
بغداد/ الزوراء: 
أعلن نائـب رئيس الـوزراء وزير النفط 
حيان عبـد الغنـي، امس األحـد، تعيني 
العلـوم  كليـات  خريجـي  مـن   (503)
(العلوميـني) عـىل مـالك رشكـة نفـط 
تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  البرصة.وذكـر 
”الـزوراء“: أنـه ” بعـد موافقـة رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السوداني، 
أوعز نائـب رئيس الـوزراء وزير النفط 
حيان عبد الغني بإصـدار االمر الوزاري 
بتعيني (503) من خريجي كليات العلوم 
(العلوميـني) وفق القرار 192 عىل مالك 
رشكة نفط البرصة“.وكان نائب رئيس 
الـوزراء لشـؤون الطاقة وزيـر النفط، 

حيان عبـد الغني، تقدم يف وقت سـابق 
بطلب اىل رئيس مجلس الوزراء بإنصاف 

هذه الرشيحة من ابناء العراق.

بغداد/ الزوراء:
أحرز املنتخـب األرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 
لكرة القـدم 2023 يف قطر بعـد تغلبه عىل املنتخب 
الفرنـيس بفـارق ركالت الجـزاء الرتجيحيـة ( 4 -  
2 ) بعـد انتهـاء املبـاراة يف وقتها األصـيل بالتعادل 
بهدفني لكل منهما، وبالوقت اإلضايف بثالثة أهداف 
يف املبـاراة التـي جـرت بينهما عىل اسـتاد لوسـيل 
يف العاصمـة القطريـة الدوحة.تقدمـت األرجنتني 
بهدفـني مقابـل اليشء يف الشـوط األول أحرزهمـا 
ليونيـل ميـيس يف الدقيقـة (23) مـن ركلـة جزاء 
وأضـاف أنخيل دي ماريا الهـدف الثاني يف الدقيقة 
(36).وقلـص الالعب كيليان مبابـي الفارق بهدف 
مـن ركلة جـزاء يف الدقيقـة (80) قبـل أن يضيف 
هدفـه الثاني والتعـادل لفرنسـا يف الدقيقة (81). 
وأحـرز ليونيل مييس الهـدف الثالـث لألرجنتني يف 
الدقيقة (109) قبل أن يعادل كيليان مبابي التعادل 
لفرنسـا يف الدقيقة (117) من ركلـة جزاء لتذهب 
املبـاراة إىل ركالت الجزاء الرتجيحية التي ابتسـمت 

أخرياً ملنتخب األرجنتني.

كركوك/ الزوراء:
استشـهد عـدد مـن منتسـبي الرشطـة 
االتحاديـة يف كركوك، امس األحد، بتفجري 
إرهابـي يف قرية الصفرة باملحافظة، فيما 
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، بتشـكيل مجلـس تحقيقـي 
بالحادث اإلرهابي يف كركوك.وذكر مصدر 
امني ان ”عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة 
االوىل رشطـة  االليـة  الفرقـة  قـوة مـن 
اتحاديـة، يف منطقـة الصفـرة بمحافظة 
كركوك“.واضاف ان ”التفجري اسـفر عن 
استشـهاد عـدد مـن منتسـبي القوة“.يف 

غضون ذلـك، وجه رئيس مجلس الوزراء، 
محمد شياع السـوداني، بتشكيل مجلس 
تحقيقـي بالحـادث اإلرهابـي يف كركوك.
وذكر الناطق باسـم القائـد العام للقوات 
املسلحة اللواء يحيى رسول يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أن ”ضابطـا برتبة رائد وعددا 
من املنتسبني استشـهدوا يف عمل ارهابي 
جبـان بإنفجار عبوة ناسـفة عىل دورية 
تابعة لقـوات الرشطـة االتحاديـة اللواء 
اآليل الثاني يف قرية عيل السـلطان بناحية 

الرياض يف كركوك“.

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  ملجلـس  العـام  األمـني  أكـد 
حميـد الغزي، امس األحد، حل مشـكلة 
فيمـا   ،2023 موازنـة  يف  املحارضيـن 
الزراعيـة  أن جميـع االرايض  إىل  أشـار 
اململوكة للدولة مشـمولة بقرار التمليك 
باسـتثناء املحرمات.وقـال الغزي خالل 
لقـاء صحفـي تابعتـه ”الـزوراء“: إن 
”موازنة 2023 سـتتضمن حال ملشـكلة 
أن“مفـردات  مبينـا  املحارضيـن“، 
البطاقـة التموينيـة ستشـهد تحسـناً 

العـام املقبـل مع اضافـة مادتني ضمن 
توجيهات رئيـس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني“.وأضاف أن“األمانـة العامة 
ملجلـس الـوزراء حركت آالف املشـاريع 
املتلكئـة يف بغداد واملحافظات“، مشـريا 
اىل أن ”جميع األرايض الزراعية اململوكة 
للدولة مشمولة بقرار التمليك باستثناء 
واجـب  ”مـن  أن  واكـد  املحرمـات“. 
الصحفيني الدفاع عن العراق، مع إظهار 
الجوانب السلبية الحقيقية، مع تسليط 

الضوء عىل اإلنجازات املتحققة“.

بغداد/ الزوراء:

وصل بـاص ”خليجـي 25“ إىل مدينة 

الفلوجـة يف محافظـة األنبـار، بعـد 

انطالقه من البرصة مروراً بمحافظات 

عـدة، يف جولـة ترويجية السـتضافة 

بطولة الخليج 25، التي سـتحتضنها 

البرصة يف السـادس من يناير/كانون 

كأس  اتحـاد  املقبل.وأعلـن  الثانـي 

الخليج العربي لكرة القدم ، يف نوفمرب/

ترشين الثاني 2019، استضافة مدينة 

البرصة يف العـراق للبطولة، وذلك بعد 

عدم ترشيح أي دولة خليجية مللفها يف 

مواجهة العراق، ليفـوز ملف البرصة 

بحقوق االسـتضافة رسمياً وبإجماع 

األعضاء.

ُيذكر أن العـراق سـيحتضن البطولة 

للمـرة الثانية يف تاريخه، بعد نسـخة 

1979، التـي أُقيمـت يف بغـداد.وكان 

مقـررا أن يسـتضيف العـراق بطولة 

”خليجـي 23“، لكن سـحبت بسـبب 

الحظر الذي فرضه االتحاد الدويل لكرة 

القدم عىل الكـرة العراقية آنذاك، لكن 

بعد رفع الحظـر أصبح العراق جاهزًا 

الستضافة البطولة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مجلس القضـاء االعىل، امـس االحد، إتالف 
أكرب كمية من املخدرات املضبوطة منذ عام ٢٠٠٩ 
واملحفوظة لدى الطب العديل.وذكر بيان للمجلس 
تلقتـه «الـزوراء»: انـه «تم إتالف مـا يقارب (٦) 

اطنـان من املواد املخدرة والتي كانت مخزونة منذ 
عـام ٢٠٠٩ يف دائرة الطب العـديل بحضور رئيس 
لجنـة املتابعة عىل فحص وخزن وإتالف املخدرات 
واملؤثرات العقلية القايض صهيب دحام».وأضاف 
أن «عملية نقل هذه املواد تمت املبارشة فيها منذ 

اول امس السـبت واسـتمرت من السـاعة الثانية 
ظهرا حتى السـاعة الثامنة مساء».وكان مجلس 
القضاء االعىل قد اسـتضاف بجلسـته الخامسـة 
املنعقـدة بتاريـخ ١٥/ ٥/ ٢٠٢٢، رئيس واعضاء 
لجنـة املتابعة عىل فحص وخزن وإتالف املخدرات 

واملؤثـرات العقلية، حيث وجه فيها أفضل السـبل 
لرسعة إتالف املخدرات املضبوطة واملحفوظة لدى 
معهـد الطب العـديل بإجراءات اسـتثنائية تقيض 

عىل ظاهرة تكدس املواد املخدرة.

مدريد/ واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعرب البابـا فرنسـيس، يف مقابلة مع 
صحيفة ABC اإلسبانية، عن اعتقاده 
بأن النزاع يف أوكرانيا هو «حرب عاملية»، 
ولـن ينتهي يف املسـتقبل القريب، فيما 
الدبلومـايس األمريكـي املخرضم،  قال 
هنري كيسـنجر، إن الوقت يقرتب من 
أجل إحالل سالم قائم عىل التفاوض يف 

أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب 
عاملية مدمرة أخرى.وقال البابا: «قريبا 
فالديمـري  أوكرانيـا  رئيـس  سريسـل 
مستشـاريه  أحـد  إلينـا  زيلينسـكي 
الدينيـني وذلـك للمـرة الثالثة».وذكـر 
الحرب األعظم أنه عىل تواصل ويستقبل 
املسـاعدة.   ويقـدم  أوكرانيـا،  ممثـيل 
وأضاف البابا فرنسيس: «ال أرى نهاية 

« للنـزاع « عـىل املـدى القصـري ألن ما 
يجري هـو حـرب عاملية».ووفقـا له، 
«هنـاك بالفعـل عـدة أيـاد متورطة يف 
هذه الحرب.. هناك العديد من املصالح 
املتشـابكة فيها».ويف سياق اخر، أعلن 
البابـا فرنسـيس أنه وقـع بالفعل عىل 
وثيقة، يتنازل وفقا لها عن منصبه، يف 
حالـة حدوث تدهـور خطري يف صحته.

وقـال البابا، البالغ مـن العمر ٨٦ عاما 
يف مقابلة مع صحيفة ABC اإلسبانية: 
«لقد وقعت عىل وثيقـة حول التنازل.. 
وقلت للسـكرتري الحكومـي الذي كان 
آنذاك تارسيسـيو بريتونـي: هذا تنازيل 
يف صعوبة العمل ألسـباب طبية أو ألي 

سبب آخر».
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باريس/ متابعة الزوراء:
أقر الربملان الفرنيس مرشوع موازنة الدولة 
لعام 2023 بعد رفض مذكرة أخرية لليسار يف 
الجمعية الوطنية ولجوء الحكومة إىل بند يف 
الدستور لتمريره بال تصويت، فيما يعرتض 
اليمني واليسـار عـىل امليزانيـة، وينوي كل 
منهمـا التوجه للمجلس الدسـتوري إللغاء 
إقرارها.ويف القاعة التـي ضمت عددا قليال 
مـن النـواب، رأى تحالف اليسـار ”االتحاد 
الشـعبي البيئي واالجتماعـي الجديد“ أنها 
”ميزانية سيئة ال تستجيب لحالة الطوارئ 
االجتماعيـة وال لحالـة الطـوارئ البيئية“. 
وندد باالسـتخدام املتكـرر للمادة 49.3 من 

الدستور، مؤكدا أنه ”أرض بالديمقراطية“.
وطلب النائب دافيد غريو من حزب فرنسـا 
األبية العضو يف تحالف اليسـار، من رئيسة 
الـوزراء إليزابيـت بـورن الرحيـل. وقـال: 
”نطلـب منـك أن ترحيل“.. لكـن مذكرتهم 
لم تحصل عـىل أكثر من مئة صوت وصوت 
بعيـدا عن الغالبية املطلقـة املحددة بـ288 
صوتا.وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عرش 
مرات خالل شـهرين، إىل الفقرة الثالثة من 
املادة 49 يف الدستور لتمرر من دون تصويت 

ميزانيتي الدولة والضمان االجتماعي.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسني، 
تأييده أي اتفاق سـيايس يخرج السودان من أزمته.وقال 
خـالل حفل عسـكري امس األحـد: ” إن خـروج القوات 
املسـلحة من العمل السـيايس ”محسـوم“ وسنستمر يف 
تطوير القـوات بما يتماىش مع املخاطر املحدقة بالبالد“، 
منتقـداً الدعوات إلصالح الجيـش دون علم أو دراية، وفق 
مـا نقلته صفحة القوات املسـلحة عىل ”فيسـبوك“.كما 
أضاف ”ظلت تطل علينا بعض األقالم واأللسن لتخوض يف 
شـأن إصالح الجيش دون علم أو دراية“، مبيناً أنها أقالم 
ال تعرف الفرق بني العقيدة العسـكرية والقتالية.وأوضح 
أن ”إصالح القوات املسـلحة يف خاتمة املطاف سيسـتمر 
بال مزايدات سياسـية وعىل أيدي أبنائها وقياداتها املدربة 
والخبـرية“، معتـربا أن القوات املسـلحة تتعرض ”لحملة 
يتـم تنظيمها بإتقـان من خارج الحـدود لتحجيم دورها 

الوطنـي واملعلوم“.أتـت هـذه الترصيحـات بعـد توقيع 
املكونني العسكري واملدني يف السودان اتفاقا إطاريا يمهد 
الطريـق لفرتة انتقالية تمتد لعامـني وتخرج الجيش من 
املشـهد السـيايس، يف بادرة انفراجة عىل مـا يبدو لألزمة 
السياسية التي تشهدها البالد.وينص االتفاق، الذي وقعه 
مجلس السـيادة مـع أحزاب وقـوى مدنية، عـىل تنظيم 
عملية انتخابية شـاملة يف نهاية الفرتة االنتقالية، مؤكدا 
عـىل بنـاء جيش وطني مهنـي موحد، والنـأي به عن أي 
وجود سيايس حزبي.ويرتكز االتفاق عىل ما اصطلح عىل 
تسـميته بـ“الدسـتور االنتقايل“، وهو مرشوع دسـتور 
جديـد للبالد تقدمـت به نقابـة املحامني السـودانيني، يف 
محاولـة لحـل األزمة، ينص عـىل فرتة انتقاليـة أقصاها 
سـنتان، وإنشـاء حكـم مدنـي فيـدرايل، وإبعـاد القوى 
املسـلحة عـن الحكم، فضالً عـن مراجعـة اتفاقية جوبا 

للسالم املوقعة يف أكتوبر 2020.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلن محافظ بغـداد، محمد جابر العطا، 
إنجاز اكثر من 250 مدرسـة خالل عامي 
2020 و2021، وفيمـا اكـد عزمه افتتاح 
اكثر من 40 مرشوعا تربويا خالل االسبوع 
الحايل، كشف عن تفاصيل اجتماع الهيئة 

العليا للتنسيق بني املحافظات.وقال العطا 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: انه منذ تسـنمي 
املنصـب يف نهاية 2019 ، تمكنا من انجاز 
اكثـر مـن 250 مدرسـة وتـم افتتاحهـا 
رسميا يف مختلف مناطق العاصمة خالل 
فـرتة 2020 اىل نهايـة 2021. مبينـا: ان 

املرشوعات تمثلت بهدم وبناء ومشـاريع 
جديدة وايضا مشـاريع مـدارس متلكئة 
ومتوقفة بحدود اكثر من 50 مدرسـة تم 
اعادتها والبدء بافتتاح جزء منها. مؤكدا: 
انـه خالل االسـبوع الحايل سـيتم افتتاح 
اكثـر من 40 مدرسـة بمختلـف املناطق، 

باإلضافـة اىل عـدد من االبنيـة واالجنحة 
الرتبيـة  ملديريـات  االخـرى  املدرسـية 
.وحـول اجتمـاع الهيئـة العليا للتنسـيق 
بني املحافظات برئاسـة السـوداني، قال 
محافـظ بغـداد: ان اجتماعنـا مع رئيس 
الـوزراء اكد عـىل اهمية تنفيـذ الربنامج 

تقديـم  نقطـة  عـىل  وركـز  الحكومـي 
الخدمات سـواء يف بغـداد او املحافظات. 
مبينا: ان التوجـه واضح إلعطاء خدمات 
وبنـى تحتيـة بصـورة كاملـة وبأهمية 

كربى قبل الخدمات األخرى.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
العبايس،  سعيد  محمد  ثابت  الدفاع،  وزير  وجه 
امس االحد، بتطبيق نظام البديل يف جميع قواطع 
العبايس  تباعاً.واكد  العام  املقر  العمليات ووحدات 
يف بيان تلقته «الزوراء»: عىل «تطبيق نظام البديل 
يف كل قواطع العمليات ووحدات املقر العام تباعاً».

واضاف ان «هناك مداولة مستمرة مع رئيس أركان 
الخطوات  أفضل  التخاذ  واآلمرين  والقادة  الجيش 
لتحسني االرزاق والوضع اإلداري للمقاتلني».وكان 
بتطبيق  السبت،  امس  اول  وجه،  قد  الدفاع  وزير 
نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة 

السادسة عرشة وتشكيالتها.

@‚bƒ„@’Ój�ni@ÈuÏÌ@ bœá€a@ãÌåÎ
pbÓ‹‡»€a@…†aÏ”@…Óª@¿@›Ìáj€a

@Âfl@ãr◊c@µÓ»ni@ÈuÏÌ@¡–‰€a@ãÌåÎ
µÓflÏ‹»€a@Âfl@wÌãÇ@500
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بغداد/ الزوراء:

هنـأ كل مـن رئيـس مجلـس الـوزراء 

ورئيـس  السـوداني،  شـياع  محمـد 

مجلس النواب محمد الحلبويس، العالم 

العربي بمناسـبة يـوم اللغـة العربية.

وقـال السـوداني يف تغريـدة لـه عـىل 

تويرت، تابعتهـا «الزوراء»: إن «جوهرة 

التـي  والسـفينة  العربيـة  الحضـارة 

حملـت القـرآن الكريـم لغتنـا العربية 

الجميلة، ويف اليوم العاملي لالحتفاء بها 

نشيد بكل الجهود العلمية التي جعلتها 

مواكبـة للتقـدم ومنفتحة عـىل األمم 

«تحيـة  ولغاتها».وأضـاف  الصديقـة 

لحروفها التي نقلت الرسـالة املحمدية 

اىل اإلنسـانية جمعاء». كما هنأ رئيس 

الحلبـويس،  النـواب، محمـد  مجلـس 

العالم العربي بيوم اللغة العربية.وقال 

الحلبويس يف تغريدة عىل تويرت تابعتها 

«الـزوراء»: انـه «يف اليـوم العاملي للغة 

العربية يف الثامن عرش من شهر كانون 

األول، ومـن بلد مـدارس اللغـة األوىل، 

نوجه التحية واملباركـة لكّل عربي من 

املحيـط إىل الخليـج، وكل ناطـق بلغة 

الضاد يف شتى العالم».

äbj„˛a@Úƒœb´@¿@ÚuÏ‹–€a@∂g@›óÌ@25@ÔvÓ‹Ç@ôbi@NN@Êáfl@Òá»i@ãflÎ@Òãój€a@Âfl@’‹�„a

بغداد/ الزوراء:
إقفال  األحد، مع  امس  العراقي،  الدينار  أمام  األمريكي  الدوالر  أسعار رصف  ارتفعت 
البورصة الرئيسية يف بغداد، واربيل عاصمة اقليم كردستان .وقال مصدر: إن بورصتي 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد اغلقتا، مساء امس، عىل سعر رصف بلغ ١٥١٧٠٠ 
دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر، مبينا أن اسعار رصف الدوالر صباح هذا اليوم كانت 
قد بلغت ١٥١٣٠٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر.واشار اىل ان اسعار البيع والرشاء يف محال 
دينارا،   ١٥٢٢٥٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  استقرت،  بغداد  يف  املحلية  باألسواق  الصريفة 
بينما بلغت أسعار الرشاء ١٥١٢٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر.أما يف اربيل فقد سجل الدوالر 
ارتفاعا ايضا مع اغالق البورصة فيها، حيث بلغ سعر البيع ١٥١٦٥٠ دينارا لكل ١٠٠ 

دوالر، وسعر الرشاء ١٥١٥٥٠ دينارا مقابل ١٠٠ دوالر.

…fl@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@ b–mäa
ÚñäÏj€a@÷˝Àg@
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الزوراء/ حسني فالح:

جابر  محمد  بغداد،  محافظ  أعلن 

مدرسة   250 من  اكثر  إنجاز  العطا، 

خالل عامي 2020 و2021، وفيما اكد 

مرشوعا   40 من  اكثر  افتتاح  عزمه 

كشف  الحايل،  االسبوع  خالل  تربويا 

العليا  الهيئة  اجتماع  تفاصيل  عن 

للتنسيق بني املحافظات.

وقال العطا يف حديث لـ“الزوراء“: انه 

 ،  2019 نهاية  املنصب يف  منذ تسنمي 

تمكنا من انجاز اكثر من 250 مدرسة 

وتم افتتاحها رسميا يف مختلف مناطق 

نهاية  اىل   2020 فرتة  خالل  العاصمة 

تمثلت  املرشوعات  ان  مبينا:   .2021

وايضا  جديدة  ومشاريع  وبناء  بهدم 

ومتوقفة  متلكئة  مدارس  مشاريع 

بحدود اكثر من 50 مدرسة تم اعادتها 

انه  مؤكدا:  منها.  جزء  بافتتاح  والبدء 

افتتاح  سيتم  الحايل  االسبوع  خالل 

اكثر من 40 مدرسة بمختلف املناطق، 

باإلضافة اىل عدد من االبنية واالجنحة 

املدرسية االخرى ملديريات الرتبية .

للتنسيق  العليا  الهيئة  اجتماع  وحول 

السوداني،  برئاسة  املحافظات  بني 

مع  اجتماعنا  ان  بغداد:  محافظ  قال 

تنفيذ  اهمية  عىل  اكد  الوزراء  رئيس 

نقطة  عىل  وركز  الحكومي  الربنامج 

او  بغداد  يف  سواء  الخدمات  تقديم 

واضح  التوجه  ان  مبينا:  املحافظات. 

بصورة  تحتية  وبنى  خدمات  إلعطاء 

الخدمات  قبل  كربى  وبأهمية  كاملة 

األخرى.

عىل  ركز  الوزراء  رئيس  ان  وأضاف: 

بحيث نصل  التحتية  البنى  ملف  إنهاء 

اىل نتيجة خالل 2023 او بعدها لتنتهي 

الرضورية  الخدمات  مشاريع  عندنا 

التي هي املاء والرصف الصحي وتعبيد 

الطرق وتوزيع شبكات الكهرباء. الفتا 

اىل: ان هذا االجتماع الثاني للمحافظني، 

وسيكون كل شهر هناك اجتماع لبحث 

من  نحتاجه  وما  العالقة  امللفات 

الروتيني،  العمل  لترسيع  استثناءات 

لذلك خالل نقاشنا يؤخذ قرار وترسع 

االمور.

بغداد،  محافظ  أعلن  سابق،  وقت  ويف 

محمد جابر العطا، ادراج اكثر من 150 

املدارس، وفيما  البناء  تربوي  مرشوعا 

مستشفيات  بـ4  العمل  استئناف  اكد 

ملعالجة  خطط  عن  كشف  متوقفة، 

االختناقات املرورية يف العاصمة.

وقال العطا يف حديث سابق لـ“الزوراء“: 

ان من اولويات عملنا تطوير القطاعني 

عىل  عملنا  مؤكدا:  والصحي.  الرتبوي 

منتصف  واىل   2020 عام  منذ  انشاء 

2022 اكثر من 52 مدرسة جديدة بني 

توقيع عقد وبني افتتاح.

وأضاف: انه تم ادراج اآلن اكثر من 150 

مبينا:  املدارس.  لبناء  تربويا  مرشوعا 

فقد  املتلكئة  للمشاريع  بالنسبة  انه 

االيام  خالل  خاص  اجتماع  هناك  كان 

املاضية للمستشفيات االربعة الرئيسة 

الفضيلية  مستشفى  وهي  بغداد،  يف 

 200 الشعب  ومستشفى  رسير   200

رسيرا   75 النعمان  ومستشفى  رسير 

حيث  رسير،   400 الحرية  ومستشفى 

سيتم استئناف العمل بها خالل االيام 

املقبلة.

يف  اجتماع  هناك  كان  وايضا  وتابع: 

وزارة التخطيط برئاسة الوزير لكيفية 

التعامل مع املشاريع الرئيسة املتأخرة 

وتضخم  الدوالر  سعر  فرق  بسبب 

حل  تم  انه  مؤكدا:  العاملية.  االسعار 

املستشفيات،  تخص  التي  املشاكل 

وكل  االنطالق  عمليات  ستبدأ  واآلن 

من  بعضا  الن  زمني  جدول  حسب 

املشاريع نسبة انجازها تتجاوز الـ50 

باملئة واخرى ضمن 50 باملئة.

يرس (رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة 
(تصميم وفحص وتجهيز وتشغيل منظومة قياس مستوى املنتوج واجهزة السيطرة الحقلية والصمامات الكهربائية ولوحة 
االنكوتريم (٢٠١٠) يف موقع  ( (DDPحسب  الدورة) وتسليمها وتفريغها  السيطرة لخزاني سعة (١٨٠٠٠م٣) يف مصفى 
املرشوع يف مصفى الدورة/بغداد - العراق عىل ان تكون املواد من املناشئ التالية (الواليات املتحدة االمريكية – اململكة املتحدة 
–  اليابان -  املانيا– هولندا-  ايطاليا – فرنسا – السويد -  اسبانيا – النمسا – النرويج - فلندا– بلجيكا– الدنمارك) علماً 
ان املناقصة ممولة ذاتياً وان الكلفة التخمينية للمناقصة هي (١,٣٠٢,٨٥٠,٠٠٠) (مليار وثالثمائة واثنان مليون وثمانمائة 

وخمسون الف دينار عراقي) وبمدة تنفيذ (١٢٠) مائة وعرشون يوم تقويمي، مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
١. للحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/قسم التوريدات والتعاقدات:-

الساعة  الرسمي من  الدوام  الخميس وخالل  اىل  االحد  scop@scop.oil.gov.iq //        Pur.cus@scop.oil.gov.iq   من   
(٩:٠٠ص) لغاية(١٢:٠٠م) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

٢. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص والراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا 
للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:

٢-١ املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.
٢-٢ خدمات ما بعد البيع.

وقائمة  املصالح  وتضارب  (الجنسية  حيث  من  باملناقصة  املشرتكني  العطاءات  ملقدمي  القانونية  االهلية  تحديد  يتم   ٢-٣
الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء) وفق النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط 
ورشكة املشاريع النفطية او اي جهة رسمية اخرى وبالنسبة للمنع بموجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدويل فيتم 
العمل بها حسب النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية 

او اي جهة رسمية اخرى والقرار صادر من االمم املتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم املتحدة.
٢-٤ يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (٢٦٠,٥٧٠,٠٠٠) مائتان وستون مليون وخمسمائة 

وسبعون الف دينار عراقي من مرصف معتمد.
٢-٥ مدة تنفيذ العمل باأليام التقويمية.

٢-٦ يكون تجهيز وتسليم املواد  DDP  تسليم وتفريغ حسب االنكوترم (٢٠١٠)  يف موقع املرشوع يف مصفى الدورة / بغداد 
- العراق عىل ان يتم قبول استالم التجهيز يف موقع املرشوع يف مصفى الدورة/ بغداد – العراق.
٢-٧ بيان عدد املشاريع التي بعهدة مقدم العطاء مع ذكر كلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها.

٢-٨ مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
٢-٩ يلتزم مقدم العطاء املشرتك باملناقصة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات 
العراقية خالل (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة 

وبخالف ذلك يتم استبعاده.
٢-١٠ يف حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء املشرتك يف املناقصة يلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية 
وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨  لسنة ٢٠١٤ او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض 
الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل (٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط 

الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاده.
٢-١١ يتعهد مقدم العطاء املشرتك باملناقصة بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق مختلف الرشكات 
واملؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية 
او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة باملناقصة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة 

للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٣. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء 

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٥٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (خمسمائة ألف دينار عراقي) نقداً وغري قابل للرد.
٤. يكون مكان بيع وثائق املناقصة (وزارة النفط - رشكة املشاريع النفطية-الوزيرية -خلف معهد التدريب النفطي-  قسم 

التوريدات والتعاقدات من االحد اىل الخميس من الساعة (٩:٠٠ ص) ولغاية الـ (١٢:٠٠ م).
٥. مكان تسليم العطاء (وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية-/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي - لجنة استالم 

وفتح العطاءات املحلية- الطابق االول).
• يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ (٢٠٢٣/١/١٨)، حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 

الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
وزارة النفط - رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق

• الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
• التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

للمؤتمر  الحضور  ويكون  العطاء  تقديم  قبل  ما  مؤتمر  بحضور  يمثلهم  من  او  املخولني  العطاءات  مقدمي  دعوة  يتم   .٦
العطاء  الغلق وعىل مقدمي  تاريخ  االنعقاد قبل أسبوع من  تاريخ  للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون  (الزامي) 

تقديم استفساراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر 
الوقت : (٩:٠٠ ص) لغاية (١٢:٠٠ م).

التاريخ:   /   / 
املكان: يحدد الحقاً

٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
٨. يلتزم مقدم (مقدمي)العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

أ - شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف 
ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق.

ب - اذا كان ملقدم العطاء االجنبي فرع لرشكته بالعراق عليه تقديم شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق 
اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ وشهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها 

الفعيل مصدق اصولياً.
ت - يلتزم مقدم العطاء سواء كان رشكة عراقية او (رشكة اجنبية لها فرع يف العراق او مكتب اقليمي) بتقديم من دائرة 

الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكه بالضمان االجتماعي للعمال حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٥.
ث - املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

املدنية) بطاقة السكن، عقد  الجنسية +هوية االحوال  الوطنية املوحدة (او شهادة  البطاقة   : العراق  • ملواطني جمهورية 
ايجار، او الطابو للداللة عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
ج - هوية غرفة التجارة (نافذة) وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة 

من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة اذا كان مقدم العطاء عراقيا.
رشكة  اىل  معنون  نافذ  للرضائب  العامة  الهيئة  من  صادر  ممانعة  عدم  كتاب  بتقديم  العطاء  (مقدمي)  مقدم  يلتزم  ح - 

املشاريع النفطية.

خ - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
د - تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.

ذ - يجب ان يكون مقدم العطاء (مقدمي العطاء) من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.
ر - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.

ز - كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
املالحظات:-

يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة ومغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.

او  اختالف  وجود  حالة  ويف  الورقية،  النسخة  مع  الكرتونية  (نسخة  الزمني  الجدول  الفني+  العرض  عىل  يحتوي  الثاني- 
تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).

الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.
الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.

التأمينات االولية والبالغة (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) (ستة وعرشون مليون دينار عراقي) ويجب ان تكون  الخامس – يحتوي عىل 
بشكل خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم  عىل ان 
تكون التأمينات االولية مدرجة ضمن املنصة االلكرتونية لخطابات الضمان لدى البنك املركزي العراقي، يمكن الحصول عىل 

قائمة املصارف املحظورة حاليا من قبل الهيئة املالية لرشكة املشاريع النفطية.  
توضع االظرف يف ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عليه عىل االظرف الداخلية ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية١-١ من تعليمات ملقدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة 

يف بيانات العقد.
ج - تاريخ الغلق .

د - بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني، عرض تجاري مسعر، عرض تجاري غري مسعر، الوثائق املطلوبة، التأمينات 
االولية).

٩. عىل مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية طبق االصل عدد ٢ من العطاء الخاص باملناقصة اعاله اضافة اىل العطاء االصيل 
عىل ان تكون جميع النسخ (مختومة بختم حي من مقدم العطاء) توضع النسخ االصلية (يف غالف منفصل) تؤرش بعبارة 
النسخ االضافية يف غالف منفصل ويتم تأشري كل مغلف بعبارة (نسخة إضافية)  (نسخة اصلية) توضع كل نسخة من 

وتوضع هذه املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.
١٠.  الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

١١.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
١٢.  تهمل العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية 
بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد 

ألنها غري متوافقة.
١٣.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات والتبليغات واإلنذارات داخل 
العراق وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ 

حصول التغيري.
١٤.  لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن 

رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني :-
• إلغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين 

االسلوبني .
• عند إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١٥. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح صاحب العمل (رشكة املشاريع النفطية SCOP) ويتم اتخاذ االجراءات القانونية 
ضد مقدم (مقدمي العطاء) يف الحاالت االتية:

• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

• إذا رفض مدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
١٦. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .

١٧. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 
مبلغ الفقرة.

١٨. اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود 
الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .

١٩. تجديد خطاب الضمان (التأمينات االولية وكفالة حسن االداء) بصورة تلقائية بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع 
العقد لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة من رشكتنا، يجب ان يتم تمديد فرتة نفاذية خطابات الضمان (تأمينات اولية وكفالة 
حسن االداء) بشكل تلقائي من قبل املرصف املصدر لها كل ثالثة اشهر ويقوم املجهز بحث املرصف عىل ارسال سند التمديد 

وصحة الصدور اىل صاحب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة من صاحب العمل املوجه للمرصف املصدر.
لقرار  اقليم كردستان خالفا  يف  والغاز  النفط  أو مشاريع يف قطاع  و/  بعدم يف عقود  تعهد  تقديم  العطاء  ٢٠. عىل مقدم 
املحكمة االتحادية العليا رقم (٥٩) اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ اتحادية ٢٠١٩ ، ويف حال وجود عقود و/ او مشاريع 
حالية فعىل مقدم العطاء التعهد بإنهائها خالل ثالث اشهر وعند عدم التزام مقدم العطاء بما ورد آنفا يتم وضعه يف القائمة 

السوداء ويحظر التعامل معه.
٢١. مقدم العطاء يكون مسؤوال عن (ويتحمل) جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف 
الكمركية وحسب  الكمركية وغري  والرسوم  الرضائب  كافة  دفع  املواد وكذلك  لتخليص  العراق  داخل  بها مدفوعة  متعلقة 

القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها واستبدالها من وقت آلخر.
٢٢. مقدم العطاء للرشكات العراقية يكون مسؤوال عن دفع الرسوم املالية الستحصال صحة الصدور لهوية غرفة تجارة 

بغداد.
٢٣. عدم مشاركة مقدم عطاء لديه ثالثة عقود او اكثر وما زالت قيد التنفيذ ومربمة مع رشكة املشاريع النفطية.

٢٤. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة (SCOP) او وزارة النفط عىل االنرتنيت.
Web site: http://www.scop.gov.iq

E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq

                                                                     و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل

2سياسة ومحلياتاعالنات alzawraanews@yahoo.com No: 7861    Mon   19     Dec   2022العدد:   7861     االثنين     19    كانون األول      2022

5562OIRM01O2022 RevN2



⁄Ï◊ã◊@¿@7v–ni@µjèn‰æa@Âfl@Üá«@ÜbËìnéa@á»i

ÒäáÉæa@ÜaÏæa@Âfl@Êb‰†c@6@ÏÆ@“˝mg@á»i

Òãfláfl@ÚÓæb«@lãy@lÏì„@…‰æ@bÓ„aã◊Îc@¿@üÎb–n€a@o”Î@Êby@Zãv‰èÓ◊
\ÚÓæb«@lãy^@È„di@ aç‰€a@—óÌ@êÓè„ãœ@bibj€a

مدريد/ واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعرب البابا فرنسـيس، يف مقابلة مع 

صحيفة ABC اإلسبانية، عن اعتقاده 

بـأن النـزاع يف أوكرانيـا هـو ”حـرب 

املسـتقبل  يف  ينتهـي  ولـن  عامليـة“، 

الدبلومـايس  قـال  فيمـا  القريـب، 

األمريكي املخرضم، هنري كيسـنجر، 

إن الوقـت يقـرتب مـن أجـل إحـالل 

سـالم قائم عىل التفاوض يف أوكرانيا 

للحد من مخاطر نشـوب حرب عاملية 

مدمرة أخرى.

وقـال البابـا: ”قريبا سريسـل رئيس 

إلينا  أوكرانيـا فالديمـري زيلينسـكي 

أحد مستشـاريه الدينيني وذلك للمرة 

الثالثة“.

وذكر الحـرب األعظم أنه عـىل تواصل 

ويسـتقبل ممثـيل أوكرانيـا، ويقـدم 

املساعدة.  

أرى  ”ال  فرنسـيس:  البابـا  وأضـاف 

نهاية ” للنزاع ” عىل املدى القصري ألن 

ما يجري هو حرب عاملية“.

ووفقـا له، ”هنـاك بالفعل عـدة أياد 

متورطة يف هذه الحرب.. هناك العديد 

من املصالح املتشابكة فيها“.

ويف سـياق اخر، أعلن البابا فرنسيس 

أنـه وقـع بالفعل عىل وثيقـة، يتنازل 

وفقـا لها عن منصبه، يف حالة حدوث 

تدهور خطري يف صحته.

وقـال البابا، البالغ من العمر 86 عاما 

يف مقابلة مع صحيفة ABC اإلسبانية: 

”لقد وقعت عىل وثيقة حول التنازل.. 

وقلت للسـكرتري الحكومي الذي كان 

آنذاك تارسيسـيو بريتوني: هذا تنازيل 

يف صعوبة العمل ألسباب طبية أو ألي 

سبب آخر“.

ويف أغسطس، أفادت األنباء بأن البابا 

فرنسـيس يعانـي مـن آالم شـديدة 

يف مفصـل ركبتـه، ممـا أجـربه عـىل 

اسـتخدام كريس متحرك. وذكر البابا 

أنه يجـب عليـه يف الظـروف الحالية 

وبسـبب عمـره الكبري، إمـا أن يدخر 

قوتـه مـن أجـل االسـتمرار يف خدمة 

الكنيسة، أو أن يرتك منصبه البابوي.

وقـال: ”هذه ليسـت كارثـة. ال توجد 

مشكلة بتاتا يف تغيري بابا روما“.

ويف السـياق نفسـه، قال الدبلومايس 

األمريكي املخرضم، هنري كيسـنجر، 

إن الوقـت يقـرتب مـن أجـل إحـالل 

سـالم قائم عىل التفاوض يف أوكرانيا 

للحد من مخاطر نشـوب حرب عاملية 

مدمـرة أخرى، لكنه حّذر من أن رغبة 

البعض يف تفكيك روسـيا قد تؤدي إىل 

فوىض نووية.

دورا  لعـب  الـذي  كيسـنجر،  وعقـد 

بارزا يف االنفراجة السياسـية للحرب 

الباردة بني الواليـات املتحدة واالتحاد 

السوفيتي عندما كان وزيرا للخارجية 

يف عهد الرئيسني الجمهوريني ريتشارد 

نيكسـون وجريالد فورد، عدة لقاءات 

مع فالديمري بوتني منذ انتخابه رئيسا 

لروسيا ألول مرة يف عام 2000.

للـرصاع  نهايـة  األفـق  يف  تلـوح  وال 

الذي أشـعل فتيله بـدء بوتني العملية 

العسـكرية بأوكرانيـا يف 24 فربايـر، 

والـذي أودى بحيـاة عـرشات اآلالف، 

وّرشد املاليني. وتسـيطر روسـيا اآلن 

عىل حوايل خمس مساحة أوكرانيا.

ويقول الكرملني إن عىل كييف االعرتاف 

بضم موسكو ملناطق يف جنوب ورشق 

أوكرانيا. وتقول أوكرانيا إن كل جندي 

رويس يجـب أن يغادر أراضيها، بما يف 

ذلك شـبه جزيرة القـرم التي ضمتها 

روسـيا يف عام 2014. وتقدمت كييف 

إىل حلـف شـمال  بطلـب لالنضمـام 

األطلـيس بعد أن أعلنت موسـكو ضم 

بعض األرايض األوكرانية يف سبتمرب.

 The “ويف مقال بمجلة ”ذا سبيكتاتور

Spectator الربيطانيـة تحـت عنوان 

”ُسبل تجنب حرب عاملية أخرى“، قال 

كيسـنجر: ”إن الوقـت يقـرتب للبناء 

عـىل التغيـريات االسـرتاتيجية التـي 

تحققـت بالفعـل، ودمجهـا يف هيكل 

جديـد نحو تحقيق السـالم من خالل 

املفاوضات“.

وتابـع قائال يف املقال: ”يجب أن تربط 

عملية السـالم أوكرانيا بحلف شـمال 

األطلـيس. خيار التزام الحيـاد لم يعد 

له مغزى“.

وقال كيسنجر إنه اقرتح يف مايو وقفا 

إلطالق النار تنسـحب روسيا بموجبه 

إىل الخطوط األمامية التي كانت عليها 

قبل بدء غزوها ألوكرانيا يف 24 فرباير، 

لكن شـبه جزيرة القرم ستبقى محل 

”مفاوضات“.

واقـرتح كيسـنجر (99 عامـا) إجراء 

اسـتفتاء تحـت إرشاف دويل للبـت يف 

أمر األرايض التي أعلنت روسيا ضمها 

يف حالة ما إذا ثبت استحالة العودة إىل 

املشـهد الـذي كانت عليـه األوضاع يف 

عام 2014.

وحذر كيسـنجر مـن أن الرغبة يف أن 

تبدو روسـيا كدولة ”عاجزة“ أو حتى 

السـعي إىل تفكيكها قـد تطلق العنان 

للفـوىض. ولـم ُتظهر أوكرانيـا أو أي 

دولة غربية تأييدا ألي من املسارين.

وقـال كيسـنجر: ”إن تفكيك روسـيا 

أو تدمـري قدرتهـا عـىل (ممارسـة) 

أن  يمكـن  االسـرتاتيجية  السياسـة 

يحـول أراضيها التي تضم 11 منطقة 

زمنية إىل فراغ متنازع عليه“.

مجتمعاتهـا  تقـرر  ”قـد  وأضـاف: 

املتنافسـة تسـوية نزاعاتها بالعنف. 

زيـادة  إىل  أخـرى  دول  تسـعى  وقـد 

مطالبهـا بالقـوة. وسـتتضاعف كل 

هذه املخاطر بسـبب وجود اآلالف من 

األسـلحة النووية التي تجعل روسـيا 

واحـدة مـن أكـرب قوتـني نوويتني يف 

العالم“.

بغداد/ الزوراء:
أفـادت وكالـة األنبـاء القطريـة ”قنا“، 
بوصـول رئيـس الـوزراء محمـد شـياع 
السـوداني إىل العاصمة الدوحة لحضور 

نهائي بطولة كأس العالم 2022.
وذكرت الوكالة القطرية يف خرب مقتضب، 
أن السـوداني وصـل صبـاح  االحـد  إىل 
الدوحة لحضـور املباراة النهائية لبطولة 

كأس العالم .
كمـا أظهـرت صـورة اطلعـت عليهـا ” 
الـزوراء“ تواجـد رئيس مجلـس النواب 

محمد الحلبويس ورئيس مجلس القضاء 
األعـىل العراقـي فائـق زيـدان يف املباراة 
النهائية لبطولة كأس العالم بني املنتخب 
الفرنيس ونظـريه االرجنتني والتي انتهت 

بفوز االرجنتني بركالت الرتجيح.
ويف وقـت سـابق، وصـل رئيـس إقليـم 
كوردسـتان، نيجريفـان بارزانـي، الـی 
قطر تلبية لدعوة رسـمية من أمري قطر، 
الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني، لحضور 
املباراة النهائية لبطولة كأس العالم بكرة 

القدم. 

بغداد/ الزوراء: 
اكد املندالوي النائـب األول لرئيس مجلس 
النواب محسن املندالوي،  االحد، أن مجلس 
مقدمـة  يف  يضعـان  والحكومـة  النـواب 

أولوياتهما مضاعفة الزخم الخدمي.
وقـال املكتب اإلعالمي للنائب األول لرئيس 
مجلس النـواب يف بيان تلقتـه ”الزوراء“:  
إن ”املندالوي اسـتقبل بمكتبـه جمًعا من 
شـيوخ عشـائر ووجهـاء منطقـة األمني 
وعـدد مـن مناطـق الرصافـة يف بغـداد , 
بحضـور عدٍد من السـادة النـواب ممثلني 

عن بغداد“.
وذكر املندالوي، بحسب الييان: أن ”مجلس 

النواب وكذلك الحكومة التنفيذية وضعا يف 
مقدمة أوليات عملهمـا مضاعفة الجهود 
والزخـم الخدمـي، بهـدف تأمـني أفضـل 
الخدمات للمواطن وبـأرسع وقت ممكن، 
وهو تحٍد كبري يقف عليه عامل اسـتعادة 
ثقـة املواطن بقدرة الحكومـة عىل إحداث 

تغيري إيجابي يتلمسه الجميع“.
ودعـا شـيوَخ العشـائر اىل ”حـّث افـراد 
املجتمع عىل دعم جهود الدولة  ونرش ثقافة 
املواطنة ونبذ املظاهر السـلبية من جريمة 
ومخدرات وتجاوز عـىل املمتلكات العامة، 
والتـي باتت تهـدد أمـن املجتمـع وُتلحق 

الرضر بتماسك النسيج االجتماعي“.

باريس/ متابعة الزوراء:
أقـر الربملـان الفرنـيس  مـرشوع موازنـة 
2023 بعـد رفـض مذكـرة  الدولـة لعـام 
أخرية لليسـار يف الجمعيـة الوطنية ولجوء 
الحكومـة إىل بنـد يف الدسـتور لتمريره بال 
تصويت، فيما يعرتض اليمني واليسار عىل 
امليزانية، وينوي كل منهما التوجه للمجلس 

الدستوري إللغاء إقرارها.
ويف القاعة التي ضمت عددا قليال من النواب، 
رأى تحالف اليسار ”االتحاد الشعبي البيئي 
واالجتماعـي الجديد“ أنها ”ميزانية سـيئة 
ال تستجيب لحالة الطوارئ االجتماعية وال 
لحالة الطوارئ البيئية“. وندد باالسـتخدام 
املتكرر للمادة 49.3 من الدستور مؤكدا أنه 

”أرض بالديمقراطية“.
وطلب النائب دافيد غريو من حزب فرنسـا 
األبية العضو يف تحالف اليسـار، من رئيسة 
الـوزراء إليزابيـت بـورن الرحيـل. وقـال: 

”نطلب منك أن ترحيل“.
لكـن مذكرتهم لم تحصل عىل أكثر من مئة 
صوت وصـوت بعيدا عن الغالبيـة املطلقة 

املحددة بـ288 صوتا.
وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عرش مرات 

خالل شـهرين، إىل الفقرة الثالثة من املادة 
49 يف الدسـتور لتمـرر مـن دون تصويـت 

ميزانيتي الدولة والضمان االجتماعي.
ولم تلجأ الحكومة إىل هذا البند الدسـتوري 
بهذه الوتـرية منذ خريف 1989 عندما كان 
رئيـس الحكومـة ميشـال روكار محروما 
من غالبية مطلقة يف الربملان، كما هو حال 
اليزابيت بورن منذ االنتخابات الترشيعية يف 

حزيران/يونيو.
إىل  (يمـني)  الجمهوريـني  وسـتلجأ كتلـة 
املجلـس الدسـتوري معتـربة أن مـرشوع 
امليزانية ”غري صادق“ وأن الحق يف التعديل 
”لـم يحـرتم“. وسـيحذو تحالـف اليسـار 

حذوها.
وبني اإلجـراءات الرئيسـية للموازنة تدابري 
احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 باملئة 
وزيـادة رواتـب املعلمـني مع منـح أولوية 

للوزارات السيادية.
لكن يف خضم ارتفاع تكاليف املعيشـة تركز 
النقاش عـىل دعوات من اليسـار والتجمع 
الوطنـي إىل فـرض رضائـب عـىل ”األرباح 
الفائقـة“ للرشكات الكـربى مثل مجموعة 

النفط توتال.

كركوك/ الزوراء:
منتسـبي  مـن  عـدد  استشـهد 
كركـوك،   يف  االتحاديـة  الرشطـة 
األحـد، بتفجـري إرهابـي يف قرية 
الصفـرة باملحافظـة، فيمـا وجه 
محمـد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
شياع السوداني ، بتشكيل مجلس 
تحقيقـي بالحـادث اإلرهابـي يف 

كركوك.
وذكـر مصـدر امنـي، ان ”عبـوة 
انفجرت مسـتهدفة قوة  ناسـفة 
مـن الفرقـة االليـة االوىل رشطـة 
الصفـرة  منطقـة  يف  اتحاديـة، 

بمحافظة كركوك“.
اسـفر  ”التفجـري  ان  واضـاف، 
عن استشـهاد عدد من منتسـبي 

القوة“.
يف غضون ذلك، وجه رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني ، 
بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث 

اإلرهابي يف كركوك.
وذكـر الناطق باسـم القائد العام 
يحيـى  اللـواء  املسـلحة  للقـوات 
رسـول يف بيان تلقته ”الـزوراء“: 
أن ”ضابـط برتبة رائـد وعدد من 
عمـل  يف  استشـهدوا  املنتسـبني 
عبـوة  بإنفجـار  جبـان  ارهابـي 
ناسـفة عىل دورية تابعـة  لقوات 
اآليل  اللـواء  االتحاديـة  الرشطـة 
السـلطان  قريـة عـيل  يف  الثانـي 
كركـوك“،  يف  الريـاض  بناحيـة 
مبينـاً أن ”القائـد العـام للقـوات 

املسلحة بعد أن اطلع عىل مجريات 
الحـادث وجه بمالحقـة العنارص 
اإلرهابيـة التـي أقدمت عـىل هذا 
العمل االرهابي الجبان والقصاص 

العادل والعاجل منهم“.
وأضـاف ان ”العنـارص اإلرهابيـة 
لجـأت إىل اسـاليب خبيثـة بعد أن 
تلقـت رضبـات موجعـة عـىل يد 
قواتنا األمنية البطلة“، مشـرياً اىل 
أن ”القائد العام للقوات املسـلحة 
وجـه القطعـات االمنيـة باالنتباه 
وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم 

إعطـاء فرصة للعنارص اإلرهابية، 
كما وجـه أيضاً بتشـكيل مجلس 

تحقيقي بهذا الحادث اإلرهابي“.
كمـا أمـر القائـد العـام للقـوات 
املسـلحة رئيـس الـوزراء محمـد 
قـوات  قائـد  السـوداني،  شـياع 
الرشطـة االتحاديـة بالتوجـه إىل 

مكان االعتداء اإلرهابي بكركوك.
وذكـر الناطق باسـم القائد العام 
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”القائد 
العـام للقوات املسـلحة أمـر قائد 

قوات الرشطـة االتحادية بالتوجه 
إىل مـكان االعتـداء اإلرهابي الذي 
تعرضت له دورية تابعة للواء اآليل 
الثاني بالرشطة االتحادية يف قرية 
عيل السـلطان بناحيـة الرياض يف 

محافظة كركوك“.
وأضاف أن ”ذلك جاء بهدف متابعة 

مجريات الحادث وتفاصيله“.
مـن جانبـه، أكد محافـظ كركوك 
راكان الجبـوري، أن حـادث قرية 
الصفرة لن يمر من دون القصاص 

العاجل من العنارص اإلرهابية.

تلقتـه  بيـان  يف  املحافـظ  وذكـر 
”الـزوراء“: ”نقـدم رسـالة عزاء 
ومواساة لقيادة العمليات املشرتكة 
يف العـراق ووزارة الداخلية وقيادة 
باستشـهاد  االتحاديـة  الرشطـة 
كوكبـة من أبطـال الفرقـة اآللية 
أثنـاء تصديهم لعصابـات داعش 
الصفـرة  قريـة  قـرب  اإلرهابيـة 
التابعـة لناحيـة الريـاض باتجاه 

جبال حمرين“.
وأكـد: ”إننـا عـىل ثقـة مطلقـة 
بالقوات األمنية التي سـتعمل عىل 
محاسـبة املتورطني بهذا الحادث 
اإلرهابي الغاشم“، الفتاً إىل أنه ”لن 
يمر مـن دون أن يكون القصاص 

من العنارص اإلرهابية عاجالً“.
تعزيـز  ”رضورة  إىل  وأشـار 
القطعات العسكرية وانتشارها يف 
الرخـوة والخالية وتعزيز  املناطق 
الجهد االسـتخباري ومسك جميع 
مناطق وحدود محافظة كركوك“، 
مشـددا عىل ”دعمه القـوات التي 
وصنعـت  التضحيـات  قدمـت 
الكرامـة  وأعـادت  االسـتقرار 

ملواطني كركوك“.
ودعـا ”مواطنـي كركـوك بجميع 
مكوناتهـم لدعم وإسـناد القوات 
أرس  مـع  والتضامـن  األمنيـة 
الشـهداء األبطال وتوحيد الجهود 
كافة لدعم االبطال وهم يحفظون 
األرض والعرض ويحققون النرص 

واالستقرار“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن مجلس القضـاء االعـىل،  االحد، إتالف 
أكرب كمية من املخـدرات املضبوطة منذ عام 

2009 واملحفوظة لدى الطب العديل.
وذكر بيان للمجلس تلقته ”الزوراء“: انه ”تم 
إتالف ما يقارب (6) اطنان من املواد املخدرة 
والتي كانت مخزونة منذ عام 2009 يف دائرة 
الطـب العديل بحضـور رئيس لجنـة املتابعة 
عىل فحص وخزن وإتالف املخدرات واملؤثرات 

العقلية القايض صهيب دحام“.
وأضـاف أن ”عمليـة نقـل هـذه املـواد تمت 
املبارشة فيها منذ اول  السبت واستمرت من 
السـاعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة 

مساء“.
وكان مجلـس القضـاء االعىل قد اسـتضاف 
بجلسته الخة املنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2022، 
رئيـس واعضـاء لجنـة املتابعـة عىل فحص 
وخـزن وإتالف املخدرات واملؤثـرات العقلية، 
حيث وجه فيها أفضل السـبل لرسعة إتالف 
املخـدرات املضبوطة واملحفوظـة لدى معهد 
الطب العديل بإجراءات استثنائية تقيض عىل 

ظاهرة تكدس املواد املخدرة.

يف غضـون ذلك، اعلنت وزارة الصحة،  االحد، 
إتالف قرابة 6 اطنان من املواد املخدرة.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: انه ”بنـاًء عىل قرار اللجنة 
الوطنيـة العليا ملكافحة املخـدرات واملؤثرات 
العقلية؛ قامـت لجنة اإلتالف املشـكلة وفق 
املـادة 42 من القانون رقم 50 لسـنة 2017 
وبتوجيـه من رئيس مجلس الـوزراء بإتالف 
املضبوطـة  املخـدرات  كبـرية مـن  كميـات 
واملخزونـة يف دائرة الطب العـديل“، مبينا أن 
”الكميـات التـي تـم إتالفهـا مـن املخدرات 
واملؤثـرات العقليـة املختلفـة تضمنـت 5.9 
أطنان و 54 مليون حبة و31 ألف أمبولة و 9 

آالف قنينة من املخدرات املختلفة“.
واضـاف ان ”هذه الكمية مـن املخدرات التي 
تـم ضبطها هي األكرب يف تاريخ العراق والتي 
تـم إتالُفهـا وفـق املعايـري العلميـة والفنية 
ان  اىل  وبـإرشاف مـن مختصـني“، مشـريا 
”عمليـة االتـالف تمـت بحضور السـكرتري 
الشـخيص للقائـد العـام للقـوات املسـلحة 
وممثيل مجلـس القضـاء األعىل والـوزارات 
والهيئـات والجهات املعنيـة وأعضاء اللجنة 

العليـا وعدد كبري من وسـائل األعالم املحلية 
واالقليميـة والدوليـة يف موقـع خاص ضمن 

أطراف العاصمة بغداد“.
وتابع ان ”ذلك يندرج ضمن الجهد الحكومي 
ملكافحة الفسـاد وحماية املواطنني من هذه 
اآلفـة الخطرية“، موضحا ان ”عملية األتالف 
هذه تعتـرب األكرب من نوعهـا يف العراق وُتعّد 

ـا يف سـياق مكافحـة  إنجـازا تاريخيـا هامًّ
املخدرات والذي سـينعكس تأثـريه اإليجابي 
ليـس يف العراق فحسـب وأنما عىل مسـتوى 
الدول االقليميـة املجاورة، كما أنه سـيكون 
منجزًا مهما أمام العالم ضمن جهود محاربة 

املخدرات“.
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إعالن

اىل الرشيـك (عدنـان داود سـلمان) اقتـىض حضـورك 

اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيت 

اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (حسـن عبد الحسني 

حسـن) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 

(٣/٣٦٠٢٩) املقاطعـة (٤/حـي العدالة) حـدود بلدية 

النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخـالل مدة 

اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحد 

خـارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

العدد: ٨٧٧٧/ش٢٠٢٢/٢ جمهورية العراق   
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٣ مجلس القضاء االعىل   

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

 (( اعالن ))
اىل املدعى عليه / ايمن ابراهيم فاضل

 بنـاًء عىل الدعـوى املقامة من قبل املدعية (سـاره طارق هالل) يف 
الدعوى املرقمة ٨٧٧٧/ش٢٠٢٢/٢ امام هذه املحكمة وموضوعها 
تأييد حضانة وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار (عبد الحسني صاحب العبودي) حي (الشهيد الصدر 
األول) يف النجـف (ايمـن ابراهيم فاضل) لذا تقرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتني محليتني يوميتني فعليـك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٦ السـاعة التاسعة صباحا 
وعنـد عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض
عمار هادي املوسوي

إعالن

اىل الرشيـك (هـادي جاهل كـزار) اقتـىض حضورك اىل 

صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 

باملوافقة عىل قيام رشيكك (ازهار سعدون غايل) بالبناء 

عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة (٣/١٠٣٩٩٠) 

املقاطعـة (٤/حي النداء) حـدود بلدية النجف ولغرض 

تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 

عرش يوما داخل العراق وشـهر واحـد خارج العراق من 

تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيك (حياة عباس صباح) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك (مراد 
حسـن مسـلم) بالبنـاء عـىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمـة (٣/٧١٥٧٧) املقاطعة (٤/حي 
ميسـان) حدود بلديـة النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقـد منـي الوصـل الصـادر من 
مديريـة بلديـة النجـف واملرقـم 
بمبلـغ   ٢٠٢٢/٢/٨ يف   ٤٩٠٦٩٨
٦٥٠,٠٠٠ الف دينار بإسم (اكرم 
حسنني عيل) فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقـد منـي الوصل الصـادر من 
مديريـة بلديـة النجـف واملرقم 
٢٤٠٣٩٢ يف ٢٠٢٢/٢/١٢ بمبلغ 
١,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار بإسم 
(عامر رشـيد كاظـم) فعىل من 
يعثـر عليـه تسـليمه اىل جهـة 

االصدار.

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 
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إعالنك في 

جمهورية العراق                                                                                                                      العدد: ٤٠٤٤/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                        التأريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار      
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمـة بداءة النارصية وعـن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١/٢٩٧ رساي وخالل ثالثون يوماً اعتبـاراً من اليوم التايل 
للنـرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهـراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل 

العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١- العقار مفرز بصورة غري رسمية اىل دارين بصورة غري رسمية، الدار األول مؤلفة من استقبال وغرفة ومطبخ وكلدور صغري وحمام 
ومرافـق صحيـة وغرفة فوقاني. أما الـدار الثانية يمكن الوصول إليها عن طريق ممر مؤلفة من اسـتقبال وكلدور صغري وغرفتني نوم 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية وغرفة فوقاني، وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان واالرضية مبلطة بالكايش القديم 

وغري مشغول من أي أحد.
٢- مساحة العقار ١٩٧٫١٠ م٢ .

٣- القيمة املقدرة للعقار مائة وأربعة وخمسون مليون دينار فقط.
٤- عموم العقار غري مشـغول من أحد.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهة االتحادية، امس األحد، عن 
رصد شـبهات فسـاد مايل بمشـاريع التبليط يف 

النجف األرشف.
وذكـر بيان لدائرة التحقيقـات يف الهيئة ، تلقته 
«الـزوراء» أن «مـالكات مكتب تحقيـق النجف 
كشفت عن شـبهات فسـاٍد مايلٍّ يف هيئة إعمار 
النجف رافقت إحالة وتنفيذ مشاريع التبليط يف 
عدٍد من أحياء املدينة»، مشرياً اىل «ضبط أوليات 
معامـالت رصٍف يف هيئة اإلعمـار تخصُّ إحالة 
وتنفيذ مشاريع تبليط يف أحياء (األطباء، والغري، 
والنفط، والشـارع املُؤدِّي للكراج الشمايل)، كما 
تم ضبط مسـتندي رصٍف، ومحارض االسـتالم 
، وعقـود املقاولـة؛ عـىل خلفيَّة  األويل والنهائـيِّ
وجود شبهات فساٍد مايلٍّ من خالل وجود الكثري 
مـن التعرُّجات يف الطـرق املُعبَّدة حديثـًا، وعدم 

جودة املواد املُستخدمة يف التبليط».
ـة املُحافظة، تمَّ  وأضـاف البيان «يف دائـرة صحَّ
رصـد (٢٨٣) رسيـراً طبيـاً كهربائيـاً بقيمة ( 
٤٥٤,٠٠٠,٠٠٠) دينـاٍر تـمَّ تسـلُّمها مـن قبـل 
الدائـرة وإدخالهـا مخزنيـاً، بالرغم مـن كونها 
عاطلًة وغري صالحٍة لالسـتخدام»، ُمشدِّدًة عىل 
ة لتسـويق  أنَّه «لـم يتم اإليعاز إىل الرشكة العامَّ
األدوية واملُسـتلزمات الطبيَّة « كيماديا» برفض 

تسلُّمها واالعرتاض عليها».
وتابـع أنه «يف عمليٍَّة منفصلـٍة، أفضت تحرِّيات 
مالكات املكتب إىل الكشـف عن ُمخالفاٍت ماليٍَّة 
وقانونيٍَّة يف تنفيذ مـرشوع األعمال امليكانيكيَّة 
يف  الطـوارئ  عمليَّـات  لصالـة  والكهربائيَّـة 

ُمستشـفى الزهـراء التعليمـيِّ يف مدينة الصدر 
صة  الطبيَّة» ،الفتاً اىل أن «مجموع املبالغ املُخصَّ

للمرشوع كانت (١٥٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار».
كما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األحد، 
عـن ضبط ُمخالفـاٍت وتالعـٍب وعمليَّات رصٍف 
وهمـّي ورشـوة، أسـفرت عـن ضبط عـدٍد من 

املُتَّهمني يف ُمحافظة نينوى.
وذكر بيـان لدائرة التحقيقـات يف الهيئة، تلقته 
«الزوراء» أن «فـرق عمل ُمديريَّة تحقيق نينوى 
ـذت (٦) عمليَّـات ضبٍط يف ديـوان املُحافظة  نفَّ
ة واللجان  وُمديريَّتي املاء والزراعة ودائرة الصحَّ

الطبيَّة ومعمل األلبسة الجاهزة يف نينوى».
وأشـار إىل، أن «العملية أسـفرت عن ضبط ( ٨) 
رات  ـَذت وفق ُمذكَّ ُمتَّهمـني يف العمليَّات التي ُنفِّ

ضبٍط قضائيٍَّة».
وأضاف البيان، أنَّ «فريـق عمل ُمديريَّة تحقيق 
نينـوى، الذي انتقل إىل ديوان املُحافظة - قسـم 
العقـود، رصد ُمخالفـاٍت يف عقد تجهيـز آلياٍت 
صيٍة ملصلحة ُمديريَّة مـاء نينوى، إذ تبني  تخصُّ
أنها غري مطابقة للُمواصفات الفنيَّة املنصوص 
عليهـا يف العقد الـذي تبلغ قيمتـه، مليار و٨٠٠ 

مليون ديناٍر».
ويف عمليَّـٍة ُمنفصلـٍة، أوضـح البيـان، أنـه «تمَّ 
ة  ضبط ُمستندات رصٍف وقيود التسوية الخاصَّ
بتجهيـز ديوان املُحافظـة بالوقود خالل األعوام 
«وجـود  إىل  الفتـًا  و٢٠١٩)»،  و٢٠١٨   ٢٠١٧  )
اختـالٍف يف كميَّة الوقـود من مـادة (كاز أويل) 
زة من قبل رشكة توزيع املُنتجات النفطيَّة  املُجهَّ

- الهيئـة الغربيَّة – فرع نينـوى ملصلحة ديوان 
املُحافظة».

في  وذكـر أن «الفريق قام بضبـط (٣) من ُموظَّ
معمل األلبسـة الجاهزة – شـعبة الحسـابات؛ 
عـىل خلفيَّـة تنظيمهـم ُمسـتند رصٍف وهمـي 
ف  بقيمـة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناٍر، فيما قام ُموظَّ
آخر بسـحب املبلغ، بحجة بناء معرٍض؛ لعرض 
ُمنتجات معمل الغزل والنسيج، وتنظيم ُمستند 
تسوية باملبلغ املذكور، مع اإلشارة إىل أنَّ املعرض 

مشيٌد سابقاً».
ويف دائـرة زراعـة نينوى، أفـاد البيـان، أنه «تمَّ 
ضبـط وكيـل ُمدير قسـم التخطيط ومسـؤول 
ة  شـعبة التخطيـط؛ لقيامهمـا بتسـهيل مهمَّ
إدخـال كميَّاٍت مـن مادة الحنطـة ملصلحة أحد 
املزارعـني، خالفـًا للضوابط والتعليمـات، وذلك 
بحجـة تسـويقها؛ بالرغم مـن انتهاء موسـم 

التسويق».
ب معامالٍت ُمتلبِّساً  وأشار إىل أنه «تمَّ ضبط ُمعقِّ
بتسـلُّم الرشـوة بالجرم املشـهود؛ لقـاء تزويد 
املواطنـني بتقاريـر طبيَّـٍة صـادرٍة عن شـعبة 
اللجـان الطبيَّـة يف نينـوى ُمثبـٍت فيهـا نسـبة 
العجـز الطبـي املُحدَّد للشـمول براتـب ضحايا 
اإلرهاب والعمليَّات العسكريَّة».ولفت إىل «ضبط 
ُمتَّهمني اثنـني يعمالن يف محطة تعبئة وقوٍد إثر 
اسـتيفائهما مبالـغ من املُواطنني؛ لقـاء التزوُّد 
بمنتوج البنزين أكثر من السـعر املُقرَّر من قبل 
وزارة النفـط». وأكد أن «املُتَّهمني تم توقيفها يف 
العمليَّتني وفق أحكام املادتني (٣١٠ و٣٣٩) من 

قانون العقوبات العراقي».

@—v‰€a@¿@¡Ó‹jn€a@…Ìäbì∑@Ô€bfl@Übèœ@pbËjí@áñãm@ÚÁaç‰€a
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ÙÏ‰Ó„@¿@ÒÏíäÎ@bÓ‡ÁÎ@bœãñÎ@bj«˝m@@o�jö

البرصة/الزوراء:
حـذرت مفوضيـة حقـوق األنسـان، امس 
الناجـم عـن  البيئـي  التلـوث  االحـد، مـن 
انبعاثات اسـتخراج النفط، فيما اشارت اىل 
ان محافظة البرصة تسـجل من ٧٠٠ حالة 
مصابة بالعيـوب الخلقية وأمراض رسطان 
الـدم شـهرياً اىل ٢٠٠٠ حالة سـنوياً نتيجة 

التلوث.
وقال عضو املفوضية عيل البياتي يف ترصيح 
تؤكـد  الرسـمية  «التقاريـر  إن  صحفـي، 
تسـجيل ٧٠٠ حالة شـهرياً اىل ٢٠٠٠ حالة 
سـنوياً باألمراض الرسطانيـة يف محافظة 
البرصة تحديـداً، نتيجة التلـوث واملخلفات 

الحربية وابتعاث استخراج النفط».
وأضاف البياتي إن «القوانني املحلية وضعت 
مسـافة ال تقـل عـن ١٠ كـم مـن عمليات 
اسـتخراج النفـط قـرب املنـازل او املناطق 
السـكنية»، الفتـا اىل أن «بعـض السـكان 
يبعدون عن الحقول النفطية مسـافة ٢٥٠ 
مرت فقط وهو من أبرز أسباب ارتفاع حاالت 
االصابة باألمراض الخبيئة ورسطان الدم».

وبني أن «الجهات الحكومية مهتمة فقط يف 
جني االرباح واسـتخراج النفط عىل حساب 
املواطنـني واملناطـق السـكنية»، مبينـاً أن 
«وزارة الصحـة تحـذر ووزارة النفط تنفي 
ويبقـى الـرصاع حكومـي واملواطـن هـو 

الضحية».ودعـا البياتـي، اىل احـرتام وزارة 
الصحـة وتحذيراتهـا بشـأن ملـف النفـط 
واستخراجه قرب املواطنني، فيما أوضح أن 
اغلب رشكات االسـتخراج ال تلتزم باملعايري 
نتيجـة غيـاب العقوبات الرادعـة». وطالب 
عضـو املفوضيـة، الجهات املعنيـة بفرض 
عقوبـات ضخمة عـىل الـرشكات املخالفة 
ملعايـري االسـتخراج وتقديـم التعويضـات 
للمترضرين، واسـتخدام الطرق الحديثة يف 
اسـتخراج النفط والتي تقلل من االنبعاثات 

والفلوجـة،  البـرصة  وُتَعـّد  السـامة». 
ل فيهما أعىل نسـبة  املنطقَتني اللَتني ُتسـجَّ
مختصـون  ويغـزو  بالرسطـان،  إصابـات 
سـيما  وال  الحـرب،  مخلّفـات  إىل  السـبب 
اليورانيـوم وسـواها من األسـلحة الخبيثة 
التي اسـتخدمتها قوات االحتالل األمريكية 
يف البـرصة يف عـام ٢٠٠٣ والفلوجـة يف عام 
٢٠٠٤، باإلضافة إىل التلوّث البيئي الناجم عن 
حقول النفـط ومخلفات الرشكات النفطية 

األجنبية واملحلية العاملة يف البرصة.
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بغداد/الزوراء:
بحث وزير الداخلية، عبد األمري الشـمري، 
امس االحد، مع وفد دولة الكويت التعاون 
املشـرتك يف مكافحـة املخـدرات وعمليـة 
ضبط الحـدود املشـرتكة وأهميـة تبادل 
املعلومات بما يحقق أمن البلدين الجارين 

واستقرارهما.
وقال املكتـب اإلعالمي لوزيـر الداخلية يف 
بيان ورد لـ «الزوراء»، ان «وزير الداخلية 
عبـد األمري الشـمري التقى امـس األحد، 
وفد اللجنـة الدائمة العراقيـة - الكويتية 
برئاسـة املدير العام لـإلدارة العامة ألمن 
الحدود الربية اللواء مجيل فهد الرشـيدي 
وعضويـة العقيد عبد اللـه حمد العجمي 
والعقيـد يوسـف حمد الصـوري والعقيد 
ضاري أحمد الشايجي»، مبينا أن «الوزير 
أكد عمـق العالقـات األخوية التـي تربط 

البلدين الشقيقني».
وبحسب البيان، أشار وزير الداخلية اىل أن 

«املنهاج الحكومـي لرئيس الوزراء القائد 
العام للقوات املسـلحة واضح يف موضوع 
تمتـني العالقات بني العـراق ودول الجوار 

واملنطقة».
وأكـد الشـمري، أن «دولـة الكويـت مـن 
الدول التي وقفت مع العراق يف حربه ضد 
اإلرهاب وأن أبواب العراقيني مرشعة أمام 

إخوانهم الكويتيني».
مـن جانبـه، نقل الوفـد الضيـف تحيات 
وسالم وزير الداخلية الكويتي إىل الشمري، 
وأشـاد بجهود األجهـزة األمنية ونرصها 
املؤزر عـىل عصابـات داعـش اإلرهابية، 
مؤكدين أن هـذا االنتصار يجب أن يدرس 
وتؤخـذ منـه العـرب ملطـاردة العصابـات 
اإلرهابية.واتم البيان: «اللقاء بحث أيضا، 
التنسـيق والتعـاون املشـرتك يف مكافحة 
املخدرات وعملية ضبط الحدود املشـرتكة 
وأهميـة تبادل املعلومـات بما يحقق أمن 

البلدين الجارين واستقرارهما».

بغداد/الزوراء:
حملـت لجنة النقل واالتصاالت النيابيـة، امس االحد، وزارة االتصاالت مسـؤولية تطبيق قرار 
خفض أسـعار االشرتاك الشـهري لخدمة اإلنرتنت مع فرض عقوبات فورية عىل املخالفني، يف 

ظل عدم تطبيق قـرار الــوزارة من قبل غالبية أصحاب األبراج. 
وقالت رئيسـة اللجنة زهرة البجـاري يف حوار اطلعت عليه «الـزوراء»، إن «اإلخفاق الحقيقي 
بقرار تخفيض أسـعار اإلنرتنت، يتمثل يف عدم التزام أصحاب أبراج اإلنرتنت به»، عازية ذلك إىل 
«عدم متابعة الجهة التي أصدرت القرار الشـهر املايض وتنفيذه بالشـكل الصحيح، مع غياب 
العقوبات التي توعدت بها وزارة االتصاالت وهيئة اإلعالم واالتصاالت بعد إلغاء رضيبة كارتات 

التعبئة الخاصة بالهاتف النقال واإلنرتنت». 
ودعــت البجـاري وزارة االتصـاالت، إىل «املتابعة الجادة والحقيقية ملوضوع تخفيض أسـعار 
اإلنرتنـت وتدقيـق عمل األبــراج وإلـــزام أصحابها بقرار التخفيض، مع نـرش فرق ميدانية 
ملتابعـة تنفيـذ الـقـرار عـن كثب مـع إصــدار عقوبات فورية بسـحب الرخصة من صاحب 

الربج غري امللتزم بالتسعرية الجديدة».
وشددت البجاري عىل أن «وزارة االتصاالت هي املسؤولة عن تطبيق القرار عىل أرض الواقع». 

بغداد/الزوراء:

اكدت لجنة الخدمات النيابية، ان بغداد لديها 

٣٥٠ مرشوعـا خدميـا ضمـن مبالـغ االمـن 

الغذائـي، فضال عن مشـاريع املداخل األربعة 

والبنى التحتية لباقي املحافظات. 

وقال عضـو اللجنة النائب باقر السـاعدي يف 

ترصيح صحفي ان «هناك مشاريع كبرية من 

مبالغ االمن الغذائي ستنفذ يف مختلف مناطق 

العراق، ونصيب بغداد من هذه املشـاريع هو 

٣٥٠ مرشوعـًا ويف بابل فـأن هناك نحو ٢٥٨ 

مرشوعا». 

وأضاف ان «املشـاريع التي سـتنفذ باالعداد 

املذكورة سـتكون خاصـة باملجـاري واملياه 

والطرق والبنى التحتية بشـكل عام، ومن ثم 

تنفذ مشاريع اكساء الطرق وتنظيم األرصفة 

وتأثيثها». 

وبـني السـاعدي، ان «مداخـل بغـداد األربعة 

تشـهد عمـال متواصـال، حيـث ان العمـل يف 

مدخـل بغداد باتجاه املوصـل فيه الكثري من 

العـوارض واملعوقـات لـدى املحافظـة وتـم 

تشكيل لجنة من قبل لجنة الخدمات النيابية 

من اجل اكسـاء الطريق ويسـبق ذلك اعمال 

صب الخرسـانة يف الطريق وعىل ٤ مسـارات 

حيث تجاوزت مبالغه ٢٠٠ مليار دينار». 

بغداد/الزوراء:
القـت مديرية مكافحـة إجـرام بغداد، 
امـس االحـد، القبـض عـىل ٢٠ متهماً 
بقضايـا وجرائـم جنائيـة مختلفـة يف 
ورد  بيـان  يف  املديريـة  بغداد.وذكـرت 
حصيلـة  «خـالل  انـه  «الـزوراء»،  لــ 
املمارسـات األمنيـة التـي أجريت خالل 
٢٤ سـاعة املاضية تمكنت مفارزنا من 
إلقـاء القبـض عىل عـدد مـن املتهمني 
لقيامهم برسقة دراجات نارية، دراجات 

التك تـك، ومتهمني برسقة مبالغ مالية، 
ومحال تجارية، ومنازل سـكنية، فضال 
عن اعتقال متهمـاً بالنصب واالحتيال، 
وآخرين بتزوير مستمسـكات رسـمية، 
ومطلوبـني بقضايا جنائيـة مختلفة».
عجلتـني  ضبـط  «تـم  البيـان:  وتابـع 
والقبـض عىل حائزيهما لوجود إشـارة 
ضبط يف قاعدة البيانـات ضمن مكاتب 
الكـرخ  جانبـي  يف  اإلجـرام  مكافحـة 

والرصافة من العاصمة بغداد».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة االسـتخبارات 
االتحاديـة  والتحقيقـات 
امـس  الداخليـة،  وزارة  يف 
االحـد، القـاء القبـض عىل 
خمسـة من تجار املخدرات 
الديوانيـة  يف  واملطلوبـني 
والنجف. وذكرت الوكالة يف 
بيـان ورد لـ «الـزوراء»، أن 
«مفارزنـا تمكنت من القاء 
القبـض عـىل خمسـة من 
واملطلوبني  املخـدرات  تجار 

وفق احكام املـادة (٤٣٢ ق 
ع و٢٨مخدرات)»، مشـرية 
اىل ان «العمليـة األوىل نفذت 
يف محافظة الديوانية تم من 
خاللهـا القبض عـىل اثنني 
املشـهود  وبالجـرم  منهـم 
وبحوزتهمـا (٢) كغـم من 
املخـدرة  الكرسـتال  مـادة 
ومـواد مختلفـة تسـتخدم 
و  ومسـدس  للتعاطـي 
(٤) رمانـات يدويـة وعتاد 
مسـدس وبندقيـة وناظور 

جارحـة  وآالت  بندقيـة 
ومخازن بندقية ومسدس». 
تنفيـذ  «تـم  وأضافـت: 
العمليـة الثانية يف محافظة 
النجف أسـفرت عـن إلقاء 
املتبقني  الثالثة  القبض عىل 
وبحوزتهم كميـة من مادة 
الكرستال والحبوب املخدرة 
ومواد تعاطي متنوعة و(٣) 
و(٤)  كالشـنكوف  بنـادق 
مسدسـات مـع مخازنهـا 

وعتاد بندقية».

جمهورية العراق      
مجلس القضاء األعىل       العدد / ٤١٧/تجارية/٢٠٢١ 

التاريخ /٢٠٢٢/١٢/١٢ رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة              
محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية 

 يف الرصافة 
إعالن 

اىل املدير املفوض لرشكة فلوريا سوار يلوي اس ايه / اضافة لوظيفته
اقـام املدعي (مدير عـام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / اضافـة لوظيفته) الدعوى املرقمة 
٤١٧/تجارية/٢٠٢١ والتي يطلب فيها دعوتك لحضور املرافعة امام هذه املحكمة وإلزامك بتسديد 
مبلـغ (٦٥٩١٠٩,٧٤) دوالر امريكـي بموجب العقد املرقـم ٣٣٧ يف ٢٠١٦/٦/٣٠ وإلزامك بالفائدة 
القانونيـة مـن تاريخ اقامـة الدعوى ولحـني التأدية الفعليـة وتحميلك كافة الرسـوم واملصاريف 
واالتعاب والنتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق 
٢٠٢٢/١٢/٢٨ السـاعة التاسـعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض االول 
تغريد عبد املجيد نارص



بغداد/ الزوراء:
واملعـادن  الصناعـة  وزارة  حـددت   
أهدافهـا يف مجـال تجميـع وتصنيع 
السـيارات، مؤكدة التوجه نحو إنتاج 
سـيارات كهربائية واطئـة الكلفة يف 
املسـتقبل القريب، موضحة يف الوقت 
السـيارات  نفسـه متطلبات تصنيع 

العاملة بالوقود.
وقال املركـز اإلعالمي للوزارة يف بيان 
تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منـه: إن 
”الوزارة تركز يف املرحلة الحالية عىل 
عمليـات تجميـع لجميع السـيارات 
واملعدات واآلليـات التخصصية، التي 
هي يف طـور تجميع جزئي (skd) إىل 
مرحلة التجميع الكيل ( ckd)، وبالتايل 
زيادة القيمة املضافة تدريجيا وصوال 
إىل أعـىل قيمـة لهـا، التـي مـا زالت 
لسـنوات طويلة متقوقعة عند نسبة 

.” 30٪
وتابـع ”بعـد إتمام هـذه املرحلة من 

املمكـن الدخـول يف مجـال تصنيـع 
سـيارة عراقيـة، كـون األمـر ليـس 
مسـتحيال لكنه صعب التنفيذ، كون 
الدولـة  دعـم  إىل  يحتـاج  املوضـوع 

وتخصيص ميزانية كبـرية والدخول 
يف تعاقـدات عديـدة مـع الـرشكات 
العاملية املتخصصـة يف مجال تصنيع 
السـيارات، مثـل رشكات التصاميـم 

اإليطالية الرائدة يف هذا املجال“.
وأشـار إىل أن ”تحقيـق هـذا الهـدف 
يتطلب كذلـك التعاقد مـع الرشكات 
تصنيـع  يف  العامليـة  التخصصيـة 

املكونـات املغذيـة لعمليـة التصنيع، 
السـيارات  رشكات  بجميـع  أسـوة 

العاملية“.
مستدركاً بالقول: ” إن أغلب السيارات 
العاملية الحاليـة مكوناتها عبارة عن 
منتجـات مجموعـة رشكات عامليـة 

متخصصة يتم االعتماد عليها“.
وأشـار إىل أن ”الـوزارة بإمكانهـا يف 
أوىل  وكخطـوة  القريـب  املسـتقبل 
الدخـول يف مجـال تصنيـع سـيارة 
عراقيـة كهربائيـة واطئـة الكلفـة، 
كونهـا ال تحتـاج إىل ميزانية ضخمة 
تعمـل  التـي  بالسـيارات  مقارنـة 
بالوقـود، وتعاقداتهـا مـع الرشكات 
تكـون قليلـة كونهـا تعتـرب يف هـذه 
الحالة رائدة عراقياً ألن العالم يتوجه 
حاليـاً نحـو االعتماد عىل السـيارات 
الكهربائيـة لكلفتها الواطئة ولتقليل 
اسـتخدام املحروقات واملحافظة عىل 

البيئة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الخزانـة األمريكيـة، امس األحد، أن العـراق زاد من حيازته 
للسندات االمريكية ألكثر من مليار دوالر خالل شهر ترشين األول/أكتوبر 
املايض.وذكـرت الخزانة يف أحدث جـدول لها اطلعت عليـه ”الزوراء“: ان 
”حيازة العراق من سندات الخزانة االمريكية لشهر ترشين االول من العام 
2022 ارتفعـت بمقدار 1.063 مليـار دوالر لتصل اىل 37.968 مليار دوالر 
بعد أن كانت 36.905 مليار دوالر يف شـهر أيلول املايض“، مبينة أن ”هذه 
السـندات ارتفعت بنسـبة 86.27 % عن نفس الشـهر مـن العام املايض 

2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 20.4 مليار دوالر“.
واضافـت ان ”السـندات العراقيـة منهـا ضمانـات طويلة األمـد بمقدار 
26.363 مليـار دوالر وضمانـات قصـرية األجـل بمقـدار 11.605 مليار 
دوالر“، مشرية إىل أن ”هذه السـندات تمثل %0.51 من السندات العالم“.

وعربيا تأتي السعودية يف مقدمة الدول األكثر حيازة، حيث بلغت 121.095 
مليار دوالر، وتأتي اإلمارات ثانيا بـ 53.935 مليار دوالر، ومن ثم الكويت 
ثالثـا بواقع 50.285 مليـار دوالر، وبعدها العراق رابعا، وسـلطنة عمان 
خامسـا بواقع 6.948 مليـارات دوالر، ثم املغرب بواقـع 3.761 مليارات 
دوالر.وأشـارت الخزانة اىل ان ”اكثر الدول حيازة للسـندات األمريكية هي 
اليابـان وبواقع 1.078.241 ترليون دوالر، تليها الصني وبواقع 909.554 
مليارات دوالر تليها اململكة املتحدة وبواقع 638.539 مليار دوالر، ومن ثم 

تأتي بلجيكا بواقع 327.294 مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمة بغداد بشـكل طفيف، فيما اسـتقر يف اسـواق اربيل عاصمة 
اقليم كردسـتان، امس االحد.وقال مضدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق 
الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع 
للمثقـال الواحـد عيار 21 مـن الذهب الخليجي والرتكـي واألوربي 378 
الف دينار، وسـعر الرشاء 374 الف دينار، فيما كانت اسـعار البيع ليوم 
السـبت 379 الـف دينار للمثقال الواحد.وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال 
الواحـد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل انخفاضـا طفيفا ايضا عند 

348 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 344 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 380 الف دينـار و390 ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و360 الف دينار.

أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 440 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 ألف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 390 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 

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

بغداد/ الزوراء:
التقـى نائب رئيس مجلـس الوزراء، وزيـر التخطيط، محمـد عيل تميم، 
امس االحد، وفدا تركيا كبريا، ضم عددا من رجال االعمال واملستثمرين يف 

مختلف املجاالت، بحضور السفري الرتكي لدى العراق عيل رضا كوناي.
وقـال الوزير خالل اللقـاء: ان اولويات الحكومة خالل السـنتني املقبلتني 
سـرتكز عىل تطوير البنـى التحتية والطرق والجسـور والسـكك الحديد، 
وتنفيـذ مشـاريع خدمية يف مجال املـاء واملجاري، فضال عـن العمل عىل 
اتمتـة القطـاع املـرصيف، ومعالجة ازمـة السـكن يف العراق. مشـريا اىل: 
ان هـذه القطاعـات تمثـل فرصا اسـتثمارية جيـدة، بإمـكان الرشكات 
الرتكية االسـتفادة منها من خالل التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص 

العراقي.
مـن جانبه، اعرب السـفري الرتكي عن اسـتعداد بالده للتعـاون الجاد مع 
العـراق يف جميـع املجـاالت، والعمل املشـرتك عـىل تطوير االسـتثمارات 
وزيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين بما يسـهم يف تحقيق االستقرار 

االقتصادي يف كل من العراق وتركيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط: أنه جرى خالل اللقاء الذي حرضه 
وكيـال وزارة التخطيط ومدير عام التعاون الدويل وعدد من املسـؤولني يف 
الوزارة، طرح عدد من القضايا ذات الصلة بالبيئة االسـتثمارية يف العراق، 
ورضورة العمل املشـرتك عىل توفري الظروف املناسـبة لعمل املسـتثمرين 
يف كال البلدين، وتسـهيل اإلجراءات الخاصة بمنح تأشـرية الدخول لرجال 

االعمال.
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بغداد/ الزوراء:
العراقيـة،  الزراعـة  وزارة  نفـت 
امس األحـد، منع اسـترياد محصول 
الطماطـم. من جانـب متصل، تعتزم 
منظمة (الفاو) التابعة لألمم املتحدة 
إطـالق مـشــروع (تعزيـز قــدرة 
أصحـاب الحيـازات الزراعيـة األكثر 
املـنـاخـيــة  للتغـريات  هشاشـة 
فــي جنوب العراق)، والذي سـينفذ 
ضمن أربع محافظـات وبتمويل من 

الحكومة السويدية. 
وقـال املتحدث باسـم وزارة الزراعة، 
اىل  ورد  بيـان  يف  النايـف،  حميـد 
”الـزوراء“: إن ”وزيـر الزراعـة قدم 
طلبـاً اىل املجلـس الـوزاري لالقتصاد 
بشأن منع استرياد محصول الطماطم 
نتيجة وفرتها محليا ولكن لم تحصل 
االجابة حتى اآلن، ومن املؤمل ان يعقد 
املجلس الوزاري لالقتصـاد اجتماعه 

اليوم االثنني للبت يف هذا األمر“.
واكد ان ”هذا الطلب جاء نتيجة زيادة 
اإلنتـاج لهذا املحصـول يف محافظتي 
املقدسـة  وكربـالء  االرشف  النجـف 
ووصل اىل ذروة انتاجه، وألجل حماية 

املنتج املحيل وتشـجيع الفالحني عىل 
اإلنتاج تم الطلب بهذا الشأن“.

واشـار اىل ان الـوزارة مـن ”مهامها 
حماية املنتج املحيل من جانب وحماية 

املسـتهلك مـن جانب آخر“، مشـددا 
عـىل رضورة ”تنفيـذ قانـون حماية 
املنتـج املحيل املرقـم 11 لعام 2010، 
فضال عن فرض تعريفة كمركية عىل 

املسـتورد موازية لكلفة املنتج املحيل 
ألجل دعم الفالحني واملزارعني“.

مـن جانـب متصـل، تعتـزم منظمة 
(الفاو) التابعة لألمـم املتحدة اطالق 

مـشــروع (تعزيز قـــدرة أصحاب 
الحيـازات الزراعيـة األكثر هشاشـة 
املـنـاخـيــة فــي جنوب  للتغريات 
العـراق)، والذي سـينفذ ضمـن أربع 
محافظـات وبتمويـل مـن الحكومة 

السويدية. 
الـــزراعــــة،  وزيـــــر  وقـال 
عـبـاس الــعــلــيــاوي، يف حوار 
اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”املرشوع 
الـذي سينفذ يف أربــع محافظات هي 
والـديـوانـيـة  األشــــرف  النجـف 
وذي قـار واملثنى، يهدف إلـى التقليل 
املناخيـة  الـتـغـيــرات  تأثـري  مـن 
عىل القطاع الزراعي بشـقيه النباتي 

والحيواني“
”املـرشوع  أن  العليـاوي  وأضـاف 
يشـجع عىل اسـتخدام تقانات الـري 
الحديثـة املرشـدة السـتهالك املياه“، 
مذكراً بـأن ”محافظـة النجف كانت 
نجحـت  إذ  املجـال،  هـذا  يف  الرائـدة 
بزراعة مـســاحـات واسـعـة مـن 
األراضـــي الصحراويـة باسـتخدام 
طـرق الـري الحديثة كـاملـرشــات 

املحورية والري بالتنقيط ”.

بغداد / نينا:
 اكـد الخبري املايل، مظهـر محمد صالح، ان احتياطـات البنك املركزي من 

العملة الصعبة تغطي 20 شهرا استرياديا .
وقـال للوكالة الوطنية العراقية لألنباء ”نينـا“: ان صايف احتياطات البنك 
املركـزي العراقي من العملة االجنبية بلغ مع احتياطات الحكومة مايزيد 

عىل 90 مليار دوالر وهو االعىل يف تاريخ العراق املايل.
واضـاف صالح: ان هذه االحتياطات تغطي قيمة النقد الوطني املصدر اىل 
التداول بنحو مرة ونصف وتغطي كذلك حوايل 20 شـهرا استرياديا يف حني 

ان املعيار العاملي ال يتعدى 6-3 اشهر كحد اقىص.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اإلداريـة  العاصمـة  يف  انطلقـت 
الجديدة املرصية، امس األحد، أعمال 
”مؤتمر اإلسـكان العربي السـابع“ 
الذي سيعقد عىل هامش الدورة (39 
(ملجلـس وزراء اإلسـكان والتعمـري 
العرب تحت عنوان ”نحو مدن ذكية 

مستدامة تحقق جودة الحياة“.
ويمثل العراق يف هـذا املؤتمر، الـذي 
ريجيـس  سـانت  فنـدق  يف  يعقـد 
”املاسـة“ ملدة يومني، وفد من وزارة 

اإلسكان واإلعمار واألشغال العامة.
 وقــال مصـدر يف جامعـة الــدول 
العربية: إن املؤتمر يهدف إلـى إتاحة 
الفرص لعرض التجارب واملرشوعات 
للدول  املمارسـات  الرائـدة وأفضـل 
العربية املشـاركة ملواكبة التطورات 
التكنولوجيـة وآليـات تخطيط املدن 

الذكية واملستدامة .
املشـاركني  أن  املصـدر  وأضـاف 
سيطرحون يف املؤتمر كل ما هو جديد 
يف مجـال تكنولوجيـا البنـاء الذكي 
والبنيـة التحتيـة والتطوير العقاري 
وتكنولوجيا املعلومات، وكذلك رصد 

دور الحكومات يف االرتقاء والنهوض 
بجـودة الحيـاة للشـعوب من خالل 
تسـليط الضوء عىل أفضـل التجارب 

للمدن الذكية واملستدامة.
إرسـاء  إىل  أيضـاً  املؤتمـر  ويهـدف 
معايري جـودة الحيـاة يف ضوء جعل 
املـدن أكثـر اسـتدامة والقـدرة عىل 
املنافسـة وتلبية الطلب عىل السكن 
املالئـم وتلبيـة احتياجـات األجيـال 

الحالية والقادمة.
وتناقش الـدورة (39) ملجلس وزراء 

اعتماد  العـرب  والتعمـري  اإلسـكان 
توصيـات مؤتمـر اإلسـكان العربي 
السـابع واختيار ملصق شـعار يوم 
اإلسكان العربي لعام 2023، وكذلك 
التعـاون مـع برنامج األمـم املتحدة 
للمستوطنات البرشية وتوقيع مذكرة 
تفاهم بني الجانبـني، وكذلك التقدم 
املحرز يف متابعة تنفيذ خطة التنمية 
املسـتدامة 2030 العامليـة والخطـة 
العربيـة  لالسـرتاتيجية  التنفيذيـة 

لإلسكان والتنمية الحرضية. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعهـدت الـوكـالـة اليابانيـة للتعاون الـدويل (جايكا)، 
امـس األحـد، بتقديـم 32 قرضاً ميـرساً للعراق إلنشـاء 
مشـاريع حيوية يف مجال البنى التحتية والطاقة والنقل 

والصحة. 
وقال النائب األول لرئيس الوكالة، ناوكي أندو، يف ترصيح 
صحفي: إن ”الوكالة بصدد البدء بتطوير مرشوع خـور 
الزبري يف البرصة بكلفة 200 مليون دوالر، وذلـك بإنشاء 
حـوض السـتقبال البواخـر الكبـرية، فضال عـن تنفيذ 
مرشوعي ماء السـماوة وتطوير املجاري يف بغداد، عالوة 
عىل بناء مستشفى بسعة 200 رسير بكلفة 100 مليون 

دوالر يف الشطرة بمحافظة ذي قار“. 
وأضاف اندو أن ”الوكالة تعهدت بتقديم 32 قرضاً بقيمة 
860 مليار ين ياباني ملشاريع البنية التحتية مثل الطاقة 

وامليـاه والنقل والصحـة والـري واملسـاعدة يف امليزانية، 
يرافـق ذلـك تقديـم دورات تدريبية يف الخـارج لنحو 10 

آالف متدرب لهذه املشاريع“.  
وعـّد انــدو ”مرشوع مصفـاة البـرصة FCC هو األكرب 
بتكلفـة 4 مليارات دوالر، مؤكداً التقدم الجيد للمرشوع، 
يف بنـاء مصنع التكريـر“، الفتـاً إىل ”الحاجة املسـتمرة 
للتمويل مـن قبل الوكالة“، مبينا ان ”الوكالة تعد العراق 
رشيكاً أساسياً وهي فخورة بالعمل مع الجانب العراقي 
يف دعـم البنـى التحتيـة التي يحتاجهـا البلـد بالخربات 

اليابانية والقروض واملنح امليرسة“.
من جهتـه، قال مدير الوكالة يف العـراق، يونيدا جني: إن 
”املناطق املحررة يف العراق ستشهد تنفيذ مشاريع مهمة 
مثل إنـشــاء محطات كهربائية متنقلـة وتنفيذ بعض 

مشاريع التعليم“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـن الجهاز املركزي لإلحصـاء التابع لوزارة التخطيـط العراقية، امس 
االحـد، عن ارتفاع عدد االبنيـة املنجزة للقطاع الخاص بنسـبة %114 يف 

عام 2021.
وقـال الجهاز يف تقرير له اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”عدد االبنية املنجزة 
يف القطاع الخاص بلغ 17.392 ألف مبنى لسنة 2021، مسجال ارتفاعا يف 
عدد االبنية املنجزة مقارنة بالسنة املاضية“، مبينا ان ”عدد االبنية املنجزة 
الجديدة السكنية وغري السكنية بلغت 13.663 الف مبنى، أما االبنية التي 

تم اضافة بناء عليها فقد بلغت 3.729 مبنى“.
واضاف ان ”كلفة املواد االنشائية املستخدمة يف تشييد االبنية لسنة 2021 
بلغـت 914 مليار دينار شـكلت نسـبة %49 من مجمـوع الكلفة الكلية 

املرصوفة“.
مشريا إىل أن ”قيمة األجور املدفوعة للعاملني لسنة 2021 بلغت 938 مليار 
دينار مسـجلة نسـبة ارتفاع مقدارها %72 عن العام املايض، حيث بلغت 

قيمة األجور املدفوعة للعاملني سنة 2020 بلغت 545 مليار دينار“.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي للحـواالت الخارجية، امـس األحد، نحو 100 
مليون دوالر يف مزاد اليوم وبمشـاركة 25 مرصفا.وذكـر مصدر أن ”البنك 
املركـزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 120 مليونا و 
228 ألفا و 591 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً 
لكل دوالر.وأضاف: ان معظم املبيعات ذهبت عىل شـكل حواالت واعتمادات 
خارجيـة لتصل اىل 98 مليونا و118 الفـا و591 دوالرا، فيما بلغت املبيعات 
النقديـة 22 مليونا و110 آالف دوالر.وأشـار املصـدر إىل: ان املصارف التي 
اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 11 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي 
قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 14 مرصفا، فيما كان اجمايل 

عدد رشكات الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 103 رشكات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تتطلّـع رشكـة ”أمريكانا“ مشـّغلة عالمـات الوجبات الرسيعـة ”كنتاكي“ 
و“بيتزاهت“ يف الرشق األوسـط، لالستحواذ عىل حصة أكرب يف قطاع املطاعم 

باملنطقة، مبينة ان العراق مرشح إىل توسعة نشاطها فيه.
وقال رئيـس مجلس اإلدارة، محمد العبار، يف ترصيحات صحافية: إن ”حجم 
سوق املطاعم باملنطقة يناهز 55 مليار دوالر، بينما حصتنا ال تتجاوز ملياري 
دوالر“، معتـرباً أن هذه الحصة ”ال ُتذكر“، وبالتـايل ”فإنني أرى النمو يف هذا 

املجال، مع إبقاء أعيننا عىل أنشطة جديدة“.
وأضاف رئيس مجلس إدارة ”أمريكانا“: ”ان خطة رشكته تسـتهدف افتتاح 
200 إىل 300 محـل سـنوياً، محددا السـعودية واإلمارات والكويت كأسـواق 
رئيسية، باإلضافة إىل مرص“، مردفا بالقول ”ننظر بجّدية إىل العراق واملغرب“ 

باعتبارهما أسواقاً مرشحة لتوسع نشاط ”أمريكانا“.
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بغداد/ متابعة الزوراء

دعا فريق النارصية بكرة القدم اتحاد الكرة إىل تأجيل مباراته أمام الرشقاط.

وقال كابتن الفريق محمد عدنان: ان «وضع نادي النارصية صعب جدا خاصة بعد تأجيل االنتخابات أكثر 

من مرة وال توجد حلول أو دعم والجميع تخىل عن الفريق»، مبيناً أن «الالعبني لم يتقاضوا رواتبهم».

ودعا كابتن الفريق «اتحاد الكرة اىل تأجيل مباراة الفريق ضد الرشقاط لحني تدخل العقالء وحل االزمة»، 

معربا عن أمله «بأن يتدخل أصحاب الشأن وامليسورون من أبناء املحافظة من أجل انقاذ النادي وارضاء 

جماهريه املتعطشة لالنتصارات واأللقاب».

ãºcÎ@ã–ñc

@åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎÜ@¿@‚ÏÓ€a@·éb‘€a@ÈuaÏÌ@ıbiãËÿ€a@äáónæa

بغداد/ الزوراء
الكويتـّي  االتحـاد  رئيـُس  ذكـَر 
لُكـرِة القدم عبدالله الشـاهني إن 
منتخَب األزرق الكويتّي سـيكون 
أوَل املُنتخبـاِت الخليجّية الواصلة 
إىل  البرصة للُمشـاركِة يف خليجي 
املنتخـب  وفـَد  إن  25.وأضـاَف 
الكويتّي والجهاز اإلدارّي لالتحاِد 
سيقيمون يف مدينِة البرصة طيلة 
فـرتِة الُبطولـة، يسـبقها إقامـة 
تدريبـّي قصـري قبيـل  ُمعسـكٍر 
انطـالِق الُبطولة، عـىل أن يواجَه 
املنتخـب العراقّي يف مبـاراٍة وديٍة 
أواخر الشـهر الحـايل يف االفتتاِح 
الرسـمّي مللعـِب املينـاء األوملبي.
ودعـا رئيـُس االتحـاد الكويتـّي 
للعبِة وسائَل اإلعالم كافة إىل دعم 

إقامِة ُبطولِة خليجي 25 يف مدينِة 
البـرصة، وأن تتحَد خلف املنتخب 
الكويتـّي املُقبـل عـىل ُمشـاركٍة 
مبينـاً   25 خليجـي  يف  مهمـٍة 
ـد من صحِة األخبار  رضورَة التأكُّ

واملعلوماِت قبل نرشها.
وأثَنى الشـاهني عىل عمِل االتحاد 
العراقـّي لُكـرِة القـدم وجهـوده 
الحثيثـِة إلنجـاِح إقامـِة خليجي 
بأفضـل  وإخراجهـا  البـرصة، 
وحجـم  يتناسـُب  بمـا  ُصـورٍة 
إقامتها بـني دوِل الخليِج العربي.

الخليـج  كأس  بطولـُة  وتفتتـُح 
العربّي بنسختها الـ 25 يف مدينِة 
البـرصة يف السـادس مـن شـهر 
كانـون الثانـي  املقبل، وتسـتمر 

حتى الـ19 منه.

بغداد/ حسني عمار 
تمارس ”بدور حسـني“ رياضتها املفضلة محطمًة القيود االجتماعية الخانقة 
التـي تكبِّل تطلعاتهـا الرياضيـة رافعًة قبضتيهـا موجهًة لكماتهـا املتالحقة 
لتربهـن عىل قدرتها يف مجاراة الرجال يف تحقيـق اإلنجازات بجميع الرياضات.

وتحدثت بدور، وهي العبة مالكمة بنادي صندوق اإلسـكان والبالغة من العمر 
24 عامـاً، عن بداياتها يف هذه اللعبة، قائلة:“ أحببت ألعاب الفنون القتالية منذ 
الطفولة متأثرة باألفالم السـينمائية التي شدتني ملمارسة هذه الرياضات رغم 
أن ممارستها تثري الكثري من االستغراب والجدل، ال سيما يف مجتمعنا العراقي“.

وأضافـت أن“ الخـوف كان يتملكها عندما مارسـت املالكمة عـىل أرض الواقع 
وكانـت مرتددة من الرضبـات، ولكن مع التدريب املتواصـل تمكنت من التغلب 
عىل مخاوفها وأصبح األمر طبيعياً بالنسبة لها خصوصاً بعد التشجيع والدعم 
املعنـوي اللذين تلقتهمـا من املقربني لها ”. وواصلت إن“ الرياضة النسـوية ال 
تلقى اهتماماً من قبل الجهات املسـؤولة عن الرياضـة، كما أن املالكمة تعاني 
كبقيـة األلعاب يف العراق من غياب البنى التحتيـة ومراكز التدريب املتخصصة 
وكذلك االفتقار إىل التجهيزات بالنسبة لفرق النساء“.وتابعت أن“ لعبة املالكمة 
تعـزز الثقة بالنفس وتمنح العبيها قوة نفسـية وجسـدية للدفـاع عن النفس 
واملنافسة عىل ألقاب البطوالت“، مبينًة أن ” طموحها غري محدود يف هذه اللعبة 
وتسعى للمشاركة يف البطوالت الخارجية وتحقيق اإلنجازات وتوصيل رسالة إىل 
املجتمع بأن األنثى قادرة عىل تحقيق أحالمها ويف جميع األصعدة والنشـاطات 

الرياضية التي كانت حكراً عىل الذكور ”.
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بغداد/ ليث العتابي
مباريـات  االثنـني  اليـوم  تنطلـق 
الجولـة 11 مـن الـدوري املمتـاز 
بإقامة 3 مباريات، أبرزها مواجهة 
املتصدر الكهرباء مع مسـتضيفه 
القاسـم، التـي يحتضنهـا ملعـب 

كربالء الدويل.
ويطمـح العبو الكهربـاء ملواصلة 
وتخطـي  القويـة،  عروضهـم 
منافسهم القاسـم، والسعي بقوة 

للبقاء يف صدارة الرتتيب.
كمـا يتطلـع مدربهم لـؤي صالح 
لتحقيـق رقـم قيـايس يف سـجله 
لالنتصـار  بالوصـول  التدريبـي 

السابع تواليا.
ويف املقابل، سـيكون القاسم أمام 
الفـوارق  مهمـة صعبـة، يف ظـل 
الفنية بني العبيـه واملتصدر، لكنه 
سيعمل تحت قيادة مدربه عيل عبد 

الجبار عىل االسـتفادة مـن الدعم 
الجماهـريي، ومباغتة منافسـهم 

وكسب العالمة الكاملة.
التعويـض  النجـف عـن  ويبحـث 
عندما يسـتضيف نفط ميسـان يف 

ملعب النجف الدويل.
ويحاول أصحاب األرض اسـتعادة 
نغمـة االنتصـارات بعـد الهزيمـة 
أمـام الكهربـاء بثالثيـة يف الجولة 

املاضية.
ويمتلك مـدرب النجف أحمد خلف 
عنارص مميـزة قادرة عىل كسـب 
نقـاط الفوز، عـالوة عىل الحضور 
الجماهريي الغفري الذي من املتوقع 
أن يزيـن مدرجـات ملعبـه، كمـا 
حصـل بالجوالت السـابقة، عندما 
وصل عـدد الجماهري ألكثر من 20 

ألف مشجع من أنصار الفريق.
يأمـل مـدرب نفـط  املقابـل،  ويف 

ميسـان عدي إسـماعيل بمباغتة 
بالنقـاط  والعـودة  مسـتضيفه 
الثـالث، وهـذا الطريـق لتحقيقـه 
يتطلـب اللعـب بطريقـة متوازنة 
واسـتغالل أنصاف الفرص واللعب 

برتكيز عال.
وتختتم مواجهـات اليوم األول من 
هـذه الجولـة، بلقـاء الرشطة مع 

الصناعة يف ملعب الشعب الدويل.
بـني  الفنيـة  الفـوارق  وتحـرض 
الفريقني بشـكل كبري، إذ اسـتعاد 
يف  الهجوميـة  قدرتـه  الرشطـة 
الكـرخ،  أمـام  املاضيـة  مباراتـه 
ونجـح يف االنتصـار بثالثية مهدت 
له الطريق ملصالحة جماهريه، بعد 

سلسلة من النتائج املتواضعة.
وسـيكون الصناعة متذيل الرتتيب 
يف امتحـان صعب يف ظـل األزمات 
التي تالحقه نتيجة الفراغ التدريبي 

وسوء النتائج، لكنه يحاول تقديم 
مبـاراة جيـدة أمـام فريـق يمتلك 
نخبـة من أبـرز الالعبـني املحليني 

واملحرتفني.
وتستكمل مباريات الجولة يوم غد 
الثالثـاء، حيـث تقـام 7 لقاءات يف 

مالعب بغـداد واملحافظات، أبرزها 
والقـوة  الوسـط  نفـط  مواجهـة 

الجوية بملعب النجف الدويل.
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الدوحة/ متابعة الزوراء
املنتخـب  ميـيس  ليونيـل  السـاحر  قـاد 
األرجنتينـي للتتويـج بلقـب كأس العالـم 
للمـرة الثالثـة يف تاريخـه بعـد الفوز عىل 
نظريه الفرنـيس (2-4)  بركالت الرتجيح، 
امـس األحد، يف املبـاراة النهائيـة ملونديال 
قطـر 2022 بعـد انتهـاء الوقتـني األصيل 

واإلضايف بالتعادل (3-3).
ويف حضور حوايل 89 ألف مشـجع باستاد 
لوسيل، تقدم ليونيل مييس بهدف للمنتخب 
األرجنتيني مـن ركلة جزاء يف الدقيقة 23، 
ثـم أضاف أنخـل دي ماريا الهـدف الثاني 

للتانجو يف الدقيقة 36.
ولكـن يف الدقائـق الـ10 األخـرية تقمص 
كيليان مبابي دور البطولة وسجل هدفني 
يف غضـون دقيقتـني للديـوك، حيـث جاء 
هدفـه األول من ركلة جـزاء بالدقيقة 80 
وبعدهـا بدقيقتـني فقـط سـجل الهدف 

الثاني.
واحتكـم الفريقـان لوقـت إضـايف شـهد 
تسـجيل األرجنتني هدفا قاتـال عن طريق 
مييس بالدقيقة 109، لكن منتخب فرنسـا 
حصـل عـىل ركلـة جـزاء ثانيـة، ترجمها 
”هاتريـك“  الثالـث  الهـدف  إىل  مبابـي 

بالدقيقة 118.
ولجأ الفريقان لركالت الرتجيح حيث أهدر 
كينجسـيل كومـان وأوريلـني تشـواميني 
ركلتـني لديوك فرنسـا، مما مهـد الطريق 

نحو تتويج التانجو األرجنتيني باللقب.
وأتـت املحاولة األوىل يف املبـاراة يف الدقيقة 
الخامسـة لصالح األرجنتني، بتسديدة من 
ماك أليسـرت من خارج املنطقة، أمسك بها 

هوجو لوريس.
وأهدرت األرجنتني فرصة افتتاح التسجيل، 
بعدما أرسـل دي بول عرضيـة تابعها دي 
ماريا بتسديدة مبارشة من داخل املنطقة، 

ذهبت بعيدا عن املرمى.
األوىل  للمـرة  هجوميـا  فرنسـا  وظهـرت 
بالدقيقـة 19، بارتقـاء مـن جـريو لكرة 
أعـىل  ذهبـت  رأسـية  مسـددا  عرضيـة، 
العارضة، قبل أن يحتسب الحكم مخالفة.

وتحصلـت األرجنتـني عـىل ركلـة جـزاء 
بالدقيقة 21، بعد تعرض دي ماريا لإلعاقة 
من قبل ديمبيل، ونفذ مييس الركلة بنجاح 

عىل يسار لوريس.

وأضافت األرجنتني الهدف الثاني يف الدقيقة 
36، حني أرسل ماك أليسرت عرضية أرضية 
ألنخيـل دي ماريا الذي سـدد كرة مبارشة 

سكنت الشباك.
وحـاول ديديـه ديشـامب التدخـل رسيعا 
بإجراء تبديلني بالدقيقة 41، بنزول الثنائي 
تورام ومواني عىل حسـاب ديمبيل وجريو، 

ثم انتهي الشوط األول (2-0).
وبـدأت األرجنتـني الشـوط الثانـي بقوة، 
بعرضية مـن أنخيل دي ماريـا تابعها دي 
بـول بتسـديدة مبـارشة عـىل الطائر من 

داخل املنطقة، أمسك بها لوريس.
وحاول ألفاريز قتل اللقاء بتسديدة أرضية 
تألـق هوجو لوريـس يف التصـدي لها، ثم 

سـدد ليونيل مييس كرة أرضية لكنها مرت 
إىل جوار القائم.

وارتقـى موانـي لعرضية مـن ركلة ركنية 
مسـددا رأسـية ذهبت إىل جوار القائم، ثم 
ظهـر مبابـي للمـرة األوىل يف الدقيقـة 71 

بتسديدة ذهبت أعىل العارضة.
يف  ركلـة جـزاء  فرنسـا عـىل  وتحصلـت 
الدقيقـة 79 بتعـرض موانـي لإلعاقة من 
قبل أوتاميندي، ونفذ مبابي الركلة بنجاح 

بتسديدة قوية عىل يمني مارتينيز.
ورسعـان مـا عدلـت فرنسـا النتيجـة يف 
الدقيقة 82، بعدمـا تبادل تورام الكرة مع 
مبابي داخـل املنطقة، ليسـدد األخري كرة 

قوية عىل الطائر سكنت الشباك.

وكادت فرنسـا أن تسـجل الثالـث، بعدما 
مهـد كامافينجا الكـرة إىل رابيو إىل جواره 
داخل املنطقة، ليسدد كرة مبارشة تصدى 

لها املتألق مارتينيز.
 ،(90+7) الدقيقـة  يف  ميـيس  وظهـر 
بصاروخيـة مـن خـارج املنطقـة، تألـق 
لوريـس يف التصـدي لهـا، لينتهـي الوقت 

األصيل بالتعادل (2-2).
وبـدأت األرجنتني الشـوط اإلضـايف األول، 
بتسـديدة مـن مـاك أليسـرت وأخـرى من 
الوتـارو، كمـا تألـق لوريـس يف التصـدي 

لتسديدة ليونيل مييس. 
ونجحت األرجنتني يف تسجيل الهدف الثالث 
يف الدقيقـة 109، بعدما سـدد الوتارو كرة 

قوية تصـدى لها لوريـس، وتابعها مييس 
بتسديدة عربت الخط.

وتحصلت فرنسا عىل ركلة جزاء يف الدقيقة 
117، بعدمـا سـدد مبابي كـرة اصطدمت 
بيـد مونتيل، ونجـح كيليان يف تسـجيلها 

بتسديدة عىل يمني مارتينيز.
وأهـدر موانـي فرصـة محققـة بانفـراد 
تام مع مارتينيز مسـددا كـرة قوية، تألق 
حـارس األرجنتني يف التصـدي لها، لينتهي 

الوقت اإلضايف بالتعادل (3-3).
ويف ركالت الرتجيح سـجل لفرنسـا مبابي 
ومواني وأهدر الثنائي كومان وتشواميني، 
بينمـا سـجل لألرجنتني الرباعـي ”مييس 

وديباال وباريديس ومونتيل“.

بغداد/ الزوراء
اجتمعـت، امس األحـد، اللجنـُة التنظيمّية لخليجي 
(٢٥) برئاسـِة ُمديـِر الُبطولـِة النائـب األول لرئيِس 
االتحاد عيل جبار ونائـِب رئيس اللجنِة محمد نارص 
وأعضـاء االتحاِد غانـم عريبي وكوفنـد عبد الخالق 
وأحمد املوسـوي ورحيم لفتة وخلـف جالل، واملُدير 
التنفيـذّي للُبطولـِة األمـني العـاّم لالتحـاِد محمـد 
فرحان، وعرب املنصِة االلكرتونّيِة ُمدير تنمية األقاليم 
الشـباب والرياضـة طالـب  واملُحافظـاِت يف وزارِة 
املوسـوي، فضالً عن ُمديري ملعبي البرصة وامليناء، 

ومعاون مدير العالقاِت يف الوزارِة فاضل ثامر.
وتناوَل االجتماُع ُمناقشَة اخر االستعدادات  يف تنظيِم 
خليجـي ٢٥ يف البرصة التـي تنطلق يف ٦/١/٢٠٢٣ ، 

وكذلك عمل اللجاِن يف الُبطولِة.
ويف بدايـِة االجتمـاع، تحـدَث النائـُب األول لرئيـِس 
االتحاد عيل جبار، قائًال نعمُل بِجٍد من أجل أن تكون 
الُبطولُة ناجحًة وُمنظمًة بكل املقاييس، وتليُق باسم 
العراق الذي سـبَق له أن نظـَم الُبطولَة عام ١٩٧٩ يف 

بغداد. 
 وأضـاَف نرحُب باألشـقاِء يف برصة الخـرِي والكرم، 
وُبطولـُة الخليـج لهـا ميـزٌة تختلُف عـن أي ُبطولٍة 
أخـرى، ونتطلـُع بثقٍة للنجـاِح وإظهارهـا باملظهِر 

الالئق والحسن، وثقتنا عاليٌة بمالكاتنا.
بينما أوضَح املُديُر التنفيذّي للُبطولِة، محمد فرحان: 
علينـا العمـُل بطريقـٍة ُمختلفٍة مع التنسـيِق العايل 
بـني جميع اللجاِن العاملـة يف الُبطولِة، وذلك بتهيئِة 
كل ُمسـتلزماِت النجاِح ملفاصل الُبطولة من اإلقامِة 

والضيافِة واملالعب واالستقباِل وُحضوِر الجمهور. 
مـن جهته، قـاَل رئيُس اللجنـة اإلعالمّيـة لخليجي 
٢٥، أحمد املوسـوي نعمُل ألن تكوَن الُبطولُة ناجحًة 
إعالميـًا من خالل التعـاوِن والتكاتِف بـني األطراِف 

كافة.
مـن جانبه، أشـاَر نائُب رئيـس اللجنـة التنظيمّية، 
محمـد نـارص، إىل إن ُبطولـَة الخليـج مهمـٌة، ولها 
تاريـٌخ حافـٌل ووقـٌع مؤثـٌر، وعلينا َتسـخرُي أقىص 
الُجهـود، وعلينـا أيضـاً االهتماُم بأبسـط الجزئياِت 

إلظهاِر الُبطولِة بُصورٍة رائعٍة وُمميزة. 
أمـا ُعضـو االتحاد، غانـم عريبـي، فقد بـنّيَ وفرنا 
جميـَع ُمسـتلزماِت النجـاح للُبطولِة مـن النواحي 
اإلدارّيِة والتنظيمّيِة واللوجسـتّيِة، وعلينا االستفادُة 
من إقامـِة ُبطولِة الخليج لتنظيِم بطـوالٍت قاريٍة أو 

عربّيٍة ُمستقبال.
وأوضـَح ُعضـو االتحـاد، كوفنـد عبـد الخالـق إن 
التهيئَة املُناسبة والتفاهم بني اللجاِن يف اتحاِد الكرة 
ومثيالتهـا يف االتحاِد الخليجّي من أهّم مالمح نجاِح 

الُبطولة. 
وأكـَد ُعضو االتحاد، رحيم لفتـة إن مالعَب التدريب 
يف ملعبـي البرصة واملينـاء أصبحت بأتـّم الجاهزّيِة 
الحتضـاٍن تدريبـات املُنتخباِت املُشـاركِة يف خليجي 

. ٢٥
ونـوَه ُعضو االتحـاد، خلف جالل إننا نمتلـُك الُقدرَة 
عىل النجـاِح الباهِر بَتنظيِم خليجـي ٢٥ يف البرصة، 
ولـدى الجميـع الرغبة والحـرص عـىل أداِء املهمات 

بأعىل درجاِت الدقة.
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مونديال قطر ينتهي عىل وفق الجدول املحدد لسباقه ، وبذلك اسدل الستار 
عىل آخر مشهد ووزعت الكؤوس واالوسمة، فضحك من ضحك ، وحزن من 
حـزن ، والكل عاد من حيث أتى ، ونالت قطر الدولة يف عيدها الوطني وهو 
اليـوم الذي حدد لنهاية املونديال الدرجة الكاملة عن التنظيم بشـهادة كل 
من حرض ومن لم يحرض أيضا ، فالشاشـات صغريها قبل كبريها نقل ما 
يمكن وصفه بالحلم حتى بالنسـبة ألكثر بلـدان العالم تطورا تقنيا .. وقد 
شـهد رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم ( فيفا )  السـويرسي ايفانتينو بأن 

نسخة قطر هي األفضل يف تاريخ بطولة كأس العالم .
أمـا عىل املسـتوى الحضاري فإن السـباق لـم ينته وإنما طويـت مرحلة 
مـن مراحلـه بتتويج الحضارة العربية اإلسـالمية التـي نظمت دولة قطر 
املونديـال عىل وفق توصيفها لألمور كافة ، فاملونديال حقق قفزتني وليس 
خطوتني مألوفتني يف السـباق الحضاري كما اعتاد املتسابقون يف مضماره 

منذ ما يزيد عىل القرن .
القفـزة  األوىل هـي اإلعجـاز التنظيمـي لحاملـة رايـة الحضـارة العربية 
اإلسالمية يف املضمار ، دولة قطر ، التي وقف خلفها كل أبناء هذه الحضارة 
من عرب وغري عرب ، املسـلمون كلهم ، ومن غري املسـلمني أيضا وهم كثر 
ممـن يـدرك ببصريته ان ال مكان لألحقاد يف السـباق الحضاري ، والتاريخ 
قديمه ووسـيطه وحديثه ومعارصه يشـهد بحيوية هـذه الحضارة ، عىل 

ألسنة وأقالم فالسفة ومفكرين من غري العرب ومن غري املسلمني .
هـذه القفزة التي تحققت يف مونديال قطر دحضت كل االفرتاءات التي ظل 
أعداء املونديال ينفثونها عىل مدى اثنتي عرشة سنة ، وقد حبست األنفاس 
وبلغت القلوب الحناجر اشفاقا عىل املنظمني من هفوة هنا او أخرى هناك 
ينفذ منها أعداء املونديال ليصوغوا منها وسام نرص ملا يضطرم يف نفوسهم 
من غيض ، ولكن الله سـلم بفضله ، فهي أيام يداولها بني الناس فيعز من 
توكل عليه ويذل من اتبع هواه حتى ظن انه بالغ عنان السماء ، إال ان ظنه 
ذلـك بذلك أرداه يـوم انطلق املونديال بآي من الذكـر الحكيم واختتم بحمد 

الشاكرين وثناء الساجدين .
ليـس يف هـذا التوصيف رص مفردات تماسـكت بفعل العاطفـة ، إنما هو 
تحليـل حضاري للمونديال من انبثاق الفكرة ثم طرحها ثم موافقة الفيفا 
عليها ثـم الرشوع يف االعداد للنهوض بها ثم املبـارشة يف خطوات تنفيذها 
ثم االستبسـال يف الدفاع عنها ثم إنجازها بوقت قيايس ثم انطالق السـباق 
ثم تتابع أيامه وأحداثه بسالسـة ومباهج فرح نشـكر الله تعاىل عليها ثم 
ختـام يف ثناياه التوفيق كل التوفيق .. هذه هي محطات تحليلنا الحضاري 
للمونديـال ، وإذا كان يف الـرسد يشء مـن عاطفة فهذا مـن طبائع النفس 
البرشيـة وموجبـات الكتابة الصحفيـة ، الن التحليل ورد عـىل حلقات يف 

صحيفة .
فالتنظيـم اإلعجازي عىل وفق قدرات البرش أصاب يف مقتل طروحات أعداء 

املونديال ، وفندها :
- ان العرب املسلمني ليسوا رعاة يف صحارى .

- ان العرب املسـلمني يحبون الجمل سـفينة صحراهـم  ورمز ا من رموز 
ماضيهم إال انه لم يعد واسطة نقلهم ، إال يف ساعة غنج ودالل أو اسرتجاع 

ذكرى .
- ان عنـد العرب املسـلمني عقـوال جبارة فضـال عن نعمه سـبحانه التي 

حوتها ارضهم .
- ان الحضارة العربية اإلسالمية لن تموت كما ماتت احدى وعرشين غريها 

يف تاريخ هذا الكوكب عىل وفق عَد املؤرخ الربيطاني ارنولد توينبي .
- ان للحضارات بشـائر تفَتح ، ولها أيضا نـذر انهيار وربما اندثار ، وهذه 
وتلـك تمتـد لقـرن او يزيـد من الزمـن ، ولها صفـات واشـارات ، يدركها 
املفكرون وتغيب عن الساسـة والحكام والعامة ممن يتعاملون مع الزمن 
بالدقيقة والسـاعة  واليوم والشـهر والسـنة. أما املفكرون فيسـتذكرون 
رقـم نينوى الذي بلـغ من الدقة ما لـم تبلغه الكثري من حواسـيب اليوم ، 
والرقم هو ” 195،955،200،000،000“ هذا الرقم اكتشـف يف مكتبة امللك 
االشـوري ( آشـور بانيبـال )يف واحد مـن األلواح الطينية عـام 1843 عىل 
يـد القنصل الفرنيس يف نينـوى العراقية ( بول ايميل بوتا ) .. وباسـتخدام 
الحواسيب الحديثة تم الكشف ان هذا الرقم يمثل نحو ”ستة ماليني سنة” 
وقـد ثبته السـومريون يف جداولهم الفلكية ، ولن نطيـل يف التفاصيل التي 
رشحها املفكر اإلنجليزي كولن ولسـن يف ” اسـتعادة حكمة العالم القديم 

املفقودة ، 2004 ” ( محمد درويش : 143 ) .
واىل  .. وإثـارة  عنفوانـا  ازداد  الحضـاري  والسـباق  املونديـال،   انتهـى 

 الغد ...



مدريد/متابعة الزوراء:
بالغضب  مدريد،  ريال  مهاجم  بنزيما،  كريم  يشعر 
خالل  فرنسا  منتخب  أعضاء  أحد  ترصف  من  الشديد 

مونديال «قطر ٢٠٢٢».
املقربني  فإن  الفرنسية،  «ليكيب»  لصحيفة  ووفًقا 
من بنزيما ال يقدرون الجهاز الطبي ملنتخب الديوك، ال 

سيما املختصني بالجزء البدني.
وأشارت إىل أن ممثيل بنزيما غاضبون من العمل البدني 
سبقت  التي  الجلسة  يف  مدريد  ريال  مهاجم  به  قام  الذي 
وأوضحت  ساعة.  بـ٢٤  الفخذ  عضالت  يف  بتمزق  إصابته 
ملنتخب  الفني  الجهاز  بني  مثالية  ليست  العالقة  أن  أيًضا، 

فرنسا ونظريه يف ريال مدريد.
البقاء يف معسكر منتخب  أن بنزيما كان يتمنى  وكشفت ليكيب 
يف  للمشاركة  فرصة  عىل  والحصول  اإلصابة،  من  للتعايف  فرنسا 

املباريات مع الديوك.
لم  ديشامب  ديدييه  املدرب  أن  استغالل  مدريد،  ريال  نجم  وأراد 
أن  الحقيقة  لكن  املونديال،  قائمة  لتعويضه يف  آخر  يستدع العبا 
ديشامب نفسه هو من رفض استمرار بنزيما يف معسكر فرنسا، 

وأرص عىل مغادرته.
الخفي بني  التفاهم  الكثري من سوء  وذكرت الصحيفة، أن هناك 
جميع األطراف يف األسابيع القليلة املاضية، وهو األمر الذي يتطلب 

توضيًحا بعد انتهاء املونديال.

برشلونة/ متابعة الزوراء:
صفقة  الصطياد  برشلونة  نادي  يجهز 
ثمينة من كتيبة أسود األطلس، التي تألقت 

يف مونديال قطر ٢٠٢٢.
كأس  يف  مشاركته  املغربي  املنتخب  وأنهى 
الخسارة  بعد  الرابع  املركز  باحتالل  العالم 
لتحديد  الرتتيبي  اللقاء  يف  من كرواتيا ١-٢ 

صاحب امليدالية الربونزية.
الوسط  خط  لرتميم  الحثيث  بحثه  ظل  ويف 
سفيان  املغربي  النجم  برشلونة  وضع 
يف  اإليطايل  فيورنتينا  وسط  العب  أمرابط، 

قائمة اهتماماته.
وسط  العب  عن  الكتالوني  النادي  ويبحث 
لقائده  املحتمل  الرحيل  لتعويض  جديد 
سريجيو بوسكيتس يف الصيف املقبل، عقب 

انتهاء عقده.
«أداء  اإلسبانية:   «Relevo» لشبكة  ووفًقا 
العالم  كأس  يف  املغرب  منتخب  مع  أمرابط 
برشلونة  يف  الفنيني  إعجاب  أثار   ٢٠٢٢

بشدة».
مسؤويل  أن  إىل  اإلسبانية  الشبكة  وأشارت 
عن  فيورنتينا  من  استفرسوا  البارسا 

إمكانية التعاقد مع الالعب املغربي.
 ٤٠ بطلب  الفيوال  «رد  وتابعت: 

برحيل  للسماح  يورو  مليون 
قلعة  إىل  األطلس»  أسود  نجم 

كامب نو.
سبق  أمرابط  سفيان  أن  يذكر 

إىل  باالنتقال  أيًضا  االرتباط  له 
توهجه  عقب  وتوتنهام  ليفربول 

يف مونديال قطر.
بعقد مع  املغربي  الالعب  ويرتبط 

 ،٢٠٢٤ صيف  حتى  فيورنتينا 
التمديد  إمكانية  مع 

ملوسم آخر.

الدوحة / متابعة الزوراء:
الفني  املدير  كلينسمان،  يورجن  أشاد 
ببطولة  األملاني  للمنتخب  األسبق 
تختتم  التي   ،٢٠٢٢ العالم  كأس 

فعالياتها يف قطر.
السويرسي  عكس  وعىل 
رئيس  إنفانتينو  جياني 
االتحاد الدويل للعبة (فيفا)، 
البطولة بأنها  الذي وصف 
يف  عالم  كأس  «أفضل 

رائعة. حققت  بأنه «كأس عالم  القطري  املونديال  التاريخ»، وصف كلينسمان 
نجاحا هائالً داخل وخارج امللعب».

التاريخ، أجاب  إذا كانت قطر نظمت أفضل كأس عالم يف  ولدى سؤاله عما 
كلينسمان (٥٨ عاما): «أعتقد أن هذا ما تقوله وتشعر به يف كل مرة تشارك 
فيها يف كأس العالم. عىل أي حال، استمتعت بكل كأس عالم شاركت فيه 

وشاهدته».

لندن / متابعة الزوراء:       
لكرة حسم  اإلنجليزي  االتحاد 

 ، م لقد ساوثجيت، ا جاريث  مصري 
الفني  ملنتخب األسود الثالثة. وأعلن املدير 

منتخب االتحاد اإلنجليزي  مع  ساوثجيت  بقاء 
لعامني  الثالثة  اإلنجليزي، األسود  االتحاد  وقال  آخرين. 

يف  ساوثجيت  جاريث  استمرار  نؤكد  أن  يسعدنا   : رسمي“  بيان  يف 
األمم  كأس  نهائيات  يف  مرشوعنا  وقيادة  إنجلرتا،  منتخب  تدريب 
األوروبية ٢٠٢٤“. وأضاف: «لقد حظي جاريث ساوثجيت وستيف 
هوالند (املدرب املساعد) دائًما بدعمنا الكامل، وتخطيطنا لليورو 
يبدأ اآلن». وقال ساوثجيت إنه يحتاج إىل وقت للتفكري يف مستقبله 
مع منتخب األسود الثالثة بعد هزيمة إنجلرتا أمام فرنسا يف ربع 

نهائي كأس العالم «قطر ٢٠٢٢».

                         

الدوحة/ متابعة الزوراء:
إنه فخور جداً  داليتش مدرب منتخب كرواتيا  قال زالتكو 
املركز  عىل  الحصول  إنجاز  بعد  وبالده،  بالعبيه  وسعيد 
توجه  كما   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  يف  الثالث 

بالتحية للمنتخب املغربي.
وأكد داليتش أن أحداً لم يتوقع تكرار إنجاز مونديال روسيا 

2018: ”نحن بلد صغري بحلم كبري“.
وفيما يتعلق بنجم كرواتيا لوكا مودريتش قال: ”هو قائدنا 
البطولة  خاض  كبرياً  موندياالً  قدم  يتبعه،  والكل  الكبري 
وألجل  ألجله  سعيد  أنا  العمر  من  العرشينيات  يف  وكأنه 

إنجازاته“.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
قام أمري دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتهنئة الشعب 
الذي  قطر  لدولة  الوطني  اليوم  بمناسبة  واملقيمني  القطري 

يصادف ختام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وجاء يف حساب أمري دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عىل 
لشعبنا  ”نبارك  اإلنرتنت:  عرب  تويرت  االجتماعي  التواصل  موقع 
الوطني،  يومنا  بمناسبة  الطيبة  األرض  هذه  عىل  واملقيمني 
من  قطر  ضيوف  مع  احتفالية  أجواء  العام  هذا  يصادف  الذي 
واستثنائية.  عاملية  كروية  بطولة  ختام  يف  العالم  أنحاء  شتى 
الله عىل بلدنا األمن واألمان  كل عام وقطر يف عز ورفعة، وأدام 

واالستقرار“.
واستضافت دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
لقرابة شهر وسط أجواء احتفالية مميزة كما القت إشادة كبرية 

بسبب التنظيم الالفت.
وجرت املباراة النهائية للبطولة بني األرجنتني وفرنسا يف استاد 

لوسيل أمس األحد والذي صادف اليوم الوطني لدولة قطر.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
بفوزه عىل أسود األطلس ٢-١، يف مباراة 
العالم  كأس  ضمن  الثالث  املركز  تحديد 
منتخب  حافظ   ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA
منتخبات  نخبة  بني  تواجده  كرواتيا عىل 
العالم بعد أن حل ثانياً يف مونديال روسيا 

.٢٠١٨
وفيما ييل بعض األرقام واإلحصائيات من 
مباراة تحديد املركز الثالث التي جرت عىل 

استاد خليفة الدويل:
الثالث  املركز  كرواتيا  منتخب  حقق  ـ 
لكأس العالم للمرة الثانية بعد عام ١٩٩٨، 
بينما سطر منتخب املغرب التاريخ بكونه 
مربع  يدخل  وإفريقي  منتخب عربي  أول 

الـ٤ الكبار يف كأس العالم.
ـ املركز الثالث لكأس العالم يذهب ملنتخب 
اوروبي للدورة الحادية عرشة عىل التوايل 

منذ عام ١٩٨٢.
 ١٤ من  فقط  مباراتني  كرواتيا  خرست  ـ 
العالم  كأس  من  نسختني  آخر  يف  مباراة 
الخسارتني ضد  تعادل٦)، وكانت   ٦ (فاز 
فرنسا يف نهائي ٢٠١٨ وضد األرجنتني يف 

نصف نهائي ٢٠٢٢.
 FIFA العالم  كأس  يف  املغرب  خسارتا  ـ 
سجلت  مباراتني  يف  كانتا   ™٢٠٢٢ قطر 
يف  باالستحواذ  لها  نسبٍة  أعىل  خاللهما 
ضد  و٤٩٪  فرنسا  ضد   ٪٦١) البطولة 
كرواتيا). قبل هاتني املباراتني، بلغ معدل 
الـ٥  املباريات  يف   ٪٣١ املغرب  استحواذ 

التي لم تخرس بها (فاز٣ تعادل٢).
يف  املغرب  مع  سلبياً  كرواتيا  تعادلت  ـ 

مواجهة  يف  التفّوق  قبل  األوىل،  الجولة 
تحديد املركز الثالث – ثالث مناسبة فقط 
منافساً  فريق  يواجه  أن  القرن  هذا  يف 
يتعرّض  أن  دون  واحدة  نسخٍة  يف  مرتني 
 ٢٠٠٢ يف  تركيا  ضد  الربازيل   – للخسارة 

وبلجيكا ضد إنكلرتا يف ٢٠١٨.
يشهد  العالم  كأس  يف  لقاء  أول  هذا  ـ 
من  دقائق   ١٠ أول  يف  الفريقني  تسجيل 

هدف  بني  الفارق  إن  الواقع  يف  املباراة. 
كرواتيا االفتتاحي وهدف التعادل املغربي 

١١٢ ثانية.
ـ جوسكو غفارديول أصغر العب كرواتي 
و٣٢٨  عاماً   ٢٠) العالم  كأس  يف  يسّجل 
يوماً)، وهو العب من ٣ العبني فقط تحت 
–(إىل   ٢٠٢٢ العالم  كأس  يف  سجلوا   ٢١
مع  وبيلينغهام  إسبانيا  مع  خايف  جانب 

إنكلرتا).
ـ فقط ليونيل مييس (١٦) ساهم بأهداف 
ايفان  الكرواتي  من  أكثر  العالم  كأس  يف 
بريزيتش يف آخر ٣ نسخ من البطولة (١١ 

– ٦ أهداف و٥ تمريرات حاسمة).
ـ شارك لوكا مودريتش وإيفان بريزيتش 
بشكل أسايس يف جميع مباريات كرواتيا 
الـ١٧ يف آخر ٣ نسخ من كأس العالم. ويف 

الواقع فقط ليونيل مييس شارك يف (١٨) 
مباراة خالل هذه الفرتة من البطولة.

وأّكد قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا 
مسريته  مواصلة  يعتزم  أنه  مودريتش 
الدولية حتى انتهاء دوري األمم األوروبية 
باملركز  فريقه  فوز  بعد  وذلك  األقل،  عىل 
الثالث يف مونديال قطر ٢٠٢٢ عىل حساب 

املغرب ٢-١.
ورداً عىل سؤال حيال ما تبقى من مسريته 
اإلسباني  مدريد  ريال  نجم  قال  الدولية، 
الخطة.  هي  «هذه  الكرواتي:  للتلفزيون 
لن يكون من املنطقي عدم اللعب يف دوري 
أريد  األمم. وبعد ذلك سنرى ما سنفعله. 

أن أبقى من أجل دوري األمم».
ويعرف املخرضم البالغ من العمر ٣٧ عاماً 
أن كأس العالم املقبلة يف ٢٠٢٦ ربما تكون 
يف  االستمرار  يريد  لكنه  جداً،  بعيداً  هدفاً 
ارتداء القميص التي تحمل اللونني األحمر 

واألبيض.
العام  يف  العب  أفضل  جائزة  حائز  وعاد 
عام ٢٠١٨ إىل منصة التتويج يف املونديال 
الثالث عام ١٩٩٨  املركز  بعد  مع كرواتيا 

والوصافة يف ٢٠١٨.
شيئاً  حققنا  «لقد  الصدد:  هذا  يف  وقال 
الذهب  أردنا  الكرواتية.  القدم  لكرة  كبرياً 
إىل  سنعود  النهاية،  يف  منه.  قريبني  وكنا 

كرواتيا كمنترصين».
تظهر  معجزة  ليست  «كرواتيا  وأضاف: 
ال  دّوامون.  أننا  أثبتنا  لقد  عاماً.   ٢٠ كل 
كقوة  ولكن  كمفاجأة  إلينا  النظر  يمكن 

كروية».

الدوحة/ متابعة الزوراء:
نصف  إىل  ووصوله  للمغرب  التاريخي  املسار  خلف 
النهائي األول يف تاريخ القارة السمراء، أحيت إفريقيا يف 
مونديال «قطر ٢٠٢٢»، األمل الذي ظلت تتحدث عنه عىل 
مدى عقود. وأكد رومان سايس، قائد املنتخب املغربي، 
نصف  يف   (٠-٢) فرنسا  أمام  الخسارة  عقب  األمر  ذلك 
النهائي، قائالً: «يف هذه البطولة كل املنتخبات اإلفريقية 
قّدمت أشياء جيدة». وأضاف: «ال يجب أن يكون لديك 
تتكون  اإلفريقية  املنتخبات  جميع  اليوم  نقص،  عقدة 
كانوا  الذين  أولئك  فقط  وليس  جًدا،  رائعني  العبني  من 
الذي  املغربي  القائد  وتابع  قطر.  يف  هنا»  متواجدين 
التي خرست  املباراة األخرية لبالده  أبعدته اإلصابة عن 
يف تحديد املركز الثالث السبت ضد كرواتيا (١-٢): «آمل 
أن يكون ما حققناه مثاال يحتذى به يف املستقبل، حيث 
سيكون هناك املزيد واملزيد من املنتخبات اإلفريقية التي 
السنغال،  اجتازت  الواقع،  يف  النهائي».  نصف  إىل  تصل 
يد  أن تخرج عىل  أيضا، قبل  األول  الدور  إفريقيا،  بطلة 
إنجلرتا (٠-٣) يف ثمن النهائي. وإذا تم إقصاء املنتخبات 
ستبقيان  بنتيجتني  خرجت  فإنها  األخرى،  الثالث 
خالدتني: تونس فازت عىل فرنسا (١-٠)، والكامريون 
واألخرية  الثالثة  الجولة  يف  ذاتها  بالنتيجة  الربازيل  عىل 
خاضا  وسيليساو  الديوك  أن  لو  حتى  األول،  الدور  من 

ضامنني  كانا  كونهما  االحتياطية  بالتشكيلة  املباراتني 
واحدة  بمباراة  غانا  فازت  الثاني.  الدور  إىل  تأهلهما 
الجولة  يف   (٣-٢) الجنوبية  كوريا  ضد  وكانت  أيضا، 
األخرية  املباراة  يف  يديها  بني  مصريها  وكان  الثانية، 
قطعت  التي  األوروجواي،  من  الثأر  يف  فشلت  لكنها 

 ،٢٠١٠ نسخة  نهائي  نصف  لبلوغ  عليها  الطريق 
وضعت  الدوحة.  مًعا  وودعتا   (٠-٢) أمامها  وخرست 
إفريقيا منتخبني يف ثمن النهائي للمرة الثانية بعد ٢٠١٤ 
(الجزائر ونيجرييا)، علما بأنه يف عام ٢٠١٨ بروسيا، لم 

يف ينجح أي منتخب من القارة السمراء 

وليد  املغرب  قال مدرب  األول. من جهته،  الدور  اجتياز 
الركراكي: «إفريقيا واملغرب تتطوران، لقد فهمنا أخريًا 
أظهرنا  أيدينا،  بني  مصرينا  نضع  أن  علينا  كان  أنه 
ورفع  األمام».  إىل  ونتقدم  نعمل  املغرب  يف  أننا  للعالم 
الركراكي السقف عاليا يف ختام املشاركة الرائعة لبالده: 
الفوز بكأس  األيام  املغرب واألفارقة يف يوم من  «هدف 
لسنا  نحن  التجربة.  هذه  من  كثريا  تعلمنا  لقد  العالم. 
بعيدين». وتابع: «خرسنا بسبب تفاصيل صغرية.. مع 
٩ مشاركني (يف مونديال ٢٠٢٦) سنتعلم. يف ١٥ أو ٢٠ 
إفريقي». منتخب  تتويج  من  متأكد  أنا  مقبلة،  سنة 

الكامريون سيباستيان مينييه، ال ينىس  مساعد مدرب 
عام ١٩٩٠ عندما تألقت األسود غري املروضة وباتت أول 
منتخب إفريقي ربع النهائي يف تاريخ املونديال، ويقول: 

«نشعر بذلك قليال مع املغرب اآلن».
 قبل هؤالء الرواد، كان الطريق طويًال ومليًئا باملطبات، 
مونديال  قبل  مضموًنا  مكاًنا  السمراء  للقارة  يكن  لم 
١٩٧٠، عندما حجز املغرب البطاقة األوىل املبارشة، لكنه 
السابق،  النهائيات.يف  حصل عىل نقطة واحدة فقط يف 
الدور  يف  وخرست  واحدة،  مرة  مرص  سوى  تشارك  لم 
املجر (٢-٤) يف عام ١٩٣٤، ويف عام ١٩٧٤،  أمام  األول 
تعرضت زائري (الكونغو حاليا) لثالث هزائم مذلة أبرزها 

أمام يوغوسالفيا (٠-٩). 
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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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االنبار/ الزوراء:
نظـَم فـرع نقابـة الصحفيـني يف 
االنبـار، نـدوة حوارية  محافظـة 
موسـعة ملناقشـة ابرز احتياجات 
ومتطلبـات االعالمي والصحفي يف 
املحافظـة تحت شـعار ”االعالمي 
والصحفي بني االحتياجات وتلبية 

املتطلبات“.
وذكر بيان لفرع نقابة الصحفيني 
يف االنبار تلقته ”الزوراء“: ان نقابة 
الصحفيني العراقيني / فرع االنبار 
موسـعة  حواريـة  نـدوة  نظمـت 
ملناقشة ابرز احتياجات ومتطلبات 
االعالمـي والصحفـي يف محافظة 
االنبار، مبينا ان هذه الندوة جاءت 
النائب سـميعة  برعاية وحضـور 
محمـد غالب النائـب االول لرئيس 
لجنـة الثقافـة والسـياحة واالثار 
وبالتنسـيق  النيابيـة  واالعـالم 
يف  الصحفيـني  نقابـة  فـرع  مـع 
قائممقاميـة  وبضيافـة  االنبـار 
االنبـار وتحـت عنـوان ( االعالمي 
والصحفي بني االحتياجات وتلبية 

املتطلبات ). 
واضاف، ان الندوة ادارها األسـتاذ 

التـي  الراشـد  احمـد  الدكتـور 
حرضها الدكتور ابراهيم العوسج 
الرمادي وجمع  قائممقام قضـاء 
مـن اعضـاء نقابـة الصحفيني يف 
االنبار واملنضوين يف العمل االعالمي 
والصحفي يف املؤسسات االعالمية 
املختلفـة العاملة داخـل محافظة 

االنبـار، مبينـا انه تمت مناقشـة 
العديد من االحتياجات  واملعوقات 
التـي تواجه العمل الصحفي داخل 

املحافظة.
واشـار اىل ان الغالب اسـتمعت اىل 
العديـد من املتطلبـات واملقرتحات 
التـي مـن شـأنها ان تقـوم سـري 

العمل االعالمي والصحفي وضمان 
حرية العمل ضمـن االطار الذي ال 
يتعـارض مـع القانـون، وتعهدت 
النائب سـميعة محمد غالب بتبني 
هذه االحتياجات ضمن صالحياتها 
املتطلبـات  وايصـال  الترشيعيـة 
لهـا  سـلمها  التـي  واالقرتاحـات 

رئيس فرع نقابـة الصحفيني من 
خالل نقاط محددة ابرزها ضمان 
حقوق شهداء الصحافة واملصابني 
منهم يف املحافظـة وتفعيل قانون 
حماية الصحفيني العراقي املرشع 
وكذلك حسـم موضوع استحقاق 
الصحفـي لقطعـة االرض املقـرة 

والعمـل عىل ضمان وزيـادة مبلغ 
السـنوية  التشـجيعية  املنحـة 
ومؤسسـات  الدوائـر  ومخاطبـة 
الدولة والزامهم  برضورة التعاون 

واحرتام حرية العمل الصحفي.
وتابـع: فضال عن اعطـاء االولوية 
للصحفيـني فيما يخـص تعويض 

دورهـم السـكنية التـي تعرضـت 
االرهابية  العمليـات  للتدمري جراء 
وشـمول  التحريـر،  وعمليـات 
خريجـي االعـالم بفـرص التعيني 
والعمل عىل تضمني قانون الجرائم 
املعلوماتية املزمع اقراره يف الربملان 

العراقي .
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تونس/متابعة الزوراء:
يف  لإلعـالم  العامـة  الجامعـة  حـذرت   
تونـس الحكومة من إجبـار الصحفيني 
والعاملني بمؤسستي اإلذاعة والتلفزيون 
التونسيتني عىل العمل بموجب التسخري 
(أمر رئايس يتم بموجبه انتقاء مجموعة 
من العمـال ملواصلـة وتأديـة الخدمات 
العاجلـة، وذلك خـالل أيـام اإلرضاب)، 
خـالل يومـي اإلرضاب السـبت واألحد، 
أو  القانونيـة  اإلجـراءات  احـرتام  دون 
صـدور أوامر بهذا الشـأن وفق ما تنص 

عليه مجلة الشغل.
وشددت الجامعة العامة لإلعالم املنضوية 
تحت لواء االتحاد العام التونيس للشـغل 
عىل أن أول برقية تنبيه لإلرضاب صدرت 
منـذ يومي الثالث عرش والرابع عرش من 
مـارس 2021، تلتهـا جلسـات تفاوض 
عديـدة تم خاللها تأجيـل اإلرضاب أربع 
مـرات متتاليـة، آخرهـا جلسـة بمقـر 
وزارة الشـؤون االجتماعيـة يف الثامـن 
والعرشيـن مـن يونيـو 2021، وانتهـت 
باتفـاق نهائـي عـىل كل التنقيحـات يف 
القانون األسـايس للمؤسستني وااللتزام 
بإحالة األمر الحكومـي الخاص بتنقيح 
النظام األسـايس قبل التاسع والعرشين 

من يونيو 2021 إىل رئاسة الحكومة.
وأثار اإلعالن عـن إرضاب عام يف اإلذاعة 
والتلفزيـون جـدال واسـعا يف األوسـاط 

اإلعالمية، خاصة لتزامنه مع االنتخابات 
بعـد  األوىل  وهـي  السـبت،  الترشيعيـة 
إجـراءات الرئيس التونيس قيس سـعّيد 

االستثنائية.
واتهم مراقبون اتحاد الشـغل باستخدام 
التلفزيون الحكومي لتصفية حسـابات 
سياسـية، مؤكديـن أن اتحـاد الشـغل 
يختار يوم االنتخابات الترشيعية توقيتا 

ومؤسستي اإلذاعة والتلفزيون مكانا.
وينظـر إىل االتحـاد عىل أنه قـوة نقابية 
ضخمـة ال يمكـن تحييدها عن املشـهد 
ألـف   500 نحـو  يضـم  إذ  السـيايس، 
عضـو يتوزعون عىل معظـم القطاعات 
االقتصادية والفئات االجتماعية. كما أن 
لالتحاد تاريخا من الشد والجذب بلغ حد 
الصدام مع جميع األنظمة التي تعاقبت 

عىل حكم البالد.
وقد أكـد الكاتب العـام للجامعة العامة 
لإلعالم أن اإلرضاب يأتي يف إطار الضغط 
عـىل السـلطة لالسـتماع، قائـال ”اليوم 
توجـد أطـراف حكومية تتصـارع فيما 
بينها وتمنع الوصول إىل جلسـة صلحّية 
من أجل فرض حكومة جديدة والتموقع 
بعـد االنتخابـات وأن تكـون يف رئاسـة 

الحكومة“.
ودعـت الجامعة العاملني يف املؤسسـتني 
يف كافة أنحاء البالد إىل االسـتعداد الجيد 
إلنجـاح اإلرضاب، دفاعا عـن حقوقهم 
وعـدم الرضـوخ للتهديـدات مـن أجـل 
إجبـار الحكومة عىل التفـاوض وتنفيذ 
تعهداتهـا، مؤكدة مرشوعيـة وقانونية 

إرضابها الذي يكفله الدستور.
وهـذا اإلرضاب هـو الثانـي ملؤسسـتي 
اإلذاعـة والتلفزيـون خالل عـام 2022. 
اإلعـالم  قطـاع  يف  عـام  إرضاب  وُنفـذ 
العمومي (الرسـمي) يف تونـس يف أبريل 
مؤسسـة  تحويـل  ”بسـبب  املـايض، 
لرئيـس  خـاص  منـرب  إىل  التلفزيـون 
العـام  اإلرضاب  الجمهوريـة“. وشـمل 
صحفيي مؤسسات التلفزيون واإلذاعات 
الرسـمية، واإلذاعات الجهويـة، ووكالة 
”تونـس أفريقيـا لألنباء“ (الرسـمية)، 
(الناطقـة  ”البـراس“  وصحيفتـي 

بالفرنسية) و“الصحافة“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 تدخـل مجلس اإلعـالم املرصي 
ملحارصة ما يوصف بـ“صحافة 
التقّيص التفتيـش“ بعد ارتكاب 
واملواقـع  الصحـف  بعـض 
مهنيـة  مخالفـات  اإلخباريـة 
ترتبط بنـرش الجرائم والقضايا 
جنـازات  وتغطيـة  الشـاذة 
وحـوادث لهـا عالقة بمشـاهري 

ونجوم املجتمع.
وعقـد املجلـس جلسـة حوارية 
إدارات  مـع رؤسـاء ومجالـس 
ومسـؤولني بعدد مـن الصحف 
انتهت إىل وضع ضوابط جديدة، 
مـن بينهـا عـدم نـرش أسـماء 
اسـتباق  أو  املتهمـني  وصـور 
جهـات التحقيـق يف أي قضيـة 
جملـة  عـىل  واالتفـاق  جدليـة 
مـن ضوابـط النـرش يف قضايـا 
التحقيقات والحوادث والحد من 

األخبار املجهولة.
وبدأت وسـائل اإلعـالم يف األيام 
التالية للجلسة تبدي التزاما بما 
جرى التوافق عليـه، يف محاولة 
للحـد مـن الفـوىض التـي باتت 
ظاهرة يف التعامـل مع القضايا 
املثـرية، خاصـة أن اللقـاء مـن 
املرجح أن يصبـح دوريا ملتابعة 

ما يحدث أوال بأول.
وكان يمكـن أن يصبح التقيص 
طبـق  لـو  إيجابيـا  والتفتيـش 
املعايـري املهنية الالزمـة، والتزم 
الصحافـة  وأسـس  بقواعـد 
االسـتقصائية العميقة، غري أنه 

مال كثريا نحو اإلثارة.
وقال كـرم جرب رئيـس املجلس 
الضوابـط  إن  لإلعـالم  األعـىل 
الجديدة جاءت بعد سلسـلة من 
القضايا التي وقعت خالل الفرتة 
املاضيـة وتـم تناولهـا بطريقة 
خاطئة، مثل لحظة دفن الكاتب 
الصحفي مفيد فـوزي، وواقعة 
القبض عىل فنانة شهرية بمطار 
القاهـرة (منة شـلبي) وقضية 
اختـالس رئيـس مجلـس أمناء 
جامعـة خاصة (سـيد تونيس) 
أربعة مليارات جنيه (تم اإلفراج 

عنه الحقا).
وتطـرق جـرب إىل تنـاول بعـض 
املواقع لوفاة املشاهري والفنانني 
وتأثريها عىل ذويهم، واستشهد 
بشـائعة وفاة الفنان عادل إمام 
الزهايمـر،  بمـرض  وإصابتـه 
مالحظـات  هنـاك  أن  إىل  الفتـا 
عىل تغطيات الصحـف واملواقع 
الوفاة وضبط  للحوادث وحاالت 
املتهمـني، بما يؤثـر عىل صورة 

اإلعالم املرصي.
ويرمـي هـذا التحـرك إىل حـث 
الصحـف واملواقع اإلخبارية عىل 
االعتماد عىل املصادر الرسـمية، 
ومنع استباق سلطات التحقيق 
وتشـويه شـخصيات قـد تثبت 
براءتها، وتفعيل األكواد الخاصة 
بأخبار الجريمة من دون تزييف 

الحقائق.
وطالـب عدد من رؤسـاء تحرير 
اإلخباريـة  واملواقـع  الصحـف 

ممن شـاركوا يف جلسة مجلس 
تنظيم اإلعالم بفـرض عقوبات 
عـىل املخالفـني، واإلعـالن عـن 
أسمائهم ليكونوا عربة لغريهم، 
يف حني أن بعضهم مسـؤول عن 
مواقـع ترتكب أخطـاء مهنية، 
وتـم االتفاق عىل عقد جلسـات 
شـهرية ملناقشـة أزمات اإلعالم 

وتصويب املسار.
وتسـعى الهيئات املسـؤولة عن 
تنظيم وإدارة اإلعـالم إىل فرملة 
سـباق الصحـف واملواقـع نحو 
الرتكيـز عىل الجرائـم والقضايا 
املثـرية لجـذب انتبـاه الجمهور 
كمدخـل  واملتابعـة  للتصفـح 
للـرواج عـىل شـبكة اإلنرتنـت، 
مثـرية  موضوعـات  وتقديـم 
لتلبية رغبـة رشيحة بعينها من 

الجمهور. وهي إشكالية ترضب 
مصداقية الكثري من املنابر.

دعـوة  أن  إعالميـون  ويـرى 
املجلـس لالعتماد عـىل املصادر 
الرسـمية واالبتعـاد عـن نـرش 
معلومات عىل لسـان مسؤولني 
مسـألة  أسـمائهم  ذكـر  دون 
صعبة، وقد يكـون مقبوال حال 
توافـر البيانـات، ألن الصحفـي 
الـذي يلجأ إىل مصـادر مجهولة 
أو غـري معلومة غرضه تعويض 
شـح املعلومات الرسمية، وهي 
الهيئـات  توليهـا  ال  مشـكلة 

اهتماما كبري.
ويحتاج ما يحدث يف أثناء تشييع 
جثامني الشـخصيات السياسية 
والفنانني والرياضيني واملشاهري 
عمومـا إىل مراجعـة وضوابـط 

تحفظ للموت حرمتـه وللمهنة 
كرامتهـا، لكـن املعضلـة يف أن 
الصحفي الـذي ُيكلـف بتغطية 
مثـل هـذه املوضوعـات ُيطالبه 
بالتفرد ولو  الصحيفة  مسؤولو 
يف جنازة، ولذلك تكمن املشـكلة 

يف بعض القيادات أحيانا.
ويرغـب مجلس تنظيـم اإلعالم 
يف تطبيـق حالة أقـرب إىل حظر 
املنظـورة  القضايـا  يف  النـرش 
أمـام القضـاء إال عـرب البيانات 
الرسمية، ما يتعارض مع شغف 
الكثـري من الصحـف يف التعامل 
مـع املحاكمـات كمـادة خصبة 
لجـذب الجمهور يف ظل جمود ال 
يـزال يعرتي الحياة السياسـية، 
وعدم وجود بدائل أمام الصحف 

للنفاذ إىل املتابعني.

اتاوا/ا.ف.ب:
ناشدت الصحفية الكندية ريتشيل غيلمور، يف منشور عىل شبكة اإلنرتنت، السلطات 
التصدي للزيادة الكبرية يف خطاب الكراهية، بما يف ذلك التهديدات بالقتل واالغتصاب 
التي تستهدفها وغريها من الصحفيني. وقالت إن ”الصحافة الحرة تتعرض للهجوم. 

هذا يكفي... لن يسكتونا. لكننا نريدكم أن تقفوا إىل جانبنا“.
إسـاءة معاملة الصحفيني عرب اإلنرتنت التي صـارت ظاهرة عاملية بلغت ذروتها يف 
كنـدا حيث انضمت عرشات املجموعات اإلعالمية إىل الصحفيني، ملطالبة السـلطات 
بأخـذ األمـر عىل محمـل الجد. يقول الصحفيـون إنهم يف مرمى سـيل من هجمات 
الكراهية، بدءاً بالهتافات التي تقطع البث املبارش، إىل التهديدات والرسائل الفاحشة 
عىل اإلنرتنت. حتى إن بعضهم صاروا يخشون مغادرة منازلهم، واضطروا إىل اتخاذ 

احتياطات أمنية استثنائية.
قالـت الكاتبـة يف صحيفة هيل تايمـز يف أوتاوا، إيريكا إيفيل، إنهـا ”حملة ال هوادة 
فيهـا... تراوح بني التهديدات بالقتل وباالغتصـاب، إىل إخبارنا بأننا تحت املراقبة“. 

وأضافت: ”أفكر يف أنه قد يجدر بي ترك الصحافة“.
ودعمت الرابطة الكندية للصحفيني دعوة غيلمور للتحرك. ورأت الرابطة الكندية أن 
”املضايقـات عـرب اإلنرتنت آفة عىل ديمقراطيتنا، ويجب أن تتوقف“، مشـرية إىل أن 
مثل هذه ”اإلساءات الدنيئة“ غالباً ما تكون موجهة نحو الصحفيات أو الصحفيني 
من مجتمع امليم أو ذوي البرشة امللونة. ويف وقت سـابق من هذا الشـهر، نرشت 52 
صحيفة ومحطة بث ومؤسسة إعالمية رسالة مفتوحة، حذرت من ”التأثري املروع“، 

وحثت القادة السياسيني عىل التنديد ”بأي محاوالت لتقويض“ مهنة اإلعالم.
ُنعتـت غيلمور وأخريات بأنهن ”عاهرات رخيصات“، أو بما هو أسـوأ عىل وسـائل 
التواصل االجتماعي. وقالت إحدى الرسـائل إن عليهن ”مغادرة كندا“، مستخدمني 
عبـارة عىل صلة بحركـة يمينية متطرفة يف الواليات املتحـدة. وذهب أحدهم إىل حد 
القـول: ”سـأقتلك أيتها العاهـرة، من األفضل أن تحـذري عندما تكونـني يف مكان 

عام“.
قالت صبا اعتزاز، من صحيفة تورونتو سـتار اليومية، إن األمر ازداد سـوءاً بعدما 
صارت تتلقى عرشات الرسـائل العدائية يومياً، لدرجة اضطرت معها إىل أخذ إجازة 
طبية من العمل. وقالت لوكالة فرانس برس: ”هذا بالتأكيد أسـوأ وأخبث بكثري من 

مجرد التعبري عن خيبة أمل عامة من وسائل اإلعالم“.
وأفـادت بأن تصاعد اإلسـاءات بـدأ يف أواخر عام 2021، عندما حّث سـيايس كندي 
يمينـي متطرف مؤيديه عىل التعامل ”بقذارة مـع الصحفيني“، ثم ازداد حدة خالل 
تظاهرة اسـتمرت أسابيع قادها سائقو الشاحنات وأدت إىل إغالق العاصمة وطرق 

التجارة يف فرباير/ شباط. وقالت: ”اآلن أخىش باستمرار ما قد أجده يف بريدي“.
أوضحت اعتزاز، وهي باكستانية األصل، أنها فرت إىل كندا بعدما اسُتهدفت من قبل 
”حملة خبيثة مماثلة عىل اإلنرتنت“ بسـبب تقاريرها عن حقوق اإلنسـان. وقالت: 
”جئت إىل كندا بحثاً عن األمان، ولذا أشـعر بأن توجيـه تهديدات بالقتل يل يتناقض 

مع قيم هذا البلد“.
لطاملا سـخر من هم يف السـلطة من اإلعالم، ومن بينهم الرئيس األمريكي السـابق 
ريتشـارد نيكسـون الذي وصف الصحافة بأنها ”العـدو“، يف رشائط البيت األبيض 
الرسية. لكن الوضع سـاء يف عرص وسـائل التواصل االجتماعـي والهجمات األكثر 
رضاوة عىل الصحافة من قبل قادة مثل الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب الذي 

انترشت عبارته املسيئة ”األخبار الكاذبة“ يف أنحاء العالم كافة.
تعزو إيفيل وآخرون تصاعد الكراهية إىل عوامل عدة: االستقطاب السيايس، وانعدام 
األمـن االقتصادي، وجائحة كوفيد- 19 التي أجربت الناس عىل العزلة و“الجلوس يف 

املنزل أمام أجهزة الكمبيوتر خائفني وغاضبني“.
كتب وزير السـالمة العامة الكندي، ماركو مينديسينو، عىل ”تويرت“: ”اإلساءة التي 
تعرضت لها ريتشـيل وغريها من الصحفيني -وال سـيما النسـاء وامللونون- شائنة 
وغـري مقبولة“. وأعلن مكتبـه أنه بحث القضية مع رؤسـاء الرشطة يف أنحاء كندا 

كافة.
أعـرب العديـد مـن الصحفيـني الذين تحدثـوا إىل وكالـة فرانس برس عن أسـفهم 
إلحجام الرشطة عن توجيه االتهام إىل الجناة. وقالت إيفيل: ”إنهم ال يرون يف هؤالء 
األشـخاص تهديـداً“. ولم يوضح املسـؤول يف رشطة أوتاوا، مايك كودراسـوف، إن 
كانـت الرشطة بدأت تحقيقات بناًء عىل شـكاوى الصحفيني، لكنه قال إن ”مزاعم 

التهديدات تؤخذ عىل محمل الجد“.
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يقـول شكسـبري «حيـاة يقودهـا عقلك 
افضـل بكثـري مـن حيـاة يقودهـا كالم 

الناس»
يبـدو ان هـذا مايحـدث، وتكتـب عنـه 
تشارلوت حيث طرحت حوار نفيس داخيل 
من خالل شـخصية الزوجـة التي تعاني 
من اكتئـاب مابعد الـوالدة والزوج جون 
الطبيب ذو املكانة املهمة ، والزوج املحب 
واملبالغ باالهتمام يقرر تأجري منزل اشبه 
بمسـتعمرة من حيث الطراز والفخامة ، 
منـزل يقـع  منعزال عىل بعـد ثالثة اميال 
عـن القريـة، حديقـة كبـرية وواسـعة 
مليئـة باالشـجار املورقة، بمـا ان املنزل 
مهجـور ومهمل مـن فرتة طويلـة، نجد 
جدرانـه مهرتئة وبناءه قد تسـاقط منه 
الجـص وبان عليه االهمـال، غرف كثرية 
للخدم واملزارعـني يف ارجاء حديقته، كان 

العالج يقتيض لحالة الزوجة هو االنعزال 
وكان هـذا املنـزل هو االختيار املناسـب، 
اختـار لها زوجها غرفـة اطفال كبرية يف 
الطابـق العلوي وبها نوافذ واسـعة تطل 
عـىل ارجاء املنزل وحديقته،كانت متعتها 

وتسـليتها يف النظر اىل تلـك املناظر ومنع 
عنها الخروج والتحـرك كطريقة للعالج. 
كانت شقيقة الزوج هي الرفيقة املهتمة 
بهـا بعناية وحذر حيث االلتزام بالوصفة 
الطبيـة بوقتهـا وتغيريها يوميا حسـب 

مقتضاة الحالة وأوقات النوم املخصصة. 
لجـات املـرأة املكتئبـة اىل الكتابـة فهـي 
بمكنونـات  للبـوح  الوحيـدة  الوسـيلة 
ضجرهـا ومللها من قلـة الحركة، كانت 
تخفي هذا االمر عن زوجها ألنه سريفض 
قطعـا الكتابـة، لذا سـجلت كل ماتعاني 
يف اوراقهـا املخفيـة. لغرفتها خصوصية 
معينة فهي مغلفة بأوراق الغالف االصفر 
،اوراق مملة وممزقة مـن اجزاء واماكن 
مختلفة.كثرة النظر اليها جعلها تتخيلها 
واشـخاص  وجـوه  مختلفـة  بأشـكال 
ومنحنيـة  متمايلـة  وخطـوط  ونسـاء 
ونقوش مزعجة واحيانا مريبة،لم ترصح 
بما ترى لزوجهـا وكتمت ذلك الن زوجها 

حتما اليفهمها.
النقوش يف النهار تختلف عما ترى يف الليل  
جعلها تتخيل امرأة تزحف من النقش وقد 
تحتاج من يعينها، قبل انتهاء مدة انتهاء 
مدة االيجار مزقت اوراق الجدار، وتخيلت 
انها اخرجت تلـك املراءة حني دخل عليها 

زوجها بهذه الحالة اغمي عليه.
 ( تشـارلوت بريكنز)، كتبت هذه الرواية 
القصـرية ألول مرة يف مجلـة نيوزاجالند 
عام ١٨٩٢، إذ اعتربت مـن اوائل االعمال 
االدبية النسـوية املهمة اشارت اىل قضايا 
مهمة  وعكسـت مـا مرت بـه يف حياتها 
واحـداث حقيقيـة وطالقها مـن زوجها 
كأثبات عىل قناعتها بقضيتها. وأشـارت 
اىل قضايا منهـا قضية موجودة يف القرن 
التاسع عرش، حيث قيود املجتمع واوجاع 
املراة، وتعامل الطب مـع العالج النفيس، 
وخضوعهـا اىل رضورة االنعزال ،باعتبار 
امللل يقلل من الحالة الهستريية والعصبية 
للمـراة، واالضطراب النفـيس، ومايخص 
تقييد جدول حياتها اليومية والتحكم بها 
وعـدم اعطائها حريـة التعبري. ورضورة 
تغيـري قناعة الطب النفـيس اىل توجهات 
علمية حديثـة متزنة وطرق عالج جديدة 
تعامـل املـرأة كيان مسـتق لـه توجهاته 

واهتماماته.
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اسـتوقفتني يف الفـرتة األخـرية بعـض نصـوص 
القصة القصرية املنسـوبة ألدب األحالم، وال أكون 
مبالًغـا لو قلـت إن الولـوج يف متاهـة كتابة أدب 
األحـالم رشك عظيـم، رشك قد يقع فيـه الكاتب، 
فيهوي به إىل مهاوي السطحية والعبثية وطالسم 
الكلـم، فيفقد بذلك كثريًا مـن صدقه لدى املتلقي، 
غري أن الخالص من هذا الرشك والوصول ملكنونات 
نفـس القـارئ بصـدق وحرفيـة يرفع من شـأن 
الكاتب أضعاًفا كثرية، وهذا ألسـباب عدة أسوقها 

لحرضاتكم تباًعا:
أوًال: إن كان األدب يف مجملـه وعىل اختالف قوالبه 
يخاطـب النفـس البرشية قلًبـا وعقالً، مشـاعر 
وأفـكار، فـإن أدب األحـالم بتعقيداتـه وتأويالته 
وكما أنه نابًعا يف األسـاس من الالشـعور وبواطن 
العقل املعقـدة التي ال يعلمهـا إالّ الله، فإنه كذلك 
يخاطـب بشـكل أعمـق ذات الالشـعور وبواطن 
النفس لدى املتلقي، يف عملية معقدة للغاية تحتاج 
إىل صدق جارف وحرفية قصوى، وهذا ال يمنع من 
تدخل العقل يف نهاية العملية أي يف مرحلة اإلفاقة، 
للتأويل والتأمل والتحليل والوقوف عىل مدى صدق 

التجربة.
ثانًيـا: يف منظـوري أن كاتـب أدب األحـالم ينبغي 
له بشـكل أو بآخر أن يكون مطلًعا عىل التأويالت 
التي سـاقها أسـاطني تأويل الرؤى كابن سـريين 
والنابلـيس وميلنـر، لم أقـول هـذا؟ ألن كثريًا مما 
نـرى يف مناماتنا إنما هي أضغـاث أحالم ال معنى 
لها، ولو نقلت إىل التجربة األدبية الفنية لسـقطت 
التجربـة وأضحت محض هـراء ال يصح، وإطالع 
الكاتـب عىل تأويل رؤياه ينأى بـه عن هذا تماًما، 
إذ حينهـا ينتقـي بحرفية ما ينقـل وال يخلط بني 
الغث والثمني، ذلك الخلط الذي قد يقع فيه الكاتب 
مهمـا كانت قيمته، وقد قرأت تجارب لكتاب كثر، 
وعرضتها عىل التأويل فوجدتها طالسـم ال صدق 
فيهـا وال شـعور وإنمـا هي مـأل لفـراغ األوراق 

فحسب.
ثالًثـا: عىل الكاتـب أن يكون عىل أعـىل درجة من 
درجـات األمانة األدبية والخلقيـة، فخطورة األمر 
تأتى من أنه يتعلق بالعالم اآلخر، العالم غري املرئي 
وغري املعروف، فال يصح التهويل أو االختالق الذي 
قد يؤثر بالسـلب عىل املتلقي الذي حتًما سـيتأثر 
بالتجربة، حتى أن العامة قد اعتادوا قولة، أنه من 

الحرام الكذب أو التدليس ىف األحالم. 
رابًعـا: ألن التجربـة تتصـل بعالـم الروحانيـات 
الشـفيفة، فـال منـاص أن يتوافـر لـدي الكاتـب 

من السـمات واملقومـات الخلقية واإلنسـانية ما 
يجعلـه أهًال لتلك التجربة، فـال أراني مثًال مصدًقا 
أو متفاعـًال مـع مـن عـرف عنهـم رداءة الخلق 
وسـوء املعرش، فـال تتأتـى الـرؤى الشـفيفة إّال 
للصفـوة، ورؤيـة العبد الصالـح الصادقة هي ما 
تبقـى من مرياث النبوة، وقد يسـأل أحدهم، كيف 
والتاريخ حافل برؤى العصاة والكفار والتي أولت 
وتحققت؟ ولكنى هنا أتحدث عن رؤى البد لها أن 
تكون مؤثرة باإليجاب عىل الوجدان والشعور مما 

تخلو من هالك الناس وتقلبات حيواتهم.
خامًسـا: قد يكون األمر غري مؤثر بشكل جوهري 
إذا تعلـق بمشـهد يف روايـة أو بيـت يف قصيـدة، 
ولكـن إذا كان األمر متعلًقـا بفن القصة القصرية 
فذلـك يحتاج إىل صدق وشـجاعة واقتدار، ذلك ألن 
القصة تعتمد بشـكل كبري عـىل وحدة املوقف مما 
قد يهدمهـا فنياً بالكليـة، إذا انتقص منها جانب 

الصدق والتأثري
سادًسـا: أدب األحـالم يحتاج إىل متلـق خاص له 
قدر من الشـفافية غري يسـري، وإن لم يكن كذلك، 
فيتعني عىل الكاتب برباعتـه وحنكته وصدقه، أن 
يؤهل متلقيه تأهًيال نفسـًيا حتى يتقبل ما يبدعه 

الكاتب من هذا املنطلق الروحاني.
سابًعا: أدب األحالم وعىل رغم أنه يعرب عن مواقف 
قد تبـدو غري مرتابطة ومشوشـة، إّال أنـه البد أن 
يكـون األكثر صدًقا، إذ أنه نابع من دواخل النفس 
التـي حتًمـا ال تجمل فيهـا وال تزيـن، وإنما تأتى 
تلقائيـة، معربة وصادقة، وعليـه فأن أي محاولة 
غري محسـوبة من الكاتب ىف إعمال العقل الواعي 

فإنها تنتقص من صدق التجربة بشدة. 
ثامناً: ألن الرمزية ملمح رئيس يف القصة القصرية 
وهي كذلك بالنسبة للرؤي، فال يجب أن تحيد  تلك 
الرمزيـة عـن التأويالت املعتربة ملفـرسي األحالم، 
وعليـه فال مناص لكاتب القصة أن يكون متطلعا 
بعمـق عىل تلـك التأويالت حتـى يزيـن نصه بما 
يعضـد ما قد يذهب إليه القارئ املتمرس واملتطلع 

أيضاً..

Êb‡Ó‹é@Û–�ófl
موتـى  نعـي  أوراق  تسـتوقفني 
املدينـة ألعـرف من مـات من أهيل 
وأصدقائـي، أو ممـن ماتـوا ولهم 

شأن عام حساس.
 أوراق جنائزية كئيبة تلّوث جدران 
املدينة. أتذّكر جدران مدينة أصيلة 
الثقـايف  مهرجانهـا  يف  املغربيـة 
متألّقـًة بقوس قزح، مـن لوحات 
تذكارية رسـمها فنانـون عامليون 
مشـاركون، ومتأّنقًة بأبيات شعر 
لشـعراء كبـار كتبوهـا بأيديهـم. 
هناك جـدران فنية أدبيـة، وهنا... 

جدران جنائزية!
مطبعـة املدينـة الجنائزيـة لديها 
ف حياة  جملة غـري مفيـدة- ُتوَصِّ

امليت، مّدعيًة أنه :
« قضاها بالصالح والتقوى»، مهما 

كانت حياته فاضلة أو فاجرة! 
كلما قـرأت هـذه الجملـة تذكرت 

الشاعر الجاهيل طرفة بن العبد:
أرى قرب َنّحام بخيـٍل بماله/ كقرب 

َغِويٍّ يف البطالة ُمفِسِد 
ويضحك يف رسي أبو العالء املعري:

ُربًّ لْحـٍد قـد صـار لحـداً مـراراً/ 
ضاحٍك من تزاحم األضداِد

كلهـم  مدينتـي:  موتـى  هكـذا 
صالحـون، أنقيـاء، أتقيـاء! ليـت 
عدالـة املـوت، ومسـاواة القبـور، 

ُتطبَّق علينا يف الحياة!
أمس استوقفتني ورقة نعي غريبة 
لـم أصدقهـا حتـى اآلن... كانـت 

تنعاني أنا!
نعم، أنا باسـمي الثالثي، وعمري، 
واسـم أبي، وإخوتـي، وأصهاري، 

وأعمامي، ومكان إقامتي...!
قرأت الورقة مذعوراً أكثر من مرة، 
واْغتىل فيها ارتيابي، حتى سمعت 
ِمن حـويل َمـن كان يعرفنـي، ولم 
ينتبه إىل وجـودي بني املتجمهرين، 
... فصّدقت عندئٍذ أنني  يرتّحم عـيلَّ

حقاً ميت! 

 وربمـا اختالطاتـي اآلن هـي حلم 
ميـت، أو حـي يتذكـر مـن يبكون 
عليـه بعد موته، كما تذّكرهم مالك 

بن الّرْيب : 
( تذكرت من يبكي عيل فلم أجد 

  سـوى السـيف والرمـح الرديني 
باكيا)

ترى من سيبكي عّيل ؟
لكننـي موجـود: أتنفـس، وأتذّكر 
ر يف ما يجري  أنني فالن، وأنني أفكِّ

حويل: 
خْطـٌف، قْصـف، قتل، دمـار، دم، 
جنـازات ومقابـر جماعيـة!... ألم 
يقـل ديـكارت: أنـا أفّكـر إذن أنـا 

موجود؟ فلماذا أنا ميت؟ 
تفرّست يف وجوه بعض الحارضين 
ممن أعرفهم ويعرفونني. لم أالحظ 
عىل أي واحد منهم سـيماء الخوف 
والرعب، أو االسـتغراب والدهشة. 

! ربما ألنهم يعرفون أنني قْد متُّ
اآلن  بيتـي  إىل  ذهبـت  لـو  ُتـرى 
هـل سـأجد مأتمـاً أُقيـم يل؟ هـل 
سينكرني أهيل أيضاً؟لكنني مؤمن 
بــ «الكوجيتو» الديكارتي بتحوير 
مني  يناسبني أنا امليت :  ( أنا أفكر 

وأتذكر إذن أنا - حي!)
تابعت سـريي وأنا مختلـط العقل 
بني موتي وحياتي. ذهبت إىل دائرة 
العقارات ألتفقد معاملة استغرقت 
حتى اآلن سـنوات! لـم يتعرّف عيلَّ 
املوظـف رغـم أنني صّدعت رأسـه 
بملفات القضية. ذهبت إىل املحامي 
الذي يتوىل املوضوع. أنكرني واّدعى 
أنه ليس لديه قضية باسـمي، رغم 
أننـي أجلس معه كل أسـبوع أكثر 
من سـاعتني نتباحـث يف تطورات 

القضية! 
 ذهبت إىل مكتب الربيد ألعرف ماذا 
حدث لشكواي حول سبب انقطاع 
الهاتـف. كان املديـر جارنا، وكنت 
أدرِّس ابنه، وقد وعدني خرياً عندما 

قَدمت له الشكوى.

 لكنه لـم يتعرّف عـّيل! وأنكر أنني 
قدمت له شكوى منذ ثالثة أشهر.

 عىل افرتاض أننـي ميت، فلماذا ال 
يعرفوننـي؟ ملـاذا ال يمتلئون مني 

رعباً؟
قـررت أن أذهـب إىل قرص املحافظ 
لعلـه ينصفنـي. كنـت قّدمـت له 
شكوى من سوء املعاملة واملماطلة 

والتسويف والرشوة... 
قابلتـه.  سـاعتني  انتظـار  بعـد 
أخربتـه بـكل معاناتي وشـكاواي 
وقضايـاي الضائعـة. أحالنـي إىل 
قسم املتابعة. رئيس قسم املتابعة 
أحالنـي إىل قسـم التدقيـق. قسـم 
التدقيق أحالنـي إىل الديوان ملعرفة 
رقم وتاريخ الطلب... شعرت بدوار 
وكأنني بطـل روايـة «الغثيان» لـ 

سارتر.
املحافـظ  قـرص  مـن  خرجـت 
ألستنشق نسمة أوكسجني تعيد إيل 

الحياة...
 الحياة؟؟

 أنا امليت – الحي يف مدينتي الحية- 
امليتة!

عنـد ذلك وصلـت إىل قناعـة قتلْت 
هواجـيس بحقيقـة مـرّة، لكنهـا 

حقيقة:
إنني يف هذه املدينة كائن افرتايض !

لست حياً وال ميتاً!

ZáÓËì€a@áÌå@O@Úªãm
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لَطاملا راوَدني ، يف أحياٍن كثرية ، سـؤاُل : 
ملاذا الكتابة ؟ وكنُت َرصفُت ساعاٍت طواالً 
اتحـدَُّث مع أصدقاٍء يل، كّتاب وغري كّتاب 
، يف مـا يتعلق بالكتابـة ، مأخوذًة بفكرٍة 
، اسـتمرت تصاحُبنـي طيلـَة السـنوات 
الخمـس والعرشيـن األوىل املنرصمة من 
حياتـي ، أنَّ كلَّ شـخٍص إّما قـد كتَب أو 
أراَد أْن يكُتـب روايًة ، عىل سـبيِل املثال . 
لكْن ما أفَشـت يل احدى الصديقات التي 
تشارُكني العمَل ، وبعباراٍت ال لبَس فيها 
، هناك عدُم وجوِد رغبة يف ذلك ما جعلني 
أُبِعـد هذه الفكرة نهائيـاً ؛ أنا التي كنُت 
افرتُض أنَّ صديقتي هذه كانت َتكتُب يف 

الَخفاء .
ـب الكتابـَة ُمنطلقًة من  وإْذ كنـُت اتعقَّ
رؤيِة أنَّها ُممارسٌة انسانيٌة عامليٌة َتتطلَُّب 
أّن  اكتشـفُت  الهـادئ  واملـكاَن  الُعزلَـَة 
صديقتي بدالً من ممارسِة الكتابِة كانت 
تتابع برامَج التلفاِز أو ترصف الوقَت مع 
صديقـاٍت لها بالجلوِس يف حانٍة كصورٍة 
مـن صـوِر النَّشـاِط االجتماعـي الـذي 
يناقـُض الكتابـَة التي هـي يف صميِمها 
نشـاٌط انعزايلٌّ ، إالّ اذا ضمَّ مجموعًة من 
الكّتاب الذين يتناولون َموضوعاً يف حلقٍة 
نقاشـية . فالكتابَة تتطلَُّب ، يف أيِّ مكاٍن 
وزمان ، أْن تكوَن وحيداً يف أغلِب ما تكُتب 
، َسـعياً لتحقيِق ُجهٍد ذي شأٍن تعتدُّ به ، 

ُيريض غروَرك وُيشِعُرك بأهميِتك .
الكتابُة .. ُيٌرس أَم َمشّقة

من الواضح أيضاً أنَّ الكتابَة ليَست َعمليًة 
طبيعيًة كما هو التنّفُس ؛ وأن اسـطورة 
الكاتب الطبيعي/الفطري ، الذي ينسـج 
شـبكًة معماريًة ضخمًة من شعٍر أو نثٍر 
رفيِع املسـتوى انَّمـا هي كذبـٌة ُمضلِّلٌة 
حيـَث َحسـناً فعـَل الكثـرُي مـن الكّتاِب 
من أجـِل محوِها. فقط يمكن مشـاهدة 
هـذه الرؤيـة، تظهر وبصـورة فاعلة يف 
أحايني كثرية، يف األعمدِة األدبية، واألفالِم 
الشـعبية حوَل عمالقـِة االدب، وحتى يف 

الّسري الذاتية للكّتاب .

ال يُهـم كـم هـي احتجاجـات الكّتـاب 
واعرتاضاتهـم عىل ذلك، أّمـا غرُي الكّتاب 
فيبدو أنَّهم يسـتعذبون فكرَة أنَّ الكتابَة 
سهلٌة ويسريٌة ، وأنها بصيغتها النهائية 
ليسـت ِكتابـاً يتطلّب املَشـّقة . وحدهم 
 ، والوجدانيـون  املُدوِّنـون،  الكّتـاُب 
ة  ـرون يعرفون كيَف تكون َمشـقَّ واملفكِّ
ت سيمون  الكتابة.. ففي هذا الصدد عربَّ
دي بوفـوار عن انزعاِجهـا الكبري عندما 
أدىل أحُدهـم بإمـكاِن أيِّ انسـاٍن كتابـة 
« ُمذكـرات فتـاٍة ُمطيعـٍة « ... فاذا كان 
بمقدوِر ايَّ انساٍن كتابِة ذلك فلماذا هي 
الوحيـدُة التي كَتبت مثَل هذا الكتاب ؟ .. 

من هنا ينبغي عـىل الكتَّاب التصدّي ملثِل 
هذا التحامل ، ووضع ذلك يف الِحسبان قبل 

مناقشِة الكتابِة مع معارَف طارئني.
إنَّ البـَرش ، كمـا أعتقد ، يكتبـوَن النَّهم 
بحاجـٍة لذلك ... فلقـد وصفت فلورنس 
دوريل الكتابـَة عىل أنَّهـا الطريقُة املُثىل 
لنصبَح أكثَر شـعوراً بإنسانيتنا . وهذه 
ـمِك  العمليـة يمكـن أْن تأخَذ شـكَل السَّ
الطائـر مـع بعـِض النـاس، أو املالكمِة 
اليابانيـة ، أو الزخرفـِة مـع آخرين . أّما 
مـع الكّتاب فتأخُذ شـكَل الكتابـة . انَّها 
تتطلُب ُمتَّسـعاً مـن الوقـت لفهم هذه 
الحاجـة . وباعتقادي أنَّ أكثـَر ما نكتُبه 
، ومـا نتشـبث به بقوٍة هو مـا نريُد وما 

ينبغي التعبرُي عنه .
يف «غرفٍة تعوُد لشـخٍص» تؤّكد فرجينيا 
وولف بالرغم من أنَّ ما يحوزه شـخٌص 
مـا من الكتابـِة يمكن احتسـابه بمثابة 
هديًة صغرية ؛ بيَد أنَّ اخفاء هذه الهدية 
ُل موتاً لها . لذا مهما تكن االسباُب  يشـكِّ
ر اىل الكتابـة؛ ومعه  فـإنَّ الكاتـَب ُيضطَّ
امكانيُة كتـِم أو إخفاِء ما كتب لعدٍد من 
الشـهور أو حتـى لسـنوات، معتقـداً أنَّ 
مادته ربما تكون ذات قيمٍة أكرب وجديرٍة 
باالهتمام، بأقِل السـبل انانيًة مع تقادِم 
الزمن. لكن َمن يسـتطيع اخباَرنا بحجِم 
ر الـذي نصنُعه ألصواتنـا الكتابية  الرضَّ
عندما ُنركُنها وبقسوٍة إىل الصمِت لفرتٍة 

زمنيٍة طويلة؟

مهارتا القراءة والكتابة
ـَة سـحٌر يف الكلمـات . فَنحُن  يوجـد ثمَّ
نخـوُض يف كثـرٍي مـن الدوائـِر الربّاقـة 
التافهـة التي حولنا ؛ وهنـاك الكثرُي جداً 
من َمسـاحاِت الـورِق الطباعـي املُبهمِة 
التـي تجعُلنـا ببسـاطٍة ننـىس الحقيقَة 
األوىل ، وهي الكلمات ، ونسـياُن مقدرِتنا 
عـىل التكلُّـِم والكتابة . هاتـان املهارتان 
اللتـان تجعالننـا نشـعُر بإنسـانيتنا .. 
َق والتميُّـز  إنَّ الكلمـات تعطينـا التفـوُّ
عـىل باقي املخلوقات واألشـياِء يف العالِم 
الطبيعـي . وأولئك الذين ال يسـتطيعون 
الذيـن  الكتابـَة ُهـم أقـلُّ مقـدرًة ِمـن 
يستطيعون . ألنَّ فعاليَة األسماِء تقتُرص 
ـمَع لها ؛  عـىل اولئك الذين ُيصيخوَن السَّ
والذين ُهم يف املوقـِع املبارش . فليس ِمن 
السهولِة االتصال مع املجتمعات األخرى 
أو مـَع الذين لـم يولدوا بعـد ، مثلما مَع 
النـاِس الذيـن يعرفـون كيفيـِة الكتابة 
.. كان برترانـد بريخـت ينصـح النـاَس 
الجائعـني عـىل تعلّم األبجديـة ، ُمنطلقاً 
من أنَّ معرفَة مهارتـي القراءة والكتابة 
بمثابِة خطوٍة مهّمٍة باتجاِه أخِذ سيطرِة 

االنساِن عىل تفاصيل حياته .
الكتابُة .. القوُة والفاعلية

املجتمعـات وبضمنهـا  الكثـرَي مـن  إنَّ 
مجتمعنـا فرضت العديَد مـن العقوبات 
عـىل اولئـك الذيـن يتوقـون اىل القوة أو 
الفعاليـة التـي تمَنُحهـا لهـم الكتابُة . 

ووجدت مجموعة القرارات أنَّ اهتمامات 
ُدِعمـوا  ُهـم  اذا  الضامنـة  هـي  اولئـك 
بواسطِة قوة العمل التي ال تعتقد بقرارِة 
نفسها أنَّ هناك طريقًة متماسكًة كمثِل 
تلك التـي ُتتيُحها الكتابـة .. لقد أحرَقت 
الُكتـَب ،  محاكـُم التفتيـش االسـبانية 
تماماً كما فعلت النازية . فالكتُب تشّكل 
خطورًة ألنَّ القـراءَة والكتابَة تورُطنا يف 

ممارسِة فكرِة الحرية .
إنَّ الكتابـَة املُتخيَّلة سـواء كانت شـعراً 
أو روايـة أو مرسحيـات تخلـُق َمكانـاً 
آخـَر يقطنه القراء ، عارضـًة عاملاً بديالً 
قادراً عىل تحدي العالم الحقيقي املُعاش 
. وهـَي ، يف املعنـى األسـايس الغالـب ، 
ساحرٌة : تنسـُج االلفاظ ، وتصنُع شيئاً 
من ال يشء ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ
جوليـا كاسـتريِتن .. كاتبـة بريطانيـة 
 The) االبداعيـة  الكتابـة  وكتابهـا   .....
Creative Writing ) هـو دليـل عمـيل 
للكتابة اإلبداعية، وتقديم املشورة بشأن 
االسـلوب والشكل، واملسـاعدة يف تطوير 
العمل لقراءة أو سماع وكيفية الحصول 
عـىل نرشهـا. واسـتنادا إىل مقابالت مع 
كتاب آخرين، وخربتها الطويلة كشاعرة 
واستاذة ، تدرس جوليا كاستريتن العديد 
من أنواع الكتابة - السرية الذاتية والشعر 
والحـوار والقصـص القصـرية والكتابة 

للشاشة .
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كلُّ مدينة أراِك فيها

ُقرطبة

كلُّ جٍرس قنطرُتها

وكّل كتاٍب مكتبُتها األُموّية

تتحّول املدَن بوجودِك

إىل مرايا

أنِت هطوُل العطر يف الجّنِة األندلسّية

ووهُج الربتقاِل يف الجزيرة الخرضاء

منذ رأيتِك
صارِت قرطبُة مناراً

أصعُد إليِه حامالً قلبَي زّوادًة 

أللقابِك

أطلقها عليِك ألعرَف أسماَءِك الُحسنى

قرطبُة تعّدُدِك باملرايا

أنِت واحدتها

وحيث تكونني تشعُّ بقلبي

ربما أنـا الحاجـُب املنصـوُر محمُد بـُن أبي 

عامر

ربما أنِت أورورا

أنا متأّكد أنِك أورورا
وإال كيف يولُد الفجُر يومياً

لكّنني أشكُّ بكوني الحاجَب املنصور

لم أستطْع لآلن أن أهدَيِك قرطبًة من ذهٍب

عابراً بها الّشوارَع متباهياً 

نحو قرصِك يف الزّهراء

آه الزّهراء :

التفاُت أغنيٍة لحظَة قدوِمِك

شهقُة الزّهرِة ترشئبُّ لرؤيِة وجهك

انفجاُر النعناع

واحتشاُد الجماِل يف اختصاِر الولع

وأنِت شقيقُة سحرها

قامُتِك القصيدُة الكاملة

وأنا املُحاِوُل عبثاً الوصوَل إىل املعنى

لكّن قرطبَة نائية

خلف احتماالت البحر

وألّني ال أراها 

سأختُرص اشتباَك الكلماِت

يف املخطوطة املورسكّية الّضائعة

وأناديِك : 

ُقرطبتي

ÔÄnÄjÄ �† �ãÄ �”
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إن الزوجـات يف أحيـان كثـرية يكـن 

املسـؤوالت عن تغـريات يف ترصفات 

وسلوكيات أزواجهن تجاههن. طبًعا 

من الجيد أن تتسـامح املرأة وتتمتع 

باملرونة مـع الزوج، ولكن اإلفراط يف 

ذلك يؤدي إىل مواقف معكوسـة تعود 

بالـرضر عليها؛ أي عندما تتسـاهل 

والخطـوط  الحـدود  بشـأن  دوًمـا 

املرسـومة للزواج فـإن الطرف اآلخر 

ربمـا يسـتغل ذلـك ويعيـد ويكـرر 

ترصفات ال يحبها الرشيك.

دائًمـا يكـون الرجل هـو القادر عىل 

حماية نفسـه كونه األقـوى واألكثر 

قدرة عىل كبـح جمـاح زوجته، ولو 

اضطر األمـر إىل اسـتخدام العنف يف 

بعض الحاالت. إذن، يجب أال تسـمح 

املـرأة بحـدوث انتهـاكات متكـررة 

للخطـوط  مسـتمرة  وتجـاوزات 

رأسـها  وعـىل  للـزواج،  املرسـومة 

اإلهانـات  توجيـه  وعـدم  االحـرتام 

وتجنـب املشـاجرات، وبخاصـة تلك 

التي تحدث من دون أسباب قوية.

وهناك سـلوكيات قبيجة جـدًّا تجاه 

الزوجـة يقوم بها الزوج، ولكن املرأة 

تحـاول تجاهلهـا؛ لكـي ال تتفاقـم 

الـزواج ذاتـه  الخالفـات ويتعـرض 

للخطر. ويعّد هذا املوقف سـلبيًّا جدًّا 

مـن جانبهـا، إال إذا كان ذلك الوضع 

ال يؤثـر فيها كثـرًيا. ويجب أن تكون 

هنـاك ردة فعـل حاسـمة مـن قبل 

الزوجـة؛ لكـي تتـم إعـادة الحـدود 

إىل  املرسـومة  والخطـوط  الحمـراء 

وضعهـا العـادي. فمـا السـلوكيات 

القبيحة للزوج تجاه زوجته؟

أوالً: االنتقاد املتواصل

هـذا السـلوك يتحـول إىل ممارسـة 

االنتقـادات  تكـن  لـم  إذا  ومشـكلة 

للزوجـة يف محلها؛ فاالنتقـاد يكون 

فقط من أجل االنتقاد بسـبب أو من 

دون سبب.

ثانًيـا، يعامـل الزوجة كمـا لو كانت 

شيًئا وليست إنسانة

أي أنه يعتربها فقط مصدًرا إلشـباع 

الرغبات، وكذلـك تلك التي تحرض له 

الطعام وتغسـل ثيابه وتنظف املنزل 

وال يشء غـري ذلك. إنـه ال يفكر فيها 

بوصفها إنسـانة لها حقـوق كبرية 

باعتبارها امرأة وزوجة.

ثالًثا: ال يمنح أي وقت خاص لِك

ال  الذيـن  الرجـال  بعـض  هنـاك 

يسـمحون للزوجـات بأخـذ أوقـات 

خاصة بهن، كزيارة صديقة أو زيارة 

األهـل أو األقربـاء؛ فدائًما الزوج هو 

الذي يجـب أن يكون حاًرضا، مع أنه 

ال يكون جاهزًا للقيام بهذه الزيارات 

بصحبة الزوجة، وهذا يعترب مجحًفا 

جدًّا بحق املرأة.

رابًعا: يتحكم بِك

والتحكم يكون فيسيولوجيًّا ونفسيًّا 

فالتحكـم  وشـخصيًّا؛  واجتماعيًّـا 

باآلخر يجعله كالعبد املحروم من أي 

هامش من الحرية.

خامًسا: يستخدم لغة بذيئة معِك

هنـاك أزواج ال يملكـون الحد األدنى 

مـن اآلداب؛ لكي يعاملـوا زوجاتهم 

باحرتام، بـل إنهم يسـتخدمون لغة 

بذيئـة يف الحديث معهـن تدخل فيها 

الشـتائم الشـخصية لهـن وشـتائم 

تخص عائالتهن.

سادًسا: يشاهد األفالم اإلباحية

هنـاك أزواج كثريون يلجأون إىل هذه 

العـادة للحـط مـن القـدر والقيمة 

الحميمية للزوجات. وبالطبع فإنهم 

يتفرجون عىل هذه األفالم غري عابئني 

بما ستشعر به الزوجة.

األعمـال  يف  يسـاعدِك  ال  سـابعا: 

املنزلية

هنـاك رجـال ال يقومون بـأي يشء 

عـىل اإلطالق حتى لو كانت الزوجات 

موظفات مثلهم. هذا يعّد أمرًا يف غاية 

القبـح؛ ألنـه يمثـل انعـدام االحرتام 

للمرأة.

ثامنا: يفقد أعصابه بسهولة وبشكل 

متكرر معِك

يواجـه  كان  إذا  ذلـك  يفعـل  ربمـا 

مشـكالت يف العمل أو مـع اآلخرين؛ 

فاملـرأة هنا تكـون كالصخـرة التي 

الـزوج.  مشـكالت  عليهـا  تنفجـر 

مثـل هـذا الرجل يعـّد ضعيًفـا؛ ألنه 

غـري قـادر عـىل مواجهة مشـكالته 

وحلها ومشـاركة زوجته بها بشكل 

إيجابي.

تاسعا: يخونِك ويكذب عليِك

الرجـل الذي ال يحرتم زوجته أو الذي 

وجد ثغرة لتجاوز الخطوط الحمراء 

يف الزواج ال يتوانى عن خيانة زوجته 

مـع امـرأة أخـرى والكـذب عليهـا 

باسـتمرار. ومـن املعـروف أن أكثـر 

الخطـوط الحمراء أهميـة يف الزواج 

هو عدم اللجـوء إىل الخيانة الزوجية 

مهمـا كانـت األسـباب، واملصارحة 

من أجل الطالق بدالً من الخروج مع 

امرأة أخرى.

هناك اعتقاد خاطئ بأن مرض 

السـكري يصيـب كبار السـن 

فقط لكن الحقيقة أن الشباب 

أيضاً يصابون بهذا املرض، ويف 

هذا التقرير نتعرف عىل أطعمة 

السـكر  نسـبة  يف  منخفضـة 

إىل نظامـك  إضافتهـا  يمكنـك 

الغذائي لتقليل املخاطر.

املـؤرش  ذي  الغذائـي  النظـام 

 GI) املنخفـض  الجاليسـيمي 

منخفـض) هو خطـة وجبات 

تأخـذ يف االعتبار كيفيـة تأثري 

الوجبات عىل نسـبة السـكر يف 

الدم، واملعروف باسـم جلوكوز 

الدم.

يصنـف املـؤرش الجاليسـيمي 

إىل ١٠٠، مـع   ٠ الطعـام مـن 

وجود تأثـري ضئيل لألطعمة يف 

الطرف األدنـى من النطاق عىل 

مستويات السكر يف الدم.

وجـدت مراجعـة نـرشت عام 

 Cochrane Database ٢٠٠٩ يف

تنـاول  أن   System Review

نظام غذائي مـع األطعمة ذات 

املؤرش الجاليسـيمي املنخفض 

يبدو أنه طريقة ممكنة للتحكم 

يف مستويات السكر يف الدم.

املـؤرش  ذات  األطعمـة 

الجاليسـيمي املنخفـض والتي 

يمكنـك تضمينهـا يف نظامـك 

الغذائي.

املـؤرش  ذات  األطعمـة 

املنخفـض  الجاليسـيمي 

(١-٥٥)

تنـاول املزيد مـن الخضار مثل 

الـربوكيل والطماطـم والفلفل 

والخس والباذنجان.

أدخل املزيـد مـن الفواكه مثل 

التفـاح والكمثـرى والليمـون 

والليمون  والفراولـة  الحامض 

يف نظامك الغذائي.

التـي  الداكنـة  الشـوكوالتة 

تحتـوي عىل ٧٠٪ مـن الكاكاو 

مفيدة لك.

املكرسات مثـل الكاجو والفول 

السوداني لها مؤرش جاليسيمي 

منخفض.

يمكنك تضمني منتجات األلبان 

مثل الحليب والزبادي العادي.

الحمص والبقوليات املجففة أو 

املسـلوقة من الخيارات الجيدة 

أيًضا.

إىل  أيًضـا  الدراسـات  أشـارت 

أنـه يف حـني أنـه مـن الجيـد 

املـؤرش  ذات  األطعمـة  تنـاول 

يجب  املنخفض،  الجاليسـيمي 

أن تتناولهـا بكميـات معتدلـة 

أيًضـا ، تحـدث إىل طبيبـك قبل 

إجراء أي تغيـريات غذائية عىل 

نظامك الغذائي.
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املقادير

- البطاطس : ٤ حبات (كبرية 

مقرشة ومقطعة مكعبات) 

- البصل : ١ حبة (مفروم) 

- ملح : ملعقة صغرية 

- فلفـل أسـود : ربـع ملعقة 

صغرية 

- الزيت النباتي: ملعقة كبرية 

(للحشوة) 

- البصـل : ١ حبة (مفروم / 

للحشوة) 

- الزبدة : ملعقة كبرية 

- جبنـة شـيدر : ربـع كوب 

(مبشورة) 

- الجـزر : ٥ حبـات (مفروم 

مكعبات صغرية / للحشوة) 

- طحـني : ملعقتان كبريتان 

(للحشوة) 

- الكاتشـاب : ملعقـة كبرية 

(للحشوة) 

- مـرق اللحـم : ثـالث أرباع 

الكوب (أو ماء / للحشوة) 

- جبـن الشـيدر : ربـع كوب 

(مبشور / للحشوة) 

طريقة التحضري

١. اسـلقي البطاطس يف ماء 

مملح حتى تتطرى وصفيها 

والبصلة  بالزبدة  واهرسـيها 

املفرومـة وربـع كـوب جبن 

الشيدر املبشـور وتبيل بامللح 

والفلفل.

٢. اسلقي الجزر يف ماء مملح 

ملـدة خمسـة عـرش دقيقـة 

وصفيها واهرسيها واتركيها 

جانبا.

٣. سـخني الفرن عىل درجة 

حرارة ١٩٠.

٤. سـخني الزيـت يف مقـالة 

النـار وأضيفي  واسـعة عىل 

البصـل وقلبي حتـى يصبح 

طرياً وشفافاً.

املفـروم  اللحـم  أضيفـي   .٥

وقلبي حتى يصبح لونه بني.

٦. أضيفـي الطحني وحركي 

ثم أضيفي الكاتشـاب ومرق 

اللحـم واتركـي املزيـج حتى 

يغيل ثـم خففي النار واتركي 

املزيج ملدة ٥ دقائق.

٧. وزعي اللحم يف طبق الفرن 

ثـم وزعـي الجـزر املهروس 

والبطاطس والجبن الشيدر.

٨. أدخـيل الطبـق للفرن ملدة 

٢٠ دقيقة حتى يصبح ذهبي 

اللون.
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مع انخفاض درجات الحرارة واشتدت موجة برد الشتاء، ازدادت حاالت 
اإلصابـة بفريوس الجهاز التنفيس املخلوي (RSV)، الذي يمكن أن تبدو 
اإلصابـة به وكأنها نزلة برد عادية لدى البالغني، لكنها قد تكون مهددة 

لحياة بعض األطفال الصغار.
وتعـد حـاالت اإلصابـة بـفـريوس الجهاز التنفـيس املخلـوي أعىل من 
املعتاد يف هذا الوقت من العام، كما هو الحال مع فريوسـات أخرى مثل 

اإلنفلونزا.
ويعد هذا الفريوس أكثر خطورة عىل األطفال، إذ شكل أكرب سبب لوفاة 

آالف األطفال دون سن الخامسة، يف جميع أنحاء العالم.
ومـع ذلك، فـإن الرضع واألطفـال الصغـار الذين ليس لديهـم طريقة 
إلخبـار البالغني بأنهم يشـعرون باملـرض، قد ال تظهـر عليهم أعراض 

شبيهة بالزكام يف البداية.
ووفقـا للمركـز األمريكي ملكافحة األمـراض، فإن هنـاك عالمات ثالث 
وحيـدة قد تظهر عىل الطفل املصاب بفريوس الجهاز التنفيس املخلوي، 

هي:
التهيج قلة النشـاط صعوبات يف التنفس أما األعراض األخرى الشائعة 

بني األطفال من جميع األعمار، فتشمل:
سيالن األنف قلة الشهية السعال العطس الحمى الصفري (أثناء التنفس) 
وعادة تكون األعراض أسـوأ بني اليومني الثالث والخامس، مع تحسـن 

السعال يف غضون 3 أسابيع.
وعن سـبب تزايد حـاالت اإلصابة بهذا الفـريوس واإلنفلونزا أيضا، فإن 
ذلـك يرجع ألنه خـالل عمليات اإلغالق املرتبطة بفـريوس كورونا، بقي 
األطفال يف املنازل، وُمنع فريوس الجهاز التنفيس املخلوي من االنتشـار 

كما هو معتاد.
ويف تقرير صادر عن أكاديمية العلوم الطبية، حذر خرباء فريوسات، من 
أن اململكـة املتحدة تتجه نحو مزيج ثالثي قاتـل من كورونا واإلنفلونزا 

وفريوس الجهاز التنفيس املخلوي، هذا الشتاء.
وقـال استشـاري األوبئة، الدكتـور كونال واتسـون، إن حاالت فريوس 
الجهـاز التنفيس املخلوي مسـتمرة، وهو أمر معتاد يف هـذا الوقت من 

العام، خاصة عند األطفال الصغار.
وأضاف: بالنسـبة لألطفال دون سـن الثانية، يمكن أن يكون الفريوس 
التنفيس املخلوي شـديدا، خاصة بالنسبة لألطفال الرضع وأولئك الذين 

ولدوا قبل األوان.
أكد واتسون عىل أهمية وقف انتقال العدوى، من خالل:

اسـتخدام منديـل لتغطيـة األنف والفم عند السـعال أو العطس غسـل 
اليديـن باسـتمرار، خاصة بعـد السـعال أو العطس عـدم التدخني أبدا 

بالقرب من رضيع.
تجنب زيـارة األطفال إذا كنت مريضا إذا كنت قلًقا من أن طفلك يعاني 

من أعراض الربد مع أي تنفس غري عادي أو صعوبة يف الرضاعة.
 قـم بزيارة الطبيـب إذا كان طفلك يبدو مريضا بشـكل خطري، احصل 
اتجه لقسم الطوارئ بأقرب مستشفى يذكر أنه ال توجد حاليا عالجات 
فعالـة لفـريوس الجهاز التنفيس املخلـوي، لكن بعد عقـود من التقدم 
املتعثر، أعلنت رشكة األدوية العمالقة فايزر األسبوع املايض، أن لقاحها 
الجديد لفريوس RSV فعال بنسبة 82 يف املائة يف منع الرضع من الحاجة 

لإلقامة يف مستشفى.

تدخل الهندبـاء ضمن الحميات الغذائية 

يف  ولفقرهـا  بالحديـد  لغناهـا  نظـرًا 

السعرات الحرارية. وقد ُعرفت الهندباء، 

منـذ القـدم، بخصائهـا الشـافية مـن 

األمراض.

ولعـّل الهندبـاء الربية هـي األكثر غًنى 

لكونهـا  نظـرًا  الغذائيـة،  بالعنـارص 

عضويـة مئـة باملئة. وهـي تحتوي عىل 

الكالسـيوم، والفوسـفور، واملغنيزيوم، 

والحديد. وغنية جدًّا باأللياف، وفيتامني 

C . باإلضافـة  A، وفيتامـني «يس»  «أ» 
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ولعـل  الربيـة،  الهندبـاء  فوائـد  تكثـر 

أبرزها:

_ تنشيط الجسم.

_ حماية الجهاز الهضمي.

_ إدرار البول.

_ عالج اإلمساك.

_ طرد الديدان.

_ التخلص من حصوات الكىل.

_ عالج البواسري.

_ محاربة االلتهابات يف الجسم.

_ عالج للصفرية والحمى.

_ التخلص من السموم يف الجسم.

_ تنشيط عمل الكبد واملرارة.

_ تسكني األلم.

_ محاربة البكترييا الضاّرة.

_ تخفيض الوزن.

إىل  الهندبـاء  أوراق  أضيفـي  نصيحـة: 

قومـي  أو  اليوميـة،  السـلطة  أطبـاق 

بسـلقها لوقـت قصري كـي ال تفقد من 

قيمتهـا الغذائيـة كثـرًيا، وأعـدّي منها 

طبًقا لذيًذا صحيًّـا، بإضافة فحص ثوم 

مهـروس، والقليـل من عصـري الليمون 

الحامض وزيت الزيتون.

خلصت دراسة طبية حديثة أجريت يف بريطانيا إىل وجود ارتباط 
وثيق بني قلة النوم وزيادة الوزن، إذ وجد الباحثون أن قلة النوم 

تؤدي إىل السمنة، أو أنها تسهم عىل األقل يف زيادة الوزن.
أن قلة ساعات النوم تجعل الشخص أكثر عرضة لزيادة الوزن، 
حيث وجدت أن الذين ينامون بمتوسط ست ساعات ليالً، لديهم 
قياس خرص أكثر بثالثة سـنتيمرتات من أولئك الذين يحصلون 

عىل نوم لتسع ساعات يف الليلة الواحدة.
كمـا تبني من الدراسـة، التي قـام بها باحثـون يف جامعة ليدز 
الربيطانيـة، أن ”النـوم األقـل قد يعنـي أكثر بدانة، وال سـيما 

بالنسبة إىل أولئك الذين لديهم نظام غذائي أقل صحية“.
وشـملت الدراسـة فحص أكثـر من 1600 شـخص بالغ، حيث 
طلـب الباحثـون منهم اإلبالغ عن املدة التي كانـوا ينامون فيها 
وجميع املأكوالت التي يأكلونها، قبل أن يصلوا إىل هذه النتيجة.

وتبـني أن الذين ينامون سـاعات أقل لديهم مسـتويات أقل من 
الدهون املسـماة (HDL) يف دمائهم، وهو النوع الجيد والصحي 
من الكوليسرتول والذي يساعد عىل إزالة الدهون ”السيئة“ من 

الدورة الدموية ويحمي من أمراض القلب.
ونقلـت الصحيفـة عن رئيسـة فريـق البحـث، الدكتـورة لورا 

هاردي، قولها: ”وجدنا أن البالغني الذين ينامون لسـاعات أقل 
من أقرانهم، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة“.

وتابعت قائلة: ”نتائجنا تسـلط الضوء عىل أهمية الحصول عىل 
قسط كاف من النوم“.

وأشـارت الصحيفـة إىل أن الوقـت الذي يحتاجه الجسـم للنوم 
يختلف من شخص آلخر، لكن اإلجماع الحايل يف أوساط املختصني 

هو سبع إىل تسع ساعات يومياً بالنسبة ملعظم البالغني.
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١١٥٤ ـ تتويج هنري الثاني ملًكا عىل إنجلرتا يف دير وستمنسرت.
١٨٨٥ - تسوية نزاع إنجلرتا وإسبانيا حول جزر كارولني.

١٩١٤ - حسـني كامـل نجـل الخديـوي إسـماعيل يتـوىل عرش 
مرص تحت اسـم سـلطان خلًفا البن أخيه الخديوي عباس حلمي 

الثاني.
١٩١٦ - بدأ معركة فردان أثناء الحرب العاملية األوىل والتي استطاع 
الفرنسيون فيها وقف التقدم األملاني يف بالدهم بدأوا بعده هجوم 

معاكس حقق نجاًحا كبريًا.
١٩٣٥ ـ امللـك فؤاد األول ملك مرص يصدر أمرًا ملكًيا بإلغاء العمل 

بدستور ١٩٣٠ وإعادة العمل بدستور ١٩٢٣.
١٩٤١ - أدولف هتلر ينصب نفسه قائد أعىل عىل الجيوش األملانية 

ويلقب نفسه بالفوهرر.
١٩٤٩ - انقـالب يف سـوريا بقيادة أديب الشيشـكيل ضد سـامي 

الحناوي الذي حاول توحيد سوريا مع العراق.
١٩٥٥ - إعالن استقالل السودان من داخل الربملان.
١٩٦٥ - إعادة انتخاب شارل ديغول رئيًسا لفرنسا.

١٩٧١ - اسـتقالة رئيـس باكسـتان محمد أيوب خـان وذلك بعد 
هزيمة بالده أمام الهند.

١٩٨٣ - رسقـة كأس العالم لكرة القـدم (كأس جول ريميه) من 
خزائن االتحاد الربازييل لكرة القدم يف مدينة ريو دي جانريو.

١٩٨٦ ـ الزعيم السـوفييتي ميخائيل غورباتشـوف يأمر بإطالق 
أندريه ساخاروف وزوجته من منفاهما يف غوركي.

١٩٨٩ - أملانيا الرشقية وأملانيا الغربية يعقدان أتفاقية تعاون.
٢٠٠٣ - ليبيـا تعلن إنها سـتقوم بتدمري ترسـانتها من أسـلحة 

الدمار الشامل.
٢٠١٣ - بـراءة عـالء وجمال مبـارك وأحمد شـفيق (غيابياً)، يف 

قضية أرض الطيارين.
ب بـ«عميـد األرسى  ٢٠١٥ - اغتيـال سـمري القنطـار، الـذي ُلقِّ
الُلبنانيني يف الُسـجون اإلرسائيليَّـة» يف غارٍة جويَّة إرسائيليَّة، عىل 

مدينة جرمانا يف ريف دمشق.
٢٠١٩ - إنـدالع ثورة ديسـمرب يف جمهورية السـودان و حرق دار 

حزب املؤتمر الوطني املحلول يف مدينة عطربة
تنصيـب عبـد املجيد تبـون ملنصب رئاسـة الجزائر ليكـون ثامن 

رئيس جزائري منذ استقالل البالد عن فرنسا.
٢٠٢١ - انتخاب اليسـاري غابرييل بوريك رئيًسـا لتشييل ليصبح 

بذلك أصغر رئيس يف تاريخ البالد.
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شاعر وأديب عراقي (١٩٢٦ - ١٩٩٩) ويعد واحدا من أربعة أسهموا يف تأسيس 
مدرسة الشعر العربي الجديد يف العراق (رواد الشعر الحر) وهم عىل التوايل نازك 
املالئكة و بدر شـاكر السياب وشاذل طاقه حياة الشاعر االرسيه شاعر عراقي 
ولد يف بغداد سنة١٩٢٦ . تخرج بشهادة اللغة العربية وآدابها ١٩٥٠ م، واشتغل 
مدرسـا من عام ١٩٥٠-١٩٥٣م. مارس الصحافة عام ١٩٥٤م يف مجلة الثقافة 
الجديـدة لكنها أغلقـت، وفصل عن وظيفته، واعتقل بسـبب مواقفه الوطنية. 
فسافر إلىسـورية ثم بريوت ثم القاهرة. وزار االتحاد السوفييتي ما بني عامي 
١٩٥٩ و١٩٦٤ م، واشـتغل أستاذاً يف جامعة موسـكو، ثم باحثاً علمياً يف معهد 
شـعوب آسـيا، وزار معظم أقطار أوروبا الرشقية والغربية. ويف سـنة١٩٦٣ م 
أسـقطت منه الجنسية العراقية، ورجع إىل القاهرة ١٩٦٤ م وأقام فيها إىل عام 
١٩٧٠ م. ويف الفـرتة (١٩٨٠-١٩٨٩)م أقـام الشـاعر يف إسـبانيا، وهذه الفرتة 
يمكن تسـميتها املرحلة األسـبانية يف شـعره، صار وكأنه أحد األدباء اإلسبان 
البارزيـن، إذ أصبح معروفا عىل مسـتوى رسـمي وشـعبي واسـع، وترجمت 
دواوينه إىل اإلسبانية. وقد جمع حوله كتاًبا ومثقفني عرًبا وإسبان ومن أمريكا 
الالتينية خالل تلك السـنوات التي الذ خاللها بشـبه صمت شـعري كان العامل 
األول فيهـا الحـرب العراقية اإليرانية ١٩٨٠-١٩٨٨، إذ لم يكن يشـارك الرأي يف 
رضورة قيـام تلـك الحرب التي أضعفـت البلدين. خرج مـن عباءته الكثري من 
املسـتعربني وتأثر به كتاب من أمريكا الالتينية. وربطته عالقة صداقة مع عدد 
كبري من مثقفي إسبانيا خالل إقامته يف مدريد. يف سنة ١٩٩١م توجه إىل األردن 
ومنهـا إىل الواليـات املتحدة اإلمريكية قبيـل حرب الخليج الثانية بسـبب وفاة 
ابنتـه ناديه التي تسـكن يف كاليفورنيـا حيث أقام فيه ٣ أشـهر أو أكثر بعدها 
توجه للسـكن يف عمان األردن ثم غادرها إىل دمشق واقام فيها حتى وفاته عام 

.١٩٩٩
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ال شّك يف أن شهر والدتك يكشف 
طباعـك  أرسار  مـن  الكثـري 
ولتكتشـفي  وشـخصيتك. 
مـا يقولـه عنـك خـويض هذا 
االختبـار. كل ما عليـك القيام 
بـه هـو أن تختاري الفراشـة 

املرتبطة بشهر ميالدك.
يناير

تعرفـني تمامـاً كيـف ُتدخلني 
اآلخريـن.  قلـوب  إىل  الفـرح 
كما تشـعرين باالرتيـاح أثناء 

مجموعـة.  ضمـن  وجـودك 
فأنـت فراشـة حـرة ال تحـب 
أّنك  الوحـدة واالنعـزال. كمـا 
وباملشـاعر  بالوفاء  تتسـمني 

الرومنسية.
فرباير

إذا كانت هذه الفراشة ترتبط 
بشهر ميالدك، فهذا يعني أّنك 
تتميزيـن بالجاذبيـة وتلفتني 
األنظـار إليـك حيثمـا حللت. 
ويدّل هـذا أيضاً عىل أّنك ذكية 

وتفضلـني عيـش الواقع كما 
هـو بعيـداً عن عالـم األحالم. 
ويشـري هـذا الخيـار كذلك إىل 
أّنـك ال تحبـني اتبـاع القواعد 
وتتمردين عىل بعض التقاليد. 
تميلـني  أّنـك  هـذا  إىل  أضـف 
إىل تكويـن حلقـة كبـرية من 

الصديقات.   
مارس

تشـعرين بالكثري من االرتياح 
عندما تمضني الوقت بمفردك. 
تمتلكـني صفـات  أّنـك  كمـا 
الكرم والنزاهة والود. وتميلني 
الهـدوء  أجـواء  إشـاعة  إىل 
محيـط  كل  يف  واالسـتقرار 
اجتماعي تعيشـني أو تعملني 
فيـه. لكنـك تظهريـن بعض 
وتفضلني  أحياناً  الحساسـية 
األشـخاص  عـن  االبتعـاد 

االنفعاليني.
أبريل

من أبـرز نقاط قوتـك قدرتك 
عـىل فـرض حضـورك يف كل 
اجتمـاع تحرضينـه. فالكثري 
يحبـون  األشـخاص  مـن 
االسـتماع إىل رأيـك يف املواقف 
املختلفـة. أما نقطـة ضعفك 

األساسية فهي عدم استماعك 
أحيـان  يف  اآلخريـن  آراء  إىل 
تنطوي  فشـخصيتك  أخـرى. 

عىل بعض األنانية.
مايو

املسـاعدة  تقديـم  تحبـني 
بـك.  املحيطـني  لألشـخاص 
فأنت تمتلكني قدرة كبرية عىل 
العطاء العاطفي. لذا يلجأ إليك 
الكثـريون إليك من أجل تقديم 
الشـكوى. كمـا أّنـك تمتلكني 
أّي  ذاكـرة قويـة وال تنسـني 
أو  بعائلتـك  تتعلـق  مناسـبة 
يف  زميالتـك  أو  صديقاتـك 
العمل. وهذا ما يجعلك موضع 

تقديرهم واحرتامهم.
يونيو

تتمتعـني  بالقـدرة عـىل حـّل 
فأنـت  تكـن.  أيـًا  املشـكالت 
تتسـمني بالحكمـة والرويـة 
وهدوء األعصاب. ال يسـع أي 
موقـف أن يسـتفزك إال نادراً. 
ثقـة  موضـع  تشـكلني  لـذا، 
رشيـك حياتـك ورؤسـائك يف 
العمـل. فأنـت صمـام األمان 
الذي يمكنه ضبط إيقاع عمل 

اآلخرين وحياتهم. 

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

يـا خـلـي ال مـريـت ســلـم عـلـيـه
كـل الـسـبـب ذوالك انا اش بـيـــديه 
يـاخلي لـو صـديـت كلـبي يريـــدك 
مـوت وحـياة الـروح ياخلي بيـــــدك
ياسمر فراقك ليش روحي جرحـــــها
صابر ودمع العني غصنب فضحــــــها
يالفاركتني الروح بعــدك جريحــــــه
بعـــدك طريح افراش جني ذبيحــــــه

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

تعددت أحالمك اليوم لدرجة أنك تريد أن تتكلم مع كل 
شـخص عنها بمجرد أن تستيقظ من نومك. عىل الرغم 
مـن ذلك، ننصحك بالصمت والكتمـان. ليس من الخطأ أن 
تعرب عن رأيك وعن مشـاعرك لآلخرين ولكن من الذكاء أيضا 
أن تختار الوقت املناسب. تحّل بالصرب ألنه يجعل شخصيتك 

قوية.

هـل أنت مهتـم بالعمل يف الـدول األوروبية؟ سـتضطر 
قريبـا لإلجابة عن هذا السـؤال. قد يكون حلـم العمل يف 
الخارج هو التفسـري املناسـب لعدم رضاك عن العمل يف ذلك 
الوقت؟ عليك أن تحل هذا اللغز فورا، ألنك سـتتخذ قراراتك بناء 

عىل ذلك.

سـتطلع اليـوم عىل كل مـا هو جديـد من خالل 
بعض املكاملـات الهاتفية أو تلقي بعض الرسـائل 
واإليميـالت. ربمـا يقرتح عليك بعض األشـخاص 
أفكارا رائعة. املعلومات التي يتم تبادلها قد تؤدي إىل 

تطور مشرتك عىل املستويني املادي والروحاني.

يـوم جيـد يحمـل إليـك الكثري مـن الحيويـة والطاقة 
اإليجابيـة التـي تحاول توزيعهـا عىل مـن حولك بحيث 
تلطـف أجواء العمـل. توقع بعض التغيـري يف روتني العالقة 
والذي قد يزيد من إعجاب الرشيك بك فيعرض عليك تجديد شـهر 
العسـل. تمارس ضغطا قويا عىل نفسك بغية التخلّص من الوزن 

الزائد قبل نهاية الصيف.

بـات عليـك التحـرك قليـال وبـذل الجهود عىل املسـتوى 
االجتماعـي للتعرّف عىل وجوه جديدة تسـاعدك يف توديع 
مرحلة مضت وال يمكن االستمرار فيها، بل االنتقال إىل مرحلة 
مختلفـة تبدأ اليـوم انطالقتها لتدفع بمسـرية حياتك إىل األمام 

وتفتح لك أفاقا جديدة.

ألنـك تميـل اليـوم إىل التفكـري بدقـة يف كل يشء، فمـن 
املتوقع أن يكون يوما مثمرا عىل الصعيد املهني. قد يكون 
من الصعب عليك أن تشـعر بالرضا الكامل بسـبب التأخري يف 
بعـض املواعيد أو تأجيل بعض املهمـات. لديك اليوم وجهة نظر 
ولكن ليس لديك فرصة إلثباتها. قد تسـتمع بمشاركتك يف بعض 

األنشظة الدينية أو الفنية.

عـىل الرغـم من أنـك شـخص مسـالم وال تحب أن 
تتضـارب أفـكارك مـع أحـد، سـتختلف اليـوم مـع 
أي شـخص حتـى املناقشـات العاديـة التـي تجريها مع 
األصدقاء. كما أن خطواتك سـتختلف ببساطة عن أي يوم 

بسبب بعض األساليب اإلبداعية التي تتبعها.

من املتوقع أن الجانب الحيس أو العاطفي يف شـخصيتك 
سـيظهر بصورة أكـرب للناس اليوم. تفكر فجـأة يف قراءة 
بعـض الروايات ومشـاهدة األفالم التي تحفزك عىل التمسـك 

بحلمك وبطموحاتك. استمتع بوقتك كما تشاء.

تثـار أمامك اليوم بعض املحادثات واألفكار املسـتنرية 
مـن قبـل الرشيك، وربما مـن الرشيك العاطفـي، أو من 
رشيكك يف العمل. أمامك أسـاليب جديدة للعمل من خاللها، 
وربما تتضمن هذه األسـاليب وسائل تكنولوجية جديدة حتى 
ترسع وتـرية العمل وتزيد دخلك. عليـك أن تضع ىف اعتبارك أن 

ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.

تتعامل مع كل األمور بجدية اليوم وتتحىل بالصرب 
وهذا سـيكون له مردود إيجابـي بالتأكيد. تعيش 
حالة مـن القلق اليـوم واالضطـراب العاطفي ولذلك 
ندعوك لضبط النفس عند التعبري عن مشـاعرك. خوفك 

الدائم من التغيري سيضيع فرصا لن تتكرر.
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ستشـعر بعدم الرحـة والقلق إذا فكـرت يف الخروج يف 
الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، ولكن انتبه فهناك 
العديـد مـن املهام تواجهـك وربما تفكـر يف تأجيلها. هناك 
شخص ما أنت مهتم به جدا سيطلب مساعدتك وخدمتك، ولكن 

قد ال ترغب يف مساعدة ذلك الشخص.

ستشـعر بعدم الرحة والقلق إذا فكـرت يف الخروج يف الهواء 
الطلق اليوم ولو للحظـة واحدة، ولكن انتبه فهناك العديد من 
املهـام تواجهـك وربما تفكـر يف تأجيلها. هناك شـخص ما أنت 
مهتم به جدا سـيطب مسـاعدتك وخدمتك، ولكن قد ال ترغب يف 

مساعدة ذلك الشخص.

Ô”aã«@fiçÀ



حلّت النجمة التونسية لطيفة ضيفة مكرمة عىل 

حفل مجلة ”فوغ بالعربية“ الذي أقيم يف دبي، 

وجرى تكريمها اىل جانب النجمة املرصية نبيلة 

جورجينا  السابقة  الكون  جمال  وملكة  عبيد، 

أن  بما حققته من  كانت سعيدة  لطيفة  رزق، 

خربات  بعد  املواهب  لنصيحة  قائم  التكريم 

كبرية اكتسبتها هي كمغنية يف العالم العربي.

املهرجان  يف  لطيفة  مع  خاصة  دردشة  ويف 

كمؤثرة  الختيارها  جداً،  سعيدة  أنها  قالت 

الفنون  تهوى  التي  املواهب  من  الجديد  للجيل 

عىل أشكالها. وأوضحت لطيفة أنها قريباً ستعود 

اىل بريوت الستكمال مرشوع جرى التداول به؛ وهو 

ها  ؤ أغاني لقا هناك  أن  ويبدو  الرحباني  زياد  والفنان  بامللحن 

قبل  قدمت  كانت  لطيفة  لطيفة.  لصالح  لها  اإلعداد  يتم  جديدة 

سنوات ألبوماً غنائًيا من توقيع زياد الرحباني بعنوان ”معلومات 

مش أكيدة“ الذي القى نجاًحا جيداً وتضمن أغنية ”بنص الجو“ 

التي ال تزال حتى اليوم أغنية ضاربة.

وتوزيع  لتسجيل  املقبلة  لطيفة  وجهة  بريوت  ستكون  هكذا 

األغاني ومهم كما كل أعمالها من انتاجها الخاص.
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حفالً  الساهر  كاظم  القيرص  يحيي 
يوم  اإلمارات،  بدولة  دبي  يف  غنائًيا 
الجمعة ٢٣ ديسمرب، ومن املقرر أن يقدم 
كاظم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه 

القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.
ويف سياق آخر حل كاظم الساهر ضيفاً 
يف حلقة خاصة من برنامج «معكم» مع 
 ،cbc قناة  عىل  الشاذيل  منى  اإلعالمية 
هامش  عىل  الحلقة  تصوير  تم  حيث 
تحدث  الحلقة  وخالل  مرص،  يف  تواجده 
كاظم الساهر عن أهم املحطات يف حياته 
تقديمه  اىل  باإلضافة  والخاصة،  الفنية 
عددا من األغاني منها القديمة والحديثة 

اليف.
واستعاد املطرب العراقي خالل الربنامج 
العديد من الذكريات الفنية والشخصية، 
بعد  ملرص  الفنية  عودته  عن  تحدث  كما 
يف  أحدهما  حفلني  أحيا  إذ  طويل  غياب 
األوبرا،  بدار  واآلخرى  الشمايل  الساحل 
األغنيات  من  العديد  الجمهور  وشارك 
أسئلتهم  عىل  أجاب  إذ  والتساؤالت، 
داخل  كبري  بشكل  معهم  وتفاعل 
املوسيقية  فرقته  بمصاحبة  االستوديو، 

كاملة.
نزار  السوري  الشاعر  منحه  وكاظم 
العربية»،  األغنية  «قيرص  لقب  قباني 
بينها  من  القصائد،  عرشات  له  وغنى 
«الحب املستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، 
ممنوعة أنت، يوميات رجل مهزوم»، فمنذ 
دمشق،  يف  مرة  ألول  بنزار  كاظم  تقابل 

«اختاري»،  قصيدته  لحن  عليه  وعرض 
يشاء  ما  يغني  وجعله  عالقته  وتوطدت 
بعد  أيضا  حدث  ما  وهو  كلماته،  من 
مسرية  يف  كبري  تأثري  لذلك  وكان  موته، 
كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء يف 
الوطن العربي، ويأخذ لقب مطرب املرأة 

من وراء كلمات شاعر املرأة األول.

باليوم  العربية  باللغة  الناطقون  احتفل 
 ١٨ يصادف  الذي  الضاد،  للغة  العاملي 
وهو  عام،  كل  من  األول  ديسمرب/كانون 
العامة  الجمعية  فيه  أقرت  الذي  التاريخ 
ضمن  العربية  اللغة  إدخال  املتحدة  لألمم 
األمم  يف  العمل  ولغة  الرسمية  اللغات 

املتحدة.
 ١٩٤٥ عام  املتحدة  األمم  إنشاء  فعند 
لغات  خمس  الدولية  املنظمة  اعتمدت 
والروسية  واإلنجليزية  اإلسبانية  هي  حية 
لغات  تكون  بحيث  والفرنسية،  والصينية 
توثيق املحارض الرسمية وأوراق العمل أثناء 
الحية  الرتجمة  يف  واملعتَمدة  االجتماعات، 

املبارشة أثناء املؤتمرات تحدثا وكتابة.
ويعود الفضل يف إدراج اللغة العربية لتكون 
لغة سادسة بجانب تلك اللغات، إىل اقرتاح 
تقدمت به مملكتا املغرب والسعودية أثناء 

التنفيذي  للمجلس   ١٩٠ الدورة  انعقاد 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة 

والثقافة (يونسكو) عام ١٩٧٣.
ذلك  من  األول  ديسمرب/كانون   ١٨ ففي 
لليونسكو  التنفيذي  املجلس  أقر  العام، 
اعتماد العربية لتكون لغة رسمية سادسة 
بها  وتصدر  العربية،  الوفود  بها  تتحدث 
وثائق األمم املتحدة، وأصبحت لغة رسمية 
املتحدة والهيئات  العامة لألمم  الجمعية  يف 

الفرعية التابعة لها.
غري  للجميع»  «العربية  برنامج  ووفق 
تقديرات  فإن  العربية،  اللغة  لنرش  الربحي 
املتحدثني  عدد  أن  إىل  تشري  املتحدة  األمم 
 ٢٧٩ اليوم  يبلغ  أوىل  كلغة  العربية  باللغة 
العربية،  الدول  سكان  هم  نسمة،  مليون 
يتكلمونها  آخر  مليونا   ١٣٠ إليهم  يضاف 

لغة ثانية.

وتأتي اللغة العربية حاليا يف املرتبة الرابعة 
واإلسبانية،  والفرنسية  اإلنجليزية  بعد 
األرضية،  الكرة  يف  اللغات  ترتيب  حيث  من 
وهي تعد من أكثر اللغات انتشارا يف العالم، 
الكريم  القرآن  لغة  أنها  وجودها  ويعزز 
يوم  كل  يعتنقه  الذي  اإلسالمي،  والدين 
أفواج من البرش من مختلف أنحاء األرض، 

وال تتم الصالة إىل بإتقان بعض كلماتها.
قد  اإلنرتنت  وانتشار  التقني  التقدم  لكن 
يكون سببا لرتاجع تلك اللغة -ما لم يفعل 
أهلها شيئا- حيث  يشري تقرير عن اللغات 
إىل تناقص  اإلنرتنت  املستخدمة يف محتوى 
استخدام اللغة العربية من ١٫١٪ نهاية عام 
الجاري، يف وقت  الشهر  إىل ٠٫٩٪ يف   ٢٠١٢
 ٪٥٥ من  اإلنجليزية  استخدام  فيه  تصاعد 
إىل ٥٥٫٤٪ عن الفرتة ذاتها، تليها الروسية 

من ٥٫٣٪ إىل ٦٫١٪.

الزوراء /  ظافر جلود:
الكامل  باالسم  مبارك  داليا  الفنانة  اشتهرت 

الثاني  التي ولدت يف  البييش“  ”داليا مبارك 
تبوك  مدينة  يف   ١٩٩٢ مارس/آذار  من 

بأنها  السعودية،  العربية  باململكة 
وتحمل  سعودية  أصول  من  مغنية 
تدخل  وبدأت  السعودية،  الجنسية 
أن  بعد   ٢٠١٤ عام  يف  الشهرة  عالم 
أغنية  األوىل  الفنية  أعمالها  قدمت 

. “Turn the Table”
• ومتى بدأت الخطوات األوىل؟

بعد  مبكر  عمر  يف  موهبتي  برزت   -
فشاركت  والدي،  من  ودعم  تشجيع 

العائلية  الحفالت  يف  أرستي  وسط  بالغناء 
وخالل فرتة الدراسة. ويف الرابع عرش من عمرها 

شاركت يف عدة حفالت أوبرا منها «سند الخري». حينها 
كانت فكرة الغناء قد ملعت يف مخيلتي، ودفعتني 
املواهب  اكتشاف  برنامج  يف  للمشاركة 
Arab Got Talent يف موسمه األول. 
وفاة والدي حرمني من السفر إىل 
تعلّم  فقررت  للمشاركة  بريوت 
أحد  يف  الحقا  املوسيقى  أصول 
دبي  يف  املتخصصة  املعاهد 
االستقرار  قررت  إذ  لتنتقل 

والعيش يف اإلمارات.
• اول اعمالك الغنائية؟

عام ٢٠١٤ طرحت عرب   -
أغنياتي  أوىل  اليوتيوب 
الطاولة»  «قلب  بعنوان 
فايز  ألحان  من  وهي 

ونجاح  مشاهدة،  ماليني   ٩ األغنية  وحققت  السعيد، 
من  العديد  لتقديم  دفعني  الشكل  بهذا  األغنية 
األغاني املنفردة منها «يف نظرة عيونك» «مع 
خالص االشواق» و»عرين العشق» و»تاج 
الفخر» وقدر قدر» و»فارق عن الناس» 

و»بيني بينك». 
وعالقتك مع روتانا؟  •

رشكة  قررت  النجاحات  توايل  بعد   -
بالوطن  واالهم  األكرب  الرشكة  روتانا 
العربي، التعاقد معي إلنتاج أول ألبوم 
اآلخر»  ”من  بعنوان  لها  كامل  غنائي 
وانترش االلبوم ومن خالله حققت نجاحا 

كبريا عىل مستوى الخليج العربي.
•ر واخر انتاج غنائي؟

شهر  يف  وبالتحديد   ٢٠٢٢ الحايل  العام  يف   •
بوالدتي يف  فيديو يجمعني  مارس/آذار، طرحت مجددا 
داليا  أن  الجمهور  واعترب  أيضا  كبرية  مشاهدة  حقق  لها،  ظهور  أول 

ورثت مالمحها الجميلة من والدتها التي تشبهها كثريا
• دائما يثار عن قصة ارتباطك وزواجك بمواطن أمريكي؟

التقيته  الجنسية  أمريكي  مالكمة  مدرب  مع  حب  قصة  كانت  -نعم   
أدت  بينا  بالصدفة ونشأت عالقة عاطفية  القاهرة يف مرص  يف مطار 
اليخوت يف مدينة إسطنبول، بحضور  أحد  الحفل يف  الزواج. وأقيم  اىل 
بطفلتني،  الثنائي  رزقت  لله  والحمد  زوجي.  واقارب  وأصدقائي  أهيل 
األوىل ليىل سمر وقد اخرتت االسم الذي يجمع بني حبي للزهور ولفصل 
الصيف، أما ابنتي الثانية جاز فقد اخرتت اسمها لحبي ملوسيقى الجاز 

الغربية. 
وملاذا طالك النقد؟

- ال اعرف من وراء ذلك... أنه مسلم وقد تزوجنا وفق قانون الرشيعة 
مريضة  والدتي  ألن  الزفاف  لحفل  تركيا  اخرتت  وقد  اإلسالمية، 

بالرسطان وتخضع للعالج يف تركيا ، مؤكدة أنه مسلم.

الرئيسة  املدن الصينية  كانت شوارع 
هادئة بشكل مخيف، يوم امس االحد، 
لحماية  منازلهم  يف  الناس  بقي  إذ 
اإلصابة  حاالت  زيادة  من  أنفسهم 
املراكز  التي رضبت  بفريوس كورونا 

الحرضية من الشمال إىل الجنوب.
موجة  أول  حاليا  الصني  وتكافح 
لتفيش  متوقعة  موجات  ثالث  من 
وفقا  الشتاء  هذا  كورونا  فريوس 
وو  البالد،  يف  األوبئة  علماء  لكبري 
تتضاعف  أن  ويمكن  تسونيو. 
إذا  البالد  أنحاء  جميع  يف  الحاالت 
املعتادة  السفر  أنماط  الناس  اتبع 
لقضاء  رأسهم  مسقط  إىل  للعودة 
الشهر  القمرية  السنة  رأس  عطلة 
املقبل. ولم تبلغ الصني رسميا حتى 
كوفيد  بسبب  وفيات  أي  عن  اآلن 
منذ السابع من كانون األول، عندما 
القيود  معظم  فجأة  البالد  أنهت 
كوفيد“  ”صفر  لسياسة  الرئيسة 
بعد احتجاجات عامة غري مسبوقة 
القيود،  تخفيف  إطار  ويف  ضدها. 
الجماعية  الفحوص  تجري  تعد  لم 

يلقي  مما  الفريوس،  عن  للكشف 
كانت  إذا  ما  عىل  الشك  من  بظالل 
رسميا  املسجلة  الحاالت  أرقام 
ويف  املرض.  تفيش  حقيقة  تعكس 
أوميكرون  متحور  تفيش  أثر  بكني، 
رسيع االنتشار بالفعل عىل الخدمات 
من تقديم الطعام إىل تسليم الطرود.

ومحارق  الجنائز  دور  تكافح  كما 
التي  املدينة  أنحاء  جميع  يف  الجثث 
يبلغ عدد سكانها 22 مليونا ملواكبة 
عىل  منشورات  وأظهرت  الطلب. 
أيضا  االجتماعي  التواصل  مواقع 
يف  خالية  األنفاق  مرتو  محطات 
مدينة شيان يف شمال غرب الصني.

إن  اإلنرتنت  عىل  السكان  أحد  وقال 
الشوارع يف مدينة تشنغدو مهجورة، 
ولكن أوقات توصيل الطعام تتحسن 
التكيف  يف  الخدمات  بدأت  أن  بعد 
الحاالت،  يف  األخرية  الزيادة  مع 
بحسب رويرتز. ويف شنغهاي، قالت 
املدارس  عىل  يتعني  إنه  السلطات 
عرب  الدراسية  الفصول  معظم  نقل 

اإلنرتنت اعتبارا من يوم االثنني.

تحديث  يف  واتساب،  للوسائط  اململوكة  الفورية  املراسلة  منصة  تستمر 
لتعزيز  امليزات  من  العديد  الرشكة مؤخرًا  إذ طرحت  بميزات جديدة،  التطبيق 
خصوصية املستخدم عرب اإلنرتنت أثناء استخدام التطبيق. ويمكن ملستخدمي  
WhatsApp  استخدام هذه امليزات بشكل جماعي لجعل وجودهم عرب اإلنرتنت 
مرئي  غري  تصبح  أن  يمكنك  مًعا  هذه  واتساب  ميزات  باستخدام  أماًنا.  أكثر 
يف  ملساعدتك  بخطوة  خطوة  تفصييل  دليل  إليك  اآلخرين.  للمستخدمني  تماًما 
استخدام ميزات الخصوصية يف  واتساب لجعل وجودك عىل اإلنرتنت غري مرئي 

تماًما أثناء استخدام التطبيق.
إخفاء التواجد «عرب اإلنرتنت» عىل واتساب

WhatsApp  إخفاء معلومات حساب
WhatsApp يعرض حسابك صورة ملفك الشخيص وحالة آخر  عند استخدام 
ظهور وحالة االتصال باإلنرتنت. يتيح لك تطبيق املراسلة الفورية اآلن إخفاء 
وآخر  وحالتك   الشخيص،  ملفك  صورة  إخفاء  إىل  باإلضافة  «متصل»  حالة 
مرة شوهدت فيها. يمكنك السماح لجهات اتصال WhatsApp املحددة برؤية 

معلومات حساب WhatsApp الخاص بك أو يمكنك إخفاؤها عن الجميع. 
باإلضافة إىل ذلك لن تتمكن من معرفة ما إذا كان املرسل قد قرأ رسائلك أم ال.

هذا اإلعداد مفيد إذا كنت ال تريد أن تكون جهات اتصالك عىل WhatsApp عىل 
علم بوقت قراءة رسالة وعدم الرد يف الوقت املحدد.

إليك كيفية القيام بذلكقم بتشغيل WhatsApp عىل هاتفك الذكي:
اضغط عىل خيار القائمة ثالثية النقاط املتاح يف الزاوية اليمنى العليا.ثم حدد 

خيار اإلعدادات من القائمة املنسدلة.

انتقل إىل عالمة التبويب الخصوصية.
بعد ذلك قم بإيقاف تشغيل التبديل إليصاالت القراءة.

 Speedometer دخلت أبل يف رشاكة مع جوجل وموزيال لتطوير
 WebKit فريق  وأعلن  املتصفح،  أداء  الختبار  معيار  وهو   ،  ٣

التابع لرشكة أبل عن التعاون عرب توتري.
مع  للعمل  متحمسون  «نحن  الرشكة  وقالت 

معيار  عىل  وفايرفوكس  كروم  جوجل 
والذي  الجديد،   Speedometer

العالم  يف  املتصفح  أداء  يقيس 
الويب،  عىل  الحقيقي 

مًعا  العمل  سيساعدنا 
املعيار  تحسني  عىل 
املتصفح  أداء  وتحسني 

وحالًيا  ملستخدمينا»، 
قيد   ٣  Speedometer

مشاركة  وسيتم  النشط  التطوير 
املزيد من املعلومات يف املستقبل القريب.

 Github :»Speedometer عىل WebKit وقالت صفحة
 ٢٫١  Speedometer راجع  لكن  النشط،  التطوير  قيد   ٣

للحصول عىل أحدث إصدار مستقر»، والسيما أنه بمثابة 
تطبيقات  استجابة  يقيس  الويب  ملتصفحات  معيار 

الويب من خالل توقيت تفاعالت املستخدم.
وتقول الرشكة أن هدفها األسايس هو جعلها تعكس شبكة 

عندما  أنه  الرشكة  وذكرت  اإلمكان،  قدر  الواقعية  الويب 
يستفيد  أن  يجب  املعيار،  يف  درجاته  املتصفح  يحسن 

رحالت  اختبار  األهمية  من  لذا  الفعليون،  املستخدمون 
ميزات  اختبار  من  بدالً  طرف  إىل  طرف  من  املستخدم 

محددة يف حلقة ضيقة.
وأن  الوقت  بمرور  تتطور  أن  يجب  ذلك  عىل  عالوة 
تتكيف مع الويب الحايل عىل أساس منتظم وتكون يف 

متناول الجمهور ومفيدة ملهنديس املستعرضات.
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منذ أن بادر بنرش ذكرياته عن عمله ُمعيناً لعربة قطار، ثم ترقيته بعد ثالث 
سنوات إىل فاحص بطاقات أو ما يطلق عليه شعبياً اسم « التيتي»، فإن عبد 
املتابعني عىل صفحته  العتابي استطاع أن يكسب عدداً ممتازاً من  الجبار 
املثرية  الحكايات  تلك  املزيد من  لقراءة  يتلهفون  باتوا  والذين  الفيسبوك  يف 
والطريفة عن مشاهدات وأرسار ما يحدث يف عربات القطار خالل رحالته 
الطويلة أثناء الليل والنهار. وكنُت من هؤالء الذين يرتقبون ما يكتبه لكونه 
أن يكتب الصحفي  املعتاد  يلج عاملاً مجهوالً ألغلب الصحفيني، فليس من 
ذكرياته عن عمله غري الصحفي، وليس كل صحفي يمكن أن تتاح له تجربة 
العمل يف السكك الحديد ملدة تسع سنوات، متنقالً بني القطارات الصاعدة 
التي  املحطات  ويف  والقائم،  وكركوك  واملوصل  والبرصة  بغداد  بني  والنازلة 
الناس،  حكايات  إىل  ويستمع  املدن،  هذه  بني  فيما  القطار  فيها  يتوقف 
كمعني  واجبه  مؤدياً  منها  الكثري  يف  ويشارك  وحوادث  مواقف  ويشاهد 
عربة تارًة، وفاحص بطاقات تارًة أخرى، ومأمور سري يف بعض الرحالت، 
ومسجالً يف الوقت نفسه بعني الصحفي وتطفله ما سمعه وما شاهده يف 
تلك الرحالت منذ بداية عمله عام ١٩٩١ وحتى نهاية ١٩٩٩ وهي مدة تقع 
ضمن سنوات الحصار االقتصادي املرّة. غري أن صاحبنا « التيتي» الصحفي 
ال يكتفي بفحص البطاقات، فيزج بنفسه أحياناً يف مواقف محرجة داخل 
ببدلته  الذي وجد فيه نفسه محارصاً  العربات وخارجها، مثل ذلك املوقف 
متحفزين  غاضبني  شابني  بني  فرعي  شارع  يف  العنق،  وربطة  األنيقة 
بحركاتها  مكتنزة  جميلة  شابة  وأغوته  اغرته  ان  بعد  رجال،  ومجموعة 
شتتت  ان  بعد  سكران  مثل  السوق  خارج  فتبعها  وغمزاتها،  واشاراتها 
التي دعاها لقضاء  الفاتنة  الفتاة  تفكريه وبعثرت مشاعره!. أو مثل تلك 
الليل عىل رسير شاغر يف غرفته فلم تمانع فاقتادها والشيطان يزغرد يف 
أعلمته  الشتوي  الليل  الغرفة يف هدأة  اذا دخال  أمامه، حتى  قلبه، ويرقص 
بأنها راهبة يف طريقها إىل دير يف املوصل، ليهرب الشيطان ويقضيا الليل يف 
نقاشات عن املحرمات الدينية، وموضوعات الهوتية يف اإلسالم واملسيحية، 
وبقيا يتجاذبان أطراف الحديث ألكثر من ست ساعات قبل أن ينتبها ألضواء 

الفجر وهي تتألأل من النافذة معلنة الوصول إىل املحطة األخرية!.
ذكريات  «من  العتابي  الجبار  عبد  كتاب  ضمها  حكاية  سبعني  من  أكثر 
تعددت  الذي  القطار  يف  عمله  خالصة  تمثل  ومشاهدات»  أرسار   .. القطار 
مرص،  يف  والوابور  الشام  يف  والرتين  العراق  جنوب  يف  الريل  بني  مسمياته 
ترين  ميش   .. ميش  فريوز»  هوى  ترين  من  واملطربون  الشعراء  به  وتغنى 
الذي  خرض  وياس  النواب  مظفر  ريل  إىل   ،» سوا  نسهر  بينا  يلال   .. الهوى 
يريد  الذي  الوهاب  بوابور محمد عبد  يصيح بقهر «صيحة عشك»، مروراً 
أن يخربه «رايح عىل فني»، وتلك الحكايات متنوعة تنوع البرش وطباعهم 
يرصدها  التي  وانحرافاتهم  السوي،  وسلوكهم  وترصفاتهم  ومزاجاتهم 
فضول الصحفي فيتحدث عنها برصاحة وجرأة قد تبدو غري مستساغة أو 
أنها تخدش الحياء العام، كما يف ذكريات «الشواذ والخارجات عن الطريق» 
الذي يتضمن مشاهدات ومفارقات غريبة يف االختالف بني أصحاب السلوك 
السبب  الشمالية، كما يرصد  والقطارات  الجنوبية  القطارات  املنحرف بني 
ويرفض  الخطوط  أحد  عىل  يعمل  ألن  العربات  معيني  أحد  يدعو  الذي 
العرشات  الخطوط األخرى وهو سبب متعلق بشذوذه. وهناك  العمل عىل 
والصحارى  والقصبات  والقرى  واملدن  املحطات  يف  املؤثرة  املشاهدات  من 
والسهول واالهوار التي يلتقطها العتابي بعني الصحفي فيسجلها يف ذاكرته 
التي سودت صفحات الكتاب، من اليوم األول الذي قبل فيه العمل بوظيفة 
«معني عربة» - وهي كلمة ملطفة لوظيفة خادم عربة مؤهالتها أن يكون 
العيش يف ظروف  لقمة  أجل  من  – مضطراً  ويكتب فقط  يقرأ  لها  املتقدم 
املستنرصية، مروراً  بالجامعة  اآلداب  كلية  أنه خريج  الحصار مع  سنوات 
الجامعية،  شهادته  مع  لتتناسب  بطاقات  فاحص  إىل  وظيفته  بتحويل 
القطارات  يودع  أن  قرر  إذ   ١٩٩٩ العام  من  األخريين  بالشهرين  وانتهاًء 
وأهلها بال عودة بعد ان تعرض ملوقف محرج ومجحف جعله يتمسك بعمله 

الصحفي ويقول للتيتي وداعاً.
فإن  العتابي»،  الجبار  عبد  «التيتي  خرست   قد  الحديد  السكك  كانت  واذا 
جريدة الجمهورية قد كسبته بال شك، فهو من الصحفيني املثابرين املخلصني 
ملهنتهم الذين أعطوا املهنة أكثر مما أخذوا منها بكثري، وإذ يتوج سلسلة 
بطباعته  املتميز  الجميل  الكتاب  هذا  بصدور  القطار  ذكريات  عن  كتاباته 
آخرين  لصحفيني  الباب  فتح  قد  يكون  فإنه  املُبتكرة،  وبمادته  واخراجه 
قد  الصحفي  العمل  غري  أخرى  مهن  عن  وذكرياتهم  انطباعاتهم  لتسجيل 
يكونوا اشتغلوا بها يف مرحلة من مراحل حياتهم، وما كان للعتابي اإلمكانية 
املادية ألن يطبع كتابه هذا لوال الدعم الذي قدمه زميلنا الصحفي واإلعالمي 
والرسام واملصمم عاصم جهاد الذي تبنى بجهده الشخيص طباعة الكتاب 
من دون مقابل، وصمم الغالف بنفسه، وأرشف عىل إخراجه يف حلة جذابة 

وطباعة راقية.
لكنه  البحري،  السندباد  بمغامرات  أشبه  الجبار  عبد  التيتي»   » حكايات 

سندباد عىل ظهر قطار يسري عىل سكة حديدية هذا املرة!.
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