
بغداد/ الزوراء:
أصـدر قـايض محكمـة تحقيـق الكرخ 
املختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، 
توضيحاً حول ما أثري بشأن إطالق رساح 
نـور زهري أحـد املتهمني برسقـة مبالغ 
األمانات الرضيبيـة والجمركية بكفالة 
ماليـة، فيما كشـف عـن ثبـوت تورط 
جهـات رفيعـة يف الحكومـة السـابقة 
بعملية الرسقة.وقـال جعفر يف ترصيح 
لوكالـة األنبـاء الرسـمية: ان ”عمليـة 
إطـالق رساح نـور زهـري احـد املتهمني 
بكفالـة  الرضيبيـة  األمانـات  برسقـة 
ماليـة تمـت اسـتناداً ملـا ورد بقانـون 
اصول املحاكمـات الجزائية بعد أن ابدى 
استعداده لتسـليم املبالغ املالية املرتتبة 
بذمة رشكاتـه وإجراء التسـوية املالية 
البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار 
دينار خالل فرتة زمنية محددة“، مؤكداً 
انه ”ال صحة ملا يتداول بأن إطالق رساح 
املتهـم نور زهـري كان لغرض السـماح 
ببيـع العقـارات املحجـوزة، وان جميع 
العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحني 
اكتمـال التحقيقات“.وأضاف جعفر أن 
”املتهم نور زهري سـيحال عىل املحكمة 
املختصـة إلجراء محاكمتـه اصوليا بعد 
تسـديده كامـل املبالغ التـي بحوزته“، 

مضيفا أن تسـليم املبالغ املالية يعد من 
الظـروف لألحـكام القضائية“.وأوضح 
أن ”السـبب بقبول املحكمة بما عرضه 
املتهم بالتسـوية املالية هـو عدم وجود 
مانـع قانونـي يحول دون ذلـك، اضافة 
اىل أن استحصال املبالغ املالية املرسوقة 
بعـد صـدور احـكام مكتسـبة درجـة 
البتات يسـتوجب اجـراءات مطولة من 
دوائر التنفيذ لبيـع العقارات عن طريق 
اجـراء املزايـدات األمـر الذي قـد يطول 
بمـدد طويلة“.وتابع جعفـر أن ”املتهم 
نور زهـري لديه عقـارات واسـتثمارات 
تفـوق املبلغ االجمايل لالمـوال املرسوقة 
من التأمينات الرضيبية، ومن املسـتبعد 
ما يشـاع عـن إمكانيـة هروبـه خارج 
البلـد بعد خروجه بكفالة مالية قياسـاً 
بحجم اسـتثماراته وعقاراته املحجوزة 
من قبل املحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح 
للدولة بمصادرتها“.ودعا جعفر جميع 
الـرشكات املتهمـة برسقـة االمانات اىل 
العمل اىل اسرتجاع املبالغ املالية التي تم 
االسـتيالء عليها من قبلهـم، وان ارجاع 
املبالـغ املالية حتما سـيؤدي اىل تطبيق 
الظروف املخففة لألحكام بحق الرشكات 

التي استولت عىل املبالغ املالية“.

بغداد/ الزوراء: 
اعلنت وزارة املالية، امس االثنني، إنجاز 
الدفعـة الثانية من اسـتحداث الدرجات 
الوظيفيـة الخاصـة بحملة الشـهادات 
العليـا والخريجـني االوائل.وقـال اعالم 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”الـوزارة انجـزت الدفعـة الثانيـة مـن 
اسـتحداث الدرجات الوظيفية الخاصة 
بحملـة الشـهادات العليـا والخريجـني 
االوائـل  وبكلوريـوس اسـتنادا اىل قرار 
 ،  ٢٠٢٢ لسـنة   ٢٨١ الـوزراء  مجلـس 
واحكام قانـون الدعم الطارئ / الفقرة 
٣“.واضـاف أن ”دائـرة املوازنة يف وزارة 
املاليـة اسـتكملت االجـراءات املتعلقـة 
بإسـتحداث الدرجـات الوظيفية لتعيني 
والخريجـني  العليـا  الشـهادات  حملـة 
االوائل والبكالوريـوس ضمن مالك عدد 

من الوزارات البالغ عددهم ١٢٥٥٨“.
وتابـع أنه ”تـم االنتهاء من اسـتحداث 
املشـمولني  مـن  الوظيفيـة  الدرجـات 
بالقرار رقـم ٥٩ لسـنة ٢٠١٧ ، وتعيني 

الخريجني االوائل املشمولني بقانون ٦٧ 
لسنة ٢٠١٧ وكاآلتي :-

• وزارة الشباب والرياضة ١٠
• وزارة العمل ٣٠

• وزارة الصحة ٧٦٠
• وزارة التعليم العايل ١٥٧

• وزارة اإلعمار واإلسكان ١٢
• وزارة الثقافة ١٧
• وزارة البيئة ١٢٧

• وزارة النقل ١٥
• ديوان الرقابة املالية ٥٥٠

• مفوضية حقوق اإلنسان ٢٥٤
• هيئة النزاهة ٣٠٠
• وزارة الزراعة ٢٤٦

• وزارة الرتبية ١٤٦١ / ٨٨٧٣ ”.
واشـار البيان اىل أنه ”عمال بالسـياقات 
القانونية سيتم تزويد الوزارات بأسماء 
الخدمـة  مجلـس  قبـل  مـن  املعينـني 
االتحادي، عىل ان يتحمل مجلس الخدمة 
ووزارة التعليـم العـايل صحة وسـالمة 

بيانات الخريجني املشمولني بالتعيني“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
يـوم جديد تدخلـه العملية العسـكرية 
تقـوم  حيـث  أوكرانيـا،  يف  الروسـية 
وحـدات من الجيش الـرويس بمحاولة 
بسط السـيطرة ورضب مواقع تمركز 
القوات األوكرانية، فيما تسـتمر كييف 
يف مقاومـة الـدب الـرويس ومحاولـة 
اسـتعادة أراضيهـا بمسـاعدة ماديـة 
وعسـكرية من الغـرب. وقـد زاد الربد 
القارس وتسـاقط الثلوج مـن معاناة 

األوكرانيني يف ظل انقطـاع الكهرباء يف 
أماكـن عديدة من البـالد جراء القصف 
التحتيـة  البنيـة  الـرويس واسـتهداف 
الدفـاع  وزارة  األوكرانية.وحـذرت 
األوكرانيـة مـن أن ”تدخل بيالروسـيا 
يف الحرب سـيكون انتحـارا لها“. يأتي 
ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسـية 
إسقاط 7 مسـريات أوكرانية وتدمري 8 
مدرعات يف دنيربوبرتوفسـك، مشـرية 
إىل أن سـالح الجو نفـذ رضبات جوية 

أسفرت عن مقتل 100 جندي أوكراني.
إن  الربيطانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
خريسـون تعاني من القصـف املدفعي 
الرويس بشـكل يومي، وإنهـا معرضة 
لخطـر بالـغ ألنهـا يف نطـاق أنظمـة 
املدفعية الروسـية. وأضافت أن روسيا 
مـن  باملدفعيـة  خريسـون  تقصـف 
الضفـة الرشقيـة لنهـر دنيـربو، وأن 
روسـيا تسـتخدم قاذفـات صواريـخ 
متعددة اإلطالق وتسـبب رضرا كبريا يف 

خريسـون.هذا ونفـت إدارة زابوريجيا 
املوالية لروسـيا تقاريـر أوكرانية حول 
فقـدان موسـكو السـيطرة عـىل إدارة 
املحطـة النووية. ووصفـت يف بيان لها 
هذه األنبـاء بأنها عارية عـن الصحة، 
وذلك بعد أن أشار رئيس رشكة الطاقة 
النووية األوكرانية التي تديرها الدولة إىل 
مؤرشات عىل أن القوات الروسـية ربما 
تستعد إلخالء املحطة. ويف تطور جديد، 
أعلن الجيش األوكراني أن روسيا نرشت 

سفينة يف البحر األسود تحمل صواريخ 
كاليرب الستهداف شبكات الطاقة.ومن 
جهة أخرى، أفادت وكالة ”نوفوستي“ 
لألنبـاء بـأن املدفعية الروسـية دمرت 
موقعا للجيش األوكراني يف زابوريجيا، 
فيمـا تحـدث الجيـش األوكرانـي عن 
قصف رويس عنيف عىل دنيربو جنوبي 
البـالد. وأفـادت تقاريـر أوكرانية بأن 
املتعاونني مع الجيش الرويس يغادرون 

نوفا كاخوفكا قرب خريسـون.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت لجنة الرتبية النيابية عن ان واقع مدارس 
امكانـات  مـع  يتناسـب  وال  مأسـاوي  الرتبيـة 
الدولة، ويف حني اكدت ان وزارة الرتبية لم تتسـلم 
تخصيصات تأهيـل املدارس ضمـن قانون الدعم 
الطـارئ، أشـارت اىل حاجـة الـوزارة اىل ١٠ آالف 

مدرسـة وتخصيـص ١٥٪ من املوازنـة االتحادية 
لدعمهـا .وقالـت عضـو لجنـة الرتبيـة النيابية، 
زيتـون الدليمي، يف حديث لـ»الـزوراء» ان «واقع 
املدارس وواقع الرتبية بالعراق واقع مأساوي جدا، 
وال يتناسـب مـع امكانيات الدولـة وال مع حجم 
املوازنات االنفجارية التي تقرهـا الدولة العراقية 

كل سـنة وال مع حجم االموال واملوارد النفطية»، 
مؤكدة ان «املـدارس متهالكة وتوجد مدارس آيلة 
للسقوط ومزدحمة باألطفال»، مضيفة ان «واقع 
الرتبية ال يتناسـب مـع الزيادة السـكانية للعراق 
وسـنويا نحن نسـتقبل ما يقارب مليون ونصف 
طفـل يف الصـف االول االبتدائـي». واضافت «كان 

من املفرتض ان يكون مع هذه الزيادة السـكانية 
هناك دعم لوزارة الرتبية وعمل حكومي مشـجع 
السـتقبال هكذا اعداد، وقد يمـر هذا العام لكن يف 
السنة القادمة ال يعرف كيف ستجري االمور إذا ما 

اتخذت اجراءات حكومية ملعالجة هذا الوضع». 

بريوت/ متابعة الزوراء: 
نقـل وفٌد مـن الكونغـرس األمريكي 
رسـائل  اللبنانيـني  املسـؤولني  إىل 
سياسـية واقتصاديـة وأمنية ترتكز 
عـىل أهميـة إنجـاز االسـتحقاقات 

بانتخـاب رئيس  بـدءاً  الدسـتورية، 
جديد للبالد، وتأليف حكومة جديدة، 
النقـد  صنـدوق  رشوط  وتطبيـق 
الـدويل، «ملا لذلـك من تحديـٍد ملصري 
املسـتويات». مختلـف  عـىل  لبنـان 

يأتي هذا بعد فشـل الربملان اللبناني 
للمـرة السـابعة يف انتخـاب رئيـس 
جديـد  للجمهورية.ويجـول وفٌد من 
الكونغرس األمريكي برئاسـة النائب 
مارك تاكاتو وعضوية النائبني كولن 

الريد وكاتي بورتر، بحضور السفرية 
األمريكية لـدى لبنان دوروثي شـيا، 
امس اإلثنني، عىل كبار املسـؤولني يف 
لبنان، سياسيني وأمنيني، محذراً من 
تداعيات الشـغور الرئايس عىل البالد 

والشـعب اللبناني، الـذي يرزح تحت 
وطـأة أسـوأ أزمـة اقتصاديـة، وفق 
ما نقـل مصـدٌر دبلومـايس أمريكي 

لـ»العربي الجديد».
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جزر القمر/ متابعة الزوراء:
أصـدرت محكمة أمـن الدولـة يف جزر القمـر قرارا 
بإدانة الرئيس السـابق للبالد أحمد عبد الله سامبي 
بـ“الخيانة العظمى“، وحكمت عليه بالسـجن مدى 
الحياة. وسـامبي، املعارض الرئيـيس للرئيس الحايل 
غـزايل العثماني، متهم بالتـورط يف فضيحة برنامج 
الدفـاع  محامـي  وقـال  االقتصاديـة“.  ”املواطنـة 
الفرنيس جـان جيل حليمـي إن ”الخيانة العظمى“ 
جريمـة ”غري موجودة يف قانون جـزر القمر“، وإنه 
”سـيتعني عـىل املحكمـة تحديـد مفهـوم قانوني“ 

لها.وقـرارات هذه املحكمة الخاصـة مربمة. وظهر 
سـامبي البالغ 64 عاما لفرتة وجيـزة يف اليوم األول 
من محاكمته األسبوع املايض للتنديد بإجراء يعتربه 
غري عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.وقال املدعي 
العام عيل محمـد جنيد: ”لقد خان املهمة التي كلفه 
بهـا مواطنو جـزر القمـر“.وكان الرئيس السـابق 
(2011-2006) قـد أصـدر قانونـا يف العـام 2008 
يتيح بيع جوازات السـفر بسعر مرتفع ملن يسعون 

للحصول عىل الجنسية.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار النفـط يف تعامـالت امـس 
االثنني، بنحو 3 % وتراجعت عقود الخام العاملي 
مزيج ”برنت“ دون مستوى 82 دوالرا للربميل، 
وذلك للمرة األوىل منـذ 11 يناير 2022.وبحلول 
السـاعة 09:27 بتوقيـت موسـكو، تراجعـت 
العقود اآلجلة للخام األمريكي ”غرب تكسـاس 
دوالرا   74.32 إىل   2.67% بنسـبة  الوسـيط“ 
للربميل.فيمـا انخفضـت العقـود اآلجلة للخام 
العاملي مزيج ”برنت“ بنسبة 2.58 % إىل 81.47 

دوالرا للربميل، وفقا لبيانات موقع ”بلومربغ“.
وتتفاعل األسـواق مع وضع فريوس كورونا يف 
الصني، حيث تم اكتشاف 39791 إصابة جديدة 
يوم السـبت املايض، ووفقا للسـلطات الصينية 
هـذا يعـد مسـتوى قياسـيا، وتسـجل الصني 
مستويات قياسية يف عدد اإلصابات لليوم الرابع 
عىل التوايل.وقد يتسـبب نمو عـدد اإلصابات يف 
تشـديد قيـود الحجر الصحـي، والتـي بدورها 
سـتؤثر سـلبا عىل االقتصاد الصيني وتقلل من 

الطلب عىل الذهب األسود.
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الزوراء/ حسني فالح:
رأى مراقبون للشـأن السيايس العراقي 
ان الحكومـة برئاسـة رئيـس مجلـس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، بدأت 
اوىل خطـوات تنفيـذ برنامجها الوزاري 
بمكافحـة الفسـاد واسـرتداد االمـوال 
املرسوقـة، وفيمـا اشـاروا اىل ان هناك 
ورقـة مبادئ سياسـية بمثابة خارطة 
نجـاح  ان  أكـدوا  للحكومـة،  طريـق 
اىل  العـودة  فكـرة  سـيلغي  الحكومـة 

االنتخابات املبكرة.
وقال املحلل السـيايس، نبيـل التميمي، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: إن وعود رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني تندرج يف 
قسمني، األول متعلق بالوعود السياسية 
التي تم تثبيتها يف ورقة املبادئ األساسية 
التي تشـكل عـىل أثرها تحالـف (إدارة 
الدولة) وتتضمن مجموعة من الطلبات 
والرغبات السياسـية للكتل املشاركة يف 
الحكومة (السنية والشيعية والكردية) 
متمثلـة يف أربعـني نقطة، اسـتند إليها 
السـوداني يف كتابة منهاجـه الوزاري، 
وأصبحت خارطة طريـق لحكومته، ال 
سـيما تلك النقاط التي تتضمن سقوفاً 
زمنية للتنفيذ، ومنهـا إجراء انتخابات 
مبكرة خالل مدة سنة وإجراء انتخابات 
مجالـس املحافظـات وترشيـع قانون 
النفط والغاز بسـقف زمني مدته ستة 
أشـهر، وتضمـني حصـص املحافظات 
املنتجة للنفط وتطبيق اتفاقية سنجار 

وغريها.واضاف: أما القسـم الثاني من 
الوعود، فهو يتمثل يف الرغبات الشعبية 
بتحسـينات  الطامحـني  للعراقيـني 
اقتصادية وخدمية أوسـع، السـوداني 
وضع ضمن منهاجه الوزاري مجموعة 
مـن السياسـات واإلجـراءات التي من 
االجتماعـي  الواقـع  تحسـني  شـأنها 

الكثـري منها سياسـات  واالقتصـادي، 
قابلة للتنفيذ والبعض منها قد يصطدم 
تنفيـذه بكثري من العقبـات، وأخرى قد 
تواجه تعقيداً نتيجة ارتباطها بالجانب 
الترشيعـي ومجلـس النـواب، ويبقـى 
التسـاؤل قائمـاً حـول مـدى إمكانية 
تنفيذ ذلك خالل مدة قصرية بما يقارب 

السنة الواحدة من عمر الحكومة، وهي 
املـدة املفرتضـة لبقـاء الحكومة حتى 
إجـراء انتخابات جديدة. واشـار اىل: أن 
غالب ما تضمنه املنهاج الوزاري وورقة 
املبادئ السياسية هي مواد مرنة وقابلة 
للتنفيـذ وقد يسـهم تنفيذهـا يف ضبط 
الرصاع بني الفرقاء السياسـيني، لكنها 

قـد ال تغطي حجـم الطموحات واآلمال 
الكبرية للشـعب العراقي الـذي يطالب 
بإجـراءات جوهريـة كبرية.من جهته، 
قال رئيس مركز املراقب السيايس، حيدر 
املوسـوي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
بناء الدولة بحاجة اىل شخصيات تتمتع 
بالخـربة والدراية يف إدارة املؤسسـات، 
خصوصـا ان هناك حاجة ملحة إلجراء 
التغيريات وتقديم الخدمـات للمواطن. 
مؤكـدا: ان اسـتمرار الحكومـة بقيادة 
محمـد شـياع السـوداني ونجاحهـا يف 
العديد مـن امللفات سـيجعلها حكومة 
مسـتمرة ألربع سـنوات عىل الرغم من 
الترصيحـات قبـل مجـيء السـوداني 
والتي اشارت اىل تغيريه يف الفرتة املقبلة.

وبنّي: ان مكافحة الفسـاد وبناء الدولة 
وتلبيـة متطلبات املواطـن، يلغي فكرة 
اجـراء االنتخابـات املبكـرة، خصوصا 
ان العراقيـني لديهم تجربـة مريرة مع 
هذه االنتخابات التي لم تنتج ما يتمناه 
الشـعب.ويف وقت سـابق، قـال النائب 
عارف الحمامي: إنه ”ال يوجد أي اتفاق 
سيايس عىل أن تكون حكومة السوداني 
االنتخابـات  مؤقتـة ومهامهـا إجـراء 
حكومـة  نجـاح  أن  مؤكـدا  املبكـرة، 
السـوداني سـيدفع القوى السياسـية 
إىل التمسـك بها ودعمها إىل حني إكمال 
دورتها بشكل كامل من دون الذهاب إىل 
انتخابات مبكرة، ولهذا فإن تقييم عمل 

الحكومة هو ما سيحدد عمرها.
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بغداد/ الزوراء:
املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
أكدت  فيما  كورونا،  لجائحة  األسبوعي 
تسجيل ٧٠٣ اصابات خالل االسبوع املايض.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
أنها «سجلت ٧٠٣ إصابات جديدة بفريوس 
واحدة،  وفاة  وحالة  أسبوع،  خالل  كورونا، 
 ٤٥٤ املرض  من  املتعافني  عدد  بلغ  فيما 
اللقاح  متلقي  «عدد  أن  حالة».وأضافت 
بلغ  املايض  األسبوع  خالل  لكورونا  املضاد 

٢٠١٩٦ شخصاً».

@700@Âfl@ãr◊c@›vèm@Úzó€a
 Ïjéc@fi˝Ç@b„ÎäÏÿi@Úibñg
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بغداد/ مصطفى العتابي:
أصـدر مجلـس الـوزراء توجيهـات عدة 
بشأن تحويل جنس االرايض من زراعية اىل 
سكنية، وفيما قرر تمليك االرايض الزراعي 
لشاغليها وتقديم طلب التمليك خالل مدة 
٩٠ يومـا، وافـق عـىل إعفاء مديـر دائرة 
صحة نينوى لعدم كفاءته يف اداء واجباته، 
يف حـني وجه رئيس الوزراء جميع الوزراء 
بتقديم موقف شـهري بشـأن إجراءاتهم 
يف مكافحـة الفسـاد.وذكر بيـان ملكتـب 
رئيس الـوزراء تلقته «الزوراء»: ان رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السـوداني، 
السادسـة  االعتياديـة  الجلسـة  تـرأس 
ملجلـس الوزراء، وشـهدت الجلسـة بحث 
مجمل األوضاع العامة يف البالد، ومناقشة 
امللفـات الخدمية واالقتصاديـة، والتداول 
بشـأن ما يعرتيهـا من مشـاكل من أجل 

ايجاد الحلول الرسيعـة لها.ووّجه رئيس 
مجلس الوزراء، بحسب البيان، يف مستهل 
الجلسـة، جميع الـوزارات والجهات غري 
باتخـاذ  واملحافظـات  بـوزارة  املرتبطـة 
اإلجـراءات الالزمـة السـتكمال متطلبات 
وزارة املالية يف تثبيت الذين تزيد خدمتهم 
عن سـنتني من املتعاقدين، الذين صدرت 
أوامـر التعاقد معهم قبـل ٢ ترشين األول 
٢٠١٩، وإرسالها اىل وزارة املالية ألغراض 
التدقيق والتثبيت. كما وجه جميع الوزراء 
بتقديم موقف شـهري بشـأن إجراءاتهم 
يف مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري داخل 
عـدم  عـىل  السـوداني  وزاراتهم.وشـدد 
اقتصار اجـراءات الحكومة عىل مكافحة 
الفساد، بل األهم منه هو اسرتداد األموال 

العامة التي تمت رسقتها.

lã®a@¿@bÓéÎä˝Ói@›Çám@Âfl@äâ•@—ÓÓ◊Î@NN…”aÏfl@Òá«@Û‹«@—Ó‰«@ÔéÎä@—ó”
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بغداد/ الزوراء:
الشهادات  بيانات حملة  إرسال  االثنني،  امس  االتحادي،  العامة  الخدمة  أعلن مجلس 
العليا من الدبلوم العايل إىل وزارة املالية.وقال رئيس املجلس، محمود التميمي، يف بيان، 
تلقته «الزوراء»: إن «مجلس الخدمة العامة االتحادي أرسل بيانات حملة الشهادات 
العليا من الدبلوم العايل إىل وزارة املالية دائرة املوازنة والبالغ عددهم ١٤٦٣ وبمختلف 
والبحث  العايل  التعليم  بعد وصولها من قبل وزارة  تدرج سابقا  لم  التي  التخصصات 
العلمي يوم أمس ليتسنى لوزارة املالية استكمال اجراءات استحداث درجات وظيفية 
لهم».وأضاف أن «ذلك تم بناًء عىل ما جاءت به مخرجات اجتماع اللجنة املالية النيابية، 

متمنني ألبنائنا من حملة شهادات الدبلوم العايل التوفيق والنجاح».

@paÜbËì€a@Ú‹º@pb„bÓi@›éãÌ@Úflá©a@ê‹™
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بغداد/ الزوراء:

الكرخ  تحقيق  محكمة  قايض  أصدر 
ضياء  النزاهة،  بقضايا  املختصة 
بشأن  أثري  ما  حول  توضيحاً  جعفر، 
املتهمني  أحد  زهري  نور  رساح  إطالق 
الرضيبية  األمانات  مبالغ  برسقة 
والجمركية بكفالة مالية، فيما كشف 
يف  رفيعة  جهات  تورط  ثبوت  عن 

الحكومة السابقة بعملية الرسقة.
وقال جعفر يف ترصيح لوكالة األنباء 
الرسمية: ان ”عملية إطالق رساح نور 
األمانات  برسقة  املتهمني  احد  زهري 
الرضيبية بكفالة مالية تمت استناداً 
املحاكمات  اصول  بقانون  ورد  ملا 
الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم 
رشكاته  بذمة  املرتتبة  املالية  املبالغ 
أكثر  البالغة  املالية  التسوية  وإجراء 
دينار  مليار  وستمئة  تريليون  من 
خالل فرتة زمنية محددة“، مؤكداً انه 
”ال صحة ملا يتداول بأن إطالق رساح 
املتهم نور زهري كان لغرض السماح 
وان جميع  املحجوزة،  العقارات  ببيع 
عنها  يرفع  ولن  محجوزة  العقارات 

لحني اكتمال التحقيقات“.
زهري  نور  ”املتهم  أن  جعفر  وأضاف 
سيحال عىل املحكمة املختصة إلجراء 
كامل  تسديده  بعد  اصوليا  محاكمته 
أن  مضيفا  بحوزته“،  التي  املبالغ 
تسليم املبالغ املالية يعد من الظروف 

لألحكام القضائية“.  
املحكمة  بقبول  ”السبب  أن  وأوضح 
بما عرضه املتهم بالتسوية املالية هو 
دون  يحول  قانوني  مانع  وجود  عدم 
املبالغ  استحصال  أن  اىل  اضافة  ذلك، 
احكام  صدور  بعد  املرسوقة  املالية 
يستوجب  البتات  درجة  مكتسبة 
التنفيذ  دوائر  من  مطولة  اجراءات 
اجراء  طريق  عن  العقارات  لبيع 

بمدد  يطول  قد  الذي  األمر  املزايدات 
طويلة“.

زهري  نور  ”املتهم  أن  جعفر  وتابع 
تفوق  واستثمارات  عقارات  لديه 
من  املرسوقة  لالموال  االجمايل  املبلغ 
املستبعد  ومن  الرضيبية،  التأمينات 
خارج  هروبه  إمكانية  عن  يشاع  ما 
مالية  بكفالة  خروجه  بعد  البلد 
وعقاراته  استثماراته  بحجم  قياساً 
املحجوزة من قبل املحكمة باعتبار أن 

ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها“.
املتهمة  الرشكات  جميع  جعفر  ودعا 
برسقة االمانات اىل العمل اىل اسرتجاع 
املبالغ املالية التي تم االستيالء عليها 
املالية  املبالغ  ارجاع  وان  قبلهم،  من 
الظروف  تطبيق  اىل  سيؤدي  حتما 
املخففة لألحكام بحق الرشكات التي 

مبينا  املالية“،  املبالغ  عىل  استولت 
القانون  انفاذ  وسلطات  ”القضاء  أن 
الرشكات  جميع  بمتابعة  جادة 
توصلت  قد  التحقيقات  وان  املتهمة، 
والجهات  الرشكات  هذه  إلحدى 
مستمرة  واملتابعة  عليها  القائمة 
قبل  من  هربت  التي  االموال  لرؤوس 

هذه الرشكات“.
املتهمة  الرشكات  ”احدى  أن  وبنّي 
خالل  ومن  التأمينات  برسقة 
مزاد  يف  دخولها  اتضح  التحقيقات 
العملة واجراء عمليات تحويل االموال 
خارج البلد لرشكات مختلفة“، مؤكداً 
من  املرسوقة  األموال  حرص  صعوبة 
او  البلد  املهربة خارج  االمانات سواء 

التزال موجودة“.
التأمينات  رسقة  ”عملية  أن  وأوضح 

تمت من خالل شبكة منظمة وبتعاون 
الرضائب  هيئة  يف  مسؤولني  قبل  من 
وموظفني اخرين“، منوها اىل أنه ”لم 
اآلن تورط  لغاية  التحقيقات  يثبت يف 
النزاهة  وهيئة  املالية  الرقابة  ديوان 
كون التحقيقات ما زالت جارية حول 

ذلك“. 
أن  جعفر  ضياء  القايض  وتابع 
تورط  تثبت  قد  األولية  ”التحقيقات 
السابقة  الحكومة  يف  رفيعة  جهات 
جاد  القضاء  وأن  الرسقة،  بعملية 
الجريمة  خيوط  لجميع  بالتوصل 
كامل  بشكل  الشبكة  وعنارص 
تقف خلفها“، كاشفا  التي  والجهات 
استفهام  عالمات  ”هناك  أن  عن 
عام  مدير  تعيني  وآلية  توقيت  حول 
هيئة الرضائب املتهم املوقوف أسامة 

حسام“. 
جديدة  قضائية  ”أوامر  أن  اىل  ولفت 
بحق  التحقيقات  عىل  بناًء  صدرت 
صلة  لديهم  وأشخاص  موظفني 

بعملية رسقة القرن“.
عىل  اإلعالمي  ”الرتكيز  أن  وأضاف 
االطراف  بقية  جعل  فقط  زهري  نور 
الجهات  ذكر  دون  اسرتخاء  يف  كلها 
وان  الرسقة،  عملية  يف  اشرتكت  التي 
وجود  اىل  تشري  املستمرة  التحقيقات 
يؤكدون  الذين  السياسيني  من  عدد 
الرتكيز عىل املتهم نور زهري من دون 
مبالغ  مقابل  املتهمة  االطراف  بقية 
االطراف  هذه  قبل  من  تدفع  مالية 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  وسيتم 

حال اكتمال االدلة بما ذكر اعاله“.
الحكومة  يف  ”املستشار  أن  اىل  وأشار 
التزال  الجبوري  هيثم  السابقة 
إثر  بحقه  مستمرة  التحقيقات 
بشأن  قبله  من  املرسلة  املخاطبات 
املالية  الرقابة  ديوان  تدقيق  إلغاء 
”صدور  اىل  الفتا  التأمينات“،  ملبالغ 
يف  بحق موظف  اوامر قبض قضائية 
هارب  وهو  (بشري)  يدعى  النزاهة 
مذكرة  بحقه  وصدرت  العراق  خارج 
مالية  مبالغ  باستالم  لقيامه  قبض 
مقابل  القضية  هذه  يف  املتهمني  من 

االخالل بواجبات وظيفته“.
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  وأعلن 
اسرتداد  األحد،  أمس  اول  السوداني، 
جزء من األموال املرسوقة من األمانات 

الرضيبية.
صحفي  مؤتمر  يف  السوداني  وقال 
األموال  من  جزء  اسرتداد  ”تم  إنه 
الرضيبية“،  األمانات  من  املرسوقة 
الفتا اىل أن ”الجهات املختصة تمكنت 
من اسرتداد الوجبة األوىل البالغة أكثر 

من 182 مليار دينار“.

بغداد/ الزوراء:

كردستان  اقليم  رئاسة  كشفت 

االقليم  رئيس  زيارة  تفاصيل  عن 

نجريفان بارزاني اىل بغداد.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان 

تلقته ”الزوراء“: ان جميع األطراف 

بني  والتنسيق  التعاون  عىل  أكدوا 

الحكومة  لدعم  األطراف  كافة 

والتنفيذ  الجديدة  االتحادية 

الناجح ملنهاجها الوزاري، والعمل 

بني  العالقة  لحلحلة  املشاكل  معاً 

 (140) باملادة  بدءاً  وبغداد  اربيل 

واملستحقات  واملوازنة  الدستورية 

الوضع  تطبيع  إىل  املالية  ووصوالً 

بصورة  البلد  ومشاكل  يف  سنجار 

وعىل  الحوار  خالل  من  عامة، 

استقرار  وحفظ  الدستور   أساس 

 وسيادة البلد. 

الوزراء  ورئيس  بارزاني  وشدد 

بأية  السماح  عدم  عىل  السوداني 

عسكرية  عمليات  أو   تهديدات 

عرب  املجاورة  الدول  تستهدف 

حدود  العراق وإقليم كردستان مع 

 ضمان توفري املعونات واملساعدات 

السماح  وعدم  لالجئني  االنسانية 

يف  إقليم  مسلحة  فصائل  بوجود 

أربيل  ستتعاون  لذا  كردستان، 

لحماية  وتنسقان  تماماً  وبغداد 

وستتعاونان  الحدود،  أمن 

املجاورة  الدول  مع   وتنسقان 

 وستتخذان اإلجراءات الالزمة بهذا 

الشأن. 

إقليم  قيادة  نهج  أن  واضاف: 

السابق  يف  كما  سيظل  كردستان 

عامَل  أمان  واستقرار للعراق ودول 

املنطقة ويتطلع اىل تقوية عالقاته 

االحرتام  املتبادل  مبدأ  وفق  معها 

وحسن الجوار واملصالح املشرتكة. 

ولحل املشاكل الداخلية والخارجية 

الرضوري  من  املنطقة،  نرى   يف 

اللجوء إىل الحوار والتفاهم واعتماد 

وقيادة  إقليم  السلمية،  الحلول 

كوردستان  مستعدة ملمارسة دور 

إيجابي وبناء يف هذا السياق، وفقا 

للبيان.  

بغداد/ الزوراء:

عبد  الجمهورية،  رئيس  أكد 

لرئيس  رشيد،  جمال  اللطيف 

القايض،  االعىل  القضاء  مجلس 

دور  تفعيل  رضورة  زيدان،  فائق 

حسم  يف  القضائية  املؤسسة 

املتلكئة، فيما  القانونية  املعامالت 

اشار اىل حرص العراق للحفاظ عىل 

العالقات املتينة مع بنغالديش.

الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 

رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 

بغداد،  قرص  يف  استقبل  رشيد، 

األعىل  القضاء  مجلس  رئيس 

زيدان وجرى خالل  فائق  القايض 

القضاء  دور  استعراض  اللقاء 

يؤّمن  وبما  القانون  قوة  دعم  يف 

االستقرار يف البلد.

رضورة  الجمهورية  رئيس  وأّكد 

القضائية  املؤسسة  دور  تفعيل 

القانونية  املعامالت  حسم  يف 

املتلكئة، والنظر بالوضع القانوني 

بحسم  واإلرساع  للموقوفني 

أوضاعهم بموجب القانون، داعيا 

القضائية  املؤسسة  تعاون  إىل 

االتحادية مع مؤسسة القضاء يف 

بإيجاد  لإلرساع  كردستان  إقليم 

وبما  العالقة  للمسائل  حلول 

يضمن حقوق جميع العراقيني.

بيان لرئاسة  يف غضون ذلك، ذكر 

ان  ”الزوراء“:  تلقته  الجمهورية 

عبد  الدكتور  الجمهورية  رئيس 

استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف 

األمن  مستشار  بغداد،  قرص  يف 

وخالل  األعرجي  قاسم  القومي 

األمني،  الوضع  بحث  تم  اللقاء 

الجمهورية  رئيس  أّكد  حيث 

رضورة دعم الجهود الحكومية يف 

االستقرار  وتعزيز  القانون  فرض 

املواطنني،  وسالمة  أمن  وضمان 

ما  عىل  الحفاظ  أهمية  موضحاً 

تحقق من منجزات أمنية وإدامتها 

ثقته  ويعزز  املواطن  يخدم  وبما 

بالدولة.

عىل  التأكيد  تم  كما  واضاف، 

األمنية  الجهود  تكثيف  لزوم 

الحدود  مراقبة  يف  واالستخبارية 

ومالحقة ما تبقى من خاليا داعش 

عصابات  ومكافحة  اإلرهابية 

الجريمة املنظمة حفاظاً عىل أمن 

ومصالح املواطنني والبالد.

رئيس  أكد  آخر،  جانب  من 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية 

رشيد، امس االثنني، حرص العراق 

مع  املتينة  العالقات  عىل  للحفاظ 

بنغالديش.

لرئاسة  االعالمي  املكتب  وذكر 

تلقته  بيان  يف  الجمهورية 

”الزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية 

عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل 

العراق،  لدى  بنغالديش  سفري 

رسالة  سلّم  الذي  فضلول،  أمدي 

تهنئة من رئيس بنغالديش محمد 

عبد الحميد بمناسبة انتخابه“.

عبد  محمد  ”الرئيس  ان  واضاف 

النجاح  رسالته  يف  تمنى  الحميد 

يف  الجمهورية  لرئيس  والتوفيق 

مزيداً  وشعبه  وللعراق  مهامه 

معرباً  واالزدهار“،  التقدم  من 

”عن تطلع بالده لتعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين“.

اللطيف  عبد  ”الرئيس  ان  وتابع 

جمال رشيد حمَل السفري فضلول 

عىل  بنغالديش  لرئيس  شكره 

”حرص  مؤكداً  الطيبة“،  تهانيه 

العالقات  عىل  للحفاظ  العراق 

البلدين بما فيه صالح  املتينة بني 

الشعبني الصديقني“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت لجنة الرتبية النيابية عن ان واقع مدارس 
امكانات  مع  يتناسب  وال  مأساوي  الرتبية 
الدولة، ويف حني اكدت ان وزارة الرتبية لم تتسلم 
تخصيصات تأهيل املدارس ضمن قانون الدعم 
آالف   10 اىل  الوزارة  حاجة  اىل  أشارت  الطارئ، 
مدرسة وتخصيص %15 من املوازنة االتحادية 

لدعمها .
زيتون  النيابية،  الرتبية  لجنة  عضو  وقالت 
”واقع  ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  الدليمي، 
مأساوي  واقع  بالعراق  الرتبية  وواقع  املدارس 
مع  وال  الدولة  امكانيات  مع  يتناسب  وال  جدا، 
الدولة  تقرها  التي  االنفجارية  املوازنات  حجم 
العراقية كل سنة وال مع حجم االموال واملوارد 
النفطية“، مؤكدة ان ”املدارس متهالكة وتوجد 
باألطفال“،  ومزدحمة  للسقوط  آيلة  مدارس 
مع  يتناسب  ال  الرتبية  ”واقع  ان  مضيفة 
الزيادة السكانية للعراق وسنويا نحن نستقبل 
االول  الصف  يف  طفل  ونصف  مليون  يقارب  ما 

االبتدائي“.
واضافت ”كان من املفرتض ان يكون مع هذه 
الزيادة السكانية هناك دعم لوزارة الرتبية وعمل 
حكومي مشجع الستقبال هكذا اعداد، وقد يمر 
هذا العام لكن يف السنة القادمة ال يعرف كيف 
ستجري االمور إذا ما اتخذت اجراءات حكومية 

ملعالجة هذا الوضع“. 
واوضحت ”ال ألقي باللوم عىل الوزارة ألنها منذ 
سنتني لم تتسلم أي تخصيصات لتأمني واعادة 

تأهيل املدارس من قانون االمن الغذائي“.
ثالثيا،  دواما  املدارس  يف  نرى  ”اليوم  وبينت 
الحصص،  يأخذ نصف  ال  الطالب  ان  يدل  وهذا 
يف  املشكلة،  هذه  تظهر  لم  السابقة  الفرتة  ويف 
كورونا كان الدوام %50 او عن ُبعد، ولكن هذه 
ظهرت   100% كامل  بشكل  الدوام  الن  السنة 

اشد  ستكون  القادمة  والسنوات  املشكلة  هذه 
.”

واوضحنا  الوزراء  رئيس  ”التقينا  واضافت 
املوضوع  اخذ  السوداني  والسيد  املوضوع، 
تكون  ان  منه  ”طلبنا  مؤكدة  بجدية“، 
2023 ما ال يقل  تخصيصات الرتبية يف موازنة 

عن %15 لدعم قطاع الرتبية ”.
املناطق  بعض  ففي  رصيحني  ”لنكن  وبينت 
وهناك  األرايض،  تخطيط  يف  مشاكل  نواجه 
بالبناء  يقوم  الصيني  املرشوع  مثل  مشاريع 
االرايض  ولكن ال يوجد تخصيص لألرايض، الن 
لوزارات  مملوكة  او  خاص  ملك  اما  املوجودة 
تحرك  هناك  يكون  أن  ”يجب  مشددة  اخرى“، 
او  بغداد  وامانة  الوزراء  رئيس  السيد  من 
البلديات او وزارة املالية بشأن تخصيص أراٍض 
لحل املشكلة ”، مشرية اىل ”وجود مشكلة اخرى 
ال  الصيني  فاملرشوع  الزراعية  باملناطق  تتمثل 
الرتبية  لوزارة  ملك  ارض  إال عىل  املدرسة  يبني 

او  حصة  فيها  للدولة  دائما  الزراعية  واالرض 
عقد زراعي وال يمكن البناء عليها“.

واضافت ”بالنسبة للمدارس غري املنجزة، فهي 
ألف  الذي تخصص ببناء  يف املرشوع رقم واحد 
فساد  مرشوع  كان  بل  كلها،  تنجز  لم  مدرسة 
تقريبا  للمرشوع  املخصصة  واالموال   ،100%
%60 منها سلم اىل املقاولني ولم ينفذوا أي يشء 

واىل حد اآلن مرتوكة“.
الوزارة،  تحتاجها  التي  املدارس  عدد  وعن    
منطقة  بني  متفاوت  ”العدد  الدليمي  نوهت 
لعرشة  نحتاج  العراق  عموم  يف  ولكن  وأخرى، 

آالف مدرسة للتخلص من الدوام املزدوج ”.
وبينت ”نحن نتحمل املسؤولية وكذلك الحكومة 
الن الربنامج والتنفيذ لهذه املشاريع كلها ضمن 
املسؤوليات املطلوبة، وأنا اليوم اقول عىل السيد 
وزارة  عىل  املدارس  يحيل  ان  الوزراء  رئيس 
االعمار او عىل الرشكات، فوزارة الرتبية وزارة 

مستفيدة وال عالقة لها يف ببناء املدارس“.

2سياسةاعالنات alzawraanews@yahoo.com No: 7847    Tue   29      Nov    2022العدد:   7847     الثالثاء     29    تشرين الثاني     2022

@÷aã»€a@¿@ëäaáæa@…”aÎ@Z@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓi6€a@Ú‰ß
@Îbédfl

@Úéäáfl@“¸e@QP@∂g@xbn•@ÚÓi6€a@Êc@pá◊c



ÈmbjuaÎ@ıaÜc@¿@Èmıb–◊@‚á»€@ÙÏ‰Ó„@Úzñ@ÒãˆaÜ@ãÌáfl@ıb–«g@Û‹«@’œaÎ

Ü˝j‹€@áÌáu@êÓˆä@lbÉn„bi@ aãé�€@Êb‰j€@äÎçÌ@ÔÿÌãfl˛a@ëãÃ„Ïÿ€a@Âfl@áœÎ
\Û‡ƒ»€a@Ú„bÓ©a\Äi@Èn„aÜg@á»i@êÓˆã€a@lbÉn„bi@Ú»ibè€a@Òã‡‹€@Ô„b‰j‹€a@Êbæ5€a@›ìœ@á»i

@’ibè€a@êÓˆã‹€@ÒbÓ®a@Ùáfl@Âvè€a
=flbé@!a@áj«@áºc@\ã‡‘€a@äçu\Ä€

بريوت/ متابعة الزوراء: 
نقل وفٌد من الكونغرس األمريكي إىل املسـؤولني 
اللبنانيني رسـائل سياسـية واقتصادية وأمنية 
االسـتحقاقات  إنجـاز  أهميـة  عـىل  ترتكـز 
الدسـتورية، بدءاً بانتخاب رئيـس جديد للبالد، 
وتأليف حكومة جديدة، وتطبيق رشوط صندوق 
النقـد الدويل، ”ملـا لذلك من تحديـٍد ملصري لبنان 

عىل مختلف املستويات“.
يأتـي هذا بعـد فشـل الربملـان اللبنانـي للمرة 

السابعة يف انتخاب رئيس جديد  للجمهورية.
ويجول وفٌد مـن الكونغرس األمريكي برئاسـة 
النائب مـارك تاكاتـو وعضويـة النائبني كولن 
الريد وكاتي بورتر، بحضور السـفرية األمريكية 
لـدى لبنـان دوروثـي شـيا، امس اإلثنـني، عىل 
كبار املسـؤولني يف لبنـان، سياسـيني وأمنيني، 
محذراً من تداعيات الشـغور الرئايس عىل البالد 
والشـعب اللبناني، الذي يرزح تحت وطأة أسوأ 
أزمة اقتصادية، وفـق ما نقل مصدٌر دبلومايس 

أمريكي لـ“العربي الجديد“.
وقال املصدر (فّضل عدم ذكر اسمه)، إن ”الوفد 
شـّدد خالل لقاءاته امس خصوصاً أمام رئيس 
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي ورئيس 
الربملـان نبيـه بري عـىل أهمية انتخـاب رئيس 
جديد للبـالد واإلرساع بإنجاز هذا االسـتحقاق، 
الذي تأخر شـهراً مع انتهاء والية ميشـال عون 

يف 31 أكتوبر/ترشين األول املايض“.
وأشـار إىل أن ”الوفـد األمريكي كان رصيحاً بأن 
الواليـات املتحدة تقف إىل جانب لبنان وشـعبه، 
لكنهـا يف املقابـل تريد من املسـؤولني اللبنانيني 
أن ينظـروا إىل أوضـاع املواطنـني ومعاناتهم ية 
ويضعـوا رصاعاتهـم جانبـاً، ألن أي تأخري من 
شأنه أن ينعكس سلباً عىل البالد، سواء اقتصادياً 
أو حتـى أمنيـاً، كما أنهـا تريـد أن تتعاطى مع 
الدولة انطالقاً من مؤسسـاتها الدستورية، وال 
سيما عىل مستوى رئاسة الجمهورية وحكومة 

كاملة الصالحيات“.
وشـدد وفـد الكونغـرس األمريكـي أيضـاً عىل 
”أهميـة إتمام لبنان االتفـاق مع صندوق النقد 
الدويل وتحقيق رشوطـه باعتباره املنفذ الوحيد 

للنهـوض اقتصاديـاً والحصـول عـىل دعم مايل 
نقدي، وهذا أيضاً يتطلب دولة بمؤسسات كاملة 
وقائمة يتم التعاطي معها، مطلوب منها جملة 
إصالحات تأخـر تنفيذها يف ظل أزمة اقتصادية 

مرّت عليها 3 سنوات“.
عىل صعيد متصل باالنتخابات الرئاسـية، أشار 
املصدر إىل أن ”اإلدارة األمريكية ال تتدخل مطلقاً 
باستحقاق يعّد داخلياً، وال سيما بمعنى الغوص 
يف األسـماء أو اختيـار مرشـحني معّينـني، بـل 
تحرص عىل إطالق مواقف مسـتمرة تحذر فيها 
من مخاطر الفراغ، وأهميـة اإلرساع يف انتخاب 
رئيـس يكون قادراً عىل توحيد الشـعب اللبناني 
والعمـل مـع الخـارج إقليميـاً ودوليـاً من أجل 
ت عنه الواليات  تجاوز األزمة، وهو موقف عـربّ
املتحـدة يف بيـان مشـرتك إىل جانب السـعودية 

وفرنسا“.
يف املقابل، لفت املصدر الدبلومايس إىل أن ”الواليات 
املتحـدة سـتجدد وقوفهـا إىل جانب املؤسسـة 
العسكرية وتواصل دعمها لها، خصوصاً يف ظل 
الظروف التي تمّر بها ربطاً باألزمة االقتصادية 
التـي تـرضب البـالد وتطاولهـا، وهي تـرى أن 

الجيـش اللبنانـي يلعب الدور األسـاس  لحفظ 
األمن واالستقرار يف البالد“.

وقـال بياٌن صـادر عن املكتـب اإلعالمي لرئيس 
حكومـة ترصيـف األعمـال يف لبنـان إن ”الوفد 
األمريكي هنأ خالل اللقاء الدولة اللبنانية بنجاح 

عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كمـا هنأهـا عـىل جهودهـا يف إنجاز مشـاريع 
القوانني التي طلبها صندوق النقد الدويل، والتي 
أحيلـت إىل مجلـس النـواب، متمنيـاً اإلرساع يف 

إقرارها“.
كما شـدد الوفد، بحسـب البيان، عىل ”رضورة 

انتخاب رئيس للجمهورية“.
داعيـاً النـواب إىل ”إنجـاز هـذا األمـر يف أرسع 
وقـت ممكـن“، الفتـاً إىل أن ”هنـاك تحديـات 
كثرية سيشـهدها العام 2023 عاملياً، ومنها ما 
يتعلـق باألمن الغذائـي وتأمني املسـاعدات من 
الواليـات املتحدة للـدول الصديقة، لـذا يتوجب 
عىل املّرشعني والسياسيني اللبنانيني بذل جهود 
كثـرية لوضع لبنان عىل سـكة التعـايف، التي ال 
تتـم من دون محاربة الفسـاد وإقـرار القوانني 

املطلوبة من قبل صندوق النقد الدويل“.

وفيما التقى الوفد األمريكي أيضاً رئيس الربملان 
نبيـه بري، حيث ”جرى عـرض األوضاع العامة 
والعالقـات الثنائيـة“، أكـد بعـد لقائـه وزيـر 
الخارجية يف حكومة ترصيـف األعمال عبد الله 
بـو حبيب أهمية انتخاب رئيس وتأليف حكومة 
جديـدة وتطبيـق رشوط صنـدوق النقـد الدويل 

وامليض باإلصالحات.
وشـدد الوفـد للوزيـر بـو حبيـب عـىل رعايـة 
الواليات املتحدة األمريكيـة للبنان ”مهما كانت 

الظروف“.
وعىل وقع فشـل الربملان اللبناني للمرة السابعة 
بانتخـاب رئيـس جديد للبـالد، رفـع البطريرك 
املاروني بشـارة الراعـي يف عظته من روما حّدة 
رسائله إىل السياسيني، وال سيما مجلس النواب 
ورئيسه نبيه بري، الذي يتمسك بنصاب الثلثني 
(86 نائبـاً مـن أصـل 128) لجلسـات انتخاب 
رئيس، متهماً الربملان بالتالعب والتأخري املتعّمد 

يف انتخاب الرئيس.
ولفـت الراعي إىل أن ”الدسـتور نص بمادته 49 
عـىل انتخـاب رئيس بثلثـي األصـوات يف الدورة 
األوىل، ويف الـدورة التاليـة ومـا يليهـا باألغلبية 
املطلقـة، أي نصـف + 1، فلمـاذا إقفـال الدورة 
األوىل بعد كل اقـرتاع وتعطيل النصاب يف الدورة 
التالية؟“، وهو سـيناريو يكرره نواب حزب الله 
وحلفاؤه يف كل جلسة عند مغادرتهم القاعة فور 

انتهاء الدورة األوىل وبدء عملية فرز األصوات.
وقـال الراعـي ”اذهبوا وانتخبـوا رئيسـاً قادراً 
بعد انتخابـه عىل جمع اللبنانيـني حوله وحول 
مـرشوع الدولـة ويلتـزم الدسـتور والرشعيـة 
والقوانـني اللبنانية واملقررات الدولية ويمنع أن 
يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها 

وتعطيلها“.
ورأى البطريرك املاروني أن لبنان ”ال يسـتطيع 
انتظار حلول اآلخرين لينتخب رئيسه، خصوصاً 
أن ما يحصل يف املنطقة ال يعد حتماً بإيحاد حلول 
للمشاكل القائمة، بل يبقى الخطر قائماً بنشوء 
حروب جديدة من شأنها أن تعقد الحل اللبناني، 
وحتـى اآلن ال نسـمع باتصاالت ومبـادرات من 

هذه الدولة أو تلك وال نرى نتائج“.

جزر القمر/ متابعة الزوراء:
يف  الدولـة  أمـن  محكمـة  أصـدرت 
الرئيـس  بإدانـة  القمـر قـرارا  جـزر 
السـابق للبالد أحمد عبد الله سـامبي 
بـ“الخيانة العظمـى“، وحكمت عليه 

بالسجن مدى الحياة. 
وسـامبي، املعارض الرئيـيس للرئيس 
الحايل غـزايل العثماني، متهم بالتورط 
”املواطنـة  برنامـج  فضيحـة  يف 

االقتصادية“. 
وقـال محامـي الدفـاع الفرنيس جان 
جيـل حليمـي إن ”الخيانـة العظمى“ 
جريمة ”غري موجـودة يف قانون جزر 
القمر“ وإنه ”سـيتعني عـىل املحكمة 

تحديد مفهوم قانوني“ لها.
وقرارات هذه املحكمة الخاصة مربمة. 
وظهر سـامبي البالـغ 64 عاما لفرتة 
وجيزة يف  األول من محاكمته األسبوع 
املـايض للتنديـد بإجـراء يعتـربه غري 

عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.
وقـال املدعي العام عـيل محمد جنيد: 
”لقـد خـان املهمـة التـي كلفـه بهـا 

مواطنو جزر القمر“.
وكان الرئيس السابق (2006-2011) 
قد أصـدر قانونا يف العـام 2008 يتيح 
بيع جوازات السـفر بسعر مرتفع ملن 

يسعون للحصول عىل الجنسية.
وتم اسـتخدام الربنامج الذي ُيستقبل 
بموجبه عـرشات اآلالف من ”البدون“ 
ُيعتـربون  الذيـن  الخليـج  دول  مـن 

مواطنني من الدرجة الثانية يف وطنهم 
الهويـة،  وثائـق  مـن  واملحرومـون 

كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.
واُتهم سـامبي باختالس ثروة يف إطار 
هذا الربنامـج. وبلغت الخسـائر التي 
لحقـت بالحكومة جـراء ذلك أكثر من 
1,8 مليار يـورو، وفقا للمدعي العام، 
أي أكثـر مـن الناتـج املحـيل اإلجمايل 
لألرخبيـل الصغـري الفقـري الواقـع يف 

املحيط الهندي.
وقال أحد محامـي الطرف املدني إريك 
إيمانويل سوسا: ”لقد منحوا فاسقني 
الحق يف بيع جنسـية جـزر القمر كما 

نبيع الفول السوداني“.
لكـن من جانبـه، قال محامـي الدفاع 
الفرنـيس جان-جيـل حليمـي لوكالة 
األنبـاء الفرنسـية: ”لم يعثـر عىل أي 
أثـر لهـذه األمـوال ولـم يكتشـف أي 

حساب“.
وكان سـامبي الـذي يقبـع يف الحبس 
االحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، 
وهـي فـرتة أطـول بكثـري مـن املـدة 
بثمانيـة أشـهر،  املحـددة  القانونيـة 

ُيحاكم يف األصل بتهمة الفساد.
تصنيـف  أعيـد  أيلول/سـبتمرب،  ويف   
الوقائـع عىل أنها خيانة عظمى، وهي 
جريمة، وفق حليمي، ”غري موجودة يف 

قانون جزر القمر“.
وأضاف: ”سيتعني عىل املحكمة تحديد 

مفهوم قانوني“ لهذه التهمة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أصـدر مجلس الـوزراء توجيهـات عدة 
بشأن تحويل جنس االرايض من زراعية 
اىل سـكنية، وفيمـا قرر تمليـك االرايض 
الزراعي لشاغليها وتقديم طلب التمليك 
خالل مـدة 90 يومـا، وافق عـىل اعفاء 
مدير دائرة صحة نينوى لعدم كفاءته يف 
اداء واجباته، يف حني وجه رئيس الوزراء 
جميـع الـوزراء بتقديم موقف شـهري 

بشأن إجراءاتهم يف مكافحة الفساد.
وذكر بيـان ملكتب رئيس الـوزراء تلقته 
”الـزوراء“: ان رئيـس مجلـس الـوزراء 
محمد شـياع السـوداني، ترأس الجلسة 
االعتياديـة السادسـة ملجلس الـوزراء، 
وشهدت الجلسـة بحث مجمل األوضاع 
امللفـات  ومناقشـة  البـالد،  يف  العامـة 
الخدميـة واالقتصادية، والتداول بشـأن 
ما يعرتيها من مشـاكل مـن أجل ايجاد 

الحلول الرسيعة لها.
ووّجـه رئيـس مجلس الوزراء، بحسـب 
جميـع  الجلسـة،  مسـتهل  يف  البيـان، 
الوزارات والجهـات غري املرتبطة بوزارة 
واملحافظات، باتخـاذ اإلجراءات الالزمة 
يف  املاليـة  وزارة  متطلبـات  السـتكمال 
تثبيـت الذين تزيد خدمتهم عن سـنتني 
مـن املتعاقديـن، الذيـن صـدرت أوامـر 
التعاقد معهم قبل 2 ترشين األول 2019، 
ألغـراض  املاليـة  وزارة  اىل  وإرسـالها 

التدقيق والتثبيت.
كما وجه جميع الـوزراء بتقديم موقف 
شـهري بشـأن إجراءاتهـم يف مكافحة 

الفساد املايل واإلداري، داخل وزاراتهم.
وشـدد السـوداني عـىل عـدم اقتصـار 
اجراءات الحكومة عىل مكافحة الفساد، 
بل األهم منه هو اسرتداد األموال العامة 

التي تمت رسقتها. 
وناقـش مجلس الـوزراء، وفقـا للبيان، 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 
املوضوعـات هـي قضيـة  أول  وكانـت 
تمليك األرايض التي تم تغيري استعمالها 

ألغراض السكن.
ويف ضوء توّجـه الحكومـة ملعالجة هذا 
امللف، وتحويل جنـس األرايض الزراعية 
اىل سـكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون 
خاضعـة لضوابـط ومحـددات قانونية 

معينة، أقر مجلس الوزراء اآلتي:
 - املوافقة عىل ما يأتي:

1.  تعديل أمانة بغداد واملؤسسات البلدية 
يف املحافظات، التصميم األسـاس للمدن 
وتغيـري االسـتعماالت املختلفة لألرايض 
املشـّيدة عليها وحدات سـكنية بشـكل 
عشوائي واململوكة للدولة، واملشيدة قبل 

صدور هذا القرار.

2. تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة 
الثورة املنحـل رقم (581 لسـنة1981) 
ألغـراض تملـك األرض التـي تـم تغيري 

استعمالها ألغراض هذا القرار.
يف  البلديـة  املؤسسـات  تفعيـل   .3
املحافظـات القانـون رقـم (80 لسـنة 
1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس 
قيـادة الثـورة املنحـل رقم(184 لسـنة 
2002) ألغـراض تملـك األرض التـي تم 

تغيري استعمالها ألغراض هذا القرار.
4.  تويل أمانة بغداد واملؤسسـات البلدية 
يف املحافظات، إعداد التصاميم القطاعية 
للمناطق املشـمولة بأحكام هـذا القرار 
بمـا ينسـجم وتصميـم املـدن الحديثة، 
ويف حـال وجـود دور مشـيدة ال يمكـن 
معالجتها بحسب التصاميم املعدلة، يتم 
إزالتهـا وتعويض صاحب الـدار بقطعة 
أرض سـكنية مناسـبة بمـا ال يقل عن 

الحد األدنى من اإلفراز.
5.  تمليـك أمانـة بغـداد، واملؤسسـات 
البلديـة يف املحافظـات، األرايض التي تم 
افرازها ألغراض هذا القرار اىل شـاغليها 
بالقيمـة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً 
وفقا ألحكام املادتني (7، و8) من قانون 
بيـع وايجـار امـوال الدولة (21 لسـنة 
2013)، اسـتثناء مـن املزايـدة العلنيـة 
املبينة يف احكام املادة (40) من القانون 

املذكور آنفا.
6. للدائرة البلدية املختصة تمليك االرايض 
لشـاغليها، عىل سبيل الشـيوع كوحدة 
عقارية واحدة، يف حال وجود مسـاحات 

تقل عن الحدود الدنيا لالفراز.
7. يشرتط يف طالب التمليك ما يأتي:

أ - أن يكـون املسـتفيد الفعـيل لـألرض 
وفقـاً للجـرودات التي تقدمهـا الوحدة 
االدارية املعنية، بواسـطة لجنة برئاسة 
أمـني بغـداد يف العاصمـة، واملحافظ يف 
املحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير 
التسـجيل  العمرانـي ومدير  التخطيـط 

العقاري وممثل عن وزارة املالية.
ب - ال يجـوز تمليـك أكثـر مـن قطعـة 

لطالب التمليك.
ج-  أن يقـدم طلبـاً اىل مديريـة البلديـة 
املعنية خالل مدة ال تتجاوز 90 يوماً من 

تاريخ صدور هذا القرار.
8. ينفذ هذا القرار عىل االرايض اململوكة 
سـكنية  دور  عليهـا  املقامـة  للدولـة 
باملشـيدات الثابتـة، وان يكـون مجمعاً 

سكنياً نظامياً مأهوالً.
9. ال يشمل هذا القرار األرايض املخصصة 

ملرشوعات النفع العام.
10. تتوىل وزارة الزراعـة، وأمانة بغداد، 
والبلديـات، والوحـدات اإلداريـة متابعة 

حـاالت التجـاوز عـىل األرايض الزراعية 
القانونية  والبسـاتني، وأخذ اإلجـراءات 
بحق املتجاوزيـن بعد نفاذ هـذا القرار. 
مـع األخـذ بعـني االهتمـام رأي الدائرة 
القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء 
بموجـب مذكرتهـا املرقمة بالعـدد (م. 
املؤرخـة  ل. ق)  د/ق/2/71/42/310 
يف 21 ترشيـن الثاني 2022، ومالحظات 

بعض أعضاء مجلس الوزراء.
أخـذ  العالقـة  ذات  الجهـات  عـىل   .11
اي  إقامـة  ملنـع  الالزمـة  اإلجـراءات 

تجاوزات مستقبال.
كما قرر مجلس الوزراء ما يأتي: 

1 . تمويـل مبلغ 10 مليـارات دينار، اىل 
جهـاز األمـن الوطني العراقي، لتسـديد 
رواتب موظفـي الجهاز املذكـور تنفيذاً 
للفقرتـني (1، و2) املذكورتـني يف كتاب 
ديـوان الرقابـة املالية االتحـادي املرقم 
بالعـدد (1/1/12/2334) املـؤرخ يف 3 
شـباط 2022، املرافق ربط قرار مجلس 

الوزراء (15 لسنة 2022).
2. تـويل وزارة املاليـة تخصيـص مبلـغ 
مقـداره 10 مليـارات دينـار، اىل جهـاز 
األمن الوطني العراقي، استناداً اىل أحكام 
الفقـرة (19) من الجـدول (ب) املرافق 
ربط قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية، املثبتـة يف قرار مجلس الوزراء 
(226 لسـنة 2022) مـن تخصيصـات 

الجهاز املذكور.
ومع العد التنازيل إلقامة بطولة (خليجي 
25) يف محافظـة البـرصة مطلـع العام 

املقبـل، ويف ضـوء اسـتعدادات املنتخب 
الوطنـي العراقي للبطولـة، أقر مجلس 

الوزراء اآلتي:
- املوافقـة عـىل تعديـل قـرار مجلـس 
الوزراء (222 لسـنة 2022) بشأن دعم 
بطولـة كأس الخليج العربي لكرة القدم 

ليصبح بحسب اآلتي:
- تمويـل وزارة املالية (3000000000) 
دينـار، فقـط ثالثة مليـارات دينـار اىل 
االتحـاد العراقـي املركزي لكـرة القدم، 
املتعاقد مع مالك تدريبي لقيادة املنتخب 
الوطني بكرة القدم وإقامة املعسـكرات 
واملباريـات  والبطـوالت  التدريبيـة 
للمنتخـب الوطنـي العراقـي اسـتعداداً 
لالستحقاقات القادمة، تنفيذاً للفقرتني 
ديـوان  كتـاب  يف  املذكورتـني  و2)   ،1)
الرقابـة املاليـة االتحادي املرقـم بالعدد 
(1/1/12/2334) املـؤرخ يف 3 شـباط 
2022، املرافق ربط قرار مجلس الوزراء 

(15 لسنة 2022).
لتطويـر  الحكومـة  سـعي  سـياق  ويف 
منظومة الكهرباء يف العراق، وبما يسهم 
يف حـل الكثري مـن املشـاكل الفنية التي 
تعرتض شـبكة التوزيـع، وافق مجلس 

الوزراء عىل ما يأتي:
1. قيـام وزارة الكهربـاء بالتعاقـد مـع 
متخصصـة  عامليـة  استشـارية  جهـة 
لغـرض وضـع خطـة لتنفيـذ مرشوع 
الشبكة الذكية، عىل أن يتم التعاقد خالل 
( 30) يـوَم عمـل، حداً اقىص، بـدءاً من 
تاريخ اصـدار هذا القرار،  اسـتثناًء من 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
2. تتـوىل الجهـة االستشـارية املذكورة 
يف الفقـرة ( أوال ) آنفـا بمراجعـة مـا 
للمـرشوع  الكهربـاء  وزارة  عرضتـه 
لـكل  رشوط  الئحـة  وإعـداد  املذكـور، 
فرصة استثمارية، وتحديد نطاق العمل 
الفنيـة  واملواصفـة  التأهيـل  ورشوط 
املؤهلني، والتوصية  املتنافسـني  وتقييم 
باإلحالـة وإعداد صيغة العقـود، وتتوىل 
التنفيذية  الكهربـاء املسـؤوليات  وزارة 
بحسب الصالحيات، بالتنسيق مع وزارة 

اإلتصاالت.
3. يكون تنفيذ املرشوع من خالل إعالنه 
فرصًة اسـتثمارية بحسب قرار مجلس 

الوزراء ( 245 لسنة 2019)
مناقشـة  الـوزراء  مجلـس  وواصـل 
املوضوعات األخـرى املدرجة عىل جدول 
القـرارات  بصددهـا  وأصـدر  األعمـال، 

اآلتية: 
اوال/ إقـرار توصيـة املجلـس الـوزاري 
 (2022 لسـنة   10) البرشيـة  للتنميـة 

بحسب اآلتـي:
 (8) املـادة  بنـص  العمـل  تفعيـل    .1
مـن قانـون (14 لسـنة 2009) قانـون 
تعديل قانـون الخدمة املدنيـة رقم (24 
لسـنة 1960) املعـدل، التـي تنـص عىل 
(تقـدم كل وزارة أو جهة غري مرتبطـة 
بـوزارة، ويف بداية كل سنة، حاجتها من 
املقاعـد الدراسـية إىل وزارة التخطيـط، 
وعىل الـوزارة املذكـورة، بالتنسـيق مع 
وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي، 

إعداد خطة مركزيـة تبني فيها املقاعـد 
املخصصــة للـوزارات والجهـات غـري 
املرتبطـة بوزارة حسـب حاجـة الدولة 
لالختصاصـات العلمية واملهنية، عىل أن 
ُتبلغ الـوزارات والجهات املعنية يف موعد 
ال يتجـاوز نهاية شـهر آذار من السـنة 

ذاتها).
2.  إلزام املوظفني باعتماد دليل االبتعاث 
الثقافيـة  والعالقـات  البعثـات  لدائـرة 
إلرسال املوظفني للوزارات كافة للدراسة 
(الراغبـني  الخاصـة  النفقـة  قنـاة  يف 
بالدراسـة يف أثناء التوظيـف)، بناء عىل 
توصـــيـات لجنة األمـر الديواني (30 
لسـنة 2020) للجامعات حرصا بحسب 
قـرار هيئة الـرأي يف وزارة التعليم العايل 
والبحـث العلمـي املأخـوذ يف االجتمـاع 

الثالث للهيئة يف7 آذار 2022.
3.  إلزام جهات عمل املوظفني بأن يكون 
احتسـاب الشـهادة للموظـف الحاصل 
التوظيـف  أثنـاء  يف  الدراسـة   ) عليهـا 
مرشوطـة بـأن تكـون لديـه موافقـة 
مسبقة عىل الدراسة من جهة دائرته عىل 
وفق الحاجـة الفعلية للهيكلـة اإلدارية 
والعلميـة للدائرة، مـع مراعاة توصيات 
لجنـة األمر الديواني (30 لسـنة 2020) 
الفقـرة (هــ) التي تنص عىل (املوافقة 
عىل منح اإلجازة الدراسـية إىل مرشحي 
الوزارات والجهـات غري املرتبطة بوزارة 
بعـد تدقيـق احتياجهـم مـن اإلجازات 
مـع  مطابقتهـا  ومقـدار  الدراسـية 
الحاجـة الفعليـة الختصاصات الوزارة 
املعنية العلمية والعملية، مع األخذ بعني 
االهتمام ندرة االختصاص وعدم توافره 

يف داخل العراق).
4.  الطلب من مجلس النواب اسـتكمال 
العمـل بالتعديـالت املقرتحة مـن وزارة 
التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، يف ما 
يتعلق بقانون (أسـس تعادل الشهادات 
العربيــة  العلميــة  والـدرجـات 
مـع   ،(2020 لسـنة  واألجنبيــة(20 
العـرض، بأن القانـون املذكور لـم يِتح 
لـوزارة التعليم العـايل والبحـث العلمي 

إصدار تعليمات تسهل تنفيذه. 
5.   دعـم برنامج ابتعـاث ُيعنى بتطوير 
مـالكات وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمي والوزارات والجهات غري املرتبطة 
بـوزارة، لسـد النقص يف أعـداد املالكات 
التدريسـية والوظيفية مّمن يحالون إىل 
التقاعـد، من خـالل تخصيـص األموال 
الالزمـة يف املوازنـة القادمـة، وحـرص 
بـوزارة  الدراسـية  البعثـات  موضـوع 
التعليم العـايل والبحـث العلمي دون أي 
جهـة أخرى. مـع األخذ بعـني االهتمام 

رأي الدائـرة القانونيـة يف األمانة العامة 
ملجلس الـوزراء املبينة بموجب مذكرتها 
املرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/5/294 ل.ق 

)، املؤرخة يف 10 ترشين الثاني 2022.
والشـؤون  العمـل  وزارة  تـويل  ثانيـا/ 
االجتماعيـة/ دائـرة التقاعـد والضمان 
 (150) تشـغيل  للعمـال،  االجتماعـي 
متطوعا بصفة أجر يومي من املوجودين 
لديهـا حاليـا، عـىل أن يكـون تسـديد 
أجورهم من الدائـرة املذكورة آنفا، دون 
طلب أي تخصيص مايل إضايف من وزارة 

املالية.
ثالثـا/ املوافقة عىل تأسيس رشكة عامة 
باسـم (املهندس) برأسـمال مئـة مليار 
دينـار، ترتبط بهيئة الحشـد الشـعبي، 
اسـتنادا اىل احكام املادة (8) من قانون 
 (1997 لسـنة   22) العامـة  الـرشكات 
املعدل، مع األخذ بعـني االهتمام ما جاء 
يف مذكرة الدائرة القانونية املرقمة بالعدد 
(ق/2/1/106/315 ل.ق) املؤرخـة يف 
24 ترشين الثاني 2022، وتحديد نشاط 

الرشكة بدقة.
رابعـا/ املوافقة عىل اعفــاء الدكتور ( 
فالح حسن عيىس ) املديـر العـام لدائرة 
صحـة نينـوى مــن مهمـات وظيفته، 
ونقلـه مـن وظيفتـه بدرجـة أدنى من 
الدرجة الـتي كـان يشـغلها قبل تعيينه 
بوظيفـة مدير عام، بحسـب األسـباب 
املبينة بموجب محرض اللجنة التحقيقية 
املؤلفة بموجب األمر الـوزاري الصـادر 
عــن وزارة الصـحـة املـرقـم بالعــدد 
2022 ؛  13 حزيـران  (101) املـؤرخ يف 
اسـتنادا إلــى أحكـام القـــرار رقــم 
عـدم  بسـبب   ،(1988 لسـنـة   880)

كفاءته يف أداء واجباته الوظيفية.
خامسـا/ املوافقـة عـىل منـح جامعة 
طهران للعلـوم الطبية / الفرع الدويل يف 
العراق / محافظة كربالء املقدسة إجازة 
تأسـيس، اسـتناداً إىل أحكام املادة ( 5/ 
أوالً ) مـن قانون التعليـم العـايل األهيل 
رقم (25 لسـنة 2016)، رشيطة اكمال 
امللحوظات كافـة، املثبتة يف كتاب وزارة 
التعليم العـايل والبحـث العلمـي املـرقم 
بالعــدد ( ت هــــــــ أ/ج 11594 ) 
املـؤرخ يف 22 ترشين الثاني 2022 للعام 
الدرايس (2023-2022 )، مع األخذ بعني 
االهتمـام اسـتيفاء ملحوظـات الدائرة 
ملجلـس  العامـة  األمانـة  يف  القانونيـة 
الـوزراء املثبتة بموجب مذكرتها املرقمة 
بالعـدد ( م.د/ق/2/1/بـال ) املوقعة يف 
23 ترشين الثاني 2022 ( الفقرات2، 3، 
6، 7)، ومالحظات بعض اعضاء مجلس 

الوزراء.
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فقدان
  Mفقدت الهوية املرقمة ٩٨٣٨٧٠٧٣
والصادرة من الرشكة العامة لتوزيع 
كهربـاء بغداد فـرع توزيع كهرباء 
الصدر بأسـم (فؤاد سـالم خيون) 
بصفة مشاور قانوني مساعد فعىل 
من يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.
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بغداد/الزوراء:

تجمع املئـات من املحارضين، امـس  اإلثنني، 

أمام مبنى وزارة الرتبية وسط العاصمة بغداد 

للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

ويعتـزم املحـارضون التجمع اليـوم  الثالثاء 

امام مجلـس الـوزراء، وفقاً لبيـان صدر عن 

«اللجنة التنسيقية ملحافظات العراق / ممثلية 

املحارضين واالداريني يف العراق».

وجـاء يف بيـان اللجنـة أنـه «نظراً للتسـويف 

واملماطلـة وعـدم ادراج التخصيصـات املالية 

الكافيـة للمحارضيـن واإلداريـني يف موازنـة 

٢٠٢٣ تم االعالن عن مظاهرة الحشد الرتبوي 

من قبل تنسـيقيات العـراق واعـالن اإلرضاب 

والنفيـر العام لجميـع املحارضين واإلداريني 

املتعاقديـن وفق القرار ٣١٥ وملدة يومني اليوم 

االول امـام وزارة الرتبيـة واليـوم الـذي يليـه 

امـام مجلـس الوزراء مـن اجـل حسـم ملف 

املحارضين واإلداريني املتعاقدين لتثبيتهم عىل 

املالك الدائـم بدون قيد او رشط اسـوة بباقي 

الوزارات.

كما احتشد عقود وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمـي أمـام مبنى الـوزارة باتجـاه االمانة 

العامة ملجلس الـوزراء مطالبني بالتثبيت عىل 

املالك الدائم بدون قيد او رشط.

وتـم غلـق طريـق رسيـع محمد القاسـم من 

جهـة وزارة املاليـة من قبـل متظاهري عقود 

املفوضية املطالبني بتثبيتهم عىل املالك الدائم

 ويف سـياق متصل يسـتمر مهندسـو النفط 

باعتصامهم امـام مبنى الوزارة يف العاصمة، 

لليـوم الثاني عىل التوايل للمطالبة بشـمولهم 

بالتعيني املركزي.

النفـط  هندسـة  خريجـي  مـن  العـرشات 

يسـتمرون باعتصامهـم أمـام بوابـة وزارة 

النفـط رشقـي العاصمـة بغـداد مطالبـني 

اإليفاء بوعودها املتمثلة بشـمولهم بالتعيني 

املركزي.

ومـىض ٣٥ يوما عـىل اعتصامهم دون وجود  

استجابة من قبل الجهات املعنية.

كمـا خرجـت تظاهـرة كبـرية امـس االثنني 

لحملة الشـهادات العليا واالوائـل امام وزارة 

املالية للمطالبة باستكمال اجراءات تعيينيهم 

وتزويد مجلـس الخدمة االتحـادي بالدرجات 

الوظيفية للتخصصات تمهيدا الطالق استمارة 

التعيني .
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ميسان/الزوراء:
حذر النائب عن محافظة ميسان، رائد املالكي، امس االثنني، 
من تزايد نسب الفقر يف املحافظة والتي باتت تشكل تهديدا 
خطـريا بني الكثري من العوائل، مشـريا إىل أن جفاف االهوار 

تسببت بارتفاع معدالت الفقر إىل ٤٠ ٪ . 
وقال املالكي يف ترصيح صحفي ان « نسبة الفقر يف املحافظة 
بلغـت أكثر من ٤٠ ٪ من مجموع سـكان املحافظة»، مبينا 

أن «هذه النسبة تعد مقلقة جدا». 
وأضاف أن «سـكان مناطق االهوار يعانون فقرا شديدا اثر 
جفاف االهـوار وقلة الصيد واالهمال الرسـمي للحكومتني 

املركزية واملحلية». 
وأشـار إىل أن» تدهور االقتصاد املحيل يعد من أبرز أسـباب 
ارتفـاع نسـبة الفقـر يف محافظـة ميسـان»، مؤكـدا أن 
«الحكومـات املتعاقبـة فشـلت يف توفري متطلبات سـكان 

املحافظة». 
وكان النائـب عن محافظة ميسـان أسـامة البـدري أكد يف 
ترصيح سـابق  ان املحافظة تحتل نسـبة الصدارة بنسـبة 

الفقر والتي تنذر بخطر كبري يف املستقبل القريب.

بغداد/الزوراء:
كشـفت دائرة التحقيقات يف هيئـة النزاهة، امس 
االثنني، عن صدور حكٍم حضوريٍّ بالحبس الشديد 
ة يف محافظة  عىل املدير العام السابق لدائرة الصحَّ

األنبار.
وذكـرت الدائــرة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» أنَّ 
«محـكـمة جنـايـات األنبـار – الـهـيئـة األوىل، 

أصـدرت حكمـاً حضوريـاً بالحبس الشـديد ملُدَّة 
ـة األنبار  سـنتني بحـقِّ املدير العـام لدائـرة صحَّ
السـابق؛ إلرضاره بسـوء نيَّـٍة بمصلحـة الجهـة 
التـي يعمل فيهـا؛ ليحصل عىل منفعٍة لنفسـه أو 

لغريه».
مبلـغ  تسـلَّم  «املُـدان  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت 
(٢٤٩,٥٧٨,٠٠٠) مليـون دينار من لجنة اسـتالم 

الصكوك يف الدائرة؛ لغرض تأهيل املراكز الصحيَّـة 
ْذ أيَّاً  يف قضـاء الكرمـة»، ُمبيِّنـًة أنَّ «املُدان لـم ُينفِّ
َص لها املبلـغ املذكور الذي  من األعمـال التي ُخصِّ
قام بتسـلُّمه شـخصياً، فضالً عن عـدم إيداعه يف 

حسابات الدائرة».
وأوضحـت أنَّ «محكمـة جنايات األنبـار – الهيئة 
لة يف هذه  األوىل، بعـد اطالعهـا عىل األدلـة املُتحصَّ
القضيَّـة املُتمثِّلـة بأقـوال املُمثِّل القانونـيِّ لدائرة 
ة األنبـار، ومحرض اللجنة التحقيقيَّة الصادر  صحَّ
ة، وكتاب دائـرة العيادات الطبيَّة  عن وزارة الصحَّ
الشعبيَّـة، فضالً عن أقوال الشهود، وجدتها كافيًة 
وُمقنعًة إلدانته بالحبس الشـديد، استناداً ألحكام 
املادة (٣١٨) من قانـون العقوبات، مع االحتفاظ 
رة بحـقِّ املطالبـة بالتعويض أمام  للجهـة املُترضِّ
املحاكـم املدنيَّـة، بعـد اكتسـاب القـرار الدرجـة 

القطعيَّـة».
ُيشـاُر إىل أنَّ هيئـة النزاهـة سـبق أن أعلنـت يف 
السـادس من ترشيـن الثاني الجـاري عن صدور 
حكمـني بالسـجن والحبس الشـديد بحـقِّ املُدان 
به بهدر واختالس قرابة  نفسـه؛ عىل خلفيَّة تسـبُّ

(٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات ديناٍر.

بغداد/الزوراء:

أكدت الرشكـة العامة للتجهيـزات الزراعية 

االثنـني،  امـس  الزراعـة،  لـوزارة  التابعـة 

اسـتمرار إنتـاج كميـات األسـمدة، وفيمـا 

أشـارت إىل عدم الحاجة لالسترياد، أوضحت 

آلية توزيعها بني الفالحني.

وقـال مديـر عـام الرشكـة التابعة لـوزارة 

الزراعـة طالب جاسـب الكعبـي يف ترصيح 

صحفـي إن «خطة الرشكـة تحتاج إىل ١٤٥ 

ألف طن من األسـمدة، وسـيتم التواصل مع 

وزارة الصناعـة لتجهيز الكميـة»، مبيناً أن 

«العقـد األول مع الـوزارة تضمن تجهيز ٥٠ 

ألف طن».

وأوضـح أن «رئيـس الـوزراء محمد شـياع 

َه بدعم ٥٠ باملئة للمزارعني»،  السوداني، وجَّ

بفـروع  املوظفـني  إىل  «اإليعـاز  مؤكـداً 

املحافظـات كافة ومراكـز الَقطع برضورة 

متابعة تجهيز املزارعني باملستلزمات كافة، 

بضمنها الداب واليوريا».

وأضاف «آلية توزيع األسـمدة بني املزارعني 

يكـون بموجب قرار من الـوزارة، وال يمكن 

التمييـز بـني محافظـة وأخـرى فالتوزيع 

يكون بالتساوي بالنسبة للسعر والكميات»، 

مشـرياً إىل أن «التعاون مستمر مع الجهات 

الرقابيـة واألمـن الوطنـي، إذ ال يتم اطالق 

أي كمية إال بعد إجـراء الفحوصات الكاملة 

عليها».

العامـة لصناعـة   ولفـت إىل أن «الرشكـة 

األسمدة لديها إنتاج مستمر وبامكانها توفري 

الكميات املطلوبة وال حاجة لالسترياد».

بغداد/الزوراء:

اكد وزيـر الداخليـة، عبد األمري الشـمري، 

امس االثنني، خالل مؤتمر موسـع بحضور 

إنهـاء  رضورة  العـراق،  عشـائر  شـيوخ 

الظواهر الدخيلة عىل املجتمع.

وذكر املكتب اإلعالمي للشمري يف بيان ورد 

لـ «الزوراء»: ان «وزير الداخلية عبد األمري 

الشـمري، عقـد مؤتمـرا موسـعا بحضور 

شيوخ عشـائر العراق، يف مقر قيادة قوات 

الرشطة االتحادية».

واكد الشمري، بحسب البيان: ان «العشائر 

العراقيـة األصيلـة هي من حفظت السـلم 

الحيـاة  يف  األمـان  صمـام  وهـي  األهـيل 

العراقيـة»، مشـريا اىل أن «وزارة الداخليـة 

عىل اسـتعداد ملسـاعدة شـيوخ العشائر يف 

مساعيهم لإلصالح بني الناس والذي يكون 

بعد حصـول التسـامح بـني املتخاصمني، 

وخاصـة أن ديـوان العشـائر منـرب ثقـايف 

وديني لثورة ثقافية يف املجتمع».

وأشـار اىل ان «العـراق وبفضل الخريين قد 

تجاوز الطائفية التي ولت من دون عودة»، 

مبينا ان «هناك حاالت وظواهر دخيلة عىل 

املجتمع العراقي يجب العمل عىل محاربتها 

من بينهـا االبتزاز اإللكرتوني الذي يشـكل 

ظاهرة خطرية ويجـب تضافر الجهود من 

أجـل إنهائهـا، فضال عـن موضـوع الدكة 

العشـائرية الـذي يهـدد املجتمـع ويدخـل 

الرعب بني املواطنني».

وأوضـح الشـمري، أن «الجهـات املختصة 

يف وزارة الداخليـة صـدرت لهـا تعليمـات 

بالتعامـل بحـزم وقـوة مع كل مـن يقوم 

بهذه الجريمة التي يحاسب عليها القانون، 

وأن هناك حسـابا شـديدا من قبلنا بشكل 

شـخيص لـكل ضابـط يتهـاون يف تطبيق 

القانون بشـأن موضوع الدكة العشـائرية 

التي يجب أن تنتهي من مجتمعنا العراقي، 

وال سـيما أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق من يرتكب جريمة قتِل».

ودعا وزير الداخلية اىل «عدم جلب السـلوك 

االجتماعـي السـلبي وإدخالـه اىل مجتمع 

املدينـة، لكـون هذا األمـر ال يمكـن قبوله 

بسـبب اختـالف طبيعـة الحيـاة بينهما»، 

رافضـاً «تهديـد أي رجـل رشطـة يطبـق 

القانـون خالل تنفيذ واجبـه املكلف به بما 

تسـمى (الكوامـة العشـائرية)، وأن وزارة 

الداخلية اتخذت قرارا للتصدي بقوة ملنع أي 

تهديد لرجال الدولة، وهذا األمر يتحقق من 

خالل الوقفة املرشفة لشيوخ العشائر».

بغداد/الزوراء:
القانونيـة  اللجنـة  عضـو  اعتـرب 
النيابيـة، رائد املالكي، امس االثنني، 
ترشيـع قانـون جرائـم املعلوماتية 
باملهـم لتنظيـم وسـائل التواصـل 
االجتماعي التي تسـودها الفوىض، 
مؤكدا أن هناك انقسـاما سياسـيا 
بـني متخـوف مـن إقـراره ومؤيد 

ملراقبة الفضاء اإللكرتوني.  
وقـال املالكـي يف ترصيـح صحفي 
إن  «هناك مخـاوف من البعض من 
استخدام قانون الجرائم املعلوماتية 
لتكميـم األفـواه ومصـادرة حرية 

الرأي والتعبري يف العراق». 
القانونيـة  «اللجنـة  أن  وأضـاف 
يف  العدالـة  تحقيـق  عـىل  عازمـة 
املدنيـة  الفعاليـات  جميـع  إرشاك 

ومنظمات  والسياسـية  والشـعبية 
املجتمع املدني قبـل امليض بترشيع 

القانون». 
وأوضح املالكـي أن «هناك مخاوف 
من إقرار القانون ملا قد يرتتب عليه 
مـن تكبيـل حريـة الـرأي والتعبري 
يف العـراق»، مشـريا إىل أن «قانـون 
جرائـم املعلوماتية يحتـاج إىل عدة 
خطوات للحد من الكثري من الجرائم 
والتحريض واالبتزاز».وكانت رئيس 
زهـرة  واإلتصـاالت  النقـل  لجنـة 
البجاري أكدت يف ترصيح سـابق ان 
قانـون الجرائـم املعلوماتية يحظى 
باولويـة داخـل مجلـس النـواب ملا 
فيـه مـن فقرات تحـد مـن االبتزاز 
اإللكرتونـي وحجب بعـض الربامج 

التي أساءت للمجتمع. 

بغداد/الزوراء:
وجهـت وزارة التخطيـط، امـس االثنني، 
بحسم ملفات خمسة مستشفيات متلكئة 
يف العاصمـة بغـداد خـالل مـدة أسـبوع 

واحد.
وذكـر املكتب االعالمي لوزارة التخطيط يف 
بيان ورد لــ «الـزوراء»: ان «نائب رئيس 
مجلس الـوزراء، وزيـر التخطيط، محمد 
عيل تميم تـرأس، امس االثنـني، اجتماعا 
موسعا للجنة االمر الديواني (٤٥)، املكلّفة 
بمعالجة مشـاكل مشـاريع املستشفيات 
املتلكئة، وُخصص االجتماع اليجاد الحلول 
يف  املتوقفـة  للمستشـفيات  واملعالجـات 
العاصمـة بغداد، وهي كل من مستشـفى 
النعمان، والنهـروان، والفضيلية والحرية 

والشعب».
اللجنـة  وجـه  «الوزيـر  أن  وأضـاف 
بمواصلة عملهـا لحني انجاز ملفات هذه 
املستشـفيات خالل اسـبوع واحد فقط»، 
مؤكـدا «وجـوب اعـادة النظـر باملكاتـب 
االستشارية ودوائر املهندس املقيم يف هذه 

املشاريع، بما يسهم يف ترسيع وترية العمل، 
وضمان انجاز مثل هذه املستشفيات التي 
تمثل قيمـة تنمويـة واقتصادية وخدمية 
مضافة».وأشـار البيـان اىل ان «االجتماع 
حرضه محافظ بغداد محمد جابر العطا، 
ونائب االمني العـام ملجلس الوزراء فرهاد 

حسـني، ووكيـل وزارة التخطيـط، ازهار 
حسـني صالح، وعدد من املديرين العامني 
يف وزارات التخطيط، والصحة واالسـكان 
الرقابـة  وديـوان  والبلديـات،  واالعمـار 
املالية، فضال عـن ممثيل الرشكات املنفذة 

للمستشفيات املذكورة».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مديريـة املـرور العامة، 

امس االثنني، عن تسـجيل نحو 

٧ آالف حادث مروري منذ مطلع 

العام الحايل.

وقال مسؤول العالقات واإلعالم 

يف املديريـة العميـد زياد القييس 

يف ترصيـح صحفـي: انـه «تـّم 

تسـجيل ٦٨٧٨ حادثـاً مروريـاً 

منذ مطلع العـام الحايل»، مبيناً  

ثالثـة  املروريـة  «للحـوادث  أن 

أسـباب وهي السـائق واملركبة 

«يف  أنـه  والطريق».وأضـاف 

التزام السـائق بالتعليمات  حال 

املرورية وإذا كانت املركبة تحمل 

وكان  واألمـان،  املتانـة  رشوط 

الطريق نظامياً؛ فلن تكون هناك 

حوادث مرورية».

وأكد القييس أنه «إذا كان السائق 

يقـود املركبـة برسعـة جنونية 

وال  خاطئـاً  اجتيـازاً  ويجتـاز 

يلتزم باإلشـارات املرورية وعدم 

تطبيقـه القوانـني والتعليمـات 

املروريـة ، أو يقود مركبته تحت 

تأثري النعاس واملسـكر واملخدر، 

أو يسـتخدم شاشـة الديجتـال 

أثنـاء  املركبـات  يف  املوجـودة 

القيادة ، فإن ذلك يؤدي اىل وقوع 

الحوادث»، منوها بأن « الطريق 

إن لـم يكن معبـداً ويحتوي عىل 

التخسـفات وال يوجد فيه سياج 

أمنـي، فإنـه يتسـبب بحـوادث 

أن  إىل  أيضا».وأشـار  مروريـة 

«املركبـة التـي ال تحتـوي عـىل 

رشوط املتانـة واألمان تتسـبب 

بوقوع حوادث مرورية».

بغداد/الزوراء:

أكد محافظ بغداد، محمد جابر 

العطـا، امس االثنـني، عن قرب 

اإلعالن عـن مشـاريع مجاري 

النهروان وسبع البور والوحدة، 

فيما تعهد ببناء املراكز الصحية 

واملـدارس يف سـبع البـور بعـد 

إكمال اإلجراءات الالزمة.  

وقال العطا، يف ترصيح صحفي 

الـذي  الرئيـس  «املـرشوع  إن 

يهـم منطقـة سـبع البـور هو 

مـرشوع املجـاري»، مبينـاً أن 

«هنـاك  جهـوداً حثيثة من قبل 

املحافظـة، فقـد تّمـت إعـادة 

التدقيق مـرة أخرى يف تصاميم 

مرشوع املجاري».

«املحافظـة  أن  وأضـاف 

الرئيسـة  الوثائـق  اسـتكملت 

يف وزارة التخطيـط، وسـيكون 

هنالك اجتماع مع الوزارة خالل 

األسبوع الحايل لحسم موضوع 

مجاري منطقة سبع البور».

وأكد أنـه «خالل األيـام القليلة 

املقبلـة سـيعلن عـن مـرشوع 

البـور ومجاري  مجاري سـبع 

النهـروان والوحـدة، وبعد ذلك 

سيتم شـمول قضاء أبو غريب 

بخدمات املجاري «

وأشـار إىل أن «األعمال الجارية 

البـور  سـبع  منطقـة  يف  اآلن 

وتهيئـة  الشـوارع  قـص  هـو 

نقـوم  وقـد  املناطـق،  بعـض 

إذا  الطـرق  بعـض  بإكسـاء 

كانت ال تتعـارض مع مرشوع 

املجاري».

وعن إقامة مستشفى يف منطقة 

العطـا  أوضـح  البـور،  سـبع 

بـارشت  الصحـة  «وزارة  أن  

باسـتكمال العقـد للعمـل عىل 

إكمال املستشـفى يف املنطقة»، 

الفتاً، إىل أن «املحافظة مستعدة 

يف  الصحيـة  املراكـز  إلنشـاء 

منطقـة سـبع البـور، بعـد أن 

تسـتكمل  البلدية مـع الناحية 

كل الوثائـق التي تحتاجها، من 

أجـل أدراجها سـواء من قانون 

الدعـم الطـارئ أو مـن موازنة 

العام املقبل ٢٠٢٣».

ولفـت إىل أن «املحافظة تعهدت 

تخصـص  أرض  أي  ببنـاء 

للمدارس، عىل أن تكون جنسها 

اتفقـت  حيـث  زراعيـة،  غـري 

شـخصياً مـع مديـر الناحيـة 

بتهيئة األرايض لبناء املدارس»، 

مؤكـداً «ليس لدينا أي مشـكلة 

بإدراج مشاريع املدارس».



بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة، امس االثنني، عن فقدان السـيطرة عىل األســــواق 
املحلية بسـبب الـقـرارات السـابقة التي فتحت االسـترياد والسماح بدخول 
املحاصيـل من دول الجوار بشـكل واســع، فيما أكدت أن األســواق املحلية 
يف عمـوم البالد غارقـة باملحاصيل املسـتوردة.وقال املتحدث باسـم الوزارة، 
حميـد النايف، يف حوار صحفي: إن ”قـرارات مجلس الـوزراء السـابق بفتح 
االسـترياد والتي ال تزال سـارية، وبالتايل ال توجد سيطرة عىل السوق حالياً“. 
وأضــــاف النايف أنه ”تــم فتح االســتـيـراد بسـبب القرارات السـابقة 
وأصبحـت أسـواقنا غارقة بالسـلع املسـتوردة، األمـر الذي تسـبب بعزوف 
الفالحـني واملزارعني عن الزراعة، وبالتايل ارتفاع أسـعار املحاصيل“. وأشـار 
اىل انـه ”يف العامـني 2019 و2020  عندمـا توفر الـدعــم للفالحني وتوفرت 
امليـاه، أصبح لدى العـراق اكتفاء ذاتي تم تصدير بعض املحاصيل“، مشـدداً 
عىل“ رضورة إعادة العمل بحماية املنتـج املحيل بطريقة الروزنامة الزراعية 

للسيطرة عىل األسواق بشكل صحيح“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 
يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.وقال مصدر: إن 
بورصتـي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا صباح اليوم، سـعر 
رصف بلـغ 149400 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكـي، فيما كانت 
األسعار ليوم السبت املايض 149000 دينار.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء 
ارتفعـت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 
149750 دينارا، بينما بلغت أسـعار الـرشاء 148750 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سـجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سـعر بيع الدوالر 149300 دينار، وبلغ سعر 

الرشاء 149200 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب العراقي واالجنبي يف األسواق املحلية بالعاصمة بغداد 
بشـكل طفيـف، امـس االثنني، فيما اسـتقر يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم 
كردسـتان.وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي 363 الف دينار، وسـعر الرشاء 359 الفاً، 

فيما كانت اسعار بيع املثقال الواحد عيار 21 ليوم االحد 362 الف دينار.
وأشـار املصدر إىل: أن سـعر بيـع املثقال الواحد عيار 21 مـن الذهب العراقي 

سجل ارتفاعا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 329 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 360 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و340 الف دينار.أما اسـعار الذهب 
يف اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 
بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، فيما سجل عيار 18 

بيع 315 الف دينار..  ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بلـغ إنتاج العراق مـن اللوز أكثر من 470 طناً ليحتل املرتبة 36 عامليا، حسـب 
موقع Review World األمريكي.وقال املوقع يف أحدث إحصائية له تخص شهر 
ترشيـن الثاني للعام الحـايل 2022، اطلعت عليها ”الـزوراء“: إن ”العراق جاء 
باملرتبـة 36 عامليا وباملرتبة التاسـعة عربيا بأكرب منتج للوز“، مبينا ان ”انتاج 
العراق من اللوز بلغ 472 طنا سنويا“.وحسـب املوقع فإن ”اكثر الدول انتاجا 
للـوز جاءت الواليـات املتحدة األمريكية بـ 2 مليون والفي طنا، تليها اسـبانيا 
بإنتـاج 202 الـف و339 طنا، تليها ايـران بإنتاج 147 ألفـاً و 863 طنا، تليها 
املغـرب بإنتـاج 112 الفاً و 681 طناً تليها سـوريا بإنتـاج 88 ألفا و841 طنا.

وعربيـا وحسـب املوقع فإن ”املغرب جاء اوال بأكثر الـدول العربية إنتاجا للوز 
ومن ثم جاءت سـوريا ثانيا والجزائر ثالثا وتونس رابعا وليبيا خامسـا ولبنان 
سادسا وفلسطني سابعا واألردن ثامنا والعراق تاسعا وجاءت اليمن عارشا“.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي العراقي مـن الدوالر االمريكي، امس االثنني، 

نحو 140 مليون دوالر مع مشاركة 34 مرصفا بمزاد العملة.
وذكـر مصدر: أن البنك املركزي بـاع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 139 مليونـا و524 الفـا و999 دوالرا، غطاهـا بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظـم هذه املبيعات ذهبـت لتعزيز االرصـدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 96 مليونا و374 الفا و999 دوالرا، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقديـة بلغت 43 مليونا و150 الف 

دوالر.
وأشـار إىل: ان 18 مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 

و16 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 145 رشكة توسط.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (0.33%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (885.132.963) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.065.139.165) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (591.97) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.33) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (590.01) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (41) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (8) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (58) مليون دينار من خالل تنفيذ (4) صفقات 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (4) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (37) مليون دينار من خالل تنفيذ (17) صفقة 

عىل اسهم 3 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق. 
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بغداد/ الزوراء:

وأكاديميـون  سياسـيون  أشـاد 
ومراقبـون للشـأن العراقـي، امـس 
اإلثنـني، بخطوات الحكومـة الحالية 
برئاسـة محمد شـياع السـوداني، يف 
اسـرتداد جزء مـن أموال ما تسـمى 
بـ“رسقة القرن“ لألمانات الرضيبية، 
فيما أكدوا أنها خطوة باتجاه مكافحة 

الفساد يف الدولة.
مديـر مؤسسـة النهرين للشـفافية 
ومكافحة الفسـاد، محمـد الربيعي، 
قال يف ترصيـح صحفـي: إن ”إعالن 
رئيـس الوزراء اسـرتداد أموال رسقة 
األمانـات الرضيبيـة خطـوة جيـدة 
تسهم يف وضع أسس ملكافحة الفساد 
وكذلك ردع الفاسـدين السيما رسعة 
الخطـوة  بهـذه  املتبعـة  اإلجـراءات 
السـرتداد األمـوال املنهوبـة يف ملـف 

رسقة األمانات الرضيبية“.
وشـدد الربيعي عـىل ”رضورة اتخاذ 
الضمانـات  حمايـة  يف  إجـراءات 

الرضيبية املوجودة يف الوزارات“.
أمـا رئيس مركـز التفكري السـيايس 
العراقـي، إحسـان الشـمري، فقـال 
”اسـرتداد  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
األموال املرسوقة تعد خطوة متقدمة 
واسـتجابة رسيعـة لقضية شـغلت 
الـرأي العـام العراقـي“، الفتـاً إىل أن 
”هـذه الخطـوة تؤكـد بـأن املالحقة 
لألمـوال وتتبعها مع اتخـاذ إجراءات 
تمثـل  االسـرتداد  وتفعيـل  قانونيـة 
لحظـة بناء ثقة بإجـراءات مكافحة 
الفسـاد، والبد من أن تتبعها خطوات 

أخرى“.
وبني الشمري أن ”املوضوع ال يرتبط 
فقط بهذا اإلجراء وإنما البد أن يتبعه 
فتـح ملفات أخـرى ترتبـط بقضايا 
فساد لسنوات طوال ماضية“، مؤكداً 
أن ”املـال العـام ال يسـقط بالتقادم، 
ووجـود مثل هكـذا خطـوات تعطي 
بـذات  اسـتمرارها  أن  عـىل  مـؤرشاً 
القوة ممكن أن تكون بداية لتقويض 

الفساد“.
وأشار إىل أن ”ما تم من اسرتداد جزء 
من األموال املرسوقة، يؤسـس ملرحلة 
جديدة يف التعاطي مع ملفات الفساد 
ومن ثم البد من استكمال كل األدوات 

للدولة لغرض محاربة الفساد“.
وشـدد، عىل ”رضورة أن يكون هناك 
جهـداً داعمـاً مـن قبـل الربملـان من 
خالل دعم ترشيعات القوانني وتفعيل 
النزاهـة  كهيئـة  الرقابيـة  الهيئـات 

وديوان الرقابة املالية ”.
ولفـت إىل أن ”اإلرادة السياسـية تعد 
األهم، والبد مـن أن تكون هناك إرادة 
داعمة لهكذا خطـوات، وبخالف ذلك 

قد نكون أمام قيد سيايس جديد“.
مـن جانبـه، قـال أسـتاذ القانون يف 
جامعـة ميسـان، ماجـد مجباس، يف 
ترصيـح صحفي: إن ”رسقـة القرن 
هي الرسقة األكرب املكتشـفة، وهناك 

رسقات أخرى غري مكتشـفة، وكذلك 
مـا أعلن عنه عن حجـم هذه الرسقة 
لألمـوال  الحقيقـي  الحجـم  ليـس 

املرسوقة ”.
ولفت مجبـاس إىل أن ”رئيس الوزراء 
توفـر  عـدم  سـابقة  فـرتة  يف  أكـد 
إحصائية دقيقـة لألموال املرسوقة“، 
متوقعـاً ”اكتشـاف حجـم أكـرب من 

الحجم املعلن“.
وأضاف أن ”مسائل الفساد يف العراق 
كثرياً مـا تركز عىل مسـاءلة موظف 
هنـا ومسـؤول هنـاك وال تركـز عىل 
مسـألة اسـرتداد االمـوال، حيـث إن 
مسـاءلة املسـؤول ال تعني الشـعب 

العراقـي بقـدر مـا يعنيـه اسـرتداد 
األموال املنهوبة“.

وأكـد أن ”هـذه الخطـوات تحسـب 
انهـا  حيـث  السـوداني،  لحكومـة 
باإلضافة إىل اكتشاف الرسقة وتحريك 
مسـؤولية مـن تسـببوا بهـا ومـن 
اشـرتكوا فيها، لوحظ هنـاك اهتمام 

دقيق بموضوع االسرتداد“.
”إعـالن  أن  القانـون  أسـتاذ  وبـني 
السـوداني، عن اسـرتداد األموال يعد 
نـرصاً لهـذه الحكومة وهـي خطوة 
متقدمة وصحيحـة بطريق مكافحة 
الفساد واسرتداد األموال املنهوبة من 
العـراق، خاصـة يف القانـون العراقي 
وتحديداً بقانـون هيئة النزاهة مثلما 
ركز عـىل املسـاءلة وعـىل األداة ركز 
بشـكل أكرب عىل اسـرتداد األموال بل 
توجد هناك مديرية داخل هيكلية هيئة 

النزاهة تسمى دائرة االسرتداد“.
وشـدد عىل ”أهمية تفعيل دور دائرة 
اسـرتداد األموال، وان تنظر الحكومة 
ومسـألة  املسـؤول  مسـاءلة  إىل 
االسـرتداد بعني واحـدة وال يمكن أن 
تركز عـىل املسـاءلة وترتك اسـرتداد 
األمـوال“، مبينـاً أن ”العقـاب الـذي 
حدده قانون العقوبات للمتهمني مثل 
هكذا رسقـات والذين أحيلوا وصدرت 
بحقهم مذكرات قبض تكون العقوبة 
7 سـنوات أو الحبس، وهذه العقوبة 
قـد تكـون عـىل سـارق مثـل هكـذا 
مبالـغ كبرية تعد عقوبـة هينة، لذلك 
مـن الـرضورة أن يركز عىل مسـالة 

االسرتداد“.

@ÚÓ»Ìãìm@ÚÓ€bfl@Új‰u@bËÓœ@>€a@µ„aÏ‘€a@kzé@∂g@ÚflÏÿ®a@o«Ü

@›j‘æa@äaàe@ãËí@¿@2023@Ú„åaÏfl@ÊÏ„b”@äaã”g@…”Ïnm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـاد تقرير دويل بسـعي العـراق ألن 
يصـل انتاجـه النفطـي إىل 7 ماليني 
برميل يومياً يف عام 2027، لكنه تحدث 
عن رضورة اتخاذ إجراءات وتغيريات 

جوهرية يف قطاع الصناعة.
وذكر تقرير للخبري االقتصادي الدويل، 
سـايمون واتكنـز، نرش عـىل موقع 
(أويل برايس) ألخبار النفط والطاقة: 
ان ”العراق كان سبق أن حدد سقوف 
انتاج مختلفة للنفط ينوي تحقيقها 
يف خططه االسـرتاتيجية املسـتقبلية 
لزيادة االنتـاج تراوحت بني 6 ماليني 
برميـل باليوم وكذلك 7 ماليني برميل 
باليوم وأحيانا أخرى 8 ماليني برميل 

باليوم“.
اطلعـت  الـذي  التقريـر،  وأضـاف 
”الزوراء“ عىل ترجمته: أن ”تحليالت 
يف الحقائق واألرقام تفيض لالستنتاج 
بـان هـذا الهـدف ال يمكـن تحقيقه 
بـدون إجـراء تغيـريات جوهريـة يف 

قطاع الصناعة النفطية“.
رشكـة  عـام  ”مديـر  أن  إىل  وأشـار 
عـالء  سـومو  النفطـي  التسـويق 
اليـارسي قال األسـبوع املـايض: ان 
العراق يسـعى لتحقيق سـقف انتاج 
نفطي يبلـغ 7 مليون برميـل باليوم 

وذلـك بحلـول العـام 2027“.
وبني التقريـر أن ”الخبري االقتصادي 
واتكنـز، يقول انه هذه املرة قد يكون 
االمـر مختلفا، وان ما يجعله مختلفا 
عـن سـابقاته من الوعـود والخطط 
املسـتقبلية لزيـادة اإلنتـاج، هـو ان 
العراقيني يركزون جهودهم اآلن عىل 
زيـادة اإلنتـاج مـن حقلـني نفطيني 
رئيسـني وهما الرميلة وغرب القرنة 

.“2
وتابـع واتكنـز أن ”رشكات النفـط 
يف  العاملـة  والصينيـة  الروسـية 
تطوير هذيـن الحقلني ليس أمامهما 
مـا يعرقلهـم عـن جعل هـذا الهدف 
”أحـد  أن  واتكنـز  وأكـد  يتحقـق“. 
األسباب الرئيسـة التي منعت العراق 
من تحقيق الهدف املخطط له سابقا 
بالوصول اىل انتـاج 13 مليون برميل 
باليوم اآلن هو البريوقراطية والفساد 
ممـا أدى ذلـك اىل انسـحاب رشكات 
نفط عاملية غربية مثل اكسون موبيل 

من قطاع النفط العراقي“.
ويواصل التقرير أن ”مؤرش الشفافية 
الـدويل كان دائما ما يصنف العراق يف 
تقريـره السـنوي ضمـن أكثر عرش 

بلدان فسـادا يف العالم يف قائمة تضم 
أن ”عمليـات  إىل  بلـدا“، الفتـاً   180
اختـالس وسـمرسة وتبييـض أموال 
وبريوقراطيـة وروتـني ورشـاوى يف 
مؤسساته الحكومية جعلت من البلد 

يتذيل قائمة الفساد يف العالم“.
وأفـاد التقرير بـأن ”العراق وكان قد 
2013 اسـرتاتيجية  العـام  أطلـق يف 
التـي  املوحـدة،  الوطنيـة  الطاقـة 
العـراق  انتـاج  زيـادة  اىل  خططـت 
مـن النفط الخـام ليصـل اىل الهدف 
املرسـوم البالـغ 13 مليـون برميـل 
باليـوم وذلـك بحلول العـام 2017“. 
وتابع ”بعد مرور خمس سـنوات من 
ذلك الهدف املرسـوم تم تقليله اىل 10 
ماليني برميـل باليوم، ثم تـم تقليله 

باليـوم وذلـك  9 ماليـني برميـل  اىل 
بحلـول العام 2020، وبعـد ذلك كان 
السيناريو املرسوم هو الوصول اىل 6 

مليون برميل بحلول العام 2020 ”.
وشـدد التقرير عـىل أن ”هذه األرقام 
كانت مسـتندة عىل حقائق راسـخة 
وأرقـام مـن عـدة مصـادر موثوقة 

محلية وخارجية“.
وأوضح أن ”دراسـة مفصلة أجرتها 
رشكة (بيرتولوغ للنفط والغاز) عام 
1997 أظهـرت عـن ارقـام تماشـت 
مع ترصيحات الحقة لـوزارة النفط 
العراقية هي ان االحتياطات النفطية 
غـري املكتشـفة يف البالد تصـل اىل ما 

يقارب من 215 مليار برميل“.
”رشكـة  أن  التقريـر  واسـتطرد 

النفطيـة  الهندسـية  االنشـاءات 
الصينية تقـوم بتطوير حقل الرميلة 
وقعـت  حيـث  العمـالق  النفطـي 
منتصف الشـهر املايض عقد انشـاء 
وتنفيذ هنـديس بقيمـة 386 مليون 
دوالر لبناء منشـأتي معالجة نفطية 
يف الجزء الجنوبي من حقل الرميلة“.

وعّد ”هذا الحقل بأنه األكرب يف العراق، 
ويحـوي الحقـل احتياطيـا نفطيـا 
يقدر بحـدود 17 مليار برميل ودائما 
ما يسـعى الحقل إلنتـاج 2.1 مليون 
برميل باليـوم مقارنة بمعدل اإلنتاج 
الحايل البالغ 1.4 مليون برميل باليوم 
بمعـدل زيـادة بحـدود 0.7 مليـون 

برميل باليوم“.
وتحـدث التقرير عن ”محاولة رشكة 
(لـوك أويـل) زيـادة كميـات اإلنتاج 
مـن حقل غـرب القرنـة 2- وطالبت 
الحكومة العراقيـة يف وقتها الرشكة 

بزيادة اإلنتاج يف الحقل“.
ونـوه التقريـر إىل أن ”العـراق يمكن 
ان يحصـل عىل زيادة بإنتـاج النفط 
الخـام مـن حقـل غـرب القرنـة 2- 
بمعـدل 0.25 مليـون برميـل باليوم 

خالل أسابيع“.
أخـرى  إىل ”كميـة  التقريـر  وأشـار 
مسـتخرجة من حقل الرميلة بمعدل 
وهـذا  باليـوم  برميـل  مليـون   0.7
مـن شـأنه ان يزيـد الكميـة الكلية 
مليـون   0.95 بمقـدار  املسـتخرجة 

برميل باليوم خالل مدة أشهر“.
وأكد أن ”هذا يضـاف اىل كمية الخام 
األول  ترشيـن  شـهر  يف  املسـتخرج 
املايض البالغـة 4.561 مليون برميل 
باليوم لتصل اىل 5.511 مليون برميل 

باليوم“.
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بغداد/ الزوراء:
حـددت اللجنـة املاليـة النيابيـة، امس 
االثنني، موعد إرسـال الحكومة ملرشوع 
قانـون موازنـة 2023، وفيمـا توقعت 
إقرارهـا يف آذار املقبـل، أكـدت تواصل 
حراك مجلس النواب لتسـمية رؤسـاء 

اللجان ونوابهم ومقررين لها.
وقـال عضـو اللجنة، معـني الكاظمي، 
”مجلـس  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
النواب حسـم موضوع اللجان النيابية 
البالغـة 25 لجنـة والتـي قسـمت بني 
ثالثـة مسـتويات حسـب األهميـة (أ، 
ب، ج)“، مبينـاً أنـه ”تـم االتفـاق عىل 
تقسـيم رئاسـات اللجان بني مكونات 
الشعب حسب السياقات السابقة وعدد 

املقاعد“.
وأضاف الكاظمـي أن ”التفاوض حول 
رئاسـات اللجان بـني املكونـات مازال 

مستمراً لتويل مسؤولية اللجان من قبل 
املختصني“، مشرياً إىل أنه ”حتى اآلن لم 
يتم حسـم هذا املوضـوع، والعمل جاٍر 
لسـدِّ الفراغـات يف اللجان مع تسـمية 

لجنـة  كل  ومقـرر  والنائـب  الرئيـس 
تخصصية“.

وبشـأن حسـم القوانـني املهمـة، ذكر 
الكاظمـي أن ”مجلس النـواب لم يكن 

متواصالً مع الحكومة يف املرحلة األوىل، 
لذلـك فـإن قانـون إيجار العشـوائيات 
الحكومـة  استشـارة  بـدون  طـرح 
”الحكومـة  أن  موضحـاً  الجديـدة“، 
الجديدة ربما ال يكون يف اسـرتاتيجيتها 
تأجري العشـوائيات بل تمليك الساكنني 
بمناطق ممكن أن تتحول من زراعية إىل 
سـكنية، وكذلك الحايل بالنسبة لقانون 

الخدمة العسكرية“.
وتابـع: ”دعونـا الحكومـة إىل القيـام 
بسـحب جميـع القوانـني التـي فيهـا 
جنبـة ماليـة ترشيعيـة، وتعيدهـا إىل 
مجلس النواب حسب الرضورة وحسب 
االهمية“، الفتـًا إىل أن ”الحكومة بدأت 
بسـحب هذه القوانني من أجل إعادتها 
إىل مجلس النواب حسب رضورة عملها 
للمرحلة القادمة، وبذلك سيكون منهج 
وعمـل مجلـس النـواب مواكبـاً لعمل 

الحكومة من حيث الترشيع ومن حيث 
الرقابة واملتابعة“.

أشـار   ،2023 موازنـة  وبخصـوص 
الكاظمـي إىل أن ”املوازنة سـتصل من 
الحكومـة إىل مجلس النـواب مع بداية 
العـام املقبـل“، الفتـاً إىل أن ”مجلـس 
الغربلـة  مرحلـة  سـيخوض  النـواب 
واملناقشة والتأثريات السياسية ويبارش 
وسـتكون  والثانيـة،  األوىل  بالقـراءة 
هنـاك آراء وخالفـات بهـذا الخصوص 
لحـني الوصول إىل توافق سـيايس حول 
املحافظات وإقليم كردسـتان  حصص 
الوسـط  يف  املحرومـة  واملحافظـات 
والجنـوب واملحافظـات املتـرضرة من 

االرهاب“.
وتوقـع الكاظمي أن ”يتم إقرار املوازنة 
العامة االتحادية للعام املقبل 2023، يف 

آذار املقبل“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 قرر نادي دجلة الجامعة االنسـحاب من مسـابقة الدوري املمتاز لكرة السـلة.. وجاء يف كتاب 
وجهـه رئيس الهيئـة االدارية للنادي عقيل محمـود الجمييل اىل االتحاد العراقي لكرة السـلة: 
«اجتمعت الهيئة االدارية لنادي دجلة الجامعة وقررت االنسحاب من مسابقة الدوري العراقي 
املمتاز لكرة السـلة للموسم الريايض ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ألسـباب خاصة والتي تمر بها كرة السلة 

العراقية.
ويعـد نادي دجلة الجامعة من اقوى الفرق املحلية، حيث شـارك يف عدة بطوالت خارجية كان 

آخرها البطولة العربية لكرة السلة للرجال، حيث حقق فيها عدة انتصارات.

ãºcÎ@ã–ñc

@ÚÌÏßa@ÚËuaÏfl@¬b‘„@Û‹«@fiÏó®a@“áËnè„@Z@Êbõflä@Êb‡Ó‹é
انطاليا/ قحطان املالكي

ملُنتخـِب  اإلدارّي  املُديـُر  أكـَد 

إن  كريـم:  نديـم  الَشـباب، 

منتخـَب الشـباب سـيخوُض 

مبـاراًة رابعًة له يف ُمعسـكره 

أنطاليـا  مدينـِة  يف  املقـام 

الرتكّية يـوم الخميس املُقبل، 

املوافق األول من شهر كانون 

األول املقبـل، أمام فريِق نادي 

الباطـن الذي يلعـُب يف دوري 

املُحرتفني السعودي. 

وبـنّيَ كريم: نجحنـا يف تأمنِي 

فريـٍق  مـع  رابعـٍة  ُمبـاراٍة 

جيـٍد يلعـُب يف دوري ُمتطوٍر 

آسـيوياً وعربياً من أجل جني 

ثمـاٍر أكثر من هذا املُعسـكر، 

وسـتكون هـذِه املبـاراُة هي 

املُعسـكر  آخر محطـات هذا 

الذي سـيختتُم يـوم الجمعة 

املقبل.

الشـباب  منتخـَب  أن  يذكـُر 

خـاض ثـالَث مباريـاٍت أمام 

االنيا سبور تحت 20 عاماً وفاَز 

أهداٍف مقابـل هدٍف،  بسـتِة 

وفـاَز يف الثانية أمـام منتخِب 

شـباب تركيا بهدٍف ُمقابل ال 

يشء، وخَرس يف املباراِة الثالثة 

أمام ماسرتخات الهولندّي.

@Â†bj€a@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
bÌÜÎ@êÓ‡©a@ÜÏ»è€a

äÎá€bi@—v‰€a@‚bflc@áÃ€a@ÚËuaÏfl@›j”@ıaäÎç‹€@Òãq˚fl@pbibÓÀ
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بغداد/ مؤنس عبد الله
اكد مدرب فريق دهوك، سليمان رمضان، ان 
الفريـق قدم مباراة جيدة امام الطلبة إال ان 
االخطاء الفردية التي ارتكبها الحارس واحد 
املدافعـني كان وراء الخسـارة امـام االنيق.
واضـاف: ال ننىس ان فريـق الطلبة يعد من 

الفـرق الجماهريية املحرتمـة، عىل العكس 
تماما من فريق دهـوك الذي غاب كثريا عن 
الـدوري املمتاز، وبالتايل كانت هنالك فوارق 
بـني الفريقـني. مبينـا: نسـعى مـن خالل 
مواجهة فريق القـوة الجوية املتصدر اليوم 
الثالثاء، تقديم مباراة كبرية والحصول عىل 

النقاط الثالث لتعويض الخسـارة السابقة 
امـام فريق الطلبـة رغم صعوبـة مواجهة 
القـوة الجويـة الـذي يضـم مجموعـة من 
ابـرز الالعبـني عىل املسـتوى املحـيل. وزاد: 
ان الفريق سـيفتقد خدمـات الالعب محمد 

سعيد بسبب البطاقات امللونة.

بغداد/ محمد خليل
يعانـي فريق الـزوراء لكرة 
القدم مـن سـبعة غيابات 
قبل مباراته أمام النجف يف 

الدوري املمتاز.
باسـم  املتحـدث  وقـال 
النادي عبد الرحمن رشـيد 
إن ”فريـق الـزوراء مثقـل 
سـيفتقد  حيث  بالغيابات، 
العبـني  سـبعة  خدمـات 
قبـل  مختلفـة  ألسـباب 
مواجهـة النجـف يـوم غد 

األربعاء“.
وبني أن ”الالعبني سعد عبد 

األمـري وأحمد محمود وعيل 
يوسـف، سـيغيبون بسبب 
سـيغيب  فيمـا  اإلصابـة، 
الالعـب برونو ليما بسـبب 
فيمـا سـيغيب  الحرمـان، 
كل من عيل صـادق وحيدر 
عبد الكريم وسـجاد محمد 
بسـبب التحاقهم باملنتخب 

الشبابي“.
يذكـر ان الزوراء سـيواجه 
الجولـة  ضمـن  النجـف 
السابعة من الدوري املمتاز 
يوم غـد األربعاء عىل ملعب 

النجف الدويل.

بغداد/ ليث العتابي 
أعلـن نادي غـاز الجنوب الريـايض تعاقده مـع املحرتف الرويس 
ألكسندر بيرتوف، لدعم صفوف فريق الطائرة ملدة موسم واحد. 
ويلعب بيرتوف يف مركز 4، وسبق له أن لعب يف الدوريات األوروبية 
وأبرزها الرويس و الفرنيس، عالوة عىل خوضه ملحطات احرتافية 

عربية مع الزمالك املرصي والجزيره االماراتي.
مـن جانبه، يواصل غـاز الجنـوب تحضرياته يف مدينـة البرصة 

اسـتعدادا للمشـاركة بالدوري املمتاز الذي سـينطلق يف الشـهر 
املقبل.

يذكر أن غاز الجنوب توج بدرع الدوري العراقي للموسـم املايض 
2022/2021، وهـو اللقب السـادس يف تاريخه، بعد التغلب عىل 

الجيش يف اللقاء الختامي (3-0).
ويرشف عىل تدريب الفريق املدرب عالء خلف، الذي سبق أن حقق 

مع الفريق البرصي العديد من األلقاب املحلية.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
اقتنص املنتخب الربازيـيل فوزا صعبا من 
أمام نظريه السـويرسي بهدف دون رد، يف 
املباراة التـي جمعتهما امـس االثنني عىل 
اسـتاد 974، يف إطـار منافسـات الجولة 

الثانية من دور املجموعات بكأس العالم.
أحرز كاسـيمريو هـدف اللقـاء الوحيد يف 

الدقيقة 83.
وبهـذا الفـوز، رفع السـامبا رصيده إىل 6 
نقاط بصدارة املجموعة السـابعة ويتأهل 
رسـميا لدور الـ 16، بينمـا يتجمد رصيد 
سـويرسا عنـد 3 نقـاط باملركـز الثانـي، 
ويتبقـى رصاع حسـم البطاقـة الثانيـة 
رصبيـا  سـويرسا،  بـني  املجموعـة  مـن 

والكامريون.
البدايـة جاءت هادئة من الطرفني وسـط 
انحصـار اللعـب يف منتصـف امللعب وعىل 
األجنحـة واالعتماد عىل التمريرات الكثرية 
املقابـل  الربازيـل، يف  أقـدام العبـي  بـني 
تراجع املنتخب السـويرسي وحاول إغالق 

املساحات أمام العبي السامبا.
ويف الدقيقة 12، مرر لـوكاس باكيتا نجم 
الربازيـل، كـرة بطريقة رائعـة (بالكعب) 
رضب بهـا الدفاع السـويرسي، لتصل إىل 
ريتشارليسـون بالجانـب األيمـن داخـل 
املنطقة، ويمررها إىل فينيسيوس جونيور 
أمام املرمى، لكن فيدمري مدافع سـويرسا 
تدخل بشـكل رائـع ليبعد الكـرة من أمام 

مرماه.
املحاولـة األوىل يف املباراة كانـت بالدقيقة 
27، بعـد تمريـرة ممتازة مـن رافينيا من 
جهة اليمني، ألقـىص الناحية اليرسى من 
داخل املنطقة، ليقابلها فينيسيوس الخايل 
تماما من الرقابة بتسديدة باتجاه املرمى، 
لكـن الحـارس سـومري تألـق وأبعدها إىل 

ركنية.
وبعد 3 دقائق، انطلـق رافينيا من الجناح 
األيمـن للربازيـل إىل منطقة الوسـط أمام 
منطقـة الجـزاء، ليطلـق تسـديدة قوية 
لكنهـا وصلت سـهلة يف منتصـف املرمى 

ألحضان سومري.
يف الدقيقـة 44، حصـل املنتخـب الربازييل 
عـىل ركنيـة نفذهـا رافينيا مـن الناحية 
اليمنـى، لداخل منطقة الجـزاء، ويقابلها 
السـامبا  تياجـو سـيلفا مدافـع وقائـد 
برأسـية رضبـت بأحد مدافعي سـويرسا 

ومرت بجوار املرمى لركنية جديدة.
مـع بدايـة الشـوط الثانـي، أجـرى تيتي 
املدير الفني للربازيل، أوىل تبديالته بخروج 

يف  برودريجـو،  ويدفـع  باكيتـا  لـوكاس 
محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق 

األصفر.
 وكاد أليسـون حارس السـامبا أن يكلف 
فريقـه هدفـا يف مرمـاه، بعدمـا احتفظ 
بالكـرة أكثر مـن الالزم ليضغـط إيمبولو 
إجبـار  يف  وينجـح  سـويرسا  مهاجـم 
أليسـون عىل الخطأ، لكن الكرة وصلت اىل 

كاسيمريو الذي شتتها. 
ريتشارليسون كان قريبا من تسجيل هدفه 
الثالث بالبطولة، بعدما مرر فينيسـيوس 
كرة عـىل طبق من ذهـب بعرضية لداخل 
السـتة يـاردة، فشـل ريتشارليسـون يف 

متابعتهـا للشـباك، ليضيع عـىل منتخبه 
فرصة التقدم يف املباراة بالدقيقة 56.

ويف الدقيقـة 64، تمكن فينيسـيوس من 
تسـجيل أول أهـداف اللقاء، بعـد جملة 
رسيعـة من العبي الربازيـل حتى وصلت 
لكاسـيمريو الذي مرر كـرة بينية رائعة 
إىل فينيسـيوس ليتوغـل داخـل املنطقة 
ويسـجل هـدف املبـاراة األول بكل هدوء 
عىل يسار الحارس سـومري، لكن الحكم 
عـاد لتقنية الفيديـو التي ألغـت الهدف 
بداعـي التسـلل عـىل ريتشارليسـون يف 
بداية اللعبة.. ومن ركلة ركنية يف الدقيقة 
81، نفذها رافينيا داخل املنطقة ليشتتها 

برأسـية  جيماريـش  ويقابلهـا  الدفـاع 
مصوبة مبارشة نحو املرمى لكن سـومري 
نجـح يف اإلمسـاك بهـا.. ويف الدقيقة 83، 
أحـرز كاسـيمريو هدفـا رائعا بعد ملسـة 
ممتـازة للبديل رودريجو لتصـل الكرة إىل 
كاسيمريو الذي أطلق تصويبة ال تصد وال 
ترد يف زاوية صعبة عىل الحارس، لتسـكن 
الحارس بمشـاهدتها  الشـباك ويكتفـي 

وهي تسكن شباكه.
النتيجـة  يضاعـف  أن  رودريجـو  وكاد 
للسـامبا رسيعا بهدف ثاني، بعدما استلم 
كرة داخـل املنطقة ليطلق تسـديدة قوية 

أبعدها سومري إىل ركنية.

وبرعونة شـديدة أهدر فينيسيوس فرصة 
قتـل املباراة بالدقيقـة 3+90، بعد هجمة 
مرتـدة رسيعـة انطلـق فيهـا اثنـني من 
الربازيـل ضـد العـب واحـد مـن الخصم، 
مـن  بـدال  املـرور  فينيسـيوس  ليفضـل 
تمريرها لزميله الذي كان منفردا، لينجح 
أكانجـي يف إبعادها برباعـة.. وبعد ثواني، 
أضـاع رودريجـو فرصـة جديـدة  بعدما 
انهيار الدفـاع السـويرسي، حيث وصلت 
الكرة إىل رودريجو داخل املنطقة يف موقف 
مميـز للتسـجيل ويطلـق تسـديدة قوية 
لكـن املدافع السـويرسي أبعدها يف الوقت 

املناسب لركنية بتدخل رائع.

بغداد/ الزوراء

صادَق االتحـاُد العراقّي لُكرِة القدم عىل توصيِة 

لجنِة املُسابقات املُتضمنة إلغاء قراِر إلزام أنديِة 

دوري الُكرِة املُمتـاز إرشاك العٍب واحٍد دون 23 

عاماً.وأوضحت لجنُة املسابقات إن قراَر اإللغاء 

جاَء بعَد أن انتفت الحاجُة لتواجِد العٍب دون 23 

عاماً، بعـَد أن أُقر إقامة دوري رديف، وبشـكٍل 

إلزامي لجميع أنديِة الدوري املُمتاز . 

وأضافـت ان القـراُر تـّم تعميمـُه عـىل األنديِة 

املُشاركة يف دوري الُكرِة املُمتاز بخطاٍب رسمّي، 

وسيدخُل حيَز التنفيذ ابتداًء من الجولِة السابعة 

ملُنافساِت دورينا.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد التاسـع والتسـعون من صحيفـة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضيـة رأى النور يوم  االحـد املايض، وتضمن 
العديـد من املقاالت واالخبـار واملواضيع الخاصة 
برياضة كـرة القدم وبقية األلعـاب األخرى التي 
زينت بأقالم صحفية مرموقـة، خالص االمنيات 
ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم 

األيام.
 ********

الزميل نـوار الركابي قرر خـوض تجربة جديدة 
بعـد انضمامـه رسـميا اىل فريق عمـل برنامج 
(مالعـب) الذي يقدمه الزميل  نور نزار من عىل 
شاشـة قناة (التغيري) الفضائيـة، كل االمنيات 

لزميلنـا بتحقيـق النجاح وترك بصمـة مميزة يف 
مهمته املهنية الجديدة.
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مـن التمهيد يف املقالني السـابقني ننتقـل اىل التفصيل كي نعرض 
صورا من هذا السـباق الحضـاري وما اكثرهـا .. فالحضارة كما 
اسـلفنا نظام اجتماعي يعني االنسـان عىل انتاج املزيد من اإلنتاج  

الثقايف .
 من هذه الفكرة تتشـكل الصورة األوىل للسباق  .. وظالل الصورة 
تشـكلت باهتة حتى غلظت خطوطها عندما تعرضت منطقتنا او 
ان شـئت وهو األصح حـني تعرض عاملنا العربـي الجميل طبيعة 
وعلما وسـلوكا اىل موجات متتابعة من أمواج االجتياح العسكري 
املتخلف بل الوحيش منذ املغول اىل يوم االمريكان والروس ومن هم 

يف صف كل منهما يف يوم الناس هذا .
الفكرة هـي محو الهويـة العربية اإلسـالمية، والهوية اصطالحا 
يف اتفـاق الكثـري من اهل االجتماع والفلسـفة هـي الخصوصية، 
أي القيم واملثل واملبادئ التي تشـكل أسـاس الشـخصية الفردية  
او املجتمعيـة، فالهوية هي العقيدة واللغـة والثقافة وهي الوعي 
بالذات االجتماعية واالحساس بعمق الثقافة القومية.. باختصار، 
فالهوية هي ” املاهية أي جواب عن السـؤال ما هي ؟“  وال يصبح 
االنسـان باحثا عن هويته إال يف عرص التحوالت (عماد الدين خليل 

: اندرو حبيب : 2015 ) .
فالهوية هي الشـيفرة التي من خاللها يتعرف اآلخرون عىل الفرد 

وحقيقة انتمائه الحضاري، فاملكان وحده ال يمنح هوية .
املظهـر األول -  إذن – مـن مظاهر السـباق الحضاري يف مونديال 
قطـر هو مظهر ” رصاع الهوية ” والبد من اإلشـارة اىل اننا نعني 
الهوية العربية اإلسالمية وليس القطرية او الخليجية  يف مواجهة 
هويات أخـرى ابرزهـا الهوية الغربيـة وريثة الهويـة الصليبية، 
ألـم يقل املجرم بوش االبن وهو سـليل املجـرم بوش االب صبيحة 
غـزوه العراق 2003 انها حرب صليبيـة جديدة، ورددها غريه قبل 
ان يلتمس لهم بعضم العذر فيقول زلة لسـان، بل هي  يقني قلب 

حقود .
منـذ ان فازت قطر بحق التنظيـم - ويف هذا املقام قطر جزء يمثل 
كال – وحمـالت التشـويه لكل ما هـو عربي مسـلم جميل قائمة 
ال تفـرت لحظـة و ال تهدأ .. انهـا الهوية .. وانهم أبنـاء هذا الجزء 
مـن كوكب األرض وقد اسـتيقظوا من سـباتهم يف زمن التحوالت 

ورشعوا يف استعادة هويتهم التي سلبت منذ قرون .
وفعـل اليقظة ومن ثم الرشوع يف البحث لالسـتعادة يحتم نشـوء 
جيـل قـوي واع لحجـم املسـؤولية الحضاريـة، يمتلـك مقومات 
التأسيس ملسـتقبل مرشق تطل شمسه من سماء الهوية العربية 
اإلسـالمية، ال تتململ كسـىل باهتة الضوء مـن خلف كثبان غيوم 

هوية بال مالمح .
ارشقت شـمس املونديال بهوية عربية إسـالمية سمحة خيوطها 
تنـري وال تحـرق فيهـا كل مـا يحتاجـه انسـان هـذه  األرض من 

مضادات الكذب والنفاق والغدر والخروج عن الفطرة السليمة. 
وإىل الغد ...



الدوحة / متابعة الزوراء:
باَت كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مهدداً بعقوبة 
الجولة  ضمن  األربعاء  غدا  املقررة  تونس،  مواجهة  قبل 

الثالثة من دور مجموعات مونديال ٢٠٢٢.
االتحاد  أن  الربيطانية،  «مريور»  صحيفة  كشفت  فقد 
عىل  عقوبة  توقيع  بصدد  (فيفا)  القدم  لكرة  الدويل 
الالعب  التزام  عدم  بسبب  الفرنيس،  واالتحاد  مبابي 
أسرتاليا  مباراتي  عقب  اإلعالم،  لوسائل  التحدث  بالئحة 

والدنمارك.
الفرنيس،  االتحاد  حذر  (فيفا)  أن  الصحيفة  وأضافت 
ينتبه  لم  الالعب  لكن  الدنمارك،  ضد  األوىل  املباراة  بعد 
غرامة  شكل  عىل  العقوبة  وستكون  التعليمات.  لهذه 

مالية، من املقرر أن يتقاسمها كيليان مبابي 
واالتحاد الفرنيس لكرة القدم، بناًء عىل اتفاق 

مبابي  أن  مريور  وذكرت  الطرفني.  بني 
من  هرًبا  اإلعالم،  لوسائل  الحديث  يتجنب 

باريس  الصحفيني عن مستقبله مع  أسئلة 
سان جريمان، والجدل املثار حوله يف الفرتة 

األخرية، لذا لم يظهر يف أي مؤتمر صحفي منذ 
وصول منتخب فرنسا إىل الدوحة.

كأس  هدايف  قائمة  مبابي  ويتصدر 
العالم، حتى اآلن، برصيد ٣ أهداف، 

متساوًيا مع إينري فالنسيا، قائد 
ومهاجم منتخب إكوادور.

الدوحة/متابعة الزوراء:
دافَع روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عن تكتيكات فريقه 
ورد  املغرب،  أمام   0  -  2 الخسارة  يف  السيئ  األداء  رغم 
مارتينيز  وقال  بروين.  دي  كيفني  العبه  ترصيحات  عىل 
يف ترصيحاته عقب املباراة: «إنها هزيمة صعبة، يف كأس 
العالم حيث أتيت للفوز، قبل هذا الهدف، اعتقدت أنه كان 
لدينا سيطرة جيدة للغاية، لكننا لم نصنع أكرب عدد ممكن 
كنا  ربما  السيطرة،  فقدنا  «ثم  وأضاف:  الفرص».  من 
عاطفيني للغاية، لقد لعبنا بشكل أفضل بكثري من مباراة 
بدا  األول،  الهدف  مناقشة  عند  املجازفة».  وحاولنا  كندا، 
يفعله  أن  يمكن  يشء  يوجد  ال  أنه  إىل  يشري  مارتينيز  أن 
الهدف هي  التي دافعنا بها عن  فريقه، قائالً: «الطريقة 
التي كنا ندافع بها عن الركالت الحرة ملدة ست سنوات، 

هذه ليست املشكلة، إنها كرة 
جيدة، ال عالقة لها باإلعداد».
صعبة  نتيجة  «إنها  وتابع: 
كثريًا  أثر  األول  الهدف  ألن 
عىل النتيجة، إنها حالة كرة 
امليض  من  نتمكن  لم  ميتة، 
لعبة  وهي  لعبتنا  يف  قدًما 
يجب  فهمها،  إىل  نحتاج 
يف  ونتفاعل  مًعا  نكون  أن 
ما  هذا  القادمة،  املباراة 

يحدث يف كأس العالم». وعن 
يواجهونها  التي  الصعوبات 

مارتينيز:  أشار  التسجيل،  يف 
جيدة  بلحظات  مررنا  أننا  «أعتقد 

لكننا لم نتمكن من الحصول عىل فرص واضحة، لم يكن 
باستقبال  وإذا سمحت  لدينا سوى نصف فرصة ملرتني، 
هذا الهدف، فسيغري ذلك املباراة بشكل جذري». وأردف: 
الهدف، فقدنا رباطة جأشنا  الحايل، استقبلنا  الوقت  «يف 
األخري  الثلث  يف  أنفسنا  استعادة  من  نتمكن  ولم  كثريًا 
بمزيد من التفكري». وأكمل مارتينيز: «كنا نعلم أن املغرب 
كانت تضع العبيها خلف الكرة ولم نتمكن من تحطيمها، 
فيها  استقبلنا  التي  اللحظة  يف  عنا  بعيًدا  املباراة  ذهبت 
الهدف، نحن بحاجة للتأكد من أننا أقوى مًعا وسنستعد 

للمباراة الثالثة».

الدوحة/ متابعة الزوراء:
لكرة  األمريكي  للمنتخب  الفني  املدير  بريهالرت،  جريج  أكَد 
والحاسمة  املرتقبة  للمواجهة  الرياضية  األهمية  عىل  القدم 
العالم  كأس  بطولة  يف  الثالثاء  اليوم  اإليراني،  املنتخب  مع 
«املباراة  بريهالرت:  وقال  بقطر.   2022
ستكون يف غاية الصعوبة والقوة ألن 
والعبور  الفوز  يف  يرغب  فريق  كل 
الـ16)  (دور  الثاني  الدور  إىل 
سياسية.  ألسباب  وليس 
هذا  لنتأهل.  نكافح  أن  علينا 
املباراة  وتحسم  يشء».  كل 
من  التأهل  بطاقتي  إحدى 

اإلنجليزي  املنتخب  ويتصدر  الثاني.  الدور  إىل  الثانية  املجموعة 
املجموعة برصيد 4 نقاط مقابل 3 نقاط إليران ونقطتني للمنتخب 
األمريكي ونقطة واحدة لويلز. وبعد تعادلني متتاليني، لن يكون 
أمام املنتخب األمريكي سوى الفوز يف مباراة الغد من أجل التأهل 

للدور الثاني.
ويشهد تاريخ بطوالت كأس العالم عىل مواجهة واحدة سابقة بني 

املنتخبني؛ عندما خرس املنتخب األمريكي 1 / 2 .
املنتخب اإليراني بمثابة مواجهة يف  أمام  وقال بريهالرت: «املباراة 

األدوار اإلقصائية. إما الفوز أو الرحيل».
مع  مشوارنا.  مواصلة  يف  ونرغب  بعد،  مهمتنا  ننه  «لم  وأضاف: 
تقديم عروض جيدة يمكننا أن نلهم شعبنا. هذا يساعدنا، ولكن 

ما زال أمامنا الكثري لنقدمه. وهو ما سنركز عليه اآلن».

العبو  أعرَب 
منتخب كرواتيا عن 
سعادتهم بالفوز عىل 
املنتخب الكندي بنتيجة 
التي  املباراة  يف   (1  -  4)
خليفة  استاد  عىل  جمعتهما 
الجولة  منافسات  ضمن  الدويل 
السادسة  للمجموعة  الثانية 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  يف 
بورنا  وقال   .™2022 قطر 
املنتخب  مدافع  باريسيتش 
له  ترصيح  يف  الكرواتي 
”املنتخب  املباراة:  عقب 

بداية  يف  جيداً  أداًء  قدم  الكندي 
وتمكن  علينا  وضغط  األول  الشوط 
الدقيقة  يف  األول  الهدف  من تسجيل 
النتيجة  يف  الرجوع  حاولنا  الثانية، 
وقدنا العديد من املحاوالت الهجومية 
ونجحنا يف تسجيل هدفني يف الشوط 
الشوط  ويف  الثقة،  واستعدنا  األول 

الثاني تمكنا من إضافة هدفني“.
 3 وحصدنا  املهم  «حققنا  وأضاف: 
املقبلة  نقاط واآلن نفكر يف مباراتنا 
قدم  الكندي  املنتخب  بلجيكا،  أمام 
لكنه  األول  الشوط  يف  قوياً  مردوداً 
وقبلت  الشوط  آخر  يف  بدنياً  تراجع 

شباكه 4 أهداف رغم محاوالته لكنه 
لم يتمكن من تصحيح أخطائه».

غفارديول  يوشكو  قال  بدوره، 
«استقبلنا  كرواتيا:  منتخب  مدافع 
هدفا من هفوة دفاعية لكن رسعان 
ما تداركنا األمر ونجحنا يف التهديف 

وتحقيق الفوز وهذا املهم».
 4 رصيدنا  يف  اآلن  «لدينا  وأضاف: 
يف  الفوز  لتحقيق  ونسعى  نقاط 
لحسم  بلجيكا  أمام  املقبلة  مباراتنا 
التأهل يف صدارة املجموعة السادسة 
املقبلة  ملباراتنا  جيدا  وسنستعد 

ونتمنى أن يكون الحظ حليفنا».

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

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

كشَف تقرير صحفي إسباني عن بعض الكواليس عقب نهاية مواجهة املاتادور ضد أملانيا بالتعادل اإليجابي بهدف 
ملثله، بالجولة الثانية من دور املجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022. بهذا التعادل رفع املنتخب اإلسباني رصيده 
إىل 4 نقاط يف صدارة املجموعة الخامسة، ورفع املنتخب األملاني رصيده إىل نقطة يف ذيل ترتيب املجموعة. وبحسب 
إذاعة كادينا كوبي اإلسـبانية، فإن أنتونيو روديجر مدافع أملانيا والعب ريال مدريد، ذهب إىل زميله اإلسـباني داني 
كارفاخال ورصخ قائال: «اآلن اربح اليابان». وأشار التقرير، إىل أن داني أوملو نفسه العب منتخب إسبانيا واليبزيج 
األملانـي، اعرتف عقب املباراة بأن العديـد من زمالئه يف صفوف املاكينات طلبوا منه الفوز عىل اليابان. ورصح أوملو 
عقب اللقاء: «سـنذهب من أجل الفوز ألننا دائما نسـعى لذلك». ويكفي إسبانيا التعادل فقط للتأهل، لكن أملانيا يف 

ظل امتالكها لنقطة وحيدة تحتاج إىل التغلب عىل كوستاريكا وأن تنترص إسبانيا عىل اليابان لتؤمن تأهلها.
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الدوحة/متابعة الزوراء:

عقَب خروجه املبكر من مرحلة املجموعات يف نهائيات 
التي تحتضنها مالعبه، يخوض منتخب  العالم،  كأس 
اليوم  الهولندي،  نظريه  ضد  رشفية  مواجهة  قطر 
الثالثاء، يف ختام منافسات املجموعة األوىل من مرحلة 

املجموعات يف املونديال.
وودع املنتخب القطري كأس العالم، يف ظل تواجده يف 
من  رصيد  بال  املجموعة  ترتيب  بجدول  الرابع  املركز 
النقاط، لتتالىش حظوظه تماما يف املنافسة عىل حجز 
إحدى بطاقتي التأهل عن تلك املجموعة إىل دور الـ16 

يف املسابقة التي يشارك فيها للمرة األوىل يف تاريخه.
وأصبح الرصاع يقترص بني هولندا ومنتخبي السنغال 
يف  الجولة  بنفس  أيضا  غدا  يلعبان  اللذين  واإلكوادور، 
إىل األدوار اإلقصائية، بعدما تأجل  املجموعة، للصعود 

الحسم للجولة األخرية.
ويتقاسم منتخبا هولندا واإلكوادور الصدارة برصيد 4 
نقاط لكل منهما، حيث يملكان نفس فارق األهداف، 

وكالهما سجل 3 أهداف وسكن شباكهما هدفا واحدا، 
ويتقدمان بفارق نقطة عىل منتخب السنغال، صاحب 

املركز الثالث.
الجولتني  يف  منه  املأمول  املستوى  العنابي  يقدم  ولم 
األوىل والثانية باملجموعة، حيث بدأ مشواره يف البطولة 
بالهزيمة (2-0) أمام اإلكوادور، قبل أن يخرس مجددا 
يوم  الثانية،  الجولة  يف  السنغال  منتخب  أمام   (1-3)

الجمعة املايض.
انتصارا يظل عالقا يف  ويأمل منتخب قطر يف تحقيق 
تجرى  العالم  كأس  من  نسخة  أول  يف  محبيه،  ذاكرة 
يف الوطن العربي، أو الحصول عىل نقطة التعادل عىل 
الهولندي  املنتخب  أمام  مهمته  صعوبة  رغم  األقل، 
العريق، الذي بلغ نهائي املونديال 3 مرات، والذي يسعى 

لتحقيق نتيجة إيجابية للميض قدما يف البطولة.
قطر،  ملنتخب  الفني  املدير  سانشيز،  فيليكس  ويدرك 
أنه يتعني عىل فريقه الظهور بشكل أفضل يف مباراته 
األخرية باملونديال، والسيما بعد االنتقادات التي طالت 

املدرب اإلسباني بعد ظهور الفريق الباهت يف البطولة، 
الخروج  مسؤولية  تحمله  ظل  يف  برحيله  واملطالبة 

املبكر.
ال  حدث  ما  أن  إىل  مشريا  نفسه،  عن  سانشيز  ودافع 
يعترب فشال، حيث قال: «كان هدفنا أن نكون منافسني، 
جيدة،  عروضا  تقديم  نتوقع  كنا  أشهر،  لعدة  وعملنا 

لكن يف بعض األحيان ال تجري املباريات كما تأمل».
أعىل  يف  نكن  «لم  القطري:  املنتخب  مدرب  وأضاف 

مستوى. 
نذهب  أن  نريد  وكنا  البطولة  ندرك مدى صعوبة هذه 

بعيداً، لكن الدوري املحيل ليس تنافسيا».
أن  إال  باملونديال،  االستمرار  من  تمكنه  عدم  ورغم 
بعدما  التاريخ،  مع  موعد  عىل  كان  القطري  املنتخب 
طريق  عن  بالبطولة  تاريخه  يف  هدف  أول  سجل 
محمد مونتاري، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد أمام 

السنغال.
نقالً عن وكالة األنباء األملانية
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الدوحة/ متابعة الزوراء
انتهت مباراة كوريا الجنوبية وغانا، 
عىل  االثنني،  بينهما  جمعت  التي 
إستاد املدينة التعليمية، بفوز البالك 
ستارز 2/3، ضمن منافسات الجولة 
لبطولة  املجموعات  دور  من  الثانية 

كأس العالم 2022.
شهدت بداية املباراة استحواذ كوري 
غانا،  مرمى  عىل  خطورة  وتشكيل 
إال أن البالك ستارز نجحوا يف تأمني 
تمكن   25 الدقيقة  ويف  الدفاعات، 
وخطف  التقدم  من  الغاني  املنتخب 
بالقرب  ركلة حرة  بعد  األول  الهدف 
من منطقة الجزاء نفذت عن طريق 
كرة عرضية من جوردان أيو أبعدها 
محمد  ونجح  خاطئ،  بشكل  الدفاع 
هدف  وإحراز  تسديدها  يف  ساليسو 

التقدم لصالح املنتخب الغاني.
تفوقه  الغاني  املنتخب  وواصل 
عرضية  بعد  الثاني  الهدف  وأضاف 
من أيو قابلها محمد قدوس برأسية، 
سكنت مرمى كوريا، وانتهي الشوط 

األول بنتيجة 0/2.
الثاني  الشوط  يف  األحداث  وانقلبت 
تقليص  الكوري  املنتخب  واستطاع 
الفارق مع الدقيقة 58، بعد عرضية 
من يل كانج قابلها تشو جوي سانج 
لتصبح  املرمى  سكنت  برأسية، 
العبو  تمكن  ثم  لغانا،   1/2 النتيجة 
الثاني بعد  كوريا من إضافة الهدف 
قابلها  سو  جني  كيم  من  عرضية 

تشو جوي سانج برأسية.
العودة  من  الغاني  املنتخب  وتمكن 

مرة أخرى للمباراة، وإضاف الهدف 
كرة  بعد  جديد،  من  ليتقدم  الثالث 
عرضية من جيديون مينساه قابلها 
سكنت  بتسديدة  قدوس  محمد 
 2/3 النتيجة  لتصبح  الشباك، 

للمنتخب اإلفريقي.
ومع نهاية املباراة حصل باولو بينتو 
حمراء  بطاقة  عىل  كوريا  مدرب 
بسبب االعرتاض عىل الحكم، وانتهى 

اللقاء بفوز غانا 2/3.
غانا  رصيد  ارتفع  النتيجة  وبتلك   
لثالث نقاط ليعوض خسارة الجولة 
األوىل التي تعرض لها أمام الربتغال، 
الجنوبية  كوريا  رصيد  تجمد  فيما 
يف  التعادل  بعد  وحيدة  نقطة  عند 

املباراة األوىل مع األوروغواي.
التعادل  حسم  ثانية..  مباراة  ويف 
رصبيا  مواجهة   (3-3) اإليجابي 
والكامريون، امس االثنني، عىل ملعب 
من  الثانية  الجولة  ضمن  الجنوب، 

املجموعة السابعة بمونديال قطر.
وسجل ثالثية الكامريون جان شارل 
أبو  وفينسينت   (29) كاستيليتو 
تشوبو  ماكسيم  وإيريك   (64) بكر 

موتينج (66).
بينما سجل ثالثية رصبيا سرتاهينيا 
وسريجي   (45+1) بافلوفيتش 
 (45+3) سافيتش  ميلينكوفيتش 

وألكسندر ميرتوفيتش (53).
وحصد كل فريق بالتايل أول نقطة يف 

املونديال، لتتواجد الكامريون يف املركز 
رصبيا  عن  األهداف  بفارق  الثالث 

متذيلة الرتتيب.
الشوط األول

أتت املحاولة األوىل يف املباراة لصالح 
رصبيا يف الدقيقة السادسة، برأسية 
لكنها  ميرتوفيتش  ألكسندر  من 

ذهبت أعىل العارضة.
التسجيل  تفتتح  أن  رصبيا  وكادت 
تالعب  بعدما   ،10 الدقيقة  يف 
املنطقة،  داخل  بنكولو  ميرتوفيتش 
اصطدمت  قوية  كرة  يسدد  أن  قبل 

بالقائم.
للمرة  هجوميا  الكامريون  وظهرت 
19، بتسديدة قوية  األوىل يف الدقيقة 

من كوندي من الجانب األيمن، تألق 
سافيتش يف إبعادها إىل ركلة ركنية.

يف  التسجيل  الكامريون  وافتتحت 
كوندي  أرسل  بعدما   ،29 الدقيقة 
لها  ارتقى  عرضية من ركلة ركنية، 
بتسديدة  كاستيليتو  وتابعها  نكولو 

سكنت الشباك.
الدقيقة  يف  النتيجة  رصبيا  وعدلت 
الضائع،  بدل  الوقت  من  األوىل 
لعرضية  بافلوفيتش  من  بارتقاء 
من مخالفة نفذها تاديتش، مسددا 

رأسية سكنت الشباك.
الهدف  رصبيا  أضافت  ما  ورسعان 
بتسديدة   ،(45+3) الدقيقة  يف  الثاني 
سافيتش،  ميلينكوفيتش  من  أرضية 

رصبيا  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 
.(1 - 2)

الشوط الثاني 
الثالث  الهدف  رصبيا  وسجلت 
من  سلسلة  بعد   53 الدقيقة  يف 
املنطقة،  داخل  السحرية  التمريرات 
الشباك  يف  ميرتوفيتش  ليسجل 

الخالية بسهولة.
نتيجة  يف  العودة  الكامريون  وحاولت 
إيكامبي  أرضية من  بتسديدة  املباراة 
الجزاء،  ملنطقة  األيرس  الجانب  من 

لكنها ذهبت ضعيفة يف يد سافيتش.
الهدف  الكامريون يف إضافة  ونجحت 
64 عرب أبو  الثاني بالفعل يف الدقيقة 
بكر، الذي تلقى بينية لينفرد بحارس 

سكنت  ساقطة  كرة  وسدد  رصبيا 
الشباك.

بتعديل  العودة  الكامريون  وأكملت 
النتيجة يف الدقيقة 66، حني أرسل أبو 
الخايل  موتينج  لشوبو  عرضية  بكر 
من الرقابة تماما ليسجل بسهولة يف 

الشباك.
الكامريون،  أن تصعق  وكادت رصبيا 
بعدما مهد تاديتش الكرة مليرتوفيتش 
كرة  األخري  ليسدد  املنطقة،  داخل 

مقوسة مرت بقليل إىل جوار القائم.
الكامريون عىل مخالفة يف  وتحصلت 
الجانب األيرس نفذها نكودو بتسديدة 
قوية مبارشة أمسكها حارس رصبيا، 

لينتهي اللقاء بالتعادل (3-3).
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باريس/متابعة الزوراء: 
للمـرة األوىل منذ إقرار التعدد اإلعالمي 
يف الجزائـر عام ١٩٩٠، يشـهد اإلعالم 
املسـتقل املكتوب والسـمعي البرصي 
أصعـب أزماتـه. فالعديد من وسـائل 
اإلعـالم املطبوع تختفي من السـاحة 
بعدما كانت تسـجل أرقاما قياسية يف 
السحب (أو املبيعات)، أما البقية فهي 
تصارع من أجل الصمود وسـط أزمة 
ديون خانقة وتراجع مصادر اإلشهار 
(اإلعالنـات) التـي كانت تضمـن لها 

جزءا كبريا من املداخيل.
محنة الصحف الفرنكوفونية

الراهنـة طالـت كل  التـأزم  وضعيـة 
املنشـورات، عىل أن آثار األزمة ظهرت 
جليـًة وبشـكل مكّثف عـىل الصحافة 
الفرنكوفونيـة التـي تقلّـص حجمها 
لتمثـل اليـوم أقل من ثلث منشـورات 
البالد بعدما كانت تحتل نصف الساحة 
اإلعالميـة متسـاويًة مـع الصحافـة 
املعّربـة. ولقد نقل موقع «سـالت» يف 
طبعته الفرنسـية أن أكثـر من أربعني 
منشورة ناطقة بالفرنسية قد اختفت 
تدريجيـاً مـن السـاحة اإلعالمية منذ 
١٩٩٠، بعضها كان يتمتع برواج كبري 
مثل «ألجريي أكتواليتيه» و«لو ماتان» 
و«ناسيون»  دالجريي»  و«لوكوتيديان 
صحيفـة  آخـر  أمـا  تربـون».  و«ال 
فرنكوفونية اختفت من األكشاك كانت 
يوميـة «ليبريتيـه» التـي توقفت عن 
الصدور وسـط ذهول عـام بعد ثالثني 
سنة من النشاط خالل أبريل (نيسان) 
املايض بقرار من مالكها رجل األعمال 

الجزائري يسعد ربراب.
قنوات البث اإلخباري رسحت أكثر من 

١٠٠ موظف
ربراب بـّرر قرار اإلغـالق «باملصاعب 
االقتصاديـة التي لم تتح للصحيفة إال 
مهلة قصـرية...». ويف مقـال بعنوان 

«وقت عصيـب للصحافـة الجزائرية 
بالفرنسـية» كشـف موقع  الناطقة 
«سالت» اإلخباري أن تداول الصحافة 
الفرنكوفونيـة يف الجزائر قد انخفض 
بنسـبة ٥٠ يف املائـة إىل ٦٠ يف املائة يف 
غضون بضع سـنوات، وأن هناك اآلن 
فقط أربـع أو خمس صحـف يومية 
تصل إىل طبع ١٠٠ ألف نسخة حالياً، 
بينمـا كان العـدد أكثر مـن عرشين 

صحيفة يف ٢٠١٧.
املوقـع أشـار أيضـاً إىل العالقـة بني 
الجزائـر  يف  موليـري»  «لغـة  تراجـع 
للصحافـة  الراهنـة  والوضعيـة 
الناطقـة بالفرنسـية، التي شـهدت 
عرصها الذهبـي يف حقبة الثمانينات 
تحتـل  كانـت  حـني  والتسـعينات، 
الصدارة آنذاك، وتحظـى برواج كبري 
السياسـية  أن تعـود السـلطة  قبـل 
إىل فـرض هيمنتهـا عـىل الصحافـة 
املسـتقلة. وحقاً، تفاقمـت املصاعب 
املادية وديون بعض املنشورات لدرجة 
أن معظمهـا أصبـح عاجـزاً عن دفع 
رواتـب املوظفـني. وهـذا هـو وضع 
يوميـة «الوطن» التي تعـد واحدة من 
أهـم صحف الجزائر، غـري أنها تواجه 
اليوم ظروفاً صعبـة بعدما انخفضت 
معـدالت السـحب فيها مـن ١٦٠ ألف 
أقـل  إىل  يوميـة عـام ٢٠١٢  نسـخة 
مـن ٤٠ ألفـا يف ٢٠٢٢. ولقد كشـفت 
مصادر مقربة من موقع «تواال إنفو» 
اإلخباري عن أن ديون هذه الصحيفة 
لـدى البنوك وصلت إىل سـبعني مليون 
دينـار (مـا يعـادل ٤٦٠ ألـف يورو) 
 ١٠٧) دينـار  مليـون   ٢٦ إىل  إضافـة 
آالف يـورو) لدى مصالـح الرضائب، 
األمـر الـذي جعلهـا عاجزة عـن دفع 
مسـتحقات موظفيهـا، الذين دفعهم 
هذا الوضع إىل تنظيم إرضاب للمطالبة 

بمؤخر ستة أشهر من املستحقات.

األزمة أشمل وأعم
يف الواقع أوضاع املنشـورات الناطقة 
بالعربية ليسـت أقل سوءاً، وباألخص 
يف ظـل مشـكلة الديـون التـي باتـت 
تثقـل كاهـل الصحافـة املسـتقلّة يف 
الجزائر. إذ إن صحيفة «الخرب»، وهي 
الصحيفـة األكثر قـراءة يف البالد بعد 
«الوطـن»، أعلنت هي األخرى حسـب 
املوقع اإلخبـاري «تـواال إنفو» وجود 
خّطة إلعادة هيكلتها بغرض مواجهة 
مصاعبهـا املاديـة، وهـو مـا يعنـي 
ترسيح عرشات املوظفني والصحفيني. 
وهنـا يرجع مراقبو املشـهد اإلعالمي 
الجزائـري هـذه الوضعيـة املتأزمـة 
عائـدات  تراجـع  إىل  األوىل  بالدرجـة 
اإلعالنات التـي تعترب الوكالة الوطنية 
املُمـون  «النـاب»  واإلعـالن  للنـرش 

الرئييس لها يف الجزائر.
وبالفعل، فإن مشكلة نقص املساحات 
اإلعالنيـة طالـت كل وسـائل اإلعـالم 

واتخذت أبعاداً مأسـاوية، وباألخص، 
إّبـان األزمة الصّحيـة (جائحة كوفيد 
- ١٩). وازدادت حـدّة بعدهـا بسـبب 
االقتصاديـة  النشـاطات  انهيـار 
والتجارية للمؤسسـات، كوكاالت بيع 
السـيارات التي كانت توفر يف السابق 
مكاسـب إعالنية كبـرية للصحف قبل 
أن تتوقف بشـكل ملحوظ يف السنوات 
األخرية. ولإلشـارة أيضاً، فإن املطبعة 
العمومية تدين املليارات من الدينارات 
ملعظـم الصحف املسـتقلة علمـاً بأن 
أنشـطة الطبع والتوزيـع واإلعالن يف 
الجزائـر ال تـزال كلها تحت سـيطرة 

القطاع العام.
الباحث واإلعالمي نور الدين بسـادي 
يتحـدث عـن «الخطأ االسـرتاتيجي» 
الذي ارتكبته هذه الوسـائل اإلعالمية 
يف اعتمادهـا الحـرصي عىل اإلشـهار 
(اإلعـالن) العمومي، وهو ما تسـبب 
هـذه  توقـف  بمجـرد  انهيارهـا  يف 

هـذه  بسـادي  ويصـف  العائـدات. 
الفاشـل»  الرقمي  املرحلة بـ«التحول 
للصحافة املكتوبة «التي ضّيعت وقتاً 
طويالً قبل أن ُتدمج املعطيات الرقمية 
لتشهد،  التنموية...  يف اسـرتاتيجيتها 
وهـي مّكبلـة األيـدي، تحـّول القراء 
نحـو شـبكات التواصـل االجتماعـي 
لألجيـال  خاصـًة،  جاذبيـة،  األكثـر 
الّشابة». وعالوة عىل ذلك فإن التأخري 
يف تعميـم عمليات الدفـع اإللكرتوني 
يف الجزائر لم يسـمح لهـذه الصحف 
بالتحـرك نحـو تسـييل محتواها عىل 
الشـبكة واالسـتفادة منه ماليا، عىل 
سبيل املثال، من خالل عرض إمكانية 

االشرتاك يف الطبعات الرقمية.
اإلعالم السـمعي البرصي، هو اآلخر، 
لم يسـلم من هـذه األزمـة الخانقة. 
ذلك أن قنـوات البث اإلخبـاري األكثر 
مشـاهدة يف البـالد كقنـاة «النهار»، 
مثـًال، تمـّر بضائقة مالية اسـتلزمت 

ترسيـح أكثـر مـن ١٠٠ موظـف من 
أصل ٣٠٠، وتجدر اإلشـارة هنا إىل أن 
مجموعـة «النهـار»، التـي تضم قناة 
إلكرتونياً،  إخبارية وصحيفة وموقعاً 
تواجه منذ سـنوات مشـاكل قضائية 
بسبب الدعاوى التي ُرفعت ّضدها من 
جهات سياسية وإعالمية وشخصيات 
عامة، والتـي وصلت وفق أحد املواقع 
اإلعالميـة إىل أكثـر مـن ٢٠٠ قضيـة 

معظمها بتهمة التشهري.
ثم إن الوضع ال يختلف كثرياً بالنسبة 
ملنافسـتها املبارشة «الـرشوق»، التي 
تضـم صحيفـة وثالث قنـوات، والتي 
تواجـه أيضاً منذ أشـهر أزمـة ديون 
وصلت حسب املوقع نفسه إىل ٢ مليار 
دينار (١٠ ماليـني دوالر أمريكي) بعد 
تأخرهـا يف دفـع مسـتحقات التأمني 
الصّحي. هذا، وملّحـت مصادر مقربة 
من إدارة املجموعـة التي توظف نحو 
٥٠٠ موظف بـني الصحيفة والقنوات 
الثالث: «الرشوق العامة»، و«الرشوق 
اإلخباريـة»، و«يس بـي يس بنـة» - 
وهـي خاصة بالطبخ - إىل أن مرشوع 
التخـيل عـن قنـاة «يس بـي يس بنة» 
وقنـاة «الـرشوق اإلخباريـة» وارد يف 
جدول أعمال حملة أسـهم املجموعة، 
ويف املقابـل سـيصار إىل الرتكيـز عىل 
نشـاط القناة الرتفيهية العامة بهدف 

التحكم يف النفقات.
وسائل التواصل تخرتق

وسـط هـذا الجـو املتـأزم، تمكنـت 
مـن  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
اخـرتاق املشـهد اإلعالمـي الجزائري 
بقـوة. واليوم، حسـب عدة دراسـات 
يتوجـه الجزائريون أكثـر فأكثر نحو 
هذه الوسـائل سـواًء للحصـول عىل 
األخبـار التي ال يجدونها عند وسـائل 
اإلعـالم التقليديـة، أو ملجرد التسـلية 
والرتفيـه. وعـىل رأس هذه الوسـائل 

موقع «فيسبوك». إذ كشفت الدراسة 
السـنوية «وي آر ديجيتـال» املهتمـة 
أفريقيـا  يف  اإلنرتنـت  باسـتخدامات 
واملغرب العربي عن أن عدد املشرتكني 
الجزائريني «النشـطني» يف «فيسبوك» 
وصل ينايـر (كانون الثاني) ٢٠٢٢ إىل 
أكثر من ٢٤ مليون مسـتخدم. وهذه 
نسـبة كبرية إذا علمنا أنها تمثل أكثر 
من نصف سـكان الجزائر (٤٥ مليون 
نسـمة). ومـن جانـب آخـر، مهمـة 
هـذه النسـبة إذا مـا قورنت بنسـبة 
املشـرتكني يف منّصة «إنستغرام» التي 
تجمع تسعة ماليني مستخدم ومنصة 
«تويـرت» التـي تجذب أقل مـن مليون 

مستخدم.
وهكذا، تحتل الجزائـر املرتبة الرابعة 
عربيـا، بعـد كل مـن مـرص واململكة 
العربيـة السـعودية واملغـرب. ولقـد 
الجزائريني  الحظ مراقبون لنشاطات 
عىل شبكة «فيسـبوك» أن الصفحات 
الرياضيـة واالجتماعية تأتي يف قائمة 
االهتمامـات األولية لـدى الجزائريني 
للصفحـات  إضافـة  الشـبكة،  عـىل 
السياسـية. وهـذه الحالـة تطـورت 
بشـكل ملحوظ منـذ ٢٠١٨، حسـب 
تقريـر صادر عـن معهد «نيـو ميديا 
أكاديمـي» يف دبـي بدولـة اإلمـارات 
العربية املتحـدة بالتعاون مع جامعة 
وسـائل  حـول  األمريكيـة  أوريغـون 
التواصل االجتماعي يف منطقة املغرب 
العربي. وخُلص التقرير إىل أن استمرار 
السـلطة يف سياسـة التحكم يف قطاع 
اإلعالم بالجزائر هو الذي فتح األبواب 
أمام شبكات التواصل االجتماعي مثل 
«فيسـبوك» لتغـدو البديـل اإلعالمـي 
املتاح لفتح أبواب التفاعل، وال سيما، 
يف امللفـات والقضايا التي ال ُتناقش يف 

وسائل اإلعالم التقليدي.
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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واشنطن/ا.ف.ب:
يف أقـّل مـن 15 عامـاً، أحدثـت منصة 
تويـرت تغيرياً جذرياً يف عمل الصحفيني، 
فمـن ناحية إيجابيـة تتيح لهم مصادر 
ومعلومـات عـدة، لكّنهـا قـد توّفر من 
جانـب آخر رؤية مشـوّهة عـن الواقع 

وتحمل خطراً يف االنغالق داخل فقاعة.
ومنذ اسـتحواذ امللياردير إيلون ماسـك 
عـىل تويرت، يحيط الغموض بمسـتقبل 
الشـبكة االجتماعيـة التي يسـتخدمها 
الصحفيون بصورة شائعة ويتصفحها 

يومياً 237 مليون مستخدم.
ويقول نيـك نيومان مـن معهد رويرتز 
للصحافـة، يف حديـث إىل وكالة فرانس 
بـرس، إّن ”عـدداً كبرياً من األشـخاص 
سـيجدون صعوبة يف التخيل عن املنصة 
ألنها تشكل جزءاً مهماً جداً يف عملهم“.
وكان الخبري الربيطاني يف مجال اإلعالم 
يعمل يف ”بي بي يس“ عندما أُطلق موقع 
تويـرت عامـي 2008 - 2009. ويقـول 
”بمجرد إنجاز مراحل إطالقه األوىل، بدأ 

الصحفيون يستخدمونه بشكل كبري“.
ويف مقابلـة مـع وكالـة فرانـس برس 
عىل هامش مهرجان ”ميديا إن سـني“ 
يف باريـس، يؤكـد املديـر املسـؤول عن 
التحريـر يف املعهـد الوطنـي الفرنـيس 
للمـواد السـمعية والبرصيـة أنطـوان 
باييه، أّن اسـتخدام تويـرت ينطوي عىل 
”تناقـض كبـري“. ومن بـني التغيريات 
التي أحدثتها تويرت يف عمل الصحفيني، 
تسـهيل تواصـل هـؤالء مـع الجهـات 
التـي توفـر لهـم معلومات، سـواء من 
الخرباء أو السياسـيني. ويقول نيومان 
نسـخة  شـكلت  ”تويـرت  إّن  مبتسـماً 

جديـدة من رولوديكـس“، وهي حاملة 
دّوارة لبطاقات عناوين وأرقام الهواتف 
قديمـاً  الصحفيـون  يسـتخدمها  كان 

ويضعونها عىل مكاتبهم.
إىل ذلـك، لم تعد وسـائل اإلعـالم الجهة 
األوىل التي تعلن عن حدث ما للجمهور، 
إذ غالباً ما كان يسبقها مستخدمون يف 
تويـرت يفيدون بوقـوع أي حدث طارئ 

(هجوم، حادث سري...).
ويرى نيومان أّن ”ذلك تسـّبب يف تطوير 
دور الصحفيـني الذي أصبح يتمثل أكثر 
يف التحقـق من املعلومـات“ التي تنترش 

بدايًة يف تويرت.
والسياسـيني  املؤسسـات  أّن  وبمـا 
واملشـاهري أصبحوا يسـتخدمون تويرت 
بصورة أكـرب، كان من الـرضوري عىل 

الصحفيني رصد تغريدات هؤالء.
وعىل املسـتوى الشـخيص، أتـاح تويرت 
أنفسـهم  ”إبـراز  الصحفيـني  لبعـض 
بصـورة منفصلة عن املؤسسـات التي 
يعملـون لديهـا“، بحسـب مـا يقـول 

لـدى  اإلعـالم  يف  املتخصـص  الباحـث 
جامعـة بتلر األمريكية سـتيفن بارنارد 

لوكالة فرانس برس. 
وبعـد النجـاح الذي حصدتـه املنصة يف 

بداياتها، بدأت تطالها انتقادات.
وعـام 2019، رأى الكاتـب يف صحيفـة 
نيويورك تايمـز فرهاد مانجو يف مقالة 
أّن ”تويـرت تدّمـر الصحافة األمريكية“، 
مشـرياً إىل أّن املنصة تعـزز إثارة الجدل 
واإلسـتياء الفـوري مـن دون النظر إىل 

األمور من زوايا أخرى.
ويـربز انتقـاد آخـر تعرّضت لـه تويرت 
بصورة متكررة ويتمثل يف أّن األشخاص 
الذيـن ينتمـون إىل الفئـة االجتماعيـة 
املهنية امليسـورة والناشـطني، يحظون 
يف املنصة بتمثيل أكرب من ذلك الواقعي، 
ممـا يوّفر نظـرة تجاههم ليسـت تلك 
السـائدة بالنسبة إىل غالبية األشخاص، 
مع خطر اعتماد فكـرة عن الصحفيني 
بعيدة من الواقع. ويشري ماثيو إنغرام، 
اإلعـالم  وسـائل  يف  متخصـص  وهـو 

الرقمية لدى مجلة كولومبيا جورناليزم 
ريفيـو األمريكيـة إىل أّن ”الرتكيـز عىل 
تويـرت يـؤدي إىل تشـويه الطريقة التي 
ينظـر فيها الناس وبينهـم الصحفيون 
إىل العالـم“، مضيفـاً أّن ذلـك ”يعطـي 
انطباعاً بـأّن بعض الترصفـات واآلراء 
منتـرشة أكثر مما هي عليه يف الواقع“. 
ويلفـت نيومـان إىل أّن ”هـذا األمر مّثل 
مشـكلة يف غـرف التحريـر“. ويقـول 
بارنـارد مـن جهتـه ”آمـل يف أن يكون 
النقطة“.  الصحفيـون يدركـون هـذه 
أمـا باييـه فيعترب أّن ”املسـألة ليسـت 
بالـرضورة يف أداة التواصـل بحد ذاتها، 
بـل بالحدود التي نضعهـا أو نمتنع عن 

ذلك خالل استخدامها“.
ومن بـني االنتقادات التـي تعرّضت لها 
منصة تويرت ”توفريها للصحفيني سيالً 
من املعلومـات املضللة والتنمر بطريقة 

لم تحصل قط سابقاً“، وفق إنغرام.
وبعد عمليات ترسيح جماعية ملوظفني 
يف تويرت عقب قرار اتخذه إيلون ماسـك 
الذي ال يخفي اسـتخفافه بالصحفيني، 
ظهـرت مخـاوف من توقـف تويرت عن 
العمل.ورغـم اعتبـار بارنـارد أّن ذلـك 
أمر مستبعد، يشـري إىل أّن ”الصحفيني 
وإىل جانـب موظفـي تويـرت أنفسـهم، 
األكثـر  الفئـات  بـني  مـن  سـيكونون 
ترضراً“ يف حال توقف تويرت عن العمل.

ويرى إنغرام أّن عىل الصحفيني ”العودة 
إىل طـرق عملهم التقليديـة يف ما يتعلق 
بالبحـث عن املعلومـات واإلفـادة بها، 
وإيجـاد وسـائل أخـرى للتواصـل مع 
املتابعـني. وربمـا سـيكون ذلـك أمـراً 

جيداً“.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
أخلـت النيابـة العامـة املرصية، ظهر سـبيل عضو 
مجلـس نقابـة الصحفيني املرصية، محمـود كامل، 
بضمانه الشـخيص، يف البـالغ املقدم ضده من رئيس 
تحريـر صحيفة ”األهـرام“ القومية، حسـبما أعلن 
الكاتـب الصحفي خالـد البليش، الـذي تضامن معه 

أثناء مثوله للتحقيق.
وَمَثـل محمود كامـل للتحقيق بمقر مكتـب النائب 
العام بالتجمع الخامس رشقي القاهرة، برفقة عدد 
مـن املحامني، بعد انتهاء محـاوالت حّل الخالف بني 
الزميلـني نقابيـاً رغم ما أبداه نقيـب الصحفيني من 

حرص عىل حل األزمة داخل النقابة. 
وجاء التحقيق مع كامل عقب تأجيل التحقيق سابقاً 
بناًء عىل طلب من نقيب الصحفيني، ضياء رشـوان، 
بعـد تدخل النقابة ملحاولة الوصول لحل داخل نقابة 

الصحفيني، وهي املحاوالت التي لم تصل لنتيجة.
وكان رئيس تحرير ”األهرام“ قد تقدم بالبالغ بعد ما 
دّونه عضو مجلس نقابة الصحفيني، عن واقعة وفاة 

الصحفي عماد الفقي، منتحراً يف مكتبه يف األهرام. 
الفقـي، طبقاً لروايـة زمالئه وأصدقائـه، أقدم عىل 

االنتحـار مـن رشفـة مكتبـه بصحيفـة ”األهرام“ 
العريقـة، بعـد أزمـات ماليـة مرتاكمـة، واضطهاد 
تعرض له داخل مؤسسـته، بينما نفى مسؤولون يف 

األهرام تلك الرواية. 
ويف إبريل/نيسـان املايض، أقدم الصحفي املرصي يف 
”األهـرام“، عماد الفقي، عىل االنتحـار داخل مكتبه 
يف الطابق الرابع من مبنى الجريدة املطل عىل شـارع 

الجالء بوسط القاهرة، وذلك بشنق نفسه من رشفة 
مكتبه، ما أسفر عن فصل رأسه عن جسده، والعثور 
عليه بواسـطة أحـد العمال يف كنيسـة ”القديسـني 
قسطنطني وهيالنة“ املجاورة للمبنى، حسب الرواية 

األوىل للواقعة نقالً عن شهود وتحريات مبدئية. 
وحينها ملّح كامل إىل اإلجراءات التعسفية التي قابلها 
يف مؤسسته عىل مدار السنوات املاضية، ملقياً باللوم 

عىل رئيس تحرير ”األهرام“. 
وأشـار كامـل إىل أن الصحفـي الراحـل خـالل أربع 
سـنوات ”تعرض الضطهاد واضح ورصيح وممنهج 
من عـالء ثابت رئيس تحرير األهرام، اضطهاد وصل 
لخصم كل الحوافز واألرباح عىل مدار هذه السنوات، 
اضطهـاد وصـل ملنعه من ممارسـة عمله الصحفي 
بشـكل غـري رسـمي وبـدون سـبب ، باإلضافـة إىل 

تجاوزه عدة مرات يف ترقيته لرئاسة قسمه“.
وتابع كامل: ”الراحل الفقي اختار أن يوجه رسـالة 
مـن مكان رحيلـه لكل رئيس تحريـر ظالم ولرئيس 
الهيئـة الوطنيـة للصحافة وأعضـاء هيئته ولنقيب 
الصحفيـني وأعضاء مجلسـه ولكل قيـادة صحفية 

تمارس االضطهاد وتقهر الرجال“.
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الرباط/متابعة الزوراء:
املنظمـة  نقابـة  طالبـت 
الديمقراطية للشغل إدارَة الرشكة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية 
بتعميـم التعويضات عن األخطار 
املهنية عـىل كافة مسـتخدميها، 
الذيـن يسـتخدمون آليـات تفرز 
عـىل  خطـرا  تشـكل  إشـعاعات 

السالمة الصحية.
األخطـار  إن  النقابـة  وقالـت 
الناتجة عن اإلشـعاعات  املهنيـة 
كاألشـعة  الكهرومغناطيسـية، 
السـينية وأشـعة كامـا، ”تـؤدي 
إىل آثـار حـادة وأعـراض خطرية 
لإلشعاع؛ مثل فقر الدم، والنزيف، 
وفقـدان املناعـة ضـد البكرتيـا، 
وفقـدان  الجينيـة،  والطفـرات 

البرص، واإلصابة بالرسطان“.
الهيئـة النقابيـة ذاتهـا انتقـدت 
ما سـمته ”تنصـل اإلدارة العامة 
للرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
من التزاماتها يف تحسني مستوى 
األجور“، معلنة أنها ستنظم، بعد 
التي نظمتها  الوقفة االحتجاجية 
يوم الخميس املايض أمام الرشكة، 
وقفـة ثانية أمام مقـر الربملان يف 

الرباط.
وطالبـت باعتمـاد نظام أسـايس 
الرشكـة  وأطـر  ملوظفـي  جديـد 
الوطنية، يقـر الزيـادة يف األجور 
واملنـح والتعويـض عـن املهـام، 

ويعتمـد  الشـهادات،  ومعادلـة 
نظامـا عـادال ومنصفـا للرتقـي 
املهنـي، وخلـق تعويضـات عـن 
وتعويضـات  املهنيـة،  األخطـار 
خاصة للمناطق البعيدة عىل مثل 

مراكز البث يف الجبال.
العـام  الكاتـب  لطفـي،  عـيل 
للشـغل،  الديمقراطية  للمنظمـة 
يف  العاملـني  التقنيـني  إن  قـال 
الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
يستعملون آليات تعرضهم ملخاطر 
ناجمـة عن األشـعة الصادرة عن 
وال  الحديثـة،  التقنيـة  الوسـائل 
يستفيدون من أي تعويضات عن 
األخطـار املهنية، بخالف العاملني 

يف قطاعات أخرى، كالصحة.
وأضـاف لطفي، أن ما دفع الهيئة 

النقابيـة التـي يوجد عىل رأسـها 
إىل العـودة إىل االحتجـاج هو عدم 
االجتماعيـة  الوضعيـة  تحسـني 
الوطنيـة  الرشكـة  ملسـتخدمي 
لإلذاعـة والتلفـزة، وعـدم تنفيذ 
وعود عـىل املطالب التـي تقدمت 
بها خالل الحوار االجتماعي الذي 

تم يف وقت سابق.
مـن جهة ثانيـة، طالبـت النقابة 
اإلعـالم  بـإرشاك مهنيـي  ذاتهـا 
بالرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
”يف بلورة سياسة ومخطط وطني 
جديـدة  إعالميـة  واسـرتاتيجية 
تكـون يف خدمة قضايـا املجتمع 
والوطن، تساهم يف تحقيق أهداف 
النموذج التنموي الجديد، وأهداف 

التنمية املستدامة لسنة 2030“.

بكني/ا.ف.ب:
حذف التلفزيون الصيني الرسـمي لقطات قريبة من 
مقاطع فيديو يظهر فيها مشّجعون يف مونديال قطر 
2022 من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة 
غضباً يف الصني حيث اندلعت تظاهرات بسـبب قيود 

قاسية ملكافحة تفيش كورونا.
والصـني هي آخر اقتصاد كبري ال يزال يحاول القضاء 
عـىل التفيش املحـيل لكوفيد- 19 من خـالل عمليات 
إغالق عـام مفاجئـة وحجر صحي طويـل وحمالت 

اختبار كورونا واسعة النطاق.
اليابـان  بـني  األحـد  ملبـاراة  مبـارش  بـث  وخـالل 
وكوسـتاريكا، استبدلت قناة يس يس تي يف سبورتس 
لقطات قريبة ملشجعني بال كمامات يلوّحون بأعالم، 
بلقطـات لالعبـني أو مسـؤولني أو امللعب، حسـبما 

الحظت وكالة فرانس برس.
وبّثـت القناة لقطات بعيدة للجمهـور حيث كان من 
الصعـب تحديـد الوجـوه، وعـدداً أقل مـن اللقطات 
الجماعيـة مقارنـة بالبث املبـارش للمباراة نفسـها 
عىل منصـات اإلنرتنت بما يف ذلك ”دويني“، النسـخة 

الصينية من ”تيك توك“.
ويخضـع عـرشات املاليـني مـن األشـخاص يف املدن 

الكـربى، بما فيها بكني وقوانتشـو وتشونغتشـينغ، 
لنـوع من اإلغالق العام اعتبـاراً من األحد، عىل عكس 
ما تشـهده مالعـب كأس العالم يف قطـر، ما أغضب 
مسـتخدمني عدة يف شـبكات التواصل االجتماعي يف 

الصني.
وانتـرشت االسـبوع املايض رسـالة مفتوحة تسـأل 
مـا إذا كانت الصني ”عىل نفـس الكوكب“ مثل قطر، 
عىل تطبيق ”وي تشـات“ للمراسـلة، قبـل أن يزيلها 

املراقبون.
وتظاهـر املئات يف بكني وشـنغهاي األحـد لالحتجاج 
عىل سياسـة صفر كوفيـد التي تعتمدهـا الصني، يف 

تعبري نادر عن الغضب العام حيال الدولة.

@Ú◊ãì€a@äâ•@ÚÓ†aã‘∫á€a@Ú‡ƒ‰æa@Úib‘„
pb»ˆbì€a@Âfl@ÚÓiãÃæa@Òç–‹n€aÎ@Ú«aà�€@ÚÓ‰†Ï€a

2022@fibÌá„Ïfl@Âfl@pb�‘€@“â±@?Óó€a@Ô8ã€a@ÊÏÌç–‹n€a

No: 7847   Tue    29     Nov    2022العدد:   7847    الثالثاء   29    تشرين الثاني    2022



-شوقي كريم السارد وكاتب الدراما 
اهال ومرحبا بك ضيفا عىل الزوراء .

-اهال ومرحبا بكم 
ايـن نبـدأ السـرية  -ال نـدري مـن 

برأيك؟
-القرار لكم وكيل اذان صاغية .لنبدأ 

الحوار بمن انت؟
-حسنا انا شوقي كريم حسن ولدت 
يف سـومر عند ضفاف نهـر الغراف 
العريق ذات ظهـرية ابية يوم تتويج 
امللك الشاب فيصل االول، و رغم اني 
اكره التخصصـات اذ اني مؤمن ان 
االنسـان مجموعـة طاقـات فاعلة 

لكني لسوف اذعن هذه املرة القول
انـا كاتـب درامي واكاد بحسـب ما 
يقوله النقاد انـي احد كتاب الدراما 
االذاعية واالكثر منذ تاسيس االذاعة 
وقـاص  وسيناريسـت  العراقيـة، 
وروائـي وكاتـب مرسحـي وناقـد 

بحسب املزاج .
-اذا انبـدأ تلـك الرحلـة التـي بدأت 

باملدرسة لنصل اىل ضفافها ؟
-نعم بدات مرسحيا وممثال عىل ادق 
تعبـري واول بطولـة كانت مرسحية 
املدمن تاليف توفيق البرصي واخراج 

عباس الحربي.
هنـاك بـدأت من حيث وجـع الطني 
واثـام االرواح التائهـة داخـل منايف 
الوطـن وأمـي كانت وراء تأسـيس 

بداياتي رغم انها غادرتني مبكرا .
-حدثنا عن بوح قلمك االول ؟

- الحب هو املكتشف االول لرضورة 
اكـون  ان  يف  والعنـاد  االسـتمرار 
متقدما يف القصة اوال وحني تعرفت 
عـىل املـرسح تعرفـت عـىل الدراما 
قصـرية  اذاعيـة  تمثيليـة  فكتبـت 
اسـميتها حيـاة جديـدة وارسـلتها 
اىل برنامـج مواهـب عـىل الطريـق 
الـذي كان يعـده نور الديـن فارس 
اول  امـا  االوىل  االنطالقـة  وكانـت 
مسلسـل كتبة كان اعـدادا منتصف 
العاني  السبعينيات واخرجه وجدي 

واسمه  مزيفو النقود.
- وتوالت الكتابات حتى وصلت ؟ 

- قلت لك قبل ان نبدأ الحوار انا االكثر 
نتاجا يف تاريخ االذاعة اذ وصل العدد 
كما اتذكر اىل٢٥٠ مسلسال وبعضها 

باجزاء .
- يف أي املرفأين كان قارن شوقي قد 

حط الرحال؟
ولسـنوات  اذاعيـاً  كان  عشـقي   -
طوال كنت ارفض الكتابة للتلفزيون 
اشـعر ان االذاعة اكثـر حميمية مع 

املستمع .
- وما ألذي كتبته لالذاعة اوال؟

- اول تمثيليـة كانـت حيـاة جديدة 
لربنامج مواهب عىل الطريق.

ثـم توالت الكتابـات لالذاعة فكتبت  

تمثيليـة البسـتان اخـراج حسـني 
التكريتـي ومثل فيها خليل الرفاعي 

شكري العقيدي وسليمة خضري .
-من مجموعة الـ ٢٥٠ عمال دراميا 
وغريه اي االعمال التي كتبتها احب 

اليك وملاذا ؟
-كل اعمـايل احبهـا النني اشـعرها 
قريبـة اىل ذاتـي لكـن االقـرب هـو 
مسلسل نازك املالئكة يف ثالثة اجزاء  

وبناة االسالم يف ثالثة أجزاء ايضا.
-قلـت انك بـدأت مـع االذاعـة قبل 
التلفزيـون فهـل تـرى ان االذاعـة 

اسهل يف التعامل العام معك؟ 
-كالهمـا صعـب الختـالف النتـاج 
لكني اتفاعل نفسيا مع االذاعة اكثر 

من التلفزيون .
-وهل تعرضت اعمالك للنقد ؟

- نعـم النقـد مهـم ورضوري لكنه 
يحدث مع التلفزيون اذ اننا ال نتوافر 
عـىل ثقافة النقد االذاعـي وقد كتب 
عن اعمايل التلفزيونية اسماء مهمة 
ناطـق خلـويص مجيد السـامرائي   

مهدي عباس وغريهم .
-اي نوع مـن الكتابة يعجبك وتبدع 
فيـه . التاريخيـة ام االجتماعيـة ام 

السياسية وملاذا ؟
    -  كل ما اختاره انا ليكون موضوعا 
للكتابـة يظل محـط اعجابي لكني 
اميل اىل كتابة املسلسالت التاريخية 
النهـا تمنحني الفرصـة لتقديم لغة 
درامية مغايرة وهذا ما ميزها كثريا 

عن الدراما التاريخية عند غريي من 
الكتاب وعن العـدد فقد انتجت١٠٠ 

مسلسل تاريخي.
- هل جلبـت لك الدراما السياسـية 

بعضا من املتاعب؟
اىل  اعمـايل  خصعـت  مـا  كثـريا   -
رقابـة قاسـية وخاصة السياسـية 
منهـا والتي كنت اضمنها مسـامع 

تنتقد الحاصل مـن الحروب واتذكر 
انني كتبت مسلسال اسـميته الليلة 
االخرية لشهرزاد تنبأت فيه بسقوط 
بغـداد مثله سـامي قفطـان وهند 

كامل واخرجه حافظ مهدي .
- مـن أكثـر املمثلـني او املخرجـني 

جسد ما كتبته بشكل مقبول لك؟
-  كل الذيـن قدمـوا اعمـايل كبارا ال 
اسـتثني منهم احدا ابتدأ من الراحل 
مهنـد االنصـاري اىل حافـط مهدي 
وعيل االنصاري ومحمد صكر وحسن 
االنصـاري والجميل مظفر سـلمان 
ومحمد زهري حسـام ويف التلفزيون 
رجـاء كاظـم طالـب الرفاعي فالح 

زكي عيل ابو سـيف حسـن الجنابي 
والعذر ملن لم اتذكرهم .

-  هـل لك اعمال درامية شـاركت يف 
مسابقات ومهرجانات ؟

   - كل اعمايل شـاركت بمهرجانات 
عربية وعراقية وانـا الكاتب الوحيد 
الذي فزت مرتني كاهم كاتب اذاعي 
من خالل مسلسـالتي وكدت الفوز 

بالثالثـة مـن القاهـرة لـوال تاخـر 
ارسال الحلقات كرمت يف اليمن عن 
مسلسـل سـيف ذي يزن ويف تونس 
وبلـدان اخرى وكما يقـال انني اول 

كاتب تبث مسلسالتي دول عربية .
- هل كتبت لالذاعة برامج معينة ؟

-  لسـنوات طـوال اعـددت لالذاعة 
اسـتمرت  برامـج  ايضـا  وقدمـت 

لسنوات منها :- 
الحقيبة الثقافية

موعد مع الشهرة وكان من اعدادي 
وتقديمي

كاتب وكتاب اعداد وتقديم
منتـدى الخالديـن اعـدادي واخراج 

مظفر سلمان
القصة القصـرية، اعـدادي واخراج 

محمد زهري حسام
يف التلفزيون

عن تجربة اعـداد وتقديم مع حميد 
املختار وصادق الجمل
املوجز الثقايف ..اعداد

قراءة يف كتاب..اعدادي .
-القـراءة منهل للكتابـة فماذا يقرأ 

شوقي ؟
- وكيف يمكن لكاتب اهمال القراءة 
،،محـال مفارقـة الكتاب انـا قارئ 
يقـال عنـي نهـم ال يمكـن ان يمر 
االدب  اعشـق  القـراءة  دون  اليـوم 
العراقـي النه هويتي التـي اريد لها 
التميـز وبـدات مـع كبـار الكتـاب 
ذي النـون ايوب وعبـد الحق فاضل 

وفـؤاد التكـريل وانتقلـت اىل جيـل 
السـتينيات امـا االدب العاملي فيل 
معه جوالت طوال احب شتاينبك يف 
عناقيد العنـب وكايدويل يف رائحة 
التبغ وشـيلخوف يف الدون الهادئ  
وتشـيخوف يف الخـال فانيـا وديو 
االعـداء  االخـوة  يف  يستوفسـكي 
ومذكرات من العالم السفيل ومدام 
بوفـاري و بلزاك يف كل مـا كتب..

واقـف كثريا عنـد تجـارب امريكا 
االتينيـة وخاصـة اسـتورياس يف 
السـيد الرئيـس الـذي اراه اكثـر 
اهمية من ماركيز وانبش الدوافع 
تولسـتوي  مهمـة  يف  النفسـية 
البعـث.. واروح بعيـدا مع شـيخ 
همنغوي وبحرة والقائمة تطول .

كتابـة  يف  املصـادر  تعتمـد  هـل 
الدراما؟

- نعم الكتابة الدرامية خاصة دون 
مصـادر تغـدو مهمة مسـتحيلة 
يف مسلسـل بنـاة االسـالم وهو يف 
تسـعني حلقة اسـتخدمت اكثر من 
مئـة مصـدر واتعبتنـي كثـريا الني 
وقفت يف منطقـة حرجة وكذلك مع 
الجواهـري وحسـني مـردان ونازك 
وصفي الدين االرموي والباشا نوري 
السعيد و املوازن عن االمام العباس 
عليه السالم، املصدر يعطي املستمع 

واملشـاهد دفقا من عشـق املسلسل 
وااليمان بما يسمع ويشاهد. 

-هـل جربت التمثيـل العمال الفتها 
انت ؟

-لكوني ممثال متقاعدا عملت ملرات 
كمـا عمل هتشـكوك حيث يظهر يف 
مشـهد واحد يف االذاعة مثلت الكثري 
التلفزيـون مثلـت يف مسلسـل  ويف 
الحوت والجدار واتذكر انني ظهرت 
يف مسلسل الحب والربهان، التمثيل 

االذاعي اقرب اىل نفيس .
-الكتابـة الدراميـة بشـكل عام هل 

تعاني شيئا؟
- الدرامـا تحتـاج اىل امرين مهمني 
اولهما توافر االنتـاج وهذا غائب يف 
العـراق اال فيمـا ندر ولهـذا تعثرت 
الدرامـا كثـريا وبدأت تتحكـم فيها 
املحطات والرشكات التي تريد دراما 
اقـرب اىل الرتكيـة امـا االذاعة فلقد 
انتهت تماما ولم يبق سـوى قسـم 
الدرامـا يف اذاعـة بغـداد يجاهد بما 
يمكن تقديمه ولكن بصعوبة بالغة 
ودون االنتباه للجودة ايضا ولم يعد 
لالذاعة ذاك املسـتمع العاشـق الذي 

كان يتابع بحرص. 
لـك  فنيـة  اعمـاال  اخرجـت  -هـل 

ولغريك؟
مـن  الكثـري  للمـرسح  اخرجـت   -
املرسحيات ونلـت جوائز يف االخراج 
انحسـار  مرسحيـة  اخرهـا  وكان 
مـن بطولة الفنان عـيل داخل والتي 

قدمتهـا يف حديقـة اتحـاد االدباء..
االخـراج مهمـة صعبـة وتحتاج اىل 
جهد معريف  خاص وعارف بالتكوين 

الصوتي والصوري. 
-هـل لديك افـكارا تعتـزم تنفيذها 

مستقبال ؟
- اخر مـا قدمت مسلسـال تاريخيا 
قدم يف رمضان املايض اسمه مواقف 
الزبيـدي  احمـد  اخـراج  العارفـني 
..وانتظر تقديـم عملني مهمني كما 
اعتقـد همـا غبـار اليمـام وقبل ان 

يشيخ الزمن.
-هل سـنرى لـك يف رمضـان القادم 

عمال معينا ؟
 رأيس دوامـة افكار اعمل عىل اتمام 
مرسحيتي محاولة االمساك بالفراغ 
وانتظر صدور مجاميعي القصصية 
يف سـوريا وبغداد واعد العدة لكتابة 
مسلسـل عن فرتة مهمة من تاريخ 
العراق الستيني رغم خطورتها اظن 
انه سـيكون من االعمـال الصادمة 
والكاشفة عن اثام وخطايا ساستنا 

بعد انتشار الكورونا.
-احالم السنني هل حظي برايك بقول 

من لدن – النقاد ؟ - املشاهدين 
-احالم السنني ناقش فرتة حرجة من 
تاريخ العراق السيايس واالجتماعي 
يف مرحلـة الخمسـينيات وقد حظي 
بنسبة مشـاهدة عاليه تحاوزت٣٠ 
مليـون مشـاهد ومثلما كتـب عنه 
مدحـا وعجابـا كتـب عنـه البعض 

بعدم الرضا وهذا موقف صحي ولم 
يؤذني بل زادني تحدياً وصالبه.

يف  كريـم  شـوقي  الكاتـب  -يركـز 
عناوينه لقصصه ورواياته بلهجات 
الجنوب هل هـو تركيز عىل االنتماء 

ام ماذا ؟
الجنـوب  لهجـات  تسـميها  لـم   -
هـي لغة اهـيل املتوارثة عن سـومر 
ومسـتخدمة ليس يف الجنوب وحده 
انا ابحث عن الجـذر واقدمه للناس 
كزاد معريف اكتب بمزيج توليفي بني 

اللغـة العربية واللغـة العراقية لكي 
التندثر، مسميات رواياتي وقصص 
وعتباتهـا النصية عراقيـة  خالصة 

وواضحة املعاني واملقاصد.
-اين تجد نفسـك :- روائي ام كاتب 

دراما ؟
- نفيس الئبة مثل سمكة الشبوط ال 
تستقر عند جرف اينما وجدت نفيس 
تهوى وتريـد رحت مرسعاً منذ عام 
ونيف اعيد للقارئ رغباته يف القصة 
العراقية بعد هيمنة الرواية وقدمت 
للطباعـة ثـالث مجاميـع قصصية 
يف  معهـودة  غـري  بكثافـة  وانـرش 
والعربية..الكتابة  العراقية  الصحف 
هاجس نفـيس وتفحص لحالة هي 

التي تختار شكلها .
-هـل كتبـت للسـينما تحـدث عن 
هذا الباب يف املجـاالت التالية – انت 
والسينما – رايك بالسينما عراقيا ؟

- كتبت للسـينما الكثـري من االفالم 
القصـرية كاطاريـح لطلبـة معاهد 
الفنـون وكلياتها ونلـت جوائز عن 
الكتابة، السـينما اهم فنون العرص 
النفـس  واكثرهـا رقيـا وتاثـريا يف 
البرشيـة  حيـث غـادرت الحكايات 
السـاذجة التـي التـزال السـينما يف 
البلدان العربية تتمسك بها واعرتض 
بشدة حني اسمع من يقول السينما 
العراقية واصحح له قوله  السـينما 
يف العـراق. نحن هواة سـينما الننا. 
حتى االن النتوافر عىل رشكات انتاج 
دائميـة وال صاالت عـرض يرتادها 
املحب للسينما وال  مكمالت االنتاج، 
السينما عندنا محاوالت اقناع للنفس 
واسهام مدعوم يف مهرجانات تفرح 
املشـاركني وال تفيد الشعب بيشء..
لذا اقول السـينما يف العـراق وكفانا 

ضحًكا عىل انفسنا .
- هل تود ان تضيف شيئا ؟

- ما اريد قوله الخوف والقلق وغياب 
الوعي ال ينتج فنا ويعطل مسـارات 
الحياة بكاملها..الشعوب الحية هي 
التي تصنـع جمـاالً معرفيـاً مؤثرًا 
وحقيقيـاً ودون ذلك تبقـى ارواحنا 
تراقب القبح والتسـتطيع ان تفعل 

له شيئاً غياب الجمال فتنة كربى.
- عمـرا وصحـة وعافيـة للكاتـب 
والصحفي واالعالمي االستاذ شوقي 

كريم مع خالص املودة .
- شـكري لـك اخ جمـال وشـكري 

لجريدتكم الغراء والعاملني عليها.
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شـوقي كريم حسـن ... أديب وروائي ومؤلـف عراقي، ويعد 
واحـداً من أغـزر األدباء العراقيني إنتاجـا يف مختلف املجاالت 
األدبيـة والدرامية واملرسحية وحتى السـينمائية، فقد أصدر 
١٦ روايـة وكتـب العـرشات من املرسحيـات وأكثر من ٢٦٠ مسلسـال 

إذاعيا وتلفزيونيا.
ولد شـوقي كريم  يف محافظة النارصية عند ضفاف أقدم نهر سومري 
وهـو نهر الغراف، عام ١٩٥٦ - تعلم يف الصفوف املدرسـية األوىل كيف 
ينصـت ويحلم بحكايات الفقراء، ولكن السياسـة لعبت لعبتها إذ نفي 
والده الرشطي االول كريم حسن اىل دهوك بامر رشيد مصلح، وانتقلت 

العائلة اىل بغداد الشاكرية لتكون بكنف االخوال.
كان شـوقي كريم  يقرأ كل ما يقع بني يديه، ومن خالل هذه القراءات 

قـرر أن يكون ممثـًال مرسحياً متشـبها بلورنـس أوليفيه، لـذا َدَرَس 
املرسح، وأخـرج وكتب أكثر من ٤٠ مرسحية، عند بداية السـبعينيات 
استهوته القصة القصرية، فنرش أول قصة عام ١٩٧١، وأول مجاميعه 
القصصية صدرت عام ١٩٧٧، فقرر بعدها دخول دار اإلذاعة والتلفزيون 
ليقـدم ٢٦٢ مسلسـًال إذاعياً وتلفزيونيـاً. وتعرف عـىل اول ممثل هو 
ابراهيم الهنداوي الذي كان مديراً ملدرسـة االخـالص االبتدائية، واالمر 
لم يسـتقر كثريا حتى اسـتقرت عائلته يف مدينة الصدر، وهناك استقر 
شـوقي  عىل مقاعد الدراسـة ليبدأ اوىل خطواته مع اقرانه ، وتجرأ بان 
يكتب ويخرج تمثيلية اذاعية وارسـلها اىل اذاعة بغداد برنامج مواهب 

عـىل الطريق لتكون مدخالً مهماً لكتابة٢٥٠ مسلسـال اذاعيا 
ومئات الربامج. و١٥ مسلسال تلفزيونياً وما تالها .
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حتى ال يعـرف امللل طريق بيتك، عليك أن 
تكونـي متجددة دائماً حتى لو بلمسـات 
بسـيطة، وال أقصد هنا فقـط التغيري يف 
مظهـرك، إنما أظهـري لزوجـك كل يوم 
جانبـاً مختلفـاً يف شـخصيتك، وجـددي 
مـن عالقتكما دائماً، فكوني له أماً وأختاً 
وزوجـة وصديقة وحبيبة بـأن تهبي له 
مشـاعرك وتهتمي بمشـاعره، وفاجئي 

زوجك دائماً بطرق مختلفة كالتايل:
يف  اللمسـات  بعـض  بتغيـري  قومـي   -
تغيـري  وبإمكانـك  الخاصـة،  غرفتكمـا 
مـكان الرسيـر، أو تغيـري نظـام الغرفة 
بأكملـه، وإن لـم تسـتطيعي، بإمكانـك 
إضافة أشـياء جديدة كشـموع يف بعض 
األماكـن، أو لوحات فنية رومانسـية، أو 
انثري بعض الـورود والبالونات يف أركان 

الغرفة.
- فاجئي زوجـك بإعداد طعامه املفضل، 
وقومـي بوضع بعض األسـطوانات التي 
تحمـل موسـيقى هادئـة ورومانسـية، 
فتحظيـان بعشـاء رومانيس معـا، وإن 
كان لديك أطفال، يستحسن أن تجعليهم 
يف هـذا اليوم عند والدتك، أو يخلدوا للنوم 

باكراً.
- فاجئـي زوجـك بتغيـري يف مالبسـك أو 
شـعرك، وكونـي مختلفـة يف هـذا اليوم 

بمظهر جذاب وجميل.
- أعـدي لزوجـك الحلـوى التـي يحبها، 
واختاري يوماً يكون اليوم التايل له إجازة 
من عمله، لتستطيعي السهر معه وأنتما 
تتنـاوالن الحلـوى املفضلـة لديكما، وال 

تنـيس أن تجعليه يذوق الحلوى بملعقتك 
الخاصة كنوع خاص من االهتمام.

- هل زوجـك يحب مشـاهدة املباريات؟ 
إذا كان كذلـك، فمـا املانـع أن تقومـي 
باملشـاهدة معه حتى ال يشـاهد املباراة 

يف الخارج؟ فاجئيه بمالبسـك الرياضية، 
وأنك ستشـجعني فريقه الليلة، وشـاهدا 
بضحـك  وستسـتمتعان  معـا،  املبـاراة 

وانفعاالت ال مثيل لها.
- فاجئي زوجـك، واطلبي منه أن تتباريا 

خالل ألعاب الفيديو أو ”البالي ستيشن“ 
إذا توفـرت لديكمـا، والعبا معـا، وبذلك 
سـتفتحان مجـاالً جديـداً بينكم لنفض 

تراب الرتابة وامللل والخرس الزوجي.
- تحدثـي مـع زوجـك فيمـا يحـب أن 
يتحدث، فـإذا كان يحب السياسـة، فما 
املانـع أن تسـتمعي آلرائه حـول قضايا 
سياسـية، وأن تدىل برأيك معه، وإذا كان 
يحـب الحديـث عن الفـن، قومـي أيضاً 
بإعطاء وجهة نظرك وسـماعه، لتتقربا 

من بعضكما البعض.
- عندما يرجع زوجك من عمله، ساعديه 
يف أن يخلع مالبسـه، وسـاعديه يف ارتداء 
مالبـس النـوم، وسيشـعر بأنـه مميـز، 
والرجـال جميعهم يحبون هذا النوع من 

االهتمام.
- ال تنيس أن ترسيل لزوجك بعض كلمات 
الحـب يف رسـالة أثنـاء عملـه، أو قومي 
بوضع ورقة صغرية فيها بعض الكلمات 
الرومانسـية، واطلبـي منـه أن يبحث يف 
جيـوب مالبسـه ليقرأهـا، وتأكـدي أنه 
سيبتسـم، وسـتقع تلك الكلمات بمثابة 

سحر يهون عليه مشقة العمل.
تلك بعض األشـياء التـي إذا فعلتها يوماً 
بعد اآلخر، ستستمتعني بحياة خالية من 

الروتني، ومليئة بطاقة متجددة.

يعـّد الجوز، أو عـني الجمل هو أحد 
أنـواع املكـرسات املحبوبـة واملفيدة 
جًدا، حيث مـن املمكن تناول الجوز 
محمًصـا أو نيًئـا أو مملًحا أو خالًيا 
من امللح، ولكن ما فوائد الجوز، وما 

القيمة الغذائية الكاملة للجوز؟
عديـدة  الصحيـة  الجـوز  فوائـد 

قائمـة  يأتـي  مـا  ويف  ومتنوعـة، 
مفصلة بها:

تعزيز صحة القلب
ُوجـد أن األحمـاض الدهنيـة التـي 
يحتـوي عليهـا الجـوز تقلـل مـن 
مسـتويات الكولسـرتول السـيئ يف 
الجسـم، وبالتـايل تقلل مـن فرص 

اإلصابـة بأمـراض جهـاز الـدوران 
والجلطات.

تخفيض الوزن
ُوجد أن تناول الجوز يزيد من معدل 
حرق السـعرات الحرارية أثناء فرتة 
الراحـة، كمـا تبـني أن األشـخاص 
الذين كانوا يتناولون الجوز بشـكل 

منتظـم يف حميتهـم الغذائية كانت 
معدالت خسـارتهم للـوزن أعىل من 
غريهم، وال سـيما أن الجوز يساعد 

عىل الشعور بالشبع لفرتات أطول.
تعزيز صحة العظام

إن تعزيـز صحة العظـام أحد فوائد 
الجـوز الناتجـة من احتـواء الجوز 
عىل نسب عالية من النحاس، والذي 
يرتبط نقصه عادًة بانخفاض كثافة 
العظـام، وزيـادة فـرص اإلصابـة 
بهشاشة العظام كما يلعب النحاس 
املوجود يف عـني الجمل دوًرا كبريًا يف 
الحفاظ عىل مسـتويات الكوالجني، 
واإليالسـتني الهامني لبنية األنسجة 
والعظـام يف حـال وجـود نقـص يف 
النحـاس يصبـح مـن الصعـب عىل 
الجسـم تعويض األنسجة املترضرة 

فيه.
كما يحتوي عني الجمل عىل اآلتي:

املنغنيـز الـذي يلعـب دوًرا هاًمـا يف 
مكافحـة هشاشـة العظـام إذا مـا 
تـم تناولـه مـع كميـة كافيـة من 

الكالسيوم، والنحاس.
املغنيسـيوم، الـذي يعـد هاًمـا جًدا 
لتكوين العظام وتقويتها، إذ يساعد 
بشـكل كبـري يف تعزيـز امتصـاص 

الكالسيوم.
مكافحة الرسطان

لجوز عني الجمل القدرة عىل مقاومة 
نمو وتكاثـر الخاليا الرسطانية كما 
أشارت بعض الدراسـات واألبحاث، 
وذلك بسـبب غناه بأحماض أوميغا 
٣، وبالعديـد مـن أنـواع مضـادات 
األكسـدة الهامـة، و قد تبـني قدرة 
الجـوز عـىل املسـاهمة يف مكافحة 
الخاليا الرسطانية من األنواع اآلتية:

رسطان الثدي.
رسطان الربوستاتا.
رسطان البنكرياس.

املساهمة يف تقوية الدماغ.
أحد فوائد الجوز الصحية قدرته عىل 
املساعدة يف تعزيز وتحسني وظائف 
الدمـاغ، وذلك بسـبب احتواء الجوز 
عـىل أحمـاض أوميغـا ٣ الدهنيـة، 
كمـا أن تنـاول أحمـاض أوميغـا ٣ 
مع اليود يسـاعد بشكل خاص عىل 
تقوية الدماغ، وحماية الشخص من 
الدماغية، مثـل: الخرف،  األمـراض 

والرصع.
تحسني خصوبة الرجال

للجـوز تأثـري إيجابي عـىل الصحة 
اإلنجابيـة عنـد الرجـل، وذلـك عرب 

تحسـني جـودة الحيوانـات املنوية 
وكميتهـا ورسعتهـا وقدرتهـا عىل 

الحركة.
تحسني عمليات األيض

غنًيـا  الجمـل  عـني  جـوز  يعـد 
باملنغنيز، والنحاس، والبوتاسـيوم، 
والكالسيوم، والحديد، واملغنيسيوم، 
والزنك، وجميع هذه املعادن تساعد 
بشـكل كبـري يف تحسـني عمليـات 

األيض يف الجسم.
تعزيز صحة الشعر وتقويته

تقويـة الشـعر أحـد فوائـد الجـوز 
املميزة برسعتها، فإن الجوز ُيساعد 
بشـكل كبري يف تعزيز صحة الشعر، 
وتقويتـه من البصيـالت، والحفاظ 
عـىل نظافة فروة الرأس من القرشة 
املزعجـة كما أنـه يسـاعد يف زيادة 

كثافة وطول الشعر عموًما.
الجهـاز  تنظيـف  يف  املسـاهمة 

الهضمي
يساعد جوز عني الجمل عىل تنظيف 
الجهاز الهضمي، وتخليص الجسـم 
من السـموم والفضـالت العالقة يف 
القنـاة الهاضمـة، كما أنه يسـاعد 

كذلك يف عالج اإلمساك.

طـوال  بالتعـب  الشـعور  يعـّد 
الوقت أمر شائع جدا، ومع قلة 
ضوء الشمس يف هذا الوقت من 
العام يمكن أن يكون هذا التعب 
أكثر وضوحا، إذ تفرز أجسامنا 
”امليالتونـني“  النـوم  هرمـون 
عندمـا يحـل الظـالم، لذلك من 
الطبيعـي أن نشـعر بمزيد من 

الخمول يف أشهر الشتاء.
النظـام  فـإن  الحـظ،  لحسـن 
أن يسـاعد يف  الغذائـي يمكـن 
محاربـة هـذا الخمـول، فكيف 
يمكنك استغالله لزيادة شعورك 

باليقظة؟

زيادة الحديد
يعـد فقر الدم الناجم عن نقص 
الحديد سـببا شـائعا لإلرهاق، 
إذا  الصـداع  جانـب  إىل  غالبـا 
كنت تعاني مـن هذه األعراض، 
فيجـدر بك إجـراء فحـص دم، 
ألنك قد تحتاج إىل مكمالت لكن 
يمكن تصحيح الحـاالت األكثر 
اعتداال، عـن طريق تناول املزيد 
بالحديد،  الغنيـة  األطعمـة  من 
مثـل الخـرضاوات ذات األوراق 
الخـرضاء الداكنة مثـل اللفت، 
والحبوب والخبز املدعم، واللحوم 
املجففـة  والفواكـه  الحمـراء، 

(املشـمش والخـوخ والزبيب)، 
والبقوليات (الفاصوليا والبازالء 
األطعمـة  إضافـة  والعـدس) 
الغنيـة بفيتامني يس إىل نظامك 
الغذائـي، مثل التوت والطماطم 
والفلفـل والفاكهـة الحمضية، 
يساعد جسـمك عىل امتصاص 

املزيد من الحديد.
املزيد من املغنيسيوم

يمكن أن يؤدي نقص املكرسات 
والخـرضوات يف النظام الغذائي 
الـذي  املغنيسـيوم،  نقـص  إىل 
يزيد الشعور باإلرهاق، وضعف 
العضـالت وتشـنجاتها، فهناك 

الكثـري مـن األطعمـة اللذيـذة 
املليئة باملغنيسيوم، مثل الحبوب 
الكاملـة (األرز البنـي والقمـح 
والخـرضوات  والشـوفان)، 
والبذور،  واملكـرسات،  الورقية، 
واألفوكادو، واملوز، والشوكوالتة 

الداكنة.
فيتامينات ب

هناك حاجـة إىل إمدادات كافية 
مـن فيتامني ب إلنتـاج الطاقة 

داخل خاليانا.
والحوامـل  السـن  كبـار 
الذين يعانون من  واألشـخاص 
الذاتيـة، مثل  املناعـة  أمـراض 

”كرون“، أو أولئك الذين يتبعون 
أنظمة غذائية تقييدية، هم أكثر 
عرضـة لخطـر اإلصابة بنقص 

فيتامني ب.
النمط األكثر شـيوعا هو نقص 
الـذي يمكـن   ،12 فيتامـني ب 
تعويضـه بتنـاول أطعمـة مثل 
واملحـار،  الزيتيـة،  األسـماك 
واللحـوم، والبيـض، ومنتجات 

األلبان.
يصعـب الحصول عـىل ”ب12“ 
لكـن  النباتيـة،  املصـادر  مـن 
ابحث عن حليب الصويا املدعم، 

والتوفو، والحبوب.
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املقادير:
- صدر الدجاج : 500 غراماً

- فلفل أسود : ملعقة صغرية

- ملح : ملعقة صغرية

- صلصـة ورشسرتشـاير : 2 

ملعقة كبرية

- الخردل : ملعقة صغرية

- طحني : 2 ملعقة كبرية

- البيض : 2 حبة

- بقسماط : كوب ونصف

- الزيت النباتي : 2 كوب

طريقة التحضري:

اخلطـي الفلفـل األسـود مع 

امللح، وصلصة الورشسرتشاير 

والخردل يف وعاء.

إىل  الدجـاج  أضيفـي صـدور 

التتبيلة وقلّبيها جيداً.

غّطـي الوعـاء بـورق نايلون 

الصـق، وأدخليـه إىل الثالجـة 

لحوايل 5 ساعات حتى يتّرشب 

الدجاج التتبيلة.

الدجـاج  صـدور  غمـيس 

بالطحـني، ثـم بالبيـض، ثـم 

البقسماط.

نـار  يف مقـالة عميقـة عـىل 

الزيـت  سـخني  متوسـطة، 

صـدور  إقـيل  ثـم  النباتـي، 

الدجـاج حتى تصبـح ذهبية 

اللون ومقرمشـة، ثم صفيها 

مـن الزيـت وضعيهـا يف طبق 

التقديـم وقدميها سـاخنة إىل 

جانب خبز الربجر والكاتشاب 

واملايونيز.

حـذر تقرير طبـي أملاني من 

خطـورة عـادة هـز الطفـل 

الرضيـع، فعـىل الرغـم مـن 

أن هذه عـادة قديمة يفعلها 

معظم الناس لتهدئة الرضيع 

تشـّكل  أنهـا  إال  تدليلـه،  أو 

خطراً كبرياً عىل صحة الطفل 

ومسـتقبله، بـل وقـد تؤدي 

إىل وفاته بحسـب مـا ورد يف 

التقرير.

خطـورة  التقريـر  وأعـزى 

هـز الرضيع إىل كونها سـبباً 

مبـارشاً يف احتمالية إصابته 

بمتالزمـة ”الطفـل املرتج“، 

الرقبـة  عضـالت  أن  حيـث 

لـدى الطفل تكـون ضعيفة، 

ومع شـدة الهز وثقل الرأس، 

األنسـجة  بعـض  تتمـزق 

إىل  تـؤدي  والتـي  الرقيقـة، 

حدوث تلفيات يف املخ، تتدرج 

خطورتها بني تلفيات تؤثر يف 

الحالة الذهنية للطفل وقدرته 

عـىل االسـتيعاب والتحصيل 

الدرايس وقـوة ذاكرته، وبني 

حدوث إعاقات ذهنية شديدة، 

وصوالً إىل احتمالية الوفاة إذا 

حدث نزيف يف املخ.

لطفـل  أمـاً  كنـِت  إذا  لـذا 

رضيـع، فـال تسـمحي ألحد 

بحمله وهـزه، واحريص عىل 

طفـل  أي  بهـز  تقومـي  أال 

آخـر حتى ال تعـريض حياته 

للخطر. 
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تتزايـد نسـبة حوادث السـري مع تزايـد ِحـدة االضطرابات الجويـة، وهطول 
األمطار بشـدة يف هـذه الفرتة من العـام يف العديد من املناطق، وذلك لتسـبب 

األمطار يف زلقة األرض؛ مما يصُعب معها عمليات الكبح يف السيارات.
كما َتزيد ِحدة املشكلة يف حال القيادة عىل املنحدرات واملنعطفات أثناء هطول 
األمطار، األمر الذي قد يؤدي إىل انزالق السيارة وانحرافها عن الطريق، وتصبح 
القيـادة اآلمنـة أكثر صعوبة يف مثـل هذه األجواء املضطربـة؛ لذا نعرض عدة 

نصائح هامة للقيادة اآلمنة أثناء هطول األمطار بشدة عىل الطريق.
نصائح للقيادة اآلمنة يف األمطار:

– املسافة اآلمنة
يجـب يف حـال هطول األمطار بشـدة عىل الطريـق، أن تقوم بزيادة املسـافة 
التي بينك وبني السـيارة األمامية، وهي ما تسمى ”املسافة اآلمنة”، وذلك كي 
تتمكن من إيقاف السـيارة يف الحاالت املفاجئة، قبل االصطدام لزيادة مسافة 

الكبح.
– رسعة السيارة

يجب خفض رسعة السـيارة بقدر اإلمـكان، وعدم القيادة عىل رسعات عالية 
أثنـاء هطول األمطار؛ للتمكن من إيقاف السـيارة بشـكل رسيـع يف املواقف 

املفاجئة؛ لزيادة مسافة الكبح.
– استخدام املكابح

يجب عدم الضغط بقوة وبشـكل مفاجئ عىل دواسـة املكابح يف حال هطول 
األمطار؛ حيث ستتسـبب زلقة األرض يف زيادة مسافة الكبح وانزالق السيارة 

بشدة، وهو ما َيزيد خطر التعرض للحوادث.
– ترك الهاتف

مع صعوبـة القيادة اآلمنة يف هذه األجواء املضطربة، ينصح الخرباء برضورة 
ترك الهاتف وعدم االنشـغال به، والرتكيز بشدة يف الطريق؛ للتمكن من رسعة 

الترصف الصحيح يف الحاالت املفاجئة.
– القيادة عىل املنحدرات

إذا تعرضـت ملوجـة كبرية من هطـول األمطار أثنـاء قيادتك عـىل املنحدرات 
واملنعطفات، يجب حينها رفع القدم عن دواسة الوقود، والقيادة برسعة ثابتة، 
مع توجيه السيارة عىل الطريق بشكل سلس ومتساٍو، والضغط بشكل بسيط 

عىل دواسة املكابح، يف حال زيادة رسعة السيارة بفعل هبوط املنحدرات.
– بخار املاء

إذا غطى بخار املاء زجاج السيارة، قم بإغالق الزجاج بالكامل، وشّغل تكييف 
السـيارة؛ حيث إن التكييف يعمل عىل سـحب الهواء املشبَّع بالبخار من داخل 

املقصورة ويطرده خارج السيارة.
– القيادة وسط الطريق

مـع زيادة ِحدة هطول األمطار، تصبح القيادة اآلمنة من األمور الصعبة جداً، 
وُينصح يف هذه الحالة بالقيادة يف وْسـط الطريق؛ لزيادة تجمع مياه األمطار 

والربك والوحل عىل جانبي الطريق.
– عدم التوقف عىل جانب الطريق

يجـب عدم الوقـوف عىل جانب الطريق إال عند الـرضورة القصوى، وتكون يف 
مكان آمن، ويجب حينها تشـغيل مصابيح السـيارة بشكل كامل، كما ُيفضل 

إشعال النريان لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.
- تشغيل مساحات السيارة

الحرص عىل إزالة املاء املرتاكم عن الزجاج الجانبي، وعن املرايا الخارجية التي 
ال يمكن إزالتها من خالل املاسحات؛ لرؤية أوضح.

- افتح مصابيح السيارة األمامية
دع املصابيح األمامية لسـيارتك مشـتعلة؛ حتى يف وضـح النهار؛ فهذا يمّكنك 

من الرؤية، ويمّكن َمن أمامك من رؤيتك بشكل أسهل.

بالسـيطرة  الشـعور  إىل  املراهـق  يحتـاج 
عـىل حياته، وهذا مـا يمنحه القـوة والثقة 
ومسـؤولية  قيمـة  وتقديـر  لالسـتقاللية، 

الحرية.
إذا كنـِت أماً ملراهق، فالنصائح التالية يمكن 
أن تسـاعدك يف تشـجيع ابنـك ودفعـه نحو 

االستقاللية بنجاح.
١- ضعي حدوداً للمساعدة يف الدراسة

يف بدايـة مشـوار طفلـك األكاديمـي، يكون 
معتمداً عليِك بنسـبة كبـرية يف تنظيم وقته 
وإدارة مهامـه األكاديميـة، ولكن يف مرحلة 
ما قبل املراهقة يجب أن تنسـحبي تدريجياً، 
حتـى يصبح دورك هو مجـرد اإلرشاف عىل 
التزامه فقط، ويكون رأيك مجرد استشـارة 
أو نصيحة عندما تشعرين أنه يجب التدخل. 
ولكن أبداً ال تسمحي له باالعتماد عليِك كما 

لو كان طفالً.
جـدول  مسـؤولية  يتحمـل  اجعليـه   -٢

مواعيده
حـان الوقت ليتحمـل ابنك جـدول واعيده، 
يمكنـِك فقط مسـاعدته يف تنظيم مواعيده 
وإنشاء الجدول، ثم اجعليه يتحمل مسؤولية 
االلتـزام بمواعيده اليومية مثل االسـتيقاظ 
ومواعيـد املذاكـرة والتماريـن وحتى موعد 

النوم.
ال تقلقـي إذا حـاول ابنـك السـهر أو عـدم 
االلتزام بمواعيده يف البداية، سوف يدفع ثمن 
عدم التزامـه بجدوله اليومي، وهذه طريقة 

صعبة للتعلم ولكنها ذات تأثري أكرب.
٣- اتركـي له حريـة اختيار األنشـطة التي 

يمارسها
يف مرحلـة عمريـة سـابقة، كان يجب عليِك 
اختيار األنشـطة التي ترينها مفيدة لطفلك 
مـن أجل تنميـة مهاراته العقليـة والبدنية، 
ولكـن مع دخول ابنك ملرحلـة املراهقة، فقد 
حان الوقـت إلعطائه زمام األمـور، ومنحه 

حرية اختيار األنشـطة التي يمارسها، فعىل 
األغلـب هو يعـرف اآلن ميولـه ورغباته، أو 
عىل األقل يمكنه التعرف عليها بسهولة عرب 

التجربة بحرية.
٤- اتركي له حرية اتخاذ القرار

خالل مرحلة الطفولة، تقومني بإعداد طفلك 
حتـى يتمكن من معرفة كيفية اتخاذ القرار 
السليم، ومع وصوله ملرحلة املراهقة، يصبح 
مـن املهم اختبـار مهاراته يف اختيـار القرار 
السليم، عرب منحه الحرية يف اتخاذ القرارات 
املؤثرة عليه. ابدئي بالقرارات البسـيطة، ثم 
تدرجـي يف األمر حتـى تتأكدي مـن أن ابنك 
أصبـح قادراً عـىل اتخـاذ قـرارات مهمة يف 

حياته بحكمة ونضج.
٥- شجعيه عىل كسب املال

تنمية مهارة إدارة املـال مهمة جداً لألبناء، 
ويف مرحلـة الطفولـة تكـون عـرب تعليـم 
االدخار، وكيفية إنفاق املال بحكمة، وترتيب 
أولويـات اإلنفـاق، أما يف مرحلـة املراهقة، 
فقد حان الوقت لتشـجيع ابنك عىل كسـب 
املـال، عرب وظيفة بسـيطة وسـهلة بجوار 
دراسـته، أو عمـل مـرشوع بسـيط يجني 
منها ماالً ليتعلم أهمية كسب املال، وكيفية 

الحفاظ عليه.
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٥٦١ـ  وفـاة كلوتـري األول ملـك الفرنجة يف كومبيني، وتقسـيم 

مملكة الفرنجة بني أبنائه األربعة.
١٢٢٦ - لويس التاسع يتوىل عرش فرنسا.

١٣٩٤ - ملك مملكة جوسون يف كوريا تايجو ينقل العاصمة من 
كايسونغ إىل هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.

١٧٧٧ ـ تأسيس مدينة سان هوزيه بوالية كاليفورنيا.
١٨٩٩ - تأسس نادي برشلونة يف إسبانيا.

١٩٣٩ - ذكـرى سـلخ لـواء االسـكندرون عن سـوريا من قبل 
تركيا.

١٩٤٥ - قيام جمهورية يوغسالفيا االشرتاكية االتحادية.
١٩٤٧ - صـدور قرار مجلس األمن الـدويل رقم ١٨١ والداعي إىل 

تقسيم فلسطني بني العرب واليهود.
١٩٩٠ - مجلس األمن يصدر القرار رقم ٦٧٨ والقايض باستخدام 
القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسـحب العراق منها قبل ١٥ يناير 

.١٩٩١

٢٠١١ - ملك املغرب محمد السـادس يكلـف زعيم حزب العدالة 
والتنميـة عبد اإلله ابن كريان بتشـكيل الحكومة الجديدة وذلك 
بعـد حصول حزبه عىل األغلبيـة يف االنتخابات الترشيعية، وهي 
الحكومـة األوىل يف املغرب التي يشـكلها زعيـم حزب حصل عىل 

أغلبية يف الربملان.
٢٠١٢ - الجمعية العامة لألمم املتحدة تقر رفع مستوى عضوية 
فلسـطني لدولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة وذلك بأغلبية 

١٣٨ دولة ورفض ٩ دول وامتناع ٤١ دولة عن التصويت.
٢٠١٦ - تحطـم طائرة خطوط طريان الميـا الرحلة ٢٩٣٣ التي 
كانت ُتِقل العبي وطاقم نادي شـابيكوينيس الربازييل يف منطقة 
ال يونيـون الكولومبيـة، والحصيلة مقتل ٧١ شـخًصا ونجاة ٦ 

آخرين.
٢٠١٧ -انتحار الجنرال الكرواتي البوسـني سـلوبودان برالياك 
يف املحكمـة أثنـاء اسـتماعه لحكم املحكمـة الجنائيـة الدولية 

ليوغوسالفيا السابقة.
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مارتـن لوثر كينغ االبـن ولد يف 15 
ينايـر عام 1929، تـم اغتياله يف 4 
أبريـل 1968، كان زعيًمـا أمريكيًّا 
وناشـط  إفريقيـة،  أصـول  مـن 
سـيايس إنسـاني، مـن املطالبـني 
العنـرصي ضـد  التمييـز  بإنهـاء 
حصـل  م   1964 عـام  يف  الّسـود 
عىل جائـزة نوبـل للسـالم، وكان 
أصغـر مـن يحـوز عليهـا. اغتيل 
يف الرابـع مـن نيسـان/أبريل عام 
1968، اعتـرب مارتن لوثر كنغ من 
أهم الشـخصيات التـي ناضلت يف 
سـبيل الحريـة وحقوق اإلنسـان. 
املسـيحية  زعامـة  لوثـر  أسـس 
الجنوبيـة ، وهـي حركـة هدفـت 
إىل الحصـول عىل الحقـوق املدنية 
لألفارقـة األمريكيني يف املسـاواة، 
وراح ضحيـة قضيته. رفض كينغ 
العنـف بكل أنواعه، وكان بنفسـه 
خري مثال لرفاقـه وللكثريين ممن 
تورطوا يف رصاع السـود من خالل 
صـربه ولطفه وحكمتـه وتحفظه 
حتـى أنهم لـم يؤيده قادة السـود 
الحربيـني، وبـدؤوا يتحّدونـه عام 

1965م.
يف مدينـة أتالنتـا التـي كانت تعج 
بأبشع مظاهر التفرقة العنرصية، 
كان يغلـب عـىل الصبـي (مارتن) 
البـكاء حينمـا يقـف عاجـزاً عن 
تفسـري ملاذا ينبذه أقرانـه البيض، 
تمنعـن  األمهـات  كانـت  وملـاذا 
أبناءهـن عـن اللعب معـه. ولكن 
الصبي بـدأ يفهم الحيـاة، ويعرف 
سـبب هذه الترصفـات، ومع ذلك 
كان دائمـا يتذكـر قـول أمـه «ال 
تـدع هذا يؤثر عليك بـل ال تدع هذا 
يجعلك تشـعر أنك أقـل من البيض 
فأنت ال تقل عن أي شخص آخر». 
ومضـت السـنوات ودخـل كينـغ 
 ،1935 املـدارس العامـة يف سـنة 
ومنهـا إىل مدرسـة املعمل الخاص 
بجامعة أتالنتا ثم التحق بمدرسـة 
«بوكر واشنطن»، وكان تفوقه عىل 

أقرانه سبباً اللتحاقه بالجامعة يف 
آخـر عـام 1942، إذ درس بكليـة 
التـي سـاعدت عـىل  مورهـاوس 
توسـيع إدراك كينغ لثنايا نفسـه 
أداءها  التـي يسـتطيع  والخدمـة 
للعالم. ويف سـنة 1947 تم تعيينه 
مساعًدا يف كنيسة أبيه، وصار قس 
معمدانـي ، ثـم حصل عـىل درجة 
سـنة  يف  اآلداب  يف  البكالوريـوس 
1948، ولم يكن عمـره تجاوز 19 
عاما، وحينها التقى بفتاة سـوداء 
وتـم  «كوريتاسـكوت»،  تدعـى 
زفافهما عام 1953، ثم حصل عىل 
الدكتوراة يف الفلسـفة من جامعة 
بوسـطن . ويف عام 1951م حصل 
عـىل بكالوريـوس يف الالهوت، ويف 
عـام 1955م حصـل عـىل درجـة 
الدكتـوراه يف التخصـص نفسـه.
درس يف األيـام األوىل مـن حياتـه 
الجامعيـة أعمال الكاتب األمريكي 
ثورو الـذي كان يؤمـن بالعصيان 

املدني.
1954م  سـنة  سـبتمرب  شـهر  يف 
قـدم مارتـن وزوجتـه إىل مدينـة 
مونتجمـري التـي كانـت ميدانـا 
لنضـال مارتـن، إىل أن جـاء يـوم 
الخميـس األول مـن كانون األول/
ديسـمرب 1955، إذ رفضت السيدة 
روزا باركس وهي سيدة سوداء أن 
تخـيل مقعدها لراكـب أبيض، فما 
كان مـن السـائق إال أن اسـتدعى 
رجال الرشطـة الذين ألقوا القبض 
فكانـت  مخالفـة  بتهمـة  عليهـا 
البداية لقضيته. بعد أربعة شـهور 
من حـادث االغتيال، أمكن كشـف 
لـدى  راي  إرل  جيمـس  القاتـل 
محاولته الحصول عىل جواز سفر 
كنـدي تحت اسـم مسـتعار، ولقد 
تمّكـن مـن السـفر إىل لنـدن، ثـم 
لشـبونة، ثم عاد لتحضري نفسـه 
للقتـال يف إقليـم بيافـرا املتمرّد يف 
نيجرييـا. وأخـرياً اعتقـل يف مطار 

هيثرو يف لندن.
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السـمات الشـخصيَّة لعشـاق 
الشـوكوالتة عىل حسب النوع 

الذي يفضله
والشـوكوالتة  النسـاء  بـني 
بشكل عام عالقة وطيدة يلفها 
السحر والغموض، فهي ملعظم 
النساء اكتفاء نفيس وعاطفي، 
وألنَّ لهـا تأثرياً نفسـياً كبرياً، 
فـإنَّ اختيـار كل نـوع يتوقف 
عىل صفـات متأصلة يف الفرد، 
شـوكوالتة  يفضـل  فالـذي 
البنـدق يختلف تماماً عن الذي 

يتناولهـا خاليـة من الحشـو، 
وتبتعد طباعه عن الذي يأكلها 

بحشو اللوز أو جوز الهند.
السـمات  نسـتعرض  لذلـك 
الشخصيَّة لعشاق الشوكوالتة 
الـذي  النـوع  حسـب  عـىل 

يفضله:
عشـاق  البنـدق:  شـوكوالتة 
هـذا النـوع أشـقياء إىل أقىص 
درجـة وال يتسـمون بالهـدوء 
ويفضلـون األجـواء املفرحـة 
والحفـالت املليئـة بالصخـب، 

وهـذا مـا يظهـر مـن طعـم 
البندق املـدوي والرصيح الذي 

يفضلونه.
شـوكوالته جـوز الهنـد: أمـا 
الـذي يفضـل هـذا النـوع من 
الشـوكوالتة فيميل إىل الوحدة 
واالبتعـاد عـن أي مصـدر من 
مصـادر اإلزعـاج؛ إذ إنَّ ثمرة 
«جوز الهند» يف حدِّ ذاتها تميل 
إىل الطبيعة وهدوئها وصمتها، 
وتنعكـس هـذه الصفات عىل 
الشـخص الذي يفضل طعمها 

أو يحب مشتقاتها.
الكراميل  الكراميل:  شوكوالتة 
مـن النكهـات التي تسـتهوي 
الفتيات وال يفضلها الشـباب، 
شـوكوالتة  فتشـتهر  لذلـك 
الكراميل بأنَّها خاصة بالفتيات 
والجميـالت، والباحثـات عـن 

الكمال واملنمقات.
شـوكوالته اللوز: ميكس اللوز 
مـع الشـوكوالتة يعتـرب مـن 
الخلطـات التـي ذكرتهـا أكثر 
من دراسـة طبيَّـة متخصصة 
يف مجـال العالقـات الزوجيَّـة 
كونهـا تضاعـف الرغبة وتزيد 

من معدالت اإلثـارة، لذلك فإنَّ 
الشـخصيات التـي تفضل هذا 
النـوع غالبـاً تتسـم بالرغبـة 

الحسية.
شـوكوالتة كريسـبي: أما هذا 
الشـخصيات  فتفضله  النـوع 
العنيدة التي تـرص عىل وجهة 
نظرهـا، كمـا أنَّ عشـاق هذا 
صفـات  إىل  يميلـون  النـوع 
التحـدي والسـعي الدائـم من 

أجل تحقيق األهداف.
الشوكوالتة البيضاء: أما محبو 
هـذا النـوع مـن الشـوكوالتة 
فهم محبو التغيـري واملغامرة، 
وال يفضلـون أن يسـريوا عىل 
نمـط واحـد، لذلـك وقعـوا يف 
حالة عشق مع هذا النوع غري 

التقليدي من الشوكوالتة.
الشوكوالتة السادة: أما محبو 
هذا النوع فهم األصلح لالرتباط 
والزواج، فإذا أحبوا شـيئاً فهم 
يحبونه عـىل طبيعته من دون 
حاجـة إىل أي زيـادة أو تغـري، 
وإنَّمـا يرتضـون بـه كما هو، 
وال يتغـريون من ناحيته مهما 

كانت املغريات من حولهم.
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يعاندي القلم لوردت اكتب ليـــــــك
عكس ما اريد .... يكتب هو عنـــــك!!
ضت عشرتنه ويــــاك تله اكتب : كَ كَ
كتب : ياروحي احبك ما امـــــــــلك
تله اكتب : ماريدك دغش بيــــــك كَ
... كتب : اهواك يل املزيون كلــــــك
طلع حتى القلم ...دايخ ولك بيــــك
يصفط اشعار من يشعر بظــــــلك
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1 -يستعان به عىل ركوب الفرس - حجر البناء
2 -مجموعة مناطق مزروعة يف الصحراء - للنداء

3 -مخلوقات صغرية مؤذية تقفز 300 ضعفا من 
طولها - ثعبان ضخم  هارص

اللعـب  أوراق  مـن   - وارف  اربـاع  -ثالثـة   4
(الكوتشينة)

5 -تسـدان ونسـتغني عن اآلخريـن- حرفان من 
نور

6 -خض
7 -اشكال وانماط مرسومة - هدم بشدة
8 -حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل

9 -بلد املليون شهيد - ثعبان شديد السمية
10حضارة ما بني النهرين -بنت الرسـول األكرم

1-آيل يعمـل عمـل االنسـان يف الصناعـة - خوف 
مريض

2-عاصمة فنزويال - للنفي
3-أجادل يف البيع والرشاء - عمل يجب القيام به

4-معتِد - جهاز لغزل النسيج
5-جزيرة مرصية يف البحر األحمر

6-تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف
7-حرف للداللة عىل املعنى - تاجر الفراء

8-عشبة طبية توصف للقحة
9 -ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع

10-مجموعة عربات مرتبطة الستعماالت النقل-
مؤسسة صحفية.
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كن أكثر جديـة وانفتاحا مع الزمـالء، وعليك املبادرة 
إىل إعـادة تصويـب الوضـع اليوم قبـل الغـد. يمر هذا 
اليـوم بتحديات كبرية تحسـم وضعك العاطفي إما سـلبا 
أو إيجابا، احذر مشـكلة زوجية أو مواجهـة عائلية. ينتابك 
شـعور باإلرهاق سببه طمعك يف زيادة ساعات العمل إلنجاز 

مشاريعك برسعة.

ربمـا تجد مـن حولـك يهاجمونك بـدون سـبب أو داع، لذلك 
احرتس منهم. دعك من الحديث معهم ألنه بال جدوى. فكر قبل 
أن تترصف، وال تجرب نفسـك عـىل التورط يف أي يشء أو يف مرشوع 
يجعلك تشـعر بعـدم االرتياح. رياضة امليش سـتجعلك تشـعر بالراحة 

وستخفف الضغوط التي تشعر بها.

مبادئك ومعتقداتك قد تتعارض مع أحد زمالئك يف 
العمـل أو مع الحبيب. أحدكمـا واقعي جدا واآلخر 
مثـايل جدا! يتسـم أحدكمـا باللطف واللـني بينما 
يبدو اآلخر قاسـيا وفّظا. هذه عالمة واضحة عىل 
رضورة االنفصـال واسـتحالة اسـتمرار العالقـة 

بينكما.

هل تشـعر بأن قلبك متعلق بشخص ما تعرفت عليه يف 
مـكان عملك؟ إذا كنت انجذبت لشـخص ما بالفعل، فال 
ننصحـك أن تدخل يف عالقـة جديدة يف الوقـت الراهن. قلبك 
ما زال مجروحا بسـبب عالقتك السابقة. كن صبورا وال تتعجل. 

يجب أن تكون املشاعر متبادلة من الطرفني!

سـتخضع الختبار ما اليوم، لذلك اسـتعد ألحداث وأسئلة 
غري متوقعة. قد تتوقف عىل حياتك اليوم عىل سؤال. أفضل 
طريقة اليوم للتغلب عىل الضغط والتوتر االسـتماع إىل بعض 
األلحـان املوسـيقية الهادئة. يجب أن تتحـدى أي يشء من أجل 

حياة أفضل.

التفكـري يف األمور املادية قد يسـبب لك الشـعور 
بالصـداع. قد تحتـار بني الرغبة يف إدخـار أموالك 
للمستقبل وبني الرغبة يف رشاء يشء ما تحتاجه اآلن. 
ربمـا يكون أمامك فرصـة للجمع بـني األمرين يف آن 
واحـد. ادخر جزءا من املال واسـتغل الجزء املتبقي يف 

عمل صفقة مربحة واشرت بأرباحها ما تحتاجه!

تتوّسـع اآلفاق واآلمال الكبرية وتتجدد الطموحات، 
فقـد تكـون عـىل موعد مـع مفاجـأة جيـدة وحظ 
اسـتثنائي يف العمـل واملال. محـاوالت الرشيـك للتأثري يف 
قراراتـك لن تنفع، ويجب أن تتعامل مع األمر بوعي كبري. 
الوقايـة خري من العالج وهذا ما سـتعرفه يف األيام القليلة 

املقبلة.

تختـار مجموعة مـن األصدقـاء منزلـك لالجتماع فيـه اليوم 
ملناقشة بعض املوضوعات التي تتعلق بالفن أو الروحانيات. عىل 
األرجح سـتقرتب من هؤالء األصدقاء نظرا لتواجد عوامل مشـرتكة 
بينكما. تشعر أن الوقت الذي تقضيه معهم مثمر ومفيد. إن ما يحدث 

اليوم قد يكون سببا يف التئام جرح من نوع ما إما لك أو لشخص ما.

إذا كنـت تبحث عـن الوقت الصحيـح لتنمية 
إحـدى مهاراتـك أو موهبـك فهـذا هـو الوقت 
املناسـب. يجب عليـك أن تكبـح طموحاتك بعض 
اليشء اليوم وتكون أكثر واقعية. وأن تعي جيدا قيمة 
مـا لديك، وتذكر أن يف أغلب األحيان أبسـط األشـياء 

هي التي تجلب السعادة للفرد.

كل األمـور تبـدو غريبـة بالنسـبة لك اليـوم، فاملنزل 
غـري مرتب من وجهة نظرك واألثـاث يحتاج إىل تجديد 
وحتى أنت غري سعيد وغري راض عن نفسك. حول الطاقة 
الكامنة إىل عمـل. تحرص عىل تصحيح كل يشء تراه خاطئا 

من وجهة نظرك. ال تهتم! ستختلف األمور تماما غدا.
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املعلومات التـي جمعتها مؤخرا من بعض املصادر قد 
تكشـف لك مفاجأة هـذا اليوم. ربما تخـوض تجارب 
مختلفـة وتكتشـف بعـض املجـاالت الجديـدة. جهودك 
ستجذب انتباه من يهمهم األمر وربما تكون سببا يف حصولك 

عىل ترقية أو عالوة.

تتذكـر بطوالتك القديمة وتسـتطيع من خاللهـا التغلب عىل عقبة 
تواجهـك يف عملـك منـذ عدة أيـام. تذكر هـذه البطوالت حل سـهل 
وبسـيط لشـحن طاقتك ورفـع معنوياتك لقهـر أي مشـكلة أو أزمة يف 
حياتك ومسـتقبلك. تشـعر بتحسـن عنـد حلها وتفكـر يف االحتفال مع 

األصدقاء خارج املنزل.
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من  فيديو  مقطع  نرصي  أصالة  السورية  للفنانة  النفيس  الطبيب  نرش 
كواليس حفلها األخري بموسم الرياض، إذ ظهرت أصالة من خالله وهي 
تتحدث عن دعمه ومشاركته يف دعمه املستمر لها يف عالجها من املرض 

النفيس.
و نرش الطبيب مصطفى النحاس مقطع الفيديو عرب حسابه الشخيص 
يف تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، حيث ظهرت بمقطع الفيديو الفنانة 
موجود  النفساني  دكتوري  فكرة  عىل  ”أنا  املرسح:  عىل  وقالت  أصالة، 
الليلة،  إجا من مرص مشان يحرض هاي  النحاس  شكرًا جزيًال مصطفى 
ألنه هاي الليلة هو كمان شارك فيها بإنه ساعدني بالفرتة إيل كنت فيها دايما 
محتاجتك كصديق مو كدكتور، بطلت عىل فكرة أنا روح لعنده كدكتور، بروح لعنده 

بس زيارة بشوف ابنه“.
و علق الطبيب عىل مقطع الفيديو قائًال: ”يف العادة ، ُتظهر الصورة يف العادة ، دايًما 
بتغمرني بمحبتها وصدق مشاعرها وتعبريها الصادق اليل طالع من القلب ، وبحياتها 

طاقة حب ومشاعر كبيرية لكل شخص حواليها“.
رهيييب  ومجهود  تفاصيل  فيها  وحفلة  عظيم  ليوم  ترتيبات  وسط  يف  أضاف“  و 
الحبيبة  الرياض، تطمن عليا بتمنى ننجح سوا يا أختي  بدني وذهني لحظة يف زيارة 

وصديقتي“.
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قبل يوم فقط من حفل عيد رأس السنة يغني 

مع   بالتزامن  لبنان  يف  شاكر  هاني  الفنان 

بريوت  وسط  يف  الساهر  كاظم  الفنان  حفل 

التجاري.

وقد علم موقع الفن ان املنافسة عىل الحضور 

الحفلتني  يف 

من  كبري  عدد  جهة  كل  حصدت  وقد  كبرية، 

ستطال  قوية  مضاربة  ظل  يف  الحجوزات 

ان  خاصة  الجديد  العام  استقبال  حفالت 

الغناء خارج  اللبنانيني قرروا  النجوم  معظم 

قوية  هاني  و  كاظم  بني  .املنافسة  لبنان 

الرومانيس  اللون  يقدمان  أنهما  خصوصاً 

حفالتهما  بعد  و  أغنياتهما  يف  العاطفي  و 

فاز  نجم  أي  ستفيد  التي  النتيجة  ستخرج 

بأكرب نسبة حضور.

تبدأ  املقبل،  الشهر  منتصف 
النارس  أسامة  املخرج  كامريا 
ملوسم  خاص  مسلسل  بتصوير 
عن  «وأخريا»  بعنوان  رمضان 
إذ  شحادات  بالل  وقصة   نص 
يقوم فريق انتاج رشكة الصباح 
املسلسل. يف  املشاركني  باختيار 
من  مجموعة  هناك  أن  وُعلم 
سيقفون  السوريني  املمثلني 
ونادين  خويل  قيص  مواجهة  يف 
نسيب نجيم التي فّضلت الغياب 
يف   ٢٠٢٢ رمضان  موسم  يف 
وخيارات  هيكلة  اعادة  انتظار 
جديدة بعيدة عن روتني األعمال 
التي قدمت سابقاً، وبالتايل علم 

سيجمع  «وأخرياً»  مسلسل  أن 
صادمة  درامية  مواقف  بني 
للمشاهد،  االوىل  اللحظات  من 
وسيظهر نادين نجيم بكاراكتري 
التي  شخصيتها  عىل  مستجد 
وحتى  بداية  الدراما  يف  نجحت 
يعرض  ما  خالل  من  الكوميديا 
لها حالياً من مسلسل «صالون 

زهرة» ويلقى الصدى املطلوب.
هذه  القصة  أن  عن  ويحكى 
الضوء  تلقي  او  ستطال  املرة 
التي يعانيها  اللجوء  عىل قضايا 
العالم يف الفرتة االخرية، فيما لم 
املخرج  أن  من  املعلومات  تؤكد 
برضورة  طالب  النارص  اسامة 

وتعمل  لبنان  خارج  التصوير 
املوضوع  دراسة  عىل  الرشكة 

املطروحة  القضايا  لدقة  نظراً  
يف القصة .

وقعت املغنية األمريكية ريهانا صفقة 
رشكة  مع  الدوالرات  بماليني 
إلنتاج  بلس»  يف  تي  «آبل 
يكشف  وثائقي  فيلم 
قبل  املرسح  إىل  عودتها 
حفلها بمناسبة بطولة 
األمريكية  القدم  كرة 
 «Super Bowl LVII»
تحيي  حيث  املقبل،  العام 
ريهانا أكرب حفلة منفردة يف 
(شباط)  فرباير   ١٢ يوم  حياتها 

املنتظر.
ووقعت ريهانا اتفاقية مع رشكة آبل، بعد ظهورها مجدداً الشهر املنرصم 
ضمن قائمة بيلبورد هوت ١٠٠ ألول مرة منذ أكثر من ٥ سنوات، بأغنيتها 

.(Lift Me Up) الفردية
سيتم  العاملية  النجمة  فإن  األمريكية  اإلعالم  وسائل  ذكرت  ما  وبحسب 
التي  الفرتة  يف  واالجتماعات  التدريبات  أثناء  يف  الوثائقي  فيلمها  تسجيل 

تسبق الحدث الكروي املنتظر أن ُتحيه.
وّرصح مصدر مقرب من ريهانا لوسائل اإلعالم قائًال: «هناك إقبال كبري 
عىل كل ما يتعلق بـ «ريهانا، خاصة أن هذه ستكون عودتها الرئيسية إىل 
املرسح ألول مرة منذ سنني، وبسبب شهرة وحب الجمهور لريهانا جعل 

رشكة آبل أن تدفع لها املاليني».

بعد  الصحية،  حالتها  تطورات  آخر  عن  أنغام،  الفنانة  نجل  عمر  تحدث 
وعكتها التي تعرضت لها خالل األيام املاضية. وخالل مداخلة بربنامج 
 ،ON الذي تقدمه اإلعالمية مليس الحديدي عىل شاشة  «كلمة أخرية»، 
قال عمر: «حالتها مستقرة ولكن لم تتعاف بشكل كامل، هناك تقدم 
وتحسن، وحركتها ما زالت خفيفة جًدا». وأضاف أن والدته ما زالت 
ال تتناول الطعام وتعتمد عىل التغذية عرب املحاليل، وخالل ساعات 
سيتم تقييم الحالة. وتابع: «إذا كانت الحالة جيدة، فستبدأ تناول 
جرعات من الطعام واملياه بداية من الغد». وأوضح أن والدته كانت 

اضطرتها قد  بآالم  التصوير، وشعرت  أثناء  بألم  جراحة شعرت  أجرت 
استكمال  عىل  أرصت  أنها  رغم  مجدًدا،  للمستشفى  للعودة 
األلم  وتتحمل  صبورة  والدته  أن  إىل  الفتاً  التصوير، 
بطبعها حتى آخر لحظة. أما عن حالتها النفسية، قال 
لكن  وتصويرها  حفالتها  لتعطل  زعالنة  «أكيد  عمر: 
صحتها أهم». واستكمل: «أي حد عايز يتطمن عىل 
أو من  املعالجني  األطباء  ذلك عن طريق  يكون  أمي 
اليوم». وتم تشخيص حالة  خاليل، وهذا هو طلبها 
التصاقات  نتيجة  معوي،  بانسداد  بإصابتها  أنغام 
قد  كانت  جراحية  عملية  مضاعفات  إثر  املعدة،  يف 
أجرتها منذ أيام يف أحد املستشفيات، ولكنها شعرت 

بعدها بآالم شديدة لتعود إىل املستشفى مرة أخرى.

املرشوبات  تغليف  نتجنب  كيف 
لتقليل  بالبالستيك  والطعام 
يف  واملحيطات؟  الرتبة  تلوث 
ناشئة حالً  لندن، وجدت رشكة 
لهذه اإلشكالية، إذ طورت أغلفة 
للتحلل  قابلة  أو  لألكل  صالحة 
الطبيعي، مصنوعة من األعشاب 

البحرية.
تتنافس  الفكرة،  هذه  وبفضل 
هذا  الناشئة  ”نوتبال“  رشكة 
مرشحاً  عرش  خمسة  بني  العام 
للفوز  النهائية،  التصفيات  يف 
(إيرثشوت)   Earthshot بجائزة 
التي أطلقها األمري وليام ملكافأة 
صعيد  عىل  املفيدة  االبتكارات 
تغري  مكافحة  أو  البيئة  حماية 

املناخ.
بدأت مغامرة ”نوتبال“ يف مطبخ 
صغري بلندن. فقد سعى كل من 
الفرنيس بيار باسلييه واإلسباني 

غونزاليس،  غارسيا  رودريغو 
الكلية  يف  يدرسان  وكالهما 
للتدرب  لندن  يف  للفنون  امللكية 
عىل تصميم منتجات مبتكرة، إىل 

صنع أغلفة غري ضارة بالبيئة.
 35 البالغ  الفرنيس  ويقول 
يف  مهندساً  كنت  ”عندما  عاماً 
لدى  والتغليف  التعبئة  مجال 
رشكة لوريال، كنت أطّور أغلفة 
من  البالستيك،  من  مصنوعة 
أوعية  إىل  الشامبو  زجاجات 
أدركت  ما  ورسعان  الكريمات، 
أني أريد العمل عىل الحلول بدالً 
البالستيك  من  املزيد  صنع  من 
يف  املطاف  به  ينتهي  الذي 

البيئة“.
ويحاول الطالبان تصميم عبوات 
من مواد طبيعية وقابلة للتحلل، 
من  املتأتي  للبالستيك  خالفاً 

صناعة البرتوكيماويات.

حذر املركز الوطني لألمن السيرباني يف األردن من ثغرة موجودة يف 
متصفح اإلنرتنت   »غوغل كروم»، والتي وصفها بالـ «خطرية».  

الثغرة  أن  (تويرت)،  عرب  املحارمة،  بسام  املركز  رئيس  وأوضح 
والحاسوب،  الذكي  الهاتف  أجهزة  الخرتاق  استغاللها  يمكن 
متصفح  بتحديث  تغريدته  يف  املحارمة  نصح  الثغرة،  ولتفادي 
متاجر  خالل  من  أو  املتصفح،  رابط  خالل  من  كروم)،  (غوغل 

التطبيقات ألجهزة «آبل» و»أندرويد» و»ويندوز».
تحديثا  املايض،  الجمعة  يوم  طرحت  قد  (غوغل)  رشكة  وكانت 
أمنيا طارئا لنسخة سطح املكتب من متصفحها «كروم»، بغرض 
معالجة ثغرة «يوم الصفر»، التي تم استغاللها يف هجمات للعام 

الحايل.
والثغرة «CVE-٢٠٢٢-٤١٣٥» عبارة عن ثغرة يف الذاكرة، تؤدي 
إىل كتابة البيانات إىل مواقع محظورة دون إجراء فحص لها قبل 
ذاكرة  فوق  للكتابة  املهاجمون  يستخدمها  وقد  إليها،  الدخول 
التنفيذ، مما يؤدي إىل وصول غري مقيد  التطبيق ملعالجة مسار 
للمعلومات أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وفقا لبيان من 

(غوغل).
إىل  بالرتقية  «كروم»  متصفح  مستخدمي  (غوغل)  ونصحت 
«ويندوز»،  التشغيل  لنظام   «١٢٢/١٠٧٫٠٫٥٣٠٤٫١٢١» اإلصدار 

و»١٠٧٫٠٫٥٣٠٤٫١٢٢» لنظامي التشغيل «ماك» و»الينوكس».

من  يقرب  ما  أن  تقارير  كشفت 
٥٠٠ مليون مستخدم لدى تطبيق 
قد  (واتساب)  الفوري  املراسلة 
للبيع  هواتفهم  أرقام  تعرضت 
عىل  اإلنرتنت، فيما قد يكون أكرب 
اخرتاق بيانات يتعرض له تطبيق 

الرتاسل الفوري األمريكي. 
عىل  إعالنا  املمثلني  أحد  ونرش 
القرصنة، مّدعيا  منتدى مجتمع 
من   ٢٠٢٢ عام  بيانات  يبيع  أنه 
ذكي  هاتف  رقم  مليون   ٤٨٧

ملستخدمي «واتسآب».
البيانات  قاعدة  وتحتوي 
املحمولة  الهواتف  أرقام  عىل 
 ٨٤ من  «واتسآب»  ملستخدمي 
دولة مختلفة، بما يف ذلك أمريكا 
وإيطاليا  ومرص  وبريطانيا 

والسعودية الهند.
أن  باالخرتاق  قام  من  ويزعم 
قام  التي  البيانات  مجموعة 
 ٣٢ من  أكثر  تضم  برسقتها 
أمريكي،  مليون سجل مستخدم 

و٤٥ مليون مستخدم يف مرص، 
يف  مستخدم  مليون  و٣٥ 
إيطاليا، و٢٩ مليون مستخدم 
مليون  و٢٠  السعودية،  يف 
و٢٠  فرنسا،  يف  مستخدم 
تركيا،  يف  مستخدم  مليون 
رقم  مليون   ١١ من  وأكثر 

هاتف ملواطني بريطانيا.
جهة  أن  إىل  التقرير  ويشري 
مجموعة  تبيع  االخرتاق 
مقابل  األمريكية  البيانات 
٧٠٠٠ دوالر أمريكي، بينما 
مجموعات  تكلفة  تبلغ 
البيانات يف اململكة املتحدة 
دوالر   ٢٥٠٠ وأملانيا 

و٢٠٠٠ دوالر عىل التوايل.
كيفية  املخرتق  يحدد  ولم 
قاعدة  عىل  حصوله 
الصخمة،  البيانات 
إنه  بالقول  مكتفيا 
اسرتاتيجيته»  «استخدم 

لجمعها.
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الخيبة  خرائب  اىل  جميعا  ودفعنا  بنا،  فتك  الذي  الرسطان  هذا  الفساد، 
واالحباط. هذا الوباء الذي تجاوز يف تأثريه كل االوبئة من حيث الدمار 
باملزيد من مظاهر  اال  بلعنته ال نستطيع مواجهته  والخراب، وأصبحنا 
الزوايا  يف  وعشش  الدقيقة،  املسامات  يف  تغلغل  حيث  والخذالن  الخوف 
فسادا  ترعى  حاضنة  وكل  له،  حاضنات  وأوجد  حياتنا،  من  الصغرية 

يلتهم طموحات وآمال الشعب .
 ، بعنف  حياتنا  اركان  يهز  بمقدراتنا،  يعبث  والفساد   ٢٠٠٣ عام  منذ 
يتسلل اىل جميع مناحي حياتنا، فساد اداري جعل املواطن يشعر بالذل 
يف وطنه ، وفساد اقتصادي استطاع من شفط املليارات، وفساد سيايس 
اظهر لنا مصطلحات وقوانني ما انزل الله بها من سلطان ، وفساد طال 

منظومة االعراف والقيم والتقاليد وافرز سلوكا ما عرفناه من قبل.
محاربة  برضورة  الجميع  اعرتاف  هو  الجميع  لدى  الحزن  يثري  وما 
الفساد ومحاسبة الفاسدين، وما يثري الدهشة والغرابة ان مئات اللجان 
التحقيقية شكلت دون الوصول اىل نتيجة واحدة تبعث عىل االمل، أرقام 
أحد،  معاقبة  دون  تصدق  ال  الذي  الثقيل  النوع  من  ورسقات  كبرية، 
ثروات  جني  خاللها  من  استطاعوا  الفاسدون  خلقها  غريبة  وأساليب 
تعادل ميزانية دول، واملضحك املبكي ان الجميع يرصخ حاربوا الفساد 
والفاسدين، ويختلط مع رصاخهم رصاخ الفقراء،  ومع الرصاخني يلتحم 

رصاخ اويل االمر بنشيد رسيايل يقول: (حاربوا الفساد يا عباد الله).
حالة  يشكل  خرياته  بكل  العراق  ان  واتساعا  عمقا  الفجيعة  يزيد  ما 
استثنائية اذا ما قورن مع دول املنطقة من حيث الدخل الفردي وتوفري 
بطريقة  جاءت  النتائج  ان  اال  مستقرة  حياة  لخلق  اآلمنة  الظروف 
معكوسة، وظل العراقيون يرزحون تحت خط الفقر، واصبحت البطالة 

تلقي بظلها الثقيل عىل الكثري من الشباب.
العيش  الكثري مما يعاني من شظف  ان  اكثر  ينزف  الجرح  ومما يجعل 
يرى بعينيه امواله وثرواته تذهب اىل جيوب الفاسدين، وعندما يمد يده 

اىل جيبه ال يجد غري الهواء .
وعندما يتمدد الفساد وتصبح له مرجعيات واساليب تتسم بصفات املكر 

والخداع يصبح العالج صعبا .
أمس ونحن نسمع حديث السيد رئيس الوزراء عن رسقة القرن، وتسليم 
البعض انفسهم اىل القضاء، واعادة بعض املبالغ املرسوقة، بدأنا نستبرش 
خريا، وبدا البعض يقول بصوت واضح : عىس ان يكون ما سمعناه من 
السيد رئيس الوزراء فاتحة خري، وخطوة اوىل عىل طريق معالجة ظاهرة 

الفساد ومحاسبة الفاسدين .
قولوا معي: يا الله .. اللهم بارك يف كل خطوة عىل طريق االصالح .

اىل اللقاء .
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«الزوراء»   صحيفة  تحرير  أرسة  تتقدم 
بأحّر التهاني وأعطر التربيكات اىل  الزميل 
نيله  بمناسبة  سعودي»  حطاب  «رائد 
شهادة الدكتوراه  بتقدير «جيد جدا عال»  
العربية/  اللغة  قسم  اآلداب/  كلية  يف 
أطروحته  عن  املستنرصية  الجامعة 
املوسومة بـ (الدراسات اللسانية 
الجامعة  حوليات  مجلة  يف 
 /٢٠١٥  -  ١٩٨٠ التونسية 
ـّالت)،  والتمثــــ املقوالت 
متمنيــــــن له التوفيق 

والنجاح الدائم.
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