
بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت الهيئة العليـا ملُكافحة الفسـاد، 
امـس الثالثـاء، صـدور أمـر اسـتقداٍم 
ومنع سـفر بحقِّ الرئيس السابق لجهاز 
املُخابـرات الوطنـي؛ عىل خلفيَّـة تهمة 
الرتاخـي يف تنفيـذ أمر القبـض الصادر 
ـني يف الجهاز. بحـق أحد املُديريـن العامِّ
وقالت الهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”قايض تحقيق جنايات الفساد املُختصِّ 
بنظـر قضايـا الهيئـة العليـا ملُكافحـة 
الفسـاد أصدر أمـراً باسـتقدام الرئيس 
الوطنـي،  املُخابـرات  لجهـاز  السـابق 
ومنعـه من السـفر“.وأضافت أنَّ ”األمر 
الصادر اسـتناداً إىل أحكام املادة (271) 
من قانـون العقوبات رقم (111 لسـنة 

ل، جاء عـن تهمة الرتاخي  1969) املعـدَّ
يف تنفيـذ أمر القبض الصادر بحقِّ املُتَّهم 
الهارب (ضياء املوسـوي)، وتمكينه من 
الهروب خارج العراق“.ُيشاُر إىل أنَّ هيئة 
النزاهة االتحاديَّة أعلنت منتصف ترشين 
الثانـي الجـاري عـن تأليف هيئـٍة عليا؛ 
ة  للتحقيق بقضايا الفساد الكربى والهامَّ
املُودعـة يف ُمديريَّـات ومكاتـب تحقيـق 
الهيئـة يف بغداد واملحافظـات، وما ُيحاُل 
إليها من قضايا تكون برئاسـة القايض 
(حيدر حنـون) وعضويَّة ُمديري دائرتي 
التحقيقات واالسرتداد فيها، الفتًة إىل أنَّ 
تحقيقاتها سـتكون تحت إرشاف قايض 
التحقيـق املُختـصِّ الذي تـمَّ تعيينه من 

مجلس القضاء األعىل لهذا الغرض.

بغداد/ الزوراء:
، عـن صـدور  الداخليـة  أعلنـت وزارة 
أوامر بتغيري عدد مـن املناصب العليا يف 
مفاصـل الوزارة.وذكرت وزارة الداخلية 
يف بيـان تلقته“ الزوراء“ أنـه ”بناًء عىل 
املنهـاج الحكومـي الـذي تبنـاه رئيس 
الـوزراء القائد العام للقوات املسـلحة ، 
ورؤية وزير الداخلية برضورة النهوض 
بواقع املؤسسة األمنية، وتلبيًة ملتطلبات 
تطوير األداء، ورفع مستوى الجاهزية، 
فقـد صـدرت أالوامـر بتغيري عـدد من 
املناصـب العليا يف مفاصل الـوزارة بعد 

اكمالهم السقف الزمني الشغال املنصب 
ولرفد الـوزارة بدماء جديدة“.وأضافت، 
أنهـا ”تـود يف هـذه املناسـبة أن توجـه 
شـكرها وتقديرها العـايل للجهود التي 
بذلهـا الضبـاط الذيـن شـملتهم اوامر 
التغيري الوظيفـي يف تثبيت دعائم االمن 
املاضيـة“،  الفـرتة  واالسـتقرار طـوال 
متمينـة للضبـاط الذيـن تـم تكليفهم 
”بالتوفيق والنجاح لخدمة بلدنا العزيز“.
وبحسب البيان، أكدت الوزارة ”حرصها 
العايل عىل مواصلة مسـريتها املهنيه بما 

يعزز االمن االستقرار يف البالد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
حالـة الطقـس يف البـالد لأليـام املقبلة، 
فيما توقعت اسـتمرار تسـاقط األمطار 
وانخفاضاً يف درجات الحرارة.وذكر بيان 
للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”طقـس 
البالد اليوم األربعاء، يف املنطقة الوسطى 
سـيكون غائمـاً جزئيـاً وأحيانـاً يكون 
غائمـاً مـع تسـاقط أمطـار خفيفة إىل 
متوسطة الشدة وتكون رعدية ويتحسن 
الطقـس تدريجيـاً، ودرجـات الحـرارة 
تنخفـض قليالً عن اليوم السـابق، بينما 
سـيكون الطقـس يف املنطقة الشـمالية 
غائماً مع تسـاقط أمطار متوسـطة إىل 
غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية 

أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع 
درجات عن اليوم السابق، أما يف املنطقة 
الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً 
إىل غائـم مـع فرصـة لتسـاقط أمطـار 
خفيفة تكـون رعدية أحيانـاً، ودرجات 
الحرارة مقاربة لليوم السـابق“.وأضاف 
البيـان أن ”طقـس يـوم غـد الخميـس 
سـيكون صحـواً مـع بعـض الغيـوم يف 
املنطقتـني الوسـطى والجنوبية، يف حني 
سـيكون الطقـس يف املنطقة الشـمالية 
غائماً جزئياً مع فرصة لتسـاقط أمطار 
خفيفة يف اقسـامها الشـمالية الرشقية 
كما يتشـكل الضباب يف الصبـاح الباكر 
الحـرارة  ودرجـات  تدريجيـاً،  ويـزول 

مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“.

رام الله / متابعة الزوراء:
فلسـطينيان  شـقيقان  استشـهد 
مـن بلـدة بيت ريمـا، شـمال غربي 
رام اللـه، وسـط الضفـة الغربيـة، 
برصاص قوات االحتـالل اإلرسائييل 
قريـة  شـهدتها  مواجهـات  خـالل 
كفـر عني املجـاورة، امـس الثالثاء، 

فيما استشـهد مواطن ثالـث متأثراً 
بجروح حرجـة أصيب بها برصاص 
االحتالل الحي يف الرأس، يف بلدة بيت 
أمر، شـمايل الخليل، جنوبي الضفة، 
كمـا أصيـب رابـع بجـروح خطرة 
بزعـم تنفيـذه عمليـة دهـس قرب 
مدينة البرية، وسـط الضفة.وأفادت 

وزارة الصحة الفلسـطينية، يف بيان 
الشـاب جواد  صحفي، باستشـهاد 
عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 
عاماً)، بعد إصابته بجروح برصاصة 
يف الحـوض، وبعد وقت قصري أعلنت 
الوزارة استشهاد شقيقه ظافر (21 
عامـاً)، الذي أصيب حينما كان معه 

بجروح خطرية برصاصة يف الصدر، 
بعد إطالق االحتـالل اإلرسائييل النار 
عليهمـا يف كفـر عني.وأوضـح كايد 
الريمـاوي، رئيـس بلديـة بنـي زيد 
الغربية (التي تضم تجمع عدة بلدات 
وقـرى هناك)، يف حديـث لـ“العربي 
الجديد“، أّن قوات االحتالل اقتحمت 

قريـة كفر عـني، وخالل انسـحابها 
مـن القريـة اندلعـت مواجهات عىل 
أطـراف القرية تصدى فيها الشـبان 
من القرية وقرى أخرى لتلك القوات 
بالحجارة والزجاجـات الحارقة، ما 

أدى إلصابة الشقيقني ريماوي.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت لجنة الخدمات النيابيـة أن لدى الحكومة 
رؤيـة معينة لحل ملـف العشـوائيات، ويف حني 
اشـارت اىل انها بانتظار مـرشوع القانون، دعا 
خبري اقتصادي اىل رضورة إرشاك القطاع املرصيف 
كـذراع مايل إلنشـاء هذه التجمعات السـكانية.

وقـال عضـو لجنـة الخدمـات النيابيـة، عدنان 
الجحييش، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان «موضوع 
العشـوائيات مهـم جـدا، واليـوم لدينـا ماليني 
العوائـل وليس مئات االلوف من العوائل تسـكن 
يف التجـاوزات، وهي كثرية جدا منها تجاوزات يف 
امانة بغـداد ويف املحافظات والوحـدات االدارية 

االرايض  ويف  قضـاء  او  ناحيـة  مسـتوى  عـىل 
الزراعية التي سـندها بستان او االرض عىل قرار 
٣٥»، مضيفـا «كذلك تجاوزات عىل اراٍض مهمة 
جدا تصل اسعارها اىل املليارات وتجاوزات داخل 
خطـوط الضغـط العـايل للكهرباء».واشـار اىل 
ان «هـذه التجـاوزات تحتاج اىل قـرار حكومي، 

لذلك قامت بسـحبه الن لديها رؤى خاصة وآلية 
كجهة تنفيذية تعمل بهذا املوضوع وتجزئ هذه 
املشاكل بشـكل عام، وبالتايل سـيأتينا املرشوع 
كلجنة وتتم دراسـته وتعديـل بعض الفقرات او 

االضافة ونميض بالتصويت عليه». 

بروكسل / متابعة الزوراء:
أكد األمني العام لحلف شمال األطليس 
(الناتو)، ينس ستولتنربغ، أن الحلف 
سـيواصل دعم أوكرانيا يف حربها مع 
روسـيا، مؤكـدا أنه «لن يكـون هناك 
انتـرصت روسـيا». إذا  دائـم  سـالم 

وأوضح ستولتنربغ يف كلمة افتتاحية 
يف منتـدى عىل هامـش اجتماع وزراء 
خارجيـة الناتو يف بوخارسـت، امس 
عـدد  مـن  زاد  الحلـف  أن  الثالثـاء، 
املجموعـات القتالية ضد روسـيا عىل 
الجنـاح الرشقـي للحلـف مـن ٤ إىل 

٨.وأضاف أن دول الحلف ليسوا طرفا 
يف الحرب الروسـية األوكرانية، لكنهم 
قدمـوا دعما غري مسـبوق ألوكرانيا.
وأشار إىل أن الرئيس الرويس فالديمري 
بوتـني يخرس الحرب، ولذلك رد بمزيد 
مـن الهجمـات عـىل املـدن والبنيـة 

التحتية يف أوكرانيا.وأكد سـتولتنربغ 
أن أوكرانيـا والناتـو لديهمـا عالقـة 
رشاكـة وثيقـة للغاية. مشـريا اىل أن 
الناتو دّرب عرشات اآلالف من الجنود 
األوكرانيني منذ وقت طويل حتى قبل 
بدء الحرب الروسية األوكرانية.وشدد 

عـىل أنـه ينبغـي عليهـم االسـتمرار 
يف دعـم أوكرانيـا حتـى تكـون قوية 
عـىل الطاولـة يف محادثـات السـالم 
املسـتقبلية املحتملـة، مضيفـا: «لن 
يكون هناك سـالم دائـم إذا انترصت 

روسيا».
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بغداد/ الزوراء:
كشـف قايض محكمة تحقيـق الكرخ املختصة 
بقضايـا النزاهـة القـايض، ضيـاء جعفر، عن 
التفاصيل الكاملـة ملحاولة رسقة أربعة ماليني 
دوالر من حسـابات مرصيف الرافدين والرشـيد 
يف لبنـان ودور القضاء األعىل يف إحباط محاولة 
تحويلهـا، والقـرارات الصـادرة لحمايـة املـال 
العام.وقـال جعفـر لوكالة االنباء الرسـمية إن 
”محكمـة تحقيـق الكرخ تلقت إخبـاراً تضمن 
املرصفيـة  القيـود  تحويـل  جهـات  محاولـة 
لعراقيـني مودعـة يف البنـوك اللبنانيـة املتلكئة 
لحسـاب مرصيف الرافدين فرع بريوت والرشيد 
يف البنك املركـزي اللبناني“.وأضاف أن ”اإلخبار 
يف بدايته كان مبهماً إّال أنه وبعد التحري اتضح 

أن عمليـة نقـل القيـود تتم بشـكل قيـدي من 
دون أن ُتنقـل قيمـة املبالغ املاليـة ألرصدتنا أو 
لحساباتنا املوجودة يف الرافدين والرشيد“. وبنّي 
أن ”التحقيقات توصلت إىل وجود شخصني قّدما 
طلبات ملرصف الرافدين والبنك املركزي لتحويل 
أرصدتهمـا املودعة يف البنـوك اللبنانية املتلكئة 
قيدياً عىل مرصف الرافدين فرع بريوت“، مبيناً 
أن ”اإلجـراء وفق السـياقات املالية املرصفية ال 
رضر فيـه، يف حال نقل القيد يتضمن نقل املبلغ 
مع القيـد، إّال أن ما حصل هو عملية نقل القيد 
مـن دون املبالغ املاليـة، أي أن القيود أودعت يف 
حسـاباتنا من دون وجود أرصدة، وأن التحويل 

كان وهمياً“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـد املتحدث باسـم الرئاسـة الرتكيـة، إبراهيم 
كالن، أن العملية العسـكرية يف شـمال سـوريا 
ضـد ”التنظيمـات اإلرهابيـة“ قد تنطلـق يف أي 
وقت.وأضـاف املتحدث أنه ”يمكن تنفيذ العملية 
العسـكرية بعدة طرق، وأنقرة هي من سـيحدد 
موعدهـا وطريقة تنفيذها“.وتابـع: ”العمليات 
السـوري مـن شـأنها  الشـمال  يف  العسـكرية 
املحافظة عـىل وحدة األرايض السورية“.وشـدد 
عىل أن تركيـا ”ال تأخذ إذنا من أي جهة ملعالجة 
مخاوفهـا األمنية، وال تخضع للمسـاءلة من أي 
كان“.ويف السـياق ذاته، أكد مظلوم عبدي، قائد 

قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات 
املتحـدة، امـس الثالثاء، أنه ال يـزال يخىش غزواً 
برياً تركيـاً عىل الرغم من التأكيـدات األمريكية.
وطالب برسـالة ”أقوى“ من واشنطن بعد رؤية 
تعزيـزات تركيـة غـري مسـبوقة عـىل الحدود.
كما أضـاف أنه لن يعول عـىل الدفاعات الجوية 
”الضعيفة“ نسبياً، التابعة لقوات النظام، بعد أن 
عرب يف وقت سابق عن أمله أن تساعد عىل الدفاع 
عن قواته من رضبات أنقرة الجوية، بحسـب ما 
نقلت رويرتز.إىل ذلك، كرر التشديد عىل أنه يأخذ 

التهديدات الرتكية عىل محمل الجد.
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الزوراء/ حسني فالح:
طالـب عـدد مـن النـواب الحكومة 
محمـد  الـوزراء  رئيـس  برئاسـة 
شـياع السـوداني بالنظر اىل رواتب 
املتقاعدين املتدنية وزيادتها ملواجهة 
ارتفـاع االسـعار يف االسـواق، فيما 
اشـاروا اىل ان هناك تحركا سياسيا 
قويا لـإلرساع بترشيع قانون تعديل 

سلم الرواتب الجديد للموظفني.
النائـب رفيـق الصالحـي يف  وقـال 
اغلـب  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
املتقاعديـن رواتبهـم متدنيـة وغري 
املوحد  التقاعـد  بقانون  مشـمولني 
انهـم  إذ   ،2014 عـام  يف  املـرشع 
احيلـوا قبل موعد ترشيـع القانون. 
مؤكـدا رضورة االسـتعجال برصف 
منحـة املتقاعدين وزيـادة رواتبهم 
املتدنيـة ملواجهـة ارتفـاع االسـعار 
التي تشهدها االسواق املحلية نتيجة 
ارتفاع سـعر رصف الـدوالر مقابل 
الدينار.واضـاف: ان زيـادة رواتـب 
املتقاعديـن من صالحيـة الحكومة 
وال تحتـاج اىل ترشيـع قانون، حيث 
يصـدر قـرار مـن مجلـس الـوزراء 
يقـيض بزيـادة الرواتـب. الفتـا اىل: 
للمتقاعدين صعبة  املعيشية  الحالة 
جـدا ورواتبهم ال تسـاوي شـيئا ملا 
قدمـوه من خدمـة كبـرية للبلد.من 
جانبه، أكد النائب عـن ائتالف دولة 
القانون، جاسم املوسوي، ان تعديل 

سلم الرواتب الجديد مبني وفق مبدأ 
العدالـة االجتماعيـة، وفيمـا لفـت 
اىل ان القانون سـريفع مـن الرواتب 
املتدنيـة للموظفني، بـنيّ انه يجري 
العمـل عليـه داخـل أروقـة الربملان 
عليه.وقـال  التصويـت  اجـل  مـن 
املوسـوي: إن سـلم الرواتب الجديد 

سـيعمل عىل تقريب الفرق الشاسع 
الخاصة واملوظفني  املناصب  لبعض 
االخرين. مشريا اىل: أنه ستتم مراعاة 
رواتب الطبقات املتدنية جدا من اجل 
رفع رواتبهم.وتابع: أن فرق الرواتب 
بـني املوظفـني العاديـني والدرجات 
الخاصـة يولد الطبقية التي تسـبب 

املشـاكل بني أبناء املجتمـع الواحد.
وأضاف: ان إقرار قانون تعديل سلم 
الرواتـب هـو امـر رضوري والعمل 
جـاٍر عليه داخل أروقـة الربملان من 
اجل التصويت عليه.من جانبه، دعا 
النائـب، رعد الدهلكـي، أربع جهات 
إىل زيادة رواتب املتقاعدين يف العراق.

وذكـر مكتـب الدهلكي يف بيـان: أن 
”النائب طالب بموجب كتاب رسمي 
( رئيـس الـوزراء ، رئيـس مجلـس 
النواب ، اللجنة املالية و وزارة املالية 
) بزيادة رواتب املتقاعدين ويسـبب 

املطالبة بثالث نقاط :-
1. الحالـة املاديـة واملعيشـية لهذه 
الفئـة املتمثلة بقلـة رواتبهم والتي 
لم تحصل عليها زيادة منذ سـنوات 

طويلة .
غـري  املتقاعديـن  غالبيـة   .2
مشـمولني بقانون التقاعد املوحد 

لسنة 2014 .
3. غالبيـة هـذه الفئـة مـن الورثة 
املستفيدين والذي ميز قانون التقاعد 
يف الراتـب التقاعـدي حيـث جعلـه 
اقـل مـن األصيـل.ويف وقت سـابق، 
كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شياع السـوداني، وجود مساع لدى 
الحكومة لزيـادة رواتب املتقاعدين.

وقال السـوداني يف مؤتمره االسبوع 
يف القـرص الحكومـي ان ”التعديـل 
حـدث  التقاعـد  لقانـون  السـابق 
يف ظـروف غـري مسـتقرة، وعندمـا 
كانـت نائبـاً يف الربملـان رفضت هذا 
التعديل“.وأضاف أن ”هناك دراسـة 
من قبل الحكومـة عىل زيادة رواتب 
مسـتمرون  ونحـن  املتقاعديـن، 
االتحادية  املوازنة  بمناقشـة قانون 

لسنة 2023“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء: 
نفت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس الثالثاء، 
تخصيص قطع أراٍض ضمن نطاق بلدية املنصور.
وقالت األمانة يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «األمانة 
صحة  قاطعاً  نفياً  تنفي  الوزراء  ملجلس  العامة 
تخصيص  بشأن  لها  منسوب  بكتاب  ورد  ما 
املنصور».ودعت  بلدية  نطاق  أراٍض ضمن  قطع 
الدقة  إىل توخي  املواطنني كافة  األمانة يف بيانها 
يف نقل األخبار واملعلومات، والرجوع إىل املصادر 
الرسمية املعرفة للتأكد من مصداقية األخبار قبل 

تداولها وطرحها للرأي العام.

@òÓó¶@Ô–‰m@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
äÏó‰æa@ÚÌá‹i@¿@üaäc@…�”

@’¢@ã–é@…‰flÎ@‚aá‘néa@ãflc@äÎáñ
’ibè€a@?†Ï€a@paãibÉæa@åbËu@êÓˆä

@Âfl@Üá«@7ÓÃni@ãflaÎc@äáóm@ÚÓ‹Çaá€a
bË‹ñb–fl@¿@bÓ‹»€a@kñb‰æa

@äb�fl˛a@¡”bèm@äaã‡néa@ZıaÏ„˛a
Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ

@¿ãófl@Âfl@ä¸ÎÜ@µÌ˝fl@4@Ú”ãé@Ú€Îb´@Â«@—ìÿ€a
pÎ7i@¿@áÓíã€aÎ@ÂÌáœaã€a@¿@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹‡»€a@ZÚÓ◊6€a@Úébˆã€a

o”Î@di@’‹�‰m@á”@bÌäÏé

�bÓ◊ãm@�bÌãi@�aÎçÀ@Ûì¶@áè”@NNbÿÌãflc@pb‰Ó‡�m@·Àä

fibÌá„Ïæa@¿@äÎÜaÏ◊�aÎ@ã�”@Û‹«@b‡ÁåÏœ@á»i@16Ä€a@äÎÜ@∂g@Êa5»m@fibÃ‰è€aÎ@aá‰€ÏÁ
o„6„¸a@5«@⁄ÏjèÓœ@ÔfláÉnèfl@pb„bÓi@bÁãì‰€@ÎäÏÌ@ÊÏÓ‹fl@265@bnÓfl@·ÌãÃmÒ7Ç˛a
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 @‚aáÉnébi@|‡è„@Â€@ZÊaãË†@Âfl@Ô„aÜÏè€a
ÊaãÌg@Âflc@áÌáËn€@ÚÓ”aã»€a@Ôöaä˛a

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
امـس الثالثـاء، رضورة مواصلة الجهود 
املشـرتكة مـع إيـران ملواجهـة اإلرهاب 
والتطـرّف واملخـدرات، وفيما شـدد عىل 
عدم السماح باستخدام األرايض العراقية 
لتهديـد أمـن إيـران ، اشـار اىل مواصلـة 
الجهـود املشـرتكة مـع ايـران ملواجهـة 
واملخدرات.وذكـر  والتطـرف  االرهـاب 
املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء 
يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أن السـوداني 
التقى املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيـة السـيد عـيل الخامنئـي، خالل 

زيارتـه الرسـمية إىل إيران».وأضـاف أن 
«السـوداني عرب خالل اللقاء عن شـكره 
للجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية لدعمها 
العراق ومساندته يف الحرب عىل اإلرهاب، 
الجهـود  تلـك  مؤكـداً رضورة مواصلـة 
املشـرتكة ملواجهـة اإلرهـاب والتطـّرف 
واملخدرات».وأشار رئيس مجلس الوزراء، 
بحسب البيان، إىل «أهمية إدامة العالقات 
الثنائية بني البلدين يف مختلف املجاالت»، 
مبينـاً أن «الحكومـة ملتزمة بالدسـتور 
العراقي الذي يمنـع جعل العراق منطلقاً 

لالعتداء عىل جريانه».

ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@ãÇe@ÚibñgÎ@fi˝ny¸a@ôbñãi@Êb‘Ó‘í@·Ë‰Ói@µÓ‰Ó�è‹œ@3@ÜbËìnéa
Ô‹Óˆaãé�a@fi˝ny¸a@paÏ”@…fl@pbËuaÏfl@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
والدراسة.وقال  التصميم  طور  يف  دينار  الف   ٢٠ فئة  ان  العراقي  املركزي  البنك  أعلن 
مدير املكتب االعالمي للبنك، عمر عاصم، يف ترصيح صحفي: ان «البنك اليزال يف طور 
االستعداد لدراسة وتصميم ومدى تأثري الفئة النقدية الجديدة عىل املجتمع العراقي».
القريبة  املرحلة  خالل  للتداول  وإطالقها  الجديدة  الفئة  طبع  املبكر  «من  وأضاف 
القادمة».وبنّي عاصم ان «إصدار تلك الورقة سيحسن من السلسلة الوطنية لألوراق 
التداول  وستسهل  النقدية،  لـألوراق  وسيطة  فئة  سيضيف  أنه  عن  فضال  النقدية، 
النقدي بني املواطنني».وأكد أنه «لن يتم سحب أي من الفئات النقدية القديمة، وهذه 
التفاهم  بصدد  والبنك  النقدي  التداول  تحسني  بهدف  الفئات  لبقية  ستضاف  الفئة 

واالتفاق مع دور الطبع الرصينة الختيار األلـوان والخصائص األمنية لألوراق».

@¿@äb‰ÌÜ@—€c@20@Ä€a@Ú˜œ@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
Úéaäá€aÎ@·Ó‡ón€a@äÏ†

@@@2ô@›Óñb–n€a@@@3ô@›Óñb–n€a

3ô@NNÂÁäÎá€@b‰Ó‡rm@Ú€Îá€a@ãˆaÎÜ@¿@‚˝«�a@p¸Î˚èfl@‚ãÿÌ@µÓ–zó€a@kÓ‘„

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a



Ú‘�‰æa@¿@äaã‘né¸aÎ@‚˝è€a@ıbéä�@Ú‡Ëfl@÷aã»€a@Ú„bÿfl@ZÔèÓˆä

@ÚÓ”aã»€a@Ôöaä˛a@‚aáÉnébi@|‡è„@Â€@ZÊaãË†@Âfl@Ô„aÜÏè€a
ÊaãÌg@Âflc@áÌáËn€

Ô€bfl@ aäâ◊@¿ãóæa@ b�‘€a@⁄aãíg@∂g@Ï«áÌ@Übón”a@7jÇ

ÊÏ„b‘€a@ Îãìfl@ãƒn‰„Î@pbÓˆaÏì»€a@—‹fl@›®@ÚÌ˙ä@bËÌá€@ÚflÏÿ®a@Z@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@pbflá©a

@ÒäÎãö@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
@7À@âœb‰æa@Û‹«@Òã�Óè€a
Übè–€a@ÚzœbÿflÎ@ÚÓ«ãì€a

@pb–‹æa@Ú‹z‹y@ÒäÎãö@á◊˚Ì@›‘‰€a@ãÌåÎ
ÜÏœÏ€aÎ@ÂÌãœbèæa@›‘„@Ú◊ãí@Ùá€@Ú‘€b»€a

بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكد 
رضورة  الثالثاء،  امس  السوداني، 
إيران  مع  املشرتكة  الجهود  مواصلة 
ملواجهة اإلرهاب والتطرّف واملخدرات، 
السماح  عدم  عىل  شدد  وفيما 
لتهديد  العراقية  األرايض  باستخدام 
أمن إيران ، اشار اىل مواصلة الجهود 
االرهاب  ملواجهة  ايران  مع  املشرتكة 

والتطرف واملخدرات.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
األعىل  املرشد  التقى  السوداني  أن 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد 
عيل الخامنئي، خالل زيارته الرسمية 

إىل إيران“.
وأضاف أن ”السوداني عرب خالل اللقاء 
اإلسالمية  للجمهورية  شكره  عن 
اإليرانية لدعمها العراق ومساندته يف 
رضورة  مؤكداً  اإلرهاب،  عىل  الحرب 
مواصلة تلك الجهود املشرتكة ملواجهة 

اإلرهاب والتطرّف واملخدرات“.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب 
العالقات  إدامة  ”أهمية  إىل  البيان، 
مختلف  يف  البلدين  بني  الثنائية 
املجاالت“، مبيناً أن ”الحكومة ملتزمة 
جعل  يمنع  الذي  العراقي  بالدستور 
العراق منطلقاً لالعتداء عىل جريانه“.

أّن  اللقاء  خالل  السوداني  وأّكد 
”حكومته وضعت االقتصاد والخدمات 
يف سلم أولوياتها، وعرب عن تطلعه أن 
إيران يف  تسهم العالقات الوطيدة مع 

تعزيز هذه األولويات“.
األعىل  املرشد  بارك  جانبه،  من 
عيل  السيد  اإلسالمية  للجمهورية 
الوزراء  مجلس  لرئيس  الخامنئي، 
للحكومة،  رئيساً  مهاّمه  تسلّم 
بموارده  كبري  بلد  ”العراق  أن  مؤكداً 

االستقرار  شعبه  ويستحق  وشبابه، 
والخدمات“.

”أمن  أن  عىل  الخامنئي  السيد  وشدد 
العراق هو أمن الجمهورية اإلسالمية، 
من  املزيد  إىل  العراقي  الشعب  داعياً 

الوحدة والتكاتف“.
يف  السوداني  قال  ذلك،  عضون  يف 
الرئيس  مع  عقده  صحفي  مؤتمر 
طهران،  يف  رئييس  إبراهيم  اإليراني 
إىل  ”زيارتي  ان  ”الزوراء“:  تابعته 
طهران جاءت بناًء عىل دعوة رسمية 
لبحث العالقات الثنائية“، مبينا ”اننا 
املجاالت  جميع  يف  العالقات  سنبحث 

واألوضاع باملنطقة“.
دعم  الينىس  ”العراق  ان  واضاف 
والحرب   2003 العام  منذ  له  طهران 
اإلرهابية“،  داعش  عصابات  ضد 

واللقاءات  ”الزيارات  ان  اىل  مشريا 
يف  االنشطة  بتفعيل  للدفع  رضورية 

جميع املجاالت“.
يحظى  االقتصادي  ”امللف  ان  وتابع 
أهمية كبرية لدى الحكومة“، الفتا اىل 
اإليراني عىل  الرئيس  اتفقنا مع  ”اننا 
تفعيل اللجنة االقتصادية املشرتكة“.

بدعم  إيران  ”موقف  السوداني  وثمن 
العراق يف إمدادات الغاز“، موضحا انه 
املجال  والتعاون يف  العالقة  ”تم بحث 

األمني وأمن البلدين ال يتجزأ“.
بتنفيذ  ملتزمة  ”الحكومة  ان  وذكر 
باستخدام  السماح  وعدم  الدستور 
ضد  االمن  بإخالل  العراقية  االرايض 
يف  نعتمد  ”اننا  اىل  مشريا  إيران“، 
عالقاتنا الخارجية وفق مبدأ االحرتام 
بالشؤون  التدخل  وعدم  املتبادل 

الداخلية“.
السماح  ”عدم  عىل  السوداني  وشدد 
لتهديد  العراقية  االرايض  باستخدام 
”الحكومة  ان  مؤكدا  إيران“،  أمن 
إيران يف  التعاون مع  بتطوير  ملتزمة 

جميع املجاالت“.
اإليراني  الرئيس  أعرب  جانبه،  من 
عن  الثالثاء،  امس  رئييس،  ابراهيم 
محمد  الوزراء  رئيس  بزيارة  ترحيبه 
له،  املرافق  والوفد  السوداني  شياع 
بالجمهورية  العراق  عالقة  أن  مؤكداً 

اإلسالمية قوية ومتجذرة وتأريخية.
صحفي  مؤتمر  خالل  رئييس،  وقال 
محمد  الوزراء  رئيس  مع  مشرتك 
العراق  إن ”مكانة  السوداني:  شياع 
واالستقرار  السالم  إلرساء  مهمة 
من  االستقرار  وأن  املنطقة،  يف 

املنطقة“،  دول  حكومات  مسؤولية 
األجنبية  القوات  ”حضور  أن  مبيناً 
األمن  مخاطر  من  يزيد  املنطقة  يف 

فيها“.
إىل  السوداني  ”زيارة  أن  اىل  ولفت 
العالقات  تعدُّ نقطة تحول يف  طهران 
املشاكل  حّل  يف  وستساعد  الثنائية 
إىل  مشرياً  البلدين“،  بني  العالقة 
خالل  ستجرى  التي  ”الحوارات  أن 
بني  العالقات  ستعزز  الزيارة  هذه 

البلدين“.
يف  العراق  ”بدور  رئييس  وأشاد 
خالل  اإليرانيني  الزوار  استضافة 

الزيارة األربعينية“.
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان 
امس  وصل  قد  السوداني،  شياع 
اإليرانية  العاصمة  اىل  الثالثاء، 

طهران.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
السوداني وصل اىل العاصمة طهران، 
يف زيارة رسمية للجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية“.
رسمية  بدعوة  الزيارة  هذه  وجاءت 
رئييس،  ابراهيم  اإليراني  الرئيس  من 
محمد  الوزراء  رئيس  رافق  حيث 
الخارجية  وزير  السوداني  شياع 
حيان  النفط  ووزير  حسني،  فؤاد 
القومي  األمن  ومستشار  الغني،  عبد 
رئيس  األعرجي، ومدير مكتب  قاسم 
االقتصادي،  واملستشار  الوزراء، 

ومدير املرصف العراقي للتجارة.
املسؤولني  السوداني  وسيلتقي 
اإليرانيني، من بينهم املرشد األعىل عيل 

خامنئي والرئيس ابراهيم رئييس.
العالقة  السوداني مسارات  وسيبحث 

بني البلدين يف مختلف املجاالت.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الحكومة  لدى  أن  النيابية  الخدمات  لجنة  أكدت 
حني  ويف  العشوائيات،  ملف  لحل  معينة  رؤية 
دعا  القانون،  مرشوع  بانتظار  انها  اىل  اشارت 
خبري اقتصادي اىل رضورة إرشاك القطاع املرصيف 

كذراع مايل إلنشاء هذه التجمعات السكانية.
عدنان  النيابية،  الخدمات  لجنة  عضو  وقال 
”موضوع  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الجحييش، 
ماليني  لدينا  واليوم  جدا،  مهم  العشوائيات 
تسكن  العوائل  من  االلوف  مئات  وليس  العوائل 
تجاوزات  منها  جدا  كثرية  وهي  التجاوزات،  يف 
يف امانة بغداد ويف املحافظات والوحدات االدارية 
االرايض  ويف  قضاء  او  ناحية  مستوى  عىل 
الزراعية التي سندها بستان او االرض عىل قرار 

اراٍض مهمة  35“، مضيفا ”كذلك تجاوزات عىل 
جدا تصل اسعارها اىل املليارات وتجاوزات داخل 

خطوط الضغط العايل للكهرباء“.
قرار  اىل  تحتاج  التجاوزات  ”هذه  ان  اىل  واشار 
رؤى  لديها  الن  بسحبه  قامت  لذلك  حكومي، 
خاصة وآلية كجهة تنفيذية تعمل بهذا املوضوع 
وتجزئ هذه املشاكل بشكل عام، وبالتايل سيأتينا 
بعض  وتعديل  دراسته  وتتم  كلجنة  املرشوع 

الفقرات او االضافة ونميض بالتصويت عليه“. 
عمل  ”يجب  الجحييش  اوضح  املعالجات،  وعن   
البنك  فيها  يشرتك  الكلفة  واطئة  مشاريع 
املركزي واملصارف الحكومية سواء كان الرافدين 
لتقوم  االهلية  املصارف  ارشاك  كذلك  الرشيد  او 
بإعطاء سلف بعيدة املدى بفوائد بسيطة جدا يف 

سبيل معالجة هذه القضية“.
صفوان  االقتصادي،  الخبري  قدم  جانبه،  من 
وقال  القضية،  هذه  لحل  الخاصة  رؤيته  قيص، 
حرص  ”باإلمكان  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
إذا  سكنية  وحدات  يمتلكون  ال  الذين  العراقيني 
ويفرتض  الحكومي  القطاع  اىل  ينتمون  كانوا 
اراٍض  قطع  توزيع  عىل  الحكومة  اجبار  يتم  ان 
وان  محددة،  مناطق  يف  للمنتسبني  تخصصية 
تقدم الخدمات الحكومية البنية التحتية اىل هذه 
الصينية  الرشكات  خالل  من  واالرايض  الوحدات 

العامة وفق النفط مقابل البنية التحتية“.
واضاف ”كذلك ان تقوم النقابات بكل مسمياتها 
بحرص العاملني ضمن كل نقابة وتخصيص قطع 
سكنية  وحدات  إلنشاء  النقابة  خالل  من  اراٍض 

عىل  االنشاء  تكاليف  رسملة  ويتم  للمنتسبني 
املنتسبني من خالل استقطاع مبالغ محددة“.

تكون  ان  تستطيع  العراقية  ”املصارف  ان  وبنّيَ 
السكانية  التجمعات  هذه  إلنشاء  املايل  الذراع 
من  اعىل  املصارف  لهذه  مناسب  عائد  مقابل 
ليس  السكن  ازمة  السوقية، وبذلك نحل  الفائدة 
القطاعات  جميع  وإنما  واحد  قطاع  خالل  من 
التكلفة،  واطئة  للفقراء  مساكن  هناك  وتكون 
ومساكن لذوي الدخل املحدود وللفئات العليا من 
اجل ان يكون لدينا حل“، الفتا ان ”العراق يحتاج 
ال  ألننا  سكنية  وحدة  مليون  ثالثة  من  اكثر  اىل 
نستطيع ان نوفر 300 مليار دوالر فورا ”، مؤكدا 
”علينا ارشاك القطاع املرصيف، والتمويل الخارجي 
من اجل تكوين قاعدة انشاءات متعددة األبعاد“.  

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
جمال رشيد، امس الثالثاء، رضورة 
الرشعية  غري  املنافذ  عىل  السيطرة 

ومكافحة الفساد.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”الرئيس رشيد، استقبل يف قرص 
بغداد، وزير الصناعة واملعادن خالد 

بتال النجم“.
اىل  الجمهورية  رئيس  وأشار 
ودوره  الصناعي  القطاع  ”أهمية 
العراقي“،  االقتصاد  رفد  يف  الفّعال 
وتطويره  تنشيطه  ”رضورة  مؤكداً 
مع  يتناسب  بما  بواقعه  واالرتقاء 
ما يملكه العراق من ثروات طبيعية 
التنمية  تحقيق  إىل  وصوالً  وبرشية 

الشاملة“.
وشدد عىل ”رضورة إصدار القوانني 
املنافذ  عىل  بالسيطرة  تتعلق  التي 
الفساد،  ومكافحة  الرشعية  غري 
ودعمه  الخاص  القطاع  وتشجيع 
من خالل تغري طرق اإلدارة القديمة 

والقوانني املتعلقة باإلدارة املالية“.
املقدم  الرشح  إىل  الرئيس  واستمع 
آليات  بشأن  الصناعة  وزير  من 
ومفاصلها  الوزارة  يف  الحايل  العمل 
لتطويرها“،  املستقبلية  والخطط 
الصناعة  دعم  ”رضورة  إىل  الفتاً 

املحلية وحماية املنتج“.
الصناعة  وزير  ثّمن  جانبه،  من 
الجمهورية  رئيس  ”اهتمام 
الصناعة  بواقع  بالنهوض 

العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
العالقة  امللفات  حلحلة  رضورة  السعداوي،  محيبس  رزاق  النقل،  وزير  اكد 
تلقته  النقل  لوزارة  بيان  والوفود.وذكر  املسافرين  لنقل  العامة  الرشكة  لدى 
الوزارة،  لتشكيالت  التفقدية  امليدانية  زياراته  سلسلة  ضمن  انه  ”الزوراء“: 
تفقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مقر الرشكة العامة لنقل املسافرين 
والوفود، ملتابعة سري العمل فيها، والوقوف عىل املشاكل واملعوقات التي تعرتي 
الوزير عقد يف مقر  الوزارة وتطوير عمل الرشكة. وأضاف: ان  طريق خطط 
إىل  غافل  العظيم  عبد  الرشكة  عام  مدير  بحضور  موسعاً  اجتماعاً  الرشكة 
جانب عدد من مدراء االقسام يف الرشكة، مؤرشا عددا من القضايا وامللفات 
آلية وطبيعة  اىل رشح مفصل عن  املتابعة واالهتمام، واستمع  التي تستحق 
امللفات  العمل ومستوى الخدمات املقدمة للمواطنني، مؤكداً رضورة حلحلة 
الرشكة  موظفو  رّحب  جانبهم،  الحلول.من  طريق  عىل  ووضعها  العالقة 
بمضاعفة  متعهدين  التشكيالت،  لعمل  التقويمية  الوزير  معايل  بخطوات 

الجهود والخدمات بما يليق باملواطنني، ويحقق الصالح العام.

بغداد/ الزوراء:
املختصة  الكرخ  تحقيق  محكمة  قايض  كشف 
عن  جعفر،  ضياء  القايض،  النزاهة  بقضايا 
أربعة ماليني  الكاملة ملحاولة رسقة  التفاصيل 
والرشيد  الرافدين  مرصيف  حسابات  من  دوالر 
يف لبنان ودور القضاء األعىل يف إحباط محاولة 
املال  لحماية  الصادرة  والقرارات  تحويلها، 

العام.
وقال جعفر لوكالة االنباء الرسمية إن ”محكمة 
محاولة  تضمن  إخباراً  تلقت  الكرخ  تحقيق 
جهات تحويل القيود املرصفية لعراقيني مودعة 
مرصيف  لحساب  املتلكئة  اللبنانية  البنوك  يف 
الرافدين فرع بريوت والرشيد يف البنك املركزي 

اللبناني“.
إّال  مبهماً  كان  بدايته  يف  ”اإلخبار  أن  وأضاف 
القيود  نقل  أن عملية  اتضح  التحري  أنه وبعد 
تتم بشكل قيدي من دون أن ُتنقل قيمة املبالغ 
يف  املوجودة  لحساباتنا  أو  ألرصدتنا  املالية 

الرافدين والرشيد“. 
وجود  إىل  توصلت  ”التحقيقات  أن  وبنّي 
شخصني قّدما طلبات ملرصف الرافدين والبنك 
البنوك  يف  املودعة  أرصدتهما  لتحويل  املركزي 
الرافدين  مرصف  عىل  قيدياً  املتلكئة  اللبنانية 
فرع بريوت“، مبيناً أن ”اإلجراء وفق السياقات 
املالية املرصفية ال رضر فيه، يف حال نقل القيد 
حصل  ما  أن  إّال  القيد،  مع  املبلغ  نقل  يتضمن 
هو عملية نقل القيد من دون املبالغ املالية، أي 
دون وجود  أودعت يف حساباتنا من  القيود  أن 

أرصدة، وأن التحويل كان وهمياً“. 
وتابع أنه ”تم كشف عملية تحويل قيدين عىل 
حساب مرصف الرافدين فرع بريوت، ومن ثّم 
بإقامة  عراقيون  وهم  القيود،  أصحاب  قيام 
الرافدين  مرصف  إللزام  بغداد  يف  الدعاوى 
بتسديد كامل املبلغ نقداً من بغداد“، الفتاً اىل أن 
”القيدين تبلغ قيمة األول مليون وربع املليون 
مليونني  الثاني  القيد  قيمة  تبلغ  فيما  دوالر، 

ونصف املليون دوالر“.

وأوضح أنه ”حال التأكد من املعلومات أصدرت 
املحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود املرصفية من 
الرافدين  مرصف  عىل  املتلكئة  اللبنانية  البنوك 
إثرها  اللبناني، وعىل  البنك املركزي  والرشيد يف 
بإيقاف  توصية  العراقي  املركزي  البنك  أصدر 
نقل جميع القيود املرصفية“، نافياً ما يثار عن 

رصف أي مبلغ من حساباتنا يف لبنان“.
اتخذت  الكرخ  تحقيق  ”محكمة  أن  وبنّي 
مرصف  عام  مدير  بحق  قانونية  إجراءات 
 2020 العام  يف  ومعاونه  األسبق  الرافدين 
تقدر  بقيمة  القيدين  تحويل  عىل  ملوافقتهما 

بـ4 ماليني دوالر. 
”التحقيقات  أن  جعفر  ضياء  القايض  وتابع 
آخر  عراقي  مرصف  وجود  إىل  أيضاً  توصلت 
بقيمة  مالية  مبالغ  لديه  الجهات  إلحدى  تابع 
البنك  عىل  يضغط  وكان  دوالر،  مليون   30
املركزي العراقي لنقل هذه القيود إىل حسابات 
مرصف الرافدين“، كاشفاً عن ”اتخاذ إجراءات 
قانونية بحق معاون مدير عام يف البنك املركزي 
الذي أوىص بنقل القيود املرصفية من املصارف 
بشكل  والرشيد  الرافدين  أرصدة  اىل  اللبنانية 

هذه  نقل  اتمام  منع  تم  وأنه  أيضاً،  قيدي 
القيود“.

األعىل  القضاء  مجلس  ”رئيس  أن  وأوضح 
من  مجموعة  أصدر  زيدان  فائق  القايض 
متابعة  وكذلك  العام،  املال  لحماية  التوصيات 
الرافدين  مرصف  بإلزام  الصادر  الحكم  ملف 
الوهمية  القيود  جرّاء  مالية  مبالغ  بدفع 
صدر  والذي  املنقول  القيد  هذا  بأن  تبني  التي 
العامني  املدراء  ألحد  يعود  بتسديده  الحكم 
أصدرت  املحكمة  وأن  الخارجية،  وزارة  يف 
قرارها بتكليفه، أي املدير العام، لبيان املصادر 
املرشوعة ألمواله استناداً لقانون هيئة النزاهة 

والكسب غري املرشوع“.
مجلس  ”رئيس  أن  جعفر  ضياء  القايض  وأكد 
الصادر  الحكم  مسألة  يتابع  األعىل  القضاء 
للقيد  املبالغ  بدفع  الرافدين  مرصف  بإلزام 
وفق  الصادر  الحكم  نقض  لغرض  املنقول 
”تشكيل  مؤكداً  السليمة“،  القانونية  الطرق 
لجنة تدقيقية فيما إذا كانت هناك مبالغ أخرى 
بمرصف  أرصدتنا  يف  قيدياً  أودعت  أو  حّولت 

الرافدين أو الرشيد“.
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لتأجري  علنية  مزايدة  إجراء  عن  الخاص  النقل  إلدارة  العامة  الرشكة  تعلُن 
املشيدات ادناه يف محافظة (بابل) يف اليوم (الثالثني) تبدأ من اليوم التايل لنرش 
املعدل،  لسنة ٢٠١٣   (٢١) رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون  االعالن وفق 
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) 

دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة 
اىل  معنون  الرضيبة  من  ذمته  براءة  يؤيد  كتاباً  املزايد  يقدم  ان  عىل  (بابل) 
(الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
ويدفع  االصلية)  (النسخ  السكن  وبطاقة  املوحدة)  الوطنية  (البطاقة  او 
مصدق  بصك  العقد  سنني  عدد  يف  مرضوبا   ٪٢٠ البالغة  القانونية  التأمينات 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل 
فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية 

تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة.
كريم هاشم حسني
                                                                  املدير العام         
رئيس مجلس االدارة    
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رام الله / متابعة الزوراء:

استشـهد شـقيقان فلسـطينيان من 

بلدة بيت ريما، شـمال غربي رام الله، 

وسط الضفة الغربية، برصاص قوات 

االحتـالل اإلرسائييل خـالل مواجهات 

شـهدتها قريـة كفـر عني املجـاورة، 

امـس الثالثاء، فيما استشـهد مواطن 

ثالث متأثراً بجروح حرجة أصيب بها 

برصـاص االحتالل الحـي يف الرأس، يف 

بلدة بيت أمر، شـمايل الخليل، جنوبي 

الضفـة، كمـا أصيـب رابـع بجـروح 

خطرة بزعم تنفيذه عملية دهس قرب 

مدينة البرية، وسط الضفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يف 

بيان صحفي، باستشهاد الشاب جواد 

عبد الرحمـن عبد الجواد ريماوي (22 

عامـاً)، بعد إصابته بجروح برصاصة 

يف الحـوض، وبعد وقـت قصري أعلنت 

الوزارة استشهاد شـقيقه ظافر (21 

عامـاً)، الذي أصيب حينمـا كان معه 

بجـروح خطرية برصاصـة يف الصدر، 

بعد إطـالق االحتالل اإلرسائيـيل النار 

عليهما يف كفر عني.

رئيـس  الريمـاوي،  كايـد  وأوضـح 

بلديـة بنـي زيـد الغربية (التـي تضم 

تجمع عـدة بلـدات وقرى هنـاك)، يف 

حديـث لـ“العربي الجديـد“، أّن قوات 

االحتـالل اقتحمـت قريـة كفـر عني، 

وخالل انسـحابها مـن القرية اندلعت 

مواجهات عىل أطـراف القرية تصدى 

فيها الشـبان من القرية وقرى أخرى 

لتلـك القـوات بالحجـارة والزجاجات 

الحارقـة، مـا أدى إلصابة الشـقيقني 

ريماوي.

وأشـار الريماوي إىل أّن قوات االحتالل 

وظافـر  جـواد  الشـقيقني  أصابـت 

املواجهـات، ونقـال  تلـك  ريمـاوي يف 

إىل مستشـفى الشـهيد يـارس عرفات 

الحكومي بمدينة سـلفيت، وأعلن بعد 

ذلك عن استشهاد جواد، ثم ظافر.

ويف سياق متصل، نعت جامعة بريزيت 

الطالب يف كلية الهندسة والتكنولوجيا 

ظافر عبد الرحمن ريماوي وشـقيقه 

خريج كلية األعمـال واالقتصاد جواد 

ريماوي.

وأكـدت أرسة الجامعة، يف بيـان، أنها 

اسـتقبلت ابنيهـا الشـهيدين بجنازة 

مهيبة، ”لينضما إىل كوكبة من طلبتنا 

الشهداء الذين قدموا أرواحهم يف سبيل 

حرية الوطن“.

وأعلنت الجامعة الحداد ملدة ثالثة أيام 

وتنكيـس األعالم، كما تم تعليق الدوام 

امـس، ليتسـنى للجميع املشـاركة يف 

جنازة الشهيدين.

كما نعـت وزارة التعليم العايل والبحث 

الشـقيقني،  الشـهيدين  العلمـي 

”كافـة  بيـان صحـايف،  يف  وطالبـت، 

اإلنسـانية  واملنظمـات  املؤسسـات 

والحقوقيـة واإلعالمية وكل األحرار يف 

العالم بتحمل مسـؤولياتهم والوقوف 

وقفـة جـادة للجم هـذه املمارسـات 

اإلجرامية املتواصلة بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني“.

من جهة ثانية، أكـدت مصادر محلية 

لـ“العربـي الجديد“ أّن للشـابني عماً 

اسمه ظافر عبد الجواد الريماوي، هو 

أسـري يف سـجون االحتـالل، ومحكوم 

عليه بالسـجن 32 عامـاً، ومىض عىل 

اعتقالـه 21 عاماً، وكان شـقيقه عبد 

الرحمن قـد سـّمى ابنه ظافـر تيمناً 

بشقيقه األسري.

الوطنيـة  القـوى  أعلنـت  بدورهـا، 

واإلسالمية ملحافظة رام الله والبرية، يف 

بيان صحفي، ”يوماً لإلرضاب الشامل، 

إجـالالً ألرواح الشـهداء األبرار يف بيت 

ريما وشـهداء الشـعب الفلسطيني يف 

كل مـكان“، داعية إىل تصعيد املقاومة 

يف وجـه االحتـالل، مطالبـة بحمايـة 

دولية أمام جرائم االحتالل.

ويف السـياق، أعلنـت نقابـة املحامني 

الفلسـطينيني يف بيـان صحـايف، عـن 

تعليـق العمل طوال اليـوم، حداداً عىل 

أرواح الشـهداء، أمام جميـع املحاكم 

والنيابات املدنية والعسكرية ومحاكم 

التسـوية واملؤسسـات يف محافظتـي 

رام الله والبـرية ويف محافظة الخليل، 

وتسـتثنى من هـذا التعليـق أي أمور 

مستعجلة.

بجـروح  فلسـطيني  وأصيـب شـاب 

خطـرية، صبـاح امـس، بعـد إطـالق 

قوات االحتـالل اإلرسائيـيل الرصاص 

باتجاهـه، عىل املدخل الشـمايل ملدينة 

البرية املالصقة ملدينة رام الله، وسـط 

بزعـم  ومالحقتـه  الغربيـة،  الضفـة 

تنفيذه عمليـة دهس جنوب رشق رام 

اللـه (أي املنطقة الشـمالية الرشقية 

من القدس).

وأكـدت مصادر محليـة وصحافية أن 

قوات االحتالل الحقت سـائق سـيارة 

يف املنطقة الجنوبيـة الرشقية من رام 

اللـه، باتجـاه املدخـل الشـمايل ملدينة 

البـرية، وأطلقـت الرصـاص باتجـاه 

مركبتـه، وثقبت عجالت سـيارته، ثم 

أطلقت الرصاص عىل الشـاب، ما أدى 

إلصابته بجروح خطرية.

وزعم االحتـالل أن مجنـدة إرسائيلية 

أصيبـت بجـروح متوسـطة يف عملية 

دهس، بالقرب من مستوطنة كوخاف 

يعقـوب املتاخمة لقريـة مخماس إىل 

الشـمال الرشقي من مدينـة القدس، 

مـن  السـيارة  سـائق  تمكـن  فيمـا 

االنسحاب والفرار من املكان.

وأغلقت قوات كبرية من جنود االحتالل 

املنطقة املمتدة من شـارع نابلس عىل 

مداخل مستوطنة ”بيت إيل“، املقامة 

عـىل أرايض البـرية، وصـوالً إىل مدخل 

مسـتوطنة ”آدم“، املقامة عىل أرايض 

قرية جبع، ملطاردة سـائق السـيارة، 

حتى أطلقت النار عليه وأصابته.

يف غضـون ذلك، أعلنـت وزارة الصحة 

الفلسـطينية استشهاد مواطن متأثراً 

بجروح حرجـة أصيب بهـا برصاص 

االحتـالل اإلرسائييل الحي يف الرأس، يف 

بلدة بيت أمر، شـمايل الخليل، جنوبي 

الضفـة الغربية، خالل اقتحـام البلدة 

من قبل قوات االحتالل، قبيل منتصف 

ليلة اإلثنني.

مـن جانبـه، أوضـح الهـالل األحمـر 

الفلسطيني أّن حصيلة املواجهات التي 

استمرت نحو ساعتني هي 22 إصابة، 

9 منهـا بالرصاص الحي، و6 إصابات 

جـراء استنشـاق الغـاز، وإصابتـان 

جراء السقوط، فيما وقعت 5 إصابات 

بالرصاص املطاطي.

وبحسـب مصادر محليـة يف بيت أمر، 

فإّن قـوات االحتالل اقتحمـت البلدة، 

وتحديـداً الحي القديم فيهـا، وأصاب 

عطل إحدى املركبات العسـكرية التي 

اسـتهدفها عرشات الشبان بالحجارة 

من كل االتجاهات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـد املتحدث باسـم الرئاسـة الرتكية، 
إبراهيـم كالـن، أن العملية العسـكرية 
”التنظيمـات  ضـد  سـوريا  شـمال  يف 

اإلرهابية“ قد تنطلق يف أي وقت.
وأضـاف املتحـدث أنـه ”يمكـن تنفيذ 
العملية العسـكرية بعدة طرق، وأنقرة 
هـي مـن سـيحدد موعدهـا وطريقـة 

تنفيذها“.
وتابع: ”العمليات العسكرية يف الشمال 
السوري من شأنها املحافظة عىل وحدة 

األرايض السورية“.
وشـدد عىل أن تركيا ”ال تأخـذ إذنا من 
أي جهة ملعالجـة مخاوفها األمنية، وال 

تخضع للمساءلة من أي كان“.
ويف السياق ذاته، أكد مظلوم عبدي، قائد 
قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من 
الواليـات املتحدة، امس الثالثـاء، أنه ال 
يزال يخىش غزواً بريـًا تركياً عىل الرغم 

من التأكيدات األمريكية.
وطالب برسـالة ”أقوى“ من واشـنطن 
بعد رؤية تعزيزات تركية غري مسـبوقة 

عىل الحدود.
كما أضاف أنه لـن يعول عىل الدفاعات 
الجويـة ”الضعيفـة“ نسـبياً، التابعـة 
لقـوات النظـام، بعـد أن عـرب يف وقـت 
سـابق عن أمله أن تسـاعد عىل الدفاع 
عن قواتـه من رضبات أنقـرة الجوية، 

بحسب ما نقلت رويرتز.
إىل ذلـك، كـرر التشـديد عىل أنـه يأخذ 

التهديدات الرتكية عىل محمل الجد.

وكان عبـدي أكـد قبـل أيـام أن قواتـه 
”جاهـزة لصد أي هجوم بـري والدفاع 
عن املنطقة وسـكانها“، بعد أن أوقفت 
مؤقتـاً عملياتهـا ضـد داعـش جـراء 

الرضبات الرتكية.
كما شـدد يف مؤتمر صحايف يوم السبت 
أن هنـاك رفضـا دوليـا  املـايض عـىل 
للهجمات الرتكية، لكن تلك املواقف غري 
كافيـة إليقافها. واتهم أنقرة بالسـعي 
إىل احتـالل أراض سـورية، داعياً الدول 
العربيـة إىل إصدار موقف حاسـم بهذا 

الشأن.
إىل  األمريكـي  املبعـوث  مـن  كل  وكان 
املنطقـة نيكوالس غرانجر، وموسـكو 
نددا سـابقا بهـذا التصعيد العسـكري 

الرتكي يف الشمال السوري.
أتت تلك املواقف بعدما شـنت أنقرة منذ 
األحد املـايض، سلسـلة مـن الرضبات 
الجويـة والقصـف املدفعـي املتواصـل 
ضد مواقع لحزب العمال الكردسـتاني 
ووحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة يف 
شـمال العراق وسـوريا بعدما اتهمتها 
باملسـؤولية عن تفجري عبوة ناسفة يف 
13 ترشين الثاني/نوفمرب يف إسطنبول، 
مـا أسـفر عـن مقتل سـتة أشـخاص 

وإصابة 81 بجروح.
يشـار إىل أن تركيا شنت خالل السنوات 
املاضية 3 عمليات عسـكرية يف الشمال 
السـوري، كما أرسـت ودعمت وشكلت 
فصائل سـورية مسـلحة موالية بشدة 

لها يف املنطقة.

بغداد/ الزوراء:

كرّم نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 

مسؤوالت قسم االعالم يف دوائر الدولة 

بشهادات تقديرية.

وقـال مراسـل ”الـزوراء“: ان نقابـة 

الصحفيـني العراقيـني اقامـت، امس 

ببغـداد جلسـة  يف مقرهـا  الثالثـاء، 

حواريـة ملسـؤوالت االعـالم يف دوائـر 

الدولة، تحت عنـوان ”املرأة الصحفية 

.. التزام وإبداع“ للحديث عن تجربتهن 

الصحفية.

وأضاف: ان نقيب الصحفيني العراقيني 

العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 

مؤيد الالمي، وزع شـهادات تقديرية 

الحواريـة  الجلسـة  يف  للمشـاركات 

تثمينا لدورهن يف مجال االعالم.
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فقدان
فقـدت منـي هويـة الطالـب 
الجامعـة  مـن  الصـادرة 
التكنولوجية/ قسـم هندسـة 
الحاسـوب، بإسـم (عمر عيل 
جاسم)، يرجى ممن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار.
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بغداد/الزوراء:

نظمـت دائـرة تمكني املـرأة يف األمانـة العامة 

ملجلس الوزراء وبالتعـاون مع املنظمة الدولية 

الدعـم  مـرشوع  فعاليـة   (IOM) للهجـرة 

االقتصادي للمرأة. 

وقالت  مدير دائرة تمكني املرأة يف األمانة العامة 

ملجلس الوزراء يرسى كريم يف ترصيح صحفي 

امـس الثالثـاء: إن «الورشـة جـزء مـن حملة 

الــ(١٦) يوماً للحّد من العنف ضد املرأة إضافة 

وإدارة شـؤونها  اقتصاديـًا  املـرأة  تمكـني  اىل 

وحماية نفسها».

وأشـارت اىل أن «مرشوع دعم املـرأة اقتصاديا 

املقدم من املنظمة الدولية للهجرة ضمن مبادرة 

تطويـر املشـاريع لرائدات االعمال لالسـتثمار 

يف العـراق خالل االعوام مـن ٢٠١٨ ولغاية االن 

لتدريب النسـاء وتقديـم منح ماليـة متفاوتة 

بحسـب املشـاريع مـن اجـل تمكـني النسـاء 

اقتصاديـا مـن مختلف املناطـق يف املحافظات 

العراقية جميعا بمشـاركة دائـرة تمكني املراة 

لالطالع عىل املشاريع ودعم مشاريع اخرى».

واضافـت كريم أن: «التمكـني االقتصادي مهم 

جدا وهو احـد اهم اولوياتنـا ومحاورنا ضمن 

االسـرتاتيجية الوطنية للمـرأة العراقية ٢٠٢٣ 

-٢٠٣٠ التـي تتمـاىش مـع اهـداف التنميـة 

املسـتدامة»، موضحـة أنه «تم عقد جلسـات 

العالقـة سـواء  ذات  الجهـات  متعـددة مـع 

الترشيعية املعنية بمراجعة القوانني املختصة 

بالتمكـني االقتصـادي او التنفيذيـة لتقديـم 

التسهيالت للنساء».

واكدت كريـم أن» الدائرة قدمت عدة توصيات 

سـوف تتضمنهـا االسـرتاتيجية الوطنية مع 

مبـادرة املرشق والبنك الـدويل لتقديم ٦ ركائز 

خاصة مهمـة لتمكني املـراة اقتصاديا وهذه 

العامـة  السياسـات  مـع  تتعاطـى  الركائـز 

بالجانب االقتصادي ومراجعة مع البنك الدويل 

وتهتـم بقضايا مراجعة القوانني والترشيعات 

التـي تمكـن املـراة اقتصاديا والشـمول املايل 

وامكانية ان تكون النسـاء قادرات عىل ولوج 

املـال للذهـاب اىل االقـرتاض والحصـول عـىل 

االموال من قبل املصارف».
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بغداد/الزوراء:

أعلن عضو االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية غسان بردي، 

امس الثالثاء، عن امتالء اول سـد عىل الحدود بني محافظة 

دياىل وإقليم كردستان.

وقال بردي يف ترصيح صحفي إن «سد باوشاسور يف قضاء 

كفري قرب الحدود االدارية بني دياىل وكردستان امتأل بمياه 

السـيول املتدفقة منذ ٣ ايـام متواصلة»، الفتا اىل ان «طاقة 

السد تصل اىل اكثر من ٥ ماليني م٣».

واضاف، ان «باوشاسـور هو اول سـد يمتلئ عىل مسـتوى 

العراق بفعل السيول االخرية وسـيخلق نوعا من االستقرار 

يف امـدادات املياه ملناطق مرتامية خاصة تامني املياه الخام 

ملحطات االسـالة التي تغـذي عرشات االالف مـن االهايل يف 

الرشيط الزراعي املمتد بني دياىل واالقليم».

وشـهدت املناطـق الفاصلـة بـني محافظـة ديـاىل وإقليم 

كردسـتان موجة سـيول جارفة يف االيام االخرية اسهمت يف 

انتعاش القدرات التخزينية لعدة سدود. 

بغداد/الزوراء:

أعلنـت رشكة توزيع املنتجـات النفطية، يف 

وزارة النفط، ضمن فريق الجهد الحكومي، 

امـس الثالثاء، عن آخر مسـتجدات األعمال 

املوكلة إليها يف منطقة سـبع البور، مؤكدة 

أنهـا دخلـت بجهـد هنـديس سـاند لرفـع 

األنقاض والتجاوزات وشق الطرق .

وقال مدير الرشكة، حسني طالب، يف ترصيح 

صحفي إن «مهمة تطوير سبع البور أوكلت 

إىل وزارة النفـط»، مبينـاً أن «وزارة النفـط 

دخلت بجهد هنديس ساند، لرفع التجاوزات 

واألنقاض وشق الطرق».

وأضاف أن «الفريـق يعمل بصورة تكاملية 

وبوترية متصاعـدة، حيث دخلت اآلليات إىل 

منطقة سـبع البور، باإلضافة إىل مسـاندة 

ضابطة موزعـني املنتجات النفطية ووكالء 

محطـات التعبئة كمبـادرة مجتمعية لدعم 

الربنامج الحكومي».

وأشار إىل أن «هدف الفريق الحكومي املتواجد 

يف منطقة سـبع البور، هـو تنفيذ الربنامج 

الحكومـي»، مؤكـداً أن «الحكومة تدعو إىل 

تقديم افضل الخدمات للمواطنني».

وأوضح، أن «الفريق الحكومي متكامل ومن 

جميع الوزارات الخدمية، كالنفط والصحة 

والتعليـم والكهرباء وغريها مـن الوزارات، 

باإلضافة إىل محافظة بغداد وأمانة بغداد». 

االسـرتاتيجية  «املشـاريع  أن  إىل  ولفـت 

الخدمية يف منطقة سبع البور، هذه موكلة 

إىل محافظة بغداد، ألن هذه املشاريع تدخل 

يف موضوع املناقصات».

بغداد/الزوراء:

لشـؤون  الداخليـة  وزارة  وكالـة  أعلنـت 

الرشطـة، امـس الثالثـاء، اإلطاحـة بمبتز 

الكرتوني هدد فتاة بنرش صورها، وآخرين 

بالرسقة والتزوير يف بغداد.

وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، 

أن «مفـارز مديرية مكافحة اجـرام بغداد 

التابعة اىل الوكالة تمكنت من القاء القبض 

عـىل متهم لقيامـه بابتزاز فتـاة الكرتونيا 

مواقـع  عـىل  صورهـا  بنـرش  وتهديدهـا 

التواصـل االجتماعـي اذا لم تدفـع له مبلغ 

من املال».

وأضافـت، أن «عملية القبـض تمت بعد أن 

اسـتنجدت املشـتكية باحدى املفارز حول 

تعرضهـا البتزازالكرتونـي مـن قبـل أحـد 

األشخاص، عىل الفور وألهمية املوضوع تم 

تشـكيل فريق عمل ملتابعـة املوضوع وبعد 

التحري وجمـع املعلومات، تـم التوصل إىل 

املتهم والقبض عليه». وبينت: «ولدى إجراء 

التحقيـق معـه أعرتف رصاحة عـن قيامه 

بابتـزاز فتـاة الكرتونيـا وتهديدهـا بنرش 

صورها مقابـل مبالغ مالية، ودونت أقواله 

باالعـرتاف ابتدائيـا وقضائيـا وقرر قايض 

التحقيـق توقيفـه وفق أحكام املـادة ٤٣٠ 

من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

وبشان املتهمني االخرين، أوضحت الوكالة، 

أن «مفـارز اخـرى القت القبـض عىل عدد 

من املتهمني لقيامهـم برسقة مبالغ مالية 

ومحال تجاريـة ومنازل سـكنية وحقائب 

نسـائية ودراجـات ناريـة ودراجـات التك 

تـك ومتهمني آخريـن بالتزويـر ومطلوبني 

بقضايـا جنائية مختلفـة فضال عن ضبط 

عجلتني والقبض عىل حائزيها».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت خليـة اإلعـالم األمني، 

اإلطاحـة  الثالثـاء،  امـس 

بتسـعة تجار مخدرات يف ثالث 

محافظات.

وذكـرت الخلية يف بيـان ورد لـ 

«الـزوراء»، ان «مفارز مديرية 

اسـتخبارات وامن بابل التابعة 

اىل املديرية العامة لالستخبارات 

واالمـن يف وزارة الدفاع تمكنت 

مـن القاء القبـض عىل عصابة 

املـواد  بتجـارة  متخصصـة 

املخـدرة مكونة من ٧ متهمني، 

ضبط بحوزتهم كمية من مادة 

وادوات  املخـدرة  الكريسـتال 

تعاطي باإلضافة اسلحة نارية 

عدد ٣».

وأضاف البيان، ان «املتهيمن، تم 

القبض عليهـم يف مركز مدينة 

الحلـة بالتنسـيق مـع شـعبة 

املخـدرات وقـوة تابعـة للفوج 

االجراءات  واتخـاذ  التكتيكـي، 

القانونية وتوقيفهم وفق املادة 

(٢٨) مخدرات»

وأشـار البيـان اىل ان «مفـارز 

وامـن  اسـتخبارات  مديريـة 

للمديريـة  التابعـة  الديوانيـة 

ذاتها القبض وبالجرم املشهود 

عـىل احد تجـار املـواد املخدرة 

الرشقـي  الحمـزة  قضـاء  يف 

وبحوزته  الديوانيـة  بمحافظة 

مواد مخـدرة مختلفة، صادرة 

بحقه مذكـرة قبض وفق املادة 

مصادرته  تـم  (٢٨)مخـدرات، 

املضبوطـات واحالـة املتهم اىل 

الجهات املعنية».

ويف السياق نفسه، «استطاعت 

اسـتخبارات  مديريـة  مفـارز 

وامن بغداد مـن االطاحة بأحد 

مروجي املواد املخدرة يف منطقة 

الكـرادة ببغـداد بالتعـاون مع 

قـوة امنيـة مشـرتكة، صادرة 

بحقـة مذكـرة قضائيـة مـن 

احدى املحاكم املختصة».

بغداد/ الزوراء:

تـرأس وزير الرتبيـة، إبراهيم نامـس الجبوري، 

امس الثالثاء، اجتماعاً ضـم املديرين العامني يف 

املديريـات العامة للرتبية يف بغـداد واملحافظات، 

وناقـش االجتماع مسـتجدات القطـاع الرتبوي 

والتعليمـي والسياسـات والتوجيهـات الجديدة 

التـي اطلقتهـا حكومـة دولـة رئيس الـوزراء ، 

محمد شياع السوداني.

فيما وذكر الوزير يف بيان تلقته «الزوراء»: «نحن 

اليوم أمام مرحلة مختلفة واسـتثنائية، تتطلب 

عمالً جاداً يف سـبيل تعزيز ريادة التعليم يف دولة 

العـراق، وتحقيـق تحوالت جذريـة تصب ضمن 

إطار اسـرتاتيجيات وخطط املسـتقبل الوطنية، 

ويف هذا السياق، إننا حريصون عىل تكوين صورة 

واضحة عن واقع التعليم ومسـتقبله وربط ذلك 

بأهـداف التنميـة املسـتدامة، وتعميـق معرفة 

امليدان الرتبوي، بالخطط التعليمية املستقبلية». 

الرتبويـة  امللفـات  مـن  العديـد  طرحـت  كمـا 

(العاجلـة)، خاصـًة بعـد اجـراء وزيـر الرتبية 

زيارات ميدانية تفقد فيها احتياجات املؤسسات 

الرتبويـة ، ومتابعـة سـري العمليـة التعليمية يف 

املدارس.

وتنـاول االجتماع محاور مهمة أهمها، تسـوية 

واملرشفـني  والتعليميـة  التدريسـية  املـالكات 

الرتبويـني واالختصاصيـني، من أجـل املحافظة 

عـىل تحقيـق العدالة العلمية بـني طلبة املدارس 

النائية واألطراف ومراكز املدن، فضالً عن توجيه 

املديرين العامـني للرتبية بإجراء زيارات ميدانية 

اىل املدارس الكرفانيـة والوقوف عىل احتياجاتها 

التعليمية، وكذلك مناقشة االحتياجات الحقيقية 

ملراكز محو األمية مـن ناحية املالكات التعليمية 

وإعـادة الفائض منهم اىل املدارس لسـد النقص 

الحاصل يف االختصاصات .

وشـهدت الجلسـة التصويـت عـىل فـك ارتباط 

املالك االبتدائي والثانوي وشعبة اإلدارة املدرسية 

مـن التعليم العام ودمجه مـع األرشاف الرتبوي 

واالختصايص عىل ان يكون 

ارتبـاط شـعب االدارة املدرسـية بالسـيد املدير 

العام مبارشة، مع التأكيد عىل اسـتمرار تسوية 

املالكات عىل مدار العام الدرايس .  

وخـالل اللقاء، أكد الجبوري عـىل أهمية تطوير 

واسـتقطاب  حيـوي  بشـكٍل  املهنـي  التعليـم 

الشـباب وتأهيلهـم ليكونـوا منتجـني ورافدين 

لالقتصاد الوطني، الفتاً اىل رضورة فتح أقسـام 

تناغم حاجة السـوق املحلية مثل (تكرير النفط 

واإلعـالم، واألجهـزة الطبية) ، بمـا يعود بالنفع 

عىل املجتمع.

بغداد/الزوراء:

صالـح  الصحـة  وزيـر  أكـد 

الحسناوي، امس الثالثاء، االلتزام 

باملعايري التدريسـية لطلبة كليات 

الصحيـة  والتخصصـات  الطـب 

والتمريضية.

بيـان  يف  الصحـة  وزارة  وذكـرت 

«وزيـر  ان  «الـزوراء»،  لــ  ورد 

الصحـة وضمن زيارتـه اىل مدينة 

الطـب ببغداد تـرأس اجتماعا مع 

واالستشـاريني  االطباء  االسـاتذة 

رؤسـاء الفروع واملجالس العلمية 

وبحضـور مدير عـام دائرة مدينة 

الطب وعميد كليـة الطب بجامعة 

بغداد».

واطلع الوزير، عىل «الواقع الصحي 

يف املؤسسات الصحية والتدريسية 

ومعوقـات العمـل وسـبل تذليلها 

واالراء واملقرتحات حول استحداث 

عـدد من التخصصـات يف املجالس 

بالواقع  العلميـة وذلـك لالرتقـاء 

الصحـي بما يؤمـن خدمات طبية 

وعالجية كفؤة للمواطنني».

وأكد وزيـر الصحة عـىل «االلتزام 

باملعايري التدريسـية العالية لطلبة 

كليـات الطـب والبـورد العراقـي 

الصحية  والعربـي والتخصصـات 

والتمريضية لتقديم خدمات طبية 

املؤسسـات  يف  نوعيـة  وعالجيـة 

الصحية».

الديوانية/الزوراء:
تسـلمت محافظة الديوانيـة الوجبـة الثانية من 
الرحـالت املدرسـية ضمن مبـادرة رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني لتجهيز املحافظة 
بالنقـص الحاصـل بالرحـالت املدرسـية. وقـال 
عضو هيئة املستشـارين يف رئاسـة الوزراء خليل 
العطوانـي يف ترصيـح صحفـي، امـس الثالثـاء، 
اىل  الـوزراء خـالل زيارتـه األخـرية  إن «رئيـس 
محافظة الديوانية شـخص معاناة كثرية تعانيها 
مديريـة تربية املحافظة من خـالل النقص الحاد 
يف الرحالت املدرسـية، لذلك اطلق مبـادرة تجهيز 
تربية املحافظة بالرحالت املدرسية وبأرسع وقت 
ممكن». وأضاف أنه «تم اطالق الوجبة األوىل والتي 
كانـت يف قضاء الحمـزة الرشقـي لتجهيز جميع 
املدارس التي تحتاجها تربيـة الديوانية بالرحالت 
املدرسية»، مؤكداً االستمرار بعملية التجهيز وعىل 
شكل وجبات متتالية». وأشار اىل أن «عدد الرحالت 
التـي وزعت يف قضاء الشـامية وبعـض النواحي 
التابعـة لهـا 1400 رحلة مدرسـية»، موضحاً أن 
«هناك نقصاً حـاداً يف الرحالت والتي بلغ عددهن 
42 ألـف رحلـة مدرسـية تحتاجهـا املحافظـة».

مـن جهته قال مدير عـام تربيـة الديوانية عقيل 
«السـوداني  إن  صحفـي  ترصيـح  يف  الجبـوري 
وأثناء زيارتـه اىل محافظة الديوانية واطالعه عىل 
الواقع الصحي والرتبوي فيها وجه بسـد النقص 
الحاصل بالرحالت املدرسـية يف تربية املحافظة»، 

مبينـاً أنه «وصلـت حالياً وجبتني مـن الرحالت». 
وأضاف أن «وجبة من الرحالت توزعت عىل قضاء 
الحمـزة بأكثر من 1200 رحلة، وتسـلمنا الوجبة 
الثانية وتوزعـت عىل قضاء الشـامية والحناوية 

والصالحية والشنافية لتوزيعها عىل املدارس».

بغداد/الزوراء:

أعلنْت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، 

امـس الثالثـاء، عن صـدور أمر 

باسـتقدام نائـب رئيـس هيئـة 

السـابق  الحربـي  التصنيـع 

جـرَّاء «تزكية رشكـٍة أهليٍَّة» ما 

ة  تسـبب بإرضار املصلحة العامَّ

وارتكابه عمداً ما يخالف واجبات 

وظيفته، بقصد منفعة شـخٍص 

عىل حساب الدولة. 

وذكـر بيـان لدائـرة التحقيقات 

يف الهيئـة، تلقتـه «الـزوراء» أن 

«محكمة تحقيـق الكرخ الثانية 

أصدرت أمر اسـتقداٍم بحقِّ نائب 

رئيـس هيئـة التصنيـع الحربي 

سابقاً؛ لقيامه باستغالل منصبه 

الوظيفـي، وإرضاره باملصلحـة 

تزكيـة  خلفيَّـة  عـىل  ـة،  العامَّ

رشكٍة عراقيَّـٍة أهليٍَّة أمام إحدى 

الرشكات الرصبيَّة».

وأشار إىل أن «املُتَّهم قام بمخاطبة 

الحكومة الرصبيَّة ُمتمثلًة برشكة 

(يوغو امبورت) بخصوص طلب 

التعاون والتنسـيق مـع الرشكة 

األهليَّة، وادِّعائـه بوجود رشاكٍة 

لها مـع هيئة التصنيـع الحربي 

العراقيَّة، فضـًال عن تزكيتها من 

الناحية األمنيَّـة»، مبيناً أنَّ «ذلك 

ُيَعـدُّ خرقـاً أمنيـاً لسـيادة البلد 

وأهداف هيئـة التصنيع الحربي، 

واستغالالً للمنصب الوظيفي».

د البيان، أنَّ «محكمة تحقيق  وأكَّ

أمـر  أصـدرت  الثانيـة،  الكـرخ 

االسـتقدام؛ وفقاً ألحـكام املادة 

العقوبـات  قانـون  مـن   (٣٣١)

العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) 

املُعدَّل».

وتنـصُّ املـادة (٣٣١) من قانون 

«ُيعاَقـُب  أنـه  عـىل  العقوبـات 

إحـدى  أو  وبالغرامـة  بالحبـس 

ٍف أو  هاتني العقوبتـني: كل ُموظَّ

ُمكلٍَّف بخدمٍة عامٍة ارتكب عمداً 

ما يخالـف واجبـات وظيفته أو 

امتنع عن أداء عمٍل من أعمالها؛ 

بقصـد اإلرضار بمصلحـة أحـد 

األفراد أو بقصد منفعة شـخٍص 

عىل حسـاب آخر أو عىل حسـاب 

الدولة.



 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املاليـة، امـس الثالثاء، 

منخفضا بنسبة (0.4%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلـغ عدد االسـهم املتداولة (1.528.693.535) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.301.815.191) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (589.59) نقطة 
منخفضا بنسبة (%0.4) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (591.97) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (49) 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 االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (58) 
مليون سهم بقيمة بلغت (62) مليون دينار من خالل تنفيذ (18) صفقة 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (7) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (11) مليون دينار من خالل تنفيذ (4) صفقات 

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.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس، الثالثاء، عن اكمالها املرحلة االوىل من العمل 
يف قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية، من خالل ادراج حوايل (٣) 

االف مرشوع ضمن برنامج تنمية االقاليم.
وقالـت الوزارة يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منـه: ان ”جهودا كبرية 
بذلتها الكـوادر العاملة يف دائـرة الربامج االسـتثمارية الحكومية ودائرة 
تخطيـط القطاعات، وبـإرشاف مبارش ومتابعة مسـتمرة من قبل وزير 
التخطيـط، من اجل االنتهاء من ادراج املشـاريع، ضمن املرحلة االوىل من 

القانون“.
وأشـار البيان اىل ان ”عدد املشـاريع املدرجة لغاية نهاية االسبوع املايض، 
بلـغ (٢٧٦٨) مرشوعـا موزعة عـىل (١٥) محافظة باإلضافـة اىل وزارة 
االعمـار وصندوقـي اعمار ذي قـار واملناطق املحررة، الفتـا اىل ان املبالغ 

املمولة لهذه املشاريع بلغت اكثر من (٤) تريليونات دينار“.
وأوضـح ان ”املشـاريع املدرجـة شـملت مختلـف املشـاريع الخدمية يف 
املحافظـات، ووفقـا لسـقوف التخصيصات التـي حددهـا القانون لكل 
محافظة“، موضحا ”ان محافظات املثنى واالنبار وواسط وبابل وميسان 
وكركوك، وكربالء املقدسـة، اكملت جميع التزاماتها وبنسبة ١٠٠٪ فيما 

يتعلق بكلف املشاريع املدرجة مع التخصيص املايل“.
وكشـفت التخطيـط عـن ان ”تأخر محافظات صـالح الديـن والديوانية 
والنجـف، باإلضافـة اىل صندوق اعـادة اعمار املناطق املحـررة، يف اكمال 
التزاماتها، إذ لم تتجاوز نسـبة االنجـاز لديها (٣٩٪). اما محافظة بغداد 
فكانـت نسـبة انجازهـا (٦٢٪) وامانة بغـداد (٨٨٪) والبـرصة (٩٥٪)، 
ونينـوى (٦١٪) وذي قـار (٨٣٪) ودياىل (٦٨٪) وصنـدوق اعمار ذي قار 

(٩٠٪)، ومديرية الطرق والجسور يف وزارة االعمار (٦٣٪)“.

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

بغداد ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 363 الف دينار، وسعر الرشاء 359 الفاً، وهي 

نفس االسعار ليوم امس االثنني.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 329 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

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

دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلت 
صبـاح امـس 149500 دينار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 

كانت األسعار ليوم االثنني 149400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشار إىل أن اسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 150000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الرشاء 149000 دينـار عراقي لكل 

100 دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سـجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سـعر الدوالر البيع 149500 دينار لكل 
100 دوالر امريكـي، وبلغ سـعر الرشاء 149400 دينـار لكل 100 دوالر 

امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رابطـة املصـارف الخاصـة 
العراقية، امـس الثالثاء، أن أكثر من 
30 ألـف مواطـن حصل عـىل قرض 
املركـزي  البنـك  مبـادرة  بـدء  منـذ 
لتمويـل املشـاريع الصغـرية البالغة 
4 تريليونـات دينـار، مشـرية إىل أن 
املبـادرة أقرضت حتى الربـع الثالث 
من العام الحايل، أكثر من 2 تريليون 

دينار.
وقال املدير التنفيذي لرابطة املصارف 
الخاصـة، عيل طـارق، يف بيان تلقته 
املركـزي  ”البنـك  إن  ”الـزوراء“: 
العراقي أطلق مبادرة تنموية لتحفيز 
االقتصاد، عرب املصـارف الخاصة يف 
العام 2015، والتي حدد لها تريليون 
دينار، إال انه يف عامّي 2021 و2022 
قـرر زيـادة التخصيصـات لهـا لـ4 

تريليونات دينار“.
وأضـاف طارق أن ”إجمـايل التمويل 
مـن املبادرة حتـى الربـع الثالث من 
العام الحايل، بلغ 2.2 تريليون دينار، 
مقارنـة   124.4٪ بنسـبة  مرتفعـا 

بالعام املـايض، الذي وصـل إىل 980 
مليـار دينـار“، مؤكـداً أن ”اجمـايل 
القـروض بلـغ 30364 قرضـا حتى 
الربع الثالث من العام الحايل، مرتفعا 

بنسبة ٪88.7 مقارنة بالعام املايض 
الذي بلغ 17,032 قرضا“.

وأشار املدير التنفيذي إىل أن ”القطاع 
الزراعـي كان حصتـه 115.7 مليار 

دينـار بعـدد قـروض 310 قروض، 
والصناعـي 522.2 مليار دينار بعدد 
1167 قرضا، والتجـاري 476 مليار 
دينـار بعدد 8190 قرضـا، والخدمي 

310 مليـار دينار بعـد 2770 قرضا، 
والسـكني 616 مليـار دينـار بعـدد 
القـروض  وأخـريا  قرضـا،   6430
الشـخصية التي بلغت 158.4 مليار 

دينار بعدد 11497 قرضا“.
ونـوه بأن ”هـذه القروض سـاهمت 
النفطـي،  غـري  االقتصـاد  بتحفيـز 
صناعيـة  مشـاريع  انشـاء  عـرب 
وزراعية وخدميـة، باإلضافة إىل دعم 
االستثمارات، مما قامت بتشغيل االف 
من األشـخاص يف هـذه املشـاريع“، 
الفتـا إىل أن ”املبـادرة خصصت جزءاً 
كبرياً من التمويـل إلقراض املواطنني 
لرشاء الوحدات السكنية يف املجمعات 
مـدن  إلنشـاء  دعمـا  االسـتثمارية، 
نظامية بديال عن العشـوائيات، داعيا 
إىل استمرار هذه املبادرة وذلك آلثارها 

اإليجابية عىل الجميع“.
ولفت إىل أن ”املواطنني بحاجة كبرية 
إىل القـروض، ولكن يتطلب جهدا من 
الدولة العراقية إىل تسهيل اإلجراءات 
مـن  املاليـة  املؤسسـات  وحمايـة 

مخاطر التهرب وعدم السداد“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بلغ حجم التبادل التجاري بني العراق 
وايـران اكثر مـن 10 مليـارات دوالر 
 trade خالل العام 2021، وفقا ملوقع
map الـذي يوفـر خريطـة التجـارة 
للـدول للصادرات والـواردات والطلب 
البديلة واألسـواق  الـدويل واألسـواق 

التنافسية.
وذكر املوقـع يف احصائية عىل موقعه 
واطلعت عليها ”الزوراء“: ان ”التبادل 
التجاري بـني العراق وايـران بلغ 10 
مليـارات، و111 مليونـا، و202 الف 

دوالر خالل العام 2021“.
واضاف ان ”قيمة الصادرات االيرانية 
اىل العـراق بلغـت 8 مليـارات و914 
مليونـا و605 آالف دوالر، فيما بلغت 
الصـادرات العراقية اىل ايـران مليارا، 

و196 مليونا، و597 الف دوالر“.
كما اشارت اإلحصائية اىل ان ”معظم 
الصـادرات االيرانية اىل العراق تركزت 
الحديـد  تليهـا  (الغـاز)  الوقـود  يف 
والفوالذ ومن ثم البالستيك، مبينة ان 
”هذه الصادرات نمت بنسـبة %1 ما 

بني 2017 اىل 2021“.
ونوهت إحصائية املوقـع ايضا إىل أن 
”معظم الصـادرات العراقية اىل ايران 
تركـزت يف الحبـوب تليهـا املخلفات 

والنفايـات من الصناعـة الغذائية ”، 
مضيفـة أن ”هـذه الصـادرات نمـت 
بنسبة %88 ما بني 2017 اىل 2021“.

أعلنـت هيئـة  مـن جانـب متصـل، 
االحصـاء الرتكية ان العراق جاء ثانيا 
كأكـرب مسـتورد مـن تركيا يف شـهر 
ترشين االول، مبينة ارتفاع الصادرات 
والواردات الرتكية بنسبة ٪3 و 31.4٪ 

عىل التوايل.وقالت الهيئة يف تقرير لها 
اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”صادرات 
تركيا لشـهر ترشيـن االول بلغت 21 
مليـارا و 328 مليون دوالر، مسـجلة 
3 باملئـة، مقارنـة  ارتفاعـا بنسـبة 
بنفس الشهر من العام 2021، مبينة 
أن ”واردات تركيـا يف ايلـول بلغت 29 
مليـار و 202 مليون دوالر، مسـجال 

ارتفاعا بنسبة 31.4 باملئة، عن نفس 
الفرتة من عام 2021“.

وأشـارت إىل أن ”العـراق جـاء ثانيـا 
يف صـادرات الرتكيـة لـدول العالم يف 
شـهر ترشيـن االول املـايض بقيمـة 
مليار واحـد و 418 مليـون دوالر، يف 
حني كانت أملانيا هـي الدولة الرشيك 
واحـد  بمليـار  للصـادرات  الرئيـيس 

و688 ماليـني دوالر، تلتهـا الواليـات 
املتحـدة االمريكية ثالثا بـمليار واحد 
و308 ماليـني دوالر، ومن ثم روسـيا 
بمليـار واحـد و146 مليـون  رابعـا 
دوالر، وجاءت اململكة املتحدة خامسا 
بمليـار واحـد و107 ماليـني دوالر“، 
مبينة أن ”نسـبة الدول الخمس األوىل 
من إجمايل الصادرات بلغت ٪31.3 يف 

ترشين األول 2022“.
وبينـت أن ”الصـادرات الرتكية خالل 
10 أشهر من كانون الثاني اىل ترشين 
االول 2022، كانـت أملانيا هي الدولة 
الرشيكة الرئيسـية للصادرات بقيمة 
17 مليـارا و463 مليـون دوالر، تلتها 
الواليات املتحـدة األمريكية بمبلغ 14 
مليـارا و55 مليـون دوالر، والعـراق 
ثالثـا بقيمة 11 مليـارا و302 مليون 
دوالر تليه اململكـة املتحدة بقيمة 10 
مليارات و908 ماليني دوالر، وإيطاليا 
229 مليـون دوالر،  بــ10 مليـارات 
وبلغت نسبة الدول الخمس األوىل من 
إجمايل الصادرات ٪30.5 يف الفرتة من 
كانون الثاني إىل ترشين األول 2022.

السـلع  معظـم  العـراق  ويسـتورد 
والبضائـع واملـواد الغذائيـة من دول 
الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة 

اقل من دول الخليج العربي واالردن.

@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@…uaãm
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@b«Îãìfl@RWVX@xaäÜg@Â‹»m@¡Ó�Én€a
˘äb�€a@·«á€a@ÊÏ„b”@Â‡ö

@ÜaáÃi@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa
@·Ó‹”�aÎ

@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a
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بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الزراعة، عباس جرب العلياوي، 
امس الثالثاء، عىل دعـم تنفيذ الخطة 
الزراعية وتسـهيل اإلجـراءات املقّدمة 
للفالحني.وذكـر بيـان للـوزارة تلقته 
”الـزوراء“: أن ”وزيـر الزراعة عباس 
جرب العلياوي ترأس امس بمقر الوزارة 
اجتماع املجلس الوطني للبذور الثامن 
عرش لالطالع ومناقشة موقف تجهيز 
بـذور الرتـب العليا ملحصـول الحنطة 
 2023  -  2022 الزراعـي  للموسـم 
واملواضيع املتعلقـة بالعملية الزراعية 
للمحاصيل االسـرتاتيجية التي تسهم 

يف تأمني األمن الغذائي املستدام“.
مبيناً أن ”االجتماع تم بحضور الوكيل 
الجبـوري  مهـدي  للـوزارة  اإلداري 
والوكيـل الفنـي ميثاق عبد الحسـني 
ومستشار الوزارة مهدي ضمد القييس 
ورائد حداد وهـادي اليارسي وأعضاء 

املجلس“. 
أن ”املجلـس بحـث  البيـان  وأضـاف 
جـدول األعمـال ومنـه بحث تسـديد 
مسـتحقات الفالحـني لبـذور الرتـب 
العليـا للحنطة وكمية بذار وتسـعرية 
بيع بذور الرتب العليا ملحصول الشعري 
ومناقشـة تسـهيل اإلجراءات املقّدمة 
للمزارعـني حـول تجهيزهـم وتسـلم 
بذور الحنطة رتبة األسـاس واملسجلة 

الزراعي الحايل“.مشرياً  خالل املوسـم 
اىل ”دعـم املزارعني وأسـعار محصول 
ملحافظتـي   2022 للموسـم  الشـلب 
وزيـادة  والديوانيـة  االٔرشف  النجـف 
نسـب الدعم ألسعار بذور هجني الذرة 
الصفراء باإلضافـة اىل املبالغ املطلوبة 
فعليـاً لتنفيذ خطـة الربنامج الوطني 
لتطويـر مختـربات فحـص وتصديق 
البذور وحفظ وصيانة املوارد الوراثية 
النباتيـة للعام 2023 والتي تم إقرارها 
يف اجتماع اللجنـة التوجيهية“. وتابع 
أنـه ”تمـت إحالة عـدد مـن املواضيع 
والطلبـات ضمـن جـدول األعمـال إىل 

الدراسـة  لغـرض  املختصـة  اللجـان 
وبيان الرأي وتقديم التوصيات الالزمة 
الزراعـي  النشـاط  لخدمـة  بشـأنها 

وتطويره“.
وأكد العليـاوي، خـالل االجتماع، عىل 
”اسـتمرار الوزارة بدعم تنفيذ الخطة 
الجهـود  وبـذل  املوضوعـة  الزراعيـة 
الحثيثـة من أجل تذليـل العقبات التي 
الزراعيـة للنهـوض  تواجـه العمليـة 
كامـل  وتوفـري  الزراعـي  بالقطـاع 
املسـتلزمات الرضورية خالل املوسـم 
الشـتوي الحـايل بغيـة زيـادة اإلنتاج 

املحيل وتأمني األمن الغذائي للبلد“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، 
امس االحد، لتسـجل 167 مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك 
املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 
اسـتقراراً يف مبيعاته لتصل اىل 167 مليوناً و816 ألف دوالر، 
غطاهـا البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ 1460 دينـاراً لكل 

دوالر.وذهبت املشرتيات البالغة 121 مليوناً و816 ألف دوالر، 
لتعزيـز األرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 46 مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 20 مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيز 
االرصـدة يف الخارج، و18 مرصفـًا لتلبية الطلبـات النقدية، 

الفتاً إىل مشاركة 36 رشكة رصافة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتـل العـراق املرتبـة الـ13 من بـني دول العالـم األرخص يف أسـعار الوقود 

.global petrol prices البنزين“ يف شهر ترشين الثاني، حسب موقع”
وقال املوقع يف تقرير لشهر ترشين الثاني لعام 2022 واطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان ”العـراق احتـل املرتبة 13 عامليا مـن بني 168 دولة مدرجـة بالجدول من 
بني الدول األرخص يف أسـعار وقود البنزين وباملرتبة الخامسـة عربيا بعد كل 
من: ليبيا، والجزائر والكويت، ومرص“، مبينة أن ”سعر البنزين يف العراق بلغ 

0.514 دوالر للرت الواحد“.
واشار التقرير اىل ان ”فنزويال جاءت باملرتبة االوىل عامليا بأرخص دول العالم 
للبنزين وبسـعر بلغ 0.016 دوالر للرت الواحد تليها ليبيا وسـعر 0.031 دوالر 

ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 0.053 دوالر“.
وبـنّي ان ”أغـىل دول العالم ألسـعار البنزين كانت من نصيب اليونان بسـعر 
2.114 دوالر للـرت الواحـد، تليها ايسـلندا بسـعر 2.297 دوالر، ومن ثم تأتي 

أخريا هونغ كونغ وبسعر بلغ 2.954 دوالر للرت الواحد ”.
وأوضـح التقرير أن ”السـعر املتوسـط للبنزين عامليا لشـهر ترشيـن الثاني 
بلـغ إىل 1.31 دوالر للرت“، مبينا ان ”اسـعار البنزين يف الـدول الغنية مرتفعة 
باملقارنـة مـع الدول الفقـرية، أما الدول املنتجـة والصادرة للبـرتول فتكون 
األسـعار أقل منها بكثري“.ولفت التقرير اىل ان“ فارق أسعار البنزين يف الدول 
املختلفـة تعود إىل الدعم الحكومي للبنزين وحجم الرضائب، فتشـرتي الدول 
يف العالم كافة النفط بذات األسـعار ولكنها فيما بعد تفرض رضائب مختلفة 

مما يؤدي إىل اختالف أسعار التجزئة للبنزين“.

بغداد/ الزوراء:
رأى الباحث االقتصادي املختص يف شـؤون العقارات، عبد السـالم حسن، ان 
توجه الحكومة واتخاذها إجراءات بشـأن املناطق الزراعية والعشوائية التي 

شيدت عليها منازل سيكون بادرة إيجابية لتخفيض أسعار العقارات. 
وقال حسـن يف ترصيح صحفي: ان ”قرارات الحكومة األخرية بشأن املناطق 
العشـوائية والزراعية وتحويل جنس األرض من زراعي اىل سكني سيؤدي اىل 

انخفاض أسعار العقارات التي سجلت ارتفاعا كبري خالل العام الجاري“. 
وأضاف ان ”االرتفاع الحاصل يف أسـعار العقارات حدث بسبب منح األرايض 
للمسـتثمرين مجانـاً من اجل بناء مجمعات سـكنية، حيث فرضوا أسـعار 
مرتفعة للوحدات السـكنية يف تلك املجمعات، االمر الذي تسـبب برفع أسعار 
العقارات يف مناطق العاصمة، خصوصا ان سعر الوحدة السكنية يف املجمعات 

الجديدة قد تجاوز سعر الدار يف املناطق االخرى“. 
وبـنّي ان ”أسـعار العقارات بشـكل عام لـن تبقى عىل حالهـا، خصوصا ان 
قـرارات الحكومة جاءت بجانب املواطن وسـتعمل عىل تغيري جنس األرايض 

وهو ما سيقيض عىل التفاوت واالرتفاع الحاصل يف األسعار“. 

@µi@Âfl@13Ä€a@Újmãæbi@÷aã»€a
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ÚÓ„aãÌ�a@Úiäáæa

بغداد/ متابعة الزوراء
 أوضح اتحاد الكرة املالبسات التي حدث مع مدربة املنتخب النسوي للصاالت االيرانية شهناز ياري .وقال عضو االتحاد 
فراس بحر العلوم: إن االتحاد تلقى اشـعارا من فيفا يؤكد فيه عدم وجود انشـطة لصاالت النسـاء لغاية عام ٢٠٢٥. 
مبينا: أن الكتاب وصل منذ أكثر من شـهرين وقد استجاب االتحاد العراقي للقرار الدويل. وابدى بحر العلوم استغرابه 
مـن ترصيحات املدربة االيرانية شـهناز ياري بـأن االتحاد ابعدها وانهى خدماتها بسـبب مطالبتها بحقوقها املالية. 
مؤكدا: ان االتحاد لم  يغبن حق احد وانها ستتسـلم راتبها ملدة شـهرين. واشـار اىل: ان االتحاد سيتسلم الشهر املقبل 
تخصيصـات مالية من االتحاد الدويل والنقل التلفزيوني وسيسـدد للجميع مسـتحقاته من ضمنهم املدربة االيرانية. 

وتتهم مدربة املنتخب الوطني النسوي، شهناز ياري، اتحاد اللعبة بإنهاء خدماتها بسبب املطالبة بحقوقها.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€a@¿@Öãÿ€a@‚çËÌ@ÊbèÓfl@¡–„Î@⁄ÏÁÜ@‚bflc@µn‰Ó$@µn�‘„@äáËÌ@äáónæa@ÚÌÏßa

بغداد/ حيدر محمد
بطولـة  منافسـات  اختتمـت 
بالريشـة  العراقيـة  الجامعـات 
الطائـرة للطـالب والطالبات التي 
اقيمت برعاية وزير التعليم العايل 
والبحـث العلمـي الدكتـور نعيـم 
عبـد يـارس العبـودي وبضيافـة 
مالعب كلية الرتبية االساسـية /

الجامعـة املسـتنرصية واقامهـا 
قسم النشاطات الطالبية / جهاز 
االرشاف والتقويـم العلمي للفرتة 
29 مـن شـهر  ولغايـة   23 مـن 
ترشيـن الثانـي الفصـل الدرايس 

االول للعام 2022-2023. 
واسفرت منافسات اليوم الختامي 
سـيطرة واضحة لطالب وطالبات 
جامعة بغداد، إذ توجت مجهودات 
العبـي والعبات الجامعـة باملركز 
املباراتـني  يف  الفـوز  بعـد  االول 
النهائيتـني طـالب وطالبات.. ويف 
منافسـات الطالب تـوج منتخب 
جامعـة بغداد باللقـب بعد الفوز 
عىل منتخب جامعـة بابل بنتيجة 

شوطني دون مقابل. 
ويف منافسـات الطالبـات توجـن 
العبـات منتخـب جامعـة بغـداد 
عـىل  الفـوز  بعـد  االول  باملركـز 
بنتيجة  املثنـى  منتخـب جامعـة 
شـوطني دون رد.. وبعـد نهايـة 
اقيـم حفـل  النهائيـة  املباراتـني 
تتويـج االبطـال وقدمـت هدايـة 
ودروع تكريميـة للحـكام الذيـن 
قادوا منافسات البطولة بنجاح يف 
املنافسات التي استمرت عىل مدى 
7 ايام متواصلة، كما قدمت دروع 
تذكاريـة للجنة املنظمـة للبطولة 
وقسم النشاطات الطالبية يف وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي، كما 
تم تتويـج اصحـاب املراكز االوىل 
بامليداليات وكـؤوس التفوق، كما 
اللجنـة املنظمة للبطولة  اختارت 
 / املسـتنرصية  الجامعـة  العـب 
الطالبـة فاطمة  الصيدلـة  كليـة 
كريـم  الالعبة املثاليـة يف البطولة 
تكريما اللتزامها ومـا قدمته من 

مسـتويات يف البطولة.

@pb»flbßa@Ú€Ï�i@k‘‹i@åÏ–m@ÜaáÃi
@pbj€b�€aÎ@l˝�‹€@Òãˆb�€a@ÚìÌã€bi
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بغداد/ ليث العتابي
عدسة/ هفال بريفكاني

خيـم التعـادل السـلبي من دون أهـداف عىل 
نتيجـة مبـاراة دهوك وضيفه القـوة الجوية 
التي جرت امس الثالثاء بملعب صقور الجبال 
ضمن الجولة السـابعة من الـدوري املمتاز ، 
التـي حرضها أكثـر مـن 10 آالف من أنصار 
أهـل الدار.وبهذه النتيجة ، رفع القوة الجوية 
رصيده إىل 15 نقطة يف صدارة الرتتيب، بينما 

وصل دهوك للنقطة العارشة باملركز الـ 10.
وتفوق القاسم عىل مستضيفه نوروز بنتيجة 
(0-3)، يف املبـاراة التي أقيمـت امس الثالثاء 

بملعب النجف الدويل .
اقتنـص رضا حاجم الهدف األول للقاسـم يف 
الدقيقـة 24، فيمـا أضاف فالح عبـد الكريم 
الهـدف الثانـي يف الدقيقـة 71 ، وعـزز ليـث 
محمـد تقـدم فريقه بهـدف ثالـث بالدقيقة 
2+90 مـن زمـن املبـاراة التي أقيمت وسـط 
حضـور جماهـريي ضعيف.وبهـذا االنتصار 
، رفـع القاسـم رصيـده إىل 8 نقـاط ليتقدم 
للرتتيـب 14، بينمـا تلقـى نـوروز هزيمتـه 

الرابعة ليرتاجع للمركـز الثاني عرش برصيد 
9 نقاط.

ويف مبـاراة ثانيـة، اكتفـى الحـدود بالتعادل 
السـلبي أمام ضيفه نفـط البرصة، يف املباراة 
التـي جرت بملعـب املدينة الـدويل بالعاصمة 
بغـداد .وبهذا التعـادل، وصل الحـدود إىل 13 
نقطـة بالرتتيـب الثالـث، فيمـا رفـع نفـط 
البرصة رصيـده إىل النقطة التاسـعة باملركز 

العارش.
وتغلب نفط ميسـان عىل مسـتضيفه الكرخ 
بنتيجـة (1-2)، يف املبـاراة التي أقيمت امس 

الثالثاء بملعب كربالء الدويل.
تقـدم نفـط ميسـان اوالً عن طريق ياسـني 
سـامية يف الدقيقة 44، وأدرك لوكاس شالون 
التعديـل بالدقيقـة 54 ، بينمـا خطف حمزة 
عباس هدف الفوز الثاني بالدقيقة 2+90 من 

زمن املباراة التي غابت عنها الجماهري.
وبهذا االنتصار الثمني، قفز نفط ميسـان إىل 
املركـز الرابع مؤقتاً برصيـد 13 نقطة، فيما 
تراجـع الكرخ إىل الرتتيب التاسـع برصيد 10 

نقاط.

بغداد/رافد البدري
تـوج نـادي الرشطـة ببطولـة اندية 
العـراق بألعاب القوى لفئـة الرجال، 
فيمـا تصـدر نـادي دجلـة الجامعي 
ترتيب النسـاء، يف البطولة التي جرت 
عىل مضمار جامعة بغداد يف الجادرية 
واسـتمرت 3 أيام وشـارك فيها اكثر 
مـن 800 ريـايض يمثلـون 40 نادياً 
ولـكال الجنسـني، وسـجلت فيهـا 4 

ارقام قياسية عراقية جديدة.

وتمكـن نـادي الرشطـة مـن احراز 
املركز األول يف منافسـات الرجال بعد 
منافسـة رشسـة وقويـة مـع نادي 
الجيـش صاحـب الوصافـة، وجـاء 
نادي الحشـد باملركـز الثالث، وجمع 
نـادي الرشطـة 281 نقطة يف صدارة 
الرتتيـب، فيمـا حصل نـادي الجيش 
عىل املركز الثاني برصيد 271 نقطة، 
وجاء نادي الحشـد ثالثاً برصيد 115 

نقطة.

وتصدر نادي دجلـة الجامعي ترتيب 
النساء ليحتل املركز األول بعد منافسة 
مع الوصيف نادي البيشـمركة، حيث 
تمكـن نـادي دجلـة الجامعـي مـن 
جمع 197 نقطة يف صـدارة الرتتيب، 
وجاء نادي البيشـمركة من محافظة 
السـليمانية ثانياً برصيد 130 نقطة، 
واحتل نادي الزعفرانية املركز الثالث 

برصيد 63 نقطة.
وحقـق نـادي الحلة لقب منافسـات 

الشـباب بعد ان تمكن من جمع 242 
نقطة، مبتعداً عـن صاحب الوصافة 
نادي الجيـش الذي حصـل عىل 201 
نقطـة، وجاء نـادي البـرصة باملركز 

الثالث برصيد 111 نقطة.
وتمكنت شابات نادي فتاة نينوى من 
احراز املركز األول بعد منافسـة قوية 
من نـادي القوش، حيـث جمع نادي 
فتـاة نينوى 168 نقطـة يف الصدارة، 
واحتلت شـابات نـادي القوش املركز 

125 نقطـة، فيمـا  الثانـي برصيـد 
حققـت شـابات نادي نفط ميسـان 

املركز الثالث برصيد 82 نقطة.
وتمكن ناشئو نادي الحلة من التتويج 
باللقـب بعـد ان جمـع 179 نقطة يف 
صـدارة الرتتيب، وحصـل نادي بلدية 
املوصـل عـىل 117 نقطـة احتل فيها 
املركـز الثاني، وكان املركز الثالث من 
نصيب نادي عني تمر الكربالئي الذي 

حصل عىل 109 نقطة.

ويف منافسات الناشـئات والتي اشتد 
وطيسـها بـني ناديـي غاز الشـمال 
ونادي السـالم حتـى الرمـق األخري، 
تمكن نادي غاز الشـمال من حسـم 
اللقـب لصالحـه بعد ان جمـع 161 
نقطـة، وبفـارق قليـل عـن صاحب 
املركز الثاني نادي السـالم الذي احتل 
املركز الثاني برصيد 144 نقطة، فيما 
احرز نـادي سـريوان الجديـد املركز 

الثالث برصيد 72 نقطة.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
صـدارة  الهولنـدي  املنتخـب  حسـم 
املجوعة األوىل بكأس العالم قطر 2022 
، وذلـك بعد فوزه عـىل نظريه القطري 
بنتيجـة 2/0 ، يف املبـاراة التي أقيمت 
بينهما مسـاء امس باسـتاد البيت يف 

ختام مباريات املجموعة.

أحرز هديف هولندا كل من كودي جاكبو 
وفرينكـي دي يونج يف الدقيقتني 26 و 

.49
جـاءت املبـاراة متوسـطة املسـتوى 
سـيطر املنتخب الهولنـدي عىل الكثري 
مـن فرتاتهـا ، ونجح يف حسـم أموره 

بأقل مجهود.

وبهذه النتيجـة، ارتفع رصيد املنتخب 
الهولندي إىل 7 نقـاط تصدر بهم قمة 
املجموعـة األوىل ، بينمـا بقـي رصيـد 
قطـر خاليا مـن النقـاط بعدما تلقى 

الخسارة الثالثة عىل التوايل. 
وحسم منتخب السـنغال تأهله لثمن 
نهائـي مونديال قطـر 2022، بالفوز 

(1-2) ضـد اإلكـوادور، مسـاء امس 
الثالثـاء، عىل سـتاد خليفـة الدويل يف 

الجولة الختامية لدور املجموعات.
سجل للسنغال إسماعيال سار من ركلة 
جزاء يف الدقيقة 44، وكاليدو كوليبايل 
يف الدقيقة 70، بينما سـجل لإلكوادور 

مويسيس كايسيدو يف الدقيقة 68.

بهـذا االنتصار رفع املنتخب السـنغايل 
وصافـة  يف  نقـاط،   6 إىل  رصيـده 
املتصـدر  لريافـق  األوىل  املجموعـة 
املنتخـب الهولنـدي (7 نقـاط)، بينما 
تجمـد رصيـد اإلكوادور عنـد 4 نقاط 
يف املركـز الثالث ليـودع البطولة رفقة 

قطر املستضيفة.

بغداد /حسني الشمري
تـهل العبانا حسني حامد ونرص مهدي اىل دور 
املربع الذهبي لبطولـة انطاليا الدولية العاملية 
للتنـس االريض عىل الكـرايس بعد فوزهما عىل 
العبي منتخب اليابان وروسيا يف املباريات التي 

جرت يف مدينة انطاليا الرتكية.
وقـال رئيـس اتحـاد التنـس الباراملبـي ماجد 
حميـد العكيـيل: تأهـل العبانا حسـني حامد 

ونـرص مهـدي للدور ربـع النهائي ملنافسـات 
البطولـة الدولية بعد فوز العبنا حسـني حامد 
عىل منافسـه الياباني فيمـا تغلب العبنا نرص 
مهـدي عىل الرويس وسـيتقابل الالعبان وجها 
لوجه يف دور املربع الذهبي، وبهذا سـنكون قد 
ضمنـا الحصول عىل احد االوسـمة امللونة بعد 
ان كنـا نتمنى عـدم مواجهتهمـا لبعض لنيل 
اكثر من وسـام ملون ولكن القرعة اوقعتهما 

مع بعض.
وجاء تأهل العبينا بعد سلسلة من االنتصارات 
واليابـان  والربازيـل  وروسـيا  العبـي  عـىل 
وبالروسيا وتركيا، وجاءت هذه النتائج نتيجة 
جهود العبينا ومدربهـم املثابر بهاء الدين عيل 
ومن خلفهم نحن كاتحـاد ومن خلفنا االخوة 
يف املكتب التنفيـذي للجنة الباراملبية برئاسـة 

الدكتور عقيل حميد.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مدير املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية الزميل حسني عيل حسني  قرر خوض 
تجربة اعالمية جديدة من خالل تقديم برنامج 
يومي عىل قناة (االيام) الفضائية بعنوان (ايام 
املونديال)، كل االمنيـات لزميلنا بتحقيق النجاح 

وترك بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.
  *******************

الزميلـة الصحفيـة انتصـار الـرساج املحـررة يف 
صحيفة الصباح اكدت اكتسـابها الشفاء التام 
من االزمة الصحية التـي تعرضت لها قبل مدة 
زمنيـة ليسـت بالقصـرية، دعواتنـا الصادقـة 

لزميلتنـا بالشـفاء التـام وان يمـن عليها العيل 
القدير بالصحة والعافية التامتني.

Òãíbjfl@Òãy
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ما زلنا يف السـباق الحضاري حول الهوية، وبعـد ان عرَفنا الهوية، 
نـدرك ان املعسـكر املعـادي  ملونديال قطـر أخفـق يف تحديد معنى 
الهويـة، لذا تراه بنى معركته الخـارسة حول امارة قطر كدولة من 
دول كوكب األرض وما أكثر الدول، وما اندر الحضارات الحقيقية يف 

تاريخ اإلنسانية أصالة وتأثريا.
لقـد خرس مناهضو مونديـال كأس العالم يف قطـر املعركة منذ ان 
حدثتهم نفوسـهم املريضة بشن معركة قذرة ضد قطر النهم ظنوا 
- ويـا لخيبة ظنهم – ان املونديال قطري قلبا وقالبا، والحقيقة انه 
قطري قالبا، من حيث املكان والخدمات وكل الرشوط املطلوبة كما 
حـددت قبل ان تنطلق بطولة كأس العالـم بكرة القدم ( املونديال ) 
ألول مـرة عام 1930 يف بارجواي، وهذه الرشوط كما وردت يف اقدم 
كتاب عن البطولة باللغة العربية ( كأس العالم لكرة القدم من سنة  
1930 اىل  سـنة  1962 ) ملؤلفـه الصحفي الرائـد يف النقد الريايض 
عربيـا املرصي إبراهيم عالم ( جهينة ) الرشوط هي :  ” ال يعهد اىل 
بلد يف تنظيم مسابقة من مسابقات كأس العالم، إال بعد التأكد من 
ان إمكانياتهـا تصلح لتأدية الخدمات التي يجب ان يلتزم به املنظم 
وهذه اإلمكانيات هي : جهاز التنظيم، املالعب املناسـبة، املواصالت 
املختلفة، ضيافة رواد املسـابقة، مهمة رجال االعالم، مهمة االمن، 

التأمني الصحي، املعامالت املالية”.
 هـذه هـي عناويـن الـرشوط الـذي يفـيض كل منهـا اىل تفاصيل 
تطـورت وتتطور مع ما تحـرزه البرشية من خطـوات تقدم بلغت 
ذروة تطبيقهـا يف مونديال قطر، كل هذه الرشوط التي اسـتجابت 
لهـا قطـر – الدولة  ونفذتهـا  باحرتافية  تفوق مـا كان يتمناه كل 
الذيـن صوتوا مللفها قبل عقد من الزمن انما هو القالب الذي ارتدته 

البطولة والذي صار لها اسم هو  ” مونديال قطر 2022 ” .
أما القلب فهو اكرب من قطر الدولة، النه ينبض بفعل الهوية العربية 
اإلسـالمية ويتمرس بني ضلوع اهل هـذه الهوية وهم يزيدون عىل 
املليـار وهم اهـل الحضـارة األوىل يف تاريخ البرشيـة، فمنهم أبناء 
حضارة بني النهرين، ومنهم أبناء حضارة وادي النيل، ومجموعهم 
يمثـل الحضارة العربية اإلسـالمية  التي نقلت أعـداء املونديال قبل 

قرون من غياهب الجهل واالمية اىل نور العلم واملدنية .
لقد خـرس املنافقـون معركة املونديـال الحضارية قبـل ان تنطلق 
مبارياته النهم حاربوا القالب وما علموا إنما القالب تبع القلب، فإن 
صلح صلح  القالب..  وان فسـد فسـد القالب، هكذا علمنا وبرشنا 
رسـولنا األعظم محمد (صىل الله عليه وسـلم)، لـذا كانت البرشى 

األوىل بانطالق حفل االفتتاح وتحول الحلم اىل حقيقة.
وما زال الحديث عن الهوية مسـتمرا يف حـرب املونديال الحضارية 

.. واىل الغد ...



الدوحة / متابعة الزوراء:
جريمان،  سان  باريس  نادي  رئيس  الخليفي،  نارص  يرجَح 
العالم  كأس  بلقب  التتويج  املفاجآت يف رصاع  بعض  حدوث 
(قطر ٢٠٢٢). وقال الخليفي، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
«ماركا» اإلسبانية: «بالطبع أدعم العبي باريس بنسبة ١٠٠٪ 
يف املونديال، وأعتقد أنه قد تكون هناك بعض املفاجآت خارج 
الربازيل وحتى األرجنتني التي تتعاىف». وأضاف: «لدينا إسبانيا، 
التي ستكون أقوى  أملانيا،  الربتغال وفرنسا وكذلك  وبال شك 
إذا تأهلت.. إسبانيا عبارة عن مجموعة من الشباب يلعبون 
مًعا. إنهم فريق جيد جدا». وردا عىل ما يشاع يف فرنسا حول 

باريس  بني  العالقة  ستنتهي  العالم  كأس  انتهاء  بمجرد  أنه 
وقطر، علق: «هذه األمور تجعلني أضحك.. ال أعرف إذا كان 
يجب أن أجيب عن هذا السؤال بصدق، ألنه يبدو يل كمزحة، 

أليس كذلك؟».
وزاد: «هذه مجرد بداية بني قطر وسان جريمان، نحن عىل 
وشك الدخول يف مرحلة ثانية سنرى فيها نموًا مذهال. أيامنا 
األكثر إثارة لم تأت بعد يف باريس ويف كل األندية التي تمتلكها 

املجموعة». وسئل الخليفي بشأن مستقبل بطولة «السوبر 
بالحزن  أشعر  إنني  «الحقيقة  ليرصح:  ليج»، 

ال  أنهم  وتكراًرا  مراًرا  أظهروا  ألنهم  تجاههم، 
يفهمون كرة القدم».

وواصل: «كرة القدم ليست عقًدا قانونًيا، 
احتج  عندما  اجتماعي.  عقد  إنها 
املشجعون يف الشوارع ضد البطولة عندما 
يرصخون  يكونوا  لم  وفشلت،  انطلقت 

بشأن االلتزامات القانونية».
بني  وصل  حلقة  القدم  «كرة  وختم: 
الالعبني  وبني  والالعبني،  األندية 
والجمهور، وبني املشجعني واملجتمعات. 

هذا لن يتغري أبدا».

الدوحة / متابعة الزوراء:
إىل  العودة  قرار  عن  الكامريون  حارس  أونانا  تراجَع 
بالده، الذي اتخذه يف أعقاب خالف فني بينه وبني مدربه 
سونغ الذي استبعده من تشكيلة املنتخب يف مباراته مع 
نظريه الرصبي ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
وأكد االتحاد الكامريوني أن جلسة اجتماع سُتعقد مع 
املدرب والالعب لوضع األمور يف نصابها، يف ظل استعداد 
املنتخب ملواجهة الربازيل يف الجولة الثالثة من البطولة. 
وقّرر سونغ إبعاد أونانا عن مقاعد البدالء حتى انتهاء 
املايض  السبت  بينهما  دار  نقاش  بعد  وذلك  البطولة، 
أفىض إىل تهيئة الحارس الثاني ديفيز إيبايس لحراسة 
يف  أهداف  ثالثة  شباكه  استقبلت  الذي  املنتخب  مرمى 
املباراة التي انتهت بالتعادل (3-3) يف الجولة الثانية من 
الكامريون  السابعة. ويرى مدرب  املجموعة  منافسات 
جراء  للخطر  بالده  مرمى  ُيعرّض  أونانا  الحارس  أّن 
كأنه  بالكرة  بالتقدم  ويجازف  منه،  املتكرر  خروجه 

مدافع وليس حارساً، األمر الذي يرفضه سونغ. 
االيطايل  ميالن  إنرت  مرمى  حارس  أونانا  واتخذ 

االتحاد  اجتماع  انتظار  يف  بالده،  إىل  بالعودة  قراراً 
وكان  والحارس.  املدرب  مع  القدم  لكرة  الكامريوني 
التي  املباراة  لعب  الكامريون  ملرمى  األول  الحارس 
األوىل  الجولة  يف  سويرسا  أمام  بهدف  املنتخب  خرسها 

من املنافسة.

الدوحة/ متابعة الزوراء: 
الصحفي  إىل  نصية  رسالة  رونالدو  كريستيانو  أرسل 
الربيطاني الشهري بريس مورجان، ليرص عىل أنه سجل هدف 
 ،(0  -  2) أوروجواي  أمام  املاضية  الليلة  االفتتاحي  الربتغال 
ضمن منافسات املجموعة الثامنة بكأس العالم (قطر 2022).

واحتفل الالعب البالغ من العمر 37 عاما، بعدما بدا وكأنه تابع 

برأسه عرضية برونو فرنانديز إىل داخل الشباك، خالل الشوط الثاني.
لم  ربما  السابق  يونايتد  مانشسرت  مهاجم  أن  إىل  أشارت  اإلعادة  لكن 
الهدف كان لصالح فرنانديز. وأرص رونالدو  برأسه، وأن  الكرة  يلمس 
عىل أن الهدف يجب أن يكون له، حتى أنه أرسل رسالة نصية إىل صديقه 
”تويرت“:  عرب  تغريدة  يف  مورجان  وقال  املباراة.  بعد  مبارشة  مورجان 

”رونالدو أكد يل أن رأسه ملست الكرة. حتى برونو يوافقه“.

الدوحة / متابعة الزوراء:
األساسيني  الالعبني  من  اثنني  غياب  هيمَن 
لويس  اإلسباني،  املنتخب  ملدرب  بالنسبة 
إنريكي، وهما جايف ورودري، عىل تحضريات 
دور  ختام  يف  اليابان  ملواجهة  املاتادور 

املجموعات للمونديال.
يف  لكدمة  تعرض  الذي  جايف،  وضع  وأثار 
الركبة، ورودري، الذي يعاني من متاعب 
اإلسباني،  االتحاد  عنها  يعلن  لم  طفيفة 
تحسم  التي  املباراة  قبل  إنريكي  قلق 

املتأهلني لثمن النهائي يف املجموعة.
وكان خطة لويس إنريكي تتمثل يف إراحة 
بوسكيتس يف البداية أمام اليابان، بسبب 
صفراء  بطاقة  عىل  حصوله  احتمالية 

 ،16 ثانية، من شأنها أن تؤدي إىل عقوبة يف دور الـ 
ومن ثم تقديم مركز رودري.

ويف حالة جايف، فإن هذا هو اليوم الثاني عىل التوايل 
الذي يغيب فيه العب الوسط الشاب عن جلسة املران، 
وبحسب املدير الفني، فإن ذلك بسبب رضبة قوية يف 

الركبة تعرض لها يف مباراة أملانيا.
ويف انتظار تطور حالة جايف يف الساعات املقبلة، فإن 
موقف إسبانيا، متصدرة املجموعة والتي تقرتب من 
بلوغ ثمن النهائي، من شأنه أن يدفع إنريكي إىل عدم 

الضغط عىل العبه يف لقاء اليابان.
وعاد باقي الالعبني الدوليني للتجمع الستكمال جلسة 
تدريبية أكثر كثافة، وبدأ إنريكي، التحضري ملواجهة 
الفريق، ومن  التي سيدخلها عىل  والتغيريات  اليابان 

املتوقع حدوث تعديالت.

                         

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:
يف  املشككني  السابق  إنجلرتا  منتخب  العب  بارنز  جون  انتقد 
معاملة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
للعمال األجانب، قائال إن املنتقدين غضوا الطرف عن تقدم قطر 

يف مجال حقوق اإلنسان.
العالم،  كأس  باستضافة   2010 يف  فازت  التي  قطر،  وتعرضت 
بخصوص  اإلنسان  حقوق  جماعات  من  عنيفة  النتقادات 

معاملتها للعمال األجانب.
األخرية،  السنوات  يف  العمل  قوانني  عىل  تعديالت  قطر  وأدخلت 
إىل  لألجور  األدنى  الحد  ورفعت  الكفالة،  نظام  من  كثريا  لتحد 
الذين تعرضوا  املهاجرين  تأمني ملساعدة  إنشاء صندوق  جانب 
للغش بخصوص أجورهم. وكتب بارنز، الذي خاض 79 مباراة 
دولية مع إنجلرتا خالل الفرتة 1983 - 1995 يف عمود بصحيفة 
تايمز الربيطانية: «بينما ال يزال هناك طريق طويل لنقطعه، فإن 
الوضع أفضل مما كان عليه قبل عرش سنوات مع وجود تطوير 
يف اإلسكان واملرافق واألجور». وأضاف: «من املثري لالهتمام أن 
لديهم  ليس  كبرية،  ضجة  أحدثوا  الذين  أولئك  بعض  أن  نالحظ 
اآلن الكثري لقوله عن التنمية يف قطر عىل مدى السنوات العرشين 
املاضية». وأدان بارنز موقف قطر من حقوق مجتمع امليم، لكنه 
قال إن زوار البالد بحاجة إىل احرتام قوانني البلد العربي، ومؤكدا 
من  كثريا»  أكرب  تأثري  لها  «سيكون  العالم  كأس  مقاطعة  أن 
العالم،  ارتداء شارة. وقال بارنز: «قطر دعت الجميع إىل كأس 
سواء كانوا مثليني أم ال، لكن طالبوا الجميع باحرتام قوانينهم 

وثقافتهم».
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الدوحة/ متابعة الزوراء:

شـهدْت مباراة الربازيل وسـويرسا، ضمن منافسـات الجولة الثانية من دور املجموعات ببطولة كأس العالم 
٢٠٢٢، انقطاع التيار الكهربائي.

وانقطع التيار الكهربائي يف استاد «٩٧٤» الذي يستضيف مباراة الربازيل وسويرسا، ضمن منافسات املجموعة 
السابعة بكأس العالم.

وخـالل الدقيقـة ٤٤ من عمر اللقاء، انقطع التيار الكهربائي لعـدة ثواٍن قليلة، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل 
بشكل طبيعي. ولم تعد اإلضاءة بشكل كامل الستاد «٩٧٤»، إذ ظلت بعض كشافات الكهرباء يف امللعب ُمعطلة.

ويتصدر املنتخب الربازييل جدول ترتيب املجموعة السـابعة برصيد ٦ نقاط، بينما يقع املنتخب السويرسي يف 
املركز الثاني برصيد ٣ نقاط أيضاً.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á
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الدوحة / متابعة الزوراء:

انتظاره  طال  حلم  لتحقيق  أسرتاليا  منتخب  يطمُح 
ملدة 16 عاما، بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم، وذلك 
الجولة  ضمن  األربعاء،  غدا  الدنمارك،  يواجه  حينما 
الرابعة يف مونديال قطر  باملجموعة  (األخرية)  الثالثة 

.2022
األول  املقعد  اللقب)،  (حامل  فرنسا  منتخب  وحجز 
املاضية،  الجولة  منذ  اإلقصائية،  لألدوار  املجموعة  يف 
ليدور الرصاع عىل املقعد اآلخر بني «أسرتاليا والدنمارك 

وتونس».
للمرة  العالم  كأس  يف  يشارك  الذي  الكنغر،  ويمتلك 
التوايل، الحظوظ  السادسة يف تاريخه والخامسة عىل 
األوفر يف التأهل ملرحلة خروج املغلوب برفقة منتخب 
(الديوك)، إذ يحتل املركز الثاني حاليا برصيد 3 نقاط، 

متفوقا بفارق نقطتني عىل الدنمارك وتونس.
وسيكون الحصول عىل النقاط الثالث كافيا للمنتخب 
يف  الثانية  للمرة  اإلقصائية  لألدوار  للتأهل  اآلسيوي 
تاريخه، بعدما حقق اإلنجاز ذاته يف نسخة عام 2006 
تونس  بني  اآلخر  اللقاء  لنتيجة  النظر  دون  بأملانيا، 

وفرنسا.
تلك  يف  نقاط   6 األسرتايل  املنتخب  جعبة  يف  وسيصبح 
الحالة، يف حني سيتجمد رصيد منتخب الدنمارك، الذي 

نقطة  عند  املونديال،  يف  السادس  ظهوره  يسجل 
وحيدة.

أحرز  الذي  اآلسيوي،  املنتخب  يصعد  أن  املمكن  ومن 
مشواره  يف  أهداف   4 واستقبل  هدفني  اآلن  حتى 
نظريه  مع  تعادله  حال  القادم  للدور  باملجموعة، 
الدنماركي، رشيطة خسارة منتخب تونس أو تعادله 

أمام فرنسا.
الرتشح  ورقة  فإن  تونس،  وفوز  التعادل  حال  يف  أما 
حيث  قرطاج،  نسور  نصيب  من  تكون  سوف 
4 نقاط، وسيكون  املنتخبني يف رصيد  سيتساوى كال 

فارق األهداف، يف صالح املنتخب العربي.
بالفوز  الدنمارك مطالبا  من جانبه، سيكون منتخب 
تاريخه،  يف  الخامسة  للمرة  الـ16  لدور  للصعود 
والثانية عىل التوايل يف املونديال، وانتظار نتيجة اللقاء 

اآلخر بني تونس وفرنسا.
ويصعد املنتخب األوروبي رسميا حال انتصاره وتعثر 
تونس يف املباراة األخرى، لكن فارق األهداف سيكون 
سيتساويان  إذ  فوزهما،  حال  املنتخبني  بني  الفيصل 

عند رصيد 4 نقاط، يف تلك الحالة.
وأحرز منتخب الدنمارك هدفا وسكنت شباكه هدفني 
املنتخب  يسجل  لم  حني  يف  املجموعة،  يف  اآلن  حتى 

التونيس أي هدف واستقبل هدفا واحدا.

القاسية  خسارته  صدمة  األسرتايل  املنتخب  واجتاز 
االفتتاحية  الجولة  يف  فرنسا  منتخب  أمام   1-4
منتخب  عىل  -صفر   1 تغلبه  عقب  وذلك  للمجموعة، 
ليحقق  املايض،  السبت  يوم  الثانية،  الجولة  يف  تونس 
فوزه الثالث خالل 18 مباراة خاضها يف مسريته بكأس 

العالم، والتي بدأت عام 1974.
أسرتاليا  ملنتخب  األول  هو  تونس  عىل  الفوز  وكان 
بكأس العالم، منذ فوزه عىل رصبيا يف نسخة املونديال 

عام 2010 بجنوب أفريقيا.
من جانبه، لم يقدم املنتخب الدنماركي العروض التي 
يف  مشواره  استهل  إذ  البطولة،  يف  منه  منتظرة  كانت 
تونس،  منتخب  مع  أهداف  دون  بالتعادل  املجموعة 
الجولة  يف  الفرنيس  نظريه  أمام   1-2 يخرس  أن  قبل 

الثانية.
أفضل،  بمستوى  ظهوره  يتوقعون  املتابعون  وكان 
خاصة بعدما بلغ نصف نهائي كأس األمم األوروبية 

(يورو 2020)، التي أقيمت يف صيف العام املايض.
أسرتاليا  بني  الثانية  املواجهة  هي  هذه  وستكون 
يف  التقيا  أن  سبق  بعدما  العالم،  كأس  يف  والدنمارك 
مرحلة املجموعات بالنسخة املاضية يف روسيا قبل 4 

أعوام، حيث فرض التعادل 1-1 نفسه عىل اللقاء.
نقالً عن وكالة األنباء األملانية
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
فرنسا،  منتخب  مدرب  ديشامب،  ديديه  أكد 
ضمن  األربعاء،  اليوم   تونس  مواجهة  أهمية 
الجولة الثالثة من دور املجموعات بكأس العالم 

(قطر ٢٠٢٢).
امس:  صحفي  مؤتمر  خالل  ديشامب،  وقال 
أجل  من  قوتها،  بكل  ستلعب  تونس  أن  «أعرف 
املباراة  سنخوض  لكننا  والتأهل،  الفوز  تحقيق 

بجودة كبرية رغم ضمان بلوغ ثمن النهائي».
عليه  ويعتمد  جيد  العب  «جريزمان  وأضاف: 
بعض  وسنجري  الهجوم،  يف  كبري  بشكل 
بعض  إراحة  بهدف  التشكيلة  يف  التغيريات 
التشكيلة  الختيار  الكايف  الوقت  لدي  الالعبني. 
الفوز،  أجل  من  بتوازن  وسأعمل  املناسبة 
نشعرهم  ال  كي  بالتبديالت  الخصم  أخرب  ولن 

بالراحة».
وتابع: «بالنسبة لحراسة املرمى، ستيف مانداندا 
جاهز وقادر عىل شغل هذا املركز، وأريد أن أمنح 
لوريس بعض الراحة، لكن لم أتخذ القرار بعد».

فريق  إنه  التونيس،  املنتخب  «شاهدت  وواصل: 
الذين  الكثري من الالعبني املميزين،  قوي ويملك 

لعبوا يف الدوري الفرنيس».
وتطرق إىل كريم بنزيما، قائال: «تحدثت معه بعد 
الوقت من أجل  مغادرته، وضعه سيئ ويحتاج 

الشفاء، وليس ضمن حساباتي حاليا».
الصحفيني بشأن  أحد  ورد ديشامب عىل سؤال 
«غرور مبابي»، قائال: «هو يريد أن يلعب. الغرور 
صعب، لكن كيليان ال يمتلك غرورا من الناحية 
نظر  وجهة  من  للموضوع  سننظر  السلبية. 

جماعية، هو العب حاسم ويرغب يف اللعب».

الفني  املدير  ليونيل سكالوني،  أكد  ومن جهته  
مباراتي  وحلل  درس  أنه  األرجنتني،  ملنتخب 
راقيص التانجو ضد السعودية واملكسيك بكأس 
بالجولة  األربعاء  اليوم  بولندا  لقاء  قبل  العالم، 

األخرية من دور املجموعات.
بالتساوي  نقاط يف رصيده   ٣ األرجنتني  ويملك 
بـ٤  بولندا  بينما يتصدر منتخب  السعودية  مع 
األخري  املركز  املكسيك  منتخب  ويحتل  نقاط، 

بنقطة واحدة.
اللقاء:  قبل  صحفي  مؤتمر  يف  سكالوني  وقال 
عىل  الفوز  وتحقيق  األداء  لتحسني  «أسعى 

حساب بولندا، لحسم التأهل إىل ثمن النهائي».
التأهل،  عىل  «ينصب  تركيزه  كل  أن  وأوضح 
وليس التفكري يف تجنب مواجهة فرنسا، ألن األهم 

ثم  املجموعات،  عبور  سيكون هو 

الجميع جاهزا لخوض ثمن النهائي».
وعن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا، علق: 
«إنه العب موهوب وقناص، ولم أتعامل معه عن 
مهاجمي  أفضل  أحد  أتابع  بالطبع  لكني  قرب، 

العالم».
بني  املقارنة  فكرة  األرجنتني  مدرب  ورفض 
ليفاندوفسكي والنجم األرجنتيني ليونيل مييس، 
الثنائي  بمهارات  تستمعوا  أن  «عليكم  قائال: 

وأهدافهما، وال داعي ملثل هذه املقارنات».
وشدد عىل أنه لن يكشف مالمح تشكيله، الفتا 
أمر  اللعب  طريقة  بولندا  منتخب  «تغيري  أن  إىل 
جاهزية  عىل  بناء  التشكيل  أختار  لكني  وارد، 

الالعبني».
آخر لحظة، من  «الجميع سيقاتل حتى  وختم: 

أجل التأهل إىل ثمن النهائي».



 باريس/متابعة الزوراء: 
إىل َمعَرشِ الُكّتاِب َوالَجمُع حاِفٌل

َبَسطُت َرجائي َبعَد َبسِط َشكاتي
َفإِّما َحياٌة َتبَعُث املَْيَت يف الِبىل

َوُتنِبُت يف ِتلَك الُرموِس ُرفاتي 
َوإِّما َمماٌت ال ِقياَمــــــَة َبعـــَدُه 

َمماٌت لََعمري لَم ُيَقس ِبَممــات
بهذه الكلمات من قصيدة «اللغة العربية 
تنعى حظها «لخص شـاعر النيل حافظ 
إبراهيـم إحـدى أهـم أزمـات الصحافة 

العربية يف العرص الحايل. 
عدد كبري مـن الصحفيني واإلعالميني ال 
يخلـو من املوهبـة، إال أنه فقـد صالبته 
اللغويـة، وأصبـح مـن املعتـاد أن نرى 
قصًصـا وتقارير صحفيـة، بل ومقاالت 
لرؤسـاء تحرير تملؤها األخطاء اللغوية 
وتشـوهها ركاكة الصياغة، برغم وجود 
أقسـام التصحيـح والتدقيـق اللغوي يف 

املؤسسات الصحفية واإلعالمية! 
يف هـذا املقـال نقدم لكـم دليالً شـامالً 
صياغـة  وتحسـني  اللغـوي  للتدقيـق 
املحتوى يف اللغتني العربية واإلنجليزية. 

 Beginner» نصاحبـك يف رحلتك من الــ
وحتى الــFluent». ونمنحك يف الطريق 
أدوات مسـاعدة تتـكأ عليهـا للوصـول 

لكتابة سليمة ال تشوبها أخطاء. 
لكـن قبـل كل يشء عليـك أوالً أن تعرف 
مسـتواك بدقـة لتبـدأ مشـوار احرتاف 

اللغة.
اخترب وقّيم مستواك يف اللغة العربية

اختبار معاجم 
اختبار معهد الجزيرة اإلعالمي 

اخترب وقيم مستواك يف اللغة اإلنجليزية 
 Cambridge University

 British Council
 EFSET

 University of Washington
أوالً، أدوات التدقيق اللغة العربية 

1 -املدقق اإلمالئي العربي 
أداة تتعلـم من أخطاء كتابتـك وتتكّيف 

معها.  
2 -قلم 

 أداة قويـة تعمـل بالـذكاء االصطناعي 
تسـاعدك عىل كتابة نصوص سليمة من 

األخطاء اإلمالئية والنحوية. 

3 -َضاد 
محرك التدقيق اللغوي اآليلّ. 

4 -مدّقق ”دال“ اإلمالئي 
يف  التدقيـق  عـىل  بقدرتهـا  تمتـاز  أداة 
الكلمات املحرّكة وغـري املحرّكة وتحليل 
وتفكيـك الكلمـات عن الزوائـد كأدوات 
النصب والجّر والضمائـر املتصلة. الحّد 

األقىص للنص 3000 كلمة. 
 5 - املدقق اللغوي الذكي 

خدمـة تدقيـق لغوي يقدمهـا مركز أبو 
ظبـي للغـة العربية تعتمد عىل مسـاعد 

الكتابة الذكي «قلم». 
-6 صححيل 

مـن أبـرز تطبيقـات صخـر اللغويـة. 
يتعامل مع األخطـاء اإلمالئية والنحوية 
والتشـكيل. يراعي السياق ويتعامل مع 
أخطاء الصياغة. يمكنكـم أيًضا تجربة 
الرشكـة  لنفـس  التابعـة  شـكليل  أداة 
واملسؤولة عن تشكيل وضبط النصوص 

العربية. 
 Fluently -7

أداة تجمع بني ترجمة املحتوى والتدقيق 
ترجمـة  يمكنـك  واإلمالئـي.  النحـوي 
املحتـوى بـ71 لغـة من بينهـا العربية، 
كمـا يمكنـك أيًضا التحقق مـن القواعد 
النحوية واألسـلوب والهجـاء بـ42 لغة 

من بينها العربية. 
 Eangel- 8

أداة تصحيح النصوص. تمتاز بتكاملها 
 «Outlook«و  «Goggle Doc» مـع 
و»Gmail»، حيث تقوم بالتدقيق اللغوي 
وضبط عالمـات الرتقيم لرسـائل الربيد 
اإللكرتونـي. تدعـم 8 لغـات مـن بينها 

العربية. 
تتيـح األداة تجربـة مجانيـة إىل حـد 5 

نصوص أو 50 كلمة. 
 Plagiarisma- 9

التدقيـق  أداة مجانيـة بسـيطة تدعـم 
اإلمالئي والنحـوي بـ10 لغات من بينها 

العربية. 
 Language Tool-10

مدقـق إمالئي ونحوي متعدد اللغات بما 
فيها العربية. يتكامـل مع ملفات وورد 

ومستندات جوجل واملتصفحات. 
-11املدقق اإلمالئي  

أداة تقوم بالتصحيح اإلمالئي والنحوي. 
مـا يؤخذ عليها عند تجربتنـا لها أنها ال 
تكتشف أحياًنا بعض األخطاء اإلمالئية. 

 Arabic Correction-12
أداة مجانية مصممة الكتشاف األخطاء 

اإلمالئية واألخطاء النحوية. 
 Lisan 13 -لسان

منصة عربية تعمل بالذكاء االصطناعي 
تمكنـك مـن عمـل تدقيق لغـوي عربي 

متكامل. 
14 -املعاني 

إضافـة ملحقـة بمتصفح كـروم تابعة 
لقامـوس ومعجـم املعانـي يمكنك من 
خاللهـا البحـث عـن معنـى أي كلمـة 
باللغة العربية أو لغات أخرى واستخراج 

مرادف لها أيًضا. 
املعجـم  أيًضـا تجربـة إضافـة  يمكـن 
املعارص املقدمة من رشكة صخر لنفس 

الغرض. 
 Arabic Dictionary-15

قامـوس اللغـة العربيـة مقـدم يف هيئة 
إضافـة ملحقة ملتصفـح جوجل كروم. 
كل ما عليك هو املـرور باملؤرش فوق أي 
كلمة عربية ليمنحـك ترصيفات الكلمة 
والكتابة الصحيحة لها إمالئًيا وتشكيالً، 

وترجمتها للغة اإلنجليزية أيًضا. 
 Arabits-16

موقـع وتطبيـق لتعليـم اللغـة العربية 
وإجادتها بالذكاء االصطناعي. مخصص 
لجميـع املسـتويات يصلـح للصحفيني 
وكتاب املحتوى الذين يرغبون يف الكتابة 
بلغة عربية سليمة خالية من األخطاء. 

17 -سل األستاذ 

خدمـة يقدمهـا معهد الجزيـرة لإلعالم 
ضمـن خدمة تعلـم اللغـة العربية. كما 
يتيح املعهد ضمن نفس الخدمة دروًسـا 
يف اللغة العربية بحسـب املستوى مبتدئ 

أم متوسط أم متقدم. 
18 -املستشار اللغوي 

خدمـة يقدمهـا مجمـع امللـك سـلمان 
العاملـي للغـة العربيـة، حيـث يمكنـك 
استشـارة أحد املتخصصني يف أي شـأن 

لغوي بشكل مجاني. 
19 -ُقْطُرب 

أداة مفتوحـة املصـدر لترصيف األفعال 
العربية، يف األزمنة املختلفة. 

20 -مشكال 
لتشكيل النصوص العربية. 

21 -الرديف 
املرتادفات واألضداد والقـوايف  معجـم 

والجموع. 
صفحات فيسبوك يجدر بكم متابعتها 

1 -جرائم يف الديسك  
2 -رشطة اللغة العربية 

3 -اللغة العربية 
4 -اكتب صح 

5 -اَللَُّغة اَلَْعرَِبيَِّة َوأَْخَطاُء ُمَحدِِّثيَها 
6 -نحو ورصف 

7 -قواعد اللغة العربية 
8 -مجموعة أنت تسأل.. واملدقق اللغوي 

ُيجيب 
قنوات يوتيوب يجدر بكم متابعتها 

1 -حلقات «لغـة اإلعالم يف امليزان» التي 
يقدمهـا الدكتـور خالـد عاشـور املذيع 
الصفحـة  عـىل  املـرصي  بالتلفزيـون 
العربيـة  اللغـة  لـمجمـع  الرسـمية 

بالقاهرة 
-2قناة اكتب صح  

يقـدم فيها الصحفي حسـام مصطفى 
إبراهيم دروًسـا ونصائح متخصصة يف 
تصويب األخطـاء اللغوية، ويعيد رشح 
قواعـد اللغـة العربيـة بشـكل مبسـط 

وعرصي. 
-3املصحـح اللغـوي 

قائمة تشـغيل يقدمهـا الدكتور عصام 
محمود أستاذ األدب والنقد بكلية اآلداب 
جامعـة حلـوان يف قناتـه عـىل يوتيوب 
للتدقيق اللغوي وتحسني الكتابة باللغة 

العربية. 
-4اللغة العالية مع عارف حجاوي 

قائمة تشـغيل لألسـتاذ عارف حجاوي 
الربامـج  الفلسـطيني ومديـر  الكاتـب 
األسـبق بهيئة اإلذاعة الربيطانية وقناة 
الجزيرة، ضمن الحسـاب الرسمي لقناة 

الحوار عىل يوتيوب. 
عنـد  إليهـا  اللجـوء  يمكـن  معاجـم 

الحاجة: 
1 -املعجم التاريخي للغة العربية  

التابع ملجمع اللغة العربية بالشارقة. 
للغـة  التاريخـي  الدوحـة  -معجـم   2

العربية 
التابع للمركز العربي لألبحاث ودراسـة 

السياسات. 
3 -الباحث العربي  

محـرك بحث للغـة العربيـة يجمع أهم 
العربية،  اللغويـة  القواميـس واملراجع 
وعىل رأسها لسـان العرب والصحاح يف 

اللغة والقاموس املحيط. 
4 -املعجم العربي الجامع 

معاجم رشكة صخر: 
5 -املعجم املعارص  
6 -املعاجم الرتاثية 

7 -معجمي 
ثانًيا، أدوات التدقيق للغة اإلنجليزية  

 Ginger-1
مسـاعد كتابة مجاني ومميـز لتدقيق 

النصوص اإلنجليزية لغوًيا. 
 Trinka-2

مساعد كتابة يعمل بالذكاء االصطناعي 
لتصحيـح القواعـد اللغويـة وتحسـني 
الصياغـة. تقـدم األداة خطـة مجانية 

بجانـب املدفوعة تسـمح باالسـتخدام 
حتى 10000 كلمة يف الشهر. 

 Linguix-3
مدقـق نحـوي وإمالئي مدمج بـه أداة 
إلعـادة كتابة النص وتحسـني املحتوى 

الخاص بك. 
 Grammarly-4

من أهم أدوات التدقيق اللغوي وتحسني 
صياغـة املحتـوى غـري العربـي. 

 Online Correction-5
األخطـاء  عـىل  للعثـور  مصممـة  أداة 
اإلمالئية والنحوية واألسلوبية األساسية 

يف النصوص اإلنجليزية. 
 Grammar Check-6

للتحقق من القواعد النحوية واإلمالئي، 
وأخطـاء  الكتابـة  أخطـاء  واكتشـاف 

عالمات الرتقيم وأخطاء الصياغة. 
 Grammark-7

أداة مساعدة يف تحسني أسلوب الكتابة 
والقواعد النحوية. 

 Paper Rater-8
الـذكاء  عـىل  تعتمـد  مجانيـة  أداة 
تحسـني  يف  للمسـاعدة  االصطناعـي 

وتدقيق املحتوى نحوًيا وإمالئًيا. 
 Sapling-9

أداة ذكاء اصطناعـي لتحسـني جـودة 
القواعـد واللغـة، تعرف نفسـها بأنها 
تلتقط مشـكالت جـودة اللغة بنسـبة 

٪60 أكثر من مثيالتها. 
 Slick Write-10

أداة مجانية تسهل التحقق من كتابتك، 
وتكشـف األخطـاء النحويـة وأخطـاء 
وتوطـد  املحتـوى  تحسـن  الصياغـة. 

صداقته بمحركات البحث. 
 Reverso translation-11

منصـة ترجمـة شـهرية تدعـم لغـات 
وهـي  العربيـة،  بينهـا  مـن  متعـددة 
باإلضافة ملهمتها األساسـية تعمل عىل 

التدقيق اللغوي. 
 Virtual Writing Tutor-12

منصـة تقـدم العديـد مـن الخدمـات 
اللغويـة بمـا فيهـا تصحيـح القواعـد 

النحوية واملفردات وعالمات الرتقيم. 
 ProWritingAid-13

منصـة احرتافيـة تعرف نفسـها بأنها 

مدقـق نحوي ومحـرر أسـلوب ومعلم 
كتابـة يف حزمـة واحـدة. تجمـع بـني 
تقنيـات الـذكاء االصطناعـي وخـرباء 
اللغـة بهدف تحسـني املحتـوى وجعل 

الكتابة ممتعة وتفاعلية. 
املنصـة مدفوعـة لكنهـا توفـر إضافة 
مجانية ملتصفـح جوجل كروم وتجربة 

مجانية أيًضا ألدواتها. 
 Hemingway Editor-14

برنامـج مدقـق إمالئي يسـلط الضوء 
عىل األخطـاء اللغوية والجمل الطويلة، 
ويقـدم مقرتحات إلصالح والتحسـني. 
الجملـة  أن  إىل  األصفـر  الظـل  يرمـز 
أطـول من الـالزم ويرمز الظـل األحمر 
إىل أن الجملـة معقدة وغـري واضحة أو 

مفهومة. 
15 -مدقـق إمالئـي مجانـي لجوجـل 

كروم 
إضافة ملتصفـح كروم أكثر من 20 لغة 

ليس من بينها العربية. 
 16-Spell Checkplus 

 WordRake-17
 Plagiarismdetector-18

ويف الختام إليكم دورات تدريبية مجانية 
لتحسـني مسـتوى اللغة العربية يمكن 

االستفادة منها 
1 -توجهـات يف التصحيـح اللغـوي 

دورة من منصة رواق لألسـتاذ الدكتور 
ال، أسـتاذ اللغة  محمد بـن محمود فجَّ

والنحو بجامعة امللك سعود. 
2 -مهارات الكتابة 

للدكتـور  رواق  منصـة  مـن  دورة 
عبدالرحمن البارقي، أسـتاذ اللسانيات 

املشارك بجامعة امللك خالد. 
قيم يف  -3مهارات الرَّسـم اإلمالئيِّ والرتَّ

اللُّغة العربيَّة 
دورة مـن منصـة رواق لألسـتاذ إيـاد 
ـد السـويطي املتخصـص يف اللغة  محمَّ
العربية وعضو هيئـة التدريس يف كليَّة 
املهـن التَّطبيقيَّـة بجامعـة بوليتكنـك 

فلسطني. 
4 -أساسـيات قواعـد اللغـة العربيـة: 

النحو واإلمالء 
شـبكة  / عن ) دورة من منصة إدراك. 

الصحفيني الدوليني)
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تونس/متابعة الزوراء:
 تصاعـد الخـالف بـني الهيئـة العليـا 
املسـتقلة لالتصال السـمعي والبرصي 
املسـتقلة  العليـا  والهيئـة  (الهايـكا) 
التغطيـة  قواعـد  حـول  لالنتخابـات، 
اإلعالمية للحملة االنتخابية، وانتقل من 
دائرة التنديد إىل سـاحات القضاء، وهو 
أمر يمس بمسـار االنتخابات الربملانية 

يف تونس، ويؤثر يف عمل الصحافيني.
ورفعـت الهايـكا دعوى لـدى املحكمة 
اإلداريـة ضـد هيئة االنتخابات بسـبب 
إصدارها قرارا توجيهيا لتنظيم الحملة 
االنتخابيـة، وذلك إليقـاف تنفيذ القرار 
31 الذي أصدرته الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابـات والذي يمنحها وحدها حق 
رصـد التغطيـة اإلعالميـة لالنتخابات 
الترشيعيـة املزمع إنجازها يف ديسـمرب 
القادم. وتعتـرب الهايكا أن هـذا القرار 
يمثـل مصـادرة لصالحياتهـا وإقصاء 

لدورها الرقابي عىل وسائل اإلعالم.
وخالل العمليـات االنتخابية السـابقة 
املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  اشـرتكت 
لالتصـال السـمعي والبـرصي والهيئة 
العليـا املسـتقلة لالنتخابـات يف إعـداد 
للتغطيـة اإلعالمية،  التوجيهي  الدليـل 
فيمـا اقترصت مهمـة الرقابـة ورصد 

الخروقات عىل الهايكا.
ويتزامـن الخـالف بـني الهيئتـني مـع 
انطـالق حملـة االنتخابـات الترشيعية 
التـي يتنافـس فيها ألف و55 مرشـحا 
للفـوز بــ106 مقاعـد يف الربملـان، يف 

أول انتخابات بالبـالد يتم إجراؤها عىل 
النظام الفردي بدال مـن القوائم. وتثري 
هذه الخطوة مخـاوف خرباء ومراقبني 
يف تونـس يـرون أن هـذا النـزاع يمكن 
أن يؤثـر عـىل املسـار االنتخابـي وعىل 
التغطيـة اإلعالمية للحملـة االنتخابية 
الداخـل  يف  الجمعـة  انطلقـت  التـي 

واألربعاء املايض يف الخارج.
وتتهم الهايكا هيئة االنتخابات بانتزاع 
قـرارا  أصـدرت  أن  بعـد  صالحياتهـا 
التغطيـة اإلعالمية  توجيهّيـا لتنظيـم 
للحملة االنتخابية، فيما تتهمها األخرية 
بتعطيـل املسـار االنتخابي دون سـبب 
وجيه.وتقول الهيئة املسـتقلة لالتصال 
إنهـا ستتمسـك  والبـرصي  السـمعي 
منطلـق  مـن  صالحياتهـا  بممارسـة 

واليتها العامة عىل وسائل اإلعالم.
وذلك اسـتنادا إىل أن الفصل رقم 67 من 
القانـون االنتخابي ينص عىل أن ”تتوىل 
الهيئـة العليـا املسـتقلة لالنتخابـات، 
بالتشـاور مـع الهيئة العليا املسـتقلة 
لالتصـال السـمعي والبـرصي، ضبط 
القواعـد والرشوط العامـة التي يتعني 
عىل وسـائل اإلعـالم التقيـد بها خالل 

الحملة االنتخابية“.
الصحفيـني  نقابـة  رئيـس  وأوضـح 
التونسـيني محمـد ياسـني الجاليص يف 
ترصيحات إلذاعـة موزاييك املحلية، أن 
”العالقة بني الهيئتني كانت سـيئة منذ 
االستفتاء. وما يحدث اليوم ال عالقة له 
بالقانـون، والترصيحـات من الطرفني 
الدولـة،  بمؤسسـات  تليـق  ال  اليـوم 

والخالف أساسا هو حول الصالحيات ، 
من غري املعقول أن يرصح رئيس هيئة 
االنتخابـات بأن صالحيـات الهايكا تم 

نقلها إىل هيئة االنتخابات“.
وأضـاف أن ”ما يحـدث اليوم هو عبث 
’تكويـرة‘،  ليـس  االنتخابـي  واملسـار 
اليوم هيئة االنتخابات تؤكد الطعون يف 
استقاللية ورشعية املسـار االنتخابي. 
ومن واجب الهيئتني الجلوس إىل طاولة 
واحـدة وإصـدار قرار مشـرتك يف إطار 

وحدة الدولة“.
وأكـد أن الخـالف بـني الهيئتـني يؤثـر 
مبارشة عىل عمل الصحفيني يف تغطية 
االنتخابـات  هيئـة  وأّن  االنتخابـات، 
ال تملـك أي صالحيـة ملعاقبـة وسـائل 
اإلعـالم. وأشـار إىل أنـه مازالـت هناك 
فرصـة لتـدارك هـذا الخطأ، مـن أجل 
إىل  النفـاذ  يف  املواطنـني  ضمـان حـق 
املعلومـة خالل الفـرتة االنتخابية، وأن 
دور القضـاء اإلداري هو إلزام الهيئتني 

بذلك.
مـن جانبها اتهمـت هيئـة االنتخابات 
املسـار  لتعطيـل  بالسـعي  الهايـكا 
االنتخابـي إثـر نرشها قـرارا توجيهيا 
الحملـة  تغطيـة  بتنظيـم  يتعلـق 

االنتخابية.
وشددت الهيئة عىل أنها تتمتع بالوالية 
الكاملـة عـىل الشـأن االنتخابـي دون 
سـواها بينما تشـدد الهايـكا عىل أنها 
املخولة الوحيدة لتعديل املشهد اإلعالمي 

السمعي والبرصي.

لندن/متابعة الزوراء:
قـال الصحفـي الياباني، تورو كوبوتا، الـذي ُقبض عليه 
أثنـاء تغطيتـه الحتجـاج يف ميانمـار الخاضعـة للحكم 
العسـكري واحُتجـز ألكثر مـن ثالثة أشـهر، إّن تجربته 
جعلته أكثر تصميماً عىل رسد قصة الناس هناك، بحسب 

ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.
وقال كوبوتـا يف مؤتمر صحفي عقد يف طوكيو: ”أشـعر 

أنني أستطيع أن أفهم مشاعرهم أكثر“.
واعتقـل كوبوتـا (26 عاماً) يف 30 يوليـو/ تّموز املايض، 
وأفـرج عنه يف 17 نوفمرب/ ترشين الثاني يف عفو واسـع 
النطـاق عـن السـجناء أعلنتـه الحكومة العسـكرية يف 

ميانمار.
وكان قـد ُحكـم عليه بالسـجن ملـدة 10 سـنوات بتهمة 
انتهاك قانـون الهجرة والتحريض عىل الفتنة وانتهاكات 
أخرى. وشـمل العفو كذلك، األكاديمي األسـرتايل شـون 
تورنيـل، والسـفرية الربيطانية السـابقة فيكـي بومان، 

واألمريكي كياو هتاي أو.
وعـىل الرغـم من إطـالق رساحـه، إّال أّن كوبوتا شـدد يف 
مؤتمـره الصحفـي عـىل أّن الكثري من الناس مـا زالوا يف 
السجون. وقال: ”أنا مجرد فرد من بني 16 ألف شخص“، 
يف إشارة إىل عدد األشخاص الذين ما زالوا موقوفني، وفقاً 

لجمعية مساعدة السجناء السياسيني.

وبحسب ”أسوشييتد برس“، أشار كوبوتا إىل أّنه كان من 
بني 20 شخصاً وضعوا يف ”زنزانة جهنمية“ صغرية جداً، 

إىل درجة اضطروا معها للنوم فوق بعضهم البعض.
ومن ثّم ُنقل إىل سـجن إنسـني يف أكرب مدن البالد يانغون، 

لينضم إىل عدٍد كبري من السجناء السياسيني.
وعرض كوبوتا نسخاً من الرسائل التي قدمها له سجناء 
يطلبون املساعدة. وقالت إحدى الرسائل: ”آمل أن يتمكن 
الجميع من املسـاعدة يف تحقيق العدالة وحقوق اإلنسان 
والديمقراطيـة املطلوبـة يف بورمـا“. فيما قالت رسـالة 

أخرى: ”شكراً لك عىل وقوفك مع الشعب البورمي“.
وأّكد كوبوتا أّنه يأمل يف مواصلة إنتاج أفالم تجذب االنتباه 
إىل محنة النـاس يف ميانمار. وكانت ميانمار محوراً لعدٍد 
مـن أفالمه السـابقة، بما يف ذلك فيلـم وثائقي عن أقلية 

الروهينغا املضطهدة.
وقال: ”الحرمان من الحريـة يعني أّنه ال يمكنك التحدث 
عالنيـة وال يمكنـك التعبـري عن آرائـك. إّنـه حرمان من 

حقوقك وحريتك“.
وتخـرج كوبوتا من جامعـة كيو اليابانيـة، وحصل عىل 
درجة املاجسـتري من جامعة الفنـون يف لندن، وعمل مع 
مؤسسـات متعّددة منها النسـخة اليابانيـة من ”ياهو“ 

و“فايس“.
وكان كوبوتـا من جملـة الصحفيني الذين تـم توقيفهم 

بتهم مثل إثارة الخوف ونرش أخبار كاذبة وإثارة الفتنة.
وعملت الحكومة اليابانية من أجل إطالق رساحه، وجمع 
أصدقـاؤه وأنصـاره عـرشات اآلالف مـن التوقيعـات يف 
عريضة عـرب اإلنرتنت، إضافًة إىل الضغط الذي مارسـته 
الجمعيـات واملجموعـات الحقوقيـة مـن أجـل إطـالق 

رساحه.
وحـّث كوبوتـا، يف ختـام مؤتمـره الصحفـي، الحكومة 
اليابانيـة عىل بذل املزيد مـن الجهد لوضع حد النتهاكات 
حقوق اإلنسان يف ميانمار، ولفت إىل أن بإمكان اليابان أن 

تفعل املزيد الستقبال الالجئني من ميانمار ودول أخرى.
وقال: ”يجب أن نفكر يف كيفية حماية األشـخاص الذين 
يحاولون الفرار من الحكم االستبدادي“، مضيفاً: ”ُينظر 

إىل اليابان عىل أّنها مكان لألمل“.

باريس/ متابعة الزوراء:
فـازت الفرنسـية، من أصـل كندي، 
مارغـو بـن، يف ريغـا، بجائـزة ألبري 
وهـي  والثمانـني،  الرابعـة  لونـدر 
املكافـأة األرقـى للصحـف الصادرة 
التـي  تقاريرهـا  عـن  بالفرنسـية، 
تناولـت الحـرب األوكرانية ونرشتها 

”لوفيغارو“.
ويف الذكرى التسـعني عىل وفاة ألبري 
لونـدر، اجتمعـت لجنـة التحكيم يف 
العاصمة الالتفيـة ”راغبًة يف تكريم 
جميع الصحفيني الذين يعملون عىل 

تغطية الحرب األوكرانية“.
ونالـت الجائزة هذا العام مارغو بن، 
وهي مراسـلة بـارزة تتـوىل تغطية 
لصالـح  فرنسـا  خـارج  األحـداث 

صحيفة لوفيغارو.
وأشـادت لجنـة التحكيـم، يف بيـان، 
ونصوصهـا  مارغـو  بـ“أسـلوب 
املذهلـة، ومـا تحملـه تقاريرها من 

نظـرة عاطفيـة تجـاه املقاتلـني يف 
إىل  باإلضافـة  األماميـة،  الصفـوف 
تطرقهـا لزوايـا غـري متوقعـة مـن 
املواضيع، وتجديدها الدائم ألسلوبها 

يف الكتابة“.
والصحفية البالغـة 34 عاماً معتادة 
عىل مناطق النزاع كالسـودان، حيث 
انطلقت حياتها املهنية قبل أكثر من 
عرش سنوات. وعملت خالل مسريتها 
مـع وكالـة فرانس بـرس وصحيفة 
نيويورك تايمز وقناتي ”فرانس 24“ 

و“بي بي يس“.
وبعـد أربـع سـنوات غّطـت خاللها 
األحداث يف أفغانستان، تتوىل املراسلة 
التي نالت جائزة بايو ملراسيل الحرب 
مـارس/آذار،  منـذ  املـايض،  العـام 
تغطيـة الحـرب يف أوكرانيـا لصالح 

”لوفيغارو“.
وفازت ألكسـندرا جوسيه واكسينيا 
الثامنـة  بالجائـزة  بولشـاكوفا 

والثالثـني لعمل سـمعي برصي عن 
وثائقـي عنوانه ”فاغنـر، الرميه دو 
لومرب دو بوتني“ (فاغنر، جيش ظل 
بوتني) يمتـد إىل ثمانني دقيقة، ومن 

إنتاج ”كابا“ و“فرانس تلفزيون“.
وكانـت الصحفيتـان ”أّول َمـن وّثق 
أعمـال هـذا الجيـش“، املؤلّـف من 
مرتزقة، واملمّول من أحد املقرّبني من 
الرئيس الرويس فالديمري بوتني، عرب 
إنجازهما ”تحقيقاً شامالً ودقيقاً“، 
ساهم يف ”جعل أعضاء لجنة التحكيم 
يفهمون مخاطر الجغرافيا السياسية 
اللجنـة. لبيـان  وفقـاً  للكرملـني“، 
الكتاب السادسـة  وُمنحـت جائـزة 
إىل فيكتـور كاسـتانيه عن كتابه ”يل 
فوسـوايور“ (حّفـارو القبور) الذي 
يشـكل عمالً اسـتقصائياً سـاهم يف 
انهيـار مجموعـة أوربيـا الخاصـة 
لدور املسـّنني، من خالل شجبه سوء 
معاملة النزالء والتقصري يف ما يتعلق 
بـإدارة املوظفني، فضالً عن إسـاءة 
استخدام األموال العامة.وحصل عىل 
جائـزة فخريـة الصحافيـان أندري 
تسابلينكو وسيفغيل موساييفا من 
”أوكرانسـكا برافـدا“، للتعبـري من 
خاللهما عـن التضامـن الكامل مع 
الصحفيـني األوكرانيـني لتغطيتهـم 
الحـرب األوكرانية.وأُطلقـت جائـزة 
ألبري لوندر عام 1933، تخليداً لذكرى 
الصحايف الفرنيس ألبري لوندر (1884 
ـــ 1932)، معلّم التقاريـر الكبرية 

الحديثة.

لندن/ا.ف.ب:
أعلنت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي 
يس)، أن واحداً من مراسـليها يف الصني 
كان يغطـي احتجاجـات يف شـنغهاي 
ضد سياسـة ”صفر كوفيـد“ الصارمة 
قـد اعُتقـل و“تعـرض للـرضب بأيدي 

الرشطة“.
وقـال متحدث باسـم املجموعة يف بيان 
تلقتـه وكالـة فرانس بـرس، إن ”(بي 
بـي يس) قلقة جدا إزاء طريقة معاملة 
الصحفي إد لورنس الذي اعتقل وُقيدت 
يـداه أثنـاء تغطيتـه االحتجاجـات يف 

شنغهاي“.
الصحفـي  تعـرض  قولـه،  وبحسـب 
”للرضب بأيـدي الرشطة“ أثناء تأديته 
عمله بصفته صحفيا معتمدا يف البالد.

وأوضـح املتحـدث أن ”بي بـي يس“ لم 
تتلـق ”أي تفسـري أو اعتـذار رسـمي 
مـن السـلطات الصينية سـوى ادعاء 
املسـؤولني الذيـن أطلقـوا رساحـه يف 
ما بعـد أنهـم اعتقلـوه ملصلحتـه لئال 
الحشـد“،  (وسـط)  بكوفيـد  يصـاب 
مضيفا: ”نحن ال نعترب ذلك تفسـريا ذا 

صدقية“.
كمـا نـدد وزيـر الـرشكات الربيطاني 
بممارسـات  االثنـني  شـابس  غرانـت 
املقبولـة“  ”غـري  الصينيـة  الرشطـة 
و“املثـرية للقلق“ بعد توقيف املراسـل. 
بـي يس“،  ”أل  إلذاعـة  الوزيـر  وقـال 
”مهمـا يحصل، يجـب أن تكون حرية 

الصحافة مقدسة“.
الخارجيـة  أّكـدت وزارة  مـن جهتهـا 
الصينيـة االثنـني أن مراسـل ”بـي بي 
يس“ إد لورنس لم يعرّف عن نفسه عىل 

أنه صحفـي. وأكد جاو ليجيان الناطق 
باسـم وزارة الخارجيـة الصينية خالل 
مؤتمـر صحفـي ”علمنا من سـلطات 
شـنغهاي املختصـة أنه (املراسـل) لم 
يعـرّف عـن نفسـه عـىل أنـه صحفي 
ولـم يظهـر طوعـا بطاقـة االعتمـاد 

الصحفية“.
وطلـب الناطـق الصينـي من وسـائل 
القوانـني  ”احـرتام  األجنبيـة  االعـالم 
الصينية واألنظمـة املعمول بها (خالل 

إقامتهم) يف الصني“.
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áÓiç€a@·ébu@áÓ€Î@NÜ
نديُن بثقافتنا التي جعلتنا نكون، ونلتقي بشخصيات معروفة يف زماننا، اىل 
مـا اطلعنا عليه وما عرفناه واسـتثمرناه بحياتنا اليومية الثقافية التي نكّد 
ألجل أن تكون، فأيام الصبا والشباب كانت (السينما) الرافد املرئي واملسموع 
الـذي نتابعه يف دور السـينما، ونتابـع اعالنات الصحف لـدور العرض، كي 
نقتفـي هذا الفيلم أو ذاك، وبعد نضجنا الفكري، وأقصد- مرحلة الجامعة- 
أصبح شـاغُلنا معـرش الطلبة يف بداية (سـبعينيات) القرن املايض، املرسح، 
تعّددت املسـارح ومعها الفرق املرسحية، وكان لكل مرسح وفرقة فلسفتها 

ورؤيتها ، وتخصصها.
حينمـا أتحـّدُث عن املرسح، البـّد يل أن أبدأ مع البدايات، والبـذرة األوىل التي 
نمـت وأزهرت الحقاً، يف مرحلـة (االبتدائي)-سـتينيات القرن املايض- كان 
شقيقي(سـعيد) يصطحبنـي معه مسـاًء اىل مكاٍن فيه خشـبة وسـتارة، 
وشـباب ورجال كبـار يتدربون، ويصححون ألنفسـهم ويعيدون مشـاهد 
يمثلونها عىل املرسح، كانت بذرات أوىل للمرسح يف مدينتي(املحاويل) وكانت 
يف مكان يسـمى (نـادي املوظفني)، وضمـن هذه املجموعة أتذكر (حسـني 
الحمدانـي، ومكصـد عودة، ...) ؛ ثم كانت معها فرقة أخرى تسـمى (فرقة 
أنت عمري) . أعمال بسيطة، لكنها تشّكل انتقالة ثقافية يف مدينة صغرية.

ومـا إن بلغت (الصف الخامس االبتدائي) ويف (مدرسـة املحاويل االبتدائية) 
كان املعلـم الرائع (األسـتاذ عبـد عداي) معلّـم االجتماعيات، أسـَس فرقًة 
مرسحيـًة يف املدرسـة، باختيار طلبـٍة ، اختار لهـم نصاً مرسحيـاً، ثم قام 
بتدريبهـم ، لعرضـه يف احتفـاالت تقيمها املدرسـة إّبان املعرض السـنوي 

للفنون التشكيلية، .

وبعدها يف الدراسة املتوسطة(بداية سبعينيات القرن املايض)، تلّقف مدّرس 
اللغـة العربية ( األسـتاذ زيد شـفيق) نخبة مـن الطلبة اصحـاب املواهب 
لتقديم اعمال مرسحية، وكان من بينهم( حميد عيل حسون، أحمد جاسم، 
عبد املطلب عبد الجليل، رضا علوان، عيل بالل، كامل السويدي، جواد كاظم 

....). وهـذا يؤكد دور املرسح املدريس يف تنميـة مواهـب الطلبـة يومـذاك.
ثـم كان التتويج بعد أن شـّب طوق عـددا من املهتمـني واملحبني للمرسح، 
تأسـيس فرقة مرسحية يف (املحاويل) قادها وأرشف عليها تدريبا واخراجاً 
وتأليفـاً، شـاٌب طمـوح له خربة وشـغف يف املـرسح( الفّنان املبدع باسـم 
ناجي)، وهو أّول مْن أّسـس وشـّيد مرسحاً من الطابوق ، يف نادي املحاويل 

الريايض.
ويف مرحلـة (الجامعة) والوصول اىل العاصمة (بغـداد) حيث رحابة املدى، 
وحريـة االلتقاء بوجوه وشـخصيات ُكّنـا نراها يف التلفـاز أو نقرأها عنها 
يف الصحـف، فأصبح لكل واحد هّمـه وثقافته واهتمامه ،بتنّوع املشـارب 
واألذواق والثقافـات، فكنـُت من املتابعني لـ (فرقة مـرسح الفن الحديث) 
بقيـادة الفنان الكبري وعميد املرسح العراقي (يوسـف العاني) هذه الفرقة 
التـي لها رسـالة توعوية وثقافية كبـرية، يف اختيار النصـوص املرسحية، 
العامليـة والعربيـة والعراقيـة، ووجـود كبـار الفنانـني والفنانـات فيهـا 
أمثال(ابراهيم جالل، سامي عبد الحميد، فاروق فياض، فاضل خليل، خليل 
شـوقي، ....) ومن النسـاء (زينب، ناهدة الرماح، آزادوهي صاموئيل، مي 

شوقي، ...).
لقـد صقل املـرسح ثقافتنا وهويتنا الثقافية ملا يحمله من رسـالة عظيمة 

جليلة أسهم يف بناء أجيال ، واّثر كثريا يف املجتمع.
تحية محبة لكل مْن عانق وعشـق وأدى رسـالته يف هذا الفن الراقي، وعذراً 
ملـْن لم أذكر اسـمه هنا، فهنـاك العديد من القامات الراقيـة التي نفخر بها 
يف مـرسح السـبعينيات .. هذه هي ورقة من ذكرى بعيـدة تمتد اىل أكثر من 

خمسني سنة.

@Êaã�j€a@Ô‹«@Âèy
Z@ÚÌÜÏ»è€a@ÚÓiã»€a@Úÿ‹‡æa@

* ( حرمان يف محراب مقدس )
لـم يسـبق لـه رشب الشـاي الصباحي 
بدونها أو يف غفلتهـا ، ملحته ذات صباح 
باكـر  وهـو يتوضـأ  ، اسـتمرت تنظـر 
إليـه حتى فرش سـجادته ، اقرتبت منه 
فسـمعته بصـوت خفيـض : اللهـم ال 

ترزقني غريها ..
سحبت نفسـها ورجعت لرسيرها ، عاد 
ليغفو سـاعة ، خلعت مالبسها وناولته 
نهدها التي حرمته منه سـنوات ، ابتسم 

وأغمض عينيه يف سبات طويل ..!!
* ( قذارة .. ال )

ركل الكرة ، لم يسجل هدفاً ،

رموه بالزجاج والورود ..!!
* ( مفتاح صغري )

رأيـت إضاءة من بعيـد ، هرولت نحوها 
، حينمـا اقرتبـت منها تالشـت فوجدت 

امرأة ..!
تعانقنا معاً ، أهدتني مفتاحاً ، فأهميتها 
القمـر رغم وجوده يف السـماء رفضته ، 

وطلبت قلماً كان يف جيبي ..!!
*( هرولة وردية )

وصفتني بالوسامة ،
رفعت كتفّي ..

كانت بعيدٌة ،
خلعت كعبها وهرولت إيلّ ، وقفت كالجبل 

، تعلقت بثيابي رغم تمزق أطرافها ..!
* ( بناء )

قالت له : …
قلُت لها : نبضه لك .!
*( وعاء من زجاج )

تسـاقطت حبـات العنب ، الواحـدة تلو 
الواحـدة ؛ لم يسـتطع إيقافهـا .. فقط 
استطاع إزالة الوعاء الزجاجي من أسفل 
الشـجرة كي ال ينكرس ؛ فقد امتأل بعدد 

كبري من الديدان الحلقية ..!
* ( أمومة )

أُعطيت الثقة ، 
مألت الحضانة باألطفال ..

ابتسمت أمها وبكى أبوها ..!!
*( يباب )

أريد رشفة من املاء ،
ُيبتسم يف وجهه ويراق املاء ..!!!

* ( سور )
ينظر إليه يف املرآة ، 

حينما اقرتب منها أختفى ، 
كرس املرآة ووجده خلفه ، يجمع شظايا 

زجاج املرآة ..!
ُجرحـت يده ، امرأة من بعيد رأته ينزف ، 
جاءت إليه تهرول ، مسـكت يده األخرى 

ومشـيا معاً نحو سـور املقربة ..
*( رجل من الصحراء )

اعتىل املنصـات كثريا ، طارده رجل قادم 
مـن الصحـراء ، الرجـل املغـرور ُيصيُغ 
الكلمـات يف جمـٍل  ؛ وهـو خلـف الباب 
وبعيـداً عن السـتارة وينظـر لآلخر من 
أعـىل الـربج ، رجل الصحـراء ال يتنصُت 
عليه ، وال يستمُع لكلماته وال يقرأ جمله 

وربمـا لـم يراهـا .. لكنه حينمـا تحرك 
وصهـل خيله ، أُثري الغبار وعندما تالىش 
، رأى الحـارضون الرجـل الصحـراوي 
يكتـف أيدي الرجـل الغريـب بلونني من 

الحبال  ..
يصمت الرجل املغرور ..

ويمتلئ جسـم الكـون نوراً وابتسـامة 
وتصفيقاً للصحراوي..!!

@·éb”@Íáj«@áºc@Ô‹«
- التجربة والفنية:

 هـي ذلـك الخلـق اإلبداعـي املختلـف املتميز 
باإلبهـار واإلدهـاش والجـدة والخـروج عن 
املعتاد  باملختلف عما سبق من إبداع وهي ذلك 

التأثري يف اإلنسان عرب األجيال املتعاقبة 
التجربة  الفنية تفرد سواء يف النص من حيث 
الفكرة وتناولها مـن حيث الصورة وتركيبها 
من حيـث اإلدهاش واإلبهار ممـا يثري التميز 
والفرادة والصدق يف إبداع الواقع بشـكل فني 
جديـد غري متنـاول اشـرتكت فيه املعايشـة 
واملصداقيـة ممـا خلق فن خالـد فريد وتأثري 

وتفرد ورسم خالق مختلف 
فحـني نقـول صـورة فنيـة: أي أنهـا صورة 
مختلفة تميـزت بالفن  تركيبـا وداللة ولونا 
ومشـهدا  وربما درامياو وقـد يدخل يف اللون 
حتى اإلضـاءة واإلبعاد والعمـق ولفنيتها قد 

تدرس  العالمات اللغوية  
 سـيمائيا من حيث الدال واملدلول أومن حيث 
اللغـة فقـط دون الرجوع للرتكيـب املجازي 
اسـتعارة كناية وحتى للرمز فأحيانا الصورة 

الفنية املؤثرة والخالقة  تغني عن ألف نص. 
واألدب والشـعر  يدخـل مـن ضمـن الفنون 

السبعة .
النحت والسـينما والعمارة واملرسح والعمارة 

وغريها 
فثمـة مبان جـاءت خالـدة ومتميزة شـكال 
وهندسا ومغايرة ملا سبقها من مبان وعمارة 
وثمة أمم تتميز بفنها املعماري املتميز والذي 
يختلـف عن البنـاء يف أنحـاء العالـم. وكذلك 
النحت والرسـم هنـاك من الرسـوم والصور 
ظلـت باقية ومتميزة وصامـدة بتميزها عرب 
الزمـن ومؤثـرة مهما امتـد الزمـن وتعاقب 

عليها.

فالتجربة  الفنية أوسـع مـن التجربة  األدبية 
ففي طياتها تندرج كل التجربتني  األخريني .

- التجربة  األدبية: 
 تندرج ضمـن الوحـدة الفنية لكنهـا أحيانا 
ال ترتقـي ملسـتوى الفنية  خاصـة والوحدة 
األدبية تطلق عىل املبدع الذي يكتب يف أجناس 
أدبيـة مختلفة  بمعنـى أن الوحدة تطلق عىل 
ذلـك املبدع الذي يكتب شـعرا وقصـة ورواية 
وخاطـرة  وقد تتوفـر له التجربـة الفنية   يف 
جنس وتختفي منه  من آخر.  فال يتمكن من 
التفرد والتميز والسـبق لينال صفة ” الفنية“ 

إال فيما ندر 
- التجربة الشعرية: 

وتطلـق عـىل مـن يمتلـك  املوهبـة والقـدرة 
واملمارسـة يف كتابة الشـعر  وقدرة عىل إبداع 
الواقـع بشـكل مختلـف عنـد  كتابة الشـعر 
وأحيانـا نطلق عىل ما يكتب بأنـه ذو تجربة 

شعرية متميزة ألنه أبدع الواقع بشكل مغاير 
وبشـكل الفـت فنطلـق لديه تجربة شـعرية 
متميزة مؤثـرة وأحيانا يبلـغ مرحلة  الفنية 
اإلبداعيـة لكنـه ال يبلـغ التفـرد فالقليل من 

يتفرد ويتميز .
تشـرتك التجارب الثـالث يف معايشـة األديب 
واملبـدع للموقف الذي يرسـمه بإتقان ويبدع 
الواقع بطريقـة مغايرة ويدخل يف املعايشـة 
الصدق الفني املؤثر والعمق الذي يكتب  للنص 
أو اللوحة أو الفيلم و املبنى التأثري وهنا خالل 
املعايشـة الصادقة او الصدق الفني فهما ما 
يميز نص عـن آخر ويكتب للنص الخلود عرب 
الزمـن وتتداولـه األجيال واألعمـال اإلبداعية 
اإلنسـانية العامليـة سـواء يف األدب أو الدراما 
أو الرسـم أو املـرسح أو العمـارة، إنمـا كتب 
لها الخلود لصدقهـا الفني املتفرد والذي جاء 

بتفرد وفنية مختلفة.

ÔébÓ€�a@Âèy
أصـدر الكاتب السـوري « ميخائيل الصقال 
» روايتـه «لطائف السـمر يف سـكان الزهرة 

والقمر» ، يف القاهرِة.
بمرحلتـني  الروايـة  يف  الـرسد  فعـل  يمـر 

متناقضتني :
أوال : الرسد.

ليس ملسـتوى الرسد حضور قـوّي ، غري أنه 
اسـتعمل كمنطلق ملسـار الحلم الـذي يمثل 
النـواَة. فـكان اسـتهالليا فحسـب ، اقترص 
توظيفـه يف البدايـة ( الفصـل الثالث) ألجل 
تحديد الزمان (السـادس عرش من شهر آب 
سنة إحدى وتسعمائة وألف)، واملكان (الدار) 

، و الحدث (فعاينُت والدي مقبالً عيلَّ).
ـف يقوم به سـارد  الـرسد االسـتهاليل املوظَّ
مؤقـت ، يموِضـع القـارَئ / املتلقَي ضمن 
السياق العاّم من خالل استحضار معطياِته 
(الزمـان/ املكان / الحـدث). ثم يتوارى من 

بعُد.
ملّـا يأت هذا الشـكل الـرسدي لوحـده فقّط 
، بـل تبعـه رسد داخيلٌّ غريه ، يقـف عند حّد 
مخاطبه األوحـد ، وال يتخطاه ألحد سـواه. 

والقائم به - كاألول - مؤقت ، أيضاً.
إذن ، فلنا شـكالن متضادان من فعل الرسد 
: خارجـي (اسـتهاليل) مسـاحة التلقي من 
خالله تكون واسعًة ، و داخيل محدَّد املخاَطب 
، من قبيل :«ملا فاضت نفيس حملتها مركبة 
برقية فمرت بها مرور الربق تقصد السـماَء 

الثالثة حتى وصلْت إىل مدينة القضاِة».
باستعمال هذا النمط (الرسد املؤقت)، ففعل 
الرسد يشـذ عن املألوف، أي الرسد املتواصل 
املـالزم ، الذي تتـواىل به األحـداث، حدثاً تلو 

آخر.

كما ترتبـت الوحدة عن هـذا النَمط يف ثالثة 
عنـارص رئيسـة، أولهـا : الحـدث. وثانيها : 
الزمـان. وثالثها : املـكان. بمعنى أن مجيء 
أزمنة أو أمكنة أو أحـداث ذات أهمية كبرية 
ال يحصـل إال مرة واحدة. وما دونها إنما هو 
عضـوي، ال يحمـل قيمة كبـرية. لذلك، كان 
القـول أن كل مكـون مـن املكونـات الثالثة 

يتصف بالوحدة.
وكذلك ، انحرص مكون الشـخصية الرئيسة 
يف شـخصيتي الوالد واالبن اللتـني تختّصان 
عهـا فيما  بمجموعـة مـن الخصائـص نجمِّ

يأتي:
1.االبن :

- سارد مؤقت أول.
- اهتم بإيراد السياق (سارد خارجي).

- دونما تسمية.
- مخاطب.

2.الوالد :
- سارد مؤقت ثان.

- سارد داخيل.
- دونما تسمية.

- اهتـم بذكـر وقائـع مـا بعد املـوت ؛ وفاء 
لوعده البنه بأن يعلمه كل ما رأى وعلِم ، بعد 

الرحيل.
أهميـة  مسـتوى  عـىل   - اختـالف  هنـاك 
الشـخصية - بني الرسد الخارجي والداخيل، 
الشـخصيتان  ضمنـه  تتواجـد  فـاألول 
الرئيسـتان(الوالد، واالبن) يف موقع مركزي 
، وليس املجال مفتوحاً للشـخصية الثانوية 
والعابرة. وعىل النقيض، تظهر ضمن مجال 
السارد الداخيل شـخصيات ثانوية من قبيل 
يف  الجالـس  األكـرب،  القـايض   ، القضـاة   )

الوَسط).

ثانيا : الالرسد.
بتوقـف العمليـة الرسديـة ، تظهـر وظائف 
جديدة للشـخصيتني األساسـيتني ، وظائف 
ِخطابيـة رصفـة. وهـي : (املتكلـم البارز /

الواصـف / املحـاِور) وكلهـا ل(الوالـد)، ثّم 
(املحاور/ املخاَطب) اللتني يؤديهما(االبن).

تأخـذ شـخصّية(الوالد) حيـزا كبـريا جـّدا 
باعتبارهـا متكلما بـارزاً ، ذا حضور قوي ، 
يقوم بدورين مختلفني: الواصف، واملحاور.

هـي  وجـوداً  الوظيفتـني  هاتـني  أكثـر  إن 
(الواصـف). أما( املحـاور) فقليلة الحضور 
ذلـك أّن وفـاء( الوالـد) الراحل بوعـده البنه 

اقتىض مساحة وصفية ِخطابية واسعة.
إن كانـت الشـخصيتان الرئيسـتان اتخذتا 
مجـال  فـإّن  أخـرى،  وظائـَف  لنفسـيهما 
«الالرسد» ظهرت فيه أيضا «الالشـخصية» 
أي األسـماء املجـّردة، الخارجـة عـن نطاق 

التأثري باحتفاظها بموقعها الهامّيش كجزء 
مـن املجـال الوصفـي. مثـل : (الشـعراء/

األطباء/املريض/القضاة/الحسناء).
وظيفـة (الواصـف) تتأّسـس عـىل الخيال 
واملقارنة، موازية املخاَطـب األوحد (االبن).
ولـكل منهمـا ِسـمات متفـردة ، نوِردها يف 

تقسيمنا اآلتي :
1 -الخيال :

-إيالء «عالم الزهرة» أهمية كربى.
-الكمـال واملثالية، فسـاكنة «الزهرة» (َفلَك 
الخيال) جملة من رفيعي القدر ، ال يشـذون 
عـن الصواب، هـم املثـل األعـىل واألكمل يف 

شؤون الحياة جميعها.
-التعدد املجايل (الدين، املجتمع، الثقافة...).

2 -املقارنة :
األبـرار  مقـام  (الزهـرة  الحقيقـة  -ثبـات 
الصالحـني، واألرض سـجن العاصني)، إذ ال 

يـربح األرضيون أحوال النقـص واالنحطاط 
والشقاء - خصوصا - يف املستوى الديني.

-اعتمـاد الخيال كشـفاً لنقائـص األرضينَي 
ومكانتهم املبتذلة.

أمـا الوظيفـة الثانيـة (املحـاور) فتحرض ، 
وكما قلنا سلفا، يف حّيز ضيق بموازاة املحاور 
املُقابل (االبن). مثـال :«وقلت لوالدي : يقول 
بعضهـم أّن األديان قوانني وضعها العاقلون 
غري مقّرين باألنبياء والرُسل. فقال : لو تأمل 
اإلنسـان حكمة كل نبي ورسول التي تفوق 
مدارك قومه ، وإذا دّقق يف تعاليمها السامية 
وغايتها الرشيفـة منها وما يصدر عنها من 
الفوائد العائدة عىل اإلنسـان بالخري والراحة 
، ونظـر يف معانيها التي هي أرقى وأعىل من 

معاني قومه بكثري مع أنه منهم...».
من خالل العمليـة الوصفية-املقاِرنة ، يبدو 
التضاد الحاِصل بني الثنائية املكانية (الزهرة 
مركزيتـني  دالليتـني  وحدتـني  يف  واألرض) 
متناقضتني ، نستفيض يف عرض معطياتهما 

ما أمكنت االستفاضة. وهما:
1 -وحدة املثالية والكمال:

-الزهرة موطن العابدين الصالحني؛
-الزهرة جزاء الصالح    والتقوى؛

-انعدام الكتب الدينية؛
-اللغة واحدة ؛

-غياب املنتديات والعذرات (أماكن القهوة)؛
-اكرتاث الرجل بأرسته وقت فراغه؛

-تحايش االختالط؛
-العلـم والفـن، واملعرفـة مقاييـس النتقاء 

الزوجـة ؛
-التسـاوي يف اللباس بني األغنياء والفقراء، 

يف كل عرس أو وليمة؛
-غياب التمويه والطالء، والِخضاب؛

-االكتفاء بسد الحاجة من اللباس ، و املأكل 
، و املرشب ؛  اتقاء  لرضر  اإلفراط ؛

-إجـادة التعامل مـع الطفـل يف كل صغرية 
وكبرية ؛

-ُيرس اللغة والعلوم، وقلتهما ؛
-املدرسة محّل املنفعة العظيمة للتلميذ؛

- القضاة أكفاء؛
- رّد الحقوق؛

-املحامون رشفاء    أكفاء.
2 -وحدة الرتدي والنقص:

-األرض موطن العصاة والضّالل؛
-األرض عقوبة العصيان؛

-مؤلفـات دينية ضخمة  تفـيض إىل تفرق 
اآلراء ، وحدوث االختالف ؛

-لغـات متعـددات  تسـّبب البغضـاء بـني 
الناس؛

-انشـغال الرجل باملنتديـات والعذرات عن 
أوالده ، وأشغاله، ومصالحه؛

للمنتديـات  والذهـاب  األرسة،  -تـرك 
واملالهي؛

-كثرة االختالط املفسد؛
-الثـروة و مكانة األرسة معيـاران الختيار 

الزوجة؛
-التفاوت يف اللباس بني األغنياء والفقراء؛

-وجود التمويه والطالء   والخضاب؛
-اإلفـراط يف املـأكل واملـرشب، واللباس ما 
ر ؛-غيـاب الِعنايـة الالزمـة  يعـود بالـَرضَ

بالطفل؛ 
-صعوبة اللغة والعلوم، وكثرتهما؛

-املدرسـة إفسـاد أخالقي للتلميذ؛
-القضاة غري أكفاء؛

-إضاعة الحقوق؛
-املحامون أنذال.
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أخفْيُت حّبي وذاك القلُب منكُرس
قد باحت العني لم يصمت بها النظُر

حارت عيوني أ غيٌث ذاك أم َعَربُ
أمىس بشوق ٍ عىل خّديك ينهمُر

أضنى فؤادي ظالُم البعد والّسهُر
ياشعلة الّروح ما يل يف الّنوى قمُر

أهواك لو كنت تدري بي وتعترب
شوقاً لعينيك يخفي صوَته الخفُر

ما كنت تبدي الجفا والقلب يعترص
ما هّز أغصانك الحرمان والوطر

لو يعلُم الّدهُر ما بي ينطق الحجُر
لسنا شموعاً أضيئت إّنما بُرش

يا لحن قلبي صدى أشواِقنا برتوا
فالعود يبكي عىل أحضانه الوتر  

كم زارني اللّيل واألحالم تنتظر
صبح األماني وفيه الحّب ينتُرص

ألقاك إذ جّف يف عني الدجى برص 
زهراً يغّني عىل أجفانه املطر 

أوراق شعري عىل سطر الجوى نثروا 
ياموطن النبض فيك الشعر يزدهر
قلبي كفى يف الهوى ال ينفع الحذر

ٱه علينا بالنا بالهوى قدُر
صوتي ولحني إىل أوتاره  عربوا

والجرس سطٌر عليه الروح تنتثُر
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يميل الرجل بطبيعته إىل إخفاء مشاعره 
وعدم التعبري عنهـا. ولكن قد يؤّثر ذلك 
يف شـكل سـلبي جّداً عـىل الزوجـة، إذ 
إّنهـا بطبيعتها تحتاج إىل من يشـعرها 

بالعاطفة والحنان.
ويعتـرب الباحثون أن غالبـاً ما يتجاهل 
الزوج حاجات زوجته العاطفية بسبب 
عدم فهمـه لطبيعتها الحساسـة التي 
تختلف عنه. إكتشـف ما تأثري تهميش 
الحاجات العاطفية لدى املرأة فيما ييل:

- اإلحبـاط والفـراغ العاطفـي: عندما 
زوجتـه  حاجـات  الـزوج  يتجاهـل 
العاطفية، تشعر هذه األخرية بأّنها غري 
مرغوبـة أو بـأن زوجها لم يعـد يحّبها 
كما يف السابق. لذلك قد تشعر باإلحباط 

والفراع العاطفي.
- محاولة البحـث عن العاطفة يف أمور 
أخـرى: قد تحاول املـرأة أن تمأل الفراغ 
الذي تعيشه من خالل اللجوء إىل عادات 
تساعدها عىل تحسني حالتها النفسية 
مثل األكل العاطفـي، أي تناول الطعام 
برشاهـة لتحسـني مزاجهـا، اإلفـراط 

التعلّـق  املالبـس،  ورشاء  التسـّوق  يف 
بالراحـة  والشـعور  أكثـر  باألصدقـاء 

برفقتهم.
- النفـور مـن العالقـة الحميميـة مع 
الزوج: تكرة الزوجة أن تمارس الجماع 
مـن دون أن يعـّرب الزوج عـن عاطفته 
وحّبـه لهـا. لذلك قـد ترتاجـع رغبتها 
الجنسية تجاه الزوج وتنفر من العالقة 

الحميمية.
- االبتعـاد عن الزوج وعدم االهتمام به 
كما يف السـابق: تعامل املرأة املهّمشـة 
عاطفيـاً زوجها بعصبيـة طوال الوقت 
وتبتعـد عنـه شـيئاً فشـيئاً. كمـا أّن 
اهتمامهـا بـه وحّبهـا لـه يرتاجع مع 

الوقت.
- االكتئـاب: مـن أخطر ما قـد يصيب 
املـرأة يف هـذه الحالـة هـو االكتئـاب. 
ففي هـذه الحالة قد تنفـر الزوجة من 
زوجهـا وتصبح أكثر عرضـة لخيانته، 
ألّنها تبحث عن شـخص يشعرها بأّنها 
مرغوبة ومحبوبة من خالل التعبري لها 

عن عواطفه وحبه.

تصبح البـرشة الجافة مشـكلة 
فصـل  يف  للكثرييـن  بالنسـبة 
الشتاء، وهناك العديد من الحلول 
التـي يعتمـد عليها األشـخاص 
مثـل وضـع مرطب عـىل الجلد، 
وقـد يكـون لخياراتنـا الغذائية 
تأثري عميـق عىل كيفية احتفاظ 

الجسم بالرطوبة.
وإذا كنت تعاني من برشة جافة 
، فإليـك خمـس عـادات لتناول 
الطعـام والرشاب قد تتسـبب يف 

تفاقم حالتك:
١. عـدم رشب كميـة كافية من 

املاء
 إذا لم يكن جسـمك رطًبا بشكل 
كاٍف ، فقـد تبـدو برشتك جافة 
نتيجة لذلك، ألن الجسم ال يحتوي 
عـىل سـوائل كافيـة، مـن املهم 
رشب الكثري من املاء طوال اليوم 
،وهذا ليس مهًمـا فقط لخالياك 

لتعمل باملسـتويات املثىل، بل إنه 
مهم أيًضا لرتطيب البرشة.

٢. عدم اسـتهالك مـا يكفي من 
األسماك كل أسبوع يوىص بتناول 
ما يقرب من ٢٢٥ جـرام تقريبا 
من السمك كل أسـبوع، تحتوي 
األسـماك وخاصـة الزيتية، عىل 
 DHA أحماض أوميجا ٣ الدهنية
و EPA ، أو مجموعة متنوعة من 
«الدهون الصحية» التي قد تدعم 
عوامل مثل صحة القلب واألوعية 

الدموية والبرصية والعقلية.
٣. عدم تناول صفار البيض

يعد صفـار البيض قـوة غذائية 
، ويحتـوي عـىل عـدد كبـري من 
الرئيسـية  الغذائيـة  العنـارص 
بمـا يف ذلـك فيتامـني د، تشـري 
بعـض البيانـات إىل أن انخفاض 
مسـتويات فيتامـني د قد يكون 
مرتبًطـا بحالـة ترطيـب الجلد ، 

مما يـربز كيف يمكـن أن يكون 
تنـاول األطعمـة التـي تحتـوي 
عـىل فيتامني د مفيـًدا للغاية.٤. 
يف  الكوالجـني  تضمـني  عـدم 
الكوالجـني  الغذائـي  نظامـك 
هـو عنـرص سـاخن يف املكمالت 
الخفيفـة  والوجبـات  الغذائيـة 
وحتـى املرشوبات لدعـم صحة 
الجلد، وعـىل الرغم من أن بعض 
االدعاءات املحيطة بهذه اإلضافة 
قـد تكـون موضـع شـك ، إال أن 
الكوالجني  تنـاول  العالقـة بـني 
وجفـاف الجلد قد يكـون لها يف 
الواقع بعـض الحقيقة يف ذلك.و 
أظهـرت الدراسـات التي أجريت 
باستخدام كوالجني ثالثي الببتيد 
تحسـًنا ملحوًظا يف مرونة الجلد 
وترطيبه ، مما يشـري إىل أن هذه 
اإلضافة قد تسـاعد األشـخاص 

الذين يعانون من جفاف الجلد.

أجرت رشكة «غالوب»  لالستشـارات 

دراسـة  البرشيـة  واملـوارد  اإلداريـة 

الرجـال  للكشـف عـن مـدى تفـوق 

والنساء يف قيادة املراكز اإلدارية. 

وتوصلت الدراسة إىل أن النساء أفضل 

من الرجـال يف تويل إدارة األعمال وذلك 

يرجـع لتمتعهـن بمهـارة جوهريـة 

تميزهن عن الرجال.

الدراسـة  عـىل  القائمـون  وأوضـح 

أن النسـاء لديهـن القـدرة عـىل جعل 

املوظفـني ينخرطون يف العمل بشـكل 

أكـرب، وهو ما يجعلهن أكثر تفوقا من 

الرجال يف إدارة األعمال. 

وأشـارت الدراسـة التـي شـملت ٢٧ 

مليـون موظـف حـول العالـم، إىل أن 

قيادة النساء للمراكز اإلدارية يساهم 

يف مشاركة املوظفني بإيجابية وفعالية 

أكرب يف مكان العمل.

كمـا تتمتع النسـاء أيضـا بقدرة عىل 

التحفيز عىل العمل فضال عن قدرتهن 

عىل توفري بيئة عمل أفضل للموظفني 

ما يسهم يف تطوير حياتهم املهنية.

وبالرغـم من تفوق النسـاء يف األدوار 

القيادية إال أنهن يعانني من املسـاواة 

يف األجر واملعاملة مقارنة بالرجال.

ورق الجدران غالًبـا ما يحتاج إىل 
تغيـريه من فـرتة إىل أخـرى؛ هو 
يتألَّف من مواد وأقمشـة خشـنة 
مـن  ورقائـق  صناعيَّـة  وأليـاف 
الخشب. ُيلصق ورق الجدران عىل 
الحائـط باسـتخدام عجينة ُتطىل 
من الجهة املالصقة للجدار. وعند 
الرغبة بنـزع ورق الجدران، يجب 
اتبـاع النصائح اآلتيـة، يف التدبري 

املنزيل:
ثقوًبـا  الجـدران  ورق  -ُيثقـب 
ني حاّد،  صغـرية باسـتخدام سـكِّ
بحيث تكون املسـافة بني الثقوب 

50 سنتيمرتًا تقريًبا.
-ُيسـكب املحلول املـذاب يف عبوة 

الجـدران  ورق  ويـرشُّ  رذاذ، 
باملحلول. ويجب أن ُيرشَّ املحلول 
عىل كلِّ مرتين حًرصا حتَّى تسهل 
إزالـة ورق الجـدران قبل أن يجفَّ 

هذا املحلول.
 15 بعـد  الجـدران  ورق  -ُينـزع 
دقيقة مـن رشِّ املحلول، ويف حال 
بقاء أي آثار للورق فُيمكن كشطه 

ني حاد. باستخدام سكِّ
ـف الحائـط مـن بقايا ورق  -ُينظَّ
باسـتخدام  والغـراء،  الجـدران 
اسـفنجة مرطبة بمحلـول املذاب 

الكيميائي.
طريقتان يف التدبـري املنزيل إلعداد 

مزيل ورق الجدران يف املنزل:

-ُيخلط عصـري الليمون الحامض 
مع القليل من الخل األبيض واملاء 
جيِّـًدا، وُيسـكب هـذا الخليـط يف 
عبـوة رذاذ، ويرش ُّعىل الفور عىل 
ورق الجـدران. والجدير بالذكر أن 
هـذا الخليـط يمتاز بأنَّـه طبيعّي 
ل أي خطـر عـىل  وآمـن وال ُيشـكِّ

ة املستخدم. صحَّ
م  -ُيخلـط نصـف كـوب مـن ُمنعِّ
األنسـجة وُثلثـا الكوب مـن املاء 
السـاخن وكوب من الخل األبيض 
املخلـوط يف غالون من املاء املغيل. 
وُيسكب هذا الخليط يف عبوة رذاذ، 
ويرشُّ ُمبارشًة عىل ورق الجدران 

املُراد نزعه.
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املقادير:

- للقطر:

سكر : ٣ اكواب.

املاء : ٣ اكواب.

ملعقـة   : الليمـون  عصـري 

صغرية.

السميد : كوب ونصف

طحني : كوب ونصف

البيض : ٣ حبات

الزيت : ثالث أرباع الكوب

حليب : كوب وربع (سائل)

الكاكاو : ٣ مالعق كبرية

ملح : رّشة

الخل : ملعقة صغرية

-يكنج بودر : ملعقة كبرية

الفانيليا : ملعقة صغرية

بيكنج بودر : ملعقة كبرية

الفانيليا : ملعقة صغرية

سكر : نصف كوب

طريقة التحضري:

اخفقـي  للخلـط،  وعـاء  يف 

البيض مـع الفانيليا، والخل، 

والسـكر جيـداً، ثـم أضيفي 

الزيت، والحليب مع الخفق.

أضيفي املواد الجافة للخليط 

السابق، السـميد، والطحني، 

والبيكنـج بـاودر، والكاكاو، 

حتـى  واخلطـي  وامللـح، 

تتماسك املكونات.

صينيـة  يف  الخليـط  صبـي 

الفـرن املرشوشـة بالطحني 

ثم ضعيـه يف الفـرن املحمى 

درجـة   ١٨٠ عـىل  مسـبقاً 

مئويـة ملـدة ٣٥ دقيقة حتى 

ينضج.

أخرجي الصينيـة من الفرن 

واتركي الكيك حتى يربد.

لتجهيـز القطـر: يف قدر عىل 

النار، ضعي السكر واملاء عىل 

واتركيه  متوسـطة،  حـرارة 

حتى يغيل، ثم أضيفي عصري 

الليمـون، واتركيه حتى يغيل 

ملدة ١٠ دقائـق لتحصيل عىل 

قوام متوسط.

صبـي القطـر عـىل الكيكـة 

حتـى  واتركيهـا  الفاتـرة 

تترشب القطـر وعندما تربد 

قطعيها وقدميها فوراً.
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تخّييل أنه يمكنك الحصول عىل برشة بيضاء ومرشقة، من دون الحاجة للذهاب إىل 
صالونات التجميل مرًة أخرى، كما يمكنك الحصول عىل الشعر الصحّي كنجمات 
التلفاز أيضاً، وأنت يف منزلك. كّل هذا أصبح حقيقًة، وليس خياًال، مع هذه الحيل 

لتجنب الذهاب إىل صالونات التجميل مرًة أخرى.
1. خدعة الكونسـيلر: يسـاعدك كريم اإلخفاء عىل تغطية الهاالت السـوداء حول 
العـني. ولكـي يبدو هذا األمر طبيعيًّـا لتحصيل عىل برشة مرشقـة ومتألقة، إليك 
هـذا التغيري البسـيط عند وضعـك كريم االخفـاء. يبدأ التغيري من خـالل اختيار 
كريـم اإلخفـاء، إذ عليك اختيـار لون أفتح قليـًال من لون برشتـك؛ وعند وضعك 
للكريم، قومي بوضعه عىل شكل مثلث تحت عينيك، ثّم وّزعيه بطريقة متساوية 
باسـتخدام باطن إصبعك السـبابة، قبل وضع بودرة الوجه الخاّصة بك للحفاظ 
عـىل كريم اإلخفـاء ألطول فرتة.2. إزالـة املكياج: بدًال من إنفـاق الكثري من املال 
عـىل منظفات إزالـة املكياج التي قد تـؤذي برشتك يف بعض األحيان، اسـتبدليها 
بزيت الزيتونن ألنه مناسـب لكافة أنواع البرشة، كما أنه يعمل عىل إزالة األوساخ 
والزيـوت املرتاكمة عىل البرشة ليـرتك برشتك متوهجًة ونظيفًة، من دون الحاجة 
إىل ترطيـب إضايف.3. امللعقة: يمكنك اسـتخدام املالعق كأداة لوضع املكياج، ألنها 
تسـاعد عىل تحديد شـكل حاجبيك، كما أنها تمنعك من انزالق الكحل أو املاسكرا 
حـول عينيك.4. عيون مرشقة وطبيعية: كلمـا أردت الحصول عىل نظرة طبيعية 
بعيون مرشقة، قومي بوضع الكحل عىل الحافات الداخلية لعينيك، وتجنبي وضع 
املاسكرا لتحصيل عىل نظرة طبيعية.5. تنظيف فرشاة مكياجك: يوجد الكثري من 
منظفات فرايش املكياج، التي تحتوي عىل مواّد كيميائية كثرية، قد تؤذي برشتك. 
ولكن هناك طريقة سهلة وغري مكلفة؛ فكّل ما عليك هو وضع كمية من شامبو 
األطفـال عىل يديك وفرك فرايش املكياج جيًدا، ثّم شـطفها باملـاء الدافئ وتركها 
لتجـّف يف الهـواء. وبذلك، تكون فرشـاة مكياجك نظيفة وخاليـة أيًضا من املواد 

الكيميائية التي قد تّرض ببرشتك.

ال يخلـو أي منـزل من املنـازل من 
وجود السكر، حيث له استخدامات 
كثـرية والكثري مـن النـاس يرغب 
املرشوبـات  بعـض  إىل  بإضافتـه 
والحلويـات ليضيف الطعـم الحلو 
عليهـا، ولكـن هل سـألت نفسـك 
ملـاذا السـكر ال يتعفـن مـع الزمن 
كأغلـب األطعمة؟! هـذا هو حديث 

موضعنا.
عىل عكس باقي األطعمة، السكر ال 

يتعفن فما السبب؟!
مـادة  هـو  السـكروز  أو  السـكر 
كربوهيدراتية توجد يف جميع أنواع 
الفاكهـة والخرضاوات، كما تصنع 
النباتات الخرضاء السـكر  جميـع 
خالل عملية البنـاء الضوئي، وهي 

العملية التي ُيحول بها النبات ضوء 
الشـمس إىل غذاء وطاقة، ويحتوي 
قصب السـكر والشـمندر السكري 
عىل كميـات كبرية من السـكروز، 
حيث يحتوي سـاق قصب السـكر 
عـىل 14 % مـن وزنه من السـكر، 
وكذلك يحتوي البنجر عىل 16 % من 
وزنه من السكر، وال تكون حبيبات 
السكر عرضة للتلف أو التعفن كما 

يحدث يف بعض األطعمة األخرى.
والسـبب الرئيـس يف عـدم تعّفـن 
السـكر هـو عـدم وجـود نسـبة 
كافية من املاء فيـه لنمو أو تواجد 
البكترييا والكائنـات الضارة عليه، 
أما التفسـري العلمي لهذه الظاهرة 

فهي الخاصية اإلسموزية.

يعّد فصل الشـتاء جميل ولكنه بارد، فكيف 

باإلمكان تجـاوز ذلك، والحفـاظ عىل دفء 

جسمك وصحتك؟ من خالل الطعام وطبيعة 

املالبـس، نقاط أخرى جمعناها لكم يف هذه 

النصائح العرش.

رياضة امليش

يمكـن للهـواء النقـي أن يصنـع املعجزات، 

فمنظمة الصحة تـويص برياضة امليش ملدة 

٢٠ دقيقة يوميا وحسـب املنظمة فإن هذه 

الرياضة قد تساعد عىل إبقاء صحتك أفضل 

خالل فصل الشتاء.

التقليل من التوتر

ال يخفى عىل أحد التأثري السـلبي للتوتر عىل 

الصحة والجسد، فيذكر موقع Bellevue أنه 

يمكن التخفيف منه من خالل قضاء الوقت 

مع األحباء، أو ممارسة بعض التمارين.

مبدأ البصل

أذكـر أن النصيحة األوىل التـي قدمها يل أحد 

قاطنـي املناطق البـاردة خالل زيـارة، بأن 

أفضل طريقـة للحفاظ عىل دفء الجسـم، 

هـو ارتداء طبقـات عدة مثـل البصل، وهذا 

مـا ينصح به موقـع Gesundheit (صحة) 

األملانـي باإلضافة إىل ذلك يوفـر مبدأ البصل 

أيضا ميزة التكيف بشكل أفضل مع درجات 

الحرارة املختلفة عىل مدار اليوم.

اختيار مالبس من مواد طبيعية

عنـد رشاء مالبـس شـتوية، يجـب أن تويل 

اهتماما خاصا لجودة املنتجات، ألنه ليست 

كل املواد دافئة بشكل متساٍو ويوىص بشكل 

خـاص باملـواد الطبيعيـة مثل الصـوف أو 

الزغب أو جلد الغنم.

إنهـا ال تحمينا فقـط من درجـات الحرارة 

البـاردة يف الشـتاء، ولكنها عـادة ما تكون 

جيدة التهوية وبهذه الطريقة، فإنك تضمن 

انتقـال الرطوبة، وليس حرارة الجسـم، إىل 

الخارج.

رشب الزنجبيل

إذا تجمـدت برسعـة يف الشـتاء، يمكـن أن 

تعطيـك التوابل النارية الحـرارة مرة أخرى 

إذا  و  خـاص،  بشـكل  مناسـب  الزنجبيـل 

أصبـت بنوبة بـرد، اصنع لنفسـك كوبا من 

ماء الزنجبيل السـاخن فالزيوت األساسـية 

واملواد الالذعة يف الزنجبيل تضمن الدفء من 

الداخل باإلضافـة إىل الزنجبيل، فإن التوابل 

األخـرى مثل الفلفـل الحـار والقرفة تبعث 

عىل الدفء من الداخل أيضا.
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١٨٥٤ - حاكم مرص محمد سعيد باشا يمنح الفرنيس فرديناند دي لسبس 

امتياز حفر قناة السويس.
١٩١٩ - املـرأة يف فرنسـا تحصـل عـىل حـق املشـاركة يف االنتخابـات 

الترشيعية.
١٩٦٥ - أمـري الكويت الشـيخ صباح السـالم الصباح يعني الشـيخ جابر 

األحمد الصباح رئيًسا ملجلس الوزراء.
١٩٧٠ -األمم املتحدة تصدر «القرار رقم ٦٤٩» والذي نص عىل حق الشعب 

الفلسطيني يف تقرير مصريه.
١٩٧١ - القوات اإليرانية تسـيطر عىل جـزر طنب الكربى وطنب الصغرى 

وأبو موىس يف الخليج العربي وتدعي ملكيتها.
١٩٩٥ ـ إعالن انتهاء عملية عاصفة الصحراء رسمًيا.

١٩٩٩ - نواب مجلس األمة الكويتي يصوتون ضد منح املرأة حق املشاركة 
يف االنتخابات.

٢٠٠٤ - وزيـر األمـن الوطنـي األمريكي تـوم ريدج يسـتقيل من منصبه 
احتجاًجا عىل سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.

٢٠١١ - أمـري الكويت الشـيخ صبـاح األحمد الجابر الصبـاح يكلف وزير 
الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك 
بعد قبوله اسـتقالة الشيخ نارص املحمد األحمد الصباح بعد مطالبات من 

املعارضة بتغيريه بعد أن اتهمته بالفساد.
٢٠١٥ - افتتـاح القمة الحادية والعرشين حـول املناخ يف باريس بحضور 
١٩٥ دولة و١٥٨ رئيس دولة وحكومة، ما يجعل من هذه النسـخة األهم 

واألكرب بعد اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة.
٢٠١٨ - افتتـاح قمـة مجموعـة العرشيـن الثانيـة عـرشة يف العاصمـة 
األرجنتينية بوينس آيرس، وهي أول قمة ملجموعة العرشين تسـتضيفها 

قارة أمريكا الجنوبية
٢٠١٩ - اسـتقالة عادل عبد املهدي رئيـس وزراء العراق، من منصبه بعد 
احتجاجات شـهدتها البالد بسـبب سـوء الخدمـات األساسـية والبطالة 

والفساد.
٢٠٢١ -انطـالق النسـخة العارشة من بطولـة كأس العرب ٢٠٢١ يف قطر 

بمشاركة ١٦ منتخباً عربياً.
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رجـع امللـك إىل قـرصه يف ليلـة 

شـديدة الربودة، ورأى حارسـاً 

عجـوزاً واقفاً بمالبـس رقيقة. 

فأقـرتب منـه امللك وسـأله: أال 

تشعر بالربد؟

رّد الحـارس: بىل أشـعر بالربد، 

ولكّني ال أملك لباسـًا دافئاً، وال 

مناص يل من تحّمل الربد.

فقـال له امللك: سـأدخل القرص 

اآلن وأطلـب من أحـد خدمي أن 

يأتيك بلباس دافئ.

فرح الحـارس بوعد امللك، ولكن 

مـا إن دخـل امللُك قـرصه حتى 

نيس وعده.

ويف الصباح كان الحارس العجوز 

قد فارق الحياة وإىل جانبه ورقٌة 

كتب عليها بخط مرتجف: «أّيها 

امللك، كنـت أتحّمل الربد كل ليلة 

صامداً، ولكن وعدك يل باملالبس 

الدافئة سلب مّني قّوتي وقتلني

«وعودك لآلخريـن قد تعني لهم 

أكثر ممـا تتصـّور .. فال تخلف 

وعـداً .. فأنت ال تـدري ما تهدم 

بذلك».

كان هناك اخوة احدهما ثري واالخر فقري ، كان يتسـاءل الناس ملاذا ال يسـاعد 
الثـري اخاه الفقري (املتعوس)، ويعطيه مما اعطاه الله ؟ يف احد املرات صارح 
احد اصدقاء الثري بما يتداوله الناس عنه، فأقسم له الثري انه يحاول مساعدة 
اخيه (املتعوس) اال انه يرفض ذلك وقد حاول مسـاعدته بطريقة غري مبارشة 

اال انه كان يفشل يف كل مرة !! 
الحـظ االخ الثري ان صديقه لـم يصدق ما يقول وقرر ان يثبت له ذلك، فاعطى 
صديقـه رصة فيها مال وطلب منـه ان يلقيها يف طريق اخيـه املتعوس، ففعل 
الصديق، وجلسا يف انتظار االخ الفقري، وبعد فرتة وجيزة دخل عليهما املتعوس 
وتوقعا ان يخربهما بأنه وجد رصة املال ليسـأل عن صاحبها اال انه لم يفعل !! 
فقـد اخربهما انه راهن نفسـه يف هذا اليوم ان يأتـي مغمضا عيناه وقد فعل!! 

فصاح فيه صديق اخيه املتعوس متعوس لو علقوا برقبته فانوس.
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نشأة اختبار الشخصية:
 قدم أبقراط معلومات تقول أن األفراد 
يمتلكون شـخصية تتمثل يف مجموعة 
مـن املزاجـات املحددة، بحيـث اقرتح 
أن أًيـا كان السـائل األكثر سـيطرة يف 
الشخص هو الذي يحدد روح الدعابة، 
وبالتـايل شـخصيته املختلفة، ويف عام 
١٨٧، لـم يصبح ويثلـم فونت أبو علم 
النفس فحسب، بل أصبح أول شخص 
يميـز بوضـوح بـني جسـم اإلنسـان 

ونظرية الشخصية.
أنـواع االختبـارات الشـخصية يف علم 

النفس:
 اختبار التعرف عىل الشخصية:

هو اختبار القوة املجاني الذي يسـاعد 
الناس عىل معرفة ما يجيدونه بشـكل 
مكتشـف  بمثابـة  فيعتـرب  طبيعـي، 
مبـادئ  عـىل  يقـوم  بحيـث  القـوة، 
علـم النفـس اإليجابـي، وهـو مجال 
علمـي ناشـئ يدرس مـا يجعل البرش 
يزدهرون، والفرضية األساسية يف هذا 
النوع مـن االختبارات هـي أن إصالح 
مواضـع عجز الفرد يمكن أن يؤدي إىل 
تجنب السقوط، ولكن لتحقيق النجاح 
والسـعادة والوفـاء، يحتـاج الفرد إىل 

تحسني قدراته ومهاراته.
 اختبار ديسك للشخصية:

قدمه والرت كالرك يف عام ١٩٤٠، بحيث 
تـم تصميـم ملـف شـخصية خـاص 
لقيـاس التحكـم والتأثـري والصمـود 
والضمـري، وتـم بناء املسـح يف الغالب 
لالستعمال الوظيفي ويمكن استعماله 

للقيادة والتنميـة الوظيفية والتدريب 
اإلداري والتدريـب عىل املبيعات وإدارة 
الرصاع وبناء الفريق وخدمات العمالء 

والتواصل والتدريب الوظيفي.
مسح عنرص الشخصية:

تم بناء هذا النـوع من االختبارت عام 
١٩٤٩، ومنـذ ذلـك الحـني كان هنـاك 
املزيد من التعديالت، بحيث يعتمد هذا 
االختبار عـىل الخصائص الشـخصية 
املتوقعة، والتي تـم تضييقها إىل ١٧١، 
ثـم الحًقا إىل ١٦، لتصميـم األداة، وتم 
تصميـم االختبار لقياس السـلوكيات 
العاديـة ويمكـن اسـتعماله للتطوير 
املهني واختيـار املوظفني واملسـاعدة 

الزوجية واالستشارة.
يقيـس هـذا النـوع مـن االختبـارات 
كل مـن الـذكاء، الذاكرة واالسـتقرار 
العاطفي، التفكري، السـلطة، النشاط، 
الوعـي بالقواعد، الجـرأة االجتماعية، 
الخصوصيـة،  اليقظـة،  الحساسـية، 
التطويـر،  عـىل  االنفتـاح  التخـوف، 
االعتماد عىل الـذات، الكمالية والتوتر، 
بحيـث تـم تصميـم االسـتبيان ليتـم 
اسـتخدامه من قبل األشـخاص الذين 

تبلغ أعمارهم ١٦ عاًما أو أكرب.
هيـكل  شـخصية  جـرد  اختبـار 

الشخصية:
تم إنشـاء هذا االختبـار يف عام ٢٠٠٠ 
الشـخصية  أبعـاد  بعـض  لتقييـم 
والتفسريات النظرية التي تم تحديدها 
يف الدراسـات السـابقة، بحيث يقيس 
عدة أبعاد رئيسـة للشخصية، وتتمثل 

العاطفيـة،  والتواضـع،  الصـدق  يف 
االنبسـاط، القبول، الضمري واالنفتاح 

عىل التجربة.
 اختبار جرد الشخصية املعدل:

 تم إعداد هذا االختبار؛ ملعرفة واختبار 
العوامـل الكربى للشـخصية ومعرفة 
كل واحـدة من هـذه الصفـات وماذا 
تحتوي بشـكل فرعي، بحيث تم إعداد 
هذا االختبار يف األسـاس للكبار، ولكن 
ثبت أنه مفيد لألعمار األصغر، ويمكن 
واألطبـاء  للمستشـارين  اسـتخدامه 
النفسـيني وعلمـاء النفـس واملعلمني 
واألطبـاء، كما تم اسـتخدامه بشـكل 

متزايد يف املنظمات عىل مر السنني.
 اختبار مؤرش نوع مايرز بريجز:

 تـم تصميـم وإعداد هـذا النـوع من 
االختبـارات بواسـطة كاثريـن كـوك 
يف  مايـرز  بريجـز  وإيزابيـل  بريجـز 
األربعينيـات، بحيـث يعتمـد االختبار 
عىل نظرية سـابقة قدمها كارل يونج 
وهـي نظرية أن الناس يجربون العالم 
باسـتخدام مجموعة وظائف نفسـية 
تتمثل يف الشـعور واإلدراك واالحساس 

والتفكري.
يقيـس هذا االختبار مـا إذا كان الفرد 
منفتًحـا أو انطوائًيا، سـواء كان لديه 
تفضيـل حسـاس أو تفضيـل حديس 
عندما يتعلق األمر بمعالجة املعلومات، 
ومـا إذا كانوا يفضلون اتخاذ القرارات 
من خـالل التفكري أو الشـعور وما إذا 
كان لديهم تفضيل يف الحكم أو اإلدراك 

حول كيفية قيامهم بذلك.
 اختبار مخزون الشخصية:

 يقّيـم هـذا االختبـار الشـخصية عىل 
شكل طريقني مستقلني من االنبساط 
مقابـل االنطـواء، واالنفعاليـة مقابل 
ثـالث  االسـتبيان  ويولـد  االثبـات، 
مسـتويات، مسـتوى يتوجـه إىل مدى 
انفتـاح الشـخص، ومسـتوى يقيـم 
التغيـري،  مسـتوى  انفعاالتـه،  مـدى 
والتي تقيس مدى صدق الشخص عىل 
االسـتبيان ليكون اجتماعًيـا مرغوب 

فيه.
استبيان الشخصية:

 تم تقديم اسـتبيان شـخصية الحًقا؛ 
لقيـاس الشـخصية عـرب ثالثـة أبعاد 
من املزاج االنبسـاط مقابـل االنطواء، 
والعصابية مقابل االسـتقرار والذهان 
مقابـل التنشـئة االجتماعيـة، بحيث 
يتكون االستبيان من ١٠٠ سؤال بنعم 
أو ال، أو تتكون النسـخة القصرية من 

٤٨ سؤال بنعم أو ال.
متعـدد  مينيسـوتا  شـخصية  جـرد   

األطوار:
 قدمتـه هاثـاواي وماكينـيل يف عـام 
١٩٣٩، يمكن استخدام جرد شخصية 
لتقييـم  األطـوار؛  مينيسـوتا متعـدد 
األمـراض  البالغـني وعلـم  شـخصية 
النفسـية عـرب ١٠ مقاييـس تتمثل يف 
الهسـترييا، القلق، املـرض، االنحراف 
النفيس، الذكورة أو األنوثة، النفسـية، 
الفصـام، الهوس الخفيف واالنطوائية 

االجتماعية.
يحتوي هـذا النوع من االختبارات عىل 
مرجع رسيري عايل وغالًبا ما يستخدم 
لتشـخيص ومسـاعدة خطـط العالج 
لألمـراض العقليـة، ومع ذلـك، يمكن 
اسـتخدامه أيًضـا يف البيئـات املهنيـة 

لفحص املرشح.
 جرد القيم والدوافع:

 يتمثـل هـذا النـوع مـن االختبـارات 
بمجموعة مـن القيـم والدافعية التي 
تكون موجـودة لدى كل فـرد وميوله 
مثـل  املسـتقبلية،  الجوانـب  تجـاه 
املسـتقبل املهنـي ومسـتوى التكيـف 
والتوافق املهنـي، ويعترب هذا االختبار 
من القواعد واألسس املهمة يف التوجيه 

واإلرشاد املهني.
اختبار امليول:

 قدمه هوجان بحيث يقّيم التفضيالت 
والرغبات واألهداف األساسـية والقيم 
والدوافـع واالهتمامـات التي تحدد ما 
يسـعى الفرد لتحقيقـه، بحيث يمكن 
ومسـتوى  الوظيفـة  بنجـاح  التنبـؤ 
التكيـف املهني معها، ويقـوم بتقدير 
يسـمى  مـا  خـالل  مـن  الشـخصية 
باإلنتمـاء والـوالء واألمـن املهني عىل 

وجه الخصوص.
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ريد اعلن حداد وللعشك ماعـــــــود
واريد انساك ونسة البينك وبيــــني
وشك دفتر غرامك خاطر انة انساك

ودير الوجه عنك من تالكـــــــــيني
ماريدك بعد لو انت روحي اتصـــير
وماريدك لون من موت حتيينـــــــي

ملح بعيوني احطن ونسة حتى النوم
اخافن باملنام طيوفك جتييــــــــــني

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

تنفـق أموالـك اليـوم يف أغـراض غري مهمـة. ال تقلق 
فهذه األغراض سـتعود بالنفع عليك فيما بعد. ال يوجد 
يشء مسـتحيل. ال تخف من اإلفالس فهذه الحالة مؤقتة. 
ستستقر حالتك املادية جدا خالل الشهور املقبلة، فحاول أن 

تستغل هذه الفرتة.

طـي صفحات املايض قد يكون سـببا لبداية جديدة ومسـتقبل 
مرشق. تشـعر بالحمـاس والـرسور والتفـاؤل. أهدافك واضحة 
وذهنك صـاف، فكيف ال تحقـق النجاح؟ ركز عـىل أهدافك وال تهدر 

وقتك وجهدك يف التفكري يف أضغاث أحالم.

أفكارك ورغباتـك تدفعك نحـو التفكري يف خطط 
غريبة من أجل جمع األموال. من املتوقع أن تلتقي 
اليوم بخبري يف البورصة أو بمستشـار مايل، ولذلك 
قـد تجد أن هذه فرصة لالستفسـار عن حسـابك 

املرصيف.

تكـون عىل اسـتعداد ملواجهـة أي طارئ، هـذا الظرف 
الصعـب يضعـك أمـام اختبـار لتكتشـف قدراتـك عـىل 
املواجهـة وإيجاد الحلول الناجحة. إهمال الرشيك سـيكون 
مكلفـا جدا، فسـارع إىل تصحيـح األوضاع قبل فـوات األوان. ال 
تـرتدد يف حزم حقائبك واالنطـالق يف رحلة ترفيهية لتزور خاللها 

بعض البلدان.

عالقتك العاطفية اليوم ستكون أفضل من األمس. لديك قدرة 
عـىل التواصل مع اآلخرين واالهتمام بهـم. ما أروع االهتمام 
بشـخص تحبه دون انتظـار مقابل، وهذا ما تفعلـه اليوم. لعل 
اليوم هو أنسب وقت لالنتقال ملرحلة أخرى وألخذ خطوة جديدة يف 

عالقتك العاطفية، وخاصة ان الحبيب ال يمانع.

حركة الكواكب تمنحك حيوية وإرشاقا اليوم. إذا 
كنت تبحث عن حبيب اليوم، فالحبيب بجانبك! قد 
يحيط بكما العديد من األشـخاص مـا يمنع التواصل 
بينكما، ولكن الفرصة ستؤتي فانتظرها واغتنمها يف 

الحال! كن صبورا فال داع للرسعة.

إذا أردت تبديـل موقفك يف العمل، حـاول بذل املزيد 
من الجهد يف األيام القليلة املقبلة. قد يفاجئك الرشيك 
بمواقف مميزة ليكسـب رضـاك، وبما أنـك مطمنئ البال 
وخفيـف الظـل، تبادله االهتمـام فتقوى العالقـة بينكما 
وتشتّد الروابط. كن شديد الحرص واالهتمام بصحتك وقم 

بكل ما يف وسعك لتبقى سليماً معاىف.

التغيريات التي قد تحدث يف منزلك اليوم قد تكون سببا يف زيادة 
دخلك. شـخص ما قد يغـادر املنزل اليوم وبالتايل سـتقل األعباء 
إىل حـد مـا أو ربما تفكر يف االنتقال إىل مـكان جديد قريب من مكان 
العمل. أيا كان التغري الذي يحدث، فقد سـيكون سـببا يف تغيري حالتك 

املادية يف املرحلة املقبلة.

ستشـعر بحرية يف التـرصف يف أموالك اليوم، 
ولكنـك حريـص أيضـا عليهـا إال أن سـخاءك 
وكرمك يسـبق حرصك دائما. تميل للعطاء خاصة 
ملن تشـعر أنهـم بحاجة إىل املال. حافـظ عىل أموالك 

فربما لن يقدر البعض ما تفعله من أجلهم.

تشكو اليوم من التأخري واالنزعاج، وتبدو غري مسيطر 
عىل األوضـاع، فحـاول أن تتجّنـب االلتبـاس والنزاع. 
عنادك يزعج الحبيب كثريا، اسـتمع إليـه وتفهم حاجاته 
ووجهة نظره قبل الحكم مسـبقا. وضعـك الصحي اليوم يف 
حال من التقلّب والتذبذب بسبب بعض العوارض، فكن حذرا.
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التغيـري يف العمل اليـوم قد يكون لصالحك بنسـبة كبرية. قد 
تكـون هذه التغريات يف مهنتك الحالية أو يف مهنة جديدة ولكن 
عـىل أي حال األمور سـتتغري إىل األفضل، فال تجعل شـعورك بعدم 
األمان أو ارتباطك بمهنتك الحالية يجعلك ترتاجع. فكر جيدا، فالفرصة 

ال تتكرر.

ال تنفـق بـإرساف وحافـظ عـىل أموالك حتـى تحصل عـىل أرباح 
مشـاريعك الجديـدة .. ربما تراجـع أو تفحص حسـاباتك البنكية يف 
الصبـاح وتكتشـف أن هنـاك انخفاضـا ملحوظـا يف املبالـغ التي قمت 
بإيداعها منذ فرتة. ال تقلق فهي مجرد أخطاء حسـابية، ولكنك ستشعر 

بإحباط شديد. مرحلة جديدة يف حياتك املهنية ستؤتي ثمارها قريبا.
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يف  مشاهدها  تصوير  حلبي  دانا  اللبنانية  الفنانة  تواصل 
مسلسل ”الونش“ مع النجم محمد رجب والذي تخوض به أوىل 
تجاربها يف الدراما التليفزيونية، ومقرر بدء عرضه عىل قناة الحياة 
يوم األحد املقبل الساعة 9 مساء، وتجسد دانا حلبي شخصية كاميليا 
طبيبة تجميل شهرية متزوجة من محمد رجب الحاصل عىل دبلوم صنايع 
أنها  أفعاله وطريقة كالمه ومالبسه، وتشعر  تنتقد  ودائًما عىل خالف مع حيث 
كانت تستحق زوًجا أفضل منه.مسلسل ”الونش“ مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد 
الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج رشكة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود 
فهمي،  إيهاب  منصور،  محسن  حلبي،  دانا  فضاىل،  منة  حسني،  مريهان  املغنى،  عبد 
محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، عالء مرىس، عبري منري، ريهام نبيل، أحمد 
إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانني، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان 
عمر كمال بغناء ترت العمل.وخاضت دانا حلبي تجربة التمثيل يف مرص عرب مرسحتني 
محمد  فؤاد،  بيومي  بمشاركة  ير“  نيو  ”هابي  بعنوان  األوىل  املاضيني  العامني  خالل 
عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، طرابلسة النجوم بيومي فؤاد 
وشيماء سيف وإخراج مجدى الهواري، و“عائلة تس“ مرسحية“عائلة تس“، بطولة 
بيومي فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سالم وسليمان عيد وشيماء سيف وأوس أوس 

ومصطفى البنا الشهري بسعفان وإخراج أوتاكا.
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السينمائي  سومر  مهرجان  عروض  استمرت 
بالتعاون  حداد،  صاحب  دورة  األول-  الدويل 
مساء  العراقيني،  والكتاب  األدباء  اتحاد  مع 
الجواهري.وأعلن  قاعة  عىل  جمعة  يوم  كل 
أن  الفدعم،  شهيد  نزار  املهرجان،  رئيس 
وحكمت  نعيم،  بإقبال  املتمثلة  التحكيم  لجنة 
السلوم،  كاظم  السينمائي  والناقد  البيضاني، 
منحت  املخرجة ياسمني شويخ جائزة اإلخراج 
عن فيلم «حتى آخر الزمان» من الجزائر، وفوز 
فيلم» الضيف» بجائزة أفضل فيلم للمخرج عبد 
الهادي الباجوري، أما جائزة أفضل ممثل، دور 
مرص،  من  الصاوي  خالد  للفنان  منحت  أول، 
اىل فيلم  الخاصة  التحكيم  وذهبت جائزة لجنة 
«االعرتاف» للمخرج باسل الخطيب من سوريا.
إىل  أول،  دور  ممثلة،  أفضل  جائزة  ذهبت  كما 
عن   Kamila Mitrášová السلوفاكية  املمثلة  
فيما   .LoLI PARADICKA فيلم   يف  دورها 
منحت لجنة التحكيم، الفيلم الوثائقي الطويل 
والتي تألفت من صالح الصحن، وحيدر فيصل 
العسكري، واملخرج طالب محمود السيد جائزة 
 GOD فيلم   بني  مناصفة  وثائقي  فيلم  أفضل 
كندا  من  محمدي  عارف  للمخرج    OF SONG
من  بدر  طارق  للمخرج  «املنسيون»  وفيلم 
خاصاً  تنويهاً  التحكيم  لجنة  ومنحت  األردن، 
لفيلم  GOOD DEATH     للمخرج السلوفاكي 
من  مشرتك  إنتاج  وهو   TOMAS KRUPA

انكلرتا وسلوفاكيا .
تكريم  «حفل  أن  اىل  املهرجان  رئيس  وأشار 
والشباب  الرواد  والسينمائيني  الفائزة  األفالم 
الذين أثروا بعطائهم الفني الحركة السينمائية، 
إكمال  بعد  املقبلة  األيام  خالل  سيقام 

االستعدادات». 
يذكر أن مهرجان سومر السينمائي الدويل األول، 
افتتاح دورته األوىل ألكثر من عامني،  قد تأخر 

بسبب جائحة كورونا واألحداث السياسية التي 
سبقت الجائحة.

روان شابة تمر بظروف صعبة وغريبة يف حياتها، تجعل منها 
السؤال،  بهذا  فعالً؟»،  قاتلة  هي  فهل  قتل،  بجريمة  متهمة 
الدراما  يف  دورها  عن  كالمها  الرشبيني  دينا  النجمة  تستهل 
صربي  وسام  تأليف  من  دور»،  «آخر  التشويقية  االجتماعية 
األوىل،  شاهد  عروض  من  وهو  املنباوي،  حسني  وإخراج 
من  كوكبة  العمل  يضم  شاهد.  من   VIP باقة  عىل  ويعرض 
أبطالها أحمد خالد صالح،  اإليقاع  املمثلني، يف أحداث رسيعة 
الخشت،  مريم  السمان،  إبراهيم  نّصار،  مها  عابدين،  نهى 
ثراء جبيل وبمشاركة املمثلني القديرين رياض الخويل، ميمي 
جمال، محمد الصاوي، إىل جانب أحمد بدير الذي يحّل ضيفاً 

عىل العمل ومعه طارق عبد العزيز.
وتلفت الرشبيني إىل أن «عالقة روان بوالدتها سيئة، وهو األمر 
الذي أّثر عليها نفسّياً ويف تعاملها مع اآلخرين، وهنا نكتشف 
ضمن أحداث فيها الكثري من التشويق إذا ما كانت هذه الشابة 
قتلت زوجها أم ال». وأردفت قائلة: «ما يمكنني قوله أنها فتاة 
طيبة، مجتهدة يف عملها كمعدة للربامج، وتحصل معها أحداث 

تجعلنا يف حرية، فهل حّولتها الظروف إىل مجرمة؟». 
أدوارها  اختيار  عىل  حرصها  الرشبيني  تؤكد  آخر،  جانب  من 
بعناية شديدة، الفتة إىل أن قصة «آخر دور» شدتني باعتبارها 
أنها  إىل  إضافة  معهم،  أعمل  أن  أحب  ممثلني  مشوقة،ويضم 
املرة األوىل التي أقف فيها أمام كامريا املخرج حسني املنباوي، 
وكنت أنتظر التعاون معه منذ فرتة». وعن التعاون مع منصة 
قيمة  مواضيع  باختيار  املنصة  هذه  «تتميز  تقول:  شاهد، 

من  أخرجتنا  أنها  كما  لتقديمها،  املألوف  عن  خارجة  وأفكار 
مسلسل  أمام  نكون  وبذلك  حلقة،  بثالثني  االلتزام  مسلّمة 
مشدود األحداث، رسيع اإليقاع وتجعل املشاهد متلهفاً ملتابعة 

القادم من الحلقات».
تبدأ األحداث لحظة اإلفراج عن روان، ويف أول يوم لها يف شقتها 
الجديدة يف الطابق األخري من املبنى، حيث تزورها فتاة مجهولة 
وتطلب كأساً من املاء، ثم تتسلّل إىل الرشفة وتفشل يف االنتقال 
إىل الرشفة املقابلة فتسقط يف الهاوية. وهنا، ترتسم عالمات 
االستفهام حول سبب وجود هذه الفتاة يف شقة روان، وتبدأ 

األخرية بتلقي اتصاالت تهديد من مجهول.

يبدو أن النجمة سريين عبد النور تتخذ فرتة اسرتاحة من الدراما بعد نجاح كبري حظي 

بها مسلسل «العني بالعني» لسالم كسريي ورندة العلم.

تتفاوض مع  دبي وبريوت  لها بني  تتخذ مقراً  انتاج جديدة  أن رشكة  وعلم 

درامي ضخم ومن بني هؤالء سريين  املمثلني عىل مرشوع  مجموعة من 

عبد النور التي أنهت تعاقدها مع رشكة الصباح مؤخراً، ويبدو أن بداية 

السنة املقبلة ٢٠٢٣ سنشهد انطالقة لهذه الرشكة، عىل أن يبدأ عملها 

فعلياً يف الربيع املقبل.ويبدو أن الرشكة الجديدة ستكلف مجموعة من 

الكتاب املعروفني بتقديم اقرتاحات أو روايات إلنتاجها والعمل عىل 

العرض عرب  إن كان توجه الرشكة لجهة  ُيعرف  لم  تنفيذها، فيما 

املنصات املعروفة أو من خالل منصة خاصة ؟

سريين عبد النور كانت ضيفة رشف  يف افتتاح فندق «فرساتيش» يف 

دبي حيث اجتمعت بني صديقاتها ومنهم ليليا االطرش وشكران 

مرتجى وكذلك حرضت االعالمية أنابيال هالل، وكان ضمن برنامج 

االفتتاح تقديم عبد النور لوصلة غنائية مبارشة، فيما اعتمدت 

مبارشة  ثقة  بكل  غنت  سريين  لكن  مسجلة  موسيقى 

وشاركها الحارضون وذلك واضح من خالل الفيديوهات 

التي تناقلتها وسائل التواصل االجتماعي.

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق التحضريات النهائية 
للمشاركة يف موسم املسلسالت املرصية لرمضان 
٢٠٢٣، ببطولة مسلسل «تلت التالتة»، ومن املقرر 
ديسمرب  نهاية  مشاهدها  أول  تصوير  تبدأ  أن 
املقبل، ولم يتم حتى اآلن الكشف عن بقية نجوم 

املسلسل الذي سُيعرض عرب ١٥ حلقة فقط.
إخراج محمد هشام  التالتة»، من  «تلت  مسلسل 
الرشيدي، ومن املفرتض أن تواصل الرشكة املنتجة 

الرتشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.
تأتي مشاركة الفنانة غادة عبد الرازق يف املوسم 
التالتة»،  املقبل ٢٠٢٣ بمسلسل «تلت  الرمضاني 
الرمضاني  املوسم  يف  املشاركة  عن  غيابها  بعد 
املايض ٢٠٢٢، حيث توقفت أعمالها الدرامية عند 
من  غزال»  «لحم  مسلسل  ببطولة   ٢٠٢١ موسم 
تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وشارك 
فيه: مي سليم، رشيف سالمة، عمرو عبد الجليل، 
رسيع،  أبو  مصطفى  عامر،  وفاء  الجمل،  رحاب 

يارس الطوبجي.

وتشارك غادة عبد الرازق يف بطولة حكاية «تحت 
وتلعب  بالفعل»،  «حدث  مسلسل  من  الحزام»، 
اضطرابات،  من  تعاني  نفسية  طبيبة  دور  فيه 
ضيف،  أبو  سلمى  الحكاية  بطولة  وتشاركها 
عرضه  املقرر  ومن  أنور،  وخالد  حاتم،  وبسنت 

خارج موسم رمضان.

التنفيذي  الرئيس  ماسك  إيلون  قال 
إن  له  تغريدة  يف  (تويرت)  لرشكة 
من  تويرت  بإزالة  هددت  آبل  ”رشكة 
متجر التطبيقات التابع لها“. مشريًا 
بديال  هاتفا  يصنع  ”سوف  أنه  إىل 
(آبل)  آيفون من  للتنافس مع هاتف 
التكنولوجيا  بعمالق  األمر  انتهى  إذا 
متجر  من  تويرت  تطبيق  بحظر 
ان  به“.وذكر  الخاص  التطبيقات 
يف  (تويرت)  رئاسة  توليه  منذ  ماسك 
املايض،  األول  أكتوبر/ترشين  نهاية 
عىل  التغيريات  من  العديد  أجرى 
النظام األسايس للمنصة، بما يف ذلك 
ترسيح املوظفني وإقالتهم عىل نطاق 
واسع، مما أدى إىل استقاالت املديرين 
املسؤولني عن خصوصية  التنفيذيني 
املحتوى. عىل  واإلرشاف  البيانات 
وقبل أن يعرض رشاء (تويرت) مقابل 
املوقع  ماسك  انتقد  دوالر،  مليار   44
خالل  من  للديمقراطية  لتقويضه 
عدم التمسك ”بمبادئ حرية التعبري“ 
لقب  نفسه  عىل  يطلق  أن  قبل  وذلك 
التعبري“.وموقف  لحرية  ”املطلق 
يتمثل  املحتوى  تعديل  من  ماسك 
ينتهك  ال  الذي  بالحديث  السماح  يف 

ُيعتقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  القانون. 
يخطط  ماسك  أن  واسع  نطاق  عىل 
محتوى  من  املال  كسب  ملحاولة 
موقع  غرار  عىل  للبالغني،  خاص 
ظل  (Only Fans).ويف  فانز“  ”أونيل 
دوريس،  جاك  مثل  السابقة  القيادة 
أكثر  املحتوى  عىل  اإلرشاف  كان 
للمستخدمني،  ”األمان“  عىل  تركيزا 
والعنف. الكراهية  خطاب  وحظر 
عدد  إلعادة  رسيعا  ماسك  وانتقل 
الذين  املحظورين  املستخدمني  من 
الرئيس  مثل  املحتوى،  هذا  يعكسون 
آبل  ترامب.ولدى  دونالد  السابق 
التي  للتطبيقات،  مطولة  إرشادات 
اتباعها  املستخدمني  عىل  يتعني 
آيفون  أجهزة  حتى تظل متاحة عىل 
الرئييس  واملبدأ  األخرى.  آبل  وأجهزة 

للمبادئ التوجيهية هو ”السالمة“.
اإلرشادات  من  األوىل  القاعدة  وتقول 
بتثبيت  األشخاص  يقوم  ”عندما 
 App) ستور“  ”آب  من  تطبيق 
يشعروا  أن  يريدون  فإنهم   ،(Store
بذلك،  القيام  اآلمن  من  أنه  يف  بالثقة 
محتوى  عىل  يحتوي  ال  التطبيق  وأن 

مزعج أو ميسء“.

فرضت لجنة حماية البيانات االيرلندية غرامة قدرها ٢٦٥ مليون يورو (٢٧٧ 
املحمولة  الهواتف  أرقام  املاليني من  منع  يف  لفشلها   Meta دوالر) عىل  مليون 
ملستخدمي Facebook وبيانات أخرى من االنتشار عرب اإلنرتنت، حسبما ذكرت 
حماية  لجنة  تفرضها  التي  الثانية  الغرامة  بذلك  وتعترب  إندبندنت.  صحيفة 
البيانات األيرلندية (DPC) يف األشهر القليلة املاضية فقط، بعد غرامة قدرها 
٤٠٥ ماليني يورو (٤٠٢ مليون دوالر يف ذلك الوقت) صدرت يف سبتمرب يف األشهر 
الـ١٨ املاضية فقط، وفقا لتقرير engadget.  وصدرت العقوبة رًدا عىل ترسب 
العام  أبريل من  بيانات ٥٣٣ مليون مستخدم عىل فيسبوك تم اإلبالغ عنها يف 
اإللكرتوني  الربيد  امليالد وعناوين  وتواريخ  الهواتف  أرقام  ذلك  املاىض، وشمل 
والهجمات  االحتياىل  التصيد  يف  استغاللها  يمكن  التي  واملعلومات  واملواقع 
األخرى. وقالت DPC إن املعلومات الخاصة بالقضاة الحاليني وضباط السجون 

واألخصائيني االجتماعيني والصحفيني وغريهم ُنرشت عىل اإلنرتنت. وألقى 
Meta باللوم يف الهجوم عىل «جهات فاعلة سيئة»، لكن املنظم األيرلندى 

لحماية  العامة  الالئحة  اللتزامات  االمتثال  يف  فشلت  الرشكة  إن  قال 
والتقصري»،  التصميم  حسب  البيانات  «حماية  بـ  الخاصة  البيانات 

عىل  األوروبى  االتحاد  يف  األخرى  البيانات  حماية  سلطات  ووافقت 
تم  أنه  جورنال  سرتيت  وول  لصحيفة  ميتا  وأكدت    .«DPC قرار 

إنها  الرشكة  وقالت   ،٢٠١٩ عام  يف  أخرى  مرة  الخلل  تصحيح 
سرتاجع قرار DPC Ireland، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت 

ستستأنف، وأضاف املتحدث: «نرش البيانات غري املرصح به 
أمر غري مقبول ويتعارض مع قواعدنا».

حذرت صحيفة «فايننشيال 
وباء  انتشار  من  تايمز» 

االجتماعي،  الوحدة 
هناك  أن  مؤكدة 

متزايدة  مخاطر 
الفرد  لعيش 
وحتى  وحيدا، 
أن الشباب باتوا 

الوحدة  يعانون 
أكثر من كبار السن.

ونقلت الصحيفة بيانات 
الخمسة  خالل  أنه  تكشف 

عدد  ازداد  املاضية،  عاما  عرش 
الذين  تحديدا،  الشباب  األشخاص، 

ويفتقدون  بمفردهم،  يعيشون  باتوا 
لوجود عائلة وأقارب يمكنهم االعتماد عليهم يف 

حياتهم.
هذه  عىل  تعليقا  النفس  علم  يف  خرباء  وقال 
البيانات، إن شعور الناس بالوحدة قد يجعلهم 

أكثر ريبة وعدوانية.
تبعات  للوحدة  أن  الصحيفة  أوضحت  كذلك 
النفسية  وليس  الجسدية  الصحة  عىل  خطرية 
أكثر  الوحيدين  الشباب  أن  مؤكدة  فحسب، 

انخراطا يف سلوكيات سيئة كالتدخني واتباع نظام 
غذائي غري صحي، وهم أيضا أكثر عرضة الرتفاع 

ضغط الدم وضعف نظام املناعة.
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انشغلت كل األوساط، سياسية أم إعالمية، شعبية أم شعبوية، بالصيغة 
مؤتمره  خالل  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  فيها  ظهر  التي 
مليار..  ينطح  مليار  املليارات،  حواليه  تتكدس  بينما  األخري  الصحفي 
املليارات املكدسة هي جزء مما سمي بـ «رسقة القرن» والبالغة كلها نحو 
٣ تريليونات دينار، وبالدوالر اثنان ونصف املليار دوالر.. بطل الفيلم الرئيس 
كومبارس  وهناك  مختلفة  بأدوار  آخرون  أبطال  هناك  بينما  زهري،  نور 
كثرية  أمور  بحكم  يكونوا  لن  العادة  يف  وهؤالء  رشف  ضيوف  ومعهم 
معلنني.. ملاذا؟ ألن ضيوف رشفنا رشفاء. ألقي القبض عىل نور باملطار بعد 
أن كان عىل وشك املغادرة.. مشهد مثري من أصل الفيلم الطويل.. وضعوه 
القضبان فقط  الفيلم ليس خارج  أبطال  خلف القضبان بينما بقي باقي 
بل خارج البلد.. إذن ليس أمامنا نحن والحكومة والعدالة ممثلة بالقضاء 
وجينني بالسخارت سوى املسكني نور. كل حرقة قلوبنا وضعناها بنور.. 
تظهر صورته باملواقع حتى نبدأ نتنمر ال عليه بل عىل أنفسنا ألنه غري قابل 
للتنمر.. (واحد مشرتي نص شارع األمريات منو أخو أخيته يتنمر عليه). 

إعالن  حتى  الطائرة  من  أنزلوه  الذي  اليوم  من  املاضية  الفرتة  طوال  إذن 
الحكومة استعادة جزء من مبلغ الرسقة من حصته لم يكن لنا من حديث 
سوى نور وطالبة نور.. صحيح ظهر مشهد جانبي يتعلق بضياء وقصة 
تهريب النفط، لكن من الواضح أن ضياء «شمع الخيط».. وبني نور الذي 
مشاهد  باقي  وبني  بيه»  «حوبتنا  نطلع  نريد  ألننا  وباطنا  ظاهرا  قلبناه 
ومادابان  دابان  بقصة  طالل  مال  أحمد  الزميل  فاجأنا  الطويل،  الفيلم 
بات  املختفي  ضياء  عن  الحديث  أن  ومع  سيل.  وآسيا  الرابعة  والرخصة 
يتالىش بينما قدم ابطال رخصة الهاتف النقال الرابعة دعاوى قضائية ضد 
بعضهم، فاجأنا مال طالل أن برنامجه الشهري من عىل قناة يوتي يف «مع 

مال طالل» توقف مؤقتا لظرف طارئ. 
هذه  تناقضات  كل  ومع  نهاية.  وال  لها  بداية  ال  قصص  حيال  إذن  نحن 
حقيقيني  وسياسيني  أعمال  رجال  من  املختلفني  أبطالها  مع  القصص 
وافرتاضيني فإن القاسم املشرتك بني كل هذه القضايا هو الفساد.. الفساد 
الذي ال عنوان له.. ملاذا يبدو فسادنا بال عنوان؟ ألنك ال تستطيع اإلمساك 
برأس الخيط يف أية قضية أو مفصل. فسادنا «مربجم» تمام «التربجم».. 
نور  املتهم  رساح  إطالق  القضاء  عن  نقال  الوزراء  رئيس  أعلن  حني  لذلك 
بكفالة «ضجت» مواقع التواصل وتواصلت املواقع والوكاالت والفضائيات 
مع مختلف الكتاب واملحليني واملدونني واملغردين يف كيفية اتخاذ مثل هذا 
طبقا  بذلك  يسمح  القانون  أن  القضاء  أعلن  وقت  يف  ذلك  حصل  القرار.. 
للمادة التي أعتقل بموجبها نور.. إذن ملاذا هذا الغضب عىل القضاء الذي 
األموال  استعادة  أن هدفه كان هو  تبعاته مع  السوداني جزءا من  تحمل 

املنهوبة حتى لو كانت العملية مثل العافية بـ «التداريج». 
ليس بوسعي لوم أحد ال القضاء الذي أطلق رساح نور بكفالة وال رئيس 
الوزراء الذي أعلن ذلك نيابة عن القضاء وال الرأي العام بمن فيه الشعبي 
والشعبوي ألننا حيال فساد ال نستطيع أن نعرف بداياته وشكل نهاياته.. 
بل نحن حيال فساد لم يعد بوسعنا وضع عنوان له.. الخالصة نبدو جميعا 

يف ورطة بمن فينا املحروس ملدة أسبوعني .. نور.
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