
بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني ووزيـر الخارجّيـة اإليرانـي 
حسني أمري عبد اللهيان، امس األربعاء، 
عـىل دور العـراق املحـوري يف املنطقة، 
فيما جرى التأكيـد عىل أهمية العالقات 
البلديـن. وذكـر املكتـب  الثنائيـة بـني 
اإلعالمـي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيـس مجلـس 
الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل 
وزيـر الخارجّيـة اإليراني حسـني أمري 
عبـد اللهيـان، يف مقّر إقامة السـوداني 

بالعاصمة االيرانية طهران، التي وصلها 
أمِس يف زيارة رسمية“، مبيناً أنه ”جرى 
خـالل اللقاء البحـث يف مجمل العالقات 
الثنائيـة بني البلديـن وتطويرها، فضالً 
يف  املحـوري  العـراق  دور  تأكيـد  عـن 
األمـن  تدعيـم  يف  وجهـوده  املنطقـة، 
وترسـيخ االسـتقرار فيهـا“. وأضـاف 
البيـان، أن ”اللقاء شـهد ايضاً التباحث 
يف سـبل تعزيـز العالقـات االقتصاديـة 
والتجاريـة، يف إطار التعـاون والرشاكة 

البّناءة بني البلدين الجارين“.

بغداد/ الزوراء:
وجَه وزير الداخلية عبد االمري الشمري، 
بإنهـاء تكليف وكيـيل الوزارة لشـؤون 
االسـتخبارات والرشطـة وقائـد حرس 
تلقتـه  للـوزارة  بيـان  الحدود.وذكـر 
”الزوراء“: أن ”وزير الداخلية عبد األمري 
الشمري، كلّف اللواء ماهر نجم بمنصب 
وكيل االسـتخبارات يف الـوزارة بدالً عن 
الفريـق أول أحمد أبو رغيف“.يف غضون 
ذلـك، كلّـف وزيـر الداخلية عبـد األمري 
الشمري، اللواء محمد سكر قائداً لحرس 
الحدود وعـادل الخالدي وكيالً لشـؤون 
ترصيـح  يف  الشـمري  الرشطة.وقـال 
صحفي: إنه ”تم تكليف اللواء الحقوقي 
محمد سكر قائداً لقوات حرس الحدود“.
وأضـاف: ”كلفنـا أيضـاً اللـواء عـادل 
الخالدي وكيالً لشؤون الرشطة“. وذكر 
إعالم وكالـة الوزارة لشـؤون الرشطة، 
أنه ”تنفيــذاً لتوجيهات وزير الداخلية، 
بارش اللواء عادل عباس الخالدي بمهام 

عمله وكيـًال لـوزارة الداخلية لشـؤون 
الرشطـة واسـتقبل مديـري املديريـات 
واالقسـام مهنئـني لـه بهـذا املنصب“.
وأضـاف أن ”ضبـاط ومراتب وموظفي 
الوكالة يتقدمـون بالتهاني والتربيكات 
متمنـني له التوفيـق والنجاح يف عمله“.
وبني أن ”الوكيل تمنى التوفيق والسـداد 
اىل الوكيل السـابق الفريـق عماد محمد 
محمـود نتيجـة مـا قدمـه خـالل فرتة 

عمله“.

كييف/ متابعة الزوراء:
إنُه الشـتاء يف أوكرانيـا، و“الجنرال 
األبيـض“ الـذي سـيخفف من حدة 
املعـارك ويبطئهـا بحسـب مـا أكد 
العديـد مـن الخـرباء، فيمـا دعـت 
أوكرانيـا، الـدول األعضـاء يف حلف 
شـمال األطليس (الناتـو) املجتمعة 

يف بوخارسـت إىل ترسيـع تزويدهـا 
الكهربائيـة. واملعـدات  باألسـلحة 
فالـرصاع الـرويس األوكرانـي الذي 
تراجعـت  العـارش،  شـهره  دخـل 
حدة معاركـه امليدانيـة مؤخراً، مع 
الثلوج واألمطـار، وحلول  تسـاقط 
الصقيع فجراً وليالً.فيما استعاضت 

القوات الروسـية بالرضبات الجوية 
والصاروخيـة البعيدة املدى لترضب 
البنـى التحتية ومرافق الكهرباء.أما 
أوكرانياً، فـال يزال الجنود يرابضون 
يف خنادقهـم. ومـن داخـل أحد تلك 
الخنادق التي عمرها الطني، قال أحد 
الجنـود: ”مـاذا أسـتطيع أن أقول؟ 

نحن يف وضـع جيد إىل ما، لكن األمر 
أصعب اآلن بسبب املطر والصقيع“.

كمـا أضـاف داالً عىل أحـد الخنادق 
الـذي امتـأل مـاء: ”إنه مسـتنقع.. 
رغم أنه جف قليـال اليوم (أمس)“، 
بحسـب ما نقلـت رويرتز.لكنه أكد 
أن مسـتوى امليـاه كان مرتفعـاً يف 

السابق بسـبب األمطار. وأوضح أن 
الجنود استخدموا دالء إلزالة املياه“.

يذكـر أن مسـؤولني أمريكيني كانوا 
رجحـوا سـابقا أن تتوقـف الحرب 
مؤقتـاً أو يتابطأ التقدم العسـكري 

لكال الطرفني مع بداية الشتاء.

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـْت وزارة التخطيـط زيـادة معـدالت النمـو 
وانخفـاض   ٪٢٫٥ بنسـبة  العـراق  يف  السـكاني 
الوفيـات خالل السـنوات االخرية، وفيما كشـفت 
باالرقـام عـن النسـب السـكانية وسـن االعمار 
الناشـطني اقتصاديـا، توقعت وصـول العراق إىل 

٥٠ مليـون نسـمة يف ٢٠٣٠.وقال املتحدث باسـم 
وزارة التخطيـط عبد الزهرة الهنـداوي يف حديث 
لـ»الزوراء»: انه حسب توقعاتنا وتقديراتنا املبنية 
عىل معادالت احصائيـة دقيقة فيمكن القول بان 
عدد سـكان العـراق سـيصل اىل ٥٠ مليون يف عام 
٢٠٣٠ ، مبينا ان معدل النمو السنوي االن بلغ ٢٫٥ 

باملئـة، اي ان الزيادة السـكانية تـرتاوح بني ٨٥٠ 
الف اىل مليون نسـمة.واضاف: ان بعض السنوات 
تجاوزنا املليون نسـمة السـيما يف سنوات كورونا 
، حيث سـجل العراق يف عـام ٢٠٢٠ زيادة بمقدار 
مليون و٢٥٨ الفا، وعام ٢٠٢١ مليون و٢٨٤ الفا، 
مؤكـدا لدينـا ٥٠ باملئة من سـكان العـراق هم يف 

سـن االنجاب او الزواج وهذه النسـبة تشكل ٢٠ 
مليون من السكان .واشار الهنداوي اىل ان العراق 
يف السنوات االخرية شهد تراجعا يف معدل الوفيات، 
إذ إن معـدل وفيات االطفال عند الوالدة ال يتجاوز 

الـ ٣٩ بااللف عكس ما كان يسجل يف السابق.

انقرة / متابعة الزوراء:
أمـس  الرتكيـة  الدفـاع  وزارة  أعلنـت 
األربعـاء، مقتـل جنـدي تركـي خالل 
اشـتباك مسـلح مع عنارص من حزب 
العمال الكردسـتاني شـمايل العراق، يف 
منطقـة عمليـة «املخلب-القفل»،فيما 

اعلنت انقـرة  انها تريد رؤية املزيد من 
الخطوات امللموسـة عىل صعيد تسليم 
اإلرهابيـني لالنضمـام الناتـو. وأعلنت 
االسـتخبارات الرتكية تحييد عنارصها 
للقياديـة يف تنظيم «بـي كي كي» الذي 
فاطمـة  «إرهابيـا»،  أنقـرة  تصنفـه 

أونور، بشـمال العـراق.  ووفقا لوكالة 
«األناضـول»، كانـت فاطمـة أونـور، 
صاحبة االسم الحركي «كندا مرعش»، 
مسـؤولة اسـتخباراتية يف تنظيم «بي 
كـي كـي»، والتحقـت بالتنظيم خالل 
تسـعينيات  يف  بريطانيـا  يف  إقامتهـا 

القرن املايض، وكانت عضوة يف جناحه 
العسـكري لسـنوات طويلة. ويف سياق 
اخـر وِيف خضـم اإلشـارات اإليجابيـة 
التـي لفـت مؤخـراً موضـوع انضمام 
كل من السـويد وفنلندا إىل حلف شمال 
األطلـيس، جددت تركيـا مطالبها. فقد 

أكـد وزيـر خارجيتها مولـود جاويش 
أوغلـو، امس األربعاء، عىل هامش قمة 
وزراء خارجيـة دول الناتـو املنعقدة يف 
بوخارسـت، أن بالده تؤيد رؤية املزيد 

من الخطوات البناءة.
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القاهرة/ الزوراء:
أداَن أحمـد ابو الغيط، األمـني العام لجامعة 
الدول العربية، حملة التصعيد التي يمارسها 
االحتـالل اإلرسائييل يف مـدن الضفة الغربية، 
محـذرا مـن مغبة اسـتهداف الفلسـطينيني 
وقتلهم بـدم بارد.وطالب أبو الغيظ، املجتمع 
الدويل بالتدخل لحماية املدنيني الفلسطينيني، 
ووقف آلة القتل اإلرسائيلية املوجهة ضدهم.
وأضـاف، أن سياسـة تضييـق الخنـاق عىل 
الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه وحرمانه 
من إقامة دولته املسـتقلة، ستؤدي إىل تفاقم 
األوضـاع بشـكل خطري.وقال جمال رشـدي 
املتحدث الرسـمي باسـم األمني العام أن يوم 
االربعاء شـهد مقتل خمسـة فلسـطينيني يف 

حوادث منفصلة عـىل يد قوات االحتالل، وأن 
معدل العنف يف تصاعـد منذ مطلع هذا العام 
بما ينذر بانفجار األوضاع أن لم يتم لجم هذا 
االنفـالت اإلرسائييل.ونقـل املتحـدث عن ابو 
الغيط تأكيده أن ما يجري من تصعيد ممنهج 
ليـس بعيـدا عـن صعـود اليمـني اإلرسائييل 
وهيمنتـه عىل السياسـة اإلرسائيلية، محذرا 
من أن تصدر عنارص بالغة التطرف للمشـهد 
السيايس سـتكون له تبعات خطرية.وأضاف 
أبو الغيـط أن دفع الشـعب الفلسـطيني إىل 
الزاوية وتهديـد أمنه عىل هذا النحو الخطري، 
وحرمانـه من أي أفق سـيايس يمكن التطلع 
له.. قد يفـيض إىل انفجار عنيـف للوضع لن 

يكون يف مصلحة أي طرف.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن تنظيم ”داعش“ امس األربعاء، مقتل زعيمه أبي 
الحسـن الهاشـمي القريش مـن دون أن يحـدد مكان 
أو تاريخ مقتله، يف تسـجيل صوتي نسـبه إىل املتحدث 

باسـمه.ويف التسـجيل الـذي نرشتـه حسـابات تابعة 
للتنظيم، أوضح املتحدث باسم التنظيم أبو عمر املهاجر 
أن القريش قتل خالل قتال.كما أعلن التنظيم تعيني أبي 

الحسني الحسيني القريش ”خليفة للمسلمني“.

إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت الرشطـة الباكسـتانية، عـن ارتفـاع حصيلة 
الهجوم االنتحاري يف كويتا جنوبي البلد إىل 3 قتىل و23 
جريحا. جاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعالم باكستانية 
أن رشطيـا وطفل قتـال وأصيب 24 آخـرون يف هجوم 
انتحاري استهدف حافلة كانت تقل عىل متنها عنارص 
للرشطة يف كويتـا جنوب غربي البالد. وكان مسـؤول 

يف الرشطة الباكسـتانية قال يف وقت سابق إن انفجارا 
استهدف دورية لها أدى إىل إصابة أكثر من 20 شخصا 
يف الهجـوم االنتحـاري امـس األربعاء. وقال املسـؤول 
بالرشطـة عبد الحق لرويرتز ”اسـتهدف انفجار قنبلة 
دوريـة للرشطة مما أسـفر عـن إصابة 21 شـخصا، 
بينهـم 15 ضابطـا“. وأضاف أن الرشطـة كانت تقوم 

بحراسة فريق للتطعيم.
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الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد املستشار املايل للحكومة، مظهر 
محمد صالـح، ان اتفاقية التعاون 
مع الصني تسري بموجب بنودها ويف 
حني اشـار اىل ان التوجه الحكومي 
الحايل نحو قطـاع الكهرباء، ولفت 
اىل ان العراق ال يملك البنية التحتية 
التـي تأهلـه لالنضمـام اىل طريـق 

الحرير.
وقال صالح يف حديث لـ“الزوراء“، ان 
”اتفاقية االطارالتعاوني مع الصني 
تسـري بموجب بنودها والياتها وقد 
تعطلت سـنة 2020 بسبب كورونا 
والصني انغلقت عىل العالم والعراق 
مر بازمة مالية“، مشريا ان“العراق 
يصـدر يوميـا مايقـارب 850 الف 
برميـل نفط للصـني100 الف منها 
التحتيـة وغريها  البنيـة  ملشـاريع 
مع الـرشكات الصينية املتنافسـة 
هـذا جانب مـن االتفـاق والجانب 
االخـر اذا احتـاج العـراق تمويـال، 
فالصـني تمنحه قروض مشـاريع 
كل قرض 1.7 سبعة مليار دوالر اىل 
حد عرشة مليارات لكن عىل شـكل 
دفعات يسـاهم العـراق بـ 15 %و 
هم يسـاهمون بـ%85 هـذا وفق 
االتفاقية وبدأ تفعيل هذا الجانب“. 
واضـاف ”اما جانـب النفط مقابل 

االعمـار فهـو مسـتمر بدليـل ان 
هناك مشاريع املدارس بواقع 600 
مدرسـة و مطار النارصيـة الدويل 
وقناة البدعة و مشـاريع الكهرباء 
اكملها الصينيون  لم تكن مسـددة 
ووفـق   سـددت   واالن  دفعاتهـا 
االتفـاق يجب اخذ قرض ميرس من  

املصارف الصينية لتمويل مشاريع 
عـام  ”بشـكل  بالعراق“.واوضـح 
توجه الحكومة العراقية حاليا نحو 
قطـاع الكهرباء والسـيما التحويل 
من الـدورات االحاديـة اىل الدورات 
املركبـة بمعنـى  اسـتخدام الوقود 
االنتاجيـة  الطاقـة  لكـن   نفسـه 

اكـرب ال سـيما الغازية وهـذا يوفر 
كهرباء اكثر بنفـس الوقود“.واكد 
ان ”عمراالتفاقيـة عرشيـن سـنة 
وبدأ العمل فيها منذ ان وقعت قبل 
سنتني او ثالث سنوات وهناك مجال 
ان تتوسـع وتصبح مشـاريع اكرب 
خاصة بالبنية التحتية“.  وبشـأن 

طريق الحرير لفـت اىل انه ”اتفاق 
اسرتاتيجي وسيايس بني الدول اي 
دور الصني يف العالقات االقتصادية 
الدولية و تشابكاتها مع العالم  وال 
اعـرف من يقـرر يف هـذه القضية 
”.وبني ان ” البلدان التي عىل طريق 
الحريـر تحتاج اىل بنى تحتية تقدر 
حوايل 500 مليار دوالر حتى تحسن 
بناهـا التحتية بالطرق والجسـور 
واملوانئ والصني مستعدة ان تدخل 
يف تمويالت لتحسـني هـذه البلدان 
لكن يف الوقت نفسه سرتتبط معها 
بعالقـات اسـرتاتيجية وهـذا جزء 
من لعبة الكبار الن الرشق والغرب 
يف رصاع ”. واشـار اىل ان ”العـراق 
ال يملك البنيـة التحتية التي تأهله 
لالنضمـام لكـن االنضمـام يوفـر 
بنية تحتيـة فالصني اسسـت بنك 
العطـاء القـروض بهذا الشـأن“.  
وبني ان ”العـراق يحتاج اىل املوانئ 
الن الطريـق بري وبحـري والحزام 
يقصـد بـه املوانـئ كمـا يحتـاج 
لشـبكات نقل قطارات كربى طرق 
ومواصـالت بريـة كـربى وموانئ 
اوسـع“.وختم ان ”االمـر مـرتوك 
العراقية هي  الخارجية  للسياسـة 
مـن تقـدر اهميـة االنضمـام من 

عدمه“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:

سجلْت أسعار النفط العاملية، ارتفاعاً زاد عن 

%3 لتعُربَ حاجز الـ 87 دوالراً للربميل.وبلغت 

العقود اآلجلة من مزيج «برنت» 87.09 دوالرا 

عند  االول  أمس  أغلقت  قد  وكانت  للربميل، 

84.25 دوالراً.وارتفعت عقود الخام األمريكي 

 3.68% بنسبة  الوسيط»  تكساس  «غرب 

أغلقت  فيما  للربميل،  دوالراً   81.03 مسجلًة 

أمس عند 78.02 دوالراً.

@åÎbvnÌÎ@…–mãÌ@o„ãi
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@87@Ä€a

@ÊaãË†@¿@ÊbÓË‹€a@áj«@›j‘nèÌ@Ô„aÜÏè€a
Ú‘�‰æa@¿@äÏ0a@÷aã»€a@äÎÜ@Û‹«@á◊˚ÌÎ

@—ÓÀä@Ïia@—Ó‹ÿm@ÔË‰Ì@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
È‰«@¸ái@·≠@ãÁbfl@ıaÏ‹€a@—‹ÿÌÎ

ÒäaåÏ€a@›ñb–fl@¿@bÁaãuc@pa7ÓÃm@Ú‹è‹é@á»i

@¿@Ô‹Óˆaãé�a@áÓ»ón€a@ÂÌáÌ@¡ÓÃ€a@Ïic
…öÏ‹€@7�Ç@äbv–„a@Âfl@äâ±Î@Ú–õ€a

@Ô9b:a@Âè®a@Ôic@È‡Ó«å@›n‘fl@Â‹»Ì@\î«aÜ^
È€@Ú–Ó‹Ç@µÓ»mÎ@Ôíã‘€a
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@äÜbñ@ùj”@ãflc@â–‰m@Übè–€a@Úzœbÿ�fl@Ú˜ÓÁ
’ibè€a@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a@êÓˆä@’¢

@’jé˛a@›‘‰€a@ãÌåÎ@‚aá‘néa@Â‹»m@ÚÁaç‰€a

@Új€b�fl@‚á«@NN@‚ÏÓ€a@Âfl@�aäbjn«a
@|Ó‘‹n€a@ÒÜbËìi@ÂÌãœbèæa

بغداد/ الزوراء:
أعلنِت الهيئة العليا ملُكافحة الفسـاد عن 
تنفيـذ أمر القبـض الصادر بحـقِّ رئيس 
اللجنـة املاليَّـة النيابيَّة للدورة السـابقة 
واملُستشـار السـابق يف رئاسـة الـوزراء؛ 
ـم األمـوال والكسـب غـري  بتهمـة تضخُّ
املـرشوع ، فيما وجهـت هيئـة النزاهة، 
باسـتقدام وزيـر النقـل األسـبق جـراء 
الطائـرات  تزويـد  مخالفـات يف قضيـة 
 » تلقتـه  للهيئـة  بيـان  بالوقود.وذكـر 
نت مـن تنفيذ  الـزوراء» أن «الهيئـة تمكَّ
أمـر القبـض الصادر عن قـايض تحقيق 
الجنايـات املُختـصِّ بنظر قضايـا الهيئة 
العليا ملُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة 

املاليَّة النيابية للدورة السابقة واملُستشار 
السـابق يف رئاسـة الـوزراء؛ جـرَّاء تهـٍم 
م أمواله وإثرائه عىل حساب  تتعلَّق بتضخُّ
أنَّ «أمـر  البيـان،  العام».وأوضـح  املـال 
القبـض جـاء عىل إثـر عمليَّـات التحرِّي 
والتقيصِّ عن أمـوال املُتَّهـم التي أجرتها 
دائرة الوقايـة يف هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
عـن أقيام العقارات والعجـالت، وكميَّات 
الذهـب العائدة لـه، فضالً عـن القروض 
وراتبـه بصفته ُمسشـاراً لرئيس الوزراء 
م  لت إىل وجـود تضخُّ السـابق، التي توصَّ
يف أموالـه ُيقدَُّر بــ (16,157,291,000) 

ديناراً».

بغداد/ الزوراء:
وجهْت سـلطة الطريان املدني، بعدم مطالبة 
املسافرين بشهادة التلقيح اعتباراً من اليوم.

وذكرت سـلطة الطريان املدني يف بيان تلقته 
«الزوراء»: انه بناًء عـىل التعليمات الصادرة 
من قبـل وزارة الصحة بمـا يخص إجراءات 

جائحـة كوفيد -١٩ ، تود سـلطـة الطيـران 
املـدني العراقـي أن تبني لجميع املسـافرين 
املطـارات  يف  العاملـة  الطـريان  ورشكات 
العراقية  بعدم مطالبة الوافدين او املغادرين 
( العراقيني واألجانب) بشهادة تلقيح كوفيد 

- ١٩ اعتباراً من ١/١٢/٢٠٢٢  .

Ïßa@ bœá‹€@pÏÌãmbi@ÑÌäaÏñÎ@paá€Ïæbi@b„áÌÎçni@aÏ«ãéc@ZÏmb‰‹€@bÓ„aã◊Îc
÷Üb‰©a@¿@ÊÏ‘€b«@ÊÏÓ„aã◊Î˛a@ÜÏ‰ßa@NN…Ó‘ñÎ@µ†

بغداد/ الزوراء: 
أعلنْت هيئة االعالم واالتصاالت، أمس األربعاء، دخول قرار إلغاء رضيبة بطاقات تعبئة 
للهيئة يف  املكتب اإلعالمي  الخميس.وقال  اليوم  ابتداء من  التنفيذ  النقال حيز  الهاتف 
بيان تلقته «الزوراء»: إن «هيئة اإلعالم واالتصاالت أرسلت ماليني الرسائل الرتويجية 
البيان  النقال».وأضاف  الهاتف  تعبئة  بطاقات  رضيبة  إلغاء  حول  املواطنني  لهواتف 
التعبئة  إلغاء رضيبة بطاقات  أن قرار  الهيئة عىل  أن «الرسائل تضمنت تأكيدات من 
سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الخميس األول من كانون األول «٢٠٢٢.وكان رئيس 
النقال  الهاتف  رشكات  مع  طارئا  اجتماعا  عقد  املؤيد  عيل  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة 
العاملة يف العراق، يف ٢٧ ترشين الثاني ٢٠٢٢ حول التطبيق الفوري لقرار إلغاء رضائب 

بطاقات التعبئة الذي تبنته الهيئة وأقره مجلس الوزراء مؤخرا.

@Ú˜j»m@pb”b�i@ÚjÌãö@ıbÃ€g@äaã”@NN‚ÏÓ€a
âÓ–‰n€a@çÓy@›ÇáÌ@—mb:a
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ı¸ç‰€a@µi@√bƒn◊¸a@Âfl@›Ó‹‘n‹€@ÒáÌáu@ÊÏvé@ıb‰i@ÏÆ@ÈuÏn€a@Â‹»Ì@fiá»€a@ãÌåÎ
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@Ú‹yãæa@ıbË„g@Â‹»Ì@Úflá©a@ê‹™
Ô„Î6ÿ€�a@—Ó√Ïn€a@wflb„ãi@Âfl@ÚÓ„br€a

@∂g@ÚÌá‰:a@ÚflÏÿ®a@Ï«áÌ@Î¸á‰æa
µÓ”aã»€a@x˝«@ ÏöÏfl@Û‹«@ãíbjæa@“aãí�a

@ıb8c@Â‹»m@ÜaáÃi@Úƒœb´
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ÚÓéá‰:a@pbóóÉn€a

@�aáÌáu@�by6‘fl@‚á‘m@Úflb»€a@äÎãæa
pbj◊ãæa@›Óvèm@ò≤

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
اإليراني  الخارجّية  ووزير  السوداني 
امس  اللهيان،  عبد  أمري  حسني 
املحوري  العراق  دور  عىل  األربعاء، 
عىل  التأكيد  جرى  فيما  املنطقة،  يف 

أهمية العالقات الثنائية بني البلدين.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
الخارجّية  وزير  استقبل  السوداني، 
اللهيان،  عبد  أمري  حسني  اإليراني 
بالعاصمة  السوداني  إقامة  مقّر  يف 
أمِس  وصلها  التي  طهران،  االيرانية 
”جرى  أنه  مبيناً  رسمية“،  زيارة  يف 
خالل اللقاء البحث يف مجمل العالقات 
الثنائية بني البلدين وتطويرها، فضالً 
يف  املحوري  العراق  دور  تأكيد  عن 
األمن  تدعيم  يف  وجهوده  املنطقة، 

وترسيخ االستقرار فيها“.
وأضاف البيان، أن ”اللقاء شهد ايضاً 
العالقات  تعزيز  سبل  يف  التباحث 
إطار  يف  والتجارية،  االقتصادية 
التعاون والرشاكة البّناءة بني البلدين 

الجارين“.
الوزراء  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
محمد شياع السوداني، أهمية العالقة 
بني السلطتني الترشيعيتني يف العراق 

وإيران.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 

مجلس  ”رئيس  إن  بيان،  يف  الوزراء 
الوزراء محمد شياع السوداني التقى 
اإلسالمي  الشورى  مجلس  رئيس 
وذلك  قاليباف،  باقر  محمد  اإليراني 
إىل  الحالية  الرسمية  زيارته  إطار  يف 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية“.
اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف، 
الثنائية  العالقات  أهمية  عىل  التأكيد 
االقتصادي  املستوى  البلدين عىل  بني 

مسارات  ودعم  والثقايف،  واألمني 
الرشاكة بما يؤّمن مصالح البلدين“.

”حرصه  الوزراء  مجلس  رئيس  وأّكد 
الجمهورية  لزيارة  الدعوة  تلبية  عىل 
عمق  عن  تعبرياً  وذلك  اإلسالمية، 
العالقة وأصالة الروابط بكل أشكالها 
”أهمية  اىل  مشريا  الشعبني“،  بني 
الترشيعيتني  السلطتني  بني  العالقة 
يف العراق وإيران، التي من شأنها أن 

حكومتي  بني  التعاون  أوارص  توّطد 
البلدين“.

من جانبه، عّرب رئيس مجلس الشورى 
بعالقات  ”االعتزاز  عن  اإليراني 
بني  ومتانتها  الشعبني،  بني  التواصل 
البلدين عىل مستوى مؤسسات الدولة، 
الترشيعيتان“،  السلطتان  ومنها 
اإلسالمية  ”الجمهورية  أن  إىل  الفتا 
وحكومًة،  وبرملاناً  شعباً  اإليرانية، 

تقف داعمة لقّوة العراق واقتداره“.
مجلس  رئيس  أكد  اخر،  جانب  من 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
دوراً  يلعب  أن  عىل  قادر  العراق  إن 
وجهات  لتقريب  املنطقة  يف  محورياً 

النظر.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
مجلس  ”رئيس  إن   ، بيان  يف  الوزراء 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
اإليراني  للرئيس  األّول  النائب  إلتقى 
”اللقاء  ان  اىل  الفتا  مخرب“،  محمد 
البحث يف املسائل وامللفات ذات  شهد 
تطوير  وسبل  املشرتك،  االهتمام 
التعاون الثنائي يف مختلف املجاالت“.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، بحسب 
الثنائي  العمل  تعزيز  ”أهمية  البيان، 
الصعد“، معربا  املشرتك عىل مختلف 
يلعب  أن  العراق  بقدرة  ”ثقته  عن 
لتقريب  املنطقة  يف  محورياً  دوراً 
وجهات النظر، من أجل ترسيخ األمن 

واالستقرار فيها“.
مباركته  جانبه،  من  مخرب  وقّدم 
الجديدة، وأمنياته  الحكومة  بتشكيل 
باملزيد من االزدهار للشعب العراقي، 
االسالمية  الجمهورية  ”دعم  مؤكداً 
بالنسبة  وأهميته  العراق،  ألمن 
إليران“. وجدد ”سعي إيران اىل توسعة 
مع  واالقتصادي  التجاري  التبادل 
الشعبني  مصلحة  فيه  ما  إىل  العراق، 

الصديقني“.

الزوراء/ حسني فالح:
النمو  معدالت  زيادة  التخطيط  وزارة  أعلنْت 
وانخفاض   2.5% بنسبة  العراق  يف  السكاني 
الوفيات خالل السنوات االخرية، وفيما كشفت 
االعمار  وسن  السكانية  النسب  عن  باالرقام 
العراق إىل  الناشطني اقتصاديا، توقعت وصول 

50 مليون نسمة يف 2030.
عبد  التخطيط  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الهنداوي  الزهرة 
حسب توقعاتنا وتقديراتنا املبنية عىل معادالت 
احصائية دقيقة فيمكن القول بان عدد سكان 
 ،  2030 عام  يف  مليون   50 اىل  سيصل  العراق 
 2.5 بلغ  االن  السنوي  النمو  معدل  ان  مبينا 
باملئة، اي ان الزيادة السكانية ترتاوح بني 850 

الف اىل مليون نسمة.
املليون  تجاوزنا  السنوات  بعض  ان  واضاف: 
نسمة السيما يف سنوات كورونا ، حيث سجل 
العراق يف عام 2020 زيادة بمقدار مليون و258 
الفا، وعام 2021 مليون و284 الفا، مؤكدا لدينا 
50 باملئة من سكان العراق هم يف سن االنجاب 
من  مليون   20 تشكل  النسبة  وهذه  الزواج  او 

السكان .
السنوات  يف  العراق  ان  اىل  الهنداوي  واشار 
إن  إذ  الوفيات،  معدل  يف  تراجعا  شهد  االخرية 
يتجاوز  ال  الوالدة  عند  االطفال  وفيات  معدل 
الـ 39 بااللف عكس ما كان يسجل يف السابق، 
مبينا ان معدل االعمار يف العراق تشهد تحسنا 
يف  بينما  سنة   72 الرجل  عمر  متوسط  ان  إذ 

ويف  سنة   76 املراة  اما  سنة،   69 كان  السابق 
السابق كان 70 اىل 71 سنة .

للذكور  عام  بشكل  االعمار  معدل  ان  وتابع: 
74 عاما، مشريا اىل ان العراق  واالناث تقريبا 
يسمى  ما  باتجاه  ذاهب  املعطيات  هذه  وفق 
نسبة  فيها  التي  الديموغرافية“  ”الهبة  بـ 
يشكلون  اقتصاديا  الناشطون  السكان 
الرشيحة  لدينا  موضحا،  باملئة،   60 من  اكثر 
العمرية من صفر اىل 14 سنة يشكلون تقريبا 
40 باملئة و60 باملئة املتبقية هم من عمر 14 

اىل 60 سنة .
يسمى  العراقي  املجتمع  ان  الهنداوي،  واكد 
الناشطني  قاعدة  الن  فتيا،  او  شابا  مجتمعا 
من  ترتاوح  االعمار  عام،  وبشكل  اقتصاديا 

القاعدة  يشكلون  هؤالء  سنة   64 اىل  سنة   14
بان  منوها  املجتمع،  يف  االوسع  العريضة 
التنموية يجب ان تاخذ بنظر االعتبار  الخطط 
عندما  لذلك  مستقبال  السكانية  الزيادات  هذه 
لعام  املستدامة  للتنمية  العراق  رؤية  وضعنا 
العراق  سكان  بان  االعتبار  بنظر  اخذنا   2030
مليون   50 اىل   2030 عام  خالل  سيصلون 

نسمة.
ومىض بالقول: هؤالء الـ 50 مليون نسمة فهم 
بحاجة اىل التعليم واىل الصحة واىل السكن واىل 
املدن ستتوسع  التحتية الن  البنى  واىل  خدمات 
شئنا ام ابينا وبدليل اليوم بسبب ازمة السكن 
عموم  يف  العشوائيات  ظاهرة  نشهد  بدانا 

محافظات العراق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزير العدل خالد شواني، امس األربعاء، 
من  للتقليل  جديدة  سجون  لبناء  التوجه 
االكتظاظ بني النزالء، فيما أصدر عدة قرارات 

بعد زيارته سجن الكرخ املركزي.
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
زيارة  أجرى،  شواني،  خالد  العدل  ”وزير 
برفقة  املركزي،  الكرخ  سجن  اىل  مفاجئة 
التميمي  خليفة  زياد  للوزارة  االقدم  الوكيل 
عباس  العراقية  االصالح  دائرة  عام  ومدير 

جابر فزيع“.
القواطع  تفّقد  ”شواني  أن  البيان،  وأضاف 
بصورة  للوقوف  النزالء،  والتقى  السجنية، 
مدة  قضاء  وظروف  اوضاعهم  عىل  مبارشة 
قضاياهم  ومتابعة  السجن،  يف  محكومياتهم 

القانونية واالنسانية“.
وشدد شواني عىل ”أهمية حماية حقوق النزالء 
بغض النظر عن االحكام الصادرة بحقهم، وهي 
السياسة التي تنتهجها وزارة العدل والحكومة 
الحالية بوضع حقوق االنسان ضمن اولويات 
االدارية  االصالحات  إجراء  وكذلك  عملها، 

واملالية لدوائر وزارة العدل كافة“.

الكرخ  لسجن  ”زيارته  أن  اىل  شواني  وأشار 
خاصة  املشاكل،  متابعة  اجل  من  املركزي، 
ومشكلة  الحوانيت  يف  االسعار  وغالء  االطعام 
اىل  اضافة  السجنية،  االقسام  يف  املواد  تجهيز 
من  حولها  يحوم  وما  النزالء  تنقالت  قضية 

شبهات فساد“.

وشدد شواني عىل أنه ”سيتخذ قرارات حاسمة 
املؤسسات  منها  تعاني  التي  املشاكل  ملعالجة 
بحق  القانونية  االجراءات  واتخاذ  االصالحية 

املقرصين“.
بتزويد  البيان،  بحسب  العدل  وزير  وأوعز 
مناهضة  ومطبوعات  بكتب  السجن  مكتبة 

للجهود  الكامل  دعمه  عن  وأعرب  للتطرف، 
بالسجن  الجامعي  التعليم  مركز  يف  املبذولة 
الذي يضم عددا من النزالء الطلبة ضمن جامعة 
أمر  فيما  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
برصف مكافأة مالية لنزيل حصل عىل املرتبة 

االوىل يف كلية معلومات االعمال.
اعادة  أن ”االقسام االصالحية تعمل عىل  وأكد 
لغرض  ومهنياً  ومهارياً  فكرياً  النزالء  تأهيل 
عقوبتهم  مدة  اكمال  بعد  املجتمع  يف  دمجهم 
السجن  اىل  القضاء، ملنع عودتهم  التي حددها 

مرة أخرى“.
نحو  حالياً  تتجه  العدل  ”وزارة  أن  اىل  ولفت 
بناء سجون جديدة للتقليل من االكتظاظ بني 
الصحية  الرعاية  موضوع  ومتابعة  النزالء، 
لهم وذلك من خالل التواصل مع وزير الصحة 
للدفع نحو توفري اعىل درجات دعم ملف حقوق 

االنسان يف االقسام االصالحية“.
ووّجه شواني وفقا للبيان باستكمال موضوع 
خالل  من  االصالحيني  الحراس  مخصصات 
ارسال كتاب بهذا الشأن لعرض املوضوع عىل 
مجلس الوزراء واستحصال املوافقات الرسمية 

لرفع مبالغ بدل الخطورة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنِت الهيئة العليا ملُكافحة الفساد عن 
رئيس  بحقِّ  الصادر  القبض  أمر  تنفيذ 
السابقة  للدورة  النيابيَّة  املاليَّـة  اللجنة 
الوزراء؛  رئاسة  يف  السابق  واملُستشار 
غري  والكسب  األموال  م  تضخُّ بتهمة 
النزاهة،  هيئة  وجهت  فيما   ، املرشوع 
جراء  األسبق  النقل  وزير  باستقدام 
الطائرات  تزويد  قضية  يف  مخالفات 

بالوقود.
الزوراء“   ” تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 
أمر  تنفيذ  من  نت  تمكَّ ”الهيئة  أن 
تحقيق  قايض  عن  الصادر  القبض 
الهيئة  قضايا  بنظر  املُختصِّ  الجنايات 
رئيس  بحقِّ  الفساد  ملُكافحة  العليا 
السابقة  للدورة  النيابية  املاليَّة  اللجنة 
الوزراء؛  رئاسة  يف  السابق  واملُستشار 
م أمواله وإثرائه  جرَّاء تهٍم تتعلَّق بتضخُّ

عىل حساب املال العام“.
وأوضح البيان، أنَّ ”أمر القبض جاء عىل 

إثر عمليَّات التحرِّي والتقيصِّ عن أموال 
املُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية يف هيئة 
العقارات  أقيام  عن  االتحاديَّة،  النزاهة 
العائدة  الذهب  وكميَّات  والعجالت، 
وراتبه بصفته  القروض  عن  له، فضالً 
التي  السابق،  الوزراء  لرئيس  ُمسشاراً 
م يف أمواله ُيقدَُّر  لت إىل وجود تضخُّ توصَّ

بـ (16,157,291,000) ديناراً“.
من  ثانياً)   /19) ”املادَّة  أنَّ  إىل  وأشار 
غري  والكسب  النزاهة  هيئة  قانون 
املُعدَّل   (2011 املرشوع رقم (30 لسنة 
ال  ُمدَّة  السجن  عقوبة  إيقاع  نت  تضمَّ
تعادل  وبغرامٍة  سنواٍت  سبع  عن  تقلُّ 
كل  عىل  املرشوع  غري  الكسب  قيمة 
 /16) املادَّة  يف  املذكورين  من  ُمكلَّف 
أوالً) من القانون عجز عن إثبات السبب 
أو  أمواله  يف  الكبرية  للزيادة  املرشوع 
أن  عىل  أوالده،  أموال  أو  زوجته  أموال 
ال يطلق رساح املحكومني إال بعد سداد 
غري  الكسب  قيمة  ورد  الغرامة  مبلغ 

املرشوع“.
النزاهة،  هيئة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
النقل  وزير  استقدام  األربعاء،  امس 
األسبق جراء مخالفات يف قضية تزويد 

الطائرات بالوقود.
وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة ببيان 
تحقيق  ”محكمة  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
يف  النزاهة  بقضايا  املختصة  الرصافة 
وزير  باستقدام  أمراً  أصدرت  بغداد، 
املخالفات  قضية  يف  األسبق،  النقل 
طائرات  تزويد  عقود  يف  له  املنسوبة 
يف  بالوقود  العراقية  الجوية  الخطوط 

املحطات الخارجيـة“.
يقم  لم  ”الوزير  أن  الدائرة  وأضافت 
”بذل  تقتيض  التي  الوظيفية  بواجباته 
بخـصوص  والالزمة“  املعتادة  العناية 
يف  الـطائرات  وقود  رشاء  عمـلية 
وفقاً  الخارجية،  املحـطات  بعض 
بالـشـكـل  العـاملية  النـرشة  ألسعار 
ويحقق  العام  املال  حماية  يؤمن  الذي 

املصلحة العامـة“.
الرصافة  تحقيق  ”محكمة  أن  وتابعت 
بغداد،  يف  النزاهة  بقضايا  املختصة 
ألحكام  وفقاً  االستقدام؛  أمر  أصدرت 

املادة (340) من قانون العقوبات“.
الثامن  يف  أعلنت  قد  الهيئة  وكانت 
أمر  صدور  عن  املايض  تموز  من  عرش 

استقدام بحق وزير النقل األسبق؛ جراء 
املوظفني  نقل  يف  الحاصلة  املخالفات 
العامة  الرشكة  مكاتب  يف  وتنسيبهم 
الـعراقية يف كل من  الجـوية  للخطوط 
الرغم  عىل  وتونـس،  والسويد  إسبانيا 
من عدم وجود مكاتب لرشكة الخطوط 

الجوية العراقية يف تلك الدول.

بغداد/ الزوراء: 
العامة  الخدمة  َمجلس  أعلَن 
إنهاء  االربعاء،  أمس  االتحادي، 
املرحلة الثانية من برنامج التوظيف 

اإللكرتوني.
تلقته  بيان  يف  املجلس  وقال 
منا  التزاماً   ” إنه  ”الزوراء“: 
العامة  الخدمة  مجلس  نحن 
ومالكا  وأعضاًء  رئاسًة  االتحادي 
بإحقاق الحق وتحقيق العدالة يف 
العمل وانطالقا من  توزيع فرص 
والتزاماتنا  الدستورية  املحددات 
وتنفيذا  القانونية  واملهنية 
العامة  الخدمة  مجلس  ملرشوع 
النزاهة  مبدأ  ترسيخ  يف  االتحادي 
عىل  الحصول  يف  والشفافية 
الخدمة  مجلس  أنهى  التعيني، 
الثانية  املرحلة  االتحادي  العامة 
االلكرتوني  التوظيف  برنامج  من 
\1) املادة  بأحكام  للمشمولني 
ذوي  تدرج  قانون  من  خامسا)  
 6 رقم  والصحية  الطبية  املهن 
للكليات  املعدل    2000 لسنة 
الساندة، ووفقا الحتياجات وزارة 
بلغت  والتي   2022 لعام  الصحة 
درجة   3791 الوظيفية  درجاتها 
مجلسنا  قبل  من  اعتمادها  وتم 

بغاية الشفافية والوضوح“. 

وأضاف أنه“بعد انتهاء املرحلة األوىل 
من التوظيف، تم إعالن عدد املؤهلني، 
الثانية  املرحلة  اىل  املجلس  وانتقل 
االلكرتونية“،  باالختبارات  الخاصة 
مبينا ان“  عدد املؤهلني لالختبار بلغ 
7439 وبلغ عدد الحضور  ما يقارب 

6905 وعدد الغياب 534“. 
واشار اىل ان“ عملية االختبار تمت يف 
مختربات الجامعات العراقية ( بغداد، 
املستنرصية، العراقية، التكنولوجية، 
تكريت،  االنبار،  دياىل، كركوك،  بابل، 
البرصة،  الشمالية،  التقنية  املوصل، 
واسط،  القادسية،  الكوفة،  كربالء، 
التقنية  قار،  ذي  ميسان،  املثنى، 
شفتات   4 أربعة  وبمعدل  الجنوبية) 
كمعدل عام و٣  ثالثة شفتات كحد 
أعىل   كحد  شفتات  وعرش  أدنى 
 28 والثالثاء   االثنني  يومي  وخالل 
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وتابع، أنه“ تم إعالم املتأهلني بموعد 
الربيد  طريق  عن  االختبار  وتاريخ 
خالل  ومن  بهم  الخاص  االلكرتوني 
املواقع  يف  مسبقا  نرشه  تم  رابط  
باملجلس،  الخاصة  االلكرتونية  
األيام  يف  القبول  نتائج  إعالن  وسيتم 
عليها  املصادقة  لغرض  القادمة  
للمقبولني  املبارشة  اجراءات  إلكمال 

ومع نهاية عملية االختبار“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  دَعا 
امس  املندالوي،  محسن  النواب 
إىل  الهندية  الحكومة  األربعاء، 
اإلرشاف املبارش عىل موضوع عالج 

العراقيني.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
لرئيس مجلس النواب، يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”النائب األول لرئيس 
املندالوي،  محسن  النواب  مجلس 
استقبل بمكتبه السفري الهندي لدى 
العراق (براشانت بيساي)؛ للتباحث 
حول جملة من القضايا املشرتكة“.

عىل  البيان،  بحسب  املندالوي،  وأّكد 

للتعاون  أكرب  آفاق  فتح  ”رضورة 
يف  سيما  ال  الصديقني،  البلدين  بني 
والتجارية  االستثمارية  املجاالت 
العمالة  تواجد  وتأطري  والطبية، 
قانوني“،  بشكل  البالد  يف  الهندية 
داعياً ”الحكومة الهندية إىل اإلرشاف 
املبارش عىل موضوع عالج العراقيني 
فيها، وتغليب الجانب اإلنساني عىل 

التجاري“.
تأخذ  ”أن  رضورة  عىل  وشدد 
الجانب  يف  أوسع  دوراً  نيودلهي 
االستثماري ومجال تنفيذ املشاريع 
تعزيز  يف  ُيسهم  بما  البالد؛  يف 

العالقات بني الشعبني الصديقني“.

بغداد/ الزوراء: 
تعيينات  عىل  املتقدمني  أسماء  األربعاء،  أمس  بغداد،  محافظة  أعلنْت 
مستصحبني  ملراجعتها  دعتهم  فيما  الطارئ  الدعم  قانون  ضمن  العقود 

املستمسكات الرسمية.
وقالت املحافظة يف بيان، إنها تدعو االسماء املذكورة املتقدمني عىل القناة 
الخاصة من  (ذوي الشهداء وضحايا اإلرهاب، وذوي اإلعاقة، واألقليات) - 
الصالحية  املحافظة يف منطقة  ديوان  إىل مراجعة  للتخصصات_الهندسية، 
املستمسكات  معهم  مستصحبني  األول)،  الطابق  يف  املؤتمرات  (قاعة 

والوثائق التالية، لغرض التأكد من صحة املعلومات املرسلة سابقاً“.
وأكدت محافظة بغداد أن نرش تلك االسماء يأتي للتأكد من صحة معلومات 

املتقدمني، الستكمال إجراءات فرز املتقدمني.
وبينت املحافظة أن الوثائق املطلوبة هي:

- البطاقة املوحدة أو الجنسية وشهادة الجنسية. 
- هوية الزوج أو الزوجة واألطفال إن وجد.

- بطاقة السكن. 
- وثيقة التخرج أو تأييد التخرج مذكور فيها املعدل.

- وثيقة رسمية تؤيد أن املتقدم من ذوي الشهداء أو من ضحايا اإلرهاب
- وثيقة رسمية تؤيد أن املتقدم من ذوي اإلعاقة.

وعن جدول املراجعة أوضحت:
- من تسلسل ( 1 إىل 41) مراجعة (اللجنة األوىل)

- من تسلسل (42 إىل 82) مراجعة (اللجنة الثانية)
- من تسلسل (83 إىل 123) مراجعة (اللجنة الثالثة)

- من تسلسل (123 إىل 167) مراجعة (اللجنة الرابعة)
وأكد البيان أنه ”يتم استقبال املتقدمني، من اليوم الخميس املوافق 1 / 12، 

ولغاية يوم الخميس املوافق 8 / 12 / ٢٠٢٢ إىل الساعة 12 ظهراً“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، عن مقرتح جديد يخص تسجيل 

املركبات، فيما اكدت عزمها افتتاح 7 مجرسات يف بغداد.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  إسماعيل،  طارق  اللواء  العامة  املرور  مدير  وقال 
”املديرية خاطبت االمانة العامة ملجلس الوزراء بشأن سري املركبات وتفعيل 
السوق الحرة وتعطيل قرار 68 والعودة اىل قرار 215 والذي يقيض بتسقيط 

املركبة مقابل اخرى“.
قيد  وهو  املركبات  تسجيل  حول  للمديرية  مقرتحاً  ”هناك  أن  وأضاف، 
دراسة، وال بد من موافقة مجلس الوزراء عليه“، مبينا أن ”املقرتح تضمن 
أن يكون تسجيل املركبة املستوردة مقابل تسقيط اي عجلة سواء حمال او 
خصوصيا او اجرة، فضال عن أن يكون التسجيل يف املنافذ الحدودية منعاً 

لدخول املركبة يف مسألة الروتني واالبتزاز“.
نوايا  وهناك  املرورية  االختناقات  مناقشة  تضمن  ”االجتماع  أن  اىل  ولفت 
تفعيل  اىل  باالضافة  مجرساً،   50 اصل  من  بغداد  يف  مجرسات   7 الفتتاح 
اإلشارات الضوئية وخطة البعاد املراكز التجارية اىل خارج بغداد“، موضحا 
أن ”وفدا من املديرية زار أمانة بغداد بهدف إصالح جميع التقاطعات والعمل 

عىل اإلشارة الضوئية وتغذيتها بالكهرباء عىل خط الطوارئ“.
من  اكثر  األمان  ووسائل  املرورية  باالشارات  يلتزم  بدأ  ”املواطن  أن  وذكر 
تكون  حيث  الذروة  وقت  يف  يتدخلون  املرور  ”رجال  أن  اىل  الفتا  قبل“،  ذي 

االسبقية لهم يف توجيه حركة السري“.
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كييف/ متابعة الزوراء:
إنـُه الشـتاء يف أوكرانيـا، و“الجنـرال 
األبيـض“ الـذي سـيخفف مـن حدة 
املعارك ويبطئها بحسب ما أكد العديد 
من الخرباء، فيما دعت أوكرانيا، الدول 
األعضـاء يف حلـف شـمال األطلـيس 
(الناتـو) املجتمعـة يف بوخارسـت إىل 
ترسيـع تزويدها باألسـلحة واملعدات 

الكهربائية.
فالرصاع الرويس األوكراني الذي دخل 
شـهره العارش، تراجعت حدة معاركه 
امليدانيـة مؤخراً، مع تسـاقط الثلوج 
فجـراً  الصقيـع  وحلـول  واألمطـار، 

وليالً.
فيمـا اسـتعاضت القـوات الروسـية 
والصاروخيـة  الجويـة  بالرضبـات 
البعيـدة املدى لترضب البنـى التحتية 

ومرافق الكهرباء.
أما أوكرانياً، فال يزال الجنود يرابضون 
يف خنادقهـم. ومـن داخـل أحـد تلـك 
الخنادق التـي عمرها الطني، قال أحد 
الجنود: ”ماذا أستطيع أن أقول؟ نحن 
يف وضع جيـد إىل ما، لكن األمر أصعب 

اآلن بسبب املطر والصقيع“.
كما أضاف داالً عىل أحد الخنادق الذي 
امتـأل ماء: ”إنـه مسـتنقع.. رغم أنه 

جف قليال اليوم (أمس)“، بحسـب ما 
نقلت رويرتز.

لكنه أكد أن مستوى املياه كان مرتفعاً 
يف السـابق بسبب األمطار. وأوضح أن 

الجنود استخدموا دالء إلزالة املياه“.
يذكـر أن مسـؤولني أمريكيـني كانـوا 
الحـرب  تتوقـف  أن  سـابقا  رجحـوا 
مؤقتاً أو يتابطأ التقدم العسكري لكال 

الطرفني مع بداية الشتاء.
األركان  هيئـة  رئيـس  رجـح  كذلـك 
املشـرتكة األمريكيـة، الجنـرال مارك 
مييل، مؤخـراً، تباطؤ األعمال القتالية 
خالل الشتاء، مشـريا إىل اعتقاده بأن 
هذا التباطؤ قد يشـكل نافذة من أجل 

التسوية.
يف املقابل توقع ”معهد دراسة الحرب“ 

أن يحـاول الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتني مواصلـة العمليات العسـكرية 
التقليدية إلبقاء األرايض التي يسـيطر 
عليهـا حاليـاً تحـت قبضتـه وربمـا 

اكتساب أراٍض جديدة.
كمـا رأى أن الكرملني قـد يراهن عىل 
تراجع الدعم الغربي لكييف مع ضغط 
الشـتاء عىل شـعوب البلـدان الحليفة 

ألوكرانيـا، وسـط أزمـة وقـود وغاز 
وتضخم اقتصادي مضٍن.

يف غضون ذلـك دعت أوكرانيـا، الدول 
األعضـاء يف حلـف شـمال األطلـيس 
(الناتـو) املجتمعـة يف بوخارسـت إىل 
ترسيـع تزويدها باألسـلحة واملعدات 
عـىل  البـالد  ملسـاعدة  الكهربائيـة، 
مواجهة األرضار التـي لحقت بالبنية 
القصـف  بسـبب  للطاقـة  التحتيـة 

الرويس.
األوكرانـي،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ديمـرتو كوليبـا، قبـل وقـت قليل من 
بدء لقـاء مع األمني العام للحلف ينس 
سـتولتنربغ: ”يف املـرة السـابقة، قلت 
3 كلمات: أسـلحة، أسـلحة، أسـلحة. 
هذه املـرة لدي 3 كلمات أخرى: أَرسع، 

أَرسع، أَرسع“، وفق فرانس برس.
أمـا عـن الحاجـات األوكرانيـة األكثر 
إلحاحـاً، فقـد أشـار إىل أنهـا مولدات 

وصواريخ باتريوت للدفاع الجوي.
تأتـي تلـك الترصيحـات بعـد أن كان 
نائـب رئيـس مجلـس األمـن الرويس 
ديمـرتي ميدفيديـف قد توعـد يف وقت 
سابق باسـتهداف منظومات باتريوت 
الصاروخية للدفاع الجوي إذا أرسـلها 

الناتو ألوكرانيا.

كما قـال إنـه ”إذا قام الناتو بتسـليم 
منظومـات باتريوت إىل كييـف وأفراد 
هدفـاً  فسـيصبحون  الحلـف،  مـن 
مرشوعاً للقوات املسـلحة الروسـية“، 

بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وكان سـتولتنربغ قـد ّرصح يف وقـت 
سـابق خالل النهار أثناء اسـتضافته 
االجتماع الذي يسـتمر يومـني لوزراء 
خارجية الحلف، بـأن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني يريد اسـتخدام الشتاء 
كـ“سـالح حـرب“ ضـد أوكرانيـا مع 
املنشـآت  عـىل  متعمـدة“  ”هجمـات 
املدنيـة لحرمـان البـالد مـن التدفئـة 

والكهرباء واملاء.
كمـا أضـاف أن هـدف الكرملـني هو 
”إلحـاق أكرب قـدر ممكن مـن املعاناة 
باملدنيـني األوكرانيـني ملحاولـة كـرس 
مكافحـة“  يف  ووحدتهـم  صمودهـم 

العملية العسكرية الروسية.
يف هـذه األثناء، دعا اجتمـاع ملجموعة 
السـبع ُعقد برئاسة أملانيا عىل هامش 
حشـد  إىل  األطلـيس،  شـمال  حلـف 
املساعدة يف مواجهة أزمة الطاقة التي 

سببها النزاع يف أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية األمريكي، أنتوني 
بلينكـني، الذي وصل مسـاء االثنني إىل 

بوخارست، عن مساعدة مالية بقيمة 
53 مليـون دوالر سـُتضاف إىل حزمـة 
بقيمة 55 مليون دوالر ُخّصصت لرشاء 

مولدات، بهدف مساعدة أوكرانيا.
بدوره قال مصدر أمريكي إن هذا املبلغ 
سُيسـتخدم يف رشاء معدات كهربائية 
(بما يف ذلك محوالت)، سـيتم تسليمها 

”برسعة“ إىل أوكرانيا.
ويف املجموع، خّصصـت إدارة الرئيس 
جـو بايدن 1,1 مليـار دوالر للطاقة يف 

أوكرانيا ومولدوفا.
يذكر أن روسـيا شـنت يف بداية أكتوبر 
املايض حملة رضبات صاروخية مكثفة 
تستهدف منشـآت الطاقة يف أوكرانيا. 
وبحسـب األرقام التي استشهدت بها 
الحكومة األوكرانية، فقد ترضر 25 إىل 

%30 من هذه املنشآت.
ومنـذ انطـالق العملية الروسـية عىل 
أرايض الجـارة الغربيـة يف 24 فربايـر 
جانـب  إىل  الغـرب  اصطـف  الفائـت، 
كييـف، داعماً إياها بالسـالح والعتاد، 
فضالً عن تقديم املساعدات اإلنسانية، 
يف حـني فـرض أقـىس العقوبـات عىل 
موسـكو، طالـت شـتى القطاعـات، 
فضالً عن مئات السياسـيني واألغنياء 

الروس.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 فسـح نْفـي وزارة الدفـاع الجزائريـة إجراء 
مناورات عسكرية مشرتكة مع قوات روسية 
أمـام  املجـال  الغربيـة،  حدودهـا  أقـىص  يف 
تأويالت مختلفة حول خلفيات ودالالت القرار 
املفاجئ، خاصة أن بيان الوزارة الذي صدر يف 
هذا الغرض ضّم نفيا ويف الوقت نفسه تضّمن 

اعرتافا بوجود املناورات وإلغائها.
يأتـي هذا ليكشـف عن وجـود خالفات كبرية 
داخل السـلطة الجزائرية بني تيـار براغماتي 
يريد اسرتضاء أوروبا والواليات املتحدة والنأي 
عن روسـيا يف الظـروف الحالية، ولـو مؤقتا، 
وتيار موسـكو الذي يتحّكم يف قرار املؤسسـة 

العسكرية، لكنه بدأ يفقد نفوذه تدريجيا.
وكذبت وزارة الدفاع الجزائرية إجراء مناورات 
مشرتكة مع الجيش الرويس، بمنطقة حماقري 
يف محافظة بشار عىل الحدود مع املغرب، وهو 
ما تم تداوله عىل نطاق واسـع من طرف عدة 

تقارير دولية يف اآلونة األخرية.
واعتـربت تقاريـر أوروبية أن املنـاورات التي 
الجزائريـني والـروس  كانـت مربمجـة بـني 
يف محافظـة بشـار تمثـل تهديـدا للمصالـح 
االسـرتاتيجية األوروبية، كونها تسـمح بنقل 
النفوذ الرويس العسـكري إىل حّيـز الجغرافيا 
األوروبيـة، وأنها رسـالة شـديدة اللهجة من 
موسـكو إىل القـارة يفيـد مضمونهـا بقدرة 
روسـيا عىل توسيع ونقل املواجهة من محيط 

أوكرانيا إىل حزامها الجنوبي.
وجاء يف البيان، الذي بثه التلفزيون الحكومي 
يف نرشته الرئيسـية مساء االثنني، أن ”وسائل 
إعـالم دولية تناولت مؤخرا معلومات مفادها 
تنفيـذ تمريـن تكتيكـي مشـرتك جزائـري – 
رويس للقوات الربية يف إطار مكافحة اإلرهاب 
بجنوب البالد، ويف هذا الصدد فإن وزارة الدفاع 
توضـح أن هـذا التمرين العسـكري املشـرتك 
الـذي كان مربمجـا ضمن نشـاطات التعاون 
مع الجيش الرويس يف إطار مكافحة اإلرهاب، 

لم يتم إجراؤه“.
وأضـاف ”جميـع التماريـن العسـكرية مـع 
الجانـب الـرويس أو مـع أي رشيـك آخـر يتم 
اإلعالن عنها من قبل الوزارة فقط“، يف إشارة 
إىل أن املعلومة من مشـموالت الهيكل الوزاري 
دون سـواه، وعدم االعتداد بالتقارير املتداولة 
من طرف مختلف الدوائـر. ولم يوضح البيان 
أسـباب عدم إجراء التمريـن املربمج منذ عدة 
أشهر من طرف قيادة املؤسستني العسكريتني 
يف البلديـن، والـذي ينـدرج يف إطـار برنامـج 

تعاون عسـكري مفتوح بـني البلدين، خاصة 
وأن القـرار تزامـن مع بـروز سـياق إقليمي 
ودويل يخيم عليه الرصاع بني روسـيا وأوروبا 

حول أوكرانيا.
وقالـت أوسـاط سياسـية جزائريـة إن هـذا 
الرتاجـع كان متوقعا لعـدة اعتبـارات، منها 
الرسـائل التي وصلت إىل النظـام من الواليات 
خـالل  مـن  علنيـا  بعضهـا  وكان  املتحـدة، 
ترصيحـات أدىل بهـا أعضـاء يف الكونغـرس، 
وبعضها اآلخر تم عرب القنوات الدبلوماسـية، 
وإن مضمون هذه الرسائل ييش بأن واشنطن 
تحّذر من أن االسـتمرار يف تعميق التعاون مع 
روسيا ستكون نتائجه يف غري صالح الجزائر.

وأشـارت هـذه األوسـاط إىل أن االتفاقيـات 
التـي أبرمتها الجزائر يف مجـال الغاز مع دول 
أوروبيـة قدمت مقابلها تعهدات باالبتعاد عن 
روسـيا، وخاصة عدم اللجوء إىل تسييس ملف 
الغـاز وعدم اعتماد أسـلوب الضغط واالبتزاز 
مثـل ما حصل مـع إسـبانيا واملغـرب وأيضا 
مع فرنسـا بالتفكري يف اتفـاق مرشوط معها 
يلزم باريس باالعتذار عن مايض اسـتعمارها 
للجزائـر ودفـع تعويضـات، مسـتغلة يف ذلك 

حاجة فرنسا إىل الغاز.
ورغـم أن التمريـن العسـكري املذكـور كان 
مدرجـا يف إطـار تجريـب األداء واملهـارات يف 
مجـال محاربـة اإلرهـاب، ضمـن تضاريس 
صحراوية، ولـم يكن تعداد الوحدة الروسـية 
يتعـدى 80 عنرصا، إال أنه لفـت انتباه الدوائر 
العسـكرية واالسـرتاتيجية يف املنطقـة، كمـا 
أثار قلق نخب سياسية وإعالمية يف املجموعة 

األوروبية.
وكانت الكثري من وسائل اإلعالم الدولية، ومن 
بينها الروسية، قد أعلنت منذ عدة أسابيع عن 
”تنظيم الجيشني الجزائري والرويس مناورات 
مشـرتكة يف محافظة بشـار بأقـىص الحدود 
الجنوبيـة الغربية للبالد، يف النصف الثاني من 

شهر نوفمرب الجاري“.
ويبـدو أن الجزائـر بهـذه الخطـوة تتجـه إىل 
مراجعة توازناتها الدبلوماسية، بشكل يضمن 
للمجموعة األوروبيـة الحفاظ عىل مصالحها 
التعـاون  بتقليـص  وذلـك  اإلسـرتاتيجية، 
العسـكري مع روسـيا. وبات التمـدد الرويس 
يف املنطقـة مصدر قلق متصاعـد لألوروبيني، 
خاصة بعد تزايد موجة الغضب األفريقي تجاه 
التواجـد الفرنـيس يف بعض الـدول األفريقية، 
مقابل تغلغل مجموعة فاغنر الروسية يف مايل 

وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.

بغداد/ الزوراء:
العـرب،  للصحفيـني  العـام  االتحـاد  أدان 
الحكم الذي أصدرته محكمة تونس بسجن 
الصحفـي التونـيس خليفة القاسـمي ملدة 

عام .
وذكـر بيان لالتحـاد تلقته ”الـزوراء“: ان 
االتحـاد العـام للصحفيـني العـرب يديـن 
الحكم الذي أصدرته محكمة تونس بسجن 
الصحفـي التونـيس خليفة القاسـمي ملدة 
عـام اثنـاء تادية واجبـه، الفتـا اىل ان هذا 
الحكـم يعتـرب مـؤرشا خطريا عـىل توجه 
الحكومـة التونسـية نحـو تجريـم العمل 
الصحفـي وهو االمر الـذي يتناقض تماما 
مع ترصيحـات رئيـس الجمهوريـة الذي 
يـرصح دائما بعـدم وجـود تضييقات عيل 

الصحفيني التونسيني .

واضاف: ان االتحاد العام للصحفيني العرب 
يتضامن مـع النقابة الوطنيـة للصحفيني 
التونسـيني يف ادانة هذا الحكم الصادر ضد 
خليفة القاسمي حيث يعترب انتكاسة كبرية 
للمنظومـة القضائيـة ، مؤكـدا ان االتحاد 
العام للصحفيني العـرب ويدين هذا الحكم 
الـذي يتعـارض تمامـا مـع الديمقراطية 
واحرتام حقوق االنسـان والحريـات ، كما 
يسـتنكر االتحـاد العـام للصحفيني العرب 
اإلبقاء عىل املرسوم رقم115 باعتباره النص 
الوحيد الذي يحاكـم بمقتضاه الصحفيون 

يف قضايا النرش يف تونس .
ودعا االتحاد، بحسب البيان، كافة منظمات 
حقوق االنسان واملنظمات اإلعالمية الدولية 
ادانـة هـذا الحكـم الظالـم ضـد الصحفي 

الوطني خليفة القاسمي .

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع الرتكية أمس 
تركـي  جنـدي  مقتـل  األربعـاء، 
خالل اشـتباك مسلح مع عنارص 
من حـزب العمـال الكردسـتاني 
شـمايل العراق، يف منطقة عملية 
اعلنـت  ”املخلب-القفل“،فيمـا 
انقـرة  انها تريد رؤيـة املزيد من 
الخطوات امللموسـة عـىل صعيد 
لالنضمـام  اإلرهابيـني  تسـليم 

الناتو.
الرتكيـة  االسـتخبارات  وأعلنـت 
يف  للقياديـة  عنارصهـا  تحييـد 
تنظيم ”بي كي كي“ الذي تصنفه 
أنقـرة ”إرهابيا“، فاطمـة أونور، 

بشمال العراق.    
ووفقا لوكالـة ”األناضول“، كانت 
فاطمـة أونـور، صاحبـة االسـم 
الحركي ”كندا مرعش“، مسؤولة 
اسـتخباراتية يف تنظيـم ”بـي كي 
بالتنظيم خالل  كـي“، والتحقـت 
إقامتها يف بريطانيا يف تسـعينيات 
املـايض، وكانـت عضـوة  القـرن 
لسـنوات  العسـكري  جناحـه  يف 

طويلة.
ويف سياق اخر وِيف خضم اإلشارات 
مؤخـراً  لفـت  التـي  اإليجابيـة 
موضوع انضمام كل من السـويد 
وفنلنـدا إىل حلف شـمال األطليس، 

جددت تركيا مطالبها.
فقـد أكد وزيـر خارجيتهـا مولود 
جاويـش أوغلـو، امـس األربعاء، 
عىل هامـش قمـة وزراء خارجية 
دول الناتو املنعقدة يف بوخارست، 
أن بـالده تؤيـد رؤيـة املزيـد مـن 

الخطوات البناءة.
وأشـار إىل أن تركيا ترحب بالتقدم 

املحرز مع كل من السـويد وفنلندا 
نحو االنضمـام إىل عضوية الناتو، 
مـن  املزيـد  رؤيـة  تريـد  لكنهـا 
الخطـوات امللموسـة عـىل صعيد 

تسليم اإلرهابيني.
كمـا أضاف قائـًال ”اتخـذ البلدان 
بعـض الخطوات، لكننا لم نشـهد 
تسـليم املجرمني وتجميـد أصول 

اإلرهابيني“، يف إشارة إىل جماعات 
وشخصيات كردية معارضة تابعة 
لحـزب العمال الكردسـتاني الذي 
تصنفه أنقرة إرهابياً، بحسـب ما 

أفادت رويرتز.
وكان وزيـر الخارجية السـويدي 
توبياس بيلسـرتوم، أعلن يف وقت 
سـابق، أن بـالده وفنلنـدا أحرزتا 

تقدمـا جيدا نحو إبـرام اتفاق مع 
أنقرة بشأن انضمامهما للحلف.

يشار إىل أن مسـؤولني من البلدان 
الثـالث، كانوا أعلنوا يف أغسـطس 
املـايض (2022) أنهـم اتفقوا عىل 
املحادثات خالل األشـهر  مواصلة 
أمنيـة  مخـاوف  لبحـث  املقبلـة، 
مسـبق  كـرشط  أنقـرة  أثارتهـا 
للسـماح لدولتي الشمال األوروبي 

باالنضمام إىل الناتو.
وهلسـنكي  سـتوكهولم  وكانـت 
تخلتـا عـن سياسـتهما التقليدية 
املتمثلـة يف الحياد بإعالن رغبتهما 
االنضمـام إىل الحلـف، بعد انطالق 
العملية العسـكرية الروسـية عىل 
 24 يف  األوكرانيـة  الجـارة  أرايض 

شباط/فرباير.
لتتقدما يف يونيـو املايض (2022) 
بطلـب االنضمام، الـذي يتعني أن 
توافـق عليه كافة الـدول األعضاء 

يف الحلف.
إال أن تركيا عارضت ذلك واتهمتهما 
بفرض حظر عىل تصدير أسـلحة 
تعتربهـا  جماعـات  ودعـم  لهـا 
”حـزب  إىل  إشـارة  يف  إرهابيـة، 
العمال الكردسـتاني“ ومعارضني 
الدولتـني  طالبـت  كمـا  آخريـن. 
بتسـليم مشـتبه بهم مطلوبني يف 

قضايا تتعلق باإلرهاب.
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بكني/بي.بي.يس:
تويف الرئيس الصيني السـابق جيانـغ زيمني، صباح 
امـس األربعاء، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسـب ما 

نقلته وكالة شينخوا الصينية لألنباء.
وذكـرت الوكالـة الصينيـة أن زيمـني تـويف بسـبب 
رسطان الدم وفشـل العديد من األعضاء، مشـرية إىل 

أنه تويف يف شنغهاي.
ونجحت الصني بقيـادة زيمني يف إعادة دمج البالد يف 
املجتمع الدويل، من خالل استعادة السيادة عىل هونغ 

كونغ واالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية.
وشـغل زيمني منصب األمـني العام السـابق للحزب 
الشـيوعي الصيني، يف الفرتة من 1993 حتى 2002، 
إذ يعـد الرئيس الخامس لجمهورية الصني الشـعبية 
يف الفـرتة مـن 1993 حتـى 2003، ورئيـس اللجنـة 

العسكرية املركزية من 1989 حتى عام 2004
وجـاء اإلعـالن مـن قبـل اللجنـة املركزيـة للحـزب 
الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني 
لنواب الشـعب الصيني، ومجلـس الدولة لجمهورية 

الصني الشعبية، وعدد من املجالس الصينية.
يدين جيانغ زيمني باملركز الذي تبوأه بوصفه كزعيم 
للصـني لالحتجاجات التـي اندلعت يف عـام 1989 يف 

ميدان تيانانمن يف العاصمة بكني.
فقـد ادت تلـك االحـداث اىل نشـوب رصاع عنيـف يف 
صفوف قيادة الحزب الشيوعي بني التيار املتشدد من 

جهة والتيار االصالحي من جهة أخرى.
وأدى ذلـك الـرصاع اىل ترقية زيمني الـذي كان ينظر 
إليـه اصال عىل انه عنرص بريوقراطـي قليل الطموح 

إىل اعىل منصب يف البالد.
يف ظل قيادة زيمني شـهدت الصـني طفرة اقتصادية 
جبارة، كما شـدد الشـيوعيون قبضتهم عىل الحكم، 
واحتلـت الصـني موقعـاً بـارزاً ضمـن اكـرب القوى 

الدولية.
ولـد زيمـني يف الـ 17 مـن آب / أغسـطس 1926 يف 
مدينة يانغجو الواقعة يف اقليم جيانغسو عىل ساحل 

الصني الرشقي.
ونشـأ وترعرع ابان حقبة االحتالل الياباني، وتخرج 

مهندسا كهربائيا.
انضم زيمني إىل الحزب الشيوعي عندما كان يبلغ من 

العمر 21 عاما وهو لم يزل طالبا جامعيا.
ولـم تكن الرسته أي أصول ثوريـة. وكان من املمكن 

جدا ان يستهدف زيمني بسبب ذلك يف حمالت التطهري 
التي كانت تجري بشـكل متواصل تحت حكم الزعيم 

ماو تيس تونغ.
ولكنـه قـىض جزءا كبريا من سـريته املهنيـة األولية 
يف الخـارج، متدربـا يف مصنـع للسـيارات يف اإلتحاد 
السوفيتي يف موسكو ومن ثم دبلوماسيا يف رومانيا.

وبحلول ثمانينيات القرن املايض، اصبح زيمني وزيرا 
مسـؤوال عن قطاع الصناعـات االلكرتونية، واصبح 
الحقا مسؤوال عن منظمة الحزب يف مدينة شنغهاي. 
ولكن لم تكن له أي بصمة اىل ذلك الحني عىل شـؤون 

الصني الداخلية.
اللحظـة الحاسـمة التي ابرزتـه كانـت احتجاجات 

ميدان تيانانمن يف عام 1989.
فبينما تـردد قادة الصـني الكبار يف كيفيـة التصدي 
الحتالل امليدان من قبل املحتجني الشبان، كان زيمني 

قد اكتسب خربة يف هذا الشأن يف شنغهاي.
كان زيمـني قـد اغلـق صحيفـة يف شـنغهاي شـعر 
انها تغـذي االحتجاجـات، وصدم الطـالب املحتجني 
يف تلـك املدينـة عندمـا خاطبهـم باللغـة االنجليزية 
وردد عـىل مسـامعهم اجـزاء مـن خطـاب الرئيس 
االمريكي إبراهام لينكولن الشـهري املعروف بخطاب 

غيتيسبريغ.
نجح جيانغ يف تفريق االحتجاجات يف شـنغهاي دون 
اللجوء اىل القوة، وهو درس لم يغفله الزعيم الصيني 

آنذاك دنغ شياو بينغ.
أجرب شياو بينغ عىل االختيار بني التيارين املتصارعني 
داخـل قيـادة الحـزب، واختـار الوقـوف اىل جانـب 
املتشـددين، وقـام بتطهري الحـزب مـن الليرباليني، 
وعني زيمني امينا عاما للحزب الشيوعي وهي خطوة 

جعلت منه عمليا خليفة شياو بينغ الفعيل.
كانت وجهة نظر زيمني تجاه املعارضني واملنشـقني 
تتسـم بالتشـدد، إذ قـال ”إن الديمقراطيـة وحقوق 
أو  وليسـا مطلقـني  االنسـان مفهومـان نسـبيان 

شاملني“.
لـم يعتقـد اال القليل مـن مراقبي الصـني بأن زيمني 
سينجح يف مسـعاه، فمظهره اململ ونظاراته الكبرية 
وعادتـه برفع رسواله اىل صدره تقريبـا جعلته يبدو 

كموظف بريوقراطي سقيم.
ولقبه املحيطون به يف شـنغهاي بـ ”الزهرية“ حيث 
كانوا يشـريون اىل أنه يحصل عىل الكثري من التكريم 

دون ان ينجـز أي يشء. اعتقد كثـريون انه لن يكون 
اال شخصية عابرة.

ولكنه خيـب ظنهم، فقد اطلق حملة كربى تهدف اىل 
اصـالح الجهاز الدعائـي للحزب من اجـل ان يوصل 
رسـالته القائلة إن الحزب الشيوعي لن يتسامح مع 

اي مطالبات بالديمقراطية.
بدأ شياو بينغ، الذي انتابه شعور بالقلق ازاء احتمال 
ان تتعرقل مسـرية االصـالح الرضوريـة او حتى ان 
تتوقف نهائيا، بالتعبري عن تحفظات حول حماسـة 

زيمني.
فهم زيمني الرسـالة، فعرب عن تأييده لحزمة جديدة 
من االصالحات االقتصادية قضت وبشكل نهائي عىل 
االقتصاد االشرتاكي املسيطر عليه مركزيا، واستبدلته 
بالتزام جديد بالرأسـمالية ونمط من اقتصاد السوق 

يخضع كليا لسيطرة الدولة.
بحلـول عـام 1993، كان زيمني قد فرض سـيطرته 
كليا كرئيس للدولة. وكان عني سـابقا رئيسـا للجنة 
العسـكرية ممـا يعني أنـه كان يتوىل يف ذلـك الحني 

املناصب الثالثة االهم يف البالد.
منحت لزيمني الفرصة الكافية قبل وفاة شـياو بينغ 
يف شـباط / فرباير 1997 لتثبيت موقعه وكان قد مأل 

املراكز الحكومية املهمة بأنصاره من شنغهاي.
وبعد وفاة شـياو بينغ تم التخـيل عن منصب الزعيم 
االعىل، وتقاسـم زيمني ورئيس الوزراء جو رونغجي 

مهمة ادارة شؤون البالد.

ولكن تقاسم السلطة هذا لم يمنع زيمني من اكتساب 
درجة من عبادة الشـخصية توازي تلك التي اكتسبها 

ماو تيس تونغ نفسه.
ولكـن زيمـني كان حريصا ايضا عىل ضمان سـالمة 
موقعـه يف صفـوف الحزب الشـيوعي ضـد املؤمرات 
والدسـائس التـي اتسـمت بهـا الحيـاة السياسـية 

الصينية.
سـحق زيمـني كل شـكل مـن اشـكال املعارضـة 
الداخلية، فكبح حركة فالون غونغ الروحية واعتمد 
خطـا متشـددا ازاء تايـوان مما اكسـبه ود الجيش 
الصينـي. ولكنه لم يهمل ان يؤكد للجيش ان القوات 
املسلحة تخضع كليا لسلطة الحزب، إذ قال ”جيشنا 
هـو جيش الشـعب الخاضـع كليـا لقيـادة الحزب 

املطلقة“.
وكما درج القادة الصينيون عىل القيام به، أدىل جيانغ 
بآرائه ونظرياته حول الفلسـفة الشـيوعية املعقدة. 
وأطلقت عىل فلسفته اسم ”نظرية التمثيالت الثالث“ 

وكانت تدور حول الجهود املبذولة لتحديث الحزب.
بعـد اطمئنانه عـىل موقعه داخل الصـني، بدأ زيمني 
محـاوالت لرفع مكانـة الصني عىل الصعيـد العاملي، 
فزار الواليـات املتحدة عدة مرات كما قام بأول زيارة 
يقـوم بهـا زعيـم صينـي اىل اململكة املتحـدة يف عام 

.1999
وعمـق زيمني ارتبـاط الصني باالقتصـاد العاملي عن 

طريق االنضمام اىل منظمة التجارة الدولية.
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اعالن
اىل الرشيـك (زينب خشـان حيـون) اقتىض حضـورك اىل 
صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيـام رشيـكك (عباس عبد الله حسـون) 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٨٥١٩) 
املقاطعـة (٤) حي (صدام) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـا داخل العراق وشـهر واحد خارج العـراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

إعالن
اىل الرشيك (زينب خشـان حيون) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
للرشيـك  البنـاء  إجـازة  اصـدار  لغـرض 
(عباس عبدالله حسـون) للقطعة املرقمة 
(صـدام)  حـي  النجـف  يف   (٣/٨٥١٩)
مقاطعة خالل عرشة أيام وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضوره.

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية بالعدد 
٣٦٩ يف ٢٠١١/٥/٢٢ والصادرة من 
اعدادية النجف املهنية للبنني بإسـم 
(صباح عباس عريان) فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.

اعال ن
اىل الرشيكـة (فوزيه مرهم عبد نـور) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق اإلسـكان العراقـي الكائـن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك (عيل هادي 
كاظـم) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٧٢/١٩٠) القادسية محلة القادسية مديرية التسجيل 
العقـاري يف املناذرة ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخـل العراق 
وشـهر واحد خـارج العـراق مـن تاريخ نـرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيك (شاكر مطرش رمضان) اقتىض 
حضـورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار إجازة البناء للرشيك (عمار 
شنان لطيف) للقطعة املرقمة (٣/٥٦١٠٤) 
يف النجف حي (النداء) مقاطعة (٤) خالل 
عرشة أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضوره.

فقدان
فقد سند العقار املرقم (٣/٢٦١٤١) 
حـي (امليالد) والصـادر من مديرية 
التسجيل العقاري يف النجف،  بإسم 
العراقـي (عجيل مهدي محمد) عىل 
مـن يعثـر عليـه تسـليمه اىل جهة 

اإلصدار.

أحوال النجف
بنـاًء عىل الدعـوى املقامة مـن قبل املواطـن (حاكم حمد 
رسـول) طلبا لغرض تبديـل لقبه وجعله (الشـمري) بدال 
من (البو عمران) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسـه سـوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من 
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
اىل الرشيـك (عـيل محمـد شـاطي) اقتـىض حضورك 
اىل صندوق اإلسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك (حسـن جاسـم 
محمد) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٩٢/١٥٩) املقاطعـة (٥١) ناحية الحريه (اللهيبات) 
حدود بلدية الحريه ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشـهر واحد خـارج العراق مـن تاريخ نـرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
العدد:١٥٣٨/ش/٢٠٢٢ مجلس القضاء االعىل       

رئاسة محكمة استئناف النجف         التاريخ: ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

اىل/ املدعى عليه  (عيل عبد الحسني ديوان) مجهول محل االقامة
م/اعالن

اقامـت املدعية (مريـم عبد االمري جبـار) الدعوى املرقمـة ١٥٣٨/ش/٢٠٢٢ 
وموضوعها (تفريق للهجر) وان موعد املرافعة فيها يوم ٢٠٢٢/١٢/٨ الساعة 
الثامنـة صباحا، وملجهوليـة محل اقامتك تقـرر تبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتني رسـميتني يوميتني ويف حالة عـدم حضورك او حضور من يونب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا لألصول.
القايض
باسم يوسف عبد

أحوال النجف
بناًء عىل الدعوى املقامة من قبل املواطنة (سـليمه إبراهيم 
رسـول) طلبا لغرض تبديـل لقبها وجعله (الشـمري) بدال 
من (البـو عمران) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيك (شـهيد سلمان فنيخ) اقتىض 
العباسـية  بلديـة  اىل مديريـة  حضـورك 
لغرض اصدار إجازة البناء للرشيك (سالم 
فاهم غايب) للقطعـة املرقمة (٢٩/٥٤) 
يف العباسـية حـي (الرسـالة) مقاطعـة 
(٣١) خـالل عـرشة أيام وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضوره.

دائرة التسجيل العقاري يف الرفاعي               العدد : ٢٠٢٢/٤٣٢٧
                                                                     التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٩

م/ اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بنـاًء عـىل الطلب املقدم من قبل طالب التسـجيل عباس حاتم زعيبل اىل 
هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٢ لتسجيل تمام العقار تسلسل ١٣٣١ 
/ الكرد باسمه لغرض تثبيت امللكية املذكورة لتسجيل وفق احكام املادة 
٤٣ لسـنة ١٩٤١ لـذا قررنا اعالن هذا الطلب فعـىل كل من يدعي بوجود 
عالقـة او حقـوق معينة عىل هذا العقـار تقديم ما لديه مـن بيانات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ٣٠ يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلـك الحضور يف موقع العقار يف السـاعة العـارشة صباحا من اليوم 
التـايل النتهاء مدة هذا االعـالن وذلك إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف 

الذي يجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
مالحظية التسجيل العقاري 
حسن لهمود طاهر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                     العدد:١٣٢٥/ش/٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف النجف                 التاريخ: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

اىل/ املدعى عليه (احمد حاتم حسني) مجهول محل االقامة
م/اعالن

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم ١٣٢٥/ش/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١١/٢٧ وموضوعها 
(تفريـق) واملدعيـة فيها (افراح عيل عبـاس) وملجهولية محل اقامتـك تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك خالل ثالثون 
يومـا من تاريخ صدور القرار يف ٢٠٢٢/١١/٢٧ يسـقط حـق االعرتاض عىل الحكم 
الغيابي وان قرار الحكم يكتسب الدرجة القطعية بعد ثالثني يوما من تاريخ تبلغك.
القايض
باسم يوسف عبد

جمهورية العراق                                                       العدد/١٤٨٠/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل              التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٣٠ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار           
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل/ املدعى عليه (حيدر حسن عبدالله)

بنـاًء عـىل الدعوى البدائية املرقمة اعـاله واملقامة من قبل املدعي (عـيل عبدالله عبيد) املتعلقة 
بنقل ملكية العقار املرقم ٤٠٢ / سـيف الذي اشـرتاه املدعي أعاله منك (املدعى عليه) بموجب 
العقـد املـؤرخ ٢٠٢٠/٩/١٣ بمبلغ مائة وسـتون مليون دينار والمتناعك عـن نقل امللكية رغم 
مطالبتـك بنقـل امللكية اليه لذا طلـب دعوتك للمرافعـة والحكم بإعادة الحـال اىل ما كان عليه 
قبل التعاقد وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنـا بواسـطة صحيفتني محليتني عـىل موعد املرافعـة املوافـق ٢٠٢٢/١٢/٦ ويف حالة عدم 

حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وفق االصول.
                                          القايض
                                                             ازهر عيل فرج

جمهورية العراق
وزارة العدل                                                                               رقم االضبارة: ٣٣٠/خ/٢٠٢٢

دائرة التنفيذ                                                                                                                                       التاريخ: ٣٠ /٢٠٢٢/١١
مديرية التنفيذ يف كربالء

اعالن
تبيـُع مديرية تنفيذ كربالء العقار تسلسـل (٣٦٥/٢٧ م٣٠ وسـطاني) الواقع يف كربـالء/ حي العباس الفرع الثانـي، العائد للمدين 
(عبـد املنعم صالح مهـدي) املحجوز لقاء طلب الدائن (رحاب محمـد رسحان) البالغ (٤٠٠٥٠٠٠٠٠) دينـار، فقط اربعمائة مليون 
وخمسـمائة الـف دينـار ال غري مع االتعاب، فعـىل الراغب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبـدأ من اليوم التايل 
للنرش مسـتصحبا معه التأمينات القانونية عرشة باملائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي.
املنفذ العدل
رسول كريم املسلماوي

املواصفات:
١- موقعه ورقمه: كربالء- حي العباس- الفرع الثاني بالرقم ٣٦٥/٢٧ م٣٠ وسطاني 

٢- جنسه ونوعه: دار – ملك رصف
٣- حدوده واوصافه : دار من طابقني، اريض وطابق اول، الطابق االريض يحتوي عىل غرفتي نوم واستقبال ومطبخ وصالة ومشتمالت 
صحية (٢ تواليت) وحمام واحد ومخزن ودرج وحديقة ومولدة وتانكي والحديقة بمساحة ٢٤٠م٢. أما الطابق األول فيتكون من ٣ 

غرف نوم وحمام وتواليت وبيتونه من الطابق الثاني ومسلطه بالكايش والطارمه سرياميك ومسقف بالصب الكونكريتي.
٤- مشتمالته: 

٥- مساحته: ٣٩٥ م٢
٦- درجة العمران: 

٧- الشاغل: املستأجرة جنان عدنان، وترغب بالبقاء بعد البيع
٨- القيمة املقدرة: ٢٧٩٧٥٠٠٠٠ فقط مائتان وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار ال غري.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                                                                                               العدد: ٢٨١/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                                                              التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٨
محكمة بداءة الحرية     

اعالن مزايدة
تعلـن هذه املحكمة عن بيع العقار ٧٤/٢٠ البديرية باملزايـدة العلنية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة 
يف اليـوم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن مسـتصحبني معهم التأمينـات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور اإلعالن... مع التقدير .
القايض 
مهدي امري محمد 

االوصاف 
العقـار عبارة عن دار مسـاحته ١٩٣ م٢ يحتوي عىل اسـتقبال وغرفتي نوم ومطبخ وحمـام ومرافق صحية خارجية 
وان البناء من الطابوق املحيل ومسقف بالشيلمان وان درجة عمرانه رديئة جدا خربه، وان موقع العقار الحرية يف حي 
النرص خلف مدرسـة السـلوك القويم االبتدائية وقريب عىل مرقد اوالد الكاظم (ع) وان القيمة التقديرية للعقار ارضا 

وبناءا (٢٨,٩٥٠,٠٠٠) ثماني وعرشون مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار عراقي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت امانـة بغـداد، امـس االربعـاء، مبارشتها 
باإلجـراءات الفعليـة لتطبيـق قـرار ٥٨١ الخاص 
االجـراءات  ان  مبينـة  االرايض،  جنـس  بتحويـل 
ستشـمل االرايض الزراعية اململوكـة للدولة فقط 

وستعلن التعليمات الحقا.
 وقـال مديـر اعـالم االمانـة، محمـد الربيعـي، يف 
ترصيـح صحفـي: إن «امـني بغداد عمـار موىس 
كاظـم كلف ١٥ بلديـة يف عمـوم العاصمة إلجراء 
جرد بحجـم االرايض الزراعية التـي تمت تحويلها 
اىل زراعيـة وهي اململوكة للدولة».واضاف الربيعي 
ان «الجرد سيشمل ١٦٨ قطعة ارض زراعية كبرية 
تابعـة للدولـة تمـت تقطيعها وبيعها عىل شـكل 
منزل وقطع اراٍض سيتم التعامل معها وفقا لقرار 
٥٨١». واشـار اىل ان «التعليمات سـتصدر بشـكل 
عاجل بعد اجراء الجرد سـواء املبالغ املسـتحصلة 
مـن البيـع واالليـات كـون الوقت املحـدد هي ٩٠ 
يومـا»، مبينـا ان «االرايض التي تمـت تحويلها اىل 
زراعية ومملوكـة ألفراد سـتتم معالجتها يضاف 

وفق تعليمات مقبلة اخرى «.
 واعلـن مجلـس لوزراء عـن اتخاذه قـرارا خاصا 
بتحويـل جنس االرايض مـن الزراعية اىل سـكنية 
ينفـذ خـالل ٩٠ يوما مـن صدوره عـىل ان تصدر 

التعليمـات خـالل االيـام املقبلة. مـن جانب اخر، 
كشف أمني بغداد عمار موىس كاظم، امس األربعاء، 
عـن مرشوع ألتمتة جميع إجـراءات األمانة خالل 
املرحلـة املقبلة.وقال كاظم يف ترصيح صحفي: إن 

«هنـاك مرشوعـاً ألتمتة جميع إجـراءات األمانة 
مثل جبايـة أجور ورسـوم املاء وإجـازات البناء 
ودفــع الرسـوم وغريهـا مـن اإلجــــراءات».

وأضـاف ان «األمانـة بصدد اسـتقطاب رشكات 
رصينـة ومختصة بموضوع الجباية اإللكرتونية، 
إذ يأتـي هذا ضمن توجهات الحكومة يف تسـهيل 
إجراءات املواطنني وتفعيل عملية الجباية بشكل 
ينعكـس عـىل الخدمـات املقدمـة للمواطنـني». 
وبـشــأن غــرق بعض الــشـــوارع خــالل 
هطـول األمـطـار عىل العاصمة، أشـــار كاظم 
إلـــى أن «املــوضــوع يتعلق بشـبكة الرصف 
الصحي وكميات االسـتيعاب»، مبينـاً أن «مقدار 
اسـتيعاب الشـبكة هو ٢٢ ملم، ويف وقت سقوط 
كميات كبرية من األمطار سـتحتاج الشبكة إلـى 
بعـض الوقـت لترصيف املياه كمـا حصل عندما 
هطلـت األمطار ألول مـرة يف هـذا الـعـام، فـي 
حـني أن هطـول األمـطـار فـي املــرة الثانية لم 
يشـهد تسـجيل أي طفوحات يف الشوارع الرئيسة 

واملحالت السكنية». 

بغداد/ الزوراء:

نجحت مفارز االنرتبول وبعد التنسـيق 

مـع الجانب السـوري، امـس االربعاء، 

باسـرتداد داعشيني من سوريا.وذكرت 

وزارة الداخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: 

«تسـتمر الجهود األمنية واالستخبارية 

ملديريـة الرشطـة العربيـة والدوليـة ( 

االنرتبول ) يف تعزيز إجراءاتها القاضية 

باسـرتداد املتهمني واملطلوبني للقضاء 

العراقـي وبما يعزز األمن واالسـتقرار 

يف البـالد، حيث نجحت مفارز االنرتبول 

وبعد تنسـيق عايل املستوى مع الجانب 

السـوري من اسـرتداد مطلوبني اثنني 

وفق املـادة الرابعة من قانون مكافحة 

اإلرهـاب النتمائهمـا لعصابات داعش 

اإلرهابيـة وتنفيـذ جرائـم مختلفـة يف 

العـراق». وأكـد اللـواء عـالء عاشـور 

مناتي، مدير الرشطة العربية والدولية: 

«إن عملية االسرتداد جاءت وفق األطر 

القانونيـة والتفاهمـات بـني االنرتبول 

العراقـي واالنرتبـول السـوري»، مبيناً 

إن» جهود مديريته مسـتمرة يف تعزيز 

ودعم األمن واالستقرار يف العراق وإنزال 

العقـاب بـكل املطلوبـني الذيـن نفذوا 

جرائهم بحق أبناء شعبنا وبلدنا». 

بغداد/ الزوراء:
أصدر تصنيف التايمز نتائج نسـخته الخاصة 
بالجامعـات العربيـة للعـام ٢٠٢٢ التي أجرت 
تقييما ملئة وتسـع وسـتني جامعة من خمس 

عرشة دولة.
وذكرت وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي يف 
بيان تلقته «الزوراء»: ان « الجامعات العراقية 
حققت مراتب تنافسية مهمة يف نسخة تصنيف 
التايمـز للجامعـات العربيـة، حيـث حصـدت 
جامعة بغـداد املرتبة (٤٦)، فيما جاءت بعدها 
والتكنولوجيـة   (٥١-٦٠) املوصـل  جامعـات 
-٦١) والبـرصة   (٦١-٧٠) وبابـل   (٥١-٦٠)
٧٠) والنهريـن (٧١-٨٠) واملسـتنرصية (٧١-
٨٠) والكوفـة (٨١-٩٠) واألنبـار (٩١-١٠٠) 
والقادسية (١٠١-١٢٠) وتكريت (١٠١-١٢٠) 
والقاسم الخرضاء (١٢١-١٤٠) ودياىل (١٢١-
١٤٠) وكربالء (١٢١-١٤٠) والتقنية الشمالية 
والفـرات   (١٢١-١٤٠) وواسـط   (١٢١-١٤٠)

 (+١٤١) واملثنـى   (+١٤١) التقنيـة  األوسـط 
وكركوك (١٤١+) والتقنية الوسـطى (١٤١+) 

وذي قار (١٤١+).
واعتمـدت منهجيـة التصنيـف عـىل مؤرشات 
تصنيف الجامعات العاملية، فيما جرى تضمني 
بعـض املقاييـس الجديـدة التـي تبـني ميزات 
ومهـام الجامعات يف الرشق األوسـط وشـمال 
إفريقيا.وخضعت الجامعات املتنافسة للتقييم 
عىل وفق خمسة محاور رئيسة وهي التدريس 
(٣٣٪) والبحـث العلمي (٣٣٪) واالقتباسـات 

(٢٠٪) واملجتمع (٦٪) والنظرة الدولية (٨٪).
الجدير بالذكر أن الجامعات والكليات العراقية 
سجلت تنافسها املتصاعد يف التصنيفات العاملية 
 Global Ranking)التي منها تصنيف شنغهاي
of Academic Subjects)  الـذي ظهـرت فيـه 
جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية 
وتصنيف(The Times)  الذي تتواجد فيه حاليا 
ثمانـي جامعات وتصنيـف(QS)  الذي تتواجد 

  (Scimago)فيـه خمـس جامعـات وتصنيـف
الـذي تتواجـد فيـه اثنتان وعرشون مؤسسـة 
وتصنيـف(Greenmetric) الـذي دخلـت فيها 
سـت وسـتون جامعة وكلية عراقية وتصنيف 

URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية 
ويضـاف لهـا تصنيـف(Webometrics)  الذي 
سـجل حضور وتنافس تسـع وثمانني جامعة 

وكلية عراقية.
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بغداد/ الزوراء:
ألغـت الحكومة العراقيـة قرارين خاصني 
بالقيود املفروضة بسبب فريوس كورونا.
وبحسـب وثيقة لـوزارة الصحـة حصلت 
«الـزوراء» عىل نسـخة منهـا، فإنه ووفق 
قـرار مجلـس الوزراء قـد تم إلغـاء طلب 

للمسـافرين  الدوليـة  التلقيـح  بطاقـة 
والوافديـن ابتداًء من اليوم الخميس».كما 
اشـارت الوثيقة اىل «جعل ارتداء الكمامة 
للوقاية من الوباء اختيـاراً وليس اجباريا 
مع حث كل املؤسسات عىل تلقي موظفيها 

للقاحات املضادة للفريوس».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير العمل والشؤون االجتماعية، أحمد جاسم األسدي، اطالق راتب املعني املتفرغ 
للمسـتفيدين يف بغداد واملحافظات لشـهر ترشين الثاني.وذكر رئيـس هيئة رعاية ذوي 
اإلعاقـة واالحتياجـات الخاصة، احمد هادي بنيه، يف بيـان: ان» الهيئة اكملت اإلجراءات 
الفنيـة واملاليـة  إلطالق رواتب املعـني املتفرغ  الدفعة الحادية عرش لشـهر ترشين الثاني 
لسـنة ٢٠٢٢».  داعيـا املسـتفيدين واملسـتفيدات اىل التوجـه للمنافذ  املعتمـدة من قبل 
مصارف   (الرافدين، والرشـيد، وآشور) السـتالم رواتبهم بعد اكمال  االجراءات وتبليغهم 

من قبل املصارف. 



بغداد/ الزوراء:
وضـع وزير الصناعة واملعادن، خالـد بّتـال النجـم، امس األربعاء، حجر 
األسـاس ملرشوع مدينة النجف الصناعية غري املُلوثـة والتي ُتعد من أكرب 

املُدن الصناعية عىل مساحة ( 6000 ) دونم.
وأعرب عن أمله بأّن ُتكلل املدينة بالنجاح وتستقطب الصناعيني من أهايل 
النجـف وخارجها وخـارج العراق، ُمشـرياً إىل أنَّ وزارة الصناعة واملعادن 
مسـؤولة وُميرسة وداعمة للقطاعني العام والخـاص وأنَّ الوزارة داعمة 
للقطـاع الخـاص الرصني وتفسـح لُه املجـال وُتعطيـه مقاليـد القيادة 

والريادة.
واعـرب عن تطلعه أيضـا إىل اللقاء قريباً الفتتـاح املدينة وإنتاج ُمنتجات 
وطنيـة بهمة الصناعيني وُمسـاندة الحكومـة ووزارة الصناعة الجادة يف 

دعم القطاع الخـاص.
وأوضح: أن املُـدن الصناعية ُتساهم يف تطوير املُحافظات التي ُتقام فيها 
من ُكّل النواحي االقتصادية والبيئية وحتى االجتماعية كونها ُتوفر ُفرص 
عمـل وتحتوي عىل خدمـات وُمجمعـات ومرافق أخـرى. مشـريا إىل: أن 

املُـدن الصناعية تكسب أهمية استثنائية يف تنظيم القطاع الصناعي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيمـا اسـتقر يف اسـواق اربيـل عاصمة اقليـم كردسـتان، امس 

األربعاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 366 الف دينار، وسـعر الرشاء 362 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الثالثاء 363 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 336 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 332 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 365 الف دينار و 375 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و 345 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 370 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
 بلغ إنتاج العراق من زيت الزيتون نحو 35 ألف طن سـنوياً ليحتل املرتبة 

23 عاملياً، حسب املوقع Review World األمريكي.
وقـال املوقـع يف أحـدث إحصائية له لشـهر ترشيـن الثاني لعـام 2022، 
اطلعـت عليهـا ”الـزوراء“: ان ”العراق جـاء باملرتبة 23 عامليـا وباملرتبة 
التاسـعة عربيا بأكرب منتـج لزيت الزيتون“، مبينـا ان ”انتاج العراق من 

زيت الزيتون بلغ 34.501 ألف طنا سنويا“.
وحسـب املوقع، فإن ”اكثـر الدول انتاجـا لزيت الزيتون جاءت إسـبانيا 
بخمسـة ماليني و 965 ألف طن، تليها إيطاليا بإنتاج 2 مليون و194 ألف 
طـن، تليها املغرب بإنتاج 1 مليون و912 ألف طـن، تليها تركيا بإنتاج 1 

مليونا و 525 ألف طن، تليها اليونان بإنتاج 1 مليون و 228 الف طن“.
عربيـاَ، وحسـب املوقع فإن املغرب جـاء أوالً بأكثر الـدول العربية إنتاجاً 
لزيـت الزيتون، ومن ثم جاءت مرص ثانياً، وتونـس ثالثاً، والجزائر رابعاً، 
وسوريا خامساً، واألردن سادساً، ولبنان سابعاً، وفلسطني ثامناً، والعراق 

تاسعاًـ وجاءت الكويت عارشاً“.
واشارت اىل ان ”زيت الزيتون يعترب لدى بعض البلدان أكثر من طعام حيث 
يكون هو مصدر دخل يف الواقع، بالنسـبة ألماكن مثل إسـبانيا وإيطاليا 

واملغرب التي تعترب (أكرب ثالث دول منتجة لزيت الزيتون)“.

بغداد/ الزوراء:
نفت رشكة التأمني الوطنية، إحدى رشكات وزارة املالية، امس األربعاء، 
التعامـل مع رشكات ومكاتب ملنـح القروض للمواطنـني، فيما أحصت 

التعويضات املدفوعة خالل العام املايض 2021.
وقالت معاون مدير عام الرشكة، إرساء صالح داود، يف ترصيح صحفي: 
إن ”رشكة التأمني الوطنية لم تتعامل مع رشكات أو مكاتب تقوم بمنح 
القـروض للمواطنني، والتعامل بهـذا املوضوع يتم مـن خالل املصارف 

الحكومية املعروفة“.
وأضافـت داود أن ”ذلـك جاء بعـد أن وردت اتصاالت ورسـائل عدة عرب 
مواقع التواصل االجتماعي تستفرس عن تعامل الرشكة مع هذه الجهات، 
التي تدعـي تعاملها مع رشكة التأمني الوطنيـة يف تأمني القروض التي 

تمنحها تلك الجهات“.
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بغداد/ الزوراء:
رجحـت مصـادر يف أوبـك+، امـس 
األربعـاء، أن تبقي املنظمة سياسـة 
إنتاج النفـط دون تغيـري يف اجتماع 
األحـد املقبـل، بعـد اجتمـاع وزيري 
الطاقة السـعودي والعراقي يف نهاية 
األسـبوع املايض واللذين شـددا عىل 
أهميـة االلتزام بتخفيضـات اإلنتاج 

التي تستمر حتى نهاية 2023.
وحسب مصادر يف منظمة اوبك، فأنه 
من املرجح أيًضـا أن ُينظر يف خفض 
إضـايف لإلنتاج لتعزيز األسـعار التي 
تراجعت بسـبب مخاوف من تباطؤ 

اقتصادي.
وتجتمـع منظمـة البلـدان املصدرة 
للبـرتول (أوبـك) وحلفاؤهـا، بما يف 
ذلك روسيا، املعروفة باسم أوبك+، يف 
الوقت الذي يواجه فيه الطلب رياًحا 
معاكسـة مـن تباطـؤ االقتصـادات 
COVD- وإغـالق الصـني لفـريوس

19، يف حـني يلـوح يف األفـق حظـر 
االتحاد األوروبي عـىل واردات الخام 
الروسـية وسقف ألسـعار مجموعة 
السبع ألماكن النفط الروسية عالمة 

استفهام عىل العرض.
ودفـع انخفاض أسـعار النفط، بعد 
اقرتابهـا من أعـىل مسـتوياتها عىل 
للربميـل  دوالًرا   147 عنـد  اإلطـالق 
يف مـارس / آذار بسـبب الـرصاع يف 

أوكرانيا.
ويف أكتوبـر/ ترشيـن االول، وافقت 
أوبـك+ عىل خفـض اإلنتـاج بمقدار 
مليوني برميـل يومًيا - ما يعادل 2٪ 
من اإلمدادات العاملية - مما تسبب يف 

واحدة من أكرب اشتباكاتها مع الغرب 
حيث وصفت اإلدارة األمريكية القرار 

املفاجئ بأنه قصري النظر.
وقالـت اململكـة العربية السـعودية، 
أكرب مصدر يف أوبـك، يف 21 نوفمرب/

ترشيـن الثانـي إن أوبـك+ ملتزمـة 
بتخفيضـات اإلنتاج ويمكن أن تتخذ 
املزيد من اإلجراءات لتحقيق التوازن 

يف السوق.
وقـال وزيـر الطاقة السـعودي عبد 
العزيـز بـن سـلمان، وزيـر الطاقة 
السـعودي األمـري عبـد العزيـز بـن 
سـلمان: ”يسـتمر الخفـض الحايل 
ملليوني برميل يومًيـا من قبل أوبك+ 
حتى نهايـة عـام 2023، وإذا كانت 
مـن  مزيـد  التخـاذ  حاجـة  هنـاك 
اإلجـراءات من خـالل خفض اإلنتاج 
ملوازنة العرض والطلب، فنحن دائًما 

عىل استعداد للتدخل“.
السـعودية  األنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية عن وكالة األنباء السعودية 
21 نوفمـرب/ ترشيـن  قولهـا يـوم 

الثاني.
وكانـت وزارة الطاقة السـعودية قد 
ذكرت يف بيان يوم الجمعة إن وزيري 
الطاقة السـعودي والعـراق اجتمعا 
يـوم الخميس، وشـددا عـىل أهمية 
االلتـزام بتخفيضـات إنتـاج أوبك+ 

التي تستمر حتى نهاية 2023.

 بغداد/ الزوراء:
توقعـت اللجنـة املاليـة النيابية حجـم املوازنة 
املاليـة االتحاديـة لعـام 2023 ونسـبة العجز 

فيها.
وقـال عضـو اللجنة، جمال كوجـر، يف ترصيح 
صحفي: إن ”موازنة العام املقبل 2023 ترتاوح 
بـني 100 اىل 120 مليـار دوالر، يف ظـل أسـعار 

النفط يف األسواق العاملية الحالية“.
وأوضـح انـه ”وبعد انخفـاض أسـعار النفط 
يف األسـواق العاملية سـتنخفض مبالغ املوازنة 
ايضاً“، معرباً عن اعتقاده بأن ”املوازنة ستكون 

بني 100 اىل 120 مليار دوالر“. 
أما بخصـوص العجز املتوقـع يف املوازنة املقبل 
2023، فقد أشـار كوجر اىل أنـه ”وفقاً لقانون 
االدارة املالية، ال يسـمح بأكثر من 7.5 مليارات 
دوالر، عىل اعتبار %3 باملائة من الناتج القومي، 
ويقدر الناتج القومي بنحو 250 مليار دوالر“.

ولفـت اىل انـه ”ويف الخامـس عرش من شـهر 
كانـون االول املقبل سـندخل يف عطلـة الفصل 
الترشيعي، لـذا ينبغي ارسـال املوازنة قبل هذا 

املوعـد اىل الربملان، لكي نسـتطيع قراءته قراءة 
أوىل، ومن ثم قراءة ثانية بعد ثالثة ايام، ويدخل 
املجلـس يف عطلـة ترشيعيـة، ونحـن كنواب يف 

اللجنة املالية سندخل يف مناقشاتنا“.
 يشار اىل ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
وجه يف اجتماعني وزاريني خالل هذا الشهر عىل 
رضورة االرساع بإنجـاز مرشوع قانون موازنة 

2023 وإرسالها اىل مجلس النواب إلقرارها. 
وشـدد عىل ”أهمية أن تكون املوازنة بمسـتوى 
الطموح، وأن تضـع يف أولوياتها تلبية حاجات 
املواطنـني من الخدمـات، وكذلـك أن تأخذ عىل 
عاتقها التصدي الفعال ملشكلة نقص الكهرباء، 
التـي أثرت بشـكل كبري يف حيـاة املواطن وعىل 

القطاعات االقتصادية يف البالد“.
من جهتها، كشفت النائب عن كتلة الصادقون، 
زينـب جمعـة املوسـوي، امـس األربعـاء، عن 
بعض مالمح مسودة قانون املوازنة املالية لعام 

.2023
وقالت املوسـوي يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
”مسـودة املوازنة للعام املقبل تشمل يف أبوابها 

أولويات أساسـية منها تخصيصات مالية مللف 
الخدمات وتنفيذ مشاريع اسرتاتيجية ودرجات 

وظيفية وتثبيت العقود“.
وأضافت املوسـوي أنـه ”من املتوقـع أن تصل 

املوازنـة املالية للعـراق لعـام 2023 إىل 88.75 
مليار دوالر“، مشرية اىل أنه ”من املؤمل تصويت 
مجلس النـواب عىل موازنة العـام 2023 بداية 

العام املقبل“.
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بغداد/ الزوراء:
حمـزة  النفطـي  الخبـري  قـال 
الجواهري، امـس األربعاء، إن قرار 
منظمـة أوبك بتخفيـض اإلنتاج لم 
يؤثـر يف صـادرات العـراق، بـل قلل 
اإلنتاج الداخيل، مؤكداً التزام العراق 
بقـرارات املنظمـة ألنهـا ”منصفة 
وتهدف إىل استقرار أسواق النفط“.

وأضاف الجواهري يف حديث صحفي: 
ان ”االلتـزام بقـرارات (أوبـك) من 
املتوقع أن يجعل مستويات األسعار 
ترتاوح بني 83ـ  93 دوالراً للربميل“، 
متابعـاً أن ”الزيـادة التي تحصل يف 
األسعار بحدود 10 دوالرات أو أكثر، 
تعـوض التخفيض الـذي يبلغ نحو 
220 ألـف برميل، وربما يزداد الربح 

بسبب استقرار األسعار“.
وعــزا الجواهـري تراجـع أسـعار 
”األول  أساسـني  لسـببني  النفـط 
لبعـض  الصـني  يف  التـام  اإلغـالق 
كوفيـد  انتشـار  بعـد  املقاطعـات 
19 مـرة ثانيـة، فضالً عـن الحرب 
الروسـية ـ األوكرانيـة التي تضغط 
عىل األسعار، ناهيك عن الضغوطات 

تعويـض  ومحاولتهـا  األمريكيـة 
النفـط والغـاز الرويس املصـدر إىل 
أوربا، وكذلك وضع سـقف سـعري 
يرتاوح بني 60 ـ 65 دوالراً للربميل، 
عىل الرغم مـن أن مخزونات النفط 
واملشـتقات انخفضت بشـكل كبري 

جدا يف األسابيع األخرية“.
ونـوه بأن ”الوضع الحايل لن يسـتمر 
لفرتة طويلة، خاصة ما يتعلق بضخ 
النفط األمريكي لألسواق الذي أصبح 
كبرياً جداً، وهذا ما نالحظه من خالل 
الفـارق بـني سـعر برنـت وويسـت 
تكسـاس الذي يصل إلـى أكثر من 7 

دوالرات للربميل الواحد“.
واعترب أن ”هذا مؤرش كبري وواضح 
عىل أن األسـعار هبطـت، لكنها لن 
تستمر ألن الخزين االسرتاتيجي من 
النفط واملشـتقات يف أمـريكا يهبط 
بشكل كبري وبالتايل يجب أن يعوض 
من األسواق ذاتها، من املطروح من 

النفط يف األسواق العاملية“.
ولفـت الجواهـري إىل أن ”منظمـة 
أوبك متماسكة وال يمكن تفكيكها، 
ألنه يف حال ترك األمور بدون سياسة 
واضحـة سـوف تنهار األسـعار إىل 

مستويات ال يمكن تداركها“.

 بغداد/ الزوراء:
انضم مجلس األعمال العراقي، امس 
األربعاء، بصفة عضو عامل يف اتحاد 

رجال األعمال العرب.
وقال نائب رئيـس وأمني رس مجلس 

األعمـال العراقـي، سـعد ناجـي، يف 
”انضمـام  إن  صحفـي:  ترصيـح 
املجلـس لعضويـة االتحاد سيسـهم 
يف التعاون املشـرتك وتبـادل الخربات 
يف  العراقيـة  االسـتثمارات  وتطويـر 

مختلف املجاالت االقتصادية“.
الخـاص  ”القطـاع  أن  إىل  وأشـار 
العراقي يهتم بتوسـيع اسـتثماراته 
يف الوطـن العربي خاصـة مع وجود 
العديـد مـن الفـرص املتنوعـة عـىل 
املستوى التجاري واالستثماري والتي 
يمكن اسـتغاللها يف تطوير العالقات 
العربية املشـرتكة“.من جانبه، أعرب 
رئيس اتحـاد رجال األعمـال العرب، 
حمدي الطباع، عن سعادته بانضمام 
مؤكـداً  العراقـي،  األعمـال  مجلـس 
العراقية عىل  ”أهميـة االسـتثمارات 

املستوى العربي“.
ولفـت اىل ”جهـود االتحـاد يف تعزيز 
االقتصاديـة  العربيـة  العالقـات 
للمزايـا  والرتويـج  واالسـتثمارية 
التي  والحوافز والفرص االستثمارية 
يتمتـع بهـا الوطن العربـي بمختلف 

قطاعاته الواعدة“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
األربعـاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صبـاح امس، سـعر رصف بلـغ 149500 دينار مقابـل 100 دوالر، وهي 

نفس االسعار ليوم الثالثاء.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 149000 دينار لكل 100 دوالر.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن أسـعار الـدوالر يف البورصة 
سـجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 149400 دينار، وبلغ سعر 

الرشاء 149300 دينار لكل 100 دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن مسـؤول ايراني عـن ابرام عقد تجـاري مع العراق بقيمـة 4 مليارات 

دوالر.
وقـال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري النفـط والغاز والبرتوكيماويات يف 
إيران، سـيد حميد حسـيني لوكالة {ايسـنا} االيرانية لألنباء: ”تم إبرام عقد 
بقيمـة أربعـة مليـارات دوالر مع العـراق يف مجال تصدير الخدمـات الفنية 
والهندسـية، وهنـاك إمكانيـة لزيـادة هذا العـدد وتعويض جـزء من عجز 

التصدير الحايل يف مجال الخدمات الفنية والهندسية واإلنتاج واملعالجة“.
ولفت اىل إنه ”بناًء عىل إحصائية قام به االتحاد خالل ثمانية أشهر، فقد تبني 
الرتاجـع الواضح يف الصـادرات إىل العراق، وقال: يف الوقـت الحايل، بلغ حجم 
الصادرات إىل العراق باستثناء الكهرباء، حوايل أربعة مليار و700 دوالر، بينما 
العـام املايض يف ثمانية أشـهر كان هذا الرقم 6 مليـارات و100 دوالر. حيث 
قلت قيمة الصادرات بمقدار مليار و 400 دوالر عن العام املايض، وسواء من 

حيث القيمة أو الوزن، فقد انخفض حجم الصادرات“.
وأضاف ”من املتوقع بسـبب الصدمات األخرية التي حدثت يف السـوق بسبب 
املواد الغذائية وعدم اليقني الذي سـاد فرتة تشـكيل الحكومة العراقية، فإن 
حجم الواردات العراقية سيزداد خالل األشهر االربعة املقبلة وستكون قادرة 
عـىل تعويض جزء مـن هذا العجز“ مرجحا أن ”تصـل الصادرات مرة أخرى 

خالل هذه األشهر األربعة إىل 9-8 مليارات دوالر كما هو يف املعتاد“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـدم مدرب الديوانية سـامر سـعيد، امس األربعاء ، اسـتقالته من تدريب فريقه عقـب الهزيمة من أربيل 
بنتيجة (٠-١)، يف املباراة التي جرت بملعب كربالء الدويل ، ضمن الجولة السابعة من الدوري املمتاز. وقدم 
سعيد استقالته بعد نهاية املباراة ، ليعلن نادي الديوانية موافقته عىل فسخ التعاقد معه بعد تراجع الفريق 
إىل املركز ١٩ من البطولة. ولم يستطع الديوانية من تحقيق أي انتصار يف هذا املوسم حتى اآلن ، وتعرض لـ 
٦ هزائم مقابل تحقيقه لتعادل وحيد. وسبق أن قدم عدد من املدربني استقاالتهم من أندية الدوري املمتاز 
، رغـم أنـه مازال يف جوالته األوىل ، اذ إبتعد عن أربيل املدرب السـوري نزار محروس ، ثم مدرب زاخو حمزة 

هادي ، وتبعه مدرب النفط حسن أحمد ، كما قدم مدرب الطلبة ثائر أحمد استقالته قبل جولتني.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء
اكد مصدر مسـؤول ان رئيس 
االتحـاد الكويتي لكـرة القدم 
سـيقوم  الشـاهني  عبداللـه 
بزيارة ملحافظة البرصة خالل 
الشـهر الحـايل وذلـك يف اطار 
الدعـم الكامـل الـذي يقدمـه 
اتحـاد الكرة يف دولـة الكويت 
الشـقيقة من اجل اسـتضافة 
ملنافسـات  البرصة  محافظـة 
بنسـختها  الخليـج  بطولـة 
الخامسـة والعرشيـن والتـي 
مـن املقرر ان تقـام فعالياتها 

ابتداء من السـادس من شهر 
كانـون الثاني من العام املقبل 

وتستمر ملدة اسبوعني.
املصـدر اوضـح ان عبـد اللـه 
خـالل  سـريافقه  الشـاهني 
مـن  كبـري  عـدد  الزيـارة 
اإلعالميـني الكويتيـني الذيـن 
سيطلعون عل اخر تحضريات 
املحافظـة السـتضافة الحدث 
الخليجـي االهـم فضـال عـن 
زيارة املنشـآت الرياضية التي 
ستقوم باستضافة املنافسات 

املقبلة.
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بغداد/ ليث العتابي
عدسة/ عالء وحيد

تعـادل فريقا الرشطة والطلبـة إيجابياً بهدفني 
لـكل منهمـا، مسـاء امـس األربعـاء، يف ختام 

الجولة السابعة للدوري املمتاز لكرة القدم.
وانتهى الشـوط االول بالتعادل االيجابي بهدف 
واحـد لـكال الفريقـني، سـجل محمـد جفـال 
للرشطـة اوال يف الدقيقة التاسـعة، وتمكن عيل 

فائز من تعديل النتيجة للطلبة يف الدقيقة 39.
ويف الشـوط الثاني سـجل فريـق الطلبة هدفه 
الثانـي عن طريـق ركلة جـزاء نفذهـا بنجاح 
رضغام اسماعيل يف الدقيقة 79 من عمر اللقاء، 
وسـجل عالء عبد الزهرة هدف التعديل للرشطة 
من ركلة جزاء نفذها بنجاح يف الدقيقة 90+1.

وطـرد حكـم اللقاء عـيل صباح  العـب الطلبة 
خـرض عـيل بحصولـه عـىل بطاقة حمـراء  يف 
الدقيقة 89 بسـبب اعرتاضه املبالغ به عىل قرار 

الحكم باحتساب ركلة جزاء للرشطة.
واقتنـص النجف فوزا قاتال مـن ضيفه الزوراء 
بنتيجة (1 - 0)، مساء امس األربعاء عىل ملعب 

النجف الدويل.
هدف املباراة الثمـني للنجف حمل توقيع طاهر 
حميد يف الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي حرضه 

أكثر من 20 ألف متفرج من أنصار الفريقني.
وبهـذا االنتصـار، رفـع النجف رصيـده إىل 14 
نقطـة باملركز الثالـث، فيما تراجـع الزوراء إىل 

الرتتيب الرابع برصيد 13 نقطة.  
وشهد الشوط األول إثارة وندية متبادلة وإهدارا 
للفرص السـهلة، إذ أضاع مـراد محمد محاولة 
سهلة عندما لعب كرته من فوق حارس النجف 

هاني شاكر لكنها لم تجد طريقا إىل الشباك.
ويف الشـوط الثاني، سـنحت عدة فرص للزوراء 
عـن طريق عـالء عبـاس ولـؤي العانـي، لكن 
التـرسع كان حارضا بعـدم الوصول ملرمى أهل 

الدار.
يف غفلة مـن دفاعـات الضيوف، تمكـن طاهر 
حميـد من خطف هـدف التقدم للنجـف قبل 5 
دقائق مـن النهاية، بعد رأسـية جميلة عانقت 

شباك جالل حسن.
ورغـم أن حكـم اللقـاء مهنـد قاسـم أضاف 8 
دقائـق كوقت بدل الضائع، إال أن املشـهد األبرز 
تمثل بحالة طرد لالعب الزوراء لؤي العاني بعد 

اعرتاضه عىل قرار الحكم.
ويف مبـاراة ثانية أقيمت بالتوقيـت ذاته، تعادل 
زاخو مع ضيفه كربالء سلبيا، عىل ملعب زاخو 

وسط حضور جماهريي متوسط.

وبهـذا التعـادل، رفع زاخو رصيـده إىل 5 نقاط 
باملركز ال17، فيما أصبح رصيد كربالء 8 نقاط 

باملركز الـ14.
وتغلـب الكهربـاء عـىل مسـتضيفه الصناعـة 
بنتيجة (2 - 0)، يف املباراة التي  احتضنها ملعب 

الصناعة بالعاصمة بغداد.
تمكن فرانك سيدرك من تسجيل هدف التقدم يف 
الدقيقة 6، وأضاف أموري فيصل الهدف الثاني 

يف الدقيقة 80 من زمن املباراة.
وبهـذا االنتصـار، رفع الكهربـاء رصيده إىل 14 
نقطـة يف وصافة الرتتيب، فيما ظل الصناعة يف 

املركز األخري بنقطة وحيدة.
ويف مباراة ثانية، أقيمت بالتوقيت ذاته، اقتنص 
أربيل فوزا ثمينا من مستضيفه الديوانية بنتيجة 
(1 - 0)، يف املبـاراة التـي جـرت بملعب كربالء 

الدويل وسط حضور جماهريي متوسط.
ونجـح محمد صالح من تسـجيل هـدف الفوز 
الثمـني لفريقه أربيـل يف الدقيقـة 22 من زمن 
املباراة التي شهدت أهدار ركلة جزاء للديوانية، 

أخفق بتنفيذها الربازييل جونيور.
وبهـذه النتيجة، رفع أربيل رصيـده إىل 8 نقاط 
باملركـز 15، فيمـا بقـي الديوانيـة باملركز قبل 

األخري بنقطة واحدة.

بغداد /حسني الشمري 
احـرز العبنـا حسـني حامد الوسـام 
الذهبي يف بطولة انطاليا الثالثة للتنس 
الباراملبـي الدوليـة العامليـة بعد فوزه 
يف املبـاراة النهائية عـىل العب منتخب 

رسيالنكا .
وقـال رئيس اتحـاد التنـس الباراملبي 

ماجد جميل العكييل، نحن سعداء جدا 
بهذا االنجـاز الكبري الذي حققه العبنا 
حسـني حامد بعد تغلبه عىل منافسـه 
العب منتخب رسيالنـكا ليضيف بذلك 
انجـازا جديـدا لـه والتحادنـا وللجنة 

الباراملبية. 
واضاف العكييل ان هذا االنجاز لم يأت 

من فراغ بل جـاء نتيجة جهود حثيثة 
وتدريـب متواصـل مـن قبـل الالعـب 
حسـني حامد ومدربه بهاء الدين عيل 
ومن خلفهم نحـن ارسة اتحاد التنس 
الباراملبي إذ سـعينا بـكل قوة من اجل 
تحقيق هذا االنجـاز الذي نفتخر به و 

تفتخر به اللجنة الباراملبية.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
وودع منتخـب تونـس، منافسـات كأس 
العالـم بانتصـار تاريخـي ورشيف (1-0) 
أمام فرنسـا حامـل اللقب، مسـاء امس 
املجموعـة  منافسـات  ضمـن  األربعـاء، 

الرابعة. 

سجل وهبي الخزري، هدف املباراة الوحيد 
يف الدقيقة 58.

ورفع نسور قرطاج رصيدهم إىل 4 نقاط 
يف املركـز الثالـث، لكن االنتصـار لم يكن 
كافيـا لتأهلهـم للـدور الثانـي، بعد فوز 

أسرتاليا 0-1 عىل الدنمارك.

وتجمـد رصيـد املنتخب الفرنـيس عند 6 
نقـاط ليتأهل يف الصـدارة متفوقا بفارق 
األهداف عن أسـرتاليا، بينما تذيل منتخب 

الدنمارك الرتتيب برصيد نقطة واحدة.
ويف مباراة ثانية..حقق منتخب أسـرتاليا 
فوزا صعبا عىل نظريه الدنمارك (0-1) يف 

املباراة التي جمعتهما عىل ستاد الجنوب، 
ضمـن لقـاءات ختـام دور املجموعـات 

بكأس العالم قطر 2022.
وأحرز ماثيو ليكي هدف املباراة الوحيد يف 

الدقيقة 60.
بهـذا الفـوز، رفـع أسـرتاليا رصيـده إىل 

6 نقـاط باملركـز الثاني، بالتسـاوي مع 
املتصـدر فرنسـا، ويتأهال إىل الـدور ثمن 
النهائـي، فيمـا ودع املنتخـب الدنماركي 
البطولة بعد احتالله للمركز الرابع واألخري 
بنقطة واحدة، وجـاء املنتخب التونيس يف 

املركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بغداد/ حسني عمار 
حدَّد رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة الريايض 
الفريـق عبـد الحليم فاهـم موعد إكمـال ملعب 
التدريب وامللعب األول الذي اسـتؤنف العمل بهما 
بعد فرتة توقف طويلة بسبب أزمة االموال. وقال 
فاهم يف املؤتمر الصحفي الذي أقيم امس األربعاء 
إن“ مـرشوع املدينـة رياضيـة الخاصـة بنـادي 

الرشطة تحتوي عىل العديد من املنشآت الرياضة 
بضمنهـا امللعـب األول وملعب التدريـب“، مبيناً 
أن“ ملعب التدريب سيسـتغرق فرتة عمل ترتاوح 
ما بني أربعة إىل سـتة أشـهر، بينما من املؤمل أن 
ينتهـي العمـل يف امللعب األول الذي يتسـع لـ 11 
ألـف متفرج، خالل فـرتة ال تتجاول األربعة عرش 
شـهراً“. وأضاف فاهم، أن“ املـرشوع تم التعاقد 

عىل تنفيذه منذ العـام 2013، إذ واجه الكثري من 
املعوقات أهمهـا األزمة املالية التي أوقفت جميع 
املشـاريع يف العراق، موضحاً، أن“ وزير الداخلية 
عبد األمري الشـمري أوعز بأنهاء جميع املعوقات 
التـي تقف أمـام إنجاز املرشوع بعـد لقاء ممثيل 
الرشكة املنفذة واالتفاق عىل اإلنجاز حسـب املدة 

الزمنية املحددة مسبقاً“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئـة العامة لالتحاد العراقي للصحافة 
اكـد  السـلمان  هشـام  الزميـل  الرياضيـة 
ان مونديـال قطـر بصـورة عامـة ُيعـد مـن  
(املوندياالت) االسـتثنائية التي شهدت االثارة 
ومتعـة االداء واالتفـاف  بالنسـبة للجمهـور 

الريايض  عىل اغلب املباريات. 
واضـاف ان مباريات الدور الثاني من املونديال ستشـهد لقاءات مثرية 
فلقـاء أمريكا وهولندا سـيكون لقاء تاريخيا  بكـرة القدم بني قارتني 
(امريـكا واوروبـا )، ولقـاء حضـارات بـني الطرفني  وهـو االمر الذي 
سينعكس عىل لقاء السـنغال وانكلرتا، بالتأكيد سيكون لقاء مثريا الن 

الجميع يبحث عن الفوز يف هذا الدور بالذات. 
وتابـع ان مغـادرة قطر للبطولة وهـي التي تنظمها فهـو أمر طبيعي 
النها ربحت تنظيـم البطولة ونجحت يف عكس صورة ُمرشفة عن قطر 

والعرب أمام العالم.
 *****************

عضو املكتب االعالمـي للجنة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميـل نعيم حاجم، اكد اكتسـابه 
الشفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض 
لها قبل ايام قليلة، خالـص االمنيات لزميلنا 

بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.
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الحرب عىل امللف القطري لتنظيم كأس العالم بكرة القدم 2022 واجه 
حربـا علنية وخفية منـذ اإلعالن عنه، فهو بالنسـبة لهـم يف دهاليز 
السـباق الحضاري ، ملف رشق اوسطي ويف قرارة نفوسهم هو ملف 
عربـي إسـالمي ، مما يسـعر املعارك قبـل الوصول اىل خـط النهاية ، 
امـا وقد وصل امللف اىل خـط النهاية ورفعت االيـدي بالفوز واطلقت 
الزغاريد يف البيوت العربية اإلسـالمية ليس حبا باللعبة عند الكثريين 
وانما  نشـوة اإلحساس بأن الرؤوس قد تسـاوت وان االبصار صارت 
ترنـو اىل ارض الحضارة األوىل يف التاريخ حيـث وادي الرافدين ووادي 
النيل وما بينهما ، وحيث الحضارة اإلسـالمية التي تكاد تغطي قارات 

األرض ،
يومهـا أدرك املنافسـون لنا – نحن اهل امللف عرب ومسـلمون - يف السـباق 
الحضـاري انهـم ارتكبوا الخطأ املميت وانهم لم يعـدوا العدة الكافية اليقاف 
امللف القطري قبل الوصول اىل خط النهاية ، وان السيف قد سبق العذل وصار 
لزامـا توحيد الطاقات  بـني مكونات الحضارة الغربيـة لتصحيح ما يظنونه 
خطـأ ، ولكن هيهـات هيهات فقد انطلقت عجلة العمـل وبدأت دماء الهوية 

العربية اإلسالمية تتدفق يف العروق لتطبع كل ما يشاد ويقال بطابعها .
لقـد تكاتفـت الكفـاءات العربية اإلسـالمية إلنجـاح ملف قطـر ، بعيدا عن 
املناكفـات التي تطفـو بني حني وآخر بفعـل ملوثات السياسـة ، اما الهوية 

فتبقى اعىل وانقى من أي يشء قد يحد من رسعة االنطالق .
 وكان املنافسون يعلمون هذه الحقيقة التي تهز اركان يقينهم بقوتهم ففي 
سـباق الحضـارات ترتاجع كل العنـارص األخرى يف قاموس القوة من سـعة 
مسـاحة وقـوة جيوش وعظمة تقنيـات حربية وخبث حروب نفسـية، هذه 
العنـارص تـؤدي دورا يف الحروب امليدانية التي البد ان تنتهي رسيعا  اال انها ال 
ترتك اثارا يف سـجل السباق الحضاري ، فالعالم حتى هذه اللحظة يدين ألبناء 
ما بني النهرين بإنحناءة االحرتام  ملا منحوه للعالم ، ومثلها  لعلماء املسلمني 
من العرب وغري العرب عىل ما رفدوا به اإلنسانية من خري وفري وعلم تطبيقي 

غزير ونور روحاني يغرس الطمانينة  ويطهر النفوس .
ومن صور تكتاف الجهود – وما أكثرها – تلك الزيارة التي قام بها وفد قطري 
يف احدى مراحل السـباق الحضاري اىل تركيـا اذ تنا قلت االخبار ” ان  فخامة 
رئيس الجمهورية الرتكية رجب طّيب إردوغان استقبل  يف أنقرة األمني العام 
للجنة العليا للمشـاريع واإلرث السـيد حسـن الذوادي عىل رأس وفد تجاري 
ضم كوكبة من الشـخصيات من هيئة األشـغال العامة ورشكة سكك الحديد 
القطريـة ”الريل“ واملؤسسـة العامـة القطريـة للكهرباء واملـاء ”كهرماء“ 

والهيئة العامة للسياحة. 
وقد عقد الوفد القطري يف العاصمة الرتكية أنقرة اجتماعات رفيعة املستوى 
مـع وزير الشـباب والرياضة الرتكـي، عاكف جاغطاي قليـج، ومع عدد من 
الرشكات الرتكية مـن مختلف القطاعات، وذلك ضمن جـدول أعمال الزيارة 
التي اسـتهدفت تعزيز سـبل التعاون وفرص االستثمار يف الوقت الذي تستعد 

فيه قطر الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وخالل االجتماعات، أعرب املسؤولون األتراك عن دعم بالدهم الكامل للبطولة 
كمـا اّتفق الجانبـان عىل تعزيز التعاون وزيادة حجم االسـتثمار بني البلدين 

قبل احتضان املنطقة ألول بطولة لكأس العالم لكرة القدم يف تاريخها.
سـاعتها ، بل قبل ذلك أيقن املنافسـون انهم رشعوا حقا يخرسون السـباق 
الحضـاري وان هوية البطولة قد حسـمت مالمحها بل أصولها ، فهي عربية 

إسالمية .. ففتحوا جبهة جديدة .. واىل الغد.......



الدوحة / متابعة الزوراء
الويلزي جاريث  النجم  الغضب ظهر عليها  حالة شديدة من 
بيل، بعد خسارة بالده أمام إنجلرتا ٠/٣ بالجولة الثالثة من 

كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ويلز كانت تطمح يف الفوز من أجل التأهل إىل دور الـ١٦ من 
سجلها  بثالثية  ساحقة  لهزيمة  تعرضت  ولكنها  املسابقة، 

ماركوس راشفورد «هدفني» وهدف لفيل فودين.
بيل الذي تم استبداله يف الشوط األول بعد معاناته من مشكلة 

يف أوتار الركبة، كان يف قمة غضبه بعد انتهاء املباراة، ولم 
ٌيرحب بتسليط الكامريات الضوء عليه.

وشوهد جناح ريال مدريد السابق وهو يدفع أحد املصورين 
محاولة  خالل  وجهه  أمام  من  به  الخاصة  الكامريا  وُيزيل 

املصور ملتابعة تحركاته بعد صافرة النهاية.
جدير بالذكر أن صاحب الـ٣٣ سنة قد رصح مؤخرًا 

بطولة  ويلز حتى  االستمرار مع  يف  رغبته  عن 
يورو ٢٠٢٤ رغم إصاباته املتكررة.

الدوحة / متابعة الزوراء
الرسمي  الناقل  اإلعالمية،   beIN مجموعة  أعلنت 
FIFA قطر ٢٠٢٢™، عن تخطي  العالم  لبطولة كأس 
عدد املشاهدات األولية لحفل افتتاح البطولة ومباريات 
الجولة األوىل من دور املجموعات حاجز املليار مشاهدة 
عىل قنوات beIN SPORTS يف منطقة الرشق األوسط 

وشمال أفريقيا.
املجموعة  عنها  كشفت  التي  املشاهدة  نسب  وتعكس 
زيادة بواقع ١١٣٪ مقارنًة بالنسب املسجلة يف مباريات 
يف   FIFA  ٢٠١٨ العالم  كأس  بطولة  من  الجولة  نفس 

روسيا.
ويلعب الناقل الرسمي والحرصي لبطولة كأس العالم 
FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي تستضيفها قطر يف ٢٤ دولة 
بمنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا، دوراً محورياً 
يف تسليط الضوء عىل هذا الحدث التاريخي عىل الساحة 
العاملية. وتؤكد اإلحصائيات األولية للمشاهدات اإلقبال 
املنطقة  يف  القدم  كرة  عشاق  جانب  من  املسبوق  غري 
عىل البطولة املمتدة لشهر كامل والتي ُتقام للمرة األوىل 
 beIN SPORTS شبكة  توفر  حيث  العربي،  العالم  يف 
من  نخبة  مع  للمباريات  األصيل  البث  مشاهدة  فرصة 
العامليني من  املحللني  آراء أفضل  املعلقني واالطالع عىل 

خالل سبع قنوات مخصصة.
 beIN وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ
أن  سابقاً  «توقعنا  أفريقيا:  وشمال  األوسط  الرشق 
تحقق نسخة عام ٢٠٢٢ مستويات مشاهدة استثنائية 
حيث  األوسط،  الرشق  يف  ُتقام  التي  األوىل  املرة  كونها 

مشاهدة  مليار  من  أكثر  بتسجيل  نجحت 
لدور  األوىل  الجولة  ومباريات  االفتتاح  لحفل 
يف  القدم  كرة  عشاق  أكد  ولطاملا  املجموعات. 
العالم العربي عىل شغفهم بالبطوالت الكربى. 
للمشاهدين  البطولة  ويّرسنا عرض مباريات 

وإلهامهم  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  يف 
يشكل  ما  للبطولة،  الرسمي  الناقل  باعتبارنا 

مصدر فخٍر واعتزاٍز بالنسبة لنا».
افتتاح  حفل  سجل  إبسوس،  رشكة  لبيانات  ووفقاً 
مشاهدة   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
منطقة  أنحاء  مختلف  يف  بالغ  شخص  مليون   ١١١٫٧
الرشق األوسط وشمال أفريقيا، ما يصل إىل نسبة ٣١٪ 
من السكان البالغني يف الدول الـ ٢٤، حيث يمثل ستة 
من  السابقة  النسخة  افتتاح  حفل  مشاهدات  أضعاف 

البطولة عام ٢٠١٨ يف روسيا.

الدوحة / متابعة الزوراء
يعتذر  وهو  بالبكاء  فالنسيا  إينر  املخرضم  اإلكوادور  قائد  أجهش 
لعشاق كرة القدم يف بالده بعد اإلخفاق يف بلوغ الدور الثاني بكأس 
العالم يف قطر.لكن فالنسيا، الذي كان فريقه قاب قوسني من بلوغ 
أداء سابق ملنتخب  دور الستة عرش ومضاهاة أفضل 
اإلكوادور يف ٢٠٠٦، وجد بعض العزاء يف كلمات 
التشجيع من الجماهري بعد تألقه الشخيص 

يف البطولة.
الهزيمة  بعد  باكيا  فالنسيا  وقال 
بطل  السنغال  منتخب  أمام   ٢-١
اإلكوادور  حرمت  والتي  أفريقيا 
«أعتذر  البطولة:  يف  التقدم  من 
اإلكوادور».وأضاف:  لشعب 
سعداء  وكنا  ذلك  نتوقع  «لم 
لسوء   ... فعلناه  بما  للغاية 
تلبية  من  نتمكن  لم  الحظ 
القدم  كرة  عشاق  طموحات 
الالعب  اإلكوادور».لكن  يف 
املخرضم البالغ من العمر ٣٣ عاما سيظل 
اإلكوادور  هداف  بالده.وسجل  يف  قوميا  بطال 
التاريخي ثالثة أهداف يف الفوز االفتتاحي ٢-صفر 
وكانت  هولندا.  مع   ١-١ والتعادل  قطر  عىل 
اإلكوادور تستحق العبور ملرحلة خروج املغلوب.

التعادل  حال  األمر  هذا  تحقيق  بوسعها  وكان 
مع السنغال، لكن اإلكوادور دفعت ثمن غياب 

الرتكيز يف مناسبتني.وقال املدافع أنخيلو برسيادو: «لألسف هذه هي 
كرة القدم. تعاقبك يف بعض األحيان.«نعتذر بشدة عىل انتهاء مشوارنا 
يف البطولة ونشكر جماهري اإلكوادور عىل الدعم واملساندة».وانفطر 
قلب مشجعي اإلكوادور لكنهم عربوا عن فخرهم بمنتخبهم املصنف 
جواياكيل  مدينة  يف  عاما)   ٣٦) فيدال  مارجريتا  عامليا.وقالت   ٤٤
يف  الفوز  من  يتمكنوا  ولم  جهدهم  قصارى  بذلوا  «لقد  الساحلية: 
النهاية لكنهم أظهروا قدرتهم عىل مواجهة منافسني أكثر قوة.«بدأ 
الناس يتحدثون عن اإلكوادور التي باتت معروفة يف الكثري من الدول 
اإلعالم  وسائل  منا».وكالت  يسلبه  أن  ألحد  يمكن  ال  إنجاز  وهذا 
الفريق من  الذي طور  ألفارو  للمدرب جوستافو  املديح  اإلكوادورية 
الواعدة إىل جوار املخرضم  خالل االستعانة بجيل جديد من املواهب 
إرثا  ألفارو  فالنسيا.وقالت صحيفة إل كومريسيو: «ترك جوستافو 

وفريقا شابا لعام ٢٠٢٦» يف إشارة لكأس العالم املقبلة.

الدوحة / متابعة الزوراء
مواجهة  األطلس»  «أسود  يخوض 
يف  كندا  ضد  الخميس،  اليوم  حاسمة 
الجولة الثالثة من منافسات املجموعة 
القدم  لكرة  قطر  ملونديال  السادسة 
٢٠٢٢، وسط تساؤالت حول مشاركة 

حامي عرينهم ياسني بونو.
ويكفي منتخب املغرب نقطة التعادل 
من أجل بلوغ دور الـ ١٦، ويف نفس 
كرواتيا،  مع  بلجيكا  تلعب  التوقيت 
لنقطة  بحاجة  ستكون  األخرية 
بلجيكا  عىل  يتوجب  بينما  للتأهل، 

الفوز وانتظار نتيجة املغرب. 
خروجه  سبب  املميز  الحارس  وقال 
كانت  جيدة،  بحال  «أنا  املباراة:  قبل 
لم  كرواتيا،  مباراة  من  إصابة  لدي 
وتجّددت.  نوعيتها  بتحديد  أرغب 

أتمنى أن أكون جاهزا ملباراة كندا».
ضمن  اليابان  مع  اسبانيا  وتلعب 
املنتخبني  وكال  الخامسة  املجموعة 

يملكان حظوظه يف التأهل.
نقطة  اسبانيا  منتخب  ويكفي 
املقابل  يف  التأهل،  لضمان  التعادل 

تلعب اليابان من أجل الفوز. 
لكن كوكي قال إن إسبانيا لن تحاول 
التالعب بالنظام وتجّنب أبطال العالم 

خمس مرات.
هي  الوحيدة  «االسرتاتيجية  وقال: 

الخروج والفوز عىل اليابان».
سينتهي  كان  إذا  ما  «سنرى  ورشح: 
بنا املطاف يف مواجهة الربازيل أم ال. ال 

نخىش أي منتخب ونحرتم الجميع».

يف  الربازيل  مواجهة  إمكانية  وعن 
قال  للمونديال،  النهائي  ربع  الدور 
إريك غارسيا: «نحن هنا نركز يف الفوز 
بكل املباريات وصوال إىل النهائي ولهذا 

علينا الفوز عىل كل املنافسني».
إىل  وصوله  من  عاماً   ١١ وبعد 
برشلونة،  يف  ماسّيا»  «ال  أكاديمية 
يتابع الياباني تاكيفوسا كوبو، تألقه 

سحر  بفضل  اإلسبانية  املالعب  يف 
تجاوزاته ورسعته الكبرية.

وسيكون «مييس اليابان»عامل جذب 
لبالده أمام إسبانيا يوم الخميس عىل 
ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة 
الخامسة  للمجموعة  األخرية  الثالثة 

ملونديال قطر.
وقال ممازحاً باإلسبانية التي يتقنها 

الحارس  خلف  مروره  بعد  بطالقة 
األملاني مانويل نوير عقب فوز اليابان 
إنه  «انظروا،   :٢-١ «املانشافت»  عىل 

غاضب».
وتملك كوستاريكا فرصة للتأهل فان 
فانها  اليابان  خسارة  مع  تعادلها 
فوزها  حالة  ويف  اسبانيا،  سرتافق 
دون  التأهل  مبارشة  ستضمن  فانها 

األخرى،  املباراة  لنتيجة  الرجوع 
مصريهم  فان  األملان  عكس  عىل 
االسبان  باقدام  انما  بيدهم  ليس 

واليابانيني.
وسيكون مصري أملانيا بيدها يف حالة 
نتيجة  وهي   (٧-٠) بنتيجة  الفوز 
مستوى  ظل  يف  التحقيق  صعبة 
أول  خالل  املتواضع  التهديفي  أملانيا 

مباراتني.
رقم  مجرّد  كبري  حد  إىل  كان  وبعدما 
يف قائمة من ٢٦ العباً، خرج نيكالس 
فولكروج من الظل ليبقي عىل حظوظ 
أملانيا بتجنب الخروج من الدور األول 
هدف  بتسجيله  وذلك  قطر،  ملونديال 
التعادل أمام إسبانيا عىل ملعب البيت 

يف الخور.
منتخبات  دولية مع  مباراة   ١٧ وبعد 
بجانب  و٢٠١٤،   ٢٠١٠ بني  الشباب 
األول  املنتخب  يف  الحايل  الدفاع  ركن 
االنتظار  إىل  اضطر  روديجر،  أنتونيو 
طيلة تسعة أعوام تقريباً كي يتمكن 
مرة  «مانشافت»  قميص  ارتداء  من 

أخرى.
يمكن  هل  االنتظار،  هذا  كل  وبعد 
القول إنه يستحق التواجد يف التشكيلة 

األساسية ملنتخب بالده؟
كانت  مولر  توماس  زميله  إجابة 
مؤتمر  يف  قال  حني  دبلوماسية 
مع  بجانبه  وفولكروج  صحفي 
يشء  «هناك  محياه  عىل  ابتسامة 
عىل   ٩ الرقم  يحمل  من  مؤكد.  واحد 

ظهره هو (فوله)».
                         

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
الربتغايل،  املنتخب  سجله  الذي  الهدف  حول  الجدل  كثر 
بدال عن كريستيانو رونالدو،  واحتسب لربونو فرينانديز 

الذي بدا وكأنه ملس الكرة برأسه.
لكنه  رونالدو،  لكريستيانو  البداية  يف  الهدف  واحتسب 
سحب منه الحقا، واحتسب لربونو فرينانديز، حيث تبني 

أن قفزة رونالدو برأسه، لم تؤدي إىل ملس الكرة.
وبدا رونالدو وهو يطالب باحتساب الهدف له، بعد نهاية 
املباراة، مشريا بيده أنه ملس الكرة، ولكن الوضع لم يتغري، 

وبقي فرينانديز املسجل الرسمي للهدف.
الكرة  مصنعة  أديداس  رشكة  فإن  نيوز،  لسكاي  ووفقا 
الكبري  الجدل  لتحسم  ببيان  خرجت  للبطولة،  الرسمية 

الذي انترش بني الجماهري وقسم اآلراء.
التي  الكرة  يلمس  لم  رونالدو  إن  أديداس  رشكة  وقالت 
لحساسات  العودة  بفضل  إعالنها  وجاء  املرمى،  دخلت 
كرة  داخل  توجد  الدقة،  عالية  وهي  هرتز،   ٥٠٠ برتدد 

«الرحلة» التي استخدمت يف املباراة.
يف  «الرحلة»  كرات  داخل جميع  الحساسات  وتوجد هذه 

البطولة، وتستخدم لحساب البيانات بعد املباريات.
وباإلضافة للحساسات هذه، تستخدم أديداس مستشعرات 
أخرى تحمل اسم «كونيكتد بول»، وهي تقنية من اخرتاع 
الرشكة، ترتبط بتطبيق وبرنامج خاص، ترسل املعلومات 

حول الكرة مبارشة إليها.
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تأكـد غيـاب النجم الربازييل نيمار عـن املواجهة املرتقبة للـ»سيليسـاو» ضد الكامريون يف الجولـة الثالثة واألخرية من 
منافسـات الدور األول لحسـاب املجموعة السـابعة يف  كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، بحسب ما أعلن طبيب املنتخب 
الربازييل.وسـُيحرم الـ»سيليسـاو» أيضاً من خدمات الظهريين األيرس أليكس سـاندرو بسـبب إصابة عضلية، واأليمن 
دانيلو إلصابة يف كاحله.وضمنت الربازيل تأهلها إىل الدور ثمن النهائي بعد تحقيقها فوزها الثاني عىل سويرسا ١-٠، بعد 
أول عىل رصبيا بهدفني نظيفني.وأكد طبيب املنتخب الربازييل رودريغو السمار يف رشيط فيديو بثه االتحاد الربازييل للعبة 
عىل موقعه الرسمي، أن نيمار ودانيلو يواصالن تعافيهما من اإلصابة التي لحقت بهما يف املباراة األوىل، لكنه أشار إىل أن 
«نيمار يعاني من ارتفاع يف الحرارة لكن األمور تحت السـيطرة وهي ال تتعارض مع إجراءات تعافيه».وتعرض سـاندرو 
إلصابة عضلية يف املباراة ضد سـويرسا، وسـيغيب بدوره عن مباراة الكامريون.وقال السـمار: «هؤالء الثالثة سيغيبون 

عن املباراة ضد الكامريون».ويحتاج املنتخب الربازييل إىل التعادل ليضمن صدارة املجموعة.
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إىل  االنتقال  قبل  زغرب  يف  االحرتافية  مسريته  بدأ 
الذي  اليبزيج، لكن مونديال قطر ٢٠٢٢ هو املكان 
اعتماده  أوراق  بتقديم  أوملو  داني  لإلسباني  سمح 

أمام العالم.
يف  إلسبانيا  مباراتني  أول  يف  أساسيا  أوملو  شارك 
كأس العام ضد كوستاريكا (٧-٠) وأملانيا (١-١)، 
أخرى  مرة  إنريكي  لويس  املدرب  عليه  يعول  وقد 
اليوم ضد  املجموعات  دور  األخرية من  املواجهة  يف 
للماتادور من  كافيا  التعادل  اليابان حيث سيكون 

أجل بلوغ دور ال١٦.
األربعاء القبل املايض، يف الدقيقة ١١، وقع أوملو عىل 
أول أهداف «ال روخا» يف مونديال ٢٠٢٢ بعدما استلم 
الكرة بطريقة جميلة وظهره للمرمى، قبل أن يلتف 
حول نفسه ويسدد يف شباك الحارس الكوستاريكي 
 ١٠٠ رقم  الهدف  مسجال  نافاس،  كيلور  املخرضم 

إلسبانيا يف تاريخ مشاركاتها يف املونديال.
ولد أوملو يف مدينة ترياسا الكتالونية، وبدأ ممارسة 
كرة القدم يف النادي املحيل، حيث كان والده يدرب يف 

الدرجة الثالثة اإلسبانية.
سن  يف  إسبانيول  إىل  وانضم  برسعة،  اكتشف 
ماسيا»  «ال  إىل  ينتقل  أن  قبل   ٢٠٠٦ عام  التاسعة 

أكاديمية برشلونة.
لكن يف تموز/يوليو ٢٠١٤، يف السادسة عرشة من 
عمره، أدرك أوملو أنه ليس ضمن خطط برشلونة، 

وقرر خوض تجربة خارج البالد.
انضم إىل الفريق الرديف يف دينامو زغرب الكرواتي 
بداية ٢٠١٥ حتى فوزه  األول يف  إىل  أن يرتقى  قبل 
عام  الكرواتي  الدوري  يف  العب  أفضل  بجائزة 

.٢٠١٨
بعد ٥ سنوات يف كرواتيا حقق خاللها لقب الدوري 
٥ مرات، لفت نظر بعض األندية األوروبية واختار 
االنضمام إىل اليبزيج األملاني مقابل ٣٠ مليون يورو 

يف كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.
كاد  التي  النهائيات  بدء  قبل  عاما  ال٢٤  ابن  قال 
لو  كما  مباراة  كل  ألعب  املنتخب،  «يف  عنها:  يغيب 

كانت املرة األوىل».
أوملو  اضطر  املايض،  أيلول/سبتمرب  من  الثالث  يف 

ضد  املباراة  من   ١١ الدقيقة  يف  امللعب  مغادرة  إىل 
أنه  الفحوصات  وأظهرت  فرانكفورت  أينرتاخت 
للركبة  الداخيل  الرباط  يف  جزئي  تمزق  من  يعاني 

اليرسى.
قال الالعب الذي ينشط يف مركز خط الوسط املهاجم 
اإلسباني:  املنتخب  مع  أيرس  وكجناح  اليبزيج  يف 
من  التمكن  عدم  من  خائفا  كنت  اللحظة،  تلك  «يف 

الذهاب إىل كأس العالم».
ابتعد ملدة شهر ونصف وعاد قبل ثالثة أسابيع من 
 ٢٠١٠ العام  أبطال  قائمة  عن  إنريكي  إعالن  موعد 
التي ستتوجه إىل قطر، وسجل هدفا رائعا يف الفوز 
٣-١ عىل هوفنهايم يف الدوري يف الخامس من ترشين 

الثاني/نوفمرب ليذكر املدرب بأنه عاد إىل مستواه.
أقر أوملو يف مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو 
الثاني، بعد يوم من انطالق  يف ٢١ نوفمرب/ترشين 
شعرت  القائمة،  املدرب  قدم  «عندما  املونديال: 
قبل  اسمي  قال  ذلك،  إىل  باإلضافة  نعم.  بالتوتر، 

األخري، قبل أنسو (فاتي)».
نقالً عن وكالة فرانس برس
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باريس/متابعة الزوراء:
من أتمتة إنتاج املحتوى إىل املسـاعدة 
يف جهود التحقق من الحقائق، أصبح 
الـذكاء االصطناعي أكثر اسـتخداًما 
يف الصحافة خالل السـنوات األخرية، 
فالفرص التـي تقدمها الخوارزميات 
للمنظمـات اإلعالميـة أصبحت أكثر 

وضوًحا.
يمكـن  الفـرص،  هـذه  بـني  ومـن 
لتقنيات الذكاء االصطناعي لعب دور 
يف تحسـني تمثيل النسـاء يف األخبار، 
فاينانشـال  صحيفـة  بـوت  وكان 
تايمـز «هـي قالـت – هو قـال» أحد 
األمثلة األوىل عـىل ذلك. فالبوت، الذي 
تـم تقديمـه يف ٢٠١٨، سـاعد غرفة 
األخبـار التي يقع مقرها يف العاصمة 
الربيطانيـة لنـدن، عـىل تحديد تنوع 

املصادر يف تقاريرها.
وباملثل، استفادت املنظمات اإلخبارية 
حـول العالـم مـن تقنيـات الـذكاء 
االصطناعـي بطرق متنوعة يف تحليل 
وتحديـد التحيز يف التقارير، وكشـف 
خطاب الكراهية ضد النساء، وغريها 

من األمور.
إليك بعض األمثلة:

تحليل التحيز يف اإلعالم
ساهيتي سارفا، مهندسة متخصصة 
لفهـم  البيانـات  علـم  اسـتخدام  يف 
السياسـة، ومؤلفـة مشـاركة مـع 
ليونـاردو نيكوليتـي يف مقـال مرئي 
النسـاء  تتصـدر  «عندمـا  عنوانـه 
عناويـن األخبـار»، ويـدرس املقال، 
تمثيـل  طبيعـة   ،٢٠٢١ يف  املنشـور 
النسـاء يف التقاريـر اإلخبارية. وحلل 
فريق سـارفا ونيكوليتي أكثر من ١٠ 

سنوات من العناوين اإلخبارية يف ٥٠ 
موقـع يف الهنـد، والواليـات املتحدة، 
واململكة املتحـدة، وجنـوب أفريقيا؛ 

إلعداد هذا املرشوع.
ورشحـت سـارفا النهـج املعتمـد يف 
ورشـة عـرب اإلنرتنـت اسـتضافتها 
مبـادرة صحافة الـذكاء االصطناعي 
لنـدن  ملدرسـة   JournalismAI
لالقتصـاد يف وقـت سـابق مـن هذا 
العـام، قائلـًة: «لقـد جمعنـا جميع 
عناوين األخبار املوسومة بـ ٢٠ كلمة 
رئيسـية مرتادفـة مع كلمات نسـاء 
وفتـاة وأنثـى وغريها، وهـذا أعطانا 
نحو ٣٨٢,١٣٩ عنواًنا إخبارًيا باللغة 

اإلنجليزية».
وبما أّنه كان يوجد الكثري من البيانات، 
قالـت سـارفا: «الـذكاء االصطناعي 
سيسـهل األمر». ولكن قبـل البدء يف 
تطبيـق أي خوارزمية، يجـب القيام 
بالكثـري مـن األمـور، وهـي تنظيف 
وإزالة الكلمات غـري املفيدة، وإيجاد 
حـزم األكواد املناسـبة لالسـتخدام. 
وبحسـب سـارفا: «يف أغلب األوقات، 
تحتاج أن تكون مبدًعا بشـأن ماهية 

البيانات التي ستستخدمها».
ورشحـت سـارفا يف ورشـة صحافة 
«أنشـأنا  االصطناعـي:  الـذكاء 
قواميسـنا الخاصة التي تحسـب ما 

ُيسـمى بالتحيـز القائـم عـىل النوع 
يف عناويـن األخبـار، وتّضمـن ذلـك 
مزيًجـا مـن اللغـة الجنسـانية مثل 
إىل  جنًبـا  وزوجـة،  وابنـة،  ممثلـة، 
جنب مع الصورة النمطية السلوكية 
واالجتماعيـة حول النوع، مثل الدعم 

العاطفي والرعاية».
القواميـس،  وبمجـرد وجـود هـذه 
اسـتخدم الفريق طريقـة التعلم اآليل 
«تحليل املشـاعر»؛ لفهـم كيف يبدو 
األمـر عندما تتصدر النسـاء عناوين 
األخبـار. تقـول سـارفا: «وجدنا أن 
القصـة غالًبـا مـا تكون مثـرية جًدا 
عناويـن  النسـاء  تتصـدر  عندنـا   -

األخبار - وتصبح القصـة أكثر إثارة 
مـن عناويـن األخبـار العاديـة التي 
نقرأهـا، وبمرور الوقت ازداد الرقم»، 
موضحـًة: «ربمـا يكـون ذلـك ألنـه 
عندما تتصدر النساء عناوين األخبار 
تتضاعف احتماليـة أن تكون القصة 

عنيفة أكثر من كونها تمكينية».
مراقبة الخطاب الكاره للنساء

كشـخصيات عامـة، كثـرًيا ما تكون 
النسـاء هدًفا للهجمات عىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، ولكن من هم 
الجنـاة؟ لجـأ الصحفيـون يف موقع 
 La وصحيفـة  الربازيـيل،   AzMina
و  CLIPو األرجنتينيـة،   Nación

الالتينية،  DataCrítica مـن أمـريكا 
للذكاء االصطناعي الكتشـاف األمر. 
وطـوروا مًعا أحـد تطبيقـات الويب 
لكشـف خطاب الكراهية ضد النساء 

عىل «تويرت».
وقالت باربرا ليبوريو من AzMina يف 
الذكاء االصطناعي:  ورشـة صحافة 
«إدراًكا منـا بزيادة خطاب الكراهية، 
خاصة ضد النسـاء، يريـد مرشوعنا 
أن يكون قـادًرا عىل املراقبة الرسيعة 
والجازمـة عندما يبدأ أي سـيايس أًيا 

بهذه الهجمات الكارهة للنساء».
وجـد التطبيـق أّن الهجمـات جاءت 
من سياسـيني عىل وجه الخصوص، 
مـن بـني شـخصيات عامـة أخرى، 
وتوضـح ليبوريـو: «لقد بـدأت هذه 
املوجات الحقيقية لخطاب الكراهية؛ 
ألن مؤيديهم قرروا مهاجمة النسـاء 

بمعدل أعىل».
وتشـري ليبوريو إىل أنه إليجاد نموذج 
لكشـف الرسـائل الكارهة للنسـاء، 
يجـب أن تتعلـم تكنولوجيـا الـذكاء 
االصطناعي مـا هو خطاب الكراهية 
ضد النساء. وكخطوة أوىل يف العملية، 
أنشـأ فريـق ليبوريو قاعـدة بيانات 
ألمثلة، عرب تمييز التغريدات عىل أنها 

كارهة للنساء أم ال.
الـذكاء االصطناعي  وبمجـرد تعلـم 
لهـذه العمليـة، قّيم فريـق ليبوريو 
خطـاب  تحديـد  يف  فعاليتـه  مـدى 
الكراهية ضد النسـاء، وأنشأوا نظام 
تسجيل للنقاط، واختربوه يف اللغتني 

الربتغالية واإلسبانية.
وعندما أصبح النموذج جاهزًا، أنشأوا 
تطبيق ويب ملساعدة املستخدمني عىل 

تحليل النص وامللفات. وتأمل ليبوريو 
أن يتمكنـوا من مشـاركة نموذجهم 
املبدئـي مع مبـادرات أخرى ترغب يف 
رسم خريطة للعنف القائم عىل النوع 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
نقطة االنطالق

مديـرة  عرقـوب،  سـابرينا  تقـول 
برامـج يف مبـادرة صحافـة الـذكاء 
الـذكاء  «تقنيـات  إن  االصطناعـي، 
االصطناعـي يمكن أن تسـاعد كثريًا 
يف دعـم الصحفيـني ألداء وظائفهـم 
بشـكل أفضل»، موضحـة أنه عندما 
يتعلق األمر بتمثيل النساء يف األخبار، 
يمكن اسـتخدام الـذكاء االصطناعي 
لتعزيـز الشـفافية واملسـاءلة ورفع 
الوعـي. وُيعـد مـرشوع AIJO أحـد 
األمثلة عـىل ذلك، فهو يقـارن معدل 
االستشـهاد بالرجـال والنسـاء، عىل 
التـوايل، يف املقـاالت أو تصويرهـم يف 

األخبار املرئية.
الـذكاء  أن  إىل  عرقـوب  وتشـري 
ليـس عالًجـا لجميـع  االصطناعـي 
املشكالت، فهناك رضورة لوجود دعم 
من الغرف اإلخبارية والصحفيني عىل 
حد سـواء لتحقيق تقـدم حقيقي يف 

هذا الشأن.
تقول عرقـوب: «من الجيـد أن نضع 
يف االعتبـار أنـه بإمكان اآللـة تقديم 
البيانات واملسـاعدة يف مراجعة مدى 
نجـاح أو فشـل أدائنـا»، مضيفة أنه 
«التخـاذ اإلجراءات االزمـة، يجب أن 
تأتي نقطة االنطـالق والنية ملكافحة 
نقـص تمثيـل النسـاء يف األخبار من 
غرف األخبار والصحفيني أنفسهم».  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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لندن/متابعة الزوراء:
التجسـس  برمجيـة  ضحايـا  حـذر 
بيغاسوس التي تطورها رشكة إن إس 
أو اإلرسائيليـة، ومجموعة من الخرباء 
األمنيني، من أن لجنـة تحقيق برملانية 
أوروبية تخاطر بالخروج عن مسارها 

بسبب ”حملة تضليل“ مزعومة.
جـاء التحذير يف رسـالة وجهها هؤالء 
إىل أعضاء الربملـان األوروبي، يف أعقاب 
ورود أنباء األسـبوع املـايض عن دعوة 
شـخصني متهمـني بمحاولة تشـويه 
برامـج  قضايـا  يف  املقبولـة  األدلـة 
التجسـس يف إسـبانيا، للمثـول أمـام 
لجنة تحقق يف إسـاءة استخدام برامج 

القرصنة.
وجـاء يف الرسـالة أن ”دعـوة هذيـن 
الشخصني ستعيق هدف اللجنة املتمثل 
يف تقيص الحقائق واملسـاءلة، وستثني 
الضحايا عن اإلدالء بشهاداتهم أمامها 
ذا  لصحيفـة  وفقـًا  املسـتقبل“،  يف 

غارديان.
وقـال أحد أعضاء الربملان األوروبي، إن 
”املصلحة الوطنية“ إلسبانيا تؤثر عىل 

تحقيق اللجنة.
وفقاً لــ“ذا غارديـان“، أُلغيت الدعوة 
املوجهـة إىل أحـد هذيـن الشـخصني، 
وهو العالم السـيايس خوسيه خافيري 

أوليفاس، لكن دعوة غريغوريو مارتني 
من جامعة فالنسيا ال تزال قائمة. ومن 

املتوقع مثوله أمام اللجنة.
الرسالة اتهمت أوليفاس باالنخراط يف 
نمط من املضايقات ضد الباحثني، شمل 
”الرتويج لنظريات املؤامرة واالدعاءات 
الكاذبة“ يف أكثر من 500 تغريدة.تحقق 

لجنـة الربملـان األوروبي يف اسـتخدام 
”بيغاسوس“ من قبل الحكومات حول 
العالم. طورت هذه الربمجية رشكة إن 
إس أو اإلرسائيلية التـي أدرجتها إدارة 
الرئيـس األمريكـي الحـايل جـو بايدن 
عـىل القائمة السـوداء العـام املايض، 
بعدما أكـدت واشـنطن امتالكها دليالً 
عىل أن الحكومات األجنبية استخدمت 
برامـج التجسـس الخاصـة بالرشكة 
الحكوميـني  املسـؤولني  اسـتهداف  يف 
والصحفيني ورجال األعمال والناشطني 

واألكاديميني وموظفي سفارات.
توصلـت  التـي  النتائـج  اسـتخدمت 
إليها ”سـيتيزن الب“، حول اسـتخدام 
”بيغاسـوس“ يف التجسـس مـن قبـل 
الحكومـات، كدليل يف املحاكم يف اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة، إال أنها تواجه 
هجوماً متواصالً يف األشهر األخرية، من 
قبل مجموعة أفراد سـعوا للتشـكيك يف 

استنتاجات الباحثني.

الرباط/متابعة الزوراء:
 وصلت هسـترييا اإلعـالم الجزائري ضد 
املغـرب إىل حـد التعتيم عىل فـوز املغرب 
عـىل بلجيـكا يف مونديال قطر، ما سـلط 
الضـوء عىل الهـوة التي تتسـع يوما بعد 

آخر بني اإلعالم الجزائري واملهنّية.
وأثـار تعتيـم التلفزيـون الجزائري عىل 
الفـوز التاريخـي للمنتخـب املغربي عىل 
منافسـات  ضمـن  البلجيكـي  نظـريه 
مونديال قطر سـخرية واسعة يف مواقع 

التواصل االجتماعي ويف اإلعالم.
وتحدث التلفزيون الجزائري عن مباريات 
مونديال قطـر 2022 التي جرت يف نفس 
اليوم، باستثناء املباراة التي انترص فيها 
املنتخـب املغربي عىل نظـريه البلجيكي. 
ففـي إحـدى نرشاتـه اإلخباريـة تفادى 
التلفزيـون الجزائـري الحديـث عن فوز 
املنتخب املغربي، حيث اكتفى بالتطرق إىل 
هزيمة اليابان أمام كوستاريكا يف املباراة 
التي جرت قبل مباراة املغرب وبلجيكا ثم 
انتصار كرواتيا عىل كندا ضمن مجموعة 
املغـرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد 
يف املبـاراة التي جرت بعد مبـاراة املغرب 
وبلجيـكا، بل تحدثـت أيضا عـن مباراة 
أملانيـا وإسـبانيا التـي لم ُتلعـب حينها، 
دون أي إشارة إىل النتيجة التي تعد إحدى 

أكرب مفاجآت مونديال 2022.
واعترب معلقـون أن الهوة بني التلفزيون 
الجزائـري واملهنيـة تتسـع، فبعد حرب 
اإلشـاعات واألخبار الزائفة حول املغرب 
قررت هيئة التحريـر يف القناة الجزائرية 
املغـرب  مبـاراة  نتيجـة  حـذف  األوىل، 
وبلجيـكا من جدول مباريـات املونديال، 
يف ”تعبـري عـن الحقـد تجـاه كل ما هو 

مغربي“.
ويعتقـد معلقـون أن ”اآللـة اإلعالميـة 
للنظـام الجزائري لـم تستسـغ انتصار 
املنتخـب الوطنـي املغربـي عـىل نظـريه 
البلجيكي؛ فقررت تجاهله وعدم إدراجه 
يف نـرشة األخبار عـىل القنـاة الجزائرية 
األوىل، يف محاولـة منهـا لطمـس إنجـاز 

ريـايض، عىل غرار ما تقـوم به دائما من 
تشويه لصورة املغرب“.

وحسـب مقطـع فيديـو تـم تداوله عىل 
التواصـل  منصـات  يف  واسـع  نطـاق 
القنـاة  مذيعـة  ظهـرت  االجتماعـي، 
الجزائريـة وهـي تتلو نتائـج مواجهات 
اليـوم الثامن من املونديال، حيث تعمدت 
حذف مباراة املغـرب وبلجيكا من جدول 
املباريـات. وحصد مقطـع الفيديو الذي 
نـرشه حسـاب Mehditons@ أكثـر من 

نصف مليون مشاهدة.
وأثـار األمر نقاشـا وجدال واسـعني عىل 
موقـع تويـرت، حيث اسـتنكر جزائريون 
طريقة تنـاول التلفزيـون املحيل ألخبار 
املنتخب املغربي الذي يمثل شمال أفريقيا 
والعـرب يف املونديـال، والتعتيم اإلعالمي 
الـذي تمارسـه الجزائر عـىل مواطنيها، 

معتربين أن هذا األمر بات غري فّعال.
وساهمت السـلطة الجزائرية، من خالل 
مواصلة سياسة التحكم يف قطاع اإلعالم، 
يف أن تصبـح شـبكات التواصـل البديـل 
اإلعالمـي املتـاح، مـن أجـل فتـح أبواب 
التفاعـل والنقـاش وكشـف الكثـري من 
امللفـات والقضايـا ”املسـكوت عنها“ يف 

اإلعالم التقليدي.
يذكـر أن التلفزيـون الرسـمي الجزائري 
ليس الوحيـد الذي ”أربكـه” فوز املغرب 
عىل بلجيكا، فقناة ”الهداف” أيضا  قلبت 
أعالم الدول عند عرضها ترتيب املجموعة 
السادسـة، تاركة العلم املغربي ثالثا بعد 
بلجيكا وكرواتيـا، عىل الرغم من إبقائها 
عىل أسماء الدول وعرضها لنتيجة املباراة 
التي منحت النتخب املغربي املرتبة الثانية 
بـ4 نقاط عـىل غرار املنتخـب الكرواتي 

مع فارق األهداف.
وتجاهلت أيضـا الصحف الجزائرية نرش 
تفاصيـل املبـاراة التي فاز بهـا املنتخب 
املغربـي واكتفـت بنقـل تفاصيـل بقية 
املباريـات التـي جـرت األحـد يف الجولة 

الثانية ضمن منافسات مونديال قطر.
وأثارت هذه املمارسـات جدال وسـخرية 

يف أوسـاط املتابعـني وحتـى يف وسـائل 
اإلعـالم العامليـة، حيث سـخرت شـبكة 
”راي” اإليطالية ممـا حدث قائلة ”يبدو 
أن التلفزيـون الجزائري لـم يالحظ فوز 
الشـبكة  وتابعـت  املغربـي“.  املنتخـب 
أن القنـاة الرسـمية الجزائريـة ذكـرت 
نتيجـة كرواتيـا وكندا لكنها لـم تتطرق 
إىل نتيجـة املباراة السـابقة بـني املغرب 
وبلجيكا ”عىل الرغم من الفوز التاريخي 
للمغرب“، مشـرية إىل أن املنتخب املغربي 
”يمكنه أن يظفر بتأهل غري متوقع لدور 
الستة عرش ألنه يواجه تحديا غري صعب 
ضد كندا“. واعتربت الشبكة اإليطالية أن 
لألمـر دوافع سياسـية مرتبطة بالنظام 
الجزائـري، حيث قالت ”مـن الواضح أن 
التوترات بني الجزائر واملغرب ال تسـتثني 

حتى النتائج الرياضية“. 
يذكـر أن التغطيـة اإلعالميـة الجزائرية 

للشأن املغربي كثريا ما تثري سخرية.
وقبـل أيـام تحول الهجـوم الذي شـنته 
وزيـر  عـىل  الجزائريـة  األنبـاء  وكالـة 
الخارجية املغربي نارص بوريطة إىل مادة 
للسـخرية والتهكـم يف مواقـع التواصل 
االجتماعي بسبب وصف الوكالة للجزائر 

بأنها أصبحت يف ”حظرية الكبار“.

وسبق أن انتقد متابعون التدفق اإلعالمي 
الكثيـف من الوكالـة الجزائريـة باتجاه 
املغـرب، وهـو مـا عكسـه حجـم وعدد 
القصاصات. وال يختلف األمر يف حسابات 
الوكالـة عىل مواقـع التواصـل إذ تطغى 

األخبار املغربية عىل األخبار الجزائرية.
األخبـار  نـرشة  أثـارت  أن  سـبق  كمـا 
الجوية والطقس، التـي يبثها التلفزيون 
الجزائـري الحكومي، سـخرية واسـعة 
يف مواقـع التواصـل االجتماعـي بعـد أن 
تمـت إزالة اسـم املغـرب مـن الخارطة. 
ولوحظ أن الخارطة شملت أسماء الدول 
األفريقية املحيطة بالجزائر، يف حني أزيل 
اسـم املغرب. وأشـارت مقدمـة النرشة 
إىل عاصمـة األقاليـم الجنوبيـة للمملكة 

املغربية بـ“العيون املحتلة“.
ويطالـب الرئيـس الجزائـري عبداملجيد 
تبـون كلما سـنحت له الفرصـة اإلعالم 
الجزائري بإسـناد مجهـود الدولة يف الرد 
عىل ”الحـرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وحّثـه عـىل املزيد مـن الجهد الكتسـاب 
أدوات التحكـم يف املناهـج واملعارف من 
أجـل التصدي لحـروب الجيـل الرابع، يف 
اعرتاف ضمنـي بعدم احرتافية اإلعالم يف 

بالده وعدم قدرته عىل املنافسة الدولية.

 لندن/متابعة الزوراء:
قال رئيس الوزراء األسرتايل أنتوني 
ألبانيز، امس  األربعاء، إنه هاتف 
مسؤولني أمريكيني شخصياً، من 
أجل إنهـاء اإلجـراءات القانونية 
ضد مؤسـس موقـع ويكيليكس 
جوليـان أسـانج. وأضـاف أمام 
مجلـس النـواب يف بـالده: ”هذا 

يكفي“.
أسـانج، وهـو مواطن أسـرتايل، 
يقبع يف سـجن بلمـارش اللندني 
منـذ عـام 2019، يف انتظار البّت 
الواليـات  إىل  تسـليمه  بطلـب 
املتحدة التي تتهمه بإفشاء أرسار 
عسكرية عام 2010، حول حربي 

العراق وأفغانستان.
النـواب:  ألبانيـز ملجلـس  وقـال 
أّن  نظـري  وجهـة  ”أوضحـت 
هـذا يكفي. حـان الوقـت إلنهاء 
هـذا األمـر“. وأضاف: ”ناقشـت 
األمـر شـخصياً مـع ممثلني عن 
حكومة الواليات املتحدة. موقفي 
واضـح“، وفق مـا نقلتـه وكالة 

فرانس برس.
وعىل الرغم من إقرار ألبانيز بأنه 
ال يتفـق مـع الكثـري مـن أفعال 
أسـانج، فإنه سـأل: ”ما جدوى 
هذا اإلجـراء القانونـي املتواصل 
الذي يمكن أن يسـتمر لسـنوات 

وسنوات مستقبالً؟“.
تلقتهـا  التـي  املعاملـة  وقـارن 
مرسبة الوثائق تشـيليس مانينغ 
التـي خفـف الرئيـس األمريكـي 
السابق باراك أوباما مدة سجنها، 
بمـا يواجهـه أسـانج. وقـال إن 
قـادرة  اآلن  ”أصبحـت  مانينـغ 
عىل االنخـراط بحرية يف املجتمع 

األمريكي“.
أسـانج (51 عامـاً) محتجـز يف 
سـجن بلمارش شـديد الحراسة 
يف لنـدن منـذ عـام 2019، وهـو 
مالَحـق يف الواليـات املتحدة عىل 
خلفيـة نـرشه عـام 2010 أكثر 
من 700 ألف مستند ّرسي، حول 
يف  األمريكـي،  الجيـش  أنشـطة 
العراق وأفغانسـتان تحديداً، عىل 

موقع ويكيليكس.

وتقـّدم بطعن يف قـرار الحكومة 
للواليـات  تسـليمه  الربيطانيـة 
املتحـدة. قد ُيحكم عليه بالحبس 
عـرشات السـنوات يف حـال أدين 
بتهمة التجّسس، بموجب قانون 

يحظر نرش معلومات ّرسية.
اكتسـبت قضية أسـانج شـهرة 
لحريـة  رمـزاً  فأصبـح  عامليـة، 
منـارصوه  ويّتهـم  التعبـري. 
إلسـكات  بالسـعي  واشـنطن 
تقاريـر حـول هواجـس أمنيـة 

مرشوعة.
إعالميـة  مؤسسـات  وطالبـت 
غارديـان  ذا  بينهـا  دوليـة، 
ونيويورك تايمز ولوموند، اإلثنني، 
حكومة الواليات املتحدة بالتخيل 
عن سعيها ملحاكمة أسانج ألنها 

تقوض حرية الصحافة.

واشنطن/متابعة الزوراء:
غرقـت منصـة تويرت بمنشـورات 
االحتجاجات  التغطية عـىل  هدفها 
ضـّد قيـود كوفيـد19- يف الصـني، 
يف محاولـة يبدو أنهـا موجهة من 

سلطات البالد.
الروبوتـات  حسـابات  وُتسـتخدم 
الصينيـة، أي تلـك التـي ال يديرها 
الشـبكات  إغـراق  يف  البـرش، 
االجتماعيـة بإعالنـات للعاملني يف 
الجنس واملـواد اإلباحية واملقامرة، 
لتظهر للمسـتخدمني حني يبحثون 
عـن مدينة رئيسـية يف البـالد، مثل 
باسـتخدام  بكـني،  أو  شـنغهاي 
اللغـة الصينية.وقـال مدير مرصد 
أليكـس  لإلنرتنـت،  سـتانفورد 
ستاموس، إّن هذا النشاط الصيني 
يشـري إىل ”أول فشـل كبري“ لوقف 
تدخـل الحكومـة يف ”تويـرت“ منذ 
عليهـا.  ماسـك  إيلـون  اسـتحواذ 
وأشار إىل أّن اإلجراءات هدفها الحد 

من املراقبة الدوليـة لالحتجاجات، 
إىل جانب حظر الوصول إىل ”تويرت“ 
يمكـن  ذلـك،  الصني.ومـع  داخـل 
الوصـول إىل ”تويـرت“ داخل الصني 

عرب شبكة افرتاضية خاصة.
التالعب الواضح بـ“تويرت“ من قبل 
الذي  مصـادر الحكومة الصينيـة، 
أوردته صحيفة واشـنطن بوسـت 
ألول مرة، يأتي بعد عمليات ترسيح 

واسعة للموظفني يف ”تويرت“، طالت 
نحـو نصفهـم، وشـملت العاملني 
يف اإلرشاف عـىل املحتوى.األسـبوع 
أغينسـت  ”ِتـك  حـذرت  املـايض، 
-Tech Against Te  تريوريـزم“

rorism، وهي منظمـة غري ربحية 
تدعمها األمم املتحـدة، من أّن طرد 
املوظفـني يف ”تويرت“ قـد ”يعرض 

املنصة لالستغالل اإلرهابي“.

متابعة/ الزوراء:
تراجعـت رشكة ”تويرت“ عـن السياسـة التي كانت 
للمعلومـات  املناهضـة  سـابق  وقـت  يف  تنتهجهـا 
الخاطئـة واملضللة حول جائحـة كورونا.تم اإلعالن 
عـن التغيري يف تحديـث عرب اإلنرتنـت لقواعد منصة 
التواصل االجتماعي.ويأتي التطور بعد رشاء املنصة 
مـن قبل رجل األعمـال إيلون ماسـك، الذي نرش هو 
نفسـه يف املايض ادعـاءات مضللة حـول كوفيد19- 

عىل ”تويرت“.وسنت املنصة سياسة التضليل الخاصة 
بكوفيـد19- مطلـع العـام 2020، ومنـذ ذلك الحني 
علقت أكثر من 11000 حسـاب وأزالت ما يقرب من 
100000 منشـور اعتربتهـا ضـارة.ويف الوقت الذي 
احتفل فيه بعض املستخدمني أمس الثالثاء بالتغيري، 
حذر خـرباء الصحـة العامة يف الواليـات املتحدة من 
أنه قـد يثبط التطعيـم والجهود األخـرى الرامية إىل 

مكافحة فريوس كورونا الذي ال يزال يتفىش.
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Zãˆaçßa@O@ÈÓ‹ybyä@bÓée@@
حـني بدأت أكتـب و بـدأت أدرك معنى 
السـهر و األرق اللذيـذ بسـبب وخـز 
الكلمـات و أتـذّوق طعـم الليـل حني 
ينريه الحرف كتبُت : « بعد نصف قرن 

من الزمن اكتشفت الليل «..
و هـا أنـا بعد نصـف قرن مـن الزمن 

أكتشف السودان ..
الليـل و السـودان ؟ ليـس للعالقة بني 
اللفظتـني إحالـة إىل سـمرة البرشة .. 
ذلـك ليـس قصـدي ، قصدي دهشـة 
يصـاب  كمـن  السـودان  اكتشـاف 
بالذهول و الفرحة معا و هو يكتشف 
الليل ألول مرّة .. الليل بسحره و ّرسه 
و غموضه و جالله و عظمته و هيبته 
وتأللـؤ نجومه و ربما أيضا بما له من 
فضل عـىل النهار / عـىل رأي الروائي 
الجزائري ياسـمينة خرضاء يف عنوان 

مؤلفه « ما يدين به النهار لليل « ./
و كذلـك السـودان ../ مـا َيديـن بـه 

الشمال للجنوب ! /
يف الحقيقـة ،و حتى هذا اليوم لم يكن 
أبدا للبلد الشـقيق السودان يف مخّيلتي 
صورة واضحة و لو إىل حد ما ، مثل ما 
هـي صور بقية البلدان العربية التي يف 
الجوار و التي نقتسـم معها التاريخ و 
الحضـارة و الديـن و اللغة و كثري من 

األمور ..
رأيت السـودان دائما بلدا بعيدا ، بعيدا 

جـدا ، كأنـه يقـع يف جزيـرة نائية يف 
الجهة األخرى من الكرة األرضية .

ال أحتفظ يف ذاكرتي من أيام املدرسـة 
عن السودان سـوى بكونها أكرب دولة 
يف إفريقيـا من حيث املسـاحة .. فقط 
/ طبعـا قبـل التقسـيم / .. أذكر أننا 
، يف املقـرر املـدريس غـي التاريـخ و 
الجغرافيـا ، درسـنا اليابـان و الصني 
و الهنـد و طبعا أمريـكا و بريطانيا و 
فرنسا لكني ال أذكر بتاتا أننا تناولنا يف 
املدرسة السـودان كدولة مجاورة ، أو 
ربمـا كان مرورا رسيعا باهتا لم يعلق 
يف ذاكرة إنسـانة مثيل نهمة للمعرفة ، 

و لم يحدث بتاتا أن مررت يف دراسـتي 
الثانوية مثال و يف املقرر الدرايس بنص 
ألديب أو مفكر أو شـاعر سوداني و ال 
حتـى للطيب صالح الـذي مأل الدنيا و 
شـغل الناس ..و حتى هـذا العمالق و 
برغم كونـي مولعة بالقـراءة ، أالحق 
الكتـب و أقتني املجالت عـىل صعوبة 
توّفرها يف تلك الفرتة / السـبعينيات و 
الثمانينيـات / إال أن مؤلّفاتـه لم تقع 
بـني يدي ، عـىل عكس مؤلفـات أدباء 
مرص و لبنان و تونس عىل سبيل املثال 
، و لم أسـعد بقراءة « موسـم الهجرة 
نحو الشـمال « إال منذ سنتني أو ثالث 

فقط .
منـذ مـّدة أعتربهـا قصـرية جـدا يف 
عمـر قراءاتي ، بدأت أكتشـف الكتاّب 
سـودانيني ..بعضهم يف منتديات أدبية 
مثـل الصديق الرائع عبد املنعم حسـن 
محمـود من مجلة البعيـد االلكرتونية 
املتمّيزة ، ثم توالت األسـماء متأللئة ، 
مبهرة  : أمري تاج الرس ، روضة الحاج 
، النـور أحمـد عـيل ، الـذي ال أرتـوي 
من قـراءة « كتابـات النـور اللحمر « 
.. و غريهـا الكثـري من األسـماء التي 
أكتشـفها يوميا عىل النت و يف مجلة « 

البعيد « املتمّيزة ..
يا الله ! حتى األسـماء و األلقاب فيها 

كثري من السحر ..
وبكل صـدق و دون أدنـى مجاملة لم 
أقرأ لكاتب سوداني إال وانبهرت بجمال 
باللغة وعمق الفكرة وقوة البيان ..ثراء 
لغـوي مدهش ، فـن يف تنـاول القلم ، 
أصالـة يف التعبري ، عبقريـة يف اختيار 
اللفظة ، خيـال مجّنح ، صور بديعة ، 
سـحر أراه يخرج من بني السـطور و 
كأّن أدبـاء و كتاب السـودان يغرفون 
من معني ال أعرفه و ينهلون من برئ لم 

يعثر عليها أحد بعد..
كم أشعر باألسف و أنا أرى ما خرسته 
و مـا تـّرسب من بـني أصابـع فكري 
و خيـايل كل السـنني املاضيـة و لـم 
تتغـّذ عليـه ذائقتي األدبيـة، و ال تفتأ 

التسـاؤالت تشـغل رأيس من املسئول 
عن الضبابية التي تغلّف أدب السودان 
، من املسئول عن تغييب املشهد الثقايف 
و الفكـري و األدبي يف السـودان ، من 
املسـئول عن عزلة مبدعيه و مفّكريه 
و أدبائـه و شـعرائه ؟ لـَم لـم يكـن 
هنـاك احتكاك ثقـايف و أدبي فعيل بني 
السـودان و الجزائر؟ هل مـرد ذلك إىل 
عـدم االسـتقرار السـيايس و األزمات 
التـي مـر بهـا السـودان ؟ هـل األمر 
مدّبر له من طرف مغرضني أو أشـباه 
املبدعني ؟ أم أّنه قدر األدباء السودانيني 
الـذي هو قدر األدبـاء العرب عموما يف 
أنهـم ال يظهـرون و ال ُيحتفى بهم إال 
إذا هاجـروا إىل الغـرب ثم قدمـوا إلينا 
مـن هناك ..و عـىل رأي املثني إبراهيم 
بحر « لـو كان الطيب صالح مقيما يف 
السودان أو أّي من البلدان العربية و لم 
يذهب إيل الغرب لكان ال يزال يف محطة 
البدايـات ولـن تبـارح شـهرته قريـة 

كرمكول أو الخرطوم كحد أقيص . «
لكم تشعرني باإلحباط هذه الفكرة!

أعـّرب عـن  أن  الكلمـات  بهـذه  أردت 
إعجابي بأدب السودان ..تأّخرت كثريا 
أعـرف ، و فاتني مـن الجمال الكثري و 
لكن أن تتأّخر أفضل من أال تخطو أبدا 

نحو السحر .
و معـذرة عىل هذه الكلمة القارصة يف 

حق السودان أدبا و كتابة .

äbj„˛a@á‰Ëfl
ُتعـد رواية «البحـث عن وليد مسـعود» من 
أكثـر روايات جربا شـهرًة حيـث  «يتمحور 
الخطـاب يف هذه الرواية حول الفلسـطيني 
وليد مسـعود الّذي يعلـن باختفائه وجوَده 
الرمـزي ويجعـل مـن حولـه يبحثـون عن 
أنفسهم يف البحث عنه ويحددون مصائرهم 
وفق هـذا البحث وقـد يكون جـربا إبراهيم 
جـربا بالَـَغ يف هـذا قليـًال أو كثـرياً». يرصد 
خطاب الرواية مجموعة السـلوكات والقيم 
والتناقضات االجتماعية السائدة يف املجتمع 
البغـدادي وهـذا املجتمـع ترميـز بـل عينة 
دراسـية وروائية ملجتمـع املدينـة العربية. 
«يتنـاول روايـة البحـث عـن وليد مسـعود 
بوصفهـا رواية البحث عن الـذات، والبحث 
عن الكينونة والهوية، تطرح بها أزمة املكان 
بالنسـبة للفلسـطيني يف منفـاه واغرتابه، 
تسـتجيل دواخـل الشـخوص وتناقضاتهـا 
النفسـية والفكرية، فرتسم صورة للمثقف 

الفلسطيني يف ضياعه ومعاناته».
اختفاٌء غامض لرجل فلسطيني مغرتب ُفِقد 

يف ظروف تدعو للريبة لم يرتك خلفه سـوى 
تسـجيل صوتـي يتحـدث فيه عـن عالقاته 
املتعددة، ويحاول أصدقاؤه تتبع أثره وحل 

اللغز.
أثنـاء عمليـة البحث يكتشـف األبطال أنهم 
يبحثـون عـن أنفسـهم أيًضا، وتـرى خالل 

األحـداث إرهاصـات النكبـة الفلسـطينية 
بشـكل عام وما خلّفته يف نفسـية اإلنسان 
العربي من شعور بالخذالن والضياع وفقدان 

الهوية واالنتماء.
قراءة «البحث عن وليد مسـعود» تضعها يف 
مكانـة مختلفة فكرًيا وفنًيا عن كل روايات 
جربا األخرى إذ هي جَسـدت تفاعًال مباًرشا 
مـع املوضـوع الوطني الفلسـطيني سـواء 
من حيـث القصـة وأحداثها أو الشـخصية 
الرئيسـة (وليد مسعود)، ثم أيًضا من حيث 
التفاصيل والجزئيات الثانوية أو لنقل األقل 
أهمية، وهي جميًعا عنارص وسمت الرواية 
بأنها سياسـية بامتياز. هي تجربة وضعت 
الشأن الوطني – السـيايس يف قلب املغامرة 
الفنيـة لكاتب يويل املسـتوى الفني اهتماًما 
خاًصـا ال نبالغ حـني نقول إنـه يميزه عن 
غريه مـن كتـاب الرواية ويمنحـه كل مرَة 
حضـوره املختلـف. هنـا بالـذات حققـت 
الروايـة بنيتهـا الفنية املؤسسـة عىل وعي 
العالقة بني املوضوعـات الكربى وما تحمله 
عادة من اهتمامات كربى عند قرائها، وبني 

الوعـي الجمايل العـايل الذي يطمـح إلقامة 
التوازن من خالل تفاعل حيوي ال يركن لنبل 
القضيـة املطروحة وال يتكئ عـىل عدالتها، 
بـل هو عىل العكـس تماًما من ذلك يسـخر 
الجماليـات الفنيـة العاليـة لخدمـة العمل 

الروائي يف سياق طبيعي متوازن.
لقد تشـكل وليـد بوصفه مركز الـرسد، أو 
بؤرة مركزية للتداول والتساؤل والغموض، 
وهنا نعثر عىل إحـدى مميزات االقتالع، من 
حيث قدرة املقتلع املنفـي عىل اختالق وعي 
للحياة، ومقاومـة الفناء والتاليش والذوبان 
عرب خلق أنسـاق مادية، وفكرية وحضارية 
يف العديـد من روايات الوعي الفلسـطيني يف 
مرحلة االصطـدام باملنفى، لقـد جمع وليد 
بني سـعي مادي كان يـراه رضورياً للبقاء 
والحـــياة، ولكن ثّمة أيضا سـعي فكري، 
فوليد ُوصف يف الرواية بأن لديه ذكاء فطريا، 
فهو يعمل كطاحونة. ولعل هذا التكـــوين 
الخــــارق للشـخصية الفلسـطيــــنّية 
نتـــج بفعل االقتالع، والوعي بأنك مشـتت 
ال تملـك شـــــيئا، سـوى أن تكـون، وأن 

تنهض بالذات، واملجموع، فأنت ال تمتـــلك 
سوى القتال، فبعد أي حــروب ال بد أن تعود 
األمــــور إىل نصابهـا، أو للوضع الطبيعي 
باسـتثناء املشكلة الفلسـطينية، فوليد كما 
أي فلسـطيني عايـش أكثـر مـن خمسـني 
سـنة الرصاع، فال جرم أن ينبثق تسـاؤل يف 
وعي الشخصيات املقابلة له، وقوامه «كيف 

يمكن له أن يعمل، وأن يبني ويقاوم».
أحـاط بكلمـة مسـعود األخـرية جـّو ميلء 
بالتـرشذم والشـتات، يختلط مـع مضامني 
متشـّعبة، إْن وقتمـا تحـّدث عن شـْهد وما 
تمّثلـه له من صـورة بهّيـة للحيـاة العذبة 
مـن  مالمـح  اسـرتجع  حـني  أو  الهادئـة، 
الطفولة مسـافرًا عرب الزمن ومخرتًقا قدرة 
الذاكرة اإلنسانّية عىل وسع ما قد اسرتجعه 
مـن محّطـات حياتّية مختلفـة، حّتى وصل 
إىل اسـتفهام مهّم وصادم هـو إْن كان يريد 
املوت (ص ٣١). يبدو وكأن مسـعود يحاول 
مسح كل ما يف ذاكرته ووجدانه من هواجس 
ويتقّفى كالًّ منها ليصل إىل النقطة التي يريد 

التشديد عليها.. ولكّنه ال يصل .

“äb«@—Ó�€@Û–�ófl@ÜPc
  @Ô”aã«@ôb”Î@á”b„@

إنَّ ِرثـاَء األب لـدى الشـاعرة (عهود عبـد الواحد) قد 
اتَّسـم بصـدق العاطفة, وعمـق األىس وصدق املوقف 
ـعوري, وباألخصِّ فيما يتعلَُّق برثـاء األب (اللواء  الشِّ
عبـد الواحـد عبـد الصاحب), ونـدب الـذات , فالذاُت 
تقطـُر حزناً و أملـاً عىل مصاِبها النَّاتج من شـعورها 
بقـرب لحظة املوِت منها, لذلـك التجأت إىل رثاء ذاتها 
ًة مع  ِع والُبكاِء، األمُر الـذي ازداد حرارًة وُغصَّ بالتَّفجُّ
ـًة وأنَّ القـدَر قد اختـاَرُه, واختطَفُه  نـدب األب خاصَّ
بعيداً عن أحضان الشـاعرة, فكان لذلَك املوقف ُجرحاً 
غائراً ترَك أثراً عظيماً يف نفسـِها, إذ ترثيه بألفاٍظ تدلُّ 
عىل مـدى الحزن العميـق الذي خلَّفُه ذلـَك الرَّحيل يف 
قلوب أهلِه وُمحبيـِه, فذكراُه وطيُفُه ال يأبى ُمفارقَة 
مخيَّلة الشـاعرة, فقد كان يف حياتهاِ كظلها من كثرة 
الرتدد عىل املكان نفسـِه, ولكن آَن األواُن أن يرتحَل إىل 
, إىل قٍرب ُموحٍش تنفصُل  مكاٍن آخر حيُث الرُّقاُد األبديُّ
يف عن الغمِد,  فيه الرُّوح عن الجسـِد كما ينفصُل السَّ
ا بداخلِها فهي تتأوَُّه عىل َفْقِد  ت الحروف عمَّ وقـد عربَّ
أبيهـا فهـو صديُقها الذي ترَكها بعيداً حتى أوشـكت 
عىل اللحاق بِه.وتسـتعرُض هنا عدداً من املواقف التي 
مرت بها الشاعرة عهود, قبيل وفاة والدها رحمة الله 

عليه فنراها تقول:
سالم أبي وصديقي اللبيب
أحقا مرضت وأنت الطبيب

أحقا رحلت لتلقى العالج
وأنت الحياة لكل جديب

ذهبت وقلبي يناغيك حتى
وصلت ملشفى العالج املصيب

دعوت الهي كثريا كثريا
ليشفيك والدمع جد سكيب

إن األسـلوب الشـعري عنـد الشـاعرة عهـود ينماز 
بالبسـاطة, ولغُتُها الشـعرية التي كثـرياً ما تقرتُب 
ل  من الكالم السـائر أوالعبارة النَّثريـة، وهي إذ تتأمَّ
املشـهد املحزن َ وتكشُف عن وعي ُمباٍرش املشهد من 
حولها, كذلـك اسـتطاعت أن تعكَس وعيـاً بالحياِة 
اليوميَّـة فعالَجـت كثـرياً مـن مواضيِعهـا من غري 
َتعثُّـٍر أو ازدراء, ومن َثمَّ فهـي معنية عنايًة ُمخلصة 
بالحيـاة والوضعيـة اإلنسـانية, ولُهـا القـدرة عىل 
تصوير املواقف املثرية لألىس يف سـهولٍة ووضوٍح من 
غـري ُكلفٍة أو تصنُّـع وهذا يدلُّ عىل تعظيـم مرثيِّها, 

وإعالء شـأِنِه ومكانتـِه بكلماٍت تدلُّ عىل البسـاطة 
والتَّواضـع ودماثـة الخلق، األمر الـذي جعلَُها تحتلُّ 
موقعاً متميِّزاً بني النَّاس, فضالً عن بساطة األسلوب 
ـعري واللغة السلِسة التي تِصل إىل قلوب الناس,  الشِّ

فنراها تقول:
أبي هل رأيت عهودا بمشفى

فوالله إني هناك رقيب
وكنت أداويك من فيض روحي

حنانا فحبك نبع عجيب
وقد جئت أرض الحسني ألدعو

وما خاب داع وربي مجيب
وعند أبي الفضل رمز الغيارى

بكيت ألجل البعيد القريب
وان شاء ربي يعود حبيبي

معاىف بحق الرسول الحبيب
إنَّ هـذِه صفاٌت محمودٌة, وقـد دخلت يف إطار الزمن 
املايض عندما كان األب يف املشفى إذ قامت بالثناء عىل 
األب يف أنفاسـه األخرية واإلشـادة بفعالِه وخصاله إذ 
ليـس بني الرثاء واملـدح فرق عند الشـاعرة عهود؛ إالَّ 
أنَُّها تخلُط بالرثاء يشء يدلُّ عىل أنَّ املقصود به ما زال 
حيا فتثقل النَّـص باإليحاءات واإليمـاءات الدَّالة عىل 
مكانـة املرثـي وخربته, فقد كان يسـرُي عىل خطوات 

ثابتـٍة, ولم يلتِو يف أسـاليبِه, ولم يعرف املُداهنة, ومن 
َثمَّ فهو يهدُف إىل إصالح املجتمع وفق أُسـس ومبادئ 
سامية, ويسـعى إىل بثِّ الوعي التَّجديدي يف مجتمعِه 
ت وجهُتـُه الحقيقيـة عـىل أثـر التَّقاليد  الـذي تغـريَّ
واألعـراف الخاطئة, فهذِه الشـخصيَّة املرثية ال ترتك 
طريقاً إالَّ وسلكتُه يف سبيل أن تصل إىل إدخال الرسور 
واملرح عىل عائلته حتى وإن اضطرَّت إىل اخرتاق جميع 
حائب، ليضطلع النَّص  الُحُجب األرضية لتمرَّ فوق السَّ
حاب ومدى ما فيهما  بخلق مساحٍة ما بني القيد والسَّ
من تَّباين، األمر الذي يسـتدعي فطنة القارئ إىل مدى 
اقات الكامنة التـي يتمتَُّع بها املرثي يف  الُقـدرات والطَّ
سـبيل إيصال محتـوى مادَّته ومضمون رسـالته, إذ 
نستقرئ مشاعَر الحزِن والهمِّ التي أثارها رحيُل األب 
(اللواء عبد الواحد عبد الصاحب) والرثاء عند الشاعرة 
ُ فيـِه عن مشـاعر الحزِن واللوعـِة , التي  عهـود تعربِّ
َتْنَتابُهـا لِغيـاِب عزيٍز ُفِجَعت بفقـدِه, وقد عربت عن 
ل فاعليَة  عاطفة األلِم كلَّما امتدَّت لها يُد الغيِب, لُتعطِّ
الحيـاة يف إنسـاٍن ما, ليكـون الرثاُء هو هـذا التَّعبرُي 
ـع عىل امليت وُبـكاء فضائلِه, وتصوير  الذَّاتي بالتَّفجُّ

مشاعر وجدانية خالصة حيال حادثة املوت . 
ويمكُن أن ُتَعدُّ العاطفُة التي اتَّشَح بها النَّصُّ يف ضمن 
اُد ب ”عاطفة الوفاء“ إذ تعني عندهم  يها النُّقَّ ما ُيسـمَّ

ِة التي كانت تربُط الشاعرَة  ميِل وحفظ املودَّ عرفاَن الجَّ
ُر ينبوَع الرِّثاِء  , فالعاطفُة الحقيقيُة التي ُتفجِّ باملرثيِّ
الحـق , إنَّمـا هي عاطفـة الحـزن, واألىس, والحرقة 
ـاعرة, فتذوُب لها نفُسُها شعراً  التي تسـتويل عىل الشَّ
ـواد, وتبلِّلـُه دمـوُع األىس والحرمان,  , فيتَّشـح بالسَّ
إذ يصـدُر خطابهـا إىل شـخٍص انتهى بـه املطاف إىل 
مسـافات بعيـدٍة, ويف النَّصِّ إشـارٌة عابـرٌة إىل عالقة 
ن جعلوا املاَل والجاَه ُجلَّ  الشاعرة بابيها فهو ليس ممَّ
غاياتهم واهتماماتهم, بل اجتهدوا يف تكوين العالقات 
الطيبـة مع الناس واألهـل واألصدقاء, هـي خرَي َمن 
ُيدِخل عىل نفِسِه النَّشوَة واالفتخاَر لحظَة موتِه؛ ألنَّها 
ُتمثُِّل اإلرث واإلرث الحضاري والفكري للذات املرثية يف 

نفوس القرَّاء ومتذوقي الشعر, فنراها تقول:
بعني دمت لفراق حبيب

أبت ان يكون سواك حبيب
فأنت مالذ عهود وبعدك

قـل يل: إىل مـن يكـون الهـروب؟!
فشمسك دفئي احن إليها
وأخىش إذا حل يف الغروب
واذكر منك حنانا عجيبا

إذا يحتويني ,, وربي أذوب
وال يقـفُ الرثاُء عىل تخليِد اإلنسـاِن امليِت فهو تخليٌد 

لِقيٍم اجتماعيٍة وإنسانيٍة اقرتنت بِه أيضاً, فكلُّ صفٍة 
ـاعُرة للمرثي تقرتُن  فات التـي ُتقدِّمها الشَّ مـن الصِّ
بفضيلة ٍمـن الفضائل, وهذه الفضائـل ُتمثُِّل البنيَة 
وي حيَّاً, وتكوُن سبباً لذكرِه  األساسيَة لإلنسـان السَّ
ُ عن فضيلٍة  إذا مـات, هذا فضالً عـن أنَّ الرِّثاء ُيعـربِّ
إنسـانيٍة أخرى تتصُل باملرثي نفسـه, تتمثَُّل بالوفاِء 
إلنسـاٍن فـارَق عالَم األحيـاء, وقد أجادت الشـاعرة 

املبدعة عهود يف رثاء أبيها الذي رحل رسيعا .
إنَّ الشـاعرة عهـود عبـد الواحـد يف موضـوع الرِّثاء 
مت بأُفَق التَّجديِد الشعري, وخرجت إىل فضاءاته  اتسَّ
الواسـعة, بـل التزمت بمعنـى الرِّثـاِء التجديدي, ولم 
ا صفاُت املرثي  تخرج عن محور القصيدة الرثائية, أمَّ
كانت له أبعاداً دالليًة َتزيُد عن اإلشـادة به, وبمصادر 
ثقافِتـه بـني النَّاِس, فضالً عـن ذلك فقـد أكثرَت من 
ل والحكمة التـي ُتصاِحُب داللَة  معانـي الُبكاء والتَّأمُّ
الرِّثـاء, فضال عـن قدرتهـا الفنية يف رسـم القصيدة 
بريشـتها الشـعرية, ولديها أسـلوب جميل, ورائع يف 
كتابـة القصيـدة الرثائية , وجاءت خاتمـة القصيدة 
معربة عن أساليب بالغية جميلة وأسلوب التشبيه من 
خـالل أداته يف القصيدة لها فضـال عن تميز القصيدة 
بألفاظ الحزن, والشـجن, وهذا ما وجدناه يف قصائد 
الرثاء عند الشـاعرة املبدعة عهود عبد الواحد فنراها 

تقول:
تعلمت منك امتطاء الصعاب
فال خوف ينتابني أو يجوب
وعيشا يرس كريم الصحاب

عاله شموخ اباء عجيب
أشم مع الريح منك نسيما

افز له .. أبي هل تؤوب؟
وهل ستعود إيل ليال

بقربك والعيش زاه رطيب
إلهي أتاك ابي مستجريا

فأودعه جنات خلد تطيب
وأبلغه مني سالما وقوال:

حوتك بأوساطهن القلوب
اعرة عهود إىل مستوى الحدث املؤلم, فيأتي  ترتفُع الشَّ
ُل حزنها و إظهار  ـاعرة تسـجِّ رثاؤُهـا عاطفيَّاً، فالشَّ
ا آَل إليه حاُل فقـده املفجع واملؤلم, وقد  ِعهـُا ممَّ توجُّ
كثرت الحوادِث وهواجُس الهمِّ واألنني من بعده، وهي 
م أرَزاَءُه بيننا  عالمُة رحيله عن محبيه, فالقدُر قد قسَّ
ل  ه أو االعرتاض عليه سـوى تحمُّ وليس بوسـِعها ردُّ

ِه وأملِه. مشاقِّ
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فــي نعيــم الصباح نــزهـة روحي
وابـتـهـاجـي بـيـاســمـيـن الخـيــال

لــغــة الــورد فــي حديقة شــعري
روعــة الــُحبِّ يف مرايا الوصال

ُحــلُــم الـنـهـر بـالــنــورس عـذٌب
كــالـتـجـّيل الـثــــريِّ بــاإلبـتـهـال

فــي دروب الـحـيــاة أبـحـُث َعـّني 
هـل عقيق الحضور صعب املنال؟

طــفُت حولــي ولــم أجْدنــي طليقاً
وأنــا الــُحــــرُّ كــاســـر األغــالل

مــركبــي عاطٌل وبــحر الخـفـايــا
ثــائــر الـمــوج غــاضــٌب اليبايل

كيف أميض إلــى مرافئ َصْحوي
واألسـى الـمـرُّ طاعـٌن يف املحال

َسـَفــري نـحـَو عـالـم الضوء فـتٌح
لــمـغـالـيــق مــحـنــة االرتـــحـال

يـقـضـم الحزن زهرتي يالـبـؤسـي 
مـثـقــٌل بــالـخـريف بـسـتان حايل

أنــزُع الرَّثَّ رافـضاً مـن حيـاتــي
البـتـكـار الجـديـد نـســج الجــمـال
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تتواجد يف بداية الحياة الزوجية العديد 

من الخالفات واملشـاكل بـني األزواج، 

حيـث يعتقد الجميـع أن جميـع أيام 

الزواج وخاصة البدايات ستكون مليئة 

باأليام الوردية مع الرشيك املقابل.

ومنهم من يعتقدون أن تجنب األخطاء 

الكبرية مثل الخيانة، يعني أن الزواج يف 

أمان، ولكن الواقع أن األخطاء الصغرية 

املتكررة هي التي تسبب تدمري العالقة 

بـني الزوجـني بطريقـة تشـبه املوت 

البطيء فمـا هي األخطـاء التي تقتل 

زواجك ببطء؟ هذا مـا يمكنِك التعرف 

عليه من خالل السطور القادمة.

1. االستسالم للفتور

يمر الزواج بفرتات يشعر فيها الزوجان 

بالفتـور، هـذا أمـر طبيعـي، ولكن ال 

يعني االستسـالم للفتور، فاالستسالم 

الـزواج نحـو طريـق  للفتـور يدفـع 

النهايـة، لـذا عنـد الشـعور بالفتور، 

يجـب أن يتحـدث الزوجـان برصاحة 

عن هـذا الشـعور، ويبحثـان معاً عن 

طرق السـتعادة الشـغف والحماس يف 

حياتهما الزوجية.

2. عدم الصرب

الزوجة التـي ال تصرب وتكون متطلبة، 

ال تتنازل أبداً عن الحصول عىل رغباتها 

يف الحال، يشـعر زوجها بعدم الرحمة، 

وهو ما يدفعه للنفور منها.

3. املقارنة

املقارنة بني زوجـك واألزواج اآلخرين، 

أو حياتـك وحيـاة اآلخريـن، لن يجلب 

لِك سـوى السـخط، مما يجعل زوجك 

يشـعر باإلحباط وعـدم الكفاية، وهو 

ما يدمر العالقة بينكما.

4. التعامـل بسـطحية مـع املشـاكل 

والخالفات الزوجية

املشـاكل والخالفات الزوجية تحدث يف 

جميـع الزيجات، والحـل ال يجب أن 

يكون سطحياً، فالحلول السطحية ال 

تحمي الزواج من تأثري هذه الخالفات 

أو تمنع تكرارها يف املستقبل، لذا عند 

حدوث مشـكلة أو خالف مع زوجك، 

يجـب أن تتناقيش معـه وتبحثي عن 

األسـباب الحقيقيـة لهذه املشـكلة، 

حتـى تتمكنا من الوصـول إىل حلول 

جذرية تحمي عالقتكما يف املسـتقبل 

من تأثري هذا الخالف.

5. إلقاء اللوم عـىل الطرف اآلخرعند 

حدوث أي مشكلة يف الزواج

من السـهل إلقاء اللوم عـىل الطرف 

اآلخـر للتنصل من املسـؤولية، ولكن 

هذا األسـلوب لن يـؤدي إال إىل تفاقم 

املشـكلة لذا عند حدوث مشـكلة، ال 

تتسـعري بإلقـاء اللوم عـىل زوجك، 

وحتى لـو كان هـو املخطـئ، يجب 

أن تفكري يف نصيبك من املسـؤولية، 

وأن تتحدثي مع زوجك برفق وهدوء 

ودون لومه أو اإلشـارة إليه بأصابع 

االتهام، حتى يشعر أنكما فريق واحد، 

ويستجيب للتفكري يف مسؤوليته عما 

حـدث، وبالتايل تتمكنـان من إصالح 

املشكلة.

6. عدم ضبط النفس

عنـد نشـوب خـالف بـني الزوجني، 

فـأوىل خطـوات حمايـة الـزواج من 

تأثري هذا الخـالف، يكون عرب ضبط 

النفس والسيطرة عىل االنفعاالت من 

الطرفني، فعدم ضبـط النفس يؤدي 

إىل تفاقم املشكلة، وحدوث رشوخ يف 

العالقة قد ال يمكن حلها أبداً.

7. االستسالم للروتني

الروتني يشـعرِك باالطمئنـان، ولكن 

بالكامـل،  الروتـني  يف  االنغمـاس 

واالستسـالم لـه، يفتح البـاب للملل 

والفتـور، وهو مـا يجعل الـزواج يف 

خطر.

8. نسيان الفضل

يجب أن يعـرتف الزوجان بفضل كل 

منهما عىل اآلخـر، وخاصة يف أوقات 

الخـالف، أمـا نكـران الفضـل، فإنه 

يشـعر الرشيك بـأن كل مـا يبذله ال 

فائـدة منه، مما ينفره مـن العالقة، 

ويهدد بإنهاء الزواج.

آالم العضالت ال يقترص عىل الرياضيني 
الثقيلـة فحسـب،  األحمـال  والعبـى 
وإنما تصيب العديـد من األفراد الذين 
يتبعـون بعـض املمارسـات الخاطئة 
مثـل وضعيـة الجلـوس الخاطئة، أو 
حمـل أشـياء ثقيلـة، الجلـوس أمام 

الكمبيوتر لسـاعات طـوال، وضعيات 
النوم الخاطئة، أو نتيجة تناول بعض 

العقاقري واألدوية. 
فعـىل الرغم مـن أنه ال ُيعـد مرض يف 
حـد ذاته إال أنـه يمثل مشـكلة كبرية 
لدي املُصابني بها نظرا لآلالم الشديدة 

الناتجة عن آالم العضالت.
ولهذا، نقدم أطعمة تساهم يف تحسني 
وتهدئـة آالم العضـالت وتحسـني أداء 

التمرين للرياضيني...
١-الكينوا

يحتـوي الكينـوا عـىل نسـبة عاليـة 

مـن الربوتـني، واألليـاف، والعديد من 
األحمـاض األمينيـة األساسـية التـي 

تحتاجها العضالت للنمو.
٢-سمك السلمون

يحتوي الساملون عىل أحماض األوميجا 
٣ الدهنيـة الهامـة لصحـة العظـام، 
وتهدئـة آالم املفاصـل والعضالت بما 
واآلالم  والظهـر  الرقبـة  آالم  ذلـك  يف 
العصبيـة، كما يحتوي السـلمون عىل 
«الكالسـيتونني» وهـو الربوتني الجيد 
لهشاشـة  عـالج  يف  يسـتخدم  الـذي 

العظام والتهابات املفاصل.
٣-القهوة

الكافيـني املوجود يف القهـوة يقلل من 
املفاصـل،  والتهابـات  العضـالت  آالم 
حيـُث وجدت دراسـة طبيـة أن كوب 
من القهـوة بعـد أداء التمارين يمكن 
أن تقلـل األلـم الناتـج عن ممارسـة 

الرياضة.
٤-الزنجبيل

يسـتخدم الزنجبيـل كعـالج فّعـال يف 

التهاب املفاصل وتهدئة آالم العضالت، 
إلحتوائه عـىل gingerols، وهو مركب 
مضـاد لاللتهابـات التي تسـاعد عىل 
الحـد مـن آالم التهاب املفاصـل وآالم 

قرحة.
٥-الُرمان

يحتوي الُرمان عىل خصائص مضادة 
لاللتهابـات ومضادة لألكسـدة والتي 
تكون بمثابة األطعمة الطبية الطبيعية 
املضـادة لاللتهابـات التي تسـاعد يف 
الحد من آالم العضالت خاصة بعد أداء 
التماريـن الرياضيـة، كما يسـاهم يف 

تعزيز تدفق الدم، وإنتاج الطاقة.
٦-العنب الربي

النباتيـة  الكيميائيـة  املـواد  تسـاهم 
املوجـودة يف النباتـات يف الحّد من آالم 
الرياضية،  التمرينـات  العضالت بعـد 
فهـو يحتـوي عـىل املـواد الكيميائية 
انثوسـيانيدينس،  مثـل  النباتيـة 
وفالفونيـدات، وحمض يالغيتش التي 

تساعد يف الحد من وجع العضالت.

٧-الشوكوالتة
يفرز الجسـم مزيد من الطاقة واملياه 
واملواد الغذائية والسكر أثناء ممارسة 
التماريـن الرياضية، لذا ُينصح بتناول 
قطعة مـن الشـوكوالتة للحفاظ عىل 
مستويات السكر يف الجسم عىل درجة 
طبيعية، وتجديد السـكريات املفقودة 

وإعادة بناء العضالت.
٨-اللوز

اللـوز هو غـذاء ممتـازا إلعـادة بناء 
العضالت والحد مـن التهاب املفاصل، 
فهـو مصـدر جيـد للدهـون الصحية 
واملاغنيسـيوم الذي يساعد عىل ضبط 
مسـتويات السـكر يف الجسم وضغط 

الدم.
٩-الجبن األبيض

واحدة من أفضل األطعمة التي تساهم 
يف بناء الجسـم، والجبـن من الوجبات 
الدهون والسـعرات  الخفيفـة قليلـة 
الحرارية، باإلضافة إىل أنه مصدر جيد 

للدهون الغذائية.

مـن  الشـعر  تقصـف  يعـد 
التي تعاني  الشـائعة  املشـاكل 
منـه الكثـريات، فالتقصف من 
عالمات ضعف الشـعر ويحدث 
انقسام أطراف خصالت  نتيجة 
الشـعر الـذي ينجـم عـن تلف 
طبقة الربوتني الواقية للشـعر، 
إليك أهـم النصائـح التي يجب 
الشـعر  اتباعهـا لوقاية  عليـك 
مـن التقصف وعالج الهيشـان 
وللحصـول عـىل شـعر صحي 

وناعم
قـص أطـراف الشـعر بشـكل 

دوري
مـن املهـم املواظبـة عـىل قص 

أطراف الشـعر بصـورة دورية 
للوقايـة مـن التقصـف، إلزالة 
بـأول  أوالً  التالفـة  األطـراف 
ومنعهـا مـن التوغـل إىل باقي 
خصالت الشعر، ويمكنك قصها 
كل 6 أو 8 أسابيع حتى يحتفظ 

شعرك بربيقه وجاذبيته.
ملنـع  الشـعر  ترطيـب  أهميـة 

التقصف
الرتطيـب  إىل  شـعرك  يحتـاج 
املسـتمر ليحافـظ عـىل بريقه 
وحيويتـه، ويمكنك تحقيق ذلك 
من خالل لف الشـعر بمنشـفة 
دافئـة، لينتـرش البخـار داخـل 
فروة الـرأس والشـعر ويمنحه 

الرتطيـب الـالزم، كمـا يمكنك 
تطبيـق زيـت جـوز الهنـد بعد 
تدفئته عىل الشـعر، حيث يمنع 
التقصـف ويعمـل عـىل عـالج 

تقصف الشعر الجاف والتالف.
تجنب تكرار غسل الشعر

من الـرضوري عـدم املبالغة يف 
لتفادي تعرضه  الشـعر  غسـل 
للتقصف والتلـف، إذ يعمل ذلك 
عىل منـع إفراز الزيـوت املهمة 
لرتطيب الشـعر، ممـا يؤدي إىل 
جفافـه وتكـرسه، لـذا ينصـح 
خرباء العناية بالشـعر بغسـله 
مرتـني عىل األكثر يف األسـبوع، 
شـعرك  تجفيـف  أردت  إذا  و 

باستخدام املنشفة.
عـىل  بلطـف  الرتبيـت  فعليـك 
اسـتخدام  حالـة  ويف  الشـعر، 
مجفـف الشـعر للتجفيـف البد 
من تحريكه باستمرار، وتجنب 
الحـرارة  درجـات  اسـتخدام 
العاليـة للحفـاظ عـىل الشـعر 
ضـد التقصـف والتكـرس، مـع 
مراعاة اسـتخدام كريم واٍق من 
الحرارة قبل اسـتعمال مجفف 
بتمشـيط  وينصـح  الشـعر، 
الشـعر باسـتخدام فرشـاة أو 
مشـط من الخشب، الذي يعترب 
عـازالً للشـحنات الكهربائيـة، 
التي تتولد بدورها عن االحتكاك 

إىل  تـؤدي  ثـم  بالشـعر، ومـن 
تقصفه.

تطبيق الوصفات الطبيعية
يمكنـك تطبيـق مزيـج عصري 
الليمـون مع زيـت الزيتون عىل 
فروة رأسـك، وتركه ملدة ساعة 
ثم غسل الشعر جيداً، مع تكرار 
أسـبوعياً  مـرة  الوصفـة  تلـك 
لتمنح شعرك النعومة واللمعان، 
حيث يسـاعد تطبيق الخلطات 
الطبيعيـة أسـبوعياً عىل تقوية 
الشـعر وتغذيتـه بعمق، بفضل 
مكوناتها الغنيـة بالفيتامينات 
واملعادن التي تساعد عىل وقايته 

من التقصف.
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املقادير: 
٢ كيلوغرام من لحم بقر (مجمدة)

٢⁄١ كيلوغرام لية غنم (مجمدة)
١ كوب كرفس، مفروم

١ كوب بقدونس، مفروم
٢ بصل، مفـروم جوانـح ومفروك 

بالسماق
٢ كوب من اللبن الدسم

خبز عربي أو صمون عراقي حسب 
اإلختيار

مرقـة  لتحضـري  طريقـة  أفضـل 
الطرشانة العراقية

طريقة عمل حسـاء األرز بالدجاج 
العراقي

طريقة التحضري :
١. تقطع اللحمـة واللية اىل رشائح 
رقيقة جدا بواسـطة سكني مسنّن 
حـاّد ويفضـل أن تكـون مجمـدة 

للسيطرة عليها.
٢. توضـع يف صينية للفرن وفوقها 

توضع رشائح اللّية.
٣. توضع الصينيـة يف الفرن قريبة 
مـن الشـعلة العليـا للفـرن مـدة 
عرشين دقيقـة ويتـم تفّقدها من 
حـني لآلخـر وعندما ينضـج اللحم 
يمكن تقليبه واعادته اىل الفرن مدة 

خمسة دقائق اخرى.
٤. تقـدم الشـاورما سـاخنة مـع 
والبقدنـوس  والكرافـس  البصـل 
واللبن، أو ُتصنع منها لفات حسب 
الرغبة ويمكن تغميسـها يف السائل 

املتبقي من الشوي وهو لذيذ جدًّا.

يعتـرب فـراغ شـحن البطاريـة من 
األسـباب األكثـر شـيوًعا ألعطـال 
السيارة وخاصة يف األوقات الباردة 
من العام.وأوضحت الهيئة األملانية 
أن   ،TÜV Nord الجـودة  ملراقبـة 
السبب يف ذلك يعود إىل أن انخفاض 
درجـات الحـرارة يجهـد البطارية 
الكهربائـي،  التيـار  توليـد  أثنـاء 
باإلضافة إىل أن الكشافات ووظائف 
الخلفـي واملقاعد  الزجـاج  تدفئـة 
تحتـاج إىل املزيد مـن الطاقة، وهو 
ما يمثل عبئـاً كبرياً عىل البطاريات 
القديمـة بصفـة خاصة.وأشـارت 
الهيئة األملانية إىل أنه يمكن معرفة 

الحالة السـيئة لبطارية السيارة يف 
الوقـت املناسـب عـن طريق بعض 
اإلشـارات املسـبقة مثل بدء دوران 
الصبـاح. املحـرك بشـكل يسء يف 

وهناك طريقـة أخرى لتحديد حالة 
البطارية، من خالل إيقاف السيارة 
الجـدران،  أحـد  أمـام  الظـالم  يف 
وإيقاف تشـغيل املحرك، ثم تشغيل 
ضـوء السـري.. وإذا خفـت الضوء 
بعـد فـرتة قصـرية فـإن ذلـك يعد 
عالمة عىل ضعف شحنة البطارية.

ويمكـن أيًضا قياس جهد البطارية 
عـن طريـق الفولتميـرت؛ حيث يتم 
تثبيت الكابل املوجب بينما اإلشعال 

مطفـأ بالقطب املوجـب للبطارية، 
وكذلـك الكابـل السـالب بالقطـب 
السـالب للبطاريـة، مـع العلم بأن 
جهد البطارية السليمة واملشحونة 
بشـكل كامل هو ٨ر١٢ فولط.وإذا 
كانـت البطاريـة مازالـت يف حالـة 
جيـدة فإن الجهـد يـرتاوح ما بني 
٧ر١٢ و ٤ر١٢ فولط. ويلزم شحن 
البطاريـةيف حال نقـص الجهد عن 
هـذه القيمـة. كمـا ينبغـي أيًضا 
فحص مالمسـات البطاريـة؛ نظراً 
ألن يمكـن فـراغ شـحنة البطارية 
بسبب أكسـدة أقطاب البطارية أو 

االتساخات املرتاكمة عليها.
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يعترب ممارسـة التمارين الرياضية مفيدة لصحة الجسم، إذ تعد أقوى العوامل 
لتعزيـز الصحة العامـة وتقليل خطر اإلصابة بأمـراض القلب، ولكن يف بعض 
الحاالت قد ترتبط ممارسة الرياضة بحدوث مشاكل صحية لدى عدد قليل جداً 

من الناس والرياضيني الذين يعانون من أمراض قلبية.
وتعد السـكتة القلبية عند الرياضيني هي السـبب الطبي األكثر شيوعاً للموت 
املفاجـئ لدى الرياضيني، وعىل الرغم من أنها نـادرة الحدوث، إال أنها غالباً ما 

تحدث يف الرياضيني الصغار.
تشـري اإلحصائيات إىل أن السكتة القلبية عند الرياضيني قد تحدث يف 1 من بني 

40,000 إىل 80,000 ريايض يف العام.
لذلـك تعرف عىل أسـباب السـكتة القلبية املفاجئـة عند الشـباب الرياضيني، 
وعوامـل الخطـر التي قد تزيد من فرصـة حدوثها، وكذلك اإلسـعافات األولية 

الالزم إجراؤها، عالوة عىل كيفية الوقاية من اإلصابة بالسكتة القلبية.
تعرف السكتة القلبية (باإلنجليزية: Cardiac Arrest) بأنها حالة يتوقف فيها 
القلـب فجأة عن النبض؛ مما يؤدي إىل توقف الدم عن التدفق إىل املخ واألعضاء 
الحيويـة األخرى، وإذا لم يتم التدخل الرسيع لعالجها، فعادة ما تسـبب املوت 

يف غضون دقائق.
تحدث السكتة القلبية عند الرياضيني نتيجة حدوث خلل يف كهربية القلب مسبباً 

عدم انتظام رضبات القلب، والذي قد يؤدي إىل توقف القلب عن النبض.
باإلضافـة إىل ذلك، يؤثر النشـاط البدني املكثف عىل الجسـم مـن خالل ارتفاع 
مسـتوى هرمـون األدرينالـني وزيـادة حاجة القلب إىل األكسـجني يسـتطيع 
القلب السليم التكيف مع هذه التغريات، ولكن يف األشخاص أو الياضيني الذين 
يعانـون من مشـاكل يف القلب قد يؤدي ذلـك إىل اضطراب نظـم القلب، وربما 

حدوث السكتة القلبية عند الرياضيني.
يعد أشـهر أسـباب السـكتة القلبيـة أثناء الرياضـة فيمن تقـل أعمارهم عن 
 Hypertrophic :35 عامـاً، هو اعتالل عضلـة القلب الضخامي (باإلنجليزيـة
Cardiomyopathy)، وكذلـك العيوب الخلقية يف الرشايـني التاجية أو الصمام 

األبهري.
فوفقـاً إلحصائيـات عـام 2020 التي نرشتهـا جمعية القلـب األمريكية، فإن 
اعتالل عضلة القلب الضخامي يعد السـبب األول للسكتة القلبية املفاجئة عند 

الرياضيني الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.
و يرجـع سـبب اإلصابة بهذا االعتـالل إىل عيوب خلقية أو مكتسـبة، تؤدي إىل 
عدم انتظام رضبات القلب، ال سـيما أثناء ممارسة الرياضة قد يحدث تضخم 
القلب املكتسب بسبب ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب املتقدمة، أو عدوى 

القلب.
هنـاك بعض األمـراض القلبية والحـاالت الصحية األخرى التي قـد تكون من 
أسباب السكتة القلبية عند الرياضيني، إذ تؤدي إىل حدوث خلل يف كهربية القلب 

وعدم انتظام رضبات القلب، مثل:
الرجفان البطيني.

عيوب القلب الخلقية.
اضطرابـات نظـم القلب الوراثيـة، مثل متالزمـة وولف باركنسـون وايت، أو 
متالزمـة فـرتة QT الطويلة، أو تـرسع القلب البطينـي الكاتيكوالميني متعدد 

األشكال.
متالزمة مارفان.

انخفاض شديد يف مستوى البوتاسيوم أو املغنيسيوم يف الدم.
نقص حاد يف األكسجني.

تجدر اإلشارة إىل أن أسباب السكتة القلبية للرياضيني الذين تزيد أعمارهم عن 
35 عامـاً، تعود غالبـاً إىل اإلصابة بمرض الرشيان التاجـي الناجم عن تصلب 

الرشايني.

«الخمـول» ، «الكسـل» ، من أكثر األشـياء 

التي يشـعر بها األشخاص يف فصل الشتاء ، 

ممـا يدفعهم إىل تناول األطعمة واملرشوبات 

التي تعطـى الشـعور بالديفء مثل شـوربة 

العدس ، والكرشي. ولكن هل تعلم أن هناك 

أطعمـة ممنوعة غـري ُمسـتحب تناولها يف 

فصل الشـتاء مثل شوربة الكريمة، وجميع 

أنـواع األجبـان التـي تحتـوي عىل الدسـم، 

ويرجع السـبب إىل كثرة السعرات الحرارية 

التي تؤدى إىل الشعور بالخمول.

الجبن:

عىل الرغـم مـن احتوائها عىل الكالسـيوم، 

والربوتني الهام لصحة الجسـم، إال أنها من 

األطعمة املمنـوع تناولها يف فصل الشـتاء، 

وذلك بسـبب احتوائها عىل نسبة كبرية من 

السـعرات الحرارية التي تؤدى إىل الشـعور 

بالخمول والنـوم. وُينصح بتنـاول األجبان 

والحليب الخايل من الدسم.

املكرسات:

ُينصح باالبتعاد عن تناول املكرسات املالحة، 

وتنـاول املكرسات النيئة، وذلـك للتقليل من 

السـعرات الحرارية التي تـؤدى إىل اإلصابة 

بالخمول.

شوربة الكريمة:

ُينصـح بتنـاول شـوربة اللحـم أو الدجاج، 

واالبتعاد عن تناول شـوربة الكريمة، والذي 

يلجأ الكثري من األشخاص لتناولها يف فصل 

الشـتاء، ويرجـع السـبب إىل احتوائها عىل 

الكثري من السـعرات الحرارية التي تؤدى إىل 

ارتفاع نسـبة الكوليسرتول يف الدم، وبالتايل 

الزيادة املفرطة يف الوزن، إىل جانب الصعوبة 

يف عملية الهضم.

السجق:

عـىل الرغـم مـن أن السـجق مـن األطعمة 

املحببة للمرصيني، إال أنها ال تناسـب فصل 

الشتاء، وذلك الحتوائها عىل الدهون املشبعة 

التـي تـؤدى إىل اإلصابة بتصلـب الرشايني، 

وتؤثر عىل صحة القلب.

املخبوزات:

تعترب من األطعمة التي يلجأ إليها الكثري من 

األشخاص لتناولها يف فصل الشتاء، وذلك ملا 

تمنحه من طاقة، فهذه املعلومة صحيحة، 

ولكـن تعطى الشـعور بالطاقة يف الجسـم 

لفرتة مؤقتة الحتوائه عىل نسـبة كبرية من 

الكربوهيدرات والدهون التي تؤدى إىل زيادة 

الوزن والشعور بالخمول.
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غربيال فيال احد اشـهر املحامني واغناهم، تزوج كريستينا رغم 

انـه يكربها بـ ٣٠ سـنةن وانجـب منها ابنه الوحيد، كريسـتينا 

كانـت يف الـ ٣٠ وهو يف الـ ٦٠ عاشـت معه ٢٠ سـنة كاملة بني 

امريـكا وباريـس حياة فارهـة وفاخرة، وبعد ان تقدم يف السـن 

طالبـت منـه الطالق لكي تسـتويل عىل ماليني الـدوالرات ولكنها 

تفأجـات بـ انهـا مطلقة منذ ٢٠ عاما فـ غربيـال محامي ذكي 

وصاحب دهاء ...

اثنـاء سـفرهم معـا اىل الدومينكان بعد ٤ شـهور مـن زواجهم 

طلقها هناك الن هذا البلد يمنح الطالق من جهة واحدة واسـتمر 

معها ٢٠ سـنة، وكان يعلم انه سـيأتي يـوم وتطلب فيه الطالق 

لتستويل عىل امواله فطلقها قبل ١٩ سنة و ٨ اشهر.

الحكمة : التحاول العبث مع من درس القانون .

١٥٣٤ - السلطان سليمان القانوني يضم مدينة بغداد إىل الدولة 

العثمانية بعد أن كانت تحت سيطرة الدولة الصفوية.

١٦٤٠ - امللك جون الرابع ملك الربتغال يتمكن من تخليص بالده 

من سيطرة إسبانيا وذلك بعد ستني عاًما من هذه السيطرة.

١٨٨٢ - تعيني شمس الدين اإلنبابي شيًخا للجامع األزهر.

١٩٤٢ - إمرباطـور اليابـان هريوهيتـو يوقـع عىل قـرار إعالن 

الحـرب عىل الواليات املتحدة، وانضمام اليابان إىل دول املحور يف 

الحرب العاملية الثانية.

١٩٤٨ - ملوك ورؤسـاء الدول العربيـة يتفقون يف مؤتمر أريحا 

عـىل تنصيـب امللك عبـد الله بن الرشيف الحسـني بـن عيل ملك 

اململكة األردنية الهاشمية ملًكا عىل الضفة الغربية والقدس.

١٩٨١ - اإلعالن رسمًيا عن اكتشاف فريوس اإليدز.

١٩٨٨ -الجمعيـة العامة لألمم املتحـدة تقرر االنتقال إىل جنيف 

لالسـتماع لخطاب رئيـس منظمة التحرير الفلسـطينية يارس 

عرفات بعد أن رفضت الواليات املتحدة إعطاءه تأشرية دخول.

٢٠٠٨ - الرئيـس األمريكي املنتخب بـاراك أوباما يعلن اختياره 

ملنافسـته باالنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول 

عىل ترشـيح الحـزب لالنتخابـات الرئاسـية هيـالري كلينتون 

ملنصـب وزير الخارجية، لتكون بذلـك كلينتون ثالث امرأة تتوىل 

هذا املنصب بعد مادلني أولربايت وكونداليزا رايز.

٢٠١٨ - أندريس مانويل لوبيس أوبرادور يؤدي اليمني الدستورية 

ليصبح أول رئيس يساري يف تاريخ املكسيك الحديث.
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يـرضب هـذا املثـل ملـن يجمع 

األشياء التي يوجد بينها تشابه 

الصنـع  ناحيـة  مـن  وتوافـق 

أو الوظيفـة التـي تؤديهـا تلك 

األشياء، وقصة املثل هي:

كان أحـد الحكمـاء الذين يعتد 

برأيـه ويسرتشـد به ويسـتمع 

الناس له، يقال له (شـن) فلما 

أن تكـون  الـزواج فطلـب  أراد 

طباع زوجتـه توافقه من حيث 

الذكاء وحصافة الرأي فلم يجد 

غايتـه يف ديـاره، فذهب يجوب 

البلـدان بحًثا عن رشيكة حياته 

التي يرغبها.

ويف إحـدى جوالتـه قابـل رجًال 

التـي  البلـد  نفـس  إىل  ذاهًبـا 

يقصدهـا فرتافقا سـوية فقال 

أم  أأحملـك  للرجـل  (شـن) 

تحملني؟ فضحـك الرجل وقال 

فكيـف  راحلتـه  يركـب  كالنـا 

تسألني هذا السؤال، وبعد قليل 

مروا بجنازة فسأل (شن) الرجل 

هل الشخص الذي بداخل النعش 

حـي أم ميت؟ تعجب الرجل من 

سـؤاله وسـخر منه فلـم يجب 

(شـن) بـيشء، وبعدهـا مـروا 

عـىل زرع لم يحصد بعد فسـأل 

(شـن) الرجـل أأكل هـذا الزرع 

أم ال؟ فسـخر الرجل مرة أخرى 

منـه، وملا وصلوا أبـى الرجل إّال 

عنـده،  (شـن)  يسـتضيف  أن 

ويف البيـت كانـت للرجل فتاة يف 

مقتبل العمر يقال لها (طبقة)، 

فحدثها أبوهـا بما كان من أمر 

(شـن) معه يف الطريق فإجابته 

إن هـذا الرجـل ليـس باألحمق 

ولكنه حصيـف وذكي وفرست 

له أسئلة (شـن) وأجابت عنها، 

فعـاد الرجل إىل ضيفـه يحدثه، 

أسـئلته  بإجابـات  فأخـربه 

فالسـؤال األول يعنـي تحدثني 

أم أحدثك، الجواب عىل السـؤال 

الثانـي هل ترك امليـت ولًدا ذكرًا 

يحمل اسم أبيه والثالث هل باع 

أصحاب الـزرع زرعهـم وأكلوا 

ثمنـه أم ال، هنـا سـأل (شـن) 

الرجـل عمن أجاب عن أسـئلته 

تلـك فأجابه إنها ابنتي (طبقة) 

فطلبهـا للزواج وكان ذلك، فلما 

عاد (شن) لدياره وعرفوا ذكاء 

وفطنة زوجته قالوا (وافق شن 

طبقة).

No: 7849     Tue    1        Des      2022العدد:   7849    الخميس    1     كانون األول    2022

اختبـارات  تكـون  أن  يمكـن 

الشخصية التي تحظى بشعبية 

للغايـة  ممتعـاً  أمـراً  كبـرية 

للمشـاركة فيها، وال تستغرق 

سـوى بضـع دقائـق. تحتوي 

هـذه اللوحة الجميلـة واملثرية 

للعقـل التـي رسـمها الفنـان 

الكنـدي روبرت غونسـالفيس 

عـىل بعـض الصـور بالداخـل 

اإلبـداع،  تقنيـة  باسـتخدام 

املشـاهد  بسالسـة  ويمـزج 

بطريقـة ممتعة لتغيري نظرتك 

هـو  عمـا  تتسـاءل  وجعلـك 

حقيقي يف رسوماته الرائعة.

إذا كنت تشـعر بالفضول كيف 

ستسـري األمـور مـع زوجك يف 

العـام الجديـد، وهل هـو عام 

بعـض  تتوقـع  أم  التناغـم، 

التقلبـات يف حياتـك الزوجية، 

جرب هذا االختبار:

السفن

إذا كان أول مـا لفـت إنتباهك 

هو السـفن، فأنت تـدرك جيداً 

األشـياء:  كل  بـني  التـوازن 

والبدايات  والحـزن،  السـعادة 

والنهايـات. أنـت تعمـل بجـد 

وتقديـر  باحـرتام  لتحظـى 

زوجك.عادًة ما يكون هذا سهالً 

للغاية بالنسبة لك، ألنك تعرف 

أي نسـخة من نفسك تقدمها. 

إنها مهارة مفيدة، وأنت لسـت 

مزيـف بأي حال مـن األحوال. 

قد يجلب لك هـذا العام  الكثري 

من الحـب، وبعـض اللحظات 

حياتـك.  يف  تنـىس  ال  التـي 

العـام الجديـد هو عـام حافل 

باألحداث بالنسبة لك، حيث قد 

تشهدين تحسناً كبرياً يف حياتك 

الزوجيـة. قد يكون هـذا العام  

مهمـاً لحياتـك الزوجيـة. قـد 

تزداد رغبتك يف الحب خالل هذا 

الوقت. مـن املحتمل أن تقرتب 

أكثر وأكثر من زوجك وتشـعر 

باالرتباط العاطفي به. 

البحر

لفـت  مـا  أول  البحـر  كان  إذا 

بالتوتر  إنتباهك، فأنت تشـعر 

بسهولة، وتشعر أنك ال تحصل 

عىل حقوقك كاملة. أنت ال تريد 

أن تكون «مدلل».

 أنت ترغب بشـدة أن ُيساعدك 

زوجـك يف تحمل أعبـاء الحياة 

اليوميـة، وأن يكـون دائماً من 

أجلك، ويسـتمع إىل مشـاكلك. 

مـا تحتاجـه حقاً مـن زوجك 

هو اتصـال روحي. من املتوقع 

حدوث العديد من املشـاكل مع 

برودة شـديدة يف مشـاعرك يف 

العام الجديد.

 سـتكون هناك أيضاً مشـكلة 

مـع زوجك، الذي قـد ُيظهر لك 

بعـض الربودة. سـيكون الحل 

لالمباالة هو التواصل.

القناطر

إذا رأيـت أوالً القناطـر، فهـذا 

يعني أنه عليك الرتكيز عىل بناء 

عالقتك مع زوجك، ثم السماح 

لكل جزء منك بالتألق حتى يراك 

ويقدرك ويعشقك. يف هذا العام  

قد يتحسـن التواصل والتفاهم 

مـع زوجك، وقـد تنمو عالقتك 

الزوجيـة بشـكل أكثـر جماالً. 

وبالتايل، ال تقلق إذا كانت هناك 

أية مشـكالت تواجههـا حالياً. 

االنسـجام والسـعادة  قد تجد 

مـع زوجـك، وتفهمه بشـكل 

أفضـل. كن مطمـنئ وما عليك 

سوى منح زوجك الوقت.
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كون بروحي اضمك ملن اتنـــــــــام 
وكلبي يصير خلدودك وســـــــــادة 
ماارضى تنام وتغفة عالكـــــــــاع 
الن الكاع هيه املستفــــــــــــادة

تره فراكك صعب لتصدك ايهـــــون
وأريد أحجي سوالف حلوة عنــــــــك
خلها الناس عني أتكول مجنــــــــون
أتباهى بجنوني الصار منــــــــــــــك

منك بس خبر واحد وردنـــــــــــــــــه
بنص الكلب خضرنة وردنــــــــــــــــه 
ام اخلير ردنالك وردنــــــــــــــــــــــه 
جتينة اتشوفنة ونكعد سويـــــــــــــة 

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1 ـ ضمري املتكلم /  الكاملة .  
2 ـ ذرية /  جذبهن نحوه .  

3 ـ (  كاثريـن )..  بريطانية ممثلـة االتحاد األوروبي 
للشؤون الخارجية /  أعرف (  معكوسة ).  

4ـ  مـن أخبـث الحيـات /  لقـب فيلسـوف وطبيـب 
مسلم .  

5 ـ خيال /  حبوب القهوة .  
6 ـ باين وغاير /  خصب .  

7 ـ دقات /  أباده (  معكوسة ).  
8 ـ شقيق (  معكوسة ).  

9 ـ ضمـري املخاطبـني (  معكوسـة )/  مـا ينـرس به 
الطائر الجارح االشياء .  

قـط  باالقـرص /   الشـعبية  الفنـون  مـن  ـ   10
 ( معكوسة ).  

1 ـ لقب جغرايف ينسب اىل اصطخر يف فارس .  
2 ـ نوع من البطيخ /  سئم .  

3 ـ ضمري املخاطب /  تتعاهد (  معكوسة ).  
4 ـ ذئب (  معكوسـة )/  كـرس باألصابع /  ردد صوته 

يف جوفه .  
5 ـ الخرب /  حاك .  

6 ـ نتماداها إلحاحا .  
7ـ  خليج ضيق يفصل بني واليتي ماريلند وفرجينيا /  

أثقل نغمة (  معكوسة ).  
8 ـ هرمون يفرزه نخاع الغدة الكظرية .  

9 ـ قمن بالتمهيد /  فرح .  
10 ـ فيلم ملحمد صبحي وسعاد نرص .  
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انجذابك الغريب لشخص ما قد يدهشك اليوم. 
هذا الشـخص يعمل يف التليفزيـون أو اإلذاعة. 
ربما تقيض وقتا ممتعا معه عىل الرغم من أن هذا 
اللقاء من أجـل العمل. إذا كنت تتطلع لعالقة حب 

جديدة، فتأكد أنك عىل موعد مع الحب قريبا.

حاول أال تفقد السـيطرة عىل األمور، وهذا سيفيدك يف مهماتك 
املقبلـة وتنجـح يف تخطيهـا واملحافظة عـىل االسـتقرار القوي. 
السـعادة هي عنـوان املرحلـة املقبلة، وهذا سـرييح الرشيـك كثرياً، 

تقاومان معاً كل العوامل الصعبة التي تواجهكما.

يوم ممتاز إلقامة عالقات صداقة جديدة، ويساعدك 
عـىل ذلك حالة الناس من حولك ومزاجهم املعتدل. 
اسـتمتع بوقتك اليوم وأعط نفسك فرصة لالبتعاد 
عـن أجـواء العمـل املرهقة مـن أجل االسـرتخاء 

واستئناف العمل مرة أخرى.

اهتمام بعض األشـخاص بك اليـوم ودعمهم املتواصل لك 
سـيكون له تأثري حسـن عىل حياتـك عمومـا. ربما تحقق 
تغيـريا ملموسـا يف حياتـك فقط بمسـاعدة بسـيطة من أحد 
األصدقاء. السـفر للخارج أو القيام بيشء مختلف سـينعش حياتك. 
هذه املرحلة الجديدة من حياتك ستكلفك الكثري، ولكن لحسن الحظ 

أنت لست ماديا، ولذلك ستنفق دون قيود يف سبيل تحقيق أحالمك.

يجـد الناس فيـك سـحرا ال يقاوم اليـوم. اسـتغل إعجاب 
املحيطني بك و برهن وجهة نظرك. أنك مرح وحّساس، وتملك 
الكثري من الطاقة اآلرسة. ال ترصف انتباهك بسـهولة عن األمور 

املحيطة بك، وأمعن النظر يف كل التفاصيل.

يجـب أن تكون واثقا يف نفسـك أكثر من املعتاد. 
تقـوم بعملك عـىل أكمل وجـه يف األيـام األخرية، 
ولذلك تقدير من حولك لجهودك يزيد ثقتك يف نفسـك 
وتقديرك لذاتك. يمكنك تحقيق أهدافك بكل سـهولة، 
لذا عليك استغالل الفرص وبالتأكيد ستحقق النجاح.

ليس لدية مشكلة يف الوقع يف الحب اليوم، فإذا كنت 
أعزب، فلن تجد يوما أنسـب من هذا اليوم للدخول يف 
عالقة عاطفية مع شـخص ما. قد يكون كل منكما سببا 
يف إسـعاد اآلخر. أنت بحاجة إىل حياة هادئة حتى ينعكس 

هذا الهدوء عىل عملك وتحقق النجاح.

أجواء مقلقة هذا اليـوم ناهيك بعض الضغوط يف العمل 
إال أن ذلـك موقـت فـال تنفعـل. ابتعـد قـدر اإلمـكان عن 
املواجهـة املنفعلـة مع الرشيـك، وخصوصـاً إذا كان موقفك 
ضعيفاً، وحـاول ترميم الوضع بهدوء. تصـاب ببعض اإلرهاق 

الذي يضعف أعصابك ويبقيك يف حالة دائمة من التوتر.

يـزورك اليوم عدد من األصدقاء املرحني وعدد 
من األحباء. قد تكون هذه الزيارة غري متوقعة 
عىل اإلطالق. قد يبلغك أحد الضيوف أخبارا سـارة 
عـىل الصعيـد املـادي. يتجـىل اليـوم معنـى الوحدة 

والتحالف ويظهر أثرهما عليكم جميعا.

الصعوبـات التكنولوجية التي تواجهك اليوم قد تجعل 
حياتـك صعبـة بالكامل. ننصحك بالتسـجيل يف بعض 
الـدورات التـي تختـص بصيانـة األجهـزة التكنولوجيـة 
الحديثـة حتى تتفادى هذا املوقف مرة أخرى. اسـتغل فرصة 

األوكازيونات هذه األيام واشرت مالبس جديدة.
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تثق يف نفسك اليوم لدرجة تكفي للدفاع عن حقوقك وخططك. 
تؤمن أنك مضطر للتمسك بمنصبك خاصة عندما تجد مهاجمة 
ممن حولك. قد تواجه مسـتقبال غامضا ومخيفا جدا قريبا، ولكن 
ننصحـك بأن تكـون إيجابيا. اإلخالص والصـدق يميزانك اليوم خاصة 

الصدق مع نفسك.

إذا كنت رشيكا يف أحد املشـاريع مع مجموعة من الزمالء، يجب أن 
تكـون حذرا مـن الوقوف ضد أهداف املجموعـة. إذا كنت غري مقتنع 
بأفكارهم، فيمكنك أن تنسـحب. تعامل مع األمور ببسـاطة. بمجرد أن 
تحصل عىل مكانة مرموقة يف العمل اآلن، سـتحقق ما تريد يف املستقبل. 

إزالة الخالفات هي رس نجاحك اليوم.

Ô”aã«@fiçÀ



االجتماعي  التواصل  بمواقع  الرسمية  حساباتها  عىل  رئيس  ياسمني  النجمة  نرشت 
واملقرر  لحبيبي“،  ”أنا  السينمائية  أفالمها  أحدث  تصوير  كواليس  من  جديدة  صور 

إطالقه يف شهر يناير.
وعلقت ياسمني عىل الصور ”أنا ليىل.. أنا بخاف أبقى لوحدي، استنوا ليىل يف فيلم 
رومانيس حول  إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور  قريًبا“ #جارة_القمر،  لحبيبي  أنا 

شخصية ليىل التي تعيش قصتي حب.
ويشارك ياسمني رئيس يف بطولة الفيلم كًال من كريم فهمي، محمد الرشنوبي، 
سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي 

الباجوري.
وقد عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمني رئيس يف دور العرض 
بوليفارد  سينما  يف  للفيلم  الخاص  العرض  ياسمني  وحرضت  العربية، 
املرغني،  النجوم حمدي  بطولته  السعودية، ويشاركها يف  العربية  باململكة 
محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، 
رزق  رامي  وإخراج  خريي  ووليد  أمني  إسماعيل  محمد  تأليف  من  الفيلم 

الله، ومن إنتاج رشكة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موىس.
2023 بمسلسل  وأعلنت ياسمني مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 
مع  للتعاون  فيه  تعود  والذي  موىس،  خالد  أحمد  للمخرج  املجال  بابا 
النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه معا يف مسلسل ملوك 

الجدعنة.
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التواصل  مواقع  عىل  رواد  تداول 

لزوجان  فيديو  مقطع  االجتماعي 

بعرسهما خالل بطولة كأس  يحتفالن 

العالم يف قطر.

ترتدي  شابة  املصور  املقطع  ويظهر 

فستان زفاف بينما يمسك رجل بيدها 

ويشريان إىل خاتم االرتباط يف يديهما.

مواقع  عىل  األفعال  ردود  وتباينت 

التواصل االجتماعي بني مؤيد ومعارض 

وعلقت إحدى املشجعات قائلة «انظروا 

التي  واالبتسامة  عينيها  يف  الفرحة  إىل 

تعلو وجهها».

شنت عارضة األزياء التونسية، ريم السعيدي، هجوما حادا 

عىل املاركة العاملية بالنسياجا، الستغاللها األطفال يف الحملة 

اإلعالنية األخرية، مطالبه من الجميع املقاطعة، ونرشت ريم 

فيديو عرب حسابها عىل إنستجرام، وهي تمزق حذاء الرياضة 

الخاص باملاركة و تلقيها يف القمامة وقالت: أنا أم وإنفلونرس، 

ال  أنا  انسجرام،  عىل  املتابعني  من  العديد  ولدي  ومشهورة، 

عليكى  كاردشيان  وكيم  مجدًدا  املاركة  تلك  ارتداء  أستطيع 

أن تفعيل ذلك و تحمي أطفالك». ودعمها عدد من النجمات 

يف حملتها، ونرشت النجمة منى زكي فيديو ريم عرب خاصية 

«مش  قائلة:  وكتبت  إنستجرام،  عىل  حسابها  عىل  ستوري 

هشرتي حاجة من املاركة دي تاني ابدا»، كما نرشت كل من 

السعودية  والفنانة  العايص  وإيمان  علوش  كندة  النجمات 

إنستجرام  عىل  حساباتهم  عىل  ريم  فيديو  عمران  أسيل 

معربًة  صمتها  عن  كارداشيان  كيم  خرجت  وقد  يدعمونها. 

عن تقديرها لحذف العالمة التجارية لصور اإلعالن، وحسب 

ما نرش موقع «دييل ميل» الربيطاني، علقت كيم عىل الحملة 

اإلعالنية بتغريدة قالت فيها: «لقد التزمت الصمت طوال األيام 

املاضية، ليس ألنني لم أشعر باالشمئزاز والغضب من حملة 

بالنسياجا األخرية، ولكن ألنني كنت بحاجة لفرصة التحدث 

مع فريقهم ألفهم بنفيس كيف لهذا أن يحدث».وأضافت كيم 

«كأم ألربعة أطفال صدمتني الصور املزعجة سالمة األطفال 

يجب أن تحظي بأعىل درجات االحرتام وأي محاوالت لتطبيع 

اإلساءة لألطفال من أي نوع ال يجب أن يكون لها مكان يف 

مجتمعنا».ورغم ذلك استغرب أحد املغردين كيف يمكن لكيم 

أن تربر لهم ما فعلوه، وكيف تستطيع أن تستمر معهم وهي 

التغريدات وغريها هاجمت موقف  أطفال، وهذه  أم ألربعة 

كيم كارداشيان الذي اعتقد العديد بأنها ستأتي بلهجة أعىل 

وربما تنسحب من التعاون مع العالمة التجارية.

تحيي النجمة أنغام، حفل غنائي يف العام الجديد، عىل مرسح املاركية يف التجمع 
الخامس يوم ٣ فرباير  ٢٠٢٣، بعد أزمتها الصحية األخرية التي تعرضت لها، 
ومن املقرر أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة و الحديثة التي 

يتفاعل معها الجمهور.
املاضيةو جاء  األيام  أنغام تعرضت ألزمة صحية طارئة،  الفنانة  وكانت 
أنغام  الفنانة  «تعرضت  كالتايل:  أعمالها،  إدارة  عن  الصادر  البيان  يف 
لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها إلجراء عملية جراحية كبرية أدت إىل 
مضاعفات تطلبت احتجازها يف املستشفى، وهي حالياً ما زالت باملستشفى 

تحت الرعاية الطبية».
 وتابع البيان: «حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها يف 
الفرتة القادمة لكن كان لهذه املضاعفات أثر كبري عليها واضطر األطباء 
الطبي لفرتة أطول، نتقدم للجمهور  إلبقائها يف املستشفى تحت اإلرشاف 
الصحية  حالتها  استقرار  لحني  حالياً  الفنانة  حفالت  تأجيل  عن  باالعتذار 
واالطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل».
إن  أنغام،  للفنانة  املعالج  الطبيب  العدوي  أكرم  الدكتور  قال  كما 
األمعاء.  يف  انسداد  من  تعاني  وكانت  تحسن  حالة  يف  النجمة 
أضاف خالل مداخلة مع اإلعالمي سيد عىل عرب برنامجه 
حرضة املواطن، أنه تم غلق األنبوب، وبدأت تأكل وترشب 
وتسري يف مسار منضبط، مضيفا: «هرتجع لجمهورها 

خالل األيام القادمة». 

حفالً  بلقيس  الفنانة  أحيت 

املجاز  بمرسح  ضخماً 

الفنانة  وقدمت  بالشارقة، 

من  متنوعة  باقة  الشابة 

ألول  بلقيس  وقامت  أغانيها 

جمهورها  أحد  بمشاركة  مرة 

بالغناء  للحفل  الحارضين  من 

بعد أن طلب صعوده بجوارها 

عىل خشبة املرسح.

لتقديم  فتحي  بلقيس  وتستعد 

خالل  غنائية  حفالت  عدة 

الشهر  من  األول  األسبوع 

حفل  إحياء  من  بداية  املُقبل، 

بمدينة  ديسمرب   ٣ يوم  غنائي 

العني بدولة اإلمارات، ثم تتجه 

السعودية  العربية  اململكة  إىل 

لتقديم حفل غنائي بمدينة جدة 

يوم ٥ ديسمرب وذلك عىل هامش 

فاعليات مهرجان البحر األحمر 

السينمائي الدوىل، وبعدها تتجه 

غنائي  حفل  إحياء  أجل  من 

مهرجان  ضمن  ديسمرب   ٦ يوم 

إريفيا قطر (ميدل بيست) عىل 

العالم  كأس  مونديال  هامش 

املُقام حالًيا.

إحياء  عن  الكشف  يتم  ولم 

بلقيس لحفل نهائي كأس العالم 

املقام حالياً يف قطر، وسيتضح 

األمر بشكل كامل.

مينا  الجنوبية  الكورية  فازت 

جمال  ملكة  بلقب  سوتشوي 

األرض لعام 2022، يف املسابقة 

التي استضافتها الفلبني.

ملكات   4 عن  اإلعالن  وشمل 

جمال بألقاب مختلفة، وهي:

صورا  الصفحة  ونرشت 

لحظة  يرصد  فيديو  ومقطع 

خالل  الجمال  ملكات  تتويج 

الفلسطينية  وأكدت  املسابقة. 

يف  مشاركتها  أن  أيوب  نادين 

األرض  جمال  ملكة  مسابقة 

تعزيز  يف  املساهمة  هدفها 

الوعي بالقضايا البيئية.

كأس  بطولة  يف  الصاعدة  بالفرق  البحث جوجل   احتفل محرك 

الثالثة  العالم، حيث اقيمت ٤ مباريات ضمن منافسات الجولة 

واألخرية من دور املجموعات ىف بطولة كأس العالم ٢٠٢٢. 

البحث إىل ٤  وجاء احتفال جوجل من خالل تغيري شكل محرك 

أزواج من األحذية، إذ يمثل كل زوج من األحذية شعار أو علم كل 

فريقني، الفريق األول، االكوادور - السنغال وهولندا – قطر، ثم 

ويلز - إنجلرت  و إيران - الواليات املتحدة .

بإطالق  العمالق  البحث  محرك  احتفل  املايض  نوفمري   ٢٠ ويف 

الحدث الضخم برسم شعار مبتكر متحرك، يحتوى عىل حذاءين 

الشعار  رسومات  عىل  نقرت  إذا  القدم،  كرة  يركالن  متحركني 

املبتكرة، فستنتقل إىل صفحة كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

كرة  لتكون عىل شكل   Google كلمة  O من  استبدال حرف  وتم 

قدم ملونة باللونني األصفر واألزرق لتصبح مثل نفس الكرة التي 

يقوم الحذاءين بتمريرها.

من  أكثر  مزعج  يشء  يوجد  ال 

التوجه إىل السوبر ماركت لتجد 

أنك نسيت قائمة مشرتياتك يف 

املنزل.

لكن األيام التي تضطر فيها إىل 

العنارص  لتذكر  عقلك  إرهاق 

تكون شيئا  قد  تحتاجها،  التي 

من املايض، وذلك بفضل أحدث 

ميزة يف «واتسآب».

املراسلة  تطبيق  أطلق  فقد 

 Message» تسمى  جديدة  أداة 

نفسك)،  (راسل   «Yourself

االسم،  يوحي  كما  لك،  تتيح 

وتذكريات  مالحظات  إرسال 

وتحديثات لنفسك.

عىل  امليزة  هذه  وستتوفر 

وسيتم  «آيفون»  و  «أندرويد» 

املستخدمني يف  طرحها لجميع 

األسابيع املقبلة.

عىل  املستخدمني  وستساعد 

تتبع قوائم املهام الخاصة بهم، 

وإرسال املالحظات والتذكريات 

ألنفسهم،  التسوق  قوائم  أو 

وفقا لتطبيق «واتسآب».

والستخدام األداة، 

سوى  عليك  ما 

«واتسآب»  فتح 

محادثة  وإنشاء 

فوق  بالنقر  جديدة 

الزاوية  يف  املوجود  الرمز 

اليمنى العليا من الشاشة.

االتصال  جهة  اآلن  وسرتى 

القائمة،  أعىل  يف  بك  الخاصة 

هاتفك.  اتصال  جهات  فوق 

رقمك  عىل  اضغط  وببساطة 

وابدأ املراسلة.

وتأتي امليزة الجديدة بعد وقت 

قصري من إطالق «واتس آب» 

أداة جديدة تسمى املجتمعات، 

إىل  رسائل  إرسال  لك  تتيح 

مجموعات متعددة يف وقت 

لـ  األداة  وتسمح  واحد. 

من  العديد  بوضع   wsers

الدردشات الجماعية معا 

واحد  موضوع  تحت 

التحديثات  وتشارك 

معهم جميعا.
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عن  الغطاء  رفع  اىل  نسعى   ، نكتب  لنا  املمنوحة  الحرية  هامش  عىل 
فالحوار  االشخاص،  عن  وليس  الظواهر  عن  نتحدث   ، عنه  املسكوت 
املوضوعي أكثر فائدة من االستهداف الشخيص الذي ال فائدة منه سوى 

اظهار العيوب او املحاسن لشخص ما .
ان  وذكرنا  العام،  بمعناه  الفساد  خطورة  عن  تحدثنا  سابق  مقال  يف 
للفساد وجوه عديدة ، واذا ما عّم الفساد فسوف يدخل اىل ابواب االقتصاد 

والسياسة والعسكر والثقافة وغريها من ابواب الحياة االخرى .
املتعددة  بوجوهه  الفساد  حاالت  اىل  نشري  لكي  الكافية  الجرأة  نملك  ال 
والرصيحة  املكشوفة  اليومية  الترصيحات  ان  اال  املختلفة،  وأشكاله 
منحتنا جرعة شجاعة ما دام أهل الترشيع والتنفيذ وأقطاب السياسة 
والذي  املسترشي،  الفساد  هذا  عن  جميعا  يتحدثون  القانون  وجهابذة 

اصبح ظاهرة عامة يتحدث عنها القايص والداني.
واذا كان الفساد بكل الوانه يشكل الخطر االكرب فإننا نقسم أغلظ االيمان  
بان كل من الفساد االقتصادي والسيايس وغريهما ممكن معالجته من 
الحاضنة  الذي يمثل  الذي طال منظومة األخالق  الفساد  خالل معالجة 
االساسية لكل خراب ودمار املجتمعات ولها االولوية يف املعالجة، فاذا كان 
الكل جادا يف محاربة الفساد وارساء دعائم االصالح الحقيقي فعليه اوال 
وقبل كل يشء يف معالجة الفساد الذي يستهدف منظومة القيم واالعراف 

وعندها سيكون الطريق معبدا إلصالح جميع صنوف الفساد األخرى .
ما  أهم  الصدق،  تعرف  ال  سلوكيات  افرز  االخالق  منظومة  يف  الفساد 
يميزها حاالت النفاق واملكر ، وايجاد املسوغات للفعل الفاسد من خالل 
التعامل مع اآلخرين والنابع من الفساد املتجذر يف رأس الفاسد، وعندما 

يصل املرض اىل الرأس البد من معالجته بكل الطرق املتاحة .
لنبعد عن حديثنا ايها السادة النعامة املدفون رأسها يف الرمال، ونتساءل 
بكل عفوية وصدق : كيف يمكن معالجة الفساد وهناك ظواهر فاسدة 
اىل  الناس؟ وكيف نسعى  بدأت تفرض سطوتها عىل رشيحة كبرية من 
اىل ممارسة سلوكيات  بالكثري من شبابنا  تدفع  بطالة  االصالح وهناك 
باالصطالح  نطالب  وكيف  والحاجة؟  والفقر  الجوع  نتيجة  منحرفة 
الرشوة كل من  يمارس  اآلخر  والبعض  البعض،  بحياة  تفتك  واملخدرات 
موقعه ويلجأ اىل ابتكارات واساليب تزيد من حجم الفساد الذي نعاني 

منه .
بوجه  واملنافذ  االبواب  اغلقوا   ، الله  يرحمكم  االداري  الجهاز  أصلحوا 
البطالة وتوفري  ملعالجة رسطان  الطرق  كل  افتحوا   ، والرساق  املرتشني 
فرص العمل ما دام العراق يفيض بخرياته عىل الجميع ، كونوا ماهرين 
دروب  الجميع  يتجنب  لكي  الحميدة  واالعراف  االصيلة  القيم  زراعة  يف 
الرذيلة ، شيدوا بناء قائما عىل الصدق والوفاء يف التفكري والعمل والتعامل 
لكل  بالخري  ، ويدعو  لكم ويهتف بحياتكم  الجميع يصفق  ان  وسرتون 

املصلحني .
اقول قويل هذا واستغفر الله يل ولكم .

اىل اللقاء
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