
بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، باسـتكمال متطلبات تثبيت 
املتعاقدين.وذكـر بيـان لالمانـة العامـة 
ملجلس الوزراء تلقته ”الزوراء“: أن رئيس 
مجلس الوزراء، محمد شـياع السوداني، 
وجـه الـوزارات والجهات غـري املرتبطة 
بوزارة واملحافظات كافة، بأخذ اإلجراءات 
الالزمة الستكمال متطلبات وزارة املالية، 

بشـأن تثبيت املتعاقدين الذيـن تزيد مدة 
خدمتهـم عـن سـنتني، وصـدرت أوامـر 
التعاقد معهم وفقاً لقراري مجلس الوزراء 
(315، و337 لسنة 2019)، وإرسالها إىل 
وزارة املالية، للتدقيق والتثبيت عىل املالك 
الدائم.وأضـاف: ان القـرار يأتـي إنصافاً 
اليوميـني،  واألجـراء  العقـود  لرشيحـة 
ولغـرض النهـوض بمسـتواهم املعييش 

واحتساب خدماتهم.

بغداد/ الزوراء:
ذكرت وكالة رويرتز أن الرئيس السوري 
بشـار األسـد رفـض اقرتاحـا ملقابلـة 
نظـريه الرتكـي رجـب طيـب أردوغان، 
وذلـك نقال عن مصـادر قالـت أيضا إن 
دمشـق ”ترجـئ األمـر وحسـب“، وإن 
اللقاء قـد يحدث.ونقلـت الوكالة عن 3 
مصـادر وصفتهـا بأنهـا ”مطلعة عىل 
موقف سـوريا من املحادثات املحتملة“ 
أن سـوريا تقاوم جهود وساطة روسية 
لعقد قمة مع أردوغـان، بعد عداء مرير 
عـىل مدى أكثر من عقد منـذ بدء األزمة 
تركيـني،  مصدريـن  أن  سـوريا.إال  يف 
أحدهما مسـؤول كبري، قاال إن ”دمشق 
ترجئ األمر فحسـب، وإن األمور تسـري 
يف طريقهـا نحو عقد اجتمـاع يف نهاية 
املطاف بـني الزعيمـني“.وكان أردوغان 
أشار إىل اسـتعداده للتقارب مع دمشق، 
وقـال يف ترصيحـات بعـد أسـبوع مـن 
لقائه نظريه املرصي عبدالفتاح السييس 
أن  يمكـن  تركيـا  إن  املـايض،  الشـهر 

”تضع األمور يف مسـارها الصحيح مع 
سوريا“.وأوضح أردوغان يف نقاش نقله 
التلفزيون يف نهاية األسبوع ”ال يمكن أن 
يكون هناك ضغينة يف السياسة“.وحول 
ذلك، نقلت رويـرتز عن ثالثة مصادر أن 
األسد رفض اقرتاحا ملقابلة أردوغان مع 
الرئيس الرويس فالديمري بوتني، حسـب 

الوكالة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
أنه أعظم رئيـس يف تاريخ الواليات 
املتحدة ”نظرا للمجهودات منقطعة 
النظـري التي تبذلهـا إدارته“، فيما  
دعـا الرئيـس األمريكـي السـابق، 
دونالـد ترامب، الذي أعلـن مؤخرا 
عـن ترشـحه لخـوض انتخابـات 

الرئاسـة يف 2024، إىل إنهاء العمل 
بالدسـتور إللغاء نتائـج انتخابات 
2020.وقـال بايـدن: ”أقـول لكـم 
بذلـت  قـد  إدارة  يوجـد  ال  ملـاذا.. 
مجهـودات مثـل تلـك التـي قامت 
بهـا هـذه اإلدارة تحـت قيادتـه“.
وجاء ترصيـح الرئيس األمريكي يف 
اليـوم االفتتاحي ملؤتمـر قمة األمم 

 Tribal البيـت األبيـض  القبليـة يف 
الرئيـس  أدىل   .Nations Summit
بهذه الترصيحـات يف البيت األبيض 
خالل القمة التي استضافتها وزارة 
الداخليـة وتمنـح الفرصـة لإلدارة 
القبليني ملناقشـة السبل  والزعماء 
التـي يمكـن للحكومـة الفيدرالية 
أن تسـتثمر بهـا يف العالقـات بـني 

املجتمعات القبلية، كما أنها ُتمكن 
زعماء القبائل من التواصل مع كبار 
املسـؤولني األمريكيني. وأشـار إىل 
أنه متأكـد من ارتكاب أخطاء فيما 
يتعلـق بهذا امللف، وناشـد الزعماء 
وممثيل القبائل واألمريكيني بشكل 
عام بـأن ال يـرتددون يف مراجعته، 
قائـال: ”صححوا يل أخطائي عندما 

أقوم بذلك“.. يأتي هذا الترصيح يف 
أعقـاب انخفاض شـعبية الرئيس 
بشـكل كبـري وارتفاع معـدل عدم 
الرضا عن أدائه الوظيفي، وأوضح 
محللـون أن الفـوز الـذي حصـده 
االنتخابـات  يف  الديمقراطيـون 

النصفية لم يغري ذلك.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجـه رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد 
السـوداني، بمعالجـة االرتفاع  شـياع 
الحاصل يف سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار، فيما قـرر البنك املركزي زيادة 
الحصة االسـبوعية للمبيعـات النقدية 
من عملة الدوالر. وقال املكتب اإلعالمي 
لرئيس مجلـس الوزراء يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: ان «رئيس مجلس الوزراء، 

محمد شياع السوداني، التقى محافظ 
البنك املركزي مصطفى غالب مخيف»، 
مبينـا انه «اسـتمع إىل إيجاز عن سـري 
البنـك  وسياسـات  التنظيمـي  العمـل 
املركـزي يف القطاعني املـايل والنقدي».
ووّجـه السـوداني «بإجـراء املعالجات 
يف  األجنبيـة  العملـة  لتوفـري  الالزمـة 
السـوق املحلية وفق اآلليات واألنظمة 
القانونية للبنك املركزي، وأيضا توفريها 

للمواطنني الراغبني بالسـفر أو العالج 
خـارج العراق».وأكد «املّيض يف برنامج 
اإلصـالح املايل واالقتصـادي للمنظومة 
املالية واملرصفية، الذي تضّمنه املنهاج 
الوزاري، للسـري باالقتصاد الوطني إىل 
النمـو املضطرد، بمـا ينعكـس إيجاباً 
عىل حياة املواطنني املعاشية ومستوى 
تمكينهـم املـايل».يف غضون ذلـك، قرر 
البنك املركزي زيادة الحصة االسبوعية 

للمبيعـات النقديـة مـن عملـة الدوالر 
ملنع ارتفاع سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار.واصـدر البنك املركـزي إعماما 
اىل جميع املصـارف ورشكات الصريفة 
ورشكات التوسـط ببيع ورشاء العملة 
االجنبيـة، اكـد فيـه انـه انطالقـا من 
اهداف هذا البنك يف تحقيق االستقرار يف 
املستوى العام لألسعار واسعار الرصف 
وتلبيـة الطلـب املرتفـع عـىل العملـة 

االجنبية يف االسواق املحلية تقرر زيادة 
الحصة االسـبوعية للمبيعـات النقدية 
من الدوالر ابتـداًء من اليوم االثنني.من 
جانبه، قال مراسل «الزوراء»: ان سعر 
رصف الدوالر ارتفع وبشكل مفاجئ يف 
محـال الصريفة، حيث بلغ سـعر البيع 
١٤٩٥٠٠ يف حني سـعر الـرشاء تجاوز 

الـ ١٥٠ ألفا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مجموعة «أوبك+» يف بيان صدر 
عـن اجتمـاع وزاري لها، امـس األحد، 
اإلبقاء عىل املسـار الذي أقـر يف أكتوبر 
املـايض والقايض بخفـض إنتاج النفط 
بمقـدار مليونـي برميـل يف اليوم.وذكر 
البيان أن االجتماع املقبل للتحالف الذي 

يضم الـدول الـ١٣ األعضـاء يف منظمة 
البلـدان املصدرة للنفـط (أوبك) بقيادة 
السـعودية وحلفائهـا العـرشة بقيادة 
روسيا، سيعقد يف ٤ يونيو ٢٠٢٣.ووفقا 
للبيـان أعـاد تحالـف «أوبـك بلس» يف 
نهاية اجتماع امـس األحد، التأكيد عىل 
قراراته السابقة بما يف ذلك تعديل وترية 

االجتماعات الشـهرية للجنـة الوزارية 
املشـرتكة ملراقبـة اإلنتـاج، لتكون كل 
شـهرين، مـع منـح اللجنـة صالحيـة 
عقد اجتماعـات إضافية، أو طلب عقد 
االجتمـاع الـوزاري للـدول األعضـاء يف 
أي وقـت، للتعامـل مـع أي تطورات يف 
السـوق، متـى مـا تطلـب األمر.وذكر 

البيـان أن تم تكـرار التأكيد عىل أهمية 
االلتـزام التام باالتفاق وآلية التعويض، 
واالسـتفادة من فرتة التمديـد املعتمدة 
يف االجتمـاع الـوزاري الثالـث والثالثني 
لـ «أوبـك بلس».وقد ُبني قـرار تحالف 
«أوبـك» بلس» عـىل اعتبارات السـوق 
فقط، حيـث أكد املتعاملون يف السـوق 

والصناعـة البرتوليـة أنـه كان اإلجراء 
الرضوري والصحيح لتحقيق اسـتقرار 
أسـواق البرتول العاملية، والتزاًما بنهج 
الـدول  أكـدت  واملبـادرة،  االسـتباقية 
مجـدًدا،  بلـس»،  «أوبـك  يف  األعضـاء 

استعدادها لالجتماع يف أي وقت.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اقرتح عضو اللجنـة القانونية والنائب عن دولة 
القانون، عارف الحمامي، العودة لنظام سـانت 
ليغو بدوائر متعددة يف قانون االنتخابات الجديد 
الذي يجري نقاشـه يف االوساط السياسية، فيما 
توقع تقديم مـرشوع القانون اىل الربملان بحدود 
الشـهرين.وقال الحمامي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ”ما يجري حاليا بخصوص قانون االنتخابات 
هو نقاش وانضـاج ألفكار ومقرتحـات لتعديل 
القانون وليسـت خالفات، ودائما وجهات النظر 
تكون مختلفة النها ان كانت متطابقة فما فائدة 

الجلوس والحديث والنقاش“.واكد وجود دعوات 
من قبل االطار التنسـيقي ودولة القانون للعودة 
اىل نظـام االنتخابات، مشـريا اىل ان ذلك ”وجهة 
نظر موجودة بل حتى يف الكتل نفسها هناك من 
يرى من النواب ان القانـون الحايل نظام الدوائر 
افضل، واخرون يرون العودة اىل النظام القديم“.  
مبينـا انه ”حتى نحن داخل دولـة القانون لدينا 
وجهـات نظرية ووجه نظري الشـخصية اعتقد 
ان العودة اىل نظام سـانت ليغـو بدوائر متعددة 

افضل ونقوم باختبار املنطقة او املحافظة“.

كييف/ متابعة الزوراء:
مـا زالت أكثر مـن 500 بلـدة أوكرانية بـدون كهرباء 
بعـد الرضبـات الروسـية التـي ألحقـت يف األسـابيع 
األخرية أرضاراً كبرية بشـبكة الكهرباء الوطنية.وذكر 
النائب األول لوزير الداخليـة، يفغيني ينني، للتلفزيون 
األوكراني: أن روسـيا تواصل مهاجمـة البنية التحتية 
الحيوية للبالد. مضيفاً: أن هناك 507 بلدات يف 8 مناطق 
مـن البالد محرومة مـن التيـار الكهربائي.وأوضح أن 
”منطقة خاركيف هـي األكثر ترضرا و112 من قراها 
معزولة، بينما يف منطقتي دونيتسـك وخريسون هناك 
أكثـر من 90 (قرية) ومنطقـة ميكواليف 82 ومنطقة 

السـلطات  43“.وكانـت  ولوغانسـك   76 زابوريجيـا 
األوكرانيـة قد دعـت املدنيـني مجـددا إىل الصمود عىل 
الرغم من تدهور الظروف املعيشـية.بدوره، قال حاكم 
منطقة ميكواليف (جنوبا) فيتاليتش كيم عىل شاشـة 
التلفزيـون ”يجـب أن نصمـد“ بينمـا يـؤدي انقطاع 
التيـار الكهربائي مرات عدة يف اليـوم إىل إغراق ماليني 
األوكرانيـني يف الظـالم، والـربد مع انخفـاض درجات 
الحرارة إىل دون الصفر لعدة أيام.ويثري احتمال توجيه 
رضبـات روسـية جديـدة لشـبكة الطاقـة األوكرانية 
مخاوف من شـتاء معقد، خصوصا للسـكان املدنيني، 

ومن موجة جديدة من الالجئني خارج البالد.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعدت اللجنـة املاليـة النيابية 
تغيري سـعر رصف الـدوالر مقابل 
 ،2023 عـام  موازنـة  يف  الدينـار 
وفيما اكدت ان املوازنة سرتكز عىل 
والتنموية،  االسرتاتيجية  املشاريع 
رجحت إرسـال املوازنة اىل الربملان 

خالل اليومني املقبلني.
وقالت عضو اللجنة النائبة، نرمني 
معـروف، يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
مازالـت   2023 عـام  موازنـة  ان 
لدى الحكومة لكن مـن املتوقع ان 
تكـون موازنة جيـدة ومغايرة عن 
املوازنات السـابقة، وسـرتكز عىل 
والتنموية،  االسـتثمارية  املشاريع 
لتعويـض غيـاب املوازنـة عن عام 
2022. مؤكـدة: ان الحكومـة كان 
من ضمـن اولويـات منهاجها هو 
اقـرار املوازنة العامة بأرسع وقت.
وأضافـت: انـه حسـب الترسيبات 
فإن املوازنة ال تتضمن تغيري سـعر 
الرصف للـدوالر مقابل الدينار، الن 
الحكومـة ليـس مـن صالحياتهـا 
تغيري سـعر الـرصف، كـون البنك 
املركزي العراقي هو الجهة املعنية 
حـرصاً برسـم السياسـة النقدية 
مـن  ثالثـاً   /١١٠ للمـادة  وفقـاً 
الدسـتور، واكد مؤخـراً يف التقرير 
الذي ارسل اىل اللجنة املالية النيابية 
عدم وجـود نية إلجـراء تغيري عىل 

سعر الرصف لعدة اسباب وردت يف 
التقرير.من جانبها، قالت زميلتها 
يف اللجنة النائبة، اخالص الدليمي، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: ان املوازنة 
سـترتاوح   2023 لعـام  العامـة 
بـني 130 اىل 140 تريليـون دينار، 
وسرتسل اىل الربملان خالل اليومني 

املقبلـني وتحديدا قبل بـدء العطلة 
الترشيعيـة. مؤكـدة: ان الحكومة 
اكملـت اعـداد املوازنـة باسـتثناء 
بعض الجداول التي ممكن وضعها 
وتحديدهـا فيمـا بعـد بالتنسـيق 
ما بني اللجنـة املاليـة والحكومة.
وأضافت: ان الحكومة جادة ولديها 

مسـودة معمول عليها مع وزارتي 
املاليـة والتخطيـط، وهـي معـدة 
مـن عـام 2021، وقد تطـرأ عليها 
بعض التعديالت، كسـعر النفط أو 
إجمايل املوازنـة وفتح باب الرصف 
ألنه سـيكون هنالـك تعيني لحملة 
الشهادات.من جانبه، كشف عضو 

النيابيـة، محمد  لجنـة االقتصـاد 
الزيادي، عـن اخر تطـورات إقرار 
املوازنـة العامـة، مطالبا الحكومة 
بإرسـالها اىل مجلـس النـواب قبل 
يـوم السـادس من الشـهر الحايل.
وقال الزيـادي يف ترصيح صحفي: 
إن ”مجلس النواب عمل ومن خالل 
النظام الداخيل عـىل تمديد الفصل 
الترشيعي الثاني من السـنة األوىل 
من اجـل العمل عىل إقـرار املوازنة 
العامة“، مشريا اىل انه ”يتحتم عىل 
الحكومـة إرسـال املوازنـة العامة 
قبـل يـوم السـادس مـن الشـهر 
الحايل“.وأضـاف ان ”وزارة املاليـة 
والجهات املعنية تواصل عملها من 
اجل إكمال إدراج جميع الفقرات يف 
املوازنة العامة“.وتابع انه ”يف حال 
نجحت الحكومة يف ارسـال املوازنة 
العامـة اىل مجلـس النـواب، فـإن 
األخري سيسـتمر يف عقد الجلسات 
لحـني إقرارهـا بـدون الذهـاب اىل 
العطلة الترشيعية“. وكانت اللجنة 
املالية قد كشـفت، يف وقت سـابق، 
عن حجـم املوازنـة االتحادية لعام 
2023 التي سـتبلغ أكثـر من 210 
تريليونـات دينار (مـا يقارب 130 
مليار دوالر)، مشـريا اىل تخصيص 
8 تريليونات دينـار لربنامج تنمية 
منـذ  مـرة  ألول  وذلـك  األقاليـم، 
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بغداد/ الزوراء:

املقرر  جلسته  تأجيل  النواب  مجلس  قرر 

عقدها اليوم االثنني إىل يوم غد الثالثاء.وذكرت 

الدائرة اإلعالمي ملجلس النواب يف بيان تلقته 

الثالثاء  يوم  الجلسة ستعقد   » أن  «الزوراء»: 

ان  املقرر  من  /٢٠٢٢».وكان   ١٢/  ٦ املوافق 

اليوم  النواب جلسته االعتيادية  يعقد مجلس 

االثنني.

@Ènè‹u@›u˚Ì@laÏ‰€a@ê‹™
@ıbq˝r€a@áÀ@‚ÏÌ@∂g

@pbj‹�nfl@fib‡ÿnébi@ÈuÏÌ@ıaäåÏ€a@êÓˆä
ÂÌá”b»næa@oÓjrm

@�böã«@ùœä@áé˛a@Zå6ÌÎä
ÊbÀÎÜäc@Ú‹ib‘æ

@o„bé^@Ä€@ÒÜÏ»€a@Å6‘Ì@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€bi@Ïõ«
@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@¿@\ÒÜá»nfl@ãˆaÎái@ÏÃÓ€

@ÚÓ„aã◊Îc@Òá‹i@500@NNÚÓéÎã€a@pbiãõ€a@á»i
ıbiãËÿ€a@Âfl@ÚflÎã´

aá‰€Ïi@lbèy@Û‹«@fibÌá„Ïæa@ÔˆbË„@…iä@∂g@›Ádn‹€@bè„ãœ@kÉn‰fl@ÜÏ‘m@Ôibjfl@ÚÓˆb‰q

ã‡‘€a@Û‹«@¬ÏjÁ@pbó‰flÎ@÷ã†@ıb‰j€@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@UW@ã‡rnèm@béb„@ıbõ–€a@Ú€b◊ÎÒ7Ç˛a
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@µ€Î˚èæa@äbj◊@Âfl@10@‚aá‘néa@ZÚÁaç‰€a
ıbiãËÿ€a@ÒäaåÎ@¿

بغداد/الزوراء:

أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 

األحـد، عـن صدور أمـر اسـتقدام بحق 

وزارة  يف  املسـؤولني  كبـار  مـن   (١٠)

الكهرباء بينهم وزير وأربعة وكالء وزير 

أسبقني، عازية السبب اىل جراء مخالفات 

يف أحد العقود التي أبرمتها الوزارة.وذكر 

بيـان لدائرة التحقيقـات يف الهيئة تلقته 

«الـزوراء»: أن «محكمـة تحقيق الكرخ 

الثانية إصدارت أمراً باستقدام (١٠) من 

كبـار املسـؤولني يف وزارة الكهرباء؛ عىل 

خلفيَّـة املخالفات املرتكبة يف عقد تأهيل 

الصناعـة  وزارة  محطـة كهربـاء مـع 

واملعـادن»، مبينـاً أن «أمـر االسـتقدام 

شمل وزير الكهرباء األسبق و(٤) وكالء 

أسـبقني، اثنان منهم لشـؤون املشاريع 

التوزيع».وأضـاف  لشـؤون  واآلخـران 

أن «املسـؤولني املسـتقدمني كان بينهم 

(٤) مـن املديريـن العامني يف الـوزارة»، 

مشرياً اىل «اسـتقدام املدير العام للدائرة 

القانونيَّـة الحـايل، واملدير العـام لدائرة 

االستثمارات والعقود سـابقاً، واملديرين 

العامني السـابقني لدائرتـي االقتصاديَّة 

والقانونيَّـة، فضـًال عـن مديـر الرقابة 

«أمـر  أن  السـابق».وأوضح  الداخليَّـة 

االسـتقدام الصـادر، اسـتناداً إىل أحكام 

املادة (٣٣١) مـن قانون العقوبات، جاء 

عىل إثر نتائج تقريـر الفريق التحقيقي 

املؤلف مـن دائرة التحقيقـات يف الهيئة، 

وتقريـر ديوان الرقابة املاليَّة االتحادي - 

دائرة تدقيق النشاط الصناعي»، الفتاً إىل 

َصا مخالفات مرتكبة  أن «التقريرين َشخَّ

يف العقد املربم بني وزارة الكهرباء ووزارة 

الصناعة واملعـادن، لغرض تأهيل إحدى 

محطـات الكهربـاء يف العاصمة بغداد».

قانـون  (٣٣١) مـن  «املـادة  أن  وتابـع 

العقوبات تنـص عىل أن يعاقب بالحبس 

وبالغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني: كل 

موظـف أو مكلف بخدمـة عامة ارتكب 

عمـداً مـا يخالـف واجبـات وظيفته أو 

امتنـع عن أداء عمل مـن أعمالها بقصد 

اإلرضار بمصلحـة أحـد األفراد أو بقصد 

منفعة شخص عىل حسـاب آخر أو عىل 

حسـاب الدولة».يذكر أن هيئـة النزاهة 

سـبق أن أعلنت إحصائيَّة بعدد املتهمني 

يف القضايـا الجزائيَّـة الخاصـة بـوزارة 

الكهرباء والتي شـملت (٢٦٥٤) متهماً، 

وزيـر،  وكالء  و(٥)  وزراء   (٧) بينهـم 

و(١٢٧) مديـراً عاماً، و (٢٤٢٢) موظفاً 

بمنصب أدنى.

@äÏnéá€bi@›‡»€a@ıbË„g@∂g@Ï«áÌ@kflaãmÎ@ÍÜ˝i@ÑÌäbm@¿@êÓˆä@·ƒ«c@Èè–„@Â‹»Ì@ÊáÌbi

بغداد/ الزوراء:
بسبب  الطريان  حركة  إيقاف  األحد،  امس  الدوليني،  واربيل  بغداد  مطاري  إدارتا  أعلنت 
«تقرر  انه  «الزوراء»:  تلقته  لها  بيان  الدويل يف  بغداد  إدارة مطار  الجوية. وقالت  الظروف 
إيقاف حركة الطريان بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إىل ٤٠٠ مرت منذ الساعة 
الثالثة من صباح األحد».وخاطبت االدارة «جميع املسافرين ورشكات الطريان العاملة يف 
املطار بأنه سيتم االعالن عن طبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية يف املطار».فيما 
الجوية يف مطار  الرحالت  ايقاف  «تقرر  انه  احمد هوشيار:  الدويل،  اربيل  مدير مطار  أكد 
اربيل الدويل بسبب الضباب».وتابع ان «اعادة استئناف الرحالت سيكون يف الساعة الـ١٢ 
الرحالت  العراقية استئناف  الجوية  العامة للخطوط  أعلنت الرشكة  ظهراً».وبعد ساعات، 
تنفيذ  تأخري  عن  للمسافرين  «باالعتذار  الرشكة  الدويل.وتقدمت  بغداد  مطار  يف  الجوية 

رحالتهم يف موعدها».

@äb�fl@¿@ÚÌÏßa@p˝yã€a@—”ÏÌ@lbjõ€a
pb«bè€@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi
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¬bjõ€a@pbÌbº@Üaá«cÎ@ÚÓ‰fl˛a@pa�Ï‘€a@Üaãœc@÷aåäc@’Ó”án€@Ú‰ß@›�ÿí

ÚéÜbè€a@ÈnÉè‰i@Ú‘Ìã»€a@paäbõ®a@Ùán‰fl@fib‡«c@fi˝Ç

pbÌã®aÎ@÷Ï‘®a@‚a6ya@¿@ÚÓ†aã‘∫á€a@Èniã§@ÑÓé6i@ �übfl@÷aã»€a@Êc@á◊c

ÂÌãËì€a@ÜÎá¢@Êbæ5€a@∂g@ÊÏ„b‘€a@ Îãìfl@·Ìá‘m@…”Ïm

@…flçæa@ÚÓ‰Óó€a@ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a@¿@÷aã»€a@Ú◊äbìfl@Â‹»Ì@Ô„aÜÏè€a
übÌã€a@¿@bÁá‘«

@üã»m@÷aã»€a@Êc@á◊˚ÌÎ@ÚÌãqc@Ú»�”@—€c@QX@ÒÜb«g@Â‹»Ì@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
Íäbq�@ÚvË‰ø@Ú”ãè€

µÓ”aã»‹€@pbflá©a@›õœc@·Ìá‘mÎ@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@çÌç»m@ÒäÎãö@Û‹«@ÜáìÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

@\ÒÜá»nfl@ãˆaÎái@ÏÃÓ€@o„bé^@∂g@ÒÜÏ»€a@Å6‘Ì@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€bi@Ïõ«
@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@¿

@µÓ–zó€a@Úz‰fl@ZÚœb‘r€a@ãÌåÎ
›flb◊@›ÿìi@ åÏné@µ„b‰–€aÎ

@µfldm@Û‹«@ÊÏóÌãy@ZÒãv:a@ãÌåÎ
µyåb‰€a@pbj‹�nflÎ@pbubÓnya@…Óª

@lbÁä�a@…‰fl@ÒäÎãö@á◊˚Ì@ã‡ì€a
@¿@›Çám@ÜaÏfl@Û‹«@fiÏó®a@Âfl
ÚÌáÓ‹‘m@7À@Úz‹éc@Ú«b‰ñ

@ãÌÏ�m@fib‡ÿnébi@ÈuÏÌ@·Ó‹»n€a@ãÌåÎ
oÌãÿm@Ú»flbu@¿@ÚÓ‡Ó‹»n€a@pa5nÉæa

بغداد/ الزوراء: 
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  أعلن 
مشاركة  األحد،  امس  السوداني، 
الصينية  العربية  القمة  يف  العراق 
املزمع عقدها يف العاصمة السعودية 
العراق  أن  اىل  ، وفيما  اشار  الرياض 
العالقات  يف  التوازن  مبدأ  اعتمد 
الخارجية. أمر بتشكيل لجنة لتدقيق 
وأعداد  األمنية  القّوات  أفراد  أرزاق 

حمايات الضباط.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
”السوداني استقبل سفري جمهورية 
تسوي  العراق  لدى  الشعبية  الصني 
يف  التباحث  اللقاء  خالل  وجرى  وي، 
توطيد العالقات الثنائية بني البلدين، 
االقتصادية  املجاالت  يف  وتنميتها، 
الطاقة  مجايل  يف  كذلك  والثقافية، 

واالستثمار“.
البيان:  بحسب  السوداني،  وبنّي 
التوازن  مبدأ  اعتمد  ”العراق  أن 
يعزز  بما  الخارجية،  العالقات  يف 
شعبه  مصالح  وتحقيق  استقراره 
”رغبة  إىل  مشرياً  املنطقة“،  وأمن 
التعاون  آفاق  توسيع  يف  الحكومة 
مختلف  يف  الصني  مع  الثنائي 

القطاعات“.
وأكد خالل اللقاء ”مشاركة العراق يف 
القمة العربية الصينية املزمع عقدها 

يف العاصمة السعودية الرياض“.
الصيني  السفري  نقل  جانبه،  من 
لرئيس  الصينية  القيادة  تحيات 
عىل  وحرصها  الوزراء،  مجلس 
إدامة عالقات التعاون والرشاكة مع 

العراق.
باسم  الناطق  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
اللواء  املسلحة،  للقوات  العام  القائد 
القائد  أن  األحد،  امس  يحيى رسول، 
أمر  السوداني  شياع  محمد  العام 
أفراد  أرزاق  لتدقيق  لجنة  بتشكيل 
الحمايات  وأعداد  األمنية  القوات 

للضباط.
وقال رسول يف مؤتمر صحفي تابعته 
للقوات  العام  ”القائد  إن  ”الزوراء“: 
أمر  السوداني  شياع  محمد  املسلحة 
بتشكيل لجنة لتدقيق أرزاق املقاتلني 

وأعداد الحمايات للضباط“.

القائد  نشاطات  ”اهم  أن  وأضاف 
شياع  محمد  املسلحة  للقوات  العام 
املاضيني  األسبوعني  السوداني خالل 
هو اجتماعه بلجنة التسليح يف وزارة 
يف  التعاقد  آليات  يف  للنظر  الدفاع 
أكد  حيث  املدروسة،  األولويات  ضوء 
رضورة تقدم الدفاع الجوي يف جانب 
التسليح والتجهيز ملا لهذا السالح من 

أهمية“.
محمد  العام  ”القائد  أن  إىل  وأشار 
كذلك  استقبل  السوداني،  شياع 
الجنرال  العراق  يف  الناتو  بعثة  قائد 
الستعراض  اينوتيش  م.  جيوفاني 

األمني  التعاون  إطار  البعثة يف  مهام 
ينطوي  الذي  العراق  مع  والعسكري 
عىل املشورة والتدريب وتطوير قدرات 
القوات األمنية العراقية“، موضحا أن 
”القائد العام محمد شياع السوداني 
زيارة  أجرى  نشاطاته  وضمن 
رسمية إىل اململكة األردنية وبحث مع 
ملك األردن العالقات الثنائية والتأكيد 
بني  والتشاور  التنسيق  عىل مواصلة 

البلدين بما يحقق مصالح البلدين“.
أيضا  أجرى  ”السوداني  أن  وتابع 
وبحث  الكويت،  دولة  إىل  زيارة 
إقامة  الكويتي  الوزراء  رئيس  مع 

بما  البلدين  بني  حقيقية  رشاكات 
املشرتكة  للمصالح  ينعكس بوضوح 
بني البلدين، كما أجرى زيارة رسمية 

إىل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية“.
وبنّي أن“ رئيس الوزراء محمد شياع 
محافظة  أمس  اول  زار  السوداني 
صالح الدين وموقع جريمة سبايكر 
ومدينة سامراء“، الفتا إىل أنه ”أجرى 
كذلك اتصاالت هاتفية مع الرئيسني 
من  عدد  ولقاء  والرويس  الفرنيس 
داخل  املتواجدين  الدول  سفراء 

العراق“.
وزير  نشاطات  أهم   ” أن  وتابع 
13 ترشين الثاني ولغاية  الدفاع من 
الصويرة  قاعدة  زيارة  هي  اآلن 
مراحل  عىل  واالطالع  الجوية 
مع  اللقاءات  واستمرار  اإلنجاز، 
إضافة  والجرحى،  الشهداء  عوائل 
والتوجيه  اإلعالم  مديرية  توجيه  إىل 
عوائل  طلبات  الستقبال  املعنوي 
الجرحى  زيارة  عن  فضالً  الشهداء، 
العسكري  الحسني  مستشفى  يف 
واالطالع  الجوية  القوة  مقر  وزيارة 

عىل البنى التحتية“.
التقى  الدفاع  ”وزير  أن  وأوضح 
نظريته الهولندية، وتم التباحث حول 
حلف  بعثة  ضمن  هولندا  مساهمة 
الناتو والتحالف الدويل لدعم العراق“، 
محافظة  أيضا  ”زار  أنه  اىل  الفتا 
نينوى وأجرى جولة تفقدية لالطالع 
القانون،  وحفظ  األمني  الوضع  عىل 
عمليات  قائد  مع  اجتماع  وعقد 
األمنية  األجهزة  قادة  وجميع  نينوى 

بحضور املحافظ“.

بغداد/ الزوراء:
أعمال  األحد،  امس  بغداد،  العاصمة  يف  انطلقت 
السادسة  بنسخته  العريقة  الحضارات  منتدى 
فؤاد  الخارجية  وزير  أعلن  فيما  دويل،  بحضور 

حسني إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة.
املنتدى  افتتاح  خالل  كلمته  يف  حسني،  وقال 
تحديات  يواجه  ”العالم  إن  ”الزوراء“:  تابعته 

مبيناً  املصالح“،  واختالف  األزمات  بسبب  كبرية 
أن ”الحوار الثقايف يمثل رشطاً لتعزيز التفاهم“.

تعرضت  العراق  حضارات  ”أغلب  أن  وأضاف 
لتهديدات مختلفة، واإلرهاب كانت له يد يف تدمري 
اإلرهابية  األعمال  تلك  إن  إال  الحضارية،  املعالم 

اليمكنها طمس التاريخ“.
تشاركية،  رؤية  ينتهج  ”العراق  أن  إىل  وأشار 

وهناك مسؤولية أمامه يف املستقبل لألخذ بزمام 
التغيري  ”تحديات  بأن  منوها  املشرتك“،  التعاون 

املناخي تتطلب تعاوناً مشرتكاً“.
وتابع أن ”منتدى الحضارات يعد نهجاً دبلوماسياً 
التحديات“،  مواجهة  يف  العاملية  الجهود  لدعم 
مبيناً أن ”العراق تعرض يف فرتات مختلفة لرسقة 

ممنهجة لتهريب تراثه الثقايف“.

جهوداً  بذلت  العراقية  ”الحكومة  أن  إىل  ولفت 
تّمت  إذ  اآلثار،  ضد  التخريبية  العمليات  لوقف 
مهربة“،  أثرية  قطعة  ألف   18 من  أكثر  إعادة 
معرباً عن ”أمله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق 

إلعادة اآلثار املرسوقة كافة“.
للتواصل  فرصة  الحضاري  ”املنتدى  أن  وتابع 

النوعي“.

بغداد/ الزوراء:
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  شدد 
البنى  تعزيز  رضورة  عىل  األحد،  امس  رشيد، 
للعراقيني،  الخدمات  أفضل  وتقديم  التحتية 
تجربته  برتسيخ  ماٍض  العراق  ان  اكد  فيما 

الديمقراطية يف احرتام الحقوق والحريات.
تلقته  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
عبد  الجمهورية،  رئيس   ” أن  ”الزوراء“: 
اللطيف جمال رشيد، استقبل، يف قرص بغداد، 
وفداً يمثل الجالية العراقية يف اململكة األردنية 

الهاشمية“.
”أبناء  أن  اللقاء:  خالل  الرئيس،  وأّكد   
املختلفة  العالم  بلدان  يف  العراقية  الجاليات 
صورة  تعكس  وكبرية  مهمة  رسالة  يحملون 
يف  ودوره  وتاريخه  حضارته  وعمق  العراق 
يف  العراقيني  أن  إىل  مشرياً  اإلنسانية“،  خدمة 
الخارج هم سفراء لبلدهم يمثلونه بأخالقهم 

ومهاراتهم وخرباتهم“.
جهود  إىل  ماسة  بحاجة  ”البلد  أن  إىل  وأشار 
وتطوره  العراق  بناء  يف  ليسهموا  أبنائه، 

وتقدمه“.
بطريق  ماٍض  ”العراق  أن  رشيد  وأضاف 
احرتام  يف  تجربته  يرسخ  وبما  الديمقراطية 
الحكومة  أن  السيما  والحريات،  الحقوق 
أفضل  تقديم  عىل  برنامجها  ضمن  عازمة 

ومنهم  العراقيني  بواقع  واالرتقاء  الخدمات 
جسور  ومد  العالم،  دول  يف  الجاليات  أبناء 
التواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بني جميع 

العراقيني“.
واستمع الرئيس إىل رشح من أعضاء الوفد عن 
حياتهم  يف  تواجههم  التي  واملشاكل  العقبات 
لتسخري  استعدادهم  مؤكدين  البلد،  خارج 
يف  وتطوره  العراق  خدمة  أجل  من  طاقاتهم 

املجاالت كافة.
عبد  الجمهورية،  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 

البنى  تعزيز  رضورة  رشيد،  جمال  اللطيف 
التحتية، فيما اشار اىل ان من حق كل مواطن 

أن يكون لديه سكن الئق.
تلقته  بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
”الزوراء“: ان ”رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
األمني  بغداد،  قرص  يف  استقبل،  رشيد  جمال 
العام ملجلس الوزراء حميد نعيم الغزي“، مبينا 
األوضاع  مجمل  بحث  اللقاء،  خالل  ”تم  انه 
العامة سيما ما يتعلق باحتياجات املواطنني“.

بكل  التحتية  البنى  تعزيز  ”رضورة  وأكد 

املجاالت وبما يلبي احتياجات املجتمع“.
قضية  إىل  الجمهورية  رئيس  وتطرق 
مؤكداً  لحلها،  املناسبة  والسبل  العشوائيات 
”حق كل مواطن أن يكون لديه سكن الئق، من 

خالل توفري مجمعات سكنية نظامية“.
عمل  ”أهمية  الجمهورية  رئيس  وأوضح 
الوزراء يف مجال تقديم  العامة ملجلس  األمانة 
واللوجستية  واالستشارية  الفنية  الخدمات 
سياسة  حول  املشورة  وتنسيق  الرضورية 
لتنفيذ  للحكومة  الالزم  الدعم  وتوفري  الدولة 
برنامجها الخدمي فضالً عن استيعاب طلبات 
الجهات  إىل  وإيصالها  وشكاواهم  املواطنني 

املختصة يف الوزارات كافة ومتابعتها“.
اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  استقبل  كما 
جمال رشيد، يف قرص بغداد، املدير العام ملنظمة 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمي  العالم 

(إيسيسكو) سالم بن محمد املالك.
اللقاء،  خالل  الجمهورية،  رئيس  وأّكد 
بني  والتواصل  التعاون  تعزيز  أهمية  عىل 
والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  واملنظمة  العراق 
الخربات  وتبادل  والثقافة  والتكنولوجيا 
الرائدة،  التجارب  ودعم  التعليم  نظم  وتطوير 
مشرياً إىل رضورة التشجيع عىل انتشار العلوم 
ببناء  لتساهم  الشابة  األجيال  بني  والثقافة 

املجتمع.

الزوراء/ مصطفى فليح:
والنائب  القانونية  اللجنة  عضو  اقرتح 
الحمامي،  عارف  القانون،  دولة  عن 
العودة لنظام سانت ليغو بدوائر متعددة 
يف قانون االنتخابات الجديد الذي يجري 
فيما  السياسية،  االوساط  يف  نقاشه 
توقع تقديم مرشوع القانون اىل الربملان 

بحدود الشهرين.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الحمامي  وقال 

قانون  بخصوص  حاليا  يجري  ”ما  ان 
ألفكار  وانضاج  نقاش  هو  االنتخابات 
وليست  القانون  لتعديل  ومقرتحات 
تكون  النظر  وجهات  ودائما  خالفات، 
فما  متطابقة  كانت  ان  النها  مختلفة 

فائدة الجلوس والحديث والنقاش“.
االطار  قبل  من  دعوات  وجود  واكد 
التنسيقي ودولة القانون للعودة اىل نظام 
”وجهة  ذلك  ان  اىل  مشريا  االنتخابات، 

الكتل نفسها  نظر موجودة بل حتى يف 
القانون  ان  النواب  من  يرى  من  هناك 
واخرون  افضل،  الدوائر  نظام  الحايل 

يرون العودة اىل النظام القديم“.
دولة  داخل  نحن  ”حتى  انه  مبينا    
ووجه  نظرية  وجهات  لدينا  القانون 
اىل  العودة  ان  اعتقد  الشخصية  نظري 
نظام سانت ليغو بدوائر متعددة افضل 

ونقوم باختبار املنطقة او املحافظة“.

من  الكثري  فيه  ”هذا  ان  واوضح 
ان ال تهمل االصوات  االيجابيات برشط 
الدوائر  عىل  يطبق  ليغو  سانت  فنظام 
تجنبا  جميعها  املحافظة  عىل  وليس 
النائب،  او  املرشح  افكار  لتشتيت 
افكاره عىل منطقته  فالنائب اآلن يركز 
لتقديم الخدمات لها، وهذا سيربز النائب 

النشط الذي يعمل عن غريه“. 
مثل  كبرية  ”محافظة  ان  واضاف 

بحجم  الشطرة  فيها  قار  ذي  محافظة 
بالدمج  للقيام  الداعي  فما  قطر  دولة 
بجمع  اخر  رأيا  يرى  من  هناك  بينما 

االصوات من كل املحافظة للكتلة ”.
لتقديم  موعد  تحديد  عدم  اىل  واشار 
للربملان،  االنتخابات  قانون  مرشوع 
األفكار  انضاج  مرحلة  يف  ”انه  مؤكدا 
ومتوقع ان يتم تقديمه بحدود الشهر او 

الشهرين“.

بغداد/ الزوراء: 
أكد وزير الثقافة، أحمد البدران، امس 
األحد، أن منحة الصحفيني والفنانني 

ستعود كما كانت وغري منقوصة.
وقال البدران يف ترصيح صحفي: إن 
الوزراء  مجلس  اىل  كتبت  ”الوزارة 
ملنحة  ميزانية  تخصيص  أجل  من 

الصحفيني والفنانني“.
وأضاف أن ”املنحة املالية للصحفيني 
غري  كانت  كما  ستعود  والفنانني 
”الصحفيني  أن  مبينا  منقوصة“، 
هم أصحاب الكلمة والرأي ويقومون 

بإيصال املعلومات إىل منازلنا“.

بغداد/ الزوراء:
واملهجرين  الهجرة  وزير  أكدت 
األحد،  امس  جابرو،  فائق  إيفان 
العليا  واللجنة  الوزارة  حرص 
توفري  عىل  النازحني  ودعم  إلغاثة 
لضمان  واآلمنة  املناسبة  البيئة 
مناطق  إىل  النازحني  جميع  عودة 

سكناهم األصلية. 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
أكدت  ”جابرو  إن  ”الزوراء“:  
العليا  واللجنة  الوزارة  حرص 
توفري  عىل  النازحني  ودعم  إلغاثة 
لضمان  واآلمنة  املناسبة  البيئة 
مناطق  إىل  النازحني  جميع  عودة 
أنه  اىل  الفتة  األصلية“،  سكناهم 
اجتماع  ترؤسها  خالل  ذلك  ”جاء 
اللجنة العليا إلغاثة ودعم النازحني 
 ،(٢٠٢٢ لسنة    ١٦٤ (الجلسة 

املعنية،  الوزارات  ممثيل  بحضور 
فضالً عن رئيس مؤسسة البارزاني 
عن  وممثل  احمد  موىس  الخريية 
وزارة الداخلية يف اقليم كوردستان 

حسني كالري“.
أن  االجتماع:  خالل  جابرو  وأكدت 
”الوزارة تعمل بصورة مستمرة عىل 
وتقديم  االحتياجات  كافة  تأمني 
لكافة  الرضورية  املساعدات 
منطلق  من  والالجئني  النازحني 
مسؤوليتها الخدمية واإلنسانية“. 

”زيارته  أن  كالري  أكد  جهته،  من 
اسرتاتيجية  ضمن  هي  بغداد  اىل 
االستجابة اإلنسانية ودعم النازحني 
وتشجيع العودة الطوعية“، مشيدا 
السنوات  خالل  الوزير  ”بدعم 
املاضية ملخيمات النزوح وللنازحني 

بصورة عامة“.

بغداد/ الزوراء:
األمري  عبد  الداخلية،  وزير  أكد 
رضورة  األحد،  امس  الشمري، 
عىل  الحصول  من  اإلرهاب  منع 
أسلحة  صناعة  يف  تدخل  مواد 
يف  الوزارة  وقالت  تقليدية.  غري 
”وزير  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
الشمري،  األمري  عبد  الداخلية 
للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  ترأس 
واألمن  للسالمة  السابع  العلمي 
واإلشعاعي  والبيولوجي  الكيميائي 
شعار  تحت  جاء  الذي  والنووي 
آمن)  عراق  أجل  من  (نعمل جميعاً 
برعاية مستشارية األمن القومي“.

وأضافت أنه ”يف بداية املؤتمر، رحب 
تحيات  لهم  بالحضور ونقل  الوزير 

الوزراء  مجلس  رئيس  ومباركة 
القائد العام للقوات املسلحة“.

البيان،  بحسب  الشمري،  وأكد 
منع  أجل  من  الجهود  ”تضافر  عىل 
أي مواد  الحصول عىل  اإلرهاب من 
تدخل يف صناعة أسلحة غري تقليدية 
كي ال تشكل خطرا عىل املجتمعات“، 
الجميع  مسؤولية  ”األمن  أن  مبينا 
أجل  من  العمل  يكون  أن  ويجب 
تعضيد جبهة املواجهة وتمكينها يف 

سبيل الحفاظ عىل السلم واألمن“.
حضوراً  شهد  املؤتمر  هذا  أن  يذكر 
دول  عن  ممثلني  جانب  من  واسعاً 
فضالً  عاملية،  ومنظمات  صديقة 
املختصني  من  عدد  حضور  عن 

والشخصيات.

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  العبودي،  نعيم  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وجه 

باستكمال تطوير املختربات التعليمية يف جامعة تكريت بأحدث املعدات.
والبحث  العايل  التعليم  ”وزير  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
العلمي نعيم العبودي تفقد مختربات كلية الصيدلة يف جامعة تكريت وأكد 
دعمه بيئة البحث العلمي وتحسني مجاالتها التدريبية“، مبينة أن ”الوزير 
الشخصيات  من  وعدد  رؤوف  محمود  وعد  الجامعة  رئيس  بحضور  اطلع 
واألدوية  الصيدالنية  الكيمياء  فروع  مختربات  عىل  واألكاديمية  النيابية 

والسموم والعلوم املختربية والعقاقري والصيدلة الرسيرية“.
وأضافت أن ”الوزير اطلع ايضا عىل معرض الصور الفتوغرافية الذي يوثق 
ما لحق بالجامعة من أرضار ودمار أبان سيطرة عصابة داعش اإلرهابية 

عىل الجامعة ومراحل اإلعمار وتأهيل أبنيتها ومرافقها الخدمية“.
التعليمية  املختربات  تطوير  ”باستكمال  للبيان،  وفقاً  العبودي،  ووجه 
متقدمة  وبحثية  تدريبية  بيئة  توفري  أجل  من  املعدات  بأحدث  وتجهيزها 
التفاعل  عىل  قادر  جيل  وإعداد  واألولية  العليا  الدراسات  وطلبة  للباحثني 
املهني مع سوق العمل“، مؤكداً خالل زيارته القاعة الذكية يف كلية الصيدلة 
”دعمه بيئة البحث العلمي وتوفري املناخات الالزمة لتحقيق أهداف العملية 
الباحثني والتدريسيني واالستعانة  التعليمية والسيما ما يتعلق منها بدعم 

بالتكنولوجيا الحديثة يف جميع الربامج التخصصية“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مجموعة ”أوبك+“ يف بيان صدر 
عـن اجتماع وزاري لها،  األحد، اإلبقاء 
عىل املسـار الذي أقر يف أكتوبر املايض 
والقايض بخفض إنتاج النفط بمقدار 

مليوني برميل يف اليوم.
املقبـل  االجتمـاع  أن  البيـان  وذكـر 
للتحالـف الـذي يضـم الـدول الــ13 
األعضـاء يف منظمـة البلـدان املصدرة 
السـعودية  بقيـادة  (أوبـك)  للنفـط 
وحلفائهـا العـرشة بقيـادة روسـيا، 

سيعقد يف 4 يونيو 2023.
ووفقـا للبيـان أعـاد تحالـف ”أوبـك 
بلـس“ يف نهاية اجتماع  األحد، التأكيد 
عىل قراراته السابقة بما يف ذلك تعديل 
وتـرية االجتماعـات الشـهرية للجنة 
الوزاريـة املشـرتكة ملراقبـة اإلنتـاج، 
لتكون كل شـهرين، مع منـح اللجنة 
صالحية عقد اجتماعـات إضافية، أو 
طلب عقـد االجتمـاع الـوزاري للدول 
األعضـاء يف أي وقـت، للتعامل مع أي 
تطـورات يف السـوق، متـى مـا تطلب 

األمر.
وذكـر البيان أن تم تكـرار التأكيد عىل 
أهميـة االلتـزام التام باالتفـاق وآلية 
فـرتة  مـن  واالسـتفادة  التعويـض، 

التمديد املعتمـدة يف االجتماع الوزاري 
الثالث والثالثني لـ ”أوبك بلس“.

وقد ُبنـي قرار تحالـف ”أوبك“ بلس“ 
عـىل اعتبـارات السـوق فقـط، حيث 
أكد املتعاملـون يف السـوق والصناعة 
البرتوليـة أنه كان اإلجـراء الرضوري 
والصحيح لتحقيق اسـتقرار أسـواق 
بنهـج  والتزاًمـا  العامليـة،  البـرتول 

االسـتباقية واملبـادرة، أكـدت الـدول 
األعضـاء يف ”أوبـك بلـس“، مجـدًدا، 
وقـت،  أي  يف  لالجتمـاع  اسـتعدادها 
واتخـاذ املزيد من اإلجـراءات الفورية 
ملعالجة أي تطورات يف السـوق، لدعم 
تـوازن أسـواق البرتول واسـتقرارها، 

متى ما تطلب األمر.
وسـيتم عقد االجتمـاع الـوزاري الخ 

والثالثـني للـدول األعضـاء يف ”أوبـك 
بلـس“، يف 15 ذي القعـدة 1444هــ، 
املوافـق 4 يونيـو 2023م، واالجتماع 
السـابع واألربعـني للجنـة الرقابة يف 
تاريـخ 10 رجب 1444هــ املوافق 1 

فرباير 2023م.
ويأتـي القرار بعـد يومني مـن اتفاق 
مجموعـة الـدول السـبع عىل سـقف 

سعري للنفط الرويس.
البلـدان  منظمـة  ”أوبـك+“  وتضـم 
وحلفـاء  (أوبـك)  للبـرتول  املصـدرة 
مـن بينهم روسـيا. وأقـر التحالف يف 
أكتوبر/ترشيـن األول خفـض اإلنتاج 
مليونـي برميـل يوميـا، أي نحو 2%، 
من الطلب العاملي، بداية من نوفمرب/
ترشين الثاني حتى نهاية عام 2023.

وعـزت أوبك+ قرارهـا حينها بخفض 
اإلنتاج إىل ضعف التوقعات االقتصادية. 
وتراجعت أسـعار النفط منذ أكتوبر/

ترشيـن األول بسـبب تباطـؤ النمو يف 
الصـني وعـىل مسـتوى العالـم ورفع 

أسعار الفائدة.
السـبع  مجموعـة  دول  واتفقـت 
وأسـرتاليا، يـوم الجمعـة، عىل فرض 
حد أقىص لسـعر برميـل النفط الخام 
الـرويس املنقـول بحرا عنـد 60 دوالرا 
للربميـل يف خطوة تهـدف إىل الحد من 
إيرادات موسكو مع الحفاظ عىل تدفق 

النفط الرويس إىل األسواق العاملية.
وقالت موسـكو إنها لـن تبيع نفطها 
بموجـب هذا السـقف، وإنهـا تدرس 

املوقف للرد.
كانت تدور توقعـات أخرى بأن وزراء 
يقـرون  قـد  بلـس“  ”أوبـك  تحالـف 

تخفيضات أكـرب يف إنتاج النفط خالل 
اجتماعهـم املقـرر ، وذلـك للحـد من 
آثـار تشـديد العقوبـات ضد روسـيا 
عىل األسـواق بما يف ذلك قـرار االتحاد 

األوروبي فرض سقف لألسعار.
قال املستشار يف شؤون الطاقة، مدير 
دراسات الطاقة يف منظمة أوبك سابق 
فيصـل الفايق: إن قـرار ألوبك + ليس 
ردة فعل لسقف األسعار األوروبي عىل 

النفط.
مـع  مقابلـة  يف  الفايـق  وأضـاف 
”العربية“: أن التوقعات كانت تشري أن 
يكون هناك تعميـق يف خفض اإلنتاج 
أو حتى استمرار نفس سياسة اإلنتاج 

بخفض مليوني برميل يوميا.
وأوضح: أن هذا اإلجراء يعكس السوق 
املادية اآلن. مضيفـا: أن هناك تراجعا 

يف أسعار النفط الفورية.
وكشف الفايق عن: أن سقف األسعار 
املفـروض مـن أوروبـا عـىل النفـط 
الرويس املنقول بحرا لن يؤثر عىل إنتاج 
وصادرات النفط الرويس ألن غالبيتها 

تذهب إىل مصايف التكرير اآلسيوية.
وجـاء اجتمـاع تحالـف ”أوبـك+“ يف 
ظرف حسـاس مـع فـرض عقوبات 
إضافيـة كبـرية محتملة عـىل النفط 

الرويس، مما يضعف الطلب عىل الخام 
يف الصـني ويصّعد املخاوف من حدوث 

ركود.
وال يزال املشـاركون يف سـوق الطاقة 
قلقني بشأن عقوبات االتحاد األوروبي 
عىل مشـرتيات صـادرات روسـيا من 
الخام، يف حني أن وضع سقف ألسعار 
النفـط الـرويس ملجموعة السـبع هو 

مصدر آخر لعدم اليقني يف األسواق.
ووافق االتحاد األوروبي املؤلف من 27 
دولة يف يونيـو املايض عىل حظر رشاء 
الخام الرويس املحمول بحراً ابتداًء من 
الخ من ديسـمرب 2022 يف إطار جهود 
املاليـة  الـواردات  لتقليـص  منسـقة 
للكرملـني يف أعقـاب غـزو موسـكو 

ألوكرانيا.
ومـع ذلـك، فـإن القلق مـن أن فرض 
حظر تام عىل واردات الخام الروسـية 
قد يؤدي إىل ارتفاع أسعار النفط، مما 
دفع مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكـربى إىل التفكري يف وضع حد أقىص 
للمبلـغ الذي سـتدفعه مقابـل النفط 

الرويس.
ووافقـت حكومات االتحـاد األوروبي 
عىل حد أقىص لسـعر النفـط الرويس 

املنقولة بحرا 60 دوالرا للربميل.

تونس/متابعة الزوراء:
 أظهر األمني العام لالتحاد العام التونيس للشـغل 
نورالديـن الطبوبـي يف خطـاب لـه، األربعـاء، أن 
املنظمـة النقابيـة قد سـحبت يدهـا من مرشوع 
التغيـري الذي يقـوده الرئيس قيس سـعيد، والذي 
يرتكـز عىل اسـتعادة الدولـة لقوتهـا يف مواجهة 
اللوبيـات، وفتـح حـرب عـىل الفسـاد والفوىض 
السياسـية التي أضعفت البـالد، وأنها قد اختارت 

القطيعة بال عودة مع الرئيس.
ويقـود خطـاب القطيعة الذي ألقـاه الطبوبي إىل 
التسـاؤل إن كان قيس سعيد سيسحب بدوره يده 
مـن االتحـاد بعد أن تعامل معـه يف الفرتة األخرية 
عـىل أسـاس أنه قـوة تغيـري ورشيـك يف االنتقال 
الشامل يف مواجهة منظومة األحزاب التي ارتبطت 

بالفساد.
وعـّرب الطبوبي السـبت عـن رفضـه لالنتخابات 
النيابيـة املقـررة هـذا الشـهر، معتـربا أنها دون 
”طعـم وال لـون“، يف موقـف وصفتـه أوسـاط 
سياسـية تونسـية بأنه خروج واضـح عن الدور 
االجتماعـي لالتحاد القائم عـىل املطلبية والحوار 
مع السـلطة، وتعبري واضح عن رغبـة االتحاد يف 
لعب دور سـيايس يف املرحلة املقبلة ليس كمنظمة 

نقابية، ولكن كحزب سيايس.
واسـتغربت األوساط السياسـية التونسية التوتر 
يف خطـاب االتحاد، خاصة أنه ليـس ثمة داع لكل 
هـذا التصعيد، مسـتبعدة أن يكـون األمر مرتبطا 
بموضـوع االنتخابات الترشيعية الذي بات قضية 
جانبية قياسـا بالحسـابات األخـرى لالتحاد بعد 
أن شـعر أن األمور بدأت تتحسـن مع التوصل إىل 
اتفـاق مع صندوق النقد وشـهادة منظمة فيتش 
التي رفعت من تصنيف تونس وأرسـلت إشـارات 

إيجابية للمستثمرين واملانحني.
وتـرى هـذه األوسـاط أن االتحاد منزعـج من أن 
األمور تسـري دونـه، وأن صندوق النقـد الدويل لم 
يعد يشـرتط أن تكـون موافقة املنظمـة النقابية 
رضوريـة للتوصـل إىل االتفـاق بعـد أن ملس عدم 
الجدية يف مقاربة اإلصالحـات والرغبة يف الهروب 
إىل األمام، يف الوقت الذي يحرص فيه الصندوق عىل 

مواعيد واضحة وملزمة لبدء خطوات اإلصالح.
وقال الطبوبي يف خطـاب يف العاصمة تونس أمام 
اآلالف مـن أنصـار النقابـة ”نحـن مقدمون عىل 
انتخابات بال لون وال طعم، جاءت وليدة دسـتور 
لم يكن تشاركيا وال محّل إجماع وموافقة األغلبية 
وصيغ عىل قانون ُمسقط احتوى ثغرات وخلال“.

ويف ظـل إنـكار االتحـاد ملواقفـه الداعمة ملسـار 
قيس سـعيد الذي بدأه يف 25 يوليـو 2021 بعد أن 
سانده واعتربه خطوة رضورية إلنقاذ البالد، بات 
السـؤال اآلن: هل سيستمر الرئيس سعيد يف تنفيذ 
برنامجـه متعـدد األوجـه بما يف ذلـك اإلصالحات 
االقتصاديـة والتحكـم يف املاليـة العمومية ومنع 
التالعـب باملال العـام، أم أنه سـيقبل بأن يفرض 
االتحاد عليه ما يريد ويدفعه إىل الرتاجع خوفا من 

التلويح باإلرضابات.
ويقول مراقبون إن االتحاد ليست له رؤية واضحة 

وثابتة، فهو مع قيس سعيد يف وقت ومع املعارضة 
يف وقت آخر، وتحركه ضغوط سياسية داخله بني 
مجموعات بأجندات متعارضة كل واحدة تريد أن 

تثبت أنها األقوى من خالل الدفع إىل التصعيد.
وأشـار املراقبون إىل أن مواقـف الطبوبي متقلبة، 
وأنـه بعد أن وّقع اتفاقا مـع حكومة نجالء بودن 
بشـأن زيادة الرواتـب وأخذ معها الصور وأشـاد 
باالتفـاق، خرج بعد أيـام ليقول إن هـذا االتفاق 
معـزول يف نقطة جزئيـة، وإن لديه مطالب أخرى 
ورشوطـا يجب أن تتحقـق أو أنه سـيحول البالد 
إىل سـاحة حرب كما قال الطبوبي منذ يومني ”إذا 

أردتموها معركة اجتماعية فيلكن ذلك“.
بـات االتحـاد يغرّي مـكان الهـدف وأبعـاد امللعب 
للهـروب مـن أّي التزام يمكـن محاسـبته عليه، 
فمرة الرواتب ومرة أسـعار املواد األساسية، ومرة 
االنتخابـات الترشيعيـة، ويف كل مرة تجاوب فيها 
الرئيس سعيد كان االتحاد يغري مواقفه ومطالبه 
بمـا فيها تأييـده لقـرارات الرئيـس يف البداية ثم 

االنقالب يف موقفه ورفضها.
وطالب الطبوبي يف خطابه الحكومة بالكشف عن 
برنامج اإلصالحات االقتصادية الذي اتفقت عليه 

مع صندوق النقد الدويل.
وتعانـي تونـس صعوبـات اقتصادية منـذ ثورة 
2011، تفاقمت بسـبب جائحة كوفيد مع تباطؤ 

النمو وارتفاع معدالت البطالة.
وتوصلـت تونـس التـي تتجـاوز ديونهـا 100 يف 
املئة مـن الناتج املحيل اإلجمـايل، إىل اتفاق مبدئي 
مع صنـدوق النقد الدويل منتصـف أكتوبر املايض 
للحصول عىل قرض جديد بنحو ملياري دوالر يتم 

رصفه عىل أقساط تبدأ يف نهاية الشهر الحايل.
يف املقابل، التزمت حكومة بودن بإنجاز إصالحات 
تشـمل الرفـع التدريجـي للدعـم الحكومـي عن 
منتجـات أساسـية غذائيـة ويف مجـال الطاقـة، 
وإعادة هيكلـة رشكات عامة تحتكـر العديد من 
القطاعـات وتعيش حالـة من الفـوىض وهيمنة 

للبريوقراطية والفساد.
ومّثـل تمسـك الحكومـة باالتفـاق واالسـتعداد 
لتنفيذه بالتنسـيق مع الصندوق العنرص الذي زاد 
من توتر خطابات الطبوبي، وآخرها هجومه عىل 

االنتخابات.
وأقّر الرئيس سـعّيد انتخابات نيابية يف الـ17 من 
ديسـمرب الجاري بعد أن حّل الربملان السابق. كما 
أصدر يف سـبتمرب املـايض قانونـا انتخابيا يقلّص 

بشكل كبري من دور األحزاب السياسية.
ويعتمد القانون االنتخابي الجديد النظام األكثري 
الفردي عىل دورتني بدال من االنتخاب عىل أسـاس 

القوائم الذي كان معموال به.
وسيتألف الربملان الجديد من 161 نائبا، وستكون 
صالحياتـه محـدودة للغايـة بموجـب الدسـتور 
الجديد الذي أقر يف اسـتفتاء نّظمه سعّيد يف يوليو 
شـهد مقاطعة كبرية.وتقدم 1058 مرشحا لهذه 
االنتخابـات التـي تواجه انتقـادات وباألخص مع 
غيـاب تام ملرشـحني يف دوائر بالخـارج واقتصار 

دوائر أخرى عىل مرشح واحد.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجـه رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، بمعالجة االرتفاع 
الـدوالر  رصف  سـعر  يف  الحاصـل 
مقابـل الدينـار، فيمـا قـرر البنك 
املركـزي زيادة الحصة االسـبوعية 
للمبيعات النقدية من عملة الدوالر.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء  مجلـس 
مجلـس  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 
الـوزراء، محمد شـياع السـوداني 
املركـزي  البنـك  محافـظ  التقـى 
مصطفى غالب مخيف“، مبينا انه 
”اسـتمع إىل إيجاز عن سـري العمل 
التنظيمي وسياسات البنك املركزي 

يف القطاعني املايل والنقدي“.

ووّجه السوداني ”بإجراء املعالجات 
الالزمـة لتوفـري العملـة األجنبيـة 
يف السـوق املحليـة وفـق اآلليـات 
واألنظمـة القانونية للبنك املركزي، 
وأيضا توفريها للمواطنني الراغبني 

بالسفر أو العالج خارج العراق“.
وأكـد ”املـّيض يف برنامـج اإلصالح 
املالية  للمنظومة  املايل واالقتصادي 
املنهاج  الـذي تضّمنـه  واملرصفية، 
الوزاري، للسـري باالقتصاد الوطني 
إىل النمـو املضطـرد، بمـا ينعكس 
إيجاباً عىل حياة املواطنني املعاشية 

ومستوى تمكينهم املايل“.
يف غضـون ذلك، قـرر البنك املركزي 
زيادة الحصة االسبوعية للمبيعات 
النقدية من عملة الدوالر ملنع ارتفاع 

سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.
إعمامـا  املركـزي  البنـك  واصـدر 
ورشكات  املصـارف  جميـع  اىل 
الصريفـة ورشكات التوسـط ببيع 
ورشاء العملـة االجنبيـة ، اكـد فيه 
انـه انطالقـا من اهداف هـذا البنك 
يف تحقيـق االسـتقرار يف املسـتوى 
العـام لألسـعار واسـعار الـرصف 
وتلبيـة الطلب املرتفع عـىل العملة 
االجنبيـة يف االسـواق املحلية تقرر 
زيادة الحصة االسبوعية للمبيعات 
النقدية من الدوالر اعتبارا من اليوم 

االثنني.
من جانبه، قال مراسـل ”الزوراء“: 
ارتفـع  الـدوالر  رصف  سـعر  ان 
وبشكل مفاجئ يف محال الصريفة، 

حيث بلغ سـعر البيـع 149500 يف 
حني سـعر الرشاء تجـاوز الـ 150 
الف، مؤكدا ان هذه الول مرة تحدث 
منذ قرار تغيري سـعر رصف الدوالر 

مقابل الدينار.
هذا وارتفعت أسـعار رصف الدوالر 
األمريكـي مقابل الدينـار العراقي،  
الرئيسـية  البورصـة  يف  األحـد، 
بالعاصمة بغداد، فيما اسـتقرت يف 

اقليم كردستان.
وقال مصـدر: إن بورصتي الكفاح 
بغـداد،  يف  املركزيـة  والحارثيـة 
دينـارا   149650 صبـاح   سـجلتا 
عراقيا مقابـل 100 دوالر أمريكي، 
فيمـا كانت األسـعار ليوم السـبت 
149550 دينارا عراقيا مقابل 100 

دوالر أمريكي.
وأشار إىل أن اسـعار البيع والرشاء 
الصريفـة  محـال  يف  اسـتقرت 
باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سـعر البيع 150000 دينار عراقي 
بينمـا  امريكـي،  دوالر   100 لـكل 
بلغت أسعار الرشاء 149000 دينار 

عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
اقليـم  عاصمـة  اربيـل  يف  أمـا 
كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف 
البورصـة سـجلت اسـتقرارا حيث 
بلغ سـعر الـدوالر البيـع 149600 
دينار لكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ 
سـعر الـرشاء 149500 دينار لكل 

100 دوالر أمريكي.

@ÍáÌ@kzèÌ@Ôè„Ïn€a@›Ãì€a@Üb•a
êÓˆã€a@ Îãìfl@Âfl
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس األمريكي، جو بايدن، أنه أعظم 
رئيـس يف تاريـخ الواليـات املتحـدة، ”نظـرا 
للمجهـودات منقطعـة النظـري التـي تبذلها 
إدارته“، فيما  دعا الرئيس األمريكي السابق، 
دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرا عن ترشـحه 
لخوض انتخابات الرئاسة يف 2024، إىل إنهاء 
العمـل بالدسـتور إللغـاء نتائـج انتخابـات 

.2020
وقـال بايدن: ”أقول لكم ملـاذا.. ال يوجد إدارة 
قـد بذلت مجهودات مثل تلـك التي قامت بها 

هذه اإلدارة تحت قيادته“.
وجـاء ترصيـح الرئيـس األمريكـي يف اليوم 
االفتتاحي ملؤتمر قمـة األمم القبلية يف البيت 

.Tribal Nations Summit األبيض
البيـت  يف  الترصيحـات  بهـذه  الرئيـس  أدىل 
األبيض خالل القمة التي اسـتضافتها وزارة 
الداخليـة وتمنـح الفرصة لـإلدارة والزعماء 
القبليني ملناقشة السبل التي يمكن للحكومة 
الفيدراليـة أن تسـتثمر بهـا يف العالقات بني 
املجتمعـات القبليـة، كما أنهـا ُتمكن زعماء 
القبائـل مـن التواصل مـع كبار املسـؤولني 

األمريكيني.
وأشـار إىل أنـه متأكـد مـن ارتـكاب أخطاء 
فيمـا يتعلـق بهـذا امللـف، وناشـد الزعمـاء 
وممثيل القبائل واألمريكيني بشـكل عام بأن 
ال يـرتددون يف مراجعته، قائـال: ”صححوا يل 

أخطائي عندما أقوم بذلك“.
يأتي هذا الترصيح يف أعقاب انخفاض شعبية 
الرئيس بشكل كبري وارتفاع معدل عدم الرضا 
عن أدائه الوظيفي، وأوضح محللون أن الفوز 
الـذي حصـده الديمقراطيـون يف االنتخابات 

النصفية لم يغري ذلك.
فقد هبطت شـعبيته يف االستطالعات املبكرة 
لالنتخابات التمهيديـة لـ%41.8، إذ ُيعارض 
الناخبـني  صفـوف  مـن   52.9% ترشـحه 

الديمقراطيني املُسجلني.
كمـا أظهـر اسـتطالع لــ“civiqs“، هبـوط 

شعبية بايدن لـ40%.
وأفاد اسـتطالع أجرته شبكة CNN منتصف 
يوليـو، بـأن مـا يقـرب مـن 7 مـن كل 10 
أمريكيـني يـرون أن بايدن لم يعـط اهتماما 
كافيـا للقضايـا األكثر إلحاحـا يف بالدهم؛ إذ 
اقتـرصت نسـبة تأييـده يف االسـتطالع عىل 

.38%
وىف نهاية الشـهر ذاته، أظهر اسـتطالع آخر 
لــCNN أن %75 من الناخبني الديمقراطيني 
يطالبون الحزب الديمقراطى برتشيح شخص 
آخـر بديل عن بايدن يف االنتخابات الرئاسـية 
لعـام 2024، وذلك رغم تأكيـد البيت األبيض 
أن وضـع بايدن الصحي جيد وأنه سـيخضع 

لفحص صحي كل عام.
ويف سياق اخر دعا الرئيس األمريكي السابق، 
دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرا عن ترشـحه 

لخوض انتخابات الرئاسة يف 2024، إىل إنهاء 
العمـل بالدسـتور إللغـاء نتائـج انتخابـات 

.2020
وطالب دونالد ترامـب يف تدوينة عىل منصته 
االجتماعيـة ”Truth Social“ بإنهـاء العمل 
بالدسـتور وإلغـاء نتائـج انتخابـات 2020 
وإعـادة تنصيبـه رئيسـا للبالد، بحسـب ما 

.CNN ذكرته شبكة
وكتـب قائال ”هل تطـرح نتائـج االنتخابات 

الرئاسية لعام 2020 وتعلن الفائز الصحيح؟ 
يسمح االحتيال من هذا النوع والحجم بإنهاء 
جميـع القواعـد واللوائـح واملـواد، حتى تلك 

املوجودة يف الدستور“.
وأضـاف ”مؤسسـونا العظمـاء لـم يريـدوا 

انتخابات كاذبة ومزورة!“.
واتهـم ترامـب رشكـة Big Tech بالعمل عن 
كثب مـع الديمقراطيـني وتشـوية الحقائق 

لصالحهم.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكـد نائـب رئيس مجلس السـيادة 
السـوداني، محمـد حمـدان دقلو، 
أهميـة التوصل التفـاق نهائي بني 
السـودان ومـرص وإثيوبيا، بشـأن 
سـد النهضة، وذلك لضمان حقوق 

الجميع.
وأشـاد دقلو بالجهود الجبارة التي 

يبذلها الوفد املفاوض بشـأن السد، 
مشددا عىل رضورة أن يكون الحوار 
والتوافق، مرتكزا أساسـيا ملعالجة 
ملف سـد النهضة، بما يمكن الدول 
الثـالث من االسـتفادة منـه وعدم 

ترضرها.
واطلـع دقلو خـالل لقائـه  االحد، 
وفـد السـودان املفاوض حول سـد 

النهضة، برئاسة وزير الري واملوارد 
املائيـة املكلف املهنـدس ضو البيت 
عبـد الرحمـن منصـور، عىل سـري 
املحادثـات وآخـر التطـورات حول 

امللف.
وأشاد بالجهود الجبارة التي يبذلها 
الوفـد، وتحملـه لهـذه املسـؤولية 
الكبرية.وشـدد دقلـو عـىل رضورة 

أن يكون الحـوار والتوافق، مرتكزا 
أساسـيا ملعالجة ملف سد النهضة 
مـن  الثـالث  الـدول  يمكـن  بمـا 

االستفادة منه وعدم ترضرها.
 إىل ذلـك قـال وزيـر الـري واملوارد 
املائية املكلف، إن الوفد قدم تنويرا، 
لنائب رئيس مجلس السـيادة، عن 
سـري املحادثات حول سد النهضة، 

بجانب بعـض املوضوعات املتعلقة 
بوزارة الري.

وبـني أن الوفـد قدم عرضا شـامال 
السـوداني  التفـاويض  للموقـف 
واسـتمع  املسـتقبلية،  والرؤيـة 
إىل توجيهـات الفريـق أول محمـد 
حمدان دقلو، بشـأن امللف، واصفا 

اللقاء باملثمر واملفيد.

@∂g@Ï«áÌ@kflaãmÎ@ÍÜ˝i@ÑÌäbm@¿@êÓˆä@·ƒ«c@ÈÄÄè–„@Â‹»Ì@ÊáÌbi
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بغداد/الزوراء:
اصـدر مجلـس الخدمـة االتحـادي، امـس االحد، 
توضيحا جديدا بشـأن التعيينات، فيما أشار اىل ان 
التعيينـات الحالية لـذوي املهن الصحية السـاندة 

فقط.
وذكـر املجلس يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» «نهيب 
بأبنائنـا الخريجـني جميعا وخصوصـا فئة حملة 
الشهادات العليا واألوائل والعلوميني بعدم االنجرار 
وراء محـاوالت االبتـزاز من قبل أصحـاب النفوس 
الضعيفـة، والحذر كل الحذر ممـن يبتز الخريجني 
بغية الحصول عىل منافع شخصية مقابل ادعاءات 
زائفة تتعلق بتعيينهم، أو من يحاول بث إشـاعات 
حـول املوضـوع نفسـه أو حـول طريقـة توزيـع 
األوائـل وحملة الشـهادات عىل الـوزارات والهيآت 

واملحافظات».
وأضاف البيان أن «مجلس الخدمة العامة االتحادي 
قد أكد يف أكثر من مناسبة أن التعيينات تسري وفقا 
إلجراءات قانونية ومعايري نزيهة ورصينة وحرص 
املجلـس عىل عـدم إتاحة أي مجـال للتالعب بهذه 

املعايري».
وتابع أن «املجلس ليسـت لديه حاليـا أية تعيينات 
عدا تعيينات ذوي املهن الصحية السـاندة، والبالغ 

عـدد درجاتها ٣٧٩١ ثالثة االف وسـبعمائة وواحد 
وتسـعني درجة وظيفيـة»، مسـتدركا «وقد انجز 
كل خطواتهـا وسـيعلن نتائـج املتقدمـني إليها يف 

األيـام القليلـة املقبلة وعـىل وفق نتائـج االختبار 
الذي خضعوا لـه يف الجامعات العراقية ومعلومات 

االستمارة االلكرتونية».

ومـىض املجلـس يف بيانـه «أمـا تعيينـات حملـة 
الشـهادات العليـا واألوائـل فلـم يطلـق املجلـس 
االستمارة الخاصة بهذه التعيينات لغاية اللحظة، 
وذلك لعـدم إكمال اسـتحداث الدرجـات الخاصة 
بهم مـن قبل وزارة املالية وسـيتم املبارشة بهذه 
االجـراءات حـال اكتمال اسـتحداث الدرجات من 

هذه الوزارة».
واردف «لـذا ويف ضـوء ما تقدم سيسـلك املجلس 
الطريـق القانوني ملقاضاة كل مـن يحاول ابتزاز 
أبنائنا الخريجني، أو يسـاهم ببث إشـاعات حول 
آلية التعيينات ال أسـاس لها مـن الصحة ، ويؤكد 
املجلـس التزامه بالسـياقات القانونيـة واملعايري 
املهنية وشـفافية إجراءاته ولن يسمح باملساومة 
عليهـا، لذلـك وجدنـا أن نبعث برسـالة اطمئنان 
ألبنائنا الخريجني، وهي رسالة واجبة عىل املجلس 
ولتقـّر أعني عوائلهـم بهم»، مؤكـدا أن «الفيصل 
يف كل التعيينـات هو القانون واالسـتحقاق وفقا 
ملعيـاري املهنيـة والكفـاءة حـرصاً، آملـني عدم 

اإلنصياع ألية محاولة استغالل أو ابتزاز».
ودعـا البيان الجميـع اىل «اإلرساع باإلبـالغ عن أية 
محاولة مشـبوهة، كي يتم اتخاذ اإلجراء املناسـب 

بشأنها».

Òá„bè€a@ÚÓzó€a@ÂËæa@Îà@ıb‰rnébi@pb‰ÓÓ»m@ÚÌc@�bÓ€by@b‰Ìá€@oèÓ€@ZÚflá©a@ê‹™

االنبار/الزوراء:
أصدر قائمقام قضاء الرمادي، ابراهيم العوسج، امس األحد، توضيحاً 
بشـأن تمليك األرايض الزراعية يف املحافظـة، فيما أكد حاجة املدينة إىل 

الجهد الحكومي.
وقـال العوسـج يف ترصيـح  صحفـي إن «التعليمات الخاصـة بتمليك 
األرايض الزراعيـة لـم تصل إىل اآلن مـن األمانة العامـة ملجلس الوزراء 
واآلليـات الخاصـة بهـا، وكذلـك لم تصـل التعليمـات من قبـل وزارة 
البلديات واألشغال العامة لوجود إشكالية يف مصادقة التصاميم وتغيري 
االسـتعماالت».وأضاف أن «تمليـك األرايض الزراعية يحتاج إىل موافقة 
وتدخل من قبل وزارة البلديات واألشـغال العامـة»، مؤكداً أن «الدوائر 
املختصة يف املحافظة مستعدة للمبارشة بالقرار حال وصول التعليمات 
من األمانة العامة ملجلس الوزراء».ويف سـياق آخر، أوضح العوسـج أن 
«مدينـة الرمـادي تحتاج اىل جهـد هنديس يف مجاالت عـدة وخصوصا 
املجـاري والخدمات البلدية والكهرباء وكذلك اىل آليات ودعم خاصة مع 

بداية فصل الشتاء».
وتابع أن «هناك مشـاكل كبـرية مازالت عالقة حتـى اآلن، ونحتاج إىل 

الجهد يف مجاالت عدة».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امـس االحد، 
املخـدرات  بتجـارة  متهمـني   ٦ اعتقـال 

واإلطاحة بداعيش يف ثالث محافظات.
وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لــ «الزوراء» 
انـه «وفقـاً ملعلومـات اسـتخبارية دقيقة 

ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل 
التابعـة اىل املديريـة العامة لالسـتخبارات 
واالمـن يف وزارة الدفـاع القبـض عىل احد 
عنـارص عصابات داعـش االرهابيـة، نفذ 
العديد مـن العمليات االرهابية اسـتهدفت 
قواتنا االمنيـة يف االعـوام (٢٠١٣-٢٠١٤)  

صـادرة بحقه وفـق أحكام املـادة (٤/١)
إرهاب».

وأضـاف البيـان ان «عمليـة القبض تمت 
مـن خالل كمني محكم نفـذ يف احد مداخل 

محافظة بابل».
ومن جهة أخـرى، «تمكنت مفارز مديرية 
اسـتخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع 
شـعبه شـؤون املخدرات من إلقاء القبض 
عـىل خمسـة متهمـني يقومـون بعمليـة 
الرتويج واملتاجرة باملـواد املخدرة يف مركز 
مدينة الديوانية، ضبط بحوزتهم كمية من 
مادة الكرسـتال املخدرة وادوات تعاطي تم 

مصادرتها واحالة املتهمني اىل التحقيق».
ويف السـياق نفسـه، «القت مفارز مديرية 
اسـتخبارات وامـن املثنـى القبـض عـىل 
احـد املطلوبني للقضـاء وفق املـادة (٢٨) 
مخـدرات، تـم القبـض يف قضاء الـوركاء 
بمحافظـة املثنـى بالتنسـيق مع شـؤون 
املخدرات واملؤثرات العقلية»، مشـريا اىل أن 
«املتهـم احيل اىل الجهـات املختصة الكمال 

اوراقه التحقيقية».

بغداد/الزوراء:
امـس  الكهربـاء،  وزارة  حـدَّدت 
األحد، ٥ أهداف ايجابية من الربط 
مع دول الجـوار، وفيمـا بيَّنت أن 
الربـط سـينعش مناطـق مهّمـة 
غربي البالد، أكـدت أن الضياعات 

يف الربط لن تتجاوز الـ٦ باملئة.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء 
أحمد موىس يف ترصيح صحفي إن 
«الربط الكهربائي مع دول الجوار 
للشبكة وتبادل  يحقق استقرارية 
منفعـة للطاقة بأوقـات الذروة»، 
مبينـاً أن «الربـط الكهربائي جاء 
وفق ما معمول بـه عاملياً، يف دول 
االتحـاد األوروبـي ودول الخليـج 

العربي». 
«العراق سيتحاسـب  أن  وأضـاف 
عىل أسـاس ما يحتاجه من طاقة 
التـي ربما تنتفـي الحاجـة إليها 
بأوقات وتسـتدعي بأوقات الذروة 
لسـد جزء من النقص الحاصل يف 
الطاقـة»، الفتـاً إىل أن «مشـاريع 
الربـط الكهربائيـة تدعـم وتزيـد 
سـاعات التجهيز يف بعض املناطق 
العراقـي  الكهربائـي  كالربـط 
– األردنـي والـذي مـن شـأنه أن 
ينعـش مناطق القائم وعكاشـات 

وحصيبة». 
وأشـار إىل أن» تلـك املناطق عانت 
من تدمـري البنى التحتيـة لقطاع 
الكهربـاء، وتحتـاج إىل مدد زمنية 
بغيـة إنشـاء محطـات وخطوط 

للطاقة»، موضحـاً أن «جملة تلك 
املشـاريع هي أسـاس ملا عرضته 
الـوزارة من تحقيـق فائـدة للبلد 

ودخول العراق بسوق الطاقة». 
وأكـد، أن» البالد يف أوقـات الذروة 
قـد تحتـاج إىل طاقـة وبتجاوزها 
يعادو العـراق الطاقـة ويصار إىل 
مقاصـة التـي لـن تكلفـت البالد 
أي مبالـغ ماليـة»، مسـتدركاً أن 
«العراق لديه فجوة ما بني العرض 
والطلب قرابة ١٠ آالف ميغا واط، 

وقد تسد مشاريع الربط جزءاً من 
الفجـوة املوجودة يف زيادة سـاعة 

الكهرباء». 
ونوه بأن «الربط سيؤسس إىل أكثر 
مـن مصـدر ويعطي وثقيـة فنية  
ومصدرا آخر للشـبكة الكهربائية 
انخفـاض  معالجـة  ويحقـق 
االسـتقرار  ويعالـج  الفلوتيـات 
بالتجهيـز ويسـاعد أيضـا بزيادة  
ساعات التجهيز والذي معمول به 

فنياً يف جميع دول العالم «. 

ونفـى مـوىس فقـدان جـزء مـن 
الطاقـة بني الـدول، اثنـاء عملية 
التزويـد»، مبيناً وجـود «مكثفات 
ومتسـعات تنصب عـىل الخطوط 
الناقلة تنقـل الطاقة اىل املحطات، 
هـي بمثابـة نقـاط ربط مـا بني 
الربـط املشـرتك، مؤكـداً، أنـه «ال 
الضياعـات  تكـون  أن  يسـمح 
بالخطوط الناقلـة بأكثر من الحد 
املسـموح بها من ٦٪ وخالف ذلك 

تصبح هذه املشاريع خارسة

بغداد/الزوراء:

أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد 

األسـدي، امس األحد، تطبيق قانون العمل 

الذي يلزم تشـغيل عامل عراقي مقابل كل 

عامل أجنبي.

وقال األسـدي يف بيان تلقتـه «الزوراء» إن 

«قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ يفرض 

عىل صاحـب العمل تشـغيل عامل عراقي 

مقابـل كل عامـل أجنبـي»، موضحـاً أن 

«العمال األجانب سـيطبق عليهم القانون 

كمـا  والرضائـب  الرسـوم،  باسـتحصال 

يجري ذلك عىل القطاع الخاص».

وضمـن  الـوزاري  «املنهـاج  أن  وأضـاف 

أولوياته تفعيل وتشجيع القطاع الخاص، 

وتشـغيل األيـدي العاملـة الوطنيـة بمـا 

يقابلهـا مـن العمالـة األجنبية»، مشـرياً 

ب يف وسـائل اإلعـالم عن  اىل أن «مـا تـرسَّ

شمول العمال األجانب براتب تقاعدي غري 

دقيـق، إذ أن العمـال األجانـب مضمونون 

يف بلدانهـم، وهو أمر تفرضـه القوانني يف 

جميع البلدان».

بغداد/الزوراء:
أقام مركز الفراتني للدراسـات 
والبحوث ورشـة حوارية تحت 
عنوان ( مشـكلة املياه.. حلول 
ومعالجـات) بحضور حكومي 

ونيابي .
وقـال مستشـار وزارة املـوارد 
املائية محمد العزاوي يف ترصيح 
تناولـت  النـدوة  ان»  صحفـي 
مشـكلة املياه ببعديها الداخيل 
الرتكيـز  مؤكـداً  والخارجـي»، 
عـىل البعـد الداخيل عـىل الرغم 
من سياسـية دول املنبـع التي 
تريـد الحفـاظ عـىل مصالحها 

الذاتية».
واشـار  اىل اننا» ركزنا عىل اهم 
التحديات التـي تواجهها وزارة 
املـوارد املائيـة إلدارة امليـاه يف 
اىل  ونحتـاج  الداخـيل  الشـأن 
الكثري من الترشيعات وتضمني 
مواد دستورية واجراءات توعية 
عىل جميع املسـتويات باهمية 

املياه».
فيمـا قـال مديـر عـام الدائرة 
عيـىس  البيئـة  وزارة  الفنيـة 
الفيـاض يف ترصيـح صحفي: 
ان» اسـتهالك الفـرد العراقـي 
امليـاه  بشـح  مقارنـة  كبـرية 

الدولية»، مشـريا اىل ان» جميع 
دول العالـم تعانـي ازمة شـح 
مائيـة بسـبب التغـري املناخي 
وتقليل املياه من دول املنبع».  

واضـاف ان» كمية امليـاه التي 
يحتاجها العراق من دول املنبع 
الحـرارة  درجـة  عـىل  تعتمـد 
ومسـاحة  الزراعـة  ومواسـم 
 ٧٠ نحـو  تصـل  وقـد  االرايض 
مليـار مـرت مكعـب وتخضـع 
زيـادة  مـع  الفـرد  السـتهالك 
النسبة السـكانية وكذلك شحة 
املناخي  التغـري  امليـاه بسـبب 

وتقليلها من دول املنبع «.

واكد ان» رئيس الوزراء شـكل 
وفـدا فنيـا للتفاوض ليسـلمه 
التـي  املشـكلة  عـن  تقريـرا 
الرتكـي»،  الجانـب  يطرحهـا 
موضحـا ان» قنـوات الـري يف 
العراق غري مبطنة وهذا يحدث 
ترسب وتبخـر لكميـات املياه 
خالفـا لرتكيا التي لديها قنوات 

الري تكون مغلقة» 
بدوره، قال الدكتور يف الجامعة 
الهندسـة  كليـة  املسـتنرصية 
عامر حسن يف ترصيح صحفي 
عـدة حلـول عـىل  ان» هنـاك 
لتفعيـل  الخارجـي  املسـتوى 
االتفاقـات الدوليـة ومذكـرات 
التفاهـم الثنائيـة بـني العراق 
ودول الحـوار  اضافـة اىل ربط 
امللـف املائـي بامللـف التجاري 

والتعاون مع دول املنبع».
عـىل  الحلـول   » ان  واضـاف 
مـن  البـد  الداخـيل  املسـتوى 
واقـرار  امليـاه  قانـون  اقـرار 
صنـدوق امليـاه وعمـل برامج 
واالسـتفادة  تثقيفية  توعويـة 
من املنخفظـات املوجودة ومن 
اعادة  الحلول لالسـتفادة مـن 
اسـتخدام  امليـاه امللوثـة مـن 
الصحـي  والـرصف  الكحـاري 
والري».واكد  الزراعـة  ألغراض 
ان « هـذه املقرتحات سـتقدم 
بشكل رسـمي اىل وزارة املوارد 
املائية ورئاسة الوزراء والجهات 

ذات العالقة».

بغداد/الزوراء:

كشـفت وزارة البيئـة، امـس األحـد، عن ٤ 

جوانـب مهمـة للعـراق يف اتفاقيـة باريس 

للمنـاخ، فيمـا أشـار إىل تأسـيس صندوق 

خاص بالخسائر واألرضار املتعلقة بالتلوِّث 

الناجم عن االنبعاثات الكاربونية.

وقـال مديـر عام الشـؤون الفنيـة يف وزارة 

البيئـة عيـىس الفيـاض يف ترصيح صحفي 

إن «اتفاقيـة باريس لتغيـري املناخ واملوقعة 

يف العـام ٢٠١٥ مرتبطـة بامليـاه والزراعـة 

والصناعـة والكهرباء، والهـدف منها تقليل 

االنبعاثـات الكاربونية باألجـواء والتي تعد 

سـبب االحتباس الحـراري وارتفاع درجات 

الحـرارة»، مبينـاً أن «العالـم متوجـه نحو 

خفض االنبعاثات باألجـواء للمحافظة عىل 

درجة الحرارة».

وأضـاف أن «العـراق ليـس سـبباً يف تغيـري 

املنـاخ إنمـا يعـد متـرضراً مـن االنبعاثات 

واالحتبـاس»، مبيناً، أن «السـبب الرئيس يف 

تغيري املناخ هي الدول املتقدمة».

وتابع أن «الدول الناميـة هي األكثر ترضراً 

مـن التلوث املناخي ومن بينها العراق ووفق 

االتفاقيـة عىل الـدول املتقدمة دعـم الدول 

املتـرضرة خاصة يف مجال امليـاه واألهوار» 

الفتـًا إىل أن «العراق أسـس صندوقاً خاصاً 

للخسائر واالرضار وفقاً التفاقية باريس».

وأشار إىل أن «اتفاقية باريس تمتلك جوانب 

بنـاء القـدرات والعراق رشـح شـخصاً من 

وزارة البيئـة سـيكون نقطة ارتبـاط لبناء 

قـدرات الوطـن العربـي يف مراضيـع تغيري 

املنـاخ»، الفتـًا إىل أن «العـراق يعـد الدولـة 

الخامسـة بني الدول األكثر هشاشة بالعالم 

من التغيريات املناخية».
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بغداد/الزوراء:
أعلن املتحدث باسـم القائـد العام للقوات 
املسـلحة اللواء يحيى رسول، امس األحد، 
عن توجيهات ملسـك الخط الصفري، فيما 
أشار إىل البدء بتسليم ملف املدن للرشطة.

وقال رسـول يف مؤتمر صحفي إن «القائد 
شـياع  محمـد  املسـلحة  القـوات  العـام 
السـوداني أكـد خـالل االجتمـاع األمنـي 
الوزاري رضورة مسـك الحـدود من قوات 
حرس الحدود  ومسـك الخط الصفري مع 
الجارتني إيران وتركيا»، مشرياً إىل «أهميَّة 
تعزيز قيادة قوات حرس الحدود باألسلحة 
واملعدات واألشخاص بما يضمن أن تمسك 

الحدود بشكل جيد».
وشـدد أن «العـراق يرفـض أن تسـتخدم 
ارضـه باالعتداء عىل أي دولة جارة»، الفتاً 
: «إننا نمتلك عالقات طيبة مع دول الجوار 
كافـة ونسـعى إىل تطويرهـا بمـا يخـدم 
مصلحـة األطـراف، مـع رضورة إحـرتام 

لسيادة العراق».
وأضـاف أن «تعزيـز الحـدود أمـر منـاط 
بالقيادة العسكرية، واألمر املهم هو مسك 

الحـدود والخـط الصفري»، مشـرياً إىل أن 
«العمل مسـتمر وفق توجيـه القائد العام 
للقـوات املسـلحة مـن اجل حفـظ األمن 

واالستقرار وسيادة العراق».
للرشطـة،  املـدن  ملـف  تسـليم  وبشـأن 
أكـد رسـول أن»التوجيهات التـي صدرت 
تتضمن أن يكـون حفظ األمن  داخل املدن 
عىل قوات الرشطـة العراقية»، الفتا اىل أن 
«وزارة الداخليـة قـادرة عـىل حفظ األمن 
وتمتلـك كل املفاصـل التي تسـتطيع من 

خاللها حفظ األمن الداخيل يف املدن».
وبـني أن «الجيـش يجـب أن يخـرج مـن 
املـدن ويكـون يف معسـكرات خاصـة به 
إلعـادة التنظيم، حيـث أن واجبـه الدفاع 
عـن العراق يف حـال وجـود أي تهديد عىل 
اراضيه»، مشـرياً إىل أن «الخطوات تجري 
بشـكل دقيق وبدأت عملية استبدال بعض 

قطاعات الجيش بقوات الرشطة».
وذكر أن «األمن الداخيل من أولويات وزارة 
الداخلية»، موضحاً، إن «البالد تشـهد أمن 
واسـتقرار وهـذا جـاء بتضحيـات كبرية 

قدمها الشعب العراقي».

ميسان/الزوراء:

قضت محكمة جنايات محافظة ميسـان باإلعدام بحق قاتل القيادي يف 

حركة عصائب اهل الحق، وسام العلياوي.

وقـال مصدر قضائـي إن «محكمـة جنايات ميسـان حكمـت باإلعدام 

بحق املتهم سـجاد أسـعد عيل اكحيط عىل خلفية قتل القيادي يف حركة 

العصائب وسام العلياوي «.

وقتل وسـام العلياوي مع شـقيقه عصام جراء هجـوم عىل مقر حركة 

العصائب يف ميسان، وفق ما أعلنته الحركة يف ترشين األول ٢٠١٩.



بغداد/ الزوراء:
كشـفت منظمة االغذيـة والزراعة ” 
فاو“، امس األحد، أن مؤرشات الجوع 
يف العراق قد انخفضت خالل السنوات 

الثالث األخرية.
وقالـت املنظمة يف تقريـر لها اطلعت 
عليه ”الزوراء“: ان ”اتجاهات الجوع 
وانعدام األمن الغذائي وسـوء التغذية 
انخفـض يف العـراق خالل السـنوات 
الثالث املاضيـة والتي تبـدأ من العام 
والتـي   2021 العـام  ولغايـة   2019
بلغـت %15.9 بعـد أن كانت 17.4% 
خـالل األعـوام الثالثة التي سـبقتها 
والتي بـدأت من العـام 2018 ولغاية 
العـام 2020 ومنخفضـة عن االعوام 
الثالثة التي سـبقتها أيضا والتي تبدأ 
من 2017 ولغايـة 2019 والتي بلغت 

.“18.1%
وأضافـت املنظمـة انـه ”بالرغم من 
انخفاض مؤرشات الجـوع يف العراق 

إال أنهـا مازالت عاليـة مقارنة بدول 
الجـوار باسـتثناء األردن التي ارتفع 

فيها مؤرش الجـوع اىل %16.9، فيما 
كان مـؤرش الجـوع يف ايـران 4.1% 

السـعودية  ، ويف   2.5% تركيـا  ، ويف 
%3.7 ، ويف الكويت 2.7%“.

كمـا أشـارت املنظمـة إىل أن ”اعـىل 
مؤرش للجوع من بني الـدول العربية 
كان مـن نصيـب اليمن حيث سـجل 
فيهـا %41.4، يف حني كان اقل مؤرش 
للجـوع مـن بـني الـدول العربية من 

نصيب الجزائر التي سجلت 2.5%“.
ووفقا لتقرير املنظمة، فإن ”املسافة 
للوصول إىل العديد من أهداف التنمية 
املستدامة تتسـع كل عام بالرغم من 
وجود جهود إلحراز تقدم نحو الهدف 
2 من أهداف التنمية املستدامة، لكنها 
تثبت أنها غري كافية يف مواجهة سياق 
أكثر تحدًيـا وغموًضا“، عازيا ذلك إىل 
”انعدام األمن الغذائي وسـوء التغذية 
الذي سيسـتمر باسـتمرار التحديات 
(مثـل النزاعـات والظواهـر املناخية 
املتطرفـة والصدمات االقتصادية) إىل 
جانب ارتفـاع تكلفة األطعمة املغذية 
وتزايد عـدم املسـاواة يف تحدي األمن 

الغذائي والتغذية“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو اللجنة املالية النيابية، سـجاد سـالم، أمـس األحد، عن آخر 
تطورات ترشيع قانون التقاعد والضمان االجتماعي، مشريا إىل أن القانون 

اليزال خاضعا للنقاشات وآراء النواب والكتل داخل اللجنة املالية. 
وقال سـالم يف حديث صحفي: إن ”اللجنـة املالية يف مجلس النواب التزال 
تتسـلم مقرتحـات حول القانـون من أجل انضـاج القانـون“، مؤكدا أن 

”انضاج القانون بحاجة إىل وقت“
وأضاف أن ”قانون التقاعد والضمان االجتماعي من القوانني املهمة يمس 
حيـاة املواطن“، مشـريا اىل أن ”القانـون اليزال خاضعا للنقاشـات وآراء 
النواب والكتل داخل اللجنة املالية“  ولفت سـالم إىل أن ”القانون سيسهم 

يف شمول أكرب عدد بالضمان االجتماعي“.  
وكانت عضـو لجنة العمل والشـؤون االجتماعية النيابية، ناسـك مهدي 
الزنكي، أكدت يف حديث صحفي سـابق أن امليض يف ترشيع قانون التقاعد 

والضمان االجتماعي للعمال.

بغداد/ الزوراء:
أصدر املرصف العراقي للتجارة، امس األحد، توضيحاً بشـأن منح قروض 

بماليني الدوالرات مقابل أراٍض زراعية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان: ”رداً عىل ما نرش يف إحدى القنوات 
بشأن مزاعم قيام أحد مستشاري املرصف العراقي بمنح قروض بماليني 
الدوالرات مقابل تمويل مشـاريع مقامة عـىل أراٍض زراعية تقدر قيمتها 

مليون دينار، نؤكد أن هذا الكالم عار عن الصحة وغري دقيق“.
واضاف انه ”ليس من صالحية املستشـارين إعطاء القروض وال العاملني 
يف املـرصف إال بموافقـة رئيـس مجلـس اإلدارة وبعدها املرور بسلسـلة 
مراحل واجراءات تبدأ من الفرع أو من القسـم املختص وتدخل يف مراحل 
عدة، فضالً عن دراسة وتقييم املرشوع والتأكد من صحة جدواه يف تحقيق 
الغـرض منه واسـرتداد مبلـغ القرض وضمان تشـغيل األيـادي العاملة 

وتحقيق املنفعة“.
مبينا ان ”الضمانات هي (عقارات وأراٍض ومعدات وآليات وغريها تغطي 

مبلغ القرض مضافا لها نسبة التحفظ)“.
وتابـع ان ”اآلليـات واملعدات تكون مسـجلة لدى كاتب العـدل ومرهونة 
لصالـح املرصف وتكـون األرايض واملباني مقيمة من قبل دائرة تسـجيل 

العقاري ومرهونة لصالح املرصف بحسب ضوابط التسجيل العقاري“.
مشـريا اىل ان ”املـرشوع سـواء كان مشـيدات او آليـات ومعـدات يكون 
مؤمناً عليه من املخاطر لدى رشكات التامني املعتمدة وان القروض تمنح 
يف حسـاب املقـرتض، وال يمكن التـرصف بها إال عن طريق تسـديدها اىل 
الرشكات املنفذة للمرشوع بحسب العقد مع املقرتض ويكون عىل دفعات 

للتأكد من تنفيذ املشاريع“.
 وأكـد ان ”قانـون تأسـيس املـرصف يهـدف باألسـاس لدعم املشـاريع 
االسرتاتيجية والتنموية، حيث مول املرصف عدة مشاريع متمثلة مصانع 
الحديـد والصلـب ومعامل ورقيـة ومعامل االسـمنت ومعامل االسـفلت 
وغريها من املعامل وكذلـك محطات الطاقة الكهربائية واملوالت التجارية 
واملستشـفيات“، موضحا انه ”منذ تسلم سـالم الجلبي يف 15/9/2020 

يعمل املرصف يف منح القروض وفقاً للقوانني والتعديالت النافذة“.
وأوضح املرصف أن ”أبوابه مفتوحة لتقديم املستندات القانونية الخاصة 

بآلية املنح وإثبات ذلك“. 

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

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي 374 الف دينار، وسـعر الـرشاء 370 الفاً، 

وهي نفس االسعار ليوم السبت.
وأشار إىل: أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا 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 بني 375 الف دينـار و 385 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً و 355 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 435 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 385 الف 
دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 330 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكة مصايف الوسـط، امس 
االحـد، أن مصفـى كربالء املقدسـة 
سـيتمكن مـن سـد 60 ـ 70 % من 
الحاجة املحلية للبنزين والكازاويل .

وقـال معـاون مديـر الرشكـة، نزار 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  فائـق، 
”مـرشوع مصفـى كربـالء سيسـد 
هذه النسـبة من الحاجة املحلية من 
منتجات البنزين السـوبر واملحسـن 
والكازاويل، فضال عن النفط األبيض 
والغاز السـائل ومنتجـات أخرى، يف 
الوقـت الذي تنتج فيـه باقي املصايف 
البنزين العادي وكميات من املحسن 

فقط“. 
وأضـاف فائق أن ”املصفـى يعد من 
أعقـد املصـايف مـن حيـث الرتكيبـة 
والتصميم والتشـكيل عىل مسـتوى 
املنطقـة، إذ يمتلك من الوحدات ما ال 

تمتلكه كل املصايف فيها“.
وأوضـح أن ”واحـدة مـن الوحـدات 
التـي يضمهـا املصفـى وتعتمد عىل 
تحسـني منتـوج (البنزيـن) وإنتاج 
البنزين السـوبر وبجودة عالية جدا، 
يوجـد منها فقط يف سـتة مصاف يف 

العالم“.
من جانب اخر، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكيـة، امـس األحد، أن 
العـراق احتل املرتبـة الثانية من بني 
النفـط ألمريـكا متخطيا  مصـدري 

بذلـك املكسـيك والسـعودية خـالل 
األسبوع املايض.

وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخـام خالل 

االسبوع املايض من تسعة دول بلغت 
5.417 ماليني برميل يوميا منخفضا 
بمقـدار 182 الف برميـل باليوم عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 

5.417 ماليني برميل يوميا“.

العـراق  ”صـادرات  أن  وأضافـت 
النفطية ألمريكا بلغت ما معدله 363 
ألف برميـل يوميا األسـبوع املايض، 
متخطيا كالً من املكسيك والسعودية 
وبذلـك يحتل العـراق املرتبـة الثانية 
يف صادراتـه النفطيـة ألمريـكا بعد 

كندا“.
كمـا أشـارت إىل أن ”اكثـر اإليرادات 
النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املايض جـاءت من كندا و بمعدل بلغ 
3.354 ماليـني برميل يومياً، وجاءت 
السـعودية بعد العـراق بمعدل 338 
الـف برميل يومياً، وبلغـت االيرادات 
النفطيـة مـن املكسـيك بمعدل 300 
الف برميـل يومياً، ومن ثم كولومبيا 

بمعدل 290 الف برميل يومياً“.
”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االسـتريادات األمريكيـة مـن النفط 
الخام من االكـوادور بلغت ما معدله 
242 الف برميل يومياً، ومن الربازيل 
بمعـدل 212 الف برميل يوميا، و من 
ليبيـا بمعـدل 85 الف برميـل يوميا، 
ومن نيجرييا بمعـدل 50 الف برميل 
يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من 

روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي من الدوالر للحواالت الخارجية، امس األحد، 

نحو 130 مليون دوالر يف مزاد العملة بمشاركة 31 مرصفا.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 129 مليونـا و 301 الفـا و 909 دوالرا، غطاهـا البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضاف: ان %81 من املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل 
حـواالت واعتمادات حيـث بلغت 108 ماليني و351 ألفـًا و 909 دوالرات، 
فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية التي بلغت 20 مليونا و950 

دوالرا.
وأشـار املصـدر إىل: ان 18 مرصفـا قامـت بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة 
يف الخـارج، و13 مرصفـا لتلبية الطلبات النقديـة، إضافة اىل 113 رشكة 

وساطة مالية.
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزيـر الكهربـاء، زيـاد عيل 
فاضـل، امـس االحـد، عـن مسـاع 
للوصول إىل إنتاج 24 ألف مـيـغـاواط 

خــالل الـعـام املقبل. 
وقـال فاضل يف حـوار اطلعـت عليه 
”الـزوراء“: إن ”الـوزارة أعدت خطة 
املجهـزة  الطاقـات  زيـادة  تشـمل 
للمحافظـات وتوزيعهـا بـشــكـل 
الكلـف  وتـقـلـيــل  عــــادل 
عـن  الناتجـة  العاليـة  التشـغيلية 
اسـترياد الوقـود والطاقـة، واالتجاه 
نحـو مشـاريع الطاقـة الخالية من 
الوقـود، ومنهـا الـــدورات املركبـة 
وكـذلـك  الشمسية،  والــطــاقــة 
محاولـة الـوصــول إلــى موازنات 
تشـغيلية قليلـة واســتـثـمـاريـة 

عالية“. 
وأضاف أن ”الـخـطـة تشـمل أيضا 
تعظيـم واردات الجبايـة واسـتخدام 
الفــتـــا  الذكيـة“،  املنظومـات 

بتأهيل  إلــــى ”الــتــوجــيـــه 
جــمــيـــع  وصــيــانـــة 

املــحــطــات اإلنتاجية“. 
وأوضح فاضل أن ”الـفـتـرة املقبلة 
ستشـهد تحسـنا تدريجيـا بالطاقة 
الكهربائية“، مشريا اىل أن ”الــوزارة 
تسـتهدف خــالل الــعـــام املقبل 
الــوصـــول إلـــى إنــتـــاج 24 

ألـف ميغاواط، أي تحقيق زيـادة عن 
الـعــام املـاضـي بـحـدود 2500 -  

3000 ميغاواط“. 
وأشـار وزير الكهرباء اىل ان ”الوزارة 
تركز عىل إدراج مشاريع اسرتاتيجية 
الطاقـة  يف  نوعـي  بتغيـري  تسـهم 
الكهربائية، لكن إنجازها قد يستغرق 

مدة ترتاوح بني 2 - 3 أعوام“. 

بغداد/ الزوراء:
نـارص  االقتصـادي،  الخبـري  اقـرتح 
الكناني، مرشوع حفر قناة مالحية بني 
البحر املتوسط والخليج العربي، مشريا 
اىل ان ذلك سـيعود عـىل العراق بـ 400 

مليار دوالر.
وقـال الكنانـي يف حديـث صحفي: إن 
”املـرشوع سـيعمل عـىل ربـط الرشق 
بالغرب عن طريق هذه القناة املالحية“، 
مؤكـدا ان ”واردات مرشوع هذه القناة 

ال تقل عن 400 مليار دوالر سنويا“.
وأضـاف ان ”القنـاة املالحية سـتكون 
بعـرض 500 مـرت، وبعمـق 25 مـرت، 
وبطول 2500 كيلو مرت، بثالث سنوات 
ستكون جاهزة لتسري البواخر العاملية 
فيها، فضال عن انشاء املصانع واملناطق 

السياحية والزراعية“.
وتابـع أنـه ”من ناحيـة الكلـف املالية 
فستكون هنالك رشكات عاملية تساهم 
بإنشـائه واالسـتثمار فيـه“، الفتـا اىل 
انه ”سـيكون هنالك اتفـاق مبدئي مع 

الـرشكات والدول املنفـذة لحفر القناة 
ولـن يكلف املـرشوع سـوى املوافقات 
الحكومية يف خطوة للتقليل من االعتماد 

عىل النفط كمورد رئييس للعراق“.
ولفـت اىل ان ”املـرشوع سـيزيد مـن 
كميات املياه للعراق، ويحسـن األجواء 
ويزيد نسـبة االمطار السـنوية نتيجة 

التبخر الذي سيحصل“.

وبحسب مراقبني يف الشأن االقتصادي، 
فـإن اسـتمرار العـراق يف االعتماد عىل 
النفـط كمـورد رئيـيس هـو مجازفـة 
خطـرية جـدا، خاصـة مـع املوازنـات 
االنفجاريـة التـي تقـر اآلن، ويف ظـل 
سعي اغلب دول العالم لتقليل االعتماد 
عىل النفط واستخدام الطاقة البديلة اىل 

السنوات املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصـادي، صفوان قيص، ان تحديد قيمة النفط الرويس من 
خالل وضع سـقف محدد لسعره سريفع أسـعار النفط بشكل عام، الفتا 
اىل ان مصلحـة العراق تتلخص بإيجاد اتفاق بني أوبك وروسـيا حول هذا 

االمر.
وقال قيص يف ترصيح صحفي: ان ”عملية ارتفاع أسعار النفط ألكثر من 
100 دوالر سـيلحق رضرا باملسـتهلكني ما يحتم عىل أوبـك الحفاظ عىل 

العرض والطلب عند سعر 100-90 دوالر للربميل“.
وأضاف ان ”مصلحة العراق تتلخص بإيجاد اتفاق بني أوبك وروسـيا كي 
يكـون العرض العاملي مقيد بكمية النفـط املنتج من قبل أوبك، خصوصا 
ان هنـاك عقوبات مفروضة عـىل النفط الرويس والتي تحدد سـقف هذا 

النفط“.
وبنّي ان ”تحديد سـقف سـعر النفط الرويس سريفع أسعار النفط بشكل 
عام وبالتايل عودة روسـيا للبيع بسـعرها قبل التخفيض بشـكل ال يؤثر 
عىل قدرة موسـكو املالية، يف وقت تسـعى فيه واشـنطن لزيـادة كميات 
ضـخ النفط كي يكون مناسـبا ألوروبا واسـتمرارها بالتحكـم بالخزين 

االسرتاتيجي“.

بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امـس االحد، 

منخفضا بنسبة (0.44%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولـة (879.876.582) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (1.133.395.257) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (582.89) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.44) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(585.42) نقطة.
وتم تداول اسهم (35) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (6) 
ماليني سـهم بقيمة بلغت (37) مليـون دينار من خالل تنفيذ صفقتني 

عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(294) مليون سـهم بقيمة بلغت (397) مليـون دينار من خالل تنفيذ 

(88) صفقة عىل اسهم 4 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

@òÉ‹nm@÷aã»€a@Úz‹ófl@Z7jÇ
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›j‘æa@‚b»€a
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Ò7j◊@ÒãÁbƒni@xãÉ‰éÎ

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس نادي ابناء املدينة، قيس الساعدي، ان ممثيل ١٤ ناديا من اندية الدرجة الثانية قدموا اعرتاضا 
عىل قرعة دوري اللعبة للموسـم الجديـد نتيجة اآللية غري الصحيحة التي انتهجتها لجنة املسـابقات يف 
اتحاد الكرة.وبني: ان لجنة املسـابقات مسـتبدة برأيهـا، حيث ابلغتنا بأن االنديـة االربعة التي لم تنجح 
يف التأهـل اىل دوري الدرجـة االوىل وهي الكاظمية والخطوط والزعفرانية والسـكك سـتتأهل تلقائيا اىل 
التصفيات النهائية للمسـابقة ولن تلعب منافسـات الدوري مع بقية االندية الــ١٤. وتابع: قدمنا طلبا 
للقاء رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال بعد عودته من محافظة البرصة، ويف حال عدم عقد اللقاء سنخرج 

بتظاهرة كبرية تضم اداريي ومدربي والعبي ١٤ ناديا من اندية دوري الدرجة الثانية.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚœbñÏ‹€@Ô‘mãÌ@Új‹�€aÎ@·éb‘€a@Û‹«@k»ñ@åÏ–i@åbn‡æa@äÎá€a@äáónÌ@—v‰€a

بغداد / الزوراء :
تفقـَد وزيُر الداخلّيـة عبد األمري 
الشـمري برفقة عـدٍد من أركان 
الـوزارِة ورئيس الهيئـِة اإلدارّية 
عبـد  الفريـق  الرشطـة  لنـادي 
الحليم كمال فاهم الفرهود سرَي 
العمـل يف ملعـِب نـادي الرشطة 

الذي انطلَق األسبوع املايض .
رشٍح  إىل  الشـمري  واسـتمَع 
مفصٍل مـن قبل ممثـِل الرشكة 
املنفـذة للعمـل وُسـبل تعزيزها 
وصـوالً إىل الهدِف املطلوِب خالل 

املدِة املحددِة لالنجاز.
مـن جهتـه، أكـَد الفريـق عبـد 
الحليـم كمـال فاهـم الفرهود، 
رئيـس نـادي الرشطـة إن وزير 

الداخلّيـة  عبـد األمري الشـمري 
شّدَد عىل أن تكون جميع املرافق 
بمسـتوى يليُق بتاريـخ وعراقِة 
واسـم نادي الرشطة الذي حقَق 
االنجازاَت الكبـرية والكثرية عىل 
خارطـِة العـراق، بل جـاوَز ذلك 

وصوالً اىل العربيِة واآلسيوية.
ُشـكره  النـادي  رئيـُس  وقـّدَم 
لوزيـِر  العاليـني  وتقديـره 
الداخلية عىل اهتمامه باملرشوِع 
وزيارتـه ملوقع العمل رغم املهام 
لديـه.  الكبـرية  واملسـؤولياِت 
مبيناً: إن هذا التعاون واالهتمام 
سـيدفُع الجميع إىل بذل الجهوِد 
االسـتثنائّية إلتمـاِم العمـِل عىل 

وفق املدد املحددة.

ذي قار / الزوراء:
تفقـد وزير الشـباب والرياضة أحمد املربقع، امـس األحد، مرشوع 
ملعب ذي قار الدويل سعة 30 ألف متفرج الذي تنفذه وزارة الشباب 
والرياضة، واطلع عىل حجم العمل فيه  وأهم املعرقالت التي ادت إىل 

تأخر إنجازه. 
ووّجـه املربقع برضورة تجاوز جميع الصعاب واالسـتمرار بالعمل 
عىل أكمل وجه، مشـددا عىل: أن ملعب ذي قار الدويل سـيكون تحت 
متابعته املستمرة بصورة مبارشة ألنه أحد الرصوح الرياضية املهمة 
والحديثة التي تخدم قطاع الشباب والرياضة وتوفر حيزا كبريا لسد 

النقص يف املالعب بالنسبة للبطوالت املحلية والدولية.

@7é@á‘–nÌ@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
@Ú†ãì€a@Üb„@k»‹fl@¿@›‡»€a

@Ô€Îá€a@äb”@à@k»‹fl@Z…”5æa
@@Òã‡nèæa@>»ibnfl@o•@ÊÏÿÓé

@ÊÏ»9@Ô„Ï«@›iãí@lbjì€a@kÉn‰fl@k«¸@÷aäÎc@åb≠g

—Ìâvn€bi@bÓée@Ú€Ï�i@¿@÷aã»‹€@ÔébÆ@ãÇeÎ@Ôõœ@‚béÎ

بغداد/ ليث العتابي:
ارتقـى فريق الطلبة لوصافة جدول ترتيب فرق 
الدوري املمتـاز عقب فوزه الثمني عىل الديوانية 
بهدفـني لواحـد يف اللقـاء الذي اقيـم امس عىل 
ملعـب املدينة الـدويل ضمن منافسـات الجولة 

الثامنة من دوري الكرة املمتاز.
وسـجل هـديف الطلبـة الالعبـان مرتـىض عـيل 
وحسـني عبد اللـه الونـدي، بينما احـرز هدف 
الديوانيـة الوحيـد الالعب باسـم عـيل من ركلة 

جزاء.
وتغلب النجف عىل مسـتضيفه القاسم بنتيجة 
(0-1)، يف املبـاراة التي جرت امس األحد بملعب 

كربالء الدويل.
وخطـف الربازيـيل برونـو باولـو هـدف الفوز 
الثمـني لفريقـه النجـف يف الدقيقـة 40، بعـد 
تتويجـه ملجهود العبيـه إثر جملـة تكتيكية يف 
غاية الروعة، ليضع تصويبته عىل يسار حارس 
مرمى القاسـم عيل جاسم، وسط فرحة عارمة 

لجماهري النجف الغفرية.
وبهذا االنتصار الثمني، ارتقى النجف إىل صدارة 
الرتتيـب مؤقتـاً برصيـد 17 نقطـة، فيما بقي 
القاسـم بالرتتيـب الخامـس عـرش برصيـد 8 

نقاط.
وتعـادل نفـط البـرصة وضيفه دهـوك بنتيجة 
(1-1)، امـس األحد، يف ملعـب الفيحاء بمدينة 

البرصة الرياضية.
ونجـح برنس أوبوكو يف تسـجيل الهـدف األول 
لدهـوك يف الدقيقـة 59، ثـم أدرك البديـل أحمد 
جـالل التعديل لنفط البـرصة يف الدقيقة 64 من 

زمن املباراة التي غابت عنها الجماهري.
وبهذا التعادل رفع نفـط البرصة رصيده إىل 10 
نقـاط يف املركـز 11، وأصبح رصيـد دهوك 11 

نقطة يف الرتتيب التاسع.  
واكتفـى الحدود بنقطة وحيـدة بعد تعادله مع 
الكـرخ (1-1)، يف املباراة التي جرت امس األحد 

بملعب الشعب الدويل.
تمكـن مصطفـى محمـود من تسـجيل الهدف 
األول للحـدود مـن ركلـة جـزاء يف الدقيقة 59، 
ونجـح نهاد محمد من خطف هـدف التعديل يف 
الدقيقة 77 من زمن املباراة التي أقيمت وسـط 

حضور جماهريي ضعيف.
وبهذا التعادل، رفع الحدود رصيده إىل 14 نقطة 
بوصافـة الرتتيـب مؤقتـا، بينما أصبـح رصيد 

الكرخ 11 نقطة باملركز التاسع.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية:
تمكن العب املنتخـب الوطني العراقي للتجذيف 
محمـد ريـاض من تحقيـق الوسـام الفيض يف 
منافسـات فـردي الرجال لفئـة الخفيف ضمن 
فعاليات بطولة آسيا املقامة يف تايلند بمشاركة 
منتخبـات الهنـد والصني وأوزبكسـتان وإيران 
وكوريـا الجنوبيـة والفلبـني وتايـوان وفيتنام 

وأندونيسيا والسعودية والبلد املضيف تايلند.
أكـد ذلك ملكتبنا االعالمي رئيس االتحاد العراقي 
للتجذيـف عبد السـالم خلف، مبينـاً: إن الالعب 
محمد رياض سـجل حضوره بشكل طيب رغم 
املنافسة الشديدة بني العبي املنتخبات اآلسيوية 
بمـا مّكنه من تحقيق الوسـام الفيض يف فردي 

الخفيف للرجال.

وأضـاف خلـف: ان الجذافـني العراقيني محمد 
ريـاض وعزالديـن عبـد السـالم نـاال الوسـام 
الربونزي للمنتخب العراقي يف منافسات فعالية 
زوجـي الخفيـف أيضـاً. موضحـاً: ان املتحقق 
سيكون محطة طموح وتفوق مقبلني بالقياس 
ملشـاركة واسـعة من منتخبات الصف األول يف 

عموم آسيا.

aá‰€Ïi@lbèy@Û‹«@fibÌá„Ïæa@ÔˆbË„@…iä@∂g@›Ádn‹€@bè„ãœ@kÉn‰fl@ÜÏ‘m@Ôibjfl@ÚÓˆb‰q
È‘€dm@›ñaÏÌ@k‘‹€a@›flby

الدوحة/ متابعة الزوراء:
 واصـل منتخـب فرنسـا حملـة الدفـاع 
عن لقـب كأس العالم بالفـوز عىل بولندا 
بثالثية لهدف، امس األحد، ليتأهل الديوك 

لدور الثمانية.
سـجل أوليفييـه جـريو وكيليـان مبابي 
”ثنائيـة“ يف الدقائـق 44 و74 و91 بينما 
سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا 

الوحيد من ركلة جزاء يف الدقيقة 99.
يديـن الديوك بهـذا الفوز لنجمه الشـاب 
كيليـان مبابـي الذي صنع هدفا وسـجل 

هدفني.
املثري أيضا أن منتخب فرنسـا حقق نبوءة 
إيمانويـل ماكرون،  رئيـس الجمهوريـة 
الذي توقع الفوز عىل بولندا (1-3) بنفس 

الالعبني الذين سجلوا األهداف األربعة.
دفع ديديه ديشـامب مدرب فرنسا بقوته 
الضاربـة معتمـدا عىل خطـة 4-2-3-1، 
وضغـط الديـوك بكل قـوة منـذ الدقائق 
األوىل وهـددوا املرمى البولنـدي بأكثر من 

محاولة خطرية.
تألق فويتشيك تشـيزني حارس بولندا يف 
التصدي لتسـديدات مـن جوليس كوندي 
وعثمـان ديمبـيل وتشـواميني وكيليـان 
مبابـي، بينما شـكلت عرضيـات أنطوان 
جريزمـان خطـورة كبـرية منها رأسـية 

لفاران فوق العارضة.
ويف الدقيقة 29، أضاع أوليفيه جريو هدفا 
محققا بمتابعة الكرة خارج املرمى الخايل 
من حارسـه البولندي، وذلـك بعد تمريرة 

عرضية من ديمبيل.
املحـاوالت البولنديـة كانت قليلـة، لكنها 
بالغة الخطورة، حيث سدد ليفاندوفسكي 
كرة قوية بجوار القائم، بينما أنقذ هوجو 
لوريـس مرمـاه من هـدف محقـق أمام 
تسـديدة زيلينسـكي مـن داخـل منطقة 

الجزاء.
ارتـدت نفس الهجمة للمهاجـم البولندي 
كامينيسـكي ليسـدد كرة أبعدهـا الدفاع 
الفرنـيس مـن عىل خـط املرمـى، بخالف 
محاولة أخـرى لنفس الالعب يف الشـباك 

من الخارج.

وترجـم الديوك األفضلية بهدف يف الثواني 
األخـرية من الشـوط األول، سـجله جريو 
ليصبح الهداف التاريخي ملنتخب فرنسـا، 

مستفيدا من تمريرة كيليان مبابي.
حـاول املنتخـب الفرنـيس تعزيـز تفوقه 
بهدف ثاٍن مبكر يف الشوط الثاني، ووصل 
إىل مرمى بولندا بأكثر من محاولة خطرية 

لجريزمان وجريو وكيليان مبابي.
امتص منتخـب بولندا الحماس الفرنيس، 

وبـدأ مديره الفنـي يف تنشـيط الصفوف 
تدريجيا سعيا إلدراك هدف التعادل، حيث 
شـارك ميليك وزاليسـكي وبيليـك مكان 
كريشوفياك وسزيمانسكي وكامينسكي.

اندفـع رفـاق ليفاندوفسـكي هجوميـا، 
وتركـوا املسـاحات واسـعة يف الهجمات 
املرتـدة، لينطلـق عثمـان ديمبـيل بالكرة 
ويمررها إىل مبابي، ليسدد األخري بقوة يف 

شباك تشيزني، محرزا الهدف الثاني.

اطمأن ديشـامب للفـوز والتأهل، وبدأ يف 
تنشـيط الصفوف بتبديلـني دفعة واحدة 
حيث شـارك كينجسيل كومان وماركوس 
تورام مكان ديمبيل وجريو، وقبلها شارك 

يوسف فوفانا مكان تشواميني.
بولنـدا،  العبـي  نفـوس  يف  اليـأس  دب 
ليستقبل مرماهم هدفا ثالثا من تسديدة 
رائعـة ملبابي يف املقص األيرس بعد تمريرة 

من زميله ماركوس تورام.

لـم تتوقـف اإلثـارة عنـد هـذا الحـد بـل 
احتسـب الحكم ركلـة جزاء لبولنـدا بعد 
اللجـوء لتقنية الفيديـو التي أثبتت وجود 
ليسـددها  أوباميكانـو،  ضـد  يـد  ملسـة 
ليفاندوفسـكي ويتصـدى لهـا لوريـس 
قبـل أن يعيدهـا الحكم، ليسـجل مهاجم 
برشلونة هدفا رشفيا لبولندا قبل صافرة 
النهاية، وتتحقـق نبوءة الرئيس ماكرون 

بحذافريها.

بغداد/ قحطان املالكي:
أصبـَح العـُب ُمنتخب الَشـباِب ونادي 
ويسرتن يونايتد األسرتايلّ رشبل عوني 
شمعون جاهزاً بشـكٍل رسمّي لَتمثيِل 
ُمنتخـِب الَشـباب بعـد إصـداِر جميِع 

أوراقه الثبوتّية .
أكَد ذلك املُديُر اإلدارّي ملُنتخِب الشـباب 
نديـم كريـم بقولـه: تمَّ صبـاح امس 
األحد إصداُر وتسلم جواِز سفر الالعب 

رشبـل عونـي شـمعون، وقد سـبقه 
إكمـال أوراقه يف ُمحافظـِة نينوى من 
قبـل املُنسـِق اإلدارّي لالعبني املُغرتبني 
زيد الزيـدي .وأضـاَف: ان الالعُب اآلن 
جاهـٌز مـن الناحيـِة اإلدارّيـِة لتمثيِل 
املُنتخـِب يف االسـتحقاقاِت املُقبلِة، ويف 
مقدمتهـا ُبطولة آسـيا للَشـباِب التي 
من املؤمل إقامتها َمطلع شهر آذار من 

العاِم املُقبل .

Òãíbjfl@Òãy
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قبل املونديال وما ان بدأت عجلة العمل تدور بخربات فيها الكثري من 
العرب واملسلمني عىل رأس ادارتها، تحركت غريزة الطمع يف نفوس 
األعـداء كما هـو ديدنهم عـرب التاريخ يوم كانوا يسـترتون بذرائع 
دينية منذ الحروب الصليبية وما قبلها، فرشعوا يفتشون عن أدوات 
تعرقل قطر عن امليض رسيعا يف انجاز ما مطلوب منها وأغلب الظن 
انهم راهنوا -ان لم تكن نفوسـهم املريضة قد وسوسـت لهم -  ان 
بلدا مثل قطر حجما وسـكانا لن يقوى عـىل انجاز متطلبات حدث 
عاملـي كبري بحجم املونديال، وكما يف كل سـباق حضاري فإن تكَرب 
املنافس وغروره وعمى بصريتـه يوقعه يف املهالك، فقطر تنتمي اىل 
الجزء األكثر ارشاقا يف األرض الذي هو امتداد ألرض الحضارة األوىل 
يف التاريـخ البرشي حضارة وادي الرافدين او ما بني النهرين، أي ان 
عمقهـا الحضاري هو نقطة االنطالق  يف السـباق، وهو أيضا الزاد 

واملؤونة فيه .
وقد كانت حقوق االنسان امللف الجاهز دائما لالبتزاز، وكانت البداية 
باملطالبة – زورا – بحقوق العمال  العاملني لتشييد منشآت ومالعب 
كأس العالم، فبني لحظة واختها تحول هذا الغرب املستعمر الناهب 
للثروات املسـتبيح لكل الحقوق، يف رمشـة عني تغاىض عن ماضيه 
املخـزي فارتدى لباس العطف والرأفة ونرصة املظلوم الذي ال يوجد 
إال افرتاضيا يف عقول تلبدت بسـخام الجشع والحقد عىل كل ما هو 

عربي إسالمي، وقد جحدوا الجميل ونكروا الفضل .
وبما ان السـباق حضـاري فقـد صفعتهم حضـارة مونديال قطر 
بصفحـات قانونيـة مـن مسـلة امللك البابـيل حمورابي عـرب املواد 
مـن 228 اىل 240 التي تتعلق باألسـعار وتعيني أجـور بناء البيوت 
والقـوارب والصناع والرعاة، كما انها تتعلـق بالعقوبات املفروضة 

عىل من يخل بالتزاماته .
أمـا املواد من 241 اىل 277 فإنها تتعلـق بأجور الحيوانات واالجراء 
.. وال بـأس مـن التذكري بأن املـواد مـن 215 اىل 227 تتعلق بالطب 
والطبيـب البيطري والواسـم .. وغري هـذه املواد الكثـري، إذ تتوزع 
الرشيعة  عىل أربعة وأربعني حقال سـجلها سادس ملوك بابل األوىل 
حمورابـي ( 1792 – 1750 ق.م ) ( فـوزي رشـيد : 109 ) .. فمـن 

يلحق بمن انطالقته تسبق حتى هذا الزمن . 
لقد نكسوا عىل رؤوسهم وهم يرون مد املونديال ال جزر له، فكتبت 
صحفهم قبـل انطالق مونديال الربازيل 2014 ”بات حديث املسـاء 
والصبـاح مصري نسـخة 2022، بعد هذه الهوجة الكبرية، السـيما 
ان الـدول االخري املترضرة من ضياع ملـف التنظيم وهي الواليات 
املتحـدة وكوريـا الجنوبيـة واليابان واسـرتاليا متمسـكة بحقها، 
وترفض التفريط فيها لو اثبتت التحقيقات ادانة الدوحة..  وأشارت 

تقارير صحفية اىل تسجيل نسب وفيات مرتفعة بني العمال“.
ولكـن الزمن لن يرجع اىل الوراء، فالسـباق الحضاري انطلق وقطر 
فيه حملت  شـعلة حضارة، أهلها أبناء الجزء االوفر عطاء للبرشية  

من بني كل أجزاء الكوكب .. واىل الغد ...



ميونيخ / متابعة الزوراء:
منتخب  مرمى  حارس  نوير،  مانويل  أعرب 
املبكر ملنتخب  أملانيا، عن حزنه بسبب الخروج 

بالده من كأس العالم (قطر 2022).
دور  من  العالم  كأس  أملانيا  منتخب  وودع 
خلف  الثالث  املركز  احتالل  بعد  املجموعات، 

اليابان وإسبانيا.
وقال نوير، عرب حسابه عىل «إنستجرام»: «األلم 
املحبط  «األمر  وأضاف:  عميقة».  األمل  وخيبة 
بشدة، هو أننا لم نتمكن من إظهار أدائنا بشكل 

مستمر». وختم: «ستستغرق معالجة كل هذا 
التي  للجماهري  شكرا  الوقت..  بعض  األمر 

دعمتنا وشجعتنا بشكل دائم».
واحتلت اليابان صدارة ترتيب املجموعة، 

برصيد 6 نقاط، وحل منتخب إسبانيا 
يف املركز الثاني برصيد 4 نقاط، وهو 

املركز  صاحبة  أملانيا  رصيد  نفس 
بينما  األهداف)،  (بفارق  الثالث 
حلت كوستاريكا يف املركز الرابع 

برصيد 3 نقاط.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
بادو  بقيادة   1986 جيل  بني 
وعبد  بودربالة  وعزيز  الزاكي 
التيمومي  ومحمد  الظلمي  املجيد 
كان  عدة  أجيال  مرّت  وغريهم، 
 1998 فرنسا  مونديال  يف  أبرزها 
يحرتفون  مميزين  العبني  بوجود 
الحقبة  تلك  يف  أبرزهم  أوروبيا،  يف 
حدا  الجليل  وعبد  حجي  مصطفى 
نور  الصلب  واملدافع  «كماتشو» 

الدين النيبت وصالح الدين بصري.
لوكالة  حديث  يف  بصري  حّذر 
منتخب  خطورة  من  برس  فرانس 
من  كتيبة  يمتلك  الذي  روخا»  «ال 
صغر  رغم  الناضجني  الشبان 

إسبانيا  خصوصية  «تكمن  سّنهم 
العبوها  يفقد  وال  االستحواذ،  يف 
ال  عينه  الوقت  يف  بسهولة.  الكرة 
يمكن منحهم املساحات يف الخلف 
عىل  صعبا  أمرا  سيكون  وهذا 

املنتخب املغربي».
 59 يف  هدفا   27 الـ  صاحب  وتابع 
و2002   1994 بني  دولية  مباراة 
«من الناحية التكتيكية، ينبغي عىل 
بأسلوب  اللعب  (الركراكي)  املدرب 
أمام  املنافذ  لغلق  املتقّدم  الدفاع 
استحواذهم  وجعل  إسبانيا  العبي 
املرتدات  عىل  واالعتماد  سلبيا، 
مفتاح  تكون  قد  التي  الرسيعة 

الفوز».

يف  املنتخب  عداد  يف  بصري  وكان 
مونديال 1998 حيث سجل هدفني 
 ،(0  -  3) اسكتلندا  مرمى  يف 
مع  اإلسباني  الدوري  يف  واحرتف 
 1997 بني  كورونيا  ال  ديبورتيفو 
و2001 ثم لعب لنادي ليل الفرنيس 
مسريته  واختتم  اليوناني  وآريس 

مع الرجاء البيضاوي 2005.
يف  ضعف  نقطة  أي  بصري  يرى  ال 
ستاد  مواجهة  قبل  بالده  منتخب 
غداً  الدوحة  يف  التعليمية  املدينة 
كبرية  ثقة  «اكتسب  الثالثاء: 
خالل نهائيات قطر، إذ سيخوض 
مباراته الرابعة، وقدم مستويات 
السابقة.  املباريات  خالل  كبرية 
يف  سيما  وال  متكاملة  الصفوف 

خط الهجوم حيث تحّرر (يوسف) 
النصريي وسجل هدفا كان حاسما 

يف الفوز والتأهل».
لزميله  نصائح  بصري  ووّجه 
الحذر  «ينبغي  الركراكي:  السابق 
من التمريرات القصرية والثنائيات 
اإلسباني  املنتخب  يجيدها  التي 
هذا  ألن  لهم  املساحة  ترك  وعدم 
ويحاول  تقنيا،  الناجع  سالحهم 
تنويم الخصم من خالل االستحواذ 
يجب  وبالتايل  األطراف،  عرب  أوال 

علينا الرتكيز».

الدوحة / متابعة الزوراء:
صوت يعلو فوق صوت رضورة احرتاف الالعبني السعودي ال 

عقب كأس العالم قطر 2022.
وطالب اإلعالمي الريايض محمد الدهش اتحاد 
الرياضة  ووزارة  السعودي  القدم  كرة 
من  أكثر  إلخراج  املسؤولية،  بتحمل 
خالل  الخارجي  لالحرتاف  العب 
التوقف  رافًضا  املقبلة،  الفرتة 
النقطة نفسها بعد كأس  عند 

العالم قطر 2022.
يف  العب  من  أكثر  هناك 
خالل  برز  السعودي  املنتخب 
حديث  وأصبح  قطر  مونديال 
فبدأت  األوروبية،  الصحافة 
السعودي  اإلعالم  أصوات 
تتصاعد للمطالبة بفتح باب 

االحرتاف أمام الالعبني.
احرتاف  دون  يحول  ما  أهم 
السعوديني  الالعبني 
الذي  الكبري  الراتب  هو 
يتقاضونه يف الدوري املحيل، 
مقرتحه،  الدهش  قدم  وهنا 
ترصيحاته  خالل  قال  إذ 
وليد»:  مع  «أكشن  لربنامج 
«السعودية ليس لديها أي العب 
محرتف، بعد كأس العالم هناك 
يخرج  أن  ممكن  العب  من  أكثر 

كمحمد كنو وسعود عبد الحميد، خياران من األفضل، لكن كيف 
يتم تسويقهما؟».

وأضاف: «اإلشكالية كم راتب الالعب يف الدوري السعودي؟ وكم 
سيتقاىض عندما يحرتف؟، هناك حلقة مفقودة، ال بد من تدخل 
وزارة الرياضة واتحاد القدم للتكفل بالفارق بني الراتبني، نحن 
أمام مرشوع وطن، ال بد أن نعمل عىل عامي 2026 و2030، علينا 

أال نتوقف».
يذكر أن املنتخب السعودي ودع مونديال قطر متذيًال مجموعته 
برصيد ثالث نقاط فقط، حصدها من فوز تاريخي أمام األرجنتني 

بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم ُهزم أمام بولندا واملكسيك.

الدوحة / متابعة الزوراء:
لعدد  اإلصابات  لعنة  مطاردة  رغم 
منتخب  يسعى  نجومه،  من  كبري 
الربازيل ملواصلة حلمه نحو استعادة 
لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه 
كوريا  يواجه  حينما  عاما،   20 منذ 
الجنوبية، اليوم اإلثنني، يف دور الـ16 

ملونديال قطر.
تجرى  التي  املرتقبة  املواجهة  وقبل 
عىل ملعب (974)، تعرض 5 من نجوم 
خالل  لإلصابة  (السامبا)  منتخب 
أبرز  مع  البداية  كانت  إذ  البطولة، 
نجومه نيمار، الذي تعرض اللتواء يف 
كاحل القدم يف بداية لقاءات الربازيل 
مما  رصبيا،  منتخب  أمام  بالبطولة 
الفريق  مباراتي  غيابه عن  يف  تسبب 

األخريني بمرحلة املجموعات.
ساندرو  وأليكس  دانييلو  يعاني  كما 
اللعب أمام  من إصابة حرمتهما من 
الربازيل  آخر مباريات  الكامريون، يف 
شهدت  والتي  املجموعات،  بدور 
من  لكل  الركبة  يف  بالغتني  إصابتني 
تيليس،  وأليكس  جيسوس  جابرييل 

ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.
للحاق  الزمن  نيمار  يسابق  وبينما 
الجنوبية، خصوصا  بمواجهة كوريا 
الفريق  تدريبات  يف  مشاركته  بعد 
تحوم  مازالت  الشكوك  فإن  مؤخرا، 
ساندرو  مشاركة  إمكانية  بشأن 
غياب  تأكد  بينما  اللقاء،  يف  ودانييلو 
جيسوس وتيليس عن باقي مباريات 

الربازيل يف املونديال.
آماال  الجنوبية  كوريا  جماهري  وتضع 
سون،  مني  هيونج  كاهل  عىل  كبرية 

من  املايض،  املوسم  الربيمريليج  هداف 
الفريق  وقيادة  املفاجأة  تحقيق  أجل 
للمرة  باملونديال  الثمانية  للصعود لدور 
الثانية يف تاريخه واألوىل منذ نسخة عام 
2002، حينما اشرتكت بالده مع اليابان 

يف استضافة البطولة.
نظريه  مع  كرواتيا  منتخب  ويلتقي 
دور  يف  اإلثنني،  اليوم  الياباني، 
لكرة  العالم  كأس  لنهائيات  الـ16 
املقامة حاليا يف قطر، واألمل  القدم، 

مشوارهما  مواصلة  يف  يحدوهما 
باملونديال.

عىل  تجرى  التي  املباراة  وستكون 
ملعب (الجنوب) بمثابة مواجهة بني 
وطموحات  الكرواتي  املنتخب  خربة 
الصعود  أجل  من  اليابان،  منتخب 

لدور الثمانية باملونديال القطري.
وصعد منتخب كرواتيا، الذي يشارك 
يف  السادسة  للمرة  العالم  كأس  يف 
بعدما  الـ16،  لدور  تاريخه، 

مجموعته  يف  الثاني  املركز  احتل 
تحقيقه  عقب  نقاط،   5 برصيد 

انتصارا وحيدا وتعادله يف لقاءين.
التواجد  يف  كرواتيا  منتخب  ويأمل 
يف  الثالثة  للمرة  الثمانية  بدور 
نسختي  يف  ظهوره  بعد  تاريخه، 
عددا  امتالكه  ظل  يف  و2018،   1998

من النجوم املخرضمني.
يشارك  الذي  الساموراي،  ويطمح 
عىل  السابعة  للنسخة  املونديال  يف 
التوايل، للتواجد يف دور الثمانية للمرة 
يف  أخفق  بعدما  تاريخه،  يف  األوىل 
محاوالته  خالل  اإلنجاز  هذا  تحقيق 

الثالث السابقة.
تركيا  أمام  اليابان  منتخب  وخرس 
التي   ،2002 بنسخة  الـ16  دور  يف 
كوريا  مع  استضافها  يف  اشرتك 
أمام  يسقط  أن  قبل  الجنوبية، 
باراجواي وبلجيكا يف نسختي 2010 

و2018 عىل الرتتيب.
الثالث الذي  اللقاء  وسيكون هذا هو 
كأس  يف  واليابان  كرواتيا  بني  يجمع 
العالم، بعدما سبق أن التقيا يف مرحلة 
املجموعات بنسختي املسابقة عامي 

1998 بفرنسا و2006 يف أملانيا.
يف  -صفر   1 الكرواتي  املنتخب  وفاز 
اللقاء األول، فيما تعادال بدون أهداف 
املنتخب  أن  غري  األخرى،  املباراة  يف 
الياباني فاز يف لقاء ودي وحيد جرى 

بينهما عام 1997.
املباراة  تلك  من  الفائز  أن  يذكر 
يف  القادم  الجمعة  يوم  يلتقي  سوف 
مباراة  من  الفائز  مع  الثمانية،  دور 

الربازيل وكوريا الجنوبية.                          

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
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الدوحة / متابعة الزوراء:
الالعب  معاناة  عن  إنجليزي  صحفية  تقارير  كشفْت 
الكوري تشو جيو سونج بعد تألقه مؤخرًا يف كأس العالم 

من محاوالت الجماهري التواصل معه.
والتي  ميل»،  «دييل  صحيفة  ذكرت  ما  بحسب  هذا  جاء 
طلبات  كثرة  من  هاتفه  إلغالق  اضطر  الالعب  أن  أكدت 

الزواج التي تصله يف مكاملات هاتفية.
يف  حسابه  كان  الذي  الالعب  أن  الصحيفة  وأوضحت 
«إنستجرام»، يوجه فيه 20 ألف متابع فقط، قد تضاعف 

ذلك الرقم لديه لحوايل مليوني متابع يف ليلة وضحاها.
وكان الالعب قد سجل ثنائية ضد غانا ساهمت يف صعود 
قلب  يف  أيًضا  نجحوا  إذ   ،16 الـ  دور  إىل  الكوري  املنتخب 
بهدفني  تقدم  إىل  نظيف  بهدف  الربتغال  أمام  تأخرهم 

لهدف.
مباراة  مع  موعد  عىل  الكوري  املنتخب  أن  بالذكر  جدير 
غاية يف القوة أمام نظريه الربازييل يف دور الـ 16 من كأس 

العالم يف املباراة التي تقام مساء اليوم االثنني.

fibÌá„Ïæa@bÌaãfl
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الدوحة / متابعة الزوراء:

أكَد املدير الفني ملنتخب األرجنتني ليونيل سـكالوني سـعادته باألداء الذي قدموه يف لقاء أسرتاليا، إذ انترص راقصو 
التانجـو 2 - 1 يف ثمـن نهائي كأس العالم قطر 2022. وقال سـكالوني يف مؤتمر صحفـي عقب اللقاء إن منتخب 
بالده لم يكن يستحق املعاناة يف نهاية هذه املواجهة. وأوضح أن مباريات املونديال الحالية «صعبة للغاية» خاصة 
أن «املنتخب األسـرتايل يجيد الضغط». وعن مواجهة هولندا بقيادة املدرب لويس فان جال، قال سـكالوني: «أشعر 
بالفخر فهو مدرب كبري وكان يقود برشـلونة حني كنت العبا يف ديبورتيفو الكورونا. فان جال مدرب كبري ويتعلم 
منه الجميع». وأشـار إىل أن «منتخب هولندا ال يقدم حاليا الكرة الجميلة املعتادة، لكن اللقاء سـيكون قويا، لكن 
لألسف أحد املنتخبني سيغادر من ربع النهائي». وأكد سعادته «بالحضور الجماهريي الرائع»، ورصح: «أشعر أنني 

ألعب يف األرجنتني، هذه ذكريات جميلة ستبقى معي بعد العودة إىل بالدي».

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

يتمتع منتخب الربازيل بأحد أفضل خطوط الدفاع 
ال  مخزون  بموازاة  اآلن،  حتى   2022 مونديال  يف 
ينضب من املهاجمني يف صفوفه، لدرجة أن حارس 
مرماه أليسون بيكر لم يقم بأي تصد قبل مواجهة 
كوريا الجنوبية اليوم االثنني يف الدور ثمن النهائي.
ففي  الشك:  يقبل  ال  بما  ذلك  تؤكد  اإلحصائيات 
بفوز سيليساو عىل رصبيا  انتهتا  اللتني  املباراتني 
2 - 0 ثم عىل سويرسا 1 - 0، لم يسّدد املنافسان أي 
كرة باتجاه عرين أليسون، ما سمح للربازيل بحسم 
يف  مباراتها  خوض  قبل  مبكراً  التايل  للدور  تأهلها 
الجولة الثالثة ضد الكامريون التي خرستها 0 - 1، 

علما بأنها لعبتها بالتشكيلة الرديفة.
للغاية،  الكامريون، وخلف دفاع معّدل  يف مواجهة 
شارك الحارس البديل إيدرسون وقد أبىل بالء حسنا 
يف التصدي لهجمات املنتخب األفريقي، لكن شباكه 

منيت بهدف يف الوقت بدل الضائع.
أفضل  تكون  أن  الربازيل من  الهدف،  يمنع هذا  لم 

دفاع يف املسابقة بالتساوي مع خمسة منتخبات.
النسخة  يف  املرمى  حراس  مدرب  تافاريل  وقال 
األمر  جدا.  جيدة  بطريقة  يدافع  «فريقنا  الحالية: 
ألن  الوسط،  العبي  أو  بمدافعينا  فقط  يتعلق  ال 
إيجابي  أمر  وهذا  أيضا  بذلك  يسهمون  املهاجمني 
لدينا. عندما نمنع الفريق املنافس من خلق الفرص 

فهذا يؤكد عىل قوتنا».
املرمى  حارس  أن  «أعلم  مبتسما:  تافاريل  وقال 
يشعر بامللل يف بعض األحيان، ويريد املشاركة، لكن 

(أليسون) جاهز».
للعبة.  جًدا  منتبًها  الرتكيز،  شديد  «رأيته  وأضاف: 
اللعبة، من  إنها شكل آخر من أشكال املشاركة يف 
بنسبة  الحركة  مرافقة  خالل  من  التواصل،  خالل 

مئة يف املئة».

األسايس  مركزه  أليسون  يستعيد  أن  املتوقع  ومن 
اليوم   974 ستاد  عىل  الجنوبية  كوريا  ضد 
املخرضم  الدفاع  قلب  ثنائي  إىل  باإلضافة  االثنني 
ماركينيوس والقائد تياجو سيلفا وأمامهما العب 

الوسط الدفاعي الخبري كاسيمريو.
اختري  الذي  اإلنجليزي،  ليفربول  حارس  ويدرك 
أفضل حارس يف العالم من قبل فيفا يف 2019، أنه 
مرحلة  بداية  مع  العمل  من  املزيد  لديه  سيكون 
املرمى  حراس  يكتسب  حيث  املغلوب  خروج 
أهمية متزايدة ال سيما يف حال الوصول إىل ركالت 

الرتجيح.
عىل  تحافظ  أن  الربازيل  إىل  بالنسبة  األهم  لكن 
العمل  من  ممكن  قدر  أقل  وبالتايل  دفاعها  صالبة 
ألليسون الذي كان ضيف رشف عىل أول مباراتني 

لفريقه.
نقالً عن وكالة فرانس برس
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باريس/متابعة الزوراء:
حرض املشاركون/ات يف برنامج مركز التوجيه 
للمبادرات اإلعالمّية الناشئة يف الرشق األوسط 
وشـمال أفريقيـا التابـع لشـبكة الصحفيني 
الدوليـني تدريبـات مكّثفة ملـدة يومني خالل 
املعسـكر التدريبي الذي أقيم يف عمان/األردن 
وشـارك فيه خرباء يف مجال تطوير الرشكات 

الناشئة واألدوات الرقمية واالستدامة.
ويستمّر برنامج مركز التوجيه ملدة ١٠ أشهر 
بهـدف مّد يـد العـون ومسـاعدة صحفيني/
ات من أصحاب املشـاريع اإلعالميـة الرقمية 
الرائـدة، يف تحقيـق أهدافهـم الصحفيـة من 
خـالل تزويدهم باملهـارات الرقميـة واملهنية 
وربطهم ببعض أملع املتخصصني يف الصحافة 

والتسويق واالستدامة املالية.
بدأ اليـوم األول للمعسـكر التدريبي بجلسـة 
لـديفيد ماس، مدير شبكة الصحفيني الدوليني 
للفريـق:  الفعالـة  «اإلدارة  بعنـوان   ،IJNet
النصائـح واألدوات»، رشح خاللها تجربته يف 
إدارة فريـق متعدد الجنسـيات مـن املحررين 
والكتاب واملرتجمني مـن جميع أنحاء العالم، 
وشـارك خرباته يف إدارة املرشوعات، وأساليب 
التواصـل الفعال مع الصحفيـني حول العالم 

من أجل توفري املساعدة اإلعالمية لهم. 
من جهتها، قّدمت مسـاعدة الربامج يف املركز 
الـدويل للصحفيـني آنا فريجسـون جلسـة يف 
مركـز التوجيه تحدثـت خاللها عـن الربامج 
التـي يقّدمها املركز لخدمـة الصحفيني حول 

العالم.
الجلسـة التالية كانت بعنـوان «أفضل نماذج 
الربحيـة لوسـائل اإلعـالم الناشـئة»، قدمها 
أحمد عصمت، استشـاري تكنولوجيا اإلعالم 
والتحول الرقمـي، واملوّجه واملُدّرب يف برنامج 
مركز التوجيه، أجاب خاللها عن السؤال امللح 
لدى العديد مـن أصحاب املرشوعات اإلعالمية 

الناشئة: «كيف نجلب التمويل بذكاء؟».
تحـدث عصمـت عـن أنـواع مصـادر الدخل 
ونمـاذج الربحية التي يمكـن أن تعتمد عليها 
املؤسسـات الناشـئة بخالف املنح، وركز عىل 
نمـاذج الدفـع مقابـل املحتـوى املقـدم مـن 
وسائل اإلعالم وأنواعه، وطرق االستفادة منه 

لتحقيق االستدامة.
كما رشح أنظمـة العضويات املختلفة، ومتى 
تنتقل املؤسسـات من نوع إىل آخر، مستشهًدا 
بالعديـد مـن التجـارب الدوليـة الناجحـة يف 
مقابـل  والدفـع  االشـرتاكات  مـع  التعامـل 
املحتوى. كمـا حدد عصمت مجموعة مصادر 
آخرى لتحقيق األرباح يف املؤسسات اإلعالمية 
الناشـئة، منهـا اسـتخدام البيانـات بطـرق 
مرشوعة، واسـتغالل املواهـب واملهارات لدى 
العاملني، واالسـتفادة من مؤسسات املجتمع 

املدني والعمل معها.
ويف جلسـة أخرى بعنوان «الذكاء االصطناعي 

والوسـائط الجديـدة: كيف يمكننا اسـتخدام 
الـذكاء االصطناعـي للمسـاعدة يف تحقيـق 
وليـد،  خالـد  رشح  االسـتدامة»،  أهـداف 
خبري التحـول الرقمـي يف الوسـائط الجديدة 
والتقنيات الناشئة وتطوير منتجات الوسائط 
الذكية، أنواع التقنيات التي يمكن للصحفيني 
اسـتخدامها خـالل عملهم، وكيفيـة توظيف 

الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي.
وقدم وليد قائمة كاملة بمجموعة من أشـهر 
التطبيقـات واألدوات التي تعتمـد عىل الذكاء 
االصطناعي لدمجها يف العمل الصحفي بهدف 
توفـري الوقـت والجهـد وتقليـل التكلفـة، ما 

يحقق بعض أهداف االستدامة.
الجلسـة التالية كانت لـلموّجه رمزي تسدل، 
وهو مؤسس املوقع اإلخباري املستقّل يف األردن 
«حـرب» واملديـر التنفيذي ملنصة البودكاسـت 
«صـوت»، وحملت عنـوان «املقرتحات لجمع 
التمويل واملنح والرتويج»، وتحدث خاللها عن 
الطـرق املثىل لتقديم مقـرتح للجهات املانحة 
بهـدف تمويل املرشوعات واملبادرات اإلعالمية 
الناشـئة، وكيفية التعامل مـع هذه الجهات، 
ومـا يجب عـىل أصحاب املرشوعات الناشـئة 
عملـه قبـل التقـدم بطلـب تمويـل، بجانـب 
نصائح عامة حول مصـادر التمويل املختلفة 

لضمان استدامة املشاريع اإلعالمية.
واملسـبق  الجيـد  البحـث  إن  تسـدل  قـال 
ملعرفـة كل املعلومـات املتاحـة عـن املانحني 
وأهدافهم ومرشوعاتهم السـابقة ورشوطهم 
وتفضيالتهـم وكافـة التفاصيـل ذات الصلة، 
هـو نقطـة البدايـة يف عملية تقديـم مقرتح 

تمويل ناجح.
للمعسـكر  األول  اليـوم  جلسـات  ختـام  يف 
التدريبـي، عاد أحمد عصمت، بجلسـة أخرى 

عـن «بنـاء العالمـة التجاريـة للصحفيني»، 
تناول خاللها مفهـوم العالمة التجارية أو الـ 
«Branding» للمرشوعات اإلعالمية، موضًحا 

الفرق بني التسويق والرتويج.
ورشح عصمت خطوات بناء العالمة التجارية 
للمؤسسات الصحفية الناشئة وأبرز األخطاء 
التي يقـع فيها البعـض أثناء هـذه العملية، 
وكيفية تالفيها، موضًحا باألمثلة كيف نجحت 
املؤسسات الشهرية يف بناء عالماتها التجارية 
املتفردة التي حفرت يف أذهان الجماهري. كذلك 
تحـدث عصمت عـن رضورة ارتبـاط العالمة 
التجارية برسـالة وأهداف املـرشوع، وكيفية 
الرتويـج لهـا من خـالل األلـوان واألشـكال 
املختلفـة، مؤكـًدا يف النهاية عـىل رضورة أن 
يكـون للصحفيـني أنفسـهم عالمـة تجارية 
خاصة بهم وبعملهم، تميزهم لدى الجمهور.

بـدأت جلسـات اليـوم الثاني بجلسـة جديدة 
لرمزي تسـدل، بعنوان «تطويـر املنتج وإدارة 
املـرشوع»، تحدث خاللها عـن كيفية تحويل 
املحتـوى الصحفي الـذي تقدمه املؤسسـات 
الناشـئة إىل منتج يمكن تسويقه واالستفادة 
منه، وذلك عرب دراسـة الجمهور املسـتهدف، 
وتحديد شخصية املسـتخدم وعمره وموقعه 
واهتماماته وأفكاره واحتياجاته والصعوبات 
التي تواجهـه، لتتمكن املؤسسـات يف النهاية 

من جذبه إىل منتجاتها الصحفية واإلعالمية.
كمـا تحـدث تسـدل عن الطـرق املثـىل إلدارة 
املرشوع الناشـئ، وكيفية الوصول للجمهور 
عـرب املنصـات املختلفـة، وحشـد اإلمكانيات 
الناشـئة  املؤسسـات  لتطويـر  املتاحـة 

وانجاحها.
بعدهـا اسـتهلت مها صالح الديـن، املدربة يف 
صحافة البيانات، جلستها التي حملت عنوان 

«نمـاذج األعمال املبنيـة عىل البيانـات: كيف 
يمكـن أن تدفـع البيانـات االبتكار وتسـاعد 
الرشكات الناشـئة عىل تحقيق استدامتها؟»، 
بتعريف صحافـة البيانات وتوضيـح الفارق 
بـني القصص املدعومة واملدفوعـة بالبيانات، 
وطـرق اسـتخدام البيانـات إلنتـاج قصـص 
معمقـة ومؤثرة تكشـف حجم املشـكالت يف 

القطاعات املختلفة داخل املجتمع.
تمكـن  التـي  الوسـائل  إىل  صـالح  تطرقـت 
اسـتخدام هـذه  الناشـئة مـن  املرشوعـات 
والرعايـات،  التمويـالت  لجلـب  القصـص 
لقصـص  سـابقة  تجـارب  عـن  وتحدثـت 
مدفوعـة بالبيانـات نجحـت يف الحصول عىل 
رعايـات ورشاكات مع مؤسسـات تهتم بهذا 
النوع مـن الصحافة خاصـة يف مجاالت الفن 
والرياضـة. كمـا شـاركت صـالح مجموعـة 
من املـوارد والتطبيقات  املجانيـة التي تمكن 
الصحفيـني/ت من صناعـة قصص مدفوعة 
بالبيانـات، بدايـة مـن العثـور عـىل البيانات 

وحتى تصويرها بشكل احرتايف وإبداعي.
يف جلسـة أخـرى بعنـوان «نصائـح إبداعيـة 
لرسد القصص بالفيديو عرب وسـائل التواصل 
رشح  والتكتيـكات»،  االجتماعي/التخطيـط 
محمـد القـاق، الفنـان التشـكييل واملدرب يف 
مجـال روايـة القصـص متعـددة الوسـائط، 
طرق الرسد من خالل الصورة عرب فيديوهات 
قصـرية عـىل وسـائل التواصـل االجتماعي، 
مؤكَدا عىل أهمية الصـورة يف توثيق األحداث. 
واسـتعرض القاق خطوات إنتـاج فيديوهات 
إبداعيـة بتكاليـف قليلـة، تحظـى بإعجـاب 
وتفاعـل الجمهور، الفًتـا إىل أن قصة الفيديو 
البد أن تكون بسـيطة ومحـددة، مع رضورة 

عرض القصة ال إخبارها.

كمـا رشح القـاق طـرق العثـور عـىل أفكار 
إبداعية ومختلفة لقصص الفيديو، واستخدام 
عنـارص التشـويق واإلثـارة يف كتابـة القصة 
املصورة، وكذلك اسـتخدام الطـرق التفاعلية 
يف عـرض الفيديو. وشـارك القـاق يف النهاية 
مجموعة من التطبيقات سـهلة االسـتخدام، 
ملسـاعدة الصحفـي يف جميـع مراحـل انتاج 

الفيديو، كالتصوير واملونتاج وغريها.
ويف جلسة بعنوان «صحافة الواقع االفرتايض: 
الطريقـة الجديـدة لرواية القصـص»، عرفت 
هديل عرجة، مؤسسة Tiny Hand واملؤسسة 
الواقـع   ،Frontline in Focus لــ املشـاركة 
االفرتايض بأنـه خلق واقًعا موازًيا للمشـاهد 
يمكنـه مـن أن يكـون جـزَءا مـن الصـورة 
االفرتاضية، مشرية إىل أهمية  الواقع االفرتايض 
يف منـح املتلقـي تجربـة مسـتخدم مختلفـة 

تجعله أكثر ارتباًطا بالقضايا الشائكة.
كما تحّدثت عرجة عن أهمية الواقع اإلفرتايض 
يف الـرسد القصـيص، مـن خالل خلـق التأثري 
باسـتخدام تقنية VR، مؤكـدة أهمية تحديد 
الجمهور املسـتهدف والقضايـا واملوضوعات 
التي يهتم بها، من أجل تحديد املنصة املناسبة 
لعرض القصـص االفرتاضية وطرق ترويجها 

بشكل جيد.
 ورشحـت عرجـة خطـوات ما قبـل التصوير 
وكيفيـة بنـاء القصـة مـن الناحيـة التقنية 
لتسـهيل مشـاهدتها، مع مراعاة عدة نقاط 
أثنـاء التنفيـذ، كالربـط الجيد بني املشـاهد، 
وتقديـم رسـالة قويـة وواضحة. وشـاركت 
أيًضا تجربتها يف عمل الرشاكات التي اسهمت 

يف ترويج عملها والوصول إىل املانحني.
ويف الختـام، كانـت جلسـة ضّمـت خريجـي 
مركز التوجيه الذين تبادلوا األفكار والدروس 
املسـتفادة مع املشـاركني الحاليـني. وقّدمت 
الصحفّيـة الجزائرّيةسـمرية الدهري خالصة 
تجربتهـا يف مركـز التوجيـه وقّدمـت بعـض 
النصائـح للصحفيني للتشـبيك مـع الجهات 

املانحة.
يف ختـام املعسـكر التدريبـي لربنامـج مركز 
التوجيـه للمبـادرات اإلعالمية الناشـئة، عرب 
املشاركون عن مدى استفادتهم من الجلسات 
التدريبية، وكيف سـاعدهم الربنامج بشـكل 
ومرشوعاتهـم  أفكارهـم  تطويـر  يف  عـام 

الناشئة.
قال أحمد شوقي العطار، صحفي استقصائي 
مرصي ومتخصص يف صحافة املناخ، ويشارك 
يف مركـز التوجيـه بمـرشوع «أوزون»، وهي 
منصـة إعالميـة متخصصـة يف قضايـا تغرّي 
املناخ يف مرص والرشق األوسـط، إن مشاركته 
يف برنامـج مركز التوجيه بشـكل عـام تمثل 
نقلة مهمة واسـتثنائية يف مسـرية مرشوعه 

الناشئ الذي بدأ قبل عام.
وأكـد العطار أن جلسـات الربنامج سـاعدته 

بشكل كبري يف تطوير اسرتاتيجية وخطة عمل 
ملرشوعه الناشئ، وتحديد جمهوره املستهدف 
وطـرق الوصول لـه، كما ألهمتـه بالعديد من 
األفكار التي يمكن تنفيذها مستقبًال لتطوير 
مرشوعه وتحقيق االستدامة. وقال: «برنامج 
مركز التوجيه غري تفكريي تماًما فيما يخص 
التعامل مـع مرشوعي الناشـئ، تعرفت أكثر 
عىل آليات السـوق وطبيعـة املانحني وتمكنت 
من تطوير خطـط مختلفة يف تخصص طرق 
اإلدارة وصناعـة املحتـوى وتنويـع مصـادر 
الربح والتسـويق للعالمة التجارية». وأضاف: 
«كما لفتت الجلسـات انتباهـي ألهمية عمل 
الـرشاكات مع املؤسسـات األخـرى، وهو ما 
بـدأت تحقيقـه عىل الفـور، وأفادني بشـكل 

كبري».
توازًيـا، قالـت قبـول العبـيس، وهي رئيسـة 
مؤسسـة قرار لإلعـالم والتنمية وناشـطة يف 
شـؤون الالجئني اليمنيـني، إّن أهم ما تعلمته 
يف مركز التوجيه هـو البحث عن آفاق وآليات 
جديـدة تضمـن اسـتدامة العمـل وتحقيـق 
التـوازن يف مصـادر الدخـل، وعـدم االكتفاء 
باملنـح املقدمة من املمولني فقط، والعمل عىل 

التسويق اإللكرتوني للمؤسسة.
وكانـت جلسـة صحافـة البيانـات بالنسـبة 
لقبـول ذات أهمية قصوى، حيث تعلمت منها 
طرق االسـتفادة من البيانات الستدامة عمل 
املؤسسـة، وإمكانية عمل تحقيقات مدعومة 
بالبيانات يف مجاالت مختلفة كالفن والثقافة 
والرياضـة. وتقول: «سـاهمت الجلسـات يف 
توضيـح رؤيتي حـول أهميـة بناء شـبكات 
العالقات، والتوسـع يف عمل الـرشاكات لفتح 
آفاق جديدة للمؤسسـة، والعمل عىل أشـكال 
مختلفة من التعاون مع املؤسسـات األخرى، 
والتي ال تقترص عىل التمويل فقط»، مضيفّة: 
«من أهم األشـياء التي تعلمتها أيًضا، أنه قبل 
البـدء يف أي عمـل أو مرشوع ال بـد من تحديد 

الفئات املستهدفة واهتماماتها».
العبـيس بجلسـات املوجـه أحمـد  وأشـادت 
عصمـت، التـي سـاعدتها يف تحديـد األهداف 
والرؤية ملؤسسـتها الناشئة عرب وضع نموذج 
عمل واضح، ساعدها عىل رسم خطط عملية 

واضحة. 
من جهته، قال سيف عيل من العراق، واملشارك 
يف برنامج مركز التوجيه بمرشوعه أكد نيوز، 
وهو موقع مسـتقل ينتـج التقارير اإلخبارية 
مسـتعيًنا بالوسـائط املتعددة والفيديوهات، 
إنه تغذى بمعلومات كثرية من تدريبات مركز 
التوجيه، وكان النصيب األكرب منها عن طريق 
جلسـات املوّجه أحمد عصمت، التي ساعدته 
عـىل تطويـر مرشوعـه، بجانـب اسـتفادته 
من الجلسـات التـي تناولت مسـألة التمويل 

واالستدامة املالية.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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باريس/ا.ف.ب:
قررت بوركينا فاسـو ”التعليق الفوري وحتى إشعار آخر“ لبّث إذاعة فرنسا الدولية 
(إر إف إيـه)، مّتهمـًة إياهـا خصوًصـا بنقل ”رسـالة ترهيب“ منسـوبة إىل ”زعيم 

إرهابي“، وفق ما أعلن املتحدث باسم الحكومة.
وجـاء يف بيان وّقعه املتحدث باسـم الحكومة جان إيمانويـل أويدراوغو أن اإلذاعة، 
بنقلها هذه الرسـالة، تسهم ”بمناورة يائسـة للجماعات اإلرهابية بهدف ردع آالف 

املواطنني من بوركينا فاسو الذين تمت تعبئتهم للدفاع عن الوطن“.
مطلع األسـبوع، نرشت ”جماعة نرصة اإلسالم واملسلمني“ التابعة لتنظيم القاعدة، 
مقطع فيديو يظهر فيه أحد قادتها يف بوركينا فاسو يهّدد بمهاجمة قرى يدافع عنها 
جهاز ”متطوعي الدفاع عن الوطن“ املؤلف من عنارص مدنيني ملساندة الجيش والذي 

جّند للتو 90 ألف عنرص خالل ثالثة أسابيع ملواجهة تصاعد الهجمات االرهابية.
وتتهـم الحكومة أيًضا اإلذاعة الفرنسـية الحكومية، بأنها نقلت عن صحف الجمعة 
”معلومـات مضلّلة تفيـد بأن (الرئيس االنتقـايل ابراهيم تراوري يقـول إن محاولة 

انقالب استهدفت سلطته)“.
وذّكر البيان بأنـه ”يف الثالث من نوفمرب/ ترشين الثاني املايض، عّربت الحكومة عن 
اسـتيائها من السلوك املنحاز للصحفيني يف وسـيلة اإلعالم هذه (إر إف إيه) وميلهم 
إىل تشـويه صورة النضال الذي ينخرط فيه شـعب بوركينا فاسـو من أجل قدر أكرب 
من الحرية والكرامة“. وأضاف: ”نظرًا لكل ما تقّدم، قررت الحكومة التعليق الفوري 

وحتى إشعار آخر، لبّث برامج إذاعة فرنسا الدولية عىل كامل الرتاب الوطني“.
وأفاد صحفي يف وكالة فرانس برس بعد الظهر بأنه تعّذر عليه االستماع إىل اإلذاعة.

إال أن الحكومة حرصت عىل ”تجديد التأكيد للرأي العام الوطني والدويل عىل تمّسكها 
بحريـة الصحافـة والـرأي“ وبـ“حّق الجمهـور يف الحصـول عىل املعلومـات“، مع 

”دعوتها إىل احرتام القواعد واملبادئ املفروضة يف هذا الشأن يف بلدنا“.
من جهتها قالت إدارة ”إر إف إيه“ يف بيان مساء السبت إّنها ”تستنكر بشّدة هذا القرار 

وتحتّج عىل االّتهامات التي ال أساس لها من الصّحة والتي ُتشّكك يف مهنّيتها“.
وأضافت: ”حدث قطع البّث هذا بال سابق إنذار ومن دون تنفيذ اإلجراءات املنصوص 
عليهـا يف اّتفاقّيـة بـّث إر إف إيه التي وضعهـا املجلس األعىل لالّتصـاالت يف بوركينا 
فاسو“. وأشارت إىل أّن مجموعة ”فرانس ميديا موند“ التي تنتمي إليها ”إر إف إيه“ 
سـتبحث يف ”كّل الُسـبل للتوّصل إىل إعادة بّث إر إف إيه“، مذّكرًة بـ“تمّسكها الثابت 

بحّرية اإلعالم وبالعمل املهني لصحفّييها“.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
تويف اإلعالمي املرصي الكبري مفيد فوزي، 
امـس األحد، بعـد رصاع طويل مع املرض 

عن عمر ناهز الـ89 عاما.
وتدهـورت صحـة اإلعالمي املـرصي ، يف 
وقت سـابق، عقب عملية جراحية أجراها 
إثـر تركيب قسـطرة ودعامـة يف القنوات 
املراريـة. و مر مفيد فوزي بأزمة نفسـية 
كبرية يف الفرتة املاضية بعد وفاة اثنني من 
أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمري صربي 
والكاتـب الصحفي صـالح منترص، وفقا 

لوسائل إعالم مرصية.
وكتـب النائـب املرصي مصطفـى بكري، 

عرب حسـابه بموقـع ”تويـرت“: ”الكاتب 
الصحفـي الكبـري مفيد فـوزي بعد رحلة 
معانـاه مع املرض، حيث أمىض ما يقارب 
الشهر تقريبا بأحد املستشفيات الخاصة، 
رحم الله الفقيد الغايل وألهم أرسته الصرب 

والسلوان“.
ويعـد الراحل مفيد فـوزي، واحدا من أهم 
اإلعالميـني والصحفيني وله تاريخ كبري يف 

العمل اإلعالمي والصحفي.
ولـد فـوزي يف عـام 1933 بمحافظة بني 
سويف، وسبق له أن قدم عرشات الربامج 
منذ ظهوره اإلعالمي وتحديدا داخل أروقة 

ماسبريو.

الرباط/متابعة الزوراء:
قـال الدكتـور املغربـي عبد اللـه بوصوف، 
الخبري يف العلوم اإلنسانية، خالل مشاركته 
يف نـدوة نظمها نادي الصحافة بطنجة، إن 
”هنـاك دينامية إيجابية تسـجل يف التناول 
اإلعالمـي للهجرة يف السـنوات األخرية من 
الناحيـة العدديـة، خصوصا مع االنتشـار 

الواسع للجرائد واملواقع اإللكرتونية“.
وأوضح أن عوامل أساسية ساهمت يف هذه 
الديناميـة، هـي ”حضـور الهجرة بشـكل 
يف  دراسـات  كموضـوع وكحقـل  متزايـد 
التكوينـات الجامعية يف مختلف الجامعات 
املغربية، وحتى يف معاهد تكوين الصحفيني 
مثـل املعهـد العـايل لإلعـالم واالتصـال“، 
و“تخصيص عدد مـن الجرائد اإللكرتونية 
ركنا قـارا للمهاجريـن ضمـن اختياراتها 
املكثـف  و“االسـتعمال  التحريريـة“، 
للمهاجرين لوسائل التواصل االجتماعي يف 
التعريف بأنفسـهم ونقل معيشهم اليومي 

ومساراتهم“.
املقرتحـات  بعـض  ذاتـه  الخبـري  وقـدم 
املنهجيـة يف التعامـل مع قضايـا الهجرة، 
حيـث سـجل أن معالجـة وسـائل اإلعالم 
املغربيـة ملواضيع الهجرة من الرضوري أن 
تأخذ بعـني االعتبار بعض الخصوصيات يف 
بنية املوضوع، مشريا إىل أن ”غياب معرفة 
عميقة بإشكاليات الهجرة وغياب صحفيني 
متخصصـني يف قضايا الهجـرة، باإلضافة 
إىل ضعـف املعرفة بسـياقات بلدان الهجرة 
االقتصاديـة والثقافية والسياسـية، يفرغ 
املوضوع من بعده االسـرتاتيجي، سـواء يف 

األجندة العاملية أو األجندة الوطنية“.
كمـا ورد يف كلمـة بوصـوف أن ”خاصية 
الرسعة التي تميز وسائل اإلعالم الحديثة، 
وإن كانـت تمكـن مـن الوصـول يف وقت 
الخـرب مـن مصـدره، فإنهـا  إىل  قيـايس 
تكتفي يف الوقت نفسـه بمعالجته بشكل 
سـطحي، مما يجعل حيـزه الزمني قصرَي 
األمـد éphémère وتأثريَه محدودا يف الرأي 

العام“.
أصبحـت  ”الهجـرة  أن  بوصـوف  وأكـد 

مسـألة ذات بعـد اسـرتاتيجي بالنسـبة 
للدول األوروبية التي تشـهد حضورا كبريا 
للمهاجريـن املغاربة، وموضوعا أساسـيا 
يف جميـع الحمـالت االنتخابيـة، مع غلبة 
التوجه املحافظ الرافض لألجانب واملدافع 
عن الحمائيـة الثقافية والدينيـة الغربية 

عىل حساب قيم التعدد والتنوع“.
الهجـرة، عـىل غـرار باقـي  أن  وأضـاف 
القضايـا ذات النفس السـيايس، أصبحت 
التـي  الزائفـة،  لألخبـار  خصبـا  مجـاال 

يرتبـط انتشـارها بقـوة اآللـة اإلعالمية 
واملاليـة التي تقف وراءهـا، وبالتايل وجب 
الحـذر من املضامني املتداولة عىل وسـائل 
التواصـل االجتماعي، واكتسـاب األدوات 
الفكرية واملهنية للمقارنة وتدقيق األخبار 
قبـل تحريرها، خصوصا تلـك التي تجعل 
املهاجريـن مصـدرا للفـوىض والجريمـة 
والشـغب وعدم االسـتقرار يف املجتمعات، 
والتـي تكـون مصحوبـة بصـور وحتـى 

فيديوهات مفربكة.
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كلنـا يعرف كيـف يفرتق املحبون لكـن ال أحد مّنا يعلم 
كيف يلتقـون، لدينا ماليني القصص عن سـبل الفراق 
لكننا نملك معرفة قليلة عن اللقاء. فماذا لو كان اللقاء 

يف حد ذاته فراقا فماذا سنسميه يا ترى ؟!
الحروب تجمع املشّتتني الغرباء بعد أن تفرق املجتمعني 
القريبـني، غريبة هي لعبة الحـرب؛ يدخلها الطامعون 
بكيانـات إنسـانية خالـدة ويدفـع ثمنهـا الحاملـون 

البسطاء.
الحرب هي الحرب سـواًء كانت يف الجزائر أو يف العراق، 
يف البوسـنة أو يف كرواتيـا، تعـددت الحـروب واملـوت 

اإلنساني واحد.
كجزائريـة كنت أعتقد أنّنا الشـعب الوحيـد الذي عانى 
ومازال يعاني؛ اسـتعمار غاشـم تلته عرشية سـوداء 
،اعتقدنـا أننا لـن ننجو منهـا أبدا...لكـن عندما قرأت 
رواية حطب رساييفو التي جسـدت الكثري من الوقائع 
التاريخية يف البوسـنة يف فـرتة قريبة من زمن العرشية 
السـوداء يف الجزائر. أدركت أنّنا لسـنا الشـعب الوحيد 

الذي يعيش التيه ومازال يبحث عن هويته..
حطـب رساييفو للكاتب الجزائري سـعيد خطيبي هي 
روايـة تاريخيـة، رسد الكاتب فيها أحداثـا تاريخية يف 
بلدين مختلفني( الجزائر و البوسنة) يف الدين والعادات 
والتقاليد، لكن تشـابها يف تعاقب األمم عليهم واختالل 
تـوازن الحياة عىل أراضيهم بسـبب الحـروب الداخلية 
أو  ٱلجـي  أو  «العاصمـة  والطويلة.سـليم:  الكثـرية 
إيكوزيوم، كما سـماها الرومان، هـي أرض العابرين.
مرفـئ الـرّق والقراصنـة،يف زمن قديم موطـن لدايات 
وباشـوات وٱغاوات. خلوة النسـاك من يهود ونصارى 
ومسـلمني. كل واحد من العابريـن دّس يف تربتها بذورا 
تنمو أو تتحّول «إيفانا: اعتالنا القوطيون، وجاء بعدهم 
الهنغاريون، تالهم العثمانيون، وأسـموا البلد(سنجاق 
البوسـنة)، ثم وقعنا يف حجر اإلمرباطورية الّنمساوية 
املجريـة، واختطفتنا بعدهـا [مملكة الرصب، الكروات 

والسـلوفيون].وصل النازيـون ومعهـم الفاشـيون يف 
الحـرب العاملية الثانية، ثم تحولت اململكة إىل فيديرالية 

باسم يوغسالفيا.
سـليم الصحفـي الجزائـري  األعزب الـذي يفقد عمله 
ولكن أمله يف ترتيب بعثرة وطنه لم ينته، وإيفانا الفتاة 
البوسـنية الحاملة بالوقوف عىل ركـح املرسح والكتابة 
عليـه وفيه وله، كالهما يحـاول النجاة من طوق البالد 
الذي يأرسهم ويحّد من حريتهم يف الكالم والعمل وحتى 
أّنه يقمـع أحالمهم، ليجمعهم القـدر يف أرض محايدة 
هي «ليوبليانا»، والتي تقع عىل أرضها أحداث تروعهما 
وتجعلهمـا يعودان لوطنيهما ليعـاود كل منهما إعادة 

بعث حلمه من جديد ...
كتب سـعيد خطيبي بأسـلوب مبارش وحـاول ترسيع 
األحـداث وعدم تنميق العبـارات، إالّ يف الرضورات التي 
يحتاج فيها لرّسـم صورة بديعة أو مشـهد مؤلم. لكنه 
بالعموم كان كمن يحمل مرشطا يّرشح الحدث املوجع 
ويضعنا يف مواجهة مبـارشة معه ، دون أن يلبس رداء 

األديـب الذي يعمـل يف أحيان كثرية عـىل تجميل بعض 
الوقائـع أو مداراتها بتكثيف الحـوارات الخيالية. وهنا 
أقول أن خطيبي جعل من املأساة سّببا رئيسيا يف اجتماع 
بطيل الرواية لكن دون حوارات مبارشة بينهما!!! .لعله 
رأى أن اعتماد سـليم وإيفان أسـلوب كتابة الرسـائل 
التي تحكي سـريتهم داخل أوطانهم  أبلغ من كل حوار 

وأصدق من كل مواجهة قد تجري بينهما.
والحـرب  االسـتعمار،  الجزائريـة ومخلفـات  الثـورة 
البوسـنية، سـار الكاتب بينهمـا بنفس النسـق وعىل 

نفـس الوتـرية ليؤكـد أّن مخلفات الحروب متشـابهة 
يف كل مـكان. شـخصيات الروايـة يف كال البلدين كانت 
تعانـي مـن اضطرابـات نفسـية بدرجـات متفاوتـة 
بسـبب الحروب ومخلفاتها؛ األمهـات صامتات نتيجة 
القهـر الزوجي املتفـيش يف زمن الحـروب، إخوة فقدوا 
ميزان العقـل وأضحت حياتهم فاقـدة لبوصلة الواقع 

واملنطق..
رمزت زهرّة  املغدور بها إىل رصاع الهويات الذي سيالزم 
الجزائريني، الحاج لزرق إىل ماضينا الصامت لكنه الذي 
يحمينا ،ورمـز الحاج ابراهيم إىل انطفـاء وهج الثورة 
ونسـيان مبادئهـا، أمـا يس أحمـد فما هـو إال اإليذان 
بتحطيم صنـم الحزب الواحد والتفكري الواحد والتوجه 
الواحـد، فال أحد يملـك الحقيقـة كاملة!؟..مليكة هي 
الوطن الذي لم يسـتطع حماية أبنائه؛ ألّنه ال يستطيع 
حتى حماية نفسه، وما هجرتها إال إقرارا ببحث الوطن 
عن حماية خارجية؛ ألن كل ما هو داخيل مشبوه وغري 
واضح املعالم.. كانت الشـخصيات النسـائية هنا كلها 
محطمـة وضعيفـة، تابعـة لسـلطة رجاليـة تنعكس 
مضاعفات خضوعها عىل أجسـاد نسـاءهم ونفسيات 
أوالدهم. اختلف تأثري الشـخصيات عىل أحداث الرواية 
لكن  هناك بعض الشخصيات العابرة التي كان تأثريها 
ضعيفـا أو معدوما: الرشيف، نصـرية، حورية، الخالة 

سعدية وزوجها.
الحبكة بقدر ما تّشـدك لكنها ال تحارصك، دائما تشعر 

بأّنك قارئ حر وأنت تتابع سري األحداث املتسارع.
برع سعيد خطيبي يف رسد الحدث برتنيمة رائعة « مرارة 
األشـياء تزيد يف حالوتها»، ومنح مسـاحة حرية كبرية 
للشخصيات؛ حيث ظهرت كل شخصية مستقلة؛ تعّرب 
عمـا يجوب يف خاطرها دون أن يظهر الكاتب كمتحكم 

فيها أو مسري لها، مع تعمد 
روايـة تعرب عن البؤس اإلنسـاني بصفـة عامة فاملوت 
طقـس تعود عليـه من سـبقونا، وال داعـي ألن نوهم 

أنفسنا بالتنكر له أو رفضه..

pÏn‹í@kuä@áºc
لن يتخلـف أحد اليوم، فمـن يمكنه الغياب 
عن فرح يقيمه أبو إسماعيل البنه الوحيد؟

كل منهم يمني النفس برؤية أبو إسـماعيل 
وهو يرقص، فإسـماعيل هو عريس اليوم، 
واألب الذي رقـص يف أفراح الجميع لن يرتك 
عصـاه اليوم ولن يجلس لحظة، سـريقص 
كما لـم يرقـص من قبل، سـيعود لسـابق 
عهـده، قبـل أن يسـقط من فـوق النخلة، 
طيبة قلبه ودعاء النـاس له كانا كجناحني 
تلقفا الجسد حني تمزق الحزام الذي يربطه 
بالنخلـة، وهبطا به كطائر يحط بطيئا عىل 
األرض، لكنه حط فوق بقعة عجفاء فآذته، 
رقد أياما يف مستشفى املدينة القريبة وثالثة 
أشـهر يف منزله، لم يكن ضجرا متربما، كان 
يقبـل يديه وجها لظهر ويقـول «الحمد لله 
الذي كتـب يل عمرا ثانيا»، يف الشـهر الرابع 

عاد ملواصلة حياته العادية، يزرع قراريطه، 
يجامـل الناس يف كل املناسـبات، لكن هناك 
أشـياء تغريت فيه، مشـيته أصبحت أبطأ، 
وفقد رشـاقته وخفـة حركته حني يرقص، 
والعصا أصبـح يتوكأ عليها، يـدب بها عىل 
الفضـاء،  أن كان يشـق بهـا  األرض بعـد 
فأصبـح ينظـر إىل النخـالت بـأىس وكأنـه 
يلومها، أو يتوعدها حينما يطلعها يف موسم 

طرحها القادم.
شـباب كثريون حاولـوا تقليـد رقصه لكن 
فشـلوا عىل الرغم مـن أنه حـاول تدريبهم 
وتصويب حركاتهم، فتحسـن رقصهم لكن 
لم يحظ أي منهم بقدر من اإلعجاب، فمهما 
أجادوا يقـارن الناس بـني رقصهم ورقص 
أبو إسـماعيل، يرونـه أفضل مـن الجميع، 
يـرددون املثـل «وال كل من ركـب الحصان 
خيـال»، ويضيفون «وليس كل من أمسـك 

بالعصا راقص»، والراقص سريونه اليوم يف 
فرح ابنه الوحيد، فليذهب الجميع.

تحلقوا مـن حوله مصفقني، فخلع الشـال 
األبيـض عـن رأسـه، ربطـه حول وسـطه 
ورفـع العصـا، صخـب تصفيقهـم يغطي 
عىل صوت الطبـل واملزمار، يرضب الفضاء 
بعصـاه ويدور حـول نفسـه دورتني، يمأل 
الهـواء جلبابـه، يمنـي نفسـه بـأن يطري، 
فيدور دورتني أخريني، يؤمله ظهره ويشعر 
بثقل العصا، يرضب األرض بعصاه، جاعال 
منها محورا لدورانه، ثـوان ويكف، يد تزيد 
قبضتهـا عىل العصـا، واألخـرى التي كانت 
تزيـد مـن محيط دورانـه ترتد إىل وسـطه، 
تضغـط عنـد موضع انبثـاق األلم، يسـأله 

الناس:
_ وقفت ليه؟

_  أكمل

تعلو الهمهمـات، يظنونه يف محاولة ابتكار 
رقصة جديدة، اليد القابضة عىل أعىل العصا 
تنـزل تدريجيا، ومعها يقـرتب الراقص من 
األرض ببـطء، حتـى يقعـى مسـتندا عـىل 
عصاه، يفرد ظهره وكأنه يسـتند إىل جدار 
غري مرئـي، واليد التي تضغـط عىل موضع 
األلم تفك الشال عن وسطه، يمسح به عرقا 
مـأل جبهتـه، يقرتب منـه أحـد املصفقني، 
يساعده عىل النهوض، ويطلب من الناس أن 
يبتعدوا قليال ليتمكن الرجل من شم الهواء، 
تتسـع الدائـرة من حولـه ويبتعـد الناس، 
الهمهمـات والغمغمـات، فريفع  وتسـكت 
عصـاه يلوح بهـا يف الهواء وكأنه سـيعود 
للرقـص، لكنـه فجأة يـرضب بهـا األرض 

حينما يصله كالم وضحكات البعض:
_ خالص راحـت عليه، لن يأخذ زمنه وزمن 

غريه.

ترضب عصاه األرض بأىس، يقاوم الدموع 
التي تـرص أن تغلبه، يستسـلم لهـا حينما 

يصيح أحدهم:
_ العريس وصل

تنهمر دموعه فتنفلـت العصا من قبضته، 
يدعها تتمدد فوق األرض، ينحني لريفع ذيل 
جلبابه، يضعـه بني أسـنانه، يضج الناس 
بالضحك وهم يرونـه يجري بخفة باتجاه 

العريس الذي فتح ذراعيه عن آخرهما.

ZlãÃæa@O@áºa@Âia@ÍÏjuc@Âèy@
* استهالل:

إن جماليـة أي منتـوج إبداعـي رهـني بمدى 
تمكن مبدعـه من ميكانيزمـات الخلقية من 

حيث :
- املواد املكونة له .

-واالستلهام املحيط به.
-والوسائل اإليضاحية املربزة لوجوده.

فهى تمكن كاتب النص من االقرتاب والتعبري 
واملزواجة بينها؟

العنارص املكونة :
- اللغة املستعملة: هي لغة تداولية، توصيفية 
ال من حيث األسـلوب وال مـن حيث الدالالت. 
فاالختيـار السـليم والدقيـق للمعانـي يـيش 
بأننـا أمام قـاص متمكن ومتمـرس. فتيمة 
النص التي تتمحور حول مشاهد معاشة من 
منظور سوسـيو-نفيس لبطل القصة، جعلت 
الكاتـب ينتقي بدقة املفـردات املحررة للنص 
لتدخلنا كقـراء طوعيا يف نطـاق ذلك الفضاء 
( الطبقـي) لعالم الحرفيني والصناع( نهضت 

ساعيا)
- التقنية :

[ يبدأ النص بعبـارة متداولة:  اىل ماكتبه الله 

يل مـن رزق..] فسـائق الطاكيس كما الحالق، 
البائـع.. عملهـم مرتبـط بانتظـار االخر اي 
بالزبون. وهذا يمثل صلة وصل تدينية بالرزق 
الذي يفرقه اللـه عىل عباده.. وهو مايقتيض 

الحمد والشكر والصالة والدعاء.
االستلهام :

يستلهم القاص نصه، بتفرد متميز من البيئة 
املحيطةبـه، وهذا دليل يكفـي أن نفرتض أن 
الجابـري قام بأبحاث سوسـيولوجية أو قام 
بمرافقة هذه الفئة من املواطنني حتى تسنى 

له، وبسالسـة ظاهرة االنتقال التدريجي بني 
املشـاهد والتحـرك الدينامـي التصاعدي بني 

الشخصيات واألحداث 
- الشخصيات:

الثانيـة  املـرأة  الشـاب/  األوىل/ أرسة  املـرأة 
وأرستها.

- االحداث: 
متواصلـة يف الزمـكان، وارتباطهـا بالتغـري 
املزاجـي النفيس لبطـل النـص، ويظهر جليا 
االنعكاس الزمني (الصيف، القيظ، التكييف..) 

عىل ترصفات البطل.
وهنـا رغـم ان النص اكتفى بتسـليط الضوء 
عىل املحيط وليس املركز بطريقة ذكية، بغية 
ابعـاد القارئ عن شـخصية البطـل ( هل له 
عائلـة؟ متزوج؟ حاصل عـىل تأهيل درايس؟ 
وأخري هل يملك مأذونية السيارة او هو فقط 
يعمـل باألجـرة؟؟) تسـاوالت مرشوعة قصد 

تبيان منطالقات النص قبل الغوص به. 
قلنـا أن الجابـري، أرادنـا أن نعايش األحداث 
بمنظاره وأن نتعاطف مع الشـخصيات وأن 
يخرجنـا مـن قراءتنا السـلبية لالنصهار مع 

األحداث والتفاعل معها. 
 (metaphor  ميتافور) فاملرأة األوىل والتي تمثل
لطبقـة اجتماعيـة هجينـة، نتيجـة مبارشة 

للنظـام الحـايل املعـاش والذي انسـلخت من 
هويتها والتصقت بالطبقة املخملية توفر لها 
سـبل الرتفيه، يف مقابل التشـبه املسخي بها، 
مـع رضورة اكتنـاز وادخار القـرش االبيض 
لليوم االسـود (ندخر أموال ومجوهرات لليوم 

الخؤون).
ارسة الشـاب وتمثل الطبقة الوسـطى والتي 
تعانـي يف صمـت( أجر زهيـد، اطـراد وغالء 
لألسـعار) مطالبـة بالتقشـف وهـذا ما برع 
الكاتب يف وصفه (ان املرتب الشـهري اليكفي 

واحتياجات العائلة...) .
املبتدئـة  الباغيـة  وتمثلـه  الثالـث  واملشـهد 
وأرستهـا : وهو انتقاء ذكـي من الكاتب ربط 
فيه بني الفقر املدقع والبغاء كأقدم مهنة عرب 
التاريـخ. فالفتاة املبتدئـة تنحدر من هامش 
املجتمع تمتهن الذعارة، كطوق نجاة النتشال 
ارستهـا من فاقتهـم، لكن يف عالـم يكثر فيه 
املتاجـرون بالبرش يسـتعيص عليها ذلك، فال 
تسـتطيع توفـري ال مـأكل والدواء (ليومـني 
منتالني ونحن دون طعام أو دواء)  و تتعرض 
لالسـتغالل و ربمـا يذهـب املال الـذي تجنيه 
للمافيا أو للتعاطـي االدماني اليومي لها ( ال 

تبدو طبيعية)..
الوسائل :

بطـل   » بيـكل  ترافيـس   » غـرار  وعـىل 
فيلـم (طاكـيس درايفـر) للمخـرج مارثـن 
سكورسيزي، يحاول بطل قصتنا املساعدة يف 
تغيري نظم املجتمع. يجلـب للمريضني الدواء 
و يصحبهمـا اىل املشـفى العـام قصـد تلقي 
الرعايـة الصحيـة الرضوريـة ( متجاهال او 
متناسيا الوضعية الحانقة لها !!!) فيصطدم 
بالواقع األليم بأنهما غري مشموالن بالضمان 
الصحي. فيعاتب املوظفني ليسـمعه كبريهم 
نفس االسطوانة ويأمره باالنرصاف.. ويلمح 

يف طريقة املرأة االوىل تحادثه عن الحفالت..
فالسـائق بداخلـه ذلـك املواطن ( ابـن البلد) 
الذي يتأثر بمحيطـه ويطمع يف تغيريه، لكن 
وعكـس « ترافيـس» فالواقـع العربـي غـري 
السـينما. تنهار قواه و يسـقط رصيع بأول 

مواجهة.
خاتمة : نص تلويح نص مشـهدي بحموالت 
سياسـية مضمـرة، وفـق الكاتـب يف تعليبها 
بنكهة رسدية مشوقة، بالرغم مما اعرتاه من 
هنات واخطاء امالئية ورقنية. لكن االسـاس 

هو هذا املنتوج االبداع الجميل .
بالتوفيق

حسن أجبوه
ابن احمد املغرب

Zãófl@OÔ”Ïí@áºc@kÌÜ¸a@·Ìá‘m
« فيخيـل إليـك أن سـالما يتهـادى عـىل 
صفحـة املدى منـٌدي بنزف قلب يتشـوق 

ليذوق طعم الحب يف رغيف سالم» 
الـرسدي  وأسـلوبها  الشـعرية  بنزعتهـا 
فاطمـة  والشـاعرة  األديبـة  اسـتطاعت 
منصـور خلـق رصاع قطبـي متفاعـل يف 
فضـاء افـرتايض لعالم مـوازي من خالل 
«روايـة  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
وضاعـت دانـا « تشـبه الشـعر يف بنيتها 
الرسديـة، إبـداع تلـك الروايـة يكمـن يف 
تفاصيها الصغرية املمتدة يف بداية الرواية 
بني البطلني مـن خالل الرسـائل املتبادلة 
بينهما عىل مواقع التواصل االجتماعي بما 
يحمله مـن غموض وافرتاضيـة واختزال 
لظرف الزمان واملـكان واالفتقار للتفاعل 
الحقيقي يف الحياة الواقعية العادية إىل أن 

تتطور األحداث إىل عالقة حميمية واقعية 
بني بطىل الرواية 

يتنـوع الـرسد يف رواية وضاعـت دانا من 
ضمري املخاطب واملُتكلم والغائب تنوعا لم 
يفقد الرواية تماسـكها ويرتاوح يف الزمن 
بني املـايض والحـارض اسـتعادة فاطمة 
منصـور يف روايتها املـكان كوعاء للعيش 
والتجـارب رغـم تنقلها بني عالـم واقعي 
وافـرتايض مـن خـالل تصويـر املشـاهد 
واألحـداث الحوار أيضـا لعب دورا هاما يف 
إثراء النص ما بني حوارات الذات الداخلية 
لألبطـال أو فيمـا بينهمـا أو مـن خـالل 
الرسائل املتبادلة فضال عن نقدها للتطرف 
الـذى أودى بحيـاة الفقـراء واملهمشـني 
املنسـيني ىف الزمـان واملـكان مـن خـالل 
تصوير مشهد تفجري سوق الالذقية ، كما 
كشـفت فاطمة منصور يف روايتها جانب 

من املسـكوت عنـه وهو الكبـت الجنيس 
ومحاولة الرجل واملرأة إشباع هذا الحرمان 
يف مجتمعات محافظة تحرم ذاك اإلشـباع 
اجتماعيا ودينيا سـوى من طريق الزواج، 
هذا الحرمان الذي حدا بهما إلشـباعه من 
خالل مواقـع التواصـل وبطريقة رسية، 
الجنس هذا التابو او املحظور الذي نخافه 
ونعـادي مـن يتجـرأ ويقرتب منـه لعبت 
املوهبة الشـعرية لـدى فاطمة منصور يف 
خلق حـوار رسدي مرئـي، وكأنها ُترشح 
الذات اإلنسـانية بمبضع جراح أو ترسـم 
لوحة تشـكيلية بريشـة رسـام ويف رواية 
وضاعـت دانا كانـت ترتدد أصـداء العدم 
والغربة ليـس بمفهومهـا الواقعي وإنما 
الغربـة الداخليـة لرجل وإمرأة يعيشـون 
يف مجتمعـات مأزومـة ومكبوتة، صحيح 
أن أحـداث الرواية تـدور يف بيئة محافظة 

ويف حيزمحـدود خلقتـه فاطمـة منصور 
«الفضـاء اإلفرتايض»  إال أنها إسـتطاعت 
أن تربز من خالله أكثر األزمات النفسـية 
يف رحلة املعاناة اإلنسـانية .. لرجل لبناني 
تجـاوز الخمسـني بنيف وإمرأة سـورية 
تقاربه يف العمر وتستخدم اسما مستعارا 
ويف دراسته البديعة عن رواية وضاعت دانا 
يقول الشاعر والناقد عبدالستار نور عىل « 
اشتغلت شاعرتنا فاطمة منصور يف هذه 
الروايـة عىل توظيف أجناس أدبية وذلك يف 
تصميمها وتناسـق هذا التصميم ولحمته 
وسـداه ما بني الرسد واملـرسح (الحوار) 
والشـعر من خالل األسلوب لغة شعرية يف 
ثنايا الرسد حيـث إختيار التعابري والجمل 
املكتنـزة شـعريآ لفظـا وخيـاال وصورة 
وهذا متأت مـن تأثريات املوهبة والتجربة 

الشعريتني للروائية.
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هذا النهار
شاحب مثل منديل

 يف مزبلة 
مثل حديدة وسط النار 

مزاجك ال يرتقي إىل قبلة
 يحتاج النسيابية  هادئة 

يد تغربل
 ذنوبك من األفواه

حزنك بحاجة اىل تدليك
تحت شمس خريفية 

معطفك القديم 
يثري حوايس 

مازال فمك يلتقط
العصافري

وقت هجوع العواصف
 والتسلقات 
جسدك غابة

من األرانب
حني تستأنف رقصتها

عىل شفاه ساخنة
تطرد كل الحيل

 عىل جبهات صدري 
ثمة كثافة يف التحليق

روح ملتاعة 
كحبات الرمان والدارسني 

 عطش يف تسكع النور
عىل ركبتيك 

إفراط يف تدفق عناوين
 مجنونة 

 كنافورة وسط  حديقة
 مليئة باألحراش

سعادة ترضب العالم
 بمؤخرتها

قصائد تمحو كوابيس
 أحالمك

أصابع تثقب أكواخها
عىل خرائط ناعسة

 وسط موسيقى ذابلة 
 بالورود

بانزالقات فرح وشموع
ونوافذ بحجم أناملك 

انزياحات يف تأثيث
 محطات للحنني والدهشة 

أنفاس تعج
 بكريات الدم الحمراء

قمر يعكس ضوءه فحسب
صباح يرسم عىل خدود الشمس

 قصة اشورية
مالمح ألساطري ضاربة

يف البحر
ووجهها يشبه ارض مصغرة

تحيط به قوارب من عسل
ومياه من ذهب وفضة
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هـل كنـت تعلمـني أن هنـاك عوامل 

خارجيـة مختلفة تعّزز غرية الزوجة 

هـذا  يف  اكتشـفيها  زوجهـا؟  عـىل 

املقال:

- تراجع الثقة بالنفس: 

أثبتت الدراسات أن نسبة الغرية لدي 

املرأة تــزداد كلّما تقّدمت يف السـّن. 

أي قـد ترتاجـع ثقـة املرأة بنفسـها 

إن كسـبت الـوزن، ظهـرت عالمات 

الشيخوخة وغريها من املشاكل التي 

قـد تظهر مـع الوقت. فهـذه األمور 

تؤّثـر سـلباً يف ثقـة املـرأة بنفسـها 

وبمظهرها الخارجي، ما قد يجعلها 

تعتقـد أّن زوجهـا سـيمّل منهـا أو 

سيصبح غري منجذب إليها.

- قصص الخيانة: 

إن املرأة حّساسة وعاطفية، بالتايل قد 

تتأّثر بأبسط األمور مثل سماع قصة 

خيانة من صديقتها أو مشاهدة فيلم 

عىل التلفاز وغريها... فهذه القصص 

البسـيطة قد تشـعر املرأة بالغضب، 

الشّك والغرية عىل الزوج ألّنها تخاف 

من أن تصبح الضحية يوماً ما.

- نظر الزوج إىل األخريات:

تعتقـد املرأة أّن من السـهل جّداً عىل 

الرجـل أن يقرتف خطـأ الخيانة. لذا 

تتأّثـر يف شـكل كبري بأبسـط األمور 

وتشـعر بالغـرية إن نظـر زوجها إىل 

األخريات.

- عدم رىض الزوج عن حياته: 

تشـعر الزوجة بالتهديـد إن قال لها 

زوجها إّنه غري مرتاح أو غري سـعيد 

يف حياته. فهي قد تأخذ األمور ملنحى 

شـخيص وتعتقـد أّنها السـبب وراء 

تعاسـة زوجهـا. وبالتـايل تراودهـا 

الشـكوك بـأّن زوجها سـيحاول أن 

يبحـث عـن السـعادة مع شـخص 

آخر.

تمتلـك رياضة املـيش فوائـد عديدة، 
ولكن هل للميش بطريقة عكسية أي 

للخلف أي تأثريات عىل الصحة؟
وبخـالف مـا يعتقـد غالبيتنـا بـأن 
املـيش عملية سـهلة، إال أنها تتطلب 
يف حقيقة األمر تنسـيقا بني األنظمة 
(األحاسـيس  والدهليزيـة  املرئيـة 
املرتبطـة بحـركات مثل الـدوران أو 
التحـرك برسعة)، ونظام التحسـس 
وجـود  بمـكان  (الوعـي  العميـق 
أجسـامنا يف املحيـط الـذي نتواجـد 

فيه).
ويصبح األمر أصعب عندما نسري إىل 
الوراء، إذ يتطلب ذلك وقتا أطول حتى 
تتمكن أدمغتنا من معالجة املتطلبات 
اإلضافية لتنسيق هذه األنظمة ومع 
ذلـك، فإن هـذا املسـتوى املتزايد من 
التحـدي يجلـب معـه فوائـد صحية 
عديدة، فبحسـب دراسة صادرة عن 
جامعـة رشق لنـدن، فللميش للخلف 

فوائد كثرية أبرزها تحسني التوازن.
و يمكـن للمـيش للخلف أن يحسـن 
يمـيش  (كيـف  األمـام  إىل  املـيش 
الشخص) والتوازن للبالغني األصحاء 
والذين يعانون من هشاشـة العظام 
يف الركبـة، ويـؤدي املـيش للخلف إىل 
اتخاذ خطوات أقرص وأكثر تكرارا، ما 
يؤدي إىل تحسـني القدرة عىل التحمل 
العضيل لعضالت أسـفل الساقني مع 

تقليل العبء عىل مفاصلنا.
ويمكن أن تؤدي إضافة التغيريات يف 
امليل أو االنحدار أيضا إىل تغيري نطاق 
حركة املفاصل والعضالت، ما يخفف 
األلم يف حـاالت مثل التهـاب اللفافة 
األخمصية، والذي يعد أحد األسـباب 

األكثر شيوعا أللم الكعب.
الوضعيـة  التغيـريات  وتسـتخدم 
الناتجـة عن امليش للخلف أيضا املزيد 
مـن العضـالت التـي تدعـم العمـود 
الفقـري القطنـي، لـذا تكـون هذه 

الطريقة يف امليش مفيدة لألشـخاص 
الذين يعانون من آالم مزمنة أسـفل 

الظهر.
وبحسب الدراسة التي نرشت نتائجها 
فـإن املـيش للخلـف يسـاعد املرىض 
الذين يعانون من حـاالت عصبية أو 
الذيـن أصيبـوا بسـكتة دماغية عىل 

االرتقاء بمستوى توازنهم.
وملن يمـارس امليش لتخفيض الوزن، 
فإن السـري للخلف يحرق السـعرات 
الحراريـة بمعـدل أعىل بنسـبة ٤٠٪ 
مقارنـة باملـيش لألمـام بـرشط أن 
يكـون ذلـك بنفس الرسعـة. ونصح 
الباحثون يف الدراسة أن يبدأ الشخص 
للخلـف بخطوات  املـيش  بممارسـة 
قليلـة مـع املحافظـة عـىل الـرأس 
والصدر يف وضع مسـتقيم بينما يمد 
الشخص قدمه للخلف بإصبع قدمه 
الكبري لكل خطوة، متحركا من خالل 

القدم من اإلصبع إىل الكعب.

يتـم تصنيفهـا  املصّنعـة ال  اللحـوم 
ضمـن األطعمة الصحيـة، ليس فقط 
الحتوائهـا عـىل مواد حافظـة وألوان 
غـري  املـواد  مـن  وغريهـا  صناعيـة 
الصحية، ولكن ألنها تحتوي عىل مادة 
خطـرية جداً عىل الصحـة، وهي مادة 

النيرتيت.
تدخل مادة النيرتيت يف تصنيع اللحوم 
املصّنعة لغرضني، األول هو إطالة مدة 
صالحية املنتج، ألنها مادة تقاوم نمو 
البكرتيـا، أما الغرض الثاني فهو منح 

اللحوم املصّنعة اللون الوردي املميز.

وكشـفت دراسـة أُجريـت يف مركـز 
 ،Campden العلميـة  االستشـارات 
اللحـوم  معالجـة  جمعيـة  لصالـح 
الربيطانيـة، أنه يمكن تصنيع اللحوم 
املصّنعـة دون اسـتخدام النيرتيت، إال 
أن رشكات اللحـوم املصّنعـة ترفـض 

التخيل عن هذه املادة الخطرية.
وقد أشارت دراسة أُجريت عام ٢٠١٥ 
إىل خطورة مـادة النيرتيت عىل صحة 
اإلنسـان، إذ أثبتـت أن هنـاك عالقـة 
بني تناول األطعمـة التي تحتوي عىل 
مـادة النيرتيت، وبـني ارتفاع معدالت 

اإلصابة بالرسطان بأنواعه.
لـذا احـريص عـىل منـع أي أطعمـة 
تحتـوي عـىل مـادة النيرتيـت، وعىل 
رأسها اللحوم املصّنعة، لحماية أفراد 
أرستـك مـن خطـر اإلصابـة بمرض 

الرسطان بأنواعه.

يعّد معدل النبض أثناء الراحة 
يعنـي معـدل النبـض يف أثناء 
الجلوس أو االسـتلقاء، ويقع 
لدى البالغني بني 60 و80 دقة 

يف الدقيقة.
القلـب  مؤسسـة  قالـت  و 
األملانيـة: ”إن معـدل النبـض 
أثنـاء الراحـة قـد يرتفع عن 
هـذا املعدل بفعـل الكافيني أو 
النفيس، مشـددة عىل  التوتـر 
الطبيب يف  رضورة استشـارة 
حال ارتفـاع املعـدل عن 100 
دقة يف الدقيقة؛ اذ إنه قد يمثل 
حينئـذ عالمـة تحذيريـة أوىل 
عىل اإلصابة باضطرابات نظم 

القلب أو أمراض أخرى“.
وأوضحـت املؤسسـة أنـه من 

األفضـل قياس معـدل النبض 
أثناء الراحـة بعد فرتة قصرية 
مـن االسـتيقاظ، وذلـك مـن 
خـالل وضع إصبعي السـبابة 
والوسطى عىل الجانب الداخيل 
للمعصم أسفل إصبع اإلبهام، 
ثم القيام بعد دقات القلب ملدة 
30 ثانية تقريبا وبعد ذلك، يتم 
رضب القيمـة يف 2 للحصـول 
عىل معـدل رضبـات القلب يف 

الدقيقة.
و يذكر أن الرياضيني غالبا ما 
لديهم معـدل رضبات  يكـون 
قلـب أقـل أثناء الراحـة؛ نظرا 
ألن القلب يضخ املزيد من الدم 
عرب الجسـم يف الدقـة الواحدة 

بسبب التدريب املتكرر.
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املقادير:

٤/١ ملعقة ثوم بودر.

أوريغانـو  ملعقـة   ٢/١

مجفف.

٢/١ كوب جبن موتزاريال.

٢ حبة بيض مخفوقة.

قطـع  مقطـع  قرنبيـط 

صغرية.

٤/١ كوب جبن بارميزان.

٢/١ ملعقة ملح صغريه

طريقة التحضري:

سـخني الفـرن عـىل درجـة 

حرارة ٤٠٠ مئوية.

بطنـي صينية الفـرن بورق 

الزبدة.

القرنبيـط  بوضـع  قومـي 

بمحرضة الطعـام واطحنيه 

حتى يصبح كالفتات.

ضعي القرنبيـط  يف مصفاة 

فوق قـدر به مـاء مغيل عىل 

النار حتى ينضج عىل البخار 

ثم أزيليه واتركيه ليربد.

القرنبيـط  بخلـط  قومـي 

والبارميزان  املوزاريال  وجبن 

والبيض وامللح و بودرة الثوم 

و األوريغانـو حتى يتجانس 

املزيج.

يف  املزيـج  بوضـع  قومـي 

سـابقاً  املجهـزة  الصينيـة 

متسـاوي  بشـكل  ومديـه 

 ٢٠ ملـدة  الفـرن  وأدخليهـا 

دقيقة.

قومي بتوزيع حشـوة البيتزا 

وأعيـدي  لديـِك  املفضلـة 

الصينية للفرن ملدة ١٠ دقائق 

إضافية وقدميها.
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قدم العديد من األطباء واملختصني نصيحة برضورة تناول اإلنسـان العادي ما ال يقل 
عـن 8 أكواب من املـاء للحصول عىل لرتين من السـوائل يومًيا، ولكـن قد تكون هذه 
التوصية الشهرية بتناول ثمانية أكواب يف اليوم أكثر من الالزم بالنسبة للكثريين منا. 
و بحسـب البحث فإن من يعيشـون يف مناخ غري حار، أو يقضون أغلب حياتهم تحت 
املكيـف يف املكاتـب واملنازل، يحتاجون فقط إىل ما يقـرب من 6 - 7 أكواب ماء أو 1.5 
و1.8 لرت فقط، و هذه املياه تتضمن إجمايل السـوائل التي تدخل الجسـم من الحليب 
واملرشوبات الغازية والشاي والقهوة وغريها. وأوضحت الدراسة أن رشب املاء بكمية 
أكرب من احتياج الجسم يسبب مخاطر صحية، ويجعل الشخص يستيقظ يف منتصف 
الليـل للذهـاب إىل الحمام مـن أجل التخلص من هـذه الزيادات كما قد تتسـبب املياه 
الزائدة يف إصدار أصوات من املعدة بشـكل مزمن. املعلومات الشـائعة التي تحتاج إىل 
تصويـب ال تقتـرص عىل كمية املاء املطلوب رشبها، بل تشـمل كذلـك توقيت الرشب، 
حيث يعتقد كثريون يف وجود فوائد صحية جمة لرشب املاء الدافئ عقب االسـتيقاظ 
من النوم. لكن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أكد أن ما ُيتداول يف هذا 
الشأن ”شائعة“، وال يوجد أي إثبات علمي يؤكد أوقاًتا محددة أكثر فائدًة للرشب من 
غريها، كما أنه ال يوجد فرق بني املاء البارد والدافئ من حيث الفائدة، خاصًة أن فوائد 
املـاء ال تتغري بتغري درجة حرارته. ونصـح املجلس باالهتمام بالحصول عىل الكميات 
األساسـية من املاء من أجل تجنب جفاف الجسـم وسالمة الجهاز الهضمي وتحسني 
حركة األمعاء. وبشـكل عام، فإن رشب املاء يف درجة حـرارة الغرفة رضوري لعملية 
الهضـم، يف حـني أن رشب املـاء املثلج يمكن أن يـؤدي إىل أرضار صحيـة عديدة، مثل 
اإلمسـاك والعطش وفقدان األمالح واإلرضار بصحة القلـب والصداع وتراكم الدهون 

والدوار.

تتواجـد مـواد كثـرية فّعالـة يف تعطـري 

مفـارش األّرسة، بطريقة مثالّية وجّذابة 

للغايـة يف اآلتي، طريقة اسـتخدام هذه 

املواد، بصورة مفّصلة، مع اإلشارة إىل أن 

املواد سهلة التوفر.

صودا الخبز والخّل األبيض

معـروف  مسـحوق  الخبـز،  صـودا 

بخصائصه املثالّية يف تنظيف األنسـجة، 

وتعطريهـا، بمـا يف ذلك مفـرش الرسير 

يف هـذا اإلطار، ُيضاف نصـف الكوب من 

صودا الخبز إىل حوض كبري متناسب مع 

حجـم، مفرش الرسير، مع النقع يف املاء، 

ملـدة ٣٠ دقيقة، قبل الغسـل يف الغّسـالة 

حسب الطريقة املعتادة.

الخل األبيض، سـائل رائع، يف إطار تنعيم 

املالبـس، فهو بديـل عن منّعم األقمشـة 

ذي الرتكيـب العايل باملـواد الكيميائّية يف 

هذا اإلطار، يصّب نصف الكوب من الخّل 
األبيض يف الغّسـالة، يف أثناء دورة شطف 

مفارش األرسة، مع ترك األخرية تجّف يف 

الهواء الطلق، ما يعطر األنسجة املذكورة 

كما ينعّمها.

مزيج الزيت العطري

هو وسيلة سهلة للحفاظ عىل البياضات 

عطـرة، علًمـا أن املزيج اآلتيـة مكّوناته 

ُيسـتخدم أيًضا يف تعطري املناشف: كوب 

من املـاء املقّطـر و٣٠ قطرة مـن الزيت 

العطـري املفضل، إذ يضـاف املكّونان إىل 

زجاجة مـزّودة ببّخاخ، ثّم تغلق األخرية، 

مع الرّج، قبل االستخدام.

من جهٍة ثانيٍة، تخزيـن البياضات، فيما 

ال تزال األخرية رطبة، هو طريقة مؤكدة 

للحصـول عـىل خزانـة ذات رائحة عفنة 

لذا، ُينصح برضورة التأكد من أن الغسيل 

جاّف، قبل التخزين.

أضـف إىل ذلـك، تغلّـف قطعـة الصابون 

املفّضلة وذات الرائحة النّفاذة، يف القماش، 

وتخاط، فتوضع مع مفـرش الرسير، يف 

الخزانة، األمر الذي يجعل الرائحة العطرة 

عالقة به عند االستخدام.
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يصدر الجسم روائح غري معتادة يف املراحل املتقدمة من مرض الكبد الدهني، حيث 
يوجد لدى معظم الناس بعض الدهون يف الكبد، ولكن إذا تجاوزت الرتكيزات خمسة 
يف املائة، فهذا يعني أنهم مصابون بمرض الكبد الدهني ويف هذا الحجم، سيعاني الكبد 

من اضطرابات يف أدائه الطبيعي بسبب توقف الدورة الدموية.
عليها  تظهر  ال  التي  «الصامتة»  الطبية  الحاالت  بني  من  الدهني  الكبد  مرض  ويعد 
أعراض يف املراحل األولية، ومن الصعب تجاهل تطور مرض الكبد، ألن أمراض الكبد 
الخطرية مثل تليف الكبد والفشل الكبدي تنتج أعراضا مزعجة، ويعرف النتن الكبدي 
بأنه سمة راسخة ألمراض الكبد الشديدة التي تسبب رائحة حلوة أو عفنة يف كل من 
الكبدي رائحة نفس مميزة  «النتن  الطبي:   WebMD التنفس والبول.ويوضح موقع 
فيصفه  لطيفا  ليس  إنه  الكبد  بأمراض  املصابون  األشخاص  منها  يعاني  أن  يمكن 
الناس برائحة مزيج البيض الفاسد والثوم لكنها ال تتعلق بالنظافة أو صحة األسنان».
وبمعنى آخر، ال يمكن أن يساعد تفريش األسنان يف حل املشكلة، لذلك سيكون هناك 
إفراز  عن  ناتجة  والرائحة  األسايس  السبب  لعالج  الطبي  التدخل  من  املزيد  يربر  ما 

ثنائي ميثيل ثاني كربيتيد وميثيل مركابتان، الناتج عن زيادة امليثيونني.
ويؤدي هذا إىل تراكم مواد الكربيت يف مجرى الدم وتشق طريقها إىل الرئتني قبل الزفري، 
ويف مرض الكبد الحاد، يكافح الجهاز للقيام بأي من وظائفه الطبيعية بسبب الندوب 
أرضارا  تسبب  قد  والتي  السامة،  املواد  تصفية  يف  مشكلة  سيواجه  أنه  يعني  وهذا 
التغريات  أن معظم  إىل   Medline Plus جانبية كبرية لألعضاء األخرى.ويشري موقع 
يف رائحة البول ليست عالمة عىل املرض وتختفي يف الوقت املناسب وقد تؤثر بعض 
األطعمة واألدوية، بما يف ذلك الفيتامينات، عىل رائحة البول وعىل سبيل املثال، يسبب 

تناول الهليون رائحة بول مميزة.
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١٢٤٢ – تويل أبو أحمد عبد الله املستعصم بالله الخالفة العباسية.
١٤٩٢ – أصبح كريسـتوفر كولومبوس أول أوروبي يحط عىل جزيرة 

هيسبانيوال (هايتي اآلن وجمهورية الدومينيكان).
١٩١٨ – انطـالق ثـورة املجاهـد السـوري صالـح العيل ضـد القوات 

الفرنسية من معقله يف الساحل السوري.
١٩٣١ – تدمري كاتدرائية املسيح املخلص يف موسكو بأمر من جوزيف 

ستالني.
االشـرتاكية  السـوفييتية  أرمينيـا  جمهوريـات  انضمـام   –  ١٩٣٦
وأذربيجان االشرتاكية وجورجيا السوفييتية االشرتاكية وقريغيزستان 

إىل االتحاد السوفيتي.
١٩٥٧ – مطالبـة الرئيـس اإلندونييس أحمد سـوكارنو بخروج كافة 

الهولنديني من بالده.
١٩٦٧ – حدوث مذبحة داك سون يف فيتنام.

١٩٨٩ – إطـالق العـراق صـاروخ العابـد من قاعـدة األنبـار الجوية 

املتكـون من ثـالث طبقات، وهـو أول صاروخ فضائـي عربي بمدى 
٢٠٠٠ كيلومرت.

١٩٩٦ – تعيـني الرئيس األمريكي بيل كلينتون مادلني أولربايت وزيرة 
للخارجية، لتصبح أول امرأة تتوىل هذا املنصب يف الواليات املتحدة.

٢٠١٠ – إحراز منتخب الكويت لكأس بطولة الخليج العرشون املقامة 
يف اليمـن للمـرة العـارشة يف تاريخـه، وذلـك بعد تغلبه عـىل املنتخب 

السعودي بهدف مقابل ال يشء.
٢٠١٣ – اقتحام مسـلحون ملستشـفى بمجمع وزارة الدفاع اليمنية، 

ومقتل ٥٢ شخًصا، وإصابة ١٧٦ آخرين بجروح.
٢٠١٥ – حـدوث فيضانـات يف جنوب الهند ومقتل ٣٠٠ شـخص عىل 

األقل إضافة إىل ترشد حوايل ١٫٨ مليون آخرين.
٢٠١٧ -إعـالن اللجنـة األوملبيـة الدولية حظر املشـاركة الروسـية يف 
األلعاب األوملبية الشـتوية ٢٠١٨، بسـبب تناول املنشطات يف األلعاب 

األوملبية الشتوية ٢٠١٤.
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يرضب للشـخص الذي يتبّطر 

يف دنياه ، فيسعى وراء مباهج 

الحيـاة ولّذاتها ، مالم تشـغله 

وتلهيـه  بشـؤونها،  الدنيـا 

بمتاعبها وآالمها . 

أصله: 

أن رجـال كان مزواجا مطالقا 

. فـكان يبنـي باملـرأة الحـرة 

شـهورا  فيمسـكها  الكريمـة 

قليلـة ثـم يطلّقهـا ويتـزوج 

غريها . حتى اشتهر عنه ذلك، 

فصارت األرس الكريمة تتجنب 

خطبتـه وتأبـى تزويجـه. ويف 

ذات يـوم، أرسـل الرجل بعض 

الخاطبـات، يطفـن يف البيوت 

يخطبن لـه، فلم تـرض امرأة 

أن تقبـل بـه بعال لهـا لعلمها 

أنه سـوف يطلّقها عاجال كان 

ذلك أو آجـال. حتى جاءت إليه 

الخاطبات وهن يكدن ييأسـن 

من إيجاد زوج له. 

ويف أحـد األيـام، أبـدت إحدى 

النسـوة رغبتهـا يف الزواج من 

الرجل . ففرح الرجل بذلك وأّعد 

لألمـر عدتـه. ثم دخـل عليها 

، فعجـب ملـا رأى من حسـنها 

ومالحتها ، وهّمتها وشطارتها 

، وذكائها ومهارتها. 

ويف صباح ليلة العرس أيقظته 

أذان  قبيـل  مبّكـرا،  الزوجـة 

الفجـر ، وقالـت لـه : ((گووم 

... گـول ... يافتـاح ... يارزاق 

الفجـر  أذان  واّذن  روح   ...

بالجامـع ... وتعال )) . فذهب 

الرجـل إىل الجامـع، فرفع فيه 

إىل  رجـع  فلمـا  الفجـر.  أذان 

البيت وجد زوجته قد أعّدت له 

جدر الشلغم وقالت له : (( أخذ 

هذا جدر الشـلغم بيعه وتعال 

فقـىض  الرجـل  فذهـب   .  ((

صدر اليوم يف بيع الشلغم. وملا 

عـاد وقت الظهـر وجد زوجته 

قد أعـّدت له طبك حـب رگي، 

وقالـت لـه: (( ياللـه عيني .. 

توّكل عىل الله .. أخذ هذا طبك 

الحـب ودور بيـه عالگهاوي.. 

بيعـه وتعال )) . عمـل الرجل 

مثل ماقالت له زوجته وعاد إىل 

البيـت ، وكان النهار قد مىض 

وحـّل املسـاء ، فوجـد زوجته 

واقفة له وراء الباب، فأدخلته 

وقالـت  بندقيـة،  وسـلّمته 

لـه : (( ياللـه عينـي راوينـي 

شـطارتك .. أخذ هاذي التفگة 

وصـري چرخه چي.. ودير بالك 

زين مـن الحراميـة )) . فأخذ 

الرجـل البندقيـة وذهب فعمل 

حارسـا طيلـة ليله. ولـم يزل 

هـذا دأب الرجـل حتـى أنهكه 

التعب، وأضعفتـه كثرة العمل 

. فصـادف يف أحد األيـام ، أحد 

أصدقائه القدماء ، فشـكى له 

مـا يال قيه من زوجته من بالء 

وعناء، ونصب وشـقاء، فقال 

أحسـن يش   )) لـه صاحبـه: 

تسّوي.. طلگها واتخلّص منها 

)) . فقـال الرجل: ((إشـوكت 

مـن  مشـغول  إذا  أطلگهـا.. 

الصبـح الثانـي يـوم الصبح.. 

وين عندي وِكـت أطلگها ؟ )) 

. فشاع هذا الحديث بني الناس 

، فقالـوا (( گال له : طلگها ... 

گال لـه : ماعنـدي وِكـت )) . 

وذهب ذلك القول مثال..
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مـاذا لو قلنـا لـِك أن مخاوفِك 

قد تكشـف الكثري عن طريقة 

تفكـريِك؟ إذ بإمكاننـا تحليل 

أبعاد شـخصية مـن خالل ما 

صـورة  يف  تلقائيـاً  تخشـينه 

واحدة ال أكثر!

جرّبي هذا االختبار:

كّل ما عليـِك فعله هو تصفية 

ذهنِك والنظر إىل الصورة أدناه 

بهدوء. أطرحي عندها السؤال 

التـايل عىل نفسـِك: «أي جرس 

يبدو األكثر خطورة وتخشـني 

عبوره بشكل أكرب؟»

ال تفرطي يف تحليل عنارص كّل 

صورة، بل اسـتندي يف إجابتِك 

عىل حدسك واإلجابة التلقائية 

التي تبادرت إىل ذهنِك أوالً.

وللحصـول عىل تحليـل دقيق 

لشخصيتِك، قارني الرقم الذي 

بالتفسـريات  عليـه  حصلـِت 

التالية:

إن اخرتِت الجـرس رقم ١: أنِت 

وتتمتعني  منطقية  شـخصية 

بقدرة تحليل مذهلة ورسيعة. 

بـِك  يلتقـي  مـن  كّل  يلحـظ 

فطـري،  بشـكل  ذكيـة  أنـِك 

هـذا  ذكاءِك  وتسـتخدمني 

ملسـاعدة اآلخريـن، باألخـص 

إلرشـادهم يف اتخـاذ القرارات 

األمثل سـواًء كانت صغرية أم 

مفصلية.

إن اخرتِت الجـرس رقم ٢: أنِت 

املالحظـة  دقيقـة  شـخصية 

بشـكل كبـري، إذ تسـتطيعني 

رصـد كّل األمـور مـن حولـِك 

مـن مختلـف أبعادها بشـكل 

مغاير ومتفـوق عىل اآلخرين. 

تتعاملـني مـع محيطـِك بكل 

وضـوح ورصاحـة، فتفضلني 

قول الحقيقة والتعرض لبعض 

املشـاكل عىل الكـذب وإخفاء 

تفاصيـل ولو بسـيطة. ثقتِك 

وبمشـاعرك  بنفسـِك  كبـرية 

وتشـكلني مصدر إلهام للعديد 

مـن األشـخاص مـن حولـِك 

بنظرتك املختلفة للحياة.

إن اخرتِت الجـرس رقم ٣: أنِت 

شـخصية مغامرة وتعشـقني 

التجـارب الجديدة واملشـوقة. 

واالسـتقرار،  الروتني  تكرهني 

فتحرصني عـىل عيش كّل يوم 

من حياتِك بشكل مختلف. امللل 

يصيبِك باإلحباط، ولكنِك نادراً 

مـا تستسـلمني لـه، فتجدين 

دائماً خّطة للخروج من املنزل 

أو  مشـّوق  بـيشء  والقيـام 

مسّيل!

 :٤ رقـم  الجـرس  اخـرتِت  إن 

إىل  منظمـة  شـخصية  أنـِت 

مـا  فدائمـاً  الحـدود،  أبعـد 

تكونـني حـارضة يف مواجهة 

أي مشـكلة قـد تواجهينهـا. 

تضعني خططِك بشكل مسبق 

وتلتزمـني بهـا بحذافريها، ما 

يخفف عنِك الشعور بالضغط 

أو القلـق مـن مجـرى األمور. 

مشكلتِك الوحيدة هي إفراطِك 

يف أخذ األمور عىل محمل الجّد، 

فأنِت كحال الجميع تحتاجني 

إىل االسرتخاء واملرح قليالً من 

وقت إىل آخر!
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تعب خلكي شكثر تعبني التفكيـــــــر
خلكي من التعب مل حته من خلكــــــه
انه اتنازلتلــك وبجروحي ارضيـــــــــــت

الن شفتك صدك مرتاح بالفركـــــــــــــه
اريد اخليرالك وحتب بعد وتعيـــــــــــــش
ومرسومه تضل بشفافك الضحكـــــــه
خل يبقه احلزن طلقه ويه كلبي تنـــــــام
وخل يبقه الزمن شايل علي تفكــــــــــه

باجر تعشك ويهواك غير انســــــــــــــان
واذا كلك يحبك مثلي لـــتصدكــــــــــه
نعم تلكه اليحبك وانه اضن الكيـــــــــت
بس كد ماهويتك واللــــــــه ماتلــــــكه
اكثر من ابوك وامك انه اهـــــــــــــــواك
واضن باين علييه بساعة امللـــــــــــــكه
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1 مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت.
2 إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء املرصيني 

oمخرتع التكييف (معكوسة).
3 رجل (مبعثرة) o حرك وخض بشدة.

4 من هم يف مستواه يف التفكري o غري ناضج.
5 ضعـف (عاميـة مـن االجنبيـة) o موقـع النـزال 

واملنافسة (معكوسة).
6 يزيد قليال o لربط اطراف القميص.

7 هدوء o حيوان أليف من العائلة السنورية.
8 مخرتع البندقية o مخرتع فرشاة األسنان.

 o 9 املـورث الحامـل للصفـات الوراثيـة يف األحيـاء
نرشب به القهوة

10 غـري ذي لياقـة يف التـرصف وغـري ذي هنـدام يف 
الشكلo مخرتع املنطاد.

1 مخرتع املوتور الكهربائي o سحب
2 مخرتع الغسالة.

3 مخرتع النظارة الطبية.
4 متشابهان o الكل يسعى إليه يف السباقات.

5 قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.
6 شـجر معمـر معـروف يف لبنان o سـال o زهر 

نذكره يف تحية الصباح.
7 متشابهان o مخرتع الالسلكي.

8 رفاهية زائدة o عشب (معكوسة).
9 دواء لوجع الرأس

10 مخرتع املدفع الرشاش o لعبة كرة املرضب.
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هل فكرة أن تسجل اسمك يف احدى الدورات التدريبية 
او ورش العمـل؟ يـوم رائع حقا للقيـام بهذه الخطوة 
ومعرفة التفاصيل الالزمة لتسجيل اسمك. تركز اليوم عىل 
أهدافك التعليمية وتسـعى لتحقيقهـا يف القريب العاجل. ال 

تتنازل عن أي حلم أو فكرة، فانت شخص ذكي ودقيق.

تسـجل نقاطا ملصلحتـك يف األيام املقبلة، ولـو أن األمر 
يتطلـب جهـوداً مضاعفة. قـد تتخىل عن مـرشوع لكي 
تكـرس وقتك واهتمامـك ليشء أكثـر واقعيـة وموضوعية. 
تواجهك قرارات ومسـؤوليات ال يسـتهان بها. تشـكل الشؤون 

الحياتية والعاطفية والعائلية قلقا بالنسبة إليك.

تشعر هذه األيام أنك متعلق بشخص ما يف العمل، 
فكن متفائال فربما ترتبط بهذا الشخص يف القريب 
العاجل. ال تنزعج إذا عرب لك بعض األشـخاص عن 
متعتهم يف الحوار معك فأنت شخصية مميزة جدا. 

قم بعمل صداقات جديدة وكن اجتماعيا.

الهـدوء يف املعاملـة مطلوب ولكـن مع الحزم 
أيضـاً، من املهـم جـداً أن تنقـل إىل اآلخرين ما 
تقصـده، فقـد قـال سـقراط «تكلم حتـى أراك» 

فحاول أن تخرج ما يضيق به صدرك.

تخضع لضغط كبري، وتعيش التوتر الذي يؤّثر سـلباً يف صحتك، 
ما يسـتدعي الهدوء واالبتعاد عن اإلرهاق إذا اسـتطعت. األجواء 
الضاغطـة تعرقـل خططك. تبدو الظروف معاكسـة هـذا اليوم عىل 
جميـع الصعـد تقريبـاً، فتواجه بعـض اإلربـاكات يف حياتـك املهنية، 

وتحاول عبثاً أن تجد لها املخارج والحلول.

مواعيـدك مـع أصدقائـك قد تتعـارض مـع مواعيد 
التقائك بالحبيب. ربما تزورك مجموعة من األشخاص 
اليوم وزيارتهم قد تستغرق وقتا طويال، ومجهودا وعناية، 
ولذلك ستشـعر بخيبة األمل. أنت لسـت خادما، فانت من 
حقـك ان تسـتمتع بوقتك. خصـص جزءا مـن وقتك بأي 

طريقة لتقضيه مع الحبيب.

تحاول اليـوم أن تنكر جميـع الحقائق واملعلومات 
التـي تعرفها. أنت أناني نوعا مـا، ولذلك لن تقدر أي 
فكـرة تعـرض عليك. حـاول أن تغري طريقتـك يف التفكري 
حتى تتقبل آراء اآلخرين. كلما تفاعلت مع اآلخرين، ازداد 

احرتامهم لك وسعادتهم بوجودهم حولك.

تجمعك مع بعض األشـخاص واختالطك بهم قد يدعمك 
بصفة عامة. تصلك اليوم العديد من الرسـائل والخطابات 
من األرسة، ومن أقرب األصدقاء أو ربما من الحبيب. قد تكون 
هذه الخطابات تتعلق برحلة ما ملكان مهم كنت تتمنى أن تقوم 

بها. الحظ يعدك بيوم جميل ومميز.

هـل تنتظر اتصاال أو خطابا يتعلق بالعمل أو 
بالحبيب منـذ وقت طويل؟ ال تقلق سـيتحقق 
حلمـك اليوم. ال تيـأس إذا وجـدت أن الخطاب او 
املكاملة طويلة، فربما تستفيد منها كثريا. بعد انتهاء 
املكاملة ستشعر أنك متحمس لتحقيق أهدافك بأرسع 

وقت ممكن.

ربمـا يقرتب منك شـخص ما اليوم ولكنـه قد يؤثر يف 
حالتك النفسـية وعـىل مزاجك بكالمه الحـاد ولهجته 
الشديدة. قد تشعر أنك مقوض وال تستسطيع القيام بأي 
يشء وال تستطيع التفكري يف مسـتقبلك. ننصحك بأن تقيض 
معظم الوقت بمفردك حتى تعيد ترتيب حساباتك قبل أن تتخذ 

أي خطوة.
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انشـغلت األيام املضية يف دراسة مادة ما أو موضوع ما 
وأخريا تشعر بثمار جهدك اليوم، أو ربما تصل إيل النقطة 
الغامضـة التـي قد كنـت تبحث عنهـا. أنت تفكـر بطريقة 
عملية، وفعالة ولذلك سـتبدأ يومـك وهدفك الوحيد هو النجاح، 

فال تجعل أي يشء يعرقك طريقك.

ظـروف سـيئة يف العمل قـد تجعلك تشـعر بعـدم الرضا يف 
السـاعات األوىل مـن يومـك. املناقشـة مـع الزمـالء يف العمل 
رضوريـة جدا حتى تنزع فتيل األزمة القائمة حاليا. املناقشـات 

الواضحة تعد أمرا رضوريا للغاية لتجنب أي سوء تفاهم.

Ô”aã«@fiçÀ



تحدثت  األحمر،  البحر  مهرجان  افتتاح  حفل  هامش  عىل 
اللبنانية مايا دياب عن سبب اختفائها وابتعادها  الفنانة 
مع  لقائها  خالل  دياب،  مايا  وقالت  التمثيل.  مجال  عن 
افتتاح  اللبنانية عىل هامش حضورها حفل   one tv قناة 
الثانية:  الدويل يف دورته  البحر األحمر السينمائي  مهرجان 
”عندما أشعر أنه البد من وجودي السينمائي أو عرض عيل 
بأعمال فنية، ولكن يف  عمل جيد سأكون موجودة وأشارك 
أن  ”كما  وأضافت:  جيدة“.  أعمال  تكون  ال  الراهن  الوقت 
ال  ولكن  عّيل،  أعمال  وعرض  مشاورات  الوقت  طوال  هناك 

يوجد اتفاق جاد حتى اآلن“.
األحمر  البحر  مهرجان  يف  وحضورها  مشاركتها  وعن 
وجود  من  بد  ال  أنه  إىل  دياب  مايا  أشارت  السينمائي، 
مشاركة لبنانية سواء من فنانني أو مخرجني أو مبدعني 
اللبنانيون  فالفنانون  والعاملية،  العربية  االحتفاالت  يف 
أصبحوا لهم بصمة يف كل أنحاء الوطن العربي، ووجود 
فستانا  دياب  مايا  اختارت  رضوري.  اليوم  اللبنانيني 
عند  وتطريزات  الجسم  لشكل  برسمة  اللون  أبيض 
منطقة الصدر عىل شكل فراشة، يف حفل افتتاح مهرجان 

البحر األحمر السينمائي يف دورته الثانية.
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بغداد/ الزوراء:

تطل الفنانة العراقية بتول عزيز خالل 

يف  اشرتاكها  عرب  املقبل  رمضان  شهر 

مسلسلني تلفزيونني مهمني.

ترصيح  يف  عزيز  بتول  الفنانة  وقالت 

(واع): «سأطل  العراقية  األنباء  لوكالة 

عىل جمهوري الكريم من خالل الشاشة 

عرب اشرتاكي يف عملني مميزين دراميني، 

من  (الحياة)  بعنوان  األول  املسلسل 

بهاء  وإخراج  حنش  محمد  تأليف 

خداج، واملسلسل الثاني الذي حمل اسم 

(كاتم) من تأليف أحمد هاتف وإخراج 

سامر حكمت».

الرئيسة  املشاهد  «أكملت  وأضافت،: 

التي تخصني يف التمثيل وما زالت هناك 

يف  تصويرها  انتظر  متفرقة  مشاهد 

األيام املقبلة». وأشارت إىل أن «مسلسل 

نجوم  من  نخبة  فيه  يشارك  (حياة) 

الفن العراقي الفنان طه علوان، والفنان 

كريم محسن، والفنان سامي قفطان، 

وسيف،  رويدة،  الشباب  الفنانني 

مسلسل  يف  يشارك  حني  يف  وسارة، 

والفنانة  جواد،  غالب  الفنان  (كاتم) 

املالك، وعدد  أساور عزت، والفنان زيد 

أن  يذكر  الجديدة».  الفنية  الوجوه  من 

من  العديد  قدمت  عزيز  بتول  الفنانة 

أهمها مشاركتها  الفنية ولعل  األعمال 

وعيون  (النرس  الشهري  املسلسل  يف 

املدينة) بدور فاطمة عام 1983.

يبدو أن أنباء اعتناق اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي، تتجدد 

جورج  اللبناني  اإلعالمي  كشف  املرة  وهذه  آلخر،  حني  من 

قرداحي حقيقة تغيري ديانته واعتناقه اإلسالم. وقال جورج 

قرداحي، خالل لقائه بربنامج «حرب رسي» تقديم اإلعالمية 

أسما إبراهيم، املذاع عرب فضائية «القاهرة والناس»: «كانت 

شائعة منذ أن قدمت برنامج «من سريبح املليون».

وأضاف: «عندما كنت أقدم الربنامج، كنت أتلو القرآن الكريم 

بشكل جيد وسليم، ومن خالل حفظى آليات كثرية من القرآن 

التي أعتربها منارة للحياة سواء للمسلم أو للمسيحي أو ألى 

إنسان آخر». وتابع جورج قرادحي: «هذه اآليات قيم إلهية 

وقيم إنسانية مخترصة بلغة اإلعجاز ولكن شائعة اعتناقي 

اإلسالم تكررت كثريا ونفيتها».

االعالم  وسائل  يف  العمل  تركه  بعد  إفالسه  حقيقة  وعن 

وسخيفة  مغرضة  شائعة  «إفاليس  قائال:  رد  السعودية، 

والسوشيال ميديا كارثة وطلع اشياء محدش يحسب لها».

مصطفى  داليا  املرصية  الفنانة  عرَّضت 
نفسها لهجوم كبري وذلك بعدما خرجت يف بث 
مبارش عرب حسابها الخاص يف موقع التواصل 
االجتماعي (فيس بوك) هاجمت فيه املدرسني 

الذين يرفعون أسعار الدروس الخصوصية.
يف  معاناتها  املبارشعن  البث  يف  وأوضحت 
البحث عن مدرس خصويص البنها «سليم»، 
حيث  الحصة  سعر  هو  صدمها  ما  أن  إال 
قد  املضاعفة  والحصة  700 جنيه،  إىل  تصل 
عىل  الرد  داليا  قررت  جنيه.و   900 إىل  تصل 
«يحدث  برنامج  يف  لقائها  خالل  منتقديها 
يف مرص» مع اإلعالمي رشيف عامر، خاصة 

أرباح  بأنها ممثلة وتحصل عىل  اتهمها  من 
وأموال طائلة، حيث قالت: «بنت أخت رشيف 
زوجي كانوا بيدوها عىل تطبيق زووم قبل 

اإلمتحان، فالقت عدد اليل بيدفعوا الطالب 
يف ساعتني للمراجعة يصل لـ 750 ألف 
أنتوا  ويقولوا  بيهاجمنا  واليل  جنيه، 
بتاخدوا كام، إحنا مبناخدش 750 ألف 

أو ساعتني». و أضافت  جنيه يف ساعة 
يف  تتكلمي  والنبي  قايل  بشري  ”كابتن 

املوضوع دا بجد ألن أنا إبني يف الجامعة كلية 
يعني  خصوصية  دروس  وبياخد  هندسة 

حتى يف الجامعة“.

السجادة  عىل  ضيف  أبو  سلمى  النجمة  تألقت 
الحمراء يف افتتاح مهرجان البحر األحمر السينمائي 
السعودية  العربية  باململكة  ينطلق  والذي  الدويل 
يف الفرتة ما بني 1 وحتى 10 ديسمرب املقبل. 
فعاليات  خالل  ضيف  أبو  سلمى  وُتشارك 
والذي  الحلبة،  كينج  بفيلم  املهرجان 
السعودية  سينما  قسم  يف  ُيعرض 
ويتناول  الطويلة،  لألفالم  الجديدة 
طريقه  شق  يحاول  مصارع  قصة 
يف  سلمى  وُيشارك  االحرتافية،  نحو 
بطولة الفيلم ياسني غزاوي، حكيم 
محمد  الكردي،  فيصل  جمعة، 
وهو  ألفونس،  شادي  لطفي، 
سعيد  محمد  إخراج  من 
جددت  ومؤخرًا  حارب. 
تعاقدها  أبو ضيف  سلمى 
العاملية  األزياء  رشكة  مع 
 Maison Valentino
لتصبح وجًها إعالنًيا لها 
وذلك  األوسط  الرشق  يف 
التوايل  الثاني عىل  للعام 
معهم  تعاقدت  أن  بعد 
 .2020 عام  مرة  ألول 

ويعد مسلسل ”منعطف خطر“ هو أحدث أعمالها 
املسلسل  وحقق   ،vipشاهد منصة  عىل  الدرامية 
فرتة  طوال  املنصة  تريند  تصدر  حيث  كبريًا  نجاًحا 
عرضه ووصلت شهرة املسلسل خارج حدود الوطن 
عىل  إيجابية  أفعال  ردود  حصده  بجانب  العربي، 
األنظار  خطفت  كما  االجتماعي.  التواصل  منصات 
شخصيات  ثالث  بتقديم   2022 رمضان  موسم  يف 
مختلفة، حيث شاركت كضيفة رشف يف مسلسيل 
بالعربي، كما قدمت شخصية  3 وسوتس  االختيار 
عىل  حازت  والتي  هوى  يا  راجعني  مسلسل  يف  والء 
اهتمام وتعاطف الجمهور. سلمى أبو ضيف فنانة 
 Stella ستوديو  يف  والتمثيل  املرسح  درست  شابة، 
عرب  رسيعاً  إليها  األنظار  لفتت  الشهري،   Adler
للمخرج  الشمس  تطفئ  ال  مسلسيل  يف  املشاركة 
للمخرج حسني  الدنيا  محمد شاكر خضري وحالوة 
أوىل  يف  للتعاون  دفعها  الدراما  يف  تألقها  املنباوي، 
أعمالها السينمائية مع املخرج عمرو سالمة يف فيلم 
شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول عىل مساحة 
أكرب يف أعمالها التالية، مثل بطولتها ملسلسل لدينا 
أنا  إال  ومسلسل  يرسا  النجمة  مع  أخرى  أقوال 
بطولة  تصدرت  كما  األحمدي،  مريم  املخرجة  مع 
عىل  حرصًيا  ُعرض  الذي  األخري  املشهد  مسلسل 

.vip منصة شاهد

كشف امللياردير األمريكي إيلون 
بدء  املتوقع  من  أنه  ماسك 
التجارب عىل البرش، باستخدام 
رشكته  تطورها  السلكية  أداة 
يف  املتخصصة  ”نيورالينك“ 
غضون  يف  املخ،  رشائح  صنع 
أحد  أن  مضيفا  أشهر،  ستة 
املستهدفة  التطبيقات  أوائل 

هو استعادة البرص.
بتطوير  الرشكة  وتقوم 
تقول  للمخ،  رشيحة  وصالت 
إنها قد تمنح املرىض املصابني 
الحركة  عىل  القدرة  بإعاقات، 
قد  و  جديد،  من  والتواصل 
تجاربها  ”نيورالينك“  أجرت 
األعوام  يف  الحيوانات  عىل 
وتسعى  املاضية،  القليلة 
للحصول عىل موافقة الجهات 

لبدء  األمريكية  التنظيمية 
التجارب عىل البرش.

تطبيقني  ”أول  ماسك:  قال  و 
عىل  التجارب  يف  مستهدفني 
البرش باستخدام أداة نيورالينك، 
سيكونا استعادة البرص وإتاحة 
األشخاص  لعضالت  الحركة 
العاجزين عن ذلك.. حتى لو لم 
يكن الشخص مبرصا قط، كأن 
زال  ما  أننا  نعتقد  أعمى،  يولد 
باستطاعتنا إعادة البرص له“.
عام  تقديمي  عرض  آخر  ويف 
من  أكثر  قبل  لـ“نيورالينك“ 
تجربة  الرشكة  عرضت  عام، 
واحدة  لعب  يف  نجح  قرد  عىل 
عرب  الكمبيوتر،  ألعاب  من 
التفكري بمفرده بفعل رشيحة 

مخ.

تستثمر ناسا يف تطوير تقنيات لبناء منصات هبوط وموائل وطرق عىل سطح 
للعيش  الفريدة  التحديات  ملواجهة  جديدة  تقنيات  إىل  حاجة  فهناك  القمر، 
 ICON والعمل يف عالم آخر، لذلك منحت وكالة الفضاء األمريكية ناسا رشكة

عقًدا بقيمة 57.2 مليون دوالر للقيام بذلك.
تكنولوجيا  مهام  مديرية  يف  التكنولوجيا  نضج  مدير  ويرخيرس،  نيكي  وقال 
الفضاء (STMD) يف ناسا: «من أجل استكشاف عوالم أخرى، نحتاج إىل تقنيات 
البيئات واحتياجات االستكشاف لدينا»، «دفع  جديدة مبتكرة تتكيف مع تلك 
نحتاجها  التي  القدرات  التجاريني سيخلق  األمام مع رشكائنا  إىل  التطور  هذا 

للمهام املستقبلية».
وستعتمد  دوالر،  مليون   57.2 قيمته  وتبلغ   2028 عام  حتى  العقد  ويستمر 
الجائزة عىل أنشطة ICON التجارية وغريها من األعمال مع وكالة ناسا، ويف 
الواليات  يف  األبعاد  ثالثي  مطبوع  منزل  أول  ببناء   ICON قامت   ،  2018 عام 
يف  املنازل  هذه  من  كاملة  مجتمعات  بتسليم  قامت  الحني  ذلك  ومنذ  املتحدة 

الواليات املتحدة واملكسيك.
وأطلقت الرشكة مرشوع أوليمبوس يف عام 2020، معتربة أن تقنيتها يمكن أن 
تساعد يف بناء البنية التحتية الحيوية مثل منصات الهبوط والطرق واملوائل عىل 
ICON بالفعل ببناء موطن كوكب املريخ عىل مساحة  القمر واملريخ، وقامت 

ناسا  ستستخدمه  والذي   ،Mars Dune Alpha يسمى  مربع،  قدم   1700
لتدريب رواد الفضاء عىل مهام طويلة األمد.

يف النهاية، تأمل ناسا يف إنشاء قاعدة عىل القمر وإرسال رواد فضاء إىل 
املريخ بحلول أواخر الثالثينيات أو أوائل األربعينيات.

قدم أطباء تحذير خطري من أحدث 
تطبيق  عىل  مزيف  صحي  اخرتاق 
(تيك توك) يتضمن إغالق فمك قبل 

النوم لفقدان الوزن.
وحصدت مقاطع الفيديو عىل (تيك 
توك) التي تمجد فوائد تسكري الفم 
املشاهدات إحدى  مئات اآلالف من 
-Somn  هذه الفوائد، وفقا لرشكة

أن  هي  الفم،  لرشيط  املصنعة   fix
إجبار نفسك عىل التنفس من خالل 

األنف يعزز فقدان الدهون فقط.
يحسن  أنه  أيضا  املؤيدون  ويدعي 
الجسم،  ويريح  الهواء،  تدفق 
ويوقف الشخري ويساعد الناس عىل 
النوم، لكن الدكتور راج داسجوبتا، 
جنوب  جامعة  يف  النوم  أخصائي 
الفم  لصق  «إن  قال:  كاليفورنيا، 
إىل  يؤدي  أن  األحوال يمكن  أسوأ  يف 
موضحا  واالختناق،  التنفس  إعاقة 
انقطاع  من  تعاني  كنت  إذا  أنه 
نعم،  النومي،  االنسدادي  النفس 
يمكن أن يكون هذا خطريا للغاية». 
اتجاهات  أحدث  الفم  إغالق  ويعد 
(تيك توك) املثرية للجدل، عىل الرغم 
من تحذيرات املتخصصني يف الرعاية 
أن  من  الخرباء  ويخىش  الصحية، 
أن  يمكن  االتجاه  هذا  يف  املشاركة 
يعانون  أمريكي  مليون   22 ترض 
 - النوم  أثناء  النفس  انقطاع  من 
التنفس  فيها  يتوقف  حالة  وهي 
بشكل متكرر ويبدأ يف الليل، ويمكن 
اسرتخاء  يؤدي  عندما  يحدث  أن 
النوم  أثناء  الشخص  حلق  عضالت 
إىل إعاقة املسالك الهوائية، أو عندما 
ال يرسل الدماغ إشارات إىل الجسم 

بشكل صحيح ملواصلة التنفس.

ر  يحذ و
من  الخرباء 
انسداد  أن 
يمكن  الفم 
يزيد  أن 
ض  ا عر أ
ع  نقطا ا
لنفس  ا
مي  لنو ا
 ، ا ء سو
قالت  حيث 
ة  ر كتو لد ا

آكو،  ميغان 
ئية  خصا أ

ض  ا مر أ
والنوم  يف الرئة 

جامعة ميشيغان هيلث: «األهم من 
احتقان  من  تعاني  كنت  إذا  ذلك، 
أنف أو انحراف يف الحاجز األنفي، 
تدفق  من  تحد  أن  املحتمل  فمن 
الهواء إذا قمت بإغالق فمك هذا 

تجعلنا  التي  األسباب  أحد  هو 
لصق  بتجنب  بالتأكيد  نويص 

الفم لدى األشخاص املصابني 
املعروفة  األنف  بأمراض 
يعد  األطفال».وال  وعند 

ممارسة  الفم  إغالق 
انترش  ولكنه  جديدة، 

بشكل كبري عىل (تيك 
نرش  حيث  توك) 
املستخدمني  ماليني 
تجاربهم، وحصلت 
مقاطع  بعض 
عىل  الفيديو 
إىل  يصل  ما 
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إىل  الوراء،  إىل  عاماً   45 من  يقرب  ما  إىل  وأعادني  ذاكرتي،  استفز  ما  يشٌء 
منتصف ونهايات السبعينيات، بعد اطالعي عىل خرب تفكيك النصب التذكاري 
«كيف  الشهرية  الرواية  صاحب  أوسرتوفسكي  نيقوالي  األوكراني  للروائي 
سقينا الفوالذ»، وكان هذا النصب قد أقيم تخليداً للكاتب يف قرية شيبيتوفكا 
األوكرانية بجوار متحف منزله حيث مكث فيها مع أرسته ملدة غري قصرية 
أثناء مرضه الطويل الذي الزمه منذ إصابته يف الحرب األهلية الرشسة وهو يف 
العرشين من عمره، وبقي مشلوالً مقعداً ثم أصيب بالعمى حتى نهاية عمره 

القصري الذي لم يتجاوز 32 عاماً .
يف تلك السنوات كان األدب القادم من االتحاد السوفييتي هو الشغل الشاغل 
للشباب العراقي املثقف املتلهف للقراءة، يأتيهم يف الغالب محموالً عىل أجنحة 
املرتجمني ويف  أبرع  أيدي  العربية عىل  اللغة  إىل  الروسية مرتجماً  التقدم  دار 
مقدمتهم سامي الدروبي وأبو بكر يوسف وغائب طعمة فرمان، ومعروضاً 
بال قيود وبأسعار مناسبة عىل رفوف املكتبات، ومنها عىل وجه التحديد مكتبة 
الصداقة يف شارع الخّيام املتخصصة بالكتب واملطبوعات والبطاقات الربيدية 
املطبوعة واملنتجة يف موسكو، لقد  الدعائية  والطوابع والعمالت والتذكارات 
القراء  العراقيني ولعموم  الرويس للقراء  كانت تلك السنوات هي ربيع األدب 
العرب، ولم تكن مكتباتهم الشخصية لتخلو من أعمال ذلك األدب الكالسيكي 
غوغول  نيكوالي  ومرسحيات  وقصص  روايات  أمثال  القيرصي  العرص  يف 
ايديولوجياً  انحيازاً  لها  أضافوا  ثم  وتشيخوف،  ودوستويفسكي  وتولستوي 
فكرياً، أو متعة أدبية خالصة، أعمال العرص الالحق بعد ثورة أكتوبر وبروز 
اسم مكسيم غوركي وروايته «األم» رغم انها كتبت قبل الثورة، مع أسماء 
أمثال  السوفييتي،  االتحاد  يف  منصهرة  أخرى  قوميات  من  أو  روس  أدباء 
جينكيز أيتماتوف وروايته «وداعاً ياغولساري»، وميخائيل شولوخوف الفائز 
بجائزة نوبل لعام 1965 عن روايته « الدون الهادئ «، وأخرياً الروائي املشلول 
واألعمى الذي سقى الفوالذ نيقوالي أوسرتوفسكي، وهو من تفكك أوكرانيا 
والتي  قاعدته  عىل  املنقوشة  الشهرية  ملقولته  تكرتث  أن  دون  تمثاله  اليوم 
وردت عىل لسان بافل كورتشاغني بطل الرواية: « تعلم أن تعيش حتى ولو 

أصبحت حياتك ال تطاق».
 ويف اعقاب الحرب الروسية األوكرانية، وبعد اإلجراءات التي اتخذتها بعض 
املحافل الغربية تجاه األدباء والفنانني والرياضيني الروس، أو تجاه اإلجراءات 
أو  أو تداول أعمال موسيقية  اللتني منعتا بث  املتبادلة بني روسيا وأوكرانيا 
فنية أو أدبية لفنانني وأدباء من البلدين، عىل الرغم من أن غالبية تلك األعمال 
السوفييتي،  االتحاد  هو  واحداً  بلداً  يشكالن  فيها  كانا  لحقبة  تنتمي  كانت 
تم التساؤل هل يجوز أن ُتقحم الفنون واآلداب يف خضم الحروب، وهل من 
الحروب  أو فنان عاش ومات يف حقبة متقدمة عىل  أديب  أن يدفع  الصواب 
الالحقة رضيبة موقف فكري أو أيديولوجي أو سيايس، فتتم إزالة آثاره وحظر 
أعماله؟.. ويف املثال األوكراني فإن أوسرتوفسكي محسوب عىل تاريخ األدب 
األوكراني أكثر من الرويس، ومع ذلك فإن روسيا احتفلت عام 2006 بمرور 
مائة عام عىل ميالده، وأوكرانيا تفكك نصبه بعد ثمانية عرش عاماً عىل ذلك، 
وهو الذي كان اسمه مكتوباً عىل الدبابات األوىل التي اقتحمت برلني لتنتهي 
الحرب العاملية الثانية بسقوط برلني عىل أيدي جنود االتحاد السوفييتي عام 
يف  الطلبة  ترافق  يقال،  كما  سقيناه»،  كيف  «الفوالذ  رواية  وكانت   ،1945

مدارسهم، والجنود يف ثكناتهم .
ال أعلم تماماً ما الذي جعل هذه الرواية ترتدد كثرياً عىل ألسنة جيل السبعينيات 
يف  إنما  وحده  العراق  يف  ليس  القراء،  وطليعة  الجامعات  وطلبة  االدباء  من 
أدب  يف  جديداً  فتحاً  تمثل  ألنهما  ربما  العالم،  أرجاء  وأغلب  العربية  البلدان 
الواقعية االشرتاكية بعد رواية «األم»، وربما بسبب حياة مؤلفها املأساوية 
الذي مات وهو يف سن الشباب بعد عذاب طويل مع التهاب املفاصل والشلل 
النهاية  يتغنى حتى  املرض صامداً صلباً  ذلك بقي عىل رسير  والعمى، ومع 
أن  واالنسانية، غري  والحب  القضية واالشرتاكية  والنضال يف سبيل  بالحرية 
عديدة،  مرات  طبعت  فقد  الجديدة،  األجيال  عن  يغب  لم  باٍق  الرواية  سحر 
أوائل  من  فرمان  طعمة  غائب  ترجمة  وكانت  مختلفة،  ترجمات  وترجمت 
الرتجمات وآخر ما صدر من طبعاتها ما أصدرته دار املدى قبل تسعة أعوام.

ربما يكون لألوكرانيني الذين ذاقوا مرارة الحرب ونكباتها ومآسيها أسبابهم، 
وال أحد يمكنه أن يلومهم عىل ذلك، مثلما للروس أسبابهم، لكن هل يمكن 
للمرء أن يحلم بأن تكون الحروب يوماً ما بعيدة عن املساس واالرضار بمعالم 
اآلداب والفنون التي هي جزء من الرتاث اإلنساني ومن ذاكرة البرش، وهل من 
الرضوري تحطيم تماثيل ونصب األدباء والفنانني وتغييب أعمالهم بعد تغيري 

األنظمة، وتقلب أمزجة الُحكام والشعوب؟
قد يذهب نصب نيقوالي أوسرتوفسكي أخرياً إىل مصهر الفوالذ، ويف ذلك حكمة 

ودرس بقدر ما فيه من مفارقة عجيبة، وسخرية من مساخر التاريخ.
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