
بغداد/ الزوراء:
أنهـى منتخب فرنسـا مغامرة 
نظـريه املغربي عند الـدور قبل 
النهائـي يف كأس العالـم 2022 
بالفـوز عليه بهدفـني دون رد، 
مساء امس األربعاء عىل ملعب 
البيت.سـجل هديف املباراة، ثيو 
يف  موانـي  وكولـو  هرنانديـز 
الدقيقتني 5 و79.واصل املنتخب 
الدفـاع عـن  الفرنـيس حملـة 
اللقب، ليتأهل للمباراة النهائية 
للمرة الثانيـة عىل التوايل، حيث 
األرجنتـني  منتخـب  سـيالقي 
يف املبـاراة النهائيـة يـوم األحد 
املقبـل عـىل ملعب لوسـيل.أما 
املنتخـب املغربي، سـيلعب ضد 
كرواتيا عـىل امليدالية الربونزية 

الفريقـني  ملواجهـة  تكـرار  يف 
النسـخة  مـن  األول  بالـدور 
الحاليـة، والتي انتهت بالتعادل 
السادسة. املجموعة  السلبي يف 
بـدأت املبـاراة بإيقـاع رسيـع 
للغاية، وقبل أن يلتقط منتخب 
املغرب أنفاسـه، باغتـه أبطال 
العالم بهدف مبكر سـجله ثيو 
هرنانديـز بعـد هجمـة بدأهـا 
وشـارك  جريزمـان،  أنطـوان 
بها مبابي.حاول أسـود أطلس 
تـدارك هذه الصدمـة، وتقدموا 
لتهديـد الديـوك بتسـديدة عـز 
الديـن أوناحـي، أبعدها هوجو 
لوريس، ومحاولة أخرى بائسة 

من حكيم زياش.
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بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيس مجلـس الـوزراء القائد العام 
للقوات املسـلحة محمد شياع السوداني، 
العراقيـة  القـوات  أن  األربعـاء،  امـس 
مصممـة عـىل مواصلـة العمـل لتثبيت 
اهميـة  االسـتقرار، وفيمـا شـدد عـىل 
اسـتمرار العمـل املشـرتك مـع الواليات 
املتحـدة يف تقديـم املشـورة والتدريـب، 

تلقى دعوة رسـمية لزيـارة برلني. وقال 
املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس الوزراء 
يف بيـان، تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”رئيـس 
مجلـس الـوزراء القائـد العـام للقـوات 
املسلحة محمد شياع السوداني، استقبل 
قائد القيادة املركزيـة األمريكية الجنرال 

مايكل كوريال والوفد املرافق له“.

بغداد/ الزوراء: 
نعـْت وزارة الدفاع، ثالثـة مقاتلني بينهم 
عبـوة  بانفجـار  استشـهدوا  فـوج  أمـر 
شـمايل بغداد. وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: إنهـا ”تنعـى الشـهيد البطل 
املقدم الركن مصطفى ضياء املشـهداني، 
آمـر الفـوج األول للـواء املشـاة التاسـع 
والخمسـني يف الفرقـة السادسـة، الـذي 
استشـهد صباح امس األربعاء املوافق 14 

كانون األول 2022، مع املنتسـب الشـهيد 
(ر.ع) حسـني محمـد رحمن، واملنتسـب 
كاظـم“. خضـري  عـيل  (ر.ع)  الشـهيد 

وأضافت إن ”االستشـهاد جاء إثر انفجار 
عبوة ناسفة أثناء تأديتهم الواجب املقدس 
يف منطقة الطارمية/ املالح شمال بغداد“، 
مؤكدة إنها ”ستالحق املجرمني اإلرهابيني، 
ألخـذ ثـأر الشـهداء، وإنـزال القصـاص 

العادل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، أمس األربعاء، 
عـن حالة الطقس يف البـالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعـت انخفاضاً يف درجات الحرارة 
بداية األسـبوع املقبل.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”طقـس البالد ليوم 
الخميـس، يف املنطقة الوسـطى سـيكون 
غائماً جزئيـاً مع فرصة لتسـاقط زخات 
مطـر خفيفة يف أماكـن متفرقة خاصة يف 
أقسامها الرشقية، بينما سيكون الطقس 
يف املنطقـة الشـمالية غائماً مع تسـاقط 
زخات مطر خفيفة اىل متوسـطة الشـدة 
تكون رعدية أحياناً، ويف املنطقة الجنوبية 
سيكون الطقس غائماً جزئياً إىل غائم مع 
تسـاقط زخـات مطـر يف أماكـن متفرقة 

تكـون رعدية أحياناً، خاصة يف أقسـامها 
الرشقيـة، أمـا درجات الحرارة فسـتكون 
مقاربـة لليوم السـابق يف عمـوم البالد“.

وأضاف البيان، أن ”طقس يوم غد الجمعة 
سـيكون صحـواً مـع بعـض الغيـوم  يف 
جميع مناطق البالد، أمـا درجات الحرارة 
فستكون مقاربة لليوم السابق يف األقسام 
الوسـطى والشـمالية، وترتفـع قليالً عن 
اليـوم السـابق يف القسـم الجنوبـي مـن 
البالد“.وأشـار إىل، أن ”طقس يوم السبت 
سيكون صحواً مع بعض الغيوم يف جميع 
مناطق البـالد، بينما سـتنخفض درجات 
الحرارة قليالً عن اليوم السـابق يف املنطقة 
الوسـطى، وتكـون مقاربـة يف املنطقتني 

الشمالية والجنوبية“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
عبـد  السـوداني،  الجيـش  قائـد  قـال 
الفتـاح الربهـان، إن الجيـش لن يعمل 
تحـت إمـرة حكومة مدنية مـا لم تكن 
منتخبـة، رابطـا موافقـة الجيش عىل 
االتفـاق النهائي الذي يجري التشـاور 
عليـه لحل األزمـة السـودانية الحالية، 
بعـدم إقصـاء اي جهة وعدم املسـاس 
حديـث  وجـاء  الوطـن“.  بـ“ثوابـت 
الربهـان، الذي أدىل يف احتفـال بحامية 

عسكرية يف شـمال الخرطوم، بعد أيام 
مـن التوقيع عىل اتفاق إطاري مع نحو 
50 كيان مدني وبحضور دويل وإقليمي 
كبـري، يف خطوة تسـعى إلنهـاء األزمة 
السياسـية يف السـودان. ونص االتفاق 
عىل تسليم السلطة االنتقالية للمدنيني، 
عىل ان يكون رئيـس الوزراء املدني هو 
القائـد األعىل للقـوات املسـلحة. وقال 
الربهان: ”ليس هنالك تسـوية باملعنى 
الـذي فهمـه البعض، وإنمـا هي نقاط 

تم طرحهـا نرى أنها يمكن أن تسـاعد 
عىل حل التعقيدات السياسية الراهنة“.

وأضـاف: ”وافقنـا عليها ضمـن اتفاق 
سـيايس إطـاري يصـب يف مصلحة كل 
السودانيني وال إقصاء ألحد، وينبغي أال 
تحاول أي جهة أن تختطف هذا االتفاق 
ملصلحتهـا الذاتيـة دون اآلخريـن أو أن 
تسـعى الختطاف السـلطة من جديد“.

وأكـد الربهان ”أن القوات املسـلحة لن 
توافق يف مرحلة اإلتفاق النهائي للعملية 

السياسـية الجارية عىل أي بنود يمكن 
أن تنـال من ثوابت الوطن“، مشـريا إىل 
أنهـا تريـد أن تقود العملية السياسـية 
الجارية إىل حكومة مسـتقلني تستطيع 
أن تنقل البالد نقلـة حقيقية إىل األمام.

وفيما يتعلـق باملطالب املتعلقة بتوحيد 
الجيـش وإصالحـه، قـال الربهـان إن 
اإلصـالح الحقيقـي للقـوات املسـلحة 
يشـمل التعديالت واإلصالحات يف النظم 
واللوائـح املنظمـة للعمل، وهـي قادرة 

عـىل ذلـك ومسـتمرة فيه بمـا يضمن 
املسـلحة. وقواتهـا  البـالد  مصلحـة 

وأضـاف أن القوات املسـلحة لن تمانع 
يف املستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة 
رشعيـة ومنتخبـة يختارهـا الشـعب 
طبقـا النتخابات حرة وشـفافة، وأنها 
سـتتعاون حاليا مع القوى السياسـية 
السـتعادة التحول الديمقراطي، برشط 
أال تحـاول أي منها ”اختطاف املشـهد 

السيايس لوحدها“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اسـتبعَد الخبري االقتصادي، نبيل جبار العيل، دخول 
العراق يف تضخم  جديد وارتفاع يف االسـعار يف الفرتة 
القادمـة فيمـا رجح عودة سـعر الرصف اىل سـابق 
عهـده بعـد االرتفـاع األخري. وقـال العـيل يف حديث 
لـ»الـزوراء»، ان «الوضع االقتصـادي او املايل للدولة 
اسـتثنائي ولـن تجد سـنة كهـذه  لكن ممارسـات 
الدولـة والحكومـة ال تـزال بطيئة و هنـاك تضييع 

للوقـت بفعـل الحكومة أو بفعـل القوانـني والعمل 
السـيايس».واضاف أن « الحكومات  املتعاقبة ترفع 
الشـعارات منها مكافحـة الفقر ولكن ليـس لديها 
أدوات لتغيريات جذرية اي باقية بمستوى محدود من 
األدوات والخطـوات والسياسـات واالجراءات».وعن 
التوقعات بشأن ارتفاع  التضخم اوضح ان «التضخم 
يرتبط بأكثر من قضية األوىل ارتفاع األسعار العاملية 
فـاذا ارتفعـت ترتفع لدينـا الن املنتجات او السـلع 

االسـتهالكية هـي يف الغالبية العظمى مسـتوردة»، 
مضيفـا ان «االمر مرتبط بقضية السياسـة النقدية 
وهـي قضيـة سـعر الـرصف اوال وقضيـة العرض 
النقدي ثانيا وايضا كميـة الدينار املطبوعة املصدرة 
للشـارع اذا ازادت فانها تسهم بالتضخم كذلك سعر 
الرصف اذا زاد  يسهم بالتضخم». واشار اىل ان «االمر 
الثالـث مرتبـط بعوامـل اخـرى غري مبـارشة  منها 
اسعار الطاقة  واسعار النقل و العمالة  لكن تأثريها 

اقل وليس بقدر االسـباب السابقة».واسـتغرب من 
الحديث عن وجود» تضخم قادم»، متسائال «عىل اي 
اسـاس بني هذا الطرح «، معتربا ذلك «رجما بالغيب 
«.وعن ارتفاع اسـعار الـدوالر اكد ان «هـذه االزمة 
سيتم حلها خالل ايام وان السبب فني متعلق بالبنك 
املركـزي نتيجة املنصـة الجديدة التـي احدثت ارباك 
بينـه وبني املصارف  بعملية رشاء الدوالر من النافذة 

وان االسعار ستعود كما كانت».

انقرة / متابعة الزوراء:
قضت محكمة تركية، بسجن رئيس 
بلديـة إسـطنبول املعـارض والـذي 
يحظى بشـعبية واسـعة إمام أوغلو 
عامني و٧ أشهر ومنعه من ممارسة 
العمل السـيايس وذلك . وهذا الحكم 
قـد يقـود إىل فـرض حظر سـيايس 

عىل رئيس البلديـة إذا أيدته املحكمة 
العليـا، يأتـي ذلك مع اقـرتاب موعد 
االنتخابـات املزمع عقدها يف تركيا يف 
يونيو (حزيـران) ٢٠٢٣. من جانبه، 
أكد محاميه بأنه سيسـتأنف الحكم، 
وهو ما يعني أنه سـيبقى يف منصب 
رئيس البلدية لكنه بات مستبعدا من 

االنتخابات الرئاسـية املقـررة العام 
املقبل. بدوره، قال إمام أوغلو يف أول 
تعليق عـىل قرار املحكمـة «ال يمكن 
ألحد أخذ السـلطة التي يتـم منحها 
مـن قبـل الناخبني». وخالل جلسـة 
اسـتماع سـابقة يف نوفمـرب املايض، 
طالـب املدعـي العـام السـجن ملـدة 

ترتاوح بني ١٥ شهراً إىل أربع سنوات 
بحـق إمـام أوغلـو، بتهمـة إهانـة 
أعضـاء املجلس األعـىل لالنتخابات. 
ومنـذ الصبـاح الباكـر، أُغلق محيط 
املحكمة امس (األربعاء) من الجانب 
وأَغلقـت  إسـطنبول،  يف  اآلسـيوي 
الرشطة الشوارع، عىل غرار ما حصل 

خـالل الجلسـات السـابقة. ويعترب 
إمـام أوغلو العضو يف حزب الشـعب 
الجمهوري (اشـرتاكي ديمقراطي)، 
وهو حزب املعارضة الرئييس لسلطة 
الرئيـس رجـب طيـب إردوغـان، أن 

محاكمته «سياسية».
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كييف/ متابعة الزوراء:
دينيـس  أوكرانيـا  وزراء  رئيـس  قـال 
شـميغال إن التكلفـة الحاليـة إلعمـار 
أوكرانيـا تبلغ قرابـة 700 مليار دوالر.
مـع  مقابلـة  خـالل  شـميغال  وقـال 
نائبـة  تقديـرات  ”بحسـب  بلومـربغ 
رئيس البنك الدويل آنا بريد تبلغ األرضار 
الحالية التي لحقت بأوكرانيا نحو 700 
مليـار دوالر، وهـذه التقديرات ليسـت 
بعيدة عـن تقديراتنا، فقد قلت سـابقا 
أن البـالد بحاجة لـــ 750 مليار دوالر 
لإلعمار. ويف نهاية نوفمرب، قالت رئيسة 

املفوضية األوروبية، أورسـوال فون دير 
الين، ”وفـق التقديرات بلغـت األرضار 
التـي لحقـت بأوكرانيا نتيجـة للعملية 
العسـكرية الخاصـة نحـو 600 مليار 
يورو“. يف وقت سابق، قدرت السلطات 
األوكرانية واملفوضيـة األوروبية والبنك 
الـدويل تكلفـة إعمـار أوكرانيـا بمبلغ 
349 مليـار دوالر. ويف منتصف نوفمرب 
قـدر وزيـر املاليـة األوكراني سـريغي 
مارشينكو، األرضار التي لحقت بالبنية 
التحتيـة للبـالد منذ فربايـر بنحو 100 

مليار دوالر.

طهران / متابعة الزوراء: 
أعلنت إيران أن مسؤولني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
سـيزورون طهـران يف االيـام القادمة إلزالـة ”الغموض“ 
املحيـط باتهامات عن أنشـطة نووية رسيـة. وقال رئيس 
منظمة الطاقة الذرية ”محمد إسـالمي إن مسـؤولون من 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية سـيزورون طهران يف األيام 
املقبلـة. وأضـاف إسـالمي للصحفيني امـس األربعاء عىل 
هامـش اجتمـاع مجلس الـوزراء: تسـتمر“تفاعالتنا مع 
منظمة الطاقـة الذرية ونأمل أن تتخذ خطوة لألمام إلزالة 
العقبات والغموض مع املنظمـة”. وأعلن يف هذا الصدد إن 
مسـؤولني من الوكالـة الدولية للطاقة الذرية سـيزورون 
طهران يف األيام املقبلة. وأكد إسـالمي عىل رضورة تطوير 

الصناعـة النوويـة يف مجـال محطـات الطاقـة من خالل 
اإلشـارة إىل آخـر حالة إلمـداد الوقـود النووي و قـال: إن 
الوضـع الحايل لتلـوث الهواء جعـل الجميـع يعاني، نحن 
حاولنا اسـتخدام الصناعة النووية لخدمة الناس. وأضاف 
رئيـس منظمة الطاقـة الذرية االيرانية: تمكنـا من تقليل 
الكربيت من املازوت من خالل اإلجراءات املخربية والتنسيق 
مع املصايف التي تنتج املازوت. وكان وفد من الوكالة يعتزم 
زيارة طهران الشهر املايض، لكن الزيارة لم تتم بعد أن نّدد 
مجلس حكام الوكالة بعـدم تعاون طهران وعدم تقديمها 
إجابـات ”ذات موثوقيـة مـن الناحية التقنيـة“. واعتربت 
الوكالـة أنهـا غري قـادرة بسـبب ذلك عىل ضمان سـلمية 

برنامج طهران النووي.

÷aã»‹€@ÚÓˆbæa@òó®a@µfldn€@bÓ◊ãmÎ@ÊaãÌg@…fl@ÒáÌáu@paäaÏy@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa
%@75@∂g@paã–€aÎ@Ú‹uÜ@kÓéb‰fl@o»œä@Ò7Ç˛a@äb�fl˛a@Êc@pá◊c

الزوراء/ حسني فالح:
عـن  املائيـة  املـوارد  وزارة  كشـفْت 
حـوارات جديـدة مـع ايـران وتركيـا 
للعـراق،  املائيـة  الحصـص  لتأمـني 
وفيما أكدت أن األمطار األخرية رفعت 
مناسيب املياه يف دجلة والفرات بنسبة 

%75، كما أعلنت عن خططها لزيادة 
مساحات التخزين املائي.

وقـال مدير عـام السـدود والخزانات 
يف الـوزارة عيل رايض ثامـر، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: أن األمطار التي هطلت 
عـىل مناطق مختلفة مـن البالد خالل 

االيـام املاضيـة كانت بكميـات جيدة 
أدت اىل زيادة نسـبية يف الخزين املائي 
وأسـهمت برفع مناسيب نهري دجلة 
والفرات بنسـبة %75، مبينا أن زيادة 
الخزين املائي سـيجعل هنـاك مرونة 
يف الخطة الزراعية وزيادة املسـاحات 

املزروعة.واضـاف: ان العـراق واحـد 
من البلدان األكثر تأثراً بظاهرة التغري 
املناخـي، وهـذا التأثري شـمل الزراعة 
واملـوارد املائية وأدى أيضـًا إىل هجرة 
مـن بعض املناطـق إىل مناطق أخرى، 
وللحد من تلك الهجرة نخطط إلنشـاء 

بحـريات صغرية يف املناطق التي جفت 
مصـادر تزويدها باملـاء. وحول ملف 
امليـاه مع ايـران وتركيا قـال ثامر ان 
يف  تقدمـاً  ستشـهد  القادمـة  األيـام 
التفاهم بشأن املياه مع إيران وتركيا.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
ايقاف  األربعاء،  أمس  الرشيد،  مرصف  اعلَن 
الجرد  ألغراض  بيانا  املقبل  العام  اىل  سلفه 
السنوي والنتهاء السنة املالية. وقال املرصف يف 
حاميل  من  الرشيد  مرصف  زبائن  «اىل  له:  بيان 
نوضح  أن  نود  كارد)  و(كردت  (نخيل)  بطاقة 
انه تم اغالق التطبيق االلكرتوني ملرصف الرشيد 
الحايل  الوقت  يف  السلف  عىل  بالتقديم  الخاص 
ألغراض التطبيق، وسيتم العمل به مطلع العام 
املقبل بعد االنتهاء من عملية الجرد السنوي.. لذا 

اقتىض التنويه».

@È–‹é@—”ÏÌ@áÓíã€a
›j‘æa@‚b»€a@∂g

@äaã‡néa@ÚÓ‡Ác@ÔÿÌãflc@fiaã‰ß@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€a
@kÌäán€aÎ@ÒäÏìæa@·Ìá‘m@¿@⁄6ìæa@›‡»€a

fibÌá„Ïæa@ÔˆbË„@¿@µn‰uä˛a@…fl@aá«Ïfl@lãõmÎ@ÚÓˆb‰ri@lãÃæa@‚çËm@bè„ãœ

@xÏœ@ãfle@·Ë‰Ói@µ‹mb‘fl@3@ÜbËìnéa
ÜaáÃi@Ô€b9@ÒÏj«@äbv–„bi

@pbuäÜ@¿@áÌáu@üb–Øa@ZıaÏ„˛a
›j‘æa@ Ïjé˛a@Âfl@aıái@Òäaã®a

@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@700@ZbÓ„aã◊Îc@ıaäåÎ@êÓˆä
@b„Ü˝i@äb‡«g@Ú–‹ÿm

@Ú€b◊Ï€a@Âfl@µ€Î˚èæ@Új‘mãfl@ÒäbÌå@Â«@Â‹»m@ÊaãÌg
ÚÌäâ€a@Ú”b�‹€@ÚÓ€Îá€a

äb”@à@¿@ÂÌãÁbƒnæa@Û‹«@äb‰€a@÷˝†hi@kjènæa@ÏÁ@ÚÓ‰fl˛a@ÒçËu˛bi@kèn‰fl@ZfiÏéä@ıaÏ‹€a

Íã–é@…‰∏Î@ıbiãËÿ€a@ÒäaåÎ@›Ó◊Î@fiaÏflc@çv•Î@Ô€b®a@ÚÓ„aÏÌá€a@≈œb´@‚á‘nèm@ÚÁaç‰€a4@ô

2@ô

 @Ôuäç©aÎ@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
@Úñb©a@ÙÎb«á€a@Ú»ibnfl@ÊbrzjÌ

?è€a@—”Ï€bi

بغداد/ الزوراء:

بحـَث رئيـس مجلـس القضـاء األعىل 

القـايض فائق زيدان مـع رئيس ديوان 

الوقف السني مشعان الخزرجي، أمس 

األربعاء، متابعة الدعاوى املعروضة عىل 

املحاكم الخاصة بديوان الوقف السني.

وذكر بيان للمجلس تلقته «الزوراء»: ان 

«رئيس مجلـس القضاء األعىل القايض 

فائق زيدان، استقبل رئيس ديوان الوقف 

السني مشعان الخزرجي».واضاف، انه 

«تم بحـث متابعة الدعـاوى املعروضة 

بالديـوان».يف  الخاصـة  املحاكـم  عـىل 

غضـون ذلك، اسـتقبل رئيـس مجلس 

القضـاء األعـىل القـايض فائـق زيدان 

رئيس ديوان رئاسـة الجمهورية كامل 

الدليمـي وبحـث معه االفـكار املتعلقة 

يف تقديـم مقرتحـات القوانـني املهمـة 

الخاصة بالقضاء.كما استقبل القايض 

زيدان، السفري الفنلندي يف العراق ماتي 

السيال وبحث معه التعاون بني البلدين 

يف تبادل املعلومات الخاصة بالتنظيمات 

االرهابية.

ÚjÉn‰fl@Âÿm@%@bfl@ÚÓ„áfl@ÚflÏÿ®@ã∏dÌ@Â€@Ô„aÜÏè€a@îÓßa@ZÊbÁ5€a
äb†�a@÷b–m¸a@Û‹«@…Ó”Ïn€a@Âfl@‚bÌc@á»i

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس االربعاء، االطاحة بتاجري مخدرات شمال رشقي 
لألمن  العامة  املديرية  من  قوة  ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وذكرت  بغداد. 
من  تمكنت  الوقائي،  واألمن  التحقيقات  هيئة  الشعبي/  الحشد  هيئة  يف  واالنضباط 
القاء القبض عىل تاجري مخدرات يف منطقة سبع قصور شمال رشقي العاصمة بغداد. 
واضافت، ان القوة عثرت عىل اكياس من املواد املخدرة ( كريستال ) بكمية ٣٣٠ غرام 
و( ١٤٠٠ حبة من نوع ٠٫١ ) و سالح كالشنكوف باالضافة لعدد من القنابل اليدوية 
الناجحة جاءت بعد متابعة متواصلة  النوعية  العملية  ان  البيضاء، مبينة  و االسلحة 
قامت بها هيئة التحقيقات واالمن الوقائي باملديرية العامة لالمن و االنضباط هيئة 

الحشد الشعبي.

@fib9@paäá¨@ãubni@Úyb†¸a
@ÜaáÃi@Ô”ãí

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a@@@3ô@›Óñb–n€a



µ€ãi@ÒäbÌç€@ÚÓ8ä@ÒÏ«Ü@Û‘‹m

%@75@∂g@paã–€aÎ@Ú‹uÜ@kÓéb‰fl@o»œä@Ò7Ç˛a@äb�fl˛a@Êc@pá◊c

�bÓæb«@ÚÓèœb‰m@…”aÏfl@o‘‘y@ÚÓ‹ÁcÎ@ÚÓflÏÿy@ÚÓ‹◊Î@Ú»flbu@73@Êc@o‰‹«c

ÚÌãñb‰€a@ãÁbƒnfl@Âfl@Üá«@ÜbËìnébi@’Ó‘zn€a@wˆbn„@Â‹«a

@¿@⁄6ìæa@›‡»€a@äaã‡néa@ÚÓ‡Ác@ÔÿÌãflc@fiaã‰ß@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€a
@kÌäán€aÎ@ÒäÏìæa@·Ìá‘m

@µfldn€@bÓ◊ãmÎ@ÊaãÌg@…fl@ÒáÌáu@paäaÏy@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa
÷aã»‹€@ÚÓˆbæa@òó®a

Ü˝j€a@¿@pb»flbu@7@¿@ÍÜb‡n«aÎ@\bÓ„Ï€Ïi^@‚bƒ„@ÚÓ‡Ác@Â«@—ìÿm@·Ó‹»n€a

äb”@à@¿@ÂÌãÁbƒnæa@Û‹«@äb‰€a@÷˝†hi@kjènæa@ÏÁ@ÚÓ‰fl˛a@ÒçËu˛bi@kèn‰fl@ZfiÏéä@ıaÏ‹€a

@Â€@÷aã»€a@ZÔ„bæ˛a@Í7ƒ‰€@Ôuã«˛a
ÒáÌáu@Îc@Ú‘ibé@äÎb´@Âfl@aıçu@ÊÏÿÌ

@›Óvèm@ıáji@ÈuÏÌ@Îb‰è®a
Ôzó€a@Êb‡õ€a@ÊÏ„b”@¿@µ€Ï‡ìæa

@Â‡ö@ÊÎb»n€a@Êbrzjm@Â�‰íaÎÎ@ÜaáÃi
ÔvÓma6é¸a@äaÏ®a@pbuã¨

@Â‹»m@ÚÓibÓ‰€a@’ˆb‘®a@Ôó‘m
@—‹∑@ôb©a@bÁãÌã‘m@fib‡◊g
ÚÓjÌãõ€a@pb„bfl˛a@Ú”ãé

بغداد/ الزوراء:
القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  أكَد 
شياع  محمد  املسلحة  للقوات  العام 
القوات  أن  األربعاء،  السوداني، امس 
العراقية مصممة عىل مواصلة العمل 
عىل  شدد  وفيما  االستقرار،  لتثبيت 
مع  املشرتك  العمل  استمرار  اهمية 
املشورة  تقديم  يف  املتحدة  الواليات 
والتدريب، تلقى دعوة رسمية لزيارة 

برلني.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان،  يف  الوزراء 
القائد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  إن 
شياع  محمد  املسلحة  للقوات  العام 
القيادة  قائد  استقبل  السوداني، 
مايكل  الجنرال  األمريكية  املركزية 
مبيناً  له“،  املرافق  والوفد  كوريال 
قوات  قائد  حرضه  ”اللقاء  أنه 
وسوريا  العراق  يف  الدويل  التحالف 
عن  فضالً  ماكفرلن،  ماثيو  الجنرال 
آلينا  العراق  لدى  األمريكية  السفرية 

رومانسكي“.
خالل  ”جرى  أنه  البيان،  وأضاف 
التعاون  أوجه  يف  البحث  اللقاء 
العراق  بني  العسكري  والتنسيق 

والواليات املتحدة“.

وشدد السوداني عىل ”أهمية استمرار 
العمل املشرتك، خاصة يف مجال تقديم 
العراقية،  للقوات  والتدريب  املشورة 
التي تخوض املواجهة تجاه اإلرهاب 
بفاعلية ومهنية“، موكداً أن ”القوات 

العراقية مصممة عىل مواصلة العمل 
والحفاظ  االستقرار  تثبيت  أجل  من 
الحرب  يف  املتحققة  النجاحات  عىل 

عىل اإلرهاب“.
مجلس  رئيس  تلقى  ذلك،  غضون  يف 

الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة 
لزيارة العاصمة األملانية برلني.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
مجلس  ”رئيس  إن  بيان،  يف  الوزراء 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 

القومي  األمن  مستشار  استقبل 
املرافق  والوفد  بلوتنر  ينس  األملاني 
تحيات  حمل  ”بلوتنر  أن  مبيناً  له“، 
نقل  كما  للسوداني،  األملانية  القيادة 
له دعوة من املستشار األملاني لزيارة 

العاصمة برلني“.
للبيان،“أهمية  وأكد السوداني، وفقاً 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
العراق يف تنميتها  الصديقني، ورغبة 
والطاقة“،  االقتصاد  مجاالت  يف 
لالستثمار  األملانية  ”الرشكات  داعيا 
ظل  يف  املجاالت،  بمختلف  العراق  يف 
وّفرها  التي  االستثمارية  البيئة 

العراق“.
وتعاونها  أملانيا،  ”بجهود  وأشاد 
الدويل  التحالف  ضمن  العراق  مع 
داعش  عصابات  عىل  الحرب  يف 
يف  التعاون  هذا  ومواصلة  اإلرهابية، 

إطار املشورة والتدريب“.
األمن  مستشار  أعرب  جانبه،  من 
بالده  ”رغبة  عن  األملاني  القومي 
بمزيد من التعاون بمختلف املجاالت، 
والطاقة  الطاقة  مقدمتها  يف 
النظيفة“، مؤكداً ”التطلع إىل توطيد 
العالقات مع العراق ملا يمثله من ثقل 

جغرايف وحضاري وثقايف“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفْت وزارة املوارد املائية عن حوارات جديدة 
مع ايران وتركيا لتأمني الحصص املائية للعراق، 
وفيما أكدت أن األمطار األخرية رفعت مناسيب 
املياه يف دجلة والفرات بنسبة %75، كما أعلنت 

عن خططها لزيادة مساحات التخزين املائي.
الوزارة  يف  والخزانات  السدود  عام  مدير  وقال 
أن  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  ثامر،  رايض  عيل 
مختلفة  مناطق  عىل  هطلت  التي  األمطار 
بكميات  كانت  املاضية  االيام  خالل  البالد  من 
املائي  الخزين  يف  نسبية  زيادة  اىل  أدت  جيدة 
والفرات  نهري دجلة  برفع مناسيب  وأسهمت 
املائي  الخزين  زيادة  أن  مبينا   ،75% بنسبة 
سيجعل هناك مرونة يف الخطة الزراعية وزيادة 

املساحات املزروعة.
األكثر  البلدان  من  واحد  العراق  ان  واضاف: 

تأثراً بظاهرة التغري املناخي، وهذا التأثري شمل 
هجرة  إىل  أيضاً  وأدى  املائية  واملوارد  الزراعة 
من بعض املناطق إىل مناطق أخرى، وللحد من 
يف  بحريات صغرية  إلنشاء  نخطط  الهجرة  تلك 

املناطق التي جفت مصادر تزويدها باملاء.
وحول ملف املياه مع ايران وتركيا قال ثامر ان 
األيام القادمة ستشهد تقدماً يف التفاهم بشأن 
املياه مع إيران وتركيا، وستكون هناك حوارات 
جديدة واتفاقات مع تركيا عىل غرار االتفاقات 

املربمة بني الجانبني العراقي واإليراني.
وكشف عن اجتماع جرى يف األيام األخرية بني 
لبحث  واإليراني  العراقي  املائية  املوارد  وزيري 
هناك  وأن  املياه،  من  العراق  حصة  حماية 
خالل  من  السياق  هذا  يف  تركيا  مع  محادثات 

وفد عراقي زارها.
وبشأن خطط وزارة املوارد املائية للحيلولة دون 

أزمة نقص مياه، قال املدير العام للهيئة العامة 
للسدود والخزانات، ان مشاريع الري هي أهم 
املزيد  إيالءها  العراق  عىل  يجب  التي  املشاريع 
موقع  من  أكثر  تحديد  تم  وقد  االهتمام،  من 
لتطوير مشاريع الري فيه، فاملشاريع القائمة 
تؤثر يف تخزين املياه، مشددا عىل أن الذي يهم 
اآلن هو حماية وترميم وتطوير السدود الحالية 
وإنشاء سدود صغرية ووجود نظام إدارة املياه 

مع زيادة االهتمام بتطوير مشاريع الري.
ويف وقت سابق، أعلنت وزارة املوارد املائية، أن 
نسبة االيرادات املتحققة من األمطار والسيول 
باملدة املاضية تسببت بتحسني الواقع االروائي، 
املائيَّ اليزال قائماً،  الشحَّ  أن  إىل  أشارت  وفيما 
كشفت عن اتفاق عراقي تركي حول الحصص 

املائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة عيل رايض ثامر، يف 

يؤثر  املائيَّ اليزال  ”الشحَّ  إن  ترصيح صحفي: 
يف الواقع االروائي يف العراق وهناك فراغ خزني 
يف  والسيما  املائية  االيرادات  قلة  نتيجة  كبري 
نهري دجلة والفرات“، مبيناً، أن ”أسباباً عديدة 
تقف وراء الشحِّ املائيِّ منها فنية بسبب توسع 
واملشاريع  والخزانات  السدود  انشاء  يف  تركيا 
الكبري،  السكاني  التوسع  اىل  اضافة  االروائية، 
تتعلق  التي  الطبيعية  التأثريات  عن  فضالً 
التي  املناخية  والتغريات  املائية  السنة  بطبيعة 

أثرت يف العراق بشكل كبري“.
املاضية  املّدة  ان ”البالد شهدت خالل  واوضح، 
تساقط امطار وسيول تسببت بتحسن نسبي، 
إذ بلغت االيرادات املتحققة أكثر من 600 مليون 
بسيطة  ”الكمية  أن  اىل  مشرياً  مكعب“،  مرت 
يف  والسيما  املوجود،  الخزني  بالفراغ  مقارنة 

سدود املوصل ودوكان ودربندخان“.

 بغداد/ الزوراء:
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  كشفْت 
الذي  بولونيا  نظام  أهمية  عن  األربعاء،  أمس 
سيعتمد يف سبع جامعات تقنية يف عموم البالد.

أكد عرب  قد  العبودي،  نعيم  التعليم،  وزير  وكان 
تطبيق (تويرت) يوم أمس األول: أن ”العراق للمرة 
األوىل سيعتمد نظاما تعليميا جديدا (بولونيا)“، 
أنه  مؤكدا  اليونسكو،“  منظمة  مع  بالتعاون 
لحاجة  وفقا  الالزمة  املهارات  الطلبة  ”سيمنح 
يف  املعتمدة  الجودة  ملعايري  طبقا  العمل،  سوق 

منطقة االتحاد األوروبي للتعليم العايل .
ورئيس  التقني  التعليم  هيئة  رئيس  وقال 
الجامعة التقنية الوسطى، الدكتور عبد املحسن 
إن ”نظام  املحيسن، يف ترصيح صحفي:  ناجي 
تعتمدها  التي  األنظمة  أهم  من  يعد  {بولونيا} 

مظلته  تحت  وتنضوي  العاملية  الجامعات 
من  أوروبية  دولة   49 يف  التقنية  الجامعات 
سيطبق  ”النظام  أن  موضحا  روسيا“.  ضمنها 
 2023  -  2022 الحايل  الدرايس  العام  من  بدءا 
ضمنها  من  البالد،  يف  تقنية  جامعات  سبع  يف 

جامعات يف إقليم كردستان“.
وأشار إىل أن النظام سيغني الطالب يف الجامعات 
التقنية عن عمل املقاصة العلمية إذا أراد التقديم 
عىل الدراسات العليا بعد التخرج، سواء كان يف 
الحاجة  عدم  عىل  عالوة  البالد،  خارج  أو  داخل 
لتقييم الجامعات لغرض منحه مقعدا للدراسات 
توظيف  عملية  سيسهل  أنه  عن  فضال  العليا، 

الخريجني بحسب تخصصاتهم .
من جانبه، أوضح املتحدث الرسمي باسم وزارة 
التعليم، حيدر العبودي: أن ”الوزارة اعتمدت نظام 

التقنية  الجامعات  يف   {  logna Process –Bo}
لتطوير واقع الطالب التقني فيها والتزاما برؤية 
تطوير وتأهيل مجاالت التعليم والتدريب التقني 
األنظمة  مع  االنسجام  تعزيز  وبالتايل  واملهني، 
الدراسية العاملية واملواءمة مع متطلبات الجودة 
سوق  ملتغريات  استجابة  األكاديمي،  واالعتماد 

العمل“.
العايل  التعليم  وزارة  أعلنت  متصل،  جانب  من 
جامعة   73 أن  األربعاء،  أمس  العلمي،  والبحث 
مواقع  حققت  وأهلية،  حكومية  عراقية  وكلية 
 UI) لتصنيف  الجديد  اإلصدار  يف  تنافسية 

GreenMetric) للعام 2022.
هذا  نسخة  ”نتائج  أن  بيان،  يف  الوزارة  وذكرت 
https://greenmetric.ui.ac.id/) العام  

rankings/overall-rankings-2022)  سجلت 

تقييم ألف وخمسني مؤسسة تعليمية جامعية 
من 85 بلدا حول العالم، وقد تمكنت الجامعات 
العاملي  العراقية من زيادة حضورها وتنافسها 
نتائج  اىل  بالقياس  مؤسسة  وسبعني  ثالث  اىل 
النسخة املاضية للعام 2021 التي تضمنت ستا 

وستني جامعة فقط“.
 (UI Greenmetric) ”تصنيف  أن  وأوضحت 
يعتمد عىل معايري البنى التحتية بنسبة (15%) 
والنفايات   (21%) املناخي  والتغري  والطاقة 
(%18) واملياه (%10) والنقل (%18) والتعليم 
والبحث (%18) باإلضافة اىل االستدامة والبيئة 

واملساحات الخرضاء واستهالك الطاقة“.
وأشارت الوزارة يف بيانها إىل أن ”جامعة األنبار 
التصنيف  هذا  يف  العراقية  الجامعات  تصدرت 

وحصدت املرتبة 146 عاملياً“.

بغداد/ الزوراء:
للوات  العام  القائد  باسم  الناطق  أعلن 
امس  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة 
االربعاء، عن نتائج التحقيق باستشهاد 
فيما  قار،  ذي  يف  املتظاهرين  من  عدد 
اوضح ان منتسب باألجهزة األمنية هو 
النار عىل املتظاهرين  املتسبب بإطالق 

يف ذي قار.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  رسول  وقال 
رافقت  التي  األحداث  ”بعد  انه 
يف  قار  ذي  محافظة  يف  التظاهرات 
الحايل،  األول  كانون  شهر  من  السابع 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  وّجه 
عىل  للوقوف  تحقيقية  لجنة  بتشكيل 
عىل  النار  إطالق  وأسباب  تداعيات 
إىل  أدى  مما  املحافظة،  يف  املتظاهرين 
وإصابة  منهم  عدد  وجرح  استشهاد 

عدد من األجهزة األمنية“.
أعمالها  بارشت  ”اللجنة  ان  واضاف 
والتحري  املعلومات  جمع  خالل  من 
واستجواب عدد من القادة واملنتسبني 
إفادات  إىل  واالستماع  األمنية  لألجهزة 
اطلعت  كما  واملتظاهرين،  الضباط 

املرئية،  بينها  األدلة، من  عىل عدد من 
والتوصيات  النتائج  إىل  وتوصلت 

االتية:
الحادثة  يف  الرئيس  املتسّبب  تحديد  أ. 
(وهو أحد املنتسبني يف األجهزة األمنية) 
إىل  التحقيقية  األوراق  ملف  وإحالة 
الدائرة القانونية يف وزارة الدفاع لغرض 
إيداعها إىل اللجنة التحقيقية املشرتكة، 
 ( ثانياً   /37  ) املادة  ألحكام  استناداً 
الجزائية  املحاكات  اصول  قانون  من 
 2016 لسنة   (22) املرقم  العسكرية 
يف  متعددة  أمنية  أجهزة  لوجود  وذلك 
القضية موضوع البحث من (جيش - 

رشطة). 
مكلفة  كانت  املوجودة  القوات  إّن  ب. 
يف  الحيوية  األهداف  حماية  بتأمني 
املحافظة مع العرض يوجد يف محافظة 
إىل  التابع  الشغب  فض  فوج  قار  ذي 
قيادة رشطة ذي قار ولم يُقم بواجباته 
ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض 
الشغب، وإن انفتاح قطعات الجيش يف 
بني  اتفاق مسبق  بناًء عىل  املكان  هذا 
وقيادة  العمليات  وقيادة  املتظاهرين 

الرشطة بمنع تواجد القوة أعاله لوجود 
حسب معظم  فقط،  الجيش  قطاعات 

اإلفادات التي تم ضبطها.
يف  اإلرساع  املحلية  الحكومة  عىل  ج.   
الذين  الجرحى  تعويضات  ملف  حسم 
التظاهرات  خالل  اإلصابة  إىل  تعرضوا 

السابقة.
قار  ذي  رشطة  قيادة  إىل  اإليعاز  د. 
فض  مكافحة  فوج  هيكلة  بإعادة 

الشغب.
جلسات  من  جلسة  تخصيص  هـ. 
مجلس الوزراء ملناقشة األوضاع األمنية 
بحضور  قار،  ذي  ملحافظة  والخدمية 
محافظ ذي قار وقائد عمليات سومر 

وقائد رشطة املحافظة.
 و. عقد مؤتمر عشائري موسع برعاية 
وزارة الداخلية يدعى له جميع شيوخ 
إلعادة  املحافظة؛  يف  الرئيسة  العشائر 
األمنية  القوات  بني  واالستقرار  الثقة 
واألهايل لغرض إعطاء الحكومة املحلية 
بصورة  بواجباتها  للقيام  الفرصة 

صحيحة
انتشار  خطة  يف  النظر  إعادة  ز. 

خارج  منها  قسم  وتبديل  القطعات 
امللف  بتسليم  واإلرساع  املحافظة 
األمني يف داخل املدن إىل قطعات وزارة 

الداخلية 
ح. تفعيل دور القضاء يف محافظة ذي 
قار بتطبيق القانون واإلرساع بإصدار 
الشغب  مثريي  بحق  قضائية  أوامر 
الذين  من  املحافظة  يف  والتخريب 
شاركوا يف االعتداء عىل األجهزة األمنية 

واملال العام .
التي  األمنية  بالقوات  االهتمام  ط. 
مثريي  قبل  من  االعتداء  إىل  تعرضت 

الشغب واملطالبة بتكريمهم.
ي. اإليعاز إىل محافظة ذي قار لنصب 
يف  حديثة  مراقبة  كامريات  منظومة 
جميع الجسور والتقاطعات والشوارع 
الرئيسة واملهمة يف املحافظة وتأسيس 

غرفة مراقبة.

بغداد/ الزوراء: 
قاسم  القومي  األمن  مستشار  أكَد 
العراق  ان  األربعاء،  أمس  األعرجي، 
سابقة  محاور  من  جزءا  يكون  لن 

أو جديدة. 
وقال  املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
قاسم  القومي  األمن  ”مستشار  ان 
األعرجي استقبل، بمكتبه مستشار 
يانس  األملاني  القومي  األمن 

بلوتنر“.
مع  بحث  ”األعرجي  ان  واضاف 
األملاني  القومي  األمن  مستشار 
بني  والتعاون  التنسيق  استمرار 
مكافحة  مجال  يف  وأملانيا  العراق 
السيما  املعلومات،  وتبادل  اإلرهاب 
واالستخباري،  األمني  املجال  يف 
الهول  مخيم  ملف  بحث  جرى  كما 
وتعزيز  تفكيكه،  ورضورة  السوري 
من  املرتكبة  الجرائم  عن  املساءلة 

قبل داعش اإلرهابي“.

”الحكومة  أن  إىل  األعرجي  وأشار 
استمرار  عىل  عازمة  العراقية 
املجتمع  مع  والرشاكة  التعاون 
أمن  استقرار  سبل  ودعم  الدويل، 
التأكيد  مجددا  والعالم“،  املنطقة 
عىل ”أن اإلرهاب مازال يشكل خطرا 
املجتمع  تعاون  من  والبد  حقيقيا، 

الدويل للقضاء عليه“.
العالم  يف  متغريات  ”هناك  أن  وتابع 
بينها،  فيما  تتالقى  ان  الدول  وعىل 
لتجاوز التحديات واألزمات“، مشددا 
يكون جزءا من  لن  العراق  ”أن  عىل 

محاور سابقة أو جديدة“.
األمن  مستشار  أكد  جانبه،  من 
القومي األملاني دعم بالده ”لتوجهات 
ومساعيها  العراقية  الحكومة 
واستقرار  أمن  عىل  للحفاظ 
استعداد  عن  معربا  املنطقة“، 
فيما  العراق  مع  للتعاون  ”أملانيا 
السوري،  الهول  بملف مخيم  يتعلق 

واإلرساع بإنهاء هذا امللف“.

بغداد/ الزوراء:
مهدي  صالح  الصحة  وزير  وجَه 
ببدء  األربعاء،  أمس  الحسناوي، 
يف  املشمولني  املشرتكني  تسجيل 

قانون الضمان الصحي. 
وقال بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: 
اجتماعا  ترأس  الحسناوي  إن“ 
وكالء  بحضور  الوزارة  مقر  يف 
مقر  يف  العامني  واملديرين  الوزارة 
الوزارة ودوائر صحة بغداد الكرخ 

والرصافة ومدينة الطب“.
وأضاف البيان أنه“ تم يف االجتماع 
طرح فقرات املوازنة املقرتحة من 
ومناقشة  الوزراء،  مجلس  قبل 
تعزيز  وسبل  الصحي  الواقع 
الخدمات الطبية املقدمة للمواطنني 

يف املؤسسات الصحية“.
عىل  االجتماع  خالل  الوزير  وأكد 
املشمولني  املشرتكني  تسجيل  بدء 
وتهيئة  الصحي  الضمان  بقانون 
املتطلبات الالزمة للتنفيذ“، مبينا، 
الشعبية  الطبية  للعيادات  أنه“ 
يف  الوزارة  افتتحتها  التي  املسائية 
تقديم  يف  أهمية  الطرفية  املناطق 

الخدمات الصحية للمواطنني“. 
ووجه الحسناوي ”بإجراء الزيارات 
واملسائية  الصباحية  امليدانية 
وتقييم  الصحية  للمؤسسات 
للمواطنني  املقدمة  الخدمات 
الصحية  الرعاية  قطاعات  وزيارة 
والتوزيع  دوري“،  بشكل  األولية 
العادل للمالكات الطبية والصحية 
ويف  الصحة  دوائر  عىل  واإلدارية 

املدن واملناطق النائية“.
رضورة  عىل  الحسناوي  وشدد 
للمواطنني  املقابالت  إجراء 
الصحة  دوائر  كل  يف  واملوظفني 
فضال عن الوزارة، وتعزيز الرصيد 
الطبية  واملستلزمات  الدوائي 
للمؤسسات  العمل  ومتطلبات 
واملحافظات  بغداد  يف  الصحية 
الخدمات  أفضل  تقديم  أجل  من 

للمواطنني كافة، وفقاً للبيان.
بذل  عىل  الصحة  وزير  وحث 
خدمة  أجل  من  الجهود  من  املزيد 
يف  امليداني  والتواجد  املواطنني 
مع  والتعاطي  العمل  مفاصل 

شكاوى املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
بحثْت قيادة العمليات املشرتكة والقيادة املركزية األمريكية، التعاون وتنسيق 

الجهود ضمن مخرجات الحوار االسرتاتيجي .
وقالت خلية اإلعالم األمني يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ” نائب قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن قيس املحمداوي، التقى قائد القوات املركزية األمريكية 
املواضيع  من  جملة  بحثا  ”الجانبني  أن  مبينا،  كوريال“،  مايكل  الجنرال 
القوات  بني  والتعاون  التنسيق  تكثيف  مقدمتها  يف  املشرتك  االهتمام  ذات 
الحوار  ومخرجات  أطر  ضمن  الدويل  التحالف  ومستشاري  العراقية  األمنية 
املعدات  وصيانة  واالستشارة  القدرات  وبناء  التدريب  مجال  يف  االسرتاتيجي 

وتبادل املعلومات“. 
اإلرهاب  مكافحة  جهود  استمرار  عىل  التأكيد  أيضا  ”جرى  أنه  وأضاف، 
ومالحقة عنارص داعش بما يضمن عدم عودة هذه العنارص اإلرهابية املنهزمة 
إىل مناطقنا اآلمنة“، الفتا إىل أن ”الجانبني ناقشا آخر االنتصارات عىل اإلرهاب 

ومعالجة أوكاره وتوفري البيئة املناسبة للعمل األمني“.

بغداد/ الزوراء: 

أعلنْت لجنة تقيص الحقائق النيابية، أمس األربعاء، إكمال تقريرها 

الخاص بملف رسقة األمانات الرضيبية وتسليمه لرئاسة الربملان.

وقالت رئيس اللجنة النائب حنان الفتالوي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

تقريرها  إكمال  تعلن  الربملانية  النزاهة  لجنة  يف  املشكلة  ”اللجنة  إن 

السلطة  اىل  منه  نسخة  وإرسال  النواب  مجلس  لرئاسة  وتقديمه 

الرقابة  وديوان  النزاهة  ولهيئة  الوزراء  مجلس  ورئيس  القضائية 

املالية“.

وأضافت، أن ”اللجنة عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية 

وأصدرت  معهم  األوليات  تدقيق  او  ألقوالهم  االستماع  يتطلب  ممن 

اللجنة  وتضع  األوليات،  عىل  للحصول  املخاطبات  من  العديد  اللجنة 

السلطة  أنظار  أمام  ومهمة  كثرية  حقائق  يتضمن  الذي  تقريرها 

التقرير عددا من  يتضمن  كما  املعنية  التنفيذية  والجهات  القضائية 

وإعادة  املقرصين  محاسبة  أجل  من  اللجنة  ارتأتها  التي  التوصيات 

املبالغ املرسوقة وكذلك منع أي رسقات مستقبلية مماثلة“.
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انقرة / متابعة الزوراء:
قضـت محكمـة تركية، بسـجن 
رئيـس بلدية إسـطنبول املعارض 
والذي يحظى بشعبية واسعة إمام 
أوغلو عامني و7 أشهر ومنعه من 

ممارسة العمل السيايس وذلك 
وهـذا الحكم قـد يقـود إىل فرض 
حظر سـيايس عىل رئيـس البلدية 
إذا أيدتـه املحكمـة العليـا، يأتـي 
ذلك مع اقـرتاب موعد االنتخابات 
املزمع عقدهـا يف تركيـا يف يونيو 

(حزيران) 2023.
مـن جانبـه، أكـد محاميـه بأنه 
سيسـتأنف الحكم، وهو ما يعني 
أنـه سـيبقى يف منصـب رئيـس 
البلديـة لكنـه بات مسـتبعدا من 
االنتخابات الرئاسية املقررة العام 

املقبل.
بـدوره، قـال إمـام أوغلـو يف أول 
تعليق عىل قرار املحكمة ”ال يمكن 
ألحد أخذ السلطة التي يتم منحها 

من قبل الناخبني“.
وخالل جلسـة اسـتماع سابقة يف 
نوفمرب املايض، طالب املدعي العام 
السـجن ملدة ترتاوح بني 15 شهراً 
إىل أربع سـنوات بحق إمام أوغلو، 

بتهمة إهانة أعضاء املجلس األعىل 
لالنتخابات.

ومنذ الصباح الباكر، أُغلق محيط 
املحكمـة امـس (األربعـاء) مـن 
الجانـب اآلسـيوي يف إسـطنبول، 
وأَغلقـت الرشطة الشـوارع، عىل 
غـرار ما حصـل خالل الجلسـات 

السابقة.

ويعترب إمام أوغلو العضو يف حزب 
(اشـرتاكي  الجمهـوري  الشـعب 
ديمقراطي)، وهو حزب املعارضة 
الرئيـيس لسـلطة الرئيـس رجب 
محاكمتـه  أن  إردوغـان،  طيـب 

”سياسية“.
وقال خالل مقابلة عىل قناة محلية 
تركية أمس الثالثاء: ”الوصول إىل 

هنـا أمر محزن حقـاً، لكنني أريد 
رغم كل يشء أن أثق بالحكام“.

وألحـق إمـام أوغلـو (52 عامـاً) 
هزيمة بحـزب إردوغان يف مارس 
رئاسـة  بمنصـب  بفـوزه   2019
بلدية إسـطنبول التي قادها حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكم ملدة 25 

عاماً.

وألغـت الحكومـة انتخـاب إمـام 
أوغلـو، ولكنه عـاد وفـاز بفارق 
كبـري يف انتخابات أخـرى أجريت 

بعد نحو ثالثة أشهر.
وبعد بضعة أشهر اعترب أكرم إمام 
أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه يف 
االنتخابات ”أغبياء“، مردداً عبارة 
استخدمها وزير الداخلية سليمان 

صويلو ضده قبل بضع ساعات.
وعرّض هـذا الوصف رئيس بلدية 
إسـطنبول للمالحقـة القضائيـة 
بتهمة إهانة أعضاء املجلس األعىل 

لالنتخابات.
املعارضـة  ولـم يتمكـن تحالـف 
املؤلـف مـن سـتة أحـزاب بينها 
حـزب الشـعب الجمهـوري مـن 
تحديد مرشح مشرتك لالنتخابات 
الرئاسية، يف حني ُيهدَّد إمام أوغلو 

باإلقصاء السيايس.
وتشري اسـتطالعات الرأي إىل فوز 
رئيس بلدية إسطنبول يف مواجهة 
إردوغـان إىل جانب عـدد قليل من 
زعمـاء املعارضـة، وسـط أزمـة 
اقتصادية خطرية وأرقام رسـمية 
حددت نسـبة التضخـم بنحو 85 

.%

بغداد/ الزوراء: 
أكـَد رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف جمال 
رشيد، أمس األربعاء، أهمية الحفاظ عىل أمن 
الجاليـة العراقية يف أوكرانيا، فيما شـدد عىل 

رضورة تعزيز العالقات الثنائية مع لبنان.
وقال املكتب اإلعالمـي لرئيس الجمهورية يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشـيد، اسـتقبل يف قرص 
بغـداد، القائم بأعمـال السـفارة األوكرانية 
يف بغـداد اليكسـندر بورفجينكـوف“، مبيناً 
أن ”رئيـس الجمهوريـة تحدث عـن أوضاع 
الجاليـة العراقية يف أوكرانيا وأهمية الحفاظ 
الخدمـات  تقديـم  واسـتمرار  أمنهـم  عـىل 
لهم وتسـهيل إجـراءات تنقلهـم بما يحفظ 

سالمتهم جميعا“.
وأعرب رشيد عن أمله ”يف الوصول إىل السالم 
مـا بني روسـيا وأوكرانيـا“، مؤكـداً ”أهمية 
بالحـوار  والتمسـك  الدبلوماسـية  الجهـود 
لحـل التوترات واملشـاكل وترسـيخ السـالم 

واالسـتقرار وتجنـب التداعيـات اإلنسـانية 
واالقتصادية وحفظ أمن وسالمة املدنيني“.

يف غضـون ذلـك، أكد رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد، أهمية عالقات التعاون 

املتينة بني العراق ولبنان.
وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان، ان ”رئيس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل 
يف قرص بغداد، رئيس كتلـة االئتالف النيابية 

اللبنانية النائب نبيل بدر“.
 وأكد رئيس الجمهورية خالل اللقاء ”أهمية 
عالقات التعاون املتينة التـي تجمع البلدين، 
املصالـح  ُيحقـق  بمـا  تعزيزهـا  ورضورة 
املتبادلة للشـعبني الشـقيقني“، متمنيا ”أن 
يشـهد الوضع السـيايس يف لبنـان مزيداً من 

التقدم واالستقرار“.
مـن جانبه، أعرب بـدر عن شـكره وتقديره 
لرئيس الجمهورية، ُمثّمناً ”املواقف العراقية 
املساندة للبنان وشعبه“، واكد ”أهمية تعزيز 

التعاون بني البلدين“.

بغداد/ الزوراء: 
أكَد سفري جمهورية الصني الشعبية يف العراق، 
تسوي وي، امس األربعاء، مواصلة دعم العراق 
بمجـاالت عـدة بينهـا إعـادة اإلعمـار وتعزيز 
االقتصـاد، وفيمـا بني أن العام املقبل سـيكون 
بداية لتنفيذ نتائج االجتماع الثنائي بني قيادتي 
العـراق والصـني، أشـار إىل أن هنـاك إنجازات 

جديدة ستتحقق مع العراق.
وقـال السـفري وي، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”العـراق من الـدول املهمـة يف العالـم العربي، 
العربيـة  للقمـة  الصينـي  الرئيـس  وحضـور 
الصينيـة، هي نقطـة انطالق جديـدة للتعاون 
مـع العـراق“، الفتـاً إىل أن ”الرئيـس الصينـي 
أشار خالل لقائه برئيس مجلس الوزراء محمد 
شـياع السـوداني، إىل أن العراق من أوائل الدول 
العربيـة التـي أقامت العالقـات الدبلوماسـية 
مـع جمهوريـة الصني الشـعبية، فيمـا اعرب 
السـوداني عن الرغبة القوية يف تعزيز العالقات 

والتعاون بني البلدين“.
وأضـاف وي، أن ”العالقات العراقية - الصينية 
شـهدت تطـورا  سـلمياً، وحقق التعـاون بني 
البلدين يف كافة املجاالت تقدما متزناً منذ إقامة 
عالقـات رشاكـة سـرتاتيجية بينهمـا يف العام 
2015“، مؤكداً أن ”الجانب الصيني سـيواصل 

تقديـم الدعـم الثابـت للعـراق يف الحفاظ عىل 
سـيادته واسـتقالله وسـالمة أراضيه وتعزيز 
التضامـن والتعـاون ما بني األطـراف العراقية 

املختلفة“.
ولفـت إىل أن ”الصـني عـىل اسـتعداد لتضافـر 
الجهـود ملواصلـة تعميـق عالقـات الرشاكـة 
السـرتاتيجية التي تربـط البلديـن“، مؤكداً أن 
”الجانب الصيني سيواصل دعم العراق يف إعادة 
إعمـار وتعزيـز االقتصاد ومسـاعدته يف إعادة 
القطـاع الصناعي وتحسـني معيشـة الشـعب 

وتحقيق التنمية املستدامة“.
وتابـع: ”نقدر مـا قام به الجانـب العراقي من 
الدعم واملسـاهمة يف تعزيز التعـاون الجماعي 
بني الصني والدول العربية“، مؤكداً ”االسـتعداد 
للعمـل مع عـىل تنفيذ كافـة النتائـج املتوقعة 
للقمـة الصينيـة العربيـة األوىل بشـكل جيـد 
واالرتقاء بعالقة الرشاكة السرتاتيجية الصينية 

العربية إىل مستوى أعىل“.
وذكر أن ”العام املقبل يعد بداية لتنفيذ الجانبني 
نتائـج االجتمـاع الثنائـي بـني قيـادة البلدين، 
كما سـيتضمن الذكرى الــ65 إلقامة عالقات 
دبلوماسـية بني الصـني والعـراق“، الفتاً إىل أن 
”هناك الكثري من األعمال يتعني علينا القيام بها 

يف العام املقبل، وسنحقق إنجازات جديدة“.

 باريس/ سكاي نيوز:
يف خطـوة لوضـع حـد ألزمـة دبلوماسـية مـع 
رشيكهـا التاريخي يف املنطقة املغاربية، تسـعى 
فرنسـا إليجاد بوادر تهدئة مع املغرب من خالل 
زيارة وزيرة الخارجية الفرنسـية كاثرين كولونا 
للمملكـة املغربيـة امـس االربعاء التي تسـتمر 
يومني، تلتقـي خاللها وزيـر الخارجية املغربي، 
نـارص بوريطـة يف اجتمـاع سيناقشـان خالله 
سلسـلة مـن القضايـا التـي سـممت العالقات 

الثنائية ثم يعقد بعده الطرفان مؤتمرا صحفيا.
ويبـدو أن ”حـرب التأشـريات“ املرتبطـة بقرار 
باريـس يف سـبتمرب 2021، بتخفيـض تصاريح 
الدخـول املمنوحـة للمغاربـة إىل النصف، بحجة 
املوجوديـن  مواطنيهـا  إعـادة  اململكـة  رفـض 
يف فرنسـا يف وضـع غـري نظامـي سـتطغى عىل 
املناقشات بحسب ترصيح املحلل السيايس ومدير 
معهـد األمـن واالسـترشاق األوروبـي، إيمانويل 

ديبوي ملوقع ”سكاي نيوز عربية“.
هذا اإلجراء الذي وصفته الرباط بأنه ”غري مربر“ 
كما أنه أثار استياء شـديداً بني املغاربة وخاصة 
بني أولئك الذين اعتادوا التوجه إىل فرنسـا ذهاًبا 
وإياًبـا ألسـباب مهنيـة أو عائلية أو سـياحية، 
شدد اإلليزيه عىل أنه قرار ال يمكن الرتاجع عنه، 
خاصة وأن ماكرون ذكر مؤخرًا أن هذه السياسة 

بدأت تؤتي ثمارها.
باإلضافة إىل ذلك، يتوقع ديبوي أن يتم طرح ملف 
االتهامات التي وجهتها باريس للرباط بخصوص 
نرش كونسورسيوم Forbidden Stories االعالمي 
معلومـات مفادها أن املغرب، اسـتخدم برنامج 
بقصـد  ”بيغاسـوس“،  اإلرسائيـيل  التجسـس 
التنصت عىل هواتف مسـؤولني فرنسيني رفيعي 
املسـتوى وهو ما نفاه املغرب بشـكل قاطع ولم 
تجد العدالة الفرنسـية واألوروبية أدلة ملموسة 

عىل تورط املغرب.
ويتابع: ”ثم هناك قضيـة الصحراء التي يطالب 
مـن  تخـرج  أن  باريـس  بخصوصهـا  املغـرب 

الغمـوض وتتخـذ موقفـا واضحـا خصوصا يف 
ظل التقـارب الحاصل بني الجزائر وفرنسـا منذ 

الصيف املايض“.
إال أن ديبـوي يـرى أن هذه املسـألة سـيحاول 
الجانـب الفرنـيس تجنبهـا بشـكل كبـري ”ألن 
مواقـف الطرفـني ال تـزال ثابتـة ولـم تتغـري. 
فالدبلوماسـية الفرنسـية كانت مـن بني أوائل 
الـدول التي أثنت عـىل جديـة ومصداقية خيار 
الحكم الذاتي الـذي عرضه املغرب عىل املجتمع 
الدويل منذ عام 2007 فيما املغرب يريد أن تفتح 
باريس بشـكل رمزي قنصلية يف مدينة الداخلة 
أو العيـون أو تعـرتف بالسـيادة املغربيـة عىل 
الصحـراء عـىل الطريقة األمريكيـة وهو ما لن 

تفعله فرنسا“.
مـن جانبـه يـرى املحلـل السـيايس، مصطفى 
طوسة يف اتصال مع موقع ”سكاي نيوز عربية“ 
أن ”الزيارة الرسمية ملاكرون التي يتم اإلعداد لها 
إذا اقترصت عىل محاولة حل مشـكلة التأشريات 
وبعض املشـاريع االقتصادية املشرتكة فإن ذلك 
ال يرقى إىل التطلعات التي تسـمح بإعطاء دفعة 

جديدة للعالقات االسرتاتيجية بني البلدين“.
ويعتـرب أن الزيـارة يجب أن تتطـرق إىل القضية 
األوىل يف املغـرب وهي قضية ”الوحـدة الوطنية“ 

و“مغربية الصحراء“.
وال يستبعد يف املقابل بأن ”زيارة وزيرة الخارجية 
الفرنسـية إىل الربـاط سـتكون أرضيـة نقـاش 
ملساءلة فرنسا عن مقاربتها مللف الصحراء، ألنه 
حـان وقت تبني موقـف واضح باسـم الصداقة 
والرشاكة االسـرتاتيجية واالقتصاديـة والتاريخ 

املشرتك“.
وقـد أشـار امللـك محمـد السـادس يف خطابـه 
بمناسـبة ذكـرى ”ثـورة امللـك والشـعب“ (20 
الصحـراء هـو  أن ملـف  إىل   (2022 أغسـطس 
النظـارة التي ينظـر بها املغـرب إىل العالم، وهو 
األساس الذي من خالله يتعامل املغرب مع باقي 

الرشكاء واألصدقاء.

بغداد/ الزوراء:
الثانيـة للهيـأة  عقـدِت الجلسـة 
العليـا للتنسـيق بـني املحافظات 
برئاسـة  بإقليـم  املرتبطـة  غـري 
محمـد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
شياع السوداني ، واصدرت قرارات 
عديدة، وفيما صوتت عىل نظامها 
الداخـيل، بحثـت  قـرار مجلـس 
الوزراء بتحويل جنس األرايض من 

زراعي إىل سكني.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلـس الوزراء محمد 
شـياع السـوداني، ترأس الجلسة 
الثانية للهيئة العليا للتنسـيق بني 
املحافظـات غري املرتبطـة بإقليم، 
وجرى خالل الجلسة بحث األوضاع 
العامـة يف املحافظات، ومناقشـة 
عدد من امللفات الحيوية، ومستوى 
تنفيـذ املتطلبات التـي وجهت بها 
الحكومـة يف وقـت سـابق، والتي 
تندرج ضمـن أولويـات منهاجها 

الوزاري.
واضاف، ان ”الجلسة شهدت أيضا 
نقاشـات مفصلة عـن خطة نقل 
امللف األمني يف داخل املدن إىل وزارة 
الداخليـة، واإلرشاف عليـه وفـق 
مـا تضمنـه الربنامـج الحكومي 
الدفـاع  وزيـري  بحضـور  وذلـك 
والداخليـة، وتمت خالل الجلسـة 

مناقشـة املوضوعات املدرجة عىل 
جـدول األعمال، وإصـدار عدد من 
القرارات والتوصيات، مبينا انه تم 
النظام  التصويت واملصادقـة عىل 
الداخيل للهيئة العليا للتنسيق بني 
املحافظات، استناداً إىل املادة (45/ 
اوال)، من قانـون املحافظات غري 
املنتظمـة بإقليم رقم (21) لسـنة 
2008 (املعـدل)، تمهيداً لنرشه يف 

الجريدة الرسمية.
واشار اىل ان الجلسة أقرت تكليف 

إعـداد  بشـأن  التخطيـط  وزارة 
برنامج يدخل ضمـن موازنة عام 
2023، لتشـغيل وصيانة وتدريب 
الـرصف  محطـات  يف  الكـوادر 

الصحي يف املحافظات.
ويف سياق ما وجه به رئيس مجلس 
بشـأن  سـابق  وقـت  يف  الـوزراء 
معالجة مشكلة الطرق والشوارع 
التـي بات عـدد كبري منها يشـكل 
خطـراً عىل املواطنني وسـالمتهم، 
فقد أصدرت الهيأة العليا للتنسيق 

بني املحافظات قراراً يقيض بقيام 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامة، بتقديم دراسة  واألشـغال 
معالجـة مشـاكل  مفصلـة عـن 
تفعيـل عمـل املحطـات الوزنيـة 
وفصل الطرق الرئيسـة والثانوية 

خالل 30 يوما.
وبهدف تيسري وصول مادة الكلور 
إىل املحافظـات بانسـيابية عالية، 
ودونمـا أيـة عقبـات، تـم تكليف 
مركز العمليات الوطني، بالتعاون 

مـع الجهـات ذات العالقة، بوضع 
آليـة مبسـطة لنقل مـادة الكلور 
بدءاً من إصدار شـهادة االسـترياد 
محطـات  إىل  وصولهـا  ولحـني 
امليـاه، وباإلمكان االسـتفادة من 
مقرتحـات محافظـة النجف بهذا 

الصدد.
 وتابع البيـان، كما تمت التوصية 
بمخاطبـة ديـوان الرقابـة املالية 
بشـأن  الـرأي  لبيـان  االتحـادي 
استحداث باب أو بند يتضمن رشاء 
مادة الكلـور وعزلها عن بند رشاء 

الخامات التابعة لدوائر املاء.
وناقشت الهيأة العليا للتنسيق بني 
املحافظات غـري املرتبطة بإقليم ، 
بحسب البيان، قرار مجلس الوزراء 
الذي صدر يف وقت سابق، والخاص 
بتحويل جنس األرايض من زراعي 

إىل سكني، وأقرّت اآلتي:
املستشـارين  هيئـة  تكليـف   .1
واللجنـة التي أعدت قـرار مجلس 
الوزراء رقم ( 320) لسـنة 2022، 
بإعـداد توجيهات لتسـهيل تنفيذ 

القرار املذكور.
املحافظـني  السـادة  تخويـل   .2
صالحيـة متابعة حـاالت التجاوز 
عىل األرايض الزراعية والبسـاتني، 
وأخـذ اإلجـراءات القانونيـة بحق 
املتجاوزين بعد صدور قرار مجلس 

الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت اململكـة املتحدة، العمـل مع العراق 
عـىل مواجهـة ثالث تحديـات، فيمـا ابدت 
دعمها لجهود رئيس الوزراء محمد شـياع 
السوداني يف توفري الخدمات وبناء عالقات 

إيجابية مع دول الجوار.
وقـال السـفري الربيطانـي بالعـراق مارك 
برايسـون ريتشاردسـون يف مقـال تابعته 
”الـزوراء“: إن ”وزيـر خارجيـة اململكـة 
املتحدة جيمس كليفريل، عرض هذا األسبوع 
رؤيته ملسـتقبل عالقـة بريطانيا عىل املدى 
الطويل مع دول عرب آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الالتينية“، مبينا ان ”النظام الدويل الذي تم 
بنـاؤه بعد عام 1945، بما يف ذلك من خالل 
األمـم املتحدة، أتاح فرتة غري مسـبوقة من 

السالم واالزدهار“.
واضـاف ”اننـا نعيـش اآلن يف فـرتة بالغة 
األهمية حيث تتسـارع وترية التغيري بقوة 
اإلعصار، وهناك تحديات ملبادئ ذلك النظام 
الدويل، ويتجىل ذلك يف عدم االستقرار العاملي 
الناجـم عن هجوم روسـيا غـري املربر عىل 
أوكرانيا“، مشريا اىل أن ”العالم بأجمعه له 
دور يؤديه يف االسـتجابة لهـذه التحديات، 

حيث سـتلعب البلدان ذات النمو السـكاني 
الرسيـع والحصـة املتناميـة مـن الثـروة 
العامليـة دوراً أكرب بكثري يف تشـكيل مالمح 
العالم خالل القرن القادم، وسـيكون لهذه 

البلدان صوت أقوى عىل الساحة الدولية“.
واكد ان ”لـدى بريطانيا طموحـاً يف إقامة 
روابـط أقوى مـع هـذه البلـدان واملناطق 
الرشيكة يف املسـتقبل، ليس فقط يف الوقت 
الحـايل، ولكن لعقود قادمـة“، موضحا أن 
”العراق سيكون أحد هؤالء الرشكاء الجدد، 

وهذا له انعكاسات عىل عالقتنا“.
وذكر أن ”بريطانيا ستعمل مع العراق عىل 
مواجهـة تحديات عرصنا مثـل تغري املناخ 

وحقوق اإلنسان واألمن“.
وتابع السـفري ”نريد توطيـد عالقة هادفة 
تقوم عىل املنفعة املتبادلة واإليمان املشرتك 
بالتجـارة الحـرة والنظام الـدويل املفتوح، 
وهـذا يعنـي أن نعمـل معاً من أجـل عراق 
أكثر اسـتقراراً وازدهـاراً، وتحقيق طموح 
اتفاقية الرشاكة االسـرتاتيجية بني اململكة 
املتحدة والعراق، وتعزيز التعاون يف مجاالت 
االقتصاد والتعليم والثقافة والعلوم وإنفاذ 
القانون وحقوق اإلنسان والدفاع واألمن“.

تعمـل  املتحـدة  ”اململكـة  أن  إىل  وأشـار 
بالفعـل مـع الحكومـة الجديـدة لتحقيق 
هذه األجندة الطموحة واملسـاعدة يف وضع 
الدعائم األساسية ملسـتقبل مزدهر، وبناء 
عـراق قادر عىل تقديـم خدمات أفضل عىل 
نحو متزايد للشـعب العراقـي، مع اقتصاد 
أقـوى ومتنوع قادر عىل توفـري وظائف يف 
املسـتقبل، وإقامـة عالقـات متوازنـة مع 

جريانه واملجتمع الدويل“.
وأكمـل بالقول: ان ”العراق سـيصبح أكثر 
نفـوذاً عىل الصعيـد اإلقليمي وأكثـر ثراًء، 
وذات صوت مسموع عىل الساحة اإلقليمية 
والدولية“، مرحباً بـ ”جهود رئيس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني لبنـاء عالقـات 
إيجابيـة مع جريان العـراق وتخفيف حدة 
التوتـر، ونتطلع إىل اسـتمراره يف بناء دور 

العراق اإلقليمي البناء“.
ولفت إىل، أن ”عالقتنـا الثنائية مع العراق 
سـتنمو مع سـعينا وراء رشاكـة متبادلة 
املنفعـة تركـز عىل املسـتقبل، مـن خالل 
مفصـل  وعـرض  املتأنيـة  الدبلوماسـية 
للتجـارة، واملسـاعدة التنمويـة، والخربة، 
والروابـط الثقافيـة، واألمـن، والعالقـات 

الدبلوماسية الثنائية املتينة“.
وأوضـح، أن ”تصميم العـرض الربيطاني 
سـيتم وفقـاً الحتياجات العـراق ومواطن 
القـوة يف اململكـة املتحـدة، وسـيتم دعمه 
البنيـة  يف  لالسـتثمار  موثوقـة  بمصـادر 

التحتية“.
الجامعـة  ببنـاء  البـدء  ”تـم  أنـه  وذكـر 
الربيطانية الدوليـة الجديدة يف أربيل خالل 
بمنـح  والتـي سـتبدأ  املـايض،  األسـبوع 
شـهادات جامعة لندن يف أيلول/ سـبتمرب 
القادم“، مؤكداً أن ”هذه خطوة كبرية عىل 
صعيـد التقـدم يف الروابـط التعليميـة بني 
اململكـة املتحـدة والعراق وبرهـان واضح 
للرشاكـة طويلة األمد بـني البلدين؛ ونأمل 
املزيـد مـن هـذه املشـاريع كـي تزدهر يف 

السنوات القادمة“.
واختتم ريتشاردسون بالقول: إن ”اململكة 
املتحدة سـتظهر تحمال اسرتاتيجيا ورغبة 
بااللتـزام عـىل املـدى الطويل بالسياسـة 
للغـد،  املسـتمر  والتخطيـط  الخارجيـة، 
وعـىل  املسـتقبل،  باسـترشاف  وسـنقوم 
استعداد للعرش والخمس عرشة والعرشين 

سنة القادمة“.
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جمهورية العراق                                                                          العدد: ١٠٣٠/ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء االعىل                                                                 التاريخ :٢٠٢٢/١٢/١٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار   
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

اعالن
املدعية/ جواهر محمد لفته 

 املدعى عليه / مدير رعاية القارصين اضافة لوظيفته
اقامـت املدعيـة (جواهر محمد لفتـه) الدعوى الرشعيـة املرقمـة ١٠٣٠/ش/٢٠٢٢ والتي 
تطلب فيها الحكم بموت زوجها (عالء جاسـم لذيذ) مليض اكثر من سـت سنوات عىل فقدانه 
يف قاطـع عمليـات صـالح الدين بتاريـخ ترشين الثاني مـن عام ٢٠١٤ ولـم يعرف مصريه 
لحـد اآلن، عليه قـررت املحكمة االعالن عن فقدانه بواسـطة صحيفتـني محليتني فعىل من 
تتوفـر لديه معلومات عن املفقود اعاله اخبار هـذه املحكمة والحضور يوم املرافعة املوافق 
٢٠٢٢/١٢/٢٠ السـاعة الثامنة والنصف صباحا وبخالفه سوف تجري املرافعة غيابا وعلنا 

وحسب االصول.
     القايض
سلوان مجيد طعمه
                                                          قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي  

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                     العدد : ۲۰۲۱/ ب / ۲۰۲۲ 

رئاسة محكمة اسئناف ذي قار                           التاريخ  ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢
محكمة بداءة النارصية

إعالن
إىل املدعى عليه :  مجبل جبل رشاد 

بنـاءاً عـىل الدعوى البدائيـة املرقمـة أعاله واملقامة ضدك من قبـل املدعي (مدير 
عام رشكة لتامـني الوطنية اضافة لوظيفته) بخصوص ( مبلغ التعويض والبالغ 
مليونان ونصـف دينار عراقي) واملجهولية محل اقامتكـم تقرر تبليغكم أعالنــا 
بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٣/١/٨ ويف حالة عدم 
حضـورك أو إرسـال من ينوب عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقـك غيابيا ووفق 

األصول.
القايض  
عادل خلف جاسم

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصحفية املرقمة 
مـوىس/ حسـني  /نجـاة   ٦٢٥٩

عضو ممـارس والصادرة من نقابة 
مـن  وعـىل  العراقيـني  الصحفيـني 

يجدها تسليمها اىل جهة االصدار

أحوال النجف

بناًء عىل طلب املواطن (حسـن نعمان عبد الله) الذي يروم تبديل 

لقبه وجعله (العاريض) بدال مـن (الرماحي) الوارد يف قيده لعام 

١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 

(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 

وفق احكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة 

٢٠١٦ واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.

اللواء 

رياض جندي الكعبي

مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقد منـي الوصل املرقـم (٨٧٥٩٣٢) 
مـن  الصـادر   (٢٠٢١/١١/٨) يف 
مديرية بلدية النجف بمبلغ (خمسـة 
ماليني دينار) باسـم (شوقي إبراهيم 
مشكور)، فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة اإلصدار.

أحوال النجف
بنـاًء عىل طلـب املواطن (احمد نعمان عبـد الله) الذي يروم 
تبديـل لقبه وجعله (العاريض) بدال من (الرماحي) الوارد يف 
قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديـه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                              العدد: ١٥٣٨/ش/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف                                 التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٤
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة

اىل/ املدعى عليه (عيل عبد الحسني ديوان) مجهول محل اإلقامة
م/ اعالن

أصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا املرقـم ١٥٣٨/ش/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٢/١١ 
وموضوعهـا (تفريق للهجـر) املدعية فيها (مريم عبد األمـري جبار) وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني رسـميتني يوميتني، ويف 
حالة عدم حضورك خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور القرار يف ٢٠٢٢/١٢/١١ 
ويسـقط حق االعـرتاض عىل الحكم الغيابـي وان قرار الحكم يكتسـب الدرجة 

القطعية بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك.

القايض
باسم يوسف عبد

إعالن
إىل الرشيـك (مريية جاسـم خضـري) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك (عباس سـامي 
صدام) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٥٠٣٦٣) املقاطعـة (٤/حـي النداء) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (قاسـم نعمان عبد الله) الذي يروم 
تبديل لقبه وجعله (العاريض) بدال من (الرماحي) الوارد يف 
قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسـه سـوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من 
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر االداري 

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

إعالن
إىل الرشيك (حسن عبد الله شهيب) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك (امـري فرحان 
عبد الحسني) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٦١٨٧٤) املقاطعة (٤/حي امليالد) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (عبد االمري نعمان عبد الله) الذي يروم 
تبديـل لقبه وجعله (العاريض) بدال من (الرماحي) الوارد يف 
قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديـه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقم 

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

جمهورية العراق                                                                                                                              العدد: ١٥٤٦٩/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                     التأريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٤

رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٣٢٦٦٦/١١٠ الجزيرة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل 

العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.

القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقار عبارة عن دار مؤلفة من ممر بعرض ١٫٥ م٢ يؤدي اىل ساحة مشكوفة وثالثة غرف نوم ومطبخ مبني من الطابوق ومسقفة 

بالشيلمان واالرضية مبلطة بالصب.
٢- مساحة العقار ١٣٠,٦٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار ثمانية وتسـعون مليون دينار فقط.
٤- الدار مشغولة من قبل املدعى عليهما االوىل والثانية ويرغبا بالبقاء مستأجرين للعقار بعد البيع.

جمهورية العراق                                                                                                                                               العدد: ٢٥٤١/ب/٢٠١٨
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                                         التأريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٢٨٥٧٣/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا 
صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية 

إن لم يكونوا من الرشكاء.

القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقار مفرز بصورة غري رسمية اىل دارين الدار االوىل مؤلفة من غرفتني وصالة ومطبخ ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان 

ومجهز باملاء والكهرباء. أما الدار الثانية مغلقة ساعة الكشف درجة العمران لعموم العقار قديمة.
٢- مساحة العقار ١٢٥ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة واربعون مليون دينار فقط.
٤- الدار مشغولة من قبل املدعى عليها الثانية وترغب بالبقاء مستأجرة بعد البيع.
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بغداد/ الزوراء:

امـس  االتحاديَّـة،  النزاهـة  كشـفت هيئـة 

األربعـاء، عـن صـدور أمـر اسـتقدام بحق 

محافظ الديوانيَّة الحايل، عىل خلفيَّة خروقات 

وإرضار باملال العام.

وقالـت دائـرة التحقيقـات بالهيئـة، يف بيان 

الديوانيَّـة  ان «محكمـة  «الـزوراء»:  تلقتـه 

أصدرت أمر استقدام بحق املحافظ»، الفتة إىل 

أن «األمر صـدر عىل خلفيَّة الدعوات املوجهة 

إىل الرشكات بأسـلوب التعاقـد املبارش وقبل 

ورود كتاب وزارة التخطيط».

وتابعت الدائرة أن «األمر الصادر عن محكمة 

الديوانيَّة؛ جاء استناداً إىل أحكام املادة (٣٤٠) 

من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة 

١٩٦٩) املعـدل، وعـىل إثـر التحريات وضبط 

األوليات املطلوبة التي أجرتها مالكات مكتب 

تحقيق الهيئة يف املحافظة».

يذكـر ان هيئة النزاهة أعلنت يف الخامس من 

كانون األول الجاري عن صدور أمر استقداٍم 

بحـقِّ محافـظ الديوانيَّـة الحـايل؛ الرتكابـه 

عمداً ما يخالـف واجبات وظيفته، وذلك عىل 

خلفيَّة شكوى ذوي الشهداء والجرحى بشأن 

املُخالفـات املرتكبـة يف كيفيَّـة توزيـع قطع 

األرايض لهـم، يف منطقٍة غـري مخدومٍة وذات 

قيمٍة زهيدٍة.

من جهة متصلة، كشـفت دائرة التحقيقات 

يف الهيئـة عـن صـدور قـراٍر بوضـع الحجز 

االحتياطـيِّ عىل أمـوال املُتَّهم الهـارب وكيل 

وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره.

الدائرة أشـارت يف بيان لها تلقتـه «الزوراء» 

الثانيـة  الكـرخ  تحقيـق  محكمـة   « أنَّ إىل 

قـرَّرت وضع الحجـز االحتياطيِّ عـىل أموال 

املُتَّهم الهـارب وكيل وزير الكهرباء سـابقاً، 

ه من قبل  بخصوص الشـكوى املُقدَّمـة بحقِّ

أحد أصحـاب الرشكات؛ لقيـام املُتَّهم بطلب 

مبلٍغ مـن املال «رشـوة» لقاء إرسـاء إحدى 

املُناقصـات املُعلنـة يف وزارة الكهربـاء عـىل 

الرشكة، ُمبيِّنـًة أنَّ القرار صدر وفقاً ألحكام 

املادَّة (١٢١) األصوليَّـة». 

» املحكمـة سـبق أن أصدرت يف  وأضافـت إنَّ

الخامس والعرشين من آب املايض أمر قبٍض 

وتفتيـٍش بحـقِّ املُتَّهـم، وفقاً ألحـكام املادة 

(ثانياً/١) من القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، 

ُمنوِّهًة «بمفاتحة رئاسـة محكمة استئناف 

بغـداد الكـرخ؛ لغـرض ُمفاتحـة اسـتئناف 

السـليمانيَّـة؛ بغية تنفيذ أمـر القبض بحقِّ 

املُتَّهم». 

بينما كشـفت هيئة النزاهـة عن منح قرٍض 

بأكثر من ثالثة مليارات ديناٍر؛ إلنشاء معمٍل 

وهمـيٍّ يف ُمحافظة بابـل، ليس له وجوٌد عىل 

أرض الواقع.

وأفادت دائرة التحقيقات يف النزاهة بأنَّ فريق 

عمٍل مـن مالكات مكتـب تحقيـق الهيئة يف 

َذت بموجب  ن خالل عمليَّة ضبط ُنفِّ بابل تمكَّ

ـرٍة قضائيَّـٍة، من ضبط إضبـارة معمٍل  ُمذكَّ

وهميٍّ يف املُحافظة.

وأشـارت الدائـرة إىل: أنَّـه مـن خـالل سـري 

التحقيـق واإلجراءات التحقيقيَّـة، تبنيَّ قيام 

أحـد فروع املرصف الصناعـي يف بغداد بمنح 

قرٍض بمبلـغ ٣ مليارات و٢٠٠ مليون دينار، 

ُمبيِّنـًة أنَّ القرض تمَّ منحـه ألحد املُقرتضني 

عـام ٢٠١٦؛ لغـرض إنشـاء معمـٍل لتدويـر 

وكبس النفايات.

في  وأضافت إنَّ فريق العمل قام بصحبة ُموظَّ

ني بإجراء الكشف املوقعي  بلديَّة الحلَّة املُختصِّ

»، الفتًة إىل  عىل املعمل الذي تبنيَّ أنَّـه «وهميٌّ

قيام املُقرتض باسـتئجار قطعة أرٍض عائدٍة 

ملكيَّتهـا إىل بلديَّة الحلَّة ببدل إيجاٍر سـنويٍّ 

مقـداُره (١٨,٧٥٠,٠٠٠) مليون ديناٍر، الفتًة 

ْد بـدالت اإليجار منُذ  إىل أنَّ املُقـرتض لم ُيسـدِّ

عـام ٢٠١٧ لغايـة اآلن، فيمـا لم تقـم بلديَّة 

ة باتخـاذ إي اجراٍء من شـأنه تحصيل  الحلـَّ

اإليجار السـنوي الـذي لم يتم تسـديده ملُدَّة 

(٦) سنوات.
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بغداد/ الزوراء:
أوضحـت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، 
موضوعـات القواعـد يف منهـج اللغـة 
العربية للصف السادس االعدادي املؤلف 
حديثـاً، نظراً السـتمرار العمـل بنظام 

تنويع التعليم للعام الدرايس الحايل.
االدبـي:  وللفـرع  «انـه  اىل  وأشـارت 
{االسـتفهام ، النفي ، التوكيد ، التقديم 
والتأخري ، التعجب ، املدح والذم ، التمني 
 ، والتحضيـض  والعـرض   ، والرتجـي 

النداء ، والتحذير واإلغراء}».
وأضافـت «للفـرع العلمـي {االحيائي، 
التطبيقـي} هي {االسـتفهام ، النفي ، 
التوكيد ، التقديم والتأخري ، املدح والذم 

، التعجب ، والنداء}».
ونوهت الرتبية اىل ان «ذلك يستمر لحني 
انتهـاء العمـل بنظـام تنويـع التعليم 
ومعالجـة جـدول الحصص الدراسـية 
للفـرع العلمـي، ويكـون ذلـك للعـام 

الدرايس الحايل فقط وال يعد تكييفاً».

من جانب اخر، قــدرت وزارة الرتبية، 
امس األربعاء، الحاجة الفعلية لتغطية 
نفقـات املنحة املاليـة للتالميذ والطلبة 
أن  إىل  مشـرية  دينـار،  ترليـون  بــ٢ 
تخصيص تلـك املبالغ خاضـع للوضع 

املايل العام للبلد.
وقال املتحدث الرسـمي باسم الوزارة، 
كريـم السـيد، يف ترصيـح صحفي: إن 
«منحة التالميذ والطلبة أقرت بناء ًعىل 
ترشيعات سـابقة»، منوهـا بـ «وجود 
تحرك نيابي بشـأن إمكانية تخصيص 
أمـــوال لهـذا الجانـب يف حـال وجود 

وفرة مالية». 
«الـحـاجــة  أن  السـيد  وأوضــــح 
الفعلية لتخصيصات هذه املنحة تقدر 
بــ ٢ ترليـون دينـار، إذا مـا علمنا أن 
هناك أكثر من ١٣ مليون تلميذ وطالب 

يف عموم العراق». 
وأضـاف أن «وزارة الرتبيـة مـع هـذا 
املبالـغ  أن إقـــرار تلـك  إال  املسـعى، 

خاضع للوضع املايل العام يف البلد برغم 
األولويـات املوجـودة لـدى الــوزارة»، 
الفتـا إىل أن «تلك املنحة ومنـذ إقرارها 
قبل سنوات ولغاية اآلن لم تدرج ضمن 
املوازنة التي تخضع ملراجعة وتقديرات 
من قبـل الجهـات املعنيـة كالحكومة 
ممثلة بـوزارة املالية ومجلس النواب». 
وشــدد املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الرتبيـة عـىل «رضورة أن يتـم تمريـر 
«املنحـة» مـن خـالل مجموعـة مـن 
القنـوات الدسـتورية الخاصة بترشيع 
املوازنـة». وكان مجلـس النـواب قـد 
أقـر قانـون منحـة تالميـذ املــدارس 
الحكوميـة أواخـــر عـام ٢٠١٣ وعد 
 ،٢٠١٤/  ١٠/١ تاريـخ  مـن  نافـذا 
وتضمن صــرف منحة مالية شـهرية 
للتالميذ والطالب يف املـدارس االبتدائية 
الحكوميـة  واإلعداديـة  واملتوسـطة 
دواويـــن  إلــى  التابعـة  واملـدارس 

األوقــاف والشؤون الدينية. 

بغداد/ الزوراء:
اعتقلت قوة مشرتكة من اللواء ٦١ بالحشد الشعبي والجيش، 
امس االربعاء، داعشيا يف هور السفن التابع لقضاء الحويجة 

جنوب غربي محافظة كركوك.
وذكرت مديرية اعالن الحشـد يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: ان «القوة اعتقلت الداعيش (ع.م.ع) وفق مذكرة قبض 
قضائيـة ومتابعة لعدة أيام، وتم تسـليمه اىل القوات األمنية 

وفق اإلجراءات األصولية».

@ãÌÏ�n€@b��Ç@Â‹»m@‚˝«�a@Ú˜ÓÁ
�bjÌã”@p¸bóm¸a@ÚfláÇ

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة اإلعـالم واالتصاالت، 
امـس األربعاء، عـن خطط لتطوير 
خدمـة االتصـاالت خـالل األشـهر 
املقبلـة، وفيمـا أكـدت أن الحديث 
عـن زيادة أسـعار دقائـق االتصال 
واالنرتنت غري صحيح، شـددت عىل 
أن عقوبات الرشكات املخالفة لقرار 
إلغـاء الرضيبـة سـتكون صارمة.

وقـال رئيـس الهيئـة، عـيل املؤيد، 
يف ترصيـح صحفـي: إن «الحديـث 
عـن زيادة أسـعار دقائـق االتصال 
واإلنرتنـت غري صحيـح»، مبيناً أن 
«هذه الشائعة يراد منها التقليل من 
قيمـة قرار إلغاء رضائـب بطاقات 
التعبئـة التـي صوت عليـه مجلس 
الـوزراء». وأضاف املؤيـد أن «الغاء 
املواطنـني»،  صالـح  يف  الرضائـب 
مشـرياً إىل أنـه «تم تشـكيل غرفة 
عمليات مع رشكات االتصال والتي 
أبلغـت جميـع وكالئها الرسـميني 
بعدم زيادة السعر». وأوضح أن «ما 
يحصل حالياً من زيـادة يف كارتات 
اسـتثنائية  حـاالت  هـي  التعبئـة 

والنواحـي  األقضيـة  يف  بالغالـب 
النائية وخاصة األسـواق  واملناطق 
تضيـف  حيـث  املناطـق،  تلـك  يف 
مبالـغ إضافيـة عـىل الكارتـات».

وتابـع: «فرقنا الجوالـة وبالتعاون 
مـع األمـن الوطني تعمـل عىل حل 
هذا املوضـوع»، مطالبـاً املواطنني 
بـ»اإلبالغ عىل املخالفني لقرار إلغاء 
رضائـب الكارتات كونهـا مخالفة 
قانونية، عرب االتصال بالرقم ١٧٧ أو 
عىل أرقـام األمن الوطني». وبني أن 
«هناك تعاوناً كبرياً من املواطنني»، 
موضحـاً أن «الشـكاوى التي تصل 
عرب الرقم ١٧٧ التابع لهيئة االعالم 
إهمالهـا».  يمكـن  ال  واالتصـاالت 
وأكـد أن «رشكات االتصال ملتزمة 
بقـرار إلغـاء الرضيبة، وسـتكون 
هنـاك عقوبات صارمـة للرشكات 
املخالفـة»، الفتاً إىل أن «محاسـبة 
مـن  للتسـعرية  املخالفـة  املحـال 
واجبـات جهـاز األمـن الوطنـي». 
وتابـع أن «هنـاك خططـاً لتطوير 
خدمـة وجـودة االتصـاالت خـالل 

األشهر املقبلة بشكل أفضل».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت منظمة أوبـك، امس األربعاء، 
أن إنتـاج الـدول األعضـاء الــ 13 يف 
املنظمة مـن النفط انخفـض ليصل 
يومًيـا  برميـل  مليـون   28.826 اىل 
بانخفـاض مقـداره 744 ألف برميل 
يوميا عن شهر ترشين الثاني املايض 
بعـد انخفـاض إنتاج العراق وتسـع 

دول أخرى .
وبحسـب التقريـر الشـهري ملنظمة 
أوبك، واطلعت عليـه ”الزوراء“، فإن 
”أكـرب االنخفاضات جـاءت أوالً من 
السعودية، إذ تراجع انتاجها النفطي 
نحو 404 آالف برميل يوميا ليصل اىل 
10.474 ماليني برميل، يليها اإلمارات 
بانخفـاض 149 ألـف برميـل يوميا، 
يليهـا الكويـت بانخفـاض 121 ألف 
برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض 
117 الف برميـل يوميا ليصل إنتاجه 

إىل 4.465 ماليني برميل“.
واشـارت املنظمـة اىل ان ”الزيـادات 
جاءت من نيجرييا، إذ ارتفع إنتاجها 
النفطي بنحو 92 ألـف برميل يومًيا 
برميـل  مليـون   1.158 إىل  ليصـل 
يومًيا، يليها أنغوال إىل 38 الف برميل 

يوميا ”.
وأبقـت أوبـك عـىل توقعاتهـا لنمـو 

الطلـب العاملـي عىل النفـط يف عامي 
التباطـؤ  أن  مبينـة  و2023،   2022
االقتصـادي كان واضًحـا تماًمـا، إال 
أن هنـاك جانًبـا صعودًيـا محتمـًال، 
مثل تخفيف سياسة ”صفر-كوفيد“ 

الصينية.
مـن جانـب متصل، أصبحت روسـيا 
للمرة األوىل أكرب مورد للنفط إىل الهند 

لتحـل محـل العراق، حيـث اقتنصت 
املصـايف النفـط الهنديـة النفـط من 
موسـكو خشية أن يؤثر وضع سقف 
لألسـعار اعتبـاًرا مـن الخامس من 

ديسمرب كانون األول عىل اإلمدادات.
وأظهـرت البيانـات أن واردات الهند 
من النفط من روسيا ارتفعت للشهر 
الخامس عىل التـوايل لتبلغ 908 آالف 

برميل يوميا يف نوفمـرب، بارتفاع 4٪ 
عن أكتوبر.

وأظهرت البيانـات أن النفط الرويس 
شـكل نحـو 23 باملئـة مـن إجمـايل 
واردات الهنـد البالغـة نحـو أربعـة 
ماليني برميل يوميا يف نوفمرب ترشين 

الثاني.
وأظهـرت البيانـات أن واردات الهند 

النفطية من العراق تراجعت الشـهر 
منـذ  أدنـى مسـتوياتها  إىل  املـايض 
سـبتمرب أيلول 2020، بينما تراجعت 
أدنـى  إىل  السـعودية  الـواردات مـن 

مستوى لها يف 14 شهرا.
خـالل الفـرتة مـن نيسـان (أبريل) 
إىل ترشيـن الثانـي (نوفمـرب)، وهي 
األشهر الثمانية األوىل من هذه السنة 
املاليـة، اسـتمر العـراق يف كونه أكرب 
مـورد للنفـط للهنـد، تليهـا اململكة 
العربية السـعودية وروسيا، مما أدى 
إىل تراجع اإلمارات العربية املتحدة إىل 

املركز الرابع.
الـدول السـبع  وفرضـت مجموعـة 
االتحـاد  يف  دولـة   27 و  وأسـرتاليا 
األوروبـي حـًدا أقىص لسـعر النفط 
الرويس املنقـول بحراً قدره 60 دوالًرا 
اعتبـاًرا من الخامس من ديسـمرب/ 
كانـون األول، حيـث يحـاول الغرب 
الحد من قدرة موسـكو عـىل تمويل 

حربها يف أوكرانيا.
وتدعـو خطة الحد األقىص لألسـعار 
رفـض  إىل  السـبع  مجموعـة  دول 
التأمني والتمويل والسمرسة واملالحة 
والخدمـات األخرى لشـحنات النفط 
املسعرة أعىل من سقف أسعار النفط 

الخام واملنتجات النفطية.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت عضـو لجنة العمـل والشـؤون االجتماعية النيابية، ناسـك مهدي 
الزنكي، امس االربعـاء، أن الحكومة وضعت خطة ملحاربة الفقر بأبعاده 

املتعددة واالهتمام بدعم الرشائح الهشة . 
وقالـت الزنكـي يف حديـث صحفـي: إن ”الحكومـة تعمـل عـىل إعـداد 
اسـرتاتيجية وطنية للقضاء عىل الفقر وذلك بنـاًء عىل تحليل واقع الفقر 

واثاره االجتماعية واالقتصادية يف البالد“. 
وأضافت أنه ”يف ظل زيادة عدد السكان واتساع فجوة الفقر فإن الحكومة 
لديها رؤية واضحة يف إعداد سياسـة التمكني االقتصادي ورفع مسـتوى 

دخل الفرد خالل الفرتة املقبلة“. 
وأشـارت إىل أن ”االسـرتاتيجية التي تعمل الحكومة عىل اطالقها ال تكفي 
بتقليل نسـب الفقر فحسـب وإنما معالجة الجوانب التعليمية والصحية 

والسكن وتفعيل الصناعة والزراعة“.   
وكان النائـب عن محافظة ذي قار، داخل رايض، كشـف يف حديث سـابق 
عن تضخم البطالة لدى الشـباب يف املحافظة، مشريا اىل أن نسبة البطالة 

ارتفعت اىل 80%. 

بغداد/ الزوراء:
 اعلـن مدير دائرة بلدية جبـة بمحافظة االنبار، قطـري العبيدي، امس 
األربعاء، البدء بـأوىل مراحل مرشوع زراعة وانتاج التوابل (البهارات) يف 

خطوة هي االوىل من نوعها يف االنبار.
 وقـال العبيدي يف ترصيح صحفي: إن ”مزارعي ناحية البغدادي بقضاء 
هيت غربي االنبار خصصوا مساحات زراعية صغرية ال تتجاوز الـ 100 
دونـم للبدء بمـرشوع زراعة نباتات الصفري والخرنـوب والكجرات التي 
تدخـل يف صناعة وانتاج التوابل (البهارات يف تجربة هي االوىل من نوعها 

يف االنبار ”. 
واضـاف ان“ املرحلة االوىل من زراعة هـذه النبات نجحت نظرا ملالءمتها 
تربـة املناطق الغربية التـي تتميز بجود مياه جوفيـة، فضال عىل وجود 
عوامـل بيئة مالئمـة ملرشوع زراعة التوابل حسـب االصنـاف التي يراد 
تصنيعهـا، إذ ان اصنـاف التوابـل عديدة وتصل اىل اكثـر من 200 صنف 
منها ما هي توابل باردة وحارة ومتوسـطة الحـرارة وذات رائحة عالية 

حسب النباتات التي تزرع وتخلط بمقادير متفق عليها ”.
وأوضـح العبيدي أن ”زراعة التوابل الخـرضاء باتت تلقى اهتماما كبريا 

من قبل املزارعني بعد نجاح زراعة النباتات التي تدخل يف صناعتها“.
 مؤكـدا ”وجـود توجـه كبري لـدى مزارعي تلـك املناطق مـن تخصيص 
مساحات كبرية لصناعة التوابل واالستعانة بالخربات االجنبية يف انجاح 
هـذا املـرشوع لتكـون املناطـق الغربية من املناطـق املصـدرة للتوابل ( 

البهارات ) ”.
يشـار اىل ان املناطق الغربية نجحت يف زراعة مختلف املحاصيل الزراعية 
النـادرة منها الزيتون والفسـتق الحلبـي والفراولـة ومحاصيل زراعية 

اخرى. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (1.27%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (497.268.686) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.029.168.286) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (588.7) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%1.27) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (581.31) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (43) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (104) 
ماليـني سـهم بقيمة بلغـت (117) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (35) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(101) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (270) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(43) صفقة عىل اسهم 5 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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 بغداد / الزوراء:
امـس  التخطيـط،  وزارة  كشـفت 
األربعـاء، عـن صـدور توجيهات من 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
تتعلـق بمعالجـة اآلثـار املرتتبة عىل 
فيمـا  الـدوالر،  رصف  سـعر  تغيـري 
أشارت إىل عدم وجود اتفاق عىل تغيري 

سعر الرصف.
وقال وكيـل وزارة التخطيـط، ماهر 
حمـاد جوهان، يف ترصيـح صحفي: 
شـياع  محمـد  الـوزراء  ”رئيـس  إن 
السـوداني أصدر توجيهـات الحتواء 
اآلثار السلبية املرتتبة عىل تغيري سعر 
رصف الدوالر مـن خالل توفري فرص 
العمل ومعالجة الحدود الدنيا لألجور 
وحمايـة الفقراء واملهمشـني وزيادة 

االهتمام بمفردات السلة الغذائية“.
وأضاف أن ”آثار تغيري سـعر الرصف 
ليست جميعها سلبية“، مؤكداً ”عدم 
وجـود أي اتفـاق سـواء يف مجلـس 
النواب أم يف البنك املركزي لتغيري سعر 

الرصف“.
من جهته، استبعد الخبري االقتصادي، 
صالح الهماش، توجه الحكومة نحو 
تخفيض سعر رصف الدوالر يف املوازنة 
والسوق املحيل، الفتا اىل ان ارتباطات 
العراق بصنـدوق النقد الـدويل فضال 

عن االلتزامات العاملية تلزم الحكومة 
بعد تخفيض سعر الرصف.

وقـال الهمـاش يف ترصيـح صحفي: 
ان ”هنـاك متغريات كبرية يف أسـعار 
النفـط العاملية وتقلبات وهو مايدفع 
العـراق اىل عدم وضـع موازنة طويلة 
األمـد تمتـد لسـنوات، وإنمـا يجري 
االعـداد لـكل موازنة يف عامهـا وذلك 

لتاليف الوقوع يف حرج“.
رصف  سـعر  ”تحديـد  ان  وأضـاف 
الـدوالر يف املوازنة وتخفيضه واعادته 
اىل سـابق عهـده امـر غـري ممكـن 
خصوصا ان العراق لديه اتفاقات مع 
صندوق النقد الـدويل ويف حال اللجوء 
اىل هذا التخفيض فأنه سـيخرس هذا 
الدعم“.وأوضـح الهماش ان ”العراق 

مازال ضعيفا اقتصاديا عىل الرغم من 
الوفرة املالية املوجودة واملتحققة، إال 
انه مـازال يدفع لصندوق النقد الدويل 
جراء الديون املرتتبة بذمته يف الفرتات 
السـابق، وباملحصلـة فـإن تخفيض 

الدوالر يف املوازنة امر غري ممكن“. 
ويف السـياق نفسـه، ارتفعت أسـعار 
رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 

العراقي، امس األربعـاء، يف البورصة 
ويف  بغـداد  العاصمـة  يف  الرئيسـية 

محافظات اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصتـي الكفاح 
يف  سـجلتا  بغـداد،  يف  املركزيتـني 
 152300 ظهـرا   12.5 السـاعة 
دوالر،   100 مقابـل  عراقـي  دينـار 
فيما سـجلت بورصـة اربيل عاصمة 
151850 دينـارا  اقليـم كوردسـتان 
مقابـل 100 دوالر، وسـجلت بورصة 
151250 دينـارا عراقيا  السـليمانية 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأضـاف: ان اسـعار البيـع والـرشاء 
ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
152500 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 
152000 دينار عراقي لكل 100 دوالر 

امريكي.
ارتفاعـا  الـدوالر  اسـعار  وشـهدت 
تدريجيـا بعد ايقـاف 14 مرصفا من 
قبل البنك املركزي عن الدخول يف مزاد 
العملة، نتيجة العقوبات التي فرضت 
عليـه مـن قبـل الخزانـة االمريكية، 
فيما يسـعى البنـك لتقليل الفجوة ما 
بني السـعر الرسـمي وما بني اسعار 

البورصة يف االسواق املحلية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنة االسـتثمار النيابية، امس األربعاء، أنهـا تعكف عىل إيجاد 
حلول لدعم القطاع الخاص لكونه يتمتع بميزة االسـتقالل املايل، خارج 
خطـط التمويل املركزية للدولـة باإلضافة إىل أنه يحافـظ عىل الـدورة 
الحركيـة للعملـة الصعبة داخــل البالد، داعيـة املسـتثمرين املحليني 

واألجانب إىل االستعانة بها يف تذليل العقبات.
وقال عضو اللجنة، محمد الـزيـاتـي، يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ” قانون االسـتثمار يدعم القطاع الخاص ويمنحه مميزات كثرية يف 
سـبيل النهوض باقتصاد البالد“، مشـرياً إىل أن ”واحدة من أهم النقاط 
التـي تركز عليها لجنة االسـتثمار هـي إيجاد الكيفيـة واآللية الالزمة 

لتوفري فرص عمل يقوم بها القطاع الخاص“.
وأضـاف الزياتـي أن ”اإلعفـاء الجمركي يعد ضمن املسـائل التي تقدم 
الدعـم للقطاع الخاص، باإلضافـة إىل منح التسـهيالت يف قضية إتمام 

املشاريع“.
 مضيفـاً أن لجنته تتوجه نحو دعـم القطاع الخاص ألنه ال يثقل كاهل 

الدولة وإنما يوفر فرص عمل ويحافظ عىل العملة الصعبة“.
وأشـار اىل ”تخـوف املسـتثمرين املحليـني واألجانـب مـن الحكومات 
املتعاقبة بسبب عدم الثقة بالخطوات الحكومية منذ عام 2003 إىل اآلن، 
يضـاف لهذا عدم توفـري البنى التحتية واالبـتـزاز“، داعيا املسـتثمرين 
إىل ”التواصـل مع اللجنـة يف حال مواجهة أي مشـكالت، وملنع احتكاك 

املستثمر مع أشخاص بعيدين تماماً عن الواقع االقتصادي“.
وبــنّي الزياتـي أن ”واحــدة مـن املعرقـالت التي يعانيها االسـتثمار 
هـي مشـكلة وزارة املاليـة مـع القطاعات األخــرى، إذ إنهـا ال تـزال 
تمتلك غالبية األراضــي، والبـد لسياسـة الـوزارة من أن تتغري باتجاه 

االستثمار الحقيقي“. 
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بغداد/ الزوراء:
شـدد وزير الصناعة واملعادن، خالد 
بتـال، امـس األربعاء، عـىل رضورة 
إعداد رؤيـة متكاملة عـن الصناعة 
يف العـراق، فيما أكد اهميـة الرتكيز 
عىل القطاع الخاص واتاحة الفرصة 

امامه لتفعيل دوره.
وقالت وزارة الصناعة يف بيان تلقته 
الصناعـة  ”وزيـر  ان  ”الـزوراء“: 
واملعـادن خالد بتـال النجـم ترأس، 
امس، اجتماعا للمجلس التنسـيقي 
املسـؤولني  بحضـور  الصناعـي 
واملعنيـني يف الـوزارة وممثلـني مـن 
االمانـة العامة ملجلس الوزراء، وذلك 
ملناقشـة عدد من املحاور واملواضيع 
التي تهـم القطـاع الصناعي واليات 
تفعيل عمل ومهام املجلس للمرحلة 

املقبلة“.
واضافت ان ”االمـور والقضايا التي 
تمـت االشـارة إليها والتأكيـد عليها 
خـالل االجتمـاع هـي: عـدم وجود 
خارطة تنموية صناعية وخطة تنمية 
وطنية، وعدم وجود رؤية يف املديرية 
العامـة للتنميـة الصناعية وخارطة 
املعتمـدة  املعايـري  صناعيـة تحـدد 
املحافظـات،  يف  املصانـع  إلنشـاء 
والتأكيـد عـىل اهميـة وجـود رؤية 
وتنسيق حقيقي بني الهيئة الوطنية 
لالسـتثمار ووزارة الصناعة ووزارة 
التخطيط يف منح اجازات التأسـيس 
والتأكيـد  الصناعيـة،  للمشـاريع 
عـىل رضورة مراعـاة واالخـذ بنظر 

التنميـة املكانية والفجوات  االعتبار 
تعدهـا  التـي  الصناعيـة  التنمويـة 
وزارة التخطيط، والتأكيد عىل حاجة 
اىل  الصناعـي  التنسـيقي  املجلـس 
تنسـيق القضايـا املتعلقـة بالتنمية 
الصناعية واجراء تعديالت من خالل 
ارشاك جهـات خارجيـة منها وزارة 
البيئـة باعتبـار العراق مـن البلدان 
املتـرضرة مـن التغـريات املناخيـة، 
والتأكيـد عـىل رضورة اعـداد رؤية 
متكاملـة عـن الصناعـة يف العـراق 
تتوافـق مـع املتغـريات التـي تطـرأ 
عـىل البلـد، والتأكيـد عـىل اهميـة 
الرتكيز عىل القطاع الخاص وإتاحة 
يف  دوره  لتفعيـل  امامـه  الفرصـة 
االقتصاد،  الصناعـة ودعـم  نهوض 
والتأكيد عـىل رضورة اعـادة النظر 
لتكـون  الصناعيـة  باالسـرتاتيجية 
واقعيـة وقابلـة للتطبيـق، والتأكيد 

عـىل اهميـة إعـادة بلـورة وترتيب 
بعمـل  املتعلقـة  والقضايـا  االمـور 
الـوزارة والتشـكيالت التابعـة لهـا، 
والتوجيه بإقامة ورشـة عمل لرشح 
قانون االسـتثمار الصناعي وقانون 
االسـتثمار املعدنـي، والتأكيـد عـىل 
توجه الوزارة وسـعيها اىل جعل آلية 
التأسـيس للمشـاريع  منح اجازات 

الصناعي تتم بصورة الكرتونية.
وبينـت ان ”االجتماع تنـاول عرض 
ونقـاش مسـتفيض ملهـام املجلس 
التنسـيقي واالسرتاتيجية الصناعية 
وسياسـة االمـن الصناعـي اضافة 
الصناعـي  القطـاع  معوقـات  اىل 
الصناعـي  االسـتثمار  وقانـون 
وتنفيذ الخطـة الوطنية وغريها من 
املحـاور واملواضيع التـي تم طرحها 
ومناقشـتها خالل االجتمـاع وابداء 

التوجيهات واملالحظات بصددها“.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة توزيع كهرباء بغداد، امس األربعاء، عن خطة شاملة إلنشاء 
محطات توزيع جديدة، فيما أكدت أن معدل التجهيز وصل إىل 18 سـاعة 

يف اليوم.
وقـال مدير مركـز بغـداد يف الرشكة، احمد محسـن يوسـف، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”الرشكة العامة لتوزيع الكهرباء بغداد أعدت خطة شـاملة 
تمثلت بإنشـاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات 11 و 33 

الستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية يف معظم املحافظة“.
وأضاف أنه ”تّمت زيادة مغذيات الـ 11 كي يف عن األعوام السابقة، حيث 
وصلت الشـبكة الكهربائية إىل 2800 مغٍذ يف الوقت الحايل“، مشـرياً إىل أن 
”الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يف طور استيعاب ومد مغذيات لحل 

اختناقات صيف 2023“.
وأكـد أن ”مسـتويات معدل التجهيز وصلـت اىل 18 سـاعة“، الفتاً إىل أن 
”هنـاك عدة مشـاريع يف الوقت الحايل تم الرشوع بها السـتيعاب وإنجاز 

خطة 2023“.
وبـنّي أن ”هنـاك محـددات يف بعـض املناطـق ببغـداد بسـبب الصيانات 
املربمجـة واالضطرارية“، مشـرياً إىل اتخاذ اإلجـراءات الالزمة بخصوص 

خطة استيعاب الطاقة ملوسمي الشتاء والصيف املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي النقدية من الدوالر األمريكي، لتصل 
إىل أكثـر مـن 62 مليون دوالر يف مـزاد امس األربعاء، لتقـرتب من مبيعات 

الحواالت الخارجية بمشاركة 31 مرصفاً.
وذكـر مصدر: أن البنك املركزي بـاع خالل مزاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 138 مليوناً و 274 ألفاً و 640 دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضـاف: أن املبيعـات النقدية ارتفعت يف مـزاد اليوم لتصـل إىل 62 مليوناً 
و290 ألـف دوالر، فيما بلغت الحواالت واعتمـادات الخارجية 75 مليوناً و 

984 ألفاً و 640 دوالراً.
وأشـار املصدر إىل: ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقـدي ارتفع عددها 
ايضـا حيث بلـغ 19 مرصفاً، فيمـا بلغ عدد املصـارف التي قامـت بتلبية 

طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 13 مرصفاً.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلَن نادي نوروز الريايض غياب ٦ العبني عن الفريق يف مباراته املقبلة أمام نفط ميسان، اليوم الخميس، 

بملعب ميسان األوملبي ضمن الجولة العارشة من الدوري  املمتاز.
وتأكد غياب ٤ العبني يف دفاع نوروز بداعي اإلصابة، وهم «ماثيوس ليما، شـوانة قادر، راسـتكو فريق، 

إدريس هونر».
ويبتعد العب الوسط محمد داالور، وكذلك هداف الفريق املحرتف الربازييل كالوديو مارادونا، لإليقاف.

ويعاني املدير الفني لنوروز، ويل كريم، من تعدد الغيابات، عالوة عىل اإلرهاق الذي أصاب الفريق، لتنقله 
املستمر خارج ملعبه.
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بغداد / رحيم الدراجي:

بقاعـة  األربعـاء  أمـس  أقيـم  
االجتماعات باللجنة األوملبية يف 
العاصمة بغداد املؤتمر االنتخابي 
للبولينـغ  العراقـي  لالتحـاد 

بإرشاف أوملبي ووزاري.
عـن  االنتخابـات  واسـفرت 
فوز  شـاكر عبد الحسـني عنيد 
رئيسـا  لالتحـاد بعـد ان حصل 
عـىل 17 صوتـا مـن أصـل 18 
يمثلون  الهيئة العامة. كما فاز  

مصطفـى رؤوف بمنصب نائب 
الرئيس، وفاز  بعضوية مجلس 
اكـرم  مـن  كال  االتحـاد  إدارة 
عدنان واحمد عبد السـتار وعن 
العنرص النسـوي عصمـاء عبد 

الحسني وأسماء ابراهيم.
هذا وحـرض املؤتمـر االنتخابي 
مدير القسم القانوني يف اللجنة 
األوملبيـة عـيل البـدري وممثـل 
الشـباب والرياضـة عيل  وزارة 

جاسم.

بغداد/ الزوراء: 
أعلَن وزير الدفاع، ثابت العبايس، دعمه الكامل للهيئة االدارية املؤقتة 

لنادي القوة الجوية التي يرتأسها الفريق الركن عماد الزهريي.
وأوضح الناطق االعالمي باسـم النادي عالء محمد: أن رئيس الهيئة 
االدارية املؤقتة لنـادي القوة الجوية الريـايض، الفريق الركن عماد 
الزهـريي، زار وزيـر الدفـاع ثابت العبـايس حيث اكـد االخري دعمه 
الكامل للهيئة املؤقتة للنادي والتي تشـكلت بتاريخ 19/ 9/ 2022 
مـع االبقاء عىل نفس االشـخاص وممارسـة صالحياتها بترصيف 
االمور التي تخص البيت الجوي.وأضاف محمد: أن االنتخابات املزمع 
اقامتها يوم السـبت املقبل املوافق 17 / 12 / 2022 سـيتم تأجيلها 
بحسب االتفاق مع وزير الدفاع ورئيس الهيئة االدارية املؤقتة لحني 

البت بالقرار النهائي من قبل محكمة التمييز االتحادية.
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بغداد/ ليث العتابي
تعادل  القوة الجويـة وضيفه النفط 
سـلباً من دون اهداف يف املباراة التي 
جرت مسـاء امـس األربعـاء، ضمن 
منافسات الجولة العارشة من الدوري 
املمتاز لكرة القـدم وأحتضنها ملعب 
الشعب الدويل بالعاصمة بغداد وسط 

حضور جماهريي ضعيف .
وبهـذه النتيجـة رفع القـوة الجوية 
رصيـده للنقطـة 22 وتراجع للمركز 
الثانـي، فيمـا رفـع النفـط رصيـده 

للنقطة 5 باملركز 18.
وخيم التعـادل اإليجابي (1-1)، عىل 
نتيجة مباراة كربالء وضيفه القاسم 
، التـي جرت امـس األربعـاء بملعب 

األول.
وضع مجتبى محسن فريقه القاسم 

باملقدمة يف الدقيقة 18، ونجح زيدان 
عبـد الجبار من إحراز هـدف التعادل 
زمـن  56 مـن  الدقيقـة  يف  لكربـالء 
املباراة التي شهدت حضور جماهريي 

متوسط.
وبهـذا التعادل ، رفـع كربالء رصيده 
إىل 12 نقطـة باملركز 11، فيما أصبح 
9 نقـاط بالرتتيـب  رصيـد القاسـم 

الخامس عرش.
وتغلـب الكهرباء عـىل ضيفه النجف 
بنتيجـة (1-3)، يف املباراة التي جرت 
امس األربعـاء بملعب الزوراء وأفتتح  
عـيل جاسـم التسـجيل للكهربـاء يف 
الدقيقـة 44، وتمكـن مرتىض هديب 
من معادلة النتيجة للنجف يف الدقيقة 
التقـدم  ميدانـي  زاهـر  ومنـح   ،55
 ،75 الدقيقـة  يف  األرض  ألصحـاب 

بينما ضاعف سـتيفن بافور النتيجة 
للكهربـاء بإحـرازه الهـدف الثالث يف 

الدقيقة 2+90 من زمن املباراة.
وبهذا االنتصار ، رفع الكهرباء رصيده 
اىل  23 نقطة يف صدارة الرتتيب ، فيما 
بقي النجف باملركز الثالث برصيد 20 

نقطة.
ويف مبـاراة اخرى ، تمكـن دهوك من 
التغلـب عـىل مسـتضيفه الصناعـة 
بنتيجـة (1-3)، يف املباراة التي جرت 

بملعب الصناعة بالعاصمة بغداد.
وبهذا الفوز ،وصل دهوك للنقطة 14 
باملركز العـارش، فيما ظـل الصناعة 

بالرتتيب 19 برصيد نقطتني فقط.
وأقتنـص الرشطـة فـوزاً قاتـًال من 
مسـتضيفه الكـرخ بنتيجـة (3-2)، 
يف املبـاراة التـي جرت امـس األربعاء 

بملعب املدينة الدويل.
تقـدم الكرخ أوالً عـن طريق صهيب 
رعـد يف الدقيقـة 47، وتمكـن محمد 
التعديـل  هـدف  أقتنـاص  مـن  داود 
للرشطة يف الدقيقة 61، وخطف عالء 
عبـد الزهرة الهدف الثاني للرشطة يف 
الدقيقـة 62، ونجح نهـاد محمد من 
تسـجيل هدف التعديل الثاني للكرخ 
يف الدقيقـة 77 ، ومنـح مناف يونس 
األفضليـة للرشطـة بإحـراز الهـدف 
الثالـث يف الدقيقـة 2+90 ،مـن زمن 
املبـاراة التـي أقيمت وسـط حضور 

جماهريي متوسط.
وبهذا االنتصار، رفع الرشطة رصيده 
إىل 16 نقطة ليقفز إىل املركز السـابع 
، فيما تراجع الكرخ للرتتيب التاسـع 

برصيد 14 نقطة.   

بغداد /حسني الشمري:
تنطلُق يوم  السـبت املقبل منافسـات بطولة 
العـراق  التحاد املبـارزة الباراملبي  التي اطلق 
عليها بطولة الالعبة املرحومة سلمى حسني 
الجمييل وتسـتمر ملدة يومني فقط عىل قاعة 
اللجنـة الباراملبيـة يف مجمع وزارة الشـباب 

والرباضة.
وقال رئيس لجنة املسابقات يف اتحاد املبارزة 
الباراملبي سـعد محمـد: تنطلق يوم السـبت 

املقبـل منافسـات بطولـة العـراق باملبارزة 
عـىل الكرايس املتحركة بمشـاركة 100 العب 
والعبـة يمثلـون 13 فريقا بـني لجنة فرعية 

ونادي .
واضـاف رئيـس لجنة املسـابقات: تم اطالق 
اسم العبتنا املرحومة سلمى حسني الجمييل 
عـىل البطولة اسـتذكارا لها والتي سيشـارك 
فيها 100 العب والعبة يمثلون 13 فريقا بني 
لجنة فرعية وناٍد، وهم لجان بابل والديوانية 

وصالح الدين وذي قار وواسط ودياىل واالنبار. 
اما األنديـة فهم كل من وسـام املجد والذرى 

واالرشاق والشموخ واالتصاالت واشنونا.
واشـار سعد  اىل: اننا نأمل ان تحظى بطولتنا 
بمسـتوى فني رفيـع يليق بمسـتوى تطور 
اللعبة لتوسـيع قاعدتها واكتشـاف املواهب 
والطاقات الشـبابية الواعدة التي تستحق ان 
تجـد لها مكانا يف صفوف منتخباتنا الوطنية 

يف املشاركات املقبلة .

Û‹À¸a@ëdÿ€bi@wÌÏnn€a@ıb‘€@¿@µn‰uä¸a@…fl@aá«Ïfl@lãõmÎ@lãÃæa@åÎbvnm@bè„ãœ
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الدوحة / متابعة الزوراء

أنهى منتخب فرنسـا، مغامـرة املغرب يف 

نصـف نهائـي كأس العالـم، بالفوز عليه 

بهدفني دون رد، مساء امس األربعاء، عىل 

ستاد البيت.

سـجل هديف املباراة، ثيو هرينانديز وكولو 

مواني يف الدقيقتني 5 و79.

وواصل املنتخـب الفرنيس، حملـة الدفاع 

عن اللقب، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة 

الثانية عـىل التوايل، وسـيواجه األرجنتني 

يف املبـاراة النهائية األحد املقبل عىل سـتاد 

لوسيل.

أمـا املنتخب املغربي سـيلعب ضد كرواتيا 

عـىل امليدالية الربونزيـة، يف تكرار ملواجهة 

النسـخة  مـن  األول  بالـدور  الفريقـني 

الحالية، والتي انتهت بالتعادل السـلبي يف 

املجموعة السادسة.

بدأت املباراة بإيقاع رسيع، وقبل أن يلتقط 

منتخـب املغـرب أنفاسـه، باغتـه أبطال 

العالم بهدف مبكر سـجله ثيو هرينانديز 

بعد هجمة بدأها جريزمان، وشـارك فيها 

مبابي.

وحاول أسود أطلس، تدارك هذه الصدمة، 

وتقدموا لتهديد الديوك بتسديدة عز الدين 

أوناحي، أبعدها هوجو لوريس، ومحاولة 

أخرى من حكيم زياش.

الفنـي  الركراكـي املديـر  واضطـر وليـد 

ملنتخب املغرب، إىل اسـتبدال القائد رومان 

سـايس بسـبب إصابته، ليشـارك مكانه 

سليم أمالح يف الدقيقة 21.

الـرد الفرنـيس كان قويا وخطـريا، حيث 

تصدى القائم األيمن لتسـديدة من جريو، 

وأضاع مبابي انفرادا رصيحا.

ويف الدقائـق األخـرية مـن الشـوط األول، 

لعب جريزمان ركلة ركنية، قابلها رافائيل 

فاران بقدمه بجوار القائم.

وكاد جواد ياميق أن يدرك التعادل بمقصية 

رائعة، أبعدها لوريـس بصعوبة بمعاونة 

من القائـم، لرتتد إىل سـفيان بوفال الذي 

سدد خارج املرمى.

ومـع بداية الشـوط الثاني، شـارك يحيى 

عطية الله مكان نوصري مزراوي، لتنشط 

جبهتي املنتخب املغربي بتحركات متبادلة 

لبوفـال مع حكيمـي يمينا، وعطيـة الله 

الحربـة يوسـف  رأس  يسـارا، ملسـاعدة 

النصريي.

وضغط املغاربة بكل قـوة إلدراك التعادل، 

إال أن الدفـاع الفرنـيس كان صلبا ويقظا، 

حيث أبعد فـاران وإبراهيما كوناتي، أكثر 

من كرة عرضية.

وتحـرك ديديه ديشـامب مـدرب الديوك، 

لتنشـيط الصفوف بعد مـرور 65 دقيقة، 

حيث أرشك ماركوس تورام مكان جريو.

رأس  إىل مركـز  مبابـي  كيليـان  وانتقـل 

الحربة، أمال يف استغالل رسعته يف املرتدات 

بعمق الدفاع املغربي.

ورد الركراكي بتبديلني دفعة واحدة، حيث 

أرشك عبـد الرزاق حمـد اللـه وزكريا أبو 

خـالل، مكان النصـريي وبوفـال، ثم عبد 

الصمد الزلزويل مكان سليم أمالح.

يف املقابل، شارك كولو مواني مكان عثمان 

ديمبيل، وقـدم البديل، املكافـأة إىل مدربه 

بعـد نزولـه بتسـجيل الهـدف الثاني بعد 

متابعة لتسـديدة مبابي التي اصطدمت يف 

الزلزويل.

ولـم ييـأس املنتخـب املغربي، بـل حاول 

تسـجيل هدف رشيف، حيث أضاع أوناحي 

وحمد الله فرصتني، ولم يتحقق له ما أراد، 

وسط دموع وبكاء جماهريه التي غادرت 

ملعب البيت، وهي حزينة عىل ضياع تأهل 

تاريخي.

بغداد/ الزوراء

اجتمَع رئيُس االتحاد العراقّي لُكرِة القدم 

عدنان درجال، امس األربعاء، مع الّرشكِة 

ِث  املُنظمـِة لخليجـي ٢٥ ، وذلـك للتباحُّ

بشـأِن آخر االسـتعداداِت الجارّية ليوم 

االفتتـاِح يف السـادس من الشـهر املُقبِل 

يف َملعِب البرصة الدويلّ، وكذلك ملُناقشـِة 

جميع ما يتعلُق بالُبطولِة تنظيمّياً.

وحَرض االجتمـاع رئيُس االتحاد الفرعّي 

يف البرصة بدر نارص.

وتطـرَق رئيـُس االتحـاد إىل  العديـِد من 

األمـوِر التـي تخـصُّ عمليـَة الَتنظيـم، 

وسـعي االتحـاِد إىل أن تظهـَر البطولـُة 

بُصـورٍة ُمميزٍة تعكـُس االهتماَم الكبري 

فيها.

واسـتمَع درجـال إىل رشٍح ُمفصـٍل من 

الرشكـِة عن آليِة العمل التي سـتطبُق يف 

الُبطولِة من الناحيـِة التنظيمّية، ومنها 

يف االفتتـاح واالختتـام بطريقـٍة توازي 

الُبطـوالَت العاملّية، وتليُق بخليجي ٢٥ يف 

البرصة.
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من مزايا مونديال قطر انه نقل التناول اإلعالمي من سـياقه السـيايس 
املحـدود اىل سـياقه الحضاري الـذي ال تحده حدود ، وهـو بهذا الفعل 
الكبري حقـق ما دعا اليه املفكر العربي اللبناني الدكتور حسـن صعب 
قبـل أربعني عاما تقريبا، حني دعـا يف كتابه اعجاز التواصل الحضاري 
اإلعالمي، إذ كتب ” السياسـة اإلعالميـة الحقيقية ال يمكن ان تنفصل 
عـن حقيقـة التطـور الحضـاري اإلعالمي، فـإذا وعينا ذلـك أصبحت 
السياسـة اإلعالمية وجها من وجوه السياسـة الحضاريـة الهادفة اىل 
صـريورة عربية حضارية خالقة ، والسياسـة كمـا تصورناها ودعونا 
اليهـا هي صناعـة الحضارة ، واالعالم هو اآلن ركـن رئييس من اركان 
هـذه الصناعة الفضـىل للمجتمع ..   يواصـل ... العروبة يف الغرب هي 
اإلسـالم الذي يرون فيـه التعصبية والعدوانية والتوسـعية ... وصورة 
العرب لدى الغربيني التي ال تزال راسخة يف ال وعيهم هي ” العرب همج، 
دعاة هرطقة وهم أعداء اوروبا األلداء النهم توغلوا ذات زمن اىل أعماق 
فرنسـا ثـم زحفوا نحو فيينا ”، (حسـن صعـب : 79 و 159) والفقرة 
األخرية اقتبسها الدكتور صعب من ارسكني ب شلرز  ”الصورة العامة 

للعالم العربي”.
وعـىل الرغم من شـدة قتامة الصورة إال انها – ويا لألسـف – لم تتغري 
كثـريا  الن االعـالم العربي لم يرتق اىل مراتـب التواصل الحضاري، هذه 
الصورة النمطية التي يمكر أعداء املونديال ليل نهار من اجل تثبيتها يف 
االذهان ، فهي  يف مناهج مدارسهم،  وهي يف اعالمهم ، ويف هذه املحطة  

تتجىل أهمية السباق الحضاري يف مونديال قطر اكثر مما يف سواها .
فاملونديـال كشـف زيـف الدعايـة الغربية ومن يـدور يف فلكهـا ، جرِد 
طروحـات الحضارة الغربية يف زمن تهالكهـا وغروبها من قناع الغش 
والخداع املنسـوج بخيوط التمويه والتالعـب باأللفاظ ، ففي املونديال 
السـباق مفتـوح للجميـع ، النه سـباق حضـاري ال مكان فيـه لخدع 
الساسـة او تزويـق االعالم لكل دميم ذميم ، النيـات ال يمكن اخفاؤها 
واألدوات ال يجـوز تغيريهـا ، انه سـباق التاريخ بجالله ، وهو سـباق 

املبادئ التي فطرالله تعاىل  االنسان عليها.
وألن السـباق عىل  هذا املستوى فقد حاز مونديال قطر قصب السبق يف 
هذه املرحلة التي رفع فيها خصومه عصا العنرصية التي اكتوت بلسعها 
ظهورهم ، بعد ان اجتاح املد العربي االسـالمي املغربي منتخبات كانت 
حتى تلك اللحظات يف عداد االسوار املحصنة إال ان املنتخب املغربي الذي 
لقب بمنتخب الساجدين ، إذ يسجد العبوه جميعا بعد كل فوز شاكرين 
الله سبحانه وتعاىل عىل نعمة النرص،  حطم القالع ودك الحصون ليعلن 
انتصـار مونديال قطرعىل خصومه القابعني يف أقبية الظالم يخططون 

دائرة إثر دائرة.
منتخب الساجدين ، رد عىل ذاك املعلق الذي استهزأ بسجدة العب مغربي 
سـجل هدفا يف دوري ابطال أوروبا قبل عرش سـنني، إذ تناقلت االخبار 
يومها  ”  قام جاري لينكر املعلق الريايض اإلنجليزي الشهري باالستهزاء 
من سجود املغربي كريم فانا، العب نادي مونبيليه الفرنيس، بعد إحرازه 
هدفا يف مرمى شـالكه األملاني يف املباراة التي جمعت الفريقني، وانتهت 

2/2، ضمن منافسات دور املجموعات لدورى أبطال أوروبا. 
وذكـرت صحيفة ”مريور“ اإلنجليزيـة أن لينكر علق عىل الهدف قائال: 
”جهد كبري من الالعب فانا سـجل الهدف وذهب ليأكل العشـب برفقة 

زميله بلهندة“. 
انه سـباق حضاري تطوى فيه السـنني وتخلد فيه املبادئ اإلنسانية .. 
ومـاذا بعد من موانع يف ترسـانة أعداء املونديال، انها كثرية فالسـباق 
حضـاري واملونديال نقطة انعطاف تاريخية ليـس للعب فيها إال بقدر 
ما أنفق عىل تجهيز ساعات منافساته وزمن اشتعال وانطفاء عواطف 
متابعيه، وما ازهدها من نفقات وما اقرصه من زمن يف حساب القرون 

والحضارات .. واىل الغد...



الدوحة / متابعة الزوراء
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم، فيفا، وفاة ٣ صحفيني يف أثناء تغطية 
عائالتهم. إىل  الحارة  التعازي  مقدًما   ،٢٠٢٢ العالم  كأس  منافسات 
النهائي،  نصف  دور  إىل  وصلت  قطر  يف   ٢٠٢٢ العالم  كأس  منافسات 

املغرب وفرنسا.  األرجنتني،  تأهل منتخبات كرواتيا،  بعد 
عىل  فوزها  بعد  النهائية  املباراة  اىل  األرجنتني  ووصلت 

رئيس  سوانسون،  بريان  الصحفي  ونرش   .(٣-٠) كرواتيا 
تغريدة،  فيفا،  القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد  يف  اإلعالمي  املركز 
العالم،  إىل وفاة ٣ صحفيني يف منافسات كأس  أشار خاللها 
املسالم.وكتب  والقطري خالد  وال،  هم روجر بريس، غرانت 

سوانسون: <نفتح كتب التعازي يف مراكز فيفا اإلعالمية 
املأساوية  الوفاة  بعد  املتبقية  املالعب  جميع  يف 

لخالد املسالم، وروجر بريس وغرانت وال 
خالل كأس العالم>.وأتم رئيس املركز 

تظل  <أفكارنا  فيفا:  يف  اإلعالمي 
خالل  وأصدقائهم  عائالتهم  مع 
أن  إىل  العصيب>.يشار  الوقت  هذا 
العالم  كأس  يف  النهائية  املباراة 
ملعب  عىل  تقام  أن  بصدد   ،٢٠٢٢
لوسيل، األحد املوافق ١٨ ديسمرب.

باريس / متابعة الزوراء
أمام نادي برشلونة مهمة ليست بالسهلة من أجل  سيكون 
التعاقد مع العب وسط أنجيه ومنتخب املغرب األول، عز الدين 
٢٠٢٢.ويعد  قطر  العالم  كأس  بطولة  يف  تألقه  بعد  أوناحي، 
أوناحي أحد الالعبني الذين يتواجدون عىل رادار نادي برشلونة 
منذ فرتة، تمهيًدا للتحرك الرسمي والتعاقد معه لتدعيم خط 
املغربي  مستوى  املقبل.لكن  يناير  شهر  يف   ٨ ومركز  الوسط 
زيادة  إىل  أدى  قطر،  مونديال  يف  األطليس  أسود  مع  الدويل 

ليسرت  نادي  ودخل  معه  التعاقد  يف  الراغبة  األندية 
سيتي يف املشهد.صحيفة «ليكيب» الفرنسية، تقول 

بأن نادي ليسرت سيتي يريد تقديم عرض بقيمة ٤٥ 
مليون يورو لضم أوناحي، وهو ما سيصعب الصفقة 

عىل برشلونة.خيار أوناحي كان مثالًيا لنادي برشلونة 
بسبب سعره املنخفض ولكن دخول األندية اإلنجليزية 

تدعيم  تريد  التي  البورتا،  خوان  إدارة  عىل  األمر  سيعقد 
الفريق بأقل اإلمكانيات املادية املمكنة.

الرياض / متابعة الزوراء
لكرة  السعودي  االتحاد  نادي  رئيس  املسحل،  يارس  أكد 
القدم، أن نادي النرص قد ُيهدد بعقوبات يف حال التعاقد مع 
تغطية  يتمكن من  ولم  رونالدو  الربتغايل كريستيانو  الالعب 
أكدت  اإلسبانية  «ماركا»  صحيفة  الصفقة.وكانت  تكاليف 
موسمني  ملدة  يمتد  بعقد  رونالدو  لضم  التفاق  النرص  توصل 
ونصف بداية من يناير املقبل بينما نفى الالعب تلك التقارير 
يقال  ما  أن  «سكاي»  شبكة  ذكرت  كما  الصحافية 
عن ارتباط العاملي بضم الالعب ال أساس 

له من الصحة.
ترصيحات  يف  املسحل  يارس  وقال 
 “ اإلسبانية:  «ماركا»  لصحيفة 
النرص عليه أوال أن يغطي تكاليف 
كريستيانو  انتقال  صفقة 

رونالدو حتى ال يدخل يف مشكلة مع رابطة األندية“.
جذب  عامل  بات  السعودي  ”الدوري  ترصيحاته:  املسحل  وأتم 
إيفر بانيجا والنيجريي أوديون  العامليني، مثل األرجنتيني  للنجوم 

إيغالو“.
ويف حال لم ينجح النرص يف تغطية تكاليف راتب الالعب الربتغايل 
املالية، ومنعه من  الكفاءة  النادي من شهادة  يتم حرمان  سوف 

تسجيل صفقاته الجديدة.
وكان مسىل آل معمر رئيس نادي النرص طالب من طفل مشجع 
تلك  بنجاح  بالدعاء  رونالدو  كريستيانو  وصول  يف  يرغب  للعاملي 
 ١٦ املقبل  الجمعة  يوم  الرائد  ملواجهة  النرص  الصفقة.ويستعد 
عمر  من  التاسعة  الجولة  منافسات  إطار  يف  وذلك  ديسمرب، 
مسابقة دوري روشن السعودي.ويتواجد النرص يف وصافة جدول 
ترتيب دوري روشن برصيد ١٩ نقطة بفارق ٣ نقاط عن الشباب 

املتصدر.

الدوحة / متابعة الزوراء
دعا زالتكو داليتش، مدرب كرواتيا، العبيه لرفع رؤوسهم 
بعد الخسارة أمام األرجنتني يف نصف نهائي كأس العالم 
أجل  فريقه سيقاتل من  أن  FIFA قطر ٢٠٢٢™ مضيفاً 
املركز الثالث.وقال داليتش: «أهنئ األرجنتني عىل الفوز ... 
علينا أن نوحد أنفسنا، ونرفع رؤوسنا، ال أستطيع أن ألوم 
ليس  الثالث.  املركز  أجل  من  سنقاتل  أي يشء،  األوالد عىل 
لدينا الكثري لنشتكي منه، يجب أن نستعد للمركز الثالث».كنا 
نصنع فرصا جيدة لكننا لم نكن فعالني. لقد أعددنا كل يشء لكننا افتقدنا 
فيما  منه  أشكو  ما  لدي  ليس  املباراة،  لقد خرسنا  إىل مهاجم حقيقي. 
يتعلق بالفتيان، لقد بذلوا قصارى جهدهم خالل هذه البطولة بأكملها. 

علينا االستعداد للمباراة التي تنتظرنا. إنها هزيمة مستحقة».

بوينس آيرس / متابعة الزوراء
«الرائع»، «الساحر»، «التاريخي»... بهذه الكلمات 
بالدها  بمنتخب  األرجنتينية  الصحافة  أشادت 
وخاصة مييس البطل، مع خوليان ألفاريس، عقب 
الفوز الكبري عىل كرواتيا ٣-صفر يف نصف نهائي 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
عىل  نسختها  يف  ناسيون»  «ال  صحيفة  وكتبت 
اإلنرتنت: «األرجنتني يف نهائي كأس العالم! تألقت 
األحد  يوم  منافسها  وتنتظر  الرائع  مييس  مع 
البارع»  «األداء  ناسيون» عىل  املقبل».وشّددت «ال 
ركلة  من  األول  الهدف  صاحب  مييس  قدمه  الذي 
جزاء (٣٤) والتمريرة الحاسمة للهدف الثالث الذي 

سجله خوليان ألفاريس يف الشوط الثاني .(٦٩) 
اإللكرتونية  نسختها  «كالرين»  صحيفة  وعنونت 
بفضل  النهائية  املباراة  إىل  وصلت  بـ»األرجنتني 
خوليان  القاتل  والهداف  ملييس  مستوى  أفضل 
«التناغم  هو  الثنائي  أّن  إىل  مشرية  ألفاريس»، 

املثايل» ملنتخب املدرب ليونيل سكالوني.
وأوضحت «كالرين» أّن رقم مييس «السحري» قبل 
تمريرته الحاسمة إىل ألفاريس هو «أعظم تمريرة 

حاسمة يف تاريخ كؤوس العالم».
بالنسبة لصحيفة «أوليه» الرياضية اليومية، فإّن 
الوطني»،  للمنتخب  تاريخية  «مباراة  االنجاز  هذا 

مع «أداء استثنائي من ليو وكذلك من ألفاريس».
قطرية،  ليلة  يف  من،  كّل  نذكر  أن  «يجب  وتابعت: 
أظهر  األرجنتني)،  (بتوقيت  أرجنتينية  ظهرية 
 ٣-٠ بنتيجة  انتصار  املنتخب.  هذا  به  يزخر  ما 
سيبقى مختوًما يف كل رصخة، يف كل قلب، يف كل 
+أبراسو+ (عناق) يف كل دمعة».وذّكرت الصحيفة 
ورفع  مييس  سجلها  التي  الجزاء  بركلة  أّنه  أيضاً 
لحق  املونديال،  يف  أهداف  خمسة  إىل  رصيده  بها 
بمهاجم املنتخب الفرنيس كيليان مبابي إىل صدارة 
املهاجم  أيًضا  أصبح  مييس  وأّن  الهدافني.  الئحة 
العالم،  كأس  تاريخ  يف  تسجيالً  األكثر  األرجنتيني 

متجاوًزا املهاجم السابق غابريال باتيستوتا بأحد 
للصحفيني  ترصيحات  يف  مييس  هدًفا.وقال  عرش 
بعد مباراة كرواتيا: «النهائي املقرر األحد املقبل يف 
قطر، سيكون آخر مباراة أخوضها بكأس العالم».
عمره  من  والثالثني  التاسعة  يف  مييس  وسيكون 
.٢٠٢٦ املقبلة  العالم  كأس  نهائيات  إقامة  عند 

يف  حققناه  بما  للغاية  سعيد  «أنا  مييس:  وأوضح 
(الذي  العالم  كأس  يف  مشواري  أنهي  حتى  قطر، 
النهائي».وتابع:  ببلوغ   (٢٠٠٦ نسخة  منذ  بدأ 
«كل ما عشته يف مونديال قطر كان مثريا للغاية، 

أجلنا،  من  الناس  عاناه  كيف ما  و
يف  جمهورنا  يستمتع 

ستكون  «بالتأكيد  نقدمه».وأردف:  بما  األرجنتني 
هذه املباراة النهائية (ضد املغرب أو فرنسا) آخر 
مباراة يل يف كأس العالم، ال سيما أن هناك العديد 
من السنوات (حتى املونديال املقبل). ال أعتقد أنني 
يوم  «نهائي  ٢٠٢٦)».وأضاف:  (يف  هناك  سأكون 

األحد املقبل سيحمل طابعا مختلفا».
                         

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
وظهر يف مدرجات مالعب كأس العالم، زوجات العبي املغرب 
صعد  حيث  تاريخياً،  إنجاًزا  صنعوا  الذين  النجوم  ملؤازرة 
مرة  ألول  العالم  بكأس  النهائي  نصف  لدور  املغرب  منتخب 

يف التاريخ.
وظهرت الفنانة هبة عبوك داعمة لزوجها نجم باريس سان 
جرمان أرشف حكيمي، واملطربة سلمى رشيد تشجع النجم 
رومان سايس، كما ظهرت إيمان خب لتشجع حارس املرمى 

املتألق زوجها ياسني بونو.
التقت املمثلة اإلسبانية هبة عبوك، ٣٦ عاًما، أرشف حكيمي 
وقد  عاًما،   ١٢ بـ  حكيمي  أرشف  «عبوك»  ٢٠١٨.تكرب  عام 
 » اإلسباني.  الجريمة  مسلسل  خالل  من  شهرتها  صنعت 
ورحبا  عامني،  قبل  وأرشف»   » «هبة  تزوجا   «El Principe

بابنهما األول وأنجبا ابنهما الثاني هذا العام.
مجلة  لصالح  تصوير  جلسة  يف  ظهرا  العالم،  كأس  وقبل 
«فوج» العربية، أكتوبر املايض.أما سلمى رشيد فهي مغنية 
املواهدب  لربنامج  العربية  النسخة  حققت شهرة من خالل 

من «آراب آيدول».
 ٢٠١٦ عام  يف  سايس  رومان  املغربي  الالعب  من  تزوجت 

ولديهما ابن واحد يسمى يانيس، الذي ولد عام ٢٠١٩.
إشبيلية  حارس  بونو  ياسني  من  متزوجة  ُحب  ايمان  أما 
واملنتخب املغربي، تعارفا عام ٢٠١٦، وقتما كان «بونو» العبا 
يف نادي جريونا بدوري الدرجة الثانية اإلسباني، ولديهما ابن 

وحيد يدعى «إسحق».
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الدوحة / متابعة الزوراء

توقـع النجم السـويدي، زالتـان إبراهيموفيتش، مـن دبي، أن يفـوز األرجنتيني ليونيل ميـيس بكأس العالـم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وجاءت ترصيحات النجم السـويدي للصحافيني عىل هامش مشـاركته يف معسـكر تدريبي شـتوي لفريقه ميـالن االيطايل يف دبي.
وأثنـى إبراهيموفيتـش (٤١ عاماً) عىل املنتخبات األربعة املتأهلـة إىل نصف النهائي، لكنه يرى فريقاً واحداً يتوج باللقب.وبحسـب 
إبراهيموفيتـش: «أعتقـد أنـه مكتوب بالفعل من سـيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن مييس سـريفع الـكأس. األمر مكتوب 
بالفعل».ووصف النجم السويدي املخرضم كالً من كرواتيا وفرنسا بأنها من املنتخبات «القوية» لكنه يميل إىل تتويج مييس.ورداً عىل 
سؤال حول املنتخب املغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إىل نصف نهائي كأس العالم، قال زالتان: «ال أعتقد أن هذه 
مفاجـأة ألني كنت أعلـم بأنهم جيدون قبل كأس العالم».وتابع: «بلوغهم دور نصف النهائي، قـد يكون مفاجئاً قليالً ولكن تذكروا 
أنهـم فريق جيـد. وهذه املفاجآت التي اعتقد أن النـاس يحبونها».وبعد إقصاء الربتغال، ُطلِب منه توجيه رسـالة إىل رونالدو، علق 

إبراهيموفيتش: «أعتقد أن ما أقوله ليس باملهم. أعني أن الجميع يرغب بالفوز بكأس العالم لكن ال يفوز الجميع بكأس العالم».

ÚÓ€bÌá„Ïfl@Úè‡Á

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl        

fibÌá„Ïæa@sÌáy

Â†aÏæa@läáæa@pá‡n«a@›õœ˛a@pbjÉn‰æa
الدوحة / متابعة الزوراء

أن تمثل  القدم أعظم من  ال يوجد رشف يف كرة 
وهو  الخطوط،  خارج  أو  داخل  من  سواء  بلدك 
املنتخبات  من  العديد  إليه  لجأت  الذي  الرهان 
بمدربني  استعانت  عندما   ٢٠٢٢ مونديال  يف 

محليني.
إذا نظرنا إىل كل املشاركني يف مونديال قطر سنجد 
٢٣ مدربا محليا، مقابل ٩ منتخبات فقط قررت 

االستعانة بمدير فني من خارج حدودها.
العالم  كأس  يف  املحليني  املدربني  قائمة  وجاءت 

٢٠٢٢، كاآلتي:
سانتوس  فريناندو  (إسبانيا)،  إنريكي  لويس 
(الربتغال)، ليونيل سكالوني (األرجنتني)، ديدييه 
ديشامب (فرنسا) - جاريث ساوثجيت (إنجلرتا)، 
وليد الركراكي (املغرب)، جالل القادري (تونس)، 

ريجوبريت سونج (الكامريون)، أوتو آدو (غانا)، 
آليو سيسيه (السنغال)، تيتي (الربازيل)، زالتكو 

داليتش (كرواتيا).
جريج  (اليابان)،  مورياسو  هاجيكي  وأيضا 
بريهاتلر (أمريكا)، كاسرب هيوملاند (الدنمارك)، 
فليك  هانز  (رصبيا)،  ستويكوفيتش  دراجان 
مورات  (هولندا)،  جال  فان  لويس  (أملانيا)، 
ألونسو (أوروجواي)،  ياكني (سويرسا)، دييجو 
تشيسالف ميشنيفيتش (بولندا)، روبريت بيدج 

(ويلز)، لويس فريناندو سواريز (كوستاريكا).
وأثبتت منافسات هذه النسخة من كأس العالم 
البطولة،  الفائز يف  الرهان  املدرب املحيل كان  أن 
وخري دليل عىل ذلك أن كل املنتخبات التي وصلت 
وطنيني  بمدربني  استعانت  النهائي  ربع  إىل 
(املغرب – كرواتيا – الربازيل – فرنسا – هولندا 

– الربتغال – إنجلرتا – األرجنتني).
املباراة  إىل  سكالوني  رفقة  األرجنتني  صعدت 
النهائية، وإذا قدر لها حصد اللقب سيكون ذلك 
للرهان عىل مدرب شاب، وضع بصمته  تتويجا 
األوىل عندما فازوا بلقب كوبا أمريكا، وينتظرون 

اآلن التتويج األكرب.
املغربي  املنتخب  الجانب اآلخر، فإن رهان  وعىل 
عن  النظر  بغض  بامتياز  نجح  الركراكي  عىل 
إىل  فالوصول  فرنسا،  ضد  الغد  مباراة  نتيجة 
إنجازا كان يتخطى  املونديال، يعد  نصف نهائي 

يف املايض أحالم أي منتخب أفريقي أو عربي.
عىل  الرهان  ثمار  حصدت  فإنها  فرنسا،  وأما 
السري  وتواصل   ،٢٠١٨ مونديال  يف  ديشامب 
العالم،  النسخة من كأس  ثابتة يف هذه  بخطى 

رغم معاناة الديوك من إصابات عديدة.
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 باريس/متابعة الزوراء:
تسـعى املؤسسـات اإلعالمية الناشئة لتحقيق 
االستدامة املالية بطرق مختلفة، أبرزها بالطبع 

الحصول عىل التمويل من الجهات املانحة. 
وخـالل ورشـة تدريبيـة بعنـوان «املقرتحات 
والرتويـج»، ضمـن  واملنـح  التمويـل  لجمـع 
فعاليات التدريبات املكثفـة التي نّظمها مركز 
التوجيـه للمبـادرات االعالمية الناشـئة التابع 
للمركـز الدويل للصحفيني لتزويد املشـاركني/

وربطهـم  واملهنيـة  الرقميـة  باملهـارات  ات 
والتسـويق  الصحافـة  يف  باملتخصصـني/ات 
واالسـتدامة املالية، تعرف املشاركون/ات عىل 
الطـرق املثـىل لتقديم مقرتح للجهـات املانحة 
بهدف تمويل املرشوعـات واملبادرات اإلعالمية 
الناشـئة، وكيفية التعامل مع هـذه الجهات، 
وما يجـب عىل أصحـاب املرشوعات الناشـئة 
عمله قبل التقدم بطلب تمويل، بجانب نصائح 
عامـة حول مصادر التمويـل املختلفة لضمان 

استدامة املشاريع اإلعالمية. 
الورشـة كانـت للموّجـه رمزي تسـدل، وهو 
مؤسـس املوقـع اإلخبـاري املسـتقّل يف األردن 
«حـرب»، واملديـر التنفيذي ملنصة البودكاسـت 
«صـوت»،  وقدم خاللهـا تجربته يف جلب املنح 

والدعم ملشاريعه اإلعالمية.
أوًال: الجمهور املستهدف 

يؤكد تسـدل أن أول خطـوة للوصول إىل تمويل 
أو دعـم، تكمـن بتحديد الجمهور املسـتهدف. 
والجمهور املستهدف هنا ليس فقط الجمهور 
املهتـم بمحتوانـا أو منتجاتنـا اإلعالميـة، بل 
يشـمل أيًضا الجهات املانحة واألفراد العاملني 
بهـا، ومن هـذا املنطلق، ال بد مـن اإلجابة عن 
بعض األسـئلة قبـل الرشوع يف التقـدم بطلب 

للتمويل: 
َمـن: من هـو جمهورنـا املسـتهدف؟ من هي 

أم  مؤسسـات  أم  أفـراد  املانحـة؟  الجهـات 
حكومات؟ وما أهـداف الجهات ونطاق عملها 
وخلفياتهـا ومصـادر تمويلهـا؟ مـن يعمل يف 
هـذه الجهات وما هي خلفياتهـم وأفكارهم؟ 

كيف يمكن التعامل معهم؟ 
مـاذا: مـا هـي املشـاريع أو األفكار املناسـبة 
للجهـات املانحـة؟ مـا نقـاط االلتقـاء بيننـا 
وبينها؟ كيـف نطوع أفكارنا لتناسـب أهداف 

هذه الجهات؟ 
االهتمامات: ما هي املشاريع املستحقة للدعم 
بالنسبة لهم؟ ما طبيعة األفكار أو االقرتاحات 
املفضلـة لديهـم؟ كيف نتقـدم لهـم بطلب أو 

بمقرتح للتمويل؟ 
ذكر تسدل مجموعة من النصائح املهمة تمكن 
أصحـاب املرشوعـات الناشـئة مـن الوصـول 

للمنح والتمويل:  
١- البحث الجيد 

ابحث عن املنظمـات املمولة واألفراد املرتبطني 
بها واملشاريع السابقة التي نجحت يف الحصول 
عـىل منح أو تمويالت بالفعـل. هناك منظمات 
تدعم أفكاًرا وأخـرى تدعم أفراًدا وأخرى تدعم 
مؤسسـات، وهنـاك منظمـات تدعـم الـكل، 
يجـب أن تعرف من أو مـاذا تدعم املنظمة قبل 

التواصل معها. 
تأكـد مـن أنـك تعـرف كل يشء عـن املنظمـة 
التـي تتعامل معها، نشـاطاتها، نطاق عملها، 
اهتماماتها، األفراد العاملني بها، نوع املشاريع 

التي تفضل تمويلها، إلخ. 
ابحـث جيًدا عن الشـخص املمثل عـن املنظمة 
املسـتهدفة، والذي سـوف تلتقي به أو تسعى 

لتوطيـد العالقة به، يجـب أن تعرف الكثري من 
التفاصيل عن هذا الشخص وما هي اهتماماته 

وأفكاره وخرباته. 
ابحـث يف املشـاريع السـابقة التـي مولتهـا 
املنظمة لتتعـرف عىل طبيعة املشـاريع ذات 
األولويـة لديهـا واملسـتحقة للتمويـل وفـق 
رشوطها ومتطلباتها. سـتجد عـىل موقعها 
الرسمي قائمة كاملة باملرشوعات السابقة، 
راجعهـا جيًدا وتعـرف عىل أسـباب حصول 

هذه املشاريع عىل التمويل.  
٢-  كن فعاًال 

بادر بالتواصل مع املنظمات واألفراد، وتحدث 
معهم عن فكرتك أو مرشوعك. 

اشـرتك يف قوائـم الربيـد اإللكرتونـي ملواقع 
املنظمات املانحة أو املواقع التي تنرش فرص 

املنـح والتمويل بشـكل مسـتمر لتكون عىل 
دراية بالفرص املتاحة. 

اطلب تنظيم اجتماعات مع املنظمات واألفراد 
وتحـدث معهـم عـن فكرتـك أو مرشوعـك 

وإمكانية دعمها من خاللهم. 
كّون مجلًسـا استشارًيا ملؤسسـتك الناشئة 
يضم أشخاًصا لديهم خربة طويلة يف املجاالت 
ذات الصلة، اإلعالم واملال والقانون والعالقات 
العامـة وغريهـا، واجتمـع بهـم كل فـرتة 
واسـترشهم يف القـرارات واألفكار املطروحة 
للتطوير، واسـتعن بنصائحهـم فيما يخص 

االستدامة. 
٣-  بناء العالقات 

التواصل بشكل متكرر وفعال مع املنظمات/
األفراد أمر مهم لبناء العالقات. 

بنـاء العالقـات أمر يحتـاج إىل صـرب وعمل 
مستمر. 

 افهـم أن التمويـل أيًضا هو لعبـة «طويلة» 
نوًعا ما، ويستغرق وقًتا. 

كن مسـتعًدا لإلجابـة عىل األسـئلة املتعلقة 
بفكرتك أو مرشوعك يف أي وقت. 

حدد جيًدا ماذا ستفعل باملال؟ يجب أن يكون 
لديك تصـورات واضحة حول أوجـه اإلنفاق 

املناسبة لتحقيق فكرتك يف النهاية. 
٤-  املزيد من األفكار 

ابحث عن املنظمات املمولة واألفراد املرتبطني 
بهـا عـىل وسـائل التواصـل االجتماعي مثل 

 .LinkedIn, Twitter, Instagram
LinkedIn مهـم للغاية، ويمكن االسـتفادة 
منه بشـكل كبري للوصول للجهـات واألفراد 
املانحـة والتعـرف عليهـم وكذلـك تعريـف 

مرشوعك أو فكرتك لهم. 
ادرس تجارب املؤسسات الناجحة وابحث عن 
املنظمـات والكيانات التي تمولها، واسـتفد 

من ذلك خالل محاوالتـك للحصول عىل املنح 
والتمويل. 

الصلـة،  ذات  والفعاليـات  األحـداث  خـالل 
والتي تحرضها بشـكل شـخيص، ابحث عن 
األشـخاص الفاعلـني أو الرئيسـيني داخـل 
الجهات املانحـة وتعرف عليهم وعرفهم عىل 

أفكارك ومشاريعك. 
أحياًنا يمكن االستفادة من املدرسة القديمة 

يف العالقات العامة. 
ثانًيا: كتابة مقرتح التمويل 

أو مرشوعـك  تأكـد مـن اسـتيفاء فكرتـك 
للرشوط املطلوبـة من الجهـات املانحة قبل 
الرشوع يف تقديم الطلب، وال تضيع وقتك مع 

جهات ال تتناسب أولوياتها مع مرشوعك. 
أفـكارك  بـني  االلتقـاء  نقـاط  ابحـث عـن 
ومرشوعك من جانب وأهداف الجهات املانحة 
من جانـب آخر، وركز عىل هذه النقاط أثناء 

كتابة مقرتح التمويل. 
تدعـم  جهـات  هنـاك  املثـال،  سـبيل  عـىل 
املرشوعـات  تدعـم  وأخـرى  الديمقراطيـة 
اإلعالميـة املسـتقلة، لـذا اعمل عـىل تطّويع 
أفكارك لتتناسـب مع أهداف الجهات املانحة 
وبما يتماىش مع جمهورك املستهدف أيًضا. 

التـزم بالقواعد املذكـورة وبكتابة التفاصيل 
املطلوبـة يف اسـتمارة التقـدم بدقـة، والتزم 
بعـدد الكلمـات املطلوبـة، وكذلـك بمواعيد 
التقديـم. ارشح لهم كيف يتميز مرشوعك أو 

فكرتك عن املشاريع األخرى. 
ارشح لهـم كيـف يخدم مرشوعـك أفكارهم 
وأهدافهـم. وضح أهدافك وكيف سـتنفذها، 
وحـدد أوجه اإلنفاق، وضـع معايري واضحة 
يسـتطيع املانـح مـن خاللهـا الحكـم عـىل 

نجاحك يف تحقيق هذه األهداف من عدمه.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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الجزائر/متابعة الزوراء:
 أصـدرت الحكومـة الجزائريـة 
ثالثة قوانني لتنظيم قطاع اإلعالم 
التقليـدي والرّقمـي، حددت من 
خاللها نشـاطات وسائل اإلعالم 
وآلية ضبط نشاط املهنة وآدابها 
إليهـا  تضـاف  وأخالقياتهـا، 
املخالفـات والعقوبـات، لكنهـا 
أيضا كرسـت الرقابـة يف العديد 

من البنود.
وأقرت الحكومة مجموعة جديدة 
من القوانني التي تخص الشـأن 
اإلعالمـي بهـدف إعـادة تنظيم 
القطـاع، جـاءت يف مضمونهـا 
بنود أثارت مخـاوف الصحفيني 
الخطـوط  بسـبب  واملدونـني 
الحمـراء املمنوع تجاوزها تحت 

طائلة العقوبات.
القانونية  النصـوص  وأشـهرت 
الجديدة سالح املالحقة القانونية 
والعقوبـات أمـام الصحافـة يف 
حـال املـّس بـأّي مـن املحاذيـر 
الهوية  الديـن، ومكونـات  وهي 
والوحـدة  والسـيادة  الوطنيـة، 
الوطني،  الرتاب  الوطنية ووحدة 
ومتطلبات النظـام العام واألمن 
والدفـاع الوطني، ورموز الدولة، 
للبـالد،  االقتصاديـة  واملصالـح 
القضائـي،  التحقيـق  ورسيـة 

والحريات الفردية والجماعية.
وتتضمـن الرتسـانة القانونيـة 
األول  قوانـني  مشـاريع  ثالثـة 
يتعلق بالقانون العضوي لإلعالم 
الضابـط  بالقانـون  والثانـي 
لنشاط السـمعي البرصي بينما 
يتعلق الثالث بالصحافة املكتوبة 

والصحافة اإللكرتونية.
هـذه  إن  الحكومـة  وقالـت 
عرصنـة  إىل  تهـدف  النصـوص 
القطـاع وتنظيمـه مـع تكييف 
أحكام الدستور املعزز لضمانات 
جـاء  حيـث  التعبـري،  حريـة 

إنشـاء  مجـال  يف  بتسـهيالت 
الصحـف برتخيـص فقـط، بدل 

االعتماد.
للسـلطات  املـّرشع  منـح  كمـا 
القضائية دون سـواها صالحية 
تعليق نشـاط السمعي البرصي 
ومنـع  الرخـص،  وسـحب 
االستغالل السيايس األيديولوجي 
للوسـيلة اإلعالمية، مع استبعاد 
مـن  الفاسـد  املـال  أصحـاب 

االستثمار يف قطاع اإلعالم.
وبـررت وزارة االتصـال تعديـل 
الخـاص  العضـوي  القانـون 
إىل تجسـيد  بالحاجـة  باإلعـالم 
املنصـوص  األساسـية  املبـادئ 
عليها يف دسـتور 2020 يف ميدان 
اإلعـالم ووضـع إطـار ترشيعي 
التعبري  يعـزز ضمانـات حريـة 
ويسـتجيب لتطلعات املواطن يف 

مجال اإلعالم.
وتضّمن مـرشوع قانون اإلعالم 
ثمانيـة أبـواب توزعـت عىل 55 
مادة حددت من خاللها نشاطات 
وسائل اإلعالم وآلية ضبط نشاط 
وأخالقياتهـا،  وآدابهـا  املهنـة 
تضاف إليهـا املخالفات املرتكبة 

يف إطار ممارسة اإلعالم.
وألزم مـرشوع القانـون الجديد 
تـرصح  بـأن  اإلعـالم  وسـائل 

املكلـف  الوزيـر  أمـام  وتثبـت 
باالتصـال أو السـلطة الوطنيـة 
البـرصي  للسـمعي  املسـتقلة 
حسـب طبيعـة النشـاط حيازة 
رأس مال وطني خالص ومصدر 
األموال املستثمرة وكذلك األموال 
لتسـيريها، حسـبما  الرضورية 

ورد يف املادة التاسعة.
ويف عـرض األسـباب أرجع معد 
املـرشوع نـص املـادة إىل قصـد 
اسـتبعاد أصحاب املال الفاسـد 
من االسـتثمار يف قطاع اإلعالم. 
الصحفيـني  أفعـال  ردود  لكـن 
والعاملـني يف القطـاع تشـري إىل 
يهـدف  تحديـدا  البنـد  هـذا  أن 
اإلعـالم  وسـائل  محـارصة  إىل 
خصوصـا اإللكرتونيـة، ومنعها 
مـن تنـاول القضايـا التـي تثري 
انزعـاج الحكومة. وحـّذروا من 
التأثري السـلبّي لوسـائل الرقابة 
الحكومّيـة عىل حرّية الصحافة، 
وحرّية التعبري، وحجم التحدِّيات 
تواجـه  التـي  والتهديـدات 
الصحفيني، وتنعكس سـلباً عىل 

املهنّية.
وقد شددت يف هذا اإلطار الرقابة 
عىل الدعم املايل املوجه إىل وسائل 
إعـالم من جهـات مجهولـة، إذ 
ألزمـت املـادة 12 مـن املرشوع 

إعالميـة  وسـيلة  كل  نفسـه 
مسـتفيدة من دعم مادي مهما 
كانـت طبيعتـه أن يكـون لهـا 
ارتباط عضوي بالهيئات املانحة.
وقد سبق أن حّذر صحفيون من 
تقنني املحظورات، حيث كان من 
املنتظر أن تكون القوانني الجديدة 
أكثـر انفتاحا عىل الحريات ال أن 
تكـرس املحظـورات، وقـد كتب 
جـالل بوعاتـي رئيـس تحريـر 
صحيفـة ”الخرب“، أكرب الصحف 
الصـادرة يف الجزائـر، افتتاحيًة 
يـرشح فيهـا وضـع الصحافة، 
واملفارقات  الضغوطـات  وحجم 
التـي يعيشـها قطـاع  الكبـرية 
اإلعـالم، موثقـًا ”بـني الخطاب 
والواقع هّوة واسـعة، باستثناء 
إسـقاط سـجن الصحفـي مـن 
قانون العقوبـات، والصحفّيون 
يصطدمون يوميا بقرارات تصدر 
بطريقـة غـري رسـمّية يف غرف 
مظلمـة، تحّذرهـم مـن عواقب 
االقرتاب مـن ملفات تصنف عىل 
أّنها حساسـة وتمّس باملصلحة 
الوطنية، مثلما صـار الحال مع 
الجرائـم االقتصاديـة، أو انتقاد 
سياسة الحكومة، أو فتح الباب 
أمام املعارضة والنقابات لإلدالء 
وسـائل  يف  وآرائهـا  بمواقفهـا 

اإلعالم املختلفة“.
اإلعـالم  قانـون  اشـتمل  وقـد 
الجديد عـىل مواد مثـرية للجدل 
قد يتم تأويلها بحسـب املصالح 
السياسـية، حيـث نصـت املادة 
11 عـىل منـع إعارة االسـم ألّي 
معنـوي  أو  طبيعـي  شـخص 
سواء بالتظاهر باكتتاب األسهم 
بهـدف  الحصـص  باقتنـاء  أو 
إنشاء وسـية إعالم تحت طائلة 
العقوبات الجزائيـة، وهي املادة 
التـي تهـدف إىل قطـع الطريـق 
عىل اسـتغالل أسماء الصحفيني 

يف إنشـاء وسـائل إعـالم ووضع 
لتحقيـق  بأسـمائهم  ملفـات 

املطابقة.
فقـد فصـل املـرشوع الجديد يف 
تعريفه ملهنـة الصحفي مقارنة 
 ،2012 بقانـون اإلعـالم لسـنة 
الصحفـي  تعريـف  تـم  حيـث 
يمـارس  شـخص  كل  بأنـه 
تثبت صفته  الصحفي  النشـاط 
بموجب بطاقة يسـلمها الجهاز 

املستخدم.
املحرتف  الصحفي  بينما يعـرف 
بأنه كل شخص يمارس النشاط 
الصحفي ويتخذ من هذا النشاط 
مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسيا 
لدخلـه ويثبـت حيازتـه إما عىل 
شـهادة تعليم عـال لهـا عالقة 
مبارشة بمهنة الصحفي وخربة 
مهنيـة ال تقل عن 3 سـنوات يف 
مجـال الصحافـة أو شـهادة يف 
التعليم العايل يف أّي تخصص مع 
تلقي تكوين يف الصحافة وخربة 
مهنيـة ال تقل عن 5 سـنوات يف 
مجال الصحافة.وتضمن القانون 
إنشاء هيئات بتسـميات جديدة 
لها عالقـة بتنظيم قطاع اإلعالم 
وهـي سـلطة ضبـط الصحافة 
املكتوبـة والصحافة اإللكرتونية 
وكذلك السلطة الوطنية املستقلة 
البـرصي،  السـمعي  لضبـط 
وإنشاء مجلس أعىل آلداب مهنة 

الصحفي وأخالقياتها.
كمـا جاء املـرشوع بمـواد تعزز 
حماية الصحفـي منها الحماية 
القانونية من كل أشـكال العنف 
أو السـب أو اإلهانـة أو التهديـد 
أثنـاء أداء مهامه، يضـاف إليها 
حقـه يف فسـخ عقـده يف حـال 
تغيري توجه وسيلة اإلعالم ويعد 
يف هذه الحالة ترسيحا تعسـفيا 
القانون االسـتفادة  لـه  ويخّول 

من التعويضات.
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 لندن/متابعة الزوراء:
 بـدأت مجموعـة مـن أعضـاء الربملـان 
املتحـدة  اململكـة  اللـوردات يف  ومجلـس 
تحقيقا يف تغطية هيئة اإلذاعة الربيطانية 
”بي.بي.يس“ إلرسائيل ومعاداة السامية.

يف  تضـم  التـي  اللجنـة،  تشـكيل  وتـم 
عضويتها مديرا تنفيذيا سـابقا متقاعدا 
يف هيئة اإلذاعة الربيطانية ووزيرا سابًقا، 
بعد شكوى قدمتها الصحيفة الربيطانية 

اليهودية ”ذا جويش كورونيكل“.
وزعمـت الصحيفة يف سلسـلة تحقيقات 
أنهـا كشـفت يف العـام املـايض عـن عدد 
كبري مـن ”إخفاقـات التحريـر“ يف ”بي.
بي.يس“ بشـكل عـام ويف قناتها الناطقة 
بالعربية بشـكل خاص.ويشرتط القانون 
الربيطانـي معالجة برملانيـة للقضية، إذا 
حصل التماس بشـأنها عىل العـدد الالزم 
من التوقيعات.وقال وزير العمل السـابق 
إيان أوسـتن الذي كان السكرتري الربملاني 
الخاص لرئيس الوزراء األسـبق غوردون 
براون، وهو سـكرتري التحقيق ملف ”بي.

بي.يس“، ”سـيكون استفسـارنا محايًدا 
إرشـادات  تقديـم  إىل  وسـيهدف  تماًمـا 
وتوصيـات الخـرباء للرشكـة ملعالجتهـا 
عندمـا يتعلـق األمـر بمعـاداة السـامية 
وإرسائيـل، والتعامـل مـع املعايـري التي 
حددتها ’أوفكوم‘ (هيئة تنظيم االتصاالت 

يف اململكة املتحدة)“.
وكانت ”أوفكوم“ قررت أن ”بي.بي.يس“ 
التحريريـة  املعايـري  مراعـاة  يف  فشـلت 
الخاصة بها عند اإلبـالغ عن هجوم معاد 
للسـامية اسـتهدف مجموعة من الطالب 
اليهـود يف شـارع أكسـفورد بالعاصمـة 
لنـدن يف عيد األنوار اليهودي (حانوكا)، يف 

التاسع والعرشين نوفمرب عام 2021.
ووقتها ذكرت ”بي.بـي.يس“ يف تغطيتها 
أنـه ”ُسـمع لفظ مـيسء للمسـلمني من 
داخـل حافلة الطالب اليهـود“، لكن نوابا 
يهـودا بريطانيني والحاخـام األكرب وعدد 
كبري مـن الجماعات واألفـراد، قدموا بعد 
ذلك شـكوى إىل ”بي.بي.يس“ بشـأن دقة 
ونزاهـة تقريرها.ويف األشـهر الـ12 التي 

تلـت ذلـك، جنـدت الصحيفـة اليهوديـة 
طاقمها التحريري لهذا املوضوع، وأبلغت 
عـن العديد مـن األمثلة عىل مـا اعتربتها 
هيئـة  يف  واضحـة  تحريريـة  إخفاقـات 
اإلذاعـة الربيطانية، السـيما يف تقاريرها 
وثالثـون  سـتة  العربية.ووقـع  باللغـة 

سياسيا بريطانيا وزعماء يهود يف سبتمرب 
املـايض رسـالة تطلب مـن ”بي.بي.يس“ 
التوقف عن اسـتضافة الكاتب والصحفي 
الفلسـطيني عبدالباري عطـوان بدعوى 
معاداته للسـامية ودعمه لـ“اإلرهابيني“ 

وفق ما جاء يف الرسالة.

واشنطن/ا.ف.ب:
األمريكيـة   العـدل  وزارة  أعلنـت 
حجـب 55 موقعـاً إلكرتونياً تبث 
قانونـي  غـري  بشـكل  مبـارشة 
مباريات بطولة كأس العالم لكرة 

القدم التي تقام حالياً يف قطر.
وأفـادت الـوزارة، يف بيـان، بـأن 
املواقـع أغلقت بعـد تحديد ممثل 
من االتحـاد الـدويل لكـرة القدم 
(فيفـا) مواقع تسـتخدم لتوزيع 
محتـوى ينتهك حقـوق البث من 

دون إذن منه.
ويملـك االتحـاد الـدويل الحقوق 
الحرصيـة لبطولـة كأس العالـم 
التـي وصلـت إىل مرحلـة الـدور 

نصف النهائي.
األمـن  وزارة  يف  املسـؤول  وقـال 
الداخيل جيمـس هاريس: ”بينما 
يعتقـد الكثـريون أن مثـل هـذه 

املواقع ال تشكل تهديدات خطرية، 
فإن التعدي عىل أصحاب الحقوق 
يف أي ملكية فكريـة يمثل تهديداً 
االقتصادية عىل  لقدرتنـا  متزايداً 

البقاء“.
وأضاف: ”يمكن الشعور بالتأثري 
عرب مجاالت متعـددة، ويمكن أن 

يفتـح البـاب ألشـكال أخرى من 
االنتهاكات“.

ولـم تحـدد وزارة العـدل املواقع 
اإللكرتونيـة التي حجبـت، لكنها 
قالت إن زوار هذه املواقع سـيعاد 
توجيههم إىل موقع آخر للحصول 

عىل معلومات إضافية.

 تونس/متابعة الزوراء:
الوسـط  يف  القلـق  يتواصـل 
الصحفي والحقوقي والسيايس 
يف تونس إزاء املرسوم 54 املتعلّق 
املتصلـة  الجرائـم  بمكافحـة 
بأنظمـة املعلومـات واالتصال، 
سـبتمرب/  13 يف  والصـادر 
أيلـول املـايض، مما دفـع أكثر 
مـن 300 شـخصية إىل إطـالق 
إعالن موّجـه للرأي العام املحيل 
والـدويل وللرئيس قيس سـعّيد، 
تحذر فيـه من ”رضب الحريات 
العامة والفردية، وتحديداً حرية 

الصحافة وحرية التعبري“.
وهـذه ليسـت املـرة األوىل التي 
ُيرفـع فيهـا الصـوت ضـد هذا 
املرسـوم الـذي يثـري مخـاوف 
بشـأن اسـتغالله يف اسـتهداف 
والناشـطني  الصحفيـني 
الحقوقيني عرب منصات التواصل 
االجتماعـي، فالفصـل 24 منه 
ينص عـىل عقوبة السـجن ملدة 
خمسـة أعـوام وبغرامـة مالية 
تصل إىل أكثر من 15 ألف دوالر، 
اسـتعمال  يتعّمـد  مـن  ”لـكّل 
معلومـات  وأنظمـة  شـبكات 
واتصـال، إلنتـاج، أو ترويج، أو 
نرش، أو إرسـال، أو إعداد أخبار 
أو بيانـات أو شـائعات كاذبـة 
أو وثائـق مصطنعـة أو مزّورة 
أو منسـوبة كذبـاً للغري، بهدف 
االعتـداء عـىل حقـوق الغري أو 
اإلرضار باألمن العـام أو الدفاع 
العقوبة  وُتضاعـف  الوطنـي“. 
أو  موّظفـًا  املتـرضر  كان  إذا 
وينـص  الدولـة.  يف  مسـؤوالً 
الفصـل التاسـع منـه عـىل أنه 
يمكـن ”لوكيـل الجمهوريـة أو 
مأمـوري  أو  التحقيـق  قـايض 
املأذونني يف  العدليـة  الضابطـة 

ذلـك كتابياً أن يأمروا بتمكينهم 
من البيانات املعلوماتية املخزّنة 
بنظـام، أو حامـل معلوماتـي، 
أو املتعلّقـة بحركـة اتصـاالت، 
أو بمسـتعمليها، أو غريهـا من 
البيانـات التـي مـن شـأنها أن 
تسـاعد عىل كشـف الحقيقة“. 
أعطـى هـذا التفصيـل مجـاالً 
واسعاً للرشطة العدلّية بمعاينة 
أُلـزم مـزّودو  التـي  املعطيـات 
 (ISPs) االتصـاالت  خدمـات 
بتخزينهـا ملـدة غـري محـددة، 
األمر الذي يطرح تساؤالت حول 
حمايـة البيانـات وخصوصيـة 
املواطنـني الرقميـة. كمـا يهّدد 
هـذا الفصـل حـق الصحفيـني 
يف رسيـة املصـادر، املنصـوص 
عليهـا يف صلب الفصـل 11 من 
املرسوم عدد 115 املتعلق بحرية 

الصحافة والطباعة والنرش.
ويف  العاملـي لحقـوق اإلنسـان، 
ديسـمرب/كانون   10 املوافـق 
األول، أطلقـت أكثـر مـن 300 
وسياسـية  حقوقية  شـخصية 
تونسـية  وإعالميـة  وثقافيـة 
إعالناً تحت عنـوان ”دفاعاً عن 
يف  والصحافـة  التعبـري  حريـة 
تونـس“. ودعـا املوقعـون عىل 
اإلعـالن الرئيـس التونيس قيس 

سـعّيد إىل سـحب املرسـوم 54 
”ملا يمثله مـن خطر عىل حرية 
التعبري وعـىل الحريـات العامة 
إىل  أيضـاً  ودعـوا  والفرديـة“، 
للدفاع  تشـكيل ”هيئة وطنيـة 
عن ضحايا املرسوم 54 وضد كل 
التضييقات واملمارسات القمعية 
التي يتعـرض لهـا الصحفيون 
واملعارضـون“،  والناشـطون 
وكذلك إىل ”تنظيم تحرك سلمي 
للدفـاع عـن حقـوق وحريـات 
اقتلعت  التـي  التونيس  الشـعب 
بعد نضاالت مريـرة ألجيال من 
الحقوقيني والسياسيني وبدماء 
الطاهـرة“.  الوطـن  شـهداء 
وشددوا عىل أن ”ال وجود إلعالم 
حر إال يف ظل قضاء مستقل، وال 
قضـاء مسـتقل إال يف ظل إعالم 

حر“.
من بـني املوقعني عـىل اإلعالن: 
الصديق، وحمة  املفكر يوسـف 
واحـداً  يعـّد  الـذي  الهمامـي 
املعارضـة  الوجـوه  أبـرز  مـن 
لسياسة قيس سـعّيد، والنائبة 
أبـرز  مـن  وواحـدة  السـابقة 
الوجـوه النسـوية الحقوقية يف 
تونس بـرشى بلحاج حميدة، و 
محمد ياسـني الجـاليص نقيب 

الصحفيني التونسيني.

@55@kv•@ÚÓÿÌãfl˛a@fiá»€a@ÒäaåÎ
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äbÓíÏÁ@pÜÏuNÜ
( أنا أفعل شـيئا لم يفعله شخص قبيل ولن 
يقدر شخص بعدي عىل تقليده.. جان جاك 

روسو )
يلجـأ الكثري من النـاس اىل كتابة يومياتهم 
بشـكل منتظـم أو عـىل نحـو متقطع بني 
آونـة وأخـرى وقلما تجد مثقفـاً او متعلماً 
لـم يجرب الكتابة عن نفسـه خالل حياته، 
كما يحرص العديد من الرؤسـاء والساسة 
واألدبـاء واملفكرين عىل تدويـن مذكراتهم 
الشخصية أو سريهم الذاتية. ولكن الدوافع 
واألهداف قد تكون مختلفة، كما أن يوميات 
الناس العاديني تختلف عن مذكرات وسـري 
املشاهري يف أسلوب التدوين ومدى الصدقية 

والشفافية واألهمية.
اليوميات و املذكرات الخاصة غري 

املخصصة للنرش 
الشخص غري املشهور قد يلجأ اىل تسجيل 
حياتـه  يف  الخاصـة  األحـداث  تفاصيـل 
وانطباعاتـه عن األشـخاص الذين تعامل 
معهم أوعن لحظات حميمة يف حياته تركد 
آثاراً عميقة يف نفسـه ال يرغب أن يطويها 
النسيان ويود تخليدها، وقد تحتوى هذه 
اليوميات عىل أحداث غريت مجرى حياته 
فيعيـد قراءتهـا والتأمل فيهـا الحقاً من 
أجل مراجعة مدى تطور نظرته اىل الحياة 
بمـيض الزمـن، خاصـة اذا كانـت األيـام 
قد تغـريت وتغري معها نظرتـه اىل الحياة 
والنـاس، فهو يحن اىل تلـك اللحظات ويف 
الوقت نفسه يستخلص منها العرب. وثمة 
من يعمد اىل تسـجيل يومياته تحت وطأة 
ظروف قاسـية كوسيلة هروب من الواقع 
املريـر. وربما تتضمـن ارساراً واعرتافات 
عـن خصوصيات صاحبهـا ال يريد البوح 
بهـا ألحـد أو يطلـع عليهـا اآلخـرون ما 
دام حيـاً. وبطبيعة الحال فـأن مثل هذه 
اليوميـات واملذكـرات أشـبه بانطباعـات 
ذاتيـة وذكريات خاصة، ال يهـم أحداً غري 
صاحبها او بعض اقـرب املقربني اليه وال 
تكتـب لغرض النرش، سـواء خـالل حياة 

صاحبها وأحياناً حتى ب بعد وفاته .
املذكرات الشخصية للمشاهري 

اما املذكرات الشخصية للمشاهري من رجال 
السياسـة والفكـر واألدب والفـن، فأمرها 
مختلـف تماما، فهم يحرصـون عىل كتابة 
تفاصيـل حياتهم وأعمالهـم بعد خروجهم 
مـن السـلطة او إحالتهـم اىل التقاعـد أو 
اعتزالهم وذلك بهدف النرش عاجال ام آجالً. 
وقـد يفضل البعـض منهم، نـرش مذكراته 
بعد وفاته خشـية تعرضه للمساءلة يف ظل 
األنظمة التي تَضيق الخناق عىل حرية الرأي 
والتعبـري او الحتوائهـا عـىل أفـكار جريئة 
تنتهك املحرمات االجتماعية (التابوهات)- 
ومـا أكثرها يف مجتمعاتنا الرشقية املتزمتة 
– أو أرسار وعالقـات حميمـة يتهيـب مـن 
كشفها، حفاظاً عىل عالقاته ومكانته وعىل 
القيم السائدة يف املجتمع الذى ينتمى اليه. 

واليوميـات لـدى املشـاهري عمومـاً سـواء 
السياسـيني منهم او رجـال الفكر والثقافة، 
هي املادة الخـام التي يسـتخدمونها لكتابة 
مذكراتهـم الخاصـة وسـريهم الذاتية وثمة 
رغبة مشرتكة لديهم تتمثل يف تخليد ذكراهم 
وأدوارهم بعد رحيلهم عـن الحياة. وتختلف 
مثـل هذه املذكرات اىل حـد كبري عن يوميات 
او مذكـرات الناس العاديني الذين ال يفكرون 
يوما يف نرشها. لذا فأن مذكرات الشخصيات 

البارزة – عىل خالف األفراد العاديني - تفتقر 
اىل الصدقية والشـفافية أحياناً، حيث يحاول 
أصحابهـا تجميـل وتلميـع صورهـم وابراز 
دورهـم يف األحـداث التي شـاركوا يف صنعها 
أو كانـوا شـهوداً عليهـا. ألنهـم يتوقعـون 
اطالع الـرأي العام أو القراء عـىل مذكراتهم 
الشـخصية بعد نرشها. وهـذا ما يدفعهم اىل 
تقديم انفسـهم لقرائهم عىل أحسن صورة. 
واالهتمام بتدوين ما يرفع من شأنهم ويعزز 
دورهـم يف تلـك األحداث وقـد يتجاهلون عن 
عمد تسجيل وقائع كان لهم ضلع فيها أوقد 
تـيسء اليهم خـالل حياتهم أو بعـد وفاتهم، 
كمـا أن مـن الخطـورة ان يـدون صاحـب 
املذكـرات - يف ظل أنظمة غـري ديمقراطية - 
كل مـا يعرفه من حقائق وأرسار قد يشـكل 

خطراً عىل حياته .
املذكرات الشخصية مصدراً لكتابة التأريخ .

إن املذكـرات الشـخصية متفاوتـة القيمة 
وتتوقـف أهميتهـا عـىل عوامـل عديدة وال 
يمكن التعويل عليهـا كثرياً كمصدر لكتابة 
التأريـخ اال بعد نظرة تحليلية فاحصة، يتم 
مـن خاللهـا اإلحاطـة الدقيقة بشـخصية 
كاتبهـا وموقعـه ودوره يف األحـداث التـي 
يتحـدث عنهـا وبالتـايل مـدى اطالعه عىل 
التزامـه  ومـدى  األحـداث  تلـك  تفاصيـل 
باملوضوعيـة يف رسد مذكراته وهى رشوط 

قد ال تتحقق إال نادراً، ذلك ألن املذكرات ذات 
طابع ذاتى ومن الصعب عىل أي انسـان ان 
يتجـرد من أهوائـه وميوله وآرائـه ورؤيته 
للحياة خالل تدوين تفاصيل األحداث، التي 

كان طرفاً فيها. 
املذكـرات الشـخصية، ليسـت توثيقـاً غري 
منحـاز لحوادث املـايض ولكنهـا اعرتافات 
وتربيـرات واتهامـات وتأمـالت شـخصية 
وذاتيـة. ليس ذلـك نقصاً وال مثلمـة فيها، 
بل صفـة مالزمة لها والتي تعكس بصمات 
املؤلـف والزمـن الـذى عاش فيـه. صاحب 
املذكرات يود يف املقام األول ان يظهر او يربز 
دوره يف األحداث التي يرسدها وعالقة هذه 
الشخصية املهمة او تلك بصاحب املذكرات. 
املصدر الرئيس لصاحب املذكرات هو ذاكرته 
الشخصية ومن املهم مالحظة مدى امكانية 
االعتماد عىل الذاكرة ومدى قدرة املؤلف عىل 
تقديم املعلومات عـن الحدث بدقة، رغم ان 
التزام الصمت بصدد بعض املعلومات وعدم 
التطـرق إليها ال يدل عىل ضعف الذاكرة .بل 
يشـري اىل وجود شكل ما من أشكال الرقابة 

الرسمية او الذاتية. 
وتكتسـب املسـافة الزمنيـة الفاصلـة بـني 
وقوع الحدث وبني تأريخ الكتابة عنه اهمية 
كبـرية وكلما كانـت هذه املسـافة أكرب كان 
احتمال التحريف وضياع التفاصيل ونسـيان 
األسـماء اكثر. ومن ناحية أخرى فأن وجود 
فـرتة زمنية معقولة يفصل بني تأريخ وقوع 
الحدث وزمن تسجيله، يسمح بتقييم املايض 
بهـدوء أكثـر والنظـر بموضوعيـة اىل الذات 
وتمييـز املهم عن غـري املهم. إحـدى الطرق 
الفعالـة لتدقيق تكامـل وصدقيـة املذكرات 
هـي مقارنتها مع املصادر األخـرى التي لها 
عالقة بالحدث الذى يتحدث عنه املؤلف. ومن 
األهمية بمكان، معرفة املصادر التي استقى 
منهـا صاحب املذكرات معلوماته حيث انه ال 
يكتفي يف العادة بمـا يختزنه ذاكرته الذاتية، 
بل يسـتعني بمصادر إضافية من اجل أحياء 
واسـتعادة مجرى الحـدث يف ذاكرته وتكامل 
رشح تلـك األجـزاء التـي لـم يشـارك فيهـا 

شخصيا، واخريا لتعزيز آرائه وتربير مواقفه. 
املذكرات يمكن ان تشمل الوثائق ومقتطفات 
مـن رسـائل ويوميـات واخبار منشـورة يف 

الدوريات والنرشات.
 وتكتسـب الوثائـق الرسـمية اهميـة بالغة 
بالنسـبة اىل املذكـرات الشـخصية للساسـة 
والقـادة العسـكريني. حيـث يتـم ادراجهـا 
أحيانـاً كملحـق للكتـاب... كثـريا مـا ينظر 
املؤرخون والباحثون اىل املذكرات الشخصية 
كمصادر ثانوية لكتابة التأريخ. ولكن يتعني 
عىل من يستخدم املذكرات كمصدر ان يتذكر 
ان اهميتهـا ترتبط باملوضـوع الذي يعالجه 
- مهمـة  املذكـرات  اي   – صاحبهـا. فهـي 
ومصدر اسـايس لالطالع عىل السـرية الذاتية 
لكاتبها وخاصة للتثبت من واقعة او فعل او 
حقيقـة تاريخية. ولكنهـا تكون قارصة عن 
رسم صورة شاملة ودقيقة للواقع السيايس 
– االجتماعـي للفـرتة التاريخيـة التي عاش 
فيهـا املؤلـف أو توثيق الحركات السياسـية 
واالجتماعية او التأريـخ االقتصادي للبلد. يف 
مثل هذه الحاالت، تحتل املذكرات الشخصية 
التقاريـر  اىل  بالقيـاس  ثانويـة  مرتبـة 

واإلحصاءات والوثائق الرسمية. 
ظهـرت  املذكـرات  ان  نتذكـر  ان  وينبغـى 
تاريخيـا كجنـس ادبى او بتعبـري آخر فأن 

املذكـرات ال تكتـب لتكـون مصـدراً لكتابة 
البحـوث التاريخيـة وغريهـا بـل لغـرض 
الذاتيـة لصاحبهـا  السـرية  االطـالع عـىل 
والـدور السـيايس او الثقايف الذي مارسـه. 
املؤرخ يعتمد عـىل الحقائق فقط وهذا من 
حقـه وواجبه وحدود عملـه ولكن صاحب 
املذكرات له الحق يف ان يكون له وجهة نظر 
خاصة حول األحداث والوقائع التي أثرت يف 

حياته ومصريه .
السري الذاتية كجنس أدبى

اذا كانـت املذكـرات تهتـم يف املقـام األول 
بوصـف األحـداث وتعليلهـا وبخاصـة تلك 
التـي لعب فيها كاتب املذكـرات دورا أو تلك 
التـي عايشـها أو شـاهدها ، فإن السـرية 
الذاتية تروي قصة حياة الكاتب الشخصية 
متضمنـا نجاحاتـه واخفاقاتـه، وأحيانـا 

وصـف عالقاتـه العاطفيـة.
ومـا زال الغموض يكتنف نشـأة وانتشـار 
ظاهـرة كتابـة السـري الذاتيـة، فاألدبيات 
الغربية تؤكد بأن القديس سانت أوغسطني 
(٣٥٤ – ٤٣٠)م، كان أول من كتب سـريته 
الذاتيـة وتحـدث فيهـا عـن تأثـري الدين يف 
حياتـه الخاصة، قبـل ان يتبلور هـذا الفن 
ويتحول اىل جنس أدبي مستقل عىل يد جان 
جـاك روسـو (١٧١٢ – ١٧٧٨)م يف كتابه « 
اعرتافات» وكان « روسـو « يدرك تماما أنه 
اول من كتب هذا الجنس األدبي يف قالب فني 
متكامل حني كتب يقول «أنا أفعل شـيئا لم 
يفعله شخص قبيل ولن يقدر شخص بعدي 
عـىل تقليده «ولكن بعـض الباحثني العرب 
يشري اىل أن الفن نشـأ يف الفكر العربي قبل 
ان يكتـب « روسـو» اعرتافاته. صحيح اننا 
نجد يف الـرتاث العربي بعض السـري الذاتية 
مثل» رسـالة حنـني بن أسـحق « ( ٨٠٩ – 
٨١٩)م و» املنقذ من الظالل» لألمام الغزايل 
( ١٠٥٨ – ١١١١)م و»التعريف بأبن خلدون 
ورحلته رشقاً وغربـًا «(١٣٣٢ – ١٤٠٦)م، 
ولكن الثقافة العربية لم تعرف كتابة السري 
الذاتيـة كجنس ادبي شـائع وقائم بذاته اال 

مـع النهضـة العربيـة الحديثـة .
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١ـ أنا ياسيدي أضعف من كل النساء
أ ر ق ص
أ غ ن ي
أ ب ك ي

ألتحف بثوب الكربياء
وكل الدقائق والثواني

أحسبها بقربك
وبعدك ال يشء
يجذب األضواء

٢ـ أرسم وجهك وأغلفه
خشية أن تلمحه أحد

النساء
فأنا ال أضمن أال

أتحول ملحيط
هادئ

يقتل بهدوء
كل األشياء

أو ربما لربكان هائج
يحرق كل من يهفو إليك

بنظره
فأنت بحري

وال أرض سواك
لقلبي ارتواء.

٣ـ إن خانتني نواياكم
لن يخونني

النبض الذي
اتكئ عليه.

٤ـ يرسم وجهه بالسماء
وقلبه مدفون باألرض

ال أملك يدين للتلويح له

٥ـ يصعد قلبي ايل السماء
بكف عصفور

ووجهي منثور بني السحاب
ربما األرض ال ترغب بي

ربما أكون نجمة مشنوقة
مخلوعة اليدين

ال يمكنه مساعدتي
مهما تشّدق لن يصل مبتغاه

٦ـ دعني ارسم حضورك
بالحلم

فاألحالم ليس عليها رقيب
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يف ضـوء عمليـات القـراءة القائمـة عـىل عـدد من 
 ( ملتلقي ا ) ملسـتهلك وا ( ملؤلف ا ) ملنتج ا : : ر و ملحا ا
والخطاب(النص)..تتحقق الرسالة املعرفية النابضة 

بالحياة..
ـ جليـل القييس الذي يعد واحـدا من جماعة كركوك 
الستينني األدبية التي تركت أثرها يف الحياة الثقافية.. 
يؤمـن بالصدق مع الـذات فكان رشيكا لشكسـبري 
عـىل لسـان هاملت ( قبـل كل يشء كـن صادقا مع 

نفسك).. 
ـ جليـل القييس بوعيه الفكري وثقافته املوسـوعية 
التي منحته القدرة عىل ارسـاء االبعاد الفنية للقصة 
القصـرية فجعـل منهـا حقـال ادبيـا مؤثرا..فاعـال 
ومتفاعـال والواقع االجتماعي .. كونه يتميز بنزعته 
االنسـانية التـي فرشـت وجودهـا عـىل كل منتجه 

االدبي.. 
ـ جليـل القيـس يف منجزه القصيص يهتـم اهتماما 
استثنائيا باملكان املقرتن باملدينة كونه عنرصاساس 
مـن عنـارص البنـاء الفنـي اإلبداعي (الشـخصية/ 
والحـوار/ والوصف /الزمان/املـكان..).. فضال عن 
ان جماليتـه التـي يسـتقيها من الحبكـة ودينامية 
األحـداث والشـخصيات املركزيـة يف القصة..اضافة 
اىل انـه يثـري خيـاَل املنتج(القاص) يف نسـج القصة 
وتطورها إثر تفاعالت ورصاعات تذهب بها إىل حيث 
ال يـدري الـراوي، إذ منه  يعـاد بناء الفكـرة وتتابع 
الصـور وإعادة بناء الـذات من خالل وعيهـا بذاتها 
وبالعالـم الخارجـي الذي يتفنَّـن يف تصويره ويعيد 

تشكيله املنتج(القاص).. 
ـ ان تقديـم املـكان يف القصـة التي ينسـجها جليل 
القييس يقوم عىل  صورتـني: فإما أن يكون حقيقيا 
بكافـة تفاصيلـه ويجسـد تجربـة معاشـة فريبط 
الـرسد بالواقع طيلة أحـداث العمل القصيص.. وإما 
أن يكـون (افرتاضيـا) متخيال ما يمنـح حرية أكرب 
للمنتج(القـاص) ويدفعـه للتحـرر مـن معطيـات 
واقعية متعددة املشـارب..ويف كال التقديمني يسـهم 
املكان يف إقامة دعائم قصصه والحفاظ عىل تماسك 
عنارصهـا، إذ يتجـاوز ارتباطـه ببنيـة القصـة إىل 

تشـكيل ابعادها الداللية.. وترسيخ هوية الشخوص 
ومرجعياتها الفكرية العميقة.. بتبنيه اسـرتاتيجية 
عميقـة يف اختيار امكنته التي يسـهم الوعي املكاني 
للشـخصية يف إنتـاج نـص قصيص متماسـك مبنى 
ومعنـى.. مع مراعاة الخالف مـا بني املكان الواقعي 
واملكان الفني واهمية كل منهما، إذ إن أهمية املكان 
الواقعـي تنبثق من مرجعية الكاتب الفكرية لكنه يف 
النهايـة يعجز عن  تحقيق اللذة الجمالية التي تتأتى 

مع املكان الفني… 
ومـن هنـا كان التأكيد عـىل أهمية املـكان املجازي 
املنبثـق من فنية القصة فهو مكان يتسـم بطبيعته 
التخييليـة التـي تختـزل حركة الشـخوص.. فضال 
عن اتسـامه بالخلـود لَِم يرتكه مـن تأثري مدهش يف 
املسـتهلك( املتلقـي) ويتيحه املنتـج  (القاص) من 
قـدرات عالية عىل تجاوز محنة الواقع وانكسـاراته 
ففـي الفن وحـده ينشـأ تواطؤ ضمني بـني املنتج 
واملسـتهلك عـىل القبـول بإيهاميـة املـادة الفنيـة 
وإيهاميـة أمكنتهـا.. وهكذا يدخل املـكان ىف القص 

عنـرصاً فاعـًال.. يف تطـوره.. وبنائـه.. ويف طبيعـة 
الشـخصيات التي تتفاعل معه.. ويف عالقات بعضها 

ببعضها اآلخر..
(مسـكنٌي حتى أحالمه كانت معـارك.. ترى ملاذا هذا 
الهوس؟ كيف تأّتي لهذا املعّذب فكرة إعادة العدل إىل 
األرض؟ من أين كان يسـتمد هـذا الحالم الهزيل كّل 
تلـك اإلرادة الفوالذية والصـرب واالنضباط النفيس يف 
املواقـف الالمعقولة التي يقحم نفسـه فيها، أو تلك 

التي كان يقحمه فيها رغماً عنه..).. (١)
فاملنتج (القاص) ينسـج نصه مسـهبا يف العمليات 
النفسـية والفنية للكشـف عن  االنسـان يف (محيط 
مكاني.. بوصفه تجربة تحمل معاناة الشـخصيات 
وأفكارهـا ورؤيتها..) و(لفظي..متخيل صنعته لغة 
املنتج(القـاص) انصياعـا الغـراض التخيل الرسدي 

وحاجاته.. 
ـ القـاص جليل القييس يتفرد يف التقنية االسـلوبية 
يف  والسياسـية  االجتماعيـة  والرؤيـة  والتعبرييـة 
بنـاء نصـه الـرسدي، إذ يغـوص يف اعمـاق الواقـع 
مشخصا ومجسـدا للكشـف عن افرازاته عرب رؤية 
فكريـة متوهجـة بالفاظهـا البعيدة عـن الغموض 

والضبابية..
 (قالت ألختها بحرارة :إسمعيني، أمس يف الليل قلت 
له، كيف تســتجيب لنداءاتي؟ أجابني مثل إنسـان 
خليـق بحب ٍ أصيل، ياإلهي، بالضبط كما يسـتجيب 

الكمان للقوس  !!)..(٢)..
فالنص يقوم عـىل التداعيات التـي توظف بقصدية 
لتحقيق مقولة تشـيخوف (ان تجيـد الكتابة..عليك 
ان تجيـد االختصار)...وهـو يطـرح افقـا متجاوزا 
بتفجرياتـه الدراميـة املرتكـزة عـىل تقنيـات فنيـة 
امتـدت عىل امتداد الجسـد النيص السـابح يف عوالم 
متصارعـة مؤطـرة بأكثر مـن زاوية رؤيـة فكرية 
بحكـم حركة التحـول واالنفعـاالت املشـهدية التي 
تقوم عىل شبكة من العالقات (الحدثية والشخصية 
والصورة املشـهدية..) التـي تؤطرها وحدة عضوية 
نابضـة بالحيـاة.. وكاشـفة عـن مكنونـات الذات 
االنسـانية ومناطقه الفنية وصوره املستفزة للذات 
االخر(املسـتهلك) مـن اجـل اسـتنطاق مـا خلفها 

والكشـف عن عواملهـا، اضافـة اىل انه يكشـف عن 
بعدين مرتابطـني: اولهما البعد النفـيس العاكس ملا 
يثريه املكان من انفعال سلبي او ايجابي.. وثانيهما 
البعد الجغرايف الذي يساعد عىل تحديد املكان املتخيل 
وتاطـري ابعـاده.. يف سـياقاته الدالليـة والتعبريية 
والجمالية كي ينبض بالحياة والذي يكشف عن مدى 
اهتمام القييس به يف بناء ونسـج عوامله القصصية..

كونه يرى ان العالقة بني املكان واالنسـان تقوم عىل 
ركيزتني اساسيتني: الركيزة االوىل هي ركيزة التضاد 
متمثلـة يف حركة االنسـان وانتقاالته وثبات املكان..

امـا الركيزة الثانية فهي ركيزة االلتقاء ما بينهمااي 
ما بني املدرك(املكان)و(املدِرك) االنسان..

من كل هذا نسـتنتج ان املكان- يظـل أداة أو مكوناً 
جماليـاً يف النـص القصيص وعنرصا بـارزا يف العمل 
الفنـي كونه يعمق الصلـة والتواصل بني املسـتهلك 
(املتلقـي) والنص.. بمـا يجعل املسـتهلك (القارئ) 
يشارك املنتج (القاص) يف بحثه عن املكان واستعادة 
الـذات والهوية.. وتنبع أهمية املكان يف العمل األدبي 
لدوره الواضح يف تجسيد رؤية املنتج لهوية اإلنسان 
بصفتهـا نتـاج مركب من تشـابك األبعـاد البنيوية 
والدالليـة والرمزيـة واإليديولوجية فضـال عن البعد 
الجغرايف الذي يعمل عىل تنظيم خيال القارئ وترتيب 

معطيات تصوره...
ـ جليـل القييس القـاص يتعامل مع مفـردة املكان 
بفنية عالية ليحيلها إىل بؤر تشـد املستهلك(القارئ) 
ملفاصل النـص االخـرى.. أي انه اسـتطاع أن يحيل 
املـكان ملرتكـز حيس وفنـي يف آن واحـد لتتحرك من 
خاللـه أالزمنـة أي اسـتطاع أن يقدم املـكان كرمز 
معـريف فاعـل ضمـن فلسـفات اغرتفت مـن الرتاث 
والتاريخ واملثيولوجيا مثلما تشّبعت بمحلية الحدث 
وسـاهمت يف إطـالق النـص القصـيص ليتعامل مع 

التجارب اإلنسانية املختلفة.
_________________________________

١ـ أحالم الفارس الحزين دونكيشوت / مجموعة يف 
زورق واحد ١٩٦٨

  ٢ـ مملكـة االنعكاسـات الضوئيةـ  جليل القييسـ  
دارالشؤون الثقافيةالعامة بغداد ١٩٩٥ 

kÌá€a@·ÓÁaãig
يف الخريـف وكان يسـري ببطء شـديد بمفرده يف 
الشارع شـبه الخايل ، وكانت السـحب تحاول أن 
تكـون لها السـيطرة وحدهـا عىل السـماء ، وال 
ترتك للشـمس التي تقـاوم، وال تكف عن محاولة 
اخـرتاق السـحب، لتبعـث ،وتنـرش أشـعتها عيل 
الكون الفسيح، فلم يتبق لها إال مسارات ضيقه، 
ثم تعاود السـحب غلقها أمام الشمس من جديد، 

فالسحب اليوم لها اليد الطوىل.
كان يراقـب كل ذلك ويجرت ذكرياته القديمة التي 
صبغها الخريف بالضعف والهشاشة، واالنطفاء، 
وعدم املقاومة ، مع تقدمه يف العمر نسبيا ، اقرتب 

الغروب جلس يسـرتيح عىل أريكه تحت: شـجرة 
عتيقـه قديمة ضاربـة الجذور يف القـدم، ضاربة 

الجذور يف األرض....
تساقطت أوراق من الشجرة غري العابئة بأوراقها 
املتسـاقطة ، أخـذ يتأمل واحدة منهـا.. فوجدها 
معتلة فقدت نضارتها ، هي أقرب للهشيم، ولكن 
ما لفت انتباهه أن هنـاك : ورقة مريضة مازالت 
متعلقـة بالشـجرة، ولكنهـا مازالت تقـاوم  من 
أجل االستمرار عيل الشـجرة غري املهتمة بشأنها 
، مما أثار غضب الورقة من أمها الشـجرة ، فهي 
عـىل غري املتوقع لم تسـاعدها عىل االسـتمرار يف 

أغصانها.
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بعـد أن أصبـح الهاتـف الذكـي أيقونة 

العـرص الحديـث أصبحنـا نالحـظ أن 

املحادثـات بـني األزواج تـم اسـتبدالها 

بمجموعـة مـن التطبيقـات أو مواقع 

التواصـل االجتماعي، حتى بات تجاهل 

النصف اآلخر والرتكيز عىل الهاتف الذكي 

ممارسة شائعة جداً بني الرشيكني.

غري أن هـؤالء األزواج لـم يالحظوا بأن 

يفقـدون  جعلتهـم  الذكيـة  الهواتـف 

اإلحسـاس باللحظة الراهنـة ولحظات 

اإلعجـاب بينهـم وذلـك ألن هواتفهـم 

اللحظـات  عـن  انتباههـم  رصفـت 

الحقيقية لالهتمام بالتواجد عىل مواقع 

التواصل حتـى يف أكثر األوقات حميميًة 

بينهم؛ كاستخدامها يف منتصف محادثة 

يف  الوجبـات وحتـى  أثنـاء  أو  مهمـة، 

الرسيـر، األمر الذي أدى لفتور العالقات 

وحصول فجوة بني األزواج.

أن أهم األمور التي يحتاجها األزواج لبناء 

عالقة فّعالة فيمـا بينهم هو ”التواصل 

الفعـال“، ويقصـد به التواصـل برتكيز 

بدون تشـتيت للذهن فذلـك هو مفتاح 

التفاهم واالنسجام، فمن أعظم الهدايا 

التي يمكن لآلبـاء أن يقدموها ألبنائهم 

هي العالقة الجيدة فيما بينهم.

ال يختلـف إثنـان عـىل أهميـة وسـائل 

التواصـل والهواتـف النقالـة يف حياتنا 

اليوميـة ومـن املؤكد أنه ليـس لنا غنى 

عنهـا، ولكن هنـاك أوقات بسـيطة لو 

اسـتطعنا أن نبتعـد فيها عـن هواتفنا 

الذكية تقديراً للعالقة الزوجية لتفادينا 

كثرياً من املشـكالت وزعزعـة العالقات 

بـني  التواصـل  ضعـف  عـن  الناتجـة 

األزواج.

وهذه األوقات هي:

• وقت الوجبات اليومية

مـن أهم األوقات يف الحيـاة اليومية هو 

الوقت الذي تلتف فيه األرسة حول مائدة 

الطعام، فيجب عدم السـماح ألي يشء 

بتعكري هذه اللحظة من رسالة نصية 

أو مكاملـة هاتفية، فهـذا الجو املريح 

يعمل عىل تقوية األوارص بني الزوجني 

والتئام أعضـاء العائلة والضحك معاً 

عـىل مجريات اليوم أثناء تناول وجبة 

مغذية.
• وقت الخروج سوياً

وذلك بأن يتـم تخصيص يوم واحد يف 

األسـبوع يخرج فيه الرشيكني بدون 

هواتف نقالة أو بدون إتصال بشـبكة 

األنرتنـت، ويكـون اسـتخدام الجوال 

فقط للرد عـىل املكاملات املهمة، وذلك 

ألن الغاية األساسية من الخروج هي 

التواصـل البناء وتقريـب األزواج من 

بعضهم.

• وقت النوم

يجـب  سـاعة  بنصـف  النـوم  قبـل 

االنقطـاع عن التكنولوجيـا والتوقف 

عـن االتصـال عـرب مواقـع التواصل 

قبـل  اللحظـات  فتلـك  االجتماعـي، 

النـوم هـي أكثـر اللحظـات أهميـة 

بـني الرشيكـني، فهي وقت مناسـب 

لالسرتخاء وتقوية الروابط والشعور 

بحب وحنان الرشيك.

يبدي عـدد متزايد من الشـباب 
املفتولة،  بالعضـالت  اهتمامهم 
فيسجلون أنفسـهم يف الصاالت 
يف  وينخرطـون  الرياضيـة، 
حميات غذائية صارمة لتحقيق 

األهداف املرسـومة بعناية، لكن 
كثريين منهـم يلجؤون إىل طرق 
مرضة من أجل الظهور بشـكل 

مبهر، وتحقيق نتائج رسيعة.
واشـنطن  صحيفـة  وأشـارت 

بوسـت األمريكيـة، إىل مخاوف 
علمـاء ومختـيص رياضـة من 
تزايـد أخـذ حقـن السـتريويد، 
واالسـتعانة بمكمـالت وأدويـة 
مـن أجل زيـادة الكتلة العضلية 

وخفـض معـدل الدهـون، دون 
الجسـم  متطلبـات  إىل  انتبـاه 

ومصلحته.
ووفق الصحيفة فـإن الحصول 
عـىل بطاقـة ريـايض مهنـي يف 
مجال بناء األجسـام، يبدو غري 
ممكـن دون اللجـوء إىل الحقـن 
واملكمـالت، وهذا األمر يكشـف 

درجة شيوع الهرمونات.
ويـزداد اإلقبال عـىل الهرمونات 
بسبب رواج مواصفات ومعايري 
بشـأن الجسم املرغوب فيه لدى 
الرجـال، وهـو جسـم ذو ظهر 
عريض وضخم يف العادة، مقابل 
خـرص ضيـق، وبطن مسـتوية 
تماما تربز فيها العضالت الست، 
إىل جانـب بروز العـروق لتكون 

بمثابة مؤرش عىل قلة الدهون.
وعندما سـئل املختصـون حول 
إمكانيـة أن يفـوز ريـايض مـا 
ببطولة يف كمال األجسـام دون 
أخـذ مكمـالت، ضحكـوا وهـم 
يف  السـؤال،  مـن  يسـتهزؤون 
إشارة إىل أن األمر متعذر تماما.

األمريكـي  الباحـث  وأكـد 
مـا  اسـتخدام  يف  املختـص 
يعـرف بالسـتريويدات البنائية، 
هاريسـون بـوب، أنه بـات من 
املسـتحيل أن ينـال ريـايض ما 
جائزة من جوائز كمال األجسام 
يف الواليات املتحدة دون أن يكون 

قد استعان باملكمالت والحقن.
وينبه الخـرباء إىل أن اإلكثار من 
حـدوث  إىل  يـؤدي  الهرمونـات 
اضطرابـات يف الجسـم، وربمـا 
تصل املضاعفـات إىل حد الوفاة 

واإلصابة بأمراض خطرية.
أن  بـوب،  الباحـث  وأوضـح 
اسـتخدام السـتريويد بكميـات 
محـدودة ومعقولـة يكون آمنا، 
يف العادة، لكـن الكثرة هي التي 

تجلب املتاعب.
وتـزداد املخاطـر عندما يحصل 
الريايض عـىل املكمالت والحقن 
عـن طريـق أصدقـاء أو حتـى 
باعـة غـري مرخصني، كمـا قد 
يقوم بتحضري الخلطة اسـتنادا 
يوتيـوب،  يف  رائـج  مقطـع  إىل 

دون االسـتعانة بأي مختص يف 
شؤون الصحة.

مسـتخدم  يصـل  وعندمـا 
األخرى  واملنشـطات  الستريويد 
يالحـظ  العمـر،  أواسـط  إىل 
مشـكالت كـربى عىل مسـتوى 

القلب ونظام الدماغ.
وتؤكـد الباحثة املختصة يف طب 
القلب بجامعة إنديانا األمريكية، 
أونيديكا إليونزي، أن اإلكثار من 
الستريويد واملنشطات يربك عمل 

القلب يف مرحلة من العمر.
وأشـارت إىل أن أخـذ تلـك املواد 
الخطرة يزيد مـن حجم البطني 
األيـرس يف القلـب، أو مـا يعرف 
بغرفة ضخ الدم، يف حني تصبح 
جـدران العضلـة الحيويـة أكثر 
سـماكة، وعندئـذ، يرتبك تدفق 

الدم.
أخـذ  يف  اإلفـراط  شـأن  ومـن 
السـتريويد أيضـا أن يـؤدي إىل 
تجلطات الدم واإلصابة بالسكتة 
والنوبة القلبية، إىل جانب ارتفاع 

ضغط الدم وفشل القلب.
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املكوّنات:
مانغـو مقّطـع إىل رشائـح – ٥٠٠ 

غرام
عجينـة كنافة أي عجينة شـعر – 

٢٥٠ غرام
سمن – ربع كوب

عصري مانغو – كوبان
لتحضري القشطة: 

حليب - كوب
قشطة - ربع كوب

نشاء – ملعقتان كبريتان
سكر – ملعقتان كبريتان

قطر جاهز – بحسب الرغبة
طريقة العمل:

 ١-  حّمـي الفرن عىل حـرارة ١٨٠ 
درجة مئويـة. إدهني صينية فرن 

بالقليل من  الزبدة. 
 ٢-  يف وعاء، ضعي عجينة الكنافة، 
السكر والسـمن. إدعكي املكونات 

بواسطة  يديك حتى تتداخل. 
يف  الكنافـة  عجينـة  إفـردي    -٣ 

صينيـة الفرن. أدخليهـا إىل الفرن 
لـ٢٥ دقيقة حتى  تنضج. 

 ٤-  لتحضري القشـطة: يف قدر عىل 
حرارة متوسـطة، ضعـي الحليب، 
السـكر  والنشـاء. حرّكـي املزيـج 

حتى يتماسك.  
 ٥-  إرفعي القدر عن النار. اضيفي 
القشـطة وحرمي باستمرار حتى 

تحصيل عىل  مزيج كثيف. 
 ٦-  أخرجـي الكنافـة مـن الفرن. 
عـىل  القشـطة  مزيـج  أضيفـي 

الوجه. 
 ٧-  زينـي الوجه برشائـح املانغو. 
أدخـيل الكنافـة إىل الثالجـة حتى 
تـربد. قدمـي  الكنافـة بـاردة عىل 

سفرتك.  

أعلنـت الدكتورة يلينا سـفرييدوفا، اختصاصيـة التغذية 
الروسـية، أنـه بسـبب تغـري الطقـس يف فصـل الشـتاء، 
تظهر لدى اإلنسـان رغبة بتناول كميـة أكرب من األطعمة 
الثقيلة بغية إطالة أمد الشـعور بالشبع.وتشري الخبرية يف 
مقابلة مع صحيفة «إزفيسـتيا»، إىل أن الجسـم يف موسم 
الربد يكـون بحاجـة إىل أنواع معينـة من املـواد الغذائية.

وتقـول: «التوصيـة األوىل واألهـم هـي اإلكثـار من رشب 
املاء. ألن الناس يف الخريف والشـتاء، يقضون وقتا طويال 
داخـل األماكن املغلقة مع وسـائل التدفئـة. لذلك يجب أن 
يعوض اإلنسـان النقـص الحاصل يف رطوبة الجسـم، من 
أجل األداء السـليم وامتصاص العنارص املغذية».وتضيف، 
بالنسـبة للمـواد الغذائيـة، يجب تناول األسـماك الدهنية 
مثل السـلمون وغريها، ألنها مصدر أسايس للحصول عىل 
أحماض أوميغا ٣ الدهنية غري املشبعة، التي تعزز منظومة 

املناعة وجدران األوعية الدموية وتقوي النسـيج العظمي 
وتحمـي الجهاز التنفـيس من االلتهابات. وهـذا أمر مهم 
خاصة يف الشتاء. كما يمكن الحصول عىل «أوميغا ٣» من 
الجوز وبـذور الكتان والفاصوليا والشـيا.وتؤكد الخبرية، 
عـىل رضورة تنـاول الخـرضوات مثل الجـزر والبطاطس 
 А والشـوندر، التي تحتوي عىل نسـبة عالية من فيتامني
وغنية بالكربوهيدرات. كمـا يجب تناول الفواكه وخاصة 
الحمضيات- الربتقال واليوسـفي، الذي لـه تأثري إيجابي 
يف حالـة الجلد. والحمضيات غنيـة باأللياف والفالفونويد 
وفيتامنـات A و C، التي تضمن سـالمة الظهارة وتحافظ 
عـىل صحـة الجلد.وتضيف، كمـا يجب تناول الحسـاء يف 
الشتاء، الذي يساعد عىل تدفئة الجسم باإلضافة إىل فائدته 
الغذائية لصحة الجسـم، حيث بعد تناول الحسـاء يشـعر 

الشخص بالشبع دون أي ثقل يف املعدة ورغبة يف النوم.
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كيف يعتمد ابنك املراهق عىل نفسه إن كنِت طول فرتة طفولته تفعلني 
كل يشء نيابـة عنه؟ إن الطفـل بحاجة إىل تعلّم االسـتقالل واالعتماد 
عىل النفس يف قضاء احتياجاته اليومية، قبل الوصول إىل سن املراهقة، 

وإليِك خطوات تساعدك يف تعليم الطفل االعتماد عىل نفسه..
1. االستيقاظ يف الصباح

عند وصول الطفل إىل سـن يعـي فيها ترصفاته، عليِك نقل مسـؤولية 
استيقاظه يف الصباح إليه.

ابدئـي بضبط املنبه مبكراً قليـًال وال تحاويل إيقاظـه، عليه معرفة أنه 
ال مجـال لتنبيهه، وأنه ببسـاطة يمكن أن يفّوت وجبـة إفطاره إن لم 

يستيقظ بنفسه.
2. تناول اإلفطار وإعداد صندوق الطعام

تأكـدي من وجود أطعمة صحية ومتوازنـة يف مطبخك، واتركي طفلك 
يتناول إفطاره بنفسه، ويضع ما يشاء يف صندوق طعامه، بعد سنوات 
لن تحميل هم التفكري يف وجباته، وسـيتوقف دورك عند توفري األطعمة 

الصحية املتوازنة يف البيت.
3. ملء أوراقه

بالتأكيـد هنـاك أوراق ُتكتـب بياناتها للمدرسـة، بعـد أن يتقن طفلك 
الكتابة، عليك تعليمه كيفية ملء هذه األوراق، ومن ثم تنتقل إليه هذه 
املسـؤولية تدريجياً، حتى يصل إىل سن املراهقة، فيتمكن بسهولة من 

ملء األوراق الرسمية الخاصة بالكلية أو التوظيف فيما بعد.
4. تحّمل مسؤولية أشيائه املنسّية

مـا إن ينىس طفلك شـيئاً قـد يوقعه يف ورطة، مثل واجبـه املدريس، أو 
وجبـة طعامـه، حتى تهرعـني يف توصيلها إليه، توقفي عـن فعل هذا، 

عليه أن يتحمل مسؤولية نسيانه األشياء، أو أن يعود بنفسه ألخذها.
5. تحديد وقت التخطيط

قـد يطلب منِك طفلك فجأة توفري مسـتلزمات ملرشوعـه الدرايس الذي 
عليه تسـليمه غداً، ال توقفي خططك وترسعـي إىل الخارج إلحضار ما 
يلزمـه، إذ إن عليـه إخبارك قبلهـا بوقت كاٍف، وهـذا يعلمه التخطيط 

املسبق، وتحديد الوقت الالزم لتنفيذ خططه.
6. غسيل مالبسه

أنِت تغسـلني املالبس لـألرسة كاملة، لكـن من وقت آلخـر عىل الطفل 
أن يغسـل مالبسـه بنفسـه، واألمر ليس صعباً، فما عليه سوى وضع 

مالبسه يف الغسالة وتشغيلها.
من املهم أيضاً أن يحدد هو قطع مالبسـه املطلوب غسلها، ويضعها يف 
مكان الغسـيل، فليس من وظائف األم البحث يف كل مكان يف البيت عن 

قطع املالبس املتناثرة املطلوب تنظيفها.
7. التواصل مع املعلمني واملدربني

عليِك تعليم طفلك التواصل مع املعلمني واملدربني بشـأن ما يخصه من 
دروس أو تدريبات، فعند وصوله إىل سن املراهقة، لن يكون من اللطيف 

أن تتعامل والدته نيابة عنه مع معلمه أو مدربه.
8. املسؤولية األكاديمية

ليس مـن الصحيح التدخل املبارش يف أداء طفلـك لواجباته األكاديمية، 
وظيفتـِك فقـط اإلرشاف واالطمئنـان كل فرتة عىل مسـتواه الدرايس، 
فأنـِت لن تذهبـي معه إىل الجامعـة بالتأكيد، وهذا لـن يحدث بني يوم 

وليلة.

كشـفت دراسـات علمية عـن أن البصل 

يقوم بدور حيوي ومهـم يف بناء وتقوية 

العظام، ويقلل كذلك من خطر الكسور.

ويمتلك البصل فوائد مذهلة يف هذا الصدد، 

حيث يحتـوي عىل بكترييا «الربوبيوتيك» 

التي ُتغذي بكترييا األمعاء وتجعلها أكثر 

حامضيـة، وهي بيئة تجعل الكالسـيوم 

أكثر قابلية لالمتصاص.

وتسـاعد «الربوبيوتيـك» أيًضـا يف صحة 

العظـام، حيـث تقـوم بكترييـا األمعـاء 

بتفكيكهـا إلنتاج أحماض دهنية قصرية 

السلسلة.

وأثبتـت الدراسـات التـي أجريـت عـىل 

الحيوانـات أنها تسـاعد يف تنظيم الخاليا 

الناقضـة للعظـام، وهي إحـدى الخاليا 

املوجودة يف العظام التي تعمل عىل هضم 

العظـام الزائدة وغـري املفيـدة، كما أنها 

تقـوم بحمايـة وإصالح وتجديـد عظام 

الهيكل العظمي.

ويحتوي البصل عىل مركبات الفالفونويد 

كريسـيتني والكايمبفريول، التـي ُيعتقد 

أنهـا تحفز خاليـا بانيات العظـام، التي 

تعمل عىل بناء عظام جديدة. 

وكشـفت دراسة سـابقة أن النساء فوق 

سن الخمسـني الالئي تناولن البصل مرة 

واحدة أو أكثر يومًيـا، كان لديهن كثافة 

عظـام أفضـل من أولئـك الالئـي تناولن 

البصل مرة واحدة يف الشهر أو أقل.

وأشـار الباحثـون إىل أن النسـاء الالئـي 

تناولـن البصل يومًيـا، كان لديهن خطر 

أقـل لإلصابة بكسـور الـورك بأكثر من 

٢٠٪ مقارنـة بأولئـك الالئـي ال يتناولن 

البصل مطلًقا.

ويعتـرب الحفـاظ عـىل صحـة العظام يف 

وقـت مبكـر أمـرًا مهًمـا، ألنه بعد سـن 

الثالثـني، يبـدأ اإلنسـان يف فقـدان كتلة 

العظام بشكل تدريجي.

ووفًقا للجمعية امللكية لهشاشة العظام، 

يعاني أكثر من ٣ ماليني شخص يف اململكة 

املتحدة من هشاشة العظام، وتعترب هذه 

املشكلة أكثر شيوًعا عند النساء.

ويتوقف خطر اإلصابة بهشاشة العظام 

عـىل عـدة عوامـل؛ بمـا يف ذلـك الوراثة 

وتناول بعض األدوية مثل الستريويدات، 

كمـا يلعب النظـام الغذائـي دوًرا يف ذلك 

أيضا.

ويعد تنـاول الطعام الغني بالكالسـيوم 

أمـرا مهًمـا، حيث تتكـون العظـام من 

حوايل ٩٩٪ من الكالسـيوم، وإذا لم يأخذ 

الشـخص احتياجـات الجسـم منه، فإن 

ذلك يؤثر سلبا عىل العظام ويضعفها.

ويعتـرب الحليـب واللبـن والجبـن العايل 

الجـودة والرسدين والسـبانخ والربوكيل 

من املصادر الغنية بالكالسيوم. 

زيـت الزيتـون الطبيعـي مفيـد جـًدا لصّحة الجسـم 
والبرشة، وهو يدخل يف تركيبة العديد من مستحرضات 
التجميل والعناية. اكتشـفي فوائـد تدليك الوجه بزيت 

الزيتون، لكن حذار استعماله عىل البرشة الحّساسة.
أثبت علمًيا أن فوائـد تدليك الوجه بزيت الزيتون كثرية 
ألنـه غنـي بالفيتامينـات ومضـادات األكسـدة، وهو 
يعّزز حصانـة البرشة ضد رسطان الجلد الذي تسـببه 
أشـعة الّشـمس ما فوق البنفسـجية، يحارب عالمات 
الشـيخوخة خصوًصـا الخطـوط والتجاعيـد، يحافظ 
عـىل مرونة البـرشة ونعومتها، كما أنـه يلّطف حروق 
الشـمس، وهو مثايل ملحاربة البثور والعد الحتوائه عىل 

مكوّنات مضادة للبكترييا.
كيفية تحضري هذه الوصفة:

املكوّنات:
ثالثة مالعق كبرية من زيت الزيتون

حفنة من أوراق الصعرت الربّي
قنينة زجاجية صغرية

التحضري:
خـذي قنينة زجاجية نظيفة وجافـة، واملئيها بأوراق 
الصعرت الربّي، ثم أضيفي إليها زيت الزيتون الطبيعي. 
أقفـيل القنينـة جّيـًدا، وضعيها يف مكان مشـمس ملّدة 

أسبوعني مع الحرص عىل خّضها يومًيا.
بعـد أسـبوعني، صّفـي الزيـت مسـتخدمة قطعة من 
الشـاش املعّقم، واحفظيه يف قـارورة زجاجية صغرية 
لتدليـك الوجـه بـه مـرّة واحـدة يف األسـبوع أو عنـد 

الحاجة.

باسـتعمال  وانعشـيها  برشتـك  نظفـي  نصيحـة: 
املسـتحرضات املالئمـة لرتكيبتهـا قبل تدليـك وجهك 
وعنقك بزيـت الزيتـون، وتجّنبي كلًيا محيـط العينني 

الحّساس.
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١٦١٢ - عالـم الفلك األملاني سـيمون ماريوس يتمكن من رصد 

مجرة أندروميدا من خالل املنظار ألول مرة.

١٩٣١ - توقيـع معاهدة بني اململكة املتوكليـة اليمنية واململكة 

العربية السعودية وتمت املوافقة عليها يف يناير ١٩٣٢.

١٩٥٢ - إجراء أول جراحة لتغيري جنس إنسـان يف العالم وكانت 

للدنماركـي «جـورج يورجنسـن»، والذي تحول إىل «كريسـتني 

يورجنسن».

١٩٥٥ - تأسـيس الجامعة الليبية يف بنغازي، لتكون أول جامعة 

يف ليبيا.

١٩٩١ - غرق عبارة سـالم املرصية يف البحر األحمر مما أسـفر 

عن غرق أكثر من ٤٥٠ شخص.

١٩٩٨ - الرئيس الجزائري اليمني زروال يعني إسماعيل حمداني 

رئيًسا للحكومة.

٢٠٠١ - إعـاده افتتاح برج بيزا املائل بعد ١١ سـنة من اإلغالق 

والصيانة بتكلفة بلغت ٢٧ مليون دوالر أمريكي من دون إيقاف 

ميالن الربج.

٢٠١٠ - مجلس األمن الدويل يتخذ قراًرا بإنهاء غالبية العقوبات 

التـي كان فرضهـا عىل العراق أبان عهد الرئيس السـابق صدام 

حسني.

٢٠١١ - إنـزال العلـم األمريكي يف العراق إيذاًنـا بانتهاء الوجود 

األمريكي فيه والذي اسـتمر قرابة تسـعة أعـوام وذلك بحضور 

وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا.

٢٠١٣ - تشـيع جثمان الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون 

مانديال بعد ١٠ أيام من وفاته.

٢٠١٤ - رجٌل ُمسـلٌَّح يحتجز عدًدا من الرهائن يف مقهى بمدينة 

سيدني بأسرتاليا، واشتباه بانتمائه لِتنظيم داعش.

٢٠١٥ - اإلعالن عن تشـكيل حلف عسـكري ِبقيادة الُسـعوديَّة 

ى التحالف اإلسالمي العسكري لُِمكافحة اإلرهاب. تحت ُمسمَّ

٢٠١٩ - مقتل ٦ أفـراد عىل األقل واعتقال آخرين يف احتجاجات 

ضد تعديل قانون املواطنة يف الهند بسبب التمييز الديني.
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هو فيلسـوف يوناني، تلميـذ أفالطون ومعلم اإلسـكندر األكرب، 
وواحد من عظماء املفكرين، تغطـي كتاباته مجاالت عدة، منها 
الفيزيـاء وامليتافيزيقيـا والشـعر واملرسح واملوسـيقى واملنطق 
والبالغـة واللغويـات والسياسـة والحكومـة واألخالقيات وعلم 
األحيـاء وعلـم الحيوان، وهو واحد من أهم مؤسـيس الفلسـفة 

الغربية.
ولد أرسـطو عام ٣٨٤ قبل امليالد يف مدينة (سـتاغريا) يف شـمال 
اليونان، وكان والده طبيبا مقربا من البالط املقدوني، وقد حافظ 
أرسـطو وتالميذه من بعده عىل هذا التقـارب.. وقد كان لوالده 
ثأثري كبري عليه لدخوله مجال الترشيح ودراسـة الكائنات الحية 
التـي منحته القدرة عىل دقـة املالحظة والتحليـل. ويف عام ٣٦٧ 
رحل أرسطو إىل اثينا لاللتحاق بمعهد افالطون، كطالب يف البداية، 
وكمدرس فيما بعد.. وكان افالطون قد جمع حوله مجموعة من 
الرجـال املتفوقني يف مختلف املجاالت العلمية من طب وبيولوجيا 
ورياضيـات وفلك.. ولـم يكن يجمع بينهم رابط عقائدي سـوى 
رغبتهم يف إثراء وتنظيم املعارف اإلنسـانية، وإقامتها عىل قواعد 
نظرية راسـخة، ثم نرشها يف مختلـف االتجاهات، وكان هذا هو 

التوجه املعلن لتعاليم وأعمال أرسطو.
وكان مـن برامج معهـد افالطون أيضـا تدريب الشـباب للقيام 

باملهن السياسية، وتقديم النصائح واملشورة للحكام.
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أّي واحـد من متسـلّقي هذه 

وأّيهـم  أنـت؟  هـو  الشـجرة 

تحّب أن تكون؟ سـؤاالن أجب 

باختيارك شـخصيتني  عنهما 

من متسـلّقي شـجرة اختبار 

Blob Tree Test، الذي وضعه 

عالـم النفـس الربيطاني بيب 

Pip Wilson، ملعرفة  ويلسون 

شـخصّيتك،  خبايـا  بعـض 

وطريقة تّرصفك...

مـن  واحـد  كّل  أّن  باعتبـار 

لديه حالة نفسية  املتسـّلقني 

مختلفة، ويظِهر معاٍن متعّددة 

عليـك  تّرصفـه،  طريقـة  يف 

أّوالً أن تختار الشـخص الذي 

يشبهك أكثر، وثانياً الشخص 

الذي توّد أن تكون...

أنظـر  األجوبـة،  ملعرفـة 

أدنـاه،  الصـورة  إىل  بتمّعـن 

واخرت شـخصّيتني، ثـّم تابع 

الرشوحات املطروحة وفق كّل 

رقم اخرتته:

رقم ١ و٣ و٦ و٧

ال تخـاف التحّديات يف الحياة، 

ولديك دائماً سـبب للميض إىل 

األمام.

رقم ٢ و١١ و١٢ و١٨ و١٩

تحـّب التواصل مـع اآلخرين، 

كما أّنـك تدعم دائمـاً معنوّياً 

وماّدياً أصدقاءك وأحّباءك.

رقم ٤

تعيـش حياة مسـتقرّة، وتوّد 

دون  مـن  أهدافـك  تحقيـق 

خوض الكثري من املشّقات.

رقم ٥

أنـت دائمـاً ضعيـف ومنهـك 

ومتعب.

رقم ١٣ و٢١

أنـِت تضـع نفسـك دائمـاً يف 

مـكان منعـزل عـن اآلخرين، 

وال تحّب التواصـل مع الغري. 

لديك هواجـس كبرية وقلق ال 

يمكنك التغلّب عليه.

رقم ٨

الخـاّص،  عاملـك  يف  تعيـش 

وتفّكر دائماً بنفسك أّوالً.

رقم ٩

أنت إنسـان سـعيد يف الحياة، 

وتحّب حضور الحفالت.

رقم ١٠ و١٥

أنت يف حالة اسـتعداد قصوى 

لكّل يشء، كمـا أّنك قادر عىل 

تكييـف طريقة عيشـك وفقاً 

لذلك.

رقم ١٤

تعيش أزمـة داخليـة وتنهار 

عاطفّياً.

رقم ٢٠

أنـت ذو شـخصية واثقة من 

لذاتك عال  نفسـها، وتقديرك 

جّداً. أنت قائد، ويحّب اآلخرون 

اللجوء إليك طلباً للنصيحة.

رقم ١٦

أنـت متعب من دعم شـخص 

مـا. ويف هـذه الصـورة، أنت 

تحمل عىل كتفيك الشـخصية 

أّنـك  يعنـي  ١٧، وهـذا  رقـم 

تـرى نفسـك إنسـان محاط 

يعريونـك  كثـر  بأشـخاص 

اهتماماً بالغاً.
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ريتك تبقى كتلك ، ريتك اويـــــــاي
او كلشي البيك اسمعه ايكول ياريت
كبلك ما عشت ، موعمر محــسوب
خشبة كنطرة او للدوس ظليــــــت

******
ـّت شجاني او من جديد انوب حبيـ

جنت عاقل ، واكيد اوياك جنـــــيّت
تبت توبه نصوحه امن العشك دوم
اوعلى فيض املشاعر حرس خليّت
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أنـت مرتدد جدا اليوم خاصة يف أمورك العاطفية. 
تشـعر أنك مضطر أحيانا لتقديم بعض التنازالت. 
عيـك أن تـدرك اليوم أن هنـاك خطوة مهمـة ال بد أن 
تقوم بهـا اليوم. أفضل يشء تقوم به اليوم هو تجميع 

بعض املعلومات عن موضوع ما.

قمت بتحقيق معظم أهدافك والبعض اآلخر جاٍر تحقيقه وهذا 
ما سيجعلك تشـعر بالبهجة والرسور. عىل الرغم من ذلك إال أن 
بعـض الحاقدين يحاولـون الوقوف يف طريق نجاحـك. ربما يطلب 
منك البعض أن تسـهم يف بعض املرشوعات الخريية أو يف تسـديد ديون 

شخص ما، ولكن نحذرك من مساعدة اآلخرين يف هذا الوقت.

لديك قـدرة اليوم عىل فهـم ثقافات مختلفـة كما أن 
فضولك وحرصك عىل اخـرتاق هذه الثقافات والتعرف 
عليهـا قد يكون لـه مردود إيجابي عـىل حياتك وتتعلم 
املزيـد عنهـا. ربما يشـاركك يف هـذه األمـر أصدقاؤك 
او مجموعـة مـن زمالئـك يف العمل. تسـتغل طاقتك يف 

األنشطة الفكرية وتنصح اآلخرين أن يفعلوا مثلك.

أمامـك فرصـة جيدة جـدا لزيـادة دخلـك وهذه 
الفرصـة سـتدفعك إىل بذل طاقة أكـرب يف العمل. قد 
تكشـف لك بعض األحـالم اليوم بعـض الحقائق التي 
تزيـد من وعيك وتركيزك. سـتنجح يف أي يشء تقوم به من 

اآلن فصاعدا.

سـتكون األنظار مشـدودة أليـك وال بد مـن أن ترتك أثرا 
جميال أينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب 
يف اتخاذ قرار أو حسـم مسـألة معينة. تتلقـى جوابا أو خربا 
يغـري يومـك تماما ويجعلك سـعيدا. هذا الخرب يتعلق بسـفر أو 

بوظيفة جديدة.

تعيـد النظـر يف أمـورك العالقة وتفّكـر بهدوء 
إليجاد الحلول املناسبة لها. يعجب أحد األشخاص 
بشـخصيتك الهادئة واهتمامك بمظهرك الخارجي. 
تسـتفيد مـن النصائح التي تقـدم إليك وتشـعر بأن 

حياتك تجري يف املسار الصحيح.

توتـر ملحوظ يف العمل ولكن دون سـبب وهذا 
ما يقلقك. أفراد أرستك مشـغولون اليوم ببعض 
املشـاكل التي لم يجدوا لها حال حتى اآلن. سـتحاول 
أن تسـعدهم بأي طريقة كالعادة، ولكن لن تنجح. ال 

داعي للغضب إن لم يستجيبوا لك.

نظم الشـؤون املالية وقيم الحسـابات وامتنع عـن املخالفات 
القانونيـة وال تهمـل واجباتك حتى لو شـعرت بالتعـب والتوتر. 
أمامـك طريق سـالك نحـو االسـتقرار يف العالقة العاطفيـة. تجنب 
الخالفـات وابتعد عن كل ما قـد ييسء إليك. التخلص مـن حالة القلق 

ليس باألمر السهل، مما يؤرقك ويسبب انزعاجا ال يحتمل.

تعود عليك مشـاريعك بأربـاح جيدة. صفقة 
جديدة قد تحّسـن وضعك املـايل. تريد أن تتأكد 
مـن عواطفك تجـاه الحبيب قبـل أن تتخذ خطوة 
قـد تندم عليهـا الحقا. يسـاعدك صديق عىل تخطي 
مشـكلة كانت تشـغل بالـك كثريا يف الفـرتة األخرية 

فاشكره.

تهتـم اليـوم باملجالني العلمـي والنفـيس وربما 
تناقش بعض األفكار مع اآلخرين. فرصة االتصال 
بهم متاحة جدا وسينتج عن هذا االتصال رؤى جديدة 
تتعلق بما تسعى إليه يف هذا الوقت. ال تندهش إذا شعرت 

أن أحد أصدقائك يحتاج إليك وإيل عطفك.

›‡®a

áé˛a

ëÏ‘€a

ıaåÏßa

ÊaçÓæa

Ï€á€a

äÏr€a

ıaäâ»€a

áßa

Êb†ãè€a

lã‘»€a

pÏ®a

الرجوع إىل الوراء يسـبب لـك الكثري املتاعب، 
اسـع إىل حّل األمـور مهما كلفك األمر. سـاعد 
الرشيك إلثبات نفسـه مجـددا وإعـادة الثقة إليه 
بعد األزمة التي مّر بها. يسـاورك حزن داخيل يف هذه 

الفرتة، تجاوز هذا الشعور قبل تفاقمه.

ربما تشـعر أن هناك شخصا ما مهتما بك ويغازلك ويحاول 
لفـت نظـرك. ال تتعجـب إذا وجدت هـذا الشـخص يتدخل يف 
حياتك دون سـبب أو داع. سـيتغري بعض األشخاص اليوم تماما 
فبعد أن كانوا صامرين وجادين سـتالحظ اليوم أنهم يتسـمون 

بالرقة واللطافة.
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من  انسحبت  بشار  كاريس  السورية  النجمة  أن  يبدو 

قبل  التصوير  بدأ  أنه  املفرتض  الجن“  ”زقاق  مسلسل 

أن  وذكر   ،2023 رمضان  لشهر  مخصص  وهو  أشهر 

بشار تلقت يف الصيف املايض عرًضا للمشاركة يف مسلسل 

”زقاق الجن“ اىل جانب النجم ايمن زيدان يف دور البطولة،  

للمشاركة يف بطولة  تلقت عرًضا  الوقت  لكنها يف نفس 

وهو  الصباح  رشكة  ستنتجه  مشرتك  عربي  مسلسل 

بعنوان ”النار بالنار“ كتابة رامي كوسا واخراج محمد 

عبد العزيز.

املشرتك  املسلسل  فّضلت  بشار  كاريس  أن  الواضح 

وتصل  السورية  الدراما  عىل  رمضان  يف  األوىل  للمرة 

بالنار“  ”النار  تصوير  بدأ  بعدما  ايام  خالل  بريوت 

معاناة  ينقل  حيث  بريوت،  يف  الحايل  الشهر  بداية 

منذ  السوريون  والوافدون  اللبنانيون  عاشها 

إىل   1978 العام  منذ  أي  اللبنانية  الحرب  سنوات 

عابد  النجم  البطولة  دور  بشار  ويشارك  اليوم، 

فهد إىل جانب الفنان طارق تميم وساشا دحدوح 

والسورية  اللبنانية  الشاشة  وجوه  من  وغريهم 

مًعا.
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دبي / الزوراء/ ظافر جلود:

للثقافة  ظبي  أبو  مجموعة  أعلنت 

الصحفي،  مؤتمرها  خالل  والفنون، 

العرشين  الدورة  فعاليات  برنامج  عن 

تنعقد  التي   ٢٠٢٣ ظبي  أبو  ملهرجان 

توٌق  التطور،  «إرادة  شعار  تحت 

من  متميزة  سلسلة  وتضم  للريادة»، 

واإلنتاج  الحرصي  التكليف  أعمال 

محليا،  مرة  ألول  والعروض  املشرتك 

عربيا، وعاملياً، ومجموعة استثنائية من 

والعاملية،  املحلية  والجوالت  الفعاليات 

وورش  الحوارية  الندوات  إىل  باإلضافة 

العمل.

أبو ظبي، عىل مدار  وسيقدم مهرجان 

األسابيع الثالثة األوىل من شهر مارس، 

برنامج فعالياته الرئيس املكثف، والذي 

يتضمن العديد من العروض والفعاليات 

املوسيقية املبارشة بمشاركة الجمهور، 

املجتمعية  الفعاليات  تستمر  فيما 

عىل  األخرى  العاملية  والعروض  املحلية 

مدار العام.

إىل  الغربية،  واملوسيقى  الفنون  ومن 

فعالية  ستعود  إذ  الرشقية،  املوسيقى 

قاعة  يف  العربية»،  املوسيقى  «أيام 

سال»  بوليز  «بيري  الشهرية  املوسيقى 

العود  أستاذ  ورعاية  بتنسيق  برلني،  يف 

شمه،  نصري  العراقي  العاملي  الفنان  

املوسيقيني  من  مجموعة  ومشاركة 

العرب املؤثرين.

عازف  إىل  شمه،  نصري  سينضم  كما 

وينتون  العاملي  األمريكي  الجاز 

مارساليس، يف جولة بالواليات املتحدة، 

بعد النجاح الكبي

حرص عدد كبري من نجوم العراق والوطن العربي عىل توجيه 
والده   بوفاة  العراقي  حاتم  للنجم  املواساة  ورسائل  التعازي 
بعد عامني من رحيل والدته. ونرشت رشكة روتانا للصوتيات 
روتانا  «تتقدم  عليه:  وعلقت  إنستغرام،  عرب  نعي،  صورة 
والده  لوفاة  العراقي  حاتم  للفنان  واملواساة  العزاء  بخالص 
إليه راجعون». إّنا لله وإّنا  الله وأسكنه فسيح جناته،  رحمه 

وكذلك قدم نجوم العراق التعازي بوفاة والد حاتم، من بينهم 
املخرج عالء األنصاري الذي شارك عرب الستوريز عىل إنستغرام 
أخي وصديقي ورفيق  «أعزي  الراحل وكتب:  نعى من خاللها 
بواسع  الله  تغمده  والده  بوفاة  العراقي  حاتم  الفنان  دربي 
رحمته وغفرانه». وشارك الفنان قيص عيىس عىل «انستغرام» 
أحمد  ابو  أخي  «أعزيك  بنعي  وارفقها  العراقي  للنجم  صورة 
الله أن يرحمه  انت ووعائلتك بوفاة املغفور له والدكم واسأل 
ويلهمكم صرباً لفقده ..ان لله ما أَخذ، وله ما أعطى، وكل يشء 

عنده بأجل مسمى ....إنا لله وإنا إليه راجعون».

أجرت الفنانة غادة عبد الرازق، لقاء مع مجلة 
صفة  عن  فيه  تحدثت   ،What Women Want
وهي  عنها،  تتحدث  مرة  ألول  شخصيتها  يف 
عليه  املتعارف  عكس  عىل  بشدة  خجولة  أنها 
بشخصية  تتمتع  أنها  إىل  ولفتت  لها.  بالنسبة 
وخالل  فحسب.  الكامريا  أمام  وحادة  قوية 
مبعرفش  «أنا  الرازق  عبد  غادة  قالت  لقائها، 
أقف قدام كامريا إال وأنا بمثل بس، أنا خجولة 
إني  بتفتكر  والناس  أظهر كتري  جًدا ومبحبش 
جًدا».  خجولة  إني  الحقيقة  لكن  كده  مش 
ضيفة  بكون  «ملا  الرازق  عبد  غادة  وأضافت 
الكالم، وده  برنامج ساعات بكون حادة يف  يف 
أقف  ملا  بفضل  كده  عشان  بيعجبني،  مش 
مش  بس  وبمثل  شغيل  يف  أكون  الكامريا  قدام 

أى حاجة تانية». أما عن رأيها يف تغيري صناعة 
عبد  غادة  قالت  للسيدات  بالنسبة  السينما 
بطولة  تعمل  ترجع  الستات  إن  «حابة  الرازق: 
مطلقة يف السينما، ومتبقاش النجومية محددة 
عىل بطل قدام بطلة». وتابعت غادة عبد الرازق 
أبطالها  أعمال  يف  يبقى  دي  األيام  أن  «حابة 
والنجمة،  النجم  عىل  قائم  مش  كتري،  نجوم 
بس أتمنى نرجع نعمل حاجة زي باب الحديد، 
نفس  ويف  هدف  ليها  حاجة  مجرًما،  جعلوني 
عبد  غادة  كانت  للناس».  مسلية  تكون  الوقت 
البحر  مهرجان  مرة  ألول  حرضت  قد  الرازق، 
الدورة  الدويل يف حفل ختام  السينمائي  األحمر 
الثامن من  الخميس  أقيمت مساء  التي  الثانية 
فستانا  الرازق  عبد  غادة  واختارت  ديسمرب. 

الفرنيس  تصميم  من  العباءات  يشبه  بتصميم 
الراقية  لألزياء  مجموعة  من  رونالدو  ستيفان 
من  مستوحى  وهو   ،٢٠٢٣ وخريف  لشتاء 

تصميم العمارة اإلفريقية، كما وضح املصمم.

األمر  عن  كريم  نيليل  املرصية  الفنانة  كشفت 
الذي تخشاه خالل رمضان املقبل.

 The» وأكدت كريم يف لقائها مع برنامج
من  تخاف  أنها  بالعربي»،   Insider
املوجود  الجمهور وخاصة  انتقادات 
يف الصعيد ملسلسلها «عملة نادرة»، 
ألنها تقّدم شخصية امرأة صعيدية 

للمرة األوىل يف مشوارها الفني.
طبعاً  يسرت  «ربنا  نيليل:  وقالت 
حاجة  نعمل  عاوزين  جداً  قلقانة 
كويسة ومحرتمة ومعمولة بأصول 

صح، من مالبس وتقاليد ولغة». 
وأضافت: «مقابلتش شخصية زي اليل 
دكتور  كتابة  القصة  بقدمها، 
مدحت العدل وهو أفكاره 

مميزة ومختلفة».
وكانت نيليل كريم قد كشفت عن تلقيها دروساً مكثفة 
للتدّرب عىل اللهجة الصعيدية عىل يد أحد املتخصصني 
يف هذا املجال، وذلك استعداداً لتقديم دورها يف املسلسل، 
الذي تعود من خالله للتعاون مع الكاتب مدحت العدل 
بعد غياب دام ألكثر من أربع سنوات، منذ أن قّدما معاً 

مسلسل «ألعىل سعر»، عام ٢٠١٧.
سليمان  جمال  بطولة:  من  نادرة»  «عملة  ومسلسل 
وفريدة سيف النرص وكمال أبو رية وهشام عاشور، 
ماندو  وإخراج  العدل،  مدحت  تأليف  وهو  وآخرين، 

العدل، وإنتاج جمال العدل. 
أنها تخاف من انتقادات الجمهور وخاصة املوجود يف 
الصعيد ملسلسلها «عملة نادرة»، ألنها تقّدم شخصية 

امرأة صعيدية للمرة األوىل يف مشوارها الفني.

انبهارها  برشى  الفنانة  أبدت 
فيلم  من  الثاني  الجزء  بتجربة 
بعد   D الـ٣  بتقنية   «AVATAR»
عرض  عىل  سنة   ١٣ حوايل  مرور 

الجزء األول من العمل.
وقالت الفنانة برشى خالل العرض 
٢»:»أنا   AVATAR» لفيلم  الخاص 
 «AVATAR» بسلسلة  منبهرة 
الدأب  وهذا  املتقن  العمل  وبهذا 
واإلرسار وحاجة كبرية جدا تقديم 
إن  تكسف  وحاجة  ده  زي  عمل 
معندناش حاجة زي كده وأي عمل 
ردئ الزم يفكر قبل ماي تعمل إنه 
أمام صناعة حقيقة وأمام تقنيات 
تفاصيل  وأمام  تحضري  وأمام 
يف  حاجة   وأهم  فيلم   وفلسفة 
فلسفته   «٢  AVATAR» فيلم 
حول األرسة واألب وحماية األرسة 

وازاي القائد يحارب علشان شعبة 
وأرسته وأرضه وأنا محرجة إن احنا 

معملناش لسه حاجة زي دي.».
برشى»وبحب  الفنانة  وأضافت   
حاجة  تبقى  ملا  األفالم  سالسل 
 ١٠ شغل  كده   «AVATAR» زي 
سنة  و١٣  األول  الجزء  عىل  سنني 
إخالص  ده  الثاني  الجزء  عىل 
حقيقي  وإخالص  للصناعة  حقيق 
اليل  للمنتج  وإخالص  للمشاهد 
بتقدمه وعندنا أكيد كتري من صناع 
يعملوا  يقدروا  مرص  يف  السينما 
ليهم  اتوفرت  لو  كده  زي  حجات 
كيانات  وراهم  ووقفت  اإلمكانيات 
خاصة  فلسفة  نبث  وقدرنا  كبرية 
أفالم  خالل  من  وتراثنا  بثقافتنا 
احنا بنشوفه  اليل  خيال علمي زي 

يف «AVATAR» كده.»

قمر  لتثبيت  دولية  بعثة  تعتزم 
إدارة  تقودها  املدار  يف  صناعي 
”ناسا“  األمريكية  والفضاء  الطريان 
االنطالق من جنوب كاليفورنيا، اليوم 
الخميس، يف مهمة علمية كربى إلجراء 
والبحريات  للمحيطات  شامل  مسح 
ألول  العالم  مستوى  عىل  واألنهار 
الصناعي  القمر  وصمم  مرة. 
املياه  الذي يرصد تضاريس  الراداري 
السطحية واملحيطات، ليقدم للعلماء 
رؤية ال سابق لها للمياه التي تغطي 
األرض،  كوكب  مساحة  من   %  70
تغري  آليات  عن  جديدة  رؤية  ويقدم 
املناخ وتبعاته. ومن املقرر أن ينطلق 
تملكه  الذي   ،9 فالكون  الصاروخ 
األمريكي  امللياردير  رشكة  وتشغله 
قبل  إكس)،  (سبيس  ماسك  إيلون 
الفضاء  قوة  قاعدة  من  الغد  فجر 
نحو  بعد  عىل  فاندنربج  األمريكية 
لوس  غرب  شمال  كيلومرتاً   170
إىل  الصناعي  القمر  لتحمل  أنجليس 
الرتتيبات  جميع  سارت  املدار.وإذا 
القمر  سيقدم  لها،  للمخطط  وفقاً 
الصناعي بيانات بحثية خالل بضعة 

الصناعي،  القمر  ويستخدم  أشهر. 
ما  مدار  عىل  تطويره  جرى  الذي 
يقرب من 20 عاماً، تكنولوجيا يقول 
العلماء إنها قادرة عىل جمع قياسات 
والبحريات  املحيطات  وسطح  لطول 
بتفاصيل  واألنهار  املياه  ومخزونات 
عالية الدقة تغطي 90 % من العالم.
التي  البيانات،  أن  باحثون  وذكر 
للكوكب  الراداري  املسح  سيجمعها 
مرتني كل 21 يوماً عىل األقل، ستعزز 
وتدعم  املحيطات  دوران  أنماط  فهم 
إدارة  يف  وتساعد  املناخية  التوقعات 
إمدادات املياه العذبة شديدة الندرة يف 

املناطق التي تعاني من جفاف. 
الذي  هاملينجتون  بن  العالم  وقال 
بدراسة  معنياً  فريقاً  أيضاً  يرأس 
”إنها  ناسا:  يف  البحار  مستوى  تغري 
أول بعثة تراقب تقريباً كل املياه عىل 
سطح الكوكب“. وتعد واحدة من أهم 
مهام البعثة استكشاف كيف تمتص 
أكسيد  وثاني  الحرارة  املحيطات 
الكربون يف الجو بطريقة طبيعية، ما 
يؤدي إىل اعتدال درجات الحرارة عاملياً 

وتغري املناخ.

يبلغون بشكل مستمر عن  الشتاء  النظارات خالل فصل  يرتدون  الذين  أولئك 
انزعاجهم من الضباب الذي يكسو زجاج النظارت ويحجب عنهم الرؤية.

وطور فريق من الباحثني طالء يمكن أن يجعل هذا اإلزعاج شيئا من املايض.
هذا الطالء عبارة عن طبقة شفافة فائقة النحافة مصنوعة من الذهب، وقادرة 
إىل ٨  بما يصل  الزجاج  إىل حرارة، وتسخني سطح  الشمس  عىل تحويل ضوء 

درجات مئوية (١٤٫٤ فهرنهايت) ومنع تكّثف البخار الضبابي.
التي  التقليدية،  الضباب  مكافحة  طرق  من  أفضل  هذا  إن  الباحثون  ويقول 
عىل  التكّثف  انتشار  إىل  يؤدي  ما  املاء،  تجذب  بجزيئات  األسطح  تغطي 
الزجاجات بالتساوي. وقد أراد الفريق الذي ينتمي إىل املعهد الفدرايل السويرسي 
عن   - األول  املقام  يف  التكّثف  يوقف  تصميما  يوجد  أن  زوريخ  يف  للتكنولوجيا 

ن الزجاج الخلفي لسيارة. طريق تسخني الزجاج بلطف، مثلما يسخَّ
ويتم وضع كميات صغرية للغاية من الذهب بني طبقتني من أكسيد التيتانيوم 
ما يعزز تأثري التسخني. وعندما ينترش الطالء عىل كل الزجاج، فإنه يساعد عىل 
يسخن  أن  يمكن  أنه  يعني  ما  الشمس،  من  الحمراء  تحت  األشعة  امتصاص 
الندى من الضباب املكثف  الزجاج بلطف حتى ٨ درجات مئوية ويمنع تكون 
املادة من غاز إىل سائل). ويبلغ سمك الطالء ١٠ نانومرت فقط - أرق  (تحول 
١٢ مرة من ورقة الذهب الشائعة - وخالل النهار ال يتطلب أي مصدر إضايف 
للطاقة للعمل.وقال الباحثون إن من املحتمل أيضا استخدامه للزجاج األمامي 
للسيارات، وهو شفاف تماما. وأضافوا: رغم أن الذهب باهظ الثمن، فإن الطالء 
يتطلب القليل جدا منه بحيث تظل تكاليف املواد منخفضة. وأوضح الفريق، يف 
 :Nature Nanotechnology يف مجلة  التي ُنرشت  العمل،  هذا  لنتائج  تلخيص 
األسطح  فيها  تكون  التي  األنشطة  من  واسعة  مجموعة  عىل  الضباب  «يؤثر 
والزجاج  والنوافذ  النظارات  تشمل  التي  تلك  مثل  األهمية،  بالغة  الشفافة 
زيادة ملحوظة  الطالء  البرصية. ويوفر  االستشعار  أجهزة  أو  واملرايا  األمامي 
بالغيوم». امللبدة  الظروف  ظل  يف  حتى  بكفاءة  ويعمل   ... الحرارة  درجة  يف 
وأضافوا: «كانت لحظة مثرية للغاية أن نشهد أن الطالء يعمل بشكل موثوق يف 

ظل ظروف خارجية قاسية يف العالم الحقيقي».

أخريا  للمستخدمني  يتيح  تحديث رسي جديد  آب» عىل  «واتس  يعمل 
إال  قراءتها  يمكن  ال  تشات»  «سناب  غرار  عىل  نصية  رسائل  إرسال 
WABetainfo، يبدو  مرة واحدة. وكما اكتشف فريق eagle-eyed يف 
أن خدمة Meta اململوكة تخترب خيار «العرض مرة واحدة» الذي يتيح 
أن  قبل  واحدة  مرة  إال  قراءتها  يمكن  ال  رسائل  إرسال  للمستخدمني 
تختفي نهائيا. هذا يشء تم تقديمه منذ فرتة طويلة من قبل املنافسني 
مثل «سناب تشات» ولكن حتى اآلن، لم ُيظهر «واتس آب» أي اهتمام 
أي  فإن  الذاتي،  التدمري  جانب  إىل  مشابه.  يشء  بإصدار  مطلقا 
القدرة  محادثات يتم إرسالها باستخدام هذه الوظيفة لن تتضمن 
عىل إعادة توجيهها إىل اآلخرين أو تمييزها ونسخها.ومن املحتمل 
أيضا أن يتم حظر لقطات الشاشة أيضا عند إرسال رسالة «عرض 
مرة واحدة» ما يجعلها رسية تماما. بالطبع، يمكن للمستخدمني 
حاليا إرسال يشء يسمى رسائل االختفاء عرب «واتس آب» ولكن 
تظل هذه الرسائل يف الخدمة ملدة ٢٤ ساعة عىل األقل قبل حذفها.
ويعني التحديث الجديد إمكانية إجراء محادثات رسية عرب الخدمة، 
حيث بمجرد عرض الرسالة تختفي عىل الفور إىل األبد. حاليا، ميزة 
معلومات  أي  توجد  وال  التجريبي  االختبار  قيد  هذه  آب»  «واتس 
رسمية حول متى أو ما إذا كان سيتم إصدارها بالفعل ولكن نأمل 

أن يتم اإلعالن عن املزيد من األخبار حولها قريبا.
وتوجد لدى «واتس آب» عادة تجربة وظائف جديدة، وإذا تم إطالق 
هذا التحديث مبارشة، فتوقع املزيد من األخبار يف األشهر املقبلة. 
وعىل الرغم من أن دردشات «العرض مرة واحدة» من املحتمل أن 

تكون يف طريقها، فهناك ترقية جديدة متاحة اآلن.
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ال تنفع الشعارات عندما تصدح بها حناجر البعض اذا فقدت القدرة 
الكريمة  الحرة  الحياة  وتأمني   ، الجياع  اىل  الخبز  رغيف  تقديم  عىل 

للشعب .
ابعدت  اذا  والجلسات  والحوارات  االجتماعات  كثرة  من  فائدة  وال 
التوصيات  تحقيق  يف  املخلص  والعمل  الصادقة  االرادة  منطق  عن 

والترصيحات .
يف  الصادقة  والشجاعة   ، الصادق  املخلص  والعمل   ، الصادقة  االرادة 
التغيري  دعائم  االزمات تشكل  اسباب  الرصيح عن  والكشف  املواجهة 
الشامل ، وكل توجه او جهد يفتقر اىل الصدق ال يمكن ان يقرتب اىل 
التغيري ، وبلد مثل العراق عانى ما عانى من رضوب الفساد بكل اشكاله 
والوانه ومسمياته يحتاج اىل تغيري شامل ، واللجوء اىل املسكنات يزيد 
تاريخ  قراءة  فعليه  نقول  فيما  يشك  ومن   ، واتساعا  عمقا  االزمات 

الشعوب قراءة قائمة عىل البصرية واملنطق .
العالم اليوم يقف عىل ابواب ازمة شاملة ، ازمة من النوع الثقيل نتيجة 
املتحدة  والواليات  الصني  وبني   ، واوكرانيا  روسيا  بني  الدائرة  الحرب 
االمريكية يف مجال االقتصاد ، ورصاعات اخرى تدور هنا وهناك عىل 
سطح االرض ، تمخضت هذه الرصاعات اىل ظهور الخنادق واملحاور 
والجبهات ، وجميعها تسعى اىل تحقيق الفوز والحاق الهزيمة بالطرف 
عدة  القرارات  يف  بالتصلب  يتسم  الذي  الوضع  هذا  انتج  كما   . اآلخر 
ظواهر باتت واضحة للعيان ، منها ظاهرة الغالء وارتفاع االسعار التي 
بدت تلقي بظلها عىل الكثري من الحكومات والشعوب ومنها العراق ، 
والوعود بزيارة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر الدوالر ال تمنح الكثري اذا 
لم ترافقها اجراءات حاسمة وكثرية ، لعل ما يقف يف مقدمتها معالجة 
ظاهرة الفساد بحسم ، وتشجيع الفالحني وتوفري كل املستلزمات التي 
الغذائية  السلة  ، وتحسني وتنويع  الزراعي  الجانب  من شأنها تطوير 
العمل  فرص  وتوفري  البطالة  ومعالجة   ، التجارة  وزارة  تقدمها  التي 
غريها  اىل  لالستثمار  محفز  مناخ  تهيئة  عىل  الجاد  والعمل   ، للشباب 
من االمور التي ال يتسع املجال لذكرها ، والتي من شأنها دفع عجلة 

االقتصاد العراقي اىل االمام .
ال نريد الوقوف عىل تل التفرج امام محنة كبرية ستواجه العالم قريبا 
اذا ما استمرت وترية العنف بالتصاعد ، وال نريد ممارسة لعبة الصمت 
امام ما يحدث ، فالعراق عراقنا وال خري يف شخص ال يدافع عن وطنه 

أو ال يتمنى له الخري ، والشعب شعبنا ونحن جزء منه .
عىل الجميع ان يساهم بفعل الخري ، وان يقول كلمته بوضوح وصدق 
، وتصب يف صالح  الخري والصدق  نابعة من حاضنة  الكلمة  ما دامت 

الوطن والشعب .
اىل اللقاء .
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