدة القديمة من الخليل 

شـهدت عرشات االعتـداءات عىل منازل 

بالحجـارة  ومركباتهـم  الفلسـطينيني 

والزجاجات الفارغـة، ومحاولة اقتحام 

عـدة منـازل بينهـا منـازل نشـطاء يف 

املقاومـة الشـعبية، مـا أوقع عـدًدا من 

اإلصابـات بجروح ورضوض، وتهشـيم 

زجاج السيارات وإعطاب إطاراتها.

ووفق جابر، فـإن قوات االحتالل أغلقت 

العسكرية،  بالحواجز  مناطق وشـوارع 

ومنعـت الوجود فيهـا لتوفـري الحماية 

للمسـتوطنني املقتحمـني، كمـا نفـذت 

اعتقاالت طاولت عدًدا من الشبان.

وتابـع جابـر: ”ألول مرة منذ سـنوات، 

تشـهد مناطـق، مثـل شـارع الشـهداء 

وشارع الشاللة، اعتداءات للمستوطنني 

وإغالقات للمنطقة بشـكل مشـدد، كما 

أغلقـت فيها املحـال التجاريـة واعتدى 

وألقـوا  األسـواق  عـىل  مسـتوطنون 

بالخضـار والفواكـه عـىل األرض، كمـا 

هاجموا مسـجًدا يف منطقة باب الزاوية 

وكـرسوا زجاجه، وكذلك تم االعتداء عىل 

املنازل يف منطقة تل ارميدة“.

وأشـار الناشـط الحقوقـي إىل أن تلـك 

االقتحامـات تأتـي مـع حديـث اإلعالم 

ألـف   30 نحـو  اقتحـام  عـن  العـربي 

مستوطن الحرم اإلبراهيمي، الذي جرت 

اسـتباحته من قبل أولئك املسـتوطنني، 

يف وقت أغلقـت فيه قوات االحتالل كافة 

الطرق املؤدية إىل منطقة الحرم.

رشم الشيخ/ متابعة الزورء:
نرشْت منظمة األمم املتحدة املعنية 
باملنـاخ، مسـودة أحـدث مقـرتح 
التفاق ملعالجة قضية ”الخسـائر 
إىل  إشـارة  تضمنـت  واألرضار“، 
إنشـاء صنـدوق جديـد ملسـاعدة 
الـدول يف تحمـل تكلفـة األرضار 

املناخية.
ولم يحصل النص بعد عىل موافقة 
قمة ”كـوب 27“ املنعقدة يف رشم 
الشـيخ بمـرص، والتـي اختتمـت 
امس أعمالها، إذ ستحتاج املسودة 
إىل موافقة ما يقرب من 200 دولة 
بغرض إنشاء صندوق لالستجابة 

للخسائر واألرضار.
وزيـر  شـكري  سـامح  ودعـا 
الخارجيـة املرصي رئيـس مؤتمر 
املنـاخ ”كـوب27“ ما يقـرب من 
200 دولـة مجتمعـة يف مـرص إىل 

”االرتقاء إىل مستوى الحدث“.
ويف حديثـه بعـد يـوم مـن املوعد 
املفـرتض النتهـاء املؤتمـر، قـال 
شكري إنه يعلم أن هناك الكثري من 
”االسـتياء“ بني جميـع األطراف، 
لكنه دعا الـدول إىل إبداء التصميم 

عىل التوصل إىل توافق.
وأضـاف أن ”الغالبيـة العظمـى“ 
من الدول تعترب مشاريع القرارات 
التي قدمتها رئاسـة مؤتمر املناخ 

”متوازنة“.
وأوضح سـامح شـكري بعد ليلة 
من املفاوضـات املكثفة إثر تمديد 
املؤتمر يف رشم الشيخ أن ”الغالبية 
العظمى من األطراف أبلغتني أنها 
تعترب النـص متوزانا وقد يؤدي إىل 

اخرتاق محتمل توصال إىل توافق“.
يشار إىل أن املؤتمر الذي بدأ بدفعة 
الرئاسـة  إعـالن  مـع  متفائلـة، 
املرصيـة للقمة يف كلمـة االفتتاح 
إدراج تمويـل الخسـائر واألرضار 
عىل جدول األعمال يف سـابقة هي 
األوىل مـن نوعهـا يف تاريـخ قمـم 
املناخ، اصطدمت بمماطلة جديدة 
مـن الـدول الصناعيـة الكربى يف 
التوصل لقرار إلطالق صندوق يتم 
تمويله من قبلها لتعويض البلدان 
الناميـة والفقـرية التـي ترضرت 
من تغري املناخ عىل الرغم من عدم 
مساهمتها بشكل كبري يف انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري.
الختامـي للقمة  البيـان  مسـودة 

التـي أصدرتها الرئاسـة املرصية، 
كشـفت عن اسـتقطاب حـاد بني 
الشـمال والجنوب، وعكست  دول 
الـرؤى  بـني  املتباينـة  املواقـف 
والتطلعات حول القضايا الرئيسة 

يف املفاوضات.
فـدول الجنوب املتـرضرة، تطالب 
لتمويـل  مخصـص  بصنـدوق 
الخسـائر واألرضار، وهي القضية 
الرئيسـة عىل أجنـدة املفاوضات، 
كما تطالب بتمويل خطط التكيف 
خفـض  عـىل  والعمـل  املناخـي، 

االنبعاثات.
الواليـات  تبـدي  جانبهـا،  مـن 
املتحدة واالتحاد األوروبي تحفظا 
عن إنشـاء آليـة تمويـل منفصلة 

للخسـائر واألرضار، يف ظل وجود 
مؤسسات تمويلية قائمة يمكنها 
القيـام بذلك، وأبـدت بعض الدول 
املنفـرد  للتمويـل  اسـتعدادها 
بعيـدا عـن وجـود كيـان تموييل 

باالتفاقية.
لوكالـة  أوروبـي،  مصـدر  وأكـد 
”فرانس برس“، التوصل إىل اتفاق 
حول مسألة ”الخسائر واألرضار“ 
الـدول  تكبدتهـا  التـي  املناخيـة، 
املؤتمـر. وأوضح  الفقرية، خـالل 
املصـدر: ”تـم التوصـل إىل اتفاق“ 
حول إنشاء صندوق خاص مكرس 
”يوجـه“  واألرضار،  للخسـائر 
األمـوال إىل أكثر الـدول ضعفاً إزاء 

التغري املناخي.

وهيمنت دعـوة الـدول النامية إىل 
إنشـاء صنـدوق األرضار املناخية 
عىل مفاوضات األمم املتحدة خالل 
األسبوعني املاضيني، ما دفع القمة 
لالسـتمرار بعـد موعـد انتهائهـا 
األصيل الذي كان مقـرراً الجمعة، 
مـع مواجهـة الـدول صعوبـة يف 

التوصل إىل اتفاق.
وبحسـب املقرتح، سُرتحل معظم 
القرارات األكثـر إثارة للجدل حول 
الصندوق إىل العام املقبل، وعندها 
ستقدم ”لجنة انتقالية“ توصيات 
للـدول حتـى تتبنـى قمـة املنـاخ 
”كـوب 28“ يف نوفمـرب/ ترشيـن 

الثاني 2023.
وستتضمن تلك التوصيات ”تحديد 
التمويل وتوسيع نطاقها“،  موارد 
يف إشـارة إىل السـؤال املحري بشأن 
الـدول التي يتعـني عليهـا تمويل 

الصندوق الجديد.
وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات 
عـىل فكـرة إنشـاء آليـة خاصـة 
لتمويل هـذه األرضار، خشـية أن 
تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح 

الباب أمام تعويضات ال تنتهي.
وكان االتحـاد األوروبي قد سـعى 
لحلحلة هذه العقدة بقبوله بشكل 
مفاجـئ، الخميـس، مبدأ إنشـاء 
للخسـائر  اسـتجابة  ”صنـدوق 
واألرضار“. إال أن هـذا الصنـدوق 
يجب أن يمول مـن جانب ”قاعدة 
واسـعة من املانحني“، أي من دول 
تملـك قدرة مالية عىل املسـاهمة، 
يف إشـارة إىل الصني، حليفة الدول 

النامية يف هذا امللف.
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واشنطن/ بي بي يس: 
عـنّي محـام مسـتقل ليعمـل كمـدٍع خاص 
لإلرشاف عـىل التحقيقـات الجنائيـة لوزارة 
العـدل األمريكية مع الرئيس السـابق دونالد 

ترامب.
وأعلـن املدعي العام مرييـك غارالند يف مؤتمر 
صحفي تسـمية جاك سـميث، املدعي العام 
السـابق لجرائـم الحـرب، مستشـارا خاصا 

لإلرشاف عىل هذه التحقيقات.
وسيقود سـميث التحقيقات يف كيفية تعامل 
ترامب مـع الوثائق الرسية، ودوره املزعوم يف 

أعمال الشغب يف مبنى الكابيتول.
ونفى ترامب، الـذي كان موضوع العديد من 

التحقيقات األخرى، ارتكاب أي مخالفة.
وسـيقّرر سـميث يف نهاية املطاف إذا ما كان 
ترامب الجمهـوري، الذي أعلن قبل ثالثة أيام 
ترشـحه لالنتخابات الرئاسـية لعـام 2024، 

سيواجه تهما جنائية.
وقال غارالند ”يف بعض الحاالت االسـتثنائية، 
من املصلحـة العامة تعيني مدع خاص إلدارة 

التحقيق واالدعاء بشكل مستقل“.
وأضـاف: ”بسـبب التطـورات األخـرية، بما 
يف ذلـك إعالن الرئيس السـابق عن ترشـيحه 
لالنتخابـات املقبلـة، ونية الرئيـس الحايل أن 
يكون مرشـحا أيضا، فقد خلصت إىل أن األمر 

يصب يف املصلحة العامة“.
واعترب أن هذه الخطوة ستمنح الجمهور ثقة 

يف التحقيق.
وقـال ترامـب لقنـاة فوكـس نيـوز الجمعة 
بعـد إعـالن قراره ”لم أسـمع قـط بمثل هذا 

اليشء“.
أعلنـت  يشء.  عـىل  يعثـروا  ”لـم  وأضـاف 
(ترشـيحي) ومن ثم عّينـوا مدع خاص. هذه 
وصمة عار، وتحدث فقط ألنني متقدم يف كل 

استطالع“.
وسـميث هو مـدع عـام سـابق يف نيويورك، 
وعمل مؤخرا رئيسـا لالدعاء العام يف الهاي، 

حيث حّقق يف جرائم الحرب يف كوسوفو.
وقال غارالند إن سـميث سـيعود إىل الواليات 

املتحدة لبدء عمله عىل الفور.
ويـرى أنتونـي زورترش مراسـل بـي بي يس 
يف أمريكا الشـمالية، أن ”قرابـة نصف البالد 
سـتنظر إىل تحـرك وزارة عـدل جـو بايـدن 
لتوجيـه االتهـام إىل رجل يمكـن أن يواجهه 
يف االنتخابـات الرئاسـية العامـة 2024، عىل 
أنه مشـبوه، بغـض النظر عـن أي ضمانات 

بالحياد“.
ويضيف ”تسـليم هـذا إىل مستشـار خاص، 
وإعطاء ذلك املستشار سلطة القيام بما يراه 
مناسبا، يوفر إلدارة بايدن قدرا من العزل عىل 
األقـل ضد مثل هذه االدعاءات. كما يشـري إىل 
أن وزارة العـدل تعتقـد أن هنـاك أدلة كافية 
ملقاضاة ترامب، ألنه كان من املمكن ببساطة 
التخـيل عن قضية ال أسـاس لهـا دون اتخاذ 

إجراء“.
وقـال سـميث يف بيـان بعـد تعيينـه ”أعتزم 
إجـراء التحقيقات املطلوبـة، وأي محاكمات 
قد تنجم عنها، بشـكل مسـتقل ووفق أفضل 

تقاليد وزارة العدل“.
واضـاف أن ”وتـرية التحقيقـات لـن تتوقف 
تحت إرشايف. سـوف أمارس حكما مسـتقال 
وسأدفع التحقيقات قدما عىل وجه الرسعة، 
وبشـكل شـامل ألي نتيجة تمليهـا الحقائق 

والقانون“.
وقـد أعلن ترامب عن ترشـحه للرئاسـة ليلة 
الثالثـاء املايض من منتجع مار إيه الغو الذي 
يملكه يف فلوريدا، وسبق أن قام عمالء مكتب 

التحقيقـات الفيـدرايل بتفتيشـه ومصـادرة 
وثائق رسية للغاية منه. ويتواصل تحقيقهم 
يف مـا إذا كان ترامب قد انتهـك القانون، من 
خالل االحتفـاظ بالوثائق هناك بعد مغادرته 

البيت األبيض.
وتجـري وزارة العـدل أيضا تحقيقـا جنائيا 
منفصـال يف أعمال الشـغب التـي وقعت يف 6 
يناير/كانون الثاني 2021، والجهود األوسع 
إللغاء االنتخابات الرئاسـية لعام 2020، لكن 

هذا محاط بالرسية إىل حد كبري.
ويوصـف التحقيق بأنه أكرب تحقيق للرشطة 
يف تاريخ الواليات املتحدة، لكن مدى استهداف 

فيه ترامب غري واضح.
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جمهورية العراق                                                       العدد: ٢٥٣٢/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                                                                            التأريخ: ٢٠٢٢/١١/١٧

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٤١٩٥٩/١١٠ جزيرة 
وخـالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي 
اليـوم الـذي يليه ويف تمام السـاعة الثانيـة عرش ظهراً يف قاعـة محكمة البـداءة فعىل الراغبني 
بالـرشاء الحضـور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهـم التأمينات القانونية بنسـبة 
١٠٪ بصـك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقديـة إن لم يكونوا 

من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء وتقع يف مدينة النارصية خلف الروف.

٢- مساحة العقار ٢٠٠ م٢.
٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة وثالثون مليون دينار فقط.

 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرفاعي 

االضبارة: ١٢/خ/٢٠٢٢                                              التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٥
اىل/ املدينة خمائل حسن باجي

بالنظر لبيع العقار تسلسل ١١٣٦/١١ التفيج يف املزايدة العلنية ورسو املزايدة للمزايد 
(ميثـم محمد نارص) تقرر تبليغك إعالما عـن طريق النرش وملدة عرش أيام من اليوم 
التايل للنرش ولغرض تسديد الدين واملصاريف البالغة (مائة واربعون مليون دينار) اىل 
الدائن/ رئاسة جامعة ذي قار، وبخالف ذلك سوف يتم تسجيل العقار باسم املشرتي 

وفق احكام املادة ٩٧/ ثالثا من قانون التنفيذ املرقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ .. مع التقدير
املنفذ العدل
عيل غالب صيهود
منفذ عدل قضاء الرفاعي
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بغداد/الزوراء:

اعلنت محافظة بغداد ، امس السبت، أن موازنة 

العام املقبل ٢٠٢٣  سـرتكز عىل تنفيذ مشـاريع 

البنى التحتية.

وقـــال مـحـافـظ بــغــداد محمد جــابــر 

العطا يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»إن «االجتماع 

الـذي عقد مؤخـراً مع رئيـس الـوزراء، محمد 

شياع السوداني، ناقش قلة التخصيصات املالية 

للمحافظة التي تمكنها من تنفيذ املشاريع».

وأضـاف العطـا أن «املحافظة اسـتطاعت عىل 

الرغـم مـن هذه املشـكلة مـن تنفيذ عـدد من 

املشـاريع بعد القيام بدراسـات دقيقـة لتقليل 

الكلـف وزيــادة األداء، اهمها تنفيـذ نحو ٤٠٠ 

مدرسة بعضها انجز واآلخر قيد اإلنجاز». 

وبــني أن «االجـتـمـاع أكـــد اهمية زيــادة 

التخصيصـات املاليـة للمحافظة خـالل موازنة 

العام املقبل ٢٠٢٣ لتنفيذ مشاريع البنى التحتية 

كاملاء والرصف الصحي وكذلك بناء املستشفيات 

واملراكز الصحية».

واشـار إىل ان «املحافظة سـتجري دراسة لعدد 

من مشـاريعها من اجـل تقليل كلفها السـيما 

املتلكئـة منها»، مشـريا اىل «وجود اشـكالية يف 

توفري االرايض ملشاريع املدارس النها من الصنف 

الزراعـي، حيـث يواجـه هـذا امللـف مشـكالت 

قانونية وإدارية».

ولفت محافظ بغداد اىل أن «رئاسة الوزراء أكدت 

انها ستدرس هذا امللف من اجل اسناد املحافظة 

بهذا املجال». 
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بغداد/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمني يف ديـاىل، امس السـبت، بـأن املحافظة 
سـجلت ٥ حوادث مرورية خالل ٤٨ ساعة، خلفت أكثر من 

٢٠ ضحية ومصاب.
وأبلـغ املصدر أن «دياىل شـهدت ٥ حـوادث مرورية بعضها 
مروعـة يف عدة مناطق مـا خلف مرصع وإصابـة أكثر من 
٢٠ شخصا بحسـب االحصائيات الطبية واملرورية»، مشرياً 
إىل أن «أعـداد الضحايا لم تتضح بشـكل دقيق بسـبب نقل 

الحاالت الحرجة إىل خارج املحافظة لغرض العالج».
وأضـاف أن «الحـوادث املروريـة يف ديـاىل بتصاعـد مخيف 
مقارنة باملحافظات االخرى واغلبها مميتة وخلفت اعاقات 
جسـدية اىل جانـب الحـوادث االخـرى التي اقتـرصت عىل 

االرضار املادية فقط».
وتشـهد دياىل مسلسل حوادث سـري مستمر ألسباب عديدة 
أبرزهـا رداءة الطرق الرئيسـة والدولية املـارة بها والتي لم 
تشـهد أعمال إعمـار وتأهيل تلبية الحاجـة إىل جانب جهل 
الوافديـن بطوارئ وتغيـريات الطـرق يف املحافظة وإهمال 

قواعد السالمة املرورية.

نينوى/الزوراء:

بارش علمـاء آثار فرنسـيون أعمال صيانة 

وتأهيـل املتحـف الحضـاري باملوصل الذي 

دمر داعش اإلرهابـي الكثري من محتوياته 

االثرية التي يعود تاريخها آلالف السنني . 

وقال مدير املتحف زيد غازي يف بيان اطلعت 

عليه «الزوراء» إن «علماء اآلثار الفرنسيني 

وهـم خـرباء يعملـون يف متحـف اللوفـر 

بباريـس، رشعـوا بإعـادة إعمـار وتأهيل 

املتحف الـذي دمر داعش كافـة محتوياته 

األثرية التي يعود تاريخها إىل آالف السنني»، 

تمكنـوا  املذكوريـن  «العلمـاء  أن  مبينـاً 

مـن إعـــادة جمـع ولصق وتثبيـت قرابة 

ثمانيـة آالف قطعـة حجرية تـم تفجريها 

أو تكسـريها يف تلـك اآلونـة». وأشــــار 

غـازي إلـــى أن «املـتـحــف يـرتـبــط 

مـــع هــؤالء العلماء بعقـد يمتد لخمس 

سنوات بغية إعادة املتحف الحضاري الـذي 

انشـئ يف ستينيات  الــقــرن املــاضــي 

وافـتـتــح فـــي الــعـــام ١٩٧٤ ، إىل 

عهده السـابق». وكانت عصابات داعـش 

اإلرهابية قد دمرت يف منتصف العام ٢٠١٥ 

هــذا املتحـف الـذي يعـد ثـانــي أكـبـر 

متاحـف الــبـــالد، وهشـمت  قـطـعـه 

الــثــور  وأبـــرزهــــا  األثـــريــــة 

املجنح باملعاول والفؤوس. 

بغداد/الزوراء:
عقَد وزيـر الداخلية، عبد األمري 
الشمري، امس السبت، اجتماعاً 
مع رؤسـاء محاكم قوى األمن 
الداخـيل، فيما أكد أنها أسـاس 

الضبط يف إدارة املحاكم.
وذكـرت وزارة الداخلية يف بيان 
«وزيـر  أن  «الـزوراء»  تلقتـه 
الداخليـة عبد األمري الشـمري، 
رؤسـاء  ضـم  اجتماعـاً  عقـد 

محاكـم قـوى األمـن الداخـيل 
الدائـرة  عـام  مديـر  بحضـور 
محكمـة  ورئيـس  القانونيـة 

التمييز».
وأكد الشـمري، خالل االجتماع، 

عىل «أهمية تطبيـق القانون»، 
هـي  «املحاكـم  أن  إىل  مشـرياً 

أساس الضبط يف املؤسسات».
اإلصالحـي  «التأثـري  أن  وبـني 
للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم 
بصـورة  والدعـاوى  القضايـا 
«تكـون  أن  مؤكـداً  مبكـرة»، 
بقضايـا  صارمـة  العقوبـات 

الرىش واملخدرات».
وشـدد عىل «إبعاد املسيئني من 
املؤسسات األمنية والقضائية»، 
مؤكـداً عىل «اسـتقاللية العمل 
حمـالت  تنظيـم  عـن  فضـًال 

تثقيفية قانونية بهذا الصدد».
«الوزيـر  أن  البيـان  وأضـاف 
استمع إىل رشح موجز عن أهم 
الواجبات التي تقوم بها محاكم 
قـوى األمـن الداخـيل والخطط 
املسـتقبلية للعمل وفق سياسة 

وزارة الداخلية الحالية».

بغداد/الزوراء:

تكنولوجيـا  جامعـة  أكـدت 

املعلومـات واالتصـاالت التابعة 

العـايل والبحث  التعليم  لـوزارة 

الحوكمـة  ملـف  أن  العلمـي 

اإللكرتونيـة من شـأنه ترسيع 

إنجـاز املعامـالت  االلكرتونية، 

الفتة إىل سـعيها إلطالق برامج 

تمكـن املواطنـني مـن التقديم 

والحصول عـىل الوثائق برسعة 

وهـم يف منازلهم. وقـال رئيس 

يف  البكـري،  عبـاس  الجامعـة 

ترصيح صحفـي إن «الجامعة 

تشـارك يف ملـف بنـاء قـدرات 

الدولـة بالتعـاون مـع األمانـة 

العامة ملجلس الوزراء من خالل 

وضع برنامج ملؤسسات الدولة 

يف عمليـة التدريـب والتطوير»، 

قامـت  «الجامعـة  ان  مبينـا 

بمرشوع جديد هو تعليم النزالء 

والسجناء وبدأت هذه العملية يف 

بالتعاون  املركزي  الكرخ  سجن 

مـع وزارة العـدل وحقق نتائج 

إيجابية». وأضاف أن «املرشوع 

املحكومـني  السـجناء  يخـص 

أحـكام طويلة األمـد»، الفتا اىل 

أن «السـجني يسـتطيع إكمال 

شـهادته الجامعيـة مـن خالل 

الجامعـة ضمـن  التسـجيل يف 

اآلليات التسجيل املعتمدة». 

واشاراىل أن» التعليم يف السجون 

يمكن الدولة من ضمان معايري 

الشفافية يف الدول املتقدمة». 

ولفت اىل ان «الجامعة يقع عىل 

عاتقها بناء القدرات ملؤسسات 

الدولـة بالتعـاون مـع االمانـة 

العامـة ملجلس الـوزراء ووزارة 

بنـاء مركز  االتصـاالت لغرض 

البيانات بمؤسسات الدولة». 

وتابـع أنـه «تـم إطـالق بعض 

الخدمـات االلكرتونية للمواطن 

ومنها صحة الصـدور، وهنالك 

برامج أخرى سـتطلق الحقا»، 

موضحـا ان «الجامعـة لديهـا 

مساٍع لتأمني الربامج التي تخدم 

املواطن وتمنحنه الرفاهية ومن 

ضمـن املشـاريع إصـدار جواز 

السفر والبطاقة املوحدة وبقية 

الوثائق بكل شـفافية ودون أي 

جهـد عـرب تمكـني املواطن من 

التقديـم عىل الوثائق والحصول 

عليها وهو يف منزله».

بغداد/ الزوراء:

اكـد وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة، 

احمد االسـدي، امس السـبت، سعي الوزارة 

مـع الربملان لترشيـع واقرار قانـون حماية 

الطفل.

وقال االسـدي خالل ترؤسـه االجتماع االول 

لهيئـة رعاية الطفولة وبحسـب بيان تلقت 

«الزوراء» نسـخة منـه: إن «مجلس النواب 

ولجنـة االرسة والطفولـة مهتمـة بترشيع 

قانـون حماية الطفل»، مشـريا اىل «الجهود 

التـي تبذلهـا الـوزارة إلقـرار القانـون بعد 

تقديـم جميع املالحظـات من قبـل اعضاء 

الهيئة». وشدد االسـدي عىل «اهمية تجاوز 

جميع العوائق بعد مناقشة واقعية للقانون 

من قبل املعنيني بالطفولة»، مؤكدا «رضورة 

ان يكـون القانـون تكاميل ويالئـم االعراف 

االجتماعية للمجتمع العراقي والعربي».

واكد الوزيـر عىل «اهمية الـدور الذي يلعبه 

اعضاء الهيئة يف ظل الظروف التي تشهدها 

البـالد والتـي افـرزت الكثري مـن التحديات 

التـي تواجه الطفولـة يف العـراق»، الفتا اىل 

ان «الوضـع الحايل يحتاج اىل تظافر الجهود 

من جميع املؤسسات الحكومية واملنظمات 

الدولية ومنظمـات املجتمع املدني للنهوض 

بواقع األطفال».

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن تدمري ٨ مضافات لفلول «داعش» اإلرهابي 
يف محافظة دياىل. وذكر بيان إلعالم الحشـد الشـعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه: 
أن «قوات اللواء ٢٣ يف الحشد الشعبي دمرت ٨ مضافات لفلول داعش االجرامية يف 
منطقة نارين وقره تبه شمال رشق ناحية العظيم، وذلك ضمن العمليات األمنية 

القائمة يف دياىل». وأضاف البيان أن املضافات «تحوي مواد لوجستية». 
ويف سـياق متصل، أعلن الحشـد الشـعبي، امس ، إصابة أربعـة مقاتلني يف اللواء 

١١ بالحشـد الشعبي يف العمليات الجارية يف دياىل. وذكر بيان العالم الحشد تلقته 
«الـزوراء» إن « أربعة مقاتلني يف اللواء ١١ بالحشـد الشـعبي اصيبوا يف العمليات 
الجارية يف دياىل جراء انفجار عبوة ناسـفة استهدفت عجلتهم اثناء تنفيذ عملية 
امنية يف ناحية النفط خانة». وأوضح ان «املصابني هم حيدر جميل وسـجاد عبد 
العباس ومحمد امني و جاسـم محمد». ويف وقت سابق من يوم امس، أكد الحشد 
الشـعبي استشـهاد آمر فوج مالك األشـرت يف اللواء ١١ اثر تفجري عبوة ناسفة يف 

دياىل. 

بغداد/الزوراء:
أعلـَن محافـظ النجـف األرشف، ماجـد الوائـيل، امـس السـبت، اختيار أكـرب منطقتني 
عشـوائيتني يف املحافظـة، لتقديم الخدمات لهما من قبل فريـق الجهد الحكومي الخدمي 
والهنديس. وقال الوائيل، يف ترصيح صحفي بشـأن تفاصيل االجتماع الذي جرى مع فريق 
الجهـد الخدمي والهنديس ومدراء دوائر الدولـة: إن «إدارة املحافظة قدمت رشحاً مفصالً 
عـن املناطق املحرومة والفقرية لفريق الجهد الخدمي والهنديس، وهي مناطق عشـوائية 
ال تسـتطيع املحافظة تقديم الخدمـات لها كونها خارج الضوابط واملحـددات القانونية، 
لذلك قامت املحافظة باختيار أكرب منطقتني من العشـوائيات يف قضاءي النجف والكوفة، 
لتقديم الخدمات لهما من قبل فريق الجهد الخدمي والهنديس». وأضاف أن «اللجنة لديها 
صالحيات واسـعة تسـتطيع املحافظة من خاللها توفري الخدمـات للمناطق املحرومة»، 
مشـرياً إىل «وجود ضوابـط ومحددات من قبل وزارة التخطيط إلدارج وتنفيذ املشـاريع».

وأكد أن «مناطق العشوائيات ورغم أنها خارج تلك الضوابط إال أن املحافظة تضعها دائماً 
يف دائرة اهتمامها وتقديم ما تستطيع من خدمات قدر اإلمكان». ولفت إىل أنه «تم اختيار 
الرباكية يف مقدمة املناطق التي سـيدخلها الجهد الحكومـي االتحادي ضمن فريق الجهد 
الخدمي والهنديس الذي وجه به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني». وأشار إىل 

أنه «تم توجيه جميع الدوائر الخدمية إلعداد خطة عمل تمهيداً للمبارشة بالتنفيذ».

بغداد/الزوراء:
تمكنِت املديرية العامة لالستخبارات 
واالمن، امس السـبت، مـن اإلطاحة 
بــ ١٠ متهمـني باالتجـار بالبرش يف 

بغداد.
يف  االمنـي  االعـالم  خليـة  وذكـرت 
بيـان تلقتـه «الـزوراء» أنـه «وفـق 
معلومـات اسـتخبارية دقيقة وبعد 
القضائيـة  املوافقـات  اسـتحصال 
تمكنت مفـارز مديرية اسـتخبارات 

وامن بغداد التابعة اىل املديرية العامة 
لالستخبارات واالمن من إلقاء القبض 
عىل (١٠) متهمني اجانب الجنسية تم 
دخولهم اىل البالد بصورة غري رشعية 

يقومون بعمليات االتجار بالبرش».
واضافـت أنـه «تـم ضبـط املتهمني 
بالجـرم املشـهود وسـط العاصمـة 
بغداد وتسليمهم اىل الجهات صاحبة 
االختصاص لغرض اكمال االجراءات 

القانونية بحقهم».

بغداد/الزوراء:

كشـفْت وثيقة صادرة من قسـم السـالمة 

الجوية التابع اىل سـلطة الطريان املدني عن 

عـدة مالحظـات تخـص سـالمة الطائرات 

والعاملني يف سـاحة وقوف الطائرات داخل 

مطار بغداد الدويل.

وبحسـب الوثيقـة فـإن «تم تسـجيل عدة 

مالحظـات تؤثر سـلباً يف سـالمة الطائرات 

والعاملني يف سـاحة وقوف الطائرات داخل 

مطـار بغداد الدويل من قبل شـعبة عمليات 

املطـار يف سـاحة وقـوف الطائـرات عـىل 

املعـدات الخاصـة بتقديم خدمـات املناولة 

االرضيـة العائدة اىل رشكة الخطوط الجوية 

العراقية».

ووفقـا للوثيقـة فإن «مـن تلـك املخالفات 

وجود نضوح يف الزيـت والوقود من املعدات 

الخاصـة بتقديـم الخدمـات االرضيـة مما 

يـدل عـىل عـدم اجرائكـم اعمـال الصيانة 

الالزمـة لتلـك املعـدات وكذلك عـدم تدريب 

العاملـني عليهـا وفـق متطلبـات معايـري 

السـالمة الجوية، وهذا يعد مخالفاً لقانون 

وتعليمـات سـلطة الطريان املدنـي العراقي 

بسـبب عدم التزام رشكـة الخطوط الجوية 

العراقيـة باإلجـراءات الخاصـة بالحصول 

عىل رخصة خدمات املناولة االرضية اصوليا 

من سـلطة الطـريان املدني العراقي اسـوة 

بباقـي الـرشكات الحاصلـة عـىل الرخصة 

املذكـورة انفا». وبحسـب الوثيقة الصادرة 

بتاريـخ العـارش من الشـهر الحـايل، تقرر 

ايقـاف تقديم خدمـات املناولة االرضية من 

قبل رشكة الخطـوط الجوية العراقية لحني 

االلتـزام بجميـع متطلبـات الحصـول عىل 

الرخصة املطلوبة».



بغداد/ الزوراء:
رجحت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، إقرار مرشوع املوازنة خالل 
فرتة شـهرين، مشـرية اىل وجود رغبة عامة لدى أعضاء مجلس النواب 

بتمرير قانون املوازنة. 
وقـال عضو اللجنة املالية النيابيـة، جمال كوجر، يف ترصيح صحفي إن 
”إقـرار املوازنـة للعام املقبل لن يواجه صعوبات كثـرية كما يف املوازنات 
السابقة خاصة ان تفاهمات القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة قد 

حددت العديد استحقاقات املحافظات املالية بشكل عام ”. 
وأضـاف ان ”حجـم املوازنـة للعام املقبـل ال يقل عـن 150 مليار دوالر، 
خاصة أن النفط يباع بسـعر جيد يف األسواق العاملية، حيث تعتمد البالد 

عىل تمويل إيرادات املوازنة من بيع النفط“.
ورجح كوجر أن ”يتم إقرار مرشوع قانون املوازنة خالل فرتة شهرين او 
أكثر بقليل بسـبب التوجه العام للربملان الذي اصبح توجها واحدا، ومن 

خالل وجود رغبة ألغلب الكتل السياسية بتمريرها“.
وكان عضو مجلس النواب، عيل البنداوي، كشـف، يف ترصيح سابق، عن 
موافقـة مديريـة كهرباء بغداد عـىل تثبيت جميع عقـود الوزارة ضمن 
العاصمـة خالل موازنة العام املقبل، مبينـا ان هناك حاجة لتعيني 850 

الف درجة وظيفية للعقود واالجراء اليوميني يف موازنة 2023. 

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنـك املركزي العراقي من العملـة الصعبة للدوالر خالل 

مزاد بيع العملة األسبوع املايض أكثر من 700 مليون دوالر.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام الخمسة 
التـي فتح بها املـزاد وابتداًء من يوم االحد ولغايـة الخميس مقدار 735 
مليونـاً و 252 ألفاً و435 دوالراً بمعـدل يومي بلغ 147 مليونا و50 الفا 

و487 دوالرا مرتفعا بمقدار %23.53 عن االسـبوع الذي سـبقه. 
مبينا: ان االرتفاع جاء نتيجة زيادة مبيعات البنك خالل االيام االوىل ألكثر 

من 170 مليون دوالر من االسبوع املايض.
واضاف املصدر: ان أعىل مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض كان ليوم 
االثنـني، حيـث بلغت املبيعات فيـه 180 مليوناً و 893 الفـاً دوالرا، فيما 
كانـت أقل املبيعات ليـوم الخميس التي بلغت فيـه املبيعات 117 مليوناً 

و140 الف دوالرا. 
وأشـار املصـدر اىل: ان معظـم هذه املبيعـات ذهبت عىل شـكل حواالت 
للخـارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيـع الدوالر املحول 
لحسابات املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 ديناراً لكل 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
السـبت، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، فيمـا ارتفعت يف اقليم 

كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس 148400 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، وهي 

األسعار نفسها ليوم الخميس املايض.
وأشـار املصدر إىل: أن اسـعار البيـع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148750 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147750 دينارا عراقيا 

لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسعار البورصة ال تتداول ايام 
العطل الرسـمية اال ان محـالت الصريفة تداولت الدوالر، حيث بلغ سـعر 
البيع 148550 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148475 

دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
قدر الخبري يف مجال حقوق االنسـان، فاضـل الغراوي، حاجة العراق لحل 

مشكلة السكن بـ6 ماليني وحدة سكنية
وقال الغراوي يف بيان صحفي: ان ازمة السكن يف العراق اصبحت متفاقمة، 

وان اكثر من ثالثة ماليني شخص مازالوا يسكنون العشوائيات.
وأضاف: ان املشاريع االستثمارية فشلت يف معالجة ازمة السكن كونها لم 

تركز عىل الطبقات الفقرية.
وبني الغراوي: ان اسـتمرار الزيادة السكانية وعدم حل مشكلة السكن يف 
العراق سـيجعله يحتـاج اىل اكثر من عرشة ماليني وحدة سـكنية بحلول 

عام 2030.
وطالب الغراوي الحكومة بطرح مرشوع بناء سـتة ماليني وحدة سكنية 
لتنفيذهـا من قبل كربى الرشكات العاملية عن طريق الدفع االجل وتفعيل 
االتفاقيـة الصينيـة واالتفاقيـات االقتصادية مـع باقي الـدول، واعتبار 
مشكلتي السكن والكهرباء اولوية قصوى لتنفيذها يف الربنامج الحكومي 

هذا العام.

بغداد/ الزوراء:
أغلق خام البرصة عىل خسائر اسبوعية كبرية بلغت 
أكثر من %5 اسوة بباقي الخامات النفطية االخرى 

التي سجلت هي االخرى خسائر بأكثر من 8%..
وأغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلسـة له من يوم 
الجمعـة عـىل انخفـاض بلـغ 1.54 دوالر ليصل اىل 
79.32 دوالراً، وسـجل خسارة اسبوعية بلغت 4.77 

دوالرات بما يعادل 5.67%.
فيما أغلق خام برنت يف آخر جلسـة من يوم الجمعة 
عىل انخفاض بمقدار 2.16 دوالرين ليصل اىل 87.62 
دوالراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 8.37 دوالرات 

او مـا يعـادل 8.72 %.وأغلـق خام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكي يف آخر جلسة له من يوم الجمعة 
عـىل انخفاض ايضـا بمقـدار 1.56 دوالر ليصل اىل 
80.08 دوالراً للربميـل، وسـجل خسـارة اسـبوعية 

ايضا بلغت 8.88 دوالرات أو ما يعادل 9.98% .
وشـهد األسـبوع املايض انخفاضا يف أسـعار النفط 
نتيجـة ضعف الطلـب الصينـي عىل النفـط نتيجة 
اإلغالق لبعض املناطق فيها بعد ازدياد حاالت كوفد- 
19، اضافة اىل التوقعات بالركود االقتصادي الذي بدأ 
يظهـر يف اوروبا وامريكا بعد رفع أسـعار الفائدة يف 

هذه الدول لكبح التضخم.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمـة بغداد، ويف 
اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس السـبت.وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف 
أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 360 الف دينار، وسعر الرشاء 356 
الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 363 الف دينار للمثقال الواحد.وأشار 
املصدر إىل: أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً 
عنـد 330 الف دينار، وبلغ سـعر الـرشاء 326 ألفا.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 
370 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.

أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب 
عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 

بيع 315 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الزراعة أن رئيس الـوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، شـكل لجنة خاصة لفحص 
ومعاينة األسـمدة الزراعية والتحقق من نسـب 
اإلشـعاع فيها، فيما أشارت اىل أن الحكومة تويل 

اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الزراعي.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، 
يف ترصيـح صحفي: إن ”الحكومة تويل اهتماماً 
خاصـاً بدعـم القطـاع الزراعـي ووضعتـه من 
أولوياتها“، مبيناً أنه“ تم إقرار خطة االستزراع 
للموسم الشـتوي، وتوجه نحو زيادة املساحات 
املزروعـة بامليـاه الجوفية، واسـتخدام تقانات 
الـري الحديثـة (املرشـات الثابتـة واملحورية) 
للمحاصيـل الزراعية ومنها الحنطة والشـعري، 
ورفع نسـب الدعم لألسـمدة مـن 35 اىل 50 % 
ودعـم البـذور مـن 50 اىل 70 % لتقليـل رشاء 

املسـتلزمات الزراعيـة وكلـف اإلنتـاج، وزيادة 
الدخـل املزرعي من أجل تشـجيع املزارعني عىل 
اسـتثمار األمثل لألرايض الزراعية والتوجه نحو 

زراعة األرايض ذات اإلنتاجية العالية“. 
وبشـأن سـماد الـداب، أكـد الجبوري أنـه ”تم 
تكليف لجنة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني ومختصني لفحص ومعاينة األسمدة 
والتحقق من نسب اإلشعاع فيها، ومعرفة مدى 
اسـتخدامها للزراعـة من عدمه“، الفتـاً اىل أن“ 

الوزارة تنتظر نتائج اللجنة املختصة“.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت، يف وقت سـابق، 
أن مـادة سـماد (الداب) هي عقـد حكومي بني 

وزارة الزراعة ووزارة الصناعة واملعادن.
وأضافت أنه وبعـد ورود تقرير الفحص للمادة 
مـن وزارة البيئـة والكشـف عـن وجود نسـب 
مشـعة، أمر وزيـر الزراعة (السـابق) بإيقاف غـري اعتيادية بخصوص تلوثهـا وفيها عنارص 

توريد الكميـات املتبقية والتحفـظ عىل الكمية 
املتسـلمة وعدم تجهيز أي كمية منها للفالحني 

واملزارعني.
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 بغداد/ الزوراء:
 وجه رئيس مجلـس الوزراء، محمد 
شياع السـوداني، امس السبت، ببيع 
السـيارات املصنعة محليـاً إىل فريق 

الجهد الهنديس. 
وقـال وزيـر الصناعـة، خالـد بتال 
النجـم، يف ترصيح صحفي: إن ”أحد 
أسـباب الزيـارة إىل الرشكـة العامة 
لصناعـة وتجميـع السـيارات، هـو 
للوقوف ميدانياً عـىل هذه التحديات 
التـي تواجه الرشكـة، والتي تعود إىل 

أكثر من 11 عاماً“.
وأضـاف النجـم أن ”هـذه الرشكـة 
منتجة للسيارات، وهناك حلول منها 
بحسـب ما وجـه به رئيـس مجلس 
الـوزراء ببيـع السـيارات إىل فريـق 
الجهـد الهنديس، ويف حال عدم بيعها 
بشكل كامل، هناك حلول لتسويقها 
من خالل األسـعار ومن خالل الجهد 

وبعض التفاصيل الفنية“.
تقـدر  السـيارات  ”هـذه  أن  وتابـع 
أسـعارها الكلية بـ60 مليـار دينار، 
ولكنهـا مركونة لألسـف، يف حني أن 
الرشكـة بأمس الحاجة إىل السـيولة 
إلضافة خطوط إنتاجية أو مصاريف 

تشغيلية“.
ويف وقـت سـابق، امس، وجـه وزير 
الصناعة واملعادن، خالد بتال النجم، 

بزيادة إنتاج سيارات الصالون.

وقـال مصـدر: إن ”وزيـر الصناعة 
واملعـادن، خالد بتـال النجـم، تفقد 
مصنع تجميع سـيارات الصالون يف 

بابل“.
وأضاف أن ”وزير الصناعة وجه بأن 

يكون دوام املنتسـبني بنسبة 100% 
ابتـداًء من اليوم األحد من أجل زيادة 

اإلنتاج لهذا النوع من السيارات“.
وعقد وزيـر الصناعة واملعادن، خالد 
بتال النجـم، صباح امـس، اجتماعاً 

مع مسؤويل الرشكة العامة لصناعة 
السيارات واملعدات يف بابل.

أعلنـت وزارة  مـن جانـب متصـل، 
التجـارة، امـس السـبت، تخفيـض 
االحتياطيـة  األدوات  بيـع  أسـعار 

بفروعها كافة.
وقـال مديـر اعـالم الـوزارة يف بيان 
”الرشكـة  إن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
العامـة لتجـارة السـيارات واملكائن 
أعلنت تخفيض أسـعار بيع األدوات 
االحتياطية يف مخازنها ومراكز البيع 
املبارش والفـروع التابعة لها عىل أن 
ال يمس التخفيض سعر الكلفة لهذه 

األدوات“. 
 وأضـاف ان ”املجلـس اطلـع عـىل 
جـدول  عـىل  املطروحـة  الفقـرات 
االعمـال واتخذ العديد مـن القرارات 

املالئمة بشأنها“.
واكـد: ”تمـت املوافقـة كذلـك عـىل 
عقـد االتفـاق بني الرشكـة ومرصيف 
واملـرصف  اإلسـالمي،  (النهريـن 
الصناعـي) الخـاص بمنـح قروض 
للسـيارات املباعة من خالل الرشكة، 
فضـال عـن املصادقـة عـىل العقـد 
املـربم مـع الرشكة العامـة لصناعة 

السيارات“.
وحـرض االجتمـاع كل مـن أعضـاء 
مجلـس اإلدارة الخارجيـني ومعاون 
مدير عام الدائـرة اإلدارية واملالية يف 
مركز الـوزارة، باإلضافـة إىل إدارات 
دراسـة  وتمـت  املعنيـة،  األقسـام 
الفقرات املطروحة عىل جدول أعمال 
القرارات والتوصيات  املجلس التخاذ 

الالزمة بشأنها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تفاوتـت دالالت خفـض النفـط بني 
األعضاء يف ”أوبك“ بالرشق األوسط، 
ففـي الوقـت الـذي خفـض العراق 
والسعودية إنتاجهما يف شهر ترشين 
الثانـي مع تنفيـذ قـرار ”أوبك +“، 

رفعت االمارات إنتاجها.
وتراجعـت شـحنات العـراق بـ308 
آالف برميـل يوميـاً، أو نحـو %9 يف 
النصـف األول من نوفمـرب/ ترشين 
الثاني، تراجع الشـحنات السعودية 
ايضا بنحو 430 ألف برميل عىل األقل 
يومياً أي بما يقـرب من %6... لكن 
صـادرات اإلمارات ارتفعـت بمقدار 
379 برميـل يوميـاً، أو ما يقرب من 
%12، وفقـاً لـ“كبلر“ الرشكة التي 
تقوم بتتبع شحنات النفط يف جميع 
دول العالـم ، فيمـا أظهرت تدفقات 

الكويت ثباتاً عىل نطاق واسع.
فيما أشـارت ”برتو لوجيستيكس“ 
وهي رشكـة لتتّبـع الناقـالت ايضا 
يف  األعضـاء  الـدول  تدفقـات  ان 
”أوبـك“ انخفضـت يف النصف األول 
من نوفمرب/ ترشيـن الثاني بمقدار 

مليـون برميـل يوميـاً.
والتـزم كل مـن العراق والسـعودية 
العضـوان يف منظمة البلدان املصدرة 
للبرتول ”أوبك“، تماماً باالتفاق الذي 
أبرمتـه املنظمـة وحلفاؤها الشـهر 

املايض.
وكان الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
الشهر  السـعودية ورشكاءها  انتقد 
املـايض، قائـًال إن الخفـض الضخم 
لإلنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً 
سـيعرض االقتصاد العاملي للخطر، 
ويساعد روسـيا العضو يف ”أوبك+“ 
يف حربها عـىل أوكرانيا، عـىل الرغم 
مـن أنَّ اتجاهات سـوق النفط منذ 
ذلـك الحـني منحـت بعـض التربير 

للقرار.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 
%4 هـذا األسـبوع لتقـرتب من 90 
دوالراً للربميل وسـط ظروف ضعف 

الطلب.
تحالـف  يجتمـع  أن  املقـرر  ومـن 
”أوبـك+“ الـذي يضـم 23 دولة يف 4 
ديسمرب/ كانون األول لبحث سياسة 

اإلنتاج ملطلع 2023 يف فيينا.
مـن جانـب متصـل، رفـع العـراق 
صادراتـه النفطيـة إىل أوروبا بأكثر 
مـن 20 % يف خمسـة أشـهر، فيما 

التكريـر األوروبية  وجـدت مصـايف 
نفسها تعاني من فائض يف املعروض 

من الخام بعد التخوف من النقص.
 Refinitiv Eikon وبحسـب بيانـات
لخدمـات الشـحن، فإن العـراق زاد 
صادراتـه النفطيـة إىل أوروبا بأكثر 
من ٪20 عىل أساس سنوي يف الفرتة 
من يوليو/تموز إىل نوفمرب/ترشين 
الثانـي، مبينـة ان زيـادة صادراتـه 
ألوروبا بعد مواجهة منافسـة أشـد 
يف آسـيا مـن نفـط األورال الـرويس 

األرخص سعراً.
وبالوقـت نفسـه، وجـدت مصـايف 
التكرير األوروبية نفسها تعاني من 
فائض يف املعروض مـن الخام حيث 
لـم يتحقـق النقص املتوقع بسـبب 
الحظر الذي يلوح يف األفق من االتحاد 

األوروبي عىل النفط الرويس.
وأشار عدد من التجار إىل قدرة أوروبا 
عىل استبدال النفط الرويس بدرجات 
من الرشق األوسط والواليات املتحدة 
وأمريكا الالتينية بينما تطلب آسـيا 
كميات أقل من النفط الخام بسـبب 
التباطؤ االقتصادي وزيادة استخدام 

الرباميل الروسـية.
وقفزت أسـعار خام األورال الرويس 
يف أغسـطس/ آب مع اندفاع التجار 
واملصـايف لـرشاء أكـرب عـدد ممكن 
من الرباميل، خشـية أن يؤدي حظر 
االتحاد األوروبي عىل النفط الرويس 

إىل نقص.
االتحـاد  يحظـر  أن  املقـرر  ومـن 
الـرويس  الخـام  واردات  األوروبـي 
كانـون  ديسـمرب/   5 مـن  اعتبـاًرا 
اعتباًرا  النفطيـة  الثاني واملنتجـات 

من 5 فرباير/ شباط.
وقـال تجـار إن املصـايف تكيفت مع 
العيـش بدون الخـام الـرويس الذي 
كان دعامة أساسـية لنظام التكرير 

يف أوروبا.

Úœb◊@bË«Îã–i@ÚÓ†bÓny¸a@paÎÜ˛a@…Ói@äb»éc@ùÓ–¶@Â‹»m@Òäbvn€a

Ôéá‰:a@áËv‹€@bÓ‹´@Ú»‰óæa@’ÌÏèmÎ@ÊÏ€bó€a@paäbÓé@xbn„g@ÒÜbÌçi@ÈuÏm@Ú«b‰ó€a

@2023@Ú„åaÏfl@äaã”g@|uãm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
bÁãÌã‡ni@ÚjÀä@ÜÏuÏ€@ÂÌãËí@Ò6œ@fi˝Ç

@700@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
 Ïjéc@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl
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@pbyÏ‡†@NNã�”@fibÌá„Ïfl
@ÚmÎb–nfl@ã«bìfl@Î

 تتجه انظار عشـاق كرة القدم يف جميع 
انحاء العالـم اىل الدوحـة القطرية حيث 
انطـالق نهائيات كأس العالم بكرة القدم 
الرجالية  بنسختها الثانية والعرشين وهي 
النسـخة االوىل التي تنظمها  دولة عربية 
والنسـخة الثانية التي تقام يف قارة اسيا 
بعد نسـخة 2002 التـي اقيمت مناصفة 
عىل مالعـب كوريـا الجنوبيـة واليابان،  
وسنراقب رصاع نخبة املنتخبات العاملية 
التي تتفاوت طموحاتها وفقا ملستوياتها 
وتاريخها وامكانياتهـا بني طمع اضافة 
لقـب آخـر اىل سـجلها او الظفـر بكأس 
منتخبـات  وبـني  مـرة،  الول  البطولـة 
سـتصيبها الغبطة ويمتلكها الرسور اذا 
ما تسـللت مـن دور املجموعات اىل الدور 
الالحق، وستقنع منتخبات اخرى نفسها 

بالرضا انهـا قدمت مسـتويات معقولة 
يف معركتهـا امـام الكبـار وهـي تغـادر 
البطولة من دور املجموعات، و ستكتفي 
منتخبـات بانها وصلـت للنهائيات وذاع 
صيتها مع انها منيت بخسـائر متالحقة 
اال انها قدمت عروضا ال بأس بها وكانت 
نتائجهـا نتائـج قريبـة مـن املقبوليـة. 
واكيـد سيسـتمتع الشـباب مـن الجيل 
الحـايل بمتعتـني اوالها متعة املشـاهدة 
وثانيهـا،  العالـم  منتخبـات  لجميـع 
فرصة االسـتمتاع بفنون مـا اتفقنا عىل 
تسـميتهم (اسـاطري )كرة القدم قبل ان 
يعتزل معظمهـم بعد هذه البطولة. ومن 
الجمهور من سيشـعر بالفـرح والحزن 
يف آن واحـد! فبعظهم سـينتابه الفرح ملا 
يسـجله منتخبـه الوطني مـن نجاحات 

فيمـا يحـزن اخـرون عندمـا  تتعـرض 
منتخبات بلدانها لالخفاق وربما نشـاهد 
او نسـمع احداث مؤسـفة عندمـا يلجأ 
بعـض مجانني الكـرة اىل ايذاء انفسـهم 
بوسـائل شـتى كمـا حـدث يف البطوالت 
السابقة ومنها مونديال موسكو! ..وبني 
هؤالء واولئك سنجد جمهورنا (بني، بني) 
بـني متعـة املشـاهدة وبني حـرسة عدم 
التأهـل لنهائيات هـذه البطولة التي ذاق 
حالوتهـا مرة واحدة وغـاب عنها ثمانية 
مـرات متتالية وهـو يسـرتجع ذكريات 
االخفاقـات التي رافقت تلـك التصفيات 
الثمانية ومنها االخـرية التي كان يحدوه 
االمـل ان يرى منتخبـه الوطني يعود من 
جديد لنهائيات هـذه البطولة وكان امله 
مبنيا عـىل معطيات كثـرية تحدثنا عنها 

طويـال لعـل ابرزها ان منتخبنـا الوطني 
وقع يف مجموعة ليسـت مسـتحيلة ولم 
تكن بـذات الصعوبة وانقطعت انفاسـه 
وتمسـك باالمل اىل اخر مباراتني يف الدور 
الحاسـم ولكن، ال فائـدة االن من تقليب 
املواجـع، فلنسـتمتع باحـداث املونديال 
القطري ونعود نسرتجع االمل املفقود يف 
السـنوات االربع املقبلة عـىس ان تتظافر 
الجهـود املخلصة هذه املـرة وتضع يدها 
بيـد الـكادر التدريبـي االسـباني الجديد 
الـذي افصح عـن اسـرتاتيجية طموحة 
عىل املدى البعيد فالطريق ما يزال طويلة 
يتطلـب صـربا وعمـال متفانيـا مخلصا  
ينقلنا مـن ماض قريب ذقنـا فيه مرارة 
االخفاقـات املتوالية اىل مسـتقبل نقرتب 

فيه من تحقيق الطموحات املؤجلة. Ô‹œÏ‰€a@·√b◊@ãÁçfl
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@á‘«@Âfl@ÚÉè‰i@Üb•¸a@k€b�Ì@Êbæ5€a
bÿÌäbnéÏ◊@Òaäbjfl

بغداد/ متابعة الزوراء:
 طالبت لجنة الشـباب والرياضة يف الربملان من االتحاد املركزي لكرة القدم بنسخة من العقد املربم مع 
االتحاد الكوسـتاريكي الذي يخص إقامة املبـاراة الودية يف البرصة.   وقال رئيس اللجنة جياي تيمور، 
يف كتاب رسـمي موجـه اىل االتحاد العراقي لكرة القدم، إنه «اسـتنادا اىل الصالحيـات املخولة لنا وفق 
الدسـتور العراقي وقانون مجلس النواب وتشـكيالته والنظام الداخيل ملجلس النواب، تزويدنا بنسخة 
مـن العقد املربم بـني اتحادكم واتحاد املنتخب الكوسـتاريكي، واعالمنا بالتفاصيـل التي تمت الجراء 
مباراة ودية بني املنتخبني. وتسـاءل تيمور، عن اآللية املتفق عليها بني االتحادين املذكورين، وهل كان 

من ضمن بنود العقد دخولهم اىل العراق بدون ختم جوازاتهم؟، مشددا عىل اعالمنا بالرسعة املمكنة.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@lãÀ@ÔˆbË„@…iãi@aáÀ@oÌÏÿ€a@ÈuaÏÌÎ@bÌäÏé@‚çËÌ@paáÓè€a@Òãˆb†@kÉn‰fl

بغداد/رافد البدري:
حقق العب منتخبنا الوطني السابق 
حسني عيل حسني املركز الخامس 
عامليـا يف بطولـة الكرانـد ماسـرت 
لالعبني فوق سـن الخمسـني عام 
والتي جرت منافسـاتها يف  مدينة 
(اسـيزي)  االيطالية بمشاركة ٤٨ 
العبـا يمثلون جميـع دول العالم، 
وتمكـن العبنـا الـدويل مـن جمع 
(٦.٥) نقطـة مـن خـالل خوضه 
٩ جـوالت، حيث تمكـن الفوز يف ٦ 
جـوالت وتعـادل يف جولتني وخرس 
يف واحـدة منهـا، وتمكـن الالعـب 
الهنكاري كريساني الزلو من الفوز 
باملركز األول برصيد ٧ نقاط، وجاء 
العب لوكسمبورك بريند فريد ثانيا 
، وحـل الالعـب الربيطانـي اركيل 

كيث ثالثـا بنفس الرصيـد وكذلك 
الحـال بالنسـبة لصاحـب املركـز 
الرابـع االملاني فريك كريسـتوفر،  
وحـل العبنـا الـدويل حسـني عيل 
حسني خامسا وبنفس الرصيد من 
النقـاط (٦،٥) نقطة ، ولكن فارق 
نقـاط الطاوالت حسـمت الرتتيب 
الـدويل  النهائـي، وحصـل العبنـا 
جابـر البـدري عىل املركـز العارش 
برصيد (٥،٥) نقطة، وقد اسـادت 
اللجنة املرشفة عىل تنظيم البطولة 
واملنافسـة  العبينـا،  بامكانيـات 
الرشسـة مـن الالعب حسـني عيل 
حسـني الذي نافس ابطـال العالم 
بقـوة وكان قريب جدا من تحقيق 
اللقـب، والـذي ابتعد عنـه بفارق 

نصف نقطة.

@Ú€Ï�ji@êflb©a@ç◊ãæa@’‘±@Ô‹«@µèy
w„ã�ì€bi@6ébfl@á„aãÿ‹€@%b»€a

@ãr»nÌÎ@Ú»öaÏnæa@Èvˆbn„@›ñaÏÌ@ıb‰Óæa
∂Î˛a@Úuäá€a@äÎái@∂bÌÜ@‚bflc

بغداد/ متابعة الزوراء:
تغلَب منتخبنا الوطني عىل نظريه السوري 
بنتيجـة (3 - 1)، يف املبـاراة التـي أقيمـت 
امـس السـبت ، داخل صالـة األمري محمد 
بمدينـة الزرقـاء األردنية ، ضمـن الجولة 
الخامسـة من بطولـة غرب آسـيا بالكرة 

الطائرة للسيدات.
ورغـم تقـدم سـيدات سـوريا يف الشـوط 
األول بنتيجـة (25-22)، إال أن الالعبـات 
العراقيات نجحن من قلب الطاولة بالتفوق 
يف األشواط الثالث وبواقع (25 - 15)، (25 

.(18 - 25 )،(22 -
وتمكن سيدات العراق من تحقيق االنتصار 

لهـن  سـبق  اذ  بالبطولـة،  لهـن  الثالـث 
الفـوز يف مبـاراة االفتتاح عىل السـعودية 
(3 - 0) وعـىل فلسـطني بالنتيجـة ذاتهـا 
مقابـل هزيمة وحيدة امـام لبنان (0-3)، 
وسـيخوض منتخبنـا مواجهـة قوية مع 
منتخـب الكويت ظهـر يوم غـد االثنني يف 

منافسات ربع نهائي البطولة.
وبهـذه النتيجـة، نجـح منتخب سـيدات 
العـراق من بلوغ الـدور ربـع النهائي من 
البطولة، بعـد نيله وصافة املجموعة األوىل 
خلـف لبنـان املتصـدرة التـي تغلبـت عىل 
السـعودية (3 - 0)، يف املباراة التي أقيمت 

امس السبت أيضاً .

ÔvÓ‹©a@táz‹€@Òãój€a@Úœbõnéa@¿@ãq˚Ì@Â€@bÿÌäbnéÏ◊@Òaäbjfl@¿@táy@bfl@ZÔzÓflã€a@·ébu
25@ÔvÓ‹Ç@Åbnnœbi@Êb‡«@ÈuaÏÌ@b‰jÉn‰fl

الدوحة/ الزوراء:

  أصـدرت لجنـة املسـابقات باتحـاد 

كأس الخليج العربي لكرة القدم امس 

السـبت جدول مباريـات بطولة كأس 

الخليج العربي يف نسـختها الخامسـة 

والعرشيـن والتي سـُتقام يف محافظة 

البـرصة بجمهورية العـراق يف الفرتة 

مـن 6 إىل 19 كانون الثانـي من العام 

 . 2023

وتنطلـق مباريـات البطولـة باللقـاء 

االفتتاحـي بتاريـخ 6 كانـون الثانـي 

والذي يجمـع منتخبي املجموعة األوىل 

العـراق (املسـتضيف) وعمـان ، عـىل 

استاد البرصة الدويل.

هـذا وعىل الصعيـد ذاته ، أكد جاسـم 

الرميحي أمني عام اتحاد كأس الخليج 

العربـي لكـرة القـدم عىل اسـتضافة 

مدينة البـرصة العراقية خليجي 25 يف 

موعده وكما هو مقرر له مسبقاً .

وأضاف الرميحي لدينا تنسيق مستمر 

ومشـرتك مع األخوة يف اللجنة املنظمة 

لكـرة  العراقـي  االتحـاد  و  للبطولـة 

القـدم ، وهناك اطالع دائـم عىل كافة 

املسـتجدات ، وكافة األمور التنظيمية 

األخرى ذات الصلة ”.

وأوضح أمـني عام اتحاد كأس الخليج 

العربي لكرة القدم بقوله“ هناك بعض 

األمور التي تحتـاج إىل رسعة يف اتخاذ 

القرارات ،وأن ما حدث يف مباراة العراق 

وكوسـتاريكا الوديـة ، والتي أُلغيت يف 

اللحظـات األخـرية - دون الخـوض يف 

تفاصيلها - لن يكون سبباً ، أو ذريعة 

يتحجـُج بهـا البعض ، لعرقلـة عملنا 

إلقامة خليجي 25 بالبرصة“.

واختتم الرميحي مؤكًدا“ نحن كاتحاد 

كأس الخليج العربـي لكرة القدم عىل 

ثقـة تامة بـأن االتحـاد العراقي لكرة 

القـدم سـيقوم بتصويـب اي قصـور 

والعمـل عىل عـدم تكـراره وتداركه يف 

حينـه ، وهـم قـادرون عـىل ذلـك بما 

يملكون من خربات تنظيمية وكفاءات 

ميدانية ”.

ووفـق الجـدول الـذي أصـدره اتحـاد 

كأس الخليج، فإن مباريات املجموعة 

األوىل التـي تضـم (العـراق، وعمـان، 

والسـعودية، واليمـن) تقـام بملعـب 

البرصة الـدويل، إذ يلتقي يف اليوم األول 

العراق مع عمان يف املباراة االفتتاحية، 

وتليها مواجهة السعودية مع اليمن.

ويف اليوم التايل، املوافق 7  كانون الثاني 

يلتقي البحرين مع اإلمارات عىل ملعب 

املينـاء، وتعقبها مباراة الكويت وقطر 

يف ذات امللعب.

كما تقرر أن يسـتضيف ملعب البرصة 

الدويل، الذي يتسـع لـ 65 ألف متفرج، 

مباراتي الدور نصف النهائي، إىل جانب 

املواجهة الختاميـة التي تم تحديد 19  

كانـون الثاني املقبل موعـدا لها، فيما 

تم إلغاء مباراة تحديد املركز الثالث.

ومن جهته قـّدَم االتحاُد العراقّي لُكرِة 

القدم َشـكَوى لـدى االتحاديـن الدويلّ 

والكونكاف عىل االتحاِد الكوستاريكّي 

لعـدِم َتنفيـِذ ُبنـوِد العقـِد املُـربم بني 

الطرفـني الخـاّص بإقامِة مبـارٍة بني 

املنتخبني يف مدينِة البرصة.

بالـرشِط  العراقـّي  االتحـاُد  وطالـَب 

الجزائـّي الـذي تضمنُه العقـُد إلخالل 

الجانِب الكوستاريكّي يف ُبنوده، ورفضه 

لجميـِع املُحاوالِت إلقامـِة املُباراِة عىل 

الرَّغـم مـن الَتسـهيالِت الكبـريِة التي 

قّدمت للمنتخِب الكوستاريكّي.

وسـيحرُك االتحاُد العراقّي َشـكوى يف 

محكمـِة كاس يف حال عدِم اسـتجابِة 

االتحاِد الكوستاريكّي للرشِط الجزائّي 

يف العقد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اسـتهل امليناء مشواره بدوري الدرجة األوىل 
بخسـارة قاسـية أمـام مسـتضيفه ديـاىل 
بنتيجـة (3-0)، يف املبـاراة التي جرت امس 
السـبت ، ضمن الجولـة األوىل من البطولة ، 
وأستضافها ملعب الربتقايل بمدينة بعقوبة 
أمـام أنظـار أكثر مـن 15 ألف مـن أنصار 

أصحاب الضيافة.
وشـهدت املباراة حالتي طرد للميناء لالعب 
كرار جمعـة و ميلر، بعـد أن كانت النتيجة 
تخلـف امليناء بهـدف وحيد، ومنـح الحكم 
ركلـة جـزاء لديـاىل ليكمـل املينـاء املباراة 
بثمانية العبني ، ليضاعف أهل الدار النتيجة 
بتسـجيل الهدف الثالث بالوقت بدل الضائع 

، والـذي قـدره الحكـم 15 دقيقـة، نتيجـة 
التوقفـات الكثـرية يف أثناء املبـاراة.  وبهذه 
النتيجـة، يواصـل املينـاء مسلسـل نتائجه 
املتواضعـة منـذ هبوطه التأريخـي للدرجة 

األوىل، اذ سـبق له الخروج من كأس العراق 
، رغـم إمتالكه نخبة مـن الالعبني البارزين 
من املحليني واملحرتفني تحت قيادة للمدرب 
االسـبق للمنتخـب العراقي باسـم قاسـم. 

ويف بقيـة نتائج مباريـات ، خرس الرشقاط 
أمـام الجوالن (2 - 1)، وتغلـب الكوفة عىل 
عفك (1 - 0)، وتعادل املرور أمام النارصية 

(1-1)، والسماوة مع الصليخ (0-0).

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
والرياضيـة  واالعالميـة  الصحفيـة  االوسـاط 
قدمت تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئة العامة 
يف االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل 
جـواد الخرسـان، وذلك لوفاة املغفـور له ابنه 
... سـائلني الله العـيل القدير ان يتغمـد الفقيد 
برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس ويرزق 

اهله ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 ***************

عمت الفرحة منزل عضـو الهيئة العامة لالتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية الزميل عبد الكريم 
يـارس الـذي احتفـل برفقـة االهـل واالقـارب 
واالصدقـاء بخطوبة ابنه ( عـيل)، كل االمنيات 

بالتوفيق والنجاح للجميل عيل يف حياته وبالرفاه 
والبنني.

انطاليا/ قحطان املالكي: 
تدريباته يف معسكره   أوىل  السبت،  امس  تدريباته، عرص  الشباب  باَرش منتخُب 
بعد  املاضّية  الليلة  منتصِف  بعد  وصلها  التي  الرتكّية  أنطاليا  مدينِة  يف  املقام 
رحلٍة جويٍة تخللها تأخري  ألربع ساعاٍت للوفِد عن موعِد إقالِع الطائرة يف مطاِر 
التي تستضيفها  للَشباب  آسيا  لنهائياِت كأس  استعداداً  املعسكُر  بغداد. ويأتي 
العباً،   (23) فيها  شارَك  االمس  تدريباُت   .2023 عام  آذار  شهر  أوزبكستان 
املنتخب  مدرُب  والتكتيكّية.  والجماعية  الفردّية  التدريبات  بعِض  عىل  وتركزت 
عماد محمد ركَز أيضاً، إىل جانِب تلك التدريبات، عىل خلِق مساحٍة من التنافِس 
التدريباِت للوصوِل إىل االستعداِد األمثل للنهائياِت اآلسيوّية. بني الالعبني داخل 
منتخبنا الشبابّي سيخوُض أوىل مبارياته يف معسكره أمام نادي االنيا سبورت 

الرتكي تحت 20 عاما يوم غد االثنني .

بغداد / رحيم الدراجي
عدسة/ قحطان سليم

أقيم امس السبت بفندق قرص السندباد 
يف العاصمـة بغـداد املؤتمـر االنتخابـي 
التنفيـذي لالتحـاد  العراقـي  للمكتـب 

أللعاب القوى بأرشاف أوملبي ووزاري.
وجـددت الهيئـة العامة ثقتهـا برئيس 
االتحـاد الدكتـور طالـب فيصـل لدورة 
 113 حـرض   إذ  جديـدة،  إنتخابيـة 
عضوا مـن اصل 128 يمثلـون الجمعية  

العمومية. 
وعقـب انتهـاء املؤتمـر االنتخابـي تـم 
توزيع املناصب للفائزين، إذ تمت تسمية 

الدكتور طالب فيصل رئيسا ووليد تركي 
نائًبـا للرئيـس عـن الرجـال والدكتورة 
إسـماء كمبـش عـن النسـاء  والدكتور 
زيدون جـواد مديرا تنفيذيـا و األعضاء 
هـم حيدر كاظم وعادل العذاري وصباح 
حسـن وسـيف رعد وعيل لفتة وريبوار 

محي الدين .
هـذا وقد حرض املؤتمـر االنتخابي مدير 
القسـم القانوني يف اللجنة األوملبية عيل 
البدري ومعاونه ليث خرض وممثل وزارة 
الشـباب والرياضة  عيل جاسم و سوكو 
مارين أمني عام االتحاد االسيوي أللعاب 

القوى عن بعد .
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جارديان – البداية:
التنازيل  صحيفة «جارديان» اإلنجليزية ركزت عىل العد 
مشكلة  عىل  عرجت  كما  الحدث،  انطالق  من  يوم  قبل 

كريستيانو رونالدو مع ناديه مانشسرت يونايتد.
الرشق - شكر روسيا:

الرشق القطرية ركزت عىل توجيه صاحب السمو الشكر 
لروسيا بسبب مساهمتها يف تنظيم املونديال.

الرياضية - حلول رينار:
آخر استعدادات السعودية ملونديال قطر هي محور حديث الصفحة 

األوىل من صحيفة الرياضية.
موندو - رقم بالدي:

ركزت «موندو» عىل الجانب الكتالوني من املونديال، سواء باستدعاء 
أليخاندرو بالدي بدالً من املصاب لويس جايا يف إسبانيا، أو مريكاتو 

البلوجرانا يف كأس العالم.
آس - إنريكي يشجع مييس:

الحي عن  إنريكي يف بث تويتش  ترصيحات مدرب إسبانيا لويس 
يف  هي  فريقه  يفز  لم  إذا  العالم  بكأس  مييس  ليونيل  فوز  تمنيه 

صدارة الجريدة املدريدية.
ماركا - حوار فريان توريس:

حرصي  حوار  عىل  غالفها  متن  يف  ركزت  املدريدية  الصحيفة 
مع مهاجم برشلونة وإسبانيا فريان توريس عن حظوظ «ال 

روخا» يف املونديال.
سبورت - التانجو األخري:

مييس  ليونيل  نسخ  أظهر  الذي  الدعائي  «أديداس»  إعالن 
الصحيفة  غالف  صدارة  يحتل  املونديال  يف  الخمسة 

الكتالونية.
مريور\صن - غياب الكحوليات ومشاكل رونالدو:

بشكل  وصن  مريور  والثنائي  عام  بشكل  اإلنجليزية  الصحف  ركزت 
خاص عىل ترصيحات آرون رديل يف املؤتمر الصحفي.

لجوء  وإمكانية  الكحولية،  املرشوبات  بيع  منع  مسألة  وتناولت 
رونالدو.ستار\ كريستيانو  عقد  لفسخ  للقضاء  يونايتد  مانشسرت 

إكسربيس - غياب الكحوليات:
املرشوبات  منع  قطر  قرار  عن  إنجلرتا  صحف  يف  مستمر  الحديث 

الكحولية داخل املالعب، واألزمة املشتعلة بني رونالدو ويونايتد.
كوريريي - أبوال - رونالدو محور الحديث:

كوريريي اإليطالية اختارت لغالفها التقارير التي تتحدث عن عقاب 
كريستيانو رونالدو من قبل مانشسرت يونايتد.

وبقية  رونالدو  وصول  عىل  وركزت  املشاكل  تفادت  املقابل  يف  أبوال 
فريق منتخب بالدها إىل قطر.

الدوحة / متابعة الزوراء
يلتقي اليوم منتخب قطر مع ضيفه منتخب االكوادور يف تمام 
مونديال  افتتاح  ضمن  بغداد  بتوقيت  مساء  السابعة  الساعة 

كأس العالم ٢٠٢٢ لحساب الجولة األوىل من املجموعة األوىل.
أكرم عفيف،  النجم  آماال كبرية عىل  القطرية  الجماهري  وتعلّق 
كأس  نهائيات  يف  األول  الدور  تجاوز  عىل  «العّنابي»  ملساعدة 

العالم ٢٠٢٢، التي يستضيفها عىل أرضه.
التي  الركائز،  أهم  أحد   ٢٠١٩ عام  آسيا  يف  العب  أفضل  وكان 
مسرية  خالل  جذري  تغرّي  يف  القطري  املنتخب  عليها  استند 
كأس  بطولة  بلقب  بالظفر  توجت  والتي  األخرية،  السنوات 
آسيا ٢٠١٩ يف اإلمارات، حيث كان أفضل صانع لألهداف يف تلك 
النسخة، وجلها لزميله ورفيق دربه يف منتخبات الفئات السنية 

وصوال إىل املنتخب األول، املعز عيل.
ورغم مزاجه الحاد، إال أن عفيف صنع لنفسه بريقا خاصا عىل 
الكرة  فّذة عرفتها  بمواهب  ُيقارن  بات  بعدما  املحيل،  املستوى 
القطرية يف سابق السنوات، عىل غرار خلفان إبراهيم، اول العب 

قطري ينال جائزة األفضل يف القارة.
أن ينافس املحرتفني  لكن عفيف يبدو مختلفا، بعدما استطاع 
بالتسجيل،  سواء  عليهم  ويتفوق  املحيل،  الدوري  يف  األجانب 
يف  العب  أفضل  جائزة  بنيل  أو  مرة،  للدوري  هدافا  توج  حيث 

املوسم ثالث مرات.
بأن  إستوبينيان،  برفيس  اإلكوادور،  أيرس  ظهري  يحلم  بينما 
يخوض منتخب بالده أفضل نسخة يف تاريخه يف نهائيات كأس 
العالم، حيث يستهل مشواره بمواجهة قطر، الدولة املضيفة، يف 

املباراة االفتتاحية اليوم األحد عىل ملعب البيت.
«الالعبون الذين خاضوا مونديال أملانيا عام ٢٠٠٦ هم أساطري 
بالنسبة لنا.. الطريقة الوحيدة للقيام بما أنجزوه، هي تحقيق 

أفضل مشاركة لإلكوادور يف تاريخ نهائيات كأس العالم»، 
بحسب ما قال إستوبينيان خالل حديث لشبكة «يس إن إن»، 

يف ٧ ترشين الثاني/نوفمرب.
ويبقى مشوار «ال تري» يف مونديال أملانيا مرجعا لهذه الدولة 
الصغرية، بعد الفوز عىل بولندا ٢-٠ وكوستاريكا ٣-٠، قبل أن 

تسقط أمام أصحاب األرض ٠-٣.
الدور  من  إنجلرتا  يد  عىل  البطولة  اإلكوادور  وودعت 

الثاني ٠-١، يف ثاني مشاركة لها من أصل ثالث.
خورخي  املدافع  إستوبينيان،  خال  وكان 

جواجوا، ضمن تشكيلة نسخة عام ٢٠٠٦.
باإلضافة  الحايل،  الجيل  آمال  ويحمل 

برايتون  يف  زمياله  إستوبينيان،  إىل 
كايسيدو  مويسيس  اإلنجليزي، 
دفاع  وقلب  سارميينتو،  وجرييمي 
بيريو  األملاني  ليفركوزن  باير 

هينكابيه.

الدوحة / متابعة الزوراء
االتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  أبدى 
عن  الكامل  رضاه  القدم،  لكرة  الدويل 
يف  شاهدها  التي  األشياء  من  الكثري 
التي  الهجمات  بعض  رافضاً  قطر 
تتعرض لها الدولة املستضيفة لبطولة 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
مؤتمر  خالل  إنفانتينو  وأوضح 
بطولة  افتتاح  عىل  يوم  قبل  صحفي 
أّنه   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
يحتذى  مثاالً  سويرسا  أصبحت  مثلما 
به بفضل التسامح والعمل الجماعي، 
املجال  يف هذا  فقد تطورت قطر كثرياً 

أيضاً.
وانتقد إنفانتينو طريقة تعامل العديد 
دولة  مع  الغريبة  اإلعالم  وسائل  من 
معظمها  تجاهل  إىل  مشرياً  قطر، 
االحتياجات  بذوي  اهتمت  لفاعلية 

الخاصة.
يف  يتواجد  «الجميع  إنفانتينو:  وتابع 
دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم 
قطر   FIFA العالم  كأس  أّن  ومتأكد 
بكل  األفضل، فخور  ٢٠٢٢™ ستكون 
من عمل جاهداً عىل إنجاح هذا الحدث 

الكروي العاملي».
أن  األوروبيني  عىل  «ينبغي  وأضاف: 
يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، 
تعمل  األوروبية  املؤسسات  من  العديد 

يف قطر وتجني أرباحاً مالية».
من  الكثري  وجود  إىل  إنفانتينو  وأشار 
الدبلوماسية  والبعثات  الدول  ممثيل 

التي تزور دولة قطر.
وتابع: «لنتوقف عن النفاق ألن االتحاد 
مجال  يف  حقق  القدم  لكرة  الدويل 
حقوق العمال ما لم تحققه منظمات 

أخرى».

والدروس  «الشعارات  وأضاف: 
ظروف  النفاق،  عن  تنم  األخالقية 
العمال يف دولة قطر أفضل من ظروف 

املهاجرين يف أوروبا».
لكرة  الدويل  «االتحاد  إنفانتينو:  وأّكد 
ووضعيتهم،  بالعمال  يعتني  القدم 
ذوي  من  باألشخاص  نعتني  أن  علينا 
يكسبه  ما  األقليات،  وبجميع  األعاقة 
عىل  يساعدهم  قطر  دولة  يف  العمال 

تأسيس عائالت يف دولهم».
وأكمل: «العديد من املؤسسات الدولية 

أقرت أن معايري حقوق العمال يف دولة 
العمال  حقوق  ملعايري  مشابهة  قطر 
دائماً  مقراً  هناك  سيكون  أوروبا،  يف 
ملنظمة  يتبع  قطر  دولة  يف  للعمال 

العمال الدولية».
وشّدد إنفانتينو: «قطر دولة لها سيادة 
وال تحتاج إىل نصائح أو تدخالت حول 
توقف  أن  أوروبا  عىل  العمال،  حقوق 
أوضاع  تحسني  عىل  وتركز  االنتقاد 

املهاجرين لديها».
وقال رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم: 

جزء من صندوق اإلرث الخاص ببطولة 
 ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
سيخصص لتعليم أبناء العمال يف الدول 
مع  تفاهم  مذكرة  سنوقع  النامية، 

األمني العام ملنظمة العمل الدولية».
بالجميع  ترحب  قطر  «دولة  وتابع: 
النظر عن توجهاتهم، كل يشء  بغض 

جميل والجميع سعيد يف دولة قطر».
القرارات  جميع  أّن  إنفانتينو  وأوضح 
العالم  كأس  بخصوص  اتخذت  التي 
بالرشاكة  FIFA قطر ٢٠٢٢™ جاءت 

بني قطر والفيفا.
الناس  من  الكثري  أّن  إنفانتينو  وأكد 
يف  املقامة  العالم  كأس  يف  يستثمرون 
قطر أكثر من النسخ السابقة، مشدداً 
عىل أّن أرباح االتحاد الدويل ازدادت من 
البث التلفزيوني خالل استضافة قطر 
كأس  بطولة  بث  «حقوق  للمونديال: 
العالم ٢٠٢٢ زادت بمقدار ٢٠٠ مليون 

دوالر مقارنة بالبطوالت السابقة».
يف  الكحول  رشب  بمنع  يتعلق  وفيما 
الكحول  تمنع  عدة  «دول  املالعب: 
الكيل  لسياسية  داع  فال  املالعب  يف 

بمكيالني».
عيل  للفيفا  «كرئيس  إنفانتينو:  وذّكر 
وجدت  لكن  القدم،  كرة  عىل  الرتكيز 
من  العديد  توضيح  عىل  مرغماً  نفيس 
األمور، اسمحوا للمشاركني يف البطولة 
وللجماهري  القدم  كرة  عىل  بالرتكيز 
باالستمتاع يف الحدث الذي ال يتكرر إال 

كل ٤ أعوام».
النسخة  هذه  إّن  إنفانتينو  وقال 
بسبب  السابقة  النسخ  عن  تختلف 
اجتماع الجماهري من كل أنحاء العالم 
العديد  يف مكان واحد إضافة إىل زيارة 

منهم لدولة قطر ألول مرة، 
النسخة  هذه  أّن  إىل  إنفانتينو  وأشار 
استثنائية  ستكون  العالم  كأس  من 

بالنظر للبنية التحتية واملالعب.
كأس  بطولة  أن  عىل  إنفانتينو  وشّدد 
إرثاً  سترتك   ٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 

كبرياً.
وأكد عىل أّن اإلرث األكرب سيكون تعرف 

الغرب عىل العالم العربي واإلسالمي.
وأوضح: «كل قرار يتعلق ببطولة كأس 
العالم يمر بإجراء ومسار مفصل قبل 

اتخاذه».
                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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ساعات وتنطلق كرة الرحلة يف رحلتها ملتعة كأس العالم التي 
ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم مرة كل أربعة أعوام، 
وألن هذه النسخة من البطولة مميزة بكونها تقام ألول مرة 
يف العالم العربي كان البد للكرة الخاصة بها أن تكون بنفس 

التميز.
الكرة التي تم اإلعالن عنها يف مارس املايض القت الكثري من 
ردود األفعال الطيبة لعدة أسباب لعل أبرزها هو استخدامها 
ملواد مستدامة يف الطباعة أو ملساهماتها يف األعمال الخريية.

املرمى  لبعض حراس  أزمة  تكون  قد  الوقت نفسه  يف  لكنها 
بشكل  سابقتها  عن  وبتطورها  بالتصميم  تتعلق  ألسباب 

واضح.
لحراس  مشكلة  دوًما  العالم  كأس  كرات  يف  التطور  كان 
املنتخبات يف السنوات املاضية، وهذا العام يف قطر ال يبدو أن 

كرة الرحلة ستكون االستثناء من تلك القاعدة.
باستخدام  كبرية  بدقة  تصميمه  تم  قلبها  أو  الكرة  نواة 
بيانات ضخمة من عدة اختبارات أجريت داخل معامل رشكة 
حركة  ضمنها  من  خارجية  عوامل  عدة  راعى  «أديداس»، 

الرياح ورسعتها يف امللعب.
عندما بدأ تصميم كرة الرحلة ُوضع يف االعتبار الرتكيز عىل أن 
تكون صديقة للبيئة قدر اإلمكان وهو ما انعكس عىل الشكل 

النهائي لها.
الرحلة عن أي كرة سابقة  التي تميز كرة  من ضمن األمور 
طريق  عن  تخدمه  الذي  النبيل  الهدف  هي  عالم  كأس  ألي 

املساهمة يف األعمال الخريية.
لتذهب  الكرة  مبيعات  من   ٪١ خصصت  الشهري  فالرشكة 
لألعمال الخريية، وتحديًدا لصالح مؤسسة «هدف مشرتك»، 

لتكون مؤثرة بشكل إيجابي خارج مالعب كرة القدم أيًضا.
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حالة من الرعب تسبب فيها النجم األرجنتيني، ليونيل مييس، لجماهري بالده، بعد غيابه عن أول حصة تدريبية مفتوحة 
قبل كأس العالم.العيون كانت تبحث داخل املعسـكر األرجنتيني عن نجم باريس سـان جريمان دون جدوى، ولكنه لم 
يظهر، أين مييس؟ هل حدث يشء له؟ هل تعرض لإلصابة؟شبح اإلصابات كان يمثل التخوف األكرب، بعد مغادرة الثنائي 
خواكني كوريا ونيكوالس جونزاليس ملعسـكر الفريق بجامعة قطر لتعرضهما لإلصابة، لذلك انترش القلق يف كل مكان.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن مييس لم يشارك يف التدريب ليس بسبب اإلصابة، ولكن لتواجده يف صالة األلعاب 
الرياضيـة مـع كل من رودريجو دي بول، أنخيل دي ماريا، لياندرو باريديس، نيكوالس أوتاميندي، ليسـاندرو مارتينيز 
وخوان فويث.وجاء ذلك بسـبب تواجد هؤالء بمواجهة اإلمارات الودية األخرية، ولعبهم لعدد أكرب من الدقائق من باقي 
الالعبـني، لذلـك حصلوا عـىل مهمة خاصة، ومشـاركتهم أمام السـعودية بالجولة األوىل ال يوجد حولها أي شـك، وعىل 
رأسـهم مييس املتوقع ظهوره كأسـايس.وتلعب األرجنتني مباراتها األوىل باملونديال يوم الثالثاء القادم ضد السـعودية، 

قبل مواجهة املكسيك يوم ٢٦ نوفمرب ثم بولندا يوم ٣٠ من نفس الشهر.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

عبدالنارص بن عيىس
التي  الحياة،  يف  االختبارات  بعض  هناك 
يجتازها،  أن  قبل  املُمتَحن  فيها  ينجح 
نجحت  قد  قطر،  دولة  أن  وواضٌح 
املناخية وكل  والظروف  العالم  بتحّديها 
املشوشني، وحققت نجاحا تاريخيا قبل 
ساعات من بداية منافسة كأس العالم، 
املنافسة  باحتضان  الفوز  كان  فقد 
ألنه  مبهراً،  انتصاراً   ،٢٠١٠ أواخر  يف 
الكرة  يف  ثقيلة  أوزان  أمام  تحقق 
األرضية، وهي اليابان وأسرتاليا وكوريا 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  الجنوبية 
عرشة  اثنتي  مدار  عىل  الفوز  وتواصل 
الرياضية  اإلنجازات  خالل  من  سنة، 
قطر  جعلت  التي  والبيئية  والفندقية 
أشبه بالجنة عىل وجه األرض، ولم يتبقَّ 
سوى مباريات كرة وحماس منارصين 
وتغطية إعالميني ليكتمل النجاح، يف بلد 
بجغرافيته  يختاره  أن  العالم عىل  أجرب 

تحّديه  وسيتابع  وتقاليده،  ومناخه 
التنظيم  رقّي  لسقف  رفعه  ويسترشف 
يف  سينظمونها  من  إعجاز  درجة  إىل 

املستقبل القريب والبعيد.
سنة  يف  إفريقيا  جنوب  نجحت  عندما 
فتحت  العالم،  كأس  تنظيم  يف   ٢٠١٠
يف  نجحت  أخرى  إفريقية  لدول  الباَب 
تنظيم تظاهرات يف رياضات أخرى مثل 
كرة اليد، وطمعت يف تنظيم كأس العالم 
بإمكان  قطر،  وبنجاح  القدم،  لكرة 
تطمع  أن  أخرى،  وعربية  خليجية  دول 
مدّعمة  الرشف،  نفس  عىل  الحصول  يف 
من  ستخرج  التي  قطر  يف  تحقق  بما 
”املونديال“ وهي بالد ُحلم بالنسبة لكل 
من زارها وتابع عرب شاشات التلفزيون 
تختلف  ال  يجعلها  رقّي  من  بلغته  ما 
عن أي بلد أسكندنايف إن لم تكن أحسن 

منه.
ما حقق نجاَح قطر، هو أنها لم تنسلخ 

من روحها من أجل أن تستنسخ اآلخرين 
مونديالها  يكون  أن  فرفضت  ذاتها،  يف 
أملانيا  يف  العالم ٢٠٠٦  نسخة من كأس 
أو ٢٠١٨ يف روسيا، فاستقبلت ضيوفها 
من  بكرم  املسلمة،  العربية  قطر  وهي 
قيم األمة، وبإجبار اآلخر أن يكون ضيفا 
وفنادق  وبمالعب  ملضيِّفه،  محرتِما 
وخدمات  بهندسة  ومنتزهات  ومطاعم 
والزمان، وسط  املكان  عربية من وحي 
رمال صحراء ساحرة وخرضة متحدية 
لقسوة الطبيعة، وتوفري الظروف لبعث 
شهية اللعب والعمل الصحفي والسياحة 
صاروا  الناس  أن  درجة  إىل  والتشجيع، 
عىل يقني بأن دورة كأس العالم يف قطر، 
أن  بالرغم من  التاريخ،  يف  األحسن  هي 
هذا التاريخ، لم يبلغ بعد حفل االفتتاح 

وال نقول حفل االختتام.
باسم الحرية والديمقراطية وغريها من 

املفردات التقليدية القديمة التي ُيراد 

املغرّدين  بعض  حاول  آخر،  معنى  بها 
ورياضيني  ساسة  من  الرسب،  خارج 
الحياة  منحتهم  الذين  من  وفنانني 
مقدرة  يف  يطعنوا  أن  الشهرة،  بعض 
وحتى  األذواق،  جميع  إرضاء  عىل  قطر 
تغريدة،  انطلقت  كلما  فكانت  النزوات، 
عىل  بلغت  أن  إىل  الهواء،  يف  رت  وتبخَّ إال 
الفقاعة،  شكل  االفتتاح  حفل  مشارف 
فما عاد املغرِّد نفسه يستمع إىل نفسه، 
أن  عىل  القدرة  يمتلك  املنتِقد  عاد  وما 
أن  بعد  السطر،  آخر  إىل  انتقاده  ُيكمل 
أوقفته الصور القادمة من الدوحة عند 

قناعة: ونجحت قطر.
نقالً عن جريدة الرشوق الجزائرية
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باريس/متابعة الزوراء:
خالل عـام ٢٠٢٢ وحـده، ُقتـل أكثر 
من ٣١,٠٠٠ شخص حتى اآلن بسبب 
العنـف املسـلح يف الواليـات املتحـدة. 
وخـالل الفرتة نفسـها، انتحـر حوايل 
١٧,٠٠٠ شـخًصا باستخدام األسلحة 
الناريـة، بينما وقعت هـذا العام أكثر 
مـن ٤٨٠ عمليـة إطالق نـار جماعي 
– أي مقتل ثالثة أشـخاص أو أكثر يف 

واقعة إطالق نار واحدة.
وقد يسـمع الكثريون عن إطالق النار 
الجماعـي عىل وجـه الخصوص، لكن 
الحقيقة أّن غرف األخبار ال تغطي كل 
الحوادث – وال سـيما العنـف اليومي 
باألسـلحة النارية. ونتيجـة لذلك، قد 
يقلـل الـرأي العام من تقديره لشـدة 

الوضع.
ولكن العنف املسـلح ال يشكل مصدًرا 
للقلق يف الواليات املتحدة فحسـب، بل 
إّنه يؤثر عىل دول أخرى كذلك، وخاصة 

يف أمريكا الوسطى والجنوبية.
ويف ويبينار أقامه مؤخرًا املركز الدويل 
تغطيـة  منتـدى  للصحفيـني ضمـن 
«العنـف  بعنـوان  العامليـة  األزمـات 
املسـلح وكيفيـة تغطيتـه»، قّدمـت 
أبينيه كاليتون – الصحفية الرئيسـية 
الناريـة  «األسـلحة  سلسـلة  لـدى 
واألكاذيب» التابعة للنسخة األمريكية 
مـن صحيفة الجارديـان، والتي تركز 

عىل العنف املسلح يف والية كاليفورنيا 
– بعض األدوات واإلرشـادات ملساعدة 
تغطيتهـم  تحسـني  يف  الصحفيـني 

للموضوع.
غّطـت  املهنيـة،  مسـريتها  بدايـة  يف 
كاليتون اجتماعات البلدية ومبادراتها، 
مثل الجهود املبذولـة لتوفري األطعمة 
الطازجـة وتحفيـز تنميـة املجتمـع. 
ويف هذا الصدد، قالـت الصحفية: «لم 
أخطـط قـط لتغطية العنف املسـلح. 
ولكننـي دائًمـا مـا كنـت أفكـر يف أن 
بإمكان ذلك املساهمة يف تقليل العنف 

املسلح».
وقـد بـدأت كاليتون يف تغطيـة العنف 
الرتكيـز  مـع   ،٢٠١٩ عـام  املسـلح 
عـىل مسـقط رأسـها يف ريتشـموند 
عـن  كتبـت  حيـث  بكاليفورنيـا، 
املجتمعات األكثر تـرضًرا من حوادث 

إطالق النار وجرائم القتل.
وأوضحـت أّنه أثناء نشـأتها، «كل ما 
كنـت أعرفـه هـو أن العنف املسـلح 
أصبح مشكلة. ففي سـن معني، تبدأ 
يف سماع القصص عن إطالق النار عىل 
الشـباب وقتلهم». وأضافت كاليتون، 
ذات البـرشة السـمراء: «كنت معتادة 
عـىل سـماع الطلقات الناريـة، وكنت 
أعلم دائًما أنها تسـتهدف األشـخاص 

الذين يشبهونني أكثر من غريهم».
وأشـارت إىل أّن معظـم حوادث العنف 

املسـلح ال تصل إىل حجـم إطالق النار 
«االنتحـار  أّن  موضحـة  الجماعـي، 
يمثل أغلبية حوادث العنف املسـلح يف 
الواليات املتحدة، إذ تبلغ نسبته حوايل 
٥٠٪. وبعد ذلك نشـهد ما نطلق عليه 
‘العنـف املسـلح املجتمعي’«. ويشـري 
ذلـك إىل النسـب املتفاوتـة للوفيـات 
الناجمة عن استخدام األسلحة النارية 
يف أحياء معينة، ال سيما يف مجتمعات 
السـود وذوي األصول األسبانية الذين 
يعانون من نقص املوارد، «وهذه هي 
الحوادث التـي أقصدها عندما أتحدث 

عن العنف املسلح».
وأكـّدت عىل أّنها تتحـدث عن «العنف 
املسـلح املجتمعـي بشـكل خـاص»، 
مضيفـة أّن زميلتها «لويـس بيكيت، 
الصحفيـة لـدى صحيفـة الغارديان، 
شـهدت ظاهرة مشـابهة، حيث كان 
هناك تركيز مكثف للغاية عىل عمليات 
إطالق النار الجماعيـة، ما غّطى عىل 
العنف املسـلح اليومي الذي عانى منه 

الناس».
وقد قـررت بيكيت التقديـم إىل منحة 
من مؤسسـة كاليفورنيا للصحة من 

أجل تمويل سلسـلة «األسلحة النارية 
واألكاذيـب»، املسـتمرة حتى اآلن منذ 

تسعة أشهر.
ُيمثـل العنف املسـلح مشـكلة ُملحة، 
ولكـن قد يكـون من الصعـب تغطية 

املوضوع بشكل يؤثر عىل القراء.
اقرتحتهـا  التـي  الطـرق  بـني  ومـن 
كاليتـون لتحقيـق ذلـك هـي تحليـل 
حوادث العنف املسـلح التي تتجاهلها 
دورة األخبـار وإعـداد ملخـص عنها 
كل بضعة أشـهر، بمـا يف ذلك التحدث 
إىل األشـخاص املعنيني أو املترضرين، 

«وقد وجدت أن هـذه طريقة ناجحة 
لتجديد األمور وجذب االهتمام إليها».

كما ينبغي عـىل الصحفيني أن يركزوا 
يف تغطيتهـم عـىل األشـخاص الذيـن 
تتجاهلهـم األخبار. ويف هذا السـياق، 
قالت كاليتـون: «أعتقـد أن القصص 
التي تتمحور حول الفقراء أو أصحاب 
البـرشة السـوداء أو البنيـة ال تحظى 
بالتغطيـة الكافية. ولكنني وجدت أّن 
هـذه القصص دائمة التجـدد، ودائًما 
مـا يتفاجأ الناس عندمـا أحصل عىل 
روايـة مبـارشة مـن أحد األشـخاص 

الذين فقدوا ابًنا أو ابنة».
فرصـة  توجـد  األحيـان،  أغلـب  ويف 
للتعمق أكثر يف تغطية األحداث الكربى 
بما يتجاوز العناوين الرئيسـية. ففي 
حالة إطالق النار الجماعي عىل سبيل 
املثـال، فكـر فيمـا شـهده املجتمـع 
مـن حيـث العنـف املسـلح اليومـي، 
بعيـًدا عن الحادث الفـردي. وأضافت 
كاليتون: «كصحفـي، يمكنك الذهاب 
إىل املجتمعـات املجاورة أو إلقاء نظرة 
عـىل الواليـة أو املقاطعـة، والبحث يف 
املـكان الذي يرتكز فيـه معظم العنف 
املسـلح. فهؤالء هم األشخاص الذين 

يحاولون فعل يشء حيال ذلك».
وقد عملت كاليتون منذ بضعة أسابيع 
عىل قصة من زاويـة مختلفة، مركزة 
عـىل ارتفاع عـدد حواث إطـالق النار 

عىل الطـرق الرسيعة، وقالـت: «نادًرا 
ما يتسّنى لنا االستماع بشكل مبارش 
إىل األشـخاص املعنيني أو إىل الرشطة 

حول األسباب وراء هذه الحوادث».
نصحت كاليتـون الصحفيني بإعطاء 
تغطيتهـم  يف  للضحايـا  األولويـة 
الصحفيـة، وذكرت مثـاًال عىل «قصة 
حول شـاب ُقتل بطلق ناري يف مدينة 
مـن  والـده  وكان  أنجلـوس،  لـوس 
مراقبـي الرشطـة. ولم تذكـر األخبار 
الضحيـة وعـن  القليـل عـن  سـوى 

ترصيحات أرسته».
ونظرًا ملدى استقطاب القضية، يمكن 
أن تكون ملؤسسات األخبار مجموعات 
مختلفة من القيم ووجهات النظر فيما 
يتعلق بتغطية العنف املسلح. ويف هذه 
الحالـة، نصحت كاليتـون الصحفيني 
بإعطاء األولوية الستقاللهم الصحفي 
دائًمـا، والرتكيـز عىل حقائـق القصة 

وتفاصيلها يف املقام األول.
واختتمـت قائلـًة: «إذا كنـت تغطـي 
العنف املسلح وتقلق بشأن كونك جزًءا 
مـن الفـوىض [أي التغطية املسيسـة 
للعنف املسـلح]، فركز عىل اسـتخدام 
البيانـات الصحيحة والتحقق املزدوج 
مـن املعلومـات واالسـتعانة بخـرباء 
الجريمة والقانون حتى تكون قصتك 

سليمة وقوية».  
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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البرصة / نينا:
 اطلق عدد من الصحفيني يف البرصة حملة (قاطعوه) 
ملقاطعـة تغطيـة النشـاطات الحكوميـة والرياضية 
داخل فنـدق (كراند ميلينيوم) بالبـرصة بعد االعتداء 

بالرضب عىل احد الصحفيني .
وكان مراسـل قنـاة العهد يف البرصة، فاضل حسـن، 
تعرض اىل اعتداء الخميس من قبل املسـؤول االمني يف 

فندق كراند ميلينيوم بالبرصة .
يذكـر ان الفنـدق اصبـح مقـراً القامـة املنتخبـات 
واالتحـادات الرياضيـة ومكانـاً الجتمـاع الـرشكات 
بحكومـة البـرصة املحلية بعد توقف فندق شـرياتون 

الدويل بظروف غامضة .
وادان فرع نقابة الصحفيـني يف البرصة ما تعرض له 
الزميـل الصحفي فاضل البطاط، مراسـل قناة العهد 
الفضائية، من اعتداء غري الئق اقدم عليه مسؤول امن 
فندق (غراند ميلينيوم) يف محافظة البرصة بصورة ال 

تنم عن احرتام اثناء تأدية واجبه املهني.
وذكر الفـرع يف بيان صحفـي : ان االعالم والصحافة 
مهنة نبيلة وحريتها مقياس للحضارات وهي العمود 
الفقري لجسد البلدان و ضمان حقوق االنسان. مشريا 
اىل: انـه ومـن هذا املنطلق فـإن الجميـع يعلم اهمية 
عمل الصحفيني واالعالميني عندما تشـتد االحداث يف 
نقـل الحقائق للرأي العام بـكل مهنية وصدق، ورغم 
كل الصعوبـات ما زال الصحفيون يؤدون عملهم بكل 
أمانـة وصدق كواجب اخالقي و مهني تجاه الشـعب 

العراقي .

واضاف ” ان الزميـل فاضل البطاط كان يلبي الدعوة 
التي وجهت لـه من قبل االتحاد العراقـي لكرة القدم 
لتغطيـة مؤتمـر صحفي عىل اثـر انسـحاب الفريق 
الكوسـتاريكي مـن املبـاراة والتـي كان مـن املؤمـل 

اقامتها يف البرصة.
ولفـت البيـان ” اىل ان ذلك االعتداء، إذ يثري اسـتغراب 
واسـتنكار وتنديد كافـة الصحفيني حيـث يعد خرقاً 
فادحاً للمسـؤولية اإلعالميـة وحرية العمل الصحفي 

والتي تؤكد عليها القوانني واملواثيق الدولية“.
وتابع الفرع يف بيانه : ومن هذا املنطلق فإن فرع نقابة 
الصحفيـني يف البرصة اتفـق وباالجماع عىل توصيات 
بالتنسـيق مـع الهيئـة العامة وقـررت امهـال ادارة 
الفنـدق مدة ٤٨ سـاعة للرد عىل مطالـب الصحفيني 

اهمها:
١ - تقديم اعتذار رسـمي لصحفيـي البرصة عموما، 

والزميل املعتدى عليه بشكل خاص.
٢ - تغيـري االجـراءات املتبعـة مـع الصحفيـني اثناء 
دخولهـم للفنـدق وتخصيص اشـخاص غـري امنيني 

يمكن التفاهم معهم.
٣ - ضمانـات عـدم تكرار هكذا اعتـداء وتوفري مناخ 
آمن للعمل الصحفـي يف البرصة من قبل الجهات ذات 

العالقة و التنسيق الجيد.
٤ - يف حال انتهاء املهلة ستكون لنا اجراءات تصعيدية 

اخرى لضمان حقوق الزمالء ورفع الحيف عنهم.
وتابـع: ويف الوقت نفسـه فـإن فرع النقابـة يطالب 
االتحـاد العراقـي لكرة القـدم املسـبب الرئييس لهذه 

الحادثـة بـأن يتحمل مسـؤوليته االخالقيـة واملهنية 
تجـاه الصحفيني يف البرصة من خالل اسـتنكاره لهذا 
االعتـداء، وان ال يعمل بشـكل منفرد بعيـدا عن روح 
التعـاون و العمـل املشـرتك، حيـث الحظنـا أنه غري 
مهتم بالتنسـيق مع الجهات واملؤسسـات الصحفية 

واالعالمية يف البرصة صاحبة االرض.
وطالـب الفرع ” اتحاد كـرة القدم بالتنسـيق العايل، 
واحـرتام عمـل الصحفيـني يف البـرصة واعتبارهـم 
أساسـا لنجاح أي فعالية رياضيـة يف املحافظة وعدم 
اقصائهـم و التعامل معهم بطبقية وفوقية ومركزية 
وإال سيكون لنا رد فعل آخر إذا ما استمر عىل نهجهه 

املتعمد تجاه ابناء صاحبة الجاللة. 

 الدوحة/متابعة الزوراء:
 اضطـر منظمـو بطولـة كأس 
العالـم لكـرة القـدم يف قطـر إىل 
تلفزيونية  االعتذار لطاقم قنـاة 
دنماركية قاطع مسؤولون بثها 
املبارش من الدوحة بعد انتقادات 
واسـعة وصلت إىل حـد املطالبة 
بمقاطعـة املونديـال، ما سـلط 
الضوء عىل القيود املفروضة عىل 

الصحفيني خالل التظاهرة.
العليـا  اللجنـة  واعتـذرت 
إىل  قطـر  يف  واإلرث  للمشـاريع 
الدنماركـي،  التلفزيـون  طاقـم 
الـذي تعـرض للتهديد مـن قبل 
األمن، أثناء قيامه بالبث املبارش 
يف الدوحـة قبيل بدء منافسـات 
بطولة كأس العالـم لكرة القدم 

التي ستنطلق اليوم األحد.
فيديـو نـرشه  وأظهـر مقطـع 
 (TV2) “2 مراسـل قناة ”تي. يف
راسـموس تانتهولت رجال أمن 
وهـم يقرتبون مـن الطاقم، عىل 
عربـة غولـف. وكشـف الفيديو 
مـع  يتجـادل  وهـو  تانتهولـت 
رجال األمـن أثناء قيامه بإظهار 
يتهمهـم  أن  قبـل  ترصيحـه، 
بالتهديد بكرس معدات الكامريا.

وكان مراسل القناة يتحدث عىل 
الهـواء مبارشة إىل مذيـع أخبار 
يف الدنمـارك عندما صعـد ثالثة 
رجال خلفه عىل عربة كهربائية 
وحاولوا حجب عدسـة الكامريا. 
وُسـمع صـوت تانتهولـت وهو 
يقـول باإلنجليزيـة ”لقد دعوتم 
العالم كله ليأتـي إىل هنا، فلماذا 
ال نسـتطيع التصوير؟ إنه مكان 
عام. يمكنـك تحطيـم الكامريا، 
تريـد تحطيمهـا؟ أنـت تهددنـا 

بتحطيم الكامريا؟“.
وكتب تانتهولت عـىل تويرت ”إن 
هذا ما حدث عندما كنا نبث عىل 

الهواء مبارشة  يف الدوحة. ولكن 
هل سيحدث ذلك لوسائل اإلعالم 
األخـرى أيًضا؟“. وأضـاف ”لقد 
تلقينـا اعتـذارا اآلن مـن مكتب 
الـدويل ومـن  اإلعـالم القطـري 

اللجنة املنظمة“.
وشـوهد الفيدو عـىل تويرت أكثر 
مـن 13 مليون مرة كمـا تداوله 
بمقاطعـة  مطالبـني  كثـريون 

بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وبعـد الحـادث أصـدرت اللجنة 
العليا للمشـاريع واإلرث يف قطر 
بياًنـا قالت فيـه إن الطاقم تمت 
مقاطعته عن طريق الخطأ أثناء 

قيامه ببث مبارش.
وذكـر البيان ”عنـد التحقق من 
أن صالحيـة ترصيـح التصويـر 
وتغطية البطولة سارية املفعول 
للطاقـم، تـم تقديـم اعتـذار إىل 
املذيـع من قبـل األمـن يف املوقع 
قبـل أن يسـتأنف أفـراد الطاقم 
نشـاطهم“. وأضاف ”ومنذ ذلك 
الحني، تحدث منظمو البطولة إىل 

املذيع، وذّكرو جميع املؤسسات 
التصويـر  تصاريـح  باحـرتام 

السارية للبطولة“.
فحـص  ”بعـد  البيـان  وقـال 
وترصيـح  البطولـة  ترصيـح 
التصويـر الخـاص بالطاقم، تم 
تقديم اعتـذار إىل املذيع من أمن 
املوقـع قبل أن يسـتأنف الطاقم 
املنظمـون  وقـال  نشـاطه“. 
إنهـم تواصلوا الحقا  القطريون 
مـع تانتهولت و“أصـدروا أيضا 
توجيهـات لجميـع املؤسسـات 
التصويـر  تصاريـح  باحـرتام 

السارية“.
يف  النظـر  الحادثـة  وأعـادت 
موضوع كان حساًسـا بالنسبة 
إىل منظمـي البطولـة الذين نفوا 
املزاعـم التي تفيد بفـرْض قيود 
صارمة عـىل األماكن التي يمكن 
التصويـر فيها  لوسـائل اإلعالم 
يف قطر، وهو مـا تنفيه األحداث 

وفق صحفيني.
ونرش الصحفي األمريكي جرانت 

وال تغريـدة قال فيهـا إنه أجرب 
عىل مسح صورة من هاتفه، ما 
أثـار أيضا ضجة واسـعة. وقال 
لشـعار  صـورة  ”التقطـت  وال 
بطولـة كأس العالـم عـىل جدار 
املركز اإلعالمـي القطري، وجاء 
رجـل أمن وطلـب منـي حذفها 
من هاتفي“، متسائال ”هل هذه 
هـي الطريقة التي سـتعمل بها 

نهائيات بطولة كأس العالم؟“.
وفرضـت قطـر قيـودا صارمـة 
عىل املحطـات الفضائية العاملية 
التي ترغـب يف تغطيـة فعاليات 
قطـر  يف  وسـُتمنع  املونديـال. 
الدوليـة  التلفزيـون  طواقـم 
املشاركة يف تغطية الفعاليات من 
إجراء مقابالت مع أشـخاص يف 
منازلهم كجزء من قيود شـاملة 
مفروضة عىل التغطية اإلعالمية 
قد يكون لها ”تأثري مخيف جدا“ 

عىل هذه التغطية.
الغارديـان  صحيفـة  وقالـت 
الربيطانية ”سـيتم منع طواقم 

الصحفيـني فعليا مـن التصوير 
تلـك  مثـل  اإلقامـة،  مواقـع  يف 
التي تـؤوي العمـال املهاجرين، 
تصاريـح  رشوط  بموجـب 
التصويـر الصادرة عن الحكومة 
القطريـة“. لكن أيًّا مـن ذلك لم 
يحـدث إذ نـرشت فرانـس برس 
قبـل يومـني مقطـع فيديو عىل 
تويرت يوثق حالة مزرية لظروف 

عيش العمال.
أيضـا  ُيحظـر  للبنـود  ووفقـا 
التصويـر يف املبانـي الحكوميـة 
والدينية،  والصحيـة  والتعليمية 
يف  التصويـر  منـع  جانـب  إىل 
والرشكات  السـكنية  العقـارات 

الخاصة.
وتنـدرج القيـود ضمـن قائمـة 
الـرشوط التـي يجـب أن توافق 
عنـد  اإلعالميـة  املنافـذ  عليهـا 
التقـدم للحصـول عـىل ترصيح 
القطرية  السـلطات  تصوير من 
فوتوغرافيـة  صـور  ”اللتقـاط 
وتصوير مقاطع فيديو للمواقع 
األكثـر شـهرة يف جميـع أنحاء 
البـالد“. كمـا أنهـا تنطبـق عىل 
املصورين لكنها ال تشري رصاحة 
إىل صحفيـي املطبوعات الذين ال 

يصورون مقابالتهم.
التقاريـر  القواعـد  تحظـر  وال 
محددة،  بموضوعـات  املتعلقـة 
ولكـن تقييـد أماكـن التصوير، 
”بمـا يف ذلـك عـىل سـبيل املثال 
ال الحـرص، املنـازل واملجمعـات 
السـكنية ومواقع اإلقامة“، من 
املرجـح أن يجعـل مـن الصعب 
التحقيق  عىل طواقم الصحفيني 
يف االنتهـاكات املبلـغ عنها، مثل 
إساءة معاملة العمال املهاجرين، 
أو إجراء مقابالت حول مواضيع 
قد يحجم الناس عن مناقشـتها 

علنا.

 العمارة / نينا:
نظم فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف ميسان، 
بالتعـاون مـع كليـة الرتبيـة الرياضيـة وعلوم 
الرياضـة بجامعـة ميسـان ، ورشـة اعالميـة 
حول كيفية اعـداد التقرير الريايض التلفزيوني، 
بحضـور رئيـس فرع النقابة ”سـمري السـعد“ 
وعميد الكلية الدكتور ”ماجد شـندي“ وعدد من 

االساتذة والطلبة.
وتضمنـت الورشـة محارضة ألقاهـا الصحفي 
الريـايض ”احمـد الحلفـي“ بنّي خاللهـا كيفية 
صناعة واعـداد التقريـر الريـايض التلفزيوني، 
وأهم الركائز التي يرتكز عليها التقرير ، مشـرياً 
اىل اهـم العقبات التي تواجـه االعالمي الريايض 

خالل صناعة التقرير“.

تونس/متابعة الزوراء: 
  أثـار التحقيـق مع مديـر موقع 
إلكرتونـي بموجـب املرسـوم رقم 
54 الصـادر يف السـادس عرش من 
سـبتمرب املايض املتعلـق باألخبار 
الكاذبـة، عىل خلفية مقال تحلييل 
نقدي للحصيلة السـلبية لحكومة 

نجالء بودن جدال إعالميا واسعا.
واستعرض مقال باللغة الفرنسية 
املـرأة  بـودن،  ”نجـالء  بعنـوان 
اللطيفة“ يف ”موقع بيزنس نيوز“ 
وهو موقع باسم رؤوف بن هادي، 
اإلجراءات التي قامت بها رئيسـة 
الحكومة نجالء بودن، املعينة قبل 
عام. ويـرسد ”الحقائـق“ ويعلق 
عليها ويربز جمودا سياسيا وقبل 
كل يشء ”تدهوراً للوضع يف تونس 
حيث أصبحـت الحياة اليومية بني 
الندرة وارتفاع تكاليف املعيشة، ال 

تطاق“.
لكـن يبـدو أن هـذا التحليـل قـد 
أزعـج الحكومـة وتـم اسـتدعاء 
مديـر املوقـع اإللكرتونـي بيزنس 
نيـوز عقـب شـكوى مـن وزيرة 
العـدل ليىل جفال.وهـذه هي املرة 
مالحقـة  فيهـا  تتـم  التـي  األوىل 
وسـيلة إعالمية بموجب املرسـوم 
رقم 54 منذ إصـداره. وينص هذا 
النـص عـىل عقوبة بالسـجن ملدة 
خمس سـنوات وغرامة كبرية عىل 
أي شـخص ”يسـتخدم شـبكات 
االتصال وأنظمـة املعلومات عمدا 
إلنتاج أو ترويج أو نرش أو إرسـال 
إشـاعات  أو  كاذبـة  معلومـات 
كاذبـة“. وتضاعـف العقوبـة إذا 
كانت هـذه ”املعلومـات الكاذبة“ 
تستهدف مسـؤويل الدولة، حسب 
القايض  التنفيذي. ويمنـح  األمـر 
املالحقات  سلطة تقديرية بشـأن 

القضائية املحتملة.
وقالت نقابة الصحفيني التونسيني 
إن وزيرة العدل ليىل جفال تقدمت 
بشـكوى ضد مدير موقع ”بزنس 
نيوز“ نـزار بهلـول، متهمـة إياه 
بـ“نرش أخبار غري صحيحة وشتم 
رئيسـة الحكومة بـودن واالدعاء 

بالباطل“.
وأضافـت أن بهلـول ”يتابـع وفق 
املادة 24 من مرسـوم 54 الصادر 
واملتعلـق  املـايض،  سـبتمرب  يف 
بمكافحة الجرائم املتصلة بأنظمة 
املعلومـات واالتصـال بتهمة نرش 
أخبار غري صحيحة وشـتم رئيسة 
الحكومة واالدعاء بالباطل وما له 
مـن تأثري عـىل األمن العـام بغاية 

املساس بأمن الدولة“.
وأردفت النقابـة يف بيان أن بهلول 
”يواجه تهما قد تصل عقوبتها إىل 
السـجن 10 سـنوات، عىل خلفية 
مقـال تحليـيل نقـدي للحصيلـة 
السلبية لحكومة بودن خالل فرتة 

حكمها“.
واسـتدعي مديـر املوقـع بهلـول 
واسـتمعت إليـه فرقـة مكافحـة 
بتونـس  القرجانـي  يف  الجريمـة 
إن  بهلـول  وقـال  العاصمـة. 
األسـئلة تتعلـق بمحتـوى املقـال 
واملصطلحات املستخدمة، مضيفا 
أنـه ال يعرف مـا إذا كانت القضية 

قد أغلقت أم ال.
املوقـع  تحريـر  رئيـس  وأوضـح 
مروان عاشوري أّنه خالل التحقيق 
التعابـري  بعـض  أن  ”اسـتنتجنا 
أزعجت رئيسـة الحكومـة“، الفتا 
إىل أّن ظروف التحقيق كانت طيبة 
واألعوان تعاملوا بطريقة محرتمة 
موقـع  مديـر  مـع  ومتحـرضة 
“بيزنـس نيوز“ الذي لـم يتعرض 

ألي تضييقات.
ولم يمنع ذلك سـماع بهلول ثالث 

سـاعات، ثم انتظار سـاعة أخرى 
لقـرار النائب العـام باإلفراج عنه 

أم ال.
وأضاف رئيس تحرير املوقع أنه لن 
يتّم سحب املقال املذكور من املوقع 
ألنه ال يتضّمن أّي إساءة لشخص 
رئيسـة الحكومة ”واملقال تضّمن 
قـراءة تحليلية للوضع االجتماعي 
وطريقة  واالقتصادي  والسـيايس 
إدارة حكومـة بـودن لألوضـاع يف 

تونس“.
وبـدا الصحفيـون اآلن يف مرمـى 
ينتهـي  وقـد  الحكومـة.  نـريان 
املوقف بكونه عبثيا، باسـتثناء أن 
القانـون املعمول بـه يمكن يف أي 
وقت ووفقا للتفسـريات أن يجرم 

ممارسة الصحافة.
ونتيجـة لذلـك، فـإن الصحفيون 
ويحبسـون  مطمئنـني  ليسـوا 
أنفاسـهم، معتمدين عـىل موقف 
الوطنيـة  النقابـة  مـن  حـازم 
ال  حتـى  التونسـيني  للصحفيـني 
يصبح هذا الحادث سابقة مؤسفة 

تتكرر.
التحقيـق  إن  مراقبـون  ويقـول 
مـع الصحفـي جـاء قبـل يومني 
مـن القمـة الفرنكوفونيـة التـي 
سـتعقد يف جربـة يومي التاسـع 
عـرش والعرشين مـن نوفمرب، ما 
سـيجعل ضيوف تونـس يؤكدون 
عىل رضورة الحفاظ عىل الحريات 
يف تونـس، وهو املكسـب امللموس 
الوحيد بعد ثـورة الرابع عرش من 

يناير 2011.
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مارغو ل. جيفرسـون، ناقدة فنية واكاديمية 
امريكية من مواليد 1947 يف شيكاغو ، إلينوي 
، تخرجت من مدرسـة جامعة شـيكاغو عام 
1964.. حاصلـة عىل درجـة البكالوريوس يف 
األدب اإلنجليزي واألمريكي من جامعة برانديز 
عام 1968 ، ثم حصلت عىل درجة املاجسـتري 
يف العلوم، وشـهادة من كلية الدراسات العليا 

للصحافة بجامعة كولومبيا عام 1971.
يف عـام 1973 ، تم تعيني جيفرسـون كمحرر 
مشـارك ملجلـة نيوزويك ، حيـث عملت حتى 
عـام 1978. يف عام 1979 ، انضمت إىل قسـم 
الصحافـة واالتصـال الجماهـريي يف جامعة 
نيويورك كأستاذ مساعد.. تم تعيني جيفرسون 
كمحرر مساهم يف مجلة Vogu“فوغ“ يف عام 
1984 ، حيث كتبت مراجعات ومقاالت مهمة 
القـت شـعبية كبرية حتـى عـام 1989. كما 
عملت كمحرر مساهم يف مجلة ”سبعة ايام“ 
يف عامي 1988 و 1989. عادت جيفرسون إىل 
جامعة نيويورك كأسـتاذ مسـاعد يف 1989 ، 
حيث قامت بتدريس الكتابة النقدية حتى عام 
1991 ، عندمـا تم تعيينهـا كمحارضة لألدب 
األمريكي ، ونقد الفنون املرسحية ، والكتابة ، 
واللغـة اإلنجليزية يف جامعة كولومبيا. يف عام 
1993 ، قبلـت جيفرسـون منصًبا يف صحيفة 
نيويورك تايمز كناقدة للكتب والفنون.. تمت 
ترقيتها بعد ذلك إىل ناقدة  للعروض املرسحية 
يف عام 1995 ، وهي أستاذة للكتابة يف جامعة 
كولومبيا ، وعملت أيًضا كأستاذ مشارك زائر 
يف كلية يوجني النغ واملدرسة الجديدة لليربالية. 
فنون يف مدينة نيويورك.طوال حياتها املهنية 
، كانت جيفرسـون ناقًدة مساهًمة يف العديد 
مـن املنشـورات  والدوريات املهتمـة بالنقد ، 
كما اصـدرت كتاب ”عن مايكل جاكسـون“،  
الذي ُنـرش يف عـام 2006. ومذكراتها ” ارض 
الزنـوج“ ، التي ُنرشت يف عام 2015 وحصلت 
عنها عىل جائزة ” دائـرة كتاب النقد الوطني 
االمريكـي“ يف عـام 2016 ، وجائزة“بريدج“ 

وجائزة ”هريتالند“ ، وتم ترشيحها يف القائمة 
املخترصة لـ جائزة بييل جيفورد.كما حصلت 
جيفرسـون عىل جائزة بوليتـزر للنقد يف عام 
1995 ، وجائزة اإلنجاز للخريجني من جامعة 
برانديـز وجائزة الخريجني املتميزين من كلية 
الصحافـة بجامعـة كولومبيـا. باإلضافة إىل 
ذلك ، حصلت عىل زمالة ”غوغنهايم“ ومنحة 
” مؤسسـة روكفلري“ ، وعملت كزميل أول يف 

الربنامج الوطني للصحافة الفنية.
*السـدة جيفرسـون ، هل مـن املمكن فصل 
التجربة الشخصية عن التوثيق الثقايف ، أم أن 

االثنني مرتبطان ارتباًطا وثيًقا؟
- أعتقـد أن كلمـة ”بشـكل ال ينفصـم“ هي 
كلمـة غريبة ألننـا نميل إىل االعتقـاد بأن هذا 
يعنـي أن األمريـن متماثـالن. أود بالتأكيد أن 
أقول إن حياتي ، وربما الحياة البرشية بشكل 
عـام ، تتع نمًطا معقـًدا حول تحديد ما نفكر 
فيـه حقـا ، واسـلوب اإلعـالن عنـه ، وكذلك 
النضـال من أجله ، والقتـال من أجله االعتزاز 
بـه كجزء من ذاتنا. الـذات املصونة.. يبدأ هذا 
مع عائالتنـا: والداك جزء من املشـهد الثقايف 
الخاص بك ، ويتم تشـكيلهما أيًضا بواسـطة 

قـوى أكرب منهم. ومع ذلـك ، أعتقد أن العرق 
والجنس والطبقة - ”ترتبط ارتباًطا وثيًقا“.

* ككاتبـة وناقدة ثقافية حائـزة عىل جائزة 
بوليتـزر ، هل هـذا يجعل الفصل بـني العمل 

والحياة أمرا صعبا؟
- اريـد ان اصيـغ األمـر أنـه كوجـود الدراما 
والواقعية معا بشكل منفصل لكنهما متصالن 
داخل الصورة الكبرية. كتابي“ ارض الزنوج“ 
، عىل سبيل املثال ، عبارة عن مذكرات ثقافية 
تتعلق حًقا بالتنقل بني تلك املساحات الغريبة 
، بني الشخيص واملشهد االجتماعي والسيايس 
والثقـايف األكرب.. لقد أمضيت سـنوات عديدة 
بصفتي ناقدة ، وكان من الصعب واملخيف أن 
أجد طريقي إىل هذا املوقع من مكان شخيص. 
كانـت فكرتي األوىل هي التخـيل عن كل يشء 

وإيجاد صوت جديد تماًما.
* هل حقا، كيف ذلك؟

- يتطلـب النقـد نوًعـا معيًنـا مـن السـلطة 
الفكرية ، ولكن ماذا عن عدم التأكد حًقا مما 
تعتقد؟ ماذا عن األصالـة التي تأتي من جلب 
جميع معداتـك الفكرية والعاطفية والروحية 
إىل قطعة فنيـة أو ترفيه بينما ال تزال أفكارك 

غري مؤكدة ومربكة؟ ماذا عن سـلطة وأصالة 
البحث املفاعل مع العمل؟

* مـاذا كانـت النتيجة، هل تمكنـت من دفع 
هذه االفكار يف كتابة مذكراتك؟

- حسـًنا ، أدركت أنني لسـت مضطرة للتخيل 
عـن كوني ناقـدة عندمـا أدون مذكراتي، ألن 
النقـد لـه ضعـف وتناقـض أيًضـا. أصبحت 
عملية االنتقـال من النقـد إىل كتابة املذكرات 
أشبه بفنان يتخذ أسـلوًبا جديًدا تماًما: عليك 
إعـادة تدريب عضـالت العقل والـروح. هناك 
إرث كامـل من النقد وحتى نوع من أسـاطري 

النقد ، حيث تكون أنت الراوي.
* لكن يبدو أن صوتك الرسدي يتمتع بسلطة 

أكرب يف رسد قصتك الشخصية؟
- صحيـح ، وهـذا بالتأكيـد موقـف قـوي. 
هـذا يعني أنـه يجـب أن تكون شـديد الحذر 
والرصامة بشـأن كيفية استخدامك ملجتمعك 
وحياتـك الشـخصية. مـن نواح كثـرية ، كان 
كل يشء عن تربيتـي ينص عىل أنني لن أكتب 
مذكـرات ألنه يف العالـم الذي نشـأت فيه ، يف 
شـيكاغو يف الخمسينيات والستينيات ، كانت 
املذكرات ليست من الطرق الرئيسية لالحتجاج 
- نعني السـود - ضـد العنرصية ضد الصورة 
النمطيـة واإلهانـات ، وكان يجـب أن الحذر 
الشـديد والعنايـة الفائقـة يف روايـة قصص 
الناس واملجتمع االسـود . ولقـد تعلمت حًقا 
أننـا يجـب ان ال نتحدث أو نعـرتف بأخطائنا 
ونقاط ضعفنا وإخفاقاتنا كأشخاص خارج 
مجتمعنا ، ألن األشـخاص البيض سيأخذون 
هـذه التفاصيل دائًما عىل أنهـا عالمة عىل أن 

العنرصية لها ما يربرها.
* يبدو أن هذه مسؤولية ضخمة.. هل ما زلت 

تشعرين بهذه الطريقة اليوم؟
- أعني ، يبدو األمر بدائًيا جًدا أنه ما كان يمكن 
لشخص متطور - وأنا أقول أنه من املفارقات 
- أن يتخطى الشخص املايض. (تضحك) لكن 
هذا املوضوع شـكلنا كثريًا عندما كنا اطفال. 
كان عـيل أن أجـد طريقتي الخاصـة للتحدث 

عنه كدفاع ، كحاجز وقائي.
* هـل يقلقك التوتـر الذي يسـببه الحنني إىل 

املايض؟
يف  مؤخـرا  راينـاه  مـا  يف  فكـر   ، حسـًنا   -
أيديولوجيـة ترامـب العاطفيـة: هـذا الحنني 
الغاضـب واملسـموم ، ”دعنا نعـود إىل الوقت 
الـذي كان فيه األشـخاص الوحيـدون الذين 
لديهـم امتيـازات ، سـواء كان ذلـك مـن قبل 
اللـه أو من أيا كان ، هـم الرجال البيض ”. تم 
دفـع جميـع األقليات إىل سـلة املهمالت ، لقد 
كان يكافح من أجل أشـياء ال يستحقها حًقا 

بطبيعته . امتيازاته كانت ملفقة ”.
* هل تشعر بثقل هذه املسؤولية ، كونك امرأة 
مثقفة سوداء ، أم أن تطورصناعة الرتفيه من 

املعول ان يدعم االندماج يف املجتمع؟
- ال توجد طريقة واحدة فقط يتم فيها تمثيل 
الفن األسود أو الرتفيه ، وهذا هو اليشء األكثر 
أهمية. نحن نتغلغل يف كل نمط.. نحن ندعي، 
وعند الرضورة نمتلـك ، جميع أنواع النماذج. 
ال يشء ممنوع ألنـه ليس مما يجب أن يفعله 
السود ، أو ألنه ليس ما نعتقد أنه فن أسود. ال 
توجد بدايات خاطئة أكثر من أن نقسـم الفن 

اىل اسود أو أبيض.

* هـل تسـاعد أيقونـات البـوب مثـل ريهانا 
وبيونسيه عىل الدفاع عن هذه الفكرة؟

- أتعلـم؟ أعتقد أنهم كذلك! إنهم مشـهورون 
ألنماط مختلفة من الجمال ، واالسـتقاللية ، 
والقوة.. ريهانا مثال أحـب وقاحتها كعازفة. 
كما يعجبنـي حًقا أن بيونسـيه تدعي لكلمة 
”النسـوية“ ومعانيهـا العديدة. لقد أشـعلت 

النقاش تماًما.
يـرى املرء النمو والتغيـري يف عملها وهذا مهم 
حًقـا بالنسـبة يل. قـررت بيونسـيه بوضوح 
أيًضا أن االبتعاد عن املقابالت أمر معزز ، وهذا 
قرار قـوي عىل الفنان أن يتخذه عند تنسـيق 

صورته وقصته.
* يعـود األمر إىل مـا قلناه عن وجود سـلطة 
يف رسد قصـة املـرء ، أو عدم روايتهـا يف هذه 

الحالة. إنه فعل قوة يف كلتا الحالتني.
- الصحيـح.. يقوم فنانـو األداء دائًما بإجراء 
تنقالت دقيقة للغاية بني مدى سهولة الوصول 
إليهـم ومـدى ُبعدهم. أنـت دائًمـا بحاجة إىل 
نـوع من التوتـر الدرامي املسـتمر بني املؤدي 
وجمهـوره. وهذا يمثل العديد مـن الطبقات: 
اولهـا الضغوطات التـي تحصل أثنـاء انجاز 
العمـل، وكذلـك الضغوطات بـني املؤدي وبني 
جميع معجبيه وهنـاك الضغوطات الداخلية 
التـي ال تخـرج اىل العلن يف كثـري من األحيان. 
والتعامل الصحيح مع هذه الضغوطات يحمي 

املؤدي داخليا ويمنحه املزيد من القوة.
* هـل تشـعرين أن هـذا يشء حققتيـه مـع 

”ارض الزنوج“؟
- حسـًنا ، مع ”ارض الزنوج“ ، أردت التقاط 
أقنعة وشـخصيات مختلفة قمـت بتكييفها 
وكنت منفتًحة جًدا بشأن الصعوبات النفسية 
واألعباء.. عندما أفكر يف ذلك ، أشـعر بالفخر 
ألنني لم أحاول فـرض نوع من قوس الوحدة 
والحـل.  الوحـي  نحـو  التصاعـدي  والنمـو 
استخدمت أكثر من صوت ، أكثر من شخصية 
ألننـي أردت التقـاط الكسـور يف التجربة. أنا 
سعيد ألنني ككاتبة حاولت القيام بالعديد من 
األشـياء التي لم أفعلها من قبـل. من الناحية 

الفنية والعاطفية ، ما زال هذا يثريني.
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كئيبـا ً عـاَش حياتـه، منزويـا ً عـن هذا 
الَعالِم. شـكَّ يف زوجتِه؛ بأنها عىل عـالقة  
مع رُجٍل آخر، حــاوَل أْن يتخلـَص مـن 
هـذا الشــِك القاتـِل؛ لكنه لم يسـتطْع. 
فكـَر كثـرياً يف إيجـاد حـًال، حتـى تتبنَي 
الحقيقة ُ لُه، يسأُل نفسُه: ِبَم اختلف عن 

هذا الرجل؟
تمنـى أْن يصارَحهـا، ويسـمع الجـواَب 

منها.
كرِه نفسُه. بحَث عن طريقٍة؛ حتى يتأكَد 
من شـكِه: راقـَب بيَتـُه، وضـَع كامراٍت  

ية ً .... إلخ.. رسَّ
كلُّ هذِه الطرق لم تصلُْه إىل مبتغاُه.يف بيتِه 
طرٌي، أتفَق معُه بمراقبِة زوجِتِه، اشرتطا 

مقابَل هذا العمِل أْن يطلَق حريَتُه. 
ه بغري  اطمأنَّ قليال ً، عىس أْن يكوَن شـكَّ
ِمحلِِه. يوماً بعـَد يوٍم، ازداَدْت عالقَتُه مع 
الطرِي، وأصبحا أكثَر مـن ذي قبِل، أدخلَُه 
الحديقـِة،  إىل  واصطحَبـُه  السـوِق،  إىل 

حِزَن..
. بعـد  وهو يرى الطيوَر محلقـة ً يف الجوِّ
كلِّ نزهـٍة يسـألُه: هـْل رأْيَت شـيئـاً عن 

زوَجتـي.
َعـرََف الطرُي بعالقِتها مع رُجـٍل آخر، إنُه 
جاُرُهـْم الذي يسـكُن خلــَف بيِتِهْم، ولم 
يكْن بأحسِن حاٍل من زوِجها. كلُّ يوٍم بعَد 
خروِجِه ، يدخُل إليهـا، من الباِب الخلفيَّ 

للبيِت، والطري يسمُع ويرى ما يفعالنه.
أدرَك الطـرُي أّن لهذِه املرأِة وجوه متعددة ، 
إذا رأَْت زوَجها، تتمارض، وتشكو حالَها، 
ا إذا  ذاكـرة ً أحـواَل صديقاِتها أمامـُه، أمَّ
دخَل حبيُبها عليهـا، كأنَّها غرُي تلَك املرأِة 
املعروفِة، تتعطُر، ترتدي أجمَل ما عندها، 

حتى صوتها يتغري.
 كلُّ هذا والطرُي يسمُع ويرى ما يفعالنه. 
، أو  حائـراً َبِقَي الطـرُي، بنَي إفشـاِء الرسِّ

كتماِنِه، أي: بنَي سجنِه، أو حريتِه.
يحاوُل أْن يهتدَي برأيٍّ صائٍب، وكلّما أراَد 

أن يفَيش بهذا الِرس، يمتنُع عن ذلَك.
َوَصـَل إىل قناعة ٍ تامٍة بعدِم إخباِر الزوِج؛ 

خوفاً من حدوِث مشكالٍت بينهما.
 هكذا بقـَي الطرُي، منتظـرا ً اتفاقا آخَر؛ 
عىس أْن يخلصُه من هذا السجِن. كلُّ هذا

والطرُي يسمُع ويرى ما يفعالنه.
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الشعُر أخُرب يف آفاِق موزوِن..
لو يعزُف الحرُف أوتاَر التالحنِي..

ال وحَي للشعِر يف دنيا تعانُدنا
رجـِس  مـن  الوحـّي  يف  وليـس 

الشياطنِي..
الشعُر أنبُل من وصٍف نقرزمُه

الشعُر أقدُس يف بيِت املساكنِي..
عطٌر لروٍض ولإلصباِح مولُدُه
ينازُع الليَل يف َخلٍق وتكويِن. 

ُيتىل إىل البحر..
 إذ تشدو شواطُئُه

عىل السفنِي رشاٌع راَح يطويني..
بنَي النجوِم سؤاٌل من خوالجها 

حّتاَم نرسُف يف دفِع القرابنِي..
هل يولُد الشعُر مجبوالً عىل ترٍَف
أم أّنُة الّناّي ترسي يف املضامنِي..

قـْد يشـتهي يف عيـوِن الحـوِر َطهـِر 
هوًى..

فيها ُيرّدُد شوقاً غرَي ملحوِن..
يكفي الّشفاَه بأْن تبتّل من رمٍق

زهداً ُيقّبُل دوَح التوِت والتنِي..
َعّفاً ُيجرُّد غصناً كي يكوَن سنًى
يمحو الظالَم عىل َهدْيٍّ وتبينِي..

هذا هو الشعُر يعطينا اذا صدقْت
فينا الّنوايا ويف ِعلٍم وتدويِن..

هذا هو الشعُر ال كْرسٌ وال َشطٌط
وال ُنشّكُل رفعاً حاَل تسكنِي..

يشتاُقنا الشعُر إْن جادْت قرائُحنا
مثُل النواعرِي تجري يف البساتنِي..
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امسـكت بالقلـم بعـد انقطـاع طويـل 
عـن الكتابـة .. وكنت جالسـة بالقرب 
من نافـذة غرفتـي اراقب حبـات املطر 
املتساقطة عىل حافة النافذة وتتبعثر يف 

االرجاء .. ورسحت بأفكاري اىل البعيد
.. انـي اعيـش الغربـة منـذ 12 عاما .. 
بعيـدة عـن االحبة واالهـل .. مرغمًة  .. 
شـعور بالضيق واالختنـاق ينتابني بني 
فـرتة واخـرى .. والحـزن يسـيطر عىل 
مشـاعري ويأخذني الحنـني اىل املايض 
بآهـات وعـربات .. كيف تركنـا كل ذلك 
وضحـكات  واهلونـا  بيتنـا   .. خلفنـا 
االطفال .. والجريان .. سـعادٌة حقيقية 
ال يمكـن ان تعوض مهما مـر الزمان .. 
لقد كان صدق املشـاعر ونبلها هو الذي 

يجمعنـا ليس هنـاك احقـاد او ضغينة 
.. التسـامح والطيبـة والنيـة الحسـنة 
هي التي تغلف حياتنا، لذلك كنا نشـعر 
اصبحـت  القيـم  وهـذه   .. بالسـعادة 
مفقودة يف وقتنـا الحارض .. الكل ينظر 
اىل االحسـن منه ويتحرس، لم تعد هناك 
قناعة زمان وما قسـمه الله لكل انسان 
مـن الـرزق فهـو مقسـم االرزاق .. لـَم 
فقدنـا هذه البذرة الطيبة التي غرسـها 
اباؤنـا وامهاتنا رحمهم الله يف نفوسـنا 
؟ .. هل هي الظروف القاسية والصعبة، 
جعلت االغلبية يتغريون وتصبح قلوبهم 
قاسـية ؟ اين ذهبت الرحمة واالنسانية 
؟ كل تلك املعاني اكيد لم تزل موجودة .. 
ولكن يكسـوها بعض الغبار ، وبمسحة 
خفيفـة نزيل عوالق الزمن عنها .. والله 

املستعان .
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نوع الكتاب: فنون 
االصـدار: مجموعة األبراهيمـي للفنون 

التشكيلية – بغداد – عمان
للنـرش  وظـالل  خطـوط  دار   : املـوزع 

والتوزيع
سنة االصدار:2022 

القطـع  مـن   431 الصفحـات:  عـدد 
الكبري(ملـون ويحتوي عىل صور لوحات 

ملونة)
د. حسنني اإلبراهيمي يقدم:

الفـن  وتاريـخ  بمبـادئ  تتعلـق  رؤيـة 
التشـكييل يف العراق وكيفية تذوق وفهم 

اللوحة الفنية
حمدي  ا لعطار

كتاب يف متحف هو عتبة العنوان املناسبة 
ملا يحتويه هذا الكتاب من تاريخ واصالة 
وعراقة تمثل (إضاءات عىل تاريخ وتطور 
الفن التشـكييل الحديث يف العراق) وهي 
العتبـة الثانيـة يف النص املـوازي للمتن ، 
حيث يوضح املؤلف يف االهداء ان (الكتاب 
التشـكيلية  للحركـة  تاريخـي  تسـجيل 
العراقية منـذ تأسيسـها يف نهاية القرن 
التاسـع عـرش يف محاولة لحفـظ األرث، 
والـرتاث، الثقافـة العراقيـة يف الحـارض 
واملسـتقبل... وهو مسـاهمة متواضعة 
متاح للقارئ العربي عن تجربة مجموعة 
خاصـة رعت وعنيت بالتشـكيل العراقي 
عىل مـدى أكثر من عرشيـن عاما“ص3 
.الكتاب هو تجربة تهدف اىل بيان ما كان 
عليـه الفن التشـكييل يف العـراق ماضيا 
وصوال اىل فهـم الفن (التجريدي)  ولغته  

مع الرتكيز عىل استكشاف الطريقة التي 
ننظر بهـا اىل اللوحـات ، وكل هذا يعتمد 
عـىل مـا جـاء يف الكتـاب مـن مقتنيات 
(مجموعة اإلبراهيمي للفنون التشكيلية 
) – فاألعمـال الفنية التـي يف هذا الكتاب 
من مقتنيات املجموعة – اإلبراهيمي - يف 
وقـت تأليف الكتاب تحديدا ولم نسـتعن 
بأمثلة من مجاميع فنية  اخرى ألن عرض 
اختياراتنا لألعمال هو جزء من الرسـالة 
التـي نـود عرضها للمهتمني كمؤسسـة 

مقتنية لألعمال الفنية“ص10 
ايجاد لغة للتواصل مع اللوحة 

لعـل فلسـفة الفـن التشـكييل ظهـرت 
عندمـا ظهر الفـن التشـكييل التجريدي 
فقد احتاجت عندها الحركة التشـكيلية 
اىل النقـد للمسـاعدة يف اسـتخدام اللغـة 

املكتوبـة يف فهم ونـرش اتجاهات ورؤية 
الفنان التشـكييل الذي يمثل الحداثة وما 
بعـد الحداثـة ولعل هـذا الكتـاب يغطي 
هذه الجزئية ويطـرح موضوعات تتعلق 
بمبادئ وتاريخ الفن وكيفية تذوق وفهم 
الفـن الحديث عرب ( التواصل مع االعمال 
الفنية ” فالفنـان خبري يف اللون ودالالته 
وهو متمرس يف مجانسته ملنح اإلحساس 
بالجمال أو القبح، بالحيوية واالنفتاح أو 

الكآبة والحزن.
 وهـو ماهر بالتكوين الشـكيل وصناعة 
االنطبـاع من الحركـة او السـكون، من 
التضخـم او التضعيـف، مـن اإلظهار أو 
اإلخفـاء، مـن االسـتقامة أو االنحنـاء، 
وفوق هـذا وذاك يجيد اسـتخدام الرمز، 
فالفنـان هو الذي يشـحن عملـه الفني 

باملعانـي واألفكار فيمنـح العمل الفني 
طاقة للتواصل معه“ص11 .

*مرحلة التأسيس والريادة
واالبـداع  االسـلوب  مفاهيـم  بيـان  ان 
واملكانـة مع القاء الضـوء عىل املدارس 
الفنية تحتاج اىل بيان املرجعية ومرحلة 
التأسيس والريادة واحتوى الكتاب عىل 
محور تطور الفن التشكييل عرب مراحل 

تاريخية متعددة.
لذلك تم وضـع عنوانا ثالث للكتاب فهو 
(الجزء األول- مرحلة التأسيس والريادة 
والجماعات الفنيـة ) ولعل االهداء الذي 
يختم النص املـوازي للكتاب جاء معربا 
بقلم املؤلف د. حسـنني اإلبراهيمي ”إىل 
النفوس التي جالت بحثا يف عالم الجمال 
واملعرفـة، إىل األرواح الهائمـة يف فضاء 
الفنون والثقافة والعلم، إىل كل من يدفعه 
الفضول املعـريف إىل بذل الغـايل والنفيس 

شوقا إىل االكتشاف واإلبداع. 
إىل من سـيلهمهم هـذا الكتـاب ليكونوا 
يف  العارفـني  الهائمـني  إىل  أفضـل. 
مسـاحات الخلـق واالبـداع. إىل صانعـي 
الجمال والرفاهيـة والرقي. إىل كل نفس 
تـود التحـرر مـن دينونتهـا إىل فضاءات 

سامية“.
هذه التحفـة االدبية الفنيـة والتي تمثل 
فعال (متحف يف كتاب) تستحق االهتمام 
واالشادة، وان تكون مرجعا للمؤسسات 
الفنيـة االكاديمية وغري الرسـمية، وعىل 
وزارة الثقافـة ان تويل االهتمـام اىل مثل 
هـذه الجهـود املباركـة والتـي ترمي اىل 

نـرش الثقافة البرصيـة وتوعية املجتمع 
بأهميـة دور الفنـون يف تقـدم وازدهار 
الوطـن وتوثيق تاريخه وتراثه ومنجزاته 

االبداعية!
كتاب يسـتحق ان يمنح درجة الدكتوراه 
الفخريـة ملا بذل من جهد كبري يف التأليف 
واالعـداد واالقتنـاء، إذ تشـمل مجموعة 
اإلبراهيمـي ”اعماال تـكاد تغطي جميع 
املراحـل التاريخيـة للحركة التشـكيلية 
الحديثة منذ ظهورها املنظم يف عرشينيات 
القرن املـيض ولغاية اليـوم، وتكاد بذلك 
تعكس صـورة عن مسـرية الحركة التي 
تسارع تطورها بوترية لم تفرت حتى بعد 
مغادرة أعداد كبرية من الطاقات الخالقة 

أرض العراق وتشتتهم يف إنحاء العالم“.
”متحـف يف كتاب“ هو مرشوع للنهوض 
بواقع الفن التشكييل فهناك من يربط بني 
تخلف وتقـدم الشـعوب بالحركة الفنية 
التشـكلية، ويرى اإلبراهيمي بأن جدوى 
املـرشوع (ثقافيـة وإنسـانية ومعرفية 
ومهنيـة وماليـة والجـدوى التواصلية : 
توسيع وتحسني نوع التواصل االجتماعي 
والتبـادل الثقايف واملعريف مع املؤسسـات 
واألفراد املهتمني والذين يشاركون بنفس 

التوجه).
نحـن نأمل مـن الجهـات املختصـة بإن 
تقـدم هـذا الكتـاب يف نـدوات تعقـد يف 
نقابـة الفنون التشـكيلية واتحاد االدباء 
وامللتقيـات واملجالـس االدبيـة والفنيـة 
ألهميـة مـا جـاء فيـه مـن موضوعات 

معرفية وثقافية وتوثيقية.
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الكثري مـن الزيجـات تبّدلـت أحوالها 

تماماً ألن الزوجني عمال عىل إصالحها، 

ولكن هناك بعض األعذار التي تقّدمها 

الزوجة لنفسها لتربير موقفها السلبي 

من انهيار زواجها.. نعم إصالح الزواج 

ليس أمراً سهالً، ولكن الحياة الزوجية 

تستحق بذل الجهد من أجلها.

وإليـِك 4 أعذار تقّدمها النسـاء لتربير 

عدم محاولة إصالح الزواج..

1. ”إنه أمر صعب للغاية“

هذه العبارة صحيحة، فإصالح عالقة 

ليس أمراً سهالً، ولكنها فخ قد يدفعك 

إىل التخـيلّ عن زواجـك دون محاوالت 

للحفاظ عليه.

فّكري قليالً، هـل عندما يواجه طفلك 

درساً صعباً، يحاول فهمه واستيعابه، 

أم يتخـّىل عنه ببسـاطة؟ نحن ُخلقنا 

للمحاولة والتعلّم من أخطائنا.. عليِك 

االعـرتاف أن إصالح عالقتـك الزوجية 

أمـر صعـب، ولكنـِك لـن تتخـّيل عنه 

بسهولة.. حاويل مراراً وتكراراً.

2. ”ال أعرف كيف“

حسـناً لـم يولد أحـد وهو يعـرف كل 

يشء، عليـِك السـعي من أجـل معرفة 

الطـرق السـليمة والفّعالـة إلصـالح 

زواجك.

3. ”لـن أحـاول، إذا لـم يحـاول هـو 

اآلخر“

هذا العذر خطري جداً، فهو يخلق روحاً 

انفصاليـة بينك وبني زوجـك، كما لو 

لـم تكونا فريقاً واحـداً، كما أن العناد 

لـن يـؤدي إىل إصـالح، فمـن الصعب 

الشعور بالقرب والتفاهم مع شخص 

يشـاركك يف معركة عنـاد، عليِك كرس 

هـذه الدائرة، ابدئي بخطـوات التغيري 

من أجل زواجك.

الكثـري مـن األزواج يبـدؤون باتخـاذ 

خطوات مماثلة يف طريق اإلصالح، بعد 

أن يروا خطوات البداية من زوجاتهم، 

فال تنتظري وابدئي اآلن.

4. ”لن يالحظ حتى“

إذا كنـِت تشـعرين أن أّي مجهود منك 

إلصـالح العالقـة لن يالحظـه زوجك، 

فهذا شـعور محبـط بالطبـع، ولكن 

دعينـا مـن فكـرة إذا كان صحيحاً أم 

مجـرد وهـم، يجـب أن يكـون جهدك 

املبـذول هو مـن أجل إصـالح زواجك، 

ال من أجـل أن يالحظه زوجك أو يثني 

عليه أحدهم.

باإلضافة إىل أن التغيري يحتاج إىل وقت، 

وبالتـايل قد ال يبـدو املجهـود املبذول 

واضحـاً بالفعـل، املهـم هـو النتيجة 

النهائية.

اإلنفلونـزا مرض معـد يصيب 

الجهاز التنفيس، األنف والحلق، 

وأحيانا الرئتـني. وبينما يعاني 

البعـض مـن أشـكال خفيفـة 

املـرض، سـيواجه آخرون  من 

أعراضا حـادة، تؤدي أحيانا إىل 

الوفاة. 

وعىل غرار نـزالت الربد، تصبح 

اإلنفلونزا أكثر انتشارا يف أشهر 

الشـتاء. ويرجع ذلك جزئيا إىل 

أن األشـخاص يقضـون وقتـا 

أطـول يف الداخـل، مـا يسـمح 

للفريوس باالنتشـار، وأيضا إىل 

حقيقة أن الهـواء البارد يمكن 

أن يضعف املقاومة.

فريوسـا  يكتشـفون  والعلماء 

هجينا قـادرا عـىل التهرب من 

جهـاز املناعـة وإصابـة خاليا 

الرئةورغـم أن أفضـل حمايـة 

ضـد اإلنفلونـزا هـي التطعيم، 

عـادات  خمـس  هنـاك  أن  إال 

بسـيطة يف نمط الحياة يمكنك 

اتباعهـا لتقليل خطـر اإلصابة 

باألنفلونزا هذا الشتاء.

توضـح مراكـز السـيطرة عىل 

 (CDC) األمراض والوقاية منها

اآلتي: «إن أفضل طريقة لتقليل 

باإلنفلونـزا  اإلصابـة  خطـر 

ومضاعفاتهـا  املوسـمية 

الخطـرية املحتملـة هـي تلقي 

التطعيم كل عام، ولكن العادات 

الصحيـة الجيـدة مثـل تجنب 

املرىض وتغطية السعال وغسل 

اليدين كثريا يمكن أن تساعد يف 

وقف انتشار الجراثيم والوقاية 

من أمـراض الجهـاز التنفيس، 

مثـل اإلنفلونـزا. وهنـاك أيضا 

عقاقـري مضـادة للفريوسـات 

لعـالج  اسـتخدامها  يمكـن 

اإلنفلونزا والوقاية منها».

وتحدثت مراكز السـيطرة عىل 

األمـراض والوقايـة منهـا عن 

التغيريات البسيطة التي يمكن 

إجراؤهـا لتقليل خطر اإلصابة 

باإلنفلونـزا، بغـض النظر عما 

إذا كنت تلقيت التطعيم أم ال:

 تجنب االتصال الوثيق

تغطية فمك وأنفك

واإلنفلونـزا ترتبـط بهـا زيادة 

بالسـكتة  اإلصابـة  خطـر 

الدماغية- تنظيف يديك

وأنفـك  عينيـك  ملـس  تجنـب   

وفمك

 التمسـك بالعـادات الصحيـة 

الجيدة األخرى

تجنب االتصال الوثيق

وتقـول مراكـز السـيطرة عىل 

االتصـال  «تجنـب  األمـراض: 

الوثيـق مـع املـرىض. وعندمـا 

تكـون مريضـا، حافـظ عـىل 

مسـافة بينـك وبـني اآلخريـن 

لحمايتهم من املرض أيضا»

الصحية:  املؤسسـة  وأضافـت 

بمنديـل  وأنفـك  فمـك  «غـطِّ 

ورقي عند السـعال أو العطس، 

ما قـد يمنـع عمن هـم حولك 

اإلصابة باملـرض، حيث تنترش 

بشـكل  اإلنفلونـزا  فريوسـات 

رئيـيس عن طريق الرذاذ الناتج 

أو  العطـس  أو  السـعال  عـن 

التحـدث لألشـخاص املصابني 

باإلنفلونزا».

وتابعـت: «غسـل يديـك كثريا 

مـن  حمايتـك  يف  سيسـاعد 

الجراثيم. ويف حالـة عدم توفر 

اسـتخدم  والصابـون،  املـاء 

منظف اليدين الذي يحتوي عىل 

الكحول».

وتعلـق مراكـز السـيطرة عىل 

األمـراض: «يمكـن أن تنتـرش 

الجراثيم عندما يلمس الشخص 

شيئا ملوثا بالجراثيم ثم يلمس 

عينيه أو أنفه أو فمه».

وتخلـص املراكـز إىل أنـه يجب 

األسـطح  وتعقيـم  «تنظيـف 

التي يتم ملسـها بشـكل متكرر 

يف املنـزل أو العمل أو املدرسـة، 

خاصـة عندما يكون شـخص 

ما مريضا. واحصل عىل قسـط 

كاف مـن النوم، وكن نشـيطا 

إجهـادك،  يف  وتحكـم  بدنيـا، 

وارشب الكثـري مـن السـوائل، 

وتناول طعاما مغذيا».

يمكـن ألحد أكثر األدوية  واملسـّكن األكثر شـيوعا يف 
جميـع أنحاء العالم - أن يفعـل أكثر بكثري من مجرد 

التخلص من الصداع.
باسـم  أيضـا  املعـروف  أسـيتامينوفني،  ويزيـد 
الباراسـيتامول ويباع عىل نطاق واسع تحت االسمني 
التجاريـني تايلينـول وبانـادول، أيضا مـن املخاطرة، 
وفقا لدراسـة قاسـت التغريات يف سلوك الناس عندما 
يكونون تحت تأثري األدوية الشـائعة التي ال تسـتلزم 

وصفة طبية.
فقـد أوضح عالم األعصـاب بالدوين واي، من جامعة 

أن  ”يبـدو  النتائـج:  أوهايـو عندمـا نـرشت  واليـة 
األسـيتامينوفني يجعل الناس يشـعرون بمشاعر أقل 
سـلبية عندما يفكرون يف أنشـطة محفوفة باملخاطر 
- فهـم ال يشـعرون بالخـوف. ومـع مـا يقـرب من 
%25 من السـكان يف الواليات املتحدة يتناولون عقار 
االسـيتامينوفني كل أسـبوع، فإن التقليـل من إدراك 
املخاطـر وزيـادة املخاطرة يمكن أن يكـون لهما آثار 

مهمة عىل املجتمع“.
وتضيـف النتائـج إىل مجموعـة متزايدة مـن األبحاث 
تشـري إىل أن تأثريات عقار األسيتامينوفني عىل تقليل 

األلـم تمتد أيضـا إىل العمليات النفسـية املختلفة، ما 
يضعف تقبل الناس إليذاء املشـاعر، ويجعلهم يعانون 
من انخفـاض التعاطف، وحتى مـن ضعف الوظائف 

املعرفية.
باإلصابـة  تنـذر  قـد  نتجاهلهـا  أال  يجـب  عالمـات 
بااللتهاب الرئـوي ”القاتل“وبطريقة مماثلة، يشـري 
البحـث إىل أن القدرة العاطفية لألشـخاص عىل إدراك 
وتقييم املخاطر يمكـن أن تتأثر عندما يأخذون عقار 
األسيتامينوفني. وعىل الرغم من أن التأثريات قد تكون 
طفيفة، إال أنها تستحق الذكر بالتأكيد، نظرا ألن عقار 

األسـيتامينوفني هو أكثر مكونات العقاقري شيوعا يف 
أمريـكا، وموجـود يف أكثر من 600 نـوع مختلف من 

األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية.
ويف سلسـلة مـن التجـارب التـي تضمنـت أكثـر من 
500 طالـب جامعـي كمشـاركني، قـام واي وفريقه 
بقياس كيفية تأثري جرعة واحدة من األسيتامينوفني 
(الجرعة القصوى املوىص بها للبالغني) عىل سلوكهم 
يف لحظـات املخاطرة، مقارنة باألدويـة الوهمية التي 

تم إعطاؤها عشوائيا ملجموعة التحكم.
وأظهـرت النتائـج أن الطـالب الذيـن تناولـوا عقـار 

األسـيتامينوفني انخرطوا بشـكل ملحـوظ يف خوض 
مخاطـر أكـرب يف أثنـاء التمريـن، مقارنـة بمجموعة 

الدواء الوهمي التي كانت أكثر حذرا وتحفظا. 
وبشـكل عـام، واسـتنادا إىل متوسـط النتائـج عـرب 
االختبارات املختلفة، خلص الفريق إىل أن هناك عالقة 
كبرية بني تناول عقار األسـيتامينوفني واختيار املزيد 

من املخاطر، حتى لو كان التأثري امللحوظ طفيفا.
ومع ذلـك، فإنهم يعرتفـون بأن التأثـريات الواضحة 
للعقار عىل سـلوك املخاطرة يمكن أيضا تفسريها من 
خالل أنواع أخرى من العمليات النفسية، مثل إضعاف 

القلق.
وعـىل الرغـم مـن خطـورة النتائـج، ال يـزال عقـار 
األسـيتامينوفني أحد أكثر األدوية استخداما يف العالم، 
ويعترب دواء أساسـيا من قبل منظمة الصحة العاملية، 
ويـويص بـه مركز السـيطرة عىل األمـراض باعتباره 
الـدواء األسـايس الذي يجـب أن تتناوله عـىل األرجح 
لتخفيف األعراض إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا 

بـ ”كوفيد“.
وقد أبلغ علم األعصـاب االجتماعي املعريف والوجداني 

هذه النتائج.
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املقادير:
- طحني : ٢ كوب

- طحني : ٢ كوب (أسمر)
- سكر : ربع كوب

- زيت الزيتون : نصف كوب
- الزيت النباتي : نصف كوب

- اليانسـون : ملعقـة كبرية 
(حب)

- مسحوق اليانسون : ملعقة 
كبرية

- القرفة : ملعقة كبرية
- الشومر : ملعقة كبرية

- السمسم : ٢ ملعقة كبرية
- القزحة : ٢ ملعقة كبرية

- قطر : كوبان
كبـرية  ملعقـة   : خمـرية   -
(مذوبة بكوب ماء مع ملعقة 

صغرية سكر)
طريقة التحضري:

١. تخلط جميـع املقادير مع 

بعضها البعض وتعجن.
٢. ثم ترتك العجني ملدة ساعة 

لتتخمر.
وتشـكل  العجـني  تكـور   .٣

بواسطة املربشة.
٤. تشـوى يف فـرن متوسـط 
 ٣٠ ملـدة  الحـرارة  درجـة 

دقيقة.
بالقطـر  تغطـس  ثـم   .٥

وتقدم.
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هناك عدد من األسـباب التي تجعل الناس يشـعرون بالجوع، و قد يكون 
السـبب أنك ال تأكل ما يكفي لتلبية احتياجات الجسـم من الطاقة، ولكن 
مـن املهم أيًضا التفكري يف خيـارات الطعام وعوامل نمط الحياة وفيما ييل 

نوضح لهذه األسباب:
1. أنواع الطعام الذي تتناوله

أظهرت األبحاث أن الجوع ليس هو نفسـه بالنسـبة لجميع األطعمة، إذا 
كنـت جائًعا، فمن املحتمل أنك تشـتهي األطعمة التي تحتوي عىل نسـبة 

عالية من السكر أو الكربوهيدرات أو الدهون.
قـد يكون هذا هو السـبب يف أن النـاس نادراً ما يقولـون إنهم يتوقون إىل 
تفاحة بدالً من ذلك، يميلون إىل الحصول عىل رقائق التورتيال أو البسكويت 

أو البيتزا.
تنـاول أطعمة معينة قد يجعلك تشـعر بالجوع أكثـر، ويبدو أن األطعمة 
فائقـة املعالجة تعزز الشـهية، عىل الرغـم من أن العلمـاء ال يزالون غري 
واضحني سبب ذلك واملصادر السائلة للسعرات الحرارية - مثل العصائر – 

تمأل املعدة بشكل أقل من املواد الصلبة.
2. عادات التمرين والعمل

يمكـن أن يكـون جوعك له عالقة بتأثـري أولويات الحياة عـىل احتياجات 
الطاقـة فكر يف نمط األكل الخاص بك: متى تشـعر بالجـوع؟ بعد تمرين 
شاق؟ أثناؤه؟ يمكن أن يشعر الناس بجوع أقل فوًرا بعد التمرين ولكنهم 

يشعرون بالجوع بعد ساعات أو حتى أيام.
قـد تقلل مـن تناول الطعام خالل النهار بسـبب جـدول مزدحم أو جهود 
للتحكم يف وزنك، ولكن بعد ذلك تشـعر بالرغبة الشـديدة أو نقص الشبع 

يف املساء.
3. فقدان الوزن مؤخرًا

أحـد العوامل الشـائعة - ولكن غالًبـا ما يتم تجاهله - يف شـهيتك هو ما 
إذا كنـت قد فقـدت الوزن مؤخـرًا، و بعد فقدان الوزن تشـري الهرمونات 
املوجـودة يف الـدم إىل الدمـاغ بـأن الطاقة املخزنـة عىل شـكل دهون يتم 
اسـتنفادها، يعد توفر الطاقة أمـرًا بالغ األهمية للبقاء عـىل قيد الحياة، 

لذلك يعمل الدماغ عىل توفري الطاقة وتعزيز دافعنا لتناول الطعام.
4. األدوية

من املفيد مراجعة قائمة األدوية الخاصة بك مع طبيبك أيًضا ترتبط بعض 
أدوية داء السكري (جليبوريد، جليبيزيد) واالعتالل العصبي (جابابنتني) 

واالكتئاب (مريتازابني) بزيادة الشهية وزيادة الوزن.
5. حالة طبية

إذا تغريت شـهيتك بشكل ملحوظ، خاصة إذا كنت تكتسب أو تفقد وزنك، 
فمـن املهم أن يتـم تقييمك من قبل طبيـب، و يمكـن أن يصاحب فقدان 
الشـهية أمـراض خطـرية، بمـا يف ذلـك مـرض السـكري أو الرسطان أو 

االكتئاب.
-6 علم الوراثة والتغريات الهرمونية

إذا بـدأت مشـاكل الجوع لديك عندمـا كنت طفالً - عندمـا كان عمرك 5 
سنوات أو أقل - فقد تكون حاالت وراثية نادرة هي السبب.

7. األكل املضطرب
إذا شعرت بفقدان السـيطرة أو الشعور بالخدر واستهلكت كميات كبرية 
مـن الطعام لدرجة الشـعور بعدم الراحـة، أو كنت تتخلـص من الطعام 

بتناول طعام جديد، فيجب تقييمك الضطراب األكل.
8. التوتر والعواطف والنوم

يمكـن أن تؤدي مسـتويات التوتر وامللل واضطـراب العواطف وقلة النوم 
إىل تحفيـز الرغبـة يف تناول الطعام، و قد يسـتغرق األمـر وقًتا لحل هذه 

املشكالت، لذا كن لطيًفا مع نفسك.

تعترب العناية بصحة أمعائك رضوري لتحسـني 
صحتك بشـكل عـام، والقضاء عـىل االنتفاخ، 
وحتـى ترسيع عمليـة التمثيـل الغذائي، مثلما 
يمكن أن تسـاعد بعض األطعمة، مثل األلياف، 
يف تحسـني الهضـم وتعزيز تـوازن األمعاء، قد 
يكـون لألطعمـة األخرى تأثري عكيس وتسـبب 
عـدم الراحة وزيـادة الوزن وانخفـاض القدرة 

عىل حرق الطعام كوقود. 
والباتيـه  «الفينـو  اإلفطـار  معجنـات   .١

والكرواسون»
ليست خياًرا مثالًيا لتضمينها يف نظامك الغذائي، 
إذا كنت تعمل عىل تحسني صحة أمعائك ناهيك 
عن أنهـا مليئة بالسـعرات الحراريـة الفارغة 
التي ستفشـل يف إبقائك تشعر بالشبع وتجعلك 
أكثر عرضة لتناول الوجبات الخفيفة الطائشة 
طـوال اليوم، هـذا الطعـام صعب عـىل القناة 
الهضميـة يف املقـام األول بسـبب السـكريات 
املضافة واملكررة املستخدمة يف صنعها، النظام 
الغذائـي الغني بهذا النوع من السـكر يشـجع 

عىل اختالل توازن بكترييا األمعاء. 
ويشـري السكر املضاف إىل السكريات التي تمت 
إضافتهـا إىل املنتـج يف عمليـة التصنيـع بينما 
يشـري إجمايل السكريات إىل السكريات املضافة 
والطبيعيـة إنهـا مصدر غـذاء لبكترييا األمعاء 
السـيئة التـي تسـبب خلًال ونمـوًا زائـًدا لهذه 

البكترييا.
٢. األطعمة املقلية

األطعمـة املقلية هـي أحد األمثلـة التي ال تفيد 
صحـة أمعائك، هـذه الفئة مـن الطعام تلحق 
الرضر بالجهاز الهضمـي بأكمله من االرتجاع 
إىل التغيـريات غـري املرغـوب فيهـا يف حـركات 
األمعـاء ، فإن الدهـون والكربوهيدرات املكررة 
مـن الدقيق املسـتخدم يف صنع هـذه األطعمة 

ضارة بصحة األمعاء.
يعترب تنـاول األطعمة املقلية يخلق بيئة لتكاثر 
بكترييـا األمعـاء السـلبية، لذا حاول اسـتبدال 
هذه األطباق بالوجبات املعدة عىل الشـواية أو 
يف املقـالة الهوائية للحصول عىل قوام مشـابه 

دون التأثري السلبي نفسه عىل معدتك. 
األطعمـة املقليـة غنية أيًضـا بالدقيـق املكرر 

الذي يحتوي عىل نسبة منخفضة من العنارص 
الغذائيـة ويمكن أن يؤدي إىل زيـادة الوزن غري 

املرغوب فيها عند تناولها بانتظام.
٣. بعض األطعمة واملرشوبات «الدايت»

مـن املفاهيـم الخاطئـة الشـائعة أن األطعمة 
واملرشوبـات التـي تحتـوي عىل كلمـة «دايت» 
يف الوصـف هي أفضل بالنسـبة لـك من معظم 
األطعمـة، ويف الواقع ، قد تـؤدي هذه األطعمة 

املعينة إىل إحداث فوىض يف صحة أمعائك.
األطعمـة عـادًة  الفئـة مـن  ُتصنـع هـذه  و 
باستخدام املحليات الصناعية يف محاولة لتقليل 
كمية السـعرات الحرارية والسكر املضاف الذي 

تحتوي عليه. 

يف حـني أنهـا قـد تقلـل السـعرات الحرارية يف 
الطعـام ، فـإن ذلك يزيـد من احتمـال اإلصابة 
بخلـل التنسـج الهضمـي وتفتقـر إىل الفوائد 
الغذائيـة وربمـا تبطـئ عملية الهضـم ، فمن 
األفضل اسـتبدالها باملكونات الكاملة والحبوب 
التـي يمكـن يف الواقـع إدخـال بعـض األلياف 
إىل أمعائـك دون زيـادة السـكر االصطناعي يف 

جسمك.
٤. األطعمة املصنعة

الرقائـق واملكرونـة  األطعمـة املصنعـة مثـل 
البيضـاء والحلويـات قد ال تسـبب فقط زيادة 
الوزن بسـبب محتواها من السعرات الحرارية، 
ولكـن يمكن أن يكون لهـا أيًضا تأثري بارز عىل 

صحة أمعائك أيًضا.
هذه األطعمة ضارة بصحة أمعائك ألنها تفتقر 
إىل نـوع األلياف التي ستحسـن صحـة األمعاء 

عن طريق تغذية بكترييا األمعاء الجيدة. 
غالًبـا ما تحـل هـذه األطعمة محـل األطعمة 
الغنيـة باألليـاف مثـل الفاكهـة والخرضاوات 
وحتى الوجبات الكاملة التي من شأنها أن تفيد 

صحة األمعاء.
و يعـد اسـتبدال األطعمـة املصنعـة بنظائرها 
األكثـر طبيعيـة هـو الخيار األفضل لتحسـني 
صحتك، وتكديس طبقك بالفواكه والخرضوات 
والربوتينات الخالية من الدهون وكربوهيدرات 
الحبوب الكاملة سـيخدم جسمك بشكل أفضل 

عىل املدى الطويل.
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  ١٦١٠ - الشيخ املأمون يسلم مدينة العرائش لفيليب الثالث ملك إسبانيا.

   ١٨١٥ - توقيـع معاهـدة باريس بعد هزيمة نابليـون بونابرت يف معركة 
واترلو.

   ١٩٢٤ - اغتيـال السـري اللـواء يل سـتاك رسدار الجيـش املـرصي وحاكم 
السودان العام عىل يد مواطن مرصي.

   ١٩٣٥ - مقتل املجاهد عز الدين القسـام بعد أن قامت القوات الربيطانية 
بتطويق بلدة يعبد يف فلسطني وحصول تبادل إلطالق النار بني الفريقني.

   ١٩٤٥ - بدايـة محكمـة نورنبريغ ضد ٢٤ من النازيـني بعد نهاية الحرب 
العاملية الثانية.

   ١٩٥١ - أكثر من ١٠٠٠ عائلة بريطانية تغادر مدينة اإلسـماعيلية إحدى 
مدن قناة السـويس وذلك بعـد تبادل إلطالق النار أدى ملقتل خمسـة جنود 

بريطانيون وعرشة جنود مرصيون.

   ١٩٧٠ - الفريق حافظ األسـد قائد االنقالب يف سوريا يشكل وزارة جديدة 
من ٢٦ وزير وإحتفظ فيها لنفسه بوزارة الدفاع.

   ١٩٧١ - إيـران تسـيطر عـىل جـزر أبـو مـوىس وطنـب الكـربى وطنب 
الصغرى.

   ٢٠٠١ - الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش يطلق اسـم روبرت كينيدي 
عىل مبنى وزارة العدل وذلك تكريًما له.

   ٢٠١٥ - مسـلحون يحتجـزون ١٧٠ شـخًصا يف فنـدق راديسـون بلـو يف 
باماكو بمايل.

   ٢٠١٦ - انحـراف قطـار يف بلـدة پوخرايان عىل مقُربة مـن مدينة کانپور 
ِبالهند يؤدي إىل مرصع أكثر من ١٤٠ شخًصا.

   ٢٠١٧ - املحكمـة االتحاديـة الُعليـا العراقيَّـة ُتصـدر قـراًرا بإلغاء نتائج 
استفتاء انفصال إقليم كردستان .
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«رشيف حامية» مالكم جزائري 

الخمسـينات  فـرتة  اشـتهر 

واصبح شيئا يشبه الظاهرة.

بـدأ مسـريته يف الجزائـر ثـم 

فرنسا سنة ١٩٥٣م وشارك يف 

بطولة اوروبا وحقق انتصارات 

عديدة ووصل اسمه اىل الواليات 

املهووسـة  األمريكية  املتحـدة 

برؤية االبطال عن قرب .

سـافر هناك وتبارز مع نجوم 

الجولـدن جولـف يف شـيكاغو 

وسانت لويس وهزمهم ثم عاد 

ايل فرنسا وحقق بطولتها عام 

١٩٥٤م.

 وكرر االنجاز السنة التي تلتها 

بالرضبة القاضية.

اعلـن مديـره انه يريـد انتزاع 

الواليـات  يف  عاملـي  لقـب 

املتحـدة األمريكية فسـافر اىل 

هنـاك مـرة اخرى وتبـارز مع 

كارميلو وهزمه وبعدها التقى 

تشيسنات يف واشنطن وهزمه 

ايضـا وبعدهـا بشـهر تحداه 

برييـوس يف نيويـورك وهزمه 

ايضا خالل تلك الشهور. 

يف  ظاهـرة  حاميـة  اصبـح 

الرياضة االمريكية له كثري من 

املعجبني حتى مـن الرياضيني 

 baby face واطلـق عليه لقـب

النه كان يبتسم كطفل صغري.

جعلتـه  حاميـه  انتصـارات 

مرشـحا النتـزاع حـزام بطـل 

العالـم الـذي يحملـه سـاندي 

سـادلر فتحداه رشيف حاميه 

ولكن سـادلر رفض وانسحب 

ولم تحدث املباراة .

بعدها ذهب وانتزع بطل اوروبا 

عام ١٩٥٧م.

 وعاد من جديد يريد بطل العالم 

.. اختري لـه النيجريي هوجان 

بـايس وقبـل املبـاراة اقرتبـت 

من امرأة وهمسـت لـه يف أذنه 

واخربته شيئا وانرصفت .

بـآالف  املبـاراة  حاميـة  بـدأ 

والرياضيـني  املتابعـني 

العاملية  الرياضيـة  والصحافة 

اسقط منافسه ارضا يف البداية 

ثم توقف كمن تذكر شيئا .

نهـض منافسـه وبـدأ يرضب 

حامية دون ان يفعل شيئا لريد 

بها رضبات منافسه كان فقط 

يحـاول صـد بعـض الرضبات 

ولكن بسلبيه دون إرادة.

الوقـت بـدأ اسـتهجان  ومـع 

الجمهور للمهزلة .

بطل عظيم صنع مجدا وماليني 

املعجبـني والرياضيني يظهر يف 

مبـاراة عاملية كأنـه مبتدئ يف 

تحد عاملي ؟!

اوقف الحكـم املباراة يف الجولة 

العـارشة معلنـا فـوز املالكـم 

النيجريي .

بطلهـا  عـىل  فرنسـا  حـرسة 

العاملي الخارس كانت كبرية .

قبيل وفاته قال حامية يف حوار 

صحفي :

يف  همسـت  التـي  السـيدة  ان 

أذنه قبل املباراة كانت مبعوثة 

مـن جبهـة التحريـر الوطني 

الجزائـري كان أمـرا لـه بـأن 

يخرس املباراة الحلم بالنسبة له 

كي ال يرتفع علم فرنسا كبطلة 

للعالـم إبان فرتة اسـتعمارها 

للجزائر .
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لـكل فتاة شـخصية خاصـة ومسـتقلة، ودائًما ما 
تعـرب اخيتاراتهـا عن شـخصيتها وشـكل حياتها 
كذلك، ومن أكثر التفاصيل املعربة عنها هي شـنطة 
السـفر التي دائًما ما تعكس الشـخصية، فشـنطة 
املرأة بشـكل عام تعرب عنها، سواء كانت حقيبة يد 

عادية، أو شنطة سفرها.
يتحـدد حجم الحقيبة وشـكلها وفق شـخصية كل 

فتاة، وهو ما سيتم توضيحه يف السطور التالية..
برج الحمل

شـخصيتها مرحة وممتلئـة بالحيوية، لذا سـتجد 
حقيبتهـا دائًما تعـرب عنهـا، فااللـوان الزهية من 
أفضـل األلوان لـدى أبناء بـرج الحمـل، ويمكن أن 
يكـون هو الخيار األفضل لها، كما أنها تبحث فقط 

عن االستمتاع، لذا لن تجد حقيبتها كبرية للغاية.
برج الثور

هي فتاة رقيقـة للغاية، تفضل األلوان الهادئة مثل 
اللون الـوردي، تفضل أن تقيض وقتها لالسـتمتاع 
والتنزه، ولكنها كذلك تفضل أن يكون معها يف هذه 

الحقيبة كل ما ستحتاج إليه يف رحلتها.
الجوزاء

ألنهـا شـخصية مزاجية بطبيعة الحـال، فلن تقدر 
هنا التوقع بأي شـكل من الحقائـب تفضل، ولكن 
وفـق الكثـري مـن التفاصيـل الخاصة بفتـاة برج 
الجـوزاء، يمكن أن تقـول أنها دائًما مـا تفضل أن 
تكـون حقيبتهـا وفق املوضـة، تـود أن تكون هي 

وحقيبتها محط أنظار الجميع.
الرسطان

حقيبتها ال تحتلف كثريًا عنها، فهى فتاة كالسـيكة 
من الطراز الرفيـع، ولكنها كذلك تبحث عن حقيبة 
من ماركة شـهرية، فهذا هو أهم يشء بالنسبة لها، 

هي فتاة تحب أن تتفاخر دوًما بما تملكه.
فتاة األسد

هـي فتـاة هادئـة، ربما ال تفضـل هـذه الحقائب 
املطبوعـة املمتلئة بالتفاصيـل، إال أنها كذلك ال ترى 
أنه يمكنها السفر فقط بحقيبة واحدة فقط، دائًما 
ما تفضـل أن يكون معهـا كل ما سـتحتاج إليه يف 

السفر.
برج العذراء

بسـيطة وأنيقـة وكذلك غـري متكلفـة، وهي كذلك 
حقيبتها كما تبدو يف الصورة،ـ حيث تسـعى دائًما 

فتاة هذا الربج أن تكون حقيبة سفرها ممتلئة بكل 
احتياجاتهـا ولكنها كذلك غري مبالغ فيها، كما أنها 

تفضل األلوان الهادئة يف شكل الحقائب.
امليزان

فتـاة برج امليـزان، تشـعر بالقوة ليـس فقط فيما 
يخـص اختيارها للـون األزرق، بل هي كذلك تفضل 
أن يكـون إىل جوارها كذلك كل مـا تحتاج إليه، هذا 
األمر يجعلها تشعر باألمان كثريًا، أكثر من أي يشء 

اخر.
العقرب

حقيبتها كذلك هي تعرب عن روحها، ستجد حقيبتها 
ممتلئة بالتفاصيل ولكنها منظمة كثريًا، يمنكك أن 
تقول عنهـا أنها مكثفة للغاية بـكل احتياجاتها يف 

سفرها.
القوس

حقيبـة صغرية هـي األكثر تناسـًبا مع فتـاة برج 
القوس، حيث أنها ال تقدر أبًدا عىل الجلوس يف مكان 
لفرتة طويلة، تفضل التنقل داًئما بني مكان واالخر، 

لذا لن تجدها أبًدا تختار شنطة كبرية الحجم.
الجدي

عىل الرغم من أنها امرأة بسيطة وغري متكلفة وهو 
مـا يظهر عىل شـكل وتصميم الحقيبـة، إال أنها ال 
تشـعر باألمان إال إذا كان بحوزتهـا كل متطلباتها، 

حقيبتني هي أقل ما تحتاج إليه.
الدلو

هي فتاة غري تقليدية عىل اإلطالق، تبحث دائًما عن 
التصميمات البسـيطة ولكنها تفضل أن تكون غري 

تقليدية.
الحوت

أنـِت فتاة تمتلـك روح حرة، عىل اسـتعداد أن تتخذ 
قـرار فـوري بالسـفر اآلن، لـن تجـد مـا يمنعهـا 
ستجدها تفعل ما يحلو لها عىل اإلطالق، لذا لن تجد 
أبـًدا حقيبة سـفرها ممتئلة أو كبـرية أو زائدة عن 

حجم حقيبة اليد.
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فديتك أنت بكل مافيني من أحساس ومشاعر
فديتك يا اغلى من سكن أقصى اخلواطــــــر
عطيتك نبض قلبي وأنت قلبي واملشاعـــــر
عطيتك كل نظره من عيوني حلب عاطـــــر

أنا أحيا بحبك وأنا بالك ظل عابــــــــــــــر
كل الناس عندي أنت وأنا ناسك وجالســـك
عبرت اخطار من شأنك وسكنتك نظر عيني
يلومون البشر فيني وأنا لك وربي بخاطـــر
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1 .نجم التنس االسباني.
2 .اسطورة التنس االملاني.

3 .ازدحـم - ماكنـة بحـث انرتنـت عامليـة - نصف 
واصل.

4 .بمعنى - حرف للتأكيد عىل صحة رأي.
5 .كون شيئا من املعدن - اختلف عن البقية - سال.

6 .العـب تنـس أمريكـي معتـزل حقـق 14 لقبـا يف 
تاريخه الريايض.

7. دهـن الطعام(معكوسـة) - يعـود عـن رأيـه وال 
يحقق ما وعد (معكوسة).

8 .العب تنس برازييل معتزل - سهولة.
9 .بطلة كأس العالم يف كرة القدم 1990.

10. لقب املنتخب املرصي لكرة القدم.

1 .نصف النصف - أمانع.
2 .مجموعة من محموعات متتالية - أعلو.

3 .نصـف منـار - العـب تنـس أمريكي مـن أصول 
ايرانية.

4 .متشابهة - كثري هطول املاء.
5 .سال (مبعثرة) - تخطى مرحلة الطفولة - قرأ.

6 .اثـار انتباهـه - رمـي الرمـاد يف العيـون - نعـم 
(مبعثرة).

7 .ذرة من املادة فقدت أو اكتسـبت الكرتونا - نصف 
مناص -  حرف نصب.

8 .هدم وسوى باألرض - تستحق الشفقة.
9 .قارة - لم يعد يذكر.

10. العب كرة سـعودي سـابق سـجل ثالـث أفضل 
هدف يف تاريخ كأس العالم ضد بلجيكا.
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تسـتطيع اليوم أن ترتاح لوقت طويل بعد مشقة وتعب بسبب 
أعمالـك ومهماتك التي قمـت بها خالل األسـابيع املاضية. تبدو 
قلقـا بسـبب اضطراب أوضاعـك املالية هـذه األيـام. ال داع للقلق 
فـكل الظروف واألحداث اليـوم لصالحك منها ما يوضح لك الطريق 

الصحيح أو يحذرك من يشء ما.

فقدت ثقتك يف نفسـك خالل الشهر املايض، ولكن كل 
يشء سيكون عىل ما يرام خالل هذا الشهر. هناك تغري 
ملحـوظ يف أسـلوبك وتنظر لـكل يشء بطريقـة إيجابية 
يوما بعد يوم. ثق يف نفسـك ويف أفـكارك وطموحاتك وحاول 

ان تنىس الشكوك التي كانت تنتابك الشهر املايض.

تتمتع اليوم بعقل تحلييل يخدمك بشـكل ملحوظ 
يف العمـل. هـذه السـمة لن ولـم تخدمـك يف حياتك 
الشـخصية. من املحتمل أن هناك شخصا ما سيغضب 
بسـبب افتقاده لحنانك واهتمامك. الوقت متاح أمامك 
للرجوع لبعض األحداث املاضية واالسـتفادة منها. هل 
قمت بإرسـال رسالة غري مقصودة اليوم؟ قم بتصليح 

أي أخطاء غري متعمدة.

حياتك مليئة اليوم باألحداث املثمرة عىل الجانب املهني 
والعاطفي. كنت تظن أن الواقع مؤلم ولكنك ستكتشـف 
العكس اليوم. ابذل كل جهودك حتى تكشـف الحقيقة وهذا 
ال يعنـي أن األمر صعب ولكنه يحتاج إىل مزيد من الدقة. ال ترتدد 

يف االنضمام إىل مجموعة جديدة من األصدقاء.

لديـك أفكار ال حرص لهـا وال عدد ولكنك تصرب 
حتى تحدد أي األفكار التي يمكنك الرتكيز عليها. 
أنت مشـغول بهذه األفكار فحـاول أن تدونها حتى 
ال تنساها. إذا لم تسـتطع التفكري فيها اآلن بطريقة 

موضوعية، يفضل تأجيل التفكري فيها ليوم آخر.

تشـعر بـأن ال يشء يسـتطيع أن يعيـق انطالقتـك، ربما 
تحصـل عىل منصـب مهم، أو تبـدأ مرشوعا كبـريا يجعلك 

تقرتب من أهدافك. الحوافز كثرية ومحيطك داعم لك.
 تقدم عىل تحسينات وتعديالت وترتيبات كثرية وسفر. تحيط بك 

أجواء ممتازة، ما يرتكك مرتاحا نفسيا وجسديا.

إن األمور ال تسـري يف مصلحتك حتى أنك تنهض من 
النـوم عصبيا، وال يسـتطيع أحـد أن يتكلم معك ولو 

كلمة واحدة ألنك عصبي.
 مشـاكل يف فرتة الظهـرية وإرهاق يف املسـاء مما يجعلك 

تلزم البيت وترفض دعوات أصدقائك للخروج.

تشـعر بالكآبـة أو بالرغبـة يف االستسـالم، ننصحـك بطرد 
األفكار السـلبية وعدم التقصري يف أدائك مهما كانت نفسـيتك 
متعبة ورفه عن نفسـك. ال خوف عىل عواطفك وآمالك من الخيبة 
فالوضع مستقر نسبيا ويميل إىل الوضوح. تبحث يف كتب طب األعشاب 

عن األنواع التي تساعدك عىل التخلص من التعب.

طرأت العديـد من التغيريات عىل حياتك خالل 
الفرتة املاضية.

 ألـم يحن الوقت للتأقلم مع هـذه التغريات؟ هذه 
التغريات يف العمل ويف املنزل. 

ركز عىل وظيفتك التي تشـغلها اآلن بدال من التفكري 
يف أمور أخرى ليس لك الحق يف أن تترصف فيها.

أنت لِبق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك 
أمرهم، فال ترتّدد يف استغالل طاقتك يف هذا اليوم املميز. 
عـىل الرغم من أن الجـو العام قد يظهر شـجارا أو جداال 
فكن متنبها لألمر. أنت مسـموح لك صباحـا بتناول فنجان 

قهوة، لكنك هذه األيام تكثر من رشبها مع أنها مرضة لك.
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ليـس مـن املتاح لك اليـوم أن تشـجع اآلخرين 
عـىل أن يكونـوا متحمسـني. هناك شـعور كبري 
بالتحفـظ واالنطوائيـة يـرسق منك طاقتـك اليوم. 
عليك أن تدرك جيدا أن التحفظ جزء من شـخصيتك. 
ال تعتقد أو تظن أنك سـتظل دائما نشـيطا. عليك أن 

ترتاح ولو لفرتة بسيطة.

يجب أن تتخلص اليوم من عاداتك وسلوكياتك السيئة. ابحث 
عـن نماذج محددة والحظ مـا يفعلون وما ال يفعلون؟ تحطم 
اليوم كل العقبات التي تواجهك وتخلق لنفسك طرقا جديدة حتى 
تحصـل عىل مزيد مـن الفرص. ال تـدرك اآلن أنك ربمـا تنهزم يف 

نهاية هذه الطرق. ال تضع طاقتك يف أمور تنتهي بالفشل.

Ô”aã«@fiçÀ



زكي  منى  به  تعود  الذي  التاني“  ”الوش  مرسحية  عروض  أوىل  انطلقت 

منذ  21 عاماً  ما يقرب من  بعد غياب  املرسح مجدداً  للوقوف عىل خشبة 

مرسحيتها الشهرية ”كده اوكيه“.

من خالل شخصية فتاة تدعى ”سلمى سليم ”، تظهر منى زكي للمرة 

الرياض، حيث تجسد  األوىل عىل خشبة املرسح ضمن فعاليات موسم 

شخصية فتاة تحلم بالتمثيل ولكنها ُتفاجأ برفض والدها. 

للمرسحية  األول  العرض  كواليس  هامش  عىل  زكي  منى  وتقول 

بالرياض انها شعرت بالقلق والتوتر قبل أول عرض، وأضافت أنها 

املرة األوىل التي تشارك بها بعرض بالسعودية وفخورة كثرياً بهذه 

التجربة التي تتمنى تكرارها خالل الفرتة القادمة.

أن تكون ضمن فريق عمل مرسحية زوجها  ذلك، نفت منى  إىل 

أحمد حلمي التي سيشارك بها هو اآلخر بموسم الرياض خالل 

أول من دعمها لتخوض  أن حلمي هو  القادمة، مؤكدًة  الفرتة 

هذه التجربة؛ خاصة أن بدايتها كانت عىل خشبة املرسح الذي 

تعتربه ”بيتها األول“.

املنافسة  خارج  تجاربها  أوىل  يف 

عبد  غادة  تشارك  الرمضانية، 

حكايات  إحدى  ضمن  الرازق 

الذي   ” بالفعل  ”حدث  مسلسل 

وتحت  درامية،  حكاية   100 يضم 

عنوان ”تحت الحزام ” تستعد غادة 

عبد الرازق لتجسيد معنانة نفسية 

نفسية  طبيبة  جديدة.بشخصية 

بتجربة  الرازق  عبد  غادة  تشارك 

السابق  خارج  مرة  ألول  جديدة 

حالياً  تقوم  حيث  الرمضاني؛ 

أحداث  ضمن  مشاهدها  بتصوير 

والذي   ” الحزام  ”تحت  مسلسل 

تجسد فيه شخصية طبيبة نفسية 

تعالج املريض من أزمة ”حب التملك 

” لتجد أنها تعاني من نفس األزمة 

بسبب إبنها الوحيد، ومن املقرر بدء 

عرض املسلسل خالل الفرتة املقبلة. 

أما عودتها للسينما فستكون بفيلم 

بالعافية  ”جوازة  بعنوان  كوميدي 

للسينما  غادة  به  تعود  والذي   ”

العمل  بعد غياب سنوات ويجمعها 

حميدة،  ومحمود  فؤاد  بيومي  مع 

تصوير  تستكمل  أن  املنتظر  ومن 

بمجرد  الفيلم  ضمن  مشاهدها 

إنتهاء تصوير مشاهدها باملسلسل 

السنة  لعرض بموسم رأس  تمهيداً 

كموعد مبدئي.
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األغنية  (فيفا)  القدم  لكرة  الدويلّ  االّتحاد  أصدر 
 ،«Tukoh Taka» الجديدة  الجماهريّية  املُنفردة 
 Nicki التي تجمع النجوم العاملّيني نيكي ميناج
Minaj ومالوما Maluma ومرييام فارس، وهي 
بكأس  خاص  رسمّي  موسيقّي  إصدار  أحدث 

العالم FIFA  قطر ٢٠٢٢ ™. 
رسمّية  أغنية  كأّول  اعتمدت  أنها  كما 
 FIFA FANللُمشّجعني الرسمّي  فيفا  ملهرجان 

. ™FESTIVAL
 Maluma مالوما  الكولومبّي  البوب  نجم  وعّرب 
عن فرحه بهذا التعاون الفريد، وقال: «أنا بغاية 
الخاّصة  الرسمّية  األغنية  ملُشاركتي يف  السعادة 
بفرصة  حلمت  لطاملا   !™  FIFA العالم  بكأس 
فتمثيل  كهذه! 
الالتينّية  املوسيقى 
إىل  عاملّية  أغنية  يف 

جانب فّنانني رائعني ُيغّنون باللغتني اإلنجليزّية 
والعربّية يرتقي بثقافتنا إىل ُمستوى آخر «.

أّما النجمة اللبنانّية مرييام فارس، فقد أّكدت عىل 
سعادتها وفخرها بإختيارها من قبل الـFIFA و 
Universal Arabic Music املُمّثلة باملُنتج العاملّي 
وسيم SAL صليبي و Republic Records ألداء 
أغنية « Tukoh Taka «. وأضافت: «كان يل رشف 
أضف  األغنية،  هذه  وتوزيع  تأليف  يف  املُشاركة 
بها، مما  الخاّصة  الراقصة  اللوحات  إىل تصميم 

زاد من شغفي.
العاملّيني  النجوم  من  إثنني  مع  العمل  أّن  كما 
زاد  ومالوما،  ميناج  نيكي  وهما  أفّضل،  الذين 
 Tukoh» من حمايس. أتمّنى حقاً أن تنقل أغنية
إىل  العربّية  واملوسيقى  الرشقّية  الثقافة   «Taka

العالم بأرسه «.
 أّما املُنتج املوسيقّي العاملّي وسيم SAL صليبي 

طرح    «Tukoh Taka» خالل  من  :»أردنا  فقال 
عىل  والتنّوع  والثقافة  بالوحدة  تحتفي  أغنية 
لنيكي  خاّص  بشكر  وأتوّجه  العاملّي.  املُستوى 
الهوّية  إلضفاء  فارس  ومرييام  ومالوما  ميناج 
والثقافة واملوهبة الخاّصة بكّل منهم عىل كافة 
التي  الثقة  عىل   FIFA وشكراً  األغنية،  أجزاء 

منحتني إّياها. يال سوا!
تجمع   «Tukoh Taka» أغنية  أّن  اإلشارة  تجدر 
ثالث نجوم عاملّيني من حول العالم وتدخل تاريخ 
بكأس  خاّصة  أغنية  «أّول  لكونها  املوسيقى 
واإلسبانّية  اإلنجليزّية  اللغات  تجمع  العالم 
ُترتجم  للقاّرات  العابرة  األغنية  والعربّية». هذه 
 Nicki النجوم  من  كّل  بني  جداً  ُممّيزاً  تعاوناً 
Minaj و Maluma ومرييام فارس، الذين ُيغّنون 
معاً بهدف جمع املُعجبني من كاّفة أنحاء العالم 

لالحتفال سوياً.

حفلها   وخالل  الرياض  موسم  فعاليات  ضمن 

ظهرت الفنانة روبي بإطاللة محتشمة باللون 

طويلة  بأكمام  الالمع،  الجلد  من  األحمر 

وأربع جيوب كبرية وواسعة.

الستايلست  مع  بالتعاون  وارتدت 

جامبسوت  حداد،  سيدريك  اللبناني 

تصميم  من  القاتم  األحمر  باللون 

.Missoni العالمة التجارية

بالكعب  صيفي  حذاء  معه  ونسقت 

العايل من اللون األسود.أما من الناحية 

شعرها  روبي  تركت  الجمالية، 

كتفها،  عىل  منسدل  القصري 

يليق  ناعم  ماكياج  ووضعت 

بجنال مالمحها.

إىل  البيع،  موقع  بحسب  اإلطاللة  هذه  سعر  وبلغ 

الـ٣٢٩٠ يورو.

عىل  القايض  مي  الفنانة  تعاقدت 

املشاركة يف بطولة مسلسل «توحة» 

محمد  وتأليف  غانم  عال  للفنانة 

النقىل وتأليف أحمد صبحي واملقرر 

املقبل  رمضان  شهر  يف  عرضه 

أدوار  أحد  مي  تقدم  حيث   ،٢٠٢٣

املقرر  العمل  أحداث  البطولة خالل 

بدء تصويره قريًبا بعد االنتهاء من 

التعاقد مع باقي الفنانني املشاركني 

القايض  مي  البطولة.وشاركت  يف 

بيتى»  «البيت  مسلسل  يف  مؤخرًا 

املكون من ١٠ حلقات بطولة كريم 

ومصطفى  العزيز  عبد  محمود 

العزيز،  عبد  محمود  محمد  خاطر، 

محمود  القايض،  مي  جميل،  مرينا 

سامي  عيد،  سليمان  حافظ، 

ماهر،  عيل  يارس  أوتاكا،  مغاوري، 

عبد  أحمد  عنان،  عابد  رامي،  عال 

من  مجموعة  وبمشاركة  الوهاب، 

املنعم،  عبد  صربي  منهم  الضيوف 

حسن،  الرحيم  عبد  الزكي،  جالل 

السينما  الطوبجي.ويف  ويارس 

املايض،  العام  القايض  ملي  عرض 

فيلم «لعبة شيطان» والذي شاركت 

سمرة،  باسم  جانب  إىل  بطولته  يف 

رسيع،  أبو  مصطفى  عز،  محمد 

سلطان،  أحمد  إبراهيم،  إسالم 

منة  ممدوح،  منى  صالح،  نانىس 

أحمد  دكتور  تأليف  تيسري،  بدر 

نشأت،  إبرام  إخراج  ومن  عثمان، 

وتدور أحداثه حول مجموعة شباب 

مجهول  ملصري  الظروف  تدفعهم 

يتحكم به شيطان من اإلنس متمثال 

يتسلل  خبيث  إلكرتوني  تطبيق  يف 

عىل  ويسيطر  الذكية  هواتفهم  إىل 

حياتهم ويرشدهم إىل الهاوية.

احتفاالً ببطولة العالم 2022، الحدث 
وجماهريية  شعبية  األكثر  الريايض 
شبكة  تقدم  العالم،  مستوى  عىل 
عشاق  من  مستخدميها  فايرب 
التحدي  من  جديدة  تجربة  إىل  الكرة 
من  مجموعة  خالل  من  واملنافسة، 
من  املستوحاة  التفاعلية  املميزات 
هذه  ضمن  ومن  املونديال،  أجواء 
امللصقات  من  مجموعة  املميزات 
 ،AR وعدسات  الجديدة،  الرياضية 
املباريات،  بنتائج  التنبؤ  وإمكانية 

وأيضاً بوت محادثة جديد.
يف  الرائدة  الرشكة  فايرب،  راكوتني 
واآلمنة،  الخاصة  املراسلة  مجال 
إطالق  عن  تعلن  الصوتي،  والتواصل 
املميزات  من  جديدة  مجموعة 
ويف  القدم،  كرة  برياضة  املتعلقة 
 ،AR وفالتر  محادثة،  بوت  مقدمتها 
رياضية  وقنوات  ملصقات،  وحزمة 
األخبار  آخر  ملتابعة  وعاملية  محلية 
العاملية، ستتوفر هذه  الفعاليات  من 
وستبقى  نوفمري،  شهر  يف  الخواص 

حملة  شهرين.ستساعد  ملدة  متوفرة 
فايرب الجديدة املاليني من مستخدمي 
التطبيق عىل االحتفال بالرياضة، مع 
عرب  املباريات  بنتائج  التنبؤ  خاصية 
بوت الدردشة الجديد، إللهام املنافسة 
الدردشة،  مجموعات  داخل  الودية 
املفضلة،  فرقهم  متابعة  جانب  وإىل 
يمكن لتوقعات املستخدمني أن ُتنرش 
بالنتائج، وأن  يف لوحة عاملية خاصة 
قيمة،  جوائز  عىل  السحب  يدخلوا 
تتضمن هدايا وجوائز إضافية تختلف 
الجغرافية  واألقاليم  الدول  بحسب 
للمستخدمني.ضمن فايرب ملستخدميه 
آرائهم  ملشاركة  وحرًة  آمنًة  بيئًة 
وأفكارهم ومشاعرهم، وهو جزء من 
 Rakuten الدولية  راكوتني  مجموعة 
يف  عاملياً  الرائدة  الرشكة   Group Inc

والخدمات  االلكرتونية  التجارة 
الرسمية  األداة  أنه  املالية، كما 

كرة  نادي  ورشيك  للتواصل، 
الشهري  األمريكي  السلة 

.Golden State Warriors

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويرت، أنه سيلغى 
الحد األقىص لعدد األحرف البالغ ٢٨٠ حرًفا عىل تويرت 
التغريدات  عىل  حالًيا  املستخدمون  فيقترص  قريبا، 

املكونة من هذا العدد من األحرف، ولكن التخيل عن 
هذا يعد واحًدا من قائمة طويلة من الوعود التي 

قطعها ماسك فيما يتعلق بمستقبل املوقع. 
وتحدث ماسك عن ذلك ألول مرة قبل االستحواذ، 
أبريل، حيث أعرب عن أن تويرت متأخرا عن  يف 
أيًضا  ماسك  كشف  الطويلة».كما  التغريدات 
أنه يخطط لتقليل وقته يف الرشكة والعثور يف 
النهاية عىل مدير جديد، أما عن تاريخ حجم 

ألول  تويرت  إطالق  تم  فعندما  التغريدات، 
التغريدات  تقييد  تم   ،٢٠٠٦ عام  يف  مرة 
إىل  مقيًدا  كان  ما  وهو  حرًفا،   ١٤٠ بـ 
ضاعف   ،٢٠١٨ عام  يف  ولكن  ما.  حد 
حرًفا   ٢٨٠ إىل  الحد  هذا  تويرت  موقع 
ليسهل عىل املستخدمني «التعبري عن 
البيانات  فإن  ذلك،  ومع  أنفسهم»، 
األولية من تويرت عندما تم رفع حد 

األحرف تشري إىل أن معظم 
تويرت  مستخدمي 
ينرشون  زالوا  ما 

تغريدات قصرية.

فودز»  سايد  «أب  رشكة  تلقت 
األمريكية الناشئة املتخصصة يف زرع 
خاليا حيوانية إلنتاج لحوم من دون 
من  األخرض  الضوء  الحيوانات،  قتل 
األمريكية  والعقاقري  األغذية  إدارة 
اإلنتاجية  األساليب  عن  إيه)  دي  إف 
للرشكة  بيان  نقل  تعتمدها.و  التي 
عن  مقراً  كاليفورنيا  من  تتخذ  التي 
العام  ومديرها  تأسيسها  يف  املشارك 
أوما فاليتي قوله «أطلقنا +أب سايد+ 
ونضع  باملتشككني،  ميلء  عالم  يف 
اليوم بصمة يف التاريخ بعدما أصبحنا 
من  الرسالة  هذه  تتلقى  رشكة  أول 
يتعلق  فيما  والعقاقري  األغذية  إدارة 

باللحوم املُنتجة يف املخترب».
يمثل «خطوة  ُسّجل  ما  أّن  إىل  وأشار 
إنتاج  يف  جديدة  حقبة  نحو  رئيسة 
لفكرة  «متحمس  مضيفاً  اللحوم»، 
أّن املستهلكني األمريكيني ستتاح لهم 
قريباً فرصة تناول لحوم لذيذة منتجة 

مبارشة من الخاليا الحيوانية».
وال يزال أمام الرشكة اجتياز عقبات 
عدة قبل أن تتمكن من املبارشة ببيع 
منتجاتها، ومن بينها عمليات تفتيش 

تجريها وزارة الزراعة األمريكية.

يف  والعقاقري  األغذية  إدارة  وذكرت 
البيانات  «بدقة»  قّيمت  أّنها  بيان 
يف  الرشكة  وفرتها  التي  واملعلومات 
«أسئلة  لديها  وليس  أساليبها  شأن 
حول  املرحلة  هذه  يف  إضافية 
بالسالمة  يتعلق  فيما  استنتاجاتها 
الغذائية»، إال أّن هذا التدبري ال ُيصّنف 
األغذية  إدارة  بحسب  موافقة،  إجراء 
ناشئة  رشكات  والعقاقري.وتطمح 
يسّمى  ما  وتسويق  إلنتاج  عدة 
بـ»اللحوم املخربية» أو االصطناعية، 
الربوتني  استهالك  للبرش  يتيح  ما 
تحمل  أساليب  خالل  من  الحيواني 
به  تتسبب  مما  أقل  بيئية  آثاراً 
هذه  تؤذي  وال  الحيوانات،  تربية 
املنتجات  هذه  الكائنات.وتختلف 
كـ»لحم  للحوم  النباتية  البدائل  عن 
الصويا  فول  من  املصنوع  الستيك» 
للحوم  مشابهة  أخرى  ومكونات 
ال  لكنها  والنكهة  امللمس  ناحية  من 
حيوانية.وتشكل  بروتينات  تحوي 
سايد  لـ»أب  املنافسة  جاست»  «إيت 
فودز» أول رشكة تحصل عام ٢٠٢٠ 
لها  يتيح  ترخيص  يف سنغافورة عىل 

تسويق اللحوم الصناعية.
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بني موافٍق ومعارٍض للقرار الوطني بإعادِة تطبيق قانون التجنيد اإللزامي او 
ما يعرف بخدمة العلم الذي سبق أن كان ساري املفعول قبل احتالل العراق 
عام ٢٠٠٣ بعد حل الجيش العراقي السابق، وحصل نقاٌش عقيم بني مؤيد 
إلقرار هذا القانون وبني معارض، كل يدلو بدلوه ويعطي املربرات واملحددات 
التي  القانون يف هذه الظروف الصعبة  حول مدى اهلية وجدية تطبيق هذا 
تمر بها البالد، وهل بإمكان الدولة توفري الرواتب ومقرات التدريب الستيعاب 
العدد الهائل من املجندين؟.. ومن كان جنديا وخدم يف الجيش السابق يعرف 
نظري  والسلبية، ومن وجهة  االيجابية  العسكرية   الخدمة  اعادة  مردودات 
كمواطن عاش تلك التجربة اقول إن إعادة العمل بهذا القانون له مردودات 
محددات  او  هدف  بال  يعيش  حاليا  العراقي  الشاب  إن  إذ  كبرية،  اجتماعية 
اللون األسود، حيث  اللون االبيض من  وسط مجتمع فوضوي ال يعرف فيه 
امتزجت األلوان، ووسط هذا التمازج ضاع عليه اللون االبيض بكل ما يحمله 
من معاٍن انسانية نبيلة، وضاع الشاب العراقي وسط هذه األلوان، خاصة 
بريقها  فقدت  الحكومية  املدارس  حيث  رماديا،  لونها  بات  االلوان  اغلب  ان 
واصالتها يف الرتبية وبقيت الرتبية االرسية هي السائدة، وَمن يراقب حركة 
املجتمع وما آل إليه من تفكك وتمزق بعد دخول تقاليد او معتقدات غريبة 
الشباب  يعيشها  التي  الرتدي  حالة  اىل  ينظر  ومن  مجتمعنا  عىل  ودخيلة 
يصاب بالدهشة، حيث جعلت هذه العثرات الشاب العراقي يعيش يف مجتمع 
متمزق غري مستقر وغري متماسك، هذه الظروف جعلته يتسكع يف الشوارع 
لطلب   » «االركيلة  تعاطي  املقاهي، وهو مدمن عىل  يف  او  الليلية  واملنتديات 
املتعة، فيما البعض االخر أصابته امليوعة فنيس الرجولة بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من قيم نبيلة، فأصابه الوهن والضياع والتعلق بقيم عقيمة خارجة 
عن مبادئ ديننا الحنيف.. ووسط هذه الحالة املزرية فإن إعادة إقرار قانون 
يتوافق مع  العلم هو قرار  او ما يعرف بخدمة  االلزامية  العسكرية  الخدمة 
الشباب وإعادة  اىل ترسيخها بني  التي يسعى كل الخريين   السامية  املبادئ 
هيبتهم وحبهم وتفانيهم يف سبيل الوطن، وليس بالرضورة ان يكون هذا الكم 
الهائل من املجندين هم مقاتلني لخوض الحروب، فزمن الحروب العبثية قد 
انتهى ووىل ولن يعود، وبإمكان االستفادة من هذه االعداد وتهيئتها واعدادها 
الطاقة  سّخر  الذي  املرصي  الجيش  يف  ومطبق  حاصل  مثلما  البالد  إلعمار 
البناء واإلعمار كبناء الجسور  البرشية املتوفرة يف القوات املسلحة لعمليات 
محققني  الحياة،  مرافق  كل  يف  االعمار  خدمات  وتقديم  الشوارع  وتبليط 
اكتفاًء ذاتياً لقواتهم املسلحة، وهذا االمر ليس بالصعب إنما يحتاج اىل إرادة 
وطنية فاعلة.. هذا يشء من فيض، إضافة اىل ان الشاب امللتحق يف الخدمة 
الصعبة  الظروف  يتحمل  ويتعلم كيف  العسكرية سيكتسب مهارات مهنية 
والخاص  العام  املال  عىل  والحفاظ  الشجاعة  اىل  إضافة  امللمات،  يف  والصرب 
واحرتام القانون، وبإمكان تنفيذ هذا القانون وخفض تكاليف الرصف عن 
سكناهم  مناطق  وفق  تدريبهم  عمليات  انتهاء  بعد  املجندين  توزيع  طريق 
للحفاظ عىل االمن من جهة، وتقليص نفقات الرصف وإعطائهم الطمأنينة 
الغرباء واملخربني يف املناطق املنسبني لها  للدفاع عن انفسهم وعوائلهم من 
كمرحلة أوىل، وهم يف كل االحوال قوة احتياط للدفاع عن حياض الوطن يف 
حال تعرضه للمخاطر، إضافة لكونه ييرس املال والجهد والطمأنينة، وكان 

الله يف عون الخريين من أبناء شعبنا.
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