
بغداد/ الزوراء:
طالب االتحـاد العام للصحفيني العرب 
بتحقيـق دويل بحضـوره للكشـف عن 
مالبسـات جريمـة اغتيـال الصحفية 
شـريين أبو عاقلة.وذكـر رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمي يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”االتحـاد العام 
للصحفيني العرب يتابـع بإرتياح قرار 
وزير العدل يف الحكومة األمريكية بفتح 
تحقيـق يف حـادث إغتيـال الصحفيـة 
الشـهرية شـريين أبو عاقلـة وتكليف 
الجهة املختصة بمبارشة هذا التحقيق، 
معربا عن امله بأن يتم تحقيق مستقل 
يف جريمـة إغتيال الصحفية الشـهيدة 

شـريين أبـو عاقلـة برصـاص قـوات 
واستشـهادها  الصهيونـي  اإلحتـالل 
متأثـرة بإصابتها مبـارشة يف الرأس . 
”واضـاف الالمي بحسـب البيـان  ”ان 
االتحاد العام للصحفيني العرب يطالب 
بتحقيـق دويل يحرضه وفد من االتحاد 
للكشـف عن مالبسـات هـذه الجريمة 
املروعـة التـي أودت بحيـاة الصحفية 
أبـو  شـريين  الشـهيدة  الفلسـطينية 
املنظمـات  كل  يطالـب  كمـا  عاقلـة، 
اإلعالميـة الدوليـة ومنظمـات حقوق 
اإلنسـان بإدانة هذه الجريمـة النكراء 
ومحاكمة مرتكبيها وعدم إفالتهم من 

العقاب“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
جدد رئيس مجلس السـيادة السوداني، 
عبد الفتاح الربهان، تأكيده نأي القوات 
املسـلحة عن العمل السـيايس يف البالد.
وخالل يف خطاب يف املؤتمر السابع عرش 
للجنة التنسـيق اإلقليميـة، قال الربهان 
بوعدهـا  سـتفي  املسـلحة  ”القـوات 
بالنأي عن العمل السـيايس“.يف سـياق 
آخـر، أعـرب الربهان عن ثقتـه يف قدرة 
لجنة التنسـيق اإلقليمية عـىل مكافحة 

اإلرهـاب والتطـرف والجرائم.كما جّدد 
السـوداني  السـيادة  مجلـس  رئيـس 
رفضه لخطاب التطرف واإلرهاب، قائالً 
”نقـف ضد خطـاب التطـرف واإلرهاب 
يف منطقتنا“.يأتـي هـذا بينمـا يحـاول 
وسطاء غربيون ومن األمم املتحدة كرس 
الجمـود الذي سـاد بعد القـرارات التي 
اتخذهـا الربهـان يف 25 أكتوبـر 2021، 
موقفـاً االنتقال السـيايس الـذي أعقب 

اإلطاحة بعمر البشري عام 2019.

موسكو/ متابعة الزوراء:
تقـوم وحـدات مـن الجيـش الرويس 
ورضب  السـيطرة  بسـط  بمحاولـة 
مواقـع تمركـز القـوات األوكرانيـة، 
فيما تحاول كييف اسـتعادة أراضيها 
بمسـاعدة عسـكرية مـن الغرب.ويف 
آخـر التطورات امليدانية، وقوع قصف 

أوكراني مسـتمر عـىل أحيـاء مدينة 
دونيتسك املختلفة، وقد خلّف القصف 
انقطـاع الكهرباء واملاء بشـكل كامل 
عن بلدة ياسـينفاتا بأطـراف املدينة، 
كما أصـاب القصف األوكراني محطة 
تنقيـة ميـاه يف دونيتسـك.وباملقابل، 
قصفـت اآللية العسـكرية الروسـية 

الثقيلـة مراكـز الجيـش األوكراني يف 
شمال دونيتسك حيث مدينة باخموت 
ومدينـة سـيلدار ومناطـق أوبتنايـا 
وياكوفلفكا، فيما تقاتل قوات فاغنر 
باخمـوت،  مدينـة  وسـط  الروسـية 
بحسـب شـهود عيان.وقبلها، أفادت 
صحيفة ”تليغـراف“ Telegraph بأن 

السـلطات الربيطانية سلمت الجانب 
”بريمسـتون2-“  األوكراني صواريخ 
الدقـة.. وهذه  Brimstone-2 عاليـة 
الصواريـخ موجهـة بالليـزر، ومـدى 
إطالقهـا يبلـغ ضعـف مـا كان عليه 
يف السلسـلة السـابقة.ومن املعـروف 
”بريمسـتون2-“،  صواريـخ  أن 

دخلـت الخدمة يف سـالح الجو امللكي 
الربيطانـي يف عـام 2016. تم تصميم 
صواريخ ”بريمستون“، أساسا لتكون 
مضادة للدروع، ومـع الوقت تطورت 
لتسـتطيع تدمري طائفة واسـعة من 

األهداف.

بغداد/ مصطفى العتابي:
قـرر مجلـس الـوزراء إيقـاف اسـتقطاع 
املبالـغ املسـتوفاة عـن خدمتـي الهاتـف 
النقـال وتعبئة اإلنرتنت بـدءاً من ١ كانون 
األول، فيمـا بحـث اإليفادات للمسـؤولني 
الحكوميـني، مشـددا عـىل رضورة تعديل 
القانونيـة  املعايـري  وفـق  السـفر  آليـات 
الصحيحـة، وّجـه رئيس مجلـس الوزراء، 
محمـد شـياع السـوداني، بتشـكيل لجنة 
حكوميـة ملراجعـة ملف العمالـة األجنبية 
يف العراق.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيس 

الوزراء يف بيـان تلقته «الزوراء»: أن رئيس 
مجلـس الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
ترأس الجلسة االعتيادية الخامسة ملجلس 
الـوزراء، وجرت خالل الجلسـة مناقشـة 
مستجدات األوضاع العامة يف البالد، والبحث 
يف عـدد من القضايـا االساسـية، وإصدار 
التوجيهات بصددها.واضـاف: انه يف إطار 
تنظيـم بيئـة العمـل، وّجه رئيـس مجلس 
الـوزراء بتشـكيل لجنة حكوميـة ملراجعة 
ملـف العمالة األجنبية يف العـراق، وتنظيم 
اإلطـار القانونـي لهـا،  وشـهدت جلسـة 

مجلس الوزراء بحث جملة من املوضوعات 
املدرجـة عىل جدول األعمـال، وإصدار عدد 
من القـرارات والتوصيات بشـأنها. وتابع 
البيان: ففي ضوء توجه الحكومة بتحويل 
املتعاقديـن اىل املـالك الدائـم وفـق اآلليات 
القانونية املعتمدة، وتلبيًة ملطالب الشـباب 
املتعاقديـن مـع وزارة الكهرباء، فقد وافق 

مجلس الوزراء عىل ما يأتي:
١-  إقـرار تثبيـت عقـود وزارة الكهربـاء 
ممن لديهم خدمة عقدية سنتني فما فوق، 
وقيـام وزارة املاليـة باسـتحداث درجـات 

وعناوين وظيفية، وتتم املناقلة من املوازنة 
التخطيطيـة لـكل رشكـة تابعـة اىل وزارة 
الكهرباء، بما فيهم عقود محافظة البرصة، 
وعـدم طلب إضافـة أي تخصيصات مالية 
جديـدة مـن وزارة املاليـة، وامتنـاع وزارة 
الكهربـاء بتعيـني عقـود جديـدة أو أجور 
يومية مستقبالً، عىل أن تدقق األسماء من 

قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي.
األخـرى  الحكوميـة  الجهـات  تتـوىل    -٢
والـوزارات تزويد وزارة املاليـة باملتطلبات 
الـواردة يف كتـاب األمانـة العامـة املرقـم 

 ،٢٠٢٢ حزيـران   ١٤ يف   ٢٢٠٨١ بالعـدد 
وتتوىل وزارة املاليـة أخذ ما يلزم تباعاً عىل 

مجلس الوزراء.
وناقـش مجلس الـوزراء، بحسـب البيان، 
امتيـازات  بإلغـاء  يتعلـق  مهمـاً  ملفـاً 
املسؤولني، وتنفيذ القانون الصادر بشأنه. 
ويأتـي ذلك ضمـن حزمة مـن االصالحات 
التـي مضت الحكومة نحـو تنفيذها، وفق 
مـا تضمنه منهاجهـا الـوزاري، حيث أقر 

املجلس اآلتي:
املوافقـة عىل إصـدار التعليمـات الخاصة 

بتسـهيل تنفيـذ قانـون إلغـاء االمتيازات 
املالية للمسؤولني يف الدولة رقم (٢٨ لسنة 
٢٠١٩)، اسـتناداً اىل أحـكام املـادة (٨٠/

البنـد ثالثا)، واملادة (١٠)مـن قانون إلغاء 
االمتيازات املالية للمسؤولني يف الدولة، مع 
األخذ بعـني االهتمـام رأي األمانـة العامة 
ملجلـس الـوزراء املثّبـت بموجـب مذكـرة 
الدائـرة القانونيـة املرقمـة بالعـدد (م.د/
ق/٢١/٢/٢/ بـال)، املوقعة يف ١٧ ترشين 

الثاني ٢٠٢٢.

انقرة/ متابعة الزوراء: 
أكـد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
أن القوات املسـلحة الرتكية دمرت معاقل 
لإلرهابيني شمايل سوريا والعراق، ردا عىل 
الهجوم اإلرهابي الذي نفذوه يف إسطنبول.
وقال أردوغان إن تركيا ستهاجم املسلحني 
بالدبابـات والجنود، يف أقـرب وقت ممكن 

بعـد تصاعـد الهجمـات االنتقاميـة عىل 
طول الحدود السورية بني القوات الرتكية 
وفصيل كردي مسلح.واضاف أردوغان يف 
كلمة «كنا نهاجم اإلرهابيني منذ أيام قليلة 
بطائراتنا ومدافعنـا وبنادقنا»، ثم أضاف 
«إن شـاء الله، سنقتلعهم جميعا يف أرسع 
وقت ممكن باستخدام دباباتنا وجنودنا». 

وقـال: «قمنا بالرد عـىل الهجوم اإلرهابي 
الدنيء (يف إسطنبول) الذي أودى بحياة ٦ 
أبرياء من خالل تدمـري األهداف اإلرهابية 
شمايل سـوريا والعراق». وأضاف: «حانت 
نهايـة الطريـق ألولئـك الذيـن يعتقدون 
أن بإمكانهـم تشـتيت انتبـاه تركيـا عن 
طريـق التالعـب بالحـروف وتغيري اسـم 

أردوغان  تلويح  التنظيم اإلرهابي».ويأتي 
بالهجوم، فيما نقلت وكاالت أنباء روسية، 
امـس الثالثـاء، عـن مبعوث موسـكو إىل 
سـوريا إن روسـيا تعتقـد أن عـىل تركيا 
االمتنـاع عن اسـتخدام القوة العسـكرية 

«املفرطة» يف سوريا.
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بكني/ متابعة الزوراء:
حـذر وزيـر الدفـاع الصـني، وي فينـغ، نظريه 
األمريكـي، لويد أوسـتن، مـن أن قضيـة تايوان 
خـط أحمـر يجب عـدم تجـاوزه وتقـع يف قلب 
املصالح األساسـية للصني.وبحسب بيان لوزارة 
الدفاع الصينية، فقـد دعا الوزير الصيني نظريه 
األمريكي إىل تبني سياسة منطقية وعملية تجاه 
الصني إلعادة العالقات إىل املسار الصحيح.وشدد 

وزير الدفـاع الصيني عىل أن حـل قضية تايوان 
مسـألة تخص الشـعب الصيني وليـس ألي قوة 
خارجية الحق يف التدخل.من جهته، شدد أوستن 
عـىل أن الواليـات املتحـدة ستسـتمر يف الطريان 
ما يسـمح القانون الدويل  ـُ واإلبحار والعمل، حيث
بذلك.والتقى وزير الدفاع األمريكي لويد أوسـتن 

يف كمبوديا، الثالثاء، نظريه الصيني وي فينغ.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكدت لجنة الخدمـات واالعمار النيابية عزمها متابعة 
قضيـة مداخل العاصمة واملشـاريع املتلكئة واملتوقفة 
يف عمـوم العراق، ويف حني حددت أبرز اسـباب التلكؤ، 
اشارت اىل ان الطرق الرئيسة هي طرق موت وضحاياها 
اكثر مـن االرهاب.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، 
عدنـان الجحيـيش، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان ” لجنة 
االعمار والخدمـات النيابية اخذت عىل عاتقها متابعة 

كل املشـاريع املوجـودة يف كل محافظات العراق، منها 
املشـاريع املتوقفة ومنها املشاريع املستمرة واملتلكئة، 
وطلبنـا جدوال بهذه املشـاريع والعقـود مع الرشكات 
حتى نقف عىل اسـباب التوقـف او التلكؤ كي نعالجها 
بدورنا ”.واضاف“ قمنا باستضافة امني بغداد والوكالء 
واملـدراء العامني، ايضا طلبنا منهم ان يقدموا لنا جردا 

كامال لكل املشاريع املوجودة لديهم.
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الزوراء/ حسني فالح:
أثار ما تّم تداوله يف اآلونة االخرية حول 
نية الحكومة اتخاذ قرار يلغي امتيازات 
كبار املسؤولني وتقليص رواتبهم جدال 
سياسـيا كبريا، حيث رأى بعض النواب 
هكـذا  اتخـاذ  رضورة  والسياسـيني 
قـرارات يف الوقت الـذي يعاني املواطن 
مـن نقـص يف الخدمـات واملتطلبـات 
االساسـية، يف حـني يذهـب اآلخـر اىل 
عـدم احقية الحكومة مـن اتخاذ هكذا 
قرارات كونهـا محكومة بقوانني، فيما 
حـدد خبـري قانونـي االطـر القانونية 
والدسـتورية مـن تنفيـذ قـرار إلغـاء 

االمتيازات من قبل الحكومة.
وقـال النائب عن الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني، شـريواني الدوبرداني، يف 
حديث لـ“الزوراء“: سـمعنا من خالل 
االعـالم ومواقـع التواصـل االجتماعي 
حـول نيـة الحكومـة ورئيس الـوزراء 
املسـؤولني  كبـار  امتيـازات  إلغـاء 
وتقليـص رواتبهـم، إال انـه ال يوجـد 
يشء رسـمي حتـى اآلن، ولـم يصل أي 
إبالغ للربملـان بخصوص هذا املوضوع. 
مبينا: ان بعـض القرارات من صالحية 
ان  الـوزراء واالخـرى تحتـاج  رئيـس 
تمر عرب مجلس النـواب عىل اعتبار ان 
هنالك فصـًال بني السـلطات التنفيذية 
والترشيعيـة والقضائيـة. واضاف: أنه 
يف عـام 2019، وبعد تظاهرات ترشين، 
تم اصـدار قـرارات بهذا الشـأن، منها 

تقليص أعداد سيارات الوزراء وتقليص 
سيارات املديرين العامني وتعديل قانون 
النزاهـة والكثـري مـن املـواد األخـرى. 
مشريا اىل: ان هذا االجراء حتما سيكون 
بالتنسـيق مع الرئاسـات الثـالث، وقد 
يتم اقرار هذا الـيشء بحال كان هنالك 
تنسـيق مع الرئاسـات الثـالث وتعديل 

بعض الرواتـب والنثريات واالمتيازات، 
وهي مـن صالحيـات رئيس الـوزراء.
مـن جانبه، قال الخبـري القانوني، عيل 
التميمـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: إن 
الرواتـب املنظمة بقانون سـواء كانت 
هـذه الرواتـب اسـمية أو ازدواجا مع 
رواتـب أخرى أو حتى الرتفيع والتقاعد 

والرتقية ال يمكن تخفيضها أو تقليلها 
أو املساس بها إال بتعديل قوانينها مثل 
قانون سـلم الرواتب ٢٢ لسـنة ٢٠٠٨ 
وقانـون مؤسسـة السـجناء وغريهـا 
وفـق قاعدة القانـون ال يلغى وال يعدل 
إال بقانـون يصدر من الربملـان، وجهة 
الطعـن يف حالـة مخالفـة ذلـك هـي 

املوظفني.وأضـاف:  شـؤون  محكمـة 
أما الرواتـب التي تم إقرارهـا بقرارات 
من مجلس الـوزراء أو من الوزراء فإن 
تعديلهـا يكون بالطريقة نفسـها التي 
صـدر بها، أي بقـرارات، وجهة الطعن 
يف حالـة االعرتاض عـىل ذلك عند وجود 
مخالفة هي محكمـة القضاء اإلداري. 
مبينا: أما العاملون بعقود سواء كانت 
العقود طويلـة أو مؤقتة أو يومية فإن 
القاعدة القانونيـة تقول العقد رشيعة 
املتعاقديـن، وبالتـايل ماينـص أو نص 
عليه العقد هو واجب التطبيق وتعديلها 
ال يكـون بإرادة منفردة وإنما باالتفاق 
بني األطـراف ومـا يخالف ذلـك يمكن 
الطعن به أمـام محكمة العمل .وتابع: 
وفق ذلـك ان الحكومـة لديها صالحية 
تعديـل مـا قـام مجلـس الـوزراء من 
اصداره بينما املحكومة بقوانني تحتاج 
اىل تعديل من مجلس النواب. مؤكدا: ان 
قرار إلغاء االمتيازات والرواتب بعضها 
محكومـة بقوانني واخـرى صادرة عن 
طريـق قـرارات مـن مجلس الـوزراء.

وصـوّت املجلس يف 19/11/2019 عىل 
مقـرتح قانون إلغاء االمتيـازات املالية 
للمسـؤولني يف الدولة العراقية واملقدم 
من اللجنتني القانونيـة واملالية لغرض 
تخفيـض النفقـات وإلغـاء امتيـازات 
املسـؤولني يف الدولة ولضمـان تحقيق 
العدالـة االجتماعية بني أبناء الشـعب 

العراقي.
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بغداد/ الزوراء:
امس  فاضل،  عيل  زياد  الكهرباء،  وزير  أعلن 
عىل  التصويت  الوزراء  مجلس  إتمام  الثالثاء، 
املركز  الدائم.وقال  للمالك  العقود  تحويل 
تلقته  بيان  يف  الكهرباء  لوزارة  االعالمي 
«الزوراء»: إنه «بعد جهد جهيد واهتمام بالغ 
فاضل،  عيل  زياد  الكهرباء،  وزير  لدن  من 
الوزير  يزف  العقود،  موظفي  قضية  بحسم 
البرشى ملوظفي العقود بإتمام التصويت عىل 
تحويلهم للمالك الدائم بأعمال جلسة مجلس 

الوزراء «.

@Û‹«@Ú‘œaÏæa@ZıbiãËÿ€a@ãÌåÎ
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بغداد/ الزوراء:
بحث نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
مع السـفري السـوري يف العـراق، صطام 
جدعان الدنداح، أوجه التعاون بني العراق 
وسـوريا يف املجاالت الثقافية واإلعالمية.

وذكـر بيان لنقابة الصحفيـني العراقيني 
تلقته «الزوراء»: ان السـفري السـوري يف 
العراق صطـام جدعان الدنداح زار، امس 
العراقيـني  الصحفيـني  الثالثـاء، نقابـة 
والتقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
وجـرى خالل اللقاء بحـث أوجه التعاون 
بني العراق وسـوريا يف املجـاالت الثقافية 

واإلعالميـة، فيما قّدم نقيـب الصحفيني 
العراقيـني رشحاً عن طبيعة عمل النقابة 
ودورها الفاعل يف تعزيز أطر التعاون بني 
النقابـات واالتحادات العربية انطالقاً من 
املسؤولية التي يتقلدها نقيب الصحفيني 
يف رئاسـة اتحـاد الصحفيـني العرب.من 
جهتـه، هنأ سـفري الجمهوريـة العربية 
السـورية، نقيـب الصحفيـني العراقيني 
ملناسبة فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني 
العـرب، وأهميـة ذلـك يف االرتقـاء بواقع 
العمـل اإلعالمـي العربي وتعزيـز أوارص 
العالقـة الثقافية واإلعالمية العربية، كما 
أشـاد بالـدور الفاعل لنقابـة الصحفيني 

العراقيني محلياً وعربياً ودولياً.

ÚÌÎÏ‰€a@bÓ∞äÏiaå@Ú�´@lã”@ÅÏ‹m@Úqäb◊Î@NNfiÜbjnfl@Ô„aã◊Îc@ÔéÎä@—ó”
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بغداد/الزوراء:
كبرية  شبكة  عىل  القبض  إلقاء  الثالثاء،  امس  بغداد،  إجرام  مكافحة  مديرية  أعلنت 
ورد  بيان  يف  املديرية  العاصمة.وذكرت  يف  املخدرات  وتجارة  النارية  الدراجات  لرسقة 
لـ «الزوراء»: ان «مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض عىل شبكة تتألف من ١١ متهما 
وفتاة مختصة برسقة الدراجات النارية، وتجارة املخدرات ضمن منطقة الدورة جنوب 
بغداد».وبينت املديرية أن «عملية القبض تمت بعد وردت معلومات عن وجود مجموعة 
من األشخاص يقومون برسقة الدراجات النارية، وترويج املواد املخدرة».وأضافت: «تم 
تشكيل فريق عمل والتوصل اىل املتهمني والقبض عليهم وضبط بحوزتهم سالح ناري، 
انه «تم  ورمانة يدوية هجومية، وسكاكني، ومواد مخدرة من نوع كرستال»، مبينة 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
استقطاع  إيقاف  الوزراء  مجلس  قرر 
الهاتف  خدمتي  عن  املستوفاة  املبالغ 
1 كانون  النقال وتعبئة اإلنرتنت بدءاً من 
للمسؤولني  اإليفادات  بحث  فيما  األول، 
تعديل  رضورة  عىل  مشددا   ، الحكوميني 
القانونية  املعايري  وفق  السفر  آليات 
الوزراء  مجلس  رئيس  وجه  الصحيحة، 
لجنة  بتشكيل  السوداني،  شياع  محمد 
األجنبية  العمالة  ملف  ملراجعة  حكومية 

يف العراق.
يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
مجلس  رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
ترأس  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
ملجلس  الخامسة  االعتيادية  الجلسة 
مناقشة  الجلسة  خالل  وجرت  الوزراء، 
البالد،  يف  العامة  األوضاع  مستجدات 
االساسية،  القضايا  من  عدد  يف  والبحث 

وإصدار التوجيهات بصددها.
العمل،  بيئة  تنظيم  إطار  يف  انه  واضاف: 
وّجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 
األجنبية  العمالة  ملف  ملراجعة  حكومية 
لها،   القانوني  اإلطار  وتنظيم  العراق،  يف 
بحث  الوزراء  مجلس  جلسة  وشهدت 
جملة من املوضوعات املدرجة عىل جدول 
القرارات  من  عدد  وإصدار  األعمال، 

والتوصيات بشأنها. 
الحكومة  توجه  البيان، ففي ضوء  وتابع 
وفق  الدائم  املالك  اىل  املتعاقدين  بتحويل 
اآلليات القانونية املعتمدة، وتلبيًة ملطالب 
الكهرباء،  وزارة  مع  املتعاقدين  الشباب 

فقد وافق مجلس الوزراء عىل ما يأتي:
الكهرباء  وزارة  عقود  تثبيت  إقرار    .1
فما  سنتني  عقدية  خدمة  لديهم  ممن 
باستحداث  املالية  وزارة  وقيام  فوق، 
املناقلة  وتتم  وظيفية،  وعناوين  درجات 
رشكة  لكل  التخطيطية  املوازنة  من 
تابعة اىل وزارة الكهرباء، بما فيهم عقود 
إضافة  طلب  وعدم  البرصة،  محافظة 

وزارة  من  جديدة  مالية  تخصيصات  أي 
بتعيني  الكهرباء  وزارة  وامتناع  املالية. 
مستقبالً.  يومية  أجور  أو  جديدة  عقود 
ديوان  قبل  من  األسماء  تدقق  أن  عىل 

الرقابة املالية االتحادي.
األخرى  الحكومية  الجهات  تتوىل   .2
باملتطلبات  املالية  وزارة  تزويد  والوزارات 
املرقم  العامة  األمانة  كتاب  يف  الواردة 
 ،2022 حزيران   14 يف   22081 بالعدد 
وتتوىل وزارة املالية أخذ ما يلزم تباعاً عىل 

مجلس الوزراء.
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  وناقش 
امتيازات  بإلغاء  يتعلق  مهماً  ملفاً 
الصادر  القانون  وتنفيذ  املسؤولني، 
من  حزمة  ضمن  ذلك  ويأتي  بشأنه.. 
نحو  الحكومة  مضت  التي  االصالحات 
منهاجها  تضمنه  ما  وفق  تنفيذها، 

الوزاري. حيث أقر املجلس اآلتي:
الخاصة  التعليمات  إصدار  عىل  املوافقة 
االمتيازات  إلغاء  قانون  تنفيذ  بتسهيل 
املالية للمسؤولني يف الدولة رقم (28 لسنة 
/80) املادة  أحكام  اىل  استناداً   ،(2019

إلغاء  قانون  (10)من  واملادة  ثالثا)،  البند 
االمتيازات املالية للمسؤولني يف الدولة، مع 
العامة  األمانة  رأي  االهتمام  بعني  األخذ 
مذكرة  بموجب  املثّبت  الوزراء  ملجلس 
(م.د/ بالعدد  املرقمة  القانونية  الدائرة 

ق/2/2/21/ بال)، املوقعة يف 17 ترشين 
الثاني 2022.

موضوع  الوزراء  مجلس  ناقش  كما 
شحن  بطاقات  عىل  املفروضة  الرضيبة 
التي  اإلنرتنت،  وتعبئة  الجوال  الهاتف 
العراق.  االتصال يف  بارتفاع كلفة  تسببت 
املواطنني،  كاهل  عن  التخفيف  وبهدف 
استقطاع  إيقاف  الوزراء  مجلس  قرر 
الهاتف  خدمة  عن  املستوفاة  املبالغ 
البالغة  اإلنرتنت  تعبئة  وخدمة  النقال 
 .2022 األول  كانون   1 من  بدءاً   (20%)
وتويل هيئة اإلعالم واالتصاالت تنفيذ هذا 

القرار، وأخذ اإلجراءات املالئمة باسرتجاع 
املبالغ املستوفاة قبل التاريخ املذكور آنفاً، 
بالرسعة  العامة  الخزينة  اىل  وإرسالها 

املمكنة.
مجلس  ناقش  الجلسة،  سياق  ويف 
للمسؤولني  اإليفادات  موضوع  الوزراء 
آليات  تعديل  ورضورة  الحكوميني، 
القانونية الصحيحة،  املعايري  السفر وفق 
املرجّوة  األهداف  تحقق  التي  وبالطريقة 
اىل  العامة  املصلحة  وتحقق  اإليفاد،  من 
جانب ضبط اإلنفاق. حيث وافق املجلس 

عىل ما يأتي:
املناقلة من أي حساب  1. ال يجوز إجراء 

اىل حساب السفر واإليفاد.
2.  ال يجري دفع مصاريف الجيب بشأن 
اإليفادات التي تتحمل الجهة الداعية فيها 
نفقات اإلقامة وتذاكر السفر لعدم توافر 

التخصيصات املالية. 
للذهاب  واحد  يوم  السفر،  أيام  عدا   .3

اىل  اإليفاد  باستثناء  لإلياب،  واحد  ويوم 
والجنوبية،  الشمالية  األمريكيتني  الدول 
أيام  فتعد  آسيا،  ورشق  وكندا  وأسرتاليا 
للذهاب  يومني  عن  يزيد  ال  بما  السفر 

واإلياب.
ال  بما  الفندق  أجور  للموفد  يرصف   .4
الليلية  املخصصات  (%150) من  يتجاوز 
الخاصة  املجموعتني  دول  يف  لصنفه 
من   (100%) يتجاوز  ال  وبما  واليورو، 
يف  لصنفه  املقررة  الليلية  املخصصات 
والثالثة،  والثانية  األوىل  املجموعات:  دول 

بحسب تصنيف وزارة الخارجية للدول.
فأعىل،  حرصاً  بدرجته  ومن  للوزير   .5
الحق يف استخدام مقاعد الدرجة األوىل يف 
الوزارات وأصحاب  الطائرة ويحق لوكالء 
واملديرين  واملحافظني  الخاصة  الدرجات 
استخدام  حق  بدرجتهم  ومن  العامني 
يف  واحدة  لرحلة  األعمال  رجال  مقاعد 
رحلة  يف  واحدة  ولرحلة  الذهاب،  رحلة 

اإلياب، يف حال تطلّبت الرحلة السفر عىل 
أكثر من طائرة. 

رشكة  عىل  حرصاً  السفر  يكون   .6
وجود  حال  يف  العراقية  الجوية  الخطوط 
رحالت مبارشة للرشكة املذكورة إىل الدولة 

املوفد إليها يوم السفر. 
وأصحاب  الوزارات  لوكالء  يجوز  ال   .7
واملديرين  واملحافظني  الخاصة  الدرجات 
العامني ومن بدرجتهم استئجار السيارات، 
واالكتفاء بالخدمات التي تقدمها سفارة 
إذا  إليه،  املوفد  البلد  يف  العراق  جمهورية 

كان ذلك ممكناً.
8. عدم رصف مخصصات النقل، من وإىل 
املطار لوكالء الوزارات وأصحاب الدرجات 
العامني  واملديرين  واملحافظني  الخاصة 

ومن بدرجتهم.
الدرجات  ألصحاب  املوافقة  منح  عدم   .9
العامني  واملديرين  واملحافظني  الخاصة 
الورش  يف  للمشاركة  بدرجتهم  ومن 

مع  متدرب،  بصفة  التدريبية  والدورات 
إمكانية مشاركتهم بصفة محارض بما ال 

يزيد عن مشاركتني يف السنة.
غري  الجهات  ورؤساء  الوزير  يقدم   .10
رئيس  إىل  واملحافظون  بوزارة  املرتبطة 
كل  عن  مفصالً  تقريراً  الوزراء  مجلس 
السفر،  أو  اإليفاد  (مدة  يتضمن  إيفاد 
أو  اإليفاد  جهة  السفر،  أو  اإليفاد  غرض 
السفر، الجهة التي تحملت نفقات اإليفاد 
عدد  السفر،  أو  اإليفاد  تكلفة  السفر،  أو 
الناتجة  والتوصيات  املقرتحات  املرافقني، 
تقارير  وتقدم  السفر)،  أو  اإليفاد  عن 
وأصحاب  الوزارات  وكالء  من  مشابهة 
العامني،  واملديرين  الخاصة  الدرجات 
ومن بدرجتهم عن طريق الجهة املنتسب 
الوزراء/  ملجلس  العامة  األمانة  اىل  إليها 
واللجان  الوزراء،  مجلس  شؤون  دائرة 
ألخذ ما يلزم بشأنها، وحسب املالحظات 
التي ذكرها رئيس الدائرة القانونية خالل 

النقاش.
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  وتداول 
يف ملف جائحة كورونا، التي تشهد حاليا 
انحسارا واضحا يف العراق والعالم، رافقها 
تخفيف اإلجراءات التي فرضتها الجائحة. 
وزارة  عن  الصادرة  التقارير  ضوء  ويف 
الصحة، وافق مجلس الوزراء عىل ما ييل :
لسنة   79) الوزراء  مجلس  قرار  إلغاء   .1
الديواني (97 لسنة  األمر  2020)، وإلغاء 
الصادر عن مكتب رئيس مجلس   (2020
الوزراء، بشأن تأليف اللجنة العليا للصحة 
جائحة  ملكافحة  الوطنية  والسالمة 

(فايروس كورونا(.
2. إلغاء األمر الديواني (13 لسنة 2020) 
العليا  اللجنة االستشارية  الخاص بتأليف 

للصحة والسالمة الوطنية.
3. إلغاء األمر الديواني (217 لسنة 2020) 
الوزراء  الصادر عن مكتب رئيس مجلس 
اإلجراءات  تعزيز  لجنة  تأليف  بشأن 
والسيطرة  الوقاية  مجاالت  يف  الحكومية 

الصحية والتوعوية.
بقانون  العمل  الصحة  وزارة  تويل   .4
املواد   /1981 لسنة   89) العامة  الصحة 
44 اىل 57) فيما يخص مكافحة األمراض 

االنتقالية .
تربية  متقاعدي  رشيحة  إنصاف  وبهدف 
مشكلة  ومعالجة  البرصة،  محافظة 
ورصف  التقاعدية  التوقيفات  تأخر 
عىل  الوزراء  مجلس  وافق  لهم،  املكافآت 
التقاعد ملفات املتقاعدين  تسلّم صندوق 
إحالتهم  تمت  الذين  البرصة،  تربية  يف 
ديوان  تقرير  يف  املذكورين  التقاعد،  اىل 
الرقابة املالية االتحادي، ورصف حقوقهم 
التقاعدية من تاريخ إحالتهم اىل التقاعد، 
وتقوم وزارة املالية/ دائرة املوازنة، بإدراج 
املبلغ (2294769840) ديناراً، الظاهر يف 
مرشوع  ضمن  يف  لعام/2021  املديرية 
للسنة  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

املالية/2023.
ويف السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء منح 
لباحثي   30% عن  تزيد  ال  مخصصات 
وموظفيها،  االجتماعية  الحماية  شبكة 
 22 قانون(  من   (15) املادة  اىل  استناداً 
بدءاً  يموجبه  العمل  ويتم   ،(2008 لسنة 
اآللية  بحسب   ،2022 األول  كانون  من1 
الوزراء (15 لسنة  املتبعة يف قرار مجلس 

.(2022
املوضوعات  الوزراء  مجلس  وناقش 
األعمال،  جدول  عىل  املدرجة  األخرى 
واصدر القرارات بشأنها. حيث أقر املجلس 
تخويل وزير املالية أو من يخوله صالحية 
 ،(Exim Bank) االستمرار باالقرتاض من
لتمويل مشاريع البنى التحتية يف العراق، 
بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  يف  جاء  كما 
آنفاً، رشيطة  املذكور  املالية والبنك  وزارة 
وجود عقد موقع من الجهات املستفيدة.

وعند عدم تمويل البنك املذكور آنفاً املبلغ 
مرشوعاً  تعترب  املدرجة،  واملبالغ  كامالً، 

استثمارياً ُيمّول من الخزينة العامة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكدت لجنة الخدمات واالعمار النيابية عزمها 
واملشاريع  العاصمة  مداخل  قضية  متابعة 
حني  ويف  العراق،  عموم  يف  واملتوقفة  املتلكئة 
ان  اىل  اشارت  التلكؤ،  اسباب  أبرز  حددت 
وضحاياها  موت  طرق  هي  الرئيسة  الطرق 

اكثر من االرهاب.
عدنان  النيابية،  الخدمات  لجنة  عضو  وقال 
 ” ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الجحييش، 
عىل  اخذت  النيابية  والخدمات  االعمار  لجنة 
املوجودة يف كل  املشاريع  كل  متابعة  عاتقها 
املتوقفة  املشاريع  منها  العراق،  محافظات 
وطلبنا  واملتلكئة،  املستمرة  املشاريع  ومنها 
الرشكات  مع  والعقود  املشاريع  بهذه  جدوال 

حتى نقف عىل اسباب التوقف او التلكؤ كي 
نعالجها بدورنا ”.

واضاف“ قمنا باستضافة امني بغداد والوكالء 
واملدراء العامني، ايضا طلبنا منهم ان يقدموا 
لنا جردا كامال لكل املشاريع املوجودة لديهم، 
وما املعوقات حتى نذللها مع الجهة التنفيذية 
سواء كانت الوزارات او مجلس الوزراء، كذلك 
قسم  استضافة  تمت  للمحافظات  بالنسبة 
عىل  لالطالع  البلديات  ومدراء  املحافظني  من 
املشاريع  وما  مشاكلهم  وعىل  مشاريعهم 
نقوم  كي   2023 موازنة  عىل  ستقدم  التي 

بتضمينها“.
املشاريع  من  كبرية  نسبة  ”هناك  ان  واكد   
معها  املتعاقد  الرشكات  من  قسم  املتلكئة، 

وال  مماثلة  اعمال  لديها  توجد  ال  لألسف 
وقسم  املشاريع،  لتكلفة  املالية  االمكانية 
من املشاريع املتلكئة لها استحقاق مايل عند 
تتسلم  لم  لكن  االنجاز  نسبة  عىل  الحكومة 
املرشوع،  توقف  اىل  ادى  وهذا  مستحقاتها، 
وعرقلة  خاصة  مشكالت  االخر  والقسم 

بالعمل“.
ان  الجحييش  بنّي  العاصمة،  مداخل  وعن   
”بغداد عاصمة العراق وهي ليست ألهل بغداد 
فقط وإنما لكل العراقيني، ومداخل العاصمة 
اهتمام  لها  أن يكون  العاصمة يجب  وخارج 
العراق، لكن مع االسف  خاص ألنها جمالية 
مؤكدا  االسم“،  بهذا  يليق  وال  رديء  املنظر 
اولويات  من  وهو  املوضوع  هذا  عىل  ”ركزنا 

اولوية  اعطى  الوزراء  رئيس  وحتى  عملنا، 
لجانب الخدمات“.

ولفت اىل ان ”الطرق الرئيسة هي طرق موت 
تأتيني  ويوميا  اإلرهاب،  من  اكثر  والضحايا 
الداخلية  وزارة  من  املرور  بحوادث  مواقف 
ويذهب لألسف ضحيتها اشخاص من شبابنا 
ترشيع  ”عىل  العمل  عن  كاشفا  وعوائلنا“، 

قانون ويعطى اىل هيئة االستثمار“.
وبنّي ان ”ذلك يحتاج اىل آلية ما بني املستثمر 
التنفيذية ألنه، كما هو معلوم، فإن  والجهة 
كاملرور  اخرى  بجهات  مرتبطة  امور  هكذا 
االسكان  ووزارة  والجسور  والطرق  العامة 
الكهرباء،  ووزارة  واالتصاالت  بغداد  وأمانة 

ونعمل عىل آلية ملعالجة هذا االمر ”.

بغداد/ الزوراء:

بغداد، عمار موىس كاظم،  امني  وجه 

بغداد  امانة  وتشكيالت  دوائر  جميع 

بدعم الفريق الوزاري ملكافحة الفساد 

وتطبيق االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة 

ملكافحة  حازمة  بإجراءات  وامليض 

بغداد  امانة  يف  الفساد  اشكال  كافة 

مجلس  رئيس  لتوجيهات  استجابة 

الوزراء .

”الزوراء“:  تلقته  لالمانة  بيان  وذكر 

ان ” امني بغداد ترأس اجتماعاً ضمن 

الفساد  ملكافحة  الوزاري  الفريق 

وتطبيق االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة 

واملديرين  بغداد  امانة  وكالء  بحضور 

دوائر  يف  االقسام  ومديري  العامني 

مكافحة  جهود  ملناقشة  بغداد  امانة 

بما  الوزاري  الفريق  ودعم  الفساد 

يحقق الشفافية العالية يف التعامل مع 

املواطنني ”.

خالل  اكد  بغداد  ”امني  ان  واضاف 

االجتماع العمل بتوجيهات دولة رئيس 

مجلس الوزراء خالل زيارته ملقر امانة 

الفساد  بمكافحة  يتعلق  بما  بغداد 

الرادعة  القانونية  االجراءات  واتخاذ 

مع  بالتنسيق  الفساد  حاالت  بحق 

الفريق الوزاري وهيئة النزاهة ومكتب 

رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء 

االعىل ”.

واشار اىل ان ” الدوائر البلدية مستمرة 

االلكرتونية  االستمارة  بتطبيق 

عدم  لضمان  الغرامات  الحتساب 

القانونية  باملستحقات  التالعب 

خالل  من  املواطنني  تعريف  ورضورة 

بهذه  الطالعهم  املجتمعي  الوعي  نرش 

بغداد  امانة   ” ان  وتابع   .” االجراءات 

الرقمي  التحول  بمرشوع  ماضية 

يحقق  بما  الرسوم  جباية  بإجراءات 

وضمان  العالية  والنزاهة  العدالة 

الدولة  خزينة  ودعم  املواطنني  حقوق 

بإيرادات مالية عالية ”.

كما دعا امني بغداد املواطنني اىل عدم 

دفع أي مبالغ مالية للمكلفني بجباية 

استحصال  دون  بغداد  امانة  رسوم 

الدائرة  قبل  من  مختوم  رسمي  وصل 

اىل  الفتاً   .” حقوقهم  لضمان  املعنية 

ان ” امني بغداد يتابع وبشكل مبارش 

لدوائر  ميدانية  زيارات  خالل  ومن 

إلنجاز  املتبعة  االجراءات  بغداد  امانة 

بتذليل  ويوجه  املواطنني  معامالت 

من  يخفف  بما  الصعوبات  جميع 

اثقاله  وعدم  البغدادي  املواطن  كاهل 

وقتاً  تتطلب  بريوقراطية  بإجراءات 

كبرياً ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع، امس الثالثاء، 
سقوط طائرة مسلحة بالقرب من 
محطة الجالسية يف سامراء بسبب 

خلل فني.
تلقته  للوزارة،  بيان  وذكر 
مسلحة  ”طائرة  أن  ”الزوراء“: 
الجيش  طريان  قيادة  اىل  تابعة 

محطة  من  بالقرب  سقطت 
الجالسية يف سامراء، بسبب حدوث 

خلل فني بمحرك الطائرة“.
كان  ”الطائرة  أن  إىل  وأشار 
وأحد  الضباط،  من   (2) يستقلها 
نقلهم  تم  حيث  القيادة،  منتسبي 
اىل مستشفى سامراء لتلقي العالج 

الالزم“.

بغداد/ االزوراء:

نوه املرصف العراقي للتجارة، امس 

الثالثاء، إىل إغالق أحد فروعه ببغداد 

إلعادة تأهيله.

وقال املرصف يف تنويه رسمي تلقته 

بغلق  إعالمكم  ”نود  ”الزوراء“: 

الدويل  بغداد  فرع مرصفنا يف مطار 

وسيتم  التأهيل،  إعادة  ألغراض 

إعالمكم عند إعادة افتتاح الفرع“.

فرعنا  لزبائن  ”يمكن  أنه  وأضاف 

مراجعة  الدويل  بغداد  مطار  يف 

الرئيس)  (الفرع  البديل  الفرع 

الكائن يف (الحارثية – نهاية شارع 

الكندي)“.

بغداد/ الزوراء: 
وجه مجلس وكالء األمن الوطني، امس 
ملراجعة  عمل  فريق  بتكليف  الثالثاء، 
مجال  يف  والتعاون  التدريب  بروتوكول 
وتركيا.  العراق  بني  العسكرية  الصحة 
األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
عقد  الوطني  األمن  وكالء  مجلس  إن“ 
برئاسة   2022 لعام  العرشين  الجلسة 
مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
وأضاف  املجلس“.  أعضاء  وبحضور 
املوضوعات  ناقش  املجلس  أن“  البيان 
واتخذ  أعماله،  جدول  عىل  املدرجة 
بشأنها“.  الالزمة  والتوصيات  القرارات 
وأشار إىل أن“ املجلس ناقش املقرتحات 

(املختربات  ملوضوع  بالدراسة  الواردة 
األمن  عىل  وخطورتها  األهلية  البحثية 
الوطني العراقي)، واتخذ القرار املناسب 
بشأنها“. وتابع البيان أنه“ فيما يتعلق 
بموضوع (بروتوكول التدريب والتعاون 
بني  العسكرية  الصحة  مجال  يف 
 ، تركيا)  وجمهورية  العراق  جمهورية 
وجه املجلس بتكليف فريق عمل برئاسة 
نائب مستشار األمن القومي، وعضوية 
املستشار   ، العدل  وزارة  (وكيل  كل من 
الطبية  األمور  مديرية  القانوني وممثل 
يف وزارة الدفاع، ممثل وزارة الخارجية)، 
الصياغات  وتعديل  مراجعة  أجل  من 
وفقا  الربوتوكول،  هذا  يف  الواردة 

للمالحظات املطروحة يف الجلسة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخەوان عبدالله، امس الثالثاء، أن استقرار 

سوريا ركيزة أساسية لضمان االستقرار يف املنطقة.
وقال بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي تلقته ”الزوراء“: إن ”نائب رئيس مجلس 
النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله استقبل يف مكتبه الرسمي ببغداد، السفري 
السبل  بحث  اللقاء  الدندح، وجرى خالل  العراق سطام جدعان  لدى  السوري 
الكفيلة لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الجارين، سيما أن هنالك حدودا 
أهمية  عن  فضالً  الشعبني،  بني  تربط  وثقافية  تاريخية  وعالقات  مشرتكة 

تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية بني الجانبني“.
للبيان ”أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لضمان  وأكد عبد الله، وفقاً 
االستقرار يف املنطقة، وهذه املرحلة تحتاج إىل خطوات وتعاون مشرتك لرتسيخ 

األمن واالزدهار وضمان مستقبل أفضل لشعوبنا“.

بغداد/ الزوراء:

من  السادسة  الدفعة  رصف  الثالثاء،  امس  الزراعة،  وزارة  أعلنت 

مستحقات مسوقي البذور للرتب العليا.

وزير  ”برعاية  أنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وأوضحت 

بني  ما  رشكة  عام  مدير  وارشاف  العلياوي،  جرب  عباس  الزراعة 

مستحقات  رصف  سيتم  عريبي،  نسيم  للبذور  العامة  النهرين 

املزارعني من منتجي البذور للرتب العليا الدفعة السادسة للموسم 

الزراعي 2022“.

تدعو  للبذور  العامة  النهرين  مابني  ”رشكة  أن  إىل  البيان  وأشار 

كافة املزارعني ومنتجي بذور الرتب العليا الذين لديهم مستحقات 

”الرصف  أن  مبينا  املحافظات“،  جميع  يف  الرشكة  فروع  مراجعة 

للمنتجني سيكون حسب اسبقية التسويق وبنسبة %11 الصناف 

(املصدق، املسجل) وحسب تواريخ املعامالت املوجودة يف املواقع ، 

مع وجوب أن يستصحب املزارعون معهم االوراق الثبوتية االصلية 

كافة“.

اعالنات

اعالنات
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موسكو/ متابعة الزوراء:
تقـوم وحـدات مـن الجيـش الـرويس 
بمحاولة بسط السيطرة ورضب مواقع 
تمركـز القوات األوكرانية، فيما تحاول 
كييـف اسـتعادة أراضيهـا بمسـاعدة 

عسكرية من الغرب.
ويف آخـر التطـورات امليدانيـة، وقـوع 
قصـف أوكرانـي مسـتمر عـىل أحياء 
مدينة دونيتسـك املختلفـة، وقد خلّف 
القصف انقطاع الكهرباء واملاء بشـكل 
كامـل عـن بلـدة ياسـينفاتا بأطراف 
املدينة، كما أصـاب القصف األوكراني 

محطة تنقية مياه يف دونيتسك.
وباملقابـل، قصفـت اآللية العسـكرية 
الجيـش  مراكـز  الثقيلـة  الروسـية 
األوكرانـي يف شـمال دونيتسـك حيـث 
سـيلدار  ومدينـة  باخمـوت  مدينـة 
ومناطـق أوبتنايـا وياكوفلفـكا، فيما 
تقاتـل قـوات فاغنر الروسـية وسـط 

مدينة باخموت، بحسب شهود عيان.
وقبلهـا، أفـادت صحيفـة ”تليغراف“ 
Telegraph بأن السـلطات الربيطانية 
سـلمت الجانـب األوكرانـي صواريـخ 
Brimstone-2 عالية  ”بريمستون2-“ 
موجهـة  الصواريـخ  وهـذه  الدقـة.. 

بالليـزر، ومدى إطالقها يبلغ ضعف ما 
كان عليه يف السلسلة السابقة.

صواريـخ  أن  املعـروف  ومـن 
الخدمـة  دخلـت  ”بريمسـتون2-“، 
يف سـالح الجـو امللكـي الربيطانـي يف 
صواريـخ  تصميـم  تـم   .2016 عـام 

”بريمستون“، أساسـا لتكون مضادة 
للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع 

تدمري طائفة واسعة من األهداف.
ويف وقـت سـابق، أعلنـت وزارة الدفاع 
الربيطانية أنها سـتنجز قريبا تسـليم 
نحـو ألـف صـاروخ مضـاد للطائرات 

إىل أوكرانيـا. وأشـارت إىل أن بريطانيا 
ستسـلم أوكرانيـا منصـات إطالق مع 
صواريـخ قادرة عـىل إسـقاط أهداف 
يف الجـو من بينهـا الطائرات املسـرية 

وصواريخ كروز.
وأوكرانيـا  روسـيا  وتبادلـت  هـذا 

االتهامات باملسـؤولية عما ال يقل عن 
12 انفجـارا قـرب محطـة زابوريجيا 
والتـي  النوويـة،  للطاقـة  األوكرانيـة 
تخضع للسـيطرة الروسـية منذ األيام 

األوىل للعملية العسكرية يف 24 فرباير.
ودعـا الرئيـس األوكرانـي، فولوديمري 
شـمال  حلـف  أعضـاء  زيلينسـكي، 
مـن  الحمايـة  ضمـان  إىل  األطلـيس 
”التخريب الرويس“ للمنشآت النووية.

جـاَء الهجـوم يف الوقت الـذي اندلعت 
فيه املعارك رشقا بعد تحركات القوات 
الروسية يف منطقة دونباس الصناعية 
من محيط خريسـون التي اسـتعادتها 
القـوات األوكرانيـة يف جنـوب البالد يف 

اآلونة األخرية.
وقـال رافائيـل جـرويس، املديـر العام 
للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، إن من 
أطلق النار عىل املحطة ”يخاطر بشـدة 

ويقامر بأرواح الكثري من الناس“.
ولم يتسـن حتـى اآلن تحديـد الجانب 
املسـؤول عـن القصـف. كمـا أصابت 
الهجمـات أيضـا بركة للتربيـد وكابال 
ألحد املفاعالت وجرسا إىل مفاعل آخر، 
وفقـا لفريـق للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية عىل األرض اسـتند إىل معلومات 

قدمتها إدارة املحطة.
وأثـار القصف املتكـرر للمحطة خالل 
الحـرب مخـاوف مـن وقـوع كارثـة 
خطـرية يف البـالد التي عانت من أسـوأ 
حادث نـووي يف العالم، وهو انفجار يف 

محطة ترشنوبل عام 1986.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن 
مستويات اإلشعاع ال تزال طبيعية ولم 
تـرد تقارير عن وقـوع إصابات. وقال 
غرويس إنـه بينما لم يكـن هناك تأثري 
مبـارش عـىل أنظمـة األمن والسـالمة 
النوويـة، ”فقـد كان القصـف قريبـا 

بشكل خطري“.
انتكاسـاتها  وشـمل رد روسـيا عـىل 
العسكرية يف األسـابيع املاضية إطالق 
وابل من الرضبات الصاروخية، العديد 
منها عىل منشـآت الطاقة فيما تسبب 
يف انقطـاع الكهرباء عـن معظم أنحاء 
البالد مع حلول فصل الشتاء وانخفاض 

درجات الحرارة إىل ما دون الصفر.
وقال زيلينسكي إن الصواريخ الروسية 
عطلت نصف طاقة إنتـاج الكهرباء يف 

البالد.
وقالـت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
إن غرويس تحدث إىل زعماء العالم وأكد 

لهـم الحاجة إىل إنشـاء منطقة حماية 
من أجل السـالمة واألمن النووي حول 

زابوريجيا.
وتسـيطر ”روس أتـوم“ عىل املنشـأة 
مـن خـالل رشكـة تابعـة لها منـذ أن 
أمـر الرئيس فالديمري بوتني روسـيا يف 
أكتوبر باالستيالء رسـميا عىل املحطة 
ونقـل املوظفـني األوكرانيـني إىل كيان 

رويس.
وتسـيطر كييف عـىل األرايض الواقعة 
قبالـة محطـة زابوريجيا عـىل الضفة 

األخرى من نهر دنيربو.
إن  الروسـية  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
أوكرانيـا أطلقـت النـار عـىل خطوط 
الكهربـاء التي تـزود املحطـة. وقالت 
األوكرانيـة  النوويـة  الطاقـة  رشكـة 
”إنرجـو أتـوم“ إن الجيـش الـرويس 
قصف املوقع واتهمته باالبتزاز النووي 
والقيـام بأعمـال ”تعـرض العالم كله 

للخطر“.
سـاعة  يف  األوكرانـي  الجيـش  وقـال 
متأخرة من مسـاء االثنـني إن القوات 
الروسـية حاولـت إحـراز تقـدم حول 
دونيتسـك  يف  وأفدييفـكا  باخمـوت 

وقصفت بلدات قريبة.

انقرة/ متابعة الزوراء: 
أكـد الرئيـس الرتكي رجـب طيـب أردوغان، 
أن القـوات املسـلحة الرتكيـة دمـرت معاقل 
لإلرهابيني شـمايل سـوريا والعـراق، ردا عىل 

الهجوم اإلرهابي الذي نفذوه يف إسطنبول.
وقـال أردوغان إن تركيا سـتهاجم املسـلحني 
بالدبابـات والجنود، يف أقـرب وقت ممكن بعد 
تصاعد الهجمات االنتقامية عىل طول الحدود 
السـورية بني القوات الرتكيـة وفصيل كردي 

مسلح.
نهاجـم  ”كنـا  كلمـة  يف  أردوغـان  واضـاف 
اإلرهابيني منذ أيـام قليلة بطائراتنا ومدافعنا 
وبنادقنا“، ثم أضاف ”إن شاء الله، سنقتلعهم 
جميعا يف أرسع وقت ممكن باستخدام دباباتنا 

وجنودنا“. 
وقـال: ”قمنـا بالـرد عـىل الهجـوم اإلرهابي 
الدنـيء (يف إسـطنبول) الـذي أودى بحيـاة 6 
أبريـاء من خـالل تدمـري األهـداف اإلرهابية 

شمايل سوريا والعراق“
وأضـاف: ”حانت نهاية الطريـق ألولئك الذين 
يعتقـدون أن بإمكانهم تشـتيت انتباه تركيا 
عـن طريـق التالعب بالحـروف وتغيري اسـم 

التنظيم اإلرهابي“.
ويأتـي تلويح أردوغان بالهجـوم، فيما نقلت 
وكاالت أنباء روسية، امس الثالثاء، عن مبعوث 

موسـكو إىل سوريا، إن روسـيا تعتقد أن عىل 
تركيا االمتناع عن اسـتخدام القوة العسكرية 
”املفرطـة“ يف سـوريا، وإن هنـاك حاجـة إىل 

البحث عن حل سلمي للقضية الكردية.
ألكسـندر  املبعـوث  عـن  الـوكاالت  ونقلـت 
الفرنتييـف قولـه إن موسـكو سـتعمل مـع 

الرشكاء إليجاد حل للرصاع.
جـاء ذلك يف وقـت تعهـدت فيه تركيـا بالثأر 
بعـد مقتل شـخصني يف هجمـات كردية عرب 

الحدود.
وقالـت تركيا إن فصائـل كردية قتلت اثنني يف 
هجمـات صاروخية من شـمال سـوريا، يوم 
االثنـني، وذلـك يف تصعيد للثأر عـرب الحدود يف 
أعقاب هجمات جوية شـنتها تركيا يف مطلع 
األسـبوع وهجـوم بقنبلـة يف إسـطنبول قبل 

أسبوع.
واضافـت تركيا إن العمليات العسـكرية التي 
وقعت مطلع األسـبوع جـاءت ردا عىل هجوم 
بقنبلة يف إسـطنبول قبل أسـبوع أودى بحياة 

6 أشخاص.
ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا 
الديمقراطيـة التي يقودها األكراد والتي تضم 
وحـدات حماية الشـعب الكرديـة تورطهم يف 
التفجري الذي وقع يف 13 نوفمرب يف حي مكتظ 

بالسكان.

تونس/متابعة الزوراء:
 تعيش الساحة السياسـية يف تونس عىل وقع 
أزمـة متفاقمـة بـني الهيئـة العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات والهيئة العليا املسـتقلة لالتصال 
السـمعي البـرصي، عـىل خلفية نـزاع بينهما 
حول الطـرف املعني بوضع ضوابـط التغطية 

اإلعالمية للحملة االنتخابية ومراقبتها.
ويواجه مسـار إجـراء االنتخابـات الترشيعية 
يف تونـس مأزقـا جديـدا مـع تفجـر خالفات 
بشـأن الصالحيات بني الهيئة العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات والهيئة العليا املسـتقلة لالتصال 

السمعي البرصي (الهايكا).
وظهرت الخالفات بني الطرفني عىل إثر إصدار 
الهيئـة العليـا املسـتقلة لالتصـال السـمعي 
البـرصي قـرارا توجيهيـا لتنظيـم التغطيـة 
اإلعالمية للحملة االنتخابيـة، وهو ما رفضته 
الهيئـة املسـتقلة لالنتخابات التـي اعتربت أن 
هذا القرار مخالف للقانون االنتخابي الذي أقر 

يف سبتمرب املايض.
وينص الفصل السـابع والسـتون من القانون 
الهيئـة  ”تتـوىل  أن  عـىل  الجديـد  االنتخابـي 
االنتخابية، بالتشاور مع الهيئة العليا املستقلة 
لالتصال السـمعي والبرصي، ضبـط القواعد 
والرشوط العامة التي يتعنّي عىل وسائل اإلعالم 

التقّيد بها خالل الحملة االنتخابية“.
واعتربت هيئة االنتخابات أن هذا الفصل يؤكد 
أن لهـا اليـد الطـوىل يف اإلرشاف عـىل العملية 
االنتخابيـة، واتهـم الناطـق الرسـمي باسـم 
الهيئـة محمد تلييل املنرصي الهايكا بالسـعي 
إىل تعطيل املسـار االنتخابـي ومخالفته، دون 

أي سبب حقيقي وجدّي.
وذهبـت هيئـة االنتخابات حـد املصادقة عىل 
قرار مضـاد يتعلق بضبـط القواعد والرشوط 
التـي يتعـنّي عـىل وسـائل اإلعـالم العمل من 

خاللها يف الحملة االنتخابية.
ويرى مراقبون أن الرصاع املستجد بني الهيئتني 
من شـأنه أن يخلق ارتباكا كبريا، وسيؤثر مما 
ال شك فيه عىل املسار االنتخابي، خصوصا وأن 

كال الطرفني متمسك بموقفه.
ويف خطـوة تصعيدية قررت الهايكا التوجه إىل 
القضاء لحسـم القضية، معتـربة أن تنصيص 
هيئـة االنتخابات عىل أن لهـا ”الوالية الكاملة 
عـىل الشـأن االنتخابـي دون سـواها“ بـدل 
”الوالية العامة“ يتضمن خرقا خطريا للفصل 
134 من الدسـتور والقانـون االنتخابي برمته 
عـىل اعتبـار مـا سـينجر عنـه من فـوىض يف 

إدارة التغطيـة اإلعالميـة للحملـة االنتخابيـة 
وما سـيرتتب عنه من إقصاء ملختلف األطراف 
املتدخلة يف الشـأن االنتخابي بما يف ذلك الهيئة 
العليـا املسـتقلة لالتصال السـمعي والبرصي 

ومحكمة املحاسبات واملحكمة اإلدارية.
ونبهـت هيئة االتصال إىل خطـورة الفصل 18 
الذي تحيل بمقتضاه هيئة االنتخابات وسـائل 
اإلعـالم عىل أنظار النيابة العمومية يف مخالفة 
للفصلـني 37 و38 مـن الدسـتور وللقانـون 
االنتخابي، وهو ُيشـكل سـابقة خطرية ُتهدد 
حرية التعبري والصحافة وتعود بنا إىل سياسة 

ترهيب وسائل اإلعالم.
وشـّدد مجلس الهيئة عىل أن الهدف من وضع 
قواعد التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية هو 
إرسـاء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسـيخ 
قيمهـا من خـالل تأمـني الحضـور اإلعالمي 
لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي 
تمارس أنشـطتها يف إطار القانون، وعليه قرر 
املجلس االحتفاظ بحقـه يف اللجوء إىل القضاء 
اعتبـارا ملـا ُيمثله قـرار هيئـة االنتخابات من 
خطر عىل صفاء املسـار االنتخابي وشفافيته 
ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية عىل 

مستقبل حرية التعبري والصحافة يف تونس.
ويقـول املراقبـون إن الخـالف املسـتجد بـني 
هيئتني رسميتني هو انعكاس لحالة الضبابية 
والهيئـات  املؤسسـات  بوضعيـة  املتعلقـة 
الرسمية يف تونس بعد الخامس والعرشين من 

يوليـو 2021.
وقال الناشـط السـيايس حاتم املليكي ”هناك 
غموض قانوني يتعلق بالهايكا، حيث ال يوجد 

إطار قانوني لها يف الدستور الجديد“.
وأضـاف املليكـي ، ”الـرصاع ُيقـرأ سياسـيا 
وكأنـه ال دور للهايـكا باملعنـى القديـم لها يف 
مراقبـة الحمـالت االنتخابيـة، وعـىل القضاء 
هنـا أن يعطـي رأيـه يف وجود هذه املؤسسـة 
(الهايـكا) ويف الوضـع القانوني والدسـتوري 

للمؤسسات“.
وأوضـح الناشـط السـيايس ”هنـاك أزمـة يف 
املؤسسات وهو ما يطلب توضيحا من املحكمة 
اإلداريـة، ومـن الطبيعـي أن يوجـد تنـازع يف 
الصالحيـات يف ظل حالة الضبابيـة الراهنة“، 
مشـريا إىل أن هذا الوضع ”سـيؤثر عىل املسار 
االنتخابي ألننا لن نشهد حملة انتخابية عادية 
إعالميـا، بـل سـتكون ارتجالية حالـة بحالة، 
ويمكـن أالّ يحـرتم فيهـا مبـدأ املسـاواة بني 

املرتشحني“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
مال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني، ورئيس 
مجلـس القضـاء االعـىل القـايض 
فائـق زيـدان، خـالل اسـتقبالهم 
رئيـس اقليم كردسـتان، نجريفان 
بارزاني، رضورة االلتزام بالدستور 
ملعالجة القضايا العالقة بني بغداد 

واربيل.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيان تلقته ”الـزوراء“: إن ”رئيس 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
رشيد استقبل يف قرص بغداد، رئيس 
إقليم كردستان نيجريفان بارزاني 
والوفد املرافق لـه“، مبينة أنه ”تم 
بحث قضيـة النازحـني والظروف 
املعيشـية الصعبـة التـي يعانـون 
منها يف مخيمات النزوح، واالتفاق 
املشـرتك  العمـل  رضورة  عـىل 
لتحسني أوضاعهم املعيشية، وبذل 
الجهـود املشـرتكة لضمـان عودة 
آمنة ومسـتقرة لجميـع النازحني 

إىل منازلهم ومدنهم“.
وأضافت أنه ”جرى بحث تطورات 
والسياسـية  األمنيـة  األوضـاع 
خطـوات  ودعـم  واالقتصاديـة، 
تنفيـذ  يف  االتحاديـة  الحكومـة 
برنامجهـا الـذي يهـدف إىل تلبيـة 
حاجة املواطنني لتحسني الظروف 
املعيشية والخدمية“، مشرية اىل أنه 
”تمت مناقشـة العالقات مع دول 
الجـوار والتـي يجـب أن تبنى عىل 
أسـاس االحرتام املتبادل واملصالح 
والتأكيـد عـىل تكاتف  املشـرتكة، 

الجهـود للحفـاظ عـىل اسـتقرار 
العراق وسيادته“.

ويف مـا يتعلـق بجهـود مكافحـة 
لعصابـات  والتصـدي  اإلرهـاب 
داعـش اإلرهابية، ذكـر البيان أنه 
”تم التأكيـد عىل أهمية التنسـيق 
والتعاون املشرتك بني جميع القوى 
األمنيـة للقضاء عىل بـؤر اإلرهاب 
وتجفيف منابعه وبما يحفظ حياة 
ممتلكاتهـم  ويحمـي  املواطنـني، 

وحقوقهم اإلنسانية“.
بـني  العالقـة  امللفـات  وحـول 
وحكومـة  االتحاديـة  الحكومـة 
اإلقليـم، أّكـد ”رئيـس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشـيد ورئيس 
إقليم كردستان نيجريفان بارزاني 

عىل رضورة اعتماد الحـوار البّناء 
واإلرساع بإقرار القوانني املعلّقة يف 
مجلس النـواب العراقي والوصول 
إىل حلول وفق الدسـتور والقانون 
تحقق العدالة االجتماعية واملساواة 
بني جميع مكونات الشـعب وتلّبي 

احتياجاتهم“.
يف غضـون ذلـك، اسـتقبل رئيـس 
شـياع  محمـد  الـوزراء،  مجلـس 
السـوداني، صباح امـس الثالثاء، 
رئيـس إقليـم كردسـتان العـراق 
نجريفـان بارزاني والوفـد املرافق 

له.
واعـرب السـوداني حسـب بيـان 
تقديـره  ”عـن  االعالمـي  ملكتبـه 
ألهمية وحدة املواقف عىل املستوى 

التكاتـف  ورضورة  الوطنـي، 
التحّديـات  ملواجهـة  والتنسـيق، 
االقتصادية واملعاشـية والخدمية، 
التي تتطلبها مهمـة تأمني الحياة 
الكريمـة لجميع املواطنـني يف كل 

أنحاء العراق“.
وأكد السـوداني ”التـزام الحكومة 
العراقـي  بالدسـتور  االتحاديـة 
مـع  العالقـة،  امللفـات  ملعالجـة 
حكومـة إقليم كردسـتان العراق، 
جميـع  حقـوق  يضمـن  بمـا 

املكونات“.
من جانبه، هنـأ نجريفان بارزاني 
”رئيـس مجلس الوزراء بمناسـبة 
نيـل حكومتـه الثقـة“، معربا عن 
”تفاؤله بقـدرة الحكومة الجديدة 

لالنتقال بالبالد إىل مرحلة مختلفة، 
التفاهمـات  لغـة  فيهـا  تسـود 

والحلول“. 
”اللقـاء شـهد  أن  البيـان  وتابـع 
التباحـث يف ملـف األمـن باملناطق 
العراقيـة الحدوديـة، حيـث جرى 
التأكيد عىل التعاون لحفظ سيادة 
العراق ورفض االنتهاكات املتكررة، 
والعمل عىل منع استخدام األرايض 
العراقية منطلقـا لالعتداء عىل أية 

دولة من دول الجوار“.
من جانـب اخر، أكد رئيس مجلس 
القضاء األعىل فائق زيدان، ورئيس 
إقليم كردستان نيجريفان بارزاني، 
امس الثالثـاء، أهمية التعاون بني 

السلطات والقوى السياسية.
وذكـر مجلـس القضـاء األعـىل يف 
بيـان: ان ”رئيـس مجلس القضاء 
األعىل فائق زيدان اسـتقبل رئيس 
إقليم كردستان نيجريفان بارزاني، 
وبحـث معه آليـات دعـم القضاء 
وتوفري جميع متطلبات نجاح عمل 

املحاكم يف املركز واإلقليم“.
وأضـاف البيـان أن ”اللقـاء أكـد 
أهمية التكاتف والتعاون املشـرتك 
بني السـلطات والقوى السياسـية 
ملواجهـة  العراقيـة  واملكونـات 
التحديـات يف البـالد والعبور به اىل 

بر األمان“.
نيجريفـان  أكـد  جانبـه ،  مـن 
بارزاني عىل ”أهمية  دور السـلطة 
القضائية يف إدارة  واستقرار البلد“، 
مشـيداً ”بالـدور الفعـال لرئيـس 
مجلـس القضـاء األعـىل عىل وجه 

الخصوص“.
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بكني/ متابعة الزوراء:

حـذر وزير الدفـاع الصـني، وي فينغ، نظريه 

األمريكي، لويد أوسـتن، من أن قضية تايوان 

خط أحمـر يجب عدم تجـاوزه وتقع يف قلب 

املصالح األساسية للصني.

وبحسـب بيان لـوزارة الدفـاع الصينية، فقد 

دعا الوزير الصينـي نظريه األمريكي إىل تبني 

سياسـة منطقية وعملية تجاه الصني إلعادة 

العالقات إىل املسار الصحيح.

وشدد وزير الدفاع الصيني عىل أن حل قضية 

تايوان مسـألة تخص الشعب الصيني وليس 

ألي قوة خارجية الحق يف التدخل.

مـن جهتـه، شـدد أوسـتن عـىل أن الواليات 

املتحدة ستستمر يف الطريان واإلبحار والعمل، 

ما يسمح القانون الدويل بذلك. ـُ حيث

والتقى وزير الدفاع األمريكي لويد أوسـتن يف 

كمبوديا، الثالثاء، نظـريه الصيني وي فينغ، 

يف اجتمـاع يندرج يف إطار الجهود التي يبذلها 

البلدان إلبقـاء التوترات القائمة بينهما تحت 

السيطرة.

واالجتمـاع الذي ُعقد يف مدينة ”سـيام ريب“ 

عـىل هامش مؤتمر لوزراء دفـاع دول رابطة 

منـذ  أوسـتن ووي  بـني  األول  آسـيان هـو 

حزيران/يونيـو قبـل أن تثـور حفيظة بكني 

بسبب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب 

األمريكـي نانيس بيلـويس إىل تايـوان يف آب/

أغسطس.

ومنذ تلك الزيارة والتصعيد الذي تسـّببت به، 

بذلت واشنطن وبكني جهوداً حثيثة لتخفيف 

حّدة التوّترات بينهما.

ويف 14 ترشيـن الثاني/نوفمـرب الحـايل عقد 

الرئيـس األمريكي جو بايدن ونظريه الصيني 

يش جينبينغ اجتماعاً اسـتمّر ثالث سـاعات 

عىل هامش قمة مجموعة العرشين يف بايل، يف 

أول لقاء حضوري بينهمـا منذ أن أصبح كّل 

منهما رئيساً.

الصينـي  الرئيـس  الفائـت، عقـد  والسـبت 

اجتماعـاً قصرياً مع نائبـة الرئيس األمريكي 

كامـاال هاريـس يف بانكوك عـىل هامش قمة 

آسيا واملحيط الهادئ يف بانكوك.

ويومهـا نقل مسـؤول أمريكي عـن هاريس 

أّنها شـّددت خالل اجتماعها بيش عىل رسالة 

بايـدن ومفادها أّنه ”يجـب أن ُنبقي خطوط 

اتصـال مفتوحة بهـدف إدارة املنافسـة بني 

بلَدينا بشكل مسؤول“.

ويف مـؤرش إىل انفـراج يف العالقـات الثنائية، 

من املقرر أن يزور وزيـر الخارجية األمريكي 

أنتونـي بلينكن الصـني مطلع العـام 2023. 

وسـتكون هـذه أول زيـارة ملسـؤول أمريكي 

كبري لهذا البلد منذ 2018.

ويمكـن أن يتوجـه يش جينبينغ هو اآلخر إىل 

الواليـات املتحـدة يف 2023 يف أول زيـارة لـه 

أيضـاً إىل هذا البلد منـذ 2017، وذلك لحضور 

القمـة املقبلـة للمنتـدى االقتصـادي آلسـيا 

واملحيط الهادئ التي سـيتم تنظيمها يف سان 

فرانسيسكو يف ترشين الثاني/نوفمرب.
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بغداد/الزوراء:

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، 

بواكـري عمـل الهيئـة العليا ملكافحة الفسـاد 

والفريق الساند لها، فيما اشار أن أوىل القضايا 

التـي بارشت الهيئة العليـا التحقيق فيها هي 

عمليَّة نقل األرصدة املودعة يف البنوك اللبنانيَّة 

إىل مرصف الرافدين يف بريوت.

وذكـرت الهيئة يف بيان ورد لــ «الزوراء» أنها 

«تجري التحقيق يف شبهات فساد بعمليَّة نقل 

أرصدة العراقيـني املودعة يف البنـوك اللبنانيَّة 

املتلكئة ملرصف الرافدين - فرع بريوت، فضالً 

عن الحسـاب املرصيف ملرصف الرشيد يف البنك 

املركزي اللبناني».

وتابعـت أن «قايض تحقيـق محكمة جنايات 

مكافحـة الفسـاد املركزيَّـة أصدر؛ بنـاًء عىل 

تحقيقاتها يف القضيَّة، أوامر باسـتقدام املدير 

العام ملرصف الرافدين السـابق ومعاونه؛ عىل 

خلفيـة وجـود شـبهات فسـاد يف عملية نقل 

األرصـدة املودعة يف البنوك اللبنانية، فيما قرر 

استدعاء مسؤولني اخرين يف البنك املركزي «.

ولفتـت إىل أن «أمر االسـتقدام الصـادر وفق 

أحكام املـادة (٣٤٠) مـن قانـون العقوبات، 

تبعـه صـدور أمـر بإيقـاف نقل األرصـدة إىل 

مـرصيف الرافديـن والرشـيد»، مؤكـدة أنهـا 

«سـتوايف الجمهـور بتطورات سـري التحقيق 

يف القضيَّـة وقـرارات األحـكام الصـادرة عن 

القضاء بحق املتهمني، بما يسمح به القانون 

وال يخل برسيَّة التحقيق».

وتنـص املـادة (٣٤٠) مـن قانـون العقوبات 

العراقي عىل أنه: «يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 

عىل سـبع سـنوات أو بالحبس كل موظف أو 

مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً رضراً بأموال 

أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها 

بحكـم وظيفته أو بأموال األشـخاص املعهود 

بها إليه

كما أعلنت دائـرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 

االتحاديَّـة، امـس االثالثـاء، تفاصيـل الحكم 

بالسـجن الصادر بحـق املدير العـام للرشكة 

ـة لتجارة املواد الغذائيَّة يف وزارة التجارة  العامَّ

سـابقاً؛ إلحداثه عمداً رضراً بأموال ومصالح 

الجهة التي يعمل فيها.

وذكـرت الدائـرة يف بيان ورد لـ «الـزوراء» أنَّ 

«محكمـة جنايـات كربـالء - الهيئـة األوىل، 

أصـدرت حكمـاً غيابياً بسـجن املديـر العام 

ة لتجارة املواد الغذائيَّة سـابقاً  للرشكـة العامَّ

سـبع سـنوات؛ عـىل خلفيَّة تعاقـده لتجهيز 

(٢٥٠٠) طـنٍّ مـن مادة الشـاي الـذي أثبتت 

نتائـج الفحـص عـدم صالحيَّته لالسـتهالك 

البـرشي، فضالً عن عدم اسـتحصال ُموافقة 

وزيـر التجـارة، األمـر الـذي تسـبَّب بإلحاق 

الرضر باملال العام».

وأضافت الدائرة إنَّ «محكمة جنايات كربالء - 

لة  الهيئة األوىل، بعد اطالعها عىل األدلة املُتحصِّ

يف القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال املُمثل القانونيِّ 

ة لتجـارة املـواد الغذائيَّة الذي  للرشكـة العامَّ

طلب الشـكوى ضـدَّ املُتَّهم، ولجنـة التضمني 

املركزيَّة، وقرينة هروب املُتَّهم، وجدتها كافيًة 

وُمقنعًة إلدانته».

وأوضحـت أنَّ «املحكمة حكمت عليـه غيابياً 

بالسـجن ملُـدَّة سـبع سـنواٍت وفـق أحـكام 

املـادة (٣٤٠) من قانون العقوبـات، وإصدار 

ه، وتأييـد حجز أمواله  أمـر قبٍض وتحـرٍّ بحقِّ

املنقولـة وغـري املنقولـة، مـع إعطـاء الحق 

للجهـة املُشـتكية للمطالبـة بالتعويض أمام 

املحاكم املدنيَّـة، بعد اكتسـاب الحكم للدرجة 

القطعيَّـة».
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بغداد/الزوراء:
وجهـت محافظة بغـداد، امس الثالثاء، دعوة للمتقدمـني عىل التعيينات 

ضمن «القناة الخاصة» إىل مراجعة ديوان املحافظة إلكمال إجراءاتهم.
وذكر بيان للمحافظة، تلقته «الزوراء» أن «محافظة بغداد وجهت دعوة 
للمتقدمـني عىل تعيينات العقود وفق قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميـة، عـىل القناة الخاصـة، إىل مراجعة ديـوان املحافظة يف منطقة 

الصالحية».
وأكدت املحافظة عىل أهمية أن يستصحب املتقدمني معهم املستمسكات 

والوثائق التالية، لغرض التأكد من صحة املعلومات املرسلة سابقاً. 
- البطاقة املوحدة أو الجنسية وشهادة الجنسية. 

- هوية الزوج أو الزوجة واألطفال إن وجدت.
- بطاقة السكن. 

- وثيقة التخرج أو تأييد التخرج مذكور فيها املعدل.
- وثيقـة رسـمية تؤيـد أن املتقـدم مـن ذوي الشـهداء أو مـن ضحايـا 

اإلرهاب
- وثيقة رسمية تؤيد أن املتقدم من ذوي اإلعاقة.

بغداد/الزوراء:
حـّددت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، ثالثة أسـباب تقف وراء مشـاريع املستشـفيات 
املتلكئـة، وفيمـا أشـارت اىل حّل مشـاكل ٣٥ مستشـفى متلكئاً من أصـل ٥٢، أكدت أن 
رشكات تركية واسرتالية اسـتأنفت العمل باملشاريع يف خمس محافظات.وقال املتحدث 
باسـم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي إن «لجنة األمر الديواني ٤٥ التي 
كان يرتأسـها وزير التخطيط السابق خالد بتال النجم، تولت مهام ملفات ٥٢ مستشفى 
متلكئـة ومتوقفـة يف العراق».وأضـاف أن «املستشـفيات املتلكئة ذات سـعات رسيرية 
مختلفـة، بعضها ٦٠٠ رسير وبعضهـا ٤٠٠ رسير وبعضها ٢٠٠ وبعضها ١٠٠ وبعضها 
٥٠ رسيراً، وهي منترشة يف كل املحافظات تقريباً، ومسؤولة عن تنفيذها رشكات أجنبية 
وعراقية»، مشـرياً إىل أن «توقف العمل باملستشـفيات ترجع إىل أسـباب عديدة، منها ما 
يتعلـق بالعقود املربمة بني الجهة املنفذة والجهة املسـتفيدة، وبعضهـا يعود اىل قرارات 
سـابقة اتخذت يف العام ٢٠١٥ وهو قرار ٣٤٧ الذي قرر إنهاء املشاريع نتيجة عدم وجود 
تخصيصات مالية، أما البعض اآلخر فتعود إىل أسباب فنية».وأوضح أن «اللجنة السابقة 
وخالل مدة عملها سـنة ونصف السـنة تقريباً، ناقشـت ملفات كل هذه املستشـفيات، 
وعالجت الكثري منها، لذلك أسـتؤنف العمل فيها».وأكد الهنداوي أن «اللجنة اسـتطاعت 
معالجة مشـاكل ٣٥ مستشفى، وبعضها اسـتؤنف العمل بها، من خالل رشكات تركية 
واسـرتالية يف محافظات كربالء املقدسـة والنجف األرشف وبابل واملثنى والبرصة»، الفتاً 
اىل أن «بعـض املستشـفيات وصلت إىل مراحـل إنجاز متقدمة بلغت أكثـر من ٩٥ باملئة، 
وبعضهـا وصل ملرحلة التشـغيل من قبل وزارة الصحة». وبـني أن «دور وزارة التخطيط 
يبدأ من لحظة إدراج املرشوع ضمن الخطة وإحالته إىل التنفيذ، فعند بدء مرحلة التنفيذ، 
فإن املرشوع سـيكون من اختصاص الجهة املسـتفيدة»، الفتاً اىل أن «الوزارة سـتصدر 
تقريراً خالل األيام القريبة املقبلة، بالخطوات التي سيتم اتخاذها حول متابعة املشاريع 
املتلكئـة ويف مقدمتهـا املستشـفيات، ملا تمثلها هذه املشـاريع من أهمية سـتعمل عىل 

االرتقاء بمستويات الخدمات الصحية املقدمة للمواطنني، وبأساليب ونظم متطورة».

بغداد/الزوراء:
تظاهر مزارعو قضاء املقدادية يف دياىل، 
امس الثالثاء، للمطالبـة بإلغاء دعاوى 

قضائية تالحق نحو ٣٠٠ منهم.
وقـال مصطفـى عبـد الكريـم، عضـو 
تنسـيقة التظاهـرة يف ترصيح صحفي 
قضـاء  مزارعـي  مـن  «العـرشات  إن 
املقدادية (٤٠كم شـمال رشق بعقوبة) 
خرجـوا يف تظاهرة سـلمية امـام دائرة 
املـوارد املاضيـة بعد شـمول نحو ٣٠٠ 
منهـم بدعـاوى قضائية بسـبب زراعة 

اراضيهم بحجة وجود قرار منع بسـبب 
الجفاف». 

وأضـاف عبد الكريم انـه « كان االحرى 
بـوزارة املـوارد املائية ودوائرها اسـناد 
الصعبـة  االوقـات  هـذه  يف  املزارعـني 
واسعافهم بالبدائل لتأمني مياه السقي 
وليـس رفع دعـاوى قضائية تـؤدي اىل 
فرض غرامـات مالية بماليني الدنانري»، 
اىل  سـتتحول  «التظاهـرة  ان  اىل  الفتـا 
اعتصـام سـلمي اذا لم تتم االسـتجابة 

ملطاليبهم». 

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافة، امس الثالثاء، مشـاركة 
وزيرها أحمـد فكاك البدراني يف املنتدى العاملي 
التاسـع لتحالـف الحضارات.وقالـت الـوزارة 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» إن «وزيـر الثقافة 
والسـياحة واآلثار أحمد فكاك البدراني شارك، 
امس، يف أعمال املنتدى العاملي التاسع لتحالف 
الحضـارات التابع لألمم املتحـدة، الذي انطلق 
يف مدينـة فـاس املغربيـة»، مبينـة أن «القائم 
باألعمـال د.بوتـان دزه يـى يرافقـه عدد من 
كادر السفارة العراقية يف املغرب استقبل أمس 
البدرانـي والوفد املرافق له الـذي يزور اململكة 
املغربية للمشـاركة يف أعمال املنتدى املوسـوم 
(نحو تحالف من أجل السـالم، العيش معاً عىل 
شـكل إنسـانية واحدة)».وأضافت أن «أعمال 
املنتـدى انطلقـت يف مدينـة فاس ملـدة يومني، 
من ٢٢ – ٢٣ من الشـهر الحايل، حيث سيرتأس 
املنتدى املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة 
عمر هـالل، وميغيل أنخيل موراتينوس، املمثل 
السـامي لتحالف الحضارات، وسـط توقعات 
بحضـور األمني العـام لألمم املتحـدة أنطونيو 

غوترييـش، الـذي يعتقد أنه سـيبحث رضورة 
العيـش املشـرتك وتعزيـز التنـوع والثـروة».
وتابعت الـوزارة أن «لقاء فـاس يعد هو األول 
مـن نوعه يف بلد إفريقي، وسيشـكل حدثاً غري 
مسـبوق يف تاريخ التحالف، كونه سـيظهر أن 

التعدديـة هـي الجـواب الوحيد يف عالـم يريد 
البعـض تقسـيمه أو اصطدامـه أو العودة إىل 
الحواجز الحديدية القديمة، وسـيبعث رسـالة 
سالم وتفاهم ورضورة العيش املشرتك وتعزيز 

التنوع والثروة وليس اإلقصاء».

بغداد/ نينا:
نظـم جناح التدريـب يف مديرية صنف 
وزارة  يف  املعنـوي  والتوجيـه  اإلعـالم 
الدفاع، امـس، ورشـة تخصصية عن 
ضبـاط  بمشـاركة  املعنويـة  الـروح 

ومراتب الوزارة.
ويأتـي تنظيـم الورشـة التخصصيـة 
مـن أجـل مواكبـة الحداثـة والتطور 
الحربـي  اإلعـالم  الحاصـل يف مجـال 
وصناعـة الرسـائل النفسـية والحرب 

النفسـية والعمليات النفسية ودورها 
يف رفـع املعنويات بما يخدم املؤسسـة 
تلقـى  حيـث  واألمنيـة،  العسـكرية 
املشاركون يف الورشة التي عقدت بمقر 
جنـاح التدريب محـارضة مكثفة عن 
الـروح املعنوية.وركزت هبة حسـني، 
املحارضة يف العمليات النفسية عضوة 
لجنـة املراقبـة يف نقابـة الصحفيـني 
العراقيني، خالل محارضتها التي ألقتها 
عىل ضباط ومراتب وزارة الدفاع، عىل» 
ان علم النفس ينظر إىل الروح املعنوية 
يف املجال العسكري كمصدر قوة تدفع 
الفـرد إىل الثبـات واالتـزان مـن حيث 
ضبط النفس وتنظيـم الفّعل، وهي يف 
مطلق الحاالت تنطوي عىل الشـجاعة 
والتصميم العميق وعىل الصمود بوجه 
الصعوبات واملحـن، وانجاز املهام عىل 
أكمل صورة».وأضافت:» ان الشـخص 
الذي يتّحىل بمعنويات عالية، ال يخىش 

االسـتجابة ألي تكليف عسكري، حتى 
الذي يعجز عنه االخـرون»، مبينًة» ان 
الشـجاعة حافز مطلوب يف الشخصية 
العسـكرية، ولكنهـا وحدهـا ليسـت 
كافيـة لتجعـل العسـكري أو األمنـي 
مؤهالً بجهوزية كافة للقيام بواجباته 
العسـكرية املشـحونة باملسـؤوليات، 
وجودهـا  يشـرتط  عوامـل  فهنالـك 
تشـجيع  يف  ألهميتهـا  الشـخصية  يف 
املنتسـب ودفعـه للمشـاركة الجـادة 
والجديـة، ومن أهمها الـروح املعنوية 
العالية».وتابعـت:» ان الروح املعنوية 
تجعـل املنتسـب العسـكري أو األمني 
يتعايش مع الواقع بنفسـية مستقرة، 
ويبتعد عن االكتئاب والضيق وامللل من 
الروتـني اليومـي، وهو الـرشط األهم، 
لكي ال يأخذ اليأس طريقه إىل نفسـِه، 
فالشـعور باإلحباط يقود إىل الفشل يف 

انجاز مهامه املكلف بها».

بغداد/الزوراء:
توعـد وزير الداخلية، عبد األمري الشـمري، 
امس الثالثاء، املقرصين بعقوبات صارمة، 
املواطنـني  مـع  التعـاون  رضورة  مؤكـداً 

والحرص عىل بسط األمن.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته «الزوراء» 
أن «وزير الداخلية عبد األمري الشمري تفقد 
مسـاء اول أمـس مركز رشطـة ومكافحة 
إجـرام املحمودية».وتابع أن «الوزير التقى 
خـالل زيارتـه التفقديـة جميـع الضباط 
واملراتـب بهـدف االطالع عىل سـري عملهم 
وإتمـام واجباتهـم وكيفيـة سـري دعاوى 
املوقوفـني، كمـا تفقـد الشـمري انضباط 
السـيطرات املرابطـة بقضـاء املحمودية».
وأكد الشـمري عىل «االلتـزام بالواجبات»، 
متوعداً «املقرصيـن، بعقوبات صارمة وأن 
ال يرتكـوا ثغـرة لإلرهـاب والخارجـني عن 

القانون «.
وشـدد الشـمري عىل «رضورة التعاون مع 

املواطنني والحرص عىل بسط األمن وتنفيذ 
القانون وعدم التهاون يف تطبيقه».

البرصة/الزوراء:
أصدرت قيادة رشطة محافظة البرصة، امس الثالثاء، توضيحاً بشأن املتهم الذي 
تويف يف شعبة مكافحة اجرام ابي خصيب.وذكرت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء» 
أنـه «يف الوقت الذي تعزي فيه رشطة البرصة ذوي احد املتهمني الذي وافاه االجل 
امـس واملوقوف وفق املادة ٤٠٦ من قانـون العقوبات بعد تدهور حالته الصحية، 
لـذا نود ان نوضح انه بعد ان سـاءت الحالة الصحية ملتهـم موقوف منذ اكثر من 
شـهرين عىل ذمة التحقيق يف شـعبة مكافحة اجرام ابـي الخصيب املوقوف وفق 
احكام املادة ٤٠٦ من قانون العقوبات».وأضافت أن «املتهم كان يعاني من مرض 

عجز يف القلب وتم ارسـاله اىل مستشفى ابي الخصيب العام، وتم اجراء الالزم من 
قبل املستشـفى وبعد تلقيه العالج تم اخراجه من املستشـفى واعادته اىل شـعبة 
مكافحـة اجرام ابي الخصيب كونه موقوفا لديهم».وتابعت: «وقد سـاءت حالته 
الصحية للمرة الثانية وتم نقله اىل املستشـفى اعاله وفـارق الحياة اثناء نقله اىل 

املستشفى نتيجة ملرضه».
وأشـارت اىل انه «تم فتـح تحقيق ملعرفة اسـباب الوفاة الحقيقية وسـوف تعلن 
قيـادة رشطة البرصة عن نتائج التحقيق وكل املسـتجدات يف وقـت الحق؛ أيماناً 

منها وحرصها عىل الشفافية التامة واطالع الرأي العام عن النتائج».

صالح الدين/الزوراء:

بحث رئيس هيئة االثار والرتاث، ليث مجيد 

حسني، امس الثالثاء، مع وفد اليونسكو يف 

العراق آليات الحد من التجاوزات عىل املواقع 

االثرية والرتاثية يف مدينة سـامراء بحضور 

مدير عام دائرة التحريـات والتنقيبات عيل 

شـلغم ونائب محافظ صـالح الدين وقائم 

مقام سامراء.

واوضـح ليـث يف بيـان ان «اجتماعـاً عقد 

يف مكتـب املحافـظ بمدينة سـامراء تناول 

عددا مـن املواضيع املهمة واملتعلقة بمدينة 

سـامراء االثرية والتجاوزات الحاصلة عىل 

املدينة وتحديد املدينـة األثرية ضمن الئحة 

الرتاث العاملي بحضور منظمة اليونسكو».

كما ناقش االجتماع آليات إيقاف التجاوزات 

ورفعها عن املدينة بالطرق القانونية ووفق 

قانون اآلثار رقم ٥٥ لسـنة ٢٠٠٢ وتقيمها 

بالتنسيق مع الحكومة املحلية يف محافظة 

صالح الدين.

ومن جانب آخر، اطلـع رئيس الهيئة ووفد 

منظمة اليونسـكو وعدد من املسـؤولني يف 

املحافظـة ميدانياً عىل التجاوزات الحاصلة 

عىل اآلثار الشاخصة.

ووفد املنظمة اطلع بشكل واقعي عىل واقع 

املدينة يف سـامراء بعد ان اسـتمع إىل رشح 

مفصـل عن الظروف التي مـرت بها املدينة 

اثنـاء احتالل داعش والعمليات العسـكرية 

وتم أخذ اإلجراءات املناسـبة وحل املشاكل 

واملعوقـات التـي حصلت فيهـا، فضال عن 

اطالعه عىل اكمـال االجـراءات التي تتعلق 

بتأهيل قرص العاشق ودار الضيافة ومركز 

ثقـايف وبانورامـا تاريخيـة كلهـا تنعكس 

ايجابـا عىل السـياحة التاريخيـة والرتاثية 

للمدينة.

بغداد/الزوراء:
أعلن رئيس قسـم الجودة يف جامعة 
بغداد عمر الفتـالوي، امس الثالثاء، 
البحـث  الجامعـة يف مـؤرش  تقـدم 
«SCOPUSلعـام   » سـكو  العلمـي 
٢٠٢٢، وفقـا ألحـدث نتائـج قاعدة 

البيانات الدولية.
وقال رئيس قسـم الجودة يف جامعة 
بغداد، عمـر الفتـالوي، يف بيان ورد 
«الـزوراء» إن «الجامعـة تصدرت يف 
مـؤرش البحـث العلمـي «سـكوبس 
SCOPUS «لعام ٢٠٢٢، وفقا ألحدث 

نتائج قاعدة البيانات الدولية». 
وأضـاف الفتالوي أن «عـدد البحوث 
العلمية املنشورة يف قاعدة سكوبس 
لجامعـة بغداد بلغت (١٩٤٨٤) بحثا 
ًعلميـاً دوليـاً، فيمـا كانـت البحوث 
املنشـورة هـذا العـام (٢٠٦٦) بحثاً 
بزيـادة احصائيـة بلغـت نحو(٧٠) 

بحثا يف اليوم الواحد».
وأشـار إىل أن «التخصصات العلمية 
املتقدمـة  املراتـب  عـىل  حصلـت 
بمسـتوى نـرش البحـوث العلمية يف 

مؤرش البحث العلمي لعام ٢٠٢٢».
وأكد أن «الجامعة حصلت عىل املركز 
(٣٠١-٥٠٠) مـن اصل ٥٥٠ جامعة 
 QS Graduate تصنيـف  ضمـن 

 ،٢٠٢٢  Employability Rankings
الـذي يعتمد عىل مؤرشات من بينها، 
السـمعة األكاديمية، وجودة البحث 
العلمي ونسبة االقتباس من البحوث 
األخرى، فضال عن نسـبة املدرسـني 
األجانب الذين يتم انتدابهم للتدريس 
بالجامعـة، اىل جانـب مـدى تمتـع 
العاملـني بالجامعـة بسـمعة طيبة 

وخربة عالية».
وتابع: «كما حصـدت جامعة بغداد 
املرتبـة األوىل بني الجامعات العراقية 
تصنيـف  يف  واألهليـة  الحكوميـة 
الويبومرتيكـس العاملي لعام ٢٠٢٢، 
اىل(١٨٥٧)  تسلسـلها  بلـغ  حيـث 

عاملياً».
ولفت إىل أن «تصنيف الويبومرتيكس 
التابع للمركز األعـىل للبحث العلمي 
يف اسـبانيا يصـدر نتائجه كل نصف 
سـنة باالعتماد عىل املـؤرشات التي 
تقيس الحضور االفرتايض للجامعات 
عن طريـق مواقعها حسـب معايري 
الوضوح البالغة (٥٠٪) والشـفافية 
البحـوث  وتميـز  وقـوة   (٪١٠)

.«(٪٤٠)
وبـني أن «جامعـة بغـداد تقدمـت 
كالريفيـت  بمسـتوعب  نرشهـا  يف 
 (٨٣٠٧) مـن  اكثـر  اىل   Clarivate
بلـغ عـدد  الـذي  الوقـت  بحـث، يف 

االستشهادات عن الجامعة االم نحو 
.«(٤٨٦٦٦)

وإفاد أن «مسـتوعب Clarivate يعد 
أحد املستوعبات العاملية املعتمدة لدى 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
الذي يقوم بفهرسة املجالت العلمية 
 Cite العاملية ويمنحها معامل التأثري
score، ويمثل بدوره احدى مؤرشات 

رصانة البحوث العلمية».
وأشـار إىل أن «عـدداً مـن املجـالت 
الباحـث  ومنهـا  بغـداد  جامعـة  يف 
االعالمـي نالت عـىل معامـل التأثري 
واالستشـهادات املرجعيـة للمجالت 
 “ARCIF -العلمية العربية (أرسيف
– ) وهي أحد مبادرات قاعدة بيانات 
العلمي  (معرفة) لإلنتـاج واملحتوى 
للعـام ٢٠٢٢، بحسـب إعـالن نتائج 

التقرير السنوي السابع».
ونـوه اىل إن «جامعة بغـداد اتخذت 
سياسـات واجراءات عملية وعلمية 
عديد أسـهمت يف زيادة غري مسبوقة 
يف معـدل البحوث العلمية املنشـورة 
دوليـا خالل املدة االخـرية، باإلضافة 
اىل تأكيداتها املسـتمرة عىل االهتمام 
بتحسني سمعة املجالت العلمية عرب 
اعتماد معايري دولية تتيح اعتمادها 

يف املستوعبات العاملية».



بغداد/ الزوراء:
علق املستشار املايل واالقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، 
امـس الثالثاء، عىل ارتفاع سـعر رصف الدوالر مقابـل الدينار العراقي يف 

السوق املحيل.
وقـال صالـح، يف ترصيـح صحفـي: ان ”ما تشـهده سـوق الرصف من 
ارتفاعات وقتية ملصلحة الدوالر إزاء الدينار هي ليسـت ناجمة عن عامل 
اقتصادي او اجراء مقيد يف السياسة النقدية وإنما تأتي بسبب املعلومات 
امللونة املترسبة اىل محيط التعاطي بالعمالت والسـيما االشاعات واالخبار 

املبالغ بها“.
وبني أن ”سـوق الرصف هي سـوق معلومات وتبنى قراراتها عىل أساس 
االخبـار، فـإذا ما جاء خرب ملون او شـائعة مشوشـة يطلقهـا عدد من 
املضاربـني يف السـوق الثانويـة للـرصف فإن ذلـك يـؤدي اىل توليد فرص 
اقتنـاص الربح الطـارئ من معامالت البيع والـرشاء بغية تحصيل ارباح 

قدرية او طارئة ويف فرتات قصرية ومحدودة عادة“.
وأضاف املستشـار املايل واالقتصادي للحكومة العراقية انه ”إذا يلحظ ان 
هناك أخبارا ملونة او مشوشـة قد تراكمت باآلونة االخرية عن اداء بعض 
املصـارف املحليـة وتعامالتهـا الخارجية كي تبنى شـائعة غري صحيحة 

لغرض املضاربة والربح الرسيع يف سوق الرصف الثانوية“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي أمـام الدينـار العراقي، امس 
الثالثـاء، مع إقفـال البورصة الرئيسـية يف بغداد، فيمـا ارتفعت يف اربيل 

عاصمة اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصتّي الكفاح والحارثية املركزيتـني يف بغداد، أقفلتا 
عىل سعر رصف بلغ 148750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر، فيما كانت 

االسعار صباح اليوم 148900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
واشـار اىل ان اسـعار البيع والرشاء يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف 
بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت 

أسعار الرشاء 148250 دينارا لكل 100 دوالر.
ويف اربيل ارتفعت االسـعار مع اغالق البورصة فيها، حيث بلغ سعر البيع 
149050 دينارا لكل 100 دوالر، وسعر الرشاء 148950 دينارا مقابل 100 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي من الـدوالر، امس الثالثاء، أقل من 100 

مليون دوالر مع مشاركة 31 مرصفا.
وذكـر مصدر: أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 96 مليونا و 552 الفا و502 دوالر، غطاها البنك بسـعر رصف 
اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر بعد ان كانت املبيعات ليوم امس االثنني 

152 مليون دوالر.
وأضـاف: ان معظم هذه املبيعـات ذهبت لتعزيز االرصـدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت 67 مليونا و702 ألف و502 دوالر، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية التي بلغت 28 مليونا و850 
ألف دوالر.وأشـار املصـدر إىل: ان 18 مرصفا قامت بتلبيـة طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخـارج، و13 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 182 

رشكة وساطة مالية.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، 
زيـادة إنتاج محصـول الحنطة من 
خـالل اسـتخدام وسـائل حديثـة، 
مؤكـدة تحقيـق تقدم كبـري بتغيري 
وابتـكار  العراقيـة  الحنطـة  نـوع 
أصناف جديـدة مقاومـة للجفاف، 
فيمـا حـددت عائقـاً واحـداً يمنـع 
تحقيق االكتفاء الذاتي من الحنطة.

وقال املتحدث باسـم الوزارة، حميد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  النايـف، 
”الـوزارة لديها برامـج حقيقية من 
خالل املركز الوطني لتنمية محصول 
إكثـار  برنامـج  وكذلـك  الحنطـة، 
البذور، إضافة إىل برامج السـتنباط 

األصناف الجافة“.
وأضـاف أن ”الـوزارة أصبحـت من 
غلـة  زيـادة  املهمـة  مسـؤولياتها 
مـن  املسـاحة،  وحـدة  يف  الدونـم 
خالل اسـتخدام التقنيـات الحديثة 
الليزرية ضمن الربنامج  والتسـوية 
الوطنـي لتنمية محصول الحنطة“، 
مؤكـداً أن ”هـذا األمر حقـق نتائج 

جيدة جداً“. 
وأشـار إىل أن ”غلة الدونم يف السابق 
كانـت ٥٠٠ كيلوغرام، أما اآلن فغلة 
الدونم وصلـت اىل ١٥٠٠ كيلوغرام، 
واحيانا تصل إىل ٢٠٠٠، وهذه داللة 

واضحة عـىل التطـور العلمي الذي 
وصلت اليه بحوث وزارة الزراعة“.

وأوضـح أن ”باحثـي وزارة الزراعة 
الحنطـة  مـن  أصنافـاً  اسـتنبطوا 
مقاومة للجفاف، إضافة إىل تحويل 
الحنطـة السـيالة إىل حنطة خبازة، 
من خالل التقنيات الحديثة، وبالتايل 
أصبحـت أغلـب الحنطـة العراقيـة 

خبازة“.
وأكـد أن ”الوزارة عملـت عىل زيادة 
غلـة الدونـم يف وحدة املسـاحة من 
خالل اسـتخدام التقنيـات الحديثة 
أو  املحـوري  الـرش  كان  سـواء 
الرش الثابـت مع اسـتخدام حزمة 
متكاملة مـن الدعم بالبـذور عالية 
اإلنتاجيـة (رتـب عاليـة اإلنتاجية) 
وتكـون مقاومة لألمـراض، إضافة 
إىل توفـري جميـع املسـتلزمات مـن 
وسـماد  الـداب  كسـماد  أسـمدة، 
اليوريا، فضالً عن اسـتخدام أسمدة 
العنارص الصغرى، وهي البوتاسيوم 

واملغنسـيوم والزنك وغريها“.
 وتابـع: ”وصلنـا يف أصنـاف معينة 
الطنـني  قرابـة  إىل  الحنطـة  مـن 
بالدونـم الواحـد، وهو إنجـاز كبري 
ضمن برنامج املركز الوطني لتنمية 

محصول الحنطة“.
”الـوزارة ماضيـة يف  أن  إىل  ولفـت 

زيادة الغلـة وكذلك يف زيادة الزراعة 
العموديـة أي بمعنـى، مـن املمكن 
زراعـة مليون دونم إلنتـاج ما يقدر 
بمليونـني أو مليـون ونصف املليون 
دونم، نتيجـة زيادة الغلـة يف وحدة 
املسـاحة، لذلك فإن الوزارة ماضية 

اسـترياد  لتقليـل  االتجـاه،  بهـذا 
محصـول الحنطة“، موضحـاً أن ” 
تحقيـق االكتفاء الذاتي من الحنطة 

يعيقه فقط توفري املياه“.
وأشـار إىل أن ”العـراق بحاجة إىل 4 
ماليـني و500 الف طن سـنوياً من 

الحنطـة، وهذه الكميـة من املمكن 
تحقيقهـا يف حـال توفـري امليـاه“، 
منوهـاً بأن ”العـراق حقق االكتفاء 
الذاتي بمحصـول الحنطة يف عامي 
2019 و2020 ووصـل إنتاجـه إىل 5 

ماليني طن“.

بغداد/ الزوراء:
أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط، 
حيـان عبـد الغنـي، امـس الثالثاء، 
حرص العراق عىل املساهمة الفاعلة 
االسـتقرار  مـن  مزيـد  تحقيـق  يف 
اىل  والوصـول  العامليـة،  لألسـواق 
حالـة مـن التـوازن املنطقـي بـني 
العـرض والطلب، والتقليل من حجم 
التحديـات واملؤثرات التـي تؤدي إىل 
تذبذبه، وعدم اسـتقراره .. جاء ذلك 
خـالل ترؤسـه االجتمـاع الشـهري 
لتسعرية النفط العراقي، وفقا لبيان 

صادر عن وزارة النفط.
وقـال نائـب رئيـس الـوزراء وزيـر 
النفـط، حيـان عبـد الغنـي، خـالل 
االجتماع: ان العـراق يتابع باهتمام 
تطورات السوق النفطية ، واملتغريات 
اليومية بسـبب الظروف والتحديات 

التي تواجه العالم.
 مشـرياً اىل التواصـل مـع االعضـاء 
يف أوبـك وأوبـك بـالس واالطالع عىل 
التقاريـر بهـذا الشـأن ، وإن العراق 
مـع االتفاقات التي تحقق مزيداً من 
االستقرار والتوازن لألسواق النفطية 

، وتقلل من تراجع سعر الربميل .
وشـدد عبـد الغنـي عـىل: ان العراق 
يعتمـد يف تسـعرية نفطه عـىل ادق 
املعايري االقتصادية والتسويقية التي 

تضمن الحصول عىل افضل االسعار، 
اىل جانب احرتام تعهداته والتزاماته 
مع العمالء والـرشكات التي تتعامل 

مع النفط العراقي.

هذا وقـد تقرر يف االجتماع تسـعرية 
النفـط العراقي للشـهر املقبل، بعد 
مراجعـة ومناقشـة التقارير الفنية 

والبحثية يف هذا املجال.

وحرض االجتماع وكالء الوزارة ومدير 
عام رشكة تسـويق النفط ”سومو“ 
والرشكات والدوائر والجهات املعنية، 

ومدير املكتب االعالمي .
ويف سـياق متصل، انخفضت أسعار 
خامـي البـرصة املتوسـط والثقيـل 
العراقـي، امس الثالثـاء، نحو 3%، 

مع انخفاض اسعار النفط عامليا.
املتوسـط  البرصة  وانخفـض خـام 
املصدر آلسـيا 2.35 دوالر وبنسـبة 
تغيري بلغت 2.77 % ليصل إىل 82.62 

دوالرا للربميل الواحد.
الثقيـل  البـرصة  خـام  وانخفـض 
املصدر آلسـيا 2.35 دوالرا وبنسـبة 
تغيري بلغت 2.96 % ليصل إىل 76.97 

دوالرا.
العامليـة  النفـط  أسـعار  وشـهدت 
انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني 
ثاني أكرب مسـتهلك للنفـط بالعالم 
مـع توقعـات بركـود اقتصـادي يف 
ترتفـع  أن  قبـل  وأمريـكا،  أوروبـا 
اليـوم مع تأكيدات ألوبك باسـتمرار 
تخفيضاتها بمقـدار مليوني برميل 

لألشهر القادمة.
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 بغداد/ الزوراء:
أكـد محافظ البنك املركـزي، مصطفى غالـب مخيف، امـس الثالثاء، أن 
البنـك واجه التحديات املالية التي مر بها العـراق بإجراءات حركت عجلة 
االقتصاد، فيما أشار إىل توسيع العالقات مع البنوك العاملية خدمة ملصلحة 
البلد.وقـال بيان صـادر عن البنك املركزي تلقته ”الـزوراء“: إن ”املحافظ 
استقبل سـفرية الواليات املتحدة االمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي 
بحضـور رئيس املرصف العراقي للتجارة وجـرى خالل اللقاء بحث أوجه 
التعاون الثنائي وتطوير العمل يف القطاع املرصيف العراقي وتطبيق املعايري 

الدولية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب“.
وأكد محافظ البنك املركزي أن ”البنك يويل اهتماماً كبرياً يف تطوير القطاع 
املـرصيف يف البلد ومواكبته للتطورات التي يشـهدها عاملياً“، مبيناً سـعي 
البنك لتعزيـز عالقاته الخارجية مع بنـوك دول العالم بما يخدم مصلحة 

العراق“.
وأضاف أن ”البنـك املركزي العراقي واجه التحديات املالية التي شـهدتها 
البالد من خالل إطالقه حزمة إجراءات ساهمت يف تحريك عجلة االقتصاد 
العراقي“.مشـرياً إىل أن مبادرات البنك التنموية التي اسـتهدفت قطاعات 
حيوية وفعالة يف املجتمع العراقي، أنعشـت االقتصـاد ووفرت الكثري من 

فرص العمل لرشائح مختلفة“.
بدورها، أشادت السفرية األمريكية، وفقاً للبيان، بإجراءات البنك املركزي 
العراقي وتعاونه مع الجهات الدولية واملنظمات املعنية واألساليب والطرق 
الحديثة املتبعة يف عمله من حيث التقنيات االلكرتونية، فضالً عن مواكبة 

التطور العاملي يف القطاع املرصيف“.

@ÚÓ€bæa@pbÌázn€a@b‰ËuaÎ@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
Übón”¸a@Ú‹v«@o◊ãy@paıaãuhi
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت االردن ان حجم التبادل التجاري 
مـع العـراق بلـغ 471 مليـون دينـار 
2021، معربـة عـن  العـام  يف  أردنـي 
تحقيـق التكامل الصناعي بني البلدين، 
خصوصـا بعـد االتفـاق عـىل إنشـاء 

املنطقة الصناعية املشرتكة.
وقـال رئيـس غرفتـي صناعـة األردن 
وعّمـان، فتحـي الجغبـري، يف ترصيـح 
صحفـي: إن ”العراق رشيـك اقتصادي 
مهـم وأسـايس لـألردن، نظـرا لوجود 
مشاريع مشـرتكة كبرية بني الجانبني 
كاملنطقـة الصناعيـة املشـرتكة وخط 

أنبوب النفط“.
وأضـاف أن ”التبادل التجـاري بينهما 
وصـل العـام املـايض إىل 471 مليـون 
دينار أردني ( 70 دينارا اردنيا يسـاوي 
الصـادرات  أن  مبينـا  دوالر)“،   100
األردنيـة بلغت نحـو 412 مليون دينار 
أردنـي مقابـل 59 مليون دينـار أردني 
مسـتوردات“.كما أشـار إىل أن ”إنشاء 

املنطقة الصناعية املشرتكة عىل مساحة 
ألفـي دونـم، خطـوة إيجابيـة وفعالة 
نحو تعزيـز العالقـات االقتصادية بني 
الجانبـني، إذ أن هذه املنطقة ستشـكل 
فرصة السـتفادة املنتجات والصناعات 
العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات 

التجارة الحرة بني البلدين“.
واعـرب الجغبـري عن امله ان ”تسـهم 

الزيارة الحاليـة لرئيس مجلس الوزراء 
العراقـي محمد السـوداني إىل اململكة، 
بزيـادة الصـادرات األردنيـة للعراق“. 
األهميـة  ذات  ”املزايـا  أن  إىل  مشـريا 
النسبية والخربات املتوفرة لدى الجانبني 
األمـر الذي يسـهم يف تحقيـق التكامل 
الصناعـي، خصوصا بعـد االتفاق عىل 

إنشاء املنطقة الصناعية املشرتكة“.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة التجارة، امس الثالثاء، خمسـة قرارات بشأن 
وكالء التموينيـة، فيمـا أشـارت اىل أنـه من ضمنهـا تحديد 
ساعات العمل.وقال مدير عام دائرة الرقابة املالية والتجارية 
يف الـوزارة، محمـد حنـون، يف ترصيـح صحفـي: إن ”وزير 
التجـارة أثـري داود الغريري ترأس اجتماعـاً للدوائر الرقابية 
والتخطيـط واملتابعة بحضور املالك املتقـدم ووكيل الوزارة، 
بهـدف حل املشـاكل املوجـودة يف عمل وكالء املـواد الغذائية 
والتشـخيص الـذي تم من خـالل الفرق الرقابيـة التي تزور 

الوكالء واملراكز التموينية“.
وأضـاف أنـه ”تـم تشـخيص األخطـاء يف 11 مالحظة تمت 
مناقشـتها مـن خـالل اللقاء املشـرتك بني دائـرة التخطيط 
والفـرق الرقابيـة“، مبينـاً أن ”االجتمـاع توصـل اىل نتائج 

مهمـة وحاسـمة أبرزهـا حـل كل القضايا العالقـة يف عمل 
الوكالء واملتابعة والتدقيق لعمل وكالء املواد الغذائية يف بغداد 
واملحافظات“.وتابـع أن ”االجتمـاع وجـه بمتابعة الوكاالت 
امللغاة وتحديد سـاعة عمل للوكالء من السـاعة التاسعة اىل 
السـاعة الرابعة مساء، وأيضاً هناك عدد من اإلجراءات لعدد 
مـن الوكالء املتلكئـني يف تجهيز املواطنني باملـواد الغذائية“، 
مؤكداً أن ”هذا االجتماع كان مهماً جداً لحرص املالحظات التي 
أرشتهـا فرق الرقابة التجارية بالوزارة، وأيضاً حالة التفاعل 
املوجـودة يف دائرة التخطيـط للوصول اىل حلول“.وأشـار اىل 
أن ”الوزيـر اسـتمع اىل هـذه املالحظات واملعالجـات، ونحن 
مستمرون يف وضع كل املالحظات أمام الدوائر املختصة بغية 
معالجتها بشـكل جذري إليصال مفردات البطاقة التموينية 

بشكل سهل وشفاف“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيمـا اسـتقر يف اسـواق اربيـل عاصمة اقليـم كردسـتان، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 360 الف دينار، وسـعر الرشاء 356 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم امس االثنني 358 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 330 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 326 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 370 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنت لجنة النقل واالتصاالت النيابية، امس الثالثاء، عن سعيها لتوحيد 
سعر االشـرتاك الشـهري لخدمة اإلنرتنت، فضال عن تحسني الخدمات 

املتاحة للمواطنني لتتناسب مع سعرها.  
وقـال عضـو اللجنـة، كاروان عـيل يارويـس، يف حـوار اطلعـت عليه 
”الزوراء“: إن ”مسـاعي اللجنة جاءت عىل خلفيـة التفاوت الكبري بني 

منطقة وأخرى يف أسعار ونوعية وجودة اإلنرتنت املجهز للمواطنني“.
وأشـار يارويـس اىل ”عقـد اجتماع بـني أعضـاء اللجنة مـع وزيــرة 
االتـصــاالت هيـام اليـارسي ملناقشـة آلية تحسـني الخدمـة املتاحة 

للمواطنني، وتوحيد سعر االشرتاك الشهري لهم“.  
وكانـت وزارة االتصـاالت أعلنت، قبـل أيـام، رشوعها بتشـكيل رشكة 
وطنيـة لالتصاالت تتوىل تحسـني خدمات اإلنرتنـت املقدمة للمواطنني 
وتقليـل أسـعارها، إضافـة إلــى إدخــال أحـدث تقنيـات االتصاالت 

للعراق.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 غريت لجنُة املسـابقات يف االتحاِد العراقّي لُكرِة القدم ملعب ووقت ثالث مباريات ضمن 

الجولِة السادسة من املرحلِة األوىل للدوري املمتاز.
وقـررت اللجنة تغيري وقت وملعب مباراة نفط البرصة ونفط ميسـان، يوم غد الخميس 

من ملعِب الفيحاء اىل ملعِب البحري يف تمام الساعِة السادسة مساء.
كما قررت نقَل مباراتي الكهرباء مع الكرخ، والزوراء مع النفط، املقررة الجمعة املقبل، 
من َملعِب الزوراء إىل ملعِب املدينة يف اليوم نفسـه، وضمن الجولِة نفسـها، بسـبِب عدم 

اكتماِل زراعة الِبذور الشتوّية يف َملعِب الزوراء.

ãºcÎ@ã–ñc

åbn‡æa@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@¬b‘„@ãì«@÷äb–i@ÏÇaå@‚çËÌ@Ú‹uÜ

@ÚÓ€Îá€a@ãófl@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@¿@⁄äbìÌ@=æaäbj€a@Úybjè€a@kÉn‰fl

بغداد/ عدي صبار
اختتمت، مسـاء امس الثالثاء، 
الخامسـة  الجولـة  ُمباريـاُت 
من ُمنافسـاِت الـدوري املُمتاِز 
لُكـرِة الصاالت، حيث أسـفرْت 
نتائجها عن فـوِز فريِق َمصايف 
الوسـط عىل الحشـِد الشـعبّي 
أهـداٍف مقابـل هدٍف  بسـبعِة 
واحٍد، ليواصَل صدارته للرتتيِب 
نقطـًة،   (13) برصيـِد  العـاّم 
ُمبتعداً بفارِق نقطٍة واحدٍة عن 
ُمنافسـه فريـِق الُرشطـة الذي 
يالحقُه يف املَركِز الثاني بـ(12) 
نقطـًة، بعـَد فـوزه عـىل فريِق 
الظفر بتسعِة أهداٍف نظيفٍة يف 
املُباراِة التـي جمعتهما يف قاعِة 

الشباب.
وعّزَز فريُق غاز الجنوب رصيده 
مـن النقـاِط ليصـَل إىل النقطِة 
العـارشة بعَد فـوزه عىل ضيفه 
أمانِة بغداد بهدفني مقابل هدٍف 

واحٍد من أربِع ُمواجهات. 

الجيـش  فريـُق  حقـَق  كمـا 
الرشقّيـة  فريـِق  عـىل  فـوزاً 
بنتيجـة (2-5) يف اللقـاِء الذي 
ُمباريـاِت  إطـاِر  يف  جمعهمـا 
الجولِة نفسـها، لريفَع رصيده 

 

للنقطة 10. 
وتمكـَن فريـُق نفـط البـرصة 
مـن التغُلِب عىل بلديـِة البرصة 
بهدفـني مقابل هـدٍف واحٍد، يف 
اللقاِء الذي أقيم بينهما يف قاعِة 
نفـط البـرصة، لريفـع رصيده 

للنقطِة الثامنة. 
ويف لقـاٍء آخر ضمـن ُمبارياِت 
الجولـِة نفسـها، حقـَق فريُق 
نفط الوسـط الفوَز عـىل آلياِت 
الُرشطة بأربعِة أهـداٍف مقابل 
هـدٍف واحٍد، لريفـَع رصيده إىل 

(7) نقاٍط من أربِع ُمباريات.
وتغلَب فريُق الَشـباب البرصّي 
عىل فريـِق الجنـوب يف ُمحاولٍة 
لتحسني مركزه الحايلّ يف جدوِل 

الرتتيب العاّم بنتيجة (6–1).

@äÎÜ@Òäaáói@Ÿè‡nÌ@¡éÏ€a@¿bófl
@@=»ì€a@áì®a@Û‹«@È”Ï–m@k‘«@p¸bó€a

@ÂèyÎ@·yãm@¸@‚á‘€a@Òã◊@Z@·√b◊@÷bnìfl
@Ò7j◊@Ú‡ói@⁄ãm@áºc

 بغداد/ ليث العتابي 
تغلـب دجلـة الجامعة عىل ضيفـه زاخو 
بنتيجـة (59-69) نقطة يف املبـاراة التي 
أقيمـت امـس الثالثـاء ضمن منافسـات 
الـدوري املمتاز لكـرة السـلة، وضيفتها 
صالة الشـعب بالعاصمة بغداد.. وحفلت 
دقائـق املواجهة باإلثـارة والندية وتبادل 
النقاط، وقـدم أصحاب الضيافـة مباراة 
كبـرية يف ظل تألـق عبد الله حيـدر وعبد 
اللـه مجيد، فيما حاول املحرتف االمريكي 
بليكـري يس بـي وجكـر عيل مـن معادلة 
النتيجـة لزاخـو يف الدقائق األخـرية التي 
حسـمها دجلـة الجامعـة لصالحـه، بعد 

التبديـالت الناجحة ملدربـه حارث مبرش، 
الذي نجح يف توسيع الفارق إىل 10 نقاط، 
بينمـا لم يتمكـن تالميذ املـدرب الرصبي 
ميالن من قلب النتيجـة، ليتلقى الهزيمة 
الرابعـة له هذا املوسـم، فيما حقق دجلة 
االنتصار التاسـع مقابـل 3 هزائم.. ونال 
العب دجلة الجامعة عبد الله حيدر جائزة 
أفضـل العب يف املبـاراة بعد تسـجيله 16 
نقطـة ، و 13 ريباونـد. يذكـر أن الدوري 
 8 املمتـاز لكـرة السـلة سـيتوقف ملـدة 
أيام بسـبب تحضريات املنتخـب العراقي 
للتصفيـات اآلسـيوية التـي سـتنطلق يف 

شباط من العام املقبل 2023.

بغداد/ مؤنس عبد الله
اكـد مديـر كـرة فريـق النفط، مشـتاق 
كاظـم، ان عمليـة تغيـري املدربني صعبة 
وتسـبب اربـاكا للجميع الن لـكل مدرب 

فكرا خاصا به.
واضـاف: نثمـن ما قام به املدرب حسـن 
احمد من عمل مع النفط طيلة السـنوات 
التي قاد فيها النفط وايضا خالل مشواره 
يف بدايـة الـدوري، كونه حقـق نجاحات 
كبـرية للفريق وترك بصمة واضحة طيلة 

مسـريته. مبينا: ان املدرب حكيم شـاكر 
غني عن التعريف فهو اسـم كبري يف عالم 
كرة القـدم وحقق العديد مـن االنجازات 
املميزة مع املنتخبات واالندية التي ارشف 

عىل تدريبها.
وتابـع: ان كـرة القدم ال ترحـم، والنفط 
مـر بفـرتة صعبة بعـد ان تعـرض ألربع 
خسـارات متتالية، وهـذا االمر لم يحدث 
كثريا للفريق وترك انطباعا غري مثايل عند 

الجميع.

بغداد/حسني الشمري
وصـل امـس الثالثـاء اىل جمهورية مرص 
العربيـة وفـد منتخبنـا الوطنـي التحـاد 
السـباحة الباراملبـي للمشـاركة يف بطولة 
مرص الدولية للمدة مـن الثاني والعرشين 
اىل نهايـة  الحـايل وتسـتمر  الشـهر  مـن 

الشهر.
وقال امـني رس اتحاد السـباحة الباراملبي 
حمـزة حميد: ان وفدنا وصل اىل جمهورية 
مـرص العربية للمشـاركة يف بطولة مرص 
الدولية بمشـاركة سـبعة منتخبات وهي 
العراق والهند واوزبكستان وكندا وكرواتيا 

واليابـان والبلـد املنظـم مـرص وهـي من 
البطـوالت املهمة التي نطمـح من خاللها 
رفع الرتتيب الدويل لسباحينا لضمان اكرب 
عدد للمشـاركة يف باراملبياد فرنسـا للعام 

.2024
واضـاف حميـد: ان منتخبنـا قـد اسـتعد 
للبطولـة املذكـورة عـرب اقامـة معسـكر 
تدريبي داخيل استمر ملدة اسبوعني تقريبا 
تحت ارشاف مدربنا سـمري صبحي ونحن 
كاتحـاد نعـول كثريا عـىل منتخبنا لحصد 
نتائـج ايجابيـة عـىل الرغم من املنافسـة 
القويـة من سـباحي املنتخبات املشـاركة 

السـيما مـن منتخبـات اليابـان وكرواتيا 
وكندا .

واشـار امـني رس اتحـاد السـباحة اىل: ان 
وفدنـا تألـف مـن املتحـدث رئيسـا للوفد 
وسـمري صبحي مدربـا اضافة اىل سـبعة 
سـباحني وهم فالح ناهض وقاسم محمد 
وحمزة عماد ومصطفى عماد ومصطفى 
هاشـم ومحمد عالء ومقتدى عيل، وثقتنا 
كبرية جـدا بسـباحينا يف تحقيـق النتائج 
التـي نطمـح إليهـا عـرب حصد االوسـمة 
امللونة التي ستطرز صدورهم العامة بحب 

بلدهم العراق .

بغداد/ متابعة الزوراء
خرس منتخب العراق للسـيدات بالكـرة الطائرة يوم امس الثالثاء 
امام شـقيقه املنتخـب االردني يف دور نصف نهائـي بطولة غرب 
اسـيا التي تتواصل فعالياتهـا يف العاصمة االردنية عمان، وانتهى 
اللقاء لصالح االردن بثالثة اشواط لواحد وبواقع (25-15) (-23

25) (25-19) (25-22) وسـيلعب منتخبنـا الوطنـي  يف تمـام 
السـاعة الرابعة مـن عرص اليـوم االربعاء امام شـقيقه منتخب 
االمارات فيما ستجمع املباراة النهائية بني منتخبي االردن ولبنان 
الفائز عىل االمارات بثالثة اشـواط نظيفـة يف دور نصف النهائي 

من البطولة.

ã�”@fibÌá„Ïfl@¿@ŸÓèÿæa@Û‹«@åÏ–€a@Úñãœ@ÈjÉn‰fl@Û‹«@…ÓõÌÎ@ıaçu@Ú‹◊ä@äáËÌ@ÔÿèœÎá„b–Ó€
⁄äbπá€a@Âfl@Ú�‘„@—�≤@xb†ã”@äÏè„@kÉn‰fl

الدوحة/ متابعة الزوراء
حسـم التعادل السـلبي مباراة املنتخب 
يف  البولنـدي،  نظـريه  مـع  املكسـيكي 
املبـاراة التـي جمعتهما باسـتاد 974، 
مساء امس الثالثاء، بمنافسات الجولة 
األوىل مـن دور املجموعات بكأس العالم 

.2022
أضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء 
لبولنـدا يف الدقيقـة 57، ليضيـع فـوزا 
مهما ملنتخـب بـالده، وتنتهـي املباراة 

بالتعادل السلبي بدون أهداف.
بهـذا التعادل، نـال كال املنتخبني نقطة 
واحدة ليحتالن املركزين الثاني والثالث، 
خلف املتصـدر املنتخب السـعودي (3) 
بينما يتذيـل املنتخب األرجنتيني جدول 

ترتيب املجموعة الثالثة بدون نقاط. 
استحوذ املنتخب املكسـيكي عىل الكرة 

يف بدايـة اللقـاء، وبالدقيقة الخامسـة 
يف  بالكـرة  لوزانـو  هريفينـج  انطلـق 
الجانـب األيمـن بعـد خسـارة كيويور 
للكـرة، ليتوغل لوزانو ويمـرر عرضية 
خطرية من أمام الحارس البولندي، لكن 
فيجا فشـل يف متابعة الكرة وإسكانها 

بالشباك.
وشهد الشوط األول انعزال تام للقناص 
البولنـدي روبرت ليفاندوفسـكي، الذي 
لـم يظهر تمامـا خالل أحداث الشـوط 
وسـط قدرة العبوا املنتخب املكسـيكي 
عىل عزلـه وتألقهم يف منـع زمالئه من 

إمداده بالكرات يف منطقة الجزاء.
يف الشـوط الثاني بالدقيقة 51، شـتت 
الدفـاع البولنـدي كرة لخـارج املنطقة 
بالجهـة اليـرسى لتجـد لوزانـو، الذي 
توغل باتجـاه املنطقة وأطلق تسـديدة 

باتجـاه املرمـى لكنهـا وصلت سـهلة 
ألحضان الحارس تشيزني.

 واحتسـب حكم اللقـاء ركلة جزاء بعد 
العـودة لتقنيـة الفيديو، ليجـد ارتكاب 
ليفاندوفسـكي  عـىل  خطـأ  مورينـو 
داخـل املنطقة، أقدم املهاجـم البولندي 
عـىل تسـديدها، ويتألق فيهـا الحارس 
أوتشـوا الذي تصدى للركلة بعدما سدد 
ليفـا الكرة عـىل اليمـني ويتعملق فيها 

الحارس بالدقيقة 57.
 وهـدد هنري مارتن مهاجم املكسـيك، 
مرمـى بولنـدا بفرصـة كادت أن تخدع 
الحـارس تشـيزني، بعـد تسـديدة من 
ألفاريز، حـاول مارتن تغيـري اتجاهها 
وخـداع الحارس ليتابعها برأسـية لكن 

تشيزني تمكن من التصدي لها.
  يف الدقيقـة 6+90، حـاول جريجـورز 

املنتخـب  وسـط  العـب  كريشـوياك، 
البولندي، تسـديد كرة قوية من مسافة 
بعيدة عن املرمـى، لكنها مرت أعىل من 

عارضة الحارس أوتشوا لخارج امللعب
وتعـادل منتخب تونس، امـس الثالثاء، 
مـع الدنمارك، بـدون أهـداف، يف إطار 
الجولـة األوىل من منافسـات املجموعة 

الرابعة ملونديال قطر 2022.
وحصد املنتخب التونـيس النقطة األوىل 

يف املجموعة وهو ذات رصيد الدنمارك.

@ÚÌÏ”@ÚÌaái
 دخـل منتخـب تونـس منـذ البداية يف 
صلـب املوضوع، وضغط  عـيل مناطق 
الدنمـارك، بحثا عن مغالطـة الحارس 
كاسـرب شـمايكل، وكاد أن يتوصـل إىل 
ذلـك يف الدقيقة 11 عن طريـق دراجر، 
لكـن كرتـه اصطدمت بالدفـاع قبل أن 

تخرج إىل الركنية.
أول هجمـة ملنتخـب الدنمارك جاءت يف 
الدقيقـة20 تألـق أمامها عـىل العابدي 
الذي أخـرج الكـرة إىل الركنيـة قبل أن 

تصل للحارس أيمن دحمان.
دولبـريج  حـاول   22 الدقيقـة  ويف 
بتصويبـة مباغتة تصـدى لها الحارس 

أيمن دحمان.
ويف الدقيقـة 32 قـام املسـاكني بعمل 
كبـري ومرر يف عمـق دفـاع الدنمارك يف 
اتجـاه دراجر لكن الحـارس الدنماركي 

كان أسبق. 
وعند الدقيقة 42 قام يوسـف املساكني 
بعمل كبري ومرر كرة ذهبية نحو عصام 
الجبايل الـذي رفع الكرة لكـن الحارس 
شـمايكل تألق وأنقذ مرمـاه من هدف 

بدا محققا. 

ويف الوقـت البديل كاد منتخب الدنمارك 
أن يغالـط تونـس عن طريق إريكسـن 
لكن املدافع ياسـني مريـاح تألق وأبعد 

الخطر عن مرماه.

@7rfl@¬Ïí
بعـد فـرتة االسـرتاحة واصـل منتخب 
تونس ضغطـه عىل مناطـق الدنمارك، 
وكاد عيـىس العيدونـي يف الدقيقـة 51 
أن يحدث الفارق بعد أن شـكل هجوما 
خطريا لتونس وكان يف اتجاه املرمى لكن 
الرجوع الرسيع للمدافعني الدنماركيني  
وخصوصا أندرياس كريستنسن  حرمه 
مـن التسـجيل حيث أخـرج الكـرة إىل 

الركنية. 
 و يف الدقيقـة53 حـاول ديـالن بـرون 
بالـرأس لكـن كرتـه حولهـا  الدفاع إىل 
سـكوف  أندريـاس  وسـجل  الركنيـة، 

يف الدقيقـة 55 هدفـا رفضـه الحكـم 
املكسيكي راموس بداعي التسلل.

يف الدقيقـة 70 طالـب منتخـب تونس 
بركلـة جـزاء بعـد أن ملسـت كـرة عىل 
العابدي يد الالعب أندرسون لكن الحكم 
رامـوس أمـر بمواصلة اللعـب واكتفى 
بمنـح نسـور قرطـاج ركنيـة لـم تأت 

بالجديد.
ويف الدقيقة 5+90 تألـق الحارس أيمن 
دحمان كأحسن ما يكون أمام تسديدة 
جواكيم مايهـيل وأنقذ مرماه من هدف 

بدا محققا.
ولجأ الحكم املكسـيكي يف الوقت البديل 
إىل الفـار بعـد أن شـك يف ملـس ياسـني 
مرياح الكرة باليد لكن تقنية الفار أثبت 
أنه ال وجود لركلة جزاء ليخرج منتخب 

تونس بتعادل يف طعم االنتصار.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل االعالمي حسـام حسـن اكـد ان املنتخب 
السـعودي الشـقيق حقـق مفاجأة كبـرية من 
خالل الفـوز عـىل املنتخب االرجنتيني املرشـح 
الساخن للفوز بلقب مونديال قطر.. حسن الذي 
تواجد يف ملعب لقاء االخرض السـعودي والتانغو 
االرجنتيني اشـار اىل ان املنتخب العربي قدم مردودا 
اكثر من رائع واستبسل دفاعيا مع وجود حارس كبري هو محمد العويس 

الذي استحق رجل املباراة وخطف النقاط الثالث يف املباراة  املذكورة.
 *****************

العدد الثامن والتسعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور يوم  االحد املايض، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخـرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

paäbfl�a@‚bflc@‚ÏÓ€a@bÓée@lãÀ@ç„Îãi@“áËnèmÎ@ÊÜä˛a@‚bflc@ãè¶@paáÓè€a@Òãˆb†



بغداد / خاص للزوراء
تقام اليوم (٤) مباريات ضمن الجولة األوىل لكأس العالم 
الخة  املجموعتني  لحساب  وذلك  قطر،  دولة  يف  املقامة 
والسادسة.يف الساعة الواحدة ظهر اليوم األربعاء حسب 
املونديايل  مشواره  املغربي  املنتخب  يبدأ  بغداد،  توقيت 

املجموعة  ضمن  وذلك  كرواتيا،  أمام  صعبة  بمواجهة 
الخور  مدينة  يف  (البيت)  استاد  عىل  السادسة 

مساء،  الرابعة  الساعة  قطر.ويف  جنوب 
اليابان  منتخب  مع  أملانيا  منتخب  يلتقي 
الدوحة  يف  الدويل  (خليفة)  استاد  عىل 

لحساب املجموعة الخة.
الساعة  ويف  املجموعة،  ذات  وضمن 
اسبانيا  منتخب  يلعب  مساء،  السابعة 
ستاد  عىل  الكوستاريكي  نظريه  مع 
الدوحة.ويف ختام مباريات  (الُثمامة) يف 
اليوم األربعاء، يلتقي منتخب بلجيكا مع 
مساء  العارشة  الساعة  يف  كندا  منتخب 
استاد  عىل  السادسة  املجموعة  لحساب 

(أحمد بن عيل) يف مدينة الريان.

بغداد / متابعة الزوراء
بفوز  العالم  كأس  أيام  ثاني  مر 
عىل  اإلنجليزي  للمنتخب  كبري 
نظريه اإليراني وبمباريات ممتعة 
بني الواليات املتحدة وويلز وهولندا 

والسنغال.
وتفاعلت صحف العالم مع الحدث 
صفحتها  يف  كبري  بشكل  العاملي 

األوىل وصدر عناوينها.
موندو ديبورتيفو | قوة برشلونة:

الصحيفة ركزت عىل الصورة التي 
التقطها نجوم برشلونة يف معسكر 
من  واد  يوم  قبل  إسبانيا  منتخب 
العالم  كأس  يف  لهم  مباراة  أول 

والتي ستكون أمام كوستاريكا.
مرحلة  يبدأ  العنابي   | الرشق 

التصحيح:
الرشق  صحيفة  تركيز  كان 
صاحب  استعدادات  عىل  القطري 
الضيافة ملباراة السنغال يف الجولة 
بعد  املجموعات  دور  من  الثانية 

الهزيمة املحبطة ضد اإلكوادور.
إندبندنت | شغب إنجليزي يف كأس 

العالم:
اكتفت بوصف  العريقة  الصحيفة 
وإيران  إنجلرتا  لقاء  يف  حدث  ما 
بالشغب اإلنجليزي، يف ظل النتيجة 

الثقيلة واألداء األكثر من طيب.

ماركا | نتحدث بلغة األبطال:
نتائج  عىل  الصحيفة  ركزت 
مباريات األمس وعىل حوارها مع 
فريق  نجم  بوسكيتس  سريخيو 

برشلونة.
مرتو | رضبة سداسية:

عىل  ركزت  اإلنجليزي  الصحيفة 
الفوز الكبري لفريق األسود الثالثة 

عىل إيران بستة أهداف.
دييل ميل | األسود تزأر:

الرتكيز  كان  الحال  بطبيعة 
للمنتخب  الكبرية  النتيجة  عىل 
اإليراني  نظريه  عىل  اإلنجليزي 

بسداسية.

ساوباولو / متابعة الزوراء
الربازيل، روماريو، املتوج مع  نصح أسطورة 
بالده بكأس العالم ولقب هداف نسخة ١٩٩٤، 
نيمار نجم منتخب «الكناري» الذي سيستهل 
بمواجهة   ٢٠٢٢ قطر  مونديال  يف  مشاركته 
أمام رصبيا، بتجاهل أي انتقادات واستفزاز، 
والرتكيز عىل الفوز باللقب.. جاءت 
رسالة  يف  التوصية  هذه 
من  وجهها  تشجعية 
يف  أفضل العب  اعترب 
الواليات  مونديال 
إىل  املتحدة، 
فريق  مهاجم 

باريس سان جريمان، قبل ٣ أيام من املباراة 
األوىل للربازيل يف مونديال.

 The Players Tribune) ونرشت الرسالة عىل
أنشأه  إلكرتوني  موقع  وهو   ،(Brazil
رياضيون ورياضيون سابقون، وخاللها كال 
الالعب  أهمية  وأبرز  لنيمار  املديح  روماريو 
تتمكن  كي   «١٠» رقم  القميص  صاحب 
 ٢٠ بعد  السادس  بلقبها  الفوز  من  الربازيل 
بطوالت  يف  لها  لقب  بآخر  تتويجها  من  عاما 
بدورك  «قم  إياه:  ناصحا  العالم.وقال  كأس 
تلك  كل  الباقي،  تنىس  أن  وحاول  امللعب  يف 
الضوضاء التي تأتي من الخارج، هذا ما أقوله 
دائما: الذي يحتاج إىل صورة جيدة هو جهاز 

التليفزيون».
وتابع: «استمر يف عدم إعطاء أهمية ملا يقوله 
اآلخرون عنك، ال يعرف املشجعون الربازيليون 
لعب كأس  األحيان مدى صعوبة  يف كثري من 
ال  بطولة  وهي  رفيع،  مستوى  عىل  العالم 

تسمح باألخطاء».
«تلك  نيمار:  لحظة  حانت  قد  أنه  واعترب 
والرجل»،  الصبي  بني  تفصل  التي  اللحظة 
وأن نجم الربازيل الحايل يمثل كرة القدم التي 
روماريو  رؤيتها.واختتم  الربازيليون  يريد 
رسالته قائال: «ال أحد يستحق أن يجلب اللقب 
أو  بك،  أثق  أنا  منك،  أكثر  الوطن  إىل  السادس 

باألحرى الربازيل تثق بك».

علـــــن  أ

نشســرت  ما

يتد  نا يو

النجم  عقد  فسخ 

رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل 

بني  اندلعت  التي  األزمة  أعقاب  يف 

الطرفني يف األيام األخرية.

نارية  بترصيحات  رونالدو  وخرج 

ضد مانشسرت يونايتد ومدربه إيريك 

تني هاج، يف أعقاب ما حدث معه يف 

األشهر األوىل من هذا املوسم.

الدوحة/ متابعة الزوراء
القدم عدنان درجال،  لُكرِة  العراقّي  االّتحاد  تقّدُم رئيُس 
إىل  والَتربيكاِت  التهاني  بأَحّر  االتحاد،  أرسِة  عن  نيابًة 
ملُناسبِة  الكريم  وُجمهوره  الشقيِق  السعودّي  نظريه 
انطالِق  يف  األرجنتينّي  ُمنافسِه  عىل  الفوز  َتحقيِق 
دولِة  يف  الجارّية  العالِم  كأس  نهائياِت  ضمن  ِمشواره 

قطر الشقيقة.
هدٍف  ُمقابل  بهدفني  السعودّي  الفوِز  من  تحقَق  ما  إن 
ُمستحٌق  فوٌز  هو  الثالثاء،  األرجنتينّي،   للُمنتخب  واحٍد 
للفوِز  املُرشحني  بني  من  يعدُّ  منافٍس  عىل  جاَء  وباِهٌر 

باللقِب املونديايل.
فنّياً  وانضباطاً  رجولياً  أداًء  السعودّي  املنتخُب  قّدَم  لقد 
وتفانياً  كبرياً  وحرصاً  األخرض،  املُستطيِل  داخل  رائعاً 
ُمميزاً أوصلُه لخطِف نقاِط املُباراِة الثالث، مثلما هو دافٌع 

نتائج  لتحقيِق  الشقيقة  العربّيِة  املنتخباِت  لبقيِة  كبرٌي 
ُمميزٍة للُكرِة العربّية يف مشاركتها الحاليِة يف كأِس العالم 

التي تقاُم للمرِة األوىل يف الوطِن العربي.
للمنتخب  الفني  املدير  رينارد،  هرييف  الفرنيس  وعلق 
األرجنتيني يف  املنتخب  السعودي، عىل فوز األخرض عىل 
كأس  لبطولة  الثالثة  املجموعة  ملباريات  األوىل  الجولة 

العالم.
بطولة  املباراة:»  عقب  ترصيحاته  يف  الفني  املدير  وقال 
كانت  وبالتايل  ملييس  األخرية  هي  الحالية  العالم  كأس 

الدوافع كبرية لدى املنتخب األرجنتيني».
وأشار إىل أن املنتخب السعودي نجح يف تقليص الفجوة 

مع األرجنتني خالل مباراة ال يف املونديال.
 ١٠ املباراة  تخوض  أن  املمكن  «من  قائال:  رينارد  وتابع 
٩ مرات منها وتفوز يف مباراة واحدة،  مرات وتخرس يف 

واليوم نجحنا يف تحقيق ذلك».
املدير  سكالوني،  ليونيل  األرجنتيني  أعرب  جانبه،  ومن 
للهزيمة  الشديد  حزنه  عن  األرجنتني،  ملنتخب  الفني 
بهدفني  السعودية  أمام  التانجو  بها  مني  التي  املفاجئة 

مقابل هدف، مساء  الثالثاء.
ملنتخب  الفني  املدير  ليونيل سكالوني،  األرجنتيني  وقال 
اللقاء:“  عقب  عقد  الذي  الصحفي  باملؤتمر  السعودية، 
لذلك،  وحرضنا  السعودية  ستلعب  كيف  نعرف  كنا 
بدفاع متقدم، كانت  أنهم سيلعبون  ذهبنا ونحن نعرف 

التسلالت باملليمرتات“.
وأضاف:“ هذه أسوأ لحظة بالنسبة إلينا، نحرتم املنتخب 
بدنية  لياقة  ويمتلكون  مميزين  العبني  ولديه  السعودي 
للسعودية  الكبري  الجماهريي  الحضور  توقعنا  عالية، 

بحكم قربها من قطر“.

وتابع :“ الشوط األول كنا الطرف األفضل و لكن هدف 
بهدوء  أهدافهم  سنحلل  يشء،  كل  تغيري  بإمكانه  واحد 
أكرب، السعودية سجلوا يف الدقيقة ٤٨ و٥١، تغري ظروف 
الطبي  التقرير  سنرى  بدنية،  ألسباب  يكن  لم  املباراة 

ولكن أعتقد أن الجميع بخري“. 
وفجر املنتخب السعودي مفاجأة مدوية، الثالثاء، بالفوز 
يف  املونديال  بلقب  للتتويج  املرشحة  األرجنتني  عىل   ٢-١
قطر  ملونديال  الثالثة  باملجموعة  املنتخبني  مباريات  أوىل 
ليونيل  للنجم  رسيع  بهدف  األرجنتني  تقدم  ٢٠٢٢.وبعد 
تقنية  إلغاء  ثم  دقائق،   ١٠ بعد  جزاء  ركلة  من  مييس 
أن  بدا  التانغو،  ملنتخب  ثان  لهدف  الفار  املساعد  الحكم 
العبي «األخرض» ومدربهم هرييف رينار عىل الطريق نحو 
هزيمة ثقيلة يف أول لقاء يجمع األجنتني بمنتخب عربي 

بتاريخ املونديال.

الثاني  الشوط  بداية  مع  انتفضوا  السعوديني  أن  بيد 
يف  الشهري  صالح  طريق  عن  متتاليني  هدفني  وأحرزوا 

الدقيقة ٤٨ وسالم الدورسي يف الدقيقة ٥٣.
الهدفني  بعد  دفاعيا  السعودي  املنتخب  العبو  واستبسل 
ليحققوا الفوز القاتل الذي مثل مفاجأة مذهلة بمواجهة 
األرجنتني، إحدى القوى الكربى، واملنتخب املرشح بقوة 

إلحراز لقب املونديال.
السعودية واألرجنتني  الثالثة منتخبات  املجموعة  وتضم 

وبولندا واملكسيك.
 ٥ العالم  كأس  نهائيات  إىل  السعودي  املنتخب  وتأهل 
الواليات  يف   ١٩٩٤ بطولة  يف  أولها  كان  سابقة  مرات 
املتحدة، حيث حقق أيضا أفضل نتائجه بالتأهل الوحيد 
إىل دور الـ١٦ من مجموعة كانت تضم منتخبات هولندا 

وبلجيكا واملغرب.

                         

الربتغايل  يشعر 
نو  يستيا كر
نجم  رونالدو، 
نشسرت  ما
بالقلق  يونايتد، 
سلوك  من 
الشياطني  إدارة 
سوق  يف  الحمر 

ت  ال نتقا ال ا
الصيفية.وارتبط 

يونايتد  مانشسرت 
من  العديد  مع  بالتعاقد 

فرينكي  أمثال  األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني 
أي  يتمم  لم  لكنه  تيمرب،  وجورين  يونج  دي 
صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب صحيفة 
رونالدو غري سعيد  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس» 

يف أولد 

ترافورد 
دخول  عدم  بسبب 
يف  يونايتد  مانشسرت 
بقوة  االنتقاالت  سوق 
أعلن  أنه  رغم  اآلن،  حتى 
الفريق. مع  لالستمرار  استعداده 
من  العديد  يونايتد  مانشسرت  عن  ورحل 
الالعبني هذا الصيف، مثل خوان ماتا وجييس 
ماتيتش  ونيمانيا  بوجبا  وبول  لينجارد 
تعويضهم  يتم  أن  كافاني، دون  وإدينسون 

نجم  أصيب 
منتخب 

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

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.
نيمار  قال  جانبه  من 
عىل  فيديو  مقطع  يف 
«أشكر  إنستغرام: 
الرسائل،  عىل  الجميع 
ما  عىل  يشء  كل  لكن 
إىل  ذاهبون  نحن  يرام، 
مجرد  كان  لقد  املنزل، 

هلع».
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كشف بيريلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام يف االتحاد الدويل لكرة القدم، عن رس زيادة عدد الدقائق املحتسبة يف كأس 
العالم، كوقت بدل ضائع.وتداول الكثري من الجمهور عىل مواقع التواصل أنه تم احتساب ٦٥ دقيقة كوقف بدل ضائع، 
يف أول ٤ مباريات فقط بمونديال قطر.كما أن مباراة إنجلرتا ضد إيران شهدت احتساب ما يقرب من ٣٠ دقيقة (إجمايل 
الوقت بدل الضائع يف الشـوطني األول والثاني).وقال كولينا يف ترصيحات أبرزتها شـبكة ESPN  «أخربنا الجميع بعدم 

الدهشة إذا شاهدوا الحكم الرابع يرفع اللوحة اإللكرتونية برقم كبري، ٦ أو ٧ أو ٨ دقائق كوقت بدل ضائع».
وأضاف: «إذا كنت تريد الحصول عىل وقت أكثر للعب، فنحن بحاجة إىل أن نكون مسـتعدين لرؤية هذا النوع من الوقت 
بـدل الضائع يف املباريات».ونوه: «االحتفاالت يمكن أن تسـتغرق من دقيقة إىل دقيقتـني، وجود ٣ أهداف يعني إضاعة 
نحو ٦ دقائق يف املتوسط».وأتم: «بوجود إصابات مثلما حدث يف مباراة إنجلرتا ضد إيران، يمكن أن يرتفع الوقت إىل أكثر 

من ١٠ دقائق، لكن الهدف الحقيقي هو القضاء عىل إضاعة الوقت».
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تشيليس  نجم  عاد  كبرية،  جماهريية  ضغوط  بعد 
من  بإقناع  املغرب،  منتخب  إىل  زياش  حكيم  اإلنجليزي 
أسلحته  أحد  وسيكون  الركراكي،  وليد  الجديد  املدرب 

البارزة يف كأس العالم (قطر ٢٠٢٢).
يف  التواجد  يستحق  ال»بلوز»  نجم  أن  الركراكي  وأكد 
أن  إىل  مشريا  إيجابية،  طاقة  المتالكه  قطر،  مونديال 
«حكيم عاد للمنتخب ألنه يستحق ذلك، هو يعرف كيف 
عندما  تفكريه،  طريقة  وأعرف  أكثر  أعرفه  وأنا  أعمل 
كأس  يف  يتواجد  أال  الصعب  من  تقول  يلعب  كيف  ترى 

العالم».
الذي  الحوارات مع حكيم،  الكثري من  الركراكي  وأجرى 
السابق  املدرب  مع  خالفه  بسبب  دوليا  اللعب  اعتزل 
بما  البوسني وحيد خليلوزيتش، قائال: «أخربني زياش 
واألسباب  وحيد،  مع  الجفاء  فرتة  يف  يعجبه  يكن  لم 

هو  ارتكبها  التي  باألخطاء  وأخربته  ذلك،  وراء  الكامنة 
كذلك».

أني  أخربته  أني  عدا  ما  يشء،  بأي  أعده  «لم  وأضاف: 
أفضل  يف  يكون  أن  أريده  حقيقة،  وهذه  عليه،  أعول 

مستوياته».
فريقه  صفوف  يف  األمرين  عاما)   ٢٩) زياش  يعاني 
األملاني  السابق  املدرب  مع  سواء  املوسم،  هذا  اللندني 
الحايل  خليفته  أو  منصبه  من  املقال  توخيل  توماس 
«أؤمن  املغربي:  مدربه  يقلق  ال  ذلك  لكن  بوتر،  جراهام 

بإمكانياته وتجربته كواحد من الالعبني األساسيني».
مع  ويشتغل  قوية،  يرسى  قدم  لديه  «زياش  وأردف: 

الفريق بشكل جيد، وأتمنى أن يقدم إضافة للمنتخب».
رغم اتخاذه قرار االعتزال دوليا، ظل زياش عىل تواصل 
مع العبي أسود األطلس وخصوصا القائد رومان سايس، 
بقوله:  حكيم  شخصية  من  خفية  جوانب  كشف  الذي 

«لديه شخصية قوية، لكن عندما تقرتب منه، تكتشف 
أنه شخص لطيف جدا ويحب املرح».

تماما  مختلف  الخارجي  للعالم  يعكسه  «ما  وأضاف: 
لكنه  متمرد،  أن  تظن  األحيان  بعض  يف  شخصيته.  عن 
أنه  يقول  اليه  تتحدث  عندما  وحتى  اللعب،  يحب  فقط 
ليست له مشاكل مع املدرب، هو فقط يريد أن يكون عىل 

أرضية امللعب واملشاركة يف املباراة».
بعضنا  نعرف  فنحن  كثريا،  أعزه  شخص  «إنه  وزاد: 
البعض منذ مدة، إنه شخص لم يتسبب قط يف مشكلة 

مع الالعبني يف املنتخب».
نقالً عن وكالة فرانس برس
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 باريس/متابعة الزوراء:
بعد تعرّضهـا لالبتـزاز اإللكرتوني مؤخرًا، 
خرجـت الصحفيـة الفلسـطينية مشـرية 
الحاج عن املألوف يف تعاطيها مع تجربتها، 
حيـث أعادت نـرش الصـورة التـي يبتزها 
بهـا «الهاكـر» بعدما رسقها من حسـاب 
والدتهـا وكانـت فيها بدون حجـاب، علًما 

أنها محجبة. 
كانـت هذه رسـالة قوية للُمبتـز، بأنها ال 
تخاف من يشء، وقدمت شكوى رسمية بما 
حـدث معها لدى األمن الداخـيل للحكومة؛ 
لتكتشـف حني الوصول للُمبتز بأنه يمتهن 
االبتـزاز وقـد ابتـز العديـدات قبلهـا، وقد 
القت الصحفيـة الدعم الكايف مـن عائلتها 
وأصدقائهـا خاصًة عىل فيسـبوك بالتبليغ 

عن صفحة املُبتز وإغالقها. 
تجربـة الصحفيـة مشـرية تمثـل رسـالة 
لضحايـا االبتـزاز اإللكرتوني من النسـاء 
والصحفيات خاصـًة، مفادها أّن املواجهة 
هي الحـل، والصمـت ليس مـن الخيارات 
الجيدة التي قد تقود النتهاء تجارب االبتزاز 

معهن ومع غريهن. 
ُطرِحـت هـذه التجربـة يف ورشـة عمـل 
نّظمتهـا مؤسسـة فلسـطينيات بعنـوان 
«الصحفيـات الفلسـطينيات يف مواجهـة 
الفضـاء الرقمـي»، والتـي غّطتها شـبكة 

الصحفيني الدوليني. 
يف هذا السـياق، تشـري إحصائية أصدرتها 
دائرة مكافحة الجريمة االلكرتونية بقطاع 
غزة، يف بداية العام ٢٠٢٢ إىل تسـجيل نحو 
٥٠٠٠ قضيـة جـرى إنجازهـا منـذ العام 
٢٠٢١، ١٠٪ منها جرائم الكرتونية، و٢٠٪ 

جرائم ابتزاز، و٧٠٪ جرائم تشهري واخرتاق 
أنظمة. 

قابلنا الصحفية والباحثة هداية شمعون، 
التي أوضحت أّن إشكاليات اإلعالميات مع 

اإلعالم الرقمي تتمثل يف نقاط أساسية: 
حيـث  والثقافـة:  الوعـي  ١-إشـكالية 
حاولت اإلعالميات الفلسـطينيات الوصول 
للمعلومـات والثقافة عن طريـق االنفتاح 
رقميـاً عـىل العالـم، لكنهـا تبقـى جهوًدا 
فردية وغـري كافيـة للنهـوض بتجربتهن 

اإلعالمية رقمياً. 
لإلعالميـات  الهويـة  ٢-إشـكاليات 
الفلسـطينيات: سـاهم االنفتاح اإلعالمي 

يف فـرز فئتني من اإلعالميـات، فمنهن من 
اسـتثمرت ذلك يف الحصـول عىل معلومات 
وبيانـات ومعرفة أكثر تخصًصا، وأصبحن 
ملهمـات يسـعني للتغيـري والتعبـري عـن 
قضاياهـن وقضايا مجتمعاتهـن، والفئة 
األخـرى لم تسـتطع االسـتفادة مـن هذا 

املخزون. 
وانعـدام  التهديـدات  ٣-إشـكاليات 
الخصوصية الرقميـة: واجهت اإلعالميات 
هـذه االنتهاكات ضدهن وضـد محتواهن 
املاضيـة  األعـوام  مـدار  عـىل  الرقمـي، 
كانـت أسـوأها يف العـام ٢٠٢١، وتمثلـت 
يف العنرصيـة الرقميـة وخطـاب الكراهية 

والتحريض عـىل العنف واملراقبة واملالحقة 
والتتبع والتهديد. 

٤-األعـراف االجتماعيـة وعـرص اإلعـالم 
الرقمـي: أشـار تقريـر البنك الـدويل حول 
النـوع والتكنولوجيا إىل مفارقة أساسـية 
مفادهـا أّن «األعـراف االجتماعية ال تتغري 
بتغري التكنولوجيا بشكل رسيع»، ومن هنا 
نجد أن ثمة فجوة يف االستخدام بني الذكور 

واإلناث يف مجال التكنولوجيا الرقمية.
مـن جهـة أخـرى، أشـارت العديـد مـن 
الدراسـات إىل قـدرة املجموعات النسـوية 
املنترشة عرب سياقات املجتمع الرقمي عىل 
التشـبيك عرب مسـتويات عديدة؛ ملناقشة 

قضايـا املـرأة عـىل الصعيديـن اإلقليمـي 
والعاملي، وصوًال إىل الصعيد املحيل. 

إشـكاليات  «هنـاك  شـمعون:  وُتضيـف 
اإلعالميـات  لـدى  نجدهـا  تعقيـًدا  أكثـر 
الفلسطينيات وتحديًدا يف قطاع غزة وعليه 
فإنه من املتوقع أن يكون هناك اهتمام أكرب 
من قبل املؤسسـات والنقابات والتجمعات 
اإلعالمية بـرضورة أن يوضـع عىل طاولة 

النقاش»، وُتوضح التايل:  
• تتعـرض املؤسسـات الصحفية يف جميع 
أنحـاء العالم الضطرابات غري مسـبوقة يف 
نمـاذج العمل وذلك مع الصعـود املتواصل 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  لتأثـريات 
واإلعـالم الرقمـي، ومـن املطلـوب فحص 
تأثـريات األمـر علينـا يف فلسـطني بحثًيـا 

وواقعًيا.
بصـورة  والتواصـل  التشـبيك  •تفعيـل 
أكرب وأعمـق، من خـالل مواقـع التواصل 
االجتماعي واسـتثمار ذلـك مع اإلعالميات 
عربياً ودولياً ونقـاش قضاياهن ورؤيتهن 

املستقبلية.
•فحـص ما الذي يمكـن القيام به من أجل 
التمكـني االقتصادي الرقمـي لإلعالميات، 

والتمكني السيايس واالجتماعي.
من جهته، يقول يامن زقوت، وهو مختص 
يف األمـن الرقمـي يف حديـث مـع شـبكة 
الصحفيني الدوليني: «ذات يوم اسـتيقظنا 
عىل خرب وجود برنامج اخرتق أكثر من ٥٠ 
ألف هاتف محمول، معظـم هذه الهواتف 
للصحفيـني، وذلك يرجـع ألن الصحفيني/

ات هـم كنـز معلومـات تحتـاج إىل حفظ 
بطريق رقمية آمنة». وشـدد زقوت عىل أّن 

«األمان الرقمي ليس منتًجا نشرتيه، بل هو 
سـلوك نعتاده خاصة بالنسبة للصحفيني 
مضـاًدا  برنامًجـا  وليـس  والصحفيـات، 
للفريوسات، بل هو سلوك واٍع وسليم وهو 

أكرب حصن وقائي وجدار الحماية». 
وقـدم الخبـري يف األمـن الرقمي عـدًدا من 

النصائح للصحفيني والصحفيات: 
١-فتح مواقـع موثوقة، وعدم فتح روابط 
غري معروفة من جهـات مجهولة املصدر، 
سـواء عن طريق اإليميل أو أي تطبيق من 

تطبيقات التواصل االجتماعي. 
٢-حفظ نسخة احتياطية دائًما من امللفات 

والصور املهمة بشكل دوري. 
الثنائيـة  التحقـق  خاصيـة  ٣-اسـتخدام 

بخطوتني.
٤-قفـل وإعـادة تشـغيل جهـاز الالبتوب 
والهاتف الذكي ولو ملرة واحدة يومياً، فهذه 

من شأنها تعطيل أي تتبع عىل الربامج.
٥-فحـص الجهـاز بصـورة دورية وحذف 

الربامج غري املهمة وغري املستخدمة.
٦-قراءة رشوط الخدمة عند تنزيل الربامج 
والتطبيقـات، خاصًة ما يتعلـق باألذونات 
التـي تسـمح للربامـج الوصـول لهـا عىل 

جهازك.
٧-نصيحة خاصة للصحفيني والصحفيات، 
عـىل كل منهم امتالك هاتفني ذكيني، واحد 
والعـادي، واآلخـر  الطبيعـي  لالسـتخدام 
فقـط للعمل، والخـاص بالعمل ال تضع به 
رشيحـة لالتصال ويفضـل أال يحتوي عىل 
بعض التطبيقـات من أجل حماية املصادر 

والبيانات واألعمال الصحفية. 
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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لندن/متابعة الزوراء:
 أنفقـت الحكومـة القطريـة املاليـني مـن 
الجنيهـات اإلسـرتلينية عـىل حفـل افتتاح 
كأس العالم قطر 2022 بمشـاركة مورجان 
فريمـان وجونـغ كـوك نجـم ”بي.تي.إس“ 
واملئـات مـن الفنانني، آملـة أن يكـون هذا 
الحفـل هـو النقطة التـي تبدأ فيها وسـائل 
اإلعالم العاملية أخريا بالرتكيز عىل كرة القدم 

بدال من حقوق اإلنسان.
مـا لم تكـن تتوقعه قطـر أبدا هـو أن هيئة 
اإلذاعة الربيطانية ستتجاهل الحدث برمته، 
وتسـتعيض عنه ببث مقدمة مطولة لغاري 
لينيكـر مذيـع ”بي.بي.يس“ وأحد أسـاطري 
كـرة القدم اإلنجليزية، سـلط خاللها الضوء 
عـىل بعض القضايا الحقوقية التي تواجهها 
الدولـة الخليجيـة، بما يف ذلك سـجل حقوق 
اإلنسان يف البالد، ومعاملة العمال املهاجرين، 
وكان ذلك يف أول دقيقتني فقط.وتوج تجاهل 
هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة ”املحايدة“ لحفل 
افتتـاح املونديال، تعامل اإلعـالم الغربي مع 
الحدث الريايض األكرب يف العالم، مسـتعيضة 
عنه بسـيل من االنتقـادات للدولة الخليجية 
الصغرية، ما جسد وجهة نظر غالبية وسائل 
اإلعالم الغربية التي تناولت الجانب السيايس 
فيه أكثر بكثري من الجانب الريايض الرئييس، 
وغـاب الجانـب اإليجابـي فيـه أمام سـيل 

االنتقادات اإلعالمية له.
وتوجـه لينيكـر قبل أيـام إىل قطـر لتغطية 
فعاليـات املونديـال، وقالـت ”بي.بـي.يس“ 
حينئـذ ”لينيكـر يتوجـه إىل قطـر للتغطية 

الصحفية وليس من أجل الدعم“.
وعرضـت بي.بـي.يس حفـل االفتتـاح عرب 

اإلنرتنت فقط.
وقال لينيكر بينما رحب باملشاهدين يف بداية 
تغطية ”بي.بي.يس وان“، ”إنها كأس العالم 
األكثر إثـارة للجدل يف التاريـخ ولم يتم ركل 
الكـرة حتـى اآلن“. وأضاف ”منـذ أن اختار 
الفيفا قطر مرة أخرى يف عام 2010، واجهت 
أصغر دولة اسـتضافت أكرب مسـابقة لكرة 
القدم بعض األسـئلة الكبرية، مـن اتهامات 
بالفسـاد يف عمليـة تقديـم العطـاءات، إىل 
معاملة العمال املهاجرين الذين بنوا املالعب 
حيـث فقـد الكثـري منهـم حياتهـم، وأيضا 
حقوق املـرأة وحرية التعبري يف دائرة الضوء، 
ثـم القرار قبل سـت سـنوات بتغيـري كأس 

العالم من الصيف إىل الشتاء“.

وختم بالقـول ”يف ظل هـذه الخلفية، هناك 
بطولـة سـتقام، واحدة سـتتم مشـاهدتها 
واالسـتمتاع بهـا يف جميـع أنحـاء العالـم. 
وتقـول الفيفـا التزم بكـرة القدم، حسـنا، 

سنقوم بذلك، لبضع دقائق عىل األقل“.
وبحسب الغارديان، التي أفردت أيضا الكثري 
من التقارير للحديث عن السـجل القطري يف 
مجال حقوق اإلنسان، رفضت ”بي.بي.يس“ 
تفسري سبب تحويلها لتغطية حفل االفتتاح 
إىل بث مبارش عرب اإلنرتنت فقط، وهي فرصة 
تقليدية للبلدان املضيفة إلبراز القوة الناعمة 
يف جميـع أنحاء العالم، وشـاهد الجمهور يف 
بلدان أخرى جونغ كوك، أحد أشهر املطربني 
يف العالـم، وهو يؤدي أغنيته الجديدة امللهمة 
”انظر مـن نحن، نحن الحاملون/ سـنحقق 

ذلك ألننا نؤمن به“، يف ملعب مزدحم.
وسـخرت الصحيفـة كغريها مـن الصحف 
الربيطانيـة مـن هزيمـة املنتخـب القطري 
العمـال  مـن  ”مجموعـة  بأنـه  ووصفتـه 
الباحثـني عـن الفرص“، حتى أنها سـخرت 
أيضـا حتى مـن تميمة كأس العالـم وقالت 

إنها تشبه ”شبحا“.
وقالت التايمز الربيطانيـة إنه ”يمكن ملئات 
املليارات من الجنيهات اإلسرتلينية الحصول 
عـىل كأس العالـم وبناء مدينـة يف الصحراء 
وجـذب االنتباه العاملـي، لكـن ال يمكنها أن 
تشـرتي فريق كرة قدم دويل نصف الئق“، يف 
إشـارة إىل املنتخب القطري الذي أصبح وفق 
الصحيفـة أول منتخب لدولة مضيفة لكأس 

العالم يخرس املباراة االفتتاحية.
وسـلطت صحيفـة وول سـرتيت جورنـال 
الضـوء عىل حفـل االفتتـاح الـذي قالت إنه 
تـم أمـام العائلـة القطرية املالكـة ومقاعد 

فارغة.
واسـتضافت هيئة اإلذاعة الربيطانية العبي 
كـرة قـدم سـابقني لتحليـل الرياضـة وفق 
وجهة نظر الهيئة الربيطانية، وقاموا بكرس 
أي ادعاء بأن السياسـة يجب أن تبقى بعيدة 
عن كرة القدم. فسخر أليكس سكوت الالعب 
الدويل اإلنجليزي السـابق مـن رئيس الفيفا 
جيانـي إنفانتينو، ألنـه أشـار إىل أنه يمكن 
أن يشـعر بالتضامن مع العمـال املهاجرين 
وتكاليـف حضـور كأس العالم. وقـال ”لن 
تعـرف أبدا كيـف يكون الحـال عندما تكون 
عامـال مهاجرا. االسـتمرار يف القول إن كرة 
القدم للجميع، إنها ليسـت كذلـك“. وأعرب 
سـكوت ”ال يمكنـك القـول إن كـرة القـدم 

للجميع“.
وذهب كابتن إنجلرتا السـابق آالن شـرير إىل 
أبعد مـن ذلك، وأفاد ”إذا كان يشـعر بالقوة 
تجـاه العمـال املهاجريـن وعائالتهـم، فإن 
منظمة العفو الدولية تطلب من الفيفا أكثر 
من 400 مليون دوالر لصندوق التعويضات. 

لم يوافقوا عىل ذلك. ملاذا؟“ سأل شرير.
وبـدال مـن رواية الدوحـة املفضلـة أن دولة 
عربيـة صغرية توحد العالم بكـرة القدم، لم 
تـرتك تغطية ”بي.بـي.يس“ أدنى شـك لدى 
املشـاهدين يف اململكـة املتحـدة يف أن كأس 

العالم غارقة يف اتهامات بالرشـوة وأن قطر 
كانت دولة مضيفة معيبة للغاية.

وكان هنـاك، بالطبـع، بديـل لتغطيـة ”بي.
بـي.يس“، إذ يمكـن للمشـاهدين يف اململكة 
قنـاة  مشـاهدة  ”فريفيـو“  عـرب  املتحـدة 
الجزيـرة، القناة اإلخبارية التـي تبث باللغة 
اإلنجليزية والتي تمولها الحكومة القطرية، 
التـي اعرتفـت بوجـود االنتقـادات ولكن تم 
تقديمها يف سـياق ”التقدم املذهـل يف البنية 

التحتية“ يف الدوحة.
وبينما سـلطت ”بي.بي.يس“ الضـوء مرارا 
وتكرارا عىل وفاة العمال املهاجرين، عرضت 
قنـاة الجزيرة عمـال البناء وهـم يجتمعون 
مـع الفريق الربيطانـي، مع تعليـق صوتي 
يقـول ”لـوال اللعبـة الجميلـة، فـإن هاتني 
املجموعتني من الرجال، بلغاتهم وخلفياتهم 
املختلفة، ربما لم يلتقوا أبدا. لكن كرة القدم 

جمعتهم“.
لكـن ”بي.بـي.يس“ لـم تـورد أيا مـن هذه 
التفاصيـل، أو أيـا مـن الجوانـب اإليجابية 
ملونديال قطر، عىل الرغم من أن لينيكر حاول 
دفع شـرير إىل ذكر أوجه التشـابه مع نادي 
طفولته نيوكاسل يونايتد الذي بات استثمارا 
سـعوديا. وأجاب شـرير ”نحن كمشـجعني 
ال يمكننـا اختيار مـكان كأس العالم، تماما 
مثلما ال يمكننا اختيار من يسـتثمر يف أندية 
كرة القدم لدينا“، مسـلطا الضوء عىل بعض 
الفروق الدقيقة املرتبطة بكونك مشـجعا يف 

عرص حمالت الغسل الريايض.
وبعـد ذلك، بحـوايل نصـف سـاعة، تحولت 
تغطيـة ”بي.بي.يس“ حول املونديال برسعة 
كبرية نحو مناقشـة كرة القدم، التكتيكات، 
املحتملـني،  والفائزيـن  والتشـكيالت 
رعـاة  وإعالنـات  املحتملـني،  والخارسيـن 

الكحول الذين ال يستطيعون بيع الكحول.
”بـي. مشـاهدي  أن  الغارديـان  واعتـربت 

بـي.يس“ تابعـوا أمـرا غـري عـادي: مذيـع 
تلفزيونـي لديـه حقـوق عرض أكـرب حدث 
ريايض يف العالم يختار التخلص بشكل شامل 

من املنتج الذي كان عىل وشك تقديمه.
يذكـر أن إعالميـني انتقـدوا ”بي.بـي.يس“. 
وقال اإلعالمي بريس مورغان، إن ”ما قامت 
به بي.بي.يس، فيه عدم احرتام شديد لقطر، 
وبـدالً من ذلـك وضعـت املزيد من إشـارات 
الفضيلة حول مـدى فظاعة األمر“. وأضاف 

”إذا شعروا بالفزع

الرباط/متابعة الزوراء:
هددت وزارة العدل املغربية بالتشـدد مع من ينتحلون صفة 
صحفـي، من خالل تطبيق إجـراءات صارمة، بهدف حماية 
الحياة الشـخصية لألفراد من االنتهاك. وذلك يف وقت تشـهد 
فيـه مواقع التواصـل االجتماعي العديد من حـاالت التعدي 

عىل خصوصيات الغري عرب التشهري، وفق الوزارة.
وقـال وزير العدل املغربـي عبد اللطيف وهبـي، إن مرشوع 
قانـون العقوبات العامة سـيتضمن، ألول مـرة، مقتضيات 
تنص عىل منع ممارسـة مهنة الصحافة عىل أي شـخص ال 
يحمـل بطاقة مزاولـة املهنة التي يسـلمها املجلس الوطني 

للصحافة (جهة رسمية).
وأوضـح املسـؤول الحكومـي أن هذا القانون يـروم حماية 
انتقـاد  لـه أي عالقـة بمنـع  الشـخصية وليـس  الحيـاة 

الشخصيات العمومية.

وشـدد املصـدر عىل أنـه ”ال مشـكل يف انتقاد الشـخصيات 
العمومية، ألن انتقادها يدل عىل حضورها يف السـاحة، لكن 
الحياة الشخصية خط أحمر يجب تحصينها من أي انتهاك، 
ومن ال يتوفر عىل بطاقة الصحافة ال يمكنه ممارسة العمل 

الصحفي“.
وأثـار اعـالن الوزيـر ردودا مختلفة، بني مرحـب بالخطوة 
لكونها ستطهر الفضاء من الفوىض التي يعرفها ومن تزايد 
منتحـيل صفـة صحفي، يف ما حـذر رأي آخر من اسـتغالل 
القانـون للتضييـق عـىل حرية التعبـري، وبأنـه يأتي يف ظل 
تزايـد االنتقادات املوجهة لتدبـري الحكومة لعدد من امللفات 
االجتماعية.وأكـد وهبـي خالل مناقشـة امليزانيـة الفرعية 
لوزارة العـدل، بمجلس املستشـارين، أن القانـون الجنائي 
الجديـد سـيتطرق لحماية املواطنـني من وسـائل التواصل 
االجتماعـي، مضيفـا أنـه وفقـا للقانـون الجديـد من حق 

املواطن أن يقايض من يصوره ويطالب بتعويض.
وأضـاف املتحدث، أنـه يمكن تصوير شـخصية عمومية أو 
سياسـية والكتابة عليها، لكن ال يمكن استهداف مواطن يف 
حياتـه الشـخصية والحميمية والتدخـل يف حياته الخاصة، 
مضيفـا أنه بإمـكان أي مواطن تم تصويره بـدون إذنه أن 

يطالب بتعويض.
وسـبق، يف حوار صحفي، أن وعد املسـؤول نفسـه، بإخراج 
مرشوع القانـون الجنائي يف حلته الجديد بحلول نيسـان/ 

أبريل 2023.
وأوضح وهبي يف حوار خاص مشـرتك بني جريدة ”العمق“ 
وراديو ”أصوات“، أن املرشوع الجديد يتضمن مجموعة من 
األمـور التي تعالج النقائص يف القانون الحايل، مشـددا عىل 
أن مرشوع القانون الجديد سـريى النور بالتأكيد قبل شهر 

أبريل من السنة املقبلة.

باريس/متابعـة الـزوراء:
روى املوظـف السـابق يف رشكـة تويـرت 
إيمانويل كورنيه، يف مقابلة مع صحيفة 
سـبعة  رحلـة  الفرنسـية،  ليرباسـيون 
أشـهر من ”الفوىض“، عاشتها الرشكة 
بموظفيهـا وإدارتهـا، وصـوالً إىل البدء 
بطـرد قسـم مـن املوظفـني واحـداً تلو 
اآلخـر. هـذه األشـهر مـن املفاوضات، 
التـي ُتوّجت بإتمام صفقـة رشاء تويرت 
من قبـل إيلون ماسـك، جـاءت بجميع 
تفاصيلها ”رسيعـة وُمباغتة“، عىل حّد 

وصف كورنيه. 
املهندس األربعيني (فرنيس الجنسـية)، 
الذي عمل يف مقّر الرشكة يف كاليفورنيا، 
الـذي  املطروديـن  املوظفـني  أول  هـو 
للصحافـة  ُمفّصـًال  رسداً  يقّدمـون 
الفرنسـية عّمـا حصل يف مقـر الرشكة 
يف األشـهر األخـرية. بـدأ كورنيـه عمله 
مع تويرت يف شـهر يوليو/تموز من عام 
2021، قبـل أن ُيطرد يف األول من شـهر 
نوفمرب/ترشيـن الثانـي الحـايل. عبـور 
رسيـع مقارنـة بالخمسـة عـرش عاماً 
التي قضاها يف رشكة غوغل. طرٌد فوري 

بحجة ”كرسه بعض القواعد“.
يقـول كورنيه:“كنـت يف اتصـال فيديو 
مع حوايل 40 شـخصاً من زمالئي. بدأوا 
واحـداً تلو اآلخـر ُيعلنون خـرب فصلهم 
من الرشكة. لم ُيبلّغوا عن طريق رسـالة 
رسمية. فهموا األمر، كلٌّ من جهته، بعد 
أن انتقلـت حواسـيبهم التابعة للرشكة 
(فجـأة) إىل وضعّية ”إعادة التشـغيل“، 
وصارت الشاشـات أمامهـم رمادية. لم 

يعد يف قدرتهم الولوج إىل حواسيبهم“.
هـذه الرسـالة تلّقاهـا أكثر مـن نصف 
 7500 (مجموعهـم  الرشكـة  موظفـي 
موظـف). لهذا قـّرر كورنيـه، مع أربعة 
من املوظفني السابقني، املواجهة وتقديم 
دعـوى قضائيـة جماعية ضـد الرشكة، 
بسـبب الطرد التعسـفي ومن دون دفع 
تعويضـات ماليـة. وحسـب معلومـات 
نرشتها صحيفة ”نيويورك تايمز“، فإن 
مسـؤولني تنفيذيـني يف الرشكـة حذروا 
ماسـك من أن خطته لطرد املوظفني قد 
تنتهـك قوانـني العمـل وتخـرق العقود. 
لكن فريق ماسـك قال إنه اعتاد الذهاب 
إىل املحاكـم ودفع التعويضات. وحسـب 
معلومـات الصحيفـة، بعد سـاعات من 
إتمام عملية الرشاء، جمع ماسك العديد 
من املدراء التنفيذيني للموارد البرشية يف 
”غرفة حرب“ يف مكاتـب الرشكة، وذلك 

لالستعداد لعمليات الترسيح. 
ال يجـد املهنـدس إيمانويـل كورنيه أي 
معنـى لكل ما حصل ويحصل. ُيشـري يف 
مقابلته مع ”ليرباسيون“ إىل زميله الذي 
كان واحـداً من األكثر إنتاجّية ونشـاطاً 

يف الرشكـة (نوعية وكمية العمل عىل حّد 
سـواء) ُطرد: لو كان عىل أحٍد مّنا البقاء 
لـكان هو! أّما حكاية طـرده فجرت أوال 
عرب تعّطل حاسوبه. ظّن كورنيه للوهلة 
األوىل أن قراصنة نجحوا بدخول حاسوبه 
وقرصنتـه. لكـن بعد نصف سـاعة من 
األمـر، تلقـى الرسـالة الرسـمية التـي 
أبلغتـه طرده من العمل. رّد عىل رسـالة 
طرده هذه ُمحاوالً السؤال عن األسباب. 
طبعـاً لـم يحصل عـىل أي رشح ممكن. 
ولكـن ”مـن الُسـخرية أن املوظف الذي 
بلّغنـي خرب طردي، ُطرد بعدها بأّيام (يف 
الرابع من شهر نوفمرب)“. لم يكن الخرب 
حزيناً بالنسبة لكورنيه، لكنه يحكي عن 
انقالب حياة بعض من زمالئه بفعل هذه 
القـرارات الفجائيـة والصارمة. ُيشـري، 
عـىل سـبيل املثـال، إىل موظفـة أنجبت 
طفالً يـوم الخميس. يوم الجمعة، تلّقت 

خرب طردها. 
أّمـا مراحـل إتمـام الصفقـة، فيصفها 
واملليئـة  املضطربـة  بالفـرتة  كورنيـه 
بالفـوىض. تعبـري الفوىض اسـتخدمته 
أيضاً صحيفة ”نيويورك تايمز“ لوصف 
كواليس عمليات الطرد وما تبعها. كانت 
عملية طويلـة ومتقلّبة وغـري واضحة، 
املوظفني ونوّمتهم مغناطيسّياً  شّوشت 
عـىل حّد وصـف كورنيه. وهـذا ما خلق 
لديهـم شـعوراً بكونهم مجـرّد بيادق يف 
لعبة شـطرنج. أّمـا يف األيـام األوىل التي 
تلت عملية الـرشاء، فيحكي كورنيه عن 
قدوم مهندسني عاملني يف رشكة ”تسال“ 
للقـاء العاملني يف تويرت، وهـي معلومة 
ذكرتهـا العديد من الصحـف األمريكية. 
مـا الذي حصل يف هذه اللقـاءات؟ غالباً، 
ما جرى إخطار املوظفني نصف سـاعة 
قبل االجتماع بهم، طالبني منهم إحضار 
مجمـوع الرمـوز (الكود) التـي كتبوها 
خالل االثني عرش شـهراً األخرية. يروي 
بطباعـة  بـدأوا  املوظفـني  أّن  كورنيـه 
وإحضـار أكـوام مـن الـورق معهـم إىل 
االجتماعات. هذه االسـتعانة بمهندسني 
من ”تسـال“، برأي كورنيـه، كان الهدف 
منها تصفية املوظفني بسهولة ورسعة، 
خاصـة أن حكـم هـؤالء جاء بنـاًء عىل 

كمّية العمل املُنجز وليس عىل جودته. 
يسـتمّر املوظفـون بـرسد تفاصيـل ما 
أخبـار  بينمـا تسـتمر  حصـل معهـم، 
”تويـرت“ وصاحبه الجديد إيلون ماسـك 
باحتـالل مسـاحة هائلـة مـن األخبار. 
يحصل هذا خالل األسـابيع األوىل فقط، 
وهذا ما يعد بالكثري بعد. غالباً ما يحتاج 
الناس وقتاً السـتيعاب ما يحصل، وأخذ 
مسـافة، قبل البوح التام. لهذا، يبدو أن 
إيلون ماسك وتويرت سيستمرّان باحتالل 

مساحتهما يف حّيز األخبار.
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غالبا ما توفر العتبات النصية ألي كتاب مفاتيح ربما 
تساهم يف منح القارئ صورة ولو شبحية ملا يف داخل 
ذلك الكتاب، أو بعبارة أكثر دقة هي بمثابة املسـاقط 
الضوئية التـي تجعل املكان أكثـر وضوحا، ومن بني 
أهـم هذه العتبـات هي العتبـة التجنيسـية للكتاب، 
والتـي من خاللها سـيعرف القارئ طبيعـة وماهية 
املكان الذي سيلج إليه، وبناًء عىل ذلك سيهيأ خزانته 

الذهنية؛ الستيعاب ما يلقى يف داخلها.
ولعل األدباء األوائل ووفقـا إلدراك أهمية هذه العتبة 
أطلقـوا عىل كتبهم التـي تحمل يف طياتهـا مواضيع 
مختلفة التجنيس عناوين ذات دالت شمولية كاألمايل 
أو الكشـكول؛ ليكون ذهن القارئ مهيأ ملواجهة تلك 

النصوص املتعددة الفضاءات.
وبالنظـر يف أهمية العتبـات وغاياتها وأثرها يف جذب 
وإدهـاش املتلقي يف فعـل قصـدي، أو تهيئة ذهنيته 
يف فعـل قصدي آخر، نجد أن بعـض منتجي املؤلفات 
الفكريـة واألدبيـة يعمد إىل اختيار عتبات ال تكشـف 
بوضـوح عـن محتـوى الكتاب بشـكل مبـارش، بل 
تموضـع يف مخابئ فعل ترميزي متعـدد الغايات، قد 
يكـون من ضمنها الجـذب واإلدهاش وكرس املتوقع، 
وقد يضطر أحيانـا منتج الكتاب إىل تصنيفه يف عتبة 
محددة، ولكن القارئ يجد فيه مسـاحات تجنيسـية 

متعددة ومختلفة االتجاهات.
وتأسيسـا عىل ما تقدم أجدني وأنا أقـرأ رواية (بحر 
أزرق ... قمر أبيض) للروائي حسـن البحار الصادرة 
عـن منشـورات اتحـاد األدبـاء والكتـاب يف العـراق 
بطبعتهـا الثالثة عام 2021، أمام تداخل اجنايس بني 
البنـاء الروائـي وتقنيـات األدب الرحيل يف تسـجيلية 
وصف املـكان والعـادات والثقافات التي تـدور فيها 
أحـداث الروايـة، ولعل مـن أهم األسـباب التي دعت 

الروائي إىل قصدية ذلك التداخل، هو مهنة البحار التي 
يمتهنها الروائي، ومحاولته استغالل ثقافته املكانية 
التـي وفرتها له تلك املهنة، وهـي ثقافة ال تتأتى ألي 
أحـد، بل تحتاج إىل ملكة خاصة يف تحديد زوايا النظر 
لتلـك األماكـن، ورصـد عواملهـا الظاهـرة والخفية، 
وتخزينهـا يف الذاكـرة مثلمـا يفعل املصـور املحرتف 
وهو يحدد الزوايا التي تمنـح صورته امللتقطة البعد 

الجمايل املرتجى.
يف رواية البحـار هذه نجد املكان الذي يحرض بصورة 
فاعلـة، وهـو يضفـي عىل املشـهد الـرسدي حيوية 
وقـوة جاذبـة، من خـالل مـا يحمله مـن معطيات 
سوسـيولوجية وأنثربولجية، ولذلك أجـد أن من بني 

أهم ميزات روايات حسـن البحار هو هذا االسـتغالل 
الذكي لثقافته (االرتحالية )، سواء عن طريق متخيل 
رسدي، أم عن طريق اسـتحضار املشاهدات الواقعية 
وتقديمهـا بصورة زاخرة بالتشـويق واملعرفة، ولعل 
هـذا الفعـل وما شـابهه هـو ما جعـل مـن الرواية 
املعارصة فرشـة للمعرفة بجوانبهـا املختلفة، وليس 
وسـيلة امتاع ومؤانسـة فقط من خـالل ما تنطوي 
عليـه مـن أحـداث تسـتجلب التفاعـالت العاطفية 

والتشويقية.
ويف هـذه الروايـة نجـد أن أهمية املـكان ليس بكونه 
فضـاء للحدث الرسدي أو الدرامي فحسـب، بل كونه 
يمثـل عمقـا ثقافيا وسوسـيولجيا يسـهم يف تنمية 

الحدث، مستغال تلك األبعاد ال بصورة طارئة مقحمة 
عىل املشـهد، بل بتوظيف تقني دقيق يسـمح لها أن 

تكون فاعلة ومؤثرة وملتحمة معه.
وقد اسـتطاع الروائي حسن البحار من جعل وصف 
املكان ومحتـواه الجغرايف والسوسـيوثقايف - والذي 
يحاول التأكيد عليه بشـكل ملفـت-  فعال دراميا قد 
يأتي يف سياق تحديد أبعاد املشهد الدرامي، أو يكون 
ضمـن سـياق الحوار بـني شـخصيات الرواية. كما 

نجده يف هذا املقتطع من الرواية عىل سبيل املثال:
” - انظـر، انظـر إىل هناك عنـد تلك الجبـال العالية 
بسـفوحها الخرضاء املزدحمة باألشـجار املختلفة 

املحّملة بالثمار، نحن هكذا...
- كيف؟

- سـيدي، كّل سـكان دوماي يختلفـون يف األطياف 
والديانات والقوميات، نتكون من مجموعات عرقية 
، ولغوية، ودينية مختلفة، تنترش متفرقة عرب العديد 
من جزر البالد املشـرتكة يف شـعار رفعته السلطات 
الوحـدة يف التنوع.. تعاهدوا عىل عالمة هذا الشـعار 

وهي زهرة الفل البيضاء. 
اننا نقطـن يف املدينـة منذ آالف السـنني لفيف كبري 
منهم مسـيح وهنـدوس وبوذية وأقليـة كما تعرف 
منهـم مسـلمني، لنا نمطنـا الخالـص يف التعايش.“ 

ص:33.
 مـا يالحـظ أيضا يف هـذه الرواية أن عمليـة التداخل 
ليس عـىل الصعيد التجنييس للرواية فحسـب، بل أن 
ذلك يظهر بشـكل واضـح وجيل يف صورتـي الروائي 
والـراوي أيضـا، أو هـو ما تعكسـه الصفـة املهنية 
املشـرتكة لكليهمـا، وكأن الروايـة هي سـرية ذاتية 
مجتزأة من حياة الروائي. ولعل ما يعزز ذلك أو يوحي 
بـه هو ذلك التداخل بـني أدب الرحلة وتقنيات الرسد 
الروائـي املعتمدة يف بناء املشـاهد الدرامية، وسـواء 

كان الفعـل الدرامي حقيقيـا أم متخيال فإن الصورة 
املتداخلة للروائي والراوي تجعل املبنى الحكائي أكثر 
ميـال للجانب السـريي، ومن ثم فنحن أمـام تتداخل 

تجنييس آخر. 
إن هذه التداخالت التجنيسـية  أضفـت ميزة إثرائية 
وقـوة جاذبة للمبنى الروائـي، كما وفرت مرونة عىل 
صعيد التنقـالت املكانية املتعددة، وكذلك سالسـة يف 
التنقالت الرسدية عىل صعيـد البناء التقني يف عملية 
الرتابـط بـني االنثيـاالت الديالوجيـة واملونولوجيـة 

والوصفية.  
ويف هـذه الروايـة نجد ضمنيـا أن الروائـي يقدم لنا 
صورة للتعايش السـلمي يف املجتمعات التي عايشها 
بطل روايته، وهـو يتنقل بني املدن واملوانئ املختلفة. 
مسـتفيدا بذلك من تقنيات أدب الرحلة يف وصف تلك 
املجتمعات، وبنياتها االجتماعية، وتكويناتها األثنية، 
وانعكاسـات ذلـك التعايش عـىل حياتهـم بمختلف 
جوانبها االقتصادية واألمنيـة والحضارية، وهو من 
خـالل ذلك يومئ إىل  الصـورة التي يتمنى أن يراها يف 
بلـده الذي يعاني من اآلثار السـلبية التي اصطنعتها 
األيـادي العابثة يف تمزيق وحدة نسـيجه االجتماعي، 
وخاصـة يف تلك الفـرتة التي ُكتبت فيهـا الرواية بني 
عامي 2012 و2013 وقـت صدورها بطبعتها األوىل، 
وهـي بذلك تجمع بني الهّم العاطفي، والهّم الوطني، 
واملعلومة السـياحية والفكرية ألماكـن ومجتمعات 

مختلفة ومتعددة.
وأجد هنا من املناسب أن أشري إىل أني أرى أن الروائي 
حسـن البحـار اسـتطاع أن يتقـن لعبتـه الرسدية، 
ويمنحنـا مخزونا معلوماتيا غري قليل، مغلفا بغطاء 
جمـايل ممتـع، بيـد أننـا ال نغفـل أن نسـجل عليـه 
االنتقاالت الرسيعة يف الزمن بشكل غري مربر وخاصة 

يف الجزء األخري من الرواية.
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رغم بداهة السـؤال، والـذي رافقت نمطيته 
أيـام طفولتنـا، إال أنني وقفُت أمـام املعلمة  
عاجزًة، ال أدري ما الذي أربكني وأنا األستاذة 
يف بنـي قومـي؛ لكننـي وألول مـرة ينتابني 
شعور املسؤولية عن صدق ما سأجيب عنه. 
أحاول فتح سـجالت ذاكرتي عّل قاموسـها 

املعتاد يسعفني  بجواب؛ لم أفلح.
البـد أن الفضـول خّيـل لكـم سـؤاالً خارقاً، 
املفارقـة هنا أنـه لم يكن كذلك، كان سـؤاال 
اعتياديـا _ُيسـأل عنـه كل مهاجـر يف بداية 
مراحـل تعلمه للغة بلد املهجر_سـؤال نظنه 
سـخيفا، ويرونه رضوريـا للتعريف بهويتك 
الشـخصية؛ ال يتعلـق بصفاتـك الخارجيـة 

وإنما يغور إىل تقاسيمك الداخلية؛
لم يتجاوز الكلمتني؛

-(ما هواياتك)؟ 
خطـر يل أن أجيبهـا بذلك الجـواب التقليدي 
الذي كنا نقذفه دون أدنى تفكري (املطالعة).. 
لكنني أحجمت، ربمـا ألنني اآلن أمام ثقافة 
جديدة، أحبو عىل مسـننات حروفها، أتناول 

بعضها وليس عندي رفاهية االمتعاض،
أو ربما ألنني كنت أقـرأ من هنا وهناك دون 
تعمـق يف أي يشء فمـا حصيلتـي إال قليـل 
القشـور، وهذا السـبب األرجـح، إذ افتقدت 
الدفـة يف ذلـك اإلبحـار فعـّز عـيل شـاطٍئ 

الوصول. 
إذن ألبحث عن هواية أخرى؛

موسيقا؟ ال أحبها..
رياضة؟ ال أمارسها..

رسم؟ ال أتقنه..
كتابة؟ ليس عندي الجلـد والصرب إلتمام أي 

يشء بدأته.
رفعـت املعلمة خصلة شـقراء عـن جبينها، 
معيدًة تسـويتها مع شـعرها بحركٍة أخفت 
وراءهـا تململها من االنتظـار، فهي منظمة 
كخصالت شعرها املنسق الذي أعادت حزمه 
بعناية، وأعادتني صفرته إىل سـنابل القمح 
املمـّوج، حيـث ال تعبأ األكف بقسـوة القش 
الجارحـة، فجـروح القلـب أعمـق، وهنـاك 
مـا يسـتحق أن تحملـه عىل الـرأس يف رصة 
يتوهج فيها قمح فركت سنابله أيد أنضجت 

سمرتها شمس األصالة. 
ضّيـع الفـالح غربالـه وداهمـه الخريـف، 

اسـتعجل وبـذر أرضـه قمحـا وانتظـر....
مرت شهور، ارتفعت السـنابل التي لوحتها 
الشـمس بلون الذهب، وقبل أن يطلق الفالح 
منجله اكتشـف أن بني سـنابل قمحه دخالء 

من الشعري.
اتسـعت حدقتا  املعلمة وأخذت تنقل طرفها 
بيني وبني شـعرها، بدأت تتلمسـه لتكتشف 
سبب حملقتي به. تضج القاعة بالضحكات 

املتخللة بالغمز والهمسات.
صـار لزاما عـّيل بعدهـا اإلجابة بعـد رحلة 
بحث؛ اكتشـفت  فيها كم هو فقري حقيل يف 

زمن الحصاد.
يف محاولة منها لكرس الصمت سألتني: ماذا 

تحبني أن تفعيل وما الذي ال تحبني فعله؟

نظرت لعينيها بسـكينة أن قد وصل سـؤالك 
وتم اسـتيعابه، لتعـود عيناي مـن جديد إىل 

دوامة الرسح.
لم يكـن عندي فرز لهذه األمور، لطاملا فعلت 
ما عّيل فعلـه ولم أمارس األعمـال أو أحجم 
عنهـا بدافع حـب أو كره، أسـتيقظ صباحا 
ألضـع الفطـور، أنظـف األطبـاق، أرسع إىل 
املدرسـة، أقوم هناك بما ينبغـي وما تعودنا 
عملـه روتينيا، أعود إىل البيت للتفكري بوجبة 
الغـداء، ومن ثـم أؤدي الواجبات االجتماعية 
التي حفر قانوٌن ما يف ذهني أنها واجبة عيل، 
وكأن أمامـي آثار خطوات يف مشـوار الحياة 
كل مـا أفعله أننـي أضع قدمي مـكان األثر 

وأتابع...
قطعـت املعلمة املشـوار بضحكـة مجلجلة 

قائلة: أين وصلت؟
قلت؛

إننـي أنظر موقع قدمي، ال أرفع رأيس ألنظر  
لألمـام، وال ألـوي عنقي للخلـف، فقد يبتلع 

الطريق اآلثار وأتوه بعدها.. 
تـردد الضحـك يف القاعـة، كانـت ضحكات 
عاليـة تيقنـت عندهـا أننـي أكملـت حديث 
نفيس بصـوٍت عاٍل دون أن أشـعر، وتناثرت 

حويل أوراق من املستظرفني وهم يقولون:
إليـك الخريطة يـا ”سـانتياغو“ وهيا أكميل 

البحث عن كنزك.
طفرت من عيني دمعـة وقلت للمعلمة بلغة 

أملانية متكرسة كنفسيتي حينها:
يوما ما كنت أضحـك مثلهم، وعندما أدركُت 

أننا أضعنا خريطتنا بكيت.

@@ÏÓ‹«@áÌ˚fl
 أراد نجيـب محفـوظ أن يقـول يف روايتـه 
”الحرافيش“ أن اإلنسان بعمله وحّبه للخري 
وليـس بنسـبه، وأن االنسـان بعملـه الخري 
والصالح وليس بماله أو غناه أو فقره املايل، 
بل أن االنسان بإنسانيته وليس بنوع العمل 
الذي يسـرتزق منه، وبرتبيته فاالنسان وما 
تربى عليه، وبما هّذب به نفسه من التعليم 
واالكتسـاب البيئـي القويـم، وكذلـك طبعاً 
قربِه الروحي مـن ربِّ العاملني صدقاً وليس 
أدعاء، مثلما نجد شـخصيات رجل الدين يف 

الحارات االخرى من املتن الروائي. 
تجسـد هذه الفلسـفة املحفوظية العميقة 
شخصيات الخري(الشيخ عفرة زيدان الرجل 
الرضيـر النقـي روحيـا، وعاشـور الناجي 
وأبنائـه وأحفـاده، وَمـن يكـون معهم) يف 
رصاع الحرافيش مع دنياهم الظاملة بسـبب 
شـخصيات الـرش يف رصاع الخري والرش من 
مضمون االجزاء العـرشة من املتن الروائي، 
فما يلفت االنتباه أن شخصية الشيخ ”عفرة 
زيدان“ شخصية مؤثرة جدا يف الرواية وسري 
أحداثها، وتجدها يف بدايـة الرسد من الجزء 
االول فقـط، حيـث يخرج ”الشـيخ عفرة“ 
لصالة الفجر كما يف الصفحة االوىل ((مىض 
يتلمـس طريقـه بطـرف عصـاه الغليظة، 
مرشـدته يف ظالمـه األبـدی، مـوالي يعرف 
مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة 
وضـوح األناشـيد واإللهـام الباطنـي، بني 
مسـكنه عند مشـارف القرافة وبني الحارة 
يخوض أشـق مرحلة يف طريقه إىل الحسني 
وأعذبها، عـىل غري املعهود تناهـى إىل أذنيه 

الحادتـني بـكاء وليـد، لعلـه دوي أكرب من 
حجمه يف سـاعة الفجر، الحق قد جذبه من 
سكرة الرؤی ونشوة األناشيد، يف هذه الساعة 
تيهم األمهات بأطفالهن..)) فنجد بعد هذه 
السـطور صفحـات قليلـة جدا وقـد انتقل 
الرسد زمانيا برسعة وبشكل سلس جدا من 
خالل سري األحداث، فأذا بالطفل الوليد وقد 
كرب وترعرع يف كنف الشيخ ”عفرة“، وصار 
له جسـم ضخم وقوة بدنية وشـارب كثيف 
”عاشـور الناجي“، لريحل ”الشـيخ عفرة“ 
بعـد مرضه، وتبدأ رحلة ”عاشـور الناجي“ 
يف الحارة والحيـاة، مواجها التحديات حتى 
يصري زعيما للحرافيش - طبعا مع استمرار 

صلتـه باللـه عىل طريقـة معلمه ”الشـيخ 
عفـرة زيـدان“ وهـي النقـاء والصدق حني 
كانـت الدنيا ال مـدارس والتعليـم من املتن، 
مع العلـم التذكري أن ”عاشـور الناجي“  ال 
ُيعـرف لـه نسـب ويعمـل عّتاال عـىل عربة 
يجرهـا حصـان، لكنـه يرفـض الظلم عىل 
االنسـان، ويعطف عىل الفقـراء ويجد عمال 
ملَـن ال عمل لـه... هنا تظهر فلسـفة نجيب 
محفوظ وهي عمل الخري وبذارها يف الرتبية 
الحسـنة لالنسـان وليس حسـبه ونسـبه، 
فيسـتمر نجيـب محفوظ يف روايتـه مازجاً 
الواقـع باملتخيـل الروائـي يف رسده، خالقـا 
متناً روائيا مهما وسؤاال فلسفياً بني طيات 

صفحات الرواية برمتها: ملاذا االنسان يظلم 
أخـاه االنسـان وهو ليـس يف حاجـة اىل أن 
يظلمه، بينما االنسـان السوي املجبول عىل 
الخري مع الرتبية الحسـنة يعمل الخري وهو 
محتـاج اىل الخبـز ويحاول أن يرفـع الظلم 
عـن االخرين وقد يتـرضر يف هذا، لقد حاول 
نجيب محفوظ يف روايته هذه أن يجيب عىل 
هـذا يف فلسـفة خاصة به، إذ بذار ”الشـيخ 
عفـرة“ مـن الخري مـع ”عاشـور الناجي“ 
أخـّرض شـجرة كبرية لهـا فروع مـن أبناء 
عاشـور الناجي وأحفاده وذلك نتجية تربية 
الناجي عاشور اىل أبنه الوحيد شمس الدين 
واالخري علّمه اىل ابنه سـليمان وهكذا ..، لذا 
سنجد كل عنرص الخري يف املتن الروائي كان 
من جهة املعلم واملربي األول ”الشـيخ عفرة  

زيدان“.
ثـم نلتفـت اىل تقديـم الرواية بثالث أسـطر 
حيـث نقـرأ:((يف ظلمة الفجر العاشـقة، يف 
املمر العابر بني املوت والحياة، عىل مرأى من 
النجوم الساهرة، عىل مسـمع من األناشيد 
البهيجة الغامضة، طرحت مناجاة متجسدة 
للمعاناة واملرسات املوعودة لحارتنا)) بهذه 
اللغة السـهلة املمتنعة وهـي تحمل معاني 
أجـزاء الروايـة العـرشة، ففـي كل لحظـة 
وسـطر منها نجد ”الحرافيـش“ مظلومني 
ونجد َمن ينقذهم ”عاشور الناجي أو أبنائه 
وأحفاده“، تماماً كما أنقذ ”الشـيخ عفرة“  
الطفـل الوليـد – واسـماه عاشـور بن عبد 
الله وهو عاشـور الناجي- وتبناه بالرعاية 
والرتبيـة الحسـنة، ثـم نرى أختيـار نجيب 
محفـوظ لوقـت الفجـر فهو بدايـة جديدة 

لحيـاة جديدة للنـاس يف رصاعهم بني الخري 
والرش للفرد يف داخله االنساني، والذي ينتقل 
اىل  رصاع الواقع الروائي، فيكون هناك ظالم 
ومظلوم، رصاع مجتمـع أقلية تحكم باملال 
والقـوة واالتبـاع ولهم حسـب ونسـب مع 
أغلبية فقرية الحول لهم والقوة ”الحرافيش“ 
فيسـاندهم ويأخـذ بيدهم العمـل الصالح 
عمـل الشـيخ ”عفـرة“ الذي أنتج عاشـور 
الناجـي، وهنـا قـد مـزج نجيـب محفوظ 
يف شـخصية ”عاشـور الناجـي“، العامـل 
الوارثـي الجسـم الضخم وهو مـن العوامل 
الوراثيـة حتمـاً، وزادُه قوًة بالعمـل عّتاالً، 
مع ما يكتسـبه االنسـان بالرتبية الصالحة 
مـن خالل ”الشـيخ عفـرة“، بينمـا يف جزء 
”املطارد“ من الرواية وشـخصية ”سماحه 
الناجي“ فيه الذي صار نسبه كبرياً ومرشفاً 

عنـد النـاس يف الحـارة والحـارات املجاورة 
لهم، لكـن ليس لديـه املال، نجـده مظلوماً 
مثل الحرافيش بعدما صارت زعامة الحارة 
لشـخصية مجهولة النسـب فجسدت الرش 
يف شـخصية ”الفلـيل“ يسء الرتبية والخلق 
وبعيد عن الخري وهـو انتاج َمن أرشف عىل 
تربيته يف الطفولة فشـب عـىل الرش، وصار 
الفتوة والقـوة الظاملة للحرافيـش والعائلة 
الناجي يف الحارة. لنتكتشـف الحقد يف نفس 
”الفليل“ عىل اسـم“عائلة عاشـورالناجي“ 
فكلمـا مّر تاريخ الحرافيش وبطوالت عائلة 
الناجي عىل مسـامع  ”اللفـيل“ يظهر رشه 
عـىل الحارة وعىل ”عائلة الناجي“ تحديدا،و 
شـخصية ”اللفـيل“ هنا تحـارب نقصها يف 
داخلهـا، فهـو اليسـتطيع فعـل الخـري وال 
يسـاعد النـاس ويظلـم كل  َمـن يكـون يف 
طريقه دون جاحة لـه بظلم الناس. وكذلك 
نجـد شـخصية ”حسـونه“ يف جـزء االخري 
والعـارش ”التـوت والنبوت“، وهي نسـخة 
مـن شـخصية ”الفلـيل“، فيظلـم النـاس 
والحرافيـش وأحفاد الناجـي، ليعيد نجيب 
محفـوظ اسـم عاشـور الناجـي الحفيد يف 
الجـزء االخري من الرواية، فينترص عاشـور 
الناجي لنفسـه وللحرافيش من ”حسونه“، 
ومـازال الرصاع مسـتمراً بـني الخري والرش 
بأسماء جديدة من الطرفني، ومازال السؤال 
الفلسـفي ملاذا يظلم االنسـان أخاه االنسان 
دون سـبب لذلك، أو دون جاحـة لذلك ؟؟!!! 
بينما عمل الخري يكون من أنسان ربما  كان 
جائعاً وفقرياً، وربما ليس له نسب أو حسب 

لكنه تربى تربية حسنة.             
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املساحاُت الشاسعة ال تفرَط بمداها
فقْط تنتهي عند عينّيك يا حبيبتي..

إْن لْم أكْن حافظاً لسماء وجهك 
فكيَف للناي أن يغِسـَل أصواِته لتذبَل 

القصبُة خجالً وتعود أغنيُتـك صّمـاء
واذا ما توضأنا بندى عطرك سـتكون 

الصالُة عىل راحتّيك تيمّماً فندوَف 
قداسَة عشِقنا حتى يف الغياب ....

هـو ذلـك الغسـق ذاتـه.. ِمْن َفـرِْط 
انتظاره تـوردْت االغصـاُن واحمرْت 
شـفاُه األنهِر لتكوَن فرشاتي شاهدًة 

عىل بياِض اللوحِة...  يا حبيبتي...  
املجُد تصنَعه بطوالُتنا ....

نتـرسُب كالدخـاِن من كـّواِت بيوِتنا 
يف  هادئـًة  غيمـًة  لنشـكَل  القديمـة 

الزقاق.. نمطُر عفًة وخجالً
يا حبيبتي ...

سأسكُن عينّيِك أو أهجَر عينيَّ
لتكون املسافَة يف أول السطِر

ممحاًة لجميِع الفواصِل...
لنتحَد مثَل قصيدٍة رسدية ..

أو نلتهـّم كلَّ الحروِف لنسـجَل فراغاً 
عىل خطوط  أسطر عمرنا ....

مجرّد تضحيٍة:
يا حبيبتي .. بني الصحراء وقلبي ألّف 

تٍل وجبٍل .. تضاريٌس ضاربٌة
كيف أوعُز للّوِن أْن يمحو الطبيعَة

وأن نرسَم مشاعرنا األبدية....
يا حبيبتي العظيمة...
وجهُك بستاُن أهيل ...

الذي لم يولْد بعد....
ومحالُت بيوِتنا القديمة..

كانت خارطُة طوفان
ارسمها بدقٍة متناهية من ذاكرة

الطفولة.. 
أيضاً .. هناك.. عىل سفحيِّ وجنتّيِك 

أسرتيُح كثريًا ..
أدخُن قلبي... الذي أشعلَته

يف شـبابي عليـك وإن لْم يحـْن موعُد 
اللقاء..

مني مالمَحك  لوحتي  ضَّ
حتى تنهاُر مقاُص الحساد

وتنهيض معي يف معريض القادم
امرأٌة من الذاكرة 
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«سـيرباي»،  ملعهـد  دراسـة  أكـدت 

بالدراسـات  املختـص  الربازيـيل 

االجتماعيـة واإلنسـانية واألرسية أن 

الرجـل واملـرأة يجب أن يبنيا أساسـاً 

قوياً من االحرتام منذ البداية، أي منذ 

فـرتة الخطوبـة، فهذا يجعـل األمور 

أكثر وضوحـاً فيما بعـد. علّق خرباء 

الدراسـة: «يجب االتفـاق عىل مبادئ 

االحـرتام املتبـادل بني الرجـل واملرأة؛ 

ألن الحـب ال يتفق عليه، بـل هو أمر 

نابع من األعماق العاطفية“

متى تفقد املرأة احرتام زوجها لها؟

- عندما تظهرين الشكوك

هناك نساء كثريات يلجأن إىل طرح عدد 

كبري من األسـئلة عـىل األزواج، حول 

خروجه املتواصل من املنزل وعالقاته 

بأصدقائـه، وحول السـكرترية، التي 

تعمل معـه، وزميالت العمـل، وكلها 

أسـئلة تنـم عن شـكوك وعـدم ثقة، 

وخشية من الخيانة الزوجية.

وهنـا يجـب أن تعلمي أنـه ليس كل 

زوجـك  كان  وإذا  يخونـون،  األزواج 

إنساناً محرتماً فاحرتميه، والتجعليه 

يفقـد احرتامـه لـك ألمـور تافهة قد 

تكون من رسم خيالك.

- عندما تضعني املكياج بشكل مفرط 

وتخرجني بمفردك

فتجمل الزوجة ال يزعج الرجل، ولكن 

عندما يصل هذا األمر إىل حد اإلفراط؛ 

فإنـه يبـدأ بالنظـر إليها نظـرة غري 

طبيعية، األمر الذي يشـري إىل أنه بدأ 

يفقد جزءاً من احرتامه لها، وخاصة 

بعد أن يعرب لها عن عدم رضاه ولكن 

املرأة تستمر يف ذلك.

- تأخرك يف تحضري نفسك للخروج

وهذا ربما يبدو أمراً بسيطاً للبعض، 

الرجـل  الحقيقـة يزعـج  ولكنـه يف 

ومـع التكـرار؛ فـإن األمر قـد يصل 

إىل مشـاجرات تؤثـر عـىل االحـرتام 

املتبادل.

- عدم االحتشام يف طريقة استخدام 

الثياب

الـزوج  يتحديـن  النسـاء  بعـض 

ويسـتخدمن الثياب غري املحتشـمة، 

ربمـا يقبـل الـزوج هـذا التـرصف 

لبعض الوقـت، ولكنه قد يصل به إىل 

درجة من العصبية ويضعف احرتامه 

لزوجته.

- عندما تحبني امتالكه

إن بعضاً من الغرية العادية يمكن أن 

يكون دليـل حب، ولكن إذا زادت عىل 

حدها فإنها تصبـح مرضية والرجل 

اليحـب أن يجد زوجتـه وهي تعامله 

وكأنه من أمالكها، هذا يتعبه. ما يؤثر 

عىل مكانتها عنده، وتبدو شخصيتها 

ضعيفـة يف عينيـه، والنتيجـة تكون 

فقدان الرجل احرتامه لها.

- إفراطك يف اعتمادك عليه

مـن العـادي أن تظهر الزوجـة أنها 

بحاجـة إىل زوجها، ولكـن ذلك يجب 

أال يتجـاوز الحـدود املعقولة؛ بحيث 

إنهـا ال تسـتطيع القيـام بـأي يشء 

بمفردهـا. ذلـك أيضاً يتعـب الرجل؛ 

ألنـه يريد أن يجـد زوجته قادرة عىل 

التعامل مع بعض املواقف بغيابه.

- الشكوى الدائمة من األمور

هناك نساء من طبعهن الشكوى من 

كل يشء ومطالبـة الـزوج بتصحيح 

ماهـو عـادي جـداً. واسـتمرار ذلك 

يتعب الرجل، ويجعله ال يأخذ حديث 

زوجته عىل محمل الجد. وهذا إن دل 

عىل يشء فإنما يدل عىل أنه بدأ يفقد 

احرتامه لها.

للتسـوق  الخـروج  منـه  الطلـب   -

باستمرار

مـن املعـروف أن الرجـل ال يحب أن 

يذهب للتسـوق يف بشـكل متواصل؛ 

ألن ذلك يعترب ممالً بالنسبة له. ولكن 

هنـاك نسـاء يرغبن يف رشاء أشـياء 

جديدة بشكل متواصل؛ حتى وإن لم 

يكن الزوج يرغب يف ذلك.

كشفت بعض الدراسات األمريكية 
أن الهاتـف النقال يمكـن أن يؤثر 
عـىل صحـة اإلنسـان مـن نـواٍح 

مختلفة بينها:
- الجراثيم والبكترييا:

أن جهاز الهاتف يحمل عدداً كبرياً 
من الجراثيم وامليكروبات املسـببة 
للعديد مـن األمراض، ومـن بينها 
تلـك التي تؤدي لإلصابـة بالتهاب 
أنـواع  لوجـود  إضافـة  األمعـاء، 

مـن البكترييـا ال توجـد سـوى يف 
الحمامات.

- التأثري عىل السمع:
إىل  االسـتماع  يـؤدي  أن  يمكـن 
األغاني بصـوت مرتفع عىل جهاز 

يف  أرضار  إىل  املحمـول،  الهاتـف 
خاليا السمع املسؤولة عن تحويل 
األصوات املحيطة إىل إشارات تنتقل 
إىل الدمـاغ، ويسـبب ذلك ضعفا يف 

قدرة األذن عىل تمييز األصوات.
- ألم العنق:

 ٥ حـوايل  اإلنسـان  دمـاغ  يـزن 
وعنـد  وسـطياً،  كيلوغرامـات 
الجلوس لفرتة طويلـة يف وضعية 
االنحنـاء إىل األمـام أثنـاء كتابـة 
الرسـائل عىل الهاتف، يسبب ذلك 
ضغطـاً كبـرياً ينتـج عنـه آالم يف 
الرقبـة، ويمكن أن يمتـد األلم إىل 

العمود الفقري أيضاً.
- ألـم وتشـنج يف رسـغ وأصابـع 

اليد:
ينتـج عـن قضـاء وقـت طويل يف 
كتابة الرسـائل النصية وممارسة 
الهاتـف  أجهـزة  عـىل  األلعـاب 
رسـغ  يف  وتشـنج  ألـم  املحمـول 
وأصابع اليدين، ويمكن أن يتطور 
األمـر إىل اإلصابة بالتهـاب األوتار 

والساعد.
- اإلدمان:

أثبتت دراسـة أجريت عام ٢٠١٢، 
أن ٦٦٪ من البرش يشعرون بالقلق 
أو الخـوف مـن فقـدان هواتفهم 
أو االبتعـاد عنهـا مـدة بسـيطة، 
باإلضافـة إىل أن اإلحصائيات التي 
أجريـت مؤخراً بينـت أن ٥٠٪ من 
الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 
١٨-٢٩ عاماً يستعملون هواتفهم 

املحمولة داخل الحمامات.
- أعراض االنقطاع عن الهاتف:

يمكن أن يتسـبب منع اسـتخدام 
باإلصابة  املحمول،  الهاتف  أجهزة 
بأعـراض مثـل تلـك التـي تحدث 
لـدى املدمنني عىل املخـدرات، مثل 
القلق والشـعور بالتململ والتعب 

والهزال.
- ارتفاع معدل اإلشعاع:

رغـم أن األبحـاث لـم تثبـت بعـد 
املحمولـة  الهاتـف  أجهـزة  أن 
يمكن أن تسـبب الرسطـان، لكن 

منظمة الصحـة العاملية تحذر من 
مستويات اإلشعاع التي تصدرها، 
والتـي تتجاوز الحد املسـموح به، 
و يمكـن أن يسـبب التعـرض لها 
طويـًال أمراضـاً خطـرية تصل إىل 

الرسطان.
- التوهم باهتزاز الهاتف:

يصاب الكثري من الناس بمتالزمة 
ما يسمى تخيل الشـعور باهتزاز 
عـن  ناتجـة  وهـي  الهاتـف، 
اسـتعماله لوقت طويل، وأظهرت 
اإلحصائيات أن ٩٠٪ من الشـباب 

سبق وتعرضوا لهذا اإلحساس.
- قلة النوم:

بينـت إحصائية أجريت عىل طالب 
جامعة سـتانفورد، أن ٧٥٪ منهم 
يرتكـون جهـاز الهاتـف معهم يف 
الرسير أثناء النـوم، ويؤثر الضوء 
املنبعـث منـه عـىل إنتـاج مـادة 
امليالتونني التي تسـاعد عىل النوم، 
بالتـايل يؤدي إىل قلة عدد سـاعات 

النوم التي يحظى بها اإلنسان.

يعتـرب ألـم البطن خـالل فرتة 
األعـراض  مـن  يعـد  الحمـل 
املزعجـة، والتـي تشـعر املرأة 
بالقلق اعتقادا أنه من األعراض 
وخالل  باإلجهـاض،  املرتبطـة 
األسـطر القادمة سنتعرف عىل 
أبرز األسباب املؤدية لهذا األمر. 

أسباب ألم البطن أثناء الحمل:
- ألـم الرباط املسـتدير، الناتج 

عن الضغـط الـذي يتعرض له 
الربـاط املسـتدير، املمتـد مـن 
الرحـم إىل الفخـذ، عندما تقوم 
الحامل بتغيري وضعية جسدها، 
وينتـج ألـم عـن تمـدد الرحم 
يف الثلـث الثانـي مـن الحمـل، 

الستيعاب حجم الجنني.
- اإلمساك، يعرضك أللم البطن، 
والسـبب تراكم الغازات الناتج 

الـذي تصـاب  اإلمسـاك،  عـن 
بـه الكثري من النسـاء بسـبب 
هرمـون  مسـتويات  ارتفـاع 
الربوجسـرتون الـذي يؤثر عىل 

الجهاز الهضمي.
براكسـتون  انقباضـات   -
بهـا  تشـعر  التـي  هيكـس 
الحوامل لتوسـع عنق الرحم، 
وهـذا النـوع غـري مـرض وال 

خطر.
أمـا عـن أسـباب ألـم البطن 
الخطرية أثناء الحمل فأسبابها 

التايل:
- الحمل خارج الرحم، يعد من 
األمور املسـببة أللم يف البطن، 
التبـول  والكتـف، والـم عنـد 
والتربز، والنزيف، فتشـخيص 
الحامل بهذه الحالة يكون بني 

األسبوع الرابع إيل الثاني عرش 
من الحمل.

- إجهـاض، فـآالم البطن عند 
الثالـث  األسـبوع  يف  الحامـل 
عـرش، قـد تكون مـؤًرشا عىل 
اإلجهـاض، خاصـًة إذا كانت 
دقيقـة،   20 أو   5 كل  تحـدث 

ويصاحبها نزيف مهبيل.
- انفصال املشيمة الذي يسبب 

خروج سائل دموي من املهبل 
والشـعور بآالم الظهر ونزول 

ماء الجنني.
- تسمم الحمل يحدث يف أغلب 
األحيان بعد األسبوع العرشين، 
تعاني فيه الحامل من ارتفاع 
الربوتني  الدم وزيـادة  ضغط 
يف البول وألـم يف الجزء العلوي 

من البطن والغثيان والقيء.
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املقادير:

- طحني : كوبان

- النشاء : ٣ مالعق كبرية

نصـف   : النباتـي  الزيـت   -

كوب

- سكر : ملعقتان كبريتان

- خمرية : ملعقة كبرية

- ماء دافئ : نصف كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- ملح : رّشة

- البيض : ١ حبة

- قطـر : كوبـان (شـرية / 

جاهز)

طريقة التحضري:

١. اخلطـي الخمـرية بنصف 

كوب من املاء الدافئ وملعقة 

الخمـرية  حركـي  السـكر 

قليـًال واتركيها مغطاة حتى 

يتضاعـف حجمهـا وتظهـر 

الفقاقيع عليها.

الخلـط،  بوعـاء  ضعـي   .٢

وضيفـي  والنشـا  الطحـني 

وافركـي  النباتـي  الزيـت 

الخليط جيـداً حتى يتجانس 

مع بعضه البعض.

٣. أضيفـي البيضـة، واللبن 

الزبادي، ورشة امللح، وملعقة 

من السـكر، فـوق الطحني، 

واعجني املقادير من جديد.

فـوق  الخمـرية  ضيفـي   .٤

الطحني، واسـتمري بالعجن 

بواسطة اليد.

املـاء  بإضافـة  ابـدأي   .٥

بالتدريج حتى يصبح القوام 

قريبـاً عـىل القوام السـائل، 

اتركـي العجـني ملدة سـاعة 

وربـع السـاعة عـىل األقـل 

حتـى يختمـر مـع الحرص 

عىل تحريـك الخليط كل ربع 

سـاعة، وذلك حتـى نتخلص 

من الهواء بعملية العجن.

٦. اسـكبي كميـة العجينـة 

أو بواسـطة كيـس  بقمـع، 

الكريمة، وباستعمال ملعقة 

مغمورة، اصنعـي كرات من 

العجينـة وضعيهـا بالزيـت 

حتـى  وحركـي  الحامـي، 

تتحمر من جميع الجهات.

النضـوج، ضعيهـا  عنـد   .٧

تتخلـيص  حتـى  بمصفـاة 

مـن كميـة الزيـت الزائد، ثم 

ضعيهـا بالقطـر، وانقليهـا 

عـىل صحن التقديـم وقدمي 

العوامة باردة أو ساخنة.
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يتسـبب الربد يف فصل الشـتاء، يف تقلص األوعية الدموية عن طريق رفع ضغط 
الدم وزيادة خطر اإلصابة بـ نوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

ومـع ذلك يسـتحم الكثري من النـاس يف املاء البـارد، مستشـهدين بالعديد من 
الفوائـد الصحية مثـل تقليل االلتهاب، وتسـكني اآلالم، وانخفاض مسـتويات 

التوتر، وتقليل القروح واإلرهاق.
و تحـدث النوبة القلبية أو السـكتة الدماغية عندمـا ال تحصل عضالتك عىل ما 
يكفـي من الدم أو يتم انسـدادها بسـبب جلطـة دموية، وهذا يقلـل من إمداد 

األكسجني، والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.
يف حني يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل الخطر التي تؤدي إىل نوبة قلبية 
أو سـكتة دماغيـة، مثل العمـر والتاريخ العائـيل وضغط الدم، الكوليسـرتول 
املسـتويات وما إىل ذلك، يمكن أن تسـاهم بعض العوامـل الخارجية أو املتعلقة 
بنمـط الحيـاة أيًضا يف املخاطر الصحية، قد يظهر أحـد عوامل الخطر املرتبطة 
بنمـط الحياة أثناء االسـتحمام، خاصة إذا كنت تسـتحم بمـاء بارد، خاصة يف 

فصل الشتاء.
كيف يؤثر املاء البارد عليك؟

يعتقـد خـرباء الصحة أن التعرض املفاجـئ وغري املتوقع للميـاه الباردة يمكن 
أن يكون مصدر تهديد لألشـخاص املصابني بأمـراض القلب، حيث يصيب املاء 
البارد الجسـم، مما يتسـبب يف تقلـص األوعية الدموية يف الجلـد، مما يؤدي إىل 
إبطاء تدفق الدم يف الجسـم ومن ثم يبدأ القلب يف النبض بشـكل أرسع ليتمكن 

من ضخ الدم يف جميع أنحاء الجسم.
طرق لتقليل حوادث السكتات الدماغية خالل أشهر الربد:

قال األطباء: ”إن السـكتة الدماغية هي سبب رئييس لإلعاقة والوفيات يف الهند، 
حيـث يتم اإلبالغ عـن ما يقرب مـن 18 حالة من حاالت السـكتة الدماغية كل 

عام“.
و فيمـا ييل بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذهـا لتجنب الحصول عىل واحدة، 

خاصة يف األشهر الباردة:
تجنب حمامات املاء البارد:

استحم دائًما باملاء الدافئ أو الفاتر.
الحفاظ عىل دفء نفسك:

إذا كنت عرضة لإلصابة باملرض يف الطقس البارد، فحاول تغطية نفسك بطبقة 
كافية من املالبس:

حافظ عىل نشاط بدني:
خـذ 30 دقيقة عـىل األقل يومًيا ممارسـه الرياضة والعمل بهـا، يمكنك القيام 
بأنشـطة مثـل الجري أو الركـض أو التمارين الرياضية الخفيفـة أو اليوجا أو 
التدريبات املنزلية أو الرقص أو التأمل، و ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ عىل 

دفء جسمك وتساعد يف الحفاظ عىل لياقتك.
اتبع نظاًما غذائًيا صحًيا يف الشتاء:

اسـتفد بشـكل كامل من الفواكه املوسـمية الطازجة والخـرضوات الخرضاء 
املتوفـرة خالل فصل الشـتاء تجنب األطعمـة املقلية والدهنيـة واملعالجة التي 
تحتوي عىل السـكر وتزيد من مسـتويات الكوليسرتول والسـكر يف الدم تناول 

األطعمة الدافئة وادمج الزنجبيل يف نظامك الغذائي اليومي.
مراقبة العنارص الحيوية بانتظام:

راقب عن كثب حاالتك الطبية مثل مرض السـكري وضغط الدم والكوليسرتول 
والكىل وغريها من املشكالت.

ال ترهق نفسك:
 حاول وتجنب القيام بعمل شاق ومضني إذا كنت مريًضا بالقلب.

اإلقالع عن التدخني:
برصف النظر عن الظروف األخرى، يسبب التدخني أيًضا مشاكل يف القلب.

وال تحـدث هشاشـة العظـام بالـرضورة لـدى 
املسـنني فقط، فنوع الغذاء وكمية النشاط الذي 
يمارسـه الفرد بشكل يومي يلعبان دوراً كبرياً يف 
الحفاظ عىل سـالمة الهيـكل العظمي، إىل جانب 
عوامـل أخـرى مثـل العوامـل الوراثيـة والنوع 
والحالـة الصحيـةK وبما أن الغـذاء من العوامل 
التـي يمكن التحكم فيهـا، جمعنا بعض نصائح 
الخرباء حـول أفضـل األغذية  التي تسـاعد عىل 

تقوية عظام الجسم وتفادي هشاشتها.
منتجات األلبان

الكالسـيوم هـو أول مـا يخطـر عىل البـال عند 
الحديـث عن صحة العظامK pde يتكون جسـم 
اإلنسـان من حوايل ٢١٠ عظمة تحتوي عىل نحو 
 K٩٨٪ من كمية الكالسـيوم املوجودة يف الجسم
لذلـك يتعني تنـاول أغذية غنية بالكالسـيوم من 
أجـل عظام أقوى، وينصح موقع هيئة الخدمات 
الصحيـة الربيطانيـة (NHS) بمنتجـات األلبان 
وخاصـة الزبادي كما ينصح موقـع إين فرانكن 
مـن يعانون مـن هشاشـة العظام بتنـاول من 

١٠٠٠ إىل ١٥٠٠ مليغرام من الكالسيوم يومياً.
األسماك

تحتوي األسـماك علىفيتامني «د»، وهو رضوري 
يف عملية امتصاص األمعاء للكالسـيوم، وينصح 
موقع تـي أوناليـن (T-Online) األملاني بالتنزه 
ملدة نصف سـاعة يف الصيف وسـاعة يف الشـتاء 
للحصول عىل الكمية الكافية من فيتامني «د» من 
خالل أشعة الشمس كما تحتوي عدة أغذية عىل 

هذا الفيتامني ومنها السـمك، خاصة السـاملون 
والتونا و»املاكريل»، باإلضافة إىل البيض.

الخرضوات الخرضاء الّداكنة
تحتوي الخـرضوات ذات اللون األخـرض الّداكن 
بجانب الكالسيوم أيضاً عىل فيتامني «ك٢»، وهو 
يدعم عملية تخزين الكالسيوم بالجسم وينصح 
موقع تي أونالين بالكرنب والسـبانخ، ويضيف 
موقـع ويب إم دي (WebMD) اللفت والربوكويل 

وامللفوف الصيني للقائمة. 
املكرسات والسمسم

ينصـح موقـع تـي أوناليـن بتنـاول املكرسات 
والسمسم الحتوائها عىل الكالسيوم واملاغنيزيوم 

وعنـارص أخـرى مهمـة يحتاجها الجسـم غري 
أن املوقـع ينبـه عـىل تنـاول كميـات قليلة من 
املكرسات الحتوائها عىل سعرات حرارية مرتفعة 

قد تتسبب يف زيادة الوزن.
البطاطا الحلوة

بحسب موقع ويب إم دي تحتوي البطاطا الحلوة 
عـىل املاغنيزيوم، وهو معدن يتسـبب نقصه يف 
ضعف العظام ويف خفض نسـبة الكالسـيوم يف 
الجسـم ويشـري موقع تي أوناليـن أن ٦٠ باملئة 
مـن املاغنيزيوم يف الجسـم يوجـد بالعظام كما 
تحتوي البطاطا الحلوة عىل البوتاسـيوم، والذي 
يقوم بتحييد األحماض يف الجسـم، مما يسـاعد 

عىل الحفاظ عىل الكالسيوم يف العظام.
وينصـح املوقـع بتنـاول قطعـة واحـدة بدون 
إضافـة ملح ويضيـف موقع تـي أونالين بعض 
األغذيـة األخرى التـي تحتوي عـىل املاغنيزيوم 
والبوتاسيوم مثل املوز والتوت واملنتجات كاملة 

الحبة.
البقوليات

يشري موقع هيلث الين (Healthline) إىل أهمية 
الزنـك يف الحفاظ عىل صحة العظـام وحمايتها 
من الهشاشـة، رغم أن الجسم ال يحتاج كميات 
كبرية منه وينصح املوقع بتناول البقوليات مثل 
الحمـص والعـدس والفاصولياء ويذكـر املوقع 
أغذيـة أخـرى تحتـوي عـىل الزنك مثـل اللحوم 

وبذور اليقطني والقريدس.
الربقوق املجفف

 بحسـب موقـع ويـب إم دي، يحتـوي الربقوق 
املجفف عـىل كميات كبـرية مـن فيتامني «ك»، 
كمـا نصحت به عدة دراسـات علمية وجدت أن 
تناوله كل يوم يسـاهم يف تحسن كثافة العظام 

عن طريق إبطاء عملية الهشاشة.
يف النهاية أجمع الخرباء عىل أن التغذية الصحية 
والنشـاط اليومي يحافظان عـىل صحة العظام 
حتى مع تقدم العمر كما حذروا من سـلوكيات 
غذائيـة تـرض بالعظام والتي ذكرهـا موقع إين 
فرانكـن ومنها اإلفراط يف تناول امللح أو السـكر 
أو القهوة، واإلكثار من تناول املرشوبات الغازية 

والوجبات الرسيعة.
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انتصار األسطول املرصي عىل األسطول اليوناني يف «موقعة ستمباال».
 ١٩٤٠ - مملكـة رومانيـا توقع اتفاًقـا للتحالف مع أملانيـا النازية وإيطاليا 

واليابان فيما عرف باسم دول املحور وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
 ١٩٦٤ - الرئيـس املرصي جمال عبد النارص وملك السـعودية فيصل بن عبد 

العزيز يوقعان يف مدينة جدة اتفاًقا بشأن حرب اليمن.
 ١٩٨١ - الرئيس األمريكي رونالد ريغان يوقع عىل أمر رئايس ظل ًرسا يقيض 
بأن تقـوم وكالة املخابرات املركزيـة بدعم وتدريب وتمويل «ثـوار الكونرتا» 
يف نيكاراغـوا، وهـو األمر الذي تم فضحة فيما بعـد وعرفت بقضية «إيران – 

كونرتا».
 ١٩٨٩ -  هدم جدار برلني بالكامل.

 ١٩٩١ - انتخـاب بطرس بطرس غايل أميًنا عاًما لألمم املتحدة خلًفا لخافيري 
برييز دي كويالر عىل أن يتسلم عمله رسمًيا يف ١ يناير ١٩٩٢.

 ٢٠٠١ - اغتيال محمود أبو هنود أحد قادة القسام الجناح العسكري لـحركة 
حماس يف نابلس يف فلسطني.

 ٢٠٠٣ - الرئيس الجورجي إدوارد شـيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من 

منصبه بعد احتجاجات شـعبية واسعة عىل إثر نتائج االنتخابات فيما عرف 
بثورة الزهور.

 ٢٠٠٥ - انتخاب إلني جونسـون سريليف رئيسـة لليبرييا، وبذلك تصبح أول 
امرأة تتوىل منصب الرئيس يف أفريقيا كلها.

 ٢٠٠٧ -  تأجيل الجلسـة االنتخابية الخاصة بانتخاب رئيس لبنان إىل تاريخ 
٣٠ نوفمرب وذلك ملزيد من التشـاور عىل الرغم مـن أن هذا اليوم هو آخر يوم 

من والية الرئيس إميل لحود.
 ٢٠٠٨ - املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية ينتخب رئيس السلطة 

محمود عباس رئيًسا لدولة فلسطني، وحركة حماس ترفض القرار.
 ٢٠١٠ - كوريا الشمالية تطلق أكثر من ٢٠٠ قذيفة مدفعية عىل جزيرة تابعة 

لكوريا الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار دفاًعا عن النفس.
 ٢٠١١ - الرئيس اليمني عيل عبد الله صالح يوقع عىل املبادرة الخليجية لحل 

األزمة اليمنية والقاضية بتنحيه عن الحكم.
ل مرة بعد الدستور   ٢٠١٤ - االنتخابات الرئاسـية التونسيَّة تقام يف البالد ألوَّ

الجديد وثاني مرة بعد الثورة.
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جـاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢ بسيًطا للغاية، ويف نفس الوقت 
مبهرًا إىل أقىص حد، ومن بني أكثر ما 
ميـزه ظهور الشـاب القطـري غانم 
املفتاح.غانم محمـد املفتاح (٥ مايو 
٢٠٠٢ - ) مواطن قطري وشـخصية 
مؤثـرة يف التواصل االجتماعي، ُولد يف 
مدينة الّدوحـة ، ظهر يف حوار مذهل 
مع املمثل األمريكي الشهري مورجان 
فريمـان، بعـد أن بدأ املفتـاح الحفل 
بتالوة آية مـن القرآن الكريم.ويعاني 
غانم املفتـاح من اإلصابـة بمتالزمة 
الرتاجـع الذيـيل، وهـو مـرض نادر 
وعيـب خلقي يحدث فيه غياب الجزء 
السـفيل مـن الجسـد مع تشـوهات 
إىل  ويحتـاج  القطنيـة،  للفقـرات 
كريس متحـرك لليتمكن من الحركة.
اسـتحوذ غانـم املفتاح عـىل اهتمام 
كافـة متابعـي كأس العالـم، كونـه 
أول شـخص يفتتح املونديـال بآيات 
قرآنية.ولقد قام غانم بإنشاء جمعية 
«غانـم الرّابـح للكـرايس املتحرّكـة» 
وهـي جمعية أهلية يوّزع من خاللها 
الكـرايس املتحرّكة عىل من يحتاجها. 

وصار غانـم مؤّثرا، وتجـاوز مرحلة 
إثارة الّشـفقة والعطف لدى اآلخرين 
إىل اسـتثارة الّنشاط والتحدّي لديهم، 
صارعالمـة ممّيزة للّنجـاح وتخّطي 
الّصعاب.كما أصدر املفتاح العديد من 
الكتب واملنشـورات التحفيزية، والتي 
سـاعدت الكثري من متحـدي اإلعاقة 
عىل قهر الصعوبات التي عانوا منها.

ويعـد غانم املفتاح من الشـخصيات 
امللهمة للكثـري من الشـباب العربي، 
كونه يسـعى إىل مواصلة حياته رغم 
املـرض الـذي يؤثر عليـه.و تم تعيني 
غانـم املفتـاح سـفريًا لبطولة كأس 
العالم ٢٠٢٢ يف قطـر، كما أنه يعرف 
أيًضا باسم سـفري املونديال، إذ يؤمن 
االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم وعـدد 
مـن األطـراف أنـه شـخصية ملهمة 
ومناسـبة لتكون واجهة لهذا الحدث 
الرتبّية والّتعليم  الكبري.أدرجت وزارة 
الكويتيـة قّصة الفتـى القطري الذي 
ُيطلق عليه لقب املعجزة غانم املفتاح 
ضمن منهاج اللّغة اإلنجليزية لطّالب 
الصـّف الّثامـن، وقـد كانـت لهـذه 

الخطوة صداها الواسع.
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يرتبط شكل الجسم عادة بنمط 
الحيـاة وبالنظـام الغذائي. إال 
يشـريون  الخـرباء  بعـض  أن 
إىل أّنـه يعكـس أيضـاً طبيعة 
والزوجية.  العاطفيـة  عالقتك 
فهو يكشف ما تحبينه يف هذه 
العالقة والصفات التي تتوقني 

إىل توفرها لدى رشيك حياتك.
- شكل اإلجاصة

يعني هذا الشـكل أّنـك تحّبني 
العاطفيـة  العالقـة  خـوض 
الزوجـي  واالرتبـاط  الجـادة 
الدائم واملسـتمر. كما يشري إىل 
أّنك متطلبة وشـديدة االنتباه 
إىل التفاصيـل يف إطـار حياتك 
الزوجيـة. ويعني هذا الشـكل 

أّنـك تلتزمـني بواجباتك  أيضاً 
وتحرصني عىل القيام بها عىل 

أكمل وجه.
- الشكل البيضاوي

يـدّل شـكل جسـمك يف هـذه 
الحالـة عىل أنـك تحصلني عىل 
كل ما تريديـن يف إطار حياتك 
ال  أّنـه  إىل  ويشـري  الزوجيـة. 
يمكـن رشيك حياتـك مقاومة 
جاذبيتـك وحضـورك املميـز. 
عليـك  أن  عـىل  يـدل  أّنـه  إال 
التفكري ملياً وأال تأخذي بعض 
فقـط  عجـل  عـىل  القـرارات 
تقعـني يف الخطأ، مـا ينعكس 

سلباً عىل حياتك الخاصة.
- شكل امللعقة

إذا كان هـذا الوصـف ينطبـق 
عىل مظهـرك الخارجـي فهو 
يعني أّنـك تحبني الحفاظ عىل 
أنوثتـك مـن أجل لفـت انتباه 
أّنـك تحبني  زوجك. ويكشـف 
أن يقـوم األخـري بالثنـاء عىل 
جمالـك وأناقتك. كما يدّل عىل 
أّنـك منفتحـة عـىل مجتمعك 
وتريديـن لرشيـك حياتـك أن 
يتحـىل بهـذه الصفـة أيضاً. 
ويشـري إىل أّنـك تبحثـني عـن 
والناضـج  الصـادق  الرجـل 

والجدي.
- شكل التفاحة

يعنـي هذا الشـكل أّنك تبذلني 
الكثـري مـن الجهود مـن أجل 

تمتـني العالقـة التـي تجمعك 
ورشيك حياتـك. كما يدّل عىل 
أّنك تشعرين باالنزعاج يف حال 
لـم تتفـق آراؤكمـا ووجهات 
نظركمـا. بـل يشـري إىل أّنـك 
رسعـان ما تشـعرين بالغرية 
وتحبـني أن تكونـي صاحبـة 
يف  واألخـرية  األوىل  الكلمـة 

حياتك الزوجية.  
- شكل حبة الفستق

إذا كان هـذا الشـكل ينطبـق 
عـىل جسـمك فهـو يـدّل عىل 
أّنـك تحبـني أن تعيـيش حياة 
بالفـرح  حافلـة  زوجيـة 
واالحتفال. وهـو يدّل عىل أّنك 
اجتماعيـة وتتوقـني دائماً إىل 
العيش ورشيك حياتك وسـط 
األصدقـاء واملقربني. ويشـري 
شكل الجسم هذا أيضاً إىل أّنك 
تحاولني قـدر اإلمكان االبتعاد 

عن الروتني.  
- شكل ثمرة الفريز

يدّل هذا الشـكل عـىل أن رجل 
حياتـك املثـايل هو ذلـك الذي 
يجيد استخدام العقل واملنطق 
لعـالج كل املشـكالت التي قد 
تواجهانهـا يف حياتكمـا. كما 
يعني أّنه يرّكز عىل ذكائك أكثر 
من أّي صفـة أخرى. لذا يجب 
عليك العمل عىل تنمية قدراتك 

الذهنية.
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شمالك ياكلب صـــــــــــــــدكت بالناس
وثقت بيهم عليمن شنهـــــــــــــو اجالك
عافوك التحبهم وبرخص بــــــــــــــاعوك

ووفيت بحبك ومحـــــــــــــــــــــد وفالك
مرات اني اشوفك .. قمـــــــــه باالشــــواگ
.. ومرات احس گلبك .. عكـس نظــــــراتك ..!!
اشوفك ترف ، واطمع ع الترافه البيـــــــــــك
 اجيك وتنگلب قاسي بعالقاتــــــــــــــــك
يـ ( حبيبي) بالكرم واكثر بعـــــــد للـــــناس
بس وياي .. تبخل ليش ساعاتـــــــــــــــــك
تلعب على اجروحي .. وتضحك ومرتــــــــــاح

وأنا ابطيبة گلب .. احمل جراحــــــــــــــاتك 
واضح ويه غيري .. وغامض انت ويـــــــــــــاي
امتنى اني غيري .. واحوي ضحكــــــــــــــاتك

بس راح اني اعوفك .. وانشغل بالــــــــــــــروح
وما تلگي من ميسح غيري دمعـــــــــــــــاتك
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لديـك قدرة عـىل اتخاذ قراراتـك دون االعتمـاد عىل آراء 
اآلخريـن. أنـت اليوم شـخص قوي جـدا وقـادر عىل حل 
مشاكلك. غالبا كنت تشعر أن من حولك يحاولون تغيري رأيك 
وأفـكارك ولكن هذا األمر مسـتحيل اليوم. كل األمور تسـري 

عىل ما يرام والظروف كلها لصالحك.

تشـعر اليوم أن املعركـة بدأت وأنك أنت الهـدف. إذا لم 
تكن لديك القدرة عىل املواجهة، فتوقع ان األمر سـيكون 
بالـغ الصعوبة. عاطفيا، أحداث اليوم لن ترسك يف الحقيقة. 
حاول أن تحلل مشـاعرك بطريقة ممنهجة بدال من االنعزال عن 

العالم بالكامل.

تتعزز اليـوم اتصاالتك وأفكارك. تتميـز اليوم ببعض 
الصفـات الجذابة فضال عـن أن الجميع يدعمك ويقف 
بجانبـك. عىل الرغم من تحسـن الظروف إال إنك ال زلت 
تحتاج إىل فرصـة للتعبري عن رأيك برصاحة وبوضوح. 
ما رأيـك يف التقديم للعمل بإحـدى الصحف اإلخبارية؟ 
ننصحـك بالتحدث مـع اآلخرين وتجنـب الصمت. يوم 

جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

استغل اإلبداع الذي تتميز به إلنجاز بعض املهام اليوم. 
ليـس املهم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشـاريعك رسيعا 
ولكـن املهـم أن تنجزهـا بطريقـة مبتكرة وجديـدة. ثق يف 
قدراتك وخاصة قدرتك عىل اكتشـاف األشياء. أنت شخص تتميز 
بالتفكـري الراقي والقـدرات املختلفة. حـاول أن تجمع بني هذه 

الصفات واستغلها إليجاد حلول ألي مشكلة قد تواجهك.

ال تخـف مـن املبـادرة والعـروض. إذا كنـت تتعامـل بواقعية 
وموضوعيـة فقد تتلقى مؤرشات إيجابية من كل صوب، وتعيش 
أوقاتـا من والسـعادة واملرح وتفكر يف ارتبـاط عاطفي أو تقدم عىل 

زواج أو تتخذ القرار النهائي يف عالقتك العاطفية الحالية.

عىل الرغم من شـعورك باإلحبـاط وخيبة األمل 
بسـبب الغرية من صديق لـك إال أن األمر لن يكون 
مفاجـأة لك. ما زالت أمامـك الفرصة وطريق النجاح 
ممهد أمامك. كل شخص له الحرية والحق يف أن يفعل 

ما يحلو له، فحاول أن تكون صبورا.

أنت تحب الفن جدا بكل أشـكاله سـواء الرسم 
أو الغناء أو الرقص أو التلحني. أنت لسـت مهتما 
اليوم فقـط بهذه األنواع ولكنك تعترب أيضا اهتمامك 
بمنزلـك أو بعملك أو بنفسـك فنـا. كل يشء تقوم به 

اليوم يعرب عن أفكارك وأسلوبك يف الحياة.

تجمـع اليوم بـني الشـعور بالطاقة اإليجابيـة والثقة 
بالنفس. هذا أمر رائع، ولكن قد تتعرض لبعض املخاطر 
وتمـر ببعـض التجـارب الصعبة. ربمـا تجد نفسـك اليوم 
عدوانيا جدا، خاصة إذا هاجمك شخص ما أو اعرتض طريقك.

يـوم هادئ وجميل كالبارحـة. حركة الكواكب تدعمك 
وتمنحـك طاقة إيجابية تشـجعك عىل القيام بكل ما هو 
مفيد، وسـتالحظ هـذه الطاقة عندما تتواصـل أو تتفاعل 
مع اآلخرين. حاول أن تسـتغل هذه الفرصة. اجتمع اليوم مع 
األصدقـاء والعائلة وقومـوا بزيارة مكان ما. مـا رأيك يف دعوة 

بعض األشخاص عىل العشاء؟

اتبع عواطفك اليـوم حتى إن وجدت أنك تميل إىل 
االسـتماع إىل صوت العقـل. إذا كنت ترى أن هناك 
رأيـا تعتقـد أنه صحيح ولكن تشـعر مـن داخلك أنه 
خاطئ، ففي هذه الحالة اسـتمع لصوت القلب. ترصف 

بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.ش
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كم أنت مبدع ورائع وطمـوح اليوم؟! لديك رعبة 
يف توظيف طاقتك يف أي عمل فني أو ربما تفكر يف 
اسـتغاللها يف بعض األنشـطة املنزلية كرتتيب املنزل 
وتنظيمـه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعـل، فانطلق فورا 

ألنك قادر عىل تنفيذ كال األمرين فقط إذا نظمت وقتك.

ال تخـرس اليوم املصادر التي تحصل منها عىل معلوماتك. إذا 
لم تكن بحاجة إىل معرفة أي يشء أو تشعر أنك لديك قدر كاف 
من املعلومات، عليك أن تفكر مرة أخرى. عليك أن تسـأل نفسـك 
أوال: كيف عرفت كل هذه املعلومات؟ ما املصادر التي تحصل من 

خاللها عىل هذه املعلومات؟

Ô”aã«@fiçÀ



أوضحت الفنانة املرصية الشابة ليىل أحمد زاهر اعتيادها عىل ظاهرة 

التنمر بالفنانات عىل مواقع التواصل االجتماعي، ولكنها عربت عن 

مخاوفها ممن وصفتهم بـ“الناس الوحشة“.

أتجاهل  بفضل  ”أنا  الحرة:  قناة  مع  حوارها  خالل  ليىل  وقالت 

التعليقات السيئة عكس بابا وأختي ملك، الناس الوحشة، املريضة، 

أنا مش بهتم باإلشاعات أو التنمر والحاجات، بس هي حاجات مش 

حلوة، أنا أه مش بهتم، بس غريي ممكن يتجرح“.

النفيس وعدم االهتمام  أنا خالص وصلت لحالة السالم  وأضافت“ 

من  جداً  طويلة  لفرتة  معاناة  بعد  التعليقات  يف  املسيئة  للعبارات 

لحتى  أتجاهل  أني  البد  لنفيس  وقلت  بسببهم،  والحزن  االكتئاب 

أستمر يف نجاحاتي“.

ويف ختام اللقاء، كشفت الفنانة، ليىل أحمد زاهر، أنها انتهت من 

تصوير فيلمها الجديد مع الفنان محمود حميدة ومن املقرر عرضه 

خالل الفرتة املقبلة، كما تحدثت عن تجربتها يف عالم الغناء.
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تستعد نانيس عجرم لجولة غنائية قوية 

قبل نهاية العام فبعد نجاحها باملوسم 

الصيفي الغنائي بأكثر من عمل غنائي 

بعافية  وعيشها  صحصح  من  بداية 

قبل  أصدرتها  التي  علشانك  وحتى 

ماليني  وحققت  كليب  فيديو  أسابيع 

املشاهدات، تستعد ألكثر من مفاجآة .

يبدو أن نجاح حفالتها باململكة العربية 

طلبا  األكثر  النجمة  جعلها  السعودية 

تحي  أن  املقرر  من  حيث  بالرياض، 

غنائي  حفل  من  أكثر  عجرم  نانيس 

حيث  القادمة  الفرتة  خالل  بالسعودية 

علم أن لديها حفل بـ٢ ديسمرب بامليدل 

بيست بالرياض والذي سيجمعها بالدي 

عىل   salvator ganacci العاملي   جي 

خشبة مرسح ويرتدد انها ستقدم معه 

حيث  الحفل  لجمهور  خاصة  مفاجآة 

بتوزيع  أغنياتها  إحدى  تقديم  ستعيد 

 Dance Tent . جديد خالل الحفل

بملك  يجمعها  آخر  حفل  لديها  كما 

الرومانسية وائل كفوري يف ٧ ديسمرب 

عىل خشبة مرسح محمد عبده.

 ٨ بـ  فسيكون  جدة  يف  حفلها  أما 

ديسمرب .

طريقها  يف  عجرم  نانيس  أن  علم  وقد 

لإلعالن عن حفل رآس السنة لهذا العام، 

إذ أنها ستشارك بـ تريو نايت بليلة ٣١ 

ديسمرب .

نانيس  حاليا  تقوم  اآلخر  الصعيد  وعىل 

بإختيار أغنية بباللهجة املرصية وآخرى 

باللهجة اللبنانية لتكون ضمن خطتها 

خالل الفرتة القادمة .

الفقي  نرمني  الفنانة  تودع 
الجديد «بعد  تصوير مسلسلها 
املكون من ١٥ حلقة،  النهاية» 
حيث  املقبل،  األسبوع  مطلع 
يتبقى لها ٥ أيام تصوير فقط 
وتنتهي من آخر مشاهد العمل 
خالل  لعرضه  تمهيًدا  بالكامل 

الفرتة املقبلة.
الفنانة نرمني الفقي  وحرصت 
عىل حضور حفل افتتاح الدورة 
القاهرة  مهرجان  من   ٤٤ الـ 

األسبوع  الدويل،  السينمائي 
ترصيحات  يف  وقالت  املايض، 
إن  االفتتاح  حفل  هامش  عىل 
مؤخرًا  نشاهدها  التي  األعمال 
وصلت ملستوى جيد، واملشاهد 
املسلسل  متابعة  عىل  حريص 
بالكامل معقبة: «لو بقدم عمل 
حد  لو  مبسوطة  هكون  مش 
سعيدة  وهكون  األحداث  حرق 

لو يف متابعة لنهاية العمل».
بقناة  لقائها  خالل  وأضافت 

العروسة  أبو  «مسلسل   :dmc
األرسة  مشكالت  كل  يناقش 
حلوالً،  لها  ويطرح  العربية 
ألنه  كبريًا  نجاًحا  وحقق 
بمنتهى  العقول  يخاطب 
تعمل  أنها  إىل  الفتة  االحرتام، 
عىل  قائم  جديد  مسلسل  عىل 
مرة  وأول  واإلثارة  التشويق 
من  عمل  يف  أشارك  حياتي  يف 
من  الثالث  النوع».الجزء  هذا 
آخر  العروسة»  «أبو  مسلسل 

أعمال نرمني الفقي، من تأليف 
وشارك  كمال،  هاني  وإخراج 
سوسن  رجب،  سيد  بطولته  يف 
نرمني  صالح،  مدحت  بدر، 
شوقى،  فريد  رانيا  الفقي، 
والء  عادل،  ميدو  كمال،  خالد 
حجازي،  محمود  الرشيف، 
الطوخي،  صفاء  صيام،  أحمد 
محمد حاتم، أماني كمال، ديانا 
ورشا  عزمي  وكارولني  هشام، 

أمني وعدد آخر من الفنانني.

جديد  من  للحفالت   ،adele أديل  العاملية  النجمة  عادت 
مميزة  من  أكثر  اطاللتها  وكانت 
واملشاعر  بالنجاح  ممزوجة 
واالحتفال،  والفرح 
النجمة  انفجرت  حيث 
واعرتفت  بالبكاء  أديل، 
«خائفة»  كانت  بأنها 
عطالت  افتتاح  ليلة  يف 
طال  التي  األسبوع  نهاية 
انتظارها مع إقامة حفلها 
حيث  فيجاس،  الس  يف 
من  حاراً  ترحيباً  تلقت 
الجمهور ىف الكولوسيوم يف 

قرص قيرص.
الربيطانية  النجمة  بدت 
 ٣٤ العمر  من  البالغة 
عندما  مذهلة  عاًما، 
إىل املرسح  صعدت 
ثوًبا  مرتدية 
أنيًقا  أسود 
وقدمت   ،

بعًضا 
من 

 The Someone Like أهم واشهر أغانيها.حصلت  مغنية 
You عىل دعم صديقها ريتش بول، ٤٠ عاًما، الذي بدا أنيًقا 
يف بدلة سوداء بينما كان يجلس بني الجمهور ويشاهدها 
وهي تؤدي، باإلضافة إىل ابنها أنجيلو البالغ من العمر ١٠ 
سنوات، وأقيم الحفل بني الهتاف والدموع وبعض النكات 
إلشارة  باإلضافة  الكالسيكيات،  من  ومجموعة  الطريفة، 
لـ  الغنائية  األمسية  ديون.وكانت  سيلني  للنجمة  خاصة 
أديل مليئة باالعتذارات عن اإللغاء املفاجئ يف يناير املاىض 
قبل ساعات من بدء العرض ألنه لم يكن جاهزًا، باإلضافة 
ديكور  تصميم  عىل  خالف  بني  تنوعت  أخرى  ألسباب 
يف  للجمهور  قالت  كما  كورونا،  فريوس  انتشار  املرسح 
رسالة فيديو - يف وقت سابق - من هذا العام، لذلك يف أول 
االعتذار  عىل  حرصت  التأجيل  بعد  الجمهور  مع  لها  لقاء 
من  للموقف  وتفهم  بتقدير  قوبل  ما  وهو  مرات،  عدم 
كان  الجمهور  عدد  أن  إىل  أيًضا  التقرير  وأشار  الجمهور. 
الذي  الكولوسيوم،  يزيد عن ٤ آالف شخص داخل مرسح 
كان ُمنسًقا مع بيانو أبيض عىل خشبة املرسح داخل إطار 
شكل A ُمضاء، وخرجت أديل يف الوقت املناسب مع عازف 
من  األسود  املخمل  من  بفستان  خاطفة  بإطاللة  البيانو، 
بدء  وبمجرد  لها،  خصيًصا  مصمم   ،Schiaparelli توقيع 
أديل بالغناء، تم تشغيل شاشات ١٨٠ درجة من األرض إىل 
السقف، وأصبحت القاعة محاطة بأربع صور ضخمة لها، 

مما أعطى الجمهور نظرة عن قرب عىل أديل.

أحالم  اإلماراتية  النجمة  أطلقت 
املنتخب  لدعم  جديدة  أغنية 
السعودي يف بطولة كأس العالم 

لعام ٢٠٢٢ املقامة يف قطر.
التي  أغنيتها  النجمة  ونرشت 
حملت عنوان «عز وفخر» والتي 
وألحان  معتزة،  كلمات  من  هي 
قناتها  عىل  الهرمي  أحمد 

الرسمية يف موقع يوتيوب.
عن  عبارة  األغنية  وفيديو 
املنتخب  لالعبي  اللقطات  أبرز 
السعودي يف العديد من املباريات 

السابقة.
التواصل  وسائل  ضّجت  وقد 
االجتماعي باألغنية وعرب اآلالف 
والكلمات،  باألداء  إعجابهم  عن 
أحالم  النجوم  من  الكثري  وهنأ 
واملحمس،  الراقي  العمل  عىل 
يرفع  أن  شأنه  من  والذي 
السعودي  املنتخب  معنويات 

والجمهور العربي بشكل عام.
وكان النجم رابح صقر قد أطلق 
لدعم  الخاصة  الجديدة  أغنيته 
املنتخب السعودي يف كأس العالم 
٢٠٢٢ تحت عنوان «ياألخرض».

إطالقها  تم  التي  واألغنية 
هي  روتانا  رشكة  مع  بالتعاون 
من كلمات خالد العوض وتوزيع 
وغناء  ألحان  خميس،  مدحت 

رابح وإنتاج روتانا.
روتانا  حساب  نرش  وقد 
اليوتيوب  موقع  عىل  موسيقى 
جاء  تعليق  مع  الجديدة  األغنية 
روتانا  رشكة  من  :»إهداء  فيه 
للمنتخب  صقر  رابح  والفنان 
لدعمه  الوطني  السعودي 
قطر  العالم  كأس  بمونديال 

.«٢٠٢٢

أضافت رشكة تيك توك حوايل 3000 
مهندس كجزء من حملة مدتها ثالث 
عىل  العاملة  قوتها  لبناء  سنوات 
مستوى العالم، بما يف ذلك يف الواليات 
الذي ترسح  الوقت  يف  وذلك  املتحدة، 
التكنولوجيا  العديد من رشكات  فيه 
مثل ميتا وتويرت موظفينها لخفض 

التكاليف.
وفقا ملا ذكرته صحيفة ”ديىل ميل“ 
تشيو  زي  شو  قال  الربيطانية، 
توك  تيك  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
”لقد  األسبوع:  هذا  سنغافورة  يف 
يتعلق  فيما  حذراً  أكثر  دائًما  كنا 
بالتوظيف“، مضيفا ”ما زلنا نوظف، 
نعتقد  التي  الرسعة  من  الرغم  عىل 
التحديات  مع  تتوافق  أن  يجب  أنها 

العاملية التي نواجهها.“
وقال أشخاص مطلعون عىل خططها 
يف  مركزها  يف  توظف  توك  تيك  إن 

الرشكة  وتخطط  أيًضا،  سنغافورة 
يف  الهنديس  مركزها  حجم  لزيادة 
حيث  بكاليفورنيا،  فيو  ماونتن 
 1000 من  أكثر  بالفعل  لديها  إن 

مهندس.
التي  ميتا،  رشكة  رسحت  بينما 
وانستجرام،  بوك وميتا  تمتلك فيس 
وقبل  الشهر،  هذا  موظف   11000
أن  يمكن  العطالت،  موسم  حلول 
يصل  ما  باالستغناء  أمازون  تقوم 
إىل 10000 وظيفة، كما رسح إيلون 
موظفي  نصف  حوايل  بتويرت  ماسك 
 7000 عددهم  البالغ  الرشكة 

موظف.
رشكة  أن  بل  فقط،  ذلك  وليس 
 Stripe اإلنرتنت  عرب  املدفوعات 
و  Coinbaseو  ،  1100 رسحت 

يزيد  ما  منهما  كل  Shopify خفض 
قليالً عن 1000 وظيفة.

طلب  خاصية  تفعيل  العمالقة  األمريكية  اإللكرتونيات  رشكة  بدأت 
هواتفها  من  جيل  أحدث  إىل  االصطناعية  األقمار  عرب  الطارئة  النجدة 
الذكية آيفون ١٤ وآيفون ١٤ برو، وهو ما يتيح ملستخدمي هذه الهواتف 
إرسال رسالة نصية قصرية لطلب النجدة حتى يف األماكن التي ال توجد 
األقمار  عىل  تعتمد  ألنها  نظرا  املحمول  الهاتف  لشبكات  تغطية  فيها 
تفعيلها  بدأ  التي  الجديدة  الخدمة  إن  آبل  رشكة  االصطناعية.وقالت 
للمستخدم   تتيح  وكندا  املتحدة  الواليات  من  كل  يف  املايض  األسبوع 
توجيه هاتفه الذكي من طراز آيفون ١٤ نحو أحد األقمار االصطناعية 
ثم يرسل رسالة عاجلة لطلب النجدة، حتى إذا لم توجد تغطية لشبكات 
وفرنسا  أملانيا  يف  الخدمة  هذه  إطالق  آبل  املنطقة.وتعتزم  يف  املحمول 
وأيرلندا بنهاية ديسمرب املقبل.وتعترب الخاصية الجديدة تطورا كبريا يف 
الهواتف الذكية، حيث مازال املستخدمون حتى اآلن يحتاجون إىل هاتف 
آبل  االصطناعية.وتعتزم  األقمار  عرب  للتواصل  أطول  بهوائي  خاص 
توفري هذه الخدمة مجانا ملدة عامني ابتداًء من بدء تشغيل جهاز هاتف 

آيفون١٤ الخاص باملستخدم.
العامني  فرتة  فستبدأ  حاليا   ١٤ آيفون  هواتف  ألصحاب  بالنسبة  أما 
من تاريخ بدء توفري الخدمة يف أي دولةـ يف حني لم ترش آبل إىل السعر 

املتوقع للخدمة بعد انتهاء فرتة العامني.
داخليا  تطويره  تم  نظام  آبل  دمجت  الخدمة  هذه  ولتفعيل 

باألقمار  االتصال  من  برو   ١٤ وآيفون   ١٤ آيفون  هواتف  لتمكني 
بالقمر  الهاتف  اتصال  الوقت نفسه فإن استمرار  االصطناعية.يف 
االصطناعي يمثل مشكلة فنية حيث يجب استمرار توجيهه نحو 
دقائق.  عدة  الرسالة  إرسال  يستغرق  حني  يف  اصطناعي،  قمر 
ونظرا لعدم إمكانية رؤية القمر االصطناعي بالعني املجردة، فإن 
من  االصطناعي  القمر  اتجاه  عىل  التعرف  يستطيع  املستخدم 

خالل رسم يظهر عىل شاشة الهاتف.

الصحة  منظمة  أطلقت 
عاملية  علمية  العامليةعملية 
مسببات  قائمة  لتحديث 
التي يمكن أن تسبب  األمراض 
يف  األوبئة  أو  األمراض  تفيش 
يف  املنظمة،  املستقبل.وقالت 
العملية  من  «الهدف  إن  بيان: 
االستثمار  توجيه  الضخمة 
 R) والتطوير  والبحث  العاملي 
اللقاحات  يف  سيما  ال   ،(& D

واالختبارات والعالجات».
الخرباء  يويص  أن  املقرر  من 
األمراض  مسببات  من  بقائمة 
إىل  تحتاج  التي  األولوية  ذات 
واالستثمار،  البحث  من  مزيد 
القائمة  نرش  املتوقع  ومن 
املنقحة يف الربع األول من عام 
الصحة  منظمة  ٢٠٢٣.وذكرت 
ألول  نرشت  القائمة  هذه  أن 
إجراء  وتم   ٢٠١٧ عام  يف  مرة 
آخر تمرين لتحديد األولويات يف 

عام ٢٠١٨.
الحالية  القائمة  وتشمل 

األمراض التالية:
- فريوس كورونا

- حمى القرم-كونغ النزفية
- مرض فريوس اإليبوال

- مرض فريوس ماربورغ
- حمى السا

األوسط  الرشق  متالزمة   -

 -(MERS) التنفسية
التنفسية  املتالزمة 

الوخيمة  الحادة 
(سارس)

أمراض   -
نيباه

أمراض   -
سة  و لفري ا

الفريوسية
حمى   -
ي  د ا لو ا

املتصدع
حمى   -

زيكا
.X املرض -

الربوفيسور  عن  ونقل 
إن  قوله  كونويل  ماير 

ترجيًحا  األكثر  «السيناريو 
ساللة  هو  القادم  للوباء 
مثل  اإلنفلونزا  من  جديدة 
الطيور  إنفلونزا  فريوس 
تم  فريوس  أو   ،H٧N٩
فريوس  مثل  حديًثا  تحديده 
آخر».وأوضح  جديد  كورونا 
مدى  «عىل  أنه  الربوفيسور 
شهد  املاضية،  عام  املائة 
اإلنفلونزا  من  أوبئة   ٤ العالم 
تحدث كل ١٥-٣٠ عاما، مع 
احتمال حدوثها سنويا بنسبة 

ترتاوح بني ٣٪ إىل ٧٪».
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«الهن  دوالر  مليار   ٢٢٠ العالم.  أبهر  إفتتاح  حفل  قطر.  يف  العالم  كأس  بدأ 
شباك  هز  حني  أصول  إبن  ليس  أنه  األكوادور  فريق  أثبت  ذلك  مع  حوبة». 
القطريني بهدفني نظيفني كما يقول املعلقون الكرويون واملحللون الكرويون 
أيضا. كان ينبغي أن تفوز قطر عىل األقل لخاطر املليارات التي أنفقت ولو 
البطولة. لكن للكرة قوانينها الصارمة وبخاصة يف حدث  اليوم األول من  يف 
القدم  كرة  عالم  يف  التوجد  أقصاه.  اىل  أقصاه  من  كله  العالم  به  ينشغل 
مقايضة بالفوز أو الخسارة للمنتخبات التي شدت الرحال لكي تحقق منجز 
مراحل  بلوغ  أم  الذهبي  الكأس  قطف  اىل  املنجز  هذا  وصول  النظر  برصف 
متقدمة. القطريون الذين فرحوا بتنظيم املونديال بعد طول إنتظار أزعجتهم 
الخسارة املبكرة. لكن هذه قواعد بطوالت كأس العالم التي ليس بها «يمة 

إرحميني». 
نحن ولله الحمد وبسبب حربنا الرضوس عىل السالح املنفلت وآخرها قيام 
أحد الشيوخ بتكسري بندقية إبنه وحرقها ألنه إستخدمها يف زفة عرس فلم 
نكن متحمسني للمشاركة يف كأس العالم. ملاذا؟ ال أعتقد أن أحدا اليملك جوابا 
شافيا وافيا عىل هذه الـ «ملاذا»؟ ال اريد رفع سقف طموحنا اىل نيل الكأس 
لكن لو فزنا عىل فرق قوية مثل األرجنتني أو الربازيل أو أسبانيا أو إنكلرتا أو 
حتى فريق الصديقة الواليات املتحدة األمريكية أو حتى فرق دول الجوار إيران 
الرصاص  من  كم  العالم,  كأس  يف  املشاركتان  السعودية  العربية  اململكة  أو 
الحي سوف ينهمر عىل رؤوس الناس يف كل مدن العراق ونواحيه وقراه بل 

صحاراه وفيافيه؟ 
وألن سالحنا منفلت ورصاصه اكثر إنفالتا كم من األرواح سوف تزهق وكم 
العدو  مرمى  يف  «كول»  كل  عند  يتساقطون  سوف  واملعاقني  الجرحى  من 
اوالصديق؟ جديات وبدون أي مزاح كم تتوقعون حجم الرصاص الذي ينهمر 
رصاصة  لكل  باإلعدام  فورية  قرارات  الحكومة  أصدرت  لو  حتى  رادع  بال 
خارج  من  نظيفا  هدفا  وسجلنا  الحظ»  «سواها  لو  أما  الفوز؟  عند  تنطلق 
منطقة الجزاء عىل منتخب األرجنتني أو الربازيل هل تتوقعون يبقى عراقي, 
أو  أو هاوناته  أحاديته  أو  أو مسدسه  بندقيته  واحد اليخرج شاهرا  عراقي 
قاذفاته أو حتى طائراته املسرية؟ ماهو الحل إذن؟ الحل يف عدم بناء فريق 
قوي يمكن أن ينافس عىل البطوالت الكربى؟ وماهو السبيل إلضعاف الفريق 
الوطني حتى اليكون سببا يف إحراق الجو بالرصاص الحي عند كل لعبة بني 
منتخبنا وأحد املنتخبات املشاركة؟ املسألة بسيطة عدم االهتمام باملنتخب. 
تغيري املدربني بحيث النعرف متى يتعاقد إتحاد الكرة مع مدرب ومتى ينتهي 

عقده. 
الرياضة وبخاصة كرة  القائمني عىل  أننا جميعا كنا نحكي وننتقد  صحيح 
و»كول»  آسيا  أمم  كأس  واقعة  بعد  منجز  أي  تحقيق  عن  بالتوقف  القدم 
يونس محمود الذي كان «كول وفعل», لكننا وبسبب توقف هدير الرصاص 
حافظنا عىل أرواح العراقيني عىل األقل. اليوم ومع بدء إنطالق كأس العالم يف 
قطر فإن عدم مشاركتنا منجز بحد ذاته, بل «رحمة من العزيز الجليل», ذلك 

ان املفلس بـ «الكرة» أمني. قولوا آمني
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