
الزوراء/ مصطفى فليح:
املـايل،  الحكومـة  مستشـار  حـدَد 
مظهر محمـد صالح، ثالثـة عوامل 
مسـؤولة عـن تأخـر اقـرار املوازنة 
العامـة االتحاديـة، ويف حـني توقـَع 
موعـَد تقديمهـا اىل مجلـس النواب، 
أكـَد أن رواتب املوظفـني لن تتوقف.
وقـال صالح يف حديـث لـ»الزوراء»: 

ان «عوامـل كثـرية جعلـت املوازنـة 
تأخـذ بعض الوقت، اوال ان الحكومة 
تشـكلت يف نهايـة الشـهر العـارش 
تقـدم  ان  املفـرتض  مـن  واملوازنـة 
يف الشـهر العـارش بموجـب قانـون 
االدارة املالية من قبل مجلس الوزراء 
ان  مضيفـا  النـواب»،  مجلـس  اىل 
«الحكومـة الجديـدة لديهـا منهـاج 

طموحاتهـا  ولديهـا  جديـد،  وزاري 
ومشـاريعها التي يجـب ان تنعكس 
يف قانـون املوازنة».واكـد ان «العامل 
الثانـي هو الخالف يف اسـعار النفط 
باملوازنـة فالنفـط قضيـة مخيفـة 
النه يشـكل ٩٣ ٪من ايرادات املوازنة 
واسـعاره تتقلـب وغـري مضمونـة 
عـىل الرغـم مـن الحرب بني روسـيا 

واوكرانيـا ونحـن يف موسـم شـتاء، 
لكن اسعاره تهبط عكس ما نتصور 
ويبقى النفط سلعة سياسية وسلعة 
اسرتاتيجية وعوامل العرض والطلب 
يشـوبها الكثـري من االمـور»، مبينا 
«يجب ان نتحذر كثـريا من موضوع 
اسـعار النفط يف املوازنـة وهذا ايضا 
ان  اىل  «.واشـار  حسـم  اىل  يحتـاج 

«العامـل الثالث هو سـقوف املوازنة 
التـي تتوسـع باإلنفـاق والربنامـج 
اجتماعـي  انفـاق  فيـه  الحكومـي 
الرعايـة  برنامـج  لتوسـيع  كبـري 
التموينيـة  والبطاقـة  االجتماعيـة 
الفقر  وتطبيق اسرتاتيجية مكافحة 

ومشاريع التنمية والخدمات «.

الزوراء/ حسني فالح:
اختلف عدٌد من النواب حول عزم الحكومة استبدال 
عـدد مـن املحافظني بعـد أن تـم امهالهـم فرتات 
محددة لتقييم اعمالهم، وفيما اشاروا اىل ان جميع 
املحافظني سـيخضعون للمراقبـة والتقييم خالل 
مـدة زمنية ومـن يخفق سـيتم تغيـريه، أكدوا أن 
مجالس املحافظـات هي املعنيـة بانتخاب وتغيري 

املحافظني وفقا للدسـتور.وقال النائب عن ائتالف 
دولة القانون، محمد الزيادي، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان يف كل قـرار يصـدر فيـه نـوع مـن االيجابيات 
والسـلبيات، ففي حال كانـت االيجابيات فيه اكثر 
من السـلبيات سـيكون مقبوال مـن الجميع. الفتا 
اىل: انه من الصعـب ان يقوم مجلس النواب وحده 
بمراقبة اداء عمل املحافظني وحتى املسـؤولني ألن 

هنـاك اختالفا بوجهـات النظر بني النـواب والكتل 
السياسية، فمن الصعب ان يتفقوا عىل قرار معني.
واضـاف: ان موضـوع التقييم يجب ان يشـرتك به 
الجميع سـواء مجلس النواب او السلطة الرابعة او 
الناشـطني وحتى االحزاب غري املشاركة يف الحكم. 
مؤكـدا: ان جميـع املحافظـني خاضعـون للتقييم 
واملراقبة ومـن يخفق يف اداء مهامه يمكن املطالبة 

بإقالته.من جهتـه، قال القيـادي يف تيار الحكمة، 
فـادي الشـمري، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان رئيس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، عازم عىل اعادة 
تقييـم املحافظـني وبدعم اإلطـار التنسـيقي بما 
يحقـق تكاملية حقيقيـة مع توجهـات الحكومة 

الجديدة وارصارها عىل النجاح. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلن الناطق باسـم القائد العام للقوات 
املسـلحة، اللـواء يحيـى رسـول، امس 
الثالثاء، عن صدور توجيهات للقطعات 
األمنية بعـد حادث قريـة البوبايل، فيما 
وصل وفد امني رفيع اىل محافظة دياىل.
وقال رسـول يف بيان، تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”العمليـات العسـكرية املنفـذة مـن 
قبل القطعات األمنية يف مختلف قواطع 
املسـؤولية التي قصمت ظهـر اإلرهاب 
موجعـة،  برضبـات  قيادتـه  وقتلـت 
قابلتها أعمـال جبانة مـن قبل عنارص 
عصابـات داعش اإلرهابية لـن تمر من 
دون عقـاب رسيـع من جانـب األجهزة 

األمنية املعنيـة“. وأضاف: ”بعد الحادث 
اإلرهابـي اإلجرامي الجبـان الذي نفذته 
عنـارص إرهابية، مسـاء االثنني يف قرية 
البوبايل بقضـاء الخالص، والذي أدى اىل 
استشـهاد عدد مـن املواطنـني وإصابة 
آخرين، وبحسب توجيهات القائد العام 
للقـوات املسـلحة، توجـه صبـاح اليوم 
(أمس) وفد أمني رفيع املستوى ملتابعة 
مجريـات هـذا االعتـداء الغاشـم، فيما 
بارشت الوكاالت والدوائر االستخباراتية 
العنـارص  اىل  للتوصـل  مكثـف  بعمـل 
اإلرهابيـة التي أقدمت عـىل ارتكاب هذا 

الحادث اإلرهابي“. 

بغداد/ الزوراء:
قررت املحكمـة االتحادية العليا، امس 
الجمهوريـة  رئاسـة  إلـزام  الثالثـاء، 
بإصـدار ونـرش قانـون تنظيـم عمـل 
املستشـارين.وقالت املحكمـة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ”بناًء عـىل الدعوى 
املقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) 
يف 20 /12 /2022، أصـدرت املحكمـة 
االتحاديـة العليـا حكماً بإلـزام رئيس 

الجمهورية إضافة اىل وظيفته بإصدار 
ونرش قانون تنظيم عمل املستشـارين 
املصـوت عليه من قبـل مجلس النواب 
يف الجلسـة املرقمـة (35) يف 15 / 5 / 
2017“.وأضافت أن ”ذلك جاء استناداً 
ألحـكام املادة (73/ثالثاً) من دسـتور 
جمهورية العراق لعام 2005“، مشرية 
اىل أن ”القرار يعترب باتاً وملزماً لجميع 

السلطات“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف  الربملانيـة  التحقيـق  ”لجنـة  أوصـت 
الهجـوم عىل مبنـى الكابيتـول“ بإطالق 
إجراءات مالحقة الرئيس السـابق دونالد 
ترامـب يف عـدة انتهاكات، بينهـا دعوته 
مواليـه للعصيـان املدني.وأوصت اللجنة 
التي تحقق يف هجوم الكابيتول يف السادس 
من يناير 2021، وبإجماع أعضائها، بأن 
تتم مالحقة ترامب أمام القضاء إلعاقته 
إتمام آلية رسـمية (املصادقة عىل نتائج 
االنتخابات الرئاسية) والتآمر عىل الدولة 
األمريكيـة واإلدالء بترصيحـات كاذبـة.
وقبيـل التصويـت، قـال عضـو مجلس 
”اللجنـة  إن  راسـكن:  جيمـي  النـواب 
جمعـت أدلـة دامغـة تظهـر أن الرئيس 
ترامب كان يعتزم التشويش عىل االنتقال 

الدسـتور“. حسـب  للسـلطة  السـلمي 
وأضـاف: ”نعتقد أن األدلـة التي جمعت 
خـالل تحقيقنا تربر التوصيـة بمالحقة 
دونالد ترامب جنائيا“.ويواجه من تساق 
هـذه االتهامـات بحقه عقوبة السـجن 
وقـد يمنـع مـن ممارسـة أي وظيفـة 
عامـة.وال تملـك اللجنة سـلطة مبارشة 
هـذه املالحقـات الجنائيـة، وال تتعـدى 
صالحياتهـا رفـع توصية يف هـذا الصدد 
إىل وزارة العـدل املخولـة وحدها بتوجيه 
االتهامات إىل الرئيس األمريكي السـابق.

يذكـر أن أنصار ترامب قامـوا يف 6 يناير 
عـام 2021 بمهاجمـة مقـر الكونغرس 
يف واشـنطن، بهـدف منـع املصادقة عىل 
نتائج انتخاب جو بايدن رئيسـا للواليات 

املتحدة.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
اعـرتف الرئيس السـوداني املعزول، 
عمر البشـري، بأنه يتحمل مسؤولية 
انقـالب 30 يونيـو 1989، وذلـك يف 
أول إفـادة لـه منذ اإلطاحـة به أمام 
القضـاء، قائـال: ”أعلـم أن االعرتاف 
سيد األدلة“.كما أشار عمر البشري يف 
مرافعته حول انقـالب يونيو 1989، 
امـس الثالثـاء، إىل أنـه لـم يكن ألي 
عضـو يف مجلـس قيـادة الثـورة أي 

دور يف أحـداث 30 يونيو 1989.وقال 
البشري إن قضية االنقالب هي قضية 
سياسـية، مشريا إىل أنه رفض اإلدالء 
بأي أقـوال أمام لجنـة التحري ألنها 
لجنـة سياسـية وضمت ناشـطني.
وكشـف عـدم تـورط قـادة مجلس 
اإلنقـاذ يف االنقالب ولم يكن لهم دور 
يف التخطيـط أو التنفيـذ لالنقـالب، 
وأن التحـرك لـم يكن بمشـاركة أي 
شخصية مدنية.وقال ”لم نكن ننوي 

االنفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات 
تلـك  يف  البـالد  إدارة  عـىل  القـادرة 
املرحلة الحرجة“.وأشار ”األوضاع يف 
الجيـش كانت مزرية يف كل مسـارح 
العمليـات، وأقـف بـكل فخـر أمـام 
املحكمـة وأقـول إننـي قائـد لثورة 
اإلنقاذ“.وقال ”اعتقلنا قادة الجيش 
يف بيت الضيافة، وحـني زيارتي لهم 
التحرك واسـتالم السـلطة“. باركوا 
وكانت قـوات األمـن السـودانية قد 

فضت مسـريات حاشـدة خرجت يف 
مـدن العاصمـة الثـالث: الخرطـوم 
وبحري وأم درمان، يف الذكرى الرابعة 
لـ“ثـورة 19 ديسـمرب 2018“ التـي 
أطاحت نظام الرئيـس املعزول عمر 
البشري الذي حكم السودان بالتعاون 
مـع ”اإلسـالميني“ ملـدة 30 عامـًا.

وردد املتظاهـرون هتافـات رافضة 
التـي وقعهـا  السياسـية  للتسـوية 
”تحالف الحريـة والتغيري“ املعارض 

مـع قـادة الجيـش، والتـي ُسـميت 
”االتفـاق اإلطـاري“، فيمـا تصدت 
للمتظاهرين  األمـن  الرشطة وقوات 
والقنابـل  للدمـوع  املسـيل  بالغـاز 
الصوتيـة، وفرضت إجـراءات أمنية 
مشـددة للحيلولـة دون وصولهم إىل 
القرص الرئايس يف وسـط الخرطوم، 
وذلك عنـد وصول املوكـب اآلتي من 
منطقة الصحافة يف جنوب الخرطوم 

إىل بداية الشارع املؤدي إىل القرص.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن الرئيس التنفيذي ومالك ”تويرت“، إيلون 
ماسـك، االسـتقالة من رئاسـة مجلس إدارة 
املنصة بعد اسـتفتاء أطلقه عىل املنصة حول 
بقائه يف منصبـه، وذلك خالل بث مبارش عرب 
حسـاب ”تسال“ يف يوتيوب.فيما لم يصدر أي 
بيان رسمي عن ماسك حول استقالته أو من 
قد يخلفه يف رئاسـة ”تويرت“.وكان امللياردير 
األمريكـي قـد فاجـأ متابعيـه بعدمـا أطلق 
اسـتطالعاً للـرأي حـول تنحيه عـن منصبه 
كرئيـس ملنصة ”تويـرت“، حيث صـوت أكثر 
من 17 مليون شـخص بـ“نعم“ عىل تنحيه.
وتعرض املدير التنفيذي لرشكة تسـال واملالك 
الجديـد لرشكة ”تويرت“ إىل عدة انتقادات منذ 
اسـتحواذه عـىل املنصة.وأثـار تعليـق تويرت 

غري املسـبوق لحسـابات خمسـة صحافيني 
عىل األقل بسـبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان 
وجود ماسـك، مالـك املوقـع، رد فعل رسيعا 
من مسـؤولني حكوميني وجماعات ناشـطة 
ومؤسسـات صحافية يف جميع أنحاء العالم 
يـوم الجمعـة املايض.ومنـذ رشائـه املنصـة 
مقابل 44 مليار دوالر، أطلق امللياردير رسائل 
متضاربة حـول ما هو مسـموح به وما هو 
غري مسموح به.وأعاد الحسابات التي كانت 
محظورة سابقاً من قبل الشبكة االجتماعية، 
بمـا يف ذلـك حسـاب الرئيس السـابق دونالد 
ترمب.لكنه علق أيضاً رسالة كاني ويست بعد 
نرش عدة رسـائل اعتربت معادية للسـامية، 
ورفض عودة منصة اليميني املتطرف أليكس 

جونز املؤمن بنظرية املؤامرة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفـط يف التعامالت املبكـرة، امس 
الثالثـاء، مدعومـة بضعف الـدوالر وخطـة الواليات 
املتحـدة إلعـادة بنـاء احتياطياتهـا االسـرتاتيجية، 
لكن املكاسـب كانت محدودة بسـبب حالة الضبابية 
املتعلقـة بتأثري ارتفاع حاالت ”كوفيد19-“ يف الصني، 
أكرب مسـتورد للنفط يف العالـم.وزادت العقود اآلجلة 
لخام برنت 61 سنتا، أي %0.8، لتصل إىل 80.4 دوالرا 
للربميـل بحلـول السـاعة 01:24 بتوقيـت غرينتش.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكسـاس الوسيط 
األمريكي 65 سنتا، أي %0.9، إىل 75.84 دوالرا للربميل 
بعـد أن زادت بواقع 90 سـنتا يف الجلسـة السـابقة.

وتلقى السـوق دعما من الخطة األمريكية التي أعلنت 

األسـبوع املايض رشاء ما يصل إىل ثالثة ماليني برميل 
مـن النفط مـن أجل االحتياطي االسـرتاتيجي بعد أن 
أفرجـت الواليات املتحـدة هذا العام عـن 180 مليون 
برميل مـن املخزون، وهو رقم قيايس.كما أدى ضعف 
الـدوالر األمريكي إىل دعم األسـعار ألنـه يجعل النفط 
أرخـص لحائزي العمـالت األخرى، حيـث بلغ مؤرش 
الدوالر حوايل 104.7.لكن حتى ترتفع األسعار بصورة 
أكرب، قال محللون إنه سـتكون هناك حاجة إىل ظهور 
إشـارات واضحة عـىل زيـادة الطلب.وقـال املحلل يف 
”أواندا“، إدوارد مويـا، يف مذكرة: إن ”توقعات الطلب 
عىل النفط ستكون أساسية ملدى ارتفاع أسعار الخام 
وقد يواجه ذلك صعوبة يف الوضوح ألننا نرى إشـارات 

متضاربة مع إلغاء قيود اإلغالق يف الصني“.

Ú‘�‰‡‹€@Ôébéc@Â◊ä@÷aã»€a@äaã‘néa@Zá◊˚Ì@!aáj«@Ÿ‹æaÎ@NN@Ú”Îãèæa@fiaÏfl˛a@ÜaÜ6ébi@b‰má«bèæ@fiÎá€a@Ï«á„@ZÔ„aÜÏè€a
@÷aã»€a@ÊÎ˚í@¿@p˝Çám@c@ùœã„@Z@ÔèÓè€a –@÷aã»€a@…fl@Ú„åaÏnfl@pb”˝»i@ÊÏflçn‹fl@ZÊÎã◊bfl

Êb‡«@¿@ÚÓ„br€a@ÈmäÎái@Ú◊aãì€aÎ@ÊÎb»n‹€@ÜaáÃi@ã∏˚fl@fib‡«c@fi˝Ç

عمان/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
فكـرَة  أنَّ  الثالثـاء،  امـس  السـوداني، 
تأسـيِس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة 
العراق يف إرسـاء وتعزيز قواعد التعاون 
والرشاكة مـع دول الجـوار والصديقة، 
وفيما دعا الدول الشـقيقة اىل مساعدة 
العراق عىل اسـرتداد االمـوال املرسوقة، 
اشـار العاهل األردنـي عبد اللـه الثاني 
اىل ان اسـتقرار العـراق ركـن أسـايس 
الستقرار املنطقة، يف حني شدد الرئيس 
الفرنـيس ايمانويل ماكرون التزام بالده 
بعالقات متوازنة مع العراق، بينما لفت 
الرئيس املرصي عبد الفتاح السـييس اىل 
ان قمة بغداد فرصة للتنسيق مع العراق 

يف مواجهة التحديات.
 وقال السـوداني يف كلمته خالل مؤتمر 
بغـداد الثانـي للتعـاون والرشاكة الذي 
عّمـان  األردنيـة  العاصمـة  يف  عقـد 
وتابعتهـا ”الزوراء“: ”نجتمـُع اليوم يف 
عّمان واألمل يحدونا باملّيض نحو تعزيز 
مسـرية العالقات بني دولنـا يف مختلِف 
املجـاالت، وتطويـر وتريتهـا بالشـكل 
الذي ُيسـهم يف إرسـاء قواعد االستقرار 
والتنميـة يف املنطقـة، ويفتـُح املجـال 
واسـعاً أمـام سـبل الحـوار والنقـاش 
لتبادل اآلراء وتعميق املفاهيم“. وأضاف 

اّن ”فكرَة تأسـيِس مؤتمر بغداد تنطلق 
من رغبة العراق يف إرساء وتعزيز قواعد 
التعاون والرشاكة بينه وبني دول الجوار 

الجغـرايف واإلقليمـي، إضافـًة إىل الدوِل 
الصديقة“، الفتاً اىل أن ”الحكومة تتبنى 
نهجـاً منفتحـاً يهـدف لبنـاء رشاكات 

إقليميـة ودوليـة مبنيـة عـىل املصالح 
املشـرتكة، بما يف ذلك إنشـاء املشـاريع 
االسـرتاتيجية التكامليـة لربـط العراق 

مع محيطه اإلقليمي“.وتابع السوداني: 
”نـرى أن األولويَة اآلن تكمـُن يف تعزيز 
أوارص التعـاون والرشاكة بني دولنا من 

خالل الرتابط يف البنى التحتية والتكامل 
املتبادلـة  واالسـتثمارات  االقتصـادي 
التي تعزُز روابـط األخوّة والصداقة بني 
دولنـا وشـعوبنا، ونسـعى للعمـل معاً 
للتحـول اىل دول مصنِّعـة، مـن خـالل 
إنشـاء مناطق صناعيٍة مشرتكة، تعزُز 
من قدرتنا الصناعية املشـرتكة، وتربط 
سالسل القيمة املضافة لكلِّ مّنا، ضمن 
سلسـلة متكاملـة قادرة عىل املنافسـة 
يف األسـواق العاملية؛ وإطالق املشـاريع 
العمالقـة يف شـتى القطاعات“.وبـني: 
”مـن الـرضوري الرتكيـز عـىل قطـاع 
الخدمـات وتطويره واعتبـاره أحد أهمِّ 
محـركات االقتصاد يف دولنـا ومنطقتنا 
باإلضافـة اىل معالجة مشـكلة البطالة 
من خالل تنمية القطـاع الخاص املنِتج 
وتحسـني ظروف العمـِل فيـه، وتوفري 
الضمانـات للعاملـني“، مشـريا اىل انـه 
”عـىل الصعيد الداخيل، وضعنا مكافحَة 
الفساد املايل واإلداري يف صلِب أولوياتنا، 
وقد بدأنا عملياً حملَة مكافحة الفساد، 
بـدءاً من أعـىل املسـتويات، ونطلب من 
الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا يف 
اسـرتداد أموال العراق املنهوبة واملهربة 
وتسـليم املطلوبـني الذيـن يتخذون من 
هـذه الدول محلَّ إقامـٍة لهم“.ولفت اىل 
أن ”الحكومـة تعمل بجدٍّ عىل تحسـني 

البيئة االسـتثمارية يف العراق، من حيث 
الترشيعـات واإلجـراءات والضمانـات، 
لتمكني املسـتثمرين من دخول أسواقنا 
واإلفـادة مـن الفـرص الكبـرية فيها“، 
االسـتثمارية  ”البيئـة  بـأن  منوهـاً 
املالئمَة بحاجة إىل اسـتتباب األمن، وقد 
حققنا االسـتقرار األمني يف العراق بعد 
االنتصـاراِت الكبريِة عـىل فلوِل اإلرهاِب 
يفوتنـي  وال  التكفرييـة،  والجماعـاِت 
الزكيـة  للدمـاء  إجـالالً  أقـف  أْن  هنـا 
والتضحيات التي بذلتها قواُتنا املسلحة، 
دفاعاً عـن النفس واملنطقـة والعالم“.
وأوضح: ”ال بدَّ لنـا جميعاً من مواصلة 
العمل املشـرتك والتكاتف ملحاربة الفكِر 
املتطرف بجميع اشـكاله، ووضع آلياٍت 
وبرامج حقيقيٍة لفضح النوايا الخبيثة 
الشـباب  يجنـدون  الذيـن  لإلرهابيـني 
أن  السوداني  الهدامة“.وذكر  بأفكارهم 
”العراق يواجـه تهديداً وجودياً بسـبِب 
ُشـحِّ املياه، وإننـا عازمون عـىل العمل 
الجاِد مع جرياننا يف الجمهورية الرتكية 
والجمهوريِة اإلسالمية االيرانية لضمان 
أمِننـا املائي، والتوصل إىل افضل السـبل 
لإلدارة املشـرتكة للموارد املائية العابرة 
للحـدود، ووصـول حصِتنـا املائية وفَق 

االتفاقيات والقوانني الدولية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
حّدد مجلس الخدمة االتحادي موعد إطالق استمارة 
مدير  الشهادات.وقالت  وحملة  لألوائل  التوظيف 
املجلس، أطياف عيىس،  العالقات واإلعالم يف  قسم 
يعمل  الخدمة  «مجلس  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
حالياً عىل موضوع إطالق الوظائف لألوائل وحملة 
الشهادات العليا بحسب ما نص عليه قانون األمن 
الغذائي». مبينة أنه «تم رفع التعديالت واملالحظات 
أن  التعديالت».وأضافت  إلجراء  املالية  وزارة  اىل 
إلطالق  ساعة   ٢٤ خالل  جاهزاً  سيكون  «املجلس 
استمارة التوظيف». مشرية اىل أن «أعداد املشمولني 

أكثر من ٧٤ ألف مؤهل».

@Òäb‡néa@÷˝†g@á«Ïfl@áÌá•
paÜbËì€a@Ú‹ºÎ@›ˆaÎˇ€@—Ó√Ïn€a

@∂bÌÜ@äÎçÌ@ÙÏnèæa@…Óœä@?flc@áœÎ
@ÚÓ‰fl˛a@pb»�‘‹€@pbËÓuÏm@äÎáñÎ
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ÂÌäbìnèæa@›‡«@·Óƒ‰m

@fiÏnÓibÿ€a@‚ÏvÁ@¿@’Ó‘zn€a@Ú‰ß
bÓˆb‰u@kflaãm@Ú‘y˝∑@ÔñÏm
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، امس 
الثالثاء، حكماً باإلعدام بحق أحد تجار املخدرات يف بغداد.وقال مجلس القضاء األعىل 
يف  املجرم  عىل  بالقبض  أمراً  أصدرت  املختصة  إن»املحكمة  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
أن  إليها».وأضاف  وردت  استخباراتية  معلومات  عىل  بناًء  البلديات  بغداد/  محافظة 
«املجرم قام بمقاومة القوات األمنية أثناء اعتقاله ألكثر من أربع ساعات مستخدماً 
أسلحة ذات تصنيف خاص»، مبيناً أنه «تم ضبط (٤) كيلوغرامات من مادة الكرستال 
أن  متنوعة».وتابع  وأسلحة  املخدرة  الحبوب  من  مختلفة  أنواع  اىل  إضافة  بحوزته، 
«املحكمة أصدرت قرارها استناداً ألحكام املادة ٢٨/أوالً من قانون املخدرات واملؤثرات 

العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧».

@‚aá«�bi@�b‡ÿy@äáóm@ÚÌç◊ãæa@ÚÓˆb‰ßa
paäáÉæa@äb§@áyc@’¢

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@@Ú‹flbÿ€a@ÚÓ�Ãn€a
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الزوراء/ مصطفى فليح:
صالح،  محمد  مظهر  املايل،  الحكومة  مستشار  حدَد 
العامة  املوازنة  اقرار  تأخر  عن  مسؤولة  عوامل  ثالثة 
مجلس  اىل  تقديمها  موعَد  توقَع  حني  ويف  االتحادية، 

النواب، أكَد أن رواتب املوظفني لن تتوقف.
كثرية  ”عوامل  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صالح  وقال 
الحكومة  ان  اوال  الوقت،  بعض  تأخذ  املوازنة  جعلت 
تشكلت يف نهاية الشهر العارش واملوازنة من املفرتض 
ان تقدم يف الشهر العارش بموجب قانون االدارة املالية 
من قبل مجلس الوزراء اىل مجلس النواب“، مضيفا ان 
”الحكومة الجديدة لديها منهاج وزاري جديد، ولديها 
طموحاتها ومشاريعها التي يجب ان تنعكس يف قانون 

املوازنة“.
النفط  اسعار  يف  الخالف  هو  الثاني  ”العامل  ان  واكد 
93 %من  باملوازنة فالنفط قضية مخيفة النه يشكل 

عىل  مضمونة  وغري  تتقلب  واسعاره  املوازنة  ايرادات 
الرغم من الحرب بني روسيا واوكرانيا ونحن يف موسم 
ويبقى  نتصور  ما  عكس  تهبط  اسعاره  لكن  شتاء، 
وعوامل  اسرتاتيجية  وسلعة  سياسية  سلعة  النفط 
مبينا  االمور“،  من  الكثري  يشوبها  والطلب  العرض 
يف  النفط  اسعار  موضوع  من  كثريا  نتحذر  ان  ”يجب 

املوازنة وهذا ايضا يحتاج اىل حسم ”.
التي  املوازنة  الثالث هو سقوف  ”العامل  ان  اىل  واشار 
انفاق  فيه  الحكومي  والربنامج  باإلنفاق  تتوسع 
االجتماعية  الرعاية  برنامج  لتوسيع  كبري  اجتماعي 
مكافحة  اسرتاتيجية  وتطبيق  التموينية  والبطاقة 

الفقر ومشاريع التنمية والخدمات ”.
ولفت اىل ان ”هناك برنامجا خدميا كبريا وضعته الدولة، 
الجديدة  الظروف  مع  املوازنة  تتكيف  ان  يجب  لذلك 
التي تتلخص يف ظرفني هما النفقات التي تتكيف مع 

الربنامج الحكومي الجديد والسوق النفطية أيضا، وأنا 
بعناية  تدرسان  ان  يجب  مهمتني  مسألتني  اعتربهما 

عند اقرار مرشوع قانون املوازنة لعام 2023“.
املوازنة  ان تقدم  اعتقد جازما  االحوال  واشار ”يف كل 
تكن  لم  إن  القادم  العام  مطلع  النواب  مجلس  اىل 
بنهاية هذا الشهر“، متوقعا ان يكون ”سقفها ما ال 
وربما  لالنفاق  االعىل  السقف  تريليون   150 عن  يقل 
برميل  كان  إذا  تريليونا  بـ20  افرتاضيا  عجزا  تتحمل 
النفط بسعر ما بني (65-60) دوالرا مع طاقة تصدير 
هي  الكلية  االنتاج  وطاقة  يوميا  برميل  ماليني   3.4
املصايف  اىل  يذهب  أي قسم  تقريبا،  برميل  4.6 ماليني 

املحلية“. 
اىل  افرتايض  من  تحول  إذا  يغطى  ”العجز  ان  واضاف 
حقيقي يف حال انخفضت االسعار اىل اقل من 65 دوالرا 
للربميل من الفائضات التي تحققت يف هذا العام حتى 

ال نضطر اىل االقرتاض الداخيل او الخارجي“.
االدارة  قانون  ”يف  اوضح  املوظفني/  رواتب  وبشأن 
تقول  منه   13 املادة  املعدل   2019 لسنة   6 رقم  املالية 
حتى  االتحادية  العامة  املوازنة  اقرار  تأخر  (حالة  يف 
املوازنة  اعداد  لسنة  السابقة  السنة  مع   31/12
الرصف  اوال:  اآلتي:  وفق  اعماما  مالية  وزير  يصدر 
بنسبة 1/12 فما دون من اجمايل املرصوفات الفعلية 
للنفقات الجارية يف السنة املالية السابقة بعد استبعاد 
ولحني  شهري  اساس  عىل  املتكررة  غري  املرصوفات 
انه  اىل  االتحادية“، الفتا  العامة  املوازنة  املصادقة عىل 
”لم يشرتط وجود املوازنة  رصاحة بل قال املرصوفات 
السابقة والحقيقة ال يمكن ان توقف املرصوفات، فهذا 
يشء غري منطقي ويتعارض مع مبادئ استدامة الدولة 
بل تستمر 1/12 الن القضية غري اجتهادية واالجتهاد 

يف هذا املوضوع خطر جدا الن املادة واضحة“.

بغداد/ الزوراء:
اللواء  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  الناطق باسم  أعلن 
توجيهات  صدور  عن  الثالثاء،  امس  رسول،  يحيى 
وصل  فيما  البوبايل،  قرية  حادث  بعد  األمنية  للقطعات 
وفد امني رفيع اىل محافظة دياىل.وقال رسول يف بيان، 
من  املنفذة  العسكرية  ”العمليات  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
قبل القطعات األمنية يف مختلف قواطع املسؤولية التي 
اإلرهاب وقتلت قيادته برضبات موجعة،  قصمت ظهر 
داعش  عصابات  عنارص  قبل  من  جبانة  أعمال  قابلتها 
جانب  من  رسيع  عقاب  دون  من  تمر  لن  اإلرهابية 
األجهزة األمنية املعنية“. وأضاف: ”بعد الحادث اإلرهابي 
مساء  إرهابية،  عنارص  نفذته  الذي  الجبان  اإلجرامي 

اىل  أدى  والذي  الخالص،  البوبايل بقضاء  قرية  االثنني يف 
وبحسب  آخرين،  وإصابة  املواطنني  من  عدد  استشهاد 
صباح  توجه  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  توجيهات 
اليوم (أمس) وفد أمني رفيع املستوى ملتابعة مجريات 
والدوائر  الوكاالت  بارشت  فيما  الغاشم،  االعتداء  هذا 
االستخباراتية بعمل مكثف للتوصل اىل العنارص اإلرهابية 
الحادث اإلرهابي“. وتابع  ارتكاب هذا  أقدمت عىل  التي 
طلب  بحسب  األمنية  القطعات  نرش  إعادة  ”تمن  أنه 
أهايل املنطقة بعد زيارة الوفد األمني لهم“. الفتاً اىل أنه 
”جرى تعزيز القاطع بكامريات حرارية وأبراج مراقبة، 
”األجهزة  أن  وأكد  املنطقة“.  ومخارج  مداخل  ومسك 
األمنية املختصة تواصل تحقيقاتها يف هذا االعتداء، وإن 

وفد  زار  ذلك،  غضون  قريباً“.يف  سيكون  املناسب  الرد 
أمني رفيع املستوى، محافظة دياىل. وذكر بيان لوزارة 
املستوى،  رفيع  أمنياً  أن“وفداً  ”الزوراء“:  تلقته  الدفاع 
ضم رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن 
عبد األمري رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات املشرتكة 
قاطع  اىل  وصل  املحمداوي،  خلف  قيس  الركن  الفريق 
األمني  الوفد  أن“زيارة  دياىل“.وأضاف  عمليات  قيادة 
األخري  اإلجرامي  الحادث  تفاصيل  عىل  للوقوف  جاءت 
دياىل،  بمحافظة  الخالص  قضاء  قائمقام  هناك“.وكان 
تفاصيل  عن  سابق،  وقت  يف،  كشف  قد  الخدران،  عدي 
الهجوم اإلرهابي عىل قرية البوبايل، فيما أكد أن الهجوم 

أسفر عن استشهاد وإصابة 11 مدنيا.

بغداد/ الزوراء:
فريق  تشكيل  عن  الثالثاء،  امس  الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  أعلنت 
لدراسة مقرتح إنشاء مجرس يربط جرس الجادرية بمدخل جامعة بغداد.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  مجيد،  حيدر  العامة،  األمانة  باسم  املتحدث  وقال 
”مقرتح تنفيذ مجرس يربط نهاية جرس الجادرية بمدخل جامعة بغداد يقع 
ضمن أعمال اللجنة املختصة بإيجاد الحلول لفك االختناقات املرورية داخل 
العاصمة بغداد“، الفتاً إىل أن تم ”تشكيل فريق داخل اللجنة من قبل أمانة 
بغداد ومديرية املرور العامة واألمانة العامة ملجلس الوزراء، برئاسة األمانة 
العامة، لدراسة املقرتح الذي يهدف إىل سحب االختناقات املرورية الحاصلة 
الدوام الرسمي ضمن تقاطع الجادرية“.وأضاف مجيد  أثناء بداية ونهاية 
أن ”هناك مقرتحاً آخر إلنشاء عدد من املجرسات واألنفاق داخل العاصمة 
لعبور  مجرسات  إنشاء  بدراسة  تقوم  بغداد  ”أمانة  أن  إىل  مشرياً  بغداد“، 

املشاة يف األماكن املزدحمة واملختنقة والتي تكثر فيها الجامعات“.
لغرض عرضها مع  اإلمكانيات  يدرس كل هذه  فريقاً  أن ”هناك  إىل  ولفت 
التوصيات النهائية ومن ثم املصادقة عليها“، مبيناً أن ”كل هذه اإلجراءات 

تقع ضمن لجنة فك االختناقات املرورية داخل العاصمة بغداد“.

الزوراء/ حسني فالح:
اختلف عدٌد من النواب حول عزم الحكومة 
تم  أن  بعد  املحافظني  من  عدد  استبدال 
اعمالهم،  لتقييم  محددة  فرتات  امهالهم 
املحافظني  جميع  ان  اىل  اشاروا  وفيما 
مدة  خالل  والتقييم  للمراقبة  سيخضعون 
أن  أكدوا  تغيريه،  سيتم  يخفق  ومن  زمنية 
بانتخاب  املعنية  هي  املحافظات  مجالس 

وتغيري املحافظني وفقا للدستور.
القانون،  دولة  ائتالف  عن  النائب  وقال 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الزيادي،  محمد 
يف كل قرار يصدر فيه نوع من االيجابيات 

االيجابيات  كانت  حال  ففي  والسلبيات، 
مقبوال  سيكون  السلبيات  من  اكثر  فيه 
ان  الصعب  من  انه  اىل:  الفتا  الجميع.  من 
اداء  بمراقبة  وحده  النواب  مجلس  يقوم 
عمل املحافظني وحتى املسؤولني ألن هناك 
والكتل  النواب  بني  النظر  بوجهات  اختالفا 
عىل  يتفقوا  ان  الصعب  فمن  السياسية، 

قرار معني.
ان  يجب  التقييم  موضوع  ان  واضاف: 
النواب  مجلس  سواء  الجميع  به  يشرتك 
وحتى  الناشطني  او  الرابعة  السلطة  او 
مؤكدا:  الحكم.  يف  املشاركة  غري  االحزاب 

للتقييم  خاضعون  املحافظني  جميع  ان 
يمكن  اداء مهامه  يف  يخفق  واملراقبة ومن 

املطالبة بإقالته.
الحكمة،  تيار  يف  القيادي  قال  جهته،  من 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الشمري،  فادي 
رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عازم 
اإلطار  وبدعم  املحافظني  تقييم  اعادة  عىل 
حقيقية  تكاملية  يحقق  بما  التنسيقي 
وارصارها  الجديدة  الحكومة  توجهات  مع 
عىل النجاح. الفتا اىل: ان اإلطار والسوداني 
مهنيني  سياسيني  بمحافظني  يرغبان 
كبرية  صالحيات  لهم  تفوض  وفاعلني 

ومهامهم  الدستورية  بواجباتهم  للقيام 
الوظيفية يف إدارة ناجحة للمحافظات.

واضاف: ان هناك محطات للتقييم ستجري 
اتخاذ  يتم  وبعدها  املحافظني  كل  عىل 

القرارات املناسبة بالتغيري.
اما عضو ائتالف النرص، حسن البهاديل، فقد 
انتقد نية الحكومة تغيري املحافظني، مؤكدا 
املحافظات  مجالس  صالحية  من  ذلك  ان 

وفقا للدستور.
املحافظني  ”موضوع  ان  البهاديل  وقال 
املحافظني  وتغيري  املحافظات  ومجالس 
املحافظني  بخصوص  واالستبيان  شائك، 

القيم  يعطي  ال  النواب  مجلس  داخل 
والنتائج الحقيقية“، مبيناً أنه ”ومنذ فرتة 
باستثناء  املحافظني  تغيري  يتم  لم  طويلة 

واحد او اثنني منهم يف الفرتة االخرية“. 
عن  جاء  املحافظ  ”اختيار  ان  اىل  ونوه 
توجد  ال  وبالتايل  املحافظة،  مجلس  طريق 
يجب  ألنه  املحافظ  تقيل  دستورية  مادة 
وبما  املحافظة،  مجلس  طريق  عن  االقالة 
اىل  أنه ال يوجد مجلس محافظة فيعودون 
مجلس النواب“، معتقداً أنه ”ليس من حق 
بذلك  قام  وإذا  املحافظ،  اقالة  السوداني 
من حق املحافظ تقديم شكوى يف املحكمة 

االتحادية“.
يقيل  ان  الصعوبة  ”من  أن  البهاديل  ورأى 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس 
مجالس  انتظار  سيتم  لكن  محافظني، 
كل  عىل  تغيري  إلحداث  املحافظات 

املحافظني“.
الوزراء،  رئيس  أمهل  سابق،  وقت  ويف 
والوكالء  الوزراء  السوادني،  شياع  محمد 
واملحافظني واملستشارين واملديرين العامني 
يف  الحكومة  عمل  لتقييم  محددة  توقيتات 

ضوء برنامجها الحكومي املقر.
كانون   12) االثنني  ترأسه،  خال  ذلك  جاء 

ملجلس  استثنائية  جلسة   ،(2022 األول 
الحكومي  الربنامج  إقرار  شهدت  الوزراء 

والتصويت عليه.
وذكر البيان أن السوداني ”أكد أن الربنامج 
الحكومي يمثل الرؤية املستقبلية للحكومة، 
ويرتجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي 

تنفيذها للمرحلة املقبلة“. 
وأضاف بأنه ”سيتم تقييم عمل الحكومة يف 
املقر، وسيشمل  الحكومي  برنامجها  ضوء 
واملحافظني  والوكالء  الوزراء  التقييم 
وفق  العامني  واملديرين  واملستشارين 

توقيتات محددة“.
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عمان/ الزوراء:

أكد رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد 

شـياع السـوداني،  الثالثاء، أنَّ فكرَة 

تأسـيِس مؤتمـر بغـداد تنطلـق من 

رغبة العراق يف إرسـاء وتعزيز قواعد 

التعـاون والرشاكـة مـع دول الجوار 

والصديقة، وفيما دعا الدول الشقيقة 

اىل مساعدة العراق يف اسرتداد االموال 

املرسوقة، اشـار العاهـل األردني عبد 

اللـه الثانـي اىل ان اسـتقرار العـراق 

ركـن أسـايس السـتقرار املنطقة، يف 

حني شـدد الرئيس الفرنيس ايمانويل 

ماكرون التزام بالده بعالقات متوازنة 

مع العراق، بينما لفت الرئيس املرصي 

عبد الفتاح السـييس اىل ان قمة بغداد 

فرصة للتنسيق مع العراق يف مواجهة 

التحديات.

 وقال السوداني يف كلمته خالل مؤتمر 

بغداد الثاني للتعـاون والرشاكة الذي 

عّمـان  األردنيـة  العاصمـة  يف  عقـد 

وتابعتهـا ”الـزوراء“: ”نجتمُع اليوم 

يف عّمـان واألمل يحدونـا باملّيض نحو 

تعزيز مسـرية العالقات بـني دولنا يف 

مختلـِف املجـاالت، وتطويـر وتريتها 

بالشكل الذي ُيسـهم يف إرساء قواعد 

املنطقـة،  يف  والتنميـة  االسـتقرار 

ويفتـُح املجـال واسـعاً أمـام سـبل 

الحوار والنقاش لتبادل اآلراء وتعميق 

املفاهيم“. 

وأضـاف اّن ”فكـرَة تأسـيِس مؤتمر 

بغداد تنطلق من رغبة العراق يف إرساء 

وتعزيز قواعد التعاون والرشاكة بينه 

وبني دول الجوار الجغرايف واإلقليمي، 

إضافًة إىل الـدوِل الصديقة“، الفتاً اىل 

أن ”الحكومـة تتبنـى نهجـاً منفتحاً 

يهدف لبنـاء رشاكات إقليمية ودولية 

مبنيـة عىل املصالح املشـرتكة، بما يف 

ذلك إنشـاء املشـاريع االسـرتاتيجية 

التكامليـة لربط العـراق مع محيطه 

اإلقليمي“.

وتابع السـوداني: ”نـرى أن األولويَة 

اآلن تكمـُن يف تعزيـز أوارص التعاون 

والرشاكة بني دولنا من خالل الرتابط 

يف البنى التحتية والتكامل االقتصادي 

واالسـتثمارات املتبادلـة التـي تعـزُز 

روابـط األخـوّة والصداقة بـني دولنا 

وشـعوبنا ونسعى للعمل معاً للتحول 

اىل دول مصنِّعـة، مـن خـالل إنشـاء 

مناطـق صناعيـٍة مشـرتكة، تعـزُز 

املشـرتكة،  الصناعيـة  قدرتنـا  مـن 

وتربط سالسـل القيمـة املضافة لكلِّ 

مّنـا، ضمن سلسـلة متكاملـة قادرة 

عـىل املنافسـة يف األسـواق العامليـة؛ 

وإطالق املشـاريع العمالقة يف شـتى 

القطاعات.

وبـني: ”مـن الـرضوري الرتكيز عىل 

قطاع الخدمـات وتطويـره واعتباره 

أحد أهمِّ محـركات االقتصاد يف دولنا 

معالجـة  اىل  باإلضافـة  ومنطقتنـا 

مشـكلة البطالـة مـن خـالل تنمية 

وتحسـني  املنِتـج  الخـاص  القطـاع 

ظروف العمِل فيه، وتوفري الضمانات 

للعاملني“، مشريا اىل انه ”عىل الصعيد 

الداخـيل، وضعنـا مكافحـَة الفسـاد 

املـايل واإلداري يف صلِب أولوياتنا، وقد 

بدأنـا عملياً حملَة مكافحة الفسـاد، 

بدءاً من أعىل املسـتويات، ونطلب من 

الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا 

يف اسـرتداد أمـوال العـراق املنهوبـة 

واملهربـة وتسـليم املطلوبـني الذيـن 

يتخـذون من هذه الـدول محلَّ إقامٍة 

لهم“.

ولفت اىل أن ”الحكومة تعمل بجدٍّ عىل 

تحسني البيئة االستثمارية يف العراق، 

مـن حيـث الترشيعـات واإلجـراءات 

والضمانات، لتمكني املسـتثمرين من 

دخول أسـواقنا واإلفـادة من الفرص 

الكبـرية فيهـا“، منوهاً بـأن ”البيئة 

إىل  بحاجـة  املالئمـَة  االسـتثمارية 

استتباب األمن، وقد حققنا االستقرار 

األمنـي يف العـراق بعـد االنتصـاراِت 

الكبريِة عىل فلوِل اإلرهاِب والجماعاِت 

التكفرييـة، وال يفوتني هنـا أْن أقف 

الزكيـة والتضحيات  للدمـاء  إجـالالً 

التي بذلتها قواُتنا املسلحة، دفاعاً عن 

النفس واملنطقة والعالم“.

وأوضح: ”ال بدَّ لنا جميعاً من مواصلة 

العمل املشرتك والتكاتف ملحاربة الفكِر 

املتطـرف بجميـع اشـكاله، ووضـع 

آلياٍت وبرامج حقيقيٍة لفضح النوايا 

الخبيثـة لإلرهابيـني الذيـن يجندون 

الشباب بأفكارهم الهدامة“.

وذكـر السـوداني أن ”العـراق يواجه 

تهديداً وجودياً بسبِب ُشحِّ املياه، وإننا 

عازمون عىل العمل الجاِد مع جرياننا 

يف الجمهوريـة الرتكيـة والجمهوريِة 

اإلسـالمية االيرانيـة لضمـان أمِننـا 

املائـي، والتوصـل إىل افضـل السـبل 

املائيـة  للمـوارد  املشـرتكة  لـإلدارة 

العابـرة للحـدود، ووصـول حصِتنـا 

املائيـة وفـَق االتفاقيـات والقوانـني 

الدولية، وبالتوازي مع ذلك بدأنا بأخذ 

الخطـوات العملية لتعزيز اسـتخدام 

أنظمـة الـري الحديثة وإيقـاِف هدر 

املياِه يف الخزِن والزراعة. 

وأضـاف: ”نعتـرب التلـوث البيئـي – 

يف الهـواء وامليـاه والرتبـة- مـن أهمِّ 

املخاطر عىل مستقبل شعبنا خصوصاً 

يف املناطـق الجنوبية، وقد بدأنا العمل 

الجـادَّ ملعالجة حرق الغـاز املصاحب 

يف الحقـول النفطية وندعو الرشكات 

العاملية لالستثمار يف هذا املجال ألجل 

تحويـل اسـتخدام هذا املصـدر املهمِّ 

للطاقة ألغراض توليد الكهرباء، سعياً 

لتحقيق االكتفاء الذاتي يف اسـتعمال 

الغـاز لتوليـد الكهربـاء عـىل املـدى 

املتوسـط، ولتقليـل انبعـاث الغازات 

الدفيئة واالحتباِس الحراري“.

ببنـاء  متمسـٌك  ”العـراَق  أن  وبـني 

كل  مـع  متوازنـة  تعـاون  عالقـات 

الـرشكاء اإلقليميـني والدوليني، وهو 

ينأى بنفسه عن إصطفافات املحاور 

وأجـواء التصعيـد، وينشـد سياسـة 

التهدئة وخفِض التوتـرات“، الفتا اىل 

انـه ”يرفـض يف الوقت ذاتـه التدخل 

بشـؤونه الداخلية ومسَّ سـيادته أو 

االعتداء عىل أراضيه“.

وذكر انه ”ال يمكن اعتماد مبدأ القوة 

يف مسـاعي حلِّ الخالف أو االختالف؛ 

املبـدأ  هـذا  باسـتخدام  نسـمح  وال 

ضـدَّ العـراق، وال نقبـل أن ينطلق أيُّ 

تهديـد من العـراق ضدَّ أيـة دولة من 

دول الجوار أو املنطقـة“، الفتا اىل ان 

”واجبنـا أن نعتمَد الحـوار والتفاهم 

لحلِّ مشـاكلنا، ونبني عىل ما يجمعنا 

لفتـح اآلفاق نحـو إقامـة الرشاكات 

اإلقليمية الشاملة وتعظيم االعتمادية 

لالسـتقراِر  وتؤسـُس  دولنـا،  بـني 

واالزدهاِر يف املنطقة“.

واكد ان ”العراق يسعى ألن يكون راعياً 

للتواصل والتحاور، كسـبيٍل أسـاس 

لحلِّ الخالفـات، بهدف تهدئة األجواء 

وتقريِب وجهاِت النظـِر بني الُفرقاء، 

وعززت مـن جهودِه الدبلوماسـية يف 

نزع فتيل األزمات باملنطقة.

@·«Ü@Û‹«@á◊˚Ì@Ô„Üä˛a@›Áb»€a
Íäaã‘néaÎ@÷aã»€a@Âflc

مـن جهته، أكـد العاهـل األردني عبد 

اللـه الثاني، أن اسـتقرار العراق ركن 

أسايس الستقرار املنطقة. 

وقال عبد اللـه يف كلمته خالل مؤتمر 

بغـداد الثاني للتعـاون والرشاكة : إن 

”مؤتمر قمة بغـداد الثانية يؤكد عىل 

دور العـراق املحـوري وأن اسـتقرار 

العراق ركن أسايس للمنطقة“، مؤكداً 

عىل ”دعم جهـود العراق يف دعم أمنه 

وسيادته وتعزيز التعاون اإلقليمي“.

الطاقـة  ”“امـدادات  أن  اىل  وأشـار 

والتعامـل مع التغيري املناخي تعد من 

أبرز التحديـات التي تواجـه املنطقة 

والعالـم“، الفتـاً اىل أن ”هناك حاجة 

ماسة لالستقرار يف املنطقة والتعاون 

ومعالجة قضايا الفقر والبطالة“.

@·«ái@bè„ãœ@‚açn€a@á◊˚Ì@ÊÎã◊bfl
÷aã»€a@ÒÜbÓéÎ@Âflc

كما أكـد الرئيس الفرنـيس إيمانويل 

ماكـرون ، التـزام فرنسـا بدعم أمن 

وسيادة العراق.

وقال ماكـرون يف كلمته خالل مؤتمر 

والرشاكـة:  للتعـاون  الثانـي  بغـداد 

إن“الدول املشـاركة يف املؤتمر تسعى 

جميعها إىل إرسـاء األمن واالستقرار 

مؤكـداً  املنطقـة“،  ويف  العـراق  يف 

”التـزام الجميع بعالقات متوازنة مع 

العراق“.

وأضـاف: ”إذا أردنا ضمان اسـتقرار 

العـراق فعلينـا حـل املشـكالت مـع 

جريانـه“، مبينـاً أن ”هـذه املنطقـة 

تمتلـك كل مـا يجعلها تمتلـك أجندة 

يجعلها تشرتك يف القرارات الدولية“.

@¿@?fl˛a@…öÏ€a@ZÔèÓè€a
�b√Ïz‹fl@�b‰è•@áËìÌ@÷aã»€a

 كذلـك، أكـد الرئيـس املـرصي عبـد 

الفتاح السييس، دعم الجهود الوطنية 

يف العـراق السـتعادة مكانتـه ودوره 

الفاعل.

وقال السـييس يف كلمته خالل مؤتمر 

والرشاكـة:  للتعـاون  الثانـي  بغـداد 

إن“الوضـع األمنـي يف العراق يشـهد 

تحسناً ملحوظاً وأن قمة بغداد فرصة 

للتطويـر والتنسـيق مـع العـراق يف 

مواجهة التحديات“، مبيناً أن ”الدولة 

العراقيـة حققـت إنجـازات مهمة يف 

محاربة اإلرهاب“

وأشار اىل أن ”بالده لديها رغبة صادقة 

يف فتح مرحلة جديدة من الرشاكة مع 

العراق“، مؤكداً أن ”نجاح العراق يعد 

نجاحاً للمنطقة جميعاً“

ولفت اىل أن ”مرص ترفض أي تدخالت 

خارجية يف شؤون العراق“.

وقال الرئيس املرصي مخاطباً الشعب 

العراقي: ”نحن عىل ثقة تامة بامليض 

قدمـاً نحـو االزدهار وسـتتجاوزون 

التحديات ومرص ستكون عوناً وسنداً 

لكم“.

@fiÎá€a@ZoÌÏÿ€a@ıaäåÎ@êÓˆä
@÷aã»€a@Ú„bÿfl@⁄äám@ÚÓiã»€a

ÈnÓ‡ÁcÎ
 من جانبه، أكد رئيس وزراء الكويتي 

الشـيخ أحمد نواف األحمـد الصباح، 

ان املجتمـع الـدويل مهتم السـتقرار 

العراق.

وقال الصبـاح يف كلمته خالل مؤتمر 

بغـداد الثاني للتعـاون والرشاكة: إن 

”الـدول العربية تدرك مكانـة العراق 

”الـدول  أن  اىل  مشـريا  وأهميتـه“، 

العربية تسعى السـتعادة دور العراق 

الفاعل باملنطقة“.

ولفت اىل أن ”اتفاقية الربط الكهربائي 

مـع العـراق يعـد مثـاالً للسـعي يف 

منوهـا  وأهميتـه“،  دوره  اسـتعادة 

اىل ”السـعي لدعـم العـراق يف جميع 

املجاالت وأمن البلدين ال يتجزأ“.

مجلـس  رئيـس  ”زيـارة  أن  وتابـع 

الـوزراء محمد شـياع السـوداني إىل 

الكويـت دالالت واضحة عىل الحرص 

يف تطوير العالقات“

@·«ám@ÚÌÜÏ»è€a@ZÊbyãœ@Âia
@ÚËuaÏfl@¿@Ô„aÜÏè€a@ÜÏËu

pbÌázn€a
 يف غضـون ذلك، أكد وزيـر الخارجية 

أن  بـن فرحـان،  السـعودي فيصـل 

السعودية تدعم جهود رئيس الوزراء 

محمـد شـياع السـوداني يف مواجهة 

التحديات.

وقـال بـن فرحـان يف كلمتـه خـالل 

مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والرشاكة 

، إن“اململكـة تقـف إىل جانـب العراق 

السـتعادة مكانته التأريخية“، معرباً 

عن ”رغبة بالده يف اسـتمرار مسـرية 

التعاون مع العراق“.

وأضاف أن ”السعودية تعتزم بامليض 

قدماً للعمل عىل فتح آفاق جديدة مع 

العـراق ودعم تفعيل مشـاريع الربط 

الكهربائي مع العراق“، مشـرياً اىل أن 

”بالده لن تدخر أي جهد لدعم مسرية 

العـراق االقتصاديـة والتنمويـة وأن 

اململكة تؤكد رفضها التام ألي اعتداء 

عىل أي شرب من أرض العراق“.

@Û‹«@ÚóÌãy@ÂÌãzj€a@ZÔ„bÌç€a
÷aã»€a@…fl@ÊÎb»n€a@çÌç»m

 مـن جانبه، أعـرب وزيـر الخارجية 

البحرينـي عبـد اللطيـف بـن راشـد 

الزياني، عن أمله بالخروج باتفاقات 

تدعم العراق.

وقـال يف كلمته خـالل مؤتمـر بغداد 

الثانـي للتعـاون والرشاكـة: ”ندعـم 

كل الجهود لتحقيق اسـتقرار العراق 

وأمنه“، مؤكداً أن ”بالده حريصة عىل 

تعزيز التعاون مع العراق واسـتعادة 

دوره يف املنطقة“.

ركيـزة  العـراق  ”أمـن  أن  وأضـاف 

املنطقـة  يف  لالسـتقرار  أساسـية 

يف  خارجيـة  تدخـالت  أي  ونرفـض 

شـؤون العـراق الداخليـة“، مبيناً أن 

”الربط الكهربائي له مردود اقتصادي 

كبري عىل العراق“.

@Êb‡«@Ú‰�‹é@ZáÓ»éÏj€a
Èmb»‹�m@’Ó‘zn€@÷aã»€a@Âflbõnm

اىل ذلـك، أكـد وزير خارجية سـلطنة 

عمـان، بـدر بن حمـد البوسـعيدي، 

رضورة الوصـول ألرضيـة مشـرتكة 

التنميـة  لتحقيـق  ودوليـة  إقليميـة 

بالعراق.

وقـال البوسـعيدي يف كلمـة له خالل 

قمـة بغـداد الثانيـة: ”نتضامـن مع 

العراق لتحقيـق تطلعات العراقيني“، 

الفتـا إىل أنه ”يجـب الوصول ألرضية 

إقليميـة ودوليـة لتحقيق  مشـرتكة 

التنمية بالعراق“.

@�b”aã«@·«ám@ÊaãÌg@ZÊbÓË‹€aáj«
aäÏ�nflÎ@�aã‘nèflÎ@�aáyÏfl

وايضـا، أكد وزيـر الخارجية اإليراني 

حسني أمري عبداللهيان، أن بالده تدعم 

عراقاً موحداً ومستقراً ومتطورا.

وقـال عبداللهيـان يف كلمتـه خـالل 

للتعـاون  الثانـي  بغـداد  مؤتمـر 

والرشاكـة: إن“ انعقـاد مؤتمر بغداد 

يأتي دعماً للعـراق“، مؤكدا عىل دعم 

حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد 

شياع السوداني“.

وأضاف، ”عملنا عىل تطوير العالقات 

مع الـدول الجـوار وبينهـا العراق“، 

مبينا، أن“ العراق يؤدي دوراً مهماً يف 

املنطقة“. 

وأشـاد عبداللهيان بخطـوات رئيس 

مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 

يف إرساء السالم باملنطقة“.

@·«ám@ÚÓ◊6€a@ÚflÏÿ®a@Zåb‡‹Ì
÷aã»€a@äaã‘néa

كذلـك، أكد السـفري الرتكـي يف األردن 

إسـماعيل يلماز، دعـم حكومة بالده 

عالقـات  إقامـة  إىل  العـراق  لسـعي 

متوازنة.

وقـال يلمـاز يف كلمته خـالل مؤتمر 

بغـداد الثاني للتعـاون والرشاكة : إن 

”الحكومـة الرتكيـة تدعم اسـتقرار 

العـراق“، الفتـا اىل أن ”حكومة بالده 

تدعم سـعي العراق إىل إقامة عالقات 

متوازنة مع دول املنطقة“.

الرتكيـة  ”الحكومـة  أن  وأضـاف، 

تدعـم الجهود املشـرتكة لحل امللفات 

اإلقليمية العالقة“.

@¸@Êc@ÒäÎãö@á◊˚Ì@¡ÓÃ€a@Ïic
 aãó‹€@Úybé@÷aã»€a@ÊÏÿÌ

 اىل ذلـك، أكـد األمـني العـام لجامعة 

الـدول العربيـة أحمد أبـو الغيط، أن 

العـراق اتخـذ خطـوات ملموسـة يف 

تعزيز عالقاته مع دول املنطقة. 

وقال أبو الغيط يف كلمته خالل مؤتمر 

والرشاكـة:  للتعـاون  الثانـي  بغـداد 

إن“ العراقيـني يتطلعـون إىل مرحلـة 

اتخـذ  أن“العـراق  مبينـا،  جديـدة“، 

خطوات ملموسـة يف تعزيـز عالقاته 

مع دول املنطقة“.

وشـدد األمـني العـام لجامعـة الدول 

العربيـة عـىل ”رضورة أن ال يكـون 

العـراق سـاحة للـرصاع“، الفتـا إىل 

وجـود“ مهام صعبة أمـام الحكومة 

العراقية لتلبية تطلعات العراقيني“. 

و عد أبـو الغيط دعم العـراق يف هذه 

املرحلة ركناً أساسياً يف تحقيق النمو 

اإلقليمي.

@ÚflÏÿ®a@ZÔiÎäÎc@fiÎ˚èfl
@Ò6–‹€@�aáy@o»öÎ@ÚÓ”aã»€a

Úiã�õæa
مـن جهتـه، اكد مسـؤول السياسـة 

الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب 

بوريل، ان الحكومة العراقية الجديدة 

السـوداني  شـياع  محمـد  برئاسـة 

وضعت حداً للفرتة املضطربة.

وأوضح  بوريل يف كلمته خالل مؤتمر 

بغـداد الثاني للتعـاون والرشاكة : ان 

”حكومة السوداني وضعت حداً للفرتة 

املضطربـة“، مؤكـدا ”دعـن االتحاد 

األوربي لحكومة السـوداني يف إقامة 

إصالحات يتطلع لها العراقيون“.

وأضـاف، ان ”االتحـاد األوربي يدعم  

جهـود الحكومـة العراقية يف إرسـاء 

االتحـاد  وات   ، املنطقـة  يف  الحـوار 

األوربـي ملتـزم بدعـم عـراق قـوي 

وديمقراطـي، وانـه ينبغـي احـرتام 

وحدة أرايض العراق وسيادته“.

األوربـي  االتحـاد  ”دعـم  اىل  ولفـت 

لجهـود إنهاء أزمة مخيم الهول ودور 

الحكومة العراقية يف تحقيق ذلك“.

@ÊÎb»n€a@ê‹™@Z“ãv®a
@ÚÉéaä@pb”˝«@È�iãm@ÔvÓ‹©a

÷aã»€a@…fl
من جانبه، اعلـن األمني العام ملجلس 

التعـاون الخليجـي نايـف الحجرف، 

ان املجلس سـعى  لبناء اسـرتاتيجية 

مشـرتكة متكاملـة ترسـخ عالقات 

األشقاء وحسن الجوار.

وأشار الحجرف يف كلمته خالل مؤتمر 

بغـداد الثاني للتعـاون والرشاكة : اىل 

ان ”مجلـس التعـاون تربطه عالقات 

راسـخة مـع العـراق ، وان املجلـس 

سـعى لبنـاء اسـرتاتيجية مشـرتكة 

متكاملـة ترسـخ عالقـات األشـقاء 

وحسن الجوار“، مبينا ،“ دعم مجلس 

العـراق  لوحـدة  الخليجـي  التعـاون 

وسـالمة أراضيه العـراق وجهوده يف 

مكافحة االرهاب“.

@á◊˚m@Ôfl˝é�a@ÊÎb»n€a@Ú‡ƒ‰fl
Ô„aÜÏè€a@ÚflÏÿ®@bË‡«Ü

 كما أكد األمني العام املسـاعد ملنظمة 

التعاون اإلسالمي لشـؤون فلسطني 

والقـدس سـمري بكـر، عـىل الدعـم 

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  لحكومـة 

محمـد شـياع السـوداني يف مواجهة 

التحديات.

وقـال بكـر يف كلمتـه خـالل مؤتمـر 

بغـداد الثانـي للتعـاون والرشاكـة : 

إن“ الجميـع ينظر إىل العراق بوصفه 

نقطة التقاء“، مؤكدا الدعم املتواصل 

لتطلعـات  وفقـاً  العـراق  السـتقرار 

شـعبه“. واضـاف، سـنبقى داعمني 

لوحدة العراق وسالمة آراضيه“.
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فقدان 
فقد مني الوصل الصادر من مديرية 
بلديـة النجـف واملرقـم ٩١٠٠٦٩ يف 
 ٢٢٥٠٠٠٠ بمبلـغ   ٢٠٢٢/١١/١٠
مليونـان ومائتـان وخمسـون الف 
دينار، بإسـم (دعاء ناجـي حميد)، 
فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.

جمهوريـة العـراق                              العـدد: ٥٥٨٨/ب٢٠٢٢/٤ 
مجلس القضاء األعىل                  التأريخ: ١٩ /١٢/ ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة بداءة النجف                                   

اىل/ املدعى عليه (بشري عبد الكاظم علوان)
اقام املدعي (رامي الياس سـليم- املدير املفوض لرشكـة املها للتجارة العامة 
/ إضافـة لوظيفته) الدعوى البدائية املرقمة أعـاله والتي يطلب فيها الحكم 
(بتأديتـك لـه مبلغا قـدره الفان وسـبعمائة وثالثـة وسـبعون دوالر وواحد 
وثالثون سنت امريكي واملرتتبة كأثمان عن استالمه بضائع من رشكتنا والتي 
هـي عبارة عن مـواد غذائية)، ولثبـوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
املبلغ القضائي واشـعار مختـار حي الجهاد ٥/ب مالك مذبـوب الدعمي، لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني للحضور 
يف موعـد املرافعـة املصادف يف يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٧ السـاعة التاسـعة صباحا 
وعنـد عـدم حضورك او إرسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار 

أحوال النجف
بناًء عـىل طلب املواطن (عيل كاظم عبـد الرضا) الذي 
يروم تبديل لقبه وجعلـه (جربين) بدال من (العابده) 
الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاهـا (خمسـة عرش 
يوم) وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احـكام املادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية 
رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقـم ٢٤١٩٥ يف 

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

أحوال النجف
بنـاًء عىل طلب املواطن (حيدر كاظم عبد الرضا) الذي 
يروم تبديل لقبه وجعلـه (جربين) بدال من (العابده) 
الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاهـا (خمسـة عرش 
يوم) وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احـكام املادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية 
رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقـم ٢٤١٩٥ يف 

.٢٠١٦/٦/١٢
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيك (حيدر عامر محمد) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (ازهار 
سـعدون غـايل) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٣/١٠٣٩٩٠) املقاطعـة (٤/
حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق                                                       العدد: ١٨٧٤ 
مجلس القضاء األعىل                                    التأريخ: ١٣ /١٢/ ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة                                   

اىل / املدعى عليه / ايوب عبد جرب
م/ تبليغ

اصـدرْت هذه املحكمة القرار الغيابي املرقم ١٨٧٤ / ش / ٢٠٢٢ يف ٢٤ 
/١١/ ٢٠٢٢ والـذي يقيض بـرد الدعوى املقامة من قبل (مها جاسـم 
محمد) والتي تطلب فيها التفريق بسبب الهجر وملجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليغ ومختار محلـة، وعليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتـني ولك حـق الطعـن بالقرار خالل املـدة القانونيـة وبخالفه 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
بسيم شنان خلف

جمهورية العراق                                      العدد: ٢٣١٧ /ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                               التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكم االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م / اعالن
اىل/ املدعى عليه (برشى رحيم حسني)

اقام املدعي (احمد نارص حسني) دعوى يطلب فيها املطاوعة وملجهولية 
محـل اقامتك تقرر تبليغـك بصحيفتني محليتني بالحضـور امام هذه 
املحكمـة صباح يـوم املرافعـة املصـادف ٢٠٢٢/١٢/٢٩ ويف حال عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفقا للقانون واالصول .

القايض 
حسني محمد سلمان

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (شـبري كاظم عبد الرضا) الذي 
يـروم تبديل لقبه وجعله (جربيـن) بدال من (العابده) 
الـوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاهـا (خمسـة عـرش 
يوم) وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى 
وفـق احكام املـادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية 
رقـم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقـم ٢٤١٩٥ يف 

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

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (عبد الحسن رشيد كاظم) الذي 
يـروم تبديل لقبه وجعله (البياتي) بدال من (أبو الخل) 
الـوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة الوطنيـة 
رقـم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري املرقـم ٢٤١٩٥ يف 

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

تنويه
نرشت جريـدة الـزوراء بعددها ٧٨٦٢ 
بتاريـخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ إعالنـاً صادراً 
مـن محكمـة االحـوال الشـخصية يف 
٨٤٣٧/ش/٢٠٢٢،  املرقـم  النارصيـة 
حيث ذكر اسـم املدعي (زينب جاسـم 
بـراء) خطــأ، والصحيـح هـو (زينب 

جاسم مرار).. لذا اقتىض التنويه.
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بغداد/الزوراء:

أعلـن وكيـل وزارة البيئـة جاسـم الفالحـي، 

امـس الثالثاء، عـن تحقيق نتائـج إيجابية يف 

التـزام بعض الوزارات يف االلتزام بتقليل حجم 

االنبعاثات الكاربونية. 

وقال الفالحي يف ترصيـح صحفي إن «بعض 

الــــوزارات حققت نتائج إيجابية يف االلتزام 

بتقليـل حجـم االنبعاثـات الكاربونيـة منها 

وزارتـــا النفـط والكهربـاء، وذلـــك ضمن 

وثيقة املسـاهمات املحـددة الوطنية ٢٠٢٠ ـ 

٢٠٣٠ املدرجـة ضمـن السـرتاتيجية الوطنية 

للحد من التأثريات املناخية». 

وأضـــاف أن «الـوزارتـني عملتا عىل تحويل 

بعـض املشـاريع فيهـا إىل الطاقة الشمسـية 

بغية اإلسـهام بتحسـني الواقع البيئي والحد 

مـن تغريات املنـاخ التي حذرت الـوزارة منها 

منذ أعوام». 

وبـــني الفالحي أن «الوثيقـة الـتـي أطلقت 

منذ عامـني تضمنت التزامات عديدة السـيما 

أنها كانت تتمحـور حول التأكيد عىل رضورة 

خفـض االنبعاثـات يف حقـول الغـاز والنفط 

واستخدام التقنيات الحديثة فـي الــزراعــة 

لتقليل هدر املياه». 

وأشـار إىل أن «التغريات املناخية تعد أحد أهم 

التحديات التي تواجهها البيئة يف البالد السيما 

أنهـا تؤثـر يف الواقـع االقتصـادي والتنموي، 

وعليـه تـم إصـــدار تقاريـر تتعلـق بوضع 

هــذه التغـريات بالتعـاون مع البنـك الدويل، 

حيث رسـمت خارطـة طـريــق ملـواجـهـة 

االرتــفـــاع الكبري فـي درجـــات الحرارة 

والتناقص غري املسـبوق يف اإليــرادات املائية 

وزيـادة معـدالت الجفـاف وتدهـور األرايض 

ونقـص الطاقـة السـيما يف أشـهر الصيـف 

والحاجة إىل تطبيق مفاهيم الطاقات املتجددة 

واالسـتجابة  الحاصـل  النقـص  لتعويـض 

للمعايري الدولية وإيقاف حرق الغاز». 

الثالثـاء،  امـس  البيئـة،  أعلنـت وزارة  كمـا 

عـن تبنيهـا مرشوعـاً لزراعة النخيـل لتقليل 

االحتبـاس الحـراري، فيمـا أشـارت اىل أنهـا 

ستعتمد الطرق الحديثة للزراعة.

وقال مدير عام الدائرة الفنية يف الوزارة عيىس 

الفياض، يف ترصيح صحفي إن «العراق يمتلك 

مرشوعـني ناجحـني للتمـور ذات األصنـاف 

الجيـدة، األول هو مرشوع العتبة الحسـينية 

(مزرعـة فـدك) التي تضم ٣٠ ألـف نخلة عىل 

مسـاحة ألف دونم، أما املـرشوع الثاني فهو 

مزارع (نذير للربحي) بمحافظة دياىل». 

وأضاف أن «الطريقة املعتـادة لزراعة النخيل 

هـي غـرس الفسـيلة بـاألرض بعـد أن يصل 

وزنها ١٥ كيلوغراماً وهي تحتاج ملدة سـنتني 

حتى تصـل لهذا الوزن، حيـث تقطع من األم 

وتتحول إىل األرض، وبعد ذلك تحتاج الفسـيلة 

حتـى تنمو وتبـدأ بإنتاج التمور مـا بني ٤ إىل 

٥ سـنوات»، مشـرياً اىل أن «الوزارة سـتعتمد 

طريقـة مختلفـة بزراعة النخيـل ذات جودة 

عالية وستعمل عىل تطويرها».

وتابع أن «الطريقة الجديدة التي سنتبعها هي 

أن فسائل النخيل التي يصل وزنها ما بني ٣ إىل 

٥ كيلوغرامات، سـنعمل عـىل فصلها عن األم 

وغرسها باألرض حتى تبدأ بالتجذر أما الجزء 

املقطوع فسـيوضع يف (السنادين)، لذلك فإن 

الـوزارة تريد اعتماد الطريقة األخرية لتجميع 

الفسائل وتشجريها يف املحافظات».

وأشـار إىل أن «وزارة البيئـة تحتـاج إىل دعـم 

الدولـة لزراعة النخيل يف األرايض الهشـة التي 

تعرضـت للهجـرة من قبـل سـكانها، وكذلك 

زراعتها يف األهوار»، موضحاً أن «أهم الوسائل 

الرضورية إلنجاح الزراعة يف العراق وهو رفع 

مسـتوى الوعي لدى الفالحني بكيفية السقي 

الحديث واستخدام األسـمدة، وهذا يحتاج إىل 

مرشدين مجانيني يف عموم العراق».

وبني أن «غابات النخيل لها دور مهم يف تقليل 

االحتبـاس الحـراري، حيث إن زراعـة النخيل 

ستخدم العراق باتفاقية باريس»، مؤكداً «بدء 

العمل بتطبيق زراعة النخيل بالطرق الحديثة 

قريباً».

ولفـت إىل أن «طريقـة (السـنادين) التـي تم 

ذكرهـا آنفـاً تمت تجربتهـا يف مـزارع دياىل، 

حيـث لدينـا ٥ آالف نخلـة، وبذلك سـنحافظ 

عىل التمـور وكيفية تسـويقها ومعالجتها»، 

موضحاً أن «الوزارة سـتبدأ بمناقشة مرشوع 

زراعـة النخيـل مـع املحافظـات واملنظمات 

الدوليـة، لكـي نتطلع عىل الخـربات، ومعرفة 

الكلـف املالية، إضافـة إىل الحصول عىل الدعم 

الدويل للمبارشة باملرشوع».وبني أن «مرشوع 

العتبة الحسـينية وصلت كلفتـه املالية إىل ١٥ 

مليار دينار لزراعـة ٣٠ ألف نخلة، لذلك يجب 

أن نعطي رقما دقيقاً للمرشوع وتسويقه».
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بغداد/الزوراء:

نت مالكات هيئـة النزاهة االتحاديَّة  تمكَّ

يف الديوانيَّـة مـن تنفيـذ عمليَّـٍة لضبط 

بـني يف عـدٍد مـن دوائـر املُحافظـة  ُمعقِّ

ُيمارسون عملهم خالفاً للقانون.

وذكرت دائرة التحقيقـات ضمن الهيئة، 

يف بيـان تلقـت «الزوراء»نسـخة منه ان 

ـَذت بموجـب ُمذكرٍة  « العمليَّـة التـي ُنفِّ

قضائيٍَّة، أفـادت بتأليـف مكتب تحقيق 

الهيئـة يف الديوانيَّة فريقي عمل؛ للتحرِّي 

والتقـيصِّ عن معلومـاٍت وردت إليه عن 

فون  إقدام عدٍد من األشخاص بينهم ُموظَّ

سـابقون عىل ُممارسـة التعقيب يف عدٍد 

.« من دوائر املُحافظة دون سنٍد قانونيٍّ

وتابعت أنَّ «الفريق، الذي انتقل إىل دوائر 

التنفيـذ  ومديريَّـة  العقـاري  التسـجيل 

وكاتـب العـدل والرضيبـة يف املحافظة، 

ن من ضبط عرشة ُمتَّهمني ُمتلبِّسني  تمكَّ

يمارسون تعقيب معامالت يف تلك الدوائر 

، الفتـًة إىل أنَّ مـن  بـدون سـنٍد قانونـيٍّ

بـني املضبوطـني «كاتب عـدل» ُمتقاعداً 

فاً يف دائرة اإلصالح». وُموظَّ

ونوَّهـت الدائرة «بتنظيـم محرض ضبٍط 

أصـويلٍّ، وعرضه رفقـة املُتَّهمني العرشة 

واملربزات املضبوطـة عىل قايض محكمة 

تحقيـق الديوانيَّـة املُختـصِّ بالنظـر يف 

قضايا النزاهة؛ الذي قـرَّر توقيفهم عىل 

ة التحقيق». ذمَّ

(حيـدر  القـايض  الهيئـة  رئيـس  وكان 

حنون) حثَّ مـالكات ُمديريَّات ومكاتب 

التحقيـق التابعـة للهيئـة عـىل ُمتابعة 

ُمسـتوى الخدمات املُقدَّمـة للمواطنني، 

ـد مـن عـدم تعرُّضهـم لالبتـزاز  والتأكُّ

واملُسـاومـة والـرىش خالل مراجعـتهم 

عـرب  وذلـك  الحكــوميَّـة،  الــدوائـر 

الحضـور امليدانـي واالضطـالع بدورهم 

الرقابيِّ عىل أتمِّ وجٍه.

بغداد/الزوراء:
أفادت مديرية الدفـاع املدني العراقية 
بحصول أكثر من ٢٧ ألف حادث حريق 
يف البالد منذ بداية العام الحايل ٢٠٢٢.

وقال مدير االعالم والعالقات يف مديرية 
الدفـاع املدنـي، جودت عبـد الرحمن، 
يف ترصيح صحفـي: ان «عدد حوادث 
الحرائق يف العراق منذ بداية عام ٢٠٢٢ 
ولحـد االول مـن شـهر كانـون االول 
بلـغ أكثر من ٢٧ ألف حـادث حريق»، 
موضحاً انه «بنهاية السنة سنعلن عن 

تفاصيل واعداد واسـباب وانواع هذه 
الحرائـق، اضافـة اىل احصائيـة بعدد 

الضحايا».
وأوضح عبد الرحمن ان «املديرية تتهيأ 
الحتفاالت رأس السنة امليالدية الجديدة 
واعيـاد املسـيحيني، حيـث سـيكون 
هنالك تواجد واستنفار يف مراكز الدفاع 
املدني وتوزيع للفرق قرب دور العبادة 
والكنائس واملتنزهات واملوالت، ولدينا 
خطـة بهـذا الصـدد من خـالل تعزيز 

االيجابيات وتذليل السلبيات».

مديـر االعـالم والعالقـات يف مديريـة 
الدفـاع املدنـي، لفـت اىل انـه «سـيتم 
اصدار وصايا الدفاع املدني واالرشادات 
بخصوص االلعـاب النارية والخطورة 
التـي تتسـبب بهـا، خصوصـاً عندما 
وكيفيـة  االطفـال  بمتنـاول  تكـون 
التعامـل معها والسـيما انها تتسـبب 
عـن  واسـفرت  جسـدية  بمخاطـر 
اصابات باألوجه والعيون، كما تسببت 

بحرائق» 
ويف شـأن آخـر، ذكر عبـد الرحمن انه 

«ونهايـة هذا الشـهر سـتكون هنالك 
امطار، وفق توقعات االرصاد الجوية، 
لذا سنصدر وصايا وارشادات للتعامل 
حـال  يف  والفيضانـات  السـيول  مـع 

حصولها».
وكانت مديرية الدفاع املدني العامة، قد 
أفادت يف وقت سـابق بنشوب أكثر من 
١٠٠٠٠ حريق يف املدن العراقية، خالل 
السـتة األشـهر األوىل من العام الحايل 
٢٠٢٢، عازية ذلك إىل عدة أسباب، منها 
التماس الكهربائي وضعف اإلجراءات 

الوقائية وغريها.
كمـا كانت مديريـة الدفـاع املدني قد 
أعلنـت إحصائيـات حـوادث الحرائق 
خـالل عـام ٢٠٢١، التي تـم إخمادها 
مـن قبل رجال الدفـاع املدني يف عموم 
إقليـم  عـدا  العراقيـة  املحافظـات 

كوردستان.
وبلغـت يف مجموعها (٣١٥٣٣) حادث 
حريـق خـالل عـام ٢٠٢١، تصـدرت 
بغداد بقية املحافظـات، بعدد حوادث 
الحرائق املسجلة، وفقاً ملديرية الدفاع 

املدني.
وشـملت تلـك اإلحصائيـات، حـوادث 
الحرائـق التـي اندلعـت داخـل مبـان 
حكومـة وتجارية ومصانـع ومخازن 

ودور سكنية وأراض زراعية وغريها.
وأحصـت مديرية الدفـاع املدني، عدد 
حوادث الحرائـق يف القطاع الحكومي 
بـ (٦١٨٩) حـادث حريق، فيما بلغت 
عدد حوادث الحرائق يف القطاع املختلط 
حرائـق  أمـا  حريـق،  حـادث   (٢٩٣)
القطاع الخاص فقـد بلغت (٢٥٠٥١) 

حادث حريق.
املتكـررة  بالحرائـق  العـراق  يعـرف 
خالل فصـل الصيف، سـواء يف املباني 
الحكوميـة أو املنشـآت الخاصة، لكن 
ارتفاع عددها يف غري املوسـم الصيفي 
يثـري املخاوف حـول تـرّدي اإلجراءات 
الحكومـة  تعهـدت  التـي  الوقائيـة 
باتخاذهـا قبـل نحـو عامـني، عقـب 
سلسـلة حرائـق طالت مستشـفيات 
القتـىل  عـرشات  وخلفـت  كـربى، 

واملصابني.

@ äbì€a@›ÓÁdm@fib‡«c@ãíbjÌ@Ôflá©a@áËßa
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بغداد/الزوراء:
بارش الجهـد الخدمـي والهنديس 
الحكومي، امس الثالثاء، يف أعمال 
تأهيل الشارع الرابط بني منطقة 
سـبع قصـور والحميديـة ضمن 

بلدية الصدر الثانية يف بغداد.
وذكر بيان للحشـد الشعبي تلقت 
«الزوراء» ، نسخة منه، أن «كوادر 
يف  العسـكرية  الهندسـة  وآليـات 
الحشد الشـعبي بارشت باملرحلة 
األوىل مـن اعمـال تأهيل الشـارع 

والتـي تضمنـت قشـط الشـارع 
 ١٠ وعـرض  م   ٨٠٠ بمسـافة 
أن  البيـان،  وتنظيفه».وأضـاف 
«االعمال تضمنت رفع التجاوزات 
ومد أنابيب املياه الصالحة للرشب 
وأنابيـب مياه األمطـار ومجاري 
الرصف الصحي وإصالح املترضر 
منها تمهيدا للبدء باملرحلة الثانية 
وهي فرش السـبيس ومن بعدها 
البـدء باملرحلـة األخـرية إكسـاء 

الشوارع باالسفلت». 

بغداد/الزوراء:
شـهدت ٤ محافظـات، امس الثالثـاء، احتجاجات وارضابات ألسـباب متعـددة أبرزها 
املطالـب بالتعيـني أو التثبيـت عىل املـالك الدائم، فيمـا كان االسـتثناء الوحيد بإرضاب 

موظفي احدى الدوائر الرسمية يف محافظة السليمانية، بإقليم كردستان.
وقال أحد املوظفني والذي طلب عدم اإلشارة اىل اسمه إن «عدداً كبرياً من موظفي مديرية 
االتصاالت قاطعوا العمل بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي وعدم وجود الوقود 

لتشغيل مولدات الكهرباء.
وأضاف املوظف أن «النثرية الشـهرية للمديرية بأقسـامها الــ(١٨)، ال تتجاوز مليونا 
وسـبعمئة الـف دينار، وهي غـري كافية لرشاء القرطاسـية للمديرية وأقسـامها، وهو 
مـا يجعلنـا غري قادرين عـىل رشاء الوقود لتشـغيل املولدات خالل سـاعات قطع التيار 

الكهربائي.
وأوضـح املوظـف أن «للمديرية واردات كبرية لكن ال يمكننا اسـتخدام اي مبلغ من تلك 
الواردات وليس لنـا حرية الترصف بها»، مؤكداً ان «الكثري من اعمال الرشكات متوقفة 
بسـبب انقطاع التيار الكهربائي الـذي يعيق طباعة الكتب الرسـمية ومتابعة البيانات 

الرقمية لتلك الرشكات».
مـن جهة أخرى، بدء موظفو العقود يف جامعة الكوفة بمحافظة النجف، اعتصاما أمام 

مقر الجامعة للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم.
ويف محافظـة ذي قـار، تظاهر املئات من الخريجني أمام مبنـى ديوان محافظة ذي قار 
للمطالبة بالتعيينات وسـط إجراءات امنية مشددة اتخذتها السلطات، السيما ان وضع 

املحافظة واالحداث التي شهدتها خالل الفرتة املاضية ال تسمح بتوترات جديدة.
ويف البرصة ، اقىص جنوب العراق، فقد أفاد مصدر أمني بأن «القوات االمنية اعتقلت ٥٠ 
مـن املتظاهرين امام مصفى الشـعيبة»، مبينا ان «أبـرز مطالب املتظاهرين هي توفري 
فـرص عمل بدالً عن العمالـة األجنبية يف الرشكات العاملة باملصـايف والحقول النفطية 

باملحافظة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، 
امس الثالثاء، تسجيل أكثر من ١٠٠ 
الف والدة خالل ١١ شهرا من العام 
٢٠٢٢، يف املستشـفيات الحكومية 

واالهلية والقابالت.
بغـداد  وقـال مديـر عـام صحـة 
فتـاح  عبداللـه  وسـام  الرصافـة 
إن  «الـزوراء»  لــ  ورد  بيـان  يف 

«املستشـفيات الحكومية تستقبل 
عىل مدار السـاعة حاالت الوالدة يف 

عموم الرصافة».
وأضاف إن «املستشفيات الحكومية 
واالهلية والقابالت سجلت ١١١١٩٣ 
والدة بواقع ٥٧٣٧٩ ذكور و٥٣٨١٣ 
اناث منـذ االول من كانـون الثاني 
ولغاية الــ ٣٠ من ترشيـن الثاني 

املايض».

بابل/الزوراء:

أعلنت خليـة اإلعالم األمنـي، امس الثالثاء، ضبط شـحنة 

كبـرية من مـادة الكريسـتال املخدرة تقدر بــ(٤) كغم  يف 

محافظة بابل.

وذكـرت الخليـة يف بيان، تلقـت «الزوراء»نسـخة منه: أنه 

«توفرت معلومات اسـتخبارية تفيد بوجود مطلوبني اثنني 

وبحوزتهمـا مـواد مخدرة يحـاوالن الدخـول اىل محافظة 

بابـل من سـيطرة العقيد خليل شـالل وبعد التنسـيق مع 

السيطرة».

وأضاف البيـان أن «مفارز مديرية اسـتخبارات وامن بابل 

التابعـة اىل املديريـة العامة لالسـتخبارات واالمـن بوزراة 

الدفـاع تمكنـت مـن إلقـاء القبـض عـىل متهمـني اثنني 

وبحوزتهمـا (٤) كيلو من مادة الكرسـتال املخدرة و(٥٥) 

غـرام من مـادة الرتياق، باالضافـة اىل مبالـغ مالية كانت 

مخبأة داخل العجلة».

وأشار إىل انه «تم تسليم املتهمني مع املضبوطات اىل الجهات 

املعنية إلكمال االجراءات القانونية بحقهما».



www.alzawraapaper.com5 أسواق

بغداد/ الزوراء:
حذر عضـو اللجنة املاليـة النيابية، 
مصطفى جبار سند، امس، من عدم 
التزام رشكات االنرتنيت وعىل رأسها 
رشكـة ايرثلنـك بقـرارات تخفيض 
االسـعار التـي صدرت مـن مجلس 

الوزراء. 
وقـال سـند يف ترصيـح صحفي: إن 
”رشكـة ايرثلنـك حاولـت التالعـب 
تحـت  املوضـوع  لكـن  باألسـعار 
مراقبـة وانظـار مجلـس النـواب“، 
مبينـا أن ”عقوبات ماليـة وإيقاف 
سـتطول الرشكات غري امللتزمة من 

قبل مجلـس الوزراء وهيئـة اإلعالم 
واالتصاالت“.  

وأضـاف أن ”رئيـس الـوزراء متابع 
عـن كثب ملف االتصـاالت ورشكات 
الهاتـف النقال“، الفتـا إىل أن ”عدم 
التزام بعض الـرشكات الهدف منها 

التشويش عىل اإلنجاز الحكومي ”. 
وكان عضـو لجنة النقل واالتصاالت 
النيابيـة غسـان العيدانـي حـذر يف 
حديث سابق رشكات االنرتنيت مالية 
عىل عدم امللتزمني بقرارات تخفيض 
االسـعار التـي صدرت مـن مجلس 

الوزراء ووزارة االتصاالت.

@Ú‘�‰æa@¿@ÒáÌáßa@¿bóæa@Âfl@Üá«@›ÓÃìmÎ@—Órÿm@á»i
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بغداد/ متابعة الزوراء:
متخصصـة  رشكـة  بيانـات  كشـفت 
بمعلومـات الطاقة، أمـس الثالثاء، عن 
ارتفـاع بإجمايل الصادرات من املنتجات 
النفطية الرئيسـية مع بداية عام 2023 
بعد تشـغيل وتكثيف املصـايف يف الرشق 

األوسط ومنها مصفى كربالء الجديد.
-S&P Global Co (وحسـب بيانـات 
modity Insights) االمريكيـة التي تعد 
أكرب مـزود بيانات رئيـيس يف العالم عن 
معلومات الطاقة فإنه ”مع بدء تشغيل 
املصـايف الجديـدة بمـا يف ذلـك املصـايف 
الضخمة يف الرشق األوسط، من املتوقع 
حدوث تغيريات يف تدفقات تجارة النفط 
الخـام واملنتجات يف عـام 2023 خاصة 
مـع العقوبات املفروضـة عىل صادرات 
الروسـية وحصص  النفطية  املنتجـات 

تصدير املنتجات الصينية“.
وأضافـت الرشكة أن ”تشـغيل مصفاة 
الزور الجديـدة يف الكويـت بطاقة 615 
ألـف برميل يف اليـوم ومصفاة جازان يف 
اململكة العربية السـعودية البالغة 400 
ألـف برميل يف اليـوم، ومصفـاة كربالء 
العراقيـة البالغـة 140 ألـف برميـل يف 
اليوم، ومصفاة الدقـم العمانية البالغة 
230 ألـف برميل يف اليوم فـإن تدفقات 
النفط الخام يف املنطقة ستشـهد زيادة 
إىل 9.30 ماليـني برميـل يف اليوم يف عام 

.“2023

وتوقعت الرشكـة االقتصادية االمريكية 
عىل اثر ذلك أن ”يرتفع إجمايل الصادرات 
من املنتجات النفطية الرئيسـية، بما يف 
ذلك البنزين وزيت الغاز والكريوسـني / 
الطائرات وزيت الوقود، إىل 3.37 مليون 
برميـل يف اليـوم يف أوائـل العـام املقبل 
2023“، وبينـت أن ”املصـايف الجديـدة 

يف الرشق األوسط سـتؤدي إىل مزيد من 
إمدادات الديزل آلسيا وأوروبا عىل املدى 
املتوسـط ويمكـن أن تنقـل أوروبا من 

نقص املعروض إىل سوق فائض“.
وكان عدد من خـرباء النفط واالقتصاد 
أكـدوا، يف 26 أيلـول 2022، ان مصفـى 
كربالء سيقلل من اسـترياد العراق ملادة 

البنزيـن بمقـدار %70، فيمـا بينوا ان 
االنتهاء من تطوير مصايف البالد سيفيض 

اىل فائض ليتم التصدير للخارج.
وتم افتتاح املصفى، يف 25 أيلول 2022، 
تبلـغ الطاقـة التكريرية لهـذه املصفاة 
140 ألف برميل يف اليوم، و“سوف تسهم 
خالل الفرتة القليلة املقبلة بتغطية جزء 

مـن الحاجة املحلية وتقليل االسـترياد“ 
للمشتقات النفطية والوقود، وفق بيان 

صدر عن وزارة النفط العراقية.
وبعد هذه املرحلة التشـغيلية األوىل، من 
املقـرر أن يبدأ اإلنتـاج يف املصفاة مطلع 
العام 2023، كما كانت قد أعلنت الوزارة 

يف وقٍت سابق.
كمـا يفـرتض أن ينتج مصفـى كربالء 
9 ماليـني لـرت من الوقـود يف اليـوم، أي 
”أكثر من نصف“ 15 مليون لرت يف اليوم 
يسـتوردها العـراق، كمـا قال إحسـان 
موىس غانم معـاون املدير العام لرشكة 
العراقيـة،  النفطيـة  املنتجـات  توزيـع 

لفرانس برس.
وحاليـا، ينتـج العراق الـذي يملك ثالث 
مصـاٍف يف الخدمـة، نصـف احتياجاته 
اليوميـة من الوقود التي تبلغ 30 مليون 
لرتاً، وفق املسؤول، فيما يستورد النصف 

اآلخر.
ويقـع املصفى الجديد عـىل بعد 40 كلم 
من مركـز مدينة كربالء. ووضع الحجر 
األسـاس له عـام 2014، بكلفة إنشـاء 
بلغت سـتة مليارات و500 مليون دوالر 
وقامت ببنائه مجموعة رشكات كورية 

برئاسة هيونداي.
ويف آب / أغسـطس، صـّدر العراق 101 
مليـون برميـل مـن النفـط الخـام، ما 
يعادل 9.7 مليار دوالر، وفق أرقام أولية 

لوزارة النفط.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، 
عن تقديم دراسة ملرشوع أتمتة الثروة 
الحيوانية عرب إنشـاء سجل إلكرتوني 
ملربي األسـماك والدواجن، فيما أعلنت 
اسـتخدام التقانات الحديثة يف الخطة 
الزراعية للموسـم الشتوي عرب تجهيز 
حديثـة.  ري  بمنظومـات  املزارعـني 
من جانب اخر، أعلنـت مديرية زراعة 
محافظة بابـل، امس، عن توقف 582 
مـرشوع دواجـن يف املحافظة بسـبب 
الدعـم  وغيـاب  االسـترياد  اسـتمرار 

الحكومي. 
وقال املتحدث الرسـمي للوزارة، حميد 
النايف، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن وزارته ”قررت اسـتخدام التقانات 
الحديثة يف الخطة الزراعية الشـتوية، 
من خـالل دعـم املزارعـني والفالحني 
بمنظومات الـري الحديثة واملرشـات 
املحوريـة والثابتة، عـىل أن يتم بيعها 
للفالحني بأسـعار مدعومة، فضال عن 
تبسيط جميع اإلجراءات أمام الفالحني 
من أجل نجاح الخطة الزراعية وزيادة 

اإلنتاج كماً ونوعاً“. 
وأضاف النايـف أن ”مجلس الــوزراء 
وجـه بتجهيز الفالحني بمـادة اليوريا 
بنسـبة 50 باملئة، إضافة إىل تجهيزهم 

بسـماد الداب بأسعار مدعومة بنسبة 
50 باملئـة أيضـا، أي بسـعر 920 ألف 
دينار للطن الواحد بعد أن تقوم برشائه 
مـن وزارة الصناعـة بكلفـة تصل إىل 
أكثر من مليون و500 ألف دينار للطن 

الواحد“ .
وتابـع أنـه ”نظـراً للزيـادة الحاصلة 
بالخزين املائي بسبب كميات األمطار 
السـاقطة خالل األيـام املاضية، تقرر 

زيـادة املسـاحات الزراعيـة وبالتـايل 
رشاء ستني ألف طن من سماد اليوريا 
كي تضاف إىل الكميات األصلية البالغة 
90 ألـف طـن لسـد متطلبـات الخطة 

الزراعية“.
مديريـة  أعلنـت  اخـر،  جانـب  مـن 
زراعـة محافظة بابل، امـس الثالثاء، 
عـن توقـف 582 مـرشوع دواجـن يف 
االسترياد  اسـتمرار  املحافظة بسـبب 

وغياب الدعم الحكومي. 
ثامـر  املديريـة،  عـام  مديـر  وقـال 
إن  الخفاجـي، يف ترصيـح صحفـي: 
”أكثـر مــن 400 مـرشوع لتفقيـس 
لتسـمينها  مرشوعـاً  و175  الدجـاج 
وسبعة مشـاريع لرتبيتها توقفت عن 

العمل“.
وأضاف الخفاجي أن ”هناك 800 حقل 
عاملة وإنتاجها يغطي بنسبة 75 باملئة 

من حاجة السـوق الفعليـة، ويف حال 
كان هنـاك دعم مادي ملربـي الحقول 
مـن ناحية توفري األعـالف واللقاحات 
واملــاء والكهرباء واملشتقات النفطية 
سـيكون  واملسـاعدات،  والقـروض 

اإلنتاج أفضل بكثري“.
وأضـــاف الخفاجي أن ”الـتـدهـور 
الــذي شـهده قطاع الدواجـن يف بابل 
من خالل توقف املشاريع الكبرية التي 
تهتـم بإنتـاج لحـوم الدجـاج وبيض 
املائدة أثرت كثرياً يف األسـواق املحلية، 
وكذلـك أصبح عـدد العاطلـني يف هذه 

املشاريع يزداد باستمرار“.
مبينا أن ”دخـول الـدواجـن املستوردة 
مـن الــدول املجاورة تسـبب بأرضار 
جسيمة بهذا القطاع، إضافة اىل ارتفاع 
أسعار األعالف اىل ضعفني عن سعرها 
السابق، األمــر الــذي جعل املـربـني 
عاجزين عن تأمينها قياساً بـاألربـاح 

التي يحصلون عليها“. 
ولفـت الخفاجـي إلــى أن ”ارتفـاع 
األسعار يف األسواق املحلية جاء نتيجة 
قلة الكميات املعروضة، وهيمنة بعض 
املوردين للدواجن عىل مقدرات السوق 
والتحكم باألسـعار من خالل تسـويق 
الدجاج إىل املحال التجارية وهذا بدوره 

أرض كثريا باملواطنني“. 

بغداد/ الزوراء:
اكـد خبـري نفطـي، امـس الثالثـاء، ان اسـواقنا 
النفطية يف آسيا ال تتأثر بصادرات روسيا النفطية 
الرخيصـة اليهـا، مبينـا ان ديمومـة الـواردات 

والكميات هي ما تبحث عليها الدول املستهلكة.
وقال الخبري النفطي، حمزة الجواهري، يف حديث 
صحفي: انه ”حسب اسـرتاتيجية رشكة تسويق 
النفط العراقية (سومو) ان تكون صادراتنا آلسيا 
50 باملئة وألسـواق اوربا وامريـكا 25 باملئة لكل 
واحدة منهما“، مبينا ان ”ما يصدره حاليا العراق 
ألسـيا هو 65 باملئـة وخاصة اىل الهنـد والصني، 
وبالتايل فإن ذلك يعنـي ان العراق يصدر اكثر من 
املخطط ويعني ايضا ان اسـواقنا يف اسيا ال تتأثر 

مع زيادة صادرات روسيا لهذه الدول“.
واضاف ان ”العراق لديه اسـواق ثابتة منذ سنني 

وال يمكـن ان يخرسها باعتبـار ان نوعية النفط 
العراقـي مرغوبة يف كل اسـواق النفـط العاملية، 
وان الكميات التصديرية للعراق مستمرة وهو ما 
تبحث عنه الدول املستهلكة من استقرار الواردات 

النفطية“.
وأظهرت بيانات جمركية هندية يف 14 كانون االول 
ان روسـيا اصبحت للمرة األوىل أكرب مورد للنفط 
إىل الهند لتحل محل العراق، حيث اقتنصت املصايف 
النفط الهندية النفط من النفط الرويس خشية أن 
يؤثر وضع سـقف لألسـعار اعتباًرا من الخامس 
من ديسمرب/ كانون األول عىل اإلمدادات، لرتتفع 
واردات الهند النفطية من روسيا للشهر الخامس 
908 آالف برميـل يوميـا يف  عـىل التـوايل لتبلـغ 
نوفمرب/ ترشين الثاني، بارتفاع ٪4 عن أكتوبر/ 

ترشين االول.

@�bÓflÏÌ@›Óflãi@µÌ˝fl@3.37@NNÒá«aÎ@ÚÌÜbón”a@wˆbn„@·éãÌ@ı˝iã◊@Û–ófl
¡éÎ˛a@÷ãì€a@∂g

�bÓ„Î6ÿ€g@ÚÓ„aÏÓ®a@ÒÎãr€a@Ún∏c@ Îãìæ@ÚéaäÜ@·Ìá‘m@Â«@—ìÿm@Ú«aäç€a

ÚÓéÎã€a@paäÜbó€bi@ãqdnm@¸@bÓée@¿@b‰”aÏéc@ZÔ�–„@7jÇ

بغداد/ الزوراء:
أكـدت النائبة عـن ائتالف دولة القانون، ضحى القصـري، امس الثالثاء، أن 
تمليـك االرايض الزراعية يقع عىل عاتق حكومة محمد شـياع السـوداني، 

مشرية اىل تقديم الربملان عدة رؤى بهذا الخصوص. 
وقالت القيرص يف ترصيح صحفي: إن ”تمليك االرايض الزراعية لشـاغليها 
يقع عىل عاتق الحكومة“، مبينا أن ”الربملان قدم العديد من املقرتحات من 
أجل امليض بتمليك االرايض الزراعية والعشـوائيات دون املساس بالطبقات 

الفقرية“. 
وأضافت أن ”تحركات الحكومة بشـأن تمليـك االرايض الزراعية اذا طبقت 

عىل أرض الواقع فسوف تحل الكثري من املشاكل“. 
وأشـارت القصـري إىل أن ”مجلـس النواب قـدم رؤى وأفكارا مـن أجل حل 
أزمة السـكن من خالل اسرتاتيجية جديدة يف توزيع االرايض عىل املواطنني 

ودعمهم بالقروض ”.

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
األمريكـي مقابـل الدينـار العراقي، 
امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية 
اقليـم  ويف  بغـداد،  بالعاصمـة 

كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصـة الكفـاح 
والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت 
صباح امـس 151300 دينار عراقي 
فيمـا  أمريكـي،  دوالر   100 مقابـل 
كانت االسـعار ليوم االثنني 151850 

دينار مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء 

ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
 100 151750 دينـارا عراقيـا لـكل 
دوالر امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار 
الـرشاء 150750 دينـارا عراقيا لكل 

100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
البورصـة  يف  الـدوالر  اسـعار  فـإن 
سـجلت انخفاضا طفيفـا حيث بلغ 
سـعر الـدوالر البيـع 151700 دينار 
لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر 
 100 لـكل  دينـار   151600 الـرشاء 

دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنـك املركزي من 
الـدوالر، امس الثالثـاء، اىل 100 مليون 
دوالر يف مـزاد العملـة وبمشـاركة 28 
مرصفا.وذكر مصدر: أن ”البنك املركزي 
بـاع أمس خـالل مـزاده لبيـع ورشاء 
الـدوالر االمريكـي، 104 ماليني و272 
ألفـا و839 دوالرا، وهـو اقـل من يوم 
امس االثنني التي بلغـت املبيعات فيها 
135 مليوناً و226 ألـف دوالر، غطاها 
البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 
دينـاراً لكل دوالر.واضـاف ان املبيعات 

ذهب قسـم منهـا لتعزيـز االرصدة يف 
اعتمـادات) وبواقع  الخارج (حواالت، 
دوالرا  و839  ألفـا  و762  مليونـا   57
فيما ذهب اآلخر بشكل مبيعات نقدية 
والبالـغ 46 مليونـا و510 ألـف دوالر.

وأشـار املصـدر إىل ان املصـارف التـي 
اشـرتت الدوالر النقـدي بلغ عددها 16 
مرصفـا، فيما بلغ عـدد املصارف التي 
قامت بتلبيـة طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج 12 مرصفا فيمـا كان اجمايل 
والتوسـط  الرصافـة  رشكات  عـدد 

املشاركة يف املزاد 212 رشكة.

بغداد/ الزوراء:

اكـد العضو السـابق يف اللجنـة املاليـة النيابية، 

محمد الشـبكي، ان التطـورات العامليـة املتمثلة 

بروسيا وأوروبا تدفع العراق إلعادة النظر بتحديد 

سعر النفط يف موازنة العام املقبل.

وقـال الشـبكي يف ترصيح صحفي: ان ”أسـعار 

النفـط يجـب ان تكـون تحفظيـة تأخـذ بنظـر 

االعتبار جملة من املتغـريات االقتصادية واملالية 

وقـرارات أوبك بـالس، حيث ال يمكـن للعراق ان 

يحدد سـعر النفط يف املوازنة بمعـزل عنها، لذلك 

كانـت املـؤرشات واضحة اذا ما دخلـت عقوبات 

االتحاد األوروبي عـىل النفط والغاز الرويس حيز 

التنفيذ“.وأضـاف ان ”العراق يجـب ان تكون له 

مشـاورات واضحة مع أوبك للوصول اىل السـعر 

يلحـق رضرا  ان  املمكـن  الواقعـي والـذي مـن 

باملوازنـة، خصوصـا ان العراق ال يمكـن لوحده 

ان يحدد سـعر بيع النفط“.وبـنّي ان ”املؤرشات 

بدت واضحة قبل شـهرين والجميـع تحدث عن 

بناء اضخم موازنة يف تاريخ العراق خصوصا بعد 

تجاوز أسعار النفط مبلغ 85 دوالراً للربميل، لكن 

مـا حصل مؤخرا من تطورات فإن هناك مخاوف 

تدفع باتجاه إعادة تحديد سـعر النفط يف املوازنة 

ومـن املمكـن انه لن يتجـاوز الــ 65-60 دوالرا 

لضمان عدم التأثري يف املبلغ اإلجمايل للموازنة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنة االقتصـاد النيابية، 
امس الثالثاء، أنها تسـعى إلــى 
تفعيـل قـانــون حمايـة املنتج 
املــحــلـــي خـــالل هـــذه 
الـــــدورة، مـوضـحـة أنـــه 
مــن غـيـر املمكن أن تـنـدثـر 
الـعـراقـيـة  الـصـنـاعــة 
مهمـا تنافسـت معهـا البضائع 

األجنبية.
وقال رئيس السن للجنة االقتصاد 
النيابية، عيل املوسوي، يف ترصيح 
صحفي: إن ”هناك صـنـاعـيـني 
جـيـديـن سينهضون بالصناعة 

العراقية، كمـا أن تـأكـيـداً مـن 
قبـل رئـيـس الــــوزراء محمد 
شـياع السـوداني عـىل موضوع 
الصناعة الوطنية بشكل خاص“، 
مشـرياً إىل أنه ”سيتم فتح مجال 
للقطاع الخاص من أجـل حماية 

املنتج املحيل“. 
وأشار املوسـوي اىل ”عزم اللجنة 
تفعيل قانون حماية املنتج خالل 
هـذه الدورة وتم تأكيد ذلك مــن 
خـــالل الـلـقـاء الـــذي تــم 
بـني اللجنـة واتحـاد الصناعات 
وسـيكون هناك تعاون مشـرتك 
بـني الطرفـني وصــنــع فــي 

مـن  ســيـعـود  الــعـــراق 
جـديـد“. 

اىل ذلــك، أوضــح عضو اللجنة، 
أنــه  املحيـاوي:  نايـف  رسدي 
”منذ أن تسـلمت لجنة االقتصاد 
والصناعـة والتجـارة يف مجلـس 
النـواب مهامهـا وهـــي تبحث 
فـــي ترشيـع قوانـني جديـدة 
وتفعيـل القوانـني املعطلـة التي 
تدعم تنشـيط القطاع الخاص ملا 
له من أثر كبـري يف دعم االقتصاد 
وانتعاشـه،  وتنميتـه  العراقـي 
وبالتايل الرفاهية ورفـع املستوى 

املعييش للفرد العراقي“. 

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

ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 مـن الذهب الخليجي 
والرتكـي واألوربي 379 الف دينار، وسـعر الرشاء 375 الـف دينار، وهي نفس 
االسـعار ليوم االثنني.وأشار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سجل استقرارا ايضا عند 349 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 345 ألفا.

وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 380 الـف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و 360 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 آالف دينار، وسجل 
عيار 21 بيع 390 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء
ِث ومناقشـِة بعـض تقارير مرشيف املباريات التي  اجتمعـت لجنـُة االنضباط يف االتحاِد العراقّي لُكرِة القدم للتباحُّ
حصلت فيها عدٌد من الخروقاِت، وكما ييل: فقد ناقشت اللجنُة تقريَر مرشف مباراة ناديي الجامعة والتجارة التي 
جرت يف ملعِب الذهب األبيض ضمن منافسـاِت الدرجِة الثانية، وقد الحظت أن املباراَة لم تلعْب بسـبِب عدم وجود 
سيارِة إسعاٍف واعتبار فريق الجامعة خارساً، وقد وجدت اللجنُة أن عدَّ فريق الجامعة خارساً املباراة قراٌر مخالٌف 
للوائـح والقانوِن، وبعض األحيان بالتالعب بالنتائج، وقد تّم تعديُل الئحة االنضباط بهذا الُخصوص ضمن أحكام 
٦٦/١/ب من الئحِة االنضباط الذي تنص عىل (يف حالِة عدم توفر سيارة اإلسعاِف من قبل الفريق املضيف تفرُض 

عليه غرامٌة مقدارها خمسمائة ألف دينار عراقي)، واملصادق عليها من قبل املكتِب التنفيذّي التحاد الكرة.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ„bjé�a@bÃÓ‹€a@ÚÌá„c@Âfl@üÎã«@c@?‹óm@%@ZÂèy@fi˝u

@›j‘æa@·éÏæa@¿@òÓÇa6€a@‚bƒ„@’Ój�m@äã‘m@ÚÓ˜†bì€aÎ@p¸bó€a@Ú‰ß

بغداد/ الزوراء
يف  الثالثـاء،  امـس  أجريـت، 
مقـّر االتحـاِد العراقـّي لُكرِة 
القدم، قرعُة الدوري النسـوّي 
للساحاِت املكشـوفة للموسم 
الذي سـينطلُق   ٢٠٢٢/٢٠٢٣
يف الخامـس والعرشيـن مـن 
الشـهر الحايل بنظـاِم الدوري 

من مرحلتني ذهاباً وإياباً.
وحَرض الُقرعـة رئيُس اللجنِة 
النسـوّية يف االتحـاِد العراقّي 
لُكرِة القدم رنـا عبد الرحمن، 
وأعضـاء اللجنـِة عـيل عباس 
عـيل  وإلهـام  طـارق  وبـان 
املشـاركة،  األنديـِة  وُممثـيل 
وهي ( الزوراء - القوة الجوية 
- نفـط الشـمال - التجارة - 

فتاة نينوى ).
عـن  القرعـُة  وأسـفرت 
األوىل  الجولـِة  يف  مواجهتـني 
مـع فريـٍق سـيكون بوضـِع 
االنتظار، ويفتتُح فريق القوة 
الجوّيـة الـدوري بملعبه يوم 

ظهـراً   12 السـاعة  السـبت 
بمالقاِة فتـاة نينوى، ويلتقي 
يف  التجـارَة  الشـمال  نفـط 
ملعِب األول، وسيكون الزوراُء 
بوضِع االنتظـار.. ويف الجولِة 
الثانيـة، يلعُب فتاة نينوى مع 
نفط الشمال، ويف قمِة الجولة 
يلعـُب الـزوراء مـع الجويـة، 
بوضـع  التجـارُة  وسـيكون 
االنتظـار، عـىل أن يتقابـَل يف 
الجولـِة الثالثـة فتـاة نينوى 
مع الـزوراء، ويلعـُب الجوية 
مـع التجارِة، وسـيكون نفط 
الشـمال بوضع االنتظار.. ويف 
الجولـِة الثانية، يلعُب التجارة 
مع فتاة نينوى ويتواجُه نفط 
الشمال مع الزوراء، وسيكون 
الجويُة بوضـع االنتظار.. ويف 
يتبـارى  الخامسـة،  الجولـِة 
الشـمال  الجوية ونفط  القوُة 
ويلعـب الزوراء مـع التجارة، 
ويكـون فتـاة نينـوى بوضع 

االنتظار.

@Òbnœ@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a
@äÎá€a@Åbnnœa@¿@ÙÏ‰Ó„
@ÚœÏìÿæa@pbybè‹€@Ïè‰€a

@÷aã»€a@ÚÌá„c@k‘‹i@xÏnÌ@Ú†ãì€a
bÿ‰íÏ◊ÏÓÿ€bi

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف جالل حسن، حارس مرمى املنتخب 
الوطني، عن حقيقة ما تردد بشأن تلقيه 
عروضا من أندية إسبانية، بعد تألقه مع 
أسـود الرافدين يف ودية اإلكوادور (0-0)، 

التي جرت يف ترشين الثاني املايض.
وقال حسن، يف ترصيح نقله موقع ناديه 
الـزوراء: ”لم أتلق أي عـرض احرتايف من 

الدوري اإلسباني“.
مـدرب  قالـه  مـا  ”أسـتغرب  وأضـاف: 
الحراس صالح حميـد، عن وجود عرض 

احرتايف من أحد أندية الليجا“.
وختـم: ”أنـا مرتبـط بعقـد رسـمي مع 
الزوراء، ولو وصلتني أي عروض، لتقدمت 

بها إىل النادي، وهذا لم يحدث إطالقا“.
يذكـر أن مدرب حـراس املنتخب العراقي 
السـابق، صالح حميد، الـذي توىل مهمة 
وديتـي  يف  اإلرشاف عـىل جـالل حسـن 
املكسـيك واإلكـوادور، أشـار يف مقابلـة 
تليفزيونيـة إىل أن حامـي عريـن أسـود 
الرافديـن تلقى عدة عروض احرتافية من 

أندية بالليجا.

بغداد/ الزوراء
اجتمعت لجنُة كرة الصاالت والشـاطئّية 
يف االتحاِد العراقّي لكـرِة القدم، وأصدرت 
عـدداً من القراراِت  التي تصبُّ يف مصلحِة 
اللعبـة وتنشـيطها محلياً ودوليـاً، وعىل 
 Level النحـو اآلتي: إقامـُة دورٍة تدريبّيٍة
1 مطلع شـهر شـباط من العـاّم املقبل، 
ومفاتحة اإلتحاِد اآلسيوي إلقامِة دورتي 
السـنة  منتصـف   Level و3   Level 2
تراخيـص  موضـوع  ومناقشـُة  املقبلـة 
أنديـِة كـرة الصاالت والشـاطئّية ملوسـم 
2023/2024، وتـم االتفاُق عـىل تطبيِق 

نظـام الرتاخيص للموسـم املُقبل وقامت 
اللجنُة بتوزيع الكرات الجديدة بني األنديِة 
الصـاالت، واملخصصة  بدوري  املشـاركِة 
من قبـل االتحـاِد العراقـّي لكـرِة القدم، 
حيـث تـّم إلـزام الفـرق باللعـِب بالُكرِة 
منتخـب  تشـكيِل  ومناقشـُة  املوحـدة 
الشـاطئّية ورفعهـا إىل املكتـِب التنفيذّي 
من أجل اسـتحصاِل املوافقة باملُشـاركِة 
يف التصفيـاِت اآلسـيوية املؤهلـة لـكأِس 
العالم التي ستنطلُق يف شهر آذار املقبل و 
تحديُد موعد انطـالِق دوري الدرجِة األوىل 
(مجموعة بغـداد) يـوم 29/12/2022، 

مع إرسـاِل كتاٍب إىل االتحـاداِت الفرعّية، 
بإقامـِة دوري املحافظـة للدرجـة أعاله، 
ويكـون التأهـُل مـن كل خمسـة فـرٍق 
ُمشـاِركٍة فريقني إىل األدواِر النهائّية كما 
تمـت مناقشـُة انطـالق دوري الشـباب 
بمشـاركِة أندية الـدوري املمتاز، وتحديد 
تاريـخ 29/12/2022 موعـداً الجتمـاِع 
أندية الـدوري املمتاز، لغرِض االتفاق عىل 
تحديـد موعـِد بدء الـدوري الذي سـيقاُم 
تقسـيم  سـيتّم  إذ  املجموعـاِت،  بنظـام 
الفـرق عىل ثـالِث مجاميـع، يتأهـل أول 
وثاني كل مجموعٍة إىل األدواِر الحاسـمة.  

وتم تحديد التولـدات 2005/2006 للعِب 
يف دوري الشـباب كمـا تـم تحديـُد يـوم 
دوري  إلنطـالِق  موعـداً   16/12/2022
الكرِة الشـاطئّية (املجموعـة الجنوبّية)، 
بتاريـخ  األوسـط  الفـرات  ومجموعـة 
الشـمالية  واملجموعـة   ،  23/12/2022
التأكيـد  تـّم  كمـا   2/1/2023 بتاريـخ 
عـىل مـرشيف دوري الصاالت والشـاطئّية 
بـرضورِة إجبـار األنديِة صاحبـة األرض 
عىل جلِب سيارة إسـعاٍف أثناء املباريات، 
ويف حالـِة عدم تواجدهـا، ال يمكن إقامُة 
املباراة، ويرفـع تقريٌر إىل لجنِة االنضباط 

ويف حال عدم ُحضوِر فريق ملباراتني، تطبُق 
عليه لوائُح لجنة كرة الصاالت والشاطئّية 
املادة ( 45 ) مـن الفقرِة أوالً، ويحرم من 
املُشاركِة يف الُبطوالِت املتبقية، مع غرامٍة 
ماليـٍة قدرهـا ( خمسـة ماليـني ) دينار 
عراقـي، وهبوط درجٍة أدنـى. أما يف حال 
االنسـحاِب من مباراٍة واحدٍة فتتم إحالُة 
الفريـق املُنسـحب عـىل لجنـِة االنضباط 
للبّت باملوضـوِع وإصدار القرار الذي تراه 
مناسـبا كما سـيتّم تحديد موعد إنطالق 
بطولـِة كأس العـراق يف اإلجتمـاِع الـذي 

سيعقد مع األندية يوم 29/12/2022.

fiÜb»n€bi@ÔËn‰Ì@⁄ÏÁÜ@ÔiãÌÜÎ@Ú‰Ó$@¬b‘„@t˝ri@›Óiäc@Âfl@ÜÏ»Ì@Új‹�€a
∂Î˛a@Èn∫çÁ@ÜÎá®a@ájÿÌ@åÎäÏ„

بغداد/ ليث العتابي 
عدسة/ هفال بريفكاني

خطف الطلبة فوزاً ثميناً من مستضيفه 
أربيل، عندما تغلب عليه بنتيجة (2-0)، 
يف املباراة التي جرت مساء امس الثالثاء 
بملعب فرانسـو حريـري ضمن الجولة 

11 من الدوري  املمتاز.
نجح مؤمل عبد الرضا من تسجيل هدف 
السـبق للضيوف يف الدقيقة 2، واقتنص 
حسني عبد الله الهدف الثاني يف الدقيقة 
83 من زمـن املباراة التي جرت وسـط 

حضور جماهريي غفري .
وبهذا االنتصار ، رفع الطلبة رصيده إىل 
21 نقطة باملركز الخامس، فيما تراجع 

أربيل إىل املركز 14 برصيد 12 نقطة.
ويف مبـاراة ثانيـة، أقيمـت بالتوقيـت 
نفسـه، خيـم التعـادل اإليجابـي عـىل 
مبـاراة زاخـو وضيفـه دهـوك، والتي 
شـهدت حضور أكثـر مـن 30 ألفا من 

أنصار الفريقني.
تقـدم دهـوك أوالً عـن طريـق مجتبى 
عادل يف الدقيقـة 82 بعد لحظات قليلة 
مـن دخولـه ، ووضـع كرته عـىل يمني 

الحارس محمد صالح .
وتمكن حميد حاجي من معادلة النتيجة 
يف الدقيقة 84، بعد تسـديدة من خارج 
منطقة الجزاء لم يحسن حارس دهوك 
احمد بشـار يف التصدي لهـا.. ولتنتهي 
املباراة عىل وقع التعادل اإليجابي بهدف 
ملثله، وشهدت املواجهة بعض التوقفات 
بسـبب إطالق املفرقعـات النارية داخل 

امللعب من قبل جماهري زاخو.
وبهـذا التعـادل ، رفع زاخـو رصيده إىل 
8 نقاط باملركـز 17، فيما أصبح رصيد 

دهوك 11 نقطة باملركز 15.
وتفـوق نـوروز عـىل ضيفـه الحـدود 
بنتيجـة (1-3)، يف املبـاراة التـي جرت 
امس الثالثاء بملعب الزوراء بالعاصمة 

بغداد.
تقدم الحـدود أوالً عن طريق مصطفى 
محمـود يف الدقيقـة 15، وتمكـن دانه 
مصطفى من معادلة النتيجة بالدقيقة 
27، وأضـاف ديار ياخـي الهدف الثاني 
لنـوروز يف الدقيقة 32، ونجح سـيفان 
عمر من إحراز الهدف الثالث يف الدقيقة 
61 من زمـن املباراة التي جرت وسـط 

حضور جماهريي ضعيف.
وشـهدت الدقائق األخرية تعرض العب 
نوروز شوانة قادر للطرد بعد إحتكاكه 
ولكـن  الحـدود،  العـب  ضـد  القـوي 
الضيوف لم يسـتغلوا النقـص العددي، 
لينجـح أصحـاب األرض من إسـتعادة 
نغمـة االنتصـارات ورفـع رصيدهم إىل 
12 نقطة باملركز الخامس عرش ، بينما 
ظـل رصيد الحـدود 18 نقطة بالرتتيب 

السادس.
ويف مباراة ثانيـة، اقتنص نفط البرصة 
فـوزاً ثمينـاً مـن مسـتضيفه النفـط 

بنتيجـة (1-2)، يف املبـاراة التـي جرت 
بملعب املدينة الدويل بالعاصمة بغداد.

افتتح رودرلف باتريك دانجر التسـجيل 
للضيـوف يف الدقيقـة 14، ونجح دينس 
انتـوي من معادلـة النتيجـة ألصحاب 
األرض، فيما عاد دانجر ليضيف الهدف 
الثانـي لنفط البرصة يف الدقيقة 46 من 

زمن املباراة.
وبهـذا االنتصار ، وصل نفط البرصة إىل 
15 نقطـة باملركـز العـارش،  فيما بقي 
النفـط باملركـز الثامن عـرش برصيد 5 
نقـاط، ليتلقى الهزيمة  السادسـة له، 

يف أسـوأ إنطالقة لكتيبة للمدرب حكيم 
شاكر حتى اآلن. 

وتغلب الكرخ عىل مستضيفه الديوانية 
بنتيجـة (0-3)، يف املبـاراة التـي جرت 

امس الثالثاء ، بملعب كربالء الدويل.
تقـدم الكرخ أوالً عن طريق نهاد محمد 
يف الدقيقـة 3، وضاعـف الالعـب ذاتـه 
النتيجة لفريقـه بإحرازه الهدف الثاني 
يف الدقيقـة 20 ، وعـزز يوسـف فـوزي 
تقـدم فريقه بهدف ثالث يف الدقيقة 51 

من ركلة جزاء.
ونجح الكرخ من تقديـم مباراة كبرية، 

وفرض سـيطرته عىل مجريات اللقاء ، 
وسـط تألق لهداف الفريـق نهاد محمد 
الـذي اقتنص هدفـني يف الثلث األول من 
املبـاراة.. ويف الشـوط الثانـي، واصـل 
مـن  ونجحـوا  سـيطرتهم،  الضيـوف 
مضاعفـة تقدمهم بهدف ثالث سـجله 
صانع األلعاب يوسـف فوزي من ركلة 
جـزاء، لينجح تالميذ املـدرب أحمد عبد 
الجبار مـن إضافة االنتصـار الخامس 
هذا املوسـم، والقفـز للرتتيب التاسـع 
برصيد 17 نقطـة، فيما تلقى الديوانية 
هزيمته التاسعة برصيد نقطتني فقط.

بغداد/ متابعة الزوراء“
املركـزي  العراقـي  االتحـاد  اختتـم 
للكيوكوشـنكاي منهاجـه للعـام الحـايل 
(2022) بإقامـة بطولـة األنديـة لفئتـي 
الشباب والشابات بمشـاركة (31) فريقاً 
مثلوا مختلف محافظات العراق، وأسفرت 
املسـابقة عن تتويج الرشطة باملركز األول 
بينما جاء األعظمية وصيفاً وحل سـامراء 

ثالثاً . 
العراقـي  االتحـاد  رئيـس  وقــال 

للكيوكوشنكاي عمار عدنان إن ”البطولة 
الالعبـني  بـني  قويـة  منافسـة  شـهدت 
والالعبات املشـاركني وأفـرزت العديد من 
املواهب الواعدة التي سيكون لها مستقبل 

كبري“.
وأضـاف أن ”اتحـاد اللعبة قرر مشـاركة 
منتخـب الرجال يف بطولـة اململكة الدولية 
األوىل يف املدينـة املنـورة واملقـرر إقامتهـا 
للفـرتة من 23-24 من شـهر كانون األول 

الحايل ”.

وبني عدنان أنه ”سيسعى خالل تواجده يف 
املحفل الريايض املقبـل اىل عقد بروتوكول 
تعاوني مع االتحاد السعودي واستحصال 
موافقة رسـمية إلقامة معسـكر تدريبي 

للبطولتـني  اسـتعداداً  الوطنـي  ملنتخبنـا 
العربية واآلسيوية“.

سيشـهد   (2023) ”عـام  أن  اىل  وأشـار   
الدوليـة  البطـوالت  العديـد مـن  انطـالق 

وأبرزهـا أوروآسـيا والتي ستسـتضيفها 
مدينـة أنطاليـا الرتكية مطلع شـهر آذار 
وتعقبها مسـابقة سوكيوكوشـن الدولية 

يف إيران.

بغداد / رحيم الدراجي
الوساَم  كاوه  داهات  بالدراجات  املتقدمني  لفئة  الوطنّي  املنتخب  العبُة  أحرزت 
الذهبي يف منافساِت الفردي ضد الساعِة ضمن فعالياِت بطولة العرب للدراجاِت 

الجارية أحداثها يف إمارة الشارقة بدولِة اإلمارات العربيِة املتحدة.
داهات  الالعبة  إن  حميد:  عيل  الدكتور  الهوائّية،  الدراجات  اتحاد  رئيس  وقاَل 
كاوه حصلت عىل الوساِم الذهبي يف سباق الفردي ضد الساعِة، فيما عزز العُب 
يف  آخر  ذهبي  بوسام  العراق  رصيَد  سليمان  وهبي  للشباب  الوطنّي  املنتخب 
اإلنجازات  تلك  إن  إىل:  اللعبة  اتحاد  رئيس  الساعة.وأشاَر  ضد  الفردي  سباقاِت 
املهمة أثلجت صدوَر الوفد العراقي، ال سيما أن هناك منتخباٍت قويًة كالجزائر 
يف  أكرب  الوطنّية  منتخباتنا  العبي  طموحاَت  جعل  ما  اإلمارات،  املضيف  والبلد 

مواصلِة حصد األوسمة امللونة السيما املعدن النفيس.

بغداد/ متابعة الزوراء
بغداد  أمانة  أمام  الشباب  خرس منتخب 
التي  الودية  املباراة  يف   (٠-٢) بنتيجة 
الرافدين  أسود  تحضريات  ضمن  جرت 
لنهائيات كأس آسيا تحت ٢٠ عاماً التي 
ستقام يف اوزبكستان مطلع  آذار املقبل.

ونجح زغبجي كريس من تسجيل الهدف 
األول ألمانة بغداد، وضاعف محمد أحمد 
النتيجة بإحرازه للهدف الثاني ألصحاب 
ضمن  الودية  املباراة  هذه  األرض.وتعد 
ملنتخب  حالياً  املقام  الداخيل  التجمع 

الشباب  تحت قيادة مديره الفني عماد 
املنتخب  تدريبات  محمد.وستقترص 
إلغاء  بعد  بغداد،  بالعاصمة  العراقي 
األردني،  املنتخب  مع  الودية  املباراة 
املكثفة  بالتحضريات  املبارشة  وسيتم 
بعد نهاية الجولة ١٢ من الدوري  املمتاز 
التوجه  ثم  املقبل،  االسبوع  منتصف 
أنطاليا  مدينة  إىل  املقبل  الشهر  مطلع 
الذي  الثالث  التجمع  إلقامة  الرتكية، 
منتخبي  مع  ودية  مباريات  تتخلله 

هنغاريا وتركيا.
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مدريد/ متابعة الزوراء:
قاَل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه ينوي البقاء يف النادي املنافس 
يف دوري الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم لحني انتهاء عقده يف حزيران/

يونيو ٢٠٢٤ بعدما ربطته تقارير بتويل تدريب املنتخب الربازييل.
وأضاف املدرب اإليطايل أن تركيزه منصب عىل دوره الحايل يف ريال حامل 
لقب الدوري وكأس السوبر اإلسبانية ودوري أبطال أوروبا كما يستعد 
أنشيلوتي  وأبلغ  املقبل.  شباط/فرباير  يف  املقررة  لألندية  العالم  لكأس 
اليوم  أعيش  يل،  املستقبل  يحمله  ما  أعرف  «ال  اإليطالية:  راي  إذاعة 
بيومه».وأضاف: «يف الوقت الراهن، أنا سعيد يف مدريد، لدينا الكثري من 
األهداف هذا املوسم. يمتد عقدي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وإذا لم يقلني ريال 
مدريد قبلها، لن أترك مكاني». وأثنى املدرب البالغ عمره ٦٣ عاماً عىل 
ليونيل سكالوني بعدما قاد منتخب  األرجنتيني  املنتخب  مدرب 
العالم  بكأس  للفوز  الجنوبية  أمريكا  من  القادم  البلد 
بتغلبه عىل فرنسا يف النهائي. وأضاف أنشيلوتي 
أن سكالوني: «قام بعمل رائع ولم يخرتع: 
ومنحهم  أماكنهم  يف  الالعبني  وضع 
ويستأنف  جيداً».  دفاعياً  نظاما 
الدوري  منافسات  مدريد  ريال 

الوليد.  بلد  عىل  ضيفاً  يحل  عندما  الجاري  األول/ديسمرب  كانون   ٣٠ يف 
ويحتل ريال مدريد املركز الثاني يف الدوري بفارق نقطتني خلف برشلونة 

املتصدر بعد ١٤ جولة.

ليون/ متابعة الزوراء:
أعلنت رشكة االستثمار األمريكية «إيغل فوتبول هولدنغ»، يف بيان صحفي، انها قامت باالستحواذ 
عىل نادي ليون الفرنيس. يسيطر عىل الرشكة القابضة رجل االعمال جون تيكستور، الذي يمتلك 
ومولينبيك  الربازييل  وبوتافوغو  اإلنكليزي  باالس  كريستال  هي  عّدة  أندية  يف  حصًصا  أيًضا 

البلجيكي.
وتّمت الصفقة التي تقدر قيمتها بأكثر من ٨٠٠ مليون يورو (٨٥٠ مليون دوالر) بعد أكثر 
من ستة أشهر من املفاوضات. وقال رئيس ليون جان ميشال أوالس يف حزيران/يونيو إن 
الجانبني «تصافحا» بشأن اتمام الصفقة. وأصدرت رشكة «اوملبيك ليون غروب» القابضة 
التي تمتلك النادي الفرنيس بيانا بعد اغالق بورصة باريس، واعادت نرش ما أعلنه تكستور.

وقال رجل األعمال األمريكي البالغ من العمر ٥٧ عاما «تبدأ قصة جديدة اليوم».
 ،١٩٨٧ عام  منذ  النادي  مالك  أوالس،  يملكها  التي  الحصة  عىل  «إيغل»  رشكة  استحوذت 
واألقلية اململوكة من رشكة الرتفيه الفرنسية «باثيه» ورشكة االستثمار الصينية «أي دي جي 
كابيتال». وأفاد البيان إن أوالس البالغ من العمر ٧٣ عاما «سيحتفظ بالرئاسة التشغيلية 

لليون ملدة ثالث سنوات عىل األقل وسيظل محاًطا بفريق عمله».

الدوحة/ متابعة الزوراء:

يخطط جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد 

الدويل لكرة القدم، إىل إقامة بطولة كأس 

العالم كل ٣ سنوات.

فإن  ميل»،  «دييل  صحيفة  وحسب 

إنفانتينو مقتنع بأن قواعد اللعبة تغريت 

مما  الشتاء،  يف  العالم  كأس  إقامة  مع 

يدل عىل أن الرياضة يمكن أن تستمر يف 

النمو، ولذلك يخطط إلقامة املونديال كل 

٣ سنوات.

تتضمن  إنفانتينو  خطة  أن  إىل  وأشارت 

واملسابقات  لألندية  العالم  كأس  إقامة 

السنوات  للمنتخبات، يف  القارية األخرى 

األخرى التي ال تشهد وجود املونديال.

تغيريات  إجراء  يمكن  ال  أنه  وأوضحت 

كأس  بعد  إال  املسابقات  خطط  عىل 

بني  املحادثات  أن  خاصة   ،٢٠٣٠ العالم 

االتحادات عىل التقويم الدويل من ٢٠٢٤ 

أن  االنتهاء، رغم  إىل ٢٠٣٠ أوشكت عىل 

خلف  بدأت  إنفانتينو  اقرتاح  مناقشة 

ينوي  إنفانتينو  أن  وذكرت  الكواليس. 

البقاء يف منصبه ٣ فرتات كاملة كرئيس 

منصبه  يف  استمراره  يعني  مما  للفيفا، 

حتى ٢٠٣١. وكشفت «دييل ميل» أن هذا 

وآسيا،  أفريقيا  دول  دعم  يلقى  االقرتاح 

لكن من املتوقع أن يواجه معارضة من 

اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

مارسيليا/ متابعة الزوراء:

كشَف باسيل بويل، النجم السابق ملارسيليا 

وسفري النادي، عن كواليس ارتباط العمالق 

الفرنيس بالتعاقد كريستيانو رونالدو.

ودشنت جماهري مارسيليا وسما يف الصيف 

املايض، من أجل دفع إدارة النادي الفرنيس، 

للتوقيع مع النجم الربتغايل.

إذاعة  أبرزتها  ترصيحات  يف  بويل،  وقال 

«مونت كارلو» الفرنسية: «أجرى رونالدو 

محادثات بالفعل مع مارسيليا.. أعتقد أنه 

كان يجب أن يأتي. كان سيحرض شيئا ما 

للدوري الفرنيس».

لو كان  «إنه العب موهوب حتى  وأضاف: 

كبريا يف السن، وأعتقد أنه ال يزال لديه ما 

يصنع الفارق يف الدوري الفرنيس.. كما أننا 

نتحدث عن كريستيانو رونالدو.. يا لها من 

صفقة».

عقد  فسخ  قد  يونايتد  مانشسرت  وكان 

كريستيانو رونالدو بالرتايض، عقب إجراء 

هاجم  تلفزيوني،  لحوار  الربتغايل  النجم 

الفنيني  والجهازين  النادي  إدارة  خالله 

السابق والحايل.

مدريد/ متابعة الزوراء:

كشف تقرير صحفي عن مفاجأة بشأن 

االعتزال الدويل لكريم بنزيما مهاجم ريال 

مدريد.

تويرت:  عىل  حسابه  عرب  بنزيما،  وكتب 

تم  أخطاء  هناك  جهدي،  بذلت  «لقد 

عليه  أنا  ما  إىل  وصلت  حتى  ارتكابها 

كتبت  لقد  بذلك..  فخور  وأنا  اليوم، 

قصتي.. وقصتنا انتهت اآلن».

املدرب  اإلسبانية،  الصحف  واتهمت 

من  بنزيما  بإقصاء  ديشامب  ديدييه 

استبعاد  قرار  يف  ترسع  وأنه  املونديال، 

الالعب من معسكر فرنسا قبل البطولة.

أن  أكدت  ميل  الدييل  صحيفة  لكن 

اعتزال  قرار  للرتاجع عن  بنزيما مستعد 

زيدان،  الدين  زين  توىل  إذا  الدويل،  اللعب 

املسئولية الفنية ملنتخب فرنسا، بدال من 

ديشامب.

ديشامب  مستقبل  أن  إىل  وأشارت 

عقب  املقبلة،  األسابيع  يف  سيتحدد 

اجتماع مرتقب مع رئيس 

لو  نويل  الفرنيس  االتحاد 

يناير/ شهر  يف  جريت، 

كانون ثان املقبل.

فرنسا  منتخب  وفشل 

يف الدفاع عن لقب كأس 

يف  به  توج  الذي  العالم 

روسيا ٢٠١٨، وخرس نهائي 

الرتجيح  بركالت   ٢٠٢٢ نسخة 

أمام األرجنتني.

بوينس آيرس/ متابعة الزوراء:

خورخي  السابق  األرجنتينية  الكرة  نجم  زف 

بعد  مييس،  ليونيل  لعشاق  سارا  نبأ  فالدانو، 

تتويج راقيص التانجو بنهائيات كأس العالم 

(قطر ٢٠٢٢).

وتوجت األرجنتني بلقب املونديال بعد تغلبها 

عقب   ،(٤-٢) الرتجيح  بركالت  فرنسا  عىل 

انتهاء الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل (٣-٣)، 

يف املباراة التي احتضنها استاد لوسيل.

وقال فالدانو، خالل مقابلة مع cope: «عشت 

املباراة مع توتر أكثر مما كان عليه يف ١٩٨٦ 

(توج به كالعب)، عندما كانت النتيجة ٢-٠، 

فرنسا  بدأت  ذلك  وبعد  ارتياح،  هناك  كان 

وأصبح  والسيطرة،  افضل  بشكل  بالظهور 

مرة  كل  يف  يتجمد  دمي  وكان  ساًما،  مبابي 

يلمس فيها الكرة».

لقد  عادي،  غري  مدرب  «سكالوني  وأضاف: 

عىل  االعتماد  مثل  جًدا  حاسمة  قرارات  اتخذ 

إنزو وجوليان ألفاريز وماك أليسرت، هؤالء لم 

يكونوا موجودين قبل ٦ أشهر».

أنهما  ومييس  مارادونا  بني  «التشابه  وزاد: 

املكسيك  يف  أنه  هو  االختالف  لكن  عبقريان، 

٨٦، كان دييجو يف بدايته (٢٦ عاًما) أما ليو 

ذلك  ومع  املونديال،  هذا  عاما   ٣٥ بلغ  فقد 

العبقرية  وأظهر  جيدة،  بدنية  بحالة  كان 

والحكمة».

وترك  مييس،  بهدوء  فالدانو  وأشاد 

إمكانية  أمام  مفتوًحا  الباب 

املقبلة،  العالم  كأس  يف  مشاركته 

أو  مرتاًحا  قط  أره  «لم  قائال: 

تعرض  لقد  الحد،  هذا  إىل  ناضًجا 

لضغوط أكثر مما كان عليه طوال 

حياته، لقد ساعد األرجنتني يف الفوز 

بكأس أمريكا الجنوبية يف ماراكانا، 

الفوز  مسؤولية  عاتقه  عىل  وأخذ 

بهذا املونديال».

العالم  كأس  «قبل  وواصل: 

وخلف  مييس  مع  مقابلة  أجريت 

ستلعب  أخربته:  الكواليس 

العام  هذا  الخامسة  بطولتك 

إىل  الوصول  فرصة  لديك  لكن 

العب  يحققه  لم  قيايس  رقم 

نسخ   ٦ يف  املشاركة  وهو  آخر، 

ليس  مونديالية، فأجابني: (هذا 

بالبطولة  فزت  إذا  مستحيال، 

للبطولة  استمر  فسوف  الحالية، 

القادمة)».

وأتم خورخي: «دعونا اآلن ننتظر 

ألن  ال،  أم  سيفعلها  هل  ونرى 

املستحيل  من  أنه  أثبت  التاريخ 

بطوالت   ٦ خوض  العب  أي  عىل 

كأس العالم».

متابعة   / آيرس  بوينس 

الزوراء:

تقل  التي  الطائرة  وصلت 

الفائز  األرجنتني،  منتخب 

بكأس العالم لكرة القدم (قطر 

٢٠٢٢)، وقائده ليونيل مييس، 

إىل مطار إيزيزا الدويل يف بوينس 

يف  الدوحة،  من  عائدة  آيرس، 

بتوقيت   ٠٥:٤٠ الساعة  تمام 

جرينتش.

بلقب  التانجو  راقصو  وتوج 

فرنسا  عىل  بفوزهم  املونديال، 

بالنهائي،  مشوقة  مباراة  يف 

 ،(٤-٢) الرتجيح  ركالت  عرب 

بالوقتني   (٣-٣) التعادل  بعد 

األصيل واإلضايف.

ليلتهم  الالعبون  وسيميض 

االتحاد  تدريب  مجمع  يف 

قرب  القدم،  لكرة  األرجنتيني 

آالف  ينتظرهم  إذ  املطار، 

املشجعني للرتحيب بهم.

وسط  يف  جولة  سيبدأون  ثم 

اعتبارا  آيرس  بوينوس  مدينة 

من  حيث  الثالثاء،  ظهر  من 

املاليني  يستقبلهم  أن  املرتقب 

عطلة  إعالن  مع  الشوارع،  يف 

رسمية يف البالد.

ويعد هذا التتويج هو الثالث يف 

تاريخ األرجنتني املونديايل، بعد 

نسختي ١٩٧٨ و١٩٨٦.

الفرنسيني  اآلالف من  واحتشد 

يف  كونكورديا»  «ال  ساحة  يف 

منتخب  الستقبال  باريس، 

أمام  الخسارة  رغم  «الديوك»، 

يف  الرتجيح  بركالت  األرجنتني 

نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢.

قطر  من  عودتهم  وبعد 

الالعبون  استقل  مبارشة، 

إىل  نقلتهم  حافلة  الفرنسيون 

من  ليتمكنوا  العاصمة،  قلب 

رشفة  من  جماهريهم  تحية 

فندق كريون الشهري.

واستقبل املشجعون املحتشدون 

باملشاعل  الالعبني  امليدان  يف 

وهتافات «ألز ليه بليوس» التي 

تعني (هيا يا بلوز).

بحرارة  املحتشدون  وهتف 

ديديه  املدرب  باسم  خاصة 

الكبري  النجم  وكذلك  ديشامب 

كيليان  الفرنيس  للمنتخب 

مبابي.

ظل  الذي  املشجعني  أحد  وقال 

الساحة  يف  ساعتني  ينتظر 

«قدموا  الالعبني:  الستقبال 

لقد  مستوى،  أعىل  عىل  أداء 

استحقوا الفوز لكن لألسف لم 

يحالفهم الحظ».

إىل  ذهب  آخر  مشجع  وأضاف 

زوجته  مع  كونكورديا»  «ال 

األعالم:  يف  ملفوفني  وطفليه 

بالفريق  فخورون  «نحن 

بأدائه،  وفخورون  الفرنيس 

بشكل  املباراة  انتهت  لو  حتى 

سيئ بالنسبة لهم».

عىل الرغم من عدم وجود خطب 

بخالف  كبرية،  واستعدادات 

فقد  املكثف،  األمني  االنتشار 

الدوليون  الفرنسيون  تمكن 

من تلقي مشاعر الدعم والحب 

من اآلالف من املشجعني الذين 

بعد  البارييس  الليل  برد  تحدوا 

يوم من االرتباك حول الرتحيب 

بالفريق الوصيف.

مبكر  وقت  يف  أنه  إىل  يشار 

وزير  أعلن  اإلثنني،  صباح  من 

أوديا  أمييل  الفرنيس،  الرياضة 

حاشد  استقبال  كاستريا، 

حوايل  باريس  يف  لالعبني 

الساعة السادسة مساء (٥:٠٠ 

مساء بتوقيت جرينتش)، لكن 

بعد ساعات قليلة، نفى رئيس 

القدم،  لكرة  الفرنيس  االتحاد 

املبادرة  هذه  جرايت،  لو  نويل 

يف ترصيحات تلفزيونية.

وبعد ساعة ونصف فقط، قام 

ما  بتصحيح  نفسه  االتحاد 

وأكد  الريايض  املسؤول  قاله 

أن املنتخب سوف يقدم التحية 

الشهرية  الساحة  يف  للجمهور 

مساء   ٨:٣٠ الساعة  حوايل  يف 

ساعة  بعد  املحيل،  بالتوقيت 

مطار  إىل  وصولهم  من  واحدة 

العاصمة  يف  ديجول  شارل 

الفرنسية.
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باريس/متابعة الزوراء:

خـارج  «فّكـر  عبـارة  لفتتنـي  لطاملـا 

الصندوق»، عبارة نحتاجها بشـدة اليوم 

يف عاملنا الصحفـي يف كل مرة نعمل فيها 

عـىل تغطية حدث معـنّي، فالجميع كتب 

عن كل يشء تقريباً والتغطيات اإلعالمية 

من منطقتنا يف الرشق األوسـط أصبحت 

مكررة.

فلنفكر خـارج الصنـدوق! ولكن هنا لن 

يكون خارجه بـكل ما تحمله الكلمة من 

معنـى، بـل سـيكون من خـالل توظيف 

الوسـائل التكنولوجيـة يف تقديـم قصة 

إعالمية مميزة، ومن هذه الوسائل إنجاز 

قصـة صحفيـة بزاويـة ٣٦٠ درجـة أي 

اسـتخدام تقنيـات مختلفـة يف التصوير 

واملونتاج وحتـى يف اإلعداد إلنتاج القصة 

الصحفية.

من خالل تجربتنـا يف منصة فرونت الين 

 Frontline in focus ان فوكـس اكـس ار

xr املتخصصة بقضايا اإلنسان يف مناطق 

الحروب والنزاعات، اكتشـفنا أن ليسـت 

كل األفـكار تسـتحق أن يتـم تصويرها 

بتقنية ٣٦٠ درجة، فهناك أفكار قد يؤدي 

تطبيقهـا عـىل هـذا النحو بـأن ينعكس 

تأثريها سلباً عىل هدفك من القصة عوضاً 

عن دعمها وإيصال الرسالة منها.

هناك مجموعة أسئلة يجب اإلجابة عليها 

قبل البدء بالعمل:

من الجمهور املسـتهدف؟ مـا حجم هذا 

الجمهور؟ 

ما األجهزة التي يستخدمونها؟ 

ما املواضيع التي تهمهم؟

ملاذا أرغب بجعل املشـاهد يعايش الحدث 

وكأنه يقع أمامه؟

ما املنصات التي سوف تعرض قصتك؟

كيف سـنبني هذه التجربة من النواحي 

التقنية؟

كيف سنقوم بالرتويج لهذه التجربة بعد 

االنتهاء منها؟

هـل امليزانيـة تناسـب مـا نعمـل عـىل 

إنتاجه؟

واآلن بعد اإلجابة عن األسـئلة السـابقة 

ننتقل لسؤال مهم:

قصتـك  يف  الرئيسـة  الشـخصية  مـن   

الصحفية؟

بطـل القصـة مهـم للغايـة، ويجـب أن 

يكون املكان الذي يعيش فيه ملفت وفيه 

تفاصيـل مثرية لالنتباه كـي يتم الرتكيز 

عليها خالل تصوير القصة.

يف هـذا النمط من التقارير تشـعر وكأن 

البطل يمسـك بيـدك ويصطحبك معه يف 

تفاصيل حياتـه اليوميـة وتحدياته عىل 

خطوط النار.

هنـا نقـدم لكـم مثـاًال عـن قصـة تـم 

تصويرها باستخدام تقنيات ٣٦٠ درجة، 

كان البطـل فيهـا هـو أسـاس القصـة 

واملكان الذي يعيش فيه ميلء بالتفاصيل 

التي تدعم قصته. «أبـو ابراهيم» النازح 

السـوري الـذي يعيش يف منـزل صديقه 

املدمر بعيداً عن منزله مسافة ٣٠٠ مرت.

وهـذا مثـال آخر عن قصة املـكان، ميلء 

بالتفاصيـل الغنية املثـرية لالنتباه التي 

تستدعي التلفت يمنة ويساراً كي يشعر 

املشاهد أنه جزء من املكان.

نصيحة:

بفاعليـة  القصـص  تعمـل جميـع  لـن 

باسـتخدام تقنية ٣٦٠ درجـة، لذلك من 

املهم اختيار موضوعك بعناية.

يجـب أن يكـون املحتـوى الخـاص بـك 

قادراً عىل جذب التفاعل من املشـاهدين 

والسـماح لهم باالسـتفادة من التفاعل 

املتزايـد الـذي توفـره املنصـة، لـذا فإن 

التفكـري يف املشـهد بأكملـه والتفاصيل 

املحيطة به أمر أسايس.

أين سيتم تصوير القصة؟

تعتـرب األماكـن التـي ال يسـمح للنـاس 

بالذهـاب إليها أو يخشـون الذهاب إليها 

هي فرصـة عظيمة لك كـي تصطحبهم 

إليهـا. لذلك خطـط قبل التصويـر، وقم 

بزيارة املـكان إن أمكن كي تحدد املواقع 

التي سوف تركز عليها يف تقريرك.

وحـاول أن تجيب عىل هذه األسـئلة قبل 

البدء بعملية التصوير:

ماذا سريى املشاهد؟

ما القصة التي يتابعونها هنا؟

هل هناك ما يمكنني القيام به كي أسهل 

عىل املشاهد متابعة القصة؟

هل هناك أصـوات يمكنني الرتكيز عليها 

خالل عملية التصوير يمكن اسـتخدامها 

خـالل عمليـة املونتـاج كي تسـهل عيل 

عملية االنتقال من لقطة ألخرى؟ حددها 

وركز عليها أيضاً خالل عملية التصوير.

خـالل التصويـر التقليـدي، من السـهل 

الوقوف خلف الكامريا ومعاينة اللقطات 

والتوجيه حسـب الحاجة، لكن هذا ليس 

هـو الحـال مـع التصويـر بتقنيـة ٣٦٠ 

درجـة. عليك أن تخطط إمـا أن تكون يف 

اللقطـة أو سـتحتاج لالختبـاء يف مكان 

قريب.

إن لقطـات ٣٦٠ درجة تتيح لك أن تتوقع 

املـكان الذي ينظر إليـه الجمهور، لكن ال 

يمكنـك التحكم يف ذلك، إذا كان هناك أمر 

مشـتت ما فهو بالتأكيد سيظهر يف هذه 

اللقطة، هنـا ال يوجد يشء اسـمه خلف 

الكامريا!.

مـن  متنوعـة  مجموعـة  عـىل  احصـل 

اللقطـات، ولكـن حـاول أن تقلـل مـن 

اللقطـات املتحركـة ألن كثرتهـا تصيب 

املشاهد بالدوار.

نصيحة:

يف إنتـاج فيديو الواقـع االفرتايض VR أو 

٣٦٠ درجـة، يتعـني علينـا التفكري يف ما 

يراه املشاهد يف جميع اللقطات املصورة 

املواجهـة لألمـام ومتـى  سـواء كانـت 

يستدير.

 لتوضيح مـا نقصد: قسـم اللقطة إىل ٩ 

إطـارات أو مناطـق تكمل منظـراً كروًيا 

أمامًيا بزاوية ١٨٠ درجة. 

هـذا يسـاعدك عىل فهـم اللقطـات التي 

تصورهـا وما يراه املشـاهد عندما يدير 

رأسـه أقـىص اليسـار، وأقـىص اليمني، 

ومبارشة ألسفل وأعىل مبارشة.

وأخـرياً نذكـر بمجموعـة نقـاط مهمة 

ستكون مفيدة لك خالل العمل عىل إنتاج 

قصة صحفية:

الربط الجيد بني املشاهد والقصة.

رسالة قوية وواضحة.

أظهر وال تخرب.

الكتابـة الصحفيـة: أن تكـون واضحـة 

وبسـيطة ومبارشة وتـرشح من خاللها 

مـا ال يمكن رشحه من خالل اللقطات أو 

املقابلة.

تحديد أي منصة من منصات السوشيال 

ميديا سوف تنرش قصتك فيها.

الحصـول عىل املعدات املناسـبة، وأهمها 

الكامـريا وتعـّد كامـريا Insta ٣٦٠ ذات 

جودة عالية يف التصوير وسـهلة التعامل 

بها وهي خفيفة الوزن وصغرية الحجم، 

ومـا يميـز هـذا النمـط مـن الكامريات 

أنـه عـادة يوجـد معهـا برامـج خاصة 

للمونتاج.

من األفضل مشاهدة مقاطع فيديوهات 

٣٦٠ درجـة باسـتخدام نظـارات الواقع 

االفرتايض، لرؤية املشـاهد بشكل واضح 

وتقييم املشـهد بشكل كامل بدون إغفال 

أي تفصيـل. أهـم قاعـدة يف فيديو ٣٦٠ 

درجـة هي أنه ال توجد قواعد، عىل الرغم 

ممـا ذكرناه، لكـن ال تخف مـن اإلبداع، 

حاول أن تجرب أشـياء جديـدة.   (عن/

شبكة الصحفيني الدوليني)

العمارة / نينا:

 وجـه مدير عـام دائرة صحة ميسـان 

الدكتور ”عيل العالق“ جميع املؤسسات 

الصحيـة يف املحافظـة بتطبيـق قـرار 

وزارة الصحة املتعلق بعالج الصحفيني 

وعوائلهـم مجاناً يف االجنحـة الخاصة 

للمستشفيات الحكومية واعفائهم من 

العمليات الجراحية“.

واكد العالق خالل لقائه مع رئيس فرع 

نقابـة الصحفيني يف ميسـان ”سـمري 

السـعد“ : انه وجه املؤسسات الصحية 

بالتعاون مـع الصحفيني وتطبيق قرار 

وزارة الصحـة واعتمـاد هويـة نقابـة 

لهـذا  حـرصاً  العراقيـني  الصحفيـني 

االمر“.

وكان وزيـر الصحـة وافـق عـىل طلب 

نقابـة الصحفيني بشـمول الصحفيني 

وعوائلهـم بالعـالج مجانـاً يف االجنحة 

الحكوميـة  للمستشـفيات  الخاصـة 

واعفائهم من العمليات الجراحية“.

بغداد / نينا :
اعلنـت يونسـكو العـراق ، االتفاق عىل تنفيذ نشـاطات مرشوعهـا ” كرس حاجز 
الصمت ” لتعزيز املسـاءلة الحكوميـة واالجراءات القضائيـة لحماية الصحفيني 
ومكافحة االفالت من العقاب“ ، يف الجزء املتعلق باقليم كردستان بما يدعم تطوير 
الفهـم املتبادل بني القضاة وبـني الصحفيني . جاء ذلك ، عقـب لقاء تداويل ملكتب 
يونسـكو العراق مع رئيس محكمة مكافحة اإلرهاب يف أربيل ، حول اطر التعاون 
املشـرتك لتنفيذ مرشوع ”كرس حاجز الصمت ” املمول من قبل السفارة الهولندية 
يف العراق. وعرض مسـؤول املرشوع ضياء صبحـي، تجربة مجلس القضاء األعىل 
يف العاصمـة بغداد بإنشـاء محاكم النـرش واالعالم ، وانخراط قضـاة تلك املحاكم 
يف نشـاطات املـرشوع بما يدعـم تحقيق بيئة امنة وسـليمة ملمارسـة حق حرية 
التعبري عن الرأي ، كما تم التواصل مع االدعاء العام يف محافظة دهوك والقضاء يف 
محافظة السليمانية ، حيث سيشهد العام الجديد نشاطات خاصة للقضاة يف هذه 
املحافظات برعاية اليونسكو، كما ستشمل النشاطات مجتمع الصحافة واالعالم 
والناشطني يف الفضاء الرقمي. وتسعى منظمة اليونسكو يف العراق إىل تعزيز حرية 
التعبـري عن الرأي وسـالمة الصحفيـني يف املركز واالقليم عىل حد سـواء، واعتماد 
املعايري الدولية والدسـتورية بما يحقق السلم والتماسك االجتماعي عرب برامجها 

ومشاريعها التي تنفذ يف البلد.

أنقرة/متابعة الزوراء:
تسـليم  السـويدية  العليـا  املحكمـة  رفضـت   
الصحفـي الرتكي بولنـت كينيش وهـو مطلب 
رئييس ألنقرة للمصادقة عىل انضمام السويد إىل 

حلف شمال األطليس (ناتو).
وأشـارت املحكمـة يف قرارهـا إىل ”الكثـري مـن 
العوائـق“ التي تحول دون تسـليم رئيس تحرير 
صحيفـة ”زمان“ سـابقا بولنـت كينيش الذي 
تتهمـه أنقـرة بالضلـوع يف محاولـة االنقـالب 
لإلطاحة بالرئيس الرتكـي رجب طيب أردوغان 

يف العام 2016.
ولفتـت املحكمة إىل أن بعض االتهامات املوجهة 
إىل كينيـش ال تعـّد جرائم يف السـويد، إضافة إىل 
الطبيعـة السياسـية للقضيـة ووضـع كينيش 
كالجئ يف السـويد ما يجعل عملية التسليم غري 

ممكنة.
أنقـرة عمـدت إىل زيـادة عدد األشـخاص الذين 
ترغب يف تسلمهم تدريجيا. فبعدما كانت تطالب 
يف البداية بـ33 شـخصا انتقل العدد إىل 45 ومن 

ثم إىل 73 بحسب قوائم غري رسمية.
وأشـار القـايض بيرت أسـب يف بيـان إىل ”خطر 
حصـول اضطهـاد جراء قناعات هذا الشـخص 
السياسـية. وعليه، يتعّذر إجراء التسـليم“. من 
ثـّم ”ليس مـن املمكـن أن تسـتجيب الحكومة 

لطلب التسليم“.
ويعّد هذا الصحفي الشـخص الوحيد الذي ذكره 
أردوغـان باالسـم مـن بني عرشات األشـخاص 
الذين تطالب أنقرة بتسلمهم، يف مقابل املوافقة 

عىل انضمام السويد إىل الناتو.
واتخذت السـويد وفنلندا بعد عقود، ال بل قرون 
يف حالة سـتوكهولم من البقاء خـارج أي حلف 
عسكري، قرارا تاريخيا بالرتشح لعضوية الناتو 

بعد الغزو الرويس ألوكرانيا.
وباسـتثناء املجر التي سـتصادق عـىل انضمام 
السـويد وفنلنـدا يف مطلـع العـام 2023، تبقى 
تركيـا الدولة الوحيدة التي تهـدد بالحؤول دون 

انضمام هذين البلدين إىل الناتو.
وأحجمـت تركيـا، التي تتهم السـويد خصوصا 
بتوفري مالذ آمن لجماعـات كردية تعّدها أنقرة 
”إرهابيـة“، عـن املصادقـة عىل طلب ترشـيح 

هذين البلدين رغم توصلها إىل اتفاق مع السويد 
وفنلندا يف يونيو.

وتؤكد أنقرة أنها تنتظر من ستوكهولم خصوصا 
اتخاذ إجراءات أكثر رصامة عىل صعيد مسـائل 

عدة بما يشمل تسليم مطلوبني.
وزار رئيس وزراء السـويد أولف كريسرتسـون 
تركيـا يف نوفمـرب للقاء أردوغـان للبحث يف هذه 

املسائل.
وعندما سـئل أردوغان عـن ”اإلرهابيني“ الذين 
يريـد من السـويد أن تسـليمهم إىل بـالده، ذكر 

كينيش فقط باالسم.
وأكدت السـويد مـرارا أن السـلطة القضائية يف 

البـالد مسـتقلة وتعـود إليهـا كلمـة الفصل يف 
عمليات التسليم.

ويف مطلع ديسـمرب، سلمت السويد تركيا عضوا 
يف حزب العمال الكردسـتاني الذي تعتربه تركيا 
”إرهابيا“. وكان هذا العضو قد فّر إىل السويد يف 

2015 إال أن طلب اللجوء الذي تقدم به رفض.
مركـز  يف  اآلن  يعمـل  الـذي  كينيـش  وأعـرب 
سـتوكهولم للحريـات، وهـي جمعية أسسـها 
معارضـون أتـراك يف املنفى، عن سـعادته بهذا 
القـرار يف ترصيحـات لوكالـة فرانـس بـرس، 
مشـّددا عىل أن املزاعم يف حّقه ”من فربكة نظام 

أردوغان“.
وأكـد ”أنا عىل ثقة بأن نظام أردوغان سـيخرج 
بوسـائل أخرى ضدي هنا يف السـويد وسيجعل 

حياتي صعبة قدر اإلمكان“.
وعمـدت أنقـرة إىل زيادة عدد األشـخاص الذين 
ترغب يف تسلمهم تدريجيا. فبعدما كانت تطالب 
يف البداية بـ33 شـخصا انتقل العدد إىل 45 ومن 
ثـم إىل 73 بحسـب قوائـم غري رسـمية نرشتها 

وسائل إعالم مقربة من الحكومة الرتكية.
وقال كينيش إن ”أردوغان ذكر اسمه فقط ألنه 
يعرفـه منـذ عقود بسـبب مسـريته الطويلة يف 
مجـال الصحافة وألنه أول اسـم ورد عىل ذهنه 

عندما طرح عليه السؤال“.
ونرشت وسائل اإلعالم الحكومية الرتكية مؤخرا 
عناوين منازل سـويدية لعدة أشـخاص تطالب 
تركيا السـويد بتسـليمهم. وكان أحدهم بولنت 

كينيش.

لندن/متابعة الزوراء:
ينشـئه  الـذي  املحتـوى  لعـب 
أساسـياً  دوراً  املسـتخدمون 
الروسـية  الحـرب  تغطيـة  يف 
عـىل أوكرانيـا، والتي بـدأت يف 
فرباير/ شـباط املـايض. ونرش 
وعمـال  واملدنيـون  الجنـود 
اإلغاثة وغريهم صوراً ومقاطع 
مسـجلة مبارشًة من سـاحات 
املعارك والقتال، مّما يجعل هذه 
الحرب واحدة من أكثر الحروب 
املوّثقـة من الناحيـة البرصية، 
بحسـب صحيفـة ”واشـنطن 

بوست“ األمريكية.
ولفـت مـؤّرخ األسـلحة، الذي 
املفتوحـة  املصـادر  يسـتعمل 
عـىل اإلنرتنـت لتتبـع الحروب 
الحديثـة، ماثيو مـوس، إىل أّن 
”إمكانية الوصـول إىل اإلنرتنت 
حالياً تسـمح للجنـود بتحميل 
مقاطع وصور تعكس التجارب 
اللحظـة  يف  يعيشـونها  التـي 

الحالية مع الناس“.
ويعنـي توافر اإلنرتنت بشـكله 
الحـايل أّنه يمكن ألّي شـخص 
تقريبـاً أن يتعرّف عـىل كيفية 
العيـش يف الحـرب مـن وجهة 
نظر املدنيني واملقاتلني عىل حدٍّ 

سواء.
األمريكـي  الجنـدي  ويقـول 
األوكرانـي،  الجيـش  يف  املولـد 
ليسـت  ”هـذه  سـميث:  بـول 
فيديوهـات مسـّجلة لنـرشات 
األخبـار“، متابعـاً ”الكثري من 
الفيديوهـات التي يسـتخدمها 

الصحفيون اآلن، حصلوا عليها 
من أشـخاص مثـيل، صوروها 

من خالل هاتف محمول“.
وينرش سـميث، الذي يستخدم 
اإلنرتنـت،  عـىل  يـوري  لقـب 
بانتظام مقاطـع فيديو قتالية 
عـىل ”إنسـتغرام“ و“يوتيوب“ 
وحصـدت  أخـرى.  ومنّصـات 
املقاطـع التـي يبّثهـا ماليـني 

املشاهدات حّتى اآلن.
تشارك ماريا كورينا يف مسعى 
إدارة مركـز ”زمينـا“ لحقـوق 
اإلنسـان للحصول عىل لقطات 
جـرى التحقـق مـن صحتهـا، 
عـىل أمـل اسـتخدامها دليالً يف 
املحاكـم الدوليـة. بالنسـبة إىل 
مستشـارة املنـارصة الدوليـة 
للمركـز فـإّن الكـم الكبري من 
اللقطات والتسجيالت يجب أن 
يفتح الباب أمام مرحلة جديدة 

من املساءلة.
وقالـت كورينـا يف حديـث مع 
”واشـنطن بوسـت“: ”إنه كّم 
جيـد للغاية السـتعادة العدالة 
وسـد الفجـوات التـي تسـمح 
باإلفالت من العقـاب“. وتلفت 
كورينـا إىل أّن عـّدة دول بـدأت 
جنائيـة  تحقيقـات  إجـراء 
يف  محتملـة  حـرب  جرائـم  يف 
إىل  تلفـت  لكّنهـا  أوكرانيـا، 
وجوب االلتزام بمعايري صارمة 
السـتعمال املقاطـع املصـّورة 
يف الخطـوط األماميـة كأدلٍة يف 

قاعات املحاكم.
ورشحـت كورينـا: ”إذا كنـا ال 

نعرف مـن الذي التقط الصورة 
أو املقطع بالضبـط ومتى قام 
بذلـك، يعني ذلك أّنـه ال يمكننا 

االستفادة منهما“.
ويملك الباحثون طرقاً مختلفة 
للتحقـق من الصـور مفتوحة 
املصدر. يحمل كل ملف بيانات 
أولية مرتبطة بـه، وهو توقيع 
رقمي يوّفر أدلة عىل وقت إنشاء 

امللف أو عىل نوع الجهاز.
مقاطـع  مشـاركة  وتجـري 
وإعـادة  والصـور  الفيديـو 
اإلنرتنـت،  عـرب  مشـاركتها 
عـرب اسـتعمال طـرق تخفـي 
أو تسـتبدل يف بعـض األحيـان 
األصليـة  الوصفيـة  البيانـات 
للملـف. إذا لـم يجـر تضمـني 
البيانـات  يف  املوقـع  بيانـات 

يسـعى  للملـف،  الوصفيـة 
الباحثـون إليجـاد إشـارات يف 
اللقطـات نفسـها قـد تـدّل إىل 
املوقـع. يجـري تحليـل املعالم 
الظاهـرة يف اللقطات والطقس 
ومقارنتهـا  الظـالل  وحّتـى 
مـع لقطـات القمـر الصناعي 
والصـور األخـرى التـي جـرى 
التحّقـق منها لتحديـد املوقع. 
ويف كثري من األحيان يتعني عىل 
الباحثـني اتخـاذ طـرٍق طويلة 
ومعقـدة عرب اإلنرتنـت للعثور 

عىل امللف األصيل.
وبحسـب موس، فهناك الكثري 
مـن األمـور التـي يتعـني عىل 
والتحّقق  مراعاتهـا  الباحثـني 
كثـري  يف  أّنـه  خاصـة  منهـا، 
مـن الحـاالت ال يقـوم النـاس 

بالتصويـر ألهـداٍف توثيقيـة. 
كما بالنسبة لبول سميث الذي 
كان يسجل لقطات من مهامه 
لرغبته الشخصية يف فعل ذلك، 
قبـل أن يصبـح أكثـر اهتماماً 
بالجانـب التوثيقـي بعـد نرش 
صديـٍق لـه أحـد مقاطعه من 

دون إذنه.
وبالنسـبة ملـوس، فـإن القيام 
بهـذا العمـل يؤّثـر عـىل حياة 
القادمة. وقال: ”هناك  األجيال 
مجموعة واسـعة من األسباب 
التي تجعل جمع هذا النوع من 
البيانات مهمـاً للغاية. أّما عىل 
املسـتوى الشـخيص فتحركني 
الرغبة يف فهم الطبيعة اإلنسانية 
للرصاع والتجربة التي يمّر بها 

الناس عىل األرض“.
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الزوراء / خاص
ما يميز روايات عبد الجبار الحمدي 
قدرتـه الفائقـة عـىل ايجـاد حالة 
من التوافـق بني املنظومـة اللغوية 
والدالليـة يف البناء ، يحسـن اختيار 
االسـتهالل املناسـب للدخول : ( يف 
زمن بعيد ما توقفت حركة عقاربه 
بالنسـبة لهـا  ص5 ) ومع تشـابك 
الحدث مع الشخصية الروائية يكون 
املكان قد لعب لعبته ويكون الزمان 
حـارضا مـع اركان الروايـة لخلـق 
الروائي الشـامل. وعندما  الفضـاء 
تتصفح روايته مدينة الحظ تجد ان 
ثمة عدسات تلتقط ما يف القاع عرب 
االسـلوب الرسدي السـينمائي تارة 
او وفق االسـلوب الـرسدي الدرامي 
تارة أخرى ، الجملـة القصرية لديه 

تشـبه الوتر ، واملتواليات الرسدية 
مشدودة كأفعى الصحراء، رشيقة 
ال اثـر للرتهـل وال التقريريـة وال 
االنشـائية الرثة فيهـا. قدرته عىل 
زرع مناطق التنويـر والتثوير عىل 
جسـد النـص واضحة ومـن خالل 
هذا الوضـوح نراه يتفنـن يف خلق 
التشويق والرتغيب وهو  خطافات 
امـر ال بـد منـه يف كتابـة الروايـة 
الناجحـة.. (كان بول يعمل بهدوء 
جـدا حتـى ال يخـرج سـيده عـن 
ملكـوت عالـم الولـه الـذي ادخل 

نفسه اليه.. ص113 )
يف مجـال القصة نجـد القاص عبد 
مجموعتـه  يف  الحمـدي  الجبـار 
الجديـد  املطربـش   ) القصصيـة 
شـاريل) عىل اعتمـد يف البنـاء عىل 
الوحـدة وهـي الركـن االسـاس يف 
كتابة القصص ، وحدة البطل ووحدة 
الحدث ووحدة الزمان واملكان، دون 
االسـتعانة باألحـداث الثانوية التي 
تتكـئ عليها ثيمـة الرواية كما هي 
الحال يف كتابة الرواية، وقد سـاعده 
يف بلـورة قدرتـه يف مجـال االبـداع 
خربته يف مجال الصحافة فقد عمل 
يف مجال الصحافة فرتة طويلة، وقد 

نرش يف الصحف واملواقع.
القصصيـة  مجموعتـه  صـدرت 
االوىل وهي تحمل عنوان (كرسـون 

بهلوان) . 
القصصيـة  مجموعتـه  وصـدرت 

الثانية  بعنوان ( خيوط وهنة )
ولـه مجموعـة قصصيـة بعنـوان 

(املطربش الجديد شاريل )

لديـه رواية ( حب يف زمن االرهاب ) 
الصـادرة عام 2020 عـن دار احمد 
املالكـي للنـرش والتوزيـع ، ورواية 
عـام  الصـادرة  الحـظ)  (مدينـة 
2021 عن دار احمـد املالكي للنرش 

والتوزيع.
دخلنا بيدر القاص والروائي العراقي 
عبد الجبـار الحمـدي وخرجنا منه 

بهذا العطاء : 
يف  اليـوم  الثقافـة  وظيفـة  مـا   *

تصورك..؟
الثقافـة  أن  االعتقـاد  كان  إذا    –  
وظيفـة فعلينـا وضعهـا يف ميزان 
و معيـار البيئـة واإلنسـان،  فلكل 
بيئة ثقافتهـا.. فإنسـان الصحراء 
له ثقافته، إنسـان البيئـة الزراعية 
له ثقافته و هكـذا وصوال اىل البيئة 
املدنية املتحرضة حيث سيكون وقع 
مدلـول و ظيفـة الثقافـة و تأثريه 
ارسع لوصـول املعنـى او الغـرض 
منـه، فللوعـي فواصـل تختلف من 
بيئـة إىل اخـرى.. الثقافـة قبـل ان 
تكـون وظيفـة هي رسـالة تنشـد 
النهـوض والرقي ألفـراد املجتمع يف 
شـتى تعامالتـه.. فللحـوار ثقافة، 
لإلختـالط ثقافـة، للتعامـل ثقافة، 
لوسـائل الطـرح اإلعالمـي للمنتج 
االدبـي ثقافـة بالطبع كلهـا تكون 
وفـق أسـس و ضوابـط أدبيـات و 
بنود العنوان الثقايف، و ال ننىس إنها 
محكومـة بأعراف و عادات وتقاليد 
اي بمعنـى ثوابـت ال تتبع ما يهوي 
بهـرم املعنـى العام الثقافـة فليس 
كل االقالم هدفها الجودة واإلضافة 

للنفائس االدبية، الثقافة اليوم كما 
أتصورهـا امـرأة طاعنـة يف القـدم 
تأثرت بمسـتويات ثقافات مختلفة 
اسـبق منهـا عرصنـة مـن ناحية 
الحداثة يف الكتابة نالت الرعاية من 
مؤسسات حكومية و غري حكومية 
أسهمت يف نهوض الحركة الثقافية 
واالدبيـة يف بلـدان العالـم... لكنـي 
اعتقد ان الثقافة العربية هي األكثر 
إثراء من ناحية التعامل مع مفردات 
اإليحـاء و الرسد و املدلول باإلضافة 
اىل اللغـة والكتابـة... لذلـك عندمـا 
انـزل اللـه كتابـه الكريـم كان من 
نفائس الكلم باللغة العربية املعجزة 
يف البيـان... فبنفائـس الكلم اوصل 
الله رسـالة مبادئ االسـالم و القيم 
اإلنسـانية واسس الحياة عن طريق 
رسوله الكريم صلوات الله وسالمه 

عليـه و عـىل آلـه بلسـان عربي يف 
املحـاكاة بني العبـاد و خالقهم عىل 
شـكل ثقافة القصص حتى ترسخ 
يف االذهـان والصـدور لـذا وظيفـة 
الثقافة سالح ذو حدين بناء وهدام 
ليس سهال ان تتعامل مع املفردة ما 
لم تمتلك علم بأدوات الضم والكرس 
والفتح والتنوين مثاال فلتك االدوات 
وظيفتها بـان تغري املعنـى الكامل 
للمفـردة يف إظهـار ثقافـة الكاتب 

واملتلقي.
*هل تـرى أن بـني املبـدع والقارئ 

فجوة، وما حجمها؟ 
ـ عزيزي اسـتاذ أحمد هذا السـؤال 
ذكي جدا كونه يعمد اىل كشف هوية 
القاريء الحقيقي الواعي الحيادي، 
و االديب املبدع، فإن كان القارئ من 
بيئة أدبية مشـبع القـراءات تكون 

قراءتـه ألي نص تختلـف بالتأكيد 
عـن القـارئ املطلـع بشـكل عام 
كمتابع او املحب للقراءة التي ربما 
هواية عنده... أما إذا كان من بيئة 
نقدية ذاك أدعى ان الفجوة تتسـع 
ألنه يمتلك صفتان الناقد و القاريء 
فـإن كان مـن ذوي االختصـاص 
اكاديمي له بنـى و رؤية يف تفكيك 
النص و سـرب أغواره بعلمية النقد 
األدبـي الذرائعـي، ام أنـه قـاريء 
ناقد والسـالم، أم أنه قارئ يحاول 
ان يكـون ناقدا للعمـل من وجهة 
نظره  فيعيد رسد الرواية بمخترص 
الكالم كأنه ناقدا مخرضما سـواء 
كان إيجابـا او سـلبا.... أختالفات 
ثقافات القراء عند املتلقي هي من 
تعطـي للفجوة القدرة بأن تكرب او 

تضمحل. 
• ما هو إحساسـك بعد االنتهاء من 

كتابة روايتك ؟
تعـودت و بعد ان انتهـي من كتابة 
الرواية أشـعر بقلق نفيس يالزمني 
محاكاتهـا  اىل  اعمـد  ثـم  لفـرتة، 
بعرضها امامي بإعادة قرائتها مرة 
وأثنتـان حتى ثالث أو أكثر أحيانا... 
ابحث عن هنـات هنا او إعادة رسد 
هناك وهذا يحـدث يل كثريا... القلق 
ينـال منـي حتـى يف نـوِم...  فحني 
انتهـي مـن الكتابة أو هكـذا اعتقد 
أدفع بها اىل بعض االصدقاء ليقرؤها 
و من يقيمونها بعلميتهم و وعيهم 
بحيادية اتـرك لهم مطلق الحرية يف 
ترشيحها، اسـتمع للنصيحة جدا.. 
و أاخـذ بوجهات النظر التي تضفي 

عىل مـا كتبـت اإليجابيـة و أرفض 
بإحرتام التي لم اقتنع بها.  

  * النقـد يهـدف إلضـاءة العمـل 
للعالقـة  تنظـر  كيـف  اإلبداعـي، 
القائمـة بـني القصيـدة والنقـد يف 

مشهدنا الشعري الراهن؟ 
يف اعتقـادي أي نقد أدبي محض 
او نقـد ادبـي علمـي ألي عمـل 
يجـب ان يكـون أسـم صاحـب 
النـص مغيب عـن الناقـد... أي 
عندما نريـد ان نقيم عمال نقديا 
لنـص شـعري او أدبـي بداية ان 
ال يكون أسـم الكاتب او الشاعر 
معلوما للناقـد تماما مثل عملية 
تصحيـح أوراق االختبار للطلبة، 
ذلك ُيسـهل عىل الناقـد ان يأخذ 
حريتـه يف ترشيـح النـص دون 
محابـاة او محسـوبية ربما ذلك 

الشاعر او االديب يمت له بعالقة 
او صلة صداقة، فبالتأكيد سيؤثر 
يف حياديته يف النقد... لكن الناقد 
املتمكن الذي همه العمل ال يأخذ 
بهذه و ال تلك ألن العمل االبداعي 
سـيبقى خالدا باسـمني الشاعر 
والناقـد... همـا وجهـان لعملة 
واحـدة يف العمـل الـذي جسـداه 
نتاجـا إبداعيـا كتابـة ونقـدا... 
زاخـر   اآلن  الشـعري  املشـهد 
بالشـعراء الذين فاقوا أنفسـهم 
باإلبداع سواء الشعر العمودي او 
النثر او الشـعر الحر... كتاباتهم 
أحدثـت فرقا كبريا يف متعة تذوق 
أطياب صـوره و إيحاءاته و هذا 
ديدن االدب الحقيقي تربز سمته 
شـيوعا رغم ان هنـاك من يعيق 
الجيد ألن مـن بيوتات الشـعراء 
الوهـن منهـا دون ركائـز أدبية 
علمية يتكئ عليهـا لذا تهوا و ال 
تصمد زمنها عواصف و متغريات 

التجدد اإلبداعي.
   * اىل أي مـدى يشـغلك القارئ 

يف كتاباتك؟
القارئ الواعي املتـأدب بالثقافة 
هو من ابذل جهدا و معاناة أثناء 
الكتابـة من اجل أن يسـتمتع يف 
القـراءة ألي عمل اقوم به لذا هو 
يأخذ مساحة من نفيس..  ربما يف 
بعض األحيان اجلسـه اىل جانبي 
كي ارى مدى تاثري احداث الرواية 
و شـخوصها الذين هـم العنرص 
االسـاس يف تجسـيد مفاصلهـا 

التعبريية... عىل وجهه.
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اوَقفـُه والده عـىل التَّعليِم، َفلم 

َيشـأ أن َيشـغله بـٍيشء ُيعيـق 

ـر كحـاِل  أقرانـه  ُنُبوغـه املُبكِّ

الريـف، ”فصالح“  أبنـاء  مـن 

ابنـه الوحيد رزقـه بعدما َفني 

الذُّكـور    ِ اإلخـوة  سـبعة مـن 

فهـم يـد الحمى،  َقبلـه، تَتخطَّ

َبعد إذ َشـّبو واخـذوا يدرجون 

طريقهـم بـني ُجـدراِن البيـت 

، كانـت ” مربوكـة“ تـرى فيِه 

الِعـوض، نـذرت للـه نـذرا، أن 

ُتِطعم مسـاكني مقام سيدي ” 

الدماريـيس“ ُكلَّ ُجمعـٍة طوال 

حملهـا، ومـا إن اطـّل  للدُّنيـا 

تهـا” نفيسـة ”  برأسـِه، فبرشَّ

الداَّيـة :“ ذكـرا  كفلقـِة قمـٍر 

يمأله الحسـن“، َحتَّى اضمرت 

املـرأة أن ُتكمل مـا َنذرت فرتاه 

أفنديا .

بعد ُكّتاِب الشـيخ ” عبداملتجيل 

” ارسـله والـده للبنـدِر، واصَل 

َصاحبنـا تَفوقـُه لينتهـى بـِه 

املَطـاف عىل أعَتـاِب الجامعة ، 

ـيخ  عندهـا انقبـَض صدر الشَّ

الَهرِم ألـف مرة سـاعَة وداعه 

ُد يف  عـىل محّطـِة القطار، يـُردِّ

نجـوى َمفزوعـا:“ يـا لطيـف 

اللطـف يا رب ، ربنا يكفيك رش 

مرص وبنات مرص املُلَعب“،  عىل 

ـصُ عليِه  يَتأتَّـى ماُينغِّ فرتاٍت 

حياتـه، حكايات  عـن انفالِت 

النسـاء وميوعتهـم، وانحراف 

مسـتقبله،  وضيـاع  الشـباب 

ومـآيس تغىش املصاطـب تُثري 

يخ  حفيظة ُكّل َغيوٍر، يظّل الشَّ

ن الجبني، طاويا أوجاعه  ُمغضَّ

ُد يف  ، يكرُّ حبات مسـبحته ُيردِّ

مرارٍة :“ يا لطيـف يا لطيف“، 

ال تنفـك عنـه تباريح نفسـه، 

حتى يرجع الغائـُب آخر العام 

، َيـزّف إليـِه ُبـرشى نجاحـه، 

سـاعتئٍذ يبتلع العجـوز ريقه 

املَُتيبِّـس،  تحمل عودتـه للداِر 

بعض الحياة، تـرتّدد الّتهاني ، 

وُتمـّد موائد األطايـب عامرة ، 

وما يفيض ُيوّزع عىل مساكنِي 

القريِة وما أكثرهم ، آن للُمتعِب 

أن يسـرتيح ويرتيَض بعد عناٍء 

صباحـا  الحقـول  تَتخّطفـُه   ،

فيلّبـي النِّـداء، ما إن َتسـَتفيق 

ـمس من غفوتهـا، فتنفتل  الشَّ

ُتداِعب  خيوطها شيئا فشـيئا، 

خـدود األرض الّصامتـة، وتمّر 

تدغـدغ الخيطـان الرابضـة يف 

ونٍس تحـت رداِء الّطل، يطالع 

يف َتشّوٍق لوحة الخالق البديعة 

، التي ارتسـمت يف وقـاٍر تحت 

ماِء البنفسجية، حينها   ُقبة السَّ

حِينـا  وقـاره،  مـن  يتخّفـف 

يتالعب مرَِحا وقطعان املاشية، 

وحينا آَخر يقذف عراجني البلح 

الدين  برفاقـِه  أُسـوًة  بحصاٍة، 

تحلّقوا بِه، فرحني بمقدمِه بعد 

طـوِل غيـاب ، يـرشع مأخوًذا 

بسحِر حديثهم، ُيطوُِّف  بهم يف 

رسٍد ماتٍع من  أقاصيص رحلته 

عـن مـرص وأهل مـرص، حتى 

يأذن داعي املساء، ينَرصم عقد 

ـوُء ذيوله  النهـار ، ُيلّملـم الضَّ

، لَيعـود مـن حيث أتـى ، إيذانا 

باقتحاِم جيوش الليل يف اجرتاٍء 

هكذا ُكّل يوٍَم.

لكـن صاحبنـا وُرغـم ونسـه 

بأصحابـِه يف شـغٍل عنهـم، ” 

الحـاج“  جارهـم  ابنـة  وداد“ 

مصبـاح ” ُحـّب عمـره، حاول 

ألف مرة فـكَّ الَقيَد الـذي َقيده 

والده ، لكن شـجاعته  باألخرِي 

َتخونه، لقد ارسى إليه ” فتوح 

ُحـبٍّ  مزاعـم  عـن  الحـالق   ”

َتجمعها وابن شـيخ الخفر ،  يف 

َكمٍد َجعَل ُيوبِّـخ ُجبنه، ويلعَن 

تردده الذي اودى بضياعها منه 

، بيَد أّن َخيـال الوالد  يَتبدَّى لَُه 

ُكلَّما اسـتحَرض ِذكراها ، َيحثه 

ره  عـىل االنـرصاف عنهـا ، ُيذكِّ

بالوعِد الذي قطعه عىل نفسه، 

ـمع  أن ُيصبِّـَح َقاِضيا ملئ السَّ

والبرص .

هـو  وبينمـا  أصيـٍل  ذاِت  ويف 

بجـواِر  املعتـادة   جلسـتِه  يف 

الجميزة  ساهما ، أتاه مكتوبها 

تطلبه ، جمعهمـا لقاء اعرتف 

املُحـَرتق  قلبـه  بتباريـح  لهـا 

، لكن ال  ،  فبادلتـه حبـا بُحـبٍّ

ني،  يشء يخفـى عىل أبنـاِء الطَّ

صحى ذاَت صبيحٍة عىل صوت 

الفجـر،  وأذان  يوقظـه  والـده 

ودمعـة رقراقة ُتداِعب أهدابه ، 

ـيخ قـرارا بليٍل ، ليجد  اتَّخَذ الشَّ

صاحبنا نفسـه عائدا من حيث 

أتـى ، ويـده فـوَق املصحـف ِ ، 

ـم لوالده يمينا ُمغلَّظا ، أن  ُيقسِّ

ينـىس القريـة وأّال يعـوَد إليها 

إّال قاضيـا، دهمـه الَخرَس فلم 

ينطق، مللـم أغراضه وَغادَر من 

ُسكاٍت.

Î˝óæa@Ô‹«@NÜ
( هذه القصة التي نقدمها نسجت عىل 

نـول وخيط قائم عىل صياغة الخاتمة 

التي ال تخلو من السـخرية ، وقد سبق 

وان بعـض الكتاب الكبـار كتبوا وفق 

هـذه التقنيـات ولعـل أشـهرهم هو 

الكاتب الرويس كريلـوف التي ظهرت 

أول مجموعاته عـام 1809 والذي من 

خاللها نال شهرة واسعة جعلته يدير 

قلمه عن مرسحياته الساخرة لصالح 

هذا اللون من الكتابة.

قصـة جـرس القيـادة للدكتـور عيل 

املصـالوي مبنيـة وفق االسـاس الذي 

بنيت عليه اسـاطري ايسوب واساطري 

الفونتني من حيث االستهالل واالهتمام 

بصياغـة الخاتمـة، واعتمادهـا عـىل 

الجملـة القصـرية،  وتحميـل املفردة 

شـحنة عالية من الداللة العميقة ذات 

املغزى الشامل، ورغم ان هذا اللون قد 

طواه النسيان اال انه ظل يتمتع بروح 

السـخرية ويحمل بـني طياته دالالته 

املدهشة).

مجموعـة  من الخـراف وقفـت أمام 

الخـروف الذي ُربط جـرس القيادة يف 

عنقه وقالت له بصوت عال: آن األوان 

لُينـزع منَك هذا الجـرس، فمنذ أعوام 

ٌة لنا  وأنـَت تقودنـا إىل مـا فيه مـرضَّ

ومصلحٌة لك.

فأجابهم باسـتهزاء : ومـن أنتم حتَّى 

أتنازل ألحدكم عنه ّ؟! ما أنتم إالَّ خراف 
ضعيفـة وليس لكم من حكـم أمركم 

يشٌء سـوى أن يقوَدكم خـروف مثيل 

..أنا القويُّ صاحُب القروِن الكبرية ...

فأجابته الخراُف: أنـَت واهم...ما أنت 

إِالَّ خروف مثلنا تأكل ما نأكل وترشب 

ما نـرشب ..وأعناقنا سواسـية تحت 

ني ..وسـوف تطاُلَك مهما هربَت  السكِّ

منها طويال..

قال: ال...أنـا الخـروف األَكرب صاحب 

الشـأن والقيـادة ...لسـُت مثلكـم...

سيدي الراعي يحتاجني ..  أنا أقواكم.. 

أنا.... 

وفجـأة يأتي الراعـي ويقطع خطابه 

ليمسـكه من قرنه األكـرب وينزع منه 

جرس القيادة، وأخذ يجره قائال: تعال 

أيها املتعجرف عىل الخراف املسـكينة 

، لقد كربَت ولم يعـْد فيَك خري يذكر ال 

عىل الخراف وال عيلَّ، وآن أوانَك، ومالَك 

غري هذه السكني من صاحب... 

زيد الطهراوي 

كان مـا يقصه علينـا الروائيون مـن رشاء الناس 

باملال عىل سبيل املثال محض هراء يف قناعتنا فكان 

يف داخلنـا يشء كأنه املاس يذكرنـا دائماً بأن القيم 

هي التي تعلو عىل املاديات

و كربنا عىل هذا النور الكبري إىل أن حارصتنا تجارب 

الحياة فرصنا نبحث عن الروائيني لنلبس رؤوسهم 

التـاج و نحملهم فوق األكتاف فـأول فوز لهم هو 

أنهـم فهمـوا الواقع أكثـر منا و الفـوز الثاني هو 

انهم وضعوا الواقع أمامنا واضحاً بكامل قسـوته 

و كانوا جريئني يف هذا الطرح

كان الغني املتكرب يظهر يف رواياتهم بكل ثقة و هو 

يقول : كل إنسان ُيشرتى و لكن كل إنسان له ثمنه 

و هنا تظهر عىل السطح املساومات إذ يرتفع سعر 

هذه النفوس املريضة 

و ما رأيناه يف الروايات تحقق أمامنا ففقدنا احرتامنا 

لبعض صحاب الوقار و قد كنا نتسـابق يف محبتهم 

و احرتامهم و مساعدتهم بقدر استطاعتنا

و الروايات تكشـف املسـاحات الشاسعة بني القول 

و العمـل فهؤالء الذين سـقطوا أمامنا كانوا طيبني 

لكنهـم عنـد أول تجربة سـقطوا بل غرقـوا يف بحر 

الغـدر و كان مـا كان من عـداوات و ضغينة و أكل 

حقوق اآلخرين 

هـل قامـت هـذه الروايات بـدور الواعـظ فأثمرت 

تهذيباً للمجتمع و غرسـت القيم السامية ؟ أم أنها 

حببت هذه األخطـاء للمجتمع فتحول هذا املجتمع 

إىل قلوب قاسية و نفوس مجرمة؟

إن هذيـن السـؤالني يف قمـة األهمية مـع اقتناعنا 

بأهميـة حساسـية الروائـي و تفاعلـه املرهق مع 

مشاكل واقعه 

إال أن الطريقة التي يتم فيها عرض هذه األخطاء و 

تأكيدها عن طريـق التكرار لتلتصق بالعقل الباطن 

أمر له سلبياته 

فليـس كل القـراء أصحـاب مواهـب تعينهـم عىل 

التدقيـق و التمحيص و أخذ السـمني و ترك الهزيل 

من األفكار و السلوكيات

إن نـرش أخطـاء النـاس يف الروايـات هـو إشـاعة 

للمنكرات أما السـرت مع املعالجـة فهو املنهج الذي 

أمرنا به ديننا الحنيف

›Óyä
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بعد أن تركُت مهَد الطفولِة 
ِرصت أعرُِف أنَّ األقداَم

تستخدُم واقًيا ضدَّ أشواِك الطريْق
وزجاِج نوافِذ البيوِت املدمرْة 

يسموَنُه الحذاْء ..
 أخِطُئ كَل يوٍم يف انتعاِل حذاِئَي 

لحظَة أغادُر 
عتبَة املنزِل نحَو ملجأٍ قريْب 

عندما أسمُع هديَر طائرٍة أو دوّي االنفجاْر
أضُع قدمي الُيرسى

يف الحذاِء األيمِن 
وقدمي اليمنى يف الحذاِء األيِرس 

وأركْض ..
هناك أحذيٌة للصيِف

وأخرى  للشتاْء
أحذيٌة للخريف الذي أطاَل املكوْث

وأبانْت عىل تراِب الطريِق 
حجَم القلوِب التي عربْته

دوَن إياْب 
وأخرى  للربيِع الذي لم يأِت ..

وطاَل االنتظاْر ..
ِة    أحذيٌة تمنُع السقوَط من الِقمًّ

وأخرى للصعوْد دونما عناْء 
والتي يدلُّ لوُنها 

عىل عدِد تالفيِف مخِّ من ينتعُلها ..
هناك أحذيٌة ممزقٌة

كالتي ينتعُلها بّناُء البيوِت املنهارِة
والطفُل العتَّاْل يف نهاٍر بارْد

واملتسوُل يف زاويِة باِب املسجِد 
وأخرى ملَّاعٌة فاخرُة الجلِد ..

كحذاِء مسؤوِل 
مراقبِة استدارِة الرغيْف ..
والذي أجزُم أنُه اليخطُئ
يف انتعاِل حذاِئه مثيل .. 

بل ثمَة من ينحني عند قدميْه
ليضعهَما  يف الحذاْء ..

هناك فرٌق لم أستطْع تحديُده 
بني حذاٍء من البالستيِك 

املعاِد تدويُره اكثَر من مرٍة 
كالذي تنتعُله القروياُت يف الحقوْل 

وحذاٍء من جلِد التماسيْح
كحذاِء امللِك 

حنَي  يقرُر أْن يمَيش
بني الرعيِة ليسأَل 

عن حالِهم وأحوالِهم  
قبَل موِته بساعاْت.
هناك تشابٌه عجيْب 

بنَي الحذاِء  األبيِض الخفيْف
الذي تنتعُله وتعقُمه املمرضْة

كلما عربْت مرسعًة أروقَة املشفى 
ِع وسوِء التغذيْه  املكتظِّ بمرَىض الرصَّ

وبنَي الحذاِء األسوِد لرجِل اإلطفاِء
الذي وصَل توًّا

غابَة الزيتوِن املحرتقْه .. 
ثمَة أحذيٌة دخلْت

 تاريَخ الزيِف من أعرِض أبوابْه ..
وأخرى تنتظُر عنَد الباْب 

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

قد يكوُن حذاِئي واحًدا منها ..  
ولربما حذاؤك أنت َ

نعم أنْت ..
يا مْن يقرأُ اآلَن 

هذا النشيَد الغريْب  !

äÏ„@ãñb„@übÌä@



”االكتناز القهـري“ هو عبارة عن حالة 

مرضية يعانـي منها األفراد مع اختالف 

فئاتهـم والتـي تتمثل يف رغبـة الفرد يف 

القيـام بتخزيـن األشـياء مهمـا كانت 

قديمة أو ال يوجد فائدة منها.

هذا باإلضافة إىل الشعور بصعوبة كبرية 

يف التخلص من أي من األغراض الخاصة 

به أو مجرد التفريط فيها.

هـذا باإلضافـة إىل رضورة عـدم الخلط 

ما بـني هواية جمـع األغـراض الثمينة 

والفريدة مثل مختلـف العمالت الورقية 

لبـالد العالـم أو طوابـع الربيـد النادرة، 

وبني هذا الشعور الذي يعد مرضا نفسيا 

من الدرجة األوىل.

يربر األفـراد الذيـن يعانـون من مرض 

باالحتفـاظ  القيـام  القهـري  االكتنـاز 

بمختلـف األشـياء رغـم عـدم الحاجة 

إليها، يف احتمـال كونها ذات فائدة فيما 

بعد، هـذا باإلضافة إىل أنهـا ذات مردود 

عاطفي عىل أنفسـهم نتيجـة ارتباطها 

بأفراد أعزاء لديهـم أو بذكريات خاصة 

بالفرد نفسه.

يجب أن تتـم مالحظة أن عملية الهوس 

باالكتنـاز تبدأ يف صورة عـادة ورسعان 

ما تتطور لتصبـح اضطراب، األمر الذي 

يتسـبب يف إثـارة فـوىض عامـة داخـل 

املساحة الشخصية للفرد مما يؤثر عىل 

الجو العام للبيت بالسلب.

ومن أشـهر اعراض“االكتنـاز القهري“ 

ما ييل:

االحتفاظ الزائد عن الرضوري باألشياء 

غري ذات النفع مع عدم وجود مسـاحة 

كافية لها أو مساحة القتنائها.

أو  التخـيل  يف  كبـرية  صعوبـة  وجـود 

التخلص من أحد هذه األشياء لدى الفرد 

مهما وصلت إليه حالتها من التدهور أو 

تدني يف القيمة.

الشـعور الشـديد باالنزعـاج أو الغضب 

بمجـرد طرح فكـرة التخلـص من هذه 

األشياء.

تعم الفـوىض جميع أنحـاء املكان وكل 

الغـرف بـه إىل درجة عـدم القـدرة عىل 

العيش فيه.

يتصف مريـض االكتناز املرىض بتأجيله 

ألي مـن األمور التي تحتاج إىل تنظيم أو 

تخطيط، مع لجوئه إىل املماطلة.

عـادة مـا تبـدأ هـذه األعراض يف سـن 

املراهقة وتزداد حدتها مع وصول الفرد 

إىل مرحلة البلوغ وما بعدها.

أسباب هوس االكتناز

تعد األسباب الرئيسة لإلصابة  باالكتناز 

القهري غري معروفة حتى اآلن بالصورة 

الدقيقـة الكاملة، ولكن عـىل الرغم من 

ذلك توجد عدد من العوامل التي تسـاعد 

يف ظهور هذا االضطراب أهمها التايل:

وجود أحد أفراد العائلة مصاب به، األمر 

الذي يزيد مـن احتمال فرصـة اإلصابة 

به..

حـدوث خلل يف بعض الوظائف العصبية 

أو بعض وظائف املـخ، وهو أمر مرتبط 

لحـد كبـري بظهـور أعـراض االكتنـاز 

القهري.

وتأثـري  وتداعياتهـا  الحيـاة  مصاعـب 

مشـاكلها عىل الصحة النفسـية للفرد، 

تزيد من احتماليـة اإلصابة أو تفاقمها 

عند املصابني بها.

فقد الفـرد ألحد األفـراد القريبني، األمر 

الذي قد يتسبب يف حدوث صدمة تدفعه 

يف البداية إىل الرغبة يف االحتفاظ بجميع 

أغـراض الفـرد املفقـود نتيجـة تذكريه 

به ثـم تتطور اإلصابـة إىل كونها هوس 

مريض.

ومن اآلثار السـلبية عن هـوس االكتناز 

ما ييل:

تكـدس كميـات كبـرية مـن األغـراض 

عديمة القيمة والتي قد تكون عبارة عن 

بعض الكتب واملجالت واألوراق.

ضيق املسـاحة املتاحة للمعيشـة داخل 

عـدم  يف  يتسـبب  الـذي  األمـر  املنـزل، 

صالحيـة هـذه األماكـن يف أداء املهـام 

املنزلية املرتبطة بها.

قد تتفاقم املشكلة وتصل إىل حد تكدس 

األطعمة والقمامة، األمر الذي يتسبب يف 

العديـد من املشـاكل الصحية والتعرض 

ملختلف أنواع األمراض.

فقـد العديد مـن األشـياء الهامة نتيجة 

هذا التكدس، األمر الذي يساعد يف نشوب 

العديد من الخالفات بني أفراد األرسة.

حـذر خـرباء يف مجـال الصحـة 
مـن أن املـواد الغذائيـة املحببة 

لكثريين مثـل الخبز واملعكرونة، 
قد تحتـوي عىل سـموم فطرية 

ضارة، تشكل تهديدا خطريا عىل 
صحة اإلنسان.

وأظهرت دراسة نرشت نتائجها 
يف مجلة «نيشرت فوود»، أن تحليال 
للقمح، املكـون الرئيس املوجود 
الكربوهيـدرات  مـن  العديـد  يف 
تعرضـه  أثبـت  قـد  النشـوية، 
ملرض فطري يعرف باسم لفحة 

السنابل الفيورازمية «الجرب».
وال يعـد مـرض لفحة السـنابل 
بالنسـبة  ضـارا  الفيورازميـة 
التـي  املـادة  لكـن  لإلنسـان، 
ينتجها، واملعروفة باسم السموم 
الفطريـة أو «القـيء الفطري»، 

يمكن أن تكون قاتلة.
ووجد خرباء من اململكة املتحدة 

أن ٧٠ باملئـة من القمـح املنتج 
يف بريطانيـا بـني عامـي ٢٠١٠ 
و٢٠١٩، احتـوى عـىل «القـيء 
بدرجـات  ولكـن  الفطـري»، 

مقبولة من الناحية الطبية.
وأشـار باحثـون مـن جامعتي 
باث وإكسرت الربيطانيتني، إىل أن 
حقيقة وجود سموم الفطريات 
يف العديد من أطعمتنا ولو بنسب 
مقبولة، يعد أمرا «مثريا للقلق».

ماذا يقول الخرباء؟
عالـم األغذية مـن جامعة باث، 
نيل براون، قـال: «لم ُيعرف بعد 
كيـف يمكـن أن يؤثـر التعرض 
واملنخفـض  املسـتمر  الغذائـي 
الفطريـة  للسـموم  املسـتوى 

عـىل صحة اإلنسـان عـىل املدى 
الطويل».

براون أوضح أن تفاعل السموم 
مـع بعضها قـد يسـبب أرضارا 
قد تكـون أخطـر من تلـك التي 
الفرديـة،  السـموم  تحدثهـا 
وحذرت منظمة الصحة العاملية 
من االرتفـاع الكبري يف اإلصابات 
الفطريـة املميتـة عىل مسـتوى 

العالم.
ويف أول تقرير لها عن مسـببات 
األمـراض الفطرية الــ١٩ التي 
يجـب مراقبتها، قالـت منظمة 
مقاومـة  إن  العامليـة،  الصحـة 
«آثار  الفطريات لهـا  مضـادات 

كبرية» عىل صحة اإلنسان.

املعديـة  األمـراض  بروفيسـور 
برايتـون  طـب  بمدرسـة 
وسوسيكس، جون كوهني، قال 
إن العدوى الفطرية «أقل شيوعا 
من أنواع العدوى األخرى، ولكنها 
يمكن أن تسـبب مرضـا خطريا 

للغاية أو تؤدي إىل الوفاة».
بحسب تقديرات منظمة الصحة 
العاملية، فإن ١٫٧ مليون شخص 
يموتون سنويا نتيجة إلصابتهم 

بمرض فطري.
يف معظـم األشـخاص األصحاء، 
يمكن للجهـاز املناعي أن يقاوم 
العـدوى، ولكن يمكـن أن يهدد 
حياة األشـخاص الذيـن يعانون 

من نقص املناعة. 
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مقادير البطاطا بالبشاميل: 
٢ كيلو بطاطا رشائح

٢ كوب سكر
لرت حليب

٤ ملعقة كبرية دقيق
٥ ملعقة كبرية زبدة

فانيليا
طريقة تحضري البطاطا بالشاميل:
١- ضـع حلة عىل النـار ونضع بها 
البطاطـا مقطعـة رشائـح ونضع 
عليـه ٢ كوب سـكر، و نهدئ النار، 
ونرتكها عىل النار تاخد غلوه حتى 

تسلق..
٢- ثم نرفعها من عىل النار، وناخذ 
جـزء من املاء املسـكر أو السـريب 
الناتـج عن ذوبـان السـكر بها ثم 
نهرسـه بالشـوكة أو بالهراسة أو 

بالهاند بليندر ..
لتحضري البشاميل

٣- نضـع حلـة عـىل النـار، ونضع 
بهـا الزبدة، وننـزل بالدقيق ونقلب 

باستمرار حتى يتحمر الدقيق.

ونقلـب  والحليـب  ننـزل  ثـم   -٤
السلك  باملرضب  باسـتمرار رسيعا 
حتى ال يحدث تكتـالت، حتى يثقل 
البشـاميل ونصل للسـمك املتوسط 

املطلوب.
٥- ثـم نأخذ الجزء املصفى سـابقا 
من سـريبح البطاطـا، ونضعه عىل 

البشاميل ونقلب جيدا ..

٦- ثـم نحـرض طاجـن بريكس او 
صينيـة تيفـال او الومنيوم ونضع 
ىف االرضية طبقة بشـاميل ثم نضع 

عليها البطاطا.
٧-  ثم نضع عىل الوجه البشـاميل 
وندخلها الفرن تحت الشواية فقط 
حتـى يأخذ الوجـه اللـون الجميل 

ونخرجها وتقدم.

كشـفت دراسـة حديثـة أجرتهـا جامعـة «ويسـرتن 
أونتاريو»، أن الربتقال الحلو، واليوسـفي، يحتويان عىل 
مـادة تدعى «النيبولتـني»، يمكن أن تسـاعد يف تخفيف 
ـمنة بجانب منع السـكري وأمراض القلب. وأجرى  السُّ
الباحثـون تجربة عىل مجموعتني مـن الفرئان، اعتمدت 
املجموعـة األوىل عىل غـذاء عايل الدهون والكوليسـرتول 
ويحتوي عىل نسـبة من مادة النوبيلتـني، بينما تم منح 
املجموعـة األخرى غـذاًء عـايل الدهون والكوليسـرتول 
فقط.الباحثـون أن املجموعة األوىل كانت أكثر انخفاًضا 
يف الـوزن، كمـا انخفضـت لديهـم مسـتويات مقاومة 
األنسولني ودهون الدم، وذلك مقارنة باملجموعة األخرى 
التي لـم يحتِو غذاؤها عـىل مادة النيبولتـني. إضافة إىل 
ذلـك، الحـظ الباحثـون أن مـادة النيبولتني سـاعدت يف 

منة لدى  مقاومة وعكس األعراض السلبية املرتبطة بالسُّ
الفـرئان املصابة، كما الحظوا أيًضا أن املادة سـاعدت يف 
تراجع مسـتويات تراكم البـالك يف رشايني القلب، والذي 
يعـد أحد أشـكال تصلب الرشايـني. وبناًء عـىل النتائج، 
ح الفريق أن تلك املادة تسـاعد الجسم بحرق الدهون  رجَّ
ومقاومـة تكونهـا، دون التداخـل مـع وظيفة املسـار 
«AMP Kinase» املسؤول عن تنظيم آلية تعامل الجسم 
مع الدهون. ووفًقا للباحثني، تعد نتائج الدراسـة «غاية 
يف األهميـة»، ألنها تشـري إىل عدم تداخل هـذه املادة مع 
األدويـة التـي تعتمـد عـىل وظيفـة «AMP Kinase» يف 
الجسـم، بجانب فاعليتها الكبرية، مما يرجح احتمالية 
نجاح املادة بشـكل كبري يف حال استخدامها او إضافتها 

لبعض األدوية.
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مسـؤولية تربيـة األبناء، هي مهمة صعبة يف هـذا العرص الحديث 

، نتيجـة النتشـار وسـائل التكنولوجيا الحديثـة، وصعوبة التأثري 

باملراهـق الـذي يحـاول التمـرد والخـروج مـن املنزل والشـعور 

بالحرية.

و بالرغم من أهمية هذه املسؤولية وثقل تبعاتها فإن هناك العديد 

مـن األمور التي يغفـل عنها بعـض اآلباء ممـا تجعلهم يضجون 

بالشكوى من األبناء .

ما األخطاء التي تربي أبناءك عليها ؟

1.  أن عجلة التغيري رسيعة واألحداث متالحقة ومازال هناك بعض 

اآلبـاء ُيرصون عـىل  أنماط تربوية تقليدية ينفـر منها األبناء مما 

يتسبب فيما ُيسمى رصاع األجيال!

2. مفهـوم بعـض اآلبـاء الخاطـئ عن الرتبيـة أنها مجـرد توفري 

االحتياجات واملتطلبات  املادية لألبناء وفقط دون مراعاة الجوانب 

النفسـية األخـرى والتـي ال تقـل أهمية عـن الجوانـب املادية بل 

تفوقها.

3.  تعّجل بعـض اآلباء يف قطف ثمار جهودهم الرتبوية وأن األبناء 

ما عليهم سوى تنفيذ  ما ُيمىل عليهم.

4. نظـرة بعـض اآلباء املثالية لألمور وعدم االعـرتاف بأنه ال كمال 

يف السـلوك والترصفات  واألخالق البرشية بعد النبي صىل الله عليه 

وسلم.

5. عدم إدراك بعض اآلباء أن الهدف األسايس من الرتبية هو إيجاد 

الشـخصية السـوية  التـي تمتلك نسـباً متفاوتة مـن األخالق لها 

حدودها القصوى وحدودها الدنيا، فاإليمان يزداد وينقص.

6.  إبداء بعض اآلباء الخوف من نظرة املجتمع لهم – لسوء أخالق 

ابنهم أو ابنتهم – أكثر  من خوفهم من الحالل والحرام واملسـاءلة 

بني يدي الله تعاىل.

7.  اختالف وجهات النظـر الرتبوية بني األب واألم فكالهما يعتنق 

مفهومـاً مخالفـاً ومتبايناُ  ممـا يرتتب عليه تشـتت األبناء وعدم 

االنصياع أليهما.

8.  العطـف الزائـد من األجـداد الذي ربمـا يرتتب عليه إفسـاد ما 

يغرسه اآلباء.

9.  ترك األب مسئولية تربية األبناء لألم بحجة السعي عىل املعيشة 

وكثرة ضغوط الحياة  وتجاهل أن بصمة األب عىل شخصية أبنائه 

ال يمكن تفويض الغري للقيام بها وكذلك بصمة األم.

10. التهـاون والتدليل الزائد بحجة أن األبنـاء مازالوا صغاراً والبد 

أن يعيشـوا طفولتهم  وبعد ذلك البد وأن يعيشوا شبابهم ونسيان 

أن الرتبية عمليـة تراكمية تبدأ من اختيار األم وليس من املهد كما 

هو شائع.

يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إىل تخثر 

الدم املفرط، مما يؤدي إىل تقييد تدفق الدم 

أو انسداده، ويمكن أن يهدد الحياة،  تعتمد 

عالمات وأعـراض تجلط الـدم املفرط عىل 

مكان تشكل الجلطات.

فقـد ذكـر موقـع heart يمكن أن تشـمل 

الجلطة الدموية يف القلب أو الرئتني أعراًضا 

مثـل ألم الصـدر وضيق التنفـس وانزعاج 

الجـزء العلوي مـن الجسـم يف الذراعني أو 

الظهر أو الرقبة أو الفك، مما يشري إىل نوبة 

قلبية أو انسداد رئوي .

يف  الدمويـة  الجلطـة  تتسـبب  أن  يمكـن 

الدمـاغ يف حدوث صداع وتغـريات يف الكالم 

وشـلل (عدم القدرة عـىل الحركة) ودوخة 

وصعوبة التحدث أو فهم الكالم، مما يشري 

إىل احتمال حدوث سكتة دماغية.

األوردة  يف  الدمويـة  الجلطـة  تـؤدي  قـد 

العميقة للساق إىل ظهور أعراض مثل األلم 

واالحمرار والدفء والتورم يف أسفل الساق، 

ويمكن أن تشـري إىل تجلط األوردة العميقة 

 (PAD) أو مرض الرشيان املحيطي (DVT)

إذا كانـت لديـك عالمـات أو أعـراض نوبة 

قلبية أو سكتة دماغية يجب زيارة الطبيب 

فورا.

إذا اعتقد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك 

أن لديك تخثرًا مفرًطا للدم ، فسـوف يبحث 

عن سـبب الحالة عن طريـق إجراء فحص 

بدني، سـتتم أيًضا مراجعة التاريخ الطبي 

والعائـيل يف حال كان لديك قريب بالدم كان 

لديه ما ييل:

األقارب الذين يعانون من تخثر غري طبيعي 

أو مفرط

تاريـخ من جلطات الدم املتكررة قبل سـن 

األربعني

جلطات دموية أثنـاء الحمل أو أثناء تناول 

حبوب منع الحمل

اإلجهاض غري املربر

تاريـخ من الجلطـات الدمويـة املفرطة أو 

غري العادية (مثل األوردة يف الكبد أو الكىل)

كما سـيتم مراجعة عمل الدم، وستشـمل 

اختبـارات الـدم األولية تعداد الـدم الكامل 

وعـدد الصفائـح الدمويـة، وتقيـس هذه 

االختبارات عـدد خاليا الدم الحمراء وخاليا 

الدم البيضـاء والصفائح الدموية يف الدم،و 

يف هذه الحالة ، سـريغب طبيبك يف معرفة 

عدد الصفائح الدموية يف دمك، و الصفائح 

الدمويـة عبارة عـن أجزاء مـن خاليا الدم 

تلتصق ببعضها البعض لتكوين جلطات.

انتفـاخ العيـون، ما أسـبابه وعالجاتـه األكثر فعاليـة تجدينها يف 
اآلتي:

انتفـاخ العيون شـائع جدًّا، وقد يحصل مع التقدم يف السـن، أو قد 
يكون سـببه الحساسـية أو نظاًما غذائيًّا غنيًّا جدًّا بامللح. ويظهر 
انتفاخ العيون عىل شـكل زيادة سـوائل توجـد يف الجفون أو تحت 

محيط العينني.
انتفاخ العيون... ما أسبابه؟

هناك أسـباب عدة قد توضح سـبب انتفاخ العينني، ومعظمها غري 
ضاّر، ولكّن البعض اآلخر يقتيض استشـارة الطبيب، أو اختصايص 

العيون.
هـل تجدين أّن عينيِك أكثر انتفاًخا يف الصباح مقارنة ببقية اليوم؟ 
إنه أمر عادي. ويف الواقع يقل نشـاط الجسم خالل الليل وخصوًصا 
الـدورة الدموية واللمفاويـة، األمر الذي يـؤدي إىل انتفاخ العينني. 
وحني اسـتئناف أّي نشـاط جسـدي بسـيط، فـإنَّ االنتفـاخ حول 

العينني يختفي يف الغالب.
ومن شأن اّتباع نظام غذائي غني جدًّا بامللح، أن يسبب كذلك انتفاخ 

العينـني. وهـذا ما يطلـق عليه احتبـاس املاء: امللـح يحتفظ باملاء 
الذي يؤدي إىل انتفاخ العينني. ارتداء النظارات الطبية أو العدسـات 
الالصقة، يسبب أيًضا التعب عند مستوى العينني، وبالتايل سيكون 
عامًال يسـهم يف انتفاخ العينني. وبشـكل عام يصاحـب ذلك تهّيج 

واحمرار العينني.
قبل كل يشء يجب أال تنيس أهمية ترطيب الجسم بشكل جيد. وإذا 
شعرِت بإجهاد يف العينني أو انتفاخ فيهما، فال ترتددي برشب الكثري 
من املاء، فسـوف يعمل ذلك عـىل تغذية املنطقـة وإزالة االحتقان، 

وبالتايل تقليل االنتفاخ.
والكّمـادات البـاردة أفضل نصيحـة إلزالة االحتقان حـول العينني 
برسعة، ألنها تحفز الدورة الدموية الصغرى. ضعي ملعقة صغرية 
يف الثالجة وبعد ساعات عدة تصبح باردة جدًّا، من ثم ضعيها فوق 

العينني ملدة عرش دقائق (أو إىل أن تسخن بعد مالمستها للجلد).
يمكنـِك تطبيـق النصيحة ذاتها باسـتخدام مكعبـات الثلج، ولكن 
تأكـدي من لـف قطع الثلج بمنشـفة أو قطعة قمـاش نظيف من 

القطن، قبل وضعها عىل وجهِك لتتفادي اإلصابة بحروق الثلج.

نصيحة أخـرى نقدمها لِك، وهي ماء الـورد العضوي، ففي الواقع 
مـاء الورد فّعـال جدًّا يف تهدئـة وتلطيف وإنعـاش محيط العينني، 

وإزالة االنتفاخ منهما.
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١٥٢٢ فتـح جزيـرة رودس بقيـادة سـليمان القانونـي وضمهـا للدولـة 
العثمانية

١٨٣٢ - انتصار الجيش املرصي بقيادة إبراهيم باشا عىل الجيش العثماني 
يف موقعة قونية.

١٨٧٩ -توماس إديسون يخرتع املصباح الكهربائي.
١٩٣٨ - أمري الكويت الشـيخ أحمد الجابر الصباح يحل املجلس الترشيعي 

بعد سته شهور من تكوينه ويدعو النتخاب مجلس جديد يف ٢٧ ديسمرب.
١٩٥١ -ليبيا تنال استقاللها.

١٩٥٧ - تدشني أول جامعة يف املغرب وذلك يف مدينة الرباط.
١٩٥٨ - انتخاب شـارل ديغول رئيًسـا للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول 

رئيس يف الجمهورية الخامسة.
١٩٦٤ - مجلس عموم اململكة املتحدة يلغي عقوبة اإلعدام.

١٩٧٣ - عقد مؤتمر جنيف برعاية األمم املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد 
السوفيتي وحضور مرص واألردن وإرسائيل.

١٩٨٨ - انفجـار طائرة بوينـغ ٧٤٧ تابعة لخطوط بـان أمريكان العاملية 

فوق مدينة لوكربي يف اسـكتلندا يسـفر عن مقتل ٢٦٩ شـخصا، وهو ما 
عرف الحًقا باسم قضية لوكربي.

١٩٩٥ -مدينة بيت لحم تنتقل من السيطرة اإلرسائيلية إىل الفلسطينيني .
٢٠٠٨ - املجلس العسـكري الحاكم يف موريتانيا يرفع اإلقامة الجربية عن 

الرئيس املخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
٢٠١٠ - مجلس النواب العراقي يمنح الثقه للحكومة الجديدة التي شكلها 

رئيس الوزراء نوري املالكي بعد فرتة طويلة من إجراء االنتخابات.
٢٠١٥ - لجنة القيم باالتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) تعاقب سـيب بالتر 
رئيس الفيفا وميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم باإليقاف 

ملدة ثماني سنوات.
٢٠١٧ - الجمعيـة العامة لألمم املتحدة ُتِقرُّ باألغلبية مرشوع قرار يرفض 
تغيري وضع القـدس القانوني بعد أن اعرتفت بها الواليات املتحدة عاصمة 

إلرسائيل.
٢٠٢٠ - حـدوث اقرتان عظيم بني كوكبي املشـرتي وزحل يف ٢١ ديسـمرب، 

وهو األقرب منذ عام ١٦٢٣ ميالدًيا.
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أنهـا ليـس مزحـة أو مبالغـة، أنهـا حقيقـة، فهـذه الحـرشة 

العنكبوتيـة، هي ليسـت عقربا حقيقيا، بل لهـا تركيب العقرب 

الخارجـي من حيث البدن، مع ذراعـان طويالن كذراعا العقرب، 

والذي يبلغ طوله فقط ٤ ملم. 

الرائـع باملوضوع هو أنه يعيـش يف طيات وحول الكتب القديمة، 

وذلك لسـبب غريب، هو أنـه الكتب القديمة تتكـون من تركيبة 

معينـة مـن الورق مع الالصـق الذي كانت تلصق بـه، وان هذان 

الشـيئان يجذبان عثة الغبار وعثة الـورق وغريها من الحرشات 

التـي تتغذى عىل ذلك، وبالتايل فصديقنا (العقرب املزيف) يتغذى 

عىل هذه الحرشات برشاهة ويالحقها أينما كانت.

وايضاً هو يأكل عثة املالبس وبعض الحرشات الطائرة.

ولـو ال صديقنا هـذا لتدمرت أكثر الكتب القديمـة وذهبت أدراج 

الرياح.

لذلـك هـو حارسـنا الخفي واالمـني، الذي نديـن له بقـاء كتبنا 

القديمة.

وهـذه الحرشة من رتبـة املفصليات ويسـمى بالعقرب الكاذب، 

وهـي حـرشة صغرية تعيـش غالبـاً يف حقائب الكتـب القديمة، 

وظيفته حماية الكتب من القمل الذي يتغذى عىل اللصق والغراء 

املوجود بها، فطعامه الوحيد هو حرشات الكتب .

ال يسبب أي رضر عىل اإلنسان أو الكتب بل بالعكس هو يحميها، 

فعندمـا تجده بني كتبك القديمة ال تقتله بل دعه يعمل يف صمت 

فهو مسخر لخدمتك.

لذلـك فهو يعتـرب كائنا صغـريا مفيـدا للبرشية إذ يتغـذى أيضاً 

عـىل يرقة عثـة املالبس ويرقة خنفسـاء السـجاد والنمل والعث 

وحرشات الذباب الصغري باإلضافة إىل قمل الكتب طبعا.

ولكـن الكثـريون لن يسـتطيعوا مالحظـة وجوده حتـى نتيجة 

حجمه الصغري جدا، كما أنه ال يخرج عند وجود الضوء.

ولكن إذا كنت تمتلك مكتبة قديمة أو حقيبة كتب لم تفتحها منذ 

زمن، قد تجـده هناك يقوم بوظيفته بحمايـة كتبك طوال هذه 

املـدة، لذلك ال تقـم بقتله بـس اتركه يقوم بعملـه بصمت، فهو 

مفيد لنا وليس ضارا عىل اإلطالق.
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كنا يف السـابق نسـمع من آبائنا 
أمثال ترضب بالعراقيني األثرياء 
وملن ينوي بناء شامخ عال يقال 
له « قابل دتبني قرص شعشـوع 
«، قـرص شعشـوع تـم إكمـال 
بناءه واشـتهر بني أبنـاء بغداد 

بقدمه وتصميمه الرائع .
الفارهـة  البنايـات  مـن  وهـو 
الضخمـة وأحـد أهـم القصـور 
البغدادي  قرصالتاجـر  البغدادية 
 ، شعشـوع)  شـاؤول   ) الثـري 
عندمـا أراد بنـاء قـرصه عـام 
١٩٠٦ قـام باختيار عـدة أماكن 
عـىل ضفـاف نهـر دجلـة وبناًء 
عىل فطنتـه ورجاحة عقله أقدم 

عـىل ذبح مجموعة مـن الخراف 
ووزعها عىل ضفاف دجلة وتركها 
يوماً وليلة ، والسـبب لهذا العمل 
هـو ملعرفـة املنطقـة الصالحـة 
لبنـاء قرصه من جميع النواحي 
الصحيـة والشـمس الدائمة .تم 
أكمال هذا القـرص عام ١٩٠٨ يف 
بغـداد وما زال لحـد اآلن يعطيك 
انطباعاً مميـزاً ذات نكهة تحمل 

رائحة الرتاث البغدادي .
اسـتعمل يف بنـاء القـرص اآلجر 
الحديـدي  والرابـط  واالسـمنت 
تحـف  للسقوف(الشـليمان)، 
بالقـرص مـن الداخـل حديقتان 
رائعـة التصميـم، فهـي تشـبه 

بسـحرها حدائـق قصـور ملوك 
اوروبـا ، باإلضافـة إىل توزيعات 
الكبـرية  الخشـبية  األعمـدة 
والتـي تزينها النقـوش الجميلة 
وشبابيك هذه القاعات الفارهة 
مـن كل جانب ، فهو يعد صفحة 
مـن صفحـات الـرتاث والتاريخ 
البغـدادي العريـق، وقـد تعرض 
القرص أسـوة بباقي أبنية بغداد 
إىل الفيضان الذي اجتاح بغداد يف 
خمسـينات القرن املايض بسبب 
فجوة حدثت يف السدة الرتابية يف 
منطقـة الكرسة التي اتخذت من 

اسمها حتى اآلن.
القـرص  غـرف  جـدران  تزيـن 

والنقوش  الزخـارف  والسـقوف 
الجميلـة، ويضـم القـرص قاعة 
املتحـف، وتضـم  عليهـا  أطلـق 
قاعـة املتحف صور مللوك وجهاء 
وأعيان بغداد منذ تأسيس الدولة 
وسـائل  إىل  إضافـة  العراقيـة، 
املعيشـة يف تلك الفرتة من الرّحى 
الضخـم  والهـاون  املـاء  وحـب 

وغريها من األدوات.
عنـد تنسـيب فيصـل األول ملك 
عىل العراق عام ١٩٢١ نزل يف هذا 
القرص، ولم يكـن قد بنى داراً له 
حني وصوله العراق، بعد الفيضان 
انتقـل إىل القرص يهودي آخر هو 
التاجر والنائب يف مجلس األعيان 
السابق (مناحيم دانيال)، بعدها 
شـغل القـرص ناجي السـويدي 
خـالل عـام (١٩٢٩-١٩٣٠)، ثم 
انتقلت السـيدة فرحة شعشوع 
شقيقة شـاؤول شعشوع املالك 
األصيل للقرص، ثم شـغله جعفر 
أبو التمن أبان توليه وزارة املالية 
، ثم بعدها شغله املحامي النائب 
 (١٩٤٦-١٩٥٢) نجيـب  صبيـح 
، ثـم انتقلت ملكيـة القرص عام 
١٩٥٣ إىل املشـرتي أحمـد بنيـة 
وسـكن يف القـرص مـع عائلته، 
حيث يسكن اآلن يف القرص ولده 

شهاب بنية.
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يلحبيت غيري وكلت بس وياك
ادري اشراع غيري يطوفهه ابحارك

يلعشكك جذب وركه بخريف وطاح
ذبل حبك جفيت وخلص مشوارك
يلعفت النوارس عاشرت خفاش
يلهندس ضواك وخافته انوارك
مالومك ابد طبعك يحب اليل

مو خيال بس الضلمه مضمارك
الذيب شما تشبعه يغدرك منيجوع

ما رابي مبضيف يجوع يتعارك
يا متساح دمعك جذب جان يطيح
ونه مصدك غشيم بهمك اشارك
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o صاحب يشء ومسـؤول عنه o 1 قـذف بالكلمـات
معنوياته يف الحضيض

2 أكرب أهرامات مرص o حرف عطف
3 يغطي الطيور o يف القالدة o جواب

o تقال عند الشـعور بالربد o 4 توضـع فيهـا الصور
متشابهان

5 حارس o يتعاطاه بعض الرياضيني لتحقيق الفوز
6 حيوان منقرض

7 تجـرب وتكـرب وظلـم o اسـم مبـدأ يف الرياضيـات 
(للقوة) oقال كالما رصيحا

8 موسيقى امريكية للسود o تلف يف دائرة
9 سـائل حـي أحمر اللـون o عملة اليابـان o نصف 

سويش
10 قصـة ممثلـة أمام الجمهـور o أصبح غري عاقل 

لألشياء حوله

1 قائم يف الليل o حب شديد
2 تتكون من اسكتلندا وانجلرتا وويلز

3 سكني o القمر وقت اكتماله
4 طري خرايف o بني جبلني (مبعثرة) o صفار

5 عاصمة رومانيا
6 عكس حزن o تدفع ألهل امليت

7 فاكهة صفراء o وعاء
8 أتباع

9 يهبط به الجندي من الطائرة o رضس
10 جبل راسـخ o لبسـه النـاس أيـام األتراك 

خصوصا
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تسـتطيع اليـوم أن ترتاح لوقـت طويل بعد مشـقة وتعب 
بسـبب أعمالـك ومهماتـك التـي قمت بهـا خالل األسـابيع 
املاضية. تبدو قلقا بسبب اضطراب أوضاعك املالية هذه األيام. ال 
داع للقلق فكل الظروف واألحداث اليوم لصالحك منها ما يوضح لك 

الطريق الصحيح أو يحذرك من يشء ما.

فقـدت ثقتك يف نفسـك خالل الشـهر املـايض، ولكن كل يشء 
سـيكون عىل ما يرام خالل هذا الشـهر. هنـاك تغري ملحوظ يف 
أسـلوبك وتنظر لـكل يشء بطريقـة إيجابية يوما بعد يـوم. ثق يف 
نفسـك ويف أفـكارك وطموحاتك وحـاول ان تنىس الشـكوك التي كانت 

تنتابك الشهر املايض.

تتمتع اليوم بعقل تحلييل يخدمك بشـكل ملحوظ يف العمل. 
هذه السمة لن ولم تخدمك يف حياتك الشخصية. من املحتمل 
أن هنـاك شـخصا مـا سـيغضب بسـبب افتقـاده لحنانك 
واهتمامـك. الوقـت متـاح أمامـك للرجوع لبعـض األحداث 
املاضيـة واالسـتفادة منهـا. هل قمت بإرسـال رسـالة غري 

مقصودة اليوم؟ قم بتصليح أي أخطاء غري متعمدة.

حياتك مليئة اليوم باألحـداث املثمرة عىل الجانب 
املهني والعاطفي. كنت تظن أن الواقع مؤلم ولكنك 
ستكتشف العكس اليوم. ابذل كل جهودك حتى تكشف 
الحقيقـة وهـذا ال يعني أن األمـر صعب ولكنـه يحتاج إىل 
مزيد مـن الدقة. ال ترتدد يف االنضمـام إىل مجموعة جديدة 

من األصدقاء.

لديـك أفكار ال حرص لها وال عدد ولكنك تصرب حتى تحدد 
أي األفـكار التي يمكنك الرتكيز عليها. أنت مشـغول بهذه 
األفـكار فحـاول أن تدونها حتى ال تنسـاها. إذا لم تسـتطع 
التفكـري فيها اآلن بطريقـة موضوعية، يفضـل تأجيل التفكري 

فيها ليوم آخر.

تشـعر بـأن ال يشء يسـتطيع أن يعيق انطالقتـك، ربما 
تحصـل عىل منصـب مهم، أو تبـدأ مرشوعا كبـريا يجعلك 
تقـرتب من أهدافـك. الحوافز كثرية ومحيطـك داعم لك. تقدم 
عىل تحسينات وتعديالت وترتيبات كثرية وسفر. تحيط بك أجواء 

ممتازة، ما يرتكك مرتاحا نفسيا وجسديا.

إن األمور ال تسـري يف مصلحتك حتى أنك تنهض من 
النـوم عصبيا، وال يسـتطيع أحـد أن يتكلم معك ولو 
كلمة واحدة ألنك عصبي. مشاكل يف فرتة الظهرية وإرهاق 
يف املساء مما يجعلك تلزم البيت وترفض دعوات أصدقائك 

للخروج.

تشـعر بالكآبة أو بالرغبة يف االستسالم، ننصحك بطرد األفكار 
السـلبية وعـدم التقصـري يف أدائك مهمـا كانت نفسـيتك متعبة 
ورفه عن نفسـك. ال خوف عىل عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع 
مسـتقر نسـبيا ويميل إىل الوضوح. تبحث يف كتب طب األعشـاب عن 

األنواع التي تساعدك عىل التخلص من التعب.

طـرأت العديد مـن التغيـريات عـىل حياتك خالل 
الفـرتة املاضية. ألـم يحن الوقـت للتأقلم مع هذه 
التغريات؟ هذه التغـريات يف العمل ويف املنزل. ركز عىل 
وظيفتك التي تشغلها اآلن بدال من التفكري يف أمور أخرى 

ليس لك الحق يف أن تترصف فيها.

أنت لِبق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك 
أمرهم، فال ترتّدد يف استغالل طاقتك يف هذا اليوم املميز. 
عىل الرغم من أن الجو العام قد يظهر شجارا أو جداال فكن 
متنبها لألمر. أنت مسـموح لك صباحا بتنـاول فنجان قهوة، 

لكنك هذه األيام تكثر من رشبها مع أنها مرضة لك.
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ليـس مـن املتـاح لـك اليـوم أن تشـجع اآلخرين عىل 
أن يكونـوا متحمسـني. هنـاك شـعور كبـري بالتحفظ 
واالنطوائية يرسق منك طاقتك اليوم. عليك أن تدرك جيدا أن 
التحفظ جزء من شـخصيتك. ال تعتقد أو تظن أنك ستظل دائما 

نشيطا. عليك أن ترتاح ولو لفرتة بسيطة.

يجب أن تتخلص اليوم من عاداتك وسـلوكياتك السـيئة. ابحث عن 
نمـاذج محددة والحظ مـا يفعلون وما ال يفعلـون؟ تحطم اليوم كل 
العقبـات التـي تواجهك وتخلق لنفسـك طرقا جديـدة حتى تحصل عىل 
مزيـد من الفرص. ال تدرك اآلن أنـك ربما تنهزم يف نهاية هذه الطرق. ال 

تضع طاقتك يف أمور تنتهي بالفشل.

Ô”aã«@fiçÀ



مسلسل  يف  مشاهدها  أول  تصوير  لبدء  صربي  عبري  النجمة  تستعد 

قبل  األسبوع  تصويره  انطلق  والذي  حجاج  ريهام  للنجمة  ”جميلة“ 

املايض للعرض يف شهر رمضان املقبل، حيث تصور عبري دورها يف 

األول من يناير املقبل، وتجسد خالل األحداث شخصية رشيرة، 

حجاج  ريهام  مع  التوايل  عىل  الثاني  تعاونها  وتسجل 

رمضان  شهر  يف  ”يوترين“  مسلسل  سوًيا  قدما  بعدما 

املايض.

انتهت  الذي  العيد“  ”ليلة  فيلم  عرض  عبري  وتنتظر 

عبد  أحمد  تأليف  وهو  املايض،  العام  تصويره  من 

كبري  عدد  وبطولة  العزيز  عبد  سامح  وإخراج  الله 

ريهام  أيوب،  وسميحة  يرسا  منهم  الفنانني  من 

اللوزي، عبري صربي،  عبدالعفور، سيد رجب، يرسا 

مايان  صالح،  نهى  لطفي،  محمد  مهنى،  هنادي 

السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر 

املرأة بشكل عام.
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من  غزيرا  انتاجا  العراقية  السينما  شهدت 
األفالم خالل عام ٢٠٢٢ بلغت ١٦ فيلما بعضها 

حاز عىل جوائز عاملية.
ونرش الناقد واملؤلف السينمائي العراقي، مهدي 
عباس، عرب صفحته الرسمية عىل «فيس بوك» 
املنتجة خالل عام  العراقية  األفالم  إحصاًء عن 
من  البعض  يستغرب  «قد  فيه  جاء   ،  ٢٠٢٢
السينمائي  لإلنتاج  بالنسبة  الكبري  الرقم  هذا 
العراقي، خاصة ان اربعة فقط من هذه االفالم 

شاهدها الجمهور يف بغداد».
اقليم  يف  عرضت  االفالم  «بقية  وأضاف: 
يف  عرض  االخر  والبعض  العراق،  كردستان 

مهرجانات عربية ودولية مهمة».
العراق  كردستان  «اقليم  ان  اىل  عباس  وأشار 
أنتج ستة افالم روائية طويلة منها ثالثة افالم 
تناولت  السينمائي  دهوك  مهرجان  يف  عرضت 
عروس  وهي  االيزيديات  وسبي  داعش  قضايا 
مع  مشرتك  انتاج  وهو  حسن  لحسني  املطر 
كوركوت،  لبالل  الحائط  يف  والثقب  أملانيا، 
مشرتك  انتاج  وهو  تريفو  لسريجيو  والعروس 
فيما  االقليم،  يف  بالكامل  صور  الربتغال  مع 
عرضت دور السينما يف االقليم بإقبال جماهريي 
تام  لزانيار فتاح وبياض  بابا  تامي  افالم  كبري 
لدياكو مقتدري وأخي يعرف لرسكوت محمد».

افالم  ثالثة  عرضت  بغداد  «يف  انه  اىل  ولفت 
طويلة هي االوىل ألصحابها، وهي تذكرة قتل ١ 
العصامي  لسعد  السعاة  وآخر  العسكري  لليث 
الفلم  عرض  فيما  االمارة،  ملحمد  بوند  وجنان 
لسهبم  الخفي  العراق  جمال  الطويل  الوثائقي 
الثقايف  املركز  يف  بويتس  ويورغن  خليفة  عمر 

الفرنيس».
العراق  لجمال  «باإلضافة  انه  عباس  وبنّي 

الخفي هناك ثالثة افالم وثائقية طويلة عرضت 
الجمهور  يشاهدها  ولم  دولية  مهرجانات  يف 

العراقي لحد اآلن».
وأوضح ان «فيلم فارس طعمة التميمي الوقاد 
مشاهدته  رغم  اآلن  لحد  للجمهور  يعرض  لم 
من قبل لجنة رصحت بعرضه، وقتيبة الجنابي 
عرض فيلمه رجل الخشب يف أكثر من مهرجان 

دويل وحاز عىل بعض الجوائز».

يشارك عدد من نجوم الطرب اللبناني يف حفالت 
امليجاستار  مقدمتهم  يف  املقبلة  السنة  رأس 
الفنان راغب عالمة، حيث يحيى احدى الحفالت 
التجمع الخامس،  يوم ٣١ ديسمرب بأحد فنادق 
ليلة  بحفلني  جسار  وائل  النجم  يشارك  أيًضا 

رأس السنة بأحد الفنادق بالقاهرة.
فتشارك  النور  عبد  سريين  اللبنانية  الفنانة  أما 
بمدينة  السنة  رأس  احتفاالت  يف  غنائي  بحفل 
سابا  نيكول  اللبنانية  والنجمة  الشيخ،  رشم 

 ٢٩ الخميس  مساء  وذلك  بحفل  أيضا  تشارك 
ديسمرب، وتشارك املطربة اللبنانية نانيس عجرم 
يف  سعد،  وأحمد  عياش،  رامي  املطربني  مع 
إحياء الحفل املقام يف أحد املنتجعات السياحية 

بالسويس
وطرح النجم اللبناني وائل جسار مؤخرًا، أغنية 
بعنوان «لو تخاصمني»، عىل موقع الفيديوهات 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  «يوتيوب»، 
الجوهري،  لؤي  كلمات  من  واألغنية  املختلفة، 

وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.
أغنية  جسار،  وائل  اللبناني،  املطرب  طرح  كما 
موقع  عىل  مصدق»،  مش  «أنا  اسم  تحمل 
كلمات  من  واألغنية  «يوتيوب»  الفيديوهات 
وتوزيع  سعد،  وليد  وألحان  الشادي،  منصور 

مكس وماسرت أحمد إبراهيم.
وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية 
أخرى بعنوان «وال يف األحالم»، والتي صورها عىل 

طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد

عجرم،  نانيس  النجمة،  طرحت 
عرب  عيد»،  «يا  الجديدة  أغنيتها 
اليوتيوب  عىل  الرسمية  قناتها 
ورأس  الكريسماس  بمناسبة 
وتلحني  كلمات  واألغنية  السنة، 
سليم عساف وتوزيع باسم رزق، 
وظهرت نانيس عجرم يف الفيديو 
كليب يف بعض املشاهد مع زوجها 
واحتفال  فرحة  وسط  وبناتها 

بأجواء الكريسماس واألعياد. 

عجرم  نانيس  النجمة  وأحيت 
اإلثنني  دبي،  يف  غنائًيا،  حفالً 
من  مميزة  باقة  وقدمت  املايض، 
التي  والحديثة  القديمة  أغانيها 
بحماس  الجمهور  معها  تفاعل 

شديد.
وطرحت النجمة اللبنانية، نانيس 
الجديدة  أغنيتها  كليب  عجرم، 
وهي  يوتيوب،  عرب  «علشانك»، 
وألحان  نور،  شادي  كلمات  من 

هاني  وتوزيع  رسور،  بالل 
يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانيس 
«صح  أغنية  عجرم، 
فيها  وتعاونت  صح» 
العاملي  جي  الدي  مع 
واألغنية  مارشميلو، 

عالء  أحمد  كلمات  من 
مودي  وألحان  الدين، 

سعيد.

مؤقتة  لفرتة  تويرت  عن  ابتعادها  إليسا،  النجمة،  أعلنت 
قائلة:»رح  حسابها  عرب  وكتبت  السلبية،  الطاقة  بسبب 
اختفي شويه عن تويرت لفرتة ألن الطاقة السلبية املوجودة 
وخصويص من متابعيني مش مقبولة سالم من اآلن وحتى 

نلتقي».
وتعد النجمة إليسا من الفنانات املتفاعالت 
يوميا  عليه  وتغرد  بكثره  تويرت  عىل 
الفنية  ارائها  أكثر من مرة وتعرب عن 
بسبب  ولكن  عليه  والسياسية 
الطاقة السلبية التي حصلت عليها 

سوف تبتعد عنه قليال.  
أحيت  آخر،  سياق  ويف 
حفالً  إليسا  النجمة 
الكويت  يف  غنائًيا 
 ٢٤ يوم 

أوملبيا  مرسح  عىل  غنائًيا  حفالً  أحيت  كما  املايض،  نوفمرب 
املرة  هذه  وكانت  أيضا،  املايض  نوفمرب   ١٢ يوم  باريس  يف 
ووقفت  أوملبيا،  مرسح  عىل  فيها  تقف  التي  إلليسا  الرابعة 
للمرة األوىل يف العام ٢٠١٧ واملرة الثانية كانت يف العام ٢٠١٩ 
وحققت حفالتها هناك وقتها نجاًحا كبريًا، واملرة الثالثة يف 

٦ نوفمرب ٢٠٢١.
الجديدة «أنا  إليسا كليب أغنيتها  اللبنانية  النجمة  وطرحت 
زياد  وألحان  أحمد مايض،  وبس» مؤخرا، وهي من كلمات 
إليسا  برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود 

إىل الرومانسية.
الجديدة  أغنيتها  بوصول  إليسا،  النجمة،  احتفلت  كما 
مليون   ٣٠٠ إىل   دقيقة»  أول  «من  ملجرد  سعد  الفنان  مع 
بتمون  أغنيتها  بوصول  سعادتها  عن  عربت  كما  مشاهدة، 
التي طرحتها منذ ١٥عاًما، وكتبت  لـ١٠٠ مليون مشاهدة 
إليسا، عرب حسابها عىل تويرت، قائلة: «١٠٠ مليون لـ بتمون 

ومني إلكن ماليني ومليارات الحب».

كشفت املطربة أصالة عن كواليس 

أغنيتها الجديدة مع املطربة أسماء 

ملنور، من خالل حسابها عىل موقع 

عىل  أصالة  وعلقت  إنستجرام، 

الفيديو بـ»بكل لحظة من لحظات 

فرح  فيه  كان  والتصوير  التسجيل 

نحنا  اليل  للّحظة  وانتظار  وشغف 

فيها.. من زمان كتري متمنية غنى 

الوقت وكمان  أغنية مغربّية وصار 

عملتها مع صديقه وأخت موهوبة 

املوسيقى  مثىل  تعشق  راقية 

خاللها».وأضافت  من  وعايشة 

ما  مثّل  تحّبوها  «بتمّنى  أصالة 

فرّحتني  ما  مثل  وتفرّحكم  حبيتها 

ومعها بهدى كّل محبتي واحرتامي 

ألهيل وأحّبتي باملغرب الحبيب».

يتيح لك  العلماء ”مظهرًا“  ابتكر 
حيث  االفرتاضية،  األشياء  ملس 
 WeTac بجهاز  يسمى  ما  يعمل 
تحسني  عىل  بالقفازات  الشبيه 
الضخمة  الحالية  األنظمة 

واملتشابكة مع األسالك.
جامعة  بقيادة  فريق  يقول 
 (CityU) كونج  هونج  مدينة 
الالسلكية  اللمسية  الواجهة  إن 
تتيح  حيث  اليد،  يف  ارتداؤها  يتم 
الرقيق  بالجلد  الشبيهة  امليزات 
اإلحساس  ”بيانات  جمع  للغاية 
باللمس“ لتوفري تجربة ملس حية 

.metaverse يف
أنماط   WeTac تصحيحات  توفر 
ردود فعل مكانية وزمانية قابلة 
32 بكسل  للربمجة عىل اليد، مع 
اليد  راحة  عىل  إلكرتونياً  تحفيز 

بدالً من أطراف األصابع فقط.
يف  بنجاح   WeTac دمج  وتم 
االفرتايض  الواقع  سيناريوهات 

والواقع املعزز.
املستخدمني  إن  التقرير  ويقول 
بأشياء  يشعروا  أن  يمكن 
سيناريوهات  يف  افرتاضية 
بكرة  اإلمساك  مثل  مختلفة، 
أو  الريايض،  التدريب  يف  التنس 
بفأر  الشعور  أو  صبار،  ملس 

يجري عىل يده.
املقرتحة  االستخدامات  تشمل 
الروبوتات،  يف  بعد  عن  التحكم 
األطراف  من  الحواس  واستعادة 

الصناعية وحتى تعلم الكمان.
القفازات  إن  الدراسة  تقول 
عىل  تعتمد  الحالية  اللمسية 
وقنوات  الضخمة  املضخات 
تشغيلها  يتم  التي  الهواء، 
والتحكم فيها من خالل مجموعة 
متشابكة من األسالك والكابالت، 
التجربة  تعيق  أن  يمكن  والتي 
الواقع  ملستخدمي  الغامرة 

.(AR) االفرتايض والواقع املعزز
ويتغلب WeTac الذي تم تطويره 
من  العيوب  هذه  عىل  حديًثا 
الكهربي  الالسلكي  نظامه  خالل 
للغاية،  الرقيق  الناعم،  الالسلكي 

واملدمج بالجلد.
وحدة  جزأين:  من  النظام  يتألف 
متصلة  مصغرة،  لينة  تشغيل 
بالساعد كلوحة تحكم، وقطعة يد 
كهربائية تعتمد عىل الهيدروجيل 

كواجهة ملسية..
تظهر  إنها  الدراسة  تقول 
ردود  ”تضمن  و  كبرية“  ”مرونة 
األوضاع  مختلف  يف  فعالة“  فعل 

واإليماءات.

جديدة  خاصية  مؤخرا  (يوتيوب)  الفيديوهات  منصة  كشفت 
تتيح ملطوري الفيديوهات الرد عىل تعليقات املتابعني باستخدام 

الفيديوهات القصرية «شورت».
وقالت رشكة (يوتيوب) اململوكة ملجموعة ألفابيت املالكة لرشكة 
جوجل أيضا يف بيان عرب اإلنرتنت: «ادع جمهورك للتواصل معك 
عرب هذه الخاصية الجديدة من خالل الرد عىل أسئلة الجمهور 
باستخدام فيديوهاتك القصرية، وتلقي طلبات املحتوى والتفاعل 

مع التعليقات أو مع أي يشء آخر بفيديوهاتك القصرية».
وذكر موقع تك كرانش املتخصص يف موضوعات التكنولوجيا أن 
يرغبون  قد  الذين  الفيديوهات  ملبدعي  أفضل  الجديدة  الخاصية 
فيديو  تسجيل  باستخدام  الجمهور  تعليقات  بعض  عىل  الرد  يف 
يف  وأفضل  أسهل  يكون  أن  يمكن  للرد  قصري  فيديو  فتصوير 

توصيل املعلومات من تصوير فيديو كامل.
الجديدة متاحة حاليا  الخاصية  فإن  (يوتيوب)  وبحسب رشكة 
ملستخدمي األجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، 

يف حني تعتزم إطالق اإلصدار الخاص بأجهزة أندرويد قريبا.
املستخدمني  إىل  تنبيهات  إلرسال  خاصية  الرشكة  تخترب  كما 
باستخدام  التعليقات  عىل  يردون  الفيديوهات  مبدعي  كان  إذا 

الفيديوهات القصرية.

كشف واتسآب هذا األسبوع عن سبعة تحديثات رئيسية للتطبيق، 
عادًة ما يخترب واتسآب ميزات جديدة وتعديالت يف إصدار خاص 

من التطبيق يسمى بيتا. 
هذا يعني أنك بحاجة إىل البحث عن بعض التعديالت عىل تطبيق 

WhatsApp  الخاص بك.
اإلصدار  تستخدم  كنت  إذا  إثارة  أكثر  األمور  وستكون 

التجريبي.
بعض  ييل  وفيما   ،WhatsApp تحديثات   عن  الكشف  تم 

التغيريات القادمة:
وامللفات  الرأي  واستطالعات  املجتمعات  أيقونات  نرش 

الشخصية يف الدردشات الجماعية (مبارشة).
.(Windows beta) القدرة عىل تعطيل إشعارات املكاملات

واألفاتار  الخصوصية  إعدادات  لتحرير  الدخول  نقاط  تعديل 
(إصدار Android التجريبي).

ميزات مكاملات الصوت والفيديو الجديدة بما يف ذلك مكاملات 
وإرسال  مكاملة،  يف  املشاركني  صوت  وكتم  شخًصا،   ٣٢ من 

روابط املكاملات، وأشكال املوجة الصوتية واملزيد (مبارش).
 Android ثالثة رموز تعبريية جديدة للقلب الكبري (إصدار 

التجريبي).
صورة داخل صورة ملكاملات الفيديو عىل iPhone (قادمة يف 

أوائل عام ٢٠٢٣ ، مبارشة يف اإلصدار التجريبي).
يف  تجربتها  يمكنك  لذا  اآلن،  نشطة  امليزات  هذه  بعض 

التطبيق.
التجريبية  النسخة  يف  فقط  متاح  اآلخر  البعض 

هذه  وصول  موعد  تحديد  املستحيل  لالختبار.من 
األمر  يستغرق  قد   - بالضبط  الجديدة  امليزات 

أسابيع أو حتى أشهر.
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كتبت تغريدة عىل تويرت قبل يومني قلت فيها «األرجنتني فازت. مبارك 
مييس. بس إحنه محتفلني ونرقص بالشوارع عىل شنو. عم وليد خال 
بنية. آني سامع الكرعة تتباهى بشعر أختها بس مو بشعر األرجنتني». 
وجهة  مع  واضحة  أرجحية  مع  متباينة  كالعادة  التعليقات  جاءت 
نظري. سوف أؤجل تربيري لوجهة نظري وأركز عىل اآلراء املعارضة 
ملا طرحته. فهناك من رأى أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لجمهور الكرة 
يف العالم السيما أن االحتفاالت بفوز األرجنتني بالكأس للمرة الثالثة 
شملت بلدانا عديدة ال العراق فقط، وهناك من رأى أن املستهدف األبرز 
بهذه االحتفاالت الجماهريية العفوية هو ليون مييس وليس املنتخب 
األرجنتيني بالرضورة باعتبار مييس عابرا للمنتخبات.. فريق ثالث بدا 
ساخرا متهكما وهو يربط بني األرجنتني الدولة التي تنتمي اىل القارة 
السيايس  الخطاب  حيز  دخلت  التي  األخرى  األرجنتني  وبني  الالتينية 

العراقي مؤخرا. 
االعتذار  أن  يرى  من  هناك  أن  مع  التغريدة  عن  االعتذار  بصدد  لست 
شجاعة خصوصا إنني شخصيا أحب مييس أيام كان برشلونيا.. وحيث 
أن مييس خرج من برشلونة وذهب اىل ناٍد آخر لست من مشجعيه فقد 
أصبحت من أيتام مييس الربشلوني.. ولذلك حني رأيته يرتدي العباءة 
لنا كعرب شعرت بالفخر  التي تحمل رمزية خاصة بالنسبة  العربية 
بأن «ابن امللحة» األرجنتينية حمل عىل كتفه عباءتنا وبني يديه حمل 
كأس العالم.. باملناسبة والدة مييس ملحة بالفعل، فلقد رأيناها تعانقه 
يف امللعب بلقطة أخرى جعلتنا نتمسك بهذا الولد األرسي ال من جماعة 
يف  ولعل  بامتياز.  الرجويل  املونديال  هذا  يف  اندحروا  الذين  امليم  شعار 
مقدمة املهزومني املنتخب الفرنيس، حيث أعلن رئيس اتحادهم إنهم 
يف حال فوزهم سريفعون شعار املثليني.. خيبت أقدام مييس الذهبية 
آمالهم ورجعوا اىل بالدهم مع رئيسهم الذي رابط يف الفندق لعدة أيام 

وأقدامهم «تخط حرية وندما». 
تميم  الشاب  وأمريها  قطر  دولة  موقف  اىل  هنا  اإلشارة  من  والبد 
الفيفا نفسها  فيها  بمن  الجهات  أرادت بعض  ثاني مما  آل  بن حمد 
تسويقه، وأقصد هنا تحديدا شعار املثلية، عرب هذا املهرجان العاملي 
األكرب.. ولوال إرصار قطر عىل موقف مسؤول لربما أصبح هذا الشعار 
أو غري رسمية ممن  الدولية رسمية  الجهات  حقيقة واقعة ونجحت 
البرشية..  الفطرة  ويف  القيم  منظومة  يف  الخطري  االنحراف  هذا  تؤيد 
غاية  يف  أمر  يف  تجلت  وتعاىل  سبحانه  الله  إرادة  فإن  فقط  هذا  ليس 
األهمية بأن املنتخب الفرنيس الذي أعلن إنه سريفع هذا الشعار يف حال 
يمكن  ال  الفوز  لقطة  أن  حيث  هذا،  حصل  كان  فلو  بالبطولة  فوزه 
مصادرتها لكانوا حققوا الجزء األكرب مما كانوا يخططون له. غري أن 
الرياح جرت بما ال تشتهي سفنهم.. األمر لم يتوقف عند خسارتهم 
املنتخب  بينها  ومن  املنتخبات  من  العديد  من  وغريهم  هم  البطولة 
أفواههم  أغلق العبوه  أن  بعد  مبكرا  الهزيمة  ذاق طعم  الذي  األملاني 
وفتحوا مؤخراتهم مثلما قلت يف مقال سابق.. أقول لم يتوقف األمر 
حرص  وهي  متوقعة  تكن  لم  التي  املفاجأة  كانت  بل  الحد،  هذا  عند 
القطريني عىل تصميم عباءة خاصة ملييس، وكأن هناك شعورا مسبقا 
التي  العباءة  بأن فريقه هو من يفوز ومييس هو من سريتدي هذه 
هي رمز األصالة العربية.. ومع أن هناك من ينظر إليها بوصفها جزءا 
من تراث أصبح قديما يف ظل الحداثة، فإن ارتداء مييس الفائز األول يف 
البطولة األكثر حضورا عامليا وبحضور مخرتع تقنيات املستقبل أيلون 
ماسك، كرَّس مفهوم التالزم بني األصالة واملعارصة بنسخته النظيفة 
ال بتلك القذارات التي هزم أصحابها رش هزيمة يف املستطيل األخرض 

ويف ضمائر الناس يف أنحاء املعمورة.
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