
بغداد/ الزوراء:
اكـدت منظمـة البنـك الـدويل إن العراق 
يواجـه تحديـاً مناخيـاً طارئـاً ينبغـي 
عليـه ملواجهتـه التوجـه نحـو نمـوذج 
تنميـة ”أكثر اخرضاراً ومراعاة للبيئة“، 
ال سـيما عرب تنويـع اقتصـاده وتقليل 
اعتمـاده عـىل الكربون.ووفقـا لتقرير 
جديـد نـرشه البنـك عـن العـراق، فإنه 
وبحلـول العام 2040 ”سـيكون العراق 
بحاجة إىل 233 مليار دوالر كاستثمارات 
لالسـتجابة إىل حاجاته التنموية األكثر 
إلحاحاً فيما هو بصدد الرشوع يف مجال 
نمـو أخـرص وشـامل“، أي ما يسـاوي 
نسـبة %6 من ناتجـه اإلجمـايل املحيل 

سـنوياً.ويعّد العـراق مـن بـني الـدول 
الخمـس األكثـر عرضًة لعواقـب التغري 
املناخـي، وفق األمم املتحـدة. كما أّثرت 
عقود مـن النزاعات عىل البنـى التحتية 
للبالد واقتصادها املعتمد إىل درجة كبرية 
عىل النفـط الذي يمّثل نسـبة %90 من 
اإليرادات.وقـّدم البنـك الـدويل، االثنـني، 
التقرير للسلطات العراقية خالل اجتماع 
يف بغـداد، وهو يعطي ”أساسـاً تحليلياً 
ملعالجـة االحتياجـات اإلنمائيـة األكثر 
إلحاحـاً يف البـالد، ومواجهـة التحديات 
املناخية يف وقت واحد“، وفق بيان صادر 

عن املنظمة.

بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر البيئة، نـزار آميـدي، حرص 
العراق عىل احرتام حسن الجوار والتعاون 
الكويـت  العـراق ودولـة  بـني  املشـرتك 
الشقيقة.جاء ذلك خالل استقباله سفري 
الكويت يف بغداد، طـارق عبد الله الفرج، 
بحسـب بيان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“ 
بحث معه تأثريات التغريات املناخية عىل 
البلديـن واملنطقة، وإمكانيـة مضاعفة 
التعـاون من اجـل تدعيم جهـود الفريق 
املشـرتك يف تنفيـذ برامـج بيئية تسـهم 
يف تقليـل التلـوث الناجـم عن االنشـطة 

النفطيـة يف الحـدود املشـرتكة واعتماد 
املحددات البيئية الحديثة لعمل الرشكات 
العاملـة يف القطاع النفطـي، متمنيا من 
الكويـت وباقي الدول العربية الشـقيقة 
استثمار دورها الدبلومايس بالضغط عىل 
دول ميـاه املنبع زيـادة االطالقات املائية 
ملواجهـة التصحـر، وزيـادة العواصـف 
الناجمـة عـن الجفـاف الـذي يأثـر عىل 
العـراق والكويت واملنطقة .مـن جانبه، 
اعـرب السـفري الكويتي عـن رغبة بالده 
املـيض رسيعـا بتفعيل اللجان املشـرتكة 

وتقديم الخدمات الالزمة للبلدين .

بغداد/ الزوراء:
 ترأس وزير التجارة، اثري داود الغريري، 
اجتماعـاً لهيئـة الرأي يف الـوزارة جرى 
خاللـه مناقشـة أتمتـة ملـف البطاقة 
التموينيـة لتوسـيع اسـتهداف الفئات 
الفقرية ، فيما وجه بتشـكيل لجنة عليا 
لتحسـني بيئة االعمال .وذكـرت الوزارة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”الهيئـة 
ناقشـت املواضيـع املطروحـة يف جدول 
اعمالهـا وهي (تقديم دراسـة متكاملة 
لبناء سايلوات جديدة، دعم نشاط رشكة 
السـيارات واملكائـن، مقـرتح تشـغيل 
املختـرب املركزي لفـرع ام قـرص التابع 
لرشكـة الحبـوب، محـرض مخصصات 

االضافيـة،  العمـل  وسـاعات  الوقـود 
فضـال  تموينيـة)،  مراكـز  مصاريـف 
عـن مناقشـة مواضيع السـلة الغذائية 
والطحني وخزين الحبوب واالستعدادات 
لتأمينهـا خالل االشـهر االوىل من العام 
القادم .وتابعت: كما ناقشت هيئة الرأي 
تفعيـل اتمتـة عمـل دوائـر والرشكات 
وخصوصـا اتمتـة البطاقـة التموينيـة 
ودائرة تسجيل الرشكات لتجاوز الروتني 
واسـتهداف الطبقات الفقري يف املجتمع 
والذي تسـعى إليـه الحكومة لتحسـني 
االداء ورفع مسـتوى االنجاز وصوالً اىل 

تقديم افضل الخدمات . 

بغداد/ متابعة الزوراء:
املصـدرة  البلـدان  تمسـكت منظمـة 
للبرتول ”أوبك“ بتوقعاتها لنمو الطلب 
العاملي عىل النفط الخام يف عامي 2022 
و2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلة 
إنـه يف حـني أن التباطـؤ االقتصـادي 
”واضـح تمامـا“، فـإن هنـاك جانبا 

صعوديـا محتمـال يتمثـل يف تخفيف 
سياسـة ”صفـر كوفيد“ التـي تبنتها 
الصني ملكافحة فريوس كورونا.وقالت 
أوبك يف تقرير شـهري، إن الطلب عىل 
النفط يف 2023 سـريتفع 2.25 مليون 
برميـل يوميا، أو نحو %2.3، بعد نمو 
2.55 مليـون برميل يوميـا يف 2022. 

ولم يتغري التوقعان عن الشهر املايض.
وترى ”أوبك“ اآلن سوًقا متوازنة بدقة 
يف الربـع األول من عام 2023، بدالً من 
العجز الذي أشـارت إليه توقعاتها قبل 
شـهر.. وتأتي أحدث أرقـام املجموعة 
يف أعقاب تراجع أسـعار النفط الخام 
بنسـبة 11 % األسـبوع املايض وسط 

اسـتهالك  ضعـف  بشـأن  مخـاوف 
الوقـود.. وتتزايد الشـكوك حول قدرة 
إجـراءات  التخـيل عـن  الصـني عـىل 
مكافحة كوفيد، وهنـاك دالئل عىل أن 
السياسـة النقدية املتشـددة مستمرة 
يف الواليـات املتحدة. يف غضون ذلك، لم 
تـؤد العقوبـات املفروضـة حديًثا عىل 

صـادرات النفط الروسـية إىل إضعاف 
اإلمـدادات بشـكل ملحـوظ. وتوقعت 
منظمـة أوبـك أن الطلـب العاملي عىل 
نفطهـا الخام يف هذه الفرتة سـيكون 
380 ألـف برميـل يوميا أقـل مما كان 

متوقعا يف السابق.

الزوراء/ مصطفى فليح:
طالبـت لجنـة االسـتثمار النيابيـة بتفعيـل عمـل 
النافـذة الواحدة، ويف حني بينـت مزاياها، أكد خبري 
اقتصادي ان وجودها سـيتيح شـفافية بالتعامالت 
مـع جميع املسـتثمرين بعيـدا عن الغـرف املظلمة 
إلعطـاء االسـتثمار.وقال عضـو لجنـة االسـتثمار 

النيابية، حسـني عيل حسـن، يف حديث لـ»الزوراء»: 
اننا «طالبنا السـيد رئيس الـوزراء ان تكون النافذة 
الواحـدة نافـذة فعالـة وهـي موجـودة يف هيئـة 
االستثمار لكن املندوبني عن الوزارات وعن الدوائر ال 
يمتلكون القيمة املعنويـة او االمكانية للتوقيع عن 
أي طلب دون الرجوع اىل الدائرة، وإذا قام بذلك فقد 

يستغرق التوقيع من شهرين اىل ثالثة». واكد انه «لو 
فّعل هذا النظام فسـيقيض عىل حاالت االبتزاز وعىل 
هدر الوقت ويحدث انجازا وجذبا للمستثمر».واشار 
اىل ان «املسـتثمر يجـب ان يحصـل عىل مـا يقارب 
١٤ موافقـة من كل دائـرة وبعدها يحصل عىل عقد 
فيدخل يف دوامة العقد ووزارة املالية وعقارات الدولة 

«.  ولفت اىل ان «اللجنة تعمل عىل التنسيق مع هيئة 
االسـتثمار، وقد اسـتضفنا رئيس هيئة االسـتثمار 
الوطنيـة مع الكادر املتقدم يف مجلس النواب، ولدينا 
لقاءات مسـتمرة وقمنا برفـع التوصيات اىل رئيس 

الوزراء للعمل بالنافذة الواحدة وتفعيلها». 

بريوت/ متابعة الزوراء:
دعـا رئيـس الربملـان اللبنانـي، نبيـه 
بري، إىل عقد جلسـة عـارشة النتخاب 
رئيـس جديـد للبـالد غـدا الخميـس، 
وذلك إثـر تعثـر دعوته للحـوار للمرة 
الثانيـة، لتكون هذه الجلسـة األخرية 
لعـام ٢٠٢٢، مـع دخول البـالد عطلة 

األعياد.وقـال مصدٌر مقرٌّب من بري يف 
ترصيـح صحفي إن بـري تلقى رفض 
حـزب «القـوات اللبنانيـة» (برئاسـة 
الوطنـي  و»التيـار  جعجـع)  سـمري 
الحر» (برئاسـة النائب جربان باسيل) 
املشاركة بالحوار الذي دعا إليه عوضاً 
عن جلسـة الخميس، مـن هنا تراجع 

عن خطوته، كما فعل سـابقاً يف شهر 
املايض.وأشـار  الثاني  نوفمرب/ترشين 
أعلنـت  كثـرية  «كتـًال  أن  إىل  املصـدر 
تلبيتها الدعوة، لكن رفض أكرب كتلتني 
برملانيتني مسيحيتني يف املجلس يرضب 
الهدف وراء عقـد الحوار الذي يفرتض 
أن يكـون جامعاً، للتشـاور والتباحث 

رئاسـياً، بعدما تكررت النتائج نفسها 
يف الجلسـات التسـع املاضية».ولفـت 
إىل أن «بـري أراد املحاولـة مرّة جديدة 
رغـم االعـرتاض الـذي تلقاه سـابقاً، 
من الطرفـني ذاتهما، ألنه يدرك أوالً أن 

التوافق أساس مللء الشغور الرئايس.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشـف رئيس هيئـة الطاقة الذريـة املرصية، 
عمـرو الحاج، امتـالك مرص مصنعـا للوقود 
النـووي يعتـرب واحـدا مـن 9 مصانـع عـىل 
مسـتوى العالم.وأوضح أن هـذا املصنع ينتج 
الوقود الالزم للمفاعـل بدال من الرشاء، حيث 
تشـرتي مرص املواد الخام للوقود، والتصنيع 
الكامل يكون يف مرص.وأضـاف الحاج، خالل 
حـواره مع اإلعالمية قصـواء الخاليل، مقدمة 
برنامـج ”يف املسـاء مـع قصواء“، عـىل قناة 
cbc: ”تكلفة التصنيع يف مرص تقل عن تكلفة 
االسترياد، وهو ما أدى إىل ترشيد االنفاق، وقد 
نصدر الوقـود النووي يسـتخدم يف املفاعالت 

البحثية يف حـال التوصل إىل اتفاقيات جادة“.
وتابـع رئيس هيئـة الطاقة الذريـة املرصية: 
”هيئة الطاقة الذرية هي املرجع أو املستشار 
أبحـاث  العلمـي واألكاديمـي فيمـا يخـص 
الطاقة الذريـة، لدينا كوادر قادرة عىل البحث 
والتدريـب، وبالتايل فنحن جاهزون للتشـارك 
مـع الزمـالء يف املحطـات النوويـة سـواء يف 
البحـث أو التدريب“.وواصـل: ”لدينـا أيضـا 
النظائر املشـعة، وهو ملف اسـرتاتيجي يهم 
عددا ضخما من املرىض، حيث طّورنا إنتاجنا، 
ولدينا مرشوع تصدير جيد للغاية اتخذنا فيه 

خطوات ثابتة وقوية.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنت تركيا انتهاء أزمة نقل الخام الرويس املرتبطة 
بسـقف السـعر، والتي تسـببت األسـبوع املايض يف 
ازدحام مروري لناقالت النفط يف مضيقيها.ويف بيان 
لهـا، أفادت مديرية الشـؤون البحريـة (وهي هيئة 
عامة مرتبطة بوزارة النقل الرتكية) بأن ”املحادثات 
مـع محاورينا أفضت إىل اسـتئناف التجارة البحرية 
وفق مسـارها املعتاد“.وتابع البيان: ”22 ناقلة من 
أصل 26 كانت تنتظر بسـبب عـدم إبرازها بوليصة 
تأمني قـد قدمت هـذه الوثيقـة، وعـربت 19 منها، 
ولـم يتبق سـوى أربع سـفن يتعـني عليهـا تقديم 
وثيقـة التأمني“. الجديـر بالذكر أن حـوايل عرشين 
ناقلـة نفـط كانـت تنتظـر يف البحـر األسـود، منذ 

األربعاء املايض، عبور مضيقي البوسفور والدردنيل 
الخاضعني للسيطرة الرتكية، إذ تشكل االزدحام عىل 
خلفية آلية تحديد سـقف األسعار الذي أقره االتحاد 
األوروبي ومجموعة الدول السـبع وأسـرتاليا، وهو 
ينص عىل تسليم النفط الخام املباع بسعر 60 دوالرا 
للربميـل كحد أقىص حرصا، ويحظـر عىل الرشكات 
تقديـم خدمـات النقل البحـري، وال سـيما التأمني، 
يف حـال زاد ثمنه عن هـذا الحد.مـن جهتها، طلبت 
تركيا، منذ مطلع ديسـمرب، تطبيقا لهذا القرار، من 
السفن الراغبة يف استخدام مضيقيها إثباتا ملموسا 
عىل وجود تأمـني ”الحماية والتعويـض“، إذ عملت 
السلطات الرتكية مع الدبلوماسيني ورشكات التأمني 
األوروبية للتوصل إىل اتفاق يناسب جميع األطراف.

@p˝flb»n€a@¿@÷äÏ€a@ÒäÜbÃflÎ@ÚÌÜÎá®a@âœb‰æa@…Óª@¿@Ún∏˛a@’Ój�m@@@@@@@@@@Ä€@Â‹»m@âœb‰æa
paäaåÏ€a@µi@�bÓ„Î6ÿ€g@Ú‘ÓqÎ@—€c@120@Âfl@ãr◊c@fiÎaám@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنت هيئـة املنافذ الحدودية تطبيق 
نظام األتمتة يف اغلب املنافذ االتحادية 
ومغادرة الـورق يف التعامـالت، فيما 
كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
عن تـداول أكثر مـن 120 ألف وثيقة 

إلكرتونياً بينها وبني الوزارات.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم هيئة 
املنافـذ الحدودية، عضو خلية االعالم 
الحكومـي، عـالء الديـن القيـيس، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: انه تـم تطبيق 
نظـام االتمتـة االلكرتونيـة يف اغلب 
املنافـذ االتحادية والبالـغ عددها 23 
منفذا وبجهود ذاتية، وبإرشاف رئيس 
الهيئـة اللـواء عمـر الوائـيل. مبينا: 
ان بعـض الـرشكات طلبـت ماليـني 
الدوالرات لتطبيق هـذا النظام إال انه 
بجهود الهيئـة الذاتية تم تطبيق هذا 
النظام.واضاف: ان اغلب املنافذ تعمل 
اآلن باالتمتة االلكرتونية منُذ اشـهر، 
وبدون أي كلفة مالية، وال يوجد لدينا 
تعامـل حاليا بالـورق. مؤكدا: انه تم 
تطبيق موضـوع التدقيق االلكرتوني 
الرضيبـي  الوصـل  يشـمل  الـذي 
والكمركي والبضاعة املعفاة وشهادة 
املنشأ ونتائج الفحص املسبق للجهاز 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وتابع: انه تم انهاء موضوع الفسـاد 

والعابثني بأمن املنافذ، ولدينا قوة من 
الجيش ماسكة لبوابات هيئة املنافذ. 
مؤكـدا: ان هذه القـوة بالتعاون مع 
هيئـة املنافـذ الحدودية وفـرت بيئة 
آمنة لكل العاملني من الدوائر العاملة 
يف املنافـذ الحدودية.مـن جانبه، قال 
املتحدث باسـم االمانة العامة ملجلس 

حديـث  يف  مجيـد،  حيـدر  الـوزراء، 
العامـة  االمانـة  ان  لـ“الـزوراء“: 
ماضيـة بتطبيـق نظـام االتمتـة يف 
جميع دوائر الدولة. مبينا: ان الوثائق 
بدأ تداولها يتم إلكرتونياً، ولغاية اآلن 
تجاوز عـدد الوثائـق املتداولـة فيما 
بـني األمانة العامـة ملجلـس الوزراء 

 130 إىل   120 أكثـر مـن  والـوزارات 
ألـف وثيقـة، فيما وصل عـدد إصدار 
صحة الصـدور اإللكرتونيـة 350 اىل 
400 ألـف وثيقة حتـى اآلن يف جميع 
الدولة.واضاف: ان بوابة  مؤسسـات 
لغايـة  مسـتمرة  اإللكرتونيـة  أور 
الخدمـات، حيـث  اللحظـة بتقديـم 

هنالك أكثر من 100 خدمة إلكرتونية 
تقـدم إىل املواطنني عرب هـذه البوابة. 
مؤكـدا: انه تم تخصيص رقم الهاتف 
(5599) السـتقبال طلبات املواطنني 
مـن الثامنـة صباحـاً حتـى الثانيـة 
عـرشة ليـًال لغـرض االستفسـارات 
واألسئلة عن كيفية استخدام برنامج 
اىل:  اإللكرتونية.واشـار  أور  بوابـة 
إن دائـرة مركـز البيانـات الوطني يف 
األمانة العامة ملجلس الوزراء تواصل 
اجتماعاتهـا ولقاءاتهـا مـع جميـع 
املؤسسات الرسـمية بصورة دورية، 
لغـرض املـيض بأتمتـة املؤسسـات 
الرسـمية، وباألخـص الربامـج التي 
لها مسـاس مبارش مع املواطن، من 
أجل تقديم جميع التسـهيالت إلنجاز 
املعامـالت واختـزال الوقـت وتجاوز 
البريوقراطيـة، وكذلـك القضـاء عىل 
عمليات االبتزاز والفسـاد التي يقدم 
عليها عدد من املوظفني املحسـوبني 
عىل مؤسسـات الدولة.وتابع: انه تم 
إطالق برنامج صحـة صدور الوثائق 
إلكرتونيـًا مـع عدد من دوائـر وزارة 
الصحة. الفتاً إىل انعقـاد اجتماع مع 
أتمتـة  الخارجيـة بخصـوص  وزارة 
للمواطنـني،  الخاصـة  اإلجـراءات 
السـيما يف موضوع مراجعـة الدوائر 

القنصلية.
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بغداد/ الزوراء: 
قررت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، إطالق التقويم 
الكوادر  ُيمكن  ان هذا االجراء  بينت  الرتبوي، فيما 
الرتبوية والطلبة واألرسة العراقية بمعرفة املواعيد 
السيد،  كريم  الوزارة،  باسم  املتحدث  ُمبكراً.وقال 
يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «الوزارة ستطلق ألول 
مرة التقويم الرتبوي واملُتضمن مواعيد اإلمتحانات 
الزمنية  والتفاصيل  والصيفية  الربيعية  والعطل 
«ذلك  ان  الدرايس».واضاف  للعام  ثابتة  بمحددات 
الفتا  اجتهادات»،  او  إرباك  أي  يحصل  ال  كي  جاء 
اىل ان «هذا االجراء ُيمكن الكوادر الرتبوية والطلبة 

واألرسة العراقية بمعرفة املواعيد ُمبكراً».
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بغداد/ الزوراء: 
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، بـأن يكون ٢٥ كانـون االول 
عطلـة رسـمية بمناسـبة اعيـاد امليالد، 
وفيما قـرر مجلس الـوزراء إعفاء مدير 
تربية الرصافة الثانية من منصبه، وافق 
عـىل مـرشوع قانـون تصديـق اتفاقية 
التعاون بـني حكومة جمهوريـة العراق 
وحكومـة اململكـة العربيـة السـعودية.

وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته «الـزوراء»: أن رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، ترأس 
امس الثالثاء الجلسـة االعتيادية الثامنة 
ملجلـس الوزراء، وتم خاللها بحث مجمل 
األوضاع العامة يف البالد، ومناقشـة أبرز 
بالجانـب  الخاصـة  وامللفـات  القضايـا 
إىل  للمواطنـني،  واملعيـيش  االقتصـادي 

جانب التداول يف املوضوعات املدرجة عىل 
جدول األعمال، واتخاذ القرارات بشأنها. 
ووّجـه رئيس مجلس الـوزراء بأن يكون 
يوم الخامس والعرشين من كانون األول 
عطلـة رسـمية يف جميع أنحـاء العراق، 
وذلك بمناسبة حلول أعياد امليالد املجيدة، 
والعرشيـن  السـادس  يـوم  يكـون  وأن 
من الشـهر نفسـه عطلة رسـمية ألبناء 
املكّون املسـيحي مـن العراقيني.وناقش 
مجلس الوزراء، بحسب البيان، موضوع 
زيادة الطاقـة اإلنتاجية ملرشوع مصفى 
الديوانية، وذلك بناًء عىل توجيهات السيد 
رئيـس مجلـس الـوزراء خـالل زيارتـه 
محافظـة الديوانيـة وتفقـده مصفـى 
الديوانيـة يف التاسـع عـرش مـن شـهر 

ترشين الثاني املايض.
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء، موافقة رئيس  العمل والشؤون االجتماعية، أحمد األسدي، امس  أعلن وزير 
الوزراء محمد شياع السوداني عىل رفع سقف القروض امليرسة، فيما أشار اىل أن ١٦٠ 
ألف عامل أجنبي مرخص يف العراق من أصل مليون.وقال األسدي يف ترصيح صحفي: 
البطالة  ومعالجة  الفقر  تخفيف  وأهمها  األولويات  عن  تحدث  الوزاري  إن»املنهاج 
واالهتمام بمحدودي الدخل»، مبيناً: «إننا عملنا يف الوزارة عىل إعداد برنامج يناسب 
التي نتعامل معها»،  املنهاج الحكومي».وأضاف أن «الوزارة تقدمت بالربامج واآللية 
اىل أن «مهمة الوزارة الحقيقية تشغيل البطالة وتفعيل سوق العمل والقطاع  مشرياً 
الخاص ومعالجة البطالة».وأكد األسدي أن «هناك ١٦٠ ألف عامل أجنبي مرخص من 

وزارة العمل، من أصل مليون يعملون يف العراق».
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بغداد/ الزوراء: 
الوزراء،  مجلس  رئيس  وجه 
محمد شياع السوداني، بأن يكون 
رسمية  عطلة  االول  كانون   25
قرر  وفيما  امليالد،  اعياد  بمناسبة 
تربية  مدير  إعفاء  الوزراء  مجلس 
منصبه،  من  الثانية  الرصافة 
تصديق  قانون  مرشوع  عىل  وافق 
حكومة  بني  التعاون  اتفاقية 
جمهورية العراق وحكومة اململكة 

العربية السعودية.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أن 
امس  ترأس  السوداني،  شياع 
الثامنة  الثالثاء الجلسة االعتيادية 
بحث  خاللها  وتم  الوزراء،  ملجلس 
البالد،  يف  العامة  األوضاع  مجمل 
وامللفات  القضايا  أبرز  ومناقشة 
االقتصادي  بالجانب  الخاصة 
جانب  إىل  للمواطنني،  واملعييش 
التداول يف املوضوعات املدرجة عىل 
القرارات  واتخاذ  األعمال،  جدول 

بشأنها.
بأن  الوزراء   ووّجه رئيس مجلس 
يكون يوم الخامس والعرشين من 
كانون األول عطلة رسمية يف جميع 
أنحاء العراق، وذلك بمناسبة حلول 
أعياد امليالد املجيدة، وأن يكون يوم 
الشهر  من  والعرشين  السادس 
نفسه عطلة رسمية ألبناء املكّون 

املسيحي من العراقيني.
بحسب  الوزراء،  مجلس  وناقش 
الطاقة  زيادة  موضوع  البيان، 
مصفى  ملرشوع  اإلنتاجية 
الديوانية، وذلك بناًء عىل توجيهات 
السيد رئيس مجلس الوزراء خالل 
زيارته محافظة الديوانية وتفقده 
عرش  التاسع  يف  الديوانية  مصفى 
املايض،  الثاني  ترشين  شهر  من 
الطاقة  بزيادة  حيث وّجه سيادته 
االنتاجية للمصفى من أجل زيادة 
املنتجات  من  التكريرية  الطاقة 
الواقع االقتصادي  النفطية، ودعم 
عمل  فرص  وتوفري  للمحافظة 

ألبنائها، حيث أقر املجلس اآلتي:
صالحية  النفط  وزارة  تخويل   .1
التعاقد مع الرشكة املنفذة ملصفى 

طاقته  وزيادة  وتطويره  الديوانية 
اإلنتاجية بمقدار (70) ألف برميل، 
استثناًء  البيئية،  للمتطلبات  وفقاً 
املنصوص  التعاقد  أساليب  من 
تعليمات  من   (3) املادة  يف  عليها 
لسنة   2) الحكومية  العقود  تنفيذ 

.(2014
ووزارة  املالية  وزارة  تتوىل   .2
الالزمة  اإلجراءات  أخذ  التخطيط 
مصفى  توسعة  مرشوع  إلدراج 
الديوانية، لزيادة طاقته اإلنتاجية، 
قانون  مرشوع  يف  ذلك  وتضمني 
للسنة  االتحادية  العامة  املوازنة 

املالية القادمة/ 2023.
حماية  بهدف  انه  البيان:  وتابع 
العراق،  يف  والحيوي  البيئي  التنوع 
بحق  الخاطئة  املمارسات  ووقف 
الطبيعة والبيئة، كالصيد واألنشطة 
النباتات  تهدد  التي  األخرى 
ناقش  فقد  النادرة،  والحيوانات 
مجلس الوزراء قرار اللجنة الوطنية 
للمواقع الطبيعية املحمية (3 لسنة 
موقع  إعالن  عىل  وصادق   ،(2017
ملا  طبيعية،  محمية  ساوة  بحرية 
وغنى  دولية  معايري  من  به  تتميز 
واضح بالتنوع البايولوجي، إضافة 
الجيومورفولوجية  األشكال  إىل 
استناداً  وذلك  املميزة،  وطبيعتها 
املحميات  نظام  من   (4) املادة  إىل 

الطبيعية (2 لسنة 2014).
أجل  من  انه  البيان:  واضاف 
ترسيب  ظاهرة  عىل  القضاء 
وللحفاظ  تكرارها،  األسئلة، ومنع 
عىل مسار العملية الرتبوية، وبناًء 
التحقيقية  اللجنة  توصيات  عىل 
الديواني  األمر  بموجب  املؤلفة 
(22060 لسنة 2022) الصادر من 
مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن 
الصف  امتحانات  أسئلة  ترسيب 
الدرايس  للعام  املتوسط  الثالث 
مجلس  قرر   ،(2021-2022)

الوزراء املوافقة عىل ما يأتي:
رحيم  (قاسم  السيد  إعفاء   .1
املدير  العكييل)  الرسول  مجبل عبد 
الثانية/  الرصافة  لرتبية  العام 
استناداً  الرتبية من منصبه،  وزارة 
 880) الترشيعي  القرار  أحكام  إىل 

لسنة 1988).
2. قيام وزارة الرتبية والجهات ذات 
العالقة بتنفيذ بقية التوصيات، كلٌّ 

حسب اختصاصه.
وفقا  الوزراء،  مجلس  ووافق 
للبيان، عىل مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية  عىل  العراق  جمهورية 
شأن  يف  الرضيبي  االزدواج  تجنب 
الدخل  عىل  املفروضة  الرضائب 
التهرب  ومنع  املال،  رأس  وعىل 
حكومة  بني  الرضيبي  والتجنب 

جمهورية العراق وحكومة اململكة 
يف  عليها  املوقع  السعودية  العربية 
الذي   ،2021 آذار   31 يف  الرياض 
إىل  وإحالته  الدولة،  مجلس  أعّده 

مجلس النواب.
عىل  املوافقة  تمت  كما  وتابع: 
اتفاقية  تصديق  قانون  مرشوع 
جمهورية  حكومة  بني  التعاون 
العربية  اململكة  وحكومة  العراق 
البحري،  النقل  السعودية يف مجال 
وإحالته اىل مجلس النواب، استناداً 
أوالً،  (61/البند  املادتني  أحكام  اىل 

و80/البند ثانياً) من الدستور.
مواصلة  الوزراء  مجلس  وناقش 
االتحادية  املحكمة  قرار  تنفيذ 
بشأن   ،(2022 لسنة   121) رقم 
صالحيات حكومة ترصيف األعمال، 
املختصة  اللجنة  توصيات  وأقّر 
مجلس  بقرارات  النظر  بـ(إعادة 
الوزراء كافة املأخوذة من الحكومة 
السابقة خالل مدة ترصيف األمور 
اليومية من 8 ترشين األول 2021، 

لغاية 27 ترشين األول 2022.
الدائرة  تتوىل  أن  املجلس  وأقر 
العامة ملجلس  األمانة  القانونية يف 
ودائرة  بينها  بالتنسيق  الوزراء 
واللجان  الوزراء  مجلس  شؤون 
تنفيذ  العالقة،  ذات  والجهات 
وعدم  البحث،  موضوع  التوصيات 

والتوجيهات  بالقرارات  العمل 
إال  عرض)،  (إعادة  إزاءها  املؤرش 
مجلس  عىل  قرار  كل  عرض  بعد 
الوزراء التخاذ القرار الالزم بشأنه.
مناقشة  الوزراء  مجلس  وواصل 
عىل  املدرجة  األخرى  املوضوعات 
بشأنها  وأصدر  األعمال،  جدول 

القرارات اآلتية:
أوالً/ املوافقة عىل ما يأتي:

1. إجراء مناقلة (40000000000) 
دينار  مليار  أربعون  فقط  دينار، 
باب  إىل  الصحة  وزارة  تشغيل  من 

تعويضات املوظفني.
2. إجراء مناقلة (15075000000) 
ملياراً  عرش  خمسة  فقط  دينار، 
دينار  مليون  وسبعون  وخمسة 
وحدات  إلجمايل   1/12 نسبة  من 
نقص  فيها  بما  األخرى  اإلنفاق 

رواتب وزارة البيئة.
املبالغ  املالية  وزارة  تمويل   .3
آنفاً، إىل حسابات   (2 املذكورة (1، 
بحسب  والبيئة  الصحة  دوائر 
ربط  املرافق  الجدول  يف  العجز 
بالعدد  املرقم  الصحة  وزارة  كتاب 
 8 يف  املؤرخ  (د.أ.م/6/5/5417)، 

آب 2022.
إىل ما جاء يف ورقة  استناداً  ثانيا/ 
عليه  اتفقت  الذي  الوزاري  املنهاج 
عليه  وصادق  السياسية  الكتل 
قراره  بموجب  النواب  مجلس 
 ،(2022 لسنة   18 (رقم  الصادر 
بالعدد  املرقم  بالكتاب  املبلغ 
يف  املؤرخ  (1/9/د.خ/س.1/18) 
27 ترشين األول2022، قرر مجلس 

الوزراء ما ييل:
مبلغاً  املالية  وزارة  رصف   -
لتسديد  دينار،  مليار   400 قدره 
كردستان،  إقليم  مستحقات 
بعد  املبلغ  تسوية  تتّم  أن  عىل 
الرقابة  ديوان  تدقيق  إكمال 
املتعلقة  للبيانات  االتحادي  املالية 
النفطية،  النفطية وغري  باإليرادات 
بالتنسيق بينه وبني ديوان الرقابة 
وزارة  وإكمال  اإلقليم،  يف  املالية 
النفط االتحادية احتساب اإليرادات 
وزارة  مع  بالتنسيق  النفطية 
الثروات الطبيعية يف حكومة إقليم 

كردستان العراق.

الزوراء/ مصطفى فليح:
عمل  بتفعيل  النيابية  االستثمار  لجنة  طالبت 
أكد  مزاياها،  بينت  حني  ويف  الواحدة،  النافذة 
شفافية  سيتيح  وجودها  ان  اقتصادي  خبري 
عن  بعيدا  املستثمرين  جميع  مع  بالتعامالت 

الغرف املظلمة إلعطاء االستثمار.
حسني  النيابية،  االستثمار  لجنة  عضو  وقال 
عيل حسن، يف حديث لـ“الزوراء“: اننا ”طالبنا 
الواحدة  النافذة  الوزراء ان تكون  السيد رئيس 
االستثمار  نافذة فعالة وهي موجودة يف هيئة 
ال  الدوائر  وعن  الوزارات  عن  املندوبني  لكن 
يمتلكون القيمة املعنوية او االمكانية للتوقيع 
عن أي طلب دون الرجوع اىل الدائرة، وإذا قام 
اىل  شهرين  من  التوقيع  يستغرق  فقد  بذلك 

ثالثة“. 
عىل  فسيقيض  النظام  هذا  فّعل  ”لو  انه  واكد 
حاالت االبتزاز وعىل هدر الوقت ويحدث انجازا 

وجذبا للمستثمر“.
واشار اىل ان ”املستثمر يجب ان يحصل عىل ما 
يقارب 14 موافقة من كل دائرة وبعدها يحصل 
عىل عقد فيدخل يف دوامة العقد ووزارة املالية 

وعقارات الدولة ”. 
مع  التنسيق  عىل  تعمل  ”اللجنة  ان  اىل  ولفت   
هيئة  رئيس  استضفنا  وقد  االستثمار،  هيئة 
االستثمار الوطنية مع الكادر املتقدم يف مجلس 
برفع  وقمنا  مستمرة  لقاءات  ولدينا  النواب، 
بالنافذة  للعمل  الوزراء  رئيس  اىل  التوصيات 

الواحدة وتفعيلها“. 

 واكد انها ”تشمل املستثمرين األجانب، كما ان 
الخارطة  اوال  للمستثمر  تتيح  الواحدة  النافذة 
االستثمارية واالرايض وآلية استخدامها، وثانيا 
الدوائر  عن  مستغنيا  املوافقات  عىل  الحصول 

االخرى“. 
صفوان  االقتصادي،  الخبري  قال  جانبه،  من 
قيص، يف حديث لـ“الزوراء“: ان ” الفساد حاول 
بالسنوات السابقة ان يعيق عملية االستثمار، 
البطالة،  يعني فرص عمل وتقليل  فاالستثمار 
العراقي  االقتصاد  ابقاء  يحاولون  والفاسدون 
تستمر  ان  اجل  من  وركود  فوىض  حالة  يف 
االموال  اقتناء  يف  ويستمرون  االسترياد  عملية 

عىل حساب مصالح الشعب العراقي“.
وبنّي ان ”وجود نافذة واحدة تعني ان االقتصاد 

يوجد  وال  محوكم  اقتصاد  اىل  يتحول  العراقي 
الكرتونية  بل توجد موافقات  للمستثمر  ابتزاز 
عىل جميع الفرص االستثمارية بنفس التوقيت، 
بحيث ان املستثمر يستطيع ان يخاطب جميع 
الجهات من خالل هذه النافذة وتدار موضوعة 
بطريقة  االستثمارية  الفرصة  عىل  حصوله 
والكومشنات  التعامالت  عن  بعيدا  شفافة 
بهذا  املستثمر  استمر  لو  فيما  التي  واالعاقة 
االسلوب فسيضيف قيمة عىل السلعة، وبالتايل 

تنتقل كلفة الفساد عىل املستهلك العراقي“.
ويرشع  سيسهل  النافذة  هذه  ”وجود  ان  وأكد 
جميع  مع  بالتعامالت  شفافية  هناك  وتكون 
التوقيت نفسه ال توجد غرف  املستثمرين، ويف 

مظلمة إلعطاء االستثمار“.

بغداد/ الزوراء:

للحشد  دياىل  عمليات  قائد  أعلن 

امس  املوسوي،  طالب  الشعبي، 

الثالثاء، نتائج اليوم األول من العملية 

(أمس)  اليوم  انطلقت  التي  األمنية 

بمحافظة  نارين  نهر  وغرب  رشق  يف 

تزال  ال  العملية  أن  مؤكدا  دياىل، 

مستمرة.

الحشد  هيئة  عن  صادر  بيان  ونقل 

الشعبي عن قائد عمليات دياىل، طالب 

املوسوي، وتابعته ”الزوراء“ قوله: إن 

110 و62   ،23  ،4 األلوية  ”قوات من 

دياىل  عمليات  قيادة  مغاوير  وفوج 

بالحشد الشعبي، باإلضافة اىل الكتيبة 

الدروع  مقاتلة  مديرية  يف  الثانية 

تشكيالت  من  الساندة  والصنوف 

صباح  انطلقت،  الشعبي  الحشد 

رشق  يف  واسعة  أمنية  بعملية  امس، 

وغرب نهر نارين“.

وأضاف املوسوي أن ”العملية انطلقت 

نارين  نهر  رشق  األول  محورين:  من 

املذكورة،  األلوية  جميع  فيه  شاركت 

نفذتها  نارين  نهر  غرب  والثاني 

مبينا  العراقي“،  الجيش  من  قوة 

معطيات  وفق  جاءت  ”العملية  أن 

الفعال  الدور  وكان  الجوية،  الرضبة 

العراقي  الجيش  طريان  من  والكبري 

العصابات  ومضافات  ّاوكار  دك  الذي 

اإلرهــابية بشكل مستمر، باإلضافة 

املستمرة  التفتيش  عمليات  اىل 

املناطق خالية من وجود  لتكون هذه 

التنظيمات اإلرهابية“.

صعوبة  ”رغم  أنه  املوسوي  وأوضح 

أن  إال  املعقدة،  وتضاريسها  األرض 

يف  القوات  أمام  عائقا  يشكل  لم  ذلك 

بأكمل صورة“، مشريا  واجبها  تنفيذ 

العثور  عن  أسفرت  ”العملية  أن  اىل 

عىل مضافة لداعش اإلرهابي تحتوي 

غذائية  ومواد  لوجستية  مواد  عىل 

وأجهزة اتصال ودراجة نارية يف غرب 

املضافة  تدمري  تم  حيث  نارين،  نهر 

ومصادرة املواد التي كانت بداخلها“.

للحشد  دياىل  عمليات  قائد  وأشار 

األمنية  ”العملية  أن  اىل  الشعبي 

ستستمر لحني إكمال النتائج والخطة 

املرسومة“.

بغداد /الزوراء/ نينا :
اقامت نقابة الصحفيني العراقيني، 
جلسة  الثالثاء،  امس  صباح 
 16 حملة  بمناسبة  حوارية، 
العنف  ملناهضة  العاملية  يوما 
للعنف  (ال  شعار  تحت  املرأة،  ضد 
دائرة  مع  بالتعاون  املرأة)  ضد 
الفنون التشكيلية يف وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار بحضور امني رس 

نقابة الصحفيني العراقيني.
العالقات  مديرة  الجلسة  وادارت 
الدكتورة  الثقافة  وزارة  يف  واالعالم 
اىل:  اشارت  التي  الجبوري  زهرة 
من  العديد  اقرت  املتحدة  االمم  ان 
إلذكاء  املرأة  تدعم  التي  القوانني 

العنف  بسبب  العاملي،  الوعي 
يف  عليه  والقضاء  ضدها  الوحيش 

جميع دول العالم.
العاملي  اليوم  تم جعل  انه  واضاف: 
للعنف ضد املرأة للفت االنتباه للعنف 
اجتماعية  بأزمات  يتسبب  الذي 

واقتصادية.
تقف  العراقية  املرأة  ان  واكدت: 
حيث  من  العالم  نساء  بمقدمة 
يف  والكفاحية  القيادية  صفاتها 

شتى املجاالت.
واقيم خالل الجلسة معرض للصور 
مشاهد  تضمن  العبودي  كريم 
شتى  يف  املكافحة  العراقية  للمرأة 

املجاالت.

بغداد/ الزوراء:
لقيادة  الرسمي  املتحدث  أعلن 
تحسني  املشرتكة،  العمليات 
استجابة  الثالثاء،  امس  الخفاجي، 
الشمري  األمري  عبد  الداخلية  وزير 
عدد  بزيادة  كردستان  إقليم  لطلب 
عىل  مشدداً  الحدود،  حرس  ضباط 
ضبط  يف  ”اإلرساع  هي  الغاية  أن 
الحدود ومنع أي تجاوز عىل حدودنا 

الدولية“.
وقال الخفاجي، يف ترصيح صحفي: 
ان ”النقاط الحدودية كثرية جداً بيننا 
وبني الجانب الرتكي يف الخط الصفري 
الحالية (من عنارص حرس  واألعداد 

الحدود) ال تكفي ملسكها جميعاً“. 
املستوى،  رفيع  أمني  وفد  وكان 
عبداألمري  الداخلية  وزير  برئاسة 
الشمري، يرافقه نائب قائد العمليات 
وقائد  الربية  القوات  وقائد  املشرتكة 
حرس الحدود، وصل إىل أربيل مساء 
االثنني، واجتمع مع وزير  أمس  اول 

داخلية إقليم كردستان ريرب أحمد.
األمني،  اإلعالم  خلية  رئيس  وأعلن 
صحفي  مؤتمر  يف  معن،  سعد  اللواء 
الهدف  أن  االجتماع،  أعقب  مشرتك 
من الزيارة هو تحديد تفاصيل ضبط 
وإيران،  تركيا  مع  العراقية  الحدود 
وقد نوقشت تفاصيل كثرية مع قيادة 
املنطقة األوىل لحرس الحدود من قبيل 
القوام العددي وإنشاء نقاط حدودية 

والتفاصيل اللوجستية.
املتحدث  قال  االجتماع،  نتائج  وعن 
املشرتكة  العمليات  لقيادة  الرسمي 
إنه ”كمرحلة أوىل سيتم تعيني 3000 
وفق  الحدود  حرس  يف  جديد  عنرص 
رشوط أعدت من قبل وزارة الداخلية، 
املالية  التخصيصات  توفر  حال  ويف 
بسبب  العدد  هذا  لزيادة  رؤية  هناك 
سواء  أخرى  مناطق  يف  الحاجة 
الجانب  مع  أو  الرتكي  الجانب  مع 

اإليراني“.
إىل أن قائد املنطقة  وأشار الخفاجي 
إضافة  طرح  حدود  حرس   – األوىل 
الـ3000  إىل  آخر  عنرص   3000
الداخلية  وزير  ”ووعد  املقرتحة، 
بدراسة هذا املوضوع طبقاً للتقديرات 
املالية واالستجابة لها، زيادة األعداد 
العمل  سيبدأ  املالية  والتخصيصات 

بها مطلع األسبوع املقبل“.
تم  اللذين  املشرتكني  اللواءين  وعن   
بني  األمني  الفراغ  لسد  تشكيلهما 
األمنية  والقوات  البيشمركة  مواقع 
إنهما  الخفاجي  اوضح  العراقية، 
الوظيفية  الدرجات  فقط  ”ينتظران 
التي تأتي عن طريق املوازنة العامة، 
املوازنة،  إقرار  عىل  الكثري  يبق  ولم 
قصري  وقت  سوى  يمر  لن  وعندها 
أن  مضيفاً  يعمالن“.  اللواءين  ونجد 
اللواءين  لهذين  الوظيفية  ”الدرجات 

من األولويات“.

بغداد/ الزوراء:
 ترأس وزير التجارة، اثري داود الغريري، اجتماعاً لهيئة الرأي يف الوزارة 
جرى خالله مناقشة أتمتة ملف البطاقة التموينية لتوسيع استهداف 
الفئات الفقرية ، فيما وجه بتشكيل لجنة عليا لتحسني بيئة االعمال 

.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”الهيئة ناقشت املواضيع 
املطروحة يف جدول اعمالها وهي (تقديم دراسة متكاملة لبناء سايلوات 
جديدة، دعم نشاط رشكة السيارات واملكائن، مقرتح تشغيل املخترب 
مخصصات  محرض  الحبوب،  لرشكة  التابع  قرص  ام  لفرع  املركزي 
فضال  تموينية)،  مراكز  مصاريف  االضافية،  العمل  وساعات  الوقود 
الحبوب  وخزين  والطحني  الغذائية  السلة  مواضيع  مناقشة  عن 

واالستعدادات لتأمينها خالل االشهر االوىل من العام القادم .
وتابعت: كما ناقشت هيئة الرأي تفعيل اتمتة عمل دوائر والرشكات 
وخصوصا اتمتة البطاقة التموينية ودائرة تسجيل الرشكات لتجاوز 
إليه  تسعى  والذي  املجتمع  يف  الفقري  الطبقات  واستهداف  الروتني 
الحكومة لتحسني االداء ورفع مستوى االنجاز وصوالً اىل تقديم افضل 

الخدمات . 
دائرة  تقديم  رضورة  عىل  االجتماع،  خالل  الغريري،  الوزير  واكد 
الرقابة التجارية واملالية تقريرا مفصال عن ايرادات ونفقات الرشكات 

للنهوض بواقعها وتحسني ادائها .
ووجه الغريري بتشكيل لجنة عليا لتحسني بيئة االعمال تتوىل النظر 
رؤية  لوضع  منها  االقتصادية  والجدوى  والرشاكات  االعمال  بكل 
واالدارات  االقتصادي  الوكيل  برئاسة  الصحيح،  لالستثمار  حقيقية 
العامة يف الرشكات مع التوجيه للمدراء العامني بوضع خطط واهداف 
لتنفيذها عىل ارض الواقع وخالل الثالثة االشهر القادمة . مشددا عىل 
ان ”هيئة الرأي أن تتحمل مسٔوولية كبرية يف النظر بامللفات املطروحة 
العراق  يشهده  الذي  والوضع  يتالءم  ما  مع  رسيعة  حلول  إليجاد 
الوزارة  ودوائر  رشكات  اداء  تقييم  يف  اهميتها  اىل  باالضافة  والعالم، 

وتجاوز املعوقات السابقة“.
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بريوت/ متابعة الزوراء:

دعـا رئيـس الربملـان اللبنانـي، نبيه 

بري، إىل عقد جلسة عارشة النتخاب 

رئيـس جديـد للبـالد غـدا الخميس، 

وذلك إثـر تعثر دعوته للحـوار للمرة 

الثانية، لتكون هذه الجلسـة األخرية 

لعـام 2022، مع دخـول البالد عطلة 

األعياد.

وقـال مصـدٌر مقـرٌّب مـن بـري يف 

ترصيح صحفي إن بري تلقى رفض 

حزب ”القـوات اللبنانية“ (برئاسـة 

سـمري جعجـع) و“التيـار الوطنـي 

الحر“ (برئاسة النائب جربان باسيل) 

املشاركة بالحوار الذي دعا إليه عوضاً 

عن جلسـة الخميس، من هنا تراجع 

عن خطوته، كما فعل سابقاً يف شهر 

نوفمرب/ترشين الثاني املايض.

وأشـار املصـدر إىل أن ”كتـًال كثـرية 

أعلنـت تلبيتهـا الدعـوة، لكن رفض 

أكـرب كتلتـني برملانيتني مسـيحيتني 

يف املجلـس يرضب الهـدف وراء عقد 

الحوار الذي يفرتض أن يكون جامعاً، 

للتشـاور والتباحـث رئاسـياً، بعدما 

تكررت النتائج نفسـها يف الجلسـات 

التسع املاضية“.

ولفت إىل أن ”بـري أراد املحاولة مرّة 

جديـدة رغم االعـرتاض الـذي تلقاه 

سـابقاً، مـن الطرفـني ذاتهمـا، ألنه 

يـدرك أوالً أن التوافـق أسـاس ملـلء 

ثانيـاً،  الرئـايس، ولتلقيـه  الشـغور 

تمنيات من نواب كثر بتجديد الدعوة 

وإحداث خـرق للمشـهد قبيل نهاية 

العـام“، مشـرياً إىل أن ”بـري يبحث 

إجراء مشـاورات ثنائية، ومع الكتل 

النيابية، سواء شخصياً أو عرب موفد 

السـتطالع اآلراء، لعلمـه بمـدى دقة 

املرحلة وخطـورة املماطلة والتأخري 

يف انتخاب رئيس“.

وطالـب حـزب ”القـوات اللبنانيـة“ 

رئيـس الربملان بـ“سـحب دعوته إىل 

الحوار، والعودة إىل نصوص الدستور 

اللبنانـي الواضحـة من خـالل دعوة 

املجلـس إىل عقـد جلسـات مفتوحة 

ال تنتهـي إال بانتخـاب رئيـس جديد 

للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه 

وللسلطات الدستورية انتظامها“.

وقال رئيس جهـاز اإلعالم والتواصل 

يف ”القوات“ شـارل جبور لـ“العربي 

الجديد“: إن ”موقفنـا من الحوار لم 

يتغـري ومبادئنـا ثابتة، ونحـن نؤيد 

إجـراءه بـني دورة وأخـرى، لكن من 

الجلسـات“،  مـكان  يحـّل  أن  دون 

مشـرياً إىل أن ”هـذه الخطـوة تمثـل 

رضباً للدسـتور، والسـبب باألساس 

وراء عدم انتخاب رئيس هو املخالفة 

واألصـول  للنصـوص  املسـتمرة 

الدستورية“.

وسـأل جبور ”ما الهدف وراء الدعوة 

إىل الحوار بدل الجلسات؟ هل املطلوب 

توزيع األسماء الرئاسية عىل الطاولة 

والبحـث بهـا؟ األمور ال تسـري بهذا 

الرئيـس مسـألة  انتخـاب  الشـكل، 

ديمقراطية، ويفرتض احرتام اآلليات 

املنصوص عليها يف الدستور“.

ودعـا جبـور بـري إىل ”عـدم إقفال 

الدورة االنتخابية ما إن تنتهي الدورة 

محـاورة  يمكنـه  أراد  وإن  األوىل، 

النواب والتشاور معهم أو مع رؤساء 

كتلهـم الربملانيـة يف مكتبـه، عىل أن 

يفتـح مـن بعدهـا الـدورات التالية، 

لتبقـى مفتوحة لحني انتخاب رئيٍس 

للبالد“.

وقال رئيس حزب ”القوات اللبنانية“ 

سـمري جعجع يف بيان، امس الثالثاء: 

إن ”من يعّطل تطبيق الدسـتور ومن 

يمّدد عمر الشـغور الرئايس، وبالتايل 

عمـر األزمـات االقتصاديـة واملاليـة 

واملعيشية التي ال يؤدي تعطيل انتخاب 

الرئيـس سـوى إىل مفاقمتهـا، يجب 

مساءلته أمام الشعب والتاريخ“.

عـىل صعيد ”التيار الوطني الحر“، لم 

يصدر أي بيان رسـمي حتى الساعة 

رافـض للحـوار، علمـاً أن أوسـاطه 

السياسـية كانت قد لوَّحـت إىل تريٍث 

يف القـرار، وانفتـاح أكثـر مـن املـرة 

األوىل التـي ُوّجهت فيها الدعوة، نظراً 

لرضورة إحداث خـرق للجمود، لكنه 

يف الوقت نفسـه يرى أن الحوار يجب 

أن يحرضَّ له بشكل جّيد.

وتطّرق رئيـس التيار جربان باسـيل 

يف مقابلتـه التلفزيونيـة األخـرية إىل 

الحوار الذي دعا إليه بري، وقد دمجه 

مع الجلسة الوزارية التي شارك فيها 

وزراء حليفـه ”حـزب الله“ و“حركة 

أمل“ (برئاسـة نبيه بري)، مشرياً إىل 

أنه ”مع مبدأ الحوار والتشاور، ولكن 

لنجاح الحوار يجـب أن يتم التحضري 

له، كذلك ال يمكن أن ترضبني بخنجر 

يف مكان ومن ثم تدعوني إىل الحوار“، 

الفتاً أيضاً إىل أن ”هنـاك جرحاً كبرياً 

وبـري ال يحتـاج إىل مـن يعلّمـه عن 

امليثاقيـة التي يّرص عـىل تطبيقها يف 

مجلس النواب“.

باسـيل، الـذي كان قـد طـرح يـوم 

الجمعة املايض بعـد لقائه البطريرك 

حـواراً  الراعـي  بشـارة  املارونـي 

مسـيحياً رئاسياً، تشـري أوساطه يف 

حديـث لـ“العربـي الجديـد“، إىل أن 

”الحلف مع حزب الله مسـتمّر، وإن 

اهتـّز قليـًال، وانطالقـاً مـن رضورة 

التشاور بني األفرقاء، قد يحصل لقاء 

عىل مسـتوى عاٍل بني التيار والحزب 

كجلسـة مصارحة، وعرض مواقف، 

فكل فريق له قراره املستقّل، ويمكن 

من خالل التباحث الوصول إىل نقطة 

التقاء“.

ولـم تعلـن أوسـاط التيـار خطوتها 

خروجهـا  بعـد  الخميـس،  لجلسـة 

األسـبوع املـايض عن مسـار الورقة 

البيضـاء املعتمـد مـن قبـل الحلـف 

السـيايس، لكنها تؤكد أن االسـتمرار 

بالورقـة البيضـاء لـم يعـد ممكنـاً، 

فالخرق مطلـوٌب، ويجب امليض قدماً 

باختيار مرشٍح للرئاسة.

وكان باسيل قد عّرب أخرياً عن رفضه 

دعم رئيـس ”تيـار املردة“ سـليمان 

فرنجية، املرشـح غـري املعلن من قبل 

”حـزب اللـه“ و“حركـة أمـل“، كما 

رفض وصـول قائـد الجيـش العماد 

جوزاف عون لسدة الرئاسة، علماً أنه 

من املرشـحني ”الطبيعيـني“ يف لبنان 

نسـبة إىل طائفته املارونية، وموقعه 

العسـكري، والتجارب الرئاسية التي 

تجعـل مـن كل قائد جيش مرشـحاً 

للرئاسة.

تجدر اإلشـارة إىل أن أسـهم عون ُتَعّد 

مرتفعـة، مع ما يرتّدد مـن أنباء عن 

رضـا خارجي عنه، يف حني هناك ميٌل 

داخيلٌّ واسٌع يؤّيد ترشيحه، وال سيما 

يف حال السري بتسوية رئاسية، بما يف 

ذلك حـزب ”القـوات اللبنانية“، الذي 

أكد رئيسه أال فيتو عىل قائد الجيش.

وشـهدت جلسـة الخميـس املـايض 

عجز الربملان عن انتخاب رئيس جديد 

للبالد، يف سـيناريو مكّرر لعقد الدورة 

األوىل وتطيـري نصاب الـدورة الثانية، 

لكن تمايز ”التيار الوطني الحر“ غرّي 

النتيجـة التي أفضت للمـرة األوىل إىل 

تعادل يف األصوات بني الورقة البيضاء 

ومرشـح األحـزاب املعارضـة النائب 

ميشـال معـوض عـىل خـّط الــ39 

صوتاً، من دون أن تؤدي يف املقابل إىل 

انتخاب رئيٍس.

بغداد/ متابعة الزوراء:

تمسـكت منظمة البلدان املصدرة للبرتول 

”أوبـك“، بتوقعاتهـا لنمو الطلـب العاملي 

عىل النفط الخـام يف عامي 2022 و2023 

بعـد خفضها عدة مرات، قائلة إنه يف حني 

أن التباطـؤ االقتصادي ”واضـح تماما“، 

فـإن هناك جانبا صعوديـا محتمال يتمثل 

يف تخفيف سياسـة ”صفر كوفيـد“ التي 

تبنتها الصني ملكافحة فريوس كورونا.

وقالت أوبـك يف تقرير شـهري، إن الطلب 

عىل النفط يف 2023 سريتفع 2.25 مليون 

برميـل يوميـا، أو نحـو %2.3، بعـد نمو 

2.55 مليـون برميل يوميـا يف 2022. ولم 

يتغري التوقعان عن الشهر املايض.

وترى ”أوبك“ اآلن سـوًقا متوازنة بدقة يف 

الربع األول من عام 2023، بدالً من العجز 

الـذي أشـارت إليـه توقعاتها قبل شـهر. 

وتأتـي أحدث أرقـام املجموعـة يف أعقاب 

تراجع أسـعار النفط الخام بنسـبة 11% 

األسـبوع املـايض وسـط مخاوف بشـأن 

ضعف استهالك الوقود.

تتزايـد الشـكوك حـول قـدرة الصني عىل 

التخـيل عـن إجـراءات مكافحـة كوفيد، 

وهنـاك دالئـل عـىل أن السياسـة النقدية 

املتشـددة مسـتمرة يف الواليات املتحدة. يف 

غضون ذلك، لم تـؤد العقوبات املفروضة 

حديًثـا عىل صـادرات النفط الروسـية إىل 

إضعاف اإلمدادات بشكل ملحوظ. توقعت 

منظمة أوبك أن الطلب العاملي عىل نفطها 

الخـام يف هذه الفـرتة سـيكون 380 ألف 

برميـل يوميـا أقـل ممـا كان متوقعـا يف 

السابق.

وقال قسم األبحاث يف أوبك ومقره فيينا يف 

تقريره الشـهري: ”مع اقرتاب عام 2022 

من نهايته، أصبح تباطؤ النمو االقتصادي 

العاملـي األخري بكل تداعياتـه بعيدة املدى 

واضًحـا تماًمـا. من املتوقـع أن يظل عام 

2023 محاًطـا بالعديـد مـن أوجـه عدم 

اليقني، مما يتطلب اليقظة والحذر“.

نفـذت أوبـك ورشكاؤها يف ”أوبـك بلس“ 

تخفيضا يف اإلنتـاج بنحو 2 مليون برميل 

يف اليوم، والذي تـم اإلعالن عنه يف أكتوبر. 

قـال األمـني العـام ملنظمة ”أوبـك“ هيثم 

الغيـص يف مطلـع األسـبوع إن اتفاقيـة 

تـوازن  للحفـاظ عـىل  تعمـل  ”أوبـك+“ 

األسواق العاملية.

يتـم تـداول أسـعار النفـط اآلن دون 80 

دوالًرا للربميـل يف لنـدن، ممـا يخفف من 

املكاسـب الهائلة التي حققها املنتجون يف 

وقت سـابق من هذا العام. وقالت نيجرييا 

العضو يف أوبـك + إن املجموعة تريد إبقاء 

األسعار أعىل من 90 دوالرا.

وقررت مجموعـة ”أوبك بلس“ التي تضم 

23 دولـة، بقيادة السـعودية وروسـيا، يف 

وقت سـابق من هـذا الشـهر اإلبقاء عىل 

مسـتويات اإلمدادات دون تغيـري يف أوائل 

عـام 2023، ممـا يمنح املجموعـة مزيًدا 

من الوقت لقياس تأثري تخفيضاتها. شدد 

وزير الطاقة السـعودي األمـري عبدالعزيز 

بن سلمان عىل اسـتعداد التحالف للتدخل 

كلما لـزم األمر، وسـتجتمع لجنة وزارية 

مؤثـرة مرة أخـرى يف فرباير، مع سـلطة 

الدعوة إىل اجتماعات اسـتثنائية لـ“أوبك 

.“+

تقدر أوبك أن أعضائها الـ13 سيحتاجون 

إىل توفـري 28.93 مليـون برميـل يومًيا يف 

املتوسط يف الربع األول من عام 2023، أي 

أكثر بقليل من 28.83 مليون برميل يومًيا 

يف نوفمرب، وفًقا للتقرير.

وتتوقع أن يرتفع الطلب العاملي عىل النفط 

بمقـدار 2.2 مليـون برميـل يوميـا العام 

املقبـل، بمتوسـط طلـب يومـي 101.77 

مليون برميل، كما تتوقع زيادة اإلمدادات 

من منافسـيها بمقدار 1.5 مليون برميل 

يومًيا، يأتي حوايل %75 منها من الواليات 

املتحدة.

بغداد/ الزوراء:
عبـد  الجمهوريـة،  رئيـس  شـدد 
اللطيف جمال رشيد، امس الثالثاء، 
عىل رضورة تقليل الروتني وتطوير 
النظـام املرصيف يف العراق، فيما أكد 
رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السوداني، عزم الحكومة عىل تنفيذ 
برنامجهـا وتقوية البيئـة الجاذبة 
لالسـتثمارات.. جـاء ذلـك خـالل 
اسـتقبالهما وفد مؤسسة التمويل 

الدولية ملنطقة الرشق األوسط.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيان تلقته ”الـزوراء“، إن ”رئيس 
اللطيـف جمال  الجمهوريـة عبـد 
رشـيد اسـتقبل يف قـرص بغـداد، 
الدوليـة  التمويـل  وفـد مؤسسـة 
ملنطقة الرشق األوسـط وباكستان 
وأفغانستان برئاسة املدير اإلقليمي 
للمؤسسـة السـيد أفتـاب أحمد“، 
مبيناً أنـه ”تم خـالل اللقاء، بحث 
سبل تشجيع املشاريع االستثمارية 
والخدميـة يف العراق من خالل دعم 
عامـًال  ليكـون  الخـاص  القطـاع 
يف  الحكومـي  للقطـاع  مسـاعداً 
تطوير الواقع االقتصادي يف البلد“.

أن  الجمهوريـة  رئيـس  وأكـد 
”مختلف مدن العراق عانت سابقاً 
نتيجة اإلهمـال واألعمال اإلرهابية 
االقتصـادي“،  الوضـع  وتدهـور 
موضحاً أن ”العراق حالياً مسـتقر 
مـن الناحيـة السياسـية واألمنية 
واالقتصاديـة، ويملـك مـن املوارد 
الطبيعية والبرشية ما يؤهله لبناء 

دولـة متقدمة ومزدهرة“، مشـرياً 
إىل ”أهمية اسـتغالل الوفرة املالية 
التي يملكها البلد يف الوقت الحايل يف 
إنشاء مشاريع خدمية تلبي طموح 

العراقيني وتدعم االقتصاد“.
وبـنّي رئيـس الجمهوريـة للوفـد 
الضيـف ”أهمية املبـارشة بالعمل 
بعقـد  االكتفـاء  وعـدم  واإلنجـاز 
االجتماعات“، مشدداً عىل ”رضورة 
أن تقوم مؤسسـات الدولة املعنية 
بتقليل الروتـني يف إنجاز املعامالت 
مـع مراعـاة الضوابـط والقوانني 
إتمـام  وضمـان  الوقـت  لتوفـري 

العمل“.

وأكـد الرئيس ”عىل حاجة النظام 
إىل  العـراق  يف  واملـرصيف  املـايل 
التطوير ليصبح أكثر رسعة ودّقة 

وأماناً“.
ويف معـرض حديثه عن سـبل دعم 
االقتصـاد، بنّي رئيـس الجمهورية 
”أهميـة تنويـع مصـادر الدخل“، 
مشـرياً إىل أن ”العـراق يملـك عدداً 
كبـرياً مـن املعامـل املتوقفـة منذ 
عـام 2003، والتـي يجـب تأهيلها 
وإعادتها إىل العمل وجعلها مصدراً 
لدعـم ميزانية الدولة وتوفري فرص 

العمل“.
وتابع أن ”القطاع الزراعي يف العراق 

يعاني من اإلهمال وباإلمكان وضع 
خطـط لدعم هذا القطاع من خالل 
اعتماد الطرق الحديثـة يف الزراعة 

والري“.
مـن جانبـه، أكـد املديـر اإلقليمي 
ملؤسسة التمويل الدولية ”استعداد 
مـع  التـام  للتعـاون  مؤسسـته 
العراق يف دعـم اقتصاده، كونه من 
الـدول التي لهـا األولوية ملـا يملك 
مـن إمكانيات وموارد تسـاعد عىل 
إنجاز املشـاريع االسـتثمارية التي 

ستسهم يف تقدم البالد“.
يف غضون ذلك، أكـد رئيس مجلس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني، 

امـس الثالثاء، عـزم الحكومة عىل 
تنفيـذ برنامجهـا وتقويـة البيئـة 

الجاذبة لالستثمارات.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”رئيس مجلـس الوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، اسـتقبل وفـد 
 ،IFC/الدوليـة التمويل  مؤسسـة 
برئاسـة املديـر اإلقليمـي للـرشق 
األوسط يف املؤسسة، أفتاب أحمد“. 
مبينـاً أنـه ”جـرى خـالل اللقـاء 
التباحـث يف أوجـه التعـاون املـايل 
واالقتصـادي املختلفة بـني العراق 

ومؤسسة التمويل الدولية“.
وأكد السـوداني، خالل اللقاء لوفد 
املؤسسـة: ”انفتاح العراق عىل كل 
ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية، 
وتعزيز الرشاكة اإلقليمية مع الدول 
واملنظمات، ملا فيه مصلحة الشعب 
الصديقـة“.  والشـعوب  العراقـي 
اىل أّن ”الحكومـة عازمـة  مشـرياً 
عـىل تنفيـذ برنامجهـا املتضمـن 
وتشـجيع  االقتصـادي،  اإلصـالح 
القطـاع الخاص مـن أجل أن يلعب 
دوره اإليجابي كامالً، باإلضافة إىل 
تقوية البيئة الجاذبة لالستثمارات 

يف العراق“.
مـن جانبه، أعـرب وفد املؤسسـة 
عـن ”رغبـة املؤسسـة بالرشاكـة 
مـع العـراق، واسـتكمال التعاون 
يف برامـج التنمية، بمـا يعزز البنى 
التحتيـة والتنميـة طويلـة األمـد 

القتصاد العراق“.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشـف رئيس هيئة الطاقـة الذرية املرصية، 
عمرو الحـاج، امتالك مـرص مصنعا للوقود 
النـووي يعتـرب واحـدا مـن 9 مصانـع عىل 

مستوى العالم.
وأوضح أن هـذا املصنع ينتـج الوقود الالزم 
للمفاعل بدال من الرشاء، حيث تشرتي مرص 
املـواد الخام للوقود، والتصنيع الكامل يكون 
يف مرص.وأضـاف الحـاج، خالل حـواره مع 
اإلعالمية قصواء الخاليل، مقدمة برنامج ”يف 
املسـاء مع قصواء“، عىل قنـاة cbc: ”تكلفة 
التصنيع يف مرص تقل عن تكلفة االسـترياد، 
وهو ما أدى إىل ترشـيد االنفـاق، وقد نصدر 
الوقود النووي يستخدم يف املفاعالت البحثية 

يف حال التوصل إىل اتفاقيات جادة“.
وتابـع رئيس هيئة الطاقـة الذرية املرصية: 
”هيئة الطاقة الذرية هي املرجع أو املستشار 
العلمـي واألكاديمـي فيمـا يخـص أبحـاث 
الطاقة الذرية، لدينا كوادر قادرة عىل البحث 
والتدريب، وبالتايل فنحن جاهزون للتشـارك 

مـع الزمـالء يف املحطـات النووية سـواء يف 
البحث أو التدريب“.

وواصـل: ”لدينا أيضا النظائر املشـعة، وهو 
ملـف اسـرتاتيجي يهـم عـددا ضخمـا من 
املرىض، حيث طّورنا إنتاجنا، ولدينا مرشوع 
تصديـر جيـد للغايـة اتخذنـا فيـه خطوات 
ثابتة وقوية، وهناك دولة متقدمة يف أمريكا 
الالتينية سـتحصل عىل كميات كبرية منها، 

وسيتم اإلعالن عنها قريبا“.
وأضاف الحاج: أن مرص ستبدأ يف إنتاج خام 
اليورانيوم يف عام 2024، حيث سيتم تنفيذه 
بأيـٍد وفكر مرصي. موضًحـا: أن اليورانيوم 
مـادة، وعندما يتـم إنتاجه، فإنـه لن يصلح 
للعمـل يف املفاعـالت، حيـث يجـب أن يتـم 
إرساله إىل دولة لديها التقنية حتى تضعه يف 
الصورة التي يمكنه استخدامه يف املفاعالت، 
وعندهـا يمكن أن يسـتخدم كمـادة خام يف 
إنتـاج الوقود.وتابـع رئيـس هيئـة الطاقة 
الذريـة املرصية، أن مرص تمتلـك عددا كبريا 
من العلمـاء ولكن هناك حاجـة إىل الكوادر، 

مشـرًيا إىل أن الدولة املرصية ال تبخل لتوفري 
احتياجات هذا امللف، ومؤكًدا أّن هناك حاجة 
ماسـة إىل الدفـع بالكـوادر مـن الجامعات 
املرصيـة، إذ أن الـكادر هو عالـم يمكنه أن 
يقرأ ويفكر جيدا ويبني نفسـه علميا يف ظل 

الظروف املتاحة.

وأكـد، أنه لكي يحصل شـخص عىل وظيفة 
رسـمية يف املفاعـل فإنـه يحتـاج إىل خـربة 
ترتاوح من 10 إىل 15 سنة، وهذا أمر مقلق يف 
ظل ارتفاع معدل أعمـار علماء مرص: ”نثق 
يف أن الدولة املرصية سـتقدم الدعم املناسب 

يف الوقت املناسب“.
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بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تفاصيل أحكام 
اإلدانة الصادرة بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة 
سابقاً وُمدير الرشكة العامليَّة للبطاقة الذكيَّة (كي 
كارد) بعد قبـول محكمة التمييز االتحاديَّـة طلب 
إعادة ُمحاكمتهما، فيمـا اعلنت صدور أمر قبٍض 
وتحرٍّ بحقِّ رئيس االتحاد العام اإلسكانيِّ التعاونيِّ 

سابقاً.
دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة أشـارت يف بيان ورد 
«الزوراء» إىل أنَّ «محكمة جنايات ُمكافحة الفساد 
املركزيَّـة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سـنة 
و٩ أشـهر) بحـقِّ املُدانـني رئيـس هيئـة التقاعد 
الوطنيَّة سـابقاً ومديـر الرشكة العامليَّـة للبطاقة 
الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة ُمحاكمتهما عن تهمة 
تقايض املُدان األول رشـوًة من املُـدان الثاني؛ لقاء 
تسهيل أعمال رشكة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد 
الوطنيَّة»، ُمبيِّنًة أنَّ «قـرار الحكم الذي صدر وفق 
ن فرض  أحـكام القـرار (١٦٠ لسـنة ١٩٨٣) تضمَّ
غرامٍة قدرهـا (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ماليـني ديناٍر عىل 

كلٍّ منهما».
وأضافت الدائـرة إنَّ «محكمة التمييز االتحاديَّة – 
الهيئـة الجزائيَّة الثانية وافقت عـىل طلب املُدانني 
بإعادة املُحاكمة بعد أن وجدته ُمستوفياً للرشوط 
القانونيَّة؛ كونه يسـتند إىل أحد األسباب املنصوص 
عليها يف املادة (٢٧٠) من قانون أصول املُحاكمات 
الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداٍت لم تجِر 
محكمة املوضوع تحقيقاتها بشـأنها»، ُمشريًة إىل 
«قبول طلب إعادة املُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى 
إىل املحكمـة؛ إلجـراء املُحاكمة ُمجدِّداً،اسـتناداً إىل 
أحـكام املـواد (٤/٢٧٠ و٢٧١ و٢٧٥) مـن قانون 

أصول املُحاكمات الجزائيَّـة». 
وأوضحـت أنَّ «محكمة جنايات ُمكافحة الفسـاد 
املركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام ٢٠٢١حكماً 

بالسجن ملُدَّة (٦) سنواٍت عىل رئيس هيئة التقاعد 
الوطنيَّة سـابقاً وفق أحـكام القرار (١٦٠ لسـنة 
١٩٨٣)، فيمـا أصـدرت حكمـاً بالحبس ملُـدَّة (٤) 
سـنواٍت عىل مدير الرشكة العامليَّة للبطاقة الذكيَّة 
(كـي كارد) وفـق أحكام املـادة (٣٠٨) من قانون 

العقوبات وبداللة املادة (٣١٠) منه».
ـدت أنَّ «الحكمـة فرضـت غرامـًة مقداُرهـا  وأكَّ
(١٠,٠٠٠,٠٠٠) ماليـني ديناٍر عىل كلٍّ من املُدانني، 
ُذ  ويف حالة عدم الدفع حبسـهما ملُدَّة (٩) أشهٍر ُتنفَّ

بالتعاقب».
كمـا أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، امس الثالثاء، 
إطالقها الحملة الوطنيَّة لإلبالغ عن الفساد، داعيًة 
جميع املُواطنني للُمساهمة الفاعلة يف هذه الحملة 
والتعاون مع الهيئة يف ُمكافحة الفسـاد وُمالحقة 

مرتكبيه.
وذكرت الهيئـة يف بيان تلقته «الزوراء» أنَّ «الهيئة 
اطلقت الحملة الوطنيَّة لإلبالغ عن الفساد بالتزامن 
مع اليوم العاملي ملكافحة الفساد»، مشرية اىل أنها 
«ترى الشـعَب مصدَر القوَّة األسـاّيس يف ُمكافحة 

الفساد والقصاص من كبار الفاسدين».
ودعـت الهيئـة «املواطنـني لالتصـال بالهيئة عرب 
وسـائل اإلبالغ املختلفة، التي منها: تدوين اإلفادة 
hotline@  العلنيَّـة والرسيَّـة، والربيـد اإللكرتوني
nazaha.iq، فضـًال عـن االتصـال الهاتفـي وعرب 

الخط املجاني (١٥٤) «.
ولفتـت إىل «أهميَّة اإلبالغ يف ُمواجهة آفة الفسـاد 
ســات الدولـة وتتسـبَّب فـي  التـي تنخــر ُمؤسَّ
تدنِّـي الخدمـات املُقدَّمـة للمواطنـني وتعريضهم 

لالبتزاز واملساومة».
وشـددت الهيئة عـىل أنَّه «مـن الواجـب الرشعيِّ 
والوطنـيِّ اإلبالغ عن حـاالت الفسـاد واملتورطني 
ـن من اتخـاذ اإلجراءات  بالـرىش واالبتـزاز؛ لتتمكَّ
هـم وإحالتهـم للقضـاء؛ لينالـوا  القانونيَّـة بحقِّ
جزاءهـم العـادل»، مؤكـدة أنَّ «إجـراءات اإلبالغ 

وأسماء املخربين ستكون رسيَّة».
وأعلنـت دائرة التحقيقات يف الهيئة، امس الثالثاء، 
عن صـدور أمر قبـٍض وتحرٍّ بحقِّ رئيـس االتحاد 
العـام اإلسـكانيِّ التعاونـيِّ سـابقاً؛ عـىل خلفيَّة 
إحداثه عمـداً رضراً بأموال ومصالـح الجهة التي 

يعمل فيها
وأشـارت الدائـرة يف بيان لهـا تلقته «الـزوراء» » 
ألمـر القبـض والتحـرِّي الـذي أصدرتـه محكمة 
ة بنظـر قضايا النزاهة عىل  تحقيـق الحلة املُختصَّ
رئيس االتحاد العام اإلسكاني التعاوني سابقاً، إىل 
املُخالفـات الحاصلـة يف جمعيَّة إسـكان بابل التي 
قـت فيها الهيئة وأحالتهـا إىل القضاء»، ُمبيِّنًة  حقَّ
«قيـام رئيس االتحـاد باملُوافقة عـىل رشاء معمٍل 
إلنتاج األكياس البالسـتيكيَّـة، دون وجود جدوى 
اقتصاديَّـٍة، الفتًة إىل عدم تشـغيل املعمـل الذي تمَّ 
رشاؤه خالفـًا للضوابـط يف العـام ٢٠١٢ بمبلـغ 

(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار». 
ـة  » محكمـة تحقيـق الحلـة املُختصَّ وأضافـت إنَّ
القبـض  أمـر  أصـدرت  النزاهـة  قضايـا  بنظـر 
والتحرِّي؛ اسـتناداً ألحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون 

العقوبات». 
وكانت الهيئة قد أعلنت يف السـابع من آذار املايض 
ضبطها رئيس الجمعيَّة التعاونيَّة لإلسكان بعد بيع 
عقـاٍر عائٍد للجمعيَّة خالفاً للقانون، ورشاء معمل 
أكياٍس بالستيكيٍَّة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون 
دينـاٍر، واالحتفـاظ بـه يف منزل رئيـس الجمعيَّـة 

دون االستفادة منه.

HÜäb◊@Ô◊I@Ú◊ãí@ãÌáflÎ@á«b‘n€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä@’¢@ÒäÜbó€a@‚bÿy˛a@›Óñb–m@—ìÿm@ÚÁaç‰€a

بغداد/الزوراء:

أكد عضـو لجنة االمـن والدفـاع الربملانية، كريـم عليوي 

املحمداوي، امس الثالثـاء، رضورة اعادة النظر بمفاصل 

األجهـزة والخطط األمنية ، سـيما بعد انتشـار «الفسـاد 

واملخدرات» بشكل كبري جداً. 

جـاء ذلك خـالل لقائـه بمستشـار األمن القومي قاسـم 

االعرجي، وفق بيان صـدر عن املحمداوي، امس، وورد اىل 

«الزوراء».

وقـال املحمـداوي: ان األجهـزه األمنية بحاجـة إىل إعادة 

ترتيب وتنظيم.

مشددا عىل رضورة أن تفعل االختصاصات األمنية ووضع 

خطط محكمة لسـد جميـع الثغرات وإيقـاف العصابات 

التـي ال تقل عن داعش كونها تهـدم املجتمعات من خالل 

انتشار املخدرات ووصولها اىل اهم املفاصل الرتبوية.

واضاف: نحن بدورنا سنتابع وبشكل مركز للحد من هذه 

الجرائم.

واختتم: نطمح اىل ان يكون هنـاك تعديل لقانون الجرائم 

لكي يكون رادعا حقيقيا وليس شكليا لهذه الجرائم.

@Âfl˛a@Õ‹jm@ÚÓibÓ‰€a@ bœá€a
@ãƒ‰€a@ÒÜb«g@ÒäÎãõi@ÔflÏ‘€a
ÚÓ‰fl˛a@¡�©aÎ@ÒçËu˛bi

@ëäaáæa@Êdìi@ÒáÌáu@›Óñb–m@Â«@—ìÿÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
ÚÓuàÏ‡‰€aÎ@Ú˜ÿ‹næa

�b‘ibé@�Ô„Îb»n€a@�Ô„bÿé�a@Üb•¸a@êÓˆä@�’¢@�ã•Î@ �ùj”@ãflc@äÎáñ@o‰‹«c

بغداد/الزوراء:

كشـفت األمانـة العامة ملجلـس الوزراء، 

امـس الثالثاء، تفاصيـل جديدة عن ملف 

فيمـا  والنموذجيـة،  املتلكئـة  املـدارس 

أكـد دخـول ١٢٥ مدرسـة اىل الخدمة من 

مـرشوع االبنية املتلكئة «رقـم ١» لوزارة 

الرتبية.

وقال املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس 

الوزراء حيدر مجيـد يف ترصيح صحفي: 

إن «األمانة العامة تسلمت مرشوع وزارة 

الرتبيـة لألبنيـة املتلكئة «رقـم ١»، وهو 

مـرشوع متلكـئ منـذ عـام ٢٠١٠، فيما 

تم حل جميع املشـاكل القانونية املتعلقة 

باملرشوع وتسـليم التخصيصـات املالية 

وحل املشاكل الفنية للرشكات التي لديها 

نسب انجاز متقدمة».

وأضـاف إن «االمانة العامة تسـلمت من 

الـرشكات خـالل ٨ أشـهر ١٢٥ مدرسـة 

جديدة، حيث تم تسليمها اىل دوائر الرتبية 

يف بغـداد واملحافظـات االخـرى وادخلت 

الخدمة بشكل رسمي».

وبشأن ملف االبنية املدرسية النموذجية، 

أكـد مجيـد أن «العمـل مسـتمر بوتـرية 

كبـرية  انجـاز  نسـب  وهنـاك  واحـدة، 

ومتقدمـة يف محافظة البرصة والديوانية 

وبابل وكربالء».

املـدارس  مواقـع  «جميـع  أن  وتابـع 

النموذجية مزودة بكامريات ملتابعة سـري 

العمـل وضمـان عـدم الوقـوع يف تلكأت 

جديدة من قبل الرشكات املنفذة».

وبحسب االحصائيات االخرية، فإن العراق 

بحاجـة اىل ما يقـارب مـن ١٥- ٢٠ ألف 

مدرسـة جديدة السـتيعاب اعداد الطلبة 

وفصل الدوام املزدوج والثالثي.

@Ò7‘–€a@|ˆaãì€a@·«á€@paıaãug@Z›‡»€a
@ÂÌáÓ–nèæa@Üaá«cÎ@üÎã‘€a@ÒÜbÌå@bË‰Ói

ÚÌb‡®a@Âfl

@lã”@Â«@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@pbflá©a
pbÓˆaÏì»€a@?◊bè€@ �üaäc@…ÌåÏm

@Ú◊ãí@=èn‰æ@üäc@Ú»�”@H6500I@…ÌåÏmÎ@åãœ@Û‹«@Ú‘œaÏæa
Òãój€a@¡–„

ÚÁaç‰€a@Û‹«@ÙÏ‰Ó„@¿@\˘äb�€a@·«á€a^@pb‰ÓÓ»m@—‹fl@Ú€byg|Ó‹èn€a@áÌáy@xbn„�@ÈuÏn€a@Â‹»Ì@Ú«b‰ó€a@ãÌåÎ

bÁåb≠g@kè„Î@oÓÁ@¿@ÚÓflá©a@…Ìäbìæa@Üá«@Ôó �•@äbj„˛a

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة العمل، امس الثالثاء، 

إجـراءات لدعم الرشائـح الفقرية 

من بينهـا زيادة القـروض وأعداد 

املسـتفيدين مـن الحمايـة، فيما 

بدعـم  جـاء  ذلـك  أن  اىل  أشـارت 

مـن رئيس الـوزراء محمد شـياع 

العمـل  وزيـر  السـوداني.وقال 

أحمـد  االجتماعيـة  والشـؤون 

األسدي يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 

«الربنامـج الحكومي تضمن ثالث 

فقرات تتعلق بالرشائح املستفيدة 

انتصـاراً  وزارتـه  خدمـات  مـن 

للفقري»، مبيناً أن «جهودنا تكللت 

بالنجاح حيث تم ذلك وبدعم كامل 

مـن قبـل رئيـس مجلس الـوزراء 

محمـد شـياع السـوداني «.وتابع 

أنه «أهـم هذه الفقرات هي زيادة 

أعداد املشـمولني بشـبكة الرعاية 

االجتماعية وزيادة نسـبة اإلعانة 

وأعداد املعـني املتفرغ لرعاية ذوي 

اإلعاقة، فضالً عن زيادة القروض 

الخاصة بدعم املشاريع الصغرية»، 

موضحـاً أن «خدمات الـوزارة لن 

تتوقـف عند هـذا الحد وسـنكمل 

بخطـوات متسـارعة السـتهداف 

الطبقـات األشـد فقـراً وتخفيـف 

معاناتهم».

بغداد/الزوراء:
كشـف عضـو لجنة الخدمـات النيابيـة، باقـر السـاعدي، ان الحكومة 
سـتعمل عىل توزيع قطع أراٍض عىل سـاكني املناطق العشوائية، مقابل 
مبلـغ زهيد رشيطة ان اليكـون املواطن يمتلك أي عقـار او قطعة ارض 
مسـجلة باسـمه، الفتا اىل ان مرشوع توزيع األرايض سـيتم الرشوع به 

بدءا من األسبوع املقبل. 
وقال السـاعدي يف ترصيح صحفـي ان «كتابا صدر من رئاسـة الوزراء 
لتوزيـع قطـع أراض عـىل املواطنـني السـاكنني يف املناطق العشـوائية، 
خصوصا ان الحكومة سـتعمل عـىل إزالة بعض العشـوائيات التي تقع 

تحتها انابيب املياه والرصف الصحي والنفط وتمر منها الخدمات». 
وأضاف ان «الحكومة سـتمنح سـاكني العشـوائيات قطع أراض بواقع 
٢٠٠ مرت، وبحسـب ضوابط تنص عىل عدم امتالك سـاكن العشوائية او 
املسـتفيد أي عقار او قطعة ارض مسجلة بأسمه بحيث يتم تدقيق ذلك 

مع التسجيل العقاري». 
وبـني ان «القطع سـتمنح للمواطنني من سـاكني العشـوائيات بمبالغ 
ورسـوم زهيـدة بهدف ضمـان امتالكهم قطع أراض سـكنية، وسـيتم 

الرشوع بهذا االمر بدءاً من األسبوع املقبل». 

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، املوافقة 

عىل فرز وتوزيع ٦٥٠٠ قطعة أرض سكنية 

ملنتسبي رشكة نفط البرصة.

وذكـر بيـان لـوزارة، تلقتـه «الـزوراء» أن 

«نائـب رئيس الـوزراء وزير النفـط حيان 

عبد الغنـي التقى، امـس، محافظ البرصة 

اسـعد العيداني».وأضـاف أن «عبـد الغني 

اتفق مـع إدارة محافظـة البرصة عىل فرز 

وتوزيـع (٦٥٠٠) أرض سـكنية يف منطقة 

شـط العـرب (البيبـان ٢٨) عىل منتسـبي 

رشكـة نفط البرصة، وإلغاء بناء املجمعات 

السـكنية يف املنطقـة املذكورة»، مشـرياً اىل 

أن «هـذا اإلجراء سـينهي معاناة املوظفني 

املشمولني بهذه األرايض لفرتة امتدت ألكثر 

من ١٠ سنوات».وأوعز وزير النفط بحسب 

البيان اىل «الجهات املعنية يف الوزارة ورشكة 

نفـط البرصة باإلرساع يف إنجـاز اإلجراءات 

اإلدارية لتوزيع قطع األرايض السكنية عىل 

منتسـبي رشكة نفـط البرصة وبمسـاحة 

تشكل (١٢٠٠) دونم».

نينوى/الزوراء:
أعلنت النائبة عن نينوى، فيان دخيل، 
امس  الثالثـاء، احالة ملـف تعيينات 
«الدعم الطارئ» يف املحافظة إىل هيئة 

النزاهة االتحادية.
«الـزوراء»  اىل  ورد  بيـان  يف  وقالـت 
إن «هنـاك تجـاوزاً ملحوظـاً لحقوق 
مختلف املكونـات يف محافظة نينوى 
ضمـن الدرجـات الوظيفيـة البالغـة 
البنائهـا  املخصصـة  وظيفـة   ١٠٠٠
للتعاقد بصفة عقد وفق  قانون الدعم 
الطـارئ واألمن الغذائـي رقم (٢) من 
املـادة (١٥) لسـنة ٢٠٢٢ والخـاص 
بالوحدات اإلدارية للمحافظة»، مبينة 
أنه «مـن خالل لجنة تابعـة لحكومة 

نينوى املحلية، وجدت هناك مؤرشات 
أن العدالـة كانـت غائبـة يف اختيـار 
املرشـحني وتـم غبـن أبنـاء مختلف 
املكونـات بشـكل ال يمكـن أن نقبـل 

به».
وأضافت «بصفتنا نائبا عن محافظة 
النزاهـة  لجنـة  يف  وعضـوا  نينـوى، 
النيابيـة، سـنقوم بفتـح تحقيـق يف 
ملـف اختيـار املرشـحني واملخالفات 
التـي وقعت بها اللجنة املكلفة بذلك»، 
مشـددة  عـىل «أننـا لن نسـمح باي 
غبـن يلحق بابناء املكونـات من ابناء 
محافظة نينوى من مختلف االنتماءات 

الدينية والقومية واملذهبية.
ويف وقـت سـابق، اتهم رئيـس الكتلة 

األيزيدية النيابية، نايف خلف سـيدو، 
محافظ نينوى بـ»تهميش وإقصاء» 
اإليزيديـني يف تعيينات الوظائف األلف 

املخصصـة للمحافظة، وطالب رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني التدخل 

بشكل مبارش والتحقيق يف امللف.

بغداد/الزوراء:

اعلـن وزير الصناعة، خالــد بّتـال النجـم، 

امـس الثالثاء، توجـه الوزارة إلنتـاج حديد 

التسـليح، فيما اكـد الحاجة النتـاج الحديد 

االسفنجي.

وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» 

ان «وزيـر الصناعـة واملعادن خالــد بّتـال 

النجــم اسـتقبل، يف مكتبه الرسـمي بمقر 

الـوزارة اليـوم، السـفري اإليطـايل يف بغـداد 

ومسـؤول ملف إيطاليـا يف وزارة الخارجية 

ماوريتسـيـو كريكانتـي»، مبينا انه «تمت 

مناقشة الُفرص اإلستثمارية املُتاحة والسُبل 

املُمكنة لتعزيز التعاون الصناعي بني العراق 

وإيطاليا يف ِعدة مجاالت صناعيـة».

وأكــَد النجم «رغبـة الـوزارة بالتعاون مع 

الـرشكات اإليطاليـة واملُسـتثمرين ورجال 

رشاكات  يف  والدخـول  اإليطاليـني  األعمـال 

صناعيـة حقيقية وفـق القوانـني العراقية 

ُفرصـا  «ُهنـاك  أنَّ  إىل  ُمشـرياً  النافـذة»، 

واسـعة للتعـاون والرشاكـة يف العديـد من 

الصناعات وخاصًة الصناعات اإلسرتاتيجية 

ومنها صناعـات الحديد والصلـب واألدوية 

والبرتوكيمياويات والكربيت وغريها».

وتابع أنَّ «الوزارة بصدد إنتاج حديد التسليح 

وُهنـاك حاجـة إلنتـاج الحديد اإلسـفنجي 

لتوفر كميات كبرية من السـكراب من ِخالل 

التعـاون مـع ُكّل الدول ومنهـا إيطاليا بهذا 

املجال»، مؤكدا «الحاجة إىل الدخول يف ُفرص 

تعاون يف مجـاالت التطوير وتدريب الكوادر 

وإكسـابهم الخـربات الالزمـة وبمـا ُيواكب 

التطور التكنولوجـي والصناعي الحاصل يف 

العالـم «.

بـدوره، أكَد السـفري اإليطـايل حرص ِبالده 

عـىل التعاون والعمل املُشـرتك مع العراق يف 

شـتى املجاالت، ُمبدياً إسـتعداده «للتواُصل 

للعمـل  اإليطاليـة  الـرشكات  وتشـجيع 

الصناعـة  وزارة  رشكات  مـع  والرشاكـة 

واملعـادن بُمختلـف الصناعـات وبما ُيحقق 

مصلحة البلدين الصديقيـن».

االنبار/الزوراء:
أحصت مديرية ناحية الفرات التابعة 
لقضـاء هيـت، امـس الثالثـاء، عدَد 
ونسـَب إنجـاز املشـاريع الخدمية يف 
قضاء هيت خالل العـام الحايل، فيما 
أشـارت اىل أن هـذه املشـاريع وفرت 

فرص عمل ألبناء القضاء.
وقـال مديـر ناحيـة الفـرات التابعة 
لقضـاء هيت رائـد عيـادة الگعود يف 
ترصيـح صحفـي: إنـه «مـن ضمن 
املشـاريع التي تم تنفيذهـا يف ناحية 
الفرات خالل العام الحايل إنشاء بناية 
مديريـة ناحية الفـرات وكذلك تبليط 
الطريـق الرئيـس الرابط مـع قضاء 
هيـت بطـول ٤٦ كـم وعـرض ٣٠م 
وتبليط طرق يف أحياء الناحية، فضالً 
عن تأهيل الشبكة الكهربائية ملنطقة 

زوية الرشقية».
تجهيـز ونصـب  »تـم  أنـه  وأضـاف 
مـرشوع مـاء الفالح سـعة ٢٠٠ مرت 
مكعب ومـرشوع ماء أقـىص الفرات 
سـعة ٢٠٠ مرت مكعب ومرشوع ماء 

الصمـود سـعة ٢٠٠ مـرت مكعـب اذ 
وصلت نسبة اإلنجاز  ٪ ٦٥».

وتابـع أنـه» تـم إنشـاء أيضـاً مركز 
رشطة الفرات ووصلت نسـبة اإلنجاز 
فيـه  ٪ ٨٠»، وكذلك هـدم وإعادة بناء 

ثانويـة هاجر للبنـات ١٨ صفاً حيث 
وصلت نسـبة اإلنجـاز فيهـا اىل  ٪ ٨٠ 
وأيضـاً بنـاء مدرسـة نموذجيـة عىل 
القرض الصيني وبنسبة إنجاز وصلت 

فيها اىل  ٪ ١٠».

وأشار اىل أن «ناحية الفرات التي يبلغ 
عدد سـكانها ٣٢٠٠٠ ألف نسـمة قد 
تعرضت اىل أعمال تخريب وتدمري أثناء 
سـيطرة عصابـات داعـش اإلرهابية 

عىل املحافظة عام ٢٠١٤ «.



بغداد/ الزوراء:
تتحرك جهات عربيـة ودولية لالنفتاح 
االقتصادي والتجاري مع العراق، كونه 
يمثـل سـوقاً واعدة، تسـتقطب جميع 
االسـتثمارات واألنشـطة االقتصاديـة 
املختلفة، ففي الوقـت الذي بحثت فيه 
رشكـة املعـارض والخدمـات التجارية 
سـوري  معـرض  إقامـة  العراقيـة 
متخصـص عـىل أرض معـرض بغداد، 
انطلقـت فعاليـات معـرض املنتجـات 
املرصيـة الثانـي للتسـوق يف محافظة 

بابل وبمشاركة 6 دول .
وبحثـت مديـر عـام الرشكـة العامـة 
للمعارض والخدمات التجارية العراقية 
يف وزارة التجـارة، زهـرة الگيالني، مع 
سفري الجمهورية العربية السورية لدى 
العراق، سـطام جدعان الدنـدح، إقامة 

معرض الصناعات السورية يف بغداد.
وذكر بيان للرشكة تلقته ”الزوراء“: أنه 
تمت خالل اللقاء مناقشة أهم اإلجراءات 
الخاصـة والتحضـريات املسـبقة ُقَبيل 
انطالق معـرض الصناعات السـورية، 
املقرر إقامته عـىل أرض معرض بغداد 
الدويل للمدة من 26/12/2022 ولغاية 

 . 4/1/2023
وأكـدت الگيالنـي، خـالل اللقـاء، عىل 
رضورة التنسيق مع السفارة السورية 
يف العـراق والرشكـة املنظمـة لغـرض 
الخاصـة  اإلجـراءات  جميـع  إكمـال 
األرضيـة  وتهيئـة  الفيـزا  بموضـوع 
املناسبة والقاعات املعرضية املخصصة 
إلقامـة هـذا املعـرض وإنجاحـه بكل 

تفاصيله .
وأشارت اىل: أن العراق تربطه مع سوريا 
الشـقيقة عالقـات متميـزة يف مختلف 
املجـاالت التجاريـة واالقتصادية وهذه 
خطوة مهمة نحو فتح آفاق تعاون أكرب 
التجارية واالقتصادية  وتسـهيل املهام 
املشـرتكة بما يخـدم مصالـح البلدين 

الشقيقني.

من جانبه، أكد السفري السوري حرص 
بـالده عىل تعميـق العالقـات والتعاون 
املشـرتك مع العراق يف مختلف املجاالت 
من خـالل إقامة املعـارض املتخصصة 
وفتـح خطوط مشـرتكة مع األسـواق 

املحلية العراقية.
عاداً معرض بغداد الـدويل حلقة مهمة 
للتواصـل مع رجـال األعمـال والتجار 

العراقيـني، كمـا يمثـل فرصـة لعرض 
املنتجات السورية يف العراق .

ويف السـياق نفسـه، انطلقت فعاليات 
الثانـي  املرصيـة  املنتجـات  معـرض 
للتسـوق يف محافظة بابل وبمشـاركة 
دولية من (العراق وإيران والهند واألردن 
واليمن وسوريا) للمدة 10/ 12 ولغاية 

.12 / 26
وذكـرت الرشكـة: أن املعـرض افتتحه 
رئيس غرفة تجارة بابل صادق هاشـم 
قائـد  بحضـور  املعمـوري،  الفيحـان 
رشطة بابـل وأعضاء غرفة تجارة بابل 

وعدد من التجار ورجال األعمال.
وأوضـح: أن الفعاليات تضمنت عرض 
منتجـات مرصية مختلفـة مثل األثاث 
الخشـبي من الصدف األرابيسك، وخان 
الخلييل، والعباية النسائية، واملفروشات 
رجاليـة  جلديـة  ومالبـس  القطنيـة، 
أطفـال قطنيـة،  ونسـائية، ومالبـس 
وزيوت طبيعية وأعشـاب وعسـل نحل 
طبيعي، ومستحرضات تجميل وعطور، 
ومالبس داخلية قطنية، وإكسسوارات 
إيرانيـة  غذائيـة  ومنتجـات  نسـائية، 

ومنتجات كثرية موجودة .

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الكهرباء العراقية، امس الثالثاء، أن املرحلة االخرية للربط 
الكهربائي مع األردن سـتصل إىل طاقـة 960 ميغاواط، مبينة أن عمليات 

الربط مع دول الجوار تهيئ العراق لدخول سوق الطاقة.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، أحمد موىس، يف ترصيح صحفي: إن ”الربط 
الكهربائـي مـع األردن يتكون من ثالث مراحل، وتـم التوقيع عىل املرحلة 
األوىل ملرشوع الربط الكهربائي العراقي - األردني، وبدأ تنفيذ العمل“، مبينا 
ان ”املرحلة األوىل ستضيف طاقة بمقدار 150 ميغاواط والثانية ستضيف 

بطاقة 500 ميكا واط والثالثة ستضيف طاقة 900 ميكا واط“.
واضـاف ان ”نظام الخط للربط الكهربائي مع األردن سـيقلب يف املرحلة 

الثانية والثالثة إىل دائرة مزدوجة وستضيف طاقة 960 ميغاواط ”.
واشار اىل ان ”الربط مع األردن سيزود مناطق القائم وحصيبة وعكاشات 
ومدينـة الرطبـة بالطاقـة، بعـد أن عانت هـذه املناطق من دمـار البنى 
التحتية لقطاع الكهرباء، وبالتايل هي مناطق شبه محرومة من الكهرباء 
سينعشـها هذا الربط بشـكل كبري، باإلضافة إىل أن الربط سينعش معمل 

الفوسفات يف غرب العراق وهو مصنع مهم إلنتاج الفوسفات“.
واكـد ان ”مشـاريع الربط الكهربائـي يعترب من املشـاريع املهمة لتبادل 
منفعـة الطاقـة وتهيأ دخول العراق بسـوق الطاقة سـواء كان عربيا او 
خليجيـا، ومن ثم تحقق اسـتقرارية ووثوقية عالية للشـبكة الكهربائية 

فنيا“ .
ويسـعى العراق لعمليـة الربط الكهربائـي مع دول الجـوار ومنها تركيا 
واألردن والخليـج العربـي مـن اجل تقليـل العجز يف الطاقـة خاصة ايام 

الذروة يف الصيف .

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، تضمني صندوقني للتنمية ودعم 
املحافظات األشـد فقـراً يف املوازنة العامة املقبلـة 2023، فيما أكدت أن 

صندوق التنمية سينفذ مشاريع اسرتاتيجية ومهمة للبلد.
وقـال وكيل وزارة التخطيط، ماهـر حماد جوهان، يف ترصيح صحفي: 
إن ”هنـاك توجهاً لتنفيذ املنهاج الوزاري والذي تضمن إنشـاء صندوق 
التنميـة العراقـي، ووضـع تخصيـص أويل لـه برقـم كبـري، إضافة إىل 
صندوق يوجه للمحافظات األشد فقراً وتحديداً ملحافظات الجنوب مثل 
محافظـات املثنـى والديوانية وذي قار وميسـان“، مبينـاً أن ”صندوق 
إعـادة اإلعمار سـيبقى يغطي جزءاً كبـرياً من مهامـه يف املناطق التي 

ترضرت جرّاء العمليات اإلرهابية“.
وأضاف جوهان أن ”إنشـاء صنـدوق التنمية الذي سـيضمن يف قانون 
املوازنـة بتوجيه من رئيس مجلس الـوزراء، يحتاج اىل أن ينظم بصيغة 
سـواء كنظام داخيل أو قانون أويل حتـى يمرر، وبالتايل يحتاج إىل وقت، 
ولذلك تم تضمينه كمبالغ وكلف أساسـية متوقعة للسـنة األوىل بمبلغ 
جيـد جداً قـد يكون من 1 إىل 2 تريليون دينار، عـىل أن ينظم وفق رؤية 
الحكومة باالتفاق مع مجلس النواب عند إقرار املوازنة“، مشـرياً إىل أن 

”الصندوق ينفذ مشاريع اسرتاتيجية ومهمة للبلد“.
ولفت إىل أن ”الصندوق اآلخر قد يضمن كموازنات إضافية للمحافظات 
األشـد فقراً“، مؤكداً أن ”مالمح الربنامـج الحكومي واضحة ويتضمن 
الحماية االجتماعية والتخفيف من شدة الفقر والبطالة، وبالتايل وضع 
جزء من مبالغ املوازنة للمحافظات األشـد فقراً حتى يتم انتشـالها من 
حالة الفقر بحسـب املؤرش املـادي وأيضاً الفقر متعـدد األبعاد املرتبط 

بالصحة والتعليم والخدمات“.
وأكد أن ”ذلك سـينعكس عىل مشـاريع مبارشة للمواطنني، وسـينظم 
ضمـن قانـون املوازنـة يف إطـار قانوني لتنفيـذ وجهة نظـر الحكومة 

للسنوات األربع املقبلة“.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النفـط سـعيها لزيادة 
االنتـاج يف املرحلة املقبلـة. من جاب 
اخـر، بحث وزيـر النفط حيـان عبد 
التفـاويض،  اإلقليـم  ووفـد  الغنـي، 
امس، إيجاد حلول واقعية للمسـائل 

العالقة.
وقال الناطق اإلعالمي لوزارة النفط، 
 : عاصم جهاد، يف ترصيح صحفي: أنَّ
”وزير النفط، حيان عبد الغني، طلب 
من رشكة نفط البـرصة إعداد خطة 
معجلة تشـمل زيـادة وإدامة اإلنتاج 
للحقـول النفطيـة، والتوجـه نحـو 
االسـتثمار األمثل للغاز وتأهيل البنى 

التحتية للمنشآت النفطية كافة“.
ولفـت جهاد إىل أنَّ ذلـك التوجه يأتي 
انسـجاماً مـع الخطـط وااللتزامات 
الـواردة يف املنهـاج الحكومـي، وملـا 
تشـكله رشكـة نفـط البـرصة مـن 
أهميـة كبرية لتحقيق هـذا الهدف،“ 
الفتـًا إىل أن ”وزير النفـط أكد أهمية 
تطويـر الحقـول النفطيـة التي تقع 
الوطني  الجهـد  ضمـن مسـؤوليات 
الخزنيـة  الطاقـة  مشـاريع  ودعـم 
مـع  يتناسـب  وبمـا  والتصديريـة 
للعائـدات  االسـرتاتيجية  األهميـة 
النفطيـة يف تحقيق املزيـد من املوارد 

املالية للبلد“.
ووفقاً للناطـق اإلعالمي، فإن ”وزير 

النفط يويل اهتماماً كبرياً يف استثمار 
الغـاز املصاحب، والعمـل عىل إيقاف 
حرقـه وصـوالً إىل مرحلـة تصفـري 
إىل  جهـاد  املحروق“.وأشـار  الغـاز 
أن ”الـوزارة أبرمـت عـدداً من عقود 
مشـاريع اسـتثمار الغـاز يف حقـل 
ارطاوي مع رشكة توتال الفرنسـية 
والـذي يتضمـن اسـتثمار عـدد من 

البـرصة وبطاقة  حقـول محافظـة 
600 مقمـق، وهذه تعـد من الحقول 
الواعدة إلنتاج واستثمار الغاز، فضالً 
عن مرشوع اسـتثمار الغاز يف حقيل 
الغراف والنارصية بطاقة -200 250 
مقمـق، وهو مـن املشـاريع التي تم 
توقيـع عقدهـا مع إحـدى الرشكات 
العامليـة وتـم تنفيذ نسـب جيدة من 

املرشوع، باإلضافة إىل استثمار حقل 
الحلفايـة يف ميسـان بطاقـة -250 
300 مقمـق بعد التوقيع مع رشكات 
صينية“.مـن جاب اخـر، بحث وزير 
النفط حيان عبد الغني، ووفد اإلقليم 
التفاويض، امس الثالثاء، إيجاد حلول 

واقعية للمسائل العالقة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: 

أن ”نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون 
النفـط حيـان عبـد  الطاقـة وزيـر 
الغني استقبل وفد اإلقليم التفاويض 
شـيخ  أوات  املاليـة  وزيـر  برئاسـة 
وزيـر  مـن:  كل  وعضويـة  جنـاب، 
كمـال  وكالـة  الطبيعيـة  الثـروات 
محمد، ورئيس ديـوان مجلس وزراء 
اإلقليم أوميد صباح، ورئيس ممثلية 
حكومـة اإلقليـم يف بغـداد واملتحدث 
باسـم حكومة اإلقليـم، باإلضافة اىل 
عدد من املستشارين يف وزارة الثروات 

الطبيعية“.
وأضـاف البيـان أنـه ”جـرى خـالل 
اللقـاء بحـث سـبل تفعيـل اللجـان 
املشـرتكة املرتبطة بلجنـة التفاوض 
الرئيسـة التـي تم تشـكيلها من قبل 
مجلس الوزراء، إليجاد حلول واقعية 
للمسـائل العالقة بني املركز واإلقليم 
خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة 

النفطية“.
وكيـل  حـرضه  ”اللقـاء  أن  وتابـع 
االسـتخراج كريم  الـوزارة لشـؤون 
حطـاب، ومدير عام رشكة تسـويق 
النفط العراقية ”سومو“، ومدير عام 
الدائـرة القانونية، ومديـر عام دائرة 
الرقابة الداخليـة، ومدير عام الدائرة 
االقتصادية، ومدير عام دائرة العقود 
والرتاخيص، وعدد من املسـؤولني يف 

الدوائر املعنية واملكتب اإلعالمي“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركزي العراقـي، امس الثالثاء، عن وصـول حجم احتياطي 
العملة اىل أعىل مسـتوياتها بتاريخ العراق، فيما أشار اىل أن املالية العامة 
لديهـا فرصـة لتعويض جميع املحرومـني وأصحاب الرواتـب القليلة من 

املتقاعدين.
وقـال مستشـار البنـك املركزي، احسـان شـمران اليـارسي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”احتياطـات البنـك املركزي وصلـت اىل أعىل مسـتوياتها يف 
تاريـخ الدولة العراقية وتجاوزت الـ 90 مليار دوالر ”، مبيناً أن ”ما نعول 
عليه ليـس احتياطي البنك املركزي، وإنما أداء املاليـة العامة والتي تنعم 

اآلن بوفرة كافية جداً من األموال“. 
وأضـاف أن ”البنك املركزي هو إدارة للسياسـة النقديـة والتدخل إلصالح 
املشـاكل التي تتعلق بسـعر الرصف وغريها“، مشـرياً اىل أن ”احتياطات 

البنك ال تزال وفرية وإجراءاتنا رشيدة“.
وشـدد عىل رضورة ”أن تكـون املاليـة العامة منضبطة وتوجـه االنفاق 
العـام اىل األولويات الحقيقية بدالً من تشـتتها ”، الفتاً اىل أن ”لدى املالية 
العامـة فرصـة لتعويض جميع املحرومني خالل السـنوات السـابقة من 
ذوي الطبقات الهشة واإلعانات االجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من 

املتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة اىل إعانات لهم“.
وأكـد اليارسي أن ”ضبط أداء دوائـر الجباية من الجمارك والرضائب فإن 

إيرادات النفط ستكون مصدراً ثانوياً لتمويل املوازنة العامة“.

@ÚÓœb◊@ÒãœÏi@·»‰m@Úflb»€a@ÚÓ€bæa@Zç◊ãæa
µflÎã0a@ùÌÏ»n€@Úñãœ@bËÌá€Î

@äaÏßa@…fl@¡iã€a@pbÓ‹‡«@ZıbiãËÿ€a@
Ú”b�€a@÷Ïé@fiÏÇá€@÷aã»€a@¯ÓËm

@â–‰Óé@ÚÓ‡‰n€a@÷Îá‰ñ@Z¡Ó�Én€a
á‹j‹€@Ú‡ËflÎ@ÚÓvÓma6éa@…Ìäbìfl
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بغداد/ متابعة الزوراء:
قالت منظمة البنك الدويل، امس الثالثاء، 
إن العراق يواجه تحديـاً مناخياً طارئاً 
ينبغـي عليـه ملواجهتـه التوجـه نحو 
نموذج تنميـة ”أكثر اخرضاراً ومراعاة 
للبيئة“، ال سـيما عـرب تنويع اقتصاده 
وتقليـل اعتمـاده عىل الكربـون.. جاء 
ذلك يف تقريـر جديد نـرشه البنك امس 

عن العراق.
ووفقـا للتقريـر، فإنه وبحلـول العام 
2040، ”سيكون العراق بحاجة إىل 233 
مليار دوالر كاستثمارات لالستجابة إىل 
حاجاتـه التنموية األكثـر إلحاحاً فيما 
هو بصدد الرشوع يف مجال نمو أخرص 
وشامل“، أي ما يساوي نسبة %6 من 

ناتجه اإلجمايل املحيل سنوياً.
ويعـّد العـراق مـن بني الـدول الخمس 
األكثـر عرضًة لعواقـب التغري املناخي، 
وفق األمـم املتحـدة. كما أّثـرت عقود 
من النزاعات عىل البنـى التحتية للبالد 
واقتصادهـا املعتمـد إىل درجـة كبـرية 
عىل النفط الذي يمّثل نسـبة %90 من 
اإليرادات.وقـّدم البنـك الـدويل، االثنني، 
خـالل  العراقيـة  للسـلطات  التقريـر 
اجتماع يف بغداد، وهو يعطي ”أساسـًا 
تحليلياً ملعالجـة االحتياجات اإلنمائية 
ومواجهـة  البـالد،  يف  إلحاحـاً  األكثـر 

التحديات املناخية يف وقت واحد“، وفق 
بيان صادر عن املنظمة امس الثالثاء.

فضـًال عـن ذلـك، يبحـث التقريـر ”يف 
تكلفـة تحول البـالد نحو اقتصـاٍد أقل 
اعتماداً عىل الكربون، ويناقش الفرص 
واإلصالحـات الراميـة إىل اتبـاع نموذٍج 

نمو أكثر اخرضاراً ومراعاة للبيئة“.
وقـال فريد بلحـاج، نائب مديـر البنك 
الدويل لشـؤون منطقة الرشق األوسط 
وشـمال أفريقيـا، يف حديـث لفرانـس 
برس عىل هامش االجتماع الذي عقد يف 
بغداد وحرضه مسؤولون من الحكومة 
”العـراق يواجـه ثالثـة  إن  العراقيـة: 
تحديات أساسـية: تحدي املياه وتحدي 

التصحر وتحدي تلوث الهواء“.
وأضـاف بلحـاج ”نحـاول أن نقـرتح 
عىل السـلطات إصالحات وسياسات“، 
مضيفاً أن العـراق ”يملك ما يكفي من 
املوارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات“ 
إال أن ”املسـألة تتعلـق بكيفية ضمان 
أن يتم وضع تلك املـوارد املالية بخدمة 
التحديـات  إلدارة  جديـدة  سياسـات 
مجموعـة  التقريـر  املناخية“.ويقـّدم 
توصيات وإصالحـات يمكن للعراق أن 
يقـوم بها عـىل املدى املتوسـط (خالل 
خمس إىل عـرش سـنوات) وأخرى عىل 
املدى البعيـد، ال تؤتي مفعوالً إال ملا بعد 

العام 2030.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابـل الدينـار 
العراقـي، امـس الثالثـاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة 

بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصتـي الكفاح والحارثيـة املركزيتني يف 
بغـداد، سـجلتا صباح امـس 150300 دينـار عراقي مقابل 
100 دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار يوم االثنني 150175 

ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 150750 
دينـاراً عراقيـاً لـكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار 

الرشاء 149750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر يف 
البورصة سـجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سـعر الدوالر البيع 
150300 دينـار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر الرشاء 

150200 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 
الثالثـاء،  امـس  املاليـة،  لـألوراق 

مرتفعا بنسبة (0.57%).
وجاءت مـؤرشات التداول لسـوق 
العراق لـألوراق املاليـة ليوم امس 
كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة 
(259.673.900) سهم، بينما بلغت 
 (419.593.576) االسـهم  قيمـة 

دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسة امس عىل (581.31) نقطة 
عـن   (0.57%) بنسـبة  مرتفعـا 
اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(577.99) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (43) رشكـة 
مـن اصـل (103) رشكـة مدرجة 
يف السـوق، واصبح عـدد الرشكات 
املوقوفة بقـرار من هيئـة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمـات 

االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة من 

يف  العراقيـني  غـري  املسـتثمرين 
السوق (150) مليون سهم بقيمة 
بلغـت (187) ماليـني دينـار مـن 
خـالل تنفيـذ صفقة واحـدة عىل 

اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
(27) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
(26) مليون دينار من خالل تنفيذ 
(14) صفقة عىل اسـهم رشكتني.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق 
املالية قد اسـتخدم انظمة التداول 
املركـزي منذ  االلكرتونـي وااليداع 
عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
تـداول  وينظـم خمـس جلسـات 
اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 
املصارف  تمثـل قطاعـات  عراقية 
واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة 
املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.

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

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوروبي بلغ 375 الف دينار، وسـعر الرشاء 371  الف 

دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا ايضا عند 345 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 341 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر 

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

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

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@ b–mäa

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa

@äbÓ‹fl@233@Ä€@Úub¢@ÊÏÿÓé@÷aã»€a@ZÔ€Îá€a@Ÿ‰j€a
ÚÓÇb‰æa@pbÌázn€a@ÚËuaÏæ@ä¸ÎÜ

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@b√Ïz‹fl@aÜÏ»ñ@›vèÌ@ä¸Îá€a
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@ı˝iã◊@äÏËª@k”b»m@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
·éb‘€a@’Ìãœ@läáflÎ

بغداد/ الزوراء
ناقشت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقّي لُكرِة القدم تقاريَر ُمرشف وحكم، فضالً عن املُنسق األمنّي، ملُباراِة 
نـادي النجـف أمام نادي كربالء ضمنُ منافسـاِت الدوري العراقّي املُمتاز والتي جـرت يف َملعِب النجف، حيث 
قـررت اللجنُة ما ييل، حرمان ُمرشف فريق نادي كربالء عامر حسـني عبد األمري مـن مرافقِة الفريق لخمِس 
مباريـات وحرمان إداري فريق نادي كربالء صادق كريم سـبتي من مرافقِة الفريـق ألربِع ُمبارياٍت وحرمان 
أمني ّرس نادي كربالء وليد حسـني مـن دخوِل املَلعِب لثالِث مبارياٍت، مع غرامـٍة ماليٍة مقدارها مليون دينار 
عراقـي فقـط و حرمان ُجمهور نادي كربالء من دخوِل املَلعِب عىل أرضهم املُفرتضة ملباراٍة واحدة. كما قررت 
لجنُة االنضباط حرمان ُمدرِب فريق نادي القاسم عيل عبد الجبار من مرافقِة الفريق لثالِث ُمبارياٍت وحرمان 

إداري فريق نادي القاسم نعيم رحيم من مرافقِة الفريق ملباراتني .

ãºcÎ@ã–ñc

RU@ÔvÓ‹Ç@Åbnnœ¸@Ú‡ƒ‰æa@Ú◊ãì€a@…fl@…‡n∞Î@Òãój€a@k»‹fl@äÎçÌ@fibuäÜ
بغداد/ متابعة الزوراء

وصـل اىل مدينة الشـارقة اإلماراتية 
للدراجـات  الوطنـي  منتخبنـا  وفـد 
لدخول معسـكٍر تدريبي ملدة خمسة 
أيـام قبيـل االنخـراط يف منافسـاِت 
البطولة العربية التي تبدأ يف السـابع 
عـرش ولغايـة الرابـع والعرشين من 

شهر كانون األول الحايل.
التحـاد  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الدراجـات يف بيـان إن ”وفد منتخبنا 
الوطني برئاسـة كاظـم دليح، يضم 
سـبعَة العبني فضالً عن املدير الفني 
اإليرانـي محمـد رضـا  للمنتخبـات 
رجبلـو، وبمعيـة الجهـاز املسـاعِد 
املكـون من أمجد أكرم خرض وامانج 

شهرزاد“.

من جانبه، كشف رئيس االتحاد عيل 
حميـد عـن ”تواجـد وفـد منتخبات 
النسـاء والناشـئني والشـباب يـوم 
السـادس عـرش مـن الشـهر الحايل 
يف مدينـة الشـارقة اإلماراتيـة أيضاً 
العربيـة“،  البطولـِة  يف  للمشـاركِة 
مبينـاً ”أن هذه املشـاركة سـتكون 
ختـام منهاج االتحـاد املركزي للعام 

الحايل“.
واعرب حميد عن أمله وثقته بقدرات 
وإمكانيات الالعبني يف تحقيِق أفضل 
اإلنجازات يف البطولة العربية، السيما 
أن الجهاز الفني، بقيادة محمد رضا 
رجبلـو، تمكـن من رفع مسـتويات 
وإمكانيـات جميع فئـات املنتخبات 

الوطنية.

بغداد/ الزوراء 
يلتقي فريُق صاالت الرشطة نظريه فريق الحشد ضمن الجولِة التاسعة ملُمتاز 
دوري الصاالت يف مواجهٍة تحتضنها قاعُة الشـباب اليوم األربعاء عند الساعِة 
الثالثـة عرصا.وأنهى فريُق الرشطة اسـتعداداته بغية الدخـوِل بقوٍة للمباراة 
والظفر بالعالمـِة الكاملة وتضييق الخناِق عىل املُتصدِر فريق َمصايف الوسـط 
الـذي يقـُف يف صـدارِة الرتتيب برصيـد 17 نقطـًة بعد أن خـاض ٨ مباريات،  
بينما فريُق الرشطة سـتكون مباراُة اليوم  هي السـابعة له، بعد أن حصل عىل 
(انتظار) وشـطبت لجنُة املسابقات يف لجنِة الصاالت ثالث نقاٍط بعد انسحاِب 

فريق الجنوب حسب لوائح املُسابقة.

@¿@ãÿè»m@pbuaäá€a@pbjÉn‰fl
lã»€a@Ú€Ï�j€@a7õ•@Ú”äbì€a

@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a@p¸bñ@’Ìãœ
åbn‡æa@äÎá€a@¿@‚ÏÓ€a@áì®a

Ô„b„ÏÌ@ãÇeÎ@ÔÿÌãflc@“6´@…fl@á”b»nm@Ïßa@ bœá€a@Ú‹é

ÚÓ”aã»€a@pb»flbv‹€@w„ã�ì€aÎ@Ú€Îb�€a@ê‰m@>€Ï�i@÷˝�„a

بغداد/ الزوراء
زاَر رئيـُس االتحـاد العراقـّي لُكرِة 
ملعـَب  درجـال،  عدنـان  القـدم، 
البـرصة الدويلّ لالطالِع عىل املراحل 
النهائّيـِة إلكماِل األعمـاِل الجارّية 
يف املَلعِب لغرِض إنجازها باألوقاِت 
املُحـددِة قبـل انطـالِق خليجي ٢٥ 
يف البـرصة يف السـادس من شـهر 

كانون الثاني املقبل.
وحـثَّ رئيُس االتحـاِد الجميَع عىل 

ُرسعِة اإلنجاز والدقِة يف العمل.
بعدهـا، عقـَد درجـال اجتماعاً يف 
ملعـِب البرصة الدويلّ مـع الّرشكِة 
االفتتـاِح  حفـل  بتنظيـِم  املعنيـة 
لخليجـي 25 ، وُمناقشـة جميـِع 
التـي تخـصُّ االفتتاَح  التفاصيـل 

إلظهـاره  والسـعي  واالختتـام، 
بأفضل صورٍة تليـُق بُقدرِة العراق 
عىل تضييِف الُبطولِة، ولتكون هذه 
الُنسخة ُمميزًة واستثنائّيًة بجميع 
واإلدارّيـة  التنظيمّيـة  جوانبهـا 

والفنّية.
كما عقد درجال اجتماعاً يف َملعِب 
البرصة الدويلّ مع َشـباِب وشابات 

الُجهِد الطوعي.
وتطـرَق درجـال إىل أهميـِة عمـل 
الُجهـِد الطوعـّي ألنـه مـن أهـّم 
ركائـز نجـاح البطـوالِت، ومنهـا 
خليجي ٢٥، لتفاعلـه مع األحداِث 
بشـكٍل يومي مع الوفـوِد اإلدارّية 
والُجمهور  الشـقيقة  واملُنتخبـاِت 
الزائر من األشـقاِء واألصدقاِء  بما 

يضمُن سالسَة وانسيابّيَة وتسهيل 
مهمة كل ُمن يتواجد يف الُبطولة.

التجـارَب  إن  إىل  درجـال  وأشـاَر 
السـابقة أكدت عىل براعِة وحرص 
الُجهـِد الطوعـي يف البـرصة عـىل 
أداِء املهمـات بكفاءٍة عاليـٍة أثناء 
عملهم يف البطوالِت، وهذا الحرُص 
والخـرباُت سـيكون مـن أسـباِب 

نجاح البطولة.
حديثـه  االتحـاد  رئيـُس  واختتـَم 
بشـبابنا  عاليـٌة  ثقتنـا  بالقـول 
وشاباتنا عىل عكِس الوجِه املُرشق 
إلبداعاِت الشباب العراقي وتفوقهم 
يف جميـع املجـاالِت، وخليجـي ٢٥ 
سـتكون فرصًة طيبًة إلظهاِر تلك 

الُقدراِت املُميزة.

بغداد/ حيدر محمد 
برعايـة وزير التعليـم العايل والبحـث العلمي 
الدكتـور نعيم العبودي، يقيـم جهاز اإلرشاف 
والتقويم العلمي - قسـم النشاطات الطالبية، 
بطولتي تنس الطاولة والشـطرنج للجامعات 
العراقية عىل مالعب الجامعة التقنية الجنوبية 
وبمشـاركة 42 جامعة باسـتضافة جامعات 
البرصة والتقنية الجنوبية، جامعة الفراهيدي، 
الجامعة الوطنية للعلـوم والتكنولوجيا، كلية 

الرافديـن ،كلية شـط العرب الجامعـة، كلية 
العراق الجامعة ، كلية االرساء الجامعة. 

رحـاب  يف  للبطولـة  الفنـي  املؤتمـر  واقيـم 
جامعة البرصة بحضور الوفد الوزاري لجهاز 
االرشاف والتقويم العلمي / قسـم النشاطات 
الطالبيـة املرشف عىل بطولتـي تنس الطاولة 
والشـطرنج، وُعقـد االجتماع الفني لرؤسـاء 
وفود الجامعات املشـاركة يف البطولتني، حيث 
بلـغ عـدد الجامعـات املشـاركة 42 جامعة.                                                                                             

االجتماع الـذي حرضه ممثلون عن االتحادات 
الرياضيـة للعبـة شـهد إجـراء قرعـة لتنس 
الطاولة والشـطرنج، إذ تـم التطرق اىل رشح 
القوانـني واملفاهيم الخاصـة باللعبتني فضال 
عن التوجيهات العامة للبطولة، بعدها وزعت 
الـدروع التذكاريـة بني الجامعات املشـاركة. 
يذكـر أن ملعـب الجامعـة التقنيـة الجنوبية 
املغلـق َسـُيضّيف انطـالق البطولـة للطلبـة 

والطالبات.

ã�”@fibÌá„Ïfl@ÔˆbË‰€@›ÁdnmÎ@ÚÓq˝ri@bÓmaÎã◊@Û‹«@Ïè‘m@µn‰uä¸a
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الدوحة/ متابعة الزوراء
تأهـل املنتخـب األرجنتينـي إىل نهائي 
مونديال قطر 2022، بفوزه املقنع عىل 
كرواتيـا بثالثية نظيفة، مسـاء امس 
الثالثـاء، يف املبـاراة التـي أقيمـت عىل 

ملعب لوسيل.
وسجل ثالثية األرجنتني كل من ليونيل 
وجوليـان   (34) الدقيقـة  يف  ميـيس 

ألفاريز يف الدقيقتني (-39 69).
وتنتظر األرجنتني يف املبـاراة النهائية، 
الفائز مـن نصف النهائـي اآلخر الذي 
سـيجمع بني فرنسـا واملغـرب، اليوم 

األربعاء.
أتت املحاولة األوىل يف الدقيقة 17، وذلك 
من خـالل ارتقـاء للوفريـن لعرضية، 
مسدًدا رأسية ذهبت بعيًدا عن املرمى.

وظهرت األرجنتني هجومًيا يف الدقيقة 
25، بتسـديدة من خـارج املنطقة عرب 

فرينانديز، تصدى لها ليفاكوفيتش.
وعـادت كرواتيـا للمحاولة مـن جديد 
يف الدقيقة 31، بتسـديدة سـاقطة من 

برييسيتش، ذهبت أعىل العارضة.
وبعدها مبـارشة تلقـى ألفاريز بينية 
لينفرد بليفاكوفيتش، ليرتكب الحارس 
خطـأ ويحتسـب حكـم املبـاراة ركلة 

جزاء. 
ونفـذ مييس ركلـة الجـزاء يف الدقيقة 
34، بتسـديدة قوية عىل يسار حارس 
املرمى، سكنت الشباك ليعلن عن تقدم 

األرجنتني.
وأضافـت األرجنتـني الهـدف الثاني يف 
الدقيقة 39، من هجمة مرتدة رسيعة، 
انطلق عىل إثرها ألفاريز من قبل وسط 
امللعب، حتى وصـل إىل منطقة الجزاء، 

مسدًدا كرة سكنت الشباك.
وكادت األرجنتـني أن تضيـف الهـدف 
الثالـث يف الدقيقـة 43، بمتابعـة مـن 
مـاك أليسـرت لعرضية مـن مييس من 
ركلـة ركنيـة، مسـدًدا رأسـية تألـق 
ليفاكوفيتـش يف التصـدي لها، لينتهي 
الشـوط األول بتقدم األرجنتني بهدفني 

دون رد.
وبدأت األرجنتني الشـوط الثاني بقوة، 
بتسـديدة مـن باريديـس مـن خارج 
منطقـة الجزاء يف الدقيقة 49، أمسـك 

بها ليفاكوفيتش.

ومـرر فرينانديز بينية سـحرية ملييس 
داخـل املنطقة يف الدقيقة 58، ليسـدد 
يف  ليفاكوفيتـش  تألـق  كـرة  األخـري 

التصدي لها.
وأطلقـت األرجنتني رصاصـة الرحمة 
عـىل كرواتيا بإضافـة الهـدف الثالث 
يف الدقيقـة 69، بعدمـا تالعـب مييس 
الجانـب األيمـن مـن  بجفارديـول يف 
منطقـة الجـزاء، قبـل أن يمـرر كـرة 
سحرية أللفاريز الذي سدد بدوره كرة 

أرضية مبارشة سكنت الشباك.
وحاولـت كرواتيـا تقليـص الفارق يف 
الدقيقـة 73، من خالل مخالفة نفذها 
برييسـيتش، مسدًدا كرة أرضية أمسك 

بها مارتينيز.
وعـاد برييسـيتش للمحاولة من جديد 
يف الدقيقـة 75، بتسـديدة مـن خارج 
منطقـة الجـزاء، ذهبـت بعيـًدا عـن 

املرمى.
وبحث البديل أورسـيتش عـن مباغتة 

مارتينيـز يف الدقيقـة 78، مـن خـالل 
تسـديدة مقوسـة من الجانـب األيرس 
ملنطقة الجزاء، إال أن كرته ذهبت بعيًدا 

عن املرمى أيًضا.
وأهـدرت األرجنتـني فرصـة محققـة 
إلضافـة الهدف الرابـع يف الدقيقة 83، 
بعدمـا مـرر ديبـاال كرة سـحرية ملاك 
أليسرت داخل املنطقة، الذي سدد بدوره 
كرة مبارشة عىل الطائر مرت بقليل إىل 

جوار القائم.

وكادت كرواتيـا أن تقلـص الفـارق يف 
الدقيقـة 85، بعدما تابع برييسـيتش 
عرضية مـن ركلة ركنية، ممـرًرا كرة 
بالـرأس مرت مـن أمام قـدم لوفرين 
املتواجـد يف منطقـة الـ6 يـاردة أمام 

الشباك الخالية.
 ويف الدقيقـة 89 سـدد ماجري كرة من 
خـارج املنطقة، أمسـك بهـا مارتينيز 
بسهولة، لينتهي اللقاء بفوز األرجنتني 

بثالثية نظيفة.

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلن نـادي الدفـاع الجوي الناشـط بالدوري 

املمتـاز لكـرة السـلة تعاقـده مـع محرتفني 

جـدد مـن اليونـان وامريكا تحضـرياً للدخول 

بمنافسـات مرحلـة اإلياب مـن البطولة التي 

سـتنطلق يوم غـٍد الخميـس بصالة الشـعب 

بالعاصمة بغداد.

وأعـاد الدفاع الجـوي ترتيـب أوراق محرتفيه 

بتعاقـده مـع االمريكـي نيكـوالس ويجنـس 

واليوناني كوسـتانتينوس فاساليدس، ليكون 

أول يوناني يخوض تجربة االحرتاف يف الدوري 

املمتاز .

ويواصـل الدفاع الجوي  تدريباته اليومية  عىل 

الصالة التخصصية لوزارة الشباب والرياضة، 

يف إطـار الجدولة التي اعتمدهـا الجهاز الفني 

بقيادة املدرب الجديد نضال غانم الذي سيقود 

الفريـق يف مرحلـة اإليـاب بدالً من املسـتقيل 

حسني عالء.

وسـيلعب الدفـاع الجـوي مباراتـه األوىل مع 

الحلـة يف الـ 18 من الشـهر الجاري، ثم يالقي 

التضامن النجفي يف الـ 20 من الشهر نفسه.
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بعد أن أسـقط يف أيديهم وازدانـت الكرة األرضية بأنوار شـمس املونديال التي 
أضـاءت البصائر قبل االبصـار،  فاالفتتاح  كان إيذانا بـأن هذه األرض تتأهب 
السـتعادة دورها الحضاري الذي تراجع تأثريه ، وهـذا ما يصدع رؤوس أعداء 
املونديـال ، فقـد كان االفتتاح عالمة فأل حسـن بل هو ثمـرة جهد مؤمن بأن 
الغد ملن ال يخىش إال الله وحده سـبحانه ، فكل التقنيات حارضة، ومما زاد من 
رونقها وقوة حضورها ان هذه التقنيات اشـتغلت بروح حضارية أي محصنة 

بمبادئ الحضارة العربية اإلسالمية فلم يشوهها عري و ال خدش حياء .
 عندئذ وضعوا مانعا جديدا يف السـباق الحضاري، فروجوا لعنرصية املونديال، 
وانـه مونديال الكراهية كمـا وصفه االعالم الصهيونـي يف إرسائيل وتداعى له 

سائر االعالم الغربي – إال من احرتم عقله – بالتصفيق والتأييد واملؤازرة .
أمـا العنرصية ، فـإن  العنرص ليس إال جماعة من االفراد تشـيع بينها صفات 
طبيعيـة معينـة اكثـر من شـيوعها يف غريها مـن الجماعـات ، وان مصطلح 
العنرصيـة او التعصـب العنرصي كان يسـتعمل قبـل الحرب العامليـة الثانية 
ليعني بصورة رئيسة ”مناهضة او معاداة السامية” ولكنه اصبح الحقا يشري 
اىل سـلوك معـني إزاء ذوي البرشات الداكنة ( لويس مري : 339 )، ثم أي سـلوك 

معاد لالخر انطالقا من املعتقد او الثقافة .
واالمثلة عىل معاداة االخر، السـيما املسـلمني وذوي البـرشة الداكنة، اكثر من 
ان تحـىص يف املالعب االوربية ، وللزيـادة راجع كتابنا ” الرياضة والبيئة ..دليل 
مرشوع االعالم البيئي األوملبي” الذي صدر عن االكاديمية األوملبية العراقية قبل 

انطالق املونديال بشهر. 
أمـا ملاذا اطلق عليـه الصهاينة انه مونديال الكراهية، ذلك الن الشـعب العربي 
القطـري املسـلم ومعـه كل اخوانه ممـن حرض املونديـال تعامل مـع االعالم 
الصهيونـي بالصـورة الحقيقية التي طبعت عليها النفـوس ، أي النفور وعدم 
املؤانسـة او القبول ، خالفا ملا سعوا عرب سنني اىل ترسيخه يف االذهان من تقَبل 
العرب للصهاينة ، والن يف هذه األرض حضارة حقيقية فقد كان التمييز ظاهرا 
بـني اليهودي وبـني ا لصهيوني املغتصب ، فلم تكن هنـاك عنرصية وإنما هي 
إشـارة حضارية ملن يف أذنيه صمم بأن التعايش مسـتحيل مـع الغاصب لحق 
الشـعب الفلسـطيني، وان من دمر اليهود ليس الفلسطينيون وإنما من يقذف 
اهل املونديال بتهمة العنرصية وينصبها مانعا يف مضمار سباقهم الحضاري ، 
ويف ما كتبته الكاتبة الفرنسية ” ڤيڤيان فورستييه“ يف كتابها ”جريمة الغرب 
” الـذي اقتبس منـه بعض ما تم تداوله عىل مواقـع التواصل برهانا عىل براءة 

حضارة املونديال من العنرصية ، فقد كتبت :
” َمن أحرق َمن؟ أهم عرب فلسـطني الذيـن أحرقوا يهود أوروبا أم األوروبيون 

هم الذين ارتكبوا املحرقة؟
*َمن جّوع َمن؟ أهم عرب فلسـطني الذين جوّعوا يهود أوروبا أم إننا نحن من 

قام بذلك؟
*َمـن أقـام املقابـر الجماعية أهم عـرب فلسـطني الذين قاموا بذلـك أم نحن 

األوروبيون؟
*َمـن قـام بتهجـري السـكان األصليني لفلسـطني ومن ثـم احتاللهـا بالقوة 

والرتهيب، أهم الفلسطينيون أم اليهود؟
تشري الكاتبة يف كتابها إىل أن اليهود كانوا يعيشون مع العرب يف األندلس؛ كانوا 
مستشـارين يف مصارف بريوت وبغداد والقاهرة وسـورية والعراق، ويف املغرب 

العربي كان لهم شأن ومقام كسواهم.
تضيـف الكاتبـة: نحن األوروبيون صنعنا هذه املأسـاة للشـعب الفلسـطيني 
والفـوىض للعالـم العربـي، نحـن األوروبيـون لفظنـا اليهـود ورمينـا بهم يف 
فلسـطني.. نحن األوروبيون غسلنا عارنا بدماء الفلسـطينيني، وتركنا اليهود 
يتفننـون يف قتل وذبح وهدم بيوت الفلسـطينيني، وتهجريهم واالسـتيالء عىل 

أرضهم، واحتالل بلدهم تحت أعيننا، وجعلنا من املظلومني إرهابيني ظاملني.
وتختـم الكاتبة قائلـة: ”ردوهم إىل أوروبا، وابحثوا عن محـارق اليهود وأفران 

الغاز يف أوروبا وليس يف فلسطني. ”  
العنرصية ، مانع اجتازه مونديال قطر بقفزة حضارية مذهلة .. وإىل الغد...



الرباط / متابعة الزوراء
أعلنت رشكة الخطوط الجوية املغربية تأمني جرس جوي من حوايل ٣٠ 
رحلة بني الدار البيضاء والدوحة أمس الثالثاء واليوم األربعاء، لتمكني 
أعداد إضافية من مشجعي منتخب «أسود األطلس» من حضور نصف 
FIFA قطر ٢٠٢٢™ أمام فرنسا.وقالت الرشكة يف  العالم  نهائي كأس 
بيان إنها وضعت جرساً جوياً بني الدارالبيضاء والعاصمة القطرية، من 
خالل تأمني نحو  نحو ٣٠ رحالة بواسطة طائرات ذات سعة كبرية، وذلك 
«من أجل تمكني الكثري من املغاربة الراغبني يف دعم املنتخب الوطني يف 
ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم».وأضافت: 

«التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية»، مشرية 
تاريخياً  إىل أن هذا الجرس الجوي «يمثل رقماً قياسياً 

بالنسبة للخطوط امللكية املغربية».ويخوض املغرب اليوم 
تاريخ  إفريقي وعربي يف  أول نصف نهائي ملنتخب  األربعاء 

بدعم  اللقب.وحظي  حاملة  فرنسا  أمام  املونديال، 
التي  الخمس  املباريات  خالل  كبري  جماهريي 

خاضها حتى اآلن يف البطولة، تزايد زخمه 
مع التأهل لدوري الثمن ثم الربع نهائي. 
الجوية  الخطوط  نظمت  أن  وسبق 
املغربية رحالت إضافية إىل قطر ملتابعة 
وأشار  للمنتخب.  األخريتني  املبارتني 
املدّرب وليد الركراكي يف مؤتمر صحايف 
األحد إىل دور «هذا الجمهور. كانت لدينا 
الذين  العربي  والعالم  األفارقة  طاقة 
اإليجابية  املوجات  هذه  لنا  يرسلون 
الجميع  واحدة،  لحظة  يف  تجعل،  التي 
املنتخب».فيما  هذا  يفوز  أن  يف  يرغب 
أشارت الخطوط امللكية الجوية أيضاً إىل 

تنظيم رحالت  استثنائية إلعادة  تسهيالت 
املتواجدين  للمشجعني  بالنسبة  العودة 
متن  عىل  إليها  سافروا  والذين  بالدوحة 

رحالتها، من دون مصاريف إضافية.

باريس / متابعة الزوراء
أعلن سعيد شعبان، رئيس نادي أنجيه الفرنيس، أّنه سيكون من 
الصعب عىل النادي اإلبقاء عىل العبيه الدوليني املغربيني سفيان 
 FIFA بوفال وعز الدين أوناحي عقب تألقهما يف كأس العالم
النادي  إدارة  «إّن  له:  ترصيح  يف  شعبان  ٢٠٢٢™.وقال  قطر 
عقدت اجتماعاً مع املدرب واملنسق الريايض، ناقشوا خالله كل 
آخر  ناد  ألّي  الالعبني  برحيل  املتعلقة  املحتملة  السيناريوهات 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية يف يناير أو الصيفية يف 
يونيو املقبل».وأشار رئيس نادي أنجيه إىل أّنه تلقى 
التعاقد  إمكانية  بشأن  األندية  بعض  من  اتصاالت 
مع الالعبني املغربيني.وأضاف: «تعلمون جيداً أّنه ال 

عن  معرباً  الرحيل»،  يريد  العب  أّي  كبح  أبداً  يمكن 
فخره لوجود اثنني من العبي النادي يف صفوف منتخب 

بنصف نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

حكمها  اإلسبانية  املحكمة  أصدرت 
سيلفا،  دا  نيمار  الربازييل  ضد  النهائي 
قضية  يف  جريمان،  سان  باريس  نجم 
عملية  خالل  والفساد  بالغش  اتهامه 

انتقاله إىل برشلونة يف ٢٠١٣.
املحكمة  وأعلنت 

املوجهة  االتهامات  من  براءته  اإلسبانية 
«مونت  إذاعة  القضية.وأشارت  تلك  يف  له 
ألن  متوقعا،  كان  الحكم  أن  إىل  كارلو» 
القضاء اإلسباني سحب كل التهم املوجهة 
(الرئيسان  اآلخرين  واملتهمني  نيمار  إىل 
ساندرو  الكتالوني  للنادي  السابقان 

وكذلك  بارتوميو،  ماريا  روسيل وجوسيب 
املدير السابق لنادي سانتوس الربازييل).

تكلفة  أن  البداية  يف  القضاء  يزعم  وكان 
بلغت  برشلونة  إىل  سانتوس  من  انتقال 
٨٣ مليون يورو، لكن تم التالعب باألرقام 

لتصبح ٥٧٫١ مليون يورو فقط.

الدوحة / متابعة الزوراء
عن  وأوباميكانو  تشواميني  أوريليان  من  كل  غاب 
ملواجهة  تحضرياً  فرنسا  ملنتخب  التدريبية  الحصة 
قطر   FIFA العالم  كأس  نهائي  نصف  يف  املغرب 
٢٠٢٢™.ولم يتضح سبب غياب كل من تشواميني 
وأوباميكانو الذي أتى قبل ٤٨ ساعة تقريباً من 
عن  الالعبني  غياب  القوي.ويعد  املغرب  لقاء 
خاصة  مؤثراً  تأكده  حال  يف  املغرب  مباراة 
للديوك  األساسية  التشكيلة  يف  تواجدا  وأنهما 
لتسجيل  إضافة  النهائي  ربع  يف  إنكلرتا  أمام 

تشواميني أحد هديف املباراة ٢-١.

الدوحة / متابعة الزوراء
نظريه  اليوم  املغربي  املنتخب  يلتقي 
الساعة  يف  اللقب)  (حامل  الفرنيس 
يف  (البيت)  استاد  عىل  مساًء  العارشة 
مدينة الخور ضمن نصف نهائي كأس 

العالم (قطر ٢٠٢٢).
اجتاز  أن  بعد  املباراة  املغرب  يدخل 
ربع  الدور  يف   (١-٠) الربتغال  منتخب 
بذات  فرنسا  تخطت  بينما  النهائي، 

الدور منتخب انجلرتا (٢-١).
أرتورو  سيسار  املكسيكي  وسيقود 

راموس مباراة املغرب وفرنسا.
مباراة  قاد  أن  راموس  ألرتورو  وسبق 
املجموعات  دور  يف  وبلجيكا  املغرب 

والتي انتهت لصالح املغرب ٢-٠.
رابع  وفرنسا  املغرب  مباراة  وستكون 
عاماً  الـ٣٨  صاحب  يقودها  مباراة 
يف  والدنمارك  تونس  مباراة  قاد  بعدما 
دور املجموعات والربتغال وسويرسا يف 

ثمن النهائي أيضاً.
منتخب  مدافع  فاران،  رافاييل  وقال 
نصف  يف  املغرب  مواجهة  إن  فرنسا: 
نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 

ستكون صعبة ومعقدة.
إنجلرتا،  أمام  السبت،  فرنسا،  وأظهرت 
أنها ال تعتمد حرصا عىل كيليان مبابي، 
الذي وجد نفسه محارصا من قبل دفاع 
مخرضمو  فكان  الثالثة»،  «األسود 
جماعي  بأداء  املوعد  عىل  العالم  أبطال 
بطاقة  ديشامب  ديدييه  فريق  منح 

العبور اىل نصف نهائي مونديال قطر.
يتعني  «كان  قائالً:  تشواميني  واعرتف 
كلتا  يف  أفضل  هو  ما  نفعل  أن  علينا 

الحالتني، أنا أوالً».
لكننا  كثريًا  عانينا  «لقد  لوريس:  وأكد 
كل  وفوق  العاصفة،  أمام  أقوياء  كنا 
اقتضت  عندما  حاسمني  كنا  يشء، 

الرضورة ذلك»، مرصاً عىل قوة «العامل 
الذهني» لالعبني.

وطالب الركراكي، العبي أسود األطلس، 
بالرتكيز عىل مشوارهم يف كأس العالم، 
يف  الرحيل  بعروض  االنشغال  وعدم 

املريكاتو.
وبات العبو املغرب، هدفا ألندية أوروبا، 
بعد تألق الكثري منهم عىل غرار ياسني 
بوفال  وسفيان  زياش  وحكيم  بونو 
ويوسف النصريي وسفيان أمرابط وعز 

الدين أوناحي.

تجاهل  رضورة  عىل  املدرب  وشدد 
مناقشة  وتأجيل  اإلعالم،  يف  ينرش  ما 
العالم،  كأس  نهاية  لحني  العروض 

لتجنب تشتيت ذهن الالعبني.
أفضل  من  حكيمي  «أرشف  وأضاف: 
متحفز  وهو  مركزه،  يف  العالم  العبي 
عىل  والتفوق  لديه  ما  أفضل  لتقديم 

مبابي».
وتابع: «الرتكيز عىل مبابي وحده خطأ، 
ألن منتخب فرنسا يضم العبني آخرين 
مميزين مثل أنطوان جريزمان وعثمان 

ديمبيل».
كيفية  يف  الرتكيز  علينا  «يجب  ولفت: 
تصدير املشاكل ملنتخب فرنسا من أجل 
تحقيق هدفنا بالفوز غدا وبلوغ نهائي 
يف  املغرب  «مفتاح  العالم».وشدد  كأس 
املباراة يتمثل يف روح الفريق، الكل يقاتل 
بطريقة  ونلعب  لديه  ما  أفضل  لتقديم 
ظهري  مزراوي  نصري  جماعية».وتدرب 
إجراءآت  وفق  األملاني  ميونيخ  بايرن 
احرتازية شديدة تلقاها 
الجهازين  من 

خشية  األسود،  ملنتخب  والطبي  الفني 
تفاقم وضعيته ومعاودة اإلصابة».

مشاركة  حول  تحوم  شكوكاً  وهناك 
زال  ما  والذي  سايس،  رومان  القائد 
العضلة  مستوى  عىل  آالم  من  يعاني 
سببا  كانت  والتي  للفخذ،  الخلفية 
ربع  يف  الربتغال  مواجهة  مغادرته  يف 

النهائي.
ويسابق الالعبان الزمن ويبذالن قصارى 
اليوم  ملباراة  جاهزين  ليكونا  جهدهما، 

أمام فرنسا.
                         

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
الغنائي  حفله  شكوش  حسن  املهرجانات  مطرب  أشعل 
املقام عىل هامش فعاليات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، حيث 

حظي الحفل بحضور كبري من جمهور كأس العالم.
املنتخب  بصعود  االحتفال  عىل  شاكوش  حسن  وحرص 
املغربى إىل نصف النهائي يف كأس العالم وذلك عىل طريقته 

الخاص بحمل العلم املغربي وكذلك العلم املرصي.
وكان حسن شاكوش، قد كشف عن إن اختياره من قبل 
االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا»، ضمن قائمة املشاركني 

يف احتفاالت كأس العالم بقطر ٢٠٢٢، كان له رشوط.
«حديث  بربنامج  هاتفية  مداخلة  يف  شاكوش،  وأضاف 
القاهرة»، مع االعالمية كريمة عوض، عىل قناة القاهرة 
مع  تواصلوا  االحتفال  تنظيم  عىل  القائمني  أن  والناس، 
شعبيتي،  عىل  بناًء  كان  «اختياري  قائال:  أعماله،  مدير 
أو  باطل  عىل  عاطل  هيجيبوا  مش  الفيفا  بتوع  والناس 
عىل  فلكية  مشاهدات  أرقام  عندي  أنا  معروف،  مش  حد 
ألف   ٨٠ إىل   ٦٠ من  حارضه  هيكون  والحفل  اليوتيوب، 

متفرج». 
وتابع مطرب املهرجانات حسن شاكوش: اليل مش معاه 
دخول  وبطاقة  الحفل،  هيحرض  مش  للمباراة  تذكرة 

املباريات رشط أسايس لحضور لحفل.
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الدوحة / متابعة الزوراء

منع االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) الطاقم اإلنجليزي بالكامل الذي أدار عملية بث مباراة إسبانيا ضد اليابان من إظهار 
الزاوية الحاسمة التي استخدمها فريق حكم الفيديو املساعد الحتساب الهدف الذي أدى لفوز اليابان بهدفني لهدف، والذي 
أعاد منتخب أملانيا إىل أرايض الوطن من كأس العالم.كاورو ميتوما أرسـل الكرة إىل أو تاناكا ليسـددها يف الشباك اإلسبانية 
بعد أن بدت الكرة وكأنها تجاوزت خط املرمى وتم احتسـاب الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو املساعد.وكشف 
تقرير صحيفة «دييل ميل» الربيطانية عن أن الفريق املسؤول عن البث التلفزيوني طلب منه أربع مرات للسماح له بفحص 
الصورة الرئيسـية، ولكن يف كل مرة تم رفض اإلذن، مما قد يثري تسـاؤالت يف أملانيا وخارجها.وأشـار التقرير إىل أن طاقم 
التلفزيون أصيب بالذهول، حيث عرض «الفيفا» يف النهاية صورة توضيحية الحتسـاب الهدف بعد ٢٤ ساعة.رفض الفيفا 
التعليـق، بخالف اإلشـارة إىل الربوتوكول يف بطوالتهم، يتم بث إنتـاج  VAR فقط عندما يذهب الحكام إىل امللعب للمراجعة، 

ويمكن للمتابعني الذين يشاهدون املباراة عىل التلفزيون مشاهدة الصور التي يعرضها املسؤولون.
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مسريته،  يف  بالصرب  التحّيل  بونو  ياسني  تعلّم  لقد 
لكن حارس املرمى املغربي الذي بات اسمه عىل كّل 
لسان، أثبت يف كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أنه 

رجل املراحل الكبرية.
كأس  خالل  الظّل  يف  بديالً  كان  الذي  الحارس  هذا 
العالم ٢٠١٨ يف روسيا،  إفريقيا ٢٠١٧ وكأس  أمم 
صار عنرصاً رئيساً ومحورياً يف مساعدة املغرب عىل 
إرساء معايري جديدة لكرة القدم اإلفريقية والعربية 

خالل مونديال قطر.
مع تواجد ١٤ العباً مولوداً يف الخارج، تشّكلت حالة 
األطلس»،  «أسود  منتخب  يف  بالتنّوع  الوحدة  من 
وال مثال عىل ذلك التضامن أفضل من خّط دفاع لم 
تستقبل شباكه غري هدف واحد يف خمس مباريات، 

وعن طريق الخطأ.
يف   ٢٠١٨ بطل  وصيف  كرواتيا  منتخب  بونو  أبقى 
اختفى فجأة  املونديال.  يف  مبارياته  بباكورة  مأزق 
قبل انطالق مباراة الفوز ٢-صفر عىل بلجيكا بعد 

أداء النشيد الوطني.
قبل  املحمدي،  القجوي  منري  حينها  منه  بدالً  حّل 
أن يعلن املدّرب وليد الركراكي الحقاً أن بونو شعر 

بتوّعك إثر رضبة تعرّض لها يف مباراة كرواتيا.
لم يخطئ بونو البالغ من العمر ٣١ عاماً منذ عودته 

فيها. ورغم هدف عكيس  ولد  التي  البلد  كندا،  ضد 
إىل  املغرب ٢-١ حمله  انتصار  فإن  أكرد،  نايف  من 

الدور الثاني متصّدراً املجموعة السادسة.
صّد  التي  الرتجيح  بركالت  إسبانيا  املغاربة  أقىص 
وأطاحوا  النهائي  ربع  فبلغوا  ركلتني،  بونو  فيها 
الربتغال وأحالم كريستيانو رونالدو. كان بونو رجل 

املباراة يف املناسبتني.
لكننا  تصديقها،  يصعب  اللحظات  «هذه  إن  يقول 
الجيل املقبل أن  العقلية (...) وسيعلم  جئنا لتغيري 

الالعبني املغاربة يمكنهم القيام بذلك».
أفضل حارس مرمى يف الدوري املوسم املايض عندما 
مع  جديًدا  بعًدا  بونو  اتخذ  «سامورا»،  جائزة  نال 
النادي األندليس، بعد عرش سنوات من االحرتاف يف 

القارة العجوز.
استقبلت مرماه ٢٤ هدًفا يف ٣١ مباراة، بينها ١٣ 

مباراة بشباك نظيفة.
تكمن جمالية هذه الجائزة قبل كل يشء يف حقيقة 
تيبو كورتوا  النجمني  التفوق عىل  أن بونو نجح يف 
مدريد)،  (أتليتكو  أوبالك  ويان  مدريد)  (ريال 
سامورا  جوائز  تسعة  آخر  من  بثمانية  الفائزين 

(خمسة للسلوفيني وثالثة للبلجيكي).
أصبح بونو (٣١ عاًما) ثاني حارس مرمى إفريقي 

ينال الجائزة، بعد الكامريوني جاك سونغو يف موسم 
١٩٩٦-١٩٩٧ مع ديبورتيفو ال كورونيا.

علق هذا الصيف قائالً: «املكافآت رائعة لألشخاص 
بونو  زلت  ما  لكني  والجمهور،  لإلعالم  الخارج،  يف 

نفسه».
يعرف بونو أكثر من أي شخص آخر أن هذا التألق 
مونرتيال  يف  ولد  وشاقة.  طويلة  رحلة  نتيجة  هو 
االقتصادية  العاصمة  إىل  الثالثة  سن  يف  وانتقل 
القدم يف  البيضاء، حيث اكتشف كرة  الدار  املغربية 

الوداد.
يف سن الـ١٧، اكتشفه نيس الفرنيس، لكن صفقة 

انتقاله أجهضت بسبب مخاوف بريوقراطية.
مباراته األوىل أساسياً مع الوداد كانت يف سن الـ٢٠ 
نادر  غياب  عّوض  عندما  باملنزه،  األوملبي  بامللعب 
ملسابقة  النهائية  املباراة  إياب  يف  املصاب  ملياغري 
دوري أبطال إفريقيا ضد الرتجي التونيس الذي توج 

باللقب (٠-٠ذهاباً، ١-صفر إياباً).
إىل  التوجه  قّرر   ،٢٠١٢ صيف  عقده  نهاية  مع 
مرمى  كحارس  مدريد  أتلتيكو  إىل  انضم  أوروبا. 
جلس  لكنه  الرديف،  الفريق  مع  أساسياً  بدأ  ثالث. 

عىل دكة البدالء مع الفريق األول.
نقالً عن وكالة فرانس برس
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 مدريد/متابعة الزوراء:
يؤدي تنافس الصحافة الرياضية إىل نرش 
املعلومـات املضللة، من خـالل اعتمادها 
عىل مصادر عشـوائية أكثـر من التقارير 

واملصادر األصلية والحقيقية.
وترصد ورقة بحثية أعدها أستاذ الصحافة 
يف جامعة سـيفيل، خوسـيه توريخوس، 
وزميلـه ماثوس ميلو، أن وسـائل اإلعالم 
الرياضية السـائدة تنرش كمية زائدة من 
معلومات عـن كرة القدم تصّعـب أحياناً 

فصل الشائعات عن األخبار الحقيقية.
وحلّلت ورقة الباحَثني مسـتوى التضليل 
يف تغطية االنتقاالت الشـتوية لكرة القدم 
لعام ٢٠٢٠ يف أربع وسـائل إعالم رياضية 
رقميـة أوروبيـة رائـدة، وهـي صحيفة 
مـاركا اإلسـبانية، و»آ بـوال» الربتغالية، 
و»الغازيتا ديلو سبورت» اإليطالية، و»ذا 

غارديان سبورت» الربيطانية.
التـي  التغريـدات  أن  الباحثـون  والحـظ 
نرشتها جميع وسـائل اإلعـالم الرياضية 
املدروسـة، باسـتثناء ماركا، احتوت عىل 
شائعات أكثر، وتصل نسبة الشائعات إىل 

٧٧٫٤ يف املائة.
وسـادت التقاريـر التخمينيـة يف تغطية 
وركـزت  دوري،  كل  يف  الكـربى  الفـرق 
وسائل اإلعالم عليها. ومثالً، تؤكد النتائج 
أن املنابـر اإلعالميـة الرياضيـة تميـل إىل 

نرش عـدد أكرب مـن التغريـدات واألخبار 
حول عمليات انتقال/استعارة العبي كرة 
القدم غـري املؤكـدة مقارنـة بالصفقات 

املربمة.
لوحظـت أنـواع مختلفة مـن األخطاء يف 
تغطية جميع وسـائل اإلعـالم الرياضية. 

واسـتندت غالبية اإلشـاعات إىل املحتوى 
املخفـي يف التقاريـر، بينمـا يف كثـري من 
األحيـان، كانـت هنـاك كميـة أكـرب من 
األخبار غـري املوثوقـة واملحتـوى املعادة 

صياغته يف سياق خاطئ ومضلل.
ولـم تتـورع وسـائل اإلعـالم الرياضيـة 

عن نرش عـدد من املعلومـات والتكهنات 
والبيانـات الواردة من مصـادر مجهولة، 
والتـي، يف سـياق األحـداث، قـد تكـون 
صحيحة عندمـا ُيعلن عـن الصفقات أو 
التوقيعـات أو تأكيدها من قبـل املصادر 

الرسمية (األندية).

وتباينـت دقة وسـائل اإلعـالم الرياضية 
األربعـة يف تغطيتهـا اعتماداً عـىل األندية 
والالعبـني املعنيني. وتشـري نتائج البحث 
إىل أن الشـائعات حول األندية الكربى أقل 
صحة بشكل عام من تلك املتعلقة بالفرق 

الصغرية.
عىل سـبيل املثـال، احتوت تغطيـة ماركا 
نافـذة االنتقـاالت الشـتوية لكـرة القدم 
٢٠٢٠ عـىل املزيد مـن القيـل والقال عند 
الحديـث عـن ريـال مدريـد وبرشـلونة 
وأتلتيكو مدريد. يف املقابل، كانت تغطيتها 
بقية أندية كرة القدم يف الدوري اإلسباني 

أكثر واقعية. 
ويوضـح هذا البحـث مدى انتشـار مزيج 
الحقائق والشائعات يف تغطية االنتقاالت يف 

كرة القدم، وكيف يضلل ذلك الجماهري.
هـذا يتعـارض مع قواعـد رسد القصص 
باألدلـة املسـتندة إىل الحقائـق، والقواعد 
الذهبية للموضوعية والتحقق التي تطبق 

دائماً عىل الصحافة.
وتلعب وسائل اإلعالم الرياضية الرئيسية 
يف الواقـع دوراً مهمـاً يف نـرش القصـص 
غري الواقعية، والتي تتعارض مع املعايري 
وأدوات  األخالقيـة  والقواعـد  املهنيـة 
املسـاءلة األخـرى التي تهـدف إىل تغطية 

الرياضة بشكل مسؤول.
كمـا هو الحـال مـع األنواع األخـرى من 

وسـائل  تنـرش  اإلخباريـة،  املؤسسـات 
اإلعـالم الرياضية معلومـات مضللة عرب 
منصاتهـا، من خـالل اسـتخدام عناوين 
حول الصفقات أو املفاوضات غري املؤكدة 
يف نافـذة االنتقاالت، باإلضافـة إىل القيام 
بعمـل ضعيـف يف التوضيـح وتحديث أو 
تصحيح الشائعات التي تغطيها. ويصبح 
الخط الفاصـل بني األخبار الواقعية وغري 
الواقعيـة غـري واضـح يف معظـم تغطية 

انتقاالت كرة القدم.
تذّكـر الدراسـة باللجـوء إىل املزيـد مـن 
املصادر وتقديم أخبار أكثر دقة، باإلضافة 
إىل اإلعالنات الرسـمية، واعتماد املزيد من 
بروتوكـوالت التحقق من أجل تجنب عدم 
الدقـة. كما تذّكر بتحسـني جـودة جمع 
األخبار وتعزيـز مصداقيتها، وتجنب نقل 
شـائعات غـري مؤكـدة عىل أنهـا حقائق 

محسومة.
وتبذل مؤسسـات بعض الجهود لتحسني 
املمارسات التي قد تساهم يف تقليل نسبة 
املعلومات املضللـة يف التقارير الرياضية. 
ومثالً، ترسـم «ذا غارديان» خطاً واضحاً 
بني القيل والقال وبني األخبار، ما يسـمح 
الحقائـق  الفـرق بـني  للقـراء بمعرفـة 
والشـائعات غـري املؤكـدة. باإلضافـة إىل 
ذلك، وبدرجة أقل، توضح «ماركا» أحياناً 

ما إذا كانت األخبار إشاعة أم ال.
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 بغداد / نينا:
 تنظم مؤسسـة خطى لرعايـة رواد الصحافة والفن حفال، السـبت املقبل، يف العاصمة 
بغداد، لتكريم مجموعة من الصحفيني والفنانني الرواد ، تقديرا لدورهم الكبري وعطائهم 
املميز يف خدمة الصحافة والثقافة برعاية البنك املركزي العراقي ومبادرة تمكني لرابطة 

املصارف العراقية .
واملكرمون هم املخرج السينمائي الرائد محمد شكري جميل، والصحفيون الرواد هادي 
حسن عليوي وعكاب سالم الطاهر وحافظ الراوي، واحمد عبد املجيد وحمزة مصطفى 
ونهى الدرويش ، والفنانة الرائدة عواطف نعيم والفنانة القديرة شـذى سـالم، والفنان 

التشكييل الرائد خالد جرب.

 العمارة / نينا:
 شـكت الصحفية من محافظة ميسـان“إيمان قاسـم الالمي“ أحد املنتسـبني لوزارة 

الداخلية لقيامه بالتعدّي عليها بألفاظ نابية ، مطالبة وزير الداخلية بإنصافها.
وقالـت الصحفية إيمان للمرصد العراقي للحريات الصحفية :“ انها تعرضت إىل اعتداء 
من قبل أحد منتسـبي وزارة الداخلية ، املنسـوب إىل مديرية الدفاع املدني يف ميسـان ، 
حيث تجاوز عليها بألفاظ غري الئقة، وقام بطعنها يف سمعتها ورشفها، ولديها بصمته 
الصوتية التي بعثها عرب الواتسـاب ، مطالبة الوزير بمحاسـبة املنتسـب، ورد اإلعتبار 

لها“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعالم الجزائرية، مسـاء األحد، 
إنهاء مهام مدير التلفزيون الرسـمي شعبان 
لوناكل، وتعيني نذيـر بوقابس مكانه. وقالت 
الـوزارة يف بيان: ”أرشف وزير االتصال محمد 
بوسـليماني، عـىل تنصيـب نذيـر بوقابـس 
مديراً عاماً للمؤسسـة العموميـة للتلفزيون 
الجزائـري، خلفـاً لشـعبان لوناكل“.وعمـل 
بوقابـس صحفيـاً يف التلفزيـون الجزائـري 
لسنوات عدة، كما شغل منصب مدير األخبار 
يف املؤسسـة.ولم تقـدم الـوزارة سـبباً لهـذا 
التغيري عـىل رأس التلفزيون الرسـمي، حيث 
شـغل لوناكل املنصب منـذ مايو/أيار 2021، 
وتقلد قبلها مهام مدير عام اإلذاعة الجزائرية 

الحكومية، علماً أن منصب املدير يف  التلفزيون 
الرسـمي يعرف منذ عام 2019 عدم استقرار 
واضـح، حيـث تنـاوب عـىل إدارته منـذ عام 
2019 أربعة مديريـن مختلفني.لكن تكهنات 
كثـرية رافقـت التغيري األخري، وأعيد تسـليط 
الضـوء عىل قضية بلحاسـني يعقـوب، وهو 
شـاب جزائري مطلوب للقضـاء انتحل صفة 
مسؤول يف مديرية أمن الجيش، واتصل بمدير 
التلفزيـون لوناكل طالباً منـه بث خرب عاجل 
عـن نجـاح عملية أمنيـة مشـرتكة جزائرية 
قربصيـة للقبض عىل الشـاب املحتـال، نظراً 
إىل أنـه مطلوب إىل العدالة بتهـم احتيال عدة. 
وبالفعل بث التلفزيون الخرب قبل أن يسـارع 

إىل حذفه بعد اكتشاف التالعب الذي حصل.

 باريس/متابعة الزوراء:
إذا كنت ضحّية لإلساءة عرب اإلنرتنت أو شاهًدا 
عليهـا أو صاحـب عمل، فهـذا الدليـل امليداني 
للحماية من اإلسـاءة واملضايقـات اإللكرتونية 

موضوع خّصيًصا لك.
تشـّكل اإلسـاءة اإللكرتونيـة تهديـًدا متزايـًدا 
لحريـة التعبـري لدى األشـخاص املسـتهدفني 
وسـبل عيشـهم وصّحتهم النفسـية والعقلية 
والجسـدية. ويتعاظـم تهديد هـذه املضايقات 
لنـا كصحفيـني/ات يف منطقة شـمال إفريقيا 
والرشق األوسـط. مضايقات تبدأ عرب اإلنرتنت 
ومواقع التواصل االجتماعـي، لتنتقل عواقبها 
إىل الحيـاة الواقعية يف شـكل العنف القائم عىل 
النوع االجتماعي، ونرش املعلومات الشخصية، 
واالستجواب، والرقابة من قبل جهات حكومية، 

ولتصل حّتى إىل السجن التعّسفي. 
وألّننـا جميًعـا لسـنا بمأمـن مـن املضايقات 
اإللكرتونيـة وعواقبهـا، فمـن الجّيـد أن نكون 
مسـتعّدين/ات لإلسـاءة اإللكرتونيـة وكيفية 
الرّد عليها أو التعامل معها من خالل استخدام 
موارد مناسبة لنحافظ عىل حضور ناشط وآمن 
عىل اإلنرتنت يف ذات الوقت. وهذا ما تهدف إليه 
”منظمـة ”القلـم األمريكي“ التـي تعاونت مع 
”املعهـد الديمقراطي الوطنـي“ يف إعداد ونرش 
كتّيـب ”دليـل ميدانـي للحمايـة من اإلسـاءة 
واملضايقـات اإللكرتونيـة“، وأتيحـت الفرصة 

لشبكة الصحفيني الدوليني لالطالع عليه.
ووفـق الكتّيـب، تعرّف اإلسـاءة عـرب اإلنرتنت 
بـ“االسـتهداف الشـديد أو الواسـع االنتشـار 
لشـخص أو مجموعـة عىل اإلنرتنـت من خالل 
اعتماد سـلوك مؤٍذ بحقه/ا“. وهو اسـتهداف 
شـديد ألّن حادثًة واحدًة فقط من اإلساءة عىل 
اإلنرتنت، كتهديد بالقتل أو بنرش عنوان السكن 
مثالً، تكفـي لتخلّف عواقب وخيمة، وواسـعة 
االنتشار ألنه، رغم عدم تصنيف بعض الحوادث 
الفردية من اإلساءة عىل اإلنرتنت، كالشتائم أو 
التعليقات العشوائية املزعجة، باإلساءة، إال أّن 
وابـًال مّطرداً مـن الحوادث أو هجوماً منّسـقاً 

ُيصّنف كذلك، حسب الكتّيب دائًما.
تعمل جيجـي محمد، مديرة أوىل بقسـم حرية 
التعبري والسـالمة الرقمية لـدى منظمة ”القلم 
األمريكـي“. قادمة من خلفيـة صحفية، تقول 
جيجـي يف حـوار خـاّص لشـبكة الصحفيـني 
الدوليني إّنها سـعيدة بأن ”اإلساءة اإللكرتونية 
أصبحـت تعترب، أخريًا، تهديـًدا حقيقًيا مثل ما 
كانـت اإلسـاءة الجسـدية دائًمـا“، وترشح أّن 
”الصحفـي سـيحتاج أن يكـون دائًمـا متصًال 
باإلنرتنـت للعثـور عن قصـص أو مصـادر أو 

لرتويـج عملـه“. 
وعـن تنامـي ظاهـرة اإلسـاءة خاّصـة تجاه 
الصحفيني، ترشح جيجي محّمد أّنه ”مع تفيش 
جائحة كوفيد19- انتقل الجميع إىل العمل عرب 
اإلنرتنـت. قبـل ذلـك، كان لدينـا، كصحفيني/

ات رقـم هاتـف خاص بغرفـة األخبـار ورقًما 
شـخصًيا، لكن مـع االنتقال للعمـل من املنزل، 
اختلـط كّل ذلـك ليصبـح أكثر خطـورة (صار 
العمل يتّم حرصًيا عرب رقم الصحفي الشخيص) 
لذا عندمـا أغّطي مواضيع خطرية، وأسـتخدم 
رقمي الصحفي يف إجـراء املقابالت، فهذا يمّثل 

تهديًدا لحياتي املهنية والشخصية“. 
وعـن دليل الحمايـة من اإلسـاءة واملضايقات 
اإللكرتونيـة تبنّي جيجي، أّنـه ”األّول من نوعه 

باللّغة العربية، ويعني يل الكثري شخصًيا، ألنني 
مرصية ولـم يكن لدينـا مورًدا شـامًال مماثًال 
من قبل“، مضيفـة ”الفريد بخصـوص الدليل 
أنه يرافقك عرب التحضري لإلسـاءة اإللكرتونية، 
وكيـف تحمـي نفسـك مـن القرصنـة، واألمر 
الثاني هو تبيان كيفية الرّد عىل اإلساءة بشكل 
جّيد وآمن وكيفية توثيق تلك اإلساءة وملاذا يعّد 

ا جًدا“.  ذلك أمرًا مهمًّ
عملت جيجي محّمد لسنوات يف مرص كصحفية 
مهتّمـة بتغطية قضايا حقوق اإلنسـان وكان 
ذلـك ”دائًمـا مصدر تهديـد لحياتـي وكان من 
الصعب القيام بالعمل. كثري من املوارد املتعلقة 
بالسالمة الجسـدية أو النفسية أو اإللكرتونية 
كانـت متوفـرة بلغـات أخـرى غـري العربيـة. 
وعندما التحقت بمنظمة القلم األمريكي وبدأت 
العمـل عىل مـرشوع ترجمـة وتكييـف الدليل 
إىل العربيـة، عنى يل ذلك الـيشء الكثري، أن أرى 
أن هـذه املـوارد املهّمة جـًدا يف عملنا الصحفي 
ترتجـم وتكّيـف إىل العربية“. وتـرشح: ”تّمت 
مراجعة كّل املحتوى بدّقة ليناسـب السـياق يف 
الدول الناطقة بالعربية، مع الرتكيز عىل حاالت 
وقصص وتجـارب تهديد للصحفيـني/ات من 
هناك، ومع أن اإلسـاءة ظاهرة كونية وليسـت 
حكرًا عىل بلد أو منطقة دون أخرى إالّ أّن هناك 
بعض االختالفات من مكان إىل آخر وحرصنا أن 
يتـّم احرتام هذا االختالف ألننـا أردنا املعلومات 
املوجـودة يف الدليـل أن تمّثـل حقيقة ما يحدث 

وأن تكون مفيدة وأال تضع أحًدا يف خطر“.
وعن النقاط أو األقسـام التي تّمت إضافتها أو 
تغيريهـا عند ترجمـة الدليـل إىل العربية، تبنّي 
املديرة األوىل بمنظمة القلم األمريكي أّنه ”تّمت 
إضافة فصل جديد يتعلق باإلساءة اإللكرتونية 
املدعومـة أو امليّرسة من قبـل الحكومات. وأّنه 
عند الحديث عن املساعدة لدى حدوث تهديدات، 
أخذنـا بعـني االعتبار أنه يف حالـة عندما يكون 
التهديد من قبل الحكومات نفسـها فهذا يعني 
أنه من الصعب مثًال التوجه إىل الرشطة للتقّدم 

بشـكوى، وبالتايل وجوب أن نكون حذرين“.
 ملحة عن الّدليل

يتضّمن دليل الحماية من اإلساءة واملضايقات 
اإللكرتونية 5 أقسام أساسية هي: 

1.   االسـتعداد 
2.   الرّد 

3.   الرعاية الذاتية 
4.   الّدعم 

5.   تعلّم أكثر 
يف قسـم االسـتعداد، يتعلّـم املسـتخدم كيفية 
الوقايـة مـن اسـتقاء املعلومـات الشـخصية 
الخاّصـة بـه، والوقاية من القرصنـة وانتحال 
الشـخصية وكيفية تصّفح أقسـام التعليقات 
وغـرف الدردشـة، وكيفيـة إيجـاد مجموعات 

سيربانية داعمة. 
ويف قسم الرّد، يتعّرف عىل كيفية توثيق التحرّش 
اإللكرتوني، وتقييم التهديدات، والحظر والكتم 
والتقييد، وإبالغ املنّصات باالنتهاكات، والتعامل 
مع رسائل الربيد اإللكرتوني والرسائل املبارشة 
املزعجة، واالسـتعانة باملجموعات السـيربانية 
الداعمـة، وتوجيهـات العتماد خطـاب مضاّد 
آمن وكيفيـة التعامل مع اإلسـاءة اإللكرتونية 

املدعومة من الّدول. 
أّما قسـم الرعايـة الذاتية، فيجد فيـه نصائح 
مـن عاملة نفس وأخـرى حول كيفيـة االعتناء 

بالصحة النفسـية والخدمات املبارشة وكيفية 
االعتناء بالنفس. 

بينمـا يتضّمـن قسـم الدعـم توجيهـات حول 
كيفية التحدث مع األرسة واألصدقاء والحلفاء، 
وكيفيـة التحـّدث عـن اإلسـاءة اإللكرتونيـة 
مـع أرباب العمـل وأفضل املمارسـات للحلفاء 
واملتفرّجني إضافة إىل أفضل املمارسات ألرباب 

العمل. 
ويف القسـم األخـري، تعلّم أكثـر، يتعّمق الكتّيب 
مسـتعيًنا  اإللكرتونيـة  اإلسـاءة  تعريـف  يف 
بمـرسد للمصطلحـات، ويقّدم مـوارد إضافية 
حـول املضايقة عىل اإلنرتنـت إضافة إىل قائمة 
باملنظمـات التـي يمكنهـا املسـاعدة يف حاالت 

املضايقة اإللكرتونية. 
ويمكـن للمسـتخدم أن ينتقـل عـرب أقسـام 
الكتّيب بشـكل تفاعيل وأكثر سهولة عرب الّنقر 
عـىل الصفة التـي تنطبـق عليه أكثـر: ضحية 
لالسـتهداف، صاحـب/ة عمل، وشـاهد/ة أو 
حليـف/ة، ليحصـل مبـارشة عـىل املعلومـات 

املهّمة يف حالته/ها. 
معرّضـني/ات  كصحفيـني/ات  حالتنـا  يف 
للمضايقات اإلكرتونية بشـكل مسـتمّر، يفيد 
قسـم ”مـرسد املصطلحـات“ يف رشح أصناف 
اإلسـاءة عرب اإلنرتنت مع تقديم نصائح عملية 
حـول كيفيـة التعامل مع كّل منهـا. وفيما ييل 

بعض النماذج: 
التصّيد بادعاء االهتمام

التعريـف: ينتحـل املـيسء صفـة املعجـب أو 
املنارص لعمل الشـخص املستهَدف، لكنه يكتب 
تعليقات مؤذيـة ومهينة بحجة أنها مالحظات 

ارتجاعية بّناءة.
مثـال: وفقـاً لدليل املرأة إىل اسـتخدام اإلنرتنت 
(باإلنجليزيـة) الـذي أعّدته أنيتا ساركسـيان، 
”عندمـا يسـعى هـذا النوع مـن املتصّيـد [أي 
الذي يّدعي اإلهتمام] إىل اسـتهداف امرأة، فإنه 
يقوم بذلك يف أغلـب األحيان من خالل إعطائها 
اقرتاحـات ”مفيـدة“ حـول كيفيـة تحسـني 
تعليقاتـه  مـن  القصـد  فيكـون  مظهرهـا… 
الخادعة، يف الحقيقة، هو إضعاف أو الحط من 

قدرك“.
ما عليك فعله: ملا كان املتصّيدون الذين يّدعون 
االهتمـام بك يحاولون جذب اهتمامك وتضييع 
وقتك سـدًى، فقد يكون الخطاب املضاد املوجه 
ضدهـم غـري مثمر، كمـا أّن حظـر املتصّيد قد 
يصّعد عليك إساءاته. لذا، ُيعترب الكتم ربما أداًة 
أكثر فعالية، وُيقصد بذلك إخفاء محتوى ميسء 
محّدد (أكان ذلك إخفاًء ملسـتخدمني معّينني أو 
لكلمات مفتاحية محّددة أو غري ذلك) بحيث ال 
يعود يظهر أمام عينيك. احرص/ي عىل اإلبالغ 
عـن أي محتوى يتحّول مـن كونه مجرّد تعليق 

مزعـج إىل تعليـق مـيسء، وفّكر/ي يف حشـد 
مجتمـع إلكرتونـي داعـم ملسـاندتك يف أوقات 

الشدة.
املضايقة عىل عّدة منصات

التعريف: املضايقة عىل عدة منصات هي حملة 
منّسـقة، يتّم نرشهـا عمداً عىل عـدة منصات 
اتصال وتواصل اجتماعي، من خالل اسـتغالل 
واقع أّن معظم املنصات تقـوم بإدارة املحتوى 
عىل مواقعهـا الخاصة فقـط، وبالتايل لن تبايل 
باملضايقـة عـىل منصات أخـرى [بتّرصف من 

مركـز املـرأة اإلعالمـي (باإلنجليزيـة)].
مثال: بعد أن نرشت كاتبٌة مقاالً نسوياً ساخراً، 
وجدت نفسـها يف عني عاصفة مـن االنتقادات 
عىل تويرت،  رسعان مـا انترشت (باإلنجليزية) 
إىل صفحتهـا املهنيـة عـىل فيسـبوك، وموقـع 
املنظمـة التـي تنتمـي إليهـا، وغري ذلـك. كما 
نّسق املتصّيدون املسـيئون هذه الهجمات عىل 

منصات أخرى مثل فورتشان وريديت.
ما عليك فعله: ما من طريقة سهلة للتعامل مع 
املضايقـة املنّسـقة عىل عدة منصـات. لذا، من 
بالغ األهمية تشـديد أمنك السـيرباني لحماية 
القرصنـة واسـتقاء معلوماتـك  نفسـك مـن 
الشخصية ونرشها. للتأقلم مع حجم الهجمات 
ونطاقهـا، من املفيد حشـد مجتمـع إلكرتوني 
داعم ملشاركتك يف أعباء توثيق اإلساءة، واإلبالغ 

عنها، وحظرها، وكتمها.
التنمر السيرباني

التعريـف: التنمر السـيرباني مصطلح شـامل 
يجمع بني عدة سـلوكيات مزعجة، لكن يمكن 
اختصاره بأنـه ”الرضر املتعمـد واملتكرر الذي 
يتّم التسـبب به باسـتخدام أجهزة الكمبيوتر، 
والهواتـف املحمولـة، وغريهـا مـن األجهـزة 
اإللكرتونيـة“ [املصـدر: مركـز أبحـاث التنمر 
واليونيسـف].  (باإلنجليزيـة)  السـيرباني 
ُيسـتخدم املصطلح بشـكل أسـايس يف قضايا 

متعلقة باألطفال والشباب.
مثـال: (تحذيـر: املثـال يتحّدث عـن االنتحار) 
يف حـادث مأسـاوي ومشـني متعلـق بالتنمـر 
السـيرباني، أقدمت فتاة ُتدعى بسنت خالد عىل 
االنتحـار يف محافظـة الغربية يف مـرص. وكان 
شـاب قد قام بفربكة صور لبسـنت (راجع/ي 
مصطلح ”التزييف العميق“ يف الدليل) ونرشها 
عىل فيسبوك يف محاولة البتزازها. فلم تستطع 
بسـنت تحّمل التبعات االجتماعية لهذه الصور 

املفربكة يف قريتهـا ممـا دفعهـا إىل االنتحـار.
Cyberbullying. مـا عليـك فعلـه: زر موقـع

org (باإلنجليزيـة) وسـيف سـبيس لالطـالع 
عىل أفضل املوارد واملعلومـات املتعلقة بالتنمر 

السيرباني.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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عرفـت الدكتـورة زبيدة محمد عطا، أسـتاذ 
تاريخ العصور الوسطى والعميد األسبق لكلية 
اآلداب بجامعـة حلوان، من خـالل مؤلفاتها 
التـي اقتينـت بعضها وعـىل رأسـها كتابها 
«آثـار املينا ىف العرص البيزنطي»، ثم التقيتها 
مـرات عديـدة واتصلـت بهـا مـراراً، وخالل 
زيارتها األخـرية ملدينة املنيا انتهزت الفرصة 
وأجريت معها هـذا الحوار التايل، وطفنا فيه 
عرب محطات عديدة من حياتها... تحدثنا عن 
نشأتها واختيارها لدراسة التاريخ وتتلمذها 
عـىل كبار األسـاتذة، ثـم عطاءهـا يف مجال 
تاريخ العصور الوسـطى، وعملها يف جامعة 
املنيـا؛ حيث كانت من الرعيل األول املؤسـس 
لقسم التاريخ يف آداب املنيا، ثم قسم التاريخ 
يف آداب حلـوان، ثم تطرقنا ملوضوع اليهود يف 
الوطـن العربي؛ حيث كتبت موسـوعة كربى 
من أربعة أجزاء يف هـذا املجال، وموضوعات 

أخرى سنطالعها يف هذا الحوار:  
* بدايـة نـود أن تحدثينا عن النشـأة وكيف 

كان لها األثر عىل حياتك العلمية فيما بعد؟
أرسة مرصيـة مرتابطـة  ىف  نشـأت  لقـد   -
وكنـت االبنة الوحيـدة، والتحقت باملدرسـة 
اإلنجليزيـة يف حـي الروضـة الـذي كان حياً 
متميزاً، يزدان بالحدائق الغّناء الجميلة، ولقد 
أحببت منـذ البداية اللون األخـرض والزهور 
لتواجدهـا ىف هذا املـكان، والـذى تحول اآلن 
إىل عمارات إسـمنتية، وكان والدي مسـؤوالً 
عـن شـغفي بالقراءة، فـكان يقـرأ يل يومياً 
أجـزاء من الكتـب والروايـات، وأذكـر منها 
«حكايـات حاجـة بابـا األصفهانـي»، وهي 
تشـبه روايات جحا، ثـم أغرمت بمرسحيات 
شكسـبري يف طبعتها املبسـطة، وكان ثمنها 

ال يتجاوز خمسـة قـروش، وكذلـك مجالت 
سـندباد وسمري، ثم تطورت لقراءة الكتب يف 
التاريخ واألدب لكبار الكتاب العرب واألجانب 
يف ترجمـات بديعة كانت تصدر عن سلسـلة 
كتابـي، وسلسـلة روايات الهـالل يف طبعات 

أنيقة مزدانة بالصور. 
*وما األسـباب التي جعلتـك تفضلني مجال 

التاريخ؟
- اخـرتت بعـد ذلـك دخـول القسـم األدبـي 
الثانويـة، وكنـت مـن محبـي  الدراسـة  يف 
التاريـخ، ولقد بهرتني شـخصيات كليوبرتا، 
واإلسـكندر، وأغرمـت بالتاريـخ الفرعونـي 
وعظمـة الحضـارة املرصية رغـم أن معظم 
زمالئي كانوا يختارون القسم العلمي تمهيداً 
لاللتحـاق بكلية الهندسـة والطـب .. أما أنا 
القاهـرة  فالتحقـت بكليـة اآلداب جامعـة 

واخرتت قسم التاريخ.
*وملاذا تاريخ العصور الوسطى بالذات؟

العصـور  تاريـخ  يف  التخصـص  اخـرتت   -
الوسـطى بناًء عىل توجيه أسـتاذي الدكتور 

سـعيد عبد الفتاح عاشور؛ فهو عرص يربط 
بني فرتتني زمانتني تشكلت فيه معالم الدولة 
اإلسـالمية ومعالـم العالـم األوربـي، ورغم 
الحـروب والرصاعـات فقد شـهدت نهضات 
حضاريـة وصلت فيـه الحضارة اإلسـالمية 

لقمتها، وتبلورت أفكار وحضارة الغرب.
* حدثينـا عـن ذكرياتك مع أسـاتذتك وأهم 

املواقف معهم؟
- يف قسـم التاريـخ بـآداب القاهـرة تلقينـا 
العلم عىل يد أسـاتذة عظماء أمثال: األسـتاذ 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الذى أدين 
له بالفضـل األكرب يف توجيهـي واألخذ بيدي 
حيـث كان اليبخل عّيل بأي إرشـادات، وكان 
محبوباً من الجميع، وهناك األستاذ الدكتور 
محمد أحمد أنيس الذي علمنا أسلوب الحوار، 
واألسـتاذ الدكتـور عبداللطيـف أحمـد عىل، 
وكان عاملاً جليالً موسـوعي الفكر، واألستاذ 
الدكتـور حسـن أحمـد محمـود، واألسـتاذ 
الدكتـور السـيد الباز العرينـي، وغريهم من 
القمـم العلميـة الذين علمونـا معنى البحث 

العلمي وأهمية التاريخ لصناعة االنسان.
*عملـت الدكتـورة زبيـدة عطـا يف أكثر من 
مـكان، نود أن نتعـرف عىل مالمح مدرسـة 
التاريـخ يف جامعة املنيا ومالمـح التاريخ يف 

جامعة حلوان؟
- بعـد أن تخرجـت يف كليـة اآلداب جامعـة 
القاهرة عملت فرتة بمكتبة جامعة القاهرة  
وعندمـا تأسسـت كليـة اآلداب باملنيـا عام 
١٩٧٠ كإحـدى كليـات جامعـات أسـيوط، 
وكانـت البدايـة قويـة حقـاً فقد عمـل بها 
كبـار األسـاتذة من جامعـات القاهرة وعني 
املنيـا  جامعـة  ويف  واإلسـكندرية،  شـمس 
تكونت مدرسـة تاريخية لهـا أنجبت العديد 
مـن األسـاتذة الذيـن عملـوا بجامعـة املنيا 
والجامعـات املرصية العربيـة.. وتعترب فرتة 
عميل يف جامعة املنيا ويف مدينة املنيا -عروس 
الصعيـد- هي فرتة جميلة ىف حياتي.. الحياة 
يف مدينـة جميلة يحيط بها عبق الحضارة يف 
كل العصور؛ يف تونا الجبل، واألشمونني، وتل 
العمارنة، وبني حسـن، واسطبل عنرت، ودير 
جبل الطري، والبهنسـا.. ومـا زالت ذكرياتها 
عالقـة ببايل حتـى اليوم،  حيـث  الكورنيش 
الجميل، واألحياء الشـعبية، يف حي الحسيني 
الشـعبي.. اشـتاق لزيارتها كلمـا ذهبت إىل 
املنيا ملناقشة رسالة جامعية، وتكون فرصة 

للقاء أصدقاء وزمالء أعزاء.. 
وقـد قمت بإعـداد كتاب عـن «آثـار املينا يف 
العـرص البيزنطـي»، وكان األسـتاذ الدكتور 
يحيى شاهني - رحمه الله - رئيس الجامعة 
هو أول املشجعني يل، وكتب يل مقدمة الكتاب، 
ثـم التقيـت بزوجـي األديب فتحـي غانم يف 
أحـدى الندوات التـي أقامتهـا ىف املنيا؛ حيث 
كنت أعددت برنامج ندوات شهرية نستضيف 
فيـه أحد املفكرين واألدباء واملؤرخني لتقديم 

تجربته للطلبة.

وانتقلت بعد ذلك إىل جامعة حلوان وكنت أحد 
املؤسسـني لكليـة اآلداب، كنـا الرعيل األول، 
ولقـد أقمنا مدارس علميـة يف املنيا وحلوان، 
تخرج فيها أجيال، وأني أفخر أن يل تالمذة يف 
صعيد مرص أصبحوا أساتذة ورؤساء أقسام 
وعمداء، بل إن ابني العزيز الدكتور عادل عبد 
الحافظ أصبح مقرر لجنـة الرتقيات، وكنت 
أود أن أذكرهم جميعا باالسـم، فهم فخر يل، 
وعرب السـنوات أتيحت يل تحقيـق ما تمنيته 
مـن املشـاركة ىف نـدوات دوليـة يف بلجيـكا، 
وفرنسـا، واليونسـكو، وروسـيا، واملغـرب، 

وعمان، وسوريا، واألردن... ألخ.
* تنوع عطاؤك يف تاريخ العصور الوسـطى، 

نود أن نتعرف عىل عطائك يف هذا املجال؟
 - حصلت عىل املاجستري ىف موضوع «الرشق 
اإلسـالمي والدولة البيزنطية زمن االيوبيني» 
بإرشاف األستاذ الدكتور السيد الباز العريني، 
والدكتوراه بإرشاف األسـتاذ الدكتور سعيد 
عبـد الفتاح عاشـور عن تحقيـق مخطوط 
لألمـري  الهجـرة»  تاريـخ  يف  الفكـر  «زبـدة 

اململوكي بيربس الداويدار مع عرض للكتابة 
التاريخية زمن سالطني املماليك.

* شـغل موضوع اليهـود يف أبحاثـك وكتبك 
وأحاديثك يف وسائل اإلعالم.. كيف؟

- كذلـك اهتممت بموضوع اليهـود، فكتبت 
موسـوعة اليهود يف أربعة أجزاء، وكتبت عن 
التاريخ السيايس واالجتماعي ليهود مرص إىل 
عهد امللك فـاروق، وانتهيت من عهد الرئيس 

عبدالنارص وىف سبيله للنرش.
*مـرص التي هي يف خاطـري، كيف كانت يف 

كتبك وأبحاثك؟
- يف مجـال التأليف والكتابـة أوالً عن مرص، 
فكتبـت عـن «الفالح املرصي بـني العرصين 
عـرص  ىف  و»قبطـي  القبطيواإلسـالمي»، 
إسـالمي»  عـرص  يف  و»قبطـي  مسـيحي»، 
لتعكـس صورة املجتمـع والحياة يف مرص يف 
فـرتات تاريخيـة متنوعة، وكذلك «إشـكالية 
القبطيـة  املصـادر  بـني  اإلسـالمي  الفتـح 
املوسـوعة  يف  والبيزنطيـة»  واإلسـالمية 
الصـادرة عن املجلـس األعـىل للثقافة والتي 
وكذلـك  تحريرهـا.  عـىل  اإلرشاف  توليـت 
حرصـت أثناء قيامي كمقـرر للجنة التاريخ 
باملجلـس األعـىل للثقافـة عىل عقـد ندوات 
دولية مع روسـيا وفرنسـا والصني، تناولت 
العالقـات املشـرتكة ومسـتقبل العالقات اىل 
جانـب النـدوات املحلية، وشـارك فيها كبار 
املفكرين د. مصطفى الفقي، والشـاعر عبد 
املعطـى حجـازي، وسـيد حجـاب، والسـيد 

ياسني، وغريهم من القامات.
*روشـتة تعطيهـا الدكتورة زبيدة لشـباب 

الباحثني؟
- وبعـد هذه الرحلة ال يسـعني إال أن اتمنى 
لجميع الباحثني التوفيق وأن يتسلحوا بالصرب 
واالهتمـام بتتبـع الحديث من الدراسـات ىف 

مجالهم، فالعلم يقدم الجديد كل يوم .

ÒÜbÓ»€a@ÛËn‰fl
من دواعـي فخـري، واعتـزازي باألديب 
الشـامل (عيل لفتة سـعيد ) الـذي كتب 
وخـاض غمـار اإلبـداع يف كل األجنـاس 
األدبيـة ، بحرفيـة وإبـداع قـل نظـريه 
يف عاملنـا العربـي، أن أقـرأ روايتـه (باب 

الدروازة) وأغوص يف عوالم أبطالها .
ففي عالم األدب العربي، القليل من يكتب 
بأجنـاس متنوعـة (كاملقالة ، والشـعر، 
والدراسـة النقديـة، والرواية، والقصص 
القصرية)، واألديب عيل لفتة سعيد واحد 
مـن أولئك الذين يسـتحقون لقب األديب 

الشامل .
فالرواية فن يجّسد بها مؤلّفها شخصيات 
الروايـة، والـرصاع بينهم ليشـد املتلقي 
إليه مـن خالل الحـوار والوصف، ورواية 
باب الدروازة اسـتوفت هذه الرشوط من 
حبكة، وموضوع، وزمـان ومكان لجعل 
املتلقـي يتلهف إلكمال الرواية .هي رواية 
اختـار لها الروائي عنوان حي بغدادي مّر 
منه أغلب السياسـيني يف العراق قاصدين  

مرقد اإلمام الكاظم.
تشّدك إليها وال تستطيع الهروب منها إال 
لتعود إليها متلهفاً ملتابعة  سري أحداثها، 
بـدءاً مـن اإلهـداء لجدتـه التي يبـدو أن 
صوتها مازال يسكنه، ويمنحه قوة ليبدع 
أكثـر، ومازالـت مدينة سـوق الشـيوخ 

الصغرية  تسكنه ألنه كتب عنها كثرياً. 
تدور أحداث الرواية عن خالوي ذاك الفتى 
اليتيـم، الفقري يف مقتبل العمر والذي ترك 
دراسته بسـبب الفقر ليكمل أخاه سليم 
تعليمـه ومن ثـم هـو، والذي لـم يغادر 
مدينته سوق الشيوخ إّال لريحل إال بغداد، 
تاهت منه العناوين التي رشحها له أخوه، 
الذي كان قد أخربه بأنه لن يستقبله أحد 
بل عليه أن يدبر نفسـه بنفسـه للوصول 
إىل الخـان الـذي يقيمون فيـه مع جدته، 
لشـدة انبهاره بمدينة بغداد والتي تمثل 
العراق كله، وتبدو كما قال أخوه كامرأة 
تمشـط شـعرها عـىل نهـر الفـرات، بدأ 
يعقد املقارنة بني مدينة سـوق الشـيوخ 
الصغرية بشـوارعها، وبغداد وشـوارعها 
الفسـيحة. لم يسـتيقظ مـن أحالمه إّال 
عىل صوت منادي السـيارات وهو يصيح 
سـكنهم.  عنـوان  كاظميـة،  كاظميـة، 
فركب يف سـيارة أوصلتـه إىل الخان، ذاك 
الخـان الـذي تقيم فيه عـرش أرس فقرية 
قادمة من محافظات عراقية عدة. ولكل 
عائلة حكايتها وأرسارها، ومنذ أن وطأت 
قدماه بغداد عمل يف محل زوج خالته بائع 
الثلج، والذي يقع محله بالقرب من مرقد 
اإلمـام الكاظم، ذاك الرجـل املهذار، كثري 
الحديث يف السياسة والدين، وكل األمور، 
واملتمرد عـىل الحياة وعىل الـذات اإللهية 
والذي يتشـاجر يف كثري مـن األحيان مع 
هادي بائع السـبح الذي يقول عنه سعيد 
زوج خالتـه بأنه رجـل يتظاهر بالتقوى 
ويفعل كل الرذائـل ، أغلب املحالت يف تلك 
املنطقة املسماة باب الدروازة تعتاش عىل 
الزوار الذين يفدون للمرقد وما يشرتونه، 

فاإليمان لدى سـكان املناطـق الجنوبية 
هـو إيمان روحي. ينقلنـا بعدها الروائي 
لحيـاة خـالوي داخل الخـان وخوفه من 
الكلـب الـذي ينبح تحـت نافـذة الغرفة 
التـي يعيشـون فيها بقوة وكأنـه يمتلك 
حنجـرة عرش كالب مما سـبب لـه خوفاً 
وذعـراً الزمه حتى نهايـة الرواية، حاول 
تعويض تركه للدراسـة مؤقتـاً بالقراءة 
يف كتب أخيه األدبيـة بدل كتبه الجامعية 
التي لـم يفقه منها شـيئاً، والتحدث مع 
حسـن طالب الفنون الجميلة، وشـقيقه 
حسـني طالب الطب، والذي كان يدهشه 
بأفـكاره، ومن خالله عـرف أهمية الفن 
يف حيـاة البرش، ومـن ثـم محاوالته من 
خـالل جدتـه وزوج خالته تعلـم اللهجة 

البغدادية.
ينقلنـا الروائـي بعدها للقائـه األول مع 
فتحية ذات الصوت الجميل التي ينصت 
إليهـا عندمـا تغنـي يف غرفتهـا كل من 
بالخـان بخشـوع، والتـي لـو ولدت يف 
بيئة غـري بيئتها لفاقت مطربات العراق 
كعفيفـة اسـكندر، الفتـاة الهاربة من 
الذبـح عـىل يـدي أعمامهـا مـن إحدى 
قـرى الديوانية مع أبيهـا الحمال والذي 
رفض أبوها أن تذبح بعد أن خدعها ابن 
عمها واسـتباح رشفها باسم الحب مع 
صديقه وألقيا بها عـىل قارعة الطريق. 
فـّر بها أبوها إىل بغداد وسـكنا يف الخان 
حاملة معها ّرسها .التقاها خالوي عند 
حوض املـاء، فحاولـت أن تغويه بجعل 
مرفقها يـرضب بطنه، وفخذها يالمس 
فخذه فأحس برعشة، وصف الروائي ما 
حصل لخـالوي برباعة ودقة، إن دل عىل 
يشء فهو دليل حرفيـة الروائي وتمكنه 
مـن أدواته، تلـك العالقة التي تشـعبت 
جمـر  بداخلهـا  ففتحيـة  وتطـورت.. 
تحـت جلد أنثى . يلتقيـان لقاءات عدة، 
وبأماكـن متعـددة  يثرثـران، ويدخنان 
ويتبـادالن أحاديـث وأرسار شـتى كأي 

عاشقني، بعدها ينقلنا الروائي لعالقة أم 
صالح الحّفافة والتـي تنوب عن صاحب 
الخـان يف تحصيـل اإليجـارات، وبيدهـا 
املوافقة عىل بقاء أي ارسة أو طردها من 
الخان، امرأة أرملة تويف زوجها يف سورية 
يف حرب ترشين ومازال له شـاهدة هناك، 
عالقـة فتحية مـع أم صالح بعد كشـف 
فتحية لرس أم صالح بأنه يغطي جسدها 
شـعر أسـود كثيف، فيبـدأ الـرصاع بني 
املرأتني وعاملهما املتشـعب وخوفهما من 
بعضهمـا يف افتضـاح األرسار، ولكـن أم 
صالح التي خافت من فتحية أن تكشـف 
رسهـا، بادرت هي إىل كشـف رس فتحية 
للحاجـة الجدة أم يوسـف بأنها ليسـت 
بكـراً وهو مـا عرفته من خـالل خربتها 
بالنساء ولقاءاتهما يف الحمام، فتكاثرت 
الصور يف ذهن الجدة لخوفها عىل خالوي 

من فتحية .
إفشـاء الّرس ذاك حمـل راحة ألم صالح ، 
وخوفاً للجـدة أم يوسـف، تتطور بعدها 
العالقـة بني أم صـالح وفتحيـة، وتبدأن 
بكشـف األرسار لبعضهما عـن عالقة أم 
صالح مـع بائع األعشـاب الـذي يلتقط 
النسـاء ويتحرش بهـن اللواتي يقصدنه 

للتداوي  .
ما يحدث داخل حمامات النساء وعواملها 
املثـرية، والتـي تتجرد فيها املـرأة من كل 
يشء بداخلهـا وتخرجـه للعلن بـدءاً من 
وتفعـل  باألحاديـث،  وانتهـاء  املالبـس 
بداخلـه مـا ال تفعله يف بيتهـا وحمامها، 
وصفـه الروائي بدّقة عالية تشـد املتلّقي 
ليتابـع الروايـة وأين سـتقوده األحداث 
املتشابكة.. ننتقل بعدها لعالم محل زوج 
الخالـة ومـا يـدور فيه مـن أحاديث عن 
الشـأن العراقي السيايس والحرب املقبلة 
بـني إيران والعـراق، ومن ثـم إهداء زوج 
الخالة مكتبته لخـالوي، تلك املكتبة التي 
لم يكن يسـمح ألحـد بـأن يدخلها حتى 
ابنتـه املدلّلـة، رشط أن يعـده خالوي أن 
ال يدخل معرتك السياسـة، خـالوي الذي 

توقع الصنـدوق املوضوع تحـت األريكة 
التي يجلس عليها جعله يرصخ ويشـعر 
بـأن كل مـا حولـه غرابـة بغرابـة، وأنه 
يعيـش يف عالـم بعيـد عنـه، ولكنـه بعد 
مـدة وجد صنـدوق األرسار أمامه بعد أن 
اخرجـه زوج الخالة، وطلب منه الحفاظ 
عليـه، وطبع أوراقه يف كتـاب، ألنه يوثق 
فيها مرحلة سـجنه يف سجن أبي غريب، 
ويوثـق أحداثا سياسـية مر بهـا العراق. 
الحلم الذي سكن ملتوي يف تكملة دراسته 
عندما ذهب لحضور مناقشة رسالة أخيه 
سليم يف جامعة بغداد، وتوهانه يف الوقت 
أروقـة الجامعـة، تبخر فجأة باشـتعال 

الحرب بني العراق وإيران .
تنبـح وتالحقـه  وبقيـت كالب خـالوي 
ويخاف منها حتـى اللحظة التي يختفي 
فيهـا زوج الخالة، بحفـرة حفرها بيديه 
ونـزل فيها، ولـم يعد يـرى شـيئا  منه، 
بينما هو يسـتمع لبيان املذيع وهو يعلن 
اسـتعدادا  اإللزاميـة  للخدمـة  مواليـده 
للمعركـة. يلـوذ خالوي بالصمـت، وألوذ 
أنا بالدهشـة لنهاية روايـة رائعة أتمنى 

لراويها كل التوفيق ومزيد من اإلبداع .
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وما زال الّتعُب  ولوٌد
ما إن أنهي جولتي معه
حتى يبدأ  جولُة أخرى

يبدو أن ال سنَّ يأس ٍ لديه 
كي يتوقف عن إنجاب

املزيد من املِحن 
حتى يأسُت  اليأس منه  

فأصبحُت معه 
يف وحدة حاٍل

أما هو فلم ييأْس َبعد ُ
لحظًة مني  

فأنا ما زلُت أقتاُت 
فرَح البدايات 

حتى جعلُته زوادة حارضي
فمن مثيل 

يعيش ماضيه مرتني ؟! 
عىل يديَّ نفذ األمل  

عن بكرِة أبيه 
وأنا أحّيك 

من الحنني شباكاُ 
أصطاُد بها كلَّ من مروا 

يف املايض 
واستوقفْتهم أيامي  

بصلُة دٍم وروح 
فملؤوا خاناَت كياني 

أكثر مما ملؤوا
خانات دفرت العائلة  

إنه موٌت طاعن ٌ باملفاجأة 
قد سلب  مني اكتمايل 

ولم يذهب 
بل وسع لنفسه أقايص نفيس 

وتربع فيها
فبُت أنا واملوت وجهان 

لحياٍة واحدة
 

ماء: أيَّتها السَّ
أنا منكبٌة يف قلبي

أنا مسلوبْة من عمري 
أنا مغلوبْة عىل أمري 

تأخر األمل 
ولم تعتدل كفتي األيام 
واملوت  آيٌل إىل حياة   ؟ 

فهذا رحل دون رحيل 
د الرَّحيل بكلِّ الرَّحيل وذاك َجْسّ

وهنا من  أحرض الرَّحيل معه
واستقرا  يف نبيض 

ُقبحَت من رحيٍل
ال يرحل

فمن َخانه املوت حني َحاَنه
َتلَفَظُه البقاُء بكلِّ سوداوية 

وها هو يعالج 
حياته بالقصائد 

ويكوي  املستقبل 
بجمر الدُّموع 
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 عن منشـورات أبجد صـدر حديثاً كتاب 
(شـعرية الفضاء عند أديب كمال الدين: 
دراسـة تأويليـة) للناقـدة هيفـاء جواد 

السهالني.
درسـت الناقدة بشـكل تفصيـيل تجربة 
الشـاعر أديب كمال الديـن عرب املجلدات 
السـتة ألعماله الشـعرية الكاملة، حيث 
تألف كتابها من ثالثة فصول مع مقدمة 
بعنـوان:  األول  الفصـل  كان  وخاتمـة. 
«فاعلية املـكان التأولية» بمبحثني هما: 
اندمـاج الـذات وألفتهـا، وانهـزام الذات 
وتشـتتها.. وكان الفصل الثاني بعنوان: 
«الزمن فضاء الذات وتحوالتها الوجودية» 
بمبحثني هما: تمثالت املايض، والحارض 

استرشاف الذات ووجودها اآلني. 
وجاء الفصـل الثالث بعنـوان: «الفضاء 
النـّيص فضـاء شـعريا تأويليـا»، حيث 
تناولـت الكاتبة هيفاء جواد السـهالني 
فيه مبحثني هما: فضاء الورقة التأوييل، 

والفضاء الكتابي.
أمـا مقدمة الكتـاب فقد تناولـت قراءة 
يف مصطلحـي الفضـاء والتأويل، يف حني 
حـددت الخاتمـة العديـد مـن املرتكزات 
الفنيـة التي تألق فيهـا أديب كمال الدين 
للحـرف  املتفـرد  كاسـتخدامه  شـعريا 
بشـكل  للذاكـرة  وتوظيفـه  العربـي، 

سيميائي.
يقع الكتاب  يف ٣٥٢ صفحة.
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يف بعـض األحيـان تشـعر الزوجة أنها 
بحاجـة إىل طرف خارجي يطـرح رأياً 
محايداً يف مشـكلة بينها وبني زوجها، 
وغالبـاً ما تلجـأ إىل صديقاتهـا، وهو 

خطأ شائع.
ما سـبق ال يعنـي خطأ فكـرة اللجوء 
لطـرف ثالـث، ولكـن يجـب أن يكون 
الطرف الثالث مختاراً بعناية، فيفضل 
أن يكون استشـاري عالقـات زوجية، 
أو أحد كبار السـن من العائلة املعروف 
بحكمتـه، أمـا نرش تفاصيل املشـاكل 
الزوجية بـني األصدقـاء، فهو ترصف 
خاطـئ يزيد األمـور تعقيـداً وال يحل 

املشاكل أبداً.
إذا كنـِت معتـادة عـىل الحديـث عـن 
صديقاتـك،  مـع  الزوجيـة  مشـاكلك 
واستشارتهن فيما يخص خالفاتك مع 
زوجك، فاألسباب التالية سوف تدفعِك 

للتوقف فوراً.
1. لن تحصيل عىل آراء محايدة

عندمـا تعـرف صديقاتـك أنـِك لسـِت 
بخري، سـوف يشـعرن بالحـزن عليِك، 
ولـن يفكرن سـوى يف دعمك نفسـياً، 
وتأييدك بشكل يفتقر للحياد والنزاهة. 
أنِت باألسـاس طلبِت استشارتهن من 
أجـل الحصول عىل رأي محايد، ونظرة 

موضوعية، وهو مـا لن تحصيل عليه، 
فـال داعـي لنـرش تفاصيـل خالفاتك 

الزوجية.
2. انتشار الشائعات عن حياتك

غالبـاً مـا تتناقل الصديقـات األرسار، 

وانتقـال تفاصيـل خالفاتك مع زوجك 
من شـخص آلخر، يجعل أرسار حياتك 
عرضة للقيل والقال، وغالباً ما يضخم 
اآلخرون األمـور، ويؤلفـون املزيد من 

التفاصيل، وينرشون الشائعات.

3. تشويه صورة زوجك
قد تتحدثني بمبالغة عن صفات زوجك 
السيئة ألنِك مستاءة من موقف بينكما، 
ولكن بعد مـرور الوقت تتصالحني مع 
زوجـك، وتنسـني كل ما حـدث، ولكن 

صديقاتـك الالتـي اسـتمعن إىل رؤيتك 
السلبية عن زوجك، لن يتصالحن معه 
مثلك، وسوف ترتسـخ داخل أذهانهن 
صورة بشـعة لزوجك، هذه الصورة ال 

يمكن محوها أو تعديلها بسهولة.
4. تأثر مشاعرك تجاه زوجك

تعتقـد  قـد  الخالفـات،  أوقـات  يف 
صديقاتـك أنِك عـىل وشـك االنفصال، 
ممـا يدفع البعـض منهـن إىل التعليق 
بأسـلوب سـلبي عىل زوجك، صفاته، 
شـكله، سـلوكياته، وهو مـا يزيد من 
مشاعرك السلبية تجاهه، وقد ترتسب 
تلك التعليقات داخل نفسك، وتغرّي من 
نظرتـك لزوجك، وتؤثر عىل مشـاعرك 
نحـوه، ويصبـح األمـر ليـس مجـرد 
مشـكلة عابـرة، وإنما أزمـة كربى يف 

العالقة، تهدد بتدمريها.
5. الشعور بالذنب تجاه زوجك

إذا تحدثـِت بسـوء عـن زوجـك مـع 
صديقاتك، وبعـد فرتة تم حل الخالف، 
وتم الصلـح بينكما، فسـوف تحملني 
شـعوراً كبـرياً بالذنـب تجـاه زوجك، 
ألنِك تحدثِت عنه بسوء مع صديقاتك، 
وقمـِت بتشـويه صورتـه يف دائرتكما 
االجتماعيـة، وتندمـني عىل ذلك أشـد 

الندم.

البطاطـس  أن  الخـرباء  يعتقـد 
أن  يمكـن  والباذنجـان  والطماطـم 

تكون مفتاح التغلب عىل الرسطان.
وهنـا يعتقـد باحثـون بولنديون أن 
املركبات النشطة بيولوجيا يف الخضار 
يمكـن أن تسـاعد املـرىض أيضا عىل 

الوحشـية  الجانبيـة  اآلثـار  تفـادي 
للعالجات الحالية.

ويقولون إن الدراسـات أشارت إىل أن 
 ،glycoalkaloids الغليكوالكالوئيدات
وهي مـواد كيميائيـة طبيعية توجد 
 Goji أيضـا يف الفلفل وتـوت الغوجي

berries والتوت الـربي، تمتلك بعض 
خصائص مكافحة الرسطان.

العـالج  نجـاح  مـن  الرغـم  وعـىل 
الكيميائي يف قتل الخاليا الرسطانية، 
إال أنـه يمكـن أن يـؤدي إىل مجموعة 
من اآلثـار الجانبية غري السـارة مثل 

تسـاقط الشـعر والغثيـان والتعـب. 
وذلك ألن األدويـة تقتل عن غري قصد 
الخاليـا السـليمة يف أماكن أخرى من 
الجسـم، إىل جانب اسـتهداف الخاليا 

الرسطانية.
وقالـت ماجدالينا وينكيـل وزمالؤها 
من جامعة آدم ميكيفيتش يف بوزنان، 
إن هـذا جعـل األمـر يسـتحق إعادة 

فحص خصائص النباتات الطبية.
وقـام فريقهـا بمراجعـة األدلة عىل 
الغليكوالكالوئيـد - وهـي  مركبـات 
مركبـات وفـرية يف طائفـة نباتـات 
الباذنجـان، والتي تشـمل البطاطس 

والطماطم والباذنجان.
جرعـات  إن  وينكيـل  فريـق  وقـال 
صحيحـة من هذه املـواد الكيميائية 
يمكـن أن تكـون «أدوات إكلينيكيـة 

قوية».
وركزوا عىل خمسة غليكوالكالويدات - 
السوالنني والشاكونني والسوالسونني 
والسـوالمارجني والتوماتـني - والتي 
تعتقد وينكيل أنه يمكن اسـتخدامها 

لتطوير األدوية يف املستقبل.
 Frontiers وتوضح النتائج، الواردة يف
السـوالنني  أن   ،in Pharmacology
ثبـت أنـه يوقـف املـواد الكيميائيـة 

املسببة للرسطان من التحول إىل مواد 
مرسطنة يف الجسم.

كما أظهـرت الدراسـات التي أجريت 
عـىل نـوع معني مـن خاليـا رسطان 
الدم، بجرعات صغرية، أن السـوالنني 

يقتلها.
ويف غضـون ذلـك، قـال الفريـق إن 
الشـاكونني لـه خصائـص مضـادة 
عـالج  إمكانيـة  مـع  لاللتهابـات، 

اإلنتان.
دواء  أن  األبحـاث  واقرتحـت 
السـوالمارجني يمكن أن يوقف خاليا 

رسطان الكبد عن التكاثر.
ويقـول الباحثون إنه يمكن أن يكون 
عالجـا تكميليا مهما ألنه يسـتهدف 
الخاليـا الجذعية الرسطانيـة، والتي 
يف  مهمـا  دورا  تلعـب  أنهـا  يعتقـد 

مقاومة أدوية الرسطان.
ويعتقد أن السـوالنني يعمل بطريقة 
مماثلـة. ويدعـم التوماتـني تنظيـم 
دورات الخاليا يف الجسـم، ما يسـاعد 
الجسـم عىل قتل الخاليا الرسطانية، 

وفقا للنتائج.
ولكن لم يتم إجراء أي بحث حتى اآلن 
حول كيفية مقاومة املواد الكيميائية 
للرسطـان يف الخاليـا البرشية، وهي 

واحدة من أوىل مراحل البحث.
وأشـارت وينكيل إىل أنه إذا لم تتمكن 
املـواد الكيميائيـة من تكـرار األدوية 
املسـتخدمة  للرسطـان  املضـادة 
يزيـد  فربمـا  الحـارض،  الوقـت  يف 
اسـتخدامها من ضمن عـالج مركب 

من فعالية العالج.
ملحاربـة  النباتـات  اسـتخدام  وتـم 
الرسطان عقوداً من الزمن، مثل دواء 
العالج الكيميائي تاكسـول، املصنوع 

من لحاء الشجر.
ولكـن ال يوجد بحث يقـول إن مجرد 
تناول خمس وجبات يف اليوم سيقتل 
الخاليا الرسطانية، حتى لو كان اّتباع 
نظام غذائي صحي قد يساعد يف منع 
األورام يف املقـام األول. فهـي ليسـت 
بديال عن عالج الرسطان بطرائق مثل 
العالج الكيميائي والعالج اإلشـعاعي 
والجراحـة، والتـي يمكـن أن تعالج 
األشخاص من املرض إذا تم اكتشافها 

مبكرا بما فيه الكفاية.
ومن املهم التأكيد عـىل أن العديد من 
هـذه املركبـات لـن تكون مناسـبة 
كأدوية، إمـا ألنها غري فعالة بما فيه 
الكفاية أو ألنها ليست آمنة بما يكفي 

ملنح الناس األمل بالشفاء.
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املقادير:

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبرية زيت نباتي.

حبة بصل مفرومة.

ملعقة زبدة صغرية.

حبة بطاطس مقرشة.

مكعب مرق دجاج.

٤ اكواب قرع مقرشة.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل.

كوب كريمة طبخ.

٢ كوب ماء ساخن

طريقة التحضري:

قومـي بإذابـة الزبـدة يف قدر 

عىل النار.

قومي بإضافة البصل املفروم 

والزيت النباتي وقلبي البصل.

قومي بإضافة الثوم املهروس 

املقطعـة  والبطاطـس 

وحركي.

قومي بإضافة القرع املقطع 

وبهري بالفلفل األسود.

قومي بإضافـة مكعب مرق 

املاء  الدجـاج وامللح وصبـي 

املكونـات  وقلبـي  السـاخن 

قليال واتركيها ملدة ٢٥ دقيقة 

حتى تنضج.

املكونـات  بهـرس  قومـي 

باسـتخدام البلندر اليدوي يف 

القدر.

قومـي بصب كـوب الكريمة 

وحركي.

الشـوربة  بتسـخني  قومـي 

بأطبـاق  واسـكبيها  جيـداً 

التقديم وقدميها.

تعاني الكثري من السـيدات من مشكلة تفاوت ألوان 
برشتهـن وذلك ألسـباب مختلفة، منهـا اإلفراط يف 
التعّرض ألشعة الشـمس وفرط التصبغ الناتج من 
االلتهابات والندبات والتغريات الهورمونية والتقّدم 

يف العمر.
هـذه املشـكلة يمكن عالجهـا من خالل اسـتخدام 
بعـض الوصفـات الطبيعيـة املهمـة لتوحيـد لون 

البرشة.
وينصح خرباء جمال السيدات بتطبيق وصفة صودا 
الخبز لتوحيد لون البرشة، فهي سهلة وفعالة، ويتم 
تحضريهـا من خالل خلط ثـالث مالعق صغرية من 
حليـب املاعز مع ملعقة صغـرية من دقيق الحمص 
وملعقة صغرية مـن صودا الخبز، ثم مزج املكونات 

يف وعـاء ووضـع املزيج عىل الوجه ليجـف، ومن ثم 
غسـله باملـاء البـارد، حيث تسـاعد هـذه الوصفة 
عىل تقشـري البرشة وتقليل االسـمرار وتفتيح لون 
البرشة.ويمكن أيضاً تطبيـق وصفة الكركم واللبن 
التـي تخفف من البقع الداكنـة وتوّحد لون البرشة، 
ويتـم تحضريهـا بواسـطة أربع مالعـق كبرية من 
اللبـن الزبادي مع ملعقة كبـرية من الكركم ونصف 
ملعقـة صغـرية من عصـري الليمـون الحامض، ثم 
تمزج املكونات معـًا وتوضع عىل الوجه مع التدليك 
ملـدة دقيقتني بحركات دائريـة، ويرتك بعدها املزيج 
حتـى يجف وُيغسـل الوجـه باملاء البارد، وتسـاعد 
هذه الوصفة عىل تفتيح لون البرشة والحفاظ عىل 

صحتها.
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يعترب السـجاد من أهـم القطع املوجودة يف املنـزل وال يمكن اعتبارها 

قطعـًة من الكماليـات، وإنمـا قطعة أساسـيًة داخل البيـت، بل هي 

الوسـيلة األجمل لتزيني الغرف والصالونات، حيـث أنها تعطي الغرف 

مظهرًا جميًال وتجعل لألثاث رونًقا آخر، كما أنها تسـاعُد عىل الشعور 

بالدفء وخاصًة يف فصل الشتاء القارس، وعىل الرغم من تلك الجمالية 

التي يعطيها السـجاد للبيت وشعور الحميمية والسكينة إال أن عملية 

تنظيف السـجاد أمٌر متعب وشـاق، ويحتاج إىل الكثري من الوقت وذلك 

ملا فيه من حمٍل للسـجاد ووضعه يف مـكان التنظيف وحمله إىل مكاٍن 

جيٍد للتهوية، حيث يتم تنظيفه مرتني يف السنة للمحافظة عىل نسيجه 

من التلف، وهناك الكثري من الطرق لتنظيف السجاد دون غسله وتوفر 

الكثري من الوقت والجهد.

طرق تنظيف السجاد دون غسيل

كنس السـجاد يومًيا باملكنسـة الكهربائية، ويمكن وضع أي نوٍع من 

الروائح العطرية كالفانيال داخل كيس املكنسة ليعطي رائحة جميلة.

يتم تنظيف البقع العادية من خالل وضع مواٍد خاصٍة بتنظيف السجاد 

وال يفضل اسـتخدام مواد أخـرى غريها كالكلور ويتم فركها بشـكل 

لطيٍف وتجفف باسـتخدام قطعة قماش جافة، وال تستخدم الفرشاة 

ألنها تتلف النسيج مع الوقت.

إزالـة البقعـة فـور حدوثهـا ألن تركهـا مع الوقـت يجعـل تنظيفها 

أصعب.

تحضري محلوٍل مكوٍن من امللح واملاء والخل ووضعه يف بخاخ ويستخدم 

عند حدوث البقع الخفيفة، ومسحها بقطعٍة من القماش القطني.

يجب تعريض السجاد للتهوية يف أماكن جيدة التهوية بني فرتِة وأخرى 

ونفض الغبار عنه.

تنظيف السجاد دون غسل حسب نوع البقعة

البول: يتـم وضع القليل من املاء والصابون والروائح العطرية يف وعاء 

ويتـم فرك املـكان بطريقة خفيفـة ألكثر من مرة وذلـك لتخلص من 

النجاسة.

يقع الحرب: يوضع امللح عىل بقعة الحرب وندع امللح يمتصه، ويتم 

تكنيس املنطقة، فإن بقيت آثار للبقعة يتم فرك املنطقة بالليمون 

ومن ثم نقم بتنشيفها.

بقـع الدهون: إلزالة بقع الدهون عن السـجاد يتم خلط امللح مع 

الكحول وتنظف السجادة بها عن طريق الفرك.

بقـع الشـاي والقهـوة: يتـم وضع القليـل من الخـل يف املاء عىل 

قطعـة قماٍش صغريٍة ناعمة، ويتـم الضغط عىل البقعة بها دون 

الفـرك ألن الفرك ينرش البقعة عىل مسـاحٍة أكرب وبعدها يصعب 

تنظيفها.بقـع اللبان: إن أفضل طريقة للتخلـص من آثار اللبان 

، وضـع قطعة من الثلج عىل البقعة بحيث يصبح قوامها قاسـًيا 

وبعدهـا يتم إزالتها بسـهولٍة، وكذلـك يتم التخلص من الشـمع 

بنفس الطريقة.

 تعتـرب مصـارف األحواض والسـباحة أماكن 
غري سـارة بشـكل عام، عىل األقل من منظور 

إنساني.
ويف الواقـع، أحد األسـباب التـي تجعلنا غالبا 
مـا ننفر من األحـواض - إىل جانب اإلسـفنج 
املتسـخ وأدوات املغسـلة األخـرى - هـو عىل 
وجـه التحديد ألنها موائل رائعـة للميكروبات 

البغيضة.
مـن  باحثـون  أجراهـا  جديـدة  دراسـة  ويف 
جامعـة ريدينغ ومركز اململكـة املتحدة للبيئة 
والهيدرولوجيا، أجرى العلماء غوصا عميقا يف 
هذا النظام البيئي الغامض، وقاموا بالتحقيق 
يف أكثر مـن ٢٥٠ من «التجمعـات الفطرية يف 

مراحيض الحمامات» يف حرم جامعي.
وبقيـادة عالـم املعلومـات الحيويـة بجامعة 
ريدينـغ، سـون غويـون، جمع فريـق البحث 
عينـات من أحواض الـرصف الصحي ودورات 
امليـاه يف ٢٠ مبنـى يف جميـع أنحـاء الحـرم 

الجامعي الرئييس.
واستخدم الباحثون مسـحات قطنية معقمة 
لجمع عينات من املصارف، وتسجيل تفاصيل 
عـن صفـات كل حوض بمـا يف ذلـك موقعه، 
والغرض منـه، وعالمـة الجنـس للحمامات، 
ومـا إذا كانـت امليـاه املتدفقـة يف البالوعـة 
الحمـض  واسـتخرجوا  بـاردة.  أو  سـاخنة 
النـووي مـن العينـات، واسـتخدموا تضخيم 
تفاعل البوليمرياز املتسلسل (PCR) ومعالجة 
تحديـد  يف  للمسـاعدة  الحيويـة  املعلومـات 

الكائنات امليكروبية يف األحواض.

وأظهـرت النتائـج غابات متعفنـة ذات تنوع 
فطري يف املصارف.

وقد يبدو مـن الواضح أن األماكن الرطبة مثل 
هذه ستدعم الحياة امليكروبية. وأفاد الباحثون 
أن املجتمعـات الفطرية متنوعة، ومتشـابهة 

بشكل ال يصدق مع بعضها البعض.
مـن  جنسـا   ٣٧٥ األحـواض  واسـتضافت 
الفطريـات. ووجـدت الدراسـة أن الفطريات 

تمثل سبع شعب مختلفة.
وعىل الرغم من التنوع البيولوجي العايل داخل 
كل حوض، أظهرت جميع املجتمعات الفطرية 
مالمـح تصنيفية متشـابهة بشـكل مدهش، 
كما أفاد الباحثون، ما يعني أن قائمة ونسـبة 

الفطريات لم تختلف كثريا من حوض إىل آخر، 
أو حتى من مبنى إىل آخر.

والحـظ الباحثون أنهـم ليسـوا متأكدين من 
سبب هذا التشابه.

وُتسـتخدم جميـع األحواض بشـكل أسـايس 
لغسـل اليديـن، ويمكـن أن يتعـرض أي مـن 
اسـتخدام  عنـد  للميكروبـات  املسـتخدمني 

األحواض.
ويقـول غويـون: «نقـيض ٩٠٪ مـن وقتنا يف 
الداخـل، لذلك نتعـرض للفطريـات يف منازلنا 
وأماكن عملنا. وبالنسـبة ملعظم الناس، هذه 
ليسـت مشـكلة، ولكن بالنسـبة ألولئك الذين 
يعانون من نقص املناعة، يمكن لبعض األنواع 

الفطرية أن تسبب التهابات خطرية».
وتشري الدراسة إىل أن املصارف يمكن أن تكون 
بمثابـة خزانات لبعض الفطريـات والخمائر، 
ما قد يؤوي ويسـاعد عىل انتشار األنواع التي 

يمكن أن تصيب البرش.
ويقول غويون: «ليس من املفاجئ العثور عىل 
فطريـات يف بيئة دافئة ورطبة. لكن األحواض 
تـم تجاهلها حتـى اآلن عىل أنها مسـتودعات 
محتملة لهـذه الكائنات الدقيقـة. وقد يكون 
هذا اكتشافا مهما حقا ألولئك الذين يحاولون 
مسـاعدة األشـخاص الذين يعانون من نقص 
املناعـة عـىل تجنـب العـدوى من قبـل بعض 
مسـببات األمراض االنتهازية التـي قد تكون 

.«Fusarium كامنة يف األحواض، مثل
املصـارف  أن  إىل  وزمـالؤه  غويـون  ويشـري 
واألنابيـب توفـر موطنـا فريـدا للفطريات يف 
البيئة املبنية، وذلك بفضل الرطوبة املسـتمرة 
والتغـريات املؤقتـة يف درجة الحـرارة ودرجة 
الحموضـة العاليـة مـن املنظفـات والرتاكـم 

املحتمل للمواد العضوية.
وفـرة  األكثـر  الجنـس  أن  الباحثـون  وأفـاد 
 ،Exophiala وانتشـارا يف الدراسة الجديدة هو
وهو «خمرية سـوداء» تشـمل األنـواع الربية 

واملائية.
وكتبـوا «يمكـن اعتبار أنـواع Exophiala من 
مسـببات األمـراض التـي تسـبب االلتهابات 
الجلديـة والسـطحية». وقـد ال تشـكل هذه 
مخاطر عالية بشـكل عام، ولكـن «تم توثيق 

حاالت عدوى جهازية قاتلة».

توصـل علمـاء جامعـة بليمـوث الربيطانيـة، إىل أن العديد من 
األدوات التي نستخدمها يوميا، بما فيها لعب األطفال املختلفة، 

تحتوي عىل نسبة عالية من عنرص الكادميوم املرسطن.
معـدن الكادميوم يسـتخدم يف صنـع اللون األحمـر والربتقايل 
واألصفر السـاطع. ومع مرور الوقت، تبدأ طبقة الطالء بالزوال 
تدريجيـا. كما أن األدوات الزجاجية قـد تحتوي عىل هذا املعدن 

نتيجة عمليات املعالجة.
ووفقا للمعايري الدولية املختلفة، يجب أال يزيد تركيز الكادميوم 

يف املتوسط عن 800-50 جزء يف املليون. ولكن العلماء اكتشفوا 
أن تركيزه يف بعض األشياء أعىل من ذلك بكثري.

كمـا وجد العلمـاء أن أعىل تركيـز لعنرص الكادميـوم كان عىل 
سـطح القناني واألقـداح الزجاجية، واكتشـفوا هـذا املعدن يف 
تركيب %70 من األصباغ املسـتخدمة لعمل الرسـوم والنقوش 
والشـعارات املختلفة. وعثـر عليه يف األوانـي الخزفية (40 ألف 
جزء يف املليون) ويف املنتجات واللعب البالسـتيكية (35 ألف جزء 

يف املليون).
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٥٥٧ - القسطنطينية تتعرض لدمار شديد من جراء زلزال.
١٧٥١ - تأسـيس «أكاديمية ثريشيان العسـكرية» كأول أكاديمية عسكرية 

يف العالم.
١٨٢٥ - انـدالع ثـورة الديسـمربيني يف اإلمرباطورية الروسـية ضد القيرص 

نيكوالي األول.
١٩٠١ - العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال السلكي.

١٩٣٩ - إقصاء االتحاد السوفيتي من عصبة األمم وذلك بعد مهاجمته فنلندا 
فيما سمي بحرب الشتاء.

١٩٥٠ - الجمعية العامة لألمم املتحدة توافق عىل إنشاء املفوضية العليا لألمم 
املتحدة لشـؤون الالجئني والتي كان الهدف من إنشـائها توفري املسـاعدات 

اإلنسانية وحماية الالجئني وحل مشكالتهم يف مختلف أنحاء العالم.
١٩٥٥ - إنضمـام ١٦ دولـة إىل األمم املتحدة منها األردن وإيطاليا وإسـبانيا 

والربتغال.
١٩٨٧ - اإلعالن الرسـمي عن تأسـيس حركة املقاومة اإلسـالمية / حماس 

كمنظمـة وطنيـة جهادية تهدف إىل اسـرتداد فلسـطني الوطـن التاريخي 
القومي للفلسطينني وعاصمته القدس، أسس الحركة أحمد ياسني.

١٩٨٨ - الواليـات املتحـدة توافق للمرة األوىل عىل إجـراء مباحثات مبارشة 
مع منظمة التحرير الفلسـطينية وذلك منـذ اعرتاف األمم املتحدة باملنظمة 
كممثل رشعي للشـعب الفلسـطيني ومنحها عضوية األمم املتحدة بصفة 

مراقب.
٢٠٠٣ - رئيس باكستان برفيز مرشف ينجو من محاولة اغتيال هي الثالثه 

منذ توليه السلطة.
٢٠٠٨ - الرئيـس األمريكي جورج دبليو بوش يـزور العراق ويوقع فيه مع 

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي االتفاقية األمنية العراقية األمريكية.
٢٠٠٩ - قـادة دول مجلس التعـاون الخليجي يطلقون من الكويت مرشوع 

الربط الكهربائي بني دولهم.
٢٠١٧ -رشكـة والت ديزني تعلن عن اسـتحواذها عىل معظم أصول رشكة 

«تونتي فرست سينتشوري فوكس» مقابل ٥٢٫٤ مليار دوالر.
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يعد عصري (رشبت) زبيب الحاج زبالة، أو ما يعرف اليوم باسـم مرطبات 
الحاج زبالة واحدا من أشـهر املحـال التجارية التي تصنع الزبيب وأقدمها 

يف بغداد.
يقول الحاج محمد عبد نجل الحاج زبالة وهو رجل سبعيني، يجلس عادة 
يف زاوية إعداد العصري: إن تاريخ افتتاح املحل يعود إىل أواخر سنوات العهد 
العثماني فقد أسـس عام ١٩٠٠، وكانت بداية تأسيسه يف منطقة الكرخ، 
ومـن ثم انتقل ملكانه الحـايل منذ عام ١٩١٢، أي قبـل االحتالل الربيطاني 
للعـراق بنحو عامني، وهـو قريب من الـرساي الحكومـي القديم ووزارة 

الدفاع وساعة القشلة وساحة امليدان، عند مدخل شارع الرشيد األثري.
وعـىل جدران املحل الذي يعتز أصحابه باسـمه الالفت، علقت عرشات من 
الصور باللونني األبيض واألسـود، بينها صورة مؤسس املحل الحاج زبالة 
الذي يحمل اسـمه، ويبدو يف الصورة وهو يبتسـم نصف ابتسامة، وتروي 

بقية الصور قصة عمل هذه العائلة الذي بدأ مطلع القرن العرشين.
االسـم الحقيقـي للحـاج زبالة هو (عبـد الغفور)، ولكن اسـم زبالة جاء 
بسـبب أن والدته (جدة املتحدث) ال يعيش لها أوالد، وقد أطلقت عليه هذا 
االسـم لكي يعيش، طبقـا لألعراف واملعتقدات السـائدة آنذاك وربما حتى 
اآلن، وهو مثبت بهوية األحوال املدنية (عبد الغفور) وهو من مواليد بغداد 

أواخر القرن الـ١٩.
يقـول الحاج محمـد إن ملوك ورؤسـاء العراق بالتعاقب دأبـوا عىل تناول 
رشاب زبيب الحاج زبالة بدءا بمؤسـس الدولـة العراقية امللك فيصل األول 
(مـن ١٩٢١- ١٩٣٣)، ومـن بعـده ولـده امللك غازي (حكم مـن ١٩٣٣ – 
١٩٣٩) ومـن ثـم امللك فيصل الثانـي (١٩٣٩ – ١٩٥٨)، وكذلك الويص عىل 
العـرش عبد اإللـه ورئيس الوزراء لدورات متعددة الباشـا نوري السـعيد 
(الحقبـة امللكيـة ١٩٢١- ١٩٥٨)، يف حـني كانت امللكة عاليـة، والدة امللك 
فيصل الثاني، ترسـل سـائقها الشخيص ليشـرتي لها الرشاب، وكان امللك 
غـازي األكثر حضورا للمحـل ليتذوق رشاب الزبيب، أمـا رئيس الوزراء يف 
العهـد امللكي نوري السـعيد فقد دأب عىل الحضور بنفسـه بشـكل شـبه 
يومي، ويف حال عدم حضوره يرسـل سـائقه إلحضار العصري إىل الرساي 

الحكومي.
ويتابـع محمـد أن «الرؤسـاء يف العهد الجمهـوري جميعهـم زاروا املحل، 
خاصة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسـم  الذي كان حريصا عىل أن يرتجل 
من سـيارته قبـل الذهاب إىل وزارة الدفاع لتنـاول العصري، وكذا الحال مع 
الرئيس عبد السـالم عارف ومن بعده شقيقه الرئيس عبد الرحمن عارف، 
وكذا الحال مع السـفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية، 
وكذلك أصحاب الفكر واملعارف والشعراء واألدباء، فضال عن السياح الذين 

زاروا العراق يف أوقات متفاوتة».
كما يشري الحاج محمد إىل أن» الرئيس أحمد حسن البكر كان يأتي لرشاب 
العصري، ويف أحيان أخرى يرسـل سـائقه، وكذا الحال مع الرئيس السابق 
صدام حسـني الـذي جـاء إىل املحل برفقة ملـك األردن الحسـني بن طالل 
والزعيـم الفلسـطيني يارس عرفات إبـان القمة العربيـة التي عقدت عام 

١٩٩٠ يف بغداد، ومن بعدها برفقة الرئيس املرصي محمد حسني مبارك.
ويوضـح أن «من بني امللـوك والزعماء العـرب الذين زاروا املحـل وتذوقوا 
رشاب الزبيب الخالص برفقة الزعيم عبد الكريم قاسم، ملك املغرب محمد 
الخامس حني زار العراق عام ١٩٦٠، وكذلك الرئيس الجزائري أحمد بن بلة 
حني زار العراق عام ١٩٦٢».ويؤكد محمد أن الرئيس العراقي الراحل جالل 
الطالباني كان برفقة زوجته السيدة هريو يف نادي الصيد غربي بغداد عام 

٢٠٠٥، وأرسل سائقه إىل محل الحاج زبالة لرشاء عصري الزبيب.
وردا عىل سؤال عما يميز عصري الحاج زبالة، يقول الحاج محمد إنه عصري 
خالص ومن دون نكهات أو مطيبات عدا السكر، «فضال عن نوعية الزبيب 
املستخدم والذي نحصل عليه يف الغالب من إقليم كردستان العراق، وكذلك 

نستورده من بعض الدول اآلسيوية مثل أفغانستان». 
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تعرّف إىل الّشخص الكاذب من خالل 
نظرته

يتجّنب الشخص الّذي يكذب توجيه 
نظره نحو عينيك؛ ألّن يف ذلك ما يدّل 
عـىل كذبه. فرّبما يكـون خجوال وال 
ينظر نحـو عينيك مبارشة، ويتقلّب 
نظره يف عّدة أماكن وبشكل مستمر، 
ورّبمـا يرمش كثرياً خـالل الحديث، 

وخاّصة يف اللحظـه التي ينظر إليك 
فيهـا مبـارشة، ولكي تالحـظ ذلك 
ما عليـك إّال تقديم ضيافـة له أثناء 
نظره إىل يشٍء آخر، لتالحظ تعبريات 

وجهه الدالة عىل كذبه.
تعرّف إىل الّشخص الكاذب من خالل 

حركاته الالإرادّية
عادًة مـا يظهر عىل الكاذب حركات 

ال إرادّيـة؛ كاللّعب بالشـعر، أو حّك 
الوجـه، أو قضـم األظافـر، وتجده 

يتحرّك كثرياً أثناء جلسته.
تعرّف إىل الّشخص الكاذب من خالل 

كالمه
األشـخاص الذين يتصفون بالكذب 
يسـتخدمون أقـّل عـدد ممكـن من 
الكلمـات، ويتكلّمـون ببـطء؛ وذلك 

ألّنـه مـن الّصعـب عليهـم إيجـاد 
الكلمات املناسـبة أثنـاء الّتفكري يف 
عملّيـة الكـذب نفسـها، ومحاولـة 
إخفـاء الحقائق، ويميل الشـخص 
الكاذب إىل اسـتخدام نفس الكلمات 
أكثر من مـرّة، واسـتخدام املربّرات 

نفسها.
الّشـخص الكاذب ال يشري إىل نفسه 

أثناء الحديث
عـادًة  الـكاذب  الّشـخص  يتجّنـب 
اسـتخدام كلمة « أنـا « ويقول بدالً 
منهـا: نحـن، أو يسـتخدم الضمري 
نا، فيقول مثـًال ذهبنا، وبينما وهو 

يتحّدث عن نفسه.
الشخص الكاذب يقوم باالستخفاف 

باآلخرين
الّشـخص الكاذب يميل إىل أن ينسب 
لآلخرين ترصفـات أو أقـوال رديئة 

ورذيلة.
رسيـع  الـكاذب  فـإّن   .. أخـرياً  و 
النسيان، وقد يفضح نفسه بنفسه 
وتناقضهـا  أكاذيبـه،  كثـرة  مـن 
مـع بعضهـا البعض مّمـا يدعو إىل 

االرتباك.
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ضاعت لهفتك صفنه بوجه عمـــيان
مامشتاگ ميكن ال على الرجــــــــح
ارحم ساعتك لتباوعلها هــــــــواي

الوقت كالسيف عندك خاف نتذبـــح !
********************

دمك نفس دمي ثبت بالتحليـــــــل
رغم الانته اخوي والابن عمـــــــــي
بس نفس الفصيلة وياي تعرف ليش

الن خلصت عمرك تشرب ابدمــــي!؟

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1. قلم - عتمة.
2. وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

3. أشهر رحالة عربي.
4. جد سيدنا يعقوب عليه السالم - والد.

5. ضياع العقل والحكمة - فقط (عامية).
6. حركـة فسـيولوجية ملقاومـة املـرض - مـن 

الفصيلة السنورية (معكوسة).
7. إرجـع إىل عقلـك - جزيـرة فرنسـية يف البحر 

األبيض املتوسط (مبعثرة).
8. مخادع - وسادات.

9. أول من قسم أيام األسبوع عىل سبعة أيام.
10. لنيل أقساط من الراحة.

1. مدينـة فلسـطينية (مبعثـرة) - اطـول الخلفاء 
الراشدين مدة يف الخالفة.

2. متشابهان - من يقرع الطبل.
3. من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه - وقع.

4. نسور - دفرت.
5. يطبخ - حسم األمر.

6. ممثـل جسـد شـخصية عمـر املختـار - بـراد 
(باالنجليزية).

7. دفن - دولة تقع فيها سدس مساحة اليابسة.
8. معظم اليشء - أجهزة للرتويح أيام الحر.

9 . تقـال عنـد الضجـر - الشـيخ الرئيـس الطبيب 
الفيلسوف.

10. تقينا الربد والحر - طرف.
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تجنـب األخطاء والتهور والتـرسع. إدعاءات 
الرشيـك بالعظمة والتفوق عليـك يثري غضبك 
وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم 
بسـالم. التوتر قد يسبب لك فشـال أو خسارة، فال 

تنفعل كي ال تسبب لنفسك أزمة صحية.

تشـعر أن كل يشء يحـدث لك اليوم يحدث ألول مرة. تشـعر 
دائما ان هناك شـيئا ما سـيحدث ولكن ال تعرف ما هو؟! أنت 
شـخص عاطفي جدا ولذلك ربما تشعر باآلخرين بمجرد أن تنظر 

إليهم. اهتم بمشاعرك وأحاسيسك وعرب عنها وال تكبتها.

ربما تقيض وقتا طويال اليوم يف تقديم خدمات لشخص 
ما. ربما يكون هذا الشخص صديقا أو حبيبا أو قريبا. 
لن تكف عن الكالم مع هذا الشـخص. سـتضطر فجأة 
للقيام بيشء ما ثم تعاود مسـاعدة هذا الشـخص مرة 
أخـرى. انتبه فهناك أكثـر من يشء قد يقف يف طريقك. 

ال تجعل أي يشء يؤثر عليك أو يثري غضبك.

أي يشء يتعلق بحياتك العاطفية سـيكون عىل ما يرام 
خاصة إذا ترصفت بطريقـة صحيحة. عليك أن تبذل كل 

جهودك حتى تتأكد من شعورك تجاه شخص ما.
 ننصحك بأن تتبع منهجا عمليا يف حياتك املهنية اليوم.

جلوسك مع مجموعة من األصدقاء املثقفني سيكون له تأثري عىل 
عملك.

تناقش بعـض املوضوعات املفيدة إذا جلسـت مع بعض 
األصدقاء يف الصباح كالفلسلفة وامليتافيزيقا والعلوم. 

تتميز برسعة البديهة وهذا ما يميزك عن اآلخرين.
 تستوعب أي موضوع او أي فكرة تسمعها من أصدقائك اليوم.

يوم مالئـم للتحرك يف عدة اتجاهات. قد تواجه 
خالفا حـول بعـض املوضوعـات واالعتبـارات. 
تتعـرّض اليوم محاوالتـك للعرقلـة وتواجه رشيكا 
رشسـا يف مكان العمل. قد تمـر بأمور مخيبة آلمالك، 

ما ينعكس سلبا عىل وضعك الصحي.

الجدية هي أسـاس التعاون املثمر بني الزمالء، 
بينما كثرة املزاح تسبب األخطاء والهفوات. 

ستجد نفسك مضطرا إىل الدفاع عن أفكارك بمواجهة 
الرشيك، وهذا سببه قلّة الثقة والود املفقود بينكما.

تعلم إدارة أولوياتك بشـكل أفضل. ال تضع األشـياء غري 
املهمة مـع األمور التي ال تحتمل التأجيل. سـتنجز أعماال 
جميلـة تفخر بهـا و تكون محط أنظار املسـؤولني عنك. كن 
حذرا من العالقات الغرامية. سرتى كل يشء بلون وردي بالرغم 

من املشاكل املحيطة به.

أنت مغرور اليوم وتشعر أنك الشخص الوحيد 
املوهوب يف هذا العالم. 

عليـك أن تقـدر مواهـب اآلخريـن وإال لـن يقدور 
جهودك او مواهبك.

ال تنـس أنهم يعرفـون كيف ينتقمـون منك ولكنهم 
مضطرون للتكيف مع هذا العالم الذي نعيش فيه.

يقدر اآلخرون مميزاتك، وتمارس سحرا كبريا 
وتصغي إىل ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام. 
تفكر يف قضية زوجية أو رشاكة أو تعيش لحظات 
رومانسية مع الحبيب. فكر مليا يف وضعك الصحي 

املتقلب، واخرت الحل أو العالج املناسب برسعة.
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أنت شـخص تحب التحدث مع اآلخرين واالنخراط 
معهـم. تفكر اليوم يف االتصـال بأصدقائك واالقرتاح 
عليهـم االجتماع يف منزلك. أنت متميـز يف إقناع اآلخرين 
بأفـكارك ومقرتحاتك. لديك القدرة عىل مسـاعدة اآلخرين 

رغم املحن والظروف التي تمر بها.

إذا نظرت إىل حياتك خالل السـنوات املاضية، سـتالحظ أنها 
تغريت تماما. 

هـذه التغيريات أثرت إيجابا عليك وكانت سـببا يف التقدم امللوس 
الذي تالحظه اليوم. 

حاول من حني آلخر أن تغري أسلوب حياتك.

Ô”aã«@fiçÀ



«تحت  مسلسل  يف  املشاركة  عىل  أمني  نرسين  الفنانة  تعاقدت 

الفنانة منى زكي، واملقرر عرضه  الذي تقوم ببطولته  الوصاية» 

رمضان  ملوسم  املرصية  املسلسالت  ضمن  فقط،  حلقة   15 يف 

.2023

ليصبح  للمسلسل  جديد  اسم  بطرح  املنتجة  الرشكة  وقامت 

«تحت الوصاية» بدالً من «ضد الريح»، وتم اقتباس أحداثه 

من شخصية الحاجة صيصة، وهي السيدة التي مات زوجها 

ابنتها؛  يف  حامالً  وكانت  عاماً،   21 العمر  من  تبلغ  وهي 

فقررت االعتماد عىل نفسها، ونظراً لعادات الصعيد التي 

تمنع عمل املرأة، ارتدت الجلباب الرجايل الصعيدي لتعمل 

43 عاماً، يف أعمال كثرية شاقة جداً؛  مثل الرجال ملدة 

حيث حملت الطوب، وعملت يف الحفر يف األرض ومسح 

األحذية، ونجحت يف تزويج ابنتها الوحيدة، لكن زوج 

ابنتها أصبح هو اآلخر غري قادر عىل العمل بسبب 

املرض، فتقاعد يف املنزل لتتوىل هي اإلنفاق عليه 

وعىل ابنتها وأحفادها.

«حرب  مسلسل  عرض  أمني  نرسين  وتنتظر 

من  انتهت  الذي  حلقة   45 من  املكون  الجبايل» 

تصويره الشهر املايض.
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تحاول حالياً الديفا هيفاء وهبي إنهاء 

التحضريات النهائية لفيلمها السينمائي 

الجديد «رمسيس باريس»؛ والذي تقدم 

بها  ستفاجئ  شخصية  خالله  من 

األخري  فيلمها  بعد  خاصة  الجمهور 

خالله  من  قدمت  الذي  أوروبا  أشباح 

مشاهد األكشن للمرة األوىل.

«رمسيس  فيلم  عمل  فريق  أن  وذكر 

أغنية  لتسجيل  يستعدون  باريس» 

الفرتة  خالل  بالفيلم  خاصة  دعائية 

الدعائية  القادمة لتكون ضمن الحملة 

العرض  بدور  طرحه  قبل  للعمل 

أبطال  بها  سيشارك  والتي  السينمائية 

ثروت  ومحمد  وهبي  هيفاء  العمل 

وغريهم من نجوم العمل.. والفيلم تدور 

احداثه يف إطار كوميدي حول مجموعة 

طريق  عن  يجتمعون  األشخاص  من 

الصدفة لرسقة لوحة املوناليزا بمتحف 

اللوفر يف باريس.

هيفاء  الديفا  تفكر  آخر،  صعيد  عىل 

وهبي يف القيام بجلسة تصوير خاصة 

للبوسرت الدعائي بحفلها الغنائي الجديد 

ببريوت ليلة رأس السنة والذي سيقام 

يف فندق الحبتور، عىل أن يجمعها بسعد 

ملجرد ونادر األتات.

إلكتشاف  أيدول  سعودي  برنامج  خالل  أحالم  إطالالت  أن  يبدو 
بإطاللة  ظهورها  فبعد  للجدل؛  مثرية  ستكون  الغنائية  املواهب 
مختلفة بربومو الربنامج الرسمي الذي ُعرض قبل أيام عرب شاشة 

الـأم بي يس حيث أثارت إطاللتها جدالً واسعاً عرب وسائل التواصل 
اإلجتماعي خاصة أنها ظهرت بـ «بيجامة «ماركة  Prada العاملية 
بإطاللتها عرب  املرة  يورو، هذه  آالف   ٥ يقارب  ما  إىل  ثمنها  وتصل 

البوسرت الرسمي للربنامج ستكون مثرية للجدل أيضاً. 
أحالم  ظهرت   Alexander Mc Queen توقيع  من  سوداء  ببدلة 
املواهب  إكتشاف  برنامج  من  األول  للموسم  الرسمي  بالبوسرت 
العربية  باململكة  األوىل  للمرة  يقام  والذي  أيدول  سعودي  الغنائية 
السعودية؛ وهذه اإلطاللة سبق وظهرت بها كريس جينر كارداشيان 

من قبل.
ومن املقرر إنطالق أوىل حلقات الربنامج يف ٢٠ ديسمرب عرب شاشة 
أصالة  يجمع  والربنامج  اإللكرتونية،  شاهد  ومنصة  يس  بي  الـأم 
تحكيم  بلجنة  مرة  ألول  بكر  أبو  وأصيل  املهندس  وماجد  وأحالم 

إختيار املواهب الغنائية بالربنامج.
عىل صعيد آخر، كانت أحالم قد أّجلت طرح أحدث اعمالها الغنائية 
عاكف؛  أمني  الصوت  مهندس  والد  وفاة  بسبب   » «تجاهل  بعنوان 
وهو املسؤول عن وضع اللمسات االخرية للعمل ومن املقرر طرحها 

خالل الفرتة املقبلة.

يواصل تيم حسن تصوير مشاهده ضمن أحداث 
مسلسله الدرامي الجديد «الزند « والذي يخوض 
بشخصية  القادمة  الرمضانية  املنافسة  به 
ملحمة  أجزاء  سلسلة  إنتهاء  بعد  الزند   عايص 
الهيبة التي قدمها تيم عىل مدار املواسم املاضية 
رغم  الزند   مسلسل  ان  ذكر  اإلطار،  هذا  .ويف 
انتمائه لنوعية الدراما التاريخية إال انه سيكون 
كما  الفصحى  العربية  وليست  العامية  باللغة 
توقع البعض.ويتواجد تيم وفريق عمل املسلسل 
حالياً يف حلب بسوريا لتصوير مشاهد املسلسل، 
ولبنان  سوريا  بني  العمل  تصوير  يتم  أن  عىل 
وتركيا.واملسلسل يشارك ببطولته دانا مارديني 
يف اول تعاون يجمعها بتيم حسن وأنس طيارة 
املعهد  خريجي  من  ومجموعة  خوري  ونانيس 
العايل بدمق واملسلسل من إخراج سامر الربقاوي 
ميزانية  له  رصد  الذي  صباح  صادق  وإنتاج 
آخر،  صعيد  املسلسل.عىل  لضخامة  مفتوحة 
النهائية  الرتشيحات  لقائمة  حسن  تيم  وصل 

Joy Awards كما  كأفضل ممثل عربي بجوائز  
لقائمة  أيضا  الهيبة  السينمائي  فيلمه  وصل 

الرتشيحات النهائية كأفضل فيلم عربي.

بولفارد  يف  الحفل  جوائز  توزيع  املنتظر  ومن 
يف  السعودية  العربية  باململكة  بالرياض  سيتي  

٢٧ يناير املقبل.

بدأت النجمة غادة عادل الربوفات النهائية 
ملرسحيتها الجديدة «فرصة سعيدة» املقرر 
ملدة  الرياض  بموسم  حرصياً  عرضها 
الفرتة من ١٤ إىل ١٨ من  أيام يف  خمسة 
ديسمرب الجاري عىل مرسح العيل، ضمن 
فعاليات موسم الرياض خلفاً ملرسحية 
«سيدتي الجميلة» التي انتهت عروضها 
الجديدة  املرسحية  تقدم  مؤخراً.غادة 
زكي،  أرشف  املخرج  قيادة  تحت 
سالمة  رشيف  البطولة  ويشاركها 
ومحمد  توتا  الرحمن  عبد  ومحمد 
شاهني ومنري مكرم وكريم مغاوري، 
املرصية شخصية  الفنانة  وتجسد 
باملوالد  استعراضية  راقصة 

الشعبية ألول مرة عىل املرسح.

عرب  للمرسحية  األول  البوسرت  عادل  غادة  ونرشت 
حسابها بموقع إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: «سعيدة 
سعيدة  فرصه  بمرسحية  الرياض  موسم  يف  بوجودي 
غادة  انتظاركم».وتعاقدت  يف   ،١٨ يوم  إىل   ١٤ يوم  من 
الريشة»،  «وزن  مسلسل  بطولة  عىل  مؤخراً  عادل 
وهو  وآخرين،  اليزيد،  أبو  أسماء  السقا،  أحمد  بطولة 
من تأليف محمد هشام عبية، ومن املقرر بدء تصوير 
العمل بعد شهر رمضان املقبل.وقبل السفر إىل الرياض 
إجابة“  ”ساعة  فيلم  عمل  وفريق  عادل  غادة  انتهت 
قريباً. عرضه  املقرر  ومن  بالكامل  الفيلم  تصوير  من 
الفيلم  عمل  فريق  مع  عادل  غادة  النجمة  واحتفلت 
التقاط  عىل  العمل  نجوم  وحرص  التصوير،  بنهاية 
أبو سيف يف  التذكارية.ودخل املخرج مصطفى  الصور 
معسكر مغلق لالنتهاء من عمليات املونتاج واملكساج 

الخاصة بالفيلم استعداداً لعرضه يف موسم الربيع.

يمر موقع التواصل االجتماعي 
”تويرت“ بمنعطف خطري، وذلك 
ماسك  إيلون  استحواذ  بعد 
والذي  الوقت  ذلك  فمنذ  عليه، 
شهر،  من  أكثر  عليه  مىض 
من  تخرج  املتناقضة  واألخبار 
بتعامل  يتعلق  فيما  الرشكة 
ماسك مع املوظفني، آخر هذه 
التطورات أن إيلون ماسك هدد 
بمقاضاة موظفي تويرت الذين 
إىل  الرشكة  معلومات  يرسبون 
منهم  وطلب  اإلعالم،  وسائل 
إىل  يشري  تعهد  عىل  التوقيع 
بوضوح.وبعيًدا  فهموه  أنهم 
مع  ماسك  إيلون  تعامل  عن 
تعامل  فإن  تويرت،  موظفي 
ماسك مع تويرت ذاته، مختلف 

مغرم  ماسك  أن  فيبدو  تماما، 
بموقع الطائر األزرق منذ فرتة 
طويلة، واآلن أصبح هو سيده، 
معدالت  زيادة  يربر  ما  وهو 
وإعادة  وردوده،  تغريداته 
إيلون  ويشتهر  التغريدات، 
ال  بشكل  نشًطا  بكونه  ماسك 
بعد  وحتى  تويرت،  عىل  يصدق 
أن  منذ  ذلك  يتغري  لم  رشاءه 
ماسك  الرشكة.ويميل  اشرتى 
إىل حذف بعض التغريدات، ومع 
ذلك، تظهر األرقام بوضوح أن 
ماسك يرد أكثر من التغريدات، 
سواء قبل الرشاء أو بعده بشكل 
ردوده  إجمايل  تجاوز  خاص. 
إجراءات  إجمايل  الرشاء  منذ 

تويرت الخاصة به من قبل.

سيضمن   ،Chrome ملتصفح  جديد  تحديث  عن  غوغل  أعلنت 
استهالك  من  وسيقلل  اإلنرتنت،  مع  أرسع  أداء  للمستخدمني 

املتصفح للطاقة يف الحواسب واألجهزة املحمولة.
يعانون  اإلنرتنت  مستخدمي  من  العديد  أن  إىل  غوغل  وأشارت 
أحيانا من بطء عمل املتصفح لديهم وخصوصا يف حال استعمال 
كانت  حال  يف  أو  معا،  تبويب  وعالمة  صفحة  من  أكثر  فتح  أو 
أجهزتهم أو حواسبهم قديمة بعض اليشء أو تحوي عىل ذواكر 
وصول عشوائي بسعات صغرية، لذا فإن التحديثات الجديدة التي 
طورتها ملتصفح Chrome ستضمن أداء أكثر سالسة للمتصفح 

مع مختلف أنواع األجهزة املحمولة والحواسب.
وملعالجة مشكالت بطء األداء طرحت غوغل مع التحديث الجديد 
تساعد  والتي  املطّورة،   Memory Saver تقنية   Chrome لـ 
يف  العشوائي  الوصول  وذواكر  املعالجات  عىل  الضغط  تقليل  يف 
عالمات  بعض  وضع  عرب  وذلك  تقريبا،   ٪٣٠ بمعدل  األجهزة 

التبويب بوضعية «الثبات» عندما ال يستعملها املستخدم.

تسمى  ما  حد  إىل  شائعة  ميزة  عىل   Snapchat يحتوي 
تختفي  االسم،  يوحي  وكما  االختفاء»  ذاتية  «رسائل  

الرسالة بمجرد أن يراها املستخدم، ويبدو أن وظيفة 
مماثلة قد تأتي قريًبا إىل WhatsApp أيًضا، فوفًقا 

اكتشاف  تم   ،WaBetaInfo عن  صادر  لتقرير 
امليزة - التي ُيرجح أن يطلق عليها «العرض 

من  التجريبي  اإلصدار  يف   - واحدة»  مرة 
WhatsApp لنظام أندرويد.

وفًقا للتقرير  سريى املستخدمون رمز 
ضغط  وإذا  اإلرسال،  زر  داخل  قفل 
املستخدمون عىل رمز القفل، فسيتم 
إرسال الرسالة كعرض واحد، بمجرد 

ويعرضها،  الرسالة  املستلم  يفتح  أن 
رؤيتها  أو  الرسالة  قراءة  من  يتمكن  لن 

هذه  مع  أنه  املحتمل  ومن  أخرى،  مرة 
الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، لن يكون من 

املمكن إعادة توجيهها عىل اإلطالق، ووفًقا للتقرير، 
املستخدمني  بإمكان  كان  إذا  ما  حول  وضوح  يوجد  ال 
التقاط لقطة شاشة للعرض بمجرد إرسال رسالة أم ال.

نظرًا ألن امليزة يف الوضع التجريبي، فمن املتوقع طرحها قريًبا، 
وكانت  امليزة  WhatsApp حول هذه  من  كلمة رسمية  توجد  ال  لكن 

اإلصدارات  يف  اكتشافها  بعد  حتى  النهائي  القطع  تحقق  ال  ميزات  هناك 
التجريبية، ومع ذلك ، فهذه ميزة من املحتمل جًدا أن تظهر عاجالً وليس 

آجالً.
ويف غضون ذلك، طرحت واتس آب مؤخرًا الصور الرمزية ملستخدميها، ويف 
منشور باملدونة ، قال واتس آب إن «الصورة الرمزية الخاصة بك هي نسخة 
الشعر  املليارات من مجموعات ترسيحات  إنشاؤها من  رقمية منك يمكن 
املتنوعة وميزات الوجه واألزياء،» عىل واتس آب، ويمكن للمستخدمني اآلن 
اخرت  أو  الشخيص  مللفهم  الخاصة بهم كصورة  الرمزية  الصورة  استخدام 

من بني ٣٦ ملصًقا مخصًصا تعكس العديد من املشاعر واألفعال املختلفة.
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الكثريون أرادوا للصني أن تكون بعبعا، وأولهم هنري كيسنجر مستشار 
األمن القومي ووزير الخارجية األمريكي األسبق. فعىل مدى نحو نصف 
قرن «قرع» كيسنجر رؤوسنا بأنه هو بطل االنفتاح األمريكي األول عىل 
الصني. ففي أوائل السبعينات وقبل أن يتورط رئيسه ريتشارد نيكسون 
بفضيحة ووترغيت التي أطاحت به عام ١٩٧٤ سافر اىل الصني والتقى 
من  رخصة  «من  التاريخي  مجدها  حظ»  و»مطيح  زعيمها  وقتذاك 
تبقى من املاويني» ماوتيس تونغ ممهدا لزيارة نيكسون اىل الصني، ذلك 
البلد الذي لم نكن نعرف عنه سوى مقولة «اطلب العلم ولو يف الصني» 
املنسوبة كحديث نبوي ضعيف كل األسانيد. كما لم نسمع إال بسور 

الصني قبل أن يعرفنا أحد زعمائنا بعد التغيري بالكونفشيوسية. 
الدولية.  العالقات  الزيارة معادالت كثرية عىل صعيد  تغريت بعد هذه 
دائمة  الدولة  هي  أصبحت  الوطنية»  «الصني  فرموزا  بدل  الصني 
نهر  يف  كثرية  مياه  وتحركت   ١٩٧١ عام  االمن  مجلس  يف  العضوية 
بسبب  كبري  حد  اىل  جامدة  كانت  التي  الروسية  ـ  الصينية  العالقات 
أن  وقتذاك  السوفياتي  لالتحاد  بدا  أن  بعد  ولينني  ماركس  املوقف من 
السياسية  املعادالت  يف  يؤثر  أن  يمكن  الصني  عىل  األمريكي  االنفتاح 
الالحقة «الحرب الباردة، اتفاقيات الحد من األسلحة النووية سالت ١ 
وسالت ٢ وسواها مما كان يحذر منه الطرفان».. لكن قبل كيسنجر ويف 
سياق تحويل الصني اىل «بعبع» يخىش منه كان زار الصني يف ستينيات 
القرن املايض أندريه مالرو، أحد أهم روائيي فرنسا يف القرن العرشين 
الجنرال شارل ديغول.  البرشي» ووزير ثقافة  صاحب رواية «الوضع 
يف تلك الزيارة التقى مالرو الزعيم الصيني ماوتيس تونغ أيضا. ومما 
يرويه مالرو عنه أن ماو كان معجبا جدا بنابليون بونابرت بحيث كان 
دائم الحديث عنه خالل املقابلة. ويقول مالرو حتى عندما أردت تغيري 
الحديث من نابليون اىل موضوع آخر، وسألت ماو عن سور الصني قال 
نابليون  الحديث عن  تكرار  تضايقت من  إنني  وقد شعر  ماو برسعة 
باملناسبة أن نابليون كان معجبا بسور الصني، ثم استطرد قال «وها 

قد عدنا اىل نابليون مرة أخرى». 
عراقيا وحتى سنوات قليلة لم يكن من بني من نعرفه من زار أو أقام 
بالصني عدا الشيخ الراحل جالل الحنفي واملفكر الراحل هادي العلوي. 
الرجلني رحال قبل أن يلحقا بما حصل يف الصني من تحوالت بما  كال 
أنواع دشداشة شاكر والغرت واليشاميغ والجبب  أرقى  يف ذلك صناعة 
النسائية والصايات الرجالية وعقل املنطقة الغربية أو الفرات األوسط 
التي  الطلب. فالصني  الكردية حسب  الجنوب، فضال عن الرساويل  أو 
أيام  صينية  وأخرى  أيديولوجية  ألسباب  الزمن  من  حقبة  بعبعوها 
كانت متمسكة بثورة ماو الثقافية التي أخرت الصني ٢٩ قرنا اىل الوراء 
لم تعد اليوم كذلك. سياسيا ومازلنا يف حدود العراق قامت قبل سنوات 
األسبق  الوزراء  رئيس  زار  عندما  أيام  بضعة  قبل  إال  تقعد  ولم  الدنيا 
عادل عبد املهدي الصني الذي كان يف مطالع شبابه ماويا «اإلشوي». 
الرجل إبتىل عىل عمره حني وقع مذكرات تفاهم مع هذا البلد العمالق 
يتمتع  أن  من  بدال  لهم  النفط  تصدير  مقابل  ألطفالنا  املدارس  لبناء 
تقريبا ال صوت  املاضية  الثالث سنوات  «نور وربعه» فقط. طوال  به 
يعلو عىل صوت االتفاقية الصينية. كل يشء عندنا أصبح رهنا لهذه 
االتفاقية التي ال يعرف أحد حتى اللحظة هل هي ماشية أم توقفت؟ 
وهل الواليات املتحدة األمريكية راضية عنها أم زعالنة؟ وهل حكومة 
يف  يعرف  الجميع  أن  مع  أم غريها  الصني  بسبب  املهدي سقطت  عبد 

قرارة نفسها أن السبب «غريها».  
لم ينته هذا الجدل حتى رد الرئيس يش جينيغ زيارة الحنفي والعلوي 
وعبد املهدي حاطا الرحال يف الرياض باململكة العربية السعودية ليحط 
رئيس وزرائنا محمد شياع السوداني الرحال اىل الرياض لحضور أول 
قمة عربيةـ  صينية. األمور بدت غري ما صّورها كيسنجر الذي «بعبع» 
واملفكر  الحنفي  الشيخ  صورها  مثلما  وليس  قرن.  نصف  الصني 
إنهما وحدهما «اختصاص صيني». فجينيغ  بدا عليهما  العلوي حني 
السوداني  أن  كما  القمة،  يف  كلمته  يلقي  وهو  للسوداني  يصفق  كان 
التوازن يف  كان يقول للجميع بمن فيهم جينيغ «تره إحنه من دعاة 
أن ندخل  النهاية، وبدال من  السياسة يف  الدولية». هذه هي  العالقات 
جاءتنا  فقد  الحديثة  الصني  مع  العالقة  بسبب  جديدة  وجيم  سيم  يف 
املنطقة  دول  عالقات  يف  جديدا  تاريخا  لتخط  قدرها،  بجاللة  الصني، 
تقوم عىل معادلة.. فيدني وأفيدك، وبلغة التجار .. بني البائع واملشرتي 

يفتح الله.
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