
بغداد/ الزوراء:
شدَد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، امس السـبت، عـىل رضورة 
إنجـاز مرشوع قانـون املوازنة بالرسعة 
املمكنـة وتقديمـه إىل مجلـس النـّواب، 
كي يدخـل حيز التنفيذ مـن دون تأخري، 
فيما تلقى دعوة لزيارة إيران.وذكر بيان 
للمكتب اإلعالمي، لرئيس مجلس الوزراء، 
مجلـس  أن“رئيـس  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني، ترأس 
اجتماعاً ُخصص ملناقشة مرشوع قانون 

املوازنة العامة االتحادية للسنة 2023“.
وشـدد السـوداني عـىل ”رضورة إنجاز 
مرشوع قانون املوازنة بالرسعة املمكنة، 
وتقديمـه إىل مجلـس النـّواب، كي يدخل 
حيـز التنفيـذ مـن دون تأخـري“، مؤكداً 
أن ”القانـون يسـتهدف يف تخصيصاته، 
األولويـات التي تبناها املنهـاج الوزاري، 
وهـي مكافحـة البطالة، وتقليل نسـب 
الفسـاد، واالرتقـاء  الفقـر، ومكافحـة 
بالخدمات، فضالً عن إصالح االقتصاد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مجلـس الخدمة االتحـادي امس 
للمتقدمني  نتائج االعرتاضات  السـبت، 
السـاندة.وذكر  املهـن  تعيينـات  عـىل 
بيـان للمجلـس تلقتـه ”الـزوراء“: أنه 
”اعلـن نتائـج االعرتاضـات للمتقدمني 
عـىل تعيينـات املهـن السـاندة وحـدد 

موعـد االختبـار للمؤهلني“، مشـريا اىل 
أن ”االختبـار يمثـل %35 مـن املعـدل 
التفاضـيل الكيل مـن %100“. واوضح 
أن ”االختبار سـيكون عبارة عن أسئلة 
يف مجـال االختصـاص وحـول قوانـني 
الوظيفـة العامـة فضـًال عـن أسـئلة 

ذكاء“.

كازاخستان/ متابعة الزوراء:
أْدى الرئيـس الكازاخسـتاني املنتخـب، 
اليمـني  توكايـف،  جومـارت  قاسـم 
الدسـتورية، أمس السبت، ليتوىل رسميا 
كازاخسـتان.وجرت  رئيـس  منصـب 
مراسم أداء القسم امس السبت يف قرص 
االسـتقالل يف العاصمة أستانا، بحضور 

الرئيس األول لكازاخسـتان نور سلطان 
نزاربايـف، وأعضاء الحكومة، باإلضافة 
إىل نـواب الربملـان والسـلك الدبلومايس.
وأعلنـت لجنـة االنتخابـات املركزيـة يف 
كازاخسـتان يـوم 22 نوفمـرب الجاري، 
فـوز توكايـف باالنتخابـات الرئاسـية 

وحصوله عىل %81.31 من األصوات.

بغداد/ الزوراء:
كشَف وزير الصناعة واملعادن خالد 
بتـال، أمس السـبت، وجود نحو 40 
ألف موظف فائض عن الخدمة، وأن 
الـوزارة عاجـزة عن تأمـني رواتب 
موظفيها، وفيما وصف وزارته بأنه 
أشـبه بشـبكة الرعاية االجتماعية، 
أشـار إىل التوجـه نحو غلـق العديد 
مـن املصانع.وقـال بتـال يف مؤتمر 

صحفـي عقـده يف معمـل إسـمنت 
بادوش غرب مدينة املوصل، بحسب 
وكالة شفق نيوز تابعته ”الزوراء“: 
إن ”واقـع الصناعة مـّر جداً وهناك 
تركـة ثقيلـة جـدا مـن تراكمـات 
”لدينا  السـابقة“.وأضاف  السنوات 
قرابـة 40 الـف موظـف فائض عن 
الحاجة يف الوزارة وهـذا ما يجعلها 
تعجـز عن تأمني رواتـب كافية لهم 

وتعتمـد عـىل وزارة املاليـة يف املنح 
السنوية، وان وزارة الصناعة مدينة 
بمئات املليارات مـن الدنانري لوزارة 
املالية بسبب هذا األمر“.واشار بتال 
اىل ان ”وزارة الصناعـة باتت أشـبه 
بوزارة العمل والشـؤون االجتماعية 
فهـي تدفـع رواتـب الشـخاص ال 
ينتجون شيئاَ وهذا أشبه بما يحصل 
عليـه العاطلـون عـن العمل“.وأكد 

ان ”الـوزارة تخطـط للميض بدمج 
الرشكات واعادة ترتيب منشآتها وقد 
نقوم بغلق بعض املنشآت الصناعية 
التي لم يعد هنـاك جدوى من اعادة 
واملصانـع  املعامـل  مثـل  تأهيلهـا 
القديمـة التـي لـم يعد يوجـد حتى 
قطع غيار لها، والوزارة تدرس خيار 
الذهـاب باتجاه االسـتثمار بصورة 
حقيقية“.وأكد بتال ”تشـكيل لجنة 

تحقيـق للتدقيق بعقود االسـتثمار 
كافـة يف معامـل االسـمنت فهنـاك 
شـبهات فسـاد يف بعضها والبعض 
اآلخر يعاني من تلكؤ كبري“، مشددا 
”لن نتهاون ابـداً بهذا امللف فأما ان 
تكون عقود االستثمار عقود رشاكة 
ناجحـة وتخـدم املصلحـة العامـة 
وبخـالف ذلـك ال يمكن القبـول بها 

بأي شكل من األشكال“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد النائب حسـني عيل حسـن ان مرشوع قانون 
جرائم املعلوماتيـة اذا تم العمل عليه فنيا بصورة 
جيدة مـن قبل خرباء، فلن نذهـب باتجاه تكميم 
االفواه فيما اشار محلل سيايس اىل  ان هذا القانون 

قد يكون بدايـة الحتجاجات وموجات من الحراك 
الشـعبي ال تدرك مداها املنظومة السياسية.وقال 
عضو مجلس النواب حسـني عيل حسن يف حديث 
لـ»الـزوراء» انـه « سـتكون هناك ورشـات عمل 
قبـل اقرار هذا القانون بني اللجان النيابية كلجنة 

االتصـاالت والوزارة الهمية موضـوع املعلوماتية 
«.واضاف «يجب ان يكون هناك تقنني للموضوع 
وال اتصـور وجود عملية تكميـم لالفواه بقدر ما 
فيه حماية للناس و االسـماء والسياسيني وهناك 
قامـات يف املجتمـع  من غري املمكـن الي واحد ان 

يكتب كما يشـاء وينرش فهناك نوع من االبتزاز».
واكـد «سـيكون هنـاك دراسـة بالنسـبة للوضع 
الدسـتوري ومـن غري املمكـن ان توضـع قوانني 

مخالفة للدستور .

موسكو/ متابعة الزوراء:
تجـددِت التحذيرات األمميـة من الوضع 
الخطر التي ترزح تحته محطة زابوريجيا 
للطاقـة النوويـة يف الجنـوب األوكراني، 
والتـي تسـيطر عليها القوات الروسـية، 
جـراء القصـف الـذي يهدد أكـرب محطة 
نوويـة يف أوروبـا، فيمـا أعلنت روسـيا، 
اسـتعادة ٩ مـن جنودهـا مـن أوكرانيا، 

تنفيذاً للمحادثات التي جرت سـابقاً بني 
الجانبـني من أجل تبادل الرسى..فقد نبه 
ميخائيل تشـوداكوف نائـب مدير وكالة 
الطاقة الذرية، من أن ما وصفها بالرضبة 
املحتملة عىل الوقود املسـتهلك يف محطة 
زابوريجيا قد تـؤدي لنفس تأثري»القنبلة 
كان  «إذا  ترصيحـات  يف  القذرة».وقـال 
هناك وقود مسـتهلك يف مخـزن جاف يف 

حاويات خرسـانية يف املوقع، فيكفي أن 
تهبـط قذيفـة مدفعيـة هنـاك للحصول 
عىل قنبلة قذرة»، بحسب ما نقلت وكالة 
سبوتنيك.وكانت كل من روسيا وأوكرانيا 
تبادلتا خـالل الفرتة املاضيـة االتهامات 
بقصف املحطـة املرتامية األطـراف التي 
تسيطر عليها موسكو منذ مارس املايض 
يف الجنـوب األوكرانـي. واعتـربت وزارة 

أن كييـف «ال توقـف  الروسـية  الدفـاع 
استفزازاتها الهادفة إىل إثارة خطر وقوع 
كارثة هي صنيعـة البرش يف زابوريجيا».
فيمـا تبنـى مجلـس الحـكام يف الوكالة 
الدوليـة األسـبوع املـايض، قـراراً جديداً 
يدعو روسـيا إىل االنسـحاب مـن املحطة 
ووقـف ما تقـوم به ضد املواقـع النووية 
األوكرانية. ويف سـياق اخر أعلنت روسيا، 

امس السبت، استعادة ٩ من جنودها من 
أوكرانيـا، تنفيذاً للمحادثـات التي جرت 
سابقاً بني الجانبني من أجل تبادل الرسى.

فقـد أوضحـت وزارة الدفاع الروسـية يف 
بيان أن الجنود التسـعة نقلوا إىل األرايض 
الروسية.كما أشارت إىل أن األرسى كانوا 
يف حالة صحيـة سـيئة، يواجهون خطر 

املوت عىل األرايض األوكرانية.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلَن قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية، املدعومة 
من الواليات املتحدة، وقف عملياتهم ضد تنظيم ”داعش“ 
بعد الهجمات الرتكية عىل شمال سوريا األسبوع املايض.

وقال قائد ”قسـد“ مظلوم عبدي، إنه بعد نحو أسـبوع 
مـن الغـارات الجوية الرتكية عىل شـمال سـوريا باتت 
أنقرة مسـتعدة اآلن لشن توغل بري، ومقاتيل املعارضة 
يف سـوريا املدعومني من تركيا يسـتعدون للمشاركة يف 
العمليـات، الرضبات الرتكية األسـبوع املـايض ألحقت 
أرضارا جسـيمة بالبنية التحتية للمنطقة.وذكر عبدي، 
أن تركيـا تتخـذ مـن التفجـري الدامي الذي وقـع يف 13 
نوفمرب يف إسـطنبول، الذي تلقي أنقـرة باللوم فيه عىل 

الجماعـات الكرديـة، ذريعـة لشـن الهجمـات، ونفت 
املنظمـات الكرديـة أي ضلوع لها يف هجوم إسـطنبول، 
الذي أسـفر عن مقتل ستة اشخاص وإصابة العرشات.

وشنت تركيا األسبوع املايض، رضبات جوية ضد األكراد 
يف سوريا والعراق ردا عىل هجوم اسطنبول.وقال عبدي: 
”القـوات التي تعمل.. مع التحالـف الدويل لقتال داعش 
أصبحـت اآلن هدفـا للدولـة الرتكيـة، وبالتـايل توقفت 
العمليات العسـكرية ضد داعـش“. وجاءت ترصيحاته 
بعد سـاعات من إعالن الجيـش األمريكي أن صاروخني 
اسـتهدفا قوات التحالـف بقيادة واشـنطن يف قواعد يف 
الشـدادي شمال رشقي سـوريا، دون وقوع إصابات أو 

أرضار يف القاعدة أو ممتلكات التحالف“.

بيالروسيا/ متابعة الزوراء:
ُتـويف امس السـبت بشـكل مفاجـئ وزير 
الخارجيـة البيـالرويس، فالديمـري ماكي، 
عـن عمـر يناهز الــ 64 عامـا، ولم يحدد 
سـبب الوفاة حتـى اللحظة.وقالت وكالة 
األنبـاء البيالروسـية الرسـمية ”بيلتا“ إن 
ماكاي تويف ”فجأة“ عن 64 عاما.وبحسب 
”بيلتا“، فـإن النبأ املحـزن أعلنه املتحدث 
باسـم وزارة الخارجية أناتويل جالز.تجدر 
اإلشـارة إىل أن ماكاي يشغل منصب وزير 
خارجيـة بيالروسـيا منذ عـام 2012.ولد 
ماكي يف الـ 5 من أغسطس عام 1958 ، يف 
قرية نيكراشـيفيتيش، يف منطقة غرودنو، 

يف بيالروس.وتخـرج مـن جامعة مينسـك 
الحكومية للغات األجنبية، والتحق بالخدمة 
العسـكرية يف صفوف الجيش السـوفيتي، 
مدة 12 عاما، وتقاعد برتبة عقيد.والتحق 
باألكاديميـة الدبلوماسـية التابعة لوزارة 
الخارجيـة األسـرتالية، وانضم إىل السـلك 
الدبلومـايس يف العـام 1993.وترأس وزارة 
الخارجية البيالروسـية عام 2012، وشغل 
قبلهـا منصب مستشـار الرئيـس ومديرا 
ملكتبه منذ العام 2008.تزوج ماكي مرتني، 
وكان زواجـه الثانـي من املمثلـة والفنانة  
فريا بولياكوفا، وتـرك خلفه ثالثة أطفال، 

ولدين وبنتا.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـدِت اللجنـة املاليـة النيابية، ان 
قانون الضمان االجتماعي سيؤمن 
حقوق العاملني يف القطاع الخاص 
لهـم  ويضمـن  عملهـم  وينظـم 
رواتـب تقاعدية، وفيما حذر خبري 
اقتصادي من زيـادة اعداد العمال 
االجانب الداخلني اىل البالد، كشـف 
عن دخول اكثر من 350 الف عامل 

أجنبي البالد بطرق غري رشعية.
وقال عضـو اللجنة املاليـة النائب 
جمال كوجر يف حديث لـ“الزوراء“: 
انـه خالل االيـام املاضية ناقشـت 
اللجنة املالية النيابية يف اجتماعها 
قانـون الضمـان االجتماعي الذي 
يعـّد مـن القوانـني املهمـة كونـه 
ومهمـة  كبـرية  رشيحـة  يخـص 
وهي العاملـون يف القطاع الخاص 
بمختلف مهنهـم، مبينا ان اللجنة 
ناقشت القانون بشكل مستفيض 
بشـأنه. مقرتحاتهـا  وقدمـت 

واضـاف، ان القانـون يعمـل عىل 
ضمان حقـوق العاملني يف القطاع 
الخاص أسـوة باقرانهـم العاملني 
يف القطـاع الحكومـي او العام من 
ناحيـة تأمـني حقوقهـم ويضمن 
لهم رواتب تقاعديـة وكذلك ينظم 
عملهم، مؤكدا ان القانون سيشجع 
العمـل يف القطـاع الخـاص ويقلل 
من كاهـل القطـاع العام.واشـار 

اىل ان القانـون سـوف يـوازن بني 
القطاعني العام والخاص، موضحا 
أن القانـون ينظم آليـة إدارة ملف 
الضمان االجتماعي للعمال وإدارة 
مواردهـا واشـرتاكاتها.يف غضون 
ذلـك، قال الخبـري االقتصادي نبيل 
العـيل يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 

نسـبة العاطلني يف البـالد بارتفاع 
العمالـة  اعـداد  زيـادة  بسـبب 
االجنبيـة الداخلة اىل البـالد، مبينا 
انه بحسـب االحصائيات الرسمية 
فان عدد العاطلـني يف العراق يقدر 
بمليـون و600 الـف، بينمـا عـدد 
العمالة األجنبية تقدر بمليون من 

بينهـم أكثر مـن 350 الـف عامل 
دخلوا بطرق غري رشعية.واضاف، 
الربنامـج  ان  مايبـدو  عـىل  انـه 
الوزاري لـوزارة العمل والشـؤون 
االجتماعية يسـتهدف زيـادة عدد 
االجتماعية  بالرعايـة  املشـمولني 
من 1.5 مليون مسـتفيد ليتجاوز 

2.5 مليـون بموازنـة تتجاوز 3.5  
وكذلـك   سـنويا،  دينـار  ترليـون 
تدقيق املشمولني بربنامج الرعاية، 
.وتابـع،  العمـل  قانـون  وتعديـل 
كما انه يسـتهدف ايضا املساهمة 
بترشيع صنـدوق التقاعد للعمال، 
التدريـب  معاهـد  دور  تفعيـل 
املهني، وتمويل املشاريع الصغرية 
وبرنامج حاضنـات االعمال لرواد 
االعمـال، فضال عن الحـد وضبط  
العمالـة االجنبية لصالـح العمالة 
املحليـة، محـذرا من زيـادة اعداد 
العمالة االجنبية يف حال عدم وجود 
رادعـة.وكان  وقوانـني  اجـراءات 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني قد وجه يف جلسة مجلس 
الوزراء االخرية التي عقدت الثالثاء 
املـايض بتشـكيل لجنـة حكومية 
ملراجعـة ملف العمالـة األجنبية يف 
العـراق، وتنظيم اإلطـار القانوني 
لها.وكانـت اللجنـة القانونيـة قد 
عقـدت يف وقـت سـابق اجتماعـا 
برئاسة النائب محمد عنوز رئيس 
السـن وحضور اعضائها ملناقشة 
مرشوع قانون الضمان االجتماعي 
والتقاعد للعمال ٣٩ لسـنة ١٩٧١.
وتـدارس املجتمعـون املقرتحـات 
واملالحظـات املقدمـة مـن اعضاء 
اللجنة بشأن التعديالت عىل فقرات 

ومواد القانون.
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بغداد/ الزوراء:
االرسة  الشمري،  االمري  عبد  الداخلية  وزير  عَزا 
بحادث  االعالميني  من  اثنني  بوفاة  الصحفية 
بيان  يف  الشمري  بغداد.وقال  العاصمة  يف  سري 
تلقته «الزوراء»: «ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ 
وفاة املغفور لهما اإلعالميني (مصطفى غزوان 
الله  أسأل  سري،  حادث  إثر  الحسن)  واحمد 
ومغفرته  رحمته  بواسع  يتغمدهما  أن  العظيم 
أهلهما  ويلهم  جناته  فسيح  يدخلهما  وأن 
وذويهما ومحبيهما الصرب والسلوان». واضاف: 
«كما أتقدم بالتعازي اىل جميع العاملني يف األرس 

الصحفية». 
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بغداد/ الزوراء:
اكَد نقيـب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب مؤيد الالمي، 
رضورة اقـرار الترشيعـات التي توفر 
بيئة آمنـة للعمل االعالمـي يف العراق.
وذكر بيان لنقابة الصحفيني العراقيني 
تلقته «الـزوراء»: ان نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العرب مؤيد الالمي التقى يف مقر النقابة 
القائـم بأعمـال سـفارة الجمهوريـة 
الفرنسـية يف بغـداد جـني كرسـتوف، 
وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون 
املشرتك بني النقابة والسفارة لالرتقاء 
بواقـع االعـالم يف العـراق مـن خـالل 

التطويريـة والتدريبية  الـورش  اقامة 
للصحفيني العراقيني يف مختلف وسائل 
االعالم .واضـاف، ان نقيب الصحفيني 
النقابـة  دور  اسـتعرض  العراقيـني 
واملؤسسـات االعالميـة وحرصها عىل 
سـالمة الصحفيني من خـالل التأكيد 
عـىل اقـرار الترشيعـات التـي تعمـل 
عليها النقابة لتوفـري بيئة آمنة للعمل 
االعالمـي يف العـراق .من جهته اشـاد 
القائم باعمال السفارة الفرنسية بدور 
نقابـة الصحفيني العراقيني وجهودها 
يف ارسـاء اسـس اعالميـة تتناغم مع 
التطـور التكنولوجـي الـذي يشـهده 

العالم يف املجاالت االعالمية.

…„bóæa@ù»i@’‹Ã‰éÎ@ùˆbœ@—√Ïfl@—€c@40@b‰Ìá€@ZÚ«b‰ó€a@ãÌåÎ

بغداد/ الزوراء:
انخفضْت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس السبت، يف البورصة 
الرئيسة بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان. وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية 
املركزيتني يف بغداد، سجلتا صباح امس ١٤٨٨٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
فيما كانت االسعار ليوم الخميس املايض ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠دوالر. وأشار 
املحلية يف بغداد، حيث  انخفضت يف محال الصريفة باألسواق  البيع والرشاء  أن اسعار  إىل 
بلغ سعر البيع ١٤٩٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 
١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي. أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن 
البورصة ال تتداول يف ايام العطل الرسمية اال ان محالت الصريفة فيها تداولت اسعار الدوالر 
البيع ١٤٨٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٨٠٠ دينار لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.

¿@b–Ó–†@b»uaãm@›vèÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

⁄Ï◊ã◊@¿@oqáy@>€a@fiÏÓè€a@Âfl@k„bu



اعالنات

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشـاء شـوارع مع شـبكات مجاري مياه امطار والرصف الصحي يف حي الشـهداء وشـارع الشباب 
يف سـوق الشـيوخ) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون 
الدعـم الطـارئ. ان وثيقة الدعوة لتقديـم العطاء (االعالن) عـن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنيـة (الرشق -الزوراء- 

النهار).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة 
االشـرتاك فيها كما هـو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الـدول املؤهلة). وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء 
وثائـق العطـاء باللغة العربية بعـد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء 
يقطع من قبل قسـم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند 
السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٣٠ يف الدائرة املستفيدة فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني 
من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسم العقود الحكومية 
لـرشاء نسـخة مـن الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مـؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتـم تقديم هوية التصنيف 

االصلية للرشكات العراقية غري نافذة وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
 متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ- املتطلبات الفنية: الخربة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقد عدد (١) وبمبلغ ال يقل عن (٥٫٩٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة 
وستون مليون دينار عراقي وللسنوات الـ(١٠) السابقة تم إنجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب- املعدات واالليات (توفري او تعاقد) (املدرجة يف الجدول ادناه)     ج- الكوادر الفنية (املدرجة يف الجدول ادناه)
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء املايل السابق الذي يظهر تحقق األرباح للسنتني األخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي (٢٠١٢-٢٠١٣) (كشف 
الحسابات الختامية) مصادق من محاسب قانوني.

ثانيا:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٦١٣,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة وثالثة 
عرش مليون دينار عراقي.

ثالثا:- معدل االيراد السـنوي ان يكون اكرب من او يسـاوي (٤٫٩٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعة مليارات وتسـعمائة وسبعون مليون دينار عراقي (وعىل ان ال 
يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات) وخالل السنوات العرش السابقة.

د- املتطلبات القانونية:- 
اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمـة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لـم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، الرشكات 
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل)، غري مسـتبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية 
العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول ادناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).

١- كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطاء (التأمينات االوليـة) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سـفتجة 
صـادرة مـن مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينيـة للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسـم 
العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي 
ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون 

خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٢- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة 
فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسـية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٤-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٥- تتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور النـرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٦- يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة اعتذار املركز عن 

توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٧- يف حالـة اشـرتاك أكثـر من مناقـص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنيـة تكافلية يف ذلك لتنفيـذه عىل ان يقدم عقد 
مشـاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكـة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او 

االنسـحاب يف حـال رسـو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكـة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من 
تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.

٨- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.
٩- تتحمـل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفنـي املعد من قبلهـا واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمـل باعتبارها ممثال بـرب العمل بعقد 

املقاولة.
١٠- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.

١١- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من تاريخ فتح 
عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.

١٢- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العـراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى مطابقتها 
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .

١٣- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
١٤- يف حال تأخر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل كفاءاته املالية 
التـي قدمهـا ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليـا دون االخالل بمضمون املـادة ٦٢/ ط من رشوط االعمال الهندسـة املدنية 

بقسميها االول والثاني.
١٥- ال يحـق للـرشكات التـي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتـاب وزارة التخطيط – دائرة العقود 

الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٦- إن آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١٢/٧ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم العقود 
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سابقا) عىل ان تكون االسعار 
املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
االوراق مختومـة بختـم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقـم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحتـه ويعترب التبليغ من خالله 
ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شارع االمام عيل 
(ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٧- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.
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تعلـن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشـاء شـبكات مجـاري امطار مع رصف صحي يف حي الكرادي خلف السـكة يف الرفاعي) ضمن 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة 
٢٠١٤ املعدلـة الصـادرة من وزارة التخطيط والضوابـط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحاديـة النافذة وقانون الدعم الطارئ. ان 

وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (   -   -    ).
وسـيتم العمـل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيـح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 
املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة). وبإمكان مقدمي العطاءات 
رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل 
رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة 
عنـد السـاعة ١٢ ظهـرا من يوم االثنني املصـادف ٢٠٢٢/١٢/٥ يف الدائرة املسـتفيدة فعىل الراغبني مـن الرشكات واملقاولـني العراقيني املؤهلني 
واملصنفـني مـن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والـرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسـم 
العقود الحكومية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم 
هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة وأوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسـكات 

التالية:-
 متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ- املتطلبـات الفنيـة: الخـربة التخصصية (االعمال املماثلـة) ولعقد عدد (١) وبمبلغ ال يقل عـن (٤٫٧٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعة مليارات وسـبعمائة 
وخمسة وثالثون مليون دينار عراقي وللسنوات الـ(١٠) السابقة تم إنجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب- املعدات واالليات (توفري او تعاقد) (املدرجة يف الجدول ادناه)     ج- الكوادر الفنية (املدرجة يف الجدول ادناه)
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء املايل السـابق الذي يظهر تحقق األرباح للسـنتني األخريتني يف حال توفرها او السـنتني التي سـبقت االزمة املالية هي (٢٠١٢-٢٠١٣) 
(كشف الحسابات الختامية) مصادق من محاسب قانوني.

ثانيا:- املوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سـبعمائة 
وتسعون مليون دينار عراقي.

ثالثا:- معدل االيراد السـنوي ان يكون اكرب من او يسـاوي (٦٫٤٠١٫٠٠٠٫٠٠٠) سـتة مليارات واربعمائة وواحد  مليون دينار عراقي (وعىل ان ال 
يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات) وخالل السنوات العرش السابقة.

د- املتطلبات القانونية:- 
اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، الرشكات 
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل)، غري مستبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية 
العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول ادناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).

١- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سـفتجة 
صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسـم 
العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) 
الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل 
ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات 

النهائية.
٢- يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عنـد تلبيتها ملعايري التأهيل 
املحـددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة 

القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٤-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٥- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٦- يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة اعتذار املركز 

عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٧- يف حالـة اشـرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافليـة يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او 
االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من 

تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
٨- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

٩- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلـك تنفيذ العمل باعتبارها ممثـال برب العمل بعقد 
املقاولة.

١٠- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١١- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال نواقص التي تسمح بها التعليمات خالل خمسة ايام من تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٢- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى مطابقتها 

للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٣- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٤- يف حال تأخر الرصف وعدم منح (املقاول) السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املرشوع وعىل كفاءاته املالية 
التـي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليـا دون االخالل بمضمون املادة ٦٢/ ط من رشوط االعمال الهندسـة املدنية 

بقسميها االول والثاني.
١٥- ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود 

الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٦- إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٢/١٢ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسـم 
العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائـن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سـابقا) عىل ان 
تكـون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابـة واضحة وخالية من الحك 
والشـطب وتكـون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقـم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته 
ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم 
عـن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى 
املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي 
يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان 

االلكرتوني.
١٧- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.
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الزوراء/ مصطفى فليح:

اكَد النائب حسني عيل حسن ان مرشوع 

قانون جرائـم املعلوماتية اذا تم العمل 

عليه فنيا بصورة جيدة من قبل خرباء، 

فلن نذهـب باتجاه تكميم االفواه فيما 

اشار محلل سيايس اىل  ان هذا القانون 

قد يكون بدايـة الحتجاجات وموجات 

مـن الحـراك الشـعبي ال تـدرك مداها 

املنظومة السياسية.

وقال عضو مجلس النواب حسـني عيل 

حسـن يف حديـث لـ“الـزوراء“ انـه ” 

سـتكون هناك ورشات عمل قبل اقرار 

هذا القانون بني اللجان النيابية كلجنة 

االتصـاالت والـوزارة الهمية موضوع 

املعلوماتية ”.

واضـاف ”يجب ان يكـون هناك تقنني 

للموضـوع وال اتصـور وجـود عملية 

تكميـم لالفـواه بقـدر ما فيـه حماية 

للناس و االسـماء والسياسيني وهناك 

قامـات يف املجتمع  من غري املمكن الي 

واحد ان يكتب كما يشاء وينرش فهناك 

نوع من االبتزاز“.

واكد ”سـيكون هناك دراسـة بالنسبة 

للوضع الدستوري ومن غري املمكن ان 

توضع قوانني مخالفة للدستور ومثلما 

هنـاك حرية شـخصية هنـاك احرتام 

لالخريـن واحرتام لالديان ويف  كل دول 

العالم هناك فالتر وال يرتك االمر مثلما 

هو حاصل يف العراق“. 

واضاف ”اذا تم العمل عىل القانون فنيا 

وكان هنـاك خـرباء بهذا الشـأن  فلن 

نذهب باتجاه تكميم االفواه وسـتكون 

هنـاك نقلة بالنسـبة للمجتمـع الذي 

يجـب تقنينها بطريقة جيـدة لحماية 

عوائلنا و مؤسساتنا“.

وبني ”مادمنا نعيش يف جو ديمقراطي 

فمـن حـق اي شـخص ينتقـد انتقاد 

معقول وبطريقة مهذبة ويؤرش وجود 

خطـأ فليس هنـاك مشـكلة“مضيفا 

”اتصـور اذا اصبـح هنـاك نـوع مـن 

العقوبات عىل التجاوزات فهذا مهم“.

 واكد ”سـيعدل القانـون لنحافظ عىل 

الديموقراطيـة ونحافـظ عـىل الحرية 

التي تبني املجتمع“. 

مـن جانبه قال املحلل السـيايس ، عيل 

ان ”  لـ“الـزوراء“  البيـدر، يف حديـث 

حتميـة  رضورة  اراه  القانـون  هـذا 

للقضـاء عـىل الفـوىض لكـن يف اطار 

االبقاء عـىل حرية التعبـري و الجوانب 

املتعلقـة بحقـوق االنسـان والتجربة 

الديموقراطيـة“، مضيفـا“ يف مقابـل 

ذلك هناك اطراف سياسية معينة تريد 

تكبيـل افـواه العراقيـني وتقييـد هذه 

الحرية عرب ترشيع هذا القانون“.

واضاف ”حاليا وسـابقا هذه الجهات 

ربما بـدون هـذا القانون اسـتطاعت 

ان ترضب الرأي العام واسـتطاعت ان 

تقيد حرية التعبري فكيف اذا كان هناك 

قانون معها“.

واوضـح ”يبـدو ان النظام السـيايس 

يف العـراق وهو يطبق احـدى التجارب 

املنطقـة  يف  الفريـدة  الديموقراطيـة 

قـد تأثـر بسـلطوية االنظمـة الرشق 

اوسـطية“، مؤكـدا ان ”هـذا االمر قد 

يـؤدي اىل نقمة شـعبية حادة  فانت يف 

الوقـت الذي ال تقدر ان تقـدم يل حياة 

كريمـة كاملوجـودة بالخليـج تريد ان 

تقمعني ثانية بطريقة دكتاتورية“. 

واشـار اىل ان ” هذا القانون  قد يكون 

بدايـة الحتجاجات جديـدة و موجات 

مـن الحـراك الشـعبي ال تـدرك مداها 

التـي تريـد ان  السياسـية  املنظومـة 

ترشع هكذا قانون“.

مخالفـات  فيـه  ”القانـون  ان  واكـد 

قانونيـة ودسـتورية و ال شـك ان يف  

ظاهره الرحمة لكـن يف باطنه العذاب 

املسـودة  عـن  نتحـدث  ونحـن  هـذا 

السابقة وال يعرف اىل اين وصلت درجة 

التعديالت فيها“.

واعرب عن امنيته يف أن ”تقف املحكمة 

االتحاديـة واللجـان النيابيـة ورئيس 

الجمهوريـة  اىل جانـب حريـة التعبري 

واىل جانب الشـعب العراقي و التجربة 

الديموقراطية وان يعاد اىل الحكومة او 

تسحبه  كما حصل مع قانون التجنيد 

االلزامي“، متوقعا ”تمريره“.

@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@kÓ‘„@äÏõ¢@pãu@>€a@pbibÉn„¸a@¿

بغداد/ الزوراء:
فـاَز الزميل احمـد عبد الحمزة، برئاسـة 
يف  العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة  فـرع 
محافظـة الديوانيـة، يف االنتخابـات التي 
جـرت يف املركـز العـام ببغـداد بحضـور 
نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد 

الصحفيني العرب مؤيد الالمي.
وذكر بيـان لنقابة الصحفيـني العراقيني 
شـعار  تحـت  انـه  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
(تضحيات شـهدائنا وعطـاء صحفيينا) 
العراقيـني/  الصحفيـني  نقابـة  عقـدت 
املركز العام امس املؤتمر االنتخابي لفرع 
النقابـة يف محافظـة الديوانيـة النتخاب 
رئيـس وأعضـاء الهيئـة اإلداريـة للفرع 
وترأس أعمـال املؤتمر نقيـب الصحفيني 

العراقيني مؤيد الالمي.
والقى الالمي كلمة، يف بداية أعمال املؤتمر 
أكـد فيها عىل رضورة اختيار هيئة إدارية 
جديـدة للفـرع من اجـل االرتقـاء بعمل 
الفرع وأهمية التنسـيق مـع الصحفيني 
املحافظـة  يف  اإلعالميـة  واملؤسسـات 
ومتابعة قضاياهم، مشددا عىل ان النقابة 
تحرص عىل تطبيـق بنود وقانون النقابة 

لضمان سالمة العمل اإلعالمي واملهني  .
وتابـع البيـان، انه جـرى خـالل املؤتمر 
بـاب  وفتـح  الحضـور  أسـماء  تدقيـق 
الرتشـيح اثنـاء انعقـاد املؤتمـر لضمان 

الشـفافية يف هـذا املجـال وبعـد إجـراء 
عمليـة االنتخـاب والفـرز فـاز برئاسـة 
الهيئـة اإلدارية للفرع الزميـل احمد عبد 
حمزة الشيباني فيما فاز بعضوية الهيئة 
اإلدارية الزمالء تركي حمود وأمني الهاليل 
وأسـماء جاسـم ونزهان فريد فيما فاز 
الزميـل محمـد حسـني طـارش احتياط 
أول والزميـل احمد عبد عيل احتياط ثان. 
وحـرض أعمـال املؤتمـر الزمـالء أعضاء 

مجلس النقابة.
هـذا وعقـد صبـاح امـس يف مقـر نقابة 
الصحفيـني العراقيـني يف بغـداد، املؤتمر 
االنتخابـي لفـرع النقابـة يف الديوانيـة، 
بحضور نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، 
وتحت شعار ( بتضحيات شهدائنا وعطاء 
صحفيينـا (، النتخـاب رئيـس واعضـاء 

الهيئة االدارية للفرع“.
وتنافس عىل رئاسـة الفرع كل من كريم 
علـوان كاظم، عمـاد مهـدي واحمد عبد 
الحمزة الشـيباني، وعـىل عضوية الهيئة 
االداريـة اسـماء جاسـم االويس، وعبـد 
الحسني االيدامي، ومحمد حسن طارش، 
وتركـي حمود، وعيل عبد االمري، وسـاجد 
سـمري، وباسـم العـذاري، وامـني محمد 
الهاليل، ونزهـان فريد، واحمـد عبد عيل، 

وعماد ابراهيم، وحسنني فالح.
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بغداد/ الزوراء:
شـدَد رئيس مجلـس الـوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، امس السـبت، عىل 
رضورة إنجاز مرشوع قانون املوازنة 
بالرسعة املمكنـة وتقديمه إىل مجلس 
النـّواب، كي يدخـل حيـز التنفيذ من 
دون تأخـري، فيما تلقى دعـوة لزيارة 

إيران.
وذكر بيان للمكتـب اإلعالمي، لرئيس 
مجلـس الـوزراء، تلقتـه ”الـزوراء“: 
أن“رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، تـرأس اجتماعـاً ُخصص 
ملناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة 

االتحادية للسنة 2023“.
وشدد السـوداني عىل ”رضورة إنجاز 
بالرسعـة  املوازنـة  قانـون  مـرشوع 
املمكنـة، وتقديمـه إىل مجلس النّواب، 
كـي يدخـل حيـز التنفيـذ مـن دون 
تأخري“، مؤكداً أن ”القانون يستهدف 
يف تخصيصاته، األولويات التي تبناها 
مكافحـة  وهـي  الـوزاري،  املنهـاج 
البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة 
الفسـاد، واالرتقـاء بالخدمات، فضالً 

عن إصالح االقتصاد“.
ووّجه السوداني بأن ”يراعي مرشوع 
القانون أهمية تقديم مشـاريع البنى 
التحتية عىل غريها من املشـاريع، من 
أجل تهيئة البيئـة املالئمة يف االقتصاد 
الداخـيل لتحقيـق متبّنيـات املنهـاج 
وصنـع  الخدمـة  وتقديـم  الـوزاري، 

الفارق الذي يلمسـه املواطن، يف قطاع 
االقتصاديـة  والقطاعـات  الخدمـات 

األخرى“.
مجلـس  رئيـس  تلقـى  غضـون،  يف 
الوزراء محمد شـياع السوداني، دعوة 
مـن الرئيس اإليرانـي إبراهيم رئييس، 
لزيارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

وذكر املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”السوداني، استقبل سفري الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانية لدى العراق محمد 

كاظم آل صادق“.
وأضـاف البيـان أن ”السـفري اإليراني 

نقـل دعوة الرئيـس اإليرانـي إبراهيم 
رئييس إىل السوداني لزيارة الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانية، كما شـهد اللقاء 
التباحـث يف مجمل العالقـات الثنائية 

بني البلدين“.
وأشـار البيـان إىل أنه ”تمت مناقشـة 
عدد من امللفات املشـرتكة، يف الجانب 
مؤكديـن  واالسـتثمار“،  االقتصـادي 
عىل ”مواصلة االجتماعات بني العراق 
وإيران يف امللف األمني، بالشـكل الذي 
يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح 
الشـعبني الصديقـني، ويرّسـخ أمـن 

املنطقة واستقرارها“.
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جمهورية العراق                                                           العدد/ ٧٩٣/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء االعىل                                                      التاريخ /٢٠٢٢/١١/٢٣ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر

اعالن
املدعية / رجاء محيسن عبيد

املدعى عليه / فرج رزاق رشيد
اقامت املدعية (رجاء محيسن عبيد) الدعوى الرشعية املرقمة ٧٩٣/ش/٢٠٢٢ والتي 
تطلب فيها الحكم بإثبات حضانتها ألطفالها كل من (كاظم وسجاد) وتحميل املدعى 
عليه كافة الرسوم واملصاريف ولورود التبليغ من مركز رشطة الكرادي وقائمقامية 
الرفاعي ومكتب معلومات الرفاعي بأنك مجهول محل االقامة تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني رسـميتني محليتني وتعيني يوم ٢٠٢٢/١١/٣٠ موعداً للمرافعة السـاعة 
التاسـعة صباحا فعليك الحضور او ارسـال من ينوب عنك باملكان والزمان وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
احمد وحيد صبخة

جمهورية العراق                                                                العدد/٤٤٣٩/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                                     التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢٤ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية           
محكمة بداءة النارصية

اعالن
تبليغ نرش ملجهولية محل االقامة 

اىل/ املدعى عليهم (١-املرتىض عبد الكريم صبار  ٢-رند عبد الكريم صبار  ٣- رانيا عبد الكريم صبار)
وبنـاًء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي (احمد فؤاد محسـن) ضد املدعى عليهم 
اعاله املطلوب تبليغهم نرشا املتعلقة ببيع العقار تسلسـل ٤/١٨٤ جزيرة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١ بمبلغ مائة 
وخمسـة وثالثون مليون دينار عراقي حيث تم اسـتالم مبلغ ثمانية ماليني دينار من قبلكم وبقي بذمتكم 
مبلغ قدره مائة وسـبعة وعـرشون مليون دينار ولعدم حضوركم لدائرة التسـجيل العقاري إلكمال البيع 
رغـم توجيه االنذار املسـري من دائرة الكاتب العدل يف النارصية بالعـدد عمومي ٢٣٥٨١  يف ٢٠٢٢/٩/٤ لذا 
طلب دعوتكم ملرافعة امام هذه املحكمة إللزامكم بمبلغ فرق البدلني لنكولكم عن اتمام الرشاء وملجهولية 
محل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتـني عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/١٢/٤ 

ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وفق االصول.
                                                                    
القايض
                                                                 ازهر عيل فرج

جمهورية العراق                                                                                  العدد : ٢٠٢٢/٢٢٥٤
وزارة العدل                                                                                       التاريخ :  ٢٤/ ١١ /٢٠٢٢     

دائرة التنفيذ                                                                                       
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه (رعد بصري لفته )

لقد تحقق لهذه املديرية ومركز رشطه الحسـني رقـم ٩٨٤٥ يف ٢٠٢٢/١١/٢٣ ومختار منطقة 
حي الشـهداء انك مجهـول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واسـتنادا للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا يف الصحف الرسـمية 
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ وفق القانون. 

                                                                                                                                    املنفذ العدل 
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر: 
*حسـب قرار محكمة االحوال الشخصية يف النارصية العدد ٢٢٨٨/ش/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٥/٢٢ 

تأدية نفقة ماضية ومستمرة لزوجته.

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
العدد ٤٢٩٧٤ 

التاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤ 
م/ اعالن

قدم املواطن (شـمخي حويط فرج) دعوى قضائية لتبديل لقب وجعله (الذهيبات) 
بدال من (الذهيباتي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل (١٥) خمسـة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية بطلبه اسـتنادااىل 
احـكام املادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ املعدل عىل ان 

يكون النرش بإسم مدير الجنسية املحرتم... مع التقدير
اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق         العدد/٨١٧٨/ش/٢٠٢٢  
مجلس القضاء األعىل                     التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢٤ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار        
محكمة االحوال الشخصية  يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل املدعى عليه / حيدر عجمي ثامر

ملقتضيـات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة اعـاله واملقامـة من قبل 
املدعية (حوراء جاسم محل) واملتضمنة دعوى تأييد حضانة وملجهولية 
محـل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمـة بموعد املرافعة املصـادف ٢٠٢٢/١٢/١ 

الساعة التاسعة صباحا وافهم علناً.
القايض
حسني وايل
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بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة املـوارد املائيـة، امـس السـبت، أن موجة 
األمطار التي شـهدتها البالد أمنت الّرية األوىل للموسـم 
الزراعي الشتوي، فيما بينت أنها ستدرس الوضع املائي 

للبالد خالل اليومني املقبلني.
وقال املتحدث الرسـمي لوزارة املـوارد املائية عيل رايض 
يف ترصيح صحفي: إن «الوزارة تحاول اسـتغالل بعض 
السـيول القادمـة من الحـدود الرشقية باتجـاه بحرية 
حمرين واألنهر الرئيسـة»، الفتاً اىل أن «تساقط األمطار 
يف القسـم الشـمايل من البالد سيسـهم يف تعزيز الخزين 

املائي».
وأضـاف أن «الوزارة تركز عىل توجيـه مياه األمطار اىل 
املناطـق املترضرة من الشـح املائي واملتمثـل يف األهوار 
باإلضافة اىل تحقيق تأمني الرية األوىل للموسـم الشتوي 
ودفع اللسان امللحي يف البرصة وتغذية األرايض الزراعية 
يف املحافظات الجنوبية»، مبيناً أن «هنالك تركيزاً بشكل 
رئيـس عىل تأمني املياه لألهوار ودفع اللسـان امللحي يف 

البرصة».
وتابـع أن «جـزءاً من مياه األمطار املتسـاقطة سـيتم 
االسـتفاد منهـا يف تعزيـز الخزيـن املائـي»، مبينـاً أن 
«الوزارة سـرتاجع الوضـع املائي بعد تسـاقط األمطار 

خالل اليومني املقبلني».
وشـهدت البـالد اول أمـس تسـاقط أمطـار يف عدد من 
املحافظات خاصة الشمالية ما تسبب يف حدوث سيول.

 مـن جانبـه حـذر مدير دائـرة املـوارد املائيـة يف قضاء 

الفلوجة  بمحافظة االنبار رائد مظهر املحمدي املزارعني 
السـاكنني بالقـرب من ضفاف نهـر الفرات مـن ورود 
موجات مائية كبرية خالل االيام القليلة املقبلة بحسـب 

توقعات االنواء الجوية.
وقـال املحمـدي يف ترصيح صحفـي  ان «مديرية املوارد 
املائيـة يف محافظـة االنبـار، حـذرت سـاكني املناطـق 
القريبة من االنهر والبحريات والسـدود من مغبة البقاء 
يف اماكنهم خشية تعرضهم ملوجات مائية كبرية ناجمة 

من هطول االمطار او تدفقها من الدول املجاورة اىل مدن 
االنبار».

واضـاف الدليمـي ان» الدائـرة املعنية ابلغـت املزارعني 
واملواطنني السـاكنني ضمن مناطـق حوض نهر الفرات 
وكافـة االنشـطة ضمن هـذه املناطـق بأخـذ الحيطة 
والحذر من احتمالية ارتفاع مناسيب نهر الفرات وغمر 
ممتلكاتهم باملياه ومراقبة السـداد الرتابية والتبليغ عن 
اي حالة تستدعي املعالجة حفاظا عىل سالمة املواطنني 

وممتلكاتهـم واعتبـار هـذه التحذيـرات الصـادرة من 
املديرية املعنية يف غاية االهمية».

 واكـد ان « الوضـع مسـيطر عليـه وان خطـة املديرية 
تقيض باستيعاب موجات املياه وتحويلها اىل سد حديثة 
وبحرية الثرثار لزيادة خزين املياه يف حال حدوث امطار 

وفيضانات كبرية ال سامح الله». 
كمـا وجهت مديرية املـوارد املائية يف صالح الدين، امس 

السبت، رسالة تحذيرية للساكنني قرب ضفاف دجلة.
وذكـرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»، انه «بناًء عىل 
توجيهات وزير املوارد املائية يرجى ابالغ كافة الساكنني 
عـىل ضفاف نهر دجلة بأخذ الحيطـة والحذر يف مقدمة 
ومؤخرة سدة سـامراء وكذلك القناة الفيضانية دجلة-
الثرثار»، مشريا اىل انه «سيتم زيادة االطالق مؤخر سدة 

سامراء مع احتمالية وصوله اىل ١٠٠٠ م٣/ثانية».
وتابع البيان، «نتيجة لتسـاقط االمطار شمال محافظة 
صالح الدين ولورود سيول تم زيادة اطالقات سد الدبس 
مـن ٥٠ م٣/ثانيـة اىل ٥٠٠ م٣/ثانية»، مسـتدركا «من 
ثـم زيادة االطالقات لتصـل اىل ٧٥٠ م٣/ثانية وان هذه 
االطالقات سـوف تصـب يف عمود نهر دجلـه قرب قرية 

املسحك شمال قضاء بيجي».
اىل ذلـك قال مدير املـوارد املائية يف املحافظة بسـام عبد 
الواحـد يف ترصيـح صحفـي، إن «موقف السـيول جيد 
ومسـيطر عليه وتصاريف طبيعية سيتم التعامل معها 

كخزين يف بحرية الثرثار غرب سامراء».
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صالح الدين/الزوراء:
أعلـن جهـاز االمن الوطنـي،  امس السـبت، االطاحة بأحد 

أفراد شبكة تجارة األعضاء البرشية يف صالح الدين.
وذكر الجهاز يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أن «مفارزنا تمكنت 
مـن القـاء القبض عىل أحـد أفراد شـبكة تجـارة األعضاء 

جنوب صالح الدين».
و أعرتف املتهم بتجارة األعضاء البرشية، قائال: «قبل سـتة 
أشـهر بدأت الفكرة عندمـا طرحت احدى النسـاء املعارف 
بوجـود عمليات بيع «الـكىل» يف اربيل واقنتعـت باألمر بعد 

مدة قليلة».
وأضـاف: «بعدهـا ذكـرت يل املـرأة املسـؤولة بانهـا لديها 
مجموعة من الشـباب الذين تتعامل معهم، وتم االتفاق مع 
شـخص آخر يعمل يف احدى املستشـفيات، التمام عمليات 

تجارة األعضاء البرشية».

بغداد/الزوراء:
افتتح وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
نعيـم العبـودي، مبنـى املكتبـة املركزيـة 
يف الجامعـة العراقيـة وتجـول يف أروقتها 
واسـتمع اىل إيجاز بشـأن مراحل تأهيلها 
وعـدد املصـادر العلمية فيها والدراسـات 

والرسائل واألطاريح.
 جـاء ذلـك خالل  زيـارة تفقدية قـام بها 
بغـداد  يف  العراقيـة  الجامعـة  اىل  الوزيـر 

وتجـول داخـل اروقتهـا الدراسـية وعدد 
مـن مخترباتهـا وحلوله ضيفا يف جلسـة 

مناقشة ألطروحة دكتوراه.
وأشـاد العبودي بمستوى التنظيم الداخيل 
والخدمات الساندة التي يقدمها القائمون 
عىل املكتبة املركزية اىل الدارسني والباحثني 
والسـيما طلبة الدراسـات العليا ومواكبة 
للمنشـورات  العلمـي  التحديـث  حركـة 

والدوريات واملصادر العلمية الرصينة.

بغداد/الزوراء:
تفقد وزير الصحة صالح الحسناوي، امس السبت، هيئة الضمان الصحي رفقة عدد من 
املسـؤولني والخرباء يف الوزارة، ملتابعة تنفيذ أولويات الربنامج الحكومي لقانون الضمان 
الصحي.وذكـرت وزارة الصحة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أن «الوزير اجتمع مع مسـؤويل 
الهيئـة وأكد أهمية قانون الضمان الصحي وتفعيله من اجل رفع جودة الخدمات الطبية 
املقدمة»، وفيما بني ان «القانون يهدف اىل رعاية ذوي الدخل املحدود والرعاية االجتماعية 
فضال عن شـمول املوظفـني بالخدمة املقدمة والتي سـتكون بداية مـن القطاع الخاص 
والحكومـي»، أشـار إىل ان «هناك فئات معفية مـن التكلفة املادية الرمزية واالسـتفادة 
مـن تطبيق قانون الضمـان الصحي». وأضـاف البيان، أن «الوزير ناقش آليات تسـجيل 
املشـمولني بالضمـان الصحي، واسـتخدام الحوكمـة االلكرتونية بالتنسـيق مع األمانة 

العامة ملجلس الوزراء، من اجل تحقيق الكفاءة والفاعلية يف األداء».

بغداد/الزوراء:
أعلن فريق الجهد الخدمي والهنديس الحكومي، 
امس السـبت، نسـب اإلنجـاز املتحققة يف 10 
مناطـق مسـتهدفة بالعاصمـة بغـداد، فيما 

أضاف 3 مناطق جديدة تمهيداً لدخولها.
وذكر الفريق يف ترصيـح صحفي أن «املناطق 
املسـتهدفة يف العاصمة بغداد ونسـب اإلنجاز 
املتحققـة للخدمـات املقدمـة لها عـىل النحو 
اآلتـي: (شـاكر العانـي  95%، النهـروان حي 
الطـف  80%، النهـروان حي قمر بني هاشـم 
 40%، الفضيليـة  60%، حـي الكوفـة  %50، 
حـي البسـاتني  70%، حي املصطفـى  %70، 
سـبع قصور   35%، التاجيـات  50%، ودوانم 

الشعلة 50%».
وبخصـوص املناطق الجديدة التي سـيدخلها، 
أضـاف الفريق أن «املناطق هي (سـبع البور، 
بـوب الشـام، والطارميـة)، وبعـد إكمال كل 

املناطق سيتم تحديد مناطق أخرى».

ويواصـل فريـق الجهـد الخدمـي والهنـديس 
الحكومـي، تحقيـق إنجـازات متقدمة ضمن 
حملـة تقديم الخدمـات للمناطـق املحرومة، 
بنـاًء عـىل توجيهات رئيـس مجلس الـوزراء 

محمد شياع السوداني.

وأعلـن الفريـق الحكومـي، الخميـس املايض  
ترشـيح مناطـق جديـدة يف العاصمـة بغداد 
لشـمولها بحملة تقديم الخدمـات، فيما حدد 
الجهـات املكلفة بخدماتها، والسـقف الزمني 

لتقديم الخدمات للمناطق املحرومة.

بغداد/الزوراء:

وجهْت وزيـرة االتصاالت هيام 

اليـارسي بتفعيل ملـف توزيع 

قطع االرايض السكنية يف بغداد 

ملوظفي الوزارة وتشكيالتها.

بيـان  يف  اليـارسي  وشـددت 

تلقـت «الـزوراء» نسـخة منه 

«عىل رضورة اكمال االجراءات 

القانونيـة واالداريـة املطلوبـة 

املناسـبة  االليـات  وايجـاد 

لتوزيعها ، إذ تم تشـكيل لجنة 

ملتابعـة  الـوزارة  يف  رئيسـة 

الخطـوات  واتخـاذ  املوضـوع 

للضوابـط  وفقـاً   الواجبـة 

واملعايـري وآليـة املفاضلـة بني 

للقوانـني  ووفقـًا  املوظفـني 

النافذة». 

واكدت عىل «اإلرساع بالكشـف 

املخصصـة  لـالراض  املوقعـي 

واتخـاذ  بغـداد  يف  للتوزيـع 

بـرضورة  الالزمـة  اإلجـراءات 

البنى التحتية والخدمات  توفري 

وتغـري جنـس العقـار واعتماد 

عمليـة  يف  قانونـي  السـند 

توزيع». 

واوعـزت اليـارسي « بأن يقوم 

االتصـاالت  مديريـات  مـدراء 

باسـتحصال  املحافظـات  يف 

املوافقات لتوزيع قطع االرايض 

عىل موظفيهم».

بغداد/الزوراء:
حـّددت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات 
واألشغال العامة، امس السبت، موعد إنجاز 
طريـق الدورة – يوسـفية ودخوله الخدمة، 
الرابـع  الحلقـي  وفيمـا فصلـت املـرشوع 
رشكات  أن  إىل  أشـارت  بغـداد،  للعاصمـة 
استشارية عاملية سـتعّد دراسات وتصاميم 

املرشوع.
وقـال مدير عـام دائـرة الطرق والجسـور، 
أحـد تشـكيالت وزارة اإلعمـار واإلسـكان، 
حسـني جاسـم كاظم، يف ترصيـح صحفي 
إن «بغداد تشهد اختناقات مرورية، وبحكم 
مسـؤوليات الدائرة التي تقـع خارج حدود 
أمانـة بغـداد، تحـاول أن تخفف مـن وطأة 
هذه االختناقات»، الفتاً إىل «الوصول ملراحل 
متقدمة يف طريق الدورة – يوسـفية، والذي 

سيدخل الخدمة خالل شهر».

وأضـاف كاظـم أن «الطريـق سـيكون حالً 
جذرياً ملشكلة الزحامات يف املدخل الجنوبي، 
إضافـة إىل مداخل بغداد األخرى يف بسـماية 
ومنطقـة الحسـينية الـذي وصلـت نسـبة 
إنجازه ٥٠ باملئـة مع مجرساتهن وطرقهن 
الرئيسـة، فضالً عن التوسـعة مع جسـور 
املشـاة والتأثيث الكامل»، مؤكـداً أن «هذه 
املداخـل واملجـرسات ستشـكل أيضـاً حـًال 

للمناطق التي تمر بها».  
ولفـت إىل أن «الحـل الجـذري لالختناقـات 
يتلخـص بإنشـاء الحلقـي الرابـع يف مدينة 
بغداد، والذي عملت عليـه الدائرة أيضاً رغم 
أنه ليس من مسـؤوليتها، لكن حرصاً منها 
عـىل تقديـم الخدمـات األفضـل للمواطنني 
وتسـخري كل إمكانياتها مـن أجل العاصمة 

بغداد تم العمل عليه».
بتعاقـد الئتـالف  «دخلنـا مؤخـراً  وتابـع: 

رشكات استشـارية عاملية إلعداد الدراسات 
والتصاميم للحلقـي الرابع للعاصمة بغداد، 
والذي يعترب الحل النهائي ملشكلة االختناقات 
كونه يمر بجميع مناطق العاصمة»، مبيناً أن 
«الطريق عرضه ٤ ممرات ويف كل مسار فيه 
ممر للباص الرسيع كون بغداد تفتقر للنقل 
العـام وفيه محطـات اسـرتاحة ومحطات 

أوزان وساحات للتبادل التجاري».
وأشـار إىل أن «هـذا الطريق سيسـهم بمنع 
دخول أي شاحنة إىل بغداد، وسيساعد بشكل 
كبـري يف فك االختناقات، كونه يضم أكثر من 
١٨ تقاطـع مجرس، وطولـه يصل تقريباً اىل 
٩٤ - ٩٦ كيلومرتاً»، خاتماً بالقول: «بارشنا 
باملسـوحات وهـي املرحلـة األوىل، ونتأمـل 
ضمن املنهاج الحكومي الذي يهتم جداً بهذا 
األمر، أن نشهد مرحلة التنفيذ يف سنة ٢٠٢٣ 

بعد توفري املبالغ املطلوبه له».

بغداد/الزوراء:

عـدد  وصـول  التخطيـط،  وزارة  توقعـت 

سـكان العراق لقرابة الـ ٥٠ مليون نسـمة 

بحلـول عـام ٢٠٣٠، وفيما بينـت توقعاتها 

بهـذا الشـان نهايـة العـام الحـايل، تحدثت 

عن مضامـني الوثيقة الوطنية للسياسـات 

السـكانية والفئـات املسـتهدفة وعن خطة 

لتنظيم األرسة وخفض الفقر يف العراق.

وقـال املتحدث باسـم الوزارة، عبـد الزهرة 

الهنـداوي، يف ترصيـح صحفي، إنـه «وفق 

معدالت النمو السـكاني السنوية التي تبلغ 

يف الوقـت الحايل ٢٫٥٪ سـنوياً سـيصل عدد 

سكان العراق خالل ٢٠٣٠ قرابة  ٥٠ مليون 

نسـبة، ومـن املتوقـع ارتفاع عدد السـكان 

ألكثـر مـن ٤٢ مليـون نسـمة خـالل العام 

الحايل»، الفتا اىل إن «تلك الزيادات السكانية 

تحتاج اىل سياسات تستوعبها وتحولها من 

عبء اىل محركات  تنموية فاعلة».

وأضاف، أن «هناك وثيقة وطنية للسياسات 

يف  التخطيـط  وزارة  أعدتهـا  السـكانية 

وقت سـابق تضمنت املسـارات األساسـية 

للسياسـات التنمويـة التي ينبغي رسـمها 

املقبلـة  السـنوات  مـدى  عـىل  وتنفيذهـا 

الستيعاب هذه الزيادات السكانية»، مبينا أن 

«هذه املسارات ترتكز عىل النهوض بالقطاع 

الصحة والتعليم والسكن والشباب».

تابـع أن «تلـك الوثيقـة تضمنـت االهتمام 

بفئة الشـباب التي تمثل رشيحة واسعة من 

املجتمـع واالهتمـام بدعم الرشائح الهشـة 

املتمثلة بكبار السن واألطفال وذي اإلعاقة»، 

مشـريا اىل أن «هناك سياسـات مسـتقبلية 

وخطـة لتنظيـم األرسة بغية خفض نسـب 

النمو السنوي للسكان وخفض الفقر».

ولفت اىل أن «تنظيم األرسة يحتاج اىل حمالت 

توعيـة لتقليل عـدد الـوالدات واملباعدة بني 

الوالدة واألخرى»، مؤكدا «اسـتعداد الوزارة 

لكتابـة الخطة الخمسـية التـي تنطلق من 

٢٠٢٣ اىل ٢٠٢٧ ترافقهـا سياسـات خفض 

الفقـر متعـدد األبعاد خالل تمكـني الفقراء 

مـن الحصول عىل التعليـم وتوفري الخدمات 

الصحيـة والطبيـة وتوفري السـكن وتمكني 

املرأة».

اعلن مسـؤول حكومي، امس السـبت، بدء تنفيذ خطة عاجلة العادة الكهرباء اىل 
مـدن وقرى الرشيط الحدودي رشق دياىل. وقال مديـر ناحية منديل وكالة( ٩٠كم 
رشق بعقوبـة) مازن الخزاعـي يف ترصيح صحفي ، ان «الفـرق الفنية من دائرة 
الكهربـاء مدعومة بفرق اخرى رشعـت بخطة عاجلة العادة الكهرباء ملدن وقرى 
الرشيط الحدودي مع ايران رشق دياىل ومنها منديل بعد انقطاعها لنحو ٤٨ ساعة 
بسـبب السيول والعواصف الرعدية». واضاف، ان «خط ٣٣ االسرتاتيجي مقطوع 
حاليـا وفـرق الصيانة تحـاول اعادته للعمل مـن جديد بعدما تسـببت العواصف 
والسـيول يف ترضر ٥ من االعمدة الرئيسة». ويعد خط ٣٣ من اهم خطوط ايصال 

الكهرباء ملدن وقرى رشق دياىل الحدودية ومنها منديل وقزانية».



بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الصناعة واملعادن، خالـد بّتـال النجـم، أن الحكومة االتحادية 
جـادة إليجاد حلول ملوضوع املنافذ الحدودية وخاصًة يف إقليم كردسـتان 
لرفـع الرضر الحاصل عىل املُنتجات املحليـة.. جاء ذلك يف مؤتمر صحفي 
عقده خالل تفقده مصنع األلبسـة الجاهـزة يف املوصل التابع إىل الرشكة 
العامة لصناعات النسـيج والجلود ِضمَن محطته الثانية لزيارته امليدانية 

إىل ُمحافظة نينـوى .
وأكـد الوزير، خالل املؤتمـر، الحاجـة إىل ُجهد حكومي واسـتثنائي لرفع 
املكائن واملُعدات التي الزالت موجودة تحت األنقاض والتأُكد من صالحيتها 
للعمـل، مشـريا إىل إعـادة النظر يف بعض الرشكات واملشـاريع الصناعية 

والتفكري بجدواها االقتصادية .
وأكـد عىل رضورة نقل الصورة الحقيقية ملعامل املصنع إلرسـال رسـالة 
إىل وجـود بعض اإلخفاقات مع منـح الخصوصية للمصانع التي تعرضت 

للرضر والدمار بسبب اإلرهاب وعمليات التحريـر .
ونوه النجم إىل ضـرورة اسـتحداث معامل ومكائـن بتكنولوجيا ُمتقدمة 
وُمغادرة املكائن املُتقادمـة، تشـخيص املشـاكل بشكل علمي وإحصائي 
ووضع الحلول املُقرتحة وُمحاولة تطبيق هذه الحلول بأقرب وقت ُممكـن 
.كما أشـار الوزير إىل التحقيـق والتدقيق بموضوع التوقيفات التقاُعدية 
واملبالغ املُرتتبة عىل الوزارة إىل دائرة التقاعد والبالغة ( 550 ) مليار دينار 
للسـنوات من 2006 ولغاية اآلن بسـبب عدم تسليم نسبة االستقطاع مع 

االعتذار للُمتقاعدين وأرسهم عىل هذه املُشكلة الكبيـرة .

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركزي العراقـي من العملة الصعبـة للدوالر خالل 

األسبوع املايض أكثر من 600 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التـي فتح بها املـزاد وابتداء من يـوم االحد ولغاية الخميـس مقدار 617 
مليونـا و 670 الفا و167 دوالرا بمعـدل يومي بلغ 123 مليونا و534 الفا 
و 33 دوالرا منخفضا بنسبة %16.33 عن االسبوع الذي سبقه، مبينا ان 
االنخفاض جاء نتيجة انخفاض مبيعات البنك ألقل من 150 مليون دوالر 

من االسبوع املايض.
واضاف املصدر: ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع املايض كان ليوم 
االثنني حيث بلغت املبيعات فيه 152 مليونا و 453 ألف دوالرا، فيما كانت 
اقـل املبيعات ليـوم الثالثاء التي بلغت فيه املبيعـات 96 مليونا و552 الفا 

و502 دوالرا. 
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس السـبت، عن نسـب املشـاريع 

املتلكئة حتى اآلن يف العراق.
وقالـت األمانة يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منـه: إن ”فريق متابعة 
املرشوعات املتلكئة واملتوقفة، املشكل يف دائرة التنسيق الحكومي وشؤون 
املواطنني يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، يواصل الجوالت امليدانية ملتابعة 
مراحل العمل ونسب اإلنجاز املتحققة يف املرشوعات املدرجة ضمن الخطة، 

والتي تشمل القطاعات الحيوية والخدمية املهمة يف جميع املحافظات“.
وأجرت الفرق الهندسـية والفنية، خالل الشـهر املايض، ”زيارات ميدانية 
إىل عـدد من املرشوعات يف محافظـات (بغداد، وواسـط، والبرصة) حيث 
اطلعـت عىل نسـب اإلنجـاز املتحققـة ضمن مرشوعـات (مـاء الزهور 
املركزي، ومرشوعي العزيزية وزرباطية السـكنيني، واملمر الثاني لطريق 
الكـوت – بدرة – جّصان، ومـاء الكوت الكبري، ومحطـة حمدان للرصف 

الصحي، ومجمع شط العرب السكني)“.
وأكـد الفريق عىل ”رضورة بذل الجهد ومضاعفتـه خالل املرحلة املقبلة، 
وااللتزام بالتوقيتات الزمنية املعدة، ومطابقة جداول تقدم العمل املقدمة 
إىل األمانـة العامـة ملجلس الوزراء، عـىل أرض الواقع، مضيفاً، أن نسـب 

اإلنجاز للمرشوعات املذكورة ترتاوح بني (٥٠ – ٨٥%)“.

 بغداد/ الزوراء:
أكدت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة 
لوزارة التجارة أن املشاركة العراقية يف معرض (الحالل التاسع) الذي 
انطلقت أعماله يف مدينة اسطنبول الرتكية للمدة من 24 وتختتم غداً 
األحـد، يهـدف إىل تمثيل العـراق يف املحافل االقتصاديـة الدولية خري 

تمثيل، والتعريف بالصناعة واملنتج الوطني .
ونقل بيان للرشكة، عن مديرها العام زهرة الكيالني، تلقته ”الزوراء“ 
قولها: إن ”عدد الجهات املشـاركة ضمن الجنـاح العراقي بلغ (25) 

رشكة ومصنعاً جميعها من القطاع الخاص املحيل“.
وأكـدت الكيالنـي أن ”هذا املعـرض أقيم عىل هامش القمـة العاملية 
الثامنـة للحـالل، والذي عقد بالتعـاون مع املركز اإلسـالمي لتنمية 
التجـارة (ICDT) ومعهد الدول اإلسـالمية للمواصفـات واملقاييس 

التابعان اىل منظمة التعاون اإلسالمي.
وبينت الكيالني أن ”معرض الحالل يعّد واحداً من أكرب املعارض التي 
تقـام يف هذا التخصص“، الفتة اىل أن ”الهـدف من إقامة هذا الحدث 
هو توفري مناخ مناسـب لتبـادل الخربات بني املشـاركني والباحثني 
والخـرباء يف مختلـف بقـاع العالـم يف مـا يتعلـق بمفهـوم الحـالل 
والذي يشـمل (الطعام واملرشوبات الحالل ومـواد التجميل والعناية 
الشخصية والسياحة والسـكن والخدمات املالية واملرصفية واألزياء 

واملوضة“.

بغداد/ الزوراء:
نفى مرصف الرشيد قيامه بعمليات نقل أموال مودعة لدى بنوك لبنانية.

وقـال املـرصف يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنـه ”ينفي صحـة املعلومات 
املتداولة يف بعض وسائل اإلعالم والتي تدعي  قيام مرصف الرشيد بعملية 

نقل األموال املودعة لدى البنوك اللبنانية“.
وأكـد املرصف عـىل ”عدم امتالكه أي حسـابات مرصفيـة او أموال تعود 
ألشخاص او بنوك أهلية مودعة لديه يف لبنان، وان األموال املتواجدة تعود 
للمـرصف، وال حقيقـة الدعاءات إجـراء عمليات نقل لألمـوال من خالل 

مرصف الرشيد“.

www.alzawraapaper.com5 أسواق

2023@ÚÌbË„@∂g@án∫@â€a@7Ç˛a@Cê‹i@ŸiÎcD@äaã‘i@‚açn€¸a@aá◊c

ÒÜávnæa@Ú”b�€aÎ@åbÃ€a@¿@ÊÎb»n€a@paÏ�Ç@fib‡ÿnéa@Û‹«@Êb‘–nÌ@ÚÌÜÏ»è€aÎ@÷aã»€a

 بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الزراعة، امس السـبت، 
توجـه الحكومة لدعـم املنتج املحيل 
وتفعيـل قانـون حمايتـه والحّد من 
إغراق السوق باملواد املستوردة، فيما 
كشـفت عن مقرتحات لوضع تعرفة 

جمركية عىل املواد املستوردة.
وقال املتحدث باسـم الزراعة، حميد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  النايـف، 
اتخـذت  سـابقة  قـرارات  ”هنالـك 
ومنهـا فتـح بـاب االسـترياد وأثرت 
عىل املنتج املحيل وإنتاجية الفالحني 

واملزارعني“.
وأضـاف النايـف أن ”رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شياع السوداني، لديه 
توجه لحماية املنتج املحيل عن طريق 
تفعيـل قانون حمايـة املنتج املحيل، 
الذي يحد من عملية إغراق السوق“، 
مشـرياً إىل أن ”هنـاك خطـة لوزارة 
الزراعـة مع مجلس الـوزراء، إلعادة 
النظر يف جميع اإلجراءات السـابقة، 
وخفـض  املحـيل  املنتـج  لحمايـة 

األسعار، ألن من مهام الوزارة حماية 
املنتـج املحـيل مـن جانـب وحماية 

املستهلك من جانب آخر“.
وشـدد عىل ”رضورة مراجعة جميع 
القرارات السـابقة وإعادة النظر بها 
بما يفيض إىل تحقيق توازن سـعري 
املواطـن،  وكذلـك  للفـالح  معقـول 
مـع رضورة التوجـه إىل الصناعـات 
التحويليـة وحمايـة املنتـج املحـيل 
وتوسيع الزراعة للتمكن من خفض 
األسعار وتوليد الصناعات التحويلية 
مثـل املعجـون والتمـور وغريها من 
”هنـاك  أن  إىل  املنتجات“.ولفـت 
طلبات من قبل وزير الزراعة بإعادة 
الروزنامة الزراعية ووضع التعريفة 
الجمركية التي تقرتب من اإلقرار ما 
يؤدي إىل جعل سعر املستورد واملنتج 
املحـيل متقاربـًا إىل حد مـا، وبالتايل 
يزدهـر عمـل الفـالح ويتمكـن من 
الزراعـة ويزدهر املنتـج املحيل ومن 
ثم الوصـول إىل تغطية اإلنتاج املحيل 

واالستهالكي“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اتفق العراق والسعودية عىل استكمال 
املرشوعـات  مـن  عـدد  يف  العمـل 
األهميـة يف مجـاالت  ذات  املشـرتكة 
الغـاز والبرتوكيماويـات والكهربـاء 
والطاقة املتجـددة، وتكثيف التواصل 
بني الجانبني لبحث املزيد من الفرص 
املشـرتكة يف تلك املجـاالت وترجمتها 
إىل رشاكـات ملموسـة بمـا يحقـق 
توجهات قيادتـي البلدين وطموحات 

شعبيهما.
وجاءت التأكيدات السعودية العراقية 
يف بيـان مشـرتك صدر حـول اجتماع 
األمـري عبـد العزيـز بـن سـلمان بن 
عبـد العزيـز وزير الطاقة السـعودي 
واملهنـدس حّيـان عبد الغني السـواد 
نائـب رئيس مجلس الوزراء لشـؤون 
الطاقـة وزير النفـط العراقي، والذي 
بحث خاللـه الجانبـان القضايا ذات 

االهتمام املشرتك يف مجاالت الطاقة.
وأشـار الجانبان إىل التقـدم الحاصل 
يف مـرشوع الربـط الكهربائـي بـني 
البلديـن، مؤكديـن أهميـة اإلرساع يف 
تنفيـذ املـرشوع وزيـادة طاقة خط 
الربط مسـتقبالً السـتيعاب تطلعات 
البلدين الشقيقني يف الربط الكهربائي 

الدويل وتصدير الطاقة الكهربائية.
كمـا أكـد الجانبـان أهميـة تعزيـز 
مجـاالت  يف  البلديـن  بـني  التعـاون 
الكهربـاء والطاقـة املتجـددة، بما يف 
ذلـك تشـغيل الشـبكات واملحطـات 

الكهربائيـة وصيانتهـا، والتعاون يف 
مرشوعـات محطات الطاقة املتجددة 

وتطويرها. 
واتفقا عىل تعزيز التعاون بني البلدين 
يف مجـال التقنيـات النظيفـة إلدارة 
االنبعاثات من املواد الهيدروكربونية، 
وذلك يف إطـار املبـادرات املنبثقة عن 
مبـادرة «الرشق األوسـط األخرض»، 
املبنيـة عىل نهـج االقتصـاد الدائري 

الكربون، والتي تتضمن إنشـاء مركز 
إقليمـٍي الحتجاز  معرفـٍة، ومجمـٍع 
الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف 
إدارة االنبعاثـات والحد منها ملكافحة 

آثار التغري املناخي.
وأكدا أهمية تبـادل الخربات يف مجال 
خفـض انبعاثـات غـازات االحتباس 
الحراري بمـا فيها الكربون، وخفض 
انبعاثات غاز امليثـان، وخفض حرق 

الغـاز يف الشـعالت، واالسـتفادة من 
إزاحـة  برنامـج  يف  اململكـة  تجربـة 

الوقود السائل.
مسـتجدات  الجانبـان  واسـتعرض 
أسـواق البـرتول العامليـة، مؤّكديـن 
أهميـة العمل بشـكل جماعي ضمن 
والتـزام  بلـس،  أوبـك  اتفـاق  إطـار 
بلديهما بقـرار مجموعـة أوبك بلس 
األخري الذي يمتد إىل نهاية عام 2023، 

والـذي حظي بتأييد الدول األعضاء يف 
أوبـك بلـس، فضالً عن إمكـان اتخاذ 
إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن 
واالسـتقرار يف األسـواق العامليـة إذا 

دعت الحاجة إىل ذلك.
مـن جانـب آخـر، ارتفـع النفـط يف 
التعامـالت، الجمعـة، مقلصـا بعض 
خسائر األسـبوع التي كانت مدفوعة 
بمخاوف الطلـب الصيني والتوقعات 
بـأن سـقف األسـعار املرتفـع الـذي 
اقرتحته مجموعة الدول السبع للنفط 

الرويس سيبقي عىل تدفق اإلمدادات.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس 
 86.34 إىل  برنـت  مزيـج  العاملـي 
دوالار للربميـل، بينمـا قفزت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكسـاس الوسيط 
األمريكـي إىل 78.77 دوالرا للربميـل، 

حتى وقت إعداد هذا التقرير.
ومن املتوقع أن يظل التداول حذرا قبل 
اتفاق بشأن سقف األسعار، املقرر أن 
يدخـل حيـز التنفيـذ يف الخامس من 
ديسـمرب (كانون األول) املقبل عندما 
يبدأ حظر االتحاد األوروبي عىل الخام 
الرويس، وقبل االجتماع املقبل ملنظمة 
(أوبـك)  للبـرتول  املصـدرة  البلـدان 
وحلفائها، فيما يعرف بتجمع (أوبك) 

يف الرابع من الشهر ذاته.
وكـان تحالف أوبك قد وافق يف أكتوبر 
(ترشيـن األول) عـىل خفـض اإلنتاج 
املسـتهدف بمقـدار مليونـي برميـل 

يوميا حتى نهاية 2023.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجـارة تعاقدها لرشاء 
300 ألـف طـن حنطـة مـن مناشـئ 
الخطـة  إطـار  يف  أسـرتالية وكنديـة 
االسـرتاتيجية لتأمـني مـادة الحنطة 
وتوفري حاجـة البطاقـة التموينية يف 

األشهر االوىل من العام املقبل.
وقال وزيـر التجـارة، اثـري الغريري، 
يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: إن ”لجنة 
تعاقـدات املركزيـة يف وزارة التجـارة 
مناشـئ  مـع  اليـوم  هـذا  تعاقـدت 
اسـرتاتيجية لرشاء 200 الف طن من 
الحنطة االسـرتالية، فضـال عن رشاء 
100 الـف طن مـن الحنطـة الكندية 
لتوفـري حاجـة البطاقـة للتموينية يف 

االشهر االوىل من العام املقبل“.
واكـد الغريـري ان ”توجيهـات دولة 
رئيس الوزراء محمد السوداني بتوفري 
مـادة الحنطـة والجهود التـي بذلتها 
لجنـة التعاقدات املركزيـة اثمرت عن 
رشاء 650 الـف طن مـن الحنطة من 
مناشـئ عاملية، لسـد حاجة البطاقة 
التموينية لألشـهر االربعـة االوىل من 

العام املقبل“.
واضـاف الغريري ان ”جهـود الوزارة 
يف توفـري مادة الحنطـة تمخضت عن 
تعاقـدات مهمة تلبـي حاجة البطاقة 
التموينية وحاجة العراق من مناشـئ 

الحنطة االجنبية“.
وأشار إىل ان ”املناشئ التي تم التعاقد 
معهـا مـن مجالـس القمـح العاملية 
وهي رصينة وسـبق لـوزارة التجارة 
ان تعاملت معها يف عقود سـابقة ولن 

تسجل اي مالحظات عليها“.
التجـارة  ”وزارة  ان  عـىل  وشـدد 
استكملت توفري حاجة البالد من مادة 
الحنطة واملفـردات الغذائية لألشـهر 
االوىل للعالـم املقبـل يف اطـار خطـة 
لتأمـني االمـن الغذائـي بعـد املتابعة 
الحثيثة لرئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني ملوضوع االمن الغذائي 
وتلبيـة حاجة املواطنني مـن البطاقة 

التموينية.

بغداد/ الزوراء:
أصـدر املـرصف العراقي للتجـارة تنويهـاً بتوفر خدمة 

لدفع الفواتري الحكومية إلكرتونياً.
وقـال الخبري اإلعالمي لدى املرصف، عقيل الشـوييل، يف 
تنويه تلقته ”الزوراء“: إن ”املرصف العراقي للتجارة يود 
أن يعلم زبائنه بتوفر تطبيق لخدمة الجباية اإللكرتونية 
التي يمكن من خاللها دفع الفواتري الحكومية إلكرتونياً 

عرب األنظمة الذكية للوزارات واملؤسسات ودوائر الجباية 
التي تستحصل إيراداتها من خالل الفواتري والرسوم“.

وأضـاف الشـوييل أن ”الخدمـة مـن شـأنها تسـهيل 
التعامالت وتبسـيط اإلجراءات ودعـم برنامج الحكومة 
اإللكرتونيـة لتعزيز املوارد وتحصيلهـا ضمن بيئة آمنة 
وشـفافة، فضالً عـن مواكبة التطور يف أسـاليب الدفع 

اإللكرتوني“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بلغـت صـادرات العـراق النفطيـة اىل الهند خـالل العـام 2021 أكثر من 
26 مليـار دوالر، حسـب موقـع trade map الذي يوفر خريطـة التجارة 
للـدول للصادرات والـواردات والطلب الدويل واألسـواق البديلة واألسـواق 

التنافسية.
وذكر املوقع يف احصائية عـىل موقعه واطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”قيمة 
الصـادرات الوقود املعدني والزيوت املعدنيـة العراقية اىل الهند خالل العام 
املـايض بلغت 26.450.561 دوالراً مرتفعة عن العام 2020 بنسـبة 64% 
التي بلغـت فيها قيمة الصادرات النفطية اىل الهنـد 16.075.561 دوالراً، 
ومرتفعـة أيضا عن العام 2019 التي بلغت فيها قيمة الصادرات النفطية 

22.025.731 دوالراً“.
واضافـت ان ”قيمة الصادرات العراقية النفطية اىل الهند خالل السـنوات 
الخمـس املاضية بلغت 230.486.927 دوالراً“، مبينا أن ”قيمة الصادرات 
العراقيـة النفطيـة لدول العالـم خالل السـنوات الخمـس املاضية بلغت 

390.615 مليار دوالر“.
ويحتـل العراق املرتبـة االوىل من بني الدول املصدرة للنفـط اىل الهند، تليه 

السعودية وروسيا.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 362 الف دينار، وسـعر رشاء 358 الفاً، وهي 

نفس االسعار ليوم الخميس املايض.
وأشـار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل استقرارا أيضاً عند 332 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 328 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 370 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ�–‰€a@paäÜbó€a@Ú‡Ó”
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@26@åÎbvnm@á‰Ë‹€

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa

@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@Úuby@7œÏmÎ@µfldn€@ÚÓvÓma6é¸a@Ú�©a@äb†g@¿

@Âfl@Â†@—€c@300@ıaãí@Û‹«@á”b»nm@Òäbvn€a
ÚÌá‰◊Î@ÚÓ€a6éc@¯íb‰fl@Âfl@Ú�‰®a

�bÓ„Î6ÿ€g@ÚÓflÏÿ®a@7maÏ–€a@…œá€@ÚfláÇ@∂g@ÍÏ‰Ì@Ô”aã»€a@“ãóæa



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7845    Sun   27      Nov    2022العدد:   7845     االحد     27    تشرين الثاني     2022

@Âfl@·éb‘€a@Üb„@àb‘„¸@ÚÓflÏÿy@äÜaÏi
ÚÓ€bæa@Úflå˛a

بابل /أحمد جنجون:
أكـد نائب رئيس النادي قاسـم الريايض حميد شـهري أن الهيئة اإلدارية للنـادي، تعمل جاهدة 

لوضع الحلول املمكنة لتجاوز الظروف املالية التي تمر بالنادي.
وقال شـهري إن «إدارة نادي القاسـم تعمل بجـد اليجاد الحلول الناجعة لتجـاوز األزمة املالية 
الخانقـة التي تعصف بالنادي منذ فرتة»، مضيفاً، أن « اإلدارة تلقت وعوداً من القبل الحكومة 
املحلية ووزارة الشـاب والرياضة لدعم النادي من الناحية املالية بغية االسـتمرار باملنافسة يف 
الـدوري الكروي املمتاز». وتعادل فريق القاسـم مع ضيفه زاخو سـلبيا مـن دون اهداف عىل 

ملعب كربالء ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري املمتاز .

ãºcÎ@ã–ñc

=æÎ¸aÎ@?†Ï€a@µjÉn‰æa@µi@pb»†b‘m@áuÏm@¸@Z›ìÓ‰í@Ôöaä

انطاليا/ قحطان املالكي
أجرَى منتخُب الشباب آخَر وحداته التدريبّية، امس السبت، قبيل مالقاِة 
نادي ماسـرتيخت الهولندّي الذي يحتُل الرتتيَب الثالث يف دوري الدرجِة 
األوىل الهولنـّدي اليـوم األحد عنـد السـاعِة الثانية بعد الظهـِر بتوقيِت 
العراق يف معسـكره  املقام يف مدينِة أنطاليا الرتكّية اسـتعداًدا لنهائياِت 
كأس آسـيا للشـباِب آذار  2023 . الوحدُة التدريبّية عرص امس شهدت 
مشـاركَة جميع الالعبـني دون اسـتثناٍء، من بينهـم املحرتفون رشبل 
شمعون، وآدم رشيد، ومهيب خلف. التدريباُت تركزت عىل بعِض األمور 
التكتيكّية والتطبيقاِت الفنّية داخل أرضيِة امللعب والتي يجُب تطبيقها 
من قبل الالعبني مستقبالً، وكذلك يف مباراِة الغد أمام الفريِق الهولندي، 
ورضورة العمـِل عىل إنجاحها. هذا وقاَم الجهاُز الفني بإلقاِء محارضٍة 
فنيٍة بعد مشاهدِة مباراِة منتخبنا مع تركيا وتحليلها فنياً، للوقوِف عىل 
أبرز املالحظاِت التي سجلها الجهاُز الفني، ورضورة تالفيها مستقبالً.

بغداد / رحيم الدراجي 
عدسة/ قحطان سليم

أقيم صباح امس السبت بصالة 
االجتماعـات يف اللجنة األوملبية 
بغـداد  العاصمـة  يف  الوطنيـة  
للمكتـب  االنتخابـي  املؤتمـر 
التنفيذي لالتحاد  العراقي لكرة 

السلة بارشاف أوملبي ووزاري.
وأسـفرت االنتخابـات عن فوز  
الدكتور حسـني العميدي رئيساً 
بعد أن حصل عىل  93 صوتاً من 
أصل 97 يمثلـون الهيئة العامة 
لالتحـاد. كمـا فـاز  بمنصـب 
فيصـل   كاوه  األول  النائـب 
وبمنصب النائب الثاني الدكتور 
خالـد نجم، فيما فـاز بعضوية 

مجلـس إدارة االتحـاد كالً مـن 
السـتار   عبـد  مهنـد  الدكتـور 
وسـدير محمد حسـن  ومحمد 
صالح وإبراهيـم خليل وفيصل 
غازي وفائز عدنان وبالل مولود 
الدكتورة  النسوي  العنرص  وعن 
وسـن حنـون. هـذا وقد حرض 
املؤتمـر االنتخابي عضو املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية الدكتور 
إبراهيـم البهـاديل واألمني العام 
للجنة األوملبية الوطنية العراقية 
هيثم عبد الحميد ومدير  القسم 
القانوني يف اللجنة األوملبية عيل 
البـدري ومعاونـه ليـث خـرض 
لـوزارة  ممثـًال  جاسـم  وعـيل 

الشباب والرياضة.

@Üb„@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
‚ÏÓ€a@á‰€Ï:a@o≤6ébfl

@Üá§@Ú‹è€a@Òã◊@Üb•a@ÚÓflÏ‡«
bèÓˆä@áÓ‡»€bi@bËn‘q

=æÎ¸a@ê‰n‹€@ÚÓ€Îá€a@Ú€Ï�j€a@¿@÷aã»‹€@=Áà@‚béÎ

@@Ú€Ï�i@¿@ÒçÓ‡nfl@pbÌÏnèflÎ@Ò7j◊@pbèœb‰fl
@Òãˆb�€a@ÚìÌã€bi@ÚÓ”aã»€a@pb»flbßa

بغداد/ متابعة الزوراء

د رايض شنيشل، املدير الفني للمنتخب  أكَّ

األوملبـي أن عمليـة البحـث عـن العبني 

تحت 23 عاًما ما زالت مسـتمرة محلًيا، 

وخارجًيا.

وقـال شنيشـل، نواصـل البحـث عـن 

الالعبني املميزيـن، وبالفعل اخرتنا عدًدا 

منهـم لتمثيل املنتخـب األوملبي، األعمار 

غري الصحيحة تقف عائًقا أمام استدعاء 

عدد من الالعبني لصفوف األوملبي“.

الفرصـة  منـح  ”سـنحاول  وأوضـح 

للمواهب تحت 23 عاًما ممن يلعبون يف 

أوروبا واستدعاء األفضل منهم للقائمة 

األولية“.

وأشـار إىل أن  ”العـب املنتخـب األوملبي 

يف  األول  املنتخـب  خدمـة  يف  سـيكون 

االستحقاقات املقبلة“.

 وختم ”ال توجـد تقاطعات بني املنتخب 

األول واألوملبي، وسـنعمل عىل تشـكيل 

منتخب قوي ومنافس“.

 يذكـر أن املنتخـب العراقـي تنتظره يف 

العام املقبل، مشـاركة مهمة بتصفيات 

كأس آسـيا تحـت 23 عاًمـا، واملؤهلـة 

ألوملبياد باريس 2024.

fibÌá„Ïæbi@⁄äbπá€a@Û‹«@÷Ï–n‹€@bè„ãœ@kÉn‰fl@ÜÏ‘ÌÎ@µœáÁ@›vèÌ@Ôibjfl
Ô„br€a@äÎá‹€@›ÁdnÌ@k‘‹€a@›flby

الدوحة/ متابعة الزوراء

فـّك منتخـب فرنسـا، عقـدة تاريخيـة 

الزمتـه لسـنوات طويلـة بالفـوز عـىل 

الدنمـارك بهدفـني لهدف، مسـاء امس 

السـبت، يف الجولـة الثانيـة مـن كأس 

العالم 2022 يف قطر.

يديـن الديوك بهـذا االنتصـار للمهاجم 

الشاب كيليان مبابي الذي سجل الهدفني 

سـجل  بينمـا  و86،   61 الدقيقتـني  يف 

أندريـس كريستنسـن هـدف الدنمارك 

الوحيد يف الدقيقة 68.

رفع منتخب فرنسـا رصيده إىل 6 نقاط 

يف صـدارة املجموعة الرابعة، ليكون أول 

املتأهلـني لدور الــ16، خلفه أسـرتاليا 

3 نقـاط ثم تونـس والدنمـارك بنقطة 

واحدة.

كمـا فك حامل اللقب عقـدة الزمته 22 

عاما، حيـث يعود آخر انتصـار للديوك 

عـىل الدنمـارك يف مواجهة رسـمية إىل 

2000 بالفـوز بثالثيـة  بطولـة يـورو 

بعدها تفـوق منتخب الدنمارك 3 مرات 

مقابل تعـادل وحيـد يف مونديال 2002 

و2018 والنسخة األخرية من دوري أمم 

أوروبا.

لكن املنتخب الفرنيس طوال هذه الفرتة 

حقـق 3 انتصـارات ولكـن يف مباريـات 

ودية عامي 2006 و2015.

منـذ  سـيطرته  اللقـب  حامـل  فـرض 

البداية، وكان األكثر خطورة يف الشـوط 

األول، حيـث تصدى الحارس الدنماركي 

كاسرب شمايكل ملحاولتني خطريتني من 

جريزمان وأدريان رابيو.

كما أضاع كيليان مبابي فرصة محققة 

بعد عرضية من عثمـان ديمبيل، قابلها 

مهاجم بي إس جي بغرابة شديدة فوق 

العارضة.

كاد منتخب الدنمـارك أن يقلب الطاولة 

بتسديدة خطرية ألندرياس كورنيليوس، 

إال أنها مرت بسالم عىل الحارس هوجو 

لوريس، لينتهي الشـوط األول بالتعادل 

السلبي.

بلغـت اإلثـارة مداها يف الشـوط الثاني، 

حيث واصل الفرنسيون الضغط وتقدموا 

بهدف كيليان مبابي بعد تعاون مشرتك 

مع الظهري األيرس ثيو هرنانديز.

إال أن أبطـال العالـم لـم يهنـأوا بهـذا 

الهدف سـوى لدقائق قليلة، حيث سجل 

أندريس كريستنسـن هدف التعادل بعد 

متابعـة لركلة ركنية نفذها كريسـتيان 

إريكسن.

تبادل الفريقان إهـدار الفرص الخطرية 

عـىل املرميني، إذ ارتـدى هوجو لوريس، 

قفاز اإلجـادة، ومنع هدفـا محققا من 

تسديدة ياسرب ليندسرتوم، بينما تصدى 

القائـم األيـرس لكـرة أخرى مـن مارتن 

برايثوايت.

اقرتب منتخب فرنسـا بقـوة من مرمى 

منافسـه بركلة مقصية ألدريـان رابيو 

فـوق العارضـة إضافـة إىل رأسـية من 

بغرابـة  ضاعـت  تشـواميني  أوريلـني 

شديدة.

ويف وقت قاتـل، مرر أنطـوان جريزمان 

كـرة عرضيـة قابلهـا مبابـي بقدمه يف 

شباك شـمايكل، ليسـجل الهدف الثاني 

له، ويفجـر الفرحة عىل مقاعـد البدالء 

ويف املدرجات.

حـاول منتخـب الدنمـارك تـدارك هـذه 

الصدمة، إال أنه عجز عن الرد مجددا مع 

امتـداد اللقـاء ألكثر مـن 6 دقائق وقت 

بـدل ضائع، لينتـزع الديوك فـوزا ثمينا 

ومستحقا.

بغداد/ حسني الشمري
حصل العبنا حسـني حامد عىل الوسـام الذهبي يف البطولة الدولية  للتنس االريض عىل 
الكرايس الدولية العاملية بعد تغلبه عىل منافسه الياباني يف املباراة الختامية التي جرت 
امـس  السـبت يف مدينة انطاليا الدولية. واعرب رئيس اتحـاد التنس االريض الباراملبي 
ماجـد جميل العكييل عن سـعادته بهـدا الفوز الثمني الذي توج بنيل الوسـام الذهبي 
يف البطولـة الدوليـة والعاملية التي جمعت خرية العبي العالـم. واضاف العكييل ان هذا 
االنجاز جاء بتضافر جهود الجميع بدا من اتحاد اللعبة واملدرب املثابر بهاء الدين عيل 
والعبنا املميز حسـني حامد ومـن خلفنا االخوان يف املكتب التنفيـذي للجنة الباراملبية 
برئاسة الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة الباراملبية ولحنة الخرباء  وكل هذه الجهود 

اجتمعت من اجل الحصول عىل هذا االنجاز الرائع.

بغداد/ حيدر محمد 
تحتضن مالعب الجامعة املستنرصية اوىل البطوالت الجامعية 
الرياضيـة للعـام الـدرايس 2023-2022 التي تقـام برعاية 
معـايل وزيـر التعليم العـايل والبحـث العلمي الدكتـور نعيم 
العبـودي وبتنظيم جهاز االرشاف والتقويم العلمي / قسـم 
النشاطات الطالبية، اذ انطلقت منافسات بطولة الجامعات 
العراقية بالريشـة الطائـرة للطالب والطالبات وبمشـاركة 

واسعة بلغت 45 فريقا للطالب و26 طالبات. 
واقيمت مراسـم قرعة بطولة الجامعات العراقية بالريشـة 
الطائـرة للطـالب والطالبـات التـي اجريت يف قاعة شـهيد 

املحراب يف الجامعة املستنرصية.
وحرض القرعة رئيس الجامعة املستنرصية االستاذ الدكتور 
حميد فاضل التميمي ، وممثل قسـم النشـاطات الطالبية يف 
وزارة التعليم ومندوبي الفرق الجامعية املشاركة يف البطولة، 

والتي ستلعب بنظام التسقيط الزوجي. 
و انطلقـت يف القاعـة املغلقـة لكليـة الرتبية األساسـية، يف 
الجامعة املستنرصية منافسـات بطولة الجامعات العراقية 
التي تسـتمر حتى يـوم الثالثاء املقبل باسـتضافة الجامعة 
املسـتنرصية وكل من جامعة الفراهيدي وكليات (الرافدين، 
املسـتقبل، الرافديـن، السـالم، واالرساء)، للمـدة مـن -23

.29/11/2022
واكـد الدكتور عيل سـلمان الربيعي مدير قسـم النشـاطات 
اليـوم  منافسـات  ان  املسـتنرصية  الجامعـة  يف  الطالبيـة 
االفتتاحي للبطولة شـهدت تقديم مسـتويات مشـجعة من 
فـرق الجامعـات املشـاركة، والتي بلـغ عددهـا 44 جامعة 
حكومية وكلية أهلية تم تقسـيمها اىل 12 مجموعة، مشـرًيا 
بان طواقـم تحكيم دولية واتحادية وبالتنسـيق مع االتحاد 

العراقي للريشة الطائرة هي التي ادارت املباريات.

Òãíbjfl@Òãy
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مونديال قطر الذي انطلق األسـبوع املايض وبذا يكون قد انقىض 
ربع زمنه نثر يف سـماء العالم شـذرات ثقافية مهمة للدارسـني 
يف حيـاة الشـعوب وثقافاتهـا وللباحثـني يف شـؤون البرشيـة 
ومسـتقبلها، وذلـك الن املباريات ونتائجهـا وكل التفاصيل التي 
تقع بني االنطالق عىل املسـتطيل األخـرض والختام أي كل ما بني 
حفيل االفتتاح والختام انما هي تفاصيل عاطفية جميلة تداعب 
مشـاعر عشـاق الكرة ونجومها سواء باالنبسـاط واالنرشاح ام 

باالنقباض واالكتئاب.
اما الفالسفة والعلماء الباحثون فأن االمر له من االبعاد ما يمتد 
اىل سـنني متوجهة صوب املسـتقبل وأخرى تمتد اىل حيث جذور 
البرشيـة وحضاراتهـا األوىل لتي نشـأت يف هذا الجـزء من الكرة 
األرضية الذي سـلط عليـه مونديال قطر الضوء بقـوة ليعيد ملن 

أرمد  فتكرب عىل جهل وعيه ورشده.
الثقافة يف واحد من تعريفاتها الكثرية جدا انها، مجموع القواعد 
والعقائد والقيم التي يقبلها ويمتثل لها أفراد املجتمع،  ذلك النها 
- أي الثقافة  - قوة وسلطة توجه سلوك املجتمع اذ تحدد ألفراده 
تصوراتهم عن أنفسهم والعالم من حولهم وتحدد لهم ما يحبون 
ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه، مثل الطعام الذي يأكلون 
واللبـس الذي يرتدون والطريقة التي يتكلمون بها واأللعاب التي 
يمارسـونها والرمـوز التي تعرب عـن مكنونات نفوسـهم .. اما 
التغيري املتسـارع للثقافة فهو بدافع التوسع يف التجارة الدولية، 
ووسائل االعالم فضال عن تزايد الكثافة السكانية وعوامل أخرى 

..(اندرو : حبيب : 2015 ).
وامـا الحضارة التي تعـرف بانها نظام اجتماعي يعني االنسـان 
عـىل الزيادة من انتاجه الثقايف، فانها كما يصفها املؤرخ توينبي 
بانها حركة صاعدة وليسـت وقائع ثابتة جامدة، انما هي رحلة 

حياتية مستمرة ال تقف عند ميناء ما ”.
هذا املعنى الكبري الذي تفجر ينبوع عطاء يف يوم افتتاح مونديال 
قطـر كان غائبـا عـن كل أولئـك املهاجمـني للحضـارة العربية 
اإلسـالمية مـن غـريان  يدركـوا حقيقـة عمقها،  ومـن غري ان 
يسـتوعبوا قوة انطالقتها وقدرتها عىل االسـتفادة من الجديد يف 
كل ما تجود به خاليا هذا الكوكب،- األرض التي ارشقت شـمس 
حضارته األوىل من هـذا الجزء منه، علما واخالقا وتقنيات، ومع 
الزمن ظهر سـباق الحضارات التي لـن تتصادم، الن الصدام من 
فعـل افراد اما البناء فهو نتـاج جهود أمم عىل مر قرون وقرون، 
لـذا فان الحضارات ال تفنى الن رسها  كامن يف احشـاء اخواتها 

رشق الكوكب وغربه وانما يرتاجع دور ليطغى دور ..
ومونديال قطر برشى استعادة دور حضاري يف سباق الحضارات 

.. اىل الغد ..



الدوحة / متابعة الزوراء:
عىل  الهولندي،  املنتخب  قائد  دايك،  فان  فريجيل  رد 
فان  ماركو  األسطورة  مواطنه  وجهها  التي  االنتقادات 
العالم  كأس  بطولة  يف  أدائه  بسبب  للمنتخب  باستن 

الحايل، وقال : «ال أعتقد أبدا أنه إيجابي».
النتيجة  هو  اإلكوادوري  املنتخب  مع  التعادل  يكن  ولم 
يعني  كان  حيث  الهولندي،  املنتخب  عنها  يبحث  التي 
نفسه  عىل  أضاع  الهولندي  املنتخب  أن   (1-1) التعادل 

فرصة التأهل املبكر لدور الـ16.
املنتخب  عىل  يفوز  أن  الهولندي،  املنتخب  واستطاع 
الجولة  اللحظات األخرية من مباراة  السنغايل بهدفني يف 
األوىل، وينبغي أال يواجه املنتخب الهولندي أي مشكلة يف 
الحصول عىل نقطة من املنتخب القطري، عندما يلتقيان 

يوم الثالثاء املقبل ليضمن مكانه يف دور الـ16.
يف  اإلكوادور  منتخب  عىل  تقدم  الهولندي  املنتخب  كان 

الدقيقة السادسة بهدف سجله كودي جاكبو، لكن 
اإلكوادوري  للمنتخب  النتيجة  عادل  فالنسيا  إينري 
مع بداية الشوط الثاني، وهو األمر الذي جعل فان 

باستن غري معجب بأداء املنتخب الهولندي وتحديدا 
قائد املنتخب.

وقال فان باستن، بطل بطولة يورو 1988، لشبكة «ان 
او اس»: «أعتقد أنه ينبغي عىل فريجيل أن يلعب 

دورا قياديا. إنه يتحدث كثريا، لكنه ال يقول 
شيئا مفيدا».

إنه  بالفريق؟  العب  أفضل  «من  وأضاف: 
أثناء  يفعله  ما  تشاهد  عندما  فريجيل. 
حيازته للكرة. إنه يمرر الكرة لالعب الذي 
يقف بجواره. يجب أن يزيد من الرسعة. 

األمر يسري ببطء للغاية».
فان  قال  الترصيحات،  هذه  عىل  وردا 
«فوتبول  ملوقع  ليفربول،  مدافع  دايك، 
إنرتناشيونال»: «ال أعتقد أبدا أنه إيجابي، 

لذلك ماذا ستفعل مع هذا».
(مقر  من  تحلل  أن  السهل  «من  أضاف: 

شبكة إن او إس) يف هيلفرسوم. ال أريد أن 
أقول أنني لعبت مباراة رائعة، عىل اإلطالق. 

كقائد،  فاشل  أنني  عن  تقال  أشياء  ولكن 
فماذا ستفعل مع هذا؟!».

بأفضل  الفريق  أقود  املقدمة،  يف  دائما  «أنا  وأضاف: 
طريقة ممكنة».

ميونيخ / متابعة الزوراء:
لوكاس  الفرنيس  املدافع  خضع 

ركبته  يف  ناجحة  لجراحة  هرنانديز 
اليمنى يف مدينة إنسربوك النمساوية، 
يف  خطرة  إلصابة  تعرض  بعدما 
يف  «الديوك»  منتخب  مشوار  مستهل 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وأوضح بطل أملانيا يف املواسم العرشة 
الرباط  تمزق  «بعد  بيان:  يف  املاضية 
اليمنى،  للركبة  األمامي  الصليبي 
خضع لوكا هرنانديز لعملية جراحية 
الطبيب  قبل  إنسربوك من  ناجحة يف 

كريستيان فينك».
بايرن  مدافع  «سيبدأ  وأضاف: 

ميونيخ إعادة تأهيله يف األيام املقبلة 
يف ميونيخ».

عن  هرنانديز  يغيب  أن  املتوقع  ومن 
األقل،  عىل  أشهر   6 لفرتة  املالعب 
املوسم  بقية  عن  يغيب  سيجعله  ما 

الحايل مع بايرن.
وتعرض هرنانديز الذي لعب أساسياً 
1 بمفرده   - 4 يف الفوز عىل أسرتاليا 
وهو يحاول اعرتاض الكرة التي تأتى 
عنها الهدف االسرتايل األّول يف الدقيقة 
ويحّل  امللعب  من  ليخرج  التاسعة، 

شقيقه تيو بدالً منه  يف د 13.

الدوحة / متابعة الزوراء:
الربازيل  مباراتي  نيمار عن  النجم  سيغيب 
املقبلتني يف دور املجموعات يف كأس العالم 
يف  اإلصابة  بسبب   ™2022 قطر   FIFA
الكاحل  يف  إلصابة  نيمار  وتعرّض  الكاحل. 
وهو  امللعب  غادر  حيث  األيمن 
التي  يعرج، وذلك يف املباراة 
بالده  منتخب  بها  فاز 

عىل رصبيا 2 - 0.
الربازييل  املنتخب  طبيب  كشف  والحقاً 
رودريغو الزمار عن وجود التواء يف الكاحل، 
 24 بعد  أشعة  لصور  نيمار  سيخضع  حيث 

ساعة.
ورشح: «علينا االنتظار ما بني 24 و48 ساعة 
اإلصابة  هذه  لخطورة  آخر»  تقييم  إلجراء 

واحتمال غيابه.

العب  خلع  البدالء،  دكة  عىل  وجوده  وأثناء 
من  الحذاء  الفرنيس  جريمان  سان  باريس 
قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، ويف 
التقطها مصورو وكالة فرانس  التي  الصور 
أسفل  يف  البيضة  بحجم  تورم  ظهر  برس، 

قدمه.
إىل  عودته  عند  يعرج  وهو  نيمار  ظهر  ثّم 

غرفة تبديل املالبس.

الدوحة / متابعة الزوراء:
يدرس أحد األندية املشاركة يف مونديال األندية 
العام املقبل ٢٠٢٣، الدخول يف مفاوضات 
فسخ  الذي  رونالدو،  كريستيانو  مع 
تعاقده مع مانشسرت يونايتد قبل أيام 

قليلة.
الربيطانية،  صن»  «ذا  صحيفة  وقالت 
أمريكا  (بطل  الربازييل  فالمنجو  نادي  إن 
عىل  للحصول  بالفعل  تحركاته  بدأ  الجنوبية)، 

خدمات رونالدو، خالل املوسم الحايل.
الرعاة مع حول  التحدث مع  بدأ  أن فالمنجو،  إىل  وأشارت 
املالعب  إىل  رونالدو  لنقل  مؤقتة  صفقة  تمويل  كيفية 

الربازيلية.
وأوضحت الصحيفة الربيطانية، أن فالمنجو سيعرض عىل 
رونالدو، عقدا مدته ٣ أشهر كي يشارك الالعب الربتغايل يف 

كأس العالم لألندية.
وذكرت أن رونالدو (الذي يشارك مع بالده حاليا يف مونديال 
قطر) سيكون لديه الحرية بعد ذلك لالنتقال إىل ناد جديد، 

أو االستمرار مع فالمنجو حتى نهاية ٢٠٢٣.
عقد  فسخ  املايض،  الثالثاء  أعلن،  يونايتد  مانشسرت  كان 
بني  اندلعت  التي  األزمة  أعقاب  يف  رونالدو،  كريستيانو 

الطرفني يف األسابيع األخرية.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
فخ  يف  السعودي  املنتخب  سقط 
املباراة  2_0، يف  بولندا  أمام  الخسارة 
السبت  امس  مساء  جمعتهما  التي 
ضمن  التعليمية،  املدينة  ملعب  عىل 
الجولة الثانية من املجموعة الثالثة يف 

كأس العالم قطر 2022.
يف  البولندي  املنتخب  ثنائية  وسجل 
زيلينسكي  بيوتر  السعودية،  الشباك 
وليفاندوفسكي بالدقيقتني 39 و82.

الشوط األول:
من  وقوية  رسيعة  كانت  البداية 
جانب املنتخب السعودي الذي سيطر 
الكرة وحاول هجوميا بحثا عن  عىل 
تسجيل هدفا مبكرا ولكن دفاع بولندا 

تصدى لها.
وكاد محمد كنو يضيف هدف سعودي 
أول بتسديدة صاروخية لكن الحارس 
تشيزني أبعدها برباعة لرضبة ركنية 

بالدقيقة 13.
لألخرض  مميزة  فرصة  وسنحت 
33 بعد  لتسجيل هدف أول بالدقيقة 
جملة من التمريرات وعرضية متقنة 
الشهري  صالح  رأس  عىل  كنو  من 
وسيط  األخري،  من  مرت  ولكنها 
سيطرة كبرية لألخرض وحضور قوي 

منه داخل امللعب.
سجل  املباراة،  مجريات  وعكس 
األول  التقدم  هدف  البولندي  املنتخب 
39 عن  الدقيقة  السعودية يف  بشباك 
تمريرة  بعد  زيلينسكي  بيوتر  طريق 
وإنهاء  ليفاندوفسكي  من  متقنة 
منطقة  داخل  من  قوية  بتسديدة 
شباك  سكنت  لزيلينسكي  الجزاء 

محمد العويس.
بعد  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
العودة لتقنية الفار بعد اعاقة صالح 
داخل  البولندي  الالعب  من  الشهري 
من  األوىل  بالدقيقة  الجزاء  منطقة 
سالم  لينفذها  الضائع،  بدل  الوقت 
زاحفة  أرضية  بتسديدة  الدورسي 
أبعدها  تشيزني  الحارس  لكن  قوية 
للربيك  لرتتد  املرمى  يمني  أسفل  من 
تشيزني  لكن  بتسديدة  تابعها  الذي 

تألق وابعدها لرضبة ركنية.
بخصوص  جديد  أي  يحدث  ولم 
الهجومي  الضغط  رغم  النتيجة 
األول  الشوط  لينتهي  السعودي، 

بتفوق بولندي عىل السعودية 1_0.

الشوط الثاني
نواف  بالالعب  رينارد  املدرب  زج 
العابد وأخرج الالعب سامي النجعي 
داخل  الفارق  لصناعة  محاولة  يف 

امللعب.
هجوميا  السعودي  املنتخب  حاول 
لكن  النتيجة  لتعديل  كبري  بشكل 

الدفاع والحارس كانوا يف املوعد.
هدف  يضيف  الدورسي  سالم  كاد 
وصلته  حينما   55 بالدقيقة  التعادل 
كرة داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك 
الدورسي  وسدد  البولندي،  الدفاع  يف 

لكن الحارس تشيزني أبعدها.
ووقف القائم األيرس يف وجه املهاجم 
بعدما   66 بالدقيقة  ليفاندوفسكي 

من  كاش  ماتي  زميله  عرضية  تابع 
الجانب األيمن.

لالعب  كرة  وصلت   ،69 الدقيقة  ويف 
ليطلق  املالكي  عبداإلله  الوسط 
القائم  بمحاذاة  مرت  قوية  تسديدة 
لعدم  منه  حرسة  وسط  األيرس، 

دخولها الشباك.
ليفاندوفسكي خطأ  روبرت  واستغل 
املالكي واستخلص منه  من عبداإلله 
العويس  بالحارس  وانفرد  الكرة 
يمني  عىل  بيرساه  بمهارة  ووضعها 
الحارس مضيفا الهدف الثاني لبولندا 

يف الدقيقة 82.
بدخول  تبديلني  رينارد  وأجرى 
الدورسي  ونارص  العبود  عبدالرحمن 

وصالح  املالكي  عبداإلله  وخروج 
الشهري.

من  الهجومية  املحاوالت  ورغم 
لكن  املتبقية  بالدقائق  الطرفني 
النهاية  حتى  هي  كما  ظلت  النتيجة 

بفوز بولندا 2_0.
منتخب  تكبد  ثانية..  مباراة  ويف 
غري  هزيمة  السبت،  امس  تونس، 
منتظرة أمام نظريه األسرتايل (1-0)، 
يف إطار الجولة الثانية من منافسات 
العالم  لكأس  الرابعة  املجموعة 

قطر2022.
الشوط األول

عرف منتخب تونس صعوبات كربى 
يدخله جيدا،  لم  الذي  اللقاء  بداية  يف 

فوجد صعوبات يف الخروج بالكرة من 
منطقته أمام تقدم منتخب اأسرتاليا 
الحارس  مباغتة  عن  بحثا  للهجوم 

أيمن دحمان.
أول فرصة ملنتخب تونس يف  وجاءت 
الدقيقة 19 حني قاد إلياس السخريي 
يف  كرة  خالله  مرر  رسيعا  هجوما 
عصام  باتجاه  أسرتاليا،  دفاع  عمق 
اتجاه  يف  وزع  بدوره  والذي  الجبايل، 
مكان  يف  ووضعه  املساكني،  يوسف 
تباطأ  األخري  لكن  للتهديف،  مناسب 

يف التصويب.
23، وزع كراج جودوين  ويف الدقيقة 
الذي  دوك،  ميشال  اتجاه  يف  كرة 
مرياح،  ياسني  مراقبة  من  تخلص 

وبتصويبة رأسية غالط بها الحارس 
النتيجة  وافتتح  دحمان،  أيمن 

ألسرتاليا (1-0). 
التعادل  40، ضاع هدف  الدقيقة  ويف 
من  ذهبية  تمريرة  بعد  تونس  عىل 
دراجر  وضعت  املساكني،  يوسف 
التصويبة  أمام مرمى أسرتاليا، لكن 
تألق أمامها الدفاع، وانقذ مرماه من 

هدف محقق.
يف  وتحديدا  البديل،  الوقت  وعند 
الدقيقة 3+45، أضاع منتخب تونس 
هدف التعديل حني وزع عصام الجبايل 
املساكني  يوسف  نحو  ذهبية  كرة 

الذي أخطأ املرمى بأعجوبة.
الشوط الثاني 

بعد فرتة االسرتاحة، قام املدير الفنى 
القادري، بأول  ملنتخب تونس، جالل 
سايس  فرجاني  اقحم  حيث  تغيري؛ 

مكان محمد دراجر.
ويف الدقيقة 65، هاجم منتخب تونس 
السليتي  نعيم  بني  منسق  بشكل 
األخري  ليصوب  املساكني،  ويوسف 
األسرتايل،  بالدفاع  الكرة  فتصطدم 
بركلة  املساكني  إثرها  عىل  مطالبا 
لم  دانيال  األملاني  الحكم  لكن  جزاء، 

يلتفت.
كل  القادري  أقحم   74 الدقيقة  ويف 
عصام  مكان  الخنييس  ياسني  من 
الجبايل، وجدي كرشيدة مكان ديالن 

برون.
وحاول منتخب تونس إدراك التعادل 
شكلت  بهزيمة  اللقاء  من  ليخرجوا 
ولكل  التونسية  للكرة  كربى  خيبة 

التونسيني.                          

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 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ
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الدوحة / متابعة الزوراء:

قامت مراسـلة القناة الربيطانية BBC بتوجيه سـؤال سـيايس اىل الربتغايل كارلوس كريوش مدرب املنتخب 
االيراني، عقب الفوز الكبري الذي حققه عىل حساب املنتخب الويلزي بهدفني مقابل ال يشء.

وسـألت املرسـلة كريوش عن ما رأيك باالحتجاجـات الجارية يف طهران، فأجابها كـريوش: «ملاذا توجهي يل 
سـؤال سيايس، فهل بامكانك أن تسأيل مدرب انكلرتا غاريث ساوثغيت أو مدرب الواليات املتحدة عن ما فعله 

األمريكان واالنجليز يف العراق وأفغانستان».
املنتخب االيراني سـيكون بحاجة اىل نقطة التعادل مع الواليات املتحدة من أجل بلوغ دور الـ 16 ألول مرة يف 
تاريخه، يف حالة عدم فوز ويلز عىل انكلرتا، بينما سـيكون انتصار ايران يف الجولة األخرية حاسـماً ملوضوع 

التأهل دون انتظار نتيجة املباراة األخرى.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

        
fibÌá„Ïæa@sÌáy

ÚÌÎb:a@Âfl@bÓ„bæc@àb‘„�@|œbÿÌ@ŸÓ‹œ
أجربت الهزيمة أمام اليابان (2 - 1) مدرب أملانيا، هانز 
فليك، عىل ارتداء زي رجل اإلطفاء، يف أول اختبار حقيقي 
له مع املاكينات، والذي استهله بشكل كارثي يف مونديال 

.2022
الحسابات دقيقة وواضحة: يف حال خرست أملانيا أمام 
ستكون  التأهل  يف  فرصها  فإن  األحد،  اليوم  إسبانيا، 
اليابان  مباراة  نتيجة  عىل  اعتمادا  معدومة،  إىل  ضئيلة 

مع كوستاريكا يف اليوم نفسه.
وكانت إسبانيا استهلت مشوارها بفوز استعرايض عىل 

كوستاريكا 7-0.
للمرة  بالخروج  تاريخي»،  «إذالل  شبح  أملانيا  وتواجه 

الثانية عىل التوايل من دور مجموعات املونديال.
سنوات،   3 قبل  مشابها  معقدا  موقفا  فليك  واجه  وقد 
عندما استلم تدريب بايرن ميونيخ يف خريف عام 2019، 
املدرب  قيادة  تحت  يعاني  البافاري  الفريق  كان  حيث 

الكرواتي، نيكو كوفاتش.

بايرن،  مع  تخيلها  يمكن  التي  األلقاب  بكل  فاز  لكنه 
بما يف ذلك ثالثية مدوية تمثلت يف «دوري أبطال أوروبا، 
أخرى  بثالثية  وأتبعها  أملانيا».  كأس  األملاني،  الدوري 

(السوبرين املحيل واألوروبي ومونديال األندية).
يجعل  أن  يجب  أكرب:  تحد  ينتظره  سنوات  ثالث  وبعد 
مهاراته يف املناقشة واالستماع تتحدث عن نفسها، من 
أجل إقناع العبيه، وهم عىل حافة الهاوية، بخوض نزال 

صعب ومفصيل.
لويس  قيادة  تحت  املتألقة  إسبانيا  أمام  فالهزيمة 
إنريكي، عىل ملعب البيت يف الخور شمال غرب الدوحة، 
كانون   2 يف  دياره  إىل  األملاني  املنتخب  بعودة  ستعجل 

األول/ديسمرب املقبل.
مخزون  يف  طلقات  أي  لدينا  يعد  «لم  فليك:  وأوضح 
االحتياط»، مدركا أن عمل الجهاز الفني سيكون صعبا، 
لجعل الفريق يفهم أن لديه القدرة عىل «إعادة األمور إىل 

االتجاه الصحيح».

املنتخب  عىل  بتغلبه  املدوية  مفاجأته  بعد  املقابل،  يف 
العالم  كأس  بنهائيات  االفتتاحية  مباراته  يف  األملاني، 
يف  آخر  انتصار  عن  اليابان  منتخب  يبحث   ،2022
اليوم  الكوستاريكي،  نظريه  يواجه  حينما  املونديال، 
األحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب املجموعة 

الخة، عىل ملعب (أحمد بن عيل).
وجذب منتخب اليابان األضواء إليه بفوزه املثري (2/1) 
عىل أملانيا، األربعاء املايض، حيث قلب تأخره (0/1) إىل 
انتصار سيظل خالدا يف األذهان، عقب تسجيله هدفني 

خالل آخر 15 دقيقة من اللقاء.
املونديال  يف  يشارك  الذي  اليابان،  منتخب  ويتواجد 
 3 الثاني برصيد  املركز  التوايل، يف  السابعة عىل  للنسخة 
املتصدر،  إسبانيا  منتخب  خلف  األهداف  بفارق  نقاط، 
بعد فوزه الساحق 7/0 عىل منتخب كوستاريكا متذيل 

الرتتيب.
نقالً عن وكالة فرانس برس
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أنقرة/متابعة الزوراء:
يف  االتصـال  دائـرة  رئيـس  دافـع   
الرئاسـة الرتكيـة فخرالدين ألطون 
عن حرب مفتوحة تشـنها الرئاسة 
عىل حرية الرأي يف البالد عرب وسائل 
التواصـل االجتماعـي، بعـد أن تـم 
تحييد معظم وسائل اإلعالم الرتكية 
الرسـمية من  وإلزامهـا بالنسـخة 
الخطـاب السـيايس للرئيـس رجب 

طيب أردوغان.
وقال ألطـون إن الصحافـة ضمانة 
للديمقراطيـة والحريـة، وال يمكـن 
أن تكـون هنـاك حريـة لألكاذيـب 
والدعاية اإلرهابية وخطاب الكراهية 
واملعلومات املضللـة املنهجية، وذلك 
يف كلمـة ألقاها خالل مشـاركته يف 
ندوة حول وسـائل اإلعـالم الرقمية 
ُنّظمت يف العاصمـة أنقرة بالتعاون 
الرئاسـة  يف  االتصـال  دائـرة  بـني 
الرتكية والرابطـة الدولية ملعلومات 

وسائل اإلعالم.
ووصفت هذه الترصيحات بالهزلية 
لتكرارهـا مـرارا مـن قبـل ألطون، 
وتناقضها يف املضمـون بالدفاع عن 
حريـة الصحافـة، ثم تربيـر القيود 

والرقابة عىل اإلعالم يف ذات الوقت.
ويف إطار ما أسماه ألطون مكافحة 
التضليل اإلعالمي، الذي بات ”بمثابة 
سـالح قاتل ومشـكلة أمن قومي“، 
مـررت تركيـا جملـة مـن القوانني 

والتعديـالت دخلـت حيـز التنفيـذ 
الشـهر املايض، منها قانون من ٤٠ 
بندا تمت صياغته لتنظيم الطريقة 
التـي يتـم مـن خاللهـا مشـاركة 
املعلومـات عـرب اإلنرتنت، وسـمح 
الوصول  بتقييد  الرتكية  للسـلطات 
إىل األخبار وفـرض عقوبات جديدة 

ملجرد إبداء الرأي.
وترى الكاتبة ألكسـندرا دي كرامر 
يف مقال نرشه موقع ”سنديكشن“ 
أنه مع تعزيز ملكية وسائل اإلعالم 
للكيانـات املواليـة للحكومـة، تـم 
التحريـر  اسـتقالل  القضـاء عـىل 
الصحفي وأدى إىل سـجن املئات من 

الصحفيني.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية 
الـذي يتزعمه الرئيـس رجب طيب 
أردوغـان إىل السـلطة يف عام ٢٠٠٢ 
تعرضـت حريـة التعبـري ووسـائل 
اإلعالم يف تركيـا إىل االعتداء. وتمت 
مقاضـاة ٢٤١ صحفيـا وتعـرض 
١١٥ آخرين منهـم لالعتداء البدني 
يف عام ٢٠٢١، وذلـك وفقا لجمعية 
األتـراك، ويتطلب نرش  الصحفيـني 
األخبـار اليـوم إذنـا مـن الحكومة، 
واحتلـت تركيا املرتبة ١٤٩ من أصل 
١٨٠ دولة يف مؤرش حرية الصحافة 
العاملـي لعـام ٢٠٢٢ الصـادر عـن 
منظمة مراسـلون بال حـدود، وهي 
مرتبـة أسـوأ مـن الصومـال وليبيا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
الحريـة  بـني  الهـوة  كـربت  وقـد 
والصحافـة يف ظل الرئاسـة املمتدة 
ألردوغان، مما قوض ثقة الجمهور 
يف وسـائل اإلعـالم وزاد مـن عمـق 

الرشخ بني قطبي املجتمع.
ووجـد تقريـر حديـث صـادر عـن 
”إكس.يس.أي.جي.أتش.تـي.أس“، 

وهي مؤسسـة استشـارية مقرها 
اململكـة املتحـدة، أن ٨٢ يف املئة من 
األتـراك ال يثقـون بوسـائل اإلعالم، 
وأعـىل معدل للشـك والريبة هو بني 
أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٨ 
و٢٤ عامـا، واعتـرب ٧٠ يف املئـة من 
األتراك وسـائل اإلعالم كاذبة يف عام 

.٢٠١٨

ولجـأ األتـراك إىل وسـائل التواصـل 
األخبـار  إىل  للوصـول  االجتماعـي 
بعد أن تـم تكميم أفـواه الصحافة 
التقليديـة، وأخذت منصـة يوتيوب 
مركز الريـادة يف ذلك املجـال، حيث 
التلفـاز  بـارزون  صحفيـون  تـرك 
عـىل  الخاصـة  قنواتهـم  إلطـالق 
السـابقة  املذيعـة  مثـل  يوتيـوب، 

نيفسـني مينغو، وقـد حظوا بنجاح 
كبـري، حيث تقرتب قنـاة مينغو من 
نصـف مليون مشـرتك، وذلـك دليل 
عىل أن وسـائل اإلعالم املسـتقلة يف 
تركيـا لم تمت بعـد، ولكنها انتقلت 

إىل طوٍر آخر.
ويعـد ذلـك مشـكلة كبـرية لحـزب 
العدالة والتنميـة، حيث إن الطبيعة 
املرنـة واألكثر اسـتقاللية لإلنرتنت 
كان  أردوغـان  أن  يف  السـبب  هـي 
يبحث بكل جد عـن طرق لتنظيمه، 
فقانـون املعلومـات املضللـة والذي 
يطلـق عليه الجمهور اسـم ”قانون 
مقـص الرقيب“ هو أحـد املحاوالت 

الواضحة للقيام بذلك.
وتفرض املادة رقـم ٣٤ من القانون 
عـىل  جديـدة  قيـودا   ٧٤١٨ رقـم 
منصـات التواصـل االجتماعي مثل 
ففـي  وغوغـل،  وتويـرت  فيسـبوك 
السـابق كان بإمكان تلـك املنصات 
إلغـاء خيـار االشـرتاك يف مشـاركة 
”أي  اإلنرتنـت  بروتوكـول  عنـوان 
تتمتـع  واآلن  ملسـتخدميها،  بـي“ 
عـىل  بالقـدرة  الرتكيـة  الحكومـة 
إغـالق تلك املنصـات إذا حجبت مثل 
تلـك املعلومـات. وعـالوة عـىل ذلك، 
إذا لـم تنصع تلك املنصـات لطلبات 
الحكومة فسـيتم منعهـا من تلقي 
إيـرادات اإلعالنـات وسـيتم تغريـم 
الـرشكات الرتكيـة التـي تعلن عىل 

صفحاتها.
وهناك املـادة رقـم ٢٩ والتي أثارت 
الذعـر لـدى الكثرييـن، والتي تنص 
عـىل أن من يقوم بنـرش ”معلومات 
مضللة“ يمكن أن يسـجن ملدة تصل 

إىل ثالث سنوات.
وقـد دأبـت الحكومـة الرتكيـة عىل 
الصحفيـني واملواطنني عىل  سـجن 
حد سـواء الرتكابهم أعماال أقل من 
ذلك، ففي عـام ٢٠١٤ حوكم املغني 
تـاس  أتيـال  العامـة  والشـخصية 
وسـجن بسـبب تغريـدة قـال فيها 
”لـو كان إديسـون قـد رأى ما نراه 
اليـوم، ملا أقدم عـىل اخرتاع املصباح 
الكهربائي“ وكان تاس يسـخر من 
شـعار املصبـاح الكهربائـي لحزب 
العدالـة والتنميـة، ولكـن تغريدته 
اسـتخدمت كدليل لربطـه بمنظمة 
فتـح الله غولن التـي تعتربها تركيا 

منظمة إرهابية. 
كمـا تـم تقييـد األخبـار املرشوعة 
املثـال،  سـبيل  عـىل  وتجريمهـا، 
يف غضـون سـاعات مـن التفجـري 
اإلرهابي الدامي الذي وقع األسـبوع 
يف  االسـتقالل  شـارع  يف  املـايض 
إسـطنبول، أصـدرت هيئـة تنظيم 
اإلذاعـة والتلفزيـون الرتكية حظرا 
عـىل نـرش تلـك األخبـار، وأعقبتـه 
بفـرض بعـض القيود عىل وسـائل 

التواصل االجتماعي.
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بغداد / الزوراء:
الصحفيـني  نقابـة  نظمـت   
مـع  بالتعـاون  العراقيـني 
اليونسـكو ، ورشـة  منظمـة 
عمـل تحت شـعار (صوت من 
العيش  لتعزيـز  السـالم  اجـل 
املحـررة  االرايض  يف  املشـرتك 
يف العـراق من خـالل محطات 
االذاعة املجتمعية) ، فيما اعلن 
يف العاصمـة بغـداد عن اطالق 
السـالم  ”أصـوات  مـرشوع 
يف  املشـرتك  العيـش  لتعزيـز 
املناطق املحـررة من ”داعش“ 
عرب االذاعات املحلية“، بحضور 
القائـم باالعمـال الفرنـيس يف 

بغداد جون كريستوف.
وحرض الورشـة، التي تستمر 
خمسـة ايام ، القائم باالعمال 
جـان  بغـداد  يف  الفرنـيس 
عـن  وممثلـون  كريسـتوف 
االتحاد االوروبـي وبعثة االمم 

املتحدة يف العراق (يونامي).
اىل ذلك اشـاد القائـم باالعمال 
الفرنيس جان كرسـتوف بدور 
الصحفـي العراقـي ودعـا اىل 
التعايـش السـلمي يف االرايض 

املحررة .

وقال كرستوف خالل الورشة:“ 
ان فرنسـا تـويل اهتماماً كبرياً 
الحقيقي..  بالعراق وبالتنـوع 
وهـذا التنوع هو نتاج حضارة 
هـذا البلـد ، لهذا السـبب نحن 

نتعاون مع العراق ”.
واضـاف :“ ان هـذا التعـاون 
شـمل كل الطبقات والرشائح 
املجتمعية يف العراق لذلك ملست 
هذا االمر ملحوظا .. وان اغلب 

الحضور من الشباب والنسوة 
يف الورشة“.

تـويل  فرنسـا  ان   “: وتابـع 
اهتماما كبريا لقطاع الصحافة 
والصحفيـني يف العراق .. وامل 
ان تسـهم هذه الورشـة ببناء 

افضل للعمل الصحفي ”.
كما اعلن عـن اطالق مرشوع 
”أصوات السالم لتعزيز العيش 
املشـرتك يف املناطـق املحـررة 

مـن ”داعـش“ عـرب االذاعات 
القائـم  بحضـور  املحليـة“، 
الفرنـيس يف بغـداد  باالعمـال 
جون كريسـتوف ، ومسـؤول 
مشـاريع حريـة التعبـري عن 
الراي يف يونسكو العراق ضياء 
نقابة  ثابـت وبالتعـاون مـع 

الصحفيني العراقيني.
وتنفذ اليونسكو تدريبا مكثفا 
محافظـات  مـن  لالذاعيـني 

(املوصل، االنبار وصالح الدين) 
حول مفاهيم بناء السالم عرب 
االذاعـات املحليـة عـىل مـدى 
معايشـة  مـع  أيـام  خمسـة 
حيـة يف اذاعـة بغـداد واذاعة 

الداخلية.
وسـرتكز التدريبات عـىل بناء 
قدرات ” املحرريـن، املقدمني، 
املعدين واملراسـلني االذاعيني” 
الـرصاع  تحليـل  بمفاهيـم 
والنـزاع وكيفيـة بناء السـالم 
عـرب االذاعـات املحليـة يف تلك 
املحافظـات وتعزيز التماسـك 
االجتماعـي والعيش املشـرتك 

واملصالحة االجتماعية.
كما سـتنفذ اليونسكو للفرتة 
مـن  عـددا   ٢٠٢٣-٢٠٢٤
تلـك  يف  لالذاعـات  التدريبـات 
املحافظات واقليم كردسـتان، 
تعقبهـا عمليـة إطـالق منـح 
إلنتـاج  املتميـزة  لالذاعـات 
محتـوى مـراع ملفاهيـم بناء 
املحـررة  املناطـق  يف  السـالم 
تسـليط  مـع  ”داعـش“  مـن 
النازحني  الضوء عـىل قضايـا 

واملهجرين.

فاس/متابعة الزوراء:
أكدت لطيفة أخرباش، رئيسـة الهيئـة العليا لالتصال 
السـمعي البـرصي، أن ”انتشـار خطـاب الكراهية ال 
يمكن تحليله حرصا كفوىض إعالمية أو زيغ تواصيل“.
وأضافـت أخرباش، خـالل مداخلتها باملنتـدى العاملي 
التاسـع ملنظمـة األمـم املتحـدة لتحالـف الحضارات 
املنظـم يومـي 22 و23 نوفمـرب الجـاري بفاس تحت 
شعار ”نحو تحالف من أجل السالم.. لنتعايش جميعا 
كإنسـانية واحدة“، أن ”األمر يتعلـق بظاهرة تتقوى 
أيضا من عجز املجتمع الـدويل عىل إيجاد حلول عادلة 
ومنصفة إلشـكاليات شـمولية مثل قضية الهجرة أو 
التغـري املناخي. كما أن اعتمـاد املجتمع الدويل معايري 
مزدوجـة يف قضايا اإلرهاب، االنفصال أو حتى حقوق 

اإلنسان تشجع انتشار خطاب الكراهية والعنف“.
وذكرت رئيسة الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي 
أيضـا بـأن ”ممارسـات خطـاب الكراهيـة والوصـم 
والتقاطـب هي أبعد مـا تكون عن االنحسـار“، وبأن 

”جائحة أخبار زائفة شـمولية طبعت األزمة الوبائية 
الناجمـة عن كوفيـد 19، مما دفع األمـني العام لألمم 
املتحـدة إىل القول إن عدونا هـو أيضا التفيش املتنامي 
لألخبار الزائفة والتضليلية“.ومن ناحية أخرى، اعتربت 
لطيفـة أخرباش، خـالل مداخلتها بالجلسـة املنعقدة 
تحت عنوان ”التصدي ومواجهة خطاب الكراهية عىل 
األنرتنيت“، إىل جانب كل من ميتا حوصيل، نائبة مدير 
إدارة األمـم املتحـدة للتواصل العاملـي، وأحمد عبادي، 
األمني العام للرابطة املحمدية للعلماء، وعزت إبراهيم، 
رئيس تحرير أسـبوعية األهرام، وفوزي صقيل، رئيس 
مهرجان فـاس للثقافة الصوفيـة، أن ”دينامية تأثري 
شبكات التواصل االجتماعي يف مجال تداول والتعرض 
لخطـاب الكراهيـة ال يمكـن وقفهـا فقـط بتقويـة 
الرصد واملراقبة وتجفيف مـوارد الخطابات اإلرهابية 
والعنيفـة“، مؤكدة يف الختام ”أن تنمية الحس النقدي 
وتعزيز ثقافة حقيقية للتعايش مع اآلخر هي التي من 
شـأنها تقوية مناعة األفـراد واملجتمعات ضد خطاب 

الكراهيـة وممارسـات التضليـل والتالعـب اللصيقة 
به“.يشـار إىل أن هذا املنتدى ترأسـه نـارص بوريطة، 
وزير الشـؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
املقيمني بالخارج، وميغيـل أنخيل موراتينوس، املمثل 
السـامي لألمم املتحـدة لتحالـف الحضـارات، وتميز 
بحضـور عدد مـن الشـخصيات البـارزة؛ مـن بينها 

أنطونيو غوتريش، األمني العام لألمم املتحدة.

بغداد/ الزوراء:
تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيـني رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، باقة ورد وتهنئة 

من مديـر وكالة االسيوشـيتدبريس، عبد الكريم 
جاسـم حمادي، بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.

بغداد/نينا:
هنـأ رئيس طائفـة الصابئة املندائيـني يف العراق، 
سـتار جبار الحلـو، نقيب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي، بمناسـبة فـوزه برئاسـة اتحـاد 

الصحفيني العرب لدورة جديدة.

واشـاد رئيس طائفـة الصابئة املندائيـني بالدور 
املهنـي الـذي تضطلـع بـه نقابـة الصحفيني يف 

ترسيخ السلم املجتمعي
ونقل صورة مرشقة للعالم عن التعايش السـلمي 

بني املكونات يف العراق. 

 بغداد / نينا:
 نعت االوسـاط الصحفيـة الزميل الشـاب ” احمد 
الحسـن ” مقـدم الربامج االنسـانية، الـذي وافاه 
االجل بحادث سـري مساء يوم اول امس الجمعة يف 

بغداد .
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روائـي وكاتـب وباحـث وفنـان تشـكييل 
ومناضل سيايس فلسطيني. 

األصـل مـن مدينة عكا شـمال فلسـطني، 
مواليد مخيم نهر البارد  شمال لبنان، 

شـارك يف بدايات العمل الشـبابي والثقايف 
وبتنظيـم  والتطوعـي،  والفنـي  واألدبـي 
الفنيـة  واملعـارض  الثقافيـة  االنشـطة 
واألمسـيات الشـعرية و االدبي، اسـهم  يف 

تأسيس منطمة الشبيبة الفلسطينية.
لـه إسـهامات ابداعية وقـراءات ومقاالت 
ونصوص سياسية و فكرية وندوات ثقافية 

ومؤتمرات بحثية متخصصة بالالجئني.
حاز عدة أوسـمة وميداليات وجوائز منها 
جائزة القدس للثقافة واإلبداع عام 2017.

* صـدر لـه: رواية سـفر ايـوب (2002) 
عن دار كنعـان. وعـن دار الفارابي: زهرة 
الطـني (2006)، حاسـة هاربـة (2008)، 
جفـرا .. لغاية يف نفسـها (2010)، إيفان 
الثانـي  شـريديل   ،(2011) الفلسـطيني 
(2013)، ٦٠ مليون زهرة (2016)، الزعرت 
األخـري (2017) ، أوكسـجني(2020). ضد 

الشنفرى(2022).
* الكتابة وجع ومخاض ، كيف تتعامل مع 
وجعك الداخيل وانت تمارس الكتابة ؟ وما 

شـعورك عندما تنتهي من كتابة الرواية ؟
ـــ الكتابـة هي رصخة شـجاعة تجسـد 
التمـرد عـىل كل يشء يعـارض وجودنـا، 
ممارسـة الكتابـة عملية رفـض  جمالية 
لكل أشـكال القبح ، لكل ما يغلق أفواهنا، 
كرس  لحالة  الخوف الذي يتغلغل وينخر يف 

عقولنا وأفكارنا وأقالمنا وأصواتنا. 
يشـتعل الوجـع الداخـيل عندمـا تكشـف 
انـك تعيـش الحياة ليس كما تريـد .  وتبدأ 
الولوج اىل ذاتك االنسـانية بكل ما يف الحياة 
مـن مفارقات،  هي إىل حد ما تشـبه رواية 
غرائبيـة بـل حقيقيـة احسـاناً  ولكنهـا 
أقرب للخيال، مسـتمّدة مـن غرابة الواقع 
ومأسـاوّيته وامتـداده الخيـايل يف فضـاء 

االستثناء، هذا يفرس  معنى ان اكتب رواية 
لكل شـخصية أو رواية بدون شـخصيات، 
او بطولـة جماعيـة مارسـت قتـًال للبطل 
الفـردي يف لحظـة الخيبـة الجماعيـة من 
الشـخصيات/  بـني  عالقـة  بنـاء  خـالل 
الحكايات تقوم عىل التزامن والتماكن أكثر 
مما تقوم عـىل التفاعـل، فتتجاور معظم 
الشخصيات الرئيسية يف املكان الروائي من 
دون أن تنخرط يف عالقات يف ما بينها، هنا 
يكمن البعد السـحري والعجائبي. بصوت 
املـكان والزمـان يف الرسد املعلـن واملضمر 
واملهجـن، وبمفارقـات وثنائيـات غريبة، 
مرّكبـة ومتداخلة حتى يف اسـتلهام حركة 
الشـخصيات ، بكل ما فيهـا من جماليات 
التشظي.. وعرب التضاد والتنافر والتكامل 

والتيـه والغربـة واملنفـى واملـالذ .
*ما افضل مرحلة زمنية ثقافية وسياسية 
انتعشت فيها الرواية برأيك ؟وكيف يمكننا 

إعادة ذلك األلق إليها ؟
-  شتات الرواية العربية الفعيل حني تصاب 
بانحطاط جمايل، عىل ايقاع  الهزيمة وليس 
وعـي الهزيمـة، وتنتمـي اىل ادب الهزيمة  
الذي  يقطع ادبيـاً ومنهجياً ولغوياً معها،  
وظيفـة األدب ليسـت يف مواكبـة األحداث 
وتسـجيلها بصـورة مبـارشة أو نقال عن 
ألسـنة املشـاركني فيهـا.. األدب الحقيقي 

هـو األدب الـذي لم يحدث أبـدا؛ لكنه يظل 
قابـال للحـدوث يف أي زمـان لكنـه يحمل 
قـوة  الواقـع يمكـن ان يكـون متخياالً او 
اسـترشافياً لكنـه ابداً ال يقفز عـن الواقع 
بصيـغ ارسـتقراطية خادعـة،  مسـتلبة 
ومقيدة ومستسلمة للتحوالت التي تجري 

داخل البنية االجتماعية القديمة. 
اسـتعادتها تبـدأ من االدراك ان  املسـتقبل 
ال يحـرتم  مـن ال  رواية لـه !  ويحتقر من 
يسـقط روايتـه وبخضـع لروايـة مزيفة، 
عذه نسـخة اسـتعمارية جديدة تستهدف 
للعقـول، نتائجها إلغاء الـذات او تدمريها 
عرب اخرتاع رصاعـات جديدة والمتناهية.. 
يكـون الخـراب عندمـا تغتصـب عقولنـا 
بمفـردات ومقـوالت مبـارشة أو إيحائية 
لتشـويش الوعـي عمومـاً، وصـوالً إىل ما 

يحاكي غسل األدمغة يف بعض الحاالت. 
لكننـا محكومـون باالمـل ، كي نسـتعيد 
األلق الـذي  يكمن يف االضافة،  وخلق وعي 
نقدي لكل  التعديالت التي طرأت عىل القيم 
الثقافيـة، وان  تحمـل االسـئلة الجريئـة 
املتعلقة بسـؤال الحرية والوطن والنهضة، 
يف التصـدي للظالميـة واالقصائية والفكر 

املستبد واملغلق واملتخلف . 
لذلـك اقول تنتعش الرواية يف أي زمن، حني 
تمتلـك الرؤيـة والفـن واالسـلوب الجميل 

لتؤثـر يف القارئ وتخلق شـخصيات فاعلة 
جديـدة تكـون هـي نفسـها،  بعيـداً عن 
االيدولوجيا املسـبقة، وتـرتك أثرها عليه ، 

هكذا يعود إليها األلق
* ما دور الناقد يف مسريتك االدبية؟

- أكتـب وكأنـي أريـد أن أبتعد عـن كتابة 
أخـرى، وهـذا برأيي هـو جوهـر النقد أن 
تختار أسـلوبك الخـاص يف الكتابة وتختار 
الكتابة التي تشبهك، فأنت بذلك ناقد داخل 
عملية الكتابة. واهـم ناقد هو القارئ، بل 
هو بشـكل او اخر الرقيب بدون تكليف او 
أجـر من أحـد. كل كاتب يعانـي من حالة 
رصاع ذاتـي يقف بني الخضـوع أو التمرد، 
انـا من النـوع الذي يقبـل  اوالً : بسـلطة 
األشـياء التي تهيمن عـىل الرواية تصل إىل 
اعتبار األشـياء أبطاالً، ويسـتجدي سلطة 
القارئ الذي أدعوه أن يقيص الكاتب عندما 
يقـرأ ألن الكاتب الجيد الذي يقيص القارئ 
عندما يكتب. لكن  الغري مرغوبة فيها هي 
السـلطة األبوية أو الدينية أو الحزبية التي 
تأخذ شـكل“ العيب“ الكامن يف مسـامات 

الكتابة .
* كيـف تتجـىل صـورة الوطـن يف قلمـك  

والروائي ؟
- الوطـن هـو أن نكتشـف عمقـه يف كل 
الشـخصيات  يف  كمـا  الحيـاة  تفاصيـل 
والحكايـات والقصـص الغامضـة، نكتب 
عـن وطننا الذي لـم نولد فيـه ولكنه حلم 
وهاجس مسـتمر ، وعملياً  يتحّول الالجئ 
اىل عاشق ينتظر  لقاء منتظر ، بهذا املعنى 
الثـوري  و  االنسـاني  األدب  دور  يكـون 
والتحرري يسـعى لحفظ البقاء من وحش 
اسـمه ” املنفى“ وتعزيز الشعور باالنتماء 
وأن فلسـطينّيته واقع وليسـت خيـاًرا. يف 
هـذه الحالة يصبـح  القلم  سـالح  وان ال 
يكتـب ادب من أجـل االدب، إنمـا له غاية 
عظيمـة  يف ”إيقـاظ املظلومـني“ لتوفـري 
بيئة ومجتمـع ووعي ورأي عام ان ينترص 
ملعركـة الـرسد،  للروايـة الفلسـطينية يف 
وجـه الرواية النقيضة.، للدفـاع عن الذات 

، معركـة روايـة املنفى يف مواجهـة رواية 
النفـي.. بهذا أنت تذود عـن كل يشء نبيل 
وعن الحق والحقيقـة، وملقاومة الكراهية 
والعنرصيـة واالحتالل واالسـتبداد والفتن 
والخديعـة وكل ما من شـأنه تدمري القيم 

الجمالية والفكرة والهوية الوطنية.
املؤلـف  بـني  العالقـة  تـرى  كيـف   *

والسيايس؟
-   االدب  ال يخلـو مـن السياسـة لكـن 
األدب ال يغـرق بهـا ويفقد جودتـه، لذلك 
السـيايس قد يعطـي األدب أعماق ومعان 
ودالالت ولكن األديب قد يحمي السـيايس 
من الذهاب بعيدا إىل القضايا الكبرية التي 
تثقـل األدب ، برايي يجب أن يعرف االثنان 
متى وكيـف يلتقيان، ينحـاز اىل الحقيقة 
، اىل األلـم اإلنسـاني وتفاصيلـه ورؤيـة 
أثـر املكان عىل حياة اإلنسـان؛ ”االنسـان 
يف نهايـة االمر قصية ” كما كتب غسـان 
كنفاني، انه ال يعرف الحياد مع املستعمر 
وال ينأى بنفسـه عن الحـق . املثقف الذي 
يضع رأسـه يف الرمال ويخـرج بعد مرور 
العاصفـة. وراء كل تجربـة ابداعيـة هي 

قدرتها عىل االلتزام ..
االدب يف  انطالقـا مـن واقـع معانـاة   * 
الظروف الراهنة.كيف تقوم الوضع  االدبي 
اليوم؟ وهل يحظى االدب العربي  بالرعاية 

واالهتمام؟
- يحظـى األدب باهتمام كبـري وهو دائما 
يحمل الجيد والرديء ، الغث والسمني، وعىل 
القارئ أن يدرب ذائقته دائما ويختار. هناك 
محاولة التنظري لفكرة ما بعد الحداثة، مع  
سـيل من االسئلة الفلسـفية التي  تحاول 
تفكيـك االيديولوجيـات املسـيطرة، لذلـك 
البـد من تنويـه عندما ُيسـتخدم مصطلح 
”ادب مـا بعد االسـتعمار“: علينـا االنتباه 
للقصـد مـن اسـتخدامه، أحداهمـا يعني 
بأن االسـتعمار قد انتهى، ويقدم أطروحه 
جديدة حول  ”االستعمارية الحديثة“، تلك 
التـي تتقـن فن السـيطرة عـىل التقنيات، 
والوقت والفضـاء، والتصنيفات واملعاني. 
يف مواجهـة أولئك الذيـن يؤكدون بأنه ”قد 
رحل االسـتعمار“ لذلك علينا التفكري بأدب 
ما بعد اسـتعماري او حداثي!   يكشف عن 
نفسه بطرق تختلف عن املايض، من خالل 
أشكال سـيطرة  غري مبارشة  مثل اخرتاق 
الثقافات واحتـالل الوعي والعقل واإلرادة، 

وعوضاً عن استهداف األشكال املبارشة.
 يمكـن ان  يكـون األدب العربـي مدعوما  
بالجوائز  اقـول مدعوماً وليس مغلّفاً بها، 
اي ان ندرك قيمته الحقيقية بدون تزييف، 
او تصّنع او مغريات او تسـيس ، عندها ال 

تعني الجوائز  اهتماما كبرياً  باالدب.
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استثمار الطاقات البالغية، اشرتاب اإلمكانات 
التعبريية، والرشوع يف اكتناز التجربة، تفاعلت 
يف تصوير هموم الشاعر املعارص، الذي يضع 
أمـام نظـره املقـوالت الفكرية والفلسـفية 
والحضارية املنطلقـة من التجليات الجمالية 
املنسـجمة عىل املسـتوى الفني واملوضوعي، 
وهـذا ما يواجهنا ونحن نقـرأ ديوان (أرايس) 
للشـاعر شـاكر القزويني، الـذي تتصارع يف 
قصائـده قيـم التجديـد، وترسـبات الحارض 
فأنمـاط  واملوضوعـي،  والذاتـي  واملـايض، 
الجدل والتشظي والتصادم والتوالد والرفض 
ال تنفصـل عـن مصادرها ووجودهـا، فهذه 
اآلفاق واملضامني تواجهنا يف كينونة القصائد، 
وحركتهـا الدائبـة يف سـريورة متدفقـة من 
الخصب والعطاء والتماسك املعريف والفكري؛ 
إذ يقول الشـاعر يف قصيدة (الجواهري كلما 

اختلط بنسائم العراق).
مسالتك البيض من بابل

وزقورة أين شئت املقاُم
فيا أول الغيث عند الظما

وآخر فجر أقل الركام
حملت العراق الرحى غربة

بغمد يلوك الطريق الحسام
كأنك حج إىل غاية

عىل نعشها طّوف االضطرام 
فرات وساح عىل عنرب

بال هجعة فيضك املستدام
عراقية روحه طفلة

وتاهت بطف فجيع الخيام
فاملقاربـة النصية ترتكز عىل الهـم العراقي، 
الذي يفوح سحره رضابا من ألق وزهو، حيث 
كؤوسه يراع النجوم، واضطرام النريان، ومن 
هنا يستمّد الشاعر االمتداد التاريخي وجذوره 
الخصبـة، فمسـالت بابـل ثائـرة، والزاقورة 
تعبئ شواطئ األشواق وأنجم الشعر وكواكب 

الحلم من أجل املقاومة والثورة والصمود.
ويف قصائـد الديوان تتجـاذب الرؤية املتوترة 

بني اإلنسـان ومحيطه، وتتفاعـل الهواجس 
وانسـاق القصيـدة، وتقفز بحيويـة لتحقق 
ذاتهـا بـني اآلنـي واآلتـي، وانصهـار املطلق 
والخاص، فهي تعلن انتماءها للنسق الثقايف 
الرافـض للخنوع والخضوع، يقول يف قصيدة 

(سوريا والربى الحمراء):
قف إنه النزيف ال يكتم

والعّقر الصفاح والضيغم 
هم البحار والرشاع املدى

وصاريات النحر شمس فم
سل كل جرح صاخب غاضب

فيه القباب الصفر ما نحلم 
سل ليل عشق يزدهي شّهدا

قد قتلته الغيد واألنجم
عادوا ويف درب الردى خائن

يف ركبه الحّجاج واألرشم 
يغتال سيفا كالصباح انربى

يزيدهم يف غّيه يحكم
عنـد تتبع العالمـات التـي تشـّكل القصيدة 
نالحظ التموج الداليل املتولد يف جسد القصيدة 
فالشام الذي تسري عىل أعتابها القصيدة هي 
عالمة السبي حني تطأطئ الشموس قامتها، 
ويعلـن الذل خيبته األبدية، إذ السـبي يتعرى 
نازفـا؛ ألنه ال يمكنه أن يحجـب ضوء الفجر 

املتـرسب بآفـاق سـماء الحريـة واملقاومـة 
والرفـض وقـول الحـق أمـام حاكـم جائر، 
وال يمكـن أن يوقـف العزم والصـرب واإلرادة 
سـوطهم املتهـرئ يف درب الخيانـة والتجرب، 
ألن  وتعاضـدوا؛  املتجـربون  تعاظـم  وإن 
قناديـل اإليمان تفور يف دروب اإلباء والتحدي 
والصمـود، وثـورة الدماء سـتنترص ولو بعد 

حني. 
وعندمـا ندخل إىل عالم نـص القزويني نجده 
مليئـا باملتعـة والحداثـة واألحـالم املؤجلـة، 
العطـر،  والتصـّوف  املتجـددة،  واألسـاطري 
والـدالالت الوالئيـة، واالتجاهات األسـلوبية، 
ففضـاء القصيـدة وإن كان يحمل موضوعا 
رئيسـا واحدا، إال أنـه يحلق عاليـا يف حقول 
البيان وبساتني الجمال، فتعدد الرؤى وتطول 
مسافات املواجهة والدعوة إىل الصمود، وهذا 
مـا يزيـد زخـم املوضـوع الرئيـس ويعضده 
ويسـانده، وينـري تطلعاتـه وأفـكاره، وهذه 
الفـرادة التـي ميـزت قصائـده واحـدة مـن 
الجوانـب اإليجابيـة التـي تحسـب للشـاعر 
وقصائده وإبداعه، يقول يف قصيدة (عتيق... 

عتيق... من يبيع؟): 
تدعو وأحشاء الرتاب نبوءتي 

جمر يلّح عىل اشتعايل

وألنت رب الخائفني ... أغث عيايل
فالبحر غول يستبيح مشيمتي
ثوب يضيق عىل جميع خصايل

نكأت جروح املاء هودج عفتي 
ملا رأوا بني الحروف ضفريتي 

بكت القصيدة.. والرساويل ارتدت
ُسؤال صفيقة 

رشط اللجوء هناك للدول الشفيقة 
غارت بذاكرتي العتيقة 

غسيلنا املنشور يف الدول الشقيقة
صور مشاربها عجيبة

طابور أسئلة مريبة 
كم طفلة أنجبت.. أين دماؤكم؟

من يف العراق لديِك يمتشق الحقيقة؟
من خلف كل مالبيس رأوا املسافات الدقيقة

وعىل جباه عباءتي يتفصد الخجل الخليع
البنى األسلوبية يف النص خلقت توترا إجرائيا 
فعىل الرغم من أن املوضوع الرئيس للقصيدة 
هـو الالجئني والعاطلـني واملتغربني والهجرة 
مـن البالد للخـالص؛ لكن القصيـدة تتجه يف 
فضـاءات الوطـن وبـرتول العرب الـذي كان 
سـالحا مضادا إلرادتنا وتطلعاتنـا، واملواقف 
املزايـدة عىل العـراق، والفقر الـذي وصل إىل 
نخاع العظم، والحرسات التي سورت أمنياتنا، 
واملصائـب التي نخـرت أجسـامنا، والحرائق 
التـي نشـبت يف مهجنـا، وهـذه املوضوعات 
غري بعيـدة العتبات عن املعاناة التي عاشـها 
العراقـي يف أيام تغربه، وابتعـاده عن وطنه، 
وعـن الفجيعـة التـي عشـناها تحـت وطأة 
االستبداد واالضطهاد، والقتل املجاني والقلق 

والظالمية.
والوجهـة التعبرييـة يف القصائـد جميعـا 
ال تخـرج عـن إطـار الوظيفـة الشـعرية 
والرسالة الوالئية التي أراد الشاعر أن يبثها 
بقوة صلـدة، وإرادة مقاومـة، ومعنويات 
متفجـرة، وأنـت ال تجـد يف قصيـدة مـن 
قصائده إال هّم املقاومة، واالندفاع والوالء، 
ومحاربة أقطاب الفساد والظالم والتجهيل 

واالنزواء، فأراد الشـاعر شـاكر القزويني 
لقصائـده أن تكـون الحبـل املمتـد بينـه 
وبني الجيـل املتطلع لخيـوط الفجر األوىل، 
تحفزهـم وتدفعهـم نحو املقاومـة، وقوة 
املشـاركة يف القضايـا املصرييـة، يقول يف 

قصيدة (غار حراء.. واألحجيات الُحمر): 
كفـاك موتا بأن العيد يف غدنا      حزن وكانت 

ثياب العرس ذي كفنا
والغارقون هنا صرب يغوص بهم

يفرس األحجيات الحمر والرقنا 
أصنامنا يف بطون الحوت تأرسنا

ونأكل الصمت يف درب الرجا وهنا
حني شقوا مسار الخوف عن وثني

ازددت نأيا فعاد التيه بي وثنا
وصربنا كان للصلبان حاملها

وموعد الصبح يف فجر الدما ارتهنا
إني املسافات بطن األرض تحبل بي

نهرا يفيض نحورا فالدروب أنا
فالقصيـدة تصـور دمـوع الوطـن املدجـج 
بالحتـوف، ولكنـه يحـث عىل صعـود جبال 
الشـمس، فهـو (الوطـن ـ الجيـل ـ الوالء ـ 
الحشـود)، وملـح الطف يف شـفتيه، وجمرة 
تكر عـىل املوت، وانهارا مـن النخيل الصامد، 
ونفخـة الصـور التـي تكرس اللحد، وتشـعل 

الغيض يف آفاق الثورة.
للشـاعر  (آرايس)  قصائـد  كانـت  هكـذا 
السـيد شـاكر القزويني تحّث عىل الرفض 
واملقاومة والتصعيد يف آفاق الثورة، وكانت 
تعّرب تعبريا صادقا عن املوقف الثابت الصلد 
الذي يستمد عطاءه من قوة الروح ورصخة 
التحرر، فكانت صوتا ثـوري النربة، يفجر 
املـايض من أجل بهاء الحارض واملسـتقبل، 
ويسـتحرض املواقـف البطوليـة مـن أجل 
إبعـاد العجـز والوهـن، فقصائـده ترفض 
االستسـالم واملهادنـة، فكانت عـىل وترية 
متصاعدة متصلبة، لم تخف تطلعاتها، ولم 
ترتاجع مسـاراتها، فكانـت قصائد تحمل 

كربياء الحرف وإباء األبجدية.

äáj€a@ÜÏ‹Ç@
يف كتـاب الراحة ملـات هيغ يكتـب ” ُنوجد 
ونعيـش يف أعـىل عملـة دّوارة. ال يمكننـا 
التنبؤ عىل أّي وجه ستقع. ولكننا نستطيع 
االسـتمتاع بربيقهـا وهـي تـدور“. أحياًنا 
تباغتنـا األحداث السـيئة، فنعجز عن فهم 
مدلوالتها وآثارها ومعانيها. وما تبتغيه من 
ترصف ازاءها. ففي فرتة املعاناة، واحسب 
أن ال إنسان يسـتثنى من ذلك، تلفنا دوامة 
مرعبـة. لكـن أن تزيد وطأة األيـام بإمعان 
لتثقـل كاهلنا بغـري متوقع،هـذا ما حصل 
معـي مؤخرًا. أحـاول التنايس، باالنشـغال 
دائًمـا. اصحـو من الصبـاح الباكـر النجز 
روايتي الثالثة، فقد واظبت عىل كتابتها منذ 
أكثر من سـنة. أو ربما يزيد. لكني فوجئت 
بتوقف حاسوبي عن العمل. حاولت تشغيله 

أكثر مـن مرة، لم أفلح يف ذلك. قلت: النتظر 
بعـض الوقت، عادة ما تكـون البطارية، أو 
عدم إطفاء الجهاز بشـكل تام، هما السبب 
يف توقفـه عن العمل. لكن هـذه املرة تعطل 
الهارد الخاص به. وبدأت رحلة البحث عمن 
يعيـده إىل سـريته األوىل! ووجدتـه، الرجـل 
الوحيـد يف املحافظـة والـذي يمتلـك خربة 
سنوات يف تصليح األجهزة اإللكرتونية، مع 
قلق وخـوف. فالهارد يضم عمـرا بكامله، 
فيـدوات  والسـفرات،  املناسـبات  توثيـق 
وصـور، وكذلـك فيه كل كتاباتـي. وهذا ما 
ركـزت عليـه. فقلـت للرجـل: ال يهمني أن 
اسـتعيد الصـور ومقاطـع الفيديـو، بقدر 
خشـيتي عىل كتبـي من الضيـاع. فلم اعتد 
عىل حفظ مسـودات لها، كلها محملة عىل 

جهازي الحاسوب. 

انتظـار وترقب ، ثم تحسـب وخشـية، ولم 
يسفر كل ذلك عن يشء. فقد عجز الرجل عن 
اصالح الهارد العاطل!، وضاعت آخر فرصة 
يف احتمالّية  استعادة كتبي، ومقاالتي! من 
ضمـن املفقودات: مجموعة قصصية أعمل 
عـىل إنجازها منذ سـنوات. وروايـة ثالثة، 

كذلك مسودات كتبي املنشورة. 
لم اعثر عىل يشء. انتفت حياة كاملة ُحملت 
عىل هـذا الجهاز. صور عائلية وشـخصية 
لطفولة وصبا وشـباب. مناسـبات، أفراح 
ومعانـاة دراسـة. كلها محيـت بغفلة من 
الزمـن. لـم أحسـب لهكـذا أمـر حسـابه. 
واستنتجت أن زمني يناكفني، ويسري معي 
معانـدا ومعاديا. فتختربنـي الحياة بمحو 
كل تلك السنوات، باستياء بُت أحّدث نفيس: 
هـل أبـدأ من جديـد؟!  وصـادف أن وجدت 

روايتـي الثانيـة ” مـآل مـيلء باألصوات ” 
التي لم ُتنرش بعد عىل جهاز املوبايل، وجزء 
مـن املجموعـة القصصية ” بيـت القلعة ” 
وتذكـرت أن تجارب غرينا هـي املحفز لنا_ 
بعض األحيان_، للسري عىل منوالها. وهذا ما 
قرأته يف كتاب ل فيكتور فرانكل ” اإلنسـان 
يبحث عن املعنى“ مقدمة يف العالج باملعنى 
التسـامي بالنفس. يكتب يف صفحة ١٢٧ ” 
وبالنسـبة يل فحني جرى اعتقايل بمعسكر 
آوسـويتز، صادرت السـلطات يل مخطوطا 
لكتاب كان يف سـبيله إىل النرش. وال شـك أن 
اهتمامـي العميق بكتابة هذا املخطوط من 
جديـد قد أعاننـي عىل البقاء وسـط أهوال 
املعسـكر. فعىل سـبيل املثال ، حني شعرت 
أننـي مريضاً بحمى التيفـوس أخذت أدون 
عىل قصاصات صغرية من الورق مالحظات 

كثـرية قصـدت بهـا أن تمكنني مـن إعادة 
كتابـة املخطوط، آمـال أن أعيـش إىل اليوم 
الـذي يطلق فيـه رساحي. وأنـي لعىل يقني 
بأن إعادة تأليف هـذا املخطوط املفقود قد 

ساعدتني عىل التغلب عىل خطر االنهيار“.
 وها أنذا انكب اليوم ودون إبطاء، الستوعب 
صدمتـي، فأعيـد كتابـة روايتـي الثالثة  ” 
وهـم األبراء“ من جديـد. وأني عىل يقني أن 

اإلحباط ال مكان له يف حياتي.     
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املشـاكل الزوجيـة قد تداهـم أي عش 
زوجي هـادئ وهنيئاً ملن تسـتطيع أن 
تمتـص غضب زوجهـا حال الشـجار 
وتحوله إىل طفـل وديع، ولكي تنجحي 

يف هذه املهمة إليك هذه النصائح:
*مدح الغاضب والثناء عليه يقيض عىل 
الغضـب . ويويل الغضـب هاربا منه بل 
يحوله إىل رضا كامل حاويل أن تفاجئي 
الـزوج عند الغضب بكلمـات املدح قبل 

أن تتفوهي بأي كلمه أخرى .
*إياك وتباطؤ .. أيها الزوجة .. أطفئي 
غضـب الزوج برسعة التجـاوب . فإنه 
كالنـار امللتهبـة تلتهـم كل مـا أمامها 
تخليص مما وقعت من الخطأ يف الحال 
أمام الـزوج وان رافقه اعرتاف بالخطأ 

فهو أفضل .
عـىل  الصـادق  حرصـك  *اظهـري 
مصلحتـه عنـد االعتذار فسـتصبحني 
املستشـارة األوىل له، إذا اعرتض الزوج 
عىل ترصف بدر منك فحاويل تقنعيه أن 
هذا التـرصف فيه منفعة له فعددي له 

منافع يشعر أن قلبك عليه.
*مواقفـه الغاضبة ..بينـي لزوجك أن 
السـبب الـذي أغضبـه هو محـق فيه 
لتشـاطريه همومه ..ولتجعليه يطرح 
عن كاهله اغلب مايف نفسـه من ضيق 

فتصفو نفسه .
*الحب ال يحتمل التحدي ..عدم إحراج 
الـزوج لحظـة غضبـه هـي وحدهـا 
مكسـب كبري كم يشـعر أن قلبك كبري 
وان العالقـة ليسـت تحـدي إنما مودة 
خاصـة، إذا وجـدت لـه مخرجـا مـن 
الحـرج الذي وقـع فيه لحظـه غضبه 
فقلبـه سينبسـط إليك ويعمـل عىل أن 
يقدم الكثري لك ولكن بدون أن يشـعرك 
انه يشـكر إنقاذك لـه حفاظا عىل عزة 

نفسه .
*دعوة صادقه لحظة غضبه تفتح كل 
أبواب الرحمة وترفق الغضب ابتهيل إىل 
الله تعـاىل لحظة غضب الـزوج فقلب 
الزوج بني إصبعني من أصابع الرحمن 

يقلبه كيف يشاء.

قدمـت خبرية تجميـل تحذير من 

أن بعـض هذه الخطـوات املتبعة 

للحفاظ عـىل الجمـال، قد تكون 

يف الواقع مـرضة بالصحة، حيث 

قالت الخبرية وعاملة األدوية، هانا 

إنغلش: «إن هناك خمس إجراءات 

خطرية يجب أن نكون عىل اطالع 

عليها».

١. اإلسفنجة

وقالت الخبرية املقيمة يف أسرتاليا 

إن أسوأ يشء يمكن القيام به هو 

أو االسـفنجة  الليفـة  اسـتخدام 

للغسيل، واصفة إياها بـ»املقززة» 

كونـه غالبـا مـا ال يغسـلها أحد 

«ومـن املؤكـد أنهـا تحتـوي عىل 

عفن».

وأضافـت» إذا كنت تصاب بطفح 

جلدي عىل جسـمك، فمن املحتمل 

أن يكون هذا مـن الليفة الخاصة 

بك تخلص منها، واستخدم يديك، 

أرض  هـو  اإلسـفنج  إن  حيـث 

أن  و يمكـن  للبكترييـا،  خصبـة 

تحتـوي أيضا عىل كائنات فطرية 

تؤدي إىل التهابات الجلد».

أو  الرقبـة  عـىل  العطـر  رش   .٢

الصدر

حـذرت هانـا مـن أن رش العطر 

عىل الرقبـة أو الصـدر، قد يكون 

خطـريا، ألن العطـور غالبـا مـا 

تحتـوي عىل مركبـات، وأضافت: 

«إنهـا ليسـت بالـرضورة سـيئة 

بالنسـبة لك لكنهـا تجعل برشتك 

أكثر حساسـية للضوء لذلك أقوم 

دائمـا بـرش عطري عـىل رقبتي 

من الخلف، عىل منبت شعري إنه 

يدوم لفـرتة أطول بهذه الطريقة 

أيضا».

وإذا كانت برشتك أكثر حساسية 

خطـر  يف  تكـون  فقـد  للضـوء، 

التعـرض لـرد فعل غري عـادي أو 

متزايد لألشـعة فوق البنفسجية 

ة  من أشـعة الشـمس أو من أِرسَّ

التسمري، وفقا إلرشادات مؤسسة 

رسطان الجلد.

٣. كريم الشمس

أوىص الخـرباء سـابقا بأنه يجب 

الحمايـة مـن  اسـتخدام عامـل 

أشـعة الشـمس (SPF) كل يوم،  

وقالت طبيبة األمـراض الجلدية، 

الدكتورة هيفا فاسـيحي سـابقا 

إن خطر تلف الجلـد يمثل مصدر 

قلق عىل مدار العام.

وأضافت: «من املهم حقا استخدام 

واقي من الشـمس يوميا، حتى يف 

أشهر الشـتاء، ألن األشـعة فوق 

البنفسـجية، وهـي إشـعاع غري 

مرئي، موجودة عىل مدار السـنة، 

حتى يف أشـهر الشتاء ونظرا ألننا 

نعلم أن األشـعة فوق البنفسجية 

يمكـن أن تسـبب مشـاكل مـع 

رسطان الجلد وشـيخوخة الجلد، 

فمـن املهم حقـا دمج اسـتخدام 

واقي الشـمس يف نظامك اليومي 

حتى يصبح أمرا روتينيا».

وتابعت: «ضعـي املرطب الخاص 

بـك، اتركيه يجف، ثم ضعي واقي 

الشمس الخاص بك ودعيه يجف، 

وبعدها يمكنك استخدم مساحيق 

التجميل».

٤. املستحرضات الخالية من املواد 

الحافظة

العديـد من املنتجـات املوجودة يف 

السوق اليوم تعترب نفسها «خالية 

مـن املـواد الحافظة» لكـن هانا 

قالت إن هذا ليس شيئا جيدا دائما 

موضحـة: «توجد مواد حافظة يف 

منتجاتـك ملنع العفـن فيها ومرة 

أخرى مـع العفن، نحـاول منعه 

حتـى ال نتعـرض لطفـح جلدي، 

وحتـى ال نحصل عـىل الكثري من 

األشياء الضارة األخرى».

٥. واقي الشمس يف مكياجك

أوضحت هانا أنه ال يجب االعتماد 

عـىل عامل الحماية من الشـمس 

مسـتحرضات  يف  املدمـج   SPF

التجميل.

مكياجـك  يكـون  «قـد  وقالـت: 

مزودا بعامل الحماية من أشـعة 

 ،+  SPF٥٠ أو   SPF٣٠ الشـمس 

لكن الكميـة الصحيحة من واقي 

وضعهـا  يجـب  التـي  الشـمس 

عىل وجهـك للحصول عـىل هذه 

الحماية هي ربع ملعقة صغرية، 

أي حوايل مليلرت.

يعترب الشاي واحدا من بني 

شـعبية  املرشوبـات  أكثـر 

يف العالـم، فيما يـويص به 

خـرباء الصحـة ألنـه يعود 

بعـدة منافع عىل الجسـم، 

لكنهم يحـذرون من رشبه 

عند تنـاول بعض األطعمة، 

ألن ذلـك قـد يـؤدي إىل عدد 

من االضطرابات.

بـرشب  الخـرباء  وينصـح 

الشـاي ألنه غني بمكونات 

مضادة للبكترييـا، كما أنه 

كل  خفـض  عـىل  يسـاعد 

وضغط  الكوليسـرتول  من 

الـدم، و لكن رشب الشـاي 

بطريقـة صحيـة يقتـيض 

عـدم اإلكثـار من السـكر، 

أو حتـى مزجـه بالحليب، 

ألنـه  املحليـات،  وبعـض 

يتحـول عندئـذ إىل مرشوب 

ذي سعرات حرارية عالية.

بمـا أن كثرييـن يرشبـون 

يأكلـون  وهـم  الشـاي 

طعاما جـرى تحضريه من 

الدقيق مثـل الحلويات مثل 

الخرباء  فـإن  البسـكويت، 

عـن  باالبتعـاد  يوصـون 

هذه العـادة، ألنها تزيد من 

احتمال اإلصابة باإلمسـاك 

وارتفاع الحموضة.

و يستحب االبتعاد عن رشب 

الشـاي عند تنـاول خضار 

غنية بالحديد مثل السبانخ 

املكونـات  ألن  والبازيـالء، 

املوجـودة يف الشـاي تحول 

املعـدن  امتصـاص  دون 

يف الجسـم، وبالتـايل فهـي 

تحرمه مـن فائـدة كبرية، 

حيث يضيف كثريون قطع 

الليمون إىل أكواب الشـاي، 

ألنهم يحبون مذاقه، يف حني 

أن هذا املزج يزيد الحموضة 

ويسبب االنتفاخ.

هـي  الرابعـة  والنصيحـة 

التي  االبتعاد عـن األطعمة 

مـن  عاليـة  نسـبة  تضـم 

الكركم عند رشب الشـاي، 

ألن الخلط يسبب اضطرابا 

يف عمـل الجهـاز الهضمي.

أن  كثـريون  يجـد  وربمـا 

الطبيـة  النصائـح  هـذه 

تحرمهـم مـن االسـتمتاع 

بعـدة أطعمة اعتـادوا عىل 

الشـاي،  إرفاقهـا بكؤوس 

لكن الخـرباء يوضحون أن 

يوصـون بما يحقـق فائدة 

للجسـم، وليـس بمـا يرى 

املسـتهلكون أنـه لذيـذ أو 

مستسـاغ لديهم من حيث 

املذاق.
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اللحـم  تكـة  لتحضـري 

توفـري  يلـزم  بالزنجبيـل، 

املقادير التالية:

أسياخ ليش تكة 

حبة بصل مقطع مكعبات

حبتـني فلفل أحمـر وأصفر 

مقطع مكعبات

كوب خل

ملعقة كبرية زنجبيل

كوب عسل

كوب صلصة الصويا

كيلـو لحم مقطـع مكعبات 

كبرية

٢٤ حبة فطر (مرشوم)

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

أمـا طريقـة التحضري، فهي 

كاآلتي:

• يخلـط الزنجبيـل وصلصة 

والعسـل  والخـل  الصويـا 

وعـاٍء  يف  األسـود  والفلفـل 

ويوضع عىل النار عىل درجة 

حرارٍة عاليٍة حتى يغيل ويقل 

النصـف  إىل  الخليـط  حجـم 

تقريباً.

• تـرص مكعبـات اللحـم يف 

األسـياخ بالطريقـة اآلتيـة: 

قطعـة لحـم، قطعـة فطر، 

قطعة بصـل، قطعـة فلفل، 

وهكذا حتى تنتهي الكمية.

اللحـم  أسـياخ  تدهـن   •

بتتبيلـة الزنجبيـل والصويا، 

الفرشـاة،  باسـتخدام  وذلك 

ثـم توضـع أسـياخ اللحم يف 

الثالجـة ملـدة ٣٠ دقيقة عىل 

األقـل حتى تتـرشب التتبيلة 

جيداً.

• يسـخن الفرن عـىل درجة 

حـرارة ٢٢٠ درجـة مئويـة، 

ويشـوى فيـه اللحـم حتـى 

املمكـن  مـن  أو  ينضـج، 

استعمال الشواية الكهربائية 

تقليـب  الحـرص عـىل  مـع 

األسـياخ عىل الجانبني حتى 

ال يحرتق اللحم.

يف  التكـة  أسـياخ  تـرص   •

طبق التقديم، ويصب فوقها 

بقية التتبيلة، وتزين حسـب 

الرغبة.
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هناك املاليني من الجراثيم التي تتواجد يف البيئة وينبغي علينا حماية 
أنفسـنا منها لتفادي عدد كبري من األمـراض ولكن ال داعي للذعر، 
هناك نصائح بسـيطة ملنع سـيارتك من أن تصبـح موقًعا معدًيا أو 

ملوثا بالكثري من الجراثيم فما هي هذه النصائح؟.
1. خرطوم عايل الضغط لغسل السيارة

تتمثـل الطريقـة املثالية لتنظيـف األجـزاء الخارجية لسـيارتك يف 
اسـتخدام خرطوم عايل الضغط لتنظيف طبقات األوساخ وفضالت 
الطيور وبقايا األشـجار والجزيئات األخرى التـي يمكن أن تخدش 

سطح السيارة أو حتى تتلف الطالء.
إذا لـم يكن لديك خرطـوم عايل الضغط ، يمكـن أن يعمل الخرطوم 
العادي أيًضا محله وبمجرد غسـل السـيارة ، حـان الوقت لتنظيف 

السيارة بمحلول سائل غسيل السيارات املمزوج باملاء يف دلو.
وال تستخدم أقمشة ناعمة عشوائية أو قمصان قديمة ولكن يرجى 
رشاء قطعتـني من املناشـف املصنوعة من األليـاف الدقيقة ، حيث 
يتم نقعها يف املاء بسـهولة وال ترتك آثار عىل سـطح السـيارة ، وال 

أي خدوش. 
ومـن األخطاء الشـائعة التـي يرتكبها معظمنا غسـل السـيارة يف 
الشـمس املبـارشة وإذا أمكـن ، حاول إيقـاف السـيارة يف الظل أو 
اغسـلها يف يوم ملبد بالغيوم بهذه الطريقة يمكنك تجنب العالمات 
املائية التي تظهر يف جميع أنحاء السيارة ، والتي يتم ظهورها عندما 

يجف املاء املتبقي عىل السيارة برسعة كبرية بسبب الشمس.
2. تحديد نقاط االتصال املحتملة

مـا هي نقـاط االتصـال والتالمـس املعروفـة يف السـيارة؟ مفتاح 
السـيارة ومقابض األبواب، والطريقة األكثـر فعالية ملكافحة وقتل 
الجراثيـم هي اسـتخدام الكحول وأسـهل طريقة هـي رشاء معقم 
يدين يحتوي عىل الكحول بنسـبة ٪60 عـىل األقل من ثم تضع منه 
بسـخاء عىل قطعة قماش من األلياف الدقيقة وتعقم جميع نقاط 

االتصال املمكنة.
كما يجب تعقيم كابينة السـيارة جيًدا بدًءا من عجلة القيادة حيث 
تحتوي عجلة القيادة عىل أربعـة أضعاف عدد الجراثيم املوجودة يف 
املرحاض العادي كما يجب تعقيـم أدوات التحكم ونظام املعلومات 
والرتفيـه ، ذراع نقـل الحركـة ، حامالت األكـواب ، أزرار التحكم يف 
املنـاخ وأزرار النوافذ ، فتحات تكييف الهواء ، أحزمة املقاعد ، املرايا 

، وممسحة الزجاج األمامي.
والخرب السـار مع كحول األيزوبروبيل هو أنه يمكن استخدامه عىل 
الفينيل والبالسـتيك داخل املقصورة ، ولكن بكمية محدودة ، وصبه 
دائًمـا عىل قطعـة قماش من األليـاف الدقيقة أوالً وال تسـتخدموا 
مطلًقـا منتجـات التنظيف املصنوعـة من املبيـض واألمونيا ، ألنها 

سترض بمقصورة سيارتك.
كما يجب أيًضا تنظيف املقاعد بشكل صحيح وإذا كان لديك مقاعد 
جلدية ، فمن اآلمن دائًما اسـتخدام منتجـات العناية بالجلد ، ولكن 
يف حالـة عدم وجود أي منها ، فقم بنقـع قطعة قماش من األلياف 

الدقيقة يف الصابون واملاء بلطف وامسح املقاعد ببساطة.
3. املناديل يف السيارة

تعترب املناديل بسـيطة وفعالة ولهذا احمـل دائًما علبة مناديل معك 
، ألنها أفضل طريقة للسـيطرة عىل انتشـار الجراثيم ، خاصة أثناء 
العطس ، وهي طريقة سـهلة ملسـح يديك ووجهك كما يجب حمل 
زجاجـة من معقم اليدين ألنها واحـدة من أكثر الطرق فعالية لقتل 

الجراثيم عىل يديك.

أعلـن باحثـون مـن جامعـة «تورنتو» 
الكنديـة عـن فوائـد عظيمـة إلضافـة 

العسل يف نظامنا الغذائي.
يحّسـن  العسـل  أن  دراسـة  وذكـرت 
صحـة القلب واألوعيـة الدمويـة، كما 
أنه يساهم يف ضبط مسـتويات السكر 

والكوليسرتول يف الدم.
ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون 
يف سلسـلة من التجارب الرسيرية التي 
أرشفوا عليها، أن تناول العسل يخفض 
نسـبة الغلوكـوز يف الدم أثنـاء الصيام، 
والكوليسرتول الضار، والدهون الثالثية 
التي تتسبب بتشكل الدهون عىل الكبد.

كذلك أكد الباحثون يف تجاربهم وعددها 
١٨ وشـارك فيهـا ١١٠٠ شـخص، أن 
العسـل يرفع من نسـبة الكوليسرتول 
الجيـد، ويحّسـن من مقاومة الجسـم 

لاللتهابات.

ووفق الباحثني فإن فوائد العسـل تنبع 
مـن احتوائـه عـىل تركيبة معقـدة من 
السكريات الشائعة والنادرة والربوتينات 
واألحماض العضوية ومركبات نشـطة 

بيولوجيا.
كم يجب أن نتناول من العسل يوميا؟

السـكر  باسـتبدال  الدراسـة  نصحـت 
بالعسـل، ألن ذلك قد يقلـل من مخاطر 

التمثيل الغذائي عىل القلب.
العسـل املأخـوذ مـن مصـدر أحـادي 
للزهور مثل األكاسـيا والربسيم، مفيد 

جدا مقارنة بأنواع العسل األخرى.
يفقد العسـل املعالج الكثري من فوائده 

الصحية بعد عملية البسرتة.
تأثـري املـرشوب السـاخن عىل العسـل 
الخـام يعتمـد عىل عـدة عوامـل، وعىل 
األغلب ال يدمر جميع خصائص العسل 

املفيدة.
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وزع االرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسعة الصغرية , ثم أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل 
٩ يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٠٩٥ - البابا أوربانوس الثاني يلقي خطبته الشهرية يف فرنسا 

والتي عىل إثرها بدأت الحروب الصليبية عىل بالد املسلمني.

١٨٣٥ ـ تنفيذ حكم اإلعدام شنًقا يف جيمس برات وجون سميث 

بمدينـة لنـدن بتهمة اللـواط، ليكونا آخر شـخصني ُيعدمان يف 

إنجلرتا بهذه التهمة.

١٩١٩ - انعقاد املؤتمر الفلسطيني األول يف القدس والذي طالب 

باستقالل فلسطني.

١٩٤٠ ـ البحريـة امللكية الربيطانية واألسـطول امللكي اإليطايل 

يشتبكان يف البحر املتوسط، فيما ُعرف بمعركة رأس تيوالدا (أو 

معركة رأس سبارتيفنتو).

١٩٤٢ - األسـطول الفرنيس يبدأ بالتحرك إىل الجزائر من «ميناء 

تولـون» هروًبـا من هجمات األملـان عليه أثناء الحـرب العاملية 

الثانية.

١٩٦١ - رئيـس وزراء العـراق عبـد الكريم قاسـم يفتتح سـد 

دربندخان.

١٩٦٦ - أمـري الكويـت الشـيخ صباح السـالم الصبـاح يفتتح 

جامعة الكويت.

١٩٧٨ - تأسيس حزب العمال الكردستاني.

١٩٨٠ - مؤتمـر القمـة العربـي املنعقـد يف عّمـان يقـرر قطع 

العالقات مع أي دولة تعرتف بالقدس عاصمة إلرسائيل أو تنقل 

سفارتها إليها.

١٩٨٤ - تبادل السـفراء بني الواليات املتحـدة والعراق ألول مرة 

منذ عام ١٩٦٧.

٢٠٠٤ - األسرتالية من أصل لبناني «مها سكر» تصبح أول فتاة 

مسلمة محجبة تنضم لرشطة أسرتاليا.

٢٠٠٧ - انعقاد «مؤتمر أنابوليس للسـالم يف الرشق األوسط» يف 

أنابوليس.

٢٠٠٨ - الربملان العراقي يقر االتفاق األمني بني العراق والواليات 

املتحـدة بأغلبية ١٤٤ صوت من الحضور وسـط اعرتاضات من 

نواب التيار الصدري.

٢٠١٩ - حـرق القنصليـة اإليرانيـة يف النجـف، وإيـران ُتطالب 

بمحاسـبة املتسـببني يف الحادثـة، واألمـن يقتـل العـرشات يف 

محافظتـي النجـف وذي قار التي شـهدت مجـزرة النارصية، 

ورئيس الوزراء العراقي يعلن نيته االستقالة.

٢٠٢١ - نادي باملرياس الربازييل يفوز عىل نادي فالمنغو الربازييل 

ويتوج بلقب كوبا ليربتادوريس ٢٠٢١ للمرة الثالثة يف تاريخه.
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يحكى يف الرتاث الشعبي العراقي 

أن هناك سـارق وقاطع طريق 

يف البـرصة أسـمه معيـط،وكل 

النـاس تعـرف وتلعـن معيـط 

لعنـا شـديدا ألنـه كان يـرسق 

أكفـان املوتـى الذيـن ُيجلبـون 

من أيـران فُيدفنـون يف البرصة 

نقلهـا  لحـني  الوديعـة  بإسـم 

بالقوارب التي تسـمى الكلك إىل 

الكوفة, عرب شـط العرب ونهر 

الفرات, ومن ثم إىل النجف حيث 

مستقرها األخري. 

فلمـا مات معيط ارتـاح الناس 

من رشه فصاروا يلعنون معيط 

أمدا طويال لريتبط أسـم معيط 

باللعـن، لكـن معيـط وقبل أن 

يتوفاه األجل أوىص إبنه شعيط 

بإن اليدخـر جهدا برفـع اللعن 

عـن أبيـه معيـط فكر شـعيط 

كثـريا باألمـر فتوصـل إىل حـل 

وحيد يقـوم به لريفع اللعن عن 

أسـم أبيه,وذلك بالقيـام بفعل 

أكثر شناعة من فعل أبيه, وذلك 

لينىس النـاس أبيه ويلعنوه هو 

بدال عن أبيه،وعىل هذا األساس 

أكفـان  برسقـة  شـعيط  قـام 

املوتى كما كان يفعل أبيه لكنه 

لـم يكتـف بذلـك فقـام بوضع 

خـازوق بمؤخرات هؤالء املوتى 

ممثـال بهم.. فلمـا عرف الناس 

صاروا يرددون رحم الله معيط 

الـذي كان فقط يـرسق أكفان 

املوتـى ولعنة الله عىل شـعيط 

الذي يقوم بالتمثيل بها. وبهذه 

الحيلـة رفع شـعيط اللعن عن 

أبيه معيط بذكاء شيطاني..
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وهـو أبو يوسـف يعقـوب ابن 

اسـحاق الكندي الذي ولد سنة 

١٨٥ وتويف سنة ٢٥٦ يف الكوفة، 

تلقى الكندي علومـه األولية يف 

الكوفة، ثم انتقل إىل بغداد، حيث 

حظي بعناية الخليفتني املأمون 

واملعتصم، حيـث جعله املأمون 

مرشًفا عىل بيـت الحكمة الذي 

كان قد أنشـئ حديًثـا لرتجمة 

والفلسـفية  العلمية  النصوص 

بغـداد،  يف  القديمـة  اليونانيـة 

أيًضـا بجمـال  الكنـدي  عـرف 

خطه، حتـى أن املتـوكل جعله 

خطاطه الخاص.

بجوانـب  عاملًـا  الكنـدي  كان 

مختلفة من الفكر، وعىل الرغم 

مـن أّن أعماله عارضتها أعمال 

الفارابي وابن سينا، إّال أّنه كان 

ُيعد من أعظم فالسفة املسلمني 

يف عـرصِه، وقد قال عنه املؤرخ 

دهـره  (فاضـل  النديـم  ابـن 

وواحد عرصه يف معرفة العلوم 

القديمـة بأرسها)، كما اعتربه 

باحث عـرص النهضـة اإليطايل 

جريوالمـو كاردانو واحـًدا من 

أعظـم العقـول األثنـى عرش يف 

العصور الوسطى.

مجـال  يف  الكنـدي  بـرع  وقـد 

الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، 

الفلـك، الطـب، وعلـم النفـس 

واملوسيقى.

مؤلفات الكندي:

يصـل عـدد الكتـب التـي قـام 

الكنـدي بتأليفهـا لحـوايل ٢٨٠ 

كتاب،  وتم تقسـيم تلك الكتب 

عىل العديد مـن مجاالت العلوم 

املختلفـة، ٩ كتب يف املنطق، ٢٢ 

كتـاب يف الطب والفلسـفة، ٣٢ 

كتاب يف الهندسـة، ١٢ كتاب يف 

الفيزياء، باإلضافـة للعديد من 

الرتاجم التي قـام بها يف العلوم 

اليونانّية، ومئـات املخطوطات 

التي كتبها يف مجال املوسـيقى، 

وعلم الشفرات.
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املا يعرف يحب خل يسكت احسله
الناوي يروح لو تسجدله هم يروح

عوفه براحته فدوة ابقـه لتـگلـــــه
والزم دمعتك وفرها لليــــــــسوون
ال تصرف دمع للجاي يتسلــــــــــه

مو شرط اجلرمية أثر دم وســـالح
اليلعب عاملشاعر بشر كاتلــــــــه

ربك مايضيع دعوة املـــــــجروح
باوع للسمه وادعيلة باملثلــــــــه 

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1. سندباد األغنية العربية.
2. غري ممهد وصعب االستخدام (معكوسة).

3. لقب أم كلثوم الفني.
4. لقب جورج وسوف الفني.

5. نبات الـذرة البيضاء يسـتخدم كبديل لألرز - 
حزم.

6. ال تقلها ألحد والديك.
7. العندليب األسمر.

8. أمري الغناء العربي.
9. حيوان متنطط (معكوسـة) - يدخر او يجعل 

اليشء متاحا.
10. مطرب الهوى والشباب.

1 .مدمن (معكوسة) - يعتاد عىل أمر ما.
2 .صبي - متقن عمله لدرجة االعجاب.

3 .ما تكتبه أو ترسـمه (معكوسة) - شاعر مرصي 
عروبي من دواوينه: البكاء بني يدي زرقاء اليمامة.

4 .طريقان - تفيد تفسري املعنى واالستطراد.
5 .ساعد - كلمة تطلق عىل أي يشء.

6 .اغنية لعيل حميدة اواخر الثمانينات جعلته يرتبع 
عىل عرش الكاسيت - تقال للحمار.

7 .تسبب يف جعله غري قادر عىل الحركة - الوزن.
8 .اتسـبب يف بعثرة اليشء الواحد - الصوت املالئكي 

وسفرية لبنان إىل النجوم.
9. جسم مستدير - زهور نتمناها لبعضنا صباحا.

10. الة موسيقية جلدية - ينتج عن تفريغ الشحنات 
الكهربية يف الغيوم - يعيش عىل اليابسة.
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سـتطرأ بعض التغيـريات عىل حياتك املهنيـة اليوم. عىل 
الرغم من أن هذا التغري ملحوظ ومرئي ولكن ال تقلق فمن 
املتوقع أن يكون تغيريا لألفضـل. أنت محظوظ اليوم، فأنت 
عىل وشك الوصول إىل طريق النجاح. استمتع بهذه اللحظات 

فربما لن تتكرر.

ربما تحاول أن تربط نفسـك بـيشء ال يزال غري واضح 
املالمح. تذكر دائًما أنه كلما حاولت التمسـك به، سيكون 
من املحتمـل فقدان التحكم فيه. عليك اليـوم أن تكون أكثر 
عقالنية واسـرتاتيجية وأقل غضبا فأَطلق رساح األشـياء فربما 

تكون ليست من أجلك من البداية.

اإلحبـاط وخيبـة األمل همـا عنوان يومـك. ربما 
تمر بأزمات ومشـاكل ال حرص لها اليوم. تفكر يف 
الهـروب إىل بلـد بعيد ولكن الظروف ال تسـمح لك 
بذلك. قد تحدث بينك وبني الحبيب بعض الخالفات 

اليوم، ولكن ال تجعلها تصل إىل حد املشاجرة.

هـذا هو اليوم الذي تنتظره منذ وقت طويل، فمن 
املحتمل أن تشـعر باألمل والتفاؤل. تفكر يف السفر 
لبلد بعيد أو لدولة أجنبية. انتظر يوما أو يومني وابحث 
األمـر مع أحـد األصدقـاء قبل القيـام بأي ترتيبـات لهذه 

الرحلة. استغل وقت املساء يف االسرتخاء والراحة.

من املهم جدا اليـوم أن تكون غيورا خاصة عند مقابلة 
األصدقـاء هذا الصباح. تتمتـع بعالقات جيدة وقوية مع 
من حولك، ولذلك يجب أن تحافظ عليها. من األفضل أن ترتك 
هؤالء األشـخاص يعيشـون بالطريقة التي يفضلونها. ليس لك 

الحق يف التحكم يف حياة اآلخرين.

أنت مضطر اليوم إىل املكوث يف املنزل. حان وقت 
تنفيـذ عهـودك والتزاماتك التي وعـدت بها األهل 
واألصدقـاء، حتـى وإن كان هـذا األمـر سيسـبب لك 
التعب واإلرهاق. أفضل خطة تناسبك اليوم هي إنجاز 
كل أمر عىل حدة وبرسعة قدر املسـتطاع واسـتغالل 

الوقت املتبقي يف الراحة واالسرتخاء.

تتميز بقدرتك عىل فهم أفكار اآلخرين واإلحسـاس 
بمشـاعرهم، واليوم سـتتعزز هذه السـمة بسـبب 
حدسك وسـعة بديهتك. أنت متحمس جدا اليوم ومتفائل. 
أمورك الشـخصية واملهنية عىل ما يرام. صحيا: تشعر أنك 
قـوي جدا ولذلـك يمكنك االسـتمتاع بيومـك والقيام بأي 

نشاط دون الشعور بالتعب.

ال تبالـغ يف التعبري عن مشـاكلك اليوم. يمكنـك التغلب عىل أي 
مشـاكل فقط عندمـا تثق يف نفسـك وتعلم أنك قـادر عىل صنع 
املسـتحيل. ابحث عن شـخص موثـوق فيه وتناقـش معه برصاحة 

واطرح عليه مشكلتك ليساعدك يف حلها.

األجواء يف املنزل اليوم غري مريحة ومحبطة. بقدر 
مـا تحـب العمل وتسـعد بإنجاز مشـاريعك، إال أن 
مستوى سعادتك ينخفض عندما تجد أن هذه األعمال 
ال تنتهي. عىل الرغم من أن منزلك سليم وبحالة جيدة، إال 
أنه يحتاج إىل بعض التجديدات. احرص عىل زراعة بعض 

النباتات والزهور بالخارج.

تميـل اليـوم إىل العزلة واالنفـراد، وربمـا تقيض ليلك 
يف القـراءة أو إنجـاز مـرشوع خـاص بك. عـىل الرغم 
مـن انعزالك، ستشـعر أن األمـور معقدة. قد يـزورك أحد 
األشخاص يف املساء ويطلب منك تصليح بعض األجهزة. ربما 

تتلقى اتصاالت غري متوقعة تماما.
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سـيتعرض عملـك لالختبـار اليوم، ولكـن ال داع 
للتوتر إذا كنت قادرا عىل إظهار املعرفة. سـتخترب 
أيضا يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، يجب عليك 
الدفـاع عن وجهة نظـرك. ال تفقد تركيـزك عىل الهدف 

الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

احرتس فهناك شـخص ما قريب منك جدا ولكنه غري مخلص وغري 
أمني. هذا الشـخص يحاول دائما إخفاء الحقيقة عنك. ثق يف نفسك. 
إذا أخربك شـخص ما بـيشء مهم، ابحث عنه وتأكد مـن صحته قبل أن 

تصدقه.

Ô”aã«@fiçÀ



احتفلت أسيل عمران قبل أيام بالعرض الخاص لفيلمها السينمائي 
الجديد ”طريق الوادي ” والذي يمنحها الفرصة لتشارك بمهرجان 
البحر األحمر بجدة يف دورته الثانية بالسعودية والتي ستنطلق بداية 

من 1 إىل 10 ديسمرب القادم. 
الجديدة  السينمائية  تجربتها  تصوير  حالياً  تواصل  أسيل  أن  وعلم 
بعمان وهى تنتمي لسينما الرعب، لتكون أوىل تجاربها يف هذه النوعية 

من األعمال، حيث تدور األحداث حول عالم الجن واألساطري.
كما أنها وافقت مؤخراً عىل تجربة أخرى بمجال التمثيل من خالل 
فيلم كوميدي تتكتم تفاصيله لحني بداية التصوير. ومن املنتظر أن 

يجمعها بعدد من نجوم مرص واململكة العربية السعودية.
عىل الصعيد اآلخر، تستعد أسيل للسفر إىل السعودية نهاية الشهر 
الحايل لحضور فعاليات مهرجان البحر األحمر بجدة، إذ يعرض 
فيلمها ”طريق الوادي ” ضمن فعاليات املهرجان والفيلم يتحدث 
عن قصة طفل يعاني بعد ذهاب شقيقته للدراسة بعيداً عن البلد، 
وهو ما يجعل والده يصطحبه يف رحلة للوادي لزيارة أحد األشخاص 
املعروفني بالعالج الشعبي هناك، ولكنه يتوه منه يف هذه الرحلة فيبدأ يف 

مواجهة العديد من التحديات خالل رحلته.
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دهوك  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
فيلماً   ٥٥ مشاركة  عن  الدويل،  السينمائي 
سينمائياً يف املهرجان بنسخته التاسعة، مشرياً 
الدول  مختلف  من  تحكيم  لجان   ٥ وجود  إىل 
العاملية، الفتاً إىل اختيار قاعة مخيم الالجئني يف 
دوميز لعرض األفالم املشاركة، لتكون القضية 
التي تناقشها أفالم هذه النسخة هي الهجرة.

السينمائي  دهوك  ملهرجان  الفني  املدير  وقال 
العراقية  األنباء  لوكالة  كوركي،  أمني  شوكت 
(واع): إن «عدد األفالم املسجلة يف مهرجان هذا 
العام بلغ ٥٧٠ فيلماً، إضافة إىل اختيار الفريق 
السينمائية  املهرجانات  من  فيلماً   ٩٨ الفني 
وأشار  املهرجان».  أيام  يف  للعرض  املعروفة 
فيلما   ٢٧ منها  فيلماً،   ٥٥ ترشيح  «تم  أنه  إىل 
كردياً و٢٨ فيلما عاملياً، واملتبقي يعرض خارج 
املطر)  (عروس  «فيلم  أن  وأضاف  املسابقة». 
الدورة  افتتاح  فيلم  سيكون  حسن  لحسني 
صالة  يف  وسيعرض  املهرجان  من  التاسعة 
لجان  «عدد  أن  وأوضح  املقررة».  املهرجان 
مجموعها  يف  ضمت  لجان،  خمس  التحكيم 
تحكيم  لجنة  ترأست  حيث  عضواً،  عرشين 
األفالم الروائية العاملية، املخرجة سولني يوسف 
، وعضوية كل من املخرج مهدي أوميد، واملخرج 
وهي  نوبخت  وإالهي  عليدي،  شهرام  اإليراني 
ماركوس  والسويدي  إيرانية،  ومنتجة  موزعة 
األفالم  تحكيم  لجنة  «أما  وتابع:  بارتاس». 
الروائية الكردية، فهي برآسة ماركوس تيليكيا 
 (The Revenant العائد   ) فيلم  منتجي  أحد 
وعضوية  كابريو،  دي  ليوناردو  بطولة  من 
جبارة،  كوثر  واألكاديمية  الناقدة  من  كل 
اللبنانية موريال أبو الروس،  ومديرة التصوير 
واملخرج هشيار نريواي، واملنتج الرتكي برهان 
األفالم  تحكيم  «لجنة  أن  إىل  ولفت  اوزكان». 
كل  وهي  أعضاء  ثالثة  من  تتكون  الوثائقية 

من مديرة معهد غوتة يف أربيل، األملانية أناييس 
ويرتأسها  دوسكي،   ريرب  واملخرج  بوليك، 
لجنة  أما  وينرتز،  باكستون  األمريكي  املخرج 
السويدية  فترتأسها  القصرية  األفالم  تحكيم 
وتونا  شيخو  محمد  السوري  واملخرج  جنيفر 

ذر  أبو  االفغاني  واملخرج  أملانيا،  من  كابتان 
العاملي  النقاد  اتحاد  أميني، فيما تتكون لجنة 
من  شن  الدين  صالح  من  كل  (فيربيسكي) 
تركيا، ومن اليونان فالرييوس كيجازياس ومن 

رومانيا جوليا دوبري».

منة  املرصية  الفنانة  أثارت 
شلبي موجة من الجدل وذلك 

األمنية  األجهزة  ألقت  بعدما 
بمطار القاهرة القبض عليها 

من  السفر  من  عودتها  أثناء 
نيويورك، وبحوزتها كمية من 
املواد املخدرة. و تبني من خالل 
التحقيقات األولية أنه يف أثناء 
شلبي  منة  الفنانة  خضوع 
أثناء  التفتيش  إلجراءات  
الجمركية  اإلجراءات  إنهاء 
رجال  ضبط  البالد،  لدخولها 
كمية  بحوزتها  الجمارك 
موجودة  املخدرة  املواد  من 
تحرير  وتم  حقائبها  داخل 
وإخطار  بالواقعة  محرض 
وكشفت  املسؤولة.  الجهات 

التحقيقات األولية أن األجهزة 
األمنية ضبطت ١٢ كيساً من 
نبات املاريجوانا املخدر كانت 
شلبي  منة  الفنانة  بحوزة 
نيويورك  من  عودتها  خالل 
التحقيقات  كشفت  حيث 
خضوع  أثناء  يف  أنه  األولية 
داخل  للتفتيش  شلبي  منة 
عثر  القاهرة  مطار  جمارك 
بحوزتها عىل كمية من املواد 
عليها  التحفظ  وتم  املخدرة، 
بالواقعة،  مذكرة  وتحرير 

وجاري التحقيق معها.

ألنغام  الرسمية  الصفحة  أعلنت  أيام  قبل 
صحية  ألزمة  تعرضها  اإلنستقرام  عرب 
ارتباطاتها  عن  لالعتذار  دفعتها  مفاجئة 
الصفحة  عىل  القائمون  طلب  كما  الفنية، 
وما  بالشفاء.  لها  الدعاء  جمهورها  من 
واألخبار  الشائعات  بني 
انترشت  املغلوطة، 
األخبار  من  العديد 
الساعات  خالل 
عن  املاضية 
أنغام  حالة 

الصحية. 
أن  وذكر 
يف  أنغام 

تحسن 

مستمر، وحالتها مستقرة حالياً عىل عكس 
بمرض  إصابتها  حول  البعض  ردده  ما 
خطري وتدهور حالتها الصحية. كما ينتظر 
بشكل  حالتها  تحسن  لها  املعالج  الطبيب 
موعد  لتحديد  القادمة  الفرتة  خالل  أفضل 
من  تماماً  تتعاىف  حتى  الجديدة  الجراحة 
خالل  منها  عانت  التي  الشديدة  اآلالم 
أجرت  قد  أنغام  وكانت  املاضية.  الفرتة 
دون  ولكن  مؤخراً،  مفاجئة  جراحة 
اإلعالن عنها إعالمياً، وبعد تحسن حالتها 

خرجت من املستشفي ملنزلها وبعد ما يقرب 
تناول  عىل  القدرة  فقدت  ساعة   ٤٨ من 
مستمر،  قيء  من  وعانت  والرشاب  الطعام 
كما تعرضت لنزيف شديد مما أدى لتدهور 
املستشفي  حالتها بشكل مفاجئ ودخولها 
املقرر  من  كان  اآلخر،  الصعيد  عىل  مجدداً. 
بحفل  بالكويت  جمهورها  أنغام  تقابل  أن 
غنائي ضخم ولكن تم تأجيل الحفل لنهاية 
الشهر املقبل كموعد مؤقت عىل أمل تحسن 

حالتها خالل الفرتة القادمة.

كشَف إيلون ماسك مالك (تويرت) 
نتيجة  عىل  بناء  قرر  أنه  عن 
املنصة  عرب  أجراه  استفتاء 
واستمر 24 ساعة، إصدار ”عفو 
عام“ عن الحسابات املجمدة عىل 

املوقع.
وقال ماسك يف تغريدة: ”الشعب 
يبدأ  العام  العفو  كلمته  قال 
تغريدة  املقبل“، وكانت  األسبوع 
لتغريدة  استكماال  الخميس 
وطلب  األربعاء،  نرشها  سابقة 
يجيبوا  أن  املغردين  من  فيها 
”هل  سؤال:  عىل  استفتاء  يف 
يفرتض بـ(تويرت) أن يمنح عفوا 
املجمدة  الحسابات  عن  عاما 
انتهكت  قد  تكون  أال  برشط 
القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا 

فاضحا؟“.

وأجاب 72.4 % من املغردين عىل 
حني  يف  بـ“نعم“،  ماسك  سؤال 
بـ“ال“،  منهم   %  27.6 أجاب 
نفس  استخدم  ماسك  وكان 
عبارة ”الشعب قال كلمته“ ليعلن 
تفعيل  إعادة  املايض  األسبوع 
أن  بعد  ترامب،  دونالد  حساب 
ُحظر إثر اجتياح عدد من أنصار 
مبنى  السابق  األمريكي  الرئيس 

الكابيتول يف 6 يناير 2021.
وقرر ماسك، أغنى رجل يف العالم 
ومالك ”تسال“ و“سبيس إكس“، 
إعادة تفعيل حساب ترامب بناء 
عىل استفتاء مماثل أجراه، وأتت 
نتيجته ملصلحة الرئيس السابق، 
منصة  عىل  ماسك  وواستحوذ 
مقابل  أكتوبر،  نهاية  يف  (تويرت) 

44 مليار دوالر.

تغيري  إحداث  األمريكية  «أبل»  رشكة  عزم  حديثة،  تقنية  ترسيبات  أوضحت 
جذري يف تصميم «آيفون 15» القادم يف سبتمرب 2023.

 15 «آيفون  يف  الصوت  أزرار  استبدال  عىل  تعمل  «أبل»  فإن  الترسيبات  ووفق 
قد  أبل  «إن  الترسيبات:  قالت  كذلك  واالهتزاز،  باللمس  تعمل  بأخرى  برو»، 

تضيف رشيحة جديدة للهاتف، تتوىل مهمة إدارة أزرار اللمس هذه».
أن  علما  اللمس،  ملحرك  إضافية  تشغيل  برامج  الجذري  التعديل  هذا  ويتطلب 
أزرار اللمس ستحّسن مقاومة املاء، وتقلّل تآكل الجهاز عن طريق الحّد من 
األجزاء املتحركة. واستبعدت الترسيبات أن يدمج التغيري يف طرازات «آيفون 
والذي  فقط،  برو»   15» بالطراز  محصورا  سيكون  ولكنه  العادية،   «15
سيكون األغىل، و يذكر أن رشكة «أبل» لم تعلّق عىل هذه الترسيبات أو تؤكد 

صحة املعلومات التي أوردتها.

أرقام  تضم  بيانات  قاعدة  أن  عن  حديث  تقرير  كشف 
تم  واتساب  مليون مستخدم   ٥٠٠ يقرب من  ما  هواتف 
طرحها للبيع يف منتدى «مجتمع قرصنة» بواسطة بائع 
 ،Cybernews عن  صادر  لتقرير  ووفًقا  معروف.  غري 
ادعى البائع أن قاعدة البيانات تحتوي عىل ٤٨٧ مليون 
رقم هاتف تخص مستخدمي واتساب النشطني يف ٨٤ 
دولة مختلفة. وفًقا للتقرير، تدعي قاعدة البيانات أنها 
رسقت معلومات من حوايل ربع مستخدمي واتساب يف 
البائع  العالم، ويشري امللصق الذي شاركه  جميع أنحاء 
البلدان  من  العديد  يف  املستخدمني  هواتف  أرقام  أن  إىل 
مستخدم)  مليون   ٣٢) املتحدة  الواليات  ذلك  يف  بما 
 ١٠) وروسيا  مستخدم)  مليون   ١١) املتحدة  واململكة 
مستخدم)  مليون   ٣٥) وإيطاليا  مستخدم)  ماليني 
مستخدم)  مليون   ٢٩) السعودية  العربية  واململكة 
والهند (أكثر من ٦ ماليني مستخدم) معرضون لخطر 
تم  كيف  بوضوح  التقرير  يوضح  ال  البيانات.  ترسب 
واتساب  مستخدمي  من  العديد  هواتف  أرقام  رشاء 
النشطني، ويشري التقرير إىل أنه من املتوقع أن يكون 
باستخدام  بأكملها  البيانات  قاعدة  جمع  قد  البائع 
عملية تعرف باسم «الكشط»، ويف مثل هذه العملية 
، يتم جمع البيانات من مواقع ويب مختلفة وليس 
من خالل اخرتاق أو أي هجوم إلكرتوني آخر. وهذا 
إلكرتونًيا  ينرش هجوًما  لم  ربما  املتسلل  أن  يعني 
ضد واتسآب لجمع كل تلك البيانات ، ولكن ربما 
يكون قد جمع أرقام الهواتف هذه من صفحات 
الويب، وبحسب ما ورد أكد البائع أيًضا أن هذه 
البيانات  قاعدة  وأن  واتساب  يف  تستخدم  األرقام 
بأكملها معروضة للبيع. يمكن للقراصنة استخدام 

العشوائي  الربيد  إلرسال  هذه  البيانات  قاعدة 
وغريها  الهوية  ورسقة  االحتيايل  التصيد  ومحاوالت 

إىل  التقرير  ويشري  اإللكرتونيني،  املجرمني  أنشطة  من 
كان  إذا  ما  معرفة  عىل  قادرين  يكونوا  لن  املستخدمني  أن 
رقمهم موجوًدا يف قاعدة البيانات ولكن يمكنهم اتباع بعض 

الخطوات لتجنب محاوالت االحتيال.
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تتقدم قضية أسعار املحروقات اهتمامات الرأي العام الوطني يف املغرب 
العمومية. و  الفضاءات  الربملان، كما يف  اإلعالم، كما داخل  ، يف وسائل 
الحقيقية  األسباب  لسان، عن  أكثر من  يرتدد عىل  الذي  السؤال  يخفي 
يف استمرار ارتفاع أسعار املحروقات يف املغرب بوترية مقلقة، حقائق و 

خلفيات كثرية ال تخلو من أهمية.
ما  فهم  املغرب  يف  الشعبية  و  السياسية  األوساط  من  كثري  تحاول  و 
يحدث يف هذا الصدد، و القبض برأس الخيط يف هذه الكومة املتشابكة، 

لكن دون جدوى لحد اآلن .
و الحقيقة ، أنه ال توجد أجوبة مقنعة عىل األسئلة التي راكمها االنشغال 
بهذه القضية الشائكة، لكن هناك اجتهادات يف التفسري ملا يحدث. و يف 
هذا الشأن هناك من ينبه إىل أن سعر املحروقات يف املغرب بعترب األغىل يف 
العاملني العربي و اإلسالمي و يف القارة األفريقية، إذ يصل سعر الغازوال 
العادي مثال إىل أكثر من دوالر و نصف للرت الواحد، بينما يتجاوز اللرت 
الواحد من سعر البنزين املمتاز مستوى ١,٧ دوالر. و هو مستوى قيايس 
هو  و  للمغرب،  املماثلة  الدول  أسواق  يف  املواد  هذه  أسعار  مع  مقارنة 
ثم  املرتفع.  الدخل  ذات  األوروبية  الدول  يف  بها  املعمول  األسعار  يوازي 
األسواق  أسعار  مع  الداخلية  األسعار  مالءمة  يلف  الذي  الغموض  إن 
هذه  انعكاسات  أن  املغاربة  يالحظ  إذ  حقيقيا.  إشكاال  يطرح  الدولية 
التقلبات تكون دوما نحو االرتفاع ، بصفة غري متوازنة، بحيث ال تتأخر 
املحروقات يف  ترتفع أسعار  الرشكات عىل إضافة زيادات كبرية حينما 
األسواق الدولية، لكنها تتلكأ يف إعالن انخفاض األسعار حينما ترتاجع 
يف األسواق الدولية، و حتى حينما تضطر إىل التخفيض، فإنها تفعل ذلك 
بنسبة جد رمزية ال توازي الرتاجع يف األسعار الدولية. و هذا تحديدا ما 
يثري شكوكا كثرية و كبرية حول تعمد هذه الرشكات التالعب باألسعار 
يف خرق سافر لرشوط املنافسة الرشيفة. و يجري حديث يف هذا الصدد 
عن تمكن الرشكات املتواطئة من تحقيق أرباح مالية خيالية يف ظروف 

صعبة تجتازها البالد بسبب تالعبها بحقيقة األسعار.
السياسية  األوساط  العديد من  التي عربت عنها  امللحة  املطالب  و رغم 
و الحقوقية و الشعبية يف املغرب، و الهادفة إىل فتح تحقيق يف مجمل 
الشبهات التي تحوم يف هذا الصدد، و رغم مناداة أطراف كثرية برضورة 
للمواطنني عرب تسقيف  الرشائية  القدرة  و تصون  تحمي  تدابري  اتخاذ 
أسعار املحروقات ، بحيث تحدد بصفة مسبقة هوامش األرباح، و رغم 
اقرتاح آخرين التخفيض من نسبة الرضائب املفروضة عىل املحروقات، 
بما يخفف الضغط عىل األسعار، إال أن الحكومة املغربية تحاشت إىل حد 
اليوم فتح هذا امللف الساخن، بما يطرح لدى الرأي العام أكثر من عالمة 
الفعالية،  .و اكتفت موازاة مع ذلك، بمبادرات تظل محدودة  استفهام 
كما هو الشأن بالنسبة إىل تقديم دعم مايل مبارش ملهنيي النقل العمومي 
بجميع أصنافه للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار املحروقات عىل قطاع 
النقل ، بما تكون له تداعيات عىل أسعار العديد من املواد االستهالكية، 
التي تعتمد عىل وسائل النقل يف عملية التسويق. و يتساءل الرأي العام 
املغربي عن األسباب الحقيقية التي تحول دون فتح الحكومة لهذا امللف 
اقتصادية  قطاعات  تطال  و  تتواصل  تداعياته  أن  و  خصوصا  امللتهب، 
الذي  البحري،  الصيد  لقطاع  بالنسبة  الشأن  هو  كما  اسرتاتيجية، 
الذي دخلت  و  البالد،  االقتصادية االسرتاتيجية يف  القطاعات  أحد  يمثل 
و  البالد.  يف  الصيد  العديد من موانئ  بعض مكوناته يف إرضابات شلت 
يرى بعضهم أن الحكومة مستفيدة من ارتفاع أسعار املحروقات، من 
خالل ارتفاع املداخيل الجبائية املحصلة من استهالكها. لذلك ال يمكنها 
حرمان امليزانية العمومية من موارد مالية إضافية، هي يف أمس الحاجة 
الحكومة عاجزة عىل مواجهات رشكات  أن  إليها. يف حني يرى آخرون 
كربى ذات نفوذ قوي يف األوساط االقتصادية و السياسية، و بعض منها 
فتحت  هي  إن  املغربية،  الحكومة  تتخوف  .و  عمالقة  أجنبية  رشكات 
اختالالت  إحداث  تتسب يف  قد  التي  القضية من ردود فعلها  ملف هذه 
االستقرار  يهدد  قد  بما  االسرتاتيجية،  املواد  و تسويق هذه  استرياد  يف 
السيايس العام يف البالد . خصوصا و أن املغرب بلد غري منتج للنفط و ال 
للغاز ، و يضطر لالستجابة الحتياجاته االستهالكية من هذه املواد إىل 
االسترياد من األسواق العاملية باألسعار التي تحددها الجهات املنتجة. و 
هو بذلك يكاد يكون البلد العربي و اإلسالمي الوحيد الذي يستورد حميع 
القرار فيما  الخارج. مما يفقده سيادة  املواد من  احتياجاته من هذه 

يتعلق بتحديد األسعار . 
و بذلك تظل قضية أسعار املحروقات يف املغرب قضية ملتهبة، و تهدد 

بأن تشعل النريان يف األوضاع العامة يف البالد. 
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