
بغداد/ الزوراء:
أكَد البنك املركزي العراقي أن االحتياطي 
النقدي تعـدى %160 من قيمـة الدينار 
العراقـي، وفيما أكد ارتفـاع االحتياطي 
النقـدي متجاوزاً 90 مليـار دوالر، توقع 
طرح عملة الـ 20 ألفاً نهاية العام املقبل، 
مؤكداً يف الوقت نفسـه منح 15 تريليون 
دينار كقروض ملشاريع يف أربعة مجاالت.

وقال مستشـار البنك املركزي، إحسـان 
اليـارسي، يف ترصيح صحفي: إنه ”ألول 
مـرة تعدى احتياطي البنك املركزي عتبة 
الــ 90 مليار دوالر، إذ إن هذا الرقم كبري 
جدا ويؤرش حائط صـد لتعايف االقتصاد 
وإسـنادا كبريا لقيمة العملة العراقية“، 

الفتـا اىل أن ”قيمـة العملـة العراقية أو 
الرصيد تعدى 160  % ، حيث بلغت قيمة 
الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف“.

وأضاف أن ”العملة العراقية تشـهد اآلن 
ارتفاعـا وتعافيا كبرييـن، حيث تعد من 
العمالت الدولية القوية رغم أنها ليسـت 
عملة دولية للتداول“، مبينا أن ”الحكومة 
تمتلـك فرصـة إلسـناد  املاليـة  ووزارة 
الفئـات الهشـة والفقـرية واملتقاعدين 
من ذوي الرواتب الضعيفة واملشـمولني 
بالحمايـة االجتماعيـة واملتقاعدين من 
خـالل هذه األموال بتخصيص جزء منها 

ضمن موازنة 2023“.

بغداد/ الزوراء:
قـررْت وزارُة الداخلية العراقية نقل 719 
ضابطاً يحملـون رتبة عميـد فما دون، 
فضـًال عن 30 ألف منتسـب مـن حماية 
الشـخصيات إىل وحـدات قتالية ومراكز 
رشطة.وأظهرت وثيقة رسمية، موافقة 
وزيـر الداخلية عبد االمري الشـمري عىل 
تنسـب نقـل 719 ضابـط برتبـة عميد 
نـزوالً، و30 الـف منتسـب، مـن مـالك 

مديرية حماية املنشـآت والشـخصيات 
اىل الوحـدات القتاليـة وحفـظ القانون 
ومراكـز الرشطـة.واول أمـس الجمعة، 
أفـاد مصـدر مطلع بـأن أوامـر بتغيري 
قيادات كبرية يف وزارتي الدفاع والداخلية 
سـتصدر يف السـاعات الــ 24 املقبلـة، 
وأوضح أنها ستشمل مديري الصنوف يف 
وزارة الدفاع، وكذلك ستشـمل التغيريات 
قيادات العمليات يف عدد من املحافظات.

الزوراء/مصطفى العتابي:
أعلنْت هيئُة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
السـبت، صدور أمٍر باسـتقدام املدير 
ة للرضائب (سابقاً)؛  العام للهيئة العامَّ
ُمبيِّنًة أنَّ األمر جـاء عىل خلفيَّة تهمة 
إحداثه الرضر العمدي بأموال ومصالح 
الجهة التي يعمـل فيها.وأفادت دائرة 
معـرض  ويف  الهيئـة،  يف  التحقيقـات 
حديثهـا عـن القضيَّة، بقيـام محكمة 
ة بقضايـا النزاهة يف  التحقيـق املُختصَّ
ميسان بإصدار أمر استقداٍم بحقِّ املدير 
ة للرضائب(سابقاً)؛  العام للهيئة العامَّ
جرَّاء املُخالفـات املُرتكبة يف عقد إيجار 
ة  بنايـة الهيئة - فـرع ميسـان املُؤرشَّ
بتقرير ديوان الرقابـة املاليَّة االتحادي 
- دائرة تدقيق املنطقة الثانية.وأضافت 
الدائرة: إنَّ العقد كان ُمخالفاً للضوابط 

ـر التخصيص  والتعليمـات؛ لعـدم توفُّ
املايلِّ والسـيولة النقديَّـة، علماً أنَّ مبلغ 
اإليجـار بلـغ (60,000,000) مليـون 
ديناٍر، كما أنَّ اإليجـار تمَّ دون ُموافقة 
ـة للرضائـب، فضـًال عن  الهيئـة العامَّ
صغر مسـاحة البناية وعـدم مالءمتها 
كمقرٍّ لفرع الهيئـة يف املُحافظة، وعدم 
وجود اسـتعالماٍت نظاميٍَّة واسـرتاحٍة 
ـٍة باملراجعـني، الفتـًة إىل عـدم  خاصَّ
ـر رشوط السـالمة والوقايـة من  توفُّ
الحرائـق، ووجـود أكشـاٍك ومحـالٍت 
ُمالصقٍة للبناية.وأوضحت أنَّ محكمة 
ـة بقضايا النزاهة يف  التحقيق املُختصَّ
ميسـان أصدرت أمر االسـتقدام؛ عىل 
وفق أحـكام املـادة (340) من قانون 
العقوبـات رقـم (111 لسـنة 1969) 

املُعدَّل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
َبـدأ امللياردير األمريكي إيلون ماسـك، 
بنرش وثائق بشـأن الوضع يف ”تويرت“ 
الكمبيوتـر  جهـاز  فضيحـة  بسـبب 
املحمـول لهانـرت بايدن، نجـل الرئيس 
جـو بايدن، وهـي الخطـوة التي القت 
الرئيـس  مؤيـدي  بعـض  استحسـان 
ترامـب،  دونالـد  السـابق  األمريكـي 

واحدثـت ضجـة واسـعة بعـد كشـف 
”رسـائل إليكرتونية داخلية“.وبحسب 
مجلة نيوزويك األمريكية، قام ماسـك 
بنـرش تغريدة صحفـي أمريكي تظهر 
رسـالة بني مديريـن بتويرت حول طلب 
حملة بايدن مراجعة التغريدات. ونرش 
مالك تويـرت الجديد تغريـدة الصحفي 
األمريكي التـي قال فيها إن تويرت نهج 

خطوات غري عادية ملنع قصة كمبيوتر 
نجل بايدن.وقال ماسك: ”ما حدث مع 
قصة إخفاء ”تويرت“ لقصة هانرت بايدن 
سـيتم نرشه عـىل تويرت“.والقى إعالن 
ماسـك ونرشه تغريدات استحساًنا من 
قبل بعض مؤيـدي الرئيـس األمريكي 
السـابق دونالد ترامب، الذين شـككوا 
منذ فرتة طويلة يف ترصفات جو بايدن 

خالل فرتة توليه منصب نائب الرئيس، 
متهمني إياه بإفـادة املصالح التجارية 
لهانرت بايدن. لكن التحقيقات يف رسائل 
الربيد اإللكرتوني لهانرت بايدن وغريها 
مـن أشـكال االتصـال املوجـودة عـىل 
جهاز كمبيوتر محمول لم تثبت بعد أن 

الرئيس متورط يف أي مخالفات.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدْت لجنة االسـتثمار النيابية ان مبادرة داري 
لـن تلقـى النجاح ويف حني شـخصت أسـباب 
الفشـل والحلول املقرتحة أشارت إىل أن مبادرة 
كهذه تحتـاج اىل آالف الرتليونات لتنجح.وقال 

عضـو لجنـة االسـتثمار النيابية، حسـني عيل 
حسـن، يف حديـث لـ»الـزوراء» إن «مـرشوع 
داري متوقـف حاليـا ولم يصـل للمطلوب كما 
ان اعطـاء قطعـة ارض النسـان فقـري وغـري 
موظف يدفع للتسـاؤل كيف سيبنيها».واشار 

اىل رضورة تهيئة بيئة جاذبة للرشكات الكبرية 
العمالقـة الداخليـة والخارجية لبناء مسـاكن 
واطئة التكلفة وتوزع وحدات سكنية اسوة بما 
يجري يف بعض دول العالم كمرص التي وضعها 
اقل من وضـع الحكومة».وبني ان «الحل ليس 

باعطـاء ارض خاليـة مـن الخدمـات و البنى 
التحتية كالشوارع والكهرباء التي قد ال تصلها 
لثالثني سنة»، الفتا اىل ان «توزيع قطع االرايض 

جاء كذر الرماد يف العيون». 

موسكو/ متابعة الزوراء:
الرئيـس  رشوَط  موسـكو  رفضـْت 
إلجـراء  بايـدن،  جـو  األمريكـي، 
مفاوضات بشأن أوكرانيا مع الرئيس 
وفيمـا  بوتـني،  فالديمـري  الـرويس 
نـدد الرئيـس الـرويس بالسياسـات 
الغربيـة «املدمـرة» الداعمـة لكييف، 
أكد انه سـيواصل العملية العسكرية 

باسـم  املتحـدث  أوكرانيا.وقـال  يف 
إن  بيسـكوف،  دميـرتي  الكرملـني، 
موسـكو ليست مسـتعدة للدخول يف 
واشـنطن  رشط  كان  إذا  محادثـات 
أن تغـادر روسـيا أوكرانيـا، وطالب 
بيسـكوف الواليات املتحدة بقبول أن 
تحتفظ روسـيا بـاألرايض األوكرانية 
التـي احتلتهـا، يف حـني نـدد بوتـني 

«املدمـرة»  الغربيـة  بالسياسـات 
الداعمـة لكييـف، وقـال للمستشـار 
األملانـي أوالف شـولتس إن الرضبات 
الروسـية املكثفة عىل البنـى التحتية 
للطاقـة يف أوكرانيـا، «رضوريـة وال 
باسـم  املتحـدث  منها».وقـال  مفـر 
الكرملني إن الرئيـس فالديمري بوتني 
سـوف يواصـل العمليـة العسـكرية 

يف أوكرانيـا، لكنـه منفتـح، يف الوقت 
نفسـه، عىل إجـراء مفاوضات.وجاء 
ترصيح بيسـكوف خالل مؤتمر ُعقد 
عرب الهاتف، يف رد عىل سـؤال بشـأن 
ترصيـح الرئيس األمريكي جو بايدن، 
عن إمكانية إجراء محادثات مع بوتني 

حال انسحبت روسيا من أوكرانيا.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
وافق االتحاد األوروبي، عىل حد أقىص لسـعر الخام الرويس يبلغ 60 
دوالرا للربميل بعـد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض من قبل، مما 
يمهد الطريق للموافقة الرسـمية مطلع األسـبوع، وفيما قاَل كرييل 
ميلنيكوف رئيس مركز تطوير الطاقة، إن أسـعار النفط يف السـوق 
العامليـة قد تتجـاوز 100 دوالر للربميـل، بعد فرض الـدول الغربية 
سـقفا لسـعر النفط الـرويس عند 60 دوالرا، شـدد املتحدث باسـم 
الرئاسة الروسية دميرتي بيسـكوف، عىل أن روسيا سرتفض وضع 
أية سـقوف عىل أسـعار النفط. وقاومت وارسـو املسـتوى املقرتح 
يف الوقـت الـذي فحصت فيه آلية تعديل إلبقـاء الحد األقىص أقل من 

سعر السـوق. وضغطت وارسـو يف مفاوضات االتحاد األوروبي كي 
يكون الحد األقىص منخفضا قدر اإلمكان لتقليص اإليرادات لروسيا 
والحد من قدرة موسـكو عىل تمويل حربها يف أوكرانيا. وقال السفري 
البولنـدي لـدى االتحاد األوروبـي أندريه سـادوس، إن بولندا دعمت 
اتفاق االتحاد األوروبي الذي تضمن آلية إلبقاء سـقف أسعار النفط 
الرويس أقل من سـعر السـوق 5 % عىل األقل،  وفق رويرتز. ووضع 
سقف للسعر هي فكرة مجموعة الدول السبع بهدف تقليص عائدات 
روسـيا من بيع النفط ومنع ارتفاع أسعار النفط العاملية بعد تنفيذ 
حظر االتحاد األوروبي عىل الخام الرويس يف الخامس من ديسـمرب/ 

كانون األول.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
عـىل أن بالده لـن ترتاجـع إطالقا عن 
إكمـال ”الرشيـط األمني“ عـىل طول 
حدودهـا مع سـوريا. وقـال أردوغان 
: ”حتمـا سـنكمل الرشيـط األمنـي، 
البالغ عمقـه 30 كيلومرتا والذي نقوم 
بإنشائه عىل طول حدودنا الجنوبية“.
خـالل  ألقاهـا  كلمـة  يف  ذلـك  جـاء 
مشـاركته يف حفـل افتتـاح مجموعة 
من املشـاريع التنموية يف والية شانيل 
أورفة (جنوب تركيا). وأشار أردوغان 
التـي تتعـرض لهـا  إىل أن الهجمـات 

تركيا لـن تتمكن من ثنيها عن تحقيق 
هذا الهـدف. هـذا واسـتأنفت القوات 
األمريكية، السـبت، دورياتها املشرتكة 
مع قـوات سـوريا الديمقراطية، التي 
يقودها األكراد شـمال رشقي سـوريا 
بعـد أيـام من وقفهـا عقـب تهديدات 
تركيـة بشـن توغـل بـري جديد.ومنذ 
يومـني، أكـدت أنقـرة أنهـا طلبت من 
الواليات املتحـدة ”الوفـاء بالتزاماتها 
بموجب التفاهمات“ املتعلقة بشـمال 
سـوريا، رداً عـىل طلـب األخـرية عدم 

القيام بالعملية العسكرية املحتملة.
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الزوراء/ حسني فالح:
االمنـي  بالشـأن  مختصـون  عـدَّ 
إجراء تغيـريات يف املناصب االمنية 
واالستخبارية والقيادات العسكرية 
حالة صحية إلعادة النظر بالخطط 
االمنية، فيما اشاروا اىل ان عمليات 
التغيـري شـملت تدويـر القطعـات 
العسكرية ضمن الرقعة الجغرافية 

الواحدة.
وقـال الخبري االسـرتاتيجي، فاضل 
أبو رغيف، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان عمليـة اجراء التغيـري الوظيفي 
وبعض املناصـب خصوصا االمنية 
واالسـتخبارية والحساسـة منهـا 
تصـب بمصلحـة تغيـري الخطـط 
االمنيـة واعادة النظـر بها، ووضع 
اللمسـات للوزيـر الجديـد الن كل 
بأعبـاء  ينهـض  أن  يريـد  وزيـر 
مسـؤوليته لذلـك يتحمـل الجـزء 
االكـرب مـن عملية الوضـع االمني.

واضـاف: ان الوضع االمنـي قطعاً 
هو من مسؤولية الوزراء االمنيني، 
لذلك من حق الوزير ان يقوم بعملية 
التدوير، فضال عـن ذلك ضخ دماء 
جديـدة. مؤكدا: ان عمليـة التغيري 
والتبديـل هـي عملية موجـودة يف 
األصل، وهناك دوائر تبدل وتغري كل 
سـنتني وهناك كل 4 سنوات وحتى 
تدوير القطاعـات يتم تدويرها من 
هـذه الرقعـة الجغرافيـة اىل قاطع 

املسؤولية يف الضفة االخرى. واكد: 
ان عمليـة تغيـري املناصـب االمنية 
حالـة جيـدة ونتطلـع اىل تغيريات 
الخطـط  بجميـع  النظـر  واعـادة 
الكالسيكية.من جانبه، قال الخبري 
األمنـي، رسمـد البياتـي، يف حديث 
يعتقـد  البعـض  ان  لـ“الـزوراء“: 

ويفـرس عمليـة اجـراء التغيـريات 
والقيـادات  االمنيـة  املناصـب  يف 
العسكرية بأنها عمليات انتقامية، 
ولكـن لدينـا يف املؤسسـة االمنيـة 
والتبديـالت  التغيـريات  والجيـش 
والتنقالت هي حالة صحية. مبينا: 
دائمـا القيـادات االمنيـة تتغري من 

مـكان اىل اخر وهـذا ال يعد انتقاما 
البعض.واضـاف:  يفـرسه  كمـا 
ان القائـد العـام هو مسـؤول عن 
عملـه، ويرى أن بعض االشـخاص 
ال يمكن ان يكونـوا رجاال للمرحلة 
املقبلـة التـي يقودهـا وهـذا حـق 
طبيعي بالنسـبة له النه املسـؤول 

امللـف االمني.واصـدرت وزارة  عن 
الداخليـة، يف وقـت سـابق، اوامـر 
بتغيري عـدد من املناصـب العليا يف 
مفاصـل الوزارة.وذكرت الوزارة يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: انـه ”بناًء 
عىل املنهـاج الحكومي الـذي تبناه 
رئيس الـوزراء القائد العام للقوات 
املسـلحة، ورؤيـة وزيـر الداخليـة 
برضورة النهوض بواقع املؤسسـة 
األمنيـة، وتلبيـًة ملتطلبـات تطوير 
األداء، ورفـع مسـتوى الجاهزية، 
فقد صدرت االوامر بتغيري عدد من 
املناصـب العليا يف مفاصـل الوزارة 
الزمنـي  السـقف  اكمالهـم  بعـد 
الـوزارة  إلشـغال املنصـب ولرفـد 
بدماء جديدة“.واشـاد بـ ”الجهود 
التي بذلها الضباط ممن شـملتهم 
اوامـر التغيـري الوظيفـي يف تثبيت 
دعائـم االمـن واالسـتقرار طـوال 
الفرتة املاضيـة“، متمنياً ”للضباط 
الذين تم تكليفهم التوفيق والنجاح 
اىل  البيـان  البالد“.واشـار  لخدمـة 
”حـرص وزارة الداخلية العايل عىل 
مواصلة مسريتها املهنية بما يعزز 
االمن واالستقرار يف البالد“.وضمن 
التغيريات شملت اعفاء وكيل وزارة 
الداخلية لالسـتخبارات الفريق اول 
احمـد ابـو رغيـف ووكيل الـوزارة 
لشـؤون الرشطـة الفريـق عمـاد 

الدليمي.
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بغداد/ الزوراء:
امس  النواب،  مجلس  يف  عضوا   ٢٥ قّدَم 
السبت، مقرتح قانون يقيض بحظر الدعاية 
مقرتح  البالد.وحمل  يف  للمثلية  والنرش 
تواقيع  املجلس  رئاسة  إىل  املقدم  القانون 
فيه  أطلق  النواب.ويأتي هذا يف وقت  أولئك 
الصدر  مقتدى  السيد  الصدري  التيار  زعيم 
ملناهضة  مليونية  تواقيع  لجمع  حملة 
عليهم  يطلق  ما  او  امليمي»  «املجتمع 

بـ»املثليني».

@ÊÏ„b”@Å6‘fl@ÊÏflá‘Ì@bjˆb„@25
@ÚÓ‹r‡‹€@ãì‰€aÎ@ÚÌb«á€a@ãƒy
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@—€c@30Î@�b�ibö@719@›‘„@ZÚÓ‹Çaá€a
@ÚÓ€bn”@paáyÎ@∂g@kèn‰fl

@Ú˜ÓË‹€@’ibè€a@‚b»€a@ãÌáæa@‚aá‘néa
÷aã»€a@¿@kˆaãõ‹€@Úflb»€a

@¡Ìãì€a^@fib‡◊g@Â«@…uaãm@¸@ZÊbÀÎÜäc
bÌäÏé@…fl@b„ÜÎáy@Û‹«@\?fl˛a @‚b©a@ã»è€@Ûó”c@áy@Û‹«@’œaÏÌ@ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a

›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@60@ÔéÎã€a

äaã‘€a@ÚÓ–‹Ç@Û‹«@ä¸ÎÜ@100@åÎbvnÌ@á”@¡–‰€a@ã»é@Z7jÇ

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–€@áÌáu@äÏznfl@äÏË√@Âfl@äâ•@ÚÓæb»€a@Úzó€a

ã�”@fibÌá„Ïfl@ÔˆbË„@…iä@Õ‹jmÎ@ÚÓq˝ri@bÿÌãflc@‚çËm@aá‰€ÏÁ6@ô

3@ô
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس مجلس الـوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، امس السـبت، املنهاج الوزاري 
جعل من محاربة الفقر بكل اشكاله أولوية 
، وفيمـا وّجَه بإزالـة العقبات أمـام تنفيذ 
مشـاريع املياه يف قضاء سامراء بمحافظة 
ان جريمـة سـبايكر  أكـد  الديـن،  صـالح 
سـتظّل وصمة عـار يف جبني مـن ارتكبها.
وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس مجلـس 
الـوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس 
مجلـس الـوزراء محمد شـياع السـوداني، 
تـرأس اجتماعاً ملسـؤويل الدوائـر الخدمية 
والقّطاعية يف محافظة صالح الدين، ُعقد يف 
مبنى املحافظة بحضور املحافظ». واضاف 

البيـان أن « السـوداني اسـتمع إىل عـرض 
مفّصـل عن الواقـع الخْدمـي واالقتصادي 
للمحافظة، وأهّم املشـكالت التي تواجهها، 
والحلـول الكفيلة بتجاوزهـا». وأكد رئيس 
مجلس الـوزراء وفقـا للبيـان أن «زياراته 
للمحافظـات تسـتهدف االّطـالع امليدانـي 
يف  التلّكـؤ  تتابـع  التـي  الفـرق  وتشـكيل 
بـأّول.  أّوالً  املشـاريع، وتقديـم الخدمـات 
وشّدد عىل أّن املشاريع املتلكئة أمٌر ال يمكن 
القبـول بـه، ويتطلـب املعالجـة الفورية». 
وبـنّي أن» األهمية يجب أْن ُتمنح ملشـاريع 
القّطاع الصّحي، فال يمكن القبول باضطرار 

املواطن للسفر للعالج.

6ÌÏm@Û‹«@^@ÚÁÏjìæa@^@ÊáÌbi@›≠@p˝flb»m@\’ˆbqÎ\@ãì‰i@Úvö@›»ìÌ@Ÿébfl
@kflaãm@ãñb‰fl@Êbèznéa@o”¸

بغداد/ الزوراء:
حذر مرصف الرافدين املوظفني من الوقوع يف ما وصفه بـ «فخ االحتيال». وذكر املرصف 
االلكرتونية  الدفع  بطاقات  يحملون  الذين  واملتقاعدين  املوظفني  بجميع  «نهيب   ، بيان  يف 
ارتباطه  يدعي  بيانات تخصهم الي شخص  اي  اعطاء  والحذر وعدم  الحيطة  يتوخوا  بان 
االئتمان  بطاقة  يف  االحتيال  فخ  يف  الوقوع  لتاليف  فيها،  املوطن  املصارف  او  الرشكات  بتلك 
البطاقة  - سواء كان مرسوًقا فعلًيا أو مرسوًقا  واالستخدام غري املرصح به لحساب تلك 
إلكرتونًيا عرب ارسال بريد الكرتوني او رسائل نصية او االتصال بحامل البطاقة والطلب منه 
بتزويدهم بارقام وحسابات بطاقاتهم من اجل سحب ارصدتهم املوجودة يف تلك البطاقات». 
واضاف البيان، انه «نؤكد عىل جميع املوطنني يف مرصفنا بعدم منح الرقم الرسي الخاص 

ببطاقته الي جهة كانت وكذلك عدم السماح باستنساخ البطاقة او التقاط صوره لها».
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بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
شياع السوداني، امس السبت، املنهاج 
الفقر بكل  الوزاري جعل من محاربة 
بإزالة  وّجَه  وفيما   ، أولوية  اشكاله 
املياه يف  تنفيذ مشاريع  أمام  العقبات 
قضاء سامراء بمحافظة صالح الدين، 
أكد ان جريمة سبايكر ستظّل وصمة 

عار يف جبني من ارتكبها.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان“  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 
ملسؤويل  اجتماعاً  ترأس  السوداني، 
يف  والقّطاعية  الخدمية  الدوائر 
مبنى  يف  ُعقد  الدين،  صالح  محافظة 

املحافظة بحضور املحافظ“.
واضاف البيان أن ” السوداني استمع 
الخْدمي  الواقع  إىل عرض مفّصل عن 
وأهّم  للمحافظة،  واالقتصادي 
والحلول  تواجهها،  التي  املشكالت 

الكفيلة بتجاوزها“.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان 
تستهدف  للمحافظات  زياراته  أن“ 
التي  الفرق  وتشكيل  امليداني  االّطالع 
وتقديم  املشاريع،  يف  التلّكؤ  تتابع 
أّن  عىل  وشّدد  بأّول.  أّوالً  الخدمات 
املشاريع املتلكئة أمٌر ال يمكن القبول 

به، ويتطلب املعالجة الفورية“.
ُتمنح  أْن  يجب  األهمية  أن“  وبنّي 
يمكن  فال  الصّحي،  القّطاع  ملشاريع 
للسفر  املواطن  باضطرار  القبول 
للعالج، بينما مشاريع املستشفيات يف 

املحافظة تشهد تعثراً“.
وأوضح أن“ املنهاج الوزاري جعل من 
أولوية،  اشكاله  بكل  الفقر  محاربة 
وأيضا العمل عىل تحسني واقع الفئات 
الهّشة التي تحتاج إىل رعاية أكرب من 

قبل الدولة“.

الدوائر  مسؤويل  السوداني“  وحّث 
الدين  صالح  يف  والقطاعية  الخدمية 
أجل  من  الجهود  من  املزيد  بذل  عىل 
والتواجد  املحافظة،  أهايل  خدمة 
وتفعيل  العمل،  مفاصل  يف  ميدانياً 
والتعاطي  املواطنني  شكاوى  منافذ 

معها“.
اإلعالمي  املكتب  ذكر  ذلك،  غضون  يف 
لرئيس مجلس الوزراء، يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس الوزراء، 
محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً 
الخدمية  الدوائر  ومديري  لرؤساء 
الذي  سامراء،  قضاء  يف  والقطاعية 
إىل  بها  يقوم  زيارة  مستهل  يف  وصله 
الواقع  ملتابعة  الدين  صالح  محافظة 

الخدمي واألمني للمحافظة“.
استمع  ”السوداني  أن  البيان  وأضاف 

الخدمي  الواقع  إىل عرض مفّصل عن 
مشاريع  تنفيذ  وسري  لسامراء، 
وأهم  فيها،  والخدمية  التحتية  البنى 
التي تواجه تقديم الخدمات  املعّوقات 

للمواطنني وتلبية احتياجاتهم“.
أنه ”جاء  الوزراء  رئيس مجلس  وأكد 
أجل  من  الدين  صالح  محافظة  إىل 
أّن  مبيناً  العام“،  واقعها  الوقوف عىل 
”الوضع الخدمي يف جميع املحافظات 
ووضع  جاّدة،  مراجعة  إىل  بحاجة 

خطط رسيعة للمعالجة“.
أن  ”رضورة  عىل  السوداني  وشّدد 
يف  املحلية  الحكومات  خطط  ترتّكز 
البنى  املحافظات عىل مشاريع  عموم 
التحتية، التي نعّدها تأسيساً صحيحاً 
جعلناها  وقد  الالحقة،  املشاريع  لكّل 
يف سلّم أولويات املنهاج الوزاري ضمن 

محوره الخدمي“.
عاجلة  إجراءات  بـ“اتخاذ  ووّجه 
مشاريع  تنفيذ  أمام  العقبات  إلزالة 
توزيع  املياه يف قضاء سامراء، وأيضاً 
مادة السماد بني املزارعني يف سامراء 

وعموم محافظة صالح الدين“.
الوزراء،  مجلس  رئيس  ترأس  كما، 
محمد شياع السوداني، اجتماعاً للجنة 
للحضارة  عاصمة  سامراء  قانون 

اإلسالمية.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  الوزراء،  مجلس 
شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  ”رئيس 
سامراء،  قضاء  يف  ترأس  السوداني، 
اجتماعاً للجنة قانون سامراء عاصمة 

للحضارة اإلسالمية“.
استمع  ”السوداني  أن  البيان  وأضاف 

بشأن  اللجنة  قدمته  إيجاز  إىل 
بواقع  للنهوض  املّتخذة  اإلجراءات 
والوقوف  بها،  واالرتقاء  سامراء 
وتمكني  القانون  تنفيذ  معّوقات  عىل 
القيام بواجباتها، وتجاوز  اللجنة من 
تشكيل  واجهت  التي  اإلشكاليات 
سامراء  إلعالن  التحضريية  اللجنة 
عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية“.

الدينية  ”األهمية  إىل  السوداني  وأشار 
وما  سامراء،  ملدينة  والتاريخية 
السلمي  للتعايش  رمز  من  تمثله 
أهميتها  جانب  إىل  املكّونات،  بني 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية“.
كما أّدى رئيس مجلس الوزراء، محمد 
الزيارة  مراسم  السوداني،  شياع 
الهادي والحسن  اإلمامني عيل  ملرقدي 
مدينة  يف  السالم)  (عليهما  العسكري 

سامراء.
هناك  الوزراء  مجلس  رئيس  والتقى 
واستمع  املدينة،  أهايل  من  عدداً 
املعاشية  ومطالبهم  لشكاواهم 
والخدمية، ووّجه الجهات املتخّصصة 

بمتابعتها.
كذلك، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد 
استشهاد  موقع  السوداني،  شياع 
ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، 
قرب قصور الطاغية املقبور، يف مدينة 
تكريت، ووقف لتالوة سورة الفاتحة، 
يدخل  أن  وجّل-  -عّز  الباري  داعياً 
اإلرهاب  وضحايا  األبرار  الشهداء 

واسع رحمته ورضوانه يف علّّيني.
سبايكر  جريمة  ”أّن  السوداني  وأكد 
من  جبني  يف  عار  وصمة  ستظّل 
األمنية  األجهزة  وأن  ارتكبها، 
من  مالحقة  يف  مستمرّة  والقضائية 
داخل  يف  املدانني،  املجرمني  من  تبّقى 
جزاءهم  لينالوا  وخارجه  العراق 

العادل“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
ان  النيابية  االستثمار  لجنة  اكدْت 
ويف  النجاح  تلقى  لن  داري  مبادرة 
حني شخصت أسباب الفشل والحلول 
كهذه  مبادرة  أن  إىل  أشارت  املقرتحة 

تحتاج اىل آالف الرتليونات لتنجح.
النيابية،  االستثمار  لجنة  وقال عضو 
حديث  يف  حسن،  عيل  حسني 
داري  ”مرشوع  إن  لـ“الزوراء“ 
متوقف حاليا ولم يصل للمطلوب كما 
فقري  النسان  ارض  قطعة  اعطاء  ان 
كيف  للتساؤل  يدفع  موظف  وغري 

سيبنيها“.

جاذبة  بيئة  تهيئة  رضورة  اىل  واشار 
الداخلية  العمالقة  الكبرية  للرشكات 
واطئة  مساكن  لبناء  والخارجية 
سكنية  وحدات  وتوزع  التكلفة 
اسوة بما يجري يف بعض دول العالم 
وضع  من  اقل  وضعها  التي  كمرص 

الحكومة“.
ارض  باعطاء  ليس  ”الحل  ان  وبني 
التحتية  البنى  و  الخدمات  من  خالية 
ال  قد  التي  والكهرباء  كالشوارع 
ان  اىل  الفتا  سنة“،  لثالثني  تصلها 
”توزيع قطع االرايض جاء كذر الرماد 

يف العيون“. 

النجاح  تلقى  لن  ”املبادرة  أن  مؤكدا   
الن هناك اسباب فشل منها الخدمات 
جميع  ان  كما  التحتية   والبنى 
تتحمل  ميزانية  تملك  ال  املحافظات 
واالفضل االتجاه  نحو االستثمار لكن 
االن  يف  لدينا  الذي  ليس  كاالستثمار 
بغداد حيث وصل مبلغ الشقة اىل 200 
او 300 الف دوالر بل  استثمار يكون 
الشقة  قيمة  تكون  الضوابط  حسب 
وارباحها معلومة بالنسبة للمستثمر 
وصل  بسماية  شقق  مثال  وامامنا 
بغداد  يف  بينما   640 فيها  املرت  سعر 
 3000 او   2000 اىل   وصل  املرت  سعر 

وجوب  اىل  يدفع  وهذا  دوالر  االف 
مع  البناء  وجودة  االسعار  تحديد 

الرشكات االستثمارية“.
واقرتح ان ”تعطى للطبقات املتوسطة 
او  باقساط رمزية عىل مدى عرشين 

ثالثني سنة لحل املشكلة“.
داري  مثل  مبادرة  ان  اىل  واشار 
تحتاج تخصيص مايل يصل اىل ”آالف 
الرتليونات الن البنى التحتية غالية وال 

تستطيع املحافظات تحملها“.
ان  هي  داري  يف  املشكلة  ان  وبني 
وخارج  البلدية  خارج  ”االرايض 
التصميم االسايس بمعنى انشاء مدن 

جديدة“. 
يعني  العالم  دول  ”كل  أن  اىل  ولفت 
ودول  كرتكيا  االتجاه  بهذا  اتجهت 
الخليج ومرص وايران لتخفيف الزخم 
عن املدينة ثانيا حتى يحصل املواطن 
عىل وحدة سكنية مناسبة وباالقساط 

و هذا الحل“. 
وعن مصري املشمولني باملبادرة اوضح 
عىل  حصل  ملن  حل  ايجاد  من  ”البد 
وصل استالم لالرض عن طريق اجراء 
جرد بالوصوالت وتكون الوجبة االوىل 
عن  بدال  السكنية  الوحدات  الستالم 

قطعة االرض“.

بغداد/ الزوراء:
أكَد البنك املركزي العراقي أن االحتياطي النقدي 
وفيما  العراقي،  الدينار  قيمة  من   160% تعدى 
أكد ارتفاع االحتياطي النقدي متجاوزاً 90 مليار 
دوالر، توقع طرح عملة الـ 20 ألفاً نهاية العام 
15 تريليون  املقبل، مؤكداً يف الوقت نفسه منح 

دينار كقروض ملشاريع يف أربعة مجاالت.
وقال مستشار البنك املركزي، إحسان اليارسي، 
تعدى  مرة  ”ألول  إنه  صحفي:  ترصيح  يف 
مليار   90 الـ  عتبة  املركزي  البنك  احتياطي 
كبري جدا ويؤرش حائط  الرقم  هذا  إن  إذ  دوالر، 
صد لتعايف االقتصاد وإسنادا كبريا لقيمة العملة 
العراقية“، الفتا اىل أن ”قيمة العملة العراقية أو 
الرصيد تعدى 160  % ، حيث بلغت قيمة الدينار 

العراقي أكثر من دينار ونصف“.
وأضاف أن ”العملة العراقية تشهد اآلن ارتفاعا 
الدولية  العمالت  تعد من  وتعافيا كبريين، حيث 
للتداول“،  دولية  عملة  ليست  أنها  رغم  القوية 
مبينا أن ”الحكومة ووزارة املالية تمتلك فرصة 
إلسناد الفئات الهشة والفقرية واملتقاعدين من 
بالحماية  واملشمولني  الضعيفة  الرواتب  ذوي 
األموال  هذه  خالل  من  واملتقاعدين  االجتماعية 

بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023“.
اليارسي:  قال  املرصفية،  الرقابة  إجراءات  وعن 
عىل  بالسيطرة  معني  الحكومي  ”الربنامج  إن 
كون  الخاصة  واملصارف  الحكومية،  املصارف 
وتشملها  املرصيف  القطاع  من  جزءا  األخرية 

إجراءات الرقابة الحكومية“.

سياسته  من  تحول  ”املركزي  أن  اىل  وأشار 
االستقرار  بمتابعة  تتمثل  والتي  التقليدية 
كبرية،  تنمية  اىل مؤسسة  النقد وغريه  وإصدار 
الـ  حيث أطلق صندوقا تنمويا تجاوزت أمواله 
الصندوق  ”هذا  أن  مبينا  دينار“،  تريليون   18
نتيجة  الحكومي  التمويل  فجوة  سد  يف  أسهم 
وانخفاضات  واالقتصادية  األمنية  التحديات 
وحتى   2014 عام  منذ  املتوالية  النفط  أسعار 

اآلن“.
من  ومشاريع  مبادرات  أطلق  ”البنك  أن  وتابع 
تريليون   15 الـ  تجاوزت  التي  القروض  خالل 
والسكن  والزراعة  الصناعة  ملشاريع  دينار 
ايضا  شملت  ”املبادرات  أن  مبينا  والتجارة“، 
العمل،  عن  العاطلني  والشباب  املرأة  تمكني 

باإلضافة اىل تخصيص مليارات الدنانري من أموال 
املصارف لدعم املؤسسات الثقافية ومنها تأهيل 

شارع املتنبي والكنائس والجوامع واملسارح“.
اليارسي  20 ألف دينار الجديد، أكد  وبشأن فئة 
بني  وسطية  عملة  تعد  دينار  ألف   20 ”فئة  أن 
يف  دور  لها  سيكون  حيث  آالف،  و10  ألفا   25
أن  مبينا  النقدية“،  األوراق  هيكل  رسم  إعادة 
”هذه الفئة ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية 

عالية“.
باملوازنة  يتعلق  ال  الفئة  هذه  ”اصدار  أن  وتابع 
إنما  مستقلة،  موازنة  لديه  املركزي  البنك  كون 
األلوان  واختيار  الطبع  بإجراءات  األمر  يتعلق 
والعالمات األمنية“، مرجحا ”إصدار هذا العملة 

نهاية عام 2023“.

بغداد/ الزوراء:
منح  عىل  السبت،  امس  النواب،  مجلس  صوَّت 
فيما  والبيئة،  واالعمار  االسكان  لوزيري  الثقة 

انهى القراءة لخمسة قوانني.
بيان  يف  النواب  ملجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
تلقته ”الزوراء“: أن مجلس النواب انهى بجلسته 
الخامسة عرشة التي عقدت امس السبت، برئاسة 
 208 وبحضور  املجلس  رئيس  الحلبويس  محمد 

نائبا، القراءة االوىل لخمسة مرشوعات قوانني.
املجلس  صوت  الجلسة  مستهل  يف  انه  وأضافت: 
وزيرا  ريكاني  عبداالله  لبنكني  الثقة  منح  عىل 
العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان  لإلعمار 
عىل  بناًء  للبيئة  وزيرا  أميدي  سعيد  محمد  ونزار 
إلكمال  الوزراء  مجلس  رئيس  من  مرسل  طلب 
اليمني  الوزيران  ادى  بعدها  الوزارية،  الكابينة 

الدستورية امام مجلس النواب.
االوىل  القراءة  البيان،  بحسب  املجلس،  وأنهى 
التعاون  اتفاقية  تصديق  قانون  ملرشوع 
االقتصادي التجاري والعلمي والفني بني حكومة 
واملقدم  هنكاريا  وحكومة  العراق  جمهورية 
التعاون  لتعزيز  الخارجية  العالقات  لجنة  من 

والفنية  االقتصادية  املجاالت  يف  االقتصادي 
والعلمية بني البلدين.

قانون  ملرشوعي  االوىل  القراءة  املجلس  وأكمل 
االمان  اتفاقية  اىل  العراق  جمهورية  انضمام 
النووي واالتفاقية املشرتكة بشأن امان الترصف 
النفايات  يف  الترصف  وأمان  املستهلك  الوقود  يف 
الخارجية  العالقات  لجنة  من  واملقدم  املشعة 
لبلوغ مستوى عاٍل من االمان النووي عىل نطاق 
التدابري  تعزيز  خالل  من  عليه  والحفاظ  العالم 

الوطنية والتعاون الدويل.
قانون  ملرشوع  االوىل  القراءة  املجلس  وأنجز 
االستثمار  وحماية  تشجيع  اتفاقية  تصديق 
اململكة  وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة  بني 
العالقات  لجنة  من  واملقدم  السعودية  العربية 
الخارجية لتشجيع وحماية االستثمارات املتبادلة 
اململكة  وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة  بني 

العربية السعودية.
وأتّم مجلس النواب القراءة االوىل ملرشوع قانون 
ومنع  الرضيبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  تصديق 
الدخل  عىل  بالرضائب  يتعلق  فيما  املايل  التهرب 
ورأس املال بني حكومة جمهورية العراق وحكومة 

دولة الكويت واملقدم من لجنة العالقات الخارجية 
االقتصادية  العالقات  وتعزيز  تطوير  اجل  من 
الرضيبي  االزدواج  وتجنب  البلدين  بني  املتبادلة 
عىل  املفروضة  الرضائب  دفع  من  التهرب  ومنع 

الدخل ورأس املال فيهما.
ويف شأن اخر، انهى املجلس القراءة االوىل ملرشوع 
قانون حرية التعبري عن الرأي واالجتماع والتظاهر 
لرسم  االنسان  السلمي واملقدم من لجنة حقوق 

آلية لضمان حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل 
وحرية االجتماع والتظاهر السلمي وحق املعرفة 

بما ال يخل بالنظام العام او االداب العامة.
حقوق  لجنتي  من  كل  املجلس  رئيس  ووّجه 
االنسان والثقافة والسياحة واالثار للتداول بشأن 
مرشوع قانون حرية التعبري عن الرأي واالجتماع 

والتظاهر السلمي.
 بعدها تقرر رفع الجلسة اىل يوم غد االثنني.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئُة  أعلنْت 
السبت، حالة الطقس يف البالد لأليام 
رعدية  أمطاراً  توقعت  فيما  املقبلة، 
األربعاء  يوم  الجنوبية  املحافظات  يف 

املقبل.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
األحد  اليوم  الجوية  ”الحالة  أن 
املنطقتي  يف  الطقس  سيكون 
غائم  اىل  صحواً  والشمالية  الوسطى 
غائماً  الطقس  وسيكون  جزئي، 
أما  الجنوبية،  املنطقة  يف  جزئياً 
درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق 

يف جميع مناطق البالد“.
سيكون  االثنني  ”يوم  أن  وأضاف 
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الطقس 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 

السابق يف جميع مناطق البالد“.

سيكون  املقبل  ”الثالثاء  أن  وأوضح 
الوسطى  املنطقة  يف  الطقس 
وسيكون  الغيوم،  بعض  مع  صحواً 
الشمالية  املنطقتي  يف  جزئياً  غائماً 
والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة 
مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم 

البالد“.
للبالد  الجوية  ”الحالة  أن  إىل  ولفت 
املنطقة  يف  املقبل  األربعاء  ليوم 
الوسطى سيكون الطقس صحوا مع 
الشمالية  املنطقة  أما  الغيوم،  بعض 
فسيكون الطقس غائماً جزئياً، فيما 
سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية 
فرصة  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
لتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية 
الرشقية  األقسام  يف  وخاصة  أحيانا 
منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 

السابق يف جميع مناطق البالد“.

بغداد/ الزوراء: 
منتسبيها  أسبوع الستقبال شكاوى  كل  األربعاء من  يوم  الداخلية  وزارُة  حددْت 
واملواطنني.وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: أن ”وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الرشطة، اللواء عادل عباس الخالدي، وجه كل مديريات رشطة املحافظات ودوائر 
اإلدارية واإلنسانية  والطلبات  الشكاوى  باستقبال  بالوكالة  املرتبطة  االختصاص 
الخاصة بالضباط واملراتب واملوظفني املدنيني واملواطنني والوقوف عىل احتياجاتهم 
ما هو خارج صالحيتهم عىل مقر  والضوابط، وعرض  القانون  ومعالجتها وفق 
الوكالة“.وأضاف البيان أنه ”تم تحديد يوم األربعاء من كل أسبوع ملقابلة الضباط 

واملراتب واملوظفني املدنيني واملواطنني“.
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للغزو  املرافقة  املتعاقبة  األحداث  كل  لكن  األحداث  نسبَق  أن  نريد  ال 
برودة  أكثر  سيكون  القادم  الشتاء  إن  إىل  تشري  ألوكرانيا  الرويس 
االطراف  بني  شعواء  حرب  بحدوث  ينذر  وربما  أوروبا،  عىل  وقساوة 
أبرز  من  كان  التي  االوىل  العاملية  الحرب  يف  حدث  مثلما  املتخاصمة 
مع  فرديناند»  «فرانز  النمسا  عهد  ويل  اغتيال  حادثة  وقوعها  أسباب 
زوجته من قبل طالب رصبي يف ٢٨ حزيران عام ١٩١٤ أثناء زيارتهما 
التي  الثانية  العاملية  الحرب  الزمن  من  بعقدين  أعقبتها  لرسادييفو، 
شنها الزعيم االملاني ادوولف هتلر الذي اصابه الغرور بهدف السيطرة 
عن  معروفة  والتفاصيل  واليابان،  ايطاليا  مع  بالتحالف  العالم  عىل 
بقنابل  رضبات  املتحدة  الواليات  بشن  انتهت  والتي  الحرب  نتائج 
نووية عىل اليابان وما اسفر عنها من مأساة، ويتكرر الحال بعد اكثر 
املتحدة  والواليات  روسيا  بني  الدائر  الرصاع  بسبب  عاما  سبعني  من 
أوكرانيا،  الرويس عىل  الهجوم  بسبب  الال عودة   اىل خط  والذي وصل 
القتال  جبهات  يف  فادحة  بخسائر  تمنى  الروسية  القوات  بدأت  حيث 
برضبات  اوكرانيا  تهديد  حد  ووصلت  االحداث  وتطورت  أوكرانيا..  يف 
صاروخية نووية محدودة، وتطورت االحداث حتى أمر الرئيس الرويس 
بوتني برضب مواقع مهمة يف اوكرانيا بصواريخ تحمل رؤوسا نووية 
تكتيكية صغرية ردا عىل الهزائم الروسية.. وحدث ما حدث ونفذ بوتني 
هذه  ووسط  الشديد،  والخوف  والهلع  الرعب  العالم  ساد  فيما  إرادته 
باتجاهات  أو  البحر  للسكان تجاه  املعاناة حدثت عملية نزوح كبرية 
كانت  التي  االوسط  الرشق  دول  باتجاه  تكون  ولربما  محددة،  غري 
شعوبها مرسحا ملوت آالف املهاجرين يف البحر هربا من جور انظمتها 
الفاسدة.. وأصاب الجميع غضب شديد تجاه صمت الواليات املتحدة 
القوات  وفيما  والتطورات..  االحداث  عىل  الرد  عىل  قدرتها  وعدم 
الحربية  االمريكية تجمع شتاتها وتقرتب سفنها وحامالت طائراتها 
من دول أوروبا حدثت املفاجأة، حيث تحركت الصني لغزو تايوان فيما 
قامت كوريا الشمالية بالهجوم عىل كوريا الجنوبية، واندفعت القوات 
والسورية،  العراقية  االرايض  يف  املكاسب  من  مزيد  لتحقيق  االيرانية 
فيما قامت ارسائيل بإعالن النفري العام.. ويف ضوء هذه االحداث  بات 
االكثر  الحدث  وحدث  باالىس،  يشعر  التطورات،  هذه  ووسط  العالم، 
رعبا، حيث بدأت تهديدات تصدر من هنا وهناك بني الدولتني الكبريتني 
روسيا وامريكا، وفيما امريكا تعلن استعدادها للرد عىل روسيا برضبة 
نووية وبدأت فعال بإخراج صواريخها االسرتاتيجية من مضاجعها مما 
حيث  الحسبان،  يف  يكن  لم  ما  حدث  وفجأة  لروسيا،  استفزازا  احدث 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  عىل  القيامة  يوم  صاروخ  روسيا  اطلقت 
فيما بدأت الصواريخ االمريكية تتقاذف عىل مناطق يف روسيا قادمة 
من البحر، ومن الدول الحليفة لها، وفجأة سقط احد الصواريخ وسط 
بغداد، فإذا بالنار املنبعثة منه تقرتب من داري، فشعرت بحرارة قوية 
االحداث  أن كل  فتبني  الفراش،  تلحس جسمي، فنهضت مفزوعا من 
تتحقق،  ال  أن  وجل-  -عز  الباري  من  أتمنى  كابوسا  او  حلما  كانت 
وكان  الصباحي  فطوري  بتناول  وبدأت  مذعورا،  نومي  من  فنهضت 
الباقالء  نهمي من  فبدأت هجوما رشسا إلشباع  الحر،  بالدهن  باقالء 
الرويس  الرئيس  ألعن  وأنا  األمريكي،  الرويس  بالهجوم  شبيها  ليس 
بوتني واالمريكي ترامب، وما خلفاه من دمار للعالم يف ذلك الكابوس 
املرعب.. وأراقب عن كثب االوضاع يف العراق وما تم من انفراج يف تشكيل 
الحكومة بعد سنة كاملة من االنتظار اململ وغري املربر.. وارصخ بأعىل 
صوتي «ايل يريد السرت ويبتعد عن السياسة ياكل باقالء بالدهن الحر 
وينام نوم اهل الكهف»، ويف املنام نردد بكل ثقة تبا للحروب وتبا ملن 
أشعل فتيلها واسهم يف تأجيجها.. وتبا للقادة العسكر املشاركني فيها 
الذين يسعون لتحقيق مجد زائل.. واكاد اجزم أن من يتحدى ويزمجر 
لشن الحروب يف زمننا هذا زمن التقدم التكنولوجي والعلوم العسكرية 
فهو إنسان غبي وغري سوي ويعاني من عقدة ومرض نفيس، وليعلم 
كل من استهوى شن الحروب أن زمن الحروب انتهى من دون رجعة 
بعد التطور التكنولوجي الهائل يف نوعية السالح وقوة التدمري الهائلة 
يف  أعرج  حمارا  يقود  بمن  اشبه  اليوم  باتت  فالحرب  يخلفها،  التي 
ميدان السباق ملنافسة حصان أصيل اخترب هذا النوع من السباقات او 
مثله كمثل من يحمل بندقية آلية حديثة الصنع ملواجهة اسلحة يدوية 
متخلفة ال تقوى عىل مجاراة االسلحة الحديثة، فقد وىل زمن السيف 
والدرگة او العصا والتي نطلق عليها تزلفا بـ»املكوار»، فقد راح زمن  
شعار «الطوب احسن لو مكواري» الذي ردده ثوار ثورة العرشين،  لهم 
الرفعة والتحية ملواجهة املستعمر االنكليزي عام ١٩٢٠ ، وحطوا من 
قدر هذا الجيش، واصبح الطوب الحديث الصنع يتحكم يف املوقف وهو  

قادر عىل قلب املعادلة فال يسلم منه برش
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موسكو/ متابعة الزوراء:

الرئيـس  رشوَط  موسـكو  رفضـْت 

األمريكي، جو بايدن، إلجراء مفاوضات 

بشـأن أوكرانيـا مـع الرئيـس الرويس 

فالديمـري بوتـني، وفيمـا نـدد الرئيس 

الغربية ”املدمرة“  الرويس بالسياسات 

الداعمـة لكييـف، أكـد انـه سـيواصل 

العملية العسكرية يف أوكرانيا.

وقال املتحدث باسم الكرملني، دميرتي 

بيسـكوف، إن موسكو ليست مستعدة 

رشط  كان  إذا  محادثـات  يف  للدخـول 

واشـنطن أن تغـادر روسـيا أوكرانيا، 

وطالـب بيسـكوف الواليـات املتحـدة 

بقبـول أن تحتفـظ روسـيا بـاألرايض 

األوكرانيـة التـي احتلتهـا، يف حني ندد 

بوتني بالسياسـات الغربيـة ”املدمرة“ 

للمستشـار  وقـال  لكييـف،  الداعمـة 

األملانـي أوالف شـولتس إن الرضبـات 

الروسـية املكثفـة عىل البنـى التحتية 

للطاقة يف أوكرانيا، ”رضورية وال مفر 

منها“.

إن  الكرملـني  باسـم  املتحـدث  وقـال 

الرئيس فالديمري بوتني سـوف يواصل 

العمليـة العسـكرية يف أوكرانيـا، لكنه 

منفتـح، يف الوقت نفسـه، عـىل إجراء 

مفاوضات.

وجاء ترصيح بيسـكوف خالل مؤتمر 

ُعقد عرب الهاتف، يف رد عىل سؤال بشأن 

ترصيـح الرئيس األمريكـي جو بايدن، 

عن إمكانية إجراء محادثات مع بوتني 

حال انسحبت روسيا من أوكرانيا.

ونقلـت وكالـة بلومـربغ لألنبـاء عـن 

بيسـكوف القـول: ”تتواصـل العملية 

العسكرية الخاصة (يف أوكرانيا)، ولكن 

يف نفس الوقت من املهم أيضاً التأكيد أن 

الرئيـس بوتني كان، وال يـزال، منفتحاً 

للتواصل من أجل إجراء مفاوضات“.

وأضـاف: ”بالطبـع أفضـل يف سـبيل 

تحقيـق مصالحنا أن يكـون من خالل 

الوسائل الدبلوماسية“.

وكان الرئيـس األمريكي بايدن، قال إنه 

سوف يتحدث مع نظريه الرويس بشأن 

الحـرب يف أوكرانيـا إذا مـا كان بوتني 

جاداً بشـأن إنهاء الغزو، بعدما اكتفى 

بالقول سابقاً إنه يمكن لقادة أوكرانيا 

أن يقـرروا متـى يجـرون محادثـات 

سالم.

مؤتمـر  يف  الخميـس،  بايـدن،  وقـال 

صحايف مشـرتك مـع نظـريه الفرنيس 

إيمانويل ماكرون: ”أنا مستعد للتحدث 

مع السـيد بوتـني إذا كان لديه اهتمام 

بالبحث عن وسيلة إلنهاء الحرب“.

وأفـاد الكرملـني، يف بيـان صـدر بعـد 

مكاملـة هاتفيـة بني بوتني وشـولتس 

سـبتمرب:  منتصـف  منـذ  األوىل  هـي 

”تمت اإلشـارة إىل أن القوات املسـلحة 

الروسية تفادت لفرتة طويلة الرضبات 

الصاروخيـة عاليـة الدقة عـىل بعض 

األهداف يف أوكرانيـا، لكن هذه التدابري 

باتت رضورية وال مفر منها بمواجهة 

هجمات كييف االستفزازية“.

وقال الكرملـني، يف بيان (الجمعة)، إن 

”الرئيـس الرويس دعـا الجانب األملاني 

إىل إعـادة النظر يف مقارباته يف سـياق 

األحداث األوكرانية“.

وجـرت املكاملـة الهاتفيـة بـني بوتني 

وشولتس بمبادرة من الجانب األملاني.

وجـاء يف البيـان: ”تم لفـت االنتباه إىل 

الخـط املدمر للدول الغربية، بما يف ذلك 

أملانيا التي تزود نظام كييف باألسلحة 

وتدرب الجيش األوكراني“.

وشدد بوتني عىل أن الرضبات الروسية 

عىل أهداف يف أوكرانيا كانت رد روسيا 

الحتمي عـىل اسـتفزازات كييف، بما 

يف ذلـك الهجـوم اإلرهابـي عىل جرس 

القرم.

بغداد/ الزوراء:
حـذَر املدير العـام ملنظمـة الصحـة العاملية 
تيـدروس أدهانوم غيربييسـوس من الخطر 
الذي ما زالت تمثله جائحة كورونا، إذ قال إن 
الثغرات يف املراقبة ويف االختبارات والتسلسل 
والتلقيـح تسـهم بشـكل مسـتمر يف توفري 
الظـروف املثالية لظهور متحـور جديد مثري 

للقلق. 
وقال مدير منظمـة الصحة العاملية تيدروس 
يف  الفجـوات  إن  غيربييسـوس  أدهانـوم 
اختبارات الكشف عن فريوس كورونا ووترية 
التلقيح ضده، تواصل تهيئة الظروف املناسبة 
لظهـور متحـور جديـد مقلق قد يتسـبب يف 

حدوث حاالت وفاة كثرية.
وأضـاف تيـدروس محـذرا: ”اقرتبنـا للغاية 
من أن نسـتطيع القول إن مرحلـة الطوارئ 
املرتبطة بالجائحة انتهت، ولكننا لم نصل بعد 

إىل هدفنا املتمثل يف القضاء عىل الجائحة“.
وتقـدر منظمـة الصحـة أن نحـو 90 باملئة 
من سـكان العالم يملكون مسـتوى متفاوتا 
مـن املناعـة ضـد كوفيـد19- إمـا بسـبب 
إصابـة سـابقة أو نتيجـة لتلقـي اللقـاح، 

لكن ترصيحـات غيربييسـوس تعكس تغريا 
يف النـربة، خاصـة أن الصـني تسـجل أرقاما 
قياسـية من اإلصابـات بالفـريوس، كما بدأ 
عدد الحـاالت يرتفـع أيضـا يف بريطانيا بعد 

انخفاضها عىل مدى أشهر.
وقوبـل تخفيـف اشـرتاط إجـراء اختبارات 
كوفيد19- وقواعد الحجـر الصحي يف بعض 
املـدن الصينية بمزيـج من االرتيـاح والقلق 
الجمعـة، إذ ينتظـر مئـات املاليـني تحوال يف 
السياسـات الوطنية الخاصة بالفريوس بعد 

انتشار االضطرابات االجتماعية.
يف هـذا السـياق، قالت ماري رامـزي، مديرة 
برنامج الصحة العامة يف وكالة األمن الصحي 
الربيطانية، ”يف حني أن كوفيد19- واإلنفلونزا 
يمكن أن يمثال عدوى معتدلة لكثريين، يجب 
أال ننـىس أنـه يمكنهمـا التسـبب يف املـرض 
الشـديد أو حتى املوت لألفراد األضعف صحة 

يف مجتمعاتنا“.
ودعت منظمة الصحة العاملية الحكومات إىل 
الرتكيز عىل الوصول إىل من هم عرضة للخطر، 
مثل من تخطوا سن الستني ومن يعانون من 

مشاكل مرضية، من أجل تلقيحهم.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الرتكـي رجب طيـب أردوغان، 
عـىل أن بالده لـن ترتاجع إطالقا عـن إكمال 
”الرشيـط األمنـي“ عـىل طـول حدودها مع 

سوريا.
وقـال أردوغـان : ”حتمـا سـنكمل الرشيط 
األمني، البالغ عمقه 30 كيلومرتا والذي نقوم 

بإنشائه عىل طول حدودنا الجنوبية“.
جاء ذلـك يف كلمة ألقاها خالل مشـاركته يف 
حفل افتتاح مجموعة من املشاريع التنموية 

يف والية شانيل أورفة (جنوب تركيا).
وأشار أردوغان إىل أن الهجمات التي تتعرض 
لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا 

الهدف.
هذا واسـتأنفت القـوات األمريكية، السـبت، 
سـوريا  قـوات  مـع  املشـرتكة  دورياتهـا 
الديمقراطيـة، التـي يقودها األكراد شـمال 
رشقـي سـوريا بعـد أيام مـن وقفهـا عقب 

تهديدات تركية بشن توغل بري جديد.
ومنـذ يومني، أكـدت أنقـرة أنهـا طلبت من 
الواليات املتحدة ”الوفاء بالتزاماتها بموجب 
التفاهمات“ املتعلقة بشمال سوريا، رداً عىل 
طلب األخرية عدم القيام بالعملية العسكرية 

املحتملة.
ويف الوقـت ذاتـه، تواصلـت املفاوضـات بني 
روسـيا و“قسـد“ من أجل التخيل عن بعض 
مناطق سـيطرتها، وإحالل قوات من النظام 
السـوري محلهـا، يف محاولـة إلقنـاع تركيا 

بالرتاجع عن خيار العمل العسكري.
يأتـي ذلك فيما أكد البيـان الختامي الجتماع 
مجلـس األمـن القومـي الرتكـي، الخميس، 
عىل ”عدم السـماح بوجود نشاط أي تنظيم 

إرهابي يف املنطقة، واتخاذ الخطوات الالزمة 
لتحقيق ذلك“.

وأضـاف بيـان القومـي الرتكـي، يف نهايـة 
اجتماع ترأسـه الرئيس رجب طيب أردوغان، 
واسـتمر أكثـر مـن 3 سـاعات: ”تـم تقديم 
إحاطة إىل املجلس بشـأن العمليات املستمرة 
بحزم وإرصار ونجـاح داخل البالد وخارجها 

ومناقشة التدابري اإلضافية املمكنة“.
كما طالب بيان مجلس األمن القومي الرتكي، 
اليونان بالتوقف عما سـّماه ”تسـليح الجزر 

التي يحظر فيها األنشطة العسكرية“.
وتشـن تركيا عمليات قصـف جوي ومدفعي 
يف  والعـراق  سـوريا  بشـمال  أهـداف  عـىل 
الفرتة األخرية، ما أسـفر عـن مقتل وإصابة 
العـرشات. كمـا تسـتعد تركيا لعمليـة برية 
تسـتهدف مقاتلني أكراداً سـوريني تصفهم 
بأنهـم ”إرهابيون“، لكنهم يشـكلون الجزء 
األكرب من قوات سوريا الديمقراطية املدعومة 

من الواليات املتحدة.
كان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم 
عبـدي، قد أوضح للصحافيـني، يوم الثالثاء، 
أن العمليـات املشـرتكة مع التحالـف الدويل 
الذي تقوده الواليـات املتحدة ملواجهة تنظيم 
داعـش قد ”توقفـت مؤقتا“ بسـبب الغارات 

الجوية الرتكية األخرية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الدوريات التي 
استؤنفت السـبت ال تهدف ملواجهة مسلحي 
داعش لكنها سـتقترص عىل املناطق املحيطة 
بمخيم مرتامي األطراف يضم عرشات اآلالف 
من النساء واألطفال املرتبطني بداعش وكذلك 
السـجون التـي تحتجـز فيها قوات سـوريا 

الديمقراطية آالف املتطرفني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
َبـدأ املليارديـر األمريكـي إيلـون 
ماسك، بنرش وثائق بشأن الوضع 
يف ”تويرت“ بسبب فضيحة جهاز 
الكمبيوتر املحمول لهانرت بايدن، 
نجـل الرئيـس جو بايـدن، وهي 
الخطـوة التـي القت استحسـان 
بعض مؤيـدي الرئيس األمريكي 
ترامب، واحدثت  السـابق دونالد 
ضجة واسعة بعد كشف ”رسائل 

إليكرتونية داخلية“.
نيوزويـك  مجلـة  وبحسـب 
األمريكيـة، قـام ماسـك بنـرش 
تغريـدة صحفـي أمريكي تظهر 
رسـالة بني مديرين بتويرت حول 
مراجعـة  بايـدن  حملـة  طلـب 

التغريدات. 
ونرش مالـك تويرت الجديد تغريدة 
الصحفي األمريكي التي قال فيها 
إن تويرت نهج خطوات غري عادية 

ملنع قصة كمبيوتر نجل بايدن.
وقال ماسك: ”ما حدث مع قصة 
إخفـاء ”تويـرت“ لقصـة هانـرت 

بايدن سيتم نرشه عىل تويرت“.
ونـرشه  ماسـك  إعـالن  والقـى 
تغريدات استحساًنا من قبل بعض 
مؤيدي الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب، الذين شـككوا منذ 

فـرتة طويلـة يف ترصفـات جـو 
بايـدن خالل فـرتة توليه منصب 
نائب الرئيس، متهمني إياه بإفادة 

املصالح التجارية لهانرت بايدن. 
لكن التحقيقات يف رسـائل الربيد 
اإللكرتونـي لهانرت بايدن وغريها 
مـن أشـكال االتصـال املوجـودة 
عىل جهـاز كمبيوتـر محمول لم 

تثبـت بعـد أن الرئيـس متـورط 
يف أي مخالفـات، وفقـاً للمجلـة 

األمريكية.
وأظهر اسـتطالع للرأي أن 66% 
أن  يعتـربون  األمريكيـني  مـن 
الكمبيوتر الخـاص بهانرت بايدن 
”قصة مهمة“، وأن والده الرئيس 
جـو بايـدن قـد يكـون متورطاً 

شـخصياً بطريقة ما يف تعامالت 
نجله التجارية.

وتعود القصة إىل منتصف ترشين 
األول/  أكتوبر 2020، حني نرشت 
صحيفة ”نيويورك بوست“، قبل 
أسـابيع معدودة مـن االنتخابات 
الرئاسـية األمريكيـة، تقريراً عن 
بيانـات مثـرية للتسـاؤالت ُعثـر 

عليها يف الكمبيوتر املحمول نسيه 
هانـرت بايـدن يف أبريـل 2019 يف 

ورشة إصالح بمدينة ديالوير.
وبني البيانات األخرى، عثر يف هذا 
الحاسـوب، وفقـاً للتقريـر، عىل 
عدد كبري من الرسائل اإللكرتونية 
وصـور ووثائـق ماليـة تبادلهـا 
هانرت مع عائلته ورشكائه، وهي 
تسلط الضوء عىل كيفية استخدام 
نجل جو بايدن نفوذه السيايس يف 
ممارسـة أعمـال يف دول أخـرى، 

خصوصاً أوكرانيا والصني.
التحقيقـات  مكتـب  وجمـع 
الفيدرايل أدلة كافية التهام هانرت 
بايدن، نجل الرئيس األمريكي جو 
بايدن، بارتـكاب جرائم رضيبية 
لـرشاء  كاذبـة  ببيانـات  واإلدالء 

سالح.
لتحقيقـات  هانـرت  ويخضـع 

فيدرالية منذ عام 2018.
وأصبح قـرار توجيـه اتهامات 
جنائيـة اآلن من سـلطة املدعي 
واليـة  يف  األمريكـي  العـام 

ديالوير.
فيمـا قـال محامي هانـرت إنه لم 
بينـه وبـني  يحـدث أي تواصـل 
ونفـى  الفيدراليـني،  املسـؤولني 

مراراً أي مخالفة للقانون.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
وافـق االتحـاد األوروبي، عـىل حد أقىص 
دوالرا   60 يبلـغ  الـرويس  الخـام  لسـعر 
للربميـل بعد أن دعمته بولنـدا التي كانت 
ترفـض مـن قبـل، ممـا يمهـد الطريـق 
للموافقة الرسمية مطلع األسبوع، وفيما 
قاَل كرييل ميلنيكوف رئيس مركز تطوير 
الطاقة، إن أسعار النفط يف السوق العاملية 
قـد تتجاوز 100 دوالر للربميل، بعد فرض 
الدول الغربية سقفا لسعر النفط الرويس 
باسـم  املتحـدث  شـدد  دوالرا،   60 عنـد 
الرئاسـة الروسية دميرتي بيسكوف، عىل 
أن روسـيا سرتفض وضع أية سقوف عىل 

أسعار النفط.
وقاومت وارسو املستوى املقرتح يف الوقت 
الذي فحصت فيه آليـة تعديل إلبقاء الحد 
األقىص أقل من سـعر السـوق. وضغطت 
وارسو يف مفاوضات االتحاد األوروبي كي 
يكون الحد األقىص منخفضا قدر اإلمكان 
لتقليص اإليرادات لروسيا والحد من قدرة 

موسكو عىل تمويل حربها يف أوكرانيا.
االتحـاد  لـدى  البولنـدي  السـفري  وقـال 
األوروبي أندريه سادوس، إن بولندا دعمت 
اتفاق االتحاد األوروبـي الذي تضمن آلية 
إلبقاء سقف أسعار النفط الرويس أقل من 
سعر السوق 5 % عىل األقل، وفق رويرتز. 
ووضع سـقف للسعر هي فكرة مجموعة 
الـدول السـبع بهـدف تقليـص عائـدات 
روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع أسعار 
النفـط العاملية بعـد تنفيذ حظـر االتحاد 
األوروبـي عىل الخام الـرويس يف الخامس 

من ديسمرب/ كانون األول.
وقـال متحدث باسـم جمهورية التشـيك 
التـي تتـوىل الرئاسـة الدوريـة لالتحـاد 

األوروبـي وترشف عـىل املفاوضـات إنها 
أتاحـت النـص املكتـوب لجميـع أعضاء 
التكتـل البالغ عددهـم 27 دولة للموافقة 

رسميا عىل الصفقة، بعد موافقة بولندا.
وقالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فـون ديـر اليـن، إن الحد األقىص للسـعر 

سيقلص عائدات روسيا كثريا.
وغـردت فون ديـر الين عىل تويـرت قائلة: 
”سيسـاعدنا ذلـك عىل اسـتقرار أسـعار 
الطاقة العاملية ويفيد االقتصادات الناشئة 
يف جميـع أنحـاء العالـم“. وأضافـت أن 
السقف سيكون ”قابال للتعديل مع مرور 

الوقت“ ملواكبة تطورات السوق.
وسيسـمح سقف سـعر مجموعة السبع 
للـدول غـري األعضاء يف االتحـاد األوروبي 
بمواصلـة اسـترياد النفط الخـام الرويس 
املنقول بحرا، لكنه سيمنع رشكات الشحن 
والتأمني وإعادة التأمـني من التعامل مع 
شـحنات الخام الـرويس يف جميـع أنحاء 

العالم ما لم ُتبع بأقل من سقف السعر.
والتأمـني  الشـحن  رشكات  ألن  ونظـرا 
دول  يف  موجـودة  العالـم  يف  الرئيسـية 
مجموعـة السـبع، فـإن سـقف السـعر 
سـيجعل من الصعب للغاية عىل موسكو 

بيع نفطها بسعر أعىل.
ورحب البيـت األبيض باألنبـاء التي تفيد 
بـأن االتحـاد األوروبـي ”يتوحد“ بشـأن 
سقف أسعار النفط الرويس وقال إن هذه 

الخطوة ستقلص العائدات الروسية.
وقال املتحدث باسـم األمـن القومي جون 
كريبي: ”تحديد سـقف للسعر سيحد من 
قـدرة بوتـني عـىل االسـتفادة من سـوق 
النفط ممـا يمكنه من مواصلة تمويل آلة 

حرب مازالت تقتل األوكرانيني األبرياء“.

وقـال رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية 
بمجلـس النـواب الـرويس لوكالـة تـاس 
لألنباء أمـس الجمعة إن االتحاد األوروبي 

يعرض أمنه للطاقة للخطر.
يف غضون ذلك قال كرييل ميلنيكوف رئيس 
مركـز تطويـر الطاقة، إن أسـعار النفط 
يف السـوق العاملية قد تتجـاوز 100 دوالر 
للربميـل، بعد فرض الدول الغربية سـقفا 

لسعر النفط الرويس عند 60 دوالرا.
ووفقـا للخبـري، هـذا القرار قد يـؤدي إىل 
تقليـص كميات النفط الروسـية املصدرة 

إىل الخارج.
واتفقـت دول االتحـاد األوروبـي  يف وقت 
سـابق عـىل فـرض سـقف سـعر للنفط 
الـرويس الذي ينقل عن طريـق البحر عند 

60 دوالرا للربميل. 
ومن املتوقع تطبيق آلية ضبط تسمح بأن 
يكون سـعر النفط الرويس أقل بنسبة 5٪ 

عىل األقل من سعر السوق.

وأضاف الخبري: ”السقف نفسه ال يهم، ألن 
الرشكات الروسية لن تبيع النفط وفقا له 
بأي حال من األحوال. وبسـبب ذلك سيتم 
قطع إمـدادات النفط الرويس بمسـاعدة 
رشكات الشـحن والتأمني األوروبية، مما 
قـد يقلـل الصادرات مـن روسـيا بمقدار 
1.5-1 مليـون برميل يوميـا يف الفرتة من 
ديسمرب إىل يناير. سيؤدي هذا عىل األرجح 
إىل دفـع أسـعار النفـط إىل ما فـوق 100 

دوالر للربميل“.
من جانبه يرى الخبري ألكسـندر بوتافني، 
الـذي وافـق عليـه االتحـاد  أن السـقف 
األوروبي قد يسـمح بالحفاظ عىل حصة 
 Urals كبرية من النفط الرويس من ماركة
يف السوق العاملية. وذكر الخبري أن السقف 
الحايل قريب بشـكل عام من السعر الحايل 
لنفط األورال، وتسـمح آلية التتبع نفسها 
بإمكانية االحتفاظ بمعظم  قدرات تصدير 

النفط الروسية.
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جمهورية العراق
العدد:٤٤٣/ب/٢٠٢٢ مجلس القضاء األعىل         

التاريخ: ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ رئاسة محكمة استئناف النجف           
محكمة بداءة املناذرة

اىل/ املدعى عليه (وسام عبد السادة يوسف) 
م/اعالن

اقامت املدعية (سـمرية غافل عبيد) الدعـوى البدائية املرقمـة ٤٤٣/ب/٢٠٢٢ املتضمنة 
طلبها بتسـليمها بدل قيمة مفردات البطاقة التموينية للفرتة من الشـهر التاسـع لسـنة 
٢٠٢١ وتسـليمها البطاقة التموينية، وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ وتأييـد مختـار املنطقة، عليه قـررت هذه املحكمـة تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
رسـميتني يوميتـني محليتـني للحضـور امام هـذه املحكمـة يف موعد املرافعـة املصادف 
٢٠٢٢/١٢/١٣ السـاعة التاسعة صباحا، ويف حالة عدم حضورك او ارسال من يونب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق األصول.

القايض
عيل حميد الحيدري

العدد/٤/مجدد/٢٠٢٢   جمهورية العراق                                
التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٨    مجلس القضاء األعىل                                

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية           
محكمة بداءة سوق الشيوخ / لجنة تثبيت امللكية

قرار تثبيت عائدية عقار
اسـتناداً اىل محرض تثبيـت امللكية املـؤرخ يف ٢٠٢٢/١٠/٣١ املنظم بشـأن تمام العقار 
تسلسـل ٢٩٢/ نجـاده ونتائـج التحقيق املبينة فيه واسـتنادا اىل الصالحيـة املخولة يل 

بموجب املادة ٤٨ من قانون التسجيل العقاري املرقم ٤٣ لسنة ١٩٧١. 
قررت تثبيت عائدية تمام العقار تسلسـل ٢٩٢/ نجاده اىل طالب التسـجيل املجدد (عبد 
الكريـم عبدالله مونـس) وذلك لتوفر الـرشوط القانونية يف طلب التسـجيل واعالن هذا 

القرار ملدة ثالثني يوما وفقا ألحكام القانون.
وصدر القرار باألكثرية وافهم يف ٢٠٢٢/١١/٨.

القايض
بسام فريد حسن
قايض محكمة بداءة سوق الشيوخ
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف سوق الشيوخ                                 

جمهورية العراق                     العدد/٨٢٧٠/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل              التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢٨ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية       
محكمة االحوال الشخصية  يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل املدعى عليه / فؤاد كاظم سفاح

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية 
(هاجـر عايد كمر) واملتضمنة طلبهـا التفريق لعدم االنفاق، وملجهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضور 
امـام هـذه املحكمة بموعد املرافعـة املصادف ٢٠٢٢/١٢/١١ السـاعة 

التاسعة صباحا.
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                                                                                                                               العدد: ٢٠٢٣/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                    التأريخ: ٢٠٢٢/١١/٣٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢٣٨٢٦/١١٠ جزيرة وخالل خمسـة عرش يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة 
محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك 

مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.

القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء يقع يف مدينة النارصية / الحي امليت جنوب نهر الهولندي.

٢- مساحة العقار ١٩٨,٦٦ م٢.
٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة وعرشون مليون دينار فقط.
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بغداد/الزوراء:

أحىص مرصد العراق األخـرض املهتم بالبيئة، امس 

السبت، عدد الحرائق التي حصلت خالل العام ٢٠٢٢ 

الذي شارف عىل اإلنتهاء، الفتاً إىل أن جانب الرصافة 

من العاصمة بغداد، ضمن الرقعة الجغرافية األكثر 

ترضراً من النريان.

وذكـر املرصـد يف بيـان ورد «الـزورء»، أن «أكثـر 

مـن ٢٦ الف حريق نشـب يف البالد منـذ بداية العام 

الجـاري»، مبيناً ان «هذه الحرائق حصلت يف  الدور 

السـكنية ومنشـآت التجارية والحكوميـة واملزارع 

والبساتني».

وأضاف أن «أكثر الرقع الجغرافية التي حصلت فيها 

الحرائق هي قاطع الرصافة ببغداد، بسبب الكثافة 

السـكانية، يليه الكرخ الجانب اآلخر من العاصمة، 

ويعـود ذلك للحركـة العمرانية التي تشـهدها هذه 

املناطـق»، مبينـاً أن «الكثـري من البنـاء يتم دون 

مراعاة للسالمة».

وأوضـح املرصـد البيئـي، أن «بعـد بغـداد، تأتـي 

البـرصة باملرتبـة الثانيـة ونينـوى ثالثـاً»، عازيا 

حصول الحرائق إىل «غياب مؤسسات القطاع العام 

والخاص واملباني األهلية إلجراءات الوقاية منها».

وأشـار املرصـد، إىل أن «أكثر حريق اسـتغرق وقتا 

الخماده هو مبنى بمنطقة الوزيرية ببغداد، يضم  

٤ طوابـق و٦ مخازن تجارية»، الفتاً إىل أن «الدفاع 

املدني احتاج ٢١٦ ساعة الخماده».

وتابع: «بعد مبنى الوزيريـة، مزار ديني يف كربالء 

(قطـارة اإلمام عـيل)، واملخترب الوطنـي بالكرادة 

بعـض  يف  حرائـق  «وجـود  إىل  منوهـا  ببغـداد»، 

البسـاتني هي عمدا، لغرض تسـهيل البناء عليها 

دور ومنشآت تجارية».

Òäaáó€a@¿@ÜaáÃi@—ó„Î@2022@fi˝Ç@’Ìãy@—€c@26@ZÔ˜Ói@áñãfl

دياىل/الزوراء:
أعلن املتنبـئ الجوي املحيل فيصل عزيز، امس السـبت، أن 
الضبـاب الكثيـف رضب ١٣ مدينـة يف محافظـة دياىل منذ 
سـاعات الصبـاح األوىل، فيما تم تسـجيل ٦ إصابات جراء 

ذلك. 
وقـال عزيـز يف ترصيـح صحفـي إنـه «يف ضـوء ملتغريات 
املناخية تشـكل ضباب كثيـف يف ١٣ مدينة بدياىل حتى االن 
منذ سـاعات الصبـاح االوىل وتقلصت الرؤية بشـكل كبري 

خاصة عىل الطرق الخارجية املفتوحة». 
واضاف، ان «٦ مصابني بجروح متفاوتة عىل طريق كركوك- 
بغـداد كانـوا اوىل الضحايـا يف قائمـة الضبـاب الكثيـف»، 
مؤكدا انه «سـوف سينحرس خالل السـاعات القادمة لكن 
يجب االنتبـاه خاصة يف الطرق الخارجية والسـري برسعة 

متوسطة لتفادي املزيد من الحوادث املؤسفة». 
وتشـهد محافظـة دياىل متغـريات يف االجـواء املناخية مع 
دخول موسـم الشتاء ويشكل الضباب الكثيف عامل تحدي 

خاصة مع كثرة الحوادث. 

@Ú‰Ìáfl@13@lãõÌ@lbjõ€a
@Ú‡ˆb”@¿@µibófl@6Î@∂bÌái

ÍbÌbzö@∂Îc
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بغداد/الزوراء:

ردت وزارة الرتبيـة امـس السـبت، عىل 

القنـوات  إحـدى  نرشتهـا  «اتهامـات» 

الفضائيـة، بخصـوص طباعـة الكتـب 

خارج البالد .

وقالت الوزارة يف بيان لها، ورد «الزوراء»، 

أنها تسـتغرب من تكرار هذه االتهامات 

التي باتت مستهلكة وال تنطيل عىل أحد، 

مبينة أن الجميع يعلم بأن طباعة الكتب 

منذ سنوات تتم داخل العراق حرصاً.

وأضـاف البيـان أن الوزارة وبسـبب قلة 

التخصيصـات املاليـة يف العـام املـايض، 

ُخولت من مجلس الوزراء بحرص طباعة 

وهـي  حكوميـة  مطابـع   ٨ يف  الكتـب 

(مطبعة النهرين والتعليم العايل والثقافة 

والعمل وشـبكة االعالم العراقي والتبوغ 

والعتبتني الحسينية والعباسية) .

كمـا نفـت الـوزارة ورود الحديـث عـن 

طباعة كتاب الفيزيـاء يف خارج العراق؛ 

إذ أشارت إىل أن العام املايض اقترص عىل 

طباعة مناهج املرحلـة االبتدائية فقط، 

ولـم تطبع مناهـج الثانوي وهـذا دليل 

واضح عىل كذب املدعني.

بالحـق  احتفاظهـا  الـوزارة  وأكـدت 

القانونـي ضد مـن وصفتهـم «مروجي 

هـذه اإلشـاعات واالتهامـات»، داعيـة 

وسائل اإلعالم املهنية إىل اعتماد القنوات 

الرسـمية للـوزارة واعتمـاد األخبار من 

مصادرها الصحيحة.

بغداد/الزوراء:

الـدويل  بغـداد  معـرض  يشـهد 

األسـبوع املقبل انطالق فعاليات 

معـرض  مـن  الثالثـة  الـدورة 

العـراق الـدويل للكتـاب للفـرتة 

 ،٢٠٢٢ األول  كانـون   ١٧  -  ٧

برعاية مؤسسـة «املدى لإلعالم 

وبالتنسـيق  والفنون»  والثقافة 

مـع الرشكـة العامـة للمعارض 

والخدمـات التجارية العراقية يف 

وزارة التجارة.

وقالـت زهـرة الگيالنـي مديـر 

عـام الرشكة العامـة للمعارض 

العراقية،  التجاريـة  والخدمـات 

إن «املعرض سيشـهد مشـاركة 

أكثر من ٣٥٠ داراً للنرش عراقية 

وعربية، من ٢٠ بلداً، وسـتحمل 

للمعرض اسـم  الثالثـة  الـدورة 

هادي العلوي (١٩٣٢ - ١٩٩٨)، 

ولغـوي  ومـؤرخ  مفكـر  وهـو 

عراقي تم اختيـاره نظراً لدوره 

يف االهتمـام بالبحـث والدراسـة 

الحديثـة  العلميـة  بالنهضـة 

ولتفـرده  واإلسـالمية  العربيـة 

بـني املثقفني املعارصيـن له من 

العراقيني والعرب بأفكاره حول 

الرشق».

وأكـدت الگيالنـي أن «املعـرض 

سيشـهد كذلـك اقامة عـدد من 

الفعاليـات والجلسـات الفكرية 

والثقافيـة التـي سيسـهم فيها 

مثقفـون وكتـاب مـن العـراق 

وجلسـات  العربيـة،  والـدول 

شـعرية، وحفـالت توقيع كتب، 

وحفالت فنية متنوعة».

وأشـارت الگيالني إىل أن «الهدف 

من إقامة مثل هكذا معارض هو 

تعزيز املسـاهمة يف إشاعة عادة 

القراءة وتداول الكتاب وتيسريه 

بـكل الوسـائل الغنـاء الحركـة 

معتـربًة  ونشـطائها،  الثقـايف 

املعـرض هـو رافـداً مـن روافد 

الثقافة وملتقى لتبـادل األفكار 

واالجتماعية  الثقافيـة  والـرؤى 

والتعـرف عـىل عـادات وتقاليد 

الشعوب ونتاجاتهم الفكرية».

االنبار/الزوراء:

أعلـن قائممقـام مدينـة الرمـادي، مركز 

محافظـة االنبـار غربـي البـالد، ابراهيـم 

العوسـج، اغـالق املحافظـة ملـف النزوح 

بشـكل نهائي، مشـرياً اىل أن مـن بقي من 

او  كردسـتان  اقليـم  يف  املحافظـة  اهـايل 

الخارج، تم بارادتهم الشخصية.

واضطـر ماليـني العراقيـني للنـزوح وترك 

األنبـار ونينـوى  منازلهـم يف محافظـات 

وكركوك وصالح الدين ودياىل وأطراف بغداد 

وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 

٢٠١٤ عقب توسع سيطرة مسلحي تنظيم 

داعش عىل مناطق البالد املختلفة، بحسـب 

وزارة الهجرة ، فيما أعلنت السلطات نهاية 

عام ٢٠١٧ طرد مسلحي التنظيم من جميع 

املحافظات التي سيطروا عليها.

وقـال قائممقـام مدينة الرمـادي ابراهيم 

العوسـج يف ترصيح صحفـي إن «موضوع 

النـزوح تـم اقفالـه بشـكل عـام باتجاه 

املخيمات، ولم تتبق لدينا مخيمات يف داخل 

االنبار او خـارج املحافظة فيهـا من اهايل 

األنبار».

وأوضـح العوسـج أن «من بقي مـن أهايل 

األنبـار خـارج املحافظـة سـواء يف اقليـم 

كوردسـتان أو يف خـارج البـالد، برغباتهم 

الشـخصية»، موضحـاً أن «الكثـري منهـم 

ذهبوا اىل تلك املناطق وانسجموا فيها».

يشـار اىل انه يف أواسـط عام ٢٠١٦، شـنت 

القـوات االمنية حرباً عـىل تنظيم داعش يف 

مدينة الفلوجة وحولها، ٥٠ كم غربّي بغداد 

بمحافظة األنبار، ومن ثم استمرت القوات 

يف التقدم تجاه القائـم وراوة غربي األنبار 

عىل امتداد الحدود مع سوريا.

تسبب تنظيم داعش والحرب ضده الخراجه 

من االنبار، بنزوح أكثر من ٥٠٧ ألف نسمة 

عـىل األقل منذ ٢٠١٤، مع بقاء ٩١ ألفا عىل 

األقـل باملخيمات، بحسـب املنظمة الدولية 

للهجرة.

قائممقام مدينة الرمادي ابراهيم العوسج، 

أكد أن «املخيمات يف اقليم كردستان ال يوجد 

بها من اهايل األنبار حالياً»، مشـرياً اىل عدم 

وجود احصائية ألهـايل االنبار ممن بقوا يف 

اقليم كردستان او يف خارج البالد.

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعـة، امـس السـبت، عـن توجه 
إلنشاء حزام أخرض يف ثالث محافظات، فيما أوضحت 

إجراءاتها للتكيف مع التغريات املناخية.  
وقـال الوكيـل الفنـي لـوزارة الزراعـة ميثـاق عبـد 
الحسـني، يف ترصيح صحفي إن «إجراءات الوزارة يف 
التكيـف مع التغـريات املناخية هـو التحرك عىل عدة 
محـاور وأهمها هـي منظومات الـري الحديثة التي 

تساهم بتقليل الخسائر املائية يف الزراعة».
وأضـاف، أن «وزارة الزراعـة عملـت خالل السـنتني 
السـابقتني عىل زيادة اسـتخدام املنظومات الحديثة 
خصوصـا يف الوسـط والجنـوب، وتشـغيل بعضهـا 
عـىل الطاقـة الشمسـية»، الفتـا إىل أن «اسـتخدام 
الطاقة النظيفة يحتاج إىل تمويل مسـتمر لرفع عدد 

املنظومات الحديثة يف الزراعة». 
وأشـار إىل أن «تلـك املشـاريع تدخـل يف مجال خطة 
الـوزارة بالتكيف مع التغـريات املناخيـة»، مبينا أن 
«اغلـب املـدن يوجـد عـىل تخومها أحزمـة خرضاء، 
وهنـاك تعـاون مـع مديريـات الزراعة إلحيـاء تلك 

األحزمة الخرضاء».
وبني أن «هنالك تنفيذ من الوزارة إلنشاء حزام أخرض 
عىل الطريـق الـدويل يف محافظة ذي قـار والديوانية 
واملثنـى للحد مـن العواصـف الرتابيـة والتكيف مع 

التغريات املناخية».
وبشـأن زيادة املسـاحات الزراعية أكد، عبد الحسني 
أن «زيادة املساحات الزراعية ستكون بالدرجة األوىل 
للمحاصيـل اإلسـرتاتيجية التي تشـكل أولوية وهي 

الحنطة والشعري».

@Îà@“bó„bi@áË»nÌ@›‡»€a@ãÌåÎ
Ú”b«�a
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بغداد/الزوراء:
تعهد وزيـر العمل والشـؤون االجتماعية 
احمـد االسـدي، بمناسـبة اليـوم العاملي 
العمـل  عـىل  اإلعاقـة،  ذوي  لألشـخاص 
بتفـاٍن، وإخالص من اجـل ضمان حقوق 

هذه الفئة املهمة يف املجتمع.
وقـال االسـدي يف بيـان تلقت «الـزوراء» 
نسـخة منـه، انـه : «كان لنا خـالل االيام 
املاضيـة اجتماعات ولقاءات عدة بشـأن 
متطلباتهـم،  وتلبيـة  مشـاكلهم  حـل 
وسـنواصل الجهـود النصافهـم والعمـل 
من أجـل تمتعهـم بكامل حقوقهـم التي 

أقرتهـا الترشيعات الوطنيـة واالتفاقيات 
الدولية». وحث االسدي، مجلس النواب اىل 
«االرساع بالتصويـت عىل مـرشوع قانون 
التعديل االول لقانـون رعاية ذوي االعاقة 
الخاصـة رقـم ٣٨ لسـنة  واالحتياجـات 
٢٠١٣ من أجل حماية حقوق االشـخاص 
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وصون 
كرامتهـم وتأهيلهم ودمجهـم يف املجتمع 
واملساهمة يف توفري اسباب الحياة الكريمة 
لهـم، فضال عـن تنظيم منـح الرتاخيص 
للمعاهد االهليـة التي تعنـى بتعليم ذوي 
االعاقة واالحتياجات الخاصة وتأهيلهم».

بغداد/الزوراء:
نفْت رشكة تعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، رفع أسـعار أسـطوانات غاز الطعام، 
فيمـا توعدت محافظة بغداد البائعـني للغاز املخالفني. وقال مدير عام الرشكة عبد الله أحمد 
كاظـم يف ترصيـح صحفـي: إنه «ال توجـد أي أزمة أو إشـكال يف توفري غاز الطعام سـواء يف 
اإلنتاج أو الصيانة» مشـرياً اىل أن «مراحل التجهيز من معامل اإلنتاج والنقل اىل املسـتودعات 
تسري بصورة طبيعية وال توجد أي مشكلة». وأوضح، أنه «قد تحدث أحياناً توقفات بمحطات 
يف بعـض املناطق ويقـوم ضعاف النفـوس من بعض البائعـني املتجولني باسـتغاللها ورفع 
األسـعار»، مؤكداً «عدم وجود أي تغيريات، وال توجد حتى دراسة باتجاه رفع سعر أسطوانة 
الغاز عن سعرها األصيل وهو خمسة آالف دينار». من جانبه، أكد محافظ بغداد محمد جابر 
العطا، أن غاز الطعام متوفر وال يوجد شح يف تجهيزه، متوعداً بائعي الغاز املخالفني لألسعار 
الرسـمية.وقال العطا يف ترصيح صحفي إنه «ال يوجد شـح يف تجهيز غاز الطعام»، الفتاً اىل 
«سـعر األسـطوانة من محطات تجهيز إىل البائعني ٥٠٠٠ دينار». ودعـا العطا «املواطنني إىل 
اإلبـالغ عن البائعني املخالفني والذين يقومون برفع أسـعار أسـطوانات الغاز من أجل اتخاذ 
إجراءات بحقهم»، مؤكداً «عدم وجود معلومة برفع أسـعار أسـطوانات الغاز اىل تسعة آالف 
دينار».وكانت مواقع التواصل االجتماعي قد تداولت أنباء بشـأن ارتفاع أسـعار أسـطوانات 
الغـاز مـن قبل البائعني املتجولني ليصل سـعرها اىل تسـعة آالف بدالً من سـبعة آالف دينار، 

سعرها املعتاد عرب الباعة املتجولني.

صالح الدين/الزوراء:
افاد مصدر امني يف صالح الدين، امس السـبت، بإصابة أفراد عائلة كاملة بجروح 
بليغـة وحرجـة جراء حادث سـري يف اطراف قضاء سـامراء جنـوب رشق تكريت 
مركز املحافظة. وقال املصدر ، ان رجال وزوجته وابنته أصيبوا بجروح بليغة جراء 
اصطـدام عجلة تقلهم نـوع «كيا حمل» مع مجموعة من الجاموس السـائب عىل 
طريق سامراء - الدور جنوب رشق تكريت. وأضاف، أن املصابني نقلوا اىل املستشفى 
بحالة حرجة، فيما فتحت الجهات املختصة تحقيقا بالحادث»، ويطالب مواطنون 
يف صالح الدين السـلطات الحكومية، بإنقاذهم من خطر الجاموس السـائب الذي 

يتسبب بحوادث مرورية مميتة يف الطرق الرئيسية جنوب رشق تكريت.



بغداد/ الزوراء:
دعـت اللجنة املالية النيابية، امس السـبت، رئيـس مجلس الوزراء محمد 
شـياع السوداني إلرسال مرشوع قانون املوازنة املالية للعام املقبل 2023 

بالرسعة املمكنة . 
وقال عضو اللجنة، سـجاد سالم، يف ترصيح صحفي: إن ”إرسال مرشوع 
قانون املوازنة لعام 2023 إىل مجلس النواب مرهون بيد الحكومة ورسعة 

إنجازها“. 
وأضـاف سـالم أن ”املوازنـة يجب إقرارهـا رسيعا لكون الفـرتة املاضية 
تسـببت بتوقـف قطاعـات مهمـة لعدم وجـود موازنـة“، مشـريا إىل أن 
”الحكومة تعمل حاليـا بكل جهدها للمصادقة عىل املوازنة داخل مجلس 

الوزراء وارسالها اىل مجلس النواب“
ولفت سالم اىل ”عدم وجود سقف زمني إلرسال قانون املوازنة إىل مجلس 

النواب لكن يتم العمل عىل إرسالها يف اقرب وقت“ 
وكان النائـب جواد السـاعدي أوضـح، يف حديث سـابق، أن العائق األكرب 
الذي يقف أمام إقرار املوازنة العامة، مبينا تشـكيل لجنة من وزارة املالية 

واللجنة النيابية املختصة لالتفاق عىل رأي محدد. 

بغداد/ نينا:
اكـد الخبري االقتصـادي، صفوان قـيص، ان إلغاء رضيبـة الهاتف النقال 
سـيخفض االيرادات غـري النفطية بما يقرتب من تريليـون دينار عراقي، 
لكنه سيسهم يف التخفيف عن كاهل العراقيني وينشط الحركة االقتصادية 
يف القطاعـات االخرى، فيما دعا قيص اىل رشاء قمر صناعي او اكثر تعمل 
لصالـح العـراق وتوقـف اسـتنزاف االمـوال العراقية التي تذهـب ألقمار 

صناعية ليست عراقية.
وقـال قـيص يف ترصيـح للوكالـة 
الوطنيـة العراقية لألنبـاء ”نينا“: 
ان“ ايقـاف رضيبـة املبيعات عىل 
خدمات االتصـال يف العراق البالغة 
٢٠% مـن قيمتها، يأتي منسـجما 
مـع برنامـج حكومـة السـوداني 
الخدمية التـي تحاول تخفيف آثار 
ارتفـاع تكاليف الحيـاة عىل االرس 
العراقيـة، وانسـجاما مـع املنهج 
املتبـع لتحويل االقتصـاد العراقي 
اىل اقتصاد رقمي مـن خالل اعادة 
تأهيل قطاع االتصاالت ألهميته يف 

هذا التحول ”.
واضـاف انه:“ عـىل الرغم مـن ان هذا االجراء سـيخفض االيـرادات غري 
النفطية بما يقرتب من ترليون دينار عراقي إال انه سيسـهم يف التخفيف 

عن كاهل العراقيني وينشط الحركة االقتصادية يف القطاعات االخرى ”.
واكد انه ” البد للعراق من توجيه االستثمار يف هذا القطاع من خالل رشاء 
قمر صناعي او أكثر يعمل لصالح العراق ويوقف استنزاف االموال العراقية 
التي تذهب ألقمار صناعية ليست عراقية، واالسهام ايضا يف الحفاظ عىل 
رسية املعلومات العراقيـة ”.وتابع: ”كما يتطلع العراقيون للحصول عىل 
خدمـات ذات جودة عالية يف قطاع االتصاالت وزيـادة االيرادات من عبور 
السـعات االلكرتونية مـن خالله، ألنه يمتلك املوقـع الجغرايف االهم لعبور 

هذه السعات بني دول املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 374 الف دينار، وسـعر الرشاء 370 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 371 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 344 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 341 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 375 الف دينار و 385 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً و 355 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 435 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 385 الف 
دينار، فيما سـجل عيار 18 سـعر بيع 330 الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
السـبت، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، فيما اسـتقرت بإقليم 

كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلت 
صباح امس 149550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 
األسـعار ليوم الخميـس املايض 149600 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 150000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 149000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سجلت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر الدوالر البيع 149600 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 149500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

 بغداد/ الزوراء:
اصـدر مـرصف الرافدين، امس السـبت، توضيحاً بشـأن قـرض الـ150 

مليون دينار لرشاء دار سكن.
وذكـر املكتب االعالمي للمـرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه ان 
:“فائـدة قـرض 150 مليـون دينار لرشاء دار سـكن تبلـغ 4 باملئة ومدة 

تسديد القرض تصل اىل 10 سنوات“.
وأشـار املرصف اىل ”التقديم عىل القرض عرب فروع املرصف كافة يف بغداد 

واملحافظات“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت إيـرادات العـراق النفطية 
بنسـبة أكثـر من %11 عىل أسـاس 
شهري خالل ترشين الثاني/ نوفمرب 

املايض، وفق بيانات وزارة النفط.
وبحسـب تلك البيانات، التي اطلعت 
عليها ”الزوراء“ فإن صادرات العراق 
النفطيـة، باسـتثناء التدفقـات من 
إقليم كردسـتان، انخفضت بنسـبة 
4.74 ٪ عىل أساس شهري يف ترشين 
الثانـي لتصـل إىل 99 مليـون و 867 
برميل، مقارنة بشـهر ترشين االول 
املـايض الذي بلغـت الصـادرات فيه 

104.831 ماليني برميل.
اإليـرادات  مجمـوع  وانخفضـت 
النفطية لشهر ترشين الثاني بنسبة 
مليـار   8.321 اىل  لتصـل   11.09%
دوالر عـىل أسـاس شـهري مقارنة 
بشـهر ترشين األول التي بلغت فيها 

اإليرادات 9.258 مليارات دوالر.
اإليـرادات  مجمـوع  وانخفضـت 
النفطية من صـادرات نفط البرصة 
عرب املوانئ الجنوبية بنسبة 11.19% 
عىل أساس شـهري لتصل اىل 8.012 

مليارات دوالر مقارنة بشهر ترشين 
اإليـرادات  فيهـا  بلغـت  التـي  األول 

9.022 مليارات دوالر.
 فيمـا انخفضت اإليـرادات النفطية 
من صـادرات خام كركوك عرب ميناء 

جيهان الرتكي بنسـبة 6.22 % عىل 
اسـاس شهري لتصل اىل 196 مليون 
دوالر، مقارنـة بشـهر ترشين االول 
الذي بلغت فيه االيرادات 209 مليون 

دوالر.

من جانبها، كشـفت رشكة تسـويق 
النفـط العراقيـة“ سـومو“، امـس 
السـبت، أن معدل سعر النفط الخام 
املصـدر إىل األردن بلـغ 75.67 دوالراً 

خالل ترشين الثاني املايض.

وبهذا يكـون العراق قد بـاع الربميل 
الواحد مـن النفط الخام إىل األردن يف 
شهر ترشين الثاني بأقل من 6.747 
دوالرات عـن سـعر البيـع الرسـمي 
املعلـن من قبـل وزارة النفط والبالغ 
بحسـب  دوالراً،   (  82.417) مـن 

اإلحصائية الصادرة عن الوزارة .
وقالت سومو يف احصائية نرشت عىل 
موقعها، واطلعـت عليها ”الزوراء“: 
إن ”مجموع الصـادرات النفطية إىل 
األردن خـالل شـهر ترشيـن الثانـي 
و230  ألـف   300 بلغـت  املـايض 
برميـًال“، مبينـة ان ”معدل التصدير 

بلغ 10 آالف برميل يوميا“.
واضافـت سـومو أن ”معـدل سـعر 
الربميـل املبـاع لـألردن بلـغ 77.33 
دوالراً“، مبينـة ان ”قيمـة الواردات 
مـن الصادرات النفطية لألردن خالل 
شـهر واحد بلغـت 23 مليوناً و216 

الفاً  و785 دوالراً“. 
يذكر ان العراق يصـدر النفط الخام 
عـرب  االردن  اىل  تفضيليـة  بأسـعار 
الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبا 

10 االف برميل يوميا.

بغداد/ الزوراء:
قّدر البنك الدويل عائدات العراق من ايفاد العمالة 

إىل الخارج بـ100 مليون دوالر يف عام 2022. 
ونـرش البنك الدويل تقريرًا عن ايفـاد العمالة إىل 
الخـارج وأعلن أنه يف عام 2022 ، كسـبت دول 
العالـم 626 مليار دوالر من إرسـال العمالة إىل 
الخـارج، مبينا انـه ارتفع الدخل مـن العمالت 
األجنبية لدول العالم من ايفاد العمالة هذا العام 

بنسبة ٪5 مقارنة بالعام السابق.
ووفًقا لهـذا التقريـر، فمن بني مناطـق العالم 
املختلفـة، تتمتع جنوب آسـيا بأعـىل دخل من 

النقد األجنبي من إيفاد العمالة يف عام 2022. 
ويقدر إجمايل العمـالت األجنبية للقوى العاملة 
املهاجرة يف هذه املنطقة بـ 163 مليار دوالر هذا 
العام ، والتي نمت بنسـبة ٪3.5 مقارنة بالعام 
السـابق. بينما يقدر دخل النقد األجنبي ملنطقة 
رشق آسـيا وأوقيانوسـيا من ايفاد العمالة هذا 
العـام بنحو 134 مليـار دوالر، وأوروبا وآسـيا 
الوسـطى بـ 72 مليار دوالر، وأمـريكا الالتينية 
ومنطقـة البحر الكاريبي بــ 142 مليار دوالر، 

وأفريقيا جنوب الصحراء بـ 53 مليار دوالر.
وتـم اإلعـالن عـن دخـل دول الـرشق األوسـط 
وشـمال إفريقيا من ايفاد العمالة يف عام 2022 
بأنه بلغ 63 مليار دوالر، والذي نما بنسبة 2.5٪ 

مقارنة بالعام السابق.
وبحسـب تقديـرات البنـك الدويل، فقـد حققت 
إيران ما يزيد عن 0.6 مليار دوالر من دخل النقد 
األجنبـي مـن ايفـاد العمالة إىل الخـارج يف عام 

2022، ويف هذا الصدد احتلت املرتبة الثامنة بني 
دول املنطقة.

ويف منطقـة الرشق األوسـط وشـمال إفريقيا، 
تحتـل مـرص املرتبـة األوىل بدخـل 32.3 مليار 
ولبنـان  دوالر،  مليـار   11.4 واملغـرب  دوالر، 
6.8 مليـار دوالر، واألردن بــ 4.6 مليـار دوالر، 
وفلسطني 3.5 مليارات دوالر ، وتونس مع. 2.1 
مليـار دوالر، الجزائـر 1.8 مليـار دوالر، وإيران 
0.6 مليـار دوالر والعـراق 0.1 مليـار دوالر عىل 

التوايل.
وعـىل الصعيد العاملي، تتمتـع الهند بأعىل دخل 
مـن إيفاد العمالة. يف عـام 2022، حققت الهند 
أكثـر من 100 مليـار دوالر من إرسـال العمالة 
إىل الخارج، واملكسـيك 60 مليـار دوالر والصني 
51 مليـار دوالر يف املرتبتـني الثانية والثالثة عىل 

التوايل. 
وجـاءت الفلبـني بـ 38 مليـار دوالر، ومرص بـ 
32 مليار دوالر، وباكسـتان بــ 29 مليار دوالر، 
وبنغالديـش بـ 21 مليار دوالر، ونيجرييا بـ 21 

مليار دوالر عىل التوايل. 

@ÚflÏÿ®a@Ï«ám@ÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a
Ú‰ÿ‡æa@Ú«ãè€bi@Ú„åaÏæa@fibéä�

@fib‘‰€a@—mb:a@ÚjÌãö@ıbÃ€g@Z7jÇ
ÚÌÜbón”¸a@Ú◊ã®a@¡ì‰Óé

@fib´@¿@aÜÏ»ñ@áËìÌ@kÁâ€a
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@¿@ä¸Îá‹€@—Ó–†@üb–Øa
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a
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بغداد/ الزوراء:
بحـث مجلـس االعمـال العراقـي يف 
عمان مع بعثة صنـدوق النقد الدويل 
للعـراق، ابـرز التطـورات والتوقعات 
االقتصاديـة املحلية يف العراق وسـبل 
تنميـة القطـاع الخاص ودعـم بيئة 

االعمال.
وقـدم املجلس، خـالل االجتماع الذي 
العديـد مـن  بعمـان،  بمقـره  عقـد 
التوصيات واملقرتحـات، تركزت عىل 
التوظيـف  رضورة معالجـة قضيـة 
العشوائي الذي يعد عبئا عىل ميزانية 
العراقيـة ومراجعـة ظاهرة  الدولـة 

الرواتب املتعددة للموظفني.
وحسـب بيان للمجلـس، امس، فقد 
تمـت التوصيـة بـأن يكـون ارشاف 
ديوان الرقابة املالية العراقي عىل عمل 
والهيئـات والرشكات  الوزارات كافة 
املرتبطـة فيها، وإيجاد خطط طويلة 
األمـد لتنميـة وتطويـر القطاعـات 
االقتصادية والبنـى التحتية املختلفة 

يف العراق ومنها قطاع الكهرباء.
تثبيـت  بـرضورة  املجلـس  واوىص 
سـعر رصف العملة العراقية املحلية 
املتذبـذب بـني سـعر البنـك املركزي 
وسعر السـوق الحر ملكاتب الرصافة 
خـارج البنك املركـزي وفتـح مراكز 
تدريبيـة مؤهلـة لتدريـب وتطويـر 
املـوارد البرشيـة، وإيجـاد ترشيعات 
واضحـة لقطـاع الطاقة، وال سـيما 
الطاقة املتجددة ووضع آلية صحيحة 

الحتساب التعرفة واسلوب الجباية.

وأوىص املجلـس بتفعيل الرشاكة بني 
القطاعني الخاص والعام واالستفادة 
من برامج التنمية املسـتدامة للعراق 
التـي تـم دعمها مـن قبـل منظمات 
دوليـة، حيـث لـم يتـم توظيـف تلك 
املبالـغ التـي تـم تخصيصهـا لبنـاء 
اقتصاد مسـتدام وتنفيذ اسرتاتيجية 
العراقـي  الخـاص  القطـاع  تطويـر 
(2014 و2030) ضمن الوقت املحدد 
يف االسـرتاتيجية للوصول للتشاركية 

الحقيقية بني القطاعني.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة العمل الشـؤون االجتماعية، امس السـبت، 
عـن تحديد مـدة ثالث سـنوات لتنفيذ مـرشوع التوظيف 

االقتصادي للعائدين والنازحني.
وقـال مديـر دائرة العمـل والتدريب املهنـي، رائد باهض، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”هذا املرشوع خـاص بالتوظيف 
االقتصـادي وإيجـاد فـرص العمـل املناسـبة للعائديـن 
والنازحـني واملجتمعات املضيفة لهم، إذ تم وضع سـقف 
زمنـي للمـرشوع أعاله ملـدة ال تتجاوز 3 سـنوات ولغاية 
2026 يف مناطق العراق املركزيـة 2023 ابتداًء وبالتعاون 
مع الـرشكاء السياسـيني ووزارتـي التخطيـط والهجرة 

واملهجرين والوكالة األملانية ”.
وأضـاف باهـض أن ”الـوزارة تضطلـع بدور مهـم بغية 
توسـيع رقعة الشمول حسب النسـب السكانية للعائدين 
طوعيـاً ليتعدى ذلـك محافظات إقليم كردسـتان ونينوى 
واألنبار والسـعي لتغطية املرشوع لبعـض املحافظات يف 

وسط وجنوب العراق“. 
واوضـح أن ”هذا املـرشوع هو امتداد للمرشوع السـابق 
املعنـي بآفـاق التوظيف حيث بـرزت الحاجـة إىل معرفة 
تفاصيـل أكثر عــن املــشـــروع الجديـد، وتحديداً بما 

يخص التوظيف والتدريب املهني باالعتماد عىل املسوحات 
السـابقة لنتمكـن مـن تحديد مناطـق العودة املشـمولة 
واملجتمعـات املضيفـة ليتـم تأشـري مناطق االسـتهداف 
الحقيقية والتي تمكن وزارة العمل من ممارسة دورها يف 
توفري الوظائف وفرص العمل وقروض املشاريع الصغرية 
والتدريـب املهني وغريها مـن املهام التـي حددها قانون 

العمل رقم 37 لسنة 2015“. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة التنمية واالسـتثمار النيابيَّة، امس السبت، أن هناك إصــراراً 
نيابياً عـىل إقــرار قانون الرشاكة بني القطاعـني العام والخاص، مبينة 
أن من شـأن هذا القانون دعم االقتصاد العراقي وفتح أفق املشـاركة مع 
الـرشكات األجنبيَّة يف مشـاريع اسـرتاتيجية عمالقة تنهـض باالقتصاد 

العراقي.
وقــال عضـو لجنة االسـتثمار والتنمية النيابية، النائـب أمانج هركي، 
يف حـوار اطلعت عليـه ”الزوراء“: ”تفعيل قانـون الرشاكة بني القطاعني 
العام والخاص بدأت تتضح معالم حدوده ونقاطه، من خالل عمل اللجنة 
االقتصادية النيابية يف تفعيل اللقاءات ودراسـة القانون ووضع اللمسات 
املناسـبة للتصويـت عليـه مـع إرصار نيابي عىل إقـراره يف هـذه الدورة 
النيابيـة“، موضحـاً أنه ”لو تم إقـرار القانون فإن َّ  الكثري من مشـاريع 
الدولة تتحّول إىل املشاركة مع القطاع الخاص أو الرشكات األجنبية إلنجاز 
مشـاريع اسرتاتيجية عمالقة سـتعمل عىل تشـغيل االقتصاد العراقي يف 

مجاالت مختلفة، كما ستكون هناك حركة أعمال كبرية“.
وأضــــاف هركـي أن ”مـــن الــقــوانـــني املــهــّمـــة الداعمة 
لالقتصـاد قانون الرشاكة بني القطاعني العام منه سـوى فقرات نسـبة 
قليلة والخاص، ولـم يتبق لالتفاق عىل مبادئه ومن ثم إىل القراءتني األوىل 

والثانية والتصويت عليه“.
مبيناً أن ”هناك قوانني أخــرى مهمة لم ُتسـتثمر ويجب استثمارها من 
خالل الخطط وترتيب العمل بها وتحويلها إىل ثروات تدعم املوازنة وُتنعش 

االقتصاد العراقي“.
واوضح ان ”قانون الرشاكة الوطنية يعد من اهم القوانني الحالية والسيما 
يف الظـروف االقتصادية التي يمر بها العـراق، كونه منفذاً مهماً للنهوض 

القريب املستويات عىل العراقي باالقتصاد واملتوسط والبعيد“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن يف قضاء حلبجة بإقليم كردسـتان العراق، امس السبت، عن البدء 
بتصديـر محصول الرمـان اىل خارج العـراق، مشـريا اىل ان الدول التي 

شملها التصدير بريطانيا واالمارات. 
وقـال مدير رشكة سـازان، وهـي الرشكـة الوحيدة التي تصـّدر رمان 
حلبجـة، فريدون نامـدار يف ترصيحات لوسـائل اعالم كرديـة تابعتها 
”الزوراء“: إنه ”منذ 20 يوماً نصّدر رمان حلجبة إىل بريطانيا، اإلمارات، 
قطـر والكويـت“، مبّيناً أن سـعر الكيلو غرام الواحد يـرتاوح بني 2-4 

يورو بحسب الجودة.“
وأضـاف نامدار أن ”تصدير الرمان مرشوع لحكومة إقليم كوردسـتان 
ووزارة الزراعـة“، موضحـاً أن عقده يتضمن ”تصديـر ألف طن للدول 
املشـار إليها حتـى 10 كانـون األول الحايل، ومن ثم سـنصّدر ألف طن 

أخرى“.
وبشـأن أهمية املرشوع لفالحـي حلبجة، قال فريـدون نامدار: إنه ”يف 
غايـة األهمية، لقـد قمت برشاء محصـول 80 فالحـاً يف قضاء حلبجة 
بقيمـة أكثر من مليار دينار، ودفعت لهم نقداً“، منوّهاً إىل أن ”مسـألة 

بيع املحصول مهمة بالنسبة للفالح“.
ولفـت اىل ان ”املرشوع يوفـر 140 – 170 فرصة عمل يف املنطقة، حيث 

يقوم مواطنون بتحضري الرمان للتصدير يومياً“. 
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@Â«@�aãËí@kÓÃÌ@ëaÏæa@Ú†ãì€a@·≠
Úibñ�a@kjèi@k«˝æa

  بغداد/ متابعة الزوراء 
يغيب نجم الرشطة املهاجم السوري، محمود املواس، عن املالعب ملدة شهر بسبب اإلصابة. وقال مصدر إن 
”النجـم السـوري محمود املواس أجرى املزيد من الفحوص الطبية بعـد اإلصابة التي تعرض لها يف الجولة 

قبل املاضية أمام أربيل“.
وبـني أن ”الـكادر التدريبي منح الالعب بعـد املباراة الراحة ثالثة أيام، لكن بعد عـودة الالعب إىل التدريبات 
الفرديـة، شـعر املواس بآالم يف قدمـه، ليجري املزيد من الفحوص الطبية التي أكـدت حاجة الالعب للعالج 

ملدة شهر كامل“.
وسيغيب املواس عن مباريات الجولة الـ8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 من الدوري املمتاز.

ãºcÎ@ã–ñc

@=æÎ˛a@ıb‰ÓæaÎ@Ô€Îá€a@Òãój€a@=»‹fl@¿@fib‡«˛a@âÓ–‰m@Ú«ãèi@ÈuÏÌ@…”5æa

بغداد/ الزوراء
أسـفرْت انتخابـاُت نـادي أمانة 
تجديـِد  عـن  الريـاّيض  بغـداد 
الجديد  التنفيذي  باملكتـب  الثقِة 
ألربـع سـنواٍت مقبلـة، وذلك يف 
االنتخابـاِت التـي أجريت صباح 
امس يف نادي العلويِة، وبُحضور 
إياد  الوزراء،  مستشـاري رئيس 
بنيان وخالد كبيان والنائب بيداء 
خرض بهنام ومديـر عام الدائرة 
اإلداريـة يف امانـة بغـداد باسـم 
شلش، فضال عن حضور عدد من 
الشـخصيات الرياضية ووسائل 
اإلعـالم، واللجـان  املُرشفـة من 
وزارِة الشباب والرياضة واللجنِة 

األوملبية العراقّية. 
وفاَز يف انتخابات الهيئة االدارية 
الجديدة كٌل من فالح املسـعودي 
- رئيـس نـادي 317 صوتا وازاد 
نامـق عبـد اللـه- نائـب رئيس 
النـادي 233 صوتا ، ومزهر عبد 
الحسـن- أمني رس النادي 268، 
وعـادل جبار  األمـني املايل  219 

صوتا.
وفاز يف عضويـة الهيئة االدارية 
كل من نشأت عزيز  202 صوت، 
 240 املوسـوي  عـزت  وأحمـد 
صوتـا، وفالح حسـن الجزائري 
209 اصـوات، وكريم حمد 226 

صوتا.

بغداد / عباس عيل هندي
بحضور رئيس االتحاد للكرة الطائـرة جميل العبادي واالعضاء وممثيل 
أندية الدوري املمتاز، أجريت قرعة الدوري املمتاز للموسم 2022 - 2023 
يف فندق املنصور ميليا وسـط العاصمة الحبيبة بغداد. واسـفرت نتائج 
القرعة بعـد تصنيف االندية وتقسـيمها اىل مجموعتني، إذ ضمت  األوىل 
كال من (حامل اللقب للنسـخة املاضية غاز الجنوب والبحري والرشطة 
واربيل وحديثة وسنجار والقاسم ومدينة الشهداء)، فيما تألفت الثانية 
مـن( الجيش وصيف النسـخة املاضية والبيشـمرگة ومصايف الشـمال 
والحبانية والصناعة وهيت والصمود). وحددت لجنة املسابقات التاسع 
من شـهر كانون االول الحـايل موعداً النطالق منافسـات التجمع االول، 

فيما ستنطلق منافسات التجمع الثاني يف 24 من الشهر نفسه.

@ÒáÌáu@ÚÌäaÜg@Ú˜ÓÁ@äbÓnÇa
@ÔöbÌã€a@ÜaáÃi@Ú„bflc@Üb‰€

@aá«Ïfl@Ô€b®a@ãËì€a@Âfl@…ébn€a
åbn‡æa@Òãˆb�€a@äÎÜ@pbèœb‰fl@÷˝�„¸

fibÌá„Ïæa@Âfl@Ô„br€a@äÎá‹€@ÔiãÃæa@kÉn‰æa@›Ádm@⁄äbjÌ@Ôfl˝€a

@åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@Ú‰flbr€a@Ú€Ïßa@¿@pbËuaÏfl@…iäc…‚ÏÓ€a

بغداد/ الزوراء

تفقَد وزير الشـباب والرياضـة رئيس اللجنة العليـا املرشفة عىل 

تنظيم بطولة الخليج  أحمد املربقع، امس السـبت، ملعبي البرصة 

الـدويل وملعب امليناء االوملبي يف محافظة البـرصة، وتابع األعمال 

الجارية فيهما حاليا .

ووجـه املربقـع برسعة التنفيـذ ودقته، اذ يشـهد ملعـب البرصة 

الدويل سـعة 65 الف متفرج أعمال تأهيل فيما يدخل ملعب امليناء 

االوملبي مرحلة اإلنهاءات األخرية ليكونا جاهزين الستقبال الحدث 

الريايض األبرز بطولة كاس الخليج 25.

ورافـق الوزيـر يف زيارتـه إىل البـرصة وتفقد مالعبها ومنشـآتها 

الخدمية رئيس االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم عدنان درجال، 

فضال عن املالك املتقدم لوزارة الشباب والرياضة.

بغداد/ ليث العتابي 
تنطلُق اليوم األحد، مباريات الجولة الثامنة من 
الدوري  املمتـاز، إذ تقام 4 مواجهات يف مالعب 
بغـداد واملحافظـات، فيمـا تسـتكمل اللقاءات 
يوم غٍد االثنني بإقامـة 6 مباريات، أبرزها قمة 
القوة الجوية والرشطة.. ويتصدر القوة الجوية 
الرتتيـب برصيـد 15 نقطـة، ويحـل الكهربـاء 
ثانيـا بفارق نقطة ، ويأتـي النجف ثالثاً بفارق 

األهداف عن الوصيف.
ويفتتـح الحـدود والكـرخ مواجهـات الجولـة 
بملعب الشـعب الـدويل، ويحـاول تالميذ املدرب 
عادل نعمة مواصلة عروضهم القوية واالقرتاب 

مـن الصـدارة يف حـال تحقيق االنتصـار ، فيما 
يسـعى الكرخ إىل تحسـني نتائجه بعد الهزيمة 
أمام نفط ميسان بالجولة املاضية. ويستضيف 
نفـط البرصة منافسـه دهوك بملعـب الفيحاء 
بمدينة البرصة الرياضية، ومحاولة كسب نقاط 
الفوز والقفز إىل مراكز الوسط والعودة إىل سكة 
االنتصـارات بعد التعادل السـلبي مـع الحدود ، 
فيما يطمح الضيوف إىل العودة لدهوك بالنقاط 
الثـالث رغـم صعوبة املهمـة. وتقـام يف ملعب 
كربالء الدويل مواجهة القاسـم أصحاب األرض 
ضـد النجـف ، إذ يمتلك أبنـاء املـدرب عيل عبد 
الجبار فرصة لتحقيق االنتصار الثاني توالياً بعد 

تجـاوز نـوروز بثالثية بالجولـة املاضية، بينما 
يأمـل الضيـوف بمواصلة سلسـلة االنتصارات 
بعد كسب مواجهة الزوراء، والسعي لإلرتقاء إىل 
الصدارة يف حال فوزه رشط تعثر املتصدر القوة 
الجويـة والوصيف الكهربـاء. وتختتم مباريات 
اليـوم األول مـن الجولـة الثامنة بلقـاء الطلبة 
وضيفه الديوانية بملعـب املدينة الدويل، ويرفع 
أهل الدار شـعار الفوز من أجل البقاء يف مراكز 
الصدارة، بينما سـتكون املواجهـة األوىل ملدرب 
الديوانية الجديد األردني هيثم شبول، ومحاولة 
تحقيق االنتصار األول بعد سلسـلة من النتائج 

املتواضعة.

fibÌá„Ïæa@Âfl@ÚÓ„b‡r€a@äÎá€@›ÁdnÌÎ@ÚÓq˝ri@ÔÿÌãfl˛a@Í7ƒ„@‚çËÌ@aá‰€ÏÁ@kÉn‰fl
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الدوحة / متابعة الزوراء: 

واصل منتخـب هولندا شـق طريقه يف 

 ،(2022 (قطـر  العالـم  كأس  بطولـة 

بتأهلـه إىل ربع النهائي امس السـبت، 

وذلـك بعد فوزه عـىل أمريكا (3 - 1) يف 

أوىل مباريات دور الـ16.

أهـداف هولندا جاءت بأقـدام ممفيس 

ديباي ودايل بليند ودينزيل دومفريس يف 

الدقائـق (10، 1+45، 81)، فيمـا أحرز 

حاجـي رايت هـدف أمريـكا الوحيد يف 

الدقيقة 76.

وتنتظر كتيبة املـدرب الهولندي لويس 

فان جال، الفائز مـن مباراة األرجنتني 

ضد أسرتاليا، ملالقاته يف ربع النهائي.

يباغـت  أن  األمريكـي  املنتخـب  وكاد 

نظـريه الهولندي بهدف مبكـر بعد أقل 

مـن 3 دقائـق، حينمـا وصلت كـرة إىل 

بوليسـيتش داخل منطقة الجزاء، لكنه 

أهـدر الفرصة، بعدمـا تصدى الحارس 

نوبريت لتسديدته برباعة.

لكن الرد الهولندي كان أكثر قوة بعدما 

شـنت كتيبة فان جـال هجمة رسيعة 

انتهـت بتمريرة عرضية من دومفريس 

إىل ديباي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها 

بلمسة خاطفة، استقرت داخل الشباك، 

لتتقدم الطواحني بهدف مبكر.

وعـاد ديبـاي لتهديـد مرمـى الحارس 

األمريكـي ترينر بتسـديدة قوية، لكنها 

خـارج  إىل  ومـرت  طريقهـا  أخطـأت 

امللعب.

املنتخب األمريكي واصل محاوالته عىل 

مرمى نوبريت، سعيا نحو التعادل، لكن 

الحـارس الهولندي صمد مجـددا أمام 

تسديدة قوية من تيموثي ويا.

ويف اللحظات األخرية من الشوط األول، 

عادت هولندا ملباغتة أمريكا بهدف ثان 

بذات الطريقة، لكن هذه املرة عرب بليند، 

الـذي حاكى تسـديدة ديبـاي يف الهدف 

األول، بعد تمريرة من دومفريس أيضا.

بداية الشوط الثاني كادت تشهد هدف 

التقليـص من أمريـكا عـن طريق تيم 

ريم، لكنه أهدر الفرصة بغرابة.

وكانت هولنـدا عىل مقربـة من إطالق 

رصاصة الرحمة عىل املنتخب األمريكي 

بعـد كرة عرضيـة ارتطمت بقـدم أحد 

املدافعـني، لتتحول بالخطأ نحو مرمى، 

لكـن يقظة الحارس ترينـر حالت دون 

وصولها الشباك.

وتلقـى ماكينـي تمريـرة حريرية عىل 

حدود منطقة جزاء هولندا، لكنه أطلق 

تسـديدة طائشـة أعىل املرمى، لتضيع 

فرصة التقليص مجددا.

وتصـدى الحـارس األمريكـي برباعـة 

لتسـديدة ديبـاي مـن خـارج منطقة 

الجـزاء، ليحولهـا بأطـراف أصابعه إىل 

ركنية.

واسـتطاع البديل حاجي رايت تقليص 

النتيجـة ألمريكا، بعد عرضية المسـت 

قدمـه، لتقفز الكـرة إىل داخل الشـباك 

بالدقيقة 76.

لكن دومفريس بدد األحـالم األمريكية 

بعـد 5 دقائـق، بعدمـا أضـاف الهدف 

للهولنديني بمقابلتـه لعرضية  الثالـث 

من الجهة اليرسى بلمسة إىل الشباك يف 

الدقيقة 81.

بغداد/ الزوراء:
بارك نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، 
فوز املنتخب املغربـي عىل نظريه الكندي 
وتأهلـه اىل الـدور الثانـي مـن مونديال 
قطر. وقال الالمـي يف تغريدة له تابعتها 

العربـي  املنتخـب  ”املغـرب  ”الـزوراء“: 
الوحيد الذي تأهل للدور الثاني يف مونديال 
قطـر ٢٠٢٢ بعد الفوز املثري عىل منتخب 
كندا ٢ - ١ ، مبارك للمغرب والعبيه الذين 

قدموا جهداً كبرياً خالل املباراة“.

Òãíbjfl@Òãy

@NN@ã�”@fibÌá„Ïfl
@paäbõ®a@÷bjé
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تبـددت أحـالم أعداء مونديال قطر  يف نزع او حتى مسـخ الهوية 
العربية اإلسـالمية للمونديال، والبد من التذكري ان توصيف أعداء 
مونديال قطر ال يشري اىل حكومات غربية بعينها، كما ان املونديال 
ال يحـارب النـه  قطري أي بسـبب  ميزة محلية، انما هو سـباق 
حضارتني عربية إسالمية وأخرى غربية، ولكل منهما أدواتها التي 
ليـس الدول بتوصيفها املعروف إال واحـدة من تلك األدوات يف هذا 
السـباق، كربت هذه الدول ام صغرت، فالحضارات تقاس بالعمق 
التاريخي وسعة األفق املستقبيل، وكال املديني اساسهما الشعوب 
وعقائدها وانسـجام تلك العقائد مع الفطرة السليمة يف التعايش 
عىل هذا الكوكب، وليس عىل الدول وتقسـيماتها الجغرافية فوق 

الكوكب .
مـن هذا املنطلـق نقرأ الصفحـة الثانية يف هذا السـباق، إذ سـَل 
أعداء املونديال سـيفا خشـبيا آخر وهو سـيف ” حقوق االنسان 
” الذي يمتشـقه األعداء للمسـاومة واالبتزاز يف كل منازلة، فهذه 
الحقـوق راسـخة يف هـذه املنطقة من األرض  منذ آالف السـنني، 
فإذا كانت مسـلة حمورابي -  امللك السـادس يف ساللة بابل األوىل 
1792 - 1750 ق . م - هي األشـهر يف سن القوانني  لتسيري حياة 
البـرش فأن التاريخ القديم يحفظ لوثيقـة امللك أورو كاجينا ملك 
مدينـة لكـش يف جنوب العراق التـي يرجع تاريخهـا اىل 2355 ق 
. م ، بـأن محتوياتها لها الريادة اإلنسـانية يف اإلشـارة الرصيحة 
اىل حقوق االنسـان. كمـا ان كلمة ” حرية ” ظهـرت ألول مرة يف 
التاريخ البـرشي يف تلك الوثيقة، وقد ترك املؤرخون القدامى اربع 
نسـخ مختلفة االشـكال من تلك  الوثيقة، كشـف عن جميعها يف 
اطـالل مدينة ”لكـش” عـام 1878 واستنسـخها وترجمها ألول 
مرة العالمة الفرنيس ” فرانسـوا تورو – دانجان ” (فوزي رشيد: 

الرشائع العراقية القديمة: 11).
هـذا التأصيل التاريخي يربهن سـبق الحضارة التـي ينتمي إليها 
مونديـال قطـر يف تحقيـق حقوق االنسـان، وقد توجـت كل تلك 
الرشائع بالرشيعة اإلسـالمية السـمحة يف اعالء مكانة االنسـان 

وحفظ حقوقه.. 
هـذه القـوة الحضارية بددت أحـالم أعـداء املونديـال يف الرهان 
عـىل ” لعبة ورقة حقوق االنسـان ” التـي ينرشونها زيفا“ النهم 
لـم ينظـروا للبرش عىل انهـم جميعا يتمتعون بصفة ” انسـان ” 
وبالتايل بالحقوق التي نادوا بها، وقد تجسد التمييز فعال بني برش 
يتمتعون بصفة ” انسـان ” واخريـن ال يتمتعون بها يف االتفاقية 
االوربية لحقوق االنسـان التي صارت نافذة يف الثالث من سبتمرب 
1953 ، وظـل التمييز قائما بالرغم مـن كل التعديالت التي جرت 
عـىل االتفاقيـة واخرها بروتوكول رقـم (11 ) يف 1 /11 / 1998 

(املستقبل العربي: ع 299 : 1 / 2004 ) .
أما الهجمات التي شنت عىل املونديال تحت ذريعة حقوق االنسان 

فكانت من قبل ومن بعد االنطالق .. واىل الغد.



الدوحة / متابعة الزوراء
ما  عىل  الربتغايل،  املنتخب  نجم  رونالدو،  كريستيانو  رد 
وتوجيه  سانتوس،  فرناندو  مدربه  مع  خالفه  عن  تردد 
كلمات بذيئة له، عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية يف 

الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ٢٠٢٢.
يف  استبداله  أثناء  رونالدو  غضب  الكامريات  والتقطت 
املباراة، التي خرسها املنتخب الربتغايل (٢-١)، باإلضافة 

إىل تلفظه ببعض الكلمات غري الالئقة.
صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  ذلك،  عن  رونالدو  وقال 
«دييل ميل» الربيطانية: «ما حدث قبل استبدايل، أن العبا 

بالخروج  طالبني  الجنوبية  كوريا  من 
رسيعا من امللعب».

ال  ألنه  يصمت،  أن  منه  «طلبت  وواصل: 
يملك سلطة أن يطلب هذا األمر.. لم يكن 

هناك أي خالف مع املدرب».
مشابهة  رواية  قدم  قد  سانتوس  وكان 
عقب  الصحفي  املؤتمر  خالل  للموقف، 
مع  الربتغايل  املنتخب  املباراة.وسيلتقي 

منافسات  ضمن  املقبل،  الثالثاء  سويرسا 
ثمن نهائي املونديال.

الدوحة / متابعة الزوراء
تحمله  الربازيل  مدرب  تيتي  أعلن 
مسؤولية الخسارة أمام الكامريون 
التي  املباراة  يف  مقابل  دون  بهدف 
جرت ضمن الجولة الثالثة واألخرية 
السابعة  املجموعة  منافسات  من 
قطر   FIFA العالم  كأس  بنهائيات 

.™٢٠٢٢
املؤتمر  يف  الربازيل  مدرب  وقال 
«البطولة  املباراة:  بعد  الصحفي 
خسارة  شهدت  النسخة  هذه  يف 
أمام  األرجنتني  الكبرية،  املنتخبات 
تونس،  أمام  وفرنسا  السعودية، 
والربتغال  اليابان،  أمام  وإسبانيا 
تطور  عىل  دليل  وهذا  كوريا،  أمام 

هذه  يف  املنتخبات  وأّن  القدم،  كرة 
مجموعاتها  تتصّدر  لم  البطولة 
بالعالمة الكاملة بالفوز يف املباريات 

الثالث األوىل برصيد ٩ نقاط».
وأوضح أّن عىل املنتخب الربازييل أن 
يتعلم من مثل هذه املباريات وينظر 
إىل الجانب اإليجابي لها، مشرياً إىل أن 
الفوز  استحق  الكامريوني  املنتخب 
يبحث  وكان  جيد،  بشكل  لعب  ألنه 

عن هذا الفوز يف هذه البطولة.
الفرتة  يف  نركز  أن  «علينا  وأضاف: 
املقبلة لخوض املباريات املتبقية من 
البطولة ونحن يف حالة جيدة، حيث 
إن تقارب املباريات يف املرحلة األوىل 
للتعايف  الكافية  الفرصة  يمنحنا  لم 

املثايل».
ومن ناحيته أكد رودريغو 

الزمار طبيب 
يف  الربازييل،  املنتخب 
املؤتمر الصحفي، أّن املرحلة املقبلة 
املصابني  الالعبني  عودة  تشهد  قد 

وأبرزهم نيمار.
وقال: «أمامنا ٧٢ ساعة قبل مباراة 
علينا  الذي  ما  النهائي، سنرى  ثمن 
التدريبات  بدءه  بعد  وذلك  فعله، 

بالكرة».
قال  اليوم  مباراة  يف  اإلصابات  وعن 
«الالعب  الربازييل:  املنتخب  طبيب 
يف  إصابة  من  يعاني  تيليس  اليكس 
لتصوير  وسيخضع  اليمنى  الركبة 
وكذلك  املغناطييس،  بالرنني 
بعد  األلم  من  اشتكى  جيسوس 
نهاية مباراة اليوم وطلبنا التصوير 

بالرنني املغناطييس».
كوريا  أمام  الربازيل  وستلعب 
تلعب  بينما  اإلثنني،   ً الجنوبية 
الثالثاء  الربتغال  مع  سويرسا 
املقبل، يف إطار منافسات الدور ثمن 

النهائي.

الدوحة / متابعة الزوراء
شهادات  الربيطانية  «التايمز»  لصحيفة  تقرير  نقل 
ملجموعة من املشجعات اإلنكليزيات اللواتي رافقن منتخب 
يؤكدن  الثالثة»،  «األسود  تشجيع  أجل  من  الدوحة  إىل  بالدهن 

فيها عدم تعرضهن ألي مضايقات.
ملباريات  املستضيفة  قطر  ملالعب  املشجعات  وصف  يف  وجاء 
للنساء  أكثر  مالئمة  بأنها   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 

ملشاهدة املباريات مقارنة بما يجري يف بالدهن.
الربيطانية  الشابة  تقود  أيضاً»،  لعبتها  «إنها  شعار  وتحت 
من  بالدها  يف  واسعة  حملة  عاماً)   ١٩) مولوسون  إييل 
بالنساء، وذلك بسبب  الكرة أكثر ترحيباً  أجل جعل مالعب 

املضايقات التي يتعرضن لها خالل املباريات.
ولفتت مولوسون إىل أّنه قبل مجيئها إىل قطر من أجل دعم 
منتخب بالدها، طلبت من والدها أن يرافقها إىل الدوحة، غري 
اكتشفت  أّنها  الربيطانية  للصحيفة  ترصيح  يف  اعرتفت  أنها 
كأس  مالعب  ألن  والدها،  إزعاج  إىل  حاجة  يف  تكن  «لم  أنها: 
العالم يف قطر مختلفة عما هي عليه يف بالدها، فلم تكن هناك 

هتافات ساخرة أو تمييز عىل أساس الجنس من أي نوع».
واعترب التقرير أّن مالعب قطر وفرت أجواء مناسبة للنساء أكثر 
من تلك املوجودة يف إنكلرتا، وقالت مولوسون - وهي طالبة من 
نوتنغهام- «لم أعاِن من أي من املضايقات التي مررت بها يف 
إنكلرتا»، مضيفة «أنها بيئة رائعة حني قمت بتجربتها».من 
العمر (٤٩ عاماً)  البالغ من  جهته، أوضح والد مولوسون 
ويعمل مدرساً، أّنه جاء إىل قطر بهدف رعاية ابنته، لكنه 

اعرتف بأنه اكتشف أنه لم يكن بحاجة للقيام بذلك بسبب ما وجده 
فيها.

اإلنكليزية جو غلوفر (٤٧ عاماً) والتي  املشجعة  لم تخف  بدورها، 
 ،٢٠١٠ إفريقيا  جنوب  نسخة  منذ  العالم  كأس  نهائيات  تحرض 
يف  املستويات  جميع  عىل  املونديال  من  متميزة  بنسخة  انبهارها 
ألوان  يرتدون  فالجميع  أقل عصبية،  العام هنا  «الجو  قائلة:  قطر، 

منتخبهم، وليست هناك أي متاعب».
الربيطانية  الصحيفة  تقرير  نقل  املشجعات  شهادات  جانب  وإىل 
عاماً)،   ٣٤) ساندرسون  ليان  السابقة  اإلنكليزية  لالعبة  ترصيحاً 
باألجواء  خالله  من  أشادت  سبورت»،  «توك  برنامج  ومقدمة 

التنظيمية يف مونديال قطر.

الدوحة / متابعة الزوراء
لقائهما  عىل  عاما   ٤٠ مرور  بعد 
الوحيد يف كأس العالم، يعود منتخب 
يف  البولندي  نظريه  ملواجهة  فرنسا 
املونديال من جديد وذلك يف دور ال ١٦ 
اليوم يف تمام الساعة السادسة مساء 
يف  (الُثمامة)  ملعب  عىل  بد  بتوقيت 

الدوحة.
الفرنيس  املنتخب  حملة  وستكون 
حينما  املحك،  عىل  لقبه  عن  للدفاع 

يالقي بولندا) اليوم األحد.
التي  الرابحة  األوراق  جميع  وتبدو 
يمتلكها منتخب فرنسا حاليا جاهزة 
ملواجهة بولندا، بقيادة كيليان مبابي 
كومان  وكينجسيل  ديمبيل  وعثمان 

وأنطوان جريزمان.
بولندا،  منتخب  مواجهة  تكون  ولن 
األدوار  يف  للظهور  يعود  الذي 
اإلقصائية للمونديال للمرة األوىل منذ 
نسخة ١٩٨٦ يف املكسيك، سهلة عىل 

املنتخب الفرنيس.

الدور  البولندي  املنتخب  وتخطى 
بكأس  تاريخه  يف  الخة  للمرة  األول 

يف  الثاني  املركز  احتل  بعدما  العالم، 
مجموعته برصيد ٤ نقاط.

من  مباراة   ١٦ يف  املنتخبان  والتقى 
حيث  وودية،  رسمية  بني  ما  قبل، 
الفرنيس  للمنتخب  األفضلية  كانت 
فازت  فيما  انتصارات،   ٨ الذي حقق 
التعادل  وخيم  لقاءآت،   ٣ يف  بولندا 

عىل ٥ مواجهات.
املنتخب  حسم  فقد  ذلك،  ورغم 
التي  الوحيدة  املواجهة  البولندي 
جرت بينهما يف كأس العالم لصالحه، 
يف  فرنسا  عىل   ٢/٣ تغلب  حينما 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع، 

بنسخة ١٩٨٢ يف إسبانيا.
بني  األوىل  املواجهة  هذه  وستكون 
الودي األخري،  لقائهما  املنتخبني منذ 
الذي أقيم يف ٩ حزيران/يونيو ٢٠١١ 

وانتهى بفوز فرنسا ١-٠..
اللقاء،  هذا  من  الفائز  أن  يذكر 
دور  يف  القادم  السبت  سيلتقي 
الثمانية مع املتأهل من مباراة إنجلرتا 
أيضاً  اليوم  يلعبان  اللذان  والسنغال 
عىل  مساء  العارشة  الساعة  تمام  يف 

ستاد (البيت) يف مدينة الخور.
يقود  أن  اىل  راشفورد  ويسعى 
املرموقة،  الكأس  إىل  بالده  منتخب 

املهدرة  الركلة  آثار  نهائيا  ليمحو 
أمام إيطاليا، ويرّسخ اسمه يف تاريخ 

الكرة اإلنجليزية.
شارك  الذي  راشفورد،  أن  شك  وال 
العالم  كأس  يف  األوىل  للمرة  أساسيا 
نقاطا  سجل  ويلز،  ضد  الحالية 
النهائي  ثمن  الدور  مباراة  ليخوض 
من  األحد،  اليوم  السنغال،  ضد 

البداية.
السنغال  منتخب  يطمح  املقابل،  يف 
اإلفريقية  القدم  لكرة  االعتبار  لرد 
يلتقي  حينما  إنجلرتا،  منتخب  أمام 

معه.
السمراء  القارة  جماهري  ومازالت 
 (٣-٢) إنجلرتا  منتخب  فوز  تتذكر 
اللجوء  بعد  الكامريون  منتخب  عىل 
للوقت اإلضايف بدور الثمانية يف نسخة 
ليحرم   ،١٩٩٠ عام  إيطاليا  مونديال 
يصبح  أن  من  املروضة  غري  األسود 
أول منتخب إفريقي يصعد للدور قبل 

النهائي يف كأس العالم عرب التاريخ.
يذيق  أن  يف  السنغايل  املنتخب  ويأمل 
الكأس،  نفس  من  اإلنجليزي  نظريه 
الكامريون، وأن يطيح  التي تجرعته 
قائمة  تصدره  رغم  البطولة  من  به 
تلك  يف  باللقب  للتتويج  الرتشيحات 

النسخة.
املدرب  ولن يكون األمر سهال لفريق 
يف  الحال،  بطبيعة  سيسيه  أليو 
قدمه  الذي  جداً  الجيد  األداء  ظل 
بدور  إنجلرتا خالل مشواره  منتخب 

املجموعات يف مونديال قطر.
                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

äaÏìæa@Ú‹ñaÏæ@fibÃ‰è€a@ÈuaÏm@a6‹≠aÎ@NN@aá‰€Ïi@Âfl@ädr‹€@|‡�m@bè„ãœ
16@Ä€a@äÎÜ@Âfl@Ô„br€a@‚ÏÓ€a

ëÏn„bè€@Èibjé@Ú‘Ó‘y@|öÏÌ@Îá€b„Îä
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أعلن األرجنتيني خرياردو «تاتا» مارتينو انتهاء مشواره 
عىل  فوزه  رغم  فوري،  بمفعول  املكسيك  منتخب  مع 
العالم  كأس  يف  املجموعات  دور  نهاية  يف   ٢-٠ السعودية 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وأنهت املكسيك دور املجموعات يف املركز الثالث بمجموعتها 
الثالثة بفارق هدف عن بولندا املتأهلة، فأخفقت يف بلوغ 

الدور ثمن النهائي.
وقال مارتينو: «أنا املسؤول الرئيس عن االحباط والخيبة. 
الفشل.  أتحّمل كل مسؤولية هذا  هذا مصدر حزن لكني 
أي  فعل  يمكن  وال  النهائية،  الصافرة  مع  عقدي  ينتهي 

يشء آخر».
أنه  مارتينيز  روبريتو  البلجيكي  املنتخب  مدرب  وأعلن 
عقب  وذلك  الحمر»  «الشياطني  مع  منصبه  سيغادر 
األول  الدور  من  وإقصائهم  كرواتيا  مع  سلباً  تعادلهم 

لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
مارتينيز  اإلسباني  قال  املباراة،  بعد  صحايف  مؤتمر  ويف 
الذي استلم تدريب «الشياطني الحمر» عام ٢٠١٦ وقادهم 
كانت  املباراة  «هذه  إن   ٢٠١٨ مونديال  نهائي  نصف  إىل 

مباراتي األخرية مع املنتخب. حان الوقت كي أتنحى».
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اسـتبعد هانزي فليك، املدير الفني للمنتخب األملاني لكرة القدم، فكرة االسـتقالة مـن منصبه بعد خروج منتخبه 
املبكر من دور املجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، معترباً أن هذا القرار ال يتعلق به.وقال 
فليـك، يف ترصيـح صحفي: «إّن العمل مع هذه املجموعة من الالعبني يحفزه كثرياً، ولكن الوقت ليس للحديث عن 
املسـتقبل بعد الخروج مـن دور املجموعات يف مونديال قطر».وأوضح أّنه سـعيد بعمله عىل رأس املنتخب األملاني، 
الذي يضم مجموعة جيدة ومميزة من الالعبني، واعداً بإجراء «تحليل رسيع» ألسـباب سـقوط فريقه يف املونديال، 
ومعربـاً عـن «خيبة أمل كبرية» جراء ما حصل، خاصة يف ظل القيام مع جهازه الفني بعمل جيد يف إعداد الالعبني.
وشـّدد فليك، الذي تسـلّم تدريب املنتخـب األملاني صيف عام ٢٠٢١ خلفـاً ليواكيم لوف، عىل أّنـه بعد هذا اإلقصاء 

املحزن، يتعنّي عليه خالل الفرتة املقبلة تقييم ما حدث، ويحاول أن يسلك اتجاهاً آخر.
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أنا!» هذا ما قاله الحارس  «املفتاح إليقاف مبابي؟ 
يمثل  لكنه  مازًحا،  تشيزني  فويتشيك  البولندي 
بطلة  فرنسا،  مواجهة  يف  األول  الحصن  بالفعل 
العالم ١٩٩٨ و٢٠١٨، يف ثمن نهائي مونديال ٢٠٢٢  

األحد.
فمع خط هجوم خجول، سجل هدفني فقط يف ثالث 
مباريات ضمن املجموعة الثالثة، يعترب تشيزني بني 

الخشبات الثالث ضمانة ال تقّدر بثمن.
املالعب  يف  فقط  مرتني  شباكه  اهتزت  وبعدما 
القطرية، بات البولندي الحارس الذي منع أكرب عدد 
املونديال،  من  الحالية  النسخة  خالل  األهداف،  من 

بحسب شبكة «أوبتا» لإلحصاءآت.
صحيفة  من  كولسوت،  كميل  الصحفي  ويقول 
«رزيكزبوسبوليتا»: «من دونه، ملا نجحنا يف التأهل»، 
ليس  التشكيلة..  يف  األهم  الالعب  «هو  مضيفا: 
روبرت ليفاندوفسكي امللتزم دفاعيا، والذي ال يملك 

الفرصة للعمل يف املقدمة».
حّتى  لالبتسام،  البعض  تشيزني  كلمات  ودفعت 
عرب  نرش  (يويفا)  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أن 
الذي  الهدف  صور  التحذير،  سبيل  عىل  «تويرت»، 
سجله مهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، 

يف شباك تشيزني حارس يوفنتوس، يوم ٢ ترشين 
الثاني/نوفمرب املايض يف دوري أبطال أوروبا.

قد  دولية،  مباراة  الـ٦٩  صاحب  تشيزني،  وكان 
الثالثة لدور  حذر قبل مواجهة األرجنتني يف الجولة 

املجموعات، قائال: «ليونيل مييس، أدرسك!».
جزاء  ركلة  العجوز»  «السيدة  حارس  صّد  وبالفعل 
نفذها «الربغوث»، لكن دون أن يمنع خسارة بولندا 

بهدفني نظيفني.
جدارته  م)   ١٫٩٦) الطول  فارع  الحارس  أثبت  وقد 
سالم  للسعودي  جزاء  ركلة  صد  عندما  أيضا، 
أمام  شباكه  نظافة  عىل  الحفاظ  بعد  الدورسي، 

املكسيك يف املباراة األوىل.
وعن مركزه كحارس، يقول تشيزني: «ال يمكن أن 
نصبح أبطاال بتسجيل األهداف، عىل األقل بإمكاننا 

محاولة مساعدة املنتخب».
يف  املباراة  نلعب  العمل..  من  جزء  «هذا  ويضيف: 
ذهننا، ونحلل املنافس لساعات طويلة.. نحلل دائما 
مسددي ركالت الجزاء.. يف بعض األحيان ننجح، ويف 

أحيان أخرى يأتي هذا بغري فائدة».
تحت  آرسنال،  يف  األوىل  خطواته  تشيزني  وقطع 
الحظ  لكن  فينجر،  آرسني  الفرنيس  املدرب  إرشاف 

أدار له ظهره مرات عدة يف مسريته.
ففي عام ٢٠٠٨ تعرض تشيزني، نجل الحارس الدويل 

السابق ماتسيي، لكرس يف يديه أثناء التمارين.
وخالل كأس أوروبا ٢٠١٢، حصل عىل بطاقة حمراء 

يف مباراته األوىل، كما أصيب باكرا يف يورو ٢٠١٦.
اهتزت  القارية،  البطولة  من  األخرية  النسخة  ويف 
بالنريان  اإليطايل  لروما  السابق  الحارس  شباك 

الصديقة، بعد وقت قصري من صافرة البداية.
الـ٣٢ عاما، وخالل ثاني مشاركاته يف  لكن يف سن 
نهائيات كأس العالم، يبدو أن البولندي تصالح أخريا 

مع الحظ.
وبعدما رضب مييس يف وجهه خالل احتكاك هوائي، 
اقرتح عىل النجم األرجنتيني املراهنة بـ ١٠٠ يورو، 
عىل أن حكم الفيديو املساعد لن يحتسب ركلة جزاء، 

إال انه خرس الرهان!
«ال أعرف ما إذا كان ذلك مسموحا به يف كأس العالم، 
فقد يتم إقصائي بسببه، لكني ال أهتم» قال تشيزني 
ضاحكا أمام وسائل اإلعالم، ثم تابع: «لن أدفع املال 
أيضا.. (مييس) ال يهتم بالـ١٠٠ يورو، أعتقد أنه ال 

يحتاجها!».
نقالً عن وكالة فرانس برس
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 العمارة / نينا:
 اعلن قسم العالقات واإلعالم يف جامعة 
التحضـريات  جميـع  إكمـال  ميسـان 
إلعـادة اصدار جريدة املعـارف يف األيام 
القريبة القادمة بعد توقفها عن النرش 
ملـدة ٨ سـنوات تماشـيا مع سياسـة 
التقشف املايل للبلد، بالتنسيق مع نقابة 

الصحفيني العراقيني فرع ميسان.
وقـال مديـر اعـالم جامعـة ميسـان 
الدكتـور ليث صبـار الكعبـي: حصلت 
املوافقة من قبل رئيس جامعة ميسان 
الدكتور ”عبد الباسـط محسـن عيال“ 
عىل اصـدار الجريـدة شـهرياً من أجل 
تسـليط الضوء عـىل مجمل األنشـطة 
العلميـة واإلنسـانية والثقافية لكليات 
جامعـة ميسـان ومراكزهـا العلميـة 
والبحثية. مثمنا دور نقابة الصحفيني 
العراقيـني فـرع ميسـان وعىل رأسـها 
سـمري السـعد، رئيـس فـرع النقابة، 
الجامعـة  إلعـالم  ومسـاندته  لدعمـه 

واصدار العدد األول لها ضمن السياسة 
التي رسـمتها نقابة الصحفيني يف دعم 
مؤسسـات الدولـة وإبـراز أنشـطتها 
اإلعالمية. مبينا ”تقديم كل التسهيالت 

الخاصـة بإصـدار األعداد املسـتقبلية 
ودعمه إلعالم الجامعة“.

وأضاف الكعبي: ان الهيكل التصميمي 
صفحـات  ثمانـي  يتضمـن  للجريـدة 

متنوعـة عـىل أبواب تشـمل األنشـطة 
العلميـة والثقافيـة واألدبيـة والفنيـة 
علـوم  بـاب  عـن  فضـًال  والرياضيـة 
واقتصـاد والعلوم الطبية والهندسـية، 
وصفحات تعنـى بنرش املقـاالت وآراء 
التدريسيني  وبراءات االخرتاع لألساتذة 
يف الجامعـة، فيما خصصـت الصفحة 
العـايل  التعليـم  وزارة  ألخبـار  األوىل 

والبحث العلمي.
واشـار إىل ”ان اصـدار هـذا العدد جاء 
تزامنـاً مـع التطـورات التي تشـهدها 
جامعة ميسان من حيث البنى التحتية 
واستحداث األقسام العلمية واإلنسانية 
فضالً عن دخولهـا التصنيفات العاملية 
متقدمـة،  مراتـب  عـىل  وحصولهـا 
باإلضافـة إىل سياسـة االنفتـاح عـىل 
املجتمـع والجامعـات األخـرى لتكون 
حلقـة الوصـل ومنـرباً للتواصـل مـع 
الجميـع يف ظـل التطور الذي تشـهده 

وسائل اإلعالم الرقمي واملقروء“.

باريس/متابعة الزوراء:
عـىل مـدار السـنوات املاضيـة، تطـورت 
التكنولوجيـا يف الهواتـف املحمولـة بداية 
مـن املعالجات وصـوالً إىل الكامريات التي 
أصبحـت تضاهـي الكامـريات االحرتافية 
باهظة الثمن. لكن السؤال هو كيف يمكن 
للصحفيـني واملؤسسـات تحقيـق أقىص 
اسـتفادة ممكنة من الهاتـف املحمول يف 

العمل الصحفي؟  
يف هـذا املقال تحـاور شـبكة الصحفيني 
والخبـري بصحافـة  الصحفـي  الدوليـني 
املوبايـل فـراس اللبـاد، وهـو محارض يف 
املدرسة العليا للصحافة يف باريس، ليجيب 
بعمق عن هذا السـؤال ويحدثنا أيضاً عن 
دليـل صحافة املوبايل الـذي أعده مؤخراً 
ونرشه مع عدة مؤسسات من بينها دليل 

املصادر املفتوحة للصحفيني العرب.  
بداية كيف جاءت فكرة الدليل؟  

اطلعـت عىل العديـد من الكتـب واملراجع 
حـول صحافـة الهاتـف املحمـول، كانت 
النواحـي مـن  العديـد مـن  متشـعبة يف 
الصياغـة للرسد والصـور واألمثلـة التي 
تخص هذا النـوع من الصحافة، فحاولت 
أن أقـدم مـورًدا يسـتطيع الجميع فهمه 
من الطالب واملواطن الصحفي، للصحفي 
املحـرتف وذلـك من خـالل عمليـة الرسد 
والتعريفات واألمثلة املبسطة التي أتبعها 
أثناء محارضات وتدريبات، أي اسـتخدام 
لغة الصحافة املعارصة السهلة والواضحة 

والبعيدة عن التكلف والتشعب.  
ما الجديد الذي يقدمه الدليل؟ 

حاولـت من خـالل هذا الدليـل الذي قمت 
بإعـداده تقديـم تعريفات منهـا واضحة 
للجميـع عـرب شـبكة اإلنرتنـت، ومنهـا 
قدمتها من خالل تجربة عملية خالل فرتة 
ماضيـة من العمـل يف صحافـة املحمول، 
والتأكيـد عىل بعـض الخصائـص الهامة 
مـن أجل البدء يف العمل الصحفي بالهاتف 
مهما كانت املعدات بسيطة، ألّن الصحفي 
املهني يصنع من األدوات البسـيطة عمًال 
قـد يرتقي إىل مسـتوى األعمال الضخمة، 

وبأقل التكاليف. 
بأقـل  الصحفـي منتًجـا   كيـف يصنـع 

اإلمكانيات؟ 
قـد تكـون املعـدات غاليـة الثمـن، عـىل 
الصحفي أال يلتفت لها يف بداية مشـواره 
املهني وعليه فقـط البحث والتحضري، ثم 
البـدء بعمليـة التصوير لتكـون الخطوة 
األوىل لـه يف طريق هذه الصحافة الجديدة 

املتطورة .  
ودائًما ما يكون هناك العديد من النصائح 
التـي يطرحهـا أو مـن يحـب العمـل يف 

املجال:  
١من أين نبدأ؟  
٢كيف نصور؟  

٣ماذا نفعل؟  
ما عليك سـوى امتالك هاتف جيد وعدسة 
جيدة ومناسبة للتصوير، ومعرفة املنصة 
التـي سـوف تنرش عليهـا ألننـا اآلن أمام 
العديـد من املنصـات اإللكرتونية املتنوعة 
التـي تتميـز كل واحـدة منهـا بمقاييس 
خاصة ومختلفة، منها يوتيوب وفيسبوك 
وتويـرت وتيك تـوك. وبعد ذلـك التخطيط 

للقصة بشـكل جيـد والبحث عـن الحدث 
أو القصـة املناسـبة للعمـل عليهـا، ثـم 
معرفـة الربامـج املناسـبة للمونتـاج من 
خـالل الهاتـف املحمـول، وهـي متعددة 
فمـن املمكـن االطالع عىل الدليـل للتعرف 
عليها واالستفادة منها بشكل أكرب، حيث 
حاولت وضعت أنسـب الربامـج للمونتاج 
والتصويـر والصوت من خالل تتبع بعض 
الـرشكات املتخصصـة، وبعض املخرجني 
الذين يعملون حالًيـا بالهاتف املحمول يف 

إنتاج األفالم واألخبار والتدريب أيًضا.  
قبل بدء التصوير؟ 

قبـل البدء يف العمل التصويـر، يجب التأكد 
من حالة البطارية ومسـح كامريا الهاتف 
بقطعـة من القمـاش الناعـم، والتأكد من 
الصوت واإلضاءة واختيار املكان املناسـب 
أو تحديـد أماكـن التصويـر يف حـال كان 
لديك خيارات متعددة للتصوير واالستعانة 
بحامل كامريا بسـيط مثل عصا السـيلفي 
وميكروفون أو استعمال سماعات الهاتف 
العاديـة يف حـال عـدم توفـر أي معـدات 
احرتافيـة، سـيكلف ذلـك بـذل القليل من 

الجهد، ولكن ستتعلم الكثري من األمور عند 
أول تجربة تخوضها بمفردك، كلنا وقعنا يف 
العديد من األخطاء وما زلنا نتعلم إىل وقتنا 
الحايل، دائًما تدرب وامنح نفسـك الوقت يف 

املنزل للتمرين والتدريب واملتابعة.
خوف املبتدئني 

هنالك تخوف من قبل الصحفيني املبتدئني 
خالل ممارسـة صحافة املوبايل، ما عليك 
سـوى الثقة بنفسـك ومعرفة احتياجاتك 
التدريبـات  يف  واالسـتمرارية  األساسـية 
والجلسات، وكسب املعرفة من العديد من 
املصـادر املتخصصـة يف صحافـة الهاتف 
املحمـول ألنها أصبحت متاحة عند العديد 
من األشخاص واملؤسسـات، وهنا أنصح 
بعدم ارتـكاب الحركات العشـوائية أثناء 
التصوير وحاول استخدام الهاتف كما هي 
الكامـريا يف التصوير يف الثبـات والرتكيز، 
هـذا ما كنـا نقع فيه سـابًقا لذلك ننصح 

بعدم تكرارها.  
دعم املؤسسات 

حيـث أصبحـت الكثـري مـن املؤسسـات 
الصحفيـة يف اآلونة األخرية تدعم العاملني 

يف مجـال صحافة املحمول ألنهـا ترى أن 
هـذه الصحافـة تخفف عنهـا الكثري من 
األعباء املاديـة والكوادر الضخمـة أيًضا، 
لذلك ال للقلق أبًدا» من الناحية املؤسساتية 
والعمل ما عليك سـوى التعلم بشكل جيد 
من أجل تقديم محتوى مناسب للجمهور 
والجهة التي سوف تعمل معها مستقبًال. 
أيًضـا قمت بعرض ألهم املؤسسـات التي 
تسـتخدم الهاتـف يف عملهـا، وصـوًال إىل 
الجامعات التـي اعتمدت تدريس صحافة 
املحمـول وتقديـم أهـم املعـارف، وتزويد 
الطالب باملعرفة والخربة يف هذه الصحافة 
لالندماج فـوًرا بسـوق العمـل، وااللتزام 
بأخـالق وواجبـات العمـل الصحفي التي 
صحافـة  يف  حتـى  صحفـي  كل  يعيهـا 

املحمول. 
واملؤتمرات العاملية، حيث كان أولها مؤتمر 
دبلـن يف عـام ٢٠١٥ لصحافـة املوبايـل، 
وبعدها تم اعتمـاد الكثري من املهرجانات 
العامليـة يف العديد من الدول لعرض األفالم 

التي صورت يف الجوال.  
مسـتقبل  املحمـول  الهاتـف  ولصحافـة 
والجميـع يشـاهد ما يحدث مـن تغريات 
عاملية يف العديد من مجاالت الحياة، وكيف 
يتجـه العالـم نحـو الـذكاء االصطناعي 
وصحافة البيانـات، حتى بدأت الكثري من 
الرشكات العاملية املصنعة للهواتف الذكية، 
العمل عـىل تطويـر العديد مـن التقنيات 
الهامة للهواتف ألنهـا أدركت أهمية هذه 
الصحافة ومستقبلها يف العمل الصحفي.  
وعن املعدات التي يفضل استخدامها رشح 

فراس التايل:
١حامل للهاتف كعصا السلفي ملنع اهتزاز 
الهاتـف أثنـاء التصويـر وهناك أشـكال 

أخرى تم ذكرها يف الدليل.  
٢ إضـاءة لكي تسـاعد الصحفـي يف حال 

عدم توفرها.
٣ميكروفون من أجل الحصول عىل صوت 

مناسب للعرض.
٤بطارية احتياطية مشحونة.

.(power bank) ٥مزود شحن خارجي 

٦»كارت» ذاكـرة خاص للتصوير من أجل 
حفظ األعمال املصورة.

كيف يطور الصحفي نفسه عىل استخدام 
الهاتف املحمول؟ 

١التدريب املستمر.
٢كسـب املعرفـة مـن خـالل العديـد من 
املصـادر املتخصصـة يف صحافـة الهاتف 

املحمول.
٣امنـح نفسـك كل يـوم الوقـت يف املنزل 

للتدرب عىل العديد من الربامج. 
٤معرفة االحتياجات األساسية للعمل.

٥التجارب املسـتمرة بدون توقف من أجل 
الحصول عىل ما تريد.

٦مواكبـة كل ما هو جديـد حول صحافة 
املحمول ألنها يف تطور مسـتمر. 

٧متابعـة بعـض املخرجـني والصحفيني 
الهاتـف  صحافـة  يف  يعملـون  الذيـن 

املحمول.
٨ أهم التطبيقات التي تساعد الصحفيني 

يف استخدام الهاتف املحمول  
٩للتصويـر برنامج Filmic Pro: يسـاعد 
الصحفـي بالحصول عـىل تصوير بجودة 
عاليـة والتحكـم يف العديد مـن اإلعدادات 

الخاصة بالصورة. 
 :KineMaster برنامـج  ١٠للمونتـاج 
يحتـوي عـىل مجموعة مميزة ومناسـبة 
تسـاعد الصحفي يف إنشاء مقاطع فيديو 

مميزة.  
١١ للصوت برنامج Super Sound: يساعد 
الصحفيـني واملبتدئني بتحرير ومكسـاج 

الصوت. 
 Handheld mobile ١٢القفص املستطيل 
phone stand: الذي توضع عليه مجموعة 
مـن املعـدات مثـل الضـوء وامليكروفـون 
ويمكـن تثبيته عىل الرتايبود والتحكم فيه 

أكثر.  
١٣مانع اهتزاز الگمبـل ( gimbal): الذي 
يمنـح الصـورة جمالية كبـرية من خالل 
الحـركات التـي تتحكـم فيها أنـت وفيه 

خيارات كثرية للتصوير.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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الجزائر/متابعة الزوراء:
 سـلط حكم بسـجن رسـام 
الكاريكاتري الجزائري الالجئ 
يف فرنسـا غيـالس عينـوش 
بسـبب  نافـذة  سـنوات   10
رسـوماته، الضوء عىل حدود 
يف  والـرأي  التعبـري  حريـة 

الجزائر.
وأصـدر القضـاء الجزائـري 
رسـام  بسـجن  حكمـا 
الكاريكاتري الجزائري غيالس 
عينوش عرش سنوات بسبب 
رسوماته يف حلقة جديدة من 
حلقات التضييـق عىل حرية 

الرأي يف الجزائر.
الوطنيـة  اللجنـة  وبحسـب 
لإلفـراج عن املعتقلـني، فإن 
محكمـة الجنايـات ببجايـة 
الجزائـر)  رشق  (شـمال 
أصدرت حكما غيابيا بالسجن 
عـرشة أعـوام نافـذة بحـق 
رسـام الكاريكاتـري غيـالس 
خـارج  املوجـود  عينـوش، 
البالد، مع غرامة مالية قدرها 
300 ألف دينار وأصدرت أمرا 
دوليا بالقبـض عليه. وقالت 
إن التهـم املوجهة إىل عينوش 
هي ”جناية اإلشـادة بأعمال 
إهانـة  وجنحتـا  إرهابيـة 
وإهانة  الجمهوريـة  رئيـس 
هيئة نظاميـة“، عىل خلفية 
الكاريكاتوريـة  رسـوماته 

عـن  املعـربة  أو  السـاخرة 
الواقع السيايس واالجتماعي 

يف البالد.
وغيالس عينوش (34 سـنة) 
رسـام كاريكاتـري سـبق له 
العمـل مـع مجلـة ”شـاريل 
إيبدو“ الفرنسية وهو يعيش 
حاليـا يف فرنسـا وينرش عرب 
مواقـع التواصـل االجتماعي 
اإلعـالم  وسـائل  وبعـض 

املعارضة.
وقال عينوش الذي سـبق أن 
فر إىل فرنسـا عام 2020 إثر 
مضايقـات أمنية أين تحصل 
يف  السـيايس  اللجـوء  عـىل 
برنامج عىل قنـاة ”كانال+“ 
”اإلجـراءات  إن  الفرنسـية 
القانونية بدأت ضدي يف أبريل 
رسـوماتي  بسـبب  املـايض 
بشـكل أسـايس والتهـم هي 
االعتـداء عىل شـخص رئيس 
الجمهوريـة واالعتـداء عـىل 
واإلرهـاب“.  الدولـة  رمـوز 
وأضـاف أنـه ”ينتـج أعمال 
فنية وهو مسؤول عنها لكنه 
ليـس مسـؤوال عـن كيفيـة 
قراءتهـا أو فهمهـا، مؤكـدا 
أنه ”لم يسـخر مـن الرئيس 
الجزائـري عبداملجيـد تبـون 
كشـخص ولكن كشـخصية 

عمومية قابلة لالنتقاد“.
”الحقـرة“  موقـع  وقـال 

الجزائـري إن ”النائـب العام 
خالل مرافعته التمس تسليط 
أقـىص عقوبة ضد عينوش“، 
بسـبب مـا رأى أنـه ”يشـيد 
بأعمال حركة املاك (املطالبة 
بانفصـال منطقـة القبائـل 
يف الجزائـر) املصنفـة ضمن 
اإلرهابية  املنظمـات  قائمـة 
باإلضافـة إىل توجيه إهانات 
الجمهورية  رئيس  لشـخص 
ولهيئـات عمومية عن طريق 
رسـوماته التي يضعها تحت 

أنظار الجمهور“.
ُيذكر أن غيـالس عينوش قد 
تلقى يف بداية العام استدعاء 
للمثول أمـام قايض التحقيق 
ملحكمة سـيدي عيـش، لكن 

بسـبب تواجده بالخـارج لم 
يتمكن من حضور جلسـات 
التحقيق. وبعدها حّول امللف 
إىل محكمـة الجنايات ملجلس 

قضاء بجاية.
ونـرش عينوش نـص الحكم 
عـىل حسـاباته عـىل مواقع 
التواصـل. وكتـب يف تغريـدة 
”صدر رسـميا مـن محكمة 
الجنايات ببجاية حكم بعرشة 
أعوام سجنا نافذة وأمر دويل 
بالقبض عىل غيالس عينوش 

بسبب رسوماته“.
السـجن  أحـكام  أن  يذكـر 
ضـد الصحفيـني متواترة يف 
الجزائـر. وأصـدرت محكمة 
بمحكمة  االبتدائية  الجنايات 

الـدار البيضـاء يف العاصمـة 
الجزائر خـالل أكتوبر املايض 
الصحفـي  بإعـدام  حكمـا 
سـمار،  عبدالرحمن  محمـد 
املعروف ”بعبدو سمار“ مدير 
الجزائري  املوقـع  ومؤسـس 
الناطق بالفرنسـية ”آلجريي 

بارت“.
األول  اإلعـدام  حكـم  ويعـد 
من نوعـه يف الجزائر، وصدر 
فـر  الـذي  الصحفـي  بحـق 
إىل فرنسـا عـام 2019، بعـد 
ترسيـب  قضيـة  يف  اتهامـه 
رسيـة  معلومـات  ونـرش 
وإسرتاتيجية تخص صفقات 
رشكة املحروقـات الجزائرية 

سوناطراك.

الرباط/متابعة الزوراء:
نظمـت الهيـأة العليـا لالتصـال 
السمعي البرصي املغربية، بمقر 
املؤسسة، حفل التوقيع عىل دفرت 
التحمالت الجديد لراديو أطلنتيك، 
الذي يندرج يف إطار تجديد املجلس 
األعىل لالتصال السمعي البرصي 
ترخيـص اسـتغالل اإلذاعـة بعد 

انقضاء مدته.
وُيبقـي دفـرت التحمـالت الجديد 
إلذاعة راديو أطلنتيك عىل هويتها 
الربامجية كخدمة إذاعية لألخبار 
بالحيـاة  الصلـة  ذي  والنقـاش 
االقتصادية، ذات تغطية متعددة 
التزامـات  وُيقـّوي  الجهـات، 
املتعهـد املتعلقة عـىل الخصوص 
بتـوازن ونزاهة الخـرب، والرتبية 
عىل اإلعالم، واحرتام املساواة بني 
الجنسـني، وصون كرامة املرأة… 
كما يوضـح ويحدد بشـكل أكرب 
التزاماتهـا بخصـوص االتصـال 
األساسـية  واملتطلبات  اإلعالنـي 
املتعلقـة بأمن املواقع ومنشـآت 

اإلنتاج والبث.
التوقيع بحضور  وجرت مراسيم 
أعضـاء املجلس األعـىل لالتصال 

السـمعي البرصي، واملدير العام، 
ومديـري الهيـأة العليـا، ونـادر 
مولـوي، الرئيـس املديـر العـام، 
تحريـر  مديـر  بليزيـد،  وخالـد 
إيكـو ميديـا، الرشكـة الحاملـة 

للرتخيص.
وهنأت لطيفة أخرباش، رئيسـة 
الهيـأة العليا لالتصال السـمعي 
البرصي، مسؤويل راديو أطلنتيك 
بخصـوص  إنجازاتهـم  عـىل 
املجالية لإلذاعة  التغطية  توسيع 
وتعزيز العـرض املضاميني الذي 

يتناول املسـتجدات والنقاشـات 
االقتصادية.

كلمتهـا  أخربـاش  وختمـت 
باإلعـراب عن أملهـا يف أن تنجح 
إذاعة راديـو أطلنتيك، التي تعود 
إىل الجيـل األول مـن الرتاخيـص 
املمنوحة من طـرف الهيأة العليا 
سـنة 2006، يف ترسـيخ هويتها 
الربامجيـة املرتكزة عىل موضوع 
”االقتصـاد“، وكذلك يف اإلسـهام 
املشـهد  تنـوع  يف  أكـرب  بشـكل 

السمعي البرصي املغربي.

 لندن/ متابعة الزوراء:
أكدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن مؤسس 
موقع ويكيليكس جوليان أسـانج، الذي يكافح ملنع 
تسـليمه مـن اململكة املتحـدة إىل الواليـات املتحدة، 

تقدم بطلب استئناف لديها.
وأسانج (51 عاماً) مطلوب لدى السلطات األمريكية 
يف 18 تهمة، من بينها التجسس، لنرش ”ويكيليكس“ 
مجموعة كبرية من السـجالت العسـكرية األمريكية 
الرسية والربقيات الدبلوماسـية، وتحديـداً تلك التي 

تخص حربي العراق وأفغانستان.
ومنحـت لندن الضـوء األخرض لتسـليمه، لكنه قدم 
طعنـاً لدى املحكمـة العليـا، ويتوقع عقد الجلسـة 
األوىل يف أوائـل العـام املقبل. ورفع فريقـه القانوني 
أيضاً قضية عىل اململكة املتحدة يف املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان التي ُيحتمل أن تأمر بمنع تسليمه.

وقـال شـقيق أسـانج، غابرييـل شـيبتون، لوكالة 
رويـرتز األسـبوع املايض، إنـه يعتقد أن السـلطات 
األمريكيـة ترغـب يف تفـادي عـرض القضيـة عـىل 
املحكمة األوروبية، إذ إن وسـائل اإلعالم والشـعوب 
األوروبية أكثر تعاطفاً مـع قضيته من الربيطانيني 
أو األمريكيـني. يف يناير/كانـون الثاني 2021، حكم 
قاض بريطاني بأنه ينبغي عدم تسليم أسانج، قائالً 
إنه سيكون معرضاً لخطر االنتحار إذا أُدين واحُتجز 
يف سـجن تحـت حراسـة مشـددة. لكن ذلـك القرار 
أُبطـل، بعد اسـتئناف من السـلطات األمريكية التي 
قدمـت تطمينات، مـن بينها تعهد بأنه قـد ُينقل إىل 
أسـرتاليا لقضاء فرتة عقوبته. صدقت عىل التسليم، 
يف يونيو/حزيران، وزيرة الداخلية الربيطانية حينئذ 
بريتـي باتيـل، بعدمـا قالـت الحكومـة إن املحاكم 
خلصت إىل أن التسـليم لن يكون ظاملاً وأنه سُيعامل 

بالشكل الالئق.

بزغ نجم ”ويكيليكس“ ألول مرة عام 2010، عندما 
نرش مئـات اآلالف مـن امللفات الرسية واملراسـالت 
الدبلوماسـية، يف ما كان أكرب اخرتاق أمني من نوعه 
يف تاريـخ الجيش األمريكي. ويعترب االدعاء األمريكي 
ومسؤولون أمنيون غربيون أن أسانج، وهو أسرتايل 
املولد، عدو مسـتهرت من أعداء الدولة عرضت أفعاله 
أرواح العاملـني الواردة أسـماؤهم يف املـواد املرسبة 
للخطر.وقال رئيس الوزراء األسـرتايل أنتوني ألبانيز، 
األربعـاء املـايض، إنـه هاتـف مسـؤولني أمريكيني 
شـخصياً، من أجل إنهـاء اإلجـراءات القانونية ضد 
أسـانج. وأضاف أمام مجلس النـواب يف بالده: ”هذا 
يكفـي“. وقارن املعاملة التي تلقتها مرسبة الوثائق 
تشيليس مانينغ التي خفف الرئيس األمريكي السابق 
باراك أوباما مدة سـجنها، بما يواجهه أسانج. وقال 
إن مانينغ ”أصبحت اآلن قادرة عىل االنخراط بحرية 
يف املجتمـع األمريكي“.وطالبت مؤسسـات إعالمية 
دوليـة، بينهـا ”ذا غارديـان“ و“نيويـورك تايمـز“ 
و“لوموند“ اإلثنـني املايض، حكومة الواليات املتحدة 
بالتخـيل عن سـعيها ملحاكمة أسـانج ألّنها تقوض 

حرية الصحافة.
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ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
يمتاز قلـم القاصة العراقية أشـواق الدعمي بقدرة 
كبرية عـىل الحفر يف الحدث الذي تريـد الكتابة عنه 
، ولديها املهارة العالية يف تجسـيد هذا الحدث باطار 
لغوي يحمـل دالالتـه الواضحة البليغـة عن طريق 
االيحـاء أو بالكشـف املبارش إال انه اطار يسـتوعب 
او  التقريريـة  او  بالرتهـل  اصابتـه  دون  الحـدث 

االنشائية االسمنتية الفارغة .
وما يميـز القاصة الدعمي انهـا تتعامل مع القصة 
كفن لـه خصائصـه التي تمتلـك القـدرة عىل خلق 
الفضـاء القصيص الحامل لجميـع مكونات الخلق، 
وبهـذا تخـرج رؤيتهـا واضحـة وبعيـدة عـن لغة 
الفوازير والطالسـم ، وتكـون نصوصها مبنية عىل 
الدهشـة من خالل مضامني وتشكيالت تؤكد براعة 
التصويـر وفيض الخيال مع تغليب الجانب الواقعي 

يف معظم ما افرزه قلمها القصيص .
تحسـن صياغـة االسـتهالل ، وتجيد رسـم املدخل 
بأسـلوب مكثف ال يعرف الرخاوة ، وتتسلل اىل عمق 
الحدث بعدسات تصويرية دقيقة وصوال اىل الخاتمة 

املنسجمة مع البناء العام للقصة .
أصدرت مجموعتها القصصية االوىل (نشيج الجسد) 
عـام ٢٠٢١ ، تلتهـا مجموعتها الثانيـة ( رشفات ) 
عام ٢٠٢٢ ، واصدرت يف العام نفسـه كتابها الثالث 
( عىل قيد البقاء ) وبعدها ( الثالثية الرسدية ) وهي 

مجموعة مشرتكة ، والسداسية الرسدية .
نرشت لهـا الكثري من الصحف العراقيـة والعربية ، 
وحصلـت عىل عدة جوائز يف مسـابقات القصة عىل 

الصعيدين املحيل والعربي .
دخلنـا بيـدر القاصـة العراقيـة أشـواق الدعمـي ، 

وخرجنا منه بهذا العطاء :
•كيف تنظرين إىل العالقة بني الناقد واملتلقي ؟

ـ الناقـد هو متلقي أيضا ونسـتطيع القول العالقة 
بـني املتلقي الناقـد واملتلقي القـارئ دائما ما تكون 
غري متطابقـة الروى وذلك ألن املتلقي الناقد يتناول 
النـص األدبي  ويحلـل ويجعله مادة للدراسـة يبني 
الخصائـص الفنيـة والبنائية يف النـص. أما املتلقي 
القـارئ ؛ فهـو يحكـم عىل النـص وفقا ملشـاعره 
واحاسيسـه الذاتية وفقـا لألثر الـذي يرتكه النص 
يف نفسـه ووجدانه، لذلـك هناك اختـالف يف النظرة 

الشـمولية للنص بني الناقد واملتلقي القارئ.
•كيف تتجىل صورة املرأة يف نصوصك؟

ــ تناولت يف كتاباتي أغلب رشائح املجتمع ؛فكتبت 
عن األطفال واملهمشـني والرجال يف مختلف جوانب 
الحياة واملرىض النفسـيني كمـا كتبت عن املواضيع 
الغرائبية والخيال واكثـرت من الكتابة عن الحروب 
،ولكن املرأة كان لها الحيز الكبري يف كتاباتي وكوني 
امـرأة اجد من واجبي األخالقي تسـليط الضوء عىل 
الهموم واملشـاكل التي تعاني منهـا يف ظل مجتمع 
ذكـوري بامتياز ، اغلب النسـاء فيه الن يسـتطعن 
التعبري عن رأيهن بحرية حتى  تلجأ بعض الكاتبات 

للكتابـة عن املرأة بلسـان الرجل لتاليف الحرج، ادعو 
جميع الكاتبات للكتابة عن املرأة ووصف مشاعرها 

الحقيقية فاملرأة ال تعرفها إال املرأة.
•ما وظيفة الثقافة يف تصورِك؟

ـ الحديـث عـن الثقافة يطـول وال يمكن اختصاره 
يف بضع سـطور ولكنها بشـكل عـام مجموعة من 
السـلوكيات التـي يقـوم بهـا األفـراد والجماعات 
؛لتكـون سـمة لذلك املجتمـع ، وللثقافـة دور مهم 
يف حيـاة الفـرد والتـي بدورهـا تؤثـر يف املجتمـع، 
والثقافـة بمـا يمتلكه الفـرد من خـربات مرتاكمة 
وعلـوم ومعارف واخالق وتقاليـد متوارثة، وبما إن 

الفرد هو اللبنة األساسـية يف بنـاء أي مجتمع، أذن 
للثقافة دور كبري يف التماسك االجتماعي، وهي بذلك 
تعزز السـلوك االيجابـي لدى أفـراد املجتمع وتنمي 
شـعورهم باالنتماء واألمان والراحة وتعترب وسيلة 
مهمة إلشـباع حاجاتهم النفسـية والسيكولوجية، 
كما أنهـا تمد الفـرد واملجتمـع بمجموعـة قوانني 
ونظـم تتيح لهم التعايش والتعـاون الذي ينتج عنه 

التكيف يف املواقف املختلفة.
•هـل ال تـزال العنـارص التقليدية للقصـة عىل ذلك 

القدر من األهمية يف النصوص الحديثة ؟
ـ يف ظل التطور املستمر والحاصل يف جميع املجاالت 

كان لألجناس األدبية نصيـب من هذا التطور وكان 
للقصـة النصيـب االوفر؛ فخرجت نصـوص حديثة 
أو ما يسـمى نصـوص ما بعـد الحداثـة ولكن هذا 
التحديـث الـذي طرأ عـىل القصة لم يسـتطع الغاء 
عنارص القصة الرئيسـية فقد ظلـت هذه العنارص 

محافظة عىل أهميتها يف بناء القصة.
•يقـول البعض إن عرصنـا عرص الروايـة بامتياز، 

فماذا تقولني ؟
ـ الروايـة جنس ادبـي حديث النشـأة إذا ما قورنت 
بالقصـة وهـذا الجنس مهـم جداً ال يطـرق أبوابها 
إال مـن كان ملمـا برشوطها متقننـا ادواته ،وهناك 
من يقـدم الرواية عىل القصة ولكن يف الحقيقة لكل 
جنس ادبي مميزاته ومعايـريه وعنارصه الخاصة 
به والقصة جنس قائم بحد ذاته وكما قلنا قد سبقت 
ظهور الرواية وتختلف عنها كثريا وقد تؤدي أغراض 
ال يمكن للرواية أن تؤديها، ويف ظل االنتشار الواسع 
لدور النرش وبدون معايري محددة نرى تهافت الكثري 
لكتابة الرواية والسـؤال هل كان هذا االنتشار مفيد 
للرواية؟ والجواب كال لقد كان انتشاراً كمياً ال نوعيا 

فالرواة قليلون جدا عىل مستوى الوطن العربي.
•إىل أي مدى يشـغلك القارئ يف كتابة قصتك؟

ـ  أي كاتـب ناجـح من وجهـة نظري يشـغله رأي 
القـارئ ألن نجاح النـص مرتبط بحجـم االثر الذي 
يرتكـه النـص يف نفس املتلقـي ووجدانـه فالكاتب 
ينتظـر لـريى ثمرة إبداعـه، ولكن هـذا ال يعني أني 
افصل النص عىل مقاسات وتوقعات القارئ ،الكتابة 
عندي حالـة ابداعية آنية وجنونية يف الوقت نفسـه 

وقد يقودني القلم إىل أماكن تكرس أفق توقعي.
•ما إحساسك بعد االنتهاء من كتابة قصتك؟

ـ القصـة هـي والدة بعـد مخاض عسـري ، وكما يف 
كل والدة قد تأتي بمولود جميل وسـليم ومعاىف وقد 
يكـون عىل غـري ذلك، وشـعوري يكون عىل حسـب 

الكيفية التي يأتي عليها املولود.
•مـن خالل قلمِك هل اسـتطعت التعبـري عن كل ما 

تشعرين به بكل حرية؟
ـ لـم يضـع أحدا خطـاً احمـر أو يحدد مسـار قلم 
أشـواق الدعمي، أكتب بكل حرية وال اكتب شـيئا ال 
يحـرك وجدانـي ولكن هـل كتبت كل ما اشـعر به؟ 
الجـواب كال هناك الكثري من األشـياء لم أكتب عنها 

بعد، ممكن يف قابل االيام.
• ضمن أي مدرسة ادبية تصنفني كتاباتِك؟

ـ  كتبت يف الغرائبية والخيال واألنسة كما أني كتبت 
يف الرومانسية والرمزية ولكن أجد نفيس يف الواقعية 
والواقعيـة النقديـة كونـي ابنة الواقع انـا من جيل 
عارص حروب وحصار، وكان شاهد عيان عىل مآيس 
الوطن فال يمكن أن اتنصل من كل هذا واكتب أشياء 
ال تمـت للواقع بصلة، وهذا ال يعني أني انقل وقائع 
و اضعهـا عىل الـورق، أنا اكتب بلغة سـهلة ميرسة 
للجميع واواري بني السطور وخلفها رمزية للقارئ 

والناقد الحاذق.

@Ï‹«@áÌ˚fl
تنبلـج الروايـة عـن شـخصية «سـمر» الفتـاة 
البغداديـة التـي عصفـْت بهـا وأهلهـا تغيريات 
السياسة يف العراق ملا بعد ٢٠٠٣، وأجهزت عليها 
الظروف ملا بعـد حزيران داعـش ٢٠١٤، إال أنها 
ظلّـْت قويـة محافظة رشيفة حتـى وهي تعمل 
نادل يف ناٍد لييل لبيع الجسـد بذريعة أّنه مقصف 
للرشب يف حانة من حانات مدينة السليمانية، إال 
أنها ظلّـْت محافظًة عىل حياتهـا ورشفها وهي 
الوحيدة بعد غياب أخيهـا ورحيل والدها وأّمها، 

وتخيل عمها... 
فقـد أنجـز آريان الـداوودي رسد روايته «سـني 
النسوة» بأسـلوبية تعدد االصوات، إذ مرّة تكون 
«سمر» البطلة هي الراوي، ومرّة يكون «بختيار» 
هو الراوي، إال أن الرسد ينقل تفاعل «سـمر» يف 
املكان الروائي بفلسفة خاصة بالروائي الداوودي 
فلـم تنحل عقـدة العمـل الـرسدي إال يف نهايته 
واملتصلـة بـشـخصية «سـمر» ، فـمـرّة تكون 
هـي راٍو ومرّة تدخـل يف حلبة املنولـوج الداخيل  
وحديـث مـع نفسـها ورفضهـا للواقـع يف تلك 
الحانة التي جاءت بها ظروف العراق لتعمل فيها 
وتسـكن مع بنات الليل التي تعيش معهن وربما 
تعرضن هن أيضا اىل الظروف نفسـها ليصبحن 
بائعـات لجسـدهن، فهن لم يسـتطعن الصمود 
واملقاومة مثل «سـمر» حيـث للتعليم- خريجة 
رياضيات- والرتبية التي نشـأت عليها «سـمر» 
أمـر مهم متصل ببناء الشـخصية الروائية، كما 
أن نقاؤهـا الروحـي كان دور مهـم يف نجاتهـا 
حني التقت بـ»بختيار» -االسـم كردي مشـهور 
االسـتعمال يف السـليمانية - ويعنـي املحظـوظ 
وبالشـعبي العراقي الريفي «بخيت أو مبخوت» 
ومعنـى االسـم ذو صلة بإنقاذ «سـمر» من تلك 
الحانـة وذاك العيش، حيث يكـون عنرص الحظ 
لهـا فينقذها بإيجـاد فرصة عمل لها يف سـوق 
«الحـاج برهـم وزوجتـه»، مع السـكن وبراتب 

مجزي حفاظا عليها. 
أما «بختيار» فكان من معاريض النظام السابق 
وخرج من السـليمانية مسـقط رأسه بعد فشل 
انتفاضة ١٩٩١، وعـاش يف املانيا مع جده وأمه 
وتعلم اللغات وأكتسب الثقافة االنسانية النزعة، 
كمـا تعلم كيـف يعيـش االنسـاُن الحيـاَة، وقد 
جاء الرسد عىل لسـان «بختيار»، كاشـفا لسبب 
مشـكلة ٍ«سـمر» وأزمتها بطريقة سلسلة وغري 
مبارشة بل بما يوصل عقل القارئ اىل النتيجة أن 
تكون البنات والفتيات يف ظل الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعيـة والتعليمية يف العراق 

اىل مـا وصلت إليه «سـمر» وبقية البنات، إذ مّيَز 
املؤلـف  الداوودي  الـرسد عىل لسـان «بختيار» 
بخط مغاير عن  الرسد بلسان»سـمر»، يف إشارة 
سـيمائية لربط السـبب بالنتيجة عـرب اختالف 
نـوع الخـط، حيث نقرأ مـن الرواية عىل لسـان 
«بختيار»:((القانون فوق الجميع إال هنا.. حيث 
أعيـش، الجميع فـوق القانـون الحكومة جرت 

الشعب إىل الهاوية..حكومة اهتمت بالسالح أكثر 
من القلم، أجربت الشـباب عىل أن يرتكوا كتبهم 
لحمل السـالح، فالذي يحمل السـالح يتقايض يف 

الشهر أضعاف ما يتقاضاه املعلم.))
ثـم ينتـاول «بختيار»مشـاكل كثرية مـن أمور 
الصناعة والزراعة والتقاليد العشائرية يف الزواج، 
وطريقة تفكري الشـباب الخاطئة يف الهجرة من 
العـراق ظّنا منهم أنه االمور سـهلة هناك.. فهو 
يتناول البيئة املسـببة ملشكلة االرسة  من جميع 
النواحي، وكذلـك طريقة التفكـري الجمعي لدى 
أغلـب الشـعب يف رشاهـة االسـتهالك للبضاعة 
املسـتوردة، فيمـا املصانـع معطلة عندنـا فيما 
هو يبحث عن فرصة عمل رشيفة لـ»سـمر» يف 
رسده هذا هو الراوي له. بقصد أن فرصة العمل 
للفتـاة يف كل مـكان مـن العراق من شـماله اىل 
جنوبه سـوف تحفظ حياتها ورشفها لو سارت 

االمور بشكل الحياة الطبيعية.
أما تفاعل «سمر» يف الحانة وسكنها مع زميالت  
العمـل يف الحانـة، فقـد كان تفاعال غـري أليف، 
تفاعال رافضـا لواقعها املفـروض عليها، لكنها 
كبتت مشاعرها ألنها ال تريد مغادرة السليمانية 
حيـث تنتظـر أخاهـا أن يعـود حيـث تركهـا يف 
املدينـة، فيمـا كان تفاعلهـا الوحيـد االليف مع 
«بختيار» عندمـا وجدته وانتبهـت اليه بنقائها 
الروحـي أن أنسـان نظيـف يختلـف عّمـن جاء 
معهم اىل الحانة يف تلك الليلة فلم ينظر اليها أو اىل 
غريها نظرة حيوانية، كما بقي هكذا معها حتى 

عندمـا تغري املكان والتقى بها خارج الحانة عىل 
الجبـل يف الهواء الطلق، ممـا زاد تفاعلها االليف 
للسليمانية/املكان بوصفها مدينة كبرية عندما 
وجـدْت يد املسـاعدة تمتـد لهـا دون مقابل من 
«بختيـار» وأهل الخري يف املدينـة « نوزاد والحاج 

برهم وزوجته».
وممـا يعطي بعـدا فنّيـا للمـكان والتفاعل فيه 
للشخصيات الروائية أو مخلوقات آريان الداوودي 
الروائية،  هو أن األمكنة حقيقية يف الواقع  ولها 
وقعهـا يف الروايـة حيث بسـهولة تكتشـف أنها 
أماكـن واقعية من خالل ( االنرتنت) تبحث عنها 
سـتجدها أماكـن واقعية :الحانـة واملنطقة وما 
يحيط بها، ومثله االماكـن االخرى واقعية أيضا 
من مثل مطعم دمشـق الذي يعود اىل السـوريني 
املهاجريـن مـن بلدهم بسـبب( داعـش)، ينقل 
هذا املـكان  بفن الرواية من السـلمانية الروائي 
الداوودي يف روايته «سني النسوة» فيما يأتي هذا 
العنوان بطريقة خفيفة الظل متصلة بفحوى أو 
مضمون الرواية، فهو يحتوي عىل سؤال «سمر» 
املُعربة عن نفسـها وغريها من النساء يف الرواية 
والواقع اليومي املعاش لهن، إذ (السني) مخترص 
السؤال واالستفهام ويحتاج اىل الجواب؟ كما أن 
جميع النسـاء والفتيات يف الرواية أسمائهن تبدأ 
بحرف السـني : « سمر» و(سايل، سارة، سوزان، 

(...
ثم نعود رأي شخصية «بختيار» يف واقعهن هذا.. 
وهو يحـاول أن يبحث عن حل للمشـكلة بحكم 
اطالعه وثقافته فنسمع صوته ((الفرق شاسع 
بـني الذكـر واألنثـى، املرأة تريـد أن تكـون حرّة 
واألفـكار والقرارات التي تقـرر مصريها، ال كما 
يظن النـاس أن األنثى تريـد أن تتحرر من قطع 
القماش التي تغطي جسـدها. إن كان الرجل كل 
همه التفكري بممارسة الجنس مع األنثى، فاألنثى 
عکس ذلك، تفكـر باألمان، الراحة، االسـتقرار، 
الشـعور بأنوثتهـا قبـل أن تفكـر بالجنـس. لو 
فكرنا أن نضاجع عقولنا كما النساء... لتنفسنا 
الصعداء. عىل الحكومة أن تعالج هذه املواضيع 
التي تؤثر سـلبا يف نفسـية الفرد ولـو بعد حني، 
باألخص وزارة الرتبية عليها أن تدخل يف املناهج 
الدراسـية مادة (الرتبية األرسية) ويرشف عليها 
کادر نفـيس واجتماعي متخصـص بهذا املجال، 
يكـون هدفهـم توعية الطلبـة املراهقني وإيجاد 
حلول لكل مشـكلة مهما كان حجمها وعمقها، 
تطرح هذه املادة جميع القضايا التي يمارسـها 
املـرء يف حقبـات حياتـه، وكيفيـة التعامـل مع 

اآلخرين، ..)) ..

@@CÜÎÎaá€a@ÊbÌäeD@ÄÄ€@CÒÏè‰€a@µéD@ÚÌaÎä
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*خضري عبد االمري.. قاص وروائي فحني رأيته اول مرة 
يف مجلة الطليعة االدبية، ارتبكت  رغم روحه االنسـانية 

وبساطته املتناهية الود...
اصبحنـا تالميـذ بـررة لـكل مـا يرشـدنا بـه، وبرغـم 
مشاكسـاتنا الكثرية كان يحرص عىل ان نواصل  برغم 
الحـرب وويالتهـا.. علمنـي ان الكتابة حبيبـة إياك أن 

تخونها؟؟
*الدكتور عيل جواد الطاهر.. كنت التقيه ظهراً كل يوم 
جمعة برفقة األساتذة موىس كريدي ويوسف الحيدري 
ونـزار عباس وغريهـم،،كان يهتم بكل مـا اكتب وحني 
نلـت الحائـزة االوىل عن قصتي الكرسـوع وكان رئيس 
لجنـة الحكم يف مسـابقة االذاعـة والتلفزيون.. همس 
يف اذنـي.. هذا طـوق ال تسـتطيع الخالص منـه واياك 
والرتاجع،،ويوم وضعت روايتـي الجذال مخطوطة بني 
يديـه تأملها ملرات عـدة، ويف لقاء أجـراه القاص احمد 
خلف قال ان جذال شـوقي كريم واحدة من اجمل عرش 

روايات يف االدب العراقي!!
* عبـاس محمود العقـاد.. عصامي لـم ار مثله  احد.. 
رشس  قارئ نهم وكاتب عزير،. تعلمت منه (ان الكتابة 

حياة فعليك ان تحافظ عىل حياتك)!!
*جان بول سـارتر.. علمني ان تقرأ وتثابر عىل القراءة  
دون ملـل هو الطريـق الوحيـد ملعرفة مـا االدب وملاذا 

يتوجب ان نكتب!!
*ماركيـز.. بعد ان قرأت كل ما حصلت عليه منذ دخول 

مائة عام من العزلة.. 
شـدني ما قالـه يف كتابه رائحـة الجوافـه (انا موظف 
كتابـة وال اعرف مهنـة اخرى غريها) اتخـذت ما قاله 
ماركيز منهجاً واصدرت امـراً ادارياً بتعييني كاتباً عىل 

املالك الدائم!!
 *الكاتـب الرتكي عزيز يسـن.. يا له من كاتب سـاخر 
الذع يف نقـد الحاالت الخطأ ..قاص جعل القصة الرتكية 
محط انظار املجتمع االنساني..علمني ان ال قصة دون 

مجتمع.. وال نجاح دون سخرية من الواقع املقيت!!
* ادغار الن بو.. منهج قصيص ال يشـبه احداً وال يمكن 
ان يشبه احد يميش مع الجمع وخطوته وحده.. علمني 

ان ال اكتب ان لم يك ثمة مغايرة وادهاش !!

ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q@ÚœbÓö@¿@Ô‡«á€a@÷aÏíc@ÚÓ”aã»€a@Úñb‘€a

ذبلنا باملتاعب واملشاكل
كما األزهار يف جدب املشاتل

فال األفراح تأتينا لنزهو
وجور الحصد يف عنف املناجل

سقينا البذر يف صبٍح و ليٍل
لكي تنمو عىل الحقل السنابل

لكي تزهو الحدائُق يف دياٍر
بها األهلون لم يرنوا الخمائل

بها األهلون قد عاشوا عواًء
طوَل الليل .. ال صوت البالبل
بها األهلون قد عاشوا الباليا
بهم تلتفُّ بالعصف الهواطل

يعيشون الحياة عىل عناٍء
و طول الليل رعٌد و الزالزل

بها األهلون قد عاشوا الصحارى
حيارى ما بنوا يوماً منازل

فما اعتادوا السالمة يف حياٍة
و من القوه معتوهاً يقاتل

حفاًة يف البوادي بارتحاٍل
فهل آنسَت فرداً عاش راحل!؟

يشيدون املضارَب من نسيٍج
من الصوف املحاك كما الجدائل

و يورون املواقد من يباٍس
و من روث املطايا يف املناقل

يعّدون الطعام عىل سخاٍء
و يسقون الضيوف .. هم األوائل

إذا نال السقام لهم صبّياً
فال يلقون طّباً للعوائل

يموت املرء يف البيدا عليالً
فما قد كان وعٌي يف القبائل

لهذا يلزم التعليم حتماً
تعلّم .. ال تكن يا مرُء جاهل !

@A@µ‹Ábßa@Ú‘ì‘í
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إن أفضل مـا يمكـن أن يقدمه الرجل 

لزوجته الدعم واملسـاعدة، فتلك أجمل 

هديـة يمكن أن تتلقاهـا الزوجة، مما 

سيعمل الحقاً عىل دعم الحياة األرسية 

سـينعكس  وبالتأكيـد  وتناغمهـا، 

تأثريهـا الكبـري عىل الزوجـة والحياة 

األرسيـة، التي سـتكون مليئة بالحب 

والعطاء وأجواء املشاركة.

وهنا نقدم للرجـل عدة طرق مختلفة 

عن كيفية مشاركة زوجته:

- عندمـا تقوم زوجتك بإعداد الطعام، 

ال تنتظر عىل الطاولة حتى تنتهي من 

وضـع الطعام، ثم إعطاء رأيك يف األكل 

فقط حتى إن كان رأيك طيباً، إنما بادر 

بمساعدتها، فقم بملء األطباق، أو إذا 

كانـت قد جهزت، قـم بوضع األطباق 

عىل الطاولة وساعدها.

- إ ذا وجـدت زوجتـك تقـوم بتنظيف 

املنـزل، ال تجلـس لتعطـي األوامـر أو 

تعطـل عملهـا بطلبـات جانبيـة لـك 

كرغبتـك يف رشب شـاي أو قهوة، فإذا 

لم تسـاعدها، عىل األقـل قم بتحضري 

مرشوباتـك بنفسـك، بـل حـرض لها 

مرشوبـًا معك لتأخذ هدنة من تنظيف 

واحتسـاء  معـك  بالجلـوس  املنـزل 

مرشوبكما سوياً.

- حاول أن تخفـف العبء عن زوجتك 

باهتمامـك بأغراضـك، فـال تأتـي إىل 

املنزل لرتمي أغراضك فيه، بل إن كانت 

لك أغـراض، قـم برتتيبهـا وتنظيمها 

ووضع كل يشء يف مكانه الصحيح.

- عنـد قيامكمـا بالتسـوق، ال ينتهي 

دورك عنـد إدخـال عـرشات الحقائب 

عىل البيت، إنما ساعدها يف تفريغ تلك 

الحقائـب، ووضـع كل يشء يف مكانه 

الصحيح.

- إذا كانت زوجتك مشغولة بالتنظيف 

أو تحضـري الطعـام، وطفلكما يبكي، 

ال داعـي أن تنادي لها لترتك ما بيدها، 

وتبـدأ بعدهـا مـن جديـد، وبإمكانك 

تحضـري زجاجـة الرضاعـة الخاصة 

بطفلـك بعـد معرفـة التعليمـات من 

زوجتك، فهذا سيسعدها كثرياً.

- ال تخلـع مالبسـك وتقـوم بإلقائها 

يف أي مـكان، وتظـل هـي تبحـث عن 

مالبسـك يف كل غرفـة، بل قـم بوضع 

مالبسـك املتسـخة يف سـلة الغسـيل، 

واملالبـس النظيفـة قـم بوضعهـا يف 

دوالبك الخاص.

تلـك جميعها أمور بسـيطة، ولكن إذا 

قمت بعملها، ستسـعد زوجتك كثرياً، 

وسـيرتك هذا األمر بداخلهـا أثراً طيباً 

وجميـًال سـينعكس فيمـا بعـد عـىل 

أسـلوب وطريقة تعاملهـا، فال يوجد 

أجمل من الشـعور بأن هناك شـخصاً 

مهتمـاً بـك ويهتـم ألمـرك، فالحيـاة 

الزوجيـة مبنيـة عىل املشـاركة يف كل 

يشء.

العطـس  يكـون  أن  يمكـن 
األنـف  سـيالن  أو  السـعال  أو 
والحمـى مـن األعـراض التـي 
تـدق ناقوس الخطـر للعائالت 
التـي لديها أطفال صغار، فهى 
مـن األعراض الشـائعة لنزالت 

الـربد أو األنفلونزا أو الفريوس 
املخلـوى التنفـيس أو كورونا، 
نتعـرف  التقريـر  هـذا  يف  لـذا 
عـىل كيفيـة معرفـة أن طفلك 
مريضاً وال يستطيع الذهاب إىل 

املدرسة.

األمريكيـة  املراكـز  وقالـت 
والوقايـة  األمـراض  ملكافحـة 
منهـا إن جميع األطفال تقريًبا 
املخلوي  بالفـريوس  يصابـون 
التنفـىس يف مرحلـة مـا قبـل 

بلوغهم الثانية من العمر.

وقـال الدكتور ويليام شـافنر، 
األمـراض  بقسـم  األسـتاذ 
املعدية يف كليـة الطب بجامعة 
املتحدة  الواليـات  فاندربيلت يف 
املناعة تطورت  إن  األمريكيـة، 
العـدوى  تتضـاءل  أن  بعـد 

بمـرور الوقـت، مما يـؤدي إىل 
إصابـة الناس بعـدوى متعددة 
وأضـاف شـافنر  يف حياتهـم، 
إن عـدوى الفـريوس املخلـوي 
التنفىس غالًبا ما تكون خفيفة 
ولكنها قـد تكون مصـدر قلق 
واألطفـال  الصغـار  لألطفـال 
أمـراض  مـن  يعانـون  الذيـن 

مزمنة وكبار السن.
فيمـا ييل كيفيـة تقييـم وقت 
إبقـاء طفلـك يف املنـزل بعيـًدا 
عن املدرسـة ومتى يجب زيارة 

طبيب األطفال وفًقا للخرباء.
قال شـافنر إنه بني نزالت الربد 
واإلنفلونـزا والتهـاب الحلق و 
التنفـىس  املخلـوي  الفـريوس 
الكثـري مـن  ، هنـاك  كورونـا 
تـدور حـول  التـي  اإلصابـات 
هذا الشـتاء - ويمكـن أن تبدو 
حيـث  مـن  كثـرًيا  متشـابهة 

األعراض.
األطبـاء  حتـى  أنـه  وأضـاف 
األذكياء قـد يواجهون صعوبة 
يف التمييـز بينهـم، ومـع ذلك ، 
فإن أطباء األطفال متمرسـني 
ومجهزين بشـكل جيـد لعالج 
التنفـيس  الجهـاز  التهابـات 

العلـوي ، حتى لو لـم يكن من 
املمكـن التمييـز الدقيـق بـني 
الفريوس أو البكترييا املسببني.

وقـال إنه مهمـا كان الفريوس 
أو البكترييـا التي تثـري الزكام 
أو الصـداع أو التهـاب الحلق يف 
منزلك ، فمن املحتمل أن يحدث 
عمـر طفلك وأعراضـه وحالته 
الصحية فرًقا يف كيفية تقدمك.

ينصح أخصائيو الصحة العامة 
بعـدم ذهـاب أي طفـل تظهر 
املدرسـة  إىل  األعـراض  عليـه 
أو الحضانـة، حيـث يمكـن أن 
ينـرشوا العـدوى، وأضـاف أن 
االختبـارات يف املنزل قد تشـري 
إىل مـا إذا كان الطفـل مصاًبـا 
بعدوى كورونا، ولكن بالنسبة 
للفريوسات األخرى مثل الزكام 
، قد ال تكون هناك طريقة جيدة 

ملعرفة ذلك عىل وجه اليقني.
إن بعـض األعـراض التـي قـد 
تشري حًقا إىل أن الوقت قد حان 
إلبقاء طفلك يف املنزل بعيًدا عن 
املدرسـة تشـمل ارتفاع درجة 
واإلسـهال  والقـيء  الحـرارة 
وصعوبـة األكل وقلـة النوم أو 

مشاكل التنف.

األخطاء الخمسـة التي تسـبب الحوادث 
اخـرتع  عندمـا   ،1769 املروريةعـام 
نيكـوالس جوزيف كوغنـوت أول محرك 
بخـاري وأول عربة ذاتيـة الحركة، أدرك 
ر العالـم، وأن العرق  أن ابتـكاره سـيصغِّ
البـرشي سـيعتمد عليه. لكنه لـم يِع أن 
اخرتاعه سـيودي بحيـاة املاليـني. وفقاً 
لدراسـة حديثـة، فـإن معظـم النـاس 
يفقدون حياتهم بسبب حوادث مرورية. 
يف الواقـع، ال يمكننـا إلقـاء اللـوم عـىل 
ألن  املخـرتع،  أو  الباحـث  أو  املهنـدس 
سـبب معظم تلـك الحوادث هو خمسـة 
أخطـاء نرتكبها أثنـاء القيـادة. حفاظاً 
عىل سالمتك، انتقينا أكثر خمسة أخطاء 
شـيوعاً وأدرجناهـا يف ما ييل:اسـتخدام 

األكـرب  املسـبب  إنـه  النّقـال:  الهاتـف 
للحوادث، فأكثر من %50 من السـائقني 
الذيـن تعرضـوا لحـوادث السـري كانـوا 
مشـغولني بالتحدث عىل هواتفهم. رغم 
القوانني الحكومية التي تحظر استخدام 
الهواتف أثناء القيادة، ال يكرتث الكثريون 
بها. االنشـغال بالنظام الصوتي: يعشق 
معظمنـا املوسـيقى، وهـذا جيـد، لكن 
الرتكيز عىل املوسـيقى أكثـر من القيادة 
ضـار للغايـة ويؤثـر عـىل قدرتـك عـىل 
القيادة ويشـتت مجال الرؤية. الرسعة: 
مسـّبب رئييس للحوادث التي تقع يومياً 
حـول العالـم. يرغـب الجميـع باختبار 
رسعة سـياراتهم القصوى، واالستمتاع 
االختبـار  لكـن  الحماسـية،  بالتجربـة 

محصور بحلبات السـباق فقـط. تناول 
الطعام والرشاب يف السـيارة: الوقت غري 
مناسـب لتنـاول الطعام والـرشاب اآلن، 
فأنت تقود السـيارة! هـل تعلم أن 10% 
من الذين تعرضوا لحوادث مرورية كانوا 

يأكلون ويرشبون أثناء القيادة؟
توقـف السـيارة املفاجئ: ترتبط نسـبة 
كبـرية من الحـوادث بالتوقـف املفاجئ، 
ولكن هـذا األمر يعتمد عـىل مدى اعتناء 
املالك بسيارته يف الدرجة األوىل. إن إهمال 
إصـالح السـيارة قد يتحـول إىل كابوس، 
لهـذا عليـك أن تقـوم بصيانـة دوريـة 
للسـيارة وتغرّي الزيـت والفالتر واملكابح 
واملـّربد بانتظـام كـي تنجـو مـن خطر 

محتمل.
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٢ بيضة
نصف كوب سكر ناعم

ملعقة صغرية بيكنج بودر
نصف كوب زبدة – أو سمن
نصف ملعقة صغرية فانيليا

٢ملعقة كبرية جوز هند مبشور
يعمـل   -: التحضـري  طريقـة 
البسـكويت بالطريقة البسيطة 

هكذا.
نخل الدقيـق والبيكنج بودر، ثم 
يفـرك الزبد أو السـمن بأطراف 
األصابع مـع الدقيق حتى يخلط 
تماماً، مع رفـع األيدى ىف الهواء 

أثناء الفرك.
الجافة  املقاديـر  تضـاف بقيـة 

(سكر…) إىل الخليط السابق
تعمـل حفرة ىف الوسـط ويمزج 
 – (البيـض  بالسـائل  الجميـع 
أو اللبـن، أواملـاء) حتـى تتكون 

عجينة يابسة نوعاً.

تكور العجينة إىل كور متساوية 
صغـرية، ثـم تبطـط باليـد، أو 
تبسط العجينة بالنشابة، وتفرد 
وتقطـع  سـم.  نصـف  بسـمك 

أشكاالً حسب الرغبة.
يدهـن الوجـه ببيـاض البيـض 

املخفـوق ويرش بجـوز الهند.- 
يخبز ىف فرن حار نوعاً، ىف حواىل 

٢٠ دقيقة.
يـرتك ليـربد عـىل قاعدة سـلك، 
أو منخـل.- يـرص عـىل طبق ، 

ويقدم.

بّينت دراسـة أمريكية جديـدة، أن هناك فجوة بني 
ما يعتقـده مّتبعـو الحميـات الغذائيـة، «نظاما 
غذائيا صحيـا ومتوازنا»، وبـني الحقائق الغذائية 

للحمية التي يتبعونها.
وفقد أظهرت الدراسـة التابعة لجامعة بنسلفانيا 
أن  األمريكيـة،  القلـب  لجمعيـة  تقديمهـا  وتـم 
أخصائيي الحميـات الغذائية قد يبالغون يف تقدير 
صحـة العـادات الغذائية، كمـا أن البالغـني الذين 
يحاولـون إنقـاص وزنهـم يميلـون للمبالغـة يف 
تقدير مدى صحة نظامهم الغذائي، وتماشـيه مع 

الواقع.
ووجدت الدراسـة أن التصورات الذاتية عن صحة 
سـري النظـام الغذائي غالبا ما تكـون غري دقيقة، 
عـىل الرغم مـن عدم وجود تغيري كبـري يف العادات 

الغذائية.
ووفق البحـث، تبنّي أن واحدا من كل ٤ أشـخاص 
من املشاركني، لديه توافق بني درجة صحة نظامه 
الغذائـي املتخيـل يف ذهنـه، والنتيجـة املنفذة عىل 

أرض الواقع.
وأضاف الباحثون أن الناس يعرفون فوائد الفواكه 
والخـرضوات، لكـن عـىل الرغـم من ذلـك، الحظ 
الباحثـون وجـود فجوة بـني ما يعتقـده الخرباء 
نظامـا غذائيا صحيـا متوازنـا وبني مـا يعتقده 

الناس عموما.
وخلص الباحثون إىل أن الدراسات املستقبلية يجب 
أن ُتعنى بمسـاعدة الناس عىل سـّد هذه الفجوة، 
التـي تقبع بـني تصوراتهم الذهنية عـن األنظمة 

الغذائية ومقاييس جودة األنظمة املوضوعة.
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يتواجـد هناك الكثري من الطرق التي يقّدمها املكياج من أجل إخفاء 
عيـوب البـرشة كحبوب الوجـه وغريها من املشـاكل األخرى، كحل 
رسيـع للظهور بأفضل شـكل جمـايل خالل املناسـبات وخروجاتِك 
اليوميـة، حيـث يمكنـِك اتباع حيل مكيـاج متعـددة ألفضل مظهر 

للبرشة.
إن العديـد من النسـاء غالبا ما يقعن يف حرية مـن امرهن يف اختيار 
افضل كونسيلر للعني بسـبب االجهاد او التعب الذي يؤثر سلبا عىل 
مظهرهـن واناقتهن، كمـا ان هناك الكثري مـن العوامل التي ترهق 
العني وتؤدي اىل ظهور البقع الداكنة والهاالت السـوداء تحت العني. 
ويمكـن ان تتأثـر البـرشة بالعوامـل الطبيعيـة كالتعرض ألشـعة 
الشـمس الضارة بالجلد وهناك الكثري مـن العوامل األخرى كظهور 
عالمات التقدم يف السن مما يسبب ظهور خطوط دقيقة حول العني 
فال بـد من العناية الكاملة بالبرشة وخاصة يف ما يتعلق برس جمال 
الوجه وهو العينني  لذلك سنقدم لكم افضل كونسيلر للعني من اجل 

الحصول عىل مظهر صحي وانيق.
أرسار إخفاء أبرز مشاكل البرشة باملكياج:

يف الحقيقـة، تعانـي كّل فتاة مشـكلًة أو أكثر من مشـاكل البرشة 
وترغب بشـّدة يف إخفائها صحيح أن الحصول عىل برشة خالية من 
العيوب يشـّكل تحدياً بحد ذاته، ال سـيما أن علينا التعامل مع عدد 

كبري من مشاكل البرشة الشائعة.
ومن املهم بالنسـبة إلينا أن نشعر بالراحة يف كل األوقات، وغالباً ما 
يسـاهم املكيـاج يف تعزيز هذا الشـعور، وسنسـاعدك يف ما ييل عىل 
اكتشـاف بعض مشـاكل البرشة الشـائعة وكيفيـة التخلّص منها 

بواسطة املكياج.
طريقة إخفاء الذقن املزدوج باملكياج:

الحظت ذقنك املزدوجة مؤخرًا، وأنت لست وحدك مع صور السيلفي 
واجتماعاتك عرب Zoom ، يجب أن تكوني شـديدة اإلنتباه ألي زوائد 
تحت ذقنـك بغض النظر عن وزنـك، يبدأ الجزء السـفيل من الوجه 
بفقـدان مرونته مع تقدمنا يف العمر، مما يـؤدي إىل ظهور منطقة 

أسفل الذقن بشكل ملحوظ.
يف حـني أن تدليـك الوجه واإلجـراءات الجراحية ومنتجـات العناية 
بالبرشة القوية يمكن أن تساعد يف شد املنطقة، فأنت بحاجة أحياًنا 
إىل إصـالح أرسع، وهنا يأتي دور سـحر املكيـاج إذا كنت ترغبني يف 
التوقف عـن مالحظة ذقنـك املزدوجة، اتبعي نصائـح املكياج هذه 

إلتقان مظهر وجه أقل ترهالً يف منطقة الذقن تحديداً يف دقائق.
كيفية إخفاء الحبوب بالفاونديشن واملكياج:

استيقظت ولديك بعض الحبوب التي تخافينها وال ترغبني بظهورها 
عىل برشتك؟ أو حتى حب الشـباب التـي ترغبني بإخفائها؟ يمكنك 
مساعدة البقع الخاصة بك عىل االندماج قدر اإلمكان يف برشتك، من 

دون أن يبدو أنك قد قمت بتطبيق الكثري من املكياج.
ال تقلقي ال بأس من وضع املكياج عند اإلصابة بحب الشـباب ومن 
دون أن يبـدو املظهر النهائي رهيباً حتى لو لم تكوني فنانة مكياج 
المعة، يمكنك اسـتخدام حيل املكياج البسـيطة هذه للمسـاعدة يف 

تقليل مظهر حب الشباب أثناء انتظارك للشفاء.

إن كنـت واحدة مـن ماليني األشـخاص 

حول العالم الذين يعانون من الحساسية 

املوسـمية فـال بـّد أن تتابعـي القـراءة 

ألّننا سـنقّدم لـك الحلول املناسـبة لهذه 

املشكلة: إّنها األعشاب والزيوت!

عشـبة القرّاص: من املعروف أّن عشـبة 

القرّاص ُتسَتخدم ملكافحة االلتهاب، كما 

بإمكانها أن تسـاعد أيضـاً عىل التخلّص 

من الحكة، واحمرار العينني.

زهـرة املاغنوليا: إّن زهـرة املاغنوليا هي 

من األعشاب الفّعالة ملحاربة الحساسية 

ومشاكل الجيوب األنفية. وبإضافتها إىل 

العديد من األعشـاب التقليديـة األخرى، 

يمكـن لزهـرة املاغنوليـا تحقيـق راحة 

مؤقتـة مـن احتقـان األنـف، العطـس، 

الحكة، وعيون دامعة.

تجنبي حساسية املعادن!

ومـا رأيـك بكوب من شـاي األعشـاب؟ 

للتخلّص من سيالن األنف، جرّبي وصفتنا 

التاليـة: اغيل ثالث رشائح مـن الزنجبيل 

مـع قطعتني من البصـل األخرض، وقرش 

برتقالة واحدة ملـدة عرش دقائق. ارشبي 

ثالثة أكواب يوميـًا حتى تزول األعراض! 

النعنـاع: للتخلّـص مـن حكـة العينـني 

اسـتخدمي شـاي النعناع الدافئ! ضعي 

كيس شـاي النعناع يف املاء السـاخن ملدة 

٣٠ ثانيـة، واتركيـه إىل أن يصبـح دافئـاً 

وضعيـه برفق فوق جفنيـك ملدة٥ إىل ١٠ 

دقائق. والجدير بالذكر أّن النعناع بشكل 

عـام يتمّيز بمحاربته للحساسـية، لذلك 

فـإّن تنـاول كوب مـن شـاي النعناع قد 

يساعدك أيضاً!

الـورق  حساسـية  مـن  تعانـني  هـل 

والجرائد؟

زيـوت مريحـة: خّففي احتقـان الصدر 

بفرك خليـط الزيوت التاليـة عىل صدرك 

وأعـىل الظهـر: عـادة ما يسـتخدم زيت 

السمسـم مـع بعـض الزيـوت العطرية 

كالنعناع، الّشـمر، والقرفة التي تسـاعد 

عىل تخفيف االحتقان يف الصدر. كما ذكر 

بعـض املرىض أّن فرك هـذه الزيوت عىل 

الشـفة العليا وتنّشـقها بعمق ساعدهم 

عىل التخلّص من احتقان األنف أيضاً.

الحساسـية  أعـراض  لـوداع  األوان  آن 

واسـتقبال جميع الفصول بنفس عميق 

وصدر رحب!
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١١١٠ - الحملة الصليبية األوىل تحتل مدينة صيدا.

١٨٥٨ - اإلنجليـز يخلعون «بابر شـاه الثاني» آخر حكام «بني 

تيمور» يف الهند عن عرشه وينفونه خارج البالد.

١٩١٨ - الرئيس األمريكي وودرو ويلسـون يبحر إىل أوروبا لبدء 

محادثات السالم يف مدينة فرساي بشأن الحرب العاملية األوىل.

١٩٥٢ - الجمعيـة العامـة لألمم املتحدة تنظـر يف عالقة تونس 

بفرنسا.

١٩٧٧ - مظاهـرات يف منطقـة األندلـس تطالـب بحكـم ذاتي 

موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.

١٩٨٣ - الواليات املتحدة تقصف املواقع السورية يف لبنان.

١٩٩٠ -االتحاد السوفيتي يسمح بامللكية الخاصة ألول مرة.

١٩٩١ - تحرير آخر رهينة أمريكي يف لبنان تريي أندرسـون بعد 

ست سنوات ونصف من خطفه.

 ١٧٠-RQ ٢٠١١ - إهبـاط القـوات العسـکرية اإليرانية طائـرة

األمريكيـة التـي اخرتقت حدود إيران الرشقيـة وكانت يف مهمة 

لجهاز االستخبارات االمريكية.

٢٠١٤ - مجلـس النـواب التونيس ينتخب محمد النارص رئيًسـا 

للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائًبا أول لرئيس املجلس.

٢٠١٧ - مقتل الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح عىل يد 

مقاتلني من الحوثيني؛ أثناء فرتة املعركة التي قامت يف صنعاء.

ثوران بركان سـيمرو يف جزيرة جاوة يف إندونيسيا مسبًبا مقتل 

أكثر من ٣٤ شخًصا وإصابة ١٦٩ آخرين.
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«مسـعود أوزيـل» مواليـد ١٥ 

كـرة  العـب   ١٩٨٨ أكتوبـر 

قـدم أملانـي من أصـول تركية 

يلعب ك وسـط هجومي لنادي 

يف  باشاكشـهري  إسـطنبول 

الدوري الرتكي املمتاز.

لعب ملنتخب أملانيا و فاز معهم 

بـكأس العالـم بعـد أداء رائع 

ورهيب ..

وبعـد الخروج املخيـب ألملانيا 

مـن النسـخة األخـرية لكأس 

العالـم هاجمه األملان واصفني 

إيـاه باملهاجر وليـس األملاني 

الحقيقي .. 

كان يمكـن ألي إنسـان آخـر 

أن يبتلـع اإلهانـة ويصمت و 

إال أن مسـعود  ينتهـى االمـر 

اوزيل مختلف فعالً ..

قـرر أن يعتزل اللعـب ملنتخب 

أملانيـا وهاجم رئيـس االتحاد 

واملـدرب العنـرصي «يواكيـم 

لوف» الذي اسـتبعد اوزيل مع 

انه من احد افضل العبي العالم 

يف ذاك الوقـت، حينهـا خـرج 

مسـعود اوزيـل وقـال كلمته 

الشهرية :

“ عندمـا نفوز اصبـح األملاني 

املخلـص وعندما نخرس اصبح 

مهاجـرا سـيئا .. ال اريـد تلك 

املعاملة .. لقد مللت هذا “. 

للعـب  اسـتعادته  حاولـوا 

للمنتخب إال أنه رفض ذلك .

ثم عاد اىل بلده بلده العثمانيني 

فتزوج من املسلمة أمينة ملكة 

جمال تركيـا .. ليس هذا فقط 

بل تحدى عنرصية بعض األملان 

ضده فجعـل الرئيس أردوغان 

شاهدا عىل عقد زواجه .. وقال 

كلمته الشـهرية .. لـن نحتفل 

مـع أمينة ببذخ لقـد قررنا أن 

نوفر األمـوال للتكفل بعمليات 

الف طفل سوري مصاب ..

انفجـر اوزيل مـن جديد لكن 

هذه املـرة ضد بـالد العجائب 

وقـال: – املسـلمون يقتلـون 

واملساجد تغلق والقرآن الكريم 

يحرق وأمة اإلسالم صامتة ملا 

يحدث لأليغور يف الصني! 

شـنت الصني عليه حملة ظلم 

وقـررت عدم إذاعـة مبارايات 

ارسنال يف الصني ومنعت اوزيل 

من الدخـول إليها ومنعت بيع 

قمصانه يف أي متاجر رياضية 

بالصـني .. لكن الفتى العجيب 

يف عالم كرة القدم قال ..

ال يهم!! 

نـرصت االيغـور ولـو بالكالم 

وهـو أقـل يشء ولسـت نادماً 

مهما كان الثمن .. 

للمواقـف ثمـن ال يعرفهـا أو 

يقدرها إال الرجال .

أمـا للذين يـرون الظلـم وهم 

صامتون فنقول لهم .. 

“ فال نامت اعني الجبناء ”
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ينتظـر الجميـع معرفة بعض 

أرسار املصري املثـرية لالهتمام 

القـادم.  الرائـع  لعامهـم 

سـتندهش من معرفة أّن هذا 

يكشـف  أن  يمكـن  االختبـار 

الكثري عـن الفرص والتحديات 

ملصـريك  الخفيـة  والكنـوز 

يف العـام ٢٠٢٣. فقـط ألقـي 

نظرة عـىل الصـورة وحدد ما 

تـراه أوالً، ثم مرر إىل األسـفل 

واكتشف مع أرسار مصريك يف 

العام ٢٠٢٣.

الديك الرومي

إذا لفت إنتباهك الديك الرومي 

أوالً، فهذا يشري إىل أنك ستتألق 

وسـُتتوج  مـرشق،  بشـكل 

العديد من  بإنجـازات كبـرية. 

الفرص الجيدة ستقرع أبوابك. 

تحتل موقعـاً قوياً للغاية فيما 

يتعلـق بالحـظ، ونتيجة لذلك، 

سـتكون قـادر عـىل تحقيـق 

الكثـري مـن أهدافـك يف العـام 

العظيمـة  الفـرص   .٢٠٢٣

سـتطرق أبوابك ونتيجة لذلك، 

يمكنـك توسـيع أعمالـك عىل 

نطاق واسع. هناك فرص قوية 

يف أن تتمكن من تحقيق قدر ال 

يصدق من املكاسب املالية هذا 

العام. سـتكون يف العام ٢٠٢٣ 

سعيد وخاليزمن اإلجهاد فيما 

يتعلق بالقضايا الصحية.

وجه املرأة

إذا كان وجـه املـرأة هـو مـا 

أّن  أوالً، فهـذا يـدل  شـاهدته 

هنـاك فرصاً كبـرية يف احتمال 

تعرضك لخسارة مالية يف العام 

٢٠٢٣، لكن بجهودك الصادقة 

، يمكنـك التحكـم يف املواقـف. 

قد تواجه العديـد من العقبات 

يف حياتـك العاطفية. قد يكون 

لديـك الكثـري مـن الخالفـات 

مـع رشيكك يف الحب. يف أسـوأ 

األحـوال، قد تواجـه االنفصال 

عن حبيبك. سـتكون محظوظ 

الصحي  بوضعـك  لالسـتمتاع 

الجيد. ستشعر بالقوة الكافية 

للتعامـل مع املرحلـة الصعبة 

من حياتك.

األرنب 

إذا كان األرنـب هـو مـا رأتـه 

عيناك أوالً، فهـذا يدل عىل أنك 

سـتتمكن مـن تحقيـق تقدم 

غري متوقـع وملحوظ يف العام 

٢٠٢٣. قـد تحصل عـىل مركز 

مهيمن يف مـكان عملك. توجد 

العديد من الفـرص يف طريقك 

والتي ستسـاعدك عىل كسـب 

املال. قد تواجه بعض األرضار 

الكبـرية وغـري املتوقعـة عـىل 

الصعيـد الشـخيص. يف العـام 

٢٠٢٣ سـيكون حبك وحياتك 

بالتوتـرات  مليئـة  الزوجيـة 

واللحظات غري السارة. 

األوراق 

إذا كانـت األوراق هي ما لفتت 

إنتباهـك أوالً، فهـذا يشـري إىل 

أنـك قـد تضطـر إىل مواجهـة 

التـي  املختلفـة  التحديـات 

يف  عملـك  مـكان  إىل  سـتأتي 

العام ٢٠٢٣. لسـوء الحظ، قد 

تضطر إىل التخيل عن وظيفتك. 

قـد تواجـه أيضـاً العديـد من 

التقلبات فيما يتعلق بصحتك. 

كل هذه االضطرابات قد تخلق 

حالة من عدم اليقني يف ذهنك. 

سيتأثر حبك وحياتك الزوجية 

بشـدة. قد يكـون لديـك أيضاً 

رصاعات مع رشيكك.
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انزف ياقلم وتخطه حجر الصـــــوت
اخذ من عمري حبرك والشعر ورقــــه

ركز بالصحيفه او وجد اللجمــــــات    
تلكه امال تدمي بكل سطر فرقـــــه

ولتظن ياقلم لو برز نابه الذيـــــــــب      
 معناهه ابتسم لو للعطف يرقـــــه

اذا رايد مراجع تشهد اللحظـــــــــات       
مجلد للحزن برفوف كل نظــــــــــره

جتول مبكتبة كلبي وخطاك تـــــــــدوس
طبع هسه وقدمي جروح مخضــــــــره
ال تخجل بديه والك عهد احــــــــــرار
اصيرن شاره الك وتصيرلي حضـــــــره
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1 – لعبة رياضية. 
2 موسيقي إيطايل – متشابهان .

3 – حرف تنبيه ويكثر بعدها القسـم 
– اشارات .

4 – عاصمة أوروبية – ركيزة .
5 – رششف مبعثرة – غايل الثمن .

6 – عملة أسيوية – فرح .

7 – نصف أمني – يشاهد .

8 – ممثل كوميدي عربي .
9 – أسد – متشابهة .

1 - مدينـة ومرفـأ يف جنـوب باكسـتان 
الغربية عىل بحر ُعمان .

2 – ممثلة أملانية راحلة. 
 3 – عكسها علم قراءة الوجوه – زهر. 

 4 – تفسريية – عكسها مىش ليالً .
 5 – عاصمة أوروبية – ممثلة مرصية .

 6 – مدينة إيطالية – ملكه. 
 7 – االسم الثاني لصحايف لبناني راحل .

 8 – كاتب قصة – للتنفس .
 9 – شاعر لبناني راحل .
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تقـيض معظم وقتك يف قراءة بعـض املوضوعات التي 
تتعلق بعلـم التنجيم والعلـوم وأثرها عـىل حياتك. من 
املتوقع أن تختلط ببعض الشخصيات التي تهتم بالدراسات 

امليتافيزيقية. 
هذا يعني أنك ستغري اتجاهاتك وأفكارك قريبا. قد تعزز هذه 

االتجاهات من قدرتك عىل التفكري.

تفكـر بشـكل واضح وعقالنـي جدا، وهذا األمـر يف غاية 
األهميـة، ولذلك سـينبهر من حولك بأفـكارك وآرائك. يعلم 
من حولك أن كالمك موثوق فيه وصحيح، لذلك ال تخذلهم أبدا. 

فكر يف كل موقف بوضوح قبل أن تسدي إليهم النصائح.

ربمـا تجد صعوبـة يف الربط بني قلبـك وعقلك. يف 
الحقيقة، حياتك العاطفيـة مضطربة هذه األيام 

بعد فرتة من االزدهار. 
إن كل ما تحتاجه اليوم لتحقيق أحالمك هو وضع 

خطة عملية يصحبها تفاٍن يف العمل وإخالص.

رغبتك يف رؤية األصدقاء ملحة جدا اليوم، ولكن 
ربما تواجهك صعوبة يف ذلك بسبب ظروف العمل. 
ال تتذمـر، ألنـك سـتنجز أعمالك قريبـا وتنفذ رغبتك 
يف أقـرب وقـت. اليوم عمـل وإرصار وعزيمـة وغدا مرح 

وسعادة وراحة.

ستصل إىل بر األمان بعدما كنت مشتتا وال تعرف وجهتك 
الصحيحة. 

حان الوقت اآلن لكي تهدأ وتعيد حسـاباتك من جديد. اسرتخ 
قليال واكتشـف املكان الذي وصلت إليه اليوم. قم بيشء مختلف 

اليوم حتى تكرس الرتابة وامللل.

من املحتمل أن تشـعر اليوم أن تقف يف مكان ما 
والرؤية ليسـت واضحة لتسـلك طريقا آخر. عىل 
الرغـم مـن أن الظـروف يف حالة تغري مسـتمر، لكنك 
ستكتشـف خالل أيام الطريـق الصحيح للخروج من 
هـذه األزمة أو الدوامة. ال تجعل املشـاكل البسـيطة 

تغري مزاجك بل من األفضل أن تكون إيجابيا.

يصل إىل منزلك اليوم عدد من الزائرين غري املتوقعني 
برا أو جوا.

 ستستضيف هذه املجموعة يف منزلك. تتبادل معهم بعض 
األفكار وتشـاركهم يف بعض املناقشات، ولذلك سيجلبون 
لـك بعـض األخبـار الجديـدة. فكر يف املسـتقبل بـدال من 

التفكري يف املايض.

ربما تشـعر بالفشـل واإلحباط عندما تجد أن من حولك 
يتعاملـون معـك بطريقـة سـيئة أو غري مهذبـة يف بعض 
املواقف كما كنت تتوقع. عندما تحاول أن تتواصل مع شخص 
مـا، محـاوال التأثـري عىل مشـاعره، سـتجد أن هذا الشـخص 

يترصف بطريقة عكسية ويبتعد عنك.

هل الحبيب مستاء من انشغالك طوال الوقت 
بأمر مـا؟ ربما تتـرضر من كالمـه وتعليقاته 
يف البدايـة، ولكـن ننصحـك بأن تنظـر للموضوع 
بطريقة موضوعيـة ألن الحبيب له حق عليك وأيضا 
العائلة واألصدقاء. يجب أن تخصص وقتا من أجلهم 

وتخصص وقتا أيضا من أجل راحتك.

تسهم هذه الفرتة يف تلطيف األجواء وتقريب العواطف 
واألفـكار، فتنتقل من مرحلة ضبابيـة إىل مرحلة أكثر 
وضوحـاً. يجعلـك هـذا اليوم تقـدم عىل خيـارات جديدة 
وقرارات ذكية، متعلما من تجارب املايض ومرتكزاً عىل أسس 
متينة. تتحسن الظروف وتحسم أمرك وتسري باتجاهات أكثر 

رسوخاً. من املحتمل أن تجد السالم بعد طول انتظار.
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العقبـات والعراقيل التي تجاهلتها خالل األيام املاضية 
تزداد يوما بعد يوم بشـكل يفوق الخيال. كن حذرا وفكر 
يف كالمـك قبـل أن تتفوه بـه، ألن كالمك قد يكون سـببا يف 
اشـتعال الحرب. ال مجال للمزاج اليوم. الصعوبات تهدد حياتك 

وتعرضك للخطر فكن حذرا.

إذا كنت ترتدد يف التقدم لألمام خالل الفرتة األخرية، فيجب أن 
تعرف السـبب، ما األمر الذي جعلك تتوقف أو ترتاجع؟ الخوف 
أم الفشـل؟ أم التعليقـات السـلبية التي أخربك بها شـخص ما؟ 
حـان الوقـت اآلن للتحرر من هذه القيود واملخـاوف التي تبعدك 

عن النجاح والتقدم.

Ô”aã«@fiçÀ



تصدرت مايان السيد حديث الجمهور خالل الساعات األخرية، وذلك بعد أن ظهرت 
انتهاء إحدى  أثناء حديثه عقب   ،beIN SPORTS يف لقطة قاطعت فيها مراسل 

املباريات يف كأس العالم بقطر.
وردت السيد عىل الجمهور:“عامة ليل بقول أنا ويش وحش، أنا رجعت مرص وكدا 

كدا كلنا بنشجع املغرب وبنقول ”قد الك“.
يف  صوتها  ظهر  العربية  املنتخبات  عن  املراسل  حديث  خالل  مايان  ظهرت  حيث 
امليكرفون وهي تحمل علم مرص وتقول ”مرص أم الدنيا“ والذي تقيله املراسل بصدر 

رحب وبضحكة وسط املشجعني.
َكْما ظهرت ميان السيد ِيفْ صورة وِهْي ترفع العلم املرصي ِيفْ املدرجات، وعلق لها كاتب 

”أحب التباِهْي“.
ِيفْ  السعودية  يديها علم  ِيفْ  السعودية وُهي تحمل  أيضا وهي عىل مدرجات  وظهرت مايان 
وقت من األوقات وعلم فلسطني تارة أخرى، َكْما رسم علم فلسطني عىل وجهها. األمر الذي 

عرّضها لحملة هجومية، عىل حجة أنها تحب ”ركوب التيار“.
وردت ميان السيد عىل االنتقادات التي وجهت لها وكتبت عىل حسابها الرسمي عىل تويرت ”ليه 

يف ناس بتقول اني باخذ اللقطة، ليه مش اني بساند قضية بتهمني مثال“.
وهتفت السيد لفريق كرة القدم السعودي لكنه خرس أمام املكسيك ليودع املونديال بعدما نجح ِيفْ 

مفاجأة الجميع بفوزه عىل األرجنتني ِيفْ املباراة األوىل قبل أن يخرس أمام بولندا.
وعرب عدد كبري من نجوم الفن العرب، عرب حساباتهم عىل مواقع التواصل االجتماعي، َعّنْ أسفهم 

لرحيل املنتخب السعودي، ِفْيما سلطوا الضوء عىل أدائهم الجميل ِيفْ الحدث العاملي.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

(كلكامش  العراقية  املرسحية  فازت 

الفنان  وإخراج  تأليف  من  رأى)  الذي 

حسني عيل هارف بجائزة االتحاد العربي 

عرض  كأفضل  الرابعة  بدورته  للثقافة 

املرسحية  الشارقة،  يف  متكامل  مرسحي 

العراقي  إنتاج وتقديم شبكة اإلعالم  من 

وكلية الفنون الجميلة. 

وقال الفنان حسني عيل هارف يف ترصيح 

«أشعر  (واع):  العراقية  األنباء  لوكالة 

عىل  أحصل  وأنا  كبريين  وفخر  بسعادة 

الثقافة  جائزة  هي  مهمة  عربية  جائزة 

العربية كأفضل عرض مرسحي متكامل 

مرسحية  عرب  املرسح)  (حقل  عن 

(كلكامش الذي رأى).

وأضاف هارف: «جسد العرض املرسحي 

خالل  من  كلكامش  السومرية  امللحمة 

التعبريي». والرقص  الظل  وخيال  الدمى 

املرسحي عدد  العمل  يف  وأوضح: «شارك 

احمد  خالد  الفنان  منهم  الفنانني  من 

مصطفى، ومجموعة من املمثلني، إضافة 

وعيل  جباري،  ناجي  الدمى  محركي  اىل 

الكوريكراف  فريق  عن  فضال  الركابي، 

عمار كاظم، وهديل سعد، ومحمد كاظم، 

وعيل  قاسم،  ومصطفى  حسني  وسجاد 

ومحمد  املؤيد،  ومحمد  الركابي،  جواد 

احمد عبد األمري، وعقيل عبد عيل، ونزار 

خالد».  

بهذه  الكبرية  فرحته  عن  هارف  وأعرب 

الجائزة التي أهداها اىل فريق العمل وكلية 

الفنون الجميلة واىل املرسح العراقي الذي 

يؤكد باستمرار علو كعبه.

الوهاب  عبد  شريين  بها  مرَت  التي  األزمات  من  العديد  بعد 
خالل الفرتة املاضية إىل أن عادت مجدداً لحسام حبيب، يبدو 

أن العام القادم يشهد تغريات أخرى يف حياة شريين املهنية. 
بعد العديد من جلسات العمل التي جمعت روتانا بإدارة أعمال 
شريين عبد الوهاب ومحاميها الخاص، يبدو أن إنتهاء األزمة 
بات قريباً حيث علم أن املفاوضات بني الطرفني يف طريقها 
حفلتني  بإحياء  شريين  تقوم  أن  عىل  الطرفني،  يريض  لحل 
والتي  ديسمرب   ٢٤ بـ  القضائية  للجلسة  املحدد  املوعد  قبل 
لعرشة  يصل  مادي  بتعويض  شريين  فيها  الرشكة  طالبت 

ماليني جنيه لعدم إلتزامها ببنود التعاقد بينهما.
بالكويت  ضخما  غنائيا  حفال  ستحي  شريين  أن  علم  وقد 
خالل شهر يناير القادم خالل الفرتة القادمة عىل أن يكون 
ستعلن  العام  نهاية  قبل  آخر  لحفل  آخرى  مفاجآة  هناك 
عنها فور إنتهاء األزمة مع روتانا.ويرتدد أن هناك محاوالت 
لتجديد العقد مع شريين خالل الفرتة املقبلة.عىل صعيد آخر، 
يرتدد أن هناك نية لتقديم دويتو غنائي يجمع شريين بفضل 
شاكر بعمل غنائي جديد من كلمات هاني عبد الكريم ولكن 

املرشوع ما زال قيد التحضري حتى اآلن.

حفال  عجرم،  نانيس  الفنانة،  أشعلت 
حماسية  أجواء  وسط  ضخما  غنائيا 
مهرجان  من  الثاني  اليوم  شهدها 
ميدل بيست املوسيقي املقام يف اململكة 

العربية السعودية.
ميزة  باقة  عجرم،  نانيس  وقدمت، 
والحديث،  القديم  بني  ما  أغانيها  من 
من  ومتميز  كبري  تفاعل  وسط 
األجواء  نانيس  الجمهور،وولعت 
يف  املرسح  عىل 

ساوندستورم.
بإطاللة  الحفل  خالل  نانيس  وظهرت 
متميزة وجذابة كالعادة ،بفستان مثري 
باللون األسود، وأشعلت الحفل بالرقص 

عىل خشثبة املرسح .
لرشكة  الرسمية  الصفحة  وشاركت 
للفنانة  فيديو  مقطع  الحفل  تنظيم 

الجو  :«ولعنا  وكتبت  عجرم،  نانيس 
اه  اغنية  نانيس عجرم يف  .. مع  ونص 
التواصل  موقع  عقرب  وذلك  ونص»، 

االجتماعي «تويرت».
وعىل جانب اخر، تستعد الفنانة اللبنانية 
نانيس عجرم إلحياء حفل غنائي كبري 
بالقرية  املقبل  ديسمرب   ١٢ يوم  مساء 
العربية  باإلمارات  دبي  بإمارة  العاملية 

املتحدة.

ومن 
ر  ملقر ا

املطربة  تقدم  أن 
اللبنانية العديد من أغنيها التي حققت 
الجو،  نولع  بدنا  منها  واسعا،  نجاحا 

حبيبي قرب، أنا ما بدي.

فاجأت الفنانة السورية أصالة جمهورها، وخاصة الجمهور املرصي، وذلك بسبب 
ما تحدثت به بحفلها األخري بموسم الرياض، مما أثار غضب املرصيني.

أديب:  عمرو  املرصي  اإلعالمي  مع  لها  هاتفية  مكاملة  خالل  أصالة  وقالت 
«مكانة مرص يف قلبي ما بنفع تكون محل نقاش ألنه ال شك يف محبتي ملرص، 
بالحفلة كنت بشعر بروحي بشكل كبري وكانت أجمل الحفالت عىل املستوى 

الفني، أنا عاطفية و بحب التعبري بالكالم والفعل».
تكون  الزم  ما  بمرص  وعالقتي  مرصيني  ووالدي  مرص  بلدي  وأضافت» 
محل نقاش، مرص بالنسبايل زي بنتي شام وكل مرصي له غالوة يف قلبي، 
وطباعي  عّيل،  فضلها  أنطر  بقدر  وما  فيه،  جرحتكم  كالم  قلت  لو  وآسفة 
أصبحت مرصية، وتعلمت منها كل حاجة و لو قولت كلمة جرحتكم بعتذر 

الستخراج حلمي بكر لو قولت حاجة وهو زعل مني».

توفر  «نتفليكس»  منصة  أعلنت 
هاري  األمري  عن  الوثائقي  املسلسل 
 ٨ من  ابتداًء  ماركل،  ميغن  وزوجته 

ديسمرب الحايل.
التدفقي  البث  منصة  وعرضت 
العمل  عن  قصرياً  ترويجياً  مقطعاً 
الذي ترتقبه العائلة املالكة الربيطانية 

بقلق.
وميغن  هاري  سرية  كاتب  وأوضح 
أوميد سكوبي أن هذا املسلسل الذي 
«سيتناول  حلقات  ست  عىل  يتوزع 

حبهما  قصة  من  اآلخر  الجانب 
والصعوبات التي واجهاها».

أما املقطع الرتويجي الذي حمل عنوان 
عرضاً  فتضّمن  وميغن»،  «هاري 
للزوجني  واألسود  باألبيض  لصور 
مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر 
ما  يرى  أحد  «ال  قائالً  هاري  فيه 
يحدث خلف األبواب املغلقة».وتزامن 
إعالن عرض املسلسل مع زيارة األمري 
وليام وزوجته كايت للواليات املتحدة 
يف ظل استمرار الربودة يف عالقته مع 

شقيقه هاري وميغن اللذين يقيمان 
حالياً يف والية كاليفورنيا األمريكية.

يصف  الذي  الرتويجي   املقطع  ويف 
بأنه  الوثائقي  املسلسل  عرض 
أيضاً  ميغن  تقول  عاملي»،  «حدث 
التحديات كبرية جداً،  «عندما تكون 
أليس من املنطقي سماع جانبنا من 
القصة؟». ومن املقرر أن ينرش األمري 
التي  مذكراته  يناير  مطلع  يف  هاري 
ُيتوقع أن تكشف هي األخرى أرساراً 

محرجة.

محمد  حسن  املهندس،  أكد 
وزارة  وكيل  املنصوري،  جمعة 
لقطاع  التحتية  والبنية  الطاقة 
البنية التحتية والنقل، أن الوزارة 
استخدام  يف  التوسع  تستهدف 
الطباعة ثالثية األبعاد ضمن بناء 
وتشييد مشاريع املباني االتحادية 
األمر  تنفيذها،  عىل  ترشف  التي 
جذري  تحول  نقطة  يعد  الذي 
والتي  والتشييد،  البناء  قطاع  يف 
ورسعة  وترية  ستزيد  بدورها 
زمن  يف  وإنجازها  املباني  تنفيذ 

قيايس، وتقليل تكاليف البناء.
بمناسبة  املنصوري،  وأوضح 
تسلمه شهادة موسوعة جينيس 
لألرقام القياسية عن أكرب شعار 
ثالثية  الطباعة  بتقنية  مطبوع 
نظمته  حفل  ضمن  األبعاد، 
بالشارقة،  مبناها  يف  الوزارة 

عىل  االعتماد  نحو  التوجه  أن 
والبناء،  التشييد  يف  التقنية  هذه 
التي  الجهود  إطار  يف  يأتي 
من  لالستفادة  الوزارة  تبذلها 
الصناعية  الثورة  تقنيات  أهم 
البنى  مشاريع  تنفيذ  يف  الرابعة، 
التحتية، ما يدعم توجهات دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف مجال 

االستدامة.
وزارة  أن  إىل  املنصوري  ولفت 
سجلت  التحتية  والبنية  الطاقة 
موسوعة  بدخولها  جديداً  إنجازاً 
عن  القياسية  لألرقام  جينيس 
بتقنية  مطبوع  شعار  أكرب 
الذي  األبعاد،  ثالثية  الطباعة 
يعّد األول من نوعه عىل مستوى 
شعار  تنفيذ  تم  حيث  العالم، 
بالطباعة   2071 اإلمارات  مئوية 

ثالثية األبعاد.

 Message Yourself ميزة  بطرح  قيامه  عن  الفوري  املراسلة  تطبيق  كشف 
الخاصة به للمستخدمني عىل iOS وAndroid، كانت امليزة يف البداية جزءا من 

إصدار تجريبي يتم إتاحته اآلن للجميع.
الوصول  ويسهل  مرئية  محادثة  لك  تتيح  ميزة  هي  لنفسك  الرسائل  إرسال 
النرش هناك كما تفعل يف أي محادثة أخرى، حيث يمكن  إليها فقط ويمكنك 
أو  الويب،  روابط  حفظ  أو  لنفسك،  مهمة  مالحظات  لكتابة  هذا  استخدام 

تحميل املستندات واملالحظات الصوتية.
وكانت ميزة «راسل نفسك» متاحة عىل منصات أخرى، مثل (تليجرام)، التي 
علنا مرة  امليزة  اختبار هذه  (واتساب) يف  بدأ  و  إطالقها،  منذ  كانت موجودة 

أخرى يف أكتوبر/ترشين األول املايض.
التغلب عىل غيابها يف املايض عن طريق إنشاء  وتمكن بعض املستخدمني من 

مجموعة ثم إزالة األعضاء اآلخرين إلنشاء محادثة خاصة لك بشكل أسايس.

جامعة  يف  باحثون  كشف 
مؤخرا،  األمريكية،  ستانفورد 
تطوير  من  تمكنوا  أنهم 
ضمادة ذكية تستطيع ترسيع 
الشفاء من الجروح واإلصابات 
أن  إنجاز من شأنه  بـ٢٥٪، يف 

يحدث ثورة يف عالم الطب.
بدون  تعمل  الذكية  والضمادة 
عىل  قادرة  وهي  بطارية، 
كثب،  عن  الجروح  مراقبة 
وإنجاز مهمة العالج يف الوقت 
الضمادة  وتقوم  نفسه، 
بتحفيز أحد الجينات املسؤولة 
عن مكافحة االلتهاب يف جسم 
يصب  التفاعل  وهذا  اإلنسان، 

يف مصلحة الشخص املريض.
أن  أيضا  الضمادة  وبوسع 
الذين  السكري  مرىض  تساعد 
يعانون قرحا هضمية يف الساق 
أو يف القدم، كما تساعد املرىض 

الذين يعانون إصابات مزمنة.
وتؤدي هذه الضمادة وظيفتها 
العالجية من خالل إعادة تأهيل 
الذي  املصاب  الجلد  نسيج 
يحتاج إىل فرتة طويلة يف العادة 

حتى يعود إىل سابق حاله.
وأوضح بيان صادر عن الباحثني 
يتم  الضمادة  بتلك  العالج  أن 
التحفيز  بني  املزج  خالل  من 

الكهربائي 
عمل  و

حيوية  مستشعرات 
من  املصاب  املوقع  يف 

الجسم.
بالجلد  الضمادة  هذه  وتدفع 
خالل  من  االلتئام،  إىل  املصاب 
تلك  إىل  الدم  تدفق  زيادة 
إىل  يؤدي  الذي  األمر  املنطقة، 

تقليل تشكل الندوب.
الذكية  الضمادة  أن هذه  وبما 
فهي  الحرارة  قياس  تستطيع 
املشاكل، مثل  قادرة عىل رصد 
حصول عدوى، علما بأن سمك 
يتجاوز  ال  اإللكرتونية  الطبقة 
يعادل  ما  أي  ميكرون،   ١٠٠

سمك شعرة اإلنسان.
توجد  الضمادة،  تلك  وتحت 
شبيهة  ومتمددة  رفيعة  مادة 
بالجلد حتى تعمل عىل التحفيز 
بيانات  وجمع  الكهربائي 

حيوية من مكان الجرح.
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تواترت مستجدات متعددة تؤرش عىل الصعوبة الكبرية التي تواجه منظمة األمم 
املتحدة فيما يتعلق بتحريك رمال الصحراء املغربية الراكدة من مدة طويلة، وتكمن 
الصعوبة يف تناقض طبيعة التطورات التي تراكمت خالل الشهور املاضية.. فمن 
جهة فإن قرار مجلس األمن الدويل رقم ٢٦٥٤ الذي صادق عليه باألغلبية الساحقة 
«االحرتام  برضورة  يقر  املايض  الشهر  نهاية  يف  عضو  أي  من  معارضة  ودون 
إطالق  بوقف  يتعلق  فيما  إليها  التوصل  تم  التي  العسكرية  لالتفاقيات  الكامل 
االتفاقات  لتلك  الكامل  االمتثال  إىل  األطراف  « دعوة  التأكيد عىل  يف  النار» ويزيد 
التي كانت األطراف  النار  القرار األممي الجديد اتفاقيات وقف إطالق  « ويقصد 
املعنية بهذا النزاع املفتعل ، خصوصا املغرب وجبهة البوليساريو االنفصالية، قد 
وقعت عليها سنة ١٩٩١ ، والتي نقلت النزاع املفتعل من املواجهات العسكرية إىل 
االنفصالية  البوليساريو  ثانية ترص جبهة  التفاوضية.. لكن من جهة  املسارات 
مدعومة براعيها الرئييس، عىل تأكيد االنسحاب من هذه االتفاقيات والعودة إىل 
حمل السالح ضد املغرب، بداعي أن املغرب هو املسؤول عىل خرق هذه االتفاقات، 
املغربي عن عمقه اإلفريقي قبل  الرتاب  حينما قام بتطهري معرب رئييس يفصل 
سنتني، بسبب احتالله من طرف مليشيات تابعة لجبهة البوليساريو االنفصالية، 
قرارها  االنفصالية  الجبهة  وتعزز  السالح،  منزوعة  ذلك  قبل  املنطقة  وكانت 
بإعالنها املتواصل عن قيام مليشياتها بهجومات ضد القوات املغربية املسلحة.. 
ويتعلق األمر بمناوشات جد محدودة ، الهدف منها إعالمي أكثر منه شيئا آخر، 
بيد أن الحقيقة التي لم تعد خافية عىل أحد تتمثل يف سيطرة املغرب املطلقة عىل 
ال   ، املغرب  عىل  بهجومات  محدودة  مناوشات  مجرد  تغليف  وأن  كافة،  أراضيه 
يعدو مجرد أقراص تهدئة موجهة إىل بضعة آالف من الالجئني املحارصين داخل 

مخيمات تفتقد إىل أبسط رشوط الحياة الكريمة .
اليوم  لحد  قرن  نصف  من  ألكثر  عمر  الذي  املفتعل  النزاع  هذا  ملف  فإن  وهكذا 
السابق،  يف  عليه  كان  ما  عىل  حتى  مرتاجعا  املنغلق،  وضعية  يشبه  ما  إىل  دخل 
حيث كانت األمم املتحدة تنجح ، عىل األقل يف تنظيم جلسات إنصات للطرفني، 
وتمكنت من بداية تكريس بعض ما سمته يف وقت سابق بـ «تدابري دعم الثقة 
بني الطرفني»، ويف ضوء ذلك فإنه ال يبدو يف األفق املنظور أي مؤرش لوضع قاطرة 
النزاع..  أطراف  السلمية بني  املباحثات  املتحدة عىل سكة  األمم  وساطة منظمة 
وإن انتهز األمني العام لألمم املتحدة السيد غوتريس فرصة حضوره إىل املغرب 
فأس  بمدينة  قليلة  أيام  قبل  نظم  الذي  الحضارات،  حوار  منتدى  يف  للمشاركة 
للرشعية  الكامل  املغرب  امتثال  له  أكد  الذي  املغربي،  بالعاهل  والتقى  املغربية، 
الدولية ولقرارات مجلس األمن الدويل.. وإن أعلن املبعوث الشخيص لألمني العام 
لألمم املتحدة يف هذا النزاع السيد ستيفان دي ميستورا، يف خروج إعالمي مفاجئ 
له قبل أيام، أنه لن يستسلم يف مهمته املتمثلة يف تسهيل الوصول إىل حل عادل 
للقضية طبقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مؤكدا وجود صيغ وطرق لهذا 
التي يجتازها ملف  الدقيقة  الظروف  النوايا يف مثل هذه  التعبري عن  الحل، فإن 
هذا النزاع ، ال يمكن أن تكون كافية إلجبار أطراف النزاع عىل االمتثال التفاقيات 
وقف إطالق النار، كما أمر بذلك قرار مجلس األمن الدويل الذي لم يجف بعد الحرب 
الذي كتب به قبل حوايل شهر من اليوم .ألن تمسك جبهة البوليساريو االنفصالية 
بقرار انسحابها من اتفاقات وقف إطالق النار، التي رعتها األمم املتحدة، يعني 
وجود حالة حرب مفتوحة ، ال يمكن أن تتناسب مع أية مبادرات تنتمي إىل زمن 
إىل ما يمكن أن  إال االنتباه برتكيز كبري  السلم.. وال يمكن للمغرب يف ضوء ذلك 

تفرزه التطورات املرتبطة باستمرار حالة الحرب .
التعبري عن النوايا يكشف حالة العجز التي توجد عليها الوساطة األممية يف هذا 
بالنسبة  الدويل  األمن  مجلس  لقرارات  االمتثال  فرض  دون  حالت  والتي  النزاع، 
نفسها  تعترب  التي  االنفصالية،  البوليسارو  جبهة  خصوصا  النزاع،  ألطراف 
مسنودة بأطراف خارجية تستعمل أعضاء الجبهة والقابعني يف مخيمات يحكمها 

البؤس والرداءة كحطب يف حرب حساباتها الجيواسرتاتيجية يف املنطقة .
لذلك فإن ما تواتر من معطيات ومستجدات يف شأن هذا النزاع املفتعل تؤرش عىل 

استمرار حالة املنغلق إىل أن يتأكد عكس ذلك .
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