
بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس مجلس الـوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، ورئيـس الوزراء األسـبق نوري 
املالكي، امس األحد، أهميـة دعم الحكومة 
يف تنفيـذ برنامجهـا الوزاري.وقـال املكتب 
اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس الوزراء محمد 
شـياع السـوداني اسـتقبل رئيـس الوزراء 
األسـبق نوري املالكي، وجـرى خالل اللقاء 
البحـث يف مجمل األوضاع العامة يف البالد يف 
الجوانب السياسية واألمنية واالقتصادية“.

واضاف ان ”اللقاء شـهد التأكيد عىل أهمية 
دعم الحكومـة يف تنفيذ برنامجها الوزاري، 
والبحـث عـن آليـات جديدة من شـأنها أن 

ترتقي باألداء الحكومي وتطوير سياسـات 
وتفعيـل  الفسـاد  محاربـة  يف  الحكومـة 
محـركات االقتصـاد؛ بغيـة دعـم املواطن 
وإنصـاف الفئـات الهشـة يف املجتمـع“.يف 
غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء، 
محمد شياع السوداني، رئيس املجلس األعىل 
اإلسـالمي العراقي، همام حمودي، وشـهد 
اللقـاء مناقشـة األوضاع العامـة يف البالد، 
والتأكيد عىل أهميـة دعم الحكومة الحالية 
من قبل الفعاليات السياسية واالجتماعية؛ 
للقيـام بواجبهـا الوطنـي يف تلبية حاجات 
املواطنـني وتصحيـح الكثري من املسـارات 
الخاطئـة، نحـو محاربة الفسـاد وتطوير 

األداء املؤسساتي.

بغداد/ الزوراء:
األحـد،  امـس  الدفـاع،  وزارة  دعـت 
مراجعتهـا  اىل  عقودهـم  املفسـوخة 
إلجراء الفحص الطبي واللياقة البدنية.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”عىل املفسـوخة عقودهـم الذين تم 
نرش أسـمائهم ضمن املوقع اإللكرتوني 

الرسمي للوزارة واملنصات الخاصة بها، 
إجراء الفحص الطبـي واللياقة البدنية 
يف الساعة 700 صباحاً بحسب التواريخ 
ومراكز التطـوع املحددة“.وأضافت أنه 
”هذا االجـراء يكون ابتـداًء من الوجبة 
التي سيتم اجراء الفحص لها يف يوم 21 

ترشين الثاني 2022 تباعاً“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنـت وزارة الرتبية، امـس األحد، ضوابط 
للعـام  التمهيديـة  لالمتحانـات  التقديـم 
الـدرايس 2022 – 2023.وقالـت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الـزوراء“: إن ”اللجنة الدائمة 
لالمتحانـات حـددت األحـد املوافـق 20 / 
11 / 2022 (أمـس) موعـداً لبـدء التقديم 
يكـون  أن  عـىل  الخارجيـة،  لالمتحانـات 
آخر موعد لتسـلّم االسـتمارات من إدارات 
املـدارس يـوم األحـد املوافـق 25 / 12 / 
2022“.وأضافت أن ”املديرية حددت أعمار 
املتقدمني عىل االمتحانات التمهيدية لجميع 
املراحل الدراسية، حيث يسمح عمر املتقدم 
عـىل االمتحان بالنسـبة للمرحلة االبتدائية 
(18) سنة، أي من مواليد 2004 وما قبلها، 
وكذلك الطلبة املسـموح لهم باالشـرتاك يف 

االمتحان الخارجي للدراسـة املتوسـطة“، 
مشـددة عىل رضورة ”أن يكونوا قد مضت 
ثالث سـنوات دراسية عىل إنهائهم الدراسة 
يف  املشـرتك  ”يكـون  االبتدائية“.وتابعـت 
امتحـان املرحلة اإلعدادية قـد مضت ثالث 
سنوات دراسية أو أكثر عىل اجتيازه بنجاح 
امتحان الدراسة املتوسطة أو ما يعادلها“، 
موضحـة أن ”التعليمـات تجيـز لخريجي 
الدراسة اإلعدادية األكاديمي ومهني لألعوام 
السابقة التقديم يف فرع مغاير لفرعه الذي 
تخـرج منه عىل أن يؤدي امتحان التمهيدي 
يف الفرع الذي اختاره“. واكدت أن ”امتحان 
املتقدمني سيكون داخل مركز املحافظة وال 
يجـوز فتح مراكز يف األقضيـة والنواحي“، 
الفتة إىل أن ”االمتحانات الخارجية ستكون 

حرصاً للطلبة يف داخل العراق“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
تجددت االتهامات مرة أخرى بني روسـيا 
وأوكرانيـا حول اسـتهداف أكرب محطات 
الطاقـة النوويـة يف أوروبا.فقـد أعلنـت 
األحـد،  امـس  الروسـية،  الدفـاع  وزارة 
أن قذائـف أوكرانيـة اسـتهدفت خطوط 
الطاقـة يف محطـة زابوريجيـا النوويـة، 
الواقعة جنـوب أوكرانيا.كمـا أكد رينات 
كارتشا، املسؤول يف رشكة الطاقة النووية 

الروسية،“روس إنريجو آتوم“، أن املحطة 
النوويـة الضخمـة التـي تسـيطر عليها 
روسـيا تعرضت لقصـف أوكرانـي، لكن 
لـم يتم رصد أي ترسب إشـعاع، بحسـب 
مـا أفادت وكالـة تاس الروسـية لألنباء.

وأضـاف مستشـار مدير الرشكـة أنه تم 
إطـالق 15 قذيفـة عىل منشـآت املحطة.
إىل ذلـك، أوضـح أن تلك القذائـف أُطلقت 
بالقـرب من مسـتودع للنفايـات النووية 

الجافـة، ومبنى يضم كميـات جديدة من 
الوقود النووي املسـتنفد.إال أنه أكد أنه لم 
يتم رصد انبعاثات مشعة.يف املقابل، اتهم 
الجانب األوكراني، الروس بقصف املحطة.

مـن جهته، أكد مدير عـام الوكالة الذرية 
للطاقـة الدولية، رافاييـل غرويس، وقوع 
انفجـارات قـرب موقع املحطـة املرتامية 
األطـراف، مشـدداً عىل أن هـذا األمر غري 
مقبول عـىل اإلطالق.كما حث عىل وجوب 

أن تتوقـف تلـك االسـتهدافات فـورا، ويف 
الحـال.وكان مجلـس الحـكام يف الوكالة 
تبنى، الخميس املايض، قراراً جديداً يدعو 
روسيا إىل االنسحاب من املحطة ووقف ما 
تقوم به ضد املواقـع النووية يف أوكرانيا.

يذكر أن كال من روسـيا وأوكرانيا تبادلتا 
عـىل مـدى األشـهر املاضيـة، االتهامات 
بقصف املوقع الذي أسفر عن تدمري مبان 
وهدد بوقوع كارثة نووية.فيما اضطرت 

املحطـة، للعمل بمولـدات احتياطية عدة 
مرات منذ سيطرة القوات الروسية عليها 
بعـد وقت قصري من بـدء الحرب.يعد هذا 
املجمـع مصـدراً مهمـاً لتزويـد أوكرانيا 
بالكهربـاء، إذ تؤمـن تلـك املحطـة التي 
تقع عـىل الضفة الجنوبيـة لخزان ضخم 
عىل نهر دنيربو، الـذي يفصل بني القوات 
الروسية واألوكرانية، للبالد أكثر من 20% 

من احتياجاتها الكهربائية.

الزوراء/مصطفى فليح:
حدد الخبـري النفطي، حمـزة الجواهري، ثالثة 
اسباب رئيسة النخفاض اسعار النفط العاملية، 
ويف حني اشـار اىل تأثر العراق بهذا االنخفاض، 
دعـا اىل اعتمـاد سـعر افـرتايض ثابـت لربميل 
النفـط يف املوازنـة. وقال الجواهـري، يف حديث 

لـ»الزوراء»: ان «السـبب االول النخفاض سعر 
النفط هو احجام الصني عن اسـترياد املزيد من 
النفـط الن عدة مناطق او عـدة مقاطعات من 
الصـني عـادت فيها جائحـة كورونـا وهم مع 
سياسـة صفر كورونا، وبالتايل اصبحت الحياة 
شـبه متوقفة يف هذه املقاطعـات». واضاف « 

السـبب الثاني هـو الحرب يف اوكرانيـا وكوفيد 
١٩ تسـببا يف  تراجع االقتصاد العاملي ويف نسب 
النمو العاملية اىل حد وصل اىل الركود االقتصادي 
تقريبـا يف معظم البلـدان الصناعية مثل اوروبا 
الغربيـة ورشق اسـيا وامريـكا، وهـذا يعنـي 
تناقـص كميات النفـط التي تسـتوردها هذه 

الدول». واشار اىل ان» السبب الثالث هو ارتفاع 
اسعار الفائدة عىل الدوالر من قبل البنك الفيدرايل 
االمريكي، وهذا له اثر كبري عىل االقتصاد تسبب 
يف تراجع حركة االقتصاد العاملية بنسب معتربة 

مما ادى اىل انخفاض الطلب «.

بغداد/ الزوراء:
نفـذت القـوات الرتكيـة، امـس األحـد، 
الجوية،  ضمن عملية «املخلب-السيف» 
عدة غارات يف شـمال العراق وسـورية، 
معتـربة أن هـذه املناطق «يسـتخدمها 
إرهابيـون كقواعـد»، وأن العمليـة هي 

«بدء سـاعة الحسـاب»، وذلـك رداً عىل 
االعتداء األخري يف منطقة تقسـيم وسط 
السـلطات  اتهمـت  الـذي  إسـطنبول، 
الرتكية حـزب «العمـال الكردسـتاني» 
بالوقـوف خلفه.وأكـد جهـاز مكافحة 
اإلرهاب يف إقليم كردستان، امس األحد، 

أن الجيـش الرتكي شـن هجمات جوية 
عـىل مقاتـيل وحـدات حمايـة الشـعب 
وحزب العمال الكردسـتاني ولغاية اآلن 
قتل وجرح عرشات املسـلحني يف شـمال 
سـوريا ويف مناطق باإلقليم، فيما اعلنت 
وزارة الدفاع الرتكية ان العملية تستند إىل 

املـادة ٥١ من ميثاق األمم املتحدة.ووفقا 
للمعلومات التي نرشهـا جهاز مكافحة 
اإلرهاب يف بيان، فإن الجيش الرتكي نفذ 
صباح امس أكثر من ٢٥ غارة جوية عىل 
قواعـد ومواقـع مقاتيل وحـدات حماية 
الشـعب وحزب العمال الكوردسـتاني يف 

حدود الحسـكة، وقرى يف حلب، والرقة، 
وكوباني يف (غرب كوردسـتان) شـمال 
سوريا، وقرى قضاء ماوت، وجبل قنديل، 
وجبـل كورتك، وجبـل أسـوس، وحدود 

منطقة برادوست يف إقليم كوردستان.
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السليمانية/متابعة الزوراء:
نظم املئات من طلبة كليات مختلفة يف محافظة السليمانية 
وإدارة كرميـان، امس األحـد، تظاهرة أمـام مبنى جامعة 
السـليمانية وكرميـان؛ احتجاجـا عـىل عـدم االسـتجابة 
ملطالبهـم بـرصف املنـح الشـهرية.وأقدم طـالب جامعـة 
گرميان، امـس األحد، عىل قطع الطريـق الرئييس بني كالر 
والسـليمانية احتجاجـا عـىل عـدم االسـتجابة ملطالبهم.
وقال مصـدر صحفي: ان طالب جامعة كرميان اسـتأنفوا 
مظاهراتهم للمطالبة بمخصصات وخفض أسـعار التعليم 
املسـائي، وقاموا بقطـع الطريق الرئييس بني السـليمانية 
وكرميان.يف غضون ذلك؛ استأنف طالب جامعة السليمانية 

التظاهـرات وأرصوا عـىل مطالبهم وأغلقـوا الباب الرئييس 
للجامعة، وقطعوا طريق السليمانية - كركوك.ويف األسبوع 
املايض، علقت رئاسـة جامعة السـليمانية الدراسـة بسبب 
استمرار االحتجاجات واستؤنفت العملية التعليمية السبت، 
لكـن الطـالب واصلـوا االحتجاج مـرة أخـرى، وأن مطالب 
الطـالب تتلخص بــ“رصف املنح الشـهرية بوقتها إضافة 
إىل زيادتهـا، وكذلك تخفيض رسـوم الدراسـات املسـائية، 
وتحسني نوعية الخدمات يف األقسام الداخلية“.ويف األسبوع 
املايض، علقت رئاسـة جامعة السـليمانية الدراسـة بسبب 
التعليميـة،  اسـتمرار االحتجاجـات واسـتؤنفت العمليـة 

السبت، لكن الطالب واصلوا االحتجاج مرة أخرى.

بغداد/الزوراء:
احتـل العـراق املرتبـة 163 عامليـاً ضمن 
نسـخة العـام 2022 يف مـؤرش مخاطـر 
الرشوة بحسب منظمة (TRACE) الدولية 
املتخصصـة يف رصـد ومكافحـة الفسـاد 
بشـتى أشـكاله يف مجاالت املال واألعمال.
ووفقـاً لبيانـات املـؤرش، فـإن ”العـراق 
سجل متوسط 68 نقطة للمجاالت اآلتية، 
الفـرص: مخاطـر الرشـوة الناجمـة عن 
التفاعـل بـني الـرشكات والحكومـة (74 
نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: اإلجراءات 
للرشـوة ومـدى تطبيقهـا (75  الرادعـة 
نقطة) والشـفافية: مدى الشـفافية عىل 

املسـتوى الحكومـي (73 نقطة)، وجاءت 
اإلرشاف والرقابـة: قـدرة املجتمـع املدني 
نقطـة)“.   46) واملتابعـة  الرقابـة  عـىل 
عربيا وحسـب املنظمة، فإن العراق احتل 
املرتبـة 12 بعد كل من: األردن التي احتلت 
املرتبة االوىل بأقل الدول العربية يف مخاطر 
الرشوة و65 عامليا، وتونس ثانيا وباملرتبة 
76 عامليـا، واإلمـارات ثالثـا وباملرتبة 79 
عامليا، والكويت رابعا وباملرتبة 111 عامليا، 
128 عامليـا،  وعمـان خامسـا وباملرتبـة 
عامليـا،   130 وباملرتبـة  ولبنـان سادسـا 

واملغرب سابعا وباملرتبة 140 عامليا“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف قيادي يف تيار الحكمة الوطني 
ستشـهدها  جديـدة  تغيـريات  عـن 
االدارات املحليـة يف املحافظات، وفيما 
رجح استبدال عدد من املحافظني، من 
بينهم املحافظات الشمالية والغربية، 
أفصح عن عزم رئيس الوزراء تشكيل 
مجلـس للمحافظني عىل غرار مجلس 

الوزراء.
وقال القيادي يف تيار الحكمة الوطني، 
فادي الشمري، يف حديث لـ“الزوراء“: 
إن الكثـري مـن املحافظـني ال تعـرف 
توجهاتهـم نالحظهم تارة ينسـقون 
مـع التيـار الصـدري وتـارة اخـرى 
يفتـح قنـوات مع دولـة القانـون ثم 
يأتي ويشـاور تيار الحكمة ويتحدث 
مـع الفتـح. مؤكـدا رضورة اختيـار 
شـخصية واضحـة مثـال مـن التيار 
الصـدري واحملـه املسـؤولية وكذلك 
القانـون  لدولـة  شـخصية واضحـة 
ليتحمل املسـؤولية وايضا شـخصية 
واضحة للحكمة ويتحمل املسـؤولية 
هـو وكيانه السـيايس.واضاف: قريبا 
سنشـهد حملـة تغيري كاملـة للكثري 
من املحافظـني بما فيهـا املحافظات 
ان  مبينـا:  والغربيـة.  الشـمالية 
املحافظـة االوىل سـيبدأ بهـا التغيـري 
التـي  التقييـم  عمليـة  عـىل  تعتمـد 
سـتجريها فـرق متخصصـة، وايضا 
التقييمـات التي سـتأتي مـن القوى 

السياسـية، وكذلك تقييمات سـتأتي 
وتقاطـع  االتحاديـة  الـوزارات  مـن 
الرقابيـة،  االجهـزة  مـع  املعلومـات 
وسـيتم اتخاذ القـرار يف قضية تغيري 
املحافظـني .وتابـع: قريبـا سنشـهد 
ادارات جديـدة للمحافظات. الفتا اىل: 
ان هنـاك قرارا اتخذ يف مجلس الوزراء 

وايضا يف االطار التنسـيقي بتشـكيل 
مجلـس املحافظني عىل غـرار مجلس 
الـوزراء، وتكـون لديهـم صالحيـات 
واسـعة وكبـرية مخولـني فيهـا مـن 
قبـل رئيس الوزراء وتكـون ايضا قوة 
املجلس وفاعليته بذات فاعلية مجلس 
الوزراء .ويف وقت سابق، دعت النائبة، 

حنان الفتالوي، رئيس الوزراء املكلف 
محمد شـياع السـوداني لتقييم عمل 
املحافظـني، وفيما حددت لـه البداية، 
اشادت بمحافظي 3 محافظات.وقالت 
الفتالوي يف تغريدة عرب تويرت ان ”من 
اهم أدوات السـوداني هـم املحافظني 
ولكـي ينجـح عليـه ان يبـدأ بتقييـم 

املحافظني الحاليني وتغيري الفاشـلني 
منهـم وأولهـم محافـظ بابـل الـذي 
خيب أمل أهايل املحافظة بأدائه طيلة 
األشـهر املاضية“.واضافـت ان ”بابل 
بمحافظيها“.وختمت  محظوظة  غري 
الفتـالوي ”تحية وتقدير لكل محافظ 
ناجـح مثل محافظي البرصة وكربالء 
واالنبـار“. يشـار اىل ان رئيس مجلس 
السـوداني،  شـياع  محمـد  الـوزراء، 
قد وجـه بتشـكيل لجنة لتقييـم اداء 
محافـظ الديوانيـة يأتـي ذلـك بعـد 
زيارته اول امس اىل املحافظة .وتطرق 
السـوداني، خالل زيارته اىل الديوانية، 
إىل املشـاريع الخدميـة املتلكئة، وحث 
الوزراء والجهات املعنية عىل ”متابعة 
واقع عمل الدوائـر، وأن نضع الحلول 
املحافظـة  تخصيصـات  إىل  ونذهـب 
والقطاعـات  خصصـت،  أيـن  لنـرى 
املسـتفيدة منها“.كذلـك تناول رئيس 
الوزراء العراقي ملف الطرق الرسيعة 
املتهالكـة يف البالد، وقال ”نسـمع عن 
طـرق املوت، التـي أخـذت الكثري من 
مواطنينـا يف حـوادث السـري، وهـذه 
حالة يجب أن تنتهـي، وينتهي وجود 
هـذا املصطلح، ممكـن أن تكون لهذه 
حـوادث  األولوية“.وتقـع  املشـاريع 
السـري يف العـراق بشـكل يومـي، وال 
سـيما يف الطرق الرسيعـة التي تربط 
بـني املحافظات بسـبب تهالك الطرق 

وعدم صيانتها منذ سنوات عديدة.
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بغداد/ الزوراء:
ايفان  واملهجرين،  الهجرة  وزيرة  صادقت 
فائق جابرو، امس االحد، عىل تعيني موظفي 
اىل  اسماءهم  ارسلت  فيما  بالوزارة،  العقود 
الدائم.وذكر  املالك  عىل  لتثبيتهم  املالية  وزارة 
تلقت  بيان  يف  واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعالم 
الهجرة  وزير  ان  منه:  نسخة  عىل  «الزوراء» 
واملهجرين صادقت عىل تعيني موظفي العقود 
لتثبيتهم  املالية  وزارة  اىل  وترسله  الوزارة  يف 

عىل املالك الدائم.

@Û‹«@÷Übóm@Òãv:a
ÜÏ‘»€a@Ô–√Ïfl@µÓ»m

@·«Ü@ÚÓ‡Ác@Êaá◊˚Ì@Ôÿ€bæaÎ@Ô„aÜÏè€a
äaåÏ€a@bË™b„ãi@âÓ–‰m@¿@ÚflÏÿ®a

bËn»uaãfl@∂g@·ÁÜÏ‘«@ÚÇÏè–æa@Ï«ám@ bœá€a

@·Ìá‘n€a@¡iaÏö@Â‹»m@ÚÓi6€a
ÚÌáÓË‡n€a@pb„bznfl˝€

@ÊbÓflã◊@¿@·Ëubvnya@ÊÏ‹ñaÏÌ@pb»flbßa@Új‹†
ÚÓ„b‡Ó‹è€aÎ

@12Î@bÓæb«@163@Újmãæa@›n±@÷aã»€a
ÒÏíã€a@ã†b¨@ãí˚fl@¿@bÓiã«
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 @pb„bfl˛a@ÚÓõ”@Ú»ibnfl@Ú‰ß@…fl@szjÌ@ÊaáÌå
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@ãflaÎ˛a@Û‹«@÷ÜbóÌ@ÜaáÃi@≈œb´
ÂÌãöb0bi@Úñb©a@ÚÌäaÜ�a

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل، 
القـايض فائـق زيـدان، امس األحـد، مع 
لجنـة متابعة قضية األمانـات الرضيبية 
بيان  املتخذة.وذكر  القضائيـة  اإلجراءات 
ملجلس القضـاء األعىل تلقتـه «الزوراء»: 
األعـىل  القضـاء  مجلـس  «رئيـس  أن 

القـايض فائـق زيـدان اسـتقبل اللجنـة 
النيابية املكلفـة بمتابعة قضية االمانات 
الرضيبية».وأضـاف البيـان أنـه «جـرى 
خالل اللقـاء بحث االجـراءات القضائية 
االمانـات  رصف  قضيـة  يف  املتخـذة 
الرضيبيـة واملعلومات املقدمة من اللجنة 

بهذا الخصوص».

بغداد/ الزوراء:
صادق محافظ بغداد، محمد جابر العطا، 
امس االحـد، عىل األوامر اإلدارية الخاصة 
بمحـارضي (٢٠٢٠) .وقالـت املحافظة 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «محافظ 
بغـداد، محمد جابـر العطا، صـادق عىل 

الخاصـة بمحـارضي  اإلداريـة  األوامـر 
(٢٠٢٠) لخمـس مديريات».واضافت ان 
«املديريـات الخمس هـي: مديرية الكرخ 
األوىل، مديريـة الكـرخ الثانيـة، مديريـة 
الكـرخ الثالثـة، مديرية الرصافـة األوىل، 

مديرية الرصافة الثالثة».

\fiÏj‘æa@7À\Äi@ãfl˛a@—óm@ÚÌäâ€a@Ú€b◊Ï€aÎ@NNbÓ∞äÏiaå@—ó”@Êbœàb‘nm@—ÓÓ◊Î@ÏÿéÏfl
Ú�0a@pfì‰fl@Û‹«@Ú–Ìâ”@15@÷˝†g@á»i

بغداد/ الزوراء:
الفرات.وقالت  املائية توضيحا بشأن ظهور بقعة زيتية يف نهر  املوارد  أصدرت وزارة 
والنرشات  االجتماعي  التواصل  مواقع  «بعض  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة 
األخبارية  تداولت تقريرا مصورا مفاده وجود بقعة زيتية يف نهر الفرات ضمن قضاء 
املسيب، وبهذا الصدد نود أن نوضح بأن البقعة الزيتية يف نهر الفرات ضمن املنطقة 
املذكورة نتيجة أعمال الصيانة ملحطة كهرباء املسيب الحرارية وموجودة بنسب قليلة 
ضمن  إمرارها  وعدم  زيتية  بقعة  أي  وسحب  لتحويط  مختصة  فرق  توجد  كما  جدا 
مجرى نهر الفرات ويتم ترصيفها خارج النهر من خالل سدة الهندية».وأضافت أن 
«إجراء دائرة املاء يعترب إجراًء احرتازيا رضوريا بإطفاء طواقم الضخ لالستخدامات 
املنزلية وإعادة تشغيلها بعد االنتهاء من اعمال سحب البقعة الزيتية لضمان وصول 

مياه نظيفة وصالحة لالستخدام املنزيل».
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الزوراء/مصطفى فليح:
حدد الخبري النفطي، حمزة الجواهري، 
ثالثة اسباب رئيسة النخفاض اسعار 
اىل  اشار  حني  ويف  العاملية،  النفط 
اىل  دعا  االنخفاض،  بهذا  العراق  تأثر 
لربميل  ثابت  افرتايض  سعر  اعتماد 

النفط يف املوازنة
حديث  يف  الجواهري،  وقال 
االول  ”السبب  ان  لـ“الزوراء“: 
احجام  هو  النفط  سعر  النخفاض 
النفط  من  املزيد  استرياد  عن  الصني 
مقاطعات  عدة  او  مناطق  عدة  الن 
من الصني عادت فيها جائحة كورونا 
كورونا،  صفر  سياسة  مع  وهم 
وبالتايل اصبحت الحياة شبه متوقفة 

يف هذه املقاطعات“. 
الحرب  الثاني هو  السبب   ”  واضاف 
يف   تسببا   19 وكوفيد  اوكرانيا  يف 
نسب  ويف  العاملي  االقتصاد  تراجع 
النمو العاملية اىل حد وصل اىل الركود 
البلدان  معظم  يف  تقريبا  االقتصادي 
الصناعية مثل اوروبا الغربية ورشق 
تناقص  يعني  وهذا  وامريكا  اسيا 
هذه  تستوردها  التي  النفط  كميات 

الدول“.

هو  الثالث  السبب  ان“  اىل  واشار   
ارتفاع اسعار الفائدة عىل الدوالر من 
وهذا  االمريكي  الفيدرايل  البنك  قبل 
يف  تسبب  االقتصاد  عىل  كبري  اثر  له 

تراجع حركة االقتصاد العاملية بنسب 
الطلب  انخفاض  اىل  ادى  معتربة مما 

.”
هذه  ان  املالحظ  ”من  انه  وبني 

االسباب الثالثة ليست دائمية او ابدية 
الجائحة  عىل  الصني  سيطرت  فإذا 
فسيزداد  طبيعية  الحركة  وعادت 
الغربية  اوروبا  اىل  وبالنسبة  الطلب، 

اذا توقفت الحرب قريبا وهناك دالئل 
االقتصادية  الحركة  فإن  ذلك  عىل 

ستنتعش ”. 
ولفت اىل ان ”اوبك لن تبقى يف موقف 
ولديها  االسعار  هبوط  من  املتفرج 
وسائلها واهمها تخفيض االنتاج من 

اجل استقرار اسعار السوق“.
تأثري  له  االسعار  ”انخفاض  ان  واكد 
عىل العراق عىل اعتبار ان العراق كان 
أي  بـ87،  واآلن   98 او  بـ97  يبيع 

بنقص عرشة دوالرات“.
وعن سعر الربميل يف املوازنة، اوضح 
يجب  الشخيص  ”برأيي  الجواهري 
الربميل  لسعر  ثابتا  رقما  نعتمد  ان 
مرتبطا  ذلك  نجعل  وال  االفرتايض 
بارتفاع وانخفاض االسعار، وافرتض 
ان يكون السعر 50 دوالرا ويبقى عىل 

طول الخط“. 
مضيفا ”وإذا تكون فائضا بالعائدات 
التنمية  باتجاه  توجيهه  املمكن  فمن 
سيادية  صناديق  اىل  املستدامة 
املجال،  هذا  يف  تعمل  استثمارية 
الدولة  تشبه  او  متطورة  وتكون 
وخبرية  رصينة  بأيٍد  ولكن  املوازية 

وليس بيد رساق املال العام“.

 بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  الرتكية،  القوات  نفذت 
”املخلب-السيف“  عملية  ضمن 
الجوية، عدة غارات يف شمال العراق 
املناطق  هذه  أن  معتربة  وسورية، 
كقواعد“،  إرهابيون  ”يستخدمها 
ساعة  ”بدء  هي  العملية  وأن 
االعتداء  عىل  رداً  وذلك  الحساب“، 
وسط  تقسيم  منطقة  يف  األخري 
السلطات  اتهمت  الذي  إسطنبول، 
الرتكية حزب ”العمال الكردستاني“ 

بالوقوف خلفه.
يف  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  وأكد 
أن  األحد،  امس  كردستان،  إقليم 
جوية  هجمات  شن  الرتكي  الجيش 
الشعب  حماية  وحدات  مقاتيل  عىل 
ولغاية  الكردستاني  العمال  وحزب 
اآلن قتل وجرح عرشات املسلحني يف 
باإلقليم،  مناطق  ويف  سوريا  شمال 
الرتكية  الدفاع  وزارة  اعلنت  فيما 
من   51 املادة  إىل  تستند  العملية  ان 

ميثاق األمم املتحدة.
نرشها  التي  للمعلومات  ووفقا 
بيان،  يف  اإلرهاب  مكافحة  جهاز 
صباح  نفذ  الرتكي  الجيش  فإن 
عىل  جوية  غارة   25 من  أكثر  امس 
وحدات  مقاتيل  ومواقع  قواعد 
العمال  وحزب  الشعب  حماية 
الحسكة،  حدود  يف  الكوردستاني 
يف  وكوباني  والرقة،  يف حلب،  وقرى 
سوريا،  شمال  كوردستان)  (غرب 
قنديل،  وجبل  ماوت،  قضاء  وقرى 
أسوس،  وجبل  كورتك،  وجبل 
إقليم  يف  برادوست  منطقة  وحدود 

كوردستان.
تلك  أن  إىل  املعلومات  وتشري 
 32 مقتل  عن  أسفرت  الهجمات 
حماية  وحدات  مقاتيل  من  مسلحا 

الشعب وحزب العمال الكوردستاني 
وإصابة عدد منهم لغاية اآلن.

فجر  الرتكية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
لغارات  مقاتالتها  تنفيذ  األحد، 
العمال  لحزب  معاقل  عىل  جوية 
املحلية  واألجنحة  الكوردستاني 

املوالية له شمايل سوريا والعراق.
الدفاع الرتكية يف بيان  وقالت وزارة 
 51 املادة  إىل  تستند  ”العملية  اليوم 
ينص  الذي  املتحدة  األمم  ميثاق  من 
عن  الدفاع  يف  املرشوع  الحق  عىل 

النفس.
تهدف  ”العملية  فإن  للبيان  ووفقا 
أي  ومنع  الحدود  أمن  لضمان 
الشعب  تستهدف  إرهابية  هجمات 
واجتثاث  األمنية  والقوات  الرتكي 
تحييد  عرب  جذوره،  من  اإلرهاب 
التنظيمات اإلرهابية ”بي كي كي/
كي جي كي/ واي بي جي“ وغريها“، 

حسب وزارة الدفاع الرتكية.
-A Ha قناة  ذكرت  جهتها،  ”من 

مصادر  عن  نقال  التلفزيونية   “er
الجيش  أن  الرتكية  الدفاع  وزارة  يف 
الرتكي دمر قواعد ”إرهابية“ نتيجة 
العراق  شمال  يف  الجوية  العملية 

وسوريا ، والتي نفذت ليلة األحد.
العملية  يف  شارك  القناة  وبحسب 
طائرة   20 و  طائرة   50 من  أكثر 

بدون طيار.
كما هاجمت املدفعية الرتكية قواعد 

حزب العمال الكوردستاني.
طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  وكان 
شن  إىل  مؤخرًا  أشار  قد  أردوغان 
منظمة  أهداف  ضد  جديدة  عملية 
”إرهابية“ يف شمال سوريا والعراق 
ليلة“.  ذات  نأتي فجأة  ”قد  قائالً:   ،
تنفيذ  إمكانية  املصادر  تستبعد  وال 

عملية عرب الحدود.

بغداد/الزوراء:
احتل العراق املرتبة 163 عاملياً ضمن نسخة العام 2022 يف مؤرش مخاطر 
املتخصصة يف رصد ومكافحة  الدولية   (TRACE) الرشوة بحسب منظمة 

الفساد بشتى أشكاله يف مجاالت املال واألعمال.
للمجاالت  نقطة   68 متوسط  سجل  ”العراق  فإن  املؤرش،  لبيانات  ووفقاً 
الرشكات  بني  التفاعل  عن  الناجمة  الرشوة  مخاطر  الفرص:  اآلتية، 
والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: اإلجراءات الرادعة للرشوة 
املستوى  عىل  الشفافية  مدى  والشفافية:  نقطة)   75) تطبيقها  ومدى 
الحكومي (73 نقطة)، وجاءت اإلرشاف والرقابة: قدرة املجتمع املدني عىل 

الرقابة واملتابعة (46 نقطة)“.
عربيا وحسب املنظمة فإن العراق احتل املرتبة 12 بعد كل من: األردن التي 
احتلت املرتبة االوىل باقل الدول العربية يف مخاطر الرشوة و65 عامليا، وتونس 
ثانيا وباملرتبة 76 عامليا، واإلمارات ثالثا وباملرتبة 79 عامليا، والكويت رابعا 
128 عامليا، ولبنان سادسا  111 عامليا، وعمان خامسا وباملرتبة  وباملرتبة 

وباملرتبة 130 عامليا، واملغرب سابعا و باملرتبة 140 عامليا“.
وتابعت املنظمة ان ”قطر جاءت ثامنا وباملرتبة 149 عامليا وجاءت السودان 
تاسعا وباملرتبة 150 عامليا، وجاءت السعودية عارشا وباملرتبة 157 عامليا، 
بالثاني  العراق  وجاء  عامليا،   161 وباملرتبة  عرش  بالحادي  مرص  وجاءت 

عرش وباملرتبة 163 عامليا“.
نصيب  من  الرشوة  مخاطر  باقل  عاملياً  األوىل  العرشة  املراكز  كانت  فيما 
النرويج ونيوزيلندا والسويد وسويرسا والدنمارك واململكة املتحدة واسرتاليا 
بأكثر  األخرية  العرشة  املراكز  فإن  الرتتيب،  عىل  وكندا  واليابان  وفنلندا 
اليمن  السودان  جنوب  الصومال  الكونغو  تشاد  احتلتها  الرشوة  مخاطر 
كوريا  جاءت  واخريا  وتركمانستان  االستوائية  وغينيا  وسورية  فنزويال 

الشمالية باملرتبة 194.

بغداد/ الزوراء:
موىس  عمار  بغداد،  أمني  أعلن 
كاظم، امس األحد، مبارشة الفريق 
رئيس  ملكتب  والخدمي  الهنديس 
مجلس الوزراء بتأهيل منطقة حي 
البساتني وفتح شارع رئيس بطول 

٢،٥ كم بمنطقة التاجيات. 
يف  لألمانة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”امني  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
ملتابعة  ميدانية  جولة  أجرى  بغداد 
اعمال امانة بغداد يف حي البساتني 
الذي  الخدمي  الجهد  اعضاء  رفقة 
واالعمار  الكهرباء  وزارات  يضم 
الحشد  وهيئة  والبلديات  واالسكان 

الشعبي ومحافظة بغداد“.
وأضاف البيان: ”أن امني بغداد أكد 
الفريق  من  جزء  بغداد  امانة  أن 
وجه  الذي  والخدمي  الهنديس 
بتشكيله رئيس مجلس الوزراء، وأن 
فريق الجهد الخدمي يعمل حاليا يف 
البساتني ضمن قاطع  منطقة حي 
بلدية الشعب التي عانت سابقاً من 
مشريا  الخدمات“،  يف  حاد  نقص 
هذه  مد  سابق  وقت  يف  ”تم  أنه  اىل 
واملجاري،  املاء  بخطوط  املنطقة 
حاليا  بغداد  امانة  تبارش  فيما 
وتنظيم  واكسائها  الطرق  بتأهيل 

للنهوض  واملجاري  املاء  شبكات 
بواقعها الخدمي“. 

ولفت إىل ”وجود جهد وزاري ساند 
الفريق  ضمن  بغداد  امانة  لعمل 
رئيس  ملكتب  والخدمي  الهنديس 
جميع  وتضافر  الوزراء  مجلس 
الخدمات  افضل  لتقديم  الجهود 
”امانة  أن  مبينا  املناطق“،  لهذه 
الخدمي  الجهد  عمل  وضمن  بغداد 
سترشع بالدخول بعمل جديد بباقي 
املناطق  عملها  يشمل  وال  املناطق، 
وإنما  فقط،  والعشوائية  الزراعية 
الرسمية  املناطق  عملها  سيشمل 

ايضاً“.
عىل  جولته  خالل  ”اطلع  أنه  وأكد 
الفريق  ضمن  بغداد  امانة  اعمال 
بمنطقة  والهنديس  الخدمي 
التاجيات، وأن هناك شارعا رئيسا 
بطول ٢،٥ كم تم تبني عملية فتحه 
واكسائه  الخدمي  الجهد  قبل  من 
تخفيف  لغرض  االرصفة  ورصف 
الدوار  الجرس  عن  املروري  الزخم 
منوها  –املوصل“،  بغداد  وطريق 
عالية  بوترية  مستمر  ”العمل  بأن 
األيام  وأن  متقدمة،  انجاز  ونسب 
هذه  انجاز  ستشهد  املقبلة  القليلة 

املشاريع“.

اعالنات

اعالنات
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الس فيغاس/أ. ف. ب :

القـى الرئيـس األمريكي السـابق دونالد 

ترامـب ترحيًبـا حـاًرا يف تجّمـع حاشـد 

للحـزب الجمهوري يف الس فيغاس ، لكّن 

الكثـري مـن القـادة املحافظـني انتقدوه 

بسـبب النتائج املخّيبـة لآلمال األخرية يف 

انتخابات منتصف الوالية.

ويف أّول خطـاب لـه منـذ إعالنـه الثالثاء 

املـايض دخوله السـباق إىل البيت األبيض 

لعـام 2024، أشـاد ترامـب (76 عاًمـا) 

بفرتة واليتـه وكذلك باملانحني، وبأعضاء 

الـذي  الجمهـوري  اليهـودي  التحالـف 

يتواصل اجتماعه السنوي يف الس فيغاس 

يف نيفادا حّتى امس األحد.

ورفض الرئيس السـابق تحّمل مسؤولّية 

تكّبدهـا  التـي  االنتخابـات  نتائـج 

الجمهورّيون يف اقرتاع منتصف الوالية يف 

8 ترشين الثاني/نوفمرب. حّتى إّنه اعترب 

أّن الحزب الجمهوري بـات ”أكرب وأقوى 

بكثري مّما كان عليه قبل وصويل“.

وشـّكك مجّدًدا يف فوز الديموقراطي جو 

بايدن يف انتخابات الرئاسـة لعام 2020. 

وقـال امللياردير الجمهـوري الذي تحّدث 

عـرب اّتصـال بالفيديـو إّن ”االنتخابـات 

كانت مزّورة“، لكّن الجمهور الذي رّحب 

برتامب بحرارة لم يرّد عىل قوله هذا.

وأُضيـف ترامـب يف اللحظـة األخـرية إىل 

الئحـة املتحّدثـني يف االجتمـاع السـنوي 

لالئتالف اليهودي الجمهوري.

ورفعت مشاركة ترامب سقف التوّقعات 

ألّن الكثري من ُمنتقديه الذين سـبقوه إىل 

الكالم دعـوا إىل طّي الصفحـة واملراهنة 

عىل ”قيادة قوّية“.

ومن دون أن ُيسـّمي ترامـب، قال حاكم 

واليـة نيـو هامبشـاير (شـمال رشق) 

كريس سـونونو ”لدّي سياسـة عظيمة 

للحـزب الجمهـوري. دعونـا نتوّقف عن 

دعم مرّشـحني غري مؤّهلـني ومجانني يف 

انتخاباتنا التمهيدّية“.

من جهتـه، كان حاكـم والية نيوجرييس 

السـابق كريس كريسـتي أكثـر رصاحة 

يف خطابـه وأّرص عـىل تحميـل ترامـب 

منتصـف  انتخابـات  نتائـج  مسـؤولّية 

الوالية.

ومخاطًبا الحشـد قبل ساعات قليلة من 

كلمة الرئيس السـابق، قال كريسـتي إّن 

”دونالـد ترامب اختار املرّشـحني بمعيار 

واحد، معيـار واحد فقط. لـم يُكن األمر 

متعلًّقا بأهلّيتهم، أو خربتهم، أو حكمتهم 

أو بجاذبّيتهـم  بل بما إذا كانوا يعتقدون 

أّن انتخابات 2020 الرئاسـّية قد ُرسقت. 

فإذا كنُتم تؤمنون بهذا، أؤّيدُكم، وإّال فأنا 

أرفضُكم“.

وأضـاف ”حسـًنا، دعونـي أخربُكـم بأّن 

ذلـك ليس ما ُيمّثله هذا الحزب. هذا ليس 

مـا يجب أن ُيمّثله يف املسـتقبل. علينا أن 

نوِقف هـذا اآلن. نحن نخـرس ألّن دونالد 

ترامب وضع نفسه فوق كّل يشء آخر“.

مـن جهته، انتقـد حاكم واليـة ماريالند 

الري هوغـان مجـددا ترامـب يف خطابه. 

وقال ”حّتى أكثر مؤّيدي ترامب حماسـة 

يقولون إّنهم اكتفوا...“.
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 جربة (تونس)/متابعة الزوراء:

 وجد الرئيس التونيس قيس سعيد 

الفرنكوفونيـة  قمـة  انعقـاد  يف 

أكثر مـن متنفس بالنسـبة إليه 

من أجل إثبات حضوره اإلقليمي 

والـدويل، وحصولـه عـىل فرصة 

لتبليغ أفـكاره وبرامجه وخطط 

التعاون التي يسعى لها من أجل 

الخروج باالقتصـاد التونيس من 

الوضع الصعب.

ولتحقيـق أهدافـه مـن حضور 

العرشات من املسؤولني الدوليني، 

يجد الرئيس التونيس أمام عينيه 

مثالني وتجربتـني لقمتني عقدتا 

مؤخرا واحدة يف الجزائر واألخرى 

يف مرص.

األوىل كان الهدف منها استعراضيا 

ففشـلت يف أن تحقـق شـعارها 

املبارش ”قمة لّم الشـمل“، وبدل 

السـعي لجمع مختلـف الفرقاء 

ومّد يـد املصالحـة، تحولت قمة 

الجزائـر إىل عنـرص للتفرقة بعد 

املشكلة التي افتعلها الجزائريون 

مع وزير الخارجية املغربي نارص 

الدبلومايس  بوريطـة والوفديـن 

واإلعالمـي املرافقني يف اسـتفزاز 

كان الهـدف منـه دفـع العاهـل 

املغربي امللك محمد السـادس إىل 

الغيـاب عـن القمـة العربية ألن 

الجزائـر لم تكن مسـتعدة فعليا 

للّم الشمل وإحداث املصالحات.

أمـا الثانية فهـي قمـة املناخ يف 

مرص التي لـم تهدف من خاللها 

وال  اسـتعراض  أّي  إىل  القاهـرة 

تأكيد نجومية الرئيس عبدالفتاح 

الهـدف  كان  بـل  السـييس، 

إظهـار قدرة مرص عـىل التنظيم 

الوقـت  نفـس  ويف  والتجميـع، 

الوصول إىل اتفاقيات استثمارية 

مهمة ليس فقط مع دول عربية 

ولكن مشـاريع أوسـع جغرافيا 

وذات قيمة مالية.

وكان واضحـا حـرص الزعمـاء 

الذين حرضوا  العرب والغربيـني 

بـوّد  التعامـل  عـىل  القمـة  إىل 

وإيجابيـة مع السـييس رغم كل 

املؤاخذات عىل حكمه، عىل عكس 

قمـة الجزائـر التـي انعقـدت يف 

وضـع مشـحون بسـبب افتعال 

التصعيد مع املغرب وغياب قادة 

وزعماء مؤثرين.

وقـال مراقبـون إن عقـد قمة يف 

حجم قمة الفرنكوفونية يف تونس 

يعطي فرصة لقيس سـعيد ليس 

فقـط بتأكيد حضـوره ورشعية 

قراراتـه بمـا يف ذلـك إجـراءات 

يوليـو 2021 وما تبعها من جدل 

وردود فعـل، بل هي فرصة للبعد 

الشخيص يف العالقات مع الزعماء 

بعيدا عن الخطابية والتشنج.

وأوىل املـؤرشات عـىل هـذا البعد 

اإليجابي يمكن اإلشـارة إىل كلمة 

االفتتـاح،  يف  التونـيس  الرئيـس 

إلقـاء  يف  عادتـه  خالـف  حيـث 

كلمته باللغة العربية الفصحى يف 

التجمعات الدبلوماسية، وخاطب 

ضيوفـه مـن رؤسـاء ورؤسـاء 

املنظمـات  وممثـيل  حكومـات 

باللغة الفرنسية يف افتتاح القمة 

18 ملنظمة الفرنكوفونية بجزيرة 

جربة.

الرئيـس سـعيد  كلمـة  ولقيـت 

إشـادة من مؤسسـة ”تـي يف 5 

موند“ الفرنسية الرشيك ملنظمة 

الفرنكوفونية.

وقال سـعيد يف كلمتـه ”ليس لنا 

أّي عقدة مـن اللغات األجنبية… 

ابـن خلـدون والجاحـظ وعديد 

العلماء والفالسفة العرب تحدثوا 

عن أهمية االنفتاح عىل اللغات“.

وسيشـّكل انعقـاد القمـة التـي 

الفرنـيس  الرئيـس  يحرضهـا 

إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء 

الكندي جاسـتن ترودو ”نجاحا“ 

دبلوماسيا للرئيس التونيس قيس 

سـعّيد بعد قرابة 16 شـهرا عىل 

بدء احتكاره للسلطات يف بالده.

وأشـار املراقبـون إىل أن الرئيـس 

املرصي دخل قمة املناخ يف وضع 

غري مريح وسط دعوات للتظاهر 

وانتقـادات واسـعة، لكـن القمة 

الحقوقـي  امللـف  مـع  تعاملـت 

كهامـش، وأغلـب الرؤسـاء لـم 

يتكلموا عنه وقليل من أشار إليه 

يف لقاءات وترصيحـات عرضية، 

واألمر نفسه بالنسبة إىل الرئيس 

التونـيس الذي مـا ينبغي أن يؤثر 

هـذا األمـر يف عالقاتـه ولقاءاته 

واتصاالته وأال يكون عائقا.

ويرى الخبري السـيايس الفرنيس 

فينسان جيسار أن انعقاد القمة 

يعّد نجاًحا لسعّيد ألنه ”سيخرجه 

من عزلته مؤقتا عىل األقل“.

ويضيـف ”إنـه نوع مـن التقاط 

أنفـاس وتهدئـة يف عالقاتـه مع 

الرئيسـيني“،  الغربيني  رشكائـه 

وأنه سيوّظف هذا الحدث إلضفاء 

الرشعيـة عـىل التغيـريات التـي 

أجراهـا والتـي قـادت إىل مركزة 

السـلطة بيـده وإىل انتقادات من 

املحليـة  الحقوقيـة  املنظمـات 

السياسـية  والدوليـة واألحـزاب 

املعارضة.

ويف تحـرك السـتثمار القمة عىل 

املسـتوى االقتصـادي، قال وزير 

االقتصـاد والتخطيـط التونـيس 

سـمري سـعيد إن بـالده تسـعى 

لرشاكـة دولية إلقامة مشـاريع 

استثمارية بقيمة عرشة مليارات 

دينار تونيس (3.2 مليار دوالر).

وأعلـن الرئيـس الفرنيس يف لقاء 

مع نظريه التونيس قيس سـعيد 

أن بـالده سـتمنح قرضـا قيمته 

200 مليـون يورو لتونـس التي 

اقتصاديـة عميقة  تمـر بأزمـة 

تفاقمت بسـبب الحرب الروسية 

يف أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن اإلليزيه أن 

”رئيـس الجمهوريـة جـدد دعم 

فرنسـا لتونس والشعب التونيس 

التـي  التحديـات  مواجهـة  يف 

تواجهها البالد“.

وقال وزيـر االقتصاد والتخطيط 

التونـيس إن التمويـل الفرنـيس 

اإلصالحـات  برنامـج  سـيدعم 

ويسـاعد الدولـة عىل اسـتعادة 

التوازنـات املاليـة وخلـق فرص 

انتعاشـة  وتحقيـق  النمـو 

اقتصادية مستدامة.

الفرنكوفونية  منظمـة  وتحتفل 

بينهـم  88 عضـوا  التـي تضـم 

الخمسـني  بالذكـرى  تونـس، 

لتأسيسـها. وكانـت تونـس من 

يف  للمنظمـة  املؤسسـة  الـدول 

العـام 1970 إىل جانب السـنغال 

ونيجرييا وكمبوديا.

كما تشـارك دول غـري منضوية 

يف الفرنكوفونية يف أشغال القمة 

عـىل غـرار مولدافيـا واإلمارات 

العربية املتحدة ورصبيا.

الفرنكوفوني  الفضـاء  ويشـمل 

باللغـة  ناطـق  مليـون   321

الفرنسـية، ويتوقع أن يتضاعف 

 2050 العـام  بنهايـة  عددهـم 

بفضل انتشار اللغة الفرنسية يف 

القارة األفريقية.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الجمهورية، عبـد اللطيف جمال 
رشـيد، امس األحـد، أهمية العمـل للوصول 
إىل نتائـج تحـد من آثـار التغـريات املناخية، 
فيما اشـار اىل عزم العراق عىل إدامة وتطوير 

العالقات املتينة مع هولندا.
وقالـت رئاسـة الجمهوريـة يف بيـان تلقته 
عبـد  الجمهوريـة  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 
اللطيف جمال رشـيد استقبل يف قرص السالم 
ببغداد، سـفري مملكة هولنداهانس ساندي، 
الذي قّدم تهانيه وتربيكاته بمناسبة انتخابه 

رئيساً للجمهورية“.
وأعرب الرئيس عن شـكره وتقديره للتهاني 
الطيبـة، مؤكـداً ”عـزم العـراق عـىل إدامـة 

وتطوير العالقـات املتينة مع هولندا وتوطيد 
آفـاق التعـاون البّنـاء يف مختلـف املجـاالت 
وبمـا يخـدم املصالـح املشـرتكة للشـعبني 

الصديقني“.
وتحدث رشـيد عـىل ”رضورة التعاون الدويل 
األساسـية  اإلنسـانية  الخدمـات  لتنسـيق 
املقدمـة للنازحني، حيث ترتكـز االهتمامات 
عـىل اإلرساع يف حسـم هـذا امللـف وإعـادة 

العائالت النازحة إىل مناطق سكناها“.
كما اشـار اىل ”مشـاكل تغري املنـاخ وأهمية 
العمل املشـرتك للوصول إىل نتائج تسـاهم يف 
الحد من آثارها السـلبية، إضافة إىل مشـكلة 
املياه التي يعاني منها العراق والتي أثرت عىل 

مجمل قطاعات الحياة يف البالد“.

بغداد/ الزوراء:

ذكـرت وكالـة رويـرتز لألنبـاء أن الرئيس 

املرصي عبد الفتاح السـييس التقى نظريه 

الرتكـي رجـب طيب أردوغـان  امس االحد 

عىل هامـش افتتاح نهائيـات كأس العالم 

يف قطر.

وافتتحت مسـاء األحد فعاليات أول بطولة 

لكأس العالم لكرة القدم يف الرشق األوسط، 

وسـط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي 

كـرة القـدم، التي تقـام يف الفـرتة بني 20 

نوفمرب و18 ديسمرب املقبل.

ويف وقت سابق، أعلن التلفزيون املرصي أن 

الرئيس عبد الفتاح السييس، وصل إىل قطر 

لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما ذكرت وكالة األنباء الرتكية الرسـمية 

أن الرئيس رجب طيـب أردوغان، وصل إىل 

الدوحة، للمشاركة يف االفتتاح، تلبية لدعوة 

من أمري قطر.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الخارجية، فؤاد حسـني، 
امس األحد، أن العراق ماض باتجاه 
االنفتـاح نحو جميع الـدول، فيما 
شـدد عىل رفض استخدام األرايض 

العراقية لتهديد دول الجوار.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 
”الزوراء“: إن ”نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجيَّة فؤاد حسـني التقى 
وفد أمريكّي ضم كل من باربرا ليف 
ُمسـاعدة وزير الخارجيَّة لُشـُؤون 
الـرشق األدنى، وكولـني كال وكيل 
وزارة الدفـاع، وبريـت ماكغـورك 
ملنطقـة  األبيـض  البيـت  منسـق 
الرشق األوسـط وشـمال أفريقيا، 
ُمستشـار  سـاكس  وغريشـوم 
سياسـات مجلس األمـن القومّي، 
وروالند مكاي مدير ُشُؤون الخليج 
بمجلـس األمـن القومـّي، وديفيد 
ماهر املسـؤول السيايس يف سفارة 
الواليـات املتحـدة يف املنامـة، عـىل 
هامـش اجتماعات حـوار املنامة/ 
18 الذي تجري أعماله يف العاصمة 

البحرينيَّة املنامة“.

خـالل  ”جـرى  أنـه  وأضافـت، 
اللقـاء التأكيَّـد عىل أهميَّـة تعزيز 
العالقـات بـني العـراق والواليـات 
املتحـدة األمريكيَّـة وتطويرهـا يف 
ُمختلِف املجاالت، وناقش الجانبان 

االلتـزام املُتبـادل باتفاقيَّـة اإلطار 
االسرتاتيجّي بني البلدين واملصالح 
املُشرتَكة يف الحفاظ عىل أمن العراق 

واستقراره وسيادته“.
وشدد حسـني عىل ”عدم استخدام 

أو ممـراً  العراقيَّـة مقـراً  األراّيض 
لتهديـد أمـن دول جـوار العـراق، 
داً عىل أهميَّـة اإلرتكان للحوار  ُمؤكَّ
التحدّيـات  ملُواجهـة  وإسـتدامته 
السـيما األمنّية منها، وبما يحفظ 

سيادة العراق ويعزُز أمن وإستقرار 
املنطقة“.

أّن  البيـان  الوزيـر بحسـب  وأّكـد 
االنفتاح  باتجـاه  ”العـراق مـاٍض 
عىل جميع الدول وبالخصوص عىل 
دول مجلـس التعـاون الخليجـّي، 
وإبـرام عالقات ُمتوازنة مبنّية عىل 
تحقيق املصالح املُشـَرتكة، وحفظ 
السـيادة، وعدم التدّخل يف الُشُؤون 
الداخلّية“، ُمضيفاً؛ ”هناك لقاءات 
لهـم  ووجهنـا  ُمتبادلـة،  زيـارات 
الدعـوة لحضـور ”مؤتمـر بغـداد 
نسـخته  يف  والرشاكـة“  للتعـاون 

الثانيَّة املُزمُع عقده يف عمان“.
د الوفـد األمريكّي  من جانبهـم، أكَّ
”حرص الواليات املتحدة عىل العمل 
العـراق يف  مـع حكومـة وشـعب 
زيادة الفرص االقتصاديَّة، وتعزيز 
اسـتقالل العراق يف مجـال الطاقة 
املنـاخ، مجددين  وُمعالجـة أزمـة 
التـزام الحكومـة األمريكيَّـة بدعم 
العـراق يف حربـه ضـد عصابـات 
داعش اإلرهابيَّـة وإلحاق الهزيمة 

بها“.
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وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة 

م/ تمديد إعالن
مناقصة استريادية

(٢٠٢٢/١٠٩) (تجهيـز ٤٠ طـن سـلك نحـايس مدور قطر ٢,٥ ملم ذو الرقـم الرمزي                       لتصنيع محوالت 
١١/٤٠٠ ومن منشأ اسيوي او اوربي) وحسب الرشوط املذكورة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة الثالثة)                                                           تاريخ الغلق ٣٠ /٢٠٢٢/١١ 
يـرس (وزارة الصناعـة واملعادن/رشكـة ديـاىل العامة ) بدعـوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـربة لتقديم 

عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يHتي: 
١- عـىل مقدمي العطـاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافيـة االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب 
الربيد االلكرتوني (info@dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-

أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (فقط اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي ال 
غريها) واصل مخازن رشكة دياىل العامة.

ب - مقـدار مبلـغ التHمينات االولية للمناقصة هـو (٢٥,٢٠٠,٠٠٠)دينار عراقي (فقط خمسـة وعرشون مليون 
ومئتان الف دينار عراقي ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.

ج- ان سـعر بيع مسـتندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي ال غريها) غري 
قابل للرد Yال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

د-عـىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نمـوذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطـاء) ويجب ان يتم 
تعبئـة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شـكله ولن تقبل أي بدائل، كمـا ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       
٣- يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان اآلتي(رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)  
وان اخـر موعد لتسـليم العطاء سـيكون السـاعة الثانية ظهـرا من تاريخ غلـق املناقصـة يف ٢٠٢٢/١١/٣٠  وان 
العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان اآلتي(مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/١٢/١ ويف حالة 
مصادفـة يـوم الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل للدوام الرسـمي هو اخر موعد لتقديـم العطاء ويعترب موعد 

الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
                                                                                                               عبد الستار مخلف عليوي
                                                                                                                املدير العام / وكالة
                                                                                                               رئيس مجلس االدارة 

(رشكة غاز الشمال/ رشكة عامة)

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية أدناه فعىل الراغبني باالشرتاك:
١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك/ طريق كركوك- بيجي) الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة أعاله.

٢- تقديـم تأمينـات اوليـة بمبلغ قدره (١ ٪) مـا عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شـكل صك مصدق او خطـاب ضمان صادر من 
املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.

٣- تقـدم الـرشكات كتـاب عدم ممانعة مـن الدخول يف املناقصات صـادر من الهيئة العامـة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الشـمال 
(النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية (بالنسبة للرشكات العراقية).

٤- إرفاق شـهادة تأسـيس الرشكـة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسـجيل الرشكات الوطنيـة وهوية غرفة التجارة 
بالنسبة للرشكات العراقية وشهادة تسجيل الرشكة مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة (للرشكات االجنبية).

٥- عىل كافة املشاركني االلتزام بما جاء يف الوثائق القياسية وامالء الجزء الرابع من الوثيقة وإعادة النسخة االلكرتوني املؤيدة من قبلنا، 
ويتطلب اسـتالم القرص (CD) واملتضمنة الوثائق القياسـية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة 

بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور أصحاب العطاءات 

املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية فيكون فتح العطاءات يف اليوم الذي ييل العطلة الرسمية.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

٨- تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية ورشوط اإلعالن.
٩- ارفـاق وصـل رشاء املناقصـة األصيل مع العطاء وبخالفه يسـتبعد عطاءه علما ان ثمـن املناقصة غري قابلة للـرد إال يف حالة إلغاء 

املناقصة من قبل رشكتنا.
١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

١١- للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني (www.ngc.oil.gov.iq)  ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني
   (ngc_info.iqoil@yahoo.com)

 (ngcoil.gov.iq@gmail.com)
(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq)

ء. مدير القسم التجاري
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بغداد/الزوراء:

أفـادت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امـس األحد، 

بصدور أمري اسـتقداٍم بحقِّ املدير العاّم لهيئة 

إدارة واسـتثمار أمـوال أحـد دواويـن األوقاف 

األسـبق؛ الرتكابـه عمـداً مـا يخالـف واجبات 

وظيفته.

وذكـرت دائرة تحقيقـات الهيئة يف بيان ورد لـ 

«الـزوراء» أنَّ «محكمة تحقيق الكـرخ الثانية 

أصدرت أمري استقداٍم للُمدير العام لهيئة إدارة 

واسـتثمار أموال أحد دواوين األوقاف األسبق، 

يف قضيَّتي املُخالفات املنسـوبة إىل مجلس هيئة 

إدارة واسـتثمار أمـوال الوقـف بخصوص أحد 

العقارات يف دياىل، فضالً عن عقاٍر آخر يف بغداد، 

تبلغ مساحته (٩) دوانم».

وأشـارت الدائرة إىل أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ 

الثانيـة قرَّرت اسـتقدام املُتَّهـم و(٨) ُمتَّهمني 

ة  آخريـن يف ديوان الوقف؛ اسـتناداً ألحكام املادَّ

(٣٣١) من قانون العقوبات».

وكانـت الهيئة قـد أعلنت يف التاسـع عرش من 

آب املـايض عن صدور أمر قبٍض وتفتيش بحق 

رئيـس أحـد دواوين األوقـاف، وكل من معاون 

املدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف؛ 

عىل خلفيَّة رشاء فندق يف إقليم كردستان بمبلغ 

(٤٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـار دينـاٍر دون وجود 

جدوى اقتصاديَّة.

كما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس  االحد، 

عن مجموع أوامر القبض واالستقدام الصادرة 

ذة بحـقِّ املتهمـني وذوي الدرجات العليا  واملُنفَّ

لشهر ترشين األول املُنرصم.

وذكـرت دائرة تحقيقـات الهيئة يف بيان ورد لـ 

«الـزوراء»، أنَّ «الجهـات القضائيَّة نفذت ١٢٥ 

عمليـة ضبـط، باإلضافة اىل ضبـط ٢٧ متهماً 

بالجـرم املشـهود»، الفتـا اىل ان «١٩١ مدانـاً 

بأحكام قضائية خالل املدة املذكورة».

وأكـد البيـان، «تنفيذ ٤٦ أمر قبض واسـتقدام 

لـذوي الدرجـات العليا»، مشـريا اىل انه «خالل 

الشهر املنرصم تم تنفيذ ٣٦ ملف يخص تسليم 

الهاربني واألموال املهربة».

“b”Î˛a@ÂÌÎaÎÜ@áyc@¿@‚b«@ãÌáæ@‚aáÄ‘néa@ãflc@äÎáÄñZ@ÚÁaç‰€a
ÚiãËæa@fiaÏfl˛aÎ@µiäb:a@·Ó‹èm@ò≤@b–‹fl@36@âÓ–‰m@o‰‹«c

@“¸e@ÜÏuÎ@ãí˚Ì@Ô”Ï‘y@ç◊ãfl
@�ıb8c@›‡•@÷aã»€a@¿@ëäaáæa

ÚÓ‰ic@ÊÎÜ@Âfl@¡‘œ

@µÓflÏ‹»€a@…ÌåÏm@ÚÓ€e@Â‹»m@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
pbƒœb0a@¿

@Û‹«@‚åb«@Ô„aÜÏè€a@ZÚÓibÓ‰€a@pbflá©a
ıb‰j‹€@Õ€bjfl@…fl@üäc@Ú»�”@Â†aÏfl@›◊@|‰fl

@µuÏ–æa@ÂÌã‡n»æa@Üaá«c@ÒÜbÌå@Â‹»m@Òã‡»€aÎ@w®a
Úéá‘æa@äbÌá‹€

Ú‹Ìáj€a@Ú”b�€a@Î@ÚrÌá®a@ã€a@pb„b‘m@@fib™@¿@µó€a@pa5©@÷aã»€a@Úuby@á◊˚m@Ú«aäç€a
Ú�‰®a@fiÏó0@bÓ‹»€a@kmã€a@äÎâi@7–»m@o‰‹«c

@µó€a@…fl@pbÓ”b–m¸a@›Ó»–ni@k€b�Ì@ãˆbì«@ã∏˚fl
Übón”¸a@ÚÓ‡‰mÎ

بغداد/الزوراء:
كشـف املركز االسرتاتيجي لحقوق االنسان يف العراق، امس 
األحد، حاجة البالد اىل بناء عرشة آالف مدرسـة السـتيعاب 

التالميذ والطلبة وفك االزدواج يف الدوام.
وقـال نائب رئيس املركـز املحامي حـازم الرديني يف تقرير 
نـرشه امس: ان عدد أبنيـة  املدارس بالعـراق يبلغ ١٦ ألف 
و٦٠٠ مدرسـة بينمـا عـدد اسـماء املـدارس هـو ٢٦ ألف 
مدرسـة وهذا يعنـي انه تم انشـاء مدارس كأسـماء فقط 
وليـس كبنايات ودمجها بمدارس مـن خالل  الدوام الثنائي 
والثالثـي يف بناية واحدة علما ان عدد الطالب بالعراق  يصل 
اىل ١٢ مليـون طالب.وطالب الرديني الحكومة بوضع خطة 
متكاملـة لحل ازمة االبنية املدرسـية بأرسع وقت  لتحقيق 
املسـاواة بني جميع الطلبة، لوجود تفاوت بعدد السـاعات 
الدراسـية التي يتلقاها الطالب ذات الـدوام الواحد تصل اىل 
خمس ساعات دراسـية يوميا وأربع ساعات دراسية يوميا 
باملدارس الثنائية وثالث سـاعات دراسـية باليوم للمدارس 

الثالثية الدوام.

بغداد/الزوراء:
أوضحـت اللجنة املاليـة النيابية، امـس األحد، آلية توزيـع العلوميني يف 
املحافظـات، فيمـا أشـارت اىل إمكانيـة رفع عـدد املقبولـني إىل ٧ آالف 

شخص.
وقـال عضو اللجنة املاليـة النيابية محمد نـوري يف ترصيح صحفي: إن 
«اللجنة اسـتضافت رئيس مجلـس الخدمة االتحادي محمـود التميمي 
ووكيـل وزارة الصحـة والشـؤون اإلدارية لالسـتيضاح عـن آلية تعيني 

العلوميني عىل مالك الوزارة».
وأشـار إىل أن «االستضافة، ناقشـت آلية قبول أكثر من ٣٧٩١ شخصاً»، 

الفتاً إىل «إمكانية رفع العدد ليصل اىل قبول ٧ آالف شخص».
وأضاف أن آلية القبول تشـمل محافظات العراق كافة، واملنافسة تكون 
لكل محافظة عىل حدة»، منوها بأن «دوام املقبولني يشرتط به أن يكون 

داخل املحافظة التي تّم قبولهم بها وبحسب الحاجة».

بغداد/الزوراء:
اكد نائب رئيـس لجنة الخدمات النيابية، 
باقر السـاعدي، ان رئيس الـوزراء عازم 
عىل انهاء ازمة السكن من خالل منح كل 
مواطـن قطعة ارض سـكنية مـع مبالغ 
مالية من اجل البناء والسـكن فيها، الفتا 
اىل ان ملـف الخدمـات يحظـى باهتمام 
كبري من الحكومـة من اجل إيصال البنى 

التحتية لجميع املناطق. 
وقـال السـاعدي يف ترصيـح صحفي ان 
«موازنـة العـام املقبل ستشـهد انطالق 
مشـاريع كبـرية تتعلق بتوزيـع األرايض 
وتقديـم الخدمـات لها ولجميـع املناطق 

املحرومـة مـن اجـل القضاء عـىل ازمة 
السكن». 

وأضاف ان «الفرتة املقبلة سـيتم خاللها 
توزيـع قطع أرايض لـكل مواطن اليمتلك 
هـو او زوجته عقاراً باسـمهم مع منحة 
ماليـة مـن اجـل البنـاء والسـكن، وهذا 
االمـر مثبـت يف كتـاب أصـدره رئيـس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني». وبني 
ان «الحكومـة عازمـة عـىل انهـاء ملف 
الخدمـات والبنـى التحتيـة مـن خـالل 
برنامجها الحكومـي الذي ركز عىل هذه 
املشـاريع سواء يف املوازنة او تخصيصات 

االمن الغذائي». 

بغداد/الزوراء:
اعلنـت الهيئـة العليا للحج والعمـرة، امس االحد، 
عن اعداد املعتمريـن العراقيني الذين تم تفويجهم 

اىل الديار املقدسة ألداء مناسك العمرة.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه 
ان «الهيئة وبالتعاون مع رشكات العمرة والنواقل 
الوطنية واملحلية فوجت منذ انطالق موسم العمرة 

الحايل (١٢٨,٨٠٢) معتمرا اىل الديار املقدسة». 

واشـارت اىل ان «(٦٧,٩٨٤) شخصا تم نقلهم جوا 
عرب املطارات بواقع ( بغداد ٤٣٧٠٤ - اربيل ٩٥٦٧ 
– النجف االرشف ٩٠٩٧ - البرصة ٤٤٣٠ – كركوك 

٩٢٢ -  السليمانية ٧١٤)».
مـن  شـخصا   (٦٠,٨١٨)» ان  اىل  البيـان  ولفـت 
الحافـالت  او  الشـخصية  بسـياراتهم  القادمـني 
الجماعيـة جـرى تفويـج بـرا عـرب منفـذ عرعر 

الحدودي «. 

بغداد/الزوراء:
 اكـد وزيـر الزراعـة، عبـاس العلياوي، 
حاجـة العراق اىل االسـتفادة من خربات 
الصـني للحصـول عـىل تقانـات الـري 
الحديثـة واالعتماد عىل الطاقـة البديلة 
كطاقة الرياح والطاقة الشمسـيةوذكر 
بيـان لوزارة الزراعة ان الوزير اسـتقبل 
السـفري الصينـي تسـوي وي الذي قدم 
لتسـنمه مهـام منصبـه  لـه  التهانـي 
الوزاري».وأكـد العلياوي عمق العالقات 
العراقيـة الصينية والتعاون املشـرتك يف 
مختلف املجاالت سـيما الجانب الزراعي 
منها. مشريا اىل ان تحديات كبرية وكثرية 
تواجـه العالـم يف مجال التغـري املناخي 

تحتاج إىل التعاضد والتعاون بني مختلف 
دول العالـم ملواجهتها سـيما ان العراق 
يعاني من هـذه الظاهرة ذات التأثريات 

السيئة عىل مختلف جوانب الحياة».
وبنّي الوزير حاجة العراق اىل االسـتفادة 
مـن خـربات الجانب الصينـي للحصول 
عىل تقانات الري الحديثة واالعتماد عىل 
الطاقـة البديلة كطاقـة الرياح والطاقة 
الشمسـية. مبديا رغبته يف توسيع آفاق 
التعـاون الزراعي مع الصـني ومكافحة 
التغـري  تأثـريات  ومواجهـة  التصحـر 
املناخـي «.مـن جانبـه، أبـدى السـفري 
الصيني توافر االرادة الصينية ملسـاعدة 
العـراق يف مجـاالت مكافحـة التصحـر 

وتوسـيع الرقعة الزراعية. مؤكدا وجود 
تعاون بـني الجهـات املعنيـة يف البلدين 
قدمـت  مقرتحـات  عـدة  هنـاك  وان 
مـن دائـرة مكافحـة التصحـر لتقديم 
الدعـم اىل الجانب العراقي، مشـددا عىل 
االرساع ببـدء التعـاون يف أقـرب فرصة 
الختصـار الوقـت والجهـد والطاقـات.
وقد وعد السـفري وي بنقـل جميع هذه 
املقرتحـات اىل حكومة بكـني للعمل بها 
مستقبال».واشـار الوزير يف ختام اللقاء 
اىل ان الخطوة القادمة سـتكون بتوجيه 
الكادر املتقـدم يف الوزارة لجدولة جميع 
االحتياجات والبدء بالتنفيذ بني الجانبني 
العراقـي والصينـي». كما أكـدت وزارة 

الزراعة، امـس األحد، تعفري بذور الرتب 
العليـا ملحصـول الحنطة.وقـال الناطق 
الرسـمي للوزارة حميـد النايف، يف بيان 
تلقته «الزوراء» إنه «بناًء عىل توجيهات 
وزيـر الزراعة عباس العليـاوي بتجهيز 
البذور للفالحني واملزارعني وبنسبة دعم 
٧٠٪ لكافـة الرتـب واألصنـاف، بارشت 
رشكـة مابـني النهريـن العامـة للبذور 
بتجهيـز املزارعـني بالبـذور ويف جميـع 
مواقع الرشكـة يف املحافظات».وأضاف 
أن «عملية تعفري البذور سـتكون ١٠٠٪ 
بالنسبة لرتبتي األساس واملسجل و٢٥٪ 
للرتبـة املصدقـة»، مبينـاً أنه «تـّم ذلك 
حسب  قرارات املجلس الوطني للبذور».

وأكـد، أن «التجهيـز سيشـمل املزارعني 
وفـق الخطـة الزراعيـة»، موضحـاً أن 
«أسـعار البـذور مدعومة بنسـبة ٧٠٪  
حيـث كانت رتبة األسـاس بسـعر ٤٤٠ 
ألف دينـار للطن الواحد ورتبة املسـجل 
بسـعر ٤١٠ آالف دينـار للطـن الواحـد 
ورتبـة املصدق بسـعر ٣٦٥ الـف دينار 

للطن الواحد».
ودعـا النايف «جميـع املزارعـني بجلب 
كتـب مـن مديريـات الزراعة وُشـَعِبها  
الرشكـة  فـروع  بمراجعـة  واإلرساع 
م   ومواقعهـا يف املحافظات لغرض تسـلُّ
كميـات البذور املخصصة لهم وحسـب 

الخطة الزراعية».

بابل/الزوراء:

عقد امس األحد يف ناحية القاسم جنوب 

الحلة مؤتمر عشـائري للمطالبة بحراك 

شـعبي حول تفعيل االتفاقيات العراقية 

الصينية وتنميـة االقتصاد الوطني الذي 

بات يعاني وضعا صعبا.

املؤتمر حرضه عدد من شيوخ العشائر 

اتفقوا عىل تشـكيل خليـة أزمة ملعالجة 

معانـاة جنـوب الحلـة الـذي يعاني من 

تراجع كبري يف الزراعه .

واكـد املؤتمر أن ثلثـي األرايض الزراعية 

تـم هجرها من قبـل الفـالح أو تحولت 

إىل مناطق سكنية بسـبب إهمال الدولة 

والجفـاف إضافـة إىل البطالـة الكبـرية 

بني صفوف الشـباب نتيجـه عدم وجود 

مؤسسـات اقتصادية تعمـل عىل توفري 

عمل لهم.
واضـاف أن املشـاركني يف املؤتمر رفعوا 

العديد من التوصيات من بينها استخدام 

ورقـه الضغـط الشـعبي والجماهـريي 

النهاء معاناة مناطق جنوب الحلة «.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي أمـام الدينار 
العراقي، مع إقفال البورصة الرئيسية يف بغداد، ويف اربيل 

عاصمة اقليم كردستان، امس األحد. 
وقال مصـدر: إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتني 
يف بغـداد اقفلتا عىل سـعر رصف بلغ ١٤٨٤٠٠ دينار لكل 
١٠٠ دوالر، فيمـا كانت األسـعار صباح اليـوم ١٤٨٣٠٠ 

دينار.وأشار اىل ان اسعار البيع والرشاء يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 
١٤٨٧٥٠ دينـار، بينمـا بلغـت أسـعار الـرشاء ١٤٧٧٥٠ 

دينارا لكل ١٠٠ دوالر.
أما يف اربيل فقد ارتفعت االسعار ايضاً مع اغالق البورصة 
فيها، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٧٥ دينارا، وسعر الرشاء 

١٤٨٤٧٥ دينارا مقابل ١٠٠ دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي يف األسـواق 
املحلية بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم 

كردستان، امس االحد.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع 
للمثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي ٣٦٠ الف دينار، وسـعر الـرشاء ٣٥٦ الفاً، وهي 
نفس االسـعار ليوم امس السبت.وأشـار إىل أن سعر بيع 
املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل استقرارا 

أيضاً عند ٣٣٠ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٦ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٦٠ الف 
دينـار و ٣٧٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني ٣٣٠ الفاً و ٣٤٠ الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا ايضا، 
حيث بلغ سـعر بيع مثقال ذهب عيـار ٢٤ بيع ٤٢٠ الف 
دينار، وسـجل عيار ٢١ بيع ٣٧٠ الف دينار، فيما سـجل 
عيار ١٨ بيع ٣١٥ الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة 
األمريكية، امس األحد، تسجيلها 
انخفاضاً كبـرياً بصادرات العراق 
النفطيـة للواليـات املتحدة ليصل 
املعـدل إىل ١٤١ ألـف برميل يوميا 

خالل األسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعـت 
إن «متوسـط  «الـزوراء»:  عليـه 
االستريادات االمريكية من النفط 
الخام خالل االسـبوع املايض من 
تسـع دول بلغـت ٤٫٧٧٨ ماليـني 
برميـل يوميـا منخفضـا بمقدار 
عـن  باليـوم  برميـل  ألـف   ٧٢٥

األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغ 
٥٫٥٠٣ ماليني برميل يوميا».

وأضافـت أن «صـادرات العـراق 
النفطيـة ألمريكا بلغت ما معدله 
١٤١ ألـف برميل يوميا األسـبوع 
املـايض، منخفضا عن األسـبوع 
الـذي سـبقه الـذي بلغـت فيـه 
الصادرات النفطية ألمريكا معدل 

٥٠٣ آالف برميل يوميا».
كما أشارت إىل أن «اكثر اإليرادات 
النفطية ألمريكا خالل األسـبوع 
املايض جاءت من كنـدا و بمعدل 
بلغ ٣٫٠٧٦ ماليـني برميل يومياً، 
تلتها املكسـيك بمعـدل ٥٢٨ الف 

برميـل يوميـاً، وبلغـت االيرادات 
الربازيـل بمعـدل  النفطيـة مـن 
٣٠٧ آالف برميـل يومياً، ومن ثم 
السعودية بمعدل ٢١١ ألف برميل 

يومياً».
«كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االستريادات األمريكية من النفط 
الخـام من نيجرييـا بلغت بمعدل 
١٨١ الـف برميـل يوميـاً، ومـن 
كولومبيا بمعدل ١٤٣ ألف برميل 
يوميـا ومـن اإلكـوادور بمعـدل 
١٠١ ألف برميل يوميا، ومن ليبيا 
بمعدل ٩٠ ألف برميل يوميا، فيما 
لم تستورد أي كمية من روسيا».

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر، 

امس األحد، إىل ما دون ١١٠ ماليني دوالر.
وذكـر مصـدر: أن «البنـك املركزي بـاع امس خالل 
مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، ١٠٨ ماليني و 
٧٣٧ الفـا و٦٦٥ دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 
اسـاس بلغ ١٤٦٠ دينـاراً لكل دوالر بعـد ان وصلت 
هـذه املبيعـات ألكثر مـن ٢٥٠ مليـون دوالر خالل 

االشـهر املاضية .وأضاف: ان معظـم هذه املبيعات 
ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغـت ٨٨ مليونا و٨٨٧ ألفا و٦٦٥ 
دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية 

التي بلغت ١٩ مليونا و٨٥٠ الفا دوالرا.
وأشـار املصدر إىل: ان ١٦ مرصفا قام بتلبية طلبات 
تعزيـز االرصـدة يف الخـارج، و١١ مرصفـا لتلبيـة 

الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٠١ رشكة توسط.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن صنـدوق اسـرتداد األمـوال يف العراق، 
امس األحد، عن مقـرتح جديد إلعادة األموال 
من الخارج، وفيمـا حدد قيمة مكافأة املخرب 
من املال املسرتد، كشـف باألرقام عن األموال 
ة القريبـة  املسـرتدة يف أربـع دول خـالل املُـدَّ

املنرصمة.
وقـال نائب رئيـس مجلـس إدارة الصندوق، 
معتز العبايس، يف حوار صحفي: إن ”صندوق 
اسـرتداد أموال العراق تأسس بموجب قانون 
صندوق اسرتداد أموال العراق رقم (9) لسنة 
2012، والـذي أُْجـرَِي عليـه تعديـٌل بموجب 
القانون رقم (7) لسنة 2019، وأُِقرَّ يف مجلس 

النوَّاب“.
وأشـار إىل ”املساعي لعقد االتفاقيَّات الدوليَّة 
مـات اإلقليميَّـة والدوليَّة  مـع الـدول أو املُنظَّ
يف شـأن تحقيـق أهـداف الصنـدوق وتذليل 
الصعوبات ال سيما القانونيَّة منها“، موضحا 
انـه ”إذا تعذَّر ذلك فيمكن إلزام الحكومة عند 
عقدها اتفاقياٍت استثماريَّة أو اقتصاديَّة مع 
أيَّـة دولٍة ُتوَجُد لديها أمواٌل للعراق مشـمولة 
بأحكام هـذا القانـون بإبـرام اتفاقيات مع 

تلك الدول السرتداد تلك األموال، وهذا ما نصَّ 
عليـه القانون رقـم (9 لسـنة 2012) املُعدَّل 
رصاحًة بموجب املادة رقم (14) من القانون 

املذكور“.
ة بالتدقيق  واكد العبايس ان ”هناك لجنة خاصَّ
قانـون  عليهـا  نـصَّ  والتحقيـق  والتحـرِّي 
ُل  الصنـدوق يف املـادة (5/أوالً) منـه، ُتشـكَّ
ف بعنوان مديـٍر عام من هيئة  برئاسـة ُموظَّ
النزاهة وعضويَّة ُممثلني من وزارة الخارجيَّة 
ووزارة العدل والبنك املركزي العراقي وجهاز 
املخابـرات الوطنـي وديـوان الرقابـة املاليَّة 
ال تقـلُّ وظيفـة أي منهم عن خبـرٍي أو مديٍر 
ومـن ذوي االختصـاص، تقـوم تلـك اللجنة 
بتسـلُّم طلبات مـن الراغبـني يف التعاون مع 
الصندوق من الجهات املشمولة بنطاق عمله 
ومـن املُخالفني واملُخربين، ودراسـتها وطلب 
الوثائق التـي ُتعزُِّزها، واسـتخدام املعلومات 
املتاحـة عـىل اختـالف مصادرهـا (الداخليَّة 
األشـخاص  عـىل  للتعـرُّف  والخارجيَّـة)، 
الطبيعيَّـة واملعنويَّـة التـي ُيشـَتَبُه بقيامهم 
بأعمـاٍل غـري مرشوعٍة تجـاه العـراق والتي 
تدخـل ضمن نطـاق عمـل الصنـدوق ورفع 

تقريٍر بها إىل لجنة التسوية“.
وتابـع ان ”مهـام اللجنـة واسـعة وشـاقٌة 
ٌة يف الوقت ذاته، فعملها يتمثَّل بالتحرِّي  وُمهمَّ
والتدقيق عن طريق قسـم التحـرِّي، وتقييم 
ما يفصح عنه ُمقدِّمـو الطلبات واملُخالفون 
وحرص األمـوال العراقيَّة التـي حصلوا عليها 

بطـرٍق غري مرشوعٍة، وتحديـد املبالغ واجبة 
االسرتداد للُمصادقة عليها، وتقديم املقرتحات 
إىل لجنة التسـوية لكل طلٍب عىل حدٍة عىل أن 
ن املُقرتح رأياً واضحاً ورصيحاً وُمسّبباً  يتضمَّ
أو عدمهـا، عـالوة عـىل  التسـوية  بإجـراء 
”تضطلـع اللجنة بتدقيق املديونيَّـة العراقيَّة 

للغـري والجهـات موضـوع التدقيـق وتقديم 
املقرتحات يف شأنها، واالشـرتاك يف مباحثات 
املديونيَّة للعراق مع الجهات والرشكات ذوات 
العالقة بالصندوق، والعمل عىل عدم تسـديد 
الديون إال بعد ُموافقة الصندوق، والتنسـيق 
مـع الجهات العراقيَّة وغري العراقيَّة يف شـأن 
طلبات تسـوية الديون املُقدَّمة من املُتعاونني 

أو أي أجـوٍر تتطلَّبهـا أعمـال الصنـدوق“.
واسـتطرد ان ”عمـل الصنـدوق دقيـٌق وفيه 
معلومـاٌت رسيَّـٌة تتعلَّق باألمـوال من جهٍة، 
وباألشـخاص املُتعاونـني مـن املُخالفني من 
جهٍة أخرى، ال سـيما أنَّ بعض الشـخصيَّات 
صادرة بحقها قراراٌت دوليٌَّة وأخرى قضائيَّة 
وطنيَّـٌة، لـذا مـن بـاب الحرص عىل سـالمة 
املُتعاون ونجاح إجراءات عمليَّة االسرتداد يتم 
التحرز بشـكل كبري وعـدم البوح باإلجراءات 

لحني االقرتاب من مرحلة االسرتداد“. 
وإجراءاتـه  الصنـدوق  ”أعمـال  أن  واردف 
املُتَّخـذة، لتحقيق أهدافه يف اسـرتداد أموال 
العـراق تمرُّ بمراحل، وربمـا نحتاُج إىل مدٍد 
ن  زمنيَّـٍة ليسـت بالقصرية لإلنجـاز والتمكُّ
من اسـرتداد األموال، فقد بلغ عدد الطلبات 

التعـاون مـع  الراغبـني يف  املُتسـلَّمة مـن 
الصنـدوق مـن الجهـات املشـمولة بنطاق 
عملـه ومن املُخالفـني واملُخربيـن (1282) 
طلباً، أُِحْيَل منها وحسـب جهة االختصاص 

(482) طلباً“.
ن مـن تحقيق  واضـاف ان ”الصنـدوق تمكَّ
ة القريبة  ٍة وملموسـة يف املُـدَّ إنجازاٍت ُمهمَّ
الصنـدوق  اسـرتداد  منهـا  املنرصمـة، 
(160,000,000) مليـون دوالر أمريكي من 
سوسـريا، و(20,495,415) دوالراً أمريكياً 
من أملانيـا، و (5,447,473) دوالراً أمريكياً 
من أملانياً أيضاً، و (11,915,440) يورو من 
إسـبانيا، و (65,102) ألـف دوالر أمريكـي 
مـن األردن، فضالً عن وجود ملفات يف طور 
اإلنجـاز، منها: أكثر مـن (185,000,000) 
مليون دوالر أمريكي، باإلضافة إىل تسـوية 
ُمطالبـات عـىل العراق وآخرها مـع األردن، 
إذ تمَّ إطفاء ديون بقيمـة (750,000) ألف 
دوالر أمريكـي، فيما مفاوضـات الصندوق 
مـع املتعاونـني جاريـٌة عـىل قدٍم وسـاٍق، 
وسـنفصح عـن النتائـج حال الوصـول إىل 

الغرض املنشود“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت رشكة عراقية مختصة بتنظيم املعارض الدولية، امس األحد، 
عـن انتهاء االسـتعدادات النطـالق فعاليـات معرض العـراق للبناء 
واإلنشـاءات والبنية التحتية عىل أرض معرض بغداد، بمشاركة اكثر 

من ١٣٠ رشكة عراقية وعربية واجنبية.
وقـال مديـر رشكة «الـرصوح» محمد سـلمان العنـزي، يف ترصيح 
صحفـي: إن «املعـرض سـينطلق اليوم االثنـني للفرتة مـن الحادي 
والعرشين وحتى الرابع والعرشين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر 

من ١٣٠ رشكة متخصصة يف مجال اإلعمار والبناء واإلنشاءات».
وبني أن «املعرض سيشهد عرض كل ما يخص مواد البناء والديكورات 
وتكنولوجيا البناء الحديث واالستشـارات وأنظمـة الطاقة واآلليات 
واملكائن الصناعية ومنتجات االسمنت والخرسانة وخدمات التصميم 

الداخيل وأدوات ولوازم البناء والتشييد».
وأشـار العنزي إىل «أهمية إقامة مثل هـذه املعارض، لدعم قطاعات 
الدولـة وتباُدل الخربات والتكنولوجيا الحديثة، بما ُيسـهم يف إنشـاء 
مشاريع استثمارية تخدم البالد يف مجاالت البناء واإلنشاءات والبنى 

التحتية».
ولفـت إىل أن «الرشكات املشـاركة تتنافس من خـالل ما تقدمه من 
منتجات تشكل حجر األساس يف تطوير البنية التحتية التي تحتاجها 

السوق املحلية».

بغداد/ الزوراء:
ذكر الخبـري النفطي، حمزة الجواهري، امس األحـد، أن زيادة إنتاج 
العراق النفطي يتعني أن يكون بالتوازي مع تطوير بنيته التصديرية، 
متوقعاً أن يصل اإلنتاج اىل ٨ ماليني برميل يوميا خالل عامني بانتهاء 

عمليات تطوير الحقول يف البالد.
وقـال الجواهري يف حديث صحفي: ان «دعوات العراق بزيادة حصته 
النفطية يف منظمة اوبك تعترب أمـرا طبيعيا ألنه احتياطاته النفطية 
كبرية جدا، ولديه عمليات تطوير نفطية تجري لـ ١٨ حقال نفطيا يف 

عموم البالد مما سيؤدي اىل زيادة إنتاجه النفطي».
واضـاف ان «عمليـات زيـادة اإلنتاج يجـب أن تصاحبهـا بالتوازي 
عمليات حقـن املاء باملكامن القديمة، والتـي يتناقص فيها عمليات 
اإلنتـاج نتيجة انخفاض الضغـط، كما ان العراق يحتـاج اىل تطوير 
بنيتـه التحتيـة للتصدير لتكـون متكاملـة، منها خطـوط األنابيب 

البحرية التي تذهب اىل املوانئ العائمة».
وأشـار الخبـري إىل أن «الـرشكات العاملـة يف الحقـول النفطية هي 
رشكات كبرية جدا وقادرة عىل زيادة اإلنتاج يف حال أصبح هناك عمل 
يف تطوير وتحسني البنية التحتية للتصدير وخزن النفط»، الفتا اىل ان 
«العـراق ال يمكنه حاليا زيادة انتاجه ألنـه مقيد بضوابط أوبك التي 
حـددت انتاج العراق ضمن سياسـتها للمحافظة عىل أسـعار النفط 

وعدم خفضها».

@ıb‰j‹€@÷aã»€a@üã»fl@÷˝�„a
Ú»éaÎ@ÚÓ€ÎÜ@Ú◊äbì∑@paıbì„�aÎ

@ÚÌãÌáón€a@ÚÓ‰j€a@ãÌÏ�m@µ»nÌ@Zòn¨
@xbn„�a@ÒÜbÌå@›uc@Âfl@¡–‰‹€

بغداد/ الزوراء:
قدرت شبكة املستشارين امليدانيني، امس 
االحـد، أن العـراق يخرس نحـو٢٫٥ مليار 

دوالر شهرياً بسبب العطل الرسمية.
وقـال عضـو الشـبكة قحطان الحسـو، 
يف ترصيـح صحفـي: «العـراق يف صدارة 
الـبـلـدان التي تعطل الـــدوام الرسمي 
للقطاعـني الخـاص والعام يف مناسـبات 
وطنية ودينية متنوعة وألسباب مختلفة»، 
مبيناً أن «هذه العطل باتت تسبب كساداً 
واضحـاً مـن جهـة، وتراجعـاً كبـرياً يف 
املستوى التعليمي من جهة أخرى، ناهيك 
عن تأخري عدة مشـاريع مهمة يف اإلعمار 

والتنمية».
وأضاف الحسو أن «بعض الدول كالسويد 
تعط ّ تسعة أيام سنوياً، أما يف أملانيا فبني 
١٠ و١٣ يوما بحسـب الوالية، ويف إسبانيا 
١٤ يومـاً، أمـا األردن فتعطـل ١٥ يومـا، 
ومرص ١٦ يوما فـي الـســنـة»، مشرياً 
إلـــى أن «املناسـبات الــعــراقــيــة 
تضيـف عطال مفاجئة غالبا مـا تفرضها 

أوضـاع أمنية أو سياسية أو دينية».
وأشـار اىل أن «خـرباء االقتصـاد قـدروا 
خسـائر عطلـة لشـهر كامـل بأكثر من 
ملياريـن ونصـف مليـار دوالر، إذا ما تم 
احتسـاب معدل راتب املوظف ٥٠٠ دوالر 

شـهريا عىل أقل تقدير اعتمـادا عىل عدد 
املوظفـني يف العراق، ٥ ماليـني موظف يف 
مختلف قطاعات الدولة، بحسـب قراءات 

بعض مؤسسات البحوث املختصة».
وأوضــح أن «كـثـرة العطل واملناسبات 

الدينية الرسمية وغـيـر الرسمية ال تؤثر 
يف االقتصـاد فحسـب، بل تؤثـر يف جميع 
مرافق الحياة، والسيما الدراسة والرصانة 
العلمية»، مفرتضاً ٥٢ أسـبوعا يف السنة، 
«تضـم يومـني مـن كل أسـبوع عطلـة، 
فيكـون مجمـوع العطـل أيـام الجمعـة 
والسـبت ١٠٤ أيام يف السنة، يضاف إليها 
١٨ مناسـبة رسمية، أي ما يعادل ٣٦ يوم 
عطلة يف السنة، بحساب ترسب املوظفني 

والطالب يوما قبل العطلة أو بعدها».
وبـنّي الحسـو أن «هنـاك نظامـا متبعـا 
عنـد العراقيـني (بـني العطلتـني عطلة) 
يكون مـن ضمن الـ ١٨ يومـا، وعىل هذا 
األسـاس نحن نتحدث عن أكثر من (١٧٦ 
(يــوم عطلة، علما أنهـا عطل ال تتضمن 
اإلجـازات الشـخصية للمرض أو السـفر 
أو الــوالدة، وبمعزل عن أيام املناسـبات 
الدينيـة وأخـــرى تعـرف بالتوافقية، إذ 
تقـوم الحكومـة بإعـالن عطلـة العيدين 
أسـبوعا كامال لتتمـاىش مـع الطائفتني 

ورؤيتهما للهالل». 

@ÚÓ‡‰n€aÎ@äb‡«�bi@Ú‡Ëfl@…Ìäbìfl@¿@a7Çdm@kjèm@ombi

ÚÓ8ã€a@›�»€a@kjèi@bÌãËí@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@2.5@ãè≤@÷aã»€a@ZÂÌäbìnèæa@Úÿjí

@ÚñäÏj€a@÷˝Àg@…fl@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@¿@…–mãÌ@ä¸Îá€a

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa

bÿÌãflc@∂g@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@¿@7j◊@üb–Øa

ä¸ÎÜ@µÌ˝fl@110@∂g@…ua6m@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
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السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3250  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2500 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 دينارلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 13,000 – 15,000 دينارلحم عجل عراقي (1 كغم )

7500-8000 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
5500-6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6000 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي1000-1250 دينارالطماطة

1500 ديناراملوز  4000 دينارالباميا

1500 دينارالربتقال2500 ديناراللوبيا

1000 دينارنارنج1000دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ1000 دينارالخيار

1500-2000 دينارعرموط1250دينارخيار قثاء

2000 دينارعنب1250 دينارفلفل بارد 

1000-2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

4000 دينارليمون عراقي500-750 دينارالباذنجان  

1250-1500 دينارليمون مستورد   1000 دينارالبصل

2500 ديناراللنكي مستورد   1000 دينارالجزر

1250 ديناراللنكي عراقي   2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان750 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي1000 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

1000ديناربطيخ 1000 دينارخس

1500 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500 دينار السندي1000 دينارشلغم

3000 دينار تني1000 دينارشونذر
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äÏË‡ßaÎ@Òãÿ€a@Üb•¸@äân»m@Ï◊bu@Ú◊ãí
بغداد/ الزوراء

تلَقـى االتحـاُد العراقّي لُكرِة الَقدم رسـالَة اعتذاٍر من دانيال دور ُمديِر املبيعـات الدولّية يف أملانيا لرشكِة 
جاكو، وتوبيال روشل مديِر الَتسويق التنفيذّي للرشكِة، عن األحداِث األخريِة التي رافقت تمّزَق قمصان 
عـدٍد من العبي املُنتخِب العراقّي.وُتقدم رشكُة جاكو للتجهيـزاِت الرياضّيِة اعتذارها إىل االتحاِد العراقّي 
لكـرِة القدم، والُجمهور العراقّي كافة، عن األحداِث األخرية بشـأِن قمصان العبي املنتخِب العراقّي التي 
تمزقـت أثناء التحـاِم اثنني من العبي املنتخِب يف ُمبـاراِة املُنتخِب أمام نظـريه اإلكوادورّي.وجاَء ذلك يف 
خطاِب الرشكِة الوارِد إىل االتحاِد، انه مع إجراِء التحقيقاِت يف األمِر لكشـف ما حدَث بالتحديِد، وَمعايري 
الجـودِة املُثىل يف جميِع األوقات، وبصفتنا رشكًة نشـاطها عاملّي، وُتجهز العديـَد من األنديِة واملنتخباِت 
ألكثـر من ٥٠ دولـًة، أظهرت تحقيقاُت املختصني إن هنـاك خطأً يف اختياِر املواد، لذلـك ُقمنا يف الرشكِة 

بسحب التجهيزاِت من الَتداوِل من مجموعٍة من فرِق األنديِة واملنتخبات.

ãºcÎ@ã–ñc

يعتقـد الحارس اإلسـباني إيكر 
كاسياس، أسطورة ريال مدريد، 
املونديـال  يف  األفضـل  لقـب  أن 
سـينحرص بني الثنائـي نيمار دا 
سـيلفا وليونيـل ميـيس، يف ظل 
إصابـة الفرنـيس كريـم بنزيما.
وخرج بنزيما من قائمة فرنسـا 
أمـس   ،2022 العالـم  لـكأس 
السـبت، حيث تأكد عـدم لحاقه 
يف  كاسـياس،  بالبطولة.وقـال 
مـاركا“  ل“راديـو  ترصيحـات 
حـول توقعاته ألفضـل العب يف 
املونديال: ”يف البداية كنت أتوقع 

بنزيمـا، لكن بعـد إصابتـه، قد 
يكون نيمار أو مييس“.وأضاف: 
”يبـدو أن كريسـتيانو ذهب إىل 
قطر كضيف.. ال يرشـحه الناس 
بسـبب كل ما فعله يف مانشسرت 
يونايتـد.. لكنهم نسـوا أنه فعل 
الكثري (قبل العودة إىل إنجلرتا)“.

وأكمـل: ”كنـت أريـده دائمـا يف 
فريقي، ال يزال لدى كريسـتيانو 
طاقـة كافيـة للعـب عـىل أعىل 
مستوى.. دعونا نرى ما سيفعله 
يف كأس العالم.. لست متأكدا من 

أنه ذهب لقضاء عطلة“.

قال جريج برهالرت، مدرب منتخب أمريكا، إن فريقه سريكز فقط عىل 
األمـور الكرويـة يف البطولة، ولن ينظر إىل أي شـأن آخر خارج امللعب، 
لكنـه أوضـح أنـه ال يتفق مـع آراء جيانـي إنفانتينو، رئيـس االتحاد 
الـدويل ”فيفا“.وأحيطت كأس العالم يف قطر باملزيد من الجدل، وأثارت 
ترصيحات إنفانتينو يف مؤتمر صحفي والذي استمر ملدة ساعة، املزيد 
مـن الجدل.واتهم إنفانتينو، العالم الغربـي بما وصفه بالنفاق، مؤكًدا 
عـىل رضورة املشـاركة يف البطولة بدالً من السـخرية مـن قطر.وقال 
برهالـرت، يف مؤتمر صحفـي: ”إنه رئيس الفيفا، وهـو يعرب عن رأيه 
كما يراه مناسـبا. نحن هنا للعب كرة القدم. نحن هنا لتمثيل الواليات 
املتحدة، وال نمثل بالرضورة آراء إنفانتينو“.وتابع: ”هذه هي الطريقة 
التي تسـري بها األمور، وهو لديه الحـق يف التعبري عن رأيه ونحن لدينا 
الحـق يف ذلك أيًضا“.ويلعب املنتخب األمريكي اليوم مع نظريه الويلزي 

يف املجموعة الثانية، والتي تضم أيضا منتخبي إنجلرتا وإيران.

@fibÌá„Ïæa@¿@›õœ¸a@k‘€@ZëbÓéb◊
@@ÔèÓflÎ@äb‡Ó„@µi@ãóz‰Óé

@’–n„@¸@ZÔÿÌãfl˛a@kÉn‰æa@läáfl
Ï‰Ón„b–„g@b–Óœ@êÓˆä@pb±ãóm@…fl

µ–Óƒ„@µœáËi@ã�”@kÉn‰fl@fibÌá„Ïæa@—Óõnèfl@‚çËÌ@äÎÜaÏ◊¸a@kÉn‰fl

bÓée@ëd◊@pbÓˆbË‰€@a7õ•@bÌÜÎ@‚ÏÓ€a@Ô◊6€a@äÏjé@bÓ„¸a@ÈuaÏÌ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰fl

%b»€a@ëd◊@Åbnnœa@›–y@ÂÌçÌ@·Ìãÿ€a@Êeã‘€a

bÓ€b�„c@∂g@ÊÏ‹óÌ@‚ÜeÎ@›iãíÎ@kÓËfl@ÊÏœ60a

خـرس املنتخـب القطـري أمـام نظريه 
اإلكوادوري بهدفني نظيفني ، يف املباراة 
التي أقيمت بينهما مساء امس باستاد 
البيت يف افتتاح مباريات املجموعة األوىل 

من بطولة كأس العالم قطر 2022.
أحـرز إينـري فالنسـيا هـديف املنتخـب 
 31 و   16 الدقيقتـني  يف  اإلكـوادوري 

أحدهما من ركلة جزاء.
املسـتوى  متوسـطة  املبـاراة  جـاءت 
سـيطر املنتخب اإلكوادوري عىل الكثري 
مـن فرتاتهـا ، خاصة يف الشـوط األول 
الذي تسـيده تماماً يف الوقت الذي ظهر 
فيـه الفريـق القطري بصـورة مخيبة 
آلمال جماهريه التي انتظرت مسـتوى 
أداء أفضـل وبالطبـع نتيجـة غري التي 

آلت إليها املباراة.
املنتخـب  حصـد   ، النتيجـة  وبهـذه 
اإلكوادوري أول 3 نقاط له باملونديال ، 

بينما بقي العنابي بال رصيد.             

fiÎ˛a@¬Ïì€a
بداية الشـوط األول صبـت يف مصلحة 
املنتخـب اإلكـوادوري الذي لـم يجد أي 
صعوبة تذكر يف السيطرة عىل مجريات 
األمور التي امتلكها مبكرا جدا من دون 

أي مقاومة ألصحاب األرض.
عـىل الجانـب اآلخـر .. ظهـر املنتخب 
القطري بصـورة متواضعة للغاية ولم 
يقدم أي يشء خالل الدقائق األوىل التي 
شـهدت هدفا مبكـراً لالكـوادور ألغاه 
الحكم اإليطـايل بداعي التسـلل ، وذلك 

بعد العودة لتقنية الفيديو.
ورغم أن الهدف اإلكوادوري امللغي كان 
مـن املفـرتض أن يشـكل جـرس انذار 
ألصحـاب امللعـب ، إال أن ذلك لم يحدث 
واسـتمرت السـيطرة االكوادورية عىل 

مجريات األمور .

fiÎ˛a@“á:a
وكان من الطبيعي أن تسـفر السيطرة 
االكوادوريـة عن يشء ، وبالفعل ، نجح 
الفريـق الضيـف يف الوصـول للمرمـى 
القطـري ونجح يف تسـجيل أول أهداف 
املونديـال عـن طريق إينري فالنسـيا يف 

الدقيقة 16 من ركلة جزاء صحيحة.
وعـىل الرغـم مـن تلقيه هـدف ، إال أن 
املنتخـب القطـري بقـي عـىل حالتـه 
السـيئة ولم يظهـر بالشـكل املطلوب 
وتـرك الفرصـة ملنافسـه يف السـيطرة 
عىل مجريـات األمور وتنظيم املزيد من 

الهجمـات التـي شـكلت خطـورة عىل 
مرمى سعد الشيب حارس مرمى قطر 
الذي لم يكن يف أفضل حاالته خالل هذا 

الشوط.

Êbq@“áÁ
ومـع تواصـل السـيطرة االكوادوريـة 

، حـان وقـت الهـدف الثانـي الـذي تم 
تسـجيله بالفعـل يف الدقيقـة 31 عـرب 
الـذي  فالنسـيا  إينـري  الالعـب  نفـس 
اسـتقبل عرضيـة متقنة مـن الناحية 
اليمنـى قابلها برأسـه سـكنت الزاوية 

اليمنى لسعد الشيب.

وبعـد الهـدف الثانـي ، بـدأ املنتخـب 
القطـري محـاوالت العودة للمبـاراة ، 
ولكن بقيت محاوالته عىل استحياء من 
دون أي خطوة باسـتثناء رأسـية املعز 
عـيل مهاجم العنابـي عندما اسـتقبل 
عرضيـة بيـدرو ميجيـل مـن الناحية 

اليمنـى ولكن الكـرة خرجت عىل يمني 
الحارس االكوادوري.

 Ô„br€a@¬Ïì€a
بداية الشـوط الثاني جاءت هادئة من 
قبل الفريقـني ، وبقيت محاوالت قطر 
دون  أي خطـورة واسـتمرت الحالـة 
املتواضعـة للفريق التـي ظهر عليها يف 
الشوط األول مستمرة يف الشوط الثاني 
، باسـتثناء هجمـات قليلـة لـم تصل 

لدرجة الخطورة املطلوبة.
وسيطر الهدوء عىل أرجاء ملعب استاد 
البيت بعدما اكتفـى منتخب اإلكوادور 
بالهدفـني وبالفوز ، فيما بـدا املنتخب 
القطـري تائهـاً ال يسـتطيع التعامـل 
مـع املبـاراة أو الوصـول الجـاد ملرمى 

منافسه.
وقدمـت قطـر، حفـًال رائًعـا يف افتتاح 
النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، 
التي انطلقت امس األحد، وتستمر حتى 

18 كانون أول املقبل.
وهـذه هي النسـخة األوىل من نهائيات 
كأس العالـم لكرة القـدم، التي تقام يف 

الرشق األوسط، والعالم العربي.
شـمل حفل االفتتاح، برنامًجـا مكوًنا 
من 7 فقرات أحياهـا فنانون عامليون، 
ومزجت بني التقاليد القطرية والثقافة 
العاملية، وتم خالله االحتفاء باملنتخبات 
الـ32 املشـاركة وبالدول املسـتضيفة 
السـابقة لـكأس العالـم وبمتطوعـي 

البطولة.
وبـدأ النجم العاملـي األمريكي مورجان 
فريمـان حفـل افتتـاح كأس العالـم، 
وظهـر مـع مواطـن قطري مـن ذوي 

الهمم يتلو آيات من القرآن الكريم.
َهـا النَّـاُس إِنَّا  وتـال قولـه تعايل ”يـا أَيُّ
َخلَْقَناُكـْم ِمْن َذَكـٍر َوأُْنَثـى َوَجَعلَْناُكْم 
ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعْنَد 

اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخبرُي“.
بعنـوان  الحفـل فقـرة فنيـة  وشـهد 
”نوسـتالجيا املونديـال“، اسـتعرضت 
أغانـي كأس العالم القديمة مع تميمة 

كل بطولة.

كما قدمت قطر تميمة مونديال 2022 
”لعيـب“ الشـبح الذي يحظـى بالكثري 

من املرح ويرتدي الزي العربي.
وقـّدم جونغكـوك نجم البـوب الكوري 
الجنوبـي أحد األعضاء السـبعة لفرقة 
”بي تي إس“ أغنية ”دريمرز“ (حاملون) 

مع املطرب القطري فهد الكبييس.
وجرى بث فيلم تسـجييل ملجموعة من 
شـباب يلعبـون كـرة القـدم يف الهواء 
الطلق بمشاركة األمري حمد بن خليفة 
آل ثاني خالل فرتة شبابه، وظهر األمري 
حمد يف مقصـورة اسـتاد البيت ووقع 

عىل القميص الذي ارتداه قبل عقود.
كما شـهد حفل االفتتاح حضور العديد 
من الشـخصيات البـارزة، يف مقدمتهم 
األمـري محمـد بـن سـلمان ويل العهـد 
السعودي والرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس والرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبـون بجانب جيانـي إنفانتينو رئيس 

االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا).
وقال أمـري دولة قطـر يف كلمته ”بذلنا 
الجهد واسـتثمرنا يف الخري لإلنسـانية 
جمعـاء، وأخريا وصلنا ليـوم االفتتاح، 
اليـوم الـذي انتظرتمـوه طويـال، بدءا 
من اليوم وحتـى 18 كانون أول املقبل، 
نتابـع املهرجان الكـروي الكبري يف هذا 
الفضـاء املفتـوح للتواصـل اإلنسـاني 

والحضاري“.
وأضـاف: ”سـوف يجتمـع الناس عىل 
مختلـف جنسـياتهم وعقائدهم هنا يف 
قطر وحول الشاشات يف مختلف قارات 
العالـم للمشـاركة يف لحظـات اإلثـارة 

نفسها“.
وتابـع: ”مـا أجمـل أن يضـع النـاس 
مـا يفرقهـم جانبـا، ويتفقـون عـىل 
مـا يوحدهـم، أتمنـى لجميـع الفـرق 
املشـاركة، أداًء رائعـا وروحـا رياضية 
عامليـة، ولكم جميعا قضاء وقت يملؤه 

الفرح والبهجة، 
ولتكـن أيام مليئة بالخـري واألمل، أهال 
وسهال بكم يف دوحة الجميع.. أهال بكم 

يف قطر“.

انطاليا/ قحطان املالكي

يخوض منتخبنا الشـباب بكرة 

القـدم يف تمام السـاعة الرابعة 

مـن عـرص اليـوم االثنـني اوىل 

فريـق  مـع  الوديـة  مبارياتـه 

 21 سـن  تحـت  سـبور  االنيـا 

عاما ضمن معسـكره املقام يف 

مدينة انطاليـا الرتكية تحضريا 

كأس  نهائيـات  يف  للمشـاركة 

اسـيا التـي من املقـرر ان تقام 

يف العاصمة االوزبكية طشـقند 

خـالل املـدة مـن االول ولغايـة 

الخامـس عـرش من شـهر اذار 

من العـام املقبل، عىل ان يواجه 

منتخب شـباب تركيا يف املباراة 

الودية الثانية التي سـتقام يوم 

الخميس املقبل، ثـم يلتقي مع 

فريق انطاليا سـبور سـت سن 

21 عاما يوم السابع والعرشين 

مـن الشـهر الحـايل، ويختتـم 

املنتخب مبارياتـه الودية بلقاء 

يجمعـه مع احـد انديـة دوري 

الدرجـة االوىل او مـع منتخـب 

شباب تركيا يوم االول من شهر 

كانون االول املقبل.

وصـَل إىل مطار أنطاليا، مسـاء 

امس األحـد، املحرتُف يف الدوري 

شـمعون،  رشبـل  األسـرتايل 

يوسـف  آدم  إىل  باإلضافـِة 

املحرتف يف الـدوري الدنماركّي، 

بينمـا تعذَر التحـاق املحرتف يف 

الدوري السويدي أمني الحموي 

بسبِب اإلصابة، فضالً عن غياِب 

يف  املحـرتف  اوراهـا  ألكسـندر 

كوينز بـارك رينجرز اإلنكليزي، 

واآلي عـيل فاضـل املحـرتف يف 

غوتبريغ السـويدي اللذين تمت 

دعوتهما لصفوِف املنتخِب لكن 

الرتباطهما  حضورهمـا  تعـذَر 

مع أنديتهم.

كمـا وصـَل إىل مطـاِر أنطاليـا 

الدويلّ، فجر امس األحد، الالعُب 

مهيـب خلف املُحـرتف يف رديف 

نادي غوتبريغ السويدي، ليلتحق 

بتشـكيلِة ُمنتخِب الَشباب الذي 

يعسكُر يف مدينِة أنطاليا الرتكّية 

لفرتٍة تمتُد إىل أسبوعني.

وكان يف استقباِل خلف يف مطاِر 

أنطاليا الدويلّ، املُنسـُق اإلعالمّي 

قحطـان  الشـباب  ملُنتخـِب 

املالكي.

وعّربَ خلـف، فـور وصوله، عن 

سـعادته بتلك الدعـوِة املُوجهة 

إليـه مـن قبـل الجهـاِز الفنـّي 

ملنتخـِب الشـباب  للتواجـد مع 

املُنتخِب يف املعسكِر الحايل مبيناً 

أنه جاَء إلثبـاِت جدارته لتمثيِل 

العراق يف االستحقاقاِت املقبلة، 

ومنهـا نهائيـاُت كأس آسـيا يف 

آذار 2023 .

ويف سـياق متصـل تسـتضيف 

مدينة جدة السعودية مواجهتني 

وديتـني بـني منتخبنا الشـباب 

وشـقيقه السعودي يومي االول 

والرابع من شـهر كانون الثاني 

يف اطـار تحضـريات املنتخبـني 

العاصمـة  يف  اسـيا  لنهائيـات 

ان  عـىل  طشـقند  االوزبكيـة 

تسـبق هاتني املواجهتني، اقامة 

مباراتـني وديتني بـني منتخبنا 

وشـقيقه االردنـي يف العاصمة 

عمان يومي السادس والعرشين 

والتاسـع والعرشين من شـهر 

كانون االول املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
عىل  الفوز  تحقيق  من  كغم)   67 (وزن  املاجدي  يوسف  العراقي  املالكم  تمكن   
باملالكمة  للشباب  العالم  بطولة  ضمن  صعب  تنافيس  نزال  يف  الهندي  املالكم 

املقامة حاليا يف اسبانيا.
وقال والد الالعب يوسف إن ”نجله واجه املالكم الهندي السبت املايض وكان نزاال 
الثمانية،  إىل دور  ليتأهل بعد فوزه  البطولة  16 من منافسات  الـ  قويا، يف دور 
وسيخوض اليوم االثنني نزاال مهما امام منافسه من جمهورية ايرلندا، ويف حال 

فوزه سيضمن املاجدي الفوز بأحد االوسمة امللونة يف بطولة العالم. 
وكان املاجدي قد حصل عىل ذهبية بطولة العرب األخرية التي جرت يف مرص.

بغداد / حسني الشمري 
وحسبن  حامد  حسني  الالعبان  تأهل 
خليل اىل االدوار النهائية للبطولة الدولية 
انطاليا  مدينة  يف  حاليا  احداثها  املقامة 
الرتكية.وقال رئيس اتحاد التنس االريض 
ضمن  العكييل:  جميل  ماجد  الباراملبي 
خليل  وحسني  حامد  حسني  العبانا 
الحصول عىل اوسمة الفوز بعد تأهلهما 
الدولية  للبطولة  النهائية  االدوار  اىل 

الجارية حاليا يف مدينة انطاليا الدولية.
العبينا  تأهل  جاء  العكييل:  واضاف 
حسني  حامد وحسبن خليل بعد حصول 
االول عىل انتظار يف الدور االول ثم الفوز 
الثاني   زميله  أما  الرويس،  الالعب  عىل 
من   منافسيه  عىل  الفوز   حقق  فقد 
العبانا   غادرنا  فيما  والهند،  بريطانيا  
مهدي  ونرص  يوسف  املهدي  محمد 

املنافسات من االدوار االوىل التمهيدية.

@ÒáyaÎ@ÒÏ�Ç@á»�i@Û‹«@áubæa@—éÏÌ@·◊˝æa
@%b»€a@Ú€Ï�i@¿@ÊÏ‹fl@‚béÏi@wÌÏnn€a@Âfl

@Ú€Ï�j€@ÚÓˆbË‰€a@äaÎÜˇ€@ÊÏ‹ÁdnÌ@b„Ïj«¸@
=æaäbj€a@ê‰n‹€@ÚÓ€Îá€a@bÓ€b�„c



الدوحة / متابعة الزوراء
فقد نجم املنتخب الفرنيس بريقه، مع انسحاب املهاجم 
من  العالم،  يف  العب  أفضل  بنزيما،  كريم  املخرضم 
تشكيلة حامل لقب كأس العالم لإلصابة، وانضمامه 
إىل سلسلة غيابات أرهقت الـ»زرق» وذلك قبل ٣ أيام 

من مباراتهم األوىل يف مونديال «قطر ٢٠٢٢».
فقبل  اآلخر،  تلو  مصاب  سقوط  مسلسل  وتواصل 
بنزيما، كان قد ودّع تشكيلة بطلة ١٩٩٨ و٢٠١٨، كل 
من نجمي الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي، باإلضافة 
إىل الحارس مايك مينيان، قلب الدفاع بريسنيل كيمبيبي 

واملهاجم كريستوفر نكونكو.
عاما   ٣٤ البالغ  اإلسباني  مدريد  ريال  هداف  وكان 
نصف  من  أقل  وخاض  فرتة  منذ  اإلصابة  من  يعاني 
كأس  قبل  لناديه  األخرية  الست  املباريات  يف  ساعة 

العالم.
وبعد غياب هداف ريال مدريد اإلسباني عن املباريات 
بفخذه،  إلصابة  املايض  األول/أكتوبر  ترشين  منذ 
منذ  األوىل  للمرة  الجماعية  التمارين  يف  السبت  شارك 

تجمع الفريق يف كلريفونتني اإلثنني املايض.
سلتيك  أمام  ساعة  نصف  سوى  بنزيما  يلعب  ولم 
الثاني/نوفمرب  ترشين   ٢ يف  االسكتلندي  جالسكو 
الجاري، منذ خوضه الدقائق التسعني للمرة االخرية يف 

١٩ ترشين أّول/أكتوبر املايض بالدوري االسباني.
وبعد ٣ أيام، تحدث النادي املدريدي عن «إجهاد عضيل 
املهاجم  بشأن  اليرسى»،  الساق  يف  الفخذ  عضالت  يف 

للراحة  الذهبية وغادر  للتو بالكرة  الذي كان قد توج 
يف اللقاء التايل.

من  األرجح  عىل  بنزيما  يتمكن  لن  الـ٣٤،  وبعمر 
خوض مونديال ثاٍن له، بعد األول يف ٢٠١٤، علما 

بأن مهاجم ليون السابق، اسُتبعد عن املنتخب 
بني ٢٠١٥ و٢٠٢١، لضلوعه بمحاولة ابتزاز 

زميله السابق يف املنتخب ماتيو فالبوينا.
بعض  ديشامب  يمتلك  ذلك،  رغم  لكن 
أنطوان  غرار  عىل  الوازنة  األسماء 
كينجسيل  ديمبيليه،  عثمان  جريزمان، 
باإلضافة  تورام،  وماركوس  كومان 
كان  الذي  جريو  أوليفييه  للمخرضم 
من املتوقع أن يلعب دور البديل لبنزيما 
يف  أساسيا  كان  أنه  علما  إصابته،  قبل 
حسابات ديشامب خالل مشوار اللقب 

الناجح يف روسيا ٢٠١٨.
فرتة  «أعيش  عاماً):   ٣٦) جريو  وقال 

الناحية  من  جيدة  بحال  وأشعر  جميلة، 
الجسدية».

بتسمية  (فيفا)  الدويل  االتحاد  قوانني  وتسمح 
األوىل  املباراة  عشية  اإلثنني،  مساء  حتى  بديل 

لفرنسا، إال إذا رغب ديشامب باالكتفاء بـ٢٥ العباً 
ضمن فريقه.وبعد مباراة أسرتاليا املقررة الثالثاء، 
الدنمارك وتونس يومي ٢٦ و٣٠  تلعب فرنسا مع 

الشهر الجاري.

واشنطن / متابعة الزوراء
أسطورة  كلينسمان،  يورجن  كشف 
عن  السابق،  ومدربه  أملانيا  منتخب 
لنيل  األوفر حظا  للمرشحني  اختياراته 
انطلق  الذي   ،٢٠٢٢ العالم  كأس  لقب 

أمس األحد يف قطر.
ترصيحات  يف  كلينسمان  وقال 
بيلد:  سبورت  صحيفة  أبرزتها 
أملانيا  قدرة  يف  كامل  بشكل  «أثق 
رغم  النهائي،  لنصف  الوصول  عىل 

صعوبة ذلك».
املانشافت  حل  «إذا  وأضاف: 
فهذه  مجموعته،  وصافة  يف 
احتمالية  أمام  تضعك  مخاطرة 
النهائي،  الربازيل يف ربع  مواجهة 
للمربع  مرورك  سيجعل  مما 

الذهبي شديد الصعوبة».
وامتدح أسطورة الكرة األملانية 
إىل  مشريا  اليابان،  منتخب 
جيدين،  العبني  عدة  امتالكه 
يف  منهم  عدد  يلعب  إذ 
شدد  لكنه  البوندسليجا، 
عىل  ذاته  الوقت  يف 
األملان  عبور  حتمية 
بشتى  املجموعات  دور 

الطرق.

إىل إمكانية استفادة  وأشار كلينسمان 
من  وفرة  امتالكه  من  األملاني  املنتخب 
يف  سيسهم  مما  ميونيخ،  بايرن  العبي 
تعزيز االنسجام، خاصة مع قرص مدة 

التحضري للمونديال.
وبسؤاله عن املنتخبات املرشحة للفوز 
الربازيل  «أرى  أجاب:  املونديال،  بلقب 
واألرجنتني األوفر حظا، ألنني شاهدت 
وكانت  الجنوبية،  أمريكا  تصفيات 

الربازيل مهيمنة ومثرية لإلعجاب».
أن  كلينسمان  يرى  ذلك،  إىل  إضافة 

لفرتة  منصبه  يف  تيتي  املدرب  استمرار 
طويلة، يصب يف صالح السيليساو.

«لديهم  قال:  لألرجنتني،  وبالنسبة 
حظوظ مماثلة للربازيل، نظرا ألن ليونيل 
مييس يخوض آخر مونديال له، كما هو 
الذي  رونالدو،  كريستيانو  مع  الحال 

سيصب كامل تركيزه عىل البطولة».
جدا،  قوي  فريق  «الربتغال  وأتم: 
من  أنفسهم  ويمزقون  وسيقاتلون 
أجل هذا الرجل (رونالدو)، مما يجعلها 

كأس عالم مثرية».

الدوحة / متابعة الزوراء
التي  كشف تقرير صحفي بريطاني عن طبيعة اإلصابة 
املنتخب  نجم  مييس،  ليونيل  األرجنتيني  منها  يعاني 
األرجنتيني.وزعمت أنباء أن مييس لم يشارك يف التدريبات 
الجماعية لراقيص التانجو، قبل ساعات من انطالق كأس 
العالم يف قطر.ووفقا لصحيفة دييل ميل الربيطانية، فإن 
مييس يعاني من حمل بدني زائد يف ربلة الساق، لذا فإن 
تواجده يف  دقائق  ينظم  األرجنتني  ملنتخب  الفني  الجهاز 
عن  مييس  غياب  أن  إىل  جيد.وأشارت  بشكل  التدريبات 
املشاركة بصورة طبيعية يف التدريبات الجماعية، هدفه أن 
يصل الربغوث إىل أفضل حالة قبل مواجهة السعودية، غداً 
الثالثاء يف الجولة األوىل من دور املجموعات بكأس العالم.

وأوضحت أن مييس شارك ملدة ٤ دقائق فقط يف تدريبات 

خاللها  سمح  التي  دقيقة  ال١٥  فرتة  خالل  األرجنتني، 
ليونيل سكالوني، مدرب الفريق، بحضور الصحفيني.

الدوحة / خاص للزوراء
يف  مشواره  االنكليزي  املنتخب  يبدأ 
كأس العالم ٢٠٢٢ بلقاء منتخب ايران 
يف املباراة التي تقام عىل استاد (خليفة) 
الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  الدويل 
املجموعة  من  األوىل  الجولة  ضمن 
مساء  الرابعة  الساعة  تمام  يف  الثانية 

اليوم االثنني بتوقيت بغداد.
قرعة  نتائج  عن  اإلعالن  وبمجرد 
أن  كثريون  رأى   ،٢٠٢٢ العالم  كأس 
وأنه  اإلنجليزي  املنتخب  حالف  الحظ 
املرشح األوفر حظا للتأهل من صدارة 
معه  تضم  التي  الثانية  املجموعة 

منتخبات إيران وأمريكا وويلز.
سيكون  الثالثة  األسود  منتخب  لكن 
يف  املتمثلة  التحديات  بتجاوز  مطالبا 

املفاجآت  وتفادي  منافسيه  طموح 
حلم  نحو  األوىل  الخطوات  ليقطع 
الذي   ١٩٦٦ مونديال  مجد  استعادة 
كأس  يف  الوحيد  بلقبه  تتويجه  شهد 

العالم.
أما املنتخب اإليراني، الذي يحتل املركز 
كارلوس  ويدربه  الفيفا  بتصنيف   ٢٠
للربتغال،  السابق  املدرب  كريوش 
تحقيق  يف  واألمل  بالطموح  فيتسلح 
وتجاوز  الثانية  باملجموعة  مفاجأة 
بالنسختني  املشاركة  يف  حققه  ما 
الربازيل  يف  املونديال  من  املاضيتني 

وروسيا.
تجاوز  يف  اإليراني  املنتخب  ينجح  ولم 
 ٢٠١٤ نسختي  يف  املجموعات  دور 
يف  قوية  عروضا  قدم  لكنه  و٢٠١٨، 

الرويس وافتتحه بالفوز عىل  املونديال 
املغرب ١-٠ ثم شكل خصما قويا أمام 
إسبانيا قبل أن يخرس ٠-١ ثم يتعادل 

مع الربتغال ١-١.
اليوم  مساء  السابعة  الساعة  ويف 
هولندا  مع  السنغال  تلعب  االثنني، 
املجموعة  من  األوىل  الجولة  ضمن 
وقع  عىل  (الثمامة)،  ستاد  عىل  األوىل 
املنتخب  مهاجم  مشاركة  شكوك 
الربتقايل ممفيس ديباي وتأكيد غياب 
ماني  ساديو  التريانجا»  «أسود  نجم 

لإلصابة.
الهولندي،  املنتخب  حالة  تبدو  وال 
أعوام  مرات   ٣ العالم  بطل  وصيف 
من  أفضل  و٢٠٢٠،  و١٩٧٨   ١٩٧٤
يستهل مشاركته  إذ  السنغايل،  نظريه 

األوىل منذ عام ٢٠١٤، بصفوف مثقلة 
باإلصابات.

ويطلق رجال أليو سيسيه حملتهم يف 
قطر بصفة أبطال إفريقيا، وهو اللقب 
حني  يف  البالد،  تاريخ  يف  األّول  القاري 
إىل  املتأهلة  املنتخبات  بركب  التحقوا 
نهائيات املونديال عرب امللحق اإلفريقي 
الرتجيح،  بركالت  مرص  عىل  بالفوز 
حاملني بتكرار إنجاز ٢٠٠٢ عندما بلغوا 

ربع النهائي.
يف  االثنني  اليوم  مباريات  وتختتم 
الواليات  العارشة مساء بلقاء  الساعة 
املتحدة األمريكية وويلز ضمن الجولة 

األوىل للمجموعة الثانية.
ملواصلة  األمريكي  املنتخب  ويتأهب 
أن  وبعد  املسار،  وتصحيح  الصحوة 

غاب عن النسخة املاضية من املونديال 
املشاركة  بعد  روسيا،  يف  أقيمت  التي 
متتالية،  مرات   ٧ البطولة  نهائيات  يف 
فرض  إىل  األمريكي  املنتخب  يتطلع 
نجح  أن  بعد  خاصة  بقوة،  حضوره 
األعوام  خالل  مساره  تصحيح  يف 

املاضية.
املدير  يدربه  الذي  ويلز،  منتخب  أما 
الفني روبرت بيج ويحتل املركز التاسع 
عرش يف تصنيف الفيفا، فيطمح إىل أن 
بعد  البطولة  يف  يصنع مفاجأة مبكرة 

٦٤ عاما من الغياب عن كأس العالم.
املونديال،  عن  الطويل  الغياب  ورغم 
املنافسات  خربة  ويلز  منتخب  حصد 
الدولية عرب املشاركة يف نسختي ٢٠١٦ 

و٢٠٢٠ من كأس األمم األوروبية.
                         

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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الدوحة / متابعة الزوراء
صانع األلعاب الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت، مر 
بالعديد من اللحظات الغريبة طوال مسريته، ولكن ال يوجد 
أغرب من الرشط الذي تواجد بعقده مع ريال بيتيس، ومنحه 

١١٤ ألف يورو.
فان دير فارت حظى بمسرية مميزة يف ريال مدريد وتوتنهام، 
حيث كان من أبطال الفريق اللندني عىل الرغم من بقائه ملدة 

عامني فقط قبل انضمامه إىل هامبورج األملاني.
من  منعه  ليتم  بيتيس،  إىل  الهولندي  انضم   ٢٠١٥ عام  ويف 
ارتداء أحذية حمراء، وفًقا ملا أكده موقع «theversed» الذي 
أشار إىل أن الالعب كان يتلقى مبلغ ١١٤ ألف يورو عىل ١٤ 
دفعة منفصلة بمجموع مليون و٦٠٠ ألف يورو بسبب هذا 

الرشط.
وزعم التقرير أن سبب هذا البند يف عقد فان دير فارت، يرجع 
عداوة  تربطه  الذي  إشبيلية  بفريق  األحمر  اللون  ارتباط  إىل 
حذائه  تغيري  عىل  اعتاد  املعتزل  الهولندي  وألن  بيتيس،  مع 
بشكل مستمر، حرص النادي عىل ضمان عدم ظهوره بحذاء 

يمثل العدو اللدود.
وينضم هذا البند الغريب إىل عدة بنود أخرى يف عقود الالعبني، 
الليلية مرتني  النوادي  إىل  بالذهاب  لرونالدينيو  السماح  مثل 
فقط يف األسبوع، وفًقا للرشط الذي تم وضعه يف عقده مع 

فالمنجو عام ٢٠١١.
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يصادف مهاجم الربازيل السـابق وأعظم العب عىل اإلطالق، بيليه سوء حظ كبري يف توقعاته لبطل أي نسخة من بطولة 
كأس العالم.ورغـم نجاحه الكبري كالعب وأسـطورة عظيمة يف كرة القدم، إال أنه تحول ألسـطورة «نحس» يف توقعاته 
لبطـل بطولـة كأس العالم بنسـخها املختلفة.ويف كأس العالـم ٢٠٠٦ توقع أن يكون املربع الذهبـي للبطولة منتخبات 
الربازيل واألرجنتني وإنجلرتا وفرنسا، ولكن خرس كل من إنجلرتا واألرجنتني والربازيل يف ربع النهائي وفازت إيطاليا عىل 
فرنسا يف النهائي.وقال يف ترصيحات صحفية سابًقا:» دولة أفريقية ستفوز بكأس العالم قبل عام ٢٠٠٠»K ولم ينجح 
حتى اآلن أي منتخب أفريقي يف تجاوز الدور ربع النهائي.يف كأس العالم قطر ٢٠٢٢، فنرش بيليه، تغريدة عىل حسـابه 
الشخيص بموقع التواصل االجتماعي «تويرت» يعلن فيه توقعاته لبطل هذه النسخة من املونديال.وقال بيليه: «لم يتبق 

سوى عرشة أيام أخرى عىل كأس العالم وال أطيق االنتظار لرؤية منتخبنا الوطني ينطلق إىل أرض امللعب».
وتابع: «قد يعتقدون حتى أنني واثق جًدا، لكنني أشـعر أننا سـنرى الربازيل منترصة مرة أخرى».فهل تصدق توقعات 

بيليه هذه املرة؟ أم يستمر النحس؟

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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محمد الغامدي

املشاركة  املنتخبات  تتوقف بعض  عادة 
لبناء  جديد  من  وتعود  العالم  كأس  يف 
العبيها،  من  عدد  اعتزال  بعد  آخر  جيل 
ويتسبب ذلك يف تأخر عودتها للمنافسة، 

وهو أمر لوحظ يف منتخبات عربية.
فاملنتخب الكويتي والجزائري والتونيس 
انتهت  وغريهم  والعراقي  واملغربي 
مسرية نجومهم مع كأس العالم نتيجة 
وصولهم لسن ال تسمح لهم باملشاركة، 
يمكنه  جديد  جيل  لبناء  تعود  وبالتايل 
املنافسة، وهو وقت يأخذ سنوات خاصة 
الحال نفسه تكرر  مع نضوب املواهب، 
مع منتخبات عاملية فاملنتخب الهولندي 
مرسح  غادروا  وغريهما  واإلنجليزي 

املنافسات بعد جيل ذهبي.
يف السنوات األخرية ظهر منتخب بلجيكا 
كقوة ال يستهان بها بإمكانها الوصول 

بعيًدا، نتيجة عدد من املواهب املنترشة يف 
عدة أندية كربى، وبزغت أسماء يشار لها 
الكربى  البطوالت  بالبنان لخطف إحدى 
العالم، حتى  أو كأس  أوروبا  أمم  سواء 
تصدر  وبالفعل  عليه،  راهن  الكثري  أن 
للمنتخبات  الفيفا  تصنيف  البلجيكي 
لكنه مع ذلك خرس البطوالت وتأرجحت 
اآلمال  وخيب  املشاركات  يف  مستوياته 
رغم األسماء الالمعة التي احتضنها بدًءا 

من الحراسة حتى املهاجمني.
يمكن القول إن املنتخب البلجيكي بجيله 
الحايل أمامه فرصة ذهبية ومهمة كبرية 
النجوم  واستعادة  التاريخ  لصناعة 
لربيقهم قبل الوداع النهائي، فاملونديال 
الحايل سيكون آخر عهد لهم يف املشاركة 
بمثيل  الزمان  يجود  لن  والتي  العاملية 
لهم،  مشاركة  آخر  يحققوا  لم  إن  لهم 
فأعمار العبيه هازارد وبروين وكورتوا 

عىل  تساعدهم  لن  وكاراسكو  ولوكاكو 
خوض مونديال آخر، لينتهي جيل ذهبي 
بطوالت،  دون  بلجيكا  منتخب  عىل  مرَّ 
فالبوادر تقول إنه مع نهاية الجيل الحايل 
سيختفي املنتخب البلجيكي، وقد ننتظر 
عقوًدا حتى يلتئم جيل جديد يف مختلف 
أما  املنتخبات،  مقارعة  يمكنه  املراكز 
الوفاض مع جيل  أسباب خروجه خايل 
النجوم فيبدو أن اختيار الكادر التدريبي 
سواء اإلسباني مارتينيز أو من سبقه لم 
يستطع إدارة مثل هؤالء النجوم بالشكل 

املثايل ليصعدوا منصات التتويج.
وباملناسبة هناك هاجس كبري ملنتخبات 
العمر  العبيها  أعمار  تخطت  مشاركة 
 ٢٠٢٦ العالم  كاس  يف  للعب  االفرتايض 
الحاليني  العبيها  افتقاد  من  وستعاني 
أعمار  أو تصاعد  الدويل  باالعتزال  سواء 

العبيها وسيلحقها الدور يف البقاء 

املنافسة  أو  املشاركة  خارج  سنوات 
لم  إن  العربية  املنتخبات  بعض  وحتى 
تتدارك ذلك مبكرًا وأستبعد منها املنتخب 
ولوجود  التدريبي  لالستقرار  السعودي 
يعوضون  أكفاء  صاعدين  العبني  وفرة 
تجاوزت  الذين  الالعبني  بعض  نهاية 

أعمارهم الثالثني.
نقال عن جريدة الرياضية السعودية
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باريس/متابعة الزوراء:
عندمـا بدأ الغـزو الكامـل ألوكرانيـا عىل يد 
روسـيا يلـوح يف األفـق يف أواخـر فربايـر/
شباط، اسـتعد الصحفي يف وكالة أسوشيتد 
بـرس مستيسـالف تشـرينوف والصحفيان 
املسـتقالن يفجينـي مالوليتكا وفاسيليسـا 
ستيبانينكو، للسـفر إىل املكان الذي اعتقدوا 
أنه يمكن أن يكون ضمن األهداف الرئيسـية 
للقوات الروسية: مدينة ماريوبول الساحلية 

عىل البحر األسود.
وصلـوا إىل املدينة يف الثالثـة من فجر يوم ٢٤ 
فرباير/شباط، ثم بعد ذلك بساعة بدأ الغزو. 
يقـول مالوليتـكا: «قررنـا كتابـة قصة قبل 
الغزو مبارشة عن كيفية االسـتعداد للحرب، 

ثم بدأت».
بحلـول أوائـل مـارس/آذار، حـارص الروس 
ماريوبـول، وأعـد تشـرينوف، ومالوليتـكا، 
وستيبانينكو التقارير الصحفية ملدة عرشين 
يوًما وسـط حصار املدينة السـاحلية املهمة 
اسـرتاتيجًيا، موثقني أكثر األحداث وحشـية 
التي وقعت يف املراحل األوىل للغزو إذا قصفت 
روسـيا ماريوبـول بشـكل عشـوائي وبـال 

هوادة.
وغطى الصحفيون الثالثة معاناة األوكرانيني 
اليومية من أجل البقاء إذ كانت املدينة ُتخنق 
ببطء حتـى املوت، والعمل املنقذ للحياة الذي 
قامت به طبيبة متطوعة بارزة ألقت روسـيا 
القبض عليها فيما بعـد. كما تمكنت صورة 
مالوليتكا األكثر شهرة لألم الحامل الجريحة 
وهي يتم إجالؤها عىل نقالة، من لفت انتباه 
العالم لقصف عيادة للـوالدة، وقد ماتت األم 

وجنينها الذي لم يولد يف وقت الحق.
وبعـد ثالثة أسـابيع مـن إعـداد التقارير بال 
توقف، ومـع انهيار طـرق الهـروب األخرية 
من ماريوبول وسـط تدهـور األوضاع، هرّب 
الجنـود األوكرانيـون وإحـدى األرس املحلية 
 – وسـتيبانينكو  ومالوليتـكا،  تشـرينوف، 

وصورهم – خارج املدينة.

تذكـر تشـرينوف أن أحـد عنـارص الرشطة 
عليكـم  قبضـوا  «إذا  لـه:  قـال  األوكرانيـة 
سـيصورونكم وسـيجربونكم عىل أن تقولوا 
إن كل مـا صورتمـوه كـذب، سـتصبح كل 
جهودكـم وما فعلتموه يف ماريوبول يف مهب 

الريح».
بدأ تشـرينوف ومالوليتكا عملهما الصحفي 
يف وقت ميلء باألمل بشأن مستقبل أوكرانيا، 
فقد أدت ثـورة امليدان األوروبي عامي ٢٠١٣ 
و٢٠١٤، إىل اإلطاحة بالرئيس املوايل لروسـيا 
فيكتـور يانوكوفيتـش، فضـًال عـن حدوث 

تحول سيايس للبالد نحو االتحاد األوروبي.
إال أنه بعد ذلك بشـهرين فقط، غزت روسـيا 
شـبه جزيـرة القـرم وضمتها إليها بشـكل 
غـري قانونـي، وأشـعلت رصاًعـا انفصالًيـا 
يف املقاطعتـني الرشقيتـني للبـالد دونيتسـك 
ولوهانسـك. ورسعـان مـا وجد تشـرينوف 
ومالوليتكا نفسـيهما يعـدان التقارير حول 

هذه الرصاعـات. يقول تشـرينوف: «وجدنا 
أنفسنا نحن الكثري من املصورين الصحفيني 
واملصورين الوثائقيني األوكرانيني قد أصبحنا 

مصوري حروب بشكل تلقائي».
يف  الحـرب  ومالوليتـكا  تشـرينوف  غطـى 
دونيتسـك ولوهانسـك، ثم األزمـات العاملية 
األخرى بدايـة مـن رصاع ناغورنو-كاراباخ 
يف جنـوب القوقـاز، مروًرا بمعركـة املوصل، 

وحتى جائحة كوفيد-١٩ يف أوكرانيا.
يف أثناء ذلك، كانت سـتيبانينكو األصغر سًنا، 
تعمل صحفيـة مسـتقلة يف بلدتها خاركيف 
يف األشـهر التي سبقت غزو روسـيا الكامل. 
كانت قد تخرجت مؤخرًا من كلية الصحافة، 
ومنذ الصغـر عرفت أنها ترغـب يف أن تكون 
صحفية، إذ كانت تـرسد القصص اإلخبارية 
السياسـية عـىل أرستهـا أثناء تنـاول وجبة 
العشـاء عندما كانت ال تزال يف الخامسة من 

العمر.

تشـرينوف مثـل سـتيبانينكو مـن خاركيف 
أيًضـا، وهـي ثانـي أكـرب مدينـة يف أوكرانيا 
وتقع عىل مقربة من الحدود الروسية. بينما 
مالوليتكا من بريديانسـك بجوار ماريوبول. 
وأصبحـت املنطقتان اللتـان تقعان يف رشق 
أوكرانيـا، ضمن أهـداف الجيش الرويس عند 

غزوه للبالد.
بينمـا هـرب السـكان واملراسـلون اآلخرون 
مـن ماريوبـول املحـارصة، ظّل تشـرينوف 
ومالوليتكا وستيبانينكو فيها. وبينما واجهوا 
القيـود املفروضة عـىل االتصـاالت الهاتفية 
واإلنرتنت، وإمدادات الطعام الضئيلة، فضًال 
عـن قلة مياه الـرشب والكهربـاء، والتهديد 
املسـتمر بالقصف ونـريان القناصـة، كانوا 
بمثابة شـهود عىل املعانـاة الكبرية للمدنيني 
األوكرانيني، بما يف ذلك مقتل األطفال، نتيجة 

تكتيكات الحرب العشوائية الروسية.
تقول سـتيبانينكو: «ما حـدث يف ماريوبول 

كان أسـوأ ما يمكن أن أتخيله وأسوأ ما رأيته 
يف حياتـي، وكان إظهار ما كان يحدث للعالم 
أمرًا بالغ األهمية»، مضيفة: «لقد كان مروًعا 
حًقـا، ولكنني اسـتوعبت أنني كنت يف املكان 

املناسب يف اللحظة املناسبة».
جـازف  ماريوبـول،  يف  وجودهـم  وأثنـاء 
الصحفيون الثالثة بالتعرض للقصف الرويس 
أثناء إعدادهم للقصص الصحفية عرب هاتف 
يعمـل من خالل األقمار الصناعية يف األماكن 
القليلـة التي وجـدوا فيهـا شـبكة للهاتف. 
وُعرضـت قصصهم وصورهـم يف الصفحات 
األوىل ونرشات األخبـار حول العالم؛ لتدحض 
بقوة إنكار الكرملني لألعمال الوحشـية التي 
قام بها الجيش الرويس ضد املدنيني. ووصلت 
إذ  املتحـدة،  األمـم  إىل  الصحفيـة  أعمالهـم 
استشهدت سفرية الواليات املتحدة لدى األمم 
املتحـدة ليندا تومـاس غرينفيلد بأعمالهم يف 
إشارة إىل «اإلرهاب الذي تمارسه روسيا ضد 

الشعب األوكراني يف جميع أنحاء أوكرانيا».
يقول مالوليتـكا إّن هذا النوع مـن التقارير 
يتطلب أن يكون الصحفيون عىل أرض الواقع 
عىل الرغم من مخاطر السالمة، مشريًا إىل أّن 
«ما نراه يمكن أن يكون معاكًسـا ملا تخربنا 
بـه الدعاية، ثم يمكنـك املقارنـة»، مضيًفا: 
«توضح كل هذه الشـهادات وحشية روسيا، 
يمكننـي أن أخـربك أن هـذا هو مـا تقوم به 

القوات الروسية».
روسـيا  اتهمـت  تقاريرهـم،  عـىل  ورًدا 
الصحفيني الثالثـة بـ «اإلرهاب املعلوماتي». 
وبحسـب مـا ورد، طـارد الجنـود الـروس 
تشـرينوف ومالوليتـكا وسـتيبانينكو أيًضا 
بنيـة إجبارهم عىل إنـكار قصصهم، وتمكن 
الصحفيـون الثالثـة مـن الهرب مـن املدينة 
فقط بعد محارصتهم يف إحدى املستشـفيات 

بنريان القناصة والدبابات.
ُتعلق سـتيبانينكو عـىل تقاريرهـم بالقول: 
«أعـرف أننا رأينا هذه الجرائم بأنفسـنا، ثم 

قالت الدعاية الروسية شيًئا مختلًفا».

بعد يوم من هروب الصحفيني من ماريوبول 
يف منتصـف مـارس/آذار، نسـفت روسـيا 
مرسًحا كان ُيسـتخدم كمأوى مـن القنابل، 
لتقتـل بذلك أكثر من ٦٠٠ مدنـي، من بينهم 
أطفـال. وكان هنـاك حـروف مكتوبـة عىل 
الرصيـف خـارج املـرسح لكلمـة «أطفال»، 

يمكن رؤيتها من الجو بوضوح. 
سيستمر الحصار الوحيش للمدينة لشهرين، 
وينتهي بسـقوط ماريوبول عىل يد روسيا يف 
٢٠ مايو/أيـار، بعد استسـالم آخر املدافعني 
األوكرانيـني، الذيـن كانـوا محصنـني داخل 

مصنع آزوفستال للصلب ألسابيع.
ربما تالشـت األحداث املرعبـة ملاريوبول من 
وعي الجماهري خارج أوكرانيا يف أعقاب وجود 
املزيـد مـن التقاريـر الحديثة مـن الخطوط 
األمامية للحرب، ولكن تشرينوف ومالوليتكا 
وسـتيبانينكو مسـتمرون يف تغطيتهـم من 
كييف عن املدينة املحتلة من روسـيا اآلن، إىل 
جانـب العديد من املناطـق األوكرانية املحتلة 

أو املحررة حديًثا.
يقـول تشـرينوف: «يكاد الجمهـور أن ينىس 
ماريوبـول اآلن، ولكننـا لن نفعـل»، مضيًفا 
أنه والزمالء الفائزين بجائزة نايت للصحافة 
الدولية التي يقّدمها املركز الدويل للصحفيني، 
يتابعـون املوقـف مـع بعـض مصادرهم يف 
املدينة حول شكل الحياة فيها اليوم. ويوضح 
تشـرينوف: «نعمل اآلن عـىل قصة أخرى من 
ماريوبـول، وكيـف سـتواجه هـذه املدينـة 
الشـتاء يف ظل غياب املياه والكهرباء والغاز، 
فنحـن نريـد إعـداد التقارير عـن ماريوبول 

بقدر املستطاع».
وبينما يستمر الغزو الرويس للشهر التاسع، 
شدد تشرينوف ومالوليتكا وستيبانينكو عىل 
الـرضورة امللحة إلبقـاء انتبـاه العالم نحو 
دولتهـم، وخاصة بشـأن األعمال الوحشـية 
التـي ترتكبهـا روسـيا ضد مدنيـني كما هو 

الحال يف ماريوبول.
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلن عضـو مجلس نقابـة الصحفيني 
املرصيني، محمود كامل، أنه مثل صباح 
امس األحـد، 20 نوفمرب/ترشين الثاني 
الجـاري، للتحقيق أمام مكتـب النائب 
العام بالتجمع الخامس يف البالغ املقدم 
من عـالء ثابـت، رئيس تحريـر جريدة 
”األهرام“ القومية، حول ما دونه سابقاً 
عـن واقعة وفاة الصحفي عماد الفقي، 

منتحراً بمكتبه يف مبنى ”األهرام“.
الفقي، طبقاً لرواية زمالئه وأصدقائه، 
أقـدم عىل االنتحـار من رشفـة مكتبه، 
بعد أزمـات مالية مرتاكمـة واضطهاد 
تعـرض له داخل مؤسسـته، بينما نفى 

مسؤولون يف ”األهرام“ تلك الرواية.
ويأتـي التحقيق مع كامل، عقب تأجيل 
التحقيـق سـابقاً بنـاًء عـىل طلب من 
نقيـب الصحفيني، ضياء رشـوان، بعد 
تدخـل النقابـة ملحاولـة الوصـول لحل 
داخـل نقابة الصحفيني وهي املحاوالت 

التي لم تتوصل لنتيجة.
وكـرر كامل مـا ذكره سـابقاً مـن أنه 
كان حريصـاً منـذ اليـوم األول لرحيـل 
الصحفي عماد الفقي، عىل نقل الواقعة 
إىل بيـت الصحفيـني، وتقـدم بنفسـه 

لنقيـب الصحفيـني ومجلـس النقابـة 
بطلب رسـمي لتشـكيل لجنـة تحقيق 
نقابية مسـتقلة للتحقيـق يف كل ما دار 
حول الشـبهات الخاصة بأوضاع العمل 
يف الواقعة، باإلضافة لطلب عقد اجتماع 
مجلس طارئ لبحث عـرشات الطلبات 
املقدمة من زمالء يف مؤسسات مختلفة 
التحريـر ورؤسـائهم يف  ضـد رؤسـاء 
العمـل، عـىل أن تكـون رسـالة الزميل 
الراحـل قـد أتـت باإليجاب عـىل وضع 
باقي الزمـالء، الذين يعانـون يف أماكن 
عملهـم؛ إال أن مجلـس النقابـة نقيبـاً 

ومجلسـاً رفضوا مناقشـة طلبه داخل 
بيـت الصحفيـني، كما تم رفـض طلبه 
الذي تقدم به شـفهياً بسـماع شـهادة 
أرسة الزميـل الراحل وعـدد من الزمالء 
بجريدة ”األهرام“ داخـل النقابة، حول 

أوضاع العمل. 
وذكـر كامـل، أن أرسة الزميـل عمـاد 
الفقـي، لم تتمكـن حتى هـذه اللحظة 
من الحصول عىل نسـخة من تحقيقات 
النيابة العامة يف واقعة وفاته رغم مرور 
شـهور عديدة عـىل انتهـاء التحقيقات 
يف  كامـل  النيابة.وقـال  أجرتهـا  التـي 

بيـان لـه: ”إننـي إذ أخطـر الجمعيـة 
العموميـة لنقابة الصحفيـني والنقابة 
السـتدعاء  بامتثـايل  ونقيبـاً  مجلسـاً 
النيابـة ومثويل للتحقيـق صباح األحد، 
فإننـي أؤكد مجـدداً أن التزامي بالدفاع 
عن حقوق زمالئي نابع من مسـؤولية 
نقابيـة ومهنيـة، وسأسـتمر يف ذلك ما 
دامت كانت هناك شـكاوى أو شـواهد 
مثارة حول مظالم أو اتهامات بالتنكيل 
يتعرض لها الزمـالء، وهو واجبي الذي 
انتخبـت مـن أجلـه، وسـأظل حريصاً 
عىل أدائه لحـني انتهاء تكليفي من قبل 
الجمعية العمومية لنقابة الصحفيني“.

أقـدم  املـايض،  إبريل/نيسـان  ويف 
الصحفـي املرصي يف ”األهـرام“، عماد 
الفقـي، عىل االنتحـار داخـل مكتبه يف 
الطابق الرابع مـن مبنى الجريدة املطل 
عىل شارع الجالء بوسط القاهرة، وذلك 
بشنق نفسه من رشفة مكتبه، ما أسفر 
عن فصل رأسـه عـن جسـده، والعثور 
عليه بواسـطة أحـد العمال يف كنيسـة 
وهيالنـة“  قسـطنطني  ”القديسـني 
املجـاورة للمبنى، حسـب الرواية األوىل 
للواقعـة نقـًال عـن شـهود وتحريـات 

مبدئية. 

 تونس/متابعة الزوراء:
بقواعـد  املتعلـق  القـرار  أثـار   
للحملـة  اإلعالميـة  التغطيـة 
االنتخابيـة الترشيعية يف تونس 
خالفا بني الهيئة العليا املستقلة 
العليـا  والهيئـة  لالنتخابـات، 
السـمعي  لالتصـال  املسـتقلة 
والبرصي (هايكا) التي أصدرت 
القـرار منفـردة، بعـد اتهامهـا 

بالتسبب يف تأخر صدوره.
الرسـمي باسـم  الناطق  وقـال 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
محمـد التليـيل املنـرصي ”كان 
من املفروض أن ترسـل ’هايكا‘ 
مرشوعهـا إىل الهيئـة كمـا كان 
معموال به سابقا للتفاعل معه، 

إال أنها امتنعت عن ذلك“.
وتابـع املنـرصي ”انتظرنا مدة 
ثالثـة أسـابيع لتلّقـي املرشوع 
ولكننـا فوجئنـا بهايـكا تصدر 
بيانـا أو مذّكرة أو قرارا ال يمكن 
تكييفـه قانونيا، أحادي الجانب 
ولم يكن مشرتكا، وهذا مخالفة 
يمكـن  وال  للقانـون  رصيحـة 

اعتماده“.
وأصدرت هايـكا األربعاء املايض 
قرارا توجيهيـا لتنظيم التغطية 
االنتخابيـة  للحملـة  اإلعالميـة 

الترشيعية.
وجـاء يف نص البيـان أن مجلس 
الهيئة العليا املسـتقلة لالتصال 

السـمعي والبـرصي، ويف إطـار 
واليته العامة عىل وسائل اإلعالم 
واالتصـال السـمعي والبرصي، 
واسـتنادا إىل مقتضيات الفصل 
65 فقرة 02 من القانون األسايس 
املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، 
قـّرر املجلس، وعيـا منه بحجم 
مسؤولية الهيئة واحرتاما لدولة 
القانـون واملؤسسـات، إصـدار 
قـرار توجيهي لوسـائل اإلعالم 
يتضمـن  البـرصي  السـمعي 
الواجـب  األساسـية  القواعـد 

شـفافية  لضمـان  احرتامهـا 
للحملـة  اإلعالميـة  التغطيـة 

االنتخابية الترشيعية.
بعـض  عـن  هايـكا  وتحدثـت 
االختالفـات يف وجهـات النظـر 
بينها وبني الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابـات حـول التميش الذي 
يؤدي إىل صياغة القرار املشـرتك 
الضامـن لقيـم التعـدد والتنّوع 
وحق النفـاذ إىل وسـائل اإلعالم 
والذي دأبت الهيئتان عىل إصداره 

قبل االستحقاقات االنتخابية.

الهيئـة مختلف  ودعـا مجلـس 
املؤسسـات اإلعالمية السـمعية 
والبرصية إىل االلتزام بمقتضيات 
القرار وتأمني التغطية اإلعالمية 
الترشيعية  االنتخابيـة  للحملـة 
وفق مبادئ النزاهة واملوضوعية 
والتعـدد والتنوع تكريسـا لقيم 
السـلمي  والتداول  الديمقراطية 

عىل السلطة.
املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  لكـن 
لالنتخابـات اعتـربت أن القـرار 
يعـد مخالفـا للفصـل 67 مـن 

القانـون االنتخابـي.
ووفـق الفصل 67 مـن القانون 
االنتخابي تحدد هيئة االنتخابات 
والهيئة العليا املستقلة لالتصال 
بقـرار  والبـرصي  السـمعي 
مشـرتك قواعد الحملة الخاصة 
واالتصـال  اإلعـالم  بوسـائل 
السـمعي والبرصي وإجراءاتها 
بإنتـاج  املتعلقـة  والـرشوط 
والفقـرات  والتقاريـر  الربامـج 

املتعلقة بالحمالت االنتخابية.
وأفـاد املنـرصي بأنـه نظـرا إىل 
كـون هيئـة االنتخابـات ”لهـا 
واليـة عامـة عـىل االنتخابـات 
فإنها ترشف وتراقب وتعلن عن 

النتائج“.
وأشـار إىل أن هيئـة االنتخابات 
وجـدت نفسـها أمـام اإلجـراء 
املسـتحيل وقررت املصادقة عىل 
القرار عدد 8 لسنة 2018 املتعلق 
التي  القواعـد والرشوط  بضبط 
يتعنّي عىل وسـائل اإلعالم العمل 
بهـا خـالل الحملـة االنتخابيـة 
وأُصـدر قبـل انطـالق الحملـة 
وعىل هذا األساس ستقوم هيئة 
الحملـة  بمراقبـة  االنتخابـات 

االنتخابية.
واتهم املنرصي هايكا بالسـعي 
االنتخابـي  املسـار  تعطيـل  إىل 
سـبب  أي  دون  ومخالفتـه، 

حقيقي وجدّي، حسب تعبريه.
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كاليفورنيا/متابعة الزوراء:
 يحـاول مـارك زوكربريغ الرئيـس التنفيذي لرشكة 
”ميتا بالتفورمـز“ تعبيد الطريـق الطويل لخططه 
للميتافـريس، السـيما بعـد إعالنـه عـن أول عملية 
ترسيـح جماعـي للعمـال برشكة ميتـا بالتفورمز، 
حيـث يعمـل عـىل تهدئة خـوف املوظفـني وإطفاء 
سخط املستثمرين يف اآلن ذاته، معوال يف كل ذلك عىل 

تطبيقي املراسلة واتساب وماسنجر.
واجتمع زوكربريغ باملوظفـني لطمأنتهم، وذلك بعد 
أسـبوع من إعالنه عن أول ترسيـح جماعي للعمال 
سيشـمل التخيل عـن 11 ألـف عامـل، باإلضافة إىل 

الكشف عن تراجع يف أرباح الرشكة.
لتهدئـة  للموظفـني يف محاولـة  وقـال زوكربـريغ 
املخاوف بشـأن الشـؤون املالية للرشكة إن واتساب 
وماسـنجر سيقودان املوجة التالية من نمو مبيعات 

الرشكة.
ووصف زوكربريغ خالل االجتماع تطبيقي املراسـلة 
واتساب وماسنجر بأنهما سيتمكنان ”يف وقت مبكر 
جدا من تحقيق الدخـل“ مقارنة بعمالقي اإلعالنات 

فيسبوك وإنستغرام.
وتمكن ميتا بعض املستهلكني من التحدث والتعامل 
مع التجـار من خالل تطبيقات الدردشـة واتسـاب 
وماسـنجر، بما يف ذلك ميـزة جديدة تم اإلعالن عنها 

يوم الخميس املايض يف الربازيل.
وأضاف زوكربريغ ”نتحدث كثريًا عن الفرص طويلة 
املـدى جًدا مثـل ميتافريس، ولكـن الحقيقة هي أن 
تطبيقـات الرسـائل التجارية مـن املحتمل أن تكون 
الركيـزة الرئيسـية التالية ألعمالنـا حيث نعمل عىل 

تحقيق الدخل من واتساب وماسنجر بشكل أكرب“.
ويعـد الرئيس التنفيذي لرشكة ميتـا من بني العديد 
من كبـار املديرين التنفيذيـني األمريكيني الذين دقوا 
ناقـوس الخطر هذا العام بشـأن الركود الكبري الذي 
يشـهده قطـاع التكنولوجيـا حاليـا، حيـث أعلنـت 
رشكات عمالقـة عـن ترسيـح موظفيها مـن بينها 

أمازون وتويرت.
وتحولـت الطفرة التـي نتجت عن جائحـة كورونا، 
والتي عـززت رشكات التكنولوجيـا وتقييماتها، إىل 
ركود هـذا العام يف مواجهة أعىل معـدل تضخم منذ 
عقود وأسـعار الفائدة التي يجـري رفعها عىل نحو 
متسـارع.وأظهرت العديد من الرشكات التكنولوجيا 
العمالقـة بمـا فيهـا أمـازون توقعـات بـأن يحدث 

تباطـؤ يف نمو مبيعاتها السـيما يف موسـم العطالت 
املربـح عادة.وأعلنت رشكة ميتا األربعاء املايض أنها 
ستسـتغني عـن 13 يف املئة مـن قوتهـا العاملة، أو 
أكثـر من 11 ألف موظف، يف واحدة من أكرب عمليات 
الترسيـح هذا العـام إذ تكافح الرشكـة للتعامل مع 

ارتفاع التكاليف وضعف سوق اإلعالنات.
وقال الرئيس التنفيذي للرشكة يف رسالة إىل املوظفني 
حينها ”أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف 
وصلنـا إىل هنا.. أعلم أن هذا صعب عىل الجميع، وأنا 

آسف بشكل خاص ملن تأثر“ بهذه القرارات.
وأضـاف أنه كان يتوقع اسـتمرار الطفرة يف التجارة 
اإللكرتونيـة والنشـاط عـرب اإلنرتنت خـالل جائحة 
كورونـا، موضحـا ”لكنني أخطـأت يف تقديري، وأنا 

أتحمل مسؤولية ذلك“.
وتابـع ”لـم يقتـرص األمر عىل عـودة التجـارة عرب 
اإلنرتنـت إىل االتجاهات السـابقة، ولكـن االنكماش 
االقتصـادي الـكيل وزيـادة املنافسـة واملـؤرش عىل 
خسارة اإلعالنات تسببت يف انخفاض عائداتنا كثريا 

عما كنت أتوقعه“.
وسبق هذا القرار إعالن ميتا أواخر أكتوبر املايض أن 
إيراداتهـا انخفضـت للربع الثاني عـىل التوايل، حيث 

تلقت رضبة من انخفاض إيرادات اإلعالنات.
وتراجعـت أرباح الرشكة إىل 4.4 مليار دوالر يف الربع 
الثالـث من العام، مقارنة بــ9.2 مليار دوالر للفرتة 

نفسها من العام املايض.
وبـدا زوكربريغ متفائال رغـم ذلك حيث أكد ”يف حني 
أننا نواجه تحديات عىل املدى القريب بشأن اإليرادات، 
فإن األساسـيات موجـودة للعودة إىل نمـو أقوى يف 
اإليـرادات. نحن نقـرتب من عـام 2023 مع الرتكيز 
عىل تحديد األولويات والكفاءة التي ستسـاعدنا عىل 

التنقل يف البيئة الحالية والخروج برشكة أقوى“.
وتعكس تعليقات زوكربريغ تحوال يف النربة والرتكيز 
بشـدة عـىل اسـتثمارات أجهـزة وبرامـج الواقـع 
االفـرتايض منذ اإلعالن عن طموح طويل األجل لبناء 

امليتافريس (الواقع االفرتايض) العام املايض.
ومع ذلك شكك املسـتثمرون يف الحكمة من قراراته، 
إذ عانـت رشكـة ميتا اإلعالنية األساسـية هذا العام 

من انخفاض أسعار أسهمها بأكثر من النصف.
وقلل زوكربريغ خالل اجتماعه باملوظفني من مقدار 
ما تنفقه الرشكة يف ”رياليتي البس“، الوحدة التابعة 

مليتا املسؤولة عن إدارة ميتافريس.
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عنوان الرواية يشـري اىل الشخصيات املحورية 
يف الروايـة وهي شـخصيات واقعيـة حكمت 
العـراق وكان لهـا أثر كبـري يف تاريـخ الدولة 
العراقيـة منذ التأسـيس بعد نهايـة االنتداب 
الربيطاني وبداية الحكم الجمهوري  بمختلف 
عقـوده  وعهـوده  وقـد امتد هـذا األثر لحني 

التاريخ .
مـن خـالل اسـتحضار شـخصيات الروايـة 
الرئيسـية والثانويـة بقـوة املخيـال الروائي 
((الحرس السـماوي )) خـارق القدرة ،حيث 
أحرضوا  شـخصيات امللوك والـويص ورجال 
ونساء العائلة امللكية الحاكمة يف العراق آنذاك  
واستحضار نوري سـعيد باشا رئيس الوزراء 
يف العهـد امللكي ، والسـفري الربيطانـي آنذاك  
(هنري تريفليان)، وكذلك استحضار شخصية 
الزعيم عبد الكريم قاسـم واملشري عبد السالم 
عـارف كذلـك الشـخصيات الجمهورية االوىل 
والثانية و((القائد الرضورة )) الرابعة صدام 

حسني .
اسـتطاع الروائي جمع كل هذه الشـخصيات 
الفاعلـة يف أحـداث العراق الداميـة  قبل وبعد 
ثورة 14 تموز 1958 و 8 شـباط 1963 لتديل 
بشهاداتها حول األحداث دون مواربة  وخوف 
بعد مرور عرشات  من السـنني عليها  وكأنها  

اعرتافات سرية ذاتية  .... 
جـاء الجزء األكرب من الرسد بأسـلوب الراوي 
العليـم وبضمـري الهـو والهم وهو االسـلوب 
األكثـر قـدرة عىل كشـف الدواخل اإلنسـانية 

واستبطان الذات عرب املنولوج الداخيل .
لم يغفل الروائي احضار الشاهد املحايد وربما 
املقموع آنذاك  ليديل بشهادته  بحرية تامة  أال 
وهو املؤرخ املعـارص  املوضوعي حنا بطاطو 
مؤلف كتاب – العراق- بأجزائه الثالث، وكذلك 
أحضار من وثقوا التاريـخ مثل املؤرخ الكبري 
مؤلف كتاب تاريخ الوزارات العراقية املرحوم 
عبد الرزاق الحسـني ، ومؤدبنـوا التاريخ مثل 

كاتـب رواية الرجـع البعيد الروائـي املعروف 
فـؤاد التكـريل  ، وبذلـك اسـتكمل الروائي كل 
الشـهود لتوثيـق التاريـخ العراقـي الحديـث 
ووضـع النقاط عىل الحروف بالنسـبة للكثري 
من الروايات  اإلشـكالية والتي  لم يتم التيقن 

منها :-
•مـن أمر بقتـل العائلة املالكـة ، هل هو عبد 
الكريم قاسـة أو عبد السالم عارف أو ترصف 

شخيص من قبل العبويس؟؟
•هـل عبد الكريم قاسـم كان رجـل بريطانيا 
يف العـراق ، وقـد كان لربيطانيـا دور فاعـل  
بانقالب أو ثـورة 14 تمـوز 1958 كردة فعل 
لبدايـة النفـوذ األمريكي يف العـراق واملنطقة  
عن طريق بعض القيادات املتعاونة مع أمريكا  
فكان األنقالب عمل اسـتباقي وسـد الطريق 
أمـام أمريكا  ومنارصيها  من االسـتيالء عىل 
سدة الحكم يف العراق ، وقد  حققت هذا الهدف 
يف  انقالب 8 شـباط الفـايش 1963  حيث أتى 
البعث اىل السلطة بقطار أمريكي كما ذكر ذلك 
عيل صالح السـعدي  القيـادي البارز يف قيادة 
البعث وقد أسـتمر هذا القطار بحمل عمالئه 
ومريديه اىل سـدة الحكم  يف العراق وبمختلف 
التلوينـات حسـب الظروف املحليـة والعاملية 

فمرة قومانية متايـرسة كما البعث  يف 1963 
و1968  أو أسـالموية  مسيسة كما يف 2003  

ولحني التاريخ .
• حلف بغداد  بقيادة وهندسـة الباشـا نوري 
السـعيد ومريديـه ، وهـل كان السـعيد مـن 
الفطنة والـذكاء  ألبرام هـذا الحلف مع قوى 
الجوار والقوى العظمـى  كربيطانيا وأمريكا 
لتكـون حديقـة خلفيـة لهـذه القـوى برضا 
الحكومـات العراقيـة قبل أْن تفـرض بالقوة 
كما حدث  بعد 2003  وجريان انهاراً من الدم 

وخسارات ال تعوض يف األرواح والثروات ...
الروائي وضـع الحقائق عىل لسـان الفاعلني 
الحقيقـني، أمـام القـارئ واملتلقي بأسـلوب 
شـيق وحواريات ومشـاهد وأماكـن مختلفة  
غري مملـة ليضيف عليها املزيد مـن الواقعية 
لتكـون من املسـلمات التي يصعـب دحضها  
محـاوال انهاء البلبـة الفكرية  التي يعيشـها 
الفرد العراقي حينما  يتعرض اىل هذه األحداث 
التاريخيـة الهامـة ليحكـم  عـىل سـلوكيات 
ومواقف الزعماء والقادة وحكمه عىل األحداث 
وما خفي من أسـبابها وأسباب تحوالتها عىل 
مسـتوى الفـرد واملجتمع والنظام السـيايس 
الحاكـم  ضمن فرتة زمنية محددة تفصل بني 

انقـالب  وآخر،  حيث أنَّ تاريـخ العراق عبارة 
عن سلسلة من االنقالبات الدموية  منذ انقالب 
الفريق بكر صدقي  عام 1936 وزميله الفريق 
عبد اللطيف نوري  ضد وزارة ياسني الهاشمي 
... ثـم توالت االنقالبـات الدموية والرصاعات 
العنفية بني فئات الطبقة السياسية الحاكمة 
يف العـراق  وكل منها تسـتعني بقـوة أقليمية 
أو عامليـة خارجيـة  ضد الطـرف الثاني حتى 
واْن كان باألمس رشيكه يف السـلطة والحكم 
، انَّـه رصاع ال هوادة فيه بـني فئات مختلفة 
مـن طبقـة ((األقطاوازيـة )) التـي صنعها 
االسـتعمار الربيطاني ومن ثـم األمريكي من 
بقايا األقطاع والربجوازيـة الطفيلية  لتحكم 

العراق  بالتخادم مع مصالحه العليا .
تعيشـها  الطبقـة الحاكمـة التـي تتآلف من 
بقايـا األقطاع والربجوازيـة الطفيلية التابعة  
لقـوى خارجيـة ، حصل هـذا بسـبب القهر 
االسـتعماري الخارجـي لالسـتعمار الرتكـي 
واالسـتعمار الربيطاني واالستعمار األمريكي 
عىل مقدرات الشـعب العراقـي  حيث تم قمع 
النمـو  الطبيعي لطبقاتـه االجتماعية كما يف 
العالـم األول ، ليبقى مجتمع اسـتهالكي غري 
منتـج  تعتمد دولته  عىل الريع الخراجي زمن 
العثمانيـني وعىل الريع البـرتويل زمن اإلنكليز 
واألمريـكان، ممـا أحـدث خلخلـة يف املفهوم 
الطبقـي للمجتمـع العراقـي حيث اتسـمت 
طبقاته االجتماعيـة بامليوعة والتداخل وعدم 
وضـوح الـذات الطبقية لكافـة الطبقات فال 
طبقـة أقطـاع  وال طبقـة برجوازيـة منتجة 
وال طبقة وسـطى مسـتقلة وال طبقة عاملة 
قوية ، وانَّما  عاشـت جميع الطبقات يف حالة 
رشذمة وعـدم وضوح الهوية  فمـرة  مزارع 
وأخـرى تاجر طفييل وأخـرى منتم اىل  طبقة 

وسطى تابعة  وأخرى عامل رث ...
فئاتهـا  تتميـز  الحاكمـة   (( ((األقطوازيـة 
املختلفة باألنانية ونزعة االستحواذ  واألقصاء 
والسـعي للتفـرد بالسـلطة واملـال والجـاه ، 
يمكنها أْن تكـون تابعة ألسـيادها اإلقليمني 

أو يف العالـم األول ويمكنها أْن تكون فاشـية  
مجرمـة  ترتـدي كل ثوب يؤمن لها السـلطة 
وال يمكنهـا أبـداً أْن تكـون ديمقراطية تؤمن 
بالتعددية واملواطنة  والتبادل السلمي للسلطة 
، فما أن تستلم الحكم تحت  شعارات مختلفة  
ولكنها رسعان ما تتخىل عن شعاراتها الرباقة 
التي تدعـي الحرية والتقدم ، لتشـهد رصاعا 
عنيفا بني فئاتهـا املختلفة  يف محاولة لتكون 
أحداهـا هـي املهيمنة عـىل املال والسـلطان  
واملكاسـب واملناصب  وحينما تواجه مقاومة 
مـن منافسـيها  تلجـأ اىل اسـتخدام القمـع  
الدمـوي والعنـف  لكبـت املضـاد واملخالـف 
واملنافـس، مما يضطر املنافـس اىل اللجوء اىل 
أسـاليب التآمر وحياكة الدسـائس والتعاون 
مـع الشـيطان يف الداخـل والخـارج  ألقصاء 
املنافس وأبعاده عن السلطة  والقرار ، وما أْن 
يستلم مقاليد الحكم من غريمه حتى يتفسخ 
مـن الداخـل وتبـدأ دورة جديدة مـن الرصاع 
لتنتهـي بانقـالب جديـد ال يأتـي بجديد عىل 
مسـتوى الوطن واملواطن ولكـن تبديل وجوه 
قديمة بوجوه معادة  من نفس الطبقة وهكذا  
الطبقـة السياسـية ((االقطوازية))  تعيـش 
أزمـة هيمنتهـا الطبقيـة عـىل سـدة الحكم  
لتحكـم مـرة باسـم القوميـة واخرى بأسـم 
الدين  والطائفية ، معتمدة التجهيل والتضليل 
وشـد عصائب التعمية  عـىل عيون الجماهري 
املغلوبـة عىل أمرهـا  لإلدامة سـيطرتها عىل 
الحكم متبادلة املواقع السـلطوية فيما بينها 
ومتخادمة مع أسـيادها يف الخارج وأن أدعت 
األصـالح والتغيري  كما هو حال الحكم القائم 

يف عراقنا اليوم .
وال خالص للمجتمع والوطن من هذه الدوامة 
أال  بتحويـل املجتمع اىل مجتمـع منتج  نابذا 
ثقافـة التبعية واالسـتهالك لتنتظـم طبقاته 
االجتماعية  وتمتلك هويتها الطبقية ليشـعر 
الفرد  بأنتمائـه الطبقي الحقيقي كربجوازي 
املنتجـة  الوسـطى  الطبقـة  أو مـن  وطنـي 
وكربولتـاري واعي ، وليس كمـا هو اآلن مرة  

مـزارع وأخـرى سمسـار عقـارات وأخـرى 
بائع متجـول وأخرى برجـوازي طفييل تابعا 
لرأسـمال العاملي ، و عند ذلك  يكتسب هويته 
الوطنيـة الحقيقيـة ويتفهـم معنـى الحرية 
والديمقراطيـة والتعددية  والتبادل السـلمي 

للسلطة عرب صناديق االقرتاع .
 من خالل ما تقدم  نشري اىل أسباب االنقالبات 
والعنف السائد واملحاصصة العرقية والطائفية 
التـي تنتهجها الطبقة السياسـية الحاكمة يف 

املايض والحارض وبمستويات مختلفة ....
كان الروائي موفقا يف عرضه لألحداث وموفقا 
يف أدبنـة التاريـخ  وبأسـلوب رسدي حـواري 
بنورامي غري ممل  وأن  بقي دائما عند سطح 
األحـداث ولم يغـوص يف أعماقهاومسـبباتها 
، بقـي عنـد الظاهر ولـم يتطـرق اىل الباطن  
واملسـترت ، أسـتعرض الحدث ولـم يتطرق اىل 
خلفياتـه مما تطلب منـا حديثنا  أعاله .  عىل 
الرغم من ذلك فهي محاولة جريئة الستعراض 

تاريخ العراق الحديث بأسلوب أدبي .
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 ألرض ال تعرفني إال إسما
يجلس مع محربته يف جوف الليل

يتقاسمان مداد الصرب
ويجران خيبات اليوم إىل مدن الظل

ال تسمع أناتي ورصخات الهمس
فتأتيني طوعا

كى أجد الكلمات تغرد عىل سطري
ويرتشف قلبي غناء إىل حني

وال القلم استطاع أن يرفع قامتي
حتى أراها وردة غناء

تضعني كالكحل بني رموشها
ويف قلبها تحضن نبضاتي

كى أشعر أني لهواها
نعم الحرف الصادق
ونعم القلم الناطق 

ونعم السطر العاشق للياسمني
نصفي العلوي ال يفكر كثريا

كى يبقى حيا ينتظر املوت
ونصفي السفيل يجر عربات األيام

هربا  من عرص سقيم
فأنا الناعس يف عني الحلم
اترك أنفايس تلهث وتلهث

خلف غيوم الغد 
ترتد وتحاول ان تلحق فجر األمس

أو عرص اليوم
كى أصيل عىل نفيس، صالة الغائب

واعرب من أرض الصرب
من دمعات تهطل كالسيل

كانت تنتظر الغيث، من كف والة
واغوثاه من هذا الكفر الفاضح

من هذا العري الناضح بالعار
ومن أساطري الكذب
بأن األرض بزخرفها

ترفع من عاشوا حفاة، فوق رؤوس األشهاد
مات الطفل الحالم يف 

اغلق عني الحلم 
كي أنهض أنا من سكرات الصمت

وأعرف ان اليوم يقني
فأنسحب من غفوتي

وأمزق كل دواوين الشعر
وكل الصحف العارية 
من نبض ال يعرف أني

حيا ينتظر حياة
ومن شمس ال ترشق فوقي

تنغز ظهر األرض القابع تحتي
كي يشعر بي ويضخ ملحربتي نور الغد

أو يرسل قمر يزرع لييل
فهل تنتبه من غفوتها وتلمحيني

قديسا يحمل رصخات األرض؟ 
إىل أذن العرص 

فيحملني عيل موج العدل
كي أجد يف الشعر نجاة
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(كن حريصا وانت تصارع الوحوش حتى 
التصبح واحدا منهم) نيتشة.. هنا رفيق 
رمـزي املليونري ورجـل االعمال، يشـعر 
بالخـوف بسـبب التهديد بقتلـه، بعد ان 
قتلـوا ابنته وخطفـوا زوجته، يسـتعني 
التحريـات  رجـل  العقـاد)،  بـ(مـروان 
واملحامـي املهـم الـذي طاملا اشـتغل  يف 
حمايـة وتأمني  كبار املسـؤولني ورجال 
االعمـال، هـو اآلن يعمـل لصالـح هـذا 
الرجـل الخائف واملهدد،دفـع مبلغا ماليا 
ضخما وال يزال يتعرض لالبتزاز والتهديد 
والخوف،اخرج مروان من حوزته صورة 
لزوجـة رفيق وهي تجلس يف   غري مقيدة 
والمكممة انما تجلس عىل طاولة تتحدث 
مـع موظـف رسـمي او مدير مسـؤول 
واليبـدو عليها االختطـاف.. اوضح له ان 
زوجته هي التي اسـتلمت مبالغ التهديد 
ومازالت مسـتمرة،يف خضم تلك الصدمة 
التـي تلقاها ( رفيق)، حـدث هجوم عىل 
املبنى من كل مكان اطالقات نارية قاتلة 
دمـرت كل يشء وقتلـت رفيـق تمكـن ( 
مروان)، من الخروج بصعوبة بالغة،وكاد 
ان يكـون ضحيـة لـوال ذكاؤه وترصفـه 
اتجه اىل فندق مريديان وهناك تعرض اىل 
هجوم اخر يستهدفه اتجه اىل مكان اخر 
وكان هذا الهجوم املسـلح الثالث، اصيب 
عـىل اثـره بإطالقـة ناريـة يف كتفه،كان 
كل تلك الفرتة يتذكـر صديقته رانيا التي 

هجرها منذ ستة اشهر ال يزال يحبها.
يف مـكان اخر حرضت سـيارات الرشطة 
للتحقيـق مسـتعينة بكامـريات املراقبة 
التـي سـجلت دخـول(م روان) كشـاهد 
اخري قبل وفاة (رفيق)، اصبح اآلن مروان 
مطلوبا من الرشطة فهو يعرف اخر يشء 
قالـه رفيق قبل وفاتـه بلحظات والبد ان 
يشارك الرشطة بمعلوماته، هرب مروان 

بعـد ان اخـذ جـواز سـفر مزيفـا وغري 
شـكله ومظهره العام اىل شـاب مسـافر 
اىل عشـيقته يف فرنسـا ونفذ بحكمة من 
رجال التفتيش، كما اسـتطاع ان يخلص 
من اسـتجواب املضيفة التي احسـت انه 
متضايق من جرح يف كتفه بعد ان غريها 

يف حمام الطاىرة.
استعانت الرشطة بخرية رجالها املسمى 
(الشـبح)، هو خبري اسـتخباراتي شهري 
ومحنك شـكل فريق مع جـودار ودوفال، 
تفحص املكان جيدا واخربهم ان الشاهد 

يكون اآلن مسافرا اىل فرنسا.
وصل مروان اىل صديقته (رانيا)، وعالجت 
جرحه بعد اعـرتاض رشيكتها يف النزل.. 
املصاعـب هي التي جعلت مـن (مروان) 
رجـال صلبـا وقويا،حيـث ان اثنـني من 
اعمامـه واطفالهما قتال بطلقات املدافع 
التـي انهمرت عليهم يف عيد ميالده االول، 
مروان وشـقيقه رامي شـاهدا والديهما 
يقتـالن يف انفجـار سـيارة ملغومة امام 
اعينهما يف احد شـوارع بريوت بعد بضع 
سـنوات، هـذه االرسار كشـفها املحقـق 

(لومبـي) والم املحققني النهم لم يخربوه 
بها.

كانت اللفافات القطنية التي تركها مروان 
يف الطائرة دليال مهما للرشطة ليصلوا اىل 
محل اقامتـه الجديد، كانـت ( رانيا ) قد 
ضمدت جراحه وابلغـت ان عليه الرحيل 
قبل ان تصـل اليه الرشطة وبالفعل حزم 
حقيبتـه الصغـرية وخرج وهـو اليعرف 
هل يذهـب اىل الخليـج ام مرص.ال يعرف 
مايعمل ال مكان يقيم فيه وال احد يذهب 
اليه،اتصل بأخيه رامي يف بريوت  واخربه 
انه يريد العودة اىل بريوت لكن اخاه حذره 
من العودة.وحجز له بطاقة سـفر باسم 
جديد ( طارق جميل)، اسـم مستعار وله 
جواز سـفر  اىل القاهرة.لكن رامي ايضا 
عليـه ان يغـري اقامته فهو اخ الشـاهد.. 
اتجه االخري اىل بغداد فهي منطقة خطرة  
وفيها حـاالت ارهابية والتثري الشـكوك، 
بقي (مروان) عدة ايام يف نزل قديم حتى 
وصلت اليه حقيبة من (رامي) فيها ثياب 
ومبلـغ من املال ومسـدس، يف جانب اخر 
تمكنـت الرشطة من معرفـة مكان رانيا 
ومعلومات تفيد عن سـكنها. يف القاهرة 
تعـرف ( مروان) عىل فتاة شـابة جميلة 
(داليـا) واصبحـت وسـيلة للهـروب من 
ضغط االيام تجـول معها يف احياء مرص 
املحقق (لومييه)،  ومتاحفها.فيما وصل 
اىل رانيـا واسـتجوبها عن مـكان مروان 
الـذي تجهله.انتهـى الـرصاع بإطالقات 
ناريـة عليها وعـىل ليىل صديقتهـا.. بعد 
ان اخربت (لومييه) انهـا التعرف مكانه 

او وجهته.
اسـتمر التحقيـق مـع رامـي، وتمكـن 
رئيـس  ان  اىل  الوصـول  (لومييـه) مـن 
التحريات (لومييه)، خيط مهم يف العملية 
حيث تم االتفاق بينه وبني زوجه (رفيق) 

يف عملية االغتيال.

االردن تقيـم فيهـا عائلـة داليـا حبيبـة 
حبيبتـه  اصبحـت  (مـروان)  وخطيبـة 
بـال منـازع ذهب للتعـرف عـىل عائلتها 
املسـيحية ووالدهـا القـس وتعـرف عىل 
تفاصيـل العهـد الجديد وتعاليـم دينهم، 
جمعتهـم وجبـات طعـام غداء وعشـاء 
وحديـث عائيل ومودة وتقـارب.. وحاول 
جاهدا اخفـاء حياته الحقيقية والجرائم 

التي ارتكبها.
البـرتاء  اعـرتف  يف احـدى الجـواالت يف 
صادقا باسـمه الحقيقـي وقبل ان يكمل 
تلقتهـم اطالقات نارية تـرددت اصدائها 
يف جنبـات الوادي وسـقط عىل اثرها عىل 
االرض يتلـوى من االلم، واخرب والديها يف 
لحظتهـا انه مطارد مـن عصابة وعملية 
كبرية، وجد نفسـه محارصا من الرشطة 
واملسـلحني الذيـن طلبـوا منه ان يسـلم 
نفسه.يف تلك الدقائق غطى املكان طائرة 
هليكوبـرت وفيهـا جـودار وهـو يقول يف 
مكـربة صـوت انـه وصـل زوجـة رفيق 
املحتالة ومشـرتكة مع لومييه وانه ايضا 
مـن قتل رانيا وصديقتها ليىل، طلبوا منه 

ان يرتك سـالحه وبعدها حدثت مشـادة 
وعـراك بااليـدي بكل مـا لديه مـن غيظ 
وحقد ولف يديه بإحكام من حول رقبته 
وامسـك بـه بقوة واحـكام، ويتـم إلقاء 

القبض عليه.
الروايـة عبـارة عن تجـوال يف مدن ودول 
بطوليـة  ومغامـرات  اوربـا  متعـددة. 
مثـرية شـيقةومطاردات عنيفة، جوالت 
تحقيقية فيها مخاطر ومخاوف وعقبات 
ومفاجـآت وبحث وتقٍص، تهز املشـاعر 
وتحـرك القلـب وتـرسع نبضاتـه.. بني 
طياتهـا حبو وقلق وضياع وحرية ، جولة 
بني حضـارة مرص واالهرامـات والجيزة 
واثارهـا،  البـرتاء  اىل  الفراعنـة  وارسار 
وقفات كثرية عىل الدين املسيحي والعهد 
احقيتهـم  توضـح  الجديد،اقتباسـات 
وصدقهم وايمانهم، بني سـطورها رغبة 
الشـباب مـن التحـرر مـن قيـود الديـن 

والعادات والتقاليد.
طمـع االنسـان يف املال والسـلطة تدفعه 
نحـو القتـل والغـدر، زوجة تتأمـر لقتل 
زوجهـا، وضابط تحقيقـات كبري ومهم 
يتعاقـد مع اخر يف سـبيل املـال والثروة، 
مصـري  يف  وتحكمـه  االنسـان  نـزوات 
االخريـن، واسـتغالل املانصـب لصالـح 

القوي والتكالب عىل الضعيف.
أمـا التقنيـات الرسدية التي اسـتخدمها 
الكاتب فهي الرسدية املتنقلة بني املايض 
والحارض، اضافة اىل العرض السـينمائي 
عـىل ايقاع االكشـن والرسعـة، ال مجال 
للتوقف والسـكينة إال يف لحظات الحب.. 
أحيانـا اسـتخدم الـرسد الحـواري بـني 
شـخوصها. اللغـة بسـيطة  الخالية من 
الشعر والسحر، بل لغة التحليل والكشف 
واللغة االخبارية االيضاحيـة االعتيادية، 
الوجوديـة حـول  بالفلسـفة  مسـتعينا 

الحياة واملوت والوجود.

kÌá€a@·ÓÁaãig@@@
ركبنا قطـار الرتحيالت الحربي مـن القاهرة ولكننا 
ال نعـرف إىل أيـن، وما هـي وجهته بالضبـط ، أو ما 
هو املعسـكر الجديد الذي سـيتم توزيعنـا منه مرة 
أخرى: لتبـدأ املرحلة الطويلة مـن التجنيد ....كانت 
ليلة شتاء باردة ،قارسـة عندما: تحرك القطار  بعد 
أن انتظارنـاه  اليوم بأكمله، ثم قضم من الليل ثلثه، 
أو أكثر منـه قليال بعد أن تحرك ببطء شـديد وكأنه 

كسيح عليل.
كنـت أشـعر بانقباض فلـم: يكن هنـاك  فرق كبري 
بني القطـار وبني طقس الشـتاء ،والليل يف غموضه 
وظالمه ، فكالهما قطعة من لون داكن، وصقيع بارد 
فقد، إشـرتكا سـويا يف عدة صفات ، مـع انتماء كل 
منهمـا لعالم مناقض لآلخـر مختلف عنه يف الدرجة 
واللون.... إتحدا أيضاً يف الغربة والصقيع والوحشـة 
التـي كان يقطعهـا القطـار املتجـه مـن القاهرة ، 
للسـويس فقد أخربنا املسـؤول بعد انطالقه، و بعد 
ركوبـي عربـة بمفـردي، دون يكون معـي أحد من 
زمالئـي ، فقد كنا أفراد قليلـون توزعنا عيل: عرباته 

الخربـة والتي هـي بدون أبـواب وشـبابيك أو إنارة 
،وكأنـه قطعة صـدأ متحركة من ليـل  ،كان يقطع 

مسافات ال تستطيع :التفريق بينهما.

 ويستمر القطار ينهب يف الظالم وكتله املتشابه الذي 
يخلو من إشارة أنه يتقدم، إال توقيت زماني الداخيل 
الذي أصبح أكثر هشاشـة ،وكأنـه يقف مكانه، فال 

أرى: عالمة أنه يتقدم  ،أو داللة بأنه أقرتب من قرية، 
أو منطقة سـكنية  تعيد األمان لنفيس،أو محطة ،أو 
الفتة تسـتطيع أن تخـربك أين أنـت اآلن، ف الظالم 
يلف الكون ، فليس هناك قبل أو بعد تستطيع التأكد 
به أنه يسـري وكأنـي خارج الزمان واملـكان  ، ولكن 
رصاخ عجالتـه واحتكاكها بالقضبان هو ما أكد أن: 

القطار يسري ومنطلق .
 كان هناك هجوم من أصوات تحملها الرياح مخيفة 
تخرتق وتشق الفضاء أصوات: لحيوانات أعتقد أنها 
ذئـاب وكالب أو هكـذا خيـل إىل ، وكأن :االصوات، و 
الليل، والشـتاء والظالم، عىل علم بمواطن: الفزع يف 
نفيس, فلم تكف عن استباحتها منذ ركوبي القطار, 
يف شـبه اتفاق صامت فيما بينهم، ساعد عىل كل ما 
سـبق ذكره :عدم وجود أبواب وشبابيك للعربة التي 
أجلس بها ،أصـوات منطلقة يف األثـري :ترسي تحت 
جلدي تخرتق أعصابي... اختلطت نشـازا مع صوت 
الريح املتحول للشـتاء ليعلن انتهاء الخريف ليعزف 
كل ذلك : سـيمفونية موحشـة مرعبة غـري محببة  

تزيد من قتامة نفيس.
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ال بـّد للحّب من أن يكـون موجوداً يف أّي 
عالقة عاطفية بني شخصني، ولكن ثّمة 
بعـض األمـور األساسـية األخـرى التي 

يجدر أيضاً أن تكون موجودة.
حني تكون املرأة باحثة عن حّب يبقى اىل 
األبد ويواجه كّل املصائب املمكنة، عليها 
أن تبحـث عن بعض األمور املهّمة يف هذا 
املجال. عىل الحـّب أن يكون مرتافقاً مع 
عدد من املشـاعر األخـرى فتحظى املرأة 
بذلـك بالوصفة الصّحية لعالقة سـعيدة 

مع الزوج.
إليك هذه املشـاعر التي عليك أن تأخذيها 

باالعتبار من اآلن فصاعداً.
1. الثقة:

بالنسـبة للمـرأة فـإّن الثقـة واحد من 
أهـّم األمـور التي تحتـاج إليهـا العالقة 
العاطفية. من دون الثقة، ستميض املرأة 
كّل وقتها خائفة ممـا يقوله الحبيب أو 
يفعلـه. إذا كانت الشـخص الذي يكذب، 
ذلـك  يفعـل  حبيبهـا  كان  إن  تتسـاءل 
أيضـاً. إّن الثقة تجعل الطرفني مرتاحني 
يتشاركان آمالهما وأحالمهما، تعطيهما 
الحرّيـة يف الحـّب، ومن دونهـا ال مجال 

لتكافل العالقة العاطفية.
2. الشغف:

مـا مـن عالقـة عاطفيـة حيـث يبقـى 
الطرفان سعيدين %100 وطيلة الوقت. 
سـيحظى كّل منهمـا بأيـام سـيئة، قد 
يقوالن أشـياء يندمان عليهـا بعد فرتة. 
واألشـياء  سـيئة  األيـام  تكـون  حـني 
الحاصلـة غريبـة، عـىل املـرأة أن تفهم 
رشيك حياتها وأن تسـاعده. إّن ذلك هو 
ما يجعـل العالقة تنجح مـع الوقت. إّن 

الشغف يجعل املرأة تربز ما تحّب للحبيب 
وهو يفعل األمر نفسه أيضاً.

3. التنـازل:
حني تجتمع حياتان معاً، ال يمكن للمرأة 
أن تتوّقع عيش الحياة نفسها التي كانت 
تعيشـها قبل االرتباط. لكّل من الطرفني 
عدد مـن الهوايات واألمـور الغريبة عن 
اآلخـر. عىل الطرفني أن يتنـازال يف بعض 
األحيان ليعيشـا بسـالم. إذا كانت املرأة 
غري مستعّدة للتنـازل، فستسوء العالقة. 

إّن التنـازل رضوري يف بعض األحيان.
4. التواصل:

يفشـل عـدد كبـري مـن الثنائيـات ألّن 
طرفيها ال يتواصالن: يتكلّمان عن األمور 
الصغرية كنهارهما أو ماذا حّرضت املرأة 
للعشـاء. ال يدخالن يف التفاصيل التي قد 
تكون غـري مريحة أو قد تقود اىل خالف. 
إّن التواصل أسـاّيس يف العالقة. خّصيص 
بعض الوقـت لتتكلّمي عن مـا يزعجك. 
حّتى لو سـّبب ذلـك خالفاً مـع الحبيب 
يمكن للمـرأة أن تحاول مـع الحبيب أن 

تحلّه. عليها أن تتكلّم.
5. نسيان كلمة ”أنانية“:

عىل املرأة أن تنىس تلك العالقات التي يأخذ 

فيهـا الرشيك وال يقّدم. ال يمكن لألنانية 
أن تكـون موجودة يف هـذه الحاالت. عىل 
املـرأة أّال تفعـل شـيئاً من أجـل الحبيب 
متوّقعـة أن يـرّد لهـا ذلـك. إّن العالقات 
التي تنجح هي تلك التي ال مكان لألنانية 
فيهـا. فيهـا يقـّدم الطرفـان كّل يشء 
أحدهمـا لآلخر ليكونـا مرسورين، وهذا 
مـا يخلـق التـوازن يف العالقـة الزوجية 

الناجحة.
6. قبول اآلخر:

ال أحد كامـل. إّن كال الطرفني يف العالقة 
قد يرتكبـان الهفـوات. قد يمـّالن وهذا 

جـزء من كونهما يحّبـان بعضهما. عىل 
املـرأة أن تقبل هـذا الواقـع فذلك يجعل 
املـرأة تنظر اىل املايض وترّكـز عىل األهّم 

وإّال فال يمكن للعالقة أن تنجح.
7. الوفاء:

يجب أن يكون هذا األمر بديهياً. إذا كانت 
املـرأة غـري وفّيـة يف العالقة، فـال عالقة 
لديهـا. إّن الوفـاء يعنـي أن تدعـم املرأة 
الحبيـب وأن تبقـى اىل جانبه. يعني ذلك 
أيضـاً عدم حصـول الخيانة. عـىل املرأة 
أّال تكـون خائفة من التكلّم مع الحبيب. 
حني يكـون الطرفان وفّيني، سـيعرفان 
أّنهما يملكان الدعـم الذي يريدانه مهما 

حصل.
8. املسامحة:

إّن كال الطرفـني كائنـان برشيـان، قـد 
ترفضني مسـامحة الرشيـك عىل بعض 
األمـور، ولكّن بعـض األخطاء ُيسـاَمح 
املـرأة فتتغـرّي  إن تكلّمـت بهـا  عليهـا 
األمـور. قبل أن تلوم املرأة الحبيب، خذي 
بعض الوقت للكالم واملسـامحة بينكما. 
تسـاعدك املسـامحة عـىل الخـروج من 

االوضاع الحرجة.
9. التقدير:

ال يمكـن للمـرأة أن تحّل املشـكالت مع 
الحبيـب إذا كانـت ال تنتبـه اىل العالقة. 
اّتخـذي بعـض الوقـت ملراقبـة الحبيب 
والتعلّـم منـه. عـىل املـرأة أن تنتبـه اىل 
عالقتهـا العاطفية وأن تقـّدر كّل ما قد 

يفعله الحبيب من أجلها.
إّن الحّب أمٌر رائع من دون أن تعمل املرأة 
بجهد لذلك. عىل املرأة أن تحّسن عالقتها 

بزوجها وذلك الواقع هو األصّح!

أعلنت دراسة أمريكية جديدة أنه يمكن 
لإلقالع عن التدخني، يف سـن الخامسة 
والثالثـني، أن يلغـي املخاطر الصحية 

املصاِحبـة لـه، بشـكل شـبه كامـل، 
وهو ما يعنـي الوقاية من اضطرابات 

صحية خطرية. 

وقـال الباحثـون: «إنه إذا أقلـع الفرد 
عـن التدخـني، قبـل سـن الخامسـة 
واألربعني، يمكن أن يقلّل الخطر الزائد 

بالوفاة، بنسبة تبلغ نحو ٩٠ يف املائة، 
بـرصف النظر عـن سـنواته العديدة، 
حيـث إن اإلقـالع عن التدخـني عمليٌة 
صعبة قد تتطلب مساعدة من املهنيني 

الطبيني».
ووجدت دراسة أمريكية حديثة نرشتها 
مجلـة الجمعية الطبيـة األمريكية أن 
ترك التدخني مرتبٌط بانخفاض معدل 
الوفيات، ال سيما بني األشخاص الذين 
أقلعوا عنه يف سـن أصغـر، فالتدخني 
يتسـبب يف تلـف الجسـم ويزيـد مـن 
مخاطر تعرّض األشـخاص للعديد من 

املشكالت الصحية.
بزيـادة  السـجائر  تدخـني  ويرتبـط 
مخاطـر اإلصابـة بـرسطـان الرئـة 
والسـكتة الدماغية وأمـراض القلب، 
و نظـر الباحثون عىل وجـه التحديد 
يف هـذه الدراسـة يف كيفيـة اختالف 
بالتدخني،  املرتبطـة  الوفـاة  مخاطر 
بناًء عىل العرق والجنس، عرب مراجعِة 
بياناِت أكثَر من خمِسـمائِة ألف بالغ 
أمريكـي، والحظـوا أن اإلقـالع عـن 

التدخني قبل سن الخامسة واألربعني 
عاما كان مرتبطا بانخفاض بنسـبة 
تسـعني يف املائة تقريبا مـن مخاطر 
الوفيـات الزائدة املرتبطة باسـتمرار 

التدخني.
كما اسـتنتج الباحثون أن اإلقالع عن 
التدخني يف سـن بـني ٤٥ وأربعة و٦٠ 
عامـا كان مرتبطا بانخفاٍض يقارب 

٦٦ يف املئة من خطر الوفاة املبكرة.
كمـا أكـد الباحثـون أن أولئـك الذين 
أقلعوا عن التدخني قبل سن الخامسة 
مخاطـر  جميـع  تجنبـوا  والثالثـني 
الوفيات الزائدة املرتبطة باالسـتمرار 

فيه.
حسابات معقدة

يقول رئيس قسم األمراض الصدرية 
أرباجـون يف فرنسـا،  يف مستشـفى 
أرضار  أن  أحمـد،  وحيـد  الدكتـور 
التدخـني ال تخفى، ألنه يسـبب عددا 
كبريا مـن أمـراض الرسطـان، وهذا 
األمـر يجـري التنبيـه لـه منـذ مدة 

طويلة.

وأوضح أن الشخص الذي يبدأ التدخني 
يف مرحلـة مبكـرة مـن حياتـه، كأن 
يفعل ذلك يف الطفولة أو عندما يكون 
يافعا، يصبـح أكثر عرضة ألن يعاني 

األمراض الناجمة عن التدخني.
وتابع أن سن بدء التدخني مهم للغاية، 
كمـا أنه ال محيـد أيضا عـن االنتباه 
إىل وتـرية التدخني أي عدد السـجائر 
التي تم تدخينها، وهذا معناه أن من 
يدخن برشاهة يزيد الخطر.واستطرد 
أنـه بعد هذه العوامـل املهمة للغاية، 
يأتـي الحديث عـن دور الجينات لدى 
الفـرد ومـدى قابليتـه وعرضته ألن 

يصاب ببعض األمراض الخبيثة.
يقـول  الدراسـة،  عـىل  تعليقـه  ويف 
الدكتـور أحمـد إنها نظرية وليسـت 
عمليـة، أي أنها اعتمـدت عىل منهج 
طرح أسئلة عىل عينة من األشخاص، 
ثـم خلصت إىل عـدد مـن النتائج، ثم 
أوضـح أن الثابـت يف الطـب هـو أن 
أرضار التدخـني تحصـل عـن طريق 

الرتاكم.

يف حالة حدوث حرقة املعدة 

قد ينصحك طبيبك أن تتنزه 

يف الحديقة.

التنـزه يف أحضـان الطبيعة 

قد يـؤدي اىل تهدئـة عملية 

عودة عصائر املعدة اىل أعىل 

الجهاز الهضمـي (الجزر - 

reflux)، وهي الظاهرة التي 

تسبب  الشعور بالحرقان يف 

املريء – الحرقة.

وفقا لنتائج الدراسـات فان 

امليش ملدة سـاعة بعد وجبة 

الطعـام التـي تحتـوي عىل 

الدهون قـد يقلل من عملية 

عـالج  يف  ويسـاهم  الجـزر 

حرقة املعدة.

أحيانا ليس هناك أفضل من 

للحموضة  املضـادة  األدوية 

لتخفيف الشـعور بالحرقة, 

لكـن اذا كان عـالج حرقـة 

املعـدة باألدوية غـري متوفر 

واحـد  نجـرب  أن  فيمكـن 

من الحلـول البيتيـة الثالثة 

التالية:

1. اخرجـوا يف جولـة: وجد 

أنه عندما يميش األشخاص 

الذيـن يعانـون مـن عـودة 

محتويات املعدة ملدة سـاعة 

بعـد تنـاول وجبـة افطـار 

كبـرية، فـان مدة مالمسـة 

العصـارة املعديـة لجـدران 

 17٪ بنسـبة  تقـل  املـريء 

مقارنـة باألشـخاص الذين 

تناولوا نفس الوجبة لكنهم 

بقوا جالسني مكانهم. ومع 

ذلك، فان هـذا التأثري يبقى 

الشـخص يميش،  أن  طاملـا 

وبالتايل فإن مدة امليش يمكن 

أن تكون كافية بالنسبة لكم 

لكـي تذهبـوا إىل الصيدليـة 

القريبـة وتقومـون بـرشاء 

أدوية مضادة للحموضة.

لهـذا  العلكـة:  2. امضغـوا 

الدواء البيتـي مدة صالحية 

أطـول مـن سـابقه. فقـد 

وجـد أن األشـخاص الذيـن 

ملـدة  العلكـة  يمضغـون 

سـاعة بعـد وجبـة الطعام 

عانوا بشـكل أقـل من عودة 

محتويـات املعدة ملـدة اربع 

سـاعات بعـد ذلـك (الفرتة 

الزمنيـة التي فحصتها هذه 

الدراسة).

تجنـب  يجـب  ذلـك،  ومـع 

بنكهـة  العلكـة  مضـغ 

النعنـاع. النعناع هـو واحد 

من األسباب لحدوث الحرقة 

- النعنـاع يؤدي السـرتخاء 

حارس املريء السـفيل، مما 

يسـمح بعـودة محتويـات 

املعـدة إىل املـريء. املـريء، 

عـىل العكـس مـن املعـدة, 

غـري مغلـف بطبقـة واقية 

مقاومة للحموضة الشديدة 

للعصـارة املعديـة ومن هنا 

الشـديد  الحرقـان  مصـدر 

العصارات  تالمـس  عندمـا 

الهضمية جدران املريء.

3. ارشبـوا الحليب: الحليب 

وصفـة  عـن  عبـارة  هـو 

حرقـة  عـالج  يف  الجـدات 

،بعـض  وبالفعـل  املعـدة 

يشـعرون  قـد  األشـخاص 

بالتحسـن عندمـا يرشبون 

كل  الحليـب  مـن  القليـل 

ساعة - ساعتني. فالحليب 

الحموضة ويعيدها  يغسـل 

اىل املعدة.
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املقادير:

- السبانخ : كوب

- صـدر الدجـاج : ٤ صـدور 

(مخيل ومقطع)

- الفطر : كوب (مقطع)

- البصل األحمر : نصف كوب 

(مقطع مكعبات)

- خرشوف : كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغرية

- القشطة : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبرية

- املايونيز : نصف كوب

- جبن البارميزان : كوب

- ثوم بودرة : ملعقة صغرية

- جبن موزاريال : كوب

- جبن كريمي : كوب

طريقة التحضري:

تّبـيل صـدور الدجـاج بامللح 

والفلفل األسـود، ثم ضعيها 

يف مقالة عىل النار وشوّحيها 

لعـدة دقائـق، ثـم اتركيهـا 

جانباً.

الحجـم  متوسـط  قـدر  يف 

عىل النـار، ذّوبـي الزبدة، ثم 

أضيفي البصـل وقلّبي حتى 

الخرشـوف  يذبـل، وأضيفي 

التقليـب  مـع  والسـبانخ، 

بإستمرار.

أضيفي املرشوم وتّبيل الخليط 

بامللح والفلفل األسود.

الكريميـة  الجبنـة  اخلطـي 

واملايونيز، والقشطة، وبودرة 

الثوم، يف وعاء صغري الحجم، 

ثم ضعي املزيج فوق الدجاج 

مع جبن املوزاريال.

حّمي الفرن عىل درجة حرارة 

١٨٠ مئوية.

حّرضي صينية فرن واسكبي 

خليـط الدجـاج والسـبانخ، 

ثم أدخـيل الصينية إىل الفرن 

حتـى  دقيقـة   ٢٥ لحـوايل 

الصينية  وأخرجـي  تنضـج، 

وضعـي السـبانخ بالدجـاج 

وقدميـه  التقديـم  طبـق  يف 

ساخناً.
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مـع مرور الزمن، تتغري اهتمامات األفراد وأهوائهم وأنماط حياتهم، ومن املؤكد 
أن سـيارتك تحوي ملصقـاً كان يعرب عن يشء ما محبب لديـك، ولكنك ما عدت 
تويل له اهتمامـًا، اليك أبرز طرق الزالة امللصقات من الزجاج األمامي أو الخلفي 

لسيارتك. 
مجفف الشعر

نعم، مجفف الشـعر، يسـاعد مجفف الشـعر أو السشـوار بشـكل كبري يف ازالة 
امللصقات من زجاج السـيارة، فمهما كان عمر امللصق ومدة لصقه عىل الزجاج 
سيسـاعد توجيـه الهواء السـاخن املنبعث من مجفف الشـعر عـىل تليني املادة 

الالصقة وإذابتها ما يسهل عملية إزالة امللصقات دون خدش زجاج السيارة.
الزيت

أياً كان نوعه، يسـاعد الزيت يف إذابة املادة الالصقة، بل و ازالة اثر امللصقات من 
السيارة التي قد تشكل عبئاً أكرب من إزالة امللصق نفسه! ضع أي نوع من الزيت 
املتوافـرة يف املنزل عىل امللصق ملدة 10 دقائق وسـتلحظ ليونة يف إزالة السـتيكر 

عن السيارة.
املاء الساخن والصابون

وعـاء مملـوء باملـاء، صابون سـائل، مناديـل ورقية هـو كل ما سـتحتاج إليه 
للتخلص وازالة ملصق عن السـيارة، ضع كمية كافية من املاء والصابون داخل 
الوعاء وانقع املناديل الورقية فيه ملدة 30-20 دقيقة ومن ثم ضعها عىل امللصق 
الذي ترغب بإزالته عن زجاج السـيارة، سيساعد املاء والصابون عىل تليني املادة 
الالصقة وتذويبها عن الزجاج وستسهل بذلك مهمة إزالة امللصقات عن السيارة 

بأصبعك.
ماء مغيل

مـن الطـرق األخرى املتبعة يف ازالة ملصق عن زجاج السـيارة هـي املياه املغلية 
ووضعها يف بخاخ الرش اليدوي، ورشها عىل امللصق وتركها ملدة 30 ثانية، وبعد 
ذلك ابدأ بتقشري امللصق بمنشفة ناعمة وقشاطة بالستيكية مع االستمرار حتى 
إزالة امللصق عن السـيارة، وتعد هذه من أسـهل طرق إزالة اإلسـتيكر عن زجاج 

السيارة.
خل الطعام

أدوات من املطبخ من شـأنها تسـهيل مهمة إزالة ملصق عن زجاج السيارة، كل 
مـا عليك فعله إحضار علبة الخل الذي يسـاعد عىل إضعـاف املادة الالصقة عىل 
الزجـاج بصورة لـن تتخيلها، وضعه يف وعاء وقم بوضع منشـفة صغرية داخل 
وعـاء الخل، ومن ثم ضعهـا عىل امللصق املراد التخلص منـه ملدة ترتاوح بني 10 

و15 دقيقة، وهنا ستبدأ تالحظ ذوبان امللصق.
بيكربونات الصودا

اسـتخدام مزيج بيكربونات الصودا والزيت أحرض وعاء وضع كمية مناسبة من 
الزيـت وبيكربونات الصودا وامزجهم سـوية ليصبح لديك مادة تشـبه املعجون 

بعد ذلك، ضع املزيج عىل امللصقات التي ترغب بإزالتها.
و تسـاعد بيكربونات الصودا عىل التخلص من املادة الالصقة وبالتايل ستسـهل 
عمليـة إزالته عن الزجاج، و تجدر اإلشـارة إىل أن امللصقـات األقدم تتطلب وقت 
أطول لتتمكن من تذويب املادة الالصقة، فإن كان الالصق املوضوع دائم، احرص 
عىل ترك املزيج عىل امللصق طوال الليل وقم بإزالته صباح اليوم التايل باسـتخدام 

قطعة قماش ناعمة.
صودا الغسيل

تسـاعد صودا الغسـيل مع املاء السـاخن يف إذابة املادة الالصقة بسـهولة، وكل 
مـا عليـك فعله هو مزج صودا الغسـيل مع املـاء املغيل ووضعه عـىل امللصق أو 
االسـتيكر املراد إزالتـه ومن ثم االنتظـار 30 دقيقة، والبـدء يف ازالة امللصق عن 
الزجـاج بقطعـة قماش نظيفة لكن احـذر لتجنب إصابتك بحساسـية الجلد أو 
أي حروق قد تسـببها صودا الغسيل، احرص عىل ارتداء القفازات عند اتباع هذه 

الطريق.

من املمكن للكونتور أن يغري الوجه، من 

خالل إخفـاء مالمح الوجه غري املرغوب 

فيهـا، وإبراز أخـرى أكثر جمـاالً ولكن 

للحصـول عـىل مظهـر منحوت بشـكل 

مثـايل، من املهـم األخذ باالعتبار شـكل 

الوجه، بما فيه الوجه املربع.

فـإذا كنت مـن صاحبات الوجـه املربع، 

نرصد لك كيفية وضـع الكونتور للوجه 

املربع، ليبدو أكثر نعومة وجماالً وتحديد 

املناطق الحادة فيه.

أهمية كونتور الوجه

يف السنوات األخرية، بدأت تقنية كونتور 

الوجـه تالقي رواجاً كبرياً وانتشـاراً بني 

التجميليـة  إىل فوائـده  النسـاء، نظـراً 

الكثـرية، فهو ُيسـتخدم إلخفاء املناطق 

غـري املرغـوب فيهـا يف الوجـه، وإبـراز 

املناطق الجميلة، وذلك وفق رغبة املرأة.

و تكمـن أهميتـه يف قدرتـه عـىل نحت 

الوجـه وتجميـل مالمحه، مثـل تصغري 

األنف، تكبري الخدود أو تنحيفها وككريم 

األسـاس، يأتي كونتور الوجه برتكيبات 

متعددة وبألوان مختلفة، فاتحة وداكنة، 

لتناسب مختلف ألوان وأنواع البرشة.

خطوات تطبيق الكونتور للوجه املربع

الصدغـان  يكـون  املربـع،  الوجـه  يف 

والوجنتـان وخطـوط الفـك يف العـادة 

بالعرض نفسه، مع وجود ذقن صغرية، 

لذلك يكـون الهدف من وضـع الكونتور 

للوجه املربـع هو تحديـد محيط الوجه 

وجعل مالمحه أكثـر نعومة انطالقاً من 

ذلك، يجب تطبيـق الكونتور عىل أطراف 

الوجـه الحادة، واختيـار الكونتور بلون 

أغمـق بدرجتني أو أكثر من لون برشتك، 

مع الحـرص عىل املزج الجيـد للكونتور 

للحصول عىل مظهر طبيعي.

أما طريقة تطبيقه فهي كالتايل:

- لتنحيف الزوايا الحـادة لوجهك املربع 

وجعلها أكثر اسـتدارة، قومـي بتطبيق 

الهاياليرت عىل أعىل الخدين وتحت العينني 

وأسـفل زوايا الفم مبارشة، باسـتخدام 

فرشاة الكونتور.

- وبالفرشـاة نفسـها، مرري الكونتور 

عـىل زوايـا الجبهة، مـن ثّم عـىل الخط 

العلوي للجبهة ويف وسـطها، مما يمنح 

الجبهة مظهراً أكثر استدارة.

- من ثّم، طبقي الكونتور يف محاذاة خط 

الفـك السـفيل، بعدها ضعـي الهاياليرت 

عىل زوايا الفك.
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-املـادة الحافظـة املوجـودة يف املرشوبـات الغازية هي 

نفسـها املـادة التي تسـتخدم بااللعـاب النارية لتصدر 

صوت الصفري الذي يكون قبل صوت االنفجار فيها.

-ان أول مـن اكتشـف هواء الزفري السـام هـو بنيامني 

فرانكلني.

- ان أول بلد عرفت الشيكوالته هي املكسيك.

- ان أول من اكتشـف املطاط هم االسبان، منذ أكثر من 

450عاماً.

- ان أول دولة عرفت جهاز التلفزيون هي أمريكا.

- ان أول سيارة تدور بالبنزين كانت يف عام 1895م.

- كالم النـاس اشـبه بالـرتاب إذا لم يطـري بالهواء فهو 

يداس باألقدام عش عفويتك فاأللسنة لن تصمت.

- سـماع القرآن يقلل من انتشـار الخاليا الرسطانية يف 

جسم اإلنسان بل يدمرها.

-إذا احسست برغبة يف البكاء فال تحبس دموعك ، حتى 

ال تصـاب بإنهيار عصبي فإن كثـريا من اآلالم واألحزان 

تسيل مع هذه الدموع.

الغالـب، األجـواء الجميلـة تعـزز و تحسـن مـن  -يف 

نفسيتك. 
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٢٣٥ـ  البابا أنتريوس يعتيل كريس البابوية خلًفا للبابا بونتيان، ليكون البابا 
التاسع عرش للكنيسة الكاثوليكية.

١٢٤٨ - سـقوط مدينة إشبيلية كربى الحوارض األندلسية يف يد ملك مملكة 
قشتالة فرناندو الثالث.

١٣٨٦ ـ تيمورلنـك يسـتويل عـىل مدينة تفليـس عاصمة مملكـة جورجيا 
ويأرس ملكها باغرات الخامس.

١٧٨٩ - واليـة كاروالينـا الشـمالية تصـادق عـىل الدسـتور األمريكي وتم 
االعرتاف بها كالوالية رقم ١٢ من الواليات املنضمة.
١٨٧٧ - توماس إديسون يخرتع آلة «الفونوغراف».

١٩٤٩ - الجمعية العامة لألمم املتحدة توافق عىل اسـتقالل ليبيا مع وحدة 
أراضيها.

١٩٩١ - إنتخـاب املـرصي بطـرس بطرس غـايل أمينا عاما لألمـم املتحدة 

ُليصبح أول أمني عام من دولة عربية.
٢٠٠٦ - اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار أمني الجميل إثر تعرضه إلطالق 

نار يف «منطقة الجديدة».
٢٠٠٨ - مجلـس الدوما الرويس يوافق عىل مد الفرتة الرئاسـية للرئيس من 

أربع سنوات إىل سته سنوات.
٢٠١١ - الحكومة املرصية برئاسـة عصام رشف تضع اسـتقالتها بترصف 
املجلس األعىل للقوات املسـلحة الحاكم وذلك عىل خلفية عودة االعتصامات 

إىل ميدان التحرير.
٢٠١٧ - رئيـس زيمبابـوي روبرت موغابي يسـتقيل مـن منصبه بعد نحو 

ثالثة عقود قضاها يف هذا املنصب.
٢٠١٩ - نادي ليفربول اإلنجليزي يفوز بكأس العالم لألندية ٢٠١٩ ألول مرة 

يف تاريخه بعد تغلبه عىل نادي فالمينغو الربازييل بنتيجة ١-٠.

bÓib∞g@Â◊
⁄äaãéc@Âfl@7rÿ€a@—ìÿm@Òãvì‹€@Ÿ8ä@Ú‘Ìã†NNNÒ5«Î@Úó”

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa@@

  Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

يقـول احـد االطبـاء : من أغـرب ما 
شـاهدت مريـض عمـره ٧٠ سـنة 
كان يراجعني بسبب اصابته بمرض 
السـكري وكل مـرة يراجعني يقول 

مع ابتسامة كبرية عىل وجهه :
(( الحمـد للـه يـا رّبـي عـىل نعمة 

السكري))
سألته مرة :»عمي أنت غريب!!

أول مرة أسـمع أحداً ُيسـمي مرض 
السكرى نعمة «

نعمـة  السـكرى  وليـدي  :يـا  قـال 
ونص!!

قلت له كيف؟؟؟
قال سأقول لك السبب :

اللـه أعطاني مـرض *مافيـه ألْم* 
، وكثـري مـن الّنـاس يتأملـون مـن 

أمراضهم..
اللـه أعطانـي مرض يف وقـت الطّب 
أوجـد له العـالج والـدواء وكثري من 
الّنـاس عندهم أمراض الشـفاء لها 

وال دواء...

الله أعطاني مرض حتى اسـمه حلو 
(سكري).

الله أعطاني مـرض ليجعلني أراجع 
عند طبيب حلو مثلك ..

اللـه أعطاني مـرض يجعلني أراجع 
الطبيب كل أربعة شـهور فأتأكد من 

دمي وصحتي بشكل دوري..
اللـه أعطانـي مرض ألصرب وأشـكر 
فتغفـر سـيئاتي وذنوبي مـن دون 

تعب وعناء..
ويف االخـر يقـول: الحمدلله أصبحت 
أصيل قيام الليل ألّنـي أصحو مرتني 
لقضـاء الحاجـة فالفضـل للـه ثم 

ملرض السكري .

يقول الطبيب :
قرأت العديد من الكتب عن اإليجابية 
وحـرضت العديـد من الـدورات عن 
اإليجابية، والله لـم أتعلم منهم كما 

تعلمت من هذا الرجل يف دقيقتني !!
الحمدلله رّب العاملني عىل كل حال.
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كثـرية،  بخصائـص  شـخصية  كل  تتمتـع 
بعضها ظاهر وبعضها اآلخر خفي. وتتحكم 
الجوانـب الخفيـة بالكثري من السـلوكيات 
وطـرق التـرصف. لذا ال بـد من اكتشـافها 
لزيـادة القـدرة عـىل التحكـم باالنفعـاالت 
والترصفـات السـلبية. ويمكـن ذلـك مـن 
خالل بعض الصـور والرسـوم التي تحتمل 
تفسريات عدة. ولهذه الغاية ننصح بخوض 
هذا االختبار الذي يقوم عىل رسـم شجرة يف 
بضع ثـوان. فالطريقة التي يتم فيها القيام 

بذلك تكشف صفات كل شخصية.
١ .الشكل املجّعد

إذا كنت ترسـمني الشـجرة بهذه الطريقة، 
أّنـك تعالجـني كل املشـكالت  فهـذا يعنـي 

عـىل عجـل ومـن دون التفكـري العميـق يف 
أسـبابها ونتائجها. كما يشـري إىل أّنك محبة 
للمغامـرات وتسـعني دائمـاً إىل تجربـة كل 
مـا هو غـري مألوف، مـن صيحـات املوضة 
الغريبـة إىل الرحالت غـري العادية والهوايات 
املثرية للدهشـة. إال أّنك قد تقومني بهذا عىل 
حساب بعض أمور حياتك الجدية ما يجعلك 
تواجهـني الخالفـات أحيانـاً مـع زوجك أو 

مديرتك يف العمل.
٢ .الشكل املتموج

يف حال رسـمت الشـجرة بهذت الشكل أوالً، 
فهذا يكشـف أّنك قوية الشـخصية وتحبني 
السـيطرة عـىل قـرارات األشـخاص الذيـن 
يعيشـون يف محيطك. كما يعني أّنك رسيعة 

التأثـر باألحداث التي تجري عىل مقربة منك 
حيث تتفاعلني معها مبارشة أو عرب وسائل 
التواصل االجتماعي. لكّنك تفعلني هذا لوقت 
قصـري وبحماس شـديد قبـل أن تنرصيف إىل 

االهتمام بأمور أخرى.
٣ .الشكل املستدير

يعني رسـمك للشـجرة بهـذا الشـكل أّنك ال 
تحبني املواربة وتفضلني انتقاد األشـخاص 
بشـكل مبارش من دون طعنهم يف ظهورهم 
أو خيانتهم رغـم أن رصاحتك الزائدة تزعج 
بعضهـم. ويدل رسـمك هـذا أيضـاً عىل أنك 
ترفضـني تأجيـل أعمالك إىل الغـد وتفضلني 
القيـام باملهمـات املنزليـة واملهنيـة وفـق 
جـدول زمني محدد. فأنت شـديدة االنتظام 

واإلخالص وااللتزام.
٤ .الشكل املكّثف

إذا كنت ترسـمني الشـجرة بهـذه الطريقة 
فهـذا يعنـي أّنك ال تحبني خـوض املغامرات 
حتـى النهاية فتعلنني تأييدك ألمر ما لبعض 
الوقـت قبـل أن تنسـحبي وتهتمـي بأمور 
أخـرى. وهذا ما يسـبب الفـوىض يف حياتك 
مهمـة  أي  تكملـني  ال  فأنـت  الشـخصية. 
حتـى النهاية فتتداخل مهماتـك، ما يجعلك 
تشعرين أحياناً باإلحباط. إال أن هذا الشكل 
يـدل يف املقابـل عـىل أّنك رسعان ما تنسـني 
همومـك واألمـور التـي تزعجـك وتظهرين 
تفاؤلك وتمضـني إىل األمام من دون التفكري 
يف املايض أو الشـعور بالقلـق. وهذا ما يثري 
دهشـة اآلخرين ويجعلهم يشعرون بالغرية 

منك.  
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تلك مكانك بني العيــــــــــون مو كَ
وأسمك في سواد العني مكــــتوب 
لب والشارع الــــــروح تسكن بالكَ
ورقم الدار الك بسنيني محـسـوب 

ك أســـــــوار  ياحلبك حديقه وشوكَ
تي تــــــذوب  وبيبانك شمع من دكَ

ــــــــــــها  بال بيبانك وأدكَ وأمر أكَ
وأظل أوشم حروف أسمك وأدكها

ــــــــــــها  أشيل الروح للعليا وأدكَ
أذا مره زعلت وانطيت بيـــــــــه 

تك وأسكرت بيــــك  مو ذنبي عشكَ
وأظل دايخ عليك بغير مشـــروب
شجاني تسودنت واتراهن ويـــاك

دام حسنك دومي مغـلوب  وأنه الكَ
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1- بناء تحت األرض (م) - متهّتك و مستهرت.
 2- مـا يتخلف من القمـح والرز ونحوهما بعد 
استخراج حبه - املطر الخفيف - أحد الوالدين.

 3- ساخن - يدرك و يعي (م).
 4- من األلوان - قّطع الزرع باملنجل.

 5- رفض (م) - مجموعة (م).
 6- ثقب و شّق - طلب - وحدة قياس (م).

 7- هلك - قواعد (م).
 8- الطليق (م) - نكاتب. 

 9- الدموع - أحد الوالدين (م).
 10- مـن األعشـاب, يحتـوي عىل زيـت طيار 

”املنثول“ (م) - جوهر.

1- قّل حياؤه - ابتكار.
2- اإلسم األول لرئيس عربي - املداد (م).

3- البـايل مـن كل يشء (ن) - طـرَد و أبعد من 
الخري.

4- للنفـي - مسـؤول - مقّطـب و متجّهم أو 
إسم علم مذكر (م).

5- أماكن التعليم - دق الجرس.
6- طبخ - وعاء (م).

7- وراء - كثري - وحدة قياس.
8- إلهام (م) - متشابهان.

9- للنداء - رقم ابتكره العرب - شتم.
10- رتبة عسكرية - قيود.
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ال تتعجـب اليوم إذا وجدت نفسـك نشـيطا وأكثـر حيوية بعد 
اسـتيقاظك مـن النوم. حـاول أن تؤجـل تحقيق بعـض األحالم 
هـذه األيام قبل أن تواجه العالم. أنـت عبقري اليوم وربما تفكر يف 
أمـور غري تقليديـة وغريبة، ولكن ال تعتقد أن هـذه األمور يمكنك 

تحقيقها عىل أرض الواقع.

يوم غري مناسب للسفر خاصة عن طريق الجو. ربما تواجهك 
بعـض التأجيالت يف رحالتـك وربما تفقد أمتعتـك. كما أن هذا 
اليوم أيضا غري مناسب تماما للتخطيط ألي رحلة، وعىل الرغم من 
ذلك امامك اختيارات وبدائل أخرى للرتفيه عن نفسك بعيدا عن السفر. 
وإذا كان من الرضوري جدا اليوم السـفر عرب الجو، ننصحك بأن تكون 

يف املطار يف وقت مبكر جدا.

هنـاك أكثر مـن مسـؤولية وأكثر مـن مهمة 
تجعلك مشـغوال طوال اليوم، ولكـن عىل الرغم 
من ذلك ال تكف عن التفكري يف أحالمك ومستقبلك. 
عىل الرغم من أنك تفكر يف االنتقال إىل مكان جديد، 
لكنـك من املهم اإليفـاء بوعودك القديمة. اسـتغل 

وقتك.

لديـك اليوم فرصة غري متوقعة للسـفر ملكان بعيد عىل نفقة 
شـخص ما. ربما تتعرف عىل أحد األشـخاص اليـوم من خالل 
بعـض املؤتمـرات أو النـدوات التـي تحرضها. هل أنـت مدرس أو 
محـارض؟ إذا كنـت بالفعـل تـدرس يف املـدارس أو الجامعـات، فاليوم 
فرصتك الوحيدة إللقاء محارضة يف مكان مميز لم تزره من قبل. استعد 

وقم بتحضري كل املواد التي تحتاجها وانطلق.

ال تقلـق مـن املسـتجدات التـي تحدث لـك اليوم. ربما تسـلك 
الطريق الصحيح فكن مبتسما. تختار دائما الطريق الصحيح يف 
الوقت املناسـب. ال داع اليوم للشعور بالندم أو الخجل بسبب األمور 
التي حدثت لك يف املايض. حّول تجاربك السلبية إىل دروس وعرب من أجل 

مستقبل أفضل.

ننصحـك بأن تكون عاطفيا اليـوم وتهتم باألمور املحببة 
إليك. بدال من أن تتناول أنواعا مختلفة من األطمعة يف وجبة 
واحـدة، قم باختيار نوع أو نوعني مـن األطعمة املفضلة إليك. 
يمكنـك تناول كميات أخـرى يف أوقات الحقـة. ال تجعل أحدهم 

يفرض عليك تناول طعام ال تحبه.

اليوم هو أحد األيام التي تشـعر فيها أنك لديك قدرة عىل 
النهـوض والتفكـري يف عواطفـك بطريقـة عقالنية. حبك 
للحريـة ليس املقصـود منه التعامـل مع كل األمـور العاطفية 
املتأزمة، لذلك ال تزعج نفسك وتكرر املحاولة. عليك أن تحذر من 

هؤالء الذين يسببون لك املشاكل.

تـرى وتلمس جيـدا أن جهودك تعطي ثمـارا مفيدة ووافرة، 
وأن تعبك لم يضع سدى، ال داع إىل تقلب املشاعر تجاه الحبيب، 
ألنها مجرد ضغوط عابرة يسـببها تزامن الواجبات واملسـؤوليات 
املتنوّعـة، فـال داع إىل اختـالق املشـكالت واألزمات. ثابر عىل نشـاطك 
اليومـي يف أحد األنديـة الرياضية، وحاول املحافظة عـىل جدول تناول 

الطعام بانتظام.

كنـت تشـعر خـالل الفـرتة املاضيـة بالتشـاؤم عنـد 
التفكري يف مستقبلك ولكن اليوم ستتغري مشاعرك تماما 
وتشـعر بالرسور والبهجة وتحاول جاهدا أن تحقق لنفسك 
مسـتقبال ناجحا ومرشقا. ربما تبدأ مرشوعا جديدا اليوم. عىل 
الرغـم مـن أنك حريص عىل اتخـاذ هذه الخطـوة إال أن علماء 
الفلـك ينصحونـك بالـرتوي حتى تبحـث املرشوع مـن جميع 

جوانبه وتفحص الحقائق وتعيد تقييم النتائج.

من هو أكثر شخص فضوليا يف جريانك؟ من هو الجار 
الـذي تندهـش عندما تـرى ترصفاته؟ حـاول أن تهدأ 
ألن هذا الشـخص يثري غضبك. كن شـجاعا واستقبل هذا 
الشـخص يف منزلك ورحب به. ربما تكتشف يف النهاية أن هذا 
الشـخص محبوب جدا وربما العكس ولكـن حاول أن تتعرف 

عليه عن قرب.
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حياتك تحتاج إىل بعض األفكار الخيالية لتغيري الروتني 
اليومي اململ. هل تفكر يف شـخص ما اليوم؟ ال تعتمد 
عىل أي شـخص وال تظـن أنه قد يقوم بعملـك بدال منك. 
تخلـص من هـذه الفكرة وقم بتحديد أهدافك بنفسـك حتى 

تكون مستعدا عندما تجد نفسك أمام اختيارات متعددة.

تبدو اليوم حساسـا جدا وتيسء فهـم بعض زمالئك. تحاول 
اليـوم أن تسـتغل ذكاءك وعقلك يف ابتكار أفـكار جديدة حتى 
وإن كان ذلـك يتطلـب منـك بـذل جهد أكـرب. ربما يحفـزك ذلك 
الحمـاس عىل االطالع عىل أفكار وآراء اآلخرين والتعبري عن آرائك 

دون خجل.
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تواجدت كارمن بصيبص لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الذي تحرضه 
للمرة األوىل هذه الدورة والتي أبدت إعجابها الشديد بكل فعالياته منذ إنطالقه، وعىل 
الجديد  السينمائي  مرشوعها  توقف  حقيقة  عن  كارمن  كشفت  املهرجان  هامش 
”اإلسكندراني“ املقرر أن يجمعها للمرة الثانية مع أحمد عز بعد نجاحهما سوياً 

بفيلم العارف.
القاهرة  مهرجان  كواليس  هامش  عىل  ترصيحاتها  يف  بصيبص  كارمن  وأكدت 
السينمائي أنه كان من املقرر أن تبدأ تصوير أوىل مشاهدها ضمن أحداث الفيلم 
السينمائي الجديد ”اإلسكندراني“ أمام أحمد عز قبل أسبوعني تقريباً، ولكن تأجل 

التصوير لظروف إنتاجية وحتى اآلن لم يحدد موعد آخر لتصوير العمل.
عىل صعيد آخر، كشفت كارمن أن لديها عدد من السيناريوهات الفنية التي تقوم 
بقراءتها حالًيا ما بني الدراما اللبنانية ومشاريع أخرى خارج لبنان، فيما لم تفصح 
عن أية تفاصيل لحني اإلتفاق عىل املرشوع الجديد الذي تعود به للجمهور بعد فرتة 

إجازة قصرية.
”عروس  مشاهدة  األكثر  املسلسل  من  الثالث  باملوسم  شاركت  قد  كارمن  وكانت 
بريوت“ أمام ظافر العابدين لتحصل بعدها عىل إجازة راحة  قصرية، عىل أن تستأنف 

نشاطها الفني خالل الفرتة املقبلة.
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الشهري،  العراقي  واملطرب  املوسيقي  أصبح 
املودة  لربنامج  سفريا  الله،  العبد  مصطفى 
مصطفى  اإلنمائي.بدأ  املتحدة  األمم  لربنامج 
كمنتج   ١٥ سن  يف  املهنية  حياته  الله  العبد 
كمنتج  أغنية   ٥٠٠ من  أكثر  أنتج  موسيقى 
رسم  أهم:  من  العديد  وأصدر  ومخرج، 
أغنية  ذلك  يف  بما  البوب،  ألغاني  مخططات 

«تال» و «بس هوا حبي» و «حواء».. مصطفى 
إحدى   ،Star Casablanca مؤسس  أيًضا  هو 
املنطقة.  يف  والتوزيع  اإلنتاج  رشكات  أهم 
 Casablanca لـ  التنفيذي  الرئيس  يمتلك 
عىل  قناته  عىل  مشاهدة  مليارات   ٥ من  أكثر 
عىل  مشاهدة  ملياري  من  وأكثر   YouTube
الفيديو املوسيقي الخاص به.وتربع العبد الله 

وأنشأ  العراق،  أطفال  ملساعدة  طائلة  بمبالغ 
توفر  التي  التعليمية  املؤسسات  من  العديد 

التعليم املجاني لألطفال الصغار.
يذكر أن العبد الله أصبح مؤخرًا سفري النوايا 
الحسنة ل جمعية املودة غري الهادفة للربح مع 
وتعليم  والسالم،  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 

األطفال واالندماج يف املجتمع.

كشف نجل الفنان العراقي محسن العزاوي عن تعرّض والده 

جلطة  من  حالته ألكثر  تدهور  إىل  أدت  دماغية 

بشكل  ونقله  الصحية 

عاجل إىل املشفى.

يف  حسابه  عرب  وكتب 

بوك):  (فيس  موقع 

كان  ما  الله  «دفع 

تعرض  أعظم، 

الحبيب  والدي 

محسن  الفنان 

العزاوي يوم أمس 

جلطة  اىل 

مسة  نقله خا وتم  الصحية،  حالته  تدهورت  أثرها  وعىل  مفاجئة، 

لسان  وعىل  أخي  ليتفاجأ  الريموك  مستشفى  اىل  باإلسعاف 

جهاز  لكون  العالج  وتحديد  استالمه  يمكن  ال  بأنه  الطبيب 

اىل  نقله  توجب  مما  وأضاف»  املشفى».  يف  عاطل  املفراس 

الفحوصات  إجراء  وبعد  اإلسعاف،  بذات  الكرامة  مشفى 

عرب جهاز املفراس تم تقديم العالج له اىل أن شهدت حالته 

استقراراً نسبياً».

تثري النجمة أحالم كل فرتة حاالت من 
الجدل، السبب هذه املرة هو خضوعها 
بحسب  غرّيت  تجميل  لعمليات 
تنرشها  التي  والصور  الفيديوهات 
وقت  يف  وجهها،  معالم  نفسها  أحالم 
ندد متابعون بالشكل الجديد الذي جعل 
صورتها  عن  مختلفة  تبدو  أحالم  من 
الحقيقة، يف وقت هلل متابعون آخرون 
لقدرة أحالم عىل خوض مغامرة جديدة 
قبل  كشفت  شكلها.أحالم  يف  والتغيري 
الغنائي وقالت  أيام عن موعد جديدها 
يف  األغاني  من  مجموعة  هناك  إن 
وذلك  لتطلقها،  الصفر  ساعة  انتظار 

تستعيد  الخاص  انتاجها  من  يعترب 
احالم يف جديدها الغنائي ألحاًنا جديدة 
من نارص الصالح الذي اعتاد الجمهور 

أحالم  أغاني  معظم  يف  ثنائيته  عىل 
كشفت  .كما  الجديدة  واصداراتها 
قرب  عن  صنعة»  «التقل  صاحبة 
آيدول»  «سعودي  برنامج  عرض 

وهي تتوىل مقعد أحد الحكام إىل جانب 
زميلتها اصالة نرصي، وأصيل ابو بكر 
والعراقي ماجد املهندس،  ومن املتوقع 
أن تكون املبارزة بني أحالم واصالة عىل 
يستحق  مشرتك  اىل  للوصول  أشدها 
الفوز بلقب الربنامج يف موسمه االول يف 

السعودية 
أم  وعىل شاشتي 

بي يس والفضائية السعودية.

الجديدة يف قطرالذي  لدورته  العالم  إفتتاح كأس  إنطالق حفل  قبل 
صناع  فوجئ  مرة،  ألول  العام  لهذا  العالم  كأس  دورة  فيه  تقام 
التحضريات  املتتالية.قبل ساعات من  اإلنسحابات  بعدد من  الحفل 
شاكريا  أعلنت  العالم،  كأس  إفتتاح  حفل  يف  بمشاركتها  الخاصة 
عدم مشاركتها بالحفل من خالل إحدى الصحف االسبانية من دون 
هذا  بتربير  واكتفت  املفاجىء،  إلنسحابها  الحقيقة  األسباب  ذكر 
بأن إعتذارها ألسباب شخصية والبعض يردد يف الكواليس أن سبب 
إنسحابها هو وجود بيكيه ضمن العبي كأس العالم؛ وهو ما جعلها 

تفضل عدم املشاركة .
برغم  الحفل  من  إنسحابها  األخرى  هي  أعلنت  قد  ليبا  دوا  وكانت 

موافقتها املبدئية يف بادئ التحضريات .

املعهد  يف  العلماء  اكتشف 
السويرسي  الفيدرايل 
للتكنولوجيا يف لوزان أن الذوبان 
يحّرر  الجليدية  لألنهار  الرسيع 
من  فريدة  وميكروبات  بكترييا 
الناس  عن  مخبأة  كانت  نوعها 

تحت ستار الجليد.
إدواردز  أرفني  العالم،  وقال 
أن  ”نرى  الدراسة  يف  املشارك 
برسعة،  تذوب  جليدية  أنهاًرا 
من  اآلالف  مئات  لتطلق 
لم  التي  الفريدة  امليكروبات 
تكن معروفة من قبل“، وأضاف 
معلومات  لدينا  ”ليست  قائال: 
كاملة حتى اآلن لفهم قيمة هذه 
خطورتها“  مدى  أو  البكترييا 

وفًقا للجارديان. 
يمكن  أنه  الخرباء  ويعتقد 
امليكروبات  بعض  استخدام 
سيما  ال  الطب،  يف  مستقبالً 

حيوية  مضادات  إنتاج  يف 
بعض  فإن  ذلك،  ومع  جديدة، 
البرش  أن  الباحثني يخشون من 
محّصنني  ليسوا  والحيوانات 
تخفيها  التي  امليكروبات  ضد 
ماليني  مدى  الجليدية  األنهار 
اندالع  إىل  يؤدي  قد  ما  السنني، 

أوبئة خطرية. 
مرشوع  من  علماء  ويقوم 
 Vanishing Glaciers Project
برحالت استكشافية حول العالم 
التنوع  ودراسة  العينات  لجمع 

البيولوجي لألنهار الجليدية.  
يذكر أن معدالت الذوبان ازدادت 
العقدْين  خالل  بعيد  حد  إىل 
2000- أعوام  ويف  املاضيني، 
حوايل  املؤرش  هذا  كان   ،2010
بينما  سنوًيا،  طن  مليار   44.4
 51.9 إىل  التايل  العقد  يف  ارتفع 

مليار طن سنوًيا.

تفعيل  أعاد  أّنه  ماسك  إيلون  تويرت  ملنّصة  الجديد  املالك  أعلن 

حساب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب عىل هذه الشبكة 

من  عدد  اجتياح  إثر  حسابه  ُحظر  كان  أن  بعد  االجتماعّية، 

أنصاره مبنى الكابيتول؛ يف ٦ يناير ٢٠٢١.

تحّدثوا.  ”الناس  تويرت:  يف  الخاص  حسابه  عىل  ماسك  وكتب 

أطلقه  الستطالع  اإليجابية  النتيجة  بعد  وذلك  سيعود“،  ترامب 

الرئيس  تفعيل حساب  إعادة  قرار بشأن  اّتخاذ  أجل  ماسك من 

األمريكي السابق. وأّيدت غالبّية مستخدمي تويرت عودة ترامب 

إىل املنّصة.

األشخاص  من  العديد  يستخدم 
ال  قد  واآلن  للتسوق،   WhatsApp
يضطرون إىل مغادرة التطبيق للعثور 

عىل متجر.  
البحث  اآلن   WhatsApp لك  ويتيح 
تستخدم  التي  (تلك  الرشكات  عن 
بالخدمة)  الخاصة  األعمال  منصة 
حسب الفئة أو االسم، وامليزة متاحة 
وكولومبيا  املتحدة  اململكة  يف  مبدئًيا 
بينما  واملكسيك،  وإندونيسيا 
ستحصل الربازيل عىل نسخة موسعة 
الرشكات  فهرسة  عىل  أيًضا  تعمل 

الصغرية.
التعامل مع  أيًضا   WhatsApp ويريد 
الهند  بعد إطالقه يف  الرشاء،  عمليات 
يف أغسطس، ويخترب تطبيق املراسلة 
اآلن املدفوعات يف الدردشة يف الربازيل، 

ويمكنك استخدام بطاقة االئتمان أو 
مبارشًة  للدفع  بك  الخاصة  الخصم 
استخدام  أو  الويب  زيارة  من  بدالً 
وجًها  معاملة  إجراء  أو  آخر  تطبيق 

لوجه.
توقع  متى   WhatsApp يذكر  ولم 
هذه  والدفع  البحث  خيارات  وصول 
إىل الواليات املتحدة وأجزاء أخرى من 
 WhatsApp قالت  بيان  ويف  العالم، 
«يف  الوصول  ستوسع  إنها  فقط 
املستقبل». ومع ذلك، من الواضح أن 
التي  البلدان  عىل  يركز  األول  الظهور 
 ، بشعبية   WhatsApp فيها  يتمتع 
مثل الربازيل، و غالًبا ما تكون الدولة 
الواقعة يف أمريكا الجنوبية من أوائل 
الدول التي تحصل عىل ميزات جديدة 

مثل إرسال األموال وتلقيها.
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مما يروى من طرائف األدباء والشعراء والكّتاب إن لكل منهم طقساً 
خاصاً حني يبارش عمله اإلبداعي يف ساعات التجيل واإللهام، فشاعر 
يف  وهو  القصيدة  كتابة  للحظة  يتهيأ  كان  قباني  نزار  مثل  رقيق 
وردية وخرض  امللونة،  األوراق  يديه مجموعة من  أناقته، وبني  كامل 
قصيدته  يستقبل  أن  يريد  فهو  أيضاً،  ملونة  أحبار  مع  وبنفسجية 
مع  واألضواء  واأللوان  العطور  من  حقل  يف  حبيبته،  يستقبل  مثلما 
إدريس  القاص والروائي يوسف  . وكان  فنجان قهوة وتبوغ معطرة 
يثقل كاهل أرسته حني يكتب، زوجته كانت ترتب له كل يشء وتحرض 
الرومانسية، وتسهر معه حتى  له األوراق واألقالم واألحبار واألجواء 
الصباح لكي تلبي طلباته، وحني يهجر النوم أليام متتالية كانت هي 
تسهر عىل راحته وتلبي كل ما يحتاجه، وما عليه إال أن يكتب قصصه 
لكي تتنفس األرسة الصعداء بعد انتظار أشبه ما يكون بانتظار مولود 
أنه كان  الكبري نجيب محفوظ  الروائي  الوالدة. ويعرف عن  يف صالة 
يخطط بدقة لعمله اإلبداعي ووقت تفرغه للكتابة، حتى إن الكثريين 
املقربني منه كانوا يضبطون ساعاتهم بمراقبة تحركاته ما بني  من 
مسكنه واسرتاحته يف املقهى أو تجواله أو إضاءة املصباح يف غرفته 
استعداداً للبدء بكتابة قصة أو مقال أدبي، أو استكمال مرشوع روائي 
ينمو يومياً بني يديه ويف أوقات محددة معلومة بالساعات والدقائق 
التي لم يحد عنها ال قبل  جائزة نوبل وال بعدها. أما أستاذ الفلسفة 
حسام محي الدين اآللويس، فكان ال يحلو له التفكري والبحث الفلسفي 
العميق إال وهو جالس يف صالة بيته بني صوت التلفاز املرتفع، وعبث 
عن  منفصل  غري  الكبري  عقله  كان  فقد  وصخبهم،  ولهوهم  حفيديه 
قلبه الكبري الذي يتسع ملحبتهم وال يمنع العقل من ممارسة دوره بني 
انتهى  لو  التي ال تنتهي حتى  الصخب والضجيج واألحاديث األرسية 

من انجاز بحث أو كتاب فلسفي جديد .
الروائيني « وهو بجزئني  وقبل سنوات صدر كتاب بعنوان « طقوس 
للكاتب السعودي عبد الله الداوود رصد فيه طقوس الكتابة وأين ومتى 
عىل  معتمداً  عامليني  روائيني  عن  فيه  تحدث  الروائيون،  يكتب  وكيف 
حصل  معلومات  أيضاً  الكتاب  ضمن  لكنه  عنهم،  املتوفرة  املعلومات 
عليها بعد اتصاله بعدد من الروائيني العرب، وكانت املفاجأة أن روائياً 
قد تجعله  يكتب  أزمة نفسية حني  يعيش  الغيطاني كان  مثل جمال 
آرنست  األمريكي  الروائي  أقدم عليه فعالً  ما  االنتحار، وذلك  يفكر يف 
الستينيات،  أنهى حياته برصاصة بندقية صيد بداية  الذي  همنغواي 
علماً انه أعاد كتابة آخر صفحة يف رواية «وداعاً أيها السالح « تسعاً 
يف  الكتابة  ليمارس  يصحو  وكان  عنها،  يرىض  أن  قبل  مرة  وثالثني 
يعترب  يزعجه، فهو  أحد  يوجد  ال  أول ضوء حيث  قبل  الباكر  الصباح 

الهاتف والزوار مدمران للعمل والكتابة .
الكتابة عند شعراء وروائيني وكتاب  أمثلة كثرية عن طقوس  وهناك 
من يكتب من  أيضاً  العالم، لكن هناك  أرجاء  وصحفيني من مختلف 
دون طقوس وال أوراق ملونة وال تبوغ معطرة،  ويف أصعب الظروف 
يكتب  كان  الحنفي  جالل  الصحفي  الشيخ  ان  واملعروف  وأقساها، 
رؤوس أقالم صحفية وهو يف جامع الخلفاء، ثم يحمل األوراق يف جيب 
بغداد  تعرض  أثناء  األقدام  عىل  مشياً  طويلة  مسافات  ويسري  جبته 
لقصف الطائرات فيما يسمى بحرب الخليج الثانية، ليوصلها للجريدة 
التي يكتب لها، فيما كان محررو الصحف وكتابها يكتبون يف املالجئ، 
غرفهم،  ونوافذ  مكاتبهم  بسببه  تهتز  الذي  الشديد  القصف  تحت  أو 
الحروب،  أيام  وأديب وكاتب عراقي حكاية فريدة عن  ولكل صحفي 
طواها النسيان، أو أوشكت عىل ذلك، فيما عدا ما تم تدوينه من قبل 
الكّتاب أنفسهم، نرشوها أم بقيت طي أوراقهم، أو يف مجرات ودواليب 

مكتباتهم .
أن خادماً سأل مواله  املجال  الرتاثية يف هذا  والنكات  الطرائف   ومن 
الثري إن كان يكتب شعراً يف بعض األحيان، فأجابه مواله : إذا كنُت 
جالساً عىل حافة نهر جميل، تحف بي األشجار والزهور والحشائش 
وأصوات البالبل والطيور والوجوه الحسان، وأمامي مائدة عامرة بما 
لذ وطاب من الفاكهة واألطياب واألعناب، فمن املحتمل إنني سأكتب 
شعراً. فلم يرتدد الخادم أن يقول ملواله : يا موالي، يف مثل هكذا أجواء 

فأنه من املحتمل أيضاً أن يكتب حصاني شعراً ! .
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