
بغداد/ الزوراء:
بحث نقيـب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
إجـراءات شـمول الصحفيـني بالعـالج 
الحكوميـة. املستشـفيات  يف  املجانـي 

وذكر بيان لنقابـة الصحفيني العراقيني 
تلقته ”الـزوراء“: إن نقيـب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 
مؤيـد الالمي، التقى وزير الصحة صالح 
الحسـناوي، وجـرى خالل اللقـاء بحث 
إجراءات طلب النقابة شمول الصحفيني 
بالعـالج املجانـي يف األجنحـة الخاصـة 

للمستشـفيات الحكومية وإعفائهم من 
أجـور العمليـات الجراحيـة وتخصيص 
العـالج املجانـي ممـن لديهـم أمـراض 
مزمنة وامكانية تسـهيل إجراءات عالج 
ممـن يقتـيض عالجهـم خـارج العراق. 
وأكـد الالمي اسـتعداد النقابـة للتعاون 
مع وزارة الصحة ومؤسساتها للنهوض 
بالواقـع الصحي يف العـراق. من جهته، 
أشـاد وزير الصحة، صالح الحسـناوي، 
بالدور الوطني الفاعل للنقابة عىل جميع 
األصعدة، إضافة إىل دور وسـائل االعالم 

يف رفع الوعي الصحي لدى الجميع.

بغداد/الزوراء:
أعلن جهاز االمن الوطني، امس األربعاء، 
ضبط 890 ألف لرت مهرب من املشتقات 
واملحافظات.وقـال  بغـداد  يف  النفطيـة 
الجهاز يف بيان ورد ”الزوراء“ ان ”مفارز 
االمـن الوطني داهمـت 4 اوكار لتهريب 
املشـتقات النفطيـة يف العاصمـة بغداد 
واملحافظـات، أسـفرت عـن ضبط أكثر 

مـن 890 ألف لرت مهرب من املشـتقات 
النفطية“. وأضاف البيان ان ”العمليات 
اسـفرت عن ضبط 14 عجلة وصهريجاً 
كانت معـدة للتهريب، وقـد جرى ايضا 
إلقـاء القبـض عىل عـدد مـن املتهمني 
بالتهريب“.وتابـع ان ”عمليات الضبط 
تمـت يف محافظـات: النجـف وكركـوك 

وواسط ودياىل وذي قار“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
آنيـة  خطـط  وضـع  عـن  األربعـاء، 
فيمـا  الزخـم،  لتخفيـف  ومسـتقبلية 
اقرتحـت تعطيـل دوام بعـض الدوائـر 
ليـوم الخميـس مـن كل أسـبوع.وقال 
مدير العالقات واإلعالم يف مديرية املرور 
العامة، العميـد زياد القييس، يف ترصيح 
تعمـل  املـرور  ”مديريـة  إن  صحفـي: 

بالتنسـيق مـع االشـارات الضوئيـة يف 
الشوارع، إالَّ إن القانون اعطى األسبقية 
إلشارة رجل املرور كونه األعرف بتنظيم 
حركة السري، أما اإلشارة الضوئية تعمل 
وفق عداد الكرتوني تحت سقف زمني“، 
متواجـدون  املـرور  ”رجـال  أن  مبينـاً 
عىل مـدى الــ24 سـاعة يف التقاطعات 

والساحات والشوارع الرئيسة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط بشـكل طفيف 
امـس األربعـاء، بعد أن طغـت بيانات 
أظهـرت تراجعا أكـرب مـن املتوقع يف 
األسـبوع  األمريكي  الخـام  مخزونات 
املايض عىل مخاوف من انخفاض طلب 
الصني عىل الوقود يف غمرة تشديد قيود 
كوفيد19-.وارتفعـت العقـود اآلجلـة 
لخام برنت 27 سـنتا أو0.3 يف املئة إىل 
88.63 دوالرا للربميـل السـاعة 0719 
بتوقيـت غرينتـش، يف حـني ارتفعـت 

العقـود اآلجلـة لخام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكي 25 سـنتا أو0.3 يف 
املئة إىل 81.20 دوالرا للربميل.وارتفعت 
عقـود كال الخامني القياسـيني بنحو 
واحد يف املئة يوم الثالثاء، بعد أن عززت 
اإلمـارات والكويت والعـراق والجزائر 
الطاقـة  وزيـر  بهـا  أدىل  ترصيحـات 
السـعودي وقـال فيهـا إن مجموعـة 
أوبـك+، التـي تضـم منظمـة البلدان 
املصدرة للبرتول (أوبك) وحلفاء لها ال 
تفكر يف زيادة إنتـاج النفط. وتجتمع 

أوبـك + ملراجعة اإلنتـاج يف الرابع من 
األول.وأظهـرت  كانـون  ديسـمرب/ 
بيانـات من معهـد البـرتول األمريكي 
تراجـع مخزونـات الخـام األمريكـي 
نحـو 4.8 ماليـني برميل يف األسـبوع 
املنتهـي يف 18 نوفمرب /ترشين الثاني 
وذلك حسـبما قالت مصادر السـوق.

ومـن املقـرر أن يبـدأ حظـر االتحـاد 
األوروبي عـىل واردات الخـام الرويس 
يف الخامس من ديسمرب/ كانون األول 
بالتزامـن مع خطة مجموعة السـبع 

التي ستسمح ملقدمي خدمات الشحن 
باملسـاعدة يف تصدير النفـط الرويس، 
ولكن فقط بأسعار منخفضة محددة.
لكن وكالة ”بلومبريغ“ ذكرت أمس أن 
االتحـاد األوروبي خفف مـن اقرتاحه 
األخري بتحديد سـقف أسعار صادرات 
النفـط الروسـية مـن خـالل تأخـري 
التنفيذ الكامل وتخفيف بنود الشـحن 
الرئيسـية. واقرتح التكتل إضافة فرتة 
انتقالية مدتهـا 45 يوما للعمل بالحد 
األقىص.بينمـا اكـدت صحيفـة ”وول 

سـرتيت جورنال“ أن مجموعة السبع 
واالتحاد األوروبي يدرسان سقفا عند 
60 دوالرا للربميـل عىل النفط الرويس.
وقال جون كيلدوف، الرشيك يف ”أجني 
كابيتـال إل.إل.يس“ يف نيويورك: ”لقد 
تبني أن سقف السعر هو وسيلة تمكن 
الدول الغربية من إبقـاء النفط الخام 
الرويس يف السوق... النقطة األساسية 
هي مـا إذا كنا سـنفقد كميات كبرية 
من الخام واملنتجات املكررة من روسيا 

أم ال، وهذا لم يحدث حتى اآلن“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
توقعـت اللجنـة املاليـة النيابيـة ان تصـل موازنة 
٢٠٢٣ اىل ١٣٠ تريليـون دينار وبنسـبة عجز تبلغ 
١٨٪، ويف حني اكدت انها التزال تدرس كمسـودة يف 
وزارة املالية، كشـفت عن انها قد تقر بداية شـهر 
شباط املقبل . وقالت عضوة اللجنة املالية النيابية، 
اخالص الدليمي، يف حديث لـ»الزوراء»: ان «املوازنة 
اىل حد اآلن يف وزارة املالية يتم دراسـتها كمسـودة 

وكل املوجـود يف وزارة املالية مقرتحات والوزارة لم 
تناقش ذلك مع الوزارات املعنية كالصناعة والزراعة 
والتجـارة والوزارات االخرى بشـأن مسـتحقاتها 
واحتياجاتهـا ومشـاريعها ويجـب ان يتم اجتماع 
لذلك».واضافـت «بعـد ذلـك تذهـب مـن املالية اىل 
مجلس الوزراء ومن ثم اىل اللجنة املالية وبعدها اىل 
مجلس النـواب للتصويت عليها»، متوقعة ان «يتم 
ارسالها اىل مجلس الوزراء بحدود ١٠ اىل ١٥ يوما».

وعن سـعر الربميل االفـرتايض الذي سـتقر عليه، 
اكـدت الدليمي انه «اىل حد اآلن لـم يتقرر ذلك لكن 
مـن املمكن ان يكون السـعر ٦٥ دوالرا وهذا سـعر 
افـرتايض لن يحدد إال بعد مناقشـة املاليـة لوزارة 
النفـط والـوزارات املعنية».واشـارت اىل ان «املبلغ 
االجمايل للموازنة قـد يصل اىل ١٣٠ تريليون دينار، 
أما نسـبة العجز فحسـب اختالف سـعر النفط»، 
مؤكدة اننا «يف السـنوات السـابقة سـددنا قسـما 

كبريا من الديون ومن نسبة العجز لذلك فنسبته يف 
املوازنة ستكون قليلة تصل اىل ١٨٪ بسبب اختالف 
سـعر النفط».  وتوقعت ان «تقـر املوازنة يف بداية 
شـهر شـباط من العام املقبـل وممكـن ان تكون 
نهاية شهر كانون الثاني». وعن الفائض املتحصل 
من فرق اسعار النفط، اكدت انه «يذهب اىل خزينة 
الدولـة ويوظـف لتغطيـة العجز املتبقي وتسـديد 

الديون الداخلية والخارجية املوجودة».

سرتاسبورغ/ متابعة الزوراء:
لهجـوم  األوروبـي  الربملـان  تعـرض 
سـيرباني بعـد إعالنـه روسـيا «دولـة 
راعيـة لإلرهاب»، عىل خلفية الحرب يف 
أوكرانيا.وقـرر الربملان األوروبي، امس 
األربعـاء، تصنيف روسـيا دولـة راعية 
لإلرهاب عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا.
وقـال الربملـان األوروبـي إن الرضبات 
العسـكرية التي تنفذها موسـكو عىل 
أهـداف مدنيـة مثـل البنيـة التحتيـة 

ومـدارس  ومستشـفيات  للطاقـة 
ومالجـئ يف أوكرانيـا تنتهـك القانـون 
الدويل.وتصنيف الربملان األوربي لروسيا 
كدولة راعية لإلرهاب خطوة رمزية إىل 
حد كبري، إذ ليس لدى االتحاد األوروبي 
إطـار عمل قانوني يدعـم ذلك.يذكر أن 
االتحـاد األوروبي فـرض عقوبات غري 
مسـبوقة عىل روسيا بسـبب عمليتها 
العسـكرية يف أوكرانيـا.ويف النص الذي 
أقر يف سرتاسـبورغ بأغلبية ١٩١ صوتاً 

مقابل معارضة ٥٨ صوتاً، وامتناع ٤٤ 
عن التصويت، وصف النواب األوروبيون 
«روسـيا بأنهـا دولـة راعيـة لإلرهاب 
إرهابيـة». ودولـة تسـتخدم وسـائل 

ودعـا الربملـان األوروبـي دول االتحاد 
األوروبـي الــ٢٧ إىل أن تحذو حذوه يف 
تصنيف روسـيا كدولة راعية لإلرهاب.

من جهتـه، رحـب الرئيـس األوكراني 
فولوديمري زيلينسكي عرب حسابه عىل 
تويـرت، بقرار الربملان األوروبي تصنيف 

روسـيا دولـة راعيـة لإلرهـاب، داعياً 
ملحاسبتها وعزلها عىل كل املستويات.

بـدوره، قـال أندريـه يارمـاك، مديـر 
مكتـب الرئيـس األوكرانـي يف تغريدة، 
إن الخطـوة تؤكد عزلة روسـيا الدولية 
منبوذة».ورفـض  «كدولـة  ووضعهـا 
أنتونـي  األمريكـي،  الخارجيـة  وزيـر 
بلينكن، حتى اآلن إدراج روسـيا يف تلك 
القائمـة عىل الرغم مـن صدور قرارات 
مـن مجلـيس الكونغـرس تحثـه عـىل 

ذلك.وتشـمل قائمـة وزارة الخارجيـة 
األمريكية حاليا للدول الراعية لإلرهاب ٤ 
دول هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران 
وسـوريا، مـا يعنـي حظر الصـادرات 
الدفاعية وفرض قيـود مالية.ومن بني 
دول االتحـاد األوروبي، أقـرت برملانات 
أربع دول حتى اآلن تصنيف روسيا دولة 
راعيـة لإلرهاب وفقا لخدمـة األبحاث 
الربملانيـة األوروبيـة، وتلـك الدول هي 

ليتوانيا والتفيا وإستونيا وبولندا.
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القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
أفـادت وسـائل إعـالم، امـس األربعـاء، بمقتل 
إرسائييل وإصابـة 18 آخرين، جـراء انفجارين 
اسـتهدفا محطتي حافالت، يف القـدس املحتلة.
وذكـر بيـان لرشطـة االحتـالل اإلرسائيـيل أّن 
انفجارين وقعا قرب محطتي حافالت يف القدس 
املحتلـة، بفـارق زمنـي بلـغ 30 دقيقـة، امس 
األربعـاء، وأنه يشـتبه يف أنهمـا نتيجة ”هجوم 
فلسطيني“.وأفادت رشطة االحتالل اإلرسائييل، 
يف بيان سـابق، بأّن أحد االنفجارين أوقع سبعة 
مصابني، بينما لم يوقع الثاني إصابات.ورّجحت 

رشطة االحتـالل أن يكون االنفجـار األول الذي 
اسـتهدف محطة حافالت يف منطقة ”شـاعري 
يروشـليم“، قـد نجم عـن زرع عبوة ناسـفة يف 
حقيبـة وضعـت عنـد مدخل املحطة.وبحسـب 
رشطـة االحتالل اإلرسائييل ، فـإّن أحد املصابني 
يف االنفجـار األول يف حالـة حرجة، فيما تفاوتت 
إصابـات اآلخرين بـني متوسـطة وخفيفة.وقد 
اسـتهدف االنفجار الثاني محطـة لنقل الركاب 
يف مسـتوطنة ”رمـوت“، التـي تقـع يف التخوم 

الشمالية للقدس املحتلة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أدى اسـتيالء إيلـون موسـك عـىل رشكـة تويرت إىل 
تأجيـج الصـدام الحزبـي يف واشـنطن، حيـث أثار 
الديمقراطيـون مخـاوف بشـأن أمن املنصـة، ورد 
مسـترتة  محاولـة  االنتقـاد  بـأن  الجمهوريـون 
للقضاء عىل األصـوات املحافظة عـىل املوقع.وركز 
الديمقراطيـون، بمن فيهم الرئيـس األمريكي، جو 
بايـدن، عـىل ملكية ماسـك ملوقـع تويـرت يف اآلونة 
األخـرية. ويقـول بعـض الديمقراطيـني إنهـا قـد 
تعرض قدرة املنصة عىل تأمني البيانات الشـخصية 
ملسـتخدميها للخطر.وقال الجمهوريون بمن فيهم 

النائب كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب املحتمل 
العـام املقبـل، إن الديمقراطيـني يالحقون ماسـك 
بسـبب استعداده ملنح املحافظني صوًتا عىل املنصة. 
وأعاد ماسك مؤخرًا حسـاب تويرت للرئيس السابق 
دونالد ترمب.وقـال مكارثي زعيم األقلية يف مجلس 
النـواب، يف بيان لصحيفة ”وول سـرتيت جورنال“: 
”إن سـعي إيلـون لحرية التعبري هـو تهديد مبارش 
للحـزب الديمقراطـي وحلفائـه يف وسـائل اإلعالم 
القديمـة. وبينما يهاجـم الديمقراطيـون أي جهد 

إلعطاء األفراد األمريكيني صوًتا أقوى.
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الزوراء/ حسني فالح:
نفـت األمانـُة العامـة ملجلس الـوزراء 
توقـف  حـول  تحدثـت  التـي  االنبـاء 
مرشوع االبنية املدرسـية واحالته عىل 
رشكات اخرى غري صينية، وفيما اكدت 
ان املـرشوع يسـري وفـق مـا مخطط 
لـه يف بنـود العقـد ومسـتمر يف جميع 
املحافظات، اشارت اىل ان نسب االنجاز 

متفاوتة بني محافظة واخرى.
وقـال املتحدث باسـم االمانـة العامة، 
حيـدر مجيد، يف حديث لـ“الزوراء“: إن 
مـرشوع االبنيـة املدرسـية النموذجية 
مسـتمر العمل به من قبل رشكتي بور 
جاينا وسينوتك الصينيتني، وعىل وترية 
عالية وحسب الخطة املوضوعة. مبينا: 
ان هنـاك مخططـا زمنيـا معتمدا من 
قبـل الرشكتني وال توجد أي توقفات او 
تلكؤات بهذا املرشوع ومستمر بالعمل 
ان  .واضـاف:  املحافظـات  جميـع  يف 
نسب االنجاز متفاوتة بني موقع واخر 
ومحافظـة واخـرى، الن هنـاك كانت 
فـرتات زمنية مختلفة بتسـليم املواقع 
للرشكات، وايضا كان هناك وقت كاٍف 
إلجـراء فحوصـات وتحريـات الرتبـة 
مـن قبل املركـز الوطني لالستشـارات 
الهندسـية يف وزارة االعمار واالسـكان 
باعتبارهـا الجهـة املنفـذة للتصاميم، 
وهذا اجـراء طبيعي لـكل مرشوع بأن 
يكون هناك اجراء فني وهنديس .واشار 
مسـتمرة  امليدانيـة  الزيـارات  ان  اىل: 

للفرق الهندسـية والفرق الفنية لدائرة 
املشـاريع الوطنية واالبنية املدرسية يف 
االمانة العامة ملجلس الوزراء اىل مواقع 
هنالـك  ان  املختلفـة. مؤكـدا:  العمـل 
اجتماعات دورية اسـبوعية مع ادارات 
الرشكتـني يف االمانة العامة ، حيث كان 
هناك اجتمـاع يوم السـبت املايض مع 
الرشكتني يف االمانـة العامة، كل رشكة 

عـىل انفراد ، وتم عرض نسـب االنجاز 
وكاتـن مطابقة للتقارير الـواردة عىل 

ارض الواقع من قبل الفرق الجوالة .
وأكـد: انـه ال يوجـد توقـف واملرشوع 
يسـري وفـق مـا مخطـط لـه يف بنـود 
العقـد .ويف وقت سـابق، ذكرت تقارير 
عـن نية احدى الـرشكات الصينية ترك 
مـرشوع االبنية املدرسـية املنفذ ضمن 

االتفاقيـة الصينيـة لعـدم قدرتها عىل 
دفع مسـتحقات املقاولـني املتعاقدين 
معهـا.ويف وقـت سـابق ايضـا، أعلنت 
األمانة العامـة ملجلس الوزراء املبارشة 
باملرحلـة  للـرشوع  املواقـع  بتهيئـة 
الثانيـة من مـرشوع األبنية املدرسـية 
واملتضمنة إنشـاء 3 آالف مدرسة.وقال 
املتحـدث باسـم األمانة العامـة، حيدر 

مجيد، يف بيـان: إن ”اللجنة العليا لبناء 
املـدارس برئاسـة األمني العـام ملجلس 
الوزراء عقدت العديـد من االجتماعات 
واللقاءات من أجل وضع خطة مالئمة 
إلعـداد التصاميـم النموذجية الخاصة 
بإنشـاء املدارس“.ونـوه مجيـد إىل أن 
”األمـني العـام ملجلـس الـوزراء وّجَه 
املركز الوطني لالستشـارات الهندسية 
يف وزارة اإلعمار واإلسـكان واألشـغال 
أفضـل  بوضـع  العامـة  والبلديـات 
التصاميم الهندسية النموذجية لألبنية؛ 
لتكـون يف مصـاف النمـاذج العامليـة، 
وتضمنـت التصاميـم أبنيـة مدرسـية 
بطبقتني، تحتوي كل بناية عىل خمس 
قاعـات إضافيـة للدراسـات املختربية 
لالجتماعـات،  وقاعـة  واإللكرتونيـة 
وبمسـاحة (3000) م2 لـكل بناية، إذ 
إن هذه التصاميم واملساحات تستخدم 
ألول مـرة يف العراق“.وتابع أن ”اللجنة 
العليا لبناء املدارس صادقت عىل أربعة 
نمـاذج وتـم اعتمادها، بسـعات (12، 
و18، و24) صفـا، وتـم تأليـف إدارة 
تنفيذيـة للمـرشوع برئاسـة األمانـة 
الـوزراء عـرب دائـرة  العامـة ملجلـس 
املشـاريع الوطنية واألبنية املدرسية“.

ولفـت إىل أن ”األمانـة العامـة ملجلس 
الـوزراء وجهـت املحافظـات بتزويـد 
األرايض  قطـع  بمسـاحات  اللجنـة 
الجاهزة؛ لغرض الرشوع بعملية املسح 

امليداني وتجهيزها للمرشوع“.
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بغداد/ الزوراء: 

األربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 

يف  العالية  الصحة  ملعاهد  القبول  نتائج 

بيان  يف  الوزارة  واملحافظات.وقالت  بغداد 

نتائج  اعالن  «تم  انه  «الزوراء»:  تلقته 

بغداد  يف  العالية  الصحة  ملعاهد  القبول 

واملحافظات ألقسام (التمريض - القبالة - 

الدم  التخدير- الطوارئ - تمريض أمراض 

واألورام)».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
امـس األربعاء، السـعي لحـل العديد من 
امللفات وفق ما يدعم املصالح املشـرتكة، 
وفيما بنّي توجه حكومته إلقامة رشاكات 
حقيقية مع نظريتها الكويتية، أشـار ويل 
العهـد الكويتـي الشـيخ، مشـعل األحمد 
الصبـاح، إىل حـرص الكويـت عـىل دعـم 
اسـتقرار العـراق وازدهاره.وذكر املكتب 
اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء يف بيان، 
تلقته «الزوراء»: أن «رئيس مجلس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني، التقـى امس يف 
الكويـت، ويل عهـد دولة الكويت الشـيخ 
مشـعل األحمد الصباح، بحضـور رئيس 

مجلـس الـوزراء الكويتـي الشـيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح».وأضاف أنه «جرى 
خـالل اللقـاء التباحـث بشـأن العالقات 
الثنائية بـني البلدين وسـبل توطيدها، يف 
إطار الروابط التاريخيـة التي تجمعهما، 
والتأكيد عىل إدامـة التعاون املتبادل، عىل 
مختلف املسـتويات»، مشرياً اىل «استمرار 
التباحث والتنسـيق املشـرتك إزاء مختلف 
القضايـا، وبمـا يعـزز اسـتقرار البلدين 
وازدهار شعبيهما».وأكد السوداني، وفقاً 
للبيـان، «حرص العراق عـىل بناء عالقات 
متوازنـة مـع جريانـه، تبنى عىل أسـاس 

االحرتام املتبادل وحفظ سيادة البلدين».

?Óó€a@k‹�€a@üb–Øa@pb»”Ïm@·Àä@¡–‰€a@äb»éc@¿@—Ó–†@ b–mäa

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة.وذكر بيان للهيئة، 
تلقته «الزوراء»: أن «طقس البالد اليوم الخميس يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً 
جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة اىل متوسطة الشدة يف أقسامها الغربية 
امطار  تساقط  مع  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما  رعدية،  تكون 
خفيفة اىل متوسطة الشدة خالل الليل وحدوث عواصف رعدية، فيما سيكون الطقس 
السابق  لليوم  مقاربة  ستكون  الحرارة  ودرجات  الجنوبية،  املنطقة  يف  جزئياً  غائماً 
مصحوباً  غائماً  سيكون  الجمعة  غد  يوم  «طقس  أن  البيان  البالد».وأضاف  عموم  يف 
املنطقتني  يف  رعدية  عواصف  وحدوث  احياناً  غزيرة  اىل  متوسطة  امطار  بتساقط 
الوسطى والشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما 
مطر  زخات  بتساقط  مصحوباً  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون 

خفيفة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم السابق».
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اعالن 
اىل الرشيـك (حسـن محمـد عباس) 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (حسن خضري عيدان) 
للقطعة املرقمة ٣/٨٦٥٢٤ يف النجف 
حـي النـداء مقاطعـة خـالل عرشة 
ايام وبخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك.

جمهورية العراق    
العدد:١٢١٤/ش/٢٠٢٢  مجلس القضاء األعىل  
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية        
محكمة االحوال الشخصية  يف املناذرة        التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٠

اىل املدعى عليه (وسام عبد الساده يوسف) مجهول محل االقامة
م/اعالن

اقامـِت املدعيـة (سـمريه غافـل عبيـد) الدعـوى املرقمة 
١٢١٤/ش/٢٠٢٢ وموضوعهـا (تأييد حضانة) وان موعد 
املرافعة فيها يوم ٢٠٢٢/١١/٢٨ السـاعة الثامنة صباحا. 
وملجهوليـة محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
رسـميتني يوميتني ويف حالة عدم حضـورك او حضور من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا 

لالصول .
القايض
باسم يوسف عبد

جمهورية العراق                  العدد: ٢٣١٨ /ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل              التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م/ اعالن
اىل/ املدعى عليها (برشى رحيم حسني) 

اقـاَم املدعي (احمد نارص حسـني) دعوى يطلب فيها ضم 
حضانة وملجهولية محـل اقامتك  تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املصـادف ٢٠٢٢/١٢/١٥ ويف حالـة عدم حضـورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا 

للقانون واالصول .
القايض 
حسني محمد سلمان

محكمة                                       العدد/٧٠٢/ب/٢٠٢٢
بداءة الرفاعي                           التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢٢ 

م/اعالن
املدعي/ مصطفى محمد عاشور

املدعى عليهم / ١- جاسم ريحان كزار     ٢- كرار جاسم ريحان
اىل املدعى عليهم (جاسم ريحان كزار   و كرار جاسم ريحان)

اقـاَم املدعي مصطفى محمد عاشـور الدعوى املرقمة ٧٠٢/ب/٢٠٢٢ 
والتـي يطلـب فيها دعوتكـم للمرافعـة والزامكم بتسـديد مبلغ قدره 
عرشة ماليني دينار بالتكافل والتضامن عن قيمة اجهزة موبايل ونظرا 
ملجهوليـة محل اقامتكم اسـتنادا لكتاب مركز رشطـة الكرادي ٧١٣٨ 
يف ٢٠٢٢/١٠/٥ واالشـعار املصـدق من مختاري قضـاء الرفاعي عليه 
قررت املحكمة تبليغكم عن طريق االعالن يف صحيفتني يوميتني لغرض 
الحضـور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١١/٣٠ 

ويف حالة عدم حضوركم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلناً.
القايض 
احمد محمود مدلول

جمهورية العراق    
العدد:١٣١٥/ش/٢٠٢٢  مجلس القضاء األعىل  
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية        
محكمة االحوال الشخصية  يف املناذرة        التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٠

اىل املدعى عليه (وسام عبد الساده يوسف) مجهول محل االقامة
م/اعالن

اقامـِت املدعيـة (سـمريه غافـل عبيـد) الدعـوى املرقمة 
١٢١٤/ش/٢٠٢٢ وموضوعها (تصديق طالق رجعي) وان 
موعـد املرافعة فيها يـوم ٢٠٢٢/١١/٢٨ السـاعة الثامنة 
صباحا. وملجهولية محـل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني رسـميتني يوميتـني ويف حالة عـدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفقا لالصول .
القايض
باسم يوسف عبد

فقدان 
فقَد مني الوصل املرقم ٨٧٦٦٦٤ 
والصـادر   ٢٠٢١/١١/٢٤ يف 
من مديرية بلدية النجف باسـم 
(سـيف طالـب مجيـد) بمبلـغ 
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بغداد/ الزوراء:

شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكد 

السعي  األربعاء،  امس  السوداني، 

ما  وفق  امللفات  من  العديد  لحل 

يدعم املصالح املشرتكة، وفيما بنّي 

رشاكات  إلقامة  حكومته  توجه 

الكويتية،  نظريتها  مع  حقيقية 

الشيخ،  الكويتي  العهد  ويل  أشار 

حرص  إىل  الصباح،  األحمد  مشعل 

العراق  استقرار  دعم  عىل  الكويت 

وازدهاره.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

الوزراء يف بيان، تلقته ”الزوراء“: أن 

”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 

الكويت،  يف  امس  التقى  السوداني، 

ويل عهد دولة الكويت الشيخ مشعل 

رئيس  بحضور  الصباح،  األحمد 

الشيخ  الكويتي  الوزراء  مجلس 

أحمد نواف األحمد الصباح“.

اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف 

الثنائية  العالقات  بشأن  التباحث 

بني البلدين وسبل توطيدها، يف إطار 

تجمعهما،  التي  التاريخية  الروابط 

والتأكيد عىل إدامة التعاون املتبادل، 

مشرياً  املستويات“،  مختلف  عىل 

والتنسيق  التباحث  ”استمرار  اىل 

املشرتك إزاء مختلف القضايا، وبما 

وازدهار  البلدين  استقرار  يعزز 

شعبيهما“.

للبيان،  وفقاً  السوداني،  وأكد 

عالقات  بناء  عىل  العراق  ”حرص 

عىل  تبنى  جريانه،  مع  متوازنة 

وحفظ  املتبادل  االحرتام  أساس 

”السعي  اىل  الفتاً  البلدين“،  سيادة 

ما  وفق  امللفات  من  العديد  لحل 

ويحقق  املشرتكة،  املصالح  يدعم 

االستقرار يف املنطقة“.

من جانبه، رحب ويل العهد الكويتي 

الصباح  األحمد  مشعل  الشيخ 

للسوداني“،  الرسمية  ”بالزيارة 

مؤكداً ”متانة العالقات املتميزة التي 

تربط البلدين وتجمع شعبيهما“.

دعم  عىل  الكويت  ”حرص  وشدد 

مثّمناً  وازدهاره“،  العراق  استقرار 

املنطقة،  يف  املحوري  العراق  ”دور 

املستدام  األمن  لتعزيز  وسعيه 

فيها“.

مجلس  رئيس  اكد  ذلك،  غضون  يف 

السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 

رشاكات  القامة  حكومته  توجه 

حقيقية مع الكويت.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 

الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 

العراقي  الجانب  ترأس  ”السوداني 

يف  عقدها  مباحثات  جلسة  خالل 

الكويت، فيما ترأس الجانب الكويتي 

أحمد  الشيخ  الوزراء  رئيس مجلس 

النواف األحمد الصباح“.

واشار السوداني اىل أن ”هذه الزيارة 

الخصوصية  عن  تعرب  دالالت  لها 

لدى  الكويت  بها  تحظى  التي 

التاريخي  العمق  وتعكس  العراق، 

الجارين  البلدين  بني  العالقات  يف 

مختلف  عىل  توطيدها  يف  والرغبة 

الصعد واملجاالت“.

إلقامة  حكومته  ”توجه  عىل  وأكد   

الحكومة  مع  حقيقية  رشاكات 

بوضوح  ينعكس  بما  الكويتية، 

العراقي  الشعبني  مصالح  عىل 

والكويتي“.

وزراء  رئيس  أعرب  جانبه،  من 

التام  ”االستعداد  عن  الكويت  دولة 

بما  العراق،  مع  الواسع  للتعاون 

وإدامة  املشرتكة،  املصالح  يخدم 

االقتصاد  جوانب  يف  الرشاكة 

واالستثمار والتجارة املختلفة“.

شهدت  ”الجلسة  ان  البيان  وتابع 

التباحث وتبادل وجهات النظر يف عدد 

املشرتك،  االهتمام  ذات  امللفات  من 

والقضايا املتصلة بالعالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني“.

الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد  كما 

عمق  أن  السوداني،  شياع  محمد 

الشقيقني  الجارين  بني  العالقة 

تنمية  أهمية  العراق والكويت يعزز 

مختلف  عرب  املجتمعية  أوارصها 

الفعاليات.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

األمة  مجلس  زار  ”السوداني  أن 

استقباله  يف  كان  حيث  الكويتي، 

رئيس املجلس أحمد السعدون“.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب 

بني  العالقة  ”عمق  أن  البيان: 

أهمية  يعزز  الشقيقني  الجارين 

عرب  املجتمعية  أوارصها  تنمية 

تمكن  أن  بعد  الفعاليات،  مختلف 

املايض“،  آثار  تجاوز  من  البلداِن 

العالقة  تطوير  ”أهمية  إىل  مشرياً 

بني مجلس النواب العراقي ومجلس 

األمة الكويتي، عىل مستوى اللجان 

وزيادة اللقاءات املتبادلة.“

من جانبه، هنأ رئيس مجلس األمة 

مجلس  رئيس  السعدون  أحمد 

مجلس  ثقة  نيل  بمناسبة  الوزراء 

استعداده  مؤكداً  العراقي،  النواب 

لدعم كل ما من شأنه تعزيز العالقة 

بني شعبي العراق والكويت.

وبنّي املكتب اإلعالمي أن ”اللقاء شهد 

والراسخة  املتميزة  العالقات  بحث 

الشقيقني،  البلدين  تجمع  التي 

والتأكيد عىل أهمية تنمية التعاون، 

والحكومي  الربملاني  املستوى  عىل 

والكويت،  العراق  بني  واملجتمعي 

القضايا  حيال  الثنائي  والتنسيق 

اإلقليمية  املشرتك،  االهتمام  ذات 

منها والدولية“.

محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وكان 

امس  غادر  قد  السوداني،  شياع 

األربعاء، العاصمة بغداد متوجهاً إىل 

دولة الكويت.

وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 

مجلس  ”رئيس  أن  الوزراء:  مجلس 

الوزراء محمد شياع السوداني غادر 

دولة  إىل  متوجهاً  بغداد  العاصمة 

الكويت يف زيارة رسمية“.

حكوميَّاً  وفداً  السوداني  وترأس 

حسني  فؤاد  الخارجية  وزيري  ضمَّ 

مكتب  ومدير  بتال  خالد  والصناعة 

ومحافظ  الوزراء  مجلس  رئيس 

حيث  العيداني،  أسعد  البرصة 

الكويتي  الوزراء  برئيس  سيلتقي 

الصباح  األحمد  نوَّاف  أحمد  الشيخ 

األحمد  مشعل  الشيخ  العهد  وويلَّ 

ة  الجابر الصباح ورئيس مجلس األمَّ

الكويتي أحمد السعدون.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، عن 

الزخم،  لتخفيف  آنية ومستقبلية  وضع خطط 

ليوم  الدوائر  بعض  دوام  تعطيل  اقرتحت  فيما 

الخميس من كل أسبوع.

املرور  مديرية  يف  واإلعالم  العالقات  مدير  وقال 

ترصيح  يف  القييس،  زياد  العميد  العامة، 

بالتنسيق  تعمل  املرور  ”مديرية  إن  صحفي: 

إن  إالَّ  الشوارع،  يف  الضوئية  االشارات  مع 

املرور  رجل  إلشارة  األسبقية  اعطى  القانون 

كونه األعرف بتنظيم حركة السري، أما اإلشارة 

الضوئية تعمل وفق عداد الكرتوني تحت سقف 

أن ”رجال املرور متواجدون عىل  زمني“، مبيناً 

والساحات  التقاطعات  يف  ساعة  الـ24  مدى 

والشوارع الرئيسة“.

وأضاف أن ”مديرية املرور أعدت خطة للتخفيف 

من الزخم والكثافة املرورية وتتضمن مرحلتني 

املخالفني،  عىل  مروري  قانون  فرض  عرب  آنية 

مرورية  بكثافة  تسببت  املخالفات  أن  خاصة 

كبرية منها السري عكس االتجاه والوقوف املائل، 

فضالً عن إيقاف املركبة صفاً ثانياً وعدم االلتزام 

اىل  مشرياً  املرور“،  ورجل  الضوئية  باإلشارات 

مستقبلية  خطة  تضمنت  الثانية  ”املرحلة  أن 

تشمل العودة اىل نظام تسقيط املركبات وايقاف 

حدودية  منافذ  فتح  اىل  باإلضافة  الرقم،  منح 

(كراجات حرة) لبيع املركبات القديمة من قبل 

استحداث  وكذلك  الجوار  دول  عىل  املواطنني 

كراجات لتبادل البضائع داخل املحافظات ملنع 

واملحافظات  بغداد  اىل  الكبرية  املركبات  دخول 

االخرى؛ ألنه يؤثر يف حركة السري واملرور“.

من  املقدمة  املقرتحات  بني  ”من  ان  وتابع 

بني  الدوام  اوقات  تفاوت  املرور  مديرية  قبل 

والكليات  والرتبوية  الحكومية  املؤسسات 

ان  اقرتاح  اىل  باالضافة  واملعاهد،  والجامعات 

يوم  الدوائر  لبعض  الرسمية  العطلة  تكون 

الخميس والبعض يعطل يوم السبت، إال انه لم 

ترد حتى اآلن أي اجابة حقيقية بهذا الصدد“.

واكد ان ”املديرية العامة للمرور تسعى جاهدة 

ووضع  للمواطنني  الخدمات  افضل  لتقديم 

انسيابية لحركة السري“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  دعا 
امس  املندالوي،  محسن  النواب، 
باملشاريع  النظر  إعادة  إىل  األربعاء، 
عىل  شدد  فيما  املتلكئة،  االستثمارية 
مرشوع  باستكمال  اإلرساع  رضورة 

بسماية السكني.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
األول  ”النائب  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
محسن  النواب،  مجلس  لرئيس 
امس،  بمكتبه  استقبل  املندالوي 
لالستثمار  الوطنية  الهيئة  رئيس 
والوفد  امني  محمد  ساالر  وكالة 
النواب  من  عدد  بحضور  له،  املرافق 
النيابية“،  االستثمار  لجنة  وأعضاء 
التي  املعوقات  بحث  ”تم  أنه  مبينا 
وفرص  االستثمارية  العملية  تواجه 

تنميتها بما يسهم بخلق بيئة جاذبة 
للمستثمرين“.

إىل  االستثمار  هيئة  املندالوي  ودعا 
املتلكئة  باملشاريع  النظر  ”إعادة 
الرشكات  ومتابعة  واملتوقفة، 
رخصة  وسحب  العراق  يف  العاملة 
”عىل  مشددا   ،” منها  الرصينة  غري 
رضورة اإلرساع يف معالجة اإلشكاالت 
مع رشكة (هانوا) الكورية واستعادة 
(بسماية)  مدينة  بمرشوع  العمل 

السكني“.
كافة  العراق  ”امتالك  املندالوي  وأكد 
مقومات إنجاح االستثمار ويف مختلف 
األمن  تحسن  لها  يضاف  القطاعات, 
وتوافر اإلمكانات والخربات العلمية“، 
هذه  استغالل  ”أهمية  اىل  الفتا 
مستدامة  تنمية  لتحقيق  املرتكزات 

غري مسبوقة يف بلدنا“.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  التجارة،  وزارة  أعلنت 
السلة  حصة  تجهيز  استكمال  قرب 
الغذائية العارشة وتهيئة الحادية عرشة، 
الخزين  مواد  وصول  إىل  أشارت  وفيما 
العام  من  األوىل  لألشهر  االسرتاتيجي 
تخصان  دراستني  عن  كشفت  املقبل، 
الغذائية.وقال معاون مدير عام  السلة 
الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الرشكة 
التابعة للوزارة، طالب  إحدى الرشكات 
صحفي:  ترصيح  يف  الحمداني،  عباس 
استكمال  عىل  شارفت  ”الرشكة  إن 
التي  العارشة  الغذائية  السلة  تجهيز 
بتأريخ  الوكالء  إىل  تجهيزها  قطع  تم 
نسبة  وصلت  حيث  الثاني،  ترشين   6
إىل  إضافة  يقارب  %90،  ما  التجهيز 
تهيئة السلة الحادية عرشة، والتي من 
شهر  بداية  يف  تجهيزها  إطالق  املؤمل 
الحمداني  املقبل“.وأشار  األول  كانون 
االسرتاتيجي  الخزين  مواد  ”وصول  إىل 
حيث  املقبل،  العام  من  األوىل  لألشهر 
امليناء،  إىل  تصل  األرز  بواخر  زالت  ال 
إضافة إىل باقي مفردات السلة الغذائية 
والبقوليات  والسكر  الطعام  زيت  من 

أن  الطماطم“.وأضاف  ومعجون 
وتوجيه  مستمرة  متابعة  ”هنالك 
بإعداد  املعنية  للجهات  مخاطبات 
الغذائية،  السلة  دراسة كاملة لتحسني 
بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد 
الربنامج  وضمن  السوداني،  شياع 
مواد  بإضافة  يقيض  الذي  الحكومي 
تجهيزها  واستمرار  متنوعة  غذائية 
تخصيصات  توفري  مع  املقبل،  العام  يف 
”كما  لها“.وتابع:  املايل  التمويل 
للرعاية  سلتني  إلضافة  دراسة  توجد 
12 سلة غذائية يف  لتكون  االجتماعية، 
السنة خالل العام املقبل، وكذلك تعزيز 
التمويل املايل إلضافة املواد األخرى منها 
حليب األطفال والطحني الصفر وزيادة 
السلة  تجهيز  واستمرار  السكر  مادة 
سلة  لتكون  املحددة  بأوقاتها  الغذائية 
واستريادها  املواد  كافة  من  متكاملة 
من أفضل الرشكات واملناشئ العاملية“.

ولفت إىل أن ”السنة املقبلة سيتم توزيع 
عرش سالت غذائية، لكن سيتم استثناء 
سلة،   12 بتوزيع   االجتماعية  الرعاية 
مدار  عىل  لهم  التوزيع  سيستمر  أي 

سنة كاملة“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الخارجية، امس األربعاء، أن الحوار اإليراني انتقل من مساره األمني 
إىل الدبلومايس، فيما أشارت اىل أنَّ جلسات التفاوض بني إيران والسعودية مستمرة 
الصحاف، يف ترصيح صحفي:  احمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  العراق.وقال  برعاية 
والتي  املتعددة  الرشاكات االسرتاتيجية  باتجاه تكييف  الخارجية تعمل  إن ”وزارة 
تكرس ألمن واستقرار املنطقة“، مشرياً اىل أن ”استقرار املنطقة ال يتم إالَّ بالعمل 
الحوارات بني  اىل ”أهمية تعزيز مسارات  الجماعية“.وأشار  املصالح  عىل تكريس 
األطراف عىل مستوى املنطقة“، منوها بأن ”وزارة الخارجية تعمل بحسب نظمها 
انتقل  السعودي   - اإليراني  ”الحوار  أن  املبادرة“.وأضاف  تلك  عىل  الدبلوماسية 
تقريب  اتجاه  الخطوة  ”أهمية  مؤكداً  الدبلومايس“،  املسار  اىل  األمني  مساره  من 
وجهات النظر وحلحلة امللفات العالقة بني الجانبني بما يحقق مصالح كلِّ طرف 
اليزال  ”العراق  أن  اىل  ولفت  املنطقة“.  مستوى  عىل  املصالح  هذه  وانعكاسات 
يدفع بالرؤى اإليجابية ووجهات النظر املقربة“، مبيناً أن ”آخر اجتماع لجلسات 
التفاوض تم يف بغداد وبرعاية وزارة الخارجية“.وتابع: ”النزال ننسق بني الجانبني 

إلمكانية تحقيق جوالت حوار أخرى تنعقد عىل املزيد من التوافقات“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

أدى اسـتيالء إيلون موسك عىل رشكة 

تويـرت إىل تأجيـج الصـدام الحزبي يف 

واشـنطن، حيـث أثـار الديمقراطيون 

ورد  املنصـة،  أمـن  بشـأن  مخـاوف 

االنتقـاد محاولة  بـأن  الجمهوريـون 

األصـوات  عـىل  للقضـاء  مسـترتة 

املحافظة عىل املوقع.

فيهـم  بمـن  الديمقراطيـون،  وركـز 

الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن، عـىل 

ملكيـة ماسـك ملوقـع تويـرت يف اآلونة 

األخـرية. ويقول بعـض الديمقراطيني 

إنها قد تعرض قدرة املنصة عىل تأمني 

ملسـتخدميها  الشـخصية  البيانـات 

للخطر.

وقال الجمهوريون بمـن فيهم النائب 

كيفـن مكارثي رئيس مجلـس النواب 

املحتمل العام املقبل، إن الديمقراطيني 

يالحقون ماسك بسبب استعداده ملنح 

املحافظـني صوًتا عىل املنصـة. وأعاد 

ماسـك مؤخرًا حسـاب تويرت للرئيس 

السابق دونالد ترمب.

وقال مكارثي زعيـم األقلية يف مجلس 

النواب، يف بيان لصحيفة ”وول سرتيت 

جورنـال“: ”إن سـعي إيلـون لحريـة 

التعبـري هـو تهديـد مبـارش للحـزب 

الديمقراطي وحلفائه يف وسائل اإلعالم 

القديمة. وبينما يهاجم الديمقراطيون 

أي جهـد إلعطـاء األفـراد األمريكيـني 

صوًتـا أقـوى، سـيكون الجمهوريون 

رشكات  بـني  التواطـؤ  ضـد  يقظـني 

التكنولوجيا الكربى وهذه اإلدارة التي 

تهدف إىل إغالق حرية التعبري“.

وبحسب ”وول سرتيت جورنال“ يمكن 

أن ينذر الصدام بمزيد من االستقطاب 

يف  الحكومـة  ودور  اإلنرتنـت  حـول 

األخـرية،  السـنوات  ويف  تنظيمـه. 

الكونغـرس  إىل  الدعـوات  تصاعـدت 

الخصوصيـة،  حمايـة  لتحسـني 

ولتخفيـف الهيمنـة عىل السـوق من 

قبـل رشكات التكنولوجيـا العمالقـة، 

وتحديـث القانون الذي يحمي رشكات 

اإلنرتنـت الكبـرية من املسـؤولية عن 

محتوى الطرف الثالث. وغالًبا ما عمل 

عـن  والجمهوريـون  الديمقراطيـون 

كثب عىل بعض هـذه املقرتحات، لكن 

االنقسامات ترتاكم منذ سنوات.

ويؤكد بعض الديمقراطيني أن انتخاب 

ترمـب لعـام 2016 قد سـاعده تدخل 

خارجـي غـري الئق عـرب اإلنرتنـت، ال 

سيما من خالل نرش أخبار مزيفة عىل 

.Facebook

مـن جانبهم، أثـار الجمهوريـون منذ 

فـرتة طويلة مخاوف من أن العديد من 

التواصل االجتماعي،  منصات وسـائل 

بمـا يف ذلـك تويـرت وفيسـبوك وغوغل 

ويوتيـوب قد قمعت بشـكل غري عادل 

وجهات النظر املحافظة، وهو ما نفته 

الرشكات بشكل عام.

وكان بعض املحافظني مسـتائني أكثر 

مـن حظـر الرئيس السـابق ترمب من 

تويرت ومنصـات التواصـل االجتماعي 

األخرى بعد هجـوم 6 يناير 2021 عىل 

مبنـى الكابيتـول األمريكـي مـن قبل 

أتباعه.

وقـد سـاعد ذلـك يف انتشـار منصـات 

التواصل االجتماعي الجديدة ذات امليول 

املحافظـة، بما يف ذلك تروث سوشـيال 

Truth Social للرئيس السابق ترمب.

ويف اآلونة األخرية، ركز الجمهوريون عىل 

ما يرون أنه تواطـؤ بني الديمقراطيني 

ومنصات وسـائل التواصل االجتماعي 

حول قضايا مثل معلومات كورونا.

ويف أحـدث التطـورات قـال املدعيـان 

العامـان للحـزب الجمهـوري لواليتي 

لويزيانا وميسـوري يوم الثالثاء، إنهم 

يخططون إلقالة الدكتور أنتوني فويس، 

لبايـدن  الطبيـني  املستشـارين  كبـري 

وكبـري مسـؤويل األمـراض املعديـة يف 

الحكومة، فيما يتعلق بدعواهم املدنية 

التي زعموا فيها تواطأ إدارة بايدن مع 

رشكات وسـائل التواصـل االجتماعي 

لفـرض رقابـة عـىل التعليقـات عـىل 

كورونا ومواضيع أخرى.

وقالـت السـكرترية الصحافيـة للبيت 

األبيـض كاريـن جـان بيـري مؤخـرًا، 

إن اإلدارة ال تـزال ملتزمـة بمكافحـة 

املعلومـات املضللـة التـي تهـدد األمن 

اإلدارة  بـأن  املزعومـة  واالقرتاحـات 

عـىل  رقابـة  لفـرض  رساً  تواطـأت 

منشورات وسائل التواصل االجتماعي.

الديمقراطيـون  املسـؤولون  وانتقـد 

ماسـك يف مجموعة مـن القضايا. وقد 

استشـهد البعض بعالقاتـه املالية مع 

الصـني، حيث تمتلك رشكة السـيارات 

تسـال عمليات واسـعة النطـاق هناك، 

باإلضافـة إىل حصـص ملكيـة أقليـة 

يف تويـرت يملكهـا رجال أعمـال خارج 

أمريكا.

وقـال بايـدن يف مؤتمـر صحفـي عقد 

مؤخرا: ”أعتقد أن تعاون إيلون ماسك 

و / أو عالقاته الفنية مع الدول األخرى 

تستحق النظر“.

وقالت لجنـة التجـارة الفيدرالية التي 

يقودها الديمقراطيون إنها قلقة بشأن 

قـدرة تويـرت عـىل الوفـاء بالتزاماتها 

بموجـب تسـوية بقيمـة 150 مليون 

دوالر توصلـت إليهـا مـع الرشكة بعد 

أن زعـم املحامـون الفيدراليـون أنهـا 

جمعت أرقـام الهواتف وعناوين الربيد 

اإللكرتونـي لتدابري أمان الحسـاب ثم 

اسـتخدمت هذه املعلومـات يف أدواتها 

اإلعالنية.

ويف رسالة بتاريخ 17 نوفمرب إىل رئيسة 

لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، دعا 

سـبعة مـن أعضـاء مجلس الشـيوخ 

الديمقراطيـني الوكالـة إىل التحقيق يف 

أي خرق ملرسوم املوافقة عىل تويرت.

وجـاء يف الرسـالة أن ماسـك ”اتخـذ 

خطوات مثـرية للقلق قوضت سـالمة 

النظـام األسـايس وأمنـه، وأعلـن عن 

ميزات جديدة عىل الرغم من التحذيرات 

الواضحـة من أن هذه التغيريات قد يتم 

إساءة استخدامها يف عمليات االحتيال 

وانتحال الهوية بشكل خطري“.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
أفادت وسـائل إعالم، امـس األربعاء، بمقتل 
إرسائييل وإصابة 18 آخرين، جراء انفجارين 
القـدس  يف  حافـالت،  محطتـي  اسـتهدفا 

املحتلة.
وذكـر بيان لرشطـة االحتـالل اإلرسائييل أّن 
انفجاريـن وقعا قـرب محطتـي حافالت يف 
القدس املحتلة، بفارق زمني بلغ 30 دقيقة، 
امس األربعـاء، وأنه يشـتبه يف أنهما نتيجة 

”هجوم فلسطيني“.
وأفادت رشطـة االحتالل اإلرسائييل ، يف بيان 
سـابق، بـأّن أحـد االنفجارين أوقع سـبعة 

مصابني، بينما لم يوقع الثاني إصابات.
ورّجحـت رشطة االحتالل أن يكون االنفجار 
اسـتهدف محطـة حافـالت يف  الـذي  األول 
منطقة ”شـاعري يروشـليم“، قـد نجم عن 
زرع عبـوة ناسـفة يف حقيبـة وضعـت عند 

مدخل املحطة.
وبحسـب رشطة االحتالل اإلرسائيـيل ، فإّن 

أحـد املصابـني يف االنفجـار األول يف حالـة 
حرجـة، فيما تفاوتت إصابـات اآلخرين بني 

متوسطة وخفيفة.
وقد اسـتهدف االنفجار الثانـي محطة لنقل 
الركاب يف مسـتوطنة ”رموت“، التي تقع يف 

التخوم الشمالية للقدس املحتلة.
ونقلـت إذاعـة جيش االحتالل عـن الرشطة 
اإلرسائيليـة أنـه يرجـح أّن تفجـري العبـوة 
الناسفة الذي أدى إىل مقتل مستوطن وجرح 
آخريـن، حصل مـن طريق التحكـم عن ُبعد 
بواسـطة جهاز خلـوي، فضالً عـن أنه كان 

يحوي مسامري، بهدف زيادة تأثريه.
وقـد أغلقـت الرشطـة العديـد مـن الطرق 
داخل القدس املحتلـة واملؤدية إليها، يف إطار 

إجراءاتها االحرتازية.
وإن كان التفجـريان ِنتـاج فعل فلسـطيني 
مقـاوم، فإّن هذا التطور سـيكون األول من 
ذ  نوعـه منذ االنتفاضة الثانيـة، حيث لم ُتنفَّ

هجمات عرب استخدام تفجريات.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
جمال رشـيد، خـالل لقائه املمثلة 
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
جينني بالسخارت، أهمية التنسيق 
ملعالجة ملف النازحني، فيما شدد 
عـىل رضورة إحقاق العدالة ورفع 

املظالم عن العراقيني.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
تلقتـه  بيـان  يف  الجمهوريـة 
”الـزوراء“:  ان رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل 
يف قـرص بغـداد، املمثلـة الخاصة 
لألمني العام لألمـم املتحدة جينني 
بالسـخارت، وجرى خـالل اللقاء، 
بحـث األوضـاع العامـة يف البلـد، 
معالجـة  يف  القائمـة  والجهـود 
املرتبطـة  امللفـات  مـن  العديـد 
املواطنـني  ظـروف  بتحسـني 
والوضع االقتصـادي. وتم التأكيد 
تطبيـق  الحكومـة يف  عـىل دعـم 
برنامجهـا واالسـتجابة لتطلعات 
الشعب العراقي وتحسني أوضاعه 

املعيشية والخدمية.
 واضـاف: كما تمت مناقشـة دور 
بعثـة األمـم املتحـدة، حيـث أكـد 
فخامتـه أهمية العمل والتنسـيق 
مع السـلطات العراقية يف معالجة 
العديـد مـن القضايـا، وخصوصا 
قضيـة النازحـني عـرب توفـري كل 

املستلزمات واملتطلبات الرضورية 
املعيشـية  أوضاعهـم  لتحسـني 
الصعبـة والعمل عـىل عودتهم إىل 
منازلهـم ومدنهم آمنـني، وإغالق 

ملف النزوح يف البالد.
 وتابع: انه تـم التأكيد عىل أهمية 
يف  واالسـتقرار  األمـن  ترسـيخ 
البلـد وضمـان سـالمة املواطنني، 
وتعزيـز التواصل والحوار مع دول 
الجـوار يف مناقشـة امللفـات عىل 

أسس املصالح املشرتكة واالحرتام 
املتبادل والسـيادة وبما يدعم أمن 
التعاون  املنطقة وُيعزز  واستقرار 
االهتمـام  ذات  القطاعـات  يف 

املشرتك.
رئيـس  أكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
رشـيد ، امـس األربعـاء، رضورة 
إحقـاق العدالة ورفـع املظالم عن 
العراقيـني ، فيما بحـث مع رئيس 

تحالـف الفتـح هـادي العامـري 
لدعـم  الجهـود  تكاتـف  وجـوب 

الحكومة.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
تلقتـه  بيـان  يف  الجمهوريـة 
”الزوراء“: ان رئيـس الجمهورية 
الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، 
اسـتقبل يف قرص بغـداد، وفداً من 
الهيـأة الوطنيـة العليا للمسـاءلة 
والعدالة، ضمَّ رئيس الهيأة باسـم 

البدري ونائب رئيس الهيأة صالح 
الجبوري.

 واضـاف: ان أعضـاء الوفـد قّدم 
لرئيـس الجمهورية خـالل اللقاء 
رشحـًا مفّصال بشـأن سـري عمل 
الهيأة وأنشطتها. ويف هذا السياق، 
أّكـد فخامته عـىل رضورة إحقاق 
العدالة ورفع املظالم عن العراقيني 
وإنصـاف الرشائح التـي تعرّضت 
وتطبيـق  واالضطهـاد،  للظلـم 
القانـون وإشـاعة مفاهيم العدل 
والتسـامح وبمـا يرسـخ السـلم 

األهيل واملجتمعي.
من جانب اخر، ذكر بيان لرئاسـة 
الجمهوريـة تلقته ”الـزوراء“: أن 
”رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف 
جمـال رشـيد، اسـتقبل يف قـرص 
بغـداد، رئيس تحالف الفتح هادي 
العامـري، وجـرى خـالل اللقـاء 
التأكيد عىل وجوب تكاتف الجهود 
لدعم الحكومة يف تنفيذ برنامجها 
للنهوض بالواقع املعييش والخدمي 

للمواطنني“. 
وأضـاف البيـان أنـه ”تـم بحـث 
والسياسـية  األمنيـة  األوضـاع 
أهميـة  عـىل  والتأكيـد  البلـد،  يف 
توحيد الرؤى والتنسـيق املسـتمر 
ومعالجـة القضايـا عـىل أسـاس 
الحوار والتفاهم وبما يحفظ أمن 

واستقرار العراق“. 
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بغداد/ الزوراء:

تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني، 

مؤيـد الالمـي، املزيـد مـن التهاني 

اعـادة  بمناسـبة  الـورد  وباقـات 

انتخابه رئيسـا التحـاد الصحفيني 

العرب.

وتلقى الالمـي باقة ورد وتهنئة من 

امني عام حركة انجاز املهندس باقر 

جرب الزبيدي ملناسـبة فوزه برئاسة 

اتحاد الصحفيني العرب.

الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 

العراقيـني باقـة ورد وتهنئـة مـن 

الجيولوجيـني سـعد عبيـد  نقيـب 

ملناسـبة فوز الالمي برئاسـة اتحاد 

الصحفيني العرب.

كذلك قّدم رئيس موسسة اعالم دعم 

الدولة وسام الدراجي التهنئة وباقة 

الورد اىل نقيب الصحفيني العراقيني 

مؤيد الالمي بمناسـبة تجديد الثقة 

به رئيسا التحاد الصحفيني العرب.

كما قـّدم نقيب االطبـاء البيطرين، 

عبد الفتاح الزبيـدي، التهنئة وباقة 

الورد اىل نقيب الصحفيني العراقيني 

اتحـاد  برئاسـة  فـوزه  بمناسـبة 

الصحفيني العرب.
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بغداد/الزوراء:

حـدد وزير العمل أحمد األسـدي، امس األربعاء، 

موعد اطـالق رواتـب امللحق الثاني مـن الوجبة 

الثامنـة ملسـتفيدي الحماية االجتماعيـة، فيما 

أشـار اىل تشـكيل لجنة لحرص العمالة األجنبية 

التي تعمل بشكل غري قانوني.

وذكر االسـدي خالل مؤتمر صحفـي  أن «هيئة 

الحماية االجتماعية ستبدأ بالتعاون مع مختلف 

القطاعـات الحكوميـة وكذلك القطـاع الخاص 

الرعايـة  عـىل  للمتقدمـني  البيانـات  بتقاطـع 

االجتماعية»، داعياً «جميع الوزارات واملحافظات 

والدوائـر املرتبطة بوزارة وغـري املرتبطة بوزارة 

ومؤسسـات القطـاع الخاص ايضـاً إىل التعاون 

مـع هيئة الحمايـة االجتماعية إلكمـال تقاطع 

البيانات بأرسع وقت ممكن للبدء بعملية البحث 

امليداني للمتقدمني».

االجتماعيـة  بالرعايـة  «الشـمول  أن  وأضـاف 

سـيحدد حسـب نسـب الفقـر عـىل مسـتوى 

املحافظـة والقضاء والناحية والحي السـكني»، 

مشـرياً اىل أنـه «سـيتم تحويل ألفي مـن حملة 

الشهادات واالوائل الذين سـيعينون وفق قانون 

االمـن الغذائـي والعقـود املثبتـني يف الكهربـاء 

ووزارة الصحة لهيئة الحماية االجتماعية للعمل 

كباحثني أجتماعيني».

وأكد أن «رواتب امللحق الثاني من الوجبة الثامنة 

للمشمولني بالحماية االجتماعية والبالغ عددهم 

أكثر من ١١٨ ألف مستفيد ستطلق مطلع الشهر 

املقبل»، الفتـًا اىل أن «زيادة مخصصات الحماية 

االجتماعيـة سـتطلق يف األول من الشـهر املقبل 

بعد قرار مجلس الوزراء يف جلسته اول أمس».

وتابـع أنـه «تقرر تحويـل األموال املسـرتدة من 

املتجاوزيـن عـىل الرعايـة االجتماعية لتوسـيع 

الشـمول مـن املسـتحقني»، الفتاً اىل أنـه «تقرر 

تشـكيل لجنة بني وزارة العمـل ووزارة الداخلية 

لغـرض حـرص العمالـة األجنبية التـي تعمل يف 

العراق بشكل غري قانوني».

وبني أنه «سيتم توفري عرشات اآلالف من الدرجات 

الوظيفية للعاطلني يف القطاع الخاص».
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بغداد/الزوراء:

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس األربعاء، إلقاء 

القبض عىل ٢٢ متهماً يف ٥ محافظات.

وقالـت املديريـة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» إنه «بنـاًء عىل 

معلومات اسـتخبارية دقيقة لقسمي وشـعب استخبارات 

وأمـن قيادة عمليـات البرصة وميسـان والفرقة السـابعة 

والثامنـة والعـارشة والسادسـة عـرشة، وبالتعـاون مـع 

اسـتخبارات وقوة من ألوية تلـك القيادات، تم نصب كمائن 

محكمـة يف محافظـات البرصة واألنبار وميسـان وكركوك 

ونينوى».

وأضافت أن «هذه الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض عىل(٣) 

إرهابيـني مطلوبني للقضاء يف قضائي كركوك وقلعة صالح 

و( ١٩ ) متهمـاً بقضايـا قانونيـة مختلفـة يف املحافظات 

ذاتها، وجرى تسليمهم إىل جهات الطلب أصولياً».

بغداد/الزوراء:
رحبت وزيرة الهجرة إيفـان جابرو، امس األربعاء، بتقديم الصني منحة 

مالية لتجهيز مخيمات النازحني.
وقـال بيان صـادر عن الوزارة تلقتـه «الزوراء» إن «جابرو اسـتقبلت يف 
مكتبهـا بمقر الوزارة وسـط العاصمـة بغداد، سـفري جمهورية الصني 
الشـعبية لدى العراق تسوي وي، وبحثا سبل تعزيز التعاون املشرتك بني 

البلدين فيما يخص الفئات املشمولة بعناية الوزارة».
ورحبـت جابرو، وفقاً للبيان، «بالتعاون بني بغداد وبكني وتقديم الصني 
مؤخراً منحة مالية سيتم االستفادة منها يف تجهيز ما تبقى من مخيمات 

النازحني يف البالد».
يف غضون ذلك، أكد السـفري الصيني عىل أهمية العراق يف املنطقة والعالم 
وحرص بكني عىل تنمية العالقات االقتصادية واالجتماعية والسياسـية 

مع بغداد.

بغداد/الزوراء:
بحـث وزيـر الداخليـة، عبـد األمـري 
الشـمري، امس األربعاء، خالل لقائه 
السفرية السويدية والسفري الربيطاني 
ومكافحـة  األمـوال  غسـيل  ملـف 

املخدرات.
وذكر املكتب اإلعالمي للشمري يف بيان 
ورد لــ «الزوراء» ان «وزيـر الداخلية 
عبـد األمري الشـمري التقى السـفرية 
السـويدية والسـفري الربيطانـي لدى 

العراق كال عىل حدة».

وأضاف البيان انه «تم بحث التنسـيق 
بـني وزارة الداخلية ومملكة السـويد 
وبريطانيـا خاصـة يف املجـال األمني 
وحقـوق اإلنسـان ومكافحة اإلرهاب 
والشـائعات، كمـا جرى بحـث تعزيز 
التعـاون يف متابعـة موضوع غسـيل 

األموال ومكافحة املخدرات».
وقـدم الضيفان شـكرهما لـ»الوزير 
عـىل اهتمامـه الكبـري يف دعـم األمن 
واالسـتقرار وتطوير العالقات»، وفق 

البيان.

بغداد/الزوراء:

حدد وزير الزراعة عباس العلياوي، امس 

األربعاء، االسـبوع القادم موعداً لتسديد 

جميـع مسـتحقات وديـون املزارعـني 

والفالحـني لالعوام السـابقة، مؤكداً أن 

رئيـس الوزراء محمد شـياع السـوداني 

تابع بنفسـه مع وزارة املالية تخصيص 

األموال الالزمة.

وقال العلياوي، يف بيان، تلقته «الزوراء» 

إن «األسـبوع القـادم سـيكون موعـد 

تسـديد كامل ديون املزارعني والفالحني 

للموسم الزراعي السـابق ٢٠٢١، فضال 

عـن رصف باقـي املسـتحقات والديون 

التي تم تدويرها من املواسم السابقة». 

وأضـاف أن «هـذا القـرار جاء اسـتنادا  

اىل توجيـه رئيـس الوزراء محمد شـياع 

السوداني، وتأكيده عىل دفع مستحقات 

املسـوقني ملحصـول الحنطـة وبمتابعة 

شـخصية من قبله مع وزارة املالية، تم 

استالم الدفعة الثانية من مبالغ القرض 

لتسـديد  سـتخصص  التـي  الطـاريء 

جميـع الديـون املذكـورة، باإلضافة إىل 

تأمني املستلزمات الزراعية من االسمدة 

واملبيدات واللقاحات املختلفة»

بغداد/الزوراء:
دعت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
ـة  األربعـاء، إىل قيـام وزارة الصحَّ
والجهـات املعنيَّـة برصـد املذاخر 
واملكاتـب والصيدليَّات غري املُجازة 
املُخالفـة للتعليمـات الصادرة عن 
الوزارة ونقابـة الصيادلة، واتخاذ 
هـا، وفقاً  اإلجـراءات الرادعة بحقِّ

للقانون.
وأكـدت دائـرة الوقايـة يف الهيئة، 
ببيـان ورد لـ «الـزوراء» «رضورة 
النظـر  بإعـادة  الـوزارة  قيـام 
باإلجـراءات الطويلـة، واختصـار 
ُر تسجيل  حلقات الروتني التي ُتؤخِّ
األدويـة الحاصلـة عىل شـهاداٍت 
عامليٍَّة؛ األمر الذي يضطر املتعاملني 
باسـتريادها إىل تهريبها عرب إقليم 

كردستان».
وأوصـت الدائـرة يف تقريٍر ُمرسـٍل 
إىل مكتـب رئيس مجلـس الوزراء 
ولجنـة النزاهة النيابيَّـة ووزيري 
ة والتجـارة ونقيبي األطباء  الصحَّ
والصيادلة، بـ»اسـتحداث وحداٍت 
يف  ـة  الصحَّ وزارة  مـن  تفتيشـيٍَّة 
مـن  ـد  للتأكُّ الحدوديَّـة؛  املنافـذ 
سـالمة األدويـة وظـروف خزنها، 
وتعزيـز الرقابـة والسـيطرة عىل 
الثغـرات والطـرق غـري الرسـميَّة 
املُهرَّبـون،  يعتمدهـا  قـد  التـي 
فضـًال عـن التوصية بقيام قسـم 
التدقيق الخارجيِّ يف هيئة النزاهة 
بدراسـة التفاوت الكبـري الحاصل 
األدويـة  مبالـغ  مجمـوع  بـني 
واملُسـتلزمات التـي تمَّ تسـجيلها 

يف حاسـبة الهيئة العامة للگمارك 
خالل عـام ٢٠٢١ والبالغ مقدارها 
٤,٤١٦,٦٣٦,٧٨٩)مليـارات  )
دوالر، ومجمـوع املبالـغ التـي تمَّ 
إصدار إجازات استرياد لها من قبل 
وزارة التجـارة والبالـغ مقدارهـا 
دوالٍر  مليـون   (١٦٢,٩٤٠,٨٣٩)
خالل املـدة نفسـها؛ للوقوف عىل 
األسـباب الحقيقيَّــة للتفـاوت»، 

بحسب البيان.
وتابـع البيـان «اقرتح قيام قسـم 
ـة  الخاصَّ الصحيَّـة  سـات  املُؤسَّ
والصيادلـة  األطبـاء  ونقابتـي 
بخصـوص  تفتيشـيَّـٍة  بحمـالٍت 
التزام املكاتب الدوائيَّة والصيدليات 
بالتسـعرية وفـق مخرجـات عمل 
لجنـة تسـعرية الـدواء، وُمتابعـة 

كتابة الوصفات الطبيَّة بواسـطة 
اآللـة الطابعـة والتأكيـد عىل ذلك 
يـن، فضـًال عـن  ومتابعـة املُقرصِّ

ُمتابعـة ُممـاريس مهنـة الصيدلة 
من غـري ذوي االختصاص واتخاذ 
الرادعـة  القانونيَّـة  اإلجـراءات 

«تفعيـل  عـىل  حاثـاً  هـم»،  بحقِّ
يف  الدوائيَّـة  الرقابـة  ُمختـربات 
كردستان، واالعرتاف بالفحوصات 
التـي تجـري يف اإلقلـيـم، الفتاً إىل 
أهميَّــة تفعيـل ودعـم ُمختـربي 
البـرصة  يف  الدوائيَّــة  الرقابـة 

والنجف».
ورصـد التقرير عدم التفعيل الجاد 
لعمل لجنة تسعرية األدوية املُؤلَّفة 
ة، وضعف دورها يف  يف وزارة الصحَّ
السـيطرة وُمراقبة أسعار األدوية 
واملُستلزمات الطبيَّة، وعدم شمول 
األسـواق  يف  املوجـودة  األدويـة 
كافة ومنافذ توزيعها بالتسـعرية 
ضعـف  عـن  فضـًال  الدوائيَّــة، 
اإلجراءات الرقابيَّة والسيطرة عىل 
عمـل الصيدليات من قبـل أجهزة 

ـة واملنافذ  الرقابـة يف وزارة الصحَّ
الحدوديَّـة.

كما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
امـس األربعـاء، تنفيـذ ُمديريَّـات 
ومكاتـب التحقيق التابعـة لها يف 
بغداد واملحافظـات (١٢٥) عمليَّة 
ضبـٍط خالل شـهر ترشيـن األول 
املـايض تـمَّ خاللهـا ضبـط (٢٧) 

ُمتَّهماً بالجرم املشهود.
دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، ويف 
عمليَّـات  عـن  حديثهـا  معـرض 
الشـهر  خـالل  ـذة  املُنفَّ الضبـط 
املنـرصم، أشـارت يف بيـان ورد لـ 
«الزوراء» إىل أنَّ «فريق عمل مكتب 
ذ العـدد األكرب  تحقيـق النجـف نفَّ
من تلك العمليَّـات بمجموع (٢٦) 
عمليَّة ضبٍط، يليـه مكتب تحقيق 

ديـاىل بـــ (٢٤) عمليَّــًة، فيمـا 
ذ مكتـب تحقيق واسـط (١٦)  نفَّ
عمليَّـًة».وأضافـت الدائرة أنَّه «تمَّ 
خالل تلـك العمليَّـات ضبط (٢٧) 
ُمتَّهمـًا خـالل (١٦) عمليًَّة لضبط 
املُتَّهمني، فيما بلغ مجموع عمليَّات 
ذة خالل الشهر  ضبط األوليَّات املُنفَّ
املايض (١٠٩) عمليَّـة».يشـار إىل 
أن الهيئـة حثَّـت غري مـرٍَّة جميع 
املُواطنـني عىل اإلبالغ عن الفسـاد 
والفاسـدين، داعيـًة إياهم لتقديم 
شكاواهم وبالغاتهم عرب منافذها 
الرسـميَّـة، والتعاون معها لتنفيذ 
عمليَّات الضبط بالجرم املشـهود، 
مؤكـدًة التزامهـا بالحفـاظ عـىل 
وهويَّـة  اإلبـالغ  عمليَّـة  رسيَّـة 

املُخربين، وفق البيان.

دياىل/الزوراء:
ديـاىل،  تقاعـد  مديريـة  أوضحـت 
امـس األربعـاء، آلية إنجـاز املعامالت 
التقاعديـة، فيمـا أكدت إنجـاز ٦٦٨٨ 
معاملة لضحايـا اإلرهاب خالل أربعة 

أشهر.
وقـال مدير تقاعد ديـاىل حامد عباس 
مهدي الشمري يف ترصيح صحفي: إن 
«مديرية تقاعد محافظة دياىل أنجزت 
املعامالت التقاعدية بشكل يومي بدون 
تأخري بعد أْن تحال اضبارة الشـخص 
املحال عىل التقاعـد من الدوائر املدنية 
يف محافظة ديـاىل»، مبيناً أنه «يف حال 
وصـول االضبـارة بـدون نقـص مـن 

جميـع الجوانب الفنية واإلدارية تنجز 
املعاملة خالل مدة ٤٨ سـاعة وتسـلم 
الهويـة و(املاسـرت كـارد) للشـخص 

املتقاعد».
وعن أسـباب تأخـري انجـاز املعاملة، 
أوضـح أن «هنـاك بعـض اإلشـكاالت 
التي تعيق عملية اإلنجاز عند تدقيقها 
من قبـل مديرية تقاعد دياىل، بسـبب 
وجـود بعـض النواقـص، منهـا أمـر 
التعيني واملبارشة وغريها من الرشوط 
الواجب توفرهـا؛ لذلك تضطر املديرية 
اىل اعادتهـا بكتـاب رسـمي للدائـرة 
املعنيـة إلكمـال النواقـص املوجـودة 
فيهـا وارجاعها اىل مديريـة التقاعد»، 

مشـرية اىل أن «دائـرة التقاعـد عقدت 
اجتماعاً مع ُشـعب التقاعـد يف دوائر 
املحافظة لتوضيح كيفية تنظيم عمل 
املعاملة التقاعدية قبل ارسالها واآللية 
التى تتمثل بجدول خدمات متسلسـل 

ومنظم».
وتابع الشـمري أن «هناك قسماً كبرياً 
من الدوائر التقاعدية أبدوا استعدادهم 
وتعاونهم يف ارسـال املعامالت بشـكل 
كاملـة بدون نقص وهذا االمر سـاعد 
بانجـاز املعامـالت بنفـس اليـوم مع 
اسـتالم املاسـرت كـارد»، موضحـا ان 
«هنـاك زخمـاً كبرياً يف اعـداد املحالني 

عىل التقاعد». 

وبـني أن «مديرية التقاعد يف املحافظة 
فيها قسـمان األول القسـم العسكري 
والثاني القسـم املدني»، مشرياً اىل أنه 
«تم تحويل القسـم العسكري اىل بناية 

اخرى لتخفيف الزخم «.
وأكد الشمري أن «دائرة التقاعد كانت 
تعمـل بنظـام شـهر خـاص برتويج 
معامـالت القسـم العسـكري وشـهر 
خاص بالقسـم املدني، أمـا اآلن فيتم 
ترويج املعامالت بشكل يومي يف جميع 
اقسـام املديريـة»، الفتـاً اىل أن «هناك 
مالحظيـات للتقاعـد تابعـة لجميـع 
مراكـز أقضيـة محافظة دياىل ترسـل 
املعامـالت عن طريـق مخـول الدائرة 

املحال منهـا الشـخص املتقاعد حيث 
يسـلَّم إىل قسـم التسـجيل وترفـع اىل 
قسم الحاسبة وتدخل نظام باكورد ثم 
توقيفـات تقاعدية ومن ثـم اىل الكادر 
املعنـي لرتويجهـا وهـذه اإلجـراءات 

تحصل يف نفس اليوم بدون تأخري».
وأوضـح أن «دائـرة التقاعـد ملزمـة 
بتطبيق الضوابط والقوانني والرشوط 
الواجب توفرها يف املعاملة منها القسم 
الرشعي والتصاريـح األمنية واألوراق 
التحقيقية وصحة صدور الكتب وعند 
عـدم توفر هـذه األمور يـؤدي ذلك اىل 
تأخر انجاز املعاملـة والعمل جاٍر عىل 
قدم وساق إلنجاز املعامالت بانسيابية 

عالية وبأرسع وقت»، مؤكداً أنَّ «هناك 
أولوية للعاجزين واملقعدين».

من جانبه، أكد مسـؤول قسم ضحايا 
االرهاب يف دائرة تقاعد دياىل مصطفى 
صحفـي:  ترصيـح  يف  محمـد  جبـار 
إن «املعامـالت التقاعديـة تأتـي عـىل 
شـكل وجبات من مؤسسـة الشهداء 
وادخالهـا  وتدقيقهـا  تسـلُّمها  يتـم 
االلكرتونـي  الربنامـج  (بسـريفرات) 
الخاص بتخصيص الرواتب»، مبيناً أن 
«االضبارة التقاعدية يف السـابق كانت 
تأتي بكتب مصورة (مستنسـخة)، ما 
يؤدي اىل تأخر إنجازها، أما حالياً فهي 
ترد بكتـب أصليـة، إذ نقـوم مبارشة 

الراتـب وإعطـاء موعـد  بتخصيـص 
قريـب اليتجـاوز األسـبوع أو العرشة 
أيـام بعدها يأتـي املسـتفيد من ذوي 
الشهيد لتسلُّم بطاقة (املاسرت كارت) 
ويكـون ظهـور الراتب بعد شـهر من 

تسلُّمه البطاقة».
وأشار اىل «انجاز ٦٦٨٨ معاملة لضحايا 
اإلرهـاب خالل أربعـة أشـهر»، داعيا 
«املواطنـني اىل مراجعتهم شـخصياً يف 
إنجاز املعاملة  لتخليصهم من ضعفاء 
النفوس الذين يسـتغلونهم ويأخذون 
منهم مبالغ مقابـل إنجاز معامالتهم 
وتشـويه صـورة املوظـف الـذي يبذل 

جهداً كبرياً إلنجاز املعاملة».

حوار/ الطالبة نور صباح موىس

يعـد رسطان املعدة أحـد األورام الخبيثة التي 

تصيـب املعـدة، وهـو مـرض قـد يصيب أي 

جـزء من املعـدة ويمتد إىل املـريء أو األمعاء 

الدقيقة، ويسـبب موت مـا يقرب من مليون 

شـخص سـنوياً، فهو يعد األكثر انتشـاراً يف 

بعض الـدول مثل كوريـا واليابـان وإنجلرتا 

وأمريـكا الجنوبية، وأغلـب األبحاث تؤكد أنه 

مرتبـط بنوعيـة الطعـام التي تحتـوي عىل 

نسبة كبرية من امللح والتدخني، وأيضاً نقص 

تناول الفاكهة والخـرضوات.. ويف دولنا فإن 

رسطان املعدة يحتـل املرتبة الثالثة من حيث 

معدالت االنتشـار من بني أمـراض الرسطان 

املختلفة.

ويف مقابلـة صحفيـة أجريـت مـع الدكتورة 

«سـمر مسـلم املهـدي» اختصـاص األورام 

الرسطانية يف مستشفى األندلس التخصيص 

حـول موضوع رسطـان املعدة، فقـد أجابت 

الدكتورة عن بعض األسـئلة التي تّم طرحها 

مـن أجـل تسـليط الضوء عـىل هـذا املرض 

الفتاك، ولغرض تثقيف العامة عىل مسبباته 

وعالجاته.

فقـد أوضحت الدكتورة «سـمر املهـدي»، يف 

بدايـة حديثهـا، أن رسطـان املعـدة هو ورم 

ونمـو غـري مسـيطر عليـه يف املعـدة، ومـن 

أعراضه نقص الوزن، وقلة الشـهية يف األكل، 

واوجـاع يف املعدة، وتقيؤ بلـون بني، وخروج 

لون اسـود، أما األعـراض املصاحبة ألي ورم 

فهـي نحـول مسـتمر وارتفـاع يف درجـات 

الحرارة غري مربر .

أما حول اسـباب رسطان املعدة، فقد فقالت 

املهدي: كالعادة فإن أسـبابـه تكون وراثية، 

وبشـكل عام يعتمد عىل نوعية الغذاء، فهناك 

أغذية مدخنة تسـبب نسبة كبرية يف رسطان 

املعدة، اضافة اىل الكحول والتدخني والتهابات 

املعـدة املتكـررة. مبينـة: أن أكثـر العالجات 

شـيوعا هـي الجراحـة، والعـالج الكيمائي، 

والعالج االشعاعي. 

وفيمـا يخص نسـبة األشـخاص املتشـافني 

مـن هذا املـرض، أضافـت: إذا تم تشـخيص 

هـذا املـرض يف املراحـل األوىل فتكون نسـبة 

الشـفاء ٦٠٪ عـىل مدى ٥ سـنوات، بينما إذا 

تم تشـخيص هـذا املرض يف املراحـل األخرية 

فتكون نسبة الشفاء ٢٠٪ عىل مدى ٥ سنوات 

أيضا.

واوضحـت: أما كيفية معرفة الشـخص بأنه 

مصـاب برسطـان املعدة، فهـي آالم يف املعدة 

وخروج لون اسـود، وتقل شـهية الشـخص 

املصاب باملرض يصاحبـه نقص بالوزن، ويف 

هذه الحالة يبدأ الشـخص بالشك أنه مصاب 

برسطان املعدة. 

وسألناها هل الكشف املبكر عن املرض له دور 

يف نسبة الشفاء، فأكدت: ال يوجد كشف مبكر 

لرسطان املعدة. وبينت: هناك إمكانية لعودة 

املرض مرة أخرى للمريض بعد الشـفاء منه، 

والسبب الرئييس يف رجوع هذا املرض هي انه 

مـن املمكـن ان تكون الخاليـا الرسطانية قد 

انترشت يف الدم.وفيما يخص الفئات العمرية 

األكثر اصابة بهذا املرض، فتضيف املهدي: إن 

جميـع الفئات العمرية قد تصاب بهذا املرض 

خاصـة إذا كـان وراثة لكن الفئـات العمرية 

من ٦٠_٧٠ سـنة هـم أكثر عرضـة لإلصابة 

بهذا املرض.وبخصوص مـاذا يمكن أن يأكل 

مريـض رسطان املعـدة، أكـدت الدكتورة: ال 

يوجد أكل محدد للمصاب برسطان املعدة عدا 

اللحوم الحمراء ويتم التقليل منها، أي يكون 

االكل ملرتني يف األسبوع فقط، ومن أهم طرق 

الوقايـة من رسطـان املعدة هـي إتباع نظام 

صحي يف األكل والحياة، واالبتعاد عن التدخني 

والكحول والسمنة.



بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة الزراعة، أنها تنتظر موافقة البنك املركزي 
العراقـي، عىل إطـالق قروض للفالحني مـن أجل رشاء 
منظومات الـرش املحوري والثابت لري أراضيهم ضمن 
املوسـم الشـتوي املقبـل، مؤكدة ربـط رشاء الفالحني 
للمنظومات، بقرار السـماح لهم من عدمه خالل العام 
املقبل برزاعة أراضيهم والحصول عىل البذور واألسمدة 

واملبيدات املدعومة.
 وقال املتحدث الرسـمي باسم الـوزارة حميد النايف يف 
بيان : إن وزارته «خاطبت البنك املركزي وهي بانتظار 
موافقته لتوفري األموال الخاصة بقروض الفالحني من 
أجـل شـراء املرشات املحورية والثابتة الخاصة بسقي 
مزروعاتهـم ومحاصيلهم، مبينـا أن «مبالغ القروض 
سـترتاوح بني ٤٠ إىل ٦٠ مليون دينار، وفقا لسـعر كل 
نـوع من املـرشــات».  وأضــاف النايف، أن «االتفاق 

يتضمن اسـرتداد مبلـغ القرض من الفـالح بعد مرور 
خمسـة أعوام من تاريخ تسلمه له، منبها إىل أن عملية 
رشاء املرشات وتوزيعها، ستكون خالل املوسم الشتوي 
املقبل، لكون املوسم الحايل انتهى»، مؤكدا «ربط تسلم 
القروض ورشاء منظومات الرش، بقرار السماح للفالح 
من عدمه بزراعة أرضه وتسـلم املسـتلزمات الزراعية 
املدعومة من البذور واملبيدات واألسمدة املختلفة خالل 
العـام املقبـل، وضمـن توجهاتهـا العتماد نظـم الري 

املقنن بسقي األراضــي الزراعية يف البالد». 
وبـني النايـف أن وزارتــه «مسـتمرة بدعـم الفالحني 
والعمليـة الزراعيـة برمتها، من خـالل رفدهم بالبذور 
املدعومة بنسـبة ٧٠ باملئة، واألسـمدة بأنواعها بنسبة 
٥٠ باملئة، أما املبيدات فمدعومة بنسـبة ١٠٠ باملئة أي 
أنهـا توزع بينهـم مجانا»، مشـريا إىل أن «الوزارة تويل 

مهمة تطوير القطاع الزراعي أهمية قصوى».

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيس غرفة صناعة النجف عامـر عيىس محمد، 
عن توقف ١٠٠٠ معمل وتحولها اىل مخازن بسـبب ازمة 

رفع سعر الدوالر الذي اقرته الحكومة السابقة. 
وقـال محمـد يف حـوار إن «املعامـل املسـجلة رسـمياً يف 
النجـف هي ثالثة آالف معمل، إال أن نحو ألف معمل منها 
توقفـت أو تم تحويلها إىل مخازن بسـبب الخسـائر التي 
تكبدتهـا خاصة بعد ارتفاع سـعر الــدوالر، وعدم وجود 
دعم حكومـي أو حماية ملنتجاتها، فعىل سـبيل املثال إن 
معظـم معامـل الخياطة توقفت بسـبب دخـول املالبس 
الجاهزة بأسـعار زهيدة، وكذلك معامل النسـيج بسبب 
االعتماد عىل القماش املستورد، وحتى معامل امللح توقف 

معظمها بعد إغراق السوق بامللح املستورد». 

وأضـاف، أن «أصحـاب املعامـل ال يسـتطيعون تطويـر 
عملهـم لينافسـوا املنتـج املسـتورد، ألن املـصــارف ال 
تعطيهم الـقـروض التـي يحتاجونها لتطوير معاملهم، 
وذلـك ألنهم ال يمتلكـون األرايض املقامـة عليها املعامل، 
وهـو الـرشط الـذي يضعه املـرصف ملنح القـرض، لذلك 
طالبنا بتمليك األرايض للصناعيني لتسهيل عملية تطوير 

معاملهم من خالل القروض والتسهيالت املرصفية».
وطالـب محمد بــ «تفعيـل حمايـة املنتـج الـوطـنـي 
واإلعــفـــاء الجمركـي والرضيبي عىل املـــواد األولية 
املسـتوردة التي تدخـل يف التصنيع، وكذلك منح سـمات 
الدخول للخرباء الذين تحتاجهم املعامل عند فتح خطوط 
انتاجيـة جديدة فيها، ففي حال عرقلـة دخولهم تتوقف 

هذه الخطوط وتكبد أصحاب املعامل خسائر كبرية».

بغداد/ الزوراء:
بابـل،  اسـتثمار  هيئـة  أعلنـت 
عن خطة ملنـح مشـاريع عديدة 
بالقطاع الصناعي، فيما أشـارت 
اىل توجه إلنشـاء معامـل للحديد 

واالملنيوم هي األوىل بالعراق.
وقال مديـر هيئة اسـتثمار بابل 
محمد زكـم، يف ترصيح صحفي: 
«هيئـة االسـتثمار بابـل حققت 
الفـرتة  خـالل  عـدة  منجـزات 
املاضيـة يف مختلـف القطاعـات 
بالرغـم من التحديـات والظروف 
التي مرت عىل البالد، باالضافة اىل 
وجود عراقيـل تتمثل بعدم توفري 
عقـارات صالحة لالسـتثمار من 

قبل الجهات املالكة».
املشـاريع  «قيمـة  ان  وأضـاف 

الصناعـي  للقطـاع  املمنوحـة 
 ٤٥٠ بلغـت   ٢٠٢١ عـام  خـالل 
مليار دينـار، فضالً عـن القطاع 
السكني حيث منحت الهيئة نحو 
١٠٠٠ وحـدة سـكنية»، مؤكـداً 
«إعداد خطة للعام املقبل من أجل 
منح مشـاريع عديـدة يف القطاع 

الصناعي».
وأشار إىل أن «املحافظ لديه رؤية 
االسـتثمار  مجـال  يف  واضحـة 
واملجـاالت األخـرى، ومـن املؤمل 
خالل الفرتة املقبلة ان تكون هناك 
إنجـازات يشـعر بهـا املواطن يف 
بابل»، الفتاً إىل «رغبة املستثمرين 
نوعيـة  مشـاريع  إنشـاء  يف 
باملحافظـة، خاصة مع تسـهيل 

اإلجراءات من قبل الهيئة».

وأضاف، أن «محافظة بابل لديها 
اآلن معمـل حديـد تسـليح بلغت 
نسـبة إنجازه ٥٠ باملئـة وهناك 
رغبة الفتتاح معملني آخرين بهذا 
الشـأن، فضالً عن معمـل املنيوم 
اليوجد مثيل له بباقي محافظات 
العراق باإلضافة إىل معامل أخرى 

عديدة».
الصناعية  املدينـة  إنشـاء  وحول 
ذكر زكم، «هنـاك أكثر من موقع 
إلنشـاء معامـل صناعيـة، لكـن 
تعاطـي  يف  كبـرياً  خلـًال  هنـاك 
االسـتثمار،  مـع  املاليـة  وزارة 
مما سـبب تعطيالً كبـرياً أو عدم 
قيام املسـتثمرين الحاصلني عىل 
إجـازات اسـتثمارية بالعمـل أو 

بتقديم إجازاتهم».

بغداد/ الزوراء:
النفطية،  العـراق  شـكلت احتياطيات 
احتياطيـات  مـن  باملئـة   8.4 نسـبة 
العالم، فضال عن االرخص اسـتخراجا 
حسـب رشكـة bp الربيطانيـة، فيمـا 
توقع الخبري النفطي حمزة الجواهري 
امس االربعاء، ان ترتفع اسـعار النفط 
اىل 400 دوالر يف حـال أوقفـت روسـيا 

تصديرها للنفط الخام.
إن  لهـا،  تقريـر  يف  الرشكـة  وقالـت 
”احتياطيـات العـراق النفطيـة بلغت 
145 مليـار برميـل“، مبينـة ان ”هذه 
االحتياطيات تشـكل نسـبة 8.4 باملئة 

من احتياطيات العالم النفطية“.
واشـارت ان ”فنزويال جـاءت باملرتبة 
االوىل بأكـرب احتياطي نفطـي بالعالم 
وبمقـدار 303.8 مليـارات برميل وهو 
يشـكل 17.5 باملئـة مـن احتياطيـات 
العالـم، تليها السـعودية 297.5 مليار 
برميـل، ومن ثم جـاءت كنـدا ثالثا بـ 
168.1 مليـار برميـل، ومـن ثم جاءت 
برميـل،  مليـار   157.8 رابعـاً  إيـران 
وجـاء العراق خامسـا، ومن ثم جاءت 

روسيا سادسا 107.8 مليارات برميل ، 
وجاءت الكويت سابعا بـ 101.5 مليار 
برميـل، ومن ثم جـاءت االمارات ثامنا 
بـ 97.8 مليار برميـل، ومن ثم جاءت 
الواليات املتحدة تاسـعا بـ 68.8 مليار 
برميل، وجاءت ليبيـا باملرتبة العارشة 

بـ 48.4 مليار برميل“.
واوضحت ان ”فنزويال لديها أكرب كمية 
من احتياطيات النفط يف العالم مع أكثر 
من 300 مليار برميل يف االحتياطي، إال 
أن معظـم نفطها موجـود يف البحر أو 
تحـت األرض ويعتـرب كثيًفا، لـذا فإن 
تكلفة اسـتخراج النفط يف احتياطيات 
فنزويال باستخدام التكنولوجيا املتاحة 
حالًيا أعىل من أن تكون مربحة، مبينة 
أن احتياطيات النفط يف العراق واململكة 
العربية السـعودية قريبة من السـطح 
وعـىل األرض، ممـا يجعـل الوصول إىل 
النفط أكثر سهولة وعملية االستخراج 
أكثر فعالية من حيـث التكلفة واألكثر 

ربحا.
يف غضـون ذلك، توقـع الخبري النفطي 
حمـزة الجواهـري امس االربعـاء، ان 

ترتفع اسـعار النفـط اىل 400 دوالر يف 
حال أوقفـت روسـيا تصديرها للنفط 
الخـام. وقـال الجواهـري يف ترصيـح 

االمريكيـة  ”التهديـدات  ان  صحفـي: 
وأوربـا باالسـتغناء عن النفـط والغاز 
الـرويس هو مجرد مزايـدات ومماطلة 

من اجل الضغط عىل روسـيا، مبينا ان 
املترضر الوحيد من هذا االمر سـيكون 

اوربا وامريكا الغري“.

واضـاف ان ”انتاج روسـيا من النفط 
يبلـغ اكثر من 11 مليون برميل وتقوم 
برميـل  ماليـني   7 بحـدود  بتصديـر 
معظمها تذهب ألوروبا وان هذه الكمية 
ليست بالقليلة وال يمكن تعويض هذه 
الكمية يف حال اوقفت روسـيا التصدير 
ومن اي دولة سـواء كانت السـعودية 
او العـراق او اي دولة خليجية ويف حال 
اجتمعـت هذه الـدول ال تعوض اال عىل 
نصف صادرات روسـيا تقريبا، مؤكدا 
ان ايقـاف روسـيا تصديرهـا للنفـط 
سرتتفع اسعار النفط اىل اكثر من 400 

دوالر للربميل“.
واشار اىل ان ”االسواق النفطية ستعاني 
من نقص االمدادات وسـيكون تأثريها 
عىل االسعار كبريا جدا وسيكون انهيار 

اقتصادي كبري يف أوروبا“.
واكد ان ”بعض الشـعوب والحكومات 
األوروبيـة بالدرجـة الخصـوص تنظر 
اىل مصالحها وطاملـا هذه باقية ضمن 
نطاق التهديد فقط فانها ساكتة ولكن 
عندمـا تتـرضر مصالحها فسـوف لن 
تلتزم بمـا تتخذه بعض الدول من عدم 

ايقـاف االسـترياد النفـط والغـاز من 
روسيا“.

ومـن املقرر أن يحظر االتحاد األوروبي 
اعتبـاًرا مـن  الـرويس  الخـام  واردات 
واملنتجـات  االول  كانـون  ديسـمرب   5

النفطية اعتباًرا من 5 فرباير شباط.
ومـن املقرر ايضـا أن يجتمع سـفراء 
االتحاد األوروبي أمـس األربعاء بهدف 
املوافقة عىل سـقف األسـعار، وينتظر 
أن يناقش الدبلوماسيون أيضاً مستوى 
األسـعار يف هـذا االجتمـاع، وإذا أيدوا 
االقـرتاح الجديد، فإن االتحاد األوروبي 
ومجموعة الدول السبع قد يعلنا سقف 

األسعار.
اال ان االتحـاد األوروبـي خفف رشوط 
اقـرتاح العقوبات عىل روسـيا بفرض 
سـقف عـىل أسـعار صـادرات النفط 
الروسـية عرب تأجيـل تطبيقـه كامالً 
وتخفيـف نصـوص أساسـية تتعلـق 

بأعمال الشحن.
يف حـني هددت روسـيا بإيقاف تصدير 
النفـط الي دولـة تحـدد سـقفا عـىل 

اسعار صادراتها النفطية.

�b¢ä@ãr◊˛aÎ@buaãÉnéa@òÇä˛aÎ@¡–‰€a@pbÓ†bÓnya@¿@bÓæb«@êflb©a@÷aã»€a

www.alzawraapaper.com5 أسواق

bÁãÌáóm@bÓéÎä@o–”Îc@fiby@¿@ä¸ÎÜ@400@Ä€@¡–‰€a@äb»éa@ b–mäa@…”ÏnÌ@7jÇ

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر امام الدينار العراقـي، امس االربعاء، 
مـع إقفال البورصـة الرئيسـية يف بغـداد، ويف اربيل عاصمـة اقليم 

كوردستان .
وقالت مصـادر، إن بورصتي الكفاح والحارثيـة املركزيتني اقفلتا يف 

بغداد عىل ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر .
فيما كانت األسـعار صباح امـس ١٤٨٧٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
دوالر. وأشـار مراسلنا اىل ان اسـعار البيع والرشاء يف محال الصريفة 
باألسـواق املحليـة يف بغداد ارتفعـت حيث بلغ سـعر البيع ١٤٩٥٠٠ 
دينـار عراقي، بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ 
دوالر اما يف اربيل فقد سجل الدوالر ارتفاعا ايضا مع اغالق البورصة 
فيها حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٩١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر ، وسـعر 

الرشاء ١٤٩٠٠٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك املركزي مـن الدوالر، ألكثر مـن ١٢٥ مليون 

دوالر مع مشاركة ٣٤ مرصفا.
وذكرت مصادر، أن «البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء 
الدوالر األمريكي، ١٢٥ مليونا و٦١٠ آالف دوالر، غطاها البنك بسـعر 
رصف أسـاس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر بعد أن كانت املبيعات ليوم 

الثالثاء املايض ٩٦ مليون دوالر.
واضافـت ان معظم هذه املبيعات ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت ٨٤ مليونا و١٠ آالف دوالر، 
فيمـا ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التـي بلغت ٤١ مليونا 

و٦٠٠ الف دوالر.
وأشـارت إىل ان ١٨ مرصفـا قـام بتلبيـة طلبـات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و١٦ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١١٨ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الخزانـة االمريكيـة، امـس االربعاء، ان العـراق تقدم 
مرتبتني من بني اكرب الحائزين األجانب لسندات الخزانة األمريكية.

وقالـت الخزانة يف احدث جدول لها، ان «العراق صعد مرتبتني ليصل 
اىل املرتبة ٣٢ من بني الدول االكرب حيازة للسندات الخزانة االمريكية 
البالـغ عددها ٣٨ دولـة مدرجة بالجدول للدول التـي يبلغ حيازتها 

ألكثر من ٣٢ مليار دوالر».
واضافـت ان «حيـازة العراق من هذه السـندات بلغـت ٣٦٫٩ مليار 
دوالر لشـهر ايلـول، مرتفعة بنسـبة ٣٫٦٥ باملئة عن شـهر اب من 
عام ٢٠٢٢، ومرتفعة بنسـبة ١٠٥ باملئة عن نفس الشـهر من العام 

املايض ٢٠٢١».
واشـارت اىل ان «العراق جـاء رابع اكرب دولة عربية بعد السـعودية 
والكويـت واالمـارات، فيما جـاءت اليابان عىل رأس الـدول باألكرب 
حيازة لهذه السـندات، تليهـا الصني ثانيا واململكـة املتحدة ثالثا «، 
مبينـا ان مجموع السـندات لـدول العالم بلغـت ٧ ترليونات و٢٩٦ 

مليار دوالر».
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بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الصناعة واملعادن عن وجود 
خمسـة آالف معمل متوسط وكبري جاري 
العمـل بها يف البالد والتي سـينتهي العمل 

بها خالل األعوام الخمسة املقبلة.
وقال مدير عام مديرية التنمية الصناعية 
يف الـوزارة عزيز ناظم يف ترصيح صحفي 
إن «املعامل املذكورة والتي منحتها الوزارة 
إجازات تأسيس نظامية، سرتفد األسواق 
املحلية عقب إنجازها، بالبضائع والسـلع 
املختلفة، بـمـا سيمنح الــبــالد فرصة 
لالسـتغناء عـن اسـترياد كامـل حاجتها 
من تلـك البضائـع، واالكتفـاء بنظرياتها 

املحلية».  
وأشــار ناظم إلـى «األهمية التي يلعبها 

القطـاع الخاص بتنميـة االقتصاد املحيل 
ونمـوه باملعـدالت املقبولـة، إضافة إلـى 

إسـهامه بامتصـاص البطالـة وتشـغيل 
األيـدي العاملـة التـي قد تصـل إىل املئات 

ضمـن كل مرشوع، فضال عـن االحتفاظ 
بالعملـة الصعبـة التي تسـتنزف عــادة 
يف عمليات االسـترياد، منوهاً بـأن دائرته 
إضافـة إىل مهامها بمنح إجازة تأسـيس 
املـرشوع، فإنهـا تتابـع مراحل اإلنشـاء 

له». 
وذكر ناظم أن «املديرية تحرص من خالل 
الخطط التي أعدتها، للنهوض باملشـاريع 
الصناعية من خالل دعم املنتوج الوطني، 
فضال عـن التنسـيق مــع الــــوزارات 
عىل اسـتخدام املنتـوج الوطنـي بدال من 
املسـتورد عالوة عـىل التنسـيق مع هيئة 
الجمـارك ملنـع بعـض املــواد التـي تـم 
تصنيعها محلياً من الدخول مثل العصائر 

التي أصبحت تصنع محليا».
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السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3250  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2500 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

7500-8000 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

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

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6000 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي1000-1250 دينارالطماطة

1500 ديناراملوز  4000 دينارالباميا

1500 دينارالربتقال2500 ديناراللوبيا

1000 دينارنارنج1000دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ1000 دينارالخيار

1500-2000 دينارعرموط1250دينارخيار قثاء

2000 دينارعنب1250 دينارفلفل بارد 

1000-2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

4000 دينارليمون عراقي500-750 دينارالباذنجان  

1250-1500 دينارليمون مستورد   1000 دينارالبصل

2500 ديناراللنكي مستورد   1000 دينارالجزر

1250 ديناراللنكي عراقي   2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان750 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي1000 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

1000ديناربطيخ 1000 دينارخس

1500 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500 دينار السندي1000 دينارشلغم

3000 دينار تني1000 دينارشونذر
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@Â«@ÊÏjÓÃÌ@µj«¸@Úq˝q@Z@ÚÌÏßa@Ún”˚fl
Úibñ�a@kjèi@ÜÎá®a@ÚËuaÏfl

بغداد/ الزوراء
اكـد عضو الهيئـة االدارية املؤقتة لنادي القوة الجوية، عالء محمد، ان االصابة سـتغيب ثالثة العبني عن 

مواجهة فريق الحدود اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري املمتاز
واضاف: ان املدافع حسـن رائد تعرض اىل اصابة خالل املباراة الودية االخرية للفريق امام الكهرباء، حيث 
سيغيب عن املباراة رغم انه بدأ التدريبات الفردية، وكذلك الحال بالنسبة للمحرتف فرانكو الذي اصيب يف 
احدى الوحدات التدريبية ويحتاج ألكثر من اسبوعني حتى يكون قادرا عىل التواجد مع الفريق من جديد، 
بينما الالعب كرار نبيل ال يزال يخوض التدريبات الفردية بعيدا عن الفريق، ومن املؤمل ان ينضم للوحدات 

التدريبية مع الفريق يف غضون االيام القليلة املقبلة.

ãºcÎ@ã–ñc

@Ú”äbì€a@¿@bÓée@Ú€Ï�j€@Èma7õ•@›ñaÏÌ@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€a@kÉn‰fl

›‹æbi@b‰ibñc@—”Ïn€aÎ@åÏ–€a@ÅÏ‡�i@ÚÌÏßa@ıb‘€@›Çá‰é@ZÚ‡»„

بغداد/ محمد عماد
العراقـّي  االتحـاد  رئيـُس  عقـَد 
لُكـرِة القدم عدنـان درجال، امس 
األربعـاء، اجتماعـاً ُموسـعاً مـع 
املَالِك التدريبّي اإلسبانّي خيسوس 
كاساس (املُدرب)، الخاندرو باريال 
و سـلفادور رومريو (املُسـاعدين 
مقـّر  يف  وذلـك  والثانـي)،  األول 
االتحاِد العراقّي، وبُحضوِر ُعضوي 
االتحاِد غانم عريبي ومحمد نارص، 

واألمنِي العاّم محمد فرحان.
وتمَّ التباحُث بشـأِن ِخّطـِة العمِل 

تهيئـِة  مـع  املُقبلـِة  للمرحلـِة 
ُمسـتلزماِت العمل التي سيوفرها 
االتحاُد والتي سـيقوُد فيها املدرُب 
خيسـوس كاسـاس برفقة مالكه 

املُنتخَب الوطنّي.
داخـّيل  ُمعسـكر  تهيئـُة  وسـتتمُّ 
للُمنتخِب الوطنـّي َتحضرياً لكأِس 
الخليج العربـّي، تحتضنُه البرصة 
االول   كانـون  شـهر  مـن   26 يف 
املُقبـل، سـيتخلله إقامـة ُمبـاراٍة 
ودّيـٍة مع أحد املُنتخبـاِت يف 29 أو 

30 من الشهر نفسه .

@pa7õ•@Êbjé�a@µiäáæa@…fl@î”b‰Ì@fibuäÜ
25@ÔvÓ‹©@?†Ï€a

@¡‘œ@äaã‘né˝€@xbn±@’Ó„˛a@ZÔ„b–€ç€a@Ôè„Ïn€a
lb‘€˛bi@åÏ–Ì@Ô◊

بغداد/ رحيم الدراجي
يواصـُل منتخبنـا الوطنـّي للمتقدمـني 
الداخـيل  والسـهم معسـكره  بالقـوس 
عـىل مركز فاطمـة تحضرياً للمشـاركِة 
يف بطولـِة آسـيا التـي سـتقام يف مدينة 
الشـارقة اإلماراتية مابني 19 ولغاية 26 

من شهر كانون االول املقبل .
سـعد  اللعبـة  اتحـاد  رئيـس  وقـاَل 
املشـهداني: إن العبي منتخبنـا الوطني 
يواصلـون معسـكرهم الداخـيل تحـت 
إرشاف املـالك التدريبي بغية الوصوِل إىل 
قمـِة الجاهزية املطلوبة قبيل الدخوِل يف 

البطولة اآلسـيوية التـي دائماً ما نحقق 
فيها مراكز متقدمة بسـبب األداء الرائع 
الـذي يقدمـه أبطـال القوس والسـهم. 
كاشـفا عن: إن اختيار الالعبني سيكون 
وفـق النتائج التـي تتحقق يف املعسـكر 

الحايل .
مـن جانـٍب آخـر، كشـَف رئيـس اتحاد 
القوس والسـهم، سـعد املشـهداني: إن 
االتحاد تلقى كتاباً رسمياً تضمن اعرتاَف 
الدويل واآلسـيوي  ومباركـة االتحاديـن 
باالنتخابات التي أقامها االتحاد مؤخراً.

وأوضح رئيس االتحـاد إن ذلك االعرتاف 

يمثـل لنا عهـداً جديداً من العمـِل الجاد 
للسـنوات األربع املقبلة، وتطوير مرافق 
االتحاد واكتشاف املواهب الواعدة. منوهاً 
إىل: إن مجلس إدارة االتحاد يعمل بشكٍل 
مسـتمٍر ملواكبة التطور الحاصل باللعبة 
عىل املستوياِت الدولّية رغم كل املعوقات 
والصعاب التـي تقف أمامنـا. مبيناً: إن 
كل الظـروف واملطبات لن تعرقل االتحاد 
القـدرات واإلمكانيـات  أن يوفـر كل  يف 
لالعبني واملالكات التدريبّية للحفاظ عىل 
اإلنجازات السابقة وتحقيق االنتصارات 

يف االستحقاقاِت الخارجّية املقبلة.

بغداد/ مؤنس عبد الله
اكد مـدرب فريق الحدود بكـرة القدم، 
عادل نعمة، ان فريقه سيدخل بطموح 
تقديم مبـاراة كبرية امـام فريق القوة 
الجوية اليوم الخميس وتحقيق النقاط 
الثـالث التي تتيـح لنا البقـاء يف املراكز 
الـدوري  فـرق  ترتيـب  بجـدول  االوىل 

املمتاز.
واضـاف: نحـرتم كثـريا فريـق القـوة 

الجويـة الذي يضم مجموعة من افضل 
الالعبني ممن يلعبون بصورة اساسـية 
ومع املنتخبات الوطنية، كما انه مرشح 
قوي للفـوز بلقب الـدوري املمتاز لهذا 
املوسم مع حامل اللقب فريق الرشطة. 
مبينا: ان فرتة التوقف كانت سلبية جدا 
عىل فريقنا واصابتنا باململ وهذا الكالم 
ينطبـق عىل جميع الفـرق، لكن الفرتة 
ارضتنا كثريا نتيجة املسـتويات الجيدة 

التي قدمناها يف املباريات الخمس االوىل 
فضال عن النتائج االيجابية التي تحقق 
للفريـق، لذلك تأثر الفريق كثريا بتوقف 
الـدوري مـن الجانـب النفـيس وكذلك 
الفني، وحاولنـا تصحيح هذا االمر من 
خـالل زرع الثقـة بالنفـس مـن جديد 
بالنسـبة لالعبـني وخـوض املباريـات 
الودية من اجل املحافظة عىل املسـتوى 

الفني الجديد للفريق.

fibÌá„Ïæa@k‘‹€@b‰Çbé@bzíãfl@Èè–„@‚á‘ÌÎ@ÚÓ«bjèi@bÿÌäbnéÏ◊@|ènÿÌ@Ô„bjé�a@äÎámbæa
µœáËi@bËflçËmÎ@bÓ„bæc@¯ub–m@ÊbibÓ€a

الدوحة/ متابعة الزوراء
نظـريه  اإلسـباني  املنتخـب  سـحق 
مسـاء   ،(7-0) بنتيجـة  كوسـتاريكا 
امـس األربعـاء، بالجولـة األوىل من دور 
املجموعـات لنهائيـات كأس العالم قطر 

.2022
وسـجل سباعية اإلسبان يف املباراة: داني 
أوملو، ماركو أسينسـيو، فـريان توريس 
(هدفني)، جايف، كارلوس سولري، وموراتا 
 ،90  ،74  ،54  ،31  ،21 يف الدقائـق (11، 

و92).
بـدأت املباراة كمـا هو متوقـع، بضغط 
مكثف من املنتخب اإلسباني، وسدد داني 
أوملو كـرة أرضية مرت بمحـاذاة القائم 

األيرس يف الدقيقة 5.
ومرر جايف كرة داخل املنطقة اصطدمت 

بمدافع كوسـتاريكا لتصل إىل داني أوملو 
الذي اسـتلم وسـدد عىل يسـار الحارس 
كيلـور نافـاس ليمنـح التقـدم ملنتخب 

إسبانيا يف الدقيقة 11.
وأضاف ماركو أسينسـيو الهدف الثاني 
إلسـبانيا يف الدقيقة 21، حيث تلقى كرة 
عرضيـة أرضيـة مـن قبل جـوردي ألبا، 
ومن ملسـة واحدة سـدد وسـجل أسـفل 

يسار الحارس كيلور نافاس.
وقـرر حكم املباراة احتسـاب ركلة جزاء 
لصالـح إسـبانيا، إثر تدخـل عنيف عىل 
جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، وانربى 
للتنفيذ فريان توريس الذي سجل بنجاح 

أسفل يمني املرمى، يف الدقيقة 31.
لزيـادة  محاوالتـه  املاتـادور  وواصـل 
النتيجة، لكن لم تفلح املحاوالت، لينتهي 

الشوط األول بتقدم إسبانيا بثالثية دون 
رد.

انطلـق  الثانـي،  الشـوط  بدايـة  ومـع 
أزبليكويتا عىل الطرف األيمن، ومرر كرة 
نحو أسينسيو الذي سدد بقوة زائدة لتمر 
الكرة أعىل مرمى نافاس يف الدقيقة 47.

ونجـح فـريان توريس يف إضافـة الهدف 
الرابع يف الدقيقة 54، حيث اسـتغل خطأ 
من دفاع كوسـتاريكي وسـدد من داخل 
املنطقة يف شباك الحارس كيلور نافاس.

واستمرت سيطرة اإلسبان عىل الكرة دون 
أي رد فعـل يذكر من كوسـتاريكا، حتى 
نجـح جايف يف تسـجيل الهـدف الخامس 
يف الدقيقـة 74، حيث تلقـى تمريرة من 
ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء، ومن 
ملسة واحدة سدد كرة اصطدمت بالقائم 

قبل أن تسكن الشباك.
وانطلـق نيكـو ويليامـز عـىل الطـرف 
األيمن ومرر كرة عرضية حاول الحارس 
كيلور نافاس تشـتيتها، لتصل أمام قدم 
كارلوس سولري الذي وضع الكرة مبارشة 
يف الشباك الكوستاريكية، مضيفا الهدف 

السادس لالروخا يف الدقيقة 90.
واسـتمر مهرجان األهداف، بهدف سابع 
عرب ألفـارو موراتـا الذي تلقـى تمريرة 
بينيـة مـن دانـي أوملـو داخـل منطقـة 
الجـزاء، وسـدد كرة زاحفة أسـفل يمني 
الحارس كيلـور نافـاس يف الدقيقة 92، 

ليكرش املاتادور عن أنيابه مبكرا.
وحقـق منتخـب اليابـان فـوزا مفاجئا 
قلـب به الطاولة عىل أملانيا (1-2)، امس 
األربعـاء، ضمن منافسـات الجولة األوىل 

العالـم  كأس  يف  الخامسـة  باملجموعـة 
.2022

املنتخـب األملاني تقدم بهـدف من عالمة 
الجـزاء يف الدقيقة 33 عـن طريق إلكاي 
جوندوجان، قبل أن تعود اليابان بهدفني 
يف الدقيقتـني 75 و83 عرب ريتسـو دوان 

وتاكوما أسانو.
املنتخـب اليابانـي تحـىل بالشـجاعة يف 
مستهل املباراة وباغت املانشافت ببعض 
املحـاوالت الخاطفة، أبرزهـا يف الدقيقة 
السابعة بعرضية وصلت إىل كامادا، الذي 
أودع الكرة الشـباك، لكن الحكم املساعد 
أشـار برايته لوجـوده يف التسـلل، لُيلغى 

الهدف.
وكان كيميتش صاحـب املحاوالت األوىل 
عىل املرمى اليابانية بتسديدتني، أخطرها 

من خـارج منطقـة الجزاء، تصـدى لها 
الحارس جوندا برباعة.

وأرسـل كيميتش تمريـرة حريرية لراوم 
داخـل منطقـة الجزاء، لـرياوغ الحارس 
الياباني، الذي لم يجد ُبدا سـوى عرقلته، 
ممـا دفع الحكـم الحتسـاب ركلة جزاء 

لصالح املانشافت.
الركلـة،  لتنفيـذ  جوندوجـان  انـربى 
ليسـددها بإتقان داخل الشباك، مسجال 

أول أهداف املباراة.
وقبـل ثوان معـدودة عىل نهاية الشـوط 
األول، أطلـق كيميتـش تصويبـة أرضية 
زاحفـة، تصدى لها حارس اليابان، لرتتد 
إىل جنابـري، الذي قابلهـا بعرضية نحو 

هافريتز، ليودعها األخري داخل الشباك.
وراجـع الحكـم لقطة الهـدف مع غرفة 

حكام الفيديـو، ليقرر إلغائه بعدما تبني 
وجـود هافريتز يف التسـلل لحظة خروج 

الكرة من قدم جنابري.
الشـوط الثاني شـهد إثـارة بالغة بعدما 

تبادل الفريقان تهديد كال املرميني.
واستطاعت الكتيبة اليابانية أن تصطاد 
شـباك نويـر مرتـني، األوىل عـن طريـق 
ريتسـو دوان، الذي أحيا الساموراي قبل 

دقائق عىل نهاية اللقاء.
وبعد 8 دقائق، انطلق أسـانو من الجهة 
اليمنى، ليخرتق منطقة جزاء املانشافت 
قبل أن يضع الكرة يف الشـباك من زاوية 

مستحيلة، لم يتوقعها نوير.
وكثف املنتخب األملاني هجماته يف الدقائق 
األخرية، أمال يف إدراك التعادل، لكن كافة 

املحاوالت باءت بالفشل.

بغداد/ الزوراء
أكـد مـدرب فريق الطلبـة لكرة القـدم، يامن 
الزلفاني، أن االنيق يحتاج االستقرار فقط كي 

يفوز باأللقاب.
وقـال الزلفانـي إن ”األجواء طيبـة يف بغداد، 
وجدت الرتحيـب الجميل وكـرم الضيافة من 
إدارة النادي والجماهري واألجواء عال العال ”.
وأضـاف ”لدي معلومـات كاملة عـن الفريق 
حيث شـاهدت جميـع املباريات هذا املوسـم 
والطلبـة ناٍد لديـه تاريخ وقاعـدة جماهريية 
كبرية لكنه يحتاج لالستقرار فقط لكي يفوز 

باأللقاب“.
وبني بالقول ”لدينا عنارص محلية ممتازة من 
الناحية الفنية ولدينا مجموعة غنية بالالعبني 

الشباب والالعبني الخربة ومع زيادة عنرصين 
او ثالثـة يف االنتقاالت القادمـة الفريق ممكن 

يذهب بعيداً هذا املوسم“.
وتابـع ”اسـتعداداتنا جيدة ملباراتنـا القادمة 
امام دهوك ، روح الفريق موجودة، والالعبون 
عازمون عىل العودة لسكة االنتصارات، عملنا 
عـىل العامل النفيس كثرياً وسـنكون جاهزين 

للمباراة“.
واكمـل قائـًال ”أوجه التحيـة لجماهري االنيق 
واعدهم بتقديم افضل ما لدي وال ابخل أبداً بل 
اسعى إلسعادهم بالنتائج االيجابية واملنافسة 

يف جميع البطوالت إن شاء الله“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مقـررة اللجنـة النسـوية يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضيـة الزميلـة نغـم التميمـي 
اكدت ان بطولـة كأس العالم حملت مفاجآت 
قد تكون من العيار الثقيـل بعد الفوز الجميل 
الـذي افتتحته السـعودية اثر فوزهـا عىل بطل 
كوبـا امريـكا االرجنتني وأحد املنتخبات املرشـحة 
للفـوز بلقب املونديـال، فضال عن الفوز املسـتحق الذي حققه منتخب 

الساموراي الياباني عىل منتخب املانشافات االملاني. 
وبينـت: ان فوز منتخب السـعودية عىل االرجنتني عـدت مفاجأة قلبت 
موازيـن من كان ال يثق باملنتخبات العربية واعطته رسـالة واضحة ان 
املنتخبـات العربية سـتكون دومـا باملقدمة وهو ما نأملـه نحن هنا يف 
الدوحـة. مضيفة: ان مسـتوى املنتخب التونـيس كان مميزا هو االخر 
وتمكن من الحفاظ عىل شـباكه نظيفة امام املنتخب الدنماركي، بينما 
استطاع منتخب املغرب من كسب نقطته االوىل بعد تعادله امام املنتخب 

الكرواتي بعد ان قدم مباراة كبرية.



بغداد / خاص للزوراء:
باقامة  الجولة األوىل من مرحلة املجموعة  اليوم  تختتم 

(٤) مباريات لحساب املجموعتني السابعة والثامنة.
سويرسا  منتخب  يلتقي  ظهراً  الواحدة  الساعة  تمام  يف 

عىل  السابعة  املجموعة  ضمن  الكامريون  نظريه  مع 
ستاد الجنوب يف مدينة الوكرة.

أوروغواي مع  تلعب  الرابعة عرصاً،  الساعة  ويف 
عىل  الثامنة  املجموعة  ضمن  الجنوبية  كوريا 

ستاد (املدينة التعليمية) يف مدينة الريان.
السابعة  الساعة  ويف  املجموعة،  ذات  وضمن 

مساء، تبدأ الربتغال مشوارها املونديايل أمام 
غانا عىل ستاد (٩٧٤) يف الدوحة.

ويف ختام مباريات الدور األول التي ُتلعب 
ولحساب  مساء،  العارشة  الساعة  يف 
منتخبا  يتواجه  السابعة،  املجموعة 
الربازيل ورصبيا عىل استاد (لوسيل) 

يف مدينة لوسيل.

الدوحة / متابعة الزوراء:
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  اتخذ 
ضد  تأديبية  إجراءات  (فيفا) 
بسبب  اإلكوادوري  االتحاد 

صدرت  التي  املسيئة  «الهتافات» 
األمريكي  املنتخب  مشجعي  من 
الجنوبي، خالل املباراة االفتتاحية 
لكأس العالم التي خرج منها فائزاً 

أمام قطر بهدفني.
الهتافات  الدولية  الهيئة  تحدد  لم 
اعتمدت  أنها  إىل  أشارت  ولكنها 
عىل املادة ١٣ من قانونها التأديبي 
والذي يعاقب يف حال «اإلساءة إىل 
كرامة أو سالمة بلد أو شخص أو 
جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية 

أو مسيئة».
بـ  االفعال  هذه  مثل  فيفا  يعاقب 
عندما  مباريات»  عرش  «ايقاف 
مسؤول،  أو  بالعب  األمر  يتعلق 
وغرامة «ال تقل عن ٢٠ ألف فرنك 
يورو)   ٢٠  ٤٠٠) سويرسي» 
ومباراة خلف أبواب موصدة عندما 

تستهدف اتحاًدا.
ويعد هذا اإلجراء التأديبي األول يف 
التي تختتم يف ١٨ كانون  البطولة 

األول/ديسمرب.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
خضَع قائد منتخب إنكلرتا هاري كاين لفحص باألشعة 
املباراة  لها خالل  تعرّض  إصابة يف كاحله  بعد  املقطعية 
وسائل  ذكرت  كما   ،٢٠٢٢ قطر  مونديال  يف  إيران  ضد 

إعالم بريطانية عدة.
فريقه  فوز  خالل  هدف  أي  يسجل  لم  الذي  كاين  واشتكى 
«األسود  مشوار  مستهل  يف   ٦-٢ إيران  عىل  الساحق 
يف  لتدخل  تعرضه  بعد  األلم،  بعض  من  الثالثة» 

املباراة  نهاية  من  ساعة  ربع  قبل  يسُتبدل  أن  قبل   ٥٠ الدقيقة 
ويحل كالوم ويلسون بدال منه.

بأنه  أكد  ساوثغيت  غاريث  مدربه  لكن  قليال  يعرج  وهو  خرج 
ليس قلقا وقال يف هذا الصدد: «أعتقد بأن هاري بصحة جيدة. 

بدا األمر وكأنه كدمة سيئة لكنه أكمل املباراة».
والنتيجة  املباراة  بأن سري  اعتقدنا  بتبديله ألننا  «قمنا  وأضاف: 
لدى   ٥-١ متقدما  اإلنكليزي  املنتخب  كان  بذلك».  لنا  يسمحان 

استبدال كاين وأنهى املباراة فائزا ٦-٢.

الدوحة / متابعة الزوراء:
لوكاس  فرنسا  ملنتخب  األيرس  الظهري  تعرض 
خالل  اليمنى  ركبته  يف  قوية  إلصابة  هرنانديز 
كأس  يف   ،٤-١ أسرتاليا  عىل  لبالده  الكبري  الفوز 
العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ستغيبه عن مشوار 
الديوك يف رحلة الدفاع عن اللقب بحسب ما أعلن 
حساب املنتخب األزرق عىل تويرت. ويستمر كابوس 
بعد  ديشان،  ديدييه  املدرب  تشكيلة  يف  اإلصابات 
أفضل العب يف العالم املهاجم كريم بنزيمة، العبي 
الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي واملدافع بريسنيل 
مايك  الحارس  أمثال  آخرين  والعبني  كيمبيمبي 
العب  وخرج  نكونكو.  كريستوفر  واملهاجم  مينيان 
بايرن ميونيخ األملاني البالغ ٢٦ عاماً مبكراً، بعد هجمة 

افتتاح التسجيل ملنتخب أسرتاليا .(٩) 
قال قائد املنتخب الحارس هوغو لوريس: «برصاحة، بدأت 
اإلنكليزي  توتنهام  حارس  تابع  مقلقة».  تصبح  األمور 
املخرضم: «شعرنا برسعة أن األمر جدي.. يجب أن نتطلع 
تشكيلة  ويف  القوة».  من  املزيد  يمنحنا  األمر  هذا  قدماً، 

ديشان، سيلعب تيو، الشقيق األصغر للوكا، دور البديل يف 
تعرّض  قد   ٢٠١٨ العالم  بطل  وكان  األيرس.  الظهري  مركز 
إىل  أيلول/سبتمرب وعاد  املقرّبة يف ١٣  العضالت  الصابة يف 
املالعب يف ٥ ترشين الثاني/نوفمرب. وتسعى فرنسا إىل أن 
منذ  توالياً  مرتني  البطولة  لقب  يحرز  منتخب  أول  تصبح 

الربازيل يف ١٩٥٨ و١٩٦٢.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
وصف وليد الركراكي مدرب املنتخب 
مع   ٠-٠ التعادل  نتيجة  املغربي 
األربعاء،  امس  الكرواتي،  نظريه 
املجموعة  مواجهات  افتتاح  يف 
 ،٢٠٢٢ العالم  كأس  يف  السادسة، 

باملوفقة واملهمة.
أنه  املباراة  بعد  ترصيحات  يف  وأكد 
املباريات  يف  أفضل  هو  ملا  يسعى 

املقبلة.
سعينا  «لقد  الركراكي  وأضاف 

لالنتصار وقد كان هذا هو هدفنا».
أن  يجب  الذي  الواقع  «لكن  وأردف 
بوحوش  اصطدمنا  أننا  به  نعرتف 
كرواتية يف خط الوسط يملكون خط 

وسط قوي جدا».
واستطرد «لقد أرهقونا باالستحواذ، 
مساحات  يف  للركض  اضطرونا  إذ 

واسعة من امللعب».
«التعادل  املغربي  املدرب  واسرتسل 
وصيف  واجهنا  ألننا  طيبة،  نتيجة 
بطل العالم، بالعبني من ذوي الجودة 

العاملية».
بالجرأة  نتحل  لم  «لآلسف  واستدرك 
الكاملة عىل مستوى الهجوم إلزعاج 
املنافس، ومع ذلك أنا راض جدا عىل 

كل ما قدمناه اليوم».
يف  أفضل  سنكون  أننا  «أثق  واختتم 
لم  الالعبني  بعض  املباريات.  قادم 
يقدموا كل ما يملكون ولهم مؤهالت 

أكرب من التي تابعناها.
زالتكو  املدرب  أكد  جانبه  ومن 
للمنتخب  الفني  املدير  داليتش 

الكرواتي أنه شعر بخوف العبيه من 
مباراة  يقدمو  ولم  املغرب  منتخب 

جيدة مفتقدين للشجاعة يف اللقاء.
قال  املباراة  عقب  ترصيحات  ويف 
وقد  صعبة  مباراة  «كانت  داليتش: 
بشكل  تكتل  منافسنا  ذلك،  توقعنا 
كلهم  جيًدا،  ملواجهتنا  واستعد  جيد 

كانوا خلف الكرة».

كانوا  الالعبني  أن  «أعتقد  وأضاف: 
خائفني من ارتكاب أخطاء، لم نلعب 
األمامية  الكرات  من  كافًيا  عدًدا 

واملبارشة».
الفرص  ترجمة  يف  «فشلنا  وتابع: 
لنا، لكننا سيطرنا عىل  التي سنحت 
من  مزيد  إىل  نحتاج  واملباراة،  الكرة 

اللعب املبارش والحسم».

أننا نحتاج إىل حصد  وأشار: «نعرف 
٤ أو ٥ نقاط للعبور إىل الدور الثاني، 
يف  خربة  أصحاب  بالعبني  دفعنا 
الدفاع ألننا كنا ندرك خطورة املنافس 

وبالتايل احتجنا إىل هذه الخربات».
الفتية  للشجاعة،  «افتقدنا  وأتم: 
املرتدة.  الهجمات  من  خائفني  كانوا 
كان  عما  مختلًفا  بات  اآلن  الوضع 

عليه منذ ٤ سنوات، لكن ليس لدينا 
ما نخرسه».

ومن جهته أكد قائد منتخب كرواتيا 
لوكا مودريتش عىل صعوبة املنتخب 
املغربي بعدما فصل التعادل السلبي 

بينهما امس األربعاء.
كنا  املباراة:  عقب  مودريتش  وقال 
مخادع  املغربي  فاملنتخب  حق،  عىل 

باالقرتاب  لهم  نسمح  لم  وصعب. 
وما  الجزاء)  منطقة  (من  كثرياً 
كنا  لو  الهدف.  هو  إليه  احتجنا 
خالقني أكثر لربما منحونا املزيد من 

املساحات.
وأضاف: لم نأِت إىل هنا ملجرد اللعب 
فطموحنا  املجموعات،  دور  وتجاوز 
التي  الخربة  عىل  بناًء  ذلك  من  أكرب 
روسيا.  مونديال  من  اكتسبناها 
ولكن طموحنا األويل هو تجاوز دور 
ذلك  من  تمكنا  حال  ويف  املجموعات 

سنشّكل خطراً عىل كل منتخب.
وختم: ال تفهموني بطريقة خاطئة، 
هدفنا تجاوز دور املجموعات ولكن 

طموحنا ألبعد من ذلك.
املغرب مع كرواتيا،  وتعادل منتخب 
أقيمت  التي  املباراة  يف  أهداف،  دون 
عىل ستاد البيت، يف الجولة األوىل من 

دور املجموعات لكأس العالم.
وظهر  جيدة،  تكن  لم  األسود  بداية 
االرتباك  بعض  املغرب،  العبي  عىل 

واألخطاء يف التمرير.
خطأ  برييسيتش،  إيفان  واستغل 
وتقدم  أمالح،  جانب  من  التمرير  يف 
فوق  مرت  الكرة  لكن  بقوة،  وسدد 

العارضة.
الجهة  من  حكيمي  أرشف  واخرتق 
اليمنى، وسدد الكرة قبل أن يتصدى 

لها الحارس ليفاكوفيتش دومينيك.
وكان واضحا أن املباراة تحت قبضة 
من  دفاعي  وحذر  تكتيكية  رصامة 
الفرص  لغياب  أدى  مما  الطرفني، 

الخطرية أمام املرمى.

ويف الوقت بدل الضائع للشوط األول، 
بعد  الشباك  يهز  أن  فالسيتش  كاد 
انفراده بالحارس ياسني بونو، الذي 

تألق وأبعد الكرة.
هدد  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
الخصم،  مرمى  املغربي،  املنتخب 

برأسية نوصري مزراوي.
كرة  حكيمي،  أرشف  وسدد 
الكرواتي  الحارس  وأبعدها  قوية 

بصعوبة.
إىل  الركراكي  وليد  املدرب  واضطر 
من  بدال  الله  عطية  يحيى  إرشاك 
يف  لإلصابة  تعرض  الذي  مزراوي 

الدقيقة ٦٠.
الصمد  عبد  الركراكي،  أرشك  ثم 
الزلزويل بدال من سفيان بوفال، كما 

دخل حمد الله لتنشيط الهجوم.
مجموعة  املغربي،  املنتخب  وارتكب 
عدم  بجانب  التمرير،  يف  أخطاء 
املباراة  لتنتهي  املرتدات،  استغالل 

بالتعادل السلبي.
العب  مودريتش  لوكا  وحصل 
كرواتيا، عىل لقب رجل مباراة فريقه 
لدور  األوىل  بالجولة  املغرب  ضد 
العالم  كأس  بطولة  من  املجموعات 
الداخلية  اإلذاعة  ٢٠٢٢.واعلنت 
بلقب  مودريتش  فوز  البيت،  الستاد 

رجل املباراة ضد املغرب.
البدني  بعطائه  مودريتش  وتميز 
الوافر طيلة املباراة دفاعيا وهجوميا، 
املغربية  الهجمات  العديد من  وقطع 
كرة  من  أكثر  سدد  كما  الخطرة 

خطرية طيلة دقائق املباراة.
                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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مدريد/متابعة الزوراء:

يعتقـد رافائيل نادال أسـطورة التنـس، أن منتخب األرجنتني قادر عىل الذهـاب بعيًدا يف كأس العالـم لكرة القدم، رغم 
الهزيمة أمام السعودية. وخرس منتخب األرجنتني أمام السعودية بنتيجة ١-٢، يف مستهل دور املجموعات ملونديال قطر.
وقـال نادال يف ترصيحات نرشتهـا صحيفة موندو ديبورتيفو، خالل تواجده يف األرجنتني لخوض مباراة اسـتعراضية: 
«الفريق كان يسـري بشـكل مميز قبل لقاء األمس». وتابع: «لسـت متعصًبا، لم يتغري العالم منذ ١٠ ساعات حتى اآلن، 
األرجنتني خرست مباراة، وأمامها خوض مباراتني يف دور املجموعات». وأضاف: «أعتقد أن أقل ما يستحقونه هو الثقة 
واالحرتام، هم أبطال أمريكا الجنوبية، وحققوا سلسلة جيدة من الال هزيمة». وشدد: «األرجنتني مرشحة للذهاب بعيًدا 
يف مونديـال قطـر، أما بخصوص مييس فقد تفوق عىل ريال مدريد لسـنوات طويلة، ولكـن يف النهاية، كمحب للرياضة 
أنـت تقـدر الالعب املميز». وأتم نادال: «كنا محظوظني يف الليجا لالسـتمتاع بمهارات مييس يف أفضل فرتاته، لقد منحنا 

لحظات خاصة، فهو من أفضل الالعبني يف تاريخ كرة القدم والرياضة».

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

        
fibÌá„Ïæa@sÌáy

Íá«Ïi@ÛœÎc@ÊÏ‰™@läáfl@NN@Üäb‰Ìä
الدوحة/ متابعة الزوراء:

من  نسخة  كل  يف  التوقعات.  مخالفة  أجل  من  «نشارك 
نحقق  أن  يف  ونأمل  كثرية  تحدث مفاجآت  العالم  كأس 
هرييف  الفرنيس  السعودية  مدرب  حدس  كان  واحدة». 
املفاجآت  أكرب  إحدى  فّجر  فريقه  ألن  مكانه  يف  رينارد 
يف تاريخ نهائيات كأس العالم، ملحقاً خسارة تاريخية 
قطر  مونديال  لقب  إلحراز  املرشحة   (١/٢) باألرجنتني 

مع نجمها ليونيل مييس.
األمريكي  العمالق  ضد  العمر  مباراة  السعودية  خاضت 
مختلف  يف  صداه  ترّدد  بفوز  وخرجت   (٢-١) الالتيني 

أنحاء العالم.
اعرتف رينارد بأن الحظ وقف إىل جانب فريقه وال سيما 
يف الشوط األول عندما تخلف بهدف بعد مرور ١٠ دقائق 
من ركلة جزاء انربى لها بنجاح ليونيل مييس، والحكم 

ألغى ثالثة أهداف لألرجنتني بداعي التسلل.
وقال رينارد بعد املباراة: «جميع النجوم كانت مبتسمة 

لنا يف السماء. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه 
مباراة  يف  سوى  النرص  تحقق  وال  مرات  عرش  املباراة 

واحدة. كنا نستحق الفوز».
«كنا  الجماعي:  اللعب  عىل  يركز  الذي  املدرب  وأضاف 
يجب»،  كما  بالضغط  نقم  ولم  األول  الشوط  يف  سيئني 
قبل أن يقلب فريقه األمور رأسا عىل عقب ففي الشوط 

الثاني سجل هدفني ليخرج بالفوز التاريخي.
لكن رينارد (٥٤ عاماً) أسمع العبيه كلمات محّفزة بني 
فكانوا  أدائهم،  عىل  السحر  مفعول  لها  كان  الشوطني 
منتخبا آخر وتألق كل فرد من أفراده من حارس املرمى 
محمد العويس الذي أختري أفضل العب يف املباراة إىل سالم 
الدورسي الذي سجل هدفا وال أروع وبات ثاني سعودي 

يسّجل يف مونديالني مختلفني بعد سامي الجابر.
ولّخص مدافع السعودية عبد اإلله املالكي ما حصل خالل 
فرتة االسرتاحة بقوله: «لدينا مدرب مجنون حّفزنا بني 
العشب  بأكل  نرغب  جعلتنا  كلمات  لنا  وقال  الشوطني 

عن  رينارد،  حققه  الذي  اإلنجاز  يقل  ال  (اندفاعاً)». 
إنجازين آخرين يف مسريته تمثال بقيادة زامبيا إىل إحراز 
إفريقيا عام ٢٠١٢ وكّرره  أمم  ألقابها يف كأس  باكورة 
مع ساحل العاج بعدها بثالثة أعوام، ليصبح أّول مدرب 
يقود منتخبني مختلفني إىل اللقب القاري. استلم تدريب 
املنتخب السعودي يف تموز/يوليو ٢٠١٩ بعد تجربة عىل 
رأس الجهاز الفني املغربي ومشاركة يف مونديال روسيا 
خرج فيه من الدور األول، لكنه قّدم عروضا جيدة أبرزها 

تعادله مع إسبانيا.
نقالً عن وكالة فرانس برس
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 القدس املحتلة /متابعة الزوراء:
أجلـت املحكمة املركزيـة اإلرسائيلية يف 
القـدس املحتلـة، محاكمـة الصحفية 
املقدسية ملى غوشة حتى العرشين من 

ديسمرب/ كانون األول املقبل.
وأفـاد زوج الصحفية، ياسـني صبيح، 
أبقـت عـىل رشوطهـا  املحكمـة  بـأّن 
الخاصة بالحبـس املنزيل ومْنع االتصال 
والتواصـل، التـي فرضـت عليهـا بعـد 
إطالق رساحها قبل نحو شـهرين، بعد 
اتهامها بالتحريض عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
وزعمت النيابة العاّمة، يف الئحة االتهام 
التـي وجهت لغوشـة، أنهـا نرشت عرب 
حسـابها يف ”فيسـبوك“ عبارات تدعم 
وتتماهـى مـع منظمـات ”إرهابيـة“، 
وعبارات تدعم حركة الجهاد اإلسالمي، 

و“تحرّض عىل العنف“.
وذكـرت الئحة االتهام أنـه بعد يوم من 
اتفـاق وقف إطـالق النـار الـذي أنهى 

العـدوان اإلرسائيـيل األخري عـىل قطاع 
غزة، نرشت غوشة صورة لعدد من أفراد 
العسـكري  الجناح  القـدس“،  ”رسايـا 
لحركة الجهاد اإلسالمي، وهم ملثمون 
ويحملون أسـلحة، وُكتـب عليها: ”مع 

املقاومني دائماً وإىل األبد“.

ورد فيهـا أيضـاً أن ”غوشـة نـرشت 4 
منشورات بعد استشهاد الشاب إبراهيم 

النابليس، ووصفته بالقدوة والرمز“.
وتنفي غوشـة كل االتهامـات املوجهة 

لها.
وكانـت محكمة االحتـالل اإلرسائييل يف 

13 سـبتمرب/أيلول  القـدس قـررت يف 
املـايض اإلفـراج عـن غوشـة، بـرشط 
منعهـا من اسـتخدام وسـائل التواصل 
االجتماعـي، وتحويلهـا للحبس املنزيل، 
ودفعهـا كفالـة مالية قيمتهـا 50 ألف 
شـيكل (نحـو 15 ألـف دوالر أمريكي)، 
وذلـك بعدمـا تقـدم محاميهـا بطلـب 
املركزيـة لقـرار  اسـتئناف للمحكمـة 

تمديد اعتقالها.
غوشـة وهـي أم لكرمـل (5 سـنوات) 
وقيس (3 سـنوات) تعمل حالياً باحثة 
بريزيـت،  يف  الفلسـطيني  املتحـف  يف 
وتعكـف عىل تقديـم درجة املاجسـتري 
يف الدراسـات اإلرسائيليـة. واعتقلتهـا 
قـوات االحتالل يف الرابع من سـبتمرب/
أيلول املايض، بعد اقتحام منزل عائلتها 
يف حي الشـيخ جـراح يف مدينة القدس، 
وحولـت إىل التحقيـق، وُعقـدت لهـا 4 
جلسـات تمديد، وجلسـتا محاكمة بعد 

اإلفراج عنها.

باريس/متابعة الزوراء:
ال يخفـى عـىل أحـد أّن مقاطـع الفيديـو 
القصـرية مهمة جًدا اليـوم وهي مصممة 
ملساعدة املستخدمني عىل اكتشاف محتوى 

جديد بشكل رسيع.
ألهميـة  وإدراًكا  تقـّدم،  مـا  إىل  اسـتناًدا 
تطبيـق  أطلـق  القصـرية،  الفيديوهـات 
«إنسـتجرام» مقاطع الريلز يف أغسطس/

يف  حـذوه  «فيسـبوك  وحـذا   ،٢٠٢٠ آب 
هـذه  تعـّد  إذ   .٢٠٢١ سـبتمرب/أيلول 
املقاطـع القصرية  فرصـة مثالية ملن يريد 
توسـيع صفحتـه ونطاق وصولـه يف عالم 
التكنولوجيـا املزدحم، إىل جانب اكتشـاف 
األفـكار الجديـدة، كما تمّكـن الصحفيني 
من إنشـاء مقاطع فيديو تعرض املحتوى 
الخاص بهـم وقادرة عىل جـذب الجمهور 
باستخدام أدوات التصميمات مثل التأثريات 
واملوسـيقى وامللصقات، مّما أحدث انقالًبا 
لـدى العديـد مـن النارشيـن واملسـؤولني 
اإلعالميني الذين بـدأوا بالتوجه نحو إنتاج 
فيديوهـات قصرية لجـذب الجمهور، مثل 
شـبكة الجزيـرة اإلعالميـة التـي أطلقـت 
محتواها اليومي عىل إنستجرام، كما تقدم 
الجارديـان الربيطانية حقائـق وتحديثات 
مـن عالـم االقتصـاد والبيئة والسياسـة، 
وغالًبـا ما تتعلق قصص الفيديو بالطبيعة 

أو القصص العاطفية االنسانية.
األمر نفسـه بالنسـبة لجريدة هسـربيس 
املغربية التـي نجحت بجذب عدد  كبري من 
املتابعـني عرب انسـتجرام، والتي يصل عدد 
متابعيهـا ألكثـر من أربعة ماليـني متابع، 
وتميـزت بتقديم <املختـرص> لجمهورها 
الـذي يلخص أبـرز األحـداث واألخبار عرب 

ميزة «ريلز».
وتعـّد ميزة ريلز يف فيسـبوك أداًة مفيدة يف 
اسرتاتيجية التسويق لكل منشئ محتوى، 
ويف انسـتجرام، تتيح إنشاء مقاطع فيديو 
مدتهـا بـني ١٥ و٣٠ ثانيـة ومشـاركتها 

مـع اآلخريـن يف موجـز جديـد مخصـص 
عىل صفحـة االستكشـاف يف انسـتجرام. 
ريلـز  فيسـبوك  إعالنـات  تشـبه  كمـا 
إعالنـات انسـتجرام ريلز ولكـن لكل منها 
مجموعة مـن املواصفات اإلبداعية وأفضل 

املمارسات.
والفرق الرئيس بني فيسـبوك وانسـتجرام 
هو أّن مقاطع الريلز يف فيسبوك ستظهر يف 
خالصات األشـخاص سواء كانوا يتابعونك 
أم ال، وهذا يوسع نطاق وصولك إىل ما وراء 
األصدقاء والعائلة ويسـمح لـك بالتواصل 

مع أشخاص جدد.
ويعد إنشـاء  ريلز «Reels» عىل فيسـبوك 

أمرًا سهالً، وفيما ييل الخطوات:
عـىل  فيسـبوك  تطبيـق  بتشـغيل  قـم    ·

جهازك.
قصصـك  أعـىل   Reels عـىل  اضغـط    ·

مبارشة.
·  اضغط عىل لوحة Create Reel إلنشـاء 

ريلز جديد.
·  يمكنك إما اختيار التقاط لقطات مبارشة 
يف التطبيـق، أو تحديـد مقاطـع الفيديـو 

والصور من ألبوم الكامريا.
·  بمجـرد تحديد املحتوى الخاص بك، حان 
وقـت التحريـر. يمكنـك إضافـة تأثـريات 

وفالتر وموسيقى إىل ملفك.
تسجيل أول فيديو عىل فيسبوك ريلز

يف  مبـارشة  بالتصويـر  تقـوم  كنـت  إذا 
التطبيـق، فسـرتى بعـض الخيـارات عىل 

الجانب األيمن من شاشتك.
األول هـو إضافة موسـيقى، هنـا يمكنك 
اختيـار إضافـة مقطـع صوتـي إىل الريلز 
الخـاص بك مـن مكتبة فيسـبوك لألغاني 

املرخصة.
بمجـرد أن تصبـح راضًيـا عـن إعداداتك، 
فقد حـان وقت التسـجيل، اضغط عىل زر 
التسـجيل وابـدأ التصويـر. عنـد االنتهاء، 
اضغط عـىل زر «التايل» للذهاب إىل صفحة 

التحرير.
تحرير الفيديـو الخاص بك عىل فيسـبوك 

ريلز
صفحـة التحريـر هي املكان الـذي يمكنك 
فيـه إضفاء الحيوية للفيديـو الخاص بك، 
مـن هنا يمكنـك تحرير املقاطـع وإضافة 
امللصقات والنصوص واملوسـيقى، سـتجد 
خيارات التحرير عـىل الجانب األيمن، مثل 

صفحة التسجيل.
عند االنتهاء، اضغط عىل زر «التايل». سيتم 
نقلـك إىل صفحـة املشـاركة، مـن خاللها 
يمكنك إضافة تسـمية توضيحية واختيار 

من تريد مشاركة ملفك معه. 
الريلز عىل إنستجرام

يعترب الريلـز أفضل مكان عىل إنسـتجرام 
للوصول إىل األشـخاص الذين ال يتابعونك، 
يمكن ألي شـخص مـن خاللها اكتشـاف 
العالمـات التجاريـة ومنشـئي املحتـوى، 
بحيث ستسـاعد هذه اإلعالنات الرشكات 

وتمكـن  أكـرب؛  جمهـور  إىل  الوصـول  يف 
األشـخاص مـن اكتشـاف محتـوى جديد 

ملهم من العالمات التجارية واملبدعني.
بمجـرد نقـر املسـتخدم عىل مقطـع ريلز 
مـن عالمـة  «ريلـز» أو «استكشـاف» أو 
«املوجـز»، يدخل إىل عـارض الفيديو الذي 
يعرض مقاطع ريلز بشـكل حرصي والتي 

يتم تمريرها عمودًيا.
يف هذا اإلطار، يقول جاسـتن أوسوفسكي، 
املديـر التنفيـذي يف انسـتجرام إّن «الريلز 
لألشـخاص  بالنسـبة  رائعـة  طريقـة 
الستكشاف محتوى جديد عىل انستجرام، 
وبالتـايل فـإّن اإلعالنـات تعتـرب مناسـبة 
لذلـك بالطبع، ويمكن للعالمـات التجارية 
بمختلف أحجامها االستفادة من التنسيق 
اإلبداعـي الجديد يف بيئة ترفيهية بالنسـبة 

لألشخاص بالفعل».
إليكم خطوات إنشـاء مقاطـع الريلز عىل 

انستجرام خطوة بخطوة:
الخطوة األوىل: حدد موضوعك

أعلن عن محتوى معنّي أو أجب عن أسـئلة 
جمهـورك أو شـارك قصـة مؤسسـتك. ال 
يجـب أن تكـون القصة معقـدة، يمكن أن 
تـؤدي عبـارة «قبـل وبعـد» البسـيطة إىل 
إنشـاء مقطـع رائـع! بمجـرد أن يصبـح 
املحتوى الخاص بك جاهزًا، حاول أن تَضع 
أهم املعلومات يف املقدمة، واستخدم أسلوًبا 
متسـًقا، واجعـل النص قصـرًيا ويف ُصلب 

املوضوع.
ملسـاعدتك يف العثور عىل املوضوعات، اتبع 

اإلرشادات التالية:
• ما األسـئلة األكثر شـيوًعا التي يطرحها 

املتابعون؟
قم بإنشاء ريلز يغطي األسئلة مهمة.

تذكـر أّن كل مـا عليـك هو كتابـة رشوح 
توضيحية جذابة.

الخطوة الثانية: حدد التنسيق
فكـر يف املحتـوى الـذي تريد اسـتخدامه، 

وضع عـدد املقاطـع أو الصور التـي تريد 
عرضها أو أدوات إنشـاء الريلز التي يمكنك 
االستفادة منها، كما يمكنك إضافة مقاطع 
فيديو أو صور من ألبوم الصور إىل الريلز أو 

التسجيل مبارشة عىل الكامريا. 
الخطوة الثالثة: أضف املوسيقى

أضـف موسـيقى من مكتبة املوسـيقى أو 
سجل تعليًقا صوتًيا.

تواصـل مـع جمهورك عن طريـق الصوت 
والتعليق الصوتي، استخدم صوًتا موجوًدا 
كشـهادات املتابعني، مبـارشًة من مقاطع 

الفيديو املحفوظة يف ألبوم الهاتف.
وإلضافـة التعليـق الخـاص بك، اسـتخدم 
التعليـق الصوتـي لتسـجيل الصـوت عىل 

الريلز التي تقوم بإنشائها.
الخطوة الرابعة: إضافة ملصقات تفاعلية

جرب امللصقات التفاعلية يف الريلز للحفاظ 
عـىل التفاعـل مع جمهـورك. عىل سـبيل 
املثال، اسـتخدم ملصق االسـتطالع لسؤال 
جمهورك عـن آرائهم حـول املحتوى التايل 

الذي سيتم اإلعالن عنه.
عـزز رسـالتك بالنص، قم بطرح أسـئلة/

إجابات وتقريب جمهورك قدر املسـتطاع، 
حاول دائًما أن تكون عىل اتصال بهم.

الرتجمـة  إضافـة  الخامسـة:  الخطـوة   
وعالمات التصنيف (الهاشتاج)

أنت عىل وشـك النـرش! اسـتخِدم عالمات 
استكشـاف  فـرص  لزيـادة  الهاشـتاج 
الـرشكاء  إىل  باإلشـارة  املنشـورات.قم 
إلرشاكهـم يف املحادثـة وال تنـىس إضافـة 
موقعك حتى يتمكـن املتابعون من العثور 

عىل املحتوى الذي تنرشه.
أنت اآلن جاهز ملشـاركة الريلز الخاص بك 
مع جمهـورك، تذكر دائًما أن كل منشـور 
يمثِّل فرصة للتواصل مع مجتمعك، سـواء 
أكان ذلـك يف مقطـع ريلـز أو صـورة أو 

إعالن.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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الدوحة/ رويرتز :
يتجنـب مشـجعو كـرة القدم 
العـرب، يف أول بطولـة لـكأس 
العالـم ُتقام يف العالـم العربي، 
الصحفيني اإلرسائيليني يف قطر 
الذين يحاولون إجراء مقابالت 
األضـواء  يسـلط  مـا  معهـم، 
عـىل التحديـات التـي تواجـه 
طموحـات ”السـالم الدافـئ“ 
عىل نطاق أوسـع بعـد عامني 
من إقامـة دول خليجية عربية 

عالقات مع إرسائيل.
وكان مسـؤولون إرسائيليـون 
قـد أعربـوا عـن أملهـم يف أن 
إبراهيـم  اتفاقـات  تحفـز 
التـي توسـطت فيهـا الواليات 
املتحدة مع اإلمارات والبحرين 
بعـد  مـا  ويف   ،2020 عـام  يف 
السـودان واملغـرب، املزيـد من 
صور التطبيـع، بما يف ذلك مع 

السعودية.
ومـع ذلـك، بـاءت محـاوالت 
العامـة  اإلذاعـة  مراسـيل 
إلجـراء  (كان)  اإلرسائيليـة 
مقابـالت مع مشـجعني عرب 

بالفشل، وقال مراسلو ”القناة 
يف  األبـرز  التلفزيونيـة   “12
إرسائيـل لـ“رويـرتز“، إن من 
قابلوهم كانوا يبتعدون عنهم.

وأظهرت لقطـات متداولة عىل 
اإلنرتنت مشـجعني سـعوديني 
وثالثـة  قطريـاً  ومتسـوقاً 
مشـجعني لبنانيـني يبتعـدون 

عن املراسلني اإلرسائيليني.
وقال مراسـل ”القنـاة 13“ يف 
تقرير عىل الهواء إن مشجعني 
فلسـطينيني نظمـوا احتجاجاً 
بالقرب منه، ملوحني بأعالمهم 

وقائلني ”ارحل“.
وسافر مراسـلون إرسائيليون 
إىل قطر قبل انطـالق املونديال 
عرب رحالت عبور، بينما سافر 
أحدهـم عـىل متـن أول رحلـة 
مبارشة من تل أبيب إىل الدوحة 
يـوم األحـد املـايض، بموجـب 
اتفاق توسط فيه االتحاد الدويل 
لكرة القدم (فيفا) بني البلدين 
عالقـات  تربطهمـا  ال  اللذيـن 

رسمية.
وتقـول قطـر إنه ينبغـي عدم 

تسـييس الرحالت الجوية التي 
تتوسـط فيهـا الفيفـا، والتي 
ُسـمح بموجبهـا للمشـجعني 
والفلسـطينيني  اإلرسائيليـني 
بالسـفر إىل الدوحة. وأشـادت 
األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
باالتفـاق ووصفته بأنه يحمل 
”أمالً كبـرياً يف تعزيز العالقات 

والعالقـات  الشـعوب  بـني 
االقتصادية“.

وقال أصيل رشايع، وهو أردني 
يبلغ من العمر 27 عاماً يحرض 
البطولـة، إنـه كان سـريفض 
صحفيـني  إىل  التحـدث  أيضـاً 
إرسائيليـني، عـىل الرغـم مـن 
توقيـع عمان اتفاق سـالم مع 

إرسائيل يف عام 1994.
وأضـاف رشايـع، الـذي يعمل 
يف اللجنـة األوروبيـة األردنيـة 
يف عمـان: ”لـو رأيـت أي واحد 
منهم بالتأكيد لن أتعامل معه. 
اإلرسائيليون هم الذين يغلقون 
الباب عـىل أي فرصة لالرتباط 

بني البلدان“.

نيويورك/د ب أ:
 أعلنت رشكة تطبيق مؤتمـرات الفيديو عرب اإلنرتنت 
األمريكيـة زووم تراجـع معـدل نمـو إيراداتها خالل 
الربع الثالث من العام الحايل ألقل مستوياته يف تاريخ 
الرشكـة عىل خلفيـة تزايـد املصاعب التـي تواجهها 
الرشكة يف أعقاب الطفرة التي سـجلتها أثناء جائحة 
فـريوس كورونـا وتوسـع الـرشكات واملسـتخدمني 
يف االعتمـاد عـىل وسـائل التواصل االجتماعـي بما يف 
ذلك تطبيقـات مؤتمرات الفيديو عـرب اإلنرتنت خالل 

الجائحة.
وزاد إجمـايل إيـرادات الرشكة خالل الربـع الثالث من 
العـام املـايل الحـايل حتـى 31 ترشيـن األول/أكتوبر 
1ر1 مليـار دوالر،  إىل  5 % سـنويا  املـايض بنسـبة 
بحسـب بيان موجه من الرشكة بعد انتهاء التعامالت 
يف البورصـة األمريكية. يف الوقت نفسـه تراجع صايف 
أربـاح الرشكـة مـن 3ر340 مليون دوالر بمـا يعادل 
11ر1 دوالر للسـهم الواحـد خـالل الربـع الثالث من 
العـام املايل املايض إىل 16ر48 مليـون دوالر بما يعادل 

16ر0 دوالر للسهم خالل الفرتة نفسها من العام املايل 
الحايل، بسـبب ارتفاع تكاليف خيار أسـهم املوظفني 

وغريها من النفقات.
كما خفضت زووم التي تأسست عام 2011، توقعات 
إيراداتهـا للعـام املايل الحـايل ككل إىل ما يـرتاوح بني 

37ر4 و38ر4 مليار دوالر.
وبـدأ اسـتخدام منصـة زووم ملؤتمـرات الفيديو عىل 
نطاق واسـع وبشـكل مفاجئ خـالل جائحة كورونا 
مع اضطرار الناس حول العالم إىل البقاء يف منازلهم.

ابو ظبي/متابعة الزوراء:
أجرت رئيسـة الهيئـة العليـا لالتصال السـمعي 
البـرصي، لطيفة أخربـاش، مباحثات مـع املدير 
التنفيـذي ملكتب تنظيم اإلعـالم باإلمارات العربية 

املتحدة ،راشد خلفان النعيمي، يف أبوظبي.
وشـكل اللقـاء الـذي يعـد األول مـن نوعـه عىل 
املستوى الثنائي بني املؤسسـتني، فرصة لتباحث 
آفـاق تعاون بـني الهيـأة العليا املغربيـة واملكتب 
اإلماراتي، والسـيما يف مجال إنجاز دراسات حول 

قضية تطوير األنظمة اإلعالمية يف البلدين، وذلك يف 
إطار املهام واالختصاصات املسـندة لكل مؤسسة 
عىل حدة. يشـار اىل أن مكتب تنظيم اإلعالم، الذي 
حـل يف يونيو 2021 محل املجلس الوطني لإلعالم، 
يتوىل العديد مـن املهام، من بينها منح الرتاخيص 
إلنشـاء الخدمات اإلعالمية، بمـا فيها تلك املقامة 
يف املناطق الحـرة، ورصد وتتبع املحتوى اإلعالمي 
للتأكد من التزامه بالترشيعيات واألنظمة الجاري 

العمل بها داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الجزائر/متابعة الزوراء:
الجزائـري  الصحفـي  خضـَع 
إحسـان القايض؛ مدير ”راديو 
أم“ وموقع ”مغرب إيمرجون“، 
السـتجواب أمنـي لـدى فرقة 
العاصمـة  يف  الوطنـي  للـدرك 
الجزائريـة، حول قضية تتعلق 

بنشاط املؤسسة اإلعالمية.
احسـان  سـبيل  وأُخـيل 
القـايض بعـد أربـع سـاعات 
مـن اسـتجوابه، وذكـر موقع 
االسـتجواب  أن  أم“  ”راديـو 
تم عـىل خلفية زيارة سـابقة 
إىل  حكوميـة  مراقبـة  للجنـة 
يف  اإلعالميـة  املؤسسـة  مقـر 
نوفمرب/ ترشين الثاني 2021، 
لالستعالم حول ”وسائل النرش 
املسـتخدمة  البرشية  واملـوارد 

واملحتوى الذي تم تطويره“.
وإضافـة إىل هـذا االسـتجواب، 
يواجه القايض مالحقة قضائية 
أخرى إذ سيمثل يف 11 ديسمرب/ 
كانون األول املقبل أمام مجلس 
قضـاء الجزائـر يف قضيـة كان 
االتصـال  وزيـر  ضـده  رفعهـا 
السـابق، عمـار بلحيمـر، عـىل 

خلفية مقال رأي نرشه إحسان 
عـىل املوقع، وأصـدرت محكمة 
ابتدائيـة حكماً بحقه بالسـجن 
سـتة أشـهر قبـل أن يسـتأنف 
الحكـم، كمـا ُيالحـق يف قضية 
ثالثة حيث وجهت إليه محكمة 
يف والية تيزي وزو تهمة االنتماء 
إىل منظمـة تصنفها السـلطات 

باإلرهابية.
أصـدرت  السـياق،  ذات  ويف 
امحمـد“،  ”سـيدي  محكمـة 
وسـط العاصمـة الجزائريـة، 
بانتفـاء وجـه الدعوى  قـراراً 
الصحفيني  لصالـح  القضائية 
سـعيد بودور وجميلـة لوكيل، 

وكذلـك نائـب رئيـس الرابطة 
الجزائريـة للدفـاع عن حقوق 
اإلنسـان، قدور شويشـة، عن 
تهمـة التآمر ضد أمـن الدولة 
واالنخراط يف منظمة تخريبية 
تنشط بالخارج وداخل الوطن 
وعرض منشـورات من شأنها 

اإلرضار باملصلحة الوطنية.
لكـن وكيـل الجمهوريـة لدى 
محكمة سـيدي امحمد رفض 
قرار انتفاء وجه الدعوى وقرر 
اسـتئناف هـذا القـرار، حيث 
ستتم إعادة معالجة هذا امللف 
االتهام  لـدى غرفـة  القضائي 

نهاية نوفمرب الجاري.
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  إن النقد املعارص ينظر إىل الشـخصية بوصفها 
كائنا مصنوعـا باللغة من صنع خيال املؤلف، ال 
وجـود واقعي له خارج النـص األدبي، الن األدب 
ال يوجد يشء خارج اللغة، وعليه فالشخصية يف 
الرسد- كما يرى تودوروف- هي قضية لسـانية 
ال وجـود لهـا خـارج الكلمـات، ومهمـا كانت 
درجـة مطابقتهـا للواقـع، فهي ال تعـدو- كما 
يرى بـارت- أن تكـون كائنا مـن ورق، وأحيانا 
أخرى تكون الشـخصية واقعية ، وسـرية ذاتية 
عن حياة السـارد الـذي ينقل تفاصيـل حياته، 
ويدخلهـا يف روايتـه كمـا يف روايـة  (والتقينـا 
يف بروكسـل ) والتـي تعـد شـخصية (زبيـدة)  
بوصفها العنرص الرسدي األكثر أهمية يف العمل 
الروائي  بكل أشكاله، وأنماطه عند (عبد الزهرة 
عمارة)، والسـيما يف القص السـيكولوجي الذي 
تسـتقطب فيه الشـخصية األضواء، واالهتمام 
كله عـىل حسـاب العنـارص الرسديـة األخرى،  
ذلـك الن العمـل الروائي  هو عبـارة عن األعمال 
التـي تقوم بها تلك الشـخصية/ (زبيـدة)، وان 
النـص  الذي يصور األحداث من دون فاعلها هو 
اقـرب إىل كينونة الخرب منـه إىل كينونة الرواية، 
وعـىل الرغم من أيمان اغلـب النقاد بمكانة هذا 
العنـرص يف البنـاء الـرسدي، إال أنهـم اختلفـوا 
حـول ماهيته وطريقـة النظر إليـه، وأهميته ، 
أما النقاد والروائيـون الواقعيون فقد أولوا  هذا 
العنرص الرسدي اهتمامـا بالغا الفتا للنظر ، إىل 
حد اعتقـدوا معه أن وظيفة عنارص الرسد كلها 
هي إضـاءة هـذا العنـرص/ اعني الشـخصية، 
والكشـف عنـه يف العمـل الـرسدي ، اسـتطاع 
الروائي  (عبد الزهرة عمارة) تسليط الضوء عىل 
ابرز شخصية من شخصياته الرئيسة يف روايته 
( والتقينا يف بروكسـل)، وهي شخصية (زبيدة)   
التي تبحث عـن ذاتها ، وتسـري يف الرواية كلها، 
فنـراه يقـول : زبيدة هي االبنـة الوحيدة للعميد 
سلطان مدير سـجن أبو غريب املركزي وتمتلك 

مـن صفاته الشـخصية القوية املزيـد لكن لبها 
طيب عكس أبيها القايس والصارم عىل السجناء 
ورجـال الرشطة ورغم قسـاوة ورصامـة أبيها 
أمـام السـجناء لكنه يقـف أمام زبيـدة بالرجل 
الحاني والطيـب والذي يلبي طلباتها من شـدة 
حبه لها ، أراد الروائي   (عبد الزهرة عمارة )  من 
روايتـه أن تكون مرآة للمجتمع العراقي املتطور 
، واملتحـرض، بـكل ديانتـه وأطيافـه يف العـراق   
ورفع قيمة شخصيته الروائية _  ( زبيدة )  التي 
هي - بحسـب تصوره- نسـخة طبق األصل من 
السـارد، أو شـبيهة بشخصية السـارد العراقي 
الثائـر، واملوجودة يف الواقع، إذ جعل شـخصيته 
الروائيـة تختزل مميـزات الطبقـة االجتماعية 
الفقرية  ، كما صار اختفاء الشـخصية الروائية 
يف العمـل الروائي نظـريا الختفـاء دور الفرد يف 
املجتمـع العراقي، فنراه يقول : لكن زبيدة حاليا 
انتقلـت إىل بلجيكا – ملاذا ؟ أحداث الطائفية بني 
الشـيعة والسـنة جعلتها تهاجر وخصوصا بعد 
مقتل زوجها و. وقاطعتهـا أمرية تقولني زبيدة 

متزوجة نعـم لكنها اآلن أرملـة الن زوجها قتل 
وهل لديها أطفال ؟ نعم ولد واحد ، أن شـخصية 
(زبيده )  يف رواية (التقينا يف بروكسل )  شخصية 
حقيقـة، وواقعيـة، وهي تعرب عـن وجهة نظر 
الراوي العليم ، فمن خاللها عالج الروائي   ( عبد 
الزهـرة عمارة )  الكثري من القضايا االجتماعية 
، والسياسـية، والنفسـية   املهمة، وجمعت بني 
املايض، والحارض من خالل املكان األليف  بغداد  
عـاش الروائـي   أجمـل لحظاتـه، واعتمـد عىل 
ذاكرته يف اسرتجاع اإلحداث فهي رواية تاريخية 
بامتيـاز ألنـه أراد الكتابـة عـن مدينتـه، وبلده 
العـراق، ما جـرت فيه من إحـداث تاريخية من 
الحرب اإليرانية إىل غزو الكويت، واحتالل العراق 
مـن االمريكـني ، فهي روايـة ملحميـة جامعة 
فضال عـن إدخاله تقنيـات حداثويـة ، وتحدث 
فيها الروائي (عبـد الزهرة عمارة ) عن مختلف 
األطيـاف، والديانـات ،فهـي عـراق مصغـر يف 
منطقة واحدة ، وإذا كانت الرواية ال تقوم إال عىل 
أحـداث فان اإلحداث ال تجري دون شـخصيات، 

والشـخصية هي اإلنسـان الذي يسـتخدم رمزا 
لشخصية إنسانية،لغاية من الغايات،وشخصية 
كل إنسـان تتألـف مـن عنـارص أساسـية هي: 
وسـلوكه،  العـام،  ومولده،ومظهـره  بيئتـه، 
وطعامه، ومنامه، وحبه، وكرهه، وما شابهها، 
ومـن منا لم يعجب، وهو يقرأ رواية (والتقينا يف 
بروكسـل  ) عىل قدر من الجودة،كيف اسـتطاع 
الروائـي( عبد الزهرة عمـارة )  أن يبث الروح يف 
شـخصياته، ويمنحها خصائصهـا املميزة عىل 
غفلة من قرائه، بحيث ال يستطيع املرء أن يحدد 
بسـهولة أين، ومتى منحت الشخصية صفاتها 
املحددة، ورسختها يف الذهن، فشخصية (زبيدة)  
حقيقـة، وهـو صاحـب مـرشوع، ومـن خالل 
الحـوار بـني الشـخصيتني العسـكري ، وزبيدة   
يضيف السارد الروح إىل الشخصية  فنراه يقول 
: وجها لوجه مع العسكري الذي تفاجأ  باملوقف 
وارتبك يف بداية األمر لكن زبيدة بادرته قائلة – ال 
تقلق أنا ابنة العميد أريد أن اعرف حكايتك وملاذا 
أبي سـجنك هنا ؟ - الحمد للـه – تكلم ما هي؟ 

وبـدا يتكلم ودموعـه تنهمر عىل خديـه وزبيدة 
تصغي إليه حتى انتهى من نهاية الحكاية قالت 
لـه بـأىس اطمأن أبي سـيعمل كل ما يف وسـعه 
من اجل تنفيذ ما وعدك به وأنا سـأكون شـاهد 
عـىل ذلك – اشـكرك. إن شـخصية ( زبيدة) هي 
بمنزلة محور تتجسـد املعاني فيه واألفكار التي 
تحيا باألشـخاص أو تحيا  بها األشخاص وسط 
مجموعة القيم اإلنسانية التي يظهر فيها الوعي 
الفـردي متفاعال مع الوعي العـام يف مظهر من 
مظاهر التفاعل بحسـب ما يهـدف إليه الروائي   
( عبد الزهرة عمـارة)  يف نظرته للقيم، واملعايري 
اإلنسـانية، والشـخصيات أيضـا تجسـد القيـم 
عىل اختـالف أنواعهـا يف املجتمع، وتـدل عليها، 
وتعمل عـىل تفهمنا لهـا يف إطار اإلبـداع الفني، 
وحديثنا عن الشـخصية يف العمل الروائي يجرنا 
إىل الحديث عن ثالثة نشاطات يف التحليل األدبي، 
النشـاط األول هو أن نحـاول أن نفهم طبيعتها 
، ونفسـيتها، وخفاياهـا الشـخصية يف العمـل 
الروائي، والنشاط الثاني أن نحاول فهم األساليب 
الفنية التي يتبعها الروائي،والطرق التي يسلكها 
لعرض الشـخصية وخلقها، وتصويرها يف العمل 
الروائي إلقناع القارئ بحقيقتها،والنشاط الثالث 
هو أننـا بوصفنا قراء مهتمون بمدى صدق هذه 
الشـخصية وبمـدى أيماننـا بـان الروائـي قدم 
شخصية يمكن أن نقتنع بها، ونصدق بوجودها، 
والنشـاط األخـري يعنـي بالـرضورة الحكم عىل 
الشـخصية الروائيـة مـن خالل العمـل، كوحدة 
متكاملة،وكيفيـة نجـاح الروائي (عبـد الزهرة 
عمـارة) أو إخفاقه  يف تصوير شـخوصه ضمن 
إطـار العمـل الروائي، فنـراه يقول: واسـتدعى 
قـايض التحقيـق املرأة زبيـدة إىل مكتبـه وهاله 
مـا رأى  رأى جمـاال طاغيا وحسـنا باهرا بحلق 
القايض بوجهها وغاب يف طيات حسنها املتناهي 
وتبـادر إىل ذهنه انه من املسـتحيل أن يكون هذا 
الجمال والحسن قاتال لكنه تدارك املوقف وعاد إىل 
رشـده حتى سألها وبرسعة عن اسمها وسكنها 

ثم صدمها قائال – ملاذا قتلت السـيدة أمرية .
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أبدا ً...

طري الحب تطارده األقفاص ْ

فاخرتت لنفسك محجرك الذهبي

منضدة ً، وستائر هادئة ً

أوراقا ً، وهواجَس كاْس

حلما ً، وبساطا ًسـحريا ًيفرد جنحيه تحت 

عصاك

تبحث عن صوت جنني يف رحم األسفاْر

لتعمده برؤاْك
وتكتب عن املسكوت عنه كثرياً

فتفيض الكأس إليك بكوامنها

تفتـح يف روحـك نافـذًة  لنسـيم يدخل بيت 

األغصاْن

فأدْم نارك يف الليْل

قد يغشاك الضيُف أو الذئْب

أو غفلة نوْم ...!

قْمرتك الذهبية رازحٌة  يف كتف البحْر

و أنت عىل الرمل الشبقْي

تتأمـل أجسـاَد الزبـد العاريِة فـوق مالءات 

الشمْس

خطوة ُ موسيقى ، وضفائر ليْل

تتبعها عيناك بني سـطور تتغىش يف نظرتك 

املنكرسة ْ

كأسا أخرى 

فالكأُس فضاْء

وحواٌر مفتوْح

أوراق لقاءاٍت ُمنتظرَة ْ

أبدا ً...

كاملرآة تواجهنا

فاكتْب حتى صمتك ْ

وسطورا ًأخرى للمحذوْف...!
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((تقـُع املتعُة خارَج نطاِق املعرفـة، لذا فإّنها تكوُن فوضويًة عىل نحٍو 

خطٍر)) تريي إيغلتون.
، تدخُل يف تفصيالِت حياِتنا كلِّها، يف اللعب،  املتعُة ِشعريٌة من نوٍع خاصٍّ
يف مشـاهدِة التلفـاز، يف تصّفِح أجهزِتنا اللوحيـِة، يف الخروِج باكراً، يف 
رائحِة األرِض بعَد املطر ِ،  يف طعاٍم لذيٍذ، يف رائحٍة زكيٍة، يف نصٍّ شعريٍّ 
تقرأُه وتبتسُم، املتعُة شعريٌة عامٌة تعمُل عىل تشعرِي حياِتنا، فتتجىلَّ يف 

األشياِء التي نراها ممتعًة، والتي نخلُع عليها صفَة اإلمتاِع.
 لذا فإّنها نسـبيٌة، تختلُف من إنسـاٍن آلخَر، يحدُث ذلَك يف مدِن األلعاِب 
أيضا، فقـد نختلُف أنا وأنت يف التمّتِع بلعبٍة ما، وقد أجُدها ال تؤّدي بنا 
إىل املتعِة، بل قد أراها مضيعًة للوقِت والجهِد واملال، وهذا ُيفّرسُ سـبَب 
مشـاجراِتنا املوسـميِة لحظَة الدخوِل إىل مدِن املالهي؛   فاملتعُة شـأنٌّ 
، وقد يكوُن شـأناً جماعياً، إذا تمَّ تقييُده بمعايري عقٍل جمعيٍّ  شخيصٌّ

ما، وهنا سيتحّوُل إىل عرٍف ثابٍت.
فإذا كانْت يف األشـياِء والحياِة كما قلنا، فهل تكوُن املتعُة والشعوُر بها 

يف الكائِن الشعريِّ شأناً شخصياً ذاتياً أم هي ظاهرٌة جماعيٌة؟
يبدو أنَّ املسـألَة تخضُع إلرغامـاٍت خارِج نصّيٍة، فما تجـُده ممتعاً يف 
انزياٍح مّيٍت وقَع يف نصٍّ شعريٍّ كاليس، قد أجُده أنا مجرَّد تقليٍد باهٍت، 
ال ُيحرُّك عندي الشعوَر باملتعِة؛ الختالِف املرجعياِت الثقافيِة، واملنظومِة 

املعياريِة التي تخضُع لها اختياراُت كلِّ واحٍد مّنا.
شـعريُة املتعِة فعـُل خلخلٍة ُيحِدُث تغيـرياً يف عاداِت اسـتقبالِنا للنصِّ 
، يأخُذ خطَّ سـرٍي يغايُر مـا اعتدنا عليه  ، هي انزيـاٌح تأثرييٌّ الشـعريِّ
من التأثرِي، يسـلُط ضغطاً عالياً عىل ثوابِتنا لتكسـرِي قواعِدها، وخرِق 

مواضعاِتها. 

وهذا ُيفّرسُ بالدَة أشكالِنا حني نقرأُ نصوصاً متشابهًة لشاعٍر كّنا نحبُّه 
الختالِفه،  فقد تتحّوُل املجازاُت التي كانْت سـبباً يف إمتاِعنا ذاَت قراءٍة  
إىل ُكَتٍل بالغيٍة مّيتٍة ال روَح فيها؛ بسـبِب إلحاِح هذا الشـاعر ِعليها حدَّ 
قتلِها، ما جعلَها من املجازاِت الُذلِل، سهلِة الركوِب لغريِه،  وهذا ُيميُتها 
شـيئا فشيئا، وستكوُن أشبه بنسخٍة ورقيٍة لُهِوّيِة أحواٍل مدنيٍة، طبِق 
األصـِل، يتمُّ استنسـاُخها عـرشاِت املراِت، حتـى يبهُت لوُنهـا، وتتهرأُ 

حافاُتها الحادُة . 
املتعـُة الناضجُة البـدَّ أْن تصدَر عـن انزياحاٍت واسـتعاراٍت ومجازاٍت 
ومفارقاٍت حّيٍة، تزخُر باملـاِء والخرضِة، هي فوىض متجّددٌة، ال يمكُن 

تعريُضهـا لتيـاِر برودٍة سـاكٍن، يجّمُدهـا، فُتصِبُح أحجاَر شـطرنج، 
ُيحرُّكها العبوَن متشابهوَن يف نصوٍص متشابهٍة  .

إّن الذين يسـتمتعون بأشـياِء املايض املكّررِة، هم أشـخاٌص ثابتون يف 
حركِة الزّمِن، ال يمكُن أْن يصنعوا اضطراباً جديداً ممتعاً، والرتابُة التي 
يعيشـون فيها تولُّد حالَة ركوٍد، تنتهي بهم إىل الخموِل والكسـِل وفقِد 
، ألَِفـُه هؤالِء، فأصبَح ُكلُّ  الرغبـِة يف االبداِع والتجديِد، وهذا سـلوٌك عامٌّ
يشٍء يف حياِتهم روتيناً ُممالًّ، حتى الشـعر! إذ تجُدهم يكتبون ألجِل أْن 
ُيقـاَل عنهم أّنهم كتبوا،  ال ألجِل أْن ُيجدِّدوا قاموَسـهم، وُيحرّكوا مياه 
شعريِتهم بمجازاٍت جديدٍة، الشعُر كالنهِر الذي ال مصبَّ له، فإذا توّقَف 
جرياُن املاِء فيه ركد، وماتِت الحياُة فيه؛ لذا الُبدَّ للشاعِر أن ال يكّف عن 
رمي األحجاِر يف نهِر شـعرِه حتى يتجّنب الركـوَد الذي ينتهي حتما إىل 

الجفاف واملوت .
وال تتدفُق هذه الشـعريُة من النصِّ الشـعري كلِّه دفعـًة واحدًة، بل قد  
تقطُر من فكرٍة أو من انزياٍح شارٍد أو من إحالٍة عميقٍة أو نسٍق ُمضَمٍر 
أو من معنى مؤّجٍل أو من كنايٍة بعيدِة الغوِر ، أو من اسـتعارٍة تتنفُس 
حياًة أو من مجاٍز ينبُض، أو من تشـبيه ال َتكتشـُف وجَه شبِهه بُيرس، 
أو مـن جملٍة نافـرٍة، وتركيٍب غريٍب، فهي جزئيُة التشـيِئ والتشـّكِل 
والصريورِة يف معظِم والداِتها، لكن اليشَء الذي يبعُث فيها روحاً جديدًة، 
ويدلّنا عليهـا، هو أّنها غريبٌة عن ركاِم املعتـاِد، قلقٌة ال تعرُف الثباَت، 
ذلك الذي طغى عىل كثرٍي من نماذِج شعرِنا املعاِرص، حتى أننا يف بعِضها 
نجُد أنَّ مناسيَب املتعِة تنخفُض فيها  إىل الحدِّ الذي تصُل مَعه إىل العدِم، 
وتختفي فيها أسـباُب اإلطراِب واإلرقاِص، فـإذا بالواحِد مّنا باَت يقبُل 
عىل مضٍض تلقي نصٍّ لشـاعر ما ، يحكُم عليه مسـبًقا أّنه يستنسـُخ 

نفَسه، ويكّرُر صدى صوِته املايض، إال القليُل النادُر الذي فيه عزاؤنا .
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..  بعـد تـردد اسـتطاع أن يختـار ربطة 
العنـق السـوداء املوّشـاة بخطوط بيض 
متقاطعة مكونـة مثلثات صغرية تنحدر 
بمـوازاة القميـص الرصـايص الذي كان 
يتطابق مع لون السـرتة السوداء ، فضالً 
عـن رائحـة الريفـدور التي باتـت جزءاً 
مكمـال لهندامـه ، ومع بسـاطة ما كان 
يملك من مالبس لكنه كان يحرص دائماً 
عىل الظهور بمظهـر يليق بمنصب أمني 
الصنـدوق ، نظر اىل وجهه يف املرآة ، رّجل 
ماتبقـى مـن شـعر رأسـه ، ثم اسـتدار 
ليتطلـع اىل هندامـه من الخلـف ، وتأكد 
من انسـجام مظهره وهو يرفل يف بدلته 
األنيقـة ، وكان آخـر ما تركـه عىل وجه 
املرآة ابتسـامة عريضة ندت عنه وكأنما 
أراد بذلـك أن يتأكـد من بياض أسـنانه ، 
اويف األقل ليفتش عن سبب إعجاب كاتبة 
الطابعة بابتسـامته .. لكنـه مع ذلك لم 
يكتشـف هذا الـرس حد هـذه اللحظة ... 
ويف غريما حماس رفع حقيبته السـوداء 
إىل بـاب  املفـيض  الـرواق  ورشع يـذرع 
املطبـخ ، لقد حـاول جاهـداً أن ال يوقظ 
زوجته ، وأن يفلت يف الوقت املناسـب من 
فصـل جديد من فصول أحالمها العجيبة 
وكتاب التفسـري الذي بـات يالزمها مثل 
ظلهـا ... وقبـل أن يصل إىل بـاب املطبخ 

فطـن إىل نظارته التي تركها عىل األريكة 
يف غرفة االستقبال ... تأفف وعاد أدراجه 
محاوال قدر اإلمكان أن ال يثري أية ضّجة، 
لكنه ارتطم قـرب الباب بأصص الزهور 
املرصوفـة بعناية ... انحرست املالءة عن 
وجه كالح تحيط به غابة من شعر أسود 
داكن ، وعينان جاحظتان تشيان بالهلع 
الـذي أحدثه االرتطام قبـل قليل ... نظر 
إليها وقبـل ان يعلن عن اعتذاره، نهضت 
، مسـتوفزة ، مأخـوذة بكابـوس الليلة 
املاضيـة ، دعكـت عينيهـا، ثـم انتزعت 
كتابها األثري من تحت الرسير .. - اسمع 
ما يقوله هذا الكتاب عن سقوط األسنان ، 
سقوط السن، هو يف املنام دالة عىل انتهاء 
األجل، وسقوط الناب يشري إىل موت سيد 
أهـل البيت الذي يسـتند إليه وهذا هو ما 
رأيته قبل قليـل ! - خففي من غلوائك يا 
امـرأة ، وإذا كان األمـر يثري قلقك إىل هذا 
الحـد ، فحـاويل أن تفكـري يف أمر آخر .. 
ثم اسـتدار نحو غرفة االسـتقبال ، لكنه 
فوجئ بيدها تطوق سـاعده ، وفكر قبل 
أن يلتفت نحوها أن يسـلمها يده األخرى 
... قالـت : لـن تخـرج هـذا اليـوم! حلم 
الليلـة يشـري إىل فـأل يسء .. تردد صدى 
كلماتها يف أعماقـه ، وأدرك بأنها تحاول 
نسـف كل اسـتعداداته يف أن يكون أنيقاً 
، وأن تمحـي كل لحظـات البهجـة التي 

كانت تسـاوره ، تمالك نفسـه واستطاع 
بعد جهـد أن يغالب سـورة الغضب التي 
انفجرت يف أعماقه : - ال أعتقد أنك جادة 
فيمـا تقولني ... سـوف أتأخر عن الدوام 
.. عـودي إىل رسيرك رجـاًء .. لكنها ردت 
عليـه بحزم متجاهلـة كل مـا قاله : لن 
تخرج .. ما كان بمقـدوره أن ينتزع يده 
من قبضتها ما لم يعدها بالبقاء يف البيت 
، وأن ينضـو عنـه مالبسـه ليسـجل لها 
نرصاً جديداً ، ولينكفئ هو يف إحدى زوايا 
الغرفة يوايس نفسه عىل خسارته يف هذه 
الجولـة أيضـاً .. لم ُتقيض لـه فرصة أن 
يصمـد أمامهـا وينفرد برأيـه يف النهاية 
.. فّكـر مع نفسـه وقال : لـم يحدث هذا 
باملرة .. دنا منها وقال بتوسل : عودي إىل 
الرسير .. حّدقت املرأة يف عينيه ، وومضت 

يف رأسـها فكـرة صغـرية ، رسعـان مـا 
اكتشـفت بأنها أفضـل طريقة ملنعه من 
الخـروج .. وفكرت أيضاً يف أصلح الغرف 
التي يمكن أن تكـون مالئمة لهذا األمر ، 
فلم تجـد غري املخزن ذي الرتاج الثقيل .. 
تمطـت مالمحها ، وانفرجت .. - حسـناً 
ناولنـي رصة املالبـس القديمة يف املخزن 
.. أنـت تعـرف أننـي أخـىش الـرصارص 
والفرئان، حرر يـده من قبضتها ، واتجه 
نحـو املخـزن ، وما أن وطـأ بالطه حتى 
 ، األمـام  إىل  يندفـع  جسـده  بـأن  أدرك 
وصوت ارتطام الباب يهز كيانه .. ها هو 
ذا يف املخزن بدل أن يكون عىل مقعد وثري 
يف سيارة زميله الذي جند نفسه إليصاله 
كل صباح إىل الدائرة ..وقف صامتاً برهة 
عنـد املدخل مـع رائحة العفـن والغبار ، 
وأحـس بأنه محتـاج أكثر مـن أي وقت 
مىض إىل امرأة تقـف إىل جانبه لتؤازره .. 
وبقي لـردح طويل من الزمـن غري قادر 
عـىل التفكـري بـأي يشء غـري التطلع إىل 
أشـياء املخزن ، كراٍس محطمة ، أصص 
زهـور مهشـمة ، خـرق ملّوثـة بدمـاء 
عادتهـا .. أكيـاس نايلون معبـأة بعلب 
وأحذية قديمة .. تماثيل عادية لحيوانات 
متوحشـة وأخرى أليفـة ، كرات وأطباق 
وقدور سـوداء مبعوجة .. - لن تخرج .. 
داهمه صوتها املـدّوي قادماً من املطبخ 

.. أما كان بإمكانه أن يستدرجها بالكالم 
، أن يخـرج مـن أرسهـا ، أتكـون قبضة 
الرسـائل التي اعتقلتها قبل أسبوعني يف 
درج املكتـب سـبباً يف كل مـا يحدث له ؟ 
ولكنه استطاع وقتئذ أن يقنعها بطريقة 
أو بأخرى بأّن كلَّ تلك الرسـائل ال تخصه 
ال مـن قريب وال من بعيد ، ومع أنه أقنع 
نفسه بأّن تلك األكاذيب قد انطلت عليها 
، لكنـه بقـي ينظـر إىل األمـور بتوجس 
خائفـاً من أيـة صخرة تسـقط يف بركة 
عالقتهمـا . رفس الباب ثم أحنى رأسـه 
لينظـر عرب ثقـب املفتـاح .. كيف وصل 
اسـتخفافها إىل درجة سـجنه يف املخزن 
موئل الرطوبة والعفن ؟ ايكون هذا ثمن 
جـزء من أخطائـه وحماقاتـه الكثرية .. 
تناهى الصوت إىل مسامعه من جديد .. - 
لـن تخرج .. رفس الباب مرة أخرى علها 
تعطف عليه يف النهاية وتحرره من أرسه 
.. مـاذا لو حـرض أحد املوظفني ليسـتلم 
مفاتيح الصندوق .. هل سيمنحها فرصة 
كهذه لتسـخر منه حتى أمـام زمالئه .. 
لـن يمنحها قطعـاً مثل هـذه الفرصة .. 
ولن يسـمح لها أن تذله أمام أصدقائه .. 
انتظـر لبعض الوقت .. ثـم جفف العرق 
الذي غلّل رقبته ، بعد أن خّفف من ضغط 
ربطة العنق .. ثم رفع عقريته مستسلماً 

.. - لن أخرج ... لن أخرج ..
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األهـداف والسـعي نحـو النجـاح هي 
أمور نرغب يف تحقيقها بحياتنا بشكل 
عام، حيـث يرغب الشـخص الطموح 
يف تطوير ذاته والعمل عىل شـخصيته 
للوصـول إىل الرغبـات واألمـور التـي 
يتمناهـا، ويف أثناء رحلتك يف الحياة قد 
تتعرضني للكثري من املواقف التي تعيق 
ذلـك، ولكنها يف نفـس الوقـت تعلّمك 

أيضاً عىل كل املستويات.
يف التـايل نسـتعرض 5 نصائـح للعمل 
األهـداف والنجاح، والسـعي  لتحقيق 

نحو التطور والتعامل مع األزمات:
النظر يف شـغفك وتحديد أهداف يمكن 

التحكم فيها 
يجب أن يكـون تحديد مـا يلهمك وما 
هـي قيمك جـزًءا مـن عمليـة تحديد 
أهداف الحياة، ويجب أن تكون شغوًفا 
بأهدافـك إذا كنت ترغـب يف تحقيقها 
عىل املـدى الطويل، كما يجب أن تكون 
أهدافك ذات مغزى بالنسبة لك وتمنحك 

شعوًرا بالفخر بمجرد تحقيقها.
كذلـك، إذا كان هدفك يسـتند إىل يشء 
خارج عن سـيطرتك، فلن تكون قادًرا 
عـىل التحكـم فيما إذا كنت سـتحققه 
بالفعـل أم ال، لـذا ال يجـب أال تعتمـد 
أشـخاص  عـىل  الشـخصية  أهدافـك 
آخريـن، كمـا يجـب أال يعتمـدوا عىل 
عوامـل خارجيـة ليس لديك سـيطرة 

عليها.
وكـن واقعًيا بشـأن ما يمكنـك وما ال 

يمكنك تحمله بشكل مبارش.
تخييل مستقبلك

خذ بعض الوقت للتفكري حًقا يف الشكل 
الذي تريد أن تبـدو عليه حياتك، وماذا 

يعني مستقبلك املثايل؟
عىل سـبيل املثال، إذا كنت تحدد أهداًفا 
مهنية شـخصية، فاسأل نفسك بعض 
األسـئلة التـي سـتوجهك يف االتجـاه 

الصحيح.
كـم مـن املال تريد أن تكسـبه بشـكل 
مثـايل؟ هل تريـد العمل لنفسـك؟ كم 
سـاعة تريد االلتـزام بها عىل أسـاس 

يومي؟

حتى لو لم تسـاعدك هذه األسئلة عىل 
الفور يف اختيـار وظيفة واحدة، فإنها 
بالتأكيد سـتجعلك تدرك أهـم أهدافك 

املهنية.
اجعيل أهدافك مرئية

يف  ترغبـني  مـا  عـىل  عينيـك  إلبقـاء 
تحقيقـه، ضعـي أهدافـك املكتوبة يف 
مـكان ما يمكنِك رؤيتـه دائماً، ويجب 
أن يكون مكاًنا تزوريه بانتظام بحيث 
يتـم تذكريك باسـتمرار باملـكان الذي 

تريدين أن تكوني فيه.

وإذا كانـت هـذه أهدافك الشـخصية، 
فضعيهـا عىل مرآة الحمـام أو الثالجة 
كإشـارة إىل مـا تريديـن تحقيقـه كل 

صباح.
وبالنسبة للعمل، يجب أن تكون أهداف 
مجموعتـك يف مكان مـا يمكن لجميع 
أعضاء فريقـك رؤيتها، وقد يكون هذا 
لوحة إعالنـات أو مدمًجا عرب اإلنرتنت 

يف برنامج إدارة مجموعتك.
تفكيك الهدف

ألن األهـداف غالًبـا مـا تكـون طويلة 

األجل ومجردة بطبيعتها، اجعليها أكثر 
قابلية للفهم عن طريق تفكيكها.

اسـتخدمي ”سـلم الهدف“ عن طريق 
كتابة هدفك الرئيس يف أعىل درجة من 
السـلم، واعمـيل يف طريقـك من خالل 
بقية خطوات السـلم، وقومي بتدوين 
األهـداف الصغـرى التـي تحتاجني إىل 
تحقيقهـا مـن أجـل تحقيـق هدفـك 

الرئيس.
وضع خطة

اآلن بعـد أن عرفـت مـا يجـب عليـك 
تحقيقـه، حـان الوقـت ملعرفـة كيف 

ستصيل إىل هدفك.
اكتبي الخطوات الفردية التي تحتاجني 
إىل اتخاذها لتحقيق األهداف، سيبقيك 
إنشاء خطة عمل عىل املسار الصحيح، 
بينمـا تعملني عىل تحقيـق كل خطوة 
مـن خطتـك، قومـي بشـطبها حتـى 
تتمكنـي من معرفـة إىل أي مدى عليك 
أن تمـيض قدًمـا وتشـعرين بالتفاؤل 

بشأن تقدمك.
كوني مسؤولة

هـدف  تحقيـق  محاولـة  تكـون  قـد 
بالكامل بنفسـك أمرًا وحيـًدا ومربًكا، 
وتساعدك املسـاءلة وتحمل مسؤولية 
مـا تفعلـني عىل تحقيـق تقـدم ثابت 

وتجعلك تكافحني لتحقيق أهدافك.
اجعـيل نفسـك مسـؤولة عـن طريق 
مشـاركة أهدافـك مـع صديـق مثالً، 
أمـا إذا كان هدًفـا جماعًيا، اطلبي من 
فريقـك مشـاركة أهدافهم مـع فريق 

آخر. 

يتزيـن املنـزل بالنباتـات، التي 

«ُتنعـش» املسـاحات الداخلّية، 

اتبـاع طـرق  إىل  تحتـاج  كمـا 

للعنايـة بها والحفاظ عليها، يف 

موسـمي الخريف والشـتاء. يف 

اآلتي، مجموعة مـن الخطوات 

للحفاظ عىل النباتات املنزلّية.

١ من املهّم البحـث عن اآلفات، 

«الـدش»،  تحـت  الغسـل  مـع 

بصـورة دورّيـة. عندمـا تجّف 

األوراق، تدهـن أوراق النباتـات 

بوساطة زيت النيم املخّفف.

٢ ُينصح برضورة االنتباه جيًدا 

إىل الضوء الطبيعي، الذي تحصل 

النباتات املنزلية عليه يف الخريف 

والشـتاء، إذ تكون األّيام أقرص 

وتتغـرّي زاوية الشـمس، ما قد 

يستدعي تغيري أمكنة النباتات، 

فقـد تـوّزع نباتـات العصـارة 

مًعا عىل حافـة النافذة، عوًضا 

عن طاولة القهـوة، مثًال... أّما 

إذا كان املنـزل يفتقـر إىل ضوء 

خصوًصا  الطبيعـي،  الشـمس 

خالل األشهر الباردة، فال داعي 

للقلق، يمكن عىل الدوام، إضافة 

ضوء النمو للحفاظ عىل ازدهار 

النباتات بغض النظر عن الوقت 

من العام.

٣ تحتـاج النباتـات املنزليـة إىل 

املاء بشكل أقل مع مرور األيام. 

مثًال: قـد يحتاج نبـات األفعى 

إىل الـري كّل سـّتة أسـابيع يف 

الخريـف، مقارنـًة بـكل ثالثة 

أسـابيع يف الصيـف، لـذا مـن 

الـرضوري التحقـق مـن إنـاء 

النبـات للتأكد مـن جفافه قبل 

الري.

٤ يميـل الهـواء الداخـيل إىل أن 

يكون أكثـر جفاًفـا، خصوًصا 

خالل فصيل الخريف والشـتاء، 

مـع تشـغيل وحـدات التدفئة، 

كمـا يفـي االسـتثمار يف جهاز 

الرتطيب لزيادة رطوبة النباتات، 

علًمـا أن العديـد مـن النباتات 

املنزلية الشائع استوائي. يمكن 

أيًضـا زيادة الرطوبـة للنباتات 

املنزلية عن طريق جمعها مًعا، 

مرصوفة  صوانـي  باسـتخدام 

أو  بالحىص وقبـاب زجاجيـة، 

األصيـص.  مزدوجـة  نباتـات 

الجدير بالذكر أّنـه بالقرب من 

بعـض  يف  أو  فوقـه،  أو  املـربد 

األماكـن قـد يكون هنـاك تيار 

بارد، مثـل الباب األمامي، األمر 

الذي يجهد النباتات.

٥ يتباطـأ نمـو أوراق الشـجر 

أشـهر  خـالل  كبـري  بشـكل 

الخريـف والشـتاء، لـذا يمكن 

إيقاف التسـميد، بصوة مؤقتة 

حتى حلول الربيع.

أوراق الشجريات املنزلّية

النباتـات  أوراق  تتسـاقط  قـد 

املنزليـة، يف البـدء، وهـذا أمـر 

إىل  يشـري  إذ  تماًمـا،  طبيعـي 

التكّيف مع مسـتويات اإلضاءة 

املنخفضـة يف الداخـل. حتى لو 

بقيت النباتـات يف الداخل طوال 

الصيف، فقـد يحدث هذا األمر، 

فقلـة الضـوء تعنـي طاقة أقل 

للحفاظ عىل كل األوراق. يمكن 

منح النباتات يد املسـاعدة عن 

طريق اقتالع بعض األوراق.

الدراسـات  بعـض  وتتهـم 
العلميـة بعض أنـواع الطعام 
بأنها تتسـبب بشـكل مبارش 
أو غـري مبـارش بظهـور حب 
الخرباء  الشـباب، حيث يضع 
خانـة  يف  األطعمـة  بعـض 

التسبب بظهورها، ومنها:
- الكربوهيدرات والسكريات:

يميل معظم الشباب إىل تناول 

والكربوهيـدرات  السـكريات 
يف طعامهـم، مثـل: املعكرونة 
واملرشوبـات  والشـعريية 
الطاقة،  ومرشوبـات  الغازية 
حيث تزيـد هذه األنواع ظهور 
حب الشـباب بنسـبة 30 %، 
هورمونـات  ارتفـاع  بسـبب 

األندروجني يف الدم.
املسـببة  األطعمـة   -

للحساسية:
عنـد  الشـباب  حـب  يظهـر 
تنـاول األطعمـة التي تسـبب 
الحساسـية لبعـض النـاس، 
مثل: الفول السوداني، البيض، 
الحليب، األسماك، فول الصويا 
والقمح، إذ تسـاهم يف انتشار 
البثـور والحبوب عـىل البرشة 

بمجرد تناولها.

- الوجبات الرسيعة:
تحتوي الوجبات الرسيعة عىل 
سـعرات حرارية عالية، حيث 
يؤدي إدمان تناولها إىل ظهور 
الشـباب، كونهـا غنية  حـب 

بالدهون بنسبة 43 %.
- منتجات األلبان:

يـؤدي رشب منتجـات األلبان 
والحليب، ومنها اآليس كريم، 

إىل ارتفاع نسـبة األنسولني يف 
الـدم، وبالتـايل اإلصابة بحب 
الشـباب، بنسبة 4 مرات أكثر 
لذا  الطبيعيـة.  مـن اإلصابـة 
ينصـح األطبـاء باالعتـدال يف 

تناول هذه األطعمة.
- الشوكوالتة:

التزال العالقة بني الشوكوالتة 
وحب الشـباب غـري واضحة، 

لكن إحدى الدراسـات الطبية 
وجدت أن تناول الشـوكوالتة 
املناعـي  الجهـاز  زاد تفاعـل 
مـع البكترييـا املسـببة لحب 
الشـباب، حيـث يـؤدي تناول 
25 % من الشوكوالتة الداكنة 
يومياً إىل ظهور حب الشـباب 
عىل برشة الوجه، بعد 15 يوماً 

من تناولها يومياً. 
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مقادير شوربة الخضار

- بصلة مقطعة ملكعبات.

- حبتـان مـن الجـزر املقـرش 

واملقطع ملكعبات.

- ٤ أعواد من الكرفس.

زيـت  مـن  صغـرية  ملعقـة   -

الزيتون.

- ملح (حسب الرغبة).

مـن  صغـرية  ملعقـة  ربـع   -

الباريكا.

الثـوم  مـن  فصـوص   ٣  -

الرشائح.

- حبـة مـن البطاطـا املقطعة 

ملكعبات.

- ٣ أكواب من املرق.

- ورقتان من الغار.

- عودان من الزعرت الطازج.

- ربع كوب من الكريمة.

طريقة التحضري

- طهي الخرضوات

سـخني الزيت يف قـدر كبري عىل 

نار متوسطة، ثم أضيفي البصل 

وقلبيهـم  والكرفـس  والجـزر 

جيداً، ثم أضيفي امللح والبطاطا 

والثـوم وورق الغار والزعرت، ثم 

اتركي الخليط مدة ١٠ دقائق.

- إضافة املرق

خليـط  إىل  املـرق  اسـكبي 

الخرضوات، وقلبـي جيداً حتى 

يغيل، ثـم اتركـي املكونات عىل 

نار هادئة مدة ٢٠ دقيقة وحتى 

تنضج الخرضوات.

- خفق الشوربة

ارفعـي الحسـاء عن النـار، ثم 

أزييل ورق الغار وأغصان الزعرت 

وتخلـيص منهـا، ثـم اخفقـي 

الخـالط  باسـتخدام  الخليـط 

الكهربـي حتـى يصبـح قوامه 

ناعمـاً، ثـم ارفعيـه عـىل النار 

مرة أخرى ثـم أضيفي الكريمة 

وتبيل الشوربة بامللح والبابريكا 

واتركيها مدة ٣ دقائق.

الخضـار  شـوربة  تقديـم   -

املهروسة

وزعي شوربة الخضار املهروسة 

وقدميهـا  التقديـم  أطبـاق  يف 

سـاخنة بجانـب األرز األبيـض 

والدجاج املشوي.
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فصـل الشـتاء البارد بجـوه البـارد، ال يكون له تأثري عىل الجسـم 

البرشي أو عىل الحيوانات فحسـب، بل إن تأثري الربودة قد يمتد إىل 

أجهزة الهاتف الذكية، وغالبا ما تسبب الحرارة املنخفضة أعطاال يف 

الجهاز. وبحسـب صحيفة دي فيلت األملانية فإن بطاريات الهاتف 

الذكيـة وال سـيما املصنوعـة من الليثيـوم، تقل كفاءتهـا يف الربد 

الشـديد، أو مع تغري حـرارة الجو. ووفقا للصحيفـة األملانية فإن 

هواتف أيفون S6عىل سبيل املثال مصنوعة لتحمل درجات الحرارة 

العادية من صفر مئوي إىل 35 درجة مؤوية فقط، ما يعني ذلك أن 

النقصان يف درجة الحرارة إىل ما دون الصفر، أو ارتفاع الحرارة إىل 

ما فوق 37 درجة يكون له تأثري كبري عىل بطارية الجهاز.

ثمانية نصائح من أجل املحافظة عىل الجهاز

مجلـة فيلوغنوزيه األملانية نرشت عىل موقعها االلكرتوني نصائح 

من أجل الحفاظ عىل الهاتف الذكي يف فصل الشتاء:

1. حاول الحفاظ عىل دفء هاتفك، فكما ذكرنا للربودة تأثري كبري 

عـىل الهاتف، وعىل بطاريـة الهاتف أيضا، ومـن املمكن أن تصيب 

البطاريـة بأعطال كبرية وتقلـل من كفاءتها، لذلـك يجب تغطية 

الهاتف يف األوقات الباردة.

2. عـدم تعريض الجهـاز لدرجات حـرارة متفاوتة بشـكل كبري، 

فاالختـالف الكبري يف درجات الحـرارة والتعـرض املفاجئ لحرارة 

مختلفـة قـد يصيب الجهـاز بالخلل وقـد تتجمـع الرطوبة داخل 

الجهاز عىل شـكل قطرات ماء عندما ينتقل الهاتف من مكان بارد 

إىل آخر دافئ.

3. شـحن البطارية يف املنزل: ينصح الخرباء بشحن البطارية داخل 

املنـزل حيث درجـة الحـرارة معتدلة وذلـك بهدف تزويـد الجهاز 

بالطاقة املثالية.

4. تجنـب املاء والرطوبة: حاول وضـع هاتفك يف الجيوب الداخلية 

ملالبسك.

5.التدفئـة رضوريـة إلعـادة البطاريـة إىل العمل. يف حـال فقدت 

البطاريـة طاقتها وكفاءتها بسـبب الربد، يجـب العمل عىل إعادة 

تدفئتها.

6. وفـر الطاقة مـن خالل إغـالق الهاتف. عندما ال يكـون هنالك 

التقـاط جيد للهاتـف، أو تكون خارج نطـاق التغطية، وفر طاقة 

الجهـاز من خالل إغالقه. وبهذا ال تسـتنفذ البطارية سـوى جزء 

ضئيل من الطاقة.

7. قـد يكون من املجدي توفري غطاء لهاتفك الذكي، فالغطاء يفيد 

بتجنب األرضار أو بدخول املياه إليه.

8. إذا كنـت ممـن ال يسـتطيعون االسـتغناء عن جهـاز الهاتف، 

وتستخدمه يف أعمالك باستمرار، قد يكون من املفيد اختيار هاتف 

خاص بالعمل خارج املنزل. هذا الجهاز قد يكون بسيطا يف شكله، 

إال أنـه أعد خصيصا للعمـل ضمن ظروف الجو القاسـية وتحمل 

الرطوبة ودرجات الحرارة العالية والربودة الشديدة.

يعّد النظام الغذائي الصحي رضوري للحامل 
بغيـة الحفـاظ عـىل صحتها وعىل سـالمة 
جنينهـا، هـذا ال يعني أنها تحتـاج إىل نظام 
غذائي محـدد، وإنما عليها تنـاول األطعمة 
التـي تحتـوي عـىل الفيتامينـات واملعـادن 

املهمة.
الربوتينات

ينصـح األطباء بتناول حصتني أو ٣ حصص 
من األطعمة الغنية بالربوتينات، كالسـمك، 
املكـرسات  البقوليـات،  البـذور،  البيـض، 
وغريها، فعىل سـبيل املثـال، يحتوي البيض 
عـىل ما يزيـد عن ١٢ مكمالً  عنـرصاً غذائياً 
طبيعياً، أهمها الربوتني الذي يحتاجه الجنني 
لنمو خاليا جسـمه، كما يحتـوي عىل مادة 
الكولني Choline التي تسـهم يف نمو دماغه 
وعـىل أحماض األوميغـا ٣ الدهنية الصحية 
أيضـاً األسـماك غنيـة بالعنـارص الغذائيـة 
املهمة، خاصة منها السـاملون الذي يحسـن 

من مزاج الحامل. 
األلياف

األطعمة الغنية باألليـاف رضورية للحامل، 
سـواء يف أشهر الحمل األوىل أو األخرية، فهي 
تجنبهـا اإلصابـة باإلمسـاك الـذي يزيد من 

احتمال إصابتها بالبواسري.
الحديد

الحديـد مـن أكثـر املعـادن التـي تحتاجها 
الحامل، فهو معدن مهم لنقل األوكسجني إىل 

الجنني، كما يسـاعد يف نمـوه وتطوره عدم 
حصولها عىل الغذاء الذي يحتوي عىل نسـب 
عالية من الحديد، يعرضها إىل اإلصابة بفقر 
الـدم، ما يضاعف من احتمال الوالدة املبكرة 
أو اإلجهـاض، أو إصابتها بما يعرف اكتئاب 
الحمل ليس هذا فحسـب، بـل تضطر بعض 
الحوامـل إىل تناول مكمالت الحديد الغذائية، 

وإنما تحت إرشاف الطبيب املتابع للحمل. 
الكالسيوم

تنصح الحامل بتناول مشتقات الحليب، مثل 
األجبـان واأللبـان الغنية بالكالسـيوم، هذا 
إضافة إىل فول الصويا، امللفوف، الفاصوليا.

بروبيوتك
أثبتـت العديد مـن الدراسـات أن الربوبيوتك 
Probiotic، وهـي بكترييـا نافعـة تعيش يف 
األمعاء تحمي الحامل من اإلصابة بسـكري 
الحمل، اكتئاب ما بعد الوالدة، إكزيما الرضع 
وغريها من مصادر بروبيوتك، الزبادي، اللبن 
املخيض، بعض األنواع من الجني، كالحلوم. 

الزنك
الزنك من املعادن املهمـة لنمو الجنني، حتى 
أن بعـض الدراسـات الحديثة ذهبـت إىل أن 
عدم تناول الحوامل األطعمـة الغنية بالزنك 
خـالل فـرتة الحمـل يعرضـن مواليدهن إىل 

احتمال إصابتهم بالتوحد  من مصادر الزنك 
الغذائية، األسـماك، الفول، اللحوم، الحبوب، 
األرز، العـدس، البيـض، الفـول، املكـرسات 

وغريها.
D فيتامني

هو فيتامني قابل للذوبـان يف الدهون ومهم 
مـن أجل تعزيز جهاز املناعـة لدى الحامل 
والجنـني، هـذا إضافـة إىل صحـة العظام  
وانقسام الخاليا ونقص فيتامني D يعرض  
الحامل إىل اإلصابة بتسمم الحمل، سكري 
الحمل، الوالدة املبكـرة والوالدة القيرصية 
اللحـوم،  البيـض،  يف   D فيتامـني  يتوفـر 
كبد البقر، األسـماك الزيتية، كالسـاملون، 
إىل  إضافـة  التـون،  الرسديـن،  املاكريـل، 

الربتقال، حليب الصويا والزبادي.
حمض الفوليك

 ،Bأو مـا يعـرف بفيتامـني ٩ ،Folic Acid
يلعـب دوراً يف نمـو وتطور الجنـني، إنتاج 
خاليـا الدم الحمـراء ويف تكويـن الحمض 
حصـول  عـدم  للجنـني   DNA النـووي 
الحامـل عىل النسـب املوىص بهـا من هذا 
الفيتامـني يرفع من خطـر إصابة الجنني 
بالتشوهات الخلقية يوجد حمض الفوليك 
يف الخرضاوات الورقية الخرضاء، كالخس، 
البقـول  الـربوكيل،  السـبانخ،  امللفـوف، 
الحمضيـة  الفواكـة  الكاملـة،  والحبـوب 

وغريها.

No: 7844    Thu   24     Nov    2022العدد:   7844   الخميس    24    تشرين الثاني    2022



صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

.. أرسع الطيـور هـو 

 ( الخطاف   ) السمامة 

حيث تقـدر رسعته بـ 

220 ميالً يف الساعة ..

.. إذا تـم خلـط طعام 

مـن  بأنـواع  الدجـاج 

فـإن صفار  الصبغات 

البيـض التـي تضعـه 

يمكن أن يكـون ملوناً 

..

.. البقع السـوداء التي 

توجد عىل جلود بعض 

أنواع األبقـار تعّد مثل 

البصمة حيث ال تمتلك بقرتان نفس البقع ..

.. الجرذان مـن الحيوانات القارضة التي تقتات عىل كل يشء 

بما فيها الجرذان األخرى املريضة وامليتة ..

.. الفيلة ال تستطيع القفز بعكس باقي الثديات ..

.. القـرش هـو الكائـن البحري الوحيـد الذي يرمـش بكلتي 

عينيه..

.. القطط وليس الكالب هي الحيوانات األليفة األكثر شـيوعاً 

يف أمريـكا حيث يبلغ عدد القطط 66 مليونـاً بينما يبلغ عدد 

الكالب 58 مليوناً ..

.. النمل ال ينام ..

.. النمـل مـن الحـرشات االجتماعيـة التـي تعيـش ضمـن 

مستعمرات تحوي عىل 500000 نملة..

.. بالرغـم من شـهرتها بأنهـا طيور متكلمة فمـن النادر أن 

تحفظ الببغـاء أكثر من عرشين كلمة بينما يسـتطيع طائر 

التمهونـي الرمادي وقريبه األفريقـي أن يحفظا ما يزيد عن 

100 كلمة.
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١٩٦١ - رفع علم الكويت الجديد.
١٩٦٣ - اغتيال يل هاريف أوزوالد املتهم بقتل الرئيس األمريكي جون كينيدي.

١٩٦٥ -الشـيخ صبـاح السـالم الصباح يتـوىل الحكم يف الكويـت خلًفا ألخيه 
الشيخ عبد الله السالم الصباح.

١٩٨٩ -انتخـاب إلياس الهراوي رئيًسـا للجمهورية اللبنانيـة بعد يومني من 
اغتيال الرئيس رينيه معوض.

اغتيال عبد الله عزام إثر تفخيخ سـيارته التي كانت تقله ألداء صالة الجمعة 
يف باكستان.

١٩٩٣ - اغتيـال عمـاد عقل أحـد القـادة البارزين يف حركة حماس بسـبعني 
رصاصة.

١٩٩٨ -قائد الجيش اللبناني العماد إميل لحود يتسلم السلطة يف لبنان رئيًسا 
للجمهورية خلًفا للرئيس إلياس الهراوي.

رئيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية يارس عرفات يفتتـح مطار غزة الدويل، 

وأول طائرة ركاب تصل من مرص.
٢٠٠٧ -رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة املنتهية واليته إميل لحـود يغادر قرص 

بعبدا بحفل وداع رسمي يف أول دقائق اليوم.
٢٠١٣ -توقيع اتفاق مؤقت بني إيران ومجموعة ٥+١ يتعلق بالربنامج النووي 

اإليراني.
٢٠١٥ -ُتركيا ُتسـقط طائرة سـوخوي ٢٤ روسـيَّة من الطائرات املُشاركة يف 

الحرب عىل سوريا، بدعوى خرقها لألجواء الُرتكيَّة.
٥ قتـىل و١٤ جريحـا بينهم مستشـارين بهجوم إنتحاري عـىل فندق للقضاة 

بمدينة العريش بسيناء تبناه تنظيم داعش.
٢٠١٧ - مقتـل ٣٠٥ أشـخاص وإصابـة ١٢٨ آخريـن يف هجـوم إرهابي عىل 

مسجد الروضة ببرئ العبد شمال سيناء.
٢٠١٩ - الهالل السـعودي بطل كأس دوري أبطال آسـيا ٢٠١٩ بعد تغلبه عىل 

فريق أوراوا الياباني بنتيجة املباراتني ذهاب إياب ٣ - ٠.
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عباس املسـتعجل هو كنية عن 

احـد األمثـال البغداديـة وقصة 

هذا املثل كان هناك شخص لديه 

صديقـان واالثنان كانوا باسـم 

(عبـاس ) .. ويف احـدى املـرات 

كان هذا الشخص يف السوق فمر 

صدفـة صديقيـه العباسـان... 

لكن االول مـر قبل الثاني وكان 

ومسـتعجال  الخطـى  رسيـع 

وكانت بينهم مسـافة قليلة.... 

يصيـح  الشـخص  هـذا  فبـدأ 

عبـاس  عبـاس  عـايل  بصـوت 

فالتفت عبـاس املتأخر وقال له 

اتريدنـي انـا فقال لـه كال اريد 

(عباس املستعجل ) الذي امامك 

كنيتـه  املسـتعجل  فاصبحـت 

واصبح الجميع ينادوه بعباس 

املستعجل .وصارت مثال متداوال 

اىل يومنا هذا .....

هنـاك رواية اخرى غـري دقيقة 

كـون اصـل املثـل مـن املوصل 

لوجود مرقـد احد االولياء هناك 

بنفـس االسـم ولتـربك النـاس 

بـه وعجلتـه بتحقيـق مرادهم 

فاسموه ( عباس املستعجل )

ويرضب: ملن يترسع يف االمور.
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يجتمـع يف مـكان العمـل الواحد 
عدد كبري جداً من الشـخصيات. 
ولـكّل مـن هـذه الشـخصيات 
تركيبتها املختلفة وبعضها يؤثر 
يف األخـرى بشـكل كبـري. ومـن 
بينها الشخصية النرجسية التي 
يسـعى أصحابها يف كل الظروف 
إىل إثبات تقدمهـم عىل زمالئهم. 
فهـم الرابحون دائمـاً واآلخرون 
هم الخارسون. وهذه ٥ أنواع من 
الشخصية النرجسية التي يمكن 

مصادفتها يف مكان العمل.
١ النرجسـية التي تجيد فعل كل 

يشء
تتدخـل املوظفـة التـي تتصـف 
بهذه الشـخصية إلبـداء رأيها يف 
كل أمـر وإن لم يطلب منها ذلك. 
وهي تعتقـد أنها تعرف أكثر من 
الجميـع. ومن الصعـب التعاون 
معهـا وال سـيما أنها تـرى أنها 

أكثـر ذكاء مـن الجميع. كذلك ال 
يمكنهـا االسـتماع إىل مـا يقوله 
اآلخرون ألنها تشـغل نفسـها يف 

التفكري بما يتعني عليها قوله.
معهـا؟  التعامـل  يمكـن  كيـف 
مـن األفضل تجاهـل اقرتاحاتها 
أحياناً أو االكتفاء بتقديم الشكر 
الالئق لهـا. فمواجهتها وتحديها 
قـد يدفعانهـا إىل بـذل املزيد من 
الجهـود إلثبات قدراتهـا. لذا من 
املهـم إظهـار االنفتـاح تجاهها 
لكـن مـن دون اعتمـاد وجهات 

نظرها دائماً.
٢ النرجسية املتكربة

هـي تلـك التـي تـرى أنهـا أكثر 
أهميـة وتأثـرياً مـن زميالتهـا. 
وكثرياً ما تتحـدث عن إنجازاتها 
وتحاول إظهـار أهمية وجودها 
بطريقة مبالغ فيها. وهي تعتقد 
أن مصريهـا هـو تـويل مناصب 

رفيعة جداً.
معهـا؟  التعامـل  يمكـن  كيـف 
الفوريـة  نظرتهـا  تجعلـك  قـد 
تسـعني إىل إثبات حضـورك وإىل 
منافستها. لكن انتبهي وال تفعيل 
ذلك. فهذا سـيدفعها إىل التصعيد 
وإىل بـذل املزيج مـن الجهود من 
أجـل إظهـار دونيتـك وتفوقها. 
وإذا كانـت تتعامـل معك وكأنها 
نجمـة شـهرية ال تقدمـي لهـا 
الفرصة لذلـك. واحذري ألنها لن 
تعرتف بجهـودك ولن تسـاعدك 
عىل التقدم يف عملـك. بل إنها قد 

تقوم بالعكس.
٣ النرجسية الجذابة

تحاول صاحبة هـذه الصفة أن 
تتالعب بك. فهي تظهر إعجابها 
بعملك وتقـدرك إنجازاتك. إال أن 
هدفها هو أن تقومي أنت نحوها 
باملثل. إذاً هي تستخدمك وتسعى 
إىل الحصـول عىل دعمـك. لكنها 

تتجاهلك عندما ال تحتاج إليك.
كيـف يمكـن التعامـل معها؟ ال 
تتأثري كثرياً باملديح أو اإلعجاب 
هـذا  كان  وإن  فيـه  املبالـغ 
يمنحك مشـاعر جميلـة. راقبي 
كيـف تتعامل هـذه الزميلة مع 
األخريات اللواتي ينافسنها أو ال 
يسـاعدنها عىل تحقيق التقدم يف 
عملها. فهـي ال تقدم لهن املديح 

بل إنها قد تتجاهلهن تماماً.  
٤ النرجسية املستقوية

تحاول صاحبة هذه الشـخصية 
باملهانـة.  زميالتهـا  تشـعر  أن 
وهـي تتقاسـم بعـض الصفات 
مع النرجسـية املتكـربة. إال أنها 

تبدي الكثري مـن العدائية عندما 
تحاول إظهار تفوقها. وتسـعى 
دائمـاً إىل ازدراء عمـل األخريات 
وإىل جعلهّن يشـعرن بالخسارة. 
وقـد تدفعـك إىل الشـّك بنفسـك 

وبقدراتك.
معهـا؟  التعامـل  يمكـن  كيـف 
احريص عىل عدم مساعدتها عىل 
املسـتطاع.  إظهـار تفوقها قدر 
لـذا ال تظهري اسـتياءك بشـكل 
رصيح عىل مرأى ومسمع منها. 
بطريقـة  تواجهيهـا  ال  كذلـك 
مبارشة. فهذا سيزيدها عجرفة. 
ويف املقابل عززي ثقتك بنفسـك 
لكـن ال تحـاويل أن تثبتي قدراتك 
أمـام صاحبة هذه الشـخصية. 
أمـا يف حـال رأيت أنـه ال يمكنك 
تحمل عملك معها فابتعدي عنها 

وانتقيل إىل قسم آخر.   
٥ النرجسية االنتقامية

يمكنـك التعايـش مـع صاحبـة 
االنتقامية  النرجسية  الشخصية 
يف مـكان العمـل. لكـن يف حـال 
قـررت االنتقـام منـك فإنهـا قد 
تلحق األذى بك. وإذا قمت بإنجاز 
ما وبـدا لها أنك تحتلـني مكانها 
فإنها تسـعى إىل االنتقـام منك. 
وهكذا تسعى إىل تشويه سمعتك 
أمـام رئيسـتك أو تحـاول إعاقة 

عملك أو التقليل من شأنه.   
كيف يمكـن التعامـل معها؟ إذا 
كنت ترين أنها شـخصية مؤذية 
جـداً إبحثي عن عمـل آخر. فقد 
ال تتمكنـني مـن التغلـب عليهـا 
خصوصاً أنها تضع األقنعة أمام 

غريك من الزميالت.
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مامليت منك وانت تعـــــــــــرف زين
صعبه إعله الكلب لوعـــــاف شريانه

وصعبه إعله الورد ملن يعوف املاي
وانه بغيبتك ورداتي ذبـــــــــــــــالنه
يلماخذ حياتي اشلون اعوفـــــك كول
اذا روحي بغرامك واهللا حيـــــــــرانه
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- أديـب وشـاعر ورئيس جمهورية السـنغال 
1960 – متشابهة 

 2 – من أحياء لندن فيه قرص الربملان 
 3 – إحسان – مبتكر طريقة قراءة العميان 

 4 – متشابهة – اسم علم مذكر – 5 – أصابع 
– نضمر 

 6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب 
 7 – بحـر يتفـرع مـن األطلـيس بـني أمريكا 

الوسطى والجنوبية وجزر األنتيل – ضعف –
 8 – يرشع – مدينة يف األردن 
9 – قائد عربي شهد الريموك.

- ملك بولوني رد األتراك عن فيينا 
 2 – ممثلة مرصية – أحد الوالدين 
 3 – نصف غوته – منادى – موت 

 4 – عكسها تقال لألمري – آلة تحدد الكمية 
 5 – قرع – استفرس مني 

 6 – مملكـة عربيـة قديمـة – لقـب لرافـع 
األثقال 

 7 – شاعر بلجيكي – عبودية 
 8 – شـقيقة مريـم العذراء وقفـت معها عىل 

الجلجلة 
 9 – عكسـها من أبناء إسـماعيل بـن إبراهيم 

عليهما السالم .
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لديك رغبـة يف تجديد عالقتك العاطفيـة اليوم. قد يكون 
الحبيـب يف مـكان مـا بعيـد عنـك أو ربما يكـون يف رحلة 
تسـتغرق أيامـا، لذلك قد تفكـر يف االتصال بـه هاتفيا أو يف 
إرسال رسالة لتجديد الحب بينكما. ال داع للشعور باإلحباط. 

اشغل وقتك بقراءة رواية أو مشاهدة فيلم.

هذا هو الوقت املناسب للتفكري بحكمة وجدية. لو كنت 
قد حلمت يوما باإلقامة يف مكان ما، فأنت سـعيد الحظ، 
فاليـوم يدفعك لرغبة ملحة لالنتقـال من املكان الذي تعيش 
فيـه اآلن. كن متيقًظا دوًما فربما يكون لهذا االنتقال نتائج عىل 

موقفك املهني وعىل حياة أرستك.

الـوارد مليئـا  أن صنـدوق  إذا وجـدت  اليـوم  تتعجـب  ال 
بالخطابات والرسائل أو إذا نظرت يف هاتفك ووجدت أكثر من 
١٠ مكاملـات فائتة. ال تقلق فاألصدقـاء أو األقارب يحملون 
لك أخبارا سـارة جدا ومعلومـات يف غاية األهمية. قد تدفعك 
رسـالة من هذه الرسائل إىل القيام ببعض الزيارات املفاجئة 
ألشخاص تحبهم جدا. عىل الرغم من االرتباك الذي تشعر به 

اليوم إال أن كل ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثري.

اسـتغل الطاقة السلبية اليوم يف تحريك بعض 
العقبات والحواجز التي تعرقل طريقك. ال تقلق 
مـن النتائج مهمـا كانـت األجـواء مضطربة من 
حولـك. ابحث عن األمل والحـب والحيوية. هناك قوى 

خارجية يف العمل تشجعك عىل البحث عن الحرية.

خطـط اليـوم ملا تسـتطيع القيام بـه فعليا، واعلـم أن هناك 
بعـض الظـروف التي قد تعـرتض طريقـك، فاليـوم يف الغالب 
مرهق، لذا ال تحمل نفسـك فوق طاقتها، ربما تعتقد أنك فهمت كل 
األمور وخططت بطريقة صحيحة، ولكن رسعان ما تجد ما يعطلك عن 
هذا. ننصحك بالهدوء واالسـرتخاء، فربما تكون منفعال ولكن الغضب 

واالنفعال ال يحالن األمور.

ربما تعـود اليوم بعـض األمور التـي تجاهلتها 
فيما سـبق يف عالقتك مع شـخص ما لتطاردك. ال 
تقلق من هذه األمور فربما يسـاعدك شخص ما عىل 
اجتيازهـا يف هـذا الوقت. اليوم أنـت يف أفضل حاالتك 
العاطفيـة. األمـور قد وصلـت منتهاها فكـن جاهزًا 

لذلك.

التحدث مع شـخص ما تثق فيه اليوم قد يتيح 
لك فرص عمل جديدة. تفكر اليوم يف تغيري حياتك 
املهنيـة. هذه الفـرص تحتاج إىل مزيـد من الحرص 
واالنتبـاه ألنك لم تفكر فيها من قبـل. األمور هادئة 

فليس هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

كـن متيقًظـا وحاول أن تتحمـل ما قد يحدث لـك، فاليوم غري 
مناسـب للتعامل مع بعض املشاكل يف الحياة اليومية – كإصالح 
بعـض األغـراض، املشـاكل املاديـة، وحتى بعـض األمـور الصحية 
الصغـرية. ننصحك باالهتمام باألمور الصغرية، فستسـتغرق وقتا أقل 

مما تتوقعه.

تعرف اليـوم طريقا جديدا أو وسـيلة جديدة 
تزيـد بها دخلك. تعرف اليـوم معلومات جديدة 
ولكنك تجد صعوبها يف اسـتيعابها بالكامل اليوم، 
لذا دون ما تريده يف مفكرتك حتى يمكن إعادة النظر 
فيها فيما بعد. اسـتغل وقتك يف املسـاء يف ممارسـة 

رياضة امليش.

األمـور جيـدة لديـك، لكن عليك اسـتغالل هـذا اليوم 
للقيام بااللتزامات املتوقفة منذ أسبوع أو أكثر. يف فرتة 
مـا بعد الظهر قد يحدث يشء أمامك يفقدك أعصابك، لكن 
لن يبقى مزاجك هكذا، فسـيبدأ بالتحسن من جديد يف املساء 
لبسـبب سـماع بعض األخبـار التي قد تصلـك وتخص أمورك 

املالية أو العاطفيًة.
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ربمـا تقيض وقتا لطيفا اليـوم مع مجموعة من 
األصدقاء األعزاء عـىل قلبك. ال تخف من املجهول 
واندمـج مع األصدقاء فهم يسـتطيعون أن يفهموك 
ويسـتوعبوا احتياجاتـك. عليـك أن تعلـم أن الحوار هو 

أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.

ربمـا تضطر اليوم إىل تعديل بعض األمـور- كطريقة تفكريك -من 
أجـل التواصل مـع طبيعة املواقف من حولك. خذ حـذرك فعىل الرغم 
من أن لديك رغبة شديدة يف املجازفة واملغامرة والقيام بعمل جديد، إال أن 

لديك شعورا أيًضا بالحرص والثبات، فاستمع لهذا الشعور، وال تندفع.
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الجديد  الزاهد من تصوير آخر مشاهد مسلسلها  النجمة هنا  انتهت 
اللبنانية  العاصمة  يف  حلقات   10 من  املكون  وأسيب“  وأنا  ”سيب 
بريوت، بعد شهرين من التصوير، ومن املقرر أن تعود هنا إىل القاهرة 
من أجل التحضري لفيلمها الجديد الذى تخوض به أوىل بطوالتها املطلقة 

يف السينما، من تأليف هند عبد الله وإخراج أحمد عبد الوهاب.
”سيب وأنا وأسيب“ اسم مؤقت للمسلسل ومقرر تغيريه خالل الفرتة 
هنا  وبطولة  إحسان  وائل  وإخراج  الريش  أبو  رنا  تأليف  وهو  املقبل، 
سماحة،  آية  البزاوى،  محمود  عىل،  ساندى  السعدنى،  وأحمد  الزاهد، 
محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود 
اجتماعى  إطار  يف  األحداث  وتدور  الفنانني،  من  آخر  وعدد  السيىس 

كوميدي.
وانتهت هنا الزاهد مؤخراً من تصوير فيلم ”مسرت إكس“ الذى يجمعها 

بزوجها أحمد فهمى، واملقرر عرضه يف صيف 2023، ”.
وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم ”بضع ساعات يف يوم ما“ الذى انتهت 
نفس  تحمل  وراية  من  مأخوذ  والفيلم  أشهر،  عدة  منذ  تصويره  من 
االسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من 
قبل رواية ”هيبتا“، ويضم الفيلم عددا كبريا من الفنانني حيث يشارك ىف 
بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان 

السيد، خالد أنور، محمد سالم، هدى املفتى، وآخرون.

الزوراء/ دبي / ظافر جلود:
املرسحي  املخرج  يحصد  أن  مفاجأة  تكن  لم 
االماراتي الشاب، مرتىض جمعة، اكثر من جائزة 
يف املهرجانات املحلية باملرسح، وهو فنان واعد، 
للشباب،  دبي  مرسح  مهرجان  جوائز  حصد 
خاصة بعد ان ارشت مرسحيته السابقة (الجالد) 
التي قدمها منذ سنوات بعد ان تصدى إلخراجها 
بسبع جوائز منها جائزة أفضل ممثل دور أول، 
إخراج  وأفضل  متكامل،  عرض  أفضل  وجائزة 
وحضورها  وزنها  لها  أسماء  تاركا  نصيبه،  من 

املرسحي خلفه.
اإلخراج  تجربة  يطرق  مرتىض  الفنان  أن  ومع 
مرسح  فرقة  له  سهلت  إذ  وقتها،  يف  مرة  لثاني 
يف  واملرسح  والفنون  للثقافة  الحصن  دبا  فرقة 
الحصول عىل هذه الفرصة، فاستطاع أن يمسك 
من  غرست  التي  موهبته  إن  لتأكيد  بقوة  بها 
خالل تجواله وتجاربه طويال مع الفرق املرسحية 
املختلفة يف الدولة، قد أثمرت عن انجاز يسجل له 
حضوره ويدفع به إىل الواجهة الحقيقية واملحك 

املبارش مع الجمهور.
كان لنا هذا الحوار املخترص مع الفنان املرسحي 

الشاب مرتىض جمعة.
مرتىض  مكانة  اإلخراج  جائزة  عززت  هل   •

مرسحيا؟
الثقة  تمنح  الجائزة   -

وتشجع  بالنفس 
تقديم  عىل 

يف  األفضل 
ت  ا لسنو ا
كما  املقبلة، 
تثبت  أنها 
من  لكثري 
ملشككني  ا
بقدرتي عىل 
عىل  اإلخراج 

سيكون  إنني 
مستقبل  يل 

خاصة  باملرسح، 
وفاق  عىل  إنني 

املؤلف  مع  كبري  فكري 
املاجد،  العراقي احمد  الكاتب 

يف  تعاوننا  يدوم  أن  أتمنى  والذي 
السنوات املقبلة. 

من  الكم  هذا  عىل  الجالد  مرسحية  حصول   •
الرؤيا  لتكامل  نتيجة  جاءت  هل  الجوائز، 

اإلخراجية؟

- الرؤية اإلخراجية اعتربها اإلطار 
املرسحية  ضمنه  تصاغ  التي 
من جميع الجوانب الفنية، 
فمن املؤكد إذا امتزجت 
اإلخراجية  الرؤية 
جودة  مع  الجيدة 
باإلضافة  النص 
املمثلني  إلتقان 
النجاح  إىل  يؤدي 
يتوافر  لم  فإذا 
الرؤية  يف  التكامل 
اإلخراجية بالتأكيد 
هنالك  تكون  سوف 
غري  مفقودة.  حلقة 
كثريا  اشتغلت  أنني 
اإلخراجية  الناحية  عىل 
ومالبس  وديكور  اضاءة  من 

وجميع عنارص العرض املرسحي.
إيجابي  تأثري  له  املرسح  يكون  أن  أتمنى 
إن املرسح  إذ  العربية،  الساحة  عىل ما يحدث يف 
إن محور كل  أي  الشعوب،  يعترب هو واقع حال 

مرسحية مأخوذ من حياة املجتمع.
• لو نعود إىل منجزك يف املرسح أين كانت بدايتك 

الحقيقة؟
- بداية التسعينات انتميت إىل مرسح دبي األهيل 
ورشكة  محاوالت،  أو  أدوار  بعدة  وقمت  كممثل 
العمل  تجربة  خضت  ثم  الفني  لإلنتاج  جرناس 
التقني من خالل الصوت يف العمل الدرامي.. بعد 
ذلك عملت يف مؤسسة الشارقة لإلعالم يف الربامج 
التلفزيونية كفني صوت، ثم انتقلت إىل مؤسسة 
الوظيفة، باإلضافة لحصويل  دبي لإلعالم بنفس 

عىل عدة دورات تدريبية وشهادات تقديرية. 
• كيف تجد املرسح اإلماراتي عموما؟

سرتى  حولك،  انظر  بخري،  اإلماراتي  املرسح   -
االرض،  بقاع  كل  يف  متواجدا  اإلماراتي  املرسح 
مرسح يحصد اإلعجاب وينال الجوائز.. ما تحقق 
للمرسح االماراتي من منجز يضعه باملراتب األوىل 

يف املرسح العربي.
املهرجانات  • ملاذا لم يكن للمرسحية حضور يف 

الخليجية أو العربية؟
- بالنسبة يل كنت أتمنى بعد نجاح هذا العمل أن 
يعرض  أن  يف  حقه  يأخذ  وان  النور،  الجالد  يرى 
وأفضل  وعربي،  خليجي  مهرجان  من  أكثر  يف 
الحركة  ملسؤويل  موجها  السؤال  هذا  يكون  أن 
تمثيل  شأنهم  من  الذين  اإلمارات  يف  املرسحية 

مرسح اإلمارات يف الخارج. 
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خسارة  من  أحالم  اإلماراتية  املطربة  سخرت 
أنها  مؤكدة  السعودية،  أمام  األرجنتني  منتخب 

تنازلت عن رغبتها يف «رشاء مييس».
سنوات  قبل  ما  إىل  يعود  ألحالم  ترصيح  وكان 
عن قدرتها عىل رشاء الالعب األرجنتيني ليونيل 
مييس قد عاد إىل الواجهة مع استعدادات مواجهة 

املنتخب األرجنتيني للمنتخب السعودي.
ومع هزيمة األرجنتني، أعلنت املطربة اإلماراتية 
عن تراجع رغبتها يف رشاء مييس، وأنها ستكتفي 

بعرضه يف «البوتيك» الخاص بها لعرضه للبيع.
وأكدت يف تغريدة عقب الفوز التاريخي للمنتخب 

ليست  أنها  «تويرت»  يف  حسابها  عرب  السعودي 
فقط  اآلن، وستكتفي  بعد  بحاجة لرشاء مييس 
والتي  مقبلني»،  جينا  «للفوز  أغنيتها  بإهدائه 

أهدتها للمنتخب السعودي.
اشرتي  وانتو  يومني  «من  التغريدة  يف  وعلقت 
بيلعب  وهو  اشرتيه  ليش  مييس،  اشرتي  مييس 
أغنية هدية بس ((للفوز  السعودية عطيته  مع 
جينا مقبلني))، خالص بتصل له وبطيب خاطره 
بكلمتني التحاتون، الله يهداه من قال يلعب مع 
هذه  تكون  السعودية  مع  يلعب  اليل  السعودية 
حاله».وانترش مقطع فيديو عىل موقع «تويرت»، 

وهما  وأصالة،  أحالم  الفنانتني  من  كال  يجمع 
إذ  األرجنتيني،  املنتخب  خسارة  من  تسخران 
مييس،  لرشاء  بحاجة  تعد  لم  إنها  أحالم  قالت 
للبيع. وستكتفي فقط بعرضه عرب «بوتيكات» 
سبق  والذي  ألحالم،  املتداول  الترصيح  وجاء 
ونرشته إحدى الصحف قبل سنوات، بعد أن طلب 
آنذاك،  يونايتد،  مانشسرت  ملنتخب  مشجع  منها 
بيع طائرتها الخاصة لرشاء الالعب مييس بهدف 
تعزيز صفوف الشياطني الحمر، لرتد آنذاك عليه 
بالقول إنها تستطيع رشاء أي العب محرتف يف 

العالم دون الحاجة إىل بيع طائرتها الخاصة.

أوىل  أيام  قبل  انطلقت 
 ٢٠٢٢ لعام  املونديال  حفالت 
فارس  مرييام  أحيتها  والتي 
الرتيند يف كثري من  وتصدرت 

العالم  دول 
منذ 

اآلن.  وحتى  اللحظة  هذه 
من  الكثري  هناك  أن  ويبدو 
ستشهدها  التي  الحفالت 
خالل  العالم  كأس  فعاليات 
أرض  عىل  الحالية  دورته 

دولة قطر.
الكثري من نجمات لبنان عىل 
إلحياء  املرشحني  قائمة 
العالم  كـاس  حفالت 
بني  فما  الدورة،  هذه 
وهبي  هيفاء  الديفا 
الذهبية  والنجمة 
الزغبي  نوال 
اإلحساس  وملكة 
ونانيس  إليسا 
ستكون  عجرم 
قائمة نجمات 
ت  حفال
ل  يا ند مو

. ٢٠٢٢
تأتي  كما 
من  كل 
م  نغا أ

الكويتية  ونوال  وأصالة 
مبارك  وداليا  طالب  وأميمة 
ضمن املرشحات أيضا إلحياء 
بقطر  املونديال  حفالت 

.٢٠٢٢
عىل الصعيد اآلخر، القى حفل 
افتتاح مونديال ٢٠٢٢ العديد 
من اإلشادات العاملية فور بدء 
تصدر  حيث  الحفل  عرض 
وتصدرت  العاملي.  الرتيند 
وسائل  فارس  مرييام 

إلحيائها  ميديا  السوشيال 
ووجهت  االفتتاح  حفل 
أشاد  من  لكل  شكر  رسالة 
أكدت  كما  الحفل،  خالل  بها 
رصحت  عندما  أخطأت  أنها 
األغنية  تحضريات  بأن 
استغرقت  بالحدث  الخاصة 
أنها  مؤكدة  أعوام،  خمسة 
شهور  خمسة  قصدت  كانت 
ولكن أخطأت بسبب إرهاقها 

الشديد يف ذلك اليوم.

البيضاء  وادي  الكثريون  يرتاد 
باملدينة املنورة لالستمتاع بطبيعته 
الجذابة والساحرة، لكن ذلك ال يعّد 
السبب الوحيد للزيارة. وأدى شغف 
الفريدة،  الظاهرة  باكتشاف  الناس 
يف  الجاذبية  بفقدان  تتمثل  والتي 
الختبار  حرصهم  إىل  املكان،  هذا 
أن  بأنفسهم.وذكر  الجاذبية  خدعة 
باسم  أيضا  ُيعرف  البيضاء  وادي 
”وادي الجن“، ويقع عىل بعد حوايل 
املدينة  غرب  شمال  كيلومرتا،   24
مكان  بمثابة  وبالفعل  املنورة، 
غامض جدا.ويف طريقك إىل الوادي، 
ستصل إىل نقطة يمكنك فيها وضع 

املحايد، حتى تبدأ  سيارتك بالوضع 
أن  الزوار  التحرك صعودا.والحظ  يف 
رويدا  رويدا  تزداد  السيارة  رسعة 
ويمكن أن تصل إىل 120 كم / ساعة 
ملسافة  املنحدرات  صعود  أثناء 
ترتاوح بني 12 و13 كيلومرتا.وهناك 
سبب  حول  النظريات  من  الكثري 
تحرك السيارة صعودا، من دون أي 
قوة خارجية ظاهرة.ويقول البعض 
خارقة  كائنات  تسكنه  ”الوادي  إن 
ويحاول  جني“.  تسمى  للطبيعة 
خالل  من  الظاهرة  تفسري  آخرون 
وهم  مجرد  أنها  ويقرتحون  العلم، 

برصي.

يتدفق املستخدمون الذين يفرون من موقع تويرت التابع لـ Elon Musk بحًثا 
 Hive عن بدائل أخرى لوسائل التواصل االجتماعي إىل نظام أسايس جديد يسمى
Social. وصل Hive ببطء إىل قمة متجر التطبيقات يف اململكة املتحدة حيث ال 
أنه يمكنك  Hive تويرت من حيث  يبدو غري مؤكد.ويشبه  يزال مستقبل تويرت 
«متابعة» و»إلغاء متابعة» األشخاص، باإلضافة إىل «إعجاب» و»إعادة نرش» 

املحتوى عىل النظام األسايس، ويمكن للمستخدمني أيًضا التعليق عىل املحتوى 
الضغط  خالل  من  التصنيف  عالمات  تحت  املنشورات  استكشاف  وكذلك 

عليها.وفًقا لصفحة Hive>s About Us، تم إنشاؤها يف عام ٢٠١٩ عندما 
سئمت إحدى مؤسسيها <Raluca> من القيود التي واجهتها عىل منصات 
التواصل االجتماعي التي لم يشاهد فيها العديد من األصدقاء منشوراتها 
وشعرت بضغوط الخوارزميات املعقدة. ويبدو أن Hive هو بديل توتري 

انستجرام   عنارص  بني  يجمع  حيث  أكثر،  الشباب  جيل  عىل  ويركز 
عكس  الشخيص.عىل  ملفك  يف  املوسيقى  عرض  خيار  مع  وتويرت، 

تويرت، ال يعتمد Hive عىل الجدول الزمني، بل يتيح للمستخدمني 
عىل  القائمة  املجتمعات  من  مجموعة  متابعة  ذلك  من  بدالً 

واملوسيقى  والسيارات  والتكنولوجيا  العلوم  مثل  املوضوعات، 
واألزياء والحيوانات األليفة والحرف اليدوية والكتب والسفر 
واأللعاب والفن والطعام وما إىل ذلك.ما يجعل Hive مختلًفا 

عن تطبيقات الوسائط االجتماعية الحالية هو افتقارها إىل 
بدالً  زمنًيا  املطورون موجزًا  اختار  خوارزمية مخصصة، 
من ذلك، والذي ال يبيع اإلعالنات.ويكسب املال عن طريق 

إضافية  ميزات  مقابل  املستخدمني  عىل  رسوم  فرض 
ملفاتهم  عىل  لديهم  املفضلة  املوسيقى  عرض  مثل 
الشخصية.وأكد مؤسس منصة التواصل االجتماعي، 
تجاوز   Hive مستخدمي  عدد  أن  بوب،  كاساندرا 
املليون خالل عطلة نهاية األسبوع، وُيقال إن حوايل 
خارج  من  تأتي   Hive تنزيالت  إجمايل  من   ٪٨٦
الواليات املتحدة. وسيكون االختالف الرئييس بينه 
الكراهية،  خطاب  ضد  سياسته  هو  تويرت  وبني 
وفًقا إلرشادات مجتمع التطبيق، حيث  ال يسمح 
Hive بالتهديدات املوثوقة أو الكالم الذي يحض 
مستخدميها  «Hive»عىل  الكراهية.وتحظر  عىل 
تشجيع العنف أو مهاجمة أي شخص عىل أساس 
أو الجنس أو  القومي  أو األصل  العرق  أو  العرق 
الجنس أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنيس أو 

االنتماء الديني أو اإلعاقات أو األمراض».

املسؤولة  الرشكة  «ميتا»  أعلنت 
عن إدارة « Facebook» عن إصدار 
من  التي  التحديثات  من  سلسلة 
شأنها تعزيز حماية وخصوصية 
املراهقني افرتاضيا عند استخدام 
التطبيق، خاصة لراغبي االشرتاك 
يف املنصة الذين تقل أعمارهم عن 
١٦ عاما، أما بالنسبة للمراهقني 
الذين لديهم حسابات بالفعل عىل 
سيقدم  «فيسبوك»  فإن  املنصة 
الجديدة  اإلعدادات  بعض  لهم 
الخصوصية.وتعتمد  تعزز  التي 
إعدادات  يف  الجديدة  التحديثات 
رشكة  وفرتها  التي  الخصوصية 
«الفيسبوك»  ملستخدمي  «ميتا» 
تقييد  عىل  عاما،  الـ١٦  أصحاب 
الحساب  ومعلومات  بيانات 
تحديد  لصاحبه  يمكن  بحيث 
من  سيتمكنوا  وبالتايل  األصدقاء 
الخاصة  املنشورات  مشاهدة 
ورؤية  إياها،  ومشاركتهم  بهم 
التي  والحسابات  الصفحات 
قيدت  املستخدم.كما  يتابعها 
الذين  األفراد  عدد  الجديدة  امليزة 
عىل  للتعليق  اإلمكانية  لديهم 
وتواصل  أصدقائهم،  منشورات 

«ميتا» جهودها للبحث عن طرق 
رسائل  من  املراهقني  حماية 
فيها،  املرغوب  غري  البالغني 
الجديدة  التحديثات  وشملت 
الفيسبوك  مستخدمي  إخفاء 
أو  حساباتهم  يف  املوثوق  غري 
يف  الظهور  من  «املشبوهني» 
الذين  األشخاص  توصيات 
األصدقاء  خانة  يف  تعرفهم  قد 
أيضا  املتوقع  للمراهقني.ومن 
إجراء  التحديثات  تشمل  أن 
إعدادات  عىل  التعديالت  بعض 
اإلنستجرام، حيث تخترب الرشكة 
حسابات  من  الرسالة  زر  إزالة 
املراهقني تماًما عندما يشاهدها 
مسؤول،  غري  بالغ  شخص 
من  املراهقون  سيتمكن  كما 
التي  الحسابات  عن  اإلبالغ 
يقومون بحظرها، ويف أغسطس 
استحدث  الجاري  للعام  املايض 
التي  املزايا  بعض  «إنستجرام» 
الحسابات  بخصوصية  تتعلق 
يف  التحكم  مثل  للمراهقني 
تقل  من  وتقييد  املحتوى، 
بشكل  عاما   ١٦ عن  أعمارهم 

تلقائي.
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القراءة الواعية املبنية عىل القدرة واالنصاف ملجمل االحداث التي تدور 
عىل الساحة السياسية يف العراق ، غري القراءة القائمة عىل االتهامات 
أو  الطرف  لهذا  التأييد  باب  ومن  جزافا  االحكام  واطالق  والشتائم 

التنديد بالطرف اآلخر .
يقلب  قد  طارئ  ألي  تحسباً  بحذر  عليه  قدميك  تضع  الذي  والطريق 
املعادالت ويفتك بالحسابات ، غري الطريق املعّبد الواضح الذي تستطيع 
أن تنقل خطواتك عليه بسهولة ويرس وأنت مرتاح البال ، وشّتان بني 

طريق شائك وعر وطريق مستقيم واضح .
ومن الساعة التي تسلم فيها السيد السوداني منصب رئيس الوزراء 
 ، بالوعورة  ، وتسري عىل طريق مثقالً  بينها  تتزاوج فيما  ، واألحداث 
زواج عىل سنة الله ورسوله ، وآخر عىل سنة املصالح واملنافع والثأر 
واالنتقام ، ومع كثرة عقود الِقران ، فقد تمخض املشهد السيايس عن 
وأخرى   ، الوزراء  رئيس  جانب  إىل  اصطّفت  بعضها   ، تيارات  خروج 
وقفت يف الجانب اآلخر املعارض له، وبدأت مواجهة سرتت نفسها مرّة 
، ترصد بوضوح  البصرية  العني  أّن  بالترصيح وأخرى بالتلميح، رغم 
 ، جهة  من  األعداء  األخوة  بني  تجاذبات  من  الساحة  عىل  يدور  ما 
وبني األطراف السياسية من جهة أخرى ، وقد زاد من حدة املواجهة 
، وما حصل من هجوم مسلح  العراق  املتكررة عىل حدود  االعتداءات 
عىل مناطق عراقية من دول الجوار ، اضافة اىل التدخل االمريكي التي 

يخرج متسرتا احيانا عن كل االتفاقيات بني امريكا والعراق .
جميع  وتوظيف  األمس،  بقوّة  تحصنت  تعارض،  التي  األطراف 
برضورة  تؤمن  التي  واألطراف   ، الجديد  املسار  لعرقلة  إمكاناتها 
ما  حول  الصمت  والتزمت  اإلصالحات  لدعم  طاقاتها  جندت  التغيري، 
يحدث من انتهاكات عىل سيادة العراق ، والذين ال يريدون لرؤوسهم 

الصداع ، وقفوا عىل التل متفرجني عىل ما يحدث .
ومع أّن السيد السوداني قد ركب الطريق الوعر، وقام ببعض اإلصالحات 
يرى  البعض  أّن  إال  عليه،  والدولية  واإلقليمية  املحلية  الضغوط  رغم 
أثبتت  سياسية  لعملية  الرتقيع  حالة  يتجاوز  ال   ، انجازه  تّم  ما  أّن 
فشلها الذريع ، وان إنقاذ البلد البّد أن يمّر عرب منهج جديد ، ال أثر فيه 
للمحاصصة والطائفية ، والبّد من االعتماد عىل الهوية الوطنية ، والبد 
العراق  استقالل  عىل  للحفاظ  وواضحة  ملموسة  خطوات  اتخاذ  من 
عملية  خطوات  السياسة  القيادة  اتخذت  ما  وإذا  مواطنيه،  وسالمة 

إلبعاد العراق عن جميع الرصاعات وبالطرق الدبلوماسية .
من  العراق  انقاذ  هو  كمواطنني  اليه  نطمح  وما   ، كشعب  يهمنا  ما 
كل اشكال الفساد ، وارساء دولة املواطنة ، ورسم خريطة سياسية 
بعيدة عن اشكال املحاصصة ، معتمدة عىل الهوية الوطنية التي اثبتت 

االحداث انها القادرة عىل دفع العراق نحو مرافئ االمن واالستقرار .
اىل اللقاء ...
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