
بغداد/ الزوراء:
شّدَد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
رشـيد، امـس األحـد، عـىل أهميـة تعزيز 
التعاون بـني العراق والبنك الـدويل، وفيما 
اشـار اىل ان أزمـة التغيـري املناخـي أبـرز 
التحديـات التـي تواجه البـالد، اكد رئيس 
مجلـس الوزراء محمد شـياع السـوداني، 
عزم الحكومـة تحويل الفئات الفقرية من 
متلقـني للرعاية االجتماعية إىل أشـخاص 
املكتـب  العمل.وذكـر  سـوق  يف  فّعالـني 
اإلعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”الرئيـس رشـيد اسـتقبل 

امـس يف قرص بغـداد، وفد البنـك الدويل“.
وقال الرئيس، بحسـب البيان: إن ”العراق 
مـن الدول الفاعلـة يف املجتمع الدويل ومن 
مؤسـيس منظمـة األمـم املتحـدة والبنك 
الـدويل وجامعـة الـدول العربيـة، مؤكـداً 
رضورة تعزيز وتوسيع العالقات مع البنك 
الدويل“.وأضاف ”من املهم أن يعلم املجتمع 
الدويل أن العراق ومنذ هزيمة داعش أصبح 
أكثر اسـتقراراً سياسياً وأمنياً واقتصاديا، 
ذلك لتشجيع االستثمارات ورؤوس األموال 

للعمل يف البالد“.

بغداد/الزوراء:
شهدت تسـع محافظات، امس 
واعتصامـا  تظاهـرات  األحـد، 
العقـود  ملوظفـي  وإرضابـا 
واملحارضين واالداريني مطالبني 
بالتثبيت عىل املالك الدائم.عقود 
جامعة كركـوك أعلنوا اإلرضاب 
عن العمل مطالبني بالتثبيت عىل 
املالك الدائم.ويف النجف، اعتصم 
محـارضو وإداريـو املحافظـة 
الصدريـن، مطالبني  يف سـاحة 
الدائم.كما  املـالك  بالتثبيت عىل 
تظاهـر املئات مـن املحارضين 
واإلداريـني أمام مبنـى مديرية 
تربية محافظة واسط مطالبني 
بتثبيتهم عىل املالك الدائم.وأيضا، 
تظاهـر املئـات مـن محارضي 
واداريي الديوانيـة امام مديرية 
مطالبـني  باملحافظـة  الرتبيـة 

بتثبيتهـم عىل املـالك الدائم.ويف 
السـماوة، تـم إغـالق مصفـى 
السـماوة مـن قبـل العاملني يف 
املؤسسـات النفطيـة إحتجاجاً 
اعلنت  إنهاء خدماتهم.كما  عىل 
تنسـيقية محـارضي محافظة 
دياىل، امس االحد، بدء االرضاب 
العام وانطـالق تظاهرات كبرية 
الرتبية.وقال عضو  امام مبنـى 
تنسيقية محارضي دياىل، محمد 
مجيـد، يف ترصيـح صحفي إن 
”االرضاب العام ملحارضي دياىل 
بـدأ يف كل االقضيـة والنواحـي 
يرافقـه انطـالق تظاهرة كبرية 
الرتبيـة  مديريـة  مبنـى  امـام 
وسـط بعقوبة من اجل الضغط 
باتجاه التثبيت عىل املالك الدائم 

باعتباره حق مرشوع“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امـس األحد، إنجاز 
الوجبـة الثانيـة عـرشة مـن الدرجـات 
العليـا  الشـهادات  لحملـة  الوظيفيـة 
واألوائل.وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”دائرة املوازنـة يف وزارة 
اسـتحداث  إجـراءات  أنجـزت،  املاليـة 
حملـة  لتعيـني  الوظيفيـة  الدرجـات 
الشـهادات العليـا والخريجـني األوائـل 
والبكالوريـوس والبالغـة (٥٩٥) درجة 

(الوجبة الثانية عرشة) وكاآلتي :
•وزارة املاليـة / الهيئة العامة للمناطق 

الحرة ٦١.
النهريـن  مـرصف   / املاليـة  •وزارة 

اإلسالمي ٢٥.
•وزارة النفط / رشكة خطوط األنابيب  

.٧٠
•وزارة النفـط / رشكـة تعبئـة الغـاز  

.١٥٩
•وزارة النفط / رشكة املشاريع النفطية 

.٧٠
•وزارة النفـط / رشكة توزيع املنتجات 

النفطية ٧٠.
•وزارة النفط / رشكـة الحفر العراقية  

.٧٠
•وزارة النفـط / رشكـة ناقـالت النفط 

العراقية ٧٠.
إىل  اسـتنادا  جـاء  ”ذلـك  أن  وأضافـت 
قـرار مجلـس الـوزراء رقم ٢٨١ لسـنة 
٢٠٢٢، وأحـكام قانـون الدعـم الطارئ 
/ الفقـرة ٣، ومـن املشـمولني بالقـرار 
رقم ٥٩ لسـنة ٢٠١٧، وتعيني الخريجني 
األوائل املشـمولني بقانون رقم ٦٧ لسنة 

.“٢٠١٧
ولفتـت إىل أنـه ”سـيتم تزويـد الجهات 
املعنية بأسـماء املعينني من قبل مجلس 
يتحمـل  أن  عـىل  االتحـادي،  الخدمـة 
مجلـس الخدمـة ووزارة التعليـم العايل 
صحة وسـالمة بيانات الفئات املشمولة 

بالتعيني ”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال مسؤول يف وزارة العدل األمريكية  
إن الواليـات املتحدة احتجـزت الرجل 
املتهـم بصنـع القنبلـة التـي فجرت 
رحلـة بان إم رقـم 103 فوق لوكربي 
يف اسكتلندا عام 1988.وقال املتحدث: 
إن أبو عجيلة محمد مسـعود سيمثل 

ألول مـرة أمـام محكمـة اتحاديـة يف 
واشـنطن. ولـم يحدد املتحـدث كيف 
وصـل أبو عجيلة مسـعود إىل أمريكا. 
وقبل إعالن وزارة العدل قال مسؤولون 
أمريكيون واسكتلنديون إن رجالً ليبياً 
متهـم بتصنيـع قنبلة فّجـرت طائرة 
مدنيـة تابعة للخطـوط الجوية ”بان 

أمريـكان“ فوق لوكربي يف اسـكتلندا 
منـذ 34 عاماً، محتجز لـدى الواليات 
املتحدة حالياً.  وكانت الواليات املتحدة 
أعلنت عن التهم املوجهة إىل أبو عجيلة 
مسعود منذ عامني، واعترب القضاء أنه 
لعـب دوراً أساسـياً يف تفجري الطائرة 
الـذي تّم يف 21 ديسـمرب-كانون األول 

1988. ووعـدت الحكومات األمريكية 
املتعاقبة دائماً بمحاسـبة املسـؤولني 
عن الهجوم. وأسفر االنفجار عىل متن 
طائـرة البوينغ 747 املتجهة من لندن 
إىل نيويـورك فوق البلدة االسـكتلندية 
عـن مقتل 270 شـخصاً.وقتل جميع 
ركاب وطاقم الطائـرة البالغ عددهم 

259 راكبـاً بينمـا لقـي 11 شـخصاً 
مرصعهـم يف لوكربـي عندمـا دمـر 
حطام الطائرة منازلهم.وقالت النيابة 
العامة االسـكتلندية إن ”أهايل ضحايا 
هجـوم لوكربي علموا أن املشـتبه به 

محتجز يف الواليات املتحدة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
استعرض الخبري االقتصادي، صفوان قيص، مجاالت 
التعاون املمكنة بني العراق والصني وتحديدا يف مجايل 
الطاقـة ومكافحة التصحر، فيما قّدَم رؤية بشـأن 
التكامل االقتصادي بني العراق ودول املنطقة.وقال 

صفـوان يف حديث لـ»الـزوراء»: ان «العـراق يحتل 
موقعا اسرتاتيجيا مهما بالنسبة لالقتصاد الصيني 
بأنـه يوفـر إمـدادات الطاقـة النفطيـة اىل الصني 
للسبعني سـنة القادمة، وهي معنية باستقرار امن 
العراق واملنطقة وامـدادات الطاقة يف مياه الخليج 

السـتمرار معـدالت النمـو يف الصـني». واضاف ان 
«موقـع العـراق الجغرايف مهم بالنسـبة لربط قارة 
افريقيا مع قارة اسـيا مع االتحـاد األوروبي، وهذا 
يجـذب االسـتثمارات الصينية لكي تكـون مكملة 
مليناء الفـاو املزمع االنتهاء مـن تنفيذه».ولفت اىل 

ان» العراق لديه امكانيات لتجهيز الصني باالسمنت 
عىل اعتبار ان االسمنت مادة تتوفر يف العراق تضعه 
يف املرتبـة االوىل عامليـا والصـني بحاجة لالسـمنت 

بمعدل ٤ مليارات طن سنويا». 

برلني/ متابعة الزوراء:
تعتـزم الحكومة األملانية تشـديد قوانني 
حيـازة السـالح، ملمارسـة مزيـد مـن 
الضغط عـىل جماعـات متطرفة تهدف 
إىل «زعزعة األمن». يأتـي ذلك يف أعقاب 
إفشال سـلطات البالد مؤامرة لإلطاحة 
بالحكومة، شـارك يف محاولـة تنفيذها 
٢٥ شـخصا اعتقلتهـم الرشطة. وقالت 
وزيـرة الداخلية نانيس فيـزر يف مقابلة 

مـع صحيفة (بيلـد أم زونتـاج) نرشت  
امـس األحـد: إن البـالد تعتـزم تشـديد 
قوانني حيازة األسلحة.وحسب املسؤولة 
الحكومية، فـإن الجماعـة كانت ترمي 
إىل تنصيـب فرد سـابق يف عائلـة ملكية 
زعيمـا للبالد.وقالت الوزيـرة يف مقابلة 
تشـكل  الحركـة  إن  الصحيفـة:  مـع 
تهديدا متناميا ألملانيا، بالنظر إىل اتساع 
قاعدتهـا مـن ألفني إىل ٢٣ ألفـا يف العام 

املنرصم.ونقلـت الصحيفـة عنها قولها 
«هؤالء ليسـوا أشـخاصا مخابيل ال أذى 
منهـم، لكنهـم إرهابيـون مشـتبه بهم 
يقبعـون اآلن يف الحجـز االحتياطي قبل 
املداهمـات، صـادرت  املحاكمة».وقبـل 
السـلطات بالفعل أسـلحة من أكثر من 
ألف من أعضاء حركـة مواطني الرايخ. 
لكـن يعتقـد أن هنـاك ٥٠٠ آخرين عىل 
األقل لديهم تراخيص سالح يف البالد التي 

يندر فيهـا الحيـازة الخاصة لألسـلحة 
النارية.وقـال ممثلو االدعاء إن املشـتبه 
بهـم من بينهـم أفراد يحوزون أسـلحة 
اسـتخدامها.  بكيفيـة  معرفـة  وعـىل 
وحاولوا تجنيد أفراد سابقني وحاليني يف 
الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.وقالت 
فيزر للصحيفة «نريد من كل السـلطات 
ممارسة أقىص ضغط لنزع أسلحتهم»، 
مشـرية إىل أن ذلـك هـو سـبب اعتـزام 

قيـام الحكومة «يف وقت قريب بتشـديد 
الرشطـة  السـالح».واعتقلت  قوانـني 
األملانيـة ٢٥ شـخصا األسـبوع املايض، 
لالشـتباه يف ضلوعهـم يف املؤامـرة التي 
تسـببت يف صدمة للكثريين، يف أحد أكثر 
ديمقراطيات أوروبا اسـتقرارا. وينتمي 
العديد من املشتبه بهم لحركة (مواطني 
الرايـخ) التـي قـال عنهـا االدعـاء إنها 

ترفض وجود الدولة األملانية الحديثة.
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باريس/ متابعة الزوراء:
يعتزم الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، حضور 
مبـاراة نصـف نهائـي املونديـال، التي سـتجمع 
منتخـب بـالده باملنتخـب املغربي. وقالـت وزيرة 
الرياضـة أمييل أوديا كاسـتريا عـرب راديو فرانس 
إنفـو  امس األحـد: ان الرئيس الفرنـيس إيمانويل 
ماكرون سيتوجه إىل قطر األربعاء لحضور مباراة 
نصـف نهائـي كأس العالـم بني فرنسـا واملغرب.
وأفادت أوديا كاستريا، التي حرضت مساء السبت 
مبـاراة ربـع النهائي التـي انترص فيهـا املنتخب 
الفرنـيس عىل نظـريه اإلنكليـزي بهدفـني لهدف: 
”سـأعود مع الرئيـس األربعاء، تفاصيـل الرحلة 
لم ُتحسـم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم 

به بسـعادة“.وأضافت الوزيرة ”لقد تابع منتخب 
(فرنسـا) (السـبت)، منتبها لكل ثانية، وسيكون 

مصدر قوة لنا يف هذه املرحلة املقبلة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
قال املتحدث باسم الكرملني، ديميرتي بيسكوف، 
إن العالقة بني روسـيا والغـرب وصلت إىل مرحلة 
عـن  لألنبـاء  ”تـاس“  وكالـة  املواجهة.ونقلـت 
بيسكوف قوله: إن الجانبني سيضطران لالستمرار 
يف هـذا املنـاخ لفـرتة أطول.وقال ردا عىل سـؤال 
بشـأن إىل أين وصلت العالقة بني روسيا والغرب: 
”نحـن ال نتحرك. لقـد وصلنا بالفعـل إىل محطة 
تسـمى املواجهـة، وعلينـا أن نكـون متحفظني 
وأقويـاء“.وكان الرئيس الرويس السـابق ونائب 
رئيـس مجلس األمـن، ديمـرتي مدفيديف، أكد يف 
وقت سـابق امـس، أن بالده تكثـف إنتاج ”أقوى 
وسائل التدمري“، ملوحاً باستخدامها ضد الغرب.

وقال مدفيديف: ”عدونا ليس متواجداً يف الخنادق 
فقط يف محافظة كييف يف مالوروسيا (وهو كيان 
إقليمي إداري يف اإلمرباطورية الروسية السابقة)، 
إنه موجـود أيضـاً يف أوروبـا وأمريكا الشـمالية 
واليابان وأسـرتاليا ونيوزيلندا وغريها“.وتابع يف 
منشـور نرشه عىل حسـابه يف تطبيق ”تليغرام“: 
”لهذا السـبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسـائل 
التدمـري، بمـا يف ذلـك تلـك القائمـة عـىل مبادئ 
جديدة“.ولم يوضح املسـؤول الرويس تلك املبادئ 
الجديـدة، لكنها تشـري عىل مـا يبـدو إىل األجيال 
الجديدة من األسـلحة التي تفوق رسعتها رسعة 
الصـوت وتفتخر موسـكو بتطويرها بنشـاط يف 

السنوات األخرية.
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الزوراء/ حسني فالح:
نصـح مختصـون للشـأن االقتصـادي 
الحكومـة بتطبيق سياسـة التحوط يف 
موازنة عام 2023 وتحديد سعر مقبول 
للنفط، فيما حـذروا من انخفاض كبري 

بأسـعار النفـط العامليـة خـالل العـام 
املقبل.وقـال الخبري يف الشـؤون املالية، 
نبيل التميمـي، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
خاصـة  رؤيـة  لديهـا  الحكومـة  ان 
سـتوظفها يف املوازنة العامـة، وتحاول 

مـن خاللهـا تنفيذ املشـاريع السـابقة 
وتمويلها وال تستحدث مشاريع جديدة 
إال للرضورات، فضال عـن تبني املوازنة 
القادمة صندوقا للتنمية .ودعا التميمي 
الحكومـة اىل عدم وضع موازنة ضخمة 

النها سـتؤثر عىل االسعار وتسبب نوعا 
من انواع التضخم، وإنما يجب استخدام 
نوع من انواع التحوط لبقاء فائض مايل 
لدينا، حتى لو كانت االسـعار يف السـنة 
القادمـة املتوقعـة جيدة للنفـط، فمن 

املمكن ان تتم االستفادة منها يف املوازنة 
التـي بعدهـا، وربمـا يحـدث انخفاض 
مفاجئ باألسعار، حيث من املتوقع جدا 

انخفاض اسعار النفط يف عام 2024 .

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  املدني،  الطريان  سلطة  أصدرت 
القارصين.وقالت  بسفر  خاصة  تعليمات 
السلطة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «بناًء عىل 
العراقـي،  املـدني  الطيـران  سلطـة  توجيهات 
لجميع  تبني  أن  الدويل  بغداد  مطار  إدارة  توّد 
رشكات الطريان العاملة باملطار بما يخص سفر 
والد  تبليغ  «رضورة  عىل  القارصين».وشددت 
القارص بعدم السفر إالَّ بحضوره شخصياً أمام 
املمانعة  بعدم  تعهد  وتقديم  الجوازات،  ضابط 
من سفر القارص أو تقديم وكالة خاصة لغرض 

السفر مصدقة أو حجة وصاية».

@äáóm@Ô„áæa@Êa7�€a
ÂÌãñb‘€a@ã–é@Êdìi@pb‡Ó‹»m

@ÔÇb‰æa@7ÓÃn€a@Úflåc@Âfl@äâ±@áÓíä
ÈnflÏÿy@pbÌÏ€Îc@Üá±@Ô„aÜÏè€aÎ

Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a@Âfl@aáœÎ@b‡:bj‘néa@fi˝Ç

@pbƒœb´@9@¿@µÌäaÜ�aÎ@ÂÌãöb0aÎ@ÜÏ‘»‹€@laãögÎ@‚bón«aÎ@paãÁbƒm

@pbuäá€a@Âfl@12@ÚjuÏ€a@çv‰m@ÚÓ€bæa
›ˆaÎ˛aÎ@paÜbËì€a@Ú‹‡®@ÚÓ–Ó√Ï€a

@µi@ÔˆbË‰€a@—ó„@Òaäbjfl@äÏõy@‚çn»Ì@ÊÎã◊bfl
lãÃæaÎ@bè„ãœ

@o‹ñÎ@lãÃ€aÎ@bÓéÎä@µi@Ú”˝»€a@Zµ‹flãÿ€a
ÚËuaÏæa@Ú‹yãfl@∂g
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 @áÌÏè€a@Ò7–éÎ@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
lbÁä�bi@µ‡Ënæa@bÌbõ”@Ú»ibnfl@ÊbrzjÌ

@Ô„aÜÏè€a@paäá‘i@Ÿÿì„@¸@Zı˝iã◊@Âfl@päbÉé˝i
Übè–€a@ÚzœbÿflÎ@pbflá©a@·Ìá‘m@¿

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس القضـاء االعـىل، 
القايض فائق زيدان، مع سفرية السويد، 
جيسيكا سفاردسرتم، امس االحد، قضايا 
املتهمـني باالرهاب من حملة الجنسـية 
تلقتـه  للمجلـس  بيـان  االوربية.وذكـر 

«الـزوراء»: ان «رئيـس مجلـس القضاء 
االعـىل القـايض، فائـق زيدان، اسـتقبل 
سفرية السويد جيسـيكا سفاردسرتم».

واضـاف ان «زيـدان بحث مع السـفرية 
متابعـة قضايا املتهمني بقضايا االرهاب 

من حملة الجنسية االوروبية».

بغداد/ الزوراء: 
أكـد محافـظ كربـالء املقدسـة، نصيف 
جاسـم، امس األحـد، أن املحافظة تدعم 
املـرشوع الديمقراطي وآليـات الحكومة 
االتحاديـة يف تقديـم الخدمـات واإلعمار 
والبنـاء والتنميـة، فيمـا أشـارت ممثلة 
األمني العام لالمم املتحدة يف العراق، جينني 
بالسـخارت، إىل عـدم التشـكيك بقدرات 

رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني يف 
تقديم الخدمات ومكافحة الفسـاد.وقال 
املكتب اإلعالمي ملحافظ كربالء املقدسـة 
يف بيـان، تلقتـه «الـزوراء»: إن «محافظ 
كربالء املقدسة، نصيف جاسم الخطابي، 
استقبل ممثلة األمني العام لألمم املتحدة 

يف العراق جينني بالسخارت.

1988@‚b«@Ôiã◊Ï€@Òãˆb†@7v–ni@·Ënæa@=Ó‹€a@›‘n»m@bÿÌãflc
�bóÉí@270@›n‘fl@Â«@ã–éc@â€a@äbv–„¸a

بغداد/ الزوراء:
عىل  سنوات  سبع  ملدة  بالسجن  حكماً  االحد،  امس  الكرخ،  جنايات  محكمة  أصدرت 
احد املجرمني النتحاله صفة نائب رئيس مجلس القضاء األعىل وطبيب وصفة محاٍم.

وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل، تلقته «الزوراء»: أن «محكمة جنايات الكرخ أصدرت 
قاٍض  انتحاله صفة  جريمة  عن  سنوات  سبع  ملدة  بالسجن  املجرمني  احد  بحق  حكما 
ونائب رئيس مجلس القضاء األعىل وكذلك انتحاله صفة محاٍم وطبيب وإنشاء مواقع 
تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب».وأوضح أن «املجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس 
مجلس القضاء وطبيب ومحاٍم تم ضبط باجات مزورة لديه، فضال عن تفريغ رسائل 
تهديد من هاتفه الشخيص تم إرسالها إىل مدير عام احد املصارف لغرض الحصول عىل 
ألحكام  وفقا  املجرم  بحق  حكمها  أصدرت  «املحكمة  أن  شخصية».وأضاف   مكاسب 

القرار ١٦٠/ أوال / ١ و٢ لسنة ١٩٨٣».
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Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a@Âfl@aáœÎ@b‡:bj‘néa@fi˝Ç
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@Ÿÿì„@¸@Zı˝iã◊@Âfl@päbÉé˝i
@·Ìá‘m@¿@Ô„aÜÏè€a@paäá‘i
Übè–€a@ÚzœbÿflÎ@pbflá©a

@Ú�ibö@Ú€byg@äã‘Ì@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
@á«b‘n€a@Û‹«@ÚÓ„aÏÌá€a@Ú†ãí@¿
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بغداد/ الزوراء:
اللطيف  شّدَد رئيس الجمهورية عبد 
جمال رشيد، امس األحد، عىل أهمية 
والبنك  العراق  بني  التعاون  تعزيز 
أزمة  ان  اىل  اشار  وفيما  الدويل، 
التي  التحديات  أبرز  املناخي  التغيري 
مجلس  رئيس  اكد  البالد،  تواجه 
الوزراء محمد شياع السوداني، عزم 
الفقرية  الفئات  تحويل  الحكومة 
إىل  االجتماعية  للرعاية  متلقني  من 

أشخاص فّعالني يف سوق العمل.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
يف  امس  استقبل  رشيد  ”الرئيس  أن 

قرص بغداد، وفد البنك الدويل“.
إن  البيان:  بحسب  الرئيس،  وقال 
”العراق من الدول الفاعلة يف املجتمع 
األمم  منظمة  مؤسيس  ومن  الدويل 
الدول  الدويل وجامعة  والبنك  املتحدة 
تعزيز  رضورة  مؤكداً  العربية، 

وتوسيع العالقات مع البنك الدويل“.
املجتمع  يعلم  أن  املهم  ”من  وأضاف 
الدويل أن العراق ومنذ هزيمة داعش 
سياسياً  استقراراً  أكثر  أصبح 
لتشجيع  ذلك  واقتصاديا،  وأمنياً 
للعمل  األموال  ورؤوس  االستثمارات 

يف البالد“.
العراقية  ”الحكومة  بأن  رشيد  ونوّه 
والربامج  الخطط  بوضع  جادة 
مبارش  بشكل  تتصل  التي  والقوانني 
مع احتياجات املواطنني عرب النهوض 
التحتية  البنى  ومشاريع  باالقتصاد 

ودعم القطاع الخاص“.

التي  التحديات  ”أبرز  أن  وأوضح 
تواجه البالد هي أزمة التغيري املناخي 
وكذلك  ككل،  العالم  تهدد  التي 
الجوار“،  دول  مع  املياه  مشكلة 
تتبادل  مؤكداً ”وجود وفود مشرتكة 
ناجحة  حلول  إىل  للوصول  الحوارات 
املائية  للحصص  عدالً  أكثر  لتوزيع 
تتناسب مع الزيادة الحاصلة يف عدد 

السكان“.
أنه ”مما  الجمهورية  وأضاف رئيس 
الهدر  هو  املياه  أزمة  من  يفاقم 
إىل  الفتاً  املطلوب“،  التنظيم  وغياب 

العراقية  الحكومية  األجهزة  ”أن 
موضوعة  خطط  لديها  املُختصة 
العمل  إىل  تحتاج  مختصني  قبل  من 
إىل  الحاجة  من  أكثر  والتنفيذ 

املؤتمرات واالجتماعات“.
وبنّي املكتب اإلعالمي أنه ”جرى خالل 
التعاون  جوانب  استعراض  اللقاء 
يف  الدويل  والبنك  العراق  بني  القائمة 
وتم  واالقتصادي،  املايل  القطاعني 
املرصيف  النظام  حاجة  عىل  التأكيد 
يكون  بشكل  التطوير  إىل  العراق  يف 
وشفافية،  وأماناً  ودقة  رسعة  أكثر 

تنويع  أهمية  عىل  التأكيد  جانب  إىل 
مصادر الدخل القومي وعدم االعتماد 
القطاع  تعزيز  عرب  النفط  عىل  فقط 

الزراعي والصناعي“.
الدويل،  البنك  وفد  أكد  جانبه،  من 
بمستقبل  تفاؤله  البيان،  بحسب 
والطبيعية  البرشية  ملوارده  العراق 
الدويل  البنك  الغنية، معربا عن تطلّع 
سبيل  يف  العراق  مع  التعاون  لتعزيز 

تطوير اقتصاده.
مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 

عىل  مبنية  الحكومة  أولويات  أن 
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

للمواطنني.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
رئيس  نائب  استقبل  ”السوداني  أن 
الرشق  منطقة  لشؤون  الدويل  البنك 
األوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، 
بحضور املدير اإلقليمي لدول الرشق 

ومدير البنك الدويل يف العراق“.
وأضاف أنه ”جرى خالل اللقاء بحث 
آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع 
اسرتاتيجية مهمة يف مجاالت متعددة، 
تستهدف  طموحة  برامج  ووضع 
املرصيف  القطاع  يف  اإلصالحات  تنفيذ 
كما  الخاص،  القطاع  تنمية  ويف 
ملواجهة  الحكومية  الربامج  تساند 

التغريات املناخية“.
التباحث  اللقاء  ”شهد  أنه  وتابع 
تصّب  مشرتكة  برامج  تنفيذ  بشأن 
يف مجال تشغيل الشباب، والتخفيف 
من البطالة، وتطوير برنامج الحماية 
يف  البحث  جرى  كذلك  االجتماعية، 
والتعايف  اإلصالح  صندوق  تأسيس 

وإعادة اإلعمار“.
خالل  الوزراء  مجلس  رئيس  وأشار 
”أولويات  إىل  البيان،  بحسب  اللقاء، 
االحتياجات  عىل  املبنية  الحكومة 
للمواطنني،  االجتماعية واالقتصادية 
الفقرية  الفئات  تحويل  وعزمها 
إىل  االجتماعية  للرعاية  متلقني  من 
أشخاص فّعالني يف سوق العمل، عرب 

خطط مدروسة وواقعية“.

الزوراء/ حسني فالح:
الحكومة  االقتصادي  للشأن  مختصون  نصح 
بتطبيق سياسة التحوط يف موازنة عام 2023 
من  حذروا  فيما  للنفط،  مقبول  سعر  وتحديد 
خالل  العاملية  النفط  بأسعار  كبري  انخفاض 

العام املقبل.
وقال الخبري يف الشؤون املالية، نبيل التميمي، 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان الحكومة لديها رؤية 
وتحاول  العامة،  املوازنة  يف  ستوظفها  خاصة 
السابقة وتمويلها  من خاللها تنفيذ املشاريع 
للرضورات،  إال  جديدة  مشاريع  تستحدث  وال 
صندوقا  القادمة  املوازنة  تبني  عن  فضال 

للتنمية .
ودعا التميمي الحكومة اىل عدم وضع موازنة 
ضخمة النها ستؤثر عىل االسعار وتسبب نوعا 
التضخم، وإنما يجب استخدام نوع  انواع  من 
من انواع التحوط لبقاء فائض مايل لدينا، حتى 

املتوقعة  القادمة  السنة  يف  االسعار  كانت  لو 
االستفادة  تتم  ان  املمكن  فمن  للنفط،  جيدة 
يحدث  وربما  بعدها،  التي  املوازنة  يف  منها 
انخفاض مفاجئ باألسعار، حيث من املتوقع 

جدا انخفاض اسعار النفط يف عام 2024 .
وتابع: يجب ان تكون هناك جزء من سياسة 
التحوط يف هذه املوازنة. مشددا عىل: ان يكون 
140 تريليون كحد اعىل  130 اىل  مبلغ املوازنة 
ومحاولة السيطرة عىل االسواق وعىل التضخم، 

ونفس الوقت تحقيق االهداف التنموية. 
احمد  االقتصادي،  الخبري  قال  جهته،  من 
املاجدي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان هناك تقلبات 
الروسية  االزمة  العاملية بسبب  النفط  بأسعار 
االوكرانية وكذلك السياسة الصينية التي بدأت 
بكني  سياسة  عن  فضال  كورونا،  قيود  ترفع 
هذا  كل  الخليج،  دول  مع  واتفاقاتها  الجديدة 
عام  ان  مبينا:  النفط.  اسعار  عىل  سينعكس 

واىل  النفط  بأسعار  انخفاضا  قد نشهد   2023
مستويات كبرية.

وشدد عىل رضورة تحديد سعر مقبول للنفط 
 60 اىل   55 يكون  كأن   2023 عام  موازنة  يف 

دوالرا للربميل.
النيابية  املالية  اللجنة  عضو  أكد  جانبه،  من 
انخفاض  أن  العراقي، خليل غازي،  الربملان  يف 
عىل  يؤثر  العاملية  األسواق  يف  النفط  أسعار 
 ،2023 لعام  العراقية  املوازنة  قانون  مرشوع 
مشرياً إىل رضورة خفض السعر املقدر للنفط 

يف مرشوع القانون. 
وقال غازي يف ترصيح صحفي: إنه ”يتم تقدير 
ففي  النفط،  بيع  أساس  عىل  العامة  املوازنة 
دوالراً   90 من  أعىل  النفط  سعر  كان  السابق 
لذا فإن  80 دوالراً“،  أقل من  إىل  لكنه انخفض 
مرشوع  عىل  سيؤثر  البرتول  أسعار  انخفاض 

قانون املوازنة العامة. 

من  الواحد  الربميل  سعر  ”تقدير  إىل  وأشار 
يف  الحايل  سعره  من  بأقل  املوازنة  يف  النفط 
ومن  ثابت،  غري  النفط  سعر  ألن  األسواق، 
أخذ  ويجب  أكثر،  انخفاضاً  يشهد  أن  املرجح 

ذلك بعني االعتبار“.
التخطيط  ويف وقت سابق، كشف وكيل وزارة 
عن  جوهان،  حماد  ماهر  الفنية،  للشؤون 
املوازنة  يف  النفط  لربميل  أكثر من سعر  وضع 
العامة لعام 2023 باالتفاق بني وزارات النفط 
واملالية والتخطيط والبنك املركزي يبدأ من 65 
دوالراً صعوداً إىل 75 دوالراً، مبينا أنه ليس من 
سعر  يمثل  فهو  النفط  سعر  قراءة  الصحيح 
فهذا  لذلك  الكثرية،  املتغريات  ظل  يف  املوازنة 
يف  الحسم  لحظة  حتى  متغريا  سيبقى  السعر 
قرار  وهو  النواب،  مجلس  أو  الوزراء  مجلس 
بعجز  املوازنة  تقديم  نستطيع  ال  ألننا  مهم 

كبري.

بغداد/الزوراء:

األحد،  امس  محافظات،  تسع  شهدت 

تظاهرات واعتصاما وإرضابا ملوظفي العقود 

واملحارضين واالداريني مطالبني بالتثبيت عىل 

املالك الدائم.

عن  اإلرضاب  أعلنوا  كركوك  جامعة  عقود 

العمل مطالبني بالتثبيت عىل املالك الدائم.

وإداريو  محارضو  اعتصم  النجف،  ويف 

مطالبني  الصدرين،  ساحة  يف  املحافظة 

بالتثبيت عىل املالك الدائم.

واإلداريني  املحارضين  من  املئات  تظاهر  كما 

واسط  محافظة  تربية  مديرية  مبنى  أمام 

مطالبني بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

واداريي  محارضي  من  املئات  تظاهر  وأيضا، 

باملحافظة  الرتبية  مديرية  امام  الديوانية 

مطالبني بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

من  السماوة  مصفى  إغالق  تم  السماوة،  ويف 

قبل العاملني يف املؤسسات النفطية إحتجاجاً 

عىل إنهاء خدماتهم.

محافظة  محارضي  تنسيقية  اعلنت  كما 

دياىل، امس االحد، بدء االرضاب العام وانطالق 

تظاهرات كبرية امام مبنى الرتبية.

دياىل، محمد  تنسيقية محارضي  وقال عضو 

مجيد، يف ترصيح صحفي إن ”االرضاب العام 

والنواحي  االقضية  كل  يف  بدأ  دياىل  ملحارضي 

مبنى  امام  كبرية  تظاهرة  انطالق  يرافقه 

مديرية الرتبية وسط بعقوبة من اجل الضغط 

باتجاه التثبيت عىل املالك الدائم باعتباره حق 

مرشوع“.

وأضاف مجيد أن ”االرضاب سريافقه خطوات 

امام  السلمي  االعتصام  اعالن  ومنها  اخرى، 

استجابة  هناك  تكن  لم  إذا  دياىل  تربية  مبنى 

ان  اىل  الفتا  العالقة“،  ذات  الجهات  قبل  من 

االطار  وفقط  تجري  املحارضين  ”خطوات 

القانوني“. 

يف  واالداريني  املحارضين  من  املئات  ورشع 

باإلرضاب  االحد،  امس  قار،  ذي  محافظة 

العام عن الدوام للمطالبة بالتثبيت عىل املالك 

الدائم.

املحارضين  رشيحة  ان“  محيل  مصدر  وقال 

امس،  صباح  رشعت  قار،  ذي  يف  واالداريني 

باالرضاب العام عن الدوام الرسمي يف املدارس 

لحني االتسجابة ملطالبهم يف التثبيت عىل املالك 

الدائم لوزارة الرتبية“.

املفتوح  باالعتصام  ”رشعوا  انهم  اىل  وأشار 

ملوحني  قار،  ذي  محافظة  تربية  مبنى  امام 

بالتصعيد يف حال عدم االستجابة ملطالبهم“.

املجانيني  املحارضين  من  املئات  تظاهر  كما 

املحافظة  تربية  مديرية  مبنى  أمام  كربالء  يف 

للمطالبة بالتثبيت وإدراجهم ضمن املوازنة.

تربية  مديرية  املحارضون  اغلق  البرصة  ويف   

محافظة البرصة ملدة ثالثة أيام  اىل حني تحقيق 

مطالبهم التي اقترصت عىل توفري التخصيص 

بأغالق  مهددين   التثبيت  لغرض   5400 املايل 

تحقيق  يتم  لم  حال  يف  نهائي  بشكل  املدارس 

املطالب

الزوراء/ مصطفى فليح:
االقتصادي،  الخبري  استعرض 
التعاون  مجاالت  قيص،  صفوان 
والصني  العراق  بني  املمكنة 
وتحديدا يف مجايل الطاقة ومكافحة 
بشأن  رؤية  قّدَم  فيما  التصحر، 
العراق  بني  االقتصادي  التكامل 

ودول املنطقة.
وقال صفوان يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ”العراق يحتل موقعا اسرتاتيجيا 
الصيني  لالقتصاد  بالنسبة  مهما 
بأنه يوفر إمدادات الطاقة النفطية 
القادمة،  سنة  للسبعني  الصني  اىل 
العراق  امن  باستقرار  معنية  وهي 
الطاقة يف مياه  واملنطقة وامدادات 

يف  النمو  معدالت  الستمرار  الخليج 
الصني“. 

واضاف ان ”موقع العراق الجغرايف 
افريقيا  قارة  لربط  بالنسبة  مهم 
مع قارة اسيا مع االتحاد األوروبي، 
الصينية  االستثمارات  يجذب  وهذا 
الفاو  مليناء  مكملة  تكون  لكي 

املزمع االنتهاء من تنفيذه“.
ولفت اىل ان“ العراق لديه امكانيات 
عىل  باالسمنت  الصني  لتجهيز 
يف  تتوفر  مادة  االسمنت  ان  اعتبار 
العراق تضعه يف املرتبة االوىل عامليا 
والصني بحاجة لالسمنت بمعدل 4 

مليارات طن سنويا“. 
ان  يتطلع  العراق   ” ان  اىل  واشار 

تتحول  منطقة  من  جزءا  يكون 
اىل  بحاجة  وهو  اخرض  اقتصاد  اىل 
التصحر  إليقاف  الصينية  الخربات 
مناطق  اىل  الصحراء  وتحويل 
وتحويلهم  الفقراء  وازالة  خرضاء 
انتاجية من خالل زجهم  اىل طاقة 
باالقتصاد بطرق مختلفة سواء من 
التجارية  او  الصناعية  املدن  خالل 

والزراعية“. 
وبنّي ان ”عملية التكامل االقتصادي 
مع دول املنطقة ستسهم يف تكوين 
التفاوض  تستطيع  اقتصادية  قوة 
وايران الننا ال  تركيا  مع دولة مثل 
نستطيع مقاومة هذه الدول بشكل 
بزيادة  تستثمر  لكونها  انفرادي 

السوق  اغراق  يف  االنتاجية  قدراتها 
تكون  ”عندما  مؤكدا  العراقية“، 
متكاملة  اقتصادية  سياسة  لدينا 
مع دول املنطقة بحيث ما ينتج يف 
العراق ال ينتج يف االردن او يف مرص 
او يف دول الخليج، والعكس صحيح، 
اقتصادية  خارطة  لدينا  تكون 
اىل  تتحول  ان  املمكن  من  واحدة 
متكاملة،  اقتصادية  منظومة 
قوة  نصبح  ان  نستطيع  وبالتايل 
واعتقد  والغرب،  الرشق  تفاوض 
ان رفاهية  ادركت  املنطقة  ان دول 
هذا  خالل  من  تكون  شعوبها 

التكامل“.
للعراق  يمكن  التي  املجاالت  وعن 

اوضح  الصني،  من  بها  يستفيد  ان 
فالصني  الصحراء،  تحويل  ”مثال 
يف  صحراوية  مناطق  لديها  كانت 
زراعية  مناطق  اىل  تحولت  الجنوب 
باستخدام التقنيات الحديثة، كذلك 
املياه الجوفية املتجددة يف  استثمار 
ان  املمكن  ومن  الصحراء،  زراعة 
باستثمار  الصحراء  زراعة  تكون 
وتخفيض  الشمسية  الطاقة 
كما  داخليا  الوقود  استهالك 
ان  مؤكدا  السعودية“.  اآلن  تفعل 
برميل  الف   700 يستهلك  ”العراق 
االستهالك  تقليل  وعملية  يوميا، 
العراق  املحيل تعني زيادة صادرات 

النفطية“.

بغداد/ الزوراء: 
أكد محافظ كربالء املقدسة، نصيف 
املحافظة  أن  األحد،  امس  جاسم، 
وآليات  الديمقراطي  املرشوع  تدعم 
تقديم  يف  االتحادية  الحكومة 
والتنمية،  والبناء  واإلعمار  الخدمات 
فيما أشارت ممثلة األمني العام لالمم 
املتحدة يف العراق، جينني بالسخارت، 
رئيس  بقدرات  التشكيك  عدم  إىل 
يف  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 

تقديم الخدمات ومكافحة الفساد.
وقال املكتب اإلعالمي ملحافظ كربالء 
”الزوراء“:  تلقته  بيان،  يف  املقدسة 
إن ”محافظ كربالء املقدسة، نصيف 
ممثلة  استقبل  الخطابي،  جاسم 
العراق  يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
خالل  وجرى  بالسخارت،  جينني 
اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق 
ومحافظة  األممية  املنظمة  مابني 

كربالء املقدسة يف عدة مجاالت“. 
ايضاً  ناقش  ”اللقاء  أن  وأضاف 
مجالس  انتخابات  موضوع 

من  االيجابية  واألبعاد  املحافظات 
إجرائها“.

”كربالء  أن  إىل  الخطابي  وأشار 
الديمقراطي  املرشوع  تدعم  املقدسة 
يف  االتحادية  الحكومة  آليات  ودعم 
والبناء  واإلعمار  الخدمات  تقديم 

والتنمية يف املحافظة“.
األمني  ممثلة  أكدت  جانبها،  من 
نشكك  ال  ”إننا  املتحدة:  لألمم  العام 
االتحادية  الحكومة  رئيس  بقدرات 
وتقديم  الفساد  ومكافحة  بالعمل 

الخدمات“.
”لنهضة  ارتياحها  عن  وأعربت 
املحافظة“،  يف  والخدمات  اإلعمار 
كبرياً  تفاؤالً  ملست  ”إنني  مضيفة: 
جداً يف هذه املحافظة، يدعو ان تكون 

مثاالً واضحاً للنجاح يف البلد“.
من جانبه، زارت بالسخارت مؤسسة 
-وهي  االورام  لعالج  الدولية  وارث 
بمعالجة  تعنى  تخصيص  مستشفى 
محافظة  يف  بالرسطان-  املصابني 

كربالء املقدسة.

بغداد/ الزوراء:
تعرض ضابطة  بشأن  التحقيق  نتائج  األحد،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 

برشطة الديوانية إىل االبتزاز واملساومات.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: انه ”بناًء عىل ما جرى تداوله من 
مقاطع فيديوية تظهر إحدى الضابطات يف قيادة رشطة محافظة الديوانية 
لقادة  واتهامات  وضغوطات  واملساومات  االبتزاز  إىل  تعرضها  تدعي  وهي 
حديثها  إىل  باإلضافة  الوظيفية،  ومسريتهم  سمعتهم  تمس  بتهم  وضباط 
خطرية  باتهامات  لهن  واتهامها  النسوي  للعنرص  املنصفة  غري  وإساءتها 
وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إىل اللياقة واآلداب العامة واألصول العسكرية 
ملا تدعيه هي من ترصفات، أمَر وزير الداخلية عبد االمري الشمري تشكيل 
أن  والرباهني  باألدلة  أثبتت  ”اللجنة  ان  حقائق“.وأضافت  تقيص  لجنة 
السابق  العام  املفتش  البحث نقلت بعقوبة من مكتب  الضابطة موضوعة 
الديوانية،  رشطة  إىل  بعقوبة  أيضا  بنقلها  قامت  التي  الديوانية  مرور  إىل 
مع  حبس  أشهر  بثالثة  مختصة  محاكم  من  أحكام  عليها  صدرت  وقد 
مشرية  رواتبه“،  عىل  باالستيالء  املنتسبني  احد  لتهديدها  التنفيذ  إيقاف 
الرابعة  املنطقة  الداخيل  أن محكمة قوى األمن  ايضا  اثبتت  ان ”اللجنة  اىل 
املادة  أحكام  وفق  دينار  مليون  قدرها  بغرامة  إليها  املومأ  عىل  حكمت  قد 
331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية وصدور حكم آخر من 
انضباطية  8 عقوبات  لديها  أن  علماً  أشهر،  بثالثة  عليها  نفسها  املحكمة 
والعرشات من املجالس التحقيقية بحقها“.واكدت انه ”بناًء عىل املعلومات 
وزارة  إىل  الضابطة  هذه  عن  صدرت  التي  الكبرية  ولإلساءة  آنفا،  املذكورة 
التهم  العام وكيل  الرأي  الحقائق وتظليل  تزييف  الداخلية ككل، ولتعمدها 
الداخلية  وزير  أمَر  الجيد،  غري  الوظيفي  ولسجلها  حق،  وجه  دون  من 
3/هـ. و) من  ثالثا) و(   /2) املادتني  بأحكام  التقاعد عمال  بإحالتها عىل 
التقاعد رقم  انثى) عىل  ام  إحالة رجل الرشطة (رجال كان  تعليمات جواز 

(1) لسنة 2012“.
وبينت الوزارة ان ”أبواب وزير الداخلية مفتوحة ومرشعة أمام جميع أبناء 
شعبنا الكريم بما فيهم ضباط ومنتسبو وموظفو الوزارة“، داعية ”كل من 
لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود باألدلة والرباهني 
والوقائع الحقيقية اىل مراجعة مكتب الوزير إلحقاق الحق وإنصاف املظلوم 

وتطبيق العدالة“.
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منح  ظاهرة  مستمرة،  زالت  وما  املاضية،  السنوات  خالل  برزت 
االوسمة واالنواط لشخصيات اعتبارية بقصد الربح املايل واملعنوي.. 
وتعزى هذه الظاهرة غري الحضارية نتيجة الفوىض الحاصلة وعدم 
الظاهرة  هذه  تفيش  عىل  املسؤولني  ملحاسبة  رقيب  أو  جهة  وجود 
رصاع  وسط  له  اعتبارية  قيمة  ال  الوسام  من  جعلت  التي  السلبية 
الهوية..  الوسام من جهات مجهولة  تلك الشخصيات للحصول عىل 
تساوي  ال  الرديئة  املعادن  من  املصنوعة  االوسمة  ان هذه  واملشكلة 
شيئا بقدر ما هي وسيلة لالبتزاز والضحك عىل ذقون املسؤول من قبل 
اشخاص تبني لهم أنهم يمتلكون القدرة واالمكانية لتأسيس منظمات 
املهنية  املنظمات  او  الحكومية  الجهات  لدى  مسجلة  غري  وهمية 
املعرتف بها من قبل الدولة، ويف حقيقتها ما هي إال منظمات ابتزاز 
للتالعب بعقول الجهالء حتى باتت هذه االوسمة من كثرتها اضحوكة 
يتداولها الوسط الثقايف بالسخرية وعدم االحرتام، إذ ان الغرض منها 
جمع االتاوات من شخصيات ليس لها أي إرث او بعد ثقايف.. وملعرفة 
من  لكل  اضحوكة  باتت  التي  الوهمية  املنظمات  هذه  واصول  اصل 
يعرف خفاياها واغراضها حتى بتنا نرى يف احتفاالتها البهية تكرم 
«فالن الفالني» عىل جهوده يف مجال عمله، فيمنح وساما ال يساوي 
الوسام  يتسلم  وهو  املسؤول  ويقف  دنانري،  بضع  املادية  قيمته  يف 
مبتسما مزهوا بهذا الوسام وهو يف كامل اناقته كاألبله وينظر إليه 
«هذا  ويقول  نفسه  يكلم  وهو  وازدراء  شفقة  نظرة  املنظمة  رئيس 
خوش قشمر»، وتوسع حال هذه املنظمات، وبسبب عدم املحاسبة، 
اصبحت منظمات او منظفات يقال انها دولية تحمل اسماء وهمية ال 
قدر الله لها من سلطان تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لكل من هب 
يذكر  واليشء  ردن»،  «نصف  شهادة  العلمية  درجتها  يف  تعادل  ودب 
عىل سبيل املقارنة وليس الشماتة أن اسعار  اوسمة االوسكار العاملية 
التي تمنح ألحد اعظم االنجازات لكبار الفنانني وهي عبارة عن تحفة 
فنية مصنوعة من الربونز الصلب مطيل بالذهب عيار ٢٤ قرياط يزن 
حوايل اربعة كيلوغرامات يعتقد أن تكلفة كل تمثال مليون دوالر وليس 
بضع دنانري كما هو الدارج يف العراق، وضعت لصناعة قطعة صغرية 
من النحاس الرخيص الثمن ال تساوي شيئا ال اعتباريا وال ماديا بقدر 
تقليد  انه  له  الذي يرتاءى  الهمام  الوسام  التي يجنيها مانح  الفائدة 

للوسام العاملي، وهو يف حقيقته يمثل سخرية من سخريات القدر.
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بغداد/ الزوراء:

قـام رئيـس الجمهوريـة الدكتور عبد 
اللطيف جمال رشـيد، يـوم األربعاء 7 
كانون األول 2022، بزيارة موّسعة إىل 
محافظة البـرصة عىل رأس وفد كبري، 
ضـّم كالً مـن وزيـر الصحـة الدكتور 
صالح مهدي الحسناوي ووزير البيئة 
املهنـدس نـزار ئاميدي ووزيـر املوارد 
املائيـة عـون ذيـاب عبـد اللـه ووزير 
الكهربـاء زياد عيل فاضل ووكيل وزير 
النفـط كريـم حطاب وعضـو مجلس 
النـواب الدكتور آسـو فريـدون، حيث 
اطلّـع سـيادته عـىل الواقـع األمنـي 
يف  واملعيـيش  والخدمـي  والقضائـي 

املدينة.
والتقـى  املحافظـة  مبنـى  زار  فقـد 
العيدانـي وأعضاء  أسـعد  محافظهـا 
الحكومـة املحلية، كما التقى عدداً من 
شـيوخ عشـائر املحافظـة ووجهائها 
ومـدراء األقضيـة والنواحـي والدوائر 
الخدميـة يف املحافظة. وأعرب رشـيد 
خـالل اللقاء عـن أهمية هـذه الزيارة 
بالنسـبة لفخامتـه، وأهميـة اللقـاء 
وباملسـؤولني  البـرصي،  باملجتمـع 
أحـوال  عـىل  لالطـالع  املحافظـة  يف 
الوقـوف  املدينـة ومجتمعهـا بهـدف 
عىل عمل السـلطات هناك ومـا يأمله 
املواطنـون من الدولـة، وبما يمكن أن 
يرتقـي بالخدمـات التي تحتـاج إليها 

املحافظة.
ويف هـذا الشـأن، حـرص رشـيد عـىل 
االسـتماع لتصـورات املواطنـني مـن 
جانب وألهداف السلطات يف املحافظة 
للعمـل والخدمات والتطوير من جانب 
ثاٍن وذلك لالرتقـاء بواقع املدينة وحل 

مشاكلها.
أجراهـا  التـي  اللقـاءات  جميـع  ويف 
رشـيد أكد حـرص الحكومة من خالل 
برنامجها عىل حل مشاكل املواطنني يف 
جميع املحافظات، وباألخص البرصة، 
وتحسـني األوضاع املعيشية والخدمية 

وتثبيت االمن واالستقرار. 

حيث أكـد عبـد اللطيف جمال رشـيد 
األوضـاع  اسـتقرار  ترسـيخ  رضورة 
األمنية والسياسـية يف املحافظة، وبما 
يشـجع حركـة االسـتثمار وينهـض 
بالقطـاع الخـاص، وبمـا يوفر فرص 
العمل ويسـاعد عىل تقديـم الخدمات 
املطلوبة. وقد نّوه رشيد بهذا الخصوص 
إىل أن البرصة هي العاصمة االقتصادية 
للعراق، وهي تمتلك كل املقومات لذلك، 
ملوقعهـا الجغرايف ومواردهـا البرشية 
والنفطية، كما أنها تمتلك خصوصية، 

فهي بوابة العراق البحرية.
وكان جدول عمـل الزيارة مكثفاً حيث 
حرص رئيـس الجمهورية عـىل اللقاء 
بممثـيل املجتمـع، كمـا حـرص عـىل 
زيـارة الدوائر واملؤسسـات ذات الصلة 
بالخدمـات واملهام املتنوعة ملؤسسـات 
محكمـة  رئاسـة  زار  فقـد  الدولـة. 
رئيـس  والتقـى  البـرصة،  اسـتئناف 
وأعضاء املحكمة، واطلع عىل سري عمل 
املحكمة، واملهام التي تقوم بها. وألقى 
رئيـس الجمهوريـة كلمـة أشـاد فيها 
بدور القضاء يف إرسـاء مبـادئ العدالة 

وسيادة القانون من أجل ترسيخ هيبة 
الدولة وإحقـاق الحق، ُمثمنـاً الجهود 
املبذولـة من قضاة البـرصة وحرصهم 

وتفانيهم يف أداء واجباتهم.
يف  التنفيذيـني  املسـؤولني  لقائـه  ويف 
املحافظـة حـرص رشـيد عـىل تأكيد 
البـرصة ومكانتها  أهميـة محافظـة 
خـالل  مـن  بهـا  االهتمـام  ورضورة 
تطوير واقعها الخدمي بما يتالقى مع 
طمـوح مواطنيها، ويف املقدمة من كل 
ذلك رضورة الحفاظ عىل اسـتقرارها 
األمنـي ملا يف ذلـك من فائـدة كبرية يف 
تحسني واقع املحافظة االقتصادي عرب 
تشجيع االسـتثمار واطمئنان رؤوس 
األموال عـىل املبارشة بفتح املشـاريع 
وبما يحرك عجلة الحياة يف املحافظة. 

وزار رشيد جامعة البرصة كأبرز جهة 
أكاديمية يف املدينة وكواحدة من أعرق 
جامعات البلد واملنطقة، والتقى رئيس 
الكليـات وكوادرها  الجامعة وعمـداء 
وعددا من الطلبة. ُمثنياً عىل اإلنجازات 
القّيمـة التي حققتهـا جامعة البرصة 
يف مختلف االختصاصات. كما اسـتمع 

لرشح مفصل حول سري عمل الجامعة 
وخططها املسـتقبلية. وأشـار رئيس 
الجمهورية يف كلمة ألقاها يف الجامعة 
إىل أن زيارتـه للبـرصة تأتـي لالطـالع 
عـىل أحوالهـا ولقاء مختلـف أطيافها 
ومكوناتها، واالسـتماع للمشاكل التي 

يعانون منها.
وأكد رشـيد أن مـن واجب السـلطات 
الحكومية العمل عـىل تذليل املصاعب 
وحـل املشـاكل التـي تواجـه املدينة، 
ولفـت إىل أن قضيـة املياه هـي إحدى 
أبـرز القضايـا التـي تواجـه البـرصة 
والعـراق عمومـا، حيـث أكـد رضورة 
املحافظـة عىل الثروة املائية، من خالل 
اعتماد طـرق الـري الحديثـة، وإزالة 
التجـاوزات غـري القانونية عـىل مياه 
نهـري دجلـة والفـرات والعمـل عـىل 
إنعـاش األهوار عرب جهد مشـرتك بني 
وزارة املوارد املائية ووزارتي التخطيط 
واملالية لتوفـري املسـتلزمات واملوازنة 

الالزمة لذلك.
ويف زيارتـه املحافظـة، تفقـد رئيـس 
البـرصة  مستشـفى  الجمهوريـة 

التخصيص لألطفال التعليمي واجتمع 
بالكادر الطبي، وأجرى جولة يف أقسام 
املستشـفى زار خاللها قسم األمراض 
الرسطانيـة لألطفـال، حيث اسـتمع 
من مدير املستشـفى والـكادر الطبي 
ملتطلبـات توفـري العالجـات املختلفة 
ملرىض الرسطان، وعدد من املقرتحات 
التـي مـن شـأنها تطويـر الخدمـات 

الطبية.
واكد رشـيد عىل رضورة بـذل الجهود 
والتعاون ما بني السـلطات الصحية يف 
املحافظـة وبـني وزارة الصحة لتأمني 
جميـع املسـتلزمات الطبيـة واألدوية 
خدماتـه  يقـدم  الـذي  للمستشـفى 
للمرىض يف البـرصة وباقي املحافظات 
الجنوبيـة القريبـة منهـا، وأشـار إىل 
رضورة إيـالء القطاع الصحي األولوية 
يف االهتمـام واملتابعة لصلتـه الوثيقة 

بحياة املواطنني.
زيـارة البـرصة تتطلـب الوقـوف عىل 
جهود السـلطات يف مجال توفري املياه 
الصالحة للرشب، وهي مشكلة مزمنة 
يف املحافظة، ولذلك تفقد رشيد محطة 
البدعة اإلروائية (مرشوع ماء العباس) 
لتحليـة امليـاه يف محافظـة البـرصة، 
التقـى مديـر املحطـة وعـدداً  حيـث 
من املهندسـني واملختصني، واسـتمع 
إىل رشح تفصيـيل عـن عمـل املحطـة 
وطاقتهـا اإلنتاجيـة لسـد احتياجات 
املواطنني يف الحصول عىل املاء الصالح 

للرشب.
وأّكـد رئيس الجمهوريـة أن محافظة 
البـرصة عزيـزة علينـا وعـىل قلـوب 
مـن  الكثـري  وقدمـت  العراقيـني، 
التضحيـات مـن أجـل سـالمة العراق 
وأهلـه، داعياً إىل بناء محطات إضافية 
لتحليـة ميـاه البحـر ولسـّد النقـص 
الحاصل وبما يؤّمن حصول العراقيني 

عىل املياه الصالحة والنقية.
لقد كانـت الزيـارة مهمـة يف تقديرنا 
سـواء بالنسـبة لسـلطات الدولـة او 

ملواطني املدينة.

نعتقـد بأهميـة تعزيـز ثقـة املواطن 
بجهد الدولة للنهوض باملدينة العريقة 
وبأحوال مواطنيها.. سنقدم هنا بعض 
الرئيـس وانطباعاتـه عن  مالحظـات 

وضع املدينة ومشكالت مواطنيها.
املواطنـون  قدمهـا  كمـا  املشـكالت 

والسلطات يف املحافظة
• املعانـاة األبـرز يف املدينـة هـي مـن 

مشكلة ملوحة املياه.
• مشكلة املخدرات، حيث تعاني البرصة 

من ذلك كونها ممراً للمخدرات.
• استمرار مشكلة السكن.

• تعبيـد وإدامـة الطرق، فقد اسـتمع 
فخامة الرئيس لشـكاوى بهذا الصدد، 

وباألخص  طريق الفاوالبرصة.
• شح األدوية واملستلزمات الطبية.

• مشكالت الفقر وقلة فرص العمل.
• معاناة السـلطات من تأخر امليزانية 
وتأثـر تخصيصـات املحافظـة نتيجة 

هذا التأخري.
• الحاجـة إىل دعـم الفالحـني وتأثـر 
غابات النخيل باالنتشـار غري املنضبط 

للسكن واملشاريع األخرى.
الحلول املطلوبة ومقرتحات أخرى

• الحـظ رئيـس الجمهوريـة أن هناك 
تطوراً ملحوظاً شهدته املحافظة خالل 
األعوام األخـرية، نعتقد أن هذا التطور 
كان نتاج عمل سلطات املحافظة وهو 
تعبري عن حـرص املحافظ عىل تطوير 

املدينة.
•  تحتاج املدينة إىل خطة عمل خمسية 
تؤّمـن تطوير املدينـة وتأمني مختلف 

الخدمات ملواطنيها.
•  ينبغي ان يكون هناك عمل مشـرتك 
مـا بـني املحافـظ مـن موقعـه وبني 
السـلطات األمنيـة وشـيوخ القبائـل 
ورجال الدين ونخب املجتمع البرصي، 
هـدف هـذا العمـل هـو التثقيف ضد 
املخـدرات وتأكيد أهميـة دور املجتمع 
وكذلـك  املشـكلة،  هـذه  مواجهـة  يف 
مـع  بالتـآزر  أمنيـة  خطـط  وضـع 
الشـخصيات والجهـات الحزبيـة ذات 

النفـوذ والوجاهة يف املجتمع ملحارصة 
املتاجريـن باملخـدرات والحيلولة دون 

مرورها أو انتشارها يف املدينة.
•  تشـجيع االسـتثمار لبناء مجمعات 
طبقـات  ملختلـف  مناسـبة  سـكنية 
األماكـن  تخضـع  أن  عـىل  املجتمـع، 
املخصصـة لهـذه املجمعـات لدقـة يف 
االختيار بحيث ال تتعارض مع الطبيعة 
الزراعية للمدينة، وهذا حل يسـاعد يف 
االنتهـاء من العشـوائيات التي أرضت 
بالتخطيـط املدني للمحافظـة وأعاق 

تقديم الخدمات فيها.
•  العمـل عىل إحيـاء املعامل واملصانع 
املعطلـة اململوكـة للدولة واسـتحداث 
صناعـات جديـدة تقـوم عىل أسـاس 
األمـوال  رؤوس  بـني  مـا  الرشاكـة 
ونؤكـد  الصناعـة،  ووزارة  الوطنيـة 
بهـذا الخصـوص عىل صناعـة التمور 
ألهميتهـا املضاعفـة يف توفـري فرص 
العمل ويف تشـجيع املزارعـني وإحياء 
بساتني النخيل التي ترضرت وتحولت 

اىل مناطق سكنية.
• وضع خطـط لتوزيع الخدمات الطبية 
مـا بني مـدن وارياف املحافظـة وتأمني 
األجهزة واملعدات واألدوية الالزمة لذلك.. 
نؤكـد هنـا عـىل رضورة التفكـري الجاد 
بانتشار االمراض الرسطانية يف املحافظة 

التي عانت من ويالت الحروب.
•  بنـاء املـدارس بمـا يناسـب حاجة 

األحياء والقرى إليها.
• املجتمع البرصي هو مجتمع اعتادت 
قطاعات كبرية منه عىل العمل البحري 
وعـىل العمـل يف موانـئ املدينـة، وهذا 
مجـال مهـم وللمدينـة وللبلد بشـكل 
عـام.. ينبغـي يف هـذا املجـال تقديـر 
الحاجـة االسـرتاتيجية للبلـد وتقدير 
أهميـة ذلـك يف حـل جانـب كبـري من 
مشكالت العمل واالقتصاد يف محافظة 

البرصة.

عن املكتب اإلعالمي لرئاسة 
الجمهورية

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
امـس األحد، اسـتمرار الحكومـة بنهجها يف 
التـوازن واالنفتـاح عىل املحيطـني اإلقليمي 

والدويل.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 
يف بيـان، تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”مستشـار 
األمـن القومـي، قاسـم األعرجي، اسـتقبل 
بمكتبه السـفري املرصي يف بغداد وليد محمد 
إسـماعيل“، مبينـاً أنـه ”جرى خـالل اللقاء 
اسـتعراض األوضاع السياسية واألمنية، عىل 

الصعيديـن اإلقليمي والدويل، فضال عن بحث 
تعزيز عالقـات التعـاون مع الـدول العربية 

الشقيقة“. 
وأكد األعرجي للسفري املرصي أن ”الحكومة 
التـوازن  يف  بنهجهـا  مسـتمرة  العراقيـة 
واالنفتـاح عـىل األشـقاء العـرب واملحيطني 
اإلقليمي والدويل“، مشـرياً اىل أن ”جمهورية 
مرص العربية دولـة كبرية ولها ثقلها العربي 

والدويل“.
ولفـت إىل أن ”العالقة بني العراق ومرص هي 

عالقة تأريخية ويف تطور مستمر“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان يف 
العراق، امس األحد، عن اسـرتاتيجية للقضاء 

عىل 50 باملئة من الفقر يف العام 2030.
وقال كبري مستشـاري صندوق األمم املتحدة 
للسـكان يف العراق، مهدي العالق، يف ترصيح 
صحفـي: إنـه ”تم تحديـد 17 هدفـاً للتنمية 
املسـتدامة تتعلـق بمعالجة الفقـر والقضاء 
عليـه بنسـبة ال تقل عـن  50 باملئـة  يف العام 
2030“، مؤكدا أن ”العراق لديه اسـرتاتيجية 
يجـري تحديثهـا مـن وزارة التخطيـط ومن 
املؤمـل إطالقهـا بعـد شـهور للعمـل بها يف 

األعوام املقبلة“.
وأشـار إىل أن ”أهداف التنمية تستمر ملدة 15 
عامـا بدأت عام 2015 وتنتهي عام 2030، إال 
أن الرؤيـة انطلقت يف أعـوام متأخرة“، مبينا 
أن ”هنـاك طموحا للوصول اىل غايات محددة 

يف العام 2030“.
وأضـاف أن ”الوصـول اىل الغايات املنشـودة 
يبنى عىل اسـتقراء واقعي لالمور“، مبينا ان 
”نسـبة الفقر سـتنخفض بما ال يقل عن 50 

باملئة بحـدود عام 2030 وهـو هدف طموح 
ينبغـي العمل عليـه وصياغة اسـرتاتيجيات 
تـؤدي بالنتيجـة إىل إنصاف الفئـات الفقرية 
لكـي تنتقـل من هـذا املسـتوى إىل مسـتوى 

أفضل“.
ولفـت العـالق إىل أن ”غالبيـة األهداف تصب 
يف تنميـة السـكان“، منوهـا أن ”هناك 232 
مـؤرشا ينبغي توفريهـا للوقـوف عىل وضع 

البلد يف التنمية املستدامة“.
وأكـد أن ”الجهاز املركـزي اإلحصائي يمتلك 
قاعدة بيانـات جيدة وخطـة ملتابعة التنمية 
املستدامة، وهناك مساٍع للوصول اىل الغايات 
عـام  يف  ”العـراق  أن  إىل  الفتـا  املنشـودة“، 
2019 قـدم وثيقة وطنية أسـماها التزامات 
العراق تجاه قمة نريوبي  للسـكان والتنمية، 
وتمـت بحضور آالف املشـاركني من كل دول 

العالم“.
وتابـع أن ”العـراق قـدم حـوايل 19 التزامـاً 
أغلبيتهـا يصـب يف قضايا السـكان والتنمية 
وموضوع الجندر والصحة اإلنجابية  والوفيات 

وعمل املرأة والتفاوت بني الذكور واإلناث“.

بغداد/ الزوراء:
دعـا نائب رئيـس الـوزراء وزير 
الخارجيَّـة فـؤاد حسـني، امس 
األحـد، مملكـة النرويـج إلعادة 
فتـح سـفارتها يف بغـداد، فيمـا 
اكد سـفري مملكـة النرويج غري 
املُقيم لدى العراق أسـبن إيفينت 
ليندبيك ان العراق صانع السـالم 

يف املنطقة .
وذكـرت وزارة الخارجية يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ” حسـني 
اسـتقبل سـفري مملكة النرويج 
غـري املُقيـم لـدى العراق أسـبن 
إيفينت ليندبيك، يف مكتبه يف مبنى 
وزارة الخارجيَّـة، وتنـاول اللقاء 
بحـث العالقات الثنائيَّـة املُتميِّزة 
بـني البلديـن، وُسـُبل تعزيزهـا، 
وأهميَّـة تجسـري التعـاون عـرب 
خلق فرص من شـأنها أنَّ ُتحّقق 

تطلُّعات الشعبني الصديقني“.
وشـدد حسـني، بحسـب البيان، 
عىل ”رضورة إعادة تفعيل اللجنة 
املُشـَرتكة  العراقيَّة-النرويجيَّـة 
بني البلدين التي تم توقيعها عام 

1979، وتفعيل ُمذّكرات التفاهم، 
وملفات التعاون الثنائّي؛ وتبادل 
الزيارات الرسـميَّة بني مسـؤويلّ 

البلدين“.

ناقشـا  ”الجانبـني  أن  وأضـاف 
الوضـع اإلقليمـّي ودور العـراق 
التوتـر اإلقليمـّي يف  يف تخفيـف 
إنعقـاد  إىل  وتطرقـا  املنطقـة، 

ُمؤتمر بغداد للتعـاون والرشاكة 
املُزمـُع  الثانيَّـة  نسـخته  يف 
إنعقادها يف عمان يف شهر شباط 
2023، والدعـوات التـي وجهـت 

الدوليَّة  للدول ورؤساء املنظمات 
واإلقليميَّـة سـيما؛ األمـني العام 
العـام  واألمـني  املُتحـدة  لألمـم 

لجامعة الدول العربيَّة“.
من جانبه، هنَّأ السفري النرويجّي 
الوزير بُمناسبة تشكيل الحكومة 
الجديدة، وتجديـد الثقة له وزيرًا 
العـراق،  ُجْمُهوريَّـة  لخارجيَّـة 
ـداً رغبـة بـالده يف تطويـر  ُمؤكِّ
وتوطيـد  الثنائيَّـة،  العالقـات 
التعـاون املُشـَرتك وبمـا يحقـق 
االزدهـار والرخـاء لـكال البلدين 

الصديقني.
للوزيـر  رسـميَّة  دعـوة  ووجـه 
يف  واملُشـاَركة  أوسـلو  لزيـارة 
ُمنتـدى أوسـلو املُزمـُع عقده يف 

شهر حزيران القادم.
 وأثنى السفري عىل دور العراق يف 
تقريب وجهات النظر يف املنطقة، 
ووصفه بأنه ”صانع السـالم“ يف 
املنطقة، ُمشيًدا بُجُهود الحكومة 
الفسـاد،  ُمكافحـة  العراقيَّـة يف 
وتقديـم خدمـات جادة للشـعب 

العراقّي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال مسـؤول يف وزارة العـدل األمريكية إن 
الواليـات املتحـدة احتجـزت الرجـل املتهم 
بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان إم رقم 

103 فوق لوكربي يف اسكتلندا عام 1988.
وقال املتحدث إن أبو عجيلة محمد مسعود 
سـيمثل ألول مرة أمام محكمة اتحادية يف 
واشـنطن. ولم يحدد املتحـدث كيف وصل 

أبو عجيلة مسعود إىل أمريكا. 
وقبـل إعـالن وزارة العدل قال مسـؤولون 
أمريكيـون واسـكتلنديون إن رجـًال ليبيـاً 
متهـم بتصنيع قنبلة فّجـرت طائرة مدنية 
تابعـة للخطـوط الجوية ”بـان أمريكان“ 
فـوق لوكربي يف اسـكتلندا منـذ 34 عاماً، 

محتجز لدى الواليات املتحدة حالياً.  
وكانـت الواليـات املتحدة أعلنـت عن التهم 
املوجهة إىل أبو عجيلة مسـعود منذ عامني، 
واعتـرب القضاء أنـه لعب دوراً أساسـياً يف 
تفجـري الطائرة الـذي تّم يف 21 ديسـمرب-

كانون األول 1988. 
املتعاقبة  الحكومـات األمريكيـة  ووعـدت 

دائماً بمحاسبة املسؤولني عن الهجوم. 
وأسـفر االنفجار عىل متن طائـرة البوينغ 
747 املتجهـة مـن لندن إىل نيويـورك فوق 
البلدة االسكتلندية عن مقتل 270 شخصاً.

وقتـل جميع ركاب وطاقـم الطائرة البالغ 
عددهـم 259 راكباً بينما لقي 11 شـخصاً 
مرصعهـم يف لوكربـي عندما دمـر حطام 

الطائرة منازلهم.
وقالـت النيابـة العامـة االسـكتلندية إن 
”أهـايل ضحايا هجوم لوكربـي علموا أن 
املشـتبه به محتجز يف الواليات املتحدة“، 
وأعربت عـن عزمها ”مواصلـة التحقيق 
لتقديـم مـن شـاركوا مـع املقرحـي إىل 
القضاء“، يف إشارة إىل الليبي عبد الباسط 
املقرحـي املتهـم الوحيـد الـذي أدين عىل 

خلفية التفجري.
وكان أبو عجيلة مسعود اختطف من منزله 
يف ليبيـا يف نوفمرب-ترشيـن الثاني املايض، 
واتهمت أرسته مسـلحني باختطافه يف ذلك 
الوقت، ولكـن مراقبني تكهنوا بأنه سـيتم 
تسليمه إىل السلطات األمريكية ملحاكمته. 

ويف 2001 أدين متورط آخر يف الهجوم وهو 
عبد الباسـط محمـد عيل املقرحـي بتهمة 
تفجري طائرة بان أمريكا 103 بعد محاكمة 
يف هولنـدا [بوصفهـا بلداً محايـداً] وحكم 
عليـه بالسـجن املؤبد. ووافقـت الحكومة 
االسـكتلندية عىل إطالق رساحـه يف 2009 
إذ تبـني أنه مصاب بالرسطـان. وتويف عيل 

املقرحي يف ليبيا عام 2012.
ونقلـت هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة (بـي.

سـلطات  عـن  األحـد،  امـس  بـي.يس)، 
القنبلـة  أن متهمـا بتصنيـع  اسـكتلندية 
التي فجـرت الطائـرة ”بان أمـريكان رقم 
103“ فوق لوكربي باسـكتلندا عام 1988، 

محتجز يف الواليات املتحدة.
وأضافت هيئة اإلذاعة الربيطانية أن املتهم 
أبـو عجيلـة مسـعود احُتجـز يف الواليـات 
املتحـدة التي وجهـت اتهامات ضـده قبل 

عامني.
وتعرض أبو عجيلة مسعود مسعود، املتهم 
بصناعة قنبلة هجـوم لوكربي، لالختطاف 
مصـريه  وكان  املـايض،  الشـهر  ليبيـا  يف 

مجهوال.
وأفـادت وسـائل إعـالم غربية، األحـد، أن 
”الواليـات املتحـدة أبلغت عائـالت ضحايا 
قنبلـة  صانـع  اعتقلـت  أنهـا  لوكربـي 

الهجوم“.
ويف نوفمـرب املـايض، قالت عائلة مسـعود 
إنهـا ال تعلم مكان وجـوده وال مصريه بعد 

أيام عىل اختطافه.
وأفادت العائلة يف بيان أن مسلحني يرتدون 
مالبـس مدنية عىل متن سـيارتني من نوع 
بمنطقـة  منزلهـم  اقتحمـوا  ”تويوتـا“، 
أبـو سـليم يف العاصمـة طرابلس السـاعة 
1.30 بعد منتصف ليـل 16 نوفمرب 2022، 
وخطفوا أبـو عجيلة مسـعود واقتادوه إىل 

جهة غري معلومة بعد االعتداء عليه.
يشـار إىل أن مسـعود هو مسـؤول بجهاز 
املخابـرات يف عهـد النظـام السـابق، تمت 
إدانتـه بتهـم لها عالقـة بالحـادث املميت 
الذي راح ضحيته 270 شـخصاً، من بينهم 
190 أمريكيـًا خالل رحلة طـريان بني لندن 

ونيويورك.
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أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (نارص جوبان خلخال) الذي يروم 
تبديل لقبه وجعله (الشـمري) بدال من (البعيجي) الوارد 
يف قيـده لعـام ١٩٥٧ فمـن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة 
(٢٢) مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ 

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

اعالن 
اىل الرشيك (حسـني ظاهر كاظم) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء للرشيـك 
(تمـارض يحيى عطيـه) للقطعة املرقمة 
٣/١٥٩٣ يف النجف حي العروبة مقاطعة 
٤ خـالل عـرشة ايـام وبخالفـه سـتتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
إىل الرشيك (حسام عبد عيل جاسم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (رنا عطية دواس) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمـة 
(٣/٥٣٨٤٢) املقاطعة (٤/حـي النداء) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن 
اىل الرشيـك (عيل حسـن مـوىس) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك (جاسم 
محمد سمري) للقطعة املرقمة ٣/٥١٦٢٠ 
يف النجـف حي النـداء مقاطعـة ٤ خالل 
عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك .

أحوال النجف
بنـاًء عىل طلـب املواطن (احمد سـالم خلخـال) ووكيله 
(نـارص جوبان خلخال) الـذي يروم تبديـل لقبه وجعله 
(الشمري) بدال من (البعيجي) الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ 
فمـن لديـه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعوى وفـق احكام املـادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر االداري املرقم 

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

جمهورية العراق                                            رقم االضبارة: ٢٠٢٢/٣٧١٢
وزارة العدل                                                                   التأريخ: ٢٠٢٢/١٢/٧

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ 

اىل/ املنفذ عليه / خريي طعمه جابر
لقـد تحقـَق لهـذه املديرية من خـالل رشح مبلـغ مركز السـالم ومختـار املنطقة عيل 
الشمري أنك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ  الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل                  
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر:
حجـة زواج املرقمـة ٢٠١٨/١٤٧ يف ٢٠١٨/٢/١٥ 

املتضمنة تأدية مهر مؤجل اىل هبة جواد كاظم

أحوال النجف
بنـاًء عىل طلب املواطن (حسـني جوبان خلخال) ووكيله 
(نـارص جوبان خلخـال) الذي يروم  تبديـل لقبه وجعله 
(الشمري) بدال من (البعيجي) الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ 
فمـن لديـه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديريـة يف الدعوى وفـق احكام املـادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر االداري املرقم 

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

جمهورية العراق                                             رقم االضبارة: ٣٢٥/ت/٢٠٢٢
وزارة العدل                                                                   التأريخ: ٢٠٢٢/١٢/٧

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحيدرية 

اىل/ املنفذ عليه 
املدير املفوض لرشكة قمة الهرم للمقاوالت العامة املحدودة ويمثلها (موجد شعالن رسحان) 

اضافة لوظيفته
لقد تحقَق لهذه املديرية من كتاب دائرة تنفيذ الديوانية املرقم ٢٤٢٤ يف ٢٠٢٢/١١/٢٢ وهامش 
املختار حسـن جياد ورشح املفوض خالد لطيف القائم بالتبليغ أنك مجهول محل االقامة وليس 
لـك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الحيدرية خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليـوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل                  
صادق حسون علوان

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة البداءة املختصة بنظر الدعـوى التجارية يف النجف املرقـم ٥٨/تجارية/٢٠٢١ يف 

٢٠٢٢/٤/١٨

جمهورية العراق                                                                                                رقم االضبارة: ٢٠٢٢/٢٦١١
وزارة العدل                                                                                                          التأريخ: ٢٠٢٢/١١/٥

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل املنفذ عليه / أحمد عباس زياد نجم
لقـد تحقَق لهـذه املديرية من أنك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه، واسـتناداً للمـادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديريـة تنفيذ النجف االرشف خالل 
خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك، ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل                  
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر:
٦٧٣٣/ب٢٠٢١/٣ يف ٢٠٢٢/١/٥

الحكم بإلزام املدعى عليه احمد عباس زياد نجم بتأديته للمدعي مبلغ مقداره سـتة ماليني ومائة وخمسـة وسبعون 
الف دينار للمدعي منري عبد الكاظم عبود وتحميله الرسوم واملصاريف ومنها اتعاب املحامي وكيل املدعي املحامي ليث 

حسني عيل مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار.
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بغداد/الزوراء:

يعاني العـراق منذ ٣ أعوام من أزمة مياه جراء 

خفـض حصصه املائية مـن دول املنبع املتمثلة 

بالجارتني إيران وتركيا من خالل انشاء السدود 

وتغري مسـار بعض االنهـر الفرعية، االمر الذي 

ادى اىل تقليـص الخطـة الزراعيـة يف العراق اىل 

٥٠٪ خالل عـام ٢٠٢١ ونزوح االف من العوائل 

اىل املدن واملحافظات األخرى.

 وحـذر املهندس االستشـاري يف منظمة طبيعة 

العراق، جاسم االسـدي، امس االحد، من صيف 

خطري قادم ستواجهه وزارة املوارد املائية، فيما 

قـال ان «كابوس الجفاف ما زال يالحق العوائل 

واملزارعني يف اهوار الجنوب».

وقـال االسـدي يف ترصيـح صحفـي إن «وزارة 

املوارد املائية سـتواجه صيفاً خطرياً نتيجة قلة 

امليـاه ورصف املياه عىل الزراعـة كانت احياناً 

غـري مجديـة»، مؤكـداً أن «االهوار لم تسـتفد 

من السـيول واالمطار االخري، ومـا زال كابوس 

الجفـاف يالحـق العوائـل واملزارعـني يف اهوار 

الجنوب».

وأضاف إن «هناك أكثر من ١٢٠٠ عائلة مزارعة 

نزحت من ذي قـار باتجاه املدن االخرى نتيجة 

قلـة املياه وصعوبة وصولهـا اىل االهوار، فضال 

عـن نـزوح اخـر وكبـري يف اهـوار امليلحـة وام 

الطوس والحسيجة».

وتابـع أن «امليـاه التـي تأتي عرب سـد املوصل 

اىل نهـر دجلـة معقولة يف الوقـت الحايل ولكنها 

غـري كافية لالغمـار أو اعـادة الحيـاة لألهوار 

والبحريات التي جفت بشكل تدريجي عىل مدار 

سنة ونصف من الزراعة غري املجدية».

 ويف السـياق ذاتـه، نـرش موقـع «ريليف ويب» 

تقريـرا لربنامـج الغـذاء العاملـي تحـت عنوان 

«للعام الثالـث عىل التوايل.. الجفـاف يهدد أمن 

العراق الغذائي»، جـاء فيه أن التنبؤات املناخية 

أكدت أن العراق مقبل عىل موسـم آخر شـحيح 

املطـر بينمـا كان العام الجـاري ٢٠٢٢ هو من 

أقىس سنوات الجفاف ف منذ العام ١٩٣٠.

وقـال التقرير إنه للعام الثالث عـىل التوايل فإن 

العـراق سـيواجه جفافـا بسـبب قلـة هطول 

األمطار يف حوض نهر دجلة والفرات، فضال عن 

السدود التي تقيمها الدول املجاورة وسوء إدارة 

ملف املياه».

مبينا أن «العراق لجأ إىل خفض الخطة الزراعية 

للمحاصيل االسـرتاتيجية بنسبة خمسني باملئة 

خالل املوسـم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ بسـبب قلة املياه 

األمـر الذي يهـدد األمـن الغذائي حيـث أنتجت 

البالد ٢٫٧ مليون طـن قمح بانخفاض مثل ٣٦ 

٪ عن العام املايض و٥٦ ٪ قبل عامني».

ويحـذر خرباء مـن أن تـرضر موسـم الزراعة 

الشتوية سـينعكس عىل ارتفاع أسـعار السلع 

الغذائية واملنتجات الزراعية يف األسواق العراقية، 

والتي باتت تثقل كاهل املسـتهلكني، وبما يهدد 

األمن الغذائي للبالد ككل.

ولفت التقرير إىل أن ما يزيد من خطورة الوضع 

يف ظـل مـا تعانيـه البـالد مـن جفاف وشـحة 

مائيـة واتسـاع لنطاقـات التصحـر وتراجـع 

املسـاحات الزراعية والخرضاء، هـو أن العراق 

وفـق تصنيفـات منظمـة األمـم املتحـدة، هو 

خامس أكثر بلدان العالم ترضرا بظواهر التغري 

املناخي.

ويف نهايـة العـام املايض، حّذر البنـك الدويل من 

انخفاض بنسـبة ٢٠٪ يف املـوارد املائية للعراق 

بحلول عام ٢٠٥٠ بسـبب التغـري املناخي، فيما 

دعت رئيسـة بعثة األمم املتحدة يف العراق، دول 

املنطقـة إىل بدء حوارات حول تقاسـم املياه، يف 

ظل األزمة املائية التي تعصف يف البالد.

ويف مؤتمـر قمـة املنـاخ بـرشم الشـيخ، قالت 

بعثـة األمـم املتحـدة: «العراق خامـس دولة يف 

العالـم يمكن الوصول إليها مـن حيث تداعيات 

الرتاجع الشامل بسـبب ارتفاع درجات الحرارة 

وانخفاض هطول األمطار وامللوحة والعواصف 

الرتابية».

وتعانـي االهـوار يف جنـوب العراق مـن جفاف 

خطـري يهدد االهـايل واملزارعني بشـكل مبارش، 

حيـث تسـبب يف هجرة االلـف العوائـل ومربي 

الجاموس اىل املدن واملحافظات االخرى.
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بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الصحـة، امس األحـد، أن العـراق من مناطق 
التوطـن املنخفض ملـرض اإليـدز عاملياً، مشـرية إىل معدل 

اإلصابات يف البالد منخفضة.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، سـيف البـدر، يف ترصيح 
صحفـي إن «العوز املناعي (اإليدز) مرض موجود يف جميع 
بلـدان العالم، والعراق كان وال يـزال ضمن مناطق التوطن 

املنخفض بحسب التصنيفات الوبائية املعتمدة». 
وأضاف أن «العراق سـجل زيـادة باإلصابـات تتماىش مع 
الزيادة السـكانية لكـن باملقابل فإن معـدالت اإلصابة فيه 
منخفضة قياسـاً بدول العالم»، الفتـاً إىل أن «مرض اإليدز 
ينتقل من خالل (االتصال الجنيس) ونقل الدم ومشـتقاته، 
واسـتخدام األدوات الجارحـة، وعمليـات الوشـم (التاتو) 

والحجامة عرب اآلالت امللوثة».
وتابـع أن «أي آلـة ملوثة تثقب الجلد مـن املمكن أن تكون 
ناقلة للمرض من شـخص آخـر واألمر ال يقترص فقط عىل 
مـرض اإليدز بـل هنالك أمراض مشـابهة تنتقل بالطريقة 

ذاتها كالتهاب الكبد الفريويس». 
وأشـار إىل أن «الجـزء األسـايس يف مواجهـة خطـر املرض 
هـو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنني»، داعياً وسـائل 
اإلعـالم إىل «مسـاندة الدوائر الصحية يف نـرش الثقافة عن 

كيفية انتقال هذه األمراض للحد من انتشارها».

البرصة/الزوراء:
اكـد النائـب عـن محافظـة البرصة، غسـان 
العيداني، ان املحافظة لديها مشـاريع لتحلية 
امليـاه خصوصا املرشوع الصيني لتحلية مياه 
البحـر وتوليـد الكهربـاء بطاقـة ٣ االف ميكا 
واط، الفتا اىل ان املحافظة تحتاج اىل مشـاريع 
سـرتاتيجية للنهوض بواقعها عـىل الرغم من 

مشاريع الحكومة املحلية. 
وقال العيداني يف ترصيح صحفي ان «الحكومة 
املحليـة اوفـت بالتزاماتها وعملـت عىل إحالة 
الكثري من املشـاريع اىل التنفيذ وبعضها تتعلق 
بتحليـة امليـاه لكنهـا تعترب مشـاريع صغرية 

التلبي كل حاجة املحافظة». 
وأضاف ان «البرصة يسـكنها اكثر من خمسة 

ماليني نسـمة وهذا العدد بحاجة اىل مشاريع 
سـرتاتيجية كبـرية تتعلـق بتحليـة املياه من 
البحر وتعمـل يف الوقت ذاته عىل توليد الطاقة 

الكهربائية». 
وبـني ان «البـرصة تعمـل حاليـا عـىل توليـد 
ويف  األخـرى،  املحافظـات  وتـزود  الكهربـاء 
السـنتني املقبلتني فـإن البرصة سـتحتاج اىل 
الطاقـة اكثر من أي وقت مـىض خصوصا ان 

هناك توسع وزيادة سكانية». 
واكـد ان دخول الـرشكات الصينيـة عىل خط 
تحليـة ميـاه البحر سـريافقه توليـد كهرباء 
بنحو ٣ االف ميكا واط ومليون و٢٥٠ الف مرت 
مكعب من املياه الصالحة لالستهالك من دون 

ان تستخدم للرشب». 
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
االحد، إلغاء ٢٢,٥ مليون دوالر غرامات 
تأخريية عىل رشكة اسـتثمارية متلكئة 

بالديوانية.
وذكـر بيـان للهيـة تلقتـه «الـزوراء» 
التحـرِّي والضبـط  أن «فريـق شـعبة 
القضائـي يف مكتب تحقيـق الديوانيَّة، 
الـذي قـام بأعمـال التحـرِّي يف ديوان 
ُمحافظـة الديوانيَّـة وهيئة االسـتثمار 

فيها، كشـف عن قيام املُحافظة بإلغاء 
الغرامـات التأخرييَّـة املفروضـة عـىل 
رشكتني استثماريَّتني تمَّ منحهما إجازًة 
استثماريًَّة يف عام ٢٠١٢؛ لبناء مرشوٍع 

سكنيٍّ عىل أرٍض تعود ملكيَّتها لها».
وأضاف انَّ «قيمـة الغرامات املفروضة 
مـن قبل لجنة فرض الغرامـات املُؤلَّفة 
يف هيئـة االسـتثمار يف الديوانيَّـة التـي 
تـمَّ إلغاؤها مـن قبـل املُحافظـة تبلغ 
(٢٢,٤٧٢,٢٥٠) مليـون دوالٍر»، الفتـا 

إىل أنَّ «فرض الغرامات بحقِّ الرشكتني؛ 
كان نتيجة تلكؤهمـا يف تنفيذ مرشوع 
الديوانيـة» السـكني يف عـام  «روابـي 

.«٢٠١٦
وتابـع ان «املحافظـة قامـت بتأليـف 
لجنتـني تحقيقيَّة وتدقيقيَّـة؛ للنظر يف 
الطلب املُقدَّم مـن قبل إحدى الرشكتني 
إىل املُحافـظ بإعـادة اإلجـازة املمنوحة 
لهـا»، ُمنوِّها بـأن «اللجنـة التحقيقيَّة 
املُؤلَّفـة من قبل املُحافظـة طلبت إلغاء 
الرشكـة،  عـىل  املفروضـة  الغرامـات 

وإعادة العمل لها بملحق عقٍد جديٍد».
وشـدد «عىل أنَّ مجلـس اإلدارة يف هيئة 
االستثمار طلب إحالة األوليَّات إىل اللجنة 
ة ملجلس الوزراء  املؤلفة يف األمانة العامَّ
التي أصـدرت جملة توصياٍت، لكنَّها لم 
تتطـرَّق إىل موضوع إلغـاء الغرامات»، 
الفتـا اىل انه «تم تنظيـم محرض ضبٍط 
املضبوطـة، وعرضه  باألوليـات  أصويلٍّ 
ة بنظر  عىل محكمـة التحقيـق املُختصَّ
قضايا النزاهـة يف الديوانيَّة التي قرَّرت 
إجراء التحقيق؛ اسـتناداً ألحكام املادة 

(٣٤١) من قانون العقوبات».

@ Îãìfl@7ófl@|öÏm@ıbiãËÿ€a
ÚÓ„Î6ÿ€¸a@ÚÌbjßa

@ÒÜbÌå@ Îãìfl@÷˝†g@Â‹»m@Ú«aäç€a
@ıaãí@åb≠gÎ@Ú«Îäçæa@pbybèæa

ÚrÌá®a@pbÓ‰‘n€a

بغداد/الزوراء:

امـس  الكهربـاء،  وزارة  أوضحـت 

الجبايـة  األحـد، مصـري مـرشوع 

االلكرتونية، فيما أشارت إىل املساعي 

للتعاقد مع الرشكات االسـتثمارية 

بهـذا الشـأن.وقال املتحدث باسـم 

الـوزارة أحمـد مـوىس، يف ترصيح 

الجبايـة  «مـرشوع  إن  صحفـي 

االلكرتونيـة تمت دراسـته ووضع 

الجدوى االقتصاديـة له ومراجعته 

فنياً منذ زمن الحكومة السـابقة»، 

إىل أن «الدراسـة تضمنـت  مشـرياً 

اإلطـالع عـىل تجربـة دول الجـوار 

والعدادات االلكرتونية املستخدمة».

وأضاف «كان مـن املفرتض أن يتم 

التصويـت عـىل املرشوع مـن قبل 

الحكومـة السـابقة، إال أنـه تّمـت 

إحالته إىل مجلـس الوزراء الحايل».

الـوزراء  «مجلـس  أن  إىل  ولفـت 

اوعـز إىل وزارة الكهربـاء، بشـأن 

التعاقد مع الرشكات االسـتثمارية 

املتخصصـة بالشـبكات الذكيـة»، 

مؤكداً أن «الوزارة تجري اجتماعات 

ودراسـات مكثفة حـول الرشكات 

التخصصيـة بموجب قرار رئاسـة 

الوزراء».

بغداد/الزوراء:

أعلـن وزيـر الزراعـة، عباس جرب 

العلياوي، امـس األحد، عن إطالق 

مرشوع لزيادة املساحات املزروعة 

يف البـالد، فيما أشـار إىل مخاطبة 

شـياع  محمـد  الـوزراء  رئيـس 

السـوداني إلعادة تفعيـل املبادرة 

الزراعية.

وقال العلياوي يف ترصيح صحفي 

إن «الوزارة أكملت جميع املتطلبات 

رشاء  مـرشوع  فرصـة  إلعـالن 

التقنيـات الحديثة مـن منظومات 

ري سـعة ١٢٠ و١٨٠ و٦٠ دونماً، 

وسـيبدأ اإلعـالن يف األيـام القليلة 

املقبلة». 

اطلقـت  الـوزارة  أن»  واضـاف 

املسـاحات  لزيـادة  مرشوعـًا 

النخيل واألشـجار  املزروعـة مـن 

والزيتـون والحمضيـات لزيادة يف 

بغـداد واملحافظـات واملؤسسـات 

القطاعية». 

واشار إىل أن «كميات األمطار التي 

هطلـت مؤخراً عىل البالد السـيما 

يف املناطق الجنوبيـة كان لها دور 

كبري يف زيادة املسـاحة املزروعة»، 

الفتـًا إىل أنـه «تّمـت زيادة نسـبة 

املسـاحة املزروعة إىل مليون دونم  

ليصـل العـدد الـكيل إىل مليونـني 

ونصف املليون دونـم عىل الزراعة 

املروية باألنهار». 

وتابـع أن «زيـادة التخصيصـات 

املالية للوزارة سـتحقق أفضلية يف 

نجاح املواسـم الزراعيـة املقبلة»، 

مبينـاً أنـه «تـم توجيه كتـاب إىل 

تفعيـل  بإعـادة  الـوزراء  رئيـس 

املبـادرة الزراعيـة ملـا لهـا من أثر 

كبري يف إنجاح القطـاع الزراعي يف 

البالد». وأكد أن» الوزارة تسعى إىل 

جعل العـراق من البلـدان املصدرة 

للمحاصيل الزراعية، ال سـيما مع 

الذي  الرباعـي والثالثـي  االتفـاق 

أكد عـىل تصدير الكميات الزراعية 

الفائضة عن حاجة السوق املحلية 

إىل الدول الداخلة ضمن االتفاق».



 بغداد/ الزوراء:
أعلن الخبري اإلعالمي، عقيل الشوييل، 
العراقـي  املـرصف  ان  األحـد،  امـس 
للتجـارة تمكن مـن اسـرتداد ترليون 

و500 مليار دينار.
وقال الشوييل يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
 TBI أن ”املـرصف العراقـي للتجـارة
يمثـل بوابة االتصـال بالعالـم لتنفيذ 
وإصـدار  املسـتندية  االعتمـادات 
خطابات الضمان والحواالت الخارجية 
مع املؤسسـات املالية مـع دول العالم 
أجمـع، وأن هذه العمليـات املرصفية 
يتـم تنفيذهـا للقطاعـني الحكومـي 

والخاص“.
واوضـح أنه ”يحظى بثقـة كربى من 
املصـارف العاملية من خـالل العالقات 
حسـابات  بفتـح  املرصفيـة  املاليـة 
للمـرصف لـدى تلـك البنوك املراسـلة 
والتـي يبلغ عددها 420 بنكاً مراسـًال 

حول العالم“.
مبيناً أنـه ”ينرش وبكل شـفافية عىل 
املوقع االلكرتوني الرسمي الخاص به 
كافة البيانات املالية املدققة من إحدى 
الرشكات األربعة الكـربى املتخصصة 
حول العالـم، والتي يوضح فيها كافة 
التفاصيل املاليـة للمرصف بما يف ذلك 

مبالغ القروض املتلكئة“.
وبشـأن ما تم نرشه يف إحدى القنوات 
الفضائية، أوضح الشـوييل أن ”مبلغ 
إجمايل القـروض املتلكئـة يف املرصف 
غري دقيق لكون هناك تسـويات مالية 
تـم ابرامها مـع زبائن املـرصف وهم 
مسـتمرون بتسـديد مبالـغ القروض 

وفوائدها دونما تلكؤ“.
وأكـد أنـه ”ال توجد قروض ملشـاريع 
وهمية حسـب ما تم ذكره، لكن يوجد 
عـدد مـن القـروض السـابقة لزبائن 
مجهولني محـل اإلقامة والتي تمت يف 
عهد اإلدارات السابقة للمرصف والذي 

يتعذر تبليغهم يف العناوين املثبتة لدى 
املرصف، مما اضطـر اإلدارة إىل اتخاذ 
إجـراءات قانونيـة بحقهـم من خالل 
تبليغهـم بالطرق القانونية الرسـمية 
ملجهوليـة محـل اإلقامـة عـن طريق 
الصحف العراقية الرسـمية، ونؤكد أن 
املحاكـم العراقية قد أصـدرت قرارات 

واحكام غيابية بحقهم“.
ولفـت إىل أن ”تـداول هـذه املعلومات 
يف االعـالم بدون التأكـد من مصادرها 
الدقيقة يؤثر بشكل مبارش يف املرصف 
العراقـي للتجارة وعالقتـه مع البنوك 
املراسـلة حول العالم والـذي ينعكس 

عىل االقتصاد العراقي بشكل عام“.
وتابـع أن ”املرصف العراقـي للتجارة 
بدأ بشـكل تدريجي وآخرها يف العامني 
للديـون  األخـرية بأخـذ مخصصـات 
واحتجزهـا  تحصيلهـا  يف  املشـكوك 
مـن ارباح املـرصف ملواجهة القروض 
املتلكئة عن السداد وذلك لتعزيز املوقف 
املـايل ولتعزيز رصانة املرصف بسـبب 
التأخر يف تسديد تلك القروض“، منوها 
بأن ”الشخصيات الواردة اسماؤهم يف 
التقرير املنشور بالقناة الفضائية، غري 
متلكئني وهم ملتزمون بتسديد مبالغ 

القروض وفوائدها بشكل مستمر“.

العراقـي  املـرصف  ”ادارة  أن  وأردف 
للتجـارة TBI حريصة باملحافظة عىل 
املـال العام وتعمـل يف العامني األخرية 
بالتعـاون مـع ديـوان الرقابـة املالية 
وهيئة النزاهة ومجلس القضاء األعىل 
حول هذا األمر، حيث تم استحصال ما 
يقرب من مبلغ (ترليون وخمسـمائة 
مليـار دينار عراقي) مـن خالل إقامة 
الدعـاوى القانونيـة القضائية وحجز 
األموال املنقولة وغـري املنقولة وتنفيذ 
أحـكام منـع السـفر بحـق عـدد من 
الزبائـن املتلكئني لتسـديد ما بذمتهم 
وابرام التسـويات املالية مع عدد آخر 
من الزبائـن املتلكئني واخـذ ضمانات 
القـروض  موقـف  لتعزيـز  اضافيـة 

العام“.
وأشـار إىل أن ”العمل مستمر عىل قدم 
وساق ملتابعة زبائن املرصف املتلكئني، 
من أجـل اسـرتداد كافـة مبالـغ تلك 
القـروض املتلكئة وفوائدهـا، علماً ان 
املـرصف العراقـي للتجارة قـد حقق 
ارباحـاً وعوائـد مالية إىل حـد االن من 
هذا العام 2022 بأعىل نسـبة مقارنة 
بالسـنوات السـابقة، ويعود أحد تلك 
األسـباب إىل اسـرتداد عدد مـن املبالغ 

املالية لزبائن املرصف املتلكئني“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس األحد، أن صادرات العراق 
النفطية ألمريكا بلغت أكثر من 8.5 ماليني برميل يف شـهر ترشين الثاني 

املايض.
وقالـت االدارة يف جدول لها اطلعت عليـه ”الزوراء“: إن ”العراق صدر من 
النفـط الخام اىل امريكا خالل شـهر ترشين الثانـي املايض 8.550 ماليني 
برميل، وبمعدل 285 ألف برميل يوميا مرتفعا عن شهر ترشين االول الذي 
بلغت الصـادرات النفطية العراقيـة فيه إىل أمريـكا 4.588 ماليني برميل 

وبمعدل 148 ألف برميل يوميا.
واضافـت ان ”العراق صدر النفط الخام ألمريكا خالل األسـبوع األول من 
شـهر ترشين الثاني بمعـدل 141 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسـط 
385 الف برميل يوميا يف االسبوع الثاني، وصدر متوسط 363 الف برميل 
يوميا يف األسـبوع الثالث ”، مشـريا اىل ان ”صادرات االسبوع الرابع بلغت 

252 الف برميل يوميا“.
وذكـرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن ”العراق جاء باملرتبة الرابعة 
يف صادراتـه ألمريكا خالل الشـهر املـايض بعد كل من: كندا، واملكسـيك، 
والسـعودية، وحّل باملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت األخرية 
صادراتهـا ألمريكا 11 مليونـا، و310 آالف برميل يوميا“، مبينة ان ”كندا 

جاءت باملرتبة األوىل كأكثر دولة مصدرة للنفط ألمريكا تليها املكسيك.

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقعت تقارير دولية أن تتصـدر العراق واإلمارات وقطر املنطقة كأفضل 

نمو اقتصادي خالل العام املقبل 2023.
ووفقـاً لتقريـر أعدته وحدة االسـتخبارات االقتصاديـة التابعة ملجموعة 
(اإليكونوميسـت)، بعنوان (الرشق األوسط آفاق 2023)، فقد تم تصنيف 
دول مثـل تركيا، والعـراق، واإلمارات وقطر ضمن أعـىل توقعات التقرير 

نموا يف اقتصادها العام املقبل.
واشار التقرير إىل: أن بلدا كاألردن يأتي ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص 

معدالت التضخم ملنطقة الرشق األوسط.
وفيما توقع التقرير أن يصل معدل التضخم يف األردن للعام املقبل 2023 إىل 
معدل 3.5 %، فقد توقع أن ينمو اقتصاد اململكة بنسبة %2.6 العام املقبل.
وبينمـا صنف بلـدا مثل لبنان كأعىل دول املنطقة يف مسـتويات التضخم، 
حيـث وصل فيهـا إىل %167، لفت إىل أن اململكة العربية السـعودية تحتل 
املرتبة األوىل بأقل توقعات ملستوى التضخم ضمن اقتصادات املنطقة عند 

معدل 2.8%.

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو اللجنة املالية النيابية، مصطفى جبار سـند، امس االحد، 
عن استحواذ املصارف املحظورة عىل نحو 40 باملئة من مزاد بيع العملة 

وتهريب األموال خارج البالد . 
وقال سـند يف حديث صحفي: إن ”ارتفاع أسـعار بيع الدوالر يف األسواق 
جاء بسـبب اسـتبعاد 4 مصارف عراقية أهلية متهمـة بتهريب العملة 
خـارج العراق وهي األنصـاري والرشق األوسـط والقابض وآسـيا إثر 

توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة األمريكية“. 
وأضاف أن ”ارتفاع سـعر الـدوالر إىل انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع 
العملـة األجنبية من 240 مليـون دوالر إىل 140 مليون دوالر“، مبينا أن 
”انخفـاض حجم مبيعات نافـذة بيع العملة األمر الـذي أدى إىل رجوع 
العديـد مـن الحواالت وتقليل املصـارف رشاء كميات كبـرية من الدوالر 

بسبب القرار االخري بحق حظر 4 مصارف أهلية“. 
وأوضح سند أن ”هناك العديد من األسباب تقف وراء ارتفاع الدوالر خالل 
األيـام املاضية وهو املضاربات التي يشـنها تجـار العملة والتي يحصل 
منها هؤالء اموال طائلة دون رقيب“، مؤكدا أن ”هناك خطوات حكومية 

جديدة ستأخذ عىل عاتقها إرجاع الدوالر إىل التوازن الطبيعي“. 
وكانت اللجنة املالية النيابية أكدت يف وقت سابق أن ارتفاع أسعار رصف 
الـدوالر تعود إلجراءات البنك املركزي األخرية من إغالق منافذ ومنع بيع 
العملـة إىل بعض املصـارف األهلية ما قلل من تواجـد العملة الصعبة يف 

السوق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
ان  األحـد،  امـس  االردن،  اعلنـت 
العراق رابع أكرب مسـتورد للمنتجات 
الصناعيـة األردنيـة خـالل األشـهر 
الـ11 مـن العام الحايل الذي شـارف 
عىل االنتهـاء. من جانب متصل، ذكر 
رئيس مجلس األعمال الرتكي العراقي 
التابـع لهيئـة العالقـات االقتصادية 
الخارجيـة، امـس، أن هدفهـم رفع 
صادرات تركيا إىل العراق لـ 16 مليار 

دوالر العام 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان األردنية يف 
تقريـر لها ان ”صادرات الغرفة لدول 
العالم خالل 11 شهرا من العام الحايل 
مليـارات   6.918 إىل  وصلـت   2022
دينار، مقابـل 4.671 مليارات دينار 

للفرتة نفسها من العام املايض“.
واضافـت اىل ان ”صـادرات منتجات 
الصناعـة األردنية املنتـرشة بغالبية 
مناطق اململكة تصـل ألكثر من 142 
سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 

سلعة متنوعة“.
كمـا اشـارت الغرفـة اىل ان ”الهنـد 
األمريكيـة  املتحـدة  والواليـات 
والسـعودية والعراق، استحوذت عىل 
أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة 
عمان خالل 11 شهرا من العام الحايل 
مـا قيمتـه 3.663 مليـارات دينار“، 

مبينة ان ”صادرات صناعة عمان إىل 
العـراق ارتفعت خالل 11 شـهرا من 
العـام الحـايل 2022 إىل 654 مليـون 
دينار مقابل 494 مليون دينار للفرتة 
نفسـها من العـام املايض، وبنسـبة 

زيادة 32 باملئة“.
واوضحت ان ”صادرات الغرفة خالل 
11 شـهرا من العـام الحـايل 2022، 

توزعـت عـىل قطاعـات الصناعـات 
التعدينية والكيمياوية ومستحرضات 
والكهربائيـة  والهندسـية  التجميـل 
اضافـة  املعلومـات،  وتكنولوجيـا 
الصناعـات  قطاعـات  صـادرات  اىل 
التموينية والغذائية والزراعية والثروة 
الطبية  الحيوانية والعالجية واللوازم 
والجلديـة وغريهـا مـن الصناعـات 

االخرى“.
معظـم  يسـتورد  العـراق  ان  يذكـر 
السـلع والبضائـع مـن دول الجـوار 
وخاصـة تركيا وايران بعـد ان كانت 
االردن سـوقا كبـريا للعـراق يف فرتة 
التسعينيات من القرن املايض يف فرتة 

الحصار االقتصادي عىل البالد.
من جانب متصل، ذكر رئيس مجلس 

األعمـال الرتكي العراقي التابع لهيئة 
الخارجيـة  االقتصاديـة  العالقـات 
الرتكية ”دييك“ (DEİK) خالد أجار، 
امس األحد، أن هدفهم رفع صادرات 
تركيـا إىل العـراق لـ 16 مليـار دوالر 

العام 2023.
ونقلـت وكالـة ”األناضـول“ الرتكية 
رسـمية أجـار قولـه: إن العالقـات 
الرتكية العراقية تتطور يوما بعد يوم 

وال سيما التجارية.
وبلغت صادرات تركيـا للعراق يف 11 
شهرا املاضية 12 مليارا و604 ماليني 
دوالر، وجاءت يف املركز الخامس عام 
2021 يف ترتيب أكرب املصدرين للعراق 

عامليا.
وجاءت مدينـة إسـطنبول يف املرتبة 
األوىل برتكيـا كأكـرب مصـدر للعراق 
بقيمـة 2.6 مليـار دوالر ثـم غـازي 
عنتـاب 1.8 مليار دوالر ثـم ماردين 

833 مليون دوالر.
ويهدف املجلس بحسب أجار تخطي 
14 مليار يف قيمـة الصادرات الرتكية 

إىل العراق مع نهاية العام الحايل.
وأشـار أجار اىل أّن الصادرات الرتكية 
تشـمل الحبوب والبقوليـات والبذور 
والكيماويـات  ومنتجاتهـا  الزيتيـة 
واملوبيليـا  األوراق  ومسـتلزمات 

والصلب.

بغداد / نينا:
أكد الخبري املايل، مظهر محمد صالح، ان ارتفاع سـعر الدوالر وقتي حتى 
تمـارس املصـارف االهلية قواعـد االمتثـال العاملية يف التحويـل ملصلحة 

املستفيدين.
وقـال للوكالة الوطنية العراقية لألنباء ”نينا“: ان ما حصل من ارتفاعات 
هـي ظاهـرة وقتية املتها ظـروف تنظيميـة يف اجراءات تسـيري طلبات 
التحويـل الخارجـي (التـي تتقـدم بهـا املصـارف املحليـة) عـىل العملة 

االجنبية.
واضـاف صالح: انه تم العمل قبل مدة (بمنصة الكرتونية) متقدمة تربط 
طلـب التحويالت من جانب املصارف مع املراسـلني مـن املصارف الدولية 

وهيئات االمتثال العاملية ذات العالقة يف آن واحد.
واوضح : ان االجراءات الجديدة قد قيدت من عرض العملة االجنبية بشكل 
مؤقـت، ما يتطلـب فرتة تكييف بسـيطة حتى تمارس املصـارف االهلية 
قواعد االمتثال العاملية يف التحويل ملصلحة املستفيدين من عمليات تمويل 

التجارة الخارجية للقطاع الخاص.
وبني صالح: ان االمر يتطلب بعض الوقت إلعادة تنظيم الطلبات واتساقها 
مع املتطلبات العاملية للتحويل عرب املنصة الرقمية التي امست تمثل االداة 
الجديـدة يف التعاطي مع نافذة البنك املركـزي العراقي لبيع ورشاء العملة 

االجنبية.
وشـهد سـوق بيع ورشاء العمالت االجنبية خالل الفـرتة القليلة املاضية 

ارتفاعا عن سعره املعتاد اليومي متجاوزا 150 ألف دينار للمائة دوالر.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العـراق لـألوراق املالية، 
امس األحد، أن قطـاع املصارف اكثر 
القطاعات تداوال وقيمة خالل شـهر 

ترشين الثاني املايض.
وذكر السـوق يف تقريـر اطلعت عليه 
املصـارف  قطـاع   ” أن  ”الـزوراء“: 
احتل املرتبـة االوىل كأكثر القطاعات 
املتداولة يف السـوق من حيث األسهم 
والقيمة خالل شـهر ترشيـن الثاني 

املايض وبنسبة 69.7%“.
مبينـا ان ”االسـهم املتداولة يف قطاع 
املصـارف خالل الشـهر املايض بلغت 
13.492 مليـار سـهم، مـن مجموع 
19.361 مليار سهم تم تداولها لثمان 
قطاعات خالل الشهر املايض“، مبينا 
أن ”القيمـة املالية لقطـاع املصارف 
بلغت 6.261 مليار دينار من مجموع 
19.840 مليار دينار تم تداولها خالل 
الشـهر املايض“.واضـاف ان ”قطاع 
الصناعة جـاء ثانيا بأكرب القطاعات 
يف السـوق تداوال وبنسـبة 15.38% 
حيـث بلغـت األسـهم املتداولـة فيه 
لشـهر ترشيـن الثانـي 2.977 مليار 
سـهم وبقيمـة مالية بلغـت 6.409 

مليـار دينـار، ويأتي قطـاع التأمني 
ثالثا من حيث تداول األسـهم بنسبة 
%10.3، حيث بلغ 1.990 مليار سهم 
بقيمة ماليـة بلغت 816.293 مليون 
دينـار، ويأتي قطاع الخدمـات رابعا 
وبنسـبة %2 حيث بلغ تداول االسهم 
فيـه 392.609 مليون سـهم بقيمة 

مالية بلغت 1.698 مليار دينار“.
واوضـح ان ”قطـاع االتصـاالت جاء 
خامسـا بنسـبة %1.32 مـن حيـث 
التـداول حيث بلـغ 256.007 مليون 

سهم بقيمة مالية بلغت 1.878 مليار 
دينار، وجاء قطاع الفنادق والسياحة 
بتـداول   0.7% وبنسـبة  سادسـا 
129.992 مليون سـهم بقيمة مالية 
بلغت 1.695 مليار دينار، وجاء قطاع 
الزراعة سابعا بنسبة %0.6 وبتداول 
122.284 مليون سـهم بقيمة مالية 
بلغـت 1.079 مليـون دينـار، وجـاء 
قطاع االستثمار ثامنا بنسبة 0.00% 
بتـداول 689 ألف سـهم بقيمة مالية 

بلغت 228 ألف دينار“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي النقدية من الدوالر، امس 
االحد، لتصل اىل 20 مليون دوالر يف مزاد العملة بمشـاركة 
32 مرصفا.وذكر مصدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل 
مـزاده لبيـع ورشاء الدوالر االمريكـي، 122 مليونا و403 
ألفا و967 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 

1460 ديناراً لكل دوالر.

وأضـاف: ان معظـم املبيعات ذهبـت لتعزيـز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، حيث بلغت 101 
مليـون و453 ألفـا و967 دوالرا، فيما ذهبـت البقية عىل 

شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليونا و950 دوالرا.
وأشـار املصـدر إىل: ان 20 مرصفـا قامت بتلبيـة طلبات 
تعزيـز االرصـدة يف الخارج، و12 مرصفـا لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة اىل 113 رشكة وساطة مالية.

بغداد/ الزوراء:
سـوقـت الرشكـة العامـة للمنتوجـات الغذائيـة، إحـدى رشكات وزارة 
الصناعـة واملعادن، كميات جديدة من مادة املـوالس والكحول اإليثييل إىل 

القطاع الخـاص . 
وأوضــح ُمدير عام الرشكـة، جعفـر كاظـم الدراجــي، يف بيان اطلعت 
عليه ”الزوراء“: ان ”مصنع ُسكر ميسان التابع للرشكة جهَز معمل أربيل 
فيـد لألعالف بكميـة ( ١٠٢ ) طن من مـادة املوالس ومعمـل أعالف نبع 
الواحة بكمية ( ٢٠,٥٠٠ ) طن إضافة إىل تجهيز (١٠٠٠) لرت من الكحول 

اإليثييل إىل رشكة امليالد“.
وأضـاف أن ”املـوالس هو السـائل النهائـي املُتبقي من عصـري البنجر 
بعَد استخالص الُسـكر منُه ويتم استخدامه كُمكون أسايس يف صناعة 
األعـالف الحيوانية والتخمـري والتقطري إلنتاج الكحول وثاني أوكسـيد 
الكربـون وخمـرية الخبـز بأنواعهـا والعطـور والخل الطبيعـي، فيما 
يتم اسـتخراج الكحـول من مادة املـوالس وإنتاجه برتكيـز أكثر من ( 
٧٠% ) وُيسـتخدم كمادة رئيسـية لتعقيم وتطهري األسُطح والجدران 
للمؤسسـات الصحيـة، ُمعلناً ”طرح ُمنتج الكحول اإليثييل يف األسـواق 
املحليـة لتلبيـة حاجة وُمتطلبـات املُواطنني من مـواد التطهري وتعزيز 

املوارد املالية للرشكـة“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رئـيـس لجنة النقـل واالتــصــاالت، زهــرة البجاري، امس 
االحد، عن تشـكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الجانب الكويتي بشـأن 
تنظيـم املالحة يف خور عبد الله، مشـرية اىل اجتماع مرتقب مع الجانب 
الكويتي بهذا الشـأن. وقالت البجـاري يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”مـن أبرز الخالفات بني بغداد والكويت هي بشـأن الحدود البحرية 
خصوصـا يف خـور عبد الله، ال سـيما أن الجزء العراقـي من الخور ذو 
أعمـاق قليلة ال تسـمح بمـرور البواخر بانسـيابية عىل عكـس الجزء 
الكويتي“.وكشـفت عن ”تشـكيل لجنة عراقية للتفـاوض مع الجانب 
الكويتي بشـأن تنظيم املالحـة يف خور عبد الله“، مشـرية اىل ”اجتماع 
مرتقـب مع الجانـب الكويتي بهذا الشـأن“.ويعد خور عبـد الله املمر 
املالحـي الوحيد املـؤدي إىل معظم املوانئ العراقية التـي تعمل يف الوقت 

الحارض. 
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلـن االتحـاد العراقي املركزي لكرة القـدم تأجيل االجتماع املقـرر لالتحادات الفرعية يف 

العاصمة بغداد هذا األسبوع.
وبحسـب كتاب، فإن االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم أبلغ رؤسـاء االتحادات الفرعية 

بتأجيل االجتماع املقرر يوم ١٣ كانون االول الحايل اىل وقت آخر سيتم تحديده الحقا.
وجـاء التأجيل بناًء عىل رغبة عدد من رؤسـاء االتحادات الفرعيـة. وكان االتحاد العراقي 
لكـرة القدم حـدد الثالثاء ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ موعدا لعقد اجتمـاع لالتحادات الفرعية لكرة 

القدم.

ãºcÎ@ã–ñc

@Òãÿ€a@Üb•a@Ùá€@‚bÿ®a@ÊaÏÿìÌ@ı˝iã◊Î@·éb‘€a@bÌÜb„

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/عالء بالدي 

تغلب الرشطة عىل منافسـه غاز 
الجنـوب بنتيجـة (2-3)، التـي 
جـرت امس األحـد ، داخل صالة 
البرصة يف قمـة مباريات الدوري 

املمتاز للكرة الطائرة. 
مبـاراة  بعـد  الرشطـة  ونجـح 
ماراثونيـة من التفـوق عىل غاز 
الجنوب بواقـع (22-25)، (-25
15-) ،(25-17) ،(22-25)، (19

10).واتسـمت املبـاراة باإلثـارة 
الضيـوف  ليحسـمها  والنديـة، 
بصعوبـة بعـد التمديـد لشـوط 
نقـاط.ويف   5 وبفـارق  خامـس 
مبـاراة ثانيـة باملجموعة االوىل ، 

تفوق الجيش عىل مصايف الشمال 
بنتيجة (1-3) ، وكانت أشـواط 
املبـاراة عـىل النحو اآلتـي  -25
25-)،(26-24)،(30-28)،(18

20). ويف مواجهـة ثالثة، سـجل 
يف  االنتصـارات  ثالـث  الحبانيـة 
الـدوري املمتـاز عـىل منافسـه 
الصمود بنتيجة (0-3)، لحساب 
املجموعة الثانيـة، وبواقع (-25
16)،(16-25)،(29-31).يذكـر 
أن مباريـات الدوري املمتاز تقام 
إذ تجـري  بنظـام املجموعتـني، 
مواجهات املجموعة األوىل بمدينة 
البـرصة، فيمـا تضيـف صالـة 
البيشـمركة بمدينة السـليمانية 

املجموعة الثانية.

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعتذر املهاجم السـوري، محمـود املواس، لجماهري الرشطة بسـبب 

تراجع نتائج الفريق.
ولـم يحقق الرشطة الفـوز يف آخر خمس مواجهات مـا جعل الفريق 

يستقر يف املركز التاسع برصيد 19 نقطة.
حيث تعادل الفريق يف الجولة التاسعة مع ضيفه القادم من محافظة 
البـرصة فريق نفط البرصة بهـدف لكل منهما يف اللقاء الذي اقيم عىل 

ملعب الشعب الدويل.
ويغيب املواس عن الرشطة بسبب اإلصابة يف عضلة الساق الخلفية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قدم ناديا القاسم وكربالء شكوى لدى 
االتحاد العراقي لكرة القدم ضد األطقم 
التحكيمية التـي أدارت مبارياتهما يف 
الجولة التاسـعة من الـدوري املمتاز، 
إذ خـرس األول أمـام الـزوراء (0-1)، 

والثاني أمام النجف (2-3).
وقـال نـادي القاسـم يف بيان رسـمي 
”جميعنا يعلم أن نادي القاسم تعرض 
إىل ظلـم تحكيمي يف بعـض املباريات 
السـابقني،  املوسـمني  ويف  السـابقة 
األمـر طبيعـي كـون األخطـاء واردة 
من قبـل الحكام يف غالبيـة املباريات، 
لكـن كل االسـتغراب مـن ترصفـات 
الحكـم سـالم عامر، الذي يسـتمر يف 
عدائية نادينا منذ أكثر من 4 سـنوات 
والحاالت املثرية للجدل تتكرر ضدنا“. 
وأضـاف: ”ففـي كل مبـاراة يديرهـا 
لنادي القاسم يمارس هوايته املحببة 
ضـد  الجـزاء  ركالت  باحتسـاب  لـه 

نادينـا واسـتخدام البطاقـات امللونة 
وباألخـص الحمراء لالعبـني واملدربني 
واإلداريني وباستمرار، إذ أنه يستخدم 
أسـلوبا مسـتفزا من خالل كالمه مع 
الالعبـني واملدربني“.وتابـع: ”ووفقـا 
ملا ذكرنـاه، قررنـا تقديم شـكوى إىل 
االتحـاد العراقي ولجنـة الحكام عىل 
الحكم سالم عامر واملساعد كرار عبد 
األمري“.وأوضـح: ”تعـرض فريقنا يف 
مباراة الزوراء األخرية إىل ظلم حقيقي 
من قبل الحكم ومسـاعده الذي أخطأ 
يف 3 حاالت تسلل واضحة للجميع من 
خالل النقل التلفزيونـي، واحدة منها 
كانت فرصة محققة للتسجيل، حيث 

ساهمت يف تغيري مجريات املباراة“.
مـن جانبه، قدم نادي كربالء شـكوى 
مماثلـة ضـد طاقـم التحكيـم الـذي 
النجـف. أمـام  فريقـه  مبـاراة  أدار 

وذكر بيـان للنادي“ يبـدو أننا نعيش 
يف زمـن التخبط والعشـوائية يف اتخاذ 

القـرارات املناسـبة، حيـث تتعـرض 
مسـابقة الـدوري العراقـي املمتاز إىل 
مشـاكل وهزات كارثيـة تدفع األندية 
املشـاركة فيها الثمن“.وتابـع البيان 
لألسـف الشـديد نادينا ولثالث مباراة 
عىل التوايل يتعـرض إىل ظلم تحكيمي 
واضح أمـام مرأى ومسـمع الجميع، 
فقد ظلمنا كثريا يف مباراتنا أمام نادي 
الصناعة بأخطـاء تحكيميـة كارثية 

وكذلك يف مباراتنا أمام نوروز“.
وزاد ”وجـاءت مباراتنا أمـام النجف 
األخـري،  ملعـب  عـىل  جـرت  والتـي 
ليسـتكمل مسلسـل الظلم واإلجحاف 
مـن قبـل الحكـم الـدويل زيـد ثامـر، 
والـذي ذبح فريقنا بقـرارات ال يمكن 

وصفها“.
 وختـم ”مـن املؤسـف حقـا أن يبقى 
لجنـة  وباألخـص  العراقـي  االتحـاد 
السـلوكيات  هـذه  تشـاهد  الحـكام 

واملمارسات دون أن تحرك ساكنا“.

بغداد/ متابعة الزوراء
يفتقد فريق القوة الجوية متصدر الدوري 
املمتـاز لخدمات 3 من العبيـه يف املواجهة 
املقبلة أمام النفط، التي سـتقام يف 14 من 
كانون األول الجاري بملعب الشعب الدويل 
بالعاصمـة بغداد، ضمـن الجولة العارشة 

من البطولة.
وسـيغيب عن القـوة الجويـة ثنائي خط 
الدفـاع حمـود مشـعان وحمـزة عدنان ، 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
فيمـا سـيبتعد التوجـويل فرانكو أوتشـو 

بداعـي اإلصابـة، ويعـد هـذا الثالثي من 
العنارص البـارزة يف قائمة املدرب قحطان 

جثري.
 3 وباملقابـل، سيسـتعيد القـوة الجويـة 
العبني بعـد تعافيهم من اإلصابة وإكتمال 
مراحـل تأهيلهـم البدنيـة والطبيـة وهم 

”رشيف عبد الكاظم وكرار نبيل“.
فيمـا غاب ظهري اليسـار حسـن رائد عن 
مواجهـة الفريـق األخرية أمـام الديوانية، 
بسـبب اإليقاف بعد تعرضه للطرد يف لقاء 

الجولة الثامنة .

مـن جانبه، أجـرى القـوة الجويـة امس 
األحـد، مرانـه األول بملعبـه، بعـد منـح 
الجهـاز الفني إجازة لالعبـني عقب الفوز 
الكبـري الذي تحقق عـىل الديوانية (3-0)، 
وبارش الفريق تحضرياتـه ملواجهة النفط 
التي سـيضيفها ملعب الشعب الدويل يوم 

األربعاء املقبل.
يذكـر أن القوة الجوية يتصدر ترتيب فرق 
الـدوري املمتـاز برصيـد 21 نقطة بفارق 
نقطـة وحيـدة عـن الكهربـاء الوصيـف 

والنجف الثالث.
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بغداد/ ليث العتابي

عّرب عـدد مـن املدربني  عن سـعادتهم 

الغامـرة بتأهـل املنتخـب املغربـي إىل 

نصـف نهائـي مونديـال قطـر 2022، 

عىل حسـاب الربتغال، يف إنجاز تاريخي 

للكرة العربية واإلفريقية. 

قـدم  ”املغـرب  هاشـم  جبـار  وقـال 

عروضـا تكتيكيـة يف غايـة االنضبـاط 

والروعة، وتفوق عىل املنتخبات العاملية 

الكبرية“.

الكبـرية  الدفاعيـة  ”القـدرة  وأضـاف 

التي يمتلكها أسـود األطلس سـاهمت 

يف تجـاوز األدوار اإلقصائيـة، بفضـل 

عمل الخـط الخلفـي إىل جانب حارس 

املرمى ياسـني بونو، الـذي قدم بطولة 

استثنائية“.

وزاد ”مدرب املغرب وليد الركراكي تميز 

بالقـراءة الفنيـة السـليمة لخصومه، 

واليوم تمكن من اللعب بحذر يف الشوط 

األول، واقتنـاص أنصاف الفرص، وهو 

ما تحقق بهدف يوسف النصريي“.

وختم ”أسعدنا التفوق املغربي ونتمنى 

مواصلة العروض الكبرية وبلوغ نهائي 

املونديـال، وتحقيـق أغـىل اإلنجـازات 

للكرة العربية“.

وأشـاد املدرب، نبيل زكي، بما تحقق يف 

الدوحـة، مثمنـا الفوز الكبـري للمغرب 

عىل رفاق رونالدو.

بشـغف،  املبـاراة  ”تابعنـا  وأضـاف 

وشـاهدنا اإلرصار املغربـي عىل إيقاف 

وبالفعـل  الربتغـال،  نجـوم  تطلعـات 

األسود نجحوا يف تحقيق الهدف بعزيمة 

وروح عالية“.

وتابع ”عشـنا لحظـات ترقب ال تنىس، 

السـيما يف الوقـت بدل الضائـع، ولعب 

املغاربة بـروح األبطـال، وكأنهم بعدد 

كامل دون التأثر بحالة الطرد“.

وأتـم ”األسـود يمتلكـون القـدرة عىل 

بلوغ النهائي، والحلم العربي اقرتب من 

التحقق باملنافسـة عـىل اللقب العاملي، 

بسـواعد املغاربة ومسـاندة الجماهري 

العربية“.

مـن جانبـه، عـرب نديـم كريـم، املدير 

اإلداري ملنتخب الشـباب، عن سـعادته 

باإلنجاز املغربي الكبري.

وأضـاف: ”الحلم العربي بمقارعة كبار 

منتخبـات العالـم تحقـق، وقد عشـنا 

لحظات ذهبية ال تنىس“.

وختم ”املغرب أقىص منتخبات التصنيف 

األول مثل بلجيكا وإسـبانيا والربتغال، 

ويف الدور املقبل سـيكون رفاق حكيمي 

وزياش باملوعد“.

 بغداد/ متابعة الزوراء
نفت الحكومـة املحلية يف البرصة تعطيل الدوام 
الرسمي ملدة عرشة أيام قبيل انطالق منافسات 

بطولة خليجي25.
وقال مسـؤول قسم شـؤون املواطنني يف ديوان 
املحافظة، حكيم املياحي: ”ال يوجد قرار بتعطيل 
الدوام الرسـمي ملدة عرشة ايام يف املحافظة مع 

اقرتاب بطولة خليجي25“.
واضـاف ”مـن رّوج لهـذه املعلومـة أراد ارباك 
الوضع، وكان عىل وسـائل االعالم الحصول عىل 
املعلومة من مصدرها الرسمي، الن الحكومة يف 
البـرصة لم تقرر او حتى تناقش لغاية اآلن هذه 

الخطوة“.
وتداولـت مواقـع التواصـل االجتماعي وبعض 

وسـائل االعالم خرباً مفـاده أنه سـيتم تعطيل 
الدوام الرسمي يف محافظة البرصة لعرشة أيام، 
وستبدأ العطلة قبل انطالق كأس الخليج بأربعة 
أيام لتهيئة البرصة بشـكل كامل ليوم االفتتاح 
واسـتقبال الجماهري وتستمر العطلة لألسبوع 
األول مـن البطولـة، عـىل أن يسـتأنف الـدوام 

الرسمي يف الدوائر خالل نهائي البطولة.
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كان عـىل قطـر ان تجتاز ذلك املانع الـذي نصبه لها أعـداء مونديالها , مانع 
تهمـة الفسـاد، ولكـي ال تغيب عن ذهننـا طبيعة  السـباق، أي انه حضاري 
للمسـافات الطويلـة جـدا وللنيات البعيدة جدا .. نشـري اىل اننـا غري معنيني 
بترصف قطر الدولة، فهي الشـك لها عيونها وموظفوها الذين يتعاملون بما 
يفرضـه واقع الحـال وبما  اتفق ناس زماننا هذا عـىل التعامل به، ولكن بما 

يحفظ للدولة هيبتها وحرصها عىل سمعتها .
أمـا قطر املمثل للحضـارة العربية اإلسـالمية يف هذا املقام فـإن درء التهمة 
يحتـاج اىل عمق تاريخي، فهـذه األرض التي فيها موقـع قطر هي يف محيط  
ارض الحضـارة األوىل يف التاريـخ ”فقد كان ثمة قبيلة كلدانية تسـكن رقعة 
مـن بابل متاخمة لعرب البادية والخليج .. ومعروف ان بالد كلدو كانت تمثل 
يف الحقبـة املتأخـرة، املنطقة الجنوبيـة من بابل، او املنطقـة الواقعة ما بني 
الصحـراء العربية غربي شـط العرب والخليج العربي، عـىل حد تعبري املؤرخ 
اليوناني سـرتابون (سـرتابون من الجغرافيني الكالسـيكيني ( 64 ق.م – 19 
م ). أما الطبيب اليوناني كتيسـياس، فيقول ان الكلدان هم قدامى البابليني، 
وهـؤالء البابليـون القدامـى هم الذيـن اغنـوا املنطقة بالعنارص األساسـية 
لحضارة الرشق األوسط بأكملها ” ( مرغريت روثن : علوم البابليني : تعريب 

يوسف حبي : 11 )، وهذه األرض أيضا ارض الرساالت السماوية .
 فهـي ارض ممتـدة، فـال قيمة تاريخية حقيقية ملا اطلق من أسـماء شـتى 
عـىل اجزائها يف محاولة لسـلخ  هذه األجزاء ثم تقطيع البدن، ومن ثم رسـم 
الخرائـط الزائفة التي ان فصلت ألوانها عىل الورق اسـما عن اسـم، ومايزت 
حدودها بعوارضها الحديدية ارضا عن ارض، فإنها تبقى عصية عىل السالخ، 

مهما اوتي اعداؤها يف ساعة استقواء فغدر من قوة وحيلة .
انسان الحضارة الذي ارتدى يف هذا امللف الدشداشة القطرية والعقال القطري 
والغـرتة القطريـة اسـتحرض عمقـه التاريخي يف رد تهمة الفسـاد، سـاعة 
اسـتذكر ارشاقات عيل بن ابي طالب  وهو يمس كف أخيه عقيل املبسـوطة 
طلبا لدراهم تعينه عىل مشـقة عيشـه - وهو األخ األعمـى  - بقضيب حديد 
احَمـر نـارا، لم تحتمل يا أخي طرفة عني لسـع نار الدنيـا الفانية عىل ضآلة 
أملهـا فكيف ترىض يل ان أتقلـب يف نار االخرة.. ذلك عىل مسـتوى الراعي. أما 
عىل مسـتوى الرعية فاسـتحرض القطري ممثل  الحضارة العربية اإلسالمية 
تجليـات عمـر بن الخطـاب وهو يزوج ولده مـن تلك الفتاة التي سـمعها يف 
جـوف الليـل وهو يتفقد أحوال رعيته، إذ تنصح أمهـا ان ال  تغش اللبن الذي 
ستبيعه صباحا، الن الله معهما يسمع ويرى، وان ظنت ان ظلمة الليل تسرت 

العيوب.
بهذه الروح الحضارية نقلت قطر خطواتها يف تنفيذ متطلبات املونديال رعاة 
ورعيـة .. وممـا عزز قناعتي وأنـا اناقش حيثيات هذا السـباق ما وجدته يف 
وثائق املفكر الريايض العراقي الكبري الدكتور نجم الدين السـهروردي، حيث 
ادقق فيها أمال يف وضعها يف املتحف األوملبي العراقي ذات يوم،  الوثيقة هي ” 
برنامج ندوة مظاهر السلوك السلبي يف املجال الريايض .. الدوحة 6 8- مارس 
1989 ”، والسـهروردي يومهـا خبـري فنـي باملجلس األعىل لرعاية الشـباب 
القطري وشارك معه عرب اخرون يف تجسيد للحضارة العربية اإلسالمية التي 
تقوم عىل تنشـئة الشـباب بما يريض الله أوال وخلقه ثانيا من سـلوك وعمل 

إيجابيني، شباب تلك الندوة واخواتها هم قادة إدارة مونديال اليوم.
إنـه قليل من كثري وغيض من فيـض، ولكن ماذا بعد ان انطلق مونديال قطر 
ووقعـت الطامـة عـىل رؤوس أعدائـه حتى بـات احدهم ال يعـرف  أخيه وال 

وزيرته التي تغويه ؟ .. واىل الغد...



باريس/ متابعة الزوراء:
املقبل  األربعاء  قطر  إىل  ماكرون  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  يتوجه 
العالم بني فرنسا واملغرب، وفق ما  لحضور مباراة نصف نهائي كأس 

أكدت وزيرة الرياضة إمييل أوديا كاستريا عرب راديو فرانس إنفو.

وقالت أوديا كاستريا التي حرضت مباراة ربع النهائي التي انترص فيها 
مع  «سأعود  لهدف:  بهدفني  اإلنجليزي  نظريه  عىل  الفرنيس  املنتخب 
الرئيس األربعاء املقبل، تفاصيل الرحلة لم تحسم بعد، لقد تعهد بذلك 

وسيلتزم به بسعادة».
منتبها  (فرنسا)،  منتخب  تابع  «لقد  الوزيرة:  وتابعت 

لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا يف هذه املرحلة 
املقبلة».حتى قبل انطالق املونديال، أعلن الرئيس 

الفرنيس أنه سيحرض نصف النهائي أو النهائي 
يف حال تأهل منتخب «الديوك».

للبلوز!  «مربوك  تويرت:  عرب  ماكرون  وقال 
البلد كله يدعمكم: سنذهب إىل النهاية معاً. 

التاريخي.  انتصاركم  نحيي  للمغاربة: 
املغرب  النهائي!». وسطر  موعدنا نصف 

أول  أصبح  بأن  مسبوق  غري  إنجازا 
منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف 

أطاح  بعدما  املونديال،  نهائي 
بالربتغال (١-٠).

ريو/ متابعة الزوراء:
اسم  بشأن  مفاجأة  القدم  لكرة  الربازييل  االتحاد  يجهز 

املدير الفني الجديد لراقيص السامبا.
وكان املدرب تيتي أعلن انتهاء رحلته مع منتخب الربازيل 
العالم  كأس  نهائي  ربع  يف  كرواتيا  أمام  الخسارة  عقب 

.٢٠٢٢

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية فإن االتحاد 
الربازييل يدرس للمرة األوىل يف تاريخ السامبا، التعاقد مع 

مدير فني أجنبي.
وأشارت إىل أن القرار ليس سهال ألنه سيكرس تقليدا راسخا 

يف تاريخ السامبا.
وأضافت: «لكن نتائج السيليساو يف آخر ٢٠ عاما شجعت 

االتحاد عىل هذه الخطوة».
بيب  للتعاقد مع  الربازييل كان يخطط  االتحاد  أن  وذكرت 
جوارديوال، خاصة أن تيتي كان يدرس أسلوب لعبه، لكن 

املدرب اإلسباني جدد عقده مؤخرًا مع مانشسرت سيتي.
وكشفت أن املدرب التشييل مانويل بيليجريني من األسماء 
التي طرحتها اللجنة الفنية أيًضا لخالفة تيتي يف منتخب 
الربازيل، إضافة إىل األملاني يواكيم لوف املدير الفني السابق 

ملنتخب أملانيا.
الربازييل  الشعب  مع  جيد  بشكل  تواصل  لوف  إن  وقالت 
أثناء مونديال ٢٠١٤ الذي أقيم عىل أرض السامبا، وأظهر 

احرتامه لتقاليد البالد.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
يتعايش  أن  يجب  إنه  إنجلرتا  قائد  كاين  هاري  قال 
بالده  منتخب  كلفت  التي  املهدرة  الجزاء  ركلة  مع 
الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عىل 

يد فرنسا حاملة اللقب.
وأدرك املهاجم التعادل من ركلة جزاء يف استاد 
هداف  روني  وين  رقم  ليعادل  البيت 

إنجلرتا التاريخي برصيد ٥٣ هدفا. 
لكنه أهدر الحقا ركلة جزاء أخرى 
إلدراك التعادل ٢-٢ بعد أن سدد 
من  دقائق  قبل  املرمى  فوق 
باكيا  امللعب  وغادر  النهاية، 
حاول  بينما  الخسارة  عقب 
ساوثجيت  جاريث  املدرب 

مواساته.
اإلذاعة  هيئة  كاين  وأبلغ 
بشأن  (بي.بي.يس)  الربيطانية 
هوجو  فرنسا  حارس  مواجهة 
لوريس زميله يف توتنهام هوتسبري: 
«أنا لست شخصا يبالغ يف التفكري 
الطريقة  بنفس  استعد  هذا،  يف 
سواء سددت ركلة أو ركلتي جزاء 

يف مباراة واحدة».
وأضاف: «ال يمكنني إلقاء اللوم عىل 
استعدادي أو التفاصيل قبل املباراة، لم 
أشعر بأي اختالف، شعرت بثقة عند التنفيذ 

لكن الركلة لم تتم بالطريقة التي أردتها.
طيلة  هذا  مع  ألتعايش  سأضطر  «بالطبع 

بأنفسنا  الفخر  فعله هو  يمكننا  ما  لكن  ذلك،  وأتقبل  حياتي 
وإدراك أن الفريق يف مكانة جيدة حقا من أجل املستقبل».

إخفاقات إلنجلرتا من عالمة  إىل سلسلة  وانضمت ركلة كاين 
الجزاء يف بطوالت كربى، مثل ركالت ترجيح ساوثجيت وكريس 

وادل وستيوارت بريس.
وقال ساوثجيت عن كاين: «كما تتوقعون هو محبط جدا لكن 
ال يمكن أن يلوم نفسه، وصل الفريق إىل هذه املرحلة بفضل 
املغرب  مع  ستلتقي   ٢-١ فرنسا  وبفوز  وأهدافه».  قيادته 
املنتخب  قائد وحارس  وأكد  النهائية.  باملباراة  مكان  أجل  من 
الفرنيس، هوجو لوريس، أنه شعر باألسف عندما أهدر زميله 
يف توتنهام هاري كني ركلة جزاء إنجلرتا يف ربع نهائي مونديال 
أجل  من  ذاته  الوقت  يف  بالسعادة  شعر  لكنه  قطر،  يف   ٢٠٢٢

«البلوز».
وقال لوريس عقب فوز فرنسا عىل إنجلرتا ٢-١ يف ربع النهائي 
رضبة  يف  املشاعر  من  الكثري  هناك  «كانت  «البيت»:  بملعب 
تلك  ألن  وقتها  سعيدا  وكنت  معركة  خضم  يف  كنا  الجزاء. 

اللحظة كانت حاسمة».
وأضاف: «لكنني شعرت بالحزن ألنه زمييل وصديقي وشخص 
له  مؤسف  وهذا  املرمى  فوق  الكرة  سدد  مسؤوليته.  تحمل 

ولكنه أسعدنا نحن. أعرف أنه قوي وسيتجاوز األمر».
وتعليقا عىل أنه أصبح يف مباراة إنجلرتا الالعب األكثر خوضا 
للمباريات مع منتخب فرنسا، قال لوريس «كان يوما خاصاً، 
منذ  فيه  أعيش  الذي  البلد  أمام  ذلك  وجاء  دولية  مباراة   ١٤٣
عدة سنوات». واكد لوريس أن رس فوز فرنسا عىل إنجلرتا كان 
«القوة الذهنية» أمام خصم «يستحق كل املديح صمدت أمامه 
فرنسا يف اللحظات املهمة». وتابع: «لقد فزنا عىل أمة كبرية. 
إنها مكافأة كبرية عىل الكثري من العمل. هذا االنتصار البد أن 

يمنحننا ثقة يف املباراة املقبلة».

الدوحة/ متابعة الزوراء:
اللعنة  القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  أنهى 
يف  األفريقية  املنتخبات  طاردت  التي 
العالم،  كأس  ببطولة  الثمانية  دور  عبور 
مونديال  يف  النهائي  لنصف  تأهل  بعدما 
«قطر ٢٠٢٢» للمرة األوىل يف تاريخ العرب 
بهدف  الربتغال  عىل  الفوز  بعد  وأفريقيا، 

نظيف.
حققت  األفريقية  املنتخبات  أن  ورغم 
بطوالت  مستوى  عىل  جيدة  نتائج 
إال  األوملبية  والدورات  والشباب  الناشئني 
أنه ال يوجد منتخب عربي أو أفريقي نجح 
يف عبور دور الثمانية عىل مستوى الرجال، 
حققه  الذي  التاريخي  اإلنجاز  باستثناء 

املنتخب املغربي يف النسخة الحالية.
وكانت أحالم املنتخبات األفريقية متمثلة 
منتخبات  أفضل  أمام  املرشف  الظهور  يف 
عبور  هو  طموحها  أقىص  وكان  العالم، 

سقف  ارتفع  حتى  املجموعات،  دور 
الطموح قبل ٣٢ عاما.

لكن ارتفعت األحالم بعد نسخة ١٩٩٠ يف 
إيطاليا، عندما وصل املنتخب الكامريوني 
انتصارين  حقق  بعدما  الثمانية  لدور 
أمام األرجنتني (١-صفر) ورومانيا ٢-١، 
وخسارة أمام االتحاد السوفيتي صفر-٤، 

لكنه تصدر مجموعته.
ويف ثمن النهائي، عرب املنتخب الكامريوني 
ليواجه   ،٢-١ بنتيجة  الكولومبي  نظريه 
الثمانية، لكنه  اإلنجليزي يف دور  املنتخب 

خرس ٢-٣، وانتهت معه أحالم األفارقة.
واليابان  بكوريا   ٢٠٠٢ مونديال  يف  لكن 
وكان  أخرى،  مرة  األفارقة  أحالم  عادت 
البطل هذه املرة هو املنتخب السنغايل الذي 
(١-صفر)  فرنسا  عىل  الفوز  من  تمكن 
وتعادل مع الدنمارك (١-١) واألوروجواي 
املركز  يف  املجموعات  دور  ليعرب   ،(٣-٣)

الثاني.
السنغايل  املنتخب  واجه  الـ١٦،  دور  ويف 
 ،(٢-١) عليه  وتغلب  السويدي  نظريه 
دور  يف  الرتكي  باملنتخب  أن يصطدم  قبل 

الثمانية ويخرس بهدف نظيف.
املنتخب  مع  واألحالم  اآلمال  وتجددت 
الغاني يف مونديال ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، 
من  مجموعة  وقتها  يضم  كان  حيث 
وأندريه  أسامواه  جيان  بقيادة  النجوم 

أيو.
البطولة  النسخة من  تلك  وتألقت غانا يف 
الثاني  املركز  احتالل  واستطاعت 
رصبيا  عىل  الفوز  بعد  املجموعة،  يف 
 (١-١) أسرتاليا  مع  والتعادل  (١-صفر) 

والخسارة أمام أملانيا (صفر-١).
الغاني  املنتخب  تجاوز  النهائي،  ثمن  ويف 
لدور  ليصعد   ٢-١ األمريكي  نظريه 
الثمانية، حيث واجه منتخب أوروجواي، 

لكنه خرس بركالت الرتجيح، بعدما انتهى 
الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل السلبي.

وهي املباراة التي شهدت جدال كبريا بعدما 
أبعد لويس سواريز رأسية جيان أسامواه 
القاتل،  الوقت  يف  املرمى  حط  عىل  من 
أهدرها  جزاء  ركلة  الحكم  ليحتسب 
بركالت  الفريق  يخرس  أن  (قبل  أسامواه 
يف  اإلفريقي  النحس  ليرتسخ  الرتجيح)، 

بلوغ نصف النهائي.
املنتخب  لكن يف مونديال ٢٠٢٢، استطاع 
اللعنة وأن يحقق  أن يكرس هذه  املغربي 
بتصدره  الثقيل  العيار  من  مفاجآت 
مع  التعادل  إثر  البطولة،  يف  ملجموعته 
 ٢-٠ بلجيكا  عىل  والفوز  سلبيا،  كرواتيا 

وكندا ٢-١.
عبور  من  الـ١٦  دور  يف  األسود  وتمكن 

أحد  اإلسباني،  ز املنتخب  بر أ
لنيل  املرشحني 

اللقب، بعدما تغلب عليه ٣-صفر بركالت 
الرتجيح، بعد التعادل السلبي. 

املغربي  املنتخب  واجه  الثمانية،  دور  ويف 
كريستيانو  بقيادة  الربتغايل،  نظريه 
بهدف  الفوز  تحقيق  واستطاع  رونالدو، 
يف  النهائي  قبل  للدور  ليصعد  نظيف، 

سابقة تاريخية للمنتخبات األفريقية.
النسخة  يف  املغربي  املنتخب  إنجاز  وعن 
الركراكي  وليد  قال  البطولة،  من  الحالية 
«عادت  األطلس:  ألسوط  الفني  املدير 
اليوم.  القدم  كرة  خارطة  عىل  أفريقيا 
لدينا العقلية. كنا نعلم أن بإمكاننا كتابة 

تاريخ جديد ألفريقيا».
املغرب مع  يلتقي منتخب  أن  املقرر  ومن 
نظريه الفرنيس، بطل العالم، يف الدور قبل 
محاولة  يف  املقبل،  األربعاء  يوم  النهائي 
التاريخ  وكتابة  الحلم  تحقيق  ملواصلة 

بالصعود للمباراة النهائية.
                         

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:
هاجم جمهور إنجلرتا حكم لقاء بالدهم ضد فرنسا بربع 
نهائي كأس العالم بطريقته الخاصة عرب العبث بصفحته 

عىل موقع ويكيبيديا الشهري.
مقابل  بهدفني  الخسارة  عقب  املونديال  ودعت  إنجلرتا 
واحد من الفرنسيني، يف لقاء شهد احتساب ركلتي جزاء 

لإلنجليز، سجل هاري كني واحدة وأضاع األخرى.
جزاء  لركلتي  سامبايو  ويلتون  الربازييل  احتساب  ورغم 
لم  أنه  اإلنجليز  املشجعون  شعر  ولكن  إنجلرتا،  ملصلحة 
جزاء  ركلة  يستحقون  وكانوا  فريقهم،  مع  عادالً  يكن 
ثالثة لهاري كني يف الشوط األول، باإلضافة لعدم احتسابه 

مجموعة من املخالفات لصالح األسود الثالثة.
يف  الحكم  بصفحة  بالعبث  املشجعني  من  مجموعة  وقام 
اآلن  وأنه  لفرنسا،  مشجع  الربازييل  أن  وكتبوا  ويكيبيديا 

قيد التحقيق لعدم احتساب ركلة جزاء لكني.
وشهد الدور ربع النهائي للمونديال حتى اآلن جدالً كبرياً 
هولندا  لقاء  يف  وخصوصاً  التحكيمي،  األداء  بخصوص 
الطاقم  عىل  الربتغال  العبو  اعرتض  كما  واألرجنتني، 

األرجنتيني للقاء املغرب.
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الدوحة/ متابعة الزوراء:

دافع الصحفي الربيطاني الشهري بريس مورجان عن كريستيانو رونالدو، نجم املنتخب الربتغال، بعد خروجه من 
كأس العالـم. والتقطت الكامريات رونالدو يبكي عقب الخسـارة ضد املغـرب بهدف دون رد، يف الدور ربع النهائي.
وكتـب مورجان عىل حسـابه بموقع تويرت: «حزين جدا لرؤية كريسـتيانو يبكي مع انتهـاء حلمه بالفوز بكأس 
العالم». وأضاف: «أولئك الذين يسخرون منه يجب أن يتذكروا ما فعله لكرة القدم. إنه األفضل عىل اإلطالق بالنسبة 
يل، وهـو رجـل رائع مر بأصعب سـنة يف حياته داخل وخارج امللعـب. لقد نال احرتامنا». وكان مانشسـرت يونايتد 
فسخ عقد رونالدو بالرتايض قبل عدة أسابيع، بعدما أجرى الالعب حوارا تلفزيونيا مع مورجان هاجم خالله إدارة 
النـادي والجهازين الفنيني السـابق بقيـادة األملاني رالف رانجنيك والحايل بقيادة الهولنـدي إريك تني هاج. وجلس 

رونالدو عىل مقاعد البدالء يف آخر مباراتني ملنتخب الربتغال يف كأس العالم، لحساب زميله جونزالو راموش.

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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oÓj‹€@a6‹≠g@ÒÜÏ«
بالوصول  املغربي  املنتخب  حققه  تاريخي  إنجاز 
 ،٢٠٢٢ قطر  مونديال  من  النهائي  نصف  الدور  إىل 
بعد الفوز عىل الربتغال بهدف دون رد، يف ليلة تألق 
مع  موعًدا  فرنسا  لترضب  اإلنجليز،  أمام  الديوك 

أسود األطلس يف نصف نهائي كأس العالم.
ماركا | املغرب تصنع التاريخ:

تأهل املنتخب املغربي تاريخي بكل تأكيد ألنه بات 
الفريق العربي واإلفريقي األول الذي يصل إىل الدور 
ماركا  صحيفة  نرشته  ما  وهو  النهائي،  نصف 

اإلسبانية.
آس | املغرب فخر إفريقيا:

تأكيد  بكل  املغربي  املنتخب  حققه  تاريخي  إنجاز 
جعل  الذي  األمر  النهائي،  نصف  إىل  بالوصول 
«فخر  باتت  املغرب  أن  تعّد  اإلسبانية  آس  صحيفة 

إفريقيا».
موندو ديبورتيفو | املغرب تنهي حلم الربتغال:

تحدثت  اإلسبانية  ديبورتيفو  موندو  صحيفة 
رونالدو  إخراج  زاوية  خالل  من  املغرب  إنجاز  عن 

والربتغال من مونديال قطر.
سبورت | املغرب تصنع التاريخ:

كما هو الحال مع كل الصحف تقريًبا، ترى صحيفة 
صنع  قد  املغربي  املنتخب  أن  اإلسبانية  سبورت 
تاريًخا جديًدا بالتأهل إىل نصف نهائي كأس العالم.

األيام | املغرب تدخل مربع الكبار: 
وصل املنتخب املغربي إىل املربع الذهبي بتواجده يف 
نصف نهائي كأس العالم، وبالتايل يتواجد مع كبار 

املونديال كما وصفت صحيفة األيام املغربية.
البطولة | املغرب تواصل كتابة التاريخ:

النجاح  يواصل  املغربي  املنتخب  اآلخر،  تلو  إنجاز 
ذكرت  كما  العالم  كأس  بطولة  يف  التاريخ  وكتابة 

صحيفة البطولة املغربية.
الرياضية | النصريي يصنع تاريخ األسود:

صحيفة الرياضية السعودية وقفت يف صف املهاجم 
املونديال  قبل  محاربته  تم  الذي  النصريي  يوسف 
نهائي  نصف  إىل  املغرب  تأهل  يف  السبب  كان  لكنه 

كأس العالم.
املنتخب | أسود األطلس تغرق بحارة الربتغال:

صحيفة  جعل  املغربي  املنتخب  حققه  مثري  فوز 
بحارة  أغرقت  األطلس  أسود  إن  تقول  املنتخب 

الربتغال يف نصف نهائي كأس العالم.
موقع ٣٦٠le |  تأهل تاريخي للمغرب:

األطلس  أسود  أن  يرى  املغربي   «٣٦٠le» موقع 
نصف  للدور  تاريخي  تأهل  تحقيق  استطاعوا  قد 

النهائي من مونديال قطر عىل يد الربتغال.
لو موند | فرنسا تهزم األسود الثالثة:

موعًدا  لترضب  إنجلرتا  عىل  الفرنيس  املنتخب  فاز 
كبريًا مع املغرب يف نصف النهائي، صحيفة لو موند 

ذكرت أن الديوك انترصت عىل األسود الثالثة.
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 باريس/متابعة الزوراء:
الكنديـة  الفرنسـية  للمراسـلة  بالنسـبة 
سـتيفاني فيون، الصحفي يخدم الشعب. 
سـواء أكانت تكتب التقارير لألمم املتحدة، 
أو تؤلـف قصًصـا مـن شـأنها أال تحظى 
باهتمـام وسـائل اإلعـالم السـائدة، فـإّن 
شـغف فيون بالشـؤون الدولية دفعها إىل 
كتابـة تقارير عن قضايا نـادًرا ما تتصدر 
العناويـن الرئيسـة يف الوسـائل اإلخبارية 

الكربى.
يف  ماكغيـل  بعـد تخرجهـا مـن جامعـة 
بجامعـة  الصحافـة  وكليـة  مونرتيـال 
كولومبيـا، بدأت فيـون مسـريتها املهنية 
لصالـح  والطقـس  للرياضـة  كمراسـلة 
هيئـة البث الكندية، قبـل أن تبدأ يف تغطية 
موضوعات مختلفة تـرتاوح ما بني رصاع 
النسـاء، والسياسـات  الحـرب، وحقـوق 
الحكومية لصالح وسائل إعالمية من بينها 
راديـو كنـدا فانكوفـر، وفوريـن بولييس، 

وفوربس.
وككاتبة مسـاهمة يف النسـخة الفرنسية 
تسـعى  الدوليـني،  الصحفيـني  لشـبكة 
فيـون جاهـدة للتأكيد عـىل أهمية معرفة 
األساسـيات، فقد علمتها مسريتها املهنية 
أن الصحافـة دائمة التغري، ولكن من خالل 
االعتمـاد عىل القليل من األدوات والتقنيات 
املهمة، ربما سـتتمكن مـن تغطية القصة 

التي ستحقق لك نجاًحا مهنًيا.
كيف بدأِت العمل يف الصحافة؟

لطاملا كانت الصحافة مساري املهني املثايل، 
فأتذكر أنني كنـت أكتب مقاالت عن مرص 
منـذ أن كنت يف العارشة مـن العمر، وكان 
جـل ما أريده هـو الكتابة والسـفر. لذلك، 

عندمـا سـمعت أن هناك برنامًجا دراسـًيا 
جيًدا للغاية لدراسـة الصحافة بالقرب من 

مدينتي يف كندا، انتهزت الفرصة.
عرفـت نوًعـا مـا منـذ الصغـر أننـي أريد 
أن أصبـح صحفيـة، ففـي الواقـع، بدأت 
مسـريتي املهنية كمراسـلة تليفزيونية يف 
وطني، لصالح راديو كندا، وهو أكرب شبكة 

إذاعة وتليفزيون وراديو يف كندا.
إن مسـاري املهنـي غـري تقليـدي بعـض 
الـيشء؛ ألننـي أعمل بثالث لغـات، ويظهر 
عمـيل يف الكثـري مـن املـدن املختلفـة مثل 
الواليات املتحدة، وكندا، وأملانيا، وسويرسا، 
واململكة املتحدة، وصوًال إىل جنوب أفريقيا 
واليابـان. وقـد عملت مـع رشكات دولية 
عـىل منصـات مختلفـة، وعملـت لصالح 
التليفزيون والراديو والبودكاست واإلعالم 

الرقمي.
كيـف بـدأِت إعـداد التقارير لصالـح األمم 

املتحدة؟
بالتأكيد لـم أخطط إلعداد التقارير لصالح 
جامعـة  يف  كنـت  عندمـا  املتحـدة  األمـم 
كولومبيـا، التـي تبعد مسـافة اسـتقالل 
مـرتو األنفاق للذهاب إليهـا من مقر األمم 
املتحـدة. يف الواقـع، لـم تطـأ قدمـي مقر 
األمـم املتحدة طوال وجـودي يف كولومبيا، 
وفقط بعد تخرجـي رأيت إعالًنا من موقع 
إخباري تابع ملؤسسـة غـري هادفة للربح 
يقوم بتوظيف مراسلني يمكنني من خالله 
تغطية الشؤون الدولية. لقد أحببت مدينة 
نيويـورك، وأحمل اآلن درجة املاجسـتري يف 
الصحافة والسياسـة والسياسات الدولية. 
لقد اعتقدت أن هذا املجال هو األنسـب يل، 
ويف اللحظـة التي حصلت فيهـا عىل الفيزا 

وعـدت إىل الواليات املتحدة، بـدأت يف إعداد 
التقريـر من املقـر الرئيس لألمـم املتحدة، 
ووقتهـا عرفـت أن هـذا حًقا مـا أحب أن 
أفعله، وهذا املجـال الذي أريد أن أعمل فيه 

بدوام كامل.
لقد بدأت يف األصل بإجراء مقابالت لصالح 
 ،PassBlue منظمـة غـري ربحيـة تدعـى 
والعمل يف البودكاسـت الخـاص بها، حيث 
تم نرش موضوعات عن األمم املتحدة عليه، 
وأركـز اآلن عـىل مسـاهماتي األخرى مثل 
املسـاهمة بتقارير لصالح فورين بولييس، 
إىل جانـب راديو كندا، وغريها من وسـائل 

اإلعالم الدولية.

لقد تغـريت األمم املتحدة بالفعل منذ بداية 
الحـرب يف أوكرانيـا، ويف رأيـي، إن البيئـة 
املحيطـة بتغطيـة شـؤون األمـم املتحدة 
أصبحـت أكثر صعوبـة بسـبب التحديات 
التـي تواجههـا املنظمـة اآلن. وبالنسـبة 
للمراسـلني، فقـد ازدادت أهميـة تغطيـة 
شـؤون األمم املتحـدة اآلن؛ إذ أصبح هناك 

اهتمام متزايد باملنظمة.
ويف نفس الوقت، تحـدث الكثري من األمور 
اآلن يف األمم املتحدة، لذلك كمراسل، تحاول 
أن تضـع يف اعتبـارك أنه ال يـزال من املهم 
تغطية جميـع املوضوعات التـي تحدث يف 

املناطق املختلفة.

مـا هو التحدي غري املتوقع الذي تواجهينه 
عنـد عملـك كصحفيـة مسـتقلة تغطـي 

شؤون األمم املتحدة؟
إن أحد التحديات التي لم أتوقعها بالرضورة 
هـو الحاجـة إىل امتـالك فهم عميـق لكل 
مكان أقـوم بتغطيتـه والتأكد من حصويل 
عـىل كافـة املعلومات بشـكل صحيح؛ ألن 
ارتكاب خطأ هو أمر بالغ السهولة. يحتاج 
الصحفي أن يعرف الديناميات السياسـية 
لألمم املتحدة وأن يتأكد أيًضا من استيعابه 
لقواعـد مجلـس األمـن، كما ينبغـي عليه 
التأكـد دائًمـا من فهـم جميع مسـتويات 
القصة عند إعداد تقارير عن أزمة محددة.

بالنسبة يل، فأنا أحرص دائًما عىل التحدث 
مـع أكرب قدر ممكن من املصادر، إىل جانب 
الحديث مع دول أخرى ليتمكنوا من عرض 
وجهات نظرهم، كمـا ال أنىس إجراء بحث 

وتوثيق جيد ودعم ذلك بمصادر جيدة.
غالًبا ما يكـون التحدي اآلخر هو االهتمام 
لتغطيتهـا  لقصـص  أفـكار  طـرح  عنـد 
كصحفي مستقل، فأنا أقول دائًما إنه عند 
طرح قصص عـن األمم املتحدة، تحتاج أن 
تتأكد من أنك تكتب شـيًئا سيجذب انتباه 
الجمهور خارج األمـم املتحدة، فعند طرح 
موضوع ما يجب أن يكون قصة سـتكون 
ذات صلة. فالتحـدي الرئيس الذي أواجهه 
كمراسـلة هو أن أجعـل املحررين مهتمني 

بالقصص التي أريد تغطيتها.
كيف عـززت شـبكة الصحفيـني الدوليني 

مسريتك املهنية؟
أستعني بشبكة الصحفيني الدوليني منذ أمد 
طويل، فالشـبكة أداة مفيدة حًقا يل عندما 
يتعلـق األمـر بإيجـاد الفـرص والزماالت 

وحتى الجوائز للتقديم إليها.
إحـدى  الدوليـني  الصحفيـني  شـبكة  إن 
الطـالب  أويص  مـا  غالًبـا  التـي  األدوات 
باسـتخدامها إليجاد مرشوعـات مختلفة 
تحـوز عىل اهتمامهم ويرغبـون يف التقدم 
إليها، وأعتقد أّن لديها بعض أفضل املصادر 
التي تسـاعد املراسـلني عىل تأدية مهامهم 

وإيجاد الفرص.
ما النصيحة التي تقدمينها لنفسك األصغر 

سًنا؟
إن نصيحتي األساسية والتي قد تبدو مملة 
بعض اليشء، هو أن أبدأ مسريتي املهنية يف 
محطة إخبارية محلية تمنحني فهًما قوًيا 
للغايـة للصحافة واألخالقيات وآليات عمل 
الصحافة. فهناك اعتقاد يف الوقت الحارض 
أن أي شخص يمكنه أن يكون مراسًال، وأنا 
أعتقـد العكس تماًما، فـإذا أردت أن تكون 
مراسـًال سياسًيا أو مراسـًال اقتصادًيا، لن 
تتمكـن مـن تأدية عملك إذا كنـت ال تفهم 

أساسيات الصحافة.
أعتقد أن أفضل ما يمكنك فعله لنفسك هو 
العمل يف محطة صغرية يمكنك فيها تقديم 
الكثـري مـن األعمـال الصحفيـة، ومعرفة 
األساسـيات الفعلية، سـواء كانت محطة 
تليفزيونية أو الراديو أو الصحف املطبوعة. 
يمكنـك تعلم جميع هذه املهارات املرتبطة 
بنوع الصحافـة الذي ترغـب بالعمل فيه، 
وبعـد العمـل يف املحطـة لسـنوات قليلـة 
يمكنـك االنتقال إىل الخطـوة التالية، ولكن 
األسـاس هو حًقـا ما يهـم لبناء مسـرية 

مهنية صحفية ناجحة.  
 JANÉE-الدوليني الصحفيني  (عن/شبكة 

(JENKINS
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 الرباط/ا.ف.ب:
بدأ 7 صحفيني وناشـطني مغاربة مسجونني إرضاباً عن الطعام ملدة 24 ساعة، اعتباراً 
من الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الجمعة، عشية اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، وفق 

ما أفادت لجنة دعم.
الصحفيان سـليمان الريسـوني وعمر الرايض، املحكوم عليهما عىل التوايل بالسـجن 5 
سـنوات بتهمة ”االعتـداء الجنيس“، و6 سـنوات بتهمـة ”االغتصاب“ و“التجسـس“، 

يشاركان يف الخطوة االحتجاجية ”الرمزية“، وفقاً للجنة الدعم.
كذلـك يشـارك يف اإلرضاب الصحفي توفيـق بوعرشين الذي يقيض حكماً بالسـجن 15 

عاماً، بعد إدانته بتهم ”اعتداءات جنسية“.
ومن املشـاركني أيضاً املحامي ووزير حقوق اإلنسان السابق محمد زيان الذي اعتقل يف 
21 نوفمرب/ترشين الثاني، بعد أن قضت محكمة اسـتئناف بسـجنه 3 سـنوات. حوكم 
الوزير السابق البالغ 79 عاماً بـ11 تهمة، منها ”إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة“ 

و“بّث وقائع وادعاءات كاذبة“ و“الخيانة الزوجية“ و“التحرش الجنيس“.
عىل صعيد متصل، نددت الجمعية املغربية لحقوق اإلنسـان، الجمعة، بـ“التضييق عىل 

حرية الرأي والتعبري“، يف بيان أصدرته بمناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان.
ويصادف اليوم العاملي لحقوق اإلنسـان 10 ديسـمرب/ كانـون األول، وهو ذكرى إقرار 

الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948.

 
الدوحة/متابعة الزوراء:

تويف املراسـل الريـايض األمريكي، غرانـت وال، أثناء تغطيته بطولـة كأس العالم لكرة 
القـدم يف قطر، وتحديداً خالل املباراة التي جمعـت منتخبي األرجنتني وهولندا، عن 48 

عاماً، وفق ما أعلنت أرسته.
ويشتبه يف أن وال قد أصيب بنوبة قلبية، وفق ما أشارت صحيفة وول سرتيت جورنال 

األمريكية.
وكتبت مؤسسـة يو إس سـوكر، عرب حسـابها يف ”تويرت“: ”تشـعر أرسة كـرة القدم 

األمريكية بأكملها بالحزن عىل فقدان غرانت وال“.
وقال متحدث باسم اللجنة املنظمة القطرية، لوكالة فرانس برس، إن وال ”تلقى العالج 
الطبي العاجل الفوري يف املوقع، ونقل يف سـيارة إسـعاف إىل مستشـفى حمد العام“. 

وأضاف: ”نتقدم بأحر التعازي ألرسة غرانت وال وأصدقائه وزمالئه“.

 هونغ كونغ/متابعة الزوراء:
أصـدَر القضـاء يف هونـغ كونغ، 
حكماً جديداً بحـق قطب اإلعالم 
املؤيد للديمقراطيـة جيمي الي، 
5 سـنوات و9  يقـيض بسـجنه 
أشـهر، بعـد إدانتـه باالحتيال يف 

عقد إيجار.
والي (75 عامـًا) أحد مؤسـيس 
صحيفة آبل ديـيل املغلقة حالياً، 
وأمىض أخـرياً عقوبة بالسـجن 
20 شهراً، بعد إدانات عدة لدوره 
يف احتجاجـات وتجمعـات غـري 
مرخصـة. ويواجه أيضـاً عقوبة 
الحياة  بالسـجن مـدى  محتملة 
يف محاكمتـه املقبلة، بتهم تتعلق 

باألمن القومي.
وفيمـا ترتبط اإلدانات السـابقة 
بـدوره يف التظاهـرات الواسـعة 
التـي  بالديمقراطيـة  املطالبـة 
اجتاحت هونغ كونـغ يف 2019، 
تتعلـق  األخـرية  القضيـة  فـإن 
بانتهـاك إحـدى رشكاته رشوط 

عقد إيجار مكاتب صحيفته.
أدين الي واملدير التنفيذي لـ“آبل 
يف  كيونـغ،  واي  وونـغ  ديـيل“ 

أكتوبر/ترشين األول، باالحتيال، 
يف مـا اعتـربه القـايض سـتانيل 
تشـان مؤامـرة ”مخططـاً لهـا 

ومدبرة استمرت سنوات“.
مؤسسـة  إن  املدعـون  وقـال 
استشارية أدارها الي الستخدامه 
مسـاحة  شـغلت  الخـاص 
اسـتأجرتها ”آبل ديـيل“ بغرض 
النرش والطباعة. واعترب املدعون 

ذلـك خرقـاً لبنـود عقـد اإليجار 
املوقـع من ”آبل دييل“ مع رشكة 

حكومية، ويرقى لالحتيال.
وكان محامو الدفـاع قد قالوا يف 
حججهـم إن القضية كان ينبغي 
أن تكـون دعوى مدنية وليسـت 
محاكمـة جنائيـة، وأضافـوا أن 

املساحة املعنية ضئيلة جداً.
وإضافة إىل عقوبة السجن، ُحكم 

عـىل الي بدفـع غرامـة قيمتهـا 
مليونا دوالر هونغ كونغي (257 

ألف دوالر أمريكي).
وُحكـم عـىل املتهم اآلخـر وونغ 
(61 عاماً) بالسـجن 21 شـهراً، 
وشبهه القايض بـ“السائق الذي 

يسهل الهروب لتنفيذ رسقة“.
وقـال القـايض إن الحكم عقوبة 
عـىل ”قضيـة احتيال بسـيطة“ 

عندمـا  التسـعينيات،  إىل  تعـود 
بـدأ تطبيق عقد اإليجـار. وانتقد 
”آبل دييل“ السـتغاللها شهرتها 
كرشكة إعالم معروفة، باعتبارها 
”درعـاً واقياً“، ورأى أن ذلك حال 
دون اتخـاذ املالك إجـراءات ضد 

خرق بنود االتفاق.
لكنه شـدد عـىل أن القضية غري 
بحريـة  أو  بالسياسـة  متصلـة 

الصحافة. 
يل أحـد أبرز الناشـطني املطالبني 
بالديمقراطيـة يف هونـغ كونغ، 
ولطاملـا كان مكروهـاً من بكني 

علنياً.
وانتقـدت ”آبـل دييل“ لسـنوات 
الحزب الشيوعي الصيني، وأيدت 

علناً الديمقراطية. 
وانهارت العام املايض بعد تجميد 
أموالهـا، ووجهـت للعديـد مـن 
البارزيـن، إضافة إىل  موظفيهـا 
الي، اتهامـات بموجـب قانـون 
األمن القومي الذي فرضته بكني 
عىل هونغ كونغ، تحديداً بسـبب 
مسـاعيهم للحـض عـىل فرض 

عقوبات دولية عىل الصني.

 تونس/متابعة الزوراء:
 ألّول مـرة منـذ تأسيسـهما، قـد ال تواكب 
مؤسسـتا اإلذاعـة والتلفزيون التونسـيتان 
االنتخابـات الترشيعيـة يـوم السـابع عرش 
من ديسـمرب الجاري بسبب إرضاب ليومني 
باملؤسسـتني أقرته الجامعـة العامة لإلعالم 
املنضويـة تحت لواء االتحـاد العام التونيس 

للشغل.
وأثـار اإلعالن عن إرضاب عام يف مؤسسـتي 
اإلذاعة والتلفزيون التونسـيتني جدال واسعا 
يف األوسـاط اإلعالمية خاصة أن اليوم األول 
لإلرضاب يتزامـن مع االنتخابات الترشيعية 
املقررة يف السـابع عرش من ديسـمرب الحايل 
وهـي األوىل بعـد إجراءات الرئيـس التونيس 
قيـس سـعيد االسـتثنائية يـوم الخامـس 

والعرشين يوليو 2021.
واتهـم مراقبـون اتحاد الشـغل باسـتخدام 
التلفزيـون الحكومـي لتصفيـة حسـابات 

سياسية.
وأعلنت الجامعـة العامة لإلعـالم املنضوية 
تحت لـواء اتحـاد الشـغل عن إقـرار تنفيذ 
إرضاب عـام مركزي وجهوي يف كل املصالح 
والتلفزيـون  االذاعـة  ملؤسسـتي  التابعـة 
التونسـيتني كامـل يومـي السـبت واألحـد 
السـابع عـرش والثامـن عرش من ديسـمرب 
الجاري وذلك من أجل إصـدار األمر الخاص 
بتنقيح النظام األسـايس ملؤسسـتي اإلذاعة 
والتلفزيـون وفـق اتفاق الثامـن والعرشين 
يونيـو 2021 املوقـع بمقر وزارة الشـؤون 

االجتماعية.
وبـنّي املكتـب التنفيـذي أنـه بالرغـم مـن 
مـع  واالتفـاق  املتعـددة  الحـوار  جلسـات 
الطـرف اإلداري بخصـوص تنقيـح النظام 
األسايس للمؤسسـتني وُوُروده لدى مصالح 
رئاسـة الحكومة منذ أكثر من سـنة لم تقع 
االسـتجابة للمطلب املـرشوع للموظفني يف 

املؤسستني.
وقـال معلقـون إن القـرار سـيايس بحـت، 
مؤكدين أن اتحاد الشـغل يختـار التلفزيون 

هذه املرة ساحة للمعركة مع الحكومة. 
وجدير باإلشارة إىل أن يوم السابع عرش من 
ديسمرب 2022 يتزامن مع موعد االنتخابات 
الترشيعية املزمع تنظيمها يف تونس، فيما من 
املمكن أن يتزامن يوم الثامن عرش مع موعد 

اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات.
وكان األمني العام املساعد والناطق الرسمي 
باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أكد يوم 
العرشيـن أكتوبر املايض عـىل أهمّية اإلعالم 
واالّتصال بالنسبة إىل أّي ”منظمة لها تاريخ 
وتحرتم نفسـها لضمان التواصل الجّيد مع 

الّناس ومع املنخرطني“.
ويف إشارة إىل اإلعالم العمومي، قال الطاهري 
إن ”التلفزيون الوطنّي لم يعد يغطي أنشطة 

االتحاد وال يستدعي أّي مسؤول نقابي“.
أن  الطاهـري  كشـف  املـايض  مـارس  ويف 
التلفزيـون الوطنـي رفض بثا مبـارشا مع 

قنـاة فرانس 24 لحوار تم إجراؤه مع األمني 
التحاد الشغل نورالدين الطبوبي.

وكتـب الطاهـري يف تدوينـة بصفحته عىل 
فيسـبوك ”التلفزيـون التونـيس ذاك املرفق 
العمومي يرفض البـث املبارش لحوار األمني 
العـام مـع فرانـس24، معلّقـا ”التعليمات 
ترجعه إىل الـوراء، الوراء، الوراء در.. وتفتح 
تعليقـات  وتظهـر  الطريـق“.  للخـواص 
الطاهـري غضبا مكتوما مـن االتحاد تجاه 
التلفزيـون التونيس إلقصائـه أخبار االتحاد 
ومسـؤوليه. وينظر إىل االتحـاد عىل أنه قوة 
نقابيـة كبرية ال يمكن تحييدها عن املشـهد 
السـيايس، إذ يضـم نحـو 500 ألـف عضـو 
يتوزعون عىل معظم القطاعات االقتصادية 
والفئات االجتماعية. كما أن لالتحاد تاريخا 
من الشد والجذب بلغ حد الصدام مع جميع 

األنظمة التي تعاقبت عىل حكم البالد.
ونفى األمني العام لالتحاد نورالدين الطبوبي 
االنتخابـات،  مقاطعـة  إىل  االتحـاد  دعـوة 
مشرياً إىل أنه ترك خيار املشاركة من عدمها 

ملنخرطيـه، لكنه اعترب أن تونس تمر بوضع 
صعب جـداً، معتـرباً أن ”البـالد خرجت من 

وضع التكلّس إىل الشعبوية املُفرطة“.
من جانبه يؤكـد التلفزيون الرسـمي، وهو 
واجهـة اإلعـالم العمومي يف البـالد، حرصه 
عىل نقـل األخبار وتقديم املعلومة إىل املتلقي 
ومواكبة املستجدات اآلنية، إال أن الرأي العام 
املحيل يرى أن تغطيتـه غري كافية ومنحازة 

إىل أجندة السلطة.
ويقـدم التلفزيـون التونيس برامـج حوارية 
تناقش الشـأن العام، إال أن املتابعة تنحرص 
غالبـا يف نـرشة أخبـار الثامنـة الرئيسـية. 
وحـاول التلفزيـون الرسـمي التخلـص من 
القيود التي فرضها عليه النظام السـابق يف 
أعقـاب ثورة ينايـر 2011، غري أنـه يف نظر 
الكثريين لم ينجح يف اسـتثمار مناخ الحرية 

لصالحه وبقي رهني األجندات.
يذكر أن هذا اإلرضاب هو الثاني ملؤسسـتي 
اإلذاعة والتلفزيون خـالل عام 2022. ونفذ 
العمومـي  اإلعـالم  قطـاع  يف  عـام  إرضاب 
(الرسمي) يف تونس يف أبريل املايض ”بسبب 
تحويل مؤسسة التلفزيون التونيس إىل منرب 

خاص لرئيس الجمهورية“.
وشـمل اإلرضاب العام صحفيي مؤسسـات 
الّتلفزيـون واإلذاعات الرّسـمية، واإلذاعات 
الجهويـة، ووكالة ”تونـس أفريقيا لألنباء“ 
(الرسمية)، وصحيفتي ”البراس“ (الناطقة 
بالفرنسـية) و“الصحافة“.ويعانـي اإلعالم 
العمومي السـمعي منـه والبرصي يف تونس 
من مشـكالت كثرية، وظـل يتأرجح مرتددا 
بـني دوره الدعائـي الرتويجي الـذي اعتاده 
قبـل ثـورة الرابـع عرش مـن ينايـر 2011، 
وحريـة التعبـري التي أضحت واقعـا، ودوره 
الذي ينتظره التونسـيون لإلسهام يف إنجاح 
االنتقـال الديمقراطي البطـيء والهّش الذي 

تعيشه تونس.
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*عضـو اتحـاد األدبـاء والكتــاب العرب  * 
عضو اتحـاد األدبـاء والكتــاب العراقييـن. 
*عضو الهيئة االستشارية للثقافة والفنـون  
*عضـو نقابة الفنانـني العراقيني . * عضو 
اتحـاد اإلذاعيـني . *عضو جمعية الشـعراء 
الشعبيني. * مدير إذاعة كربالء حتى توقفها 

.عام ٢٠١٢
* املســرحيات: وعاد الطوفـان ثانية ، َمـْن 

يتكلم بعد اآلن ، تجليات عاشـق الفجر
* الصـوت الثاني عرش. . . ومجموعة كبرية 

من االوبريتات املدرسية .
* أما بالنسـبة للشـعر فقـد أنجـز : ترانيم 
علــى وتـر مفقـود ، يف يـــوم مـــا ،  عىل 
شـواطئ آســيا ،  يف انتظار الصهيل،  ليــل 

الطواويـس . 
*  ومـن مؤلفاتـه :   املختـرص املفيـد عـن 
مدينـة الســبط الشــهيد،  للحديـث صله ، 
.... يف قفـص االتهام ، عرفتهم عن كثب .. و 
مجموعة مقاالت وبحوث منها ، بني البصـر 
والبصــــرية ـ رؤيـا نقديـة فيمـا أهـداه 
األدبـاء ملكتبته من نتاجهـم . أنا وهم حينما 
كنـت بينهـم (سـرية وذكريـات) ... و ( مع 
الشـياطني)،  شـعراء ورواديد مدينة السبط 

الشهيد .. املعارصون .
*  ويف القصـة: لـه ، الوصيـة ، الخـارج عن 
القانــون ، السـاللم ، مـع سـبق اإلرصار ، 

ومجموعة قصصية بعنوان راهبة الغار .
 : الطفـل كتـب قصصـاً منهـا  أدب  *  ويف 
نبيــل ورحلــة املليــون ميـــل ،  فتـــاة 

املحميـة..... وأناشيد وتنغيمات .
*    وقـد ابتكر لوناً جديداً يف بنــاء القصيدة 
أطلق عليه (القصيدة النورسـية) نظم فيها 

ديوانه املوسوم ( اعرتافات نوارس عراقية).
* ويف الشـــــعر العقائدي كتـب:  (تراتيل 

الوالء يف املديح والرثاء ) 
..(الفجر املبني) .. (بيــن يديـك موحـداً) ، ( 

نجـوم علـى  ثرى كربالء ) .       
«عمل محررا ً يف مجلة املنرب يف سوريا 

«مدير تحرير مجلة آفاق إسالمية / بريوت 
«رئيس تحرير مجلة الفردوس

«عمل معد ومقدم برامج ، رئيس للجنة إعداد 

وتقويم الربامج ، مديـر إذاعة كربالء ومديرا  
لوحدة الربامج .

«   اعتزل للتفـرغ إلدارة مرشوعه الخاص يف 
الثقافـة واآلداب  والفنـون 

دخلنـا بيـدر الشـاعر عبـد الحسـني خلـف 
الدعمي وخرجنا منه بهذا العطاء :

•ما   وظيفـة الثقافـة اليـوم يف تصـورك..؟                             
مفهومنا الحداثوي الشائع للثقافة هو تنقية 
الذات اإلنسانية مما علَق بها من أدران املايض 
والحارض ومعرفة يشء عن كل يشء ومعرفة 
كل يشء يف االختصاص أو املهنة التي نزاولها 
، وقـد جـاءت تسـميتها يف معاجـم العـرب 
مقرتنة بتثقيف الرماح (أي تعديلها ) وتنقية 
األعـواد من الزوائد ومشـهدنا الثقايف الراهن 
اختلط فيـه الحابل بالنابل فاصبح مضبباً ال 
يبرش بلخري الذي نتمناه ألن املاسـكني زمام 
أمـره غري أهلـه .. ومن هنا نقـول تقع عىل 
املثقف الحر األصيل مهمـة تغيري الواقع من 
خالل طروحات ُتنمي بالذات االنسـانية روح 
االرتقـاء اىل األفضـل واألجـود يف كل يف كافة 
مناحي الحياة فبناء اإلنسـان يتطلب منا بث 
وإشـاعة روح املؤاخـاة والتسـامح ونكران 
الـذات واإليثار والدعـوة اىل السـالم والحوار 
الهادئ واحتـواء اآلخر .. هـذه أهم وظائف 
الثقافـة فهي املحرك األسـاس يف بناء النظم 

األخرى وفق متطلبات الراهن . 

* يف ظل الخراب الذي يعم العالم هل ما زالت 
القصيدة تحقق الحضور املطلوب   لها ؟  

األدُب عامة بجميع أنماطه وفعالياته والشعر 
خاصـة ان لم يكـن منتمياً ملتصقـاً بهموم 
الناس مداعباً ملشـاعرهم بصدق وإحسـاس 
َحريٌّ  به ان ُيرمي ملكنسـة الكناس ليسـتقر 
يف أقـرب مكـٍب للنفايـات فهـو ال ينتمي اىل 
أدب املجتمـع وانما هو هـوٌس وهذيان لذلك 
سـقطت قصيـدة النخبـة يف جـب الحداثـة 
املزعومـة فالقصيـدة التي ال تنتمـي للعامة 
ال تحقـق غايتهـا يف ظل واقـع مرير مريض 
يعانـي فيه الناس شـظف العيش والحرمان 
وما يحيق به من مخاطر ألنهم يف شغل شاغل 
عمـا يقوله الشـاعر وإذا أراد ان يكون قريباً 
مؤثراً يف وسطه عليه أن يكون ذات شخصية 
إنسانية مؤثرة أوالً وأن يكون صوت الفقراء 
الصادع ليوقظ الضمائر السـابتة  من خالل 
ترجمتـه الحية ملا يختلج يف صدورهم العامة 
اآلالم وتطلعـات لغـٍد مرشٍق جديـد من فهم 
األغلبية الصامتة فالبد أن يدرك الشـاعر ذلك 
وإال فهو سيبقى خارج املتن ولربما اليجد له 

حظاً حتى يف الهامش .
   * البعض يتحدث عن تراجع صيت الشـعر 
عمومـا يف العالـم العربي كيـف تنظر اىل هذا 

القول ؟    
   نعم تراجع الشعر تراجعاً ملحوظاً وخاصة 

بعـد أنتشـار مواقـع التواصـل االجتماعـي 
والسوشـل ميديا والقنوات الفضائية  وعدم 
وجـود الرقابة وانتفـاء دور الخرباء يف إجازة 
النص مما سـهل عملية  عىل الكثريين النرش 
والدخـول اىل عالم الشـعرالعربي دون جواز 
مؤهـل ودون امتالكهـم ألبسـط مقومـات 
البقـاء واالرتقـاء وهـؤالء االدعيـاء تمكنوا 
بصالتهـم املشـبوهة  من إقصـاء وتهميش 
من هو أكفأ منهم بأخـس الطرق وأقرصها 
وكيـل الُتهـم واألنكـى مـن ذلـك تزويرهـم 
للشهادات العلمية ليدخلوا مؤسسات ثقافية 
كانـوا يحلمون الوقوف عند عتباتها وفرضوا 
وجودهـم فيها وعليها ولكـن غُرب عنهم ان 
كل مفـروض مرفـوض ولو بعد حـني .. إني 
يف الحقيقة آىس عىل هـؤالء الدخالء األدعياء 

ألنهم سيتساقطون كأوراق الخريف تباعا.
  * يقال إن بعض الشعراء يكتبون قصائدهم 
و أن البعـض اآلخر تكتبـه القصيدة فمن أي 

الشعراء أنت و كيف تولد القصيدة لديك؟ 
   الشـعر موهبة ربانية قبل كل يشء وهنالك 
الشـعر والنظـم  فـرق شاسـع فيمـا بـني 
فالقصيـدة التـي يكتبهـا من يدعّي الشـعر 
فهو ناظم لهـا مكنته منهـا أدواته املعرفية 
بالعـروض والنحو بينما اآلخر سـاقته اليها 
فطرته إذ يوحى اليه من عقله الباطن ليكون 
مع امللهـم يف وحـدة كيانية وحوار يسـيطر 

عىل جميع حواسـه منسلخاً عن كل ماحوله 
غارقاً يف تأمالته محاكياً اآلخر فالشعر قرينه 
الـذي إتحد معـه ليميل عليه فيـَدوِّن ما ُيمىل 
عليه .. إنها لحظـات مخاض فكري يمر بها 
ليستفيق بعدئذ لرياجع ماكتبه للتصحيح أو 
حـذف مفردة هنا أو إضافة كلمة هناك، ذلك 
هو الشـاعر الذي جدير به التسـمية واللقب 
، وانـا منـذ بواكـري ي األدبية لم ولـن أكتب 
قصيدة أبداً وانما هي التي تاتيني كيف ومتى 
تشـاء دون أي موعد مسـبق معها إال ماندر 
وحينما تأتي أخرج ألكـون لوحدي كي أخلد 
اىل نفيس ملحاكاتها وتدوين ذلك الحوار فلكل 
لكل قصيدة أنشدتها حكاية عىل أرض الواقع 

فهي بعيض الذي أنتمي  اليه .
   * كيف ترى العالقة بني الناقـد واملتلقـي؟ 

العالقـة بـني الناقـد واملتلقي هي بـنَي بنْي 
النـص  لجماليـات  الكاشـف  فالنقـد هـو 
ومواطـن الضعـف فيـه واملقوم لـه و لكن 
النقـد لدينـا اآلن عليـل لـن يرتقـي اىل مـا 
كان عليـه سـابقا وأغلب نقادنـا اليوم هم 
انطباعيـون يضعـون النـص العربي تحت 
طائلـة النظريات النقديـة الغربية الجاهزة 
وأسـماء  بنظريـات  مقاالتهـم  ويدبجـون 
لنقاد الغرب الذين ال ينتمون اىل واقع النص 
العربـي وإنما نظرياتهم األدبية مسـتوحاة 
مـن النصـوص الغربيـة (رسد، شـعر) وال 

تتوافق مع النتاج العربي اال بلوي عنقها أو 
فرضها قرساً وهذا ال يصح فالنقد هو الوليد 
الرشعي للنص ولكن له سـلطة األبوة عليه 
إن كان منتميـاً لجنسـه وإال ال يصح فرض 
هيمنتـه عليه فهل تمكـن نقادنا وال تعميم 
فيمـا أقول يف إيجـاد رؤى أو نظريات نقدية 
عربية تنسـجم مع أدبنا كما فعل أسـالفنا 
من قبل ليشار اليهم بالبنان فالغرب ال يريد 
منـا ان نعيـد بضاعتهم إليهـم وإنما يرغب 
يف دراسـة ما عنديات الناقد العربي لالطالع 
عليهـا بيـد أننا نـرى البعض يـرص بعلم أو 
بدونه أن يظلم نفسـه والنـص الذي وضعه 
عىل طاولة النقد يف آن واحد وغريهمن يقوم 
بعمليـة النقـد مقابـل ثمن يتقاضـاه من 
كاتبـه فيرسف باملديح ويغـض الطرف عن 
القبيح وهذه ظاهرة شائعة ولها من يروج 
لها عىل مبدأ (خذ وهات) وليسـت بالخافية 
عن القـارئ الحـاذق واملتلقـي ذو البصرية 

النافذة
* كيف تتجّىل صورة املرأة يف قصائدك .

املـرأة هـي األم واألرض والحريـة .. هي رمز 
الخصب والنماء والزوجـة والحبيبة واألخت 
واألبنة واملجاهـدة والنخلة التـي كل مافيها 
عطـاء .. هـي املُلهـم األول لـكل مـا لدينـا 
ومايشـعرنا بالجمال والرقة واألمان واملرسة 
والحنـان ، املـرأة هي محور أغلـب قصائدي 
منها أسـتلهم أفكاري فهي الرمز املقدس يف 
أشعاري الذي تنطبق عليه كل االوصاف التي 

ذكرتها آنفاً . 
* ما رأيك بالثقافة اآلن؟

نعيـب زماننا العيـب فينا  عىل مؤسسـاتنا 
الثقافيـة العربيـة أينمـا وجـدت أن تراجع 
ماهـي عليه من نكوس و ملاذا هي لم تحقق 
أهدافهـا التي وجـدت من أجلهـا يف املُعلن.. 
هل وضعت الرجل املناسب يف املكان املناسب 
وهـل هـي عاملة  مـن أجل تنشـيط الوعي 
الثقـايف لـدى العامة من خالل أنشـطتها أم 
هي واجهة تقوم ترويجية ألشخاص ورؤى 
ال يدركهـا حتى العاملـني فيها الكن املجهر 
الشـعبي اليخطئ التشـخيص واألسـئلة ال 
تنتهي حول هذا املوضوع والفساد قد رضب 
أطنابـه يف كل مفاصل الحياة التي نعيشـها 

مرغمني عليها.

ÔèÓ‹ÀÎ@—éÏÌ@NÜ@@
فقـد النقد العربـي املعارص، اليـوم، قلعة من قالعه 
العتيدة برحيل د. صالح فضل أحد أكرب رموز الحداثة 

النقدية يف تحوالتها املنهجية املختلفة...
ذلـك الدرعمي األزهري الحداثي الـذي ضاق باألزهر 

وضاق األزهر به! 
فقد حفظ القرآن الكريم يف طفولته، وشـّيبْته منابر 
املسـاجد يف عّز شـبابه، قبل أن ينزاح عنها إىل مرابع 

علمية وثقافية أخرى مختلفة.
حُلم بمسـار نقـدي بارييس (أسـوة بطه حسـني)، 
بعدما أيقن بأّن مسـتقبله العلمي والنقدي «مرهون 
بالتعّمـد بماء الثقافة الغربيـة» كما قال يف مذكراته 
(ص ٥٧)، لكن حلمه خاب قليال؛ فوجد الحلم البديل 
فيـل مدريـد، حيـث تخّصـص يف األندلسـيات «عىل 
مضض»! ، ثم استقّل سفينة األدب املقارن للوصول 
إىل (تأثـري الثقافة اإلسـالمية يف الكوميديا اإللهية)، 
متعّزيـا بتعاليـم «أسـتاذه املبارش» (كما يسـّميه) 

املقارن الرائد العظيم محمد غنيمي هالل.
شـهدت تجربتـه النقديـة الثرية انقالبـات منهجية 
كثـرية عادت بـاآلالء عىل الخطـاب النقـدي العربي 
برّمته؛ فقد اسـتهّل مسـاره النقدي الطويل مؤمنا 
بـــ(منهـج الواقعية يف اإلبـداع األدبي)، تحت تأثري 
شـيخه الكبري محمـد مندور وظـروف عرصه الذي 

سّماه «عرص االلتزام».
لكن ولَعه بما سّماه «التجريب النقدي» جعله يلبس 
لكل عرص لبوسـه النقدي؛ فقد ُفتن بالبنيوية يف أّول 
عهـد النقد العربي بها فتنـة أفضت إىل ميالد كتابه/ 

«ابنـه البكر» –كما وصفه- (نظرية البنائية يف النقد 
األدبـي)، ثـم أُعجـب باألسـلوبية فنّظـر لـــ(علم 
األسـلوب) وحّدد مبادئه وإجراءاته، قبـل أن يتفّنن 
يف تطبيقها ضمن كتابه البديع (أسـاليب الشـعرية 
العربيـة)، املتّوج بجائـزة البابطـني، ورديفه اآلخر 

(أساليب الرسد يف الرواية العربية)...
وشغفه «املنهج السيميولوجي» حّبا فأبدع (شيفرات 
النص)، وغامر صوب علوم ومناهج لسـانية أخرى 
فعـاد محّمال بــــ (بالغـة الخطاب وعلـم النص) 

وأمثاله...
ولم يغفل عن الرتاث، حيث فتنته املوّشحات، فتخّيل 
األندلـس الشـعري (دار طـراز) كما أراد لهـا املنّظر 
التوشـيحي األّول ابن سناء امللك يف كتابه الرائد الذي 
يحمـل ذلـك العنـوان، وراح يسـتحرض أّيـام وصله 
باألندلس ليقرأ املوشحات (قراءة نصية حرة) كما يف 

العنوان الشارح لكتابه الفّتان (طراز التوشيح).
لقد تتّبـع (تحوالت الخطاب الشـعري) و (رسديات 
القرن الجديد) و(عوالم نجيب محفوظ) و(جماليات 

الحريـة يف الشـعر)، وأصغـى إىل (نـربات الخطـاب 
الشـعري)، وتذّوق (لذة التجريـب الروائي)، وقْولب 
(مناهـج النقـد املعـارص) وَمْدَرَسـها ويّرس سـبل 

الوصول إليها.
فكان يرتك أعمق اآلثار حيثما حّل : أسـتاذا، ومؤلّفا، 
ومحّررا، ومحّكما يف الربنامج الشعري الشهري (أمري 

الشعراء)، ورئيسا (إشكايل!) ملجمع الخالدي!...
وكان صاحب شخصية نقدية قوية (قّوة مبالغا فيها 
أحيانا!) سـمحت له حتى بتعنيف أسـاتذته الكبار، 
ومنهـم الراحل الكبري بـدوي طبانة (١٩١٤-٢٠٠٠) 
الذي كان يسخر منه (يف مذكراته: ص ٣٦)؛ ألّنه ألّف 
كتابا يف النقد اليوناني دون «أن يعرف كلمة واحدة يف 
لغة أجنبية»، وكان يتعّجب من أستاذ «يتكلّم ساعة 

كاملة دون أن يقول أّي يشء»!!!
ال أريـد االسرتسـال ولكنني أنصح بقـراءة مذكراته 
العجيبـة يف سـريته النقديـة املختلفـة (عـني النقد 

وعشق التمّيز- مقاطع من سرية فكرية).
ترك املرحوم إرثا تأليفيـا غزيرا يناهز األربعني كتابا 

نقديا وقليال من الرتجمات اإلسبانية.
قـرأُت معظم كتاباته النقدية، وكتبُت عنها مسـاندا 
بعـض مقوالتها حينا، وناقدا حني آخـر، ثم التقيته 
«مرّة يف الدهر واحدة»، وأشـهد أّنه أسـبغ عّيل وعىل 
كتاباتي البسـيطة كلمات تشـجيعية كبرية، وأشاد 
بكتابي (إشكالية املصطلح) وأّرص عىل إعادة نرشه 
يف القاهـرة، وكتب يل كلمات أعظم يف رسـالة خالدة 

سأنرشها حني يحني أوانها بحوله تعاىل!
رحمـك اللـه يا أبـا أيمن وغفر لك وأسـكنك فسـيح 

جناته!
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قبَل أن يبزَغ الصوُت
قبَل أن يكون املستحيُل سلماً

قبَل أن يهتدي الحجُر اىل الفة البيِت

قبـل ان يهـرَم الجفـُن  واضعـاً وجهـُه يف  

مواجهِة الناِر

اىل لحظِة الصمِت .......هذه 

قبل أن تمطَر الغيوُم عاملاً....لغًة....اساطرَي

قبل هذا السديِم

صـار هذا الوقـُت تفاحًة....خطيئًة....رجالً 
عارياً

وأمرأًة من دخاٍن حزيْن

صار بني كفيَّ ..حباُت دمٍع

وزهرٍة ذابله
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كلمـا أخرج مـن غرفة نومـي، يواجهنـي أبي يف 
الصورة بابتسـامة كبرية، كانـت أمي تغري إكليل 
الورد بني أسـبوع وآخر، و جدتي تضع يدها عىل 
وجهه يف كل صباح، و قبل أن تنام تهمس يف أذنه 
اليمنى كلمات قصريات، أتذكر منها فقط، تصبح 

عىل خري.
قالـت يل جدتي: قريباً سـيلتئم الجرح ال تشـغيل 
بالـِك يف األمـر، ال أدري كيـف تعثرت و سـقطت 
أكواب الشـاي من يدي، حتـى إبريق الخزف الذي 
تحتفظ به كذكرى ثمينـة نال حصته من الكرس 
هـو اآلخر، لكنها لم تستسـلم، قامـت بإصالحه 

عىل الفور.
نجلـس يف باحـة املنـزل، قـرب الحديقـة املطلة 
عىل الشـارع، القمـر يراقبنا من بعيـد و ضوؤه 
يغـازل النوافذ و الصنابري، أمي لـم تفارقنا قط، 
بـني لحظة و أخرى تخرج علينـا من املطبخ، ويف 
يديهـا العجني،  تصنع لنا كيكة العيد، سنشـتاق 
إىل مدفـع اإلفطار و الفوازيـر و الحكايات، قالت 
أختي الصغرية: مـر أكثر من عيد و أبي لم يعد...

أين هو اآلن؟
لـم ترد جدتي، كان صمتها مثل شـجرة يابسـة، 
عندما هزها الحنني تساقطت كل أوراقها، عادت 
السـؤال مـرة و مرتـني و جدتي لم تـرد، حاولت 
التهرب من اإلجابة، لكنها لم تفلح، مازالت أختي 

العنيدة تكرر السؤال ذاته، حينها تنهدت و رفعت  
رأسـها نحو السـماء، أومأت بيدهـا و قالت: هل 

تشاهدين تلك النجمة البعيدة؟ 
كانـت بيـدي روايـة (عائـد إىل حيفـا)  لغسـان 
كنفاني، طبعتهـا األوىل ١٩٦٩أثنيت الصفحة ٤٧ 
و اغلقت الكتاب بهدوء، ورحت أنظر إىل النجوم و 

هي تتألأل يف دموع جدتي.
اآلن و قـد مىض  عرشون عامـًا عىل وفاة جدتي، 
أعلـم أن روحهـا هنـاك و أعلـم أن الشـهداء هم 
النجـوم التي تحرس  سـماء املدينة، كربت أختي 
و فهمـت ما معنـى الغيـاب، التأم جـرح يدي و 
صار من الذكريات، لكن بعض الجروح لن تلتئم، 
سـتظل ترافقك حتى النهاية، أخـرج من خزنتي 
مفتـاح دار جدتـي، و كلمـا ينجيل الليـل، أحدث 
أطفـايل يف الصباح، عن قصة املفتاح، و أقول لهم 

...حتماً سنعود.

بعد أن تركُت مهَد الطفولِة 
ِرصت أعرُِف أنَّ األقداَم

تستخدُم واقًيا ضدَّ أشواِك الطريْق
وزجاِج نوافِذ البيوِت املدمرْة 

يسموَنُه الحذاْء ..
 أخِطُئ كَل يوٍم يف انتعاِل حذاِئَي 

لحظَة أغادُر 
عتبَة املنزِل نحَو ملجأٍ قريْب 

عندمـا أسـمُع هديـَر طائـرٍة أو دوّي 
االنفجاْر

أضُع قدمي الُيرسى
يف الحذاِء األيمِن 

وقدمي اليمنى يف الحذاِء األيِرس 
وأركْض ..

هناك أحذيٌة للصيِف
وأخرى  للشتاْء

أحذيٌة للخريف الذي أطاَل املكوْث
وأبانْت عىل تراِب الطريِق 
حجَم القلوِب التي عربْته

دوَن إياْب 
وأخرى  للربيِع الذي لم يأِت ..

وطاَل االنتظاْر ..
ِة    أحذيٌة تمنُع السقوَط من الِقمًّ

وأخرى للصعوْد دونما عناْء 
والتي يدلُّ لوُنها 

عىل عدِد تالفيِف مخِّ من ينتعُلها ..
هناك أحذيٌة ممزقٌة

كالتي ينتعُلها بّناُء البيوِت املنهارِة
والطفُل العتَّاْل يف نهاٍر بارْد

واملتسوُل يف زاويِة باِب املسجِد 
وأخرى ملَّاعٌة فاخرُة الجلِد ..

كحذاِء مسؤوِل 
مراقبِة استدارِة الرغيْف ..

والذي أجزُم أنُه اليخطُئ
يف انتعاِل حذاِئه مثيل .. 

بل ثمَة من ينحني عند قدميْه
ليضعهَما  يف الحذاْء ..

هناك فرٌق لم أستطْع تحديُده 
بني حذاٍء من البالستيِك 

املعاِد تدويُره اكثَر من مرٍة 
كالذي تنتعُله القروياُت يف الحقوْل 

وحذاٍء من جلِد التماسيْح
كحذاِء امللِك 

حنَي  يقرُر أْن يمَيش
بني الرعيِة ليسأَل 

عن حالِهم وأحوالِهم  
قبَل موِته بساعاْت.
هناك تشابٌه عجيْب 

بنَي الحذاِء  األبيِض الخفيْف
الذي تنتعُله وتعقُمه املمرضْة

كلما عربْت مرسعًة أروقَة املشفى 
ِع وسوِء التغذيْه  املكتظِّ بمرَىض الرصَّ

وبنَي الحذاِء األسوِد لرجِل اإلطفاِء
الذي وصَل توًّا

غابَة الزيتوِن املحرتقْه .. 
ثمَة أحذيٌة دخلْت

 تاريَخ الزيِف من أعرِض أبوابْه ..
وأخرى تنتظُر عنَد الباْب 

أْن ُتْقَذَف بالوجوِه املثلثِة الشكِل 
حيُث تكاثَر نسُلها هذا الزماْن
نتيجَة طفرٍة تاريخيٍة فاسدْه 

قد يكوُن حذاِئي واحًدا منها ..  
ولربما حذاؤك أنت َ

نعم أنْت ..
يا مْن يقرأُ اآلَن 

هذا النشيَد الغريْب !

@äÏ„@ãñb„@übÌä@Ò7ó”@
Úó”@Ú”å˛a@Òã◊aà



هناك نسـاء يحاولـن معرفة جميع 

مـا يقـوم بـه أزواجهـن يف العمـل، 

فيطرحـن عـرشات األسـئلة حـول 

ماهية األعمال التـي يقومون بها يف 

وظائفهم، وحياتهـم فيما أن الرجل 

ال يحب كثـرياً البوح بـأرسار عمله؛ 

ألن ذلـك يمثل بالنسـبة لـه انتهاكاً 

ملبادئ الرشكة التي يعمل فيها.

الغرية سالح ذو حدين

كمـا أن هناك نسـاء يشـعرن بغرية 

زوجية مسـتمرة بسـبب أو من دون 

سبب، وهذا يعترب من األمور املزعجة 

واملخنقـة للرجـل، وبخاصـة إذا لـم 

يكن هناك دافع فهناك بالطبع غرية 

زوجيـة لـدى الرجل واملـرأة، ولكنها 

يجـب أن تكون غـرية القصـد منها 

حماية اآلخـر واالهتمام بـه، وليس 

تنكيد حياته أو حياتها.

اإللحاح ُيفسد العالقة

هناك زوجـات يطلبن مـن أزواجهن 

املشـاركة يف القيـام بـكل يشء معاً، 

متناسـيات أن هناك أشياء أو أعماالً 

يريد الرجل القيام بها وحده من دون 

مشاركة الزوجة. فالرجل يشعر بأن 

املـرأة تريـد التدخـل حتـى يف األمور 

التـي ال تخصها، وهذا يعتـرب خانقاً 

بالنسبة له.

ال تلتصقي بزوجك

هناك زوجات تردن مرافقة أزواجهن 

أينمـا أرادوا التوجه بما يف ذلك زيارة 

األصدقـاء أو األهـل. بحيث ال يرتكن 

الـزوج يتوجه إىل أي مـكان من دون 

أن تطلبن مرافقته. مثل هذا الترصف 

مـن قبل الزوجة يثـري غضب الرجل، 

لذا يجب أن يحرتم الزوجان هامشـًا 

وحريـة  الشـخصية  الحريـة  مـن 

التحرك طاملا توفرت الثقة يف العالقة 

الزوجية.

مـن  تعانـي  السـيدات  بعـض 

رائحة فروة الراس الكريهة بعد 

يوم أو يومني فقط من غسـله. 

هـذه املشـكلة  تؤثـر يف الثقـة 

بالنفـس وربمـا تسـبب البعـد 

االجتماعـي خوفاً مـن التعرض 

ملوقف محـرج. إذا كنت من بني 

أولئك الذين يمارسـون الرياضة 

أو يتعرقـون كثـرًيا بشـكل عام 

سـتعانني أكثر مع رائحة فروة 

الرأس. 

ملـاذا تفـوح رائحـة كريهة من 

فروة الرأس؟

أحد األسباب الشائعة وراء هذه 

املشكلة هي فروة الرأس الدهنية 

ألنهـا تفـرز الكثري مـن الزيوت 

رائحـة حامضة  تنبعـث منهـا 

البكترييا  مميزة، نتيجة لنشاط 

. غالًبـا مـا توجـد البكترييـا يف 

فروة رأسك ، سـواء كانت فروة 

رأسـك دهنية أم ال، يوفر الزيت 

الزائـد لهـذه البكترييـا التغذية 

لتزدهر وتتكاثر.  التي تحتاجها 

هـذا يمكن أن ينبعث منه رائحة 

كريهة. 

هناك أسـباب أخرى وراء ظهور 

هذه املشـكلة مثل، عدم غسـل 

شعرك لعدة أيام أو قلة النظافة، 

التغـريات الهرمونيـة، األمراض 

مثل الصدفيـة أو قرشة الرأس، 

وأيضا التعرق املفرط. 

وصفات طبيعية لتعطري الشعر 

الـرأس  فـروة  رائحـة  وعـالج 

الكريهة:

 ١-زيت شجرة الشاي

املكونات:

شـجرة  زيـت  مـن  قطـرات   ٦

الشاي

١-٢ مالعق كبرية من الجوجوبا 

أو زيت اللوز الحلو

الطريقة:

اخلطي زيت شـجرة الشاي مع 

الجوجوبـا أو زيت اللـوز الحلو 

بكميات  متساوية.

ضعي املزيـج عىل فروة رأسـك 

وقليًال عىل شعرك.

اتركيه ملدة ٣٠ دقيقة عىل األقل 

قبل شطفه.

يمكن أن تـرتك الرائحة اللطيفة 

رائحـة  الشـاي  لزيـت شـجرة 

منعشة لشـعرك، كذلك، تساعد 

للميكروبات  املضادة  خصائصه 

يف محاربـة مسـببات الرائحـة 

الكريهة. 

٢. عصري ليمون

املكونات:

٢ مالعـق صغـرية مـن عصـري 

الليمون

١-٢ كوب ماء دافئ

الطريقة:

اخلطي ملعقتـني صغريتني من 

عصـري الليمـون مـع كـوب أو 

كوبني من املاء الدافئ.

اغسيل شعرك بشامبو معتدل.

ثم اشطفي شعرِك وفروة رأسِك 

بمزيج الليمون واملاء.

اتركيه لبضع دقائق.

اشـطفي شـعرِك جيـًدا باملـاء 

الفاتر.

يساعد الليمون يف قتل البكترييا 

كريهـة  رائحـة  تسـبب  التـي 

للليمون  لشـعرِك، كمـا يمكـن 

أيًضا محاربة قرشة الرأس وهي 

أحد األسباب  لرائحة الشعر. 

٣. زيت الثوم

املكونات:

٤-٥ فصوص ثوم

٢ مالعـق كبرية مـن زيت جوز 

الهند

الطريقة:

اهريس فصوص الثوم.

سخني الثوم املهروس بملعقتني 

كبريتـني من زيـت جـوز الهند 

لبضع دقائق.

كل  السـتخراج  املزيـج  صفـي 

الزيت منه.

ضعي الخليط عىل فروة رأسـك 

وقليًال عىل شعرك.

اتركيه ملدة ٣٠ دقيقة عىل األقل 

قبل شطفه بالشامبو. 

مركبـات  عـىل  الثـوم  يحتـوي 

مضادة للبكترييـا و الفطريات، 

كما أنـه غني بمركـب الكربيت 

البكترييـا  يقـيض  عـىل  الـذي 

املسببة لرائحة فروة رأسك. 

ملحوظة: تطبيق الثوم يمكن أن 

يسـبب تهيج يف بعض الحاالت. 

ومن ثـم ، يرجى إجـراء اختبار 

قبل تطبيقه.
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املقادير :
    الدجاج: نصـف كيلو (مفروم 

ناعم مثل الكفتة)
    جبنـة بارميـزان: ربـع كـوب 

(مبشورة)
    البيض: ١ حبة (مخفوقة)

    بقسـماط: نصـف كوب (كعك 
مطحون)

    الثوم: فّصان (مهروس)
    طحني: ربع كوب

    بهارات مشكلة: نصف ملعقة 
صغرية

    برش ليمون: ملعقة صغرية
    ملح: ربع ملعقة صغرية

    الزبدة: ٣ مالعق كبرية
طريقة التحضري

١. اخلطـي الدجـاج املفروم مع 
والبقسـماط  والثـوم  البيـض 
والنعنـع وبرش الليمـون وامللح 
والبهارات والجينة حتى تتمازج 

املكونات.

٢. شـكيل مـن الخليـط أقراص 
متوسـطة الحجم ثم اغمسـيها 
بالطحني حتـى تتغلف و ضعيها 
يف طبـق وغطيه بـورق النايلون 
 ٢/١ ملـدة  الثالجـة  وادخليـه 

ساعة.
٣. سـخني الزبدة عىل النار واقيل 

كرات الدجاج حتى تتحمر.
٤. قدميها ساخنة إىل جانب طبق 

من السلطة.

توصلت دراسـة أمريكية حديثة لإلجابة عىل 
سـؤال حرّي كثريين وهو: ملـاذا تزداد اإلصابة 
بنـزالت الربد واإلنفلونـزا، إضافة إىل كوفيد-

١٩، خالل فصل الشتاء؟
ووجـدت الدراسـة، التي أجرتهـا األكاديمية 
األمريكيـة للحساسـية والربـو واملناعة، أن 
الهواء البارد يؤثر يف استجابة األنف املناعية.

وقالـت الدراسـة إن تدنـي الحـرارة يف األنف 
املئـة مـن  ٥ درجـات مئويـة يقتـل ٥٠ يف 
الخاليـا املقاومـة للفريوسـات والبكترييا يف 

الخياشيم.
استجابة الجسم املناعية:

الدراسة أكدت أن الهواء البارد يرتبط بزيادة 
العدوى الفريوسية ألن الجسم يكون قد فقد 
نصـف مناعته فقط مـن جـرّاء االنخفاض 

الطفيف بدرجة الحرارة.
ومن شـأن ذلك أن يقلل قدرة الجهاز املناعي 
عىل محاربة التهابات الجهاز التنفيس بمقدار 
النصف، ويكفي بشـكل أسايس للتخلص من 

جميع املزايا املناعية التي يتمتع بها األنف.
وخلصـت الدراسـة إىل أن الحفـاظ عىل بيئة 
أكثـر دفئا داخل األنف، يعزز عمل آلية الدفاع 
املناعي الفطرية، وهو ما يشـكل ربما، سببا 

آخر الرتداء األقنعة، وفق العلماء.
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طرق عالج الحروق :
1 -  مـن املهـم تقديم اإلسـعافات األوليـة عىل الفور بعـد ظهور أي 
حروق من أي نوع ألنه إذا تركت دون عالج، يمكن ان تصبح  أسـوأ. 
وأول يشء عليـك فعلـه هو وضع املنطقة املحروقـة تحت املاء البارد 

لعدة دقائق. هذا ”يربد“ الحروق ويمنعها من االنتشار .
2 - إذا كان الشـخص املصـاب يقبل املسـكنات يمكن أن تسـاعد يف 

تخفيف األلم.
3 - تطبيـق األلوة فـريا - مرهم الصبار الطـازج إذا كان لديك بعض 

منه، أو الكريمات التجارية التي تعالج الحروق.
4 - الحفـاظ عـىل نظافة الحرق، حتى لو كان مؤملا . غسـل املنطقة 
املحروقة بلطف باملاء والصابون املعتدل. كرر هذا التطهري يف كل مرة 

تقوم بتغيري الضمادة.
5 - تغطية الحروق بضمادة نظيفة. وتغيري املالبس كل يوم عىل األقل 

مرة واحدة
نصائح وتحذيرات يف عالج الحروق من الدرجة االويل

فمن السـهل تجنب حروق الشـمس، التي عادة ما تكون حروق من 
. sunblock الدرجة األوىل، وذلك باستخدام منتج

ويمكن عالج حروق من الدرجة االوىل يف ستة أيام.
يمكـن لعالج الحروق مـن الدرجة الثانية ان تسـتغرق فرتة تصل اىل 

ثالثة اسابيع للشفاء.
حروق الدرجة الثالثة تستغرق وقتا أطول للشفاء.

ال تقرش الجلد امليت.
ال تقرش  املالبس التي تكون عالقة عىل الحروق.

كيفية التعامل مع حروق من الدرجة الثانية
الحـروق مـن الدرجة الثانية هي أكثر جدية ويجـب أن تتعامل معها 

عىل الفور.
1 - نقـع الجلـد املصـاب يف املـاء البارد ملـدة ال تقل عـن 15 دقيقة. 
والحفاظ عىل نظافة واملالبس اسـتمر يف غسـل الجلد بماء بارد عىل 

مدار اليوم.
2 - وضع كريم مضاد حيوي. النه يساعد يف عالج الحروق والسيطرة 

عىل األلم. وضع الكريم بمجرد االنتهاء من النقع يف املاء البارد.
3 - تغطيـة الحـروق بالشـاش.. من أجل عالج الحـروق من الدرجة 

الثانية ، استبدال املالبس بأخرى نظيفة كل يوم.
4 - اغسـل ماكن الحـروق كل يـوم. النظافة من اهم االشـياء النها 

تساعد يف عالج الحروق برسعة
5 - لعـالج الحروق من الدرجة الثانية، يجـب التأكد من أن ال تصبح 

املنطقة املصابة بها عدوي . مثل، احمرار، تورم أو صديد.
6 - أخـذ مسـكنات لأللم. الحروق مـن الدرجة الثانيـة مؤملة، وأخذ 

مسكنات لأللم امر مهم
7 - الحصـول عىل املسـاعدة الطبية، إذا كان الحـرق يغطي منطقة 

كبرية.

ترتفع حساسـية األنـف يف أي وقت خالل 
العـام، ، ويعانـي بعـض األشـخاص من 
أعراض الحساسـية فقـط يف الصباح، ويف 
هـذه الحالة يكونـون عىل ما يـرام لبقية 
اليـوم ويتسـبب ذلـك يف اعـراض انسـداد 
األنف والعطس والتقطري األنفي والسـعال 

والسيالن.
وفيمـا يـيل بعـض النصائـح للوقاية من 

أعراض حساسية االنف يف الصباح.
١ - ال تنم مع حيواناتك األليفة أو تسـمح 
تنظيـف  فراشـك،  عـىل  بالجلـوس  لهـا 
الحيوانـات األليفـة مرة واحـدة عىل األقل 
يف األسـبوع لتقليل مسببات الحساسية يف 

املنزل.
٢ - أزل السـجاد من غرفة نومك واستبدله 

بأرضيات من الخشب الصلب أو البالط.
٣ - استخدم مزيل الرطوبة لتقليل مستوى 
الرطوبة يف غرفة نومك إىل أقل من ٥٠٪ هذا 

يساعد عىل قتل عث الغبار.
٤ - ضـع غطـاًء مقاوًما لعـث الغبار عىل 

املرتبة والوسادة.

٥ - تنـاول مضادات الهيسـتامني ليال قبل 
النوم.

٦ - نفض الغبار عن األسـطح الصلبة مرة 

واحدة يف األسـبوع عىل األقل، وحافظ عىل 
غرفـة نومـك خالية مـن الفـوىض لتقليل 

تراكم الغبار.
٧ - تنظيف سجادتك باملكنسة الكهربائية 
مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع باستخدام 
 ،HEPA مكنسـة كهربائيـة مـع مرشـح
اغسل الفراش - بما يف ذلك املالءات وأكياس 
الوسـائد - مرة واحدة يف األسـبوع يف املاء 
الساخن (عىل األقل ١٣٠ درجة فهرنهايت، 

أو ٥٤ درجة مئوية).
٨ - ال تنـم ونوافـذك مفتوحـة، يمكـن أن 
يسـاعد ذلك ىف التخلص مـن حبوب اللقاح 

يف غرفة نومك.
٩ - ارفـع رأس رسيرك من ٦ إىل ٨ بوصات 
لتقليـل التدفق الخلفي لحمض املعدة أثناء 

النوم.
١٠ - حدد موعـًدا الختبار القالب االحرتايف 

للتحقق من جودة الهواء داخل منزلك.

يف فصل الشـتاء، يزداد الشعور بالكسـل واإلرهاق والرغبة 
يف النوم، لكن يمكنك زيادة مسـتويات الطاقة لديك للتغلب 
عىل التعب من خالل تغيري نظامـك الغذائي، يف هذا التقرير 
نقدم 9 أطعمة تسـاعدك ملحاربة الخمول والتعب وتمنحك 

الطاقة.
األطعمة املعززة للطاقة:

وفهناك تسعة أطعمة تضيفها إىل نظامك الغذائي للحصول 
عىل طاقة فورية:

1. الفواكـه والخـرضوات: تنـاول الفواكـه والخـرضوات 
يـزود جسـمك بالعنـارص الغذائية مثل مضادات األكسـدة 
والفيتامينات والكربوهيدرات واأللياف واملعادن األساسـية 

األخرى التي يحتاجها للحفاظ عىل نشاطك.
2. الحبـوب الكاملـة والكربوهيـدرات املعقـدة: عىل عكس 
الكربوهيدرات املكررة ، فإن الحبوب الكاملة والكربوهيدرات 
املعقدة سـتحقق الفوائد الكاملة للحبوب وسـتضيف أيًضا 
الكربوهيـدرات واألليـاف إىل نظامك الغذائـي. نتيجة لذلك، 

يمكنهم إعطاءك دفعة رسيعة من الطاقة.

3. املكـرسات والبـذور: إن تناول املكرسات والبذور بشـكل 
يومـي هو أفضل طريقة مثبتة للتغلب عىل التعب ومحاربة 
الجـوع. اللوز والجوز والكاجو والبندق وعني الجمل وبذور 
عباد الشـمس وبذور اليقطني هي الوجبة الخفيفة املثالية 

يف منتصف بعد الظهر.
4. املوز: لن يساعدك املوز عىل محاربة آالم الجوع فحسب، 

بل سيوفر لك أيًضا دفعة رسيعة من الطاقة. 
5. الشـوفان: يمكـن أن يكـون وعـاء من الشـوفان بداية 
صحية ليومك وعاء من الشوفان ميلء باأللياف والقليل من 

الربوتني
.6. بـذور الشـيا: تحتـوى عـىل الكربوهيـدرات والدهـون 
الصحيـة واألليـاف لذا فهـي املصدر املثـايل للطاقة لفرتات 

طويلة.
7. األفـوكادو: األفـوكادو مـيلء بالفيتامينـات واملعـادن 
والدهـون الصحية، وهذا هو السـبب يف أن تناول األفوكادو 
يمنح أجسـامنا طاقـة طويلة األمد ناهيك عـن أنه يمكنك 
عمل الكثري من الوصفات الصحية باستخدام هذه الفاكهة 

اللذيذة.
8. السـبانخ: ال يمكننـا تجاهل الحديد عندمـا يتعلق األمر 
بالعنارص الغذائية التي توفر الطاقة السـبانخ مصدر جيد 

لفيتامني ج وحمض الفوليك والحديد.
9. البيـض: البيض مصدر جيـد للربوتني والدهون الصحية 
وهنـاك العديـد مـن وصفـات البيـض الصحية والسـهلة 

واللذيذة التي يمكنك تجربتها.
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وزع االرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسعة الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل 
٩ يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

٦٢٧ - وقـوع معركة نينوى، وكانت نتيجتها انتصار الروم 

البيزنطيني بقيادة اإلمرباطور هرقل عىل الفرس الساسانيني 

بقيادة القائد راهزاد.

١٩٢٤ - ملـك العـراق فيصـل األول يصـادق عـىل املعاهدة 

العراقية / الربيطانية.

١٩٢٥ - رضا بهلوي يطيح بالشـاه أحمـد مرزا القاجاري 

وينهـي حكـم القاجاريـون لبـالد فـارس وينصب نفسـه 

شاًها.

١٩٤٦ - جامعـة الدول العربية تصـدر القرار ١٤٢ الرافض 

لقرار تقسيم فلسطني.

١٩٦٣ - اإلعالن عن استقالل كينيا.

١٩٦٧ - جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية تصبح 

عضوًا يف جامعة الدول العربية.

١٩٩٦ - عـدي نجل رئيـس النظام العراقي السـابق صدام 

حسـني يتعرض ملحاولـة اغتيـال أدت إىل إصابتـه بجروح 

بليغة.

٢٠٠٥ -اغتيال الصحفي والنائب اللبناني جربان تويني عرب 

تفجري سيارته.

٢٠١٣ - السـلطات البنغاليـة ُتعـدم األمني العـام للجماعة 

اإلسالمية يف بنغالديش عبد القادر مال.

٢٠١٥ -اململكة العربيَّة الُسعوديَّة ُتجري إنتخاباتها البلديَّة 

ح لِمناصب  الثالثة وهي األوىل التي ُسمح فيها للنساء بالرتشُّ

محليَّة.

٢٠١٨ - فشـل سـحب الثقـة برئيسـة الـوزراء الربيطانية 

ترييزا ماي عن زعامة حزب املحافظني بعد تصويت ألعضاء 

الحزب، بأغلبية مائتي صوت مقابل ١١٧ صوًتا.

٢٠١٩ -انتخاب عبد املجيد تبون رئيًسا للجزائر، بعد حصوله 

عىل نسبة ٥٨٫١٥٪ يف االنتخابات الرئاسية.

فـوز حزب املحافظني بزعامة بوريس جونسـون باألغلبية 

CbÁb‡«@bË‹zÿÌ@ÈuaDاملطلقة ملقاعد مجلس العموم يف االنتخابات العامة املبكرة.
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ويرتدد هذا املثال دائًما عىل الشخص الذي يخطئ يف إصالح يشء ما بغري قصد، 
لكن أكثر روايتني اتفق الكثريون أنهما وراء إطالق هذا املثل، كانت األوىل بطلها 
«كلـب وقطـة» والثانية الرس فيها شـك الرجل يف حب زوجته له..  يف السـطور 

التالية نلخص حكاية هذا املثل الشعبي تعريف عليها.
الرواية األوىل

كان هناك يف أحد قصور األثرياء قطة جميلة وكلًبا نشبت بينهما عالقة صداقة 
بحكم تربيتهما مًعا عىل عكس املتوقع، والكلب كان معجًبا بشكل عيون القطة 
لدرجة انه سـألها عـن رس جمال عينيها، فأخربته القطـة أن عيناها بها كحل 
فـأراد الكلب أن يقلد القطـة وقرر أن يضع يف عينيه كحـل مثلها، ولكن أحيانا 

تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن.
أحرض الكلب قلًما كحل محاوًال أن يتزين به، ولكن لألسف مخالب الكلب خانته 
ودخلت يف عينيه فقعتها وانترش املثل بعد هذه الواقعة « جه يكحلها عماها».

الرواية الثانية
لكن هذه الرواية كانت مختلفة تماًما فبطلها، رجل كان يشك يف حب زوجته له 
ألنهـا ال تتحدث أو تضحك معه وتتجاهله كثريًا، فذهب لسـيدة عجوز ليخربها 
عن أمره وعن حالته مع زوجته. نصيحة السـيدة العجوز كانت غريبة، وكانت 
كالتـايل، وضع أفعى مغلق فمهـا بإحكام عىل صدره وهو نائـم، وبالفعل قام 
بتنفيـذ ما نصحتـه به، حتى تفاجأ برصاخ زوجتـه وبكائها عليه وهي تحاول 
إيقاظه بعدما ظنت إنه فارق الحياة، فتأكد من حبها له ونهض رسيًعا ليخربها 
إنه لم يمت، فلما علمت الزوجة باألمر غضبت كثريًا وأقسمت إنها لن تعود إليه 

وتركته، ومن هنا أطلق املثل «جه يكحلها عماها».
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ترسيحة أحد الجوانب
املـرأة التي تصفف شـعرها عىل أحد 
عنيـدة  شـخصية  فهـي  الجوانـب 
وتتشـبث برأيهـا،  وقد تكـون أنانية 

بعض اليشء  .
الكرييل

أمـا عندما ترغـب حـواء يف ترسيح 
غـري  «الكـرييل»  بطريقـة  شـعرها 
فوضويـة  سـيدة  فهـي  املنتظـم،  
تريـد  مـاذا  تعـرف  وال  ومتقلبـة 
إىل  الوصـول  وتحـاول  بالضبـط ،  

النجاح باستمرار وبأ ي طريقة ، كما 
ذكرت جريدة « األهرام».  

ربطه من الخلف
عندما تفضـل تصفيف شـعرها إىل 
الـوراء أو ربطه بشـدة خلف األذنني 
فهذا يعطـي انطباعا بـأن تلك املرأة 
انطوائية تميل إىل العزلة جادة إىل حد 
كبري حساسـة وخجولـة وحريصة 
يف معامالتهـا وال تثـق يف اآلخريـن 

بسهولة .  
الشعر الطويل

يـدل عىل هـدوء وحب الرومانسـية 
أي  الفلكلوريـة  والحيـاة  والوحـدة 
االلتـزام باألصالـة، وصاحبـة هـذا 
الشـعر معتدلـة هادئـة دقيقـة يف 
أي عمـل تقـوم بعملـه ولكـن عـىل 
الرغـم مـن كل هذا تجدهـا خجولة 

وانطوائية. 
الشعر املتوسط

الذي يصل إىل نصف الظهر، كثرياً ما 
يقال عنها متعجرفة، لكن مظهرها 
الخارجي ال يفرس مـا بداخلها فهي 

محبوبـة ولطيفـة، ولكنها حريصة 
جداً ودقيقة وال تحـب أن يتصورها 

الناس بشكل يختلف عن حقيقتها.
الشعر الكاريه

بسـيطة ومرحـة ومتجـددة تحـب 
االنطـالق لألفضـل يف دنيـا املوضة، 
امـرأة منظمة ولكن عـىل الرغم من 
تنظيمها فهـي عشـوائية، وتجدها 
يف بعـض األحيان منظمة يف شـكلها 

فقط.
الشعر القصري

الشـخصية،  األمـور  يف  مسـتهرتة 
وجديـة يف عملهـا، فعندمـا تراهـا 
تشـعر بأنهـا ال مبالية بكل شـئون 
حياتهـا عـىل الرغم من أنهـا عملية 
ومن الصعب فهمها، منطلقة، لكنها 
حنونة جداً ال تسـعى لظلم أو جرح 

إنسان.
ويذكـر الخـرباء أن املـرأة التي تميل 
إيل اللعـب بأصابـع يدها يف شـعرها 
مع محاولـة رفعه بني الحني واآلخر 
ليظهر جزء مـن عنقها تمتلك روحاً 
مرحـة فهـي بسـيطة يف مظهرهـا 
لكونهـا  باإلضافـة  وتعامالتهـا 
اجتماعيـة إيل حد كبري وتكره كل ما 
يقيـد حريتها، وعندما تلف شـعرها 
حـول أصابعهـا بحركـة مسـتمرة 
ال إراديـة فهـي غالباً مـا تكون من 
اللوائي يحببـن جذب األنظار إليهن، 
   وتميـل إيل السـيطرة والتحكم،  كما 

تحب أن تسمع املديح واإلطراء . 

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

تلك مكانك بني العيــــــــون  مو كَ

وأسمك في سواد العني مكــتوب 

لب والشارع الــــروح تسكن بالكَ

ورقم الدار الك بسنيني محسوب 

ك أســــوار  ياحلبك حديقة وشوكَ

تي تـــــذوب  وبيبانك شمع من دكَ

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1- بناء تحت األرض (م) - متهّتك و مستهرت
 2- مـا يتخلـف مـن القمـح والـرز ونحوهمـا بعد 

استخراج حبه - املطر الخفيف - أحد الوالدين
 3- ساخن - يدرك و يعي (م)

 4- من األلوان - قّطع الزرع باملنجل
 5- رفض (م) - مجموعة (م)

 6- ثقب و شّق - طلب - وحدة قياس (م)
 7- هلك - قواعد (م)

 8- الطليق (م) - نكاتب 
 9- الدموع - أحد الوالدين (م)

 10- من األعشاب، يحتوي عىل زيت طيار ”املنثول“ 
(م) - جوهر

1- قّل حياؤه - ابتكار
 2- االسم األول لرئيس عربي - املداد (م)

 3- البـايل مـن كل يشء (ن) - طرَد و أبعد من 
الخري

 4- للنفـي - مسـؤول - مقّطـب و متجّهم أو 
اسم علم مذكر (م)

 5-  أماكن التعليم - دق الجرس
 6- طبخ - وعاء (م)

 7- وراء - كثري - وحدة قياس
 8- إلهام (م) - متشابهان

 9- للنداء - رقم ابتكره العرب - شتم
 10- رتبة عسكرية - قيود

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

مـن الناحيـة الصحيـة تشـكو مـن الغـازات وتهيج 
القولـون حـاول أن تبتعـد عـن األطعمـة التي تسـبب 
لـك االنتفاخ، أما مـن الناحية العاطفية تفكـر أن تفاجئ 
الرشيك اليوم وتسـعده، أما من الناحية املهنية لديك مشاكل 

بالعمل تسبب لك التوتر والقلق.

من الناحية الصحية تشعر بأوجاع يف البطن من تناولك 
األكل الجاهـز، أما مـن الناحية العاطفية تفكر بالسـفر 
لرؤية رشيكك ألنك تشـتاق له كثرياً، امـا من الناحية املهنية 

تشعر بامللل من عملك وتفكر بتغيريه.

مـن الناحية الصحية تفكر بعمـل رجيم لتخفيف 
منطقة البطـن، أما من الناحية العاطفية تشـعر 
بالرغبـة يف الخروج ملـكان يف بحر مع الرشيك، اما 
من الناحية املهنية تشـعر بامللل من العمل وتفكر 

بأخذ إجازة.

مـن الناحيـة الصحية أمـورك أفضل لكـن حاول 
أن تمارس الرياضة بشـكل يومـي، أما من الناحية 
العاطفيـة تشـعر بعـدم الرغبة بالخروج مما تسـبب 
الرشيـك بالغضـب، اما مـن الناحية املهنية تشـعر بطاقة 

سلبية من مكان العمل وتفكر بأخذ إجازة.

من الناحية الصحية أمـورك جيدة لكن تعاني من دوخة 
خفيفـة انتبـه، أمـا مـن الناحيـة العاطفية تفكـر بعمل 
مفاجئـة مـع الرشيك تفرحك كثـرياً، أما مـن الناحية املهنية 
تشـعر مشـاكل وضغوطات يف العمل مما تسبب لك اضطرابات 

كثرية.

من الناحيـة الصحية ابتعد عـن الكربوهيدرات 
لتخفيـف الوزن، اما من الناحيـة العاطفية تفكر 
بعمـل عشـاء عائيل مما يسـبب الفـرح للرشيك، اما 
من الناحية املهنية تشـعر بعدم الراحة من ترصفات 

الزمالء يف العمل.

من الناحية الصحية صداع قوي منذ الصباح الباكر 
حاول أن ترشب كميات جيدة من املاء وال تهمل وجبة 
اإلفطار، أمـا من الناحية العاطفية تشـعر بعـدم الرغبة 
برؤية الرشيك اليوم، أما من الناحية املهنية أشغال جديدة 

يجب أن تنهيها اليوم وتشعر بالقلق الشديد.

من الناحيـة الصحية أنـت ممتن لصحتـك الجيدة وأنك 
تمارس الرياضة بشـكل يومي، أما من الناحية العاطفية 
تشـعر بعدم الرغبة يف الخروج والبقاء أنت والرشيك يف املنزل 

بأجواء رومانسية، مهنياً تبحث عن عمل جديد.

من الناحيـة الصحية حـاول أن تلتزم بنظام 
غذائي صحي وتبدأ سنة ٢٠٢٣ بصحة وعافية، 
أمـا من الناحية العاطفية سـو تخرج مع الرشيك 
الليلة لكن سـوف ينتهي يومك بمشاكل ومشاحنات 
كثرية، أما مـن الناحية املهنية تبحث عن عمل جديد 

أفضل.

مـن الناحيـة الصحية تشـعر بنغـزات يف القلب، 
العاطفيـة  الناحيـة  أمـا مـن  املفاصـل،  وآالم يف 
أمورك العاطفية جيدة لكن تشـعر بامللل، من الناحية 
املهنيـة تفكر بعمل مرشوع صغـري يحول وضعك املادي 

لألفضل.
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مـن الناحية الصحية حـاول أن ال تبالغ بتناول التوابل 
واألطعمـة الحـارة النها تهيج القولون، امـا من الناحية 
العاطفيـة لديك أمور عالقة مع الرشيك حاول حلها، أما من 

الناحية املهنية أمورك يف العمل جيدة لكن ابتعد عن النميمة.

من الناحية الصحية تفكر بعمل فحوصات للتأكد 
من وضع الغدة والسكري، أما من الناحية العاطفية 
تبحـث عن رشيك يناسـبك، اما مـن الناحيـة املهنية 

سوف تحصل عىل مبلغ ضخم يفرحك كثرياً.

Ô”aã«@fiçÀ



وتطورات  مرضها  تفاصيل  ”أنغام“  املرصية  الفنانة  كشفت 
حفل  يف  للغناء  عودتها  موعد  عن  كاشفة  الصحية،  حالتها 
الكويت.وكانت  دولة  يف  السنة  رأس  حفالت  ضمن  سُتحييه 
صحية  لوعكة  مؤخرًا  تعرضت  قد  ”أنغام“  املرصية  الفنانة 
من  وخرجت  جراحيتني،  عمليتني  إثرها  عىل  أجرت  شديدة، 
املستشفى  أدخلتها  مضاعفات  حدثت  وبعدها  املستشفى، 
بعد  لها  تلفزيونية  مداخلة  أول  يف  ”أنغام“  وقالت  أخرى.  مرة 
التعايف،  بدأت مرحلة  لقد  لله  املستشفى: ”الحمد  خروجها من 
وصلوات  بدعاء  سوى  الشديدة  األزمة  هذه  من  أخرج  ولم 
الجمهور، التي أسعدتني جًدا وشدَّت من أزري“.وأضافت أنغام: 
خطرية  جراحة  األوىل  ومتتاليتني،  كبريتني  ألزمتني  ”تعرضت 
الله عىل ذلك  وتم فتح بطني، والعملية لم تكن سهلة، وحمدت 
ورضيت بها، ألتفاجأ بعدها بأيام بمضاعفات خطرية والتصاق 
إن لدي  اكتشفت  أُهمل،  الفنانة املرصية: ”لم  باألمعاء“.وتابعت 
التزاماتي،  أتابع مع الدكتور، وطلب من أن أنهي  مشكلة، وكنت 
أن  أريد  كنت  ذلك،  أراد  ربنا  لكن  العملية،  نجري  لكي  تعايل  وقال 
أنهي الحفالت التي وّقعتها، مثل حفل الكويت وحفل مرص، وبعد أن 
أجريت العملية الجراحية كان لدي أمل أن أتمكن من الغناء حتى لو 
كنت جالسة، أنا أحب عميل، وهذه متعتي الكبرية يف الحياة“.وكشفت 
أنغام عن موعد عودتها الفنية، قائلة: ”إن شاء الله يف أقل من شهر، 

سأكون بخري تماًما، ألن لدي حفل يف الكويت، يوم 26 الشهر الحايل“.
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كأس  انتهاء  مع  أنه  يبدو  ما  عىل 

العالم سيكون الجمهور عىل موعد مع 

 Saudi Idol ايدول  سعودي  برنامج 

عىل  الربنامج  حساب  شارك  حيث   ،

تويرت صورة للنجوم املشاركني يف لجنة 

التحكيم وأعلن اقرتاب موعد انطالقه.

 Saudi ايدول  سعودي  حساب  ونرش 

للفنانني  صورة  تويرت  عرب   Idol

الربنامج،  تحكيم  لجنة  يف  املشاركني 

من  األداء  تجارب  «حلقات  عليها  علق 

كل  ديسمرب   ٢٠ يف  تبدأ  ايدول  سعودي 

ثالثاء وأربعاء التاسعة والنصف مساًء 

بتوقيت السعودية»

مع  املهندس،  ماجد  من  كل  ويستعد 

املطربة أصالة بمشاركة أحالم وأصيل 

أبوبكر ملساعدة مواهب سعودي أيدول 

شارك  حيث  بالغناء،  حلمهم  لتحقيق 

Saudi Idol عىل تويرت تغريدة  حساب 

املهندس  ماجد  فيها:  كتب  سابقة 

لتحقيق  السعودية  املواهب  هيساعد 

أول خطوة بمسرية النجومية انتظروه 

يف لجنة تحكيم سعودي أيدول.

الفنانني  إحدى  أحالم  الفنانة  أن  يذكر 

الربنامج،  تحكيم  بلجنة  املتواجدين 

بظهورها  جمهورها  فاجأت  والتي 

لربنامج  ترويجها  خالل  بالبيجامة 

مجموعة  نرشت  حيث  أيدول،  سعودي 

حسابها  عرب  الربنامج  من  لها  صور 

عىل موقع انستجرام.

يبدو أن الفنانة إليسا انتظرت طويالً لتتخذ قرار إطالق ألبومها 

الغنائي كامالً، وهذا ضمن خطة لالنتهاء من فعاليات كأس 

عرشة  خالل  ينتهي  والذي  الدوحة  يف  يقام  الذي  القدم  كرة 

أيام، وكذلك تتحسب اليسا لكل الظروف املحيطة بها يف رسم 

خطة تسويقية جيدة تتزامن مع إطالق أي جديد.

وهو  كامالً،  األلبوم  إصدار  إمكانية  عن  أخبار  رست  هكذا 

يجمع بعض األغنيات التي صدرت عىل طريقة «سينغل» قبل 

فرتة ومنها بالطبع أغنية «وبطري» التي اثارت جدالً واسعاً 

ملحن  بوجه  قضائية  لشكوى  إليسا  تقديم  حدود  اىل  وصل 

االغنية زياد برجي الذي أعاد توزيعها وتسجيلها بصوته بعد 

اقل من ١٥ يوماً من بيعها إلليسا وإصدراها بصوتها.

يف السياق، أحيت اليسا يف السابع من الجاري حفالً يف املرسح 

الروماني التابع لسوق واقف يف الدوحة، تزامناً مع فعاليات 

كأس كرة القدم هناك، وشهد الحفل إقباالً جماهريياً واسعاً 

ردد أبرز أغاني اليسا التي زارت بعض املالعب الناقلة للمباراة 

وشجعت الفرق املشاركة.

إلستئناف  غانم  سمري  دنيا  عادت 
خالل  قوى  بشكل  الفني  نشاطها 
وأعمال  مرسح  بني  ما  املاضية  الفرتة 
أن  يف  دنيا  نجحت  جديدة،  غنائية 
تعوّض جمهورها عن غيابها منذ وفاة 

والديها.
استطاعت  ناجح،  مرسحي  عرض  يف 
لجمهورها  تقدم  أن  غانم  سمري  دنيا 
 » بـ»آنستونا  املرسحية  عروضها  أوىل 
الذي تقدم دنيا من خالله  شخصيتني؛ 
األوىل تدعى كاميليا والثانية لشخصية 
تحلم   » «زالبية  تدعى  شعبية  فتاة 
الجمهور  والشهرة.وُيفاجأ  بالنجومية 
بكل ليلة عرض بصعود إبنة دنيا سمري 
مع  الجمهور  لتحيي   » «كايال  غانم 
املرة  لتكون  املرسح  خشبة  عىل  دنيا 
األوىل التي تكشف فيها دنيا عن إبنتها 
دنيا  تحاول  آخر،  صعيد  للجمهور.عىل 

سمري غانم أن تستقر حالياً عىل عملها 
الدرامي الجديد الذي تعود به للمشاركة 
الرمضانية يف عام ٢٠٢٣ والذي ستدور 
فقط،  درامية  حلقة   ١٥ خالل  أحداثه 

عىل أن تبدأ تحضرياته األوىل فور إنتهاء 
عىل  وتحرص  هذا  املرسحية..  عرض 
إلتقاط صور فوتوغرافية مع الجمهور 

فور إنتهاء العرض.

تنتظر الفنانة سمية الخشاب استئناف 
الجديد  فيلمها  يف  املتبقية  املشاهد 
بالفنانة  يجمعها  الذي  «التاروت» 
رانيا يوسف ومن إخراج ابرام نشأت، 
وتودع  فقط  يومان  لها  يتبقى  اذ 
فيه  تجسد  والذي  بالكامل،  العمل 
بالعديد  تتنبأ  تاروت،  قارئة  شخصية 
من األحداث التي تقلب أحداث العمل، 

يف إطار تشويقي.
بطولة  «التاروت»  فيلم 
ورانيا  الخشاب،  سمية 
سليم،  مي  يوسف، 
ومحمد عز، عبد العزيز 
بجانب  مخيون، 

أحمد  الرشف منهم  الفنانني ضيوف  عدد من 
التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقريي،  
ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي 
يف  الفيلم  أحداث  وتدور  يحيى،  وسعيد  رماح 
إطار تشويقي مثري حول  ٣ بنات حصلت لهن 
حادثة ونشوف مدى تأثري الحادثة يف حياتهن.
الخشاب  سمية  تواصل  آخر،  سياق  ويف 
بديعة»  «كازينو  الجديدة  بروفات مرسحيتها 
تأليف أحمد األبياري واخراج طارق االبياري، 
ومن  استعراضية  غنائية  مرسحية  وهي 
ويشارك  املقبلة،  الفرتة  خالل  عرضها  املقرر 
يف  بطولتها أحمد فتحي، ادوارد، عالء مريس، 
إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، عالء زينهم، 

استعراضات عاطف عوض.

الفضاء،  نحو  جديدة  خطوة  ىف 
صاروخ  اإلمارات  دولة  أطلقت 
متنه  عىل  يحمل  الذي   9 فالكون 
مهمة  أول  يف  راشد،  املستكشف 
إماراتية إىل سطح القمر، بحضور 
نائب  راشد،  بن  محمد  الشيخ 
رئيس  اإلمارات،  دولة  رئيس 
مجلس الوزراء، وحاكم دبي، ووىل 
عهده الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد.
وقال الشيخ محمد بن راشد، عرب 
تويرت: ” دولة اإلمارات أطلقت اليوم 
الهبوط  بهدف  راشد  املستكشف 
الرابعة  لتكون  القمر..  عىل سطح 
عاملياً واألوىل عربياً التي تهبط عىل 
سطح القمر يف حال تكللت املهمة 

بالنجاح بإذن الله وتوفيقه“.
فيما غرد الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد: ” هدفنا املقبل.. عىل ُبعد 
واليوم  كيلومرت..  ألف   384 نحو 
اسم  تحمل  عربية  لبصمة  نتطلع 
شكراً  القمر..  سطح  عىل  راشد 

راشد  بن  محمد  مركز  لفريق 
للفضاء عىل كل الجهود، وتمنياتي 
اإلمارات  اسم  لرفع  بالتوفيق  لهم 
خفاقاً يف فضاءات الال مستحيل“.

املستكشف  يقوم  أن  املقرر  ومن 
بدراسة  هبوطه  بمجرد  راشد 
سطح  عىل  الرتبة  خصائص 
وجيولوجيا  وصخور  القمر 
والبالزما  الغبار  وحركة  القمر 
والتي  الكهروضوئي،  والغالف 
جديدة  اكتشافات  جميعها  تعد 
القمر،  من  املنطقة  هذه  حول 
األمر الذي يجعل مرشوع اإلمارات 
الستكشاف القمر واحدة من أكثر 

املهمات الفضائية ترقباً.
وتعد فوهة أطلس موقعاً لم يسبق 
استكشافه من قبل أي من املركبات 
الفضائية أو حتى املهمات املأهولة 
السابقة، األمر الذي يجعل مرشوع 
اإلمارات الستكشاف القمر واحدة 
ملا  املرتقبة، وفًقا  املهمات  أهم  من 

نرشته ”العني اإلماراتية“.

إطالق نسخة مجددة من  إنها ستعيد  تغريدة  يف   Twitter قالت 
خدمة االشرتاك الخاصة بها Twitter Blue بسعر أعىل ملستخدمي 

Apple، يوم اإلثنني ١٢ ديسمرب .
وأضافت الرشكة إنه يمكن للمستخدمني االشرتاك يف الخدمة التي 
ستسمح للمشرتكني بتعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو 
 ٨ مقابل  الزرقاء،  العالمة  عىل  والحصول  بكسل،   ١٠٨٠ بدقة 
من  شهرًيا  دوالًرا   ١١ ومقابل  الويب  لنسخة  شهرًيا  دوالرات 

.Apple iOS للـ
بالنسبة  السعر  ارتفاع  سبب   Twitter ترشح  ولم  هذا 

.Apple ملستخدمي

شهر  تحديث  إطالق  عن  غوغل  أعلنت 
أندرويد،  ألجهزة  األمني  ديسمرب 

أكرب  حماية  وفر  والذي 
وميزات أوسع للهواتف.
التي  للمعلومات  وتبعا 

فإن  غوغل  أوردتها 
الجديد  التحديث 
من  العديد  عالج 
األمنية  الثغرات 

موجودة  كانت  التي 
التي  أندرويد  إصدارات  يف 

املاضيني،  العامني  يف  طرحت 
-CVE» :الثغرات كانت أبرز تلك  ومن 

 ،«٢٠٢٢-٢٠٤٩٨-CVE و»   ،«٢٠٢٢-٢٠٤١١
-٢٠٢٢-CVE«و  ،«٢٠٢٢-٢٠٤٧٣-CVE و» 

.«٢٠٤٧٢
ثغرة برمجية مع  أكثر من ٨٠  أنها عالجت  إىل  وأشارت غوغل 
استغاللها  يمكن  كان  الثغرات  هذه  بعض  الجديد،  التحديث 
الحواسب  أو  الهواتف  بيانات  ورسقة  برمجية  هجمات  لتنفيذ 
٧ و٧ Pro أيضا ميزات   Pixel اللوحية.ومنحت وغوغل هواتف 
VPN من Google One لتوفري خصوصية أكرب لبيانات استخدام 
لتقييم  تقنيات جديدة  الهواتف عىل  تلك  اإلنرتنت، كما حصلت 
الحديثة  هواتفها  غوغل  للمستخدم.ومنحت  الصحي  الوضع 

 Pixel يف  املوحد  البحث  ميزة  مثل  اإلضافية  امليزات  بعض  أيضا 
األجهزة  تلك  يف  وحّسنت  املكاني»،  «الصوت  وميزة   ،Launcher

ميزات املساعدات الصوتية.وزودت غوغل أجهزة أندرويد بواجهات 
عرض تفاعلية جديدة، كما أضافت لغات جديدة إىل لوحات املفاتيح 

الرقمية، وأضافت تقنيات جديدة إىل ميزات «الرتجمة الفورية» التي 
تقدمها ألجهزة أندرويد.
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بانتهاء حفل توزيع جوائز نوبل أول أمس السبت عىل الفائزين بها لعام ٢٠٢٢ 
الحكاية قد  اآلداب، تكون  الفائزة بجائزة  أرنو  آني  الفرنسية  الكاتبة  ومنهم 
العام  يف  نوبل»  صدمة   » رواية  من  جديد  فصل  بانتظار  نهاياتها  إىل  وصلت 
املقبل. ففي كل عام تتكرر مثل هذه الصدمة عند االدباء واملثقفني العرب عىل 
أهوائهم وقناعاتهم  الجائزة وفق  الذين يقيسون استحقاق  الخصوص  وجه 
ورؤاهم وقراءاتهم وأمنياتهم، لكن رياح األكاديمية السويدية تأتي عادة بما 
املراهنون يف كل  ال تشتهي السفن، وهناك شاعر وباحث عربي يراهن عليه 
عام للظفر بالجائزة، غري أنه ال يدخل حتى يف خانة الرتشيحات األولية عند 
أصحاب األكاديمية التي ال يعرف حتى الفائزون بجائزتها ملاذا اختارتهم هم 
بالذات دون غريهم من األسماء املرشحة، لذلك فإن أكثرهم يشعرون بصدمة 
املفاجأة حني يسمعون بخرب فوزهم عرب وكاالت األنباء حالهم حال اآلخرين، 

مثلما يسمعون البيان املوجز عن أسباب منحهم الجائزة .
والحكاية تقترص تحديداً عىل جائزة نوبل لآلداب دون الفروع العلمية األخرى 
العاديني  الناس  وحتى  املثقفني  كل  فليس  طبيعي،  أمر  وذلك  بها،  املشمولة 
علمية  بجوائز  يفوز  فيمن  النظر  وجهات  إبداء  أو  االطالع  يهمهم  العالم  يف 
بجائزة  الفائز  لكن  واالقتصاد،  والكيمياء  والفيزياء  الطب  مثل  تخصصية 
األخبار  نرشات  يف  كثرياً  ذكره  ويتكرر  بأرسه،  العالم  اسمه  يكتسح  اآلداب، 
أو ليس  ويف تقارير الصحف واملجالت ووكاالت األنباء، حتى إن كان مغموراً 
معروفاً عىل نطاق واسع، وحتى لو كانت أعماله األدبية لم يسمع بها أحد من 
النور حيث تسلط عليه األضواء  قبل، فالجائزة بسمعتها الكبرية تخرجه إىل 
النرش لرتجمة أعماله ليكتب عىل غالف كل منها  ملدة طويلة، وتتسابق دور 
الفائز بجائزة نوبل لآلداب إىل جانب اسمه، وقد مضت تلك الحقبة التي كانت 
تمنح فيها الجائزة ألسماء شهرية من الفالسفة والشعراء والروائيني العامليني 
الذين ال يختلف عليهم أحد، مثلما مضت إىل حد ما موجة التشكيك بالدوافع 
يف  قراراتها، وباألخص  األكاديمية يف  تنتهجها  التي  والسياسية  األيديولوجية 
ُمنحت  انها  لو  يتمنون  أنهم كانوا  أو  الكثريون  التي توقع  العام  جائزة  هذا 
للروائي الهندي سليمان رشدي بعد تعرضه إىل طعنات قبل بضعة أشهر، فمن 
الواضح أن توجه أصحاب نوبل اتخذ مساراً جديداً يتجه باتجاه أدباء محدودي 
العربية  النرش  ودور  العرب  القراء  عند  تماماً  ومجهولني  بل  عاملياً،  الشهرة 
الرزاق قرنح وهو من  التنزاني عبد  الروائي  املايض مع  العام  مثلما حدث يف 
أصول عربية يمنية الذي ما أن أعلن فوزه حتى تسابقت تلك الدور للحصول 
عىل حقوق ترجمة أعماله وطباعتها وتوزيعها لتصدر رواياته، ومنها «ما بعد 

املوت» و» ذاكرة الرحيل» موشحة يف أعالها بعبارة «جائزة نوبل ٢٠٢١».
األمر تكرر هذا العام إىل حد ما مع الروائية الفرنسية آني إرنو، فهي ليست 
مجهولة تماماً للقارئ العربي كما هو شأن قرنح، إذ حظيت أعمالها برتجمة 
عدد من دور النرش ومنها دار الجمل التي ترجمت لها عدة روايات قبل فوزها 
بنوبل، وقد تنبه بعض القراء إىل هذه الرتجمات بعد فوزها، فعادوا إليها ملعرفة 
الرس يف منحها الجائزة، فمع أن السيدة إرنو كانت من ضمن املرشحني الذين 
تم تداول أسمائهم لنيل الجائزة إال أن فوزها كان صدمة أخرى من صدمات 
نوبل التي منحتها الجائزة لشجاعتها يف اكتشاف الجذور والقيود الجماعية 
للذاكرة الشخصية!. ال أدعي معرفة بأعمال إرنو قبل فوزها، بل أنني لم أسمع 
بها من قبل، لكني مثل الكثريين سارعت لقراءة أعمالها املرتجمة إىل العربية، 
أثق بتقييماتهم للتعرف عىل شجاعة  الذين  وتداولتها مع عدد من األصدقاء 
الروائية الفرنسية بحسب ما رآه أعضاء أعىل لجنة أدبية يف العالم، ومن حسن 
الحظ أن رواياتها ليست طويلة، وهي أشبه بمذكرات شخصية يومية ترتاوح 
بني الغرية النسائية كما يف رواية «االحتالل»، واالجهاض كما يف» الحدث»، أو 
عن حياتها مع والديها وانطباعاتها عن والدها كما يف «املكان»، أو عن والدتها 
بعد إصابتها بالزهايمر يف «لم أخرج من لييل»، وهذه عناوين ومضامني كلها 
مرتجمة إىل اللغة العربية وأحياناً باللهجة املرصية، ومن ال يتمكن من القراءة 
موضوعياً  رأياً  يعطي  أن  حقه  من  وال  بإمكانه  فليس  نفسها  الروائية  بلغة 
عما  عاماً  انطباعاً  تعطي  أن  يمكنها  الرتجمات  تلك  أن  بافرتاض  لكن  فيها، 
تتعدى  ال  «الشجاعة»  تلك  فإن  إرنو،  آني  بشجاعة  نوبل  أكاديمية  تقصده 
وميولها  امرأة  انشغاالت  وصف  يف  املُنفرة  والرصاحة  أحياناً،  املُقززة  الجرأة 
ومشاعرها اإلنسانية والعاطفية والجنسية بكلمات جريئة وعبارات فاضحة 

تخرج أحياناً عن اللغة املألوفة.
رسالة نوبل كأنها تقول: ال تنشغلوا كثرياً بقضايا مثل الحرب والسالم والبطولة 
والتضحية واملصري البرشي والحوار الثقايف واالنفتاح الحضاري، وغري ذلك من 
اإلنسان بوصفه  القضايا:  أهم من كل هذه  ما هو  انشغاالت كبرية، فهناك 
وقاسياً، ويعاني نفسياً  عدائياً  يواجه عاملاً  شخصاً مسحوقاً، وفرداً ضعيفاً 
وجسدياً وعاطفياً، مثلما عانت إرنو وكتبت معاناتها وعذاباتها وخيباتها بكل 
أعلنت يف حفل  فإنها  ربما  أجل مثل هؤالء  رصاحة وجرأة وشجاعة.   ومن 
توزيع جوائز نوبل عن رغبتها يف تخصيص جائزتها إىل: «جميع من يتعذبون 

ولكل الذين يناضلون والذين ال يتم االعرتاف بهم».
وبانتظار صدمة نوبل للعام املقبل.
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