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بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السوداني، امس السبت، أن العراق اليوم 
سـاحة خصبة ومتاحة لعمـل املجتمع 
املدنـي والناشـطني، وفيما أشـار إىل أن 
إجراءات الحكومـة يف مكافحة التطرّف 
ونبذ العنـف تمثل فهماً حقيقياً لحقوق 
اإلنسـان شـدد عىل التـزام الحكومة يف 
السوداني  العامة.وقال  الحريات  حماية 
يف بيـان، تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”اليـوم 
مناسـبة  اإلنسـان،  لحقـوق  العاملـي 
لنجدد فيهـا التزام حكومـة العراق بما 
جـاء بربنامجنـا الحكومي مـن حمايٍة 
للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق 
اإلنسـان“. وتابع: ”نؤكد مجدداً سعينا 

لتأهيل ُسبل االلتزام باالتفاقيات الدولية 
التـي وّقـع عليهـا العـراق، والتعاطـي 
بمسـؤوليٍة وبشـكل شـفاف مـع هذا 
امللف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، 
وبـذل الجهود الالزمة يف سـبيل إشـاعة 
ثقافـة حقـوق اإلنسـان يف املجتمـع“.
وأضـاف: ”إننـا إذ نسـتذكر هـذا اليوم 
ونحتفـل به، فإننا نعـّده تذكرياً بمكانة 
حقوق اإلنسـان طوال أّيام السنة، يف كّل 
سياسة أو عمل أو توّجه حكومي، وعىل 
املسـتويات كافة، وهو ما يمثل سـعينا 
لتحقيق الهدف األسـمى يف حفظ كرامة 
اإلنسـان العراقي، وإعالء شـأنها يف كل 

جوانب الحياة“.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
سـطَر منتخب املغرب إنجـازا تأريخيا 
العالـم  كأس  نهائـي  نصـف  ببلـوغ 
(قطر 2022)، بعد الفوز عىل الربتغال 
بنتيجة (0-1)، مسـاء أمس السـبت، 
ضمن منافسـات ربـع النهائي.ويدين 
األسـود بهذا الفوز ليوسف النصريي، 
صاحب هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
42.بهذا االنتصـار، يصبح املغرب أول 
منتخب عربي وإفريقـي يصل لنصف 
نهائي املونديال طوال تأريخه، لينتظر 
الفائز مـن مواجهة إنجلرتا وفرنسـا.

واسـتمر صمـود املغاربـة يف الدقائـق 
األخرية، ليحققون املفاجأة ويطيحون 
بالربتغال من ربع النهائي، ويواصلون 
كتابة التأريخ.وكان املنتخب املغربي قد 
اقىص املنتخب االسباني من دور الثمن 

النهائي بعد فوزه بركالت الرتجيح.

بغداد/ الزوراء:
دَعـا رئيـس هيئـة النزاهـة االتحاديَّة 
القـايض حيـدر حنـون فريـَق الخرباء 
تنفيـذ  بُمتابعـة  املعنـيَّ  الحكومـيَّ 
االتفاقيَّتني األمميَّـة والعربيَّة ملُكافحة 
الفسـاد إىل تكثيف الضغـط عىل الدول 
األطراف يف االتفاقيَّتـني؛ من أجل إبداء 
التعـاون مع العـراق يف ملفِّ اسـرتداد 
املُتَّهمني واألصول املُهرَّبة.وقال القايض 
حنـون يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أنَّ 
يف  ثقلـه  يضـع  أن  ينبغـي  ”العـراق 
اجتماعات الـدول األطراف يف االتفاقيَّة 
األمميَّـة وأن تكون له ملسـات واضحة 
يف التوصيـات واملقرتحـات التي تخرج 
بها مثل تلك املؤتمرات بما ينعكس عىل 
تعـاون الدول األعضاء السـيما يف ملف 
االسرتداد“.ونوه يف حديٍث له يف اجتماع 
فريق الخرباء الحكومي املعنيِّ بمتابعة 

تنفيـذ االتفاقيَّتـني األمميَّـة والعربيَّة 
مقـرِّ  يف  املنعقـد  الفسـاد  ملُكافحـة 
األكاديميَّـة العراقيَّة ملُكافحة الفسـاد 
”باألوارص املُشـرتكة بني الدول العربيَّة 

واإلسالميَّة من ناحية الدم والدين.

دمشق/ متابعة الزوراء:
سـّجلِت اللرية السورية تدهوراً قياسياً 
جديداً يف السوق السوداء، لتتخطى عتبة 
6 آالف مقابـل الـدوالر، وفق تطبيقات 
إلكرتونية تراقب حركة العملة، يف وقت 
تفاقمت مؤخـراً أزمة املحروقات، التي 
تشهدها البالد جراء النزاع املستمر منذ 
2011.وتشهد سـوريا بعد سنوات من 
الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت 

مع ارتفاع يف أسـعار املواد األساسـية، 
وانقطاع شـبه دائم للتيـار الكهربائي، 
وشح يف املحروقات.وأظهرت تطبيقات 
إلكرتونية غري رسـمية تراقب السـوق 
السـوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر 
الرصف بلغ 6010 لريات مقابل الدوالر 
الواحد.ويعتمد التجار عىل سعر السوق 
املوزايـة الـذي تراقبـه التطبيقـات يف 
تحديد أسـعار منتجاتهم، بينما سـعر 

الرصف الرسـمي املعتمـد من املرصف 
مقابـل  لـرية   3015 يعـادل  املركـزي 
قـد  السـورية  اللـرية  الدوالر.وكانـت 
سـجلت آخر تدهور لها يف شهر أكتوبر 
املـايض، حيث تخطت عتبة 5 آالف لرية 
للـدوالر الواحد.ومنذ بدء النزاع، تدهور 
سـعر رصف اللـرية السـورية بنسـبة 
قاربـت 99 باملئة يف السـوق السـوداء.

يتزامـن مـع  الجديـد  التدهـور  أن  إال 

أزمـة محروقات خانقـة جديدة دفعت 
بالحكومـة، خـالل األسـابيع القليلـة 
املاضيـة، إىل اعتماد سياسـة تقشـف 
جديـدة يف توزيع مادة البنزين وتعطيل 
املؤسسـات العامة ليوم اضايف وبعض 
الجامعات ليومني إضافيني يف األسبوع 

لعدم توفر املحروقات لوسائل النقل.
كما أعلن االتحاد الريايض السوري قبل 
أيـام تأجيـل كافة األنشـطة الرياضية 

جراء شّح املحروقات، من أجل تخفيف 
العـبء عـن األنديـة الرياضية.ولطاملا 
العقوبات االقتصادية  اعتربت دمشـق 
املفروضة عليها سبباً أساسياً للتدهور 
املسـتمر يف اقتصادها من جهة، ولعدم 
قدرتهـا عـىل اسـترياد حاجتهـا مـن 
املحروقـات من جهة ثانيـة، خصوصاً 
مـع خـروج أبـرز حقـول النفـط عن 

سيطرتها.

بغداد/ الزوراء:
َحيا نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب مؤيد الالمي، 
أبنـاء العـراق الغيـارى الذيـن حققوا 
النـرص عىل داعش، وفيما أشـار إىل أن 
الصحافـة اعطت ٥٢ شـهيداً صحفياً 
من املراسـلني واملصورين خالل معارك 
التحرير، كما أكـدت نقابة الصحفيني 
العراقيـني أن االنتصـار تحقق بعزيمة 
الشـعب وتضحيات مقاتليـه األبطال.

وقـال الالمـي يف تغريـدة لـه تابعتهـا 

«الزوراء»: تحية ألبناء العراق الغيارى 
الذيـن حققوا نرصاً كبريا وحاسـما يف 
 يوم النرص وتحية ألرواح شهداء العراق 
الكريمـة ومنهـم شـهداء  وعوائلهـم 
الصحافـة العراقيـة، مؤكـدا اعطينـا 
املراسـلني  مـن  صحفيـاً  شـهيداً   ٥٢
واملصوريـن الحربيـني خـالل معـارك 
التحرير وتحية لكل من وقف اىل جانب 
العـراق يف معـارك التحريـر.يف غضون 
ذلك، ذكرت نقابة الصحفيني العراقيني 
يف بيـان بمناسـبة يـوم النـرص تلقته 

«الزوراء»: «تحل اليوم (االمس) الذكرى 
السـنوية النتصار إرادة العراقيني عىل 

قوى الظـالم والهمجية.. ذكرى النرص 
العظيم عىل عصابات داعش اإلجرامية 
ارض  دنسـت  التـي  الظـالم  وقـوى 
العـراق ومدنه وشـعبه.»واضافت، ان 
«نقابة الصحفيـني العراقيني واألرسة 
الصحفية العراقية وهي تستذكر هذه 
املناسـبة فأنها تؤكد ان هـذا االنتصار 
وتضحيـات  شـعبنا  بعزيمـة  تحقـق 
مقاتليه االبطال مـن الجيش والقوات 
األمنية والحشد الشـعبي والبيشمركة 
وكل القـوى املسـاندة».وتابعت: «كما 

ولعـب الصحفيـون واإلعالميون ممن 
رافقوا قواتنا البطلة دورا كبريا بنقلهم 
بطـوالت قواتنـا األمنية التي أسـهمت 
بتحريـر املـدن واألرايض العراقيـة من 
دنس عصابات داعـش االرهابية، كما 
ويستذكر العراقيون بكل فخر واعتزاز 
األثـر البالـغ والـدور الكبـري لفتـوى 
املرجعيـة الرشـيدة والتي أسـهمت يف 
شـحذ الهمم لـدى الجميـع يف النضال 
والدفاع عن الوطن ومقدساته وتحقيق 

النرص عىل أعدائه».

بغداد/ متابعة الزوراء:
عّربَ األمـني العام لحلف شـمال األطليس 
(الناتـو) عـن قلقـه مـن أن القتـال يف 
أوكرانيـا قـد يخرج عن نطاق السـيطرة 
ويصبـح حرباً بني روسـيا والحلف.وقال 

ينس سـتولتنربغ لشبكة البث النرويجية 
«إن آر كيه»، «الحلف لن يدخل يف مواجهة 
مبارشة مع روسـيا»، مضيفاً «إذا ساءت 
األمـور، فمـن املمكن أن تسـوء بشـكل 
رهيب».وأضـاف أن «الحـرب يف أوكرانيا 

يمكـن أن تتحول إىل حرب شـاملة تنتقل 
إىل حرب كربى بني الناتو وروسيا... نحن 
نعمل عىل ذلك األمر كل يوم لتجنب ذلك».
كذلك أردف أنه «ال شك يف أن حرباً شاملة 
هي احتمال»، مشـدداً عىل أنـه من املهم 

تجنـب رصاع «يشـمل املزيـد مـن الدول 
يف أوروبـا ويتحـول إىل حـرب شـاملة يف 
أوروبا»، بحسب أسوشييتد برس.وأضاف 
«مسـتقبل أوروبا يمر بلحظات مصريية 
واسـتمرار دعم أوكرانيـا مهم».ويف وقت 

سـابق قـال الرئيـس الـرويس فالديمري 
بوتـني إن رغبـة الغـرب يف الحفـاظ عىل 
هيمنته عىل املشهد العاملي هي املسؤولة 
عن زيادة مخاطر نشوب رصاع محتمل.

ãÌãzn€a@⁄äb»fl@fi˝Ç@ÂÌäÏóæaÎ@µ‹éaãæa@Âfl@bÓ–zñ@aáÓËí@52@b‰Ó�«c@ZÔfl˝€a

@Ù5◊@∂g@›‘n‰m@Ú‹flbí@lãy@∂g@fiÏznm@Êc@Âÿ∫@bÓ„aã◊Îc@¿@lã®a@ZÏmb‰€a

@@ãó‰€a@’Ó‘zni@aÏ‡Ëéc@ÂÌâ€a@÷aã»€a@fib�ic@ÔÓ•Î@ã◊ânèm@µÓ–zó€a@Úib‘„

bÓéÎä@…fl@Òãíbjfl@ÚËuaÏfl@¿@fiÏÇá€a@‚á«@á◊c

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدْت لجنـة الكهربـاء والطاقـة النيابيـة 
اليجـاد  الكهربـاء  وزارة  مـع  تنسـيقها 
حلـول جذريـة وواقعيـة ملشـكالت قطـاع 
الكهربـاء ويف حـني اقرتحـت حـل ملعالجة 
العشـوائيات واملناطق الزراعية اشـارت اىل 
ان االزمـة لن تحل بالطريقـة الحالية حتى 
لـو رصفنا مليارات املليـارات. وقالت عضو 
لجنـة الكهربـاء والطاقة النيابية، سـهيلة 

السـلطاني، يف حديـث لـ“الـزوراء“، اننـا“ 
يف لجنـة الطاقـة نفكر جديـا بايجاد حلول 
جذرية وواقعية حتى وان كانت هذه الحلول 
ليسـت دفعـة واحـدة وانمـا عـىل مراحـل 
وتقسـم وتجدول عىل فـرتة خمس او عرش 
سـنوات وكل سـنة يكون هنـاك تخصيص 
مـن امليزانيـة من اجـل دعم تطويـر قطاع 

الكهرباء“.

برلني/ متابعة الزوراء:
أعلنِت الرشطـة األملانية، انتهاء احتجـاز الرهائن يف مركز 
تجاري بمدينـة رشقي البالد، بتحريـر كل الرهائن.وقالت 
الرشطـة األملانيـة يف حسـابها عىل ”تويرت“  امس السـبت 
إنـه جـرى تحريـر الرهائـن واألزمـة يف املركـز التجـاري 
بمدينة دريسدن قد انتهت.وأضافت أنها ألقت القبض عىل 
املهاجـم، الـذي كان نفذ يف وقت سـابق عمليـة إطالق نار 
بإذاعة محلية وقتل سـيدة تبني أنهـا أمه.وقالت إنها توفر 
الحماية لشخصني بدا أنهما لم يصابا بأذى.وكانت الرشطة 

األملانيـة عملت عىل إخالء املركز التجـاري من رواده، فيما 
انترش العرشات من عنارصها املسـلحني ببنادق آلية وكان 
بعضهما ملثما حول املركز.ويف وقت سابق، أعلنت الرشطة 
األملانية أنها تنفذ عملية يف مركز تجاري بدريسدن.وذكرت 
وسـائل إعالم محلية أن مسـلح لجأ إىل مركـز تجاري بعد 
أن فتح النار يف مبنى محطة إذاعية والية ساكسـونيا التي 
تقع فيها دريسـدن.وقالت إن املسلح البالغ من العمر (40 
عاما) قتل والدته يف شـقة سـكنية، قبل أن يهاجم املحطة 

اإلذاعية ويحتجز الرهان يف املركز التجاري.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفْت هيئة املنافـذ الحدودية احباط 
عمليـة ادخـال اكثـر مـن 3500 عجلة 
دون املوديل مخالفة لضوابط االسترياد، 
مؤكدة انـه تمت مصادرتهـا وتوزيعها 
عىل الوزارات والهيئات املسـتقلة، فيما 

أعلنـت اخـالء أكثـر مـن 3000 حاوية 
الخطورة.وقـال  عاليـة  مـواد  تحـوي 
املتحدث باسـم املنافـذ الحدودية عضو 
خليـة االعـالم الحكومـي عـالء الديـن 
القييس يف حديث لـ“الـزوراء“: انه لدى 
هيئة املنافذ الحدودية اجراءات صارمة 

التي اصبحت ال تروق لبعض الفاسدين 
والذيـن  واملغرضـني  واملترضريـن 
يحاولون النيل من اجراءات هيئة املنافذ 
الحدوديـة، مؤكـدا ملسـنا كل الدعم من 
رئيس الـوزراء واالمانـة العامة ملجلس 
الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون 

الكمـارك واملنافـذ والنقـل .واضاف: ان 
هـذا الدعم اعطانـا القـوة الكاملة بان 
نفـرض سـيطرتنا عىل جميـع منافذنا 
الحدوديـة االتحادية التـي يبلغ عددها 
23 منفذا اتحاديا، مبينا ان عمل الهيئة 
يف النقطـة االخرية من املنفـذ الحدودي 

التي هي نقطة البحث والتحري، وليس 
لدينا اي موظـف يف امليزان الجرسي وال 
الزراعـة وال اي دائرة تعمـل يف املنفذ إذ 
إنها مرتبطـات اداريا وماليـا بدوائرها 

لكنها تعمل بامرة وتوجيهات الهيئة.

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:
دعا نائبان، اىل اتخاذ اجراءات اليقاف املضاربة باسعار 
الدوالر. وقال عضو اللجنة املالية، مصطفى الكرعاوي 
ايام»،  خالل  ستحل  الصعبة  العملة  شحة  «ازمة  ان   ،
مؤكدا ان «دخول الربملان يف العطلة الترشيعية ال يعني 
اجراءات  هنالك  ستكون  انما  الرقابي،  دوره  توقف 
ومتابعات مستمرة فيما يخص اعادة سعر الرصف».

املركزي  البنك  عرب،  حسني  النائب  دعا  جانبه  من 
الدوالر. بأسعار  املضاربة  اليقاف  بالتحرك  والحكومة 

باسعار  «املضاربة  إن  وقال عرب يف ترصيح صحفي، 
امرا  يعترب  املستوى  هذه  اىل  وارتفاعها  الدوالر  رصف 
مرفوضا ويزعزع ثقة املواطن بالعملية االقتصادية» .

@“b‘Ì¸@ÚÓibÓ„@paÏ«Ü
ä¸Îá€a@äb»édi@Úiäbõæa

@ÚflÏÿ®a@‚açn€a@Ü�á≠@ZÔ„aÜÏè€a
Úflb»€a@pbÌã®a@ÚÌb‡¢

fibÌá„Ïæa@¿@ÔˆbË‰€a@—ó„@Õ‹jÓ€@Ô‘ÌãœcÎ@Ôiã«@åb≠g@·ƒ«c@’‘±Î@fibÃm5€a@Ôó‘Ì@lãÃæa

@ÜaÜ6éa@—‹fl@·è®@bÓ€ÎÜ@⁄ãznÌ@÷aã»€a
ÚiãËæa@fiÏñ˛aÎ@µ‡Ënæa

@Üb∞g@Û‹«@›‡»„@Z@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@Ú”b�€a
ıbiãËÿ€a@Úflå˛@ÚÓ»”aÎÎ@ÚÌäâu@fiÏ‹y

@Ô‘‹mÎ@ÂˆbÁã€a@åbvnya@ÔË‰m@ÚÓ„bæ˛a@Ú†ãì€a
·ubËæa@Û‹«@ùj‘€a

_pbÌäbjæa@…fl@›«b–n€a@á‰«@Êbè„�a@Œbflá€@tá±@aàbfl@—ìÿm@ÚéaäÜ@NN@%b»€a@ëd◊@…fl@b‰flaçm

µfláÉnèæa@pb„bÓi@ÚÌb‡®@bybn–fl@Åã�m@›ie@NN@NôbÇ@›ÿìi@ıb�ì‰€aÎ@µÓ–zó‹€Ò7Ç¸a
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 7jÿ€a@ãó‰€a@‚ÏÓ@€@Úèflb©a@Ùã◊â€a@Újéb‰∑

@pbÓzõmÎ@ãó‰€a@‚ÏÌ@ã◊ânèm@t˝r€a@pbébˆã€a
lbÁä�a@ÚËuaÏfl@¿@áì®aÎ@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a

بغداد/ الزوراء:
اسـتذكرِت الرئاسات الثالث، يوم النرص 
القـوات االمنيـة والحشـد  وتضحيـات 
الشـعبي يف مواجهة االرهاب، بمناسبة 
الذكرى الخامسـة ل يوم النـرص الكبري.

وقال رئيـس الجمهوريـة، يف تغريدة له 
عرب صفحته بتويـرت، تابعته «الزوراء»: 
إن «ذكـرى يـوم النـرص عـىل داعـش، 
نسـتذكر تضحيـات شـعبنا يف مواجهة 
هجمة ظالمية يف املوصل وسنجار ومدن 
أخـرى عانـت مـن جرائـم الدواعش».
وأضـاف: «نحيي وحدة شـعبنا وقواتنا 
األمنيـة البطلـة بـكل تشـكيالتها التي 
صنعت النرص ودحرت اإلرهاب».واختتم 
لشـهداء  والخلـود  «الرحمـة  بالقـول: 
الوطـن وحافظـي كرامتـه».يف غضون 
ذلك، أكـد رئيس مجلس الـوزراء محمد 
شياع السـوداني، أن العارش من كانون 
األول سـيبقى عنواناً عراقّياً للشجاعة.
وقـال السـوداني يف تغريدة لـه تابعتها 
«الزوراء»: «سـيبقى العارش من كانون 
األول عنواناً عراقّياً للشجاعة والتضحية 
بامتيـاز، وشـكراً للمرجعيـة الرشـيدة 
لفتواها التي سار عىل هديها الغيارى».

وأضـاف: «املجـد لـكل مـن صنـع هذا 
النرص، وبـورك الدم الطاهـر الذي أعاد 
النبض للعـراق والعراقيـني»، مؤكداً أن 
«ذكرى النرص حافز لبناء العراق وخدمة 
لشـعبه».كما أكد رئيس مجلس النواب، 
محمـد الحلبويس، أن اسـتكمال النرص 
عـىل اإلرهـاب يتطلـب عـودة النازحني 
وإعمـار املناطـق املتـرضرة، وضمـان 
حقوق الشهداء والجرحى وانصاف ذوي 
الحلبـويس، يف تغريدة  املغدورين.وقـال 
له عـرب تويـرت، تابعتها «الـزوراء»: «يف 
العـارش من كانـون األول تتزامن ذكرى 
النـرص العراقـي الكبـري عـىل عصابات 
داعـش االرهابيـة مـع اليـوم العاملـي 
«لتلتحـم  اإلنسـان».وتابع:  لحقـوق 
معاني الشجاعة واإلنسـانية، يف لحظة 
تتطلب منا استكمال النرص الذي حققه 
العراقيـون بتكاتفهم وفتـوى املرجعية 
الدينيـة يف النجـف األرشف، مـن خـالل 
ترميم آثـار الحرب عـىل اإلرهاب بعودة 
املترضرة،  املناطـق  النازحـني وإعمـار 
وضمـان حقـوق الشـهداء والجرحـى 
املغيبـني  املغدوريـن  ذوي  وانصـاف 

وتحقيق العدالة».

@ä¸Îá€a@›ib‘fl@“¸e@6@Újn«@bËÓ�¶@á»i@bÓébÓ”@aäÏÁám@›vèm@ÚÌäÏè€a@Ò7‹€a
pb”Îã0a@Úflåc@ÈÓœ@aãÇ˚fl@o‡”b–m@o”Î@¿

بغداد/ الزوراء:
 ٦ يف  باإلرهاب  بينهم  متهماً  بـ٣٦  اإلطاحة  السبت،  أمس  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنْت 
عىل  القبض  القت  األمنية  «القوات  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الخلية  محافظات.وقالت 
٣٦ متهماً يف البرصة وميسان ونينوى ودياىل وبغداد واالنبار بناًء عىل معلومات استخبارية 
دقيقة ألقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات (البرصة وميسان ودياىل والفرقة 
مع  وبالتعاون  والعرشين)  عرشة  والسابعة  عرشة  والسادسة  عرشة  والحادية  السابعة 
استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة يف املحافظات»، موضحا 
أن  واالنبار)».واضافت،  وبغداد  ودياىل  ونينوى  وميسان  (البرصة  هي  «املحافظات  أن 
«العملية أسفرت عن إلقاء القبض عىل ٤ إرهابيني مطلوبني للقضاء وفق أحكام املادة (٤ 
إرهاب يف قضاء عانة وعامرية الفلوجة واللطيفية والقيارة، و٣٢ متهماً بقضايا متنوعة يف 

مناطق متفرقة من املحافظات أعاله وقد تم تسليمهم إىل جهات الطلب أصولياً».

@¿@lbÁä�bi@·Ë‰Ói@�b‡Ënfl@36@Äi@Úyb†�a
pbƒœb´@6

@@@3ô@›Óñb–n€a
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@@@4ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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الطبية  واملستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة  الرشكة   – الصحة  (وزارة  يرس   -١
للعمل  عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  وذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  دعوة  (كيماديا) 
الهندسة  قسم  الطبية،  املستلزمات  توزيع  قسم  يف  لالحرتاق  القابلة  املواد  (معالجة 
واللقاح، شعبة مخازن  املصول  الكمركي، معهد  االخراج  (الدباش)، قسم  والصيانة 
اإلسكان، شعبة تجهيز الدوائر الصحية (العدل) وشعبة استقبال االدوية (الحصوة) 
وبكلفة تخمينية كلية قدرها (٢,٠٧٣,٥٩٠,٠٠٠) اثنان مليار وثالثة وسبعون مليون 

وخمسمائة وتسعون الف دينار.
٢- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 
الطبية (كيماديا) –  االدوية واملستلزمات  لتسويق  العامة  الرشكة  الصحة –  (وزارة 
موضحة  وكما  الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  الخامس)  الطابق   – القانوني  القسم 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٣- متطلبات التأهيل املطلوبة :- 

لها، موقع  القانوني  الخاصة بتأسيس الرشكة والوضع  الوثائق  أ - نسخ اصلية من 
التسجيل وموقع عملها الرئيس، وخطاب تخويل بالشخص املخول بالتوقيع مصدق 

من كاتب العدل.
مقدم  من  املنفذة  والحجم  النوعية  ناحية  من  املماثلة  السابقة  الخدمات  عقود  ب - 
العطاء خالل السنوات العرشة السابقة مع تفاصيل تلك الخدمات املنجزة، مع ذكر 
من  املزيد  طلب  اىل  العمل  صاحب  يلجأ  قد  التي  املستفيدة  الجهات  وعناوين  اسماء 

املعلومات عن تلك العقود.
ت - مؤهالت وخربة الكوادر القيادية والكوادر الفنية املقرتحة لهذا العقد.

ث - تقارير الحسابات الختامية :- غري مطلوبة.
للتحقق من  (مع مداخل  العقد  لتنفيذ  املالئم  التشغييل  الرأسمال  توفر  أدلة عىل  ج - 

االرصدة ومصادر التمويل االخرى).
مقدم  معها  يتعامل  التي  البنوك  من  والتحقق  البحث  العمل  صاحب  تخويل  ح - 

العطاء.
خ - املعلومات الخاصة بأي من النزاعات القانونية الحالية او خالل السنوات الثالث 
املاضية ذات العالقة بمقدم العطاء واالطراف االخرى ذات العالقة ومقدار تلك النزاعات 
(تاريخ موثق للدعوات القضائية او دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء او أي 

من الرشكاء يف املرشوع املشرتك التي قد تتسبب يف عدم تأهيله).
٤- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري 
واملستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة  الرشكة   – الصحة  (وزارة  التايل  العنوان  اىل 
الطبية(كيماديا) – القسم القانوني – الطابق الخامس) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون دينار فقط.
التايل (وزارة الصحة – الرشكة العامة لتسويق  ٥- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان 
االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) – الطابق الخامس) يف املوعد املحدد (ابتداء من 
تاريخ االعالن يف يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١٢/١١ وحتى تاريخ الغلق يف الساعة الثانية 
والنصف من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١٢/٢٨) العطاءات املتأخرة سوف ترفض 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل 
العنوان التايل (وزارة الصحة – الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
(كيماديا) – الطابق الخامس) يف الزمان والتاريخ (الساعة التاسعة من يوم الخميس 
مقدمي  استفسارات  عن  لالجابة  املؤتمر  عقد  ان  علما   .(٢٠٢٢/١٢/٢٩ املصادف 

العطاءات يكون يف (يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١٢/٢١). 
او خطاب ضمان)  للعطاء (صك مصدق  ان تتضمن ضمان  العطاءات يجب  ٦- كل 
وبمبلغ (٢٠,٧٣٥,٩٠٠) عرشون مليوناً وسبعمائة وخمسة وثالثون ألفاً وتسعمائة 

دينار فقط. 
الرشكة   - الصحة  وزارة   – املعظم  باب   – (بغداد  هي  آنفاً  إليها  املشار  العناوين   -٧
العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) – القسم القانوني - الطابق 

الخامس).
اقسامها  القياسية بكافة  الوثيقة  تتطلبه  بما  العطاء  التزام مقدم  ٨- يف حالة عدم 

فأنه سيتم استبعاد عطاءه.
                                                                           الصيدالني 
احمد سامي عبد الستار

                                                                            املدير العام 
                                                                          رئيس مجلس االدارة

مناقصة رقم : ٥أ/١٠/٢٠٢٢
جهة التعاقد : وزارة الصحة – الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية.

للمرة (االوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (اربعمائة وخمسون مليون 
عليها  الحصول  يمكن  التي  والرشوط  املواصفات  بموجب  يوم   (٥) تجهيز  وبمدة  عراقي)  دينار  
من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) دينار (مائتان وخمسون الف دينار ال غري) غري 
قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي (مع مراعاة 
ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً) مع ارفاق التأمينات االولية 
والبالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (اربعة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي) عىل ان يتضمن 

العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة- موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة 
اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ٢٠٢٢/١٢/٢٠ ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

١. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

٢. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-
أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .

ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 
٣. اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.

٤. تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات 
بموجب عقد مشاركة.

٥. بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً.

٦. يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون 
الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

الفنية  الدراسة  اثناء  للمراسالت  االستجابة  عدم  حالة  يف  للرشكات  االولية  التأمينات  تصادر   .٧
والتجارية للطلبيات .

املصارف  ومن  سفتجة)  او  مصدق  صك  او  ضمان  (خطاب  شكل  عىل  االولية  التأمينات  تقدم   .٨
املعتمدة العراقية داخل بغداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية 

وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي. 
٩. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسترياد الخاصة 

باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية ايصال املواد اىل رشكتنا .
من  املواد  بإخراج  تتعلق  ألسباب  اعاله  املثبتة  التجهيز  لفرتات  تمديدات  بأي  املطالبة  تتم  ال   .١٠

املوانئ.
١١. سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية ألغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq-:١٢. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات و عىل املوقع االلكرتوني
١٣. سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

١٤. يتم استقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الرشكات العراقية 
الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

١٥. سيتم نرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية + صحيفتني من االتي ( الزمان , املدى , الزوراء 
, الصباح الجديد , البينة الجديدة , املرشق , الرشق , العراق االخبارية , كل االخبار, املستقبل العراقي 

, املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم).
او جنبية  للعطاءات سواء كانت عراقية  املقدمة  الرشكات  احدى  املناقصة عىل  ١٦. يف حالة رسو 
اتخاذ كافة  االحالة ويتم  تلغي  القانوني يف رشكتنا وبخالفه  القسم  العقد يف  يتم توقيع  او عربية 

االجراءات القانونية بحقها.
١٧. تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة (١٠ 
٪)  للمنتج املحيل ويف حالة تساوي املبالغ يصار اىل تفضيل املنتج الوطني ( العام ثم الخاص) أي 

االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج الوطني.
١٨. ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 

للرشكات العراقية او املسجلة بالعراق.
التدفق املايل آلخر سنة او كفاءة  ١٩. تقديم اثبات لتوفر سيولة نقدية: كشف مرصيف يبني حركة 
مالية من خالل تسهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل عن () دينار عراقي () وللفرتة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة.
٢٠. تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز نسبة ١٥٪ من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها 
عن ٥ مليار دينار عراقي و ١٠٪ للعقود التي تساوي مبالغها ٥ مليار دينار عراقي فأكثر يف حالة 

عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
٢١. عىل كافة الرشكات املشاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع يف قطاع النفط يف اقليم 
كردستان العراق ويف حال وجود عقود او مشاريع حالية تتعهد الرشكات بإنهائها خالل ثالثة اشهر 

من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
د.عائد جابر عمران
                                                                                                  املدير العام
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدْت لجنـة الكهربـاء والطاقـة النيابيـة 
تنسـيقها مع وزارة الكهربـاء اليجاد حلول 
جذريـة وواقعية ملشـكالت قطـاع الكهرباء 
ويف حـني اقرتحت حل ملعالجة العشـوائيات 
واملناطـق الزراعيـة اشـارت اىل ان االزمة لن 
تحـل بالطريقـة الحاليـة حتـى لـو رصفنا 

مليارات املليارات.
 وقالـت عضـو لجنـة الكهربـاء والطاقـة 
حديـث  يف  السـلطاني،  سـهيلة  النيابيـة، 
لـ“الـزوراء“، اننـا“ يف لجنـة الطاقـة نفكر 
جديـا بايجاد حلـول جذريـة وواقعية حتى 
وان كانـت هذه الحلول ليسـت دفعة واحدة 
وانما عىل مراحل وتقسـم وتجدول عىل فرتة 
خمس او عرش سنوات وكل سنة يكون هناك 
تخصيص مـن امليزانية من اجل دعم تطوير 

قطاع الكهرباء“.
واضافـت انـه ”ليس الدعم كمـا هو حاصل 
االن اذا جـاء الصيـف نذهـب لـرشاء الغـاز 
وندفـع امـوال لديـون الغـاز املتبقـي وانما 
نذهب باتجاه بناء محطات جديدة واالنتقال 
من الطاقـة اليعفورية اىل الطاقـة النظيفة 
وبنـاء محطات شمسـية ”.  الفتة ” كان لنا 
لقـاء بوزير الكهربـاء ولديه رؤيـة جيدة و 

يفكر بحل املشكلة جذريا وليس انيا“.
وبينـت ان ”اللجنـة تتابـع خطـط مركـز 
الدراسـات وهيئـة التخطيـط املوجـودة يف 
الوزارة وماهو اتجاههم وهل هم بصدد بناء 
فعـيل ام مجـرد التفكري بالحـل االني خالل 
الصيف او خـالل فرتات الذروة وبعدها تعود 

الكهرباء اىل واقعها املأساوي“.
واكـدت ” شـددنا اكثـر من مرة عـىل وزارة 
الكهربـاء بـرضورة ايجـاد حلـول ملشـكلة 

العشـوائيات و املناطق الزراعية التي تحصل 
عـىل الكهربـاء بشـكل تجـاوز عىل شـبكة 

املنظومة الكهربائية“.
ودعـت اىل ”وضـع العـدادات ذات البطاقـة 
مشـكلة  تحـل  ان  بمجـرد  التـي  الحمـراء 
العشوائيات تسـحب“، مشريا اىل رضورة ان 
”تكـون هناك جباية فاالنسـان الـذي يدفع 
ثمن اليشء الـذي يحصل عليـه فانه اليقدم 
عـىل االفـراط يف اسـتهالكه“، الفتـة اىل ان 
”اهميـة التـزام املواطنني جميعـا بالجباية 

الننا نالحظ عدم دفعها ”.
وبينت ان ”اموال الجباية يمكن ان تستخدم 
الدامـة شـبكات الكهربـاء وبنـاء محطات 
جديدة  بدال من االعتماد عىل امليزانية العامة  
حتـى ال تحدث لدينا مشـكالت باالسـتثمار 

والتمويل اذا انخفض سعر برميل النفط ”.
وشددت عىل رضورة ان ” تجبى أجور الطاقة 
الكهربائية بشـكل صحيح وحسـب الرصف 
من غري محاباة“، كاشـفة عـن ”وجود عدد 
من املوالت الكبار  تصل جبايتها يف الشهر اىل 
اكثر من 100 مليون دينار بينما تدفع عرشة 
ماليني فقـط“، مؤكدة ان ”هذا فسـاد كبري 
ويجب ان يحاسـب املواطن بسعر والتجاري 

بسعر واملوالت بسعر“.
وعن امليزانية التـي يحتاجها العراق للقضاء 
عىل أزمة الكهرباء اوضحت ان ” اذا استمررنا 
بالطريقة التي نسـري عليها حاليا فان وضع 
الكهرباء سـيبقى عىل ما هـو عليه حتى لو 
رصفنـا مليارات املليـارات والدليل من اليوم 
االول الـذي جاءت به الحكومة الحالية وهي 
ترصف عىل قطـاع الكهربـاء  مبالغ بأرقام 
مهولـة لكن هـذه االرقام تذهـب اىل الجانب 

التشغييل اي اىل املوظفني“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عـّربَ األمـني العـام لحلـف شـمال األطليس 
(الناتـو) عن قلقه من أن القتـال يف أوكرانيا 
قد يخرج عن نطاق السـيطرة ويصبح حرباً 

بني روسيا والحلف.
وقال ينس ستولتنربغ لشبكة البث النرويجية 
”إن آر كيـه“، ”الحلف لن يدخـل يف مواجهة 
مبـارشة مـع روسـيا“، مضيفاً ”إذا سـاءت 
األمور، فمن املمكن أن تسوء بشكل رهيب“.

وأضـاف أن ”الحـرب يف أوكرانيـا يمكـن أن 
تتحول إىل حرب شاملة تنتقل إىل حرب كربى 
بني الناتـو وروسـيا... نحن نعمـل عىل ذلك 
األمر كل يوم لتجنب ذلك“.كذلك أردف أنه ”ال 
شـك يف أن حرباً شاملة هي احتمال“، مشدداً 
عىل أنه من املهم تجنب رصاع ”يشـمل املزيد 
من الدول يف أوروبا ويتحول إىل حرب شـاملة 

يف أوروبا“، بحسب أسوشييتد برس.
وأضـاف ”مسـتقبل أوروبـا يمـر بلحظـات 

مصريية واستمرار دعم أوكرانيا مهم“.
ويف وقت سابق قال الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني إن رغبة الغرب يف الحفاظ عىل هيمنته 

عىل املشـهد العاملي هي املسـؤولة عن زيادة 
مخاطر نشوب رصاع محتمل.

كمـا أضـاف أن ”احتماالت نشـوب رصاع يف 
العالم تتزايد، وثمة تداعيات مبارشة ملحاوالت 
هيمنتهـا  عـىل  الحفـاظ  الغربيـة  النخبـة 
السياسية واملالية والعسكرية واأليديولوجية 

بكافة السبل“، وفق رويرتز.
كذلك أردف: ”إنهم يتعمـدون زيادة الفوىض 
وتصعيـد الوضـع العاملـي“، متهمـاً الغـرب 
”باسـتغالل“ أوكرانيـا واسـتخدام شـعبها 

”كوقود مدفع“ يف رصاع مع روسيا.
وأدىل بوتـني بترصيحاتـه يف رسـالة مصورة 
نرشها الكرملـني إىل قمـة وزراء دفاع الدول 
للتعـاون  شـنغهاي  منظمـة  يف  األعضـاء 
السـوفيتية  الجمهوريـات  ومجموعـة مـن 

السابقة.
يذكـر أن الكرملـني كان اتهم حلفـاء الناتو 
مـراراً بالضلوع بشـكل فعـيل يف الرصاع من 
خـالل تزويـد أوكرانيـا باألسـلحة وتدريـب 
عسـكرية  بمعلومـات  وتزويدهـا  قواتهـا 

ملهاجمة القوات الروسية.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيـس تيـار الحكمة السـيد عمار 
الحكيم ورئيس الجمهورية عبد اللطيف 
رشيد، امس السـبت، عىل إدامة الحوار 
لتجـاوز املشـكالت العالقة بـني املركز 

واإلقليم.
وذكـر املكتـب اإلعالمي لتيـار الحكمة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”السـيد 
الحكيم استقبل رئيس الجمهورية، وأن 
الطرفني بحثا تطورات املشهد السيايس 
يف العـراق واملنطقـة واسـتعادة الـدور 

املحوري للعراق بني الفرقاء“.
وأضـاف البيـان، أن ”الجانبـني أكـدا“ 
أهمية إدامة الحوار لتجاوز اإلشكاليات 

العالقة خاصـة بني الحكومة االتحادية 
وحكومـة اإلقليـم، ورضورة حلها عىل 
وفق معادلة املصلحة الوطنية والتنازل 
”رضورة  إىل  الفتـا  العـراق“،  لصالـح 
تفعيـل عمل مجلـس النـواب يف دورته 
الحاليـة والعمـل عـىل تهيئـة القوانني 

املهمة تمهيدا إلقرارها“.
وأشار إىل أن ”الطرفني أكدا أيضا ”أهمية 
اسـتحصال الحقوق املائيـة للعراق من 
دول املنبـع واملـرور، والعمل عىل تفعيل 
االتفاقـات الدولية الخاصة بهذا امللف“، 
مبينا، أن ”السـيد الحكيم شـكر رئيس 
املحافظـات  إىل  لزيارتـه  الجمهوريـة 

واطالعه عىل مشاكل املواطنني“.

بغداد/ الزوراء:

أكَد رئيـس مجلس الوزراء محمد شـياع 

السـوداني، امس السبت، أن العراق اليوم 

سـاحة خصبـة ومتاحة لعمـل املجتمع 

املدنـي والناشـطني، وفيمـا أشـار إىل أن 

إجـراءات الحكومة يف مكافحـة التطرّف 

ونبـذ العنف تمثل فهمـاً حقيقياً لحقوق 

اإلنسـان شـدد عـىل التـزام الحكومة يف 

حماية الحريات العامة.

وقال السوداني يف بيان، تلقته ”الزوراء“: 

اإلنسـان،  لحقـوق  العاملـي  ”اليـوم  إن 

مناسبة لنجدد فيها التزام حكومة العراق 

بمـا جاء بربنامجنا الحكومي من حمايٍة 

للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق 

اإلنسان“. 

وتابع: ”نؤكد مجدداً سعينا لتأهيل ُسبل 

االلتـزام باالتفاقيـات الدوليـة التي وّقع 

العـراق، والتعاطـي بمسـؤوليٍة  عليهـا 

وبشـكل شـفاف مع هذا امللـف بوصفه 

قضية جوهريـة ومركزية، وبذل الجهود 

الالزمة يف سـبيل إشـاعة ثقافـة حقوق 

اإلنسان يف املجتمع“.

وأضـاف: ”إننـا إذ نسـتذكر هـذا اليـوم 

ونحتفـل به، فإننـا نعّده تذكـرياً بمكانة 

حقوق اإلنسـان طوال أّيام السنة، يف كّل 

سياسـة أو عمل أو توّجه حكومي، وعىل 

املسـتويات كافـة، وهو ما يمثل سـعينا 

لتحقيـق الهدف األسـمى يف حفظ كرامة 

اإلنسـان العراقـي، وإعالء شـأنها يف كل 

جوانب الحياة“.

وذكـر السـوداني: ”لقد أضحـى تطبيق 

معايري حقوق اإلنسـان منذ العام 2003 

ولغاية يومنا هذا، معياراً لبناء املؤسسات 

والسياسـات  الترشيعـات  واعتمـاد 

الوطنية، بما ينسـجم وتطبيق ما ورد يف 

وثيقـة اإلعـالن العاملي لحقوق اإلنسـان 

واألعراف واملواثيـق الدولية ذات الِصلة“، 

مشرياً إىل أن ”إجراءات الحكومة العراقية 

يف مكافحة التطـّرف ونبذ العنف، وتأمني 

التعايـش السـلمي بني جميـع مكونات 

الشـعب، ومكافحـة الفسـاد والحفـاظ 

عـىل األمـن، وضمـان تقديـم الخدمات 

االنتهـاكات،  مـن  والحـّد  للمواطنـني، 

بمجملهـا تمثـل فهمـاً حقيقيـاً ألهمية 

قضايا حقوق اإلنسان“.

وتابـع: ”كمـا نؤمـن بأّن تعزيـز حقوق 

اإلنسـان وحمايتهـا مسـؤولية الجميع 

دون اسـتثناء، يف عملية تكاملية تشـمل 

جميـع األجهزة، سـواء يف الحكومة أم يف 

السـلطة القضائية أم مجلس النواب، أم 

يف املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني“.

وأكـد أن ”العـراق أصبـح اليوم سـاحة 

خصبـة ومتاحـة لعمل املجتمـع املدني، 

ولعمل الناشـطني واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان، وهذا ثمرة التغيري، وتبّني الفهم 

الحقيقي ملعايري حقوق اإلنسان“.

واختتـم بالقـول: ”كل عـام والحقـوق 

محمّيـة،  العراقيـني  وكرامـة  ُمصانـة، 

وجميـع املدافعني عـن حقوق اإلنسـان 

بألف خري“.
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الزوراء/ حسني فالح:
املنافذ الحدودية  كشـفْت هيئة 
اكثـر  ادخـال  عمليـة  احبـاط 
مـن 3500 عجلـة دون املوديل 
االسـترياد،  مخالفـة لضوابـط 
مؤكـدة انـه تمـت مصادرتهـا 
الـوزارات  عـىل  وتوزيعهـا 
والهيئات املستقلة، فيما أعلنت 
اخـالء أكثـر مـن 3000 حاوية 

تحوي مواد عالية الخطورة.
وقـال املتحـدث باسـم املنافـذ 
الحدوديـة عضو خليـة االعالم 
القييس  الديـن  الحكومي عـالء 
يف حديث لـ“الـزوراء“: انه لدى 
الحدودية اجراءات  املنافذ  هيئة 
صارمـة التي اصبحـت ال تروق 
واملترضرين  الفاسـدين  لبعض 
يحاولـون  والذيـن  واملغرضـني 
النيل من اجـراءات هيئة املنافذ 
كل  ملسـنا  مؤكـدا  الحدوديـة، 
الدعم من رئيس الوزراء واالمانة 
العامة ملجلس الوزراء ومستشار 
رئيس الوزراء لشـؤون الكمارك 

واملنافذ والنقل .
واضـاف: ان هـذا الدعم اعطانا 
نفـرض  بـان  الكاملـة  القـوة 
سـيطرتنا عىل جميـع منافذنا 
الحدوديـة االتحاديـة التي يبلغ 
اتحاديـا،  منفـذا   23 عددهـا 
مبينـا ان عمل الهيئة يف النقطة 

االخرية من املنفذ الحدودي التي 
هـي نقطـة البحـث والتحري، 
يف  موظـف  اي  لدينـا  وليـس 
امليـزان الجرسي وال الزراعة وال 
اي دائـرة تعمـل يف املنفذ إذ إنها 
مرتبطات اداريا وماليا بدوائرها 
لكنهـا تعمل بامـرة وتوجيهات 

الهيئة.
البحـث  نقطـة  ان  واوضـح 
والتحـري تقـوم بتدقيق جميع 
املنفيسـيت وشـهادة االسترياد 

وفاتورة الحساب وجميعها يتم 
تدقيقها.

وتابـع: احبطنـا عمليـة ادخال 
اكثر مـن 3500 عجلة مخالفة 
املوديـل  ودون  للمواصفـات 
التـي تعتـرب مخالفـة لضوابط 
صـدر  إذ  االسـترياد،  ورشوط 
قرار من مجلس الوزراء لسـنة 
2020 بـان يتـم مصـادرة هذه 
العجالت وتوزيعها عىل الوزارات 
والهيئـات املسـتقلة، موضحـا 

ان هـذه العجالت وفـرت للدولة 
ماليني الدنانري، فبدال ما تشرتي 
الـوزارة عجـالت من االسـواق 
املحلية او تسـتوردها تم توزيع 

هذه العجالت اليها.
واكـد، اخلينـا اكثر مـن 3000 
عاليـة  مـواد  تحـوي  حاويـة 
التعامـل  مزدوجـة  الخطـورة 
تحمـل مـواد خطـرة كيمايوية 
بحسـب قرار 18 لسـنة 2020، 
مبينـا انه تـم اخالؤها بارشاف 

هيئـة املنافذ الحدودية ومتابعة 
مكتب رئيـس الوزراء وبارشاف 
مبـارش من قبـل رئيـس هيئة 
االعـالم  لخليـة  وكان  املنافـذ 
الحكومـي دور مهم يف االرشاف 
وبحراسـة  االخـالء  هـذا  عـىل 
تـم  إذ  مشـددة،  كمركيـة 
اخالؤهـا اىل مناطـق مخصصة 
اعـدت مسـبقا  الغـرض  لهـذا 
لغـرض التعامـل معهـا وانهاء 

خطورتها.
ولفـت اىل ان البحـث والتحـري 
احـال العديد مـن املخالفات اىل 
النزاهة لوجود مخالفات وهدر 
باملـال العـام، إذ تم ضبط خالل 
 60 االيـام املاضيـة اكثـر مـن 
حاوية مخالفة، مؤكدا ان هناك 
ضغوطا واسـتفزازا من جهات 

سياسية وجهات متنفذة.
وبـني ان منفـذ جريشـان ليس 
من ضمن املنافذ االتحادية وهو 
”معرب“، الفتـا اىل أن املنافذ هي 
واحـدة مـن اللجـان املوجـودة 
لتفتيـش  جريشـان  معـرب  يف 

البضائع.
طريبيـل  منفـذ  أن  اىل  واشـار 
اتحـادي ومراقـب مـن املنافـذ 
الحدودية، مؤكـدا انه تم ضبط 
تهريـب  حـاالت  مـن  العديـد 

املخدرات يف املنافذ الحدودية.

كييف/ موسكو/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيـس األوكراني فولوديمري 
زيلينسـكي، إن الوضع يف مناطق 
رئيسـة من جبهة دونباس برشق 
البـالد ال يـزال صعبـاً للغاية، لكن 
الهجمـات  تصـّد  كييـف  قـوات 
الروسية وتلحق بها خسائر كبرية، 
فيما قال بوتني إن موسكو تدرس 
تبّني ما سـّماه مفهوم واشـنطن 

للرضبة االستباقّية.
وقال زيلينسكي يف خطاب مسائي 
مصور، أن القوات الروسية دمرت 
بلدة باخموت، أحد مراكز القتال يف 

اآلونة األخرية.
القـوات  إن  زيلينسـكي  واضـاف 
الروسـية ”دمرت مدينة باخموت 
بـرشق أوكرانيـا، وذلـك حسـبما 

نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.
يف غضـون ذلـك تحـّدث الرئيـس 
عـن  بوتـني،  فالديمـري  الـرويس 
العسـكرّية  العقيدة  تعديل  إمكان 
لبالده من أجل إتاحة تنفيذ رضبة 

استباقّية لنزع سالح العدّو.
وكان بوتني يرّد عىل سـؤال طرحه 
عليـه صحفـّي خـالل زيـارة قام 
بها لبشـكيك، وطلب منه توضيح 
ترصيح أدىل به يف وقت سـابق هذا 
األسـبوع بشأن اسـتخدام أسلحة 

نووّية.
وقال بوتني إن موسكو تدرس تبّني 
ما سّماه مفهوم واشنطن للرضبة 
أن الواليات  االسـتباقّية، مضيفـاً 

املتحـدة ”أّوالً، هـي مـن طـّورت 
مفهـوم الرضبة الوقائّيـة، وثانياً 
تعمل عـىل تطوير نظـام رضبات 

يهدف إىل نزع سالح (العدّو)“.
ينبغـي  كان  رّبمـا  أّنـه  واعتـرب 
ملوسـكو التفكري يف تبّني ”األفكار 
التـي طّورهـا األمريكّيون لضمان 
أمنهـم“، لكّنـه قـال: ”نحن فقط 

ُنفّكر يف هذا األمر“.
وشـّدد الرئيـس الـرويس عـىل أّن 

صواريـخ بـالده وأنظمتهـا التـي 
تفوق رسعة الصوت ”أكثر حداثة، 
ال وبـل أكثر كفاءة“ مـن تلك التي 

تمتلكها الواليات املتحدة.
ويف السـياق ذاتـه أعلنـت قـوات 
الدفاع األوكرانية، أن سـالح الجو 
أسـقط 10 طائـرات بـدون طيار 
فـوق  الروسـية  للقـوات  تابعـة 
وميكواليـف  خريسـون  مناطـق 

وأوديسا.

العامـة  األركان  هيئـة  وذكـرت 
يف  األوكرانيـة،  املسـلحة  للقـوات 
بيان أوردته وكالة األنباء الوطنية 
األوكرانيـة ”يوكرينفـورم“ امس 
الروسـية  القـوات  أن  السـبت، 
هاجمت جنـوب أوكرانيا بطائرات 
القـوات  بـدون طيـار، وتمكنـت 
الجويـة األوكرانيـة الليلة املاضية 
من إسـقاط عرش طائـرات بدون 

طيار.

القـوات  أن  إىل  الوكالـة  وأشـارت 
الروسـية مازالـت تشـن رضبات 
صاروخيـة عـىل نظـام الطاقة يف 
أوكرانيا والبنية التحتية الحساسة 

يف مختلف أنحاء البالد.
كمـا قصفت القـوات الصاروخية 
واملدفعيـة األوكرانية أربعة مواقع 
قيادة روسـية وخمس مجموعات 
مـن األفـراد والذخـرية واملعـدات 

العسكرية.
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جمهورية العراق                                          العدد: ٦١٨٤/ ش/  ٢٠٢ 
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٦                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليها (سهام عبد خلف)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٢/١١/٢٤ ويف الدعـوى املرقمـة (٦١٨٤/ش/  ٢٠٢) اصـدرْت 
هـذه املحكمة حكما غيابيا قىض (بقطع النفقة املسـتمرة املفروضة للمدعى 
عليها) للمدعي (حسـني عيل عماد) وبالنظـر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (حيدر صالح حمدان) عليه تقرر تبليغك 
يف صحيفتـني يوميتني بالحكـم املذكور اعاله وبإمكانـك االعرتاض خالل مدة 

عرش ايام من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن .
 

                                     القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                                     العدد: ٢٣٦٤ /ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                               التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٤

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م / اعالن
اىل/ املدعى عليه (عيل حسني غالب)

اقامـت املدعية (فيحاء جـواد حمد) دعوى تطلب فيهـا تأييد حضانة 
وملجهوليـة محل اقامتك تقرر تبليغـك بصحيفتني محليتني بالحضور 
امـام هذه املحكمة صبـاح يوم املرافعة املصـادف ٢٠٢٢/١٢/٢٨ ويف 
حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري بحقك املرافعة 

غيابيا ووفقا للقانون واألصول.

القايض 

جمهورية العراق                  العدد/٩٥٦٠/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                  التاريخ / ٢٠٢٢/١٢/٨ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل/ املدعى عليه / عيل هادي حسن

ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمـة اعاله واملقامـة من قبل 
املدعية (هدى هاني معتوق) واملتضمنة دعوى تأييد اقامة، وملجهولية 
محـل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة بموعد املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١٢/١٨ 

الساعة التاسعة صباحا وافهم علنا.
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                  العدد/٨٤٦٩/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                      التاريخ /٢٠٢٢/١٢/٧ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل/ املدعى عليه / عيل كاظم عجيل

ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمـة اعاله واملقامـة من قبل 
املدعية (سـهى عبد الحسـني خضري) واملتضمنة دعوى تأييد حضانة، 
وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني بالحضـور امام هـذه املحكمـة بموعـد املرافعـة املصادف 

٢٠٢٢/١٢/٢٠ الساعة التاسعة صباحا وافهم علنا.
القايض
عباس معني كاظم
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بغداد/ الزوراء:
دعا رئيـس هيئة النزاهـة االتحاديَّـة القايض، 
حيـدر حنون، فريـَق الخرباء الحكومـيَّ املعنيَّ 
بُمتابعـة تنفيـذ االتفاقيَّتني األمميَّـة والعربيَّة 
ملُكافحة الفسـاد إىل تكثيـف الضغط عىل الدول 
األطـراف يف االتفاقيَّتني؛ من أجـل إبداء التعاون 
مع العـراق يف ملفِّ اسـرتداد املُتَّهمني واألصول 

املُهرَّبة.
وحسـب بيـان للهيئة تلقتـه «الـزوراء»، امس 
السـبت، فقد أكد حنون عـىل أنَّ «العراق ينبغي 
أن يضـع ثقلـه يف اجتماعات الـدول األطراف يف 
االتفاقيَّة األمميَّة وأن تكون له ملسـات واضحة 
يف التوصيـات واملقرتحات التـي تخرج بها مثل 
تلـك املؤتمرات بمـا ينعكس عىل تعـاون الدول 

األعضاء السيما يف ملف االسرتداد».
ونـوه يف حديـٍث لـه يف اجتمـاع فريـق الخرباء 
الحكومـي املعنـيِّ بمتابعـة تنفيـذ االتفاقيَّتني 
األمميَّة والعربيَّة ملُكافحة الفساد املنعقد يف مقرِّ 
األكاديميَّة العراقيَّة ملُكافحة الفساد «باألوارص 
املُشـرتكة بـني الـدول العربيَّة واإلسـالميَّة من 
ناحيـة الـدم والديـن، ومـا يسـتدعيه ذلك من 
دافٍع لها باتجـاه التعاون يف ما بينها يف ملفات 
ُمكافحة الفساد واسـرتداد األموال واملُتَّهمني»، 
وبنـود  بمـواد  العـراق  «التـزام  عـىل  ُمشـدِّداً 
االتفاقيَّتني العربيَّة واألمميَّة ملُكافحة الفسـاد، 
ق عن امتثاله  السيما إجراء التقييم الذاتيِّ واملُعمَّ

وتنفيذه لالتفاقيَّة».
وتابـع البيـان أنـه «جـرى، خـالل االجتمـاع، 
اسـتعراض نشـاطات فريق الخرباء الحكومي 

بدءاً بدورة االستعراض األول للُمدَّة من (٢٠١٠ – 
٢٠١٥) مروراً بدورة االستعراض الثانية (٢٠١٩ 
– ٢٠٢٣)»، مبينـاً أن «الفريـق أشـار إىل قيـام 
العـراق خالل فـرتة االسـتعراض الثانية كدولة 
ُمسـتعرِضة إىل جانب دولة أوزبكستان بإجراء 
تقييم جمهوريَّة ماينمار، إضافة إىل مشـاركته 
بالتعاون مع جمهوريَّة استونيا بتقييم إجابات 
ة بمدى ُمواءمة  جمهوريَّة الجبل األسود الخاصَّ
الترشيعـات الوطنيَّة لتلك الدولتـني مع أحكام 
الفصلـني الثاني والخامس وإرسـالها إىل األمم 

املُتَّحدة».
وأوضـح البيـان أنَّ «دورة االسـتعراض الثانية 

خـالل عـام ٢٠١٩، تمَّ خضـوع العـراق كدولٍة 
ُمسـتعرَضٍة إىل إجراءات تقييم األقـران الدويل؛ 
ألحـكام  الترشيعـات  اسـتجابة  مـدى  لبيـان 
الفصلـني الثاني والثالث من االتفاقيَّة، حيث تمَّ 
اختيـار الكامـريون وجزر نيوي إلجـراء عمليَّة 

التقييم».
مـن جانبه، أكد فريق الخـرباء الحكومي «قيام 
الفريق السـاند لـه بُمفاتحة عدٍد مـن الجهات 
ذات العالقـة كالبنك املركـزيِّ ومكتب ُمكافحة 
ومجلـس  اإلرهـاب  وتمويـل  األمـوال  غسـل 
القضاء األعـىل وديوان الرقابـة املاليَّة ودائرتي 
الوقاية واالسـرتداد يف الهيئة وصندوق اسرتداد 

أموال العـراق؛ لغرض تعزيز اإلجابـات املُقدَّمة 
ن تقاريـر أو أمثلة  بمعلومـاٍت إضافيَّـٍة تتضمَّ
ق باالمتثال لنصوص  تطبيقيَّـة أو قضايا تتعلـَّ
بعض مـوادِّ الفصـل الخامس مـن االتفاقيَّة»، 
الفتـًا إىل أنَّ «الفريـق السـاند عمـل عـىل إعداد 
التقريـر النهائـيِّ السـتجابة العـراق للفصلني 
الثاني والخامس من االتفاقيَّة، إذ ستتمُّ ُمناقشة 
ن التقرير  ذلـك يف الزيارة القطريَّة عىل أن يتضمَّ
اإلجابة عـن مالحظات الدولتني املُسـتعرِضتني 
(الكامـريون، وجزر نيـوي)، وتحديث اإلجابات 
املُقدَّمة سـابقاً بصدور قوانـني جديدٍة أو إلغاء 
أخـرى، وإضافـة إحصائيَّـاٍت وأمثلـٍة لم تكن 
موجودة سابقاً».واشـار البيـان اىل أن «الفريق 
مـرشوع  بإعـداد  ـة  الخاصَّ بنشـاطاته  نـوَّه 
مة  ة املُكرَّمة للدول األعضاء يف ُمنظَّ اتفاقيَّـة مكَّ
التعاون اإلسالميِّ للتعاون يف مجال إنفاذ قانون 
ُمكافحـة الفسـاد، ومشـاركته يف االجتماعني 
األول والثانـي لفريق الخـرباء الحكوميِّني الذي 
ُعِقَد يف جدة يف اململكة العربيَّة السـعوديَّة للمدة 
ـت مناقشـة  مـن (١٢ – ٢٠٢٢/٩/١٤)، إذ تمَّ
املُسوَّدة التي احتوت عىل آراء ومالحظات الدول 
التـي تقدَّمـوا بهـا، ومراجعة بعـض الفقرات، 
التي تقرَّر أن يتمَّ عرضها عىل االجتماع الوزاري 
ة بمكافحة  األول ألجهـزة إنفاذ القانون املُختصَّ
الفساد يف الدول األعضاء املزمع عقده للُمدَّة من 
(٢٠ – ٢٠٢٢/١٢/٢١) يف جدة، ومن ثمَّ سـيتمُّ 
عرضها عىل اجتماع مجلس الخارجيَّة يف دورته 
التاسـعة واألربعني التـي سـُتعَقُد يف موريتانيا 

عام ٢٠٢٣».

ÚiãË�æa@fiÏñ˛aÎ@µ‡Ën�æa@ÜaÜ6éa@—‹fl@·è®@�bÓ€ÎÜ@⁄ãznÌ@÷aã»€a
Übè–€a@Úzœbÿ�æ@ÚÓiã»€aÎ@ÚÓø˛a@µnÓ”b–m¸a@âÓ–‰n€@b«Ü @›Óvèn€@…”aÏfl@|nœ@‚çn»m@äÎãæa

ÚÌÜÎá®a@âœb‰æa@Â‡ö@pbj◊ãæa

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة، امس 
السـبت، عـن عزمها فتـح مواقع 
لتسـجيل املركبـات ضمـن املنافذ 
الحدوديـة بهـدف إتمـام العملية 

بشكل مبارش ضمن املنفذ.
وقـال مدير إعـالم املديرية التابعة 
زيـاد  العميـد  الداخليـة،  لـوزارة 
محـارب القييس، يف حـوار اطلعت 
«املواقـع  إن  «الـزوراء»:  عليـه 
املذكورة سـتقوم بمنـح املركبات 
الداخلـة إىل البالد لوحات تسـجيل 
دائمية بدال من دخولها سـابقا إىل 
البـالد، ومن ثم الذهـاب إىل مواقع 
املديرية ضمن بغـداد واملحافظات 
تسـجيلها  بإجـراءات  للدخـول 
وتثبيت لوحات خاصة لها، منوها 

بـأن اإلجـراء يأتـي ضمـن خطة 
املديريـة لتقديم أفضـل الخدمات 

للمواطنني.
وأضاف القييس ان «املديرية تتابع 
إصــدار قـرار خـاص بضوابـط 
تسـجيل املركبات والذي سبق وأن 
اقرتحتـه مديريـة املـرور بتعديل 
القرار رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩، وذلك 
مـن خـالل عـدم تسـجيل املركبة 
املسـتوردة باسم املسـتورد ما لم 
يربز شهادة إيداع ملركبة مسجلة يف 
دوائر املرور (ترقني قيد املركبة)»، 
كاشـفاً عن «السـماح للمستورد 
برتقـني قيـد املركبة ( تسـقيط ) 
دون الصنف والنوع، عىل أن تقوم 
مديريـة املـرور بتخصيـص الرقم 

الجديد».  

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
 إعالن للمرة االوىل 

إلــى / السادة
م / مناقصة عامة دولية مرقمة : ( عامة دولية / مبيد / سلع / ٩ /٢٠٢٢) صادرة عن الرشكة العامة

  للتجهيزات الزراعية
بكمية (٥٠٣٢٨)لرت مبيد مكافحة حرشة الدوباس عىل النخيل  . لتجهيز      

 يـرس الرشكـة العامـة للتجهيـزات الزراعيـة بدعـوة مقدمـي العطـاءات املؤهلـني و ذوي الخـربة لتقديـم عطاءاتهـم لتجهيـز
بكمية (٥٠٣٢٨) لرت مبيدات لحملة مكافحة حرشة الدوباس عىل النخيل  .     

مع مالحظة األتي : -
١. عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالرشكـة العامة للتجهيزات الزراعية  (من 

األحد إىل الخميس و خالل ساعات  الدوام الرسمي) وكما موضحة يف ورقة بيانات العطاء .
٢- تقبـل عروض الرشكات املنتجة و املصنعة الرصينة و وكالئهـم املعتمدون قانونيا» املتخصصني بتجارة املواد املطلوبة بموجب 

املناقصة وفق متطلبات التأهيل و التقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء .
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني رشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء و دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسـون إلف دينار عراقي غري قابل للرد و أجور خدمات بيع الوثائق و البالغة ( 

١٣٢,٢٦٢)  مائة واثنان ثالثون ألف و مائتان و واثنان دينار عراقي غري قابلة للرد . 
٤- الكلفة التخمينية لتجهيز (٥٠٣٢٨) خمسون الفاً وثالثمائة وثمانية وعرشون لرت من مبيد          وبمبلغ(  
١,٣٢٢,٦١٩,٨٤٠) مليار و ثالثمائة و اثنان و عرشون مليون و سـتة مائة و تسـعة عرش الف و ثمانمائة و اربعون دينار عراقي  
 DDP ضمن تخصيصات ( دعم املزارعني و الدعم الطارئ )الخاصة بالجهة املسـتفيدة (دائرة وقاية املزروعات) وفق اسلوب البيع

واصل مخازن الجهة املستفيدة .
٥- عىل مقدمي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤسـس للرشكة املشـاركة يف املناقصة حرصا ًتقديم التأمينات األولية  بمبلغ قدره 
(٢٦,٤٥٢٫٣٩٦)  ستة و عرشون مليون و أربعة مائة و اثنان و خمسون ألف و ثالث مائة و ستة و تسعون دينار عراقي  لضمان 
جديـة املشـاركة يف املناقصة بموجب صـك مصدق أو خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط (مغطى ماليـًا) يدفع حني الطلب صادر 
مـن احد املصارف غري املتلكئة أو املتعثرة املجازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ألمر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
يثبـت فيه اسـم ورقم وموضوع املناقصة وبإمـكان الرشكات األجنبية تقديم خطاب ضمان مـرصيف غري مرشوط (مغطى ماليا) 
يدفع حني الطلب من احد املصارف األجنبية املعتمدة داخل العراق أو التي لها فروع معتمدة يف العراق من تاريخ انتهاء مدة نفاذية 

العطاء .
٦- عـىل مقدمـي العطاءات االستفسـار عن املصارف غري املتلكئة واملتعثـرة املجازة واملعتمدة من قبل البنـك املركزي العراقي قبل 

تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشعبة العالقات عىل العنوان املبني ادناه.
٧- يجب أن يكون العطاء املقدم نافذاً ملدة (  ٩٠  ) يوما من تاريخ غلق املناقصة    ٢٢ /  ١٢ /٢٠٢٢ .

٨- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالنات.
٩- يتم تسـليم العطاءات إىل قسـم الرتجمة و العالقات العامة /شعبة العالقات العامة يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
الكائنـة أدنـاه يف موعد أقصاه السـاعة الحادية عرشة صباحا ًمن يـوم  ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ بتوقيت بغداد سـيتم رفض العطاءات 

املتأخرة .
١٠- سـيتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسـارات مقدمي العطاءات و ذلك يف السـاعة 

العارشة صباحاً من يوم   ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢  بتوقيت بغداد  .
١١-  يتـم فتـح العطـاءات يف مقـر وزارة الزراعة الكائن يف جمهورية العراق / بغداد / سـاحة األندلس / قرب فندق السـدير عند 

الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم  ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢  .
١٢- إذا صادف يوم الغلق و الفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق و الفتح  يف اليوم الذي يليه. 

١٣- يتم قبول العطاء االوطأ سعراً برشط ان يكون مستويف للمعايري و الرشوط املطلوبة  .
١٤- ال تقبل عطاءات الرشكات التي سبق ان تم التعاقد معها و لم تلتزم بمواعيد التجهيز حسب بنود العقود املربمة معها من قبل 

الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية .
١٥- يحق للرشكة العامة للتجهيزات الزراعية والجهة املستفيدة الغاء املناقصة يف أي وقت وال يحق للمشرتكني االعرتاض عىل ذلك .

 ١٦- يحـق ملقدمـي العطـاءات االستفسـار عن أيـة معلومات تخـص املناقصة عـن طريق الربيـد االلكرتوني الخـاص برشكتنا
 scas@iraqiscas.com  E-mail:  و باإلمـكان االطـالع عىل تفاصيل املناقصة واللقاحات املطلوبـة عىل املوقع االلكرتوني الخاص 

برشكتنا عىل شبكة االنرتنت www.iraqiscas.com))  او زيارة مقر الرشكة وفق العنوان املثبت يف ادناه. 
... مــــــــع التقدير.

      الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية                                                                                                                          املهندس  
            العراق- بغداد – الوزيرية                                                                                                              طالب جاسب الكعبي 
         هاتف :  ٠ ٠٧٩٠٥٧٥٤٤٧                                                                                                                              املدير العام 
             ص.ب: ٢٦٠٢٨ / بغداد                                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة
    محلة: (٣٠٥) رقم الشارع :(٥) رقم البناية(٦)                                                                                                         /    / ٢٠٢٢
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 بغداد/ الزوراء:

أكد محافظ البنك املركزي، مصطفى 
غالب مخيف، امس السبت، أن التعايف 
االقتصـادي يف الدولة يبدأ من القطاع 
الخـاص، فيمـا بـني ان البنـك قـرر 
تأجيل اسـتيفاء القـروض املمنوحة 
للمشـاريع الصناعيـة والزراعيـة إىل 
نهايـة العـام 2024.وقـال مخيف يف 
كلمة له خالل احتفال تأسـيس البنك 
املركـزي العراقـي يف ذكـراه الـ(75) 
إن ”البنك املركزي عمل عىل تأسـيس 
املؤسسـات  مـع  متوازنـة  عالقـات 

املرصفية واملالية الدولية“.
املركـزي  البنـك  ”أداء  ان  اىل  مشـريا 
العراقـي تمّيـز منـذ أكثر من سـبعة 
عقود بأّنه دائما ما يكون عىل مسافة 
وتداعياتهـا  السياسـة  مـن  كافيـة 

وسلطاتها وتقلباتها“.
وأضـاف ان ”اإلدارة املاليـة للدولة ال 
تزال مؤمنة بأّن البنك املركزي العراقي 
السند والظهري لها وملؤسسات الدولة 
األخرى“، مبينا، ”بعد عام 2003 صدر 
قانـون البنك املركـزي الجديـد إذ تّم 

تكريس استقالليته بصورة واضحة“.
وأوضـح مخيف ”أصبـح لدينا نظام 
للرقابة عىل القطاع املرصيف مستندين 
إىل النصـوص القانونيـة التـي وردت 

يف قانوَنـي البنك املركـزي واملصارف 
وبدأنـا منـذ عـام 2004 بالتخطيـط 
إلنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول 

تدريجيا إىل الرقمنة“. 

وأكمل ان ”البنوك املركزية تمثل أكرب 
مستودعات للخربة املالية واملرصفية، 
لحكوماتهـا“،  استشـارات  ومراكـَز 
الفتـا اىل اننا ”قررنا تأجيل اسـتيفاء 

القروض املمنوحة من أموال مبادرتنا 
عىل املشاريع الصناعية والزراعية إىل 

نهاية عام 2024“.
وذكر محافظ البنـك املركزي ”نعتقد 
ذات  االسـرتاتيجية  املشـاريع  أن 
أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي 
مفاتيـح نجـاح التنميـة“، مردفا ان 
”الركـون إىل أجهـزة الدولة يف إصالح 
الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة 
غـري واقعي ونقـرتح أن يتـم اللجوء 
إىل مسـتثمرين مقابل رسوم مرور ال 

ترهق مستخدميها“.
واوضح ” نرى أن تتم التنمية بالتحفيز 
والفئـات  املناطـق  اسـتهداف  عـىل 
األقل تطـوًرا ولتخفيـف الضغط عىل 
الوظائف الحكوميـة، يتطلب اإلرساع 
بإقرار قوانـني للضمان االجتماعي“، 
مشـددا عىل ان ”التعايف االقتصادي يف 

الدولة يبدأ من القطاع الخاص“.
واختتم مخيف بالقـول ”نرى أهمية 
تعزيز املوارد غـري النفطية من خالل 
والرضائـب  الكمـارك  أتمتـة قطـاع 

وتوحيد املنافذ الحدودية“.

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

فيما استقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي بلغ 377 الف دينار، وسـعر رشاء بلغ 373 الفاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم الخميس املايض 375 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 347 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 343 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً و 355 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقراراً حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهـب عيـار 24 بيع 435 ألـف دينار، وسـجل عيار 22 بيـع 400 الف دينار، 
وسـجل عيـار 21 بيـع 385 الـف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيـع 330 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اعتربت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، تأخري ارسال املوازنة من الحكومة 
اىل الربملان بانه غري مربر وليس له أي سبب، مؤكدة أن الربملان سيقطع عطلته 
الترشيعية يف حال ارسال املوازنة. وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، يف 
ترصيح صحفي: إن ”عدم ارسال مرشوع قانون املوازنة اىل مجلس النواب امر 
مستغرب وليس له أي مربر ” وأضاف ان ”أسباب استغرابنا من تأخري ارسال 
املوازنة اىل الربملان تكمن يف ثالث نقاط: األوىل ان الحكومة ُمنحت الوقت الكايف 
ملناقشة املوازنة، والثانية ان مسودة املوازنة اعدت من قبل الحكومة السابقة 
وحتى ان جرى عليها بعض التعديالت فإنه طفيف، أما السبب األخري فهو ان 
الكادر املسؤول عن اعداد املوازنة لم يتغري ومازال موجودا عىل رأس الفريق ”.  
وأوضح كوجر أنه ”يف حال ارسـال مـرشوع القانون اىل الربملان خالل عطلته 
الترشيعية فسـيقطع اجازته الترشيعية لغرض مناقشتها لحني إقرارها من 

خالل دعوته اىل جلسة استثنائية بحسب ما ورد يف الدستور“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس السبت، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.وقال مصدر: إن بورصتي 
الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلت صباح امس 150300 دينار عراقي 
مقابـل 100 دوالر أمريكـني فيما كانت األسـعار يـوم الخميـس 150400 دينار 
عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف 
محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 150750 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 150000 دينار عراقي 
لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر يف 
البورصة سـجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 150200 دينار لكل 

100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 150100 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

@Ú‡ñb»€a@¿@ b–mäa@NNkÁâ€a@äb»éc
·Ó‹”�a@¿@äaã‘néaÎ

@…�‘Óé@Êbæ5€a@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
Ú„åaÏæa@fibéäg@fiby@¿@Èn‹�«

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@b–Ó–†@b»uaãm@›vèÌ@ä¸Îá€a
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بغداد/ متابعة الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكية، امس السبت، ان صادرات 
العـراق النفطيـة ألمريـكا تجـاوزت 
معـدل 250 الف برميـل يوميا خالل 

األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
إن ”متوسط االستريادات  ”الزوراء“: 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 
5.173 ماليني برميل يوميا منخفضا 
بمقـدار 244 الف برميـل باليوم عن 

األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 
5.417 ماليني برميل يوميا“.

وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغـت معدل 252 ألف برميل 
يوميا األسبوع املايض، منخفضا عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلغت 
الصـادرات النفطية ألمريـكا بمعدل 

363 الف برميل يوميا.
اإليـرادات  ”أكثـر  أن  إىل  وأشـارت 
األسـبوع  النفطيـة ألمريـكا خـالل 
املايض جاءت من كنـدا و بمعدل بلغ 
3.423 ماليـني برميل يومياً، وجاءت 

املكسـيك بمعـدل 585 الـف برميـل 
يومياً، وبلغـت االيرادات النفطية من 
كولومبيـا بمعـدل 292 الـف برميـل 
يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 274 

الف برميل يومياً“.
”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
النفط  االسـتريادات األمريكيـة مـن 
الخام من االكـوادور ونيجرييا بلغت 
بمعـدل 159 الف برميـل يومياً، ومن 
الربازيل بمعدل 29 الف برميل يوميا، 
فيما لم تسـتورد اي كمية من ليبيا و 

روسيا.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنـك املركـزي العراقي مـن العملـة الصعبـة للدوالر 
األمريكي خالل األسـبوع املايض نحو 700 مليـون دوالر.وذكر مصدر: 
أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام الخمسة التي فتح بها 
املزاد وابتـداء من يوم االحد ولغاية الخميس مقـدار 671 مليوناً و348 
الفاً و41 دوالراً بمعدل 134 مليوناً و269 الفاً و608 دوالرات، منخفضا 
بنسبة %6.17 عن االسبوع الذي سبقه.واضاف ان اعىل مبيعات للدوالر 
خالل األسـبوع املايض كان ليوم االربعـاء حيث بلغت املبيعات فيه 158 
مليونـاً و 546 الفاً و 192 دوالراً، فيمـا كانت أقل املبيعات ليوم الثالثاء 
التـي بلغت فيه املبيعـات 120 مليوناً و 883 الفاً و780 دوالراً. واشـار 
اىل: ان معظـم هذه املبيعات ذهبت عىل شـكل حـواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

@700@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
 Ïjéc@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@bÿÌãfl˛@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@NN@ Ïjéc@fi˝Ç
bÓflÏÌ@›Óflãi@—€c@250@Ùá»nm
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@ãõÌ@ÚÓ€bæa@|‰æa@—”Ïm@ZÏéÏæa@78
@ÚÓ”aã»€a@ÚöbÌã€bi

بغداد /حسني عمار: 
أكد رئيس اتحاد الجودو سمري املوسوي أن إيقاف وزارة الرياضة املنح املالية لالتحاد يهدد بتوقف نشاطاته ويرض بمختلف 
األنشـطة يف البالد. وأوضح املوسـوي أنه «يف حال توقفت املنح املالية بشكل نهائي عن اتحاد الجودو من قبل وزارة الرياضة 

فستتم مفاتحة رئيس الوزراء محمد شياع السوادني من خالل مستشاره من أجل إيصال صوت االتحاد».
وأضاف أن «توقف املنح املالية تم عىل اعتبار أن االتحادات الرياضية لم تكمل إجراءاتها القانونية»، مبيناً أن «اتحاد الجودو 

تسلم كتاباً من وزارة الرياضة بشأن اإلجراءات ونحن أكملنا ٤ منها وبانتظار إكمال الفقرات املتبقية».
وأعرب املوسـوي عن أمله يف أن «يصل صوت االتحاد ومناشـدته الطالق املنح املالية اىل رئيس الوزراء ، ألن توقف املنح يلحق 

الرضر بالرياضة العراقية».

ãºcÎ@ã–ñc

@åbn‡æa@äÎá€bi@¡–‰€a@fiÜb»Ì@Új‹�€aÎ@Èmb�j¶@›ñaÏÌ@k‘‹€a@›flby

بغداد/ الزوراء:
انتخبـِت الهيئة العامـة لالتحاد 
العراقي املركـزي للرحالة هيئة 
اداريـة جديدة للسـنوات االربع 
املقبلـة بـارشاف لجنـة  ضمت 
سـهم  وفـراس  جمـال  باسـم 
وممثلني قانونيني. واعيد انتخاب 
رحـاب كاطـع الدراجي رئيسـا 
لالتحـاد وعبـد الكاظم جاسـم 
محمود نائبـا للرئيس واألعضاء  
عـيل كاظم ورغد صـربي مجيد 

عبـد  ومنتظـر   صـربي  ورنـا 
العباس و سـيف مهند سـامي. 
واكـد رئيـس االتحـاد يف كلمـة 
له خـالل  املؤتمـر االنتخابي ان 
االدارة الجديـدة التي تضم نخبة 
مـن الشـباب سـتعمل جاهـدة 
وتفعيـل  العمـل  وتائـر  لرفـع 
االنشطة محليا وخارجيا مثمنا 
عـىل  املرشفـة  اللجنـة  جهـود 
االنتخابات والهيئـة العامة عىل 

انجاح امللتقى االنتخابي.

بغداد / الزوراء: 
تمكَن سباحو نادي الرشطة من الظفِر بلقِب ُبطولِة أندية العراق 
للقفِز باملاِء فئة املتقدمني والناشـئني، يف اختتاِم املُنافسـاِت التي 
أقيمت امس السبت عىل مسبح الشعب األوملبّي املُغلق، بُمشاركِة 
أكثر من (٩٠) سباحاً يمثلون تسعَة أنديٍة من ُمختلِف محافظات 

العراق .
وحصـَد فريـُق الرشطـة، الـذي شـارَك يف منافسـاِت املتقدمني 
والناشـئني، املركَز األول للفئتني، وعن جدارٍة واسـتحقاٍق، بعدما 
ِع عىل  تمكَن سباحوه من الظهور بمستوًى فنّي رائٍع أهلهم للرتبُّ

عرِش البطولة.
ونجـَح أبنـاُء القيثـارة الخـرضاء يف الظفـِر باملركـِز األول لفئِة 
املتقدمني، تاركني مركَز الوصافة لفريِق السـالم، بينما حلَّ فريق 
الجيش باملركز الثالث. أما نتائُج فئة الناشـئني فقد أسـفرت عن 
فوِز فريق الُرشطِة باملَركِز األول، ونادي الحـشـد الشعبّي باملركز 

الثاني، بينما جاَء فريُق الشهداء والجرحى باملركِز الثالث.

@Ú€Ï�i@k‘‹i@xÏnÌ@Ú†ãì€a
@ıbæbi@ç–‘‹€@÷aã»€a@ÚÌá„c

Ú€byã€a@Üb•¸@ÒáÌáu@ÚÌäaÜg@Ú˜ÓÁ

@áÌáu@ÒäaÜg@ê‹™@@äbn¶@ÚÌÏßa@ÒÏ‘‹€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@›j‘æa@ojè€a

µ˜íb‰€a@kÉn‰æ@Üáu@µj«¸@ıb‘n„¸@ÚÌÜÏ€a@pbÌäbjæa@…ibnÌ@·√b◊@áºc@›ó±@bfl@›‡znm@ÚÓjæÎ˛a@ZáÓ»é
@ÚÓ„aÏÌá€a@Üb„@¿@›◊bìfl@Âfl

بغداد/ ليث العتابي:
مـن  ثمينـة  نقطـة  البـرصة  نفـط  انتـزَع 
مسـتضيفه الرشطـة بعـد تعادلـه بنتيجـة 
(1-1)، يف املبـاراة التـي جـرت مسـاء امس 
السبت بملعب الشعب الدويل، ضمن مباريات 

الجولة التاسعة من الدوري العراقي املمتاز.
وبهـذا التعـادل، رفـع الرشطـة رصيـده إىل 
النقطة 13 باملركز التاسع، فيما أصبح رصيد 
نفط البرصة 11 نقطة باملركز الحادي عرش. 
تقدم الرشطـة اوالً عن طريق فهد اليوسـف 
يف الدقيقـة 26 ، بعـد دخوله بعمـق دفاعات 
نفط البرصة وليضع كرته عىل يسـار حارس 

الضيوف حيدر جمال الدين.
وتمكن عـالء رعد مـن إحراز هـدف التعديل 
لنفط البـرصة بالدقيقة 68 ، بعد إسـتغالله 
لخطـأ دفاعي ونجح يف وضـع تصويبته عىل 

يمني الحارس عيل ياسني.
وتعـادل فريق نـادي زاخو مـع ضيفه فريق 

نـادي نفط ميسـان بنتيجـة 0-0، يف املباراة 
التي جرت امس السبت، عىل ملعب زاخو .

وبهـذه النتيجة رفـع زاخو رصيـده للنقطة 
6 باملركـز 17، ورفـع نفـط ميسـان رصيده 

للنقطة 15 باملركز السابع.
وتعـادل النفـط مع ضيفـه الطلبـة بنتيجة 
(1-1)، يف املبـاراة التـي جرت أمس السـبت 

بملعب املدينة بالعاصمة بغداد. 
افتتح كرار محمد التسجيل للنفط يف الدقيقة 
3، وتمكـن محمد جواد مـن معادلة النتيجة 
للطلبة من ركلة جزاء يف الدقيقة 20، من زمن 
املباراة التي أقيمت وسـط حضور جماهريي 

متوسط.
وبهـذا التعادل ، رفـع الطلبة رصيـده إىل 17 
نقطـة باملركـز الخامـس، فيما بقـي النفط 

بالرتتيب 17 برصيد 4 نقاط.
وخطـف الحدود فـوزاً قاتالً من مسـتضيفه 
الصناعـة بنتيجـة (1 - 0)، أمـس السـبت 

بملعب الصناعة.
وتمكن مصطفـى محمود من اقتناص هدف 
الفوز الثمني لفريقه الحدود يف الدقيقة (86) 

من زمن املباراة التي غابت عنها الجماهري.
ورفـع الحدود رصيـده إىل 17 نقطـة باملركز 
الخامـس، فيمـا ظـل الصناعـة يف الرتتيـب 
19 برصيـد نقطتـني بعـد أن تلقـى هزيمته 

السابعة.
ونجـح مـدرب الحدود عادل نعمة، يف كسـب 
نقاط اللقاء، وتحقيق االنتصار الرابع مقابل 

5 تعادالت دون أي هزيمة حتى اآلن.
فيمـا خيـم التعـادل السـلبي عـىل مواجهة 
نفط الوسـط وضيفه أربيـل، التي احتضنها 
ملعب النجف الدويل وسط حضور جماهريي 

ضعيف.
ورفـع نفـط الوسـط رصيـده إىل 10 نقـاط 
باملركز 13، محققاً تعادله السابع، بينما ظل 

أربيل باملركز التاسع برصيد 12 نقطة.

بغداد/ الزوراء:
ملُنتخـِب  الفنـّي  الجهـاُز  حـَرضَ 
الناشـئني، بقيـادِة املـدرب أحمـد 
كاظـم وطاقمـه املُسـاعد، مباراَة 
والنفـط  الجوّيـة  القـوة  فريقـي 
للناشـئني والتـي أقيمـت يف َملعِب 
القوة الجوّية، وانتهت بفوِز ناشئي 

النفط بهدٍف من دون رّد.
وقاَل املدرب أحمد كاظم إن الجهاَز 
متكامـًال  جـدوالً  وضـَع  الفنـّي 
لُحضـوِر تدريبـاِت أنديـة الدرجِة 
ُحضـور  وأيضـًا  واألوىل،  املمتـازِة 

املباريـاِت الودّية مـن أجل الوقوِف 
عـىل ُمسـتوياِت الالعبـني، ودعوة 
املميزيـن منهم لتدريبـاِت ُمنتخِب 

الناشئني.
وأوضَح إن الجهاَز الفنّي شـّخَص 
عدداً مـن الالعبـني املُميزين الذين 
أثبتوا من خالل حضورنا ُقدراتهم، 
وستتّم دعوتهم بعد أن يتّم االتفاُق 
مـع اتحـاِد الكـرة حـول الخطـِة 
الناشـئني،  ملنتخـِب  املُسـتقبلّيِة 
وبالتـايل سـتتضُح الرؤيـُة لبدايِة 

اإلعداِد لالستحقاقاِت املُقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
اكَد املدرب السـابق لفريق الديوانية لكرة القدم سـامر سـعيد ان اللجنة 
األوملبيـة تتحمل ما يحصـل مع الديوانية، كان يجب أن تحسـم موضوع 
اإلدارة مبكـراً وترك املجامالت، النادي يسـري إىل املجهول ويجب أن تكون 
وقفة حاسمة كي يسـتقر النادي إدارياً ويستطيع عبور املحنة التي مري 

بها عىل مستوى الغدارة والنتائج.
واضـاف انه بعد االسـتقالة لم يحلـس يف املنزل، بالعكـس اكملت الدورة 
التدريبيـة وحصلـت عىل شـهادة B، أطمح إىل تطوير نفيس بشـكل أكرب 
والوصول إىل أعىل املستويات التدريبية لن أتوقف عن التدريب وسأنظر إىل 

العقود املقدمة يل وسأتوىل قيادة فريق جديد مستقبالً.
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
سطَر منتخب املغرب إنجازا تاريخيا ببلوغ 
نصف نهائـي كأس العالم (قطر 2022)، 
بعد الفوز عىل الربتغـال بنتيجة (1 - 0)، 
مساء امس السبت، ضمن منافسات ربع 

النهائي.
ليوسـف  الفـوز  بهـذا  األسـود  ويديـن 
النصريي، صاحب هدف املباراة الوحيد يف 

الدقيقة 42.
بهذا االنتصار، يصبح املغرب أول منتخب 
عربـي وإفريقـي يصـل لنصـف نهائـي 
املونديال طوال تاريخه، لينتظر الفائز من 

مواجهة إنجلرتا وفرنسا.
بـدأت املباراة بضغط مـن الربتغال، إذ 
سـدد جـواو فيليكس رأسـية تصدى 
لهـا برباعة الحـارس ياسـني بونو يف 

الدقيقة 4.
ومـن ركلـة ركنيـة للمغـرب، جـاء الرد 
بتسـديدة رأسية ليوسـف النصريي مرت 

أعىل العارضة األفقية يف الدقيقة 6.
وحاول حكيم زياش نجـم املغرب، تهديد 
مرمـى الربتغـال بتسـديدة مـن خـارج 
منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم األيرس 

يف الدقيقة 17.
وأرسـل حكيم زياش كـرة عرضية داخل 
منطقـة جـزاء الربتغال، نحـو النصريي، 
الـذي سـدد كـرة رأسـية غـري متقنة يف 

الدقيقة 25.
وأرسـل جـواو فيليكـس كـرة قوية عىل 
حـدود منطقة الجـزاء، ارتطمـت بجواد 
أعـىل  ومـرت  املغـرب،  مدافـع  اليميـق 
العارضـة األفقيـة ملرمى ياسـني بونو يف 

الدقيقة 30.
وصـوب سـفيان بوفـال العـب منتخـب 
املغـرب كـرة قويـة مـن خـارج منطقة 
الجـزاء، تصـدى لهـا الحارس كوسـتا يف 

الدقيقة 35.
ونجـح النصريي يف تسـجيل هدف التقدم 
عرضيـة  كـرة  تلقـى  إذ   ،42 بالدقيقـة 
مـن الطـرف األيـرس عـرب يحيـي عطية 
اللـه، ارتقى لهـا برباعة ووضـع الكرة يف 

الشباك.
وكاد برونو فرينانديز أن يسـجل التعادل 

للربتغـال يف الدقيقة 45، بتسـديدة قوية 
ارتطمت بالعارضة األفقية ملرمى ياسـني 
بونو، لينتهي الشـوط األول بتقدم املغرب 

بهدف دون رد.
ومع بداية الشـوط الثانـي، حصل املغرب 
عـىل ركلة حـرة مبـارشة نفذهـا حكيم 
زياش بكـرة عرضيـة يف املنطقـة، خرج 
الحارس كوسـتا ليتصدى لهـا وتصطدم 
بجـواد، قبـل أن تتحول يف النهايـة لركلة 

مرمى بالدقيقة 49.
وكاد جونكالـو راموس أن يعادل النتيجة 
ملنتخب الربتغال، إذ تلقى كرة عرضية من 
الطرف األيمن، وارتقى وسـدد كرة رأسية 
مرت بمحاذاة القائم األيرس ملرمى ياسني 

بونو يف الدقيقة 58.
وصوب برونـو كرة قوية مـن عىل حدود 
منطقـة الجـزاء، مـرت أعـىل العارضـة 

األفقية يف الدقيقة 64.

وتألـق ياسـني بونو يف التصدي لتسـديدة 
خطـرية مقوسـة مـن جـواو فيليكس يف 

الدقيقة 82، وحولها إىل الركنية.
وواصل ياسـني بونـو يف التألـق بتصديه 
لتسـديدة من كريسـتيانو رونالـدو قائد 

الربتغال يف الدقيقة 90+1.
وليد شـديرة العب منتخـب املغرب، الذي 
شارك كبديل يف الدقيقة 65، تلقى بطاقتني 
صفراويـن خالل 3 دقائق، وأشـهر حكم 

املباراة يف وجهة البطاقة الحمراء.
وأهدر زكريا بوخالل فرصة إضافة الهدف 
الثانـي للمغـرب يف الدقيقـة 95، إذ انفرد 
بالحارس كوسـتا، لكنه سـدد برعونة يف 

جسد الحارس.
الدقائـق  يف  املغاربـة  صمـود  واسـتمر 
األخـرية، ليحققون املفاجـأة ويطيحون 
بالربتغـال من ربـع النهائـي، ويواصلون 

كتابة التاريخ.

بغداد/ الزوراء:
اكـَد الفريق الركن عمـاد الزهريي رئيس الهيئة 
اإلداريـة املؤقتة لنـادي القـوة الجوية الريايض  
انـه اتخذنـا عـدة قـرارات يف اجتماعنـا الـذي 
عقـد امس السـبت ومنها، تحديـد موعد إجراء 
انتخابات الهيئة اإلدارية يوم السبت املوافق ١٧ 
/ ١٢ / ٢٠٢٢ يف نـادي الصناعـة عند السـاعة 
العـارشة صباحـا، والتـي سـتكون االنتخابات 

عرسـا وكرنفاال خاصـا بنادي القـوة الجوية. 
واضـاف ان التصويت عىل الهيئة العامة والبالغ 
عددها ٤١٢ مع مراعاة قاعدة البيانات الخاصة 
املوجـودة يف وزارة الشـباب وقاعـدة البيانـات 
التي تم إخراجها من قبـل لجنة املفصولني بعد 
إعـادة ١٢٩ مفصوال رفع عنهـم الغبن والظلم 
مبينـا فتحنا باب االنتسـاب لفريق كـرة القدم 
واوضـح  والـرواد.  والنخـب  واالداريـني  األول 

منحنـا الصالحيـة لقحطـان جثـري مـن خالل 
رغبتـه يف التعاقدات خالل االنتقاالت الشـتوية 
بعـد ان وفرنا جوا عاما لتحقيق الفوز بالدوري 
والـكأس مشـريا اىل انـه سنحسـم الكثـري من 
القضايا القانونية والتي كانت السـبب يف ارباك 
مسرية النادي. وتابع تبقى وزارة الدفاع الراعي 
الرسـمي للنادي وهنالك دعم مـن وزير الدفاع 

ورئيس أركان الجيش.

Òãíbjfl@Òãy

@NN@ã�”@fibÌá„Ïfl
@paäbõ®a@÷bjé

(11)
!a@áj«@ÜbÁNÜ

وألن السـباق سـباق حضـاري فإنه يجري عـىل هيئة سـباق املوانع ، 
فالخصـم يضـع املوانع وعليـك ان تتخطى هـذه املوانع، ومـن املوانع 
التـي نصبها أعـداء املونديال امام القطريني بهويتهـم العابرة للقارات 
، الهوية العربية اإلسـالمية .. ان امللف القطري فيه من الفسـاد ما فيه 
، وان العالـم قـد صحا مصدومـا حتى ان    املـريور الربيطانية صدرت 
بعنـوان ”: 86 % يطالبون تجريد قطر من تنظيم املونديال ”.. هذا هو 
العنـوان الذي تعمد فيـه املحرر غري الحر اهمال توضيـح صفة  اولئك 
الذيـن صوتوا عىل االسـتطالع ، فلـم يذكر انهم قـراء ان كان قد صدق 
بان هناك استطالعا اصال ، وذلك كي يوحي بان هذا التصويت له قيمة 
كـربى مما سيرتسـخ يف اذهان قراء العناوين ومـا اكثرهم  ..  وجاء يف 

التفاصيل :
”اسـتطلعت صحيفة املريور الربيطانية، آراء قرائها بشأن تجريد قطر 
مـن مونديال كأس العالم 2022، يف ظل دعوات متزايدة من سياسـيني 
وشـخصيات كرويـة شـهرية إىل أن تجرد االتحـاد العاملي لكـرة القدم 
”فيفا“، قطر من اسـتضافة كأس العالم 2022 يف أعقاب مزاعم فساد 
جديدة ضد شـخصيات قطرية. وخصصـت الصحيفة زاوية للتصويت 
اإللكرتونـي لقرائهـا، حيث صـوت 86 % لصالح تجريـد قطر من تلك 

االستضافة، يف حني صوت 14 % الستضافة قطر لكأس العالم.
مـن جانب آخـر، ضمت شـخصيات كروية شـهرية يف العالـم صوتها 
لألصـوات املتعاليـة يف «فيفـا» للتحقيـق يف الوثائـق الرسيـة املرسبة، 
وأوصـت تلك الشـخصيات بإعـادة التصويـت ملونديال قطـر طبقاً ملا 

أوردته صحيفة الغارديان الربيطانية“.
لقد عكسـت املريور يف اسـتطالعها املزعوم حقيقة ما يستعر يف دواخل 
اعـداء املونديال من نريان حقد فرَصت الكثري مـن املفردات التي ترص 
يوم يعقدون – هم – العزم عىل تدمري شعب عرب غزو ثقايف او عسكري 
، فقالوا حشـدا من االلفاظ  الرباقة، اسـتطالع،  قراء، دعوات متزايدة 
،  سياسـيني وشخصيات كروية شـهرية،  مزاعم فساد جديدة ( وكأن 

هناك قديمة )، وثائق رسية مرسبة .
 ويف نفـس التقريـر تواصل الصحيفة ضـخ املفـردات الحضارية التي 
تنطـوي عىل نيـات غري حضاريـة ” ويف بريطانيا سـادت موجة تدفق 
جديـدة من القلق من قبل سياسـيني وتنفيذيني سـابقني يف أندية كرة 
القـدم، بعـد أن نرشت صحيفـة الصنـداي تايمز، مقاالً قالـت فيه إن 
قطريـا، وهـو عضو سـابق يف اللجنـة التنفيذية لـ“فيفـا“  قد دفع 5 
ماليني دوالر (3 ماليني جنيه إسـرتليني) نقداً، وهدايا ورسوماً قانونية 
لكبار مسـؤويل كرة القـدم، لتأمني بنـاء توافـق يف اآلراء لدعم قطر يف 

سباق استضافتها كأس العالم“.
مرة اخـرى يغلفون املعاني الخبيثة التي ينفثونها يف عقد السـباق من 
قبيل ، موجة تدفق جديدة من القلق ( وكأن هذا القلق شالل لن يتوقف 
اال بتجريد قطر من حقها كي ينتهي السـباق ) ، سياسـيني وتنفيذيني 
يف اندية كرة القدم (ومن هم ؟) ، نرشت الصنداي تايمز مقاال ( وقبلها 
الغارديان واالسـتطالع يف املـريور ) ، تأمني توافق يف االراء ( كالم مطيل 
بعسل النفاق كما عودنا ابو ناجي  اي االنجليز يف الدارجة العراقية) ..

هـذه عينة من املوانع التي القيت يف مضمار السـباق ، فكيف اجتازتها 
قطر ليسـت الدولة وانما قطر االنسان العربي املسلم يف الرشق ؟ .. واىل 

الغد...



الدوحة / متابعة الزوراء
كرواتيا،  مدرب  داليتش،  زالتكو  قال 
كل  وبذل  بالشجاعة  تحىل  فريقه  إن 
ما بوسعه لتخطي الربازيل مضيفاً أن 
نصف  إىل  توالياً  الثانية  للمرة  التأهل 

النهائي يعترب إنجازاً.
يف  نجحوا  «الكروات  داليتش:  وقال 
بالشجاعة،  تحلينا  بعيدا،  الذهاب 
ولكننا  الالعبني  لجميع  تهانينا 
كل  بذلنا  بعيدا.  الذهاب  سنواصل 
يلعبوا  لم  للذين  وشكرا  وسعنا  يف  ما 
هذه  معنا  عاشوا  ولكن  دقيقة  وال 
الكرواتي  للشعب  الفوز  هذا  املباراة، 
العالم.  أنحاء  كل  يف  كرواتي  وكل 
صحيح أنهم سيحبوننا اليوم، كرواتيا 
أظهرت لكم أن بإمكانها الفوز واآلن 
املرة  إنها  فخورين.  تكونوا  أن  يجب 
تتأهل  التي  تواليا  والثانية  الثالثة 

إنه  النهائي،  نصف  اىل  كرواتيا  فيها 
إنجاز».

املنتخب  عن  رحيله  تشيتيش  وأعلن 
من  فريقه  خروج  عقب  الربازييل 
قطر   FIFA العالم  كأس  نهائي  ربع 
كرواتيا  أمام  خسارته  بعد   ™٢٠٢٢
بركالت الرتجيح اثر التعادل (١-١) يف 

الوقتني األصيل واإلضايف من املباراة.
وقال تشيتيش أمام الصحافيني عقب 
املدينة  استاد  عىل  الربازيل  خسارة 
هزيمة  «هي  الدوحة:  يف  التعليمية 
مؤملة لكنني أرحل بسالم. هي نهاية 

حقبة».
وتابع: «لقد قلت ذلك بالفعل منذ عام 
ونصف العام. لم أحرض إىل هنا للفوز 
ثم استدر وأقول إنني سأبقى. الناس 

الذين يعرفونني يدركون ذلك».
ورداً عىل سؤال لتقييم فرتته عىل سدة 

املناسب  الوقت  «يف  قال:  املنتخب، 
أفضل.  بشكل  الرد  من  سأتمكن 
لست يف وضع يسمح يل اآلن بتقييم 
كل العمل الذي أنجزناه، ولكن مع 
مرور الوقت ستتمكنون من إجراء 

هذا التقييم».
عىل  القدرة  لدّي  «ليس  وأردف: 

القيام بذلك اآلن بعد أن خرجنا».
وُسئل تشيتيش عن سبب عدم 
نيمار  يسدد  بأن  قرار  اتخاذ 
من  بدالً  الرابعة  جزاء  ركلة 

اضطرت  حني  ماركينيوس 
عىل  للحفاظ  للتسجيل  الربازيل 

أن  يجب  كان  «ألنه  فقال:  آمالها، 
يسدد الركلة الخة الحاسمة».

بأكرب  يتمتع  الذي  «الالعب  وتابع: 
العقلية  والحالة  الجودة  من  قدر 
هناك  يكون  عندما  يتقدم  األفضل 
انتفض  الضغط».كما  من  قدر  أكرب 
تيتي،  عن  للدفاع  السامبا  نجم 
تعرض  الذي  الربازيل،  منتخب  مدرب 
توديع  بعد  للغاية  الذعة  النتقادات 
كتب  مفاجئ.فقد  بشكل  املونديال 
نيمار  أعمال  وكيل  ريبريو،  فاجنر 
السابق، عرب حسابه عىل «إنستجرام» 
قائال: «تيتي ال يصلح أن يكون مدرب 
كرة قدم»، ليظهر نيمار يف التعليقات 
يا  مقرف  بكالم  تتحدث  «ال  ويقول: 
أعمال  وكيل  ريبريو  فاجنر».وكان 
فيها  انتقل  التي  الفرتة  خالل  نيمار، 
برشلونة  إىل  الربازييل  سانتوس  من 

اإلسباني، يف صيف ٢٠١٣.

ميونيخ / متابعة الزوراء
حصل ليونيل مييس، نجم املنتخب األرجنتيني، عىل دعم من 
فوز  بعد  األوروبية،  الكرة  يف  للجدل  املثريين  منافسيه  أحد 
نهائي  ربع  يف  الرتجيح،  بركالت  هولندا  عىل  التانجو  راقيص 

مونديال ٢٠٢٢.
فقد نرش توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب 
أملانيا، تغريدة كتب فيها اسم مييس، ووضع 
الحساب  إىل  مشريا  لقلب،  رمزا  بجواره 

الرسمي للربغوث عىل موقع «تويرت».
منافيس  أبرز  من  مولر  كان  وطاملا 

أو  برشلونة،  مع  ميونيخ  بايرن  مواجهات  يف  سواء  مييس، 
اإلشارة  يجب  لكن  األرجنتيني،  املنتخب  ضد  أملانيا  مباريات 
والهولندية. األملانية  الكرتني  بني  الكبري  التنافس  إىل  أيضا 

نهائي  ثمن  يف  ومولر،  مييس  بني  جديدة  مواجهة  وستجمع 
بايرن  مع  جريمان  سان  يلتقي  عندما  أوروبا،  أبطال  دوري 

ميونيخ يف فرباير/شباط املقبل.
ملواجهة  للتأهل  األرجنتني  منتخب  قيادة  يف  مييس  ونجح 
كرواتيا، يف نصف نهائي كأس العالم، بعد انتهاء الوقتني األصيل 
واإلضايف أمام هولندا (٢-٢)، ومن ثم اللجوء لركالت الرتجيح 

التي ابتسمت للفريق الالتيني.

برشلونة / متابعة الزوراء
فشل  رس  عن  كتالوني  صحفي  تقرير  كشف 
انتقال جونزالو راموس، مهاجم بنفيكا ومنتخب 
وكان  الحايل..  املوسم  يف  برشلونة  إىل  الربتغال، 
 (٦-١) والربتغال  سويرسا  مباراة  بدأ  قد  راموس 
العالم ٢٠٢٢، بدًال  أساسًيا، ضمن ثمن نهائي كأس 
تسجيل  يف  ونجح  رونالدو،  كريستيانو  زميله  من 
خورخي  فإن  «سبورت»  لصحيفة  هاتريك.ووفًقا 
عىل  راموس  عرض  الشهري،  الالعبني  وكيل  مينديز، 

برشلونة يف أغسطس/آب املايض.
رحبت  البلوجرانا  إدارة  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
بالصفقة، رغم التعاقد مع املهاجم البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، ألنها كانت عىل علم بقدرات راموس.
مهاجمه  من  التخلص  بالفعل  البارسا  وحاول 
ال  كي  راموس،  وضم  ديباي،  ممفيس  الهولندي، 
يواجه النادي مشكلة أمام قانون اللعب املايل النظيف.
لكن ديباي رفض كل سبل الرحيل عن برشلونة، وهو 

ما حرم األخري من صفقة راموس.

الدوحة / متابعة الزوراء
عالية  إمكانيات  قطر  دولة  سّخرت 
FIFA قطر  العالم  نهائيات كأس  خالل 
٢٠٢٢™، التي تتواصل حتى ١٨ ديسمرب 
نسخة  تنظيم  لضمان  وذلك  الجاري، 

استثنائية من املونديال.
ولم تكتف قطر يف استعدادها للمونديال 
واألمنية  واإلنشائية  الكروية  بالجوانب 
تسخري  إىل  اهتمامها  امتد  بل  فحسب، 
أبرز وأحدث التقنيات املتطورة يف مجال 

كرة القدم.
وشهدت بطولة كأس العالم FIFA قطر 
بعض  يف  التعديالت  من  عددا   ™٢٠٢٢
التي  املونديال  يف  التحكيم  قانون  مواد 
عىل  واملحافظة  الالعبني  لحماية  تهدف 

صحتهم.
مواد  بعض  عىل  الحديث  التعديل  وجاء 
قانون التحكيم يف املونديال متماشيا مع 
األحداث التي شهدها العالم يف السنوات 
جائحة  وأبرزها  املونديال،  سبقت  التي 
التعديل  ذلك  شأن  ومن  «كوفيد-١٩»، 
أن  باعتبار  اللعبة  عدالة  عىل  الحفاظ 
العدالة قاعدة أساسية وسمة جوهرية يف 
اللعبة حيث وضعت القوانني للمساهمة 
يف الحفاظ عىل سالمة ورفاهية الالعبني، 
لكرة  الدويل  االتحاد  مسؤولية  فمن 
واملناسبة  الرسيعة  االستجابة  القدم 
لدعم املشاركني يف اللعبة من خالل سن 

القوانني كلما دعت الحاجة إىل ذلك.
املنظمة  القوانني  وروح  فلسفة  وتشري 
«كوفيد-١٩»  جائحة  أثناء  القدم  لكرة 
املباراة  يف  تبديالت  بخمسة  بالسماح 
الواحدة بدل ثالثة، وأصبح هذا التعديل 
جزءا من قوانني اللعبة للموسم ٢٠٢٢-
إدراج  اختبارات  تستمر  كما   ،٢٠٢٣
إعطاء  سبيل  يف  املخ،  ارتجاج  بدالء 
األولوية لعالج الالعب املصاب أو املشتبه 

خلفه  يرتك  أن  دون  بارتجاج  بإصابته 
من  مفر  ال  أنه  عدديا.ورغم  نقصا 
الحوادث، إال أن القوانني تهدف إىل جعل 
تحقيق  وإىل  اإلمكان،  قدر  آمنة  اللعبة 
والعدالة  الالعب  رفاهية  بني  التوازن 
الرياضية، وهذا ما يستدعي من الحكام 
برصامة  التعامل  يف  القوانني  استغالل 
وخطورة،  بعنف  يترصف  العب  كل  مع 
غري  للعب  رفضها  تجسد  فالقوانني 
اآلمن يف نصوصها التأديبية، وعىل سبيل 
املثال نصوص التدخل املتهور، وتعريض 
استخدام  (أو)  للخطر  املنافس  سالمة 

القوة املفرطة.
 (SAOT) وتعد تقنية التسلل شبه اآللية
وكرة الرحلة، الكرة الرسمية مع تقنية    
 ٢٠٢٢ قطر  ملونديال  املتصلة   Adidas
بتقنية  مرة  ألول  االستعانة  شهد  الذي 
مع  جنب  إىل  جنبا  اآللية  شبه  التسلل 

العالم،  كأس  يف   «VAR» الفار  تقنية 
بالفيديو  املساعدين  الحكام  وستدعم 
قرارات  اتخاذ  يف  امليدان  يف  والحكام 
للتكرار.  وقابلة  دقة  وأكثر  تسلل أرسع 
باإلضافة إىل ذلك، ستوفر الرحلة عنرصا 
التسلل  حاالت  لكشف  إضافيا  حيويا 
مزودة  ستكون  أنها  بما  الضيقة، 
بمستشعر وحدة قياس بالقصور الذاتي 

(IMU) داخل الكرة.
إطار  عىل  تعديالت  بإضافة  وسمح 
بتقنية  االستعانة  تتم  عندما  املرمى 
خط املرمى، وفقا للخصائص املوضحة 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  بربنامج 
لجودة تقنية خط املرمى ووفقا لقوانني 

اللعبة.
وأقر املجلس الدويل لكرة القدم «إيفاب» 
(IFAB) املسؤول عن اعتماد التعديالت 
هذه  الشعبية  اللعبة  قوانني  وسن 

 ١٣٦ رقم  اجتماعه  خالل  التعديالت 
بدء  وأعلن  املايض،  يونيو  الدوحة،  يف 
تطبيقها بداية من موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
والعاملية  املحلية  املسابقات  جميع  يف 
ومنها كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

ووافق املجلس الترشيعي عىل االستعانة 
بتقنية جديدة شبه آلية لكشف التسلل، 
التحكيمية  العدالة  تحقيق  عىل  حرصا 
 ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس  يف 
اتخاذ  يف  الفيديو  وحكام  الحكام  ودعم 
فقط،  ثانية  نصف  خالل  أرسع  قرارات 
نهائيات  تشهد  دقة.كما  أكثر  وبشكل 
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ إرشاف 
التابعة  الفنية  الدراسات  مجموعة 
لالتحاد الدويل «فيفا» التي تقدِّم تحليالً 
العالم  كأس  مباريات  لجميع  متطوراً 

لية  لحا ف ا بهد
فهم 

أنحاء  جميع  يف  وتطويرها  أكثر  اللعبة 
العالم.

فينغر،  آرسني  السيد  الفريق  ويقود 
العاملية  القدم  كرة  تطوير  قسم  رئيس 
كلينسمان  يورغن  ويضم  بالفيفا، 
(من  زاكريوني  وألربتو  أملانيا)،  (من 
جمهورية  (من  ديري  وتشا  إيطاليا)، 
كوريا)، وأوليسيه (من نيجرييا)، وفريد 
وباسكال  كولومبيا)  (من  موندراغون 
وسيدعمهم  سويرسا)،  (من  زوبريبولر 
العايل  األداء  برنامج  رئيس  مهامهم  يف 
باالتحاد الدويل لكرة القدم، السيد أولف 
والتحليل  األداء  برنامج  ورئيس  شوت، 
كريس  السيد  بالفيفا،  القدم  كرة  يف 
محليل  من  فريق  وكذلك  لوكستون، 
البيانات  وعلماء  ومهنديس  القدم  كرة 
قطر  من  كل  يف  املقيمني  األداء  ومحليل 

وويلز.
يف  املشاركة  للمنتخبات  الفيفا  ويوفر 
البطولة ولالعبيها والجمهور املتابع لها 
من  مجموعة  البث  قنوات  مختلف  عرب 
املتعلقة  املعطيات والبيانات واإلضاءآت 
التقنيات  أحدث  وباستخدام  باألداء، 
ستوفر خدمة الذكاء الكروي املعّزز التي 
طّورها فريق األداء العايل باالتحاد الدويل 
رؤى  فينغر  آرسني  والسيد  القدم  لكرة 
والتحليل  التغطية  إلثراء  جديدة ومثرية 
البطولة، وذلك من خالل  يف  مباراة  لكل 
املرئيات  من  خاصة  مجموعة  عرض 
أثناء  املعّزز  الواقع  بتقنية  والرسومات 

وبعد املباريات.
الواقعة  األحداث  لتحليل  وباإلضافة 
مجموعة  ستدرس  امليدان،  أرضية  عىل 
والتغريات  التوجهات  الفنية  الدراسات 
ومدى  اللعبة  مستقبل  عىل  تؤثر  التي 
انعكاساتها عىل تأهيل املدربني وتطوير 

املواهب.
                         

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
أثارت العارضة إيفانا كنول الجدل يف مدرجات مباراة بالدها 
العالم قطر  نهائي كأس  ربع  الربازيل لحساب  كرواتيا ضد 

.٢٠٢٢
كنول التي تحرض ثالث مونديال لها عقب التواجد يف الربازيل 
النسخة  ٢٠١٤ وروسيا ٢٠١٨ أصبحت من أشهر مشجعي 

الحالية بحضورها الدائم ملساندة بالدها.
التعليمية»،  «املدينة  ملعب  مدرجات  يف  الكرواتية  وتواجدت 
الجماهري  منع  تم  «بيلد»  مع  لها  ترصيحات  بحسب  ولكن 

من التصوير معها عكس العادة قبل املباراة.
وأبدت كنول سعادتها بالتواجد يف قطر وشعورها باالرتياح 
البطولة  أنها ستستمر يف حضور فعاليات  البالد، مؤكدة  يف 

حتى املباراة األخرية حتى لو غابت عنها كرواتيا.
الربازييل  الجمهور  فيديو  مقاطع  يف  العارضة  واستفزت 
لقاء  قبل  فعلت  كما  الربازيل؟»،  «أين  وقالت:  اللقاء  عقب 
اليابان عندما نرشت صوراً وهي تأكل الطعام الشعبي للبالد 

«السويش».

fibÌá„Ïæa@bÌaãfl

@åÏœ@á»i@bÓmaÎã◊@fibª@Úÿ‹fl
›Ìåa5€a@ÂÌc@ZbÁÜ˝i

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

7 oflá”@bø@ãr◊c@oó”ä@›Ìåa5€a
الدوحة / متابعة الزوراء

انتهـى حلـم الربازيل يف معانقـة كأس العالم للمرة السادسـة، بعد خسـارة جديدة يف ربع النهائي وهـذه املرة أمام 
كرواتيـا بعد انتهـاء الوقت األصيل (٠-٠) ثم االضـايف (١-١) ثم بركالت الرتجيح (٥-٤). سـيناريو مكرر مع املدرب 
تيتي الذي ودع من نفس الدور يف املونديال املايض (روسيا ٢٠١٨) أمام بلجيكا (١-٢).الخسارة أمام منتخبات الصف 
الثاني مجدداً، فبلجيكا وكرواتيا لم يسبق لهما الفوز بكأيس العالم أو أوروبا، ولكن كان بإمكانهما اقصاء الربازيل.

تعـرض املنتخـب الربازيـيل النتقادات كثرية بسـبب رقصات الالعبني وحتـى املدرب كان يرقص خصوصـا يف مباراة 
كوريا الجنوبية، فبعد كل هدف نشاهد أكثر من رقصة، األمر الذي فرسه االيرلندي روي كني قلة احرتام للمنافسني. 
ويف ختام املشـهد، سـقطت الربازيل، وبكى العبوها وجمهورهـا، أمام واقعية الكروات اللذين لعبـوا بالقلب والروح 
وأسعدوا رئيسة كرواتيا الداعم األول لهم بشكل خاص والشعب الكرواتي بشكل عام، اضافة لجماهري الفرق األخرى 

املتعاطفة مع املنتخب الكرواتي.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

        

fibÌá„Ïæa@sÌáy

ÚÌçÓ‹≠�a@—zó€a@¿@åãi˛a@äb‡Ó„@ ÏflÜ
أمس  صباح  الصادرة  اإلنجليزية  الصحف  اهتمت 
نهائي  ربع  يف  وفرنسا  إنجلرتا  بمواجهة  السبت، 

كأس العالم قطر ٢٠٢٢ التي انتهت أمس السبت.
الربازيل  توديع  عىل  الضوء  الصحف  وسلطت 
للمونديال، بالسقوط أمام كرواتيا بركالت الرتجيح 
(٤-٢)، إضافة إىل تأهل األرجنتني إىل نصف النهائي 
بنتيجة  أيضا،  الرتجيح  بركالت  هولندا  بإقصاء 

.(٤-٣)
وعنونت صحيفة «مريور»: «ساوثجيت يرص عىل 
أن أسوده يملكون العقلية االنتصارية للتغلب عىل 

أبطال العالم الليلة».
تحطم  مع  بالدموع  «نيمار  كتبت:  األعىل  ويف 

الربازيل بركالت الرتجيح».
وكتبت أيضا: «عرض مارتي ومييس»، يف إشارة إىل 
يف  وتألقه  األرجنتني،  حارس  مارتينيز،  إيميليانو 

ركالت الرتجيح.
يف  وكتبت  فعنونت  تلجراف»  «دييل  صحيفة  أما 
الهزيمة  بعد  الربازيل  حزن  نيمار..  دموع  األعىل: 
األرجنتني  فوز  يف  يقاتل  مييس  ولكن  الصادمة.. 

بركالت الرتجيح».

كما عنونت صحيفة «دييل ميل»: ويف األعىل كتبت: 
مييس  ولكن  الربازيل..  تحطم  مع  نيمار  «ذلة 

يتقدم».
يف  وكتبت  «التايمز»:  صحيفة  عنونت  وبدورها 
ركالت  ملوك  فوز  مع  تتحطم  «الربازيل  األعىل: 

الرتجيح كرواتيا مرة أخرى».
«إنه  «الجارديان»:  صحيفة  عنونت  جانبها  ومن 

وقت العرض».
ويف األعىل كتبت: «الرقصة األخرية.. الربازيل تصعق 

من كرواتيا يف يوم الدراما بقطر».
تنجو  األرجنتني  مييس..  «ماراثون  أيضا:  وكتبت 

بعد عودة هولندا».
اعتزاله  إمكانية  إىل  نيمار  الربازييل  النجم  وأملح 
اللعب دولياً، قائالً إنه ال يمكن أن يضمن «مئة يف 
الذي  «سيليسياو»  ملنتخب  مجدداً  يلعب  أن  املئة» 
قطر   FIFA العالم  كأس  نهائي  ربع  من  أقيص 

.™٢٠٢٢
 ٣٠) الفرنيس  جريمان  سان  باريس  العب  وقال 
عاماً): «أنا ال أغلق أي أبواب عىل املنتخب الوطني، 
لكن أيضاً ال أضمن ١٠٠ يف املئة أنني سأعود. عّيل 

هو  ما  حيال  املوضوع،  حيال  قليالً  أكثر  التفكري 
اليشء الصحيح يل وللمنتخب».

وأضاف صاحب هدف السامبا يف املباراة: «أود شكر 
الجماهري الربازيلية عىل دعمها.. لسوء الحظ، لم 
نتمكن من جعل أحالمنا حقيقة، لكن هذا جزء من 
كرة القدم.. اآلن حان وقت العودة إىل املنزل والبكاء 

واملعاناة بعد هذه الهزيمة».
وكان من املقرر أن ينفذ نجم باريس سان جريمان 
ركلة الرتجيح الخة للربازيل، لكن كرواتيا حسمت 

املباراة قبلها.
ستتغري  تكن  لم  النتيجة  إن  نيمار  قال  ذلك  وعن 

كثريًا، لو كان ترتيب املنفذين مختلًفا.

@ÔèÓfl@·«áÌ@ã€Ïfl
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واشنطن/متابعة الزوراء:
 يبـدو أن قنـاة فوكـس نيـوز التي 
الرئيـس  انتخـاب  عـىل  سـاعدت 
األمريكي السابق لم تقرر بعد إىل أي 

مدى ستدعمه.
ولطاملا سـاند روبرت مردوخ مالك 
قنـاة فوكـس سياسـيني انتقائيني 
مثـل هيـالري كلينتـون، والنقابي 
األسرتايل بوب هوك، وموظفا سابقا 
تـم فصله بسـبب اختـالق عروض 
أسـعار يسـمى بوريس جونسون. 
التأييـدات  أحـد  كان  ربمـا  ولكـن 
املبكـرة لقطـب وسـائل اإلعالم هو 

األغرب عىل اإلطالق.
ويف عام ١٩٦٠، زار النارش األسرتايل 
الشـاب آنذاك دولة جزرية يحكمها 
متمـرد ذو شـخصية جذابـة أثـار 
غضب واشـنطن. عنـد عودته كتب 
مـردوخ مـا وصفـه كاتب السـرية 
قطعـة  بأنـه  شـوكروس  ويليـام 
”ذات عـني نجمية“ تطالب الواليات 

املتحدة بإنهاء عدائها.
ربما لم يكن فيدل كاسرتو من كوبا 
قد سمع عن مرآة سيدني ”مريور“ 
أو مالكها روبرت مردوخ. لكن عددا 
ال يحـىص مـن السياسـيني سـوف 
يفهمون، ويخشـون، الجائزة التي 
تمثل إيمـاءة من مـردوخ، والقوى 

األساسـية التي يمكنه حشـدها يف 
أي حملـة انتخابية، غالبا من خالل 
الصحـف الشـعبية مثـل ”ذا صن“ 

و“نيويورك بوست“.
يشـتهر مردوخ باملحافظـة القوية 
والرضائـب  للنخبـة،  املناهضـة 
الشـديدة.  والدفاعيـة  املنخفضـة 
ولكن إذا كانت هناك طريقة مردوخ 
الختيار السياسيني، فقد أثبتت أنها 
أكثر شبها بالحرباء يف براغماتيتها 

عىل مر السنني.
الخيارات ليسـت مبـارشة أبدا، وقد 
أصبحت أكثـر تعقيدا مع نمو نفوذ 
مـردوخ. اآلن يف سـن الــ٩١، قـد 
يواجـه واحدا من أصعـب الخيارات 
يف حياته املهنية، مـع تداعيات عىل 
نفوذه وآلة الربح مثل فوكس نيوز. 

ماذا سيفعل مع دونالد ترامب؟
وتقـول صحيفـة فايننشـال تايمز 
إن ”مردوخ أسـتاذ سـابق يف اتخاذ 
واستشـعار  السـيايس  إجـراءات 
التاريـخ. ألكثـر مـن نصـف قرن، 
تراجعت والءات، ويف بعض األحيان 
قام بتغيري األحزاب، مع توقيت أدى 

إىل تضخيم قوته املتصورة“.
ويرص مـردوخ عـىل أن الربح ليس 
عامال، قائال ”لم أطلب أبدا من رئيس 
الـوزراء أي يشء“، لكـن خياراتـه 

الحاذقة غالبا مـا عززت طموحاته 
التجاريـة. عندما دعم حزب العمال 
بزعامـة تونـي بلري قبـل انتخابات 
١٩٩٧، شـبهه مردوخ بـ“ممارسة 
الحب مثـل النيص“، وهو أمر يجب 

القيام به ”بحذر شديد“.
قد تكون هنـاك حاجة إىل املزيد من 
العناية مع وخـزات ترامب. ورد أن 
مردوخ لـم يكـن متأثـرا يف البداية 

برتامب يف عام ٢٠١٦، لكنه رسعان 
مـا أدرك أن ”جالله الوقح“ قد أرس 
الجمهوريـني. كان صعـود ترامـب 
مفيـدا بـال شـك ألعمـال مـردوخ: 
ازدهـرت قناة فوكس نيـوز، بجني 
أربـاح قياسـية وجماهري قياسـية 

وتأثري ال مثيل له.
لقد تغري حساب التفاضل والتكامل 
منـذ ذلـك الحـني. انقلبـت صحف 

الرئيـس  عـىل  األمريكيـة  مـردوخ 
صحيفـة  ابتهـاج  مـع  السـابق، 
نيويورك بوسـت بوصـف ”ترمبتي 
يف  بأنـه خـارس مخـادع  دمبتـي“ 

االنتخابات.
لكن لم يتم حتـى اآلن إلقاء النرد يف 
قنـاة فوكس نيوز، التـي يمكن من 
خاللهـا ملـردوخ ووريثـه التشـالن 
التأثري بشـكل حاسـم عىل ترشيح 

الحـزب الجمهوري للرئاسـة. كان 
مذيعـو الشـبكة صامتـني نسـبيا 
عندما أعلن ترامب ترشـحه الشهر 
املايض. كان غياب الحماس مؤرشا، 
لكنه بعيد كل البعد عن العداء. يبدو 
أن القناة اإلخبارية التي سـاعدت يف 
جعل ترامب رئيسـا لم تقرر بعد إىل 

أي مدى ستدعمه.
عـرف مـردوخ الرؤسـاء منـذ عهد 
جـون كينيدي. لكـن ال توجد عالقة 
مقارنة برتامب. لم يكن األمر يتعلق 
فقـط بقيام ترامب بمشـاهدة قناة 
فوكـس نيـوز وتوظيـف مذيعيها، 
بـل اتصـل الرئيـس أيضـا بانتظام 
بمردوخ للحصول عىل املشورة. قال 
أحد املسـاعدين السابقني ”بالنسبة 
إىل روبـرت، كان األمر ال يقدر بثمن، 

إنه أعظم ترفيه“.
ليس هناك من ينكر أن لقرار ترامب 
آثـارا مالية أيضا. فوكس نيوز، التي 
تتميـز بهوامـش ربـح تقـرتب من 
٥٠ يف املئـة، هي مركز القوة لقسـم 
الكابالت الذي يحقق ما يقرب من ٣ 
مليارات دوالر من األرباح األساسية. 
تفوقـت تقييمات فوكـس نيوز عىل 
منافسيها هذا العام. لكن جمهورها 
يف وقـت الـذروة لم يعد أبـدا إىل أعىل 
مسـتوياته يف عهد ترامب، ويهيمن 

عليه من يبلغون أكثر من ٥٥ عاما.
يجلـب ترامـب التقييمـات، ولكنـه 
تضمنـت  املتاعـب.  أيضـا  يجلـب 
مخلفات ما بعد ترامب لفوكس نيوز 
قضيتي تشهري بمليارات الدوالرات. 
وتنفي فوكس ارتكاب أي مخالفات، 
لكن بعض كبار مساهميها يقولون 

إنهم استسلموا لتسويات ضخمة.
األمـر األكثر إثـارة للقلق بالنسـبة 
ملردوخ عىل املدى الطويل هو الطريقة 
التي قّسم بها ترامب جمهوره. منذ 
عـام ٢٠٢٠، انخفضـت ”الثقـة“ يف 
قناة فوكس نيوز بني الناخبني ذوي 
امليول اليمينية من ٧٣ يف املئة إىل ٥٦ 
يف املئـة، وفقا السـتطالعات أجراها 

معهد رويرتز يف جامعة أكسفورد.
هذا أمر مقلق بالنسـبة آللة مردوخ 
اإلعالميـة التي تمنـح قاعدة واحدة 
مـا  النـاس  أعـط  يشء:  كل  فـوق 

يريدون.
قـد تجد قناة فوكس نيوز منقذا من 
اختيار ترامب يف حاكم والية فلوريدا 
رون ديسـانتيس، أو قد تقوم فقط 
الرئيـس  عـىل  وتراهـن  بالتحـوط 
السـابق إذا لزم األمـر. لكن يف هذه 
أكثر  املعضالت  االنتخابات، ستكون 
حدة، واملخاطر أكرب، حتى بالنسـبة 

لروبرت مردوخ.
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بغداد/نينا:
 اختتمـت النـدوة الرابعـة للصحفيات 
العربيـات العامـالت بـوكاالت األنبـاء 
العربية، التي استضافتها وكالة املغرب 
العربـي لألنباء (ماب) يف إطار الرشاكة 
والتعـاون بـني األمانة العامـة لالتحاد 

والوكالة املغربية.
واختتمـت النـدوة بإصـدار العديد من 
تسـليط  اىل  تهـدف  التـي  التوصيـات 
الضوء عىل حضور النساء يف املؤسسات 
اإلعالمية وخاصة يف الهيئات التقريرية 
بـني  مـا  الخـربات  تقاسـم  وكذلـك 
الصحفيـات العامالت بـوكاالت األنباء 

العربية .
وشـاركت يف هذه الندوة ، التي كانت قد 
انعقـدت ما بـني 7-4 ديسـمرب الحايل، 
تحت شـعار ”كيفية نفـاذ الصحفيات 
العربيـات إىل مواقـع القـرار“ وكاالت 
أنباء السـعودية ، الكويت ، فلسـطني ، 
عمان ، السودان واملغرب. كما ساهمت 
يف حضور الجلسات واملناقشات ممثلة 
عـن األمم املتحـدة للمرأة التـي وزعت 
وشـاحاً للمشـاركات يشـري إىل اليـوم 
العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة والذي 
تزامن مـع يوم انعقاد النـدوة الرابعة، 
كمـا حـرض أيضـاً ممثل عـن منظمة 
والثقافـة  للرتبيـة  اإلسـالمي  العالـم 

. (ICESCO)
للمشـاركات  وجههـا  رسـالة  ويف 
واملشاركني يف افتتاح أشغال هذه الندوة، 
عرب األمني العام التحـاد وكاالت األنباء 
العربية، فريد أيار ، عن شكره وامتنانه 
للمملكة املغربية عىل احتضانها ألشغال 
الندوة ، وعـن ”تقديره الخالص للمدير 
العـام لوكالـة املغـرب العربـي لألنباء 
ولطاقم الوكالة الستضافته هذه الندوة 
وعقد هـذه املبـادرة الجميلـة“، والتي 
تأتي بعـد ميض أربعة عقـود عىل عقد 

الندوة األوىل يف العاصمة اللبنانية سـنة 
. 1981

وشـدد أيار عىل أن ”نفاذ“ الصحفيات 
العامـالت بـوكاالت األنبـاء العربية إىل 
مواقـع القـرار ”يسـتدعي منـا العمل 
بجدية بالغـة لتطوير العمـل اإلعالمي 
العربـي وإيصالـه إىل مصـاف األجهزة 

املتطورة األخرى يف العالم“ .
كمـا أكـد عـىل ”رضورة تملـك الزمام 
للوقوف بوجه انتشـار وتوسع خطاب 
الكراهيـة والفكر التكفـريي اإلرهابي  
الـذي بـات يهـدد مجتمعاتنـا العربية 

بالذات ويبعد املرأة ”.
واكد أن االهتمام باإلنسـان وباإلعالمي 
واإلعالمية العربية عىل وجه الخصوص، 
وتوسـيع قواعد معارف هذه الرشيحة 
وتدريبهـا ومدها بالخـربات والثقافات 
والتجارب اإلقليميـة والدولية له نتائج 
املؤسسـات  انطالقـة  ”يف  أساسـية 
اإلعالميـة وقيامهـا بالـدور املطلـوب 
انطالقاً مـن حقيقة أن صنع غد أفضل 

يف العالـم العربي وتطويـره لن يحصل 
إال عن طريق بنـاء قواعد للمعرفة بكل 

وجوهها العلمية والتكنولوجية ”.
مـن جهته ، رحـب املدير العـام لوكالة 
املغرب العربي لألنباء، خليل الهاشـمي 
اإلدرييس، يف كلمـة تالها بالنيابة عنه ، 
مدير االتصال والتعاون بالوكالة، رشيد 
التجاني، بجميع املشاركات واملشاركني 
يف هذه الندوة ، التي تسـتضيفها وكالة 

املغرب العربي لألنباء ألول مرة.
وأكـد الهاشـمي أن ”الوكالـة تعهـدت 
بأن تسـتضيف سنوياً كل الدورات التي 
سـتربمجها الجمعية العمومية التحاد 
وكاالت األنبـاء العربيـة حـول املرأة“ ، 
مشـرياً إىل أنه لكـرس النمـط التقليدي 
الـذي طبـع النـدوات السـابقة ، تقرر 
”حضـور زميلني صحفيني بالوكالة ” ، 
لتكريس فكرة ”أن النسـاء هن شقائق 

الرجال“.
من جانبها ، أشـادت ممثلة هيئة األمم 
املتحـدة للمرأة ، ليىل رحيوي ، بالجهود 

التي تبذلها وكالة املغرب العربي لألنباء 
وبالتزامهـا باملسـاواة بـني الجنسـية 
ومكافحـة مختلـف أشـكال التمييـز ، 

والسيما من خالل لجنة املناصفة.
كمـا أبـرزت السـيدة رحيـوي الـدور 
األسـايس للنسـاء الصحفيات يف تعزيز 
حقوق النسـاء ومبـادئ املسـاواة بني 
الجنسـني ، معتربة أن املـرأة الصحفية 
هـي مـن تنقـل ”الحقائـق امليدانيـة ، 
والتجـارب املعاشـة للنـاس وهـو مـا 
يتيح إمكانية الرتافع والتعبئة من أجل 

القضايا الهامة ” .
مـن جهة أخـرى ، أوضح مديـر قطاع 
اإلعـالم والتواصـل املؤسـيس بمنظمة 
العالم اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة 
”إيسيسـكو“ ، سـامي القمحاوي: أن 
املنظمـة ”أعلنـت 2021 عامـاً للمـرأة 
برعاية ملكية سـامية لصاحب الجاللة 
امللـك محمد السـادس“، مشـرياً إىل أن 
”اإليسيسـكو“ تنفذ وتدعم العديد من 
الربامج واملشـاريع التي تهدف إىل دعم 
النسـاء يف الـدول األعضـاء باملنظمـة.

وأضاف أن توجه ”اإليسيسكو“ يف دعم 
املـرأة لم يتوقف بانتهـاء عام االحتفاء 
، بل ”تواصل وسـيظل قـوالً وفعالً ، إذ 
شـمل كذلك رفع نسبة النساء يف قيادة 
املنظمـة لتبلغ 50 باملائـة من املناصب 
القيادية بالقطاعات واإلدارات واملراكز 

املتخصصة باملنظمة“.
بيـان عـن  النـدوة، صـدر  ويف ختـام 
رضورة  إىل  فيـه  دعـون  املشـاركات 
صياغة ” مدونة سـلوك ” تضمن ولوج 
الصحفيـات إىل مراكز القرار يف وكاالت 
األنبـاء العربية بنسـبة %25 عىل األقل 
والتوصيـة  املناصفـة  أفـق  يف  وذلـك 
باعتمـاد مدراء وكاالت األنبـاء العربية 
هـذه املدونة خالل املؤتمـر العام املقبل 

التحاد وكاالت األنباء العربية (فانا).
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يروكسل/أسوشييتد برس:
سـاهمت الحرب الروسـية يف أوكرانيا، 
والفوىض يف هايتي، وتصاعد العنف من 
قبل الجماعات اإلجرامية يف املكسيك، يف 
زيادة عـدد الصحفيني الذين قتلوا أثناء 
أداء عملهم هذا العام بنسبة 30 يف املائة 
مقارنـة بالعام السـابق، وفقـاً لتقرير 

جديد صدر يوم الجمعة.
وأفـاد االتحاد الدويل للصحفيني بأن 67 
صحفيـاً وموظفاً إعالمياً قتلوا يف أنحاء 
العالم كافة حتى اآلن هذا العام، ارتفاعاً 

من 47 خالل العام املايض.
وأحصـت املجموعـة التـي تتخـذ مـن 
صحفيـاً   375 لهـا  مقـراً  بروكسـل 
عملهـم،  بسـبب  حاليـاً  مسـجونني 
معظمهـم يف الصني وميانمـار وتركيا. 
سـجل تقرير العام املايض 365 صحفياً 

خلف القضبان.
ومع تزايد عدد العاملني يف مجال اإلعالم 
الذين قتلوا، دعت املجموعة الحكومات 
إىل اتخاذ املزيد من اإلجراءات امللموسـة 

لحماية الصحفيني والصحافة الحرة.
الـدويل  لالتحـاد  العـام  األمـني  وقـال 
للصحفيـني أنتونـي بيالنجـر، يف بيان، 

إن ”اإلخفـاق يف التـرصف لـن يؤدي إال 
إىل تشـجيع أولئك الذين يسـعون لقمع 
التدفق الحر للمعلومات وتقويض قدرة 
الناس عىل محاسبة قادتهم، بما يف ذلك 
ضمان أال يقف أصحـاب القوة والنفوذ 

يف طريق االنفتاح والشمول“.
وُقتـل عدد أكرب من العاملني يف وسـائل 
اإلعالم أثناء تغطيتهم للحرب يف أوكرانيا 
(12)، أكثـر من أي بلد آخـر هذا العام، 
وفقاً لالتحاد الـدويل للصحفيني. وكان 
معظمهم من األوكرانيني، لكنهم شملوا 
أيضاً جنسيات أخرى، مثل صانع األفالم 

الوثائقية األمريكي برنت رينو.
ووقعت العديد من الوفيات يف األسـابيع 
مـن  الرغـم  عـىل  الحـرب،  مـن  األوىل 
اسـتمرار التهديـدات للصحفيـني مـع 

استمرار القتال.
إن  للصحفيـني  الـدويل  االتحـاد  وقـال 
”حكم اإلرهاب الذي تمارسه املنظمات 
اإلجرامية يف املكسـيك، وانهيار القانون 
والنظـام يف هايتـي، سـاهما أيضـاً يف 
تصاعـد عمليـات القتـل“. وكان عـام 
2022 مـن أكثـر السـنوات دموية عىل 
اإلطالق بالنسبة للصحفيني يف املكسيك 

التـي تعتـرب اآلن أخطـر بلـد بالنسـبة 
للعاملـني يف هذا القطـاع خارج مناطق 

الحرب.
خمسـة  مقتـل  الجماعـة  وسـجلت 
السياسـية  األزمـة  وسـط  صحفيـني 
يف باكسـتان هـذا العـام، وحـذرت من 
تهديدات جديدة للصحفيني يف كولومبيا، 
واسـتمرار الخطـر عـىل الصحفيني يف 
الفيليبني عىل الرغم من القيادة الجديدة 

هناك.

كما نددت باغتيـال االحتالل اإلرسائييل 
أبـو  الفلسـطينية شـريين  الصحفيـة 
عاقلة. وطلبت شبكة ”الجزيرة“، حيث 
عملت أبو عاقلة، هذا األسـبوع رسمياً 
من املحكمة الجنائيـة الدولية التحقيق 

يف وفاتها.
يمثل االتحاد الدويل للصحفيني 600 ألف 
صحفي من نقابات وجمعيات عمالية يف 
أكثر من 140 دولة. صدر التقرير عشية 

يوم األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

بريوت/متابعة الزوراء:
الشـائعات  اتهامـات  عـادت 
واألخبـار الكاذبة حـول الالجئني 
السـوريني يف لبنـان إىل الواجهـة 
اللبنانية  مـع خطـط الحكومـة 
إلعادتهـم إىل وطنهـم، واعتـربت 
أن التشـكيك يف ضمان سالمتهم 
ليـس إال غايـات مغرضـة تعيق 

خططها.
اللبنانيـة  السـلطات  واتهمـت 
”جهات معروفة“ ببث شـائعات 
العائدين  السـوريني  حول مصري 
إىل بالدهـم، بهـدف  لبنـان  مـن 
عرقلـة عمليـة إعادتهـم، لتكون 
األبـرز ألزمة  العنوان  الشـائعات 
اللجـوء يف لبنـان ومـادة لتبـادل 

األطراف املختلفة االتهامات.
وقالـت املديريـة العامـة لألمـن 
اللبنانـي، يف بيـان نرشتـه عـرب 
حسـابها عـىل موقـع تويـرت إن 
”جهـات معروفـة تتخفـى تحت 
أسـماء وهميـة“ تحـاول عرقلة 
الجهد السـيادي اللبناني يف عودة 

النازحني السوريني.
وأضـاف البيان ”دأبـت منذ فرتة 
جهات معروفة عىل بث شـائعات 
وأخبـار كاذبـة، عمـا تزعمه من 
تعـرّض نازحني سـوريني، عادوا 
إىل ديارهم وفق خطة األمن العام، 
لالعتقـال واإلخفـاء واملضايقـة، 
وما إىل ذلـك من ادعاءات واضحة 
األهداف“.وألقـت املديرية العامة 
املنظمـات  بعـض  عـىل  باللـوم 
وحسـابات الناشطني عىل مواقع 
بـ“إطالق  االجتماعـي  التواصـل 
حملة منظمة ومربمجة، ال تستند 
إىل أي حقائق ووقائع ومعطيات، 
بهدف تفشـيل الجهد الذي تقوم 
به الدولـة اللبنانية وعرقلة تنفيذ 
قراراتهـا السـيادية إليجـاد حـل 
لهـذه القضية التي تشـكل خطرا 
داهما عىل اللبنانيني والسـوريني 

عىل حد السواء“.
املنظمـات  هـذه  إن  وقالـت 
”تتحـرك بأسـماء مختلفة، وفق 
أجنـدات تعمـل عىل بـث الخوف 
والشـك يف نفـوس النازحني حول 
العـودة الطوعية من خالل رسـم 
سيناريوهات ال تمت إىل الحقيقة 
والواقـع بصلة، حتـى وصل بهم 
مصريهـم  إن  القـول  إىل  األمـر 
سيكون مجهوال إذا قرروا العودة 

إىل وطنهم“.
يسـمي  لـم  البيـان  أن  ورغـم 
هـذه الجهـات، إال أن العديـد من 
املنظمات الدولية حذرت من إعادة 
الالجئـني إىل بالدهـم دون وجود 

ضمانات حقيقية لحمايتهم.
واستغرب ناشطون بيان املديرية 
العامـة لألمـن اللبنانـي الذي لم 
”الجهـات  تسـمية  عـىل  يجـرؤ 
املعروفـة“ والـرد عىل مـا زعمته 
بإثباتات وبراهني أن األخبار التي 

تناقلتها هي مجرد شائعات.
لكـن بدال مـن الرد عـىل التقارير 
التـي أصدرتها املنظمـات عالنية 
وببيان رسـمي، تساءلت مديرية 
العـام يف بيانهـا ”فمـاذا  األمـن 
يريد هـؤالء؟ وما هي غايتهم من 

هذا اإلعـالم املغرض؟ ولحسـاب 
يريـدون  وهـل  يعملـون؟  مـن 
إبقـاء السـوريني خـارج وطنهم 

نازحني؟“.
وتعهـد األمن العـام اللبناني بأنه 
سـيعمل عىل ”منـع كل الجهات 
املشـبوهة مـن تحقيـق أهدافها 
املؤذية، املبنّيـة عىل هدم املجتمع 
مواجهـة  يف  ووضعـه  اللبنانـي 
إخوانه السـوريني الذين تعرضوا 
ألكرب عملية تهجري من أرضهم“، 
مشـددا عىل أنه سـيواصل عمله 
”مع املعنيني يف املجتمع الدويل ومع 
الحكومـة السـورية، للوصول إىل 
النتائج املرجوة لحل هذه األزمة“.
ويبـدو أن مديرية األمـن اللبناني 
للمنظمـات  اتهامهـا  يف  تشـري 
الدولية بنرش الشائعات إىل تعقيب 
ديانا سمعان نائبة مديرة املكتب 
اإلقليمي للرشق األوسـط وشمال 
أفريقيا يف منظمـة العفو الدولية 
بالنيابـة، التـي ردت عـىل األنباء 
التي تفيد بأنَّ مديرية األمن العام 
اللبناني سـتبدأ يف إعادة الالجئني 
السـوريني إىل بالدهـم يف إطار ما 
ُيزعـم أنها عمليـة طوعية، قائلة 
”تعمـل السـلطات اللبنانيـة عىل 
توسـيع نطاق ما يسمى بالعودة 
الطوعية، وهـي خطة قائمة منذ 
أربع سـنوات، يف وقت أصبح فيه 
من الثابت أنَّ الالجئني السـوريني 
يف لبنان ليسـوا يف موقف يسـمح 
لهـم باتخـاذ قرار حر ومسـتنري 
بشأن عودتهم بسبب السياسات 
املتعلقـة  التقييديـة  الحكوميـة 
والتمييـز  واإلقامـة،  بالتنقـل 
املتفيش، وعـدم إمكانية الوصول 
إىل الخدمات األساسية، فضال عن 
عـدم توفر معلومـات موضوعية 
ومحّدثـة حـول الوضـع الحـايل 

لحقوق اإلنسان يف سوريا“.
وأضافت ”إنَّ السلطات اللبنانية، 
لعمليـات  املتحمـس  بتسـهيلها 
العـودة هـذه، ُتعـرّض الالجئـني 
السوريني عن علم لخطر التعرض 
ألشـكال بشـعة مـن االنتهاكات 
إىل  عودتهـم  عنـد  واالضطهـاد 
احـرتام  لبنـان  عـىل  سـوريا. 
التزاماتـه بموجب القانون الدويل 
ووقف خططـه إلعـادة الالجئني 

السوريني بشكل جماعي“.
هـذا  عـىل  ردا  ناشـطون  وقـال 
السـجال إن الالجئـني يواجهـون 
الشـائعات واألخبـار الكاذبة من 
جميـع األطـراف التـي تتقـاذف 
االتهامـات حـول املسـؤولية عن 

مصريهم، وهناك أصوات قوية يف 
لبنان مصممة عىل تشويه سمعة 
فكـرة  إىل  وتحويلهـم  الالجئـني 
مثرية للخوف والبغضـاء، وغالبا 
مـا يكـون هـذا نتيجـة الروايات 
واملشـاعر التـي تتمحـور حـول 
رهاب الالجئني السيما يف الظروف 
االقتصادية السـيئة التـي يعاني 

منها لبنان املثقل باألزمات.
وقد نجحت بعض األخبار الكاذبة 
عىل مـدى سـنوات يف التقليل من 
الالجئـني  مـع  التعاطـف  حـس 
بعـض  يف  وتحولـت  السـوريني، 
األحيان إىل نظـرة عداوة تجاههم 
نتيجة تراكمات ألحداث سياسية 
سابقة.وسـبق أن وّثق ناشطون 
سـوريون داخل مخيمات اللجوء 
قوافل عـودة لالجئني السـوريني 
وهـم  بلدهـم،  إىل  لبنـان  مـن 
محّملون بما تبقى من مقتنياتهم 
املتواضعة.وأثارت مشـاهد عودة 
الالجئني السوريني إىل ديارهم بعد 
أن مكثـوا يف لبنان لسـنوات عّدة، 
موجة غضب وقلق عىل مصريهم 
بني النشطاء عرب الفضاء الرقمي، 
مسـتخدمني هاشـتاغ #أنقـذوا_

الالجئني_السوريني_يف_لبنان.
لبنانيـون  مسـؤولون  ووصـف 
إىل  السـوريني  الالجئـني  عـودة 
الوطنـي“، ما  ديارهـم بـ”اليوم 

أثار انتقادات واسعة.
من جانبـه، غرّد الوزيـر اللبناني 
قائـال  أرسـالن  طـالل  السـابق 
”إعادة تنشيط عودة النازحني إىل 
بالدهم تحقـق الخطة التي أقرت 
يف مجلس الوزراء وتثبت من جديد 
ما قلناه منـذ البداية إن املوضوع 
متوقف عىل قرار سـيايس لبناني 
متحرر من الضغوط الدولية وهو 

ما لم يكن متوفرا يف السابق“.
ويواجه الالجئون ترصفات عدائية 
أو عنرصية خصوصا مع موجات 
التـي  والشـائعات  التحريـض 
تطالهم خـالل األزمات املتفاقمة 
يف لبنـان. فمـع انتشـار شـائعة 
انترشت  القمـح والخبز،  انقطاع 
عىل مواقع التواصل دعوات لعدم 
توزيـع الخبـز عـىل السـوريني، 
حتى بلغ األمر ببعض األفران ألن 
تسـمح لشـبان من املدن والقرى 
التي تعمل فيهـا، بتنظيم طوابري 
الخبـز ومنـع غـري اللبنانيني من 
الحصول عىل الخبز.ولطاملا طالب 
لبنان عـرب الحكومـات املتعاقبة 
املجتمع الدويل باملساعدة يف إدارة 

هذا امللف لديه.
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(كن حريصـا وانت تصارع الوحوش حتى ال تصبح 
واحدا منهم) نيتشه...

هنـا رفيق رمـزي املليونـري ورجل االعمال، يشـعر 
بالخـوف بسـبب التهديد بقتله ، بعـد ان قتلوا ابنته 
وخطفوا زوجته، يسـتعني بـ(مـروان العقاد)،رجل 
التحريـات واملحامـي املهـم الـذي طاملا اشـتغل  يف 
حمايـة وتأمـني  كبار املسـؤولني ورجـال االعمال، 
هـو االن يعمـل لصالح هذا الرجـل الخائف واملهدد، 
دفـع مبلغا ماليـا ضخما وال يزال يتعـرض لالبتزاز 
والتهديد والخوف، اخرج مـروان من حوزته صورة 
لزوجـة  رفيق وهي تجلس يف  غري مقيدة والمكممة 
انمـا تجلس عىل طاولة تتحدث مع موظف رسـمي 
او مدير مسؤول واليبدو عليها االختطاف. اوضح له 
ان زوجته هي التي استملت مبالغ التهديد ومازالت 
مستمرة، يف خضم تلك الصدمة التي تلقاها ( رفيق)، 
حدث هجوم عىل املبنى من كل مكان اطالقات نارية 
قاتلـة دمرت كل يشء وقتلت رفيق تمكن ( مروان)، 
من الخروج بصعوبة بالغـة، وكاد ان يكون ضحية 
لـو ذكائه وترصفـه اتجه اىل فنـدق مريديان وهناك 
تعرض اىل هجوم اخر يسـتهدفه اتجه اىل مكان اخر 
وكان هذا الهجوم املسـلح الثالـث، اصيب عىل اثره 
بإطالقة ناريـة يف كتفه، كان كل تلـك الفرتة يتذكر 
صديقته رانيا التي هجرها منذ سـتة اشـهر ال يزال 

يحبها.
يف مـكان اخر حرضت سـيارات الرشطـة للتحقيق 
مسـتعينة بكامـريات املراقبـة التي سـجلت دخول 
(مروان) كشـاهد اخري قبـل وفاة (رفيـق)، اصبح 
االن مـروان مطلوب مـن الرشطة فهـو يعرف اخر 
يش قاله رفيق قبل وفاته بلحظات، والبد ان يشـارك 
الرشطة بمعلوماته، هـرب مروان بعد ان اخذ جواز 

سـفر مزيف وغري شـكله ومظهره العام اىل شـاب 
مسافر اىل عشيقته يف فرنسا ونفذ بحكمة من رجال 
التفتيـش ، كما اسـتطاع ان يخلص من اسـتجواب 
املضيفة التي احست انه متضايق من جرح يف كتفه 

بعد ان غريها يف حمام الطائرة.
اسـتعانت الرشطة بخرية رجالها املسمى (الشبح)، 
هو خبري استخباراتي شهري ومحنك شكل فريق مع 
جـودار ودوفـال، تفحص املكان جيـدا واخربهم ان 

الشاهد يكون االن مسافرا اىل فرنسا.
وصـل  مروان اىل صديقته (رانيـا)، وعالجت جرحه 

بعد اعرتاض رشيكتها يف النزل.
املصاعـب هي التي جعلت من (مـروان) رجال صلبا 
وقويـا، إذ ان اثنـني مـن اعمامـه واطفالهمـا قتال 

بطلقات املدافع التي انهمرت عليهم يف عيد ميالدها 
االول، مـروان وشـقيقه رامـي شـاهدا والديهمـا 
يقتـالن يف انفجار سـيارة ملغومة امـام اعينهما يف 
احد شـوارع بريوت بعد بضع سنوات، هذه االرسار 
كشـفها املحقـق ( لومبي) والم املحققـني النهم لم 

يخـربوه بهـا.
انـت اللفافات القطنية التي تركهـا مروان يف الطائرة 
دليـال مهما للرشطة ليصلوا اىل محـل اقامته الجديد، 
كانـت ( رانيـا ) قد ضمـدت جراحه وابلغـت ان عليه 
الرحيـل قبـل ان يصـل اليـه الرشطـة وبالفعل حزم 
حقيبتـه الصغـرية وخرج وهـو ال يعرف هـل يذهب 
اىل الخليـج ام مرص.. ال يعـرف مايعمل ال مكان يقيم 
فيه وال احد يذهب اليـه، اتصل بأخيه رامي يف بريوت  

واخـربه انه يريد العودة اىل بـريوت لكن اخوه حذره 
من العودة. وحجز له بطاقة سفر باسم جديد ( طارق 
جميل)، اسـم مسـتعار وله جواز سـفر  اىل القاهرة. 
لكن رامي ايضا عليه ان يغري اقامته فهو اخ الشاهد.
اتجـه االخـري اىل بغـداد فهـي منطقة خطـرة  وفيها 
حاالت ارهابية والتثري الشـكوك، بقـي (مروان) عدة 
ايام يف نزل قديم حتى وصلت اليه حقيبة من ( رامي) 
فيهـا ثياب ومبلغ مـن املال ومسـدس، يف جانب اخر 
تمكنـت الرشطة مـن معرفة مكان رانيـا ومعلومات 
تفيد عن سكنها.يف القاهرة تعرف ( مروان) عىل فتاة 
شـابة جميلة(داليـا) واصبحت وسـيلة للهروب من 
ضغـط االيام تجول معها يف احيـاء مرص ومتاحفها.
فيما وصل املحقق (لومييه)، اىل رانيا واستجوبها عن 
مكان مروان الذي تجهلـه.. انتهى الرصاع بإطالقات 
ناريـة عليهـا وعىل ليـىل صديقتهـا. بعـد ان اخربت 

(لومييه) انها ال تعرف مكانه او وجهته.
اسـتمر التحقيق مع رامـي ، وتمكن ( لومييه)، من 
الوصول اىل ان رئيس التحريات (لومييه)، خيط مهم 
يف العملية حيث تم االتفاق بينه وبني زوجه (رفيق) 

يف عملية االغتيال.
االردن تقيم فيها عائلة داليا حبيبة وخطيبة (مروان) 
اصبحت حبيبته بال منازع ذهب للتعرف عىل عائلتها 
املسـيحية ووالدها القس وتعرف عىل تفاصيل العهد 
الجديـد وتعاليم دينهم،جمعتهـم وجبات طعام غداء 
وعشاء وحديث عائيل ومودة وتقارب.. وحاول جاهدا 
اخفاء حياته الحقيقية والجرائم التي ارتكبها.يف احدى 
الجـواالت يف البـرتاء اعرتف صادقا باسـمه الحقيقي 
وقبل ان يكمل تلقتهم اطالقات نارية ترددت اصدائها 
يف جنبات الوادي وسقط عىل اثرها عىل االرض يتلوى 
مـن االلم، واخـرب والديها يف لحظتها انـه مطارد من 
عصابـة وعمليـة كبرية،وجـد نفسـه محـارصا من 
الرشطة واملسـلحني الذين طلبوا منه ان يسلم نفسه.

يف تلـك الدقائـق غطى املكان طائـرة هليكوبرت وفيها 
جـودار وهو يقـول يف مكربة صوت انـه وصل زوجة 
رفيـق املحتالة ومشـرتكة مع لومييه وانـه ايضا من 
قتل رانيا وصديقتها ليىل، طلبوا منه ان يرتك سـالحه 
وبعدها حدثت مشادة وعراك باأليدي بكل ما لديه من 
غيظ وحقد ولف يديه بإحكام من حول رقبته وامسك 

به بقوة واحكام، ويتم إلقاء القبض عليه.
الروايـة عبارة عن تجوال يف مدن ودول متعددة. اوربا 
ومغامرات بطولية مثرية شـيقة ومطـاردات عنيفة، 
جـوالت تحقيقيـة فيهـا مخاطر ومخـاوف وعقبات 
ومفاجآت وبحث وتقيص، تهز املشاعر وتحرك القلب 

وترسع نبضاته.
بـني طياتهـا حبـو وقلق وضيـاع وحـرية ،جولة بني 
حضارة مرص واالهرامات والجيـزة وارسار الفراعنة 
اىل البرتاء واثارها، وقفات كثرية عىل الدين املسـيحي 
والعهد الجديد، اقتباسـات توضح احقيتهم وصدقهم 
وايمانهم، بني سطورها رغبة الشباب من التحرر من 
قيود الدين والعادات والتقاليد.. طمع االنسان يف املال 
والسلطة تدفعه نحو القتل والغدر، زوجة تتأمر لقتل 
زوجها،وضابـط تحقيقـات كبـري ومهـم يتعاقد مع 
اخر يف سـبيل املال والثروة، نزوات االنسـان وتحكمه 
يف مصري االخرين، واسـتغالل املنصـب لصالح القوي 

والتكالب عىل الضعيف.
 أمـا التقنيات الرسدية التي اسـتخدمها الكاتب فهي 
الرسديـة املتنقلـة بني املـايض والحـارض، اضافة اىل 
العـرض السـينمائي عىل ايقاع االكشـن والرسعة، ال 
مجال للتوقف والسـكينة اال يف لحظات الحب.. احيانا 
استخدم الرسد الحواري بني شخوصها.اللغة بسيطة  
الخالية من الشعر والسحر، بل لغة التحليل والكشف 
واللغـة االخباريـة االيضاحيـة االعتيادية، مسـتعينا 

بالفلسفة الوجودية حول الحياة واملوت والوجود.
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* اليشء يأتـي مـن الليل، سـوى تلـك اللهاثـات املوجعة 
لالفئدة، يأخذك باستسالم لريمي بك وسط دياجري عتمته، 
التي ماتلبث ان تجيل االزمنة التي عشتها، وتمنحك منبشا 
حـاد الحـواف، طالبة رمي ما ال تريـد اىل بعيد روحك التي 
ترقب مخاوفها وهي ترفرف مثل فاختة مذبوحة، تنحني 
الرغبة قليال لحظة تمر االيام مسـتعرضة كلك الضائع يف 
كلها، تقيس مديات وجودكما لكن الفشـل يجلدك بسياط  
يأسـك،  حافـة  عنـد  نسـيانك،وخوفك،وترددك،فتجلس 
الشـاخب انينا وهمـوم، التدري ما الذي ورطك،محسـننا 
لـك افكار االختيار الشـاذة،حني رأيتها اول مرة، رفت عند 
حواف شفتيها الحمراوين، اجنحة فراشات القبول،أشارت 
إليـك بأن تأتي اىل حيث تخفـي نصفها، وراء ضلفة الباب 
نصف املـوارب، لكنك تراجعت مضطربا، تلعثمت الكلمات 
عند مهابط حنجرتك التي اصابتها رياح الجفاف والحرية، 
خطى جسـدك بضع خطـوات، لكنـه تراجع، الئمـا ليلك 
الذي ما سـرت عري رغباتـك املاجنة، عند طرف الوسـادة 
الريش،تراهـا تلوح،تقـرتب، تدفعـك فاسـحة املسـافات 
الحتـواء جسـدها امللتهب بهشـيم االنوثة غري املكتشـفة 
بعد،تنسـاب اصابعـك بمكـر العـارف بـاالرسار، لتجس 
اسـمرار التنهدات املنطلقة مثل سيول عارمة من االفاعي 
والعقارب، لكنها تبـرصك بعينني كدرتني تمتالن بالذبول، 

والوساوس، تقول.
* - اذا كنت ترغب بي خذني اىل بعيد؟!!

* -البعيد الذي ترغبني به أين يمكن ايجاده!!
* —نـروح اىل ما تعـرف من االمكنة..البقـاء داخل هذه 

النريان املستعرة التسمى حياة!!

* — والفشل..اخاف الفشل!!
* —نفشـل هناك احسـن من ان نموت هنـا،  األيام التي 

تتشابه موت !!
* — انت تحسنني التوسل!!

* -ال احسن اختيار ما اريد.!!
* —دعينا نمأل ليلنا بخيارات عذوبتها!

* —ال امـل بقبـول اليمنـح االرواح القـا!! تضع سـالل 

االمانـي الغريبة االطوار، عند هامـة مخاويف التي تكاثرت 
مثـل رسب جـراد، البـت اعماقي باحثة عـن درب خالص 
يوصلهـا اىل حقيقة االكتشـاف،لكنها ومثـل عديد مرات، 
صافحت استسـالمها،و غفـت عند ثرثـرات الوقت امليلء 
بالهواجـس والـرشور، اليمكن لروحـي املتخاذلة االرتماء 
عند محاسـن جسدها،الفائر ،واملهتز مع انغام  حنجرتها 
الدافئـة، ال فائدة من اعالن الحب..وليـس ثمة ما يمنحك 
، واالفرشـة مدافـن.. واالكـف  االقرتاب،االنـاث تدجـني 
بحـث عن فراغ الخالص، تحاول  فرض سـلطانها املدجج 
مرساتـك  تمنـح  ال  والجنون،تقول—-لـم  بالهيامـات 

قبول؟!!
* —ال ادري لقد اضاعتي دروب املدن التي ال اعرف كيفية 
اجتيازها..ليتـك تعرفني مـا معنى وجود االنسـان وحيدا 
ضائعـا داخـل دوامة ال تسـتقر.. تـدور وأدور معها دون 

انتظار ملنقذ او مخلص!!
*ـ  روحـك الئبـة هـي مـن اخذتـك اىل تيه االزقـة وخيار 
النسـيان...لم اهملـت نداءاتي..لـم تركتني ارقـب الفراغ 
علك تبزغ منه؟!! االسئلة ال تمطر اجابات حقيقية،مادام 
املحـال يسـتحوذ عـىل وجودهـا العاجـز عـن الخالص، 
ابرصهـا تلعق شـفتيها املدهونتني بالديـرم، وهي تبرص 
عثراتـي املربكـة لخطوي الحـذر الراغب بإجتيـاز  املحنة 
التـي اعيش،جرأتها تصيبني بالـدوار، وضحكاتها املاكرة 
املتقطعة النغمات، تشـدني اىل قاع ذكورتي غري املكتشفة 
بعد، ثمة مخاوف تراود لييل  الهابط اىل قاع التوسالت، ثمة 
انـاث قدن من صور الحائط الكامش بهن بقوة اليمكنهن 
الفـرار منها، لكنهن يأتني مثل سـيول مـاء، ليحطن بي، 
بغولية متوحشة، تهمد جمجمتي، ويلوذ جسدي بالفتور، 

تقول املمرغلة بالبياض— قتلته مخاوفه!!
* تقول الثانية..والثالثة..والرابعة..والعارشة.. وااللف—

ما اصعب وجود اضاع ذكورته اىل ماذا يلتجئ..
* قالـت الخامسـة، التـي تلـوح بعذوبتها بني يـدي مثل 

بريق—أنا من يخلص كدره ..!
* قالـت االوىل—شـمس فحولتـه افلت منـيس يلم فتات 

موائد الحكايات ليصنع منها مجده الكاذب!!
* تقـول الخامسـة—اريد القضـاء عـىل ماتبقـى منه!! 
تشـدني الرؤيا اىل  سفاالت ازمنتي الغابرة، فلم اجد سوى 
ولد مطروح عند ضفاف  شـطآن ايبسـها نـواح االمهات 
اللواتي عبـأن الدروب باالنتظار، وعراك االوالد املشـتولني 
ملراقبة  اصابع الجكليت وهي تمسـد وجه املاء مبتسـمة 
بحبور من يتمنى الرحيل مع االمتداء اىل مدن تجعل منهن 
اناث يمتهن الغواية،يفرك قذا عينيه، مبتسـما،الويا رأسه 
عله يـرى ما يبحث عنه من خالل سـرت نفنوفها املنحرس 
قليال،مع اعشـاش حمام، وغابـات من االلوان التي ظل ال 
يميز بينها،تشـري إليـه باالقرتاب،  تبعده املسـافة رامية 
بنحـول جسـده املنحني مثـل قصبة، اىل وسـط ضجيج  
املارقـني اىل الليل،تخيط لـه الذاكره ثيابـا، من الهواجس 
الفائحـة بروائح تبث شـذواتها عنـد زاوية الجـدار الذي 
اختاره مختال.. يتحسـس ما بني فخذيه بإرتباك تشـوبه 
التنهدات، ينصت إليها تقول— جـوادك اليجيد الصهيل..
الجياد التي التصهل أشـكاال ميتـة!! عىل مضض يغمض 
عينيـه، الغائرتني وسـط ظلمة الـرشود، محـاوال الفرار 
صوب حطام  الوحدة التي ادمنها، تتوسـل االصوات الرانة 
مثل اجراس الكنائس أن يعود،لكنه يتوغل.. يتوغل محاوال 

اجتياز فضيحته التي ادمنتها الشفاه !

Z@áÓ‡®a@áj«@Ô´@çn»fl@äÏn◊á€a@O@—Ó€dm
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الرحلـة فـن مـن الفنـون األدبيـة حظـي 
بالشـهرة وكتب فيه أدباء األمـم وعلماؤها 
يف التاريـخ القديم والحديـث تصانيف كثرية 
نالـت القبول من لدن القراء ومتذوقي األدب 
ومحبـي الوصـف وذاعت بينهـم ملا تصوره 
مـن أحـوال الرحالني وأحـوال البلـدان التي 
زاروهـا وملا تجسـمه من مشـاهد الطبيعة 
من جبـال ووهـاد ونجـاد وسـهول وبحار 
وصحاري وأنـواء ومظاهر عمران وتجليات 
الحضـارات وأيضـا ملـا تجلوه مـن أوصاف 
النـاس وعوائدهـم وثقافاتهـم، ويبـدو أن 
هذا التحديد هو أقـرب ألدب الرحالت لكونه 
يعرض لجـل التفاصيل التي احتـوت عليها 

الرحالت.
يروي لنـا الكاتب  الدكتـور معتز محي عبد 
الحميد يف هذا الكتاب فصوًال من َعَبق تاريخ 
مدينـة شوشـا ، ومجدها التالد الـذي ُزيِّنت 

بـه صفحات التاريخ، حيـث كانت فيه ِقبلة 
الجمال التي يحج إليها فؤاد املحبني ؛ وذلك ملا 
اتسـمت به هذه املدينة من طبيعة ساحرة، 
وجمال عمراني، وثراٍء شـعري صـوَّر آيات 
حسـنها َعْرب ألفاظ من غـزل الكلمات. كما 
يتحـدَّث الكاتـب يف هذا املؤلَّف عـن األهمية 
التاريخيـة  والعمرانية والفنيـة التي لعبتها 
شوشـا قبل وبعد التحرير عىل مـدار تاريخ 
التجارة القائمة بني الرشق والغرب، وما أُِثَر 
عن أهلها من عادات وتقاليد وفنون أضحت 
اذربيجـان جوهـر  فيهـا شوشـا جوهـرة 
الجمـال املكنـون، فهـو كتـاب جامـع لكل 
صنوف جمال شوشـا تاريخيًّا، واجتماعيًّا، 
وطبوغرافيًّا ، ومن خـالل  صفحات الكتاب 
ايضا  نتعرف عن  اذربيجان ومدينة شوشـا 
التي زارها مرتني بعد تحريرها من املغتصب 
االرمنـي ، وتعرف مـن تجربته عىل هذا البلد 
الجميل بمعامله السـياحية وأماكنه العابقة 
بالتاريـخ، الزاخـرة بالـرتاث واألصالة، ولن 

ومعرفـة  االسـتمتاع  دون  األحـداث  تمـر 
الحياة االجتماعية والعادات والتقاليد فيها، 
وعالقات األرسة الواحدة مع بعضها البعض 
ومـدى قـوة االرتبـاط التـي تجمـع األرسة 

باألقارب والجريان والزائرين .
كمـا ينقلنـا  الكتـاب  معـا للتعـرف عـىل 
اسـماء الشـوارع والقصبات واهم املساجد  
والينابيـع وتاريخهـا. ثـم ننتقـل معـا من 
الفرح إىل الوجع، حيـث الحرب التي اندلعت 
بني اذربيجان وارمينا التي دمرت االخرية كل 
معالـم املدينة ، وحيث الحيـاة الحالكة التي 
توزعت بني القتل وتحطيم الرموز الثقافية ، 

وحيث صفارات اإلنذار وقنابل املوت.
هـذا الكتـاب  ايضـا يـؤرخ لفـرتة  االحتالل 
االرمني لهذه املدينة, ويكشف بعض األخطاء 

التي وقع فيها بعض من أرخ لهذه الفرتة.
كمـا يميـط اللثـام عـن بطـوالت  الفنانني 
واملثقفـني والعلماء واملخلصني من الشـعب 

االذربيجاني ملواجهة ذاك الغزو اآلثم.

الكتـاب ذو لغة رسدية سـاحرة, وأسـلوب 
تشـويقي ال يمل معه القـارئ يف رحلته مع 
التفاصيـل التـي اجتهـد الكاتـب يف تتبعها، 
والجهد املبذول فيه واضح خالل صفحاته .

والجديـر بالذكر أن الباحـث  الدكتور معتز 
محـي عبـد الحميـد كان حريصـا يف كتابة 
عىل التمييز بني سـياحته ورحالت اآلخرين، 
وهـو مـا يتبـدى يف قولـه: «ال بـد هنـا من 
التنويه بأنني لسـت رحالة سـافرت بغرض 
التجول وتسجيل العادات والتقاليد أو وصف 
الطبيعـة والتلـذذ بالهـواء الطلـق وبرمـال 
الصحـراء الذهبية! ولكننـي كتبت عن هذه 
املدينـة  بعيـون مفتوحـة ومشـاعر وديـة 
ونظـرة موضوعية وأحيانا نقدية، ومن ثمة 
ركزت عىل الجوهر ال عىل السطح، كما عنيت 
بمواقـف معينة دون أن أوغـل يف التفاصيل 
التـي يهتـم بها الرحالـة يف غالـب األحيان، 
ومنهـا املعلومات التاريخية والجغرافية وما 
شـابه ذلك، أقـول إنني قد أبديـت اهتمامي 

بقضايـا ربمـا تهم القارئ عندنـا، وقد يجد 
إجابات عن أسـئلة تخطـر بذهنه وهو يقرأ 
هـذه الكتاب الذي صـدر حديثا  من مطبعة 

غسان للطباعة والنرش يف بغداد.

Ô‹Ó‡ßa@ıb8c@@
يف إدلهمام روح للكاتب العراقي محمد الباقر، 

عن دار النرش ((السعيد للنرش والتوزيع))
سنة ٢٠٢١ الطبعة األوىل، والتي عدد صفحاتها 

١٢٠ صفحة
يف أحـد املـرات وجـه سـؤال للكاتـب املرصي 
«أرشف الخمايـيس» ضمن حـوار أجراه معه 

الناقد «مصطفى عبد الله»
(يـرى البعض أن الكتابة هـي حالة من املتعة 

وكان جواب؟ الخماييس..
-- ال اعتقـد أن حالـة التحمـل بالفكـرة مـن 
املمكـن أن تكون ممتعة، خصوًصا عندما تلح 
طالبـًة الخـروج إىل العالم، عـىل هيئة كلمات 
تصطـف يف سـطور وال تجد املخـرج أنه يشء 

يشـبه آالم حـرص البول مـع الفـارق طبًعا يف 
الحالة الجمالية...إلخ).

إدلهمـام روح املنجز البكـر للباقر الذي حاول 
كثريًا أن ال يفعل هذا..

لكن ما أرغمه عىل ذلك هي تلك الذكريات التي 
تدور وتـدور يف مخيلته، فأخذ يكتب ما يجول 

يف قلبه من حنني.
السـطر األول من الصفحة األوىل للرواية، كان 
ممتاًزا بحنكـة روائي مقتدر، فأنطلق برسعة 
الضوء وأعطى إشـارة للمتلقي أن هناك حدًثا 

ما سيؤتيك، أو ربما أنت ستصله.
يف الحقيقة أذهلني الباقر بذكائه والتالعب بني 
الذاكرة والقلب، بأسلوب جيد، وانفرد بإعطاء 
املـكان والزمـان حقهمـا كـرشط من رشوط 

الروايـة، وكانت له بصمة كبرية يف صنع األمل 
داخـل كلماتـه، أثنـاء األمراض املزمنـة منها 
وغـري املزمنة والخطرية جـًدا، وغري الخطرية، 
فأخذ مـن نرجس بطلـة لروايته، تلـك الفتاة 
الطفولية، املصابة بالرسطان، وذاته هو بطًال 
أيًضـا للرواية، لتكتمل فكرة تجسـيد اللقاء يف 
املايض والذكريات الحائرة سـقطت بني أنامله 
هذه النصـوص واألوجاع واملـرض الحاد، مع 
هـذا كله ما جعله يكتب، هو الحب، وال يقصد 
بالحب هـذا املتـداول اآلن، أبًدا بل ما جسـده 
الباقر يف سطوره املتواضعة، هو بإمكان املرء 
ان يحـب دون يتخـذ املقابل حبيـٌب له، فقط 
يتمسـك به وكأنه الـروح الثانية له، قد يتمثل 
هـذا بأخّوة نقيـة أو صداقة أو غريهـا إال أنه 

لم يكن يقصد العشـق املـراد منه االرتباط بني 
أثنني وكل واحد منه حبيب لآلخر.

فسـقوطه بمعرتك هذا الحـب والحنني للفتاة 
نرجـس املصابة بالرسطان، عندما صادفها يف 
املستشـفى أُعجب بمالمحها الربيئة، واستمرا 

يف حبهم إىل أن فارقت نرجس الحياة.
بعدها اكتشـف الباقر نفسه أنه يكتب ويكتب 
كل يوم، يكتب اللحظات ويكتب الذكريات بكل 
تفاصيلها وكل الرسد الذي يف الرواية هو فقط 

ذكريات.
فكان أسلوبه بسـيطا جًدا، عفويا، محببا ملن 

يعانون الحنني، سهل القراءة .
لكن رغم جمالية الرواية وما فيها من إيجابية 
واالبتعاد عن التكلف والتصنع واختيار طريقه 

بنفسـه، واسـتمتاعه أو ربمـا إعيـاءه عنـد 
كتابـة مثل هذا الحنـني، كان من املفرتض أن 
ال يستعجل يف األمر، فالغالب عىل كتابة روايته 
هي الخاطرة النثريـة والوصف املبالغ به رغم 
اإلحسـاس الظاهري، لكنهـا كانت ممتلئة بل 
ومزخرفـة بالوصـف ال األحـداث، ألن الرواية 
عبـارة عن تراكـم أحداث عالقـة يف الذاكرة او 

الحقة ستأتي.
طبيعي جـًدا هذا األمر رغم أنه كان أول منجز 
للكاتب محمـد الباقر، لكنه جيد بالنسـبة يل، 
والباقـر خـرج عن املألـوف املتكرر املسـتهلك 

واختار البسيط العفوي.
 مـع التمـرن والقـراءة سـيصبح كاتـا بطًال 

وبجدارة.
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َوَمليَحٍة أَرَخْت قيوَد ِحجاِبها

َعْمَداً َوُكْنُت أَروَمها َفَتِصدَّني

َنَظراُتها َخمٌر يطيُح ِبَصْحوَتي

وَعيوُنها نحَو الغراِم َتشدُّني

قامْت َفرقَّ الَقلُب صوَب َمفاِتٍن

َوَتغنَّجْت يف مشيها ِبتفنِن

فكفوُفها بيٌض كقطِن وسادٍة

فوََددُت تقبيَل الكفوِف لعلَّني

وأَساوٌر يف املعصمنِي َتَشْعَشَعْت

نوراً يصيُح بظلمٍة ِبَتَزُيِن

ِمْن َفرِط ذاَك الُحسِن صاَح بداخيل

طفٌل َتشبََّث مطلباً ال ينثني

َوَيعزُّ يف النفِس الوِقاُر َوشيَبتي

ني ها لِوقاِرها َوَترِدُّ َفأَردُّ

الله.. ما هذا الجماُل ِبَطلٍَّة

تاللِه إِنَّ ُطلوَعها قد َجَنني

لوال الحياُء ونظرٌة من جارٍة

لََصَدحُت بنَي الحيِّ ِعشقِك َجَنني

ُحريتي انِت التي فارقتها

قرساً وعاَث الظاملوَن بموطني

ُحريتي ماَل الُطغاِة وما لِك

يبدون حيفاً للعزيِز لينَحِني

هيهاَت مني أَْن اسرَي بركِبهْم

وأعيَش يف ذٍل يدوُم ِبَمسكني
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يعتـرب حفل الزفاف عبـارة عن تجمع 
عـدد كبـري مـن األشـخاص يف مكان 
واحد، وهو ما يخلق احتماالت لحدوث 
املشـاكل بني البعض، خاصـة إذا كان 
بني املدعوين أشخاص بينهم خالفات 

سابقة.
حمايـة  يمكنـِك  تتوتـري،  ال  وحتـى 
حفـل زفافك من املعـارك املتوقعة بني 

الضيوف، عرب اتباع النصائح التالية.
1. تحدثي مع رشيكك برصاحة

قبـل أي يشء يجب أن يدور بينك وبني 
رشيكك حديث رصيح حول املدعوين، 
ومـن منهم يمكـن أن يثري املشـاكل، 
ثم ضعي خطـة باالتفاق مع رشيكك، 
لتنفيذهـا يف حال حدوث أي مشـكلة 

حتى تتمكنا من احتواء املوقف.
الحديث إىل رشيكك برصاحة يساعدِك 
يف حماية حفل زفافك من املشاكل، ويف 
نفس الوقـت يجعل عالقتكمـا بعيدة 

عن أي مشكلة واردة.
2. تحدثي مع مثريي املشاكل

إذا كان بـني املدعويـن شـخص يثـري 
املشـاكل، وال يمكنِك تخطـي دعوته، 
فتحدثـي إليـه هاتفيـاً، واطلبي منه 
بلطـف أن يسـاعدك يف مـرور اليـوم 

بسالم دون مشاكل.
جلـوس  ألماكـن  خطـة  ضعـي   .3

املدعوين

بعد حديثك مـع رشيكك، أنِت اآلن عىل 
علم باألشـخاص الوارد حدوث معارك 
بينهم، ودورك أصبح وضع خطة ذكية 

ألماكن جلوس املدعوين، بحيث تكون 
هناك مسـافة بني األشخاص أصحاب 
الخالفات السابقة أو مثريي املشاكل، 

وبهذا تمنعني االحتكاك بينهم.
4. ابقي بعيدة عن املعارك

أنِت عـروس، ال تتدخـيل يف أي معركة 
تنشـب بني املدعوين حتـى ال تتوتري 
أو تعريض نفسـك ملوقف غـري لطيف 
يفسد فرحتك اتركي التدخل يف املشاكل 
ألفراد أرستك وأصدقائك، واسـتمتعي 

مع رشيكك باليوم الذي تحلمان به.
5. خصيص مكان بعيد عن األعني

اطلبي مـن مخطط الزفاف تخصيص 
مكان يكون بعيد عـن أعني املدعوين، 
بحيـث تذهبـني إليه أنـِت ورشيكك يف 
حال نشوب أي معركة، لتبتعدا عن أي 
طاقة سـلبية، أو تتمكنـا من الحديث 
بهـدوء يف أي وقت بعيـداً عن األطراف 

الخارجية.
6. احريص عـىل أن يكون الحفل مليئاً 

بالفقرات واألنشطة
املشاكل تحدث عندما يشعر األشخاص 
بامللـل والفـراغ، لـذا احـريص عىل أن 
يكـون حفل زفافـك مليئـاً بالفقرات 
واألنشـطة، بحيـث يبقـى املدعـوون 
مشغولون بالرقص واألنشطة املمتعة، 
فال يكون هناك مجال لنشـوب معارك 

بينهم.

كشـفت تقاريـر طبيـة وصحية 
بـأن تخثـر الـدم عادة مـا يكون 
طبيعًيـا وصحًيـا، وهـي خطـوة 
يتخذها الجسم ملنع النزيف كثريا 
إذا كنت مصابـا، حيث يعمل عىل 
سـد األوعية الدموية ملنع الدم من 

التدفق إىل ما ال نهاية.
وأشـارت القاريـر، إىل أن التخثـر 
لفـرتات طويلة يمكـن أن يصبح 

”خطريا“ وحتى مهدًدا للحياة .

وقد تظهر عالمتان عىل يف الساقني 
تـدالن عـىل أن هنـاك مضاعفات 
خطرية لتخثر الـدم، وهي تحتاج 

إىل عالج رسيع. 
وتتمثل هذه العالمات يف مالحظة 
ألـم ”مفاجـئ“ أو ”تدريجي“ يف 

الساقني.
وعادة ما يكون تخثر الدم طبيعيا 
يتخذهـا  خطـوة  إنـه  وصحيـا. 
الجسـم ملنـع النزيـف كثـريا إذا 

كنـت مصابـا، بحيـث بعمل عىل 
سـد األوعية الدموية ملنع الدم من 
التدفق إىل ما ال نهاية. لكن التخثر 
لفـرتات طويلة يمكـن أن يصبح 
”خطـريا“ وحتـى مهـددا للحياة 
 Baptist) بحسب الهيئة الصحية

.(Health
وقد تظهـر عالمتان عىل السـاق 
”جلطـة  لديـك  أن  عـىل  تـدالن 

خطرية“ تحتاج إىل عالج رسيع.
ويمكـن أن تحـدث جلطـات الدم 
يف أي مـن الرشايني – يف ما يعرف 
باسم تجلط الرشايني - أو األوردة 
حـول الجسـم، بما يف ذلـك داخل 
الذراعني والسـاقني، وُيعرف هذا 
العميقـة  األوردة  تخثـر  باسـم 

.(DVT)
إن  الصحيـة  الهيئـة  وتقـول 
الجلطـات التـي ال تـذوب يف الدم 
”مشـاكل  تسـبب  أن  يمكـن 
خطـرية“، بحيث يمكـن أن تمنع 
الـدم من الحركـة يف جميع أنحاء 

الجسم وتسبب األلم أو التورم.
وتوضـح (Baptist Health) أنـه 
إذا كانـت الجلطـة يف الذراعني أو 
السـاقني، يمكـن أن يكـون األلم 

”مفاجئا“ أو ”تدريجيا“.
الربوفيسـور بيفريل هانت:  وقال 

”نعلـم مـن الدراسـات الحديثـة 
أن نحـو %80 مـن تجلط األوردة 
العميقة صامتة رسيريا، حيث ال 
يوجد لديهم أي تورم وليس لديهم 
أي تغيري يف اللون، لكننا نعلم أنها 
تسـبب األلم. لذا، إذا كان شخص 
ما يعانـي من ألم غـري متوقع يف 
السـاق، وال يوجد تفسري واضح، 
فعليـه التفكري يف تجلـط األوردة 

العميقة“.
فـورا  االسـتجابة  املهـم  ومـن 
للتخثر الوريدي العميق أو الخثار 
يسـبب  أن  ويمكـن  الرشيانـي. 
تجلط األوردة العميقة مضاعفات 
مثل االنسداد الرئوي، بينما يمكن 
أن يؤدي الخثار الرشياني إىل نوبة 

قلبية.
أن  يمكـن  الحـاالت،  بعـض  ويف 
تنفصـل الجلطـات الدمويـة عن 
املكان الذي تشكلت فيه ألول مرة. 
الدمويـة  الجلطـة  وإذا تحركـت 
لتسـد أحـد الرشايـني املؤديـة إىل 

قلبك، فقد تصاب بنوبة قلبية.
الجلطـات  تنتقـل  أن  ويمكـن 
الدمويـة التي تنفصل عن األوردة 
يف ذراعيك وساقيك أيضا إىل رئتيك 
(االنصمام الرئـوي)، ما قد يؤدي 

إىل فشل العضو.

ووففا ملؤسسـة ”مايـو كلينك“، 
تبـدأ ”معظم“ حـاالت االنسـداد 
يف  العميـق  الوريـد  يف  الرئـوي 

الساق.
وتشمل األعراض األخرى لجلطات 
السـاقني  أو  الذراعـني  يف  الـدم 
”االحمرار والحرارة“، كما توضح 
(Baptist Health). وقـد تواجـه 
أيضا ”ضعفا مفاجئا يف الذراع أو 

الساق“.
ما هي عالمات االنسداد الرئوي؟

مـن األفضـل دائمـا التعامل مع 
تجلـط األوردة العميقـة يف أرسع 
وقت ممكن. ولكن يف حالة حدوث 
ذلـك، يجـدر االنتبـاه إىل أعـراض 

االنسداد الرئوي.
وقـال هانـت: ”تشـمل أعـراض 
االنسـداد الرئـوي ضيـق التنفس 
املفاجئ أو التدريجـي، وغالبا ما 
تسـبب أملا يف الصدر يزداد سـوءا 
عنـد التنفـس، ويمكـن أن تجعل 
الناس يشـعرون بالتعـرق وعدم 
الراحـة فجـأة. ويف الواقع، يمكن 
أن تسـبب أي أعـراض تنفسـية 
تقريبـا. ويمكن أن يكون سـعال 
الدم أيضـا من األعـراض، ولكنه 
نادر جدا. لذلك، من املهم أن يكون 
والجمهـور  الطبيـون  املهنيـون 

عـىل دراية بالعالمـات واألعراض 
وعوامل الخطر التي يجب البحث 

عنها“.
وأوضحـت أن عـدم الحركـة من 
األسباب الرئيسية لحدوث جلطات 
الدم الوريدية وعدم تحركها ألنها 
يمكـن أن تقلل من تدفـق الدم يف 

األوردة.
أعراض النوبة القلبية

تشـمل أعراض النوبة القلبية ما 
ييل:

ألم يف الصدر وشـعور بالضغط أو 
الثقـل أو الضيـق أو الضغط عىل 

الصدر
ألـم يف أجزاء أخرى من الجسـم - 
يمكن أن تشـعر كما لـو أن األلم 
ينتـرش مـن صـدرك إىل ذراعيـك 
(عادًة الذراع األيرس، ولكن يمكن 
أن يؤثر عىل كلتا الذراعني) والفك 

والرقبة والظهر والبطن
الشعور بالدوار أو الدوخة

التعرق
ضيق يف التنفس

املـرض  أو  بالغثيـان  الشـعور 
(القيء)

شـعور غامر بالقلق (عـىل غرار 
نوبة الهلع)

السعال أو الصفري
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املقادير:
- صـدر الدجاج : ٦ قطع (مقطع 

رشائح رفيعة)
- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

- طحني : ثالث أرباع الكوب
- البيض : ٢ حبة (مخفوق)

- بقسماط : ٢ كوب
- برش الليمون : ١ حبة

- بابريكا : ملعقة كبرية
ملعقـة  ربـع   : أسـود  فلفـل   -

صغرية
- ملح : ربع ملعقة صغرية

طريقة التحضري:
حّمـي الفـرن عـىل حـرارة ٢٢٠ 
درجـة مئويـة، وجهـزي صينية 
الفـرن وبطنيها بـورق األوملنيوم 

وادهنيها بزيت الزيتون.
تبيل الدجاج الفيليه املدقوق بامللح 

والفلفل األسود.
اخلطـي الدقيـق مـع البابريكا يف 

وعاء.

بـرش  مـع  البقسـماط  اخلطـي 
الليمون يف وعاء آخر.

غّميس الدجاج بمزيج الطحني، ثم 
بالبيض املخفوق، ثم البقسـماط 
الصينيـة  يف  القطـع  وضعـي 

املجهزة.
أدخـيل الصينيـة للفـرن املحمـى 
مسـبقاً ملـدة ١٠ دقائـق، وقلبـي 
الدجـاج بـني الحـني واآلخر حتى 

ينضج بالكامل، وقدميه ساخناً.

يف التدبري املنزيل، يتعرَّض إبريق القهوة الزجاج إىل حروق 
تصعـب إزالتهـا. ويف اآلتي، طريقتـان يف التدبري املنزيل، 

لتنظيف اإلبريق من بقع الحروق الظاهرة داخله:
الطريقة األوىل 

| ُيشطف إبريق القهوة من الخارج باملاء، إلزالة األوساخ 
، ُيصبُّ نصف كوب من امللـح يف داخل اإلبريق.  عنـه. ثمَّ
وُيمأل نصف اإلبريق بمكعبـات من الثلج، وُيضاف إليه 
كوب من املاء. سُيالحظ ظهور طبقة من القهوة البنيَّة 
عائمة عىل السـطح. ُيفرَّغ الوعاء مـن محتواه، وُيعاد 
تنظيفـه مـرَّة ثانية بالطريقـة املذكورة سـابًقا، حتى 

تختفي بقع الحروق تماًما.
| ُيغسـل اإلبريـق كاملعتـاد، بعد إزالـة الطبقـة البنيَّة. 

ف أخريًا بقطعة من القماش الناعم. وُيجفَّ
الطريقة الثانية 

|  يوضـع القليـل من مـرشوب الصودا وربـع كوب من 
، ُيصـبُّ القليل من املاء  الخلِّ األبيـض داخل اإلبريق. ثمَّ

الساخن.
|  ُيرتك الخليط منقوًعا داخل اإلبريق لساعة أو ساعتني، 

ثمَّ ُيشطف باملاء.
نصائح إضافيَّة

| ال بـدَّ مـن تجنُّب تنظيف وعـاء القهـوة الزجاج وهو 
ـل تركـه حتى يـربد، وذلـك لتفادي  سـاخن، بـل ُيفضَّ

كرسه.
| إذا كانت فتحة الوعاء كبرية تسمح بفركه من الداخل، 
ُتعـدُّ عجينة متماسـكة، وقوامهـا: الـ»بيكينغ صودا» 

واملاء، لتفرك بها املنطقة املحرتقة.
| يجب الحرص عىل اسـتخدام فوطة ناعمة عند مسـح 

اإلبريق، للحؤول دون خدش الزجاج.
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مع التقدم ىف السن من املرجح مواجهة تحوالت ىف اإلدراك تؤثر عىل 

املهارات املنطقية والتخطيط وحل املشـكالت، باإلضافة إىل الذاكرة 

والقدرة عىل فهم املفاهيم املعقدة، وبينما تعترب التغيريات املعرفية 

الطفيفة بشـكل عام جانًبا طبيعًيا من جوانب الشيخوخة، يعاني 

بعض األشـخاص من تدهور إدراكى أكثر خطورة مرتبط بالعمر، 

ويمكن لنظامك الغذائى أن يلعب دوًرا كبريًا ىف املساعدة عىل إبطاء 

تأثري الشيخوخة عىل عقلك.

قال الدكتور كريان إف راجنيش، طبيب األعصاب ىف مركز ويكسنر 

الطبى بجامعة والية أوهايـو بأمريكا، إن هناك عددا من األطعمة 

التى تسـاعد عىل إبطاء تأثري الشـيخوخة عىل عقلك مثل السـمك 

واملكـرسات والكركم والتوت، والتى لهـا دور كبري ىف تقوية صحة 

الدماغ.

السـمك: إذا كنت مـن محبى املأكوالت البحريـة وترغب ىف الرتكيز 

عـىل تقوية صحة دماغك، فإن دمج املزيد من األسـماك ىف نظامك 

الغذائى، خاصة األسماك الدهنية عادة مفيدة لتناول الطعام.

وقـال الدكتـور راجنيـش ”تعترب حصتان من األسـماك أسـبوعًيا 

مفيدة لصحة الدماغ ألن أحماض أوميجا الدهنية تسـاعد ىف إعادة 

بنـاء املايلني، املعروف أيًضا باسـم العزل حول الدمـاغ، وأن تناول 

األسماك يمكن أن يساعد ىف تحسني الذاكرة بمرور الوقت واإلدراك 

العام لدى األفراد األصحاء“.

املكرسات: بالنسـبة ألولئك الذين يستمتعون بتناول وجبة خفيفة 

عـىل حفنـة من املكـرسات، قـد ترغب ىف جعلهـا عـادة منتظمة، 

ووجدت إحدى الدراسـات مـن Advances in Nutrition أن طالب 

الجامعات الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و25 عاًما والذين تناولوا 

60 جراًمـا من الجوز يومًيا كان لديهـم أداء إدراكى وتفكري نقدى 

أفضل من أولئك الذين لم يأكلوا الجوز.

التوت: إن تناول الفاكهة والخرضاوات الطازجة بشـكل يومى هو 

أمر يوىص به الدكتور راجنيش، ألن العديد من هذه األطعمة تحتوى 

عىل فيتامني ىس وكذلك مضادات األكسـدة املفيدة إلصالح أنسجة 

املـخ وأغشـية الخاليا، يوىص عىل وجه التحديـد بإضافة التوت إىل 

نظامـك الغذائى ألن هـذه ”تحتوى عىل مغذيـات دقيقة وعنارص 

دقيقة ومسـتويات عالية من مضادات األكسـدة التى تساعد عىل 

إصالح واستعادة وظيفة الدماغ“.

ُكرُكـم: قال الدكتـور راجنيش ”من املعـروف أن الكركمني املكون 

النشـط ىف الكركم مضاد للشـيخوخة ومضاد للرسطان ومفيد ىف 

الحفاظ عىل الذاكرة“.

تواجـه الكثـري مـن السـيدات والفتيـات 

مشكلة اسمرار لون الشفاه، حيث ترغبني 

يف التخلص من هذه املشكلة، فأنِت تحلمني 

بشـفاه وردية جميلة، فالشـفاه الوردية 

مصـدر مـن مصـادر الجاذبيـة واألنوثـة 

والجمال.

ولكن ما هي أسباب اسمرار الشفايف لديِك 

وما هي الطرق الطبيعية األمنة لعالجها؟

أسباب اسمرار الشفاه:

١. التعرض املستمر ألشعة الشمس، والتي 

تعمل عـىل زيـادة انتـاج صبغـة امليالنني 

بالبـرشة وذلـك من أجـل حمايـة البرشة 

مـن خطر األشـعة فوق البنفسـجية التي 

تتعرض لها خالل ساعات النهار.

اسـمرار  يف  يتسـبب  والـذي  الحمـل   .٢

لـون الشـفايف نتيجـة لتغري مسـتويات 

الهرمونـات بجسـم الحامـل خـالل فرتة 

الحمل.

٣. وجود مشكلة يف الجهاز املناعي.

٤. تناول بعض األدويـة والعقاقري الطبية 

مثل أدوية املضـادات الحيوية والتي تعمل 

عىل فرط التصبغ.

٥. نقـص بعـض الفيتامينـات بالجسـم 

وخاصة فيتامني بـ١٢.

٦. التدخني من أسـباب اإلصابة باسـمرار 

الشفايف.

مع انطالق مونديال كأس العالم 2022، ينغمس الناس 

ويتفاعلون بملء جوارحهم ، عندما يشاهدون مباريات 

كـرة القدم، ال سـيما حني يتعلـق األمر بالتشـجيع يف 

منافسـات كـربى، حيث يرصخـون ويبكـون، كما قد 

تتسارع نبضات القلب لديهم، يف إحساس، قد ال يجدون 

له تفسريا.

وتتواىل مشاهد مشجعني مفعمني بالحماس، يف الوقت 

الحايل، بينما تجري املباريات النهائية من بطولة كأس 

العالم يف قطر.

ويعـزو الخبـري واالستشـاري الصحـي، دايف إيزيل، ما 

يحصـل إىل تفاعالت تحصل يف دماغ اإلنسـان، وتجعله 

تحـت تأثري مـا يجري عىل أرض امللعب، كمـا لو أنه لم 

يعد ”سيد نفسـه“، فأضحى مزاجه رهينا ملا ستسفر 

عنه مواجهات الرياضة.

يشـري الخبـري األمريكـي إىل دور مـا يسـمى يف الطـب 

بـ“خاليـا األعصاب املرآتيـة“، وهي خاليا تـؤدي دورا 

مهما حتى تساعدنا عىل إدراك ما يشعر به اآلخرون.

وعندما تنشـط هذه الخاليا، فإنهـا تصبح بمثابة مرآة 

تعكس ما يشعر به اآلخر، ويف حالة الكرة، فإن املشجع 

يشـعر بمـا يحصل يف نفسـية الالعب، حتـى وإن كان 

أحدهما يهتف من املدرجات، بينما يخوض اآلخر اللعبة 

عىل املستطيل األخرض.

وال تسـتطيع هـذه الخاليـا أن تكـون ناقلة للشـعور 

بشـكل كامل، فاملشجع مثال لن يستطيع استشعار ألم 

اإلصابـة الفعيل لدى الالعب، مهمـا كان متماهيا معه 

ومؤيدا له.

أمـا عند نهايـة املباراة، فـإن ما يحصل هو االنتشـاء 

والفرح يف حالة الفوز، مقابل التذمر واالستياء إذا ُمني 

الفريق بالخسارة.

وهذه العملية تتأثر بمواد يطلق عليها األطباء ”النواقل 

العصبية“ وهي مواد كيمائيـة ينتجها الدماغ من أجل 

ضبط املزاج، علما بأن الهرمونات تلعب دورها أيضا.

ويقول الباحث يف علم النفس، ريتشـارد شوسـرت، أنه 

عندما يفوز الفريق الذي قمت بتشـجيعه، فإن الدماغ 

يبدأ يف إفـراز الناقل العصبي املعـروف بـ“الدوبامني“، 

وعندئذ، يتحسـن املـزاج وتتقد جذوة الفـرح.ويف حال 

انهـزم الفريق الذي تقوم بتشـجيعه، فإن الدماغ يفرز 

هرمون الكورتيزول الذي يرتبط بالقلق والتوتر، وربما 

يمتـد األمـر إىل تراجع إنتاج مـادة كيميائية يف جسـم 

اإلنسـان تعـرف بـ“السـريوتونني“، وحينهـا، يصبح 

املشـجع املتحمس واملنساق وراء مجريات املباراة أكثر 

عرضة ألن يقلق ويكتئب.
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١٧٩٢ - بـدأ محاكمـة لويـس السـادس عرش ملك فرنسـا بتهمة 

الخيانة من قبل املؤتمر الوطني يف الثورة الفرنسية.

١٩٤١ - أملانيـا وإيطاليـا تعلنـان الحـرب عىل الواليـات املتحدة يف 

الحرب العاملية الثانية.

١٩٤٧ - إنشاء منظمة اليونسيف العاملية لرعاية األطفال.

١٩٤٨ -الحكومـة اإلرسائيلية تقرر اعتبار القدس الغربية عاصمة 

إلرسائيل.

صدور «قـرار مجلس األمـن رقـم ١٩٤» والقايض بتدويـل مدينة 

القدس، وإنشاء لجنة التوفيق الدولية للفلسطينيني.

١٩٦٤ - تـيش جيفـارا يتحدث أمام الجمعيـة العامة لألمم املتحدة 

يف نيويورك.

١٩٨١ -الجمعيـة العامة لألمم املتحدة تختـار الدبلومايس البريويف 

خافيري برييـز دي كويالر أميًنا عاًما لألمم املتحدة، عىل أن يتسـلم 

مهامه يف ١ يناير ١٩٨٢.

املالكـم العاملـي محمد عـيل كالي يلعب آخـر مبارياته ثـم يعتزل 

املالكمة.

٢٠٠٣ - انفجار طرد بريدي مرسل لرئيس تحرير «جريدة السياسة 

الكويتية»، وأدى اإلنفجار إىل إصابة مدير مكتبه بجروح طفيفة.

٢٠٠٧ - تفجري سيارتني مفخختني يف الجزائر، األوىل قرب املحكمة 

الدسـتورية العليا والثانية استهدفت مقر املفوضية العليا لالجئني 

التابعـة لألمم املتحـدة يف الجزائـر العاصمـة، وأدى االنفجاران إىل 

مقتل ما ال يقل عن ٦٢ شـخص وجرح العرشات إضافة إىل أرضار 

مادية.

٢٠١٣ - اختيار البابا فرنسـيس «شخصية العام» لسنة ٢٠١٣ من 

قبل مجلة التايم األمريكية.

٢٠١٥ - رئيـس غامبيـا يحيـى جامـع ُيعلـن تحويـل بـالده إىل 

ُجمهوريَّة إسالميَّة يف ُخطوٍة اعتربها تخليًصا لِغامبيا من ماضيها 

االستعماري.

٢٠١٦ - مقتل ٢٥ شخصاً وإصابة ٤٩ آخرين جراء تفجري الكنيسة 

البطرسية بمنطقة العباسية يف القاهرة.

٢٠١٨ - إطالق نار يف سـوق بمدينة سرتاسـبورج الفرنسية يؤدي 

ملقتل ٣ وإصابة ١٢.
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كان أحد االباء يسـتعد لإلحتفال بزواج ولده وفلذه كبده الوحيد 

الـذي ُولد بعد عرشين عاماً من زواجه، كل الجريان يعلمون جيًدا 

مدى حب األب البنه وكيف كان مشغوًال للتحضري لهذا اليوم وهو 

أن يرى ولده عريساً .

دعـا جميع جريانه لوليمـة الغداء، لكن جـاره املالصق لبيته لم 

يحـرض أحـد منهم إال اإلبـن الصغري ، حرض وبرسعـة خرج من 

الوليمة بعد أن أكل منها القليل. 

كان والد العريس يراقب املشهد، ويتساءل : ما هذا الجار الذي ال 

يقف مع جاره يف هذا املوقف؟

ومـا هـذا الجار الذي لم يحـرض أبوهم أو حتـى الولد الكبري عىل 

األقل؟

وملاذا أكل الولد الصغري بهذه الرسعة ، وغادر وترك الفرح ؟

والد العريس اصابه اإلنزعاج من جاره وخواطر كثرية مرت عىل 

افكاره.

بعد إكتمـال الوليمة بدأ املدعـوون بالتأهب بإحضار السـيارات 

لجلـب العروس من بيت أبيهـا، يف تلك األثناء جـاء اإلبن الصغري 

لجاره بسـيارته للمساهمة بزفاف العروسني، لكن والد العريس 

رفـض بانزعاج،وقـال له : ال نريد مشـاركتكم ، عندنا سـيارات 

كثرية، سكت الولد ولم ينطق بحرف واحد .

يف تلـك األثناء ملح والد العريس حركة غـري عادية وغريبة يف بيت 

جـاره أثناء فتح البـاب عندما ركـن اإلبن األصغر سـيارته عند 

ر موقفهم السلبي فرتكه . بيتهم ، وأراد أن يسأله، ولكن تذكَّ

بعد العشاء وإكمال مراسيم الفرح، وبعد أن غادر جميع املدعوين 

للعـرس وعادوا ادراجهم ، وإذ بجنازة ، تخرج من بيت جاره من 

غري عويل وال رصاخ وال ضجيج .

فسأل والد العريس من املتويف؟

فرد عليـه اإلبن الكبري لجـاره إنه والدي توىف ظهـر اليوم، وعند 

شعوره بالوفاة أوصانا بالحفاظ عىل الهدوء وعدم إظهار الحزن 

إذا وافـاه األجل لتكتمل فرحتكم بولدكـم، ألنه يعرف مدى حبك 

لولدك الوحيد، وأوصانا والدي أن تخرج الجنازة بعد إنتهاء الفرح 

حتى ال تتعكر فرحتكم .

هنـا وقعـت الحادثـة كالصاعقة عـىل والد العريـس عندما ظن 

السوء بجريانه، 

وقـال : والله لـو كنت أنا مافعلتها، ولكـن الرجولة لها أهلها وال 

يفعلها إال الرجال.

 إن من أشد الظلم هو أن تسئ الظن بشخص بريئ وعدم التماس 

األعذار. 

نِّ إِنَّ َبْعَض  َن الظَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مِّ قـال تعاىل :﴿ َيا أَيُّ

ُسوا َوَال َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا ﴾. نِّ إِْثٌم َوَال َتَجسَّ الظَّ

قال تعاىل :﴿ َوَمْن َيْكِسـْب َخِطيَئـًة أَْو إِْثًما ُثمَّ َيرِْم ِبـِه َبِريًئا َفَقِد 

اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َوإِْثًما ُمِبيًنا﴾.
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«مفتـاح قلـب الرجـل بطنه» 
قـوٌل شـائع ال يبعد كثـرياً عن 
الواقـع، فـال حاجة لنـا بلفِت 
نظـرِك نحـو اإلهتمـام الكبري 
الذي يبديـه الرجل إزاء الطعام 

الذي يتناوله.
ويف حني أّن تحضـريِك لوجبته 
املفّضلـة قد يكون مـن إحدى 
الحيل السـهلة إلستمالته وحّل 
املشـاكل ما بينكما، سنمنحِك 
فائـدة إضافيـاً تسسـتطيعني 
اسـتغالل حّب زوجـِك للطعام 

من خاللهـا... إذ تبنّي أّن ذوقه 
بإمكانـه  الخصـوص  هـذا  يف 
عـن  الكثـري  لـِك  يكشـف  أن 
شخصّيته! إكتشفي أبرز معالم 
طباعـه مـن خـالل مأكوالته 

املفّضلة:
األطعمة املالحة: إن الحظت أّن 
زوجك يميل بذوقه إىل النقرشات 
والوجبات املالحة، فذلك يدّل اىل 
طباعه السلسة، فهو يبتعد عن 
املشاكل واملواجهات، ودائماً ما 
يلعـب دور املتّفهم الذي يميش 

مع التيار، مؤمناً بالقدر.
األطعمـة الحلـوة: الرجل الذي 
يفّضل الطعم الحلو عىل املالح 
هو حتماً يتمّتع بجانب جامح 
من شخصّيته، فهو يحّب املتعة 
كما الـربوز يف املجتمع والتمّيز 

عن اآلخرين.
ذوق  الداكنـة:  الشـوكوالته 
زوجـِك اإلسـتثنائي هـذا يـدّل 
إىل كونـه الفـرد األكثـر مرحاً 
يف املجموعـة، إذ يربز يف شـكل 
كبـري بـروح النكتـة والدعابة 

لديـه خصوصـاً يف املناسـبات 
اإلجتماعّية والحفالت. أّما عىل 
صعيد العمل، فهو الفرد املثايل 

لعمل جماعي ناجح!
الشـوكوالته بالحليـب: زوجِك 
الشـوكوالته  طعـم  يفّضـل 
بالحليب؟ بالتايل، فهو شخٌص 
هادئ جداً، بعيٌد من اإلنفعاالت 
والكالم الكثري. إجماالً ما يكون 
محّدد األهـداف، ويعرف تماماً 
أي اتجاه يجب أن يسلك يف كل 

قراراته املصريّية.
الغنّيـة  أو  الحـرّة  األطعمـة 
يف  الـذوق  هـذا  بالبهـارات: 
الطعام يعكس شخصّية تحّب 
املثالّيـة يف كّل مـا تفعله،إذ إن 
زوجِك يبدي إهتماماً مفرطاً يف 
أدّق التفاصيل، كما أّنه يعشـق 
التنظيم ويكره إضاعة الوقت.

املـزج مـا بـني الطعـم الحلـو 
كان  إن  األطعمـة:  يف  واملالـح 
البيتـزا  يحـّب  مثـُال  زوجـِك 
باألناناس، أو مختلف املأكوالت 
الغريبـة التـي تمـزج مـا بني 
«امللح» و»السـكر»، فـإّن ذلك 
مؤّرشُ عىل كونـه مبدع وخالق 
يف شـخصّيته، كمـا أّنـه يميل 
إىل الوحـدة أكثر مـن اإلختالط 

اإلجتماعي.
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االحبك مالتك قل مستــــواها
جانت حاره وبردت شجـــــــاها
جنت اتكولها وروحك ويـــــاها

بعدها ابداخلك واسمع صداهـــا !؟
******************

كاتب عن عشرتك خوش تقــــرير
وي حلظة اوداعك راح ارفقــــــــه
واحسبلك عدد زالتك ويـــــــــاي
اقراهن على اذنك ورقه ورقــــــه
واگلك روح لطفا گلبي مسدود

حصرا ينفتح لليستحقـــــــــــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1 .نصـف جابـر - جميل وفيـه بهـاء - يوضع عىل 
الحصان.

2 .مخرتع الديناميت.
3 .هدأ - غاز يدخل يف تركيب ملح الطعام.

4 .مخرتع محرك الديزل
5 .رجل (باالنجليزية) - ثالثة حروف من راوي.

6 .مخرتع اآللة البخارية - نصف رسور.
7 .عملة يابانية - ارتقاء ورفعة.

8 .مخرتع قلم الحرب .
9 .أوسمة أو أوشحة املسؤولية كالرئاسة وغريها.

10. مخرتع املصباح الكهربائي.

1 .شـجاع ويجرس عىل خوض غمار اليشء - مخرتع أمواس 
الحالقة.

2 .الزي الياباني الشهري.
3 .ممثـل هوليـوودي متمرس يف رياضة الدفـاع عن النفس 

- توجه إىل.
4.يابسة - أنس - من يمتهن سقاية املاء.

5 .اسـم رئيس تحرير صحيفة األهرام سابقا - من صفاته 
أنه خناس.

6 .يميش متقارب الخطوة - تعبأ.
7 .نحب ونرغب - تصدير.

8 الشام - جمع سديم (معكوسة).
9 .صاحـب الـيشء ومالكـه - مـن اهـم اعمـال نيكـوس 

كازنتزاكي األديب اليوناني املعارص.
10 .مخـرتع التلسـكوب وصاحب نظريـة األرض كروية يف 

العصور الوسطى - ضمري متكلم.
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تشـعر أنك مضغوط جدا بسـبب كثرة األعباء. ربما ال 
تستطيع مواصلة العمل بسبب عدم قدرتك عىل الرتكيز. 
قد ينشـأ خالف من الصعب تدراكه أو تسـويته خاصة إذا 
كنت متمسكا بوجهة نظرك. كلما كنت مرنا، أصبحت األمور 

سهلة من حولك.

ترغب اليوم يف السفر للخارج. لن يتعاطف البعض معك يف هذا 
اليوم ألنك ال تعرب عن حزنك بالكالم ولكنك تتنهد فقط! ننصحك 
بأال تقـص أي تفاصيل عن حياتك ألي شـخص. تذكر أنه من املهم 
جدا أن تتعلم دروسا من هذه الحياة وأول هذه الدروس أن تعرف متى 

تصمت ومتى تتكلم.

مزاجـك متقلب إىل حد ما اليوم، فتارة تكون هادئا 
وأخـرى ترغـب يف القتال. تسـتمتع بجمال اليشء 
ومظهره ولكنك ال تحاول االهتمام به أو املحافظة 
عليه. إعطاء هذا اليشء لشـخص آخر كهدية ربما 
يكون أفضل حـل. ال تقطع اتصاالتـك بمن حولك 

وستجد أن كل يشء عىل ما يرام.

تالحقـك اليوم بعـض األفكار والهواجـس التي تخص 
عالقتك العاطفية. تهتم اليوم باكتشـاف حقيقة عالقتك 
بشـخص ما ألن هذه العالقة ما زالت غامضة بالنسـبة لك. 
ال تعرف كيف تتواصل مع الحبيب. تنتظر وقتا طويال حتى تتخذ 

أي قرار ولكنك يف النهاية ستنفذه!

إن كنت تعانى من ضغوط بسبب األقساط والديون فتَحل 
بالشـجاعة ملواجهتهـا وابحث عـن الحلفاء واملسـاندين. 
مرحلـة مؤقتـة والبّد للشـمس أن تـرشق من جديـد. التركن 
لألفكار السـوداوية واسـتعمل عقلك لتجد املخرج املناسـب. ال 

تندفع يف تكوين صداقاتك كي ال تندم فيما بعد.

األصدقـاء واألرسة وكل من يهمـك أمره يعيش 
حالـة مـن الحـزن واألىس اليوم. ربمـا تالحظ أن 
املحيطني بك جميعا غري قادرين عىل التواصل بوضوح 
بسـبب الظروف التي يمرون بها. حاول أن تتحكم يف 
أعصابـك حتى تتجنـب االنفعال املفاجـئ. ابتعد عن 

األجواء املتوترة بقدر املستطاع.

تحـاول أن تقـوم بعملـك اليـوم عـىل أكمـل وجه. 
تسـتطيع التعامـل مع أي تحـد يواجهـك اليوم بكل 
سـهولة. أصعب يشء قـد يواجهك اليوم هـو التعامل مع 
األمـور العاطفيـة. تبحث عن الحب وتبحث عن شـخص 

يهتم بك وبمشاعرك.

أنـت متوتر جـدا هذا اليوم بسـبب تغـري وتدهور بعض 
األوضـاع العائليـة. اسـتعد للمعركة، فالبعـض قد يخاف 
بمجـرد أن ينظر خارج منزله ويرى مـا يحدث حوله، ولكنك 
ال تخش شـيئا. الروح القوية الشجاعة هي سالحك الوحيد هذا 

اليوم.

من الصعب جدا أن يتعامل أي شـخص معك، 
خاصـة يف األيـام األخـرية. عليـك أن تتحـدث 
بطريقة موضوعية وعقالنية. مشاعرك وعواطفك 
قد تسـبب لك كارثة وربما تجعلك تخرج من مشكلة 
إىل مشكلة أكرب. كل ما تحتاج اليوم هو أن توازن بني 

العاطفة والعقل.

ربما تكـون انفقت أو ادخرت مبلغا من املال يف الفرتة 
املاضية. من الواضح أنك ستعيد ترتيب حساباتك حتى 
تحقق السعادة واملتعة لنفسك وملن حولك بدال من الشعور 
باإلحبـاط وخيبة األمل. تبدو غريبا اليوم وكأن عقلك انفصل 

عن باقي جسدك.
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أنـت تجاهـد مـن أجل تحقيـق يشء مـا اليـوم. اهتم 
بالتعليقـات والنصائـح التي أخربك بهـا اآلخرون خالل 
الفـرتة األخرية بشـأن انفعالـك وعصبيتك الزائـدة. ال تقلق 
فمن حولك سيسـامحونك يف النهاية. ابذل قصارى جهدك حتى 

تتحكم يف أعصابك.

ال تنزعـج برسعـة مـن مشـاكلك العاطفّيـة. توقـع اليوم 
مفاجأة مدهشـة من الحبيب، ولكن سـيكون رد فعلك غريبا 
للوهلة األوىل، فأنت لسـت معتادا عىل أن تكون متلقيا للمبادرات 
الرومانسـية منـه. عليك أن تتحـىل بالقوة لكي تترصف بشـكل 

يبتعد عن الزيف.

Ô”aã«@fiçÀ



أوقف القضاء اللبناني، املمثلة ستيفاني صليبا عىل ذمة 

التحقيق بعد استجوابها يف ملف تبييض أموال وإثراء غري 

مرشوع مرتبط بحاكم املرصف املركزي رياض سالمة.

ذّمة  عىل  حالياً  موقوفة  ”صليبا  أن   ، لبناني  قضائي  مصدر  وذكر 

إبراهيم  عيل  القايض  املايل  العام  النائب  من  أمر  عىل  بناء  التحقيق 

الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غري مرشوع“.

يف  للتوّسع  املالية  الجرائم  مكتب  إىل  إحالتها  جرى  أنه  وأوضح، 

التحقيق، عىل أن يقرر الحقاً تركها أو إبقاؤها موقوفة.

العامة  املدعية  تجريها  تحقيقات  إطار  يف  صليبا  استجواب  ويأتي 

يف جبل لبنان القاضية غادة عون منذ (نيسان / أبريل) بعد االدعاء 

عىل سالمة وشقيقه بجرم ”اإلثراء غري املرشوع وتبييض األموال“.

وتتحدث وسائل إعالم محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم 

املرصف املركزي.
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القديرة د. سهى  العراقية  الفنانة  أعربت 

أن  مؤكدة  للشاشة  اشتياقها  عن  سالم، 

العمل األكاديمي أخذ بعضاً من وقتها.

إن  الرسمية:  للوكالة  سالم  وقالت 

أم  التمثيل  سواء  عام  بشكل  «الفن 

الفنون،  من  وغريها  النحت  أو  الرسم 

خالل  من  تتطور  وبعدها  أوالً،  تورث 

تمر  التي  املوهبة  بتنمية  العائلة  اهتمام 

مضيفة:  والصقل»،  االكتشاف  بمرحلتي 

سالم،  طه  الفنان  والدي  منحني  «لقد 

الصحيحة  والرتبية  والرعاية  الحب 

بنفيس  الثقة  معززاً  القويم  والتوجيه 

املرشِّف  الشخيص  بتاريخه  واعتدادي 

فنياً واجتماعياً، تضافراً مع دور شقيقيَّ 

شذى وفائز يف تكملة املسرية».

«أنا  قالت:  عربيا  انتشارها  عدم  وعن 

فرتة  وعشت  باملقسوم  وراضية  قنوعة 

ناجحة..  تلفزيونية  دراما  يف  ذهبية 

وأفالم  وتاريخية  بدوية  مسلسالت  من 

كانت  أعمايل  وجميع  ومرسح  سينمائية 

وخالل  اآلن  لكن  جيد،  بشكل  تسوق 

حوارية  حلقات  نعقد  كفنانني  لقاءاتنا 

عجلة  لتحريك  معالجات  إيجاد  محاولني 

اإلنتاج، مؤرشين املشكلة وهي التمويل».

يف  أثرث  ميديا  «السوشل  أن  وأضافت: 

جزءاً  نحول  بالفن  لكن  العراقي،  الفرد 

من السلبية اىل االيجابية، ألنه خالق ينتج 

أفكاراً وحلوالً» الفتة: «أعمل اآلن رئيسة 

الفنون  كلية  يف  املرسحية  الفنون  قسم 

الجميلة.. جامعة بغداد، وأتهيأ مع طالبي 

وتلقينا  القسم،  يف  السنوي  للمهرجان 

دعوة من الهيئة العربية للمرسح لعرض 

مهند  وإخراج  تأليف  (خالف)  مرسحية 

هادي وتمثييل مع مرتىض حبيب وهيثم 

عبد الرزاق ومجموعة من الشباب».

أنه تأخر  لم تجزم رشكة صادق الصباح أمر مسلسل «وأخرياً»، الواضح 
البدء بتصويره إذ أمامه أقل من ثالثة أشهر للعرض خصوصاً وأن موعد 

آذار/مارس  من  العرشين  يف  سيكون  املقبلة  للسنة  رمضان  شهر  حلول 
املقبل.

وكانت النجمة نادين نسيب نجيم قالت يف رد عىل ما سّمته شائعات تتعلق 
ال  وأن  سنوات،  منذ  خويل  قيص  مع  نجاح  رشيكة  أنها  تقول  باملسلسل 
يشء سيعّكر صفو العالقة بني الثنائي وقالت نجيم «اذا ما عجبني النص 

بنسحب».
الفريق سيلحق باملوعد  إذا كان  العمل، وما  اليوم مصري  ُيعرف حتى  ولم 
الذي  الثاني  املسلسل  مصري  حتى  يعرف  لم  عينه  الوقت  يف  الرمضاني، 
أنه بطولة  ُيقال  بالنار»  «النار  «الصباح» وهو بعنوان  تعمل عليه رشكة 
كاريس بشار وعابد فهد الذي كان أول من رصح عن املرشوع يف منتدى 

دبي االعالمي قبل حوايل الشهرين. 
البحر  مهرجان  افتتاح  يف  مؤخراً  شاركت  نجيم  نسيب  نادين  أن  يذكر 
األحمر للسينما يف جدة وحرضت بفستان لفت انظار الحارضين وتصدرت 

«ترند» موقع تويرت».

األضواء  نانيس عجرم  اللبنانية  النجمة  خطفت 
بإطاللتها األخرية يف حفل ختام مهرجان البحر 

األحمر يف دورته الثانية.
من   «Jumpsuit» خالله  عجرم  وارتدت 
الصدر  منطقة  عند  ومزود   «Sequin«خامة
بالدانتيل، من تصميم إييل صعب، ويصل سعره 

إىل ٣٠١٥ دوالر، أي ما يعادل ٧٤ ألف جنيه.
أغانيها  أحدث  مؤخرا،  طرحت  نانيس  أن  يذكر 
بموقع  الرسمية  قناتها  عرب  شانك»  «عىل 
(YouTube)، وتجاوز عدد مشاهديها ١٧ مليون 
كلمات  من  واألغنية  طرحها،  منذ  مشاهدة 

شادي نور، ألحان بالل رسور.
من ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية نانيس 
يوم  مساء  كبريا  غنائيا  حفال  إلحياء  عجرم، 
١٢كانون األول/ ديسمرب املقبل بالقرية العاملية 

دبي  العربية بإمارة  باإلمارات 

اللبنانية  املطربة  تقدم  أن  املقرر  ومن  املتحدة. 
واسعا،  نجاحا  حققت  التي  أغنيها  من  العديد 

منها بدنا «نولع الجو»، «حبيبي قرب»، «أنا ما 
بدي».

امرأة وابنها تنقلب حياتهما رأساً عىل عقب، ويخوضان رصاع بقاء للحفاظ عىل مستقبلهما وعملهما، إثر 
حادثة صادمة تحصل لهما، ضمن أحداث الدراما االجتماعية الخليجية التشويقية «ولد أمه»، من بطولة 
سوسن بدر ومحمود بو شهري وكوكبة من املمثلني، كتابة فهد العليوة وإخراج حسني دشتي، وهو من 

عروض شاهد األوىل، ويعرض عىل باقة VIP من شاهد.  
تنطلق األحداث عند مقتل يوسف وزوجته ليىل يف حادث غامض وغريب، ليتضح بعدها أن الرجل هو 
والد عزيز (محمود بو شهري)، والزوج السابق لصباح (سوسن بدر)، والتي كرست حياتها لرتبية ابنها 
بعد انفصالها عن األب وغيابه عنهما طيلة ثالثة عقود، لكن بمقتله يعود إىل حياتهما لتنكشف أرسار 
وبيتهما  وعملهما  حياتهما  عىل  للحفاظ  ويصارعان  مسلّحة،  جماعات  مع  بعمله  تتعلق  خطرة 
وتتكالب عليهما الظروف وتجد صباح نفسها وحيدة مرة أخرى ومسؤولة عن تربية أربعة أطفال 
يحاول  تتحد ضده، يف وقت  التي  الضغوط  بينما يضعف عزيز تحت  السابق،  بعد وفاة زوجها 

الخروج من مأزق كبري وضعه فيه والده الذي ال يعرف عنه شيئاً.
الجدير بالذكر أن مسلسل «ولد أمه»، يضم إىل جانب سوسن بدر، محمود بوشهري، كل من أحمد 
السلمان، حبيب غلوم، أحالم حسن، سماح، شيماء رحيمي، ملك بو زيد، فيصل املزيعل، وضيفا 

العمل جمال الردهان ونور.
 VIP من عروض شاهد األوىل، ُيقدم مسلسل «ولد أمه» اعتباراً من ٨ ديسمرب عىل باقة •

من شاهد.

تخطط  إنها   (Apple) آبل  قالت 
بحماية  للمستخدمني  للسماح 
عىل  املخزنة  واملالحظات  الصور 
بشكل   (iCloud) كلود“  ”آي  خدمة 
جهاز  واستخدام  إحكاما،  أكثر 
مادي  أمان  كمفتاح  يعمل  حماية 
(Fob) عند تسجيل الدخول من جهاز 
جديد. وقالت الرشكة إن هذه الفكرة، 
لربنامج  آخر  أمني  إجراء  جانب  إىل 
 (iMessage) مسج“  ”آي  الدردشة 
خاص  بشكل  تستهدف  آبل،  من 
والنشطاء  والصحفيني  املشاهري 
األفراد  من  وغريهم  والسياسيني 
قبل  من  بشدة  املستهدفني  البارزين 
الرغم  عىل  إنه  آبل  وقالت  املتسللني. 
انتهاكات  عىل  دالئل  وجود  عدم  من 
عمليات  أو  كلود“  ”آي  خوادم 
فإن  مسج“  ”آي  ملعلومات  ترسيب 
محاوالت القرصنة تتزايد. وسيتمكن 
من  املتحدة  بالواليات  املستخدمون 
البيانات  حماية  برنامج  تفعيل 

املتقدمة املجانية لتخزين ”آي كلود“ 
بحلول نهاية العام. وعند تشغيله، لن 
املستخدمني  مساعدة  آبل  تستطيع 
واملالحظات  الصور  استعادة  يف 
نوعا   20 وحوايل  الصوتية  واملذكرات 
آخر من البيانات إذا نسوا كلمة املرور 
الخاصة بهم. وسوف ينطلق التحديث 
”غوغل“  وتدعم  املقبل.  العام  عامليا 
(Google) منافس آبل بالفعل مفاتيح 
الحماية هذه، والتي تم اعتمادها من 
 (FIDO) فيدو  الصناعية  الهيئة  قبل 
وتكلفتها حوايل 25 دوالرا. وسيتلقى 
املستخدمون الذين يستعملون مفتاح 
الحماية الجديد العام املقبل تنبيهات 
آلية حول األجهزة غري املعروفة التي 
يحتمل أن تتطفل عىل محادثاتهم يف 
برنامج الرسائل ”آي مسج“. ويمكن 
عن  آمنة  اتصاالتهم  أن  من  التحقق 
أيضا.  األمان  رموز  مطابقة  طريق 
مثل  اآلمنة  الدردشة  خدمات  وتقدم 

سيغنال (Signal) ميزات مماثلة.

كرة  مباريات  موسم  يف  للمشجعني  مميزة  تجربة  لتقديم  جهودها  إطار  يف 
القدم، كلفت رشكة .Snap Inc أربعة من مطوري الواقع املعزز اإلقليميني وهم 
محمد األسمر من سلطنة ُعمان ومها الدورسي والصديقان إبراهيم بونة وفهد 
مطلق من اململكة العربية السعودية، البتكار عدسات جديدة تتيح ملشجعي كرة 
القدم التعبري عن شغفهم بأكرب حدث ريايض يف العالم بطرق مبتكرة. ويجمع 
Snapchat عشاق كرة القدم يف مكان واحد حتى يتمكنوا من االحتفال باللعبة 
والتمتع بأجوائها الحماسية. وسيتمكن املشجعون من خالل عدسات الواقع 
االحتفاالت،  يف  واملشاركة  أصدقائهم،  مع  املحتوى  مشاركة  الجديدة  املعزز 
مختلفة،  عاملية  ثقافات  واكتشاف  املثال،  سبيل  عىل  املباريات  نتائج  كتوقع 
واالنضمام إىل العد التنازيل للبطولة. ويهدف محمد من خالل عدسته الجديدة 
خالل  من  ويظهر  البطولة.  طيلة   Snapchat مستخدمي  اهتمام  جذب  إىل 
عدسة التوقع الخاصة به «روبل ثعلب الرمال»، وهو نوع من الثعالب الجميلة 
املشهورة يف قطر، لتوقع نتائج املباريات بطريقة ممتعة ومسلية. من ناحية 
أخرى، تربز عدسة مها تّنوع الدول املشاركة وتنقل مستخدمي Snapchat إىل 
هذه الدول لتجربة ومعرفة املزيد عن ثقافتهم. أما الصديقان إبراهيم وفهد، 

فقد ابتكرا عدسة للعد التنازيل للمونديال، بما يمنح املستخدمني فرصة ألخذ 
الوضعية املناسبة والتقاط أروع اللحظات يف امللعب. وتطّورت اليوم تجربة 
مشجعي كرة القدم للّعبة، حيث يستخدم العديد من املشجعني هواتفهم 
وراء  املحتوى  إىل  والوصول  بالفوز  واالحتفال  األصدقاء  مع  للتواصل 
الرياضة  الواقع، يستخدم ٥٢٪ من عشاق  املباراة. ويف  الكواليس طوال 
جهازاً لوحياً أو هاتفاً متحركاً للوصول إىل املحتوى الريايض عرب اإلنرتنت 

أثناء مشاهدة األلعاب الرياضية عىل جهاز التلفاز. 

التحليل  قسم  خبري  باغوف،  ألكسندر  أعلن 
، أنه يمكن   Digital Security األمني يف رشكة 
الناس  الذكية يف مراقبة  التلفزيونات  استخدام 
أن  إىل  الخبري،  ويشري  ل.  تشغَّ ال  عندما  حتى 
بكامريات  مزودة  الحديثة  الذكية  التلفزيونات 
يستخدمها  أن  يمكن  لذلك  وميكروفونات، 
أصحابها. عىل  والتجسس  للتنصت  املتطفلون 

وامليكروفون  الكامريا  «تسمح  الخبري:  ويقول 
بالتجسس  الذكي،  التلفزيون  يف  املوجودان 
والتنصت عىل صاحبه، حتى عند إيقاف تشغيله. 
أي يمكن أن يصبح هذا التلفزيون هدفا للدخالء 

واملتطفلني وغريهم. وهناك رأي مفاده بأن أجهزة 
واجهات  إىل  باإلضافة  األجنبية،  الذكية  التلفزيون 

األخطاء،  وتصحيح  للتشخيص  املختلفة  الخدمة 
للتجسس». العالم  أنحاء  تستخدم بنشاط يف جميع 

الذكي،  التلفزيون  إىل  التسلل  أن  عىل  باغوف،  ويؤكد 
يسمح للقراصنة بالوصول إىل األجهزة األخرى املوجودة 

ضمن الشبكة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. ويقول: 
هو  الذكي  التلفزيون  أن  نعلم،  أن  يجب  يشء  كل  «قبل 
تلفزيون عادي، مزود بأجهزة تسمح باستخدام شبكة 
االنرتنت. لذلك يمكن للدخالء استخدامه كنقطة انطالق 
للوصول إىل الشبكة الداخلية املتصل بها». ويضيف، من 
أجل منع الدخالء واملتطفلني من اخرتاق شبكة املنزل، 
وعزل  بانتظام  التلفزيون  برامج  تحديث  دائما  يجب 
التأكد من عدم اخرتاقها  التي لم يتم  األجهزة األخرى 
الحديثة  التوجيه  أجهزة  أن  إىل  الخبري،  عنه.ويشري 
تسمح بإنشاء عدة نقاط Wi-Fi ، ما يسمح بتوصيل 
األجهزة التي تم التحقق منها وتلك التي لم يتم التحقق 

منها بنقاط مختلفة.
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القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  حققها  التي  املبهرة  االنتصارات  فجرت 
يف  متقدمة  جد  مراحل  إىل  وصوله  و  األوربية،  املنتخبات  أعتى  عىل 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تجري أطوارها يف قطر، حقائق 
مذهلة يف مجاالت السياسة و السوسيولوجيا و علم النفس، تفرض 
عىل الباحثني املتخصصني عىل امتداد الخريطة العربية دراستها بعمق 

كبري ، لتفسري ما حدث من ردود فعل .
عىل  منتخب  فانتصار  العالم،  جغرافية  من  أخرى  منطقة  ففي 
منتخبات أخرى يعترب ظاهرة طبيعية. لكن أن تجتاح العالم العربي 
موجات فرح عارمة، خرجت بسببها الجماهري إىل الشوارع، منتشية 
لهذه  مثلت  االنتصارات  أن  يعني  ذلك  عربي،  منتخب  بانتصارات 
الشعوب لحظة فرح مفقودة يف حياتهم اليومية، و تعكس حاجتهم 
بها  تكتظ  التي  الكثرية  اإلخفاقات  ضوء  يف  اللحظة  هذه  إىل  الكبرية 

حياتهم اليومية .
الحماس  و  االندفاع  و  القوة  بكل  العربية،  الجماهري  ردود فعل هذه 
جميع  فيه  فشلت  فيما  نجحت  القدم  كرة  أن  تؤكد  بها،  تجلت  التي 
القمم العربية و جامعة الدول العربية و السياسات العمومية املعتمدة 
الشعوب،  هذه  لدى  الوحدة  مفهوم  تجذر  أكدت  و  العربية.  البالد  يف 
تجاوبها مع  و  بالوحدة  الشعوب  اقتناع  يف مدى  ليس  اإلشكال  أن  و 
الحاجة امللحة إليها، بل الخلل يف السياسات العمومية املعتمدة يف هذه 
البلدان. و أن السبب يف تعطيل إمكانيات الوحدة بني الدول، يكمن يف 

االختيارات املعتمدة من طرف األنظمة العربية الحاكمة .
فأن تتفاعل الجماهري العربية يف جميع الدول العربية بتلك التلقائية 
تبح  أن  و  املغربي،  املنتخب  حققها  التي  املبهرة  االنتصارات  مع 
الحناجر و تنهمل الدموع ، و ترفع الراية املغربية عىل امتداد الخريطة 
الشعوب  جميع  أن  يف  يكمن  غري،  ال  واحد  تفسري  لذلك  فإن  العربية، 
العربية تعترب منتخب املغرب منتخبها الوطني، و أنه يمثلها يف هذه 
التظاهرة الرياضية العاملية، و أنه بذلك لم يعد ملكا للمغاربة لوحدهم 
عن  النظر  بغض  العرب،  كل  يعني  مشرتكا  عربيا  شأنا  أضحى  بل   ،
من  فرصة  أيضا  اليهم  بالنسبة  يمثل  أنه  و  السياسية،  توجهاتهم 
الذين  عىل  باالنتصار  االنتشاء  و  العرب  لترشيف  املفقودة  الفرص 
يعتربونه يتحملون مسؤوليات جسام فيما هم عليه حاليا من أوضاع 

التجزئة و الخالفات و النزاعات .
لم يقف الحد عند هذه املستويات الجديرة بالدراسة ، بل تعدى ذلك إىل 
ما هو أكثر داللة. ذلك أن ما تبعناه من ردود فعل مبهرة من طرف 
الجاليات العربية املقيمة يف مختلف عواصم العالم، أكد أن الهجرة و 
البعد عن الوطن العربي لم يؤثر  يف الهوية، و لم تنجح مغريات حضارة 
الغرب يف أن تستلب عرب املهجر و تجردهم من هويتهم العربية ، رغم 
أنهم يعيشون هناك حياة توفر لهم ضمان العيش الكريم ، مما فقدوه 
يف أوطانهم ، و اضطر الجزء الغالب منهم إىل الهجرة بعيدا عن بلدان لم 
تحرتم كرامتهم ، مع كل ذلك ، فإنهم يفرحون و ينتشون ألي انتصار 
عربي عىل الدول التي تستضيفهم و يعيشون بفضل ما أتاحت لهم من 

فرص و إمكانيات .
كان مذهال أن يفرح الناس البسطاء بانتصارات دولة عربية يف بلدان 
سبل  لهم  تضمن  لم   . الفرح  عليه  تستحق  ما  لهم  توفر  لم  عربية 
العيش الكريم ، لذلك كان من املنطقي أن يقترص الفرح و السعادة عىل 
الناس الذين استفادوا من خريات و ثراء األوطان ، و أن الحرمان الذي 
تعانيه الغالبية من املواطنني العرب كان من املفروض أن يتسبب لهم 
سياسات  سيادة  بسبب  تحققت  انتصارات  من  بالغضب  الشعور  يف 
عمومية لم ينتفعوا منها. لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل بالعكس 
بني  األفعال،  ردود  يف  تفاوتات  أي  مالحظة  االنتصارات  هذه  تتح  لم 

مستفيد من ثروات األوطان و آخر محروم منها .
خط األديب السوري البارع يف األسلوب الساخر خرض املاغوط حروفا 
تزخر باأللم بعد االنتصارات التي حققها املنتخب املغربي لكرة القدم ، 
حيث قال يف تدوينة موجعة « يجب طرد دولة املغرب من جامعة الدول 
كل  يف  املتالحقة  و  املتوارثة  العربية  الهزائم  أصول  ملخالفتها  العربية 
املجاالت ، و الخوف أن تحصل عىل بطولة العالم و تخرج من مسرية 

الفشل العربي التاريخي».
أيضا  ، كانت  املغربي مفرحة  املنتخب  انتصارات  لذلك بقدر ما كانت 

محركة لكثري من املواجع .
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