
بغداد/ الزوراء:
أعلَن وزير العمل والشـؤون االجتماعية 
أحمد األسدي، أمس األربعاء، عن إطالق 
رواتـب متقاعـدي العمـال املضمونـني 
لشهر كانون الثاني.وقالت وزارة العمل 
يف بيان، تلقته ”الزوراء“: إن ”وزير العمل 
والشـؤون االجتماعيـة أحمـد األسـدي 
أعلـن رصف رواتب العمـال املتقاعدين 
املضمونـني لشـهر كانون الثانـي للعام 
2023“.  فيما أكـدت املدير العام لدائرة 

التقاعـد والضمـان االجتماعـي للعمال 
خلـود حـريان، أن ”الدائـرة اسـتكملت 
جميع اإلجراءات املتعلقة بإطالق رواتب 
العمـال املضمونـني لديهـا قبـل انتهاء 
السـنة املالية ابتداًء من السـاعة الثانية 
عـرشة مـن ظهر يـوم األربعـاء املوافق 
21ـ12ـ2022 مع منحة مقدارها (50) 
ألـف دينـار شـهريا لحني إقـرار قانون 
التقاعـد والضمـان االجتماعـي للعمال 

الجديد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت مديريـة الرشطـة املجتمعيـة 
التابعة لوزارة الداخلية، أمس األربعاء، 
معالجـة أكثر من 1500 حالـة ابتزاز 
إلكرتونـي خـالل العام الحـايل 2022، 
وفيما أشارت إىل أن  80%  من ضحايا 
االبتزاز نسـاء وفتيات صغريات، أكدت 
إغـالق الكثري من املواقـع اإللكرتونية 
التـي تقـوم بممارسـته.وقال مديـر 
عام الرشطة املجتمعيـة العميد غالب 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  العطيـة، 
”االبتـزاز اإللكرتونـي أصبـح ظاهرة 
خطـرية تهدد أمـن املجتمـع واألرسة 
العراقيـة، وخلف الكثري من املشـاكل 
منهـا ازديـاد حاالت الطـالق وإحداث 
الكثري من الجرائـم، فضالً عن هروب 
بعـض الفتيـات مـن أرسهـم نتيجة 
تعرضهم لالبتـزاز خوفاً عىل حياتهم، 
حـاالت  بزيـادة  التسـبب  جانـب  إىل 

االنتحار“.وأوضـح العطيـة، أن ”دور 
الرشطـة املجتمعية يكمـن يف معالجة 
مشـاكل وقضايا االبتـزاز اإللكرتوني، 
إذ تـم معالجـة أكثر مـن 1500 حالة 
خـالل العام الحايل، وبواقـع 80 باملئة 
منها نساء وفتيات صغريات يف السن، 
الـورش  تنفيـذ مئـات  إىل  باإلضافـة 
والجامعـات  املـدارس  يف  التوعويـة 
واملؤسسات والوزارات بهدف التحذير 
من مخاطر االبتزاز ورشح آلية حماية 
األفـراد من الوقوع ضحيـة لالبتزاز“.
وأضـاف، أن ”القانـون يحاسـب من 
يقـوم بعملية االبتـزاز وتصل العقوبة 
إىل السجن ملدة 7 سـنوات“، مشرياً إىل 
أن ”الكثري من املواقع اإللكرتونية ممن 
تقـوم بممارسـة عمليـات االبتزاز تم 
إغالقها بالتعاون مع الجهات املختصة 
مـن وزارة االتصـاالت وهيئـة اإلعالم 

ومالحقة أصحابها ومحاسبتهم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت األنواء الجوية، أمـس األربعاء، عن 
حالة الطقس يف البـالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعت حـدوث عواصف رعدية وانخفاضاً 
يف درجـات الحـرارة. وذكـر بيـان للهيئة، 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”طقـس البالد ليوم 
الخميـس يف املنطقـة الوسـطى سـيكون 
غائماً مصحوباً بتسـاقط امطـار خفيفة 
اىل متوسـطة الشـدة تكون رعديـة، بينما 
سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً 
جزئياً مع تشـكل الضبـاب صباحاً ويزول 
تدريجيـاً، ويف املنطقـة الجنوبية سـيكون 

الطقـس غائماً مصحوباً بتسـاقط أمطار 
خفيفة اىل متوسطة الشدة تكون رعدية يف 
األقسام الرشقية منها، أما درجات الحرارة 
فسـتنخفض قليـًال عـن اليوم السـابق يف 
والجنوبيـة، وتكـون  الوسـطى  األقسـام 
مقاربة لليوم السـابق يف القسـم الشـمايل 
مـن البالد“. وأضـاف أن ”طقـس يوم غد 
الوسـطى سـيكون  املنطقـة  يف  الجمعـة 
غائماً مصحوباً بتسـاقط أمطـار خفيفة 
اىل متوسـطة الشـدة وغزيـرة يف األقسـام 
الرشقية  منها مع حدوث عواصف رعدية.

كابول/ متابعة الزوراء:
قـررْت حركـة طالبان حظـر التعليم 
الجامعـي للنسـاء يف أفغانسـتان إىل 
أجـل غري مسـمى، بحسـب رسـالة 
وجهتها وزارة التعليم العايل إىل جميع 
والخاصـة،  الحكوميـة  الجامعـات 
فيما انتقـدت مفوضية األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسـان قرار حركة طالبان 
يف أفغانسـتان بحظر تعليـم الفتيات 

يف الجامعات.وجاء يف الرسالة املوقعة 
مـن الوزير ندا محمد نديـم: ”أبلغكم 
جميعـاً بتنفيـذ األمر املذكـور بوقف 
تعليـم اإلنـاث حتـى إشـعار آخـر“.

وأكـد املتحدث باسـم الـوزارة ضياء 
اللـه الهاشـمي الـذي نرش الرسـالة 
عىل تويرت، القـرار يف ترصيح مكتوب 
لوكالة فرانـس برس.ويأتـي الحظر 
املفروض عـىل التعليم العايل للنسـاء 

بعد أقل من 3 أشـهر من إجراء اآلالف 
منهـّن امتحانات القبول بالجامعة يف 
أنحاء البالد.وبعد اسـتيالء املتشددين 
عىل السـلطة يف آب/أغسـطس العام 
املايض، اضطرت الجامعات إىل تطبيق 
قواعـد جديدة مـن بينهـا تخصيص 
فصول دراسـية ومداخـل تفصل بني 
الجنسني، كما ُسـمح فقط لألساتذة 
النسـاء والرجـال كبار السـّن بتعليم 

الطالبـات.ويف 23 آذار/مارس ُمنعت 
الفتيـات يف أنحـاء البالد مـن التعليم 
الثانـوي، مـا قلص بشـّدة عددهّن يف 
أعلنـت  أكتوبـر،   12 الجامعـات.ويف 
الواليات املّتحدة أّنها فرضت عقوبات 
جديـدة عـىل حركـة طالبان بسـبب 
حقـوق  املتطرفـة  الحركـة  انتهـاك 
أفغانسـتان. يف  والفتيـات  النسـاء 

ويف بيـان أصـدره بمناسـبة الذكرى 

العـارشة لليـوم العاملي للفتـاة، قال 
وزيـر الخارجيـة األمريكـي، أنتونـي 
بلينكـن: ”أعلـن عـن فـرض قيـود 
عىل منح تأشـريات ألعضـاء طالبان 
الحاليـني والسـابقني وغريهـم مـن 
األفراد املسؤولني أو املتواطئني يف قمع 
النسـاء والفتيات يف أفغانسـتان عرب 
ممارسة سياسات تقييدية والعنف“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
حدَد الخبري البيئي حيدر املنشئ أبرز املشكالت 
البيئـة التـي يواجههـا العـراق فيما أشـار اىل 
أن البلـد بحاجـة اىل دعـم دويل ملواجهـة اثـار 
املناخية.وقـال املنشـئ، يف حديـث  التغـريات 
لـ»الـزوراء» ان « املشـاكل البيئيـة يف العـراق 
كثـرية ناتجة اوال من ضعف البنـى التحتية يف 
مواجهة التغريات املناخيـة و التغريات البيئية 

و هـذا انعكـس بصـورة أساسـية ومبـارشة 
عىل تلـوث املياه والهـواء و انتشـار النفايات 
الصلبـة باملناطـق املختلفة»، مؤكـدا ان «هذا 
وادى اىل تأثريات صحيـة وبيئية وتأثريات عىل 
التنوع البيولوجي و زيـادة معدالت العواصف 
الغبارية ونقصان السـقيط املطري والشـحة 
املائية التي يواجهها العراق بصورة سلبية عىل 
الواقع البيئي وبالتايل صحة املواطن واالنسـان 

بالعراق».واضـاف ان « تلـوث الهواء ناتج عن 
االسـتخدام املفرط للمولدات والسـيارات غري 
الخاضعة للمقاييس والسيطرة النوعية والتي 
ال تمتلك وحدات معالجة وسـيطرة عىل عوادم 
السيارات كذلك زيادة عدد السيارات ومطلقات 
الرشكات النفطية التي تعمل يف جنوب ووسط 
ان «التلـوث احـد االسـباب يف  العراق».واكـد 
حدوث االمراض الرسطانية فعندما يستنشـق 

املواطن هواء ملوث باكاسيد الكربيت واكاسيد 
النايرتوجني فانهـا تدخل الرئة وتبـدأ بدورها 
املرسطن يف اتالف الرئة وعندما يتناول االنسان 
مـواد غذائية او فواكه وخـرضاوات فيها مواد 
كيميائيـة تنتقل اىل الجهاز الهضمي وتسـبب 
أن  اىل  مشـريا  الهضمـي»،  الجهـاز  مشـاكل 

«املخلفات الحكومية أحد أسباب امللوثات». 

كييف/ متابعة الزوراء:
تقـرتُب العمليـة العسـكرية الروسـية 
يف أوكرانيـا من إتمام شـهرها العارش، 
وتتواصل العمليات؛ إذ تقوم وحدات من 
الجيش الرويس بمحاولة بسط السيطرة 
الكاملة عىل املناطق األوكرانية، ورضب 
مواقـع تمركزهـا ومخازن أسـلحتها، 

فيما تسـتمر قـوات كييـف يف املقاومة 
بدعـم  أراضيهـا  اسـتعادة  ومحاولـة 
مادي وعسـكري مـن الغـرب.ويف آخر 
التطورات امليدانية، فقد تم إطالق حالة 
اإلنذار الجوي يف جميـع أنحاء أوكرانيا 
صبـاح أمـس، لكن لـم ترد أنبـاء حتى 
اآلن عـن موجـة جديدة مـن الهجمات 

الروسية.وبينما يزور الرئيس األوكراني 
فولوديمري زيلينسـكي الواليات املتحدة 
األمريكيـة، يف أول رحلـة خارجيـة لـه 
منذ انـدالع الحرب يف ٢٤ فرباير املايض، 
يعلـن الرئيس الـرويس فالديمري بوتني 
خطـط العملية العسـكرية خـالل عام 
٢٠٢٣ خـالل لقـاء مـع قـادة الجيش 

الرويس.ويف هذا الشأن، أعلنت الناطقة 
باسـم الرئاسـة األمريكيـة أن الرئيس 
األمريكي جو بايدن سـيعلن مسـاعدة 
«كبـرية» جديـدة ألوكرانيـا، ستشـمل 
بحسـب مسـؤول أمريكي كبـري، نظام 
باتريـوت للدفاعات الجويـة املتطورة.
وكانت وسـائل إعالم أمريكية قالت إن 

الرئيس بايدن ينـوي اإلعالن عن حزمة 
أسـلحة جديدة لكييف تشمل ألول مرة 
صواريخ «باتريوت» التي أثبتت قدراتها 
عىل نطاق واسـع يف السـنوات األخرية، 
وهي قادرة عىل الحـد بقوة من فعالية 

الرضبات الروسية عىل أوكرانيا.
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بودابست/ متابعة الزوراء:

عـّد رئيـس الـوزراء الهنغـاري فيكتـور 

أوربـان أنـه من الـرضورة السـعي لحل 

الربملـان األوروبي عـىل خلفيـة فضيحة 

فساد وصفت بأنها ”األسوأ“ يف تاريخها.

وقال أوربان: ”نحـن نطالب بحل الربملان 

قواعـد  مراجعـة  إىل  ودعـا  األوروبـي“، 

األوروبي.وأضـاف  الربملـان  انتخابـات 

أنـه يجب انتخـاب الربملانيـني األوروبيني 

من قبـل نـواب الربملانـات الوطنية لدول 

االتحاد األوروبي، وليس من قبل الناخبني 

يف  التحقيـق  بلجيـكا  مبارشة.وتواصـل 

قضية فسـاد يف الربملـان األوروبي لنواب 

وموظفني لديهم صـالت بممثيل املصالح 

القطرية.مـن جهتهـا، أعلنت قطـر أنها 

ترفض وتديـن االدعـاءات املزعومة التي 

تتهمها بتقديم الرشاوى ألعضاء الربملان 

األوروبـي، حول قضية اسـتضافة كأس 

املعلومـات  هـذه  أن  إىل  مشـرية  العـام، 

مضللة وخطرية.

دمشق/ متابعة الزوراء:
اللـرية  رصف  سـعر  انخفـَض 
السـورية مجددا، أمـس األربعاء، 
بنسـبة تراوح بني 1.25 و2.40% 
يف مختلـف مناطق النظـام، فيما 
بقـي سـعر الـرصف املثبـت مـن 
قبل مرصف سـورية املركزي عىل 
حالـه، وذلـك يرتافـق مـع ارتفاع 
يومـي يف أسـعار السـلع وزيـادة 
أسعار املحروقات من قبل حكومة 
اليوم“  النظام.وقال موقع ”اللرية 
املختـص بمراقبة سـعر الرصف، 
إن اللرية واصلت انخفاضها لليوم 
الثانـي عىل التـوايل مسـجلة عدة 
أسـعار متفاوتـة للـرصف وفقـا 

ألماكـن السيطرة.وسـجل املؤرش 
اليوم  الخـاص باللـرية السـورية 
6250 للرشاء مقابـل الدوالر، كما 
سجل 6320 للمبيع، بنسبة زيادة 
تقـدر بـ%1.25 يف دمشـق، أما يف 
حلب فسـجل فيها انخفاض أكرب، 
إذ وصـل سـعر املبيـع إىل 6400، 
بنسـبة انخفاض بلغت 2.40%..
أما يف إدلب، فقد سجلت انخفاضا 
بلغ %0.15 عن السـعر السـابق، 
إذ بلـغ سـعر الـدوالر عـىل مـدى 
يومـني بـني 6590 و6800 لـرية.

ويف الحسـكة التـي تشـرتك فيها 
واإلدارة  النظـام  بـني  السـيطرة 
الذاتيـة، فقـد ارتفع سـعر رصف 

الدوالر 5 لريات عن آخر إغالق (أي 
بنسـبة تقارب %0.08)، واستقر 
عند سعر رشاء يبلغ 6540، وسعر 
مبيـع يبلـغ 6600 لـرية سـورية 
للدوالر الواحد، عىل مدى يومني بني 
6550 و6775 لرية.بينما بلغ سعر 
الدوالر يف نرشات مرصف سـورية 
املركـزي 3015 لـرية سـورّية، إذ 
تثبيـت  سياسـة  النظـام  يعتمـد 
سعر الرصف بهدف السيطرة عىل 
السـوق.وفقدت اللـرية السـورية 
أضعافـا مـن قيمتهـا منـذ عـام 
2011، إذ كانـت يف ذلـك العام 46 
لـرية مقابـل الدوالر فيمـا وصلت 

أمس إىل 6400 أمام الدوالر.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـَد رئيـس فريـق الجهـد الخدمـي 
لـوزارة  الفنـي  الوكيـل  الحكومـي 
االسـكان واالعمار، جابر الحساني، 
اعتماد الفريـق الحكومي عىل الجهد 
الذاتي وآليات املؤسسـات الحكومية 
يف تنفيـذ أعماله الخدميـة باملناطق 
املحرومة، وفيما أشار إىل أن محافظة 
الديوانية املحطة الثانية بعد العاصمة 
بغداد، وشـدد عىل رضورة تخصيص 
االموال يف موازنة 2023 لرشاء بعض 

املواد األساسية.
وقال الحساني يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان فريـق الجهد الخدمـي يعمل اآلن 
يف 17 منطقـة يف كل منطقة نسـبة 
االنجـاز فيهـا يختلف عـن األخرى، 
مبينـا أن املناطـق املتقدمـة بالعمل 
هي منطقة شـاكر العاني بالحرية، 
وتليها حي الكوفة بالشعلة ومناطق 
والنهـروان. البـور  كسـبع  اخـرى 
وأضـاف، إن كل منطقة فيها فقرات 
عمل مختلفة مثال أعمال بلدية كماء 
وطـرق، وهذا قد يكـون فيه االنجاز 
60 باملئـة والكهرباء قـد تكون 100 
باملئـة، وهكـذا حيث نسـبة االنجاز 
بـكل منطقـة تقدر بحسـب نسـب 
الخدمات، مؤكـدا أن كل منطقة لها 
توقيتات باالنجاز املناطق األوىل التي 

سينتهي العمل بها هي شاكر العاني، 
وتليها حي الكوفة.وأشـار الحساني 
اىل أن طبيعـة العمـل بهـذه املناطق 
ليـس سـهال؛ ألنهـا ليسـت أحيـاء 
نظاميـة، وإنمـا مناطق عشـوائية 
التنظيم، موضحا ان الجهد الخدمي 

يعتمـد عىل جهد وآليات املؤسسـات 
الشـعبي  والحشـد  بغـداد  كامانـة 
املائيـة  واملـوارد  النفـط  ووزارات 
بموازنـة  نأمـل  واالسـكان.وتابع:  
2023  بـأن يتـم تخصيـص أمـوال 
لرشاء بعـض املواد األساسـية حتى 

تدخل يف التنفيـذ، مبينا أنه تم توفري 
اآلن جـزء من املبلـغ لعام 2022 هذا 
سيسـد احتياجات الفرتة السـابقة.
واكد، ان الجهد الحايل دون املسـتوى 
الطمـوح كعـدد نامل بـارشاك آالف 
اآلليـات يف العمل، وهـذا يتم توفريه 

من املوجود حاليا يف الدولة او اصالح 
اآلليـات العاطلـة أو قـد نضطـر اىل 
التعاقـد مع القطـاع الخاص لبعض 
املفاصل كتجهيز املواد و التعاقد مع 
مؤسسـات او رشكات الدولة لتنفيذ 
األعمـال، وهذا ما سـنعمل عليه مع 
رشكات وزارة االسـكان، الفتا اىل أن 
الديوانيـة هـي املحطـة الثانية بعد 
بغـداد وتركيـز الدولـة بالكامل عىل 
هـذه املحافظـة. واوضـح أن رئيس 
الـوزراء زار الديوانية وعقد اكثر من 
اجتمـاع هنـاك، وشـكل ورش عمل 
ملتابعـة املشـاريع املتلكئـة وتنفيـذ 
مشـاريع جديـدة وتأشـري املناطـق 
املحرومـة؛ لذلـك الفريـق انتقـل اىل 
الديوانيـة وبارشنـا باربـع مناطـق 
باملحافظـة ، مضيفـا، اطلعنـا عىل 
جميـع الوحدات االداريـة كاالقضية 
والنواحي يف املحافظة فهناك مناطق 
جهزت لها االموال والبلدية ستعمل، 
واخـرى تحتـاج اىل أن يدخـل الجهد 
الخدمي بآلياته واملواد واخرى تحتاج 
اىل اكثـر من خطة عمل فيها كتوفري 
األمـوال وجهد من خـارج املحافظة 
.وتابـع: لدينـا جهـد وزارة املـوارد 
املائيـة والتجارة والجهد العسـكري 
لهيئة الحشـد الشـعبي وايضا جهد 

املحافظة.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€a No: 7864     Thu    22         Dec      2022العدد:   7864    الخميس    22     كانون األول    2022

بغداد/ الزوراء:
أعلَن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، 
اللواء يحيى رسول، إحباط محاولة تهريب ١٠٠ 
تلقت  بيان  يف  رسول،  اللواء  أثرية.وقال  قطعة 
املخابرات  «جهاز  إن  منه:  نسخة  «الزوراء» 
نفذ  الداخلية،  وزارة  مع  وبالتعاون  الوطني، 
عملية نوعية تمكن خاللها من احباط محاولة 
للحقبة  تعود  اثرية  قطعة   «١٠٠» تهريب 
العباسية».واضاف رسول أنه «تم خالل العملية 

إلقاء القبض عىل ٥ متهمني بالجرم املشهود».
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بغداد/ الزوراء: 
اصـدَر رئيـس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، أمس األربعـاء، توجيهات 
للقـادة األمنيـني عىل خلفيـة األحداث 
األخرية يف ديـاىل وكركوك.وقال املكتب 
اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «رئيـس مجلس 
الـوزراء القائد العام للقوات املسـلحة 
محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً 
أمنياً ضـم رئيس أركان الجيش ونائب 
قائـد العمليـات املشـرتكة وعـدداً من 
كبـار القـادة األمنيـني والعسـكريني 

مـن مختلف صنوف القـوات األمنية»، 
مبينـا ان «االجتماع خصص ملناقشـة 
التطورات األمنية األخرية يف محافظتي 
كركوك ودياىل، اللتني شـهدتا هجومني 
ارهابيـني أّديـا إىل استشـهاد وإصابة 
عـدد مـن منتسـبي األجهـزة األمنية 
«السـوداني  ان  واملدنيني».وتابـع 
اسـتمع إىل إيجاز مفصل عن الحادثني 
العسـكرية  والخطـط  اإلرهابـني، 
املوضوعـة للحيلولـة دون تكـرار مثل 

هذه الخروقات».

äaã‘€a@á‘n‰m@Òáznæa@·fl˛aÎ@ıbè‰‹€@Ô»flbßa@·Ó‹»n€a@ãƒ•@Êbnè„bÃœc@Êbj€b†
Ú»flbßbi@fiÏj‘€a@pb„bznfla@ıaãug@Âfl@ãËíc@3@Âfl@›”c@á»i

بغداد/ الزوراء:
قرصنة  شبكة  عنارص  بأحد  اإلطاحة  عن  األربعاء،  أمس  الوطني،  األمن  جهاز  أعلَن 
لجهاز  بيان  قار.وذكر  ذي  محافظة  يف  الحكومية  املؤسسات  بيانات  قواعد  واخرتاق 
األمن، تلقته «الزوراء»: أنه «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شبكة 
قار،  ذي  محافظة  يف  حكومية  ملؤسسات  بيانات  قواعد  واخرتاق  املعلومات  لقرصنة 
عىل  القبض  إلقاء  من  القضائية  املوافقات  استحصال  وبعد  جهازنا  مفارز  تمكنت 
أحد أفراد الشبكة كانت بحوزته جهاز حاسوب يحتوي عىل قاعدة بيانات حكومية».
وأضاف البيان، أنه «من خالل تدوين أقوال املتهم، اعرتف بارتباطه بشبكة تهكري يتم 
التواصل معها عرب منصات التواصل االجتماعي».وأشار إىل أنه «تّمت إحالة املتهم مع 

املضبوطات إىل الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه».
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بغداد/ الزوراء: 
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  اصدَر 
توجيهات  األربعاء،  أمس  السوداني، 
األحداث  خلفية  عىل  األمنيني  للقادة 

األخرية يف دياىل وكركوك.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
العام  القائد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
للقوات املسلحة محمد شياع السوداني 
ترأس اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان 
الجيش ونائب قائد العمليات املشرتكة 
األمنيني  القادة  كبار  من  وعدداً 
صنوف  مختلف  من  والعسكريني 
”االجتماع  ان  مبينا  األمنية“،  القوات 
األمنية  التطورات  ملناقشة  خصص 
ودياىل،  كركوك  محافظتي  يف  األخرية 
أّديا  ارهابيني  هجومني  شهدتا  اللتني 
إىل استشهاد وإصابة عدد من منتسبي 

األجهزة األمنية واملدنيني“.
إىل  استمع  ”السوداني  ان  وتابع 

إيجاز مفصل عن الحادثني اإلرهابني، 
والخطط العسكرية املوضوعة للحيلولة 

دون تكرار مثل هذه الخروقات“.
املسلحة  للقوات  العام  القائد  وشّدد 

عىل ”أن ما حدث لن يمر من دون أن 
موجها  القصاص“،  املرتكبون  ينال 

إجراء  بإعادة  العسكريني  ”القادة 
املوضوعة،  للخطط  شامل  تقييم 
املتبعة  العسكرية  التكتيكات  وتغيري 
يف املناطق التي تشهد نشاطات لفلول 
تقليدية  غري  أساليب  واتباع  اإلرهاب، 
تضعف  التي  وبالطريقة  للمواجهة، 
االرهابية،  داعش  عنارص  قدرات  من 

وتحّد من حركتهم“.
القادة  ”جميع  السوداني  ووجه 
قواطع  يف  امليداني  بالتواجد  واآلمرين 
من  قريبني  يكونوا  وأن  العمليات، 
عىل  والعمل  ومنتسبيهم،  الضباط 
والوقوف  العسكرية،  معنوياتهم  رفع 
والتنفيذ  الخطط  عىل  مبارش  بشكل 

امليداني لها“.
كما وجه القائد العام للقوات املسلحة 
بني  العايل  التنسيق  ”برضورة  أيضاً 
األجهزة االستخبارية، والتأهب العايل، 
واستباقية  نوعية  بعمليات  والقيام 

ضد العدو أينما تواجد“.

بغداد/ الزوراء:
دَعا وزير البيئة نزار ئاميدي، أمس 
تكثيف  إىل  املتحدة  األمم  األربعاء، 
عموم  يف  البيئية  والربامج  املشاريع 
أن  اىل  أشار  فيما  املحافظات، 
املياه  شح  ملف  وضعت  الحكومة 

والتصحر يف صدارة برامجها.
يف  للوزارة  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الوزير  إن“  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
الخاص  املمثل  نائب  مع  بحث 

أهمية  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
يف  والدويل  األممي  الجهد  تكثيف 
العراقي  البيئي  امللف  مع  التعامل 
مضاعفني“،  واهتمام  بخصوصية 
مؤكداً، أن ”العراق وبسبب الحروب 
عدة  ومنذ  افتقر  واألزمات  الكثرية 
التي  التحتية  البنى  ملشاريع  عقود 
لزيادة  إضافة  البيئي  الوضع  تؤمن 
يرافقه  السكاني  النمو  معدالت 
يلحقها  التي  الخطرية  األرضار 

والتصحر  املناخي  والتغري  الجفاف 
الزراعية وارتفاع  األرايض  وانحسار 
الحرارة  درجات  معدالت  يف  واضح 

عىل اإلنسان العراقي“. 
العراق  مشكلة  أن“  الوزير  وأضاف 
سياسية  وليست  إنسانية  أصبحت 
وال بد لألمم املتحدة تكثيف املشاريع 
والربامج البيئية يف عموم املحافظات 
األكثر  املدن  السيما  العراقية 
”الحكومة  أن  إىل  الفتاً  ترضراً“، 

املياه  شح  ملف  معالجة  وضعت 
والتصحر يف صدارة برامجها“.

سعادته  عن  غالم  عرب  جانبه  من 
بعودة وزارة البيئة العراقية كوزارة 
دورها  تنفذ  مستقلة  اتحادية 
”رغبة  مؤكداً،  والتوعوي  الرقابي 
ومضاعفة  تعزيز  يف  األممية  البعثة 
املشاريع  يف  التعاون  جسور 
تخفيف  يف  تسهم  التي  والربامج 
من  واالستفادة  املناخي  التغري  آثار 

الرغبة  الزمن يف تحقيق هذه  معدل 
لكل األنشطة البيئية وتعظيم الدعم 
مباحثات  من  واالستفادة  الدويل 
قمة املناخ املرتقبة (كوب 28) التي 
العربية  اإلمارات  يف  قريبا  ستعقد 

املتحدة“.
املتحدة ستكون  أن ”األمم  وأضاف، 
حارضة ومؤيدة لكل الخطوات التي 
يف  البيئي  الوضع  تحسني  يف  تسهم 

العراق واملنطقة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أبرز املشكالت  البيئي حيدر املنشئ  حدَد الخبري 
أن  اىل  أشار  فيما  العراق  يواجهها  التي  البيئة 
البلد بحاجة اىل دعم دويل ملواجهة اثار التغريات 

املناخية.
وقال املنشئ، يف حديث لـ“الزوراء“ ان ” املشاكل 
ضعف  من  اوال  ناتجة  كثرية  العراق  يف  البيئية 
و  املناخية  التغريات  مواجهة  يف  التحتية  البنى 
التغريات البيئية و هذا انعكس بصورة أساسية 
انتشار  و  والهواء  املياه  تلوث  عىل  ومبارشة 
ان  املختلفة“، مؤكدا  باملناطق  الصلبة  النفايات 
وتأثريات  وبيئية  صحية  تأثريات  اىل  وادى  ”هذا 
عىل التنوع البيولوجي و زيادة معدالت العواصف 

والشحة  املطري  السقيط  ونقصان  الغبارية 
العراق بصورة سلبية عىل  التي يواجهها  املائية 
واالنسان  املواطن  صحة  وبالتايل  البيئي  الواقع 

بالعراق“.
االستخدام  ناتج عن  الهواء  تلوث   ” ان  واضاف 
الخاضعة  غري  والسيارات  للمولدات  املفرط 
تمتلك  ال  والتي  النوعية  والسيطرة  للمقاييس 
السيارات  وحدات معالجة وسيطرة عىل عوادم 
الرشكات  السيارات ومطلقات  زيادة عدد  كذلك 

النفطية التي تعمل يف جنوب ووسط العراق“.
واكد ان ”التلوث احد االسباب يف حدوث االمراض 
هواء  املواطن  يستنشق  فعندما  الرسطانية 
النايرتوجني  واكاسيد  الكربيت  باكاسيد  ملوث 

يف  املرسطن  بدورها  وتبدأ  الرئة  تدخل  فانها 
اتالف الرئة وعندما يتناول االنسان مواد غذائية 
او فواكه وخرضاوات فيها مواد كيميائية تنتقل 
الجهاز  مشاكل  وتسبب  الهضمي  الجهاز  اىل 
الحكومية  ”املخلفات  أن  اىل  مشريا  الهضمي“، 

أحد أسباب امللوثات“. 
ولكن  موجودة  التلوث  ”معالجات  أن  اىل  ولفت 
مشكلتنا يف عدم وجود الشخص الفني املناسب 
من  للحد  واالسرتاتيجية  املناسبة  الرؤية  او 
طبقت  ما  ومتى  عليه  السيطرة  او  التلوث 
واملعامل  املصانع  والزام  البيئية  القوانني  لدينا 
والسيارات وجميع الجهات املعنية بتلوث الهواء 
او املاء أو الرتبة أو املياه الجوفية ويكونون تحت 

املراقبة وتحت القانون سوف ينقل اآلثار البيئية 
لهذه امللوثات“.

عىل  وكذلك  وشعبي  حكومي  ”الحل  ان  واكد   
املدني  املجتمع  منظمات  وأيضا  أممي  مستوى 
واملسؤولية مشرتكة عىل الجميع وبما ان العراق 
يعّد من الدول الخمس يف الهشاشة يف التغريات 
صندوق  الشيخ  رشم  مؤتمر  اقّر  فقد  املناخية 
التغريات  ازاء  هشة  تكون  التي  للدول  الدعم 
املناخية من أجل  دعمها يف وضع برامج و خطط 
ملواجهة التغري املناخي الفتا اىل أن  من الرضوري 
للتطبيق  وقابلة  فعالة  برامج  العراق  ”يقدم  ان 
العراق  دعم  عىل  األممي  الصندوق  يوافق  حتى 

ماليا ملواجهة اثار التغيريات املناخية فيه“. 

بغداد/ الزوراء:
واإلسكان  اإلعمار  وزير  أعلَن 
األربعاء،  أمس  ريكاني،  بنكني 
عىل  النفط  وزارة  مع  االتفاق 
لدعم  مشرتكة  لجنة  تشكيل 

مرشوع توسعة وتطوير بغداد.
وقال بيان صادر عن وزارة اإلعمار 
تلقته ”الزوراء“: إن ”ريكاني زار 
عىل رأس فريق هنديس وفني من 
وزارة اإلعمار مبنى وزارة النفط، 
رئيس  نائب  استقباله  يف  وكان 
وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء 
النفط حيان عبد الغني، بحضور 
الفرق  و  الدوائر  مديري  من  عدد 

الهندسية والفنية للوزارتني“.
تأكيده  الوزير  عن  البيان  ونقل 
لجنة  تشكيل  عىل  االتفاق 

املناسبة  الحلول  إليجاد  مشرتكة 
املحرمات  الواقعة ضمن  األرايض 
املؤمل  من  والتي  النفطية، 
مشاريع  لتنفيذ  استغاللها 
بغداد  العاصمة  وتطوير  توسيع 
وبقية املحافظات ضمن الربنامج 

الحكومي“.
وأوضح ريكاني بحسب البيان إن 
”املشاريع تشمل توسيع التصميم 
األسايس ملدينة بغداد وإقامة عدد 
السكنية  واملجمعات  املدن  من 
الرسيعة،  والطرق  العرصية 
واملدن  النقل  مشاريع  اىل  إضافة 
الكلفة“،  والبيوت واطئة  اإلدارية 
النفط  وزارة  بتعاون  مشيداً 
املشاريع  هذه  إلنجاز  ودعمها 

الواعدة خدمة للمواطنني.

بغداد/ الزوراء:
أعلنِت األنواء الجوية، أمس األربعاء، عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 

فيما توقعت حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً يف درجات الحرارة.
يف  الخميس  ليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
اىل  خفيفة  امطار  بتساقط  مصحوباً  غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة 
متوسطة الشدة تكون رعدية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 
املنطقة  ويف  تدريجياً،  ويزول  صباحاً  الضباب  تشكل  مع  جزئياً  غائماً 
اىل  خفيفة  أمطار  بتساقط  مصحوباً  غائماً  الطقس  سيكون  الجنوبية 
متوسطة الشدة تكون رعدية يف األقسام الرشقية منها، أما درجات الحرارة 
فستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف األقسام الوسطى والجنوبية، وتكون 

مقاربة لليوم السابق يف القسم الشمايل من البالد“.
غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  الجمعة  غد  يوم  ”طقس  أن  وأضاف 
األقسام  يف  وغزيرة  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة  أمطار  بتساقط  مصحوباً 
الرشقية  منها مع حدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما  جزئياً،  غائماً  الشمالية 
عواصف  حدوث  مع  الشدة  غزيرة  اىل  متوسطة  أمطار  بتساقط  مصحوباً 
األقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  رعدية، 
الوسطى والجنوبية، وترتفع قليالً عن اليوم السابق يف القسم الشمايل من 

البالد“.
وأشار اىل، أن ”طقس يوم السبت يف املنطقتني الوسطى والجنوبية سيكون 
اىل  خفيفة  أمطار  تساقط  مع  غائماً  الرشقية  األقسام  ويف  جزئياً  غائماً 
يف  الطقس  سيكون  فيما  تدريجياً،  الطقس  ويتحسن  الشدة  متوسطة 
السابق يف  لليوم  الحرارة مقاربة  الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات  املنطقة 

جميع مناطق البالد“.
ولفت اىل، أن ”طقس البالد ليوم األحد املقبل يف املنطقتني الوسطى والجنوبية 
الباكر  الصباح  يف  الضباب  يتشكل  كما  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون 
جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  بينما سيكون  تدريجياً،  ويزول 
أماكن متفرقة،  غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يف  وأحياناً 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق البالد“.
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كابول/ متابعة الزوراء:
قـررْت حركـة طالبان حظـر التعليم 
الجامعـي للنسـاء يف أفغانسـتان إىل 
أجـل غـري مسـمى، بحسـب رسـالة 
وجهتها وزارة التعليم العايل إىل جميع 
والخاصـة،  الحكوميـة  الجامعـات 
فيما انتقدت مفوضيـة األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسـان قـرار حركة طالبان 
يف أفغانستان بحظر تعليم الفتيات يف 

الجامعات.
وجاء يف الرسالة املوقعة من الوزير ندا 
محمـد نديم: ”أبلغكـم جميعاً بتنفيذ 
األمر املذكور بوقف تعليم اإلناث حتى 

إشعار آخر“.
وأكـد املتحـدث باسـم الـوزارة ضياء 
اللـه الهاشـمي الـذي نرش الرسـالة 
عىل تويرت، القـرار يف ترصيح مكتوب 

لوكالة فرانس برس.
ويأتـي الحظر املفروض عـىل التعليم 
العايل للنساء بعد أقل من 3 أشهر من 
إجـراء اآلالف منهّن امتحانات القبول 

بالجامعة يف أنحاء البالد.
وبعد اسـتيالء املتشددين عىل السلطة 
املـايض،  العـام  آب/أغسـطس  يف 
اضطرت الجامعـات إىل تطبيق قواعد 

جديـدة مـن بينها تخصيـص فصول 
دراسية ومداخل تفصل بني الجنسني، 
كمـا ُسـمح فقط لألسـاتذة النسـاء 
والرجال كبار السّن بتعليم الطالبات.

ويف 23 آذار/مـارس ُمنعت الفتيات يف 
أنحاء البـالد من التعليـم الثانوي، ما 

قلص بشّدة عددهّن يف الجامعات.
ويف 12 أكتوبر، أعلنت الواليات املّتحدة 

أّنهـا فرضـت عقوبـات جديـدة عىل 
حركة طالبان بسـبب انتهاك الحركة 
املتطرفـة حقوق النسـاء والفتيات يف 

أفغانستان.

ويف بيـان أصـدره بمناسـبة الذكرى 
العـارشة لليـوم العاملي للفتـاة، قال 
أنتوني  الخارجيـة األمريكـي،  وزيـر 
بلينكـن: ”أعلـن عـن فـرض قيـود 
عىل منح تأشـريات ألعضـاء طالبان 
الحاليـني والسـابقني وغريهـم مـن 
األفـراد املسـؤولني أو املتواطئـني يف 
قمع النسـاء والفتيات يف أفغانستان 
تقييديـة  عـرب ممارسـة سياسـات 

والعنف“.
وأضاف أّن أفغانستان هي ”منذ سنة، 
الدولـة الوحيـدة يف العالـم التي ُتمنع 
فيهـا الفتيـات بصـورة منهجية من 
ارتياد املدرسـة بعد الصف السـادس، 
من دون أن يلـوح يف األفق أي موعد“ 

لعودة طالبان عن هذا القرار.
ومنذ انسـحاب الواليـات املّتحدة من 
أفغانستان واستعادة طالبان السلطة 
يف كابول يف 15 آب/أغسـطس 2021، 
منعـت الحركـة املتشـّددة تلميـذات 
املرحلتني التكميلية والثانوية يف البالد 

من العودة إىل مدارسهن.
باملقابل، سـمحت الحركـة للطالبات 
دراسـتهن،  باسـتكمال  الجامعيـات 
لكن وفق رشوط صارمة. وُيعّد تعليم 

الفتيـات قضيـة حّساسـة للغايـة يف 
أفغانستان.

”ندعـو  بلينكـن:  قـال  بيانـه،  ويف 
الحكومات األخـرى لالنضمام إلينا يف 
اتخاذ إجراءات مماثلة واالسـتمرار يف 
التأكيد عىل رسـالة جماعية، مفادها 
أّن الحكومـة األفغانيـة التـي يمكـن 
اعتبارهـا رشعية هي تلـك التي تمّثل 
كّل شـعبها وتحمـي وتعـّزز حقـوق 

اإلنسان لكل فرد“.
وأضـاف أّن ”الواليـات املتحـدة تدعم 
الشعب األفغاني بقوة، وتظل ملتزمة 
ببذل كّل ما يف وسعها لحماية وتعزيز 
حقوق اإلنسـان والحريات األساسية 
لجميـع األفغـان، بمن فيهم النسـاء 

والفتيات“.
ولم تكد تمّر بضعة أسابيع عىل تولّيها 
السـلطة حتى فرضت طالبـان قيوداً 
صارمة عىل النساء والفتيات يف البالد 
إلبعادهـن عـن الحياة العامـة، وذلك 

تطبيقاً لتفسريها املتزّمت للرشيعة.
يف غضون ذلك انتقدت مفوضية األمم 
املتحـدة لحقوق اإلنسـان قرار حركة 
طالبـان يف أفغانسـتان بحظـر تعليم 

الفتيات يف الجامعات.

ويف بيـان صدر عنـه أمـس األربعاء، 
األمـم  مفـوض  ُتـرك،  فولكـر  قـال 
املتحدة السـامي لحقوق اإلنسان، إن 
قـرار طالبان ”يتناقض مـع القانون 

الدويل“.
واعّد املسـؤول األممي أن هـذا القرار 
يعـد رضبـة نزلت عـىل حقـوق املرأة 
أنـه ”تراجـع  يف أفغانسـتان، مبينـاً 

مؤسف“ باسم أفغانستان.
وأفاد بأن القـرار يضيع جهود الكثري 
من النسـاء اللواتي يطمحن ليصبحن 
طبيبات ومعلمات وحقوقيات، معترباً 

إياه ”انتهاكاً للقانون الدويل“.
طالبـان،  حركـة  أعلنـت  والثالثـاء، 
منع النسـاء والفتيات مـن التعليم يف 

الجامعات األفغانية.
وقـال متحـدث وزارة التعليـم العايل، 
لألناضـول،  هاشـمي،  اللـه  ضيـاء 
الثالثاء، إنهم أرسـلوا خطابا رسـميا 
إىل جميع الجامعات العامة والخاصة 

يطالب بحظر التعليم عىل الفتيات.
وأضاف هاشمي إن ”النساء ممنوعات 
مـن التعليـم يف الجامعـات الخاصـة 
والعامـة يف أفغانسـتان بأثـر فـوري 

وحتى إشعار آخر“، وفق الخطاب.

تونس/ متابعة الزوراء:
 أطلَّ األمني العـام لالتحاد العام التونيس 
للشـغل نورالديـن الطبوبـي يف خطـاب 
مطول ال يخلو من رسـائل تهديد ووعيد، 
ليزيد من تأزيم املشـهد السـيايس املعقد 
يف تونـس، مقدما االتحاد عـىل أنه القوة 
املنقـذة للبالد، يف الوقـت الذي لطاملا كان 
أحـد عنـارص األزمة عىل مدار السـنوات 
التي أعقبت اإلطاحة بنظام حكم الرئيس 

الراحل زين العابدين بن عيل.
وشن األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشـغل نورالدين الطبوبي هجوما الذعا 
عىل الرئيس قيس سعيد وقوى املعارضة، 
متهمـا كليهما بالفشـل، طارحا االتحاد 
الخيار الثالث الذي يملك القدرة عىل إنقاذ 
تونس مـن الوضع الراهن الـذي تتخبط 
فيه، يف موقـف ال يخلو وفق مراقبني من 

براغماتية هي أقرب إىل االنتهازية.
ويرى املراقبون أن اتحاد الشـغل يحاول 
اسـتغالل األزمة التي تشـهدها السلطة 

واملعارضة معـا، للعودة وقيادة املشـهد 
للمنظمـة  السـيايس، متسـائلني كيـف 
املسـاهمني  أحـد  تعـّد  التـي  الشـغيلة 
األساسـيني يف تدهـور الوضـع الحايل أن 
تكون القـوة املنقذة للبـالد؟ وبأي آليات 
وهي من املفرتض أنها منظمة عمالية ال 

عالقة لها بالسياسة؟
وقـال األمـني العـام التحـاد الشـغل إن 
املعارضة لم تستوعب الدرس وإن الشعب 
التونيس كره الجميع، متوجها إىل الرئيس 
قيس سعيد قائال ”فشلتم فشال ذريعا يف 
إدارة الشأن العام، والوطن مسؤولية وله 
نواميسه وليس باملراهقني السياسيني“.

وهـدد الطبوبـي بـأن االتحاد لـن يبقى 
مكتـوف األيـدي حيـال الوضـع الراهن، 
مضيفـا ”السـكوت يعـّد جريمـة.. لـن 
نرتككم تعبثـون بهذا الوطن مهما كانت 

التكاليف“.
وجاءت تعليقات الطبوبي يف خطاب أمام 
حشد من أنصار االتحاد، وبعد يومني من 

انتخابات برملانية شهدت نسبة مشاركة 
بلغت 11.2 يف املئة، وهو مسـتوى متدّن 
لم تشهده تونس من قبل، وحاولت قوى 
املعارضة استثمار األمر للنيل من رشعية 
املسـار الحـايل لكنها فشـلت يف ظل عدم 

تجاوب يف الداخل والخارج أيضا.
واعّد الطبوبي الذي خلـع عباءة النقابي 
لريتدي ثوب السيايس أن ”الوضع تعّفن، 
فاألول يتوجه للشـعب التونيس بملزومة 
(قصيـدة) متكونـة مـن أربـع كلمـات، 
واآلخر أبكـم ال يتكلم“، يف ما بدا إشـارة 
إىل الرئيس سـعيد وإىل رئيسـة الحكومة 

نجالء بودن.
وأضـاف األمني العـام لالتحـاد أن هناك 
مـن يقوم بزخرفة املسـار الحـايل، قائال 
رصح   2020 منـذ  واالتحـاد  ”تعقلـوا 
أن األمـور تتجه نحـو التعكـر واالنهيار 
االقتصـادي“، متسـائال ”عن أي مسـار 
تتحدثـون والدولة تتجه نحو العروشـية 

(القبلية)؟“.

وشـدد الطبوبـي عـىل أنه وقع تقسـيم 
الدولـة التونسـية إىل جـزر وأن املسـار 
الحايل متشـعب وال يمثل دولة املساءلة، 
قائـال ”املنظمـة لـن تتخىل عـن دورها 
الوطنـي مهما كانت القيادة، وإذا لم يتم 
إنقاذ الوطـن ال يمكن التقـدم، واالتحاد 
سـيكون درعـا منيعـا أمـام مـن يقوم 

بتفكيك الوطن، وال للشعبوية“.
ويقول املراقبون إن اتحاد الشغل يترصف 
وكأنه حزب سيايس وليس منظمة تعنى 
بقضايـا العمال، وهـذا ليـس بجديد؛ إذ 
سـبق أن حـاول أن يتجـاوز دوره منـذ 
تأسيس دولة االستقالل، وقد نجح يف ذلك 
نسبيا خالل السنوات العرش التي أعقبت 
سـقوط نظام حكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن عيل يف العام 2011.
ويشري املراقبون إىل أن االتحاد كان جزءا 
أصيـال مـن منظومـة الحكم السـابقة، 
ولعب أدوارا كبـرية يف صياغة التوافقات 
السياسية العرجاء التي انتهت إىل تقاسم 

مصالـح ونفـوذ بـني القوى السياسـية 
املختلفة.

ويلفـت املراقبـون إىل أن اتحـاد الشـغل 
الحكومـات  تشـكيل  يف  أيضـا  اسـهم 
املتعاقبـة التـي فشـلت فشـال ذريعا يف 
إدارة الوضـع االقتصـادي، ويف تحقيـق 
اإلصالحـات املطلوبـة، واليـوم يحـاول 
االتحـاد أن يتملـص مـن مسـؤوليته يف 
االقتصـادي واالجتماعي  الوضع  وصول 
إىل هذا املنزلق الخطري، ويقدم نفسه عىل 

أنه قوة بديلة.
وقـال الطبوبي يف خطابه املثري للجدل إن 
األحزاب السياسـية فشلت وعىل املجتمع 
املدني لعب دوره، إذ إن املسـألة أصحبت 
مسـألة إنقاذ وطن يف ظل أحزاب تتنازع 
وتتصـارع، مشـددا عـىل أن االتحاد أكرب 

قوة اقرتاح وخري.
وأضـاف األمـني العام التحاد الشـغل أن 
االتحاد سـيقدم اقرتاحاته كقوة وطنية، 

مؤكدا أنه لن يسمح بالعنف والتطاحن.

وأعلن عن روزنامة اجتماعات للمجالس 
القطاعيـة لالتحـاد واملكتـب التنفيـذي 
خالل األسـبوع الجاري واأليـام القادمة 
يليها انعقاد هيئـة إدارية وطنية التخاذ 
قرار مناسـب ضد الوضـع الحايل ”ألجل 

الوطن“.
واعـّد الوزيـر األسـبق ورئيـس االئتالف 
الوطني التونـيس ناجي جلول أن ”اتحاد 
الشـغل أصبح يتّرصف كحزب سـيايس، 

وال يمكن له أن يكون بديال سياسيا“.
وأضـاف جلـول، أن ”املنظمـة الشـغيلة 
كانت مشـاركة يف األزمات السـابقة بعد 
عام 2011، وأن االتحاد اسهم يف إسقاط 
عدد من الوزراء يف الحكومات السـابقة، 
كمـا لعـب دورا كبريا يف إجهـاض جهود 

إصالح منظومة التعليم“.
مـن جهتهـا رأت الناشـطة السياسـية 
شرياز الشابي أن ”املسؤولية يف السنوات 
العـرش املاضية هي جماعيـة بما يف ذلك 
اتحاد الشـغل الذي يتحمـل جزءا منها“، 

محـذرة من أن األمـور تتجه يف تونس إىل 
األسوء وأن الوضع بات أكثر خطورة.

وقالـت الشـابي، إنـه ”ال يحـق لالتحاد 
القفـز مجـددا إىل املربع السـيايس، بل ال 
بّد مـن مبـادرة سياسـية من رئاسـتي 
الجمهوريـة والحكومـة لتنظيـم حـوار 

وطني حقيقي ال يقيص أحدا“.
ويف خطابـه أملـح الطبوبـي إىل تصعيـد 
سـعيد  الرئيـس  إىل  متوجهـا  منتظـر، 
”الوقـت انتهـى، وإذا لم تفهم الرسـالة 
فإن الناس سـيقولون كلمتهم من خالل 
النضال السلمي“، يف موقف يحمل الكثري 
مـن االزدواجيـة، فمـن جهـة يدعـو إىل 

الحوار ومن جهة ثانية يطرح التصعيد.
ويـرى متابعـون أن املواقـف التـي أعلن 
عنهـا اتحاد الشـغل من شـأنها أن تزيد 
مـن تعقيد املشـهد الحـايل يف تونس بدل 
احتوائـه، وأن لغة التهديـد التي تضمنها 
خطـاب الطبوبي تـيش بـأن املنظمة لم 

”تتعلم هي أيضا الدرس“.

مانيال/ أ. ف. ب:

 قالْت الفيليبني أمس األربعاء إنها ”تشـعر 

بقلـق عميق“ من التقاريـر التي تفيد بأن 

الصني بدأت تطوير مناطق غري مأهولة يف 

امليـاه املتنازع عليها بشـدة يف بحر الصني 

الجنوبي.

وذكـرت وكالـة بلومربغ لألنباء مسـتندة 

إىل صـور أقمار اصطناعية من مسـؤولني 

اصطناعيـة جديـدة  أن جـزراً  أمريكيـني 

شـوهدت حول أرخبيل سـرباتليز املتنازع 

عليه؛ إذ سجل وجود سفينة صينية مزودة 

حفـارة هيدروليكيـة تعمـل يف السـنوات 

األخرية.

وقالت وزارة الخارجية الفيليبينية الثالثاء 

”نحن قلقون جداً ألن أنشطة من هذا النوع 

تتعارض مع (اإلعالن بشأن السلوك يف بحر 

الصني الجنوبي) حول ضبط النفس وقرار 

التحكيم لعـام 2016“، مؤكدة أنها طلبت 

من وكاالت أخرى التحقيق يف املسألة.

ودانت السفارة الصينية يف مانيال ”األخبار 

الكاذبة“.

وتطالـب بكني بممـر املالحة هـذا بأكمله 

تجاريـة  مبـادالت  تعـربه  الـذي  تقريبـاً 

الصـني  الـدوالرات. وتتجاهـل  بمليـارات 

حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدائمة يف 

الهاي رأى أن مطالبها التاريخية ال أساس 

لها.

ويأتي بيان وزارة الخارجية الفيليبينية بعد 

أسـبوع من احتجاج مانيـال عىل مصادرة 

إحدى سفن خفر السـواحل التابعة لبكني 

يف ترشين الثاني/ نوفمرب ”بالقوة“ حطام 

صـاروخ صيني عثرت عليها أوالً سـفينة 

تابعة للبحرية الفيليبينية.

ونفت السفارة الصينية يف مانيال استخدام 

القـوة وقالـت إن الصواريـخ أعيـدت إىل 

الصينيني بعد ”مشاورات ودية“.

قلق كبري

وكانـت وزارة الدفـاع الفيليبينيـة أيضـاً 

”قلقهـا  عـن  املـايض  األسـبوع  عـربت 

الكبري“ من معلومات تحدثت عن عدد من 

السـفن الصينية يف إيروكوا ريف وسـابينا 

شـول اللذيـن تؤكد مانيال أنهمـا جزء من 

أراضيها.

وأعلـن وزيـر الدفـاع بالوكالـة خوسـيه 

فوسـتينو بعـد الحـادث أن ”التوجيهات“ 

الصادرة عـن الرئيـس فرديناند ماركوس 

”واضحـة - لن نتخىل عن سـنتيمرت مربع 

واحد من األرايض الفيليبينية“.

وعـّربت املتحدثـة باسـم وزارة الخارجية 

األمريكية خالل األسبوع الحايل عن دعمها 

للفيليبني بشأن الحادثني، داعية الصني إىل 

”احرتام القانون الدويل“.

وردت السـفارة الصينية يف مانيال الثالثاء 

متهمة واشنطن باستغالل النزاع ”إلحداث 

اضطراب“، معرتفة بوجود ”خالفات“ مع 

مانيال، من دون اإلشـارة بشكل مبارش إىل 

تدفق سفن.

وتؤكـد دول أخـرى وجودها يف هـذه املياه 

املتنـازع عليهـا لكـن الصـني هـي األكثر 

حركة ونشـاطاً فيهـا؛ إذ تقوم بعسـكرة 

جـزر عـرب بناء مهابـط طائـرات وموانئ 

وأنظمة رادار.

كييف/ متابعة الزوراء:
تقرتُب العملية العسكرية الروسية 
شـهرها  إتمـام  مـن  أوكرانيـا  يف 
العمليـات؛  وتتواصـل  العـارش، 
الجيـش  مـن  وحـدات  تقـوم  إذ 
السيطرة  الرويس بمحاولة بسـط 
الكاملـة عـىل املناطـق األوكرانية، 
ورضب مواقـع تمركزها ومخازن 
أسلحتها، فيما تستمر قوات كييف 
اسـتعادة  ومحاولـة  املقاومـة  يف 
أراضيها بدعم مادي وعسكري من 

الغرب.
ويف آخر التطورات امليدانية، فقد تم 
إطالق حالة اإلنذار الجوي يف جميع 
أنحـاء أوكرانيا صبـاح أمس، لكن 
لم تـرد أنباء حتـى اآلن عن موجة 

جديدة من الهجمات الروسية.
وبينمـا يـزور الرئيـس األوكراني 
الواليـات  زيلينسـكي  فولوديمـري 
املتحـدة األمريكيـة، يف أول رحلـة 
خارجية لـه منذ انـدالع الحرب يف 
24 فربايـر املايض، يعلـن الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتـني خطـط 
العسـكرية خـالل عـام  العمليـة 
2023 خالل لقاء مع قادة الجيش 

الرويس.
ويف هـذا الشـأن، أعلنـت الناطقة 
أن  األمريكيـة  الرئاسـة  باسـم 
الرئيس األمريكي جو بايدن سيعلن 
مساعدة ”كبرية“ جديدة ألوكرانيا، 
ستشمل بحسـب مسؤول أمريكي 
كبـري، نظـام باتريـوت للدفاعات 

الجوية املتطورة.
وكانت وسائل إعالم أمريكية قالت 

إن الرئيس بايدن ينوي اإلعالن عن 
حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل 
ألول مرة صواريخ ”باتريوت“ التي 
أثبتت قدراتها عىل نطاق واسـع يف 
السـنوات األخرية، وهي قادرة عىل 
الحـد بقـوة من فعاليـة الرضبات 

الروسية عىل أوكرانيا.
مؤّخـرا  سـلمت  فرنسـا  وكانـت 
وبّطاريـات  صواريـخ  راجمـات 
صواريـخ ”كروتـال“ إىل أوكرانيـا 
التي سـتواصل إمدادها باألسلحة 
يف مطلع العام 2023، وفق ما قال 
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون 
يف مقابلة مع ”تي اف 1“ و“ال يس 

اي“ بّثت أمس األول الثالثاء.

وكشـف الرئيـس الفرنـيس عندما 
كان عـىل متـن حاملـة الطائرات 
”شـارل ديغـول“ قبالة السـواحل 
املرصية ”يف األيام األخرية، سـّلمت 
فرنسا أسلحة إضافية من راجمات 
”كروتـال“  وصواريـخ  صواريـخ 
وتجهيـزات باإلضافة إىل ما كّنا قد 

قّدمناه“.
وتزامنـا، حـّض الرئيـس األملانـي 
فرانـك فالـرت شـتاينماير، نظريه 
الصينـي يش جينبينـغ يف اتصـال 
هاتفـي عىل اسـتخدام نفوذه لدى 
روسـيا لوقف الحـرب يف أوكرانيا، 

حسب ما أعلن مكتبه.
زيلينسـكي  الرئيـس  وزار  هـذا 

التـي  املدينـة  بخمـوت،  الثالثـاء 
تحاول القوات الروسـية السيطرة 
عليهـا منذ أشـهر وتشـّكل راهناً 
النقطـة األكثر سـخونة عند خط 
الجبهـة يف رشق أوكرانيـا، واصًفا 
املدينـة التي دّمرتهـا الحرب بأنها 

”حصن“ الجبهة يف أوكرانيا.
يف هـذه األثنـاء، قـال زيلينسـكي 
بخمـوت  يف  األوكرانيـة  للقـوات 
”هنا يف دونبـاس، أنتم تحمون كل 
أوكرانيا... سيفعلون كّل ما فعلوه 
هنا يف مدن أخرى يف بلدنا، ألنهم ال 
يريدون وجود أي يشء أوكراني، أنا 

متأكد من ذلك“.
وأضـاف خـالل تكريمـه الجنـود 

األوكرانيـني ”هذه ليسـت بخموت 
فقط، هذه حصن بخموت“.

تعتمـد عـىل  أّن روسـيا  وُيعتقـد 
مرتزقـة ومجّنديـن من السـجون 
وجنـود تّمت تعبئتهـم حديثاً، من 
أجل استعادة السيطرة عىل املدينة 
عـرب شـّن سلسـلة هجمـات عىل 

املواقع األوكرانية.

والقصـف  الخنـادق  حـرب  وأّدت 
التـي   - املدفعـي حـول بخمـوت 
العنـب  بكـروم  تشـتهر  كانـت 
وكهوف مناجم امللح - إىل تسـوية 
أجزاء كبـرية من املدينة ومحيطها 

باألرض.
وتأتي الزيـارة بعدما أقّر فالديمري 
بوتـني يف وقـت سـابق الثالثاء، أن 
الوضـع ”صعـب جـداً“ يف املناطق 
األربـع يف جنـوب ورشق أوكرانيـا 
التـي أعلنـت موسـكو ضّمها من 

دون السيطرة عليها بالكامل.
ويف سـبتمرب، أعلن الرئيس الرويس 
أوكرانيـة  مناطـق  أربـع  ضـم 
وزابوريجيا  ولوغانسك  (دونيتسك 
وخريسـون) التـي يسـيطر عليها 
الجيش الرويس جزئيـًا، بعد إجراء 
”اسـتفتاءات“ محليـة نـّددت بها 

كييف والغرب.
ولم تسيطر قواته بشكل كامل عىل 
أّي من املناطق، واضطرّت الشـهر 
املايض إىل االنسحاب من العاصمة 
خريسـون  ملنطقـة  اإلقليميـة 
الجنوبية، بعد هجوم مضاد استمّر 

أشهراً من قبل القوات األوكرانية.
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بغداد/ الزوراء:

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، 

عن اسـتخدام موارد وآليات الدولة يف مرشوع 

ُذ بأسـلوب التنفيذ املُباشــر بقيمـٍة ُتقدَُّر  ُينفَّ

بـ (٣,٥) مليـارات دينــار، إضافة إىل حاالت 

هـدٍر للمال العام وتالعٍب يف عدٍد من الدوائر يف 

محافظة دياىل. من جانب متصل، أفادت هيئة 

النزاهة االتحاديَّة بصدور أوامر استقداٍم بحقِّ 

عـدٍد مـن كبار املسـؤولني يف ُمحافظـة بابل؛ 

الرتكابهـم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم 

واسـتعمال ماٍل منقـوٍل مملوٍك للغري بسـوء 

قصٍد.

وذكـرت الهيئة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان 

«دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، ويف معـرض 

ذتها مالكات  حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّ

مكتـب تحقيـق الهيئـة يف دياىل، باسـتخدام 

آلياٍت عائـدٍة للدولة يف أعمـال تنفيذ مرشوع 

توسعة شـارع ناحية كنعان بأسلوب التنفيذ 

املُبـارش بقيمـة (٣,٤٢٢,٩٢٩,٥٧٥) مليارات 

دينـاٍر»، ُمبيِّنـًة ان «ضبـــط آليـاٍت تابـعٍة 

لبلديَّـة الناحيـة ورشكة توزيـــع كهــرباء 

ديـاىل مع سائقيــها؛ لقيامهم بالعمل ضمن 

املشـــروع، الفتـًة إىل رصف الوقـود لآلليات 

عىل حساب الدائرتني».

وأشارت إىل أنَّ «فريق شعبة التحرِّي والضبط 

يف املكتـب انتقل إىل ديوان محافظة دياىل وقام 

ن  بضبـط أصـل أوليَّات املـرشوع الـذي تضمَّ

قيام املحافظة باستئجار آلياٍت؛ لتنفيذ أعمال 

لـًة فيه الكلف لـكل فقرٍة من  املـرشوع، ُمفصَّ

فقراته». 

، رصد فريق  وتابعت «ويف منفذ منديل الحدوديِّ

املكتـب املُكلَّف بُمتابعة أعمـال رشكة التأمني 

الوطنيَّة وجود حاالت هـدٍر للمال العام خالل 

شـهر أيلول املنرصم بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليـون ديناٍر؛ لعـدم قيام الرشكة باسـتيفاء 

مبالغ التأمني عـن العجالت األجنبيَّة الداخلة، 

فضـًال عـن عـدم قيـام ُمديـر املنفـذ باتخاذ 

اإلجـراءات الالزمـة للحفاظ عىل املـال العام، 

إذ أسـفرت العمليَّـة أيضـاً عـن ضبـط أصل 

سـنويات العجـالت األجنبيَّـة و»منفيسـت» 

الداخلـة لـألرايض العراقيَّــة والخارجة منها 

دون استيفاء الرسوم لخزينة الدولة».

ونوَّهـت اىل «ضبـط (٩) معامـالٍت گمرگيَّـٍة 

يف مركـز گمرك منديل تـمَّ التالعـــب بأوزان 

في  الحموالت وتقليلــها من قــبل أحد ُموظَّ

املركــز، لقاء مبالغ ماليَّــٍة ُتدَفُع له عن كلِّ 

ـا تسـبَّب بحصول هـدٍر يف املال  معاملـٍة؛ ممَّ

العام».

مـن جانـب متصـل، أفـادت هيئـة النزاهـة 

االتحاديَّة بصدور أوامر استقداٍم بحقِّ عدٍد من 

كبار املسـؤولني يف ُمحافظة بابـل؛ الرتكابهم 

عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم واستعمال 

ماٍل منقوٍل مملوٍك للغري بسوء قصٍد.

النزاهـة، يف  التحقيقـات يف  وأشـارت دائـرة 

حديثهـا عن أوامر االسـتقدام التـي أصدرتها 

ة بنظر قضايا  محكمة تحقيق الحلـة املُختصَّ

النزاهـة، إىل أنَّ تلـك األوامـر شـملت ُمحافظ 

بابل السـابق و(٦) أعضـاء مجلس محافظة 

سـابقني وقائمقـام قضاء الحلـة، فضالً عن 

ُممثيل عدٍد مـن الدوائر األعضاء يف لجنة إزالة 

التجاوزات. 

وأضافت الدائرة إنَّ املحكمة املذكورة أصدرت 

أمـراً باسـتقدام محافـظ بابل السـابق؛ عىل 

صة  ة املائيَّة املُخصَّ خلفيَّة التـجاوز عىل الحـصَّ

للُمحافـظة، من خالل قيامه بتشغيل محطة 

ا تسـبَّب بحصـول خلٍل  جـدول الحيدري؛ ممَّ

يف توزيـع الحصص املائيَّــة ملُحافظتي املُثنى 

والديوانيَّة.

دت صدور أمٍر باسـتقدام (٦) من أعضاء  وأكَّ

مجلـس ُمحافـظة بابـل سـابقاً، يف القضيَّة 

املُخالفـــات  بمـوضـوع  الــُمتعلـقــة 

الحـاصلــة من قبـلهـم وقيامهـم بتـسـلُّم 

كـرفـانـاٍت مـع محتوياتهـا من فنـدق بابل 

السـياحي، الفتـًة إىل عدم إعادتهـا إىل مخزن 

ديـوان املحافظة بعـد حلِّ مجلـس املحافظة 

عام ٢٠١٩، خالفا للتعليمات. 

الدائـرة أوضحـت أنَّ محكمـة تحقيـق الحلة 

ة بنظر قضايا النزاهة قرَّرت استقدام  املُختصَّ

قائممقـام قضـاء الحلـة بعـد تغيري مسـار 

نـهر»اليهـوديَّـة»؛ بسـبب البنايات املشـيدة 

عىل أرٍض عائدٍة للبلديَّة متجاوٍز عليها تقع يف 

املنطقـة املحصورة بني ُمجـرسَّ الثورة وبناية 

أحد املطاعم عىل شـارع (٦٠) يف مركز مدينة 

الحلة، ُمنوِّهًة بأنَّ أمر االستقدام شمل ُممثِّيل 

بلديَّة الحلة وعقارات الدولة وُمديريَّة الزراعة 

والتسجيل العقاري يف املُحافظة؛ لعدم قيامهم 

بإزالة التجاوزات الحاصلة عىل أمالك البلديَّـة، 

كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات.

وبيَّنـت أنَّ أوامـر االسـتقدام التـي أصدرتها 

ة بنظر قضايا  محكمة تحقيق الحلـة املُختصَّ

النزاهـة جاءت وفقـاً ألحـكام املادَّتني (٣٣١ 

و٤٥٣) من قانون العقوبات.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 

واألشـغال العامـة، امـس األربعـاء، عن 

مشاريع لَِفكِّ االختناقات املرورية وأخرى 

تهـدف لتحريـك االقتصـاد وتوفري فرص 

املبـارشة  موعـد  حـددت  وفيمـا  عمـل، 

بالطريـق الحلقـي الرابـع، كشـفت عن 

وجود مشـاريع كبـرية وواعدة سـتنجز 

خالل السنوات الثالث املقبلة.

وقـال وكيل الـوزارة، جابر الحسـاني، يف 

ترصيـح صحفـي: إن «األعمـال الجديدة 

التـي سـتتكفل بها الـوزارة وتسـعى إىل 

انجازهـا خالل السـنوات الثـالث املقبلة، 

كبـرية وواعدة وتصـب يف صلب التنمية»، 

مبينـاً أن «هـذه األعمـال هـي مـرشوع 

إكمال وتنفيـذ البنى التحتية يف ١٤ مدينة 

جديدة، إذ إن مبالغها كبرية وستكون عىل 

مراحل».

وأضـاف الحسـاني أن «هنـاك مشـاريع 

خاصة بفـك االختناقـات املرورية ومنها 

والثانـي  األول  وهـي  الحلقيـة  الطـرق 

والثالث، إضافة إىل شوارع جديدة»، مشرياً 

إىل أن «بعض الشـوارع تتضمن التوسيع 

والبعض اآلخر تحتـاج إىل عمل مجرسات 

للحـد مـن االزدحامـات بالتنسـيق بـني 

الوزارة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد».

وتابـع أن «العام املقبل سيشـهد املبارشة 

بتنفيذ الطريـق الحلقي الرابع»، موضحاً 

أن «هناك أعماالً أخـرى إضافة إىل أعمال 

املشـاريع املتعلقة بالـوزارة، منها أعمال 

املجاري واملاء وأعمال الطرق والجسور يف 

كل مناطق العراق».

ولفـت إىل أن «هـذه املشـاريع تهـدف إىل 

تحقيـق فـرص عمـل وفرص ملحـركات 

اقتصاد»، مشـدداً عـىل «رضورة الحاجة 

إىل األموال لوجود مشـاريع مستشـفيات 

وإسكان وغريها».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، 

امـس األربعاء، أنها تنسـق مع 

وزارة العمل لشـمول أكرب عدد 

مـن النازحـني برواتب شـبكة 

الحماية االجتماعية، وال سيما 

والرشائح  واملطلقـات  األرامـل 

األكثـر هشاشـة يف مخيمـات 

إقليـم كردسـتان . مـن جانب 

الهجـرة  وزارة  أعلنـت  اخـر، 

واملهجرين، امس، تشكيل لجنة 

ملعالجـة حـاالت االنتحار داخل 

مخيمات النازحني.

الرسـمي  املتحـدث  وقــال 

باسـم الـــوزارة، عـيل عباس 

جهاكـري، يف ترصيـح صحفي: 

إن «تنسـيقاً يجري مـع وزارة 

العمـل والشـؤون االجتماعيـة 

لتسـجيل أكرب عـدد ممكن من 

مخيمـات  يف  النازحـة  األرس 

إقليـم كردسـتان، ضمن قاعدة 

العمل والشـؤون  بيانات وزارة 

االجتماعيـة تمهيداً لشـمولهم 

الحمايـة  شـبكة  برواتـب 

االجتماعيـة أسـوة بالوجبـات 

التي تم شمولها سابقاً».

وأضـاف جهاكـري أن «الـوزارة 

قامت مـن خالل فـرق ميدانية 

وزارة  وبـني  بينهـا  مشـرتكة 

العمـل والشـؤون االجتماعية، 

بإجـراء مسـح ميدانـي ألعداد 

األرس النازحة لتسـجيل األرامل 

األكثـر  والرشائـح  واملطلقـات 

مخيمـات  يف  وهشاشـة  فقـرا 

اإلقليم». 

وكانت وزارة الهجرة واملهجرين 

قـد أعلنت الشـهر املـايض عن 

تسـجيل خمسـة آالف اسم من 

املقيمـني يف مخيمات  النازحني 

وشـمولهم  كردسـتان  إقليـم 

الحمايـة  شـبكة  برواتـب 

االجتماعية . 

مـن جانب اخـر، أعلنـت وزارة 

امـس  واملهجريـن،  الهجـرة 

األربعـاء، عـن تشـكيل لجنـة 

ملعالجـة حاالت االنتحـار داخل 

مخيمات النازحني.

الهجـرة  وزيـرة  وقالـت 

جابـرو،  ايفـان  واملهجريـن، 

يف ترصيـح صحفـي: إنـه «تم 

تشكيل لجنة للحد من االنتحار 

لظهور أكثر مـن حالة يف داخل 

مخيمات النازحـني»، مبينة أن 

«الـوزارة ارتـأت تشـكيل لجنة 

أغلـب  وعضويـة  برئاسـتها 

املؤسسـات الحكوميـة لوضـع 

دراسـة متكاملة للحد من هذه 

الظاهرة».

وأشـارت إىل أن «اللجنـة كانت 

يف البدايـة محـددة بفئـات من 

ولكـن  والالجئـات  النازحـات 

توسعت لتشـمل كل العراق بما 

يخص ملـف االنتحـار وتحديداً 

النساء». 

وأكدت أن «هنـاك جهوداً كبرية 

مـن إدارة تمكـني املـرأة إلعداد 

دراسـة حـول حـاالت االنتحار 

من خالل االبتـزاز االلكرتوني»، 

موضحـة، أن «هنـاك عضويـة 

لوزارة الداخلية ملعرفة إحصائية 

لحاالت االنتحار بني النساء».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة الداخليـة، امـس 

األربعـاء، عن انخفاض نسـبة 

العامـني  خـالل  الشـائعات 

املاضيـني نتيجة انعدام الثقافة 

وازديـــاد  املظللـة  باملواقـع 

توعيـة املـواطـنــني، مشـرية 

اىل معالجـة ١٨٥ شـائعة منـذ 

الحايل.وقــــال  العـام  بدايـة 

مـديــر قـســم مـحـاربــة 

الــــوزارة،  فــي  الشـائعات 

العميـد نـبـراس محمد عيل، يف 

ترصيح صحفي: إن «الــوزارة 

تعمـل حاليـاً وفـق قـانــون 

العقوبـات رقـــم ١١١ لسـنة 

١٩٦٩ بالتعـاون مـع مجلـس 

القضاء األعىل». وأضاف عيل أن 

«الوزارة بانتظار إصدار قانون 

عقوبـات الجرائـم اإللكرتونية 

الجديـد الحتوائه عـىل تفاصيل 

مـن  أكثـر  عديـدة  وعقوبـات 

القانون املذكور، إذ تمت القراءة 

النـواب،  مجلـس  يف  لـه  األوىل 

تمهيـداً إلقراره خـالل املرحلة 

املقبلة». وأشار إىل «إعداد خطة 

اسـرتاتيجية ملحاربة الشائعات 

مـن خـالل القسـم اإللكرتوني 

والنوافـذ  الرصـد  وعمليـات 

الخاصـة عىل مواقـع التواصل 

جانـب  إلــى  االجتماعـي، 

التنسـيق مـع جميـع الجهات 

الحكوميـة  وغـري  الحكوميـة 

لكشف األخبار الحقيقية، مبيناً 

أن هناك أكثر من ١٨٥ شـائعة 

أاطلقت منـذ بداية العام الحايل 

تمت معالجتها بشكل مبارش». 

وأوضـح محمد أن «الشـائعات 

األسـلحة  أخطـر  مـن  تعـد 

النفسـية لزرع الفتنة وزعزعة 

األمن داخل البلـدان بمعلومات 

مغلوطة تؤثر يف اتخاذ القرارات 

يف األوقات الصعبة، وتعتمد عىل 

عنرصين رئيسني هما األهمية 

والغموض». 

 بغداد/ الزوراء:

أعلـن الناطـق باسـم القائد العـام للقوات 

املسلحة، اللواء يحيى رسول، امس االربعاء، 

مقتـل ٥ ارهابيـني بينهـم قيـادي داعيش 

برضبة جويـة بقضاء تلعفـر يف محافظة 

نينوى.وقال رسول يف بيان تلقته «الزوراء»: 

«بتوجيه من القائد العام للقوات املسـلحة، 

ووفقـاً ملعلومـات دقيقـة مـن األبطـال يف 

جهاز مكافحة اإلرهـاب، نفذ صقور الجو 

الشـجعان وطريان الجيش رضبة جوية يف 

قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم».

وفقـاً  أسـفرت  «العمليـة  أن  وأضـاف 

للمعلومـات االسـتخبارية االسـتباقية عن 

قتل ٥ ارهابيني احدهم من قيادات عصابات 

داعـش االرهابـي». مشـرياً اىل أن «جهـاز 

مكافحة االرهاب يعاهد ابناء شعبنا الكريم 

باسـتمرار العمليات ضد عنارص عصابات 

داعش اإلرهابية الجبانة أينما كانت».

بغداد/ الزوراء:

افتتح وزير الصحة، صالح الحسـناوي، امـس األربعاء، ٦ صاالت 

للعمليات ومرصفاً للدم يف مستشفى الزعفرانية.

وذكر مصدر: ان «وزير الصحة، صالح الحسـناوي، افتتح امس ٦ 

صاالت للعمليات ومرصفاً للدم ومخترباً يف مستشفى الزعفرانية». 

وأضاف أن «ذلك جاء بعد إنجاز أعمال تأهيل املستشفى».
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بغداد/ الزوراء:
نامـس  إبراهيـم  الرتبيـة،  وزيـر  وجـه 
بتشـكيل  األربعـاء،  امـس  الجبـوري، 
لجنـة عليا تتـوىل تنفيذ فقـرات الربنامج 

الحكومي املتعلقة بقطاع الرتبية.
 وذكرت الـوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
انـه «تنفيـذا لتوجيهـات رئيـس مجلس 
الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه وزير 
الرتبية بتشـكيل لجنة من داخـل الوزارة 
ملتابعـة تنفيذ الربنامج الحكومي بشـكٍل 

جاد، فضالً عن تشكيل لجان فرعية يف كل 
مديرية، تتوىل تنفيذ خططها وما مطلوب 
منها يف إطار الربنامج الحكومي قدر تعلق 
األمر بوزارة الرتبية».وأوضحت أن اللجنة 
«سـتكون بإرشاف الوزيـر املبارش وتضم 
يف عضويتها الوكالء، واملديرين العامني يف 
الوزارة». واعتربت أن «الربنامج الحكومي 
للحكومـة،  املسـتقبلية  الرؤيـة  يمثـل 
ويرتجـم خطـط وبرامـج الـوزارات التي 

تنوي تنفيذها للمرحلة املقبلة. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مؤسسـة الشـهداء، امس األربعاء، أنها تسـتعد إلصدار ضوابط 
وتعليمات خاصة بمعامالت (تفاقم الحالة) للمصابني جــراء الحوادث 

اإلرهابية لغرض شمولهم بقانون املؤسسة.
وقــال رئيس املؤسسـة، عبـد اإللـه النائـيل، يف ترصيـح صحفي: إن» 
معامالت (تفاقم الحالة) يف املؤسسـة كانت تــروج فيما سبق من أجل 
شـمول الجرحى املصابني بنسـبة عجـز من ضحايا اإلرهـاب بقانونها 
ومزاياها»، مبينا أن «نسـبة العجـز تحددها طبيعة اللجان الطبية، عىل 

ان تكون ٣٠ باملئة فما فوق لشمولهم بأحكام املؤسسة». 
وأضاف النائيل أن «هناك مصابني تكون نسبتهم أقل من ذلك، األمر الذي 
يجعـل قوانني الشـمول ال تنطبق عليهم، بيد أن هنـاك مصابني تتفاقم 
حالتهم وأعراض اإلصابة عندهم بسـبب العجز وبالتايل فإن املؤسسـة 
كانت تروج لهم املعامالت بسبب (تفاقم حالة) بعد عرضهم عىل اللجان 

الطبية والتحقق من أن نسبة العجز قد ارتفعت». 
وبــنّي الـنـائـلـي ان «املؤسسة تعكف عىل إعــداد ضوابط وتعليمات 
جديدة من أجل استئناف تـرويـج هــذه املـعـامـالت ملـن ارتـفـعـت 

نسبة عجزهم عن ٣٠ باملئة». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس 
األربعاء، العثور عىل مقذوفات حربية 
السـحل  وادي  يف  ناسـفة  وعبـوات 

بمحافظة كركوك.
تلقتـه  بيـان  يف  القيـادة  وذكـرت 
«الزوراء»: ان «قطعات اللواء التاسع 
اتحاديـة  رشطـة  الثالثـة  الفرقـة 
الجهـد  مفـارز  مـع  وباالشـرتاك 
االستخباري والطائرات املسرية وقوة 
من الفوج االول لواء ٦١ حشد شعبي 

نفذت واجب تفتيش وتطهري يف «وادي 
السحل» بكركوك».

وأضاف البيـان أن «هـذه الفعاليات 
االسـتباقية تأتـي لتأمـني الحمايـة 
الكاملـة لقاطع املسـؤولية وملالحقة 
بقايـا العصابات االرهابيـة املهزومة 
واسـفرت العمليـة عـن العثـور عىل 
(صـاروخ قاذفة ٤٠ ملم عدد ٢ قنربة 
هاون ٨٢ ملم، عبوة اسطوانية محلية 
الصنـع) تـم اتالفها من قبـل مفارز 

الجهد الهنديس املرافقة للواجب».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس األربعاء، ضبط ثالث حاويات مخالفة 

لرشوط وضوابط االسترياد يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي.
وذكـرت الهيئة، يف بيان تلقته «الزوراء»: أنهـا «تمكنت بجهود ومتابعة 
دقيقـة لكافـة البضائـع يف منفـذ ميناء أم قـرص الجنوبـي، من ضبط 
حاويـات عدد (٣) تحتوي (مـواد كيمياوية، اقمشـة) مخالفة لرشوط 
وضوابـط االسـترياد كونها متجـاوزة للمـدة القانونية املسـموحة عىل 

بقائها يف امليناء دون مراجعة أصحاب العالقة».
وأضافـت أنه «تم تشـكيل لجنة بالتعـاون مع الدوائـر العاملة وتنظيم 
محـرض ضبط أصـويل وإحالتهـا إىل مركز رشطة جمرك خـور عبد الله 
لعـرض املوضوع أمام أنظار قايض التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية 
املناسـبة».من جانـب متصـل، أعلنـت الهيئـة العامة للجمـارك، امس 
األربعـاء، عن ضبط ٣ حاويات تحتوي مـواد كيمياوية خطرة يف جمرك 
بوابـة البرصة.وقالت الهيئـة يف بيان لهـا تلقته «الـزوراء»: أن «الهيئة 
العامـة للجمارك تمكنت من ضبط ٣ حاويـات تحتوي (مواد كيمياوية 

خطرة) مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد يف جمرك بوابة البرصة».
وأضافت أنه «تم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بحق املخالفني»، مشـرية 
إىل أن «عمليـة الضبط تّمت بالتعاون مع هيئة املنافذ الحدودية وشـعبة 

الرتاخيص واالستخبارات وبإسناد من رشطة الجمارك».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
األمريكيـة،  الخزانـة  وزارة  أعلنـت 
امـس األربعـاء، عـن تقـدم العـراق 
مرتبة واحدة مـن بني أكرب الحائزين 

األجانب لسنداتها.
للخزانـة،  جـدول  أحـدث  يف  وجـاء 
اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”العراق 
صعد مرتبة واحـدة ليصل اىل املرتبة 
31 مـن بـني الـدول األكـرب حيـازة 
لسـندات الخزانـة االمريكيـة البالغ 
عددهـا 38 دولـة مدرجـة بالجدول 
ضمن الدول التي يبلغ حيازتها ألكثر 

من 30 مليار دوالر“.
واضافـت ان ”حيازة العراق من هذه 

السـندات بلغت 37.968 مليار دوالر 
لشـهر ترشين االول، مرتفعة بنسبة 
2.71 باملائة عن شـهر ايلول من عام 
2022، ومرتفعة بنسبة 85.78 باملئة 
عـن نفس الشـهر من العـام املايض 

.“2021
واشـارت اىل ان ”العـراق جـاء رابع 
أكـرب دولـة عربيـة بعـد السـعودية 
واإلمـارات والكويـت، فيمـا جـاءت 
اليابان عىل رأس الدول باألكرب حيازة 
لهـذه السـندات، تليها الصـني ثانيا 
واململكـة املتحـدة ثالثـا ”، مبينا ان 
مجموع السـندات لدول العالم بلغت 

7 تريليونات و185 مليارا دوالرا“.
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بغداد/ الزوراء:
الروسـية  العامليـة  االزمـة  اثـرت 
األوروبيـة الغربية عـىل مختلف دولة 
العالـم، وخصوصـا النفطية بسـبب 
قيام االتحاد األوروبي وبدعم أمريكي 
لتحديد سـقف سـعر النفـط الرويس 
يف محاولـة منـه لفـرض املزيـد مـن 
العقوبات عىل موسـكو، يف وقت دفع 
فيـه بوتني جميـع الـدول األعضاء يف 
أوبك نحو الحفاظ عىل األسعار لضمان 
عدم التأثر بالقرارات األوروبية، إال ان 
التأثري كان واضحا حيث حدث اختالل 
يف األسعار وانخفضت عن القيمة التي 
سجلتها يف األشـهر املاضية، ما يدفع 
العـراق نحـو إعـادة النظـر بموازنة 
العام املقبل بعـد ان تحدث الكثري من 
ذوي االختصـاص عن اعـداد موازنة 

انفجارية هي األكرب يف تاريخ البالد.
وقال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابيـة، محمد الزيـادي، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”هنـاك تأخـريا من قبل 
الحكومـة يف ارسـال موازنـة العـام 
املقبل بسبب عدم استقرارها عىل رقم 
معني لسـعر برميل النفـط يف املوازنة 
نتيجـة التذبـذب العاملـي الحاصل يف 
األسـعار، حيـث ان اسـتمرار الوضع 
عىل ما هو عليه وعدم ارسـال املوازنة 

من اجل الترشيع قـد يضع الحكومة 
امـام خيار صعب يجعلهـا تتعذر عن 
رصف الرواتب بسبب عدم وجود سند 
قانوني يلزمها بالرصف وفق نظام 1 

عىل 12“.
من جانب اخر، بني العضو السابق يف 
اللجنة املالية النيابية، محمد الشبكي، 

”أسـعار  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف 
النفط يجـب ان تكون تحفظية تأخذ 
بنظـر االعتبـار جملة مـن املتغريات 
االقتصاديـة واملاليـة وقـرارات أوبك 
بـالس، حيث ال يمكن للعراق ان يحدد 
سـعر النفط يف املوازنـة بمعزل عنها، 
إذ يجـب عـىل بغـداد ان تكـون لهـا 

مشـاورات واضحة مع أوبك للوصول 
اىل السـعر الواقعي والـذي من املمكن 

ان ال يلحق رضرا باملوازنة“.
 الفتـا اىل ان ”املؤرشات كانت واضحة 
قبـل شـهرين والجميـع تحـدث عن 
بناء اضخـم موازنـة يف تاريخ العراق 
خصوصـا بعـد تجاوز أسـعار النفط 

مبلغ 85 دوالراً للربميل، لكن ماحصل 
مؤخـرا مـن تطـورات فإنهـا تدفـع 
باتجاه إعـادة تحديد سـعر النفط يف 
املوازنة ومن املمكن انه لن يتجاوز الـ 
65-60 دوالرا لضمـان عدم التأثري يف 

املبلغ اإلجمايل للموازنة“. 
الخبـري  مـن جهـة أخـرى، أوضـح 
االقتصـادي، الدكتـور صفوان قيص، 
”معـدالت  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف 
زيـادة الفائـدة عـىل الـدوالر أدت اىل 
زيادة قيمته وانخفاض سـعر النفط 
حيـث يرتبط معـه بعالقة عكسـية، 
حيـز  العقوبـات  دخـول  ان  حيـث 
التنفيـذ عىل النفـط الـرويس يقابله 
تحرك مـن موسـكو باتجـاه احباط 
القرار األوروبي لتحديد سـقف لسعر 

نفطها“.
مضيفـا ان ”أسـعار النفط ستشـهد 
ارتفاعـا يف قادم األيام يف حال تمكنت 
روسـيا من منع تحديد سقف ألسعار 
نفطها يف السوق العاملي، ومن املرجح 
دوالرا   72 عـن  تنخفـض  لـن  انهـا 
للربميل خصوصا ان واشـنطن أعلنت 
انها ستشـرتي النفط يف حال وصوله 
اىل هذا السـعر، وبالتايل فإن األسـعار 
ويف حـال ارتفاعها فإنهـا لن تتجاوز 

عتبة الـ 100 دوالر للربميل“.

بغداد/ الزوراء:
نصـح رئيـس رشكة تسـويق النفط 
السـابق، فـالح العامـري، الحكومة 
بـأن ال يتجاوز سـعر برميل النفط يف 
موازنـة 2023 حاجز الــ 60 دوالرا، 
لتجنـب التذبذبـات يف أسـواق النفط 
العامليـة، فيمـا أكـد رضورة التمييز 
بـني النمـو يف القطـاع النفطي وغري 

النفطي.
وقال العامري يف مقـال اطلعت عليه 
السـنوي  ”املعـدل  إن  ”الـزوراء“: 
لسـعر النفط العراقي، قد تم تحديده 
ألغراض املوازنة السنوية بني 65-75 
دوالرا للربميل“، الفتا اىل ان ”السـعر 
بالتأكيد اخذ بنظر االعتبار متطلبات 
كثرية تم ادراجها يف املوازنة السـنوية 
التشـغيلية لجعل  النفقـات  خاصـة 
سـعر النفط ألغـراض املوازنـة اكثر 

واقعية“.
وأضاف العامـري، وهو خبري بمجال 
الطاقة: ان ”السعر اخذ بنظر االعتبار 

هشاشـة وعـدم اسـتقرار االقتصاد 
االقتصـاد  نمـو  وضعـف  العاملـي 
وتوجهاتهـا  االوربـي  االتحـاد  دول 

املكثفـة بتقليص الطلـب عىل الوقود 
النفط، اضافة  االحفوري، وباألخص 
اىل الصدمـات غري املتوقعة مثل عودة 

جائحـة كورونـا ومتحوراتها خاصة 
يف الصـني التي مازالـت متخوفة من 
عودة انتشـارها يف مدنها واسـتمرار 

سياسـة االغـالق الشـدية التـي لها 
تأثريات عىل استهالك الطاقة يف كافة 
انشـطة االقتصاد الصيني“. مقرتحا 
أن ”ال يتجاوز سعر النفط العراقي يف 

املوازنة 60 دوالرا للربميل“.
ورأى أن ”من الرضوري جدا ان يكون 
مجمـوع النفقات الكلية السـنوية ال 
يتعـدى مجمـوع االيـرادات النفطية 
وغري النفطية املتوقعة وتجنب وضع 
عجز مخطط، كذلك من املستحسـن 
ان يتم تحديد نسبة النمو االقتصادي 
املوازنـة ومقارنته  الـذي تسـتهدفه 
لعـام  االقتصـادي  النمـو  بنسـبة 
2022 والتفريـق بني نمـو يف القطاع 
النفطي عن النمو يف بقية القطاعات 
االقتصاديـة االخرى، كذلـك يجب ان 
تذكر املوازنـة النسـبة املتوقعة التي 
سـوف تحققهـا املوازنة السـنوية يف 
القضاء عىل البطالـة والفقر، لتكون 
معايري اساسية يف لنجاحها واختالفها 

عن بقية املوازنات السابقة“.

بغداد/ نينا:
عزت خبرية يف الشأن االقتصادي ارتفاع سعر رصف 
الدوالر يف االسـواق العراقية اىل عدة أسـباب، اهمها 
املضاربون، فيما دعت اىل اعادة النظر يف السياسـة 
النقدية للبلد، وبينما اكد آخر ان املضاربة يف اسـعار 
رصف الـدوالر والطلب املتزايد عليـه ادى اىل ارتفاع 
كبري امـام الدينار العراقي، دعـا اىل وضع اجراءات 

حقيقة للحد من هذا االرتفاع .
وقالت الخبرية يف الشأن االقتصادي، سالم سميسم، 
يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء ”نينا“: 
ان“ الدوالر يف الفرتة االخرية اثر العقوبات االمريكية 
االخـرية التـي فرضـت عىل بعـض الدول وخشـية 
السـوق من وجود من عدم اليقـني بالقادم ادى اىل 
اسـتحواذ مضاربني واصحاب الرشكات املالية عىل 
الـدوالر وجمعـه من االسـواق وهـذا االمـر ادى اىل 

ارتفاع سعره ”.
واشـارت اىل ان ”هذا االرتفـاع ادى اىل قضية مهمة 
جدا وهي تأثري عىل مستوى املعايش لالفراد السيما 
ان العراق بلد مستورد لكل االشياء ابتداًء من السلع 
البسـيطة اىل السـلع الكبرية، واخطر ما يف االمر انه 
مسـتورد اسـاس للمـواد الغذائية واالدويـة وهذه 

القضية ترض باالقتصاد العراقي ”.
واضافت : نحن نحتاج اىل اعادة النظر يف السياسـة 
النقديـة واعـادة بنائهـا بطريقة صحيحـة تخدم 
واقـع االقتصاد وكرس رابط االحتـكار املوجود لدى 
الجهات املمولة للدوالر واملسـيطرة عىل السـوق يف 

الوقت الحارض ”.
ويف السـياق ننفسـه، اكد الخبري االقتصـادي، رعد 
تويج، ان املضاربة يف اسـعار رصف الدوالر والطلب 
املتزايـد عليـه ادى اىل ارتفـاع كبـري امـام الدينـار 

العراقي، دعـا اىل وضع اجـراءات حقيقة للحد من 
هذا االرتفاع .

وقـال تويج يف ترصيـح للوكالة الوطنيـة العراقية 
لالنباء ”نينا“: هناك العديد من االسـباب التي تقف 
وراء ارتفاع اسـعار الدوالر منها الطلب املتزايد عىل 
الدوالر باعتبـاره اكثر املوجـودات املالية االدخارية 
واالسـتثمارية اسـتخداما، ووجود السـيولة املالية 
الغاليـة للدينـار العراقـي ومحاولة احـالل الدوالر 
محل جزء منه ادى اىل هذا االرتفاع، كما ان محاولة 
املضاربة يف اسـعار الرصف والرتبـح منه باإلضافة 
اىل املحتويات االسـتريادية لالفراد واملجتمع املمولة 

بالدوالر لعبت دورا كبريا يف ارتفاعه ”.
واضـاف انـه ” لذلـك البـد من الحـد مـن الظاهرة 
االسـتهالكية غري املربرة للعملة الصعبة“، داعيا اىل 

”ايجاد اجراءات دقيقة تحد من هذا االرتفاع ”.
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أعلن وكيل وزارة التجارة للشـؤون اإلدارية، سـتار الجابري، عن التعاقد عىل 
رشاء مليون طن من الحنطة.

وقـال الجابـري يف تغريدة بتويرت أمـس: ”بعد التعاقد عـىل 150 الف طن من 
القمح مسـاء {الثالثاء} بهذا يكون مجمل الكميات املسـتوردة اىل مليون طن 
تم التعاقد عليها وصل قسم منها اىل مخازن الوزارة واملتبقي يصل تباعا خالل 
االشـهر املقبلة، اضافـة اىل املتبقي من كميات الحنطـة املحلية تكفي لتأمني 

الخزين االسرتاتيجي حتى موسم التسويق القادم“.
وأضاف انه ”بناًء عىل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل 
عـىل تأمـني الخزين االسـرتاتيجي من القمـح، وبجهـود فريقنا الـوزاري يف 
مقدمتـه الوزيـر، تعاقدنا {مؤخرا} عىل 150 الف طن {100 الف طن اسـرتايل 

و50 الف طن امريكي}“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي 
عملـة  مـن  النقديـة  العراقـي 
الـدوالر االمريكي، امس االربعاء، 
مـرة  وألول  بذلـك  لتتجـاوز 
الخارجية، بمشـاركة  الحـواالت 

32 مرصفاً.
وذكر مصـدر: أن البنـك املركزي 
بـاع، امـس، خـالل مـزاده لبيع 
 126 االمريكـي،  الـدوالر  ورشاء 
مليونـاً و 67 الفـاً و 350 دوالراً، 
غطاها البنك بسعر رصف اساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان املبيعات ذهبت أكثرها 

وألول مـرة عـىل شـكل مبيعات 
نقدية حيث بلغت 63 مليوناً و70 
ألـف دوالر، فيمـا ذهبـت البقية 
منها لتعزيز االرصـدة يف الخارج 
 62 اعتمادات) وبواقع  (حواالت، 

مليونا و997 ألفا و 350 دوالرا.
التـي  املصـارف  ان  إىل:  وأشـار 
بلـغ  النقـدي  الـدوالر  اشـرتت 
عددهـا 18 مرصفـاً، فيمـا بلـغ 
عدد املصارف التـي قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
14 مرصفـًا، فيمـا كان اجمـايل 
عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 186 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعـة، امس األربعاء، 
عن رصف مستحقات الفالحني املالية 
ملحصـول الـذرة الصفـراء للموسـم 

الزراعي الحايل.
وقالت الـوزارة يف بيـان اطلعت عليه 
الدفعـة هـي  إن ”هـذه  ”الـزوراء“: 
الوجبـة الثانية وتكملـة للدفعة األوىل 
من رصف مسـتحقات مسوقي الذرة 
الصفراء ٥٠ ٪ للموسم الزراعي الحايل 

وحسـب أسـبقية التسـويق لتواريخ 
معامالتهم لدى املواقع واملعامل تسلم 

املحصول“
ودعـت الوزارة الفالحـني ممن لديهم 
مرصوفـة  غـري  ماليـة  مسـتحقات 
”التوجـه اىل معامـل الـذرة الصفراء 
التابعة اىل رشكة ما بني النهرين العامة 
للبـذور لتسـلم مسـتحقاتهم املالية 
العالقة ومسـتصحبني  من أصحـاب 

مستمسكاتهم الثبوتية األصلية“.

بغداد/ الزوراء:

أوصـت لجنـة النقـل واالتصاالت 

يف مجلس النـواب، امس األربعاء، 

للربـط  موازنتـني  بتخصيـص 

السـككي والبنـى التحتيـة مليناء 

الفـاو، فيما شـددت عىل رضورة 

تشـكيل رشكـة اتصـاالت وطنية 

حكومية.

زهـرة  اللجنـة،  رئيـس  وقالـت 

البجـاري، يف ترصيح صحفي: إن 

”أهم النقاط التي طرحتها اللجنة 

ضمن موازنة 2023 هي االهتمام 

بالسـكك الحديد، وإدخال موازنة 

خاصة للربط السككي، اضافة إىل 

موضوع املـرتو يف بغداد والبرصة 

بوصفـه مـن األمور املهمـة التي 

تقلل الزحامات املرورية الحاصلة 

يف تلك املحافظات“.

وتابعـت ”كمـا طرحـت اللجنـة 

مرشوع ميناء الفاو الكبري، حيث 

وصـل املـرشوع للبنـى التحتيـة 

للمينـاء، لذلـك يجـب أن تكـون 

هنالـك موازنـة خاصـة ألنشـاء 

يتأخـر  ال  كـي  التحتيـة  البنـى 

املرشوع“.

وأشـارت إىل أن ”اللجنـة طرحت 

أيضـا تشـكيل رشكـة اتصـاالت 

وطنيـة حكومية تدعـم وتنافس 

الـرشكات العاملـة يف االتصاالت، 

ممـا سـتخدم طبقـة كبـرية من 

املواطنـني، كونهـا سـتفتح باب 

العـروض  خـالل  مـن  املنافسـة 

الكثرية“، داعية ”وزارة االتصاالت 

إىل  واالتصـاالت  األعـالم  وهيئـة 

تهيئة البنى التحتية لهذا املرشوع، 

ضمن موازنة 2023“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
-World Population R موقـع  كشـف 

view االمريكي، امس االربعاء، ان عاصمة 
العراق بغداد احتلت املرتبـة الرابعة بأكثر 

املدن كثافة سكانية يف العالم. 
وقال املوقع يف تقرير له للعام 2022، اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: إن ”املـدن التي هي أكثر 
املناطق كثافة سكانية يف العالم تعترب مدناً 
مكتظة بالسكان ومعرضة لخطر مواجهة 
نقص املسـاكن الجيدة (أو املساكن بشكل 
عام) والبنيـة التحتية والوصول إىل املوارد، 
كما تواجه املناطق ذات الكثافة السـكانية 
العاليـة أيًضـا حجم حركة مـرور مرتفع، 
وأسـعار إيجارات متصاعدة، ونقًصا عاًما 

يف املساحة الكافية“.
واضافت ان ”العديد من املدن األكثر كثافة 
سـكانية يف العالم تقع يف آسـيا (معظمها 
يف جنـوب رشق آسـيا)، وعادة مـا تكون 
الكثافات السـكانية أعىل عند مراكز املدن 

مما هي عليه يف مناطق الضواحي .
وبحسب املوقع، فإن ”أعىل كثافة سكانية 
يف العالم موجودة يف مدينة مانيال عاصمة 
الفلبني حيث تبلغ 119.600 شـخص لكل 
ميل مربع، يليهـا برتيوس يف الفلبني ايضا 

وبواقع 94400 شـخص لـكل ميل مربع، 
يليهـا ثالثا مدينـة ماندالويونغ يف الفلبني 
ايضـا بواقـع 90.460 شـخصاً لـكل ميل 
مربع، ومن ثم جاءت مدينة بغداد عاصمة 
العراق رابعاً بواقع 85.140 شـخصاً لكل 
ميـل مربـع، ومن ثـم جـاءت مومباي يف 
الهند سادسـاً 83،660 شـخصاً لكل ميل 

مربع“.
وتابـع ان ”العاصمة دكا لدولة بنجالديش 
جـاءت سادسـاً بواقـع 75290 شـخصاً 

لكل ميـل مربع، وجاءت مدينـة كالوكان 
يف الفلبـني سـابعاً 72،490 شـخصاً لكل 
ميـل مربـع، وجـاءت بـورت أو برنس يف 
هايتـي ثامنـاً 70950 شـخصاً لـكل ميل 
مربع، وجاءت بني براك يف إرسائيل تاسعا 
70810 أشـخاص لكل ميل مربع، وجاءت 
مدينـة لوفالـوا برييـه يف فرنسـا عـارشا 
68460 شـخصاً لكل ميل مربـع“.. (امليل 
مربـع الواحـد يسـاوي 2.589 كيلـو مرت 

مربع).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار خامي البرصة املتوسط والثقيل العراقي، امس االربعاء، بأكثر 

من 50 سنتا مع تذبذب أسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر إىل آسـيا 55 سـنتاً، بما يعادل 0.73% 

ليصل اىل 75.60 دوالراً للربميل الواحد.
وارتفـع خام البرصة الثقيل املصدر إىل آسـيا 55 سـنتا أو مـا يعادل 0.80 % 

ليصل اىل 69.55 دوالرا.
وشهدت أسعار النفط العاملية تذبذبا مع تراجع الدوالر واملخزونات األمريكية 

يقابلها بوادر الركود االقتصادي يف أوروبا بعد ارتفاع التضخم فيها.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة بغداد، 

امس االربعاء، (21 كانون األول 2022).
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي 383 الف دينار، وسـعر الـرشاء 379 الف دينار، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم امس الثالثاء 379 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل: أن سـعر بيـع املثقال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 353 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 349 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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@ÚÓ‡Óÿzn€a@·”aÏ�€a@›‡•@ı˝iã◊@ÒäaÜg
¬b‘‰€a@“aç‰néa@ÚÓ€Î˚èfl

بغداد/ متابعة الزوراء:
قدمـت إدارة نادي كربالء الريايض شـكوى رسـمية لدى االتحاد العراقي لكرة القـدم ولجنة الحكام ، ضد 
طاقـم التحكيم الذي أدار مبـاراة فريقها أمام الزوراء ، ضمن الجولة ١١ من الدوري املمتاز ، والتي أنتهت 
ملصلحة أصحاب األرض بهدف مشـكوك بصحته عىل حد وصفها. وذكر نادي كربالء يف الشكوى الرسمية 
بعد تكرار استهداف النادي من قبل بعض الحكام و لـ ٤ مباريات متتالية، مما جعل النادي يستنزف نقاط 
بشـكل ظالم ومجحف». وأضاف «نطالب بوضع حٍد لهذا االسـتهداف املمنهج ضد نادي كربالء». وتابع « 
نحذر يف الوقت نفسـه اتحاد الكرة ولجنة الحكام من مغبة هذا االسـتهداف والذي ادى إىل مصادرة جهود 

أدارة والعبي ومدربي وجمهور كبري لنادي يمثل محافظة كبرية» .

ãºcÎ@ã–ñc

@Ú”äbì€bi@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@pbuaäá€bi@µ˜íb‰‹€@ÚÓõœÎ@ÚÓjÁà

@åbn‡æa@äÎá€bi@Ú�‘„@28@÷äb–i@Ú‹®a@Û‹«@÷Ï–nm@=»ì€a@áì®a@Ú‹é

بغداد /هشام السلمان:
عقـدِت الهيئـة العامـة للجنـة 
العراقيـة  الوطنيـة  الباراملبيـة 
اجتماعها السنوي للعام املنتهي 
2022 برئاسـة الدكتـور عقيل 
حميـد رئيس اللجنـة الباراملبية 
املكتـب  اعضـاء  وحضـور 
التنفيـذي ورؤسـاء االتحـادات 
وممثـل  والخـرباء  واملناطـق 
القانوني  واملستشـار  الالعبـني 
واملديـر التنفيـذي. وتمت خالل 
االجتمـاع قـراءة التقرير الفني 
واالداري مـن قبل االمـني العام 
للجنـة الباراملبيـة مجـيل عودة 
الجابري وتمـت املصادقة عليه 
باالجمـاع برفع االيـدي من قبل 
الهيئـة العامـة ومـن ثـم تمت 
قـراءة التقريـر املـايل مـن قبل  
عبيـد الغزي االمني املـايل للجنة 

الباراملبية وتمت املصادقة عليه 
باالجماع. وخالل اجتماع الهيئة 
العامة تمت املصادقة ايضا عىل 
اللجنـة  يف  االخالقيـات  قانـون 
الباراملبيـة إذ تمت يف الوقت ذاته 
املصادقـة عـىل اعضـاء (لجنة 
للجنـة  التابعـة  االخالقيـات) 
العراقيـة  الوطنيـة  الباراملبيـة 
واملكونـة مـن عـيل الجورانـي 
رئيـس اللجنـة وعضوية محمد 
السالمي والقانوني احمد شاكر 
وزاهـد عبـد الواحـد والدكتورة 

كوثر حسني. 
الكثري  وشهد االجتماع مناقشة 
مـن املواضيع االداريـة والفنية 
واملالية التـي تخدم عمل اللجنة 
بعضهـا  وتعديـل  الباراملبيـة 
مـن قبل الهيئـة العامـة للجنة 

الباراملبية الوطنية العراقية.

بغداد/ حسني عمار:
ُل ميزانيات اتحادات األلعاب الفردية تحديداً، معضلة مستمرة  تشكِّ
لرؤسـاء والعبي هذه االتحادات رغم املطالبات املتتالية بشـأن رفع 
قيمـة امليزانيـة ملواكبة التطـورات واالحتياجات الحديثـة واالرتقاء 

بواقع هذه الرياضات.
وقـال رئيس االتحاد العراقـي املركزي للتجديف عبد السـالم خلف، 
إن“ اتحـاده يعانـي مـن التخصيصات املاليـة الواطئة جداً قياسـاً 
باالتحادات األخرى املعنية باأللعاب الفرديَّة، بعد أن مررت ميزانيَّات 
سـابقة وتم تثبيتها يف وزارة املالية ”، مبيناً، أن ” هنالك فارقاً كبرياً 
بـني االتحادات إذ يصل إىل ما بني 500 و 700 مليون دينار ، علماً أن 
ميزانياتهـا ضخمة مقابل انجازاتها إذا مـا قورنت بإنجازات اتحاد 
التجديف الذي أحرز مراكز متقدمة يف مشاركاته الخارجية واخرها 

بطولة آسيا التي أقيمت يف تايلند رغم قلة التخصيص املايل ”.
 وأضـاف خلف أن“ اتحاده ارسـل ميزانية تخمينية تخص املوسـم 
املقبل 2023 اىل وزارة الشباب والرياضة ملناقشتها، وتضمنت سقفاً 
أعىل من السـنوات السـابقة بسـبب الوضـع الصعب الـذي يمر به 
االتحاد من ناحية املبالغ التشغيلية، مطالباً وزارة الشباب والرياضة 
بإنصاف االتحاد وإعادة النظر يف هذه امليزانيات غري العادلة والتي ال 
تلبي الطموح خصوصاً أن االتحاد تنتظره مشاركات مهمة يف العام 
املقبل منها األلعاب اآلسيوية يف الصني وكذلك دورة األلعاب األوملبية 

يف فعاليات الفردي والزوجي والرباعي“.

@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓjæaäbj€a@Ú‰v‹€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a
Ï‰è€a@bË«b‡nua@á‘»m@ÚÓ”aã»€a

@ÒäaåÎ@k€b�Ì@—‹Ç@‚˝è€a@áj«
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@Ú˜ÓË‹€@�bèÓˆä@çÌç«@‚aáñ@lbÉn„a
@ÚÓ„bq@ÒäÎá€@ıaãflbé@Üb‰€@ÚÌäaÜ�a

بغداد/ رحيم الدراجي: 
تمكـَن العبـا منتخبنـا الوطني للناشـئني 
بالدراجـات حسـني إيهـاب عبـد الخرض 
وعباس فرحان من تحقيِق وسامني ذهبي 
وفيض بسـباق الفردي ضد الساعة ضمن 
منافسـاِت بطولة العرب الجارية أحداثها 

بمدينة الشارقة اإلماراتية.
وقـاَل املستشـار العـام التحـاد الدراجات 
أحمد صربي ان أبطال الناشئني تمكنوا من 
رفع غلِة األوسـمة امللونة للعراق يف بطولِة 
العرب التي تشـهد منافسات قوية بسبب 

استعدادات العالية للمنتخباِت العربية، وال 
سـيما الجزائر واملنتخب اإلماراتي املضيف 
للبطولـة. مبينـاً إن املنافسـات متواصلة 
ونأمـل ان يحقـق أبطالنا نتائـج ايجابية 
تضع العبي منتخبنا باملراكز الثالثة االوىل.

يذكـر أن منتخبنا الوطنـي لفئة املتقدمني 
أحرَز  ميداليتني ذهبيتني جاءت عن طريق 
داهات كاوة يف سباق الفردي ضد الساعِة، 
فيمـا عزز العُب املنتخب الوطنّي للشـباب 
وهبي سليمان رصيَد العراق بوسام ذهبي 

آخر يف اول يوم للبطولة.

بغداد الزوراء: 

تغلـُب نادي الحشـد الشـعبي الريايض 

عىل نـادي الحلـة بنتيجـة 101 نقطة 

املرحلـة  73 ضمـن مباريـات  مقابـل 

الثانية لدوري 1xbet املمتاز لكرة السلة 

يف املباراة اقيمت يف قاعة الشعب املغلقة 

يف بغداد وحرضها رئيس الهيئة اإلدارية 

لنادي الحشد الشعبي خالد كبيان.

الربع االول انتهى لصالح فريق الحشـد 

الشـعبي  بعـد تفـوق واضـح لالعبيه 

بالرغـم مـن الفـارق لم يكن كبـريا  إذ 

بلغـت النتيجـة  24 نقطـة مقابـل 18 

لصالح نادي الحشد الشعبي.

الربـع الثانـي انطالقة قويـة ورسيعة 

من قبل العبي نادي  الحشـد الشـعبي 

الذين حاولـوا إنهاء املباراة بوقت مبكر 

ليبلـغ الفارق بعد مـرور خمس دقائق 

مـن احـداث هـذه الفـرتة اىل عرشيـن 

نقطـة وقبـل محاولـة العبـي فريـق 

الحلة تقليـص النتيجة  قبل الذهاب اىل 

االسرتاحة إذ انتهت هذه الفرتة  بنتيجة 

48 لنادي  الحشـد الشـعبي  مقابل 34 

لنادي الحلة. 

الربـع الثالـث اسـتمرت وتـرية املباراة 

عىل حالها بتقدم فريق الحشد الشعبي 

والوصـول  الهجومـي  األداء  وتصاعـد 

السـهل إىل سـلة فريـق الحلـة لتنتهي 

هـذه الفرتة  بنتيجـة 77 نقطة لصالح 

نادي الحشد الشـعبي مقابل 58 لنادي 

الحلة.

الربع االخـري لم يختلف عن سـابقه إذ 

اسـتمر فريق الحشد الشـعبي يف بلوغ 

عتبـة املئة نقطـة وزاد عليهـا بنصف 

سلة عند الختام بعد أن بلغ الفارق بني 

الفريقـني إىل 28 نقطة وبنتيجة نهائية 

بلغت 101 نقطة مقابل 73 .

µÓfl˝«�a@pbj‹�nfl@…Óª@b„ç≠aÎ@ã�”@¿@›óy@bfl@ÔÁbõÓé@wÓ‹©a@Åbnnœa@›–y@ZÒãÿ€a@Üb•a
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بغداد/ متابعة الزوراء:
التقـى وزير الشـباب والرياضـة احمد 
املربقـع االمني العـام لالتحـاد الخليجي 
جاسم الرميحي والوفد املرافق له لبحث 

متعلقات بطولة خليجي ٢٥. 
كما تفقـد املربقع برفقة املـالك املتقدم 
للـوزارة امـس االربعـاء ملعـب املينـاء 
االوملبي ويتابع سـري التحضريات لحفل 

االفتتاح االسبوع املقبل.
واكد املربقع ان بطولة الخليج ستشـهد 
توافد االشقاء من بلدان الخليج عىل اعىل 

املستويات الرسمية.
يذكر ان مالكات وزارة الشباب والرياضة 
اكملـت جميـع املتعلقـات اللوجسـتية 
الخاصـة ببطولة خليجـي 25 مع تامني 
سري العمل باملنشآت الرياضية يف البرصة 

عىل اكمل وجه.
كما التقى رئيس االتحـاد العراقي لكرة 
القـدم عدنـان درجـال  وزيـر الشـباب 
والرياضة احمد املربقع ومحافظ البرصة 
اسعد العيداني  ملناقشة اخر االستعدادات 

الجارية لبطولة خليجي ٢٥.
وسـاد جـو مـن التفاهـم واالنسـجام 
وتقارب الـرؤى اثناء  اللقـاء بني رئيس 
واملحافـظ   الشـباب  ووزيـر  االتحـاد 
وتركـزت الطروحات عـىل توفري جميع 
مسـتلزمات نجاح البطولة والسـعي اىل 
تذليـل الصعوبـات وتسـخري الطاقـات 
لتكـون خليجـي ٢٥ يف البـرصة بطولـة 
اسـتثنائية  ومميزة تليق بسمعة العراق 

والبطوالت الخليجية.
وزار الوفـد الخليجـي، أمـس األربعـاء، 
(الشـرياتون  الـدويل  البـرصة  فنـدَق 
االتحـاد  رئيـس  بحضـور  سـابقا)  
العراقـي لكـرة القـدم عدنـان درجال، 
وُعضو االتحاد محمد نارص ومستشـار 
محافـظ البرصة الدكتـور  عقيل طالب 
واألمـني العـام لالتحاد محمـد فرحان، 
وذلـك لالطـالع عىل آخـر االسـتعدادات 
الجارّيـة الحتضـان خليجـي ٢٥ وقـد 
أشـاَد الوفد بتلك االسـتعداداِت، وحرص 
االتحـاد العراقي لُكرة القـدم عىل نجاح 
البطولة، وإظهارهـا بصورة مميزٍة من 
جميـع النواحـي اإلدارّيـة والتنظيميـة 

واللوجستّية.
ومـن جهته أكـد االتحـاد العراقي لكرة 

القدم، أن مالعب البرصة أصبحت جاهزة 
الستضافة خليجي 25، املقرر انطالقه 6  
كانون الثاني املقبل، مشـريا إىل أن حفل 
النسـخة املقبلة يضاهي افتتاحية كأس 

العالم وقد يتفوق عليه.
وقال فراس بحر العلـوم، عضو مجلس 
إدارة االتحـاد العراقي ان األمور إيجابية 
جدا يف البرصة واملالعب مكتملة بنسـبة 
سـيكون  العـراق  إىل  الدخـول   ..99%
مجانا ومن دون فيزا لجميع الجنسيات 

العربية“.
وأضـاف فراس، تسـليم املالعـب للجان 

األربعـاء،  امـس  يـوم  تـم  الخليجيـة، 
واألعمـال حـول محيـط ملعـب امليناء 

وصلت ملراحل متقدمة“.
وتابـع تـم تجهيـز 5 فنـادق معتمـدة 
لبعثات املنتخبات املشاركة يف البطولة.. 
وسـيكون هناك مركزا إعالميا مشرتكا، 
ونعمـل عـىل تذليـل الصعوبـات أمـام 

الصحفيني واإلعالميني“.
ونـوه ”تأخر اعتمـاد امليزانيـة الخاصة 
بخليجي 25 أثر عىل سـري األعمال خالل 
الفـرتة املاضيـة، لكـن العمـل اختلـف 
حاليا، ووصلت مراحل اإلنجاز للمسـات 

األخرية“.
واختتـم ترصيحاته قائـال ”ما أنجز من 
أعمـال كبـري ونفـذ بوقت قيـايس، وأن 
بطولـة الخليـج بداية لتنظيـم بطوالت 

أخرى يف املستقبل“.
ويف سـياق منفصـل قال عضـو االتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم، رئيـس اللجنـة 
اإلعالمّيـة لخليجي ٢٥، أحمد املوسـوي 
بعـد التواصل املُبارش مـع رئيس الجهاز 
التنفيذي لهيئـِة اإلعالم واالتصاالت عيل 
املؤيد، سـتوفر الهيئة جميـع املُتطلبات 
واالحتياجات التي تسهل عمل اإلعالميني 

يف تغطيِة خليجي ٢٥ .
وأضاَف ملسنا رغبة كبرية من قبل الهيئِة 
للُمسـاهمة يف إنجـاِح عمـل اإلعالميني 
بطريقـٍة مميزة ومحرتفة بما يسـهم يف 

إظهاِر البطولة بأفضل ُصورة.
واختتـم عضو االتحاد، أحمد املوسـوي، 
حديثـه بالقـول نتقدُم بالشـكر الجزيل 
إىل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم 
واالتصـاالت عـيل املؤيـد لدعمـه الكبري 
لإلعالميـني، ومسـاهمته بتوفري جميع 
مسـتلزمات نجاح عملهـم أثناء تغطية 

فعاليات خليجي ٢٥.

سامراء / محمد صادق السامرائي:
عقـدت يف القاعة املغلقـة يف ملعب نادي 
الهيئـة  انتخابـات  الريـايض  سـامراء 

االدارية لنادي سامراء الريايض.
  وفاز يف عضويـة الهيئة االدارية للنادي  
للهيئـة االداريـة  صـدام عزيـز رئيسـاً 
للنـادي للدورة الثانيـة وحصل عىل 262 
صوتاً ونصيف السـليتو امني رس للهيئة 
االداريـة وحصل عىل 258 صوتـًا و زايد 

قاسـم نائب رئيس النـادي وحصل عىل 
237 صوتـاً و عثمـان املهـداوي وحصل 
عـىل 218 صوتـاً واحمـد ارحيم وحصل 
عىل 209 صوتـًا ورعد ذياب وحصل عىل 
208 صوتاً و صفاء الشـنو وحصل عىل 
181 صوتـاً وعـالء حسـني وحصل عىل 
178 صوتاً ومعروف يوسف وحصل عىل 
163 صوتاً وخالـد الكويتي وحصل عىل 

158 صوتاً .

بغداد/ اعالم اللجنة االوملبية:
الحميد  عبد  هيثم  العراقّية  الوطنية  األوملبية  للجنة  العام  األمني  استقبَل 
املثمرة يف  املشاركِة  بعد  الكيك بوكسنغ  الدويلّ، وفَد منتخب  بغداد  بمطار 

بطولة آسيا التي اختتمت يف العاصمِة التايلندية بانكوك.
وأثَنى عبد الحميد عىل املردود الفنّي الذي ظهر به الالعبون وتفوقهم عىل 
منافسيهم وإحرازهم هذه النتائج الطيبة، مشيداً بدور الجهاز الفنّي الذي 
ملنتخباِت  العام  واملستوى  الالعبني  أداء  عىل  جيل  بشكٍل  عمله  نتاج  ظهر 

الكيك بوكسنغ.
 مؤكداً حرَص اللجنة األوملبية عىل تقديم كل ما من شأنه اإلسهام يف تحقيِق 
االنجازات ملنتخبات العراق لكل األلعاب، وبمختلف البطوالت واملشاركات 

الخارجية. 
الواسطي،  للكيك بوكسنغ، قاسم  العراقي  من جهته، قدَم رئيس االتحاد 
رعد  العراقّية  الوطنّية  األوملبية  اللجنة  لرئيِس  الكبريين  وتقديره  شكره 
حمودي، وزمالئه يف املكتب التنفيذي، لدعمهم ومتابعتهم لجميع االتحاداِت 
الرياضّية، ما أسهم بتطوير مستوياِت املنتخبات الوطنّية لجميع الفئات 

العمرية أمالً بتحقيق ما يليق بالرياضِة العراقّية.
وكان منتخبنا الوطني للكيك بوكسنغ قد حقَق 33 ميدالية ملونة طرزت 
صدوَر أبطال اللعبة بواقع 7 ذهب و11 فضة و15 وساماً برونزياً، محتالً 

املركز الرابع فرقيا بمشاركة نحو 350 العباً يمثلون 30 دولًة. 
املكصويص  حاتم  عيل  النواب  مجلس  عضو  ايضا  االستقبال  وحرض  هذا 
الدراجي  األوملبية رحيم  للجنة  اإلعالمي  املكتب  العام عضو  األمني  ورافق 

وممثل العالقات العامة يف اللجنِة األوملبية عيل محسن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
السلة،  لكرة  العراقي  االتحاد  أعلن 
بطولة  ملنافسات  العراق  استضافة 

غرب آسيا للناشئات.
وذكر االتحاد أن العراق سيستضيف 
السلة  لكرة  اسيا  غرب  بطولة 
محافظة  يف  ارضه  عىل  للناشئات 
و   ٢٠٠٦ ملواليد  السليمانية 
البلد  العراق  منتخبات  بمشاركة 

املضيف ولبنان وسوريا».

خالل  جاء  القرار  «هذا  أن  وبني 
اجتماع غرب آسيا و الذي حرضته 
العراقي  االتحاد  عن  كممثل 
االجتماع  خالل  ليتم  السلة،  لكرة 
استضافة  احقية  عىل  التأكيد 
الدول  عىل  متفوقاً  للبطولة  العراق 

األخرى».
للفرتة  آسيا  غرب  بطولة  وستقام 
من ١٨ كانون الثاني املقبل ولغاية 

٢٢ من الشهر ذاته.
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كشف تقرير صحفي إسباني عن موقف الفرنيس كريم بنزيما، 

مهاجم ريال مدريد، من خوض مباراة بلد الوليد.

األول  كانون   ٣٠ يوم  الوليد،  بلد  عىل  ضيفا  مدريد  ريال  ويحل 

الجاري، ضمن مباريات الجولة ١٥ لليجا.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن اإليطايل 

عىل  سيعتمد  مدريد،  لريال  الفني  املدير  أنشيلوتي،  كارلو 

الفرنيس كريم بنزيما، خالل مباراة بلد الوليد. 

قبل  فرنسا،  منتخب  معسكر  من  للخروج  بنزيما  واضطر 

مونديال قطر، بسبب معاناته من إصابة عضلية بسيطة.

ملنتخب  والطبي  الفني  الجهاز  من  غضبه  عن  بنزيما  وأعرب 

فرنسا، بعد خروجه من حسابات الديوك لكأس العالم، رغم أنه 

كان يحتاج ألسبوع واحد فقط للعودة. 

نادي  إدارة  مجلس  عضو  حميديتش،  صالح  حسن  قال 
بايرن ميونخ األملاني للشؤون الرياضية، إن الفريق يبحث 
إصابة  بعد  الفريق  مرمى  لحراسة  مناسب  بديل  عن 
بمجرد  مشاكل  يسبب  قد  ذلك  أن  رغم  نويل،  مانوير 

عودة نوير يف املوسم املقبل.
وذكر حميديتش لصحيفة «سبورت بيلد األسبوعية»  
أفضل حل ممكن  نبحث عن  أن  للفريق  املهم  «من 
سيتعني  بعده  سيحدث  ما  كان  أيا  املدى.  قصري 

علينا أن نتعامل معه يف الصيف».
أثناء  الساق  أسفل  يف  لكرس  نوير  وتعرض 

قيامه بالتزلج وسيغيب لنهاية املوسم.
سفني  البديل  الحارس  بايرن  ولدى 
إنه  قال  حميديتش  ولكن  أورليتش، 
ذلك  يف  بما  خيارات،  عدة  يف  يبحث 
ألكسندر نوبل حارس الفريق املعار 
موسمني،  ملدة  الفرنيس  ملوناكو 
الثاني  موسمه  يخوض  والذي 

الحل  نوبل  سيكون  «بالطبع  حميديتش:  حاليا.وقال 
األخرية». الكلمة  لديه  سيكون  موناكو  ولكن  الواضح. 
رحل  ولكنه   ٢٠٢٠ عام  يف  ميونخ  لبايرن  نوبل  وانضم 
ملوناكو حيث يلعب بشكل أسايس بعدما لعب ثالث مرات 
فقط يف ميونخ. وهناك شكوك بأن يشعر الحارس بالرضا 
إذا استمر كبديل يف بايرن بعد عودة نوير املخطط لها يف 
الصيف.وأوضح حميديتش أن بايرن قد يتعاقد مع العبني 
املقبل  الثاني  بكانون  الشتوية  االنتقاالت  يف فرتة  آخرين 
املدافع  أن  كما  طويلة،  لفرتة  سيغيب  ماني  ساديو  ألن 
يف  الركبة  يف  خطرية  إلصابة  تعرض  هرينانديز  لوكاس 
لست  أنني  املعروف  «من  العالم.وأضاف:  كأس  بطولة 
األشياء  بعض  ولكن  الشتوية.  االنتقاالت  لفرتة  محبا 
العالم، وأنا ال  الخاصة بكأس  التوقف  حدثت خالل فرتة 
أستبعد أي يشء».وقال: «نحاول القيام بأفضل ما عندنا 
من أجل الفريق. سننظر لكافة الخيارات. خاصة يف مركز 
لن  ولكن  فقط.  املركز  هذا  ليس  ولكن  املرمى،  حراسة 

يكون هناك أي إصالحات رسيعة».

بأن  فرنيس  صحفي  تقرير  أفاد 
عىل  مطروحا  خيارا  يعد  يوفنتوس 
بعد  زيدان،  الدين  زين  املدرب  طاولة 

انهيار حلمه بتدريب منتخب فرنسا.
الفني  املدير  ديشامب،  ديدييه  واقرتب 
الحايل للديوك، من تجديد تعاقده، خاصة 
إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  كلمات  بعد 
يف  عليه  اإلبقاء  يف  رغبته  حول  ماكرون 

منصبه.
ديشامب  تعاقد  ينتهي  أن  املفرتض  من  وكان 
لكن  قطر،  مونديال  بنهاية  فرنسا،  مع 
يف  الفريق  قدمه  الذي  األداء 
وتحقيق  البطولة، 
الثاني،  املركز 
إعجاب  نال 
املسؤولني 

يف 

باريس، واألقرب هو تجديد عقده.
وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن زيدان 
كان ينتظر رحيل ديشامب لتويل تدريب منتخب 
حاليا،  ذلك  تحقيق  صعوبة  مع  ولكن  فرنسا، 

سيضطر للبحث عن فرصة أخرى.
وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس من بني خيارات 

زيدان للعودة إىل التدريب.
الحايل  املدرب  مع  جيد  بشكل  األمور  تسري  وال 
 ،٢٠٢٥ بعقد حتى  يرتبط  الذي  أليجري،  ماكس 
اإلدارة بأكمله، بما  خاصة بعد استقالة مجلس 

يف ذلك أندريا أنيييل، الشهر املايض.
ومع ذلك، تؤكد الصحيفة الفرنسية أن يوفنتوس، 
سيضع  الذي  حاليا،  زيزو  أولويات  من  ليس 

تقييمه للفرص املحتملة يف األشهر املقبلة.
وسيعطي زيدان األولوية للدوريات والبلدان التي 
يعرفها جيدا، لذان فإن يوفنتوس ليس مستبعدا 
يعتقد  السابق،  الريال  وأن مدرب  تماما، خاصة 

بشكل  منظما  «ليس  جريمان  سان  باريس  أن 
جيد».

أعلن االتحاد الدويل لرفع األثقال اختيار مدينة 
الستضافة  تاريخها،  يف  األوىل  للمرة  الرياض، 
املؤهلة  األثقال،  لرفع  للكبار  العالم  بطولة 

ألوملبياد باريس ٢٠٢٤م.
 ،٢٠٢٣ أيلول   ١٧  -  ٢ الفرتة  خالل  ذلك  يأتي 
والعبة،  العب   ١٥٠٠ من  أكثر  بمشاركة 
أكثر من ١٣٠ دولة من مختلف دول  يمثلون 

العالم.
ينظمها  بطولة  أكرب  هي  النسخة  هذه  وتعد 
االتحاد الدويل لرفع األثقال منذ تأسيسه عام 
تكون  اللعبة  تاريخ  يف  بطولة  وأول  ١٨٩٥م، 
املحطات  أهم  إجبارية، كونها  فيها  املشاركة 
عدم  إن  حيث  باريس،  يف  لألوملبياد  املؤهلة 
يف  نهائيا  التواجد  عدم  تعني  فيها  املشاركة 

األوملبياد املقبل.
وقال األمري عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزبر 
صحفية  ترصيحات  يف  السعودي  الرياضة 
«تتوافق هذه االستضافة، مع أهداف القطاع 
الريايض ضمن رؤية اململكة ٢٠٣٠، بما يعزز 
ويرفع فرص اململكة يف استضافة أكرب وأهم 
األحداث العاملية»، مشريا إىل أنها فرصة سانحة 
وزيادة  الخربة  الكتساب  السعوديني  لالعبني 
املؤهلة  البطاقات  وخطف  الريايض  االحتكاك 

لدورة األلعاب األوملبية باريس ٢٠٢٤م.
ويتنافس الالعبون من الرجال يف أوزان: (٥٥ 
كجم، ٦١ كجم مؤهل لألوملبياد، ٦٧ كجم، ٧٣ 

 ٩٦ مؤهل،  كجم   ٨٩ كجم،   ٨١ مؤهل،  كجم 
مؤهل،  كجم   ١٠٢+ مؤهل،  كجم   ١٠٢ كجم، 
تتنافس  فيما  كجم)،   ١٠٩+ كجم،   ١٠٩
 ٤٩ كجم،   ٤٥) أوزان:  يف  السيدات  الالعبات 

كجم   ٥٩ كجم،   ٥٥ لألوملبياد،  مؤهل  كجم 
مؤهل، ٦٤ كجم، ٧١ كجم مؤهل، ٧٦ كجم، 
٨١ كجم مؤهل، +٨١ كجم مؤهل، ٨٧ كجم، 

+٨٧ كجم).

عن  إليوت،  هاريف  الشاب،  ليفربول  العب  كشف 
يف  الواعدة  مسريته  عىل  إيجابا  أثر  الذي  الالعبني 

الفريق اإلنجليزي.
ووصل الحد إىل دعوات لضم إليوت لتشكيلة إنجلرتا 
يف  مرعبة  إصابة  من  تعافيه  وبعد  العالم،  كأس  يف 
الكاحل املوسم املايض، طور الالعب قوته الذهنية ما 

وضعه يف موقف جيد.
وقال إليوت يف ترصيحات نقلتها صحيفة «مريور»: 
«كان عيل أن أفكر دائًما يف املوقف الذي أنا فيه، جنًبا 

إىل جنب مع الفريق الذي دعمني دائًما».
ولم  قدًما،  امليض  يف  أستمر  جعلني  «هذا  وأضاف: 
أستطع االنتظار للعودة إىل امللعب وصنع املزيد من 
الذكريات مع فريقي. كانت عائلتي حويل منذ اليوم 
بجانبي  وجودهم  رؤية  مجرد  فيه،  أصبت  الذي 
ساعدني حًقا يف التعايف، والعودة إىل اللياقة الكاملة 
وجوههم،  عىل  ابتسامة  لرسم  أخرى،  مرة  واللعب 

وكذلك إظهار نوع اإلنسان الذي أنا عليه».
ويعترب إليوت، مدرب ليفربول يورجن كلوب، بمثابة 
منه:  تعملها  التي  األمور  عن  وقال  له،  الثاني  األب 
تعرب  وأن  بثقة  تلعب  وأن  طبيعتك،  عىل  تكون  «أن 
عن هويتك عىل أرض امللعب، أعتقد أن الطريقة التي 
عىل  مهاراتي  إبراز  عىل  وشجعني  معي  بها  تعامل 
الحياة  امللعب، أخرجتني حًقا من قوقعتي يف  أرض 

الواقعية».
وقد  خجول،  شخص  الحال  بطبيعة  «أنا  وتابع: 
من  الجانب  هذا  إظهار  عىل  (كلوب)  شجعني 

شخصيتي لألشخاص الذين ال يعرفونني جيًدا، لقد 
امللعب،  وخارج  داخل  الكثري  وعلمني  كثريًا  ألهمني 
يمكن أن تستمر القائمة، ويمكن أن أواصل الحديث 

عنه لبضعة أيام».
وعندما يتعلق األمر عىل أرض امللعب، فإن أساطري 
ليفربول يف املايض والحارض هم الذين ألهموا إليوت، 
الفريق ونموذج  حيث عمل محمد صالح كزميل يف 
ستيفن  السابق  القائد  مآثر  أن  كما  به،  يحتذى 

جريارد مع النادي كانت مصدر إلهام.
وأردف إليوت: «صالح العب ال ُيصدق، بل إنه إنسان 
أكثر لطًفا، لذا فإن مجرد وجوده بجواري وإعطائي 
ساعدني  مستواي  تحسني  كيفية  حول  مؤرشات 

كثريًا يف املواسم التي كنت فيها يف ليفربول».
عندما  جريارد  ستيفن  هو  األعىل  «مثيل  واسرتسل: 
نشأت كطفل. من الواضح أنني ألعب مع ليفربول، 

لقد كنت محظوًظا جًدا بلقائه عدة مرات».

كأس  بلقب  الفوز  أهمية  عىل  ميالن،  إلنرت  التنفيذي  املدير  ماروتا،  بيبي  شدد 
العالم بالنسبة لالعب كرة القدم.

رفقة  بقطر)   ٢٠٢٢) املونديال  بلقب  اإلنرت،  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  وفاز 
بركالت  النهائية  املباراة  يف  فرنسا  عىل  التغلب  بعد  األرجنتني،  بالده  منتخب 

الرتجيح بنتيجة (٤-٢)، بعد نهاية الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل (٣-٣).
وقال ماروتا يف ترصيحات لقناة «سكاي سبورت إيطاليا»: «الفوز بكأس العالم 

هو أهم هدف بالنسبة ألي العب».
وأضاف «نحن عىل ثقة بأن الوتارو يمكن أن يستخدم هذا الفوز بشكل جيد، 

وأن يتمكن من إثبات كل الصفات التي يتمتع بها يف سان سريو».
استئناف  بعد  أول مباراة  نابويل، يف  إنرت ميالن سيصطدم بنظريه  أن  إىل  يشار 
فرتة التوقف بسبب املونديال، وذلك يف ٤ كانون الثاني املقبل، بمنافسات الجولة 

١٦ من الدوري اإليطايل.

وأسطورة  حاليا  الياباني  كوبي  فيسل  العب  اعترب 
أن  إنييستا،  آندريس  إسبانيا سابقا،  برشلونة ومنتخب 
«بطريقة  باملونديال  توج  مييس  ليونيل  السابق  زميله 
قدمه  الذي  باملستوى  يفاجأ  لم  إنه  قائال  رائعة»، 
األرجنتيني يف البطولة وعمره ٣٥ عاما ألنه «كان حاسما 

طوال مسريته».
زمالء يف  كنا  عندما  لم يرصح مييس   » إنييستا  وكشف 
هذا حلم  لكن  باملونديال،  الفوز  يود  بأنه  علنا  برشلونة 
كل العب وخاصة العب بقيمة ليو. وقد فعل ذلك بطريقة 
رائعة»، مضيفا «يحلم ماليني الالعبني بالفوز باملونديال. 
إنه أمر رائع وفريد وتاريخي. لم أفز به كي أتخلص من 
ثقل ما لم أحمله قط. األمر مختلف يف حالة ليو وربما 

األرجنتني كلها، كان الفوز باملونديال تحديا دائما لهم».
وأضاف «لم أتفاجأ بمستوى مييس الرفيع خالل املونديال 
وعمره ٣٥ عاما. لطاملا كان عىل القمة يف جميع املباريات 
وحاسما طوال مسريته. أظهر ذلك مرة أخرى يف النهائي. 
اللعب. قد ينخفض  أداء هائال حتى يتوقف عن  سيقدم 
مستواه عن القمة قليال لكنه يعود ليقدم مستوى فائقا 

بامتياز، إنه العب فريد من نوعه».
وعن خروج منتخب إسبانيا من ثمن النهائي، أكد «أثق 
دائما يف هذه املجموعة من الالعبني، لكن أي مباراة قد 
تنهي مسريتك يف املونديال وتخلف عاصفة من الشكوك. 
حدث ذلك أمام اليابان، وهو ما تسبب يف الخسارة أمام 
املغرب يف ثمن النهائي»، الفتا االنتباه إىل أن ما يقال عن 
وتؤثر  بأخرى  أو  بطريقة  لهم  يصل  واملنتخب  الالعبني 

عىل الحالة التي ينزلون بها إىل أرضية امللعب.
وتابع «إذا استمرت نواة املنتخب الشابة الحالية وتطورت 
أمم  وكأس  املونديال  خوض  خربة  فإن  الوترية،  بنفس 
أوروبا ستضيف الكثري. لكن األمر يعتمد كليا عىل األداء. 
الفريق.  املتواجدين يف  نحن متفقون عىل أغلب الالعبني 
ربما تحدث أربعة أو خمسة تغيريات مع قدوم لويس دي 
ال فوينتي (مدرب إسبانيا الجديد)، ال أظن أن التعديالت 

ستكون هائلة. قوام الفريق شاب وسيواصل التطور».
وحول زيارته مللعب جوان جامرب، أوضح «حني تصل هنا 
تظهر عىل وجهك االبتسامة. مرت أعوام عديدة، مواقف 
كان  إذا  كثرية.  أمورا  الزمالء  مع  تشاركت  وتدريبات. 

األمر مرضيا لجميع األطراف فبالقطع أود 
العودة إىل برشلونة. إنه بيتي وأشعر بذلك. 
العودة،  يف  راغبا  كنت  إن  إذا سألتني عما 

فسيكون جوابي نعم. لكن ال أحد يعلم ماذا 
قد يحدث».

يتبقى  الذي  السابق،  البارسا  نجم  ورصح 
 ٣٩ ويتم  كوبي  فيسل  مع  عقده  يف  عاما 
ما  عىل  بأنني  «أشعر  املقبل  آيار  يف  عاما 
يف  رغبة  ولدي  الكروية،  الناحية  من  يرام 

أستبعد  ال  القدم.  كرة  لعب  يف  أستمر  أن 
لكنني  الـ٤٠  بلوغ  حتى  اللعب 

أعيش يف الحارض واللحظة 
زلت  ما  فقط.  الحالية 

أستمتع اليوم بالكرة 
وأعتني بنفيس كي 

وال  بخري  أظل 
أعاني».

استقبل امللك محمد السادس يف قرصه 
املنتخب  نجوم  الرباط  بالعاصمة 
أمهات  وتحديدا  وأرسهم،  املغربي 

الالعبني بعد عودتهم من قطر.
عربي  إنجاز  عىل  األطلس  أسود  ووقع 
تاريخ  يف  األوىل  للمرة  حدث  وأفريقي 
املركز  باحتالل  العالم  كأس  نهائيات 

الرابع يف مونديال قطر ٢٠٢٢.
وبعد الثناء عىل املنتخب املغربي وتقدير 
امللك  كرم  أفراده،  جميع  مجهودات 
الركراكي  وليد  املدرب  السادس  محمد 

بوسام من درجة قائد.
كما منح العاهل املغربي باقي الالعبني 
درجة  من  أوسمة  الفني  والجهاز 
مجهوداتهم  عىل  مكافأة  ضابط، 
املغربية  الكرة  وترشيف  الكبرية، 

والعربية واألفريقية يف كأس العالم.
تكريم  يف  السادس  محمد  امللك  ورافق 
األسود، ويل العهد األمري موالي الحسن، 

واألمري موالي رشيد.
وقدم أعضاء املنتخب املغربي تذكارات 
عن  تعبريا  السادس،  محمد  للملك 
امتنانهم له عىل الدعم الذي قدمه لهم 

طيلة منافسات املونديال.
به  حظي  مماثل  استقبال  آخر  وكان 
 ،٢٠٠٤ لسنة  يعود  املغربي  املنتخب 
بعدما حقق أسود األطلس املركز الثاني 

يف كأس األمم األفريقية يف تونس.
للعاصمة  املغربية  البعثة  ووصلت 
الرباط، وحظيت باستقبال تاريخي من 
خروجهم  منذ  املغربي  الشعب  جانب 
للقرص  الرباط سال، وصوال  من مطار 

امللكي. 
ملنتخب  الفني  املدير  قال  جهته  ومن 
سعيد  إنه  الركراكي  وليد  املغرب 
امللك  جانب  من  التاريخي  بتكريمهم 
لالستقبال  إضافة  السادس،  محمد 
الجماهريي القيايس للفريق يف شوارع 

العاصمة الرباط.  
بعد  الرباط   إىل  األسود  بعثة  ووصلت 
اإلنجاز التاريخي، ببلوغ املربع الذهبي 
يف مونديال قطر ٢٠٢٢، وتحقيق املركز 
مشاركات  تاريخ  يف  مرة  ألول  الرابع 
بكأس  واألفريقية  العربية  املنتخبات 

العالم .
السادس،  محمد  املغرب  ملك  وقلد 
القائد،  وسام  الركراكي  وليد  املدرب 
اإلنجاز  تحقيق  يف  لجهوده  تقديرا 

املونديايل.
ترصيحات  يف  الركراكي  وأكمل 
ما  بكل  فخورون  «نحن  تلفزيونية  
هذه  ننتظر  نكن  لم  لكننا  حققناه، 
األجواء واالستقبال الرائع، نشكر امللك 
به من  ما حظينا  السادس عىل  محمد 

استقبال ال ينىس».
شخص  «كل  املغربي:  املدرب  وأضاف 
األجواء  هذه  يعيش  أن  يحلم 
التاريخية». واستطرد قائال: «كنا نأمل 
لكننا  أفضل،  ونتائج  املزيد  نحقق  أن 
بفضل  تقديمه،  أمكن  ما  كل  قدمنا 
جهود كل أفراد املنتخب املغربي».وختم 
أن  إال  يسعني  ال  األخري  «يف  الركراكي: 
دعمه  السادس عىل  امللك محمد  أشكر 

الكبري ومساندته لنا».
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عّمان/متابعة الزوراء:

 كشـف رئيـس املركـز الوطنـي لألمـن 

السـيرباني األردنـي بسـام املحارمة عن 

إجراءات حكومية ستتخذ ضد الحسابات 

الوهمية عرب مواقع التواصل االجتماعي.

وقـال املحارمة يف ترصيح لوسـائل إعالم 

محلية إنه ”يتم رصد الحسابات الوهمية 

عرب مواقع التواصـل، ومخاطبة رشكات 

التواصل االجتماعي العاملية، إلغالق هذه 

الحسـابات ومعرفة مصدرها سواء كان 

األردن أو يف الخارج“.

مـن جهته قـال رئيـس وحـدة مكافحة 

الجرائم اإللكرتونية الرائد محمود املغايرة 

إن ”الحسابات الوهمية التي يتم رصدها، 

عرب مواقع التواصل االجتماعي يف األردن، 

تتم مخاطبة الرشكات العاملية إلغالقها يف 

حال كان منشئ الحساب خارج األردن“.

وأضـاف املغايرة أنه يف حال كان منشـئ 

الحسـاب الوهمي من داخـل األردن، تتم 

إحالته إىل القضاء.

وأعلنـت مديرية األمن العـام أنها تابعت 

”بأسـف شـديد، مـا تناقلـه البعض من 

بالبعـض  وصلـت  مغلوطـة،  إشـاعات 

إىل حـد اإلسـاءة لجهودهـا وتضحيـات 

أبنائها، الذين سالت دماؤهم الزكية فداًء 

للوطن“.

وكانـت مديريـة األمـن العـام قـد أكدت 

اإلثنني أنها لن تسـمح بأي تجاوز يتعدى 

حدود القانـون وقواعد األخـالق، وبأنها 

ستتابع وبقوة القانون كلَّ مشكك يتناقل 

روايـات يقصـد بهـا اإلسـاءة أو تحقيق 

منافع ضيقة.

وشددت عىل أن وحدة الجرائم اإللكرتونية 

تقـوم برصد واسـتدعاء وضبـط كل من 

قـام بالنرش أو التعليق أو سـاهم يف نرش 

خطـاب الكراهيـة والتحريض ضد رجال 

األمن.

وأكد رئيس فرع مكافحة الجرائم يف وحدة 

مكافحـة الجرائـم اإللكرتونيـة بمديرية 

األمـن العـام الرائـد مصعـب الرحاحلة، 

اسـتمرار متابعة كل ما ينرش من خطاب 

وفيديوهـات  كاذبـة  وأخبـار  كراهيـة 

مفربكة عىل مواقـع التواصل االجتماعي 

وإحالة مرتكبي هذه األفعال إىل القضاء.

وأشـار الرحاحلة يف حديثـه إلذاعة األمن 

العـام األحـد أنـه تـم رصـد العديـد من 

القديمـة ومصدرهـا مـن  الفيديوهـات 

خارج األردن، حيث تم نرشها عىل أساس 

أنهـا حديثـة، باإلضافـة إىل العديـد مـن 

الفيديوهـات التي تعـرض أحداثا قديمة 

بهدف إثـارة الفـوىض والتحريض ونرش 

الفتن.

وبـنّي رئيـس فـرع مكافحـة الجرائم أن 

”العرشات من الحسابات التي تثري الفتن 

وتحض عىل األعمـال التخريبية معظمها 

مـن خـارج األردن وضبطنـا العديـد من 

األشخاص من مثريي الفتن داخل اململكة 

وستتم إحالتهم إىل القضاء“.

وشـدد عىل أن وحـدة مكافحـة الجرائم 

رصـد  باسـتمرار  سـتتابع  اإللكرتونيـة 

والفيديوهـات  الكراهيـة  خطابـات 

التحريضية، مؤكدا عىل رضورة اسـتقاء 

الخرب من مصدره وعدم نرش األخبار قبل 

التأكد من صحتها.

قضيـة  تثـري  التواصـل  مواقـع  وعـىل 

الحسـابات الكاذبـة جـدال واسـعا بـني 

املغردين.

بعـض  عـىل  الضـوء  مغـردون  وسـلط 

الحسـابات الوهمية التي تتخذ من ألقاب 

أردنية معروفة معرفات لها.  

وكان الفتـا أن معلقـني وجهـوا أصابـع 

بخصـوص  إيـران  إىل  رصاحـة  االتهـام 

التسـبب يف األحـداث األخرية عـىل مواقع 

التواصل.

يذكـر أن السـلطات األردنيـة بررت وقف 

تطبيـق تيك تـوك يف البـالد الجمعة بنرش 

محتوى يحض عـىل الكراهية والتخريب، 

وذلـك بعـد أن انترشت عىل هـذه املنصة 

مقاطـع فيديـو تتضمـن مشـاهد مـن 

االحتجاجات.

وأكـدت وحـدة الجرائـم اإللكرتونيـة يف 

ضمـن  األردنيـة  العـام  األمـن  مديريـة 

بيان رسـمي أنهـا رصدت نشـاطا الفتا 

لحسـابات وهميـة مـن داخـل وخـارج 

اململكة عملت عىل إعادة إنتاج فيديوهات 

تربز احتجاجات سابقة، وتوّظف مقاطع 

فيديو من دول أخرى وتنسبها إىل مناطق 

عديـدة يف اململكـة، بما يحـض عىل املزيد 

من العنف والتخريب وأعمال الشغب.

وجـاء البيـان بعد أن شـهد تطبيـق تيك 

تـوك الجمعة توقفاً تاما يف مختلف أنحاء 

البالد، وهو ما يبدو محاولة لوقف انتشار 

مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد من 

االحتجاجـات، إذ استشـعرت السـلطات 

األردنـي  الشـارع  عـىل  تأثريهـا  مـدى 

الـذي ينئ تحـت وطأة األزمات املعيشـية 

واالجتماعية.

وإىل جانـب محاولـة السـلطات الحد من 

تأثري الشبكات االجتماعية، تكرس وسائل 

اإلعـالم األردنيـة جهودها لدعـم الرواية 

الرسـمية وإرسـال رسـائل إىل الجمهور 

تحّذر من التضليل املوجود عىل الشـبكات 

االجتماعية وتنبه إىل خطورة الوضع الذي 

تمر به البالد.

ومنذ سنوات تشـتكي السلطات األردنية 

املضللـة  واملعلومـات  الشـائعات  مـن 

املوجودة عىل مواقع التواصل االجتماعي، 

وذلك بعد انتشارها بشكل واسع يف البالد، 

وتعتمد عىل سياستها اإلعالمية املتمثلة يف 

حظر تـداول املعلومات املتعلقة بالقضايا 

املثرية للجدل يف البالد، أو تلك التي تتناول 

قضايا حساسـة وال تجد الحكومة رواية 

مقنعة للرد عىل أسـئلة بشـأنها يطرحها 

املواطنون.

كاليفورنيا/رويرتز:
 أصبحت الهيئات الحكوميـة يف واليتي لويزيانا 
ووسـت فرجينيـا أحدث من يفـرض حظرا عىل 
اسـتخدام تطبيق (تيك تـوك) ملقاطـع الفيديو 
القصـرية عـىل األجهـزة التابعـة لحكومتيهما 
بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصني 
لتتبع األمريكيني ومراقبـة املحتوى.ومنعت 19 
واليـة أمريكية بشـكل جزئي عـىل األقل وصول 
األجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الواليات 
إىل منصـة تيك توك، اململوكة لرشكة بايت دانس 
ليمتـد الصينيـة ومقرهـا بكـني. وتمـت أغلب 

عمليات الحظر خالل األسبوعني املاضيني.
وكان بعـض مـن أعضـاء الكونجـرس اقـرتح 
األسـبوع املايض حظرا شـامال عىل املنصة عىل 
مسـتوى البالد، مما سـيجعل الواليـات املتحدة 
تقتفـي أثـر دول مثـل الهنـد حظـرت بالفعـل 
اسـتخدام املنصة.وقالت رشكة جامف هولدنج 
كـورب، التي تبيـع برامج ملؤسسـات تتيح لها 
إجـراء عمليـات تنقيـح وإجـراءات أمنية عىل 
هواتف آيفـون وأجهزة أبل األخرى، إن عمالءها 
من األجهـزة الحكومية منعوا الوصـول إىل تيك 
توك منـذ بدايـة العـام الحايل.وأضافت الرشكة 

أنـه جرى منـع حـوايل 65 باملئة مـن محاوالت 
االتصـال بتيك تـوك الشـهر الحايل عـىل أجهزة 
تديرها الرشكة لعمالء لديها من القطاع العام يف 
أنحاء العالم، بما يف ذلك مدارس وهيئات أخرى، 
بزيادة عـرشة باملئة عىل محاوالت االتصال التي 
ُمنعت يف يونيـو حزيران.وأكدت تيك توك مجددا 
يـوم االثنني يف بيان أن الرشكة ”منزعجة من أن 
الكثري من الواليات تسـارع باالنضمام إىل دعاية 
سياسية لتفعيل سياسـات مبنية عىل مزاعم ال 
أساس لها حول تيك توك ولن تفيد األمن القومي 
للواليـات املتحدة“.وقـال وزيـر خارجيـة والية 
لويزيانـا كايل أردونني إنه حظر منصة تيك توك 
عـىل جميع األجهزة التي تمتلكها هيئته، بداعي 
وجود تهديدات أمنيـة محتملة لكن دون تحديد 
أى مخاطـر حاليـة. وقـال مراقب والية وسـت 
فرجينيـا جيه.بـي ماكوسـكي إنه فعـل اليشء 

نفسه يف واليته.
وينخرط مسؤولون أمريكيون وآخرون من تيك 
توك يف محادثات منذ شـهور حول اتفاق يتعلق 
باألمـن القومي سـيعالج املخاوف مـن وصول 
الصـني إىل بيانات أكثر من مئة مليون مشـرتك 

أمريكي عىل منصة تيك توك.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
أرجأت محكمة الصلح اإلرسائيلية يف القدس املحتلة خالل جلسـة خاصة، عقدتها 
أمـس الثالثـاء، النظر يف قضيـة الصحافية املقدسـية ملى غوشـة (30 عاماً)، إىل 
ينايـر/ كانون الثانـي املقبل، مع إبقائهـا قيد الحبس املنزيل، وعـدم التواصل مع 

وسائل اإلعالم.
وطالبـت النيابـة العامـة اإلرسائيلية بإبقاء غوشـة رهـن االعتقال حّتـى انتهاء 
اإلجراءات القانونية ضدها، واتهمتها بالتحريض عىل العنف بسبب نرشها عبارات 
عرب حسـابها يف ”فيسـبوك“ ”تدعم وتتماهى مع منظمـات ”إرهابية“، وعبارات 

”تدعم حركة الجهاد اإلسالمي وتحرّض عىل العنف“.
وذلك يف إشارة إىل نرش غوشة عقب العدوان األخري عىل قطاع غزة، صورة تضمنت 
عدداً من أفراد الجناح العسـكري لحركة الجهاد اإلسالمي، ”رسايا القدس“، وهم 
ملثمون ويحملون أسلحة، فيما ُكتب عىل الصورة: ”مع املقاومني دائماً وإىل األبد“. 
كما اتهمت غوشـة بنرش 4 منشـورات بعد استشـهاد إبراهيـم النابليس، وصفته 

فيها بالقدوة والرمز.
وكانت غوشـة قد اعتقلت يف الرابع من سـبتمرب/ أيلول املايض، بعد اقتحام منزل 
عائلتهـا يف حـي الشـيخ جـراح بالقـدس، وحولـت إىل التحقيق والعزل يف سـجن 

هشارون، وهي أم لطفلني: كرمل (5 أعوام) وقيس (3 أعوام).

الدوحة/متابعة الزوراء:
 واجـه الالعبون العرب ومن أصـول أفريقية يف 
كأس العالـم انتقادات وهجمـات عنرصية من 
وسـائل اإلعـالم الغربيـة، لكن ”بشـت“ كابتن 
منتخـب  األرجنتـني ليونيـل ميـيس كان األكثر 

تلقيا لالستنكار.
قطـر  ملونديـال  الهامشـية  األحـداث  وطغـت 
عـىل الحـدث الكروي نفسـه يف تغطيـة اإلعالم 
الغربـي لبطولـة كأس العالم، وامتـد الجدل إىل 
العالـم العربي الذي اسـتنكر بدوره االسـتعالء 
والعنرصية اللذين أبدتهما وسـائل إعالم غربية 
تجـاه املنتخبـات األفريقية والعربيـة، دون أن 
يغيب ”بشـت“ كابتـن فريق األرجنتـني ليونيل 

مييس عن موجة الجدل منذ أيام.
ونـال املنتخـب املغربـي الحصـة األكـرب مـن 
العنرصيـة واالتهامـات بمعـاداة السـامية يف 
وسـائل اإلعالم الغربية خالل املونديال بالتوازي 
مع تميزه واحتفاء الشعوب العربية واألفريقية 

بإنجازاته الكروية االستثنائية.
وتسـببت ترصيحات مذيع قناة ”تي يف 2 نيوز“ 
الدنماركية سورين ليربت يف صدمة للناشطني، 
حيث شبه خالل برنامج احتفال العبي املنتخب 
املغربـي مـع أمهاتهـم عقـب كل انتصـار يف 

مونديال قطر بـ“عائلة القرود“.
وعقـب أيـام مـن بـث الحلقـة عـىل منصـات 
التواصـل وإثارة حالة من الجدل والغضب يف آن 
واحد، اضطـرت القناة الدنماركية إىل نرش بيان 
عّربت فيه عن اعتذارها واعتذار املذيع الذي أدىل 

بالتعليقات، مؤكدة أنها ”عنرصية ومهينة“.
وتداول ناشـطون مقاطع مصـورة من الحلقة 
التـي رفـع فيهـا مقـدم الحلقة صـورة لثالثة 
قرود، بينما كان مضيٌف آخر يف الحلقة يشري إىل 

معانقة عائلة القرود لبعضها البعض.
وأضافت القنـاة يف بيانها ”بغري قصد، أصبحت 
هـذه مقارنـة بـني العبـي املنتخـب املغربـي 
وعائالتهـم، وصـورة لعائلة من القـرود، والتي 

رفعها املضيف سورين ليربت“.
وعّربت رئيسة التحرير يف القناة آن ميت سوين 
عـن أسـفها ”الشـديد“ قائلة ”كان هـذا خطأ 
واضحـا ونحن نعتـذر عنه“، مؤكـدة أن القناة 

”ستأخذ ذلك مستقبال بعني االعتبار“.
وقبل أيـام، بّثت قنـاة ”فيلت“ األملانيـة تقريرًا 
يربـط بني العبـي املنتخب املغربي لكـرة القدم 
وتنظيم داعش، بسـبب رفعهم إصبع السـبابة 
احتفـاال بفوزهم عـىل الربتغال يف ربـع نهائي 

بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتـم حـذف التقرير من موقـع يوتيوب يف وقت 
الحـق حيـث تنـاول صـورة لثالثـة العبني من 
املنتخـب املغربـي، وقـد حملـوا العلـم املغربي 

ورفعـوا إصبع السـبابة يف غرفة تبديل املالبس، 
بعـد أن أثار اسـتنكار عدد مـن املتابعني الذين 
اعتـربوه تعبـريا رصيحـا عـن اإلسـالموفوبيا 

والكراهية ضد املسلمني.
ويف العارش من ديسـمرب الجاري، تعرض العبو 
املنتخب املغربي لهجـوم من الصحافة األملانية، 
حيـث اتهمت صحيفة ”تاتـس“ األملانية العبي 

”أسود األطلس“ بـ“معاداة السامية“.
ولـم تنتظر األصـوات اليمينية يف فرنسـا بلوغ 
مبـاراة نصـف النهائي، التي وضعت املنافسـة 
منتخـب بالدها أمـام املنتخب املغربي، لتشـن 
حملة عنرصيـة تحريضية ضد الجالية املغربية 
املحتفلـة بانتصارات األسـود. وقبـل ذلك، بعد 
هزيمـة بلجيـكا أمـام املغـرب، علقـت مجلـة 
”فالـور أكتيال“ الفرنسـية املقربـة من اليمني 
الشعبوي عىل تلك االحتفاالت بـ“مرحبا بكم يف 

بلجيكستان“.
ويف تغطيتها للمباراة املقبلة، أضافت قناة ”بي.

أف.أم.تـي.يف“ الرمزيـة الدينيـة عـىل التنافس 
الريايض، حيث وصفت املباراة بـ“معركة داوود 

ضد جالوت“.
وعىل قنـاة ”يس.نيوز“، اعترب املفكـر والكاتب 
اليمينـي الفرنـيس أالن فينكلكـروت أن فرحـة 
الجاليـة املغربيـة بانتصـار منتخبهـا الوطني 
تعبـري عن الكراهية لفرنسـا. حيـث رصح بأن 
”املشاهد التي تلت انتصار املنتخب املغربي عىل 
الربتغال تعرب عن تنامي واسع للفرانكوفوبيا يف 

البالد“.
واتهمـت صحيفة ”تـاز“ اإللكرتونيـة املنتخب 
املغربي بـ“إضفاء ملسـة معادية للسـامية عىل 
احتفاالتـه“، مـا يجعـل وفـق اعتقادهـا ”من 

الصعب منارصة املنتخب املغربي“.
األملانيـة  فيلـه“  ”دويتشـه  قنـاة  وانتقـدت 

االتحـاد الدويل لكرة القـدم ”فيفا“، متهمة إياه 
بازدواجية املعايري، وذلك ملا أسمته بـ“تسامحه 
مع املنتخب املغربي يف رفع الراية الفلسطينية“، 
مقابل منع املنتخبات األوروبية من حمل الشارة 

الداعمة للمثليني.
وطالب الصحفي الفرنيس جورج مارك بن عمو 
املغرب باالعتذار عن رفـع العبي املنتخب للعلم 
الفلسـطيني. وقال بن عمـو يف ترصيح له عىل 
قناة ”i 24“ اإلرسائيلية إنه ”عىل القرص امللكي 
املغربـي والحكومـة املغربية أن يقدمـا اعتذارا 

رسميا إلرسائيل“.
ووصل األمر باإلعالمي الربيطاني الشهري بريس 
مورغـان إىل نـرش تغريدة قال فيهـا إنه ”جرى 
تسـميم العبي منتخب فرنسـا عمًدا، ولم يكن 
فايروسـا“، وهو ما أثار تساؤالت حول أسباب 
تغريدتـه تلـك، ومن هـو الطرف املُسـتفيد من 
تسـميم العبي فرنسـا، حيث لم ُيؤّثر التسميم 
املُفـرتض عىل أدائهم الكروي يف املباراة النهائّية 
ضـد األرجنتـني، وأحـرزوا 3 أهداف يف الشـباك 
األرجنتينيـة، وبالتايل الفـوز األرجنتيني بكأس 

العالم ُمستحق برضبات الرتجيح.
ولم يسـلم العبـو املنتخـب الفرنـيس من أصل 
أفريقي من الهجوم اإلعالمي بالقول إن أورليان 
تشـاوميني من أصوٍل كامريونية، وكينغسالي 
كومـان، مـن أصـوٍل غينيـة، كالهمـا أضاعـا 
رضبتـي جـزاء، مـا يكشـف مـدى العنرصّية، 
والتذكـري  الخسـارة  عنـد  الالعبـني  وانتقـاد 
بأصولهـم والفـرح بهم ونسـيان أصولهم عند 

الفوز بكأس العالم.
أمـا الجدل الذي يسـتمر منذ أيام وانشـغلت به 
الصحـف األوروبيـة فمحـوره لقطـة التتويج، 
حيث انتقدت وبشـدة ارتداء مييس الزي العربي 
”البشـت“ أو ”العباءة“ أثناء اسـتالمه الكأس، 

بعد أن أهداه له أمري دولة قطر.
واضطـر إىل ارتدائـه فـوق القميـص التقليدي 

باللونني األزرق السماوي واألبيض.
وكانـت الصحـف األملانيـة يف مقدمـة وسـائل 
اإلعـالم التـي انتقـدت وبشـدة ارتـداء ميـيس 
”البشـت“ العربـي، فقالـت صحيفـة ”بازون 
أوناليـن“ ”هل كان يجـب أن يهتف مييس بزي 
قطر؟ هذا مخجل.. كانت لحظة تسـليم الكأس 
تتويًجـا ملسـرية ليونيل ميـيس، لكنها أصبحت 
خطـوة مفاجئة من قبـل منظمي بطولة كأس 

العالم تزعج اآلن العديد من الخرباء“.
بدورها رأت ”tagesanzeiger“ أن ارتداء مييس 
الثوب العربي كان مفاجـأة من قبل أمري قطر، 
وساعد فيه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وأن 

مييس بدا غري متحمس له.
وانتقدت صحيفة الغارديان الربيطانية اللقطة 
قائلـة إن تلـك الصورة كانت لحظة السـرتجاع 
اسـتثمار قطر البالغة قيمته 220 مليار دوالر، 
بينما تساءل محلل ”بي.بي.يس سبورت“ بابلو 

زاباليتا ”ملاذا؟ ال يوجد سبب لفعل ذلك“.
وقالـت صحيفـة  إكرسبيسـني السـويدية إن 
املشـهد غريب جـدا، وأضافت يف تقريـر لها إنه 
”غـري مفهـوم ومحاولة لجعـل لحظـة الفوز 
بـكأس العالم قطرية – عربيـة أكثر من كونها 
رياضية – عاملية – أرجنتينية“، متسـائلة ”هل 

لهذا أنفقت قطر كل هذه الدوالرات؟“.
وقالت فيكي بلومـي الخبرية يف ”تي.يف4“ ”من 
الواضـح أن قطر أرادت إنهاء املونديال بمشـهد 
رسيـايل“، مضيفـة ”يريـدون كتابـة التاريـخ 
بالطريقـة التـي يريدونهـا“، وتابعـت ”أرادت 
فرنسـا رفع شـارة الحب فرفعت قطر البشـت 

العربي بدال عنها“.
وقـال الناقد الريايض لينـوس لنجريد لصحيفة 
”يس.أو.24“ ”لقـد فعلوهـا وهـم يعلمـون أن 
صـورة ميـيس سـوف تعيـش 100 عـام حول 
العالم.. سـوف تتساءل األجيال ملاذا كان يرتدي 
مييس عبـاءة قطريـة عربيـة ويبقى السـؤال 
هـل لو كانـت فازت فرنسـا هل كان سـريتدي 

جريزمان أو مبابي العباءة العربية؟“.
ومن جانبه، علق باستيان شفاينشتايجر العب 
منتخـب أملانيا السـابق عىل اللقطـة بقوله ”لم 
أكن أعتقد أنه أمر جيد، لقد أخذت لحظة كبرية 
مـن الالعب، أنت تلعب كـرة القدم لرفع الكأس 
بقميص بلدك، ال أعتقد أنه سعيد بذلك أيًضا، يف 

رأيي، لم تكن كأس العالم ناجحة“.
وقال جاري لينيكر العب منتخب إنجلرتا السابق 
عن لقطة ارتداء مييس الزي القطري ”بطريقة 
مخزيـة إنهم غطوا مييس وهـو يرتدي قميصه 

األرجنتيني“.

غزة / متابعة الزوراء:

 ARD أغلـق التلفزيون األملاني 

مكتبـه يف قطـاع غـزة بشـكٍل 

 3 ورصف  ونهائـي،  كامـل 

صحفيني بشكل تعسفي ودون 

إبداء أسـباب، بعد ما يزيد عىل 

عرشين عاماً من العمل. 

وأفاد أحد العاملـني الذي طلب 

عـدم ذكر هويتـه، بوجود نزاع 

قانونـي مـع القنـاة يف حديثه 

لـ“العربي الجديـد“، مؤكداً أن 

بإنهـاء  أبلغتهـم  القنـاة  إدارة 

عملهـم نهائياً أواخـر أكتوبر/ 

ترشين األول املـايض، وإيقافه 

هـو وجميـع أفـراد املكتب عن 

العمل نهائياً. 

وأشـار إىل أن املكتـب يعترب من 

أقدم املكاتب الصحفية التابعة 

القطـاع، ويعمـل  يف  للقنـوات 

منـذ قرابة 20 عاًما، إذ أسـهم 

يف تغطيـة الكثري مـن األحداث، 

عىل رأسـها االنتفاضة الثانية، 

وجـوالت التصعيـد والحـروب 

اإلرسائيليـة عـىل غـزة خـالل 

السنوات املاضية. 

املفصـول  املوظـف  وبحسـب 

من القناة، تبـدو دوافع القرار 

سياسـية، وتتمثـل بالرغبة يف 

إنهـاء أي حضـور للقطاع عىل 

صعيـد اإلعـالم الـدويل، يف ظل 

حالـة االنزيـاح عـن القضيـة 

الفـرتة  خـالل  الفلسـطينية 

االهتمـام  وتراجـع  األخـرية 

الخاصة  الصحافية  بالتغطيـة 

بها. 

نقيـب  نائـب  أكـد  ذلـك،  إىل 

الفلسـطينيني  الصحفيـني 

تحسـني األسـطل، أن النقابـة 

تتابع كل اإلجـراءات القانونية 

الالزمـة للصحفيني املفصولني 

مـن أجـل تحصيـل حقوقهـم 

وإعادة العمل للمكتب بشـكله 

ينصـف  وبشـكل  املعتـاد، 

العاملني. 

لـ“العربـي  األسـطل  وقـال 

الجديـد“ إن قـرار الفصل جاء 

للقانـون  ومخالفـاً  تعسـفياً 

الفلسـطيني الـذي ينـص عىل 

إبـالغ العاملني بقـرارات إنهاء 

الخدمـة قبـل 3 أشـهر، فضالً 

عـن الطريقة التي جـرت بها، 

مشـدداً عىل أن النقابة ستسلك 

كل الطـرق القانونية لتحصيل 

حقوق الصحفيني املفصولني. 

أملانيـة  مؤسسـات  وأقدمـت 

وأخرى أمريكية، يف وقت سابق، 

عىل إنهـاء العمل مـع عدد من 

الصحافيني يف القطاع والضفة 

الغربية املحتلة بذريعة ”معاداة 

السـامية“، إضافـة إىل سـحب 

جوائز دولية من آخرين نتيجة 

لحمـالت تحريـض تقـوم بها 

مؤسسة إرسائيلية.
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اعداد / معد عبد الله ابراهيم
للكاتـب  روايـة  وثـريان   رجـال 
الدكتور يوسف إدريس صدرت عن 
املؤسسة املرصية العامة يف 1964. 
تتكـون الروايـة مـن 14 فصل يف 
تسـتوحي  صفحـة.   100 حـوايل 

الروايـة أفكارهـا مـن مصارعـة 
الثريان يف إسبانيا.

يكتب يوسـف إدريـس عن بطل يف 
مصارعة الثريان اسـمه أنطونيو، 
هذا البطل الذي تحمس له وتعاطف 
معه السارد والجمهور بشكل غري 

عادي، لكن دون أن يعرف عنه أحٌد 
شيئا من قبل... تحمس له الجميع 
طوال املصارعة، وهذا ما لم يبدوه 
تجاه املصارعـني اآلخرين. انترص 
انطونيو عىل الثـور األول انتصاراً 
مرشفـًا، لكـن املصـارع الثاني لم 
يحقق ما حققـه األول من نجاح، 
أمـا املصـارع الثالـث فقد فشـل 
بشكل مخٍز، وبذلك انتهى الشوط 
األول، ثم بدأ الشـوط الثاني، حيث 
تقـرر أن يقوم أنطونيو بمصارعة 
الثـور الثاني من جديـد، لكن رغم 
كل مـا أبداه من بطولـة منقطعة 
النظري هـذه املرة، إال أن الثور كان 
له رأٌي آخـر !! تحتوي الرواية عىل 
شـبكة رمزيـة ذات مالمـح حاّدة 
يف  سـة،  مؤسَّ انفجاريـة  وأبعـاد 
عمـق النص، عىل طبيعـة الرصاع 
التيمي الدائر بني البرش والثريان... 
يف بداية قراءتنـا لهذه الرواية نجد 
أنفسـنا أمام حلبـة يتصارع فيها 
الشـبان مع الثريان، ولكن رسعان 
ما يتدرج بنا النص نحو اسـتنتاج 
أعم يف ذلك، وهو «رصاع بني النوع 

البـرشي والنوع البقـري» بكل ما 
لهـذه الجملـة مـن دالالت !! كما 
حاول الكاتـب إجراء تحليل نفيس 
للمصـارع واملشـاهد للوقوف عىل 
بهـذه  الجميـع  اهتمـام  أسـباب 
الرياضة التي تنتهي أحيانا بموت 

بعض املصارعني.
كتـب إبراهيم صمويـل عىل موقع 
جريون يف 27 سـبتمرب 2018: ”يف 
الوقـت الذي تنطلـق فيه صيحات 
وصافرات آالف املتفرجني احتجاًجا 
عىل دخول ثور صغري فتّي الحلبَة، 
مطالبـًة بإخراجه فـوًرا، وإدخال 
ثور آخر غـريه، يكون أكرب وأقوى 
ليشـتّد الخطـُر عـىل (املاتـادور) 
وتحلـو املصارعـة؛ ينشـغل ذهُن 
يوسـف إدريـس، يف رائعتـه رجال 
وثـريان، بأمر آخـر تماًما: ”كيف، 
وَمْن يجـرؤ، وأّي قـوَّة ُيمكنها أن 
ُتجرب هذا الكائن الجهنَّمّي الطليق 
وأن تجعلـه، بطريقـة أو بأخرى، 
يعـود إىل دخول البـاب الذي خرج 
منـه؟“، يتابع الكاتـب: ”لو َخَطَر 
إدريـس (وهـو صاحب  ليوسـف 

أيُّ  دراسـيًّا)  العلمـّي  التحصيـل 
ظّل مـن نظريَّـة بافلوف (يشـري 
االسـتجابة  نظريـة  إىل  الكاتـب 
الرشطية أو التعلـم الرشطي التي 
وضعهـا الطبيـب الـرويس إيفان 
بافلوف)؛ لفسـدْت قّصُتـه تماًما، 
ت  لتبدَّد وميُضها وسـحُرها، لتغريَّ
وتبدَّلـت وصـارت أيَّ يشء سـوى 
ة يوسـف  عمـل أدبّي، سـوى قصَّ

إدريـس عـىل األخـّص. فإحـدى 
اإلبداعّية  الرجـل  عبقرّيات هـذا 
-وهي كثرية- استنطاق الالعادي 
العـادي، اسـتخراج الثمني  مـن 
النفيس مـن املهمل املبـذول. قد 
ال يخطـر عـىل بالك، قبـل رؤية 
إدريس، أْن ترى. ولكّنه حني يرى 
ويغـوص أو يتأّمـل أو يلتفت أو 
يتنبَّـه أو يبتكر خالًقا اللحظَة أو 
املوقَف أو التفسـري أو التحليل… 
مـن  تهتـف  أن  إالّ  تسـتطيع  ال 

أعماقك: يا إلهي“.
كتـب الباحـث الصينـي ”هوانغ 
هـاو يف“ عىل موقـع مجلة كلية 
اآلداب والعلـوم اإلنسـانية تقدم 
هـذه الروايـة أكثـر مـن مغزى؛ 
فاملغـزى الرئيس هو بيان حقيقة 
لعبة مصارعة الثريان التي ليسـت 
سـوى عملية قتل بشعة، ال هدف 
لها سوى كسب املال، وهناك مغزى 
داخـيل يتمثـل يف أن الناس بمجرد 
خروجهـم مـن سـاحة املصارعة 
ينسون حماسهم الشديد للبطولة 
داخل سـاحة املصارعة، وإذا بهم 

ال يتورعـون عـن الكـذب والنفاق 
والخـداع، وهـي بذلـك رواية ذات 
مضمـون عميـق ال ينقـص مـن 

جوانبها الفنية ولغتها“.
جـاء يف مقال «الواجـب والكاتب» 
بقلـم ممـدوح عـزام عـىل موقع 
العربي الجديد يف 22 أبريل 2022: 
«يعتذر يوسـف إدريس، يف مقّدمة 
روايته القصـرية «رجال وثريان»، 
مـن الثـّوار الجزائريـني ألنـه لـم 
يكتـب روايـة، أو مرسحيـة، عن 
الثـورة الجزائرية كمـا توّقع ذلك 
منـه أولئـك الذيـن عرفـوه هناك 
يف الجزائـر. كان الكاتـب قـد زار 
الجزائر مرّتني، بحسـب ما يقول؛ 
مـرّة أثنـاء الثورة، حـني ذهب يف 
بعثـة إىل هنـاك، والتحـق بجيش 
التحريـر الجزائري، وحرض بعض 
معاركه، ومرّة ثانية بعد استقالل 
الجزائـر عـاَم 1962.»، ويواصـل 
كاتـب املقـال قائـًال: «نحـن هنا 
أمـام إقـراٍر مـن كاتـب معروف 
يقول إنـه ال يسـتطيع، وال يريد، 
أن يكتب يف املوضوعات بتحريض 

قيمـة  والواجـب  الواجـب،  مـن 
وفكريـة  وسياسـية  اجتماعيـة 
كانـت يف النصف الثاني من القرن 
العرشيـن تشـغل مسـاحة كبرية 
من املهام امللقاة عىل عاتق الكتاب 
ويخلـص  العربيـة»،  الثقافـة  يف 
كاتـب املقـال إىل: «ليـس األمر أن 
الكاتب أكـرب أو أصغر من الثورة، 
وال أن الثـورة مقّدسـة أو طاهرة 
أو نبيلـة أو مسـلّحة أو طّيبـة أو 
مغدورة، بل هو متعلّق بمجموعة 
من املعطيات املتكاملة التي تجعل 
من الكتابة عن ثورة، أو عن قّصة 
حب، أو عـن رصاع بني األخوة، أو 
عـن وردة، قضّيـة كبـرية يف يقني 
الكاتب؛ قضّية يستطيع أن يكتب 
فيها دون إمـالءات من واجب، أو 
من جهة خارجية تّدعي أن الواجب 
أهّم من الصدق مثالً. أي أن يكتب 
انطالقاً من رغبة داخلية متحّررة 
من أّي مقوالت مسبقة، ومستندة 
إىل أن اإلنجاز الفّني الرفيع يحّقق 
بالـرضورة إنجـازاً فكريـاً رفيعاً 

يدعم أي قضية إنسانية».
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ماجد الحجامي
وجدت نفسـها وحيدة بعـد أن تفرق عنها 
رفاقها أمام أحد حانات املدينة ، كانت ثملة 

جدا حيث تقدمت نحو سيارتي وهي تسري 
ببطء ترتنح يميناً وشـماالً ،  بدأت تنظر إىل 
وجهي بدهشـة واسـتغراب بعد أن جلست 

إىل جانبي قائلة :
-يـا إلهـي ! لديك عينـني سـاحرتني  لم أر 
مثلهمـا مـن قبـل ، كـم أحب لون شـعرك 
األشـقر الناعم ، ولون برشتك الجذاب ، كم 

أنت وسيم وجميل .
- ال أظن ذلك لكن شكراً عىل كل حال .

- صدقنـي أنت تتمتع بجمال قاتل ال يمكن 
ألي امـرأة أن تقاومـه مهمـا بلغـت مـن 
الكربيـاء والخجـل ، أعلـم أننـي قد رشبت 
الكثـري هـذه الليلـة ، لكـن الفتـاة تفصح 
عـن أخطر ما يف مشـاعرها أذا دخلت نوبة 

الثمالة والسكر.
 كانـت تصفـق وتغنـي وترقـص وترصخ 
عاليـاً عندما تجاوزنـا املدينة رشقـاً ، بعد 

دقائـق قليلـة طلبـت منـي أن أتوقف عىل 
الفور ، نزلت مرسعة ثم تقيأت عىل األرض 
املغمـورة بالثلوج . رشبت قليالً من املاء ثم 
مسـحت وجهها بمنديلهـا الصغري قبل أن 
تعـود اىل مقعدهـا  ، نظـرت إيل ثانية لكن 
بخوف وقلق هـذه املرة ، قالت وهي تتلفت 

حولها :
- من أنت ؟

- انا سـائق هـذه السـيارة الصغرية ، كنت 
برفتك منذ اكثر من عرش دقائق .

- لكـن سـائق هـذه السـيارة كان جميـًال 
وجذاباً جداً !

  شـعرُت بـيشء مـن االطمئنـان بعـد أن 
اصبحْت ترى األشياء كما هي فقد اتعبتني 

بثرثرتها اململة طوال الطريق ، سألت ثانية 
:

- إىل أين تميض بي ؟
- لقد قلت يل انك ذاهبة إىل منزل طليقك .

- أها ، فعالً ، اليوم هو ذكرى مولده وقد أعد 
حفلـة كبرية ، انفصلنا منذ أكثر من عامني 
، حاول مراراً متوسـًال أن أعـود إليه لكنني  
قـررت أن ال أعود أليه أطالقاً بعث إيل الكثري 
مـن أقاربي وأصدقائـي ليشـفعوا له لكن 
دون جدوي ، هذه الليلة قلت لنفيس البأس 
أن أذهـب أليه يف زيارة مفاجئة لسـاعة أو 
سـاعتني ألرد لـه جميـًال قـد صنعـه يوما 
عندما كنا نعيش معاً ، اعلم أنه سـيدعوني 
اىل عالقة حميمة بعد أن يرحل الجميع لكن 

هذا لن يحدث أبداً .
- زيارتـك هذه ربما سـتكون سـبباً لعودة 
العالقـة بينكما خصوصا بعد أن يسـمعك 

كالما غرامياً جميالً .
- أبداً ،  لن أعود إليه حتى لو أسكنني منزالً 
مـن ذهب ، يمكننـي ان أغفـر كل يشء إال 
الخيانة  ، ربما سـيتوهم عندما يراني أنني 

قد قبلت بالعودة إليه لكن هذا محال ، 
- عليك أن ال ترشبي الكثري من الخمر هناك 
فقـد رشبت مـا يكفيك هـذه الليلـة .- بل 
سـأرشب قليالً ، ال أسـتطيع حرمان نفيس 
من الخمر فهو يمنحني املتعة والسـعادة ، 
الخمـر يأخذني بعيداً عـن كل هموم الدنيا 
وأحزانهـا ، أعشـق الخمـر كثـرياً وأن كان 

يذلنـي أحياناً لكنـه جوادي الـذي أمتطيه 
للسـفر إىل العالـم الذي أتمنـى العيش فيه 
ولـو لوقت قصـري ،خرجـت من سـيارتي 
عندمـا وصلنا إىل منزله الذي تزينه األضواء 
امللونـة ، خرج اليها مذعوراً عندما رآها من 
نافذتـه قائـًال : أهذه أنت ! ال أصـدق ذلك ، 
أمـرك غريب جداً ، كم مرة قلت لك اتركيني 
وشـأني ، ما بيننا قد انتهـى ولن أعود اليك 
مهما طال الزمن لقد ارتبطت بامرأة اخرى  
وأنا سـعيد معها كثرياً أذهبـي من هنا وال 
تفسـدي عيل سـعادتي ، عـودي من حيث 
جئـت أرجوك . عادت إىل سـيارتي مطأطأة 
رأسـها خجال ثم قالت بصـوت حزين : ألم 

أقل لك أن الخمر يذلني عىل الدوام .

علوان السلمان 

للشاعر القروي:                                                                         

أشبع العقَل حكمًة واختبارا  

وامإل القلَب رحمًة وحنانا

...يف ضوِء عمليِة القراءِة القائمة عىل 

عدد من املحاور: املسـتهلك (املتلقي) 

واملنتج (املؤلف) والخطاب (النص)...

تتحقـق الرسـالة املعرفيـة النابضـة 

بالحيـاة.. والحكمـة املتوهجـة التي 

هـي( الكالم الـذَّي َيِقلُّ لَفُظـه وَيِحلُّ 

معناه) كمـا جاء يف املعجم الوسـيط    

املعرفيـة  النصـوص  وباسـتحضار 

املكتنزة بالحكمة. 

(مجاذيـف الحـروف) التـي نسـجت 

ارساء  منتجتهـا  انامـل  عواملهـا 

الورشـة  دار  واسـهمت  عبدالعـايل.. 

الثقافية يف نرشها وانتشارها/2022 

شـعري  قالـب  يف  ِحكـم  ..كونهـا 

(الكاهـن  بــ  اقرتانهـا  متجـاوزة 

أوسـيد القبيلـة أوامللـك أوالخطيب).. 

وارتباطهـا بالشـعرارتباطاً يجعلهـا 

معه تشكل أسـاس األدب... بصفتها 

خربة مكتسبة من املالحظات العمقّية 

إلی األشـياء املستخلصة من التجارب 

املجتمعيـة... واملعرفيـة، حتـى انهـا 

اسـهمت يف معالجة عدد من القضايا 

االنسانية املفصلية بما يناسب العرص 

واملـكان والزمان واالحداث.. فلسـفيا 

وحكميا.. باسـتخدام الصـور الفنية 

والتعابري املتماسكة وااللفاظ البعيدة 

عن التقعر..

(بعـض الصرب كالجمر..ان امسـكته 

احرتقت وان فقدته حرقت)  ص52

(تمعـن يف جدية التدقيق قبل ان تضع 

احالمك يف مجـال التحقيق فلعل فيها 

من التشـويه ما يغنيك عـن التنويه)  

ص57

شـيطان..فاولها  ووليمـة  (ايـاك 

اشتهاء.. وآخرها ابتالء).

فاملنتجـة (النصيـة) تحفـر يف عمـق 

منهـا  وتخلـق  اللحظـة  مفارقـات 

صورا بمضامني انسـانبة..اضافة اىل 

اصطيادهـا تيمـات دالة مـع حضور 

املكان.. باعتمادها تقنيات اسـلوبية 

وفنية (ايجاز وتكثيف واختزال جميل 

وحذف..).

 وهـي تعالـج  بعضـا مـن القضايـا 

اإلنسانية املفصلية اعتمادا عىل عوامل 

تشـكل بنيتهـا وتؤثر فيهـا كالعرص 

واألحداث..حتـى  واملواقـف  واملـكان 

انها انطوت عىل مجموعة من األرسار 

اللغوية التي مارستها املنتجة... 

(دنيـاك كعجلـة تجـري بـك ال تملك 

ايقافهـا او التحكم برسعتهـا إال انك 

القيـادة..)   فاحسـن  دفتهـا  تسـرّي 

ص75

فالنـص يعتمـد فلسـفة قائمـة عىل 

مجموعـة من األفكار واآلراء شـكلت 

منطقيـا  تشـكال  املنتجـة  عواملهـا 

ينطلق من موسـوعية فكرية مكتنزة 

باملعرفـة أطـرت عوالـم النـص الذي 

اتكا عىل مقولة النفري الصويف (كلما 

ضاقت العبارة اتسع املعنى).. اضافة 

اىل اعتمادهـا عـىل كتلة مـن االرسار 

اللغويـة والصيغ البنائية املسـتحدثة 

التي اضفت عـىل النص قيما انطبعت 

بطابـع تاريخـي وهي تسـبح ما بني 

شـعراء  بمسـايرة  واملـوت  الحيـاة 

الحكمـة والفلسـفة كاملتنبـي وابـي 

العالءاملعري.. 

(ال تصطبـغ بمـا ليـس فيـك فازالة 

الطالء ستزيدك تشوها..)  ص149 

(من نصحك فقد اسدى لك معروفا قد 

ال تتمكن من رده)  ص175

(مـا الحيـاة اال بعض احـالم ..يلهث 

املرء خلفها..فان امسـكها تبع غريها 

وان فقدها ابدلهـا فان تراخى داهمه 

املوت..وان عّجل كذلك فعل)  ص179

   فالنص يتخطى الحسـيات ويستقر 

يف افـق الرؤيـة املكتظـة بواقعيتهـا 

املمزوجة بالتخييـل  من خالل التأمل 

بحركـة الوجـود الطبيعـي والحيـاة 

االيقونـة  مـن  ابتـداء  بشـموليتها.. 

العنوانية والعالمة السـيميائية الدالة 

بفونيميهـا املشـكالن لجملة اسـمية 

مضافـة حـذف احـد اركانها..والتي  

تكشف عن املتن النيص.

 وال يفوتنا ان نذكر انالحكمة واملعرفة 

موجودان ِ يف أقوال النبي محّمد (صلی 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم) (رحـم الله 

امرىء عرف قدر نفسـه) واإلمام عيل 

(عليه السـالم)، حيث قـال: (معرفة 

النفـس انفـع املعـارف) و(من عرف 

نفسـه..فقد عـرف ربـه) ويف كليهما 

غاية وحكمة واحـدة .. وهناك املاثور 

من  

 الشعر كقول املتنبي:                                                                      

اذا انـت اكرمت الكريـم ملكته     واذا 

انت اكرمت اللئيم تمردا                            

من كل هذا نستطيع القول ان مصادر 

الحكمة تنحرص يف:                            

أ - املـوروث الشـعبي..كاالمثال التي 

هي تعبـري تصويـري إيحائي يختلف 

وعمومـه  شـيوعه  يف  الحكمـة  عـن 

وغرضه وأدائه التصويـري..اذ ان كل 

مثل حكمة وليس كل حكمة مثال....

 ب- التأثیـرات األجنبّيـة، إذ ازدهـار 

حركة الرتجمة نتيجـة االنفتاح الذي 

التطـور  بحكـم  املجتمـع  يف  حصـل 

وتالقـح  والتكنولوجـي  الحضـاري 

الحضارات والتبادل الثقايف. 

 وبذلك قدمت املنتجة نصوصا اقرتبت 

من املثل والدرس الفلسـفي والحكمة 

املحركة للذهن..

العربيـة  والحكـم  األقـوال  فائـدة.. 

املوجودة يف املوروث الشعبي، كثرية ال 

تعـد وقد ُجمع الكثري منها يف «مجمع 

سـنة  املتوفـی  للميدانـي»  األمثـال 

(518ه ).

واألقـوال والحكـم التي قالهـا اإلمام 

عيل (عليه السالم) قد جمعت يف كتاب 

«نهج البالغة» علی يد الرشيف الريض 

(359ه  406-ه ). 

بقلم الناقدة الذرائعية د. عبري خالد يحيي
النص: ضمائر ورق 

قـال كلمة حق؛ قطعوا لسـانه بعدهـا، وّزع أوراًقا يف كل 

مكان، َوفوَر أن وجدتها الرشطة نبتت لألوراق ألسنة.
ديباجة النص:

الثيمـة العامـة للنـص تتلّخـص بمقولة ( ما ضـاع حّق 
وراءه مطالب)، وعىل اعتبـار أن كلمة الحق ُتقال يف وجه 
إمام جائر، وهي كلمة مؤّثرة مرفوضة سياسـيًّا يف عرف 
الكثري من األنظمة القمعية، فإن الكاتبة تحيلنا إىل الثيمة 
السياسـية، فالرشطة ( أمن املنظومة السياسية) تالحق 
كلمـة الحق التي يعلنها لسـان إنسـان سـيايس حّقاني، 
فتكـّم فمـه باالعتقـال، وقـد تكون جائـرة جـّدا فتقوم 
فعلّيـا بقطع لسـانه، لكن كلمـة الحق املمنوعـة التي لم 
يعد باسـتطاعته نطقها بلسـانه املقطوع، تجد طريقها 
الجديـد، فيكتبها بيـده فوق األوراق ( منشـورات)، تقوم 
مقام األلسـنة، تالحقها الرشطة أيًضا. فاإلنسـان الجاد 

املؤمن بعدالة مطلبه ال يعدم وسيلة املطالبة به. 
التحليل اإليحائي:

الداللة األوىل (قال كلمة حق؛ قطعوا لسانه بعدها) تحوي 
اإلسـناد إىل فاعل هو ضمري مسـترت للفعل اإلنجازي قال، 

هـو رجل قـال كلمة حـق، الجملـة الثانية حوت إسـناًدا 
ضـدًّا لألول، وهو ضمـري متصل ( واو الفاعـل الدالة عىل 
الجماعـة)، وفعـل إجرائي(قطـع اللسـان) قابـل الفعل 
اإلنجازي(قـال كلمة حـق)، واإلحالة اإليحائيـة أن كلمة 
الحـق عندما تكون ممنوعة يف حرضة السـلطة الظاملة ( 

الضد) فإنها ُتبرت بقطع اللسان ( الوسيلة).
الداللة الثانية: ( وّزع أوراًقا يف كل مكان، َوفوَر أن وجدتها 

الرشطة نبتت لألوراق ألسنة).
تحيـل إىل أن الحق ال يضيع طاملا بقي اإلرصار عىل تبليغه 
واملطالبـة به، فال يعـدم اإلنسـان الوسـيلة، فيبلغ حّقه 
بطـرق كثـرية كلهـا خاضعـة للعدل، فـإن فقد اللسـان 
كوسـيلة لتبليغ الحق بالكالم املنطـوق، فإن اليد تعاوض 

ذلك الفقد بالكلمة املكتوبة. 
التحليل النقدي الذرائعي:   

• املستوي السيكولوجي:
انطلقـت القاّصـة مـن حقيقـة سـيكولوجية، تؤّكدهـا 
الذرائعيـة، وهـي أن اإلنسـان ينطلـق بدايـة يف أي عمـل 

سـلوكي من داخله، فقد وجدت القاّصة أن صاحب الحق 
هو شـخص يغلب عليه شعور االنتصار داخليًّا، فال يتأّثر 
بمـا يمكـن أن يحـدث لـه خارجيًّـا، وهذه هـي الصالبة 
النفسـية عنـد صاحـب الحـق، ال يهتـّز عنـده ال الكيان 
الداخـيل وال الخارجـي، بل يصبـح الكيانـان متالزَمني يف 

القوة والصالبة.
• املستوى األخالقي:

إن الـدالالت يف هذا النـص تدّل شـكًال ومضموًنا عىل قوة 
اإلنسـان حـني يمتلـك قيمـة اإلخـالص التـي تنطلق من 
ذات حقيقيـة ال ريـاء فيهـا وال تدليـس، بـل تحمـل تلك 
الـذات جميع املفردات اإليجابية لظواهـر أخالقية أبرزها 
اإلخالص والصدق والحـق واألخالق، لتصبح الذات ضمريًا 
خالًصا، ولتغدو القاّصة انعكاًسا لتلك الظواهر األخالقية، 
تنقلهـا كما هـي من رأس قلمهـا إىل بيـاض الصفحات، 
وترى الذرائعية أن ما يكتبه الكاتب هو صدى ملا يكنزه من 

أصوات تنادي بالحق والصدق والقيم األخالقية الراقية.  
• املستوى املتحرك:

1. الرمزيـة: أخذت الرمزية يف هذا النوع من القص ق.م.م 
حّيزًا اسـرتاتيجيًّا واسًعا، فقد اسـتخدمت القاّصة رموًزا 
مغلقـة لم تطرح نفسـها بصورة مرئية( سـيمانتيكية) 
وإنمـا طرحت ذاتها بأقوال حّملتها برموز مغلقة، مغلفة 
بإيحاءات سياسـية واجتماعيـة وأخالقية تعطي للكاتب 

حرية القول برصانة وصالبة. 
2. التقنيات: اسـتخدمت القاصة تقنيـة الدالالت املوجزة 
والتي تنقسـم عىل نفسـها إىل قسـمني: املرئي واملخبوء، 
وهذا هو الدأب الذرائعي الذي تالحقة الذرائعية كمخرجات 

ملدخالتها الفكرية . 
3. اإلحالة واإلسـناد الذرائعي: ظهـر جليًّا بتكوينات هذه 
القصة بسـبب التسلسـل الهرمي لبنائها الفني، فقد كان 
اإلسناد بشخصية تمّثل الحق بشكل صلب، فأحيلت إليها 
جميع اإلنجازات التي احتوتها الدالالت بشكل إيحائي غري 
مرئـي، فأعطت مخرجات جميلة جـدًّا، تعكس جماليات 
التعبـري اإليحائـي، ولعل أبرز هـذه الجماليـات اإليحائية 

كانت يف العنوان ( ضمائر ورق).
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إنهم الشعراء
تطلع الشمس تحت أجفانهْم

ليكتبوا
وُيميطوا اللثام عن لغة الضياْع...

حيث يهرب الهواْء
ألنه ال يريد أن يموْت

إنهم الشعراْء
بني أصابعهم يومض الربْق

لتشع املوجة ُ
ويتوهج الربتقاْل

وتقول الوردة : انظروا
هذه أنا !

و ألنهم يكلمون الحجارة َ
وارتعاشة الندى

فسلوا األطفال عن شطحاتهْم
وشفاههم الغامضة ْ !

وانظروا لرباءتهْم
وهو يسألون عن السماْء

هنا وهناك ْ! 
أمام املرايا أو خلفها 

ثمة فضاء رحيْب
ال بد من حضورِه

ليقرأ الصمت ُ قصيدتْه
فالحفلة يف انتظاْر

والحياة جالسة بثوب زفافها
حتى ينرش منديله فوق أكفنا
ونقول لها : هل رضيت بنا ؟

ناهض الخياط

ê‡ì€a@ÚÃ€



أوقـات عصيبـة  األزواج  تمـر عـىل 

وصعبـة، تشـعرهم باليـأس وعـدم 

االرتيـاح، خاصـة األزواج الذين يقع 

عـىل عاتقهـم مسـؤوليات كبـرية، 

تجعلهـم يف دوامة تفكـري ال منتهية، 

تدفع بهم إىل اإلحباط والسلبية، مما 

يتحتم عىل الزوجة رضورة إخراجهم 

من الجو السـائد حولهـم، ومحاولة 

رفـع معنوياتهـم باسـتخدام عـدة 

طرق، من أبرزها:

الجلوس والتحدث معه

قد يكون مفعول املحادثات البسيطة 

بني األزواج كالسحر، بحيث يتخللها 

املـزاح والضحـك، الـذي يغـري مـن 

الجمـود، والكآبة، ويرفـع معنويات 

زوجك.

صنع طبق عشاء مفضل

قلب الرجل معدته، تعترب من األقاويل 

الشـهرية والصحيحـة، التـي أثبتت 

مفعولهـا عىل مر العصـور، فالرجل 

يحب طبخ زوجتـه، وخاصة إذا كان 

طبقه الذي يفضله.

الذهاب إىل نزهة بالسيارة

ال داعي بأن يقـود الرجل دائماً، ملاذا 

ال يتم العكس أحياناً؟ لتغيري الروتني 

والخروج عن املألوف، فالرجل بطبعه 

يهـوى السـيارات، خاصـة إذا كانت 

القيـادة متهـورة ومتمكنـة، بحيث 

تعترب هذه الطريقة من أفضل الطرق 

التي قد ترفع من معنويات الرجل.

رشاء هدية

يمكن للزوجـة القيام باختيار هدية 

تلفـت انتباه زوجها، وذلـك بمعرفة 

مـا يجذبه ويشـد تفكـريه، ويبعده 

عن الكآبـة بمجرد حصولـه عليها، 

كرشاء لعبة مـن ألعاب الفيديو التي 

يعشقها، أو أي هدية قيمة ترفع من 

ثقته بنفسه.

مشاهدة أفالم

من ال يعشـق األفـالم، وخاصـة إذا 

إىل  قريـب  شـخص  برفقـة  كانـت 

القلـب؟ تفضل الزوجـات كثريا هذه 

الطريقة، العتبارها طريقة فعالة يف 

تغري مزاج الزوج، وإخراجه إىل عالم 

آخر، من الحب، والخيال، واآلكشن.

إعطاءه الحرية

عندمـا يتعرض الرجـل للضغوطات 

بشـكل مسـتمر يمر يف حاالت تقلب 

املـزاج، حيـث قـد يحتـاج يف أوقات 

للحديث مع زوجته ويف أوقات أخرى 

يحتـاج أن يجلـس لوحـده ويبقـى 

صامتـاً لذلـك عـىل الزوجـة أن تدع 

الخيـار له يف هذه األمـور وأن تخربه 

بأنَّها موجود يف أي وقت يحتاج لها.

تقدير مجهوده

يجب أن تعلم املرأة بأنَّ الرجل يمتلك 

مشـاعراً مثلها تمامـاً و يحتاج ألن 

يسـمع بعض كلمات املديـح والثناء 

بعـد أن يقـوم بعمـل مجهد سـعياً 

لكسـب املـال للعائلـة، لذلـك ال بـد 

للمرأة أن تشـكر زوجها باسـتمرار 

عـىل الجهد الـذي يقوم بـه من أجل 

العائلة.

 كشـفت دراسـات علميـة أن 

البصل يقوم بدور حيوي ومهم 

يف بنـاء وتقوية العظام، ويقلل 

كذلك من خطر الكسور.

ويمتلـك البصل فوائد مذهلة يف 

هذا الصدد، حيـث يحتوي عىل 

التـي  «الربوبيوتيـك»  بكترييـا 

ُتغذي بكترييا األمعاء وتجعلها 

أكثـر حامضيـة، وهـي بيئـة 

تجعل الكالسـيوم أكثـر قابلية 

لالمتصاص. 

وتسـاعد «الربوبيوتيـك» أيًضا 

يف صحـة العظام، حيـث تقوم 

بتفكيكهـا  األمعـاء  بكترييـا 

إلنتاج أحمـاض دهنية قصرية 

السلسلة.

وأثبتت الدراسـات التي أجريت 

عـىل الحيوانـات أنهـا تسـاعد 

الناقضـة  الخاليـا  تنظيـم  يف 

للعظـام، وهـي إحـدى الخاليا 

املوجـودة يف العظام التي تعمل 

عىل هضم العظام الزائدة وغري 

املفيدة، كما أنها تقوم بحماية 

وإصالح وتجديد عظام الهيكل 

العظمي.

ويحتـوي البصل عـىل مركبات 

كريسـيتني  الفالفونويـد 

والكايمبفـريول، التـي ُيعتقـد 

بانيـات  خاليـا  تحفـز  أنهـا 

العظـام، التي تعمل عـىل بناء 

عظام جديدة.

أن  سـابقة  دراسـة  وكشـفت 

النسـاء فوق سـن الخمسـني 

مـرة  البصـل  تناولـن  الالئـي 

كان  يومًيـا،  أكثـر  أو  واحـدة 

لديهن كثافـة عظام أفضل من 

أولئك الالئي تناولن البصل مرة 

واحدة يف الشهر أو أقل.

وأشـار الباحثون إىل أن النساء 

الالئـي تناولـن البصـل يومًيا، 

كان لديهن خطـر أقل لإلصابة 

بكسـور الورك بأكثـر من ٢٠٪ 

مقارنة بأولئك الالئي ال يتناولن 

البصل مطلًقا.

ويعتـرب الحفـاظ عـىل صحـة 

العظـام يف وقـت مبكـر أمـرًا 

مهًمـا، ألنه بعد سـن الثالثني، 

يبـدأ اإلنسـان يف فقـدان كتلة 

العظام بشكل تدريجي.

امللكيـة  للجمعيـة  ووفًقـا 

لهشاشـة العظام، يعاني أكثر 

من ٣ ماليني شخص يف اململكة 

املتحـدة من هشاشـة العظام، 

أكثـر  املشـكلة  وتعتـرب هـذه 

شيوًعا عند النساء.

ويتوقف خطر اإلصابة بهشاشة 

العظام عـىل عدة عوامـل؛ بما 

يف ذلـك الوراثـة وتنـاول بعض 

األدوية مثل الستريويدات، كما 

يلعب النظـام الغذائـي دوًرا يف 

ذلك أيضا.

الغنـي  الطعـام  تنـاول  ويعـد 

بالكالسـيوم أمـرا مهًما، حيث 

تتكون العظـام من حوايل ٩٩٪ 

مـن الكالسـيوم، وإذا لم يأخذ 

الجسـم  احتياجات  الشـخص 

منه، فـإن ذلك يؤثر سـلبا عىل 

العظام ويضعفها.

ويعترب الحليـب واللبن والجبن 

والرسديـن  الجـودة  العـايل 

مـن  والـربوكيل  والسـبانخ 

املصادر الغنية بالكالسيوم.
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الدجـاج  شـوربة  مقاديـر 

بالشوفان:

عـرشة  مالعـق كبـرية مـن 

الشوفان.

دجاجة واحدة مقطعة قطعاً 

صغرية الحجم.

اثنا عرش كوباً من املاء.

ملعقـة كبـرية من امللـح أو 

(حسب الرغبة).

ملعقـة كبرية مـن البهارات 

املشكلة.

ثالثة أعواد من القرفة.

أربعة مالعق كبرية من الزيت 

النباتي.

خمس حبات مـن الطماطم 

املهروسة.

فرمـاً  مفرومتـان  بصلتـان 

ناعماً.

شـوربة  تحضـري  طريقـة 

الدجاج بالشوفان:

نضـع الزيت النباتـي يف قدٍر 

عـىل النـار ثـم نضيـف إليه 

البصل املفـروم ونقلبه حتى 

يذبل.

إىل  الدجـاج  قطـع  نضيـف 

املكونـات  ونقلـب  البصـل 

جيداً.

املشـكلة  البهـارات  نضيـف 

وأعـواد القرفة وامللح ونقلب 

تتبيلـه  الدجـاج جيـداً مـع 

تمتـزج  حتـى  البهـارات 

ويكتسب النكهة.

نضيف البندورة املهروسة إىل 

خليط الدجاج والبصل ونقلب 

املكونـات، ثـم نغطـي القدر 

ونرتكه ملـدة ثالث دقائق عىل 

ناٍر هادئـة حتى نحصل عىل 

صلصة كثيفة القوام.

الشـوفان  حبـوب  نضيـف 

وكمية املاء للخليط ونرتكها 

نخفـف  ثـم  تغـيل  حتـى 

النـار تحتهـا ونحركهـا من 

ملـدة  وقـت آلخـر ونرتكهـا 

نصـف سـاعة حتـى تنضج 

املكونات.

نسكب الشـوربة يف األطباق 

ونقدمهـا  بهـا  الخاصـة 

ساخنة.
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ُيعتـرب أوميغـا 3 أحد األحماض الدهنّية األساسـية غري املشـبعة، ويرمز 
لـه بالرمز ω-3، وجسـم اإلنسـان عاجٌز عن تصنيع هـذا الحمض ويتم 
الحصـول عليـه من املصـادر الغذائيـة املختلفة وعىل رأسـها األسـماك 
واملأكـوالت البحرية كالرسديـن والتونة والسـلمون واملاكرييل والحفش 
والرنجة لذا ُيطلق عليه مجاًزا اسم زيت السمك، وكذلك من النباتات كفول 
الصويا، والزيوت النباتية كزيت الزيتون وزيت اللوز وبذر الكتان والجوز، 
ويتمتـع هذا الحمـض بأهميٍة كبـريٍة يف مجال صحة القلـب والرشايني، 
وخفض مسـتوى الكوليسـرتول يف الدم، وتوقف تجلُّـط الدم وتعمل عىل 

تخثره، وسنقدم يف هذا املقال أبرز فوائد أوميغا 3.

فوائد أوميغا 3 الصحية
تقليـل خطر اإلصابة بالجلطات والسـكتات الدماغية واألزمات القلبية.. 
تقليـل تركيـز الدهـون الثالثيـة يف الـدم التي تتسـبب يف رفع مسـتوى 
الكوليسـرتول يف الدم وبالتايل الوقاية من تصلُّب الرشايني.. املساعدة عىل 

تنظيم رضبات القلب.. 
التحكم وضبـط ضغط الدم ضمن حده الطبيعـي.. معالجة االلتهابات.. 

املساهمة يف تقليل الوزن والوقاية من السمنة..
 الحفـاظ عـىل صحة وسـالمة الرئتـنّي مّما يقلـل إصابتهمـا بااللتهاب 
واألمـراض خاصة عنـد املدخنني.. وقاية املفاصل مـن االلتهابات واآلالم 

والروماتيزم..
 حمايـة العـني من االلتهابات والجفاف وتحسـني إفراز غـدد الدمع، ويف 

حال اإلصابة تخفيف حدة األعراض.. 
خفض معـدل الجليرسين الثالثـي يف الدم.. الوقاية مـن االكتئاب.. الحد 
مـن أمراض الشـيخوخة والزهايمر.. تعزيز القدرات العقلية والسـمعية 
والبرصية عند الجنني يف حال تناول األم ألوميغا 3 خالل فرتة الحمل.. منع 
اإلصابة بالتهاب الربوسـتاتا.. املسـاعدة يف وقف نمو الخاليا الرسطانية 

وبالتايل منع انتشار األورام.. 
زيادة نشـاط األجهزة التناسـلية والعضلية والعصبيـة.. ترطيب البرشة 
وزيادة حيويتها وبالتايل محاربة مظاهر تقدم سن البرشة ويأخر ظهور 

التجاعيد..تخفيف ألم الدورة الشهرية.

معلومات حول أوميغا 3
األسماك هي املصدر الرئيس له.

تصنيع زيت السمك مع كميٍة من فيتامني E لحمايته من التزنخ.
ا إذ  اإلفـراط يف تناولـه أو زيادة جرعة أكـرب من الالزم ُتحدث أثرًا عكسـيًّ

يتسبب يف حدوث السكتة الدماغية.
أوميغا 3 يتكّون من عنرصّين أساسينّي هما: حمض دوكوزا هيكسانويك 

.EPA وحمض ايكوزا بينتانويك ،DHA
غـري فعال يف بعض الحاالت املرضية ومنها: الطفح الجلدي والحساسـية 
وقرحة املعدة وأمراض الكبد وإلتهاب اللثة وألم الثدي والصداع النصفي.
عـدم تناول أوميغا 3 أو أيٍّ من املكمالت الغذائيـة املحتوية عليه من قبل 

األشخاص الذين يعانون من حساسية األسماك أو املأكوالت البحرية.
مقـدار الجرعـة يختلف من مرٍض إىل آخر؛ فعىل سـبيل املثـال: للحّد من 
ارتفاع الدهون الثالثية فعىل املريض تناول ما بني 1 إىل 4 جرام من أوميغا 

3، للقضاء عىل تصلب الرشايني 6 جرام منه ملدة 3 أشهر.
الحصـول عـىل الكمية املطلوبـة منه عن طريـق تناول السـمك الطازج 

املطبوخ أكثر من مرة يف األسبوع.

قد يشكو بعض األشخاص من صوت وهمي 
غريب وثابت يف إحدى أو كلتا األذنني، وغالبا 
ما تكون الضوضاء عالية ومشتتة ومخيفة  

وال تختفي.
ويختلـف نوع الصـوت من مريـض آلخر: 
أزيز أو نفخ أو هسهسـة أو رنني أو زئري أو 
هدير أو رصير أو مزيج منها جميعاً. ولكن 
مهما كان الصوت، فإن الحالة تسمى طنني 
األذن. والـيشء املشـرتك بني مـرىض طنني 
األذن هـو أن الصوت ليس صوتـا خارجيا. 
بـدال من ذلك، فـإن الضوضاء تبـدو حرفيا 

داخل رؤوسهم.
يقول بعض الباحثني إن طنني األذن يتولد يف 
األذن. ويفرتض آخرون أنه يحدث يف الدماغ. 
لكـن ال يشء مؤكـداً. ويف الوقـت الحايل، ال 

يوجد عالج.
لسوء الحظ، كما قال العديد من املرىض عىل 
مر السـنني، أن الكثري من األطباء يرفضون 
عـالج طنـني األذن. ويقولون إنـه ال يمكن 
فعل الكثري أو ال يشء، ويطلبون من املرىض 
أن يتعايشـوا معه. صحيـح أن طنني األذن 
ليس له عالج. ولكـن من الصحيح أيضا أن 
املتخصصـني يف السـمع لديهـم العديد من 
االسرتاتيجيات ملساعدة املرىض عىل التأقلم. 
وبالنسـبة ملعظم الناس، يمكن فعل الكثري 

لتقليل االنزعاج لديهم منه.
وال يزال الكثري حـول هذه الحالة لغزا، لكن 
األطبـاء والباحثـني يعرفـون أن الضوضاء 
العالية يمكـن أن تؤدي إىل الطنـني. وغالبا 
ما تكـون من األسـلحة الناريـة، واألدوات 
ومسـح  الثقيلـة،  واآلالت  الكهربائيـة، 
التصويـر بالرنني املغناطييس، واملوسـيقى 
الصاخبـة حتى من حفل موسـيقى الروك. 
ويمكن أن يؤدي التعـرض لضوضاء عالية 
- ما يسـميه األطباء الصدمة الصوتية - إىل 
بدء طنـني األذن، عىل الرغم مـن أنه يكون 

مؤقتا يف معظم هذه الحاالت.
وهـذا هو السـبب يف أن العديد من األفراد يف 
الجيـش يعانون من طنـني األذن، ربما بعد 
التعرض لصوت إطالق نار عال أو ضوضاء 

مـن املركبات والطائرات. ويف الواقع، يتلقى 
أكثر مـن 2.5 مليون من املحاربني القدامى 

مزايا إعاقة مردها إلة طنني األذن.
وتشمل العوامل األخرى التي يمكن أن تسبب 
أو تساهم يف اإلصابة بطنني األذن التهابات 
الجيوب األنفية والحمى واإلنفلونزا والتوتر 
العاطفـي والكافيـني والنيكوتني والكحول 
وبعض األدوية، مثل األسربين واإليبوبروفني 
والعقاقري املضـادة لاللتهابات األخرى غري 
السـتريويدية. وعندمـا يتوقـف الناس عن 
رشب هذه املرشوبات أو تناول هذه األدوية، 
فإن الطنني عادة ما يزول من تلقاء نفسـه 

أو، عىل األقل، ينخفض شدًة.
ويجب أن يخضع األشـخاص الذين يعانون 
مـن طنـني األذن لفحـص األذن السـتبعاد 
األسباب البسيطة مثل تراكم شمع األذن أو 
العدوى أو وجود ثقب يف طبلة األذن. ويجب 
أن يخضعـوا أيضا الختبار سـمعي شـامل 

لتقييم طنني األذن لديهم.
وبحلول الوقت الذي يـزورون فيه الطبيب، 
يكون العديد من املرىض قد وقعوا بالفعل يف 
دائـرة من التوتر: فيزيـد الطنني من التوتر، 
ثم يزيد الضغط والتوتر من الطنني، ما يزيد 

مجددا من التوتر، وما إىل ذلك.
لهذا السـبب من األهميـة بمكان أن يطمنئ 

الطبيب إىل أن الطنني ليس خطريا أو ال يهدد 
الحيـاة، وال يعد عالمة أو عرضا ليشء أكثر 

خطورة.
وغالبـا مـا تكون هـذه الطمأنة البسـيطة 
كافية ملعظـم الناس للتعامل مـع طنينهم 
بنجـاح. الهدف هـو نقل املـرىض إىل مكان 
ال تشـتت فيه هـذه الحالـة انتباههم أثناء 
ذهابهـم إىل يـوم جديـد من حياتهـم، أو إل 

تبقيهم مستيقظني يف الليل.
ويحتوي ”يوتيوب“ عىل العديد من مقاطع 
الفيديـو املولـدة للصـوت والتـي يمكن أن 
تساعد يف إلغاء الصوت غري املريح، وبعضها 
يحتـوي عىل شاشـات سـوداء تعمل طوال 

الليل.
وتتوافر تطبيقات الهواتف الذكية املجانية؛ 
وبالنسـبة لبعـض األشـخاص، يمكـن أن 
وآالت  واملـراوح  الهـواء  مكيفـات  تكـون 
الصوت والتلفزيون والراديو فعالة يف إخفاء 

طنني األذن.
وهنـاك أيضا أجهزة منتجـة للصوت يمكن 
وضعها يف األذن للمساعدة يف مواجهة طنني 

األذن..
وبالنسـبة ألولئك الذيـن يعانون من ضعف 
السمع، قد تخفي املعينات السمعية العادية 
طنـني األذن عـن طريـق إحـداث ضوضاء 

يف الخلفيـة بينما تسـاعد املـرىض يف نفس 
الوقت عىل السمع.

وتعمـل بعـض أنـواع مضـادات االكتئـاب 
واألدوية املضـادة للقلق. وهنـاك نهج آخر 
هـو العـالج السـلوكي املعـريف - أي العالج 
بالكالم. ويسـاعد هذا بشـكل خاص أولئك 
الذين يعانون من حاالت أخرى مثل االكتئاب 
والقلق واضطراب ما بعـد الصدمة وتاريخ 
مـن االرتجـاج أو إصابات الدمـاغ األخرى. 
ومن خالل الحد من هذا الضغط األسـايس، 
يمكـن للناس أن يتعلموا التعايش معه بدال 

من محاربته.
لكـن كـن حـذرا بشـأن املكمـالت العديدة 
املوجودة يف السـوق والتي تدعي أنها تعالج 
أو تقلل من طنني األذن. لم تظهر أي دراسة 
علمية عـىل اإلطالق أن هذه املكمالت تعالج 

هذه الحالة.
يجـب عـىل األشـخاص الذيـن يسـمعون 
نبضهم يف إحـدى األذنني أو كلتيهما - وهذا 
ما يسمى الطنني النابض أو الطنني املتزامن 
النبـيض - أن يلتمسـوا العنايـة الطبية. قد 
يكون سبب طنني األذن النابض، الذي غالبا 
مـا يوصف بأنـه صوت صفـري يتزامن مع 
النبض، بسـبب خلل يف أحد األوعية الدموية 
القريبـة مـن األذن. ويف كثري مـن األحيان، 
يمكن عالج هذه التشـوهات ويمكن تقليل 

الطنني النابض أو حتى القضاء عليه.
وباملثل، فإن أولئك الذين يشـكون من طنني 
من نـوع النقـر أو الرضب يجـب أن يكون 
لديهم أيضـا تقييم أكثر شـموال، إىل جانب 
أولئـك الذيـن اسـتيقظوا مـن الضوضـاء؛ 
يمكـن أن يكون عالمة عىل شـكل نادر من 

طنني األذن.
وهناك بعض األخبار الجيدة اإلضافية هنا. 
بالنسـبة للعديـد مـن مرىض طنـني األذن، 
يمكـن ملرور الوقـت أن يحدث فرقـا كبريا. 
وقـد يسـتغرق األمر عـدة أشـهر، أو حتى 
بضع سـنوات، ولكن يف مرحلة ما، غالبا ما 
تحل الحالة نفسها إىل حد كبري - ويتضاءل 

تأثريها بشكل كبري. 
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٧٦٩ - انتهاء الحرب الصينية البورمية بهدنة غري مستقرة.
١٨٥١ - تشغيل أول قطار شحن للهند يف روركي، الهند.

١٨٨٥ - السـاموراي إيتـو هريوبومـي يصبـح أول رئيس وزراء 
لليابان.

١٩١٧ - روسـيا تبـدأ مفاوضات السـالم مـع أملانيا وذلـك أثناء 
الحرب العاملية األوىل.

١٩٢٢ - توقيـع اتفاقيـة العقـري التـي ثبتـت بموجبهـا حـدود 
السعودية والعراق.

١٩٣٨ - طوكيـو تؤكـد إن السـالم يف الرشق األقـىص يرتكز عىل 
تفـوق إمرباطورية الشـمس وذلك أثناء فرتة الحـرب بني اليابان 

والصني.
١٩٤٨استئناف املعارك يف صحراء النقب وذلك أثناء حرب ١٩٤٨.

١٩٧١ - انتخاب النمسـاوي كـورت فالدهايم أميًنـا عاًما لألمم 
املتحدة خلًفا ليو ثانت.

١٩٩٢ - تحطـم طائـرة الخطوط الجوية العربيـة الليبية الرحلة 
١١٠٣ قـرب مطـار طرابلـس بينما كانـت يف رحلـة داخلية بني 
مدينتـي بنغـازي وطرابلـس، وأدى الحادث إىل مقتـل ١٥٧ راكًبا 

معظمهم من الليبيني.

٢٠٠٤ - السـعودية تسحب سفريها من ليبيا وتطلب من السفري 
الليبـي مغـادرة اململكـة وذلك بعـد اتهامها للحكومـة الليبية يف 
مؤامـرة ترمـي الغتيال ويل العهـد األمري عبد الله بـن عبد العزيز 

آل سعود.
٢٠٠٨ - تمزق دخان الرماد يف منطقة احتواء النفايات الصلبة يف 
مقاطعة روان بوالية تينييس حيث أطلق ٤,٢٠٠,٠٠٠ مرت مكعب 

من مالط الرماد املتطاير.
٢٠١٠ - رئيـس الواليـات املتحدة بـاراك أوباما يلغي سياسـة ال 
تسـأل، ال تقل التي تبلغ ١٧ عاما والتي تحظر عىل املثليني الذين 

يخدمون يف الجيش األمريكي اإلعالن عن مثليتهم.
٢٠١٤ - فوز الباجي قائد السبيس يف االنتخابات الرئاسية ليصبح 
أول رئيس منتخـب بطريقة مبارشة بعد الثورة التونسـية وذلك 

خلفا للمنصف املرزوقي.
٢٠١٦ - النظام السوري يعلن عن انتهاء معركة حلب والسيطرة 

التامة عىل املدينة.
٢٠٢١ - األهيل املرصي يحقق لقب كأس السـوبر األفريقي للمرة 
الثامنـة يف تاريخـه، وذلك بعد فوزه عىل الرجـاء املغربي بركالت 

الرتجيح.
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يرضب للشخص الذي يرى مايصيب الناس من مصائب وشدائد، 

فال يحس بها وال يشـعر بوقوعها مادام هو بمنجاة منها وبعيد 

عنها .

أصله:

إن سـائال وقف عىل باب أحد القصور الكبرية ليستجدي، فأطلّت 

عليه ربة القرص وسـألته حاجته ، فقال السـائل : (( سيدتي أنا 

جائع .. ويف أشـد حاالت الجوع )) . فسـألته املـرأة : (( وملاذا لم 

تـأكل حتى اآلن ؟ .. ألم يطبخ لكم طباخكم هذا اليوم ؟ )) فقال 

السـائل : (( سيدتي .. أي بيت تعنني وأي طباخ تقصدين ؟ .. أنا 

رجل فقري معـدم وقد مىض عيل يومان لم أطعم خاللهما شـيئا 

)).. فقالـت املـرأة : (( إذا كان طباخكـم لـم يعد لكم شـيئا من 

الطعـام .. فتلها بيشء تأكله : خذ مـن خبازكم رغيفا من الخبز 

الحـار ثم انزل إىل الـرسداب ، فخذ غرفة من السـمن وغرفة من 

العسـل ولطـخ بهما ذلك الرغيـف ثم كله وتصـّرب ، حتى ينضج 

الطعام ويتم إعداد املائدة )) .. فقال الرجل : (( واي واي ! .. إحنا 

وين .. والهانم وين ؟ .. واحد جوعان .. والثاني شبعان .. شلون 

نتفاهم ؟ )) .

ثـم تركهـا ومىض.. وذاع ذلـك الحديث بني النـاس ، فقالوا فيه : 

((الشـبعان ما يدري بدرد الجوعان)) .. وضحكوا من قول املرأة 

وعجبوا من غبائها وقلة عقلها .. وذهب ذلك القول مثال. 
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يناير/كانـون  يف  ولـدت  إذا 

الثاني:

الحـظ   ٢٠٢٣ العـام  يمنحـك 

والتفـاؤل. لديـك فرصـة جيدة 

جـداً للنجـاح إذا قمـت بتقييم 

بعنايـة.  مشـاريعك  توقيـت 

سـيقدم لك العام ٢٠٢٣ العديد 

من الهدايا، بما يف ذلك املكافآت 

املاليـة الكبـرية. لكـن ال تهمل 

أحباءك.

إذا ولدت يف فرباير/شباط:

سـيتعني عليك تغيـري طريقتك 

يف رؤية العالـم يف العام ٢٠٢٣. 

مـن املحتمـل ظهـور تغيريات 

بطيئة ولكنهـا مهمة يف حياتك 

اليومية. حقق أقىص اسـتفادة 

منهـا، وتخلـص مـن عنـادك. 

يمكن أن يساعدك التأمل يف هذا 

املسعى. 

إذا ولدت يف مارس/آذار:

سيشـهد عـام ٢٠٢٣ تحسـناً 

حـدودك.  وسـيخترب  واضحـاً، 

لذا اسـتفيد مـن هـذه الطاقة 

تحقيـق  ملحاولـة  اإليجابيـة 

األشـياء  عـىل  ركـز  رغباتـك. 

الصغـرية التـي سـتقربك مـن 

أهدافـك. سـيمنحك الحب وعياً 

بمن أنت ومـاذا تريد، وهو أمر 

لم يكن من املمكن تصوره قبل 

بضع سنوات.

إذا ولدت يف أبريل/نيسان:

العديـد مـن النجاحـات املهنية 

يف  انتظـارك  يف  والشـخصية 

الناحيـة  مـن   .٢٠٢٣ العـام 

املالية، ستواجه تطوراً ونجاحاً 

كبريين. 

إذا ولدت يف مايو/أيار:

لن يكـون العام ٢٠٢٣ سـهالً، 

لكن األشهر األوىل من عام ٢٠٢٣ 

سـتجلب لك الطاقة والتصميم 

عىل مواجهة أي تحد. يف الحب، 

سـيكون يف انتظارك مواجهات 

جديدة غري متوقعة.

إذا ولدت يف يونيو/حزيران:

سيمنحك عام ٢٠٢٣ العديد من 

الفرص. سـوف يمنحك التحكم 

واإلعداد الدقيق لهذه التغيريات 

العظيمـة. اعتبـاراً مـن أبريل، 

سـيمنحك الطاقة لتحقق ما ال 

يمكن تصـوره. يف الحب، احذر 

من القرارات املتهورة. 
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احبك .. وآنه باقي وياك محتــــــــار
شفت اعيونك آنه .. وصابني اجنون

ولك گلبي گلب .. مو كومة احجــــار
ومن حقي آنه اگلك .. بيك مفتــــون
بارد لشوكت .. مره انگلب حــــــار

وچويني واگلك آني ممنـــــــــــــون

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1 .دب صيني مهـدد باالنقراض - يف أغاني ومواويل 
فلسطني وبالد الشام.

2 .أمهات الكتب.
3 .متشـابهان - الكلـب يوصف وصفـا طيبا - قوة 

الرضب (الجرب).
4 .أوعيـة لزراعـة النبـات - واحد يف طـاول الزهر - 

يكتب بكل لغات العالم ولكنه ال يقرأ.
5 .طراوة ومرونة - اقرتب منها الليل (معكوسة).

6 .منطقـة املفصـل بـني السـاعد والزنـد - هـزت 
بجناحيها برسعة.

7 .نصف لجنة - معسكرات الجيش.
8 .من ملوك مرص القديمة - عملة صعبة.

9 .عنادل.
10 .روائي وأديب يمني (االسم األول واألخري).

1 .مضيق بحري قرب اليمن.
2 .القدرة عىل الرؤية بالعقل ال العني - نصف مولع.

3 .تكلم عن شـخص ما يف غيابه - يغطي الخروف - 
االحساس وتوقع الخري أو الرش.

4 .اشـتياق لدرجـة املـرض (معكوسـة) - التقـط 
(الطري) بمنقاره - إلهي.

5 .الف سنة - حيوان لطيف مكار.
6 .ذكر الطري - بيت الحيوان الربي (معكوسة).

7 .املنزل املجاور - استعراض الفن.
8 .حول إىل فتات - غصبا - كثيف غري مرتب.

9 .رجـل الدين الذي يقـدم قرارا بمرجعيـة دينية يف 
أمور الحياة.

10 .الصفات واملالمح - ذبح.
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ال تتعجب اليوم إذا وجدت نفسك نشيطا وأكثر حيوية 
بعد استيقاظك من النوم. حاول أن تؤجل تحقيق بعض 

األحالم هذه األيام قبل أن تواجه العالم. 
أنت عبقـري اليوم وربما تفكر يف أمور غري تقليدية وغريبة، 
ولكـن ال تعتقد أن هـذه األمور يمكنـك تحقيقها عىل أرض 

الواقع.

يوم غري مناسب للسفر خاصة عن طريق الجو. ربما تواجهك 
بعـض التأجيـالت يف رحالتك وربمـا تفقد أمتعتـك. كما أن هذا 
اليوم أيضا غري مناسب تماما للتخطيط ألي رحلة، وعىل الرغم من 
ذلك امامك اختيارات وبدائل أخرى للرتفيه عن نفسك بعيدا عن السفر. 
وإذا كان من الرضوري جدا اليوم السـفر عرب الجو، ننصحك بأن تكون 

يف املطار يف وقت مبكر جدا.

هناك أكثر من مسؤولية وأكثر من مهمة تجعلك 
مشـغوال طوال اليوم، ولكن عـىل الرغم من ذلك ال 

تكف عن التفكري يف أحالمك ومستقبلك. 
عىل الرغم من أنك تفكر يف االنتقال إىل مكان جديد، 
لكنـك من املهم اإليفـاء بوعودك القديمة. اسـتغل 

وقتك.

لديـك اليوم فرصة غري متوقعة للسـفر ملكان بعيد عىل نفقة 
شـخص ما. ربما تتعـرف عىل أحد األشـخاص اليوم من خالل 
بعـض املؤتمـرات أو النـدوات التـي تحرضها. هل أنـت مدرس أو 
محـارض؟ إذا كنـت بالفعـل تـدرس يف املـدارس أو الجامعـات، فاليوم 
فرصتك الوحيدة إللقاء محارضة يف مكان مميز لم تزره من قبل. استعد 

وقم بتحضري كل املواد التي تحتاجها وانطلق.

ال تقلق من املسـتجدات التي تحدث لك اليوم. ربما تسلك 
الطريـق الصحيـح فكن مبتسـما. تختـار دائمـا الطريق 
الصحيح يف الوقت املناسـب. ال داعي اليوم للشـعور بالندم أو 
الخجـل بسـبب األمور التـي حدثت لك يف املايض. حـّول تجاربك 

السلبية إىل دروس وعرب من أجل مستقبل أفضل.

ننصحـك بأن تكون عاطفيا اليوم وتهتم باألمور املحببة 
إليـك. بدال من أن تتنـاول أنواعا مختلفة مـن األطمعة يف 
وجبة واحدة، قم باختيار نوع أو نوعني من األطعمة املفضلة 

إليك. 
يمكنـك تناول كميات أخـرى يف أوقات الحقـة. ال تجعل أحدهم 

يفرض عليك تناول طعام ال تحبه.

اليوم هو أحد األيام التي تشـعر فيها أنك لديك قدرة 
عىل النهوض والتفكري يف عواطفك بطريقة عقالنية. 
حبـك للحريـة ليس املقصـود منه التعامل مـع كل األمور 

العاطفية املتأزمة، لذلك ال تزعج نفسك وتكرر املحاولة. 
عليك أن تحذر من هؤالء الذين يسببون لك املشاكل.

تـرى وتلمس جيـدا أن جهودك تعطـي ثمارا مفيـدة ووافرة، وأن 
تعبـك لم يضع سـدى، ال داع إىل تقلب املشـاعر تجـاه الحبيب، ألنها 
مجرد ضغوط عابرة يسـببها تزامن الواجبات واملسؤوليات املتنوّعة، فال 
داع إىل اختالق املشـكالت واألزمات. ثابر عىل نشاطك اليومي يف أحد األندية 

الرياضية، وحاول املحافظة عىل جدول تناول الطعام بانتظام.

كنـت تشـعر خـالل الفـرتة املاضيـة بالتشـاؤم عنـد 
التفكري يف مستقبلك ولكن اليوم ستتغري مشاعرك تماما 
وتشـعر بالرسور والبهجة وتحاول جاهدا أن تحقق لنفسك 
مسـتقبال ناجحا ومرشقا. ربما تبدأ مرشوعا جديدا اليوم. عىل 
الرغـم مـن أنك حريص عىل اتخـاذ هذه الخطـوة إال أن علماء 
الفلـك ينصحونـك بالـرتوي حتى تبحـث املرشوع مـن جميع 

جوانبه وتفحص الحقائق وتعيد تقييم النتائج.

من هو أكثر شخص فضوليا يف جريانك؟ من هو الجار 
الـذي تندهش عندمـا تـرى ترصفاته؟ حـاول أن تهدأ 
ألن هذا الشـخص يثري غضبك. كن شـجاعا واستقبل هذا 
الشـخص يف منزلك ورحب به. ربما تكتشف يف النهاية أن هذا 
الشـخص محبوب جدا وربما العكس ولكـن حاول أن تتعرف 

عليه عن قرب.
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حياتـك تحتـاج إىل بعـض األفـكار الخيالية لتغيـري الروتني 
اليومي اململ. هل تفكر يف شـخص مـا اليوم؟ ال تعتمد عىل أي 
شـخص وال تظن أنـه قد يقوم بعملك بدال منـك. تخلص من هذه 
الفكـرة وقم بتحديد أهدافك بنفسـك حتى تكون مسـتعدا عندما تجد 

نفسك أمام اختيارات متعددة.

تبدو اليوم حساسـا جدا وتيسء فهـم بعض زمالئك. تحاول 
اليـوم أن تسـتغل ذكاءك وعقلك يف ابتكار أفـكار جديدة حتى 
وإن كان ذلـك يتطلـب منـك بـذل جهد أكـرب. ربما يحفـزك ذلك 
الحمـاس عىل االطالع عىل أفكار وآراء اآلخرين والتعبري عن آرائك 

دون خجل.

Ô”aã«@fiçÀ



خرجت النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا عن صمتها، وعلقت 

خلفية  عىل  معها  والتحقيق  توقيفها  أزمة  بعد  األوىل  للمرة 

عالقتها بحاكم مرصف لبنان رياض سالمة.

عىل  صفحتها  عىل  بفيديو  جمهورها  عىل  صليبا  وخرجت 

مواقع التواصل االجتماعي «إنستغرام»، قدمت فيه الشكر 

لكل من تعاطف معها يف محنتها، قائلة: «انتم قويتوني».

الظلم،  للكثري من  أنها تعرضت  الفيديو  وأكدت يف مقطع 

وقالت:  الخاصة،  ملصلحته  عليها  افرتى  من  هناك  وأن 

بثقة وقوة؛ ألن  «واجهت ظلم كبري جدا، ولكن واجهته 

ضمريي مرتاح، وليس هناك شيئا أخاف منه».

تشويه  تعمدت  التي  األصوات  بعض  وجود  إىل  ولفتت 

بأشياء  ويتحدثون  شخصية،  أجندات  أجل  من  سمعتها 

عن لسانها ولكنها لم ترد، وقالت: «هون طلع أصوات كي 

يشوهوا سمعتي ويقولوا أشياء عن لساني ولم أرّد، ألني 

أعرف أن لكل واحد أجندات شخصية وكل الذي أقوله أن 

يرجع  رح  «حقي  مضيفة  الحق»،  ليظهر  كفيل  الوقت 

والظلم ال يدوم».
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الله  عبد  سيد  محمد  سيد  املخرج  كشف 
يجسد  وثائقي  فيلم  تصوير  عن  بارزاني 

التآخي بني األديان والقوميات.
وقال بارزاني: إنه «سيجري تصوير مشاهد 
يف  مباركة)  الطويل(أرض  الوثائقي  الفيلم 
وأربيل  ودهوك  املوصل  من  متفرقة  أماكن 
تربط  التي  التاريخية  العالقة  ،الذي يجسد 
سكان هذه املناطق يف ما بينها منذ القدم 
لكل  والتصدي  وتعاونهم  ناسها  وتكاتف 
بالرغم  بينهم  ما  يف  يفرق  أن  يحاول  من 
الذي  هو  الوطن  لكن  األديان  اختالف  من 
عالقات  من  بينهم  ما  يف  ويربط  يجمعهم 
إنسانية تجسدت وتجذرت عىل أرض الواقع 
اإلرهابية  داعش  عصابات  دخلت  عندما 
بالتساوي  والقتل  والدمار  الخراب  ووزعت 
، لكنَّ الكرد والعرب وعىل اختالف دياناتهم 
وانتماءاتهم وقفوا مع بعضهم البعض ضد 

تلك الهجمات اإلرهابية».
اللقاءات  من  مجموعة  «جرى  أنه  وأضاف 
وأيزيديني  مسيحيني  دين  رجال  مع 
التاريخي  العمق  عىل  أكدوا  ومسلمني 
وتربط  تربطهم  التي  اإلنسانية  للعالقات 
لقاءات  أجرى  كما  املناطق،  هذه  سكان 
مع مسؤولني حكوميني أوضحوا باالهتمام 
والتعاون مع كل األطياف الدينية والقومية 
والدفاع  املحافظات  هذه  يف  تعيش  التي 
أو  طائفي  أو  ديني  تعصب  كل  ضد  عنهم 
قومي فإن الهوية الوطنية تبقى محفوظة 

للجميع».

وأوضح أن»الفيلم سيكون بزمن ٥٤ دقيقة 
وسوف يعرض يف بعض الفضائيات العاملية 

ويجد طريقه للمهرجانات العاملية».
سيد  محمد  سيد  «املخرج  أن  اىل  وأشار 
العديد  أخرج  أن  سبق  بارزاني  الله  عبد 
..كولة  ( سوما  منها  الوثائقية  األفالم  من 
هذه  شاركت  وقد  .قّر)  ..بنجري  ..كوالب 
األفالم يف مهرجانات عاملية وعرضت يف دول 
  commando)  عديدة منها الفيلم الوثائقي
مجزرة  عىل  الضوء  سلط  الذي   (th  ٧٤
كوجو األيزيدية بعد هجوم داعش االرهابي 
عىل شنكال ٢٠١٤  وقتلهم ما يقارب ٣٨٠ 
و  النساء  من  و٨٠  واألطفال  الرجال  من 

أرسى  أخذهم  والنساء  الفتيات  من   ٧٢٠
أن  وبني  وسوريا».  والرقة  املوصل  إىل 
«الفيلم ُعدَّ وثيقة حيَّة ملا يحتويه من صور 
وتسجيالت حية عن هذه الجريمة ولقاءات 
مع نساء ورجال وأطفال وشيوخ أيزيديني 
عرض  وقد  الجريمة  هذه  بشاعة  وصفوا 
هذا الفيلم يف العديد من الواليات األمريكية 
الفيلم  حصل  إذ  األوربية،  الدول  وبعض 
عىل دعم إنتاجي من قبل نيجرفان برزاني 
مؤسسة كاردوخ للتعايش القومي والديني 
بجانب  يعمل  واملخرج  كردستان،  إقليم  يف 
لفضائية  مستشارا  وثائقياً  مخرجاً  كونه 

كردستان وزاكروس.

ألول مرة أقدم دوراً فيها هذه التناقضات، شخصية جادة وظريفة يف الوقت 
مجال  يف  رصاعات  تخوض  عاملية،  عربية  أزياء  مصممة  فحميدة  نفسه، 

الشخيص  الجانب  وعىل  العاملية.  املاركات  بني  التنافسات  بحكم  املوضة 
أختها  أوالد  رعاية  نفسها فجأة مسؤولة عن  هي وحيدة، ستجد حميدة 
األربعة». هكذا، تخترص هدى حسني قصة مسلسل «عودة خالتي» تأليف 
عروض  من  وهو  جمعة،  محمد  وإخراج  شكري  ومحمود  شكري  خالد 

شاهد األوىل، ويقدم عىل «باقة VIP من شاهد».
فريق  مع  املهنية  تعامالتها  يف  حميدة  سنرى  «أننا  حسني  هدى  وتوضح 
إىل «أنها تحاول أن تكون األم  أبناء أختها»، الفتة  عملها، ثم تعاملها مع 
البديلة، لكن بمنظور ومنطق يختلفان عن طريقة أختها، وهنا سيحصل 
الصدام، فهل ستنجح يف تكوين أرسة فعلية؟». وتردف حسني بالقول إن 
الناتجة  واملنغلقة  التقليدية  أفكارها  وألختها  الخاصة  أفكارها  «لحميدة 
عن خوفها عىل أوالدها وظروف الحياة التي مرت بها، فكانت شديدة عىل 

أوالدها، وخافت عليهم حتى من أختها».
الغموض،  من  الكثري  فيه  عمل  هو  خالتي»،  «عودة  مسلسل  أن  وتضيف 
حميدة  أن  كما  مختلفة،  نتائج  الحقاً  ويكتشف  أشياء  املشاهد  ويتوقع 
كذلك،  معها  يعملون  ومن  املهني  املستوى  عىل  سهلة  ليست  شخصية 
يجد  املشاهد  أن  رغم  وخيالها،  عقلها  يف  األحداث  تسبق  املرأة  هذه  لكن 
الواقع مختلف، حميدة ذكية  الجميع سيقدرون عليها ويفوزون لكن  ان 

ونبيهة بحكم تجاربها وتعامالتها وكيف صنعتها الحياة.

املرصية  املغنية  ستلتقي 
شريين عبد الوهاب بجمهورها 
الشهر  سيتم  غنائي  حفل  يف 
رشوط  مع  الكويت،  يف  املقبل 
الجهة  فرضتها  وقوانني 

املنظمة.
ووضعت الجهة املنظمة للحفل 
الغنائي الخاص يف شريين عبد 
يجب  قوانني  عدة  الوهاب 
وهي  الجمهور  بها  يلتزم  أن 

إقامة  مكان  إىل  «الدخول 
دقيقة   ٦٠-٩٠ بني  ما  الحفل 
وال  العرض،  بدء  وقت  قبل 
ُيسمح بدخول عربات األطفال 

إىل القاعة».
الجهة املنظمة أضافت رشوط 
«عىل  ضمنها  ومن  أخرى 
بالجلوس  االلتزام  الحارضين 
دائًما أثناء العرض، وال يسمح 
يمنع  الرقص،  أو  بالوقوف 

الدخول إىل القاعة أكثر من مرة 
واحدة». وأخريًا «ال يسمح 

الحقائب  بإدخال 
حجمها  يزيد  التي 
 ×  ٣٠  ×  ٣٠ عن 
والتدخني  سم،   ١٥
غري مسموح به وال 

أي  بإدخال  ُيسمح 
مرشوبات  أو  مأكوالت 

من الخارج».

النجمة هند صربي واحدة من أبرز النجمات 
تتقن  فهي  األخرية،  سنوات  العرش  خالل 
عملها بشدة وتختار كل شخصية بقوة 
توهجا  األكثر  لتكون  تؤهلها  وعزيمة 
يف  تتوان  لم  صربي  هند   ،٢٠٢٢ يف 
الجمهور  مع  تعيش  أعماال  تقديم 
املثال  سبيل  فعىل  عدة،  لسنوات 
دورها يف الفيلم األعىل ايراداً يف تاريخ 
والجن  كرية  وهو  املرصية  السينما 
شخصية  خالله  من  قدمت  والتى 
أعضاء  أحد  فهمي»  «حكمت 
التي  الفدائية،  الشعبية  املقاومة 
أجل  من  نفسها  بذلت 
والعرض،  الحرية 
صربي  قدمت 

تلك الشخصية برباعة شديد حتى وضعت  النساء يف عنق الفدائية من 
للحب والشعب  فداًء  العيش بحرية واستقاللية وماتت ودمائها  أجل 
والجن»  «كرية  وهم  واحدة  دفعة  فيلمني  صربي  هند  .قدمت  املبادئ 
والذي حصد ١٢٠ مليوناً وحصد أهم االفالم يف تاريخ السينما ، شارك 
يف بطول العمل كال من النجمني أحمد عز وكريم عبد العزيز، إخراج 
مروان حامد.وقدمت هند أيضاً فيلم «فضل ونعمة» والذي قدمت من 
تتلون  فهي  حلو،  يا  يتقالوا  والحلو  الرزين  الكوميدي  الوجه  خالله 
الفيلم نجاحاً كبرياً، وشارك يف بطولته  بحسب كل شخصية، وحقق 
مستوى  عىل  .اما  إمام  رامي  وإخراج  الكدواني،  ماجد  القدير  النجم 
الدراما فقدمت هند صربي واحد من أهم املسلسالت يف الفرتة األخرية ، 
وهو «البحث عن عال» وقدمت من خالله شخصية «عال عبد الصبور» 
وحقق نجاحا وشارك يف بطولته كال من سوسن بدر، هاني عادل، ندى 
موىس، محمود الليثي، وآخرون، إخراج هادي الباجوري، وقدمت من 
خالله شخصية السيدة املطلقة التي خاضت تجربة الزواج الذي يلم 

يكتمل وبحث عن حريتها يف آخر األحداث.

املركز  «فرح»  اللبناني  الفیلم  تصدر  
مشاھدة  األكثر  األفالم  قائمة  يف  الثامن 
داخل  العاملیة  نتفلیكس  منصة  عىل 
لبنان، وذلك يف األسبوع األول من إطالقه 
عرب شاشة املنصة، والفيلم من بطولة  
حسیبة  وإخراج  الله  عطا  ستیفاني 

فریحة وكنتن أوكسيل.
للمرتبة  دیسمرب   ١٠ يف  الفیلم  ووصل 

الثالثة ثم احتل املرتبة الخامسة لیومین 
يف  زال  وما  دیسمرب  و١٥   ١٤ متتالیین 
بعد  ذلك  ویأتي  املشاھدة،  األكثر  قائمة 
 ٢٤ الخمیس  منذ  تجاًریا  انطالقته  أن 
نوفمرب يف موطنه بدور العرض اللبنانیة، 
كما بدأت عروضه يف السینمات اإلماراتیة 

منذ مطلع دیسمرب الجاري.
لینا،  تبدأ  عندما  الفیلم  أحداث  تنطلق 
مع  معاناتھا  يف  الطب،  تمھیدي  طالبة 
كوابیس متكررة حادة، ترشع حیاتھا يف 
التداعي، ثم تضطر إىل العودة إىل وطنھا 
بیروت بلبنان، وتحصل عىل وصفة طبیة 

لتناول 
د  مضا

املعروف  زابا،  للجدل  املثیر  االكتئاب 
جوي،  باسم  الرشعیة  غیر  صورتھ  يف 
ملساعدتھا يف التعايف. عىل الرغم من ذلك، 
سيئاً،  منحًى  لینا  كوابیس  تأخذ  وبینما 
تنطلق  فرح،  بوالدتھا  الرابط  ویتضح 
األرسار  من  شبكة  لكشف  رحلة  يف  لینا 
الحقیقة  إىل  ستقودھا  التي  العائلیة 

املطلقة.

ستمنح  أنها  جوجل  أعلنت 
مستخدمي Gmail ميزة ستجعل 
وخصوصية،  أمانا  أكثر  املراسلة 
لها  مدونة  عرب  جوجل  وأشارت 
 Gmail عىل اإلنرتنت أن مستخدمي
”التشفري  ميزة  عىل  سيحصلون 
بالنسبة  طرف“  إىل  طرف  من 
للرسائل، أي أن رسائلهم ستكون 
وسيستحيل  بالكامل،  مشفرة 

الوصول إىل محتواها.
 ،“RT” موقع  ذكره  ملا  ووفقا 
تشفري  أن  الرشكة  أوضحت 
املتصفح  يف  سيتم  املحتوى 
مع  املستخدم  يستخدمه  الذي 
البيانات  نقل  قبل  أي  الحواسب، 
خدمات  عرب  يف  تخزينها  أو 

سيكون  أنه  أي   ،Google Drive
إىل  الوصول  تقريبا  املستحيل  من 
ثالث  البيانات من قبل طرف  تلك 

أو حتى من قبل غوغل نفسها“.
”بهذه  املدونة  يف  جوجل  وقالت 
الطريقة ال يمكن لخوادم جوجل 
الوصول إىل مفاتيح تشفري بيانات 
العميل، أي أن األخري يمكنه إنشاء 
محتوى ومشاركته وهو مطمنئ 

عىل خصوصية بياناته“.
امليزة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
أتيحت من قبل ملستخدمي خدمات 
وتطبيقات   ،Google Drive
Sheets و Docs و Slides، وكذلك 
 Google خدمات  ملستخدمي 

Meet للتواصل عرب الفيديو.

العام  هو  املقبل  العام  يكون  أن  املتوقع  من  إنه  الجوية،  األرصاد  مكتب  قال 
العارش عىل التوايل الذي ستكون فيه درجات الحرارة العاملية عىل األقل ١٫٨ درجة 
فهرنهايت (١ درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومن املتوقع أن 
يكون متوسط درجة الحرارة العاملية لعام ٢٠٢٣ ٢٫١٦ درجة فهرنهايت (١٫٢ 

درجة مئوية) أعىل من املتوسط لفرتة ما قبل الصناعة (١٨٥٠-١٩٠٠).
ويقول باحثو مكتب األرصاد الجوية، إن عام ٢٠٢٣ قد يكون أحد أكثر األعوام 
حرارة عىل كوكب األرض، عىل الرغم من أنه من غري املرجح أن يتجاوز الرقم 
درجة   ٢٫٣ العاملية  الحرارة  درجات  كانت  سنوات.  ست  قبل  املسجل  القيايس 
فهرنهايت (١٫٢٨ درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة يف عام ٢٠١٦، 
مكتب  باحثو  يزعم  لكن  الحني،  ذلك  منذ  باستمرار  مرتفًعا  كان  رقم  وهو 
اإلطالق،  عىل  حرارة  األعوام  أكثر  من  يزال  ال   ٢٠٢٣ عام  أن  الجوية  األرصاد 
ويرجع ذلك جزئًيا إىل غياب نمط الطقس البارد «النينيا». تحدث ظاهرة النينيا 
(La Niña)، وهي كلمة إسبانية، عندما تخفض الرياح االستوائية القوية، التي 
البحر عرب الجزء الرشقي من  تهب من الرشق إىل الغرب، درجة حرارة سطح 
خط االستواء من وسط املحيط الهادئ.قال الدكتور نيك دونستون من مكتب 
األرصاد الجوية: «لقد تأثرت درجة الحرارة العاملية عىل مدى السنوات الثالث 
من  أقل  حرارة  درجات  تحدث  حيث  املطولة،  النينيا  ظاهرة  بتأثري  املاضية 
متوسط درجات حرارة سطح البحر يف املحيط الهادئ االستوائي، مضيفا أن 

النينيا لها تأثري تربيد مؤقت عىل متوسط درجة الحرارة العاملية.

أطلق تطبيق «واتساب»، التابع لرشكة «ميتا»، املالكة 

لتطبيقات «فيسبوك» و «إنستغرام»، ميزة جديدة، 

ُتمّكن املستخدمني من استعادة الرسائل املحذوفة 

من جانبه يف غضون خمس ثوان.

متاحان  خياران  هناك  كان  الجديدة،  امليزة  وقبل 

عىل  الرسائل  لحذف  املستخدم  أمام  فقط 

والذي  أجيل»،  من  «الحذف  األول  «واتساب»: 

يخفي الرسالة عن املستخدم، ولكنه يبقيها مرئية 

للجميع، والثاني هو «الحذف للجميع». وإذا اختار 

الخطأ،  أجيل»، عن طريق  «الحذف من  املستخدم، 

سيطرته  يفقد  فإنه  للجميع»،  «الحذف  من  بدال 

بالكامل عىل الرسالة، دون أن يكون أمامه أي خيار 

حال  يف  مزعجا  كان  ما  وهو  الخطأ،  هذا  إلصالح 

رغب يف حذف يشء حساس من دردشة جماعية 

عىل سبيل املثال. لكن من اآلن فصاعدا، إذا حذفت 

بدال من  الخطأ،  لنفسك فقط، عن طريق  رسالة 

إلصالح  جديد  خيار  فلديك  بأكملها،  الدردشة 

والذي  الخطأ»،  طريق  عن  «حذف  وهو  خطأك، 

ُيعيد الرسالة يف حال لم يمّر عىل حذفها أكثر من 

خمس ثوان، وهي مدة قد ال تكون طويلة لكنها 

استعادة  فبمجرد  كهذا،  خطأ  إلصالح  كافية 

الرسالة، يمكن للمستخدم إما اختيار تركها أو 

حذفها مرة أخرى «للجميع» هذه املرة.
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يف كتاب استاذنا الراحل مارون عبود : ( حرب عىل ورق ) الصادر عام 
١٩٥٧ يذكر يف مقمته : ( يقولون لك : أكتب . وماذا تريدون أن نكتب ؟ 

ومن يقيم وزنا ملا نكتب ؟ ) .
ورحم الله االديب الكبري استاذنا توفيق الحكيم عندما سمع عن اجور 
 ( ـ  القدم  ـ  ـ وبدأ عرص  القلم  ـ  انتهى عرص  لقد   )  : الالعبني فقال 
وعلق عىل العب وصل سعر قدمه اىل ماليني الجنيهات فقال : ( لقد أخذ 

هذا الالعب يف سنة مالم يأخذه كل أدباء مرص من ايام اخناتون ) .
أما ماريا بيزل فقد تركت حبيبها ديكنز ، وملا عوتبت يف ذلك قالت : 
(ان ديكنز شاب لطيف ولكنه .. ـ وآه مما بعد لكن ـ فهل يستطيع 

ان يعيلني بقلمه؟).
عرشات االمثلة واالقوال والوقائع لكتاب ومفكرين وفالسفة عانوا ما 
عانوا ألنهم احرتفوا الكتابة فكان نصيبهم الفقر، ومن يتصفح تاريخ 
االبداع االنساني يجد امامه الكثري من هذه الحاالت، وقد وصل االمر 
ببعضهم ان يقوم بحرق ما كتبه للتخلص منه ألنه كان سببا يف فقره 
يستطيع من  ماال  عليه  تدر  اىل مهنة  الكتابة ورجع  ترك  ، وبعضهم 

خاللها ان يدفع شبح العوز والذل عن حياته.
وقد  ولد  وال  له  أهل  ال  فندق،  غرفة  يف  وحيًدا  يعيش  شوبنهاور  كان 
بلغ السبعني، وأرشف عىل املوت؛ فإذا باألوروبيني يلتفتون إليه والحظ 
وحيًدا  حياتي  عشت  أن  بعد  ومتشائًما:  ساخرًا  فقال  عليه؛  مقبٌل 

ونني إىل قربي بالطبول! منسيا، جاؤوا فجأة يزفُّ
للحياة  رائدا  القلم  يبقى  نذكره،  لم  وما  ذكرناه  ما  جميع  ورغم 
ومهندسا لها ، وتبقى الكلمة مركز اشعاع، ومن يريد املال فأبواب املال 
مفتوحة ، ومن يريد الرزق فال يجد مشقة بالحصول عليه ، وأخطر ما 
يف ميدان الكتابة ان يعرض الكاتب رأسه للبيع، وأسوأ حاالت الخزي 
االسعار، وأفضل  بأرخص  الدكاكني وتباع  االقالم يف  أن تعرض  والذل 
الكّتاب من يكرس قلمه ويبحث عن طريق آخر فذلك أفضل له من ان 
يكون بوقا ومهرجا وصعلوكا يف الحدائق الخلفية للخليفة، يعيش مع 

الجواري والغلمان .
لست من هواة الشعارات الثورية ، وال فقيها يف صناعة الكالم، ولكن 
الكلمة  ان  خالصته  واضحا  درسا  تعطينا  األمم  لتاريخ  أولية  قراءة 
االصالح  عىل  قائما  عاملا  وتشيد  تبني  ان  استطاعت  النقية  الصادقة 
والعدل، وان الحضارات جميعها قامت بفعل الرؤوس املبدعة التي كان 

لها الفضل االول يف انشاء حضارات، ونهضة امم، وازدهار معرفة.
اتحدث ايها السادة عن االقالم التي تؤسس للبناء بعيدا عن تلك االقالم 

التي تساهم يف الخراب .
اىل اللقاء .
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