
بغداد/ الزوراء: 
تسـلم رئيس الجمهوريـة، عبد اللطيف 
جمال رشيد، امس االحد، دعوة من ملك 
اململكة العربية السـعودية، سـلمان بن 
عبـد العزيز آل سـعود، لحضـور القمة 
العربية الصينية التي سـُتعقد يف الشهر 
املقبل، وفيما أكد أهمية دعم املؤسسات 
الرقابيـة، شـدد عـىل رضورة مواجهة 
مشـكلة املياه عـىل الصعـد كافة.وذكر 
املكتـب االعالمـي لرئاسـة الجمهورية، 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيـس 
الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشـيد، 
استقبل سفري اململكة العربية السعودية 

لدى العراق، عبد العزيز الشمري، وجرى 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية التي 
تربـط العراق والسـعودية“.وأكد رئيس 
الجمهورية ”رضورة تطويرها وتوسيع 
آفاق التعـاون البّناء والرشاكة اإليجابية 
عىل النحـو الذي يضمـن املصالح العليا 
للشـعبني الشـقيقني“.من جانبه، حمل 
”الرئيس السـفري السـعودي تحياته إىل 
العاهـل السـعودي“، مؤكـداً ”اهتمامه 
ببـذل كل جهـد يصب يف تعزيـز عالقات 
األخوة وأوارص الصداقـة التاريخية بني 

العراق واململكة“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت رشكـة تسـويق النفـط العراقية 
”سـومو“ أن قرار ”أوبـك بلس“ بخفض 
اإلنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية، 
ورجحت أن تكون األسعار يف العام املقبل 
ما بني 85 و95 دوالرا عىل أقل تقدير، فيما 
أكد الخبـري النفطي، حمـزة الجواهري، 
أمس االحـد، ان قرار منظمـة أوبك بلس 
سيشـمل  النفطـي  اإلنتـاج  بتخفيـض 
الجميـع دون اسـتثناء أي دولة بما فيها 

العراق، مشريا اىل أن األخري سوف يستفيد 
من هذا القرار.وقال معـاون املدير العام 
لرشكة تسويق النفط العراقية ”سومو“، 
وممثل العراق يف ”منظمة أوبك“ سعدون 
محسـن يف ترصيـح صحفـي: إن ”قرار 
”أوبـك بلـس“ بتقليـل اإلانتـاج بمعدل 
مليونـي برميـل يوميا كان لـه دور مهم 
يف استقرار األسـواق العاملية والتخفيض 

شمل جميع الدول .

بغداد/ الزوراء:
نعت نقابة الصحفيني العراقيني الزميلني 
مصطفى غزوان وأحمد الحسن العاملني 
يف قناة ديـوان الفضائيـة اللذين وافهما 
االجل اثر حادث مروري مؤسف يف بغداد.
وذكـر بيـان للنقابـة تلقته ”الـزوراء“: 
ان نقابـة الصحفيـني العراقيـني تنعـى 

الزميلني مصطفى غزوان وأحمد الحسن 
العاملني يف قناة ديـوان الفضائية اللذين 
وافهما االجل اثر حادث مروري مؤسف.
وأضـاف: أنـه يف الوقت الذي تعـزي فيه 
النقابة ارسة القناة وذويهما فإنها تبتهل 
اىل الله العزيز القدير ان يتغمدهما بواسع 

رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

موسكو/ متابعة الزوراء:
لقـي أكثـر مـن 300 جنـدي أوكراني 
ومرتزق أجنبي مرصعهم يف العمليات 
القـوات  تنفذهـا  التـي  العسـكرية 
الروسـية يف مناطق القتال املختلفة يف 
أوكرانيا، وفقا ملـا ذكرته وزارة الدفاع 
الروسية امس األحد، فيما قالت هيئة 

أركان الجيـش األوكرانـي أن قواتهـا 
تصـدت ملحـاوالت تقدم روسـية قرب 
5 مسـتوطنات يف الدونبـاس رشقـي 
أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
يف اإلفـادة اليوميـة إن أكثـر من 200 
جنـدي أوكرانـي و100 مرتزق أجنبي 
قتلـوا خالل اليوم املايض، باإلضافة إىل 

تدمري عرشات اآلليات العسكرية.
وأوضحـت الـوزارة أن القـوات الجو-

فضائية الروسية اسـتهدفت بأسلحة 
عاليـة الدقـة نقـاط تمركـز املرتزقة 
األجانـب املؤقتة يف محور دونيتسـك، 
األمـر الذي نجم عنـه مقتل نحو 100 
مرتـزق أجنبي.وأضافـت أنه يف محور 

لوغانسـك أحبطـت القوات الروسـية 
محاولـة هجـوم للقـوات األوكرانيـة 
وتمكنت مـن القضاء عـىل 30 جنديا 
أوكرانيا.وأشارت إىل أنه تم كذلك إحباط 
محاولة هجوم للقوات األوكرانية عىل 
الوزارة  ليمان.وقالت  محور كراسـنو 
إنـه نتيجة لقصف املدفعية، تم تفريق 

األوكرانيـة  للقـوات  تابعـة  وحـدات 
وإجبارهـا عـىل العـودة إىل مواقعهـا 
الدفـاع  وزارة  وبحسـب  األصليـة. 
الروسـية، فقد بلغت خسـائر القوات 
األوكرانية عىل هذا املحور أكثر من 50 

جنديا بني قتيل وجريح.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت لجنة االقاليـم واملحافظـات النيابية عن 
تقديمها طلبا اىل رئاسة مجلس النواب حول قانون 
انتخابات مجالس املحافظات، فيما اشـارت اىل ان 
هناك إجماعا سياسيا عىل اجراء االنتخابات املحلية 
يف موعدها املحدد يف ترشين االول من العام ٢٠٢٣.

وقال رئيس لجنـة االقاليم واملحافظـات النيابية، 
النائب شريوان الدوبرداني، يف حديث لـ»الزوراء»: 
انه حسـب املنهاج الوزاري واضافـة اىل ما اضيف 
اليه من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
حـول اجراء االنتخابات يف شـهر ١٠ عـام ٢٠٢٣ . 
مبينا: نحن كلجنة مختصة ارسلنا كتابا اىل رئيس 

مجلـس النواب لغـرض معرفة اجراءات الرئاسـة 
حول انتخابات مجالس املحافظات اما الذهاب اىل 
تعديل القانون او البقاء عىل القانون الحايل املعدل 
يف الـدورة الربملانية الرابعة لعـام ٢٠١٩ .وأضاف: 
انه عىل اسـاس التعديـل يف عـام ٢٠١٩ تم تحديد 
يـوم ٤/٤ عـام ٢٠٢٠ إلجـراء انتخابـات مجالس 

املحافظات وبسـبب تظاهرات ترشين وكورونا تم 
التأجيل اىل اشـعار اخر. مؤكـدا: ان اللجنة تنتظر 
رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية واالتفاقات 
التي ستحدث حتى يتم اجراء االنتخابات يف الشهر 

العارش من عام ٢٠٢٣ .

انقرة/ متابعة الزوراء:
طيـب  رجـب  الرتكـي،  الرئيـس  أكـد 
أردوغـان، إن تركيـا لها حـق الترصف 
يف مناطـق حددتهـا خـارج حدودهـا 
لحمايـة أمنهـا، و»ال يمكـن ألحـد أن 
يمنعهـا مـن اسـتخدام هـذا الحق» يف 
اشـارة للعـراق وسـوريا.وخالل كلمة 
يف تجمـع جماهـريي لحزبـه الحاكـم 

«العدالة والتنمية» يف مدينة اسطنبول، 
أوضـح أردوغـان قائـال: «حتـى اآلن، 
بالعمليـة األخـرية «املخلب-القفل» تم 
تحييد ٤٨٠ عنرصا إرهابيا حتى اآلن».

وأضاف أردوغان: «سـقط منا شهداء، 
وندعـو أن يكون شـهداؤنا يف الجنة إىل 
الشـهداء  األنبياء..بمعتقداتنا،  جانـب 
ال يموتـون، وكل مـن يحاول املسـاس 

ببالدنـا دفـع ويدفـع الثمـن غاليـا».
واسـتطرد: «مـن املنظمـات اإلرهابية 
وصوال إىل وسـائل اإلعـالم العاملية، تم 
تحريكهـا كلّهـا ضـد تركيـا اآلن قبيل 
االنتخابات الرتكية عام ٢٠٢٣».وتابع: 
«تركيـا لها الَحـّق بالتـرصف ملحاربة 
اإلرهـاب، يف كل املناطق التـي حددتها 
داخل وخارج حدودها، من أجل حماية 

أمنهـا، وال يمكن ألحـد أن يمنعها من 
اسـتخدام هـذا الحق».وأكمـل الرئيس 
الرتكـي: «اآلن هناك واجب عىل كل فرد 
منا ملسـتقبل أمتنا، وإن لم نقم جميعا 
بواجباتنـا فـإن املسـتقبل لـن يكـون 
جيـدا، وهذا ال يليق بنـا، بل يليق بنا أن 
نـرتك ألحفادنا املفاخر التـي تركها لنا 

أجدادنا».
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بغداد/ مصطفى فليح:
استعرض خبريان اقتصاديان ابرز املحطات يف سياسة 
البنك املركزي العراقي خالل العامني املاضيني، ويف حني 
بـنّيَ احدهما دور املركزي يف مكافحة غسـيل األموال، 
أشـار االخر اىل نجاحـه يف الحفاظ عىل قيمـة الدينار 
العراقـي ومنع انهيار االقتصـاد العراقي.وقال الخبري 
االقتصـادي، صفوان قـيص، يف حديث لـ“الـزوراء“: 
ان ”البنـك املركـزي حاول خـالل الفرتة السـابقة ان 
يتبنى موضوع الشـمول املايل ويحـاول تمويل عملية 
خلـق فرص عمـل خالل املبـادرات التـي طرحت عىل 
مسـتوى دعم املشـاريع الصغرية واملتوسـطة ودعم 
قطاع االسـكان لتحقيق اهـداف امتصاص البطالة“.
واضاف ان ”العراق يعاني من عدم وجود موازنة وهذا 

اثر عىل حركة النقد وخلق الوظائف، ولذلك تبنى البنك 
املركـزي منهـج التدخـل لصالح تقليـل ارضار تغيري 
سـعر الـرصف وتقليل ارضار عـدم وجـود موازنة“، 
مسـتدركا ”لكن مع ذلـك كنا نطمـح ان تكون هناك 
اعـادة النظر لبعـض االجراءات لضبـط حركة النقود 
داخـل املصارف وداخـل الوزارات االتحاديـة، وال تزال 
هناك اموال تسـحب كما الحظنا يف موضوع االمانات 
الرضيبية“. وبني ان ”هناك امكانية لتطوير اداء البنك 
املركزي فيما يخص النظر ببعض االجراءات كالتحكم 
بالكتلـة النقدية من ايـن تذهب وتأتـي االموال وعىل 
مسـتوى تحديد القيمة العادلة للدينـار العراقي لكي 

يساهم يف تنشيط الحركة االقتصادية“.

بيونغيانغ/ متابعة الزوراء:
نقلـت وسـائل إعـالم رسـمية عـن زعيـم كوريا 
الشـمالية، كيم يونـغ أون، قوله إن الهدف النهائي 
لبـالده هـو امتـالك أقـوى قـوة نوويـة يف العالم.

وأضافـت أن ترصيحـات الزعيم الكوري الشـمايل 
جـاءت، امـس األحـد، خـالل ترقيته عـرشات من 
ضباط الجيش الذين شـاركوا يف عملية إطالق أكرب 
صاروخ باليستي لدى البالد يف اآلونة األخرية. وقال 
كيـم يف أمر ترقيـة الضباط إن بناء القـوة النووية 
يهـدف ”لحماية كرامة وسـيادة الدولة والشـعب 
عىل نحو يعتمد عليه“، وإن ”هدف (بالده) النهائي 
هـو امتالك أقوى قوة اسـرتاتيجية يف العالم، القوة 

املطلقـة التي لم يسـبق لهـا مثيل خـالل القرن“.
فيمـا وصف الصاروخ هواسـونج17- بأنه ”أقوى 
سـالح اسـرتاتيجي يف العالـم“، وقـال إنـه يظهر 
تصميـم كوريا الشـمالية وقدرتها عـىل بناء أقوى 
جيـش يف العالـم يف نهاية املطاف.وأضـاف كيم أن 
العلمـاء يف بلـده حققوا ”طفرة رائعـة إىل األمام يف 
تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية 
عـىل الصواريـخ الباليسـتية“، دون أن يخـوض يف 
التفاصيل.جـاء اإلعـالن بعدمـا تابع كيـم تجربة 
إطالق الصاروخ هواسـونج17- الباليستي الجديد 
العابر للقارات، وتعهد بمواجهة التهديدات النووية 

األمريكية بأسلحة نووية األسبوع املايض.
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بغداد/ الزوراء:
شـياع  محمـد  الـوزراء،  رئيـس  اعلـن 
السـوداني، امس االحد، اسرتداد جزء من 
األموال املرسوقة من األمانات الرضيبية، 
والتي عرفت بـ“رسقة القرن“، فيما اكد 
االتفاق بني محكمة تحقيق الكرخ الثانية 
واملتهـم نـور زهري عىل جدولة السـرتداد 

كامل املبلغ يف حوزته.
وقال السوداني يف مؤتمر صحفي تابعته 
”الـزوراء“: إنـه ”تم اسـرتداد جـزء من 
األموال املرسوقة من األمانات الرضيبية“، 
الفتا اىل إن ”الجهات املختصة تمكنت من 
اسـرتداد الوجبـة األوىل البالغـة أكثر من 
182 مليـار دينار“.واضـاف أن ”لجانـا 
الصكـوك  لتدقيـق  شـكلت  تحقيقيـة 
املرصوفة من األمانات الرضيبية“، مبينا 
أن ”اللجنة التحقيقيـة أرشت املخالفات 
واملقرصين بتسـهيل االستيالء عىل أموال 
األمانات“.وتابـع أن ”هناك جهات داخل 
هيئة الرضائب وأخرى رقابية ومسؤولة 
سـهلت عملية رسقة األمانـات“، مؤكدا: 
”سـنعلن عن الجهات التي سهلت رسقة 
األمانـات بعد إكمـال التحقيقات“.واكد: 
”لن نسـتثني أي جهة متورطـة بعملية 
”اللجـان  أن  مبينـا  األمانـات“،  رسقـة 
التحقيقية توصلـت لنتيجة برصف 114 
صكاً للمتهم نور زهري بمبلغ إجمايل أكثر 
من تريليون دينار“.واردف أنه ”رصف 37 
صكاً بمبلغ إجمايل قدره 624 مليار دينار 
لرشكـة بادية املسـار“، مبينـا أن ”املدير 

املفـوض لرشكة بادية املسـار يدعى عبد 
املهدي توفيق ومالكها املتهم عبد الرحمن 
محمـد ابراهيم“.وتابـع أنـه ”رصف 66 
صـكاً بمبلـغ إجمـايل 982 مليـار دينار 
لرشكـة الحوت األحـدب ملديرها املفوض 
الهارب عبد املهدي توفيق ومالكها املتهم 
قاسـم محمد“، مضيفا أنـه ”رصف 45 
صـكاً بمبلغ إجمايل 607 مليـارات دينار 

لرشكة رياح بغـداد ملديرها املفوض عبد 
املهـدي توفيـق ملالكهـا امللقـى القبـض 
عليه حسـني كاوة“.واكمـل أن ”األموال 
املرصوفـة تبلـغ ثالثة تريليونـات و754 

مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار“.
مؤكدا أنه ”تم االتفاق بني محكمة تحقيق 
الكـرخ الثانية مع نـور زهري عىل جدولة 
السـرتداد كامـل املبلغ يف حـوزة املتهم“.

وبني أن ”القايض املختص سـيصدر أمراً 
بإطالق رساح نور زهري بكفالة لتسـليم 
كامل املبلغ خالل أسـبوعني“، مشـريا اىل 
أن ”القسم األكرب من املبلغ لدى نور زهري 

هي عقارات“.
ودعا السوداني املتهمني الصادرة بحقهم 
أوامر قبض إىل ”تسـليم أنفسهم وتسليم 
املبالـغ املرسوقة وسـنعمل مـع القضاء 

ملسـاعدتهم وفـق القانـون“، مؤكـدا أن 
”الحكومـة سـتتابع أي متهـم وتسـرتد 

املبالغ املرسوقة“.
ولفـت اىل أن ”معيـار عالقاتنا مع جميع 
الدول بمدى االسـتجابة يف اسـرتاد أموال 
الشعب املرسوقة“.ودعا السوداني ”مدير 
عام مرصف الرافدين لتسلم املبلغ املسرتد 

من األمانات الرضيبية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
كتاباً  اليارسي،  هيام  االتصاالت،  وزيرة  وجهت 
تخفيض  بشأن  األنرتنيت  رشكات  إىل  عاجالً 
بيان  يف  الوزارة  (٢٠٪).وقالت  بنسبة  األسعار 
هيام  االتصاالت  «وزيرة  ان  «الزوراء»:  تلقته 
رشكات  إىل  عاجالً  كتاباً  وجهت  اليارسي 
التقنيات  وبمختلف  انواعها  بكل  االنرتنيت 
من  ابتداًء   (٪٢٠) بنسبة  األسعار  بتخفيض 
املقبل».وأضافت  األول  كانون  من  األول  تاريخ 
ستتعرض  للتعليمات  مخالفة  رشكة  «أي  أن 

للتبعات القانونية».

@ùÓ–Éni@ÈuÏm@p¸bóm¸a@ÒãÌåÎ
%@20@Újè‰i@oÓ„6„˛a@äb»éc

@ÚÌÜÏ»è€a@Âfl@ÒÏ«Ü@·‹ènÌ@÷aã»€a
ÚÓ‰Óó€a@ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a@äÏõ®

@b‰maäÜbñ@›‹‘Ì@%@\ê‹i@ŸiÎc^@äaã”@Z÷aã»€a
÷Ïè€a@ böÎc@Ô«a7é@›j‘æa@ b‡nu¸aÎ

@Òb‰”@¿@µ‹Óflå@Û»‰m@µÓ–zó€a@Úib‘„
—é˚fl@äÎãfl@tÜb¢@bÓœÏm@ÊaÏÌÜ

@pb�0a@åãic@@@@@@@@@@Ä€@Êböã»nèÌ@ÊbÌÜbón”a
µÓöbæa@µflb»€a@fi˝Ç@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@ÚébÓé@¿@ÙÏ”c@|jó„@Êc@b‰œáÁ@ZÚÓ€b‡ì€a@bÌäÏ◊@·Ó«å

%b»€a@¿@ÚÌÎÏ„@Ú€ÎÜ

îÓßa@¬bjö@Âfl@paãì«@ÈnÓ”ãm@fi˝Ç

fibÌá„Ïæbi@Ô„br€a@äÎá€a@¿@bflá”@…õÌÎ@bÿÓv‹i@Û‹«@b‘znèfl@aåÏœ@’‘±@ê‹†˛a@ÜÏéc@kÉn‰fl

6ÌÏm@pbibèy@’ÓqÏn€@ıb”äåÎ@ÚÌÜbfläÎ@ÚÓjÁà@paäbí@Â«@Â‹»Ì@Ÿébfl@ÊÏ‹ÌaÒ7Ç˛a
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 ‚b»€a@ıb«Ü¸a@ıbõ«cÎ@Òbõ‘€a@Âfl@Üá«@ÚÓ”ãm@ã”c
@ÜÏËßa@Ûó”c@fiâi@Û‹«@á◊˚Ì@ıbõ‘€a

paäáÉæa@·ˆaãu@Úzœbÿfl@¿

@ãöb0@ÚÓ€bæa@—‹�ÿ€a@Û‹«@Ú”Übóæa
ÚÓ„br€a@Úœbñã€a@ÚÓiãm

بغداد/ الزوراء:
أكـد مجلس القضـاء األعـىل، امس األحـد، بذل 
أقىص الجهود يف مكافحة جرائم املخدرات، فيما 
أقـرَّ ترقيـة عدد مـن القضـاة وأعضـاء االدعاء 
العام.وذكـر بيان للمجلس تلقتـه «الزوراء»: أن 
«املجلس عقد جلسـته الخامسة عرشة برئاسة 
رئيـس محكمة التمييز االتحاديـة، فائق زيدان، 
وتـم خـالل الجلسـة، التأكيـد عـىل بـذل أقىص 
الجهـود يف مكافحـة جرائم املخـدرات ومتابعة 

الجهات املختصـة لتنفيذ قـرار مجلس القضاء 
األعـىل بإتالف املـواد املخـدرة املضبوطة بأرسع 
وقت ممكن».وتابـع أن «املجلس أقرَّ ترقية عدد 
من القضاة وأعضاء االدعاء العام ومنح املناصب 
القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيالت 
يف بعض رئاسـات االستئناف وفق املقرتح املقدم 
من رئاسـة االستئناف».وأشـار إىل «إقـرار نقل 
وانتداب عدد من القضـاة وأعضاء االدعاء العام 

بناًء عىل مقتضيات املصلحة العامة».

بغداد/ الزوراء:
صادق محافظ بغداد، محمد جابر العطا، امس 
االحد، عـىل الكلـف املالية ملحـارضي مديرية 
تربية الرصافـة الثانية.وذكر بيان للمحافظة 

تلقتـه «الزوراء»: ان «العطا صادق عىل الُكلف 
املالية ملحارضي مديرية تربية الرصافة الثانية 
لسنة ٢٠٢٢».واضاف ان «عدد املحارضين بلغ 

٤ آالف و١٩٩ محارضاً».

=‰uc@÷çmãfl@100Î@Ô„aã◊Îc@á‰u@200@›n‘fl@Â‹»m@ÏÿéÏfl
ÙáónÌ@Ô„aã◊Î˛a@îÓßaÎ@ÊÏé7Ç@—ó‘m@bÓéÎä

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجّوّية، امس األحد، عن حالة الطقس يف البالد لألسبوع الحايل، فيما 
تلقته  للهيئة،  بيان  رعدّية.وذكر  عواصف  وحصول  وبغزارة  لألمطار  تساقطاً  توقعت 
ودرجات  غائماً،  وأحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون  االثنني  اليوم  البالد  «طقس  أن  «الزوراء»: 
ستكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى  األقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  تنخفض  الحرارة 
مقاربة لليوم السابق يف القسم الشمايل من البالد».وأضاف البيان أن «طقس يوم غد الثالثاء 
يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة اىل غزيرة يف األقسام 
الغربية منها وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً مع 
تساقط أمطار خفيفة إىل متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، أما يف املنطقة الجنوبية 
اليوم  الحرارة سرتتفع قليالً عن  وأحياناً غائماً، ودرجات  فالطقس سيكون غائماً جزئياً 

السابق يف عموم البالد».

@ÚÌá«ä@—ñaÏ«Î@ÒãÌçÀ@äb�flc@ZıaÏ„˛a
Ô€b®a@ Ïjé˛a
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@Ú‡‘€a@äÏõ®@ÜÏ»è€a@Ÿ‹æa@Âfl@ÒÏ«Ü@·‹ènÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
ÚÓ‰Óó€a@ÚÓiã»€a

@Úébˆä@∂g@bj‹†@b‰flá”@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@·Ó€b”˛a@Ú‰ß
pbƒœb0a@ê€b™@pbibÉn„a@ÊÏ„b”@fiÏy@laÏ‰€a@ê‹™

@ÚébÓé@¿@pb�0a@åãic@@@@@@@@@@Ä€@Êböã»nèÌ@ÊbÌÜbón”a
µÓöbæa@µflb»€a@fi˝Ç@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

@’Óè‰n€a@ÚÓ‡Ác@Êaá◊˚Ì@Ô„aåäbiÎ@Ôuã«˛a
ÜÎá®a@¡jõ€@ÊÎb»n€aÎ

Ú„åaÏæa@fib‡◊g@Û‹«@ÔflÏÌ@›ÿìi@›‡»m@ÚflÏÿ®a@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc

Ô„br€a@ÂÌãìm@ãËì€@?†Ï€a@Âfl˛a@åbËu@kmaÎä@÷˝†g

بغداد/ الزوراء: 
تسلم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
دعوة  االحد،  امس  رشيد،  جمال 
السعودية،  العربية  اململكة  ملك  من 
سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان 
لحضور القمة العربية الصينية التي 
أكد  وفيما  املقبل،  الشهر  يف  سُتعقد 
أهمية دعم املؤسسات الرقابية، شدد 
املياه  مشكلة  مواجهة  رضورة  عىل 

عىل الصعد كافة.
لرئاسة  االعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
اللطيف  الجمهورية، عبد  أن ”رئيس 
اململكة  سفري  استقبل  رشيد،  جمال 
عبد  العراق،  لدى  السعودية  العربية 
اللقاء  الشمري، وجرى خالل  العزيز 
تربط  التي  الثنائية  العالقات  بحث 

العراق والسعودية“.
”رضورة  الجمهورية  رئيس  وأكد 
التعاون  آفاق  وتوسيع  تطويرها 
البّناء والرشاكة اإليجابية عىل النحو 
العليا للشعبني  املصالح  الذي يضمن 

الشقيقني“.
السفري  ”الرئيس  حمل  جانبه،  من 
العاهل  إىل  تحياته  السعودي 
ببذل  ”اهتمامه  مؤكداً  السعودي“، 
عالقات  تعزيز  يف  يصب  جهد  كل 
التاريخية  الصداقة  وأوارص  األخوة 

بني العراق واململكة“.
عبد  الجمهورية،  رئيس  وتسلم 
خادم  دعوة  رشيد،  جمال  اللطيف 
امللك  جاللة  الرشيفني  الحرمني 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك 
لحضور  السعودية  العربية  اململكة 
سُتعقد  التي  الصينية  العربية  القمة 
تعزيز  إىل  وتهدف  املقبل،  الشهر  يف 

العالقات العربية الصينية.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية، 
عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية دعم 
لضمان  البلد  يف  الرقابية  املؤسسات 

التي  العقبات  وتفادي  أعمالها  سري 
تواجهها.

يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 
رشيد، استقبل يف قرص بغداد، رئيس 
ياسني  رافل  املالية  الرقابة  ديوان 
خالل  ”جرى  انه  مبينا  خضري“، 
ديوان  أعمال  استعراض  اللقاء، 
يف  املّتبعة  واآلليات  املالية  الرقابة 
تدقيق ومراقبة التعامالت املالية التي 

تضمن حماية املال العام“.
وأكد رئيس الجمهورية أن ”الربنامج 
الجميع  تعاون  إىل  بحاجة  الحكومي 
محاربة  أجل  من  معاً  والتنسيق 
يتطلب  مما  واملايل،  اإلداري  الفساد 
الرضورية  اآلليات  اختيار  يف  الجدية 
وضمان  املرجوّة  األهداف  لتحقيق 

تحقيق تطلعات املواطنني“.
وشدد عىل ”رضورة دعم املؤسسات 

الرقابية يف البلد لضمان سري أعمالها 
تواجهها  التي  العقبات  وتفادي 
تأدية  من  املؤسسات  هذه  لتتمكن 

مهامها وتحقيق أهدافها“.
لرئاسة  بيان  ذكر  اخر،  جانب  من 
الجمهورية  رئيس  ان  الجمهورية: 
استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
املائية  املوارد  وزير  بغداد،  قرص  يف 
املهندس عون ذياب عبد الله، وجرى، 
الكفيلة  السبل  بحث  اللقاء،  خالل 
عىل  وتأثرياتها  املياه  شحة  بمعالجة 
العامة، وأهمية وضع  الحياة  مجمل 
العراق  يعانيه  ما  ملعالجة  الخطط 
املياه،  منسوب  يف  انخفاض  من 
املوارد  قطاع  تطوير  عىل  والعمل 
املائية ملواجهة التغريات املناخية التي 

تعصف بالعالم أجمع.
قّدم  املائية  املوارد  وزير  ان  واضاف: 
بتأثري  املتمثلة  التحديات  عن  رشحاً 
الواردات  وقلة  املناخية  التغريات 

واإلجراءات  املنبع،  دول  من  املائية 
الوزارة  وضعتها  التي  والخطط 
تّمت  انه  مبينا:  املياه.  لتجاوز شحة 
مناقشة مشكلة السدود التي أنشئت 
عىل نهر دجلة يف أرايض الجارة تركيا، 
السلبية  التأثريات  الوزير  بنّي  حيث 
ووجهة  وسوليفان  أليسو  لسدي 
تأييد  عدم  يف  العراقية  الدولة  نظر 
خطط الحكومة الرتكية يف انشاء سد 
اليسو.  الذي يقع جنوب سد  الجزرة 
اىل عدم التزام الجانب الرتكي  مشرياً 
باتفاقية اطالق٥٠٠ مرت مكعب منذ 
تسبب  ما  االن،  ولحد  املايض  نيسان 
الواردة.  املياه  كمية  يف  هائل  بنقص 
يعاني  الذي  العجز  ان  الوزير:  وبنّي 
مليار   ٤ اىل  وصل  حديثة  سد  منه 

و١٠٠ مليون مرت مكعب.
عون  الوزير،  استعرض  كما  وتابع: 
يف  الوزارة  خطط  الله،  عبد  ذياب 
االهوار  يف  املوجودة  الشحة  معالجة 

من خالل تحويل ١٥٠ مرت مكعب من 
مياه االمطار الفائضة، ملحاولة حماية 
الجفاف  من  املائية  املسطحات  هذه 
وتأثري مبارش عىل  أهمية  لها من  ملا 
سكان املنطقة وعىل البيئة والثروات 

السمكية والحيوانية.
رئاسة  أن  إىل:  الرئيس  وأشار 
أولوية  املياه  ملف  تويل  الجمهورية 
لجنة  بتشكيل  وستقوم  قصوى، 
ركيزة  كونه  امللف  هذا  ملتابعة 
األمن  وتوفري  الحياة  إلدامة  أساسية 
الغذائي واالستقرار وتحقيق التنمية 
كل  سيدعم  أنه  مضيفاً:  الشاملة. 
الجارتني  مع  الحكومية  الجهود 
تركيا وإيران لتأمني وتنظيم حصص 
وكذلك  األطراف،  لكل  عادلة  مائية 
االستفادة من التقارير االسرتاتيجية 
يف  املائية  املوارد  إدارة  تحسني  حول 

البالد.
رضورة  الجمهورية  رئيس  وأكد 
الصعد  عىل  املياه  مشكلة  مواجهة 
التجاوزات  معالجة  خالل  من  كافة 
احواض  أصحاب  بها  يقوم  التي 
الحصص  عىل  تؤثر  التي  األسماك 
اىل  واللجوء  املحافظات،  بني  املائية 
الوسائل االروائية الحديثة، واستخدام 
قناة شط العرب االروائية، باإلضافة 
اىل رضورة تنفيذ التوصيات املتعلقة 

بموضوع املياه.
املائية  املوارد  وزير  الرئيس  دعا  كما 
اىل أن تقوم الوزارة بإكمال مشاريع 
مجلس  ومفاتحة  املتلكئة  السدود 
يف  السدود  من  عدد  إلنشاء  الوزراء 
مناطق  من  وغريها  كردستان  إقليم 
العراق، لخزن املياه ومعالجة شحتها 

خالل سنوات الجفاف. 
ووعد رئيس الجمهورية بزيارة وزارة 
املوارد املائية وتقديم الدعم واإلسناد 
التي  التحديات  مواجهة  يف  للوزارة 

تواجهها.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت لجنة االقاليم واملحافظات 
اىل  طلبا  تقديمها  عن  النيابية 
رئاسة مجلس النواب حول قانون 
املحافظات،  مجالس  انتخابات 
إجماعا  هناك  ان  اىل  اشارت  فيما 
االنتخابات  اجراء  عىل  سياسيا 
املحلية يف موعدها املحدد يف ترشين 

االول من العام 2023.
االقاليم  لجنة  رئيس  وقال 
النائب  النيابية،  واملحافظات 
حديث  يف  الدوبرداني،  شريوان 
املنهاج  حسب  انه  لـ“الزوراء“: 
الوزاري واضافة اىل ما اضيف اليه 
من قبل رئيس مجلس النواب محمد 
االنتخابات  اجراء  حول  الحلبويس 
مبينا:   .  2023 عام   10 شهر  يف 
نحن كلجنة مختصة ارسلنا كتابا 
لغرض  النواب  مجلس  رئيس  اىل 
حول  الرئاسة  اجراءات  معرفة 
اما  املحافظات  مجالس  انتخابات 
الذهاب اىل تعديل القانون او البقاء 
عىل القانون الحايل املعدل يف الدورة 

الربملانية الرابعة لعام 2019 .
وأضاف: انه عىل اساس التعديل يف 
عام 2019 تم تحديد يوم 4/4 عام 
مجالس  انتخابات  إلجراء   2020
تظاهرات  وبسبب  املحافظات 
اىل  التأجيل  تم  وكورونا  ترشين 
اللجنة  ان  مؤكدا:  اخر.  اشعار 
النواب  مجلس  رئاسة  تنتظر 
واالتفاقات  السياسية  والكتل 
اجراء  يتم  حتى  ستحدث  التي 
من  العارش  الشهر  يف  االنتخابات 

عام 2023 .
واشار اىل: ان هناك جدية من قبل 
الحزب  يف  اننا  وخاصة  االحزاب 
الديمقراطي الكردستاني ندعم ان 
تكون انتخابات ملجالس املحافظات 

يف ارسع وقت ممكن.
بدر  كتلة  كشفت  ذلك،  غضون  يف 
إلجراء  نيابي  تحرك  عن  النيابية 
يف  املحافظات  مجالس  انتخابات 
اجراءها  أن  مؤكدة   ،  2023 عام 
دوائر  عمل  ملراقبة  رضوريا  بات 

املحافظة. 

تقي،  مهدي  الكتلة،  رئيس  وقال 
”الربملان  ان  صحفي:  ترصيح  يف 
التعديالت  اجراء  استكمال  يعتزم 
مجالس  انتخابات  قانون  عىل 
لسنة   (  21  ) رقم  املحافظات 

.” 2008
النواب  ”مجلس  أن  وأضاف 
األموال  تخصيص  نحو  متجه 
مجالس  انتخابات  إلجراء  الالزمة 
من  األول  ترشين  يف  املحافظات 
العام 2023“، مشريا اىل ان ”جملة 
من املقرتحات تتم مناقشتها داخل 
الطريقة  الختيار  النواب  مجلس 

االنتخابية ملجالس املحافظات“. 
املحلية  ”االنتخابات  أن  وأكد 
ستجري يف ترشين األول من العام 
”مجلس  أن  إىل  الفتا  املقبل“، 
االنتخابات  قانون  سينجز  النواب 
توفر  مع  نهائي  بشكل  املحلية 
موازنة  يف  املالية  التخصيصات 

.” 2023
اللجنة  شددت  سابق،  وقت  ويف 
رضورة  عىل  النيابية  القانونية 

مجالس  انتخابات  قانون  تعديل 
املحافظات.

ملجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
”اللجنة  أن  بيان:  يف  النواب، 
برئاسة  اجتماعاً  عقدت  القانونية 
السن،  رئيس  عنوز  محمد  النائب 
ملناقشة  اعضائها  وحضور 
عىل  املدرجة  القوانني  مقرتحات 

جدول أعمالها“.
وأكد رئيس اللجنة، خالل االجتماع، 
عىل ”رضورة تفعيل الدور الرقابي 
بشكل  مهامها  وممارسة  للجنة 
بدراسة  الرشوع  عن  فضالً  فعال، 
القوانني  مقرتحات  ومناقشة 

املقدمة واملحالة إىل اللجنة“.
البيان،  بحسب  االجتماع،  وناقش 
”تشكيل ثالث لجان فرعية برئاسة 
ملتابعة  ونائبيه  اللجنة  رئيس 
الشؤون  يخص  فيما  اإلجراءات 
املالية واإلدارية ملجالس املحافظات 
”تم  انه  اىل  مشرياً  حلها“،  بعد 
قانون  تعديل  رضورة  عىل  التأكيد 

انتخابات مجالس املحافظات“.

بغداد/ مصطفى فليح:
اقتصاديان  خبريان  استعرض 
البنك  سياسة  يف  املحطات  ابرز 
العامني  خالل  العراقي  املركزي 
احدهما  بنّيَ  حني  ويف  املاضيني، 
غسيل  مكافحة  يف  املركزي  دور 
نجاحه  اىل  االخر  أشار  األموال، 
الدينار  قيمة  عىل  الحفاظ  يف 
االقتصاد  انهيار  ومنع  العراقي 

العراقي.
وقال الخبري االقتصادي، صفوان 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  قيص، 
خالل  حاول  املركزي  ”البنك  ان 
يتبنى  ان  السابقة  الفرتة 
ويحاول  املايل  الشمول  موضوع 
عمل  فرص  خلق  عملية  تمويل 
التي طرحت عىل  املبادرات  خالل 
الصغرية  املشاريع  دعم  مستوى 
واملتوسطة ودعم قطاع االسكان 
امتصاص  اهداف  لتحقيق 

البطالة“.
من  يعاني  ”العراق  ان  واضاف 
عىل  اثر  وهذا  موازنة  وجود  عدم 

الوظائف،  وخلق  النقد  حركة 
منهج  املركزي  البنك  تبنى  ولذلك 
ارضار  تقليل  لصالح  التدخل 
تغيري سعر الرصف وتقليل ارضار 
مستدركا  موازنة“،  وجود  عدم 
ان  نطمح  كنا  ذلك  مع  ”لكن 
لبعض  النظر  اعادة  هناك  تكون 
النقود  حركة  لضبط  االجراءات 
الوزارات  وداخل  املصارف  داخل 
اموال  هناك  تزال  وال  االتحادية، 
موضوع  يف  الحظنا  كما  تسحب 

االمانات الرضيبية“
لتطوير  امكانية  ”هناك  ان  وبني 
يخص  فيما  املركزي  البنك  اداء 
النظر ببعض االجراءات كالتحكم 
تذهب  اين  من  النقدية  بالكتلة 
مستوى  وعىل  االموال  وتأتي 
للدينار  العادلة  القيمة  تحديد 
تنشيط  يف  يساهم  لكي  العراقي 

الحركة االقتصادية“.
واكد ”ان عىل البنك املركزي اعادة 
العراقي  الدينار  بقيمة  النظر 
خاصة عىل مستوى استرياد املواد 

النها  االنتاجية  واملواد  االولية 
الرصف  سعر  بنفس  تباع  اآلن 
االستهالكية  السلع  مستوى  عىل 

والسلع االنتاجية“.
اداء  نراقب  ”عندما  واوضح   
السلطة النقدية قياسا بدول مثل 

لبنان وسوريا
انه  يبني  فهذا  وإيران  وتركيا 
استطاع الحفاظ عىل قيمة الدينار 
اقتصاده  انهيار  ومنع  العراقي 
العام  االنفاق  بتمويل  قام  ألنه 
خالل 2020 بأكثر من مبادرة مما 
تأثري  امتصاص صدمة  ساهم يف 
الحفاظ  عملية  يف  ونجح  كورونا 
عىل قوة االقتصاد العراقي، وهذا 
املركزي  البنك  لسياسة  يحسب 
الفرتات  يف  وانما   2020 يف  وليس 
التي سبقتها بتكوين احتياطيات 
او  الكوارث  من  صد  حائط  تمثل 

االنهيارات املالية“.
من جانبه، قال الخبري االقتصادي، 
نبيل جبار، يف حديث لـ“الزوراء“: 
يف  املركزي  البنك  ”سياسة  ان 

االموال  بضخ  بدأت   2020 نهاية 
حواالت  طريق   عن  للحكومة 
االجراءات  هذه  وكانت  الخزانة 
تضخمية بعد ان كانت عاجزة عن 
بنطاقها  الخاصة  األموال  تسديد 
العام خالل فرتة انخفاض اسعار 

عىل النفط سنة 2020.“
قضية  ننىس  ال  ”كذلك  وأضاف 
وهذه  الرصف  سعر  تغيري 
انتقل  حيث  تغيريات  يف  ساهمت 
النقد املوجود خالل هذه السنتني 
 112 إىل  تريليونا   80 من  األخرية 
 40 بحدود  زيادة  أي  تريليونا، 
تريليونا أو أقل بقليل، وهذه هي 
املركزي  البنك  سياسات  ضمن 

لزيادة النقد“.
اإلجراءات  بعض  ”هناك  ان  وبنّي 
مكافحة  قضايا  منها  اإليجابية، 
البنك  واستطاع  األموال  غسل 
نجاحات  يحقق  ان  املركزي 
حيث انتقل من املنطقة الرمادية 
مؤرشات  يف  اآلمنة  للمنطقة 

مكافحة اإلرهاب“.

بغداد/ الزوراء: 
القومي،  األمن  مستشار  بحث 
مع  األحد،  امس  األعرجي،  قاسم 
نيجريفان  كردستان  إقليم  رئيس 
بارزاني، استمرار التعاون للوصول 
بدول  املتعلقة  للقضايا  حلول  إىل 
الدبلوماسية،  بالطرق  الجوار 
فيما أكد الجانبان أهمية التنسيق 
العنارص  مواجهة  يف  والتعاون 

اإلرهابية وضبط الحدود. 
ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان،  يف  القومي،  األمن 
األمن  ”مستشار  أن  ”الزوراء“: 
القومي، قاسم األعرجي، استقبل 
كردستان،  إقليم  رئيس  بمكتبه، 
نيجريفان بارزاني، والوفد املرافق 

له“.
رحب  ”األعرجي  أن  وأضاف 
برئيس إقليم كردستان نيجريفان 
املرافق  الرسمي  والوفد  بارزاني 

ملجمل  استعراض  جرى  كما  له، 
يف  والسياسية  األمنية  األوضاع 

البالد“. 
بحثا  ”الجانبني  أن  إىل  وأشار 
املركز  بني  التعاون  استمرار 
حلول  إىل  يفيض  بما  واإلقليم، 
الجوار،  بدول  املتعلقة  للقضايا 
والطرق  الحوار  خالل  من 

املشرتك،  والتفاهم  الدبلوماسية 
وسيادة  استقرار  يحفظ  وبما 

العراق“.
عىل  التأكيد  ”تم  انه  وتابع 
البّناء  والتعاون  التنسيق  أهمية 
وإقليم  االتحادية  الحكومة  بني 
العنارص  مواجهة  يف  كردستان 

اإلرهابية وضبط الحدود“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس 

األحد، ان الحكومة تعمل بشكل يومي عىل 

إكمال املوازنة للبالد.

يف  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  وقالت 

األمني  ”نائب  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 

الله  نعمة  فرهاد  الوزراء،  ملجلس  العام 

الربيطاني  السفري  نائب  استقبل  حسني، 

املرافق  والوفد  ستون،  سريينا  بغداد  لدى 

لها“.

الوزراء  بمجلس  العام  األمني  نائب  واكد 

”عىل عمق العالقات التاريخية بني العراق 

”هناك  ان  اىل  الفتا  املتحدة“،  واململكة 

تاريخا طويال من التعاون املثمر يف العديد 

البلدين  حكومتي  بني  املهمة  امللفات  من 

الصديقني“.

وتابع ان ”الحكومة الجديدة تعمل بجدية 

واهتمام كبريين لتنفيذ الربنامج الحكومي 

الوزراء محمد  الذي طرحه رئيس مجلس 

ملفات  شمل  والذي  السوداني،  شياع 

مهمه أبرزها مكافحة الفساد، والخدمات، 

وحقوق  االرهاب،  ومحاربة  واالستثمار، 

مع  العالقة  القضايا  ومعالجة  االنسان، 

من  وغريها  كوردستان،  إقليم  حكومة 

امللفات التي ضمها الربنامج الحكومي“.

ان ”الحكومة تعمل بشكل يومي  وأضاف 

بأرسع  للبالد  العامة  املوازنة  إكمال  عىل 

تحسني  ملفات  عن  فضال  ممكن،  وقت 

االقتصادي  والوضع  االساسية  الخدمات 

اهتماما  ”هناك  ان  اىل  مشريا  العراقي“، 

غري مسبوق من قبل رئيس الوزراء بملف 

حقوق االنسان“.

واكد نائب األمني العام عىل ”اهمية عودة 

عىل  للمساعدة  الربيطانية  الرشكات 

”حرص  اىل  الفتا  العراق“،  اعمار  إعادة 

الحكومة العراقية عىل تقديم الدعم لجذب 

يف  للعمل  العاملية  والرشكات  االستثمارات 

العراق وخلق فرص عمل للشباب“.

من جانبها، رحبت نائب السفري الربيطاني، 

الحكومة  ”بتشكيل  ستون،  سريينا 

الوزراء  مجلس  رئيس  وبخطوة  الجديدة 

بتعيني مستشار له لحقوق االنسان كونه 

واملجتمع  املحيل  املستوى  عىل  جدا  مهما 

الرشكات  ”لعودة  سعيها  مؤكدة  الدويل“، 

الربيطانية للعمل يف العراق، وتقديم الدعم 

بأشكاله كافة وبمختلف املجاالت وخاصة 

يف مجايل الدعم الفني للحكومة اإللكرتونية، 

وترشيع بعض القوانني مهمة“.

بغداد/ الزوراء:
إطالق  األحد،  أمس  املالية،  وزارة  أعلنت 
رواتب جهاز األمن الوطني لشهر ترشين 

الثاني.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

أن ”دائرة املحاسبة أنجزت خالل اليومني 
تمويل  عملية  متطلبات  جميع  السابقني 
رواتب جهاز األمن الوطني لشهر ترشين 
الثاني بعد إكمال جميع اإلجراءات املتعلقة 
”ستتم  أنه  مبينة  التمويل“،  بطلبات 

معالجة عجز رواتبهم لشهر كانون األول 
الرسمية  املوفقات  بعد استحصال   2022

املطلوبة“.
يذكر أن الوزارة وجهت يوم الخميس 24 
دوام  باستمرار   ،  2022 الثاني  ترشين 

يف  واملحاسبة  املوازنة  دائرتي  موظفي 
لغرض  والسبت،  الجمعة  ليومي  الوزارة 
رواتب  تمويل  إجراءات  إكمال  يف  اإلرساع 
ترشين  لشهر  كافة  الدولة  موظفي 

الثاني.
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أبرزها  املاء (٦٣) مرة، وكان من  العزيز لفظ  الله تعاىل يف كتابه  ذكَر 
قوله تعاىل «وهو الذي خلق من املاء برشا» واملاء نواة وجود الكائنات 
ومصدر امداد البرشية بالبقاء، وهو من اعظم النعم التي خلقها الله 
كنوز  عنه  تغني  فال  فقد  وان  الحياة،  وجدت  املاء  وجد  فأينما  تعاىل، 
سكان  عىل  املياه  بأهمية  للتعريف  نصوغها  املقدمة  هذه  األرض..  
االرض ومن بينهم سكان العراق الذين يعيشون اليوم حرجا بسبب شح 
املياه التي احرقت االخرض واليابس، فأصبح سكان العراق عىل حافة 
الهالك نتيجة التصحر وتغريات البيئة، ومن ينظر اىل نهر دجلة الخالد 
يصاب بالصدمة والصداع فبعد ان كان هذا النهر نهرا خالدا تغنى به 
الشعراء، ومنهم الشاعر محمد مهدي الجواهري عندما قال «يا دجلة 
الكراهيِة  افارقه... عىل  يا نبعا  البساتني... يا دجلة الخري  ام  يا  الخري 
بني الحني والحني... اني وردت عيون املاء صافية نبعا فنبعا فما كانت 
لرتويني»، ورغم قدسية هذا النهر اصبح هذا النهر الخالد نهريا تبكي 
العيون عند رؤياه.. ومن ينظر لهذا النهر بتمعن يتأكد ان شعب العراق 
يعيش وسط ظروف بالغة الخطورة والحرج رغم ما يطبل له املطبلون 
العراق  الكفيلة بإبعاد الخطورة عن  النفطية هي  العراق  ان ثروة  من 
وشعبه، لكننا وبيشء من التمعن، لنكن موضوعيني ونناقش املشكلة 
بيشء من العقالنية ونقول ما فائدة امتالك االنسان لثروة طائلة وهو 

عليل يبحث عمن ينقذه من عذابات شح املياه.
إن املواطن العراقي الذي اضناه العطش يعول عىل الحكومة الجديدة 
فبيده مفاتيح  الكثري،  اليشء  السوداني  برئيسها محمد شياع  ممثلة 
الحل وهو املنقذ، فسارع سيدي رئيس الوزراء، ومن منطلق اإلنسانية، 
وإنما  للسياحة  ليس  العراق  عن  املياه  تحبس  التي  تركيا  اىل  بالسفر 
للتباحث معهم برؤية علمية تضع مصالح البلدين طريقا إليجاد حل 
تخفيضات  الرتكي  الطرف  اعطاء  من  بأس  وال  الكارثة،  حصول  قبل 
االردن  مع  به  معمول  هو  بما  أسوة  املصدر  العراقي  النفط  بأسعار 
اعطاء  من  بأس  وال  الكثري،  منك  ينتظر  الذي  شعبك  انقاذ  سبيل  يف 
الحديدي  التجاري واعادة بناء خط السكك  التبادل  تركيا تسهيالت يف 
املعطل لتوسيع عمليات النقل بسهولة ويرس، واعطاء الجانب الرتكي 
عىل  والعمل  الرتكي  العمال  حزب  هجمات  ايقاف  بمحاولة  ضمانات 
ومتطورة  جيدة  عالقات  وبناء  املسلحة  الجماعات  هذه  جماح  كبح 
الحسنة.. ويف حال  املشرتكة  والجرية  املصالح  تركيا وفق  الجارة  مع 
نجاح املباحثات وتدفق املياه يف دجلة والفرات صدقني سيدي رئيس 
وحتما  العراقي،  للشعب  خري  فال  الخطوة  هذه  ستكون  الوزراء 
سيكون هناك خري كثري وازدهار يف الزراعة وتشغيل االف املواطنني يف 
بداية  ستكون  االحوال  كل  ويف  الجفاف،  انهكها  التي  اراضيهم  زراعة 
لبناء قاعدة صناعية الستثمار املنتوجات الزراعية وتصنيعها  لصالح 
استهالك املواطن للتخلص من البطالة وسد حاجة السوق املحلية من 
القلب  العراق  الزدهار  البداية  هي  هذه  وستكون  الغذائية،   املنتجات 
الذي انقطعت رشايينه، فقم بعملية القسطرة أيها الدكتور املبجل قبل 
ان يتوقف القلب عن النبض وينتهي العراق ارضا قاحلة كانت تعرف 

بوادي الرافدين.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

لقـي أكثر مـن 300 جنـدي أوكراني 

ومرتزق أجنبي مرصعهم يف العمليات 

القـوات  تنفذهـا  التـي  العسـكرية 

الروسية يف مناطق القتال املختلفة يف 

أوكرانيا، وفقا ملا ذكرته وزارة الدفاع 

الروسية امس األحد، فيما قالت هيئة 

أركان الجيـش األوكرانـي أن قواتهـا 

تصـدت ملحاوالت تقدم روسـية قرب 

5 مسـتوطنات يف الدونبـاس رشقـي 

أوكرانيا.

يف  الروسـية،  الدفـاع  وزارة  وقالـت 

اإلفـادة اليوميـة ، إن أكثـر من 200 

جندي أوكرانـي و100 مرتزق أجنبي 

قتلوا خالل اليوم املايض، باإلضافة إىل 

تدمري عرشات اآلليات العسكرية.

وأوضحـت الوزارة أن القـوات الجو-

الروسية استهدفت بأسلحة  فضائية 

عاليـة الدقة نقـاط تمركـز املرتزقة 

األجانـب املؤقتة يف محور دونيتسـك، 

األمر الذي نجـم عنه مقتل نحو 100 

مرتزق أجنبي.

أنـه يف محـور لوغانسـك  وأضافـت 

الروسـية محاولة  القـوات  أحبطـت 

هجوم للقوات األوكرانية وتمكنت من 

القضاء عىل 30 جنديا أوكرانيا.

وأشـارت إىل أنـه تـم كذلـك إحبـاط 

محاولة هجوم للقوات األوكرانية عىل 

محور كراسنو ليمان.

وقالـت الـوزارة إنـه نتيجـة لقصف 

املدفعيـة، تـم تفريق وحـدات تابعة 

للقـوات األوكرانيـة وإجبارهـا عـىل 

العودة إىل مواقعها األصلية.

الروسـية،  الدفـاع  وزارة  وبحسـب 

فقد بلغت خسـائر القوات األوكرانية 

عـىل هذا املحـور أكثر مـن 50 جنديا 

بـني قتيل وجريـح، كما تـم تدمري 3 

مركبـات قتاليـة مدرعـة و4 وحدات 

من املركبات الخاصة.

ويف اتجاه دونيتسك، تم صد الهجمات 

املضادة للقوات األوكرانية، يف مناطق 

سـوليدار وأوبيتنـو وكورديوموفـكا 

نحـو  عـىل  والقضـاء  ومايورسـك، 

70 جنديـا أوكرانيـا وتدمـري دبابتني 

و5  مصفحتـني  قتاليتـني  وعربتـني 

شـاحنات صغرية، بحسـب مـا نقل 

موقع روسيا اليوم عن الوزارة.

ويف محور جنوب دونيتسك، تم إحباط 

محاوالت الجيش األوكراني اسـتعادة 

املواقع التي خرسها، وبلغت خسائره 

يف هـذا االتجاه 60 جنديا أوكرانيا بني 

قتيـل وجريح، كمـا تم تدمـري عربة 

قتال مشاة، ومركبتني مدرعتني.

الجـوي  الدفـاع  أنظمـة  واعرتضـت 

نـوع  مـن  صاروخـني  الروسـية 

قريـة  مـن  بالقـرب  ”هيمـارس“ 

بوغدانوفكا يف مقاطعة خريسون.

يف غضـون ذلك أعلـن حاكم مقاطعة 

ياروسـالف  األوكرانـي  خريسـون 

يانوشـيفيتش أن القـوات الروسـية 

قصفـت منطقـة خريسـون 54 مرة 

خالل األربع والعرشين ساعة املاضية، 

الجيـش  أركان  هيئـة  قالـت  فيمـا 

األوكرانـي أن قواتها تصدت ملحاوالت 

تقدم روسـية قرب 5 مسـتوطنات يف 

الدونباس رشقي أوكرانيا.

روسـيا  إن  يانوشـفيتش  وقـال 

التحتية  البنيـة  اسـتهدفت ”عمـداً“ 

املدنية واملدنيني.

وأشـار إىل تـرضر عـددا مـن املباني 

تعليميـة مـن  السـكنية ومؤسسـة 

جـراء القصف، بينما تعرضت 8 قرى 

مجاورة للقصف.

”القـوات  إن  يانوشـيفيتش  وقـال 

الروسـية تواصل اسـتخدام أسـاليب 

اإلرهاب“.

ووفقا لرئيس مجلس مدينة خريسون 

هالينـا لوهوفا فإنه خـالل الفرتة ما 

بني 20 و25 نوفمرب، قتل ما ال يقل عن 

15 شـخًصا يف قصف رويس استهدف 

مدينة خريسـون، بينهم طفل، بينما 

أصيب 35 شخًصا، وفقا.

هيئـة  أعلنـت  ثانيـة،  ناحيـة  مـن 

أركان الجيـش األوكرانيـة أن الجيش 

األوكرانـي تصـدى ملحـاوالت تقـدم 

القوات الروسـية قرب 5 مستوطنات 

يف الرشق.

العامـة  األركان  هيئـة  وأفـادت 

أن  األوكرانيـة  املسـلحة  للقـوات 

القوات األوكرانيـة صدت خالل اليوم 

بالقـرب  روسـية  هجمـات  املـايض 

مقاطعـة  يف  ”سـتلماخيفكا“  مـن 

لوغانسـك، وبيلوغوريفـكا ومارينكا 

يف  وسـبرين  وفريكنوكاميانسـك 

مقاطعة دونيتسك.

الجيـش  إن  األركان  هيئـة  وقالـت 

األوكرانـي رضب مركزيـن للقيـادة، 

و11 مركزًا روسـًيا للمعدات واألفراد 

العسـكريني، و“موقعـا اسـرتاتيجيا 

آخـر“ للجيـش الرويس خـالل نفس 

الفرتة.

اإلدارة  قالـت  آخـر،  صعيـد  وعـىل 

العسكرية يف مدينة كييف امس األحد 

إن الكهرباء وامليـاه والتدفئة وخدمة 

الهاتـف الخلـوي ”تمت اسـتعادتها 

بالكامل تقريبـا“ يف العاصمة كييف، 

بعـد أن وصلـت أعمـال اإلصـالح يف 

شبكة الكهرباء إىل مرحلتها النهائية.

أن  إىل  العسـكرية  اإلدارة  وأشـارت 

معظم سـكان كييف بـات بمقدرهم 

الحصول عىل الكهرباء يف املنزل.

بغداد/ الزوراء:
هنأ املديـر التنفيذي ملركـز الرافدين للحوار، 
حسـن لطيـف الزبيـدي، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيـد الالمـي، بمناسـبة اعادة 

انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقال الزبيدي يف برقيـة التهنئة: فمن دواعي 
رسورنـا واعتزازنـا ان نبارك لكـم حصولكم 
عـىل ثقـة اعضـاء الهيئـة االداريـة يف اتحاد 
الصحفيني العرب وتكليفكم بمهمات رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب.
 مبينـا: انه، وبرغم وعورة املسـلك الصحفي 
واالعالمـي واالداري يف هـذا الزمـن العصيب 
الـذي يمر بـه الرشق االوسـط، فـإن اآلمال 
معقـودة عليكـم يف أن يكون لكـم دور فاعل 
يف اعـادة بناء ما تهدم واصـالح ما انثلم عىل 
الصعـد كافـة، ملـا تتمتعون به مـن خربة يف 
مجـال االعـالم والصحافـة واالدارة، ودقـة 
وأمانـة واخالص يف العمل، وحرص شـديد يف 
االرتقاء بأدائكـم، وبما تمتلكون من وضوح 

يف الرؤية واملنهج.
 وتابـع: إننـا نتطلـع ملـد جسـور التواصـل 

والعمل معا والتعاون معكـم، بتقديم الرؤى 
والخـربات التـي يمتلكهـا مركزنـا ونخبـه 
الفكريـة والعلميـة والقانونية، وعـرب اعداد 
الرصينـة  العلميـة  واالبحـاث  الدراسـات 
واالستطالعات امليدانية وعقد الندوات وورش 
العمل والدةرات التطويرية التي تسهم يف حل 
املشكالت التي يمكن ان تواجه خطط التنمية 
سواء ما اتصل منها بالحارض أم باملستقبل، 
سـائلني الله -عز وجل- أن يوفقكم ويسـدد 

عىل طريق الخري خطاكم. 

بغداد/ الزوراء:
أكـدت رشكـة تسـويق النفـط العراقية 
”سـومو“ أن قرار ”أوبـك بلس“ بخفض 
اإلنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية، 
العـام  يف  األسـعار  تكـون  أن  ورجحـت 
املقبـل مـا بـني 85 و95 دوالرا عـىل أقل 
تقديـر، فيما أكد الخبـري النفطي، حمزة 
الجواهري، أمس االحـد، ان قرار منظمة 
أوبـك بلـس بتخفيـض اإلنتـاج النفطي 
سيشـمل الجميع دون اسـتثناء أي دولة 
بمـا فيهـا العـراق، مشـريا اىل أن األخري 

سوف يستفيد من هذا القرار.
وقال معاون املدير العام لرشكة تسـويق 
النفط العراقية ”سـومو“، وممثل العراق 
يف ”منظمـة أوبك“ سـعدون محسـن يف 
ترصيح صحفـي: إن ”قرار ”أوبك بلس“ 
بتقليـل اإلانتاج بمعـدل مليونـي برميل 
اسـتقرار  يف  مهـم  دور  لـه  كان  يوميـا 
األسواق العاملية والتخفيض شمل جميع 
الدول بمعـدالت متفاوتة وحسـب كمية 
إنتاجها“. وذكر محسـن أن ”أوبك بلس“ 
تنتـج يوميا 43 مليون برميل ونسـبة ما 
ينتجـه العـراق 11 باملئة منهـا، وبالتايل 
هي نفس نسـبة التخفيـض بقرار تقليل 

االنتاج بمعدل مليوني برميل“.
وأشـار محسـن إىل أن ”العراق لـم ُيقلل 
صادراتـه بموجـب هـذا التخفيـض بـل 
قلـل االنتـاج الداخـيل واسـتثمر ارتفاع 
األسعار باستقرار املعدل التصديري وهي 
اسـرتاتيجية نجحـت بتحقيـق إيـرادات 

مالية عالية“.
ووضـح محسـن أن ”مجموعـة ”أوبـك 
بلس“ تجتمع كل شهرين لتقييم السوق 
العاملية من ناحية العرض والطلب وهنالك 
تقلبات شـديدة بسـبب تداعيات جائحة 

كورونا وتباطؤ االقتصاد العاملي“.

ولفـت إىل أن أي ”قرار مسـتقبيل بشـأن 
إبقاء التخفيض الحايل أو إضافة تخفيض 
جديد أو زيادة الكميات املنتجة سـرياعي 
وضع السـوق ويهـدف إىل خلـق التوازن 
وهنالك اجتمـاع ملجموعـة ”أوبك بلس“ 
يومـي 3 و4 ديسـمرب املقبـل سـيدرس 

الوضع الحايل ويصدر قرارات متوازنة“.
وبـنّي محسـن ”أنـه بشـأن التوقعـات 
الخاصة بأسـعار النفـط يف العام املقبل: 
”معـدل األسـعار هذا العـام وصل إىل 97 
دوالرا للربميـل وهـو سـعر جيـد ووفقا 
األسـعار  فـإن  متخصصـني  لتقديـرات 
سـتكون يف العـام املقبل ما بـني 85-95 
دوالرا وربمـا أقل مـن 7-5 دوالرات كحد 

أدنى“.
يف غضون ذلك، أكد الخبري النفطي، حمزة 
الجواهري، أمس االحـد، ان قرار منظمة 
أوبـك بلـس بتخفيـض اإلنتـاج النفطي 
سيشـمل الجميع دون اسـتثناء أي دولة 
بمـا فيهـا العـراق، مشـريا اىل أن األخري 

سوف يستفيد من هذا القرار.
وقـال الجواهـري يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”العـراق سـيكون مـن مصلحته هذا 
التخفيض لكون سيشمل بتخفيض انتاج 
النفط بنسبة بسـيطة وهي بحدود 220 
برميل يوميا“، مشريا اىل أن ”هذه النسبة 
سـتكون جيدة مقارنـة بأسـعار النفط 

التي قد تستقر عند 85 اىل 95 دوالرا“. 
وأضـاف أن ”ارتفـاع سـعر بيـع النفط 
سـيعوض تخفيـض اإلنتاج بل وسـيزيد 
عليها“، الفتا اىل أن ”العراق ممثال بوزارة 
النفـط ملتـزم بقـرارات منظمـة أوبـك 

بالس“. 
يذكر أن إنتـاج العراق الحـايل من النفط 
الخـام يمثل 11 يف املئة مـن إجمايل إنتاج 

املجموعة البالغ 43 مليون برميل.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، امس األحد، أن املرأة 
رشيك حقيقي للرجل يف مختلف 
أن  إىل  أشـار  وفيمـا  املياديـن، 
هـدف الحكومة إنصـاف املرأة، 
بنّي االمني العام ملجلس الوزراء، 
حميد الغزي، العمل عىل صياغة 
االسـرتاتيجية الوطنيـة للمـرأة 

العراقية.
وقال السوداني يف مؤتمر اطالق 
الــ(16) يوماً ملناهضـة العنف 
ضد املرأة =، تابعتـه ”الزوراء“: 
إننا ”مصممون عىل مواجهِة أيِّ 
عنٍف ُيرتكب ضدَّ املرأة، تحَت أيِّ 
عنـوان، ويف أيِة زاويـة من زوايا 
املجتمع“، منوها بأن ”املواجهة 
عـَرب وقفٍة قانونيـٍة واجتماعيٍة 
أثـٍر  وذات  ومسـتدامة،  قوّيـٍة 

واضح وملموس“.
واشـار إىل أن ”موقف الحكومة 
واضح يف أن تكـون مقاعد املرأة 
الـوزاري  املجلـس  يف  حـارضًة 
فضـًال  السـيادية،  املواقـع  ويف 
عن املسـاعي يف مختلف املواقع 

واالختصاصات“.
”سـرتاتيجية  أن  وأضـاف 
مناهضِة العنِف ضدَّ املرأِة رسمت 
منهجاً عملياً، عَرب محاورها، يف 
الوقايـِة والحمايـِة والتدخـالِت 
واملالحقـِة القانونيـة“، الفتاً إىل 
أن ”مهمة الحكومة تحويل هذه 
املسـاراِت اىل تطبيقـاٍت قانونيٍة 
الدولـُة  تتبناهـا  واجتماعيـٍة 
ُتنارصها  مثلمـا  بمؤسسـاِتها، 
منظمـاُت املجتمع املدني واألطر 

االجتماعية والثقافية كافة“.
وتابـع ”عنـد الحديـث عن خلق 
فرص العمل ومكافحِة البطالة، 
فإنَّ عمَل املرأة يتقدم يف األهمية، 
وعنـد الحديث عن تقليِل نسـِب 
الفقر، فـإنَّ تدبري املرأة العراقية 
االجتماعية  قراراتهـا  وتماسـَك 
هـو العتبـُة األوىل“، موضحا ان 
”هـدف الحكومـة هـو إنصاف 

املرأة“.
واسـتكمل: ”حـني نتحـدث عن 
تقديم الخدمات، فإنَّ ما تشـعر 
به املـرأة ومـا ترضاه سـينتقُل 
إيجابـاً اىل العائلة، وحني نتحدث 
عن إصالٍح اقتصـادي، فال قراراً 
شـأِن  عـن  بمعـزل  إصالحيـًا 
املرأة“، منوها بأن ”للمرأة شأن 
يف مكافحِة الفساِد كونها الرّادع 

األخالقيَّ األول يف العائلة، قبل أيِّ 
إجراء تتخذُه الحكومة“.

عـن  حديـَث  ”ال  انـه  وذكـر 
تضحيـاِت الشـهداِء إّال وتحُرض 
فيِه املرأُة التـي هي املانُح األكُرب 
األول“،  والداعـُم  واملضحـي 
مشـدداً: ”كلُّ الدعـم واإلسـناد 
ليـس لجهـود مناهضـِة العنِف 
، بـل من أجل  ضدَّ املرأِة فحسـبُ
تمكيِنهـا وحمايِتهـا اجتماعيـاً 
من كلِّ السلبيات، وهذا ما عزمنا 

عليه“.
يف غضون ذلك، شدد األمني العام 
الغزي،  الـوزراء، حميـد  ملجلس 
عـىل رضورة وضـع اإلجـراءات 
ظاهـرة  اىل  للتصـدي  الكفيلـة 
العنـف ضـد املـراة، فيما أشـار 
ملجلـس  العامـة  األمانـة  أن  إىل 
الوزراء تعكـف اآلن عىل صياغة 
االسـرتاتيجية الوطنيـة للمـرأة 

العراقية 2023 – 2030.
وقـال الغـزي يف مؤتمـر اطالق 
الــ(16) يوماً ملناهضـة العنف 
ضـد املـرأة، تابعته ”الـزوراء“: 
”إننـا نحتفي هذا اليوم بانطالق 
يومـاً  الــ16  حملـة  فعاليـات 
ملناهضة العنف ضد املرأة و التي 
تبـدأ بتاريخ 25 ترشيـن الثاني 
مـن كل عام وتنتهـي يف العارش 
من شـهر كانـون األول“، مبيناً 
أن ”هـذا اليوم هـو عاملي يهدف 

للقضاء عىل العنف ضد املرأة“.
العنـف  ”ظاهـرة  أن  وأضـاف 
قائمـة عـىل النـوع االجتماعي 
األبعاد  وهـي ظاهـرة متعـددة 

داعيـاً  املسـتويات“،  ومتنوعـة 
إىل ”تضافـر الجهـود الرسـمية 
وغري الرسـمية من أجـل العمل 
عىل وضع اإلجراءات والوسـائل 
الكفيلـة للتصدي لهـا ومعالجة 
آثارها وبشكل يتناسب مع تنوع 
مسـتوياتها وتعـدد مظاهرهـا 

وصورها“.
وتابـع أن ”الربنامـج الحكومي 
تبنـى ملف تمكني املرأة العراقية 
يف املجـاالت كافـة ومـن بينهـا 
القانونيـة  الحمايـة  توفـري 
واالجتماعيـة ومواجهـة العنف 
الـذي تتعرض له املـرأة يف داخل 
موضحـًا  واملجتمـع“،  األرسة 
الحكومـي  االلتـزام  ”هـذا  أن 
يأتي  منسـجماً مـع الترشيعات 
التـي  والقانونيـة  الدسـتورية 
القانونيـة  الضمانـات  وفـرت 
واالجتماعيـة لحمايـة املرأة من 

جميع أشكال العنف“.
العراقـي  ”الدسـتور  أن  وبـنّي 
كفل املساواة القانونية وحماية 
األرسة واملـرأة والطفولـة، كمـا 
العراقي  العقوبـات  جرم قانون 
العنـف  ممارسـات  جميـع 
الترشيعات  وحرضت  واالعتداء، 
بالبـرش“،  االتجـار  العراقيـة 
الفتـًا إىل أن ”الحكومة العراقية 
حرصـت عـىل توفري بيئـة عمل 
آمنـة للمـرأة وإنصاف النسـاء 
والفتيـات مـن ضحايـا جرائـم 
عصابات داعـش االرهابية، كما 
تـم ترشيـع قانـون الناجيـات 
االيزيديات رقم 8 لسنة 2021“.

اتخـذت  ”الحكومـة  أن  وذكـر 
العديد من السياسات واإلجراءات 
ملواجهة العنف القائم عىل النوع 
االجتماعـي يف مقدمتهـا إطالق 
الخطـة الوطنيـة الثانية لتنفيذ 
قرار مجلـس األمن الدويل املوقم 
واالمـن  باملـرأة  املعنـى   1325
والسـالم للفـرتة ما بـني 2021 
التنفيـذ  قيـد  وهـي   2024 إىل 
واملتابعـة، كما أطلقـت ونفذت 
خطة الدعم ومشـاركة املرأة يف 
انتخابـات مجلس النواب 2021 
والتـي كان مـن بـني أهدافهـا 
املرشـحات  حمايـة  الرئيسـة 
 وحمالتهن االنتخابية ووقايتهن 
من كل أنـواع العنف القائم عىل 

النوع االجتماعي“.
وكشـف الغزي عـن أن ”األمانة 
العامة ملجلس الوزراء وعرب دائرة 
تمكـني املـرأة العراقيـة وبمعية 
لجنة تضم ممثلني عن الوزارات 
واملؤسسـات الرسـمية، تعكـف 
اآلن عـىل صياغة االسـرتاتيجية 
 2023 العراقية  الوطنية للمـرأة 
”هـذه  أن  موضحـاً   ،“2030  –
االسـرتاتيجية تهدف عىل تمكني 
املرأة وتوفـري الحماية القانونية 
واالجتماعيـة والتي مـن املؤمل 
أن يتم إطالقها العام القادم بعد 

املصادقة عليها“.
االسـرتاتيجية  ”هـذه  أن  وبـنّي 
جـاءت منسـجمة مـع املبـادئ 
اإلنسـان  لحقـوق  الدسـتورية 
ومع أولويـات املنهاج الحكومي 

يف تمكني املرأة العراقية“.

من جانبهـا، أكدت وزير الهجرة 
ان  فائـق،  ايفـان  واملهجريـن، 
حضور رئيـس الوزراء ملؤتمرات 
تخـص حقـوق املرأة هـي األوىل 
منـذ سـنوات، فيمـا اثنـت عىل 
قرار رئيس الوزراء محمد شياع 
وزارة  املـرأة  بمنـح  السـوداني 

سيادية.
وقالت فائق، يف مؤتمر صحفي: 
”نحتفي هذا اليوم بالتزامن مع 
انطـالق الحملة العامليـة الـ 16 
يومـاً ملناهضة العنف ضد املرأة، 
خصوصـاً العنـف القائـم عـىل 

النوع االجتماعي“.
وأشـارت إىل أن ”أسباب انطالق 
الحملة يف كافة بلدان العالم، هو 
ملنع كافـة املمارسـات املبارشة 
وكذلـك  املـرأة،  ضـد  وغريهـا 
حقوقهـا  عـىل  املـرأة  حصـول 
ودورهـا يف املجتمـع“، مشـرية 
اىل أن ”حضـور رئيـس مجلـس 
الوزراء يف هكذا مؤتمرات مهمة 
لحقـوق املـرأة هـي األوىل خالل 

السنوات السابقة“.
وأكـدت ”من حـق املـرأة العمل 
بمسـاواة مع الرجل، وأثني عىل 
قرار رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني بمنحها وزارة سيادية، 
إيجابيـاً  طابعـاً  يعطـي  وهـذا 
أمـام مجتمـع  للمـرأة  ومهمـاً 

العالم والنساء العراقيات“. 
اليـوم  ”دورنـا  أن  وأوضحـت 
كحكومـة وكسـلطة ترشيعيـة 
وقضائية هو مراجعة اإلجراءات 
التـي قدمت للحد من العنف ضد 
املـرأة“، مثمنة ”حضـور رئيس 
مجلـس الـوزراء محمـد شـياع 
السـوداني، يف املؤتمر واالهتمام 
مسـتوى  عـىل  امللـف  هـذا  يف 
الحكومـة، ونأمـل االهتمام من 
كل السـلطات وإعطـاء أهميـة 

للمرأة يف كل املجاالت“.
وتابعـت: ” كان لـوزارة الهجرة 
دور مهـم لعمـل املرأة سـواء يف 
توليها مناصب مهمة يف الوزارة 
او اسـتحداث وحـدات لتمكـني 
املـرأة يف كل املحافظات، وعملنا 
مع املـرأة مـن داخـل املخيمات 
الكثـري  عانـت  التـي  النازحـة 
يف  العيـش  تعانـي  زالـت  ومـا 
املخيمـات“، معربة عن املها ان 
”يكون هناك دور كبري ملنظمات 
املجتمع الدويل واملحيل من خالل 

التعاون مع وسائل اإلعالم“.
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بغداد/ الزوراء:
بحثت هيئة اإلعـالم واالتصاالت، امس 
األحد، آلية تعويض البائعني عن رضيبة 

كارتات الهاتف املستقطعة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”رئيـس هيئة اإلعـالم واالتصاالت، 
عـيل املؤيد، عقـد اجتماعـا طارئا مع 

يف  العاملـة  النقـال  الهاتـف  رشكات 
العـراق حـول التطبيق الفـوري لقرار 
إلغـاء رضائـب الكارتـات الـذي تبنته 

الهيئة وأقره مجلس الوزراء مؤخرا“.
وأضافـت أن ”االجتماع شـهد حضور 
كبار املسـؤولني التنفيذيني يف رشكات 
الهاتـف النقال ومسـؤولني من الهيئة 

العامـة للرضائب، وناقش خالله املؤيد 
إجراءات الرشكات بصـدد القرار اعاله 
الذي سـيكون واجب التطبيق بدءا من 

اليوم األول من الشهر املقبل“.
وتابعت: ”كما تـم بحث آليات التعامل 
مع كارتات التعبئة املطروحة يف السوق 
حاليـا، وطـرق تعويـض البائعني عن 

مبالـغ الرضائب التي تم اسـتقطاعها 
والحد من أي حاالت تالعب باألسعار“.

وأكـدت أن ”املؤيـد طالـب الـرشكات 
وتفصيـيل  عاجـل  عـرض  بتقديـم 
لالجراءات الضامنـة لتنفيذ هذا القرار 
عـرب جميـع منافـذ البيـع العاملـة يف 

البالد“.
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فقدان
فقـدت منـي الوثيقة املدرسـية ذي 
العـدد ١٢٨ يف ٢٠٠٩/١١/٢٤ مـن 
مدرسـة الرحمـة االبتدائية بإسـم 
الطالـب (كرار عـيل محمد عباس)، 
فعىل من يعثر عليها يرجى تسليمها 

اىل جهة اإلصدار.

مديرية أحوال بغداد الكرخ
 اعالن

قدم املدعي (صفاء حسـني هادي) طلبا يـروم فيه اضافة 
اللقب من (فراغ) اىل (زلزله) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها (خمسـة عرش 
يوما) وبعكسـه سـوف ينظر بالدعوى وفق احـكام املادة 

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦.

اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

محافظة ذي قار                                    جمهورية العراق
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية                               قسم العقود الحكومية

 (خطة ٦٠٠ مليار دينار ولكافة الوحدات اإلدارية)                                   العدد: ١٨٣٠
                                                                                        التاريخ :٢٠٢٢/١١/٢٢

اىل كافة املقاولني والرشكات العراقية واألجنبية
م/ تنويه 

إلحاقـا بإعالناتنا املرقمة ١٨٠٢ و١٨٠٣ و ١٨٠٨ يف ٢٠٢٢/١١/٢٠ الخاصة باملناقصات 
املرقمة (٣٨ و ٣٩ و ٤٤) نود ان ننوه بأنه سـقط سـهوا ذكر الخربة العامة املطلوبة يف 
املناقصات، حيث يتطلب أن تقدم الرشكات خربة عامة لعقد عدد (١) منجز خالل مدة ال 

تتجاوز ٣ سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء.. لذا اقتىض التنويه.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

اعالن
اىل الرشيك (زيدون حسـون جاسم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك (قاسـم رايض 
شـعالن) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٤٧٠٨١) املقاطعة (٤/حي النداء) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك (نـوري عـيل صميدع) اقتـىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك (حسـني لفته 
علوان) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(١٠/٤٢) املقاطعـة (٤٦/العباسـية) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
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بغداد/الزوراء:
شـدَّدت هيئة النزاهة، امس االحـد، عىل رضورة إدخال 
الحوكمـة اإللكرتونيَّة يف عمل هيئة التقاعد عند تسـلُّم 
وترويج املعاملة وُمتابعتهـا، واعتماد برامج إلكرتونيَّة 
ترتبـط مـع الدوائـر ذات العالقـة عـن طريق شـبكة 
اإلنرتنيت؛ لتجاوز عقبة رئيسـٍة تتسبَّب يف تأخري إنجاز 
املعامالت، فيما أعلنت نتائج استبانتها لقياس مدركات 

الرشوة يف دوائر التقاعد.
وذكـرت الهيئة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، أنها «دعت، 
يف تقريٍر لها بخصوص تحليل اسـتبانة قياس ُمدركات 
الرشـوة يف دوائـر هيئة التقاعد ودوائـر تقاعد وضمان 
ـال (وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيَّة) يف بغداد  الُعمَّ
واملحافظات، إىل إيقاف صالحية االسـتثناءات املمنوحة 
املاليَّـة  التقاعـد لـرصف املسـتحقات  لرئيـس هيئـة 
للُمسـتفيدين، ووضـع آليٍة واضحـٍة وُمحـدَّدٍة الطالع 
املراجـع عـىل إجراءات الـرصف، بدل أن يكـون عرضًة 
لالبتـزاز، بعد أن تمَّ رصد اسـتفحال ظاهرة الرشـوة يف 
رصف الفروقـات السـابقة للُمسـتفيدين باعـذاٍر غري 
مقبولـٍة، وعـدم رصفهـا لبعضهم، رغـم ميض خمس 

سنواٍت عىل إنجاز ُمعامالتهم».
وأشـارت، يف التقريـر املُرسـلة نسـخٌة منـه إىل األمانة 
ة ملجلس الوزراء ووزيري املاليَّة والعمل والشؤون  العامَّ
االجتماعيَّـة وهيئـة التقاعـد الوطنيَّـة ودائـرة تقاعد 
ال، إىل «رضورة إعـادة النظر باإلجراءات  وضمـان الُعمَّ
ال،  املُتَّبعة إلنجاز املعامالت يف دائرة تقاعد وضمان الُعمَّ
ُع عىل تعاطي الرشـوة، بعد  ة املفاصل التي ُتشـجِّ خاصَّ
لت االسـتبانة نتائج ُمرتفعًة لنسبة تعاطي أو  أن سـجَّ
دفع الرشوة فيها، إضافة إىل ُمتابعة الوزارات لدوائرها؛ 
فيها إىل صندوق  بغية إرسال التوقيفات التقاعديَّة ملُوظَّ
التقاعـد يف املواعيد املُقرَّرة، مع إمكانيَّة إنجاز معامالت 
العسـكريِّني حسـب املُحافظـات، بعـد وضـع ضوابط 
ٍة، وإرسـال هيئة التقاعد فرقاً دوريَّة؛ ملُتابعة أداء  خاصَّ

فني يف فروعها يف املحافظات.». اإلدارات واملُوظَّ
وأوضحت أنَّ «فريق الهيئة املركزي، والفرق الساندة له 
والفـرق املؤلَـفة يف ُمديريَّات ومكاتب التحقيق يف بغداد 
واملحافظات، قامت بإجراء استبانة آراء (٧,٣٩٤) آالف 

مراجع يف (٣٣) دائرًة يف بغداد واملحافظات، عرب (٢٨١) 
زيارًة ميدانيًَّة إىل دوائر التقاعد، الفتًة إىل أنَّ نتائج تحليل 
استمارات االستبانة أظهرت أنَّ ُمستوى تعاطي الرشوة 
حوا بوجود تعاطي للرشـوة» يف  (إدراك)، أي الذين «رصَّ
عمـوم العراق بلـغ (٧,٢٥٪)، وُمسـتوى دفع الرشـوة 
حوا بقيامهم بدفع الرشـوة» بلغ  (قياس)، الذين « رصَّ

.«(٪٣,٥٠)
وأشـار البيـان اىل، أن «نسـب تعاطي الرشـوة يف دوائر 
ال أعىل  لت دائرة تقاعد وضمـان الُعمَّ بغـداد، فقد سـجَّ
نسـبة يف تعاطـي الرشـوة (إدراك) وبلغـت (٢١,٩٠٪) 
تلتها دائرة تقاعد ضحايا اإلرهاب والنظام البائد بنسبة 
فـي الدولة  (١٢٥٠٪)، ثـمَّ دائـرة تقاعـد صندوق ُموظَّ
لت دائرة التقاعد العسـكري أقلَّ  (٨,٧٤٪)، بينمـا سـجَّ
ا أعىل نسـبة يف دفع الرشوة  نسـبة، بلغت (٠,٥٠٪)، أمَّ
(قيـاس) فتمَّ تسـجيلها يف دائرة دائـرة تقاعد وضمان 
ال أيضـًا، وبلغت (١٣,٥٠٪)، ثـمَّ صندوق التقاعد  الُعمَّ
ـة بنسـبة ( ٤,٨٠٪) و(٤,١٠٪) عـىل  والتقاعـد العامَّ

التوايل».
لت دوائر تقاعد  وأضافـت الهيئة: «ويف املُحافظات سـجَّ

املعقـل يف البـرصة واألنبـار وبابـل أعىل نسـبة تعاطي 
رشوة ( إدراك) بلغت (٤٢٪ و٢٣,٢٠ و١٨٪) عىل التوايل، 
أما نسب تعاطي الرشوة (قياس) فكانت كاآلتي: تقاعد 
املعقل األعىل بنسـبٍة بلغت (٢٤,٦٠)، ثمَّ تقاعد البرصة 

(١٤٪)، وبابل (١١,٨٠٪).».
(٥٨٪) مـن  أنَّ  االسـتبانة  نتائـج  «أظهـرت  وبينـت: 
املُسـتطلعة آراؤهـم يف بغـداد أشـاروا إىل أنَّ اإلجراءات 
وأدلـة العمل (الروتني) ُتَعدُّ السـبب الرئيـس لتأخري أو 
عرقلة إنجاز املعاملة، ثمَّ ضعف الرقابة بنسبة (٣٥٪)، 
وأشار (١٠٪) منهم أنَّ السبب هو االبتزاز بدافع تقايض 
ا بالنسـبة لدوائر التقاعد يف املحافظات فقد  الرشوة، أمَّ
دت نسـبة كبـرية أنَّ تأخري أو عرقلة إنجـاز املعاملة  أكَّ

كان السبب األبرز لدفع الرشوة».
وذكرت هيئة النزاهة، أن « التقرير الحظ أنَّ آلية رصف 
ُل  الفروقـات لبعض املُتقاعدين وضحايا اإلرهاب ُتشـكِّ
مدخالً رئيساً البتزازهم وإجبارهم عىل دفع الرشوة من 
فني، وهي  بني بالتعاون مـع ُموظَّ قبل شـبكة من املُعقِّ
ظاهرة واسعة االنتشـار يف معظم دوائر هيئة التقاعد، 
لت  ال فسـجَّ ا فيمـا يخصُّ دائرة تقاعد وضمان الُعمَّ أمَّ

مالحظـات عدَّة؛ لتأخـري إنجاز املعامـالت، وآلية دفع 
مبلـغ الضمـان والغرامـات املفروضة عـىل الرشكات 
وأربـاب العمـل، إضافـًة إىل آلية الكشـف عـىل موقع 
العمـل، واملصادقة عـىل تقرير املُفتِّش التي تسـتغرق 

وقتاً طويالً، وصعوبة الحصول عىل «سالمة موقف».
ه بها التقرير،  وأتم البيـان: «ومن املالحظات التي نـوَّ
اجتهاد الدوائر بكثرة طلب املستمسكات من املراجعني، 
ـة الصـدور، ومخالفتهـا  ق بصحَّ ـة فيمـا يتعلـَّ خاصَّ
لتعليمات دائرة التنسـيق الحكومي وشؤون املواطنني 
ـة ملجلـس الـوزراء، وتقاعـس هيئة  يف األمانـة العامَّ
ة  التقاعد عن التنسـيق واملُتابعة مع ُمديريَّة الجنسـيَّ
دة، فضالً  والسـفر يف توفري أجهزة قارئ البطاقة املُوحَّ
عن ضعف آليات تداول الربيد، وعدم الدقة بني أقسـام 

ة يف مقر الهيئة)». الدائرة الواحدة (خاصَّ
دت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحاديَّة،  كما أكَّ
امـس االحد، صـدور أمر قبـٍض وتفتيٍش بحـقِّ املدير 
ة لتجارة املـواد الغذائيَّـة يف وزارة  العـام للرشكة العامَّ

التجارة سابقاً.
قت  الدائـرة، ويف معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّ
فيها وأحالتها إىل القضاء، أشارت يف بيان ورد «الزوراء»، 
إىل أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبٍض 
ة لتجارة املواد  وتفتيٍش بحـقِّ املدير العام للرشكة العامَّ
ٍم يف  الغذائيَّة سـابقاً؛ عىل إثر الكشـف عن وجـود تضخُّ
أمواله»، ُمبيِّنـًة أنَّ «القرار جاء بعد اطالع املحكمة عىل 
التقريـر الفنـي املُعـدِّ من قبل دائـرة الوقايـة يف الهيئة 

وأقوال ُممثلها القانوني».
وأضافـت الدائرة إنَّ «أمر القبـض الصادر عن محكمة 
تحقيـق الكـرخ الثانية، جـاء وفق أحكام املـادة (١٩/ 
ثانياً) مـن قانون هيئة النزاهة والكسـب غري املرشوع 

رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) املُعدَّل».
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت يف الثاني والعرشين 
من ترشين الثاني الجاري عن صدور حكٍم غيابيٍّ بسجن 
ة لتجارة املواد الغذائيَّة سابقاً  املدير العام للرشكة العامَّ
سـبع سـنواٍت؛ عىل خلفيَّـة تعاقده لتجهيـز (٢٥٠٠) 
طـنٍّ من مادة الشـاي الذي أثبتت نتائـج الفحص عدم 

صالحيَّته لالستهالك البرشي.
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بغداد/الزوراء:
اكد املتحدث باسـم وزارة املوارد املائية عيل رايض، امس االحد، أن موجة 
األمطار التي شـهدتها البالد أمنت الّرية األوىل للموسم الزراعي الشتوي، 

فيما أشار اىل انها قللت من املنافسة عىل املياه السطحية.
وقـال رايض يف ترصيـح صحفـي إن «وزارة املوارد املائيـة وضمن خطة 
معـدة سـلفا تعمل جاهدة عـىل املناورة بـني تامني حصـة مائية كافية 
للمناطـق الجنوبيـة وتعزيز الخزيـن املائي للسـنوات القادمة من خالل 
املناورة باالطالقات». وأضاف، ان «الوزارة تحاول استغالل بعض السيول 
القادمـة من الحـدود الرشقية باتجاه بحرية حمرين واألنهر الرئيسـة»، 
الفتـًا اىل أن «تسـاقط األمطار يف القسـم الشـمايل من البالد سيسـهم يف 
تعزيز الخزين املائي وتعطي مرونة اكرب يف التحكم باالطالقات». وأشـار 
رايض اىل «الرتكيز بشـكل أسـاس عـىل توجيه مياه األمطـار اىل املناطق 
املترضرة من الشـح املائي واملتمثـل يف األهوار باإلضافة اىل تحقيق تأمني 
الرية األوىل للموسم الشتوي ودفع اللسان امللحي يف شط العرب فضال عن 

تغذية األرايض الزراعية يف املحافظات الجنوبية».
ولفت، أن «جزءاً من مياه األمطار املتسـاقطة سـيتم االستفادة منها يف 
تعزيـز الخزيـن املائي»، مبينـاً أن «وزارة املوارد املائية سـرتاجع الوضع 

املائي بعد تساقط األمطار خالل اليومني املقبلني».

بغداد/الزوراء:
وجـَه وزير وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
نعيـم العبـودي، امـس االحـد، دعـوة ملجلس 
الخدمـة االتحـادي بشـأن تعيـني الخريجني 

األوائل.
وذكر بيان للوزارة تلقتـه «الزوراء» أن «وزير 
التعليـم العايل والبحث العلمـي نعيم العبودي، 
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة اإلتحادي 

محمود التميمي والوفد املرافق له».

وأكد وزير التعليم بحسـب البيـان أن «الوزارة 
وتشكيالتها الجامعية استكملت كل اإلجراءات 
والبيانات املتعلقة بتعيني األوائل وفق التنسيق 
املبارش مع مجلس الخدمة اإلتحادي ويف ضوء 
القوانني والترشيعات النافذة»، داعيا «مجلس 
الخدمة اىل إيالء ملف الخريجني األوائل األولوية 

يف مجال التشغيل والتعيني».
وأعـرب العبودي «عـن حـرص وزارة التعليم 
العايل ومؤسساتها الجامعية عىل تقديم الدعم 

الفنـي والتقنـي وتحقيـق مسـارات التكامل 
املؤسيس الذي تقتضيه املصلحة العامة».

الخدمـة  مجلـس  رئيـس  أكـد  جهتـه،  مـن 
اإلتحادي» أهمية املؤسسة التعليمية يف تغذية 
بيئة التنمية وإحـداث التطور العلمي»، مثمنا 
يف الوقت نفسه «الدور اإليجابي لوزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي يف تقديـم الخدمـات 
السـاندة والداعمـة لعمـل مجلـس الخدمـة 

االتحادي وتحقيق أهدافه».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، امس االحد، القاء القبض 
عىل ١٦ متهما بجرائم تجارة املخدرات واالثار والعمالت املزيفة يف محافظات 

مختلفة.
وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد لــ «الزوراء»، أنـه «من خـالل تكثيف الجهد 
االسـتخباري وبناًء عىل معلومات اسـتباقية دقيقة، نفذت مفارز الوكالة يف 
محافظة النجـف االرشف عملية نوعية اطاحت من خاللها بشـبكة لتجارة 

املخدرات مكونة من ٦ متهمني بالجرم املشهود».
وأضافـت، أن «احـد املتهمـني قاوم القوة االمنية بواسـطة اطـالق النار من 

سالح مسدس خالل مطاردته يف احد شوارع املحافظة».
وبينت، أن «مفارز اخرى يف محافظة كربالء من القاء القبض عىل ٣ متهمني 
بتجـارة االثـار وبحوزتهم ٤ قطع اثرية، فضال عن القـاء القبض عىل متهم 
بتجـارة العملة املزيفـة وبحوزته (٩٨ ورقة فئـة ٥٠ دوالرا) واموال عراقية 

مزيفة».
وأتـم البيـان: «من خالل املمارسـات االمنية التي تنفذها مفـارز الوكالة تم 
ضبـط عـدد من املـرآب الوهمية داخـل منفذ سـفوان يف محافظـة البرصة 
والقبـض عىل ٦ اشـخاص يقومون باسـتخدامها لتحويل السـيارات خالفا 

للضوابط».

بغداد/الزوراء:
أعلنت مؤسسـة الشهداء، امس االحد، أنها 
تنسـق مع وزارة املالية إلطالق املستحقات 
املاليـة الخاصـة برشيحة ذوي الشـهداء، 
فضـال عـن إدراج مـادة يف قانـون املوازنة 
املقبلة تسـمح بنقـل املوظفـني منهم بني 
الـوزارات. وقال رئيس املؤسسـة عبد اإلله 
النائـيل يف حوار اطلعت عليـه «الزوراء» إن 
«املؤسسـة وضعت ضمن أولوياتها تفعيل 
املستحقات التي كفلها الدستور للمشمولني 
بقانونهـا»، مبينـا أنهـا «بدأت بالتنسـيق 
مـع وزارة املاليـة بغيـة اتخـاذ اإلجراءات 
الـالزمــة لتنفيـذ ذلـك وبمـا يمكنها من 
صـرف مسـتحقات ذوي الشهداء، إضافة 
إىل إطـالق مسـتحقات ضحايـا اإلرهــاب 

السـيما الفروقات املرتاكمة من السـنوات 
السـابقة». وأضاف النائيل، أن «املؤسسـة 
فروقـات  إحصائيـة عـن  أعـدت مؤخـرا 
الرواتب املرتاكمة، وفاتحت لجنة الشـهداء 
والسـجناء السياسـيني الربملانيـة والهيئة 
الوطنية للتقاعـد العامة، من أجل املوافقة 
عـىل ذلـك والبـدء برتويـج املعامـالت». يف 
السـياق نفسـه أكد النائيل أن «املؤسسـة 
طالبـت بتضمـني مـادة يف قانـون املوازنة 
للعام املقبل تسـمح بقبـول نقل الخدمات 
الوظيفية لذوي الشهداء بني الــوزارات»، 
منوها بـأن «وزارة املالية أكدت عىل إعطاء 
األولويـة يف املوازنة لهذه الرشيحة ورصف 
جميع املستحقات وفق الحقوق الدستورية 

التي تنص عليها القوانني». 

بغداد/الزوراء:
صالـح  الصحـة،  وزيـر  بحـث 
الحسـناوي، امـس األحـد، سـبل 
مكافحة املخدرات خالل استقباله 
وفد مكتب األمـم املتحدة اإلقليمي 
ملكافحـة الجريمـة واملخـدرات يف 

القاهرة.
وذكـرت وزارة الصحة يف بيان ورد 
لـ «الزوراء»، أن «الوزير اسـتقبل 
وفد مكتب االمـم املتحدة االقليمي 
ملكافحـة الجريمـة واملخـدرات يف 
املكتب  القاهـرة برئاسـة مديـرة 
كرسـتينا الربتـني والدكتـور عيل 
العـراق  املكتـب يف  الربيـر ممثـل 

وبحضـور عـدد من املسـؤولني يف 
وزارة الصحـة»، مبينـة أنـه «تـم 
بحث التعاون املشـرتك يف مكافحة 

املخدرات».
وأشـارت الوزارة إىل أنه «تم خالل 
اللقاء مناقشـة التنسـيق الثنائي 
يف  الصحـة واملنظمـة  بـني وزارة 
الوطنيـة  االسـرتاتيجية  تنفيـذ 
ملكافحة املخدرات، وكذلك التعاون 
يف مجـال معالجة اإلدمان وتطوير 
القدرات التدريبية للكوادر العراقية 
وتوفري األجهزة املتطورة للكشـف 
عن املخدرات بهدف الحد من اآلثار 

السلبية عىل املجتمع والبالد».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت الرشكة العامـة لخدمات املالحة 
الجويَّـة أحد تشـكيالت وزارة النقل، امس 
األحـد، آلّيـة ومعايري تجديد إجـازات عمل 
املراقبـني الجويـني العراقيـني، فيما أكدت 
أن تنظيم وإدارة ومراقبـة الحركة الجوية 
لجميـع الطائـرات تتم عن طريـق الكوادر 
العراقية حرصاً وال وجود لرشكات أجنبية.

وقـال مدير عـام الرشكة، عيل محسـن، يف 
ترصيح صحفي إن «عملية تجديد إجازات 
عمل املراقبـني الجويني العراقيني تتم وفقاً 
ملتطلبـات املنظمة الدولية للطـريان املدني 
وتحت إرشاف سلطة الطريان املدني/ قسم 

السالمة الجوية».
وأضاف محسـن، أن «تجديد اإلجازات يتم 
بحسـب أهليـة العمل لـكل مراقـب جوي 
سواء (برج املراقبة الجوية، وحدة االقرتاب، 
ومركـز املراقبـة الجويـة) إلدارة العمليات 

الجوية كافة يف الفضاء الجوي العراقي».

أن «السـيطرة وتنظيـم وإدارة  إىل  ولفـت 
الحركة الجوية للطائـرات العاملة كافة يف 
األجـواء العراقيـة تتم عن طريـق املراقبني 
الجويـني العراقيـني فقـط، وال توجـد أي 

رشكـة أجنبية تعمل منـذ األول من كانون 
األول العـام ٢٠٢١، وحتـى اآلن»، مؤكـداً 
«االعتماد عـىل املالكات الوطنيـة العراقية 

حرصاً».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الرتبيـة، امس األحد، عـزم الحكومة عىل حل 

جميع املشاكل التي تعيق استمرار العملية التعليمية.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقته «الـزوراء» أن «وزير الرتبية 
إبراهيـم نامـس الجبوري، زار عـدداً من مـدارس أطراف 
بغداد يف تربية الرصافة الثانية»، مبينة أن «ذلك جاء ضمن 
جوالت متابعته سري العملية التعليمية والرتبوية والوقوف 

عىل اهم احتياجاتها».
وأضافت، ان «الوزير التقى باإلدارات املدرسـية، والهيئات 
التعليميـة، ملناقشـة جملـة مـن القضايا املتعلقة بسـري 

العمل».
وشـدد الجبوري، بحسـب البيان، عىل «رضورة بذل املزيد 
من الجهد يف سبيل إنجاح العام الدرايس وفق ما خطط لُه»، 
مؤكداً أن «حكومة رئيس الوزراء محمد شـياع السـوداني 
ووزارة الرتبية، سـيعمالن عـىل حل كافة املشـكالت التي 

من شأنها إعاقة اسـتمرار العملية التعليمية، والعمل عىل 
استكمال املشاريع الرتبوية املتلكئة». وتابع «جئنا اىل هذه 
املنطقـة وبمعّية أعضاء مجلس النـواب العراقي، لالطالع 
عن كثب عىل أوضاع املدارس وحال هذه املنطقة وحاجاتها 
وما يمكننا ان نسـاعد يف توفري اإلمكانات لتسهيل عملهم، 
كون رسـالتنا تحمـل الطابع الرتبوي واإلنسـاني عىل حٍد 
سـواء». وأوضح «لقـد اخذنا عىل عاتقنا حسـم موضوع 
تسـوية املـالكات التدريسـية يف املـدارس، مـن اجل سـد 
الشـواغر الحاصلة باالختصاصات الرتبوية، العلمية منها 
واإلنسـانية، خصوصاً يف املدارس النائية، وبالشـكل الذي 
يضمن سـري العمل مـن دون اخفاقات»، مشـرياً اىل «رفد 
املدارس بالرحالت والسـبورات واالثـاث املدريس ؛ من أجل 

خلق جو درايس يليق باملعلم والطالب العراقي».
وحث الوزير «الطلبة عىل التحصيل العلمي وأن يكونوا أكثر 
صرباً وقدرة عىل تحمل الصعاب للنهوض بالوطن واالرتقاء 

به»، مؤكداً سـعيه «املستمر لدعم التعليم وتطويره وفتح 
اآلفـاق ملواجهة الثـورة املعرفيـة والتكنولوجية وتحديات 

املستقبل».



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الهيئة الوطنية لالسـتثمار، امس االحد، عن اسـتقبالها وفدا من 
رشكة ”هانوا“ الكورية السـتكمال بناء مدينة بسـماية السكنية، لغرض 

معالجة جميع االشكاالت والرتاكمات الحاصلة يف السابق.
وقالت الهيئة يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: إن رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار، 
ساالر محمد أمني، استقبل، امس، وفدا من رشكة هانوا الكورية ملناقشة 
مجمل اوضاع مدينة بسماية السـكنية، وتقديم الخدمات ألهلها، وتذليل 

الصعوبات التي تواجه العمل والتوسع السكاني يف املدينة .
وأضافت: أن امني قد أكد عىل االهتمام باستكمال مدينة بسماية السكنية 
وتقديم أفضل الخدمات لساكنيها ومعالجة جميع االشكاالت والرتاكمات 
الحاصلـة يف السـابق. مشـريا إىل أن الهيئـة سـتبذل املزيـد مـن الجهود 

الستكمال املرشوع ومعالجة العقبات وإعادة العمل به.
يشـار إىل أن سـكان مجمع بسـماية السـكني يف بغداد، قد نظموا، شهر 
ترشيـن األول السـابق، عـدة تظاهـرات احتجاجـا عـىل سياسـة هيئة 
االسـتثمار التي دفعـت رشكة ”هانوا“ الكورية اىل االنسـحاب من تكملة 
مرشوع املجمع، والذي يعد أول وأفضل مشـاريع اإلسـكان يف العراق وقد 

بدأ العمل به عام 2012.

بغداد/ الزوراء:
ذكـرت رشكـة Focus2Move املختصـة بتقديـم البيانـات الخاصة حول 
السـيارات أن سوق السيارات يف العراق يف شـهر أيلول/سبتمرب من العام 

2022 ارتفعت، مبينة أن رشكة سوزوكي تزدهر يف سوق املبيعات.
وقالـت الرشكـة يف احدث تقريـر لها لشـهر ترشين الثانـي اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان مبيعات السـيارات العراقية حافظت عىل الزخم يف االرتفاع 
عنـد أعىل مسـتوى لها يف سـبتمرب/ ايلـول، حيث بلغت املبيعـات 9.213 
آالف سـيارة، منهية األشهر التسعة األوىل من العام 2022 بمبيعات بلغت 

73.220 ألف سيارة بارتفاع بلغ ٪12.1 عن العام املايض.
وأضافت ان ”بيانات العالمة التجارية لألشـهر التسـعة األوىل، جاءت كيا 
باملرتبـة األوىل بأكثر السـيارات مبيعا يف العراق حيـث باعت 21.774 الف 
سـيارة“، مشـرية اىل ان رشكة تويوتا تأتي ثانيا التي باعت 18.870 الف 
سـيارة.وتابعت: انه يف املرتبة الثالثة جاءت هيونـداي التي باعت 5.761 
آالف سـيارة بانخفاض بلـغ (٪26.1) مقارنة بالفرتة نفسـها من العام 
املايض. مشـرية اىل ان النجم الصاعد هو سيارات سوزوكي التي اكتسبت 
نمـوا يف املبيعـات بنسـبة 1336 ٪ متقدمة يف املركز التاسـع مع مبيعات 

بلغت 1.278 سيارة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابـل الدينار العراقي، امس 
األحد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما اسـتقرت يف اقليم 
كردسـتان.وقال مصدر: إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتني يف 
بغداد، سـجلتا صباح امـس 149000 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر 
أمريكي، فيما كانت األسعار ليوم السبت املايض 148850 ديناراً عراقياً 
مقابل 100 دوالر.وأشـار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف 
محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 
دينـار عراقـي لـكل 100 دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الرشاء 
148500 دينـار عراقي لـكل 100 دوالر امريكي.أمـا يف اربيل عاصمة 
اقليم كردسـتان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت استقرارا فيها 
حيث بلغ سـعر الدوالر البيع 148900 دينار لـكل 100 دوالر أمريكي، 

وبلغ سعر الرشاء 148800 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك املركـزي العراقي من الحـواالت الخارجية، امس 

األحد، ألكثر من 100 مليون دوالر مع مشاركة 33 مرصفا.
وذكـر مصدر: أن البنك املركزي باع امـس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 124 مليونـا و991 الفـا و651 دوالرا، غطاهـا بسـعر رصف 
اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف مصدر: ان معظم هذه املبيعات 
ذهبـت لتعزيـز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، حيث 
بلغـت 104 ماليني و141 ألفا و651 دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل شـكل 
مبيعات نقدية بلغت 20 مليونا و850 ألف دوالر.وأشـار املصدر إىل ان 20 
مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و13 مرصفا لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل 111 رشكة وساطة مالية.

بغداد/ الزوراء:
كشف الباحث بالشـأن االقتصادي، عبد السالم حسن، عن هدر يتجاوز 300 
مليار دينار سـنويا عرب رسـوم دوائر التمويل الذاتـي يف املختصة بالعقارات، 
الفتا اىل أهمية تحرك الحكومة ملعالجة بعض القوانني بهدف تحديد الرسـوم 

العقارية بدال منح الدوائر ذات العالقة حرية فرضها.
وقـال حسـن يف ترصيح صحفي: ان ”هناك هدرا ألكثر مـن 300 مليار دينار 
عراقـي سـنويا من قبـل مديريات امانة بغداد باسـتثناء مايتم تسـديده من 

رسوم بشكل قانوني عن طريق املراجعني لتلك الدوائر“.  
وأضـاف ان ”الهـدر يشـمل دائرة التسـجيل العقـاري التابعة لـوزارة العدل 
والرضيبـة املرتبطـة بـوزارة املالية، حيـث تحتـاج الوزارتني التخـاذ بعض 
اإلجـراءات من اجل توفري مبلغ 30 مليار دينار فضـال عن الـ 300 مليار من 
قبـل دوائـر االمانة“.  وبـنّي ان ”هناك رسـوما غري علنية تفـرض من دوائر 
التمويل الذاتي، بحيث تمتلك الدائرة صالحية تحديد الرسوم وفرضها“، داعيا 
رئيـس الوزراء للتدخل من اجل تحديد الرسـوم وتعديل بعـض القوانني التي 

تحدد الرسوم يف دوائر الدولة. 
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بغداد/ الزوراء:
يتظاهـر أصحـاب الشـهادات وذوو 
االختصـاص مـن مختلـف الرشائـح 
بغـداد  يف  الحكوميـة  الدوائـر  امـام 
واملحافظـات عىل امـل الحصول عىل 
فـرص العمـل والتوظيـف، يف وقـت 
تؤكـد فيه اطراف برملانيـة ان موازنة 
العـام املقبل ستشـهد االف الدرجات 
الوظيفية، إال ان رأى خرباء االقتصاد 
اطـالق  ان  معتربيـن  ذلـك،  يخالـف 
الدرجات يرهق املوازنة التشغيلية، يف 
حني ان هناك إمكانية لتطوير القطاع 
الخـاص وإنعاشـه السـتيعاب اعداد 

العاطلني عن العمل.  
باسـم  االقتصـادي،  الخبـري  وقـال 
جميل، يف ترصيـح صحفي: ان ”عدد 
4 ماليـني  تجـاوز  الدولـة  موظفـي 
و500 الف موظـف والحكومة ينبغي 
ان تنقل عملية التعيينات من القطاع 
الحكومـي باتجـاه القطـاع الخاص 
مـع منحـه قـروض ميـرسة، فضال 
عـن االهتمـام باملشـاريع الصغـرية 
وتشـغيل املصانع واملعامل الستيعاب 
اعداد العاطلني التي تتجاوز 3 ماليني 

شخص“.
الفتـا اىل ان ”املـردود الكبـري للنفـط 
باإلمكان استثماره بالشكل الصحيح 
عرب انعـاش القطاع الخـاص وتوفري 

فـرص العمـل بهـذا القطـاع إلنهاء 
مشكلة البطالة وتشغيل املصانع“.  

من جهـة أخـرى، بني عضـو اللجنة 
الشـبيل، يف  ناظـم  النيابيـة،  املاليـة 

”الحكومـة  ان  صحفـي:  ترصيـح 
والربملـان لديهمـا توجـه ثابـت فيما 
العقـود  أصحـاب  بتثبيـت  يتعلـق 
املشـمولني بقـرار 315 ممـن لديهم 

خدمة تزيد عن سـنتني فأكثر، فضال 
عـن تثبيـت املحارضيـن عـىل املالك 
العـام، إضافـة اىل ان ”املوازنة املقبلة 
اطـالق درجـات وظيفيـة  ستشـهد 
بحـدود 76 الـف درجـة، إضافـة اىل 

درجات الحذف واالستحداث“.  
من جانب اخر، كشفت دراسة ملنظمة 
العمـل الدولية عـن أن ”العراق يحتل 
الدولـة االكثر نسـبة بعـدد املوظفني 
الحكوميني اىل مجمل القوى العاملة، 
وبلغـت نسـبة العاملـني يف القطـاع 
الحكومـي %37 بـني مجموعة دول 
شـملتهم الدراسـة ويعتـرب القطـاع 
ضغطـا  االكثـر  القطـاع  الحكومـي 
عىل موازنـة الدولـة العراقيـة والتي 
تذهـب بأجملها اىل رواتـب املوظفني 
دون وجـود انتـاج حقيقـي يـوازي 
هـذه املرصوفات العاليـة نتيجة عدم 
قـدرة الدولة العراقية عـىل خلق بيئة 
استثمارية تساهم يف تشجيع القطاع 
الخاص وتوفري فرص عمل من خالله 
االمـر الـذي يزيـد مـن الضغـط عىل 
القطاع العام واملطالبة بإيجاد فرص 

عمل بالقطاع العام“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس األحـد، أن إنجاز 
املشـاريع املتلكئـة تحتـاج لنحـو 24 تريليون 

دينار.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عبـد الزهـرة 
الهنـداوي: إن ”وزارة التخطيـط تتابع بشـكل 
حثيث مشاريع املحافظات، وُتعقد لقاءات تكاد 
تكـون يومية بـني وزير التخطيـط واملحافظني 

بهدف مناقشة واقع املشاريع“.
الفتـًا إىل أن ”آخـر اللقـاءات كان مـع محافظ 
بغداد محمد جابر العطا، وتمت خالله مناقشة 
وبحث مسـتوى تنفيذ هذه املشـاريع واملشاكل 
التـي تواجهها، السـيما مـرشوع مداخل بغداد 
التـي تمثـل أهمية بالنسـبة للعاصمـة، وبقية 

املشاريع الخدمية األخرى“.
وأضاف الهنداوي، يف حديث صحفي: أن ”هناك 
عـدداً غري قليل من املشـاريع املتوقفة واملتلكئة 
فهـي فـرص خدمية وفـرص عمل للشـباب“، 
مشـرياً إىل أن ”الـوزارة تعمل عـىل وضع آليات 
وحلـول ومعالجـات ملشـاكل هـذه املشـاريع، 
لكي يتم اسـتئناف العمل فيها واالسـتفادة من 

خدماتها“.
وفيما يتعلق باملشاريع املستمرة، تابع الهنداوي 
أن ”عـدد املشـاريع املسـتمرة يبلـغ أكثر من 7 

آالف مـرشوع، وهناك عمل ومتابعة لواقع هذه 
املشـاريع من خـالل الزيـارات امليدانيـة لفرق 

الوزارة الفنية والهندسية املتخصصة“.
مبيناً أن ”هذه الفرق تقوم بزيارة مرشوع بشكل 
مبارش، وتشـخيص مشـكلة التأخر واالنحراف 

وجداول تقـدم العمـل لكي تتـم معالجتها مع 
الجهات املستفيدة“.

وأوضح أن ”هذه املشاريع املستمرة مقسمة بني 
قطاعـات الصناعة والزراعة والنقل واالتصاالت 
واملباني والخدمات باإلضافة إىل تنمية األقاليم“، 

مؤكـداً أن ”األولويـة سـتكون لهذه املشـاريع 
إلنجازهـا وإنهـاء االلتزامات املاليـة، والذهاب 
بعدها إىل املشـاريع الجديدة حال إمكانية إدراج 

مشاريع جديدة“.
وأشار إىل أن ”املشـاريع املستمرة (قيد التنفيذ) 
بحاجـة إىل 130 - 136 تريليون دينار عىل مدى 
سـنوات إنجازه، إذ نتحدث عن مشـاريع كبرية 
بعضهـا ينجـز بثـالث سـنوات وأخـرى بأربع 
سنوات ضمن خطة تنموية، إضافة إىل املشاريع 
املتلكئـة التي تحتاج إىل حوايل 24 تريليون دينار 

لكي تنجز“.
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بغداد/ الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكيـة، امـس األحد، عـن ارتفاع 
كبـري يف صـادرات العـراق النفطيـة 
ألمريـكا لتصـل إىل 385 ألـف برميـل 

يوميا خالل األسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 
5.417 ماليـني برميل يوميـا مرتفعا 
بمقـدار 639 الـف برميـل باليوم عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.778 

ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريـكا بلغت معـدل 385 ألف برميل 
يوميـا األسـبوع املـايض، مرتفعا عن 
األسـبوع الذي سـبقه الذي بلغت فيه 
الصـادرات النفطيـة ألمريـكا معـدل 

141 ألف برميل يوميا“.
كمـا أشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض 

جاءت مـن كندا وبمعـدل بلغ 3.844 
ماليني برميل يومياً، تلتها السـعودية 
بمعدل 685 الف برميل يومياً، وبلغت 
االيرادات النفطية من املكسيك بمعدل 
495 الف برميل يومياً، ومن ثم الربازيل 

بمعدل 251 الف برميل يومياً“.
ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات 

الخـام مـن  النفـط  األمريكيـة مـن 
كولومبيا بلغت معدل 170 الف برميل 
يوميـاً، ومن نيجرييا بمعـدل 43 ألف 
برميل يوميا ومن األكوادور بمعدل 42 
ألـف برميل يوميا، و مـن ليبيا بمعدل 
2000 برميل يوميا، فيما لم تسـتورد 

أي كمية من روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن سـوق العراق لـألوراق املالية، امـس األحد، عن 
تداول أسـهما بقيمة مالية بلغـت أكثر من 4 مليارات 

دينار خالل األسبوع املايض.
وقال السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”عدد 
الرشكات املتداولة أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ 
60 رشكة مسـاهمة فيما لم تتداول أسـهم 40 رشكة 
بسـبب عدم تالقي اسعار أوامر الرشاء مع أوامر البيع 
فيما يسـتمر توقـف 3 رشكات لعـدم تقديم اإلفصاح 

من أصل 103 رشكات مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة بلغ 3 مليارات و678 
مليونا و 316 الف سـهم بانخفاض بلغ نسـبته 26% 
قياسـا باألسـبوع الذي سـبقه، بقيمة مالية بلغت 4 
مليارات و956 مليونا و152 الف دينار مرتفعا بنسبة 
%32 قياسـا باألسـبوع الذي سـبقه من خالل تنفيذ 

3241 صفقة“، مشريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة 
ISX60 أغلـق عـىل 590.60 نقطة مسـجالً انخفاضا 

بنسبة %0.16 عن إغالقه يف الجلسة السابقة“.
واشـار اىل ان ”عدد األسـهم املشـرتاة من املستثمرين 
غـري العراقيـني لألسـبوع املـايض بلـغ 232 مليـون 
سـهم بقيمة مالية بلغت 344 مليون دينار من خالل 
تنفيـذ 64 صفقـة، فيما بلغ عدد األسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غـري العراقيني 118 مليون سـهم بقيمة 
ماليـة بلغـت 198 مليون دينار من خـالل تنفيذ 106 

صفقات“.
يذكر ان سـوق العـراق لـألوراق املاليـة ينظم خمس 
جلسات تداول أسبوعيا من األحد اىل الخميس، ومدرج 
فيـه 103 رشكات مسـاهمة عراقية تمثـل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعة والزراعـة والتأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق والخدمات.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسعار الذهب االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 

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

وهي نفس االسـعار ليوم السـبت.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 332 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 328 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بـني 330 الفـاً و 340 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل؛ فقد شـهدت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر 
بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 370 
الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئة اسـتثمار بابل، امـس االحد، عن توجـه املحافظة لتكون 
املدينـة الصناعيـة األوىل خالل الفـرتة املقبلة عىل املسـتوى املحيل، فيما 
اشارت اىل قرب تشغيل معمل الريان إلنتاج الزيوت والذي سيوفر 3000 

فرصة عمل. 
وقـال رئيس الهيئة املهندس، محمد جاسـم زكم، يف حـوار صحفي: إن 
”بابـل ستشـهد إنجاز عدد من املشـاريع االسـتثمارية الصناعية خالل 
الفرتة املقبلة، تضاف إىل املشاريع االستثمارية الصناعية التي نفذتها يف 
وقت سـابق“، مبيناً أن ”من بينها معمل صناعة األملنيوم ومعمل الريان 
إلنتاج الزيوت الذي سـيتم تشغيله نهاية العام الحايل ويوفر نحو 3000 

فرصة عمل“. 
وأضاف زكم أن ”الهيئة ستمنح إجازات استثمارية ملشاريع أخرى، منها 
مرشوع معمل لصناعة الكارتون ومشـاريع صناعية أخرى“، مشرياً إىل 
أن ”الهيئـة وضعت خططاً لتطوير واقع االسـتثمار من خالل االهتمام 

بالجانب الصناعي وجعل بابل املدينة الصناعية األوىل يف العراق“. 
وأشار إىل أن ”الجانب الصناعي يعد فرصتها الحقيقية للنهوض بواقعها 
االقتصادي، خاصة أنها تتميز بموقعها الذي يتوسط محافظات البالد“، 
الفتا اىل أن ”هذه املشاريع ستقلل بشكل كبري من خروج العملة الصعبة 

خارج البالد“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـرر االتحاد العراقي لكـرة القدم انهاء عقد مدربة املنتخب النسـوي لكرة الصـاالت االيرانية 

شانهاز ياري رغم النتائج املتميزة التي تحققت ملنتخبنا خالل الفرتة االخرية.
مصـدر اكـد ان  املدربة االيرانية ياري وبسـبب  ذهابهـا ملكتب الوزير احمـد املربقع للمطالبة 

بحقوقها املالية مع فريق عملها، قرر رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال فسخ عقدها.
واضـاف املصـدر ان املدربـة االيرانية امهلت اتحاد الكرة خمسـة ايام ألخـذ حقوقها وكادرها 
املسـاعد وبخالفه سـتلجأ اىل االتحاد الدويل ومحكمة كأس. مبينا: ان الكادر االيراني لم يتسلم 

رواتبه منذ ٤ اشهر وبقيمة اجمالية بلغت ٧٠٠٠ دوالر للمدربة والكادر املساعد .
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بغداد/ متابعة الزوراء

 حقق العـب املنتخب الوطني 

محمد ناظم وسـاماً نحاسياً 

يف بطولة العالم بالجوجيتسو 

والكوراش بوزن 60 كغم التي 

اختتمت فعالياتها يف الهند.

وقال رئيس االتحـاد العراقي 

إن  حسـن:  مخلـص  للعبـة 

العراق توج بوسام نحايس عن 

الوطني  طريق العب منتخبنا 

والكـوراش  بالجوجيتسـو 

البطل محمد ناظم.

واضـاف ان ”العـب منتخـب 

بطـل  أمـام  خـرس  الوطنـي 

العالم من اوزبكسـتان بوزن 

60 كغم ”.

 الفتـا اىل ”ان العـب املنتخب 

ولـوال  اإلصابـة  رغـم  لعـب 

االصابـة لحقـق الفـوز كونه 

يتمتع بمستوى متميز“.
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بغداد/ محمد عماد- الزوراء
أبـرََم االتحـاُد العراقـّي لُكـرِة الَقـدم، امس 
األحد، عقداً مع َرشكِة لوريال إلدارِة وتنظيِم 

خليجي ٢٥ يف البرصة.
ووقـَع رئيُس االتحـاد عدنان درجـال العقَد 
مـع ُمديـِر الَرشكـة كريسـتوس باالكيـس، 
بُحضـوِر وزيـر الَشـباب والرياضـِة رئيس 
اللجنة املنظمة العليـا للبطولة احمد املربقع 
وُمستشـاِر رئيس الوزراء لشـؤوِن الرياضة 
إيـاد بنيـان، وأعضـاِء االتحاد غانـم عريبي 
وفراس بحـر العلوم ومحمد نـارص، وُممثِل 
اتحاد كأس الخليج العربّي فيصل إسـماعيل 
مالك .ويسـَعى االتحاُد مـن وراء التعاُقِد مع 
َرشكِة لوريال إىل إظهـاِر خليجي ٢٥ بصورٍة 
ُمميـزٍة تعكـُس براعَة العراقيـني يف َتضييِف 
هـذا الحـدِث الكبـرِي، والُقـدرة الفائقة عىل 
اسـتقباِل املُنتخباِت الشقيقة بطريقٍة رائعٍة 

وترحـاٍب كبـرٍي، مـع التأكيِد عـىل أن تكون 
ُبطولُة خليجي ٢٥ ناجحًة من جميِع النواحي 

اإلدارّية والتنظيمّية واللوجستّية.
ويف سياق متصل، عقَد رئيُس االتحاد العراقّي 
لُكـرِة الَقـدم عدنـان درجـال، امـس األحد، 
اجتماعاً مع املالِك التدريبّي اإلسبانّي املُؤلف 
من املدرب خيسـوس كاسـاس و املساعدين 
الخاندرو باريال و سلفادور رومريو، واملحلل 
الفني بابلو غرناديز ومدرب الحراس دايفيد 
ميـالن ، و مـدرب اللياقة خافـري برينافيت، 
ُعضـو  وبُحضـوِر  االتحـاِد  مقـّر  يف  وذلـك 
االتحـاد محمـد نـارص.  وتخلـَل االجتمـاع 
الحديـث عن موضوِع اسـتمرار الَتحضرياِت 
واالسـتعداداِت املثالّيِة لُبطولـِة خليجي 25. 
كما تمـت مناقشـُة رؤيـة املالِك اإلسـبانّي 
لعملّيِة التحضرِي للُبطولِة، إضافًة إىل الخطِط 

املُستقبلّيِة املُتعلقِة باملُنتخِب الوطنّي.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
قلب منتخب كرواتيا الطاولة عىل كندا، 
ليحول تأخـره بهدف إىل فـوز بنتيجة 
(1-4)، يف املباراة التي جمعتهما امس 
األحـد عـىل اسـتاد خليفـة الـدويل، يف 
إطار لقـاءات الجولـة الثانية من دور 

املجموعات بكأس العالم.
تقدم ألفونسو ديفيز للمنتخب الكندي 
2، فيمـا سـجل رباعيـة  الدقيقـة  يف 
كرواتيـا كل مـن اندريـج كراماريتش 
هدفني (36 و70) وماركو ليفايا (44) 

ولوفرو ماجر (90+4).
بهـذا الفـوز، رفـع كرواتيـا رصيـده 
إىل 4 نقـاط ويتصـدر جـدول الرتتيب 
املغـرب، فيمـا ظـل  بالتسـاوي مـع 
املنتخـب الكندي باملركـز األخري بدون 

نقاط ويودع منافسات املونديال.
البدايـة جـاءت رسيعـة ومفاجئة من 
املنتخب الكندي، حيث تمكن بعد دقيقة 
ونصف فقط من تسـجيل الهدف األول 
عن طريق ألفونسـو ديفيـز، بعد كرة 
طولية بدأت من الحـارس إىل منتصف 
امللعـب لتنفذ هجمة مرتـدة وتصل إىل 
بوشـانان الـذي مرر عرضيـة ممتازة 
من جهة اليمني، قابلها ديفيز برأسية 

رائعة يف الشباك. 
كراماريتـش مهاجم كرواتيا، حاول يف 
الدقيقة السادسـة تمرير كرة عرضية 
من الناحية اليمنى ملنتخب بالده لكنها 
ارتطمـت باملدافع ميللر لتمـر باتجاه 
الشـباك لكن الحارس بوريان نجح يف 

التصدي واإلمساك بها عىل مرتني.
وكان ليفايا مهاجم املنتخب الكرواتي، 
أمـام فرصـة لتعديـل النتيجـة بعدما 
وصلتـه الكـرة أمـام منطقـة السـت 
ياردة، ليحاول تسديدها أثناء سقوطه 
عىل أرض امللعب، لكن الحارس الكندي 

أمسك بها بنجاح.
ويف الدقيقة 26، أحرز كراماريتش هدف 
التعادل لكرواتيا بعد تمريرة مودريتش 
إىل بروزوفيتش ومن ثم إىل ليفايا الذي 
مرر كـرة رائعة لكراماريتـش ليتوغل 
داخل املنطقة ويطلق تسـديدة أرضية 
يف الشـباك لكـن الحكـم ألغـاه بداعي 

وجود حالة تسلل.
ومن تمريرة رائعـة من مودريتش بني 
خطوط املنتخب الكندي، وصلت الكرة 
إىل كوفاسـيتش الذي مررها بدوره إىل 

ليفايـا بجهة اليمـني داخـل املنطقة، 
ليطلق تسديدة صاروخية تألق بوريان 

وأبعدها إىل ركنية.
ويف الدقيقـة 36، نجـح كراماريتش يف 
تسـجيل هدف التعـادل، بعـد تمريرة 
بالناحيـة  برييسـيتش  مـن  ممتـازة 
اليرسى داخل املنطقة، قابلها املهاجم 
بتسـديدة مـن ملسـة واحـدة بقدمـه 

اليرسى يف الشباك.
وضاعـف ليفايـا النتيجـة لكرواتيا يف 
الدقيقـة 44، بعدمـا تسـلم املهاجـم 
تمريـرة مـن يورانوفيتـش، يف العمق 
رضب بهـا دفاع كنـدا، ليطلـق ليفايا 

تسـديدة أرضية زاحفة من عىل حدود 
منطقة الجزاء، تسـكن يمني الحارس 

بوريان.
ويف بداية الشـوط الثاني، أنقذ بوريان 
فرصـة  مـن  بـالده  منتخـب  مرمـى 
جديـدة لكرواتيـا، بعـد كـرة عرضية 
مررهـا سوسـا لداخـل املنطقـة لتمر 
من برييسـيتش ويتمكن الحارس من 

إبعادها قبل أن يسددها كراماريتش.
وواصـل الحارس الكنـدي تألقه وأنقذ 
هدفـا مؤكـدا مـن أقـدام كراماريتش 
الذي وصلته الكـرة عند عالمة الجزاء، 
ليطلق تسـديدة قوية يبعدها الحارس 

لركنية.
الرد الكندي وصل يف الدقيقة 55، بعدما 
تسـلم جوناثـان ديفيد الكـرة وأطلق 
تصويبة صاروخية من مسـافة بعيدة 
تألق فيها حارس كرواتيا ليفاكوفيتش 

وأبعدها بأطراف أصابعه لركنية.
وضاعف كراماريتش النتيجة لكرواتيا 
مـن جديـد بهـدف ثالـث يف الدقيقـة 
70، فمـن كـرة مررهـا بروزوفيتـش 
األيـرس،  الجانـب  يف  برييسـيتش  إىل 
مـرر األخـري كـرة عرضيـة لتمـر من 
أمـام الجميع لتصـل إىل الجانب اآلخر 
ويقابلها كراماريتش بتسديدة أرضية 

يف الشباك.
يف الدقيقـة 90، نفـذ العبـو كرواتيـا 
هجمـة مرتدة رسيعـة بعدة ملسـات، 
وصلت فيها الكرة إىل بروزوفيتش أمام 
منطقـة الجزاء، ليطلق العب الوسـط 
تسـديدة أرضيـة لكنها وصلت سـهلة 

أليدي الحارس الكندي.
ومن خطأ فادح للمدافع الكندي كمال 
ميللر، أخطـأ يف إبعاد الكرة لرتتطم به 
ويتسلمها أورسيتش الذي انفرد تماما 
بمرمـى بوريـان، ويمررهـا إىل لوفرو 
ماجر ليضعها بالشباك بكل سهولة يف 

الدقيقة 90+4.

النجف /كريم قحطان 
اعلنـت الهيئـة االداريـة لنـادي نفـط الوسـط 
اجـراء  موعـد  االرشف  النجـف  يف  الريـايض 
مؤتمرهـا االنتخابي التكميـيل النتخاب اعضاء 

للهيئة االدارية. 
وقال ماجد عبد الرضا الكناني رئيس نادي نفط 

الوسـط: ان ادارة النـادي فتحت باب الرتشـيح 
لشغل منصب عضوية الهيئة االدارية ابتداًء  ٢٥ 
اىل ٣٠ / ١١ /٢٠٢٢ ، فيمـا دعت جميع أعضاء 
الهيئة العامة لتسـديد بـدالت االشـرتاك ابتداًء 
مـن ٢٥ / ١١ وملدة خمسـة ايـام. واضاف: ان 
موعد اجراء االنتخابات سـيكون يـوم الجمعة  

املوافق 2022/12/9 عىل قاعة منتدى الشـهيد 
صباح الكرعـاوي يف محافظـة النجف االرشف 
عند السـاعة العـارشة صباحاً بحضـور اللجنة 
االنتخابيـة، باالضافة اىل ممثيل وزارة الشـباب 
والرياضـة واللجنـة االوملبية ورشكـة الخطوط 

االنابيب النفطية.

انطاليا/ قحطان املالكي
خَرس منتخُب الشباب امس األحد، 
ُمباراتـه الودّية الثالثـة أمام فريِق 
ماسرتخات الهولندّي بهدٍف مقابل 
ال يشء، وذلـك يف ثالـِث ُمبارياتـه 
ضمن ُمعسكره اإلعدادّي لنهائياِت 
كأس آسيا للَشباِب املقام يف مدينِة 

أنطاليا الرتكّية. 
املُبـاراُة يف شـوطها األول، انطلقت 
لصالـِح منتخبنـا الَشـبابي، حيُث 
سـّدَد العبنا مهيب خلف كرًة قويًة 

يف الدقيقة الرابعة، ردَّ عليها الفريُق 
الهولندّي بتسديدٍة أبعدها حارسنا 
يف الدقيقة السابعة، تبعها بهجمٍة 
خطرية أخرى أبعدها أيضاً حارسنا 
حسـني حسـن برباعٍة كبـريٍة، ويف 
الدقيقـة العرشين احتسـَب حكُم 
املباراة ركلَة جزاٍء للفريق الهولندّي 
نجـَح حارسـنا يف ردهـا، ليتابعها 
الالعب الهولنـدي ويتألق الحارُس 
أيضـاً يف إبعادها مرًة أخرى، ليثبت 
علو كعبـه يف هذا الشـوط وتميزه 

الالفـت، قابلهـا منتخبنـا بهجمٍة 
عكسيٍة من قبل الالعب حسن عيل 
أبعدها الحارُس الهولندي، لينتهي 

هذا الشوط بالتعادِل السلبي. 
ويف الشـوِط الثاني، أجـرَى مدرُب 
منتخبنـا الشـبابي 9 تغيرياٍت من 
أجل منح فرٍص متساوية لجميع 
الالعبني، وبدأ منتخبنا هذا الشوط 
الالعـب  سـّددها  خطـريٍة  بكـرٍة 
عارضـة  ردتهـا  ماجـد،  عبـاس 
الفريق الهولندي، ليقابلها الفريق 

الهولندي يف الدقيقة 61 بتسـديدٍة 
قويـٍة أبعدهـا الحـارس العراقي 
الـذي كان نجَم املبـاراة األكرب بال 
منازٍع، ورغم تحسن أداِء ُمنتخبنا 
التغيـرياِت  يف هـذا الشـوِط بعـد 
التدريبّي،  التـي أجراهـا الجهـاُز 
إن  إال  األكثـر،  الحيـازة  ونسـبة 
الفريـَق الهولندّي تمكـَن بهجمٍة 
عكسـيٍة من تسجيِل هدف التقدم 
يف الدقيقـِة 74، ليسـتمر منتخبنا 
الشـبابي بالضغـِط عـىل الفريق 

الهولندي من أجل تعديل النتيجة، 
لكـن تماسـك الدفـاع الهولنـدي 
وترسع بعـض العبينا حـال دون 
ذلـك، ليعلن الحكـُم الرتكي نهايَة 
املبـاراة بفـوِز فريق ماسـرتخات 
الهولنـدي عـىل منتخبنـا بهـدٍف 

مقابل ال يشء.
وبعـد نهايـِة املُبـاراة، عـّربَ مدرُب 
منتخبنا الشـبابي عماد محمد عن 
ارتياحه للُمسـتوى العاّم ملنتخبنا، 
وبنّيَ محمد إن املباراَة  أمام الفريِق 

الهولندي جاءت أمام فريٍق متكامٍل 
ويلعـُب كـرًة جميلـًة، لـذا كانـت 

املواجهُة مفيدًة جداً ملنتخبنا. 
يذكُر أن منتخبنا الَشبابي سبَق أن 
تغلـَب يف مباراته األوىل يف ُمعسـكِر 
تركيـا عـىل االنيا سـبور تحت 20 
عاماً بسـتِة أهـداٍف مقابل هدٍف، 
وفاَز يف الثانيِة عـىل منتخِب تركيا 
ُمقابـل ال يشء،  بهـدٍف  للشـباب 
وخَرس يف مباراته الثالثة امس أمام 

ماسرتخات الهولندّي.
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االوساط الصحفية واالعالمية والرياضية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل الصحفـي االسـتاذ احمد 
اسـماعيل، وذلـك لوفـاة املغفـور له شـقيقه 
... سـائلني اللـه العيل القديـر ان يتغمد الفقيد 
برحمتـه الواسـعة ويسـكنه جنـات الفـردوس 
ويـرزق اهلـه ومحبيه الصرب والسـلوان وانا لله وانا 
اليـه راجعـون. كما تقـدم االتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية بأحر 
التعـازي وبالـغ املواسـاة اىل الزميـل العزيـز الصحفي الريـايض الرائد 
احمـد اسـماعيل يف وفاة شـقيقه ..داعني الباري جل يف عـاله ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسـكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 ********************

اكد رئيس الشـعبة الرياضية يف القناة العراقية 
االخباريـة الزميـل اوس محمـود ان املنتخـب 

املغربي قدم مباراة كبرية واستحق الفوز الثمني 
عـىل املنتخـب البلجيكـي بثنائية لتقـرتب حظوظ 

منتخب اسـود االطلس من بلوغ دور الستة عرش يف بطولة كأس العالم، 
حيث قدم املغاربة درسا بليغا للجميع وللعرب خصوصا، يف كيفية اللعب 
وتقديـم كرة جميلة والفـوز وتصدر املجموعة السادسـة حيث يكفيها 

التعادل امام كندا يف مباراتها االخرية لضمان التأهل اىل ثمن النهائي.

Òãíbjfl@Òãy

@NN@ã�”@fibÌá„Ïfl
@paäbõ®a@÷bjé

(2)
!a@áj«@ÜbÁNÜ

ال جديـد يف تكرار القول ان الرياضة منذ زمن موغل يف القدم كانت 
جرسا يعرب عليه ذوو االغراض لتحقيق ما يسعون إليه من مصالح 
ال عالقـة جوهرية لهـا بالرياضة ونشـاطاتها وإنما يتخذون من 

النشاط الريايض بوابة للنفاذ اىل انجاز املآرب .
 ولذلك السـبب ألغيت االلعاب االوملبية القديمة واتخذت اجراءات 
صارمة عىل مر الزمن لتهذيب املمارسة الرياضية وتطهريها من 
كل مـا يلوثها حرصا عـىل الفرد واملجتمع .. ومـع  توايل القرون 
تغـريت الكثـري من املفاهيـم الرياضية وما محسـوب منها  عىل 
الرياضة حتى كان القرن املايض منطلقا لتأسـيس او والدة زمن 
ريـايض جديد يتـآكل تدريجيا فيه جرف املبـادئ الرياضية حتى 
بلـغ االمـر أقصاه بعـد الثـورة التكنولوجية االتصاليـة يف نهاية 
القـرن املايض وبداية القرن الجديد او الربع االول منه حيث يقام  

مونديال قطر .
لقـد  صارت املبـادئ الرياضية االوملبية منها وغـري االوملبية حقال 
مشـاعا لـكل من تسـول لـه مصلحته اجتياحـه لتحقيـق  غاية 
غـري رياضية، كما وجد السـاعون لهدم حصـن االخالق يف الحقل 
الريـايض مدخال لنـرش سـمومهم وخرافاتهم التـي ترتدي برقع 
املدنية والحضـارة وغريها من الهرطقات التي ال يمكن  ان تنطيل 
عىل كل ذي فطرة سليمة، لذا فإن اعرتاضات قطر الدولة عىل عدد 
مـن الرشوط ليس فيه ما ييسء للمبـادئ الرياضية بقدر ما يؤكد 
الحرص عىل الفطرة السليمة ليس يف هذا الجزء من الكرة االرضية 
فحسـب وانمـا يف كل الكوكب، وليـس يف هذا الزمن الذي نعيشـه 
وانما منذ سـنني طويلة ضاربة جذورها يف عمق التاريخ وامتدادا 
ألبعد نقطة يف املسـتقبل الن الفطرة السليمة خلق رباني عظيم ال 

تغريه كل وسائل اعالم االنس والجن وكل اموالهم .
لـذا فإننا ندعو اىل إعـادة االعتبار اىل كل االباطـرة وامللوك والنبالء 
الذيـن أوقفوا الـدورات الرياضية عىل اختالفهـا بعد ان جنحت اىل 
إلحـاق األذى بمجتمعاتهم وال ننظر إليهـم وكأنهم ارتكبوا جرما 
منـذ االمرباطـور الرومانـي تيـودوس االول الذي أوقـف األلعاب 
واالحتفـاالت األوملبيـة عـام (394) ميالديـة بعـد ان تحولت تلك 
االحتفـاالت الرياضيـة اىل اسـتعراضات للتكسـب واخـذ الهدايـا 
فخرجت عن دائرة الهواية وباتت تسبب قلقا يف املجتمع .. اىل امللوك 
والنبالء اإلنكليز الذين منعوا مرارا مباريات كرة القدم حني وجدوا 
انها تثري الشحناء وتسبب املشاجرات والعداوات بني أبناء الشعب، 
انهم نظروا اىل الجانب اإلنسـاني املرشق عىل خالف الكثريين ممن 
يستغلون الدورات واالحتفاالت الرياضية اليوم لجني املال وتحقيق 

اهداف سياسية وغريها مما يدمر السلم األهيل .
وهكذا ننظر اىل من يدعو اىل احرتام انسـانية االنسـان يف مونديال 

قطر 2022 .. واىل الغد .



الدوحة/ متابعة الزوراء:
بالهدوء  مواطنيه  سكالوني  ليونيل  األرجنتني  مدرب  طالَب 
بعدما ساعد النجم ليونيل مييس «راقيص التانغو» باإلبقاء عىل 
املكسيك  عىل  بالفوز  قائمة،  الثاني  الدور  إىل  بالتأهل  آمالهم 
الجولة  منافسات  ضمن  لوسيل  استاد  عىل  نظيفني  بهدفني 
الثانية للمجموعة الثالثة يف كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وخاضت األرجنتني ثاني مبارياتها يف قطر بعد خسارة تاريخية 
أمام السعودية ١-٢ وظهرها إىل الحائط، إال انها خرجت فائزة 
بفضل سحر مييس وهدف رائع للبديل الشاب إنسو فرنانديس 
(٢١ عاماً). ولكن يبقى عىل رجال سكالوني الفوز عىل بولندا 
األربعاء املقبل لضمان التأهل إىل ثمن النهائي. وعندما ُسئل عن 
الصور التي أظهرت مساعده العب خط الوسط الدويل السابق 
املدرب  دعا  املباراة،  خالل  البكاء  حافة  عىل  وهو  أيمار  بابلو 
سكالوني إىل رؤية األمور من منظور مختلف، قائالً: «يجب أن 
يكون لديك بعض املنطق، إنها مجرد مباراة كرة قدم». وأضاف: 
«تلقيت رسالة من أخي يقول فيها إنه كان يبكي وال يمكن أن 

يكون األمر كذلك. وكأن األمر أكثر من مجرد مباراة كرة قدم».
وأردف: «أنا ال أشاطر ذلك. يجب أن يفهم الالعبون أنها مباراة 
كرة قدم. إذا لم يكن األمر كذلك، فسيتكرر ذلك يف كل مباراة»، 

مشدداً يف الوقت ذاته عىل انه «من الصعب أن تجعل الناس 
يفهمون أن الشمس سترشق غداً، إن فزت أو خرست. ما 

أنه لن  يهم هو كيف تفعل األشياء». وأكد سكالوني 
(١٩٧٨ و١٩٨٦)  العالم مرتني  أبطال  بفوز  يحتفل 
لم  «ألبيسيليستي»  منتخب  أن  خصوصاً  حالياً 
من  بولندا  أمام  التعادل  حّتى  اذ  التأهل،  يضمن 
وقال:  املجموعات.  دور  من  به  يطيح  أن  املمكن 
لقد  بخري،  لكنني  مجنون  أنني  الناس  «سيظن 
فزنا، سنحتفل وهذا يحدث. غداً علينا االستعداد 
كوبا  بنهائي  فزنا  عندما  شبيه  واألمر  للمباراة 
(أمريكا) حني كان علينا التفكري بما سيحدث بعد 
أن  عليك  طويالً،  يدوم  ال  «الفرح  وأضاف:  ذلك». 
ترفع  أن  التوازن». وتوقع سكالوني  تحافظ عىل 
والتي  نقاط   ٤ برصيد  املجموعة  متصدرة  بولندا 
النهائي  ثمن  إىل  للتأهل  يتيمة  لنقطة  تحتاج 
وصيفتها  أمام  والبدني  الفني  مستواها  من 
األرجنتني الثانية بفارق األهداف عن السعودية. 

نقطة. برصيد  القاع  املكسيك  تتذيل  فيما 
يلعبون  الجميع  للغاية،  «بولندا صعبة  قال: 
يبدلون  األرجنتني). ال  بشكل مختلف (ضد 
(أسلوبهم) فقط من أجل ليو (مييس)، بل 
من أجل جميع الالعبني اآلخرين واحرتاماً 

لألرجنتني».

الدوحة/ متابعة الزوراء:
جون  السابق  نيجرييا  قائد  انتقَد 
الربتغايل  ترصفات  ميكيل  أوبي 
كريستيانو رونالدو نجم مانشسرت 
ترصيحاته  بعد  السابق  يونايتد 
األخرية يف حق النادي واملالك واملدير 

الفني.
بها  أدىل  ترصيحات  يف  هذا  جاء 
ميكيل لـ «دبي أي» وقال فيها: «لم 
حًقا،  برونالدو  املعجبني  من  أكن 

بالنسبة يل عندما يملك أي العب هذا 
القدر من الغرور ال أفهمه حًقا».

أبًدا  يكن  لم  يل  «بالنسبة  وأضاف: 
لهذا  بهم،  أعجب  الذين  هؤالء  أحد 
كان مييس دائًما هو املفضل عندي 

حًقا».
وقام  ما  العب  خرج  «لو  وأردف: 
التوقيع  وقمت  املقابلة  تلك  بمثل 
مع يف يناير ما الذي يمنعه من فعل 

األمر نفسه معك».

وأنهى كلماته: «بالنسبة يل لقد كان 
الكثري  قدم  لقد  كارثًيا،  سيناريو 
بهذا  ينتهي  األمر  أرى  وأن  للنادي 
الشكل فهو أمر مريع، لم يكن يجب 

أن يقوم بتلك املقابلة».
يونايتد  مانشسرت  أن  بالذكر  جدير 
التعاقد  فسخ  عن  أعلن  قد  كان 
عقب  رونالدو  مع  ودي  بشكل 
ترصيحاته التي هاجم فيها النادي 

ومالكه واملدير الفني.

الدوحة / متابعة الزوراء:
يعتزُم ديديه ديشامب، املدير الفني للمنتخب الفرنيس 
الفريق  مباراة  يف  الالعبني  بني  تدوير  عملية  إجراء 

األخرية بدور املجموعات أمام املنتخب التونيس.
ويلتقي املنتخبان الفرنيس والتونيس يف ختام منافسات 
األربعاء  يوم   ،2022 قطر  مونديال  يف  الرابعة  املجموعة 

املقبل، بعدما ضمن الديوك رسميا التأهل لدور الـ16.
فريق  أول  اللقب»  «حامل  الفرنيس  املنتخب  وكان 
قطر،  يف  الجارية  العالم  كأس  نهائي  لثمن  يتأهل 
عىل  السبت  االول  أمس  فوزه  عقب 

«تتبقى  للصحفيني:  ديشامب  وقال   .1  -  2 الدنماركي  املنتخب 
نواجهه،  الذي  واملنافس  املسابقة،  نحرتم  أن  يجب  ثالثة.  مباراة 
التأهل». وأضاف:  ينافسون عىل  الذين  وأيضا منافسينا اآلخرين 
تسألوني  ال  لكن  الـ16.  دور  اقرتاب  مع  اإلطالق  عىل  أغامر  «لن 
الفرنيس من  املنتخب  راحة». وعانى  أو كم العب سأمنحهم  من 
اإلصابات، قبل وأثناء البطولة، إذ افتقد جهود كل من بول بوجبا 
بنزيما وكريستوفر  ونجولو كانتي، وبريسنيل كيمبيمبي وكريم 
نكونكو ولوكاس هرينانديز. ويتصدر املنتخب الفرنيس املجموعة 
الرابعة بست نقاط، يليه أسرتاليا بـ 3 نقاط، ثم الدنمارك وتونس 

ولكل منهما نقطة وحيدة.

الدوحة / متابعة الزوراء:
أعرَب الفرنيس هريفيه رينارد، مدرب 
الذي  املنتخب السعودي، عن رضاه باألداء 
 1  - 2 التي فازت بها بولندا  قدمه «األخرض»، يف املباراة 
صفر. وقال مدرب األخرض السعودي: «يف بعض األحيان 
يجب أن تكون فعاالً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور 
التي لعبنا فيها وبالالعبني. أهدرنا ركلة  بالطريقة  جداً 
جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً يف النهاية. نحن متحدون 
معا». وأضاف رينان: «كان يجب أن نسجل هدف التعادل 
قبل االسرتاحة. بذلنا جهداً كبرياً، واألهم أننا نقف هنا، ال 
تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما يف وسعنا، سنستمر يف 

اللعب حتى الثانية األخرية».

الدوحة/ متابعة الزوراء:
فاَز منتخب املغرب عىل بلجيكا 2 - 
االحد  امس  جرت  التي  املباراة  يف   0
الثانية  الجولة  يف  الثمامة  بملعب 
بمونديال  الثانية  املجموعة  ضمن 

قطر.
يف  صابريي  األسود  هدف  وسجل 
الوقت  يف  خالل  وأبو   .74 الدقيقة 

بدل الضائع. 
لـ4  رصيده  املغرب  منتخب  ورفع 
 3 يف  بلجيكا   رصيد  وتجمد  نقاط 

نقاط.
وبدأ املنتخبان املباراة بدون مقدمات 
ومررها  بكرة  زياش  توصل  إذ   ،
لكن  العمليات،  مربع  يف  للنصريي 
تدخل وكان ارسع  الحارس كورتوا 

من مهاجم األسود.
الدقيقة الرابعة تشهد فرصة خطرية 
باتشوايي  انفراد  بعد  لبلجيكا 
األخري تدخل  لكن  بالحارس وسدد، 

بنجاح.
ولم يستغل مونيي خطأ أمالح عىل 
خط مربع العمليات، إذ سدد بقوة، 

الحارس املحمدي تصدى للكرة. 
أداء  عىل  االرتباك  من  نوع  وظهر 
املبادرة  وترك  املغربي،  املنتخب 
ويف  البلحيكي،  املنتخب  لالعبي 
هجمة  األسود  نظم  القليلة،  املرات 
أنهاها زياش بتسديدة قوية، الكرت 

علت مرمى الحارس كورتوا. 
ويف الوقت بدل الضائع سجل زياش 
الحكم  لكن  خطأ،  رضبة  من  هدفا 

بسبب  الفار  العودة  بعد  ألغاه 
التسلل. 

ومع بداية الشوط الثاني هدد زياش 
إثرها  عىل  تدخل  قوية  تسديدة  من 
هازارد  عليه  ورد  كورتوا،  الحارس 
املحمدي  الحارس  الطريقة،  بنفس 

تصدى بدوره للكرة. 
هجمات  مصدر  األجنحة  وكانت 
بوفال  انسل  إذ  املغربي،  املنتخب 
من الجهة اليرسى، وكاد أن يسجل 
الكرة  مرت  إذ  تسديدة،  من  الهدف 

محادية للقائم األيرس. 
الركراكي بأول تغيري إذ خرج  وقام 
حكيمي لإلصابة ودخل بدله عطية 
أبو خالل يف  بوفال وعوضه  ثم  الله 

الدقيقة 66. 
الرفع   البلجيكي  املنتخب  وحاول 
من اإليقاع، لكن انتشار األسود كان 

جيدا. 
كل  الركراكي  غري   73 الدقيقة  ويف 
حمد  وأرشك  والنصريي  بوفال  من 
ملسة  أول  يف  الذي  وصابريي  الله 
سجل الهدف من تسديدة يف الدقيقة 

 .74
لكن  البلجيكي،  املنتخب  وضغط 
منتخب املغرب اضاف الهدف الثاني 
بدل  الوقت  يف  خالل  أبو  بواسطة 

الضائع.
منتخب  فاجأ  ثانية..  مباراة  ويف 
وتغلب  الياباني،  كوستاريكا نظريه 

التي  املباراة  خالل  -صفر   1 عليه 
استاد  عىل  األحد،  امس  جمعتهما 
أحمد بن عيل، ضمن الجولة الثانية 
الخامسة  املجموعة  منافسات  من 

بكأس العالم (قطر 2022).
ويدين منتخب كوستاريكا بالفضل 
فولر،  كيشري  لالعبه  الفوز  هذا  يف 
يف  الوحيد  املباراة  هدف  سجل  الذي 

الدقيقة 81.
أول  كوستاريكا  منتخب  وحصد 
من  الحالية  النسخة  يف  له  نقاط   3
املنتخب  رصيد  وتوقف  البطولة، 

الياباني عند 3 نقاط.
متوسطة  املباراة  بداية  وجاءت 
املستوى ورسعان مافرض املنتخب 

الياباني سيطرته وتوالت محاوالته 
هدف  تسجيل  عن  بحثا  الهجومية، 
مبكر يربك به حسابات كوستاريكا، 
املساحات  تضييق  عىل  اعتمد  الذي 

وشن الهجمات املرتدة.
هجماته  يف  الساموراي  واعتمد 
الجانبني ولعب  عىل االخرتاقات من 
الجانب  وتحديدا  العرضية  الكرات 
املحاوالت  هذه  كافة  لكن  األيمن، 
أي خطورة حقيقية عىل  لم تشكل 
مرمى املنتخب الكوستاريكي بسبب 
نافاس، وخط  كيلور  الحارس  تألق 
الدفاع الذين تمكنوا من التعامل مع 

الكرات العرضية برباعة.
حقيقية  فرصة  أي  هناك  يكن  ولم 

الشوط،  هذا  طوال  املرميني  عىل 
ليطلق الحكم صافرة نهايته، فارضا 

التعادل السلبي بني املنتخبني.
كاد  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
الساموراي أن يفتتح التسجيل بعد 
سدد  عندما  فقط،  ثوان  عدة  مرور 
من  قوية  كرة  موريتا  هيديماسا 
عىل حدود منطقة الجزاء تصدى لها 

نافاس برباعة.
سيطرته  الياباني  املنتخب  وفرض 
وتوالت  اللقاء،  مجريات  عىل 
عن  بحثا  الهجومية  محاوالته 
واصل  فيما  التقدم،  هدف  تسجيل 
اعتماده  الكوستاريكي  املنتخب 
عىل  للحفاظ  الدفاعية  خطته  عىل 

يف  اليابان  وفشل  شباكه.  نظافة 
للمنتخب  القوي  الدفاع  اخرتاق 
يف  اللعب  لينحرص  الكوستاريكي، 
التي   ،81 الدقيقة  حتى  الوسط 
لهدف  كوستاريكا  تسجيل  شهدت 
عندما  املباراة،  سري  عكس  عىل 
عىل  فولر  كيشري  إىل  الكرة  وصلت 
ليسددها  الجزاء  منطقة  حدود 
ساقطة من فوق الحارس شويتيش 

جوندا وتعانق الشباك.
واستمرت محاوالت املنتخب الياباني 
التعادل،  هدف  تسجيل  عن  بحثا 
لكن كافة محاوالته باءت بالفشل، 
اللقاء  نهاية  صافرة  الحكم  ليطلق 

بفوز كوستاريكا 1 -صفر.
                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

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

أشـاد الرئيس الفرنـيس إيمانويل ماكرون بجهـود دولة قطر 
إلنجـاح كأس العالـم FIFA قطـر 2022™. وقـال ماكرون: 
«ُتقـام بطولة كأس العالم يف كرة القدم للمرة األوىل يف املنطقة 
العربية، وتشـهد عىل تغرّياٍت ملموسـة. وقد بذلت دولة قطر 
جهوداً ممّيزًة إلنجاح الحدث وتستمّر يف ذلك، ويمكنها االعتماد 
عىل دعمنا». وأضاف الرئيس الفرنيس: «يف عالٍم يواجه سلسلة 
مـن األزمات، من واجبنا الحفـاظ عىل الروح الرياضية كونها 

مسـاحة لتقارب الشـعوب حول القيم العاملية».
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الدوحة/ متابعة الزوراء:

فرصة  برسعة  ريتشارليسون  الربازييل  املهاجم  انتهَز 
 ،2022 قطر  مونديال  يف  بالده  مع  أساسيا  مشاركته 
فقادها إىل الفوز عىل رصبيا بتسجيله هدفني معوّضاً 

موسمه املتقلّب مع نادي توتنهام اإلنجليزي.
وبعد أن أمىض موسمه األول مع توتنهام يف ظل الهداف 
يف  األضواء  ريتشارليسون  خطف  كاين،  هاري  األول 
املباراة األوىل ووضع حامل اللقب خمس مرات يف صدارة 
املجموعة السابعة التي شهدت أيضا فوز سويرسا عىل 

الكامريون بهدف.
بفضل هدفيه يف الشوط الثاني، تفادت الربازيل بداية 
السعودية،  أمام  الخارسة  األرجنتني  متعثرة عىل غرار 

وأملانيا أمام اليابان بنتيجة واحدة 1-2.
كرة  من  والعرشين  الخامسة  البن  الثاني  الهدف  جاء 
أكروباتية جميلة وسط املنطقة، أّكدت حضوره القوي 
واملنطقة  األوسط  الرشق  يف  األول  املونديال  مطلع 

العربية.
لكن يف املباراة التالية للربازيل اليوم االثنني ضد سويرسا 
عىل  أكرب  الهجومي  العبء  سيكون   ،974 ستاد  عىل 

املنتخب  لنجم  املقلقة  اإلصابة  ظل  يف  ريتشارليسون، 
واحدة  ملباراة  غيابه  وإعالن  كاحله  يف  بالتواء  نيمار 
بحسب  األول  الدور  نهاية  حتى  األقل  وعىل  رسميا 
املدرب  أمام  سيكون  نيمار،  غياب  ظل  يف  تقارير. 
فينيسيوس  غرار  عىل  الخيارات،  من  العديد  «تيتي» 
جونيور، جابرييل جيسوس، رافينيا، أنتوني، جابرييل 

مارتينييل ورودريجو.
املهاجم  مركز  شغل  عليه  يحظر  إذ  لتوتنهام،  وخالفا 
الرئيس يف ظل تواجد هداف مونديال 2018 هاري كني، 
أوكل مهمة التسجيل لدى «سيليساو» وأن يكون مركز 

الثقل التهديفي.
وهذه املهمة لن ينزعج منها ريتشارليسون يف محاولة 
للسري عىل خطى مهاجمني ساهموا بمنح بالده كأس 
ورونالدو   1994 يف  وبيبيتو  روماريو  غرار  عىل  العالم 

وريفالدو ورونالدينيو يف 2002.
يعترب تيتي أن ريتشارليسون هو أفضل الذي لديه لتوفري 
اللمسة األخرية إضافة لتمتعة بغريزة «املفرتس» التي 
لم يظهرها مع توتنهام، بعد أن جلبه املدرب اإليطايل 
 72 مقابل  املايض  املوسم  إيفرتون  من  كونتي  أنتونو 

مليون دوالر.
لم يتوقع املدرب اإليطايل أن يسجل هدفني فقط يف 15 
مباراة هذا املوسم، بعد أن رسق األضواء مع إيفرتون 

وسجل حتى اآلن 19 هدفا يف 39 مباراة مع الربازيل.
«ال  الربازيل  مع  اللعب  بأريحية  نفسه  الالعب  يقّر 
أعرف إذا كان ممكنا اشتمام الهدف، لكن مع املنتخب 

الوطني أسّجل األهداف».
وتابع الالعب الذي استهل مسريته مع أتلتيكو مينريو 
واتفورد  إىل  التوجه  ثم  فلوميننيس  إىل  االنتقال  قبل 
إىل  زمالئي  من  وأستفيد  أستمر  أن  «يجب  اإلنجليزي 
أقىص حد. بني الشوطني (ضد رصبيا) طلبت التمريرات 

وقد حصلت عليها».
يدرك  لم  ربما   ،2019 عام  أمريكا  كوبا  لقب  صاحب 
الذي  أن هدفيه يف مرمى رصبيا جاءا يف ستاد لوسيل 
كانون  ديسمرب/   18 يف  النهائية  املباراة  سيستضيف 
األول. لالعب يحلم باالقتداء بالهداف التاريخي بيليه و 
”الظاهرة“ رونالدو، قد يكون ستاد لوسيل مدخال له 

لنادي العظماء.
نقالً عن وكالة فرانس برس
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باريس/متابعة الزوراء:
عـىل مدار الشـهر القادم، سـينصب 
الكثـري من اهتمـام العالم عىل قطر، 
حيـث ُيقام كأس العالـم لكرة القدم 
للرجـال «الفيفـا ٢٠٢٢». إن تغطية 
حدث ضخـم كهذا الحـدث قد تكون 
للصحفيـني  فقـط  ليـس  مثـرية، 

الرياضيني.
ويف هـذه املنافسـة الدوليـة بهـذه 
األهميـة، دائًما مـا تتخطى التغطية 
األلعـاب  تغطيـة  اإلعالميـة مجـرد 
املقامـة. إليـك بعـض النقـاط التي 
يجب عـىل الصحفيني الذين يقومون 
يف  وضعهـا  العالـم  كأس  بتغطيـة 

اعتبارهم.
التكاليف واللوجستيات

ُتشـكل تغطيـة الفعاليـات يف قطـر 
تحدًيا مالًيا ولوجستًيا ينبغي وضعه 
يف االعتبـار، فالسـفر إىل قطـر قـد 
يتضمن سـاعات طريان طويلة بناء 
عىل نقطـة اإلقـالع، كما أن أسـعار 
تذاكـر الطـريان فضـًال عـن اإلقامة 
املؤقتة يف البـالد قد تكون مكلفة، إىل 

جانب تكلفة وجبات الطعام.
اإلعالميـة  للمؤسسـات  وبالنسـبة 
املسـتقلة والكبـرية، فـإن التكاليف 
الذيـن  املراسـلني  عـدد  سـتحدد 
هـي  ومـا  قطـر،  إىل  سيسـافرون 

اختيارات التغطية عن ُبعد.
 ESPN استعد املحرر الرقمي يف موقع
يف كوسـتاريكا، كيـش جوميز، لعدة 

أشهر لتغطية كأس العالم عن ُبعد.
يقـول جوميـز: «بـدأت التخطيـط 
لـكأس العالـم منـذ ثالثـة أشـهر، 
فقـد قمـت بتنظيـم مقابـالت مـع 
العبني دوليني كبـار من كل فريق يف 
مجموعة كوستاريكا إلعداد محتوى 
صحفي ملا قبل كأس العالم»، مشريًا 
إىل أّن الحصول عـىل ترصيحات من 
بعض املصادر قد يكـون صعًبا؛ ألن 
العديـد من العبـي الكرة السـابقني 
يقومـون بإجراء املقابـالت فقط يف 

حالة الحصول عىل مقابل مادي.
ويلعب فريق كوستاريكا الوطني يف 
مجموعة أملانيا وإسـبانيا واليابان، 
وسـعى جوميـز إلجـراء مقابـالت 
صحفية مع العبـني من هذه الدول 
نظرهـم  وجهـات  ملعرفـة  أيًضـا؛ 

وتحليالتهم قبل بدء البطولة.
ويشـري جوميز إىل أنـه «فيما يتعلق 
بالتغطية الرقمية، فإن مسألة رسوم 
إجراء املقابلـة التي يطلبها الالعبون 
مهمـة»، موضًحا أن «مايـكل باالك 
بينمـا  أمريكـي،  دوالر   ٣٠٠ يطلـب 
يطلب كاسـياس تقديـم تربع ال يقل 
عـن ألـف دوالر أمريكي ملؤسسـته»، 
مضيًفـا «منظمتـي ال تدفـع أمواًال 
ومـن  املقابـالت،  إجـراء  مقابـل 
املهـم للصحفيـني معرفـة أنهـم قد 
يواجهون هذا النوع من الطلبات من 

الالعبني».
الرياضية فانيسا  الصحفية  وتنصح 

ريتـيش، املحرريـن الذيـن يقومـون 
بتغطية كأس العالم من خارج البالد 
بأال يكتفوا «بقص ولصق» املعلومات 
التي يتلقونها مـن زمالئهم يف البالد، 
موضحـة «هنـاك اختـالف مـا بـني 
نرش التغطية بنـاء عىل آرائنا وإنتاج 
املحتوى بناء فقط عىل ما نشـاهده 

عىل التلفزيون».
ويف الوقت الذي لن يتمكن الصحفيون 
الذين يقومون بالتغطية عن ُبعد من 
التقاط تفاصيل مهمة حول املباريات 
الجارية، تقول ريتيش: «عند التغطية 
عن ُبعد، لن تشـعر باملنـاخ املحيط، 
ولـن يمكنـك تحليـل طاقة وسـلوك 
الجماهري، لذلك سيتعني علينا العمل 

بقدر كبري من الحذر».
تـرى ريتـيش أنـه «يجـب أن تكـون 
التغطية تحليلية»، موضحة «ينبغي 
جمع املعلومات من مصادر مختلفة، 
متنوعـة  مجموعـة  عـىل  واالطـالع 
من املحتـوى الذي تنرشه الوسـائل 
اإلعالمية املختلفـة، وبهذه الطريقة 
سـيكون لديـك وجهـة نظر أوسـع 
سـتكون أكثـر منطقيـة ألنهـا أكثر 

دقة».
املصادر الرسمية

من املهم أيًضا الحصول عىل املعلومات 
فاالتحـاد  الرسـمية،  املصـادر  مـن 
الربازيـيل لكـرة القـدم (CBF)، عىل 
سـبيل املثال، سـيقدم تحديثات عىل 

موقعه اإللكرتوني، باإلضافة إىل نرش 
املنشـورات عـىل شـبكات التواصـل 
االجتماعي. يقول املسؤول الصحفي 
فينيسـيوس  الربازيـيل،  للمنتخـب 
رودريغيز، إن االتحاد يتخذ هذا النهج 
لتكـون املعلومـات متاحـة لجميـع 
الصحفيـني، موضًحـا أنـه «ال يوجد 
محتوى حرصي ألي شخص، فنحن 
نؤمـن أن بهـذه الطريقة سـتعامل 
منظمتنا جميع الصحفيني عىل قدم 

املساواة».
وهنـاك قسـم حـرصي عـىل موقع 
االتحـاد مخصـص إلحصائيـات عن 
املنتخـب الربازيـيل أيًضا، كمـا يتيح 
االتحـاد للصحافـة املحتـوى املرئي 

عىل Flickr، ويمكن استخدام الصور 
والفيديوهات طاملا أن هناك إسـناًدا 
مناسًبا ملصور االتحاد الرسمي، كما 
سـيبث االتحاد إعـادة املباريات عىل 

يوتيوب.
املحتوى املقدم من الفيفا

خـاص  محتـوى  عـىل  للحصـول 
باإلضافـة  الصحفيـة،  باملؤتمـرات 
إىل الصـور والفيديوهـات والتقارير 
الرسـمية املتعلقـة بـكأس العالـم، 
 FIFA بإمـكان الصحفيـني زيـارة 

.Media Hub
وينبغي عـىل الصحفيني التسـجيل 
ولتوجيـه  املصـادر،  إىل  للوصـول 
أي أسـئلة يمكنهـم التواصـل مـع 
 .MediaOperations@fifa.org
تتوفـر بعـض املعلومـات التي تهم 
 ،Media Hub الصحافـة فقط عـىل
بينمـا املوقع الرسـمي للفيفا متاح 

للجمهور العام.
شبكات التواصل االجتماعي

ُيعـد تويـرت مـن منصـات التواصل 
االجتماعـي التي ينبغـي أن يتابعها 
الصحفيون للحصول عىل تحديثات 
عـن كأس العالـم. ضـع يف اعتبارك 
إنشـاء قوائـم تويـرت تحتـوي عىل 
التحـادات  الرسـمية  الحسـابات 
كـرة القـدم ذات الصلـة بتغطيتـك 
والالعبـني والشـخصيات البارزة يف 
عالم كرة القـدم، والصحفيني الذين 
سـيكونون يف قطـر، وغريهـم. كما 

القوائـم ملتابعة  يمكنـك اسـتخدام 
املنظمات اإلعالمية يف الوقت الفعيل، 
ممـا سيسـاعدك عـىل التحقق من 

املعلومات ومقارنتها.
وعند استخدام منصات مثل يوتيوب، 
الصلـة،  ذات  القنـوات  يف  اشـرتك 
وقـم بتفعيـل اإلشـعارات لتشـاهد 
املنشـورات الجديـدة والتحديثـات. 
إليك رابط حسـاب الفيفا الرسـمي 
عىل يوتيوب، كما تمتلك الفيفا أيًضا 
حسابات عىل تيك توك، وانستجرام، 
عـىل  للحصـول  زيارتهـا  يمكنـك 

معلومات اإلسناد الرتافقي.
إليـك حسـابات تويرت لـدول أمريكا 
الشمالية وأمريكا الالتينية املتنافسة 

عىل كأس العالم:
 Asociación de Fútbol Argentino

- (األرجنتني)
 Federación Ecuatoriana de

Fútbol -  (اإلكوادور)
 Federación Mexicana de Fútbol

-  (املكسيك)
 Federación Costarricense de

Fútbol - (كوستاريكا)
 Asociación Uruguaya de Fútbol

- (أوروغواي)
CBF Futebol - (الربازيل)

- Canada Soccer
 U.S. Men>s National Soccer

- Team
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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 الرباط/متابعة الزوراء:
واقعة مثرية تلك التي شـهدها املشـهد 
اإلعالمي بالناظوراملغربية، بعدما صدر 
حكـم قضائـي يغـرّم صحفيـا رفـض 
الكشف عن مصادره، متشبثا بعدم فعل 
ذلـك رغم اسـتدعائه لإلدالء بشـهادته 
ضمن ملف دعوى رفعها طبيب ضد أب 

طفل خضع لعملية ختان.
املعروضـة  القضيـة،  أطـوار  وتعـود 
عـىل أنظـار القضـاء، إىل خـرب نـرشه، 
قبـل عـام ونصـف، املوقـع اإللكرتوني 
أب  بشـكاية  يتعلـق  ”ناظورسـيتي“، 
ضـد طبيـب بسـبب بـرته جـزءا كبريا 
وإرضاره بصحـة طفلـه أثنـاء عمليـة 
ختان، متهما إيـاه بـ“اإلهمال العمدي 
والخطـأ الطبـي“، بعدما لـم يعد هناك 
حل لتدارك األمـر جراحيا. وصدر حكم 
قضائي، الخميس املايض، ضد الصحفي 
رئيـس تحرير موقع ”ناظور سـيتي“، 
بتغريمـه 10 آالف درهم، بعدما التمس 
األمر ممثل النيابة العامة خالل جلسـة 
حرضهـا الصحفي نفسـه قصد اإلدالء 

بشهادته يف املوضوع.
وكان الطبيب رفع دعوى ضد األب لنرشه 
شكايته عرب هذا املوقع اإللكرتوني، لتتم 
متابعتـه بُتهـم ”بث وتوزيـع ادعاءات 
ووقائـع كاذبـة بقصـد املـس بالحياة 
الخاصة لألشـخاص أو التشـهري بهم؛ 
ونرش تركيبة من صور شخص يف مكان 
خاص دون موافقته، واملسـاس بنظام 
املعالجـة اآلليـة للمعطيـات عن طريق 

نرش معطيات ذات طبيعة شخصية“.
”تشبث بمبدأ مهني“

الصحفـي املعنـي بالقضية، رمسـيس 
بولعيون، قال ، إن اسـتدعاءه إىل جلسة 
املحاكمة يـوم الخميـس كان باعتباره 

”املمثل القانوني للموقع سـالف الذكر، 
وشاهدا يف القضية املرفوعة بني الطبيب 
بعـدم  ”تشـبثه  أن  موضحـا  واألب“، 
الكشـف عن مصدره يف املقال املنشـور 
يأتي انطالقا من مبدأ مهني هو ضمان 
مصداقية املؤسسـة اإلعالميـة ومهنية 
الصحفـي، ألنهـا من األعـراف الكونية 
يف املمارسـة املهنية التـي تعترب املصدر 

مقدَّساً“.
وأكد بولعيـون أن املحكمـة طلبت منه 
فعـال أداء اليمني، والكشـف عن مصدر 
الشـكاية التي نرشها املوقع لتحديد ما 
إذا كان األب هو مصدرها؛ إال أنه َرفض 
ذلـك، متذرعا بحق املؤسسـة اإلعالمية 
يف عدم الكشـف عنه، بالنظر إىل طبيعة 
امللـف، ما دفـع القايض إىل االسـتجابة 
لطلـب النيابـة العامـة بتغريمـه بأداء 

10.000 درهم.
وتابـع املمثل القانونـي للموقع املذكور 
أنه اسـتغرب الحكم الصادر بحقه بناء 
عـىل فصـل يف القانون الجنائـي وليس 

يف قانـون الصحافـة والنـرش، ”بتهمة 
غريبـة مفادهـا عـدم اإلدالء بشـهادة 
أمام املحكمـة“؛ مؤكدا أن ”األمر يتعلق 
بمقـال يف موقع مهني يتمتع صحفيوه 
بالصفـة املهنيـة، وليـس تدوينـاً كما 

حاول البعض تداول ذلك“.
التسـاؤل حـول  إىل  املتحـدث  وخلـص 
النازلـة: ”هـل تنـدرج أعمـال الطبيب 
ضمـن حياتـه الخاصـة؟ هـل ألعمال 
الطبيـب التي تشـكل مخالفـة قانونية 
عالقة مبارشة بالحياة العامة؟“، مؤكدا 
أن عدم كشـف الصحفي عـن مصادره 
يجد سـنده يف املادة 5 مـن القانون رقم 
88.13 املتعلق بالصحافة والنرش، الذي 
ينـص عـىل أن ”رسيـة مصـادر الخرب 
مضمونـة وال يمكـن الكشـف عنها إال 
بمقـرر قضائـي ويف الحـاالت التاليـة: 
القضايـا املتعلقة بالدفاع الوطني وأمن 
الحيـاة  والخارجـي؛  الداخـيل  الدولـة 
الخاصة لألفـراد ما لم تكـن لها عالقة 

مبارشة بالحياة العامة“.

تفاعل النقابة الوطنية للصحافة
عبد الله البقايل، رئيس ”النقابة الوطنية 
للصحافـة املغربية“، اعتـرب ، أن الُحكم 
”قاس وُيمثل سـابقة يف تاريخ املهنة“، 
مؤكـدا أحقيـة ما ذهب إليـه اإلعالمي، 
ألنه ”من حـق الصحفي عدم الكشـف 
عـن مصـادره“، وكاشـفا أن النقابـة 

سُتصدر بالغا يف املوضوع.
وأضاف البقـايل أن ”األصل هـو أن تتم 
محاكمـة الصحفـي عـىل الفعـل الذي 
اقرتفه يف النرش، فيمـا ال يرّتب القانون 
الجـزاء عىل عدم الكشـف عـن مصادر 
خربه، بل يمكن معاقبته عىل خرب زائف 

منشور“.
رئيس ”نقابة الصحافة املغربية“ وصف 
األمر بـ“اجتهاد قضائي خاطئ وحكم 
قـاس جدا يف حق هـذا الزميل“، قبل أن 
يعـّرب ضمـن ترصيحـه عـن ”تضامن 

النقابة املطلق والالمرشوط معه“.
كما أكد املتحدث أن ”الحماية القضائية 
هي ضمـان رشوط املحاكمـة العادلة، 
واالمتثال لروح القوانني“، مشـددا عىل 
أنه ”ِمن غري املقبول أن نسمع اجتهادات 
قضائية تمس رشوط املحاكمة العادلة، 
وتفتعـل ُتهمـا غري منصـوص عليها يف 
قانـون الصحافـة والنـرش أو القانون 

الجنائي؛ ما يشكل مصدر غرابة“.
ومـدى  الخـرب  بـني  التمييـز  ”وجـب 
مصداقيتـه من زْيفـه، ويمكن للقضاء 
إجـراء خـربة للتأكد، وبني عدم كشـف 
صحفي مصادره“، يخلص البقايل، وزاد 
مسـتغربا: ”يمكن االسـتعانة بالخربة، 
نظـرا لتوفـر الصحفي عـىل ملف طبي 
الغريـب يف املوضـوع  للضحيـة، لكـن 
هـو إدانة الصحفـي لعدم كشـفه عن 

مصدره“.

باريس/متابعة الزوراء:
 من انتفاضات ”الربيع العربي“ 
إىل حركـة ”مـي تـو“ النسـوية 
تحرشـات  مرتكبـي  لفضـح 
تتعرض لها النساء، أثبتت منصة 
تويـرت مكانتها ودورهـا حليفة 
لنشطاء سياسـيني ومجموعات 
معارضـة لتصبـح بذلـك منصة 

يصعب استبدالها.
مسـتخدمي  عـدد  يكـون  وقـد 
أكرب،  للتواصـل  أخـرى  منصات 
لكن الشـبكة التي بـات يملكها 
املليارديـر إيلون ماسـك تهيمن 
عىل التواصـل العاملي عىل الرغم 
مـن الضبابيـة التـي تخّيم عىل 

مصريها.
ماردانـي  عـيل  مهسـا  وقالـت 
الباحثة يف منظمة ”أرتيكل 19“ 
الحقوقيـة غـري الحكومية ”من 
الواضح أن منصـة تويرت مؤثرة 
جدا يف االسـتحواذ عـىل اهتمام 
لها  وسائل اإلعالم واملسـؤولني. 
مكانـة خاصة جـدا وفريدة عىل 

هذا الصعيد“.
وتشـكل منصـة تويـرت رشيان 
الخارجـي  العالـم  مـع  حيـاة 
تفـرض  بلـدان  يف  خصوصـا 
قيـودا عـىل الصحافة املسـتقلة 

واملراسلني األجانب.
وهذا األسبوع أظهرت منشورات 

من داخل مصنع آيفون الصيني 
الذي تشـّغله فوكسـكون عماال 
يتمرّدون عـىل اإلغالق املفروض 
ينسـف  مـا  كوفيـد،  الحتـواء 
محاوالت الحكومـة اإليحاء بأن 
الهـدوء سـائد يف خضـم جهـود 

كربى ُتبذل الحتواء الفايروس.
املتخصـص  الباحـث  وقـال 
ظـل  يف  الرقميـة  األنشـطة  يف 
األنظمـة االسـتبدادية ماركوس 
ميكايلسـن ”من األهمية بمكان 
اسـتقاء معلومـات من وسـائل 
إعـالم دولية وإنمـا أيضا توثيق 
اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات 

واألعمال الوحشية“.
عـدد  بلـغ  يونيـو  نهايـة  ويف 
لتويـرت  اليوميـني  املسـتخدمني 
237 مليونـا، وهـو رقـم أدنـى 
بمنصتـي  مقارنـة  بأشـواط 
ويبلـغ  وفيسـبوك.  تـوك  تيـك 
اليوميـني  املسـتخدمني  عـدد 
مليـار شـخص  األوىل  للمنصـة 
وللثانية ملياريـن. لكن الصيغة 
املخترصة والبسـيطة تجعل من 
الشـبكة قـوة تتخطـى حجمها 
بيـد جماعـات املعارضـة، حيث 
يمكـن ألي شـخص أن يصبـح 
”مواطنا صحفيا“ ينرش بشـكل 
فوري صـورا ال تريد السـلطات 

الحكومية أن ُتنرش.

واعتـربت ناديـا أيدل الناشـطة 
التـي  الربيطانيـة   – املرصيـة 
ميـدان  انتفاضـة  يف  شـاركت 
التحرير يف مـرص يف العام 2011 
أن تغريـدات مناهضة للنظام يف 
مختلـف أنحاء الرشق األوسـط 
شّجعت الناس، إذ بّينت لهم أنهم 

ليسوا وحيدين.
وتابعت ”قدرتهـا (املنصة) عىل 
نـرش هـذا الحـدث عـىل نطـاق 
واسع وعدد النشطاء الذين كانوا 
يطلقون تغريـدات باإلنجليزية“ 

نقلت املشهدية إىل الخارج.
عـىل  انتـرشت  تغريـدات  وإزاء 
نطاق واسع وأثارت غضبا عارما 
دول  لحكومـات  يمكـن  دوليـا، 
خارجية أن تلمس حجم ضغوط 
محلية تطالبهـا بالتحرك أو عىل 

األقل إدانة السلطات القمعية.
البلـدان الديمقراطية  وحتـى يف 
حيث تعد تويرت بمثابة مسـاحة 
رقميـة للتواصل بني املسـؤولني 
وأفراد املجتمـع، يمكن للمنصة 
بوسـيلة  النشـطاء  تـزّود  أن 
تمّكنهـم مـن نـرش آرائهم عىل 
نطاق واسـع لم تكن سـابقا يف 

متناولهم.
ويف العقـد األخـري أصبح وسـم 
”بالك اليفز ماتر“ مرادفا للحركة 
التي انطلقت لتسليط الضوء عىل 

العنرصية والعنف الذي تمارسه 
الرشطة يف الواليات املتحدة بحق 
األمريكيـني املتحدرين من أصول 
أفريقية، ما وضـع تحت املجهر 
ممارسـات تمييزيـة غالبـا مـا 

كانت تمر بال تعليق.
وقال ميكايلسـن ”يسـتخدمون 
ميـزات تويرت ووسـائل التواصل 
هويـة  لخلـق  االجتماعـي 
احتجاجية لخلق شعور مشرتك 
داخل الحركة“. وتابع ”يعرفون 
الوصـول  عـىل  قـادرون  أنهـم 
بشـكل أكـرب وأكثر مبـارشة إىل 
القـرار  وصانعـي  الصحفيـني 
مقارنة بإنسـتغرام عىل سـبيل 

املثال“.
أحدثهـا  التـي  البلبلـة  ومنـذ 

عـىل  ماسـك  إيلـون  اسـتحواذ 
تويـرت، تخـىل كثري عـن املنصة 
عـىل خلفية هواجس مـن إقالع 
مسـؤويل املنصـة عـن التدقيـق 
بشـكل كاف يف مـا ينـرش إلزالة 
املحتويات املضلّلة أو املسـتفزة. 
وحّذر نشـطاء من أنـه إذا زالت 
منصـة تويـرت سـيخرس العالم 
سـجال تاريخيـا بالـغ األهميـة 
التـي  االحتجاجيـة  للتحـركات 
مـا كانـت لتكتسـب زخمها من 
دون توثيـق رقمـي. وقالت عيل 
مارداني ”شـّكل تويرت أرشـيفا 
لعـدد كبري جـدا مـن التحركات 
واألحداث لـذا فإن خسـارة هذا 
األرشيف ستكون خسارة كربى، 

إنه سجل تاريخي نوعا ما“.

 بغداد / نينا:
 نعـى املرصد العراقـي للحريات 
لنقابـة  التابـع  الصحفيـة 
زميلـني  العراقيـني  الصحفيـني 
قدما العطاء الثر يف مسرية العمل 

الصحفي .
: شـكل رحيـل  بيـان  وذكـر يف 
الحسـن  أحمـد  الزميلـني 
ومصطفى غزوان بحادث سري يف 
بغداد فاجعة حقيقية لألوسـاط 
اإلعالمية التـي عربت عن الحزن 
بالخسـارة  والشـعور  الشـديد 
األليمـة وقد تويف أحمد الحسـن 
مقـدم الربامـج يف قنـاة ديـوان 
مصطفـى  وزميلـه  الفضائيـة 
غزوان الذي يعمـل تقنيا يف قناة 
زاكـروس بحـادث سـري مفجع 

مساء الجمعة.
الصحفيـني  نقابـة  واضـاف: 
العراقيني نعت الزميلني الحسـن 
وغـزوان وأثنت عىل الـدور الذي 

اديـاه وحياتهمـا التـي قضياها 
يف عمل صحفـي وإعالمي مثمر 
يف خدمة املجتمـع والفئات التي 
تحتاج الرعاية والدعم وعربا عن 
ذلك من خالل الربامج التلفزيونية 
التـي عمـال عليها ونجحـا فيها 
يف مسـرية إنتهت بحادث سـبب 
النكبـة  وزمالئهمـا  ملحبيهمـا 

والحزن الشديد.
للحريـات  العراقـي  املرصـد 

الصحفية إذ ينعى رحيل الحسن 
وغـزوان فإنه يسـتذكر عرشات 
واملحررين  والفنيـني  الصحفيني 
الذيـن  واملصوريـن  واملراسـلني 
سـنة  العرشيـن  خـالل  قضـوا 
ضحايـا  وذهبـوا  املنرصمـة 
والعمليـات  واإلرهـاب  العنـف 
العسـكرية والحـوادث العنيفـة 
التـي اسـتهدفتهم يف مناسـبات 

مختلفة.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
 انتـرش يف مواقـع التواصل االجتماعي 
مقطـع فيديـو يوثـق رفض  مشـجع 
مـع  الحديـث  السـعودي،  للمنتخـب 
تغطيـة  خـالل  إرسائيـيل،  مراسـل 
منافسات بطولة كأس العالم يف قطر.

وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
واملواقـع اإلخباريـة مقطـع الفيديو، 
حيث ظهر مشجع للمنتخب السعودي 
وهو يقول للمراسل: ”أنت غري مرحب 
بـك هنـا يف قطر..أنت غـري مرحب بك 

هنا، وهناك فقط فلسطني“.

لندن/متابعة الزوراء:
الربيطانية  اإلذاعـة  تلقت هيئة 
 1500 نحـو  يس“  بـي  ”بـي 
شـكوى من تغطيتهـا ملونديال 
قطر 2022 التي وصفت بـ“غري 

العادلة“ و“أحادية الجانب“.
وركزت االنتقـادات عىل تجاهل 
”بي بـي يس“ الفتتاحية بطولة 
كأس العالم لكرة القدم يف قطر، 
الثانـي  نوفمرب/ترشيـن   18 يف 
الحـايل، إذ اكتفـت بعرضها عىل 
منصاتهـا الرقميـة، بينما بثت 
اسـتضافتها  التـي  الفعاليـات 
روسـيا عام 2018 عىل قنواتها 

األرضية.

وكان أمـري دولة قطر، الشـيخ 
تميـم بن حمـد آل ثانـي، أعلن 
 2022 يومهـا افتتاح مونديـال 
من استاد البيت شمال العاصمة 
االفتتـاح  وانطلـق  الدوحـة. 
بآيـات قرآنية عـن التقارب بني 
الشعوب، وشـهد حضور املمثل 
مورغـان  الشـهري  األمريكـي 
فريمان والناشط القطري غانم 
املفتاح، وفقرات أحياها فنانون 
عامليـون ومزجت بـني التقاليد 

القطرية والثقافة العاملية.
وصـف املشـاهدون يف اململكـة 
املتحدة التغطيـة بأنها ”أحادية 
الجانـب“ و“غـري عادلـة“ إزاء 

الدولـة املضيفة، بينما اشـتكى 
آخـرون مـن أن التقاريـر تهدد 
سـمعة ”بي بي يس“ كهيئة بث 
مسـتقلة وغري متحيـزة. وقال 
مشـاهدون آخرون إنهم شعروا 
كأن ”محـارضة تلقى عليهم“، 
خـالل متابعـة تعليـق ”بي بي 
يس“ عىل مباراة منتخب فرنسا 
ضد منتخـب أسـرتاليا، الثالثاء 
املايض. وأكدت ”بي بي يس“، هذا 
األسـبوع، تلقيها 1432 شكوى 
بشـأن تغطيتهـا ملونديال قطر.
وجـاء يف بيان وجهتـه ”بي بي 
يس“ إىل النسـخة اإلنكليزية من 
موقع العربـي الجديد، الجمعة: 
”لدينـا تاريخ طويـل يف تغطية 
بطـوالت كرة القـدم للجماهري، 
ولكن لدينا أيضاً سجل حافل يف 
التطرق إىل القضايا اآلنية كجزء 
تغطياتنـا“. وكان مقـدم  مـن 
الربامج عىل ”بي بي يس“ ونجم 
إنكلـرتا سـابقاً، غـاري لينيكر، 
أقـر أخرياً بأنـه كان عىل الهيئة 
التحـدث علنـاً ضـد انتهـاكات 
حقوق اإلنسـان يف روسـيا عند 

تغطيتها لكأس العالم 2018.
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الشوارع تعَج باملاَرة ، أشجار الرصيف مزهرة يتالعب النسيم 
بأزهارها الوردية و البيضاء و أخرى غريبة رَبما كانت هجينة 
،روائـح الخبـز و الكعك املنبعثـة من الفرن تفتح الشـهَية و 
تحُقن الَدم بنشـوى العيـد ، حتى أرساب الحمام تصطَف عىل 
الل الفارغة عندما يخرجها عمال  أسالك الكهرباء تنتظر السِّ
الفـرن تنزل و تجمع الفتات املتبقي  فيها ، البالونات يف أيدي 
األطفـال تنسـيك بلوغـك و ترديك طفـال يرسقهـا هنيهة ثَم 
يعيدها إىل أناملها الربيئة ،الناس ينتظرون دورهم عند املصَور 
الفوتوغـرايف  الـذي يأخـذ لهم صـورا مع جواده يف الشـارع.                                                                                                                                          
  كَل يشء جديـد، الكَل ينطق جمـاال. بينما يتكَور ( زهري) يف 
غرفته ، يفرتش و يلتِحف الرطوبة و يتوَسد كوابيسه العِفنة ، 
تحارصه أنسجة العناكب التي استولت عىل الغرفة عدا الزاوية 
التـي يقبع فيها ، ببيت يتذَكر تلك الليلة الطويلة و يف الصباح 
ره الصدئ و يغفو فيغطس يف كوابيسـه التي ال  يرتاح من تذكُّ
يفصل بينها و بني الواقع ِسـوى جفنيه املغلقني .كانت أطول 
ليلة يف الَسنة ، ( زهري)مع رفيقه ( عمر) يستنشقان سجائر 
الحشيش ،توَقف ( عمر) بعدما استنشق واحدة ،بينما(زهري) 
كان يستنشـق الواحدة تلو األخرى ، افتَك( عمر) السـيجارة 
مـن فم ( زهري ) ـ كفى سـيتوَقف قلبك ـ دعني ما دخلك ،ثَم 
يرتمي يف الظلماء و يتناول السـيجارة مـن األرض التي تبَول 
عليهـا منذ قليل ، و يواصـل ثَم يغطس كالهما يف بحر اللَذة و 
يبيعان سـجائر املخَدرات كلَما حظر زبون ،فجأة سمعا دوَي 
سيارة الرشطة هرع ( عمر) عىل دراجته النارية بينما سقط 
( زهري) يف حفرة األشغال العمومَية التي أعَدها أحد املقاولني 
،ابتعد دوَي السـيارة ثَم استقَر يف مكان غري بعيد ، يكثر وقع 
األقدام فوقه عـىل الطريق كحوافر قطيع تتهافت نحو املرتع 
،و هـم يتحَدثـون عن بائع املخـَدرات ( عمر) الـذي اصطدم 
بعمـود الكهربـاء و هو فـاَر مـن الرشطـة،كان كَل كالمهم 
تفَشـيا و شـماتة يف من ضَيع شـباب الحَي فهم ( زهري) ما 
حدث لصاحبه ، حاول الرصاخ،الخروج،الحركة وسـط املياه 
البـاردة لم يقدر ، جَثة مخّدرة تحِمـُل بداخلها األيرس مضغة 
فاسدة يحرَكها عقل جبان و قدمان ال تتحرَكان إَال يف الظالم ، 
ترصخ امرأة من مكان الحادث صوتها يمَزُق الظالم و يزعِزُع 
القصدير الذي يغّطي الحَي الشـعبَي ـ موت الشـماتة ـ موت 
الشـماتة ،انسـلخ الَصبح بعرس من جلد الليل الضَيق البارد ، 
خرج من الحفرة ، نظر إىل بضاعته الطافية عىل السـطح مع 
قطع الجليـد الزجاجَية و التي ياما ناس كانوا يغوصون مثل 
املعـدن النفيس و طفـوا كالعهن عىل قارعة الطريق بسـبب 
هذه البضاعة ، نظر إىل رجليه أحَس بسـائل سـاخن ينسـاب 
بني سـاقيه و يزيده قـذارة ،فَر مهـروال إىل البيت ،وجد الباب 
مفتوحـا و أَمـه الحنونـة يف انتظاره ،خطفته عنـد املدخل و 
عانقتـه ـ حمدا لله عـىل هذه املضغة التـي مازالت تنبض  ـ 
أنت مسـتيقظة ؟ـ  كنت أنتظرك ،الحمام ساخن ادخل ، دخل 
( زهـري) إىل الحَمام و خرج برسعة ،لبس ثيابه التي وضعتها 
األَم عىل املدفأة و دفن رأسه يف فوطة ساخنة ـ هو ، هووو ما 
أحىل الدفء يا ( عمر) ...ويختنق صوته من البكاء .ـ كنت يف 
الجنازة ،أَمه حالها حال ثَم تجربه عىل احتسـاء فنجان قهوة 

سـاخن ، تضَمه و هي تدهن ظهره بمرهم ضَد (الروماتيزم) 
حتـى يغفو ، حتى الضحى يسـتيقظ عىل ترديد الشـهادتني 
مـن حناجر الرجال القوَية ،يطَل، موكـب جنازة ( عمر) ماَر 
،صديقه محمول عىل األكتاف مغَطى بربنوس أشـقر أحاكته 
له أَمه كي ُيزَف فيه عريسا.                                                                                                                             
ـ َتفـوا أنـت جبان يـا ( زهري) يلعن نفسـه أمام املـرآة التي 
لطاملا مارس القذارة أمامها مع صديقه و اسـتمتع بصورته 
املصقولـة عىل وجهها، لـم يحظر جنازة صديقـه هروبا من 
أسـئلة النـاس، أغلق النافـذة و أحكم غلقها ، مَر الشـتاء ثَم 
الربيـع و الصيف عىل األبواب، أصحاب املحَالت خبؤوا ألبسـة 
الَشـتاء و علَقوا ألبسـة الصيف. كان جميال هذه املرة ، يلبس 
حذاءا رياضيـا يحمُل ماركة عاملَية ـ أنظر ، روعة هذا الحذاء 
أليـس كذلك يـا ( زهري ) ؟ هاي ..طق ططـق ، يفتح( زهري) 
عينيـه و يحبـس أنفاسـه طق طـق ططقـ  نعـم صديقي ( 
عمر) يهرع إىل النافذة يفتحها ،طار زوج الحمام، و اقتحمت 
أشـَعة الشمس الغرفة و تسـلَلت من تحت الباب إىل الشَقة و 
وصلـت إىل األَم، فتحت األَم باب غرفته ـ أنظري أَمي ما أجمل 
الفرخني ! ثَم يحبُس ابتسـامته - رأيت ( عمر ) ، ـ رحمه اللَه 
،الدنيـا كلَها جميلة هذا الحمام بنى عَشـه و حضنه و فقس 
عىل غلـق نافذتك ، ذلك الصَبار نمى عـىل ِذمم املوتى ،وجد يف 
سكينة املقابر حياته األفِقَية الشائكة ،و تلك النباتات أزهرت 
عىل األسـطح املوِحلة ، انظر هناك قرب ( عمر ) الذي ُغرِس يف 
ثراه فنجان ابيض يستأنس بنباتات زاحفة ، و أنت ِجد نفسك 
بنـَي عىل خطئك عىل خطئ رفيقـك ال تجعل منه موطن بكاء 
كبصلـة طازجـة كلَما ذبحـوا خالياها هَيجت مآقيـك ،الدنيا 

كلَها جميلة بنَي.
 تنهمـك األَم يف تنظيـف الغرفـة ،يدخـل يسـتِحمُّ ثـَم يتناول 
لقيمـات من فطوره ، تغلق األَم النافذة كي يعود زوج الحمام 
إىل فرخيهما و ترتك شـقا ، يف الصباح الثاني ُتسـدل الشمس 
شـعرها الذهبـَي عىل األرض فتدفئ وجه ( زهري ) يسـتيقظ 
،يغتسـل، يبحث عن الِقبلـة ، يف اتجاه الضوء ،كان كلَما تقَدم 
اصطـدم بـيشء يف طريقه ، قليل من الشـمس عرَفه عىل الله 
،عىل نظره الذي قَل بسـبب العتمة ،نظر من الشـَق يرقُب قرب 
( عمر ) هو يعرف جَيدا ذلك الفنجان األبيض الذي يسـتأنس 
ببعـض النباتـات الزاحفة ، كان القرب يتوَسـُط القبور بعدما 
كان عـىل الحاَفـة ، يبـدو أَن الربيـع نبت عىل ِذمـم الكثريين 

بعده.

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«@@
الشـعر.. هو(اجـود االلفاظ يف اجود نسـق)..عىل حد 
تعبـري صموئيل كولردج.. كونـه تجربة وجدانية تعرب 
عن رؤى املنتج (الشـاعر) الذي هـو جزء من الوجود 
الكوني..عـرب تاسـيس يقـوم عـىل االضـاءة الفنيـة 
والجماليـة الخالقـة لحقلهـا الـداليل املتسـع الرؤى 

باعتماد العبارة املوجزة العميقة املعنى ..
  وباسـتحضار وتفكيك املجموعة الشعرية(الحرسة) 
التـي نسـجت عواملها النصيـة بكل تشـكالتها انامل 
منتجهـا آراس عزيز عبدالله وترجمهـا محمد صالح 
الربزنجـي وحقـق عواملهـا تخطيطـا الفنـان ريبوار 
سـعيد وراجعها عبداللـه طاهر الربزنجي واسـهمت 
مطبعـة كارو يف نرشهـا وانتشـارها/2021..كونها 
نصوص تشرتك بحسها الوجداني وعذوبتها االيقاعية 
املتناغمـة واملـكان كهويـة ثقافية من جهـة وفضاء 
للمتخيل الشـعري من جهة اخرى..اضافة اىل تميزها 
بتعدد اسـاليبها التعبريية النابضـة بالدالالت..وتجيل 
خصائصها الفنيـة يف وحدة عضوية وتنويعات نصية 
متكاملـة البناء الشـعري..مع تعددية قابلـة للتأويل 
بحكم لغتهـا الرسدية التي تعد محرك اشـتغال فاعل 
ومتفاعل يف بناء النص..املكتظ بمضامينه االنسانية..

مع اعتماد املنتج(الشـاعر) عنـرص الحداثة يف ايصال 
رسـالته التي تحاكي اآلخر وتكشـف عن ابعاد تأملية 
وجماليـة.. فضال عن التمـرد عل القوانني الشـعرية 
واالشكال التقليدية وتجاوزها بقلب املوازنة النفسية 
بني(االنا) ضمري املتكلم و(الهو) ضمري الغائب برحلة 

وجدانية ما زجة بينهما..
دوما كنت تقول:ان نبع قلبي يتدفق يف الربيع فحسب

فلم اسمع تدفقه اىل ان حل الربيع
ايها االنسان العظيم مع كل ما كابدت من آالم

حزمت همومك املرة يف رصة كبرية
واسـتهنت باملنحـدرات الصعبـة الحزينـة التي كنت 

تغني لها

وتلك االشعاعات الصامتة التي كنت تسجد لها
ولكنك لم تبك

ولهذا لم تقص جدائل افق مدينتك االحمر
اظافرك كانت دوما طعاما لكالب املعمل

لكنك لم تبك..النك تحمل الحقيقة للمدينة   /ص8
فالنـص يقوم عىل رسدية شـعرية تسـمو باللغة من 
حيزهـا الواقعي املتـداول اىل حيزهـا التخيييل الخالق 
لنص غايته قائمة بذاته عرب مغامرة يخوض غمارها 
منتـج قلق ليشـكل تجربة تسـهم يف عطائـه وتوهج 
منجزه االبداعي املتكيء عىل جزئيات الصور...فالنص 
يحتضن فكرة ثنائية الوجود(املوت والحياة) (الحضور 
والغيـاب) عرب حدثـه املكثف لتحقيق االثـر الكيل مع 
االحتفـاظ بوحـدة موضوعيـة ال تخلو مـن غرائبية 

تتناسب واملوقف الفكري وانعكاساته الوجدانية.. 
ها انا اآلن..

كالكاهل احمل عصا الرتحال
واقطع صحراء العمر الخالية  

اآلن اخنق اميس يف الليايل املتاخرة
كفأرة مصابة بالطاعون يف غرفة فارغة

اقضم صدأ حديد نافذتي   /ص27
فالنص يعتمد لغة منطلقة من ضمري املتكلم(نا) بشكل 
تناسـقي متوحد واالنا اآلخر.. مع اعتماد  مسـتويني 
فنيني متداخلني:احدهما صوتي واالخر جمايل بوحدة 
بنائية احتضنت الفعل الشعري واالنفعال الشعوري..
لـذا فهوينبثق مـن موقف انفعايل يتكـىء عىل حقول 
داللية(زمان/ مكان/ ثنائيـات ضدية..)..وهو يتخذ 
مسارين شـعريني متضادين(الرؤيا والرؤية) املعربان 
عن الحالة النفسية املازومة زمانيا ومكانيا باسرتسال 

ينتهي برضبة اسلوبية مفاجئة..
ـ ما من مظلة تعطيني رطوبة

تشبه رطوبة امايس قريتي
ـ آه..كم اشتهي

ان اجلس قرب جدران مدرسة ابناء قريتي
واتحسس رطوبة اكواخها الطينية

واصطاد عددا من الطيور والضفادع
يف اصيل من اصائلها املتوارية   /ص55

فالشـاعر ييوح بوحا اقرب اىل حوار الذات ويستنطق 
املـكان بصفتـه دال اشـاري متشـعب باحداثـه التي 
شـكلت بـؤرة مركزيـة  تجتمـع فيها خيـوط النص 
وتمنح نسيجه تماسكا ووحدة موضوعية..مع تاثيث 
يشـكله تالحق الصـور القابضة عىل لحظـة االنفعال 
ممـا يمكنهـا االنفتاح عـىل تقنيات الرسد الشـعري 
البـرصي السيمي(املشـهدي) الـذي يتطلـب حضور 
املكان  بصفته وجود فني  يشـكل احد االبعاد البنائية 
يف اللغـة الشـعرية كونـه الحاضـن للفعل الشـعري 
وانفعاالتـه واملعـرب عـن هواجـس املنتج(الشـاعر) 

النفسـية واالجتماعية والفكرية..فضال عن انه هوية 
حاملة النساق وتصورات جمالية..

يف احدى االمايس افتحوا ابوابكم
سرتونني ممدا يف تابوت محمول عىل االكتاف

انظروا ايل: كي اشعر يف موتي عىل االقل..
اني عىل ارتفاع مرتين    /ص30

    فالشـاعر يحاول اسـتنطاق  اللحظات الشـعورية 
عرب نسـق لغـوي قادر عـىل توليـد املعاني مـن اجل 
توسـيع الفضـاء الـداليل للجملة الشـعرية..بتوظيف 
اللغـة اليوميـة املوصلة للمضمـون النـيص املتجاوز 
للغـة التقريريـة واعتمـاد اللغـة التعبريية للكشـف 
عـن العواطف واالنفعاالت الكامنـة من خالل تطويع 
مفرداته وبناء مشـاهده الصورية بوعي يكشـف عن 
قدرة يف تسـجل اللحظـة ... املكثفة..املوجزة..املركزة 
عـىل الفكرة..باعتمـاد البنـاء املشـهدي املتكىء عىل 
الجمل القصرية املسـتفزة  التي تسـتدعي املسـتهلك 

الستنطاق ما خلف صورها ..
انا (الريح) اويص..

اال تعلقوا رقبتي بحبل مطر مسائي قصري
انا (الريح) ال اكتسب اللون كي ال تتعرفوا عيل
انا (الريح) ال تفوح مني رائحة كي التجدوني

انا (الريح).. 
(الريح).. 

(الريح) ..../ ص42ـ ص43
فالنـص يسـتمد جماليته بتوظيـف تقنيـة التكثيف 
وااليجـاز واالختـزال الجمـيل والرتميـز مـع اقتصاد 
يف اللغـة وااليقـاع والصـور والفكرة بالفـاظ موحية 
ضمن النسـيج الشعري القائم عىل الرتاكيب القصرية 
املهدرجـة املكتظة بطاقتهـا االيحائية املؤطرة بوحدة 
موضوعيـة ..اضافة اىل توظيف املنتـج لتقنيات فنية 
واسـلوبية كالتنقيـط داللـة الحـذف والتكـرار الدال 
عـىل التوكيـد الذي اضفى عىل جسـد النص موسـقة  

مضافة.
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قبـل أن يشـتهر االديـب النمسـاوي سـتيفان زفايج 

كروائي وكاتب  سري  كان قارئاً نهماً
هكذا كان  اغلب مثقفي  القرن العرشين -- شـغوفني 

بالدرس واالطالع -
  وحـني ظهـرت أقاصيصـه ورسدياته وملئـت االفاق  
تالقفتهـا األيدي ليس يف النمسـا وحدها بـل يف عموم 
أوروبا بعد ترجمتها ويعود  نجاحه الهائل ملعرقته عن 

يقني ماذا يريد القارئ وعن ماذا يبحث ؟
مـن هنا يحق لنا التسـاؤل : لو لم يكن جاداً وعاشـقا 
للجمـال وفنـون الحكي  ملـا وصل قراءه درجـة الولع  

بكتاباته -

يف كل مدوناته تجنب االطالة والتكرار اململ وحذف كل 
مـا هو زائد وعندما أختـار الربازيل كبلـد بديل بعد ان 
حارصته النازية  واهوالها املروعة و اسـتنزفته اعوام 

الترشد واملنايف كتب شاكرا لها ا قائال :
(االجدر بي ان أختم حياتي وأنا منتصب القامة وعىس 
ان يتمتـع أصدقائي برؤية فجر جديـد بعد ليٍل دامٍس 

دام سنني )
ولم تكن نهايته املأساوية باالنتحار وزوجته بالسابقة  

فقد تولع بالنهايات الدراماتيكية يف معظم مدوناته-
عاش مـن ثمانينيات القرن التاسـع عرش اىل منتصف 
القـرن العرشيـن وهو ( مرتقـب ) ينتظـر -- حدًثا - 

بشارًة - قيامًة - مسيحاً -- يطل من جديد !!
عارص حربني طاحنتني غادرهما االمان والرفاه والدفأ ؛ 

بعدما كانت مدينته ضاجة باملوسيقى واملرح واملرسح  
أمست  ثكنه للعسكر تاريا البغيضة وتابعة للرايخ -

مـن يقرأ كتابه عالم االمس سـريى زفايـج عباره عن 
تأليـٍف وترحـال وتاريـخ   ملفـت أما من يقـرأ (العب 

الشطرنج ) فأنه سيعيد ماقرأ وهو مرسور -
الروايه ال تتعدى الـ 76 صفحه بطل الرواية  كرنتوفيك  
ال يتكلـم سـوى مئـة كلمـة او اقل مـن البدايـة حتى 
النهاية، لكن السـيد - ب - ( الظل ) له الغلبة بالحديث 
عن نفسـه وتجاربه وعندما يحجز  يف سـجٍن انفرادي 
ال يبدد السـأم والوحشة والسـكون غري كتاب ألتقطه 
من جيب املحقق وهو يستعرض مباراة 100 من اشهر 

العبي الشطرنج وكيفية اجتيازهم للعبة بنجاح.

@·ébßa@Âè´@·rÓÁ@Ô»ˆaäâ€a@á”b‰€a@·‹‘i
القـاص حسـن برطال /املغـرب مـن مواليد 

1958 بالدار البيضاء ( املغرب )..
 لـه عدة منشـورات ( قصة- شـعر - حوار - 
دراسـات نقديـة ...) ورقيا و رقميـا .. محليا 
و عربيـا  ـــ املؤلفـات :( أبـراج ) مجموعـة 
قصـص قصرية جـدا ضمن منشـورات وزارة 
الثقافـة املغربيـة 2006، (حـروف أبجديـة ) 
مجموعـة قصص قصـرية جـدا، (واحدة من 
األقزام ) مجموعة قصص قصرية جدا، صورة 
من االرشـيف، املاء والبنون،  قبل النوم بقليل 

وغريها 
اخرتنـا مـن منجـزه القصـيص القصـري جدا 
(املكثف ) نموذجا لدراسـته نقديا عىل املنهج 

الذرائعي العلمي .
”ترقيات“ ق.ق.م

(االعـدام يكـون رميا بالرصاص او بواسـطة 
املشنقة ..البندقية تحمل (رصاصها)والصنارة 
(خيطها )تركا هواية الصيد والتحقا باملحاكم 

للفوز بمهمة تنفيذ االعدام ../).
ديباجة النص العام : 

يعتمد القاص برطال يف انشاء نصه عىل داللة 
مركزية ارتكازية ثم يسـتخرج دالالت ثانوية 
منها ويقوم باملقارنة او املعاكسة او املجاورة 
ثم يسـتخرج النهاية من خالل هذا التالقي او 

التعاكس بني الثيمات الثانوية . 
يف هـذا النص ثيمـة املوت (االعـدام)، خارطة 
النـص ان الصيادان يمارسـان هوايـة الصيد 
للـرب البندقية والصنارة للبحر فكال املخلوقات 
مستهدفات باملوت، كانا بالرب او البحر وكذلك 
عمليـة االعـدام كالصيـد امـا بالبندقيـة او 
املشنقة. فالتقتا هواية الصيد وتنفيذ االحكام 

يف املحاكم بثيمة واحدة املوت . 
التحليل الداليل االيحائي: 

 انصبت فلسفة القاص عىل املوت الذي يالحق 
املخلوقات الحية ف“االعدام ”الداللة االرتكازية 
التـي يـدور حولهـا املوضوع واسـتخرج من 
القـص دالالت ثانويـة أي ان الداللة الرئيسـة 
توالـدت دالالت ثانويـة؛ الرصاص واملشـنقة، 
ثم داللة اخرى رئيسـة ”الصيد ” التي توالدت 
منهـا دالالت ثانوية؛ الرصاص والخيط . فلما 
التقت الدالالت الثانوية تسـاوت يف صنع املوت 
لتشكل ثيمة النص املخبوءة  بني سطور النص 

القصري .
املستوى النفيس : شكل املوت عقدة املخلوقات 
الحتمية بالرحيل االبـدي عكس الخلود املادي 
بالحيـاة، وهذا الفعـل القدري املحتـوم يأتي 

بطـرق متعـددة لينال مـن االنسـان، وصوره 
القـاص بعملية الصيـد لهواة هـذا النوع من 

القتل .
املستوى الديناميكي: ابدع القاص بكتابة نص 
يحمـل اسـرتاتيجيته الفكرية فـكان ابتكاريا 
يف القـص القصـري الذي التزمـه كجنس ادبي 
يتالءم مـع رغبته وموهبتـه املتمايزة، التفت 
ألسلوبه بالقص من التكرار واملالزمة املستمرة 

يف انشاء نصوصه القصرية املكثفة .
املسـتوى االخالقي: التزم برطـال باخالقيات 
فجـاءت  الرسديـة  الكتابـة  اثنـاء  انسـانية 
نصوصـه ملعالجـة قضايـا جوهريـة يف حياة 
االنسان. فلم يحاول ابدا خدش  املبادئ والقيم 
االنسـانية وان اختلفت مع ما يعتقد أو يومن 

به فكان اديبا محرتما ومبدعا .
-”دليل الرحلة ” ق.ق.م 

(اعتمد عىل (الذاكرة )فتاخر يف الوصول ..كان 
كلمـا فكـر يف التقـدم نحـو االمـام، تعيده اىل 

الخلف ../)
ديباجـة النص العـام :  بعدما عرفنا اسـلوب 
الكاتـب واسـرتاتيجيته يف الكتابة، نجد يف هذا 
النص داللة مركزية يتمحور حولها وهي داللة 
”الذاكـرة ” يريد الكاتب مـن املتلقي ان يفهم 
ذهنيـا ان الـذكاء ال يكفـي لتحقيـق االهداف 
والنجاح فهناك اشياء مهمة يجب توفرها من 
املعرفة واالخـالق واالرادة والبيئـة ووو، لذلك 
تنتهي الخطوات لألمام بغية الوصول بالفشل 

دائما .
التحليل الداليل االيحائي: 

من تحليـل دالالت النص، نجد الداللة املركزية 

االرتكازية (الذاكرة) التي تخفي معان وتحتاج 
لفهـم وتفسـري فهنـا ينصـح القـاص بعدم 
اعتمـاد الشـخص عىل ذكائه فقـط من خالل 
هـذه الداللة االوىل من اجـل تحقيق النجاح ثم 
يف داللة ثانية اشـار بإيحاء محمل ”فكر ”أي 
ان  التفكـري واالعتمـاد عىل الـذكاء يف تحقيق 
النجاح سـينتهي اىل خسـارة ومضيعة الجهد 

والقدرة . 
حالـة  القـاص  تنـاول  النفـيس:  املسـتوى 
سيكولوجية يف االشخاص الذي يعتمدون عىل 
ذكائهـم يف تحقيـق وهـم النجـاح دون ادراك 
ألمور اخرى تسـتلزم وجودها لتنظيم خارطة 
العمـل املطلـوب وبدونها يكون هنـاك ضياع 
للوقـت والجهـد، فينصـح القـاص باالبتعاد 
عن الغـرور والكـرب واللجوء للحركـة والفعل 

لتحقيق االنجاز .
املسـتوى الديناميكي: يثري القاص تسـاؤالت 
تتطلـب اجابة مـن املتلقي منطقيـة وواعية 
فلكل شخص فلسفته يف الحياة ألثبات وجوده 
.ولكي ينجح يجـب ان اليركن لذكائه دون ان 
يعمـل بجـد وفاعلية للوصـول اىل ما يصبو يف 

حياته .
املسـتوى االخالقـي: التـزم القـاص بمبدأ ان 
لألديـب رسـالة لخدمة املجتمع بمـا لديه من 
وعـي متنـور فيسـلط قلمـه إلنـارة املناطق 
املعتمـة بالحكمـة والنصيحـة. ويبتعـد عـن 
اثارة احاسـيس ومشـاعر مـن يعتقد ويومن 
بأفكار مخالفة، وبرطال كان واضحا وملتزما 
بمبادئ انسـانية جسـدها يف اعماله الرسدية 

املتميزة بأسلوبه االخاذ واملدهش .
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تبّدلت الظـروف الحياتيـة وباتت املرأة 
تعمل خـارج املنزل تماماً مثـل الرجل. 
لكن وترية الحياة املحمومة أثرت سـلباً 
املـرأة  وباتـت  الزوجيـة،  العالقـات  يف 
العاملـة تواجـه مشـاكل مـع زوجهـا 
بسبب انشـغالها عن منزلها وواجباتها 

العائلية.
 اال أنـه يمكـن معالجـة هذه املشـكلة 
مـن دون أن تتخىل املرأة عـن وظيفتها 
وحياتهـا املهنيـة. يكفـي التوفيق بني 
العائليـة  والواجبـات  املهنـي  الـدوام 
للحفـاظ عىل زواج ناجـح ومزدهر مع 

مرور األيام.
عدم الخلط بني العمل والعائلة

لـكل يشء وقتـه. ال يجـدر بالعمـل أن 
يرسق منـك كل وقتك ويجعلك غري آبهة 
باملنـزل وهمومـه وواجباتـه. والزواج 
الصحيح يكون مزيجاً من الخصوصية، 
والعائلة، والحياة الثنائية. خصيص وقتاً 
لـكل جانب من هذه الجوانب، وال تدعي 
أي واحد منها يؤثر يف الجوانب األخرى.

أنجزي مهامـك الوظيفية يف املكتب، وال 
تأخذيهـا معك إىل املنـزل. ويف املقابل، ال 
تنقيل معك همومـك العائلية إىل املكتب. 

تعلمي الفصل بني جوانب حياتك.
مساعدة اآلخر قدر اإلمكان

لعل أفضـل طريقة لتقويـة الزواج هي 
تقديم الدعم واملساعدة للرشيك بأفضل 

الطرق املمكنة. 
ففهـم احتياجـات الرشيـك ومحاولـة 
تلبيتها، واالهتمام بهواياته ونشاطاته، 

وإطـالع اآلخـر عـىل الرغبـة يف تقديـم 
املساعدة هي من األمور املعززة لروابط 

الزواج.
كلمات اإلطراء

يجدر بالـزوج أو الزوجة توجيه كلمات 

اإلطـراء باسـتمرار للرشيـك، وانتهـاز 
كل الفرص املمكنة للتعبري عن الشـكر 
واالمتنـان للتضحيات التـي يقدمها كل 

طرف لآلخر.
ومن شأن كلمات اإلطراء أن تبدد التوتر 

يف األجواء، وأي شـكل من أشـكال سوء 
التفاهـم، مما يجعل أجواء البيت هانئة 

وسعيدة.
تخصيص وقت حرصي للرشيك

مهمـا كانـت االنشـغاالت والواجبـات 
كثـرية، يملـك كل شـخص منـا بعض 
أوقات الفراغ. يجـدر بالزوج أو الزوجة 
االسـتفادة من هذه األوقات وتخصيص 
بعضهـا لقضائها حرصيـاً مع الرشيك 

من دون أية مصادر إلهاء أخرى.
واملقصود بذلك إطفاء األجهزة الخلوية، 
وأجهـزة الكمبيوتـر والتلفزيون، وترك 
ملفـات العمـل جانبـاً، وتخصيص كل 
الوقـت واالنتبـاه للرشيك حـرصاً دون 
سـواه. بهذه الطريقة، تتعزز الحميمية 
بـني الزوجـني وتتأثر العالقـة الزوجية 

إيجاباً.
تقبل االختالف

ال يمكـن ألي زوجـني أن يكونا نسـخة 
طبـق األصـل عـن بعضهمـا. فمهمـا 
تقاربت طباعهما وشخصياتهما، تبقى 
هناك دوماً بعـض االختالفات. والزواج 
الناجـح والطويل األمد هـو ذاك القائم 
عـىل قبول تلـك االختالفـات واحرتامها 
بالسـلبية  التحـيل  وعـدم  وتفهمهـا، 

تجاهها.

ثمة الكثري من الخلطات الرائعة 

للوجـه، مثل أقنعـة األفوكادو 

باسـتخدام زيـت جـوز الهنـد 

للحصـول عـىل ترطيـب مثايل 

ولكـن ثمـة الكثـري أيضـاً من 

الخلطات الفظيعة التي تحتوي 

عىل مكونات يجب أن ال تالمس 

وجهك البتة.

املايونيز:

يعمـل املايونيـز بشـكل رائـع 

كقناع للشعر، ولكنه ليس كذلك 

حني يطبـق كقناع للوجه ففي 

حني أنـه قـادر عـىل أن يجعل 

شـعرك المـع للغايـة وناعـم، 

إال أنـه سـيرتك وجهك مشـبع 

بالدهـون وهـو سـميك للغاية 

عىل البرشة وقادر عىل أن يسـد 

املسام وأن يتسبب بالبثور.

الليمون:

نحـن أيضـاً كنا مـن املعجبات 

بالليمون كمكون مطهر للوجه 

يعمل عىل تفتيح البرشة أيضاً، 

إىل أن اكتشفنا بأنه يلحق الكثري 

جداّ مـن األرضار للبـرشة ألنه 

يحتوي عـىل نسـبة عالية من 

األسـيد وهو خطـر عىل وجهك 

ألنه قد يتسـبب لـك بالجفاف، 

الحريق، النـدوب، وبالتايل فهو 

مؤلم ورهيـب إن كنت تبحثني 

عن اإلرشاق لبرشتك أو التخلص 

مـن البقع الداكنة، اسـتخدمي 

كريم مفتح للبرشة.

صودا الخبز:

ثمة الكثري مـن خلطات الوجه 

التي تعمل عىل تقشـري البرشة 

وتسـتخدم فيها صـودا الخبز، 

ولكن ما قد تجهلينه هو أن هذا 

املكـون ذو أسـيد هيدروجيني 

مرتفـع للغايـة مـا يعنـي أنه 

قادر عـىل أن ينزع كل األسـيد 

الجيد عن وجهك ويزيد نسـبه 

الجفاف وينتهـي به املطاف يف 

جعـل وجهك ينتـج فائض من 

الزيت البعض يسـتخدم صودا 

الخبز كمقرش ولكنه قادر عىل 

أن يتسـبب برضر جلدي طويل 

األمد.

البيض:

قنـاع  يف  البيـض  زالل  وضـع 

وجهك عىل األرجح لن يتسـبب 

بإتالف برشتك ولكن اسـتخدام 

البيض مع مكونـات أخرى قد 

يتسـبب بنتائج سـلبية أبرزها 

التعرض للسـاملونيال ففي حني 

ان البيض آمن وقادر عىل منحك 

برشة مشدودة ولكن إن لم يكن 

محفوظاً بطريقة صحيحة قد 

تكون النتائج سلبية.

السكر أو امللح:

السـكر وامللـح همـا مكونـان 

رائعان للتقشـري، إمزجي زيت 

جـوز الهند مـع السـكر البني 

وسـتحصلني عىل مقـرش رائع 

للجسـم ولكن إيـاك أن تضعي 

هذا القناع عىل وجهك ألنه قايس 

جـداً عىل برشة الوجه ألنها أقل 

سماكة وأكثر حساسية من جلد 

جسـمك لضمان الحصول عىل 

نتيجـة مثاليـة، ابتاعي املقرش 

من الصيدلية الـذي تثقني بأنه 

يحتوي عىل مكونات آمنة.

القرفة:

الكثـري مـن مدونـات املوضـة 

يزعمن بـأن القرفة هي املكون 

املثايل للتخلص من البثور والبقع 

الداكنـة والكلـف يف الحقيقـة، 

الفرنسـيات  املدونـات  إحـدى 

نرشت فيديو قدمـت فيه قناع 

قرفـة وحني جربـه متابعوها، 

كثر منهـن عانوا مـن الحروق 

والنـدوب والجفـاف واالحمرار 

والكثري من القرفـة قادر أيضاً 

عـىل أن يتسـبب بـرضر ابدي 

وفقاً ألطباء الجلد.

كشـف املركـز االتحـادي 
الضوء  الصحيـة  للتوعية 
املعـدة، وما  التهـاب  عىل 
أعـراض،  مـن  يصاحبـه 
التي تقف وراء  واألسباب 

اإلصابة بذلك املرض.
وأوضـح املركز أن التهاب 
املعدة هـو التهاب يصيب 
الغشـاء املخاطـي املبطن 
إذ تفـرز بطانة  للمعـدة، 
املعدة العديد من األحماض 
واألنزيمـات التي تسـاعد 
يف عمليـة الهضـم، وهذه 
األحمـاض تسـاعد عـىل 
مخاطيـة  مـادة  إفـراز 
تحمي بطانة املعدة، وعند 
تعرضها إىل البكترييا تفرز 
مادة حمضية تتسـبب يف 

التهاب املعدة.

املعـدة  التهـاب  ويرجـع 
تتمثـل  عـدة  أسـباب  إىل 
املعـدة  جرثومـة  يف 
”هيليكوباكرت بيلوري“ أو 
تناول مواد مهيجة (أدوية 
أو كحـول) باإلضافـة إىل 
التوتر النفـيس أو املعاناة 

من استجابات مناعية.
وأضاف املركز أن أعراض 
التهاب املعدة تتمثل يف آالم 
يف الجزء العلوي من البطن 
واالنتفـاخ وحرقـة املعدة 
والغثيان  الشهية  وفقدان 
والقيء والتجشؤ ورائحة 

الفم الكريهة.
بخصـوص كيفيـة عالج 
التهاب املعدة، أشار املركز 
إىل أن ذلـك يتم بواسـطة 
مثبطـات  مثـل  األدويـة 

إىل  الربوتـون،  مضخـة 
النظـام  تعديـل  جانـب 
الغذائي؛ إذ ينبغي االبتعاد 
عـن األطعمة واملرشوبات 
مثـل  للمعـدة  املهيجـة 
الحريفـة  األطعمـة 
الدسـمة  واألطعمـة 

والقهوة.
كذلك ينبغي تناول اللحوم 
قليلة الدسم والخرضوات 
إىل  بالبخـار،  املطهـوة 
جانب اإلقالع عن التدخني 
املفيد تناول  والخمر ومع 
األطعمة التي تحتوي عىل 
األليـاف ومنهـا الفواكـه 
التفاح، والخرضوات  مثل 
والجـزر،  الـربوكيل  مثـل 
والحبـوب الكاملـة مثـل 

الشوفان.

مهـم  الزبـادي  أن  كمـا 
ألنـه  املعـدة  اللتهـاب 
الربوبيوتيك  عـىل  يحتوي 
يسـاعد  ممـا  الطبيعـي، 
يف حمايـة املعـدة وعـالج 

ومـن  املعـدة  جرثومـة 
عـالج  تجاهـل  الخطـأ 
أعراض التهاب املعدة، فقد 
يؤدي ذلـك إىل مضاعفات 
اإلصابـة  مثـل  خطـرية، 

املعـدة، كما  بالقرحـة يف 
قد تصاب املعـدة باألورام 
الرسطانيـة، فضـال عـن 
خطر ظهور زوائد باملعدة 

(أورام حميدة).
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املقادير:
٥٠٠ جرام لحم مفروم.

بهار مشكل.
٢ ملعقة كبرية صلصة طماطم.

حبة بصل مفروم.
٣ اكواب عصري طماطم.

٣ مالعق بقدونس مفروم.
جوانـح  مقطعـة  بصـل  حبـة 

الصلصلة.
ملح وفلفل.

طريقة التحضري:
تبيل اللحـم بالبهار املشـكل وامللح 
والبصل والبقدونس وشـكيل كرات 

صغرية.
قومـي بوضع الزيـت يف مقالة عىل 

النار وحمري كرات اللحم.
حمـري البصـل يف قـدر عـىل النار 

واضيفي عصـري الطماطم والفلفل 
األسـود والصلصة وقلبي حتى يبدأ 

بالغليان.

املحمـرة  اللحمـة  أضيفـي كـرات 
واتركي املزيج ليغيل ويتسبك.
قدمية إىل جانب األرز األبيض.

تعترب أغطية األرسة املتسـخة غالبا 
مسـتودع للكائنات الحية الدقيقة، 
التـي يحتمـل أن تكون خطـرة، إذ 
أثبتت دراسـات مختلفـة أن املراتب 
لتصبـح  قصـريا  وقتـا  تسـتغرق 
مصـدرا ملسـببات األمـراض، حتى 
عندمـا تكـون مغطـاة باملـالءات، 
ووفقا للخـرباء، يمكن أن يمهد هذا 
الطريق للعديد من الظروف املميتة.

وقد ربطت بعض الدراسات الفراش 
املتسخ بتطور أمراض خطرية، مثل 
االلتهـاب الرئـوي والتهـاب الزائدة 
عـن  (الناتـج  والسـيالن  الدوديـة 
البكترييـا املكورة). ووفقـا لخرباء 
يفـرز   ،Bed Kingdom يف  النـوم 
الجسـم السـوائل والزيوت كل ليلة 
أثناء النوم، جنبا إىل جنب مع اآلالف 
مـن خاليا الجلد امليتـة وهذا يجذب 
عث الغبار، الذي يفرز الرباز املرتبط 

بالحساسـية والربو والتهاب األنف 
واألكزيمـا وهـذا هو السـبب يف أن 
العديد من العوامل الصحية تتطلب 
غسل مالءات الرسير بشكل متكرر، 
 Bed مثـل الربـو. ويوضـح خـرباء
Kingdom: «يـوىص بتغيري مالءات 
الرسيـر يوميا لألشـخاص املرىض» 
ويضيفون أن الـرباز والجثث امليتة 
لعث الغبـار يمكن أن تسـبب ردود 
فعل تحسسـية شـديدة لدى بعض 
الناس. وقد تشمل األعراض السعال 
والعطس والطفح الجلدي وحكة يف 
العني وسيالن األنف ويعد عث الغبار 
أيضا سببا شائعا جدا ملرىض الربو، 
«لذلك من املفيد لراحتك وصحتك أن 

يتم غسل املالءات بشكل متكرر».
وأوضـح طبيـب األمـراض الجلدية 
يف «كليفالنـد كلينك»، ألـوك فيا، أن 
هناك كائنات بكتريية يف أجسـامنا 

أكثـر من خاليانا وعندما تتسـاقط 
خاليـا الجلـد امليتـة عىل املـالءات، 
يمكـن لهـذه البكترييـا أن تزدهر، 
وعندمـا تعـود إىل الجلـد يمكـن أن 
تـؤدي إىل التهـاب الجريبـات، وهو 
مرض جلدي شـائع يحـدث عندما 
الشـعر، ويتسـبب  ُجريبات  تلتهب 
يف إثـارة الحكة والتقـرح. وبرصف 
النظر عـن التهيج، فقـد ثبت أيضا 
أن انتقـال العدوى ممكن من خالل 
املكـورات  وتعـد  املتسـخ  الكتـان 
العنقودية الذهبية من بني البكترييا 
األكثـر خطـورة ألنها أكثـر عدوى 
من األنـواع األخرى كمـا أنه يرتبط 
ارتباطـا وثيقا بالظـروف الصحية 
الشديدة مثل االلتهاب الرئوي وُيعد 
التهاب الزائـدة الدودية أيضا خطرا 
عندما تدخل البكترييا أو الطفيليات 

إىل الجهاز الهضمي. 
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تعّد فاكهة اليوسفي من الفواكه الصحية املرتبطة بفصل الشتاء، 

فهـو من الفواكه ذات الرائحة النفـاذة، والطعم املميز الرائع، كما 

أنـه يحتـوي عيل العديد مـن العنارص الغذائية التـي ال غني عنها، 

واملهمة لجسم اإلنسان.

لذلك تعرف عىل أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول اليوسفي.

- تقوية الجهاز املناعي:

تناولـه يعمـل عىل تقوية الجهـاز املناعي، والحمايـة من اإلصابة 

باألمراض املختلفـة، فهو غني بفيتامني يس ومضادات األكسـدة 

التي تجعل الجسـم قادرا عىل محاربة البكرتيا والفريوسـات التي 

يصاب بها الجسم. 

- مكافحة مرض الرسطان:

اليوسـفي غني بنسـبة عالية من مضادات األكسـدة، ولذا تناولك 

لـه يعد مـن الحيل الجيـدة التي تعمـل عيل تقليل فـرص اإلصابة 

بمرض الرسطان الخبيث، ويجعل الشـخص أقل عرضة  برسطان 

املعدة والثدي والرئة والقولون والكبد والدم عند تناول اليوسـفي،  

والسبب أنه يحتوي عىل مركبات مضادة لألكسدة، مثل الفالفونويد 

والليمونويد والكومارين.

- مضاد لاللتهابات:

نظـرا الحتوائـه عيل  مركب الفالفونويد  فهـذا يجعله أكثر عرضة 

لتقليل فرص اإلصابة بااللتهابات يف الجسم، كما أنه يساهم بشكل 

كبري يف تقليل تأثري اإلجهاد التأكيدي عىل خاليا الجسم. 

- الوقاية من مرض الزهايمر:

يرجع احتواؤه عىل فيتامـني يس ونوبيليتني لتقليل فرص اإلصابة 

بمرض الزهايمر والخرف، ألن هذه العنارص تسـهم بشكل كبري يف 

حماية املخ من اإلصابة بالالتهابـات، والضمور، والتعرض للكثري 

من املشاكل الصحية.

- تعزيز صحة القلب:

تناول اليوسفي يحمي من اإلصابة بأمراض القلب ويقلل من فرص 

اإلصابـة بارتفاع ضغـط الدم، ويحد من تكويـن الجلطات، والحد 

من ارتفاع نسبة الكولسرتول الضار، وكل ذلك يرجع الحتوائه عيل 

نسبة عالية من فيتامني يس.

- فقدان الوزن:

يسـاعد اليوسفي فقدان الوزن، والسـبب أنه يحتوي عيل سعرات 

حراريـة منخفضة وغني بالألياف، ولذا تناوله يسـهم يف الشـعور 

بالشبع لفرتات طويلة.

-يقلل فرص اإلصابة بمرض السكر:

يرجـع احتـواؤه عيل مركـب الفالفونويـد لتقليل فـرص اإلصابة 

بمرض السكر، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات.

يف زمـن كانت املـواد الطبيعيَّـة فيه هي 
الـدواء، كثرت وصفات الجـدات للحفيد 
لتخليصـه مـن الحـرارة واأللـم، حتـى 
أصبح الكثري منها مرجعاً دوائياً شافياً، 
وصفـات  املقـال  هـذا  ي  الجدَّة،ننقـل 
متعلقة بالجهـاز الهضمي، بعد موافقة 
يتـم  ال  أن  رشط  التغذيـة،  اخصائيـو 
االعتمـاد كليـاً عليهـا، إال كإسـعافات 

أولية.
وصفة للتخلص من ألم البطن والتقيؤ

- خذي مقدار ملعقة كبرية من النانخة: 
Ajwain وحمصيها عـىل النار وأضيفي 
إليهـا ملعقة كبرية من عصـري الليمون 
وضعيه يف وعاء زجاجي مغلق واحفظيه 
يف مكان بارد، ويعطى الطفل ملعقة عىل 
الريـق، هذه الوصفة تفيد األطفال فوق 

عمر سنة.
الجرعـة: تؤخذ ملعقة عـىل الريق، مرة 

واحدة يف الصباح
وصفة لعالج اإلسهال

- أضيفـي ملعقة من الشـمر إىل التفاح 
املطبوخ واملطحون وأطعميه للطفل

الجرعة: مرتان يومياً
- لبـن زبـادي قليل الدسـم، بـرشط أن 

يكون بدرجة حرارة الغرفة.
الجرعة: مرة واحدة، وتفضل ليالً

- بطاطس مهروسـة مع قليل من امللح 
وملعقة شمر.

الجرعـة: مـرة واحدة يف اليـوم ويفضل 
عىل وجبة الغذاء

وصفة لعالج اإلمساك:
- عصري برتقال مع ملعقة صغرية زيت 
زيتون عـىل الريـق لألطفال فـوق عمر 

سنتني.
الجرعة: مرة واحـدة يف اليوم يف الصباح 

عىل الريق.
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١٦٦٠ ـ كلية غريشـام تشـهد اجتماًعا ضـم اثني عرش رجًال ـ 

من بينهم كريسـتوفر رن وروبرت بويل وجون ويلكنز والسـري 

روبرت موراي ـ وأسـفر عن تأسـيس كيان علمـي ُعرف الحًقا 

بالجمعية امللكية.

١٨٩٣ ـ نيوزيلندا تصبح أول دولة يف العالم تصوت فيها النساء 

يف انتخابات عامة.

١٩١٢ ـ ألبانيا تعلن استقاللها عن الدولة العثمانية.

١٩١٥ - الشـيخ جابـر املبـارك الصباح يتوىل الحكـم يف الكويت 

خلًفا ألبيه الشيخ مبارك الصباح.

١٩١٩ ـ انتخاب الليدي أسـتور لعضوية برملان اململكة املتحدة، 

لتكون أول امرأة تحرض جلسات مجلس العموم.

 ١٩٦٠ -  موريتانيا تحصل عىل االستقالل رسمًيا من االستعمار 

الفرنيس، وتنصيب املختار ولد داداه رئيًسا للدولة.

١٩٧١ - اغتيال رئيس الوزراء األردني وصفي التل عىل يد منظمة 

أيلول األسود يف القاهرة.

 ١٩٧٤ - بداية الحرب األهلية اإلثيوبية.

١٩٨٨ – رئيس النظام العراقي السابق صدام حسني يقوم بأول 

زيارة له إىل مرص منذ توليه الرئاسة.

١٩٩٠ -مجلـس األمن الـدويل يصـدر «القرار رقـم ٦٧٧» يدين 

فيه محاوالت العراق تغيري التكوين الديمغرايف لسـكان الكويت 

وإعدام السـجالت املدنيـة التي تحتفظ بهـا الحكومة الكويتية 

الرشعية.

١٩٩٤ - اسـتفتاء عام يف النرويج للتصويـت عىل انضمامها إىل 

االتحاد األوروبي، وكانت النتيجة رفض االنضمام.

٢٠٠٤ -  ملـك اململكـة األردنيـة الهاشـمية عبد اللـه الثاني بن 

الحسني يعفي أخاه األمري حمزة بن الحسني من والية العهد.

  ٢٠١١ -  إجـراء الجولـة األوىل مـن انتخابات مجلس الشـعب 

املرصي، وهي أول انتخابات ترشيعية تشـهدها مرص بعد ثورة 

٢٥ يناير.

٢٠١٩ - وقـوع مجـزرة النارصيـة التي قتل فيهـا ٤٥ متظاهر 

وأصابة مـن أكثر من ١٥٠ آخرين خـالل االحتجاجات العراقية 

.٢٠١٩-٢٠
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رسقت دجاجة من أحد سكان 

القرية، فذهب الرجل إىل شيخ 

الفرية ليشـكو له عـن حالته 

ومدى اعتزازه بهذه الدجاجة، 

الشـيخ بجمع سـكان  فأمـر 

القريـة وبدأ يـرسد أن دجاجة 

الرجل رسقت.

وبدأ حديثه بأنه يعرف السارق 

وأن لـم يعرتف سـوف يفصح 

عـن اسـمه أمام أهـل القرية، 

وبات يستشـعر بحكمته ردود 

فعـل الناس، حتى بادره واحد 

من سكان القرية بسؤال « هل 

أنت تعرف السـارق؟ » فأجاب 

الشـيخ بنعم، فقال له هل هو 

يجلـس معنـا ؟ فقال الشـيخ 

نعم، فقال الرجل للشـيخ وما 

شكله ؟.

فقال لهم «عىل رأسـه ريشة» 

يف إشـارة منـه إىل إنـه عندما 

أخـذ الدجاجـة علقت برأسـه 

ريشة، فقام السـارق دون أن 

يشعر بتحسـس رأسه فعرفه 

أمـره،  وانكشـف  الجميـع 

فخرج القول «الىل عىل راسـه 

ريشة»، ثم تطور بعدما تداوله 

الناس وقالوا «الىل عىل راسـه 

بطحة».

كان هناك رجل يسـمى الليث بن سـعد كان تاجرا شـهريا يتاجر يف العسل 
ومعـروف يف جميع انحاء مدينته، وذات يوم رسـت احد السـفن التابعة له 
محملة بالعسـل املعبأ يف براميل، فجاءت إليه سيدة عجوز وهي تحمل بني 
يديهـا وعـاء صغري جداً قائلة: اريـد منك ان تمأل يل هذا الوعاء من العسـل 
من فضلك، رفض الليث بن سـعد أن يبيع العسل بهذه الكمية القليلة لتلك 
السـيدة الفقرية وقد ظنت هذه السـيدة أنه قد فعل ذلك ألنه تاجر مشهور 
وكبري ويبيع كميات كبرية جداً من العسـل ألكرب التجار واملحالت يف املدينة، 

وهكذا رفض أن يبيعها العسل فذهبت السيدة حزينة دون ان تجيبه.
وبعد ان تأكد الليث من ذهاب السيدة امر أحد عماله ان يميش وراءها حتي 
يعرف عنوانها ويأخذ لها برميل كامل ملئ بأجود انواع العسل، فاستعجب 
الرجل كثرياً من فعله وقال له: ولكنها قد طلبت منك كمية صغرية جداً وقد 
رفضـت ان تعطيها فكيـف تعطيها اآلن برميالً كامالً من العسـل، رد عليه 

الليث بن سعد: يا بني أنها تطلب عىل قدرها وأنا اعطيها عىل قدري.
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مـن املمكن كشـف درجة حب 
الحياة والقدرة عىل االستمتاع 
بهـا مـن خـالل هـذا االختبار 
البسـيط والسـهل الذي يمكن 
خوضه يف ثـوان قليلـة. ولهذا 
الرسـم  اىل  النظـر  اوالً  يجـب 
وتحديد الشـكل االول الذي تتم 

رؤيته. 
١ السـفينة والقـارب والبحـر 

والشمس 
تـدل رؤية هذا املشـهد عىل ان 
درجة حب الحيـاة كبرية جداً. 
فهـذا يعنـي السـعي الدائم اىل 
االسـتفادة مـن كل لحظاتهـا 
واسـتغالل الفـرص مـن اجل 

تأمني طريقة للمتعة. كما يدل 
عـىل القدرة عـىل رؤيـة النور 
وسط الظالم والنهاية املرشقة 
لكل نفق مظلم. فمن يرى هذا 
املشهد يتسـم بالتفاؤل او عىل 
االقل بالحرص الدائم عىل عدم 
االستسـالم او الشعور باليأس 
عنـد مواجهـة املصاعب. وهو 
يبدي قناعـة تامة بمـا يتوفر 
لديه من امكانات يف حياته وال 
يضيع وقته يف التذمر إّذ يسعى 
اىل تحسـني واقعـه بقـدر مـا 
تتوفر له املعطيات التي تساعد 

عىل ذلك.
 كمـا انـه يحرص عـىل تقديم 

النصـح لآلخريـن وخصوصـاً 
يشـعرون  كانـوا  حـال  يف 
باليـأس وبعـدم القـدرة عـىل 
تحـدي العوائق التـي تعرتض 
طريـق حياتهم. كذلـك يمكنه 
ان يقـود الجميـع يف االتجـاه 
االفضـل حيـث يـرى ان االفق 
املمتـد امامه يعـد بالكثري من 
املفاجـآت السـارة عىل عكس 
ما يعتقـد الكثـريون. والحياة 
بالنسـبة اليه مسـاحة زمنية 
قصـرية االمد للفـرح والنجاح 
وتحقيـق االنجازات. لـذا يرى 
ان ال مسـاحة فيها للرتاجع او 
االحبـاط او التخيل عن املبادئ 
الثابتة والصحيحة واملفاهيم. 

٢ الحوت
يشـري هـذا االختبـار يف حـال 
رؤيـة الحـوت اوالً اىل التمتـع 
عمومـاً.  هادئـة  بشـخصية 
اال انهـا رسعـان مـا تتحـول 
اىل حيويـة يف اوقـات الفـرح. 
فصاحب هذه الشخصية يحب 
الحياة بطريقة عقالنية اي انه 
ال يتبع اسـباب املتعة من دون 
التخطيط او التفكري بالعواقب 
والنتائج. ولهذا فإنه قد يشعر 
باالستياء يف بعض االوقات وقد 
يتحول اىل شـخص مـرح جداً 
يف اوقـات اخـرى. وتـدل رؤية 
الحـوت ايضـاً عىل االسـتعداد 

الدائـم للتغلب عـىل الحزن من 
تقديـم وسـائل تشـعر  اجـل 
اآلخرين بالسعادة والفرح. كما 
انها تشري اىل القدرة عىل التزام 
الصمـت يف اوقـات الوجع من 
اجل عدم نقل االجواء السـلبية 
اىل االشـخاص الذين يعيشون 
يف املحيـط.  وهي تعنـي ايضاً 
والطرافـة  العفويـة  اىل  امليـل 
الجماعيـة  الجلسـات  خـالل 
مـع افـراد العائلـة او االقارب 
او االحتفـال. اال ان املبالغـة يف 
اظهـار الفـرح بالحيـاة ليس 
من صفات صاحب الشخصية 
الـذي يـرى الحـوت اوالً. فهو 
مخطط جيد ويخصـص وقتاً 
للجد وآخر للعـب، وقتاً للعقل 
وآخـر للحواس والقلب. إذاً هو 
يمتلك مفاتيح العيش املتوازن 
الـذي يتضمـن جوانـب عـدة 
متكاملة رغـم انها متناقضة. 
ولهـذا ال يمكـن ممازحتـه يف 
اوقـات العمـل وال دعوتـه اىل 
التفكري بأمور مادية او مهنية 
يف اوقـات االحتفـال والسـبب 
انـه يجيد الفصل بـني جوانب 
الحياة املختلفـة. ولهذا يمكنه 
ان يعيش بسـعادة بعيـداً عن 
القلـق كمـا يظهر مـن خالل 
اختبار الشـخصية الـدال عىل 

درجة حب الحياة.  
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ابقائمة التجاهل راح تتخلــــــــــه
ماگــلي ارد اعوفك يعني مو إلــه
اليحس ماله داعي الباب يندلــــه
ألن ايحس اليحبه باله مو ويـــــا

يگعد ميه ساعه وكلمه ميگلـــــه
هنا يعني الكرامة قربت تنــــداس
هنا يصبح وجودك منتهى الذلـــه
ال بعده يحبني .. اشبعد وشخلـــه
ارجع للسوالف تعرف العلـــــــــه

اول خطوة ملن صار رسمي وياك
اخلطوة الثانية ايدورلك الزلــــــه
لو يطلع وياك ابقصة مو عالبـــال

لو يدخل عليك ابـ لغز متحلـــــــه
چذب تشويه صورة املهم يتبلــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1 .ممثل سوري مميز شارك يف التغريبة الفلسطينية
2 .غوار الطوشة.

3 .االسـم الثاني ملمثل مرسحي كوميدي مرصي - ثلثا 
دار.

4 .ممثلة مرصية متزوجة     من أحمد حلمي.
5 .طعـام يقـدم بعـد الوجبة الرئيسـة - قـرأ وفحص 

وتمعن يف موضوع ما.
6 .يعمل ولكن انتاجه قليل - عائد إلينا - متشابهان.

7 .إمارة عربية - سئم - جملة موسيقية.
8 .احقاق العدل - والدة.

9. يوضـع لتجميل العني - ممثلة مرصية متزوجة من 
نقيب  الفنانني.

10 . حروف متشابهة.

1 .والد الوالد - البيه البواب.
2 .فرك اليشء باليشء - اسم يعرف به الشخص غري 

اسمه الرسمي - عكس ميت.
3 .فيلـم مـرصي (1955) من إخـراج هنري بركات 

وبطولة عبد الحليم حافظ و إيمان.
4 .شخص من مدينة الضباب.

5 .ممثلة سورية لقبها مرصي.
6 .ثلثـا بلـح - ثمـر منـه زيـت مذكـور يف القـرآن 

(مبعثرة).
7 .للنداء - ينشف (معكوسة).

8 .متشابهان - من األطراف - متشابهان.
9 .كوميدي مرصي راحل سـمي مرسح هام باسمه 

يف القاهرة (بدون الـ التعريف).
10. ملك الطيور - الفن السابع.
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يوم مشـحون باالتصاالت. تتلقى إيميالت ورسـائل من 
أقـرب الناس إليـك. ربما ترتب أو تنظـم اجتماعا أو حفلة 
مفاجئة. ستشعر بالتفاؤل والحماس وستؤثر عىل املحيطني 
بك. كما أنك تتميز اليوم بأنك تستطيع أن تستشعر ما يحدث 

مع من حولك وتساعدهم.

الوقت مناسب جدا لتنفيذ الخطوات الرضورية واملساعي من 
أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول 
عـىل منصب يليـق بك. تولّـد الثقـة املتبادلة يف حياتك الشـخصية 
مشـاريع مشـرتكة مع الحبيـب أو الزوج ونشـاطات تـرتك ذكريات. 

تسّوي كل ما كان يعيق انسجامك مع الطرف اآلخر.

مـن السـهل عليـك اليـوم التعبري عن مشـاعرك 
لشـخص ما. إذا كنت فكـرت يف أمر ما خالل األيام 
املاضية، سيكون لديك الجرأة للتعبري عنه بالكالم. 
أنت قادر عىل رسم صورة ملشاعرك الحقيقية.عرب 
عن نفسـك بكل ثقة وإال ستجد نفسك ال حول لك 

وال قوة فيما بعد.

تشـعر أنك محـب للحيـاة ولديك رغبـة يف تجديد 
عالقتك مـع الحبيب ولذلك تفكر يف السـفر معه إىل 
مـكان هـادئ يف بلد آخر. يوم مناسـب لرتتيب سـهرة 
مختلفة مع صديق لك. كل الدالالت الفلكية تشري إىل أن هذا 

الصديق مخلص لك ويبادلك نفس املشاعر.

الظروف التي تمر بها اليوم قد تجعلك تشـعر 
أنـك مضغوط جـدا. تخاف من النـاس بطريقة 
غريبـة اليوم، ولكن ننصحك بـأال ترتك هذا الخوف 
يسيطر عليك. ال تهرب من الواقع بل كن صامدا وواجه 

مشاكلك وتحداها. ابتعد عن الكافيني والكحوليات.

خـذ بزمـام األمـور بيديـك وال تـرتدد يف فـرض 
وجهة نظـرك يف العمل . تدعـو الرشيك إىل رفقتك 
وقضاء أوقات ممتعة لتنسيه األلم الذي سببته له. إذا 
كنت تسأل من املسـؤول عن تدهور وضعك الصحي، 
فالجـواب هـو أنـت، بسـبب إهمالـك وعـدم اتباعك 

لنصائح الطبيب.

تشـعر بأنك تلمس مشـاعر وقلـوب اآلخرين دون 
أن يتحدثـوا أو يخربوك عمـا بداخلهم. تحقق النجاح 
يف عملـك اليوم. ال وجود لحزن وكآبـة يف يومك هذا، ولكن 
يا ترى ما السـبب؟ ربما لن تجد سـببا واضحا لهذا التغري 

املفاجئ.

هـل اتبعت من قبل برنامجا غذائيا معينا؟ إذا كنت قمت 
بأحد الربامج بالفعل، ربما تنظر إىل نفسـك يف املرآة اليوم، 
وألول مـرة ترى أنك أصبحت أقل وزنا. ترتفع معنوياتك اليوم 
بسـبب هذه النتائج املرضية. ال تجعل النتائج تصيبك بالغرور، 

بل استمر واتبع النصائح.

قد تعثر عىل الحب الذي تبحث عنه مع األصدقاء. 
أنت شـخص رسيع البديهة بطبيعتـك، ولذلك ربما 
تسـتطيع قـراءة أفـكار أصدقـاء ومعرفـة مطالبهم 
ورغباتهـم دون أن يتحدثوا عنهـا. ال تتعجب إذا أصبحت 
أكثـر قربـا ممن حولـك. ربما يمـدك األطفـال بقدر من 

الدفء والحب.

تـزورك اليـوم مجموعة مـن األصدقـاء الذين ال 
يهتمون إال بقراءة الكتب النفسـية وامليتافزيقية. 
سـتناقش معهم العديد من املوضوعـات املهمة التي 
من املمكن أن تغري نظام حياتك بالكامل. ال تنزعج اليوم 

إذا وجدت انك تسمع أكثر مما تتكلم.
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إذا لـم تفكر مـن قبل يف الرسـم أو الغنـاء أو أي نوع 
مـن أنواع الفـن، فقد حان الوقت للمشـاركة يف بعض 
األنشـطة الفنيـة. إذا لـم تشـارك مـن قبـل يف مثل هذه 
األنشـطة، ننصحك بالبحث عرب االنرتنت عن املعلومات التي 

تحتاجها أو باملشاركة يف أي ورشة عمل قريبة من منزلك.

تكثـر املطالـب واملسـؤوليات هـذا اليـوم، ولذلك تشـعر بالضغط 
واالكتئاب. تشـعر أن الزمالء يستغلون اجتهادك. هذا األمر قد يدفعك 
للتفكـري يف بـدء مرشوع خاص بـك. هذه فكرة جيدة ولكـن الوقت غري 

مناسب لتنفيذها. انتظر أياما قليلة حتى ترتب أمورك.

Ô”aã«@fiçÀ



شاركت املطربة اإلماراتية، بلقيس فتحي، الفنانة لطيفة، يف الحفل الذي 
اليوم الوطني لدولة اإلمارات،  يقام عىل مرسح املجاز، ضمن حفالت 

وقدمت باقة مميزة من أشهر أغنياتها املحببة لدى جمهورها.
يف  غنائًيا  حفالً  مؤخراً،  فتحي،  بلقيس  اإلماراتية،  الفنانة  وأحيت 
سلطانة عمان، ضمن احتفاالت سلطنة عمان بالعيد الوطني، حرضه 

عدد كبري من الجمهور الذي تفاعل معها وردد كلمات األغاني.
وتغنت بلقيس بعدد من أشهر أغنياتها مثل، أمام مرايتي ودبلومايس 
واملزاجنجي وشوف يل حل بجملة؛ فيما تفاعل الجمهور مع األغنيات 
وقاموا برتديدها؛ وطلبوا منها إعادة اغنية دبلومايس أكثر من مرة، 
بها  أشعلت  التي  الشعبية  األغنيات  من  عددا  بلقيس  قدمت  كما 

حماس الجمهور الحارض للحفل، بمشاركة فرقتها املوسيقية.
”أمام  أغنية  مؤخرًا،  فتحي  بلقيس  اإلماراتية  املطربة  وطرحت 
مرايتي“ عىل طريقة الفيديو كليب عىل منصات السوشيال ميديا، 
وموقع الفيديوهات ”يوتيوب“، وتعاونت بلقيس يف األغنية مع 
وألحان  أمنيات  كلمات  من  واألغنية  حداد  دان  اللبناني  املخرج 
أغنية  بلقيس  طرحت  كريم. كما  بدر  وتوزيع  الفراج  متعب 
”مزاجنجي“ التي قدمتها باللهجة املرصية وتعاونت خاللها مع 
امللحن محمد يحي والشاعر الغنائي مالك عادل ومن إخراج عىل أبو 

طالب يف ثاني تعاون معه بعد أغنية ”دبلومايس“.
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فعلته  ما  عىل  حّسون  شذى  الفنانة  ردت 
حسب  معها  إليسا  اللبنانية  الفنانة  زميلتها 
ما رواه املجهول ضمن برنامج «املجهول» مع 

االعالمي رودولف هالل.
وكشفت عن ان قبل شهرين أو ٣ أشهر تواجدتا 
ما  ان  اىل  واشارت  بريوت  يف  نفسه  املطعم  يف 
فعلته إليسا «معيب»، مشرية اىل انها رصخت 
شذى».وردت  تكون  «من   : قائلة  الناس  أمام 
أن  املمكن  من  وكان  «أهانتني   : وقالت  شذى 
أقوم بردة فعل وقتها لكنني تمالكت أعصابي 

ومن كانوا معي طلبوا مني أهدأ.».
وتابعت: «ومن هي إليسا؟ كلنا برش ويجب أن 
إليسا وشذى حسون  ان خالف  ُنحرتم!».يذكر 
طلبت  االخرية  ان  وقيل  زمنية  فرتة  قبل  بدأ 
 no» أجابتها  التي  اليسا  مع  صورة  التقاط 
Cherie ما يف لزوم» وردت وقتها شذى: «أنا لم 

أطلب منها صورة، وكلمة «شريي ما شريي» 
فرنسا  يف  عشت  فقد  بالفرنسية  ضليعة  أنا 
أسمعها  لم  الكلمة  وهذه  «ماسرت»  ومعي 
أصال، وهذا كله فربكة، لم اطلب التقاط صورة 
معها.» كما حصل العديد من املواقف عىل تويرت 

والتي تصدرت االعالم.
ويف سياق آخر، أكدت الفنانة شذى حسون أن 
الكامريا  أن  يعتربون  الناس  من  الكثري  هناك 
ِيفْ  أجمل  تبدو  ألنها  قتامة،  أكثر  تجعلها 

طبيعتها.
”العرب  لـ  سابق  ترصيح  خالل  وأضافت، 
اليشء  فإن  لذا  مساملة،  إنسانة  أنها  اليوم“، 

الوحيد الذي يهمها ُهو االبتعاد َعّنْ املشاكل.
مما  ورشسة،  قوية  شخصيتها  أن  إىلَّ  مشرية 

يجعلها تبدو متميزة ومختلفة. 
أنا  فني..  عمل  نتيجة  ليس  ”نجاحي  وتابعت 

أضع  نجاحي.  ِيفْ  الزاوية  حجر  اسمي  أعترب 
بعد  أعود  فَعّنْدما  ملسريتي،  األساسية  الركائز 
القوي. والحضور  اإلعالم  اهتمام  أجد  غياب 

وأشارت إىلَّ أنها كانت من أوائل من أحيا فكرة 
انتشار املرأة العراقية ِيفْ الوطن العربي، مشرية 
ويفخر  الجميع  يستوعب  الفني  املشهد  أن  إىلَّ 
العربي.  العالم  للعراق، وكونها فنانة  بتمثيلها 
الخالفات بني اإلعالمية بويس  َعّنْ  األنباء  وَعّنْ 
”لست  قالت  شاِهنْي،  إلهام  واملمثلة  شلبى 
صحيحا  كان  وإذا  القضية،  بهذه  علم  عىل 
قريبون جدا من كل  فلن يستمر طويال ألنهم 

منهما». 
إىل  رسالة  حسون  شذى  وجهت  الختام،  وِيفْ 
الفنان  وزوجها  الوهاب  عبد  شريين  الفنانة 
إظهار  عدم  إىلَّ  ِفْيها  تدعوهما  حبيب،  حسام 

مشاكلهم عىل املرسح وأمام الجمُهور.

أعلنت رشكة الفعاليات املوسيقية 
«مدل  السعودية  والرتفيهية 
بيست» عن انضمام مجموعة من 
مهرجان  إىل  العرب  الفنانني  أبرز 
الذي  الضخم  ساوندستورم 

ع ينطلق  سبو أل ا

يف  ديسمرب   ٣-  ١ من  املقبل 
الرياض.  السعودية  العاصمة 
الفنان  مشاركة  الرشكة  وأكّدت 
صقر  رابح  الشهري  السعودي 
محمد  املرصي  الفن  ونجوم 
ومحمد  دياب  وعمرو  حماقي 
الفنانتني  إىل  باإلضافة  رمضان، 
ومرييام  عجرم  نانيس  اللبنانيتني 
فارس إىل جانب املنسق املوسيقي 

دي جي أصيل.
وسينضم هؤالء النجوم إىل مجموعة 

واملوسيقيني  الفنانني  أبرز  من 
أجواء  سيشعلون  الذين  العامليني 
املوسيقي  ساوندستورم  مهرجان 
يف نسخته الثالثة، ليكون املهرجان 
األكثر تنوعاً بمشاركة حوايل ٢٠٠ 
السعودية  من  وموسيقي  فنان 
عىل  والعالم.وتعليًقا  واملنطقة 
البهيتي،  طالل  قال  اإلعالن 
قسم  ورئيس  العمليات  مدير 
بيست:  مدل  يف  املواهب  حجوزات 
تجربة  تقديم  هو  دائًما  «هدفنا 

استثنائية  وترفيهية  موسيقية 
لجمهورنا الحارض بمختلف فئاته 
العام  هذا  قمنا  لذلك  واهتماماته، 
مختلف  لتناسب  العروض  بتنويع 
أذواق محّبي املوسيقى واالحتفال. 
نعد الجمهور بمهرجان رائع طيلة 
لن  ولحظات  وبأوقات  أيام  ثالثة 
الفنانني  ينسوها، ونرّحب بجميع 
إلينا  انضموا  الذين  واملوسيقيني 
العربي  والوطن  السعودية  من 

والعالم.»

نجوى  العربية  األغنية  شمس  اسم  تصدر 
املاضية  الساعات  خالل  لبنان  تريند  كرم 
بعد انتشار خرب خاص عن تكريمها خالل 

األيام القادمة.
سيتم  ببريوت  اليونيسكو  قرص  بداخل 
تكريم نجوى كرم يوم ١٧ ديسمرب 
تقديراً ملسريتها  يف حفل ضخم 
الفنية من قبل وزارة الثقافة.

يحمل  هاشتاغ   تصدر  وقد 
شمس  كرم  نجوى  اسم 
الرتيند  العربية  األغنية 
الساعات  خالل  تويرت  عرب 
املاضية ليتبادل جمهورها 

املفضلة  لنجمتهم  والتقدير  الحب  رسائل 
عربصفحات التواصل اإلجتماعي .

حالياً  كرم  نجوى  تنشغل  اآلخر،  الصعيد  عىل 
الجديد  الغنائي  بألبومها  الخاصة  بالتحضريات 
الفرتة  خالل  أغنياته  تسجيل  من  تنتهي  حتى 
جولتها  من  مؤخراً  عودتها  بعد  وذلك  القادمة 

الغنائية.
بموسم  ضخماً  غنائياً  حفالً  كرم  ستحيي  كذلك 

الرياض ضمن احتفاالت رأس السنة.
من  مؤخراً  عادت  قد  نجوى  أن  بالذكر  جدير 
الحفالت  من  عدداً  أحيت  حيث  األوربية  جولتها 
العدد يف كل من  التي رفعت شعار كامل  الغنائية 

شيكاغو وقربص وميامي .

ذكية  ضمادة  العلماء  ابتكر 
الجروح،  من  التعايف  ترسع 
والتى تتكون من دوائر السلكية 
التيارات  تدفق  تستخدم 
استشعار  وأجهزة  الكهربائية 
تقدم  ملراقبة  الحرارة  درجة 
الجهاز  ويعمل  الجروح،  التئام 
عايل التقنية عىل شفاء الجروح 
تدفق  من  ويزيد  أرسع،  بشكل 
الدم الجديد إىل األنسجة املصابة، 
طريق  عن  الجلد  تعايف  ويعزز 
تكون  من  كبري  بشكل  الحد 

الندوب.
الشخص  جرح  يلتئم  ال  عندما 
الضمادة  تكتشف  أو  بعد 
ألجهزة  يمكن  عدوى،  وجود 
من  املزيد  تطبيق  االستشعار 
الكهربائي عرب منطقة  التحفيز 

ترسيع  يف  للمساعدة  الجرح 
تعايف األنسجة وتقليل العدوى.

االستشعار  ألجهزة  يمكن 
تتبع  الذكية  للضمادة  الحيوية 
يف  الحيوية  الفيزيائية  التغريات 
طريقة  وتوفري  املحلية  البيئة 
للغاية  ودقيقة  ورسيعة  فورية 

لقياس حالة الجرح.
تتبع  من  الباحثون  وتمكن 
بيانات املستشعر يف الوقت الفعيل 
الحاجة  دون  ذكي  هاتف  عىل 
دراسة  وتوضح  أسالك،  إىل 
أظهرنا  الفرئان،  ”يف  الباحثني: 
لدينا  بالجروح  العناية  أن نظام 
الجلد  مقاومة  مراقبة  يمكنه 
مستمر  بشكل  الحرارة  ودرجة 
الكهربائي  التحفيز  وتقديم 

استجابًة لبيئة الجرح“.

قريبا  سيبدأ  العمل  أن  لتويرت  الجديد  املالك  ماسك  إيلون  أعلن 
الحسابات  لتمييز  مختلفة  ألوان  من  جديدة  توثيق  بشارات 

املوثقة عىل الشبكة االجتماعية.
إطالق  بصدد  نحن  للتأخري،  «آسف  تويرت  عىل  امللياردير  وكتب 

فرييفايد (Verified) يوم الجمعة األسبوع املقبل».
وشارة  للرشكات،  ستخصص  ذهبية  «شارة  هناك  أن  وأوضح 
رمادية للحكومات، وزرقاء لألفراد (سواء كانوا من املشاهري أو 
ال)، وكل الحسابات التي يتم التحقق منها سيتم توثيقها يدويا 
مؤلم،  (إجراء)  «إنه  وأضاف  بها»،  التحقق  عالمة  إرفاق  قبل 

لكنه رضوري».
الفردية  الحسابات  كل  أن  ماسك  رشح  أخرى،  تغريدة  ويف 
عىل  يظهر  قد  لكن  نفسها،  الزرقاء  بالشارة  سُرتفق  املوثقة 
تنتمي  كانت  إذا  يوضح  صغري  ثانوي  «رمز  الحقا  بعضها 

هذا  عىل  وثقتها  املؤسسة  هذه  كانت  حال  يف  مؤسسة،  إىل 
األساس».ويثري نظام التوثيق الجديد الذي يرغب ماسك يف 

تطبيقه قدرا كبريا من اإلرباك وسوء الفهم منذ أسابيع.
دوالرات   ٨ مقداره  شهري  رسم  فرض  ماسك  ويعتزم 

حساباتهم  توثيق  يف  يرغبون  الذين  للمستخدمني 
عالمة  عىل  املقابل  يف  ويحصلون  املنصة،  عىل 

مجانية،  كانت  التي  الشهرية  الزرقاء  التوثيق 
لكنها محصورة يف حسابات املشاهري.

من  اآلالف  عن  تتخىل  قد  غوغل  رشكة  أن  اإلعالم  وسائل  بعض  ذكرت 
موظفيها ألسباب مالية.

 ١٠٠٠٠ ترسيح  يف  تفكر  «غوغل  فإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
وارداتها  تراجع  بسبب  موظفيها  من   ٪٦٠ حوايل  أي  موظف، 

جديد  تقييم  نظام  عىل  الترسيح  عمليات  وستعتمد  املادية، 
للموظفني قد تبدأه غوغل أوائل العام املقبل».

عن  نقال   The Information موقع  أشار  جهته،  ومن 
رشكات  من  كغريها  غوغل  «أن  إىل  مطلعة  مصادر 

موظفيها  عدد  زادت  قد  كانت  الكربى  التقنية 
نظرا  كورونا  وباء  انتشار  فرتة  يف  فيها  والعاملني 
للطلب املتزايد عىل خدمات اإلنرتنت حينذاك، األمر 
الذي أدى بدوره إىل زيادة حجم املصاريف واألجور 

بالنسبة لتلك الرشكات».
رشكة  كانت  الحايل،  نوفمرب  شهر  أوائل  ويف 
«ميتا» األمريكية أيضا قد أعلنت عن خطتها 
ألف   ١١ يطول  قد  للموظفني  كبري  لترسيح 
انخفاض  عن  اإلعالن  بعد  وذلك  شخص، 

هذا  من  الثالث  الربع  يف  السنوية  أرباحها 
العام  من  الفرتة  بنفس  مقارنة  العام 

املايض.
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كان اللقاء األول معه مشوباً بيشء من الحذر والرتقب، ذلك أن املرء حني 
يلتقي  ألول مرة ووجهاً لوجه مع كاتب أو أديب يعرفه حق املعرفة من 
خالل كتاباته وانجازاته، يصاب أحياناً بخيبة أمل تنتج عن اللقاء املبارش, 
وهناك الكثري ممن تلتقي بهم وقد كونَت عنهم صورة متخيلة مسبقة يف 
ذهنَك، فتصدمك شخصياتهم الحقيقية كما تراها وتتحدث معها، وعندها 
تتمنى لو أنك لم تلتِق بهم إىل األبد. غري أن ذلك اللقاء األول مع عبد الحسني 
شعبان كان مختلفاً تماماً، فلم تمض دقائق حتى تبدد الحذر ألجد نفيس 
كأنني مع صديق قريب للنفس أعرفه منذ سنوات طويلة، وكان الفضل 
يف التعرف الشخيص عىل أبي يارس للزميل زيد الحيل الذي أيقنت وقتها أنه 
أهداني واحدة من أروع الصداقات، بل جعلني أتمنى لو أن ذلك اللقاء قد 
حدث قبل أوانه، ويف زمان غري زمانه، فهذا الرجل له قدرة عجيبة عىل أن 
يأرسك ببساطته وتواضعه، وبدفء أحاديثه وذاكرته القوية التي تشبه 
ذاكرة كومبيوتر يف خزن التواريخ واألسماء والحوادث، وقد ال أكون مغالياً 
لو وصفته بأنه الذاكرة الحية لليسار العربي، وباألخص اليسار العراقي 
نجاحاتها  لك  يحكي  النسيان،  طواها  التي  تلك  أو  املعروفة  بشخوصه 
واخفاقاتها وخساراتها وخيباتها ونكباتها وقصصها الدرامية التي تشبه 
الرسديات الروائية حني يرويها عىل لسانه أو يسجلها يف بعض كتبه التي 

بلغت الثمانني كتاباً.
للدعم  العدالة  آفاق  القادم مؤسسة  السبت  الذي تحتفي به يوم  شعبان 
القانوني بالتعاون مع اتحاد الحقوقيني العراقيني بلغ اآلن املرحلة املاسية 
املديد، كما جاء يف بطاقة املؤسسة عن مناسبة هذه  من مراحل عمره 
االحتفالية الكربى، واملرحلة املاسية كناية مهذبة ولطيفة عن وصول املرء 
إىل مرحلة متقدمة من العمر، وهي تبدأ عادة من الستني أو من السبعني 
أو إىل نهاية العمر أيهما أقرب، ويقال أن هذه  الثمانني عاماً  إىل  صعوداً 
املرحلة هي من أكثر مراحل حياة االنسان عطاًء ونشاطاً، عىل العكس من 
املتعارف عليه، وقد يقال ذلك أحياناً للمجاملة والتشجيع والتحفيز، ولكنه 
يف حالة عبد الحسني شعبان حقيقة ال غبار عليها، فهو وإن دخل عامه 
الحركة  دائم  تنوير،  مثل شعلة  متوقداً  مازال  لكنه  السبعني  بعد  الثامن 
املدن،  َيّجوب  واألكاديمي.  والبحثي  الفكري  والعطاء  الجسدي  والنشاط 
يهاتفك من بريوت، وبعدها بأيام من لندن ليخربك انه مغادر إىل فينيسيا 
أو أوسلو أو ماملو، أو إىل َعمان أو الخرطوم أو قادماً إىل بغداد ومنها إىل 
العمارة أو البرصة أو السليمانية أو أربيل، ولكل زيارة من زياراته هدف 
ومعنى وعمل، مثل هذه االحتفالية التي تقام يف بغداد: «احتفاًء وتكريماً 
ملنجزات واقع السرية الفكرية واملعرفية والثقافية – اإلبداعية ألحد أبرز 
رواد الدفاع عن حقوق االنسان يف العراق والوطن العربي والعالم» مثلما 

جاء يف بطاقة الدعوة.
من  قالئل  أيام  بعد  االحتفاء  هذا  يأتي  أن  املصادفات  من  يكون  ال  قد   
االحتفال باليوم الدويل للتسامح الذي أقرته األمم املتحدة قبل أكثر من ربع 
قرن، فشعبان هو الفائز بجائزة أبرز مناضل لحقوق اإلنسان يف العالم 
العربي، وهو صاحب كتاب «يف الحاجة إىل التسامح» الذي يصحح املفاهيم 
املغلوطة عن اإلسالم يف الذهن الغربي، ويوضح بأن األعمال االرهابية ال 
تمثل حقيقة اإلسالم وجوهره االنساني، إنما تمثل املتطرفني لوحدهم، 
الرئيس  اىل  أيضاً  ويشري  اجرامية.  ظواهر  يمثلون  حال  أي  عىل  وهم 
األمريكي األسبق جورج بوش الذي قسم العالَم إىل معسكرين حني أطلق 
عىل الغرب «دول العالم الحر» و «معسكر الخري» والثاني «البلدان املارقة» 
التي أطلق عليها «معسكر الرش» أو دول محور الرش الذي ينبغي القضاء 
عليه، راجعاً يف ذلك إىل أصول فكرة التسامح عند فولتري الذي يسميه أبو 
النبّي محمد» الذي  التسامح بعد جون لوك، وذلك يف كتابه» التعّصب أو 
صدر يف العام ١٧٤١ منوهاً إىل أن فولتري عاد وصحح موقفه ليكتب رسالته 
عن التسامح التي دعا فيها إىل األخالقية القائمة عىل التسامح الديني بني 
الشعوب واألمم املتعايشة عىل أرض الغرب، موضحاً أن غاندي رغم إيمانه 
بأن نهج التسامح ليس هو النهج األصوب واألمثل إالّ أنه كما قال لم يجد 
أفضل منه، وبذلك فإن خياره هو الالّعنف والتسامح واملقاومة السلمية 
املدنية، لكن تلك األجواء املتسامحة خلقت معها ردود فعل غري متسامحة 

راح  ضحيتها عىل أيدي بعض املتّطرفني واملتعصبني. 
التطرف  ونبذ  والالعنف  والتفاهم  التسامح  راية  يرفع  املاّيس  الرجل 
والتعصب أينما حلَّ وأرتحل، ويحاور العقل بدين العقل وفقه الواقع، من 
مدينة إىل مدينة ومن صالون فكري إىل ملتقى ثقايف، وبذلك يثبت ألقرانه 
العمر  هذا  يف  وأنه  قبلها،  ال  السبعني  بعد  يبدأ  لإلنسان  املايس  العمر  أن 
يجوب مدن العالم إليصال رسالته التنويرية، بمالبس بسيطة وحذاء طبي 

خفيف. وقد يحرض طيف غاندي يف خياله .
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