
بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، أمـس السـبت، أن الحكومة 
تعمل عىل توفرِي كلِّ ما يحقُق االستثماَر 
األمثل للثروات الطبيعيـة والبرشية عرب 
إصالحـاٍت اقتصاديـة، وفيما شـدد عىل 
أن ملـف املحارضيـن املجانيـني يحظى 
باهتمام الحكومة، اشار نقيب املهندسني 
العراقيـني اىل انه سـيتم تبـادل الخربات 
العلمية والعملية خـالل املؤتمر، يف حني 
اوضح محافظ بغداد ان املؤتمر سيشهد 
عقد نـدوات للعلماء والباحثني العراقيني 
والعرب.وذكـر بيـان للمكتـب اإلعالمي 

لرئيس مجلس الوزراء، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”السـوداني، افتتـح أعمـال الـدورة 
التاسـعة والعرشيـن للمؤتمـر الهنديس 
العاصمـة  تسـتضيفه  الـذي  العربـي 
بغـداد“. وأضـاف أن ”السـوداني رحب 
بانعقاد املجلس األعىل التحاد املهندسني 
والسـبعني يف  الثامنـة  بدورتـه  العـرب 
بغداد، ومباركة الحكومة ألعمال املؤتمر 
املنعقد تحت عنوان (املجتمع املعلوماتي 
والتقنيـات املتقدمة يف الوطـن العربي) 
الذي دعت له نقابة املهندسـني العراقية 

واتحاد املهندسني العرب“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئـة األنواء الجوية، أمس السـبت، 
عن حالـة الطقـس يف البالد لأليـام املقبلة، 
فيما توقعت أمطاراً رعدية بدءاً من األربعاء 
املقبل.وذكر بيان للهيئـة، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”الحالة الجوية للبالد ليوم األحد سيكون 

الطقـس صحواً مع بعـض الغيوم يف جميع 
مناطق البالد، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً 
عـن اليـوم السـابق يف املنطقتني الوسـطى 
الحـرارة  درجـات  وسـتكون  والجنوبيـة، 
مقاربة لليوم السابق يف املنطقة الشمالية“.

تايالند/ متابعة الزوراء:
أعلـَن القرص امللكي يف تايالند، إصابة امللك 
ماها فاجريالونغكورن (70 عاما) وامللكة 
سوثيدا (44 عاما) بكورونا، مشريا إىل أنه 
لـم تظهر عليهم سـوى أعـراض خفيفة 
حتى اآلن.ووصـف األطباء العـالج للملك 
وامللكـة وطالبوهمـا باالمتنـاع عـن أداء 
واجباتهمـا لفـرتة، حسـبما أفـاد مكتب 
البيـت امللكـي يف بيـان.ويف وقـت سـابق 
باجراكيتيابهـا  األمـرية  الزوجـان  زار   ،
ماهيدول يف مستشـفى شـواللونغكورن 
يف بانكـوك، إذ تم إدخالها املستشـفى بعد 

أن فقدت الوعي بسـبب مشـكلة يف القلب 
يوم األربعاء املايض.وارتفع عدد اإلصابات 
التي تنترش عن طريق املتحورات الفرعية 
السـائدة يف بانكوك والوجهات السياحية 
يف تايالند بعد أن خففت البالد القيود التي 
كانت سـارية منذ عام 2020، وفقا إلدارة 
مكافحـة األمراض.وتظهر السـجالت أن 
٪82 مـن السـكان، أو ما ال يقـل عن 57 
مليون شـخص، قد تم تطعيمهم بجرعة 
واحـدة عىل األقـل، ومن بني هـؤالء تلقى 
53.5 مليون شـخص تلقـوا جرعة ثانية، 

وتلقى 32.5 مليون شخص جرعة ثالثة.

كييف/ متابعة الزوراء:
أعلَن الجيش األوكراني حالة التأهب 
الجـوي يف عموم البـالد، محذرا من 
موجة هجمات روسـية جديدة بعد 
الذي استهدف  الصاروخي  القصف 

أمس عدة مـدن ومناطق أوكرانية، 
ووصف بأنه ”األوسع واألعنف“ منذ 
بدء الحرب، وفيما قال الكرملني إن 
الرئيـس فالديمري بوتـني طلب من 
قادته العسكريني مقرتحات بشأن 

سري العملية العسكرية يف أوكرانيا، 
دعا حلف شـمال األطلـيس (ناتو) 
إىل عدم التقليل من شـأن روسـيا، 
كونهـا تخطـط لعملية عسـكرية 
طويلة، مؤكـدا أن النزاع يف أوكرانيا 

طويلة.وقـال  لفـرتة  يسـتمر  قـد 
املتحدث باسـم الرئاسـة الروسـية 
ديمـرتي بيسـكوف إن بوتني اطلع 
وعقـد  املراكـز،  تلـك  عمـل  عـىل 
اجتماعـا ومحادثـات منفصلة مع 

القادة، أعرب خاللها عن استعداده 
لالستماع إىل مقرتحاتهم لإلجراءات 
الفوريـة واملتوسـطة املدى بشـأن 
سري العملية العسكرية يف أوكرانيا.

بغداد / الزوراء/ نينا :
 اقامـْت مؤسسـة خطى لرعايـة رواد 
الصحافـة والفـن ، امـس السـبت يف 
العاصمـة بغداد ، احتفاليتهـا الدورية 
لتكريم نخبة من الصحفيني والفنانني 
الـرواد تقديرا لدورهم الكبري وعطائهم 
املميـز يف خدمـة الصحافـة والثقافـة 
، بحضـور مستشـار االمـن القومـي 
قاسـم االعرجي ووزيـر الثقافة احمد 
فكاك البدراني ووزير العمل والشـؤون 
االجتماعيـة احمـد االسـدي ، ونقيـب 

الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحـاد 
 ، الالمـي  مؤيـد  العـرب  الصحفيـني 
ونقيـب الفنانـني جبار جـودي وجمع 
مـن رواد الصحافـة والفـن والثقافة.

وتضمن الحفل « دورة الصحفي الكبري 
فيصل حسون «، برعاية البنك املركزي 
لرابطـة  تمكـني  ومبـادرة  العراقـي 
املصـارف العراقيـة، تكريـم نخبة من 
رواد الفـن والصحافة تضـم « املخرج 
السينمائي الرائد محمد شكري جميل، 
والصحفيون الرواد هادي حسن عليوي 

وعكاب سـالم الطاهر وحافظ الراوي، 
و احمـد عبد املجيد وحمـزة مصطفى 
الرائـدة  والفنانـة  الدرويـش،  ونهـى 
عواطـف نعيم والفنانة القديرة شـذى 
سـالم ، والفنان التشـكييل الرائد خالد 
جرب « .دعت وزارة الثقافة والسـياحة 
واالثـار ، رواد الصحافـة والفن واالدب 
اىل تقديم الـرؤى واملقرتحات للنهوض 
بهـذه الـوزارة التـي عانـت االهمـال 

لعقدين طويلني من الزمن.

تونس/ متابعة الزوراء:
أمـس  بأصواتهـم،  التونسـيوَن  أدىل 
السـبت، النتخـاب برملان جديـد للبالد 
بصالحيـات محدودة، يف أّول انتخابات 
بالدسـتور الجديـد، يصعـب التكهـّن 
بنتائجها وكذلك بنسبة املشاركة فيها، 
يف ظّل مقاطعتها من معاريض الرئيس 

قيـس سـعّيد.وبدأت مراكـز االقـرتاع 
االنتخابـات  يف  املقرتعـني  اسـتقبال 
أمنـي  انتشـار  وسـط  الترشيعيـة، 
كثيـف بالطـرق واملنشـآت الحيويـة.

ودعـي أكثـر مـن ٩ ماليـني ناخب إىل 
صناديق االقرتاع الختيـار ممثليهم يف 
السـلطة الترشيعيـة القادمة من بني 

١٠٥٨ مرتشـحا، فيمـا بـدأ التصويت 
بالخـارج منذ يـوم الخميس، بنسـب 
إقبـال ضعيفـة ومحدودة حتـى اآلن.

ونرشت السلطات التونسية اآلالف من 
قوات األمـن والجيش لتأمـني مكاتب 
االقـرتاع املنترشة يف مـدن البالد كافة، 
كما اسـتدعت آالف األعـوان لإلرشاف 

عىل عملية االنتخاب ومراقبتها.وجرت 
هذه االنتخابـات وفق قانون انتخابي 
جديـد أصدره الرئيس قيس سـعيد يف 
منتصف شـهر سـبتمرب املـايض بدال 
مـن القانـون االنتخابي لعـام ٢٠١٤، 
يقلّـص عدد مقاعـد الربملـان إىل ١٦١ 
مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه 

مرشـحيهم عىل أساس فردي بدال من 
اختيار قائمة حزبيـة واحدة، وهو ما 
ترفضه املعارضة وتعّد أّنه يعطي دورا 
أقـّل لألحـزاب ويقلّص مـن تمثيليتها 
السياسـية.والربملان الـذي سـينتخب 

سيكون بصالحيات محدودة.
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عمان/ الزوراء:
أعلـن األمـن العـام األردنـي تكثيـف انتشـار دورياته يف 
محافظـات اململكـة التي تشـهد احتجاجـات عىل تدهور 
األوضاع املعيشـية، ملنع أي أعمال تخريبية والحفاظ عىل 
سالمة املواطنني وممتلكاتهم. ويف بيان نقلته وكالة األنباء 
األردنية (بـرتا)، قالت مديريـة األمن العام إنها سـتكثف 
انتشارها األمني ”لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ 
عىل أمـن املواطنـني“. وأضافت املديرية أن ”انتشـار قوة 
أمنيـة يف مختلـف محافظـات اململكة تكفـل حفظ األمن 
وحماية املواطنني، وتؤّمن حرية التنقل عىل جميع الطرق، 

والتصدي لـكل من يحاول االعتداء عـىل املمتلكات العامة 
والخاصـة، والتعامل وفق أحـكام القانون مع املخربني“.

وكانت املديرية أعلنت أنها تعاملت مع ما وصفته بأحداث 
شـغب يف عدد من مناطق اململكة، وأضافت حسبما نقلت 
”برتا“ يف وقت سابق، أنه تم ”إلقاء القبض عىل 44 شخصا 
شـاركوا بتلك األعمال يف مختلف املناطق“، وأشارت إىل أنه 
”سـتتم إحالتهم للجهـات املختصة، إضافـة إىل َمن أُلقي 
القبض عليهـم يف األيام السـابقة“. وتحدثت املديرية عن 
”تراجـع ملحوظ يف أعـداد وحدة أعمال الشـغب عن يوم 

أمس االول ال سّيما يف محافظات الجنوب“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن إيلـون ماسـك يف تغريـدة له رفـع تعليق 
حسـابات صحفيني عىل تويرت.وقال إنه سـيعيد 
تفعيل حسـابات عدد من الصحفيني عىل منصة 
تويرت.وكانت األمم املتحدة نددت بشـدة، بتعليق 
مالـك منصة ”تويرت“، إيلون ماسـك، العديد من 
حسابات الصحفيني األمريكيني، معتربة أن القرار 
يمّثل ”سابقة خطرية“.وقال ستيفان دوجاريك، 
املتحدث باسـم األمني العـام للمنظمة، أنطونيو 
للتعليـق  منزعجـون جـداً  ”نحـن  غوترييـش: 
التعسـفي لحسـابات صحفيـني عـىل (تويرت). 
يجـب عدم إسـكات أصوات وسـائل اإلعالم عىل 

منصة تعلن أنها فضـاء حرية، وإن القرار يمّثل 
سـابقة خطرية يف وقت يواجه فيه الصحافيون 
يف كل أنحـاء العالـم رقابة وتهديدات جسـدية، 
وحتى أسـوأ“ مـن ذلك.ويف وقت سـابق، أعربت 
املفوضية األوروبية، عـن ”قلقها“ تجاه ترصف 
ماسـك، مهددة إيـاه بفرض ”عقوبـات قريباً“.
وعلـق موقع ”تويرت“، الخميس، حسـابات عدد 
مـن الصحفيني الذيـن يغطون شـبكة التواصل 
االجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسـك.وكتب 
بعض الصحفيني تغريدات بشـأن قرار ”تويرت“ 
تعليق الحسابات التي تحدثت عن رحالت إليلون 

ماسك عىل متن طائرة خاصة.
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الزوراء/ حسني فالح:
حدَد خرباء للشأن االقتصادي، أسباب 
االرتفاع املفاجئ بسـعر رصف الدوالر 
مقابل الدينار يف األونة األخرية، وفيما 
رجحـوا تخفيضـه واسـتقراره خالل 
فرتة وجيزة، اقرتحـوا قيام الحكومة 
بتسعري املواد الغذائية يف االسواق ودعم 
مفردات البطاقة التموينية للسـيطرة 

عىل االسعار يف األسواق املحلية.
وقـال الخبـري االقتصادي نبيـل جبار 
التميمـي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
االرتفـاع الحايل بسـعر رصف الدوالر 
مقابل الدينار هو قضية فنية متعلقة 
بآليات البنك املركزي ملكافحة الفساد 
وغسـيل األمـوال واالشـرتاطات التي 
وضعتهـا وزارة الخزانـة االمريكيـة، 
مؤكـدا ان الحكومة لـم تذهب باتجاه 
رفـع الدوالر بـل العكس انهـا تناقش 
امكانية تخفيضه واعادته اىل سـعره 
واملختصـني  الخـرباء  مـع  القديـم 
حـدث  مـا  ان  والربملانيني.واضـاف: 
مؤخـرا من ارتفاع بسـعر الـدوالر يف 
األسـواق املحلية هي قضيـة فنية، إذ 
انه مرتبط بما يسـمى بعـرض النقد 
او كميـة الدوالر املعروض باالسـوق، 
املاضيـة  الفـرتة  خـالل  انـه  مبينـا 
ارتفعـت مبيعـات البنـك املركزي من 
الـدوالر تجاوزت الـ 300 مليون دوالر 
يوميـا يف حـني كانت املعـدالت يف عام 
2019 وقبلها بـني 180 و190 مليون 

دوالرهـذه الفجـوة كبرية بـدأت تثري 
تسـاؤالت حتى يف الخزانة األمريكية.
وأشـار إىل أن هذا الفـرق الكبري يدخل 
ضمن تهريب العملة وغسـيلها داخل 
العـراق وربما تكـون مرتبطة برسقة 
القـرن، كـون هنـاك أمـوال تـرصف 
بالحواالت، واآلن أصبح هناك تشـديد 
بموضـوع الحـواالت خاصـة بمبالغ 

عالية جدا، بالتـايل الخزانة األمريكية 
وضـع  االمريكـي  الفيـدرايل  والبنـك 
العراقـي  املركـزي  عـىل  اشـرتاطات 
برضورة اتخاذ اجراءات حازمة.واشار 
اىل أن االجـراءات التي قام بها املركزي 
وضع منظومة وآلية جديدة للحواالت 
تسببت بتقليل حجم الحواالت، مؤكدا 
انه يف حال تكييف املصارف مع اآلليات 

الجديدة وترجع مبيعات البنك املركزي 
اىل وضعها الطبيعي سـينخفض سعر 
رصف الـدوالر يف السـوق.من جانبـه 
قـال الخبـري يف الشـؤون املاليـة عبد 
السالم حسـن يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان التجـار وأصحاب األمـوال الكبرية 
واملتنفذيـن هـم من يسـيطرون عىل 
العملة يف األسـواق، ويمكن للحكومة 

رضبهـم مـن خـالل تنفيـذ مقـرتح 
بتسـعري املواد األساسـية التي تدخل 
يف حيـاة االنسـان اليوميـة وأهمهـا 
املواد الغذائية من خالل تحديد السعر 
دون  العراقـي  بالدينـار  للمواطـن 
الرجـوع اىل التاجر او املتنفذ.واضاف: 
انـه يجـب دعـم البطاقـة التموينية 
وتوزيعها عىل الـوكالء وحتى املحالت 
التسـعرية  بـذات  وتكـون  التجاريـة 
املحددة بالبطاقة والتي ليس لها عالقة 
بالدوالر ، الن هناك متنفذين وأصحاب 
املليـارات من التجار هم املسـيطرون 
عىل السوق وتسببوا برفع سعر رصف 
الدوالر وعىل الدولة رضبهم، مؤكدا ان 
هذا االجراء سـيجعل هناك اسـتقرارا 
املحليـة  االسـواق  يف  املـواد  باسـعار 
ويجعـل ايضـا مـن الدولة مسـيطرة 
عـىل السـوق.من جانب متصـل، اكد 
الخبـري االقتصـادي، باسـم أنطوان، 
ستسـهم  الحكوميـة  اإلجـراءات  أن 
بانخفاض سـعر رصف الدوالر خالل 
أسـبوعني، فيما حدد سـببني رئيسني 
وراء االرتفـاع املسـتمر. وقال أنطوان 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”مجموعـة 
اإلجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني والبنك 
املركـزي مـن خـالل تخفيض سـعر 
االسـترياد ستسـهم  الـدوالر وتحديد 
بعودة سـعر رصف الدوالر اىل ما كان 

عليه وخالل أسبوعني ”.  

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:
يف  إجراءاتها  عن  السبت،  أمس  الداخلية،  وزارة  أعلنْت 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  السنة.وقال  رأس  ليلة 
اللواء خالد املحنا يف ترصيح صحفي: إن «وزارة الداخلية 
اتخذت عدة إجراءات ومنها التقليدية يف كل سنة بتأمني 
األجواء وتوفري الحمايات للمواطنني «.وأضاف أن»مفارز 
رشطة النجدة ومنها الرشطة املجتمعية ستقوم بتكثيف 
تحصل  التي  واألماكن  بالتحرش  يتعلق  فيما  دورياتها 
العامة».وتشهد  واألداب  لألخالق  منافية  أعمال  فيها 
العاصمة بغداد وعموم املحافظات احتفاالت يف الشوارع 
الداخلية  وزارة  تضع  فيما  واملطاعم  العامة  والساحات 

خطة النتشار القوات األمنية لتأمني هذه االحتفاالت.

@bËmaıaãug@Â«@Â‹»m@ÚÓ‹Çaá€a
Ú‰è€a@ëcä@Ú‹Ó€@¿

@µÓ„b1a@ÂÌãöb0a@—‹fl@ZÔ„aÜÏè€a
@ÚflÏÿ®a@‚b‡nÁbi@Ûƒ±

@aıái@ÚÌá«ä@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
›j‘æa@ıb»iä˛a@Âfl

b„ÎäÏÿi@á„˝Ìbm@Úÿ‹flÎ@Ÿ‹fl@Úibñg

@¿@?fl˛a@äbìn„¸a@—Órÿm@Â‹»Ì@Ô„Üä˛a@Âfl˛a
Úÿ‹‡æa@pbƒœb´

@µÓ–zó€a@pbibèy@›Ó»–m@áÓ»Ì@Ÿébfl
6ÌÏm@Û‹«@Ú‘�‹»æa

µ‰†aÏæa@Û‹«@√b–®aÎ@ÚÓjÌã¶@fib‡«c@c@…‰æ

áyaÏ€@µœáËi@lãÃæa@Û‹«@bË”Ï–m@k‘«@fibÌá„Ïæa@ÚÌç„Îãi@åã•@bÓmaÎã◊

µ˜u˝€a@ÚÓöÏ–æ@ÚqÏ»j‡◊@bËn‡Ëfl@Âfl@›Ó‘nèm@Ô€Ïu@b‰Ó‹≠c@Ú„b‰–€aÒ7Ç¸a

6@ô

 @…ÌåÏm@Ú◊ãí@êÓˆä@Û‹«@ùj‘€a
@Ú‡Ëni@⁄Ï◊ãÿi@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰æa

ãÌÎçn€aÎ@k«˝n€a
بغداد/ الزوراء:

االتحاديَّـة،  النزاهـة  هيئـة  كشـفت 

امـس السـبت، القبـض عـىل رئيـس 

برشكـة  التوزيـع  لجنـة  وأعضـاء 

توزيع املنتجـات النفطية يف محافظة 

والتزويـر. التالعـب  بتهمـة  كركـوك 

وقالـت دائـرة التحقيقـات يف الهيئة، 

ببيـان تلقتـه «الـزوراء»: إنَّ الفريـق 

قام بأعمـال التحرِّي والتدقيق األصويل 

لقوائـم تجهيـز مـادة النفـط األبيض 

املُنتجـات  توزيـع  رشكـة  قبـل  مـن 

النفطيَّـة إىل العوائل النازحة يف كركوك 

لغايـة   ٢٠٢١/١٢/١) مـن  للفـرتة 

إنَّ  الدائرة  ٢٠٢٢/١/١٨)». وأضافـت 

ة املذكورة  «الرشكـة قامت خـالل املُـدَّ

بتوزيـع (٢,٦١٠,٤١٠) مليوني لرت إىل 

أشـخاٍص عىل أنَّهم عوائل نازحة، بعد 

أخـذ بصماتهـم عـىل قوائـم التوزيع، 

ُمبيِّنـًة أنَّه عند إجـراء التدقيق األصويلِّ 

من قبل الفريـق لوحظ وجود بصماٍت 

ُمتشابهٍة يشـوبها التالعب والتزوير». 

ه إىل  » الفريـق، الذي توجَّ وأوضحت أنَّ

ريـن يف كركوك؛  دائـرة الهجـرة واملُهجَّ

لغـرض ُمطابقة األسـماء الـواردة يف 

النازحـني  وأسـماء  التجهيـز  قوائـم 

لني لدى الدائرة، كشف عن وجود  املُسجَّ

أسـماٍء مـن غـري العوائـل النازحة تمَّ 

تزويدهـم بالوقود، الفتـًة إىل أنَّ أغلب 

األسـماء املُثبتة يف القوائم هي أسـماٌء 

وهميَّـــٌة». وتابعـت أنه» تـم تنظيم 

الجرميَّـة  باملُـربزات  أصـويلٍّ  محـٍرض 

رئيـس  رفقـة  وعرضـه  املضبوطـة، 

وأعضاء لجنة توزيـع النفط يف رشكة 

توزيـع املنتجـات النفطيَّـة يف كركوك 

والتحـري  القبـض  أمـر  تنفيـذ  بعـد 

هم عن محكمـة تحقيق  الصـادر بحقِّ

ـة بالنظـر يف قضايـا  كركـوك املُختصَّ

املـادة  أحـكام  إىل  اسـتناداً  النزاهـة؛ 

(٣٣١) مـن قانون العقوبـات، ُمنوِّهًة 

بإطالق رساحهـم بكفالٍة ماليٍَّة قدُرها 

لـكلٍّ  دينـاٍر  ماليـني   (١٠,٠٠٠,٠٠٠)

منهم بعد تدوين أقوالهم قضائياً وربط 

صحيفة سوابقهم وصور قيدهم؛ بغية 

ة». إحالتهم إىل املحكمة املُختصَّ

lã®a@7é@Êdìi@pby6‘fl@k‹�Ì@µmÏiÎ@Ü˝j€a@¿@Ïßa@kÁdn€a@Â‹»m@—ÓÓ◊
Ú‹ÌÏ†@Ò6–€@ã‡nèÌ@á”@bÓ„aã◊Îc@¿@ aç‰€a@Êc@á◊˚Ì@Ïmb‰€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
حذَر البنك الدويل، امس السبت، من خطورة الوضع املائي يف العراق، مشريا اىل ان البالد 
قد تفقد ٢٠٪ من املياه وصوال اىل العام ٢٠٤٠. وقال مسؤول برامج التنمية املستدامة 
يف منطقة املرشق، سليم روحانا، يف ترصيح صحفي: إن «املياه قضية بنيوية وحياتية، 
بسبب  العراق  يف  املياه  عىل  الطلب  يتزايد  إذ  والطلب،  العرض  ملسألة  خاضعة  وهي 
حداثته ومدنيته، فضال عن قطاع الزراعة الذي ال يزال يستخدم الطرق القديمة يف الري، 
ما يؤدي بالتايل إىل تقلص كمية املياه مع الوقت».وأضاف روحانا ان «عـامـل التغري 
املناخي وانخفاض التساقط املطري يمكن أن يزيدا نقص املياه بنسبة ٢٠ ٪ وصوال اىل 
العام ٢٠٤٠»، مشرياً إىل «وجود الكثري من الحلول عرب مراجعة سياسة توزيع املياه يف 

الــري واستخدامات السكان».

@…öÏ€a@ÒäÏ�Ç@Âfl@äâ±@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a
÷aã»€a@¿@Ôˆbæa

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

=‰næa@ äbí@Û‹«@µ‰†aÏæa@áœaÏm@Âfl@k„bu



Ôiã»€a@Ôéá‰:a@ã∏˚æa@fi˝Ç@ÚÓ‹‡»€aÎ@ÚÓ‡‹»€a@pa5©a@fiÜbjm@·nÓé@Zµéá‰Ëæa@kÓ‘„

ÜÏœÏ€a@…ÌÜÏmÎ@fibj‘né¸@Ú‹flbÿnfl@Ú�Ç@Üaá«g@ZÒãój€a@äb�fl@ÒäaÜg

@paÎãr‹€@›rfl˛a@äb‡rné¸a@’‘±@bfl@7œÏm@Û‹«@›‡»m@ÚflÏÿ®a@ZÔ„aÜÏè€a

25@ÔvÓ‹Ç@µfldm@¡�Ç@Úì”b‰æ@bÓ‰flc@b«b‡nua@á‘»Ì@ bœá€a@ãÌåÎ

@Ú”b�j€a@Úuby@Üá•Î@Ú�‰®a@ÒÜbfl@Âfl@ÂÌç©a@µfldm@Â‹»m@Òäbvn€a
bÌãËí@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a

›j‘æa@ıb»iä˛a@Âfl@�aıái@ÚÌá«ä@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a

È”˝Àg@Û‹«@ãËíc@á»i@Êb≤á‰iäÜ@’–„@|nœ@ÒÜb«g

بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكَد 
أن  السبت،  أمس  السوداني،  شياع 
الحكومة تعمل عىل توفرِي كلِّ ما يحقُق 
الطبيعية  للثروات  األمثل  االستثماَر 
اقتصادية،  إصالحاٍت  عرب  والبرشية 
املحارضين  ملف  أن  عىل  شدد  وفيما 
الحكومة،  باهتمام  يحظى  املجانيني 
اشار نقيب املهندسني العراقيني اىل انه 
سيتم تبادل الخربات العلمية والعملية 
خالل املؤتمر، يف حني اوضح محافظ 
ندوات  املؤتمر سيشهد عقد  ان  بغداد 

للعلماء والباحثني العراقيني والعرب.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  الوزراء،  مجلس 
الدورة  أعمال  افتتح  ”السوداني،  أن 
الهنديس  للمؤتمر  والعرشين  التاسعة 
العاصمة  تستضيفه  الذي  العربي 

بغداد“. 
بانعقاد  رحب  ”السوداني  أن  وأضاف 
املهندسني  التحاد  األعىل  املجلس 
يف  والسبعني  الثامنة  بدورته  العرب 
ألعمال  الحكومة  ومباركة  بغداد، 
(املجتمع  عنوان  تحت  املنعقد  املؤتمر 
يف  املتقدمة  والتقنيات  املعلوماتي 
نقابة  له  دعت  الذي  العربي)  الوطن 
املهندسني  العراقية واتحاد  املهندسني 

العرب“.
خالل  كلمة  خالل  السوداني  وقال 
التاريخ  اليوم  ”نستحرض  االفتتاح: 
فمصطلح  مؤتمركم،  يف  والحضارة 
باملعنى  الهندسية  والعقلية  الهندسة 
ملعظم  الفقري  العمود  يعني  الشامل 
أن  مبيناً  قامت“،  التي  الحضارات 
تطّور  يف  أسهمت  الهندسية  ”العلوم 
ومذهل،  الفت  بشكل  املجتمعات 
وأيرس  أفضل  بشكل  الحياة  وقّدمت 
تحسني  يف  وشاركت  تنظيماً،  وأكثر 

أوجه الخدمات“.
وأشار إىل أن ”نقابة املهندسني العراقية 
التي تأسست عام 1959، التي تحتضن 
هذا املؤتمر، هي إحدى أعرق النقابات 
أسهمت  إذ  العربي،  العالم  يف  املهنية 
للعمل  مهنية  قيادة  يف  كبري  بشكل 
املجتمع  ثقة  عىل  وحازت  الهنديس، 
البيت اآلمن لحماية املهنة  بما جعلها 

ومركزاً  املستفيدين،  مصالح  ورعاية 
وقادت  املهنية،  واالستشارة  للخربة 
منافساً  ليكون  الهنديس  املجتمع 

إقليمياً وعاملياً“.
فيه  أشيد  الذي  الوقت  ”يف  وتابع: 
كل  عرب  العراقيني  املهندسني  بدور 
العزيز،  وطننا  بها  مر  التي  الظروف 
بمهنيتهم  وتمسكهم  صربهم  أحّيي 
األفضل  تقديم  عىل  وحرصهم  العالية 
وأشيد  كما  املختلفة،  مجاالتهم  يف 
من  قليل  غري  لعدد  املبدعة  باألعمال 
القامات العراقية التي شهد لها العالم 
يف مجال الهندسة، وأدعوهم ألن يكون 
لهم دور مميز يف املرحلة القادمة ويف 
القطاعات الحيوية التي أرشنا إليها يف 
منهجنا الوزاري الذي حاز ثقة مجلس 

النواب املوقر“.
توفرِي  عىل  تعمل  ”الحكومة  أن  وأكد 
كلِّ ما يحقُق االستثماَر األمثل للثروات 
إصالحاٍت  عرب  والبرشية  الطبيعية 
بيئة  تحسني  عىل  تركُز  اقتصادية 
الخربات  أمام  العقبات  وتذليل  العمل 
ال  الدخل  مصادر  وتنويع  والكفاءات، 
يمكُن أْن يتحقَق دوَن رشاكة واضحة 

وجادة مع القطاع الخاص“.

أبارك  أن  يفوتني  ”ال  بالقول:  واختتم 
املهندسني  التحاد  األعىل  للمجلس 
يف   78 دورتهم  اجتماع  بعقد  العرب 
العاصمة بغداد، املكان الذي أسس فيه 
أعضاء  وأدعو  العريق،  املجلس  هذا 
املجلس بأخذ قرار إلعادة مقر املجلس 
بغداد  لتحتضنه  تأسيسه،  مكان  إىل 
الدعم  أشكال  كل  وسنوفر  جديد  من 

الالزم لذلك“.
نقابة  أوجزت  ذلك،  غضون  يف 
مخرجات  العراقيني  املهندسني 
وفيما  العربي  الهنديس  مؤتمرها 
محمد  الوزراء  رئيس  بدعم  أشادت 
املؤتمر  أن هذا  أكدت  السوداني  شياع 

يعد قمة عربية هندسية مصغرة.
ذو  العراقيني،  املهندسني  نقيب  وقال 
صحفي:  ترصيح  يف  حويش،  الفقار 
محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  إن 
لنقابة  كدعم  حرض  السوداني،  شياع 
حفل  بافتتاح  العراقية  املهندسني 
التحاد  العربي  الهنديس  املؤتمر 
والعرشين،  التاسع  العرب  املهندسني 
وكذلك فعاليات افتتاح االجتماع األعىل 

التحاد املهندسني العرب“.
املؤتمر  ”هذا  أن  حويش،  وأضاف 

املهندسني  التحاد  األعىل  واالجتماع 
أكثر  منذ  العراق  يف  يعقد  لم  العرب، 
أن ”مدة املؤتمر  30 عاماً“، مبيناً  من 
يومني، وستشارك فيه جميع البحوث، 
ما  يف  مستفيضة  مناقشة  وسيشهد 
املعلوماتي والرشكات  املجتمع  يخص 
الخاص  القطاع  من  املساهمة 
وهي  للمؤتمر  الداعمة  والرشكات 
الخاص، وسيكون هنالك  القطاع  من 
هذا  يف  وعملية  علمية  خربات  تبادل 

املؤتمر“.
الفعاليات  هذه  ”أهمية  أن  إىل  ولفت 
املهندسني  نقباء  كل  جمع  يف  تتمثل 
العرب يف العراق، وهو حدث يعد قمة 
إىل  مشرياً  مصغرة“،  هندسية  عربية 
بني  متبادلة  بحثية  أوراقاً  ”هنالك  أن 

العراقيني واألشقاء العرب“.
االجتماع  هذا  ”مخرجات  أن  وأكد، 
واملجتمع  الذكية  املدن  عىل  مهمة 
الوطن  يف  والتطورات  املعلوماتي 

العربي والعراق“.
بغداد محمد  من جانبه، قال محافظ 
صحفي:  ترصيح  يف  العطا،  جابر 
التحاد  العربي  الهنديس  ”املؤتمر  إن 
حدثاً  يعد  بغداد،  يف  العرب  املهندسني 

والبحوث،  املعلومات  لجمع  مهماً 
املعلوماتية  مجال  يف  خصوصاً 
أصبحت  والتي  اإللكرتونية  واألنظمة 
كل دول العالم تدار عرب هذه األنظمة 

واملعلومات“.
العطا، أن ”املؤتمر يعد مهماً  وأضاف 
ومؤتمرات  علمية  بحوثاً  يضم  إذ 
ليكون  بغداد،  العاصمة  تشهدها 
العراق وبغداد جزءاً من الثورة العلمية 
”العراق  أن  مؤكداً  واملعلوماتية“، 
هذا  يف  جداً  كبري  تطوراً  يشهد  بات 

القطاع“.
خالل  سيضم  ”املؤتمر  أن  إىل  وأشار 
عدة  ومؤتمرات  ندوات  عقد  اليومني، 
لكثري من العلماء والباحثني العراقيني 

والعرب يف العاصمة بغداد“.
ويف سياق آخر، استقبل رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني، ممثيل 
املجانيني  املحارضين  تنسيقيات 
املحافظات،  عموم  يف  الرتبية  بوزارة 
املعلمني  نقابة  عن  ممثلني  بحضور 

العراقيني.
ملكتبه  لبيان  السوداني وفقا  واستمع 
مفّصل  رشح  إىل  باهتمام  االعالمي، 
املجانيني  املحارضين  وضع  عن 
إسناد وزارة  وأعدادهم، وجهودهم يف 
يف  الحاصل  النقص  سد  ِعرب  الرتبية 

مالكاتها التعليمية.
بالدور  الوزراء  مجلس  رئيس  وأشاد 
قدمت  التي  الرشيحة  لهذه  الكبري 
خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، 
ما يعكس درجة اإليثار التي يتمتعون 
إغفال  هذا  يعني  أن  دون  بها، 

حقوقهم. 
املحارضين  ملف  أن  السوداني  وأكد 
الحكومة،  باهتمام  يحظى  املجانيني 
إىل  املجانيني  املحارضين  جميع  ودعا 

العودة ملدارسهم.
مع  االجتماعات  تواصل  إىل  وأشار   
وزارة املالية واملحافظني لتحديد أعداد 
والتخصيصات  املجانيني،  املحارضين 
الالزمة لحسم هذا امللف ضمن موازنة 
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بشكل  تعمل  الحكومة  أن  عىل  وشدد 
متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص 

عمٍل يف قطاعات جديدة متنوعة.

البرصة/الزوراء:
عقَد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العبايس، 
عمليات  قيادة  يف  اجتماعاً  السبت،  أمس 
فيما   ،25 خليجي  خطط  ملناقشة  البرصة 
أعلنت إدارة مطار البرصة الدويل إعداد خطة 
متكاملة وبرنامج لجميع متطلبات استقبال 
وتوديع الوفود والجماهري والفرق الرياضية 
البالد  إىل  القادمة  املهمة  والشخصيات 

واملحافظة لحضور بطولة خليجي 25.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
”العبايس، يرافقه نائب قائد قيادة العمليات 
الجيش  أركان  رئيس  ومعاون  املشرتكة، 
والضباط  القادة  كبار  من  وعدد  للمرية، 
عمليات  قيادة  اىل  وصل  الدفاع،  وزارة  يف 
البرصة، وعقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً 
مع قائد العمليات ملناقشة آلية عمل القيادة، 
الخاصة  والخطط  اإلجراءات  عىل  ولالطالع 
يف  إقامتها  املزمع  الخليج  كأس  ببطولة 

محافظة البرصة مطلع العام املقبل“.
الداخلية،  وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
بطولة  الستضافة  املناسبة  األجواء  تهيئة 
داعية  البرصة،  محافظة   25 الخليج  كأس 

العراقيني إىل اخذ دورهم إلنجاح البطولة.
خالد  اللواء  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
الحدث  اقرتاب  ” مع  إنه  بيان،  يف  املحنا، 
 25 الخليجي  والعرس  األبرز  الريايض 

الداخلية  لوزارة  واملساعي  الجهود  تتواصل 
العراق  ولثغر  للبلد  املرشقة  الصورة  إلظهار 
من  له  ملا  الفيحاء  البرصة  محافظة  املهم 
مردود ريايض وسيايس واقتصادي يسهم يف 
تمهيد الطريق أمام البالد الستضافه محافل 
رياضية أخرى والسيما أن االستقرار واألمن 
التحتية  البنى  وتوفري  بالدنا  فيه  تنعم  الذي 

من فنادق ومالعب بات يساعد عىل ذلك“.
جهودا  تبذل  الداخلية  ”وزارة  أن  وأضاف، 
النظام  وفرض  األمن  تعزيز  يف  كبرية 
البرصة  يف  وتشكيالتها  مديرياتها  وتدعيم 
تضطلع  إذ  صورة  اتم  عىل  واجباتها  لتنفيذ 
امن  قوة  فيها  بما  للوفود  الحمايات  بتوفري 
املالعب وكذلك وضع خطة مرورية منظمة 
الرئيسة  الطرق  يف  املروري  الزحام  لتقليل 
السري  انسيابية حركة  والتقاطعات لضمان 
وسوف تستقبل دوائر الجوازات كافة الوفود 
التسهيالت  كافة  لهم  وتجري  واملشجعني 
تأشرية  مبلغ  دفع  استثناؤهم من  فيها  بما 
بذلك  الخاصة  املوافقات  إكمال  بعد  الدخول 

القرار“.
جماهري  ”السيما  املواطنني  املحنا  ودعا، 
الخدمية  ودوائرها  البرصة  محافظة 
التعاون  ملواصلة  الشعبية  وفعالياتها 
بها  املناط  املحوري  بالدور  واالضطالع 
بالدنا  عن  صورة  واعطاء  البطولة  إلنجاح 

بما  والبرصة  العراق  مكانة  عىل  يعود  بما 
تستحقانه“. 

إعداد  الدويل  البرصة  إدارة مطار  أعلنت  كما 
متطلبات  لجميع  وبرنامج  متكاملة  خطة 
والفرق  والجماهري  الوفود  استقبال وتوديع 
إىل  القادمة  املهمة  والشخصيات  الرياضية 
خليجي  بطولة  لحضور  واملحافظة  البالد 

.25
وقال مدير مطار البرصة الدويل، عبدالحسني 
محسن عبد، يف ترصيح صحفي، إنه ”تم إعداد 
متطلبات  لجميع  وبرنامج  متكاملة  خطة 
والفرق  والجماهري  الوفود  استقبال وتوديع 
عن  القادمة  املهمة  والشخصيات  الرياضية 
من  وبتوجيه  الدويل،  البرصة  مطار  طريق 
قبل رئيس سلطة الطريان املدني، وبدعم من 

محافظ البرصة“.
منفذ  من  أكثر  فتح  ”تم  أنه  عبد  وأضاف 
لدخول املسافرين، إذ تم تفعيل صالة القدوم 
تحقيق  لضمان  املحلية  املواد  وصالة  املحيل 
انسيابية عالية وبتعاون مع جميع الجهات 
أن  الدويل“، مؤكداً  البرصة  الساندة يف مطار 
وتوديع  الستقبال  تام  استعداد  عىل  ”املطار 

جميع الوافدين“.
الظهور  اىل  البرصة  محافظة  وتسعى  هذا 
للوفود  استضافتها  خالل  حلة  بأجمل 
الخليجية املشاركة يف بطولة الخليج العربي 

يف  انطالقها  املقرر   (25) الـ  بنسختها 
السادس من الشهر املقبل وبجميع األصعدة 

ومنها جانب املرور.
محافظة  مرور  مديرية  مدير  معاون  وقال 
يف  عبدالله  جاسم  رياض  العميد  البرصة 
ترصيح صحفي: إن“مديرية مرور محافظة 
البرصة أعدت خطة مرورية للمدينة خاصة 
ببطولة خليجي (25) يف ما يتعلق بالشوارع 
وحركة  والتقاطعات  الرئيسة  والطرق 

السري“.
وتطبق  لتسري  أعدت  ”الخطة  ان  وأضاف 
وفق سياقات معينة ومنظمة إذ تم التنسيق 
مع الحكومة املحلية واللجنة األمنية لتطبيق 
محاور الخطة وسيتم توزيع املفارز وبشكل 

منظم“.
مع  بالتنسيق  ستطبق  ”الخطة  ان  وبني 
وهناك  املحلية  والحكومة  األمنية  اللجنة 
واالطمئنان  للمتابعة  ذلك  ميدانية  زيارات 
الستضافة  املحافظة  جاهزية  مدى  عىل 

خليجي (25). 
واكد ان ”الخطة لن يكون فيها قطع للشوارع 
العرس  انطالق  قبل  الرئيسة  للطرق  أو 
لحركة  منظمة  خطة  هناك  بل  الخليجي 
االختناقات  حصول  منع  اجل  من  السري 
والطرق  الشوارع  يف  واالزدحامات  املرورية 

الرئيسة“.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  التجارة،  وزارة  أكدت 
الحنطة  مادة  من  الخزين  تأمني 
جديدة  تعاقدات  إجراء  عىل  والعمل 
األمن  قانون  تخصيصات  عرب 
نفسه  الوقت  يف  موضحة  الغذائي، 
حاجة البطاقة التموينية شهريا من 

مادة الطحني.
العامة  للرشكة  العام  املدير  وقال 
التجارة،  وزارة  يف  الحبوب  لتجارة 
حيدر نوري، يف ترصيح صحفي: إن 
الحصة  بتجهيز  بارشت  ”الرشكة 
للعام  الغذائية  السلة  من  السابعة 
الحايل“، الفتا إىل أنه ”بعد هذه الحصة 
هناك كميات من الحنطة املحلية بعد 
أن تم استالم مليونني و200 ألف طن 

منها خالل هذا املوسم“.
وأضاف نوري، أن ”الرشكة استوردت 
100 ألف طن حنطة أمريكية وصلت 
إىل املخازن قبل نحو 5 أيام“، الفتاً إىل 
محملة  باخرة  بانتظار  ”الرشكة  أن 
بكميات من الحنطة ستصل يف األيام 

املقبلة تتبعها باخرة أخرى“.

التجارة  وزارة  ”خطة  أن  وتابع، 
عملية  إىل  التوجه  هي  الحالية 
السلة  متطلبات  لتأمني  االسترياد 
مبيناً،  الطحني“،  مادة  من  الغذائية 
الحنطة  من  املستلمة  ”الكميات  أن 
تغطي  ال  التسويقي  املوسم  خالل 
تم  لذلك  السنة،  نهاية  إىل  الحاجة 
الرشوع برشاء كميات جديدة حسب 

باعتبار  الوزراء  رئيس  توجيهات 
االسرتاتيجية  املادة  هي  الحنطة  أن 

األوىل يف البلد“.
وأشار إىل أنه ”تم بداية استرياد 200 
ألف طن من الواليات املتحدة إضافة 
سابقاً  موجودة  كانت  الفا   150 إىل 
ورشاء 400 ألف طن أخرى من كندا 
وأسرتاليا وأصبح مجموع املشرتيات 

ألف   750 املخازن حوايل  التي دخلت 
طن من الحنطة مستوردة“.

ودعا نوري وزارة املالية إىل ”رصف 
للوزارة  املخصصة  املبالغ  جميع 
أن  مؤكداً،  الغذائي“،  األمن  من 
هذه  خالل  املشرتيات  ”جميع 
الفرتة تم تسديدها من قانون األمن 

الغذائي“.
وذكر، أن ”هناك مداوالت مع وزارة 
املالية لرصد مبلغ من األمن الغذائي 
أجل  من  الرشكة  استريادات  لتكملة 

اإليفاء بمتطلبات املواطن“.
تشري  ”اإلحصائيات  أن  إىل  ولفت 
 40 الـ  تجاوز  العراقيني  عدد  أن  إىل 
الواحد  املواطن  وأن  نسمة،  مليون 
يستلم 9 كغم من الطحني يف الشهر، 
بمعنى هناك حاجة إىل 460 ألف طن 
حنطة يف الشهر“، مبيناً، أن ”جميع 
املشرتيات الحالية تكفي لشهرين“.

ونوه إىل أن ”الحنطة املحلية املسوقة 
والكميات  االنتهاء،  عىل  شارفت 
مع  خلطها  تم  استريادها  يتم  التي 

الحنطة املحلية بنسبة  %50 ”.

بغداد/ الزوراء:
أمس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
السبت، عن حالة الطقس يف البالد 
أمطاراً  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 

رعدية بدءاً من األربعاء املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”الحالة الجوية للبالد ليوم األحد 
مع بعض  الطقس صحواً  سيكون 
البالد،  مناطق  جميع  يف  الغيوم 
عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
اليوم السابق يف املنطقتني الوسطى 
درجات  وستكون  والجنوبية، 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 

املنطقة الشمالية“.
االثنني  غد  ”يوم  أن  إىل  وأشار 

غائم  اىل  صحواً  الطقس  سيكون 
الشمالية  املنطقتني  يف  جزئي 
الطقس  وسيكون  والوسطى، 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة 
الحرارة  ودرجات  الجنوبية،  
جميع  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

مناطق البالد“.
املقبل  الثالثاء  ”يوم  أن  وأوضح 
غائم  إىل  صحواً  الطقس  سيكون 
الشمالية  املنطقتني  يف  جزئي 
الطقس  وسيكون  والوسطى، 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة 
الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة 
مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم 

البالد“.

للبالد  الجوية  أن ”الحالة  إىل  ولفت 
املنطقة  يف  املقبل،  األربعاء  ليوم 
الوسطى فإن الطقس فيها سيكون 
مع  أحياناً  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
بعد  خفيفة  مطر  زخات  تساقط 
املنطقة  أما  رعدية،  تكون  الظهر 
سيكون  فالطقس  الشمالية 
مع  أحياناً  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
اىل  خفيفة  مطر  زخات  تساقط 
متوسطة الشدة ليالً تكون رعدية، 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الجنوبية 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  أحياناً، 
مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
محافظة  يف  دربنديخان  قضاء  قائممقامية  أعلنْت 
حركة  أمام  دربنديخان  نفق  فتح  إعادة  السليمانية، 
سائقي العجالت بعد ميض أكثر من شهرين من العمل 

يف إعادة تأهيله.
مؤتمر  يف  محمد  سليمان  القضاء  قائممقام  وقال 
استغرقت  النفق  تأهيل  إعادة  :“عملية  إن  صحفي، 
غري  نسجل  لم  املدة  هذه  ”خالل  إنه  مبينا  يوماً“   73
حادث سري واحد وذلك بعد منع مرور شاحنات الحمل 
وتحويل مسارها“.وأضاف أنه ”وخالل اليومني املقبلني 

دربنديخان  يف  جديد  لطريق  األسايس  الحجر  سنضع 
وبه سترتاجع نسبة الحوادث إىل قرابة 80 باملئة“.

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد تعهدت نهاية شهر 
نيسان/أبريل املايض، بإعادة تأهيل نفق دربنديخان يف 
محافظة السليمانية الذي لحق به أرضار فادحة جراء 

اندالع حريق يف عدد من السيارات داخله.
محافظة  يف  دربنديخان  مرور  مديرية  وأعلنت 
السليمانية، يف حينها، عن غلق نفق دربنديخان الرابط 
القضاء وإدارة گرميان باملحافظة بسبب احرتاق  بني 

شاحنة.
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الحكومة،  كاهل  تثقل  الشوارع  يف  املتسولني  انتشار  ظاهرُة  مازالت 
حيث تعكس هذه الظاهرة السلبية آثاراً محزنة عىل االوضاع يف العراق، 
إذ ان اغلب بلدان العالم تهتم باملظهر الحضاري لبالدها وتحارب كل ما 
يخدش الحياء ملجتمعاتها املتطورة، ومن ضمن هذه الظواهر ظاهرة 
الظاهرة  هذه  بدأت  حيث  الرئيسية،  املدن  شوارع  يف  التسول  انتشار 
يف  تجولت  فأينما  الكورونا..  وباء  بانتشار  أشبه  انتشارا كبريا  تنترش 
بغداد تجد صبية صغارا يقفون ألخذ الصدقات واالتاوات من املواطنني، 
بعمر  فتيات  بينهم  الزهور  بعمر  اطفال  املركبات..  اصحاب  وخاصة 
لفحت  شاحبة  لوجدتها  منهم  البعض  وجوه  يف  تمعنت  ولو  الزهور، 
وجوهها اشعة الشمس الالهبة وهي تقف امامك تتوسل إلعطائها مبلغا 
تسد فيه رمقها من الجوع حسب ادعائها، واالغرب من ذلك عمليات 
او  السيارات  زجاج  لغسل  القرسي  والتسليب  املنظمة  غري  الهجوم 
التوسل إليك لرشاء علبة مناديل صحية، حتى املاء بدأ يباع يف الشوارع، 
اضافة اىل الشاي والقهوة، وربما ستتحول الشوارع اىل مطاعم متنقلة 
تنترش بال حسيب او رقيب قرب االشارات الضوئية.. واالغرب من ذلك 
انتشار املتسولني االجانب حتى وصل الحال اىل القرف، وأنا انظر اىل هذه 
الحالة املزرية بدأت اقارن بني حالنا وحال الدول األخرى، حيث تعمل 
العلماء والخرباء لتطوير بالدها مثلما تعمل دول  الدول عىل استقبال 
الخليج العربي التي وصلت اىل حالة من التطور، ونعمل نحن، وبعفوية 
ومن منطلق الالمباالة، عىل استقبال املتسولني كل يف حقل اختصاصه، 
ومن كل دول العالم.. وأنا انظر للحالة املزرية التي تمر بها البالد بدأت 
موقع  وأين  السلبية؟،  الحالة  هذه  ملعالجة  وسيلة  توجد  أال  اتساءل 
موقف  وما  الظاهرة؟،  هذه  من  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
وزارة الداخلية من تفيش هذه الظاهرة التي تنتج عنها مردودات سلبية 
داخل املجتمع العراقي؟، خاصة أن هناك االالف من الفتيات وهن بعمر 
الورود منترشات يف الشوارع يعرضن بضاعتهن الرخيصة، وهي ظاهرة 
لها مردودات سلبية واخالقية، وربما تنحرف هذه الفتيات بعد اكمال 
دروس «العشق املمنوع» لريفدن الشارع العراقي بمزيد من املحرمات يف 
النوادي الليلية واملالهي التي اصبح عددها اكثر من عدد املساجد، ولله 
يف خلقه شؤون، وال اقول انها ظاهرة جديدة بل سبقتها خالل العقود 
والباكستانيون  الهنود  املتسولون  كان  يوم  مشابهة  حاالت  املاضية 
ينترشون بكثرة يف املدن العراقية وهم يعملون عىل ترصيف بضاعتهم 
الوحيدة التي يتفننون بها وبيعها لألطفال وهي صناعة « الفرارات « 
االحوال  كل  يف  لكنها  واالشكال،  االلوان  الورقية وبمختلف  والطائرات 
القوة العسكرية يف الرشق  ليست طائرات مقاتلة قد تؤثر عىل ميزان 
األوسط، وهي يف كل االحوال طائرات سلمية تنرش البهجة لدى اطفال 
العراق ايام زمان والتي اصبحت رغم بساطتها ترهب وتحط من كاهل 
العراقي يفتخر به كلما جد  املواطن  الذي يحمل تراثا ما زال  املجتمع 

الجد يف مجتمع بدأ يحترض وسط هذا الحشد الكبري من املتسولني.
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كييف/ متابعة الزوراء:
أعلَن الجيش األوكراني حالة التأهب 
الجـوي يف عمـوم البالد، محـذرا من 
موجـة هجمات روسـية جديدة بعد 
القصـف الصاروخي الذي اسـتهدف 
أمس عدة مـدن ومناطـق أوكرانية، 
ووصف بأنه ”األوسع واألعنف“ منذ 
بدء الحرب، وفيما قـال الكرملني إن 
الرئيـس فالديمـري بوتـني طلب من 
قادته العسـكريني مقرتحات بشـأن 
سري العملية العسـكرية يف أوكرانيا، 
دعا حلف شـمال األطليس (ناتو) إىل 
عدم التقليل من شـأن روسيا، كونها 
تخطـط لعمليـة عسـكرية طويلة، 
مؤكدا أن النزاع يف أوكرانيا قد يستمر 

لفرتة طويلة.
الرئاسـة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الروسية ديمرتي بيسكوف إن بوتني 
اطلع عـىل عمل تلـك املراكـز، وعقد 
اجتماعـا ومحادثـات منفصلـة مع 
القادة، أعرب خاللها عن اسـتعداده 
لالسـتماع إىل مقرتحاتهم لإلجراءات 
الفورية واملتوسطة املدى بشأن سري 

العملية العسكرية يف أوكرانيا.
يف السياق، أوردت وكالة ”سبوتنيك“ 
الروسـية لألنباء -نقال عـن مصادر 
مطلعة- أن القوات املسلحة الروسية 
تسـلمت دفعة جديدة من منظومات 
استطالع املدفعية الصوتية -املعروفة 
باسم ”بنسلني“ (Penicillin)- التي 
أكدت أنها أظهرت كفاءة عالية خالل 

املعارك.
وحسب املصادر ذاتها، فإن منظومات 
بنسـلني تكتشف بشكل فعال مواقع 
مدفعية القـوات األوكرانيـة، وتحدد 

إحداثياتها، لتدمريها بشكل فوري.
األمـني  أكـد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

العـام لحلف شـمال األطلـيس ينس 
سـتولتنربغ أن النـزاع يف أوكرانيا قد 
يسـتمر لفرتة طويلة، لكنه سينتهي 

عىل طاولة املفاوضات.
وشـدد سـتولتنربغ عـىل رضورة أن 
أوكرانيـا،  انتصـار  يشـمل أي حـل 
بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة؛ 
مشـريا إىل أن أرسع طريقة لتحقيق 

ذلك هي زيادة الدعم العسكري.
من جانبه، قال ألكسـندر غروشكو، 
نائـب وزيـر الخارجية الـرويس، إن 
رد موسـكو عـىل حزمـة العقوبات 
التاسعة التي ينوي االتحاد األوروبي 
فرضها عىل روسيا سيكون مرتبطا، 
يف املقـام األول، باملصالـح الوطنيـة 

للبالد.
موسـكو  أن  غروشـكو  وأضـاف 
اتخذت عددا من التدابري التي تضمن 

سيادتها.
سـتعمل  بـالده  أن  أوضـح  كمـا 
السـوداء،  القائمـة  توسـيع  عـىل 
لتشـمل جميع من يؤيد ما سـماها 
روسـيا  (كراهيـة  ”الروسـوفوبيا“ 
والخـوف منهـا)، كما سـيتعني عىل 
األوروبـي  االتحـاد  دول  حكومـات 
التضخـم وتراجع  تحّمل مسـؤولية 
التصنيـع وأزمـة الطاقـة، وجميـع 
العواقب السـلبية األخرى لسياستها 

تجاه روسيا، حسب قوله.
ودعا االتحاد األوروبي إىل إزالة جميع 
العقوبـات املبـارشة وغـري املبارشة 
التي تمنع تصدير الحبوب واألسمدة 

الروسية.
ميدانيا، قال فيتايل كليتشكو -عمدة 
إن  كييـف-  األوكرانيـة  العاصمـة 
إمدادات املياه أعيدت إىل جميع سكان 
العاصمة، لكن نصف سـكان املدينة 

ال يزالـون محرومـني مـن التدفئـة 
املركزية.

كما أكـد أن الكهرباء متوفرة يف ثلثي 
مناطق العاصمـة، وأن جدول تقنني 
الطاقـة يف حـاالت الطوارئ مـا زال 
مطبقـا؛ واصفا النقـص يف الكهرباء 
بأنـه ”كبـري جـدا“. وكانـت كييـف 
قـد تعرضت أمـس الجمعـة لقصف 
انقطـاع  إىل  أدى  رويس،  صاروخـي 
املاء والكهربـاء والتدفئة عن معظم 

أحيائها.
عىل صعيد آخر، قالـت هيئة األركان 
األوكرانيـة إن قواتهـا صدت هجوما 
روسـًيا عـىل أكثـر مـن 20 بلـدة يف 
مقاطعـة دونيتسـك، وأن نحـو 25 
قرية أخرى يف محيط مدينة باخموت 

تعرضت لقصف رويس كثيف.
الروسـية  القـوات  أن  أكـدت  كمـا 
اسـتهدفت األرايض األوكرانية بنحو 
السـاعات  خـالل  صاروخـا   163
الجويـة  دفاعاتهـا  وأن  املاضيـة، 

أسقطت الكثري منها.
وقالـت قيـادة عمليات الجنـوب إن 
القصـف الرويس اسـتمر عىل مرافق 
البنية التحتية يف مقاطعات ميكواليف 
وأوديسـا وزاباروجيـا ودنيربو، مما 
أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات 

يف إمدادات الكهرباء واملاء.
السـلطات  قالـت  أوديسـا،  ويف 
الجويـة  دفاعاتهـا  إن  األوكرانيـة 
أسـقطت صاروخني روسيني، أُطلقا 
من شبه جزيرة القرم باتجاه مناطق 

يف املقاطعة.
مراسـل  فأفـاد  خريسـون،  يف  أمـا 
الجزيرة بأن القصف املدفعي املتبادل 
بني القوات األوكرانية والروسـية ما 
زال مسـتمرا عىل طـول ضفتي نهر 

دنيرب.
يف املقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية 
إن قواتهـا أحبطـت محاولـة لنقـل 
أسـلحة أجنبيـة يف أوكرانيا إىل إحدى 
مناطق القتال، مشـرية إىل أن جميع 
الهجمـات  خـالل  املحـددة  املرافـق 
واسـعة النطاق الجمعة تم تدمريها 

وتحقيق جميع األهداف.
كمـا أكـدت الـوزارة أنه تـم توجيه 
رضبـات ألنظمة التحكم العسـكري 
واملجمع الصناعـي الدفاعي ومرافق 

الطاقة يف عموم البالد.
ويف زاباروجيا (شـمال خريسـون)، 
لروسـيا  املواليـة  السـلطات  قالـت 
إنها بدأت يف إنشـاء قبـة فوق مرفق 
تخزين النفايات النووية املسـتنفدة 
يف محطـة زاباروجيا النووية، بهدف 
حمايتهـا مـن هجمـات الطائـرات 

املسرية األوكرانية عىل حد قولها.

ويف دونيتسك بإقليم دونباس، ذكرت 
السـلطات املواليـة لروسـيا أن قتيال 
و7 مصابني سقطوا بقصف أوكراني 
تعرضت له املقاطعة خالل الساعات 

املاضية.
كمـا نقلـت وكالة ”تاس“ الروسـية 
عـن سـلطات دونيتسـك أن القوات 
األوكرانيـة قصفت مناطـق متفرقة 
من مدينة دونيتسـك بـ10 صواريخ 

غراد.
ويف لوغانسك، قالت السلطات املوالية 
لروسيا إن القوات األوكرانية أطلقت 
مـن  الصنـع  أمريكيـة  صواريـخ   3
طراز ”هيمـارس“ (HIMARS) عىل 
منطقـة ”ششاسـتيا“، وإن الجيش 
األوكراني يسـتمر يف قصـف األحياء 

السكنية يف مناطق ومدن املقاطعة.

تونس/ متابعة الزوراء:

أمـس  بأصواتهـم،  التونسـيوَن  أدىل 

السـبت، النتخـاب برملان جديـد للبالد 

بصالحيات محـدودة، يف أّول انتخابات 

التكهـّن  الجديـد، يصعـب  بالدسـتور 

بنتائجها وكذلك بنسبة املشاركة فيها، 

يف ظّل مقاطعتها من معاريض الرئيس 

قيس سعّيد.

اسـتقبال  االقـرتاع  مراكـز  وبـدأت 

املقرتعـني يف االنتخابـات الترشيعيـة، 

وسـط انتشـار أمنـي كثيـف بالطرق 

واملنشآت الحيوية.

ودعـي أكثـر مـن 9 ماليـني ناخب إىل 

صناديـق االقرتاع الختيـار ممثليهم يف 

السـلطة الترشيعية القادمـة من بني 

1058 مرتشـحا، فيمـا بـدأ التصويت 

بالخـارج منذ يـوم الخميس، بنسـب 

إقبال ضعيفة ومحدودة حتى اآلن.

ونرشت السلطات التونسية اآلالف من 

قـوات األمـن والجيش لتأمـني مكاتب 

االقرتاع املنتـرشة يف مدن البـالد كافة، 

كمـا اسـتدعت آالف األعـوان لإلرشاف 

عىل عملية االنتخاب ومراقبتها.

وجـرت هـذه االنتخابات وفـق قانون 

انتخابـي جديـد أصـدره الرئيس قيس 

سعيد يف منتصف شهر سبتمرب املايض 

بدال من القانون االنتخابي لعام 2014، 

يقلّـص عـدد مقاعـد الربملـان إىل 161 

مقعدا، وسـيختار التونسيون بموجبه 

مرشـحيهم عىل أسـاس فردي بدال من 

اختيـار قائمة حزبية واحـدة، وهو ما 

ترفضـه املعارضة وتعّد أّنه يعطي دورا 

أقـّل لألحـزاب ويقلّص مـن تمثيليتها 

السياسية.

سـيكون  سـينتخب  الـذي  والربملـان 

بصالحيـات محـدودة، وفقا للدسـتور 

الجديـد الـذي تّمـت املصادقـة عليـه 

باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو املنقيض، 

ويمنح صالحيات أكرب وأوسـع لرئيس 

الجمهورية.

وليـس هنـاك مؤرش عـىل إقبـال كبري 

دعائيـة  حملـة  بعـد  الناخبـني  مـن 

باهتـة تزامنـت مـع أزمـة اقتصادية 

ومالية كبرية اسـتحوذت عـىل اهتمام 

التونسـيني، لكن مـن املرجـّح أن تبلغ 

نسبة املشاركة نفس املعّدالت املسجلّة 

يف االسـتفتاء عىل الدستور الذي شارك 

فيه أكثر من %30 من الناخبني.

وهـذه االنتخابـات، هـي آخـر محّطة 

االسـتثنائية  اإلجـراءات  سلسـلة  يف 

الرئيـس قيـس سـعّيد،  أقرّهـا  التـي 

وبدأها بتنظيم استشـارة وطنية حول 

اإلصالحات السياسية واالقتصادية، ثم 

إقـرار دسـتور جديد للبـالد بعد تنظيم 

استفتاء شعبي.

ويتنافـس ألف و58 مرشـحاً عىل 161 

مقعـداً بمجلـس النـواب يف 154 دائرة 

انتخابية. وبني هؤالء 122 امرأة.

وحـث الرئيـس التونـيس قيس سـعيد 

التونسيني عىل املشاركة يف االنتخابات، 

وقـال ”هـذه فرصتكـم التاريخية فال 

حقوقكـم  تسـرتدوا  حتـى  تفوتوهـا 

املرشوعة يف العدل والحرية“.

وأضـاف سـعيد لـدى أدائـه بصوتـه: 

”اعملـوا مـن أجـل أن نقطـع الطريق 

عىل الذين نهبـوا البالد وخربوا ونصبوا 

اقـرتاع  بطريقـة  أوصيـاء  أنفسـهم 

بائدة“.

وتابـع: ”ال نحتكـم إال إىل ضمائركم 

وال يغرنكم خطاب هؤالء املشـككني 

الذين اندسـوا بني صفوفكم، انتبهوا 

إليهـم وملـن يدفـع األمـوال لـرشاء 

الذمم“.

ووصف الرئيس التونيس التصويت بأنه 

”يـوم تاريخي بـكل املقاييس وبالرغم 

مـن كل العقبات“، مضيفـاً أن ”هناك 

من يرفع شعارات اإلصالح وهو خارج 

مسارها“.

وقال ”سنصنع تاريخاً جديداً“ لتونس، 

مضيفـاً أن ”طريقة االقرتاع السـابقة 

بائدة والتجارب أثبتت ذلك“.

وشـدد عـىل أنـه يجـب ”عـىل مجلس 

النـواب القادم العمل عىل تلبية املطالب 

االجتماعية واالقتصادية“.

ودعا التونسـيني إىل املشـاركة بكثافة 

يف االنتخابـات، معتـرباً أنهـا ”فرصـة 

تاريخيـة للتغيري وال يجـب تفويتها“، 

كما أنها ”تقطع الطريق عىل من نصبوا 

أنفسهم أوصياء عىل تونس“.

وحـذر سـعيد املرشـحني الذين سـيتم 

انتخابهـم مـن أنهـم ”إذا تنكـروا ملـن 

انتخبهم ولم يعملـوا صادقني من أجل 

تحقيق مـا وعدوا فوكالتهـم باإلمكان 

سـحبها كما ينـص عىل ذلـك القانون 

االنتخابي“. وقال ”ليتذكر الذين سيتم 

انتخابهـم اليـوم أنهم سـيبقون تحت 

رقابة ناخبيهم“.

وكان سـعيد قـد أصـدر مرسـوما يف 

تعديـالت  يتضمـن  املـايض  سـبتمرب 

جوهريـة عـىل القانـون االنتخابـي يف 

إطار الدسـتور الجديـد منها التصويت 

عىل األفراد، بدالً مـن القوائم وتقليص 

عدد مقاعـد الربملـان إىل 161 من 217 

مقعداً.

وتقاطـع األحزاب املعارضة االنتخابات 

مـن  يقصيهـا  القانـون  أن  معتـربة 

املشاركة ويهدف إىل إبعادها من املشهد 

السيايس.

بغداد / الزوراء/ نينا :
 اقامْت مؤسسـة خطـى لرعاية رواد 
الصحافـة والفـن ، امـس السـبت يف 
العاصمة بغـداد ، احتفاليتها الدورية 
لتكريم نخبة من الصحفيني والفنانني 
الرواد تقديرا لدورهم الكبري وعطائهم 
املميـز يف خدمـة الصحافـة والثقافة 
، بحضـور مستشـار االمـن القومي 
الثقافـة  ووزيـر  االعرجـي  قاسـم 
احمـد فـكاك البدراني ووزيـر العمل 
والشـؤون االجتماعية احمد االسـدي 
، ونقيـب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي 
، ونقيب الفنانني جبار جودي وجمع 

من رواد الصحافة والفن والثقافة.
الصحفـي  دورة   ” الحفـل  وتضمـن 
الكبري فيصل حسون ”، برعاية البنك 
املركـزي العراقـي ومبـادرة تمكـني 
لرابطـة املصـارف العراقيـة، تكريـم 
نخبة مـن رواد الفن والصحافة تضم 
” املخـرج السـينمائي الرائـد محمـد 
الرواد  شـكري جميل، والصحفيـون 
هادي حسـن عليـوي وعكاب سـالم 
الطاهـر وحافـظ الـراوي، و احمـد 
عبد املجيـد وحمـزة مصطفى ونهى 
الدرويـش، والفنانة الرائـدة عواطف 
نعيم والفنانة القديرة شـذى سـالم ، 
والفنان التشكييل الرائد خالد جرب ” .

دعت وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
اىل  واالدب  والفـن  الصحافـة  رواد   ،
تقديـم الـرؤى واملقرتحـات للنهوض 
بهـذه الـوزارة التـي عانـت االهمال 

لعقدين طويلني من الزمن.
وقـال وزيـر الثقافـة احمـد فـكاك 
البدراني، خـالل احتفالية تكريم رواد 
احتفاليـة  والفـن خـالل  الصحافـة 

مؤسسة خطى لرعاية رواد الصحافة 
والفـن، امـس  السـبت يف العاصمـة 
بغداد، ” لقد نجحت مؤسسـة خطى 
وهـي تكرم الـرواد واالوائل من نخبة 
الصحفيني والفنانـني يف هذا املجتمع 

.”
الثقافـة  وزارة   ” ان   ، واضـاف 
وزارة  ليسـت  واالثـار  والسـياحة 
املوظفـني والعاملـني فيهـا بـدءا من 
الوزيـر وانتهاء بمن يقـف عىل ابواب 
الـوزارة ، انمـا هـي وزارتكـم انتـم 
رواد الصحافـة والفـن واالدب، انتـم 
املبدعـون الذيـن تكتبـون وتقـرأون 
وتمثلون وتسطرون الكلمات والشعر 
والقصة والرواية بكل فنونها لتنبض 
بكم الحياة بـكل مفاصلها، ومانحن 
إال جزء صغري يتابعكم منذ كنا صغارا 

ويبتهج لرؤيتكم ”.
وخاطب وزير الثقافة الرواد الحضور 
، قائـال ” رسـالتي لكـم وللجميع ان 
الوزارة تفتـح لكم ابوابهـا واذرعها، 
وتحييكم يف كل وقت مجيئكم لتقدموا 
مايجـول يف خواطركم من مشـاريع 
ورؤى، وما يمكن ان نعمل معا لنحقق 

االهداف لكم ولالجيال املقبلة ”.
واوضـح ، ” نحـن نتقبـل العتب ولم 
نكن جـزءا مـن الـوزارة فيما مىض، 
وربما حـاول من قبلنـا ان يقدم ولم 
تخدمه الفرصة ولم يحقق من املتيرس 
شـيئا، لكننا عازمون عىل العمل قدما 

والنقف عاجزين ”.
واضاف ، ” اردنا للوزارة ادارة ميدانية 
لذلك قطعنا عهدا ان نقف عىل ابوابكم 
جميعا ، ونرى منكم الصغرية والكبرية 
وكل االحتياجات لنأخذ منكم املشورة 
جمهـور  اىل  نقدمـه  ان  ومايمكـن 

الـوزارة ”، مبينا ان ” هوالء الجمهور 
هم جسـد الـوزارة وليـس املوظفني، 
ولذلـك قدمـوا لنا الـرؤى واملقرتحات 
للنهـوض بهـذه الوزارة التـي اهملت 

لعقدين طويلني من الزمن“.
من جانبه، قال وزير العمل والشؤون 
االجتماعية أحمد االسـدي يف كلمة له 
خـالل االحتفالية: إن ”بغداد السـالم 
والفـن  والشـعر  والحضـارة  واألدب 
واملوسـيقى وكل ما هو جميل ورائع 
مـرت عليها عـرب كل تاريخهـا اآلالم 
واملحـن لكنهـا كانت تخـرج من كل 
ذلك أكثـر جمـاال ومنتـرصة وقادرة 
عىل مواجهة التحديـات وتحويلها إىل 

فرص ألبنائها ومحبيها“.
وأشار إىل، أنه ”نحتفي اليوم ونشارك 
معكـم االحتفاء بـرواد الفـن واألدب 

والشعر واإلعالم والصحافة ملا قدموه 
لهـذا الوطـن تحيـة للراحلـني منهم 
وللصامدين الثابتني عىل خط وخطى 

عطائهم“.
وأضاف، أن“ مؤسسـة خطى تحتفي 
اليوم وكل املشاركني معها الحارضين 
والذيـن لـم تسـمح ظـروف عملهـم 
الحضـور معنا لكن جميعنـا نعلم أن 
لرواد األدب والصحافة والفن يف قلوب 
الواسـعة من  العراقيـني والرشيحـة 
املجتمع مكانة أكثـر مما لغريكم من 

النخب بالود والحب“. 
واوضـح، أن ”العراقيـني معروفـون 
بحبهـم لـكل مـن يقـدم لهـم عطاء 
خصوصـا عطـاء الروح الـذي يناغم 
فينا الحب واإلحسـاس الذي تعلمناه 
مـن كلمـات مرسحيـة أو مقطوعـة 

شـعرية أو موسـيقية، تحية لكم من 
حكومة الخدمة الوطنية التي تشكلت 
قبـل شـهرين مـن اآلن وتأخـذ عـىل 
عاتقهـا الكثري من املهـام التي تتعهد 
بإنجازهـا وتعمـل عـىل اإليفـاء بما 
وعدت به شعبها هي بالتأكيد وضعت 
االهتمـام بالـرواد الفـن والصحافـة 
واألدب والثقافـة وتقديـم مـا يمكن 
تقديمـه لهؤالء الذين قدموا للشـعب 

والوطن كل ما لديهم ”.
وتابـع، أن ”العراق مر بحقبات كثرية 
لكـن رواد الصحافـة والفـن واألدب 
وإن  واحـد  بموقـف  ثابتـني  كانـوا 
اختلفت الصور والظـروف التي مروا 
بهـا وهـو حبهـم للعـراق وعطاؤهم 

للوطن“.
بـدوره قـال رئيـس مجلـس أمنـاء 

شبكة اإلعالم العراقي الدكتور جعفر 
الونـان يف كلمة له خـالل االحتفالية: 
”أتقدم بالشـكر ملؤسسة خطى التي 
جمعتنا تحت مظلـة اإلبداع والثقافة 
والصحافـة والفن التي تعد املحركات 
والنظـام  الدولـة  لبنـاء  األساسـية 
السـيايس“، مبيناً أن ”صاحب القرار 
السيايس وصانع القرار الحكومي غري 
متنّبه كثرياً ألهميـة الفن والصحافة 

والثقافة“.
وأشـار إىل أن ”مـا خصـص لشـبكة 
اإلعالم العراقي منذ عام 2014 وحتى 
اليـوم يوازي صفـراً مـن املوازنات“، 
مؤكـداً أن ”املـال والفـن ال يتفارقان 
فـإذا توفـر املـال يتوفر الفـن، وهذه 
مشكلة النظام السيايس الحايل ينظر 

للفن بنحو هاميش وثانوي“.
وأضـاف ”ال يمكـن اليوم بنـاء دولة 
قويـة إذا لـم نهتم بالفنـان العراقي، 
وهذا االهتمام ليس فقط باألشخاص 
بل منظومـة الفن بنحو عـام ومعها 
أن  املنظومـة الصحفيـة“، موضحـاً 
”شـبكة اإلعـالم العراقـي كتبت منذ 
تسـلمناً مجلـس األمناء عـن أهمية 
العراقـي  املواطـن  بنـاء  يف  الدرامـا 
ويف مواجهـة املشـاريع التـي تصنع 
االنكسـار والسـوء يف بناء الشخصية 
جميـع  مـع  وحاولنـا  العراقيـة، 
القطاعات املسؤولة يف الدولة ولم نجد 
آذاناً صاغية لهذا امللف“، مشـدداً عىل 
رضورة العمـل جميعاً بوجود الوزراء 
يف الحكومـة والذيـن لديهـم اهتمام 
بقطاع الفن والصحافة لتكون مرحلة 

جديدة يف بناء الفن العراقي“.
ودعـا الونـان إىل عـدم تـرك الفنـان 
العراقـي للعمل يف مشـاريع اخرى ثم 

نعتـب عليـه بسـبب ذلـك، وال بد من 
خطط حقيقيـة وخارطة عمل فعلية 
ألننا نفكر بالتنظري وال يوجد اهتمام 

عميل بالفنان العراقي“.
من جهتـه، قال عضو مجلـس أمناء 
شـبكة اإلعالم العراقـي الدكتور عالء 
امـس)  اليـوم(  ”تنطلـق  الحطـاب: 
خطـى  ملؤسسـة  الثانيـة  الـدورة 
لرعاية الصحفيـني والفنانني لتكريم 
مجموعة من مربـي األجيال بحضور 
حكومـي ونيابـي وهـذا رشف كبـري 
بمنحهم لنا رشف تكريمهم ونستذكر 

إنجازاتهم“.
للسـينما  ”اليمكـن  انـه  إىل  وأشـار 
واملـرسح واألدب ومنهـج الصحافـة 
أن يصـل لنا لوال وجـود هذه القامات 
املحتفى بهـم“، مبينا، أن“ األمة التي 
ال تحتفي والتكرم مبدعيها أمة ميتة 
التسـتحق الحيـاة ”، داعيـا ”مجلس 
النواب لوضع ترشيعات تحفظ للرواد 
كرامتهـم وتحقق لهـم الوضع املادي 

الكريم“.
وأضـاف، إن ”لـم نحرتم مـن علمونا 
النسـتحق أن نطلق عىل انفسـنا أننا 
نخبة“، مؤكدا، أن ”االنحناء إىل الرواد 

األساتذة يزيدنا رشفا ورفعة“.
وحـرض الحفـل التكريمي ملؤسسـة 
خطى لرعايـة رواد الصحافة والفن، 
قاسـم  القومـي  االمـن  مستشـار 
االعرجي ووزير الثقافـة احمد فكاك 
العمـل والشـؤون  البدرانـي ووزيـر 
االجتماعيـة احمـد االسـدي ، ونقيب 
الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحاد 
 ، العـرب مؤيـد الالمـي  الصحفيـني 
ونقيـب الفنانني جبـار جودي وجمع 

من رواد الصحافة والفن والثقافة.
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بغداد/الزوراء:

أكدت لجنة الرتبية النيابية، امس السـبت، أنه 

سيتم تثبيت املحارضين فور انهاء كل املشاكل 

املتعلقة بتثبيتهم، مشـرية اىل انه سيتم تثبيت 

املحارضين يف كل املحافظات بحسـب النسب 

املخصصـة لهـم، ومنهم ١٨ ألـف محارض يف 

بغداد.

وقالـت رئيسـة اللجنـة زيتـون الدليمـي يف 

حـوار اطلعت عليـه «الـزوراء» ان «موضوع 

املحارضيـن شـهد اجـراءات كثـرية، حيـث 

طلبـت وزارة املالية قاعدة البيانات العداداهم 

وبياناتهم وأوامر املبارشة».

وأضافـت الدليمـي أن «التلكؤ بني املحافظات 

ووزارة الرتبيـة بخصـوص البيانـات هو من 

تسـبب بتأخـري كبـري يف اتمـام املوضـوع»، 

منوهـة اىل انـه «وبعـد عـودة الصالحيات اىل 

وزارة الرتبية بداية السـنة الجديدة سـتنتهي 

املشكلة».

وأكـدت أن «حقـوق املحارضيـن مضمونـة 

وأوامرهـم االداريـة جاهـزة، وسـيميض أمر 

تثبيـت من هو متعاقد منذ سـنتني فما فوق، 

رغـم ان هنالـك من بـارش بالـدوام منذ عدة 

سـنوات».أما بخصـوص اعـداد مـن سـيتم 

تثبيتهم من املحارضيـن املتعاقدين، لفتت اىل 

انه «ال نستطيع االدالء باالرقام لحني االنتهاء 

من حسـم املوضوع، حيث كل محافظة لديها 

حصة بالتخصيصات، وعىل سبيل املثال سيتم 

تثبيت ١٨ الف محارض يف العاصمة بغداد». 
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بغداد/الزوراء:
للمحاسـبني  العراقيـة  الجمعيـة  أعلنـت 
القانونيني، امس السـبت، عـن انطالق أعمال 
مؤتمرهـا العلمـي الثانـي بعنـوان (معايـري 
األعمـال  بيئـة  يف  وأثرهـا  الدوليـة  التدقيـق 
العراقيـة)، فيما تضمـن املؤتمـر اإلعالن عن 
تأسـيس أول جمعية عراقية ملعايري املحاسبة 

والتدقيق.
وقال رئيـس الجمعيـة العراقية للمحاسـبني 
القانونيـني، عيل غالـب العـزاوي، يف ترصيح 
صحفـي: إن»الجمعيـة العراقية للمحاسـبني 
القانونيـني، مـن الجمعيات املهنيـة املهمة يف 
العراق»، الفتاً إىل أن «الجمعية أقامت ، مؤتمرها 
العلمي الثاني بعنوان (معايري التدقيق الدولية 
وأثرها يف بيئة األعمال العراقية)، حيث وجدت 

أن هناك فجوة يف املعايري املطبقة يف العراق».
وأضـاف العـزاوي أنـه «يف فـرتة سـابقة تـم 
ترشيـع املعايـري الدوليـة يف ما يتعلـق بجانب 
املصـارف، وتـم تطبيـق املعايـري املحاسـبية 
من قبـل املصارف، لكـن هناك خلـًال بمعايري 
التدقيق».وأشـار إىل أن «الجمعيـة ومن خالل 
هذا املؤتمر، وضعت قدماً للكثري من الباحثني، 
وتم تخصيصه ملوضوع معايري التدقيق الدولية 
من أجل سد هذه الثغرة املوجودة، واملساهمة 
يف نقـل التجربـة التـي نجحت مـن املصارف 

املاليـة  األوراق  كهيئـة  أخـرى  قطاعـات  إىل 
والـرشكات النفطيـة والـرشكات املسـاهمة 
املعروضة يف هيئـة األوراق املالية، والكثري من 

الرشكات األجنبية العاملة يف العراق».
وأكـد «أهميـة إكمـال العمل بشـكل متكامل 
مـا بني املعايري املحاسـبية واملعايري التدقيقية 

للوصول إىل التكامل املهني بهذا الجانب».
بـدوره، قـال نقيـب املحاسـبني واملدققـني، 
جواد الشـهييل، يف ترصيـح صحفي إن «هكذا 
بظاللهـا  تلقـي  ومهنيـة  مهمـة  مؤتمـرات 
اإليجابية عىل كل االحتياجـات الفعلية للمهن 

العراقية وأهمها مهنة املحاسبة والتدقيق».

وتابع الشـهييل: «اسـتغلينا فرصة وجود هذا 
املؤتمر لنعلن عن انطـالق أول جمعية عراقية 
ملعايري املحاسـبة والتدقيق، وبسـبب الفجوة 
الكبـرية املوجودة بتطبيق هـذه املعايري لعدم 
وجـود جهـة مهنية تعنـى بمراقبـة ومتابعة 
تكييـف وتبني املعايـري الدوليـة وتحويلها إىل 
معايـري محلية، انطلق العـراق ، برعاية نقابة 
شـخصياً  وبرعايتنـا  واملدققـني  املحاسـبني 
لتأسـيس هـذه الجمعيـة وانطالقهـا لتكون 
الجمعيـة األم لتكييف وتبنـي املعايري الدولية 
وتحويلهـا إىل معايري محلية، مـن اإلمكان أن 

تكون عىل مستوى عال».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائرة التحقيقـات يف هيئة 
النزاهـة االتحاديَّة، امس السـبت، 
تنفيذ أربـع عمليَّات ضبٍط لحاالت 
تزويٍر واختـالٍس يف عدٍد من دوائر 

ُمحافظة دياىل.
وذكر بيان للدائرة، تلقته «الزوراء» 
أن «فريق عمل مكتب تحقيق دياىل 
ضبط ُمعاملتي رصٍف ُمزوَّرتني يف 
رين  لجنة تعويض الشهداء واملُترضِّ
من األعمال اإلرهابيَّة والعسـكريَّة 

يف املُحافظة».
وأشـار إىل أنَّـه «تمَّ تزويـر موقف 
ُمعاملتـني  يف  األمنيَّـة  السـالمة 
ضمـن  مطلوبـني  إىل  تعـودان 
املُسـلَّحة»،  اإلرهابيَّـة  املجاميـع 
الفتـًة إىل أنَّه «بموجـب التزوير تمَّ 
عدُّهمـا شـهيدين، ورصف مبلـغ 
دينـار  مليـون   (٥٠,٨٦٣,٧٠٠)

لهما». 
وأضـاف البيـان أن َ«الفريق، الذي 

انتقـل إىل ُمديريَّـة تربيـة ديـاىل - 
املـالك، كشـف عـن وجـود أوامر 
املحارضين  رٍة بقوائم  ُمـزوَّ أداريٍَّة 
يف املُديريَّـة»، ُمبيناً أن «مسـؤولة 
قامـت  السـابقة  املـالك  شـعبة 
بتحريـف وإضافة (٤٤) اسـماً إىل 
قوائم املُحارضين؛ بالرغم من عدم 

ورود أسـمائهم يف األوامر اإلداريَّة 
األصليَّة».

وأوضـح أن «الدائـرة كشـفت عن 
تزويـر ختـم وتوقيع املديـر العام 
لرشكـة توزيع املُنتجـات النفطيَّة 
– فرع دياىل؛ لرصف منتوج النفط 
رٍة،  والغـاز بموجـب إجازاٍت ُمـزوَّ

ُموضحًة أنَّه تـمَّ ضبط أصل (٥٧) 
طلـب وكاالت غاز ونفـط، و(٢٦) 

طلب إجازة ُمولِّدات يف الرشكة».
ولفـت إىل أنـه «تـم ضبـط أصـل 
دفاتر الشـهادات الصحيَّة ودفاتر 
وصـوالت الجبايـة يف ُمستشـفى 
ديـاىل البيطـريِّ للُمـدَّة مـن (أيار 
٢٠٢٢)؛  األول  ترشيـن   –  ٢٠٢٢
لوجـود تالعـٍب واختـالٍس فيها».
ُمسـتوصٍف  «ُمديـرة  أن  وتابـع 
بيطـريٍّ قامت بالتالعـب يف مبالغ 
املبلـغ  فـرق  واختـالس  الجبايـة 
ملصلحتها، وعـدم إيداعه يف خزينة 
ت  الدولـة»، ُمبيِّنـًة أنَّ «العمليَّة تمَّ
من خالل إعطاء نسـخٍة للمراجع 
ُذِكَر فيهـا مبلغ أعىل مـن املذكور 
يف نسخة الدائرة، وقيامها بإعمام 
نسخة املراجع عرب تطبيق (واتس 
اب) يف كـروب فيـه ضبَّاط رشطة 
وأمـن وطنـي لجميع السـيطرات 

الرئيسة يف املُحافظات».

ميسان/الزوراء:
حـــذرت حكومـة ميسـان املحليـة، امس 
السـبت، مـن خــروج األهـــوار يف العراق 
من الئحة الرتاث العاملي بسـبب شـح املياه 
فيها، بعد وصول نسـب الجفاف فيها إىل ٩٨ 

باملئة.
وذكــــر مـحـافــظ مـيـســان عـلـي 
دواي يف حوار اطلعت عليه «الزوراء» إن «أزمة 
املياه التـي تعرضت لها البـالد واالنخفاض 
الكبري بمناسيب نهري دجلة والفرات، تسببا 
بحصول جفاف بنسـبة ٩٨ باملئـة لألهوار، 
ما يدق ناقـوس الخطر بخروجها من الئحة 
الرتاث العاملي لليونسكو، كون مناسيب املياه 
فيها ليست ضمن رشوط الالئحة املذكورة». 
وأضـاف داوي أن «أهم األهـوار التي تضمها 
تـراجـعــاً  وشـــهــدت  املـحـافـظــة 
كبرياً بمناسـيبه، هو هـور الحويزة والـذي 
بلغت نسب الجفاف فيه، ٩٠ باملئة، ما شكل 
تهديـداً خطـرياً لألرس القاطنة هنـاك والتي 
هجـرت مناطقهـا بشـكل كامـل ووصــل 
عددهـا إىل ٢٥٠ إضافة إىل هـالك اآلالف من 

املاشـية وبالتـايل إلحاق خسـائر اقتصادية 
لتلـك األرس، واختفاء األهـوار من جديد بعد 
إعادتهـا إىل الحياة بعد العـام ٢٠٠٣، بعد أن 
جففها سـابقاً النظام الدكتاتـوري املقبور 
منتصـف تسـعينيات القرن املايض بنسـبة 
٩٠ باملئـة». وكانت وزارة املـوارد املائية، قد 

أعلنـت يف شـهر حزيـران من العـام الحايل، 
أن العـراق يعـد املتـرضر األكرب مـن تبعات 
التغريات املناخية وتناقص الـواردات املائية 
نتيجـة لعدم وجــود اتفاقيـات ملزمة بينه 
وبـني دول املنبع إلدارة املياه العابرة للحدود 

واألنهر املشرتكة.

بغداد/الزوراء:

كشـف وزيـر الكهربـاء زياد عـيل فاضل، 

امـس السـبت، وجـود خطة عمـل جديدة 

لعمل املحطات.

وزيـر الكهرباء وفور وصولـه إىل محافظة 

بابل عقد اجتماعاً مـع الكوادر املتقدمة يف 

كهرباء بابل والكوادر الهندسـية يف محطة 

املسيب».

وأكـد فاضل أنـه يف «املرحلـة املقبلة هناك 

خطوات عمـل فعلية لزيادة اإلنتاج»، داعياً 

«الكـوادر الهندسـية والفنيـة يف املحطات 

ببـذل جهد أكرب يف عمليات الصيانة وتأهيل 

املحطات لرفع مستوى اإلنتاج».

وأشـار اىل «وجـود خطة عمـل جديدة من 

خالل وضع جداول عمل لكل محطة».

ونـوه اىل أن «هذه الخطة ستسـهم يف حل 

ملف الكهرباء بشكل نهائي خالل السنوات 

القادمـة»، مبيناً أنه «تم عرضها يف مجلس 

الطاقة وسيتم عرضها خالل جلسة مجلس 

الوزراء املقبلة».

وتابـع أنه «ال يمكن معالجة جميع امللفات 

يف فـرتة قصـرية والهـدف حاليـاً تحقيـق 

اسـتقرار أكرب يف الصيف املقبل»، مؤكداً أن 

«الوزارة وضعت خطة لزيادة إنتاج الطاقة 

إىل ٢٤ ألف ميكا يف الصيف املقبل».

بغداد/الزوراء:

حـّددت أمانة بغـداد، امس السـبت، موعد املبـارشة بتأهيل أربعة 

مداخل للعاصمة يقع تنفيذها تحت مسؤوليتها، فيما أعلنت قرب 

إطـالق أموال الدعم الطارئ املخصصـة لها.وقال أمني بغداد عمار 

موىس يف ترصيح صحفي إن «مداخل بغداد مقسمة لجزأين: األول 

ضمن حدود أمانة بغداد واآلخر ضمن حدود محافظة بغداد»، مبيناً 

أن «املحافظـة أحالت األجزاء التي ضمـن صالحياتها إىل الرشكات 

للتنفيذ».وأضاف أن «املداخل الواقعة ضمن حدود األمانة أربعة هي 

(بغـداد - موصـل، بغداد - بابل، بغداد - ديـاىل، بغداد – كركوك)»، 

مشـرياً اىل أنه «سـتتم إحالتها للرشكات للمبارشة بتأهيلها خالل 

األسـبوعني املقبلني».وأكـد أن «أعمـال التأهيل تتضمن التوسـعة 

والزراعة وجسـور املشـاة إلظهار املداخل بما يليـق بالعاصمة «، 

الفتاً اىل أن «املالية سـتطلق قريباً تخصيصات األموال الالزمة لهذا 

الغرض ألمانة بغداد من قانون الدعم الطارئ».

وأعرب موىس عن أمله بتخصيص وفرة مالية خالل املوازنة املقبلة 

لتقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع مهمة».

كربالء/الزوراء:

أكدت حكومة محافظة كربالء، 

امس السـبت، وجود ترشيعات 

قـرار  مـع  تتعـارض  قانونيـة 

مجلس الـوزراء الخاص بتمليك 

وتغيـري  الزراعيـة  األرايض 

جنسـها، مشـددة عىل رضورة 

وقـرارات  تعليمـات  إصـدار 

إضافية لحسـم التفاصيل التي 

تظهر عند تطبيق القرار.

ملحافـظ  األول  النائـب  وقـال 

يف  الفتـالوي،  جاسـم  كربـالء، 

ترصيح صحفي إن «قرار تمليك 

األرايض الزراعية وتغيري جنسها 

يحتـاج إىل تعليمـات وقـرارات 

التفاصيل،  إضافية ليتم حسـم 

حيـث هناك ترشيعـات قانونية 

تتعارض مع هذا القرار».

وأوضـح الفتـالوي أن «األرايض 

الزراعية املشمولة بقرار التمليك 

املأهولـة  حاليـا  املثبتـة  هـي 

بالسـكان واملتحولـة إىل أحياء، 

ليـس  التمليـك  قـرار  أن  كمـا 

لـكل األرايض الزراعيـة، وإنمـا 

للتصميـم األسـايس للمحافظة 

أو املدينة أو القضاء أو الناحية، 

أمـا خـارج التصميـم فهو غري 

مشمول بالقرار».

ينـص  «القانـون  أن  وأضـاف 

عـىل أن أقل مسـاحة للتمليك يف 

القضاء ٢٥٠ مـرتاً، ويف الناحية 

٣٠٠ مـرت، لكـن هـذه القطـع 

موّزنة عىل شـكل ١٠٠ مرت، ويف 

بعـض األحيـان عـىل ٥٠ مـرتا، 

وهذا يتعارض مع القانون».

وتابـع الفتـالوي «إضافة إىل أن 

هذه القطع الزراعية قسم منها 

سوف يقع تصميمها عىل شارع 

تجاري، والقانون يمنع بيع مثل 

هكذا قطع، وقسـم مـن األهايل 

أراٍض بمبالـغ عالية،  مشـرتي 

والقرار ينص عىل بيعها بالسعر 

الحقيقـي، فإذا كان مشـرتيها 

بــ١٠٠ مليـون يبيعهـا بـ١٠٠ 

مليون!».

وأردف أن «قسم من القطع تقع 

داخل تصميم الشوارع، والقرار 

أشـار إىل تعويـض صاحب تلك 

القطعة بأخرى، لكن كيف يكون 

ذلك؟، فقـد تكون القطعة األوىل 

تسـاوي ١٥٠ مليـون، واألخرى 

التـي سـيعوض بهـا ال تتجاوز 

٥٠ مليـون، وكذلـك الحـال لـو 

كانت األرض عليها بناء تتجاوز 

قيمته ١٠٠ مليون، فكيف سيتم 

تعويضـه؟، وغريهـا الكثري من 

التفاصيل». 

وأكمـل الفتـالوي «لذلـك يجب 

ترشيع قوانني او اصدار قرارات 

تحسـم  الـوزراء  مجلـس  مـن 

هـذه التفاصيل التي تظهر عند 

تطبيـق قـرار التمليك، وسـيتم 

رفـع توصيـات ومالحظـات إىل 

الحكومـة املركزية خـالل األيام 

املقبلة بهذا الخصوص».

يذكر أنـه يف ٢٨ ترشيـن الثاني 

الـوزراء  مجلـس  قـرر   ٢٠٢٢

العراقي خالل جلسته االعتيادية 

تمليـك األرايض الزراعيـة التـي 

حولها أصحابها إىل قطع أرايض 

للمواطنـني،  وبيعهـا  سـكنية 

والعشـوائيات التـي أقيمت عىل 

أرايض الدولة.

وكانت وزارة التخطيط العراقية 

كشـفت يف دراسـة لها أخرياً أن 

سـكان العشـوائيات يف العـراق 

يمثلون حوايل ١٢٪ من مجموع 

السكان، وأن املساكن العشوائية 

تشـكل حوايل ١٦٪ من مجموع 

املساكن.
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بغداد/الزوراء:
كشـف وزير الصحة، صالح الحسـناوي، 
لتأهيـل  مـرشوع  عـن  السـبت،  امـس 
١٠مستشـفيات تعليميـة كبـرية ضمـن 
موازنـة ٢٠٢٣، فيما أشـار إىل أن الوزارة 
بصـدد إنشـاء مراكز جديـدة لفحوصات 
الـدم يف ٣ محافظـات لتسـهيل الخدمات 

ملرىض الثالسيميا.
وقال الحسـناوي يف ترصيـح صحفي إن 
«رئيـس الوزراء محمد شـياع السـوداني 
يـويل اهتماماً كبـرياً للخدمـات الصحية، 
وهو ضمن برنامجه الحكومي الذي يؤكد 
عـىل القطاعـات الخدميـة وعىل رأسـها 
القطـاع الصحي».وأشـار إىل أن «هنالـك 
عـدة مشـاكل تواجـه الـوزارة منها عدم 
إقـرار موازنـة عـام ٢٠٢٢ و كذلـك نقل 
صالحيات أو فك ارتباط دوائر الصحة من 
املحافظة إىل الصحـة، إضافة إىل أن هناك 

أزمة مالية حقيقية تواجه الوزارة».
وأضاف أنه «خالل زيارتنا ملحافظة النجف 
األرشف اطلعنـا عىل جهـود كبرية لكوادر 
وزارة الصحـة من األطبـاء والتمريضيني 
والتقنيني واإلداريني، واسـتمعنا إىل رشح 
واف واطلعنا بشـكل مبـارش مع املرىض، 

الذين يعانون من بعض املشـاكل املتعلقة 
املسـتلزمات  وبعـض  األدويـة  بتجهيـز 
الطبيـة»، مؤكداً: «سـنعمل عىل توفريها 

خالل األيام املقبلة بشكل رسيع».
ولفت إىل أن»هناك مرشوعاً ضمن موازنة 
عام ٢٠٢٣ لتأهيل املستشفيات التعليمية 
الكبرية والبالغ عددها ١٠ مستشفيات يف 
العـراق»، مبيناً أن «هـذا املرشوع رصدت 

أمواله ضمن مسودة موازنة ٢٠٢٣».
وأوضـح الحسـناوي «وجـود جملـة من 
األمـور املتعلقة بالخدمات، سـنعمل عىل 
إصالحهـا بالتعـاون مـع دوائـر الصحة 

باملحافظات». 
وعن إصابـة إحدى مريضات الثالسـيميا 
بمـرض العوز املناعـي نتيجة خطأ طبي، 
قـال: «نحتاج إىل فحوصـات طبية دقيقة 
جـداً، وهي متوفـرة فقط بمـرصف الدم 
املرجعـي يف بغداد، حيـث حاولنا بطريقة 
اىل  الخدمـات  هـذه  نوصـل  أن  معينـة 
بعض املحافظات»، مؤكداً: «سـنعمل عىل 
إنشـاء مراكـز لفحوصـات الـدم يف ثالث 
محافظـات، عـدا العاصمة بغـداد، حتى 
نسـهل فحوصـات الـدم املقدمـة ملرىض 

الثالسيميا «.

بابل/الزوراء:
أعلنـت مديرية شـؤون املخدرات واملؤثـرات العقلية، امس السـبت، القبض عىل 
متهمني بحوزتهم أسـلحة ومواد مخدرة وعمالت نقدية مزورة وطائرة درون يف 

بابل.
وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء» «بعمليـة نوعية أمنيـة ومن خالل 
الحصـول عـىل معلومات اسـتخبارية، القـت مفارزنا القبض عىل سـبعة تجار 
للمخدرات يف بابل». وأضافت: «تم ضبط بحوزتهم أسـلحة ومواد مخدرة وأدوات 
تعـاط مختلفة وعمالت نقدية مزورة وطائـرة درون». وأتم البيان: «تمت إحالة 

املطلوبني اىل القضاء وفق أحكام املادة القانونية ٢٨ مخدرات».

النجف/الزوراء:

أعلنت هيئة اسـتثمار النجف، امس السبت، أن عـدد التجمعات 

العشـوائية يف املحافظـة تجـاوز الـ٩٠ تجمعاً، مشـرية إلـى أن 

النسبة األكرب من الـعـشـوائـيـات ترتكز فـي مركزي قضاءي 

النجـف والكوفـة، فيما اشـارت اىل وضع خطة النجـاز ٢٥ الف 

وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٥. 

وقـال رئـيــس الهيئـة رضغـام كيكو يف حـوار اطلعـت عليه 

«الـزوراء» إن «الحل األمثل ألزمـة السـكن والعشـوائيات يكون 

من خالل االسـتثمار وإنشاء مشاريع سكنية متوسطة وواطئة 

الكلفة».

وأوضـح أن «هنـاك توجهاً كبرياً مـن املواطنني عـىل املجمعات 

السـكنية االسـتثمارية، لكونها توفر الخدمـات والبنى التحتية 

التي يتعهد بها املستثمر، إضافة إلـى مبادرة التسديد عىل شكل 

أقـســاط من خـالل املصارف، األمـر الذي زاد مـن اإلقبال عىل 

املجمعات». وأضاف كيكو أن الهيئة وضعت خطة إلنجاز ٢٥ ألف 

وحدة سـكنية بحلول عام ٢٠٢٥ للمساهمة يف حل أزمة السكن. 

مـؤكـداً فـي الـوقـت نفسـه إنجاز سـبعة مجمعات سـكنية 

بالكامـل ، فيما هنـاك ٢١ مجمعاً آخـر قيد اإلنجـاز، إضافة إىل 

خمسة مجمعات بانتظار إبرام العقود. 



بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركـزي العراقي من العملة 
الصعبـة للدوالر األمريكي خالل األسـبوع املايض 

أكثر من ٦٦١ مليون دوالر.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع خالل االسبوع 
املايض لأليام الخمسـة التي فتح بها املزاد وابتداًء 
من يوم االحد ولغاية الخميس مقدار ٦٦١ مليونا 
و٧٩٣ الفا و٦٩٣ دوالرا بمعدل ١٣٢ مليونا و٣٥٨ 
الفـا و٧٣٨ دوالرا، منخفضـا بنسـبة ١٫٤٢٪ عن 
االسـبوع الذي سـبقه.وأضاف: ان اعـىل مبيعات 

للدوالر خالل األسـبوع املـايض كان ليوم االربعاء 
حيـث بلغت املبيعات فيـه ١٣٨ مليونا و ٢٧٤ ألفا 
و ٦٤٠ دوالرا، فيمـا كانت أقل املبيعات ليوم االحد 
التـي بلغت فيه املبيعـات ١٢٢ مليونا و٤٠٣ آالف 

و٩٦٧ دوالرا. 
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل 
حواالت للخارج لتمويـل التجارة الخارجية، فيما 
بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات املصارف 
يف الخـارج، اضافة اىل البيع النقـدي ١٤٦٠ دينارا 

لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
األدويـة  لصناعـة  العامـة  الرشكـة  أعلنــت 
واملُسـتلزمات الطبية يف سـامراء، إحدى رشكات 
وزارة الصناعـة واملعادن، إكمال تسـجيل ( ٢٨ ) 

ُمستحرضا دوائيا جديدا ِخالل العام الجاري.
وذكـر ُمدير عـام الرشكـة، عبـد الحميــد عبـد 
الرحمـن محمـود، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه: أن «الُخطة البحثية للرشكـة تتضمن إنتاج 

ُمسـتحرضات جديدة ملُعالجة ُمختلـف األمراض 
ومنهـا املُزمنة بأشـكالها الصيدالنيـة املُختلفة»، 
الفتا اىل «تسجيل (٢٨) ُمسـتحرضا دوائيا جديدا 
لـدى وزارة الصحـة، وسـيتم طرحها يف السـوق 

املحلية».
وأشـار إىل «الجهود الكبـرية واملُتواصلـة للكوادر 
املتخصصـة من أجل إنجاز أعمالها من التصاميم 

الحديثة واملُتطورة وبما يليق بُسمعة الرشكـة».

بغداد/ الزوراء
أكـد الخبـري االقتصادي، باسـم أنطـوان، أن 
اإلجـراءات الحكوميـة ستسـهم بانخفـاض 
سعر رصف الدوالر خالل أسبوعني، فيما حدد 

سببني رئيسيني وراء االرتفاع املستمر. 
وقال أنطوان يف ترصيح صحفي: إن «مجموعة 
اإلجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني والبنـك املركزي من 
خالل تخفيض سعر الدوالر وتحديد االسترياد 
ستسهم بعودة سعر رصف الدوالر اىل ما كان 

عليه وخالل أسبوعني «.  

وأضاف ان «ارتفاع سـعر رصف الدوالر امام 
الدينار العراقي يقف خلفه سببني: األول عدم 
ترشيـع قانـون املوازنـة وذلك بتحديد سـعر 
الرصف، أما العامل االخر فهو عمليات تحويل 
أموال الفاسدين من الدينار العراقي اىل الدوالر 

الذي أدى اىل زيادة الطلب عىل الدوالر». 
وكانت اللجنة املالية يف مجلس النواب ارجعت، 
يف وقت سـابق، أسـباب ارتفاع سـعر الدوالر 
أمام الدينار العراقي اىل الضغوط التي يمارس 
البنـك الفيـدرايل األمريكي عىل البنـك املركزي 

العراقي. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيط، امس السـبت، 
عـن وجـود مخططـات انمائيـة لتنفيذ 
119 مرشوعاً سـكنياً تتضمن 16 مدينة 
سكنية ، مشرية اىل ان فكرة بناء عاصمة 
ادارية جديـدة متكاملة للبـالد موجودة 

ضمن ذلك املخطط.
وقــال املتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
التخطيـط، عبـد الزهـرة الهنـداوي، يف 
ترصيح صحفـي:“ ان العاصمة االدارية 
موجودة كرؤية ضمن املخطط االنمائي 
ملدينـة بغداد، كما ان االماكن التي يمكن 
ان تنشأ عليها العاصمة االدارية محددة، 

ولكن تبقى خطوات التنفيذ“.
واضـاف الهنـداوي :“ ان احــد االماكن 
املختارة إلنشـاء العاصمـة االدارية هي 
املنطقة املقابلة ملدينة بسـماية السكنية 
عـىل مسـاحة أكثـر مـن 50 كيلـو مرتاً 
مربعـاً، وهـي يمكن أن تكـون عاصمة 
إداريـة جديـدة السـتيعاب كل املبانـي 
الحكوميـة املوجـودة يف قلـب العاصمة 

بغداد“.
ويف مـا يتعلـق بقضية السـكن، اوضح 

:“ان هناك العديد من املشـاريع املدرجة 
ضمـن الخطـة االنمائية للعراق بشـكل 
عام والعاصمة بغداد، وتحتاج اىل تنفيذ، 
وهناك مـن ضمن املخططـات االنمائية 

119 مرشوعاً سكنياً يف عموم العراق“.
مـن جانب اخر، حددت وزارة التخطيط، 
امس السـبت، رشطني رئيسـني إلجـراء 
التعداد العام للسكان واملساكن يف موعده 

املقرر نهاية العام املقبل.

وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 
الهنداوي، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”الـوزارة تعمل منـذ أعوام عىل تنفيذ 
التعداد العام للسـكان واملساكن، بيد أن 
عقبات عـدة حالـت دون إجرائـه، بدءاً 
بالظـرف السـيايس للبالد العـام 2010 

وانتهاء بالوضع الصحي يف 2020“. 
وأضـاف الهنـداوي أن ”اللجنـة العليـا 
للتعداد العام للسـكان واملساكن وخالل 

تشكيلها يف الحكومة السابقة، قررت أن 
يجـرى التعداد يف موعـد أويل نهاية العام 
املقبل، بيد ان هذا املوعد مرشوط بأمرين، 
ظـرف العـراق وتخصيـص األمــــوال 
ادراج  مــؤكـــداً  املــوازنـــة،  فــي 
تخصيصات التعـداد ضمن موازنة العام 
املقبـل“، مشـرياً إىل ”جهوزيـة مالكات 
املركـزي لإلحصـاء،  والجهـاز  الـوزارة 
إلجرائـه، رشيطـة أن تكون هنـاك مدة 

زمنية كافية لتنفيذ جميع متطلباته“. 
وكشف عن ”وجود الكثري من الفعاليات 
التي سـيتضمنها التعـداد، وكل واحـدة 
منها تحتـاج إىل توقيـت ومتطلب زمني 

إلنجازها“. 
فيمـا حـّددت وزارة التخطيط، الجمعة، 
موعد صـدور التقرير السـنوي الخاص 

بمعدل التضخم والفقر والبطالة.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 
الهنـداوي، يف ترصيح صحفي إنه ”حتى 
اآلن ال توجـد مـؤرشات جديـدة بشـأن 
معـدل التضخم للعـام الجـاري والفقر 
والبطالـة، ألن التقرير السـنوي الخاص 
بهذه املؤرشات يصدر بعد دخول السـنة 

الجديدة 2023“.
وأضاف الهنداوي أن ”التقرير لم يكتمل 
حتى اآلن، والجهاز املركزي لإلحصاء لم 

يناقش ذلك بعد“.
األحـد  التخطيـط،  وزارة  وأعلنـت 
بإعـداد  الـرشوع   ،(27/11/2022)
اسـرتاتيجيتي خفـض الفقـر والتنمية 
املقبلـة  الخمـس  للسـنوات  الخمسـية 
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهـب «االجنبـي والعراقـي يف األسـواق املحلية 
بالعاصمـة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

السبت.
وقـال مصـدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 
٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي ٣٧٩ الف دينار، وسـعر 

الرشاء ٣٧٥ الف دينار، وهي نفس االسعار ليوم الخميس املايض.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ مـن الذهب العراقي 
سـجل اسـتقرارا ايضا عند ٣٤٩ الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء ٣٤٥ 

ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار ٢١ يـرتاوح بني ٣٨٠ الف دينـار و ٣٩٠ ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقـي بني ٣٥٠ الفاً و ٣٦٠ 

الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر 
بيـع مثقال ذهب عيار ٢٤ بيع ٤٤٠ الف دينار، وسـجل عيار ٢٢ بيع 
٤٠٥ الـف دينار، وسـجل عيـار ٢١ بيع ٣٩٠ الف دينار، فيما سـجل 
عيـار ١٨ بيع ٣٣٥ الف دينار.. ويسـاوي املثقـال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
السـبت، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد، فيما انخفضت يف 

اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتـني يف بغداد، 
سـجلتا، صبـاح امـس ١٥١٧٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر 

أمريكي، وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح الخميس املايض.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٥٢٠٠٠ دينـار عراقي لكل 
١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٥١٠٠٠ دينار عراقي 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة 
سـجلت انخفاضا حيث بلغ سـعر الدوالر البيـع ١٥١٥٠٠ دينار لكل 
١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٥١٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر الكهرباء، زياد عـيل فاضل، الجمعة، عـن وضع خطة 
بسـقوف زمنيـة لتنفيـذ مشـاريع مهمة تسـهم بتحسـني وضع 
الطاقـة، وفيما أشـار إىل تلقـي عروض ودراسـات ومقرتحات من 
كبـار رشكات الطاقة لتنفيذها، أوضـح تفاصيل لقائه أمس، بوفد 

الرشكات اإليطالية.
وقـال فاضل، يف ترصيح صحفي: إن «وزارة الكهرباء وضعت خطة 
ضمن سـقوف زمنية لتنفيذ مشاريع مهمة تسهم يف تحسني وضع 

الطاقة الكهربائية للمواطنني».
وأضـاف: «أخذنـا عـىل عاتقنـا اسـتقبال العـروض والدراسـات 
واملقرتحـات املقدمـة من كبـار رشكات الطاقة املختصـة لتحقيق 
هـذا الهـدف، والتقينا مع عدد مـن كبار رشكات الطاقة وناقشـنا 
بعض املشـاريع املهمـة ومنها الدورات املركبة والطاقة الشمسـية 

والعروض التي تقدم إلضافة طاقة جديدة».
وتابـع الوزير أن «لقاء أمس الخميس مع وفـد الرشكات اإليطالية 
وجـزء منهـا لها تمثيـل وتنفيذ لبعض مشـاريع الوزارة ملناقشـة 
ودراسة املقرتحات املقدمة من قبلهم لعرضها أمام مجلس الوزراء 
لالسـتفادة من تجاربهم يف مجال النقـل والتوزيع للطاقة الكهرباء 
ويف مجال الطاقة النظيفة التي نسعى اىل أن يكون جزءاً من توليدنا 
بطاقات شمسية لنتمكن من تقليل استخدام الوقود واالعتماد عىل 
طاقـات جديدة إضافية ال تعتمـد عىل الغاز أو الوقود التي تسـبب 

التلوث».

@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@kÁâ€a
@·Ó‹”�aÎ@Ú‡ñb»€a

@¿@aã‘nèfl@’‹ÃÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@âÓ–‰n€@ÒÜá´@Ú�Ç@…öÎ@Â‹»m@ıbiãËÿ€a
Ú”b�€a@µèzn€@…Ìäbìfl

%@6@åÎbvnm@kébÿfl@Û‹«@’‹ÃÌ@Òãój€a@¡–„

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، 
امس السبت، ان صادرات العراق النفطية 
ألمريـكا بلغت اكثر مـن ٢٨٠ الف برميل 
يوميا كمعدل خالل األسـبوع املايض. من 
جانـب متصـل، أغلـق خام البـرصة عىل 
مكاسـب أسـبوعية بلغـت أكثـر من ٦٪ 
اسـوة بباقي الخامـات النفطية االخرى 

التي سجلت مكاسب ايضاً.
وقالـت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
يف تقريـر اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن 
«متوسـط االسـتريادات االمريكيـة مـن 
النفـط الخام خالل االسـبوع املايض من 
تسـع دول بلغـت ٥٫٨٦٧ ماليـني برميـل 
يوميـا مرتفعـا بمقدار ٦٩٤ الـف برميل 
باليـوم عن األسـبوع الذي سـبقه والذي 

بلغ ٥٫١٧٣ ماليني برميل يوميا».
وأضافـت أن «صـادرات العـراق النفطية 
ألمريكا بلغت معدل ٢٨٢ ألف برميل يوميا 
األسبوع املايض، مرتفعا عن األسبوع الذي 
سـبقه والذي بلغـت الصـادرات النفطية 

ألمريكا بمعدل ٢٥٢ الف برميل يوميا».
«اكثـر  أن  إىل  كمـا أشـارت اإلحصائيـة 
اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املـايض جـاءت مـن كنـدا و بمعـدل بلغ 
٣٫٧٩٥ ماليـني برميـل يوميـاً، وجـاءت 
املكسـيك بمعدل ٦٠٢ الـف برميل يومياً، 
وبلغت االيرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل ٣١٧ الـف برميل يوميـاً، ومن ثم 
كولومبيا بمعدل ٢٤٨ الف برميل يومياً».

ووفقاً لـإلدارة، فإن «كمية االسـتريادات 

األمريكيـة من النفط الخـام من الربازيل 
بلغ بمعـدل ٢١٠ آالف برميل يومياً، ومن 
نيجرييا بمعـدل ١٧١ الف برميـل يوميا، 
ومن االكـوادور بمعـدل ١٥٧ الف برميل 
يوميـا، ومن ليبيا بمعـدل ٨٥ الف برميل 
يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا 

او روسيا».
مـن جانب متصل، أغلق خام البرصة عىل 
مكاسـب أسـبوعية بلغـت أكثـر من ٦٪ 
اسـوة بباقي الخامـات النفطية االخرى 

التي سجلت مكاسب ايضاً.

وأغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلسـة 
له مـن يوم الجمعـة عىل انخفـاض بلغ 
إال  دوالراً،   ٦٩٫٧٦ اىل  ليصـل  دوالر   ١٫٣١
انه سجل مكاسب أسـبوعية بلغت ٤٫١٥ 
دوالرات بما يعادل ٦٫٣٣٪.فيما أغلق خام 
برنت يف آخر جلسـة من يوم الجمعة عىل 
انخفاض ايضا بمقدار ٢٫١٧ دوالر ليصل 
اىل ٧٩٫٠٤ دوالرا، إال أنه سـجل مكاسـب 
ايضـا بلغـت ٢٫٩٤ دوالران أو مـا يعادل 

.٪ ٣٫٨٦
وأغلـق خـام غـرب تكسـاس الوسـيط 

األمريكـي يف آخـر جلسـة لـه مـن يـوم 
الجمعة عىل انخفاض ايضا بمقدار ١٫٨٢ 
دوالر ليصـل اىل ٧٤٫٢٩ دوالرا للربميل، إال 
أنه سجل مكاسب اسـبوعية بلغت ٢٫٩٨ 
دوالران أو مـا يعـادل ٤٫٢ ٪ .وانخفضت 
اسـعار النفط يوم الجمعـة مع تداعيات 
رفع أسـعار الفائدة يف املصارف املركزية، 
ورغـم ذلك فإن النفط اتجه لتحقيق أكرب 
مكاسب أسـبوعية يف ١٠ أسـابيع وسط 
مخـاوف من تعطـل اإلمـدادات وآمال يف 

تعايف الطلب يف الصني.

 Ïjéc@fi˝Ç@bÿÌãflc@∂g@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@bÓflÏÌ@›Óflãi@—€c@280@Âfl@ãr◊c

 Ïjéc@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@661@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl

2022@fi˝Ç@�aáÌáu@aãõznèfl@28@›Óvèm@Zıaãflbé@ÚÄÌÎÜc

@ä¸Îá€a@…ua6i@·Ëèné@ÚflÏÿ®a@paıaãug@Z7jÇ
Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@¿

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3250  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2500 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,250 دينارعدس( 1 كغم )

 3,000 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 دينارلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 14,000 دينارلحم عجل عراقي (1 كغم )

7500-8000 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
5500-6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

5500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي500 - 750 دينارالطماطة

1000-1500 دينارالربتقال  4000 دينارالباميا

1250 يناربرتقال عراقي2000 ديناراللوبيا

750 دينارنارنج750دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ750دينارالخيار

1500-2000 دينارعرموط1250دينارخيار قثاء

2000 دينارعنب1000-1250 دينارفلفل بارد 

1000-2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

3500 دينارليمون عراقي500-750 دينارالباذنجان  

1000-1500 دينارليمون مستورد   1000 دينارالبصل

1500 ديناراللنكي مستورد   1000 دينارالجزر

1250 ديناراللنكي عراقي   2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان500 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي750 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1000 دينارشجر 

1000ديناربطيخ 750 دينارخس

1000 ديناركريب فوت 3000 ديناربروكيل

1500 دينار السندي500-750 دينارشلغم

3000 دينار تني500-750 دينارشونذر

1500 ديناراملوز1000 ديناراملاز
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@Ú‹”@Âfl@Ô„b»Ì@ÔöbÌã€a@Ú„b«@Üb„
ÚÓ€bæa@pbóÓóÉn€a

األنبار/ أحمد الدليمي:
يعـد نادي عانة الريايض من أندية محافظة األنبار التي رفدت املنتخبـات الوطنية واألندية العراقية بالعديد من 
الالعبني وبجميع األلعاب وتأسـس النادي العام (١٩٩١) وتمارس فيه عدة ألعاب منها كرة القدم وكرة السـلة 
وألعاب القوى والكرة الطائرة وتنس القدم إضافة اىل كرة الصاالت. وقال أمني رس نادي عانة الريايض نهاد عبد 
الكريم جميل العاني إن «النادي يتبع إىل وزارة الشباب والرياضة لكنه يفتقر اىل التمويل املايل من قبل املحافظة 
والوزارة». وأضاف أن «النادي شـارك بعدة ألعاب عىل مسـتوى العراق منها كرة السـلة والعاب القوى وبطولة 
الـكأس بكـرة القدم» . وأوضح أن «النـادي خّرج العديد من الالعبني البارزين منهم سـمنان عدنان بطل العراق 

بألعاب القوى يف فعالية القفز العايل ، والالعب معتضد فائق العب املنتخب الوطني بكرة القدم للصم والبكم».

ãºcÎ@ã–ñc

ÊÜä¸a@>ÌÜÎ@ıbÃ€g@á»i@bÓ€b�„a@¿@ÚÓ«biä@Ú€Ï�ji@⁄äbìÌ@lbjì€a@kÉn‰fl@Z·Ìã◊@·Ìá„ بغداد/ متابعة الزوراء:
حصلـت الرباعة  غـرام رعد ليلو 
عـىل امليداليـة الذهبيـة يف بطولة 
العالـم  ( فـزاع ) املقامـة حاليـاً 

بمدينة دبي األماراتية.
ونجحـت الرباعة غـرام رعد من 
حصـد الذهب ، وإنتـزاع البطاقة 
باريـس  باراملبيـاد  إىل  املؤهلـة 

.2024
وتعد هذه امليدالية الرابعة للعراق 
ببطولـة العالـم ( فـزاع) املقامة 
بدبـي، بعد أن سـبق للرباع أحمد 
التتويج بميداليتني  مصطفى من 
مـن  سـابق  وقـت  يف  ذهبيتـني 
الربـاع  نـال  بينمـا  املنافسـات، 

مسـلم عقيل أول ذهبيـة يف اليوم 
األفتتاحي من البطولة التي تشهد 

مشاركة عاملية واسعة .
وعـىل صعيد بقيـة النتائـج التي 
تحققـت  أيضاً للبعثـة العراقية، 
نجح الرباع ثائر عباس من حصد 
ميداليتـني برونزيتـني يف بطولـة 
لـدورة  تأهلـه  ليضمـن  العالـم، 

األلعاب الباراملبية املقبلة.
ويتطلـع املنتخـب العراقي لرفع 
األثقـال الباراملبـي لزيـادة غلتـه 
من امليداليات املتنوعة، واملنافسة 
بقـوة عـىل صـدارة الرتتيـب مع 
كسب املزيد من البطاقات املؤهلة 

لباراملبياد باريس 2024.

 كربالء /رحيم عودة: 
حقـق منتخب بغـداد  لقب بطولة منتخبات  املحافظـات للمتقدمني بالكابادي 
بعـد فـوزه يف مباراة الختام عىل منتخب الديوانيـة ( ٦٠ _ ٤١) والتي جرت عىل 
بسـاط قاعة نـادي الجماهري  املغلقة لاللعـاب  الرياضيـة يف محافظة كربالء 
املقدسـة  بـارشاف مبارش من  اللجنـة العراقية املركزية للعبة“ فيما اسـفرت 
نتيجـة مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع عن تغلب منتخب محافظة كربالء 
عىل منتخب كركوك ( ٣٨ _ ١٨). جدير بالذكر ان البطولة  شـهدت مسـتويات 
عالية   قدمها العبي الفرق املشـاركة خصوصا املبـاراة النهائية التي  التي برز 
فيها العديد من املواهب التي ستشـق طريقها يف عالم لعبة الكبادي ” علما  ان 
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بغداد/ ليث العتابي:
أعلَن الجهاز االداري ملنتخب العراق 
للشـباب، إلغاء املبـاراة الودية مع 
شـقيقه االردنـي، التـي كان مـن 
املقرر إقامتها مطلع كانون الثاني 
املقبـل يف عمـان، إلسـباب إدارية 

تتعلق بالجانب املستضيف.
وقـال نديـم كريم ، املديـر األداري 
ملنتخـب العـراق تحـت 19 عامـاً 
قـدم الجانب األردنـي اعتذاره عن 
إقامـة املباراة الودية بني املنتخبني 
العراقي واالردني للشباب ، إلسباب 

تتعلق بتغيري موعد املباراة ”.
وأضـاف كريـم ان الجانب األردني 
هو من طلب إجراء مباراة ودية مع 
شـباب العراق، وتـم تحديد مطلع 

الشـهر املقبـل موعداً لهـا، ولكن 
قدمنـا مقـرتح إلقامتهـا بموعـد 
جديد ، لكنه يتزامن مع اسـتئناف 

مباريات الدوري األردني“.
وتابـع  نعمـل حاليـاً عـىل ترتيب 
مجموعـة مـن املباريـات الوديـة 
مـع منتخبات أوروبية عىل شـكل 
بطولـة رباعيـة تقـام يف مدينـة 
أنطاليـا الرتكيـة منتصف الشـهر 
املقبـل، تحضـرياً لنهائيـات كأس 

آسيا يف اوزبكستان ”.
وأوضـح  تجديـد إختيارنا لرتكيا ، 
لخوض معسـكر آخـر يأتي لكثرة 
األوروبيـة  واألنديـة  املنتخبـات 
املتواجـدة يف أنطاليـا، وإمكانيـة 
بإجراء سلسـلة  االسـتفادة منها 

من اللقاءات التحضريية ”.
وأتـم  فريقنـا يواصـل تدريباتـه 
اليوميـة يف ملعـب النـادي أمانـة 
صباحيـة  وحـدة  بمعـدل  بغـداد 
يومية، وسـيتم تكثيـف الوحدات 
التدريبية بعد توقف الدوري املمتاز 
بصفـوف  العبـني   7 وإلتحـاق   ،

املنتخب“.
يذكـر أن منتخب العـراق ، خاض 
3 مباريات يف معسـكر تركيا األول 
الذي أقيم يف ترشين الثاني املايض، 
فـاز فيها عـىل االنيا سـبور تحت 
20 عامـاً (1-6)، وعـىل منتخـب 
تركيا للشـباب (0-1) وخرس أمام 
الفريق األول ملاسرتخات الهولندي 

.(0-1)

بغداد/رافد البدري:
تـوج الالعب عيل ليث عثمـان بلقب بطولة 
والتـي   ٢٠٢٢ لعـام  بالشـطرنج  العـراق 
احتضنتها قاعة فنـدق االنرت ببغداد للفرتة 
من (6 - 14) من شهر كانون االول الجاري 
جامعا (8.5)  نقطة، وبفارق نصف النقطة 
عـن الالعب حسـني عيل حسـني  الذي حل 

وصيفا برصيد ( نقاط).
وتحـدث رئيس االتحاد العراقي للشـطرنج 

ظافـر عبد االمـري قائـال شـهدت البطولة 
منافسات قوية جدا بني الالعبني املشاركني 
بسـبب تقـارب مسـتوياتهم، باإلضافة إىل 
الطمـوح الكبـري يف تحقيـق الفـوز وجمع 
عدد اكرب من النقاط لضمان التواجد ضمن 
تشـكيلة املنتخب الوطني، وكانت الجوالت 
الثالثـة االخـرية من اقوى الجـوالت بعد ان 
بالنقـاط وكان  الالعبـني  تسـاوى بعـض 
الفـارق قليل جدا اي ( نصـف نقطة) وهذا 

ما صعد من حدة املنافسات من أجل الظفر 
بنقاط الفوز والتفوق.

عبد االمري اكد ان الجولة االخرية من البطولة 
كانت حاسـمة ويف نفس الوقت حساسـة، 
اذ ان فـارق النصف نقطـة لبعض الالعبني 
جعلهم يلعبون برتكيز عال من أجل تحقيق 
الفوز وضمان التواجد يف تشـكيلة املنتخب، 
كمـا جمعت هذه الجولـة الالعبني عيل ليث 
متصدر الرتتيب ( نقاط وحسني عيل حسني 

الوصيف برصيد (7،5) نقطة، ولكن النتيجة 
ابتسـمت لالعب عيل ليث الذي فرض نتيجة 
التعـادل عىل هـذه الجولـة، ويبقـي فارق 
النصف نقطة بني الالعبني لصالحه ليضمن 

املركز األول والتتويج بلقب  بطل العراق،
وبعـد انتهـاء البطولـة تم تسـمية اعضاء 
املنتخب الوطنـي والذين يمثلـون اصحاب 
ليـث  عـيل  وهـم  االوىل  الخمسـة  املراكـز 
صاحـب املركز األول (8.5) نقطة وحسـني 

عيل حسـني صاحب املركـز الثاني( نقطة، 
واريـان عيل احسـان (7,5) نقطـة باملركز 
الثالـث، واحمد عبد السـتار رابعـاً برصيد 
(7) نقـاط والذي تفوق عـىل زميله محمد 
لطيف صاحب املركـز الخامس برصيد (7) 
نقاط ايضاً، بفارق نقـاط الطاوالت، حيث 
تمثل هذه التشـكيلة املنتخب الوطني الذي 
سيشـارك يف البطـوالت العربيـة والقاريـة 

والعاملية.
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فاز منتخب كرواتيا عىل املغرب بنتيجة 

2 - 1، وحسم املركز الثالث يف مونديال 

قطر، مساء امس السبت.

وسجل للكروات جوسـكو جفارديول 

وميسـالف أورسـيتش يف الدقيقتني 7 

و42، بينما سجل للمغرب أرشف داري 

يف الدقيقة التاسعة.

املبـاراة  الكرواتـي  املنتخـب  ودخـل 

ضاغطا، وكاد الحارس ياسني بونو أن 

يسجل بالخطأ يف مرماه، عندما حاول 

تمرير الكرة لزميله.

ويف الدقيقة السـابعة حصـل منتخب 

كرواتيـا عـىل خطـأ ووصلـت الكـرة 

الذي مررها لجفارديول  لبرييسـيتش 

الذي سجل الهدف من رأسية مميزة.

ولم يتأخر املنتخـب املغربي يف الرد، إذ 

أعلـن الحكم عن خطـأ ملنتخب املغرب 

نفذه زياش، لتصل الكـرة لداري الذي 

سـجل هـدف التعـادل من رأسـية يف 

الدقيقة التاسعة.

وظهـر االرتبـاك عـىل دفـاع ووسـط 

منتخب املغرب، وكان يستغله املنتخب 

الكرواتي بمرتـدات هجومية، وكاد أن 

يسـجل كراماريتش من رأسية عرفت 

تدخل الحارس بونو.

ويف الدقيقـة 22، أخطـأ عطيـة اللـه 

ووضـع الكـرة أمام مودريتـش، الذي 

سـدد  بقوة، لكن الحارس بونو تدخل 

يف مناسبتني وأبعد الكرة.

ونشط هجوم األسـود من محاولتني، 

األوىل يف الدقيقـة 25 مـن عمـل فنـي 

جميل بني زيـاش وحكيمي الذي دخل 

ملربـع العمليات ومـرر للنصريي لكنه 

لم يحسـن متابعة الكرة، والثانية من 

بوفال الذي حصل عىل كرة من الخنوس 

وسدد بقوة، لكن أحد املدافعني تصدى 

للكرة.

وبالدقيقـة 42 الكـرة وصلـت الكـرة 

مليسـالف أورسيتش وبلمسـة جميلة 

سجل الهدف الثاني للكروات.

أرشك  الثانـي،  الشـوط  بدايـة  ومـع 

الركراكـي الالعـب إلياس شـاعر بدال 

من صابـريي، وكان املنتخب الكرواتي 

السـباق للتهديد من تسديدة قوية من 

أورسـيتش مرت بجوار القائم األيرس 

ملرمى الحارس بونو.

وكانـت محـاوالت املنتخـب الكرواتي 

تكتـيس بخطـورة كبرية، باسـتغالله 

أخطاء الدفاع والوسط، ويف الدقيقة 55 

دخل أوناحي بدال من الخنوس إلنعاش 

الوسط، واعتمد املنتخب الكرواتي عىل 

املرتـدات الهجوميـة وتراجـع للوراء، 

وحـاول زياش مباغتة دفـاع الكروات 

من تسديدة قرب خط منطقة الجزاء، 

لكن الكرة علت املرمى.

واضطـر الركراكـي للقيـام بتغيريين 

بخـروج  لإلصابـة،  اضطراريـني 

يميـق وداري ودخـل بانـون وأمـالح، 

النصـريي  انفـرد   74 الدقيقـة  ويف 

بالحـارس ليفاكوفيتش وسـدد، لكن 

األخـري تصدى للكـرة، وبـدوره ضيع 

كوفاسيتش فرصة أمام الحارس بونو 

وسـدد جانبا، وضيع النصريي فرصة 

من رأسية.

وضغـط املنتخـب املغربـي يف الدقائق 

األخـرية مـن املبـاراة لتسـجيل هدف 

التعـادل، لكن املنتخـب الكرواتي كان 

حارضا وتصدى لكل محاوالت منتخب 

األسـود، الذي أنهى مشاركته يف املركز 

الرابع.

بغداد/ متابعة الزوراء

حقق منتخـب العراق بالكيك بوكسـينغ  اربعة 

انتصـارات يف نزاالت بطولة آسـيا املقامة حالياً 

بالعاصمة التايالندية بانكوك، بمشاركة واسعة 

من مختلف املنتخبات اآلسيوية.

وقال أحمـد رحيم ، املنسـق األعالمي للمنتخب 

العراقـي أسـفرت نتائـج العبينا النـزاالت التي 

جـرت امس السـبت يف بطولـة آسـيا، عن فوز 

يوسـف صبـاح وزن 91 كجـم عـىل منافسـه 

الكازاخستاني بنظام اللوكيك ”.

وواصـل تفـوق العبنا صالح عيل عىل منافسـه 

التايلنـدي بنظام الكيك اليت وزن 94 كجم، كما 

تغلـب  عيل كريم يف وزن 84 عىل اإليراني بنظام 

البوينت فايتنج :“ 

وتابـع رحيم ”تمكن العبنا عيل حسـني يف وزن 

63 مـن الفوز عىل منافسـه من الصـني تايبيه 

بنظام البوينت فايتنج“.

وأوضح“بعـض القـرارات التحكيمية تسـببت 

بخسـارة 3 من العبينا، إذ أخفـق منتظر عادل 

امام الكازاخستاني بوزن 63 كجم“.

وزاد  خـرس حسـني سـامي أمـام بطـل العالم 

بالنسـخة املاضية الكازاخسـتاني بنظام الكي 

وان ، كمـا خـرس مرتىض حبيب أمام منافسـه 

االوزبكي بوزن 69 كجم“.
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الـرشوط والفعاليات  والزمن املفتوح وهوية املشـاركني ومسـتوى وحجم 
املخططـني واإلداريني يف السـباق الحضاري تختلف اختالفـا كبريا ، بل ليس 
هناك وجه شبه عىل االطالق بينها وبني مثيلتها يف سباق املونديال ، من اجل 
هذا فلن ننظر ملباراة املغرب وفرنسا يف الدور نصف النهائي – بمقياس اللعبة 
- وقد انتهت بفوز فرنسا 2 – صفر ، مع االحتفاظ بالتقدير العايل للمنتخب 
املغربي الذي قدم أداء مرشفا ، اذ كان ندا عنيدا أعاد  سفن الحضارة الغربية  
التي كانت تغزو املدن  االفريقية للعودة بالرقيق مقهورة تجرت ألم الذكريات 

الشائنة ..
لـن نتحدث عمـا ادىل به خبري التحكيـم العربي املرصي جمـال الغندور من 
حقائق حول استحقاق املنتخب املغربي لرضبتي جزاء تغاىض عنهما الحكم 

املكسيكي جهال او عمدا .
يف  مقاييس السـباق الحضاري لتلـك املباراة ، تكون الصـورة التي تداولتها 
مواقع التواصل االجتماعي ووسـائل االعالم هي املحور الذي جرى التنافس 

حول كسب نقاطه ، وقد كسبها مونديال قطر كاملة غري منقوصة .
امـا الصـورة فكانت صفحة احتـل املنتخـب املغربي نصفهـا األعىل واحتل 
املنتخـب الفرنـيس نصفها األسـفل ، ويف اعـىل الصفحة كتب سـؤال باللغة 
اإلنجليزيـة، احـزر أي الفريقني أفريقـي ؟ كان يف صـورة املنتخب الفرنيس 
ثمانيـة وجوه من البرشة السـوداء – من أصـل 11  - ، من اهل افريقيا  ذات 
الخـري املنهوب والتاريخ املسـلوب ، هـؤالء االفارقة الذين أرسـلت بريطانيا 
وحدها (2704 ) سفينة لنقل العبيد منها  خالل تجارة الرق، وقد بلغ عددهم 
اثنا عرش مليون انسانا أقتلع من أرضه وهو رقم كبري جدا يف حساب زمنه ، 
، واذا كان التاريخ تشـري صفحاته اىل ان هذا الحدث وقع بني 1690 و1807 
فـأن تداعياته ما زالت تشـحن بطاريات عقول الكثريين جـدا من أويل االمر 

وحتى املواطنني ”العاديني ” من ضحايا الحضارة الغربية .. مثال ..
أعـرب اإليفـواري الدويل يايا  توريه عن أسـفه أزاء عدم النظـر اليه عىل أنه 

واحد من أفضل العبي العالم ألنه ”العب أفريقي“.
جـاء ترصيحـات توريه تعليقاً عىل مـا قاله زميله الفرنيس سـمري نرصي، 
حول أن توريه كان سيتم اعتباره أحد أفضل العبي خط الوسط يف العالم لو 

لم يكن أفريقيا، بالقول ”أعتقد أن ما قاله سمري صحيح تماما“.
وفـاز توريـه بلقب الـدوري يف أربع بلـدان مختلفة، كوت ديفـوار واليونان 
وإسـبانيا وإنكلرتا، كما شارك مع برشلونة اإلسـباني يف الفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا يف 2009.
هـذه الحضارة التي اختارت الرتكيز عـىل انها تمثل املركز وغريها األطراف ، 

وانها الصوت وغريها الصدى .
يـا ترى هل هي اسـتجابة حضارية ملا دعا اليه الفيلسـوف الفرنيس الراحل 
روجيـه ( رجاء ) جـارودي من رضورة اندالع حركـة عصيان حضاري ضد 
مخاطـر الهيمنة األحادية والتحكم املركـزي يف آليات النظام العاملي القائم ، 
الذي يراد له التمكني واالسـتمرارية .. وغـري جارودي مفكرون آخرون دعوا 
اىل اىل ما دعا اليه، ففي ” سـقوط الحضـارة ” يقول املفكر اإلنجليزي كولن 
ولسـن : كنت انظر اىل حضارتنا نظرتـي اىل يشء رخيص تافه، باعتبار انها 

تمثل انحطاط جميع املقاييس العقلية ( إبراهيم نويري : 68 ) .
ويف املنتخـب اإلنجليزي والهولنـدي وغريهما من منتخبات دول االسـتعمار 
الذي  اجتاح الكرة األرضية بنزعة املركزية والتقليل من إنسـانية االنسان ان 

لم يكن نفيها يف أماكن كثرية وعرب عقود  من السنني طويلة.. 
انهـا صورة من صور انتصـارات مونديال قطر يف السـباق الحضاري ،  هي 
موجـودة قبل انطالقته – طبعا -  وسـيصعب تجاهلها بعد اسـدال السـتار 
عىل فعالياته ، النها   دخلت النصف املسؤول عن التحليل الحضاري يف العقل 
البـرشي، فأضـواء املونديال كشـفت ضآلة هذا الجسـد  الـذاوي، الحضارة 
الغربيـة، وان انتفخـت عضالتـه الرامبوبة بمنشـطات األسـلحة الفتاكة، 
ووسائل االعالم املاكرة،  انه انتفاخ البد ان ينفجر ليتشظي هذا الجسد الذي 

توقف قلبه منذ عقود وربما قرون  بشـهادة عقالء ذويه... واىل الغد...



الدوحة / متابعة الزوراء:
مونديال  نهائي  يف  األحد،  اليوم  املنتظرة  املواجهة  عىل  الرتكيز  ظل  يف 
باريس سان جريمان،  يف  وزميله  ليونيل مييس  األرجنتيني  بني   ،٢٠٢٢
لوريس  هوجو  وحارسه  الفرنيس  املنتخب  قائد  بدا  مبابي،  كيليان 

مهمشا إعالميا.
«الديوك» يف  التاريخ، يف حال نجح  لكنه سيكون بدوره عىل موعد مع 

االحتفاظ باللقب.
الربيطانية،  «تليجراف»  صحيفة  قالته  ما  حول  بسؤال  أُحِرج  وبعدما 
نقطة  أنه  املونديال، عن  نهائي  ربع  يف  لفرنسا  إنجلرتا  عشية مواجهة 
ضعف أبطال العالم، أجاب حارس توتنهام بالقول: «ليس لدي أي رسالة 
لوسائل إعالمهم.. أفضل الرد عىل أرض امللعب، نحن لسنا بحاجة إىل أي 

دوافع إضافية».
وبالفعل، رد ابن الـ٣٥ عاما عىل أرض امللعب، ولعب دورا 

رئيسيا يف إقصاء اإلنجليز، ثم ساهم يف تخطي املغرب 
يف نصف النهائي، ليبلغ ورفاقه النهائي الثاني 

تواليا.
أمام  نفسه  عاما  الـ٣٥  ابن  يجد  واآلن، 
قائد  أول  سيصبح  إذ  تاريخية،  فرصة 
يرفع كأس العالم مرتني، يف حال واصل 

تألقه غداً يف مواجهة مييس ورفاقه.
العاملية  النهائيات  لوريس  ويخوض 
كلل  وقد  للمنتخب،  كقائد  له  الثالثة 

الرقم  بتحطيمه  املشاركة  هذه 
الدولية  املباريات  لعدد  القيايس 
مباراة  خالل  «الديوك»،  بقميص 
والذي  إنجلرتا،  ضد  النهائي  ربع 
تورام  ليليان  باسم  مسجال  كان 

.١٤٢
وبدأ حارس توتنهام، الذي يحتفل 

يف ٢٦ من الشهر الحايل بعيد ميالده 
مع  مشواره  والثالثني،  السادس 

الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  «الديوك» 
٢٠٠٨، بعد أشهر معدودة عىل قرار تورام 

باعتزال اللعب مع املنتخب الوطني.

الدوحة / متابعة الزوراء:
وإبراهيما  فاران  رافاييل  الثالثي  غاب 
تمارين  عن  كومان  وكينغسيل  كوناتي 
املنتخب الفرنيس قبل يومني من نهائي 
ضد   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
ما  االعياء وفق  وذلك بسبب  األرجنتني، 
اللقب.وسبق  حاميل  من  مصدر  أفاد 
الخميس  تمارين  عن  غاب  أن  لكومان 
املايض بسبب «فريوس طفيف منترش» 
وفق االتحاد الفرنيس لكرة القدم، وهو 
لم يشارك أيضاً قبلها بيوم يف الفوز عىل 
املغرب ٢-صفر يف الدور نصف النهائي.
مصدر  وكوناتي  فاران  مرض  ويشكل 
قلق كبري للمدرب ديدييه ديشان بسبب 
دورهما املحوري يف قلب دفاع «الديوك»، 
السيما بعد اضطرار دايو أوباميكانو إىل 
الغياب عن مباراة املغرب بسبب املرض 
خدمات  من  فرنسا  أيضاً  حرم  الذي 
لقاء  خالل  رابيو  أدريان  الوسط  العب 

راندال  املهاجم  اإلفريقي.وأفاد  املنتخب 
كولو مواني يف مؤتمر صحايف أن «هناك 
يشء  ال  لكن  املنترشة  اإلنفلونزا  بعض 
إىل  وأوباميكانو  رابيو  خطري».وعاد 
املايض.يف  الخميس  املنتخب  تدريبات 
الفريق  أصاب  الذي  الفريوس  مواجهة 
نتج  والذي  املاضية  القليلة  األيام  يف 

الحرارة  «درجات  عن  ديشان  بحسب 
عن  حتى  أو  قطر  يف  انخفضت»  التي 
«مكيفات الهواء»، أكد املنتخب أنه اتخذ 
االحتياطات الصحية.وأوضح املدرب أن 
االحتكاك بني أوباميكانو ورابيو وبقية 
نصف  قبل  محدوًدا  كان  املجموعة 

النهائي.

برشلونة / متابعة الزوراء:
أعلن اإلسباني سريجيو بوسكيتس اعتزاله 
الخروج  خيبة  من  أيام  بعد  دولًيا  اللعب 
FIFA قطر  العالم  من ثمن نهائي كأس 

.™٢٠٢٢

ولعب بوسكيتس ١٤٣ مباراة دولية كثالث 
للمباريات  خوضاً  اإلسبان  الالعبني  أكثر 
وكاسياس   ١٨٠ راموس  سريجيو  خلف 

.١٦٧
وتّوج بوسكيتس بكل من لقب كأس العالم 

٢٠١٠ ويورو ٢٠١٢ مع منتخب إسبانيا.
وأخفق بوسكيتس بتسجيل ركلة ترجيحة 
خالل مباراة املغرب وإسبانيا يف ثمن نهائي 
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ األمر الذي 

أدى لخروج إسبانيا من املسابقة.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
أكدت تقارير إعالمية أملانية اهتمام نادي 
حارس  بضّم  األملاني  ميونيخ  بايرن 

املرمى الدويل املغربي ياسني بونو.
إشبيلية  مرمى  حارس  بونو  وتألّق 
اإلسباني يف كأس العالم FIFA قطر 
٢٠٢٢™ مع منتخب بالده املغرب 
الذي حّقق إنجاًزا تاريخًيا ببلوغه 

النهائي قبل أن يخرس من فرنسا نصف 
فني  نظيفني.وخاض بونو (٣١ عاًما) بهد

تحديد صحبة  مباراة  األطلس»  «أسود 
ين  كز ملر العالم ا كأس  يف  والرابع  الثالث 

التي FIFA قطر  كرواتيا  أمام   ™٢٠٢٢
ليلة  السبت.جرت 

الدوحة / متابعة الزوراء:
يجمع  الذي  العالم  كأس  نهائي  مباراة  اليوم  ُتقام 
يف  وذلك  الفرنيس  نظريه  مع  األرجدنتيني  املنتخب 
السادسة مساًء حسب توقيت بغداد  الساعة  تمام 

عىل ستاد (لوسيل) يف دولة قطر.
ألف متفرج وهي سعة  امللعب سيحتضن ٨٨,٩٦٦ 
امللعب القصوى من حيث املقاعد املتاحة للجمهور.

سيكون  السابقة  املباريات  وكسائر  األكثر  وعىل 
املنتخب األرجنتيني هو األكثر جمهوراً، بواقع أكثر 

من ٧٥ ٪ من مدرجات امللعب.
مونديال  هزيمة  من  للثأر  األرجنتني  وتسعى 
بنتيجة   ١٦ الـ  دور  يف  فرنسا  تأهلت  حيث   ،٢٠١٨
رابع  هذه  اللقب.وُتعد  الحراز  طريقها  يف   (٤-٣)
العالم،  كأس  يف  وفرنسا  األرجنتني  تجمع  مواجهة 
الـ٣  من  مباراتني  يف  األلبيسيليستي  منتخب  فاز 
مواجهات السابقة، بينما خرست املواجهة الوحيدة 
التي جمعتهما يف األدوار اإلقصائية بالخسارة ٣-٤ 
فهذه  وإجماًال  السابقة،  النسخة  يف  الـ١٦  دور  يف 
املسابقات،  جميع  يف  بينهما  الـ١٣  املواجهة  هي 
فازت فرنسا يف ٣ مواجهات فقط من آخر ١٢ (ت٣، 
يف   ٤-٣ الفوز  املواجهات  هذه  آخر  وكانت  خ٦) 
دور الـ١٦ من النسخة السابقة من كأس العالم يف 

روسيا ٢٠١٨.
ولم تخرس فرنسا يف آخر ١٠ مواجهات أمام منتخبات 
أمريكا الجنوبية يف كأس العالم (ف٦، ت٤)، املفارقة 
أن آخر خسارة لها أمام هذه املنتخبات كانت ضد 
األرجنتني نفسها يف دور املجموعات بكأس العالم يف 

١٩٧٨ بهدف لهدفني.
عىل  متابعة  األكثر  هي  املباراة  هذه  وستكون 
مستوى العالم، نظراً لوجود عدد كبري من القنوات 
الناقلة بشكل مجاني وعىل رأسها يف الرشق األوسط 

قنوات بي ان سبورت.
كؤوس  مستوى  عىل  لقبني  املنتخبني  كال  ويملك 
كؤوس  يف  األرجنتينية  الكرة  تاريخ  وُيعد  العالم، 

من  األرجنتني  تمكنت  حيث  وأعرق،  أكرب  العالم 
الفوز بمونديايل ١٩٧٨ يف بالدها عىل حساب هولندا 
بمونديال  فازت  ثم  اضافيني،  شوطني  بعد   (٣-١)

مكسيكو ١٩٨٦ عىل حساب أملانيا الغربية (٣-٢).
اللقب األول للفرنسيني أتى يف مونديال ١٩٩٨  لكن 
الذي نظمته عىل أرضها وبني جمهورها، ثم فازت 
عىل  فوزها  بعد   ٢٠١٨ روسيا  املايض  املونديال  يف 

كأس  نهائي  األرجنتني  (٤-٢).وتخوض  كرواتيا 
العالم للمرة السادسة يف تاريخها، بعد أعوام ١٩٣٠ 
فقط  و٢٠٢٢،  و٢٠١٤  و١٩٩٠  و١٩٨٦  و١٩٧٨ 
أكثر  مرات  وصلت  قد  وأملانيا  مرات)   ٧) الربازيل 
تجعلهم  قد  األرجنتني  خسارة  لكن   ،(٨) للنهائي 
األكثر خسارة يف النهائي عرب التاريخ (مناصفًة مع 

 ٤ خرست  التي  نهائيات).أملانيا 

للمرة  العالم  كأس  لنهائي  فوصلت  فرنسا  أما 
وهو   ،(٢٠٢٢  ،٢٠١٨  ،٢٠٠٦  ،١٩٩٨( منذ  الرابعة 
النهائي خالل هذه  يف  منتخب  أي  ضعف مشاركة 
ألن  يتطلع  اللقب  حامل  األزرق  املنتخب  الفرتة، 
عىل  يحافظ  التاريخ  يف  فقط  منتخب  ثالث  يكون 
لقبه يف كأس العالم بعد إيطاليا (١٩٣٤، ١٩٣٨) و 

الربازيل (١٩٥٨، ١٩٦٢).
                         

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:
بمشاركة  ياماشيتا،  يوشيمي  اليابانية،  الحكمة  أشادت 

الحكمات يف مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
يف  السيدات  مشاركة  «إن  لها:  ترصيح  يف  ياماشيتا  وقالت 
تحكيم مباريات املونديال فتحت الباب أمام املزيد من الفرص 

يف املستقبل».
وكانت ياماشيتا من ضمن قائمة ضّمت ٣٦ حكماً للساحة 
شاركوا يف إدارة مباريات املونديال، والتي تختتم اليوم األحد.

كما أكدت أن كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ كانت لحظة 
فارقة بالنسبة لكرة القدم، وطالبت الحكمات بانتهاز هذه 

الفرصة.
وقالت الحكمة البالغة من العمر ٣٦ عاماً: «يجب أن يتم البناء 
عىل هذه األشياء يف املستقبل، حيث أريد أن يتم عمل املزيد».
آسيا  أبطال  دوري  يف  مباراة  تدير  حكمة  أول  ياماشيتا  تعد 
الدوري  املباريات يف  العديد من  بإدارة  العام، كما قامت  هذا 
يف  املشاركة  أن  اليابانية  الحكمة  للرجال.وكشفت  الياباني 
بمقدار  تذكريها  أعادت   ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
ستيفاني  الفرنسية  الحكمة  وسّجلت  القدم».  كرة  «روعة 
تدير مباراة  أول حكمة  باتت  بعدما  تاريخياً  فرابار حضوراً 
يف كأس العالم للرجال وعملت الفرنسية ضمن طاقم تحكيم 
نسائي بالكامل، ضم إىل جانبها كالً من نويزا باك من الربازيل 
وكارين دياز ميدينا من املكسيك.يشار إىل أنه تم أيضاً اختيار 
وذلك  املساعدين،  الحكام  من   ٦٩ قائمة  ضمن  حكمات   ٣

للمرة األوىل أيضاً يف تاريخ كأس العالم.
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الدوحة / متابعة الزوراء:

قـال السـويرسي جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، يف مؤتمر االتحـاد الدويل لكرة القدم إن كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ هي أنجح 
نسخة من كأس عاملوقال إنفانتينو، يف مؤتمر صحفي:» املونديال شهد نجاحاً عىل كل األصعدة، ولم نشهد أية حاالت شغب.. نشكر 
قطر عىل تقديم النسـخة األفضل عىل اإلطالق». مشـرياً إىل أن املونديال كان فرصة للكثري من الجماهري التي حرضت إىل دولة قطر 
للتعـرف عىل الثقافة العربية.وأضاف أّن البطولة حققت نجاحاً جماهريياً كبرياً، حيث حرض ٣ ماليني و٢٧٠ ألف شـخص املباريات 
يف املالعب حتى اآلن، وتّم تسجيل أكرب نسبة حضور جماهريي يف البطولة يف مباراة األرجنتني واملكسيك بدور املجموعات، وكانت ٨٨ 
ألفاً و٩٦٦ شـخصاً. كما أشـار رئيس فيفا إىل أّن خمسـة مليارات شخص يف العالم شـاهدوا بطولة كأس العالم، وقال إنفانتينو إّن 

إيرادات البطولة بلغت ٧ مليارات ونصف املليار دوالر، بزيادة قدرها مليار دوالر عن النسخة السابقة من املونديال (روسيا ٢٠١٨).
وعن كأس العالم ٢٠٢٦، قال إنفانتينو إن الفيفا يريد الحفاظ عىل تشكيل املجموعات من ٤ فرق وليس ٣ كما كان مقرتحاً من قبل، 

وذلك للحفاظ عىل متعة وإثارة الدور األول.
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 ٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  شهدت 
مشاركة مشجعني من ذوي اإلعاقة يف مرافقة نجوم 
عزف  خالل  مباراة،  كل  قبيل  املتنافسني  املنتخبني 
النشيد الوطني لكال الفريقني، ومتابعة املباراة وسط 
قطر  نجاح  تعكس  استثنائية  تجربة  يف  الجمهور، 
يف  اإلعاقة  لذوي  إتاحة  األكثر  النسخة  استضافة  يف 

تاريخ كأس العالم.
وقالت السيدة هال األوسطة، مديرة التنوع واإلتاحة يف 
االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا): «كانت الشمولية 
وسهولة الوصول والحركة من أهم مقومات تنظيم 
البطولة، وقد جرى تضمينها من خالل اسرتاتيجيات 
متنوعة، ويمكن رؤيتها يف استادات البطولة الثمانية، 
لذوي  السيارات  ومواقف  التحتية  البنية  ذلك  يف  بما 
لهم،  املخصصة  الخمسة  املقاعد  وأنواع  اإلعاقة، 

ودورات املياه والغرف الحسية».
صعيد  عىل  جهودنا  تعزيز  عىل  «حرصنا  وأضافت: 
اإلتاحة وسهولة الوصول والحركة لذوي اإلعاقة من 
عشوائي  اختيار  خالله  يجري  خاص  برنامج  خالل 
لعدد من املشجعني من ذوي اإلعاقة، وإتاحة فرصة 
املباراة  قبل  ما  بفعاليات  لالستمتاع  أمامهم  فريدة 
الالعبني  بجانب  واالصطفاف  امللعب،  أرضية  عىل 
األكثر  بالبطولة  احتفاًء  املباريات،  تحكيم  وطواقم 

إتاحة وشمولية يف تاريخ املونديال».
ومن بني هؤالء املشجعني الطفل «إيدن بيل»، البالغ 
منتخب  العبي  رافق  والذي  سنوات،   ١٠ العمر  من 
منتخب  أمام  النهائي  ربع  يف  مباراته  قبل  إنكلرتا 
الفخر  البيت، ما شّكل لحظات من  استاد  فرنسا يف 
والسعادة لوالده جورج وهو يتابع طفله برفقة قائد 

منتخب األسود الثالثة، هاري كني.
أكثر  منذ  يف قطر  محاسباً  يعمل  الذي  وقال جورج، 
من خمس سنوات يف ترصيحات ملوقع اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث: «كان أمراً مذهالً للغاية، ال يمكن 
اللحظة،  بتلك  فخري  مدى  تصف  أن  كلمات  ألي 
ربع  يف  لبالدي  الوطني  النشيد  عزف  إىل  فاالستماع 
لالعبني  مرافقاً  إيدن  بحضور  العالم،  كأس  نهائي 

كان حدثاً ال يصدق بالنسبة يل».
اختياره  الذي جرى  البحار،  أعرب أحمد  من جانبه، 
املباراة،  انطالق  قبيل  الفرنيس  املنتخب  ملرافقة 
يف  الحركة  وسهولة  اإلتاحة  بمستوى  سعادته  عن 
التجربة األوىل يف حياتي، كان  البطولة، وقال: «هذه 
حلماً، يف تلك اللحظة لم أصدق أني كنت عىل أرضية 
األمر  كان  لقد  آخر،  مكان  يف  كنت  كأنني  امللعب، 

مذهالً».
ونجحت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث يف استضافة 

حيث  املونديال،  تاريخ  يف  إتاحة  األكثر  النسخة 
تضّمنت مجموعة واسعة من مزايا اإلتاحة، بما فيها 
اإلعاقة،  لذوي  املخصصة  املقاعد  من  أنواع  خمسة 
اإلدراك  وصعوبات  التوحد  لذوي  الحسية  والغرف 
باللغتني  السمعي  الوصفي  التعليق  وإتاحة  الحيس، 
اإلعاقة  ذوي  من  للمشجعني  واإلنكليزية  العربية 
البرصية، إضافة إىل خدمات املساعدة عىل التنقل يف 
منطقة امليل األخري وداخل االستادات، وكافة املرافق 

الالزمة لضمان سالمة وراحة املشجعني.
للتواصل  التنفيذي  املدير  النعمة،  خالد  السيد  وقال 
«كان  العليا:  باللجنة  التجارية  والشؤون  املجتمعي 
إتاحة  األكثر  النسخة  استضافة  البداية  منذ  هدفنا 
وسهولة يف الوصول والحركة لذوي اإلعاقة يف تاريخ 
املونديال، ونحن اآلن فخورون للغاية برؤية خططنا 

قد نفذت بنجاح عىل أرض الواقع».
ذوي  مجتمع  من  واسعة  إشادات  «تلقينا  وأضاف: 
املجال  هذا  يف  التزامنا  بأن  فخورون  ونحن  اإلعاقة، 
والحركة  الوصول  إمكانية  مزايا  تعزيز  يف  سيساعد 
يف قطر ويف جميع أنحاء املنطقة. ومن املؤكد أن هذا 
األوىل  للنسخة  الدائم  اإلرث  أهم جوانب  سيكون من 

من كأس العالم يف الرشق األوسط والعالم العربي».
نقالً عن وكالة األنباء القطرية
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باريس/متابعة الزوراء:
املوقـع  املقـال يف األصـل عـىل  ُنـرش هـذا 
اإللكرتونـي ملعهد رينولـدز للصحافة وأعيد 
نرشه عىل شـبكة الصحفيـني الدوليني بعد 

الحصول عىل إذن بالنرش.
الـذكاء االصطناعي من تصميم البرش، لذلك 

فإّن عكسه للتحيز البرشي أمر متوقع.
مايكروسـوفت  رشكـة  فصلـت   ،٢٠٢٠ يف 
عرشات املوظفني يف غرفة األخبار من العمل 
واسـتبدلتهم بالـذكاء االصطناعـي، ومـن 
املؤسـف أن الرشكـة لـم تضـع يف اعتبارها 
مشـاكل التحيـز يف الخوارزميـات وعجزها 
املتكرر عن التعرف عىل األشـخاص أصحاب 
البرشة امللونـة. بعد وقت قصري من الظهور 
األول للروبوتات التي تعمل كمراسـلني لدى 
مايكروسـوفت، نـرشت خوارزميـة تصفح 
 «MSN األخبار قصة عـىل موقع «إم إس إن
عن جايـد ثريلوال من فرقـة «ليتل ميكس» 
وتأمالتها الشخصية عن العنرصية، وأرفقت 
القصـة صورة الشـخص الخطـأ، فبدًال من 
نـرش صـورة ثريلـوال، نـرشت الخوارزمية 

صورة زميلتها يف الفرقة يل آن بينوك.
إن عجز الذكاء االصطناعي عن التعرف عىل 
وجوه أصحـاب البـرشة امللونة أمـر مقلق 
للغايـة، ويف ٢٠٢١، تتبـع الفيلـم الوثائقي 
بوالموينـي،  جـوي  قصـة   Coded Bias
عاملـة الكمبيوتـر يف مخترب امليديـا يف معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعد اكتشافها 
املذهل أن برنامج التعرف عىل الوجه بتقنية 

اكتشـاف  يمكنـه  ال  االصطناعـي  الـذكاء 
الوجوه ذات البـرشة الداكنة أو التعرف عىل 

النساء بدقة.
ملاذا الخوارزميات عنرصية؟

 Automated يف كتابهـا «عـدم الـذكاء اآليل
أسـتاذة  رشحـت   ،«(Un)Intelligence
صحافـة البيانـات مرييديث بروسـارد، أن 
مصطلـح التعلـم اآليل مضلـل إىل حـد مـا 
بمفـرده. فعندما يقول علمـاء الكومبيوتر 
إن تطبيقـات الذكاء االصطناعـي «تتعلم»، 

فإنهم ال يقصدون التعلـم باملعنى البرشي، 
فالـذكاء االصطناعـي يتعلـم مـن بيانـات 
التدريب – وهي مجموعة كبرية من البيانات 
تعلمه األنماط اإلحصائية يف العالم. بشـكل 
أسـايس، يتعلم الـذكاء االصطناعـي كيفية 
حل املشـكالت بطريقة أفضـل وأرسع؛ ألن 
بإمكانـه التنبؤ بما سـيحدث مـن البيانات 
التي يتعلم منهـا، ومع ذلك، فإن نتيجة ذلك 
هـو إغفال اآللة الكثري مـن الفروق الدقيقة 
للذكاء البرشي والتواصل – عىل سبيل املثال، 

مـن املرجـح أن اآللـة سـتعجز عن كشـف 
السخرية أو االستعارات.

باإلضافـة إىل ذلـك، فالـذكاء االصطناعـي 
صنيعة البرش، وهم بدورهم متحيزين، ومن 
ثم إذا عكسـت مجموعة البيانات التحيزات 
االصطناعـي  الـذكاء  سـُينتج  البرشيـة، 
مخرجـات متحيزة. لذلك، عىل سـبيل املثال، 
عندمـا اسـتخدمت رشكـة أمـازون الذكاء 
االصطناعـي لغربلة السـري الذاتية وتصفية 
املتقدمـني للوظائـف، اكتشـفت رسيًعا أن 

الخوارزمية تستبعد السـري الذاتية الخاصة 
بالنساء.

الذاتيـة  السـري  عـىل  الخوارزميـة  تدربـت 
للموظفـني الناجحني، وسـيليكون فايل غري 
معروفـة بالتنـوع بـني الجنسـني بداخلها، 
ومن ثم بدأ التطبيق يف رفض السـري الذاتية 
التي تحتوي عىل لغة أنثوية، وإعاقة السـري 
الذاتية التي احتوت عىل كلمة «نساء» والتي 
احتوت عىل اسم كليات نسائية معينة. كانت 
النتيجـة هـو اضطـرار أمـازون إىل التوقف 
عن اسـتخدام التطبيق بعـد وقت قصري من 
تقديمـه، وعىل الرغم من أنه تم تعديل األداة 
لجعلهـا أكثر حياديـة، كان من املسـتحيل 
التحقـق من أنهـا لن تكـون تمييزيـة مرة 

أخرى - لذلك لم يتم استخدامها مجدًدا.
كيف يمكنني اسـتخدام الذكاء االصطناعي 

مع وضع التحيز يف االعتبار؟
عىل الرغم من أهمية النظر يف سلبيات التحيز 
الخوارزمـي، إال أنه ال يتعـني علينا التخلص 
من الذكاء االصطناعي بالكامل. فاالستخدام 
املسـؤول للذكاء االصطناعي يعني االعرتاف 
بأن البرش يعطون أحكامهم املسبقة لآلالت 
وأننـا مازلنا يف حاجـة إىل التدخل البرشي يف 
كثـري مـن الحـاالت. ويف واقعة نـرش محرر 
الـذكاء االصطناعي للصـورة الخطأ للمرأة 
السـمراء، كان من املمكن تجنـب الخطأ إذا 
قام محرر برشي بكل بسـاطة بالتحقق من 

صحة املنشور.
ومـن ثـم، فـإن التوصـل إىل فهـم التحيـز 

الخوارزمـي مفيد لغرف األخبار التي تتطلع 
إىل إضافـة تطبيقـات التعلـم اآليل لبعـض 
الـذكاء  تمكـن  إن  األخبـار.  دورة  جوانـب 
االصطناعي مـن أن يحل محـل الصحفيني 
أمـر غـري محتمـل يف أي وقت يف املسـتقبل، 
وهو ما يتمـاىش مع إجابات صانعي القرار 
يف األخبـار املحلية الذين شـاركوا يف دراسـة 
بـرس بشـأن  أسوشـييتد  أجرتهـا وكالـة 
اسـتخدام غـرف األخبـار املحليـة للـذكاء 

االصطناعي.
إليك بعض الطرق التي يمكنك أن تستخدمها 
لتضـع التحيـز الخوارزمـي يف االعتبار عند 
غرفـة  يف  االصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدام 

األخبار:
النسـخ  *  تأكـد مـن هجـاء األسـماء يف 

املكتوبة.
* استعن بشخص ليتقىص الحقائق.

* تأكـد مـن أن الصـور تعـود لألشـخاص 
الحقيقيني قبل نرش القصة.

االصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  راجـع   *
بانتظام للكشف عن التحيز.

يعمل الذكاء االصطناعي كمسـاعد بطريقة 
أفضـل من كونه وكيًال غري مراقب، وبالرغم 
مـن أن إمكانات التطبيقـات الخوارزمية يف 
غـرف األخبار ال تـزال مجاًال نامًيـا، يمكننا 
البدء من خالل تطوير فهم أسـايس لكيفية 
عمـل هذه التطبيقـات وكيفية االنخراط يف 
خدمة صحفية أفضل بدعم من التكنولوجيا.  

(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن سـريو غوميـز ليفـا، أحـد أشـهر 
الصحفيني يف املكسـيك وأشـدهم انتقاداً 
لرئيس البالد، الجمعة، نجاته من محاولة 

اغتيال.
وُيعـرف عـن املذيـع البـارز غوميـز ليفا 
انتقاده املستمر لحكومة الرئيس أندريس 
مانويـل لوبيز أوبـرادور، واألخري ال يرتدد 
بدوره يف الـرد عىل الصحفـي وانتقاده يف 

مؤتمراته الصحفية.
وغـرّد غوميز ليفـا قائالً: ”عند السـاعة 
11,10 مسـاًء (05,10 ت غ الجمعة) عىل 
بعـد 200 مرت من منزيل، أطلق شـخصان 
عىل متـن دراجة نارية النـار باتجاهي يف 

نية واضحة لقتيل“.
وأضـاف: ”أنقذتنـي سـيارتي املصفحـة 
التي كنت أقودها، وقد أبلغُت السلطات“، 
مرفقـاً تغريدتـه بصور لثقـوب يف هيكل 

سيارته ناتجة من الرصاصات.
ودان الرئيـس لوبيـز أوبـرادور االعتداء، 
معربـاً يف مؤتمـره الصحفـي اليومي عن 

تضامنه ودعمه لغوميز ليفا.
وأضـاف الرئيس: ”إنه زعيـم للرأي العام 
وإلحاق األذى بشخصية مثل سريو يؤدي 

إىل الكثري من عدم االستقرار السيايس“.
وكان لوبيـز أوبـرادور قـد انتقـد سـريو 
مبـارشًة، األربعـاء املايض، حيـث قال إن 
وصحفيـني  ليفـا  غوميـز  إىل  االسـتماع 
آخرين ينتقدون إدارته يشكل ”خطراً عىل 

الصحة“.
وأضـاف: ”تخيـل لـو اسـتمعت فقط إىل 

سريو... فقد تصاب بورم يف دماغك“.
ويأتي الهجوم عىل غوميز ليفا خالل عام 
داٍم للصحفيني يف املكسيك، اذ سجلت حتى 
اآلن 13 جريمة قتل اسـتهدفت إعالميني، 

وفقاً لبيانات حكومية.
وتعتـرب املكسـيك مـن أخطـر األماكن يف 
العالم لعمل الصحفيني، بحسـب منظمة 

”مراسلون بال حدود“.
وأحصـت املنظمـة مقتـل أكثر مـن 150 
صحفياً منذ عام 2000 يف املكسـيك، لكن 

أغلب هذه الجرائم مرت دون عقاب.
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تونس/متابعة الزوراء:
املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  تعامـل  يثـري   
لالنتخابـات مع وسـائل اإلعـالم والهيئة 
السـمعي  لالتصـال  املسـتقلة  العليـا 
والبـرصي جـدال إعالميا يف تونـس، كما 

ُتتهم باحتكار كل الصالحيات.
وتواجه الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
يف تونـس اتهامات مفادهـا أنها ”تحاول 
االنفـراد بتنظيـم عمـل وسـائل اإلعـالم 
وحرصهـا ضمـن صالحياتهـا“. ويأتي 
ذلك عـىل خلفية تنبيهـات وجهتها هيئة 
وإذاعـات  إخباريـة  ملواقـع  االنتخابـات 

بسبب تغطيتها اإلعالمية لعمل الهيئة.
للصحفيـني  الوطنيـة  النقابـة  وقالـت 
التونسـيني إن ”محـاوالت التضييق عىل 
االنتخابـي  للمسـار  الناقـدة  األصـوات 

وللهيئة وعملها تواترت“.
ووجهت الهيئـة ”تنبيها“ ملوقع ”بيزنس 
نيـوز“ لنرشه مقاال ينتقد الوالية الكاملة 
لهيئة االنتخابات و“السطو عىل صالحيات 
الهيئة العليا املسـتقلة لالتصال السمعي 
البـرصي (الهايـكا، هيئة دسـتورية)“، 
بحسـب البيان. وهذا املقال اعتربته هيئة 

االنتخابات ”بثا لألخبار الزائفة“.
وسـبق أن أثار التحقيق مـع مدير املوقع 
اإللكرتونـي بموجـب املرسـوم رقـم 54 
الصـادر يف السـادس عرش من سـبتمرب 
املـايض املتعلـق باألخبـار الكاذبـة عـىل 
باللغـة  نقـدي  تحليـيل  مقـال  خلفيـة 
الفرنسـية للحصيلـة السـلبية لحكومة 
نجـالء بودن بعنوان ”نجـالء بودن، املرأة 

اللطيفة“، جدال إعالميا واسعا.
كما وجهت الهيئة، وفق النقابة، لفت نظر 
(تنبيه) إىل إذاعـة ”صون أف.أم“ التابعة 
للمنظمـة الرقابيـة ”أنـا يقـظ“ بشـأن 
محتوى برنامج حـواري يعترب أن للهيئة 

”تأثريا سلبيا يف املسار الديمقراطي“.
باملالحقـة  االنتخابـات  هيئـة  ولوحـت 
الجزائية للموقع واإلذاعة بموجب الفصل 

24 من املرسوم 54 يف حال العود.
وقالـت نائبـة نقيـب الصحفيـني أمرية 
محمـد إن ”هيئـة االنتخابـات تهرسـل 

الصحفيني ووسـائل اإلعالم“.
مـن جانبـه قـال متحـدث باسـم هيئة 
املوجهـة  ”املراسـالت  إن  االنتخابـات 
لوسـيلتي إعـالم ليسـت تهديـدا، بل هي 

لفت نظر من صميم دورها“.
ويف اآلونـة األخـرية انضـم صحفيون إىل 
منتقـدي الهيئـة قائلـني إنهـا يف خدمـة 
أفـواه  إسـكات  إىل  وتسـعى  السـلطة، 
املنتقدين لها وملسـار االنتخابات وتهديد 

الصحفيـني باملالحقـة القضائية، بعد أن 
أصبحـت تراقـب اإلعـالم ألول مرة خالل 

الحملة االنتخابية.
وقالت نقابـة الصحفيـني إن ”االنحراف 
الخطري لدور الهيئة يف اتجاه تركيز جهاز 
رقابة عـىل اآلراء واألفكار بدعوى مراقبة 
التغطيـة اإلعالميـة للحملـة االنتخابية، 
ومحاولـة تحصني نفسـها مـن كل نقد 
قـد يطـال إرشافهـا عـىل االنتخابـات يف 
توجه لتحميل أي فشـل قد يطال مهامها 

لوسائل اإلعالم“.
واعتـربت النقابة أن ”ممارسـات الهيئة 
تدخل ضمـن خانة الضغط بهدف توجيه 
التغطية اإلعالمية والحـد من موضوعية 
وسـائل اإلعالم“، مهددًة بمالحقة الهيئة 
قضائيا. وشددت النقابة عىل أنه ”ال يجوز 
مسـاءلة أي صحفي عىل رأي أو معلومة 
ينرشها طبق أعراف املهنة وأخالقياتها“. 
وجددت رفضها النفراد هيئة االنتخابات 
بمراقبة عمل وسـائل اإلعـالم يف التغطية 

االنتخابية.
ويف الثامن من ديسـمرب الجاري، تقدمت 
”الهايكا“ بدعـوى قضائية لدى املحكمة 
اإلداريـة ضد هيئـة االنتخابـات، متهمًة 

إياها باالسـتيالء عىل صالحياتها.
وأصـدرت هيئـة االنتخابـات يف الثامـن 
عرش مـن نوفمـرب املـايض قـرارا يتعلق 
بضبـط القواعـد والـرشوط التـي يتعني 
عـىل وسـائل اإلعـالم التقيـد بهـا خالل 
الحملـة االنتخابيـة، وهـو مـا اعتربتـه 
”الهايـكا“ تعديا عـىل صالحياتهـا الّتي 
يكفلهـا القانون واملرسـوم رقـم 116 يف 
الفصـل 46. وهـذا الفصل ينـص عىل أن 
تتوىل ”الهايكا“ بجميع الوسـائل املالئمة 
مراقبة أداء املرشـحني ومنشـآت اإلعالم 
خـالل  والبـرصي  السـمعي  واالتصـال 

الحملة االنتخابية.
وانتخابات امس السـبت أحدث حلقة يف 
سلسـلة إجراءات اسـتثنائية بـدأ رئيس 
البالد قيس سـعيد يف فرضها يف الخامس 
والعرشيـن يوليـو 2021 وسـبقها حـّل 
وإصـدار  والربملـان  القضـاء  مجلـس 
وإقـرار  رئاسـية  بمراسـيم  ترشيعـات 
دستور جديد باستفتاء أجري يف الخامس 

والعرشين يوليو املايض.
وقـد أعلنت هيئة االنتخابـات يف بالغ لها 
األربعاء أّن املحكمة اإلدارية أصدرت يوم 
الثانـي عرش ديسـمرب الجـاري ُحكمها 
القايض برفض طلب وقف التنفيذ املرفوع 
مـن قبـل ”الهايـكا“ واملتعلّـق بقرارها 
الخـاص بضبط القواعـد والرشوط التي 

يتعنّي عىل وسائل اإلعالم التقّيد بها خالل 
الحملة االنتخابية.

وذّكـرت الهيئة جميـع وسـائل اإلعالم، 
خاصة منها السمعية البرصّية، برضورة 
املذكـور  القـرار  بمقتضيـات  ”التقّيـد 
املنشـور باالجريدة الرسمية للجمهورية 
التونسـّية دون سـواها واحرتام ما جاء 
بـه من قواعـد ومبادئ منّظمـة لتغطية 
الحمـالت االنتخابّيـة وعـدم اعتبـار ما 
يصدر عـن غري هيئـة االنتخابات يف هذا 

اإلطار“.
واعتـربت النقابـة يف بيـان لهـا األربعاء 
أن ممارسـات الهيئـة تدخل ضمن خانة 
التغطيـة  توجيـه  بهـدف  ”الضغـط“ 
اإلعالميـة والحد من موضوعية وسـائل 
”مجرّمـة“  ممارسـات  وهـي  اإلعـالم، 
بمقتىض الفصـل 11 من املرسـوم 115 
الصحافـة والطباعـة  الخـاص بحريـة 
والنـرش، مذّكـرة إياهـا بـأن مثـل هذه 
مـن  الصحفيـني  ”تمّكـن  املمارسـات 
الهيئـة جزائيـا عـىل خلفيـة  مالحقـة 

التضييقيات التي تمارسها عليهم“.
ونّبهـت نقابـة الصحفيـني مـن أن هذه 
املمارسات ”تهدف إىل التغطية عىل جملة 
من التجـاوزات واإلخفاقات التي رافقت 
عمل هيئـة االنتخابات، خاصة من خالل 
التهديد باملرسـوم عدد 54 يف مسـاع من 
رئيـس الهيئـة لوضعهـا يف مكانـة فوق 

النقد“.
كما حـّذرت النقابة هيئة االنتخابات من 
”استمرارها يف تهديد الصحفيني ووسائل 
الصحافـة  أن حريـة  باعتبـار  اإلعـالم، 
والتعبري مكسب حققته الثورة“، مشرية 
إىل أنها ”لن تسـمح لهيئة االنتخابات وال 

لغريها بتهديد هذا املكسب“.

وجـددت النقابة رفضهـا ”النفراد هيئة 
االنتخابات بمراقبة عمل وسـائل اإلعالم 
يف التغطية االنتخابية“، مؤكدة تمسكها 
برشعيـة دور ”الهايـكا“ يف التعديـل يف 
مجال عمل اإلعـالم يف تغطية االنتخابات 
الترشيعية التي سـتقام يف السـابع عرش 

ديسمرب الجاري.
من جانبـه قال رئيس هيئـة االنتخابات 
فـاروق بوعسـكر الثالثاء املـايض خالل 
لقـاء مـع وفد مـن قـادة مركـز كارتر 
قدمـوا إىل تونـس مـن الواليـات املتحدة 
بمناسـبة انتخابات أعضاء مجلس نواب 
الشعب، إن مجلس الهيئة ”منفتح“ عىل 
كل مكونـات املجتمع املدنـي واملنظمات 
مواكبـة  أن  والدوليـة، معتـربا  املحليـة 
الصحفيني واملالحظني املحليني والدوليني 
لالنتخابـات الترشيعيـة املقبلـة ”يمثـل 
ضمانة إضافية وداللة عىل شـفافية هذا 
املوعـد االنتخابـي الهـام ونزاهته، وعىل 
حيادية الهيئة وتعاملها مع كل األطراف 
عىل قدم املسـاواة“، حسـب ما نقل عنه 

بالغ للهيئة.
مـن جهته أفـاد رئيـس الوفـد الزائر أن 
مركـز كارتـر قـرر إيفـاد بعثـة تتكون 
مـن 60 مالحظا نظـرا إىل األهميـة التي 
تحظـى بها تونس وتجربتهـا يف االنتقال 
املركـز  أن  عـىل  مشـددا  الديمقراطـي 
”حريـص عىل أن تكـون تقاريـر البعثة 
يف إطـار النزاهـة واملوضوعيـة واحرتام 

استقاللية املؤسسة“.
امـس  الداخـل  يف  التونسـيون  وصـوت 
السبت السابع عرش من ديسمرب الجاري 
يف حـني بدأ تصويت الناخبـني يف الخارج 
يـوم الخامـس عرش من الشـهر نفسـه 

وإستمر 3 أيام.

بغداد/ متابعة الزوراء:
وثقت منظمة مراسـلون بال حدود 
هـذا العـام احتجـاز 533 صحفياً 
قياسـية  حصيلـة  يف   ،57 ومقتـل 
لالنتهـاكات املرتكبة ضـد العاملني 
يف هـذا القطاع حـول العالـم، كما 
أحصـت مـا ال يقل عـن 65 رهينة 
عـداد  يف  الصحافيـني  مـن  و49 

املفقودين.
كما سـجلت ”مراسلون بال حدود“ 
رقماً قياسياً آخر يف حصيلة 2022، 
إذ تقبـع حاليـاً 78 صحفيـة خلف 
القضبان، يف ارتفاع نسبته نحو 30 
يف املائة عن العـام املايض، علماً أن 
النساء أصبحن يشكلن 15 يف املائة 
من إجمـايل الصحفيني املحتجزين، 
بينما لم تكن هذه النسـبة تصل إىل 

7 يف املائة قبل خمس سنوات.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن 70 يف املائة 
من الصحفيـات املحتجزات يقبعن 
الصـني  4 دول فقـط:  يف سـجون 
وميانمـار   ،(18) وإيـران   ،(19)
(10)، وبيالروسيا (9).. الدول هذه 
مـن األسـوأ ترتيباً يف مـؤرش حرية 
الصحافة الذي أصدرته ”مراسلون 

بال حدود“ هذا العام.
ويزيـد عدد الصحفيني املسـجونني 
هذه السنة بـ40 صحفيا عن العام 
املايض، الذي سجل يف األساس عددا 
تاريخيـا بلغ 488 صحفيا، حسـب 

املنظمة الحقوقية.
ويف تقريـر ”مراسـلون بال حدود“، 
أشـارت إىل أن الصـني حافظت عىل 
مكانتهـا كأكرب سـجن للصحفيني 
يف العالـم، ويتـوّزع أكثر من نصف 
الصحفيـني املسـجونني يف العالـم 
عىل 5 دول، حيث تحتجز السلطات 
مـا ال يقـل عـن 110 صحفيـني يف 
”بلد يشـهد مسـتويات فظيعة من 
وطاولـت  والتجسـس“.  الرقابـة 
الصحفيـة  االعتقـاالت  موجـة 
التـي  شـوكني،  هوانـغ  املسـتقلة 
”تدفع ثمـن تحقيقاتهـا يف حاالت 
التحرش الجنيس بالنساء والفتيات، 
وتطرقهـا لقضايا تتعلق بالفسـاد 

والتلوث الصناعي“.
وبورمـا التي تحتجـز 62 صحفيا، 
بينما ارتفع العدد يف إيران -بسـبب 
 47 إىل  األخـرية-  االحتجاجـات 
صحفيا، يف حني تحتجز فيتنام 39 
صحفيـا، وتحتجـز بيالروسـيا 31 

آخرين.
وشـهد عام 2022 ارتفاعـاً يف عدد 
الذيـن لقـوا حتفهـم  الصحفيـني 

أثنـاء ممارسـة نشـاطهم املهني، 
إذ ُسـجلت زيـادة بنسـبة 18.8 يف 
املائة مقارنة بحصيلة 2021، وذلك 
بعـد مقتل 57 فاعـًال إعالمياً خالل 
األشـهر االثني عرش املاضية. وتعد 
الحـرب يف أوكرانيا منذ 24 فرباير/
شباط 2022 من األسباب التي أدت 
إىل هذا االرتفاع، حيث ُقتل ما ال يقل 
عن 8 صحفيني يف األشـهر السـتة 
األوىل من الغزو الرويس للبالد، ومن 
بينهم الصحفي املصـور األوكراني 
ماكس ليفني ومراسـل قناة بي إف 
إم الفرنسـية فريدريـك ليكلـريك-

إيمهوف.
 11 قتـل  وحدهـا  املكسـيك  يف 
صحفيـاً، أي نحـو 20 يف املائة من 
إجمـايل القتىل يف أوسـاط الفاعلني 
اإلعالميني عـرب العالم، إضافة إىل 6 
يف هايتـي و3 يف الربازيـل، ما جعل 
القـارة األمريكية أخطـر منطقة يف 
العالم عىل حيـاة الصحافيني خالل 

عام 2022.
ويف العالم حالياً 65 صحفياً ومعاوناً 
إعالمياً، عىل األقل، يف عداد الرهائن، 
ومن بينهم أوليفييه دوبوا، املحتجز 
منذ أكثر من 20 شهراً لدى جماعة 
نرصة اإلسـالم واملسـلمني، التابعة 
لتنظيـم القاعدة يف مايل، واألمريكي 
أوسـتن تايس املختطف يف سـورية 
منذ نحو 10 سنوات. كما شهد هذا 
اختفاء صحافَيـني جديَدين،  العام 

لرتتفع حصيلة املفقودين إىل 49.
وكشفت املنظمة أن البلدان األخطر 
عىل حياة الصحفيني هي: املكسيك، 
والربازيـل،  وهايتـي،  وأوكرانيـا، 

واليمن، وسورية.
للمنظمـة  العـام  األمـني  ورصح 
الصحافـة،  حريـة  عـن  املدافعـة 
كريسـتوف دولوار، بـأن ”األنظمة 
تحشـو  واملتسـلطة  الدكتاتوريـة 

سـجونها بصـورة متسـارعة عن 
طريق سجن صحفيني“.

هـذا  -ضمـن  املنظمـة  ولفتـت 
التعـداد العاملـي السـنوي- إىل عدد 
الصحفيـات  مـن  مسـبوق  غـري 
املسجونات بلغ 78 امرأة مقابل 60 

العام املايض.
وأوضحـت أن الصحفيـات يمثلـن 
اآلن نحـو 15 % مـن املسـجونني، 
وذلك باملقارنة مع نسبة كانت أقل 

من %7 قبل 5 سنوات.
يف العالـم العربـي، ذكـرت املنظمة 
الصحفية الفلسـطينية شريين أبو 
عاقلة التي قتلت برصاص االحتالل 
اإلرسائيـيل هذا العام، مـن دون أن 
يحاسـب أي مـن املسـؤولني عـن 

اغتيالها إىل اآلن.
وتطرقـت إىل ما واجهـه الصحفي 
الجزائـري محمـد مولـودج الـذي 
رسـالة  إرسـاله  ملجـرد  ”اعتقـل 
نصيـة قصـرية إىل فرحـات مهني، 
زعيـم الحركة مـن أجل اسـتقالل 
منطقـة القبائـل، طلب منـه فيها 
إجراء مقابلة يف سـياق إعداد مقال 
التـي  اليوميـة  ليربتـي  لصحيفـة 
لم تعـد تصـدر اآلن. أصبحـت تلك 
الرسائل حجة سخيفة عىل انتمائه 
إىل منظمة إرهابية، إذ اسـتخدمت 
لتربيـر مالحقته قضائيـًا وإبقائه 
قيـد الحبـس االحتياطـي ملـدة 13 

شهراً“.
ولم تفتها معاناة الناشـط واملدون 
املرصي عالء عبـد الفتاح وإرضابه 
عـن الطعـام، وكتبت أنـه ”كاد أن 
يفقد حياته يف السجن، حيث حاول 
بـكل األشـكال والسـبل التعريـف 
بقضيتـه أمـام العالـم بينما كانت 
املنـاخ،  قمـة  تسـتضيف  مـرص 
احتجاجاً عىل حبسـه تعسـفاً منذ 

عام 2019“.

 عمان/متابعة الزوراء:
تعهـدت مديرية االمـن العام بـاألردن بمتابعة كل ما 
ينرش ضمن سـياق خطاب الكراهية والتحريض عىل 
منصات التواصل.وأعلَنت وحـدة الجرائم االلكرتونية 
أّن الوحدة وفرق الجرائـم اإللكرتونية تتابع ما ينرش 
عـىل وسـائل التواصـل االجتماعي وخصوصـاً فيما 
يتعلّـق بخطـاب الكراهيـة والحـّض عـىل التخريب 
واالعتداء عىل أجهزة إنفاذ القانون واملمتلكات وقطع 
الطرق.وقالت يف بياٍن صدر  عرص الجمعة  أّن األجهزة 
املختصة ستحيل أّي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم 
إىل القضاء.وأوضحت أّن منّصة ”تيك توك“ لم تتعامْل 
مع إسـاءة اسـتخدام املنّصـة من قبل مسـتخدميها 
سواء بتمجيد ونرش أعمال العنف أو دعوات الفوىض، 

بل ويف ترويج فيديوهات من خارج اململكة وتزويرها 
للتأثري عىل مشـاعر املواطنني، وبالتايل فقد تّم إيقاف 

خدماتها يف اململكة يشكل مؤقت.

@÷Ïjèfl@7À@Üá«@Z\ÜÎáy@˝i@ÊÏ‹éaãfl^
%b»€a@fiÏy@µ„Ïvèæa@µÓ–zó€a@Âfl

@\⁄Ïm@ŸÓm^@Ú �ó‰fl@—”Ï�Ì@Ô„Üä˛a@Âfl˛a
ÚÓÁaãÿ€a@pb �ó‰fl@’y˝�ÌÎ

fibÓnÀa@Ú€Îb´@Âfl@b–Ó€@çÓflÏÀ@Î7é@ÔÿÓèÿæa@…Ìâæa@Òb≠

_pbibÉn„¸a@‚c@‚˝«�a@›ˆbéÎ@k”aãm@NNê„Ïm@¿@pbibÉn„¸a@Ú˜ÓÁ

No: 7860   Sun    18     Dec    2022العدد:   7860    األحد   18    كانون األول    2022



“äb«@—Ó�€@Û–�ófl@ÜPc@@
Ô”aã«@ôb”Î@á”b„@@@@@

إن العنوان يف الحقيقة مرآة مصغرة لكل ذلك النسيج 
النـيص ، واسـم فارغ،  وهذا يعنـي أنه عالمة ضمن 
عالمات أوسـع هي التي تشـكل قـوام العمل الفني 
بعـده نظامـا ونسـقا يقتـيض أن يعالـج معالجة 
منهجيـة أساسـها أن داللـة أيـة عالمـة مرتبطـة 
ارتباطـا بنائيـا التراكميا بـدالالت أخـرى، ومن ثم 
فإنـه قـد يجسـد املدخـل النظـري إىل العالـم الذي 
يسـميه، ولكنه اليخلقـه، إذ إن العالقة بني الطرفني 
قد التكـون مبارشة  كما هو الشـأن يف اآلثار الفنية 
التـي يحيل فيهـا العنـوان عىل النـص، والنص عىل 
العنوان، ويف هذا الحال فإن العنوان يتحول من كونه 
عالمة لسـانية أو مجموعة عالمات لسانية تشري إىل 
املحتـوى العام للنـص إىل كونه لعبـة فنية وحوارية 
بـني التحدد والالتحـدد، بني املرجعيـة املحددة وبني 
الـدالالت املتعـددة وذلـك يف حركة دائبـة بني نصني 

متفاعلني يف زمن القراءة.
إن النقد الروائي  العربي لم يول العنوان أهمية تذكر، 
بـل ظل يمر عليـه مر الكرام، لكـن اآلن بدأ االهتمام 
بعتبـات النص وصار ينـدرج ضمن سـياق نظري، 
وتحلييل عـام يعتني بإبراز ما للعتبـات من وظيفة 
يف فهم خصوصية النص، وتحديد جانب أسـايس من 
مقاصـده الداللية، وهـو اهتمام أضحـى يف الوقت 
الراهـن مصدرا لصياغة أسـئلة دقيقة تعيد االعتبار 
لهـذه املحافـل النصيـة املتنوعـة األنسـاق وقوفـا 
عندما يميزهـا ،ويعني طرائق اشـتغالها، ومن أهم 
الدراسـات العربية التي انصبت عىل دراسـة العنوان 
تعريفـا وتأريخا ، وتحليال، وتصنيفا نذكر ما أنجزه 
الباحثـون املغاربة الذيـن كانوا سـباقني إىل تعريف 
القارئ العربي بكيفية االشتغال عىل العنوان تنظريا 
وتطبيقا، وهو عالمة لسـانية وسـيميولوجية غالبا 
ماتكون يف بداية النص، لها وظيفة تعيينية ومدلولية، 
ووظيفة تأشريية أثناء تلقي النص ،والتلذذ به تقبال 
وتفاعـال، وهو الـذي يوجه قراءة قصـة  (اعرتافات 
للطبيب النفيس ) للقاصة (بسـمة يحيى)، ويغتني 
بـدوره بمعان جديـدة بمقدار ما تتوضـح دالالتها  
فهـي املفتاح الذي بـه تحل ألغاز األحـداث ، وإيقاع 
نسـقها الدرامي، وتوترها الرسدي، عالوة عىل مدى 
أهميته يف اسـتخالص البنية الداللية للنص، وتحديد 
تيمات الخطاب الروائي، وإضاءة النصوص بها، وانه 

كما كتب كلود دوشـيه عنـرص من النص الكيل الذي 
يسـتبقه ويسـتذكره يف آن، بما أنه حارض يف البدء، 
وخالل الرسد الذي يدشنه، يعمل كأداة وصل وتعديل 
للقراءة، وقد جسدت ذلك  القاصة ( بسمة يحيى)  يف 
قصتهـا (اعرتافات للطبيب النفيس)، إذ يحلل عنوان 
القصة ضمن ما يعرف بالسهل املمتنع إذا ما قراناه 
قراءة سـطحية عابـرة تكتفـي بالنظر إليـه نظرة 
جانبية، عىل أن النظرة املحايثة العميقة ربما تكشف 
لنـا عما دفنته فيـه مبدعته من أشـارات، وعالمات 
دالة ، وانطالقا من كل هـذا قد يكون باإلمكان تتبع 
عمل العنوان يف النص والرشوع يف نمذجة تصنيفية ، 
الرؤية، فيتجاوز العنوان مجازيا مع دالالت الفضاء 
النيص للغـالف وتنصهر الصـورة العنوانية اللغوية 
يف الصورة املكانيـة لونا ورمزا، وللعناوين يف القصة  
وفقـا لعالقاتها بالـرشح القصـيص ، والعنوانية قد 
تندرج ضمن عالقات بالغية قائمة عىل املشابهة، أو 
املجـاورة، لعنوان القصة وفقا لعالقاتها  بالذات عن 
طريق االختزال إىل الحد األقىص، فإما القصة  تعرب عن 
عنوانها تشـبعه، وتفك رموزه، وتمحوه، وإما أنها 
تعيد إدماجه يف جماع النص ،وتبلبل السـنن الدعائي 
عن طريق التشـديد عىل الوظيفـة الكامنة للعنوان، 
محولة املعلومة، والعالمة إىل قيمة والخرب إىل إيحاء ، 
يلتصق به العمل الروائي قد يكون صورة كلية تحدد 

هوية اإلبداع،وتيمته العامة، وتجمع شذراته يف بنية 
مقوالتية تعتمد االستعارة أوالرتميز، وهذه الصورة 
العنوانية قد تكون فضائية يتقاطع فيها املرجع مع 
املجاز، وقيامـه بدور املركز يف الحركـة القصصية ، 
وتحديد مصائر من يسكنه جعله يقوم بدور البطولة 
الفعليـة يف القصـة ، ويفرض نفسـه عـىل عنوانها 
،ويبلـور رؤية القاصة (بسـمة يحيى) لعاملها، ومن 
هنا فهو صيغـة مطلقة لعنوان القصـة (اعرتافات 
للطبيب النفيس)، وكليتها الفنية واملجازية، إنه اليتم 
إال بجمـع الصور املشـتتة ، وتجميعهـا من جديد يف 
بؤرة ملوضوعات عامـة تصف العمل األدبي، وتحديد 
مصائر من يسكنه جعله يقوم بدور البطولة الفعلية 
يف القصـة  ،ويفرض نفسـه عـىل عنوانهـا، ويبلور 
رؤيـة القاصة  لعاملها فنراها تقـول: قاطعه معظم 
األصدقاء واألقارب بسـبب تكراره لسؤال»هل قوى 
الطبيعـة تتحكم باإللـه؟»، بدعوى أنـه مجرد رجل 
كبري السـن مخرف أصابته كثرة القـراءة بالجنون، 

حتى أخته الصغرية قاطعته.
 حديثـه عـىل أنه كان قطـة فرعونية وقـد تم ذبحه 
ليقـدم قربانا لإلله آتون أكـد للجميع خلله العقيل.. 
لعل حبه الكبـري لوطنه وتأليـف القصائد الطوال يف 
مدحـه كان يحفـظ له آخر ما تبقـى من ماء وجهه 

عند أقاربه من العائلة.

 إن القاصـة  (بسـمة يحيـى ) - وهـي  تقـدم عىل 
فعـل الكتابة- إنمـا تعرب عـن موقفها مـن العالم، 
وتنطلق من رؤى تسـعى من خاللها إىل محاورة ذلك 
العالم، معربة بذلك عن حلمها يف إنشـاء عالم مغاير 
يجسـد رؤيتها ورؤياه، ويتجسد- قبل كل يشء- يف 
أنمـاط كتاباتها،ونصوصها  تتعدد  كلماتها،وعندما 
وتتنوع فإن تلك الرؤى ووجهات النظر تتوزعها تلك 
النصـوص ،والكتابـات بوصفها عاملـا متكامال من 
األفكار، واألحالم، فنراها تقول: أمسـك ورقة وقلما 
من عىل مكتب الطبيب ثم كتب: جلس ليقرأ الجريدة 
ويدخن سـيجار كوهيبا، يضحك بصوت عال يسـأل 
الشعراء: ملاذا تجلسون أسفل املنضدة؟! متى يموت 
خوفكـم من القيـل والقال؟ ها أنـا أمامكم أدخن يف 
العلن وبجوارنا صديقكم الروائي غريب األطوار الذي 
يرتدي ثيابا متداخلة األلوان ويضحك كثريا بال سبب 
ويقـرأ دائما كتـاب «هكذا تكلم زراديشـت» يرشب 
الشـاي ويدخن املعسل أمام الجميع كل عام يف شهر 
رمضان؛ فلما أراكم دائما باألسفل؟ وعن طريق  تلك 
األفكار، والرؤى، السـاعية إىل معرفة ذلك العالم البد 
لهـا من إن تقوم بعملية مداخلـة بني تلك النصوص 
من القصة القصرية، لتكون-يف النتيجة- فضاءات/
مواطـن التقاطع هي التي تشـكل العالم القصيص، 
وغري القصيص  للقاصـة، والفضاءات التي تتقاطع 
مـن خاللهـا نصـوص القاصـة  ال تقتـرص فقـط 
عـىل املوضوعـات واألفـكار، والرؤى التـي تعرب عن 
هاجسـها، وموقفها من العالـم-وان كانت أبرزها- 
بل تتعداها إىل اللغة، والشخصيات، وإنشاء الصورة، 
وبناء النـص أيضا، تلجأ القاصة (بسـمة يحيى) يف 
كثري من األحيان  إىل الطبقات الفقرية، واالجتماعية، 
والفلسفية، واألدبية، والسياسية  يف نصها  القصيص 
ألنهـا تؤمن أن األدب هو صوت الفقـراء، وهو املرآة 
التـي تعكـس همومهـم، وأفراحهـم، ومآسـيهم، 
وطموحاتهم أما األدب الذي ال يروى بصوت الفقراء 
فهـو إمـا أدب دعائـي، أو أدب الـربج العاجـي التي  
ترتفع عن الخوض يف مـآيس الفقراء، فنراها تقول: 
نهض الشـاعر الشـيوعي منيس املعروف بقصائده 

الجريئة وجلس بجوار الشـيخ نيتشـة. 
- قـال: أنـت ال تعلم سـبب جلـويس باألسـفل، فأنا 
مختلـف تماما عنهم، ال أعرف هل سـبق لك ومررت 
بمحاولـة تغيري الواقع الظالمي وفشـلت؟ إذا كانت 
اإلجابة نعم بالطبع ستعرف ملاذا أجلس دائما أسفل 

املنضدة. 
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رباااااه ، هذا الخرب ال يصدق ، أشـبُه باألحالم ، كأنه مسـتمٌد 
من روايـاِت خياٍل قد ُكتبـت ذاَت عصوٍر قديمـة ، فجأة يرن 
الهاتف مرة تلو األخرى بغرِي انتظام دوَن توقف ، يف سـاعاٍت 
متاخـرة من الليل ، صحـوُت مفزوعاً وأنـا كيل غضٌب وحنق 
عامداً ، والنعـاُس يتغلُب عيل من كل جهٍة وصوب ، بخطواٍت 
مرتنحة لدرجة ال أستطيع رؤية أي يشء حويل ، بسبب رشبي 
املفـرط يف حفِل زفاف صديقة يل ، لم يتوقف رننُي ذلك الهاتف 
العابث األرعن الغبي ، ربما هناك شـيئاً ما يسـتحق اإلتصال 
يف هـذِه السـاعة املتأخرة مـن الليـل ، مضيُت متجهـاً نحوُه 
والشـكوك تمـأل رأيس بالحريِة وانشـغال البـال ، هل تمرَض 
أحدهـم؟ ُقِتـَل أحدهـم؟ ُرسق أحدهـم؟ متسـائالً مع نفيس 
مالذي يجري ياتـرى ،،،،،،،، ورأيس املثقُل يكاد أن ينفجَر من 
شـدِة الوجع ، التي خلفتها بي تلك األقـداح املليئة بالفودكا ، 
وعند وصويل رفعُت سـماعَة الهاتف وأجبت بصوِت متحرشج 
وأنـا يف حالِة غضٍب صادقـا كل الصدق قائالً من املتصل بحِق 
الجحيم ، مالذي تود قولُه يف هذه الساعِة املتاخرة هيا تحدث؟ 
أجاَب بكِل هدوٍء مبتسـَم الشفاه كأنه يحمُل يل يف رسِه رسالة 
أو خرب ما قائالً مرحا سـيدي ، أأنَت سـاالزكني؟ ، أجبُت بفٍم 
فاغر تملئُه الدهشـة نعم أنا سـاالزكني ،  أجاب أوُد أن أبلغَك 
رسـالًة قصريًة من إحدى السـيداِت القريبات لَك يف سـويرسا 
، لقـد تلقينا ورقًة من املحامـي الخاص بها تحتوي عىل خِط 
يدهـا وهي تـرتك لك مرياثاً ضخمـاً جداً بعَد وفاتهـا ، حينها 
انتابتنـي لحظُة صمٍت ثم دمدمُت مع نفـيس قائالً ، أنا أحب 
هذه الحكايات لكن ال أميُل إىل هذه املشـكالت املشـمئزة ابداً ، 
ومازال املتحدُث يكمُل ما جاء يف مضموِن الرسالة دوَن توقف 
، وفجأة بدأ ينادي سـيدي سـاالزكني ، سيدي ساالزكني ، هل 

تسمعني؟ 
أجبت وأنا كيل غضباً وحنق أليَس هذا هذيان؟ أنحُن يف مشفى 
مجانني كي تلقي عيل قصـَة الرجل املجنون؟ ، حينها أغلقُت 
الهاتَف بقوٍة بلغْت حد تحطيم الهاتف إىل أشـالء عىل املنضدة 
، ثم عدُت قاصداً الرسير مفجوراً بالضحك مدمدماً مع نفيس 
أيعقُل هذا الجنون ، عن أي سيدٍة يحدثني ذلَك املعتوه ، ألقيُت 

بنفيس عىل الفراِش غارقاً بالنوم.
وبعـَد صحوتـي باليوم التايل عدُت إىل رشـدي وبدأُت اتذكر ما 
كان يحدث شـيئاً فشـيئاً ، ذهبُت إىل الهاتِف ألتأكد مما حدث 
يـوم أمس هل كان حلمـاً أم حقيقة ، فوجدُت الهاتف محطٌم 
جزئيـاً وال يعمل ، وهذا مـا جعلني أصدق بأن مـا جرى ليلَة 
البارحة هو فعال حقيقة ، عدُت مهروالً إىل غرفِة نومي مرتدياً 
ثيابـي وحذائي ، ثم خرجـُت من املنزِل مرسعـاً لرشاِء هاتٍف 
جديد وعند عودتي استبدلت الهاتف وبدأت أنتظر عودة اتصال 

ذلك الشخص ألياٍم وليايل ولم يتصل بي حتى هذا الوقت .
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ْر يذوُب الُحبُّ يف شدقيِك ُسكَّ

وما قد سال يف الثَّغرين أَْسَكْر
أرى األيام يف الّرتحال عتماً

به قد عشْت يف اللَّيالء أسهْر
أرى اإلصباح يف دنياي ليالً

مس يظهْر إذا ال وجه تلك الشَّ

يقضُّ النَّوم عن عينيَّ َوْجٌد

فال أغفو .. و يف نريانها أشجْر

فهل من عاش مثيل كان قبيل

وهل غريي بِه ذا العشق يؤَثْر !؟
أعيُش الُحبَّ طوَل الُعْمر َصبَّاً

و أبقى فيه مهما رصُت أكَربْ !
أنا املجبوُل باإلحساس طفالً

ونفُس الحسِّ لو قد عدُت أصَغْر

كالنا اليوَم يف الُحبَّنِي طفٌل

فل ال يسطيُع يقدْر ..  وهذا الطِّ
بأْن يختاَر غرَي العشِق عشقاً
فُل فيما كان ُمجَربْ وكان الطِّ

فهل تدرين يا أُنثاي هذا

أم النِّسياُن ما يف القلب َبعَثْر !؟
تعايل اآلن .. عييش الُحبَّ حيناً

ْر فلو تأتنَي ال مثَل التَّأخَّ
تعايل اآلن للمشتى فراشاً

بدفء األمِس .. يف ليٍل تزمَهْر

وق يغيل تعايل اآلن ؛ يفَّ الشَّ

ْر وقلبي اآلن فيِك قد تجمَّ

فهل ترضني هذا القلب يفنى

!؟ وفيه الُحبُّ ، أم ترضني ُيْكَرسْ
تعايل اآلن يا أُنثاي طرياً

فإّني اآلن لألطيار بيدْر !
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الشـعرية األحـدث والصـادرة  يف مجموعتـه 
حديثـاً عـن دار العرّاب يف دمشـق، ثمة ما هو 
جديد ومختلف، ثمة ما هو متميز ومتفرد وما 
ينتمي لتيـار الحداثة الشـعرية بنكهة (طالل 
الغـوار) نصـوص شـعرية ال تنتمـي ألحد وال 
تستنبط أحداً وال تقلد أحداً، إنها قصيدته التي 

تشبهه وهو يشبهها.
« أنا الغريب .

سأفيئ بخرضة جرحي
جرحي الذي سـميتُه شـجرة

عىل مفارق الطريق
وأصـدح يف النـاي ليكـن حزنـي

زهـراً ينبـت يف دروبـك
ليكن لييل صباحا ينهمُر عىل نوافذِك . ص ١٨

تبـدو قصيـدة الشـاعر طـالل الغـوار، عـىل 
طزاجتها وعذوبتهـا ونكهتها وخصوصيتها ، 
مشـغولة بعناية فائقة وبكثري من السالسـة 
وهـي املختمرة وبكثري من اإلبـداع يف مختربه 
الشـعري،  وهـي املنتمية إىل أكثر مما يسـمى 
بالسـهل املمتنـع، وهـي األكثر ميـال لبصمة 

شاعرنا طالل الغوار.  «
أيتها القصيدةُ .. كم سافرُت فيك طويالً ..لكّني 

لم أجد من الطرقات ما يكفي» ص ٥ –
تشـكل عنونـات هذا الديوان الشـيق: (أسـّمي 
جرحي شجرة – هكذا تنهمر الحياة.. وتميض- 
بنـات النـاي- أنا عنـدي حنني- أرقـب أحالمي 
حتـى طرف الروح- ألجلـك.. تحولُت إىل نجمة- 
آخر الطريق- الخ). هذه العنونات هي مفاتيح 
ألبواب ربما كانت موصده يف وجه البوح العلني 
فتحولـت لشـغف حاك سـتائر شـفيفة لنوافذ 
كانت مغلقة يف دياجري العتمة، قصائد شـاعرنا 
تعلن الكثـري عن صدى البـوح دون أن تغرق يف 

عتمة البرئ. يقول: «
بناُت الناي لها ّرسها

حينما تنثر أحالمها
لرتتكب الوشاية بني القلوِب

وبني الدروِب
وهي تسري يف غنٍج للبنات» ص ٢٨

يستخدم الشاعر يف ديوانه الشعري هذا ( أسّمي 
جرحي شـجرة ) مفردات إيحائية رمزية معبأة 
بطاقات جمالية وشـعورية ، ويكاد الرمز يغلب 
عـىل العديد مـن قصائد املجموعـة، وهذا الرمز 
ليس مـن نوع الرمز الذي يسـتغلق عىل الفهم، 

وإنمـا هو رمز شـفاف يعـّذب القـارئ قليالً ، 
وياله من عذاب ممتع ألننـا بعد القراءة الثانية 
نحصل عىل مفاتيح فهم هذه الرموز ، والولوج 
إىل ( شيفرتها ) وبالتايل أليس القارئ الذكي هو 
رشيك املبدع يف النص اإلبداعي: « بعصا النشـيْد 
..إذا هدّني وجع الحنني طويُت بالكلمات وجهي 
وخرجُت من كّفي ..ألسـري نحـوَك يا بعيْد» ص 

٥١ . ويقول أيضاً: «
يـا هذا الذي .. ركب السـؤال إىل البعيـِد .. فقال 

الشعُر محتقُن السنا هذا أنا. ص ٥٠ –
هذا الكريس ليس عىل مقاسه لذا .. فقد خّيَل له 
أنه يعتيل دبابة. ص ٤٢- – نستطيع القول ل ن 
الشاعر طالل الغوار . يتعامل مع رموزه بوعي 
ودراية أي إنه ال يمارس طقوس الغموض الذي 
ليـس وراءه رصيد فكري كما هو حال شـعراء 
الهذيانـات الفارغة الذين يقولـون ما ال يعون، 

مما جعل الشعر بضاعة كاسدة ال قيمة لها.
يمتـاز شـعر الشـاعر طـالل الغـوار بروعـة 
األنزياحات اللغويـة واملقصود بذلك أن تجاور 
الكلمات يخلق صوراً شـعرية مبتكرة ويجعل 
التبـادل بـني الحـواس يف التعامل مـع الواقع 

تبادالً ذا جمالية أخاذة . يقول:
ما أغربـك أيها الحنـني تباغتنـي ..يف لحظاٍت 
عابرٍة .. أحياناً مـن فاصلٍة يف قصيدة ..أو من 
مفردٍة يف كتاب .. وأحياناً من طفٍل حلّق يف حلم 

..وهو يعد عىل أصابعه النجوم. « ص ٤٥-
نتلمـس خيطـاً خفيـاً لطيفـاً شـفيفاً ينحاز 
بشاعرية للميثولوجيا .. كما يف قصيدة يوسف: 

التي كتب عنها الشاعر محمود درويش وكثري 
من الشـعراء إال أن الشـاعر طالل الغوار قدم 
نصا شـعريا جميالً مع املحافظة عىل قدسية 

التناص يف بعض املفردات.
« ما زلت أسـمُع صوت يوسـف يف الجّب يفتُت 
قلب الليل.. ومازالت أرى إخوته يطاردون ذئباً 

وهميا. « ص ٢٢ .
وبالتـايل هـل يمكنني القـول هنا أن الشـاعر 
ابتكـر ميثولوجيـه الخاصـة به . حـني يقول 
: « دائمـاً أرى طائـراً ينشـُق عن صـدر الغيب 
يحمُل بجناحيه أفقـاً .. ويميض حني يتوارى. 
ص ٤١ – سـنجد أيضاً إسـقاط شـعري أخاذ  
يحيلنا إىل رمزية شقائق النعمان يف ميثولوجيا 
بالد مابني النهرين سـوريا والعـراق .يقول: « 
يا لها من عاشـقٍة  تلك الـوردُة الحمراء دائماً 
..تريق دمهـا الالمرئي قرباناً للصباح. ص ٤٢ 
– فاتني أن أقول لكم أن الشـاعر طالل الغوار 
الـذي كتـب كل قصائـد الشـعر مـن العامود 
إىل قصيـدة التفعيلـة إىل قصيدة النثـر، هو ال 
يخضع قصيدته لتسـمية ما،  كأن يقال عنها 
قصيدة تفعيلة أو قصيدة نثر، بل هو يقدم لنا 
قصيدته كنص شعري طازج يمثل صوته هو. 
وجرسه املوسيقي الذي حاكه من عباءة أيامه 
مـرورا بمختـربه الشـعري املكتنـز بالتحارب 
والصور واإلبداع،  بعيداً عن أي مسمى شعري 
خاضع لتنظري النقد الشعري يف بالدنا العربية. 
النقـد الشـعري العربـي الـذي شـاخ وأصيب 

بالزهايمر.

سـنجد أيضاً يف أسّمي جرحي شجرة . احتفاء 
كبري باملرأة بمعناها املقدس والشمويل وببعدها 
( الخصوبي) وليس ببعدها الشهواني املبتذل، 
يغازل الشاعر طالل،  املرأة بشكل راق وجميل 
وعـذب ووقـور.» ذات الشـعر الذهبـّي اللّماع 
/ كل صبـاح تعـرب نافذتـي زائغـة النظرات/ 

تقتطف غصناً من عمري وتغيب.» ص ٨٤-
يف كل الشـاعر طالل الغوار والعناوين الكثرية 
التي توزعت ١١٠.  صفحات ال يمكن النظر إىل 
منجزه يف ( أسّمي جرحي شجرة) إال من باب 
اعتبـار الشـعر الجميل يقتيض هكـذا قصائد 
جميلة، وهذا مـا وفق به طالل الغوار،  ليفتح 
للقارئ مساحات واسعة من التخيل والشغف 
والدهشـة يف ومـض القصيـد، واملسـاهمة يف 
صـوغ النص مـن خـالل اإلضـاءات الداخلية 

عميقاً يف الفكرة واملعنى. «
خرجُت من الحرِب

وليس معي
سوى بضع قصائد أحملها يف جيبي

وما أودعه أصدقائي
الذين تيبست حياتهم هناك خلف السواتر

أصدقائي الذين أودعوني أحالمهم
ببالٍد جميلٍة

كلما أتذكرهم
أتذكر البالد التي لم أزل

أبحث عن صباحاٍت لها يف رأيس. «
ديوان : أسـّمي جرحي شـجرة. الشاعر طالل 

الغوار . دار العرّاب – دمشق ٢٠٢١-
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الزوجـة أكثر مـن مجرد حبيبـة، إنها 

رشيكـة حيـاة، وأكـرب داعـم لزوجها، 

وعندمـا تكون مصدراً إللهـام زوجها، 

فإنهـا تنتقـل ملكانة أكثـر خصوصية 

لدى زوجها.

والزوجـة امللهمـة لهـا سـمات تتوفر 

فيهـا. تابعي القـراءة لتتعريف عىل أبرز 

سمات الزوجة امللهمة.

1. الزوجة امللهمة صادقة يف مشاعرها

يف  صادقـة  الزوجـة  تكـون  عندمـا 

مشـاعرها، وقـادرة عـىل التعبـري عن 

مشـاعرها لزوجها بصدق وشـفافية، 

فإنها تلهم زوجها ليكون أكثر انفتاحاً 

يف التعبري عن مشاعره، مما يدفعه ملزيد 

من التحرر الفكري، ويجعله مقبالً عىل 

الحياة، وأكثر طموحاً ونجاحاً.

2. الزوجة امللهمة متعاطفة

الزوجـة التي تقدم لزوجهـا دعماً غري 

مرشوط، تظهر الرفق واللني والرحمة، 

ال تلقـي اللـوم عـىل زوجهـا يف أوقات 

األزمات، بل العكس؛ فإنها تظهر املزيد 

مـن املحبـة والدعم لـه، وأنهـا متاحة 

ملسـاعدته يف تخطـي األزمـة، فإنهـا 

بدعمها وتعاطفها غري املرشوط تكون 

مصـدراً إللهام زوجها حتى يسـتطيع 

املقاومـة، ويصبح قـوي اإلرادة وأكثر 

إرصاراً عـىل تخطي األزمة، وبذل املزيد 

من الجهد من أجل مصلحة األرسة.

3. الزوجـة امللهمة قـادرة عىل التعامل 

مع تحديات الحياة

الحيـاة الزوجيـة مليئـة بالتحديـات، 

تزيـد  حيـث  اإلنجـاب،  بعـد  خاصـة 

املسـؤوليات، ويصبـح التواصـل بـني 

الزوجني أصعب، والزوجة التي تستطيع 

التعامـل مـع تحديـات الحيـاة، تكون 

ملهمة لزوجهـا حتى يتمكن معها من 

تخطي هذه التحديات بنجاح.

والتعامل السـليم مع تحديـات الحياة 

يكـون عرب الحديث بشـفافية وانفتاح 

ووضـع  املتوقعـة،  التحديـات  عـن 

توقعـات واقعيـة للحيـاة الزوجية، ثم 

وضـع خطـط ذات خطـوات وأهـداف 

واضحـة للتعامل مع تحديـات الحياة، 

مـع االتفاق عىل مبدأ التعـاون والدعم 

املتبادل غري املرشوط.

بالهـدوء  تتسـم  امللهمـة  الزوجـة   .4

والصرب

العالقة الزوجية تمر بأزمات وخالفات 

ومشـاكل، وهو ما يحتـاج إىل التعامل 

بحكمة والتحيل بالصرب والهدوء، وهو 

بالضبط ما تتسـم بـه الزوجة امللهمة، 

وبهـذا تكـون مصدر إلهـام لزوجها يف 

أيلـوب التعامـل الناضج مع املشـاكل، 

مما يجعلهما ثنائي قادر عىل مناقشة 

الخالفـات بهدوء، والوصـول إىل حلول 

ترضيهما وتجعـل حياتهما أكثر هدوًء 

واستقراراً.

يف عالـم املـال واالقتصـاد، أصبحـت 
للنقـود  مرادفـًة  ”أخـرض“  كلمـة 
والعملـة النقدية. فهي اللـون املميز 
لواحدة من أقوى العمـالت يف العالم، 
وهو الـدوالر األمريكي. فلماذا ارتبط 
اللون األخرض بالـدوالر وكيف اختري 
اللـون ليكـون العالمة املميـزة لهذه 

العملة؟
اسـُتعمل اللون األخـرض ألول مرة يف 
العملـة االتحادية عام ١٨٦١م. فقبل 
ذلـك، كان الكونغرس القـارِّي ُيصدر 
أوراق ُتسـمى ”كونتيننتال“ من أجل 
تمويـل الحـرب الثوريـة، لكـن هذه 
األوراق ُطبعـت بحجـم كبري ما عّجل 

يف اندثارهـا واختفائهـا ألنهـا فقدت 
قيمتهـا. بعدهـا تـم طباعـة أوراق 
خرضاء اللون من أجل سـبب مماثل، 
لكن هذه املـرة، كان من أجل تمويل 

الحرب األهلية.
بعـد ذلـك، قامـت الدولة باسـتئجار 
البنوك بشـكٍل خـاص ووزعت عليها 
النقود الورقية عىل مدى عقود طويلة. 
هـذا األمـر أدى إىل انعـدام التماسـك 
التصاميـم واألشـكال،  والتشـابه يف 
وبـرزت أعمـال تزييـف العملـة غري 
القانونيـة. ومـن أجل منع مشـاريع 
تزييف وتصويـر العملة، تـم طباعة 
كال جانبـي األوراق النقديـة بالحـرب 

األخـرض والـذي ُصنـع مـن خالصة 
عصري النخيل. حيث كانت الكامريات 
يف ذلـك العـرص قـادرة عـىل طباعـة 
الورقـة باألبيـض واألسـود فقط، ما 
جعل تزييف العملـة الخرضاء صعٌب 
حصلـت  اإلجـراء،  هـذا  للغاية.بعـد 
العملـة الورقية عـىل لقـب ”الورقة 
الخـرضاء“، وأصبحت هـذه الصفة 
ميزة فريدة للـدوالر األمريكي. وبقي 
تلوين العملة الورقية باللون ااألخرض 
مسـتمرًا عىل نفس املنـوال حتى عام 
الحكومـة  بـدأت  عندمـا  ١٩٢٩م، 
بتأسـيس وتصديق تصاميم وأشكال 
قياسـية للعملة الورقيـة. فتم تقليل 

حجـم وأبعاد العملة الورقية من أجل 
خفض تكاليف التصنيع. وبقي اللون 
األخـرض مالزًمـا للتصميـم القيايس 
للدوالر األمريكي.وكان خيار الحفاظ 
عـىل اللـون األخـرض لعملة الـدوالر 
األمريكي الورقية خياًرا عملًيا قبل أي 
يشء. فوفًقـا ملكتـب الواليات املتحدة 
للطباعة والحفر، كان الحرب األخرض 
للتغـريات  املقاومـة  وشـديد  وفـرًيا 
الكيميائيـة والفيزيائيـة، فقـد كان 
رمـزًا لالسـتقرارية. كما انـه ارتبط 
برموز معنوية أخرى كالحياة والنمو 
وهما الصفتان األساسـيتان يف عالم 

االقتصاد واملال.

لـكّل بيـت أرساره وأمـور تحصل تحت سـقفه 
ال يجـب اإلفشـاء عنهـا للخـارج... ويف حـني أن 
الراشـدين يعرفون جيـداً مفهـوم الخصوصّية، 
يأتي األطفال ليبوحوا بكّل تفصيل صغري أو كبري 
من دون تحّفظ وألي شخص كان، حسب مقولة 
«إعرفوا أرسارهم مـن صغارهم»! فكيف تعلّمني 
طفلـِك املحافظة عـىل أرسار البيـت؟ إليِك بعض 

النصائح يف هذا السياق:
تفادي املواقف الحرجة أمام الطفل: عىل رغم أّنه 

فرد أسايس يف عائلتِك، إالّ أن بعض األرسار ال يجب 
أن تسـلّم لطفٍل يف هذا السن. لذلك، تفادي التكلّم 
مثالً يف املشـاكل املاديـة أو العائلية أمامه، وحتى 
الشـجار وإسـتعمال بعض الكالم غري املقبول يف 
حرضته.إخباره قصص عن املوضوع قبل النوم: 
يتأثـر األطفال بشـكل كبري بالقصـص الخيالية 
خصوصـاً يف فرتة قبـل النوم، عندمـا يكونون يف 
قّمة تركيزهم عىل األحداث والشـخصيات. لذلك، 
حاويل قـدر اإلمكان إخباره بقصـص عن أبطال 

يحافظون عىل خصوصية منازلهم، وال يفشـون 
األرسار مهمـا حصـل. فاعـريف كيـف تختاريـن 
القصص املناسبة لطفلك!مكاملته ورشح مفهوم 
الخصوصية لـه: الطفل يف مرحلـة عمرية ما قد 
ال يعي مفهـوم الخصوصية وحرمة املنزل، لذلك، 
مـن الرضوري أن تقومي برشح املوضوع له بكّل 
وضوح ووضع الحـدود له. علّميه عىل الفصل ما 
بني أرسته الصغرية أي والديه وأشـقائه، وأرسته 
الكبرية مثـل أعمامه وأخواله وألوالدهم، وكيفية 

التعامـل مـع الخصوصيـة يف كّل حالـة. كذلـك، 
أعطـي له أمثاالً يف تجارب تخّصه، مثالً إن حصل 
عىل عالمة غري جيدة يف املدرسة، إسأليه: هل تقبل 
أن أخرب عّمتك أو أصدقاءك باملوضوع؟»التفتيش 
عن السبب: أحياناً، قد يكون سبب إفشاء الطفل 
عىل رغم حسـن نيتـه ألرسار املنـزل بأّنه ال يجد 
موضوعاً يتكلّم فيه مع اآلخرين، أو أّن ال أحد يعري 
له اإلهتمـام الكايف يف الحاالت اإلعتيادية، ليالحظ 
أّنه وبإفاشائه األرسار يستحوذ عىل هذا اإلهتمام 

املطلـوب. إبحثـي عـن السـبب الفعـيل وحـاويل 
إصالحـه والتعويض عىل طفلِك، وال تعتمدي عىل 
العنف أو التأنيب الشـديد، بل إسـتخدمي أسلوب 

الحوار املتفّهم.
إسـتعميل هذا األسـلوب، وسـتالحظني أّن طفلِك 
سـيتعلّم يومـاً بعـد يـوم مفهـوم الخصوصية، 
ويفشـل يف تحقيـق مبتغـى بعـض األقـارب أو 
األصدقـاء الفضوليني الذين يسـتغلون رصاحته 

لإلطالع عىل أرسار البيت!
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املقادير:

- الباستا : عبوة (مسلوقة)

- زيـت الزيتـون : ٣ ونصـف 

ملعقة كبرية

- الثوم : ٣ فصوص (مفروم)

- الطماطـم الكرزيـة : كـوب 

(مقطعة أنصاف)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رّشة

- بقدونـس : ٢ ملعقـة كبرية 

(طازج ومفروم)

طريقة التحضري:

يف مقـالة عىل نار متوسـطة، 

ثـم  الزيتـون،  زيـت  سـخني 

والطماطـم  الثـوم  أضيفـي 

وحركـي املكونات لعدة دقائق 

حتى تذبل الطماطم.

تّبيل بامللـح والفلفل األسـود، 

واتركي الخليط عىل نار هادئة 

لحوايل ٥-١٠ دقائق.

يف  املسـلوقة  الباسـتا  ضعـي 

طبق التقديم، واسكبي خليط 

الطماطم عليهـا، وقلبي قليالً 

حتى تتداخل املكونات.

بالبقدونـس  السـلطة  زّينـي 

املفروم، وقدميها.

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تشابك األيدي بني األزواج 
يمكن أن يساعد عىل تخفيف األلم الجسدي.

وللوصـول إىل نتائـج الدراسـة، تابع الباحثـون ٢٢ زوجا 
وزوجـة ترتاوح أعمارهم بـني ٢٣ و ٣٢ عاًما، لرصد تأثري 
تشـابك األيـدي خـالل عمليـة والدة الزوجة، ووجـدوا أن 
إمسـاك يد الزوج لزوجته سـاعد عىل تخفيـف آالم الوالدة 

الجسدية لدى الزوجة.
وقام الباحثون بتجربة أخرى؛ حيث ألبسـوا الزوجة قبعة 
مزودة بمستشـعرات ترصد نشـاط املناطق املسؤولة عن 
األلـم يف الدمـاغ، وكانت الزوجـة تعاني من آالم جسـدية 

خفيفة.
وقـارن الفريـق بـني املجموعـة التـي تشـابكت باأليدى، 
واملجموعـة التـي جلس فيهـا الزوجان معا دون تشـابك 

لأليدي.

ووجـد الباحثـون أن الجهاز الـذي يرصد نشـاط  الدماغ، 
سـجل بـأن تشـابك األيـدي بـني األزواج، خفف مـن آالم 
الزوجـة، مقارنة مـع املجموعة األخرى.وقـال قائد فريق 
البحـث، بافل جولدشـتاين، إن األبحاث الجديدة تشـري إىل 
أن معـدالت التنفس ورضبات القلـب تتزامن بني الرشكاء 
عند تالمـس األيدي، وهذا مـا ينجح يف تخفيـف ذلك األلم 
الجسـدي.وأضاف جولدشـتاين أن جلـوس الزوجني مًعا 
يف غرفة واحدة دون تشـابك األيـدي، ال يكفي لحدوث هذا 
التزامـن يف معدالت التنفس ورضبات القلب، وبالتايل ليس 
لـه أثر فيمـا يتعلق بتخفيـف اآلالم، وهذا يوضـح أهمية 
وقوة اللمسة البرشية.وأشار إىل أن الدراسة لم ترصد تأثري 
تشـابك األيدي بني شخصني من نفس الجنس كامرأتني أو 
رجلني، كما لم تخترب أيًضا تأثري هذا السـلوك إذ حدث مع 

االبنة واألب، أو بني رجل وامرأة ال تربطهما أي عالقة.
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الحمل تجربة مذهلة، ولكنها ليسـت سـهلة، فالحمل يشـمل تغيريات 

يف شـكل جسـدك، ويف مسـتويات الهرمونـات، وهو مـا يجعلِك عرضة 

ألعـراض الحمـل املزعجة. ولكن هنـاك بعض النصائح البسـيطة التي 

يمكنِك تطبيقها للحصول عىل حمل أسهل.

تابعي القراءة لتحصيل عىل 7 نصائح بسيطة تجعل حملك أسهل.

1. ارشبي كمية صغرية من املاء فور االستيقاظ

مـن أكثر األعراض التي تعاني منهـا الحامل، غثيان الصباح. عرب رشب 

كميـة صغرية من املاء فور االسـتيقاظ، يمكنِك تجنـب اإلصابة بغثيان 

الصباح، أو عىل األقل تخفيف حدته.

2. استخدمي وسائد النوم املخصصة للحوامل

عندما يكرب بطنك، تصبحني بحاجة إىل ما يسـهل عليِك وضعيات النوم، 

وهـو ما تقـوم به برباعة وسـائد النوم املخصصة للحوامل. اسـتثمري 

يف وسـائدة نوم مخصصة للحمل، وانعمي بنوم أفضل يف شـهور حملك 

األخرية.

3. استخدمي وسادة صغرية عند الجلوس لساعات طويلة

سـواء كنِت تعملـني أم ال، إذا كنـِت مضطرة للجلوس لفـرتات طويلة، 

اسـتخدمي وسـادة صغرية تدعم ظهرك وتخفف الضغـط عن منطقة 

أسفل الظهر.

4. ضعي حمالة الصدر يف الرباد!

قـد تتعجبني من هـذه النصيحة، ولكن مسـتويات الهرمونـات العالية 

تصيبـك بهّبـات حرارية وتشـعرِك بارتفاع حرارة الجو، لـذا فإن وضع 

حمـاالت الصـدر يف الـرباد قبل ارتدائهـا، يمكن أن يشـعرِك بـأن الجو 

ألطف.

5. استخدمي ربطات الشعر لتوسيع الرساويل

ال داعـي لـرشاء رساويـل مخصصة للحمـل، يمكنِك اسـتخدام ربطات 

الشعر املطاطية لتوسيع رساويلك حتى تستوعب حجم بطنك.

اربطي طرف رابطة الشـعر يف عروة الـرسوال، ثم ثبتي الطرف اآلخر يف 

الزر، ليصبح الرسوال أوسع بسهولة.
6. احجزي مواعيدك مبكراً

يزدحم جدولك أثناء الحمل بالكثري من املواعيد: متابعات طبيب النساء- 

التمارين الرياضية- فصل التدريب عىل الوالدة- وغريها.

آخر ما ترغبني به هو ارتباك املواعيد، أو الجلوس عىل قائمة االنتظار، لذا 

احريص عىل حجز مواعيدك يف وقت مبكر بما يكفي للشعور باالرتياح.

7. اعتمدي عىل ذاكرة الهاتف

الكثـري من الحوامل يعانون مما يسـمى ب(دماغ الحمـل)، وهي حالة 

تجعل الحامل مشوشـة وغري قادرة عىل الرتكيـز وذاكرتها ضعيفة، لذا 

ال ترتددي يف تسـجيل كل مواعيدك وتفاصيـل يومك املهمة عىل الهاتف، 

واعتمـدي عـىل ذاكرة الهاتـف حتى ال تشـعري بالتوتـر أو تفوتي أحد 

املواعيد املهمة.

يعانـي الكثريون مـن وقـوع هواتفهم 

الذكية يف املاء بشـكل عـام وخالل فصل 

الصيـف خاصة، األمر الذي يسـبب لهم 

املشاكل والقلق من خسارة أجهزتهم.

يلجـأ  املشـكلة،  هـذه  مـن  وانطالقـا 

الكثـريون إىل عـدد من األشـياء واألمور 

التـي يعتقـدون بأنهـا تسـاعدهم عىل 

تجفيـف هواتفهم برسعـة أو يقومون 

مـن دون إدراك بفعـل أشـياء قـد تؤدي 

لخسارة هواتفهم اىل األبد.

يف التايل أهم ١٠ أشـياء ينبغي تجنبها يف 

مثل هذه الحالة:

١- عـدم تجفيـف الهاتـف باسـتخدام 

مجفـف الشـعر: حيـث يـؤدي الهـواء 

الداخليـة  املكونـات  إلتـالف  السـاخن 

للهاتف أو يتسـبب بحدوث عطل نتيجة 

للحرارة الزائدة.

٢- عـدم وصـل الهاتـف املبتـل بالتيـار 

الكهربائي لشحن البطارية.

٣- عـدم هـز الهاتف بقوة إلخـراج املاء 

ألن ذلـك قد يتسـبب يف تـرسب املياه إىل 

الداخل.

٤- عدم فك الهاتف أو إخراج البطارية.

٥- ال تحاول اسـتخدامه بل قم بتطفيته 

من خالل زر التشغيل.

٦- ال تحـاول إخراج بطاقـة «sim» ألن 

ذلك قد يتسـبب بدخول امليـاه إىل داخل 

الجهاز.

٧- أخرب مركز الخدمة بان الهاتف سقط 

يف املـاء إذا قـررت إصالحه ألن الكذب قد 

يتسـبب يف رضر أكرب للهاتف خالل عمل 

املختص.

٨- ال تستخدم مروحة أو منفاخا هوائيا 

إلزالـة املـاء، ألن ذلك قد يتسـبب برتاكم 

الرطوبة داخل الجهاز.

٩- ال تضغط عىل أي أزرار يف الجهاز ملنع 

دخول املياه اىل داخل الجهاز.

١٠- ال تحـاول وصـل سـماعات الرأس 

باملقبـس املوجـود يف الهاتـف، ألنـه قد 

يتسبب بصعقة كهربائية. 

إن جمـال االنسـان يكمـل باالبتسـامة املرشقة، واالبتسـامة 
املرشقة تنبع من االسـنان البيضاء.. فلذلك يجب املحافظة عىل 
االسنان بانتظام، ونحن هنا سوف نعرض لكم وصفات طبيعية 
لتبيض االسـنان.. من الوصفـات الطبيعية الفعالة ىف التخلص 
من إصفرار األسـنان عصري الليمون خاصة بعد تأكيد فاعليته 
يف التخلـص من إسـمرار البرشة والبقع الداكنة.. لالسـتخدام: 
اخلطي عصري ليمونة مع ملعقة صغرية من امللح لعمل عجينة 
ثم اسـتخدمي فرشـاة األسـنان لتدليك أسـنانك بالعجني لعدة 
ثوان وانتهي بغسـل أسـنانك جيد باملاء.. ملحوظة: استخدمي 

فرشاة ناعمة وليست خشنة حتى ال تسبب التهاب اللثة.
 البيكينج صودا : كثريا من الخرباء ينصحون باسـتخدام بودرة 
البكينـج صـودا ىف تبيض األسـنان وهي معروفة أيضا باسـم 
بيكربرونـات الصوديـوم، كل ما عليك فعله هو غمس فرشـاة 
األسـنان يف كمية قليلة من الباكينج صودا وتدليك االسنان بها، 

ويمكنك إضافة قليل من امللح لنتيجة أفضل.
بـودرة املريميـة :  ال تعمـل فقط عىل تبييض األسـنان ولكنها 
تعمل أيضا عىل تعطري الفم وإكسـابه رائحة منعشـة..امزجي 
ملعقتني من األوراق املريمية مع ملعقة ملح كبرية واهرسيهم 

جيداً يف الخالط لعمل عجينة.. ضعي هذه العجينة ىف الفرن حتى 
تصبـح صلبة.. اسـحقيها مرة أخرى لعمل بـودرة، واحتفظي 
بهذه البودرة يف زجاجة محكمة الغلق، واسـتخدميها يف غسـل 

أسنانك من حني آلخر.

قـرش الربتقـال املجفف أيضا مفيد لصحة اإلسـنان وتحسـني 
لونهـا..  اصنعي من القرش بودرة بعـد تجفيفه جيداُ ثم دلكي 
بها أسنانك بشكل منتظم.. سيعمل الربتقال عىل إمداد األسنان 

بفيتامني يس والكالسيوم الالزمني لقوة األسنان.
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١٣٤٧ - السلطان حسن بن النارص محمد قالوون يتوىل عرش مرص.

١٨٦٥ - الواليات املتحدة تحرم العبودية.

١٩١٤ - إنجلـرتا تعلـن الحمايـة عىل مـرص وتنهي السـيادة العثمانية 

عليها.

١٩٤١ - القوات اليابانية تنزل عىل شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة 

مـن املذابح املروعة حتى استسـلمت املدينة بالكامل يف يوم عيد 

امليالد.

١٩٦٩ - االتفـاق النهائي بني اململكة العربية السـعودية ودولة 

الكويت عىل اقتسام املنطقة املحايدة بينهما.

١٩٩٧ - صدور قرار يمنح اسـكتلندا برملان خاص بها ألول مرة 

من ثالثة قرون.

٢٠٠٤ - قضاة عراقيون يحققون مع عيل حسـن املجيد ووزير 

الدفـاع يف عهـد صـدام حسـني سـلطان هاشـم أحمـد تمهيًدا 

ملحاكمتهم بتهمه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

٢٠٠٦ - وزيـر الدفاع األمريكي دونالد رامسـفيلد يسـتقيل من 

منصبه.

٢٠١١ - إرسائيل تفرج عن ٥٥٠ أسـرياً فلسـطينياً استكماالً لـ 

١٠٢٧ مـن صفقـة تبـادل األرسى مع حركة حمـاس املعروفة 

بصفقة شاليط.

٢٠١٣ -أول عملية زرع قلب صناعي يف التاريخ تتم يف مستشفى 

جورج بومبيدو األوروبي يف باريس.

٢٠١٦ -رئيـس الـُوزراء الُلبناني املُكلَّف سـعد الديـن الحريري 

ُيعلن تشـكيل ُحكومته الثانية واألوىل يف عهد رئيس الجمهوريَّة 

7œb–ó€a@÷Ïéميشال عون.
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سـوق الصفافري أو الصفارين وهو سوق ترجع تسميته بهذا األسم نسبة 
للصفـر (معدن النحاس)، ويقع سـوق الصفافري يف بغداد وهو عبارة عن 
مجموعـة من املحالت املنتـرشة يف األزقة الضيقة الواقعـة يف منطقة باب 
األغا قريبا من الشـورجة يف شـارع الرشـيد مقابل مبنـى جامع مرجان، 

وتباع فيِه املصنوعات واألدوات النحاسية.
وتوجد عدة أسـواق لطرق النحاس تسمى بنفس االسم يف عدة محافظات 
يف العراق منها يف مدينة البرصة يف السوق القديم قرب جامع املقام، وكذلك 

يف مركز مدينة الحلة.
عـىل مـدار حوايل مائتـي عام يف بغداد كانـت أعداد ال حرص لهـا من اآلباء 
واألبناء يصوغون معدن النحاس يف شـكل أواني وأطباق ومصابيح يف هذا 
الشـارع الضيق املخصص للمشاة، الذي أصبح اآلن مكانا ملحالت األقمشة 

واملشغوالت الجاهزة بدالً من محالت الصفارين.
ويعتـرب هـذا السـوق واحدا مـن دروب محلـة بغداديـة يف عـرص الدولة 
العباسـية تسـمى محلة سـوق الثالثاء، وهذه املحلة كانت قريبة من دار 
الخالفـة العباسـية، وتحيط بـدار الخالفة معاهد ومدارس إسـالمية مما 
يسـتبعد إن يكـون أهل هذه املهنة قد شـغلوه يف ذلك العـرص، بما يعرف 
عنهـم من ضجيج ناتج عن الطـرق عىل معدن النحاس وغري ذلك، ويعرف 
السـوق عىل األرجح بسوق مسعود أو درب املسـعودة، كما وصفُه املؤرخ 
ابـن عبد الحق بأنه درب نافذ إىل مقر املدرسـة النظامية، والتي كانت تقع 
إىل جنوبـِه وتتصل بـِه دروب وطرق غري نافذة، وهـذا الوصف ينطبق عىل 
هيئة سوق الصفافري وكذلك ينطبق الوصف عىل موقعِه من سوق الثالثاء، 
ومـن موقع املدرسـة النظامية، التـي هي من املعالم األثريـة التي أندثرت 
ولم يعرف موقعها وأندرسـت رسومها ومن آثارها منارة املئذنة املقطوعة 
يف محلـة تحـت التكية التي هدمت يف الخمسـينات من القـرن املايض، وال 
يعـرف عىل وجه التحديد متى شـغل الصفارون هذا السـوق وأتخذوا منُه 
مكانـاً ملهنتهم، ولكن أول وثيقة وقفية تأريخية أشـارت إىل وجودهم فيِه 
كانت سـنة ١٠٩٨ هـ/١٦٨٧م، ويف وقفية أخرى متأخرة عرف عنه اسـم 
سوق الصفافري سـنة ١١٥٩هـ/١٧٤٦م، حيث ذكر أسـمُه بالتحديد منذ 

ذلك التاريخ وبقي يعرف بِه حتى وقتنا الحايل.
ويحتوي سوق الصفافري عىل مسجد أثري قديم، يسمى مسجد الصفارين، 
وهو من مسـاجد بغداد الرتاثية، وتبلغ مساحتُه ٢٥٠م٢ تقريباً، ويحتوي 
عىل حرم مصىل صغري يتسـع ألكثر من ٤٠ مصال، ولقد بني هذا املسـجد 
من قبل أحد املحسـنني يف زمن الدولة العثمانية وتحديداً يف منتصف القرن 

الثامن عرش.
ويقول هؤالء الحرفيون إنها مسـألة وقت قبل أن تختفي محالتهم القليلة 
الخفيضة الضوء والتي تمتلئ باألزاميل واملطارق واملسامري وقواطع املعدن 
الصدئة والجدران املتسخة، حيث يجلس الحرفيون يف سوق الصفافري عىل 
مقاعدهم الصغرية أو يقفون حفاة من دون أحذية عىل الورق املقوى وهم 
يسـحقون قطع املعـدن، وهم يعلمـون أن مهنتهم عىل وشـك االنقراض، 
وأنهـم ينتمون إىل هذه الطريـق الضيقة املنحدرة ذات الجـدران الصفراء 

باألسم فقط.
والعامل األسـاس الذي أطاح بالسوق وساعد عىل اندثارِه تمثل يف إسترياد 
البضائـع النحاسـية الرخيصة مـن املصانع األجنبية، ولقـد كان األجانب 
سابقاً يشرتون التحف من سـوق الصفافري التي تشتهر بمصابيح الزيت 
النحاسـية والدقيقـة الصنع واللوحـات املعدنية التي كانـت تتزين بآيات 

القرآن والتي كتبت بخط عربي جميل وزخرفة رائعة.
ويقـول أحد الحرفيني يف السـوق مـن الصفارين: «لقد كنـا نبيع أي يشء 
نضعـه يف املحـل». كما كانـت املكاتب الحكوميـة تبعث بطلبـات خاصة 
للحصـول عـىل الهدايا من مصنوعات السـوق، حيث كانت السـوق تبقى 
مفتوحة يف املسـاء. ولكن يف الوقت الحايل فإنها تغلق أبوابها يف وقت مبكر 
مـن املسـاء. فقليل جدا من األفراد سـواء كانوا عراقيـني أم أجانب يأتون 

للرشاء.
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يرجح خـرباء لغـة الجسـد أّن 

يعقـدون  الذيـن  األشـخاص 

أذرعهـم، هم أكثـر عرضة لحل 

أي مهام صعبـة، حيث أّن عقد 

الذراعـني ينشـط التفكـري مما 

يـؤدي بـدوره إىل زيـادة قـوة 

العقل لحـل املهام الصعبة، وقد 

يكـون يف بعض األحيـان تعبري 

عن املوقف الدفاعي أو القلق أو 

عدم الشعور باألمان أو التوجه 

العنيد.

يكشف هذا االختبار ما إذا كنت 

تترصفني بطريقـة منطقية أو 

عاطفية، ويسـاعد يف فك رموز 

سمات شخصيتك، ويكشف عن 

الشخص الذي أنِت عليه، ويقول 

عنـِك أكثر ممـا تدركني. ملعرفة 

املزيـد تابعـي مـع «الجميلة»، 

السطور اآلتية:

١-يـدك اليـرسى عـىل ذراعـك 

األيمن

إذا وضعـت يـدك اليـرسى عىل 

ذراعـك األيمـن، فهذا يشـري إىل 

أنـك تميلـني إىل اتبـاع حدسـك 

وشعورك الغريزي، وإىل موازنة 

قـد  الحقائـق.  عـىل  املشـاعر 

تأخذيـن املنطـق يف الحسـبان 

أثنـاء اتخـاذ القـرارات ولكـن 

هناك احتماليـة أن تختاري ما 

هو مناسب لك. قد يكون عقلك 

األيمن أكثر تطـوراً مما يجعلك 

وعاطفيـة.  وبديهيـة  مبدعـة 

تميلني إىل عيش الحياة من خالل 

واألحاسيس،  واملشاعر  األفكار 

وتنظرين إىل كل لحظة عىل أنها 

تجربة فريدة. أنِت منفتحة عىل 

التجارب الجديدة حيث تنظرين 

إىل الحياة عىل أنها دائمة التغرّي 

باستمرار.  ومتنامية  ومتطورة 

تجديـن صعوبـة يف التكيف مع 

بناء مفاهيم مسـبقة أو قواعد 

املجتمـع، وترغبـني يف السـعي 

للتحـرر من األشـياء التي تقيد 

حريتك وجانبك اإلبداعي. 

٢- يـدك اليمنـى عـىل ذراعـك 

األيرس

يشـري وضـع يـدك اليمنى عىل 

ذراعك األيـرس إىل أّنه لديك نهج 

عقالنـي تجـاه حل املشـكالت 

والتنقـل يف الحياة بشـكل عام. 

أكثـر  تكونـي  أن  إىل  تميلـني 

اجتهـاداً وتنظيمـاً. أنـِت أيضاً 

تتحكمـني تماماً يف مشـاعرك، 

وال تعتمديـن عـىل حدسـك أو 

القـرار.  اتخـاذ  يف  عواطفـك 

تفضلـني املنطق لحل املشـاكل 

املهنية أو الشـخصية. عادًة ما 

يكون لديك معدل ذكاء مرتفع. 

أنت تعملني جيداً حول األشـياء 

التـي تتطلـب عقالً حـاداً، كما 

أنـك بارعـة يف حل األلغـاز ويف 

التعامل مـع األرقـام والتفكري 

املنطقـي  والتفكـري  النقـدي 

ومـا إىل ذلك. يف بعـض األحيان، 

تواجهني مشكلة يف التعبري عن 

أفكارك بسبب املشاعر الغامرة، 

وتميلـني إىل إيجاد طرق للتعبري 

عن نفسـك من خالل األنشطة 

الرسـم والرقص  الفنيـة مثـل 

واملوسـيقى والتمثيـل ومـا إىل 

ذلك.
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الناس أختلفت و ظهرك تتجي ويـــن
أذا ما تلكة حايط تكعد بفيـــــه
لهسة و ما عرف عايش وياهم ليش
و يذوب الثلج بس ينجوي شويـــــه

حتة جروحي من عدهم خذتهن شوك
أبد ما حسستهم بيها منيـــــــــة
من سئلوني صح كالو أطوك أجروح 
ال .. كلت للشماتة أنطوني عيديــــة
شايف من جتيك الطعنة من أحبــاب
هيجي جروحك حتس بيها روحيـــة
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1. قارن يف الحجم لريى مدى التطابق - سقوط.
2. جعل اآلخر رشيكا - نظام نقل الرسائل.

3. مشاركة يف األفكار حول موضوع ما - ما بعده.
4. مجمـوع احتياجـات املكتب من الـورق واألقالم وغري 

ذلك.
5. نصـف مركـز - وضع اليشء يف الركـن وبمعنى اعتمد 

عليه.
6. كريه الرائحة - متشابهات.

7. طيب الطعم وارائحة - عاصمة اروبية (معكوسـة).
8. نصف يرجو - حمام بخار حديث - نصف تايل.

9. املـرأة التـي ال زوج لهـا أو الرجـل الـذي ال زوجة له - 
خالون من النجاسة.

10. فاكهة كالخوخ - زناد (مبعثرة).

1. قائل العبارة: « البحر من ورائكم والعدو أمامكم.
2. أعطى رأيا خبريا - إعادة تدوير املواد الطبيعية.

3. البلـد الوحيد يف العالم الذي ال يضع اسـمه عىل طوابع 
الربيد - حرف نفي.

4. نصف قارب - نصف أرسل.
5. مرسحية سياسية قدمها دريد لحام.

6 .هوادة - نصف ناشط.
7 .مدينـة أسـبانية يف أفريقيا محاطة بـأراض مغربية - 

يقرتب كثريا يف القيمة أو العدد.
8 .خلف (بالعامية) - مناسبة تعود بشكل مستمر- صف 

راجع.
9 .رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي.

10. مدينة ترفيهية أمريكية كبرية منها نسخة يف فرنسا.
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لديك مشاريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل 
مـع الزمـالء يف العمل. الحّب الذي يأتـي يف طريقك قد 
يشـعرك باملزاجية يف نهاية اليوم. الحـب الذي كنت قد 

نسيته يعود ليظهر عىل السطح من جديد.

الحب والعمل الجاد يجتمعان اليوم معاً يف بوتقة واحدة ويف 
مكان واحد ليمنحاك إحساساً غامراً بالسعادة! 

 تنـال إعجاب العاملني معـك بفضل طاقاتـك وحيويتك وقدرتك 
النضالية، ورهافة شعورك يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فـرد يحبك، ولكن كل شـخص يحـّب ما لديك 
أيضـا. ترّقب غرية ممن حولك. حان الوقت لبعض 
الجّدية اليوم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب عىل حب 

االمتالك. 
تجنـب الغرية ثـّم انظر ما يحدث. لديـك أمل يف أن 

تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقع خالف بينك اليوم وبـني أفراد أرستك، خاصة 
السـيدات، وقد يؤدي إىل توتر وقلق. تشعر بأن قلبك 
يتمزق بسـبب الحب الذي تحمله يف قلبك تجاههم لكن 

يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف.
 انتبه فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليوم بعـض الحفالت يف بعـض األماكن املفضلة 
إليـك. تفكر يف حضور حفل واحـد فقط وتضع خطة لذلك 

منذ الصباح.
 ال تنس مواعيدك املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها 

بسبب كثرة املسؤوليات.

تسـري أعمالك اليوم بالطريقة اإليجابية التي تحلم 
بهـا. قد تحتـاج إىل كل طاقاتك ومهارتك خالل إجراء 
مفاوضـات مهنية تؤمن لك املحافظـة عىل مصالحك يف 
نيـل صفقة مربحـة أو الحصول عىل اتفاقيـة مهمة. راع 

صحتك فقد تعاني من تشنج عضيل.

الرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسبب لك 
املزيـد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص ما 

التشاجر معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب. 
يفاجئك اليـوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحـث عن طرق واسـتثمارات جديدة قد تزيد مـن أرباحك. ال 
تنظر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر أنه وقف جانبك يف مواقف 

عدة. 
عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السليمة. مشاعر صداقة 

قد تتبدل إىل مشاعر حب.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
مـع األمـر بجدية، فكـر يف التسـجيل يف بعض الكورسـات 

لدراسة كل مجال عىل حدة.
 إنـه الوقت املناسـب التخاذ مثل هـذه الخطـوة. هناك بعض 
األشـخاص يريدون أن يشـاركوك يف نفس األمر، لذلك حاول أن 

تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ سنني أو تتحدث 
معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سويا بعض األخبار 

الجديدة والسارة وبعض املعلومات املفيدة لكما.
 لـم ال تفكـر يف القيـام بعـدد من الرحـالت القصـرية معها؟ 

استمتع يف املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابـه الضغـط الـذي يلقي بثقلـه اليوم عـىل أجواء 
حياتك الزوجية. 

حاول قدر اإلمكان استعادة االنسجام والوفاق الذي ساد يف 
الفـرتة األخرية بينك وبني الرشيك، وال توقظ بعض األحداث أو 

التفاصيل املزعجة التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى لو لم 
تكن الجدية من خصالك. 

انتبـه لكالمك ألن مـن حولك يفهون الكالم حرفيـا. تأكد أنك كل 
مـا تقوله تعنيه وتقصـده بالفعل. تهتم اليـوم باملوضة وثقافة 

البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



امليالدية  السنة  رأس  ليلة  حفل  رياض  رحمة  الفنانة  تحيي 

واالجتماعي  الثقايف  املركز  يف  وليلة“  ليلة  الف   ” قاعة  عىل 

بتاريخ  السبت  يوم  االعظمية  يف  العراقيني  الصحفيني  لنقابة 

.(31/12/2022)

 كما يشارك يف الحفل النجمان ” خالد الحنني وبسام مهدي“ 

مع ديجي فادي.

النجمة  أثارت 
الكويتية  شمس 
عرب  واسعاً  جدالً 
التواصل  شبكات 
بوصفها  االجتماعي، 
موقع  ومالك  األمريكي  البليونري 
بـ“املنغويل“. ماسك  إيلون  ”تويرت“ 
غضبها  عن  الخليجية  الفنانة  وأعربت 
هاتف  مستخدمي  طالت  تحديثات  من 
املساحة  خاصية  منع  بشكل  ”آيفون“ 

ال  ”الله  التغريدات.وقالت:  موقع  عىل 
يوفق العدو صحيتوني من نومي عىل خرب 
زي الزفت كيف انشالت املساحات وعندي 
وأضافت:  تويرت“.  تحدثون  ال  شغالة؟ 
يدخل  يقدر  عشان  تويرت  يحدث  ”لحد 
مايقدر  ايل  هو  ايفون  عنده  ايل  املساحة، 
ياملنغويل  يوفقك  ال  الله  مساحة،  يدخل 
شمس  مغردون  وانتقد  ماسك“.  أيلون 
الكويتية إلشاراتها إىل املصابني بمتالزمة 

داون بكلمة ”منغويل“ وفق املهاجمني.
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النجمتني  بني  ساد  نسبي  هدوء  بعد 

سريين عبد النور ونادين نسيب نجيم، 

األخبار  ليتصدر  بينهما  الخالف  عاد 

عقب  بينهما  الخالف  الفنية.وعاد 

عبد  سريين  لجوء  حول  ترسيبات 

نجيم عىل موقع  نادين  إىل حظر  النور 

تحويل  عىل  األخرية  واقدام  «تويرت»، 

حسابها من عام إىل خاص.

ودخلت نجيم يف مشادة مع معجبة تضع 

لعبدالنور  صورتها وتؤكد عىل محبتها 

«فانز»  أن  اعتربت  بعدما  معاً،  ونجيم 

األخرية «مريضني».وبدأ الخالف بينهما 

فعاليات  ضمن  حوارية  جلسة  خالل 

حيث  العربي»،  اإلعالم  «منتدى  ختام 

«ملاذا  نيشان:  اللبناني  اإلعالمي  سأل 

الصباح ال يجمع سريين  املنتج صادق 

درامي  بعمل  نجيم  ونادين  النور  عبد 

“أستاذ  النور:  عبد  فأجابت  واحد؟»، 

صادق طرح هيدا املوضوع بالزمانات، 

فعلّق  وافقت»،  ما  نادين  وافقت،  وأنا 

«أنا  قائالً:  عبدالنور  كالم  عىل  الصباح 

مش مأكد»، لرتّد: «مبال إستاذ صادق، 

كان يف مقابلة موجودة عىل اليوتيوب، 

مليان،   ٢٠٢١ لسنة  أنا جدويل  قالتلهم 

عندي». وارد  مش  املوضوع  هيدا  وأنا 

لبعض  «بتباركوا  نيشان:  وسأل 

باألعمال الخاصة بكم؟»، فأجابت عبد 

فيكم  ما  لبعض،  بنبارك  ما  «أل  النور: 

تقارنوني بحدا رصله أقل مني بالوسط 

بناسبني». ما  حكي  وتحكوا  الفني، 

ورّدت نجيم مجدداً عىل عبد النور عرب 

«تويرت»  موقع  يف  الرسمي  حسابها 

يحكي  ملا  اإلنسان  «حلو  كتبت:  حيث 

يزين كالمه كرمال قيمته أوالً وأهم يش 

املصداقية بالكالم. يف مثل بيقول خالف 

ُتعرف ويف ناس بتهاجم لُتعرف... الفن 

ما  إذا  ومحبة  واحرتام  وكيمياء  لّذة 

انوجدوا صعبة يجتمعوا».

تغريدة  يف  نجيم  نسيب  نادين  وتابعت 

أخرى: «ما انعرضت أصالً الفكرة عليي 

من قبل الرشكة وما كانت واردة حتى 

علم  عنده  صادق  أستاذ  وال  أرفض 

يف  ما  األحوال  بكل  بس  أنا،  حتى  وال 

نصيب». 

وأضافت: «بس للتذكري من سنة ٢٠١٩! 

وانفجار  وكورونا   ٢٠٢٠ قطع  يعني 

الخاص  وأكيد شغيل  زهرة...  وصالون 

الله يوفقني فيه يا رب».

ما زال مسلسل حرية الذي ُيعرض حالياً عرب 

منصة  وشاشة  يس  بي  الـأم  شاشة 

نسبة  يتصدر  اإللكرتونية  شاهد 

القناة،  شاشة  عرب  املشاهدة 

بطلته  إنسحاب  بعد  ولكن 

ستكون  َمن  ميم  زهراء 

أمام  الجديدة  البطلة 

ألكسندر؟

روال  العراقية  أن  يرتدد 

لزهراء  البديلة  هي  عادل 

ألكسندر  ميم والتي ستشارك 

بعد  املسلسل  بطولة  علوم 

زيادة  يف  لرغبتها  بطلته  إنسحاب 

ضمن  تجسده  الذي  الدور  مساحة 

أحداث املسلسل .

تتواجد  التي  روال  مع  النهائية  املفاوضات  حالًيا  وتجري 

املسسلسل هناك،  يتم تصوير مشاهد  تركيا حيث  يف  حالياً 

عىل أن تقوم روال بإستكمال تصوير العمل 

بالذكر  الجدير  القادمة..  األيام  خالل 

من  يقرب  ملا  ممتد  املسلسل  أن 

درامية.تدور  حلقة   ٢٥٠

أحداث مسلسل حرية يف إطار 

رومانيس  اجتماعي  درامي 

ثنائي  بني  حب  قصة  حول 

واالنتقام،  الحب  يتخللها 

قاسياً  مجتمعاً  ويواجهان 

عىل  عازم  متسلطاً  ووالداً 

منع زواجهما.. وتبدأ الحكاية 

بن  زهراء  «سمر»  تشك  بعدما 

ميم، يف أحد األشخاص بأنه متورط 

منه  لالنتقام  وتسعى  والديها  مقتل  يف 

باالتفاق مع قريبه، وتحصل الحقاً عىل وظيفة 

يف رشكة الشخص الذي تشك به، ثم تنقلب موازين الحلقات 

بعد ذلك.

أكثر من ٢٠ عاماً من  بعد 
استقالت  املتفاني،  العمل 
من  جويل  أنجلينا  النجمة 
خاصة  كمبعوثة  مهمتها 
لالجئني  العليا  للمفوضية 
رغبة  املتحدة،  لألمم  التابعة 
أطراف  مع  «العمل  يف  منها 
إنسانية  قضايا  وعىل  مختلفة» 

أوسع، عىل ما رشحت.
وقالت أنجلينا جويل يف بيان صدر 
”بعد  املفوضية  عن 
٢٠ عاما من العمل 
األمم  جانب  إىل 
أشعر  املتحدة، 
الوقت  بأّن 
للعمل  حان 

مع جهات أخرى، واالنخراط بشكل 
واملنظمات  الالجئني  مع  مبارش 

املحلية“.
يف  ما  بذل  يف  «سأستمر  وأضافت: 
لدعم  املقبلة  السنوات  خالل  وسعي 

الالجئني والنازحني اآلخرين».
وأكد رئيس املفوضية فيليبو غراندي 
أّن ”أنجلينا جويل كانت لفرتة طويلة 
رشيكة بارزة للمفوضية يف القضايا 

اإلنسانية“.
لها  ممتنون  ”نحن  وأضاف: 
اللتزامها معنا  وللفرق الذي أحدثته 
لالجئني وَمن اضطروا إىل الفرار من 

بالدهم“.
أشهر  إحدى  وهي  جويل،  وأنجزت 
 ٦٠ من  أكثر  هوليوود،  يف  النجمات 

مهمة ميدانية عىل مر السنني، وكانت 
املفوضية  حمالت  يف  بارزا  وجها 
والعراق،  واليمن  أفريقيا  يف  لالجئني 
مستفيدة من شهرتها واستقطابها 
وسائل اإلعالم خالل مهامها، لصالح 

قضية الالجئني.
يف  زارت  جويل  أّن  البيان  وأوضح 
اآلونة األخرية اليمن وبوركينا فاسو 
مع املفوضية بهدف مقابلة النازحني 
حالتي  ”أكثر  من  ترضروا  الذين 
التمويل وال  يف  تواجه نقصا  طوارئ 

تلقى تغطية كافية يف العالم“.
ويف اليوم العاملي لالجئني خالل يونيو/
إىل مزيد  حزيران ٢٠٢١، دعت جويل 
متطرقًة  الالجئني  مع  التضامن  من 
املربرة  غري  باألعذار  وصفته  ما  إىل 

لعدم اتخاذ مزيد من الخطوات خالل 
زيارتها ملخيم يف بوركينا فاسو.ولم 
التزاماتها  عن  بتفاصيل  جويل  تفد 
غراندي  املستقبلية.وقال  اإلنسانية 

ستبقى  الالجئني  قضية  أن  ”أدرك 
عزيزة عىل قلبها وأنا متأكد من أّنها 
تعمل  لجهة  نفسه  الشغف  ستحمل 

عىل القضايا اإلنسانية“.

لوزارة  اإلعالمي  املكتب  أعلن 

التعليم العايل والعلوم الروسية 

تيومني  جامعة  علماء  أن 

الصناعية، ابتكروا مادة نانوية 

وتطيل  والتآكل  للربد  مقاومة 

عمر املواد حتى 50 عاما.

املادة  أن  إىل  املكتب  ويشري 

تستخدم  سوف  املبتكرة، 

الشمايل  القطبني  ظروف  يف 

األنابيب  لطالء  والجنوبي 

هياكل  يف  وكذلك  الرئيسية، 

والجسور  العالية  املباني 

األرضية  تحت  واملنشآت 

ملرحلة  ووفقا  واألنفاق. 

حصل  األوىل،  االختبارات 

له  حديد  عىل  الباحثون 

إال يف قطع  خصائص ال توجد 

النيازك الحديدية التي سقطت 

عىل األرض. وكان علماء أجانب 

ضغوط  استخدام  اقرتحوا  قد 

ودرجات حرارة عالية للحصول 

الخصائص. بهذه  حديد  عىل 

تيومني  جامعة  علماء  ولكن 

طريقة  اكتشفوا  الصناعية، 

حديد  عىل  للحصول  جديدة 

بالخصائص املطلوبة.

تبنى  «انستغرام»،  عىل   «Notes» الجديدة  املالحظات  ميزة  إطالق  بعد  يمكنك 
طريقة أخرى لكتابة أفكارك، فهذه املالحظات عبارة عن رسائل قصرية (حتى 
٦٠ حرًفا) تستمر ملدة ٢٤ ساعة، وتبقى مثبتة يف أعىل قوائم الرسائل املبارشة 
املتبادلة، وعند الضغط عىل مالحظة شخص ما والرد عليها، ستفتح عىل الفور 

محادثة رسائل مبارشة مع هذا املستخدم.
وتتم كتابة املالحظات واالحتفاظ بها يف قائمة الرسائل املبارشة DM الخاصة 
بك، وهي نفس الصفحة التي تستخدمها إلرسال رسائل خاصة إىل األشخاص.
من  اليمنى  العلوية  الزاوية  يف  ماسنجر  شعار  عىل  واضغط  التطبيق  افتح   .١

خالصتك لفتح صفحة املراسلة املبارشة الخاصة بك.
٢. سرتى سلسلة من املساحات يف الجزء العلوي من صفحة الرسائل املبارشة، 
عىل  اضغط  مالحظة،  نرشت  التي  املشرتكة  فقاعاتك  إحدى  تمثل  واحدة  كل 

الشكل الذى يحتوي عىل صورة ملفك الشخيص.
الذين  (املستخدمون  اكتب مالحظتك واخرت من يمكنه رؤيتها: املشرتكون   .٣

تتابعهم، ويتابعونك مرة أخرى)، أو قائمة األصدقاء املقربني.
٤. عندما تكون مستعًدا للنرش، اضغط عىل «مشاركة» أعىل اليسار.

سيؤدي هذا إىل نرش مالحظتك، والسماح لجميع املشرتكني أو األصدقاء املقربني 
برؤيتها ملدة تصل إىل ٢٤ ساعة.

يمكنك نرش مالحظة أخرى، أو حذف املالحظة التي نرشتها بالفعل، بالضغط 
جديدة  مالحظة  وأي  أخرى،  مرة  صورتك  عىل  تحتوي  التي  املساحة  فوق 

ستحل محل القديمة.

يبلغ  التي   Ingenuity ناسا  هليكوبرت  نجحت 
وزنها ٤ أرطال (١٫٨ كيلوجرام) يف رحلتها 

الجوية السادسة والثالثني عىل كوكب 
ملدة ٦٠٫٥  بقيت عالياً  املريخ، حيث 

قدًما   ٣٦١ غطت  رحلة  يف  ثانية 
(١١٠ مرتًا) من املسافة األفقية.

 ،«Space» موقع  ذكره  ملا  وفًقا 
أسبوع  بعد  الرحلة  هذه  جاءت 

طائرة  تسجيل  من  فقط  واحد 
Ingenuity رقماً قياسياً جديداً لالرتفاع، حيث 

ارتفعت ٤٦ قدًما (١٤ مرتًا) فوق أرضية حفرة 
للمريخ يف ٣ ديسمرب، وفًقا لسجل رحالت  جيزيرو 

البعثة.
هبطت الهليكوبرت مع املركبة الجوالة املثابرة التابعة لناسا يف 

فرباير ٢٠٢١، املكلفة بإثبات إمكانية التحليق بالطاقة عىل 
املريخ عىل الرغم من الغالف الجوي الرقيق للكوكب.

 حققت الهليكوبرت هذا الهدف األسايس خالل حملة من 
خمس رحالت يف ربيع عام ٢٠٢١، ثم تحول نجاحها إىل 
مهمة موسعة تدفع خاللها حدود رحلة الكوكب األحمر 

وتعمل ككشافة للمثابرة.
كما أنه يف غضون ذلك، تبحث املركبة الجوالة عن عالمات 
وإذا  العينات،  القديمة وتجمع عرشات  املريخ  عىل حياة 
سارت األمور وفًقا للخطة، فستتم إعادة مادة املريخ هذه 

إىل األرض من خالل حملة مشرتكة بني وكالة ناسا ووكالة 
الفضاء األوروبية، ربما يف وقت مبكر من عام ٢٠٣٣.

الطائرة  قطعت   ،Ingenuity طريان  لسجل  وفًقا  أنه  كما 
عرب  مرتًا)   ٧٥١٧) قدًما   ٢٤٦٣٣ مجموعه  ما  العمودية 

دقيقة   ٦١ ملدة  الجو  يف  وبقيت  والثالثني،  الستة  طلعاتها 
تقريًبا.
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خرج املنتخب املغربي لكرة القدم مرفوع الرأس من مربع الكبار يف نهائيات كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ ، بعدما قلب هندسة النظام الكروي العاملي بأن داس املنتخبات 
الكروية الكبرية التي كانت مرشحة لرفع الكأس ، وزحف نحو موقع متقدم يف 
الخريطة الكروية العاملية يف سابقة لم يكن البناء الكروي التقليدي يتحملها من 

قبل .
منتخب املغرب لكرة القادم نجح فيما لم تنجح فيه السياسة العربية ، بأنظمتها 
و بجامعتها العربية وبقممها املتعددة ، ألنه فجر قيمة الوحدة العربية يف أبهى 
الخريطة من  امتداد  اإلسالمية عىل  و  العربية  الشعوب  ، حيث زحفت  تجلياتها 
تجيل  لحظة  معلنة  العمومية  الفضاءات  إىل  و  الشوارع  إىل   ، الخليج  إىل  املحيط 
الوحدة العربية ، معتربة أن انتصارات املغرب لم تكن بحدود مغربية قطرية ، بل 

كانت ، وستظل انتصارات بطعم و بهوية عربية موحدة .
انتصارات املنتخب املغربي كانت انتصارات يف حرب قيم ، تعمد اآلخرون تكثيفها 
الرياضة  إقحام  املتعنت يرص عىل  اآلخر  هذا  أن  ، مؤرشة عىل  امللتهب  بالحطب 
فيما ال تستحمله ، فيما يتعلق بالتعدد و االختالف و التنوع و الخصوصية ، فيما 
اآلخر  هذا  األخالق..  و  الهويات  و  القيم  يقاسمهم  ال  الذي  اآلخر  برفض  يتعلق 
لفرض  قطر  نهائيات  اختار   ، األخالق  عىل  متشددا  رشطيا  نفسه  ينصب  الذي 
رؤيته لقضية الطبيعة اإلنسانية التي الزمت اإلنسان منذ ظهوره األول يف الكون، 
وانتقى هذه املرة بعناية فضية املثلية الجنسية يف محفل ريايض ينشطه الرجال 
األصحاء نفسيا و جسديا و معنويا.. وكان الجواب املقنع و املذهل الذي صاغه 
املنطقة من  بأننا هنا يف هذه  يقول  والذي  بمهارة،  و  بحنكة  املغاربة  الالعبون 
العالم ال نلقي بأمهاتنا يف املالجئ ، و يف دور العجزة ، ما أن تنتهي صالحيتهن 
اآللية يف اإلنجاب ، بل هن، وإن كن خادمات بيوت ، سبب الوجود اإلنساني، لذلك 
يبقني الحضن العاطفي اإلنساني الذي يستمر ممتدا يف الزمن ، مهما كانت قوة 

املتغريات.
الجماهري  امهاتهم وسط جحافل  الالعبني عن  اكتظت به مشاهد بحث  هذا ما 
التي ال تعد  االعتزاز بهن واالعرتاف لهن بأفضالهن  ، لتجسيد  ليقبلوا رؤوسهن 
وال تحىص.. واألكيد أن رقصة العب مغربي مع أمه يف امللعب ستظل لوحة فنية 
أنها لن تقل  التاريخ عىل  التي سيشهد   ، أنامل الحب و الرتابط األرسي  أبدعتها 
التاريخ..  مر  عىل  الفنانني  كبار  أبدعها  التي  اللوحات  أشهر  عن  روعة  و  داللة 
وكان الجواب اآلخر الذي يكشف عن الرس الحقيقي يف كل النجاحات التي يمكن 
أن يحققها شخص أو جماعة ، و يتمثل يف أن النجاح يتحقق بالتوفيق من الخالق 
جل جالله ، لذلك وجب شكر الله الذي عرب عنه الالعبون بالسجود بعد كل لحظة 
من لحظات االنتصار التي هزت مشاعر مئات املاليني من األشخاص يف مختلف 

أرجاء املعمور .
لذلك كله وغريه كثري ، اعتربت الشعوب العربية واإلسالمية واألفريقية أن املنتخب 
املغربي لكرة القدم كان يمثلها، ليس فقط بحكم عوامل الجغرافيا و الدين ، ولكن 
ألنه كان بصدد حرب موضوعها القيم و األخالق ، والذي لم يجدوا له حال إلبعاده 
غري التخطيط إلقصائه من نصف النهاية للتخلص من العناد يف هذه الحرب ، التي 
مثلت لحظة فارقة من زمن حرب الحضارات املعارصة، حيث تعمد الحكم وغرفة 
( الفار ) التغايض عن رضبتي جزاء واضحتني لفائدة املنتخب املغربي.. ربما ألن 
عنوانا  كان   ، النهاية  نصف  تتعدى  ال  ملباراة  شخصيا  الفرنيس  الرئيس  حضور 
بارزا ملؤامرة خيطت يف دهاليز الفيفا، حضور رئايس بضمانات تليق بفرنسا و 

بالغرب الذي يعيش حالة تيه غري مسبوقة .
شكرا لكم يا أسود ، فزئريكم يف قطر أرعب الكبار .
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