
بغداد/ مصطفى العتابي:
شـدد رئيـس مجلـس الـوزراء، محمـد 
شـياع السـوداني، عـىل رضورة التوجه 
نحـو املشـاريع اإلسـرتاتيجية ، وفيمـا 
وجه الوزراء بـأن تركز زياراتهم امليدانية 
للمحافظـة عىل مشـاريع البنى التحتية، 
 350 تخصيـص  الـوزراء  مجلـس  قـرر 
مليـار دينـار يف املوازنة السـتكمال رشاء 
الـذرة الصفراء للموسـم الحـايل، يف حني 
وافق عىل اإلعالن عن االسـتمارة الخاصة 
لسـد الشـاغر يف عضوية مجلس الخدمة 
االتحادي.وذكـر املكتـب االعالمي لرئيس 
أن  تلقتـه ”الـزوراء“:  بيـان  الـوزراء يف 
”رئيـس مجلـس الـوزراء السـيد محمد 
شياع السوداني، ترأس الجلسة االعتيادية 
السـابعة ملجلس الـوزراء، وجـرى خالل 
الجلسـة بحث تطورات األوضـاع العامة 

يف البالد، والتداول بشـأن عدد من امللفات 
والقضايـا املهمـة، إىل جانـب مناقشـة 
املوضوعات املدرجة عـىل جدول األعمال، 
واتخـاذ التوصيـات والقـرارات الالزمـة 
خـالل  السـوداني،  بصددها“.وتحـدث 
الجلسـة عن العالقات الخارجية للعراق، 
مؤكـدا أن الزيارات الخارجية تسـاعد يف 
بلورة عالقات خارجيـة متوازنة، عىل أن 
ال تكون الزيارات شـكلية انما العمل عىل 
تحويلها اىل مشاريع عمل حقيقية.ووّجه 
بأن يركز الـوزراء يف زياراتهم امليدانية اىل 
املحافظات عىل مشـاريع البنى التحتية، 
وان تتوافـق قراراتهـم يف تلـك الزيـارات 
امليدانية مع اولويات الحكومة يف منهاجها 
الوزاري. وشدد أيضا عىل رضورة التوجه 

نحو املشاريع اإلسرتاتيجية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف الرافدين، امـس الثالثاء، 
منح وجبة جديدة من السلف للموظفني 
ومنتسبي الدفاع والداخلية واملتقاعدين.
وقال املرصف يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 

إن  ”مرصف الرافدين منح وجبة جديدة 
من السـلف للموظفني ومنتسبي الدفاع 
والداخليـة واملتقاعديـن بعد اسـتكمال 
إنجـاز معامالتهـم يف وقـت سـابق من 

فروع املرصف“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن جهـاُز مكافحـِة اإلرهـاب، امس 
الثالثـاء، إطالق االسـتمارة اإللكرتونية 
للممفسـوخة عقودهم.وذكر الجهاز يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: أنـه ”تم إطالق 
للممفسـوخة  االلكرتونيـة  االسـتمارة 
عقودهـم لغرض إكمـال إجراءات عودة 

والفاحصـني“. عقودهـم  املفسـوخة 
وأضاف أنه ”يمكن الدخول إىل االستمارة 

من خالل الرابط التايل:
ctsiraq.net 

وتابع الجهاز أن ”االسـتمارة سـتكون 
مفتوحة ملـدة عـرشة أيـام ولغاية يوم 

الـ15 كانون األول 2022“.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
أعلنت شـبكة ”الجزيرة“ اإلعالمية رفع 
قضية ضد قوات االحتالل اإلرسائييل أمام 
املحكمة الجنائية الدولية، بشأن اغتيال 
الصحفية الفلسطينية شريين أبو عاقلة 
التـي استشـهدت برصـاص االحتالل يف 
الضفـة الغربيـة يف مايو/ أيـار املايض.
ووفق بيان صادر عنها أكدت ”الجزيرة“ 
أنهـا ”تربز يف امللـف املرفـوع إىل املدعي 

العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أّن 
األدلة الجديدة املقتبسـة من ترصيحات 
الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح 
أّن شـريين وزمالءهـا تعرضـوا إلطالق 
نـار مبـارش مـن قبـل قـوات االحتالل، 
وأّن ادعـاء السـلطات اإلرسائيلية بأنها 
ُقتلـت خطأ خالل تبادل إلطـالق النار ال 
أساس له“.وأشارت الشبكة إىل أّن األدلة 
املقّدمـة إىل مكتـب املدعـي العـام تؤكد 

أنه لم يكـن هناك أي اشـتباك أو إطالق 
نار يف املنطقة التي كانت فيها شـريين، 
باسـتثناء الطلقـات التـي اسـتهدفتها 
وزمالءها بشـكل مبارش مـن قبل قوات 
االحتـالل. وكان الصحافيـون يف مـكان 
ضمـن  ويسـريون  بوضـوح،  مرئـي 
مجموعـة ببـطء عىل الطريـق، مرتدين 
سرتاتهم وخوذهم اإلعالمية املميزة، ولم 
يكن هناك أشـخاص آخرون، وفق بيان 

الشـبكة.وتابعت: ”تقوض هـذه األدلة، 
التي تقدم اليوم للمدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدوليـة، ما خلص إليه تحقيق 
الجيـش اإلرسائيـيل، وتشـري إىل أن هذا 
القتل املتعمد كان جزءاً من حملة أوسع 
الجزيرة وإسكاتها“.وجّددت  الستهداف 
الشـبكة التزامهـا بتحقيـق العدالة ألبو 
عاقلة، عرب اتخاذ كل اإلجراءات والسـبل 

املتاحة ملحاسبة القتلة.

بغداد/ الزوراء:
انطلقت، امس الثالثـاء، فعاليات املؤتمر 
العلمـي الخامـس عـرش محليـا والرابع 
بغـداد،  جامعـة  االعـالم  لكليـة  دوليـا 
تحت عنـوان «توظيف اإلعـالم للتقنيات 
الدوليـة»،  املتغـريات  ظـل  يف  الحديثـة 
بمشـاركة نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب مؤيد 
الالمـي، ومجموعة مـن الباحثني العرب 
وبالتعـاون مـع كليـة املسـتقبل األهلية 

الجامعـة، فيمـا اكـد الالمي دعـم نقابة 
الصحفيـني لخطـوات الكليـة لالرتقـاء 
باالعـالم العراقي وابوابهـا مرشعة امام 
الطلبـة واالسـاتذة.وقال رئيـس املؤتمر 
عميـد كليـة اإلعالم، عمـار طاهر، خالل 
املؤتمر يف بيان تلقته « الزوراء» : إن «أهم 
ما يميز االعالم عن بقية العلوم االنسانية 
االخـرى هو اقرتانـه بالتقنيـات الرقمية 
والتطـورات التكنولوجيـة، فالطفرات يف 
مجال االتصـال تجـاوزت كل الفضاءات 

ما جعلها تمتلك سـمات فريدة ألقت 
بظاللها عىل البيئـة االعالمية عموما 
مثلمـا أثرت بشـكل كبري عىل شـكل 
ومضمـون املنتج اإلعالمـي وطريقة 
الحصـول عليه من قبـل الجمهور».
وأضـاف أن «التسـارع التقنـي جعل 
التطبيقـات االعالمية تتطور بشـكل 
هائـل، االمر الذي يسـتدعي رضورة 

تحليلها وتفسري تداعياتها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـاد تقريـر أعـّده فريق مـن محققني 
تابـع لألمم املتحدة بـأن تنظيم «داعش» 
اسـتخدم كيمياوية يف العـراق  باملناطق 
التي سـيطر عليها، فيمـا أوضح التقرير 

أن التنظيم قـام بإنتاج أسـلحة متنوعة 
محملـة بذخائـر كيمياوية.وأّكـد خرباء 
أمميون وجود أدلّة عىل اسـتخدام تنظيم 
داعش أسـلحة كيمياوية يف املناطق التي 
كان يسـيطر عليها، وذلـك يف تقرير ُرفع 

إىل مجلس األمن الدويل ملناقشته، االثنني.
وتطـّرق تقريـر فريـق التحقيـق التابع 
لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن الجرائم 
املرتكبـة مـن جانـب التنظيـم اإلرهابي 
إىل «جمـع األدلـة املسـتندية والرقميـة 

واملسـتمدة من شـهادات الشـهود» عىل 
صلـة باسـتخدام أسـلحة كيمياويـة يف 
العـراق يف «خالفـة» التنظيم بني العامني 
يف  الخـرباء  وخلـص  و٢٠١٩.   ٢٠١٤
تقريرهـم إىل أن التنظيـم «قـام بتصنيع 

وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيمياوية 
وذخائـر كيمياوية للقنابـل الصاروخية 
وأجهـزة  كيمياويـة  حربيـة  ورؤوس 

متفجرة كيمياوية يدوية الصنع».
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
ألغت وزارة الداخلية القطرية اشرتاط استخدام 
بطاقة ”هيـا“ لدخول مواطنـي ومقيمي دول 
مجلـس التعـاون الخليجي إليها، مـع إبقائها 
رشطاً لحضور مباريـات مونديال كأس العالم 
الـذي تسـتضيفه الدوحـة.. و“هيـا“ بطاقـة 
ذكيـة وّفرتها الدوحة مع اسـتعدادها النطالق 
املونديـال للسـماح بحضور املباريـات ودخول 
البـالد، خالفاً لإلجراءات املعتادة السـابقة قبل 
كأس العالم والتي تلزم بالحصول عىل تأشـرية 
وحجز مسبقني.وأواخر سبتمرب/ أيلول املايض، 
أعلنـت وزارة الداخلية القطريـة تعليق دخول 

جميع الـزوار إىل منافذ الدولة ابتداًء من مطلع 
نوفمرب/ ترشين الثاني املايض، عىل أن تستأنف 
تأشريات الزيارة ابتداًء من 23 ديسمرب/ كانون 
األول الحايل، باسـتثناء حامـيل بطاقة ”هيا“، 
إذ يحـق لهم الدخول خالل هـذه الفرتة.وقالت 
الداخليـة القطرية، يف بيان، امـس الثالثاء، إنه 
تقرر ”السـماح ملواطنـي دول مجلس التعاون 
الخليجـي واملقيمني فيها بالدخـول إىل الدولة، 
دون الحاجـة للحصـول عىل بطاقـة هيا لغري 
حامـيل تذاكـر املباريات“.وسـيكون الدخـول 
”عرب منافـذ الدولة املختلفة، وفقـًا لإلجراءات 

االعتيادية املتبعة يف الدخول“.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
تلقـى آالف املوظفني يف لبنان، وتحديدا من يتقاضون رواتبهم 
بالـدوالر، صدمة كبرية مع فـرض وزارة املاليـة رضائب عىل 
الدخـل، تصـل إىل نسـبة %25، وذلك يف محاولـة منها لتأمني 
إيـرادات للموازنـة العامة للبـالد التي تعاني مـن عجز كبري.

ووصف خرباء عملية التوسع الرضيبي باملجحفة واالقتصاص 
غري العادل من املوظفني، مقابل غياب شبه تام لشبكة حماية 
اجتماعيـة ومعيشـية وتعليميـة وصحية، وتحمـل املواطنني 
تكاليف باهظة بالدوالر لتوفري أبسـط الخدمات، وعىل رأسها 

الكهرباء واملحروقات.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلنت سوريا تعطيل العمل بالجهات 
العامـة (الدوائـر الرسـمية) يومني 
إضافيني باألسبوعني املقبلني، بسبب 
أزمـة الوقـود التي تعصـف بمناطق 
سيطرته.وأفادت وكالة أنباء ”سانا“ 
بـأن رئيس مجلـس الوزراء حسـني 
عرنوس أصدر بالغا بتعطيل الجهات 

العامـة يومـي األحـد املوافقـني 11 
و18 ديسمرب/ كانون األول الجاري.

والعطلة األسبوعية يف سوريا يومان، 
الجمعـة والسـبت، وعىل هـذا النحو 
ستصبح 3 أيام يف كل من األسبوعني 
القادمني.وقالـت ”سـانا“ إن ”قرار 
العطلـة يأتي نتيجة للمـداوالت التي 
جرت يف جلسة مجلس الوزراء امس، 

ونظراً للظروف التي يشـهدها سوق 
املشـتقات النفطية بسـبب الحصار 
القرسيـة  االقتصاديـة  واإلجـراءات 
أحادية الجانـب املفروضة عىل البلد، 
وبسـبب الظروف التي أخرت وصول 
توريدات النفط واملشتقات النفطية“.

ولـم تذكر الوكالة مـا إذا كان القرار 
سيتمدد ألكثر من أسبوعني.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، 
إدراج أكثـر مـن 150 مرشوعـا تربويا 
لبنـاء املـدارس، وفيمـا اكد اسـتئناف 
العمـل بأربعـة مستشـفيات متوقفة، 
كشـف عن خطط ملعالجـة االختناقات 

املرورية يف العاصمة.
وقـال العطا يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
من اولويـات عملنا تطويـر القطاعني 
الرتبـوي والصحي. مؤكـدا: عملنا عىل 
انشـاء منـذ عـام 2020 واىل منتصـف 
2022 اكثر من 52 مدرسـة جديدة بني 
توقيـع عقد وبـني افتتاح.وأضاف: انه 
تـم ادراج اآلن اكثر مـن 150 مرشوعا 
انـه  مبينـا:  املـدارس.  لبنـاء  تربويـا 
بالنسبة للمشـاريع املتلكئة كان هناك 
اجتمـاع خـاص خـالل االيـام املاضية 
يف  الرئيسـة  االربعـة  للمستشـفيات 
الفضيليـة  مستشـفى  وهـي  بغـداد، 
200 رسير ومستشـفى الشـعب 200 
رسير ومستشـفى النعمـان 75 رسيرا 
ومستشـفى الحرية 400 رسير ، حيث 
سيتم اسـتئناف العمل بها خالل االيام 
املقبلة.وتابع: وايضا كان هناك اجتماع 
الوزيـر  برئاسـة  التخطيـط  وزارة  يف 
لكيفية التعامل مع املشـاريع الرئيسة 
املتأخـرة بسـبب فـرق سـعر الـدوالر 
وتضخم االسعار العاملية. مؤكدا: انه تم 
حل املشـاكل التي تخص املستشفيات 
االنطـالق وكل  واآلن سـتبدأ عمليـات 

حسـب جـدول زمنـي الن بعـض مـن 
املشـاريع نسبة انجازها تتجاوز الـ50 
باملئة واخرى ضمـن 50 باملئة .ومىض 
بالقول: كان هناك اجتماع بني محافظة 
بغـداد وامانـة بغـداد ووزارة االعمـار 
واالسكان ومستشـاري رئيس الوزراء 
لكيفيـة النهوض بواقع العاصمة وحل 

املشـاريع، وكذلـك معالجـة  مشـكلة 
جسـور  واقـرتاح  الطـرق  اختناقـات 
جديدة، حيث كان هناك مقرتح إلنشاء 
جرس جديد يربط الكرخ بالرصافة من 
منطقة الدورة وصوال اىل جامعة بغداد 
ووضـع عىل الخطة، وسـيبدأ العمل به 
قريبا لفك االختناقات املرورية الكبرية، 

فضـال عـن طريـق بغـداد اليوسـفية 
هذا ايضا عىل الخطة يف سـبيل سـحب 
االزدحامات املرورية من منطقة الكرخ 
.واشـار اىل: انـه لدينا مشـاريع اخرى 
من اجل سحب االزدحامات املرورية يف 
مدينة الصدر والحسينية، كذلك الطريق 
الحلقـي الرابع ايضا .ويف وقت سـابق، 

حدد فريـق الجهد الخدمـي والهنديس 
الحكومـي أبرز املشـاريع املتلكئة التي 
يعتـزم التحرك إلكمالها، وفيما كشـف 
خارطة أعماله يف املناطق املحرومة هذا 
األسـبوع، أعلن عزمه بتوسيع أعماله  
يف محافظتي ذي قار وميسـان، مؤكداً 
أن دعـم رئيـس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني كان له األثـر املبارش بتذليل 
جميع العقبات وترسيع نسب اإلنجاز.

وقـال عضـو الفريـق مدير الهندسـة 
العسـكرية يف هيئة الحشـد الشـعبي، 
أبو عـيل الكـويف، يف ترصيـح صحفي: 
إن ”الفريـق افتتـح 20 مرشوعـاً منذ 
موعد انطـالق أعمالـه يف الخامس من 
ترشيـن الثاني املـايض، والعمـل يعزز 
بإضافـة جهد هنديس وخدمي من عدة 
مؤسسـات حكومية ووزارات كالدفاع 
والبلديات“.وأضـاف  املائيـة  واملـوارد 
أن ”السـقف الزمني إلنجاز املشـاريع 
العرشيـن سـيرتاوح ما بـني الربيع إىل 
الصيف املقبل، وهنالك توسع مستمر، 
وحالياً هناك توجه لتوسـيع األعمال يف 
منطقـة الثعالبة“، الفتا إىل أن ”الفريق 
الخدمي يسـتعد خالل األسـبوع الحايل 
للمبـارشة بإكسـاء منطقة البسـاتني 
يف الشـعب وكذلك الشـوارع الرئيسـة 
منطقـة  وكذلـك  الشـعلة  دوانـم  يف 
املصطفى، ومن ثم إجراء عملية إكساء 
طريـق بطول 3 كم يربط سـبع قصور 

بالحميدية“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيأة  أعلنت 
إتالف أدوية متنوعة مخالفة لضوابط االسترياد 
يف  الهيأة  الدويل.وقالت  بغداد  مطار  منفذ  يف 
إنه «بإرشاف مبارش من  «الزوراء»:  تلقته  بيان 
مديرية منفذ مطار بغداد الدويل تم إتالف (أدوية 
برشية) متنوعة مرتوكة يف مخزن الشحن الجوي 
بقائها  عىل  املسموحة  القانونية  املدة  تجاوزت 
من دون إنجاز املعاملة الجمركية».وأضافت أن 
«ذلك جاء بعد أن تم تشكيل لجنة مشرتكة من 

الدوائر ذات العالقة».

@¡iaÏõ‹€@Ú–€b¨@ÚÌÎÜc@“˝mg
Ô€Îá€a@ÜaáÃi@äb�fl@¿

@ÏÆ@ÈuÏn€a@ÒäÎãö@Û‹«@ÜáìÌ@Ô„aÜÏè€a
ıaäåÏ‹€@bËÓuÏm@äáóÌÎ@ÚÓvÓma6é�a@…Ìäbìæa

@Âfl@ÒáÌáu@ÚjuÎ@|‰fl@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
pb˜œ@4Ä€@—‹è€a

@Òäb‡né¸a@’‹��Ì@lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbËu
·ÁÜÏ‘«@ÚÇÏè–‡‹€@ÚÓ„Î6ÿ€�a

@\ÔvÓ‹©a@ÊÎb»n€a^@äaÎå@fiÏÇái@|‡èm@ã�”
\bÓÁ^@›º@¬a6ía@ÊÎÜ@Âfl

ä¸Îá€bi@Èjmaä@Ûöb‘nÌ@Âfl@Û‹«@Ú‡Éö@kˆaãö@NNÊb‰j€

ÜÏ”Ï€a@Úflåc@kjèi@µflÏÌ@ÚÓ8ã€a@ãˆaÎá€a@›Ó�»m@Â‹»m@bÌäÏé

ıb‰vè€a@‚b»†g@ÜÏ‘«@—‹fl@¿@ �pbËjí@Â«@ãzn‹€@�b‘Ìãœ@—€˚m@ÚÁaç‰€a

\b„ÎäÏ◊@ÚqbÀg^@Âfl@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@20@ÊÏ”ãèÌ@åã◊bÁ@Â«@—ìÿ€aÒ7Ç˛a

4@ô

 ÚÓ‰Ó�è‹–€a@ÚÓõ‘€a@ÊbrzjÌ@ÊÜä˛aÎ@÷aã»€a

@paıaãu�a@fib‡◊g@Â‹»Ì@fiá»€a@ãÌåÎ
ÜÏ‘»€a@Ô–√Ïfl@oÓjrn€@Úœb◊

بغداد/ الزوراء:
حسـني،  فـؤاد  الخارجيـة  وزيـر  أكـد 
ونظـريه األردنـي أيمن الصفـدي، عمق 
العالقات بني العـراق واألردن ، فيما بحثا 
القضايـا العربية والدولية ومنها القضية 
الفلسـطينية.وقال املتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة أحمد الصحـاف يف بيان تلقته 
«الزوراء»: ان «وزيـر الخارجية وصل اىل 

العاصمة األردنية عمـان، وعقد اجتماعاً 
مـع نظـريه األردنـّي أيمـن الصفـدّي».
وأضاف إن «الجانبني أكدا خالل االجتماع 
عىل عمـق العالقات األخويَّـة والتاريخيَّة 
بـني البلدين الشـقيقني وُسـُبل تعزيزها 
القضايـا  وناقشـا  املجـاالت،  كافـة   يف 
العربيَّـة واإلقليميَّة ويف ُمقدمتها القضيَّة 

الفلسطينيَّة»

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير العـدل، خالد شـواني، امس 
الثالثاء، إكمال اإلجراءات اإلدارية واملالية 
كافة، لتثبيت موظفي العقود يف الوزارة.

وقال شـواني يف بيـان تلقته «الـزوراء» 
وفقـاً  إجراءاتهـا  أكملـت  «الـوزارة  إن 
لتوجيهـات وزارة املالية بتثبيت موظفي 

العقود ممن لديهم خدمة عقدية سـنتني 
فأكثر وتأمني جميع املتطلبات «.وأضاف 
أن «الوزارة سـتتخذ اإلجـراءات اإلدارية 
كافة الخاصة بتثبيت املوظفني يف الدوائر 
العدليـة كافـة»، مؤكـداً أنني «سـأتابع 
بشـكل شـخيص إكمال اإلجراءات كافة 

بهذا الصدد».

ÚÓ€Îá€a@ÚÓˆb‰ßa@‚bflc@Ú‹”b«@Ïic@ÂÌ7í@ÜbËìnéa@ÚÓõ”@…œãm@ÒãÌçßa

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نعيم العبودي، إطالق برنامج تعقب األصول الكيميائية 
وزير  الدولية.وقال  املنظمات  مع  بالتعاون  التخصصية  بتطوير مخترباتها  الجامعات  وميض 
التعليم يف كلمة خالل فعالية اإلطالق يف بيان: إن «التعليم العايل ومؤسساتها األكاديمية وفرت 
بيئة علمية لتطوير برامج ومشاريع السالمة واألمن بالتعاون مع املنظمات الدولية».وأضاف 
أن «إطالق هذا الربنامج سيمكن الجامعات ومراكزها العلمية املختصة من السيطرة عىل تعقب 
املواد املحظورة وسيحد من إمكانية الوصول إليها أو استخدامها لتهديد البرشية والبيئة».من 
الجهود  للبيان،  وفقاً  الشكري،  حميد  عيل  اإلدارية  للشؤون  الوزارة  وكيل  استعرض  جهته، 
السالمة  مستوى  تحسني  عىل  سيعمل  الذي  الكيميائية  األصول  تتبع  برنامج  إلنجاز  املبذولة 
واألمن من خالل تنفيذ املشاريع التي تمثلت بتأهيل عدد من املختربات التخصصية يف الجامعات 

العراقية، فضال عن مشاريع التدريب للعاملني ضمن هذا الربنامج.

@k‘»m@wflb„ãi@÷˝†g@Â‹»Ì@·Ó‹»n€a@ãÌåÎ
ÚÓˆbÓ‡Óÿ€a@fiÏñ˛a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

fibÌá„Ïæa@ÔˆbË„@…iã€@›Ádn€aÎ@bÓ„bjé�@·Ën∫çÁ@á»i@lãÃæa@=«¸@Úyãœ



›‘‰€a@ãÌåÎ@È€bj‘néa@fi˝Ç

ÚÓ”aã»€a@ÚÌÏßa@¬Ï�©bi@›‹©a@…”aÏfl@Úßb»fl@ÒäÎãö@Û‹«@ÜáìÌ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
بغداد/ الزوراء:

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  شدد 
معالجة  رضورة  عىل  الثالثاء،  امس  رشيد، 

مواقع الخلل بالخطوط الجوية العراقية.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل وزير النقل 
رزاق محيبس، وجرى خالل اللقاء، بحث أهم 
امللفات يف قطاع النقل وسبل تحسني الخدمات 
احتياجاتهم  يلبي  بما  للمواطنني  املقدمة 
هذا  يف  العالم  يشهده  الذي  التطور  ويواكب 

املجال“. 
النقل  ”أهمية قطاع  الجمهورية  رئيس  وأكد 
وتطويره، ورضورة أن يكون ضمن أولويات 
إىل  مشرياً  برنامجها“،  تنفيذ  يف  الحكومة 

”بعض املشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، 
الرئيسة  الربية  بالطرق  يتعلق  ما  خاصة 
التي تربط املحافظات، بسبب الوضع السيئ 
تعاني  الذي  واإلهمال  الطرق  هذه  لبعض 

منه“. 
موضوع  إىل  الجمهورية  رئيس  وتطرق 
عىل  مشدداً  العراقية،  الجوية  الخطوط 
”رضورة العمل برسعة ملعالجة مواقع الخلل 
الخطوط حفاظاً  تعاني منها  التي  واملشاكل 
بها“،  اتصفت  التي  الطيبة  سمعتها  عىل 
واملطارات  الجوية  ”الخطوط  أن  موضحا 

تعترب الواجهة الحضارية ألي بلد“.
التقيد  ”أهمية  الجمهورية  رئيس  وأّكد 
بمواعيد  االلتزام  ناحية  من  العاملية  باملعايري 
الطريان والنظافة وتقديم الخدمات“، مشريا 

اىل ان“رئيس الجمهورية تناول ايضا موضوع 
الحديد  السكك  وخطوط  العراقية  املوانئ 
ييرس  بما  تطويرها  أهمية  عىل  والتأكيد 

خدماتها للمواطنني ويعزز االقتصاد“.
محيبس  رزاق  الوزير  أثنى  جانبه،  من 
السعداوي عىل ما تفضل به الرئيس، مبينا أن 
”املستقبل سيعزز قيمة قطاع النقل ملا يتميز 
وحيوي  مهم  جغرايف  موقع  من  العراق  به 

يربط دول آسيا بدول أوروبا“.
لتطوير  الوزارة  خطط  الوزير  واستعرض 
التوجه،  هذا  تواجه  التي  واملعوقات  القطاع 
مللف  مفصلة  دراسة  وضع  ”تم  انه  موضحا 
الخلل  مواقع  وتحديد  الجوية  الخطوط 
واملشاكل التي تعاني منها املفاصل الرئيسية 
الفاعلة  الخطط  ووضع  املؤسسة،  هذه  يف 

ملعالجتها“.
الوزير أن  العراقية، بنّي  وفيما يخص املوانئ 
مرشوع  إكمال  حاليا  الوزارة  أولويات  ”من 
من  االستفادة  عىل  والعمل  الفاو،  ميناء 
العراقية  الكوادر  تدريب  يف  العاملية  الخربات 
”الوزارة  ان  اىل  املوانئ“، الفتا  إدارة  يف مجال 
األفكار  لطرح  علمي  مؤتمر  لعقد  تخطط 

والرؤى يف هذا املجال“. 
مشاريع  ”هناك  أن  النقل  وزير  وتابع 
للخطوط الحديدية يجري التخطيط إلنجازها 
موضحا  الجوار“،  دول  مع  العراق  لربط 
بغداد  قطار  إلكمال  عمل  خطة  ”هناك  أن 
كونه  محطاته  عدد  وزيادة  توسعة  تضمن 
لخفض  ووسيلة  للعاصمة  متنفساً  يعترب 

االختناقات فيها“.
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يرس (رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة 
(تصميم وتجهيز منظومة العوازل (Mechanical Seal) لخزانات الـ Floating Roof عدد ٣ ملرشوع خزانات مصفى الصينية) 
وتسليمها وتفريغها ( (DDPحسب االنكوتريم (٢٠١٠) يف موقع املرشوع يف مصفى الصينية / صالح الدين - العراق عىل ان 
تكون املواد من املناشئ التالية (امريكا – اململكة املتحدة – كندا –  اليابان - كوريا الجنوبية -  ايطاليا – بلجيكا -  املانيا 
– فرنسا -  اسبانيا – سويرسا – النرويج - فلندا – هولندا – النمسا) علماً ان املناقصة ممولة ذاتياً وان الكلفة التخمينية 
يوم  يوم مائة وعرشون  تنفيذ (١٢٠)  دينار عراقي) وبمدة  (مائتان وستة عرش مليون  للمناقصة هي (٢١٦,٠٠٠,٠٠٠) 

تقويمي، مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
١. للحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/قسم التوريدات والتعاقدات:-

الساعة  الرسمي من  الدوام  الخميس وخالل  اىل  االحد  scop@scop.oil.gov.iq //        Pur.cus@scop.oil.gov.iq   من   
(٩:٠٠ص) لغاية(١٢:٠٠م)وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

٢. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص والراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا 
للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:

أ- املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.
ب- خدمات ما بعد البيع.

ت- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز ١٠ سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء 
وبمقدار ٣٠٪ من الكلفة التخمينية للمناقصة.

وقائمة  املصالح  وتضارب  (الجنسية  حيث  من  باملناقصة  املشرتكني  العطاءات  ملقدمي  القانونية  االهلية  تحديد  يتم  ث- 
الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء) وفق النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط 
ورشكة املشاريع النفطية او اي جهة رسمية اخرى وبالنسبة للمنع بموجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدويل فيتم 
العمل بها حسب النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية 

او اي جهة رسمية اخرى والقرار صادر من االمم املتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم املتحدة.
ج- يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (٤٣,٢٠٠,٠٠٠) ثالثة واربعون مليون ومئتان الف دينار 

عراقي من مرصف معتمد.
ح- مدة تنفيذ العمل باأليام التقويمية.

خ- يكون تجهيز وتسليم املواد  DDP  تسليم وتفريغ حسب االنكوترم (٢٠١٠)  يف موقع املرشوع يف مصفى الصينية / صالح 
الدين - العراق عىل ان يتم قبول استالم التجهيز يف موقع املرشوع يف مصفى الصينية / صالح الدين – العراق.

د- بيان عدد املشاريع التي بعهدة مقدم العطاء مع ذكر كلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها.
ذ- مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.

ر- يلتزم مقدم العطاء املشرتك باملناقصة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات 
العراقية خالل(٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة 

وبخالف ذلك يتم استبعاده.
ز- يف حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء املشرتك يف املناقصة يلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية 
وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض 
الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل (٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط 

الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاده.
س- يتعهد مقدم العطاء املشرتك باملناقصة بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق مختلف الرشكات 
واملؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية 
او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة باملناقصة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة 

للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٣. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء 

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠,٠٠٠) دينار عراقي (مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقداً وغري قابل للرد.
٤. يكون مكان بيع وثائق املناقصة (وزارة النفط - رشكة املشاريع النفطية-الوزيرية -خلف معهد التدريب النفطي-  قسم 

التوريدات والتعاقدات من االحد اىل الخميس من الساعة (٩:٠٠ ص) ولغاية الـ (١٢:٠٠ م).
٥. مكان تسليم العطاء (وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية-/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي - لجنة استالم 

وفتح العطاءات املحلية- الطابق االول).
• يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ (٢٠٢٢/١٢/١٨) حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 

الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
وزارة النفط - رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق

• الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
• التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

للمؤتمر  الحضور  ويكون  العطاء  تقديم  قبل  ما  مؤتمر  بحضور  يمثلهم  من  او  املخولني  العطاءات  مقدمي  دعوة  يتم   .٦
العطاء  الغلق وعىل مقدمي  تاريخ  االنعقاد قبل أسبوع من  تاريخ  للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون  (الزامي) 

تقديم استفساراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر 
الوقت : (٩:٠٠ ص)لغاية (١٢:٠٠ م).

التاريخ:   /   / 
املكان: يحدد الحقاً

٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
٨. يلتزم مقدم (مقدمي)العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

- شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف 
ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق.

- اذا كان ملقدم العطاء االجنبي فرع لرشكته بالعراق عليه تقديم شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق 
اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ وشهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها 

الفعيل مصدق اصولياً.
اقليمي) بتقديم من دائرة  او مكتب  العراق  العطاء سواء كان رشكة عراقية او (رشكة اجنبية لها فرع يف  - يلتزم مقدم 

الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكه بالضمان االجتماعي للعمال حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٥.
- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

املدنية) بطاقة السكن، عقد  الجنسية +هوية االحوال  الوطنية املوحدة (او شهادة  البطاقة   : العراق  • ملواطني جمهورية 
ايجار، او الطابو للداللة عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
- هوية غرفة التجارة (نافذة) وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة 

من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة اذا كان مقدم العطاء عراقيا.
- يلتزم مقدم (مقدمي) العطاء بتقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع 

النفطية.
- وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.

- تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
- يجب ان يكون مقدم العطاء (مقدمي العطاء) من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

- وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة ومغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
او  اختالف  وجود  حالة  ويف  الورقية،  النسخة  مع  الكرتونية  (نسخة  الزمني  الجدول  الفني+  العرض  عىل  يحتوي  الثاني- 

تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
بشكل  تكون  ان  عراقي)(ويجب  دينار  ماليني  (خمسة   (٥,٠٠٠,٠٠٠) والبالغة  االولية  التأمينات  عىل  يحتوي   – الخامس 
خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم  عىل ان تكون 
التأمينات االولية مدرجة ضمن املنصة االلكرتونية لخطابات الضمان لدى البنك املركزي العراقي يمكن الحصول عىل قائمة 

املصارف املحظورة حاليا من قبل الهيئة املالية لرشكة املشاريع النفطية.  
توضع االظرف يف ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عليه عىل االظرف الداخلية ما ييل:

أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية١-١ من تعليمات ملقدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة 

يف بيانات العقد.
ج- تاريخ الغلق .

د- بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني، عرض تجاري مسعر، عرض تجاري غري مسعر، الوثائق املطلوبة، التأمينات 
االولية).

٩. عىل مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية طبق االصل عدد ٢ من العطاء الخاص باملناقصة اعاله اضافة اىل العطاء االصيل 
عىل ان تكون جميع النسخ (مختومة بختم حي من مقدم العطاء) توضع النسخ االصلية (يف غالف منفصل) تؤرش بعبارة 
(نسخة اصلية) توضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف منفصل ويتم تأشري كل مغلف بعبارة نسخة اضافية وتوضع 

هذه املغلفات االصلية واالضافية يف مغلف واحد.
١٠.  الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

١١.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
١٢.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية 
بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد 

ألنها غري متوافقة.
١٣.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات والتبليغات واالنذارات داخل 
العراق وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ 

حصول التغيري.
١٤.  لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن 

رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني :-
• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين 

االسلوبني .
• عند إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١٥. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح صاحب العمل (رشكة املشاريع النفطية SCOP) ويتم اتخاذ االجراءات القانونية 
ضد مقدم (مقدمي العطاء) يف الحاالت االتية:

• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

• إذا رفض مدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
١٦. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .

١٧. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 
مبلغ الفقرة.

١٨. اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود 
الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .

١٩. تجديد خطاب الضمان (التأمينات االولية وكفالة حسن االداء) بصورة تلقائية بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع 
العقد لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة من رشكتنا يجب ان يتم تمديد فرتة نفاذية خطابات الضمان (تأمينات اولية وكفالة 
حسن االداء) بشكل تلقائي من قبل املرصف املصدر لها كل ثالثة اشهر ويقوم املجهز بحث املرصف عىل ارسال سند التمديد 

وصحة الصدور اىل صاحب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة من صاحب العمل املوجه للمرصف املصدر.
لقرار  اقليم كردستان خالفا  يف  والغاز  النفط  أو مشاريع يف قطاع  و/  بعدم يف عقود  تعهد  تقديم  العطاء  ٢٠. عىل مقدم 
املحكمة االتحادية العليا رقم (٥٩) اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ اتحادية ٢٠١٩ ، ويف حال وجود عقود و/ او مشاريع 
حالية فعىل مقدم العطاء التعهد بإنهائها خالل ثالث اشهر وعند عدم التزام مقدم العطاء بما ورد آنفا يتم وضعه يف القائمة 

السوداء ويحظر التعامل معه.
٢١. مقدم العطاء يكون مسؤوال عن (ويتحمل) جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف 
الكمركية وحسب  الكمركية وغري  والرسوم  الرضائب  كافة  دفع  املواد وكذلك  لتخليص  العراق  داخل  بها مدفوعة  متعلقة 

القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها واستبدالها من وقت آلخر.
٢٢. مقدم العطاء للرشكات العراقية يكون مسؤوال عن دفع الرسوم املالية الستحصال صحة الصدور لهوية غرفة تجارة 

بغداد.
٢٣. عدم مشاركة مقدم عطاء لديه ثالثة عقود او اكثر وما زالت قيد التنفيذ ومربمة مع رشكة املشاريع النفطية.

٢٤. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة (SCOP) او وزارة النفط عىل االنرتنيت.
Web site: http://www.scop.gov.iq

E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq

                                                                     و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـاد تقرير أعده فريـق من محققني 
تنظيـم  بـأن  املتحـدة  لألمـم  تابـع 
يف  كيمياويـة  اسـتخدم  ”داعـش“ 
العـراق  باملناطق التي سـيطر عليها، 

فيمـا أوضح التقريـر أن التنظيم قام 
بإنتاج أسلحة متنوعة محملة بذخائر 

كيمياوية.
وأّكد خـرباء أمميون وجـود أدلّة عىل 
أسـلحة  داعـش  تنظيـم  اسـتخدام 

كيمياوية يف املناطق التي كان يسيطر 
عليهـا، وذلك يف تقرير ُرفع إىل مجلس 

األمن الدويل ملناقشته، االثنني.
وتطّرق تقرير فريـق التحقيق التابع 
لألمـم املتحـدة لتعزيز املسـاءلة عن 

الجرائـم املرتكبة من جانـب التنظيم 
اإلرهابـي إىل ”جمع األدلة املسـتندية 
والرقميـة واملسـتمدة مـن شـهادات 
الشهود“ عىل صلة باستخدام أسلحة 
”خالفـة“  يف  العـراق  يف  كيمياويـة 
التنظيم بني العامـني 2014 و2019. 
إىل  تقريرهـم  يف  الخـرباء  وخلـص 
أن التنظيـم ”قـام بتصنيـع وإنتـاج 
صواريـخ ومدافـع هـاون كيمياوية 
وذخائر كيمياوية للقنابل الصاروخية 
ورؤوس حربيـة كيمياويـة وأجهـزة 

متفجرة كيمياوية يدوية الصنع“.
ورّكـز التقريـر خصوصـا عـىل أدلة 
ترتيبـات  داعـش  اّتخـاذ  ”تثبـت 
ماليـة ولوجسـتية وترتيبـات تتعلق 
باملشـرتيات والروابـط مـع عنـارص 

القيادة“، يف إشارة إىل تنظيم داعش.
كذلك أشار إىل فهم أكرب للمواقع ”التي 
يشتبه يف أنها شهدت أنشطة لتصنيع 
األسـلحة وإنتاجهـا واسـتخدامها يف 
جميـع أنحـاء العـراق“، و“مزيد من 
التبرص باملـواد التـي يصنعها تنظيم 

داعش ونظم اإليصال املستخدمة“.
”كمية كبرية من األدلة“

ورّكـز املحققـون جهودهم خصوصا 

عـىل هجوم تعرّضـت له مدينـة تازة 
الثامـن مـن  العراقيـة يف  خورماتـو 
مـارس 2016. وأكـدوا أنهـم جمعوا 
”كمية كبـرية من األدلـة“ بما يف ذلك 
”سـجالت كشـوف مرّتبـات تنظيـم 

داعش ومراسالته“.
وجـاء يف التقرير أنـه ”تم فحص أدلة 
متعلقة بدفع تعويضات ألرس أعضاء 
التنظيـم الذيـن قتلـوا أثنـاء نرشهم 
لألسلحة الكيمياوية، وسجالت تتعلق 
بالتدريـب الـذي كان يوفـره تنظيـم 
داعـش لكبـار العمالء عىل اسـتخدام 
املواد الكيمياوية كأسلحة، بما يف ذلك 

أجهزة نثر املواد الكيمياوية“.
وعـدد التقريـر ”طائفة مـن العوامل 
التي حّولها  الكيمياوية/البيولوجية“ 
التنظيم إىل أسلحة بما فيها ”فوسفيد 
األملنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتني 

والريسني وكربيتات الثاليوم“.
”املضاعفـات  عـىل  التقريـر  وشـدد 
الصحيـة املسـتمرة بني سـكان تازة 
خورماتو والتي تشمل أمراضا مزمنة 
ورسطانـات ومضاعفـات ذات صلـة 

بالصحة اإلنجابية“.
كذلك تطّرق التقريـر إىل جرائم كربى 

خصوصـا العنف الجنـيس واضطهاد 
مسـيحيني وغريهم يف العـراق وأيضا 

تدمري الرتاث الثقايف والديني.
تمويل الجرائم

وأفرد التقرير قسماً خاصاً بـ“تمويل 
جرائم“ التنظيم اإلرهابي، قال فيه إّن 
فريق التحقيق ”توّسـع توّسعاً كبرياً 
يف قاعـدة األدلّة املتعلّقـة باملتوّرطني 
يف شـبكات منشـآت الخدمات املالية 
التي قّدمت دعماً مالياً لتنظيم داعش 
واسـتفادت مـن حمالت العنـف التي 

قام بها“.
وأّكـد أّنـه ”أقيمـت روابـط قوية بني 
وبغـداد  املوصـل  مقرّهـا  شـبكات 
يف  حجمـاً  أكـرب  إقليميـة  وشـبكات 
جميع أنحاء الرشق األوسط ومنطقة 

الخليج“.
وأظهـرت األدلّـة، وفقـاً للتقريـر، أّن 
”منشـآت مختـارة للخدمـات املالية 
كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعضاء 
رئيسـيني يف تنظيم داعـش وبقيادته 
كانـت  املنشـآت  هـذه  وأّن  املحلّيـة، 
متواطئة يف مخّططات االبتزاز الرامية 
إىل انتزاع الربح من السـكان املحليني 
واملسـلوبة  املنهوبـة  الثـروة  وإدارة 

ونقلها“.
كمـا مـّول التنظيم نفسـه من خالل 
العراقـي  النفـط  عـىل  ”االسـتيالء 

واستغالله“.
2014، أعلـن تنظيـم  29 يونيـو  ويف 
داعش آنذاك تأسيس ”دولة الخالفة“ 
يف مسـاحات شاسعة سيطر عليها يف 

سوريا والعراق.
وبعدما ُمني بهزيمة أوىل يف العراق عام 
2017 إثر معارك مع القوات العراقية، 
أعلنـت قـوات سـوريا الديمقراطية، 
املدعومة أمريكياً وعىل رأسها املقاتلني 
األكـراد، يف 23 مـارس 2019، هزيمة 
التنظيـم إثر معارك اسـتمرت بضعة 
أشـهر، حـورص خاللهـا مقاتلوه من 
جنسـيات مختلفة مـن أوروبا ودول 
آسـيوية وعربيـة، واآلالف مـن أفراد 
عائالتهـم يف الباغـوز الحدوديـة مع 

العراق.
ورغـم هزيمتـه، فالتنظيـم اإلرهابي 
يواصـل من خالل خاليـا نائمة تنفيذ 
البلديـن  يف  وإن محـدودة  هجمـات، 
خصوصـاً ضـّد القـوى األمنيـة. كما 
يتبنـى هجمـات يف دول أخـرى حول 

العالم.

بغداد/ الزوراء:
انطلقت، امس الثالثاء، فعاليات املؤتمر 
العلمـي الخامس عـرش محليا والرابع 
دوليـا لكليـة االعـالم جامعـة بغـداد، 
تحت عنوان ”توظيف اإلعالم للتقنيات 
الحديثـة يف ظـل املتغـريات الدوليـة“، 
بمشـاركة نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب مؤيد 
الالمي، ومجموعة من الباحثني العرب 
وبالتعـاون مع كلية املسـتقبل األهلية 
الجامعـة، فيما اكـد الالمي دعم نقابة 
الصحفيـني لخطوات الكليـة لالرتقاء 
باالعالم العراقي وابوابها مرشعة امام 

الطلبة واالساتذة.
وقال رئيس املؤتمر عميد كلية اإلعالم، 
عمـار طاهـر، خـالل املؤتمـر يف بيان 
تلقتـه ” الـزوراء“ : إن ”أهـم ما يميز 
االعـالم عن بقيـة العلـوم االنسـانية 
االخرى هـو اقرتانه بالتقنيات الرقمية 
والتطورات التكنولوجية، فالطفرات يف 
مجال االتصال تجاوزت كل الفضاءات 
ما جعلها تمتلك سـمات فريـدة ألقت 
بظاللها عـىل البيئة االعالميـة عموما 
مثلمـا أثـرت بشـكل كبري عىل شـكل 
ومضمـون املنتـج اإلعالمـي وطريقة 

الحصول عليه من قبل الجمهور“.
وأضـاف أن ”التسـارع التقنـي جعـل 
التطبيقـات االعالميـة تتطور بشـكل 
هائـل، االمر الـذي يسـتدعي رضورة 
فهـي  تداعياتهـا،  وتفسـري  تحليلهـا 
تعنـي متابعـة معطيـات العـرص من 
وسـائل وأجهـزة ومبتكـرات وتطبيق 
اسـتخداماتها الحديثة واإلفـادة منها 
بما يف ذلك تأثرياتها يف مجال املعلومات 

واالتصال“.
وتابع: ”نحن نعيش اليوم حالة متفردة 
يف تاريخ البرشية تتدفـق فيها كميات 
هائلـة مـن املعلومات، وتشـهد الكثري 
مـن التحـوالت عـىل الصعـد املختلفة 
امتدت لتشـمل نمـط التفكري بسـبب 
االنتشـار الرسيـع للتقنيـات الجديدة 
وهيمنتها عىل تفاصيل الحياة اليومية 
بطريقة غريت العالقة وأساليب العمل 
والتواصل مع اآلخرين لتحدث تحوالت 
جذرية يف الوعي واملعرفة والتكنولوجيا 
ومـا رافقها مـن تعبـريات اجتماعية 

كربى“.
 وأوضح طاهر أنه ”من أكثر املشـاكل 
الوقـت  يف  الباحثـني  تواجـه  التـي 
الراهـن هـي وقوعهـم يف أرس الهوس 
التقني واالبتعاد عن دراسـة التأثريات 
املتواصلة للظاهرة االتصالية، فالعديد 
منهم يلقون الضوء عىل اهم التطورات 
التكنولوجية الطارئـة عىل التطبيق او 
الوسيط االعالمي ويتجاهل انعكاساته 

املستمرة عىل الجمهور“.
واختتم بالقول: إن ”هذا املؤتمر العلمي 
هو فرصـة كبرية أمام جميع الباحثني 
للتزاحم املعريف ومناقشـة ما يمكن أن 
يبـوح به املسـتقبل يف مجـال االعالم، 
لـذا نرحب بـكل إضافة علمية تسـهم 
يف البناء املعريف وتسـعى لتطوير البيئة 
اإلعالميـة العراقيـة يف مجـال تقنيات 

االتصال“.
مـن جانبـه، بـارك نقيـب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العـرب، مؤيد الالمـي، ”انعقاد املؤتمر 
العلمـي الـذي يعالـج ويبحـث قضايا 

مهمة، تشخص ما يشهده علم االعالم 
من تقدم استثنائي“.

وقال الالمي يف كلمـة له خالل املؤتمر: 
إن ”كلية االعالم تعد كلية رائدة يف البلد 
واسهمت يف تعزيز املؤسسات االعالمية 
باملتخصصـني  العالـم  يف  الكـربى 
مـن  الكثـري  وبـات  بـل  واملهنيـني، 
مخرجاتها هم قادة اعالم سـواء داخل 

العراق او خارجه“.
ولفـت اىل ”الدور الكبـري لكلية االعالم 
ومخرجاتهـا يف املجتمـع ومـا لها من 
اثـر مبارش يف رسـم سياسـات الوعي 
والحوار مـا بني ابناء املجتمع بشـكل 

عـام“، مبينا ان ”كليـة االعالم تعّد من 
الكليات الرصينة التي تصنع الخريجني 

املتميزين“.
لـ“خطـوات  دعمـه  الالمـي  وأكـد 
الكلية الحثيثة لالرتقـاء بواقع االعالم 
العراقـي“، مؤكـدا ان ” ابـواب نقابـة 
الصحفيني مرشعة امـام طلبة الكلية 

واساتذتها“.
بـدوره، قـال رئيـس جامعـة بغـداد، 
منري حميد السـعدي: إنه ” من دواعي 
الـرسور انعقـاد مؤتمـر كليـة االعالم 
العلمي الرابع دوليا بمشـاركة باحثني 
مـن مختلـف الـدول العربيـة، إليجاد 

نـوع مـن التالقـح الفكـري والعلمي 
ملناقشـة التطور الهائل واملتسـارع يف 
تخصـص االعالم عـىل الصعيد الرقمي 
والتقنـي“، معربـا عن املـه ان ”تجد 
البحـوث املشـاركة يف املؤتمـر مكانها 
تكـون  وان  العامليـة،  املسـتوعبات  يف 
توصيات املؤتمـر ونتاجاته ذات فائدة 
حقيقيـة لصانـع القـرار االعالمـي يف 

البلد“.
وأشـار إىل أن ”جامعـة بغـداد تفخـر 
اليوم بإسـهاماتها العلمية والسيما يف 
النـرش العلمي حيث تمكنت من دخول 
عدد من املسـتوعبات العاملية وتحقيق 

مؤرشات مهمـة فيها“، كاشـفا عن“ 
بسـمعة  لالرتقـاء  حقيقـي  توجـه 
الجامعة دوليا واعادتها لسابق عهدها 

كأيقونة للعلم“.
بغـداد  جامعـة  فلسـفة   ” أن  وبـنّي 
ورؤيتهـا الجديـدة هـي ان ال يكـون 
الشـهادات  ملنـح  مكرسـا  جهدهـا 
االكاديمية فقط، بـل االهتمام بتقديم 
العلم واملعرفة للطلبة بشـكل حقيقي 
وتسويقهما بشكل سليم بما يسهم يف 

االرتقاء باملجتمع“.
من جانبه، اكد معاون العميد للشؤون 
العلمية، عـيل الشـمري: إن ”مؤتمرنا 
هذا ينعقد تحت عنوان (توظيف االعالم 
للتقنيـات الحديثـة يف ظـل املتغـريات 
الدوليـة) بهـدف تسـليط الضـوء عىل 
توظيـف الوسـائل اإلعالميـة املختلفة 
املحليـة والدوليـة للتقنيـات الحديثـة 
والكشـف عـن التكتيـكات املعـارصة 
املسـتخدمة يف ذلـك وينبثـق عـن هذا 
تخصصيـة  أهـداف  الرئيـس  الهـدف 
والتلفزيـون  واالذاعـة  الصحافـة  يف 

والعالقات العامة“.
وذكر أن ”االسـتعدادات لعقـد املؤتمر 
كانت تجري بوترية عالية، إذ تم تشكيل 

اللجان الكفيلة بإنجاحه“.
وأكمل قائالً:  ”منذ اليوم االول لإلعالن 
مـن  العديـد  اسـتجاب  املؤتمـر  عـن 
الباحثني املحليني والدوليني ليعربوا عن 
رغبتهم الصادقة للمشاركة يف املؤتمر، 
وفعال فقـد ورد اىل لجنة السـكرتارية 
واستقبال البحوث اكثر من (60) بحثا 
ومستخلصا بحثيا، حيث تمت إحالتها 
عـىل اللجنة العلمية للمؤتمر لتقويمها 

ووافقت عـىل مشـاركة (49) منها يف 
برنامج املؤتمر“.

ونـوه اىل أن ”املؤتمـر سـيناقش (49) 
ورقة بحثية لنحـو (58) باحثاً عراقياً 
وعربياً يف خمس جلسات رئيسة، حيث 
ُخصصت االوىل كجلسة جامعة تتناول 
عـن  مختلفـة  وقضايـا  موضوعـات 
الذكاء االصطناعي وصحافة  (تقنيات 
البث املبارش، واالستخدامات االتصالية 
املتحققة لاليموجي يف مواقع التواصل 
النـرشات  يف  التقنيـات  وتوظيـف 
االخبارية ومسـتويات التحول الرقمي 
يف بنيـة تحريـر الفنـون الصحفيـة)، 
واملحور الثاني ناقش بحوث الصحافة 
يف  ودورهـا  االتصـال  (تكنولوجيـا 
أمـا  املعـارصة)،  الصحافـة  صناعـة 
الجلسـة الثالثـة فرتكزت عـىل بحوث 
العالقات العامة واملوسـومة (توظيف 
التقنيـات الحديثـة يف العالقات العامة 
يف ظـل املتغـريات الدوليـة)، وتطرقت 
الرابعـة اىل بحوث االذاعـة والتلفزيون 
وحملت عنوان (التأثريات التي احدثتها 
التكنولوجيـا الرقميـة يف بيئـة االعالم 
املعـارص)، فيمـا ُخصصت الخامسـة 
الرقمـي ومتغريات  لبحوث (االتصـال 
العرص)، بينما تناقش الجلسة االخرية 
(االعـالن وحمالت العالقـات العامة يف 

التسويق االجتماعي“.
تجـدر اإلشـارة إىل أن وقائـع املؤتمـر 
العلمـي الدويل الرابـع والخامس عرش 
محليـا لكلية االعالم تسـتمر ليومي 6 
– 7 كانـون االول 2022 بالتعـاون مع 
كلية املسـتقبل االهلية الجامعة بشكل 

”مدمج.

بغداد/ مصطفى العتابي:
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  شـدد 
عـىل  السـوداني،  شـياع  محمـد 
رضورة التوجـه نحـو املشـاريع 
اإلسرتاتيجية ، وفيما وجه الوزراء 
امليدانيـة  زياراتهـم  تركـز  بـان 
للمحافظـة عـىل مشـاريع البنى 
الـوزراء،  التحتيـة، قـرر مجلس 
تخصيـص 350 مليـار دينـار يف 
املوازنـة السـتكمال رشاء الـذرة 
الصفراء للموسـم الحايل، يف حني 
وافـق عىل اإلعالن عن االسـتمارة 
الخاصة لسد الشـاغر يف عضوية 

مجلس الخدمة االتحادي.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الوزراء يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلس الوزراء السـيد 
محمـد شـياع السـوداني، ترأس 
الجلسة االعتيادية السابعة ملجلس 
الـوزراء، وجـرى خالل الجلسـة 
بحـث تطـورات األوضـاع العامة 
يف البالد، والتداول بشـأن عدد من 
امللفات والقضايا املهمة، إىل جانب 
املدرجة عىل  املوضوعات  مناقشة 
جدول األعمال، واتخاذ التوصيات 

والقرارات الالزمة بصددها“.
وتحدث السـوداني خالل الجلسة 

عـن العالقات الخارجيـة للعراق، 
الخارجيـة  الزيـارات  أن  مؤكـدا 
تسـاعد يف بلورة عالقات خارجية 
متوازنة، عىل أن ال تكون الزيارات 
شـكلية انما العمل عـىل تحويلها 

اىل مشاريع عمل حقيقية.
يف  الـوزراء  يركـز  بـأن  ووّجـه 
زياراتهـم امليدانية اىل املحافظات، 
عىل مشـاريع البنـى التحتية وان 
تتوافق قراراتهـم يف تلك الزيارات 
امليدانيـة مع اولويات الحكومة يف 
الـوزاري. وشـدد أيضا  منهاجها 
عىل رضورة التوجه نحو املشاريع 

اإلسرتاتيجية.
وتابع البيان: انه يف إطار النهوض 
العـراق،  يف  الزراعـي  بالواقـع 
ولغرض دعم املزارعني والفالحني 
للموسـم الزراعـي الحـايل، قـرر 

مجلس الوزراء اآلتي:
- تخويـل السـيد وزيـر الزراعـة 
طـن  الـف   60 رشاء  صالحيـة 
مـن سـماد الـداب، وبمـا ال يزيد 
(مليـون   1550000 سـعر  عـن 
وخمسـمئة وخمسني الف دينار) 
اضافيـة  كميـة  الواحـد،  للطـن 
للمتعاقـد عليها سـابقا والبالغة 
90 الف طن، من وزارة الصناعة، 

واسـتثناًء مـن اسـاليب التعاقـد 
املنصـوص عليها يف املادة (3) من 
العقود الحكومية  تعليمات تنفيذ 
رقم (2) لسـنة 2014، وتعليمات 
تنفيـذ املوازنة العامـة االتحادية 

النافذة.
ويف النهج نفسـه لدعـم املزارعني 
والفالحني، ومن أجل الحفاظ عىل 
منتوج الذرة الصفراء، أقر مجلس 

الوزراء ما يأتي: 

1. تتم االستعانة بمعامل القطاع 
الخـاص املجازة أصوليـا لضمان 
الـذرة  محصـول  ضيـاع  عـدم 
الصفراء، وتخويـل وزارة الزراعة 
بالتعاقـد املبـارش معها اسـتثناًء 

من أسـاليب التعاقد، واسـتخدام 
مطارات وزارة الدفاع كمساحات 
السـتالم عرانيص الذرة الصفراء 

بإدارة وإرشاف وزارة الزراعة.
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مبلغـا قـدره 250 مليـار دينـار 
(مئتان وخمسـون مليار دينار)، 
الـذرة  رشاء  اسـتكمال  لغـرض 
الصفـراء للموسـم الحايل 2022، 
عـىل أن يتضمـن قانـون املوازنة 
املذكور أعاله نصا يتحول بموجبه 
الصفـراء  الـذرة  بيـع  حاصـل 
ملربي املوايش ما نسـبته (70%) 
للخزينـة العامـة، و(%30) لكل 
من رشكتي وزارة الزراعة (مابني 
النهرين للبـذور- العراقية إلنتاج 

البذور).
وواصل مجلس الوزراء مناقشـة 
املوضوعات األخـرى املدرجة عىل 
جدول األعمـال، وأصدر بشـأنها 

القرارات اآلتية: 
اوالً/ املوافقـة عـىل تعديل قراري 
لسـنة   287) الـوزراء  مجلـس 
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بحسب اآلتي:
- نقـل ملكيـة 3000 دونـم مـن 
وزارة  اىل  الغزالنـي  معسـكر 
الدفاع الحالية السـتخدامها وفقاً 
ألغراضهـا وأهدافهـا دون بـدل، 
عىل أن ال يتم اسـتخدامها مقرات 
او ثكنـات عرسكيـة، وتخصـص 
املعسـكر  املتبقيـة من  املسـاحة 

إلنشاء مرشوع استثماري سكني 
يتـم إعالنه مـن وزارة املالية عىل 
وفق قانون االسـتثمار (13 لسنة 
2006) املعدل، عىل وفق متطلبات 
قرار مجلس الوزراء (245 لسـنة 

.(2019
ثانيـاً/ املوافقة عـىل اإلعالن عن 
االستمارة الخاصة لسد الشاغر يف 
عضوية مجلس الخدمة االتحادي 
املعـدة من لجنـة األمـر الديواني 
(27 لسنة 2021)، واملرافقة ربط 
كتـاب مجلس الخدمـة االتحادي 
املرقم بالعـدد (م.ر/19)، املؤرخ 
يف 4 نيسان 2021، وفقاً للرشوط 
املذكـورة يف املـادة (5) من قانون 
 4) االتحـادي  الخدمـة  مجلـس 

لسنة 2009).
ثالثـاً/ تعديـل الفقـرة (2) مـن 
قرار مجلس الوزراء (295 لسـنة 
مـاء  مـرشوع  بشـأن   (2022
الخـرض والدراجـي يف محافظـة 

املثنى، لتصبح بحسب اآلتي:
- توقيع وزارة اإلعمار واإلسـكان 
العامـة  واألشـغال  والبلديـات 
التنميـة  بـني  التمويـل  اتفاقيـة 
العراقيـة  والحكومـة  االملانـي 

بالرسعة املمكنة.
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بغداد/ الزوراء: 
اقرتحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس 
الثالثاء، تخصيـص ٢٫١٪ من املوازنة العامة 
للدولـة ملواجهة التغـريات املناخية التي بدت 
آثارهـا واضحـة عـىل البـالد خـالل العامني 

املاضيني. 
وقـال مستشـار اللجنـة، عمـار العطـا، يف 
ترصيـح صحفـي: إن «الوفـد العراقي كان 
برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية وزارات 
البيئة واملـوارد املائيـة والزراعـة والصناعة 
والنفـط إضافة إىل التعليـم العايل، حيث كان 
االجتماع عبارة عن تفاوض سيايس وتموييل 
بني جهتني، األوىل الـدول املتقدمة كالواليات 
املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واسرتاليا 
كالصـني  الناميـة  الـدول  والثانيـة  وكنـدا 

ومجموعة الـ٧٧».
وأضـاف العطـا أن «النقطـة الخالفية التي 
أدت إىل تمديـد املؤتمر ليـوم آخر هي إرصار 
الـدول الناميـة واملنتجـة للنفط عـىل ادراج 
موضـوع الخسـائر واألرضار عـىل جـدول 
األعمال، من خالل صنـدوق لتعويض الدول 

املترضرة من تأثريات التغـري املناخي، إال أن 
املقرتح جوبه باعرتاض الدول املتقدمة التي 
رضخت أخرياً برشط توسـيع القاعدة املالية 
للتمويل لتضم الصني، وأن يذهب التمويل إىل 
الدول املترضرة من موضوع التغري املناخي، 
عـىل أن تكون هناك مسـاهمات للدول التي 
تسـتفيد من التمويـل للحد من آثـار التغري 

املناخي».  
وبني مستشار اللجنة النيابية أن «املحور اآلخر 
آنذاك كان هو فرض رضائب عىل اسـتخراج 
النفـط والغاز، وهذا جوبه بالرفض الشـديد 
من قبل الدول املنتجة للنفط أولها السعودية 
والصني ولم يدرج ضمن املخرجات»، مشـريا 
إىل وضـع «توصيـة للتخلـص التدريجي من 

اسـتخدامات الفحم الحجري، يف حني رغبت 
بعـض الدول ببقـاء النفـط يف باطن األرض 
وهو املوضوع املكرر يف كل قمة مناخ، ولكنه 
يشـهد معارضـة الـدول النامية التـي تريد 

االستفادة من إيرادات البرتول».  
وتابـع العطـا أن «هناك تمويالً آخر يسـمى 
صنـدوق املنـاخ العاملي حيث تعهـدت الدول 
بتمويلـه بــ١٠٠ مليـار دوالر سـنوياً منـذ 
العـام ٢٠٢٠ ولكنهـا لم تلتزم بهـذا التعهد، 
حيـث وصل الرقم إىل ٨٠ مليار دوالر سـنوياً 
ولـم يحصل العـراق عىل املبالـغ الكافية من 
هذا الصندوق بسـبب ضعف مشـاريعه التي 
تحـد مـن التأثـريات املناخية والتـي يمكنها 
اقنـاع الجهة املمولة ضمن دراسـة منهجية 

متكاملة وجدوى اقتصادية».
مشرياً إىل أن «العراق كان بإمكانه االستعانة 
بمكتب استشـاري علمي متخصص لتقديم 
تمويل لتقديم مرشوع ويتعهد بجلب التمويل 
مقابـل نسـبة معينـة يتفق عليهـا، رغم أن 
العراق ليس بلـداً فقرياً ينتظر التمويل الدويل 

لهكذا مشاريع».  
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بغداد/ الزوراء: 
دعـت مديرية املـرور العامة، امس الثالثـاء، املواطنني 
ممـن أكملـوا معاملـة التسـجيل إىل تسـلم اللوحـات 

املرورية.
وذكـرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: 
ان «مديريـة املرور العامة تدعـو املواطنني ممن أكمل 
معاملة التسـجيل اىل مراجعة مواقع التسجيل التابعة 

لها، لغرض تسلم اللوحات املخصصة لهم «.

وأضاف البيان «عىل من أكمل معاملة تسجيل مركبته 
وثبـت اللوحـات املروريـة مراجعـة مواقع التسـجيل 
لتسلم اللواصق (الستيكرز) وتثبيتها، حرصا منها عىل 

تقديم أفضل الخدمات للمواطنني».
وبـنّي انه «حسـب توجيهـات املراجع العليـا يف وزارة 
الداخلية، فإنها تواصـل جهودها لتذليل العقبات أمام 
املواطنـني من خالل السـعي لتقديم أفضـل الخدمات 

لهم».

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت الناطق باسـم القائد العام للقوات املسـلحة، 
اللـواء يحيى رسـول، امس الثالثاء، عـن قتل إرهابي 
يرتـدي حزامـاً ناسـفاً يف ناحية جرف النرص شـمايل 

بابل. 
وقال رسول يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إنه «بناًء 

عـىل معلومات اسـتخباراتية دقيقة، نفـذت قوة من 
قيادة عمليات كربالء املقدسـة عملية تفتيش ملنطقة 

البهبهاني».
وأضـاف رسـول أن «القوات األمنيـة تمكنت من قتل 
إرهابي يرتدي حزاماً ناسـفاً وإصابـة انتحاري آخر 

وما زالت عملية مطاردته مستمرة». 

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة عن 
للتحـرِّي والتقيصِّ  تأليفهـا فريقاً 
ة بشـبهات  عن املعلومـات الخاصَّ
فساٍد يف ملفِّ إطعام السجون التي 
رصدهـا فريقهـا امليدانـيُّ املعنـيُّ 
بالتواصـل مـع ُمقدِّمـي الربامـج 
عـرب  ُتْعـرَُض  الـتـي  وضيوفهـم 
القنوات الفضائيَّة، يف حال طرحها 
ق بقضايـا فسـاٍد  مواضيـع تتعلـَّ

وهدٍر للمال العام. 
الهيئـة لفتـت إىل أنَّ الفريق املُؤلَّف 
سـينتقُل إىل الجهـات ذات العالقة 

ـة  صحَّ عـن  للتحـرِّي  بامللـف؛ 
املعلومـات والوقوف عـىل حيثيَّات 
الوقائع، مشريًة إىل تكليف ُمديريَّات 
ومكاتـب التحقيـق التابعـة لها يف 
بغـداد واملُحافظات كافـة بتكليف 
فـرق العمل فيها بزيارة السـجون 
للتقـيصِّ  ُمحافظاتهـم؛  يف  كافـة 
ـة املعلومـات  والتحـرِّي عـن صحَّ
التي وردت يف وسـائل اإلعالم حول 
«شـبهات فسـاٍد يف ملـفِّ إطعـام 
السجناء، ورداءة األطعمة املُقدَّمة، 
وإجبار النزالء وذويهم عىل الرشاء 

من الحوانيت املوجودة فيها».

الفـرق  أنَّ  ُموضحـًة:  وتابعـت 
ستقوم بتقديم تقارير عن زيارات 
التقيصِّ والتحرِّي للسجون التابعة 
دًة أنها ستعرض  لوزارة العدل، ُمؤكِّ
النتائـج والتحقيقات للـرأي العام 

حال اكتمالها.
ُيشـاُر إىل أنَّ الفريق امليدانيَّ املُؤلَّف 
يف هيئـة النزاهـة االتحاديَّة لرصد 
تعـرض  التـي  الربامـج  وُمتابعـة 
شبهات الفسـاد وهدر املال العام، 
بوجـود  ُتفيـُد  معلومـاٍت  رصـد 
خروقاٍت وشـبهات فسـاٍد يف ملفِّ 

إطعام السجناء.

بغداد/ الزوراء: 
اكـدت لجنـة الخدمـات النيابيـة، 
امس الثالثاء، أن قانون العمل يلزم 
بتشـغيل العمالـة املحلية بنسـبة 
املشـاريع  يف  األولويـة  ولـه   ٪  ٨٠
داخل البالد سـواء كانت محلية او 

اجنبية.
وقال عضـو اللجنـة، النائب رفيق 
الصالحـي، يف ترصيح صحفي: ان 
« ترصيـح وزيـر العمل والشـؤون 
االجتماعية األخري املتعلق بتشـغيل 

العمالـة املحلية ١×١ يف املشـاريع 
قانـون  يخالـف  ال  البـالد  داخـل 
العمـل»، مبينـا ان «قانـون العمل 
املشـاريع بمختلف  يلزم أصحـاب 
بجعـل  واختصاصاتهـا  اشـكالها 
األولوية لتشـغيل العمالـة املحلية 
بنسـبة ٨٠٪، أما النسـبة املتبقية 
فيجـب ان تكـون وفـق ١×١ وذلك 
بسبب تطوير الخربات العراقية «. 

وأضاف الصالحي ان «اللجنة تدعم 
االجتماعية  العمل والشؤون  وزارة 

يف العـودة اىل تطبيـق قانون العمل 
بشكل جدي وواقعي وإلزام أصحاب 
املشاريع الكبرية واملتوسطة بتنفيذ 
القانـون ألنه سـيحل جـزءا مهما 
وكبريا من ظاهـرة البطالة، فضال 

عن تطوير الخربات املحلية «. 
يذكـر ان وزيـر العمـل والشـؤون 
االجتماعيـة، احمد االسـدي، اعلن 
عن جديـة الـوزارة بتطبيق قانون 
العمـل الذي يفرض تشـغيل عامل 

عراقي مقابل كل عامل أجنبي. 

@Ú‹flb»fl@aÏ‹‡◊c@Âø@µ‰†aÏæa@Ï«ám@äÎãæa
@pbyÏ‹€a@·‹èn€@›Óvèn€a

›ibi@Ô€b9@ãó‰€a@“ãu@¿@äbzn„a@›n‘fl

@¿@ �pbËjí@Â«@ãÄzn‹€@�b‘Ìãœ@—€˚Äm@ÚÄÁaçÄ‰Ä€a
ıb‰vè€a@‚b»†g@ÜÏ‘«@—‹fl
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قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام

رئيس مجلس االدارة 

مدير الهيئة الفنية والهندسية
مصعب احمد ابراهيم

١- يرس الرشكـة العامة لتصنيع الحبوب ان تعلن (للمرة االوىل) عن مناقصة لتجهيز ١٢٠٠٠٠٠٠ 
اثني عرش مليون كيس خاصة بتعبئة الطحني. 

٢- تتوفـر لـدى الرشكة العامة لتصنيع الحبـوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة التشـغيلية) 
وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ تجهيز اكياس خاصة بتعبئة الطحني.

٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري 
اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب /القسـم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـرتدة 
البالغة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية، بإمكان مقدمي 

العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف ادناه.
٤- تسـلم العطاءات اىل العنوان اآلتي (الرشكة العامـة لتصنيع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن 
يف محافظة بغداد/سـاحة عدن/ مدخل مدينة الحرية) يف املوعد املحدد (اقصـاه الساعة العارشة 
صباحـا من يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٢ حسـب توقيت مدينة بغداد) وسـوف ترفـض العطاءات املتأخرة 
وسـيتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبـني بالحضور يف ذات الوقت 

والتاريخ والعنوان.
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:-

١- شـهادة تأسـيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسـوم التجديد لدى دائرة مسـجل 
الرشكات.

٢- التأمينـات االوليـة تقدم بصك مصدق او خطـاب ضمان بمبلـغ (١٠٠,٨٠٠,٠٠٠) مئة مليون 
وثمانمائة الف دينار عراقي التي يمثل ٣٪ من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر 
ألمـر الرشكـة من قبل املناقص حرصا او مـن يخوله قانونا عىل ان ال تقـل نفاذيته (٣٥) يوم من 

تاريخ انتهاء نفاذية العطاء. 
٣- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٢ (عىل ان يلتزم 

املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته). 
٤- وصل رشاء رشوط املناقصة. 

٥- تقديم اعمال مماثلة.
٦- تكـون النمـاذج املقدمة مع العطاء مثبت عليها (املنشـأ والرشكة املنتجـة) ومختومة من قبل 
الرشكـة مقدمـة العطاء ويكون املجهز ملزم عند رسـو املناقصة بعهدته التجهيز من هذا املنشـأ 

حرصاً.
٧- يف حالـة تقديـم وثائق مصورة (مستنسـخة) يجـب ان تكون مصدقـة ومختومة طبق االصل 
من جهة اإلصدار، أما بخصوص املستمسـكات الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، 

شهادة الجنسية، بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة .
٨- تقديم هوية غرفة تجارة.

٩- تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
١٠- يتم انعقاد املؤتمر الخاص لإلجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف هذه املناقصات يف الساعة 
العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم ٢٠٢٢/١٢/١٥  يف مقر الرشكة / القسم القانوني / 

شعبة العقود. 
١١- يف حـال مصادفـة يوم غلـق املناقصة عطلة رسـمية يكون اليوم التايل موعدا السـتالم وفتح 

العطاءات.
مالحظة : 

الكلفة التخمينية ٢٨٠ مائتان وثمانون دينار للكيس الواحد.
خالد اسماعيل خليل
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

Òäbvn€a@ÒäaåÎ
lÏj®a@…Ó‰ón€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a
HRPRRORSI@·”ä@Úó”b‰fl@Ê˝«g@@@
µz�€a@Ú˜j»ni@ÚñbÇ@ëbÓ◊c@çÓË§O‚



جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة جنح سوق الشيوخ

م/ اعالن
اىل املتهم/ عمار موازي حسن عويد العكبوش

الساكن يف محافظة البرصة/ الزبري/ سابقا/ وملجهولية 
محل اإلقامة حاليا بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٤ أصدرت محكمة 
جنح سوق الشيوخ حكما غيابيا يف الدعوى املرقمة أعاله 
يقيض بالحبس البسيط ملدة سنة واحدة استنادا ألحكام 
املـادة ٣٨٤ من قانون العقوبات عن جريمة صدور حكم 
قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة البنك واالمتناع عن األداء 
مع قدرتك عىل ذلك، وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتني وعند عـدم مراجعتك طرق الطعن 

القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
عالء حسني عيل

www.alzawraapaper.com5 اعالنات

جمهورية العراق                    
مجلس القضاء األعىل  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب

م/ اعالن 
اىل / املدعو محمد عدنان جمعه

اشارة اىل الطلب املقدم من قبل حياة عبد زيد هادي 
والتي تروم فيه استصدار حجة وفاة لك كونك متويف 
وملجهوليـة محـل اقامتك قـررت املحكمـة تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني لغرض الحضـور امام هذه 
املحكمة خالل سـبعة ايام من صدور الصحيفة ويف 
حالة عدم حضورك سوف تسري املحكمة بإجراءات 

استصدار الحجة وفق القانون.
     
 القايض
صفاء ناجي املوىل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ غماس
اعالن

تبيـع مديرية تنفيـذ غماس العقار تسلسـل 
٩١٥/ ٢١ الغـرب يف غمـاس الواقع يف غماس 
العائـد للمديـن عبـد االمـري عبـاس مـريي 
املحجوز لقاء طلب الدائـن زينب خالد محمد 
البالـغ عرشون مليون ومائة وخمسـون الف 
دينـار، فعىل الراغـب بالـرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه التأمينات 
القانونية عـرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .

املنفذ العدل
كرار عدنان هادي

املواصفات 
١-موقعه ورقمه :٢١/٩١٥ الغرب يف غماس 
٢-جنسه ونوعه: عرصة مسيجة ملك رصف

 ٢٣/٩١٥  / ش  ش  واوصافـه:  ٣-حـدوده 
ش  ج   ,  ٣٧/  ٩١٥ غ  ش   , ٣٩/٩١٥ غ  ش   ,

 ٣٧/٩١٥
٤-مشتمالته : -------------------

٥-مساحته : ٣ اولك. 
٦-درجة العمران: ـــــ

٧-الشاغل : -----
٨-القيمة املقدرة: ستون مليون دينار فقط.

العدد/٣٢٠٧٠
التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٦ 

  

فقدان 
املرقـم  العقـار  سـند  فقـد 
الوفـاء،  حـي   (٢٧٤٢٣/٣)
والصادر من مديرية التسجيل 
بإسـم  النجـف  يف  العقـاري 
العراقي املتـويف (فاهم كاظم 
كتـاب)، فعىل مـن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار. 

فقدان 
فقد مني الوصل الصادر من 
مديرية بلدية النجف واملرقم 
 ٢٠٢٢/٢/٢٠ يف   ٢٤٠٨٠٦
بمبلـغ ١,٠٠٠,٠٠٠ مليـون 
دينار بإسم (مرتىض محمد 
منصور)، فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان 

املرقـم  العقـار  سـند  فقـد 

الوفـاء،  حـي   (٣/٤٠٤٠٩)

والصادر من مديرية التسجيل 

بإسـم  النجـف  يف  العقـاري 

الديـن عيل  العراقـي (بشـري 

جبـار)، فعىل مـن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                    
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب

م/ اعالن 
اىل / املدعو زينب عدنان جمعة

اشارة اىل الطلب املقدم من قبل حياة عبد زيد هادي 
والتي تروم فيه استصدار حجة وفاة لك كونك متويف 
وملجهوليـة محـل اقامتك قـررت املحكمـة تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني لغرض الحضـور امام هذه 
املحكمة خالل سـبعة ايام من صدور الصحيفة ويف 
حالة عدم حضورك سوف تسري املحكمة بإجراءات 

استصدار الحجة وفق القانون.
                                                               القايض

صفاء ناجي املوىل

جمهورية العراق                    
العدد/٣٢٠١

مجلس القضاء األعىل 
التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٦   
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
م/ اعالن 

اىل / املدعو عيل عدنان جمعة
اشارة اىل الطلب املقدم من قبل حياة عبد زيد هادي والتي 
تروم فيه استصدار حجة وفاة لك كونك متويف وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
لغرض الحضور امام هذه املحكمة خالل سبعة ايام من 
صـدور الصحيفة ويف حالة عدم حضورك سـوف تسـري 

املحكمة بإجراءات استصدار الحجة وفق القانون.
 القايض                                                                   
صفاء ناجي املوىل

أحوال النجف
بنـاًء عىل طلـب املواطن (مهدي صالح جاسـم) 
الـذي يروم تبديـل لقبه وجعله (السـالمي) بدال 
من (الصويفي) الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧، فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) 
مـن قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ 

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

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (نوريه مطر طرفه) الذي 
تـروم تبديل اسـمها املجرد وجعلـه (نوره) بدال 
من (نوريـه) الـوارد يف قيده لعـام ١٩٥٧، فمن 
لديه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) 
مـن قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ 

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

اعالن
اقتـىض  حسـن)  محمـد  (فـرح  الرشيكـة  اىل 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(رنـا عطية دواس) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٣٨٤٢) املقاطعة (٤/
حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

اعالن 
اىل الرشيـك (صالـح مهدي حسـني) 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 
النجـف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (حامد سلطان حيدر) 
للقطعة املرقمة ٣/٣٧٤٩٢ يف النجف 
حي السـالم مقاطعة ٤ خالل عرشة 
ايام وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك .

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (باسـم جواد كاظم) الذي 
يـروم تبديل لقبـه وجعلـه (الخزعـيل) بدال من 
(العبـد) الوارد يف قيـده لعـام ١٩٥٧، فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
(خمسـة عرش يوم) وبعكسـه سوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعوى وفق احكام املـادة (٢٢) من 
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

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

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 
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العدد: ٨٢٦/ج/٢٠٢٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٦

العدد/٣٢١٠
التاريخ / ٢٠٢٢/١١/٦ 

  

رقم االضبارة :٢٩٤/ ٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢٢/١٢/٤
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بغداد/ الزوراء 

اجتمعت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقّي ملُناقشِة تداعياِت بعض األحداث التي حصلت يف عدة مبارياٍت 
ضمـن الدوري املُمتاِز، حيث ناقشـت  اللجنُة تقريَر ُمرشف مباراة النجف والقاسـم التي جرت يف ملعِب 
كربالء ضمن منافساِت الدوري املُمتاز بُكرِة القدم، وكذلك مناقشة تقرير املُنسِق األمنّي للُمباراِة، والذين 
بينـوا يف تقاريرهم بأن ُجمهوَر نادي النجف أطلَق هتافاٍت مسـتفزًة لُجمهوٍر القاسـم، ما حدا بُجمهوِر 
ِر مع ُجمهوِر النجف، وملا تشكلُه هذه الحالة من خروٍج عن الروِح الرياضّيِة ومخالفٍة  القاسم إىل التشاجُّ
للوائـح وتعليمـاِت االتحـاد، عليه قررت اللجنـة، معاقبة ُجمهور نادي القاسـم بالحرمـاِن من مرافقِة 
فريقهـم لدوٍر واحٍد عىل أرضـه املُفرتضِة ومعاقبة ُجمهور نادي النجف بالحرمـاِن من مرافقِة فريقهم 

لدوٍر واحٍد عىل أرضه املُفرتضِة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكد حمـادي أحمـد، قائد فريق 
القوة الجويـة، أن الفوز الثمني 
الرشطـة  عـىل  تحقـق  الـذي 
(0-1) ”أحبط مؤامرة لإلطاحة 
الـذي يقوده  الفنـي،  بالجهـاز 

قحطان جثري“.
وقـال أحمد، عـرب صفحته عىل 
”فيسـبوك“: ”البعـض يف إدارة 
النـادي كانـوا يجهـزون مدربا 
جديدا، وتم ترتيب االتفاق معه، 
إال أن الفـوز جعلهـم يعيـدون 

حساباتهم“.
وأضـاف: ”دوري مـع الالعبني 
إيجابي، بل كنت وما زلت حلقة 
الوصل مع الجهاز الفني، ولست 

ممن يخلقون املشكالت“.
وزاد: ”بـدأت الحمـالت من قبل 

البعض ضـدي، لكننـي فضلت 
السـكوت، وجماهري النادي هي 

من ردت عليهم“.
وتابـع: ”مـا يهمنـي هو اسـم 
النادي، ومـن يمتلك دليل ضدي 
فليقدمه، وأنا بعيد كل البعد عن 

تلك االتهامات“.
وختـم: ”مسـريتي مـع النادي 
تمتـد 13 عاما، وسـأبقى وفيا 
وال  الجويـة،  للقـوة  ومخلصـا 
توجـد مصلحة أعىل من النادي، 
لدحـض  ملناظرتهـم  ومسـتعد 

مخططاتهم“.
يذكر أن القوة الجوية تغلب عىل 
الرشطة بديربي بغداد، لينجح يف 
استعادة صدارة الدوري املمتاز، 
بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 

18 نقطة.
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 بغداد / متابعة الزوراء
أعرب باسـم لعيبي، عضو الجهـاز الفني 
لفريـق الزوراء، عن رضـاه بالفوز (1-0) 
أمام نفط الوسـط، ضمـن الجولة الثامنة 

من الدوري  املمتاز.
وقال لعيبي ”ان فريقنا ظهر بصورة جيدة 
أمـام نفـط الوسـط، ونجحنا مـن خطف 

هدف الفوز بوقت مبكر“.
وأضـاف: ”الجهاز الفني يعمل عىل العودة 
بالفريق للمنافسـة عىل صـدارة الرتتيب، 
ومواصلة االنتصـارات بعد التعثر بالجولة 

قبل املاضية
وتابـع: ”سـنعمل عـىل تجهيـز الالعبـني 
أمـام  املقبلـة  للمبـاراة  مثاليـة  بصـورة 
القاسم، والتي سـتقام يوم الجمعة املقبل 

ضمن الجولة التاسعة“.
وختم: ”سيعود لؤي العاني للمشاركة مع 
الفريق يف مباراة القاسـم، بعـد غيابه عن 

مواجهة نفط الوسط بداعي اإليقاف“.
يذكر أن الزوراء يحتل املركز الرابع برتتيب 
الدوري املمتـاز برصيد 16 نقطة، وينتظر 
تحديد ملعب مباراته املقبلة مع القاسـم، 
بعـد إقامـة مباراتـه السـابقة يف ملعـب 

الشعب الدويل.
ومـن جهتـه، وصف حيـدر نجـم، املدرب 
املسـاعد لنفـط الوسـط، الخسـارة التي 
تعرض لها فريقه أمام مستضيفه الزوراء 
(1-0) بغري املستحقة، مشريا إىل: أن خطأ 

ساذجا من الخط الخلفي كلفه اللقاء.
وقال نجم، يف ترصيح عقب نهاية املباراة: 
”رغـم أن املنافـس نجـح يف إحـراز هدف 
مبكر، إال أن فريقنا حـاول العودة بنتيجة 

املباراة يف أكثر من محاولة“.
وأضـاف: ”أجرينا عـدة تبديـالت وأثمرت 
عن تحسـني الناحية الهجومية، إذ سنحت 
أحمـد  رأسـية  أخطرهـا  عديـدة  فـرص 

كوني“.
وزاد: ”أغلب فرتات املباراة، كان االستحواذ 
مـن نصيـب العبينـا، لكـن لـم ننجـح يف 

التسجيل“.
وتابع: ”لألسف حكم املباراة لم يمنحنا ما 
نستحق من الوقت بدل الضائع، رغم إهدار 

الوقت من قبل الخصم“.
وختـم: ”هـذه الهزيمة األوىل لنا باملوسـم 
الجاري، وسنعمل عىل تصحيح األخطاء يف 

املباريات املقبلة

السليمانية/ مؤيد الهاوي
أعلـن فريـق البيشـمركة بالكرة 
النطـالق  جاهزيتـه  الطائـرة 
منافسات املجموعة الثانية لدوري 
كرة الطائرة املمتاز 2022_2023، 
سـينطلق  الـذي  األول  التجمـع 

يـوم الجمعـة املقبـل عـىل قاعة 
محافظـة  يف  البيشـمركة  نـادي 

السليمانية.
وقال مـدرب فريـق البيشـمركة 
تحضـريات  إن“  كانبـي  صـالح 
فريق البيشمركة للموسم الجديد 

انطلقـت قبل ثالثة أشـهر وبدأت 
باإلعـداد العـام مـع الرتكيز عىل 
والتكتيكيـة“،  الفنيـة  الجوانـب 
مبيناً“ أن الفريق خاض مباريات 
ودية عـدة وقف مـن خاللها عىل 

األخطاء ألجل التصحيح“ .

”فريـق  أن  كانبـي  وأضـاف 
البيشـمركة بات جاهـزاً لخوض 
العـام  هـذا  دوري  منافسـات 
الخـربة  بـني  املتنوعـة  بكتيبتـه 
للمحرتفـني  إضافـة  والشـباب، 
الهـدف  ”أن  مؤكـداً  الـروس“، 

الرئيس للفريق هو املنافسـة عىل 
لقب هذا املوسم”.

يذكـر أناملجموعة الثانيـة تألفت 
من أندية الجيش وصيف النسخة 
ومصـايف  والبيشـمرگة  املاضيـة 
والصناعـة  والحبانيـة  الشـمال 

وهيت والصمود.
وحددت لجنة املسابقات يف االتحاد 
العراقـي املركـزي لكـرة الطائرة 
يوم التاسع من شهر كانون األول 
الحايل موعداً النطالق منافسـات 

التجمع األول للمجموعة الثانية.
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 الدوحة / متابعة الزوراء 
حقـق املنتخب املغربي انتصارا تاريخيا 
عـىل إسـبانيا بركالت الرتجيح، مسـاء 
امـس الثالثـاء ، بثمن نهائـي مونديال 
قطر 2022، وحسـم عبـوره للدور ربع 

النهائي.
 بـدأت املباراة بهدوء مـن كال الطرفني، 
قبل أن يحتسب حكم املباراة ركلة حرة 
مبـارشة للمغرب عـىل حـدود منطقة 
الجـزاء، انربى لتنفيذهـا حكيمي الذي 
سـدد أعىل العارضة األفقية يف الدقيقة 

.11
 وتلقـى ماركو أسينسـيو كرة يف عمق 
وانطلـق وسـدد كـرة  املغـرب،  دفـاع 
ارتطمـت بالشـباك الخارجيـة ملرمـى 

الحارس ياسني بونو يف الدقيقة 26.
وأرسـل نصري مـزراوي العـب املنتخب 
املغربي تصويبـة صاروخية من خارج 
منطقـة الجـزاء، تصدى لهـا الحارس 
أونـاي سـيمون عىل مرتـني يف الدقيقة 

.33
 وأرسـل سفيان بوفار كرة عرضية من 
الطرف األيـرس، وصلت نحو نايف أكرد 
الذي سـدد كـرة رأسـية مـرت بجانب 
القائم األيرس ملرمى اإلسبان يف الدقيقة 

.42
 وانتهى الشـوط األول بالتعادل السلبي 

بدون أهداف.
 ومـع بدايـة الشـوط الثاني، احتسـب 
حكم املباراة ركلة حرة مبارشة إلسبانيا 
نفذها داني أوملو بتسديدة قوية تصدى 
لهـا الحـارس املغربـي ياسـني بونو يف 

الدقيقة 54.
سدد داني أوملو العب املنتخب اإلسباني 
كرة عـىل حدود منطقة الجـزاء، لكنها 
مرت بعيدا عن مرمـى بونو يف الدقيقة 

.78
 وانطلـق البديـل نيكـو ويليامـز عـىل 
الطـرف األيمن، وأرسـل كـرة عرضية 
أرضية نحو ألفارو موراتا داخل منطقة 
الجزاء، لكن املدافع نايف أكرد تدخل يف 
الوقت املناسب وشتت الكرة يف الدقيقة 

.79
 وتلقى ألفارو موراتـا كرة بينية داخل 
منطقـة الجـزاء، لينطلق ويسـدد كرة 

مرت بجانب القائم األيمن ملرمى ياسني 
بونو يف الدقيقة 81.

 واشـتكى نايف أكرد مدافع املغرب من 
إصابة عضلية، ولم يسـتطع استكمال 
املبـاراة، ليضطر وليـد الركراكي املدير 

الفني ألسـود أطلس السـتبداله بجواد 
الياميق يف الدقيقة 84.

وانتهى الوقت األصيل بالتعادل السـلبي 
بدون أهـداف، ليتـم اللجوء لألشـواط 

اإلضافية.

وأضاع وليد شديلة أخطر فرصة للمغرب 
لتسـجيل هدف التقدم يف الدقيقة 103، 
حيـث تلقـى تمريـرة بينية مـن زميله 
أوناحي لينفرد بالحارس أوناي سيمون 

الذي تصدى للكرة بقدمه.

وانتهـت األشـواط اإلضافيـة بالتعادل 
السـلبي بـدون أهـداف، ليتـم االتجاه 
لـركالت الرتجيح، حيث تألـق الحارس 
ياسني بونو يف التصدي لركالت اإلسبان 

ليفوز أسود أطلس بنتيجة (3-0).

بغداد/ الزوراء
التَقى رئيُس االتحاد العراقّي لُكرِة القدم عدنان 
درجال عدداً من ُرؤسـاِء االتحـاداِت الفرعّية يف 
َمقرِّ االتحاِد بحضور عضو االتحاد رحيم لفته.

وناقـَش االجتمـاُع آلّيَة َتطويِر عمـل االّتحاداِت 
الفرعّيـة من جميـع الَجوانب اإلدارّيـِة والفنّيِة 

والتنظيمّيِة، والَسعي إىل وضِع األُسِس السليمِة 
السـتثماِر املَواهب يف املُحافظاِت.وتناوَل رئيُس 
االتحاِد العديـَد من الَقضايا الُكروّيِة التي يمكُن 
أن تسـهَم يف االرتقـاِء بالواقـِع الُكـروّي، ودفع 
عجلِة عمل االّتحاداِت إىل األمام.واستمَع درجال 
إىل العديِد من األموِر التي تّم طرحها من ُرؤساِء 

االّتحاداِت الفرعّيِة والتي كانت تدُعو إىل َتطويِر 
عمل االّتحـاداِت يف الفرتِة املُقبلـة. ووعَد رئيُس 
االتحاد بَتوفـرِي جميع ُمسـتلزماِت نجاح عمِل 
االتحادات الفرعّيـِة يف َتنفيِذ املَناهـج الُكروّيِة، 
واالهتمام بدورياِت الفئـاِت العمرّيِة التي تقام 

يف املُحافظاِت وبقيِة املُنافساِت األخرى.
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منـذ وقت مبكر أيقن أعـداء مونديال قطر ان هذا البلد اسـتطاع ان يضع 
كل إمكاناته عىل السكة الصحيحة وان رحلته صوب جنة النجاح والتميز 
انما هي مسألة وقت ال اكثر، لذا قرروا ان يستخدموا ترسانتهم اإلعالمية 
يف قصف هذه السـكة، فقد أذهلهم دقة سـري العمل وزاد من ذاك الذهول 
الذي تحول يف مراحل متقدمة اىل جنون ان شعب الحضارة يف هذه املنطقة 
كله صار سندا لدولة قطر، ما خلق أجواء مساعدة عىل رسعة اإلنجاز، ويف 
هـذا املقام نذكر بأجـواء مونديال الربازيل 2014، إذ تنـاول االعالم يومها 

الحال بهذا املقال :
”باقي 9 أيام ومالعب الربازيل غري جاهزة“

قبـل تسـعة أيام عىل انطـالق مونديـال الربازيـل، ال تزال املالعـب اإلثني 
عـرش التي تسـتضيف املباريات غري جاهزة، ويـربز إىل جانب تأخر إنجاز 
التجهيزات اللوجسـتية، تصاعد املخاوف األمنية عىل خلفية االحتجاجات 

املطلبية.
وشـهد ملعـب كورنثيانز يف سـاو باولو الذي سيسـتضيف حفـل افتتاح 
املونديـال واملبـاراة األوىل بني الربازيـل وكرواتيا تجـارب ثانية أقيمت عىل 
عجـل، غـري أن امللعب مـا زال قيد اإلنجـاز. كما أن املدرجـات يف كوريتيبا 

وكويابا وناتال وبورتو أليغري ما زالت غري مكتملة بنسب متفاوتة.
الربازيليون يعربون عن غضبهم من كأس العالم بالجرافيتي

ال يدخر الربازيليون جهدا للتعبري عن سخطهم الشديد من التكلفة العالية 
التـي دفعتها الحكومة من املال العام ثمنا السـتضافة كأس العالم، فتارة 
يتظاهـرون وتارة أخرى يعتصمون، هذه املرة لجأوا إىل رسـوم الجرافيتي 

ليعربوا عن غضبهم. 
كثـري من الربازيليني ال يتفهمون إنفاق 11 مليار يورو عىل نهائيات كأس 

العالم دون تحسـني الخدمات العامة.
بحلول كأس العالم 2014، 12 اسـتادا جديدا ستكون قد بنيت باملال العام 
وسـتتم إدارتها من قبل األندية أو الـرشكات الخاصة. وباإلضافة إىل ذلك، 
العديـد من أعمال البنية التحتية يدفع ثمنها املـال العام، ولم يتم االنتهاء 

من تحهيزها.
وخـالل العـام املـايض، تظاهر أكثر من مليون شـخص يف عـرشات املدن 
الربازيلية احتجاجا عىل تدني مسـتوى الخدمات العامة والفساد وارتفاع 

تكلفة كأس العالم.
وقبـل ثالثة عرش يوماً من انطالق نهائيات كأس العالم املقامة يف الربازيل 
أكدت اللجنـة املكلفة بالحفاظ عىل أمن هذا الحـدث الريايض ان األجهزة 
األمنيـة متأهبـة، وان احتـاج األمـر سـتتم االسـتعانة بالجيش بسـبب 

االحتجاجات ضد املونديال، ومنها احتجاجات الرشطة .
الربازيل فشلت تنظيميا قبل البداية

يقـدر عضو اللجنة التنظيميـة النجم الربازييل السـابق رونالدو أن تكون 
30 يف املئـة فقـط من البنى التحتيـة املوعودة للمونديـال جاهزة يف موعد 
انطالقه. وكانت الربازيل اختريت السـتضافة كأس العالم يف العام 2007، 

غري أن معظم األشغال تأخرت عن جدولها املحدد.
وتـربز تحديـات أخرى أمـام البلـد املنظم مثـل ضعف شـبكة االتصاالت 

واإلنرتنت يف عدد من املناطق.
ومن أبرز املشاريع املتأخرة تلك املتعلقة بإعادة تأهيل املطارات التي يشهد 

معظمها اكتظاظاً وحالة من اإلهمال.
إنها شذرات فقط للتذكري بمحطات هذا السباق الحضاري .. وإىل الغد ...



الدوحة/ متابعة الزوراء:
تلقى األرجنتيني جابرييل باتيستوتا نجم التانجو وروما اإليطايل األسبق، 

هدية مفاجئة من معسكر منتخب هولندا. 
يأتي ذلك قبل مواجهة الطواحني ملنتخب األرجنتني يف دور الثمانية من بطولة 

كأس العالم، الجمعة املقبل. وكانت املفاجأة التي تلقاها باتيستوتا هي قميص 
الذي  الحايل،  اإلسباني  وبرشلونة  هولندا  مهاجم  ديباي  ممفيس  الهولندي 

خاض به مواجهة أمريكا يف ثمن النهائي وانتهت لصالح الربتقايل 3 - 
1. وتسلم باتيستوتا الهدية من نجم هولندا السابق رونالد دي بور.

وأعرب باتيستوتا عن سعادته بقميص ديباي، وأوضح أنه يعد 
العبه املفضل، كما أبدى شكره للوي فان خال مدرب هولندا.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
عقب  استقالته  الجنوبية  كوريا  مدرب  بينتو  باولو  أعلن 
لكرة  العالم  16 بكأس  الربازيل يف دور  الخسارة 1-4 من 
القدم، لكنه أكد أن القرار اتخذه قبل شهور ولم يتأثر بأي 

يشء حدث يف قطر.
وقال املدرب الربتغايل يف مؤتمر صحفي عقب املباراة: «من 
يكون مع  لن  املستقبل وهذا  يف  نفكر فقط  أن  يجب  اآلن 

منتخب كوريا الجنوبية»
اتخذته يف  القرار  للتو،  الالعبني والرئيس  «أبلغت  وأضاف: 
وفخور  ممتن  أنا  فعلوه.  ما  كل  عىل  وشكرتهم  سبتمرب 
سأحظى  اآلن  سنوات،  أربع  من  ألكثر  مدربهم  بكوني 

براحة وسأرى ماذا سأفعل الحقا».
وعرب بينتو عن رضاه الشديد عن عمله مع الفريق الكوري 
الذي بلغ أدوار خروج املغلوب للمرة الثالثة فقط، وباألخص 

عن الطريقة التي حقق بها املهمة هذه املرة.
مباراته  خاض  الذي  السابق  الربتغال  وسط  العب  وتابع 
الدولية األخرية خالل الهزيمة من كوريا الجنوبية يف كأس 
العالم 2002: «استحقت الربازيل الفوز وأنا حزين بالطبع 
الجنوبية يف  القدم بكوريا  للنتيجة، لكن ما تحقق يف كرة 

آخر أربع سنوات كان مذهال.
اليوم رغم طاقتنا املنخفضة،  «تحلينا بجرأة شديدة 
تمسكنا بالوالء ألسلوبنا حتى النهاية وأنا فخور جدا 

بذلك».
أمام  بفريق صنع فرصا  بينتو محقا يف فخره  وكان 
الربازيل خالل 90 دقيقة أكثر مما واجه املرشح للقب 

يف مبارياته الثالث املاضية مجتمعة.
بفضل   16 دور  إىل  الجنوبية  كوريا  تأهلت  وربما 
بصالبتها  اإلعجاب  أثارت  لكنها  املسجلة  األهداف 
وروحها القتالية ملواصلة املطاردة، وحاولت وصنعت 
املفرطة  قوتها  استعرضت  الربازيل  أن  رغم  الفرص 

بتسجيل أربعة أهداف يف أول 40 دقيقة.
ونالت مكافأة عىل كفاحها بتسجيل هدف حفظ ماء 

 25 من  سيونج-هو  بايك  من  مبهرة  بتسديدة  الوجه 
ياردة ليغادر الفريق برؤوس مرفوعة.

وواصل بينتو: «ما فعلناه يف دور املجموعات كان رائعا، 
كان يمكننا وكان يجب أن نهزم غانا (يف مباراة خرستها 
كوريا الجنوبية 3 - 2) لكن ال عذر يف تكرار مدى شعوري 

بالرضا والفخر».

ميونيخ/ متابعة الزوراء:
املنتخب  نجم  وصف 
توماس  األملاني 
كأس  مغادرة  مولر، 
القدم  لكرة  العالم 
من دور املجموعات بـ 
رسالة  ووجه  ”الكارثة»، 

طويلة إىل متابعيه.
أربع  العالم  بطلة  أملانيا،  وكّررت 
 2018 مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 
وخرجت من الدور األول يف مونديال قطر 2022 يف 
كرة القدم، رغم فوزها عىل كوستاريكا 4 - 2، يف الجولة 

الثالثة األخرية من منافسات املجموعة الخامسة.
عىل  عاما،   33 العمر  من  البالغ  الالعب،  نرشها  طويلة  رسالة  ويف 
حسابه يف إنستغرام، قال مولر: «كانت موجة من العواطف. التوقع 
والطموح والسياسة والرفض والهزيمة واألمل واالعرتاف بعد املباراة 
الوقت اإلقصاء،  بالبطولة جاء يف نفس  األول  الثانية، ثم مع فوزنا 

وبالتايل الكارثة الكاملة».
وأضاف: «هناك الكثري من التناقضات. من األصعب مما كان يف هذه 
السؤال  صحيح.  بشكل  حدث  ما  تفسري  العالم  كأس  من  النسخة 
لتنظيم  املرة  هذه  الوقت  بعض  سأحتاج  حدث؟..  ماذا  هو:  الكبري 
كل يشء». وتابع مولر : ”شكرا جزيال لكل من دعمنا كفريق ولكل 
من دعم شخيص خالل األسابيع القليلة املاضية - حتى يف اللحظات 

الصعبة!“.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
ودّع ملعب ٩٧٤، املونديال بشكل رسمي، بعدما استضاف آخر 
مبارياته بني الربازيل وكوريا الجنوبية، يف دور الـ١٦ من كأس 

العالم، لتبدأ عملية تفكيكه بشكل كامل بعد نهاية البطولة.
وحقق املنتخب الربازييل فوزا كبريا عىل حساب نظريه الكوري 
ربع  للدور  السليساو  كتيبة  لتتأهل   ،(٤-١) بنتيجة  الجنوبي 

النهائي وتلتقي كرواتيا.
وستاد ٩٧٤، تم بناؤه من حاويات السفن، وتحديًدا من ٩٧٤ 
حاوية، كما أنه يرمز إىل مفتاح خط الهاتف الدويل لدولة قطر، 

ولهذا أطلق عليه هذا االسم.
الثاني  نوفمرب/ترشين   ٣٠ يف  افتتح  الذي  امللعب  واستضاف 
العرب، بجانب بعض  عام ٢٠٢١، بعض مباريات بطولة كأس 
والدنمارك،  فرنسا  مباريات  وأبرزها  العالم  كأس  مباريات 

الربازيل وسويرسا، بولندا واألرجنتني.
استخدمت  التي  الحاويات  استخدام  ُيعاد  أن  أن  املقرر  ومن 
بالفعل يف عملية البناء واملساحة املقام عليها امللعب، من أجل 

باإلضافة ملركز حيوي  املائية،  الواجهة  إنشاء مرافق تطل عىل 
لألعمال.

يستخدمها  التي  واملقاعد  الشحن  حاويات  تفكيك  سيتم  كما 
االستاد، لتقديمها كمساعدة للبلدان األقل نموا يف العالم.

الدوحة/متابعة الزوراء:
الفني  املدير  مورياسو  هاجيمي  أثنى 
رغم  العبيه،  عىل  الياباني  للمنتخب 
الهزيمة أمام كرواتيا عىل ملعب استاد 
الستة  دور  منافسات  ضمن  الجنوب 
عرش ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢ املقامة 

حالًيا يف قطر.
دور  إىل  الكرواتي  املنتخب  وتأهل 
الياباني  نظريه  عىل  بالفوز  الثمانية 
إثر  الرتجيحية،  الجزاء  ٣ / ١ برضبات 
انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل 

.١ / ١
سجله  بهدف  الياباني  املنتخب  وتقدم 
تعادل  ثم   ٤٣ الدقيقة  يف  مايدا  دايزن 
ايفان  سجله  بهدف  الكرواتي  الفريق 
واستمر   ٥٥ الدقيقة  يف  برييسيتش 
اإلضايف  الوقت  نهاية  حتى  التعادل 
الجزاء  لرضبات  الفريقان  ليحتكم 

الرتجيحية.
للمنتخب  سجل  الرتجيح،  ركالت  ويف 
ومارسيلو  فالسيتش  نيكوال  الكرواتي 
بينما  باساليتش  وماريو  بروزوفيتش 

أهدر ماركو ليفايا.
له  سجل  فقد  الياباني،  املنتخب  أما 
من  كل  أهدر  بينما  أسانو،  تاكوما 
ميتوما  وكاورو  مينامينو   تاكومي 

ومايا يوشيدا.
وقال مورياسو يف املؤتمر الصحفي الذي 
ركالت  النهاية  «يف  املباراة:  عقب  عقد 
لم  املباراة،  حسمت  التي  هي  الرتجيح 
وبالتايل  خاللها،  من  نفوز  أن  نستطع 

علينا تقبل النتيجة».
تأثروا  قد  العبوه  كان  إذا  ما  وحول 
الرتجيح،  ركالت  تنفيذ  خالل  بالضغط 

فحارس  ذلك،  أعتقد  «ال  املدرب:  قال 
املرمى كان مبهرا، والعبو اليابان لعبوا 
شديدة،  ببسالة  دقيقة   ١٢٠ طوال 
أيضا  الرتجيح  ركالت  أدوا  وبعدها 
الفوز،  أننا كنا نريد  بشكل جيد، ورغم 
لم نتمكن يف النهاية من تحويل النتيجة 

لصالحنا».
وأضاف: «هذا ما حدث، ولكن الهزيمة 
بذلها  التي  الجهود  ينفيان  ال  والخروج 
قدراتهم  يف  يثقوا  أن  وعليهم  الالعبون، 
الساحة  عىل  جيد  أداء  تقديم  عىل 
الدولية، وقدرتهم عىل املنافسة يف كأس 
العالم بطريقة مرشفة، أتمنى استمرار 

الالعبني عىل نفس املنوال».
رضبات  قبل  لالعبني  رسالته  وعن 
«ال  مورياسو:  قال  الرتجيحية،  الجزاء 
أتذكر ما قلته لالعبني بالتحديد حينذاك، 
بشكل عام كان الالعبون والجهاز الفني 
الوقت،  طوال  الجهد  قصارى  يبذلون 
التي  النتيجة  رغم  بالشكر  لهم  وأتقدم 
أن  أؤكد مجددا  لكنني  نريدها،  نكن  لم 
حتى  قدمناه  ما  كل  تنفي  ال  النتيجة 
نتمكن  :«لم  وأضاف  هنا».  إىل  وصلنا 
والوصول  عرش  الستة  دور  تجاوز  من 
عىل  فاز  منتخبنا  لكن  جديدة،  ملرحلة 
العالم  أبطال  أملانيا وإسبانيا وهما من 

استعرض  اليابان  ومنتخب  السابقني، 
قدرته عىل الفوز عىل مثل هذه الساحة 
الدولية، كما قلت، نحن يف عرص جديد 
من كرة القدم اليابانية، واملنتخب عليه 
أن يحسن استثمار هذا الشعور ملحاولة 

تحسني األداء يف املرة القادمة».
إىل  بحاجة  يزالوا  ال  «الالعبون  وتابع: 
املستوى،  وتحسني  التطور  من  مزيد 
ومع  الفني  الجهاز  مع  أيضا  تحدثت 
أنهم  حقيقة  إن  لهم  وقلت  الالعبني 
العام  هذا  العالم  كاس  يف  يلعبون 

كل  بسبب  الخربات هو 

الشعب  وتشجيع  اآلن  حتى  املكتسبة 
من  كل  نشكر  أن  وعلينا  لنا،  الياباني 
دعمنا حتى اآلن... نحن نشعر باالمتنان 

وبالفخر ملا وصلنا إليه».
سيتقدمون  من  اختيار  كيفية  وعن 
لتسديد ركالت الرتجيح، قال مورياسو: 
«طالبت الالعبني بأن يختاروا بأنفسهم، 
طبعا ربما كانت هناك اختيارات أفضل 
هذا  كل  رغم  ولكن  أسوء،  اختيارات  أو 
الالعبون ألقىص  الهائل، حاول  الضغط 
درجة، وهنا أريد اإلشادة بالجهود التي 
بذلوها وأتمنى أن تكون الجماهري وكل 
من شاهدنا قد شعروا باإللهام والطاقة 

اإليجابية من كل هذه املحاوالت».
إذا  وما  املباراة  اللعب خالل  وعن خطة 
تركيزه  كثف  قد  الياباني  الفريق  كان 
بالتعادل  األول  الشوط  إنهاء  عىل 
السلبي، قال املدرب: «أعتقد أنكم أحرار 
يف تحليل طريقة اللعب أو تكوين الرأي 
األول  الشوط  يف  يل،  بالنسبة  أما  عنها، 
تستقبل  أال  بالفعل  الالعبون  حاول 
شباكنا هدفا وحاولنا اللعب بشكل أكثر 

هجومية واستحواذا عىل الكرة».
فلم  التمريرات،  عن  «أما  وأضاف: 
املستوى،  نفس  عىل  نبقي  أن  نستطع 
الكرات،  ويقطع  قويا  الخصم  وكان 
أدينا  واالستحواذ،  للمرتدات  وبالنسبة 
 ١٢٠ لـ  اللعب  واستطعنا  جيد،  بشكل 
والحفاظ عىل التعادل». وتابع: «حاولنا 
الضغط  الثاني  الشوط  يف  التقدم  بعد 
املرتدة  الهجمات  وشن  املنافس  عىل 
الالعبني  من  وطلبت  الكرة،  قطع  بعد 
واالستمرار  الكرة  الوقوف عىل  محاولة 

يف السيطرة عىل املباراة».                          

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

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

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

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

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

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

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

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
حرص العبو منتخب الربازيل عىل تدعيم األسطورة بيليه، 
يف ظل حالته الصحية الحرجة التي يعاني منها يف الوقت 

الحايل.
ذكرت  بينما  أيام،  قبل  املستشفى  دخل  قد  بيليه  وكان 
تقارير صحفية أن حالته الصحية قد تدهورت، حيث ُنقل 
امليئوس  بالحاالت  الخاصة  التلطيفية،  العناية  وحدة  إىل 

منها.
خاصة  املعدة،  لرسطان  املميتة  اآلثار  من  بيليه  ويعاني 

بعدما توقف جسده عن االستجابة للعالج الكيميائي.
كوريا  منتخب  ضد  مباراة  الربازيل،  منتخب  وخاض 
كأس  من  الـ16  دور  يف   «974» ملعب  عىل  الجنوبية 

العالم.
وفاز منتخب الربازيل عىل كوريا الجنوبية بأربعة أهداف 
سيواجه  حيث  النهائي،  ربع  إىل  ليتأهل  هدف،  مقابل 

كرواتيا.
الربازيل الفتة كبرية ُكتب عليها  املباراة، رفع العبو  وبعد 
كرة  ألسطورة  منهم  دعم  إشارة  يف  وصورته،  بيليه  اسم 

القدم الشهري.
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الدوحة/متابعة الزوراء:

ارتكـب صامويـل إيتو رئيس االتحـاد الكامريوني، واقعة مؤسـفة يف كأس العالم «قطر ٢٠٢٢». ووفًقـا إلذاعة «مونت 
كارلـو»، فإن إيتو اعتدى بالرضب عىل أحد املشـجعني الجزائريني عقب مبـاراة الربازيل وكوريا الجنوبية، يف ثمن نهائي 

املونديال.
وأشـارت إىل أن إيتو تبادل الحديث مع مشـجع يحمل كامـريا، بنربة غضب، قبل أن يذهب شـخص تابع لرئيس االتحاد 

الكامريوني وينتزع الكامريا.
ويف هذه اللحظة، فقد إيتو السـيطرة عىل نفسه وذهب إىل املشـجع وطرحه أرًضا. وأوضحت اإلذاعة الفرنسية أن سبب 

الخالف بني الطرفني، غري واضح حتى اآلن.
يذكـر أن منتخـب الكامريون غادر مونديال قطر من الـدور األول، بعدما احتل املركز الثالـث يف مجموعته خلف الربازيل 

وسويرسا.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

امس  صباح  الصادرة  اإلنجليزية  الصحف  اهتمِت 
للمواجهة  إنجلرتا  منتخب  باستعدادات  الثالثاء، 
املرتقبة التي ستجمعه ببطل العالم فرنسا، يف ربع 

نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.
وعنونت صحيفة مريور: «كرات ذهبية.. كني: مثيل 
زئري  يف  وساهم  معسكرنا  إىل  أتى  بيكهام  األعىل 
األسود»، يف إشارة إىل زيارة ديفيد بيكهام ملعسكر 

إنجلرتا لرفع معنويات الفريق.
من  مبابي  إلنجلرتا:  «تحذير  األسفل:  يف  وكتبت 
راقبه  الذي  الفيال  نجم  ولكن  العالم  هذا  خارج 

إشارة  يف  لألرض»،  إعادته  بإمكانه  كايل  إن  يقول 
إىل ترصيحات ظهري بولندا ماتي كاش تجاه كايل 

ووكر.
الجانب:  يف  فكتبت  الجارديان  صحيفة  أما 
أمام  التاريخ  بكتابة  العبيه  يطالب  «ساوثجيت 

فرنسا».
ويف األعىل، ذكرت: «كوريا الجنوبية تشعر بالحرارة 
بعد تفعيل نيمار ورفاقه وضع التألق»، يف إشارة إىل 

فوز الربازيل بنتيجة .(٤-١) 
اليابان  آمال  ينهي  «ليفاكوفيتش  أيًضا:  وكتبت 
فوز  إىل  إشارة  يف  ترجيح»،  ركالت  لثالث  بالتصدي 

كرواتيا يف ثمن نهائي كأس العالم.
«حان   : إكسربيس  دييل  صحيفة  عنونت  بدورها 
إنجلرتا  عزم  إىل  إشارة  يف  التاريخ»،  كتابة  وقت 
لبطولة  االقصائية  األوار  يف  الكبار  أحد  التغلب عىل 
اإلنجليزية،  األرايض  عن  بعيًدا  األوىل  للمرة  كربى 

وذلك عند مواجهة فرنسا يف ربع نهائي املونديال.
«حان   : ستار»  «دييل  صحيفة  كتبت  جانبها،  من 
وقت إخراج األسلحة الكبرية»، يف إشارة إىل مطالبة 
قدرة  مؤكًدا  فرنسا،  بتحدي  زمالءه  ساكا  بوكايو 
مبابي،  كيليان  قوة  مواجهة  عىل  الثالثة  األسود 
خاصة أنه إنجلرتا الفريق األكثر تهديًفا يف البطولة.
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باريس/متابعة الزوراء:
غالًبا ما يبحث رواد األعمال يف مجال اإلعالم 
عـن فـرص تمويليـة ومبـادرات توجيهية، 
أو عن مسـاحات عمـل منخفضـة التكلفة 
أو حتـى مجانيـة، يمكـن أن تتيـح الفرص 

للتشبيك وتبادل الخربات. 
بالطبـع سـيكون مـن املفيـد جـًدا حصول 
مـرشوع إعالمي يف بداية نشـأته عىل إحدى 
هـذه اإلمكانيـات، ولكـن األكثر إفـادة هو 
الحصول عىل كل هذه اإلمكانيات مجتمعة. 
وهو ما تعمـل حاضنات ومرسعات األعمال 
عـىل تقديمه لرواد األعمال بصفة عامة، من 
خالل تمكينهم ورشكاتهم الناشئة من العديد 
مـن املـوارد، منها ما هو معنـوي كالتدريب 
والتوجيه والتشبيك مع منح فرص التعاون، 
ومنها ما هو مادي مثل مسـاحات مشرتكة 

للعمل وتمويالت مالية وقروض.
وبالرغـم مـن تواجـد العديد مـن حاضنات 
ومرسعـات األعمال يف املنطقـة، إال أّن توجه 
املشـاريع اإلعالمية الناشئة لالستفادة منها 
يبقـى ضئيـًال باملقارنـة مع عدد املشـاريع 
اإلعالميـة التـي يتم إنشـاؤها، وهـو أكدته 
املديـرة االداريـة لــ منتـدى «MIT» لريادة 
االعمـال يف املنطقـة العربيـة والتـي قدرت 
نسـبة املشـاريع االعالمية التـي قدمت لهم 

منذ إطالق املبادرة بـ ٦٪ فقط. 
يف هذا املقال، تقّدم شبكة الصحفيني الدوليني 
بعض املعلومات للتعرف عىل أنواع وخدمات 
حاضنـات األعمال وكيفية االسـتفادة منها 
وكذلك تسـتعرض بعض حاضنـات األعمال 

املتخصصة يف خدمة املشاريع اإلعالمية. 
 ما هي حاضنات ومرسعات األعمال؟ 

يف البداية من املهم جًدا التعرف عىل الفروقات 
بـني حاضنـات ومرسعـات األعمـال، ألنـه 
بالرغم من اشـرتاكها يف بعض النقاط إال أن 
هناك تصنيفات للتفريق بينها، حتى ال يقع 
الخلط فيما بينها وذلك حسب الخدمات التي 

تقدمها، ويمكن تصنيفها كالتايل: 
 حاضنـات األعمـال: هـي مؤسسـات تقدم 

لحاميل أفكار املشـاريع فرًصا عديدة تتمثل 
باإلرشـاد والتوجيـه للحصـول عـىل الدعم 
املايل والتقني، أو عىل اسـتثمارات وقروض، 
وتعزيـز فهم رواد األعمال لقواعد الدخول أو 

الخروج الخاصة بجوالت التمويل. 
كما تعمل عىل تقديم التوجيهات بشأن تأمني 
املشاريع من رسقة امللكية الفكرية، وتساهم 
أيًضـا من خـالل خدماتهـا االستشـارية يف 
تطوير نماذج األعمال وتحسينها، ويمكن أن 
تضم مساحات مشـرتكة للعمل وذلك خالل 

فرتات زمنية محددة. 
مرسعات األعمـال: يمكن اعتبـار خدماتها 
قريبة شـيًئا مـا من الخدمـات التي تقدمها 
سـابقتها أي حاضنات األعمـال، وكما يبدو 
مـن اسـمها فهـي تتميـز بتقديـم خدمات 
لترسيع تطور املشـاريع الناشـئة وتوسعها 
وحصولها عىل التمويالت أو استثمارات، ويف 
أغلب األحيان يكون ذلك مقابل الحصول عىل 
حصة من املرشوع، وتسـتغرق هذه العملية 

بني ثالثة وسـتة أشـهر ويف حالة الحاجة إىل 
وقت أطول ويمكن تمديد املدة حسب االتفاق 

بني أصحاب املشاريع ومرسعات األعمال. 
وغالًبا ما تعمل بعض املنصات واملؤسسـات 
عـىل تقديـم الخدمتـني مـع إضافـة خدمة 
 Co-Working مسـاحات العمـل املشـرتكة

 .spaces
هـل هنـاك حاضنـات ومرسعـات أعمـال 
اإلعالميـة  املشـاريع  دعـم  يف  متخصصـة 

الناشئة؟ 
مـع التطـور الـذي يعرفـه ميـدان اإلعـالم 
وظهـور نماذج عمـل جديدة تميـزت بدمج 
التكنولوجيا الحديثة يف تطوير اإلعالم. برزت 
أهميـة مواكبة هذا التطـور، بحيث توجهت 
مؤسسات عاملة يف مجال احتضان مشاريع 
ريـادة األعمـال إىل تبني مقاربـة تخصصية 
عـرب إطـالق حاضنـات ومرسعـات أعمـال 
نوعية حاضنة وداعمة للمشـاريع اإلعالمية 

الناشئة. 

مـن بـني هـذه الحاضنـات املتخصصـة يف 
احتضـان املشـاريع اإلعالمية، نذكـر مركز 
االبتـكار اإلعالمـي Media IN٥ الذي يقدمه 
مؤسسـوه بأنـه موطـن ملئـات الـرشكات 
الناشئة يف مجال اإلعالم. ويقع يف مدينة دبي 
لإلنتـاج ويقدم خدماتـه ملختلف املشـاريع 
اإلعالمية الناشـئة يف معظم الـدول العربية، 
ويوفـر للرشكات الناشـئة يف مجـال اإلعالم 
إمكانيـة الوصول إىل مرافـق مخصصة مثل 
مساحات العمل املشرتكة واملكاتب الخاصة 
والغرف الخـرضاء للتصوير، وغرف العرض 
واسـتوديوهات التسـجيل وأجنحة التحرير 
ومعدات اإلنتاج، كما يوفر فرصة املشـاركة 
يف ورش العمـل والوصـول إىل املسـتثمرين. 
باإلضافـة إىل ذلـك يعطـي إمكانيـة عرض 
املشـاريع اإلعالمية يف امللتقيات العاملية مثل 

 .Dubai Lynx
  Media Loves Tech وهنـاك أيًضا برنامـج 
الـذي تقدمـه أكاديميـة دويتشـه فيله مع 

رشكائهـا، ويسـعى إىل تعزيـز االبتـكار يف 
املشهد اإلعالمي يف تونس، واملغرب، والجزائر 
من خالل تنظيم مسـابقة الختيار مشاريع 
إعالميـة ناشـئة يف مرحلـة التصميـم، أو يف 
مرحلة ما قبل التسـويق مـن أجل مواكبتها 
واحتضانهـا وتدريـب مؤسسـيها مـن قبل 
خرباء لتطوير هذه املشاريع. وتحصل بعض 
املشـاريع التـي تختارها اللجنـة عىل جوائز 
مالية تصل إىل ١٠٠٠ يـورو، ويمكن متابعة 
صفحـة الربنامـج للتعرف عىل فـرتات فتح 

التسجيل من أجل التقديم للمشاركة. 
وسـبق أن أطلـق املركـز الـدويل للصحفيني 
بالتعاون مع معهد الجزيرة لإلعالم برنامًجا 
الحتضان ودعم املشـاريع اإلعالمية الرقمية 
التـي يقودهـا الشـباب، عـرب تمكينهم من 
تجربة تدريب تمتد ألشـهر يف مجال تأسيس 
الناشـئة  اإلعالميـة  الـرشكات  وتطويـر 
وذلـك  الرقمـي،  املجـال  يف  واملتخصصـة 
بغيـة املسـاهمة يف تقديـم الحلـول التقنية 
والفنيـة الكفيلة بإخراج هذه املشـاريع إىل 
حيز الوجـود، واملسـاهمة يف عملية التحول 
الرقمـي لغرف األخبار عـرب مواقع التواصل 

االجتماعي. 
ومع توافر هذه الفرص وغريها من التجارب 
الكثرية، فما عىل رواد األعمال يف مجال اإلعالم 
إال البحـث عن الفرص املناسـبة والتقدم لها 

لالستفادة من كل املميزات املقدمة. 
كيف يمكن االستفادة من خدمات حاضنات 

ومرسعات األعمال؟ 
بعـد التعرف عىل مميـزات كل من حاضنات 
ومرسعات األعمال والبعض منها املتخصصة 
يف دعـم املشـاريع اإلعالميـة الناشـئة، فإن 
ما يشـغل بال رواد األعمـال هو التعرف عىل 
كيفية االستفادة من خدمات هذه املنصات. 
غالًبا ما يكـون التقديم مـن املوقع الخاص 
بالحاضنـة أو مرسعـة األعمـال التـي يتـم 
اختيارهـا حسـب الحاجـة واملنطقـة التي 
يتواجد فيهـا املرشوع، خصوًصا وأن غالبية 
مرسعـات األعمال بشـمال إفريقيا والرشق 

األوسـط ال تغطـي كل دول املنطقـة وربما 
تغطـي بلًدا واحـًدا. لهذا مـن الواجب التأكد 
من كون املنصة تغطي بلد اشـتغال املرشوع 
خاصـة بكـم، ال سـيما أّن بعـض املنصات 
تشـرتط الحضـور إىل مكاتبهـا مـن أجـل 
االشـتغال منها أو حضور الدورات التدريبية 

التي تكون ضمن برنامج االحتضان. 
 كما أنـه املهم جًدا فهم أنـه لكل حاضنة أو 
مرسعة أعمال رشوطها الخاصة، وقد تختلف 
هذه الـرشوط بخصوص فـرتات االحتضان 
وترسيع األعمال التي قد تكون بني ٣ أشـهر 
و٦ أشـهر كما ذكرنا سابقا ويمكن أن تمتد 
لغاية سـنة كاملة يف بعـض األحيان كما هو 
حـال بالنسـبة لــ  Flat٦Labs التـي تدوم 
فيها مرحلة ترسيع األعمال عىل األقل أربعة 
أشـهر، وتغطـي ٧ دول هي : مـرص، لبنان، 
تونس، البحريـن، األردن، اإلمـارات العربية 

املتحدة، واململكة العربية السعودية. 
وهناك منصات تصل فيها فرتات الترسيع إىل 
٦ أشـهر مثل Oasis ٥٠٠ وتضم هذه الفرتة 
برنامـج تدريـب عميل لترسيـع األعمال من 
خالل برنامج معريف، يشـمل إرشـاًدا تقنًيا، 
باإلضافة إىل خدمات إدارية تشـمل مساحة 
وتدقيقيـة  محاسـبية  خدمـات  مكتبيـة، 

وتغطي فقط األردن. 
أمـا فيما يتعلـق بتكلفـة االسـتفادة، فهي 
تختلف كذلك حسـب كل حاضنة أو مرسعة 
أعمـال بحيـث يمكـن أن تكـون الخدمـات 
مجانيـة كمـا هو الحال بالنسـبة ملسـابقة 
الـرشكات العربية الناشـئة التابعـة منتدى 
MIT لريـادة األعمـال  وبالنسـبة لربنامـج 
Media Loves Tech، ولكـن يف أحيان أخرى 
يمكـن أن تطبـق تكاليـف لالسـتفادة مـن 
الخدمة وتكون التكلفة عبارة عن حصة من 
رأس مال الرشكة الناشـئة وهـو ما ينطبق 
عىل Flat٦Lab كمثال التي تشرتط الحصول 
عىل ١٠ يف املئة من أسـهم جميـع الرشكات 

الناشئة املشاركة.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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 البرصة / نينا:
 اعلن الصحفي الزميل فاضل حسن البطاط مراسل قناة العهد الفضائية عن تقديم دعوى 
قضائية يف املحكمة يوم االثنني، ضد فندق غراند ميلينيوم يف البرصة لعدم اتخاذها اي اجراء 
بحق مسـؤول الرشكة االمنية بريطاني الجنسـية الذي اعتدى عليه بالرضب اثناء تغطيته 

الحد النشاطات .
وقـال البطاط للوكالـة الوطنية العراقية لالنباء/ نينا / :“ جاءت هذه الخطوة برفع دعوى 
قضائية بعد مماطلة وتسـويف ادارة فندق غراند ميلينيوم وعدم استجابتها ملطلبي بانهاء 

خدمات الضابط الربيطاني املتقاعد مسؤول الرشكة االمنية العاملة يف الفندق ”.
واضاف :“ هناك فريق من املحامني املتطوعني ملتابعة قضيتي يف املحاكم املختصة يف الوقت 
الـذي اثق فيه بالقضـاء العراقي، وذلك برد اعتباري من خالل اصـدار حكم عادل ينصفني 
كوني مواطنا عراقيا وصحفيا تعرض العتداء صارخ من قبل شخص اجنبي وافد اىل البرصة 

ويعمل يف احد فنادقها ”.
وكان مراسـل قناة العهد يف البرصة فاضل حسـن البطاط تعرض اىل اعتداء مساء الخميس 
(17 ترشيـن الثانـي 2022)، بعـد ان حاول دخـول الفندق لتغطية مؤتمر صحفي بشـأن 

قضية املباراة امللغاة مع منتخب كوستاريكا.
وادان فـرع نقابة الصحفيني يف البـرصة ما تعرض له الزميل الصحفي فاضل البطاط ، من 
اعتداء غري الئق اقدم عليه مسؤول امن فندق (غراند ميلينيوم) يف محافظة البرصة بصورة 

ال تنم عن االحرتام اثناء تأدية واجبه املهني.

 بغداد/ نينا:
 قـرر مجلس ”املسـار الرقمي العراقي“، و“منصة التواصل الرقمـي“ منح اإلعالمي الرائد، 
األستاذ ”محسن حسني“، ”الوسام العراقي للمحتوى الرقمي الوطني 2022، وقال الدكتور 
صفد الشـمري، رئيس مجلس املسـار ان الوسام يمنح للشـخصيات التي قّدمت مضامني 
رقمية وطنية، يف محوري تعزيز االعتدال ونرش مفاهيم السلم األهيل أثناء األزمات، ومحور 
التنمية املستدامة وتشجيع االنتاج الوطني، يف ”املهرجان العراقي األول للمحتوى الرقمي“، 
الـذي يعقده املسـار، برعاية كليـة املنصور الجامعـة، يف 13/12/2022، ويسـتمر لثالثة 
أيام. وأعلن مجلس املسـار الرقمي العراقي اطالق اعمـال ”املنتدى الوطني الثاني للتواصل 
الرقمـي“ يف كانـون الثاني املقبل، والذي سيشـهد اإلعالن عن الفائزيـن بالجائزة العراقية 
لإلبـداع الرقمي 2023، والوسـام العراقي للتواصـل الرقمي 2023، لعدد من الشـخصيات 

املؤثرة يف املجال الرقمي، واقرار برامج املسار للعام املقبل.

عفرين/متابعة الزوراء:
اعتقلت ”الرشطة العسكرية“، العاملة تحت 
مظلة ”الجيش الوطني السـوري“، ناشـطاً 
إعالمياً ينحدر من محافظة درعا، وذلك أثناء 
مروره عـىل أحـد حواجز الرشطـة بالقرب 
من مدينة عفريـن، الواقعة ضمن ما ُيعرف 
بمنطقة ”غصن الزيتون“ شـمايل محافظة 

حلب، شمايل سورية.
وقالت مصادر محلية، رفضت الكشـف عن 
اسـمها ألسـباب أمنية، إن عنارص الرشطة 
العسـكرية املوجودين عـىل حاجز بلدة كفر 
جنـة بالقـرب مـن مدينـة عفرين، شـمايل 
محافظة حلب، اعتقلوا الناشـط محمد زين 
العابدين، املنحدر من محافظة درعا جنوبي 
سورية، وذلك ألسباب ال تزال مجهولة حتى 

اللحظة.
وأّكدت املصادر ذاتها أن الرشطة العسـكرية 
تكتمـت عىل اعتقالـه من سـاعات الصباح 
األوىل ليوم االثنني، وذلك بعد فقدانه من قبل 
ذويـه وانقطاع االتصال معه عدة سـاعات. 
وبعد بحث مطـول، تبني أنه معتقل من قبل 
عنـارص الرشطـة العسـكرية. وكان مرافق 

رئيس ”املجلس املحيل“ يف مدينة رأس العني، 
وهو أحد العنارص العاملني يف سلك الرشطة 
املدنية، قد اعتدى بالرضب االسـبوع الفائت 
عىل اإلعالمي عبد الباسـط األحمد، مراسـل 
وكالة ”قاسـيون“، وذلك أثنـاء تأدية عمله 
الصحفي خالل إجراء مقابلة مع أحد أعضاء 
االئتـالف الوطني السـوري يف مبنى املجلس 
املحـيل ملدينـة رأس العني، شـمايل محافظة 

الحسكة.
ويف السياق ذاته، أطلق ”جهاز األمن العام“، 
الـذراع األمنيـة لـ“هيئة تحرير الشـام“ يف 
إدلـب، رساح الناشـط اإلعالمي علـم الدين 
صباغ، بعـد اعتقال دام قرابة سـنة ونصف 
بتهمة التخابر والتعامل مع قوات ”التحالف 
الدويل“. وكان ”جهاز األمن العام“ قد اعتقل 
الصبـاغ يف السـابع مـن إبريل/نيسـان من 

العـام الفائت، أثناء وجـوده يف مدينة إدلب، 
كمـا داهمـت مجموعة أمنية تابعـة للهيئة 
منزلـه يف اليوم ذاته داخـل مدينة دارة عزة، 
غربـي محافظـة حلـب، وصـادرت جميـع 

معداته اإلعالمية.
إىل ذلـك، نظم أهـايل مدينـة البـاب الواقعة 
ضمـن مـا ُيعـرف بمنطقـة ”درع الفرات“ 
رشقي محافظة حلب، مسـاء يـوم االثنني، 
وقفـة احتجاجية صامتة تطالب بالكشـف 
عـن التحقيقات مع املتهمني بقتل الناشـط 
محمـد عبـد اللطيـف، املعروف باسـم ”أبو 

غنوم“، وزوجته، قبل نحو شهرين.
النـارص، إن  الناشـط معتـز  بـدوره، قـال 
”الفعاليات الثوريـة يف مدينة الباب نظمت، 
االثنـني، وقفـة احتجاجيـة صامتـة عنـد 
دوار الشـهيد محمـد أبـو غنـوم، للمطالبة 
بمصارحـة الرأي العام من قبل وزارة الدفاع 
والجهـات  املؤقتـة  السـورية  الحكومـة  يف 
املعنية بمجريات التحقيق ومالبسات عملية 
اغتيال الناشـط أبو غنوم ضمن ما يسـمح 
به األمر، وتعـّرف الناس بإطار زمني معينة 

النتهاء التحقيقات“.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 أعلنت صحيفة واشـنطن بوست عن توقف 
نـرش مجلتهـا املطبوعة بعد أكثـر من ثالثة 
عقود، بتأثري التدهـور االقتصادي والتحول 
 25 يف  األخـري  العـدد  وسـيصدر  الرقمـي، 

ديسمرب.
وألغـت الصحيفـة مناصب موظفـي املجلة 
العرشة، وليسـت هناك ضمانات للموظفني 
بأنهـم سـيحصلون عـىل وظائـف أخرى يف 

الصحيفة.
وألقـت املحـررة التنفيذيـة يف املجلـة سـايل 
بوزبـي باللـوم عـىل ”الريـاح االقتصاديـة 

املعاكسة“.
وأعلنت بوزبي يف رسـالة بالربيد اإللكرتوني 
بعد ظهر األربعاء اإلغالق، ووصفته بـ“جزء 
مـن التحـول العاملـي والرقمـي“، مشـرية 
”سـنقوم بتحويـل بعـض املحتـوى األكثر 
شيوًعا إىل الصحيفة، وإضافة املزيد يف قسم 
سـتايل الـذي تم تنشـيطه وسـيتم إطالقه 
يف األشـهر املقبلة“. وأضافـت ”نحن ال نزال 
ملتزمني بالصحافة طويلة املدى عرب أقسام 
ومنصات غرفة األخبار… نحن نقدر بشـدة 
املسـاهمات التي قدمها هذا الفريق لقرائنا 

عىل مر السنني“.
وبـدأت واشـنطن بوسـت يف نـرش اإلصدار 
الحـايل مـن مجلتها األسـبوعية ألول مرة يف 

عام 1986، وتوزيعها مع صحيفة األحد.
فـإن  الصناعـة،  مراقبـي  إىل  وبالنسـبة 
”واشنطن بوست صنداي“ هي ”قطعة أثرية 
من حقبـة ماضيـة، ورمز لطقـوس نهاية 
األسـبوع القديمـة التـي راجت عـىل مائدة 
اإلفطار مـع فنجان من القهـوة وصفحات 
بسماكة دفرت الهاتف، وكلتاهما اآلن ضحية 

لإلنرتنت“.
وقالت صحيفـة ”ذا هيل“ ”منذ جيل مىض، 
عندمـا كان املشـرتكون يف الصحف يقرأون 

القصـص املطبوعة يف الغالـب، كانت مجلة 
صنـداي تلـوح يف األفق كوجهـة مهنية ألي 
صحفـي، ومنفـذ لبعـض األعمـال األكثـر 

طموًحا يف الصناعة“.
وأفاد أندرو بوجـون كبري املحررين يف مجلة 
املجلـة  هـذه  ”وفـاة  إن  ”واشـنطونيان“، 
وترسيـح موظفيهـا لهمـا عواقـب تجارية 
وحرفيـة، ألنهـم تخلصـوا من األشـخاص 
الذيـن يعرفون كيفية صياغة قصة يف مجلة 

بدال من قصة صحفية“.
وبـدوره، اعتـرب األسـتاذ بكليـة كولومبيـا 
للصحافـة واملحـرر السـابق للمجلـة بيـل 
غرويسـكني، أن املجلة ”أصبحت أقل أولوية 
اآلن، نظرًا إىل املساحة الالنهائية املتاحة عىل 

اإلنرتنت“.
وأوضـح أن اإلنرتنـت يسـمح للصحفيـني 
بكتابـة ونـرش القصـص بأي طـول ويف أي 
وقت، ما يجعل شكل املجلة قديًما، عىل األقل 

بالنسبة إىل نارشي الصحف.
وأضـاف ”يمكـن للصحفـي أن ينرش قصة 
مـن 10 آالف كلمـة دون كلفـة إضافية عن 
1000 كلمة، من حيث الحرب وورق الصحف 
واملسـاحة اإلعالنيـة.. لكن هـذا ال يعني أن 
الناس سـيقرأونها.. ومـع معظم الصحافة 
عـىل اإلنرتنـت، بـات املحـررون والنارشون 
يعرفـون اآلن بالضبـط املدة التـي يقضيها 

القارئ العادي يف قراءة القصة“.
ويف وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة 
نيويـورك تايمز أن واشـنطن بوسـت كانت 
تكافح لجذب املشـرتكني وتحقيـق عائدات 
مـن اإلعالنات الرقمية. لكن الصحيفة تتجه 
نحو الخسـائر هذه السـنة بعـد أن حققت 

أرباًحا لسنوات.
ومع ذلك، اعتربت نقابة العاملني يف واشنطن 
بوست أنه ”ال يوجد مربر اقتصادي لترسيح 
العمال“ يف العام الـذي عينت فيه الصحيفة 

عدًدا قياسـًيا من املوظفني الجدد. إذ أطلقت 
حملـة توظيـف هـذا العـام، وتوجـد حالًيا 
45 وظيفـة مفتوحـة بدوام كامـل يف غرفة 

األخبار.
وأفادت النقابة يف بيان بأنها غاضبة من قرار 
الرشكة بترسيح العاملني يف مجلة واشنطن 
بوست. مضيفة ”لقد منح هؤالء الصحفيون 
املوهوبـون الذين يعملون بجد سـنوات من 
حياتهم املهنية لهذه املجلة، وقاموا بصياغة 
قصص قوية، والفوز بجوائز وطنية وتزويد 
القراء بجرعة أسـبوعية من الرؤية واإلبداع 
والفـرح“. وتابعـت ”مـن غـري املعقـول أال 
تحتفظ الصحيفة بهؤالء املوظفني املتفانني 
حتى يتمكنوا من االسـتمرار يف خدمة القراء 

من خالل وظائف أخرى يف الرشكة“.
وأعلنت النقابة أنها ستفعل كل ما يف وسعها 

”لحماية وظائف زمالئها“.
ويأتـي إغـالق املجلـة يف أعقاب إغـالق عام 
2019 لصحيفة واشنطن بوست إكسربيس، 
الصحيفة اليومية املجانية للمسـافرين. ويف 
ذلك الوقت، أشارت صحيفة واشنطن بوست 

إىل أن زيادة الطلب عىل املحتوى الرقمي كان 
عامال مساهما يف إغالق إكسربيس.

وواشـنطن بوسـت ليسـت الوحيـدة التـي 
شـهدت انخفاًضا يف عدد القراء بعد رئاسـة 
دونالد ترامب، لكن أيضا اثنني من منافسيها 
الرئيسـيني نيويـورك تايمز ووول سـرتيت 

جورنال.
ويف العـام الجديد سـتبقى مجلتـان فقط يف 
صناعة الصحـف القديمة، واحـدة تنرشها 
صحيفـة نيويورك تايمـز، واألخرى من قبل 

صحيفة بوسطن غلوب املتضائلة.
القـراءة  وسـائل  انتشـار  مـن  وبالرغـم 
اإللكرتونيـة وتطبيقـات املوبايل وسـهولة 
مـن  اإللكرتونيـة  اإلصـدارات  إىل  الوصـول 
املجالت ما زال نصف قرّاء املجالت يف الواليات 
املّتحدة يقرأون من خـالل اإلصدار التقليدي 

(املطبوع أو اإللكرتوني).
ووفًقا لجمعية مجلة وسـائل اإلعالم، ارتفع 
إجمايل الجمهور الشهري للصناعة بأكملها 
بنسـبة 1.4 يف املئـة ووصـل إىل 1.8 مليـار 

شخص يف العام املايض.
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خمٌس وأربعون  قصة من أمتاع سفر روح مبدعة يسجل 
يف وقائعهـا الحياة وما ترصده عيناه وموهبته يسـجل 
لنـا الدكتـور الناقـد والقاص مصطفى لطيـف عارف يف 
مجموعته القصصية الجديدة املوسومة ( غبار الرفوف) 
، عندمـا تريحك متعة القراءة لقصـص الحياة املرصودة 
بعناية وتحليل ومزج بني الواقعي واإلنسـاني يف مناجاة 
روحية يحـاول فيها  (مصطفى العارف) ان يرينا قدرته 
عىل التعامل مـع الحياة وتحويل مفارقاتها وإبطالها إىل 
قصص ابتداء مـن أول قصة ( جعفوري املتمرد ) وحتى 
أخـر قصة يف متعة هـذا الكتاب ( املعتـوه). تنقالت بني 
عوالم يربطها هاجس قلق القاص عىل مصائر من يعيش 
معهـم ويصادفهم يف الحيـاة ، حيث تتعامل ذائقة النص 
لديـه عرب خاصية التفاعل مع بطل قصته، حيث يف اغلب 
القصص هناك البطل الواحد ومن خالله تتشظى األحداث 
التـي يف اغلبهـا هي أحـداث تعكسـها متغـريات الواقع 
العراقي أوال ثم متغريات واقع مدينته ( النارصية ) ثانيا 
، وهـذه املتغـريات رصدت من قبل (العـارف) بيشء من 
شاعرية التعامل أوال ومن ثم استخدام الدايلوك والقراءة 
النفسـية والروحيـة لشـخصياته رصـد مفصـل ملجمل 
فعاليات الحياة ، أناس يذهبـون للعالج يف الهند، آخرون 
تحملهم نعوش االستشـهاد يف سـبيل الوطـن ، حواءات 
تحلم بإبداعاتها الفنية، وآخرون ضيعوا أحالمهم يف متعة 
الجنون، مراجع دينية وطنية ومحلية ينتمي إىل ذكريات 
ثقافتهـا ومحبتها ، برش يبحثون عن أحالم وأقدار جيدة 
، وأخـري عكسـت القصص جوانـب يف الحيـاة الوظيفية 
األكاديمية للقاص وفيها يرينا قدرة جميلة وإرصار عىل 
أن تكـون أجفانه مأوى ملا يراه ومتى هدأت الحياة وعاد 
إىل البيـت اختـار عنوانينـا لتلك املشـاهد وكتبها قصصا 
وتعامـل معها بتلك اللغة املبسـطة يف رسد وقائع الحياة 
وجمالية فطرتها وبؤسـها وخيباتها وعدميتها يف بعض 
األحيان. وتلك االنعكاسـات أرتنا وجوها عديدة لم تبتعد 
عن مخيلتنـا ، فهي قريبة منا تشـاركنا األحالم والنوايا 
والعيـش املشـرتك ، الفرق أننـا نشـاهدها بأعيننا فيما 

يشـاهدها (مصطفى العارف) بروحه وإبداعه ويتعامل 
معهـا ويبحث يف قدريتهـا ومصائر الحياة بالنسـبة لها 
.عشـاق وشـهداء وأصحاب مهن ورجال دين وسـيدات 
مجتمع ومهاجرون ومرىض ومثقفون وحرفيون ونماذج 
أخـرى كلها تصبح ثيمة لتنوع القـص والجهد املارثوني 
الـذي يبذلـه القـاص لريينـا وقائـع حياة يسـجلها هو 
وتصبـح خصوصية تحمل بصمة ملوهبتـه التي ال تخلوا 
من متعة املفارقة التي يغادر فيها ثوب مهنته ليذهب إىل 
حياة ابسـط ورصد جميل ملفارقـات الحياة كما يف قصة 
(اشتباه) التي تعكس حدثا قد يكرر عندما تتوهم واحدة 
من املعلمات أن شخصا ما يدلف إىل املدرسة زائرا ليبحث 
عن رشيكـة هناك فتكون النتيجة يف مفارقتها عكسـية 
:(( قائلـة -: ها أسـتاذ نقول مربوك هل أعجبتك السـت 

رواء ؟ اخـذ عيل يتمتم بداخله.-: إجابتها السـت نرسين 
السكوت عالمة الرضا, وأخذن يقبلن الست رواء , - صاح 
عيل بصوت عال , يبدو املوضوع فيه اشـتباه أنا جئت إىل 

املدرسة  ألخذ نتيجة ابنتي نرمني )).  
هذه القصة هي لوقائع الحياة بصدقها واقرتاب يومياتها 
مـن عيون القاص ، ولكن مـا أن تنتهي هذا القصة حتى 
نرى (العارف) يذهب إىل هاجس آخر أكثر شـموال ووعيا 
لـذات أتـت إىل الوطـن بعد أزمنـة النفي واملهجـر ليقدم 
خدماتـه وعلمه الذي تعلمه هناك،  ليكون طائر الجنوب 
( عنـوان القصـة ) الذي عاد إىل مرابـع  طفولته وصباه 
وذكرياتـه وحنينـه وتواريـخ محطاتـه النضاليـة معه 
.(مصطفـى العـارف)  يوثق لنا الحياة بـكل الرؤى التي 
عاشـها يف مـرسات تخيالت محطات نضوجـه اإلبداعي، 
فهـي يف كتابـه القصـيص  ( غبار الرفـوف ) هذا يتحول 
مـن تدرييس محـرتف ومرشف دائم عـىل اطاريح طلبته 
إىل راصـد حقيقي ملتغريات الحياة، ولـم يكف أن يتعامل 
مـع العالم الـذي ينتمي إليه بكل شـخوصه ويسـتخدم 
رؤيتـه الروحية وحتى الرومانسـية واإلنسـانية يف أدارة  
مشـاغل الذين يرصدهم يف حياته يراقبهم يف كل يشء وال 
يضع لهم نهايـات يفرتضها هو بل ينقـل لنا تواريخهم 
الحقيقيـة وانتهـوا إليـه. والكثـري من وقائـع القصص 
تعكس شفافيتها ومقدار الذي يحمله القاص ( العارف) 
لعاملـه واملحيطني به ، ويتعامل معهم بنبض من الود وال 
يؤمن سـوى بفكرة أحب لآلخرين ما تحب لنفسك، رصد 
يشـعر به بمتعـة أن اآلخر يتمازج معـه، ويعيش لحظة 
اآلخرين بمشاعرهم ويسـعى لينقلها إلينا لتعرب القصة 
عن أفـكار األماني التي تسـكن القاص مـن اجل العالم 
املحيط به، أنهـا ايجابية الروح عندمـا توظف موهبتها 
لتكـون دافعا لتقريب الحيـاة والتمعن بتلونها وتجاربها 
وأحداثهـا،  فكان رد القاص حتـى لتلك اللحظات املؤثرة 
يمثل وعيا وإتماما لرسـالة إنسـانية أراد فيها أن تكون 
القصـة منصـة لرؤيـة العالـم مـن خـالل مـادة الرسد 
وتتحـول إىل مخترب يفرس املشـاعر عندما تسـكن روحا 
طيبة تريد أن تعيش الحلم عىل شـكل قصة حتى لو كان 

يسيل وسطها مجرى الدموع والخيبات ونعوش الشهداء 
.وربمـا قصة الرابـح ترينا مقدار تلك الروح السـاردة يف 
جعل محبة اآلخرين وفوزهم بعضا من سـعادتها لتؤرش 
تتبعها عـىل منجز وفوز ونجاح األصدقـاء واملعارف :(( 
وحـرضت وسـائل األعالم مـن اغلب الـدول العربية، عم 
الهـدوء يف كل مفاصـل القاعـة، والـكل متلهف لسـماع 
النتيجة  أعلن رئيس هيأة التحكيم  الفائز األول : الروائي  
احمـد شـهاب الجنديل  عـن روايتـه( آلهة مـن دخان) 
ضجـت القاعة بالتصفيق من جميـع الحارضين بقوة , 
وسـلطات األضواء والكامريات عـيل، توجهت إىل  املنصة 
سـلمني وزيـر الثقافة جائـزة الدولـة، وجـاءت إحدى 
الفتيات الجميالت  ألبسـتني وسـام اإلبداع لعام ٢٠٢١ , 

واألخرى أهدتني باقة ورد جميلة)).

أنها األماني أن كانت حقيقية أو كانت مجرد أمنية ولكنها 
يف حقيقتها تكتشف أن القاص بقصته هذه مثال يريد أن 
يحمـل نبوءة الفـوز لصديقه بعد أن قـرأ روايته وأعجب 
بها .قصص (مصطفى العارف) عىل تناسل األقدار فيها 
وتلوينات أحالم البرش ووظيفتهـم الحياتية واملجتمعية 
وتبدالت مشاهد الرصد األدبي والنفيس والحياتي ألبطال 
قصصه ، فهـي يف نمطيتها رسد واقعـي مغلفا بعاطفة 
ملونة إلحسـاس القلم حني يتمنى أن تكون رسالته عند 
مسـتويات تلك العاطفة وهي تتنقـل يف محطات الحياة 
وكأنهـا اعني  ( القاص ) شـاهد عيان وصاحب رسـالة 
اجتماعيـة وحضارية تعيـش تحوالت اليـوم من صباح 
تدريـيس يف الجامعة إىل روح تتفاعـل مع املدينة والوطن 

عرب تواريخ الحلم والنضال والثقافة والواقع .
(غبار الرفوف) هي يف طبيعتها حكايات لبساطة الحياة 
، كتبها(مصطفى العارف )لتكون شهادة ملونة وفاعلة 
ملا يحدث يف متغـريات حياتنا ،وفيها الكثري من مفارقها 
العوملـة ومـا كان قبلها. انه يف (غبار الرفوف)  يؤسـس 
لحلـم العني حـني ترصد وتنقـل بآمنة ما تـراه وتحلله 
وتنقله إىل القارئ ملتعة القراءة واإلفادة وتلك هي رسالة 
املبـدع إذا أراد أن يكـون .هذه الرسـالة التـي يريد فيها 
القاص أن يعيش التحوالت بني أن يكون معلما وعاشقا 
ومؤرخـا وجنديا قائدا وناقدا فنيا كما يف قصته الجميلة   
( الصدمـة ):(( سـألتني نورهـان:  بصـوت دافئ معرب 
عن مشـاعر فنانة جياشة املشـاعر رقيقة األحاسيس- 
دكتور عيل:   ما رأيك بلوحتي؟  فوجئت  من السـؤال ؟ - 
أخربتها:  بأنها أفضل لوحة يف املعرض قلت لها ما يميزك 
قدرتـك عـىل مزج ألـوان الطبيعة مـع الفتـاة الجنوبية  
الحاملة بحبيبها الذي فقدته، ولن يعود أبدا)) يف النهاية، 
متعة القصة لدى (مصطفى العارف) هي متعة بساطة 
الروح حني تعيش بلهجة الرسد عرب السهل املمتنع الذي 
يمتلـك أجفاننا تشـاهد وتخزن وعىل الـورد تعيد ترتيب 
ما شـاهدته وتسـكبها عىل شـكل قصـة، وبمجموعها 
أصبحـت أحداثنا تعكس وقائع حياتنـا وبعنوان ( غبار 

الرفوف).
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حـني يخطـط كاتـب مـا لكتابة روايـة، أو 
يرشع يف كتابتها بالفعل، أول ما يخطر عىل 
بالـه ويبادر بكتابته رسيًعـا، ما مر بحياته 
من أحداث تفاعل معهـا، وبالتايل كانت لها 
األولويـة يف الكتابة، أكثر مـن األحداث التي 
يبتكرها الخيـال الرصف، ودائًمـا ما تحتل 
سنوات الطفولة، والشباب املبكر مساحات 
كبرية يف الروايات، بوصفها خامات وخربات 

أوىل، تطورت الحًقا بتقدم العمر.
قد يسـتمر الكاتـب يف رصد أحـداث حياته 
الحقيقية حتـى تنتهي الروايـة. وقد ينجو 
من فخهـا ويوظف خياله، ويخـرتع أحداًثا 
وشـخصيات لم تكن من واقعه وال صادفها 
يف يـوم من األيام، فيسـبغ عىل النص طعًما 
آخر، وهنا نستطيع أن نسمي النص رواية.

إذا كانت كتابة الرواية عمالً شاًقا ومضنًيا، 
ويحتـاج إىل كثري من الصـرب إلنجازه، فإن 
كتابة السـرية أكثر مشـقة يف نظـري. فإىل 
جانـب رصد األحـداث ومتابعتها، ومحاولة 
اإلمسـاك بخيوطهـا جيـًدا حتـى ال يضيع 
أحدهـا وينهار العمل، تأتي مسـألة الصدق 
الـذي ال بد منـه، حني يكتب أحدهم سـرية 

ذاتية.
السـرية هنا ال تخـص الكاتب وحـده، ألنه 
ال يوجـد إنسـان يعيـش يف غرفـة مغلقـة 
بمعـزل عن مجتمعه، ليكتب نفسـه فقط. 
ال بد مـن أهل وأقارب ومحيطـني بالكاتب، 
وتجارب متنوعة خاضها وسلطات تراقبه، 
وأشـخاص ارتقـى أو انحدر معهـم. وال بد 
مـن بيوت اطلـع عـىل خفاياها، وشـوارع 
سـار فيها بخـري وبـرش. وأخـرًيا ال بد من 
أبواب مغلقـة، وممنوع طرقها حتى برفق، 
سـيضطر إىل فتحها جميًعا، لقراء ال يعرف 

عددهم، وال مستوى فهمهم.
لذلك، ال نجد روايات كثرية، اسـتمرت سـرًيا 
شـخصية، حتـى نهايتهـا بصـدق. نجد يف 
الغالب، شـذرات من السـرية، تـم تهجينها 
بكثـري من الخيال، وتمـت اإلضافة إليها، أو 

الحـذف منهـا، لتصبح بعيدة عـن الصدق، 
وبالتـايل بعيدة، عـن رواية السـرية، وحني 
تنـرش، يكتـب عـىل غالفهـا روايـات، ملحو 
أي أثر إلدراجها سـرية محرجـة، ربما تجر 
وراءها ردود أفعال، لم يكن الكاتب يحسب 

لها حساًبا.
السـرية  تجميـل  محاولـة  أيًضـا  هنـاك 
الشـخصية عند بعض الكتـاب، وأعني هنا 
أن يكتـب الروائـي سـرية صادقـة بالفعل، 
فيها يشء من أحداث حياته، لكنه ال يكتبها 
كاملة. هـو هنا يكتب الوجـه الصبوح من 
سـريته، ويغفـل الوجـه املتجهـم أو الوجه 
غري املقبول. كأن يكتب أحدهم سـرية له يف 
سـجن، دخله معارًضا لسلطة ما، ويحذف 
شارًعا خلفيًّا موحالً خاض فيه ذات يوم. أو 
أن يكتب قصة لقائه بزوجته، وكيف تعارفا 
وتحابا وتزوجا، وينىس عشيقات ضائعات، 

ضاع معهن يف فرتة من فرتات حياته.
ولعـل مـن الكتب التـي أعتربهـا صادقة يف 
األدب العاملي والعربي، ألنها لم تظهر وجًها 
صبوًحا وتخفي آخر متجهًما، السـرية التي 
كتبهـا اإلرسائيـيل عامـوس عـوز، بعنوان 
«قصة عـن الحـب والظالم» وصـدرت منذ 

عـدة أعوام، واحتلت مرتبـة جيدة يف توزيع 
الكتب. عاموس لم يكتب بقلم نظيف منزه 
عن شوائب السقوط الحتمي لكاتب يهودي 
مـن رشق أوروبا، عـاش يف أرض مغتصبة، 

باعتبارها أرضه.
فقـد كتب بقلبـه حقيقـة. كتب عـن حبه 
وعائلتـه وسـكان شـارع بيتـه وقراءاتـه 
وعالقاتـه العاطفيـة والجنسـية، ونظرته 
األحادية املتطرفة للشعب الفلسطيني، الذي 
لـم يسـتخدم يف حقه نظـرة الكاتب املثقف 
املتعـايل عـىل ماكينـة الطحـن اإلرسائيلية، 
حني تطال شـعًبا صاحب أرض يعذب فيها، 
ولكن تحس به يهوديًّـا عاديًّا، بال أي نظرة 

أخرى.
هنـاك أيًضـا السـرية العظيمـة لغارسـيا 
ماركيز، التي ترجمها عن اإلسـبانية طلعت 
لرتويهـا».  «عشـناها  بعنـوان  شـاهني، 
وأعتقد أن ماركيز - وهو الكاتب الفذ- كان 
بإمكانـه حذف كثـري من مشـاهد الترشد، 
والضياع من تلك السـرية الصادقة، لكنه لم 
يفعل وأبقاها هكذا، بكل ما فيها من إرشاق 
وعتمـة، من رمل صاف، ووحل تخوض فيه 

حتى الركبتني.

ومن أبرز نماذج تلك السـري الصادقة، رواية 
املغربـي محمـد شـكري الشـهرية «الخبز 
الحايف». وحسـب اعتقادي، فهي أول رواية 
سرية كرست كل حواجز التسامح التقليدي 
يف املجتمـع العربي، حني يصفـح الولد عن 
أبيـه برغـم الظلـم، ويصفـح املواطن عن 
وطنه، مهما أذله. وال عجب أن تلك السرية، 
انترشت بشدة، وقرئت باعتبارها من األدب 
املمنـوع، أو الفضائحـي، يف ذلك الوقت وإىل 

يومنا هذا.
ولو كان صديقنا الكاتب العراقي، صموئيل 
شمعون صادًقا يف روايته «عراقي يف باريس» 
- وال أشـك يف صدقه- فقد كتب عمالً بديًعا 
آخر، نظيًفا من كل شوائب النقاء املصطنع، 
حيث كل األشـياء موجودة بمسمياتها، ولم 
يكن ينقص سوى أن يكتب عىل غالف كتابه 

سرية.
يحرضني أيًضا كتاب «بائع الكتب يف كابل»، 
وهـو سـرية لعائلـة سـلطان بائـع الكتب 
األفغانـي الذي يملك مكتبة يف وسـط كابل، 
يبيع فيها لزبائنه، كل ما يسـتطيع إدخاله 
مـن كتب، كانـت قراءتها ممنوعـة يف زمن 

يكاد أن يمنع فيه التنفس الحر.

السـرية لـه ولعائلتـه، وكتبتهـا صحفيـة 
أمريكيـة تعرفت عىل سـلطان، وعاشـت يف 
وسط أفراد أرسته ملدة عام تقريًبا، واقرتبت 
مـن خفايـا تلك العائلـة وشـهدت أفراحها 
وأحزانها، طقوس الـوالدة عندها وطقوس 
الزواج واملوت، وكثريًا من األشياء املدسوسة 

تحت نقاب النساء.
ومن خالل تلك السرية أيًضا، نبشت الكاتبة 
أفغانسـتان يف عهد طالبان نبًشـا شـديًدا، 
وعـادت إىل بالدها بمحصول وافر. وسـعى 
بائـع الكتب - الذي وافق عـىل دس الكاتبة 
وسـط حريمه، والسـماح لها بالكتابة عن 
أرستـه مـن قبـل- إىل مقاضاتهـا، وطلـب 
تعويـض كبري بعد أن انتـرش الكتاب عامليًّا، 
بوصفها انتهكت خصوصية عائلة محافظة 
وعرضتها للعالم. وما ذلك الترصف من بائع 
الكتب إال رد فعل كان متوقًعا. وال أعتقد أن 
هنـاك من حرّكـه، ولكن لينـال نصيبه من 

الغنيمة الكبرية التي غنمتها الكاتبة.
هناك أيًضا نوع من السرية، هي يف الحقيقة 
ليسـت سـرية، ولكنهـا متخيـل لسـرية لم 
تحـدث، يكتب عليهـا الكاتب، أنها سـرية، 
ويـروج لها عىل هذا األسـاس. الكاتب هنا، 
يسعى لجذب أكرب عدد من القراء، ومعروف 
أن السرية الذاتية ألي شخص، له نصيب من 
الشـهرة لها عشـاقها وقراؤها. ومن أمثلة 
ذلك ما كان يكتبه الروائي الراحل، أرنسـتو 
سـاباتو، باعتباره سـرية، وهو يف الحقيقة 

متخيل رصف.
يف النهاية، أعود ألشـدد عىل مسـألة الصدق 
يف الكتابـة، ما هو روايـة، يكتب رواية، وما 
هو سرية، يكتب سرية، مهما كانت تبعاتها، 
وعـىل الكاتب الذي يخىش فـوران مجتمعه 
املحيـط، أن يقنـع بكتابة روايتـه العادية، 
التي تحوي شـيًئا من السـرية، وشـيًئا من 
خيالـه، حتـى ينجـو، وال أظـن أن السـري 
املنقحة، يحرتمها القارئ، الذي سيكتشفها 
بسـهولة. ألن الحياة ليست كلها نجاحات، 

وليست كلها حدائق مزروعة ورًدا.

@·ÓÁaãig@Ô‹«
    يف نهايـة الشـهر السـادس، بـدأ الحـر 
شـديدا، ال يقوى أي إنسان أن يصمد حتى 
وإن  كان تحـت ظـالل األشـجار انتظـارا 
اضطراريـا، مـن دون أن ينتابه الغثيان أو 
التعرق الشديد عىل الرغم من أننا لم ندخل 
يف شـهر تموز، وبمرور الزمن صار وطننا 
بلدا حارا عىل مدى أشـهر طويلة. إال أنه يف 
هذا الزمن  الذي سـادت فيـه التكنلوجيا، 
وتحول كل يشء رأسا عىل عقب، واألنسان 
يسـيطر عىل الطبيعة فخفف من جربوتها 
وطغيانهـا، واسـتطاع اإلنسـان العظيـم 
بقدرتـه صنـع األجهـزة املتنوعة حسـب 
حاجتـه، بواسـطتها تمكن مـن حل كثري 
مـن مشـاكله ومعاناته...خـرج الشـاب 
عامر مرة من بيته البارد، وركب سـيارته 
متجهـا إىل عمله، كانت العجلة باردة، ألنه 

شـغلها قبـل خروجه من البيت بواسـطة 
الريمونـت ومعهـا جهـاز التربيـد. وكـم 
نصحـه أصدقائه بعدم تشـغيل السـيارة 
مع التربيد قائلني: - عليك تشغيل السيارة 
أوال وبعـد ذلـك يمكنـك تشـغيل التربيـد، 
لكنـه لـم يلتزم بهـذه النصائـح لقناعته 
أن هـذه التعليمات تنطبق عىل السـيارات 
القديمـة، وهو ال يطيق حـرارة الجو الذي 
يجعل من السـيارة صهريجا ال يطاق، أما 
إذا توقفـت تحـت أشـعة الشـمس دقائق 
معدودات تتحول إىل أشـبه باملحرقة ما أن 
يدخلها حتى يغتسل بالعرق، ركب سيارته 
التي رسعان مـا تغري جوها بفضل رسعة 
التربيـد، فشـعر بالراحـة، ولم يعـد يهمه 
االزدحـام السـائد يف بلده الـذي عمت فيه 
الفوىض منذ الحصار لسـنوات من السنني 
وجـاء بعـده االحتـالل الذي عـرض البلد 

إىل فـوىض مقصـودة فقد نهبـت، وخربت 
البنى التحتية أمام عينيه، رسقت وسـائل 
نقل الـركاب الحكومية، وفتحـت الحدود 
عىل مرصاعيهـا، ودخلت أنواع السـيارات 
بأسـعار زهيدة بدون ضوابـط أو كمارك، 

فـازدادت الفوىض...فالشـوارع املكـرسة 
بدبابـات املحتل غري قادرة عىل اسـتيعاب 
دخـول السـيارات املتزايـد واملسـتمر مما 
جعل ماليـني الناس الفقراء تتسـاءل من 
أيـن خرجت هـذه األموال لشـعب جوعه 

النظام السابق سنوات...وبفضل الحواجز 
الكونكريتية تـزداد االختناقـات املرورية، 
ولم تحل هذه املظاهر حتى بعد االستقرار 
النسـبي ومجـيء الحكومـات املتعاقبـة 

الوطنية  التي لم تفعل شيئا يذكر ...
كانت هذه األفكار تدور يف رأسـه الشـارد 
الذهـن حينما ارتطمت سـيارته بسـيارة 
أمامـه، تمتـم: «مشـكلة»، وتذكـر والده 
كان سـائق سـيارة تكيس قديمـة، كثرية 
العطـالت، ويف الصيـف الحار مثـل جهنم 
كان يبلـل منشـفة صغـرية يضعها فوق 
رأسـه ليخفف شـدة الحر، فتنشـف جراء 
حرارة رأسـه وحرارة الجو ويعيد ترطيبها 
باملـاء دون جـدوى. وبسـبب هـذا كلـه 
كان عصبيـا، مندفعـا بالضغـط الجـوي 
واالقتصـادي والنفيس، فهـو معيل لعائلة 
كبرية سـت أوالد وثالث بنات، بالكاد يوفر 

الحد األدنـى من احتياجاتهـم، ومرة كان 
مع والده عندما صدم أحدهم سيارة أبيه، 
نزل متناوال خشبة من تحت كشن سيارته 
وهجم عىل السـائق مهددا، واآلخر لم يكن 
أكثر رزانـة، فحدثت مشـاجرة، ثم عراكا 
انتهـى بتدخـل الرشطـة، اعتقلتهما معا، 
نام أبوه يوما كامال يف التوقيف ولم يخرج 

إال بكفالة... 
      نزل األخ من سـيارته وأرش له بسـحب 
سيارته  إىل الوراء لريى أثر الصدمة، تراجع 
قليـال وتفحـص السـيارتني معا. ابتسـم 

قائال: «قبلة»، سالمات بالريش.
    نـزل عامر مرسعا وليعرب عن أسـفه ملا 
حـدث. قـال: - ال عليك تحصـل. وطبطب 

عىل كتفه: - انتبه مستقبال.
     شكره عىل تسامحه. وعادا إىل السيارتني 

املربدتني. وانطلق كل منهما يف طريقه...
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 ُكلُّ َما َجاَء َوَما َمرَّ  إىل 

ُهوٍَّة َقد انَبأتِك ِبابِتالعي

َفاسأليني َعن َبَقاياِك َوال

َتسأيل ، َماهَي اسباُب َضياعي

َسَنواٌت َكَتَبتنا َوانَقَضت

ِحربُها َمضَّ َعىل َذاَك األَثر

لَو َقرَأِت يف السطوِر َما َحَكت

لََحَكمتي َعن ُمعاناِة الَسَفر

َعَتبي أنَِّك لِآلَن َوَما

َراَوَدتِك َرغَبٌة باالقرتاب

َفـ ـأنا يف َوحَشِة الُعمِر َكَما

ُتدِركنَي َواملُنى َيحُرُس َبابي

أسِفري َعنِك الذي اظلََمِك

يِه لَِك َعاِنقي الرَأَد َوُضمِّ

@ bÓõ€a@��6œ�Ü@Â�fl@ �÷aäÎc
Üaãfl@Û–�ófl

NN@Ÿ€@b„6Ça



أن  مـن  الزوجـات  بعـض  تشـتكي 

أزواجهـن ال يفضلـون قضـاء وقـت 

طويـل بصحبتهـن، ويفضلون قضاء 

الوقـت مع األصدقاء خـارج املنزل أو 

يف العمل.

فـإذا كنـِت تعانني من هذه املشـكلة، 

يجب أن تعلمي أنها ليسـت أزمة، وأن 

الحل يف بعض األرسار البسـيطة التي 

تجـذب زوجك إليـِك، وتجعله راغب يف 

قضاء أطـول وقت ممكـن بصحبتك، 

تابعـي القـراءة لتتعريف عـىل 7 أرسار 

تشـجع زوجك عىل قضاء وقت أطول 

معِك.

الشـخصية  الحـدود  احرتمـي   -  1

لزوجك

أنِت رشيكـة حياة زوجـك، ولكن هذا 

ال يعنـي اختفـاء حدوده الشـخصية 

وسلب حريته بالكامل، فهذا األسلوب 

يشـعر الـزوج أنه محـارص، ويدفعه 

للهـرب بعيـداً عنـِك حتـى يسـتطيع 

الحصـول عىل مسـاحة مـن الحرية، 

لذا احرتمي حدود زوجك الشـخصية، 

وامنحيه مسـاحة من الحرية تشعره 

أنه حر طليـق، وبالتايل ال يجد إزعاجاً 

يف البقاء معِك.

2 - اجعيل بيتك مكاناً مساحة للراحة 

واالطمئنان

قد ينفـر الزوج من البيـت وليس من 

الزوجـة، فالبيـت غـري املرتـب، غـري 

النظيـف، الذي ال يعرف الهدوء، يكون 

غري مشجع لقضاء وقت طويل به، لذا 

اجعيل بيتك مساحة للراحة واالطمئنان 

عـىل  الحـرص  عـرب  والخصوصيـة، 

نظافتـه وترتيبه وتعطـريه، الحفاظ 

الجميلـة  واألصـوات  الهـدوء  عـىل 

الهادئـة، عـدم اسـتقبال الضيوف يف 

أوقات غري مناسبة، هذا يشعر زوجك 

بأنه البيت مالذ آمـن، ومكاناً مفضالً 

لقضاء الوقت به.

3 - شاركي زوجك اهتماماته

قـد يخرج الزوج من البيت للبحث عن 

اهتماماته مثل  أشخاص يشـاركونه 

ممارسـة هوايـة أو رياضـة أو حتى 

ألعاب الفيديو، لذا تعريف عىل اهتمامات 

زوجـك، وشـاركيه اهتماماتـه حتى 

يقيض املزيد من الوقت معِك.

4 - ال تضعي زوجك يف مقارنة أبداً

املقارنـة بـني زوجـك وأي رجـل آخر 

سلوك غري صحي، حيث يشعر الرجل 

باإلهانة واإلحباط، مما يدفعه للهرب 

بعيداً عنِك بالتأكيد لن يرغب يف قضاء 

الوقت مع شخص يضعه يف مقارنات 

مع اآلخرين، ويقلل من شأنه.

5 - اهتمي بالرومانسية

الرجـال أيضاً يحبـون الرومانسـية، 

فاحريص عـىل أن تكوني رومانسـية 

وتغمـري زوجـك بالحـب والحنـان، 

وبالتـايل يحـب أن يتواجـد معـِك قدر 

املستطاع.

6 - كوني مرحة

بالتأكيـد لن يحب الرجل قضاء الوقت 

مع امرأة كئيبة، لذا تحيل باملرح وحس 

الدعابة، وال تخجيل من إطالق النكات 

ورواية املواقف املضحكة لتقيض وقت 

لطيف مع زوجك.
7 - اخلقي حديثاً ممتعاً

تبـادل األحاديـث املمتعة مـع زوجك 

بالتأكيد يجعله أكثـر قرباً منِك كوني 

ذكية وملاحة واقرئي كثرياً حتى تكوني 

عىل قدر واسـع من الثقافة واللباقة، 

بحيـث يكون حديثك ممتعاً يتوق إليه 

زوجك وال يمل من سماعك أبداً.

يحلـم الجميـع بإنقاص الـوزن لكن 
دون بذل مجهود شـاق والحرمان من 
تناول الطعام الشهي، ليصبح الدايت 
هو العـدو األول لـكل الذيـن يعانون 
من السـمنة، وقد يلجأ البعض لتناول 
بعـض األدويـة التـي تعمل عىل سـد 
الشـهية من أجل تقليل كمية الطعام 
التـي يتناولها عـىل مدار اليـوم، مما 
ينعكس عـىل الوزن ورسعـة فقدانه 
بشـكل أرسع، لكـن غالًبا ما تسـبب 
هـذه االدوية كـوارث صحيـة أخرى 

وخاصة أدوية التخسيس.
يمكنك سـد شـهيتك من خـالل طرق 

طبيعية بسـيطة نفعلها يومًيا، ومع 
املعـدة  سـتعتاد  عليهـا  االسـتمرار 
والجسـم عىل تناول كميات قليلة من 

الطعام، إليك أسهل الطرق:
١- تناول كميات أكرب من الربوتني :

فهـو عىل عكـس الكربوهيـدرات، بل 
الربوتينـات مفيـدة وال تزيـد الـوزن 
بشـكل كبري، بل تبقي النسـان يشعر 
بالشـبع لفـرتة طويلـة، وتتمثـل يف 
اللحوم الخالية مـن الدهون، البيض، 
الفاصوليـا  مثـل  البقوليـات  بعـض 
والبازالء ومنتجات الصويا و الزبادي.

٢- رشب املاء قبل كل وجبة: 

تنـاول كـوب كبري مـن املـاء قبل كل 
وجبـة، فهـذه الطريقـة تمـأل املعدة 
بشـكل معقـول، وتجعلـك ال تتناول 

كمية كبرية من الطعام.
٣- تناول األلياف بكثرية: 

فهـي تبقى الجسـم رطًبا، كمـا أنها 
تظـل كثريًا باملعـدة وبالتايل تشـعرك 
بالشـبع لفرتة أطول، وتشري األبحاث 
إىل أن األليـاف يمكـن أن تكون مثبط 
فعال للشـهية، ترتبط النظم الغذائية 
الغنيـة باألليـاف أيًضـا بانخفـاض 

معدالت السمنة.
٤- ممارسة التمرينات الرياضية قبل 

الوجبة:
وهـي أيًضـا طريقـة فعالـة يف سـد 
الشـهية من خـالل ممارسـة بعض 
التماريـن قبل تنـاول الوجبات حيث 
أن  الدراسـات  مـن  العديـد  أثبتـت 
هرمونـات الشـهية يتـم قمعها بعد 

التمارين الرياضية.
٥- تناول الشيكوالتة الداكنة: 

فقـد أثبـت الدراسـات مـدى صحـة 
األنـواع  عـن  الداكنـة  الشـيكوالتة 
بشـكل  تناولهـا  فيمكنـك  األخـرى، 
يومـي فهي تقلل إحساسـك بالجوع 

املتواصل.

ُصدمنـا جميعـا مـن خرب ضبـط مزرعة 
يقـوم صاحبهـا برتبيـة الحمـري وذبحها 
بأحـد املجـازر الخاصة وبيعهـا عىل أنها 

لحوم صالحة لالستهالك اآلدمي.
هـذا الخـرب، وكل مـا نقـرأه مـن أخبـار 

مماثلة، يجعلنا جميعا نشكك يف أننا سبق 
لنـا تناول مثل هذه اللحوم دون أن ندري، 
ولكـي تكـون أكثـر تيقظا، نعـرض لك ٥ 
عالمـات تكتشـف منها أن الذي تشـرتيه 

لحم حمري.

١- لـكل نوع لحـوم لوناً خاصـاً، فتتميز 
لحوم البقر بلونها األحمر الزاهي، والدهن 
األصفر، أما اللحم الجامويس فلونه أحمر 
مائـل للبني ودهنـه أبيض، ولحـم املاعز 
والغنم يميل إيل التصاق الشعر به، يف حني 

يختلـف لـون لحـوم الحمري فلونهـا بني 
غامق يميل إىل الزرقة.

٢- رائحة لحوم الحمري سيئة.
٣- ألياف لحوم الحمري واضحة بارزة.

٤- دهن هذه اللحوم قليلة، ومختلفة عن 

الدهن العـادي، حيث يميل لونها إىل اللون 
النحايس.

٥- قبـل طهـو اللحـوم إذا قمـت بتدفئة 
السـكني عـىل النار وقطعـت منه رشيحة 

تتغري رائحتها إىل األسوأ.
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املقادير:
٢/١ كوب زيت زيتون.
٤/١ كوب نعناع جاف.

حبة بصل مفروم.
كوسا مفرغة بدون لب.

٢ كوب أرز مرصي منقوع.
٢/١ كوب بقدونس مفروم.
٤/٣ كوب طماطم مهروس.

٢/١ ملعقة ثوم مهروس.
٢ ملعقـة كبـرية عصـري ليمون 

حامض.
٤/١ ملعقة كركم.

٢/١ ملعقة كبرية ملح.
ملعقة كبرية دبس رمان.

ملعقة كبرية معجون طماطم.
٢/١ ملعقة كبرية معجون فلفل 

احمر حار.
٤/١ ملعقة زنجبيل مطحون.

طريقة التحضري:
والبصـل  األرز  بوضـع  قومـي 
والطماطـم والبقدونس والنعناع 
ىف وعاء وأضيفـي الزيت وعصري 
الليمون الحامـض والثوم ودبس 

الرمان.

والنعنـاع  امللـح  بزيـادة  قومـي 
املجفف والكركم والفلفل األسود 
والزنجبيـل ومعجـون الطماطم 
ومعجـون الفلفل األحمـر الحار 

وأخلطي املكونات حتى تتداخل.
الكوسـا  قومـي بحـيش حبـات 
باملزيج ورصيها يف قدر وأغمريها 

باملاء وضعي فوقها طبق ثقيل.
قومي بوضع القدر عىل نار عالية 
وعند الغليان خففي النارواطهي 
حتـى  دقيقـة  لــ٤٠  الكوسـا 

تنضج.

يسـتخدم الكركـم لعالج أمـراض مختلفـة، وهذا ما 
وضعه عىل القمة باملقارنـة بمعظم النباتات األخرى 
عندمـا يتعلـق األمـر بالعالجـات الطبيعيـة، ووفقاً 
للتقرير التايل نقدم لكم فوائد مذهلة ليسـت ملسحوق 

الكركم، لكن لزيته:
١-لعالج التهابات الجلد 

واحدة من املكونات الرئيسـة لزيت الكركم، هو «ألفا 
كركومـني» وهذا ما يكسـب زيـت الكركم خصائصه 

املضـادة لاللتهابـات، والتي تسـاعد يف تخفيف األلم، 
كما يستخدم لعالج التهابات الجلد.

٢-يساعد يف عالج التهاب املفاصل
التهاب املفاصل مشـكلة رئيسة ابتيل بها معظم كبار 
السن، لكن مع وضع زيت الكركم عىل املفاصل ترسع 
عملية شـفاء التهـاب املفاصل، كما يمكنـه أيضاً أن 
يسـاعد عىل منع التهاب املفاصـل يف املقام األول، مع 

التدليك املالئم، لوقف حدوث اآلالم ىف املفاصل.
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يعّد فصل الشتاء هو الفصل األكثر تأثرياً عىل صحة البرشة، وكثرياً 

ما تعاني البرشة يف الشـتاء من مشـاكل، من بينهـا الجفاف الذي 

قـد يتفاقم نتيجة برودة الطقس، فيرتك آثـاراً واضحة عىل الجلد، 

-Derm Eczema أو   يصنفهـا أطباء الجلد بأحد أنـواع اإلكزيمـا

titis والتـي تعرف بأسـماء أخرى، النملة أو التهـاب الجلد التأتبي 

ويطلقون عىل هذا النوع املوسـمي من اإلكزيما مصطلح اإلكزيما 

الشتوية أو إكزيما الشتاء. 

تتسبب إكزيما الشتاء باحمرار يف الجلد، تصاحبه حكة شديدة، ما 

يتسـبب بظهور طفح جلدي عىل هيئة جفاف حاد وقشـور، وهذا 

نتيجة عوامل عدة.

• برودة الطقس. 

• وسائل التدفئة. 

• ارتداء مالبس كثيفة. 

• االستحمام بمياه ساخنة. 

• أغطية الرسير.  

نصائح لعالج إكزيما الشتاء والوقاية منها:

• استبدال املياه السـاخنة بالدافئة، ألن املاء الساخن يجرد البرشة 

من زيوتها الطبيعية، ما يجعلها أكثر جفافاً.

• عدم تجفيف البرشة بفركها بشدة باملنشفة.

• اسـتخدام أنـواع من الصابـون ال تحتوي عىل كحـول أو عطور، 

وكذلك مستحرضات العناية بالبرشة.

• يمكن االسـتعانة بآلة لرتطيب الهواء، فهي فعالة يف القضاء عىل 

جفاف غرف املنزل.

• ارتـداء مالبس ذات خامات طبيعية، كالقطـن، الحرير واالبتعاد 

عن تلك املصنعة، كالبوليسـرت، كما ينصـح بارتداء مالبس داخلية 

قطنيـة أسـفل القطـع الصوفيـة األمر نفسـه بالنسـبة ألغطية 

الرسير.

• رشب ما ال يقل عن 8 أكواب من املاء يومياً، من شأنه أن يساعد 

عىل ترطيب البرشة، وبالتايل الوقاية من إصابتها بالجفاف وإكزيما 

الشتاء.

• ينصح األطباء والخرباء باالمتناع عن التقشـري املبالغ به للبرشة 

خالل فصل الشتاء، واألمر عينه يف حال إصابتها باإلكزيما.

• اسـتخدام مسـتحرضات ترطيب ذات قوام سـميك، كما ينصح 

باللجوء إىل الزيوت الطبيعية.

• النظام الغذائي قد يكون سـبباً يف عالج أو تفاقم ااإلكزيما بشكل 

عام، من ضمنها إكزيما الشـتاء، إذ إن بعض األصناف من الطعام 

قد تسـبب التهابـاً يف الجلد، كمنتجـات األلبان، البيـض، األطعمة 

الدهنيـة واملقليـة، األغذيـة املصنعـة لذا ينصـح بإجـراء اختبار 

حساسية ملعرفة األطعمة املفيدة وغري املرضة يف هذه الحالة.

يعاني الكثري من األشـخاص من التهاب 

الحلق فهو يحدث عندما تشـعر بألم أو 

حكـة أو تهيج يف الحلـق قد يكون ابتالع 

السوائل مؤملًا، ناهيك عن تناول الطعام، 

أنـت بالتأكيد تريد الحفاظ عىل رطوبتك 

أثناء الطقس البارد مع التهاب الحلق.

و هناك أنواع معينة من الطعام قد ترغب 

يف االبتعاد عنهـا لزيادة فرصك يف التعايف 

برسعة، وإليك ستة أطعمة يجب تجنبها 

عند الشعور بالتهاب الحلق.

١. وجبات خفيفة مقرمشة:

قد تشعر األطعمة مثل رقائق البطاطس 

واملقرمشـات واألطعمـة األخـرى بأنها 

حـادة عند ابتالعهـا وتسـبب املزيد من 

األلـم والتهيج، يمكن أن تتغلغل الحواف 

الخشنة لهذه األطعمة يف حلقك امللتهب 

بالفعل مما يجعله مؤملًا.

٢. فاكهة حمضية:

إنها مليئـة بفيتامني يس، وهو أمر رائع 

عندما تكون مريًضا ومع ذلك، إذا كانت 

حموضة الفواكه الطازجة مثل الربتقال 

والليمـون تزيـد مـن ألـم حلقـك عنـد 

تناولها، يمكنك أيًضا اللجوء إىل األطعمة 

األخرى التـي تحتوي عـىل فيتامني يس 

والتي تكون أكثر نعومة مثل البطاطس 

املهروسة أو الفلفل السوتيه.

٣. األطعمة الحمضية:

قـد تسـبب األطعمـة الحمضيـة مثـل 

صلصـة الطماطـم تهيج الحلـق تماًما 

مثل الفواكـه الحمضية، فتجنبها مؤقًتا 

حتى يهدأ األلم.

٤. طعام حار:

الصلصة الحـارة من األطعمـة املهيجة 

ملنطقـة الحلـق امللتهبـة أو التـي تزيـد 

من تهيـج الحلق، فقم بإزالـة البهارات 

مـن نظامك الغذائي حتى يـزول التهاب 

الحلق.

٥. الخضار النيئة الصلبة:

سيقان الجزر والكرفس صحية بالتأكيد 

، لكـن قوتها قد تكـون مزعجة ملنطقة 

الحلـق ، فاخـرت الخضـار املطبوخـة أو 

حتى الخضار املهروسـة مثل البطاطس 

املهروسة يف الوقت الحايل.

٦. األطعمة املخبوزة واملقلية:

عىل الرغم من أن الدجاج املقيل وحلقات 

البصـل املقلية قد تكـون مريحة لتناول 

الطعـام عندمـا تكـون مريًضـا، إال أن 

الطبقـة الخشـنة قـد تكـون مهيجـة 

اللتهاب الحلق، وتذكر أن تناول األطعمة 

املقليـة بكميـات صغرية ليسـت الخيار 

األكثـر صحـة ، خاصـة عندمـا تكـون 

مريًضا.

دائمـاً ما تبحـث املرأة عن كل مـا يجعلها تبدو أصغر سـنًّا؛ وقد 
تنفـق الغـايل والنفيس لتحقيق هـذا األمر من خـالل البحث عن 

أحدث مستحرضات البرشة الخاصة بمكافحة التجاعيد.
اجعيل هذه الحلول يف آخر قائمة اهتماماتك، فهناك طرق طبيعية 
أكثر بسـاطًة وسهولًة قد تسـاعدك لتبدي أصغر بخمس سنوات 

عىل األقل من عمرك الحقيقي. إليك تفاصيلها:
1. ممارسـة الرياضـة: ممارسـة الرياضـة هـي أفضل وسـيلة 
لتحصـيل عىل بـرشة متوهجة ونرضة. فهي تزيـد من تدفق الدم 
لكافة أنحاء الجسم، كما أنها تحميك من أمراض القلب والسمنة؛ 
فاحريص عىل ممارسه الرياضة ثالث مرات أسبوعيًّا، كما يمكنك 
ممارسـة اليوغا فهي تساعدك عىل االسرتخاء الذي يجعلك تبدين 

أصغر سّناً.
2. املكيـاج: اسـتخدام ألـوان معينـة عنـد وضعـك للمكيـاج قد 
يجعلك تبدين أصغر سـنًّا فبدًال من استخدام ظالل العيون البنية 
استخدمي األلوان الوردية الداكنة، واألحمر الخفيف كذلك يجعلك 

تبدين أصغر سـّناً؛ وكما أّن اسـتخدام كريم األساس السائل بدل 
الكريمي والبودر يجعلك تبدين أصغر سـّناً. وال تنيس وضع كريم 

اإلخفاء حول العني إلخفاء أي هاالت سوداء حول عينيك.
3. النظام الغذائي: هناك بعض األطعمة التي تجعلك تبدين بسـن 
أصغر كاألطعمة التي تحتوي عىل األوميغا 3 املوجودة يف األسماك 
واألطعمة املضادة لألكسدة الغنية، مثل: زيت الزيتون، والفواكه، 
والخـرضاوات. والفواكـه الغنية بفيتامني c؛ ومـن ناحية أخرى 
هناك بعـض األطعمة التي عليـك تجنبها تمامـاً وباألخص التي 
تحتوي عـىل دهون وسـعرات حرارية عاليـة، فالطعام الصحي 

يظهر عىل البرشة ويجعلها نرضًة وصحيًة.
4. تقليل السـكريات: معظمنا ال يعلم أّن الكثري من السكر يؤدي 
إىل ظهـور التجاعيد؛ فاحريص عىل تقليل نسـبة السـكر الخاص 

يف طعامك.
5.التدخـني: يعتـرب التدخني واحداً من أهم األسـباب التي تجعلك 
ا من عمرك الحقيقـي، كما أّن التدخني يعمل عىل  تبدين أكرب سـنًّ

تهيـج الجلـد، كما أنه يسـلب املواد املغذية للبـرشة مما يؤدي إىل 
بهتان الجلد وشحوب البرشة.
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1830 - الحاكـم العام الفرنـيس يف الجزائر ‹دوبومـون› يصدر قانوًنا 
يقيض فيه بحق الترصف باألمالك الدينية.

1877 - تومـاس إديسـون يخـرتع الفونوغراف، وهي آلـة قادرة عىل 
تسجيل وإعادة بث األصوات املسجلة.

1912 - اكتشـاف تمثـال امللكـة الفرعونية نفرتيتـي زوجة الفرعون 
إخناتون يف منطقة تل العمارنة باملنيا يف جنوب مرص.

1919 - وصول «لجنة ملنر» إىل مرص والتي تهدف إىل التحقيق بأسباب 
اندالع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.

1934 - الكويـت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إىل تهدم عدد كبري 
من املنازل وترضر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.

1941 - قـوات البحريـة اإلمرباطوريـة اليابانيـة تقـوم بهجـوم عىل 
القاعـدة العسـكرية األمريكية يف بريل هاربر يف جزيـرة أواهو يف جزر 

هاواي، وأدى الهجوم إىل تدمري كامل األسطول األمريكي.
1953 - صدور العدد األول من جريدة الجمهورية املرصية.

1976 - أمـني عام األمـم املتحدة كورت فالدهايـم يفوز بفرتة ثانية 
لتويل األمانة العامة لهيئة األمم املتحدة.

2004 -حامد قرضاي يؤدي اليمني الدسـتورية رئيًسـا ألفغانستان 
بعد فوزه يف أول انتخابات رئاسية فيها.

تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم عىل القنصلية األمريكية يف جدة.
2011 -القائـم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصدر 
مرسـوًما بتشـكيل حكومة الوحـدة الوطنية التي يرأسـها املعارض 
محمـد باسـندوة وذلك تنفيـًذا لبنود املبـادرة الخليجيـة لحل األزمة 

اليمنية.
2016 -تحطـم طائـرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكسـتانية 
رحلة رقم 661 أدى إىل وفاة جميع من كان عىل متنها والبالغ عددهم 

47 شخصاً.
2017 - الربتغـايل كريسـتيانو رونالدو يفوز بجائـزة الكرة الذهبية 

املقدمة من مجلة فرانس فوتبول لسنة 2017.
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فـإن  اإلنسـان  ينـام  عندمـا 

الحاسـة الوحيـدة التـي يمكن 

أن توقظه هي حاسـة السـمع 

ولذلك فإن أي إنسـان يستطيع 

الشـخص  بجـوار  يتجـول  أن 

النائم كما يشاء دون أن يوقظه 

أو ينبهه إال إذا صدر منه صوت 

فإنـه يكـون كفيـال أن يوقـظ 

النائم.

واألذن هي أول حاسة تعمل منذ 

الـوالدة، حتـى أن الجنني عمر 

ثالثة أشـهر يملك حاسة سمع 

كاملـة، وقد أثبتـت األبحاث أن 

الطفـل يف بطـن أمه يسـتطيع 

أن يميز األصوات كما أنه يتأثر 

باألصـوات الخارجيـة حتى أن 

رسعة دقات قلبه تتغري حسـب 

نـوع الصـوت وشـدته. وبذلك 

يولد الطفل بحاسة سمع كاملة 

عـىل عكس حاسـة النظر الذى 

يولد بهـا الطفـل ناقصة حتى 

أن الطفل ملـدة عدة أيام ال يرى 

ثـم يبـدأ يف الرؤية بـدون ألوان 

(أي أبيـض وأسـود) ثم يتطور 

الحـواس  كل  ذلك.وتنـام  بعـد 

ماعدا األذن، فإذا قربت يدك من 

شـخص نائم فانه ال يستيقظ 

وإذا مألت الغرفة عطرا أو حتى 

غـازا سـاما فانـه يستنشـقه 

يسـتيقظ,  أن  دون  يمـوت  و 

ولكـن إذا أحدثـت صوتـا عاليا 

فانـه يقوم مـن النـوم. واألذن 

هـي الحاسـة الوحيـدة التي ال 

تسـتطيع أن تعطلها بإرادتك.. 

تغمـض  أن  تسـتطيع  فأنـت 

عينيك أو تشـيح بوجهك بعيدا 

إذا لم ترد رؤية شخص معني.. 

وتسـتطيع أن ال تـأكل... فـال 

تتـذوق... وأن تغلـق أنفـك عن 

رائحـة معينـه... أو ال تلمـس 

شـيئا معينا ال ترغب بلمسه... 

ولكن األذن ال تستطيع تعطيلها 

حتى لو وضعـت يديك عليها... 

حتماً فسيصلك الصوت.

No: 7853     Wed    7         Dec      2022العدد:   7853    االربعاء    7     كانون االول    2022

هل أنـت اجتماعي؟ هل لديك الكثري 
من االصدقـاء؟ أم أّنك تميض الكثري 
من أوقاتك بمفـردك؟ حاول أن تجد 
اإلجابـة ألن عدد اصدقائك املفضلني 
قد يكشـف الكثري من خفايا حياتك 

وشخصيتك.
صديق واحدة

إذا كنـت تمـيض أوقـات فراغك مع 
صديـق واحـد وهـو املفضـل لديك، 
فهـذا يعنـي أن تتمتـع بشـخصية 
غامضـة. لـذا ال يمكـن الكثـري من 
األشـخاص أن يجدوا مـربراً واقعياً 
ومنطقياً للكثري من ترصفاتك. وهذا 
يدّل أيضاً عىل أّنك تفضل السـري عىل 

طريـق مسـتقيم يف كّل أمـر تقـوم 
بـه. ويشـري إىل أّنك تفضـل خوض 
التجـارب الجدية يف عملـك وحياتك 
الخاصـة. فـال مجال لديـك للمزاح. 
وهـذه الجديـة هـي التـي تجعلـك 
تميض الكثري مـن األوقات بمفردك. 
األحاديـث  أن معظـم  تـرى  فأنـت 

املتداولة غري مهمة.
صديقان 

يف حال كان الرقم ٢ هو املناسب لعدد 
اصدقائك املفضلني، فهذا يعني أّنك ال 
تكرتث لألشـخاص الذين ال ينتمون 
إىل بيئتـك االجتماعيـة أو العلميـة. 
فأنت تتوخـى الدقة يف كل خياراتك. 

وقد تبالغ أحياناً يف انتقائيتك. يعتقد 
الكثـريون أّنك متكّرب. إال أّنك لسـت 
كذلـك. الحقيقة هي أّنك ال تحسـن 
االنسجام مع الكثري من األشخاص. 
ورغم ذلك تالحق األيام وتسـعى إىل 
أن تعيشيها بكل لحظاتها. فالحياة 
بالنسبة إليك فلسفة مفادها أن كل 
يشء إىل زوال وأن عليـك االسـتفادة 
منها قدر اإلمكان. لذا تشـارك يف كل 
املناسـبات املفرحـة وال تـدع حزنك 
يتغلـب عليـك أيـاً كان سـببه. تريد 
االبتسـام بشـكل دائـم وإن عرّضك 
ذلك لبعـض االنتقادات. لـذا ينتظر 
الكثـريون حضـورك لتضفي ملسـة 

مميزة عىل حياتهم.  
٣ اصدقاء

إذا وصـل عـدد اصدقائـك املفضلني 
إىل ٣، فهـذا يشـري إىل أّنـك متشـائم 
وال تتسـم بالصـرب. لـذا ال يمكنـك 
تحمل الظـروف الصعبة. فأنت غري 
قادر عىل املواجهـة. كما أّنك تفضل 
األوضاع املستقرة وال تحبذ املغامرة. 
وتتبع يف حياتك مبدأ الحذر. وبسبب 
األشـخاص  عليـك  يعتمـد  ال  ذلـك 
املحيطـون بـك ألداء املهمات أو حل 
املشـكالت. كذلك تفضل االبتعاد عن 
الضجيـج يف بعض األحيـان فتوصد 
الباب يف وجه كل من يحاول اخرتاق 
عاملـك. تحـب اصديقائـك إال أّنك ال 
تسـمح ألحد بأن يتدخل يف شـؤونك 

الخاصة.
٤ اصدقاء 

اذا كان عـدد اصدقائـك هـو ٤ فهذا 
يعني أنك رسيع امللل وغري قادر عىل 
البقـاء ملـدة طويلة يف مـكان واحد. 
كما ال يسـعك أن تمـيض الوقت مع 
شخص واحد. لذا، تحرص عىل لقاء 
اصدقائك كالً عىل حدى. فأنت محب 
للتغيـري والتطور. وعـادة ما يدفعك 
طموحـك إىل تحقيق النجـاح يف كل 
أمـر من أمور حياتك. إال أّن اإلخفاق 
يجعلـك تشـعر رسيعـاً باإلحبـاط. 
لكّنك تتمتع بالحظ الجيد يف حياتك. 
فكل خطـوة تقوم بها تـؤدي بك إىل 

تحقيق املزيد من التقدم.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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دكت اجراس الوداع باليه صـــــــــــــــوت
وماتت الضحكه قبل ال تنولـــــــــــــــد
اليوم ملتمني بس باجر نــــــــــــــــروح
كلمن ايروح بطريق ونبتعـــــــــــــــد
عدنه صور هواي ضلت ذكريـــــــــــات

حتى ويه الصوره اسولف مستـــــــــعد
اهنا ضحكنه اهنا حجينه هنــــــــا وداع
ذبلت الضحكه ويبس غصــــــــــن الورد

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

النجـاح سـيكون حليفك وسـيغري سـري األمور 
نحو األفضـل بعد إخفاقات غـري متوقعة. العالقة 
بالرشيك يتحكم فيها املزاج املتقلب، لذا تلجأ إىل قرارات 
عشـوائية. تنتـرص عىل مصاعبـك الصحيـة بالتفاؤل 

واألمل، وتعيش أجمل يوم يف حياتك.

ال ترتك امللل يسـيطر عليك، فهذا من شـأنه أن يؤثر يف عطائك 
ويعيـق تقدمـك يف املرحلة املقبلـة. عليك أن تمنـح الرشيك وقتاً 
أطول، فذلك يسـاعد عىل تطوير العالقة بينكما ويضعها يف إطارها 
الصحيـح. احرص عىل صحتك ما دمت ال تقوم بأي نشـاط يعود عليك 

بالفائدة.

تفكر دائما يف االستقالل سواء عىل املستوى املادي والعميل. 
تقيض وقتا طويال يف التفكري يف وضعك املادي وكيف يمكنك 

تحسينه؟ هل أنت حريص عند إنفاق املال؟
 هل تسـتطيع ضبط نفسـك ووضع ميزانيـة معينة خالل 
الشـهر؟ هذه األسـئلة مهمة جدا ويجـب أن تجد إجابات 

لها.

العاطفيـة تسـري  األمـور  أن  إىل  النجـوم تشـري 
لصالحك. حاول أن تعرب للحبيب عن شعورك وحبك 

له. عىل الرغم من ذلك.
ال تكن مبالغا حتى ال يكون أنانيا يف التعامل معك ويتجاهل 

رغباتك واحتياجاتك.

تحتـار اليـوم بني خيارين إمـا أن تسـتمر يف عالقتك مع 
الحبيـب و امـا تنهيها يف الحـال. الذكريـات املاضية تؤملك 
اآلن عىل الرغم من مرور أعوام عديدة عليها. تتجدد الشـكوك 
واملخـاوف بسـبب هـذه الذكريات. حـاول أن تتجنـب التفكري 

فيها.

ال تندهش من األشخاص الذين تلتقي بهم اليوم، 
فقـد تالحظ أنهم يترصفـون بأنانية وحب للذات. 
مـن املتوقع أن يكون ذلك سـوء فهم لهؤالء وبسـبب 

عدم مشاركتك لآلخرين يف نشاطاتهم. 
تعامـل مع من حولك بحكمة وحـاول أن تتعلم منهم 

شيئا جديدا.

يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الزمالء، وقد تختلط عليك 
األمور فتفقد قدرتك عىل الرتكيز لرتتكب خطأ واضحاً يجّر عليك 
سلسـلة من املواقف املربكة. ال تستسلم لرغبات الرشيك، وخصوصاً أن 
تلبيـة طلباته تفتح عليك أبواباً عديدة لن تتمكن من إقفالها بسـهولة. 
حـني تتعرّض لضغوط كبرية يف العمل، حـاول أن تنال فرتة من الراحة 

لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكرب.

تحب الطبيعة جدا وتعشـق الزهـور واملناظر الخرضاء، 
ولكن قد يفضل البعض االهتمام بالدراسة واالستفادة من 
بعض الخـرباء يف مختلف املجاالت. عىل الجانب اآلخر، تحاول 
أن تطبق األفكار التـي حصلتها خالل الفرتة املاضية. هذا األمر 

سيكون شيقا وممتعا جدا.

يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة ملواجهة 
التحديـات، قد تجد نفسـك يف ورطـة أو موقف 
محرج، بسـبب منافس أو خصم أو عدّو لك. نبش 
الدفاتر القديمة يعيـد األلم والجراح، حاول أن تبقى 
بعيـداً عنها فهي لن تنفعك بيشء. بدأت تحصد ثمار 

الحمية التي اتبعتها لتتخلص من السمنة املفرطة.

عليك أن تكون حذرا خالل هذه الفرتة وأن تعرف كيف 
تحافظ عىل سـمعتك املهنيـة. ال تيأس بل ابـذل املزيد 
مـن الجهد إلنجاح العالقة بينك وبني الحبيب. اختلط أكثر 
بزمالء العمل فهذا سيكون مفيدا لك وألدائك يف املستقبل. أنت 
غارق يف الحب وال تسـتطيع أن تقـاوم الحبيب ولكنك ال تبوح 

بذلك.
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اجتماعـك وبعض األشـخاص اليوم قد يكون سـببا يف 
فشل مشـاريعك املسـتقبلية. هل سـتقوم باالبتعاد عن 
هـؤالء أم سـتنتظر حتى تشـعر بالنـدم والحـرسة؟ أم هل 
سـتختار أن تحقق أحد أهدافك ومشـاريعك عىل الرغم من أنهم 

ينصحونك بالعكس؟ يجب أن تكون يقظا اليوم بقدر اإلمكان.

أصعب يشء بالنسـبة لـك اليوم هو التعامـل مع من حولك. 
ربما تكتشـف قريبـا أن من حولك يتصفـون بالعناد. ال تعترب 
ابتعادك عن الناس خسارة كبرية أو فشال بل هي مرحلة مؤقتة. 
إذا كنـت بحاجـة إىل التحـدث مـع البعـض، اتصـل بصديقك أو 

بالحبيب.

Ô”aã«@fiçÀ



شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم 
تعاقدها  عدم  فيه  أكدت  بيان  جمهورها 
هي  الخاصة  رشكتها  وأن  جهة،  أي  مع 

التي تدير أعمالها.
يف  الخاص  حسابها  عرب  نجيم  وكتبت 
خاصية  يف  (إنستغرام)  الصور  تبادل  تطبيق 
نوضح  أن  يهّمنا  توضيحي،  ”بيان  (الستوري): 
معنوي  أو  طبيعي  شخص  أي  تفّوض  لم  نادين  أن 
لتمثيلها تجاه الغري، كما أنها غري متعاقدة مع أي رشكة 
إدارة أو وساطة أو وكالة ألعمالها الفنية، وأن ما يتم تداوله 
فريق  لديها  اللبنانية  فاملمثلة  الصحة،  عن  عار  اإلطار  هذا  يف 

عمل خاص بها يعمل تحت اسم رشكتها الخاصة“.
بهدف  استفسار  أو  طلب   أي  وجود  حال  يف  وبالتيل  أضافت“  و 
الربيد  عىل  حًرصا  املذكور  عملها  فريق  مع  التواصل  التعامل 

اإللكرتوني“.
عن  أيام  عدة  قبل  أعلنت  قد  كانت  اللبنانية  الفنانة  أن  إىل  يشار   
بعدما  وذلك  الفني،  الوسط  خارج  من  شاب  عىل  خطوبتها  خرب 
تناقل لها رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لهم وهم 

يرتاقصان مع بعضهما.
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يحيى القيرص كاظم الساهر حفالً غنائًيا 

يف بريوت، ليلة رأس السنة يوم ٣٠ ديسمرب 

الشهر الحايل، ومن املقرر أن يقدم كاظم 

لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة 

والحديثة التي يتفاعل معها.

ويف سياق آخر، حل كاظم الساهر ضيفاً 

يف حلقة خاصة من برنامج «معكم» مع 

اإلعالمية منى الشاذيل عىل قناة cbc، حيث 

تواجده  هامش  عىل  الحلقة  تصوير  تم 

كاظم  تحدث  الحلقة  وخالل  مرص،  يف 

الساهر عن أهم املحطات يف حياته الفنية 

اىل تقديمه عددا من  والخاصة، باإلضافة 

األغاني منها القديمة والحديثة اليف.

الربنامج  خالل  العراقي  املطرب  واستعاد 

والشخصية،  الفنية  الذكريات  من  العديد 

بعد  ملرص  الفنية  عودته  عن  تحدث  كما 

يف  أحدهما  حفلني  أحيا  إذ  طويل،  غياب 

األوبرا،  بدار  واآلخرى  الشمايل  الساحل 

األغنيات  من  العديد  الجمهور  وشارك 

أسئلتهم  عىل  أجاب  حيث  والتساؤالت، 

داخل  كبري  بشكل  معهم  وتفاعل 

املوسيقية  فرقته  بمصاحبة  االستوديو، 

كاملة.

يحيي كل من النجم مروان خوري واملطربة مي فاروق حفالً 
غنائًيا يف الكويت يوم ٧ ديسمرب الشهر الجاري عىل «مرسح 
يقدم  أن  املقرر  ومن  نوري،  خالد  املايسرتو  بقيادة  أرينا» 
اليى  والحديثة  القديمة  أغانيهما  أجمل  باقة من  كل منهما 

يتفاعل معها الجمهور.
من  العديد  يف  مؤخرًا  خوري  مروان  اللبناني  النجم  وتألق 
ضمن  األردن  يف  غنائية  حفالً  مؤخرًا،  أحيا  حيث  الحفالت، 
حفالت مهرجان جرش للثقافة والفنون يف دورته السادسة 
والثالثون، وأحيا أيضاً حفلني يف العراق، األول كان يف مدينة 
بغداد، أما الثاني فكان يف مدينة أربيل، وقدم خاللهما عددا 

يارب، كمل حياتك،  القصايد،  كل  أبرزها،  أغنياته  كبريا من 
مهالً عىل قليى.

وطرح املطرب مروان خوري أحدث أغانيه والتي تحمل اسم 
«أنت كما أنت» عىل موقع يوتيوب، وهي من ألحانه وكلمات 
ميساكيان،  أليكساندر  موسيقى  توزيع  خلفان،  سالمة 

وميكساج وماسرت داني خوري.
يذكر أن آخر أعمال طرح املطرب مروان خوري أغنية تحمل 
اسم «أنت كما أنت» عىل موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من 
أليكساندر  ألحانه وكلمات سالمة خلفان، توزيع موسيقى 

ميساكيان، وميكساج وماسرت داني خوري.

البحر  مهرجان  فعاليات  هامش  عىل 
الثانية  بدورته  الدويل  السينمائي  األحمر 
كبار  بحضور  أيام  قبل  انطلق  الذي 
النجوم من مختلف دول العالم، شاركت 
الجديد  السينمائي  بفيلمها  كريم  نيليل 
هذه  يف  به  تشارك  الذي   » فوي  «فوي 

الدورة.
 » بفيلم  الخاص  الصحفي  املؤتمر  خالل 
مرة  ألول  عرضه  يتم  الذي   » فوي  فوي 
نيليل  قالت  املهرجان،  فعاليات  ضمن 
الفيلم  بطل  فراج  ومحمد  أنها  كريم 
أمامها  بينهم إرتباط فني وهناك كيمياء 

تعامال  أنهما  خاصة  تجمعهما  فنية 
وقدمت  فني،  عمل  من  أكثر  يف  سوياً 
التي كانت  فراج  لزوجته بسمت  إعتذاراً 
«طبعا  قائلة  باملؤتمر  الحضور  ضمن 

إرتباط فني فقط «.
جدير بالذكر أن نيليل كريم تشارك بالعمل 
من  العديد  تقابل  صحفية  بشخصية 
تعيش  حتى  بحياتها  اإلنسانية  املواقف 
ويجسده  حسن  مع  قوية  حب  قصة 
الذي يجسد شخصية العب  محمد فراج 
كرة قدم لفريق خاص باملكفوفني ضمن 

أحداث العمل.

حافظ  وإسالم  رضا  وشريين  الرشبيني  دينا  الفنانة  بطولة  حني»  بعد  «لو  حكاية  صناع  انتهي 
ومن  بالفعل  حدث  مسلسل  ضمن  تصويرها  من  حاتم  وبسنت 

إخراج هشام الرشيدى.
وكان قد انتهي صناع حكاية «قرض شخيص» تصوير مشاهد  

حقيقية  قصة   ١٠١ يتضمن  الذي  العمل  من  األوىل  القصة 
تتعلق أحداثه باألمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص 
من ٩ دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض 

مثل هذه القصص يف الوطن العربي.
حيث  املتصلة،  املنفصلة  الحلقات  لنوعية  ينتمي  املسلسل 
يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص 
األمراض  من  العديد  عىل  الضوء  العمل  ويلقي  األخرى، 
األشخاص  حياة  عىل  تأثريها  وكيفية  وأسبابها  النفسية 
املصابني بها وأيضا املحيطني بهم، وتدور األحداث يف قالب 

تشويقي إنساني.
وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم منهم كريم 
وبسنت  مويس  ندي  املغني،  عبد  محمود  فهمي، 

حاتم وعدد كبري من نجوم الفن.

«طبعا هي اإلمارات» هي األغنية التي 
احتفال  مع  بالتزامن  لطيفة  أطلقتها 
دولة اإلمارات بعيدها الوطني، والقت 
فور  كبرياً  ورواجاً  نجاحاً  األغنية 
بموقع  الرسمية  قناتها  عرب  طرحها 

الفيديوهات الشهري يوتيوب.
اإلمارات»  هي  «طبعاً  أغنية  وتعد 
إحدى أغاني لطيفة التي قدمت خالل 
قدمت  إذ  العربية،  للدول  مسريتها 
العربية  للدول  أغنيات  عدة  قبل  من 
الشقيقة، منها عىل سبيل املثال أغاني 
السعودية،  تونس،  فلسطني،  ملرص، 

وغريها من الدول.
وتنتهج لطيفة يف أعمالها مبدأ التنوع 
أبرز  أحد  كونها  العربية،  اللهجات  يف 
الوطن  يف  والغناء  الطرب  نجمات 
الحقيقي  الفنان  أن  معتربًة  العربي، 
الدول  لكل  داعماً  يكون  أن  يجب 

العربية، ويهتم بمعرفة كافة اللهجات 
متنوعة  أعمال  وتقديم  الدول  هذه  يف 

بلهجات مختلفة.
وتقول لطيفة يف ترصيحاتها الخاصة 
الشعوب  مشاركة  عىل  اعتادت  إنها 
دعاها  ما  وهو  احتفاالتهم،  العربية 

اإلمارات»  هي  «طبعاً  أغنية  لتقديم 
لدولة   ٥١ الوطني  بالعيد  لالحتفال 
األغنية  كلمات  أن  مؤكدًة  اإلمارات، 
اإلمارات،  أرض  يف  شرب  كل  تصف 
وشعب  كدولة  يميزها  ما  أهم  وتربز 

متحرض.

الرسية  الخدمة  جهاز  كشف 
الهاكرز  مجموعة  أن  األمريكية 
تعمل  والتي   «APT41»املسمى
الصينية  االستخبارات  لصالح 
من  دوالر  مليون   20 رسقت 
األموال التي خصصتها الحكومة 
تداعيات  من  لإلغاثة  األمريكية 

فريوس ” كورونا“.
وقالت جوستني ويالن، املتحدثة 
الهاكرز  الجهاز:“تمكن  باسم 
خالل  من  األموال  رسقة  من 

البطالة  ضد  التأمني  صناديق 
يف  الصغرية  املشاريع  وإقراض 
أن  الوكالة  والية“.وذكرت   12
رسقة  بأعمال  تقوم  املجموعة 
وتجسس استهدفت السياسيني 
هونغ  يف  للديمقراطية  املؤيدين 
 100 من  أكثر  واخرتقت  كونغ 
املتحدة  الواليات  يف  رشكة 
املبلغ  إن  خرباء  وخارجها.وقال 
أموال  من  بسيط  جزء  املرسوق 

اإلغاثة التي رسقها هاكرز.

برمجيات  من  واإلنرتنت  التقنية  بشؤون  مهتمة  مواقع  حّذرت 
استغاللها  ويمكن  أندرويد،  أجهزة  تطبيقات  عرب  تنترش  ضارة 

لرسقة بيانات حسابات «فيسبوك» عىل تلك األجهزة.
ونوهت تقارير Zimperium إىل «أن الربمجيات الضارة اكتشفت 
عىل أجهزة ٣٠٠ ألف شخص يف عدة دول، وكونها مرتبطة بعدد 
من التطبيقات فمن املحتمل أن تكون قد أصابت عددا أكرب من 

األجهزة».
تنتمي   Schoolyard Bully برمجيات  «أن  إىل  الخرباء  وأشار 
يمكن  خاللها  ومن  الخبيثة،  طروادة  حصان  برمجيات  لفئة 
عىل  فيسبوك  تطبيقات  بيانات  يف   JavaScript برمجيات  حقن 
للمستخدمني  الشخصية  البيانات  إىل  والوصول  أندرويد،  أجهزة 
املرور،  وكلمات  اإللكرتوني  الربيد  وعناوين  الهواتف  أرقام  مثل 

وترسيب هذه البيانات إىل خوادم خاصة بقراصنة اإلنرتنت».
وتشري املعلومات املتوفرة إىل «أن الربمجيات املذكورة انترشت يف 
الفيتنامية،  باللغة  التي أصدرت  التطبيقات  األحيان عرب  معظم 
وتم رصدها يف تطبيقات أخرى توفرت يف ٧٠ دولة حول العالم».

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» عن مساع تجريها حالياً لزراعة نوع من 
Veg-٠٥».وقالت  «الدراسة  أطلق عليه  إطار مرشوع  الفضاء، يف  الطماطم يف 
وكالة «ناسا» يف مدونة لها، مؤخراً، إن مهندسة الطريان نيكول مان بدأت يف 
الدولية، ويدلل  Veg-٠٥ عىل محطة الفضاء  الدراسة  تركيب ما يعرف باسم 

الغذائية  «القيمة  عىل   ٠٥-Veg للدراسة  واملعقد  الطويل  االسم 
تكملة  وقابلية  اإلنتاجية  واملحاصيل  السلطة  وتناول  النتقاء 
تحقيق نظام الغذاء يف محطة الفضاء الدولية».أرسلت وكالة 

للبعثة  الثمينة  الطماطم  بذور  ثاني  «ناسا» يف ٢٦ ترشين 
الدولية عرب صاروخ «سبيس  الفضاء  إىل محطة  بنجاح 

إكس فالكون ٩».ويف األساس، الهدف من Veg-٠٥ هو 
زراعة نباتات الطماطم القزمة (طماطم كرزية) يف 

إطار عالجني مختلفني لجودة الضوء يف الفضاء، 
واحدة.ويخطط  أرضية  موازية  دراسة  ويف 

الطماطم  لتناول  الدراسة  فريق  أعضاء 
والعصارة  وامللمس  النكهة  وتقييم  حرفًيا 

عادًة  االعتبار  يف  نأخذها  أخرى  وأشياء 
مارينارا  مكونات  لرشاء  التسوق  عند 

«ناسا»  أن  الصنع.ويبدو  محلية 
من  باألمل  مفعم  ملستقبل  تستعد 
الفضاء السحيق واملريخ وبعثات رواد 

حيث  جًدا،  الطويلة  القمرية  الفضاء 
بالفعل  الطريق   Artemis I املهمة  تمهد 

لقواعد القمر واملوائل واالتصال باإلنرتنت، مما 
سيفسح املجال يف النهاية لحلم الوكالة بنقل البرش 

إىل املريخ.
وكتبت «ناسا» يف ملحة عامة عن الدراسة: «النظام الغذائي 

املعبأ الذي تستخدمه حالًيا أطقم العمل يف مدار أريض منخفض 
 ٢ منذ  الفضاء  يف  املستمر  البرشي  الوجود  ويدعم  جيد  بشكل  يعمل 

نوفمرب ٢٠٠٠».
وأضافت: «ومع ذلك، فإنها تعتمد عىل مهام إعادة اإلمداد املتكررة، خالل مهمة 
مدتها سنتان أو ثالث سنوات إىل املريخ، ستتدهور الفيتامينات وجودة األطعمة 
املعبأة بمرور الوقت».وتابعت «ناسا»: «ستوفر املكمالت الغذائية باملحاصيل 
الطازجة الصالحة لألكل العنارص الغذائية الالزمة مع تعزيز التنوع الغذائي 
تحقيق  إمكانية  أيًضا  تدعم  القصصية  «األدلة  إن  الوكالة  أيًضا».وقالت 
ورعاية  الطعام  بتناول  االستمتاع  يف  متجذرة  الفضاء،  لرواد  نفسية  فوائد 

النباتات».
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ال يخرج أكثر من ٨٥ ٪ من العراقيني اىل االنتخابات كل أربع سنني بسبب أزمة 
الثقة بني املواطن والنظام السيايس. يخرج العراقيون منذ عام ٢٠١١ اىل اليوم 
اىل ساحات التظاهر مطالبني بالتعيني مرة وبالخدمات مرة وبتغيري النظام 
باملسؤول  يثق  املواطن  ال  ثقة.  أزمة  ملاذا؟ ألن هناك  املرات.  السيايس يف كل 
إقناع  تستطيع  كلها  السياسية  املنظومة  أو  الفرد  املسؤول  وال  والنظام 
الوقوف بالوسط.  أنت  بأنها «عىل صح» وهو «عىل خطأ».  تحاول  املواطن 
من أنت؟ صانع الرأي أو اإلعالمي أو األكاديمي أو املحلل السيايس أو الخبري 
أن  للمواطن  تقول  لكي  الحمر  الخمري  اإلسرتاتيجي بشؤون حتى جماعات 
«العافية درجات», ويف الوقت نفسه تقول للمسؤول أن عليك أنت وربعك عمل 
كذا وكيت إلقناع الناس لكي يخرجوا لإلنتخابات  واليخرجوا للتظاهرات اإل يف 

عيد الحب إحتجاجا عىل نقص الورد األحمر.
وتستمر الجنجلوتية, املواطن الذي تريد إقناعه بنظريتك العافيوية الدرجاتية 
يقدم لك الئحة إتهامات طويلة عريضة تخص عورات ومشاكل وإشكاليات 
نظريتك  منطلق  من  دفاعك  الئحة  بتهيئة  تبدأ  أن  وقبل  السيايس.  النظام 
العافيوية الدرجاتية يسدد لك رضبة قاضية عبارة عن سؤال «ماكتيل شنو 
رايك برسقة القرن؟». ويف محاولة منك إلستعادة توازنك من أجل اإلستعداد 
لهجوم مقابل كأن تقول له ملاذا التمارس حقك باإلنتخابات؟ ملاذا تمنحونهم 
الـ  الذي اليتعدى  اىل املشهد بجمهورهم  ثانية  العودة  أربع سنني فرصة  كل 
١٥ اىل الـ ٢٠٪ ؟ اليس املفروض يخرج الـ ٨٠ أو ٨٥٪ مما يسمون األغلبية 
الصامتة ويغريوا من خالل صناديق اإلقرتاع؟ هنا اليستجعل املواطن الهجوم 

عليك  بل  يبقى ينتظر لكي تنهي كل مايف جعبتك, إذا عندك جعبة.  
أنك رديت الصاع ولو ربع صاع حتى يستأنف  املواطن   وبينما بدأت تعتقد 
هجومه عليك من جديد الفتا نظرك ونظر جينني بالسخارت اىل أن القانون 
عىل  تصممه  السياسية  الطبقة  مازالت  بموجبه  االنتخابات  تجرى  الذي 
مرامها. ليس هناك فرق بالنسبة لها إن كان القانون سانت ليغو معدل أو 
يكون  أن  لديها  اليفرق  كما  األصوات.  بأعىل  والفوز  فردي  قانون  أو  غريه 
الرابحة و»مصوكرة»  الحالتني هي  أو عدة دوائر. ففي  دائرة واحدة  العراق 
وضعها يف املناطق برصف النظر عن نوعية الدوائر االنتخابية. قد يبدو هذا 
الكالم يف مجمله صحيح ولكنه ليس حقيقيا بالكامل. فاملواطن وبسبب أزمة 
الثقة  بالنظام السيايس اليريد أن يصدق أي إجراء حتى لو بدا سليما ويمكن 
السياسية  الطبقة  أن  اىل قناعة  املواطن وصل  للتغيري. فهذا  بوابة  أن يكون 
مع  التخادع  أو  خداعها  من  «نور»  إسمه  واحد  شخص  تمكن  التي  الحالية 
تقريبا  سنة  غضون  يف  دوالر  املليار  ونصف  مليارين  «يلهف»  لكي  بعضها 
اليمكن أن تكون موضع ثقة إذا أرادت تغيري قانون أو القيام بما يبدو عمال 
يمكن أن يؤدي اىل تغيري جدي. ماهو الحل إذن؟ الحل يف اإلجراءات الصحيحة 
التي يمكن أن تقنع املواطن أن هناك تغيريا يف كل املسارات وبخاصة إصالح 
املنظومة السياسية بما يستجيب لغربات الناس بالتغيري. ربما ينهض سؤال  
قد  ومنافعها؟  السلطة  أدمنت  التي  السياسية  املنظومة  هذه  يغري  من  هنا 
تبدو اإلجابة صعبة عىل هذا السؤال من منطلق أزمة الثقة ذاته. أزمة الثقة 
تحتاج اىل إجراءات ثقة بني النظام السيايس واملواطن. املصارحة والشفافية 
العام من شأنه تضييق مساحة  الرأي  املواطن عرب  أمام  الحقائق  يف عرض 
اإلتهامات والشكوك فضال عن إحراز تقدم يف اإلصالح السيايس واإلقتصادي 
والخدمي بما يؤسس لدولة يذوب فيها مصطلح الطبقة السياسية أو العملية 
املرحلة  ومصطلحات  مفاهيم  تذوب  ألن  تكفي  عاما  عرشون  السياسية. 

اإلنتقالية. يكفي تجريب براس املواطن.

Û–�ófl@Òçº

Ú‘q@Úflåc@Üã™

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@�aáy@…õm@·Ó≠@kÓè„@ÂÌÜb„
bÁäÏË‡ß

@Âfl@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@20@ÊÏ”ãèÌ@åã◊bÁ
\b„ÎäÏ◊@ÚqbÀg^


