
بغداد/ الزوراء:
اعلَن الناطق باسـم القائد العام للقوات 
املسـلحة اللـواء يحيـى رسـول، امـس 
الثالثـاء، مصادقـة القائد العـام رئيس 
الـوزراء محمـد شـياع السـوداني عىل 
توصيـات اللجنـة التحقيقيـة يف العمل 
اإلرهابي يف كركوك والتي تضمنت إعفاء 

ومحاسبة عدد من الضباط واآلمرين.
وقال رسول يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه 
”حصلت موافقـة القائد العـام للقوات 
املسلحة عىل توصيات اللجنة التحقيقية 
يف العمـل اإلرهابي الجبـان، الذي حصل 
يف الثامـن عرش من شـهر كانـون األول 
الجـاري يف قرية عيل السـلطان بناحية 
بـارشت  حيـث  كركـوك،  يف  الريـاض 
قيـادة العمليـات املشـرتكة بإجراءاتها 
التحقيقية“.واضاف انه ”قد خلصت اىل 

النتائج اآلتية: 
- إعفـاء ومحاسـبة عدد مـن الضباط 
واآلمريـن، واتخاذ اإلجـراءات القانونية 
الالزمـة، وتشـكيل مجالـس تحقيقية 

بحقهم. 
- إعادة انفتـاح الفوج األول بما يضمن 
والوديـان  واملناطـق،  األماكـن،  مسـك 
ذات األهميـة التعبوية، ملنع اسـتغاللها 
مـن قبـل العنـارص اإلرهابيـة، وتأمني 
املتطلبـات الفنيـة واإلداريـة للقطعات 

األمنية ضمن قاطع املسؤولية. 
- تكريـم املقاتـل رئيـس عرفاء حسـن 
حامد حسـن املنسوب اىل الفوج األول يف 
اللـواء اآليل الثاني رشطة اتحادية، وذلك 
لـدوره البطـويل، وشـجاعته الفائقة يف 
قتل أحـد اإلرهابيني رغـم إصابته أثناء 

الحادث.

بغداد/ الزوراء:
ردت املحكمة االتحادية العليا، امس الثالثاء، 
دعوى الطعن برشعية مجلس أمناء شـبكة 
اإلعالم العراقي. وقال مصدر قضائي لوكالة 

االنبـاء الرسـمية، إن ”املحكمـة االتحاديـة 
العليا ردت علنا دعوى رئيس الشبكة السابق 
فضل فرج الله بشأن الطعن برشعية مجلس 

أمناء شبكة اإلعالم العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرْت وزارة املاليـة، أمـس الثالثـاء، 
التعليمات الخاصة بصالحية الرصف يف 
الوزارات والجهات غـري املرتبطة. وذكر 
بيان للـوزارة تلقـت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: انه ”واسـتناداً للصالحيات املخولة 
لوزارة املاليـة بموجب احكام املادة (١٣ 
- اوالَ) مـن الفصـل الثالـث مـن قانون 

اإلدارة املاليـة االتحادية رقم (٦) لسـنة 
٢٠١٩ املعـدل، تقـرر إيقـاف التعيينات 
والنقل والتنسيب والرتفيعات والعالوات 
والرتقيـات اعتبارا مـن األول من كانون 
الثاني ٢٠٢٣“. وبينت ان ”تنظيم األمور 
املاليـة والقانونية سـيكون وفق نسـبة 
الـرصف ١/١٢ لحـني ترشيـع قانـون 

املوازنة االتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣“.

تايوان/ متابعة الزوراء:
مـددْت تايـوان الخدمة العسـكرية 
اإللزاميـة مـن أربعة أشـهر إىل عام 
واحد، عىل ما أعلنت الرئيسة تساي 
إينغ-ويـن، أمـس الثالثـاء، مؤكدة 
رضورة اسـتعداد الجزيـرة ملواجهة 
املتزايدة.وقالـت  الصـني  تهديـدات 
”الخدمـة  إن  صحفـي  مؤتمـر  يف 

العسـكرية الحالية ملدة أربعة أشهر 
ليست كافية للرد عىل الوضع املتغري 
متسـارعة“. وبوتـرية  باسـتمرار 
وأضافـت ”قررنا إعادة مدة الخدمة 
العسكرية لعام اعتباراً من 2024“.
وأوضحـت أن التعديل سـيطبق عىل 
جميع الرجـال املولوديـن بعد األول 
من ينايـر/ كانـون الثانـي 2005.

وتعيـش تايوان تحـت تهديـد دائم 
مـن أن تغزوهـا الصني التـي تعترب 
الجزيـرة جزءاً من أراضيها ال بد من 
اسـتعادتها يوماً ما، وبالقوة إذا لزم 
األمر.ويأتي هـذا اإلعالن بعد يومني 
صينيـة  عسـكرية  منـاورات  مـن 
بالقـرب مـن تايـوان، تقـول بكني 
إنهـا تجري رداً عىل ”اسـتفزازات“، 

لـم تحددهـا وعـىل ”التواطـؤ“ بني 
الواليات املتحدة والجزيرة التي تتمتع 
بحكـم ذاتي.وقالـت ”ال أحـد يريـد 
الحـرب. ولكـن، يا أبنـاء وطني، لن 
يسقط السـالم من السماء“.يف عهد 
الرئيس يش جـني بينغ، كثفت بكني 
ضغوطها العسـكرية والدبلوماسية 
واالقتصاديـة عىل تايوان مع تدهور 

حـدوث  احتمـال  العالقات.ويثـري 
غزو صيني قلـق الغرب والعديد من 
جـريان الصـني بشـكل متزايد.وأكد 
يش الـذي أعيد انتخابـه يف أكتوبر/ 
ترشيـن األول لوالية رئاسـية ثالثة، 
أن ”إعـادة توحيد“ تايـوان ال يمكن 

أن تنتظر األجيال املقبلة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
دعـْت لجنـة الكهربـاء والطاقـة النيابيـة وزارة 
النفط اىل االسـتثمار يف مجال الغاز بدال من حرقه 
لدعـم قطـاع الطاقـة، ويف حني اشـارت اىل فائدة 
واحدة مـن الربـط الكهربائـي مـع دول الجوار، 
اكدت ان مسـألة الكهرباء يف العـراق معقدة جدا.
وقالت عضو اللجنة النائبة، سـهيلة السـلطاني، 
يف حديـث لـ»الزوراء»: ان «عـىل وزارة النفط بدال 

مـن حرق الغاز املصاحـب للنفط من املفرتض ان 
تفكر جديا ببناء شـبكة مـن األنابيب لنقل الغاز، 
وبالتـايل بدال من حـرق هذا الغاز تقـوم بنقله إىل 
محطـات الغـاز العراقية».واشـارت اىل ان «اكثر 
االمـوال تذهـب باتجـاه امليزانيـة االسـتهالكية 
وليسـت االسـتثمارية، أي تدفع كأجور السترياد 
الغـاز مـن إيـران او رشاء الطاقة من السـعودية 
واالردن او غريهـا مـن دول الجـوار»، مضيفة ان 

«كل امليزانيـات التي ترصد لوزارة الكهرباء تذهب 
باتجـاه رشاء الغاز وباتجاه الصيانة».وشـددت 
عـىل رضورة «الدفع باتجاه االسـتثمار يف مجال 
الغـاز لوفرته عن طريق بنـاء محطات للكهرباء، 
وبالتـايل يتحـول العـراق من مسـتورد اىل مصدر 
للطاقـة الكهربائية ولدينا جولـة الرتاخيص منذ 
سنوات».واعربت عن عدم اقتناعها بجدوى الربط 
مع السـعودية يف «حـال كانت الفكـرة هي رشاء 

الطاقة النها ستكون مكلفة جدا وفيها هدر، ولن 
تحل مشـكلة الكهرباء». مستدركة بالقول :»لكن 
هنـاك فائدة واحـدة مـن الربط مع الـدول وهي 
منـع انهيار منظومـة الكهرباء يف حـال تعرضت 
للعطـل «.واكدت ان «مسـألة الكهربـاء يف العراق 
ليسـت سـهلة ومعقدة جـدا، وتحتـاج اىل تعاون 
من املواطنني وتعاون بـني كل الوزارات مع وزارة 

النفط الن االخرية هي مصدر االموال «.

موسكو/ متابعة الزوراء:
فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  وقـَع 
بوتني مرسـوما يحظر توريـد النفط 
واملنتجات النفطية للدول التي فرضت 
سقفا ألسـعار الخام الرويس، عىل أن 
يدخل حيـز التنفيذ يف األول من فرباير 

٢٠٢٣ ويسـتمر ملـدة خمسـة أشـهر 
حتـى األول من يوليو.ونص املرسـوم 
عـىل أنـه «سـيحظر تسـليم النفـط 
ومنتجـات نفطيـة روسـية لكيانات 
معنويـة أجنبيـة وأفراد آخريـن»، إذا 
مـا اعتمـدوا سـقفا لسـعره.ونقلت 

وكالة سـبوتنيك الروسية، أن املرسوم 
يحظـر تسـليم املنتجـات النفطية إذا 
كان العقـد يتضمـن سـقف السـعر 
املفـروض مـن بعـض الدول.وبـدأت 
دول مجموعة السـبع وأسرتاليا ودول 
االتحاد األوروبي، وعددها ٢٧، تطبيق 

سـقف لسـعر النفط الخـام الرويس 
املنقول بحـرا عنـد ٦٠ دوالرا للربميل 
اعتبـارا مـن ٥ ديسـمرب ٢٠٢٢، وهو 
أحدث إجـراء غربي ملعاقبة موسـكو 
عىل غزوها أوكرانيا.ويسـمح االتفاق 
دول  إىل  الـرويس  النفـط  بشـحن 

أخـرى باسـتخدام ناقـالت مـن دول 
مجموعـة السـبع والـدول األعضـاء 
باالتحاد األوروبـي، ورشكات التأمني 
كانـت  إن  االئتمانيـة،  واملؤسسـات 
الشـحنة مشرتاة عند السـقف املحدد 

لسعر الربميل أو أقل.
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انقرة/ متابعة الزوراء:
قامـِت املحكمـة الدسـتورية يف تركيا بإلغـاء صالحية 
ممنوحة للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، بإضافة 
مخصصـات ملوازنـات اإلدارات ذات املوازنـات الخاصة 
واإلدارات الحكومية.وأوضحـت املحكمـة الدسـتورية 
الرتكية يف قرارها أن البند السـابع من القانون الخاص 
بإجـراء تعديـالت يف بعـض القوانـني وقانـون رضيبة 
الدخـل رقـم 7349 الصـادر يف الثانـي والعرشيـن من 
ديسـمرب عام 2021 يتعارض مع الدستور وتم إلغاؤها 
وأن البنـد الثالـث والعرشيـن املؤقت املضـاف لقانون 

اإلدارة والرقابـة املاليـة العامـة رقـم 5018 الصـادر 
بتاريـخ العـارش مـن ديسـمرب عـام 2003 تـم إلغاؤه 
بموجـب الفقرة الرابع من البند رقـم 43 لقانون طرق 
التأسـيس واملحاكمة للمحكمة الدسـتورية رقم 6216 
الصادر بتاريخ الثالثني من مارس عام 2011،  بحسب 
صحيفـة زمـان.وكان نواب رئيس كتلة حزب الشـعب 
الجمهوري بالربملان الرتكي، أنجني أوزكوتش وأزوجور 
أوزال وأنجـني ألتـاي، قـد تقدمـوا بطلـب إىل املحكمة 
الدسـتورية رفقة 131 برملانيا إللغاء الصالحية املشار 

إليها وإيقاف تنفيذها.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكـَد رئيس املجلس الرئـايس الليبي محمد 
املنفي، أن املجلس يسـعى ملعالجة النقاط 
الخالفيـة بـني مجلـيس النـواب والدولـة 
للتوافـق عـىل قاعـدة دسـتورية إلجـراء 
االنتخابـات الربملانيـة والرئاسـية.ونقلت 
وكالـة أنباء الرشق األوسـط املرصية عن 
املنفـي قوله عقـب لقاء مـع األمني العام 
لجامعة الـدول العربية، أحمـد أبوالغيط، 
طـرح  الرئـايس  املجلـس  إن  بالقاهـرة 

مقاربـة لحـل األزمـة الليبيـة تنطلق من 
لقـاء يجمعه مع مجليس النـواب والدولة 
وبدعـم بعثة األمم املتحدة ملعالجة النقاط 
إىل  للوصـول  بينهمـا  العالقـة  الخالفيـة 
توافـق عـىل قاعدة دسـتورية تقـوم عىل 
أساسـها االنتخابات.وأضـاف املنفـي أن 
لقـاءه مع أبـو الغيـط يأتي فيما تشـهد 
ليبيا ما وصفها بخطوات ”متسارعة نحو 

املصالحة الوطنية الشاملة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حددِت اللجنة املالية النيابية، األسباب 
الحقيقيـة وراء ارتفـاع سـعر رصف 
الدوالر مقابـل الدينـار، وفيما حذرت 
مـن إهانة العملـة الوطنيـة التي تعد 
أحد الرموز السيادية للدولة، واستبعد 
خبري اقتصادي خفض سـعر الرصف 
عنـد رصف جزء من رواتـب املوظفني 

بالدوالر.
وقالـت عضـو اللجنـة النائبـة نرمني 
إن  لـ“الـزوراء“:  معـروف يف حديـث 
ارتفاع سـعر رصف الـدوالر ناجم عن 
عـدة أسـباب مـن أهمهـا انخفـاض 
مبيعـات الدوالر من قبل البنك املركزي 
يف ما يسمى بمزاد العملة الصعبة وذلك 
بسـبب االجـراءات االداريـة الجديـدة 
التـي اتخذهـا املركزي بشـأن متابعة 
وتدقيق عمليات بيع الدوالر للمصارف 
ولرشكات التحويل خاصة فيما يخص 
مبينـة  بالـدوالر،  البنكيـة  الحـواالت 
ان هـذه تاتـي ضمـن اجـراءات البنك 
املركـزي ملكافحـة الفسـاد وعمليات 
غسـيل األموال ملنع تهريب الدوالر من 
العراق اىل البلـدان األخرى تحت غطاء 
االسـتريادات االجنبية.وتابعت، ان ذلك 
ادى اىل االنخفـاض يف معروض الدوالر 
يف املقابل اسـتمرار الطلب عىل العملة 
الصعبـة مما ادى اىل ارتفـاع متواصل 
بسـعر الـدوالر، باالضافـة اىل ان عددا 
من املصارف التي كانت تشرتك سابقا 
بمزاد الدوالر والذي يقدر حجم الدوالر 
املباع لها بنسـبة 40 باملئة اسـتبعدت 
من املشـاركة بمزاد الـدوالر بقرار من 
البنـك املركزي لذلك طلـب زبائن لهذه 

املصارف تحول جزء كبري منه اىل سوق 
الرصف املوازي وبذلك ازداد الطلب عىل 
الدوالر خارج البنك املركزي.واشـارت 
اىل ان عامـال اخر الرتفـاع الدوالر هو 
االخبار التي تدفع باتجاه بث الشائعات 
حـول مسـتقبل الدينار والـدوالر بانه 
سـوف يرتفع سعر رصف الدوالر اكثر 
ممـا هـو عليـه االن، مؤكـدة ان هذه 
الشائعات ترتك تاثرياتها عىل املواطنني 
بصـورة عامـة وخاصـة عـىل صغار 
بالدينار  املدخرين وأصحـاب االمـوال 

تحسـبا ملزيد مـن االنخفـاض بقيمة 
الدينـار مسـتقبال يلجـأون اىل سـوق 
الرصف ويحاولون اسـتبداله بالدوالر 
مما يتسـبب بطلب مضاعـف للدوالر 
وباتجـاه رفع سـعر الرصف.وبشـأن 
مقرتح رصف جزء من راتب املوظفني 
بعملة الـدوالر قالت معروف: ال اتوقع 
ان يكـون هـذا املقرتح جيدا حاسـبيا 
وقانونيا الن الدينار العراقي هو العملة 
الوطنية الرسمية بحسب قانون البنك 
املركـزي، لذلـك كل نفقـات الحكومة 

وتعامالتها الرسـمية مقومة بالدينار 
العراقـي بحسـب القانون.ولفتـت اىل 
أن مسألة اسـتخدام الدوالر كجزء من 
نفقات الحكومة الن الرواتب جزء من 
نفقات الحكومة ليست عملية قانونية 
كما ان الدينار العراقي رمز  من رموز 
سـيادة العراق لذلك ال اعتقد الحكومة 
النـواب  العراقيـة وال حتـى مجلـس 
العراقـي يوافقـون عـىل التخـيل عن 
أحد رموز سـيادة العراق وهو الدينار 
العراقـي، الن رصف جزء  من الرواتب 

بالـدوالر هذا يعني اعرتاف غري مبارش 
بفشل السياسـة النقدية وإهانة ألحد 
رموز سـيادة العـراق خاصـة الدينار 
.وبينـت ان عملية الدولـرة وان كانت 
العراقـي ولكن  موجـودة باالقتصـاد 
هي دولـرة غري رسـمية الن الحكومة 
لـم تقر بوجود الدولرة، ولم تسـتخدم 
الـدوالر وغريها من العمـالت االجنبية 
يف نفقاتها العامـة الن املوازنة العامة 
الحكومـة مقومـة  وجميـع نفقـات 
بالدينـار العراقي، مؤكـدة انه حتى يف 
حـال قررت الحكومـة رصف جزء من 
رواتـب املوظفني بالـدوالر فلن تجدي 
نفعـا الن ال يمكن االحتفـاظ بالقيمة 
الحقيقية والقوة الرشائية للدوالر التي 
سـيحصل عليها املواطنون يف السـوق 
عنـد اسـتبداله بالدينـار، قـد تنجـح 
بالبداية ولكن مسـتقبال قـد ال يمكن 
السـيطرة عىل القيمة التبادلية للدوالر 
يف التعامالت الحقيقية داخل السـوق.

مـن جانبـه قـال الخبـري االقتصادي 
مظهر الغيثي يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان مقرتح رصف الراتب بالدوالر خطأ 
وتـم مناقشـته بـني النخـب سـابقا، 
ومقـرتح بيـع النفـط بالدينـار خطأ 
وكذلك تم مناقشـته سـابقا، الفتا اىل 
ان رفع سـعر رصف الدوالر يتمثل بان 
الذي كان يحدث سابقا ان هناك رقابة 
عىل الحـواالت الداخلة للعراق، اما االن 
فأصبحـت هنـاك رقابـة شـديدة عىل 
الحواالت الخارجة إضافة للداخلة ملنع 
الحواالت الوهمية وليس هناك طريقة 
للوصـول إىل أصحاب الحاجة الفعليني 

للدوالر.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
أمس  أربيل،  يف  املدني  الدفاع  مديرية  أعلنْت 
الكوير.  مصفى  حريق  عىل  السيطرة  الثالثاء، 
وقال املتحدث باسم الدفاع املدني يف أربيل الرائد 
«تم  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  كارش  رسكوت 
السيطرة عىل حريق مصفى الكوير دون تسجيل 
خسائر  «هنالك  إن  وأضاف  برشية».  خسائر 
٩ خزانات».ويف وقت سابق من  تضمنت  مادية 
امس، أفاد شهود عيان باندالع حريق يف مصفى 

الكوير بمحافظة أربيل العراقية.

@…€á„a@’Ìãy@ÜbΩa
›Óiäc@¿@ãÌÏÿ€a@Û–ó∑

@Û‹«@ÂÌãfleÎ@¬bjö@Újéb´Î@ıb–«g
⁄Ï◊ã◊@¿@ÔibÁä�a@›‡»€a@ÚÓ–‹Ç

@Â»�€a@Üãm@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@‚˝«�a@Úÿjí@ıb‰flc@ê‹™@ÚÓ«ãìi

@pb‰ÓÓ»n€a@“b‘Ìg@Â‹»m@ÚÓ€bæa
1@O12@“ãó€bi@ıáj€aÎ@pb»Óœ6€aÎ

@ÚyÏ‰ø@ÚÓy˝ñ@ÔÃ‹m@bÓ◊ãm@¿@ÚÌäÏnéá€a@Ú‡ÿ0a
ÊbÀÎÜäc@êÓˆã‹€

@Ú�Ç@Â«@Â‹»Ì@=Ó‹€a@Ôébˆã€a@ê‹1a
pbibÉn„¸a@ıaãu�@ÚÓ‘œaÏm

‚bÌc@Òá«@o”ãÃnéa@ÒäbÌå@á»i@÷aã»€a@äÜbÃÌ@ãóæa@Ôfl˝«�a@áœÏ€a
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 25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@ò¶@Òá«@paäaã”@äáñc
@ÚÓ–Ó√Î@pbuäÜ@táznèÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
ÂÌãöb0aÎ@ÂÌá”b»næa@oÓjrn€

بغداد/ الزوراء:
قرَر مجلـس الـوزراء اسـتحداث درجات 
وظيفيـة لتثبيـت املتعاقديـن يف الوزارات 
اصـدر  وفيمـا  املجانيـني،  واملحارضيـن 
اصدر قرارات عدة تخـص بطولة خليجي 
٢٥ التي سـتقام يف محافظة البرصة، اقر 
بقيـام وزارة التجـارة بحجـب مفـردات 
البطاقـة التموينية عن املديريـن العامني 
ومـن هـم بدرجتهم صعـوداً، وملـن يزيد 
راتبـه عـن مليونـي دينار.وذكـر املكتـب 
االعالمـي لرئيـس الـوزراء يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: أن «رئيـس مجلـس الـوزراء 
محمد شـياع السـوداني، ترأس الجلسـة 
االعتيادية العارشة ملجلس الوزراء، وجرت 
فيهـا مناقشـة مجمل األوضـاع العامة يف 
البـالد، والبحـث يف املوضوعـات املدرجـة 
عىل جدول األعمـال، واتخاذ أهم القرارات 

بشـأنها.واضاف: ان مجلس الوزراء بحث 
يف ملف املتعاقدين مع عدد من مؤسسـات 
الدولة، وأهمية إنصافهم وحسم ملفاتهم 
املسـتوفية للتعليمات، التي لم تعالج منذ 
سـنوات، إذ صـوت مجلـس الـوزراء عىل 
اسـتحداث درجـات وظيفيـة للمتعاقدين 
يف جميع الـوزارات، وفقاً ملا جاء يف قانون 
مـرشوع  يف  وتضمينهـا  الغذائـي  األمـن 
قانون املوازنة العامة للسنة املالية ٢٠٢٣.

واشـار اىل ان املجلـس وافـق أيضـاً عـىل 
قيـام وزارة املالية باسـتحداث (١١٠٣١) 
درجة وظيفيـة، لتثبيت العقـود العاملني 
إىل  العائـدة  الذاتـي  التمويـل  رشكات  يف 
وزارة النفـط بحسـب التفاصيل املبينة يف 
كتاب وزارة املالية املرقم بالعدد (١١٧٢٠) 

املؤرخ يف ١٩ كانون األول ٢٠٢٢.

µó€a@paáÌáËm@ÚËuaÏæ@ÊaÏÌbm@¿@ÚÓflaç€�a@ÚÌãÿè»€a@Úflá©a@áÌá∏

بغداد/ الزوراء:
بشأن  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  نرش  ما  واالثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  نفْت 
املنحة التشجيعية للصحفيني والفنانني واالدباء. وقالت مدير املكتب االعالمي بالوزارة 
اعداد هذا  الوزارة مستمرة، حتى  ان كوادر  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الجبوري  زهرة 
انجازها  تستكمل  ان  متوقعة  كارد،  املاسرت  بطاقات  انجاز  عىل  بالعمل  الترصيح، 
وعدم  الدقة  توخي  عىل  االعالم  وسائل  الجبوري،  وحثت  املقبلة.  القليلة  األيام  خالل 
انه سيتم االعالن فور توفرها من  اىل  التواصل االجتماعي، مشرية  الركون اىل وسائل 
مصدرها الرئيس، وهو وزارة الثقافة والسياحة واالثار. وكانت بعض مواقع التواصل 
للصحفيني  التشجيعية  باملنحة  املشمولني  اسماء  الثالثاء  امس  االجتماعي قد نرشت 

والفنانني واالدباء.

@Ô«b‡nu¸a@›ñaÏn€a@¿@ãì„@bfl@Ô–‰m@Úœb‘r€a
ÚÓ»Óvìn€a@Úz‰æa@Êdìi
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بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيُس  حثَّ 
البنك  الثالثاء،  أمس  السوداني،  شياع 
املركزي عىل تفعيل خطوات بيع العملة 
األجنبية باألسعار الرسمية للمواطنني، 
اإلجراءات  اتخاذ  رضورة  اكد  وفيما 
الالزمة ملنع املضاربات غري القانونية، 
ويؤدي  املحلية  بالسوق  يرض  ما  وكل 
االستمارة  أطلق  األسعار،  ارتفاع  إىل 
الخاصة بتعيني حملة الشهادات العليا 

والخريجني األوائل.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  الوزراء،  مجلس 
البنك  بمحافظ  اجتمع  ”السوداني، 
غالب  مصطفى  العراقي  املركزي 
مفصل  عرض  إىل  واستمع  مخيف، 
العملة  رصف  سعر  ارتفاع  بشأن 
األجنبية، وأهم اإلجراءات التي اتخذها 

البنك يف هذا املجال“.
عىل  املركزي  ”البنك  السوداني  وحّث 
لألسعار  العام  االستقرار  تحقيق 
وسعر الرصف، وفقاً للمهام املنصوص 
قانون  من   (4 و   3) املادتني  يف  عليها 
تنّصان  اللتني  العراقي،  املركزي  البنك 
تحقيَق  املركزي  البنك  استهداف  عىل 
استقرار سعر الرصف املحيل، وتنظيم 
ومراقبة عمل املصارف وتعزيز سالمة 

نظام  وتطوير  الدفع  أنظمة  وكفاءة 
املدفوعات“.

البنك  اتخاذ  ”رضورة  عىل  وأكد، 
املضاربات  ملنع  الالزمة  اإلجراءات 
بالسوق  يرض  ما  وكل  القانونية،  غري 

املحلية ويؤدي إىل ارتفاع األسعار“.
وتابع البيان ”كما حّث السوداني عىل 

األجنبية  العملة  بيع  خطوات  تفعيل 
عرب  للمواطنني  الرسمية  باألسعار 
اإللكرتونية،  بالبطاقات  الرشاء 
أو  للمسافرين،  البيع  منافذ  وفتح 
تمويل  أو  العراق،  خارج  املتعالجني 
التجارة الخارجية، عىل وفق السياقات 
لفتح  الدولية  واملعايري  األصولية 

االعتمادات املستندية والحواالت“.
مجلس  لرئيس  البنك  محافظ  وقّدم 
املايل،  للوضع  اإليجابي  املوقف  الوزراء 
مؤكداً أن ”األزمة بشأن العملة األجنبية 
وتزامنت  فنية،  ألسباب  طارئة  أزمة 
مع العمل باملنصة اإللكرتونية الجديدة 
أعياد  عطلة  بسبب  الحواالت  وتأخر 

امليالد“.
مجلس  بـ“قرار  املحافظ  وأشاد 
إيقاف   2022 لسنة   352 رقم  الوزراء 
العمل باالستيفاء املسبق من الرضائب 
من  الداخلة  البضائع  عن  والجمارك 
االزدواج  ومنع  الحكومية  املنافذ 
الرضيبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات 

املعتمدة عند املنافذ الحدودية“.
مجلس  رئيس  اطلق  ذلك،  غضون  يف 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
حملة  بتعيني  الخاصة  االستمارة 

الشهادات العليا والخريجني األوائل.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
السوداني أطلق االستمارة اإللكرتونية 
الخاصة بتعيني حملة الشهادات العليا 
الذين قرر مجلس  األوائل،  والخريجني 
له،  سابقة  جلسة  يف  تعيينهم  الوزراء 

البالغ عددهم 74728 ألفاً“.
عرض  بعد  جاء  ”ذلك  ان  واضاف   
عىل  والفنية  التقنية  تفاصيلها 
وزيري  بحضور  وذلك  السوداني، 
املالية والتعليم العايل والبحث العلمي، 
الخدمة  مجلس  وأعضاء  ورئيس 
االتحادي، ورئيس ديوان الرقابة املالية 

االتحادي“.

بغداد/ الزوراء:
الخزين  ارتفاع  عن  املائية،  املوارد  وزارة  أعلنت 
إىل  أشارت  املائي يف سدي حمرين والعظيم، فيما 
أن جميع املياه الواردة للعراق من أمطار وسيول 
استغلت بشكل أمثل. وقال املتحدث باسم الوزارة 

”األمطار  إن  صحفي:  ترصيح  يف  رايض،  عيل 
األخرية التي سقطت عىل العراق والسيول الواردة 
من دول الجوار، ساعدت عىل تعزيز ريات املوسم 
سدي  يف  املائي  ”الخزين  أن  مبينا،  الشتوي“، 
فيما  بسيط،  بشكل  ارتفع  والعظيم  حمرين 

استفادت سدود أخرى يف محافظات دياىل وواسط 
وميسان من السيول الواردة من الجانب الرشقي“.
األيام  يف  املناطق  بعض  يف  السيول  تكرار  وتوقع 
املقبلة موضحا، أن ”جميع املياه الواردة إىل العراق 
من أمطار وسيول استغلت بالشكل األمثل لكن ما 

منخفضاً“. السدود  يف  املائي  الخزين  مؤرش  زال 
وأعلنت وزارة املوارد املائية، األحد املايض، النجاح 
بتوجيه مياه األمطار والسيول التي شهدتها البالد 
اللسان امللحي يف  مؤخراً، إىل أهوار الجنوب ودفع 

شط العرب، وإغناء القطاع الزراعي.

بغداد/ الزوراء:

ملنع وقوف  تنفيذ حمالت  الثالثاء،  أمس  العامة،  املرور  مديرية  أكدْت 

املركبات يف األماكن املمنوعة سواء يف الشوارع أو الساحات والتقاطعات 

أو قرب الكراجات.

وقال مدير العالقات واإلعالم يف املديرية العميد زياد القييس يف ترصيح 

صحفي: إن ”مدير املرور العام وجه بمحاسبة سائقي املركبات الذين 

يف  كافة  والتقاطعات  والساحات  الشوارع  يف  ممنوعاً  وقوفاً  يقفون 

بغداد، وتجري مفارز املرور حمالت للمحاسبة بإرشاف مديري مرور 

بغداد الكرخ والرصافة“.

أمام  املركبات  وقوف  ملنع  كذلك  حمالت  ”هنالك  أن  القييس،  وأضاف 

للقانون  مخالفتها  وكذلك  مرورية  بزحامات  تتسبب  ألنها  الكراجات 

الذي يلزمها بالعمل يف الكراجات“.

وتابع أن ”املحاسبة تتم وفقاً لقانون املرور رقم 8 لسنة 2019“، داعيا 

السائقني إىل االلتزام بقواعد السري واملرور حفاظاً عىل حياتهم وحياة 

الراكبني.

بغداد/ الزوراء: 

نفْت سلطة الطريان املدني، أمس 

الثالثاء، وجود أي توقف يف حركة 

بغداد  مطار  يف  الجوية  املالحة 

الدويل.

الطريان  لسلطة  بيان  وذكر 

أن  ”الزوراء“:  تلقته  املدني، 

أن  تود  الدويل  بغداد  ”إدارة مطار 

توضح لكافة املسافرين ورشكات 

والرأي  املطار  يف  العاملة  الطريان 

يف  الجوية  الحركة  بأن  العام، 

املطار تسري بانسيابية عالية وال 

املالحة  حركة  يف  توقف  أي  يوجد 

الجوية“.

ودعا البيان ”جميع وسائل اإلعالم 

واملواقع اإللكرتونية واملدونني، إىل 

من  اإلخبار  عىل  االعتماد  أهمية 

مصادرها الرسمية وتوخي الدقة 

يف  والبيانات  املعلومات  نقل  يف 

مواقعهم الخربية“.

1 .يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن  (مرشوع تبليط محلة 222 أ / الزهور, تبليط محلة 222ب 
/ الزهور)  أدناه ضمن املشاريع  واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية /من 
العطاءات  كافة  مقدمي  بالتبويب(218-18-13-4-1-49) فعىل   2022 لسنة  االقاليم)  تنمية  تمويل 
من الرشكات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع 

وحسب الوثائق القياسية .
2 .عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملرشوع وجداول الكميات 
ومعلومات اضافية مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي 

من الساعة8  صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  .
 3.يجب ان يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  (شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات 
يف وزارة التجارة, عقد تأسيس , محرض اجتماع , إجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف مقاولني لألعمال 
االنشائية بدرجة ( رابعة ) نافذة صادرة من وزارة التخطيط ,تقديم أعمال مماثله مصدقة من الجهة 
التموينية , كتاب عدم  البطاقة  يؤيد حجب  ما  تقديم  املفوض ,  املدير  تقديم مستمسكات  املستفيدة, 
ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إىل محافظه بغداد, 
وصل الرشاء النسخة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة 
املتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان 
متكامل ملكتبها(محلة, زقاق ,دار) مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون 
األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم 
العطاء , (عىل الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها 
مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التأسيس , مع ما يؤيد فتح فرع للرشكة يف العراق) , تلتزم 

الرشكة بتقديم األسعار النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد )
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض 
للرشكة او وكيله إىل العنوان التايل )محافظة بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء 

مبلغ قدره (5,000,000) (خمسة ماليني دينار عراقي )  غري قابله للرد 0 
5 .يتم تسليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / قسم العقود /الطابق الثامن وأخر موعد 
لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا  من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم االربعاء 18/1/2023 وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
12 ظهرا من يوم االربعاء 18/1/2023  الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 

وبخالفه ال يحق للرشكة االعرتاض عىل اجراءات فتح العطاءات
او سفتجة)  او صك مصدق  للعطاء عىل شكل( خطاب ضمان  العطاءات ضمان  إن تتضمن  6. يجب 
ضمن  داخل  املقدم  الضمان  يكون  ان  عىل  املركزي  البنك  لدى  املعتمدة  بغداد  مصارف  احد  من  صادر 
تعليمات  العطاء وحسب  يهمل  املنصة  داخل ضمن  الضمان  يكون خطاب  لم  واذا  االلكرتونية  املنصة 

البنك املركزي.
7 .يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرضائب املشار إليها يف القوانني واألنظمة  

والتعليمات العراقية
 8. أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل

  9.  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية 
وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة, معدل االيراد السنوي) 

(con@baghdad.iq) 10 .للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  
11 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.

12.يف حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

13.التتم مطالبة املحافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسترياد ويتحمل 

املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
14.يتم اعتماد (وثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة) الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
والرشوط  كافة  بفروعها  فيها  املحددة  التأهيل  ملعايري  تلبيتها  عند  مستجيبة  املناقصني  من  املقدمة 
الوثيقة  العطاء بما تتطلبة  التزام مقدم  املناقصة  ويف حال عدم  املطلوبة يف رشوط  القانونية واملالية 

املشار اليها انفا بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
15.للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك.
16.عىل الرشكة التي يحال اليها املرشوع تقديم خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة %5من مبلغ العقد 

ويكون الخطاب نافدا طلية مدة التنفيذ والصيانة ومدرج عىل املنصة االلكرتونية للبنك املركزي
17 . يعقد املؤتمر الخاص باملرشوع يوم االربعاء بتاريخ 11/1/2023 يف قسم العقود الساعة العارشة 

صباحا لذا اقتىض التنويه
18. عىل مقدمي العطاءات تقديم نسخ اضافية  من كافة اوراق العطاء طبق االصل عدد (2) اضافة 
اىل النسخة االصلية وتكون جميع النسخ موقعه ومختومة بالختم الحي للرشكة و يتم وضع النسخة 
االصلية يف(غالف منفصل) ويتم تأشرية بعبارة  نسخة اصلية ووضع كل نسخة من النسخ االضافية 
ال(2) يف غالف منفصل يتم تأشري كل مغلف بعبارة نسخة اضافية وتوضع جميع املغلفات (االصلية 

واالضافية ) يف مغلف واحد عمال بما جاء بكتاب وزارة التخطيط املرقم 4/7/17598 يف 30/6/2022
اوراق  جميع  ترقيم  مع  العطاء  محتويات  تتضمن  خالصة  مع  مفهرس  العطاء  يكون  ان  19.يجب 

العطاء
20. يجب تقديم عقود الكادر املطلوب وفقا لآللية املثبتة يف ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب 

ان تكون نافذه
21.يف حالة املشاركة ألكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات فتكون مسؤوليتهم 

تضامنية تكافلية يف ذلك واضافة اىل املعايري الواردة يف الفقرات اعاله فيتم مراعاة ما ييل :-   
قبل  الرشاكة موقع من  اويل عىل  اتفاق  نموذج  او  العطاء  مع  اصوليا  تقديم عقد مشاركة مصدق  ا- 
اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان 

يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد
ب-  تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حال لم تذكر النسبة يف عقد 
الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء بالتساوي و يعتمد عقد الرشاكة املربم بينهما عىل ان 

يكون مصادق من كاتب العدل املختص.
ج- يمكن تقديم التأمينات االولية باسم اي من الرشكاء .

د- يف حال تقديم احد الرشكاء ألي املعايري املطلوبة وتم استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك 
دون النظر اىل الرشيك االخر.

املناقصات وال يتم االكتفاء  الذمة من الرضيبة عند االشرتاك يف  هـ- عىل جميع الرشكاء تقديم براءة 
بتقديم احد الرشكاء لها .

و -عىل جميع الرشكاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج يف 
القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحظر التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات 

                                                                                             
 محافظة بغداد/قسم العقود
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بغداد/ الزوراء:
قـرَر مجلس الوزراء اسـتحداث درجات 
وظيفية لتثبيـت املتعاقدين يف الوزارات 
واملحارضيـن املجانيـني، وفيمـا اصدر 
اصدر قرارات عدة تخص بطولة خليجي 
25 التي ستقام يف محافظة البرصة، اقر 
بقيـام وزارة التجارة بحجـب مفردات 
البطاقة التموينية عن املديرين العامني 
ومـن هـم بدرجتهم صعـوداً، وملن يزيد 

راتبه عن مليوني دينار.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني، ترأس 
الجلسـة االعتياديـة العـارشة ملجلـس 
الـوزراء، وجـرت فيها مناقشـة مجمل 
األوضـاع العامـة يف البـالد، والبحـث يف 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

واتخاذ أهم القرارات بشأنها.
واضـاف: ان مجلـس الـوزراء بحـث يف 
ملف املتعاقدين مع عدد من مؤسسـات 
وحسـم  إنصافهـم  وأهميـة  الدولـة، 
ملفاتهم املسـتوفية للتعليمات، التي لم 
تعالـج منذ سـنوات، إذ صـوت مجلس 
الوزراء عىل اسـتحداث درجات وظيفية 
للمتعاقديـن يف جميع الوزارات، وفقاً ملا 
جاء يف قانـون األمن الغذائي وتضمينها 
يف مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة 

املالية 2023.
واشـار اىل ان املجلـس وافـق أيضاً عىل 
قيام وزارة املالية باستحداث (11031) 
درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملني 
يف رشكات التمويـل الذاتـي العائـدة إىل 
وزارة النفـط بحسـب التفاصيل املبينة 
يف كتـاب وزارة املاليـة املرقـم بالعـدد 
األول  كانـون   19 يف  املـؤرخ   (11720)
2022، استناداً إىل أحكام املادتني (45/
الثامن/موازنـات/ خامسـاً/أ/الفصل 

اإلدارات املمولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ 
ي) مـن قانـون اإلدارة املالية االتحادية 

(6 لسنة 2019) املعّدل.
ويتضمن القرار حالتني:

- الحالـة األوىل: العقـود التي تم التعاقد 
 ،2019 األول  ترشيـن   2 قبـل  معهـا 
وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس 
األمنيـون بحسـب الدرجـات الوظيفية 

املطلوب استحداثها.
التـي تـم  العقـود  الحالـة األخـرى:   -

التعاقد معها اسـتناداً اىل أحـكام املادة 
(11/رابعـاً-أ) مـن قانـون املوازنة (1 
لسـنة 2019)، وقـرار مجلـس الوزراء 
(ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) 
بحسـب الدرجـات الوظيفيـة املطلوب 

استحداثها.
ويف السـياق ذاته وافق مجلس الوزراء، 
بحسـب البيان، عىل تحويـل املتعاقدين 
بصفـة أجـر يومـي عـىل وفـق قـرار 
مجلـس الوزراء (192 لسـنة2021) اىل 
عقـود، وفقـاً لقـراري مجلـس الوزراء 
(315 و337 لسـنة 2019) للتشكيالت 
العائدة اىل وزارة النفط بحسب الجداول 
املرافقة ربط كتـاب وزارة املالية املرقم 
بالعـدد (11702)، املـؤرخ يف 18 كانون 
مسـتحقاتهم  وتأمـني   ،2022 األول 
املاليـة ضمـن تخصيصـات موازناتهم 
التخطيطيـة لسـنة 2022، اسـتناداً اىل 
أحكام املادة (45/خامساً/أ) من قانون 
اإلدارة املالية االتحادية (6 لسنة 2019) 

املعّدل.
وناقش مجلس الوزراء ملف املتعاقدين 
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  مـع 
لالنتخابات، التي ظلت ترتاوح لسـنوات 

دون حسمها. 
عـىل  موافقتـه  املجلـس  أصـدر  إذ 
اسـتحداث وزارة املاليـة (3193) درجة 
وظيفيـة يف املفوضيـة العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات، لتثبيت العقود التشـغيلية 
للمتعاقدين قبـل 2 ترشين األول 2019 
عىل املـالك الدائم، ومـن ضمن النفقات 
التشـغيلية للمفوضية العليا املسـتقلة 
لالنتخابات، وإدراج إجمـايل فرق املبلغ 
(49766824200) دينار، فقط تسـعة 
واربعون مليارا وسبعمئة وستة وستون 
مليوناً وثمانمئـة وأربعة وعرشون ألفا 
ومائتا دينار، إىل موازنة املفوضية العليا 
املسـتقلة لالنتخابـات ضمـن مرشوع 
قانون املوازنة العامة االتحادية للسـنة 

املالية/2023.
وتابع البيان، كما صوت مجلس الوزراء 
عـىل اسـتحداث وزارة املاليـة الدرجات 
الوظيفيـة، لتثبيـت جميـع املحارضين 

واإلداريني يف وزارة الرتبية.
واوضح، انـه تنفيـذا لتوجيهات رئيس 
مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الرشائح 
البطاقـة  مفـردات  مـن  املسـتفيدة 

التموينيـة، بينهم املوظفون التي تأثرت 
رواتبهم بسبب ارتفاع األسعار يف السوق 
املحلية، فقـد أقر مجلس الـوزراء قيام 
وزارة التجـارة بحجب مفردات البطاقة 
التموينية عن املديرين العامني ومن هم 
بدرجتهـم صعوداً، وملن يزيـد راتبه عن 
مليوني دينار، وشـمول باقي املوظفني 

بمفردات البطاقة كاملة.
وبـني انه اسـتناداً إىل توجيهـات رئيس 
مجلـس الوزراء، يف إنصاف آالف العوائل 
اإليزيديـة يف قضـاء سـنجار بمحافظة 
نينوى، ممن لم تتملك أراضيهم السكنية 
1975، بسـبب السياسـات  منـذ عـام 
التعسفية للنظام املباد، ومن أجل وضع 
حـٍل شـامٍل ودائم لهـذه القضية، وافق 

مجلس الوزراء عىل مايأتي:
1 - تمليـك األرايض السـكنية والدور يف 
مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري 
(حطـني) وبـورك (الريمـوك) وكوهبل 
الشـمال/قضاء  ناحيـة  (االندلـس) 
سـنجار)، وتل قصـب (البعـث) ناحية 
القريوان/ قضاء سـنجار)، ومجمعات 
(تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري 
(مجمع الجزيـرة) وكرزرك (العدنانية) 
ناحيـة القحطانية/ قضـاء البعاج) إىل 

شاغليها.
2 - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها 
لجان التقدير وفقا إىل أحكام املادتني (7، 
و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
(21 لسـنة 2013) املعدل، واستثناًء من 
أحكام املزايدة العلنية استناداً إىل أحكام 

املادة (40) من القانون املذكور آنفاً.
3 - يجـري الحقاً إطفـاء بدل البيع عىل 
وفق قـرار مجلـس الوزراء (28 لسـنة 

.(2020
4 - تتوىل وزارتـا (املالية والزراعة) أخذ 
اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة لتغيـري 
االسـتخدامات املختلفة لألرايض املشيد 
(زورافـا  مجمعـات  يف  الـدور  عليهـا 
(العروبـة) ودهوال (القادسـية) ناحية 
الشـمال /قضـاء سـنجار، وتـل بنات 
(الوليد) ناحية القريوان/قضاء سنجار) 

ويجري تمليكها بعد ذلك إىل شاغليها.
-5 تأليـف لجنـة من محافظـة نينوى، 
واألمن الوطنـي، والبلديـات، والزراعة، 
وتحديـد  الضوابـط  لوضـع  واملاليـة 

املشمولني.

وتابع: يف سياق الدعم الحكومي لبطولة 
خليجي 25 يف البرصة، وبهدف تسـهيل 
دخـول الجماهـري الرياضيـة إىل العراق 
بانسـيابية، وبما يضمن نجاح البطولة 
فنيـاً وتنظيميـاً وجماهرييـاً، فقد قرر 

مجلس الوزراء اآلتي:
1 - املوافقـة عىل اعتماد ختـم الدخول 
لحامـيل جوازات السـفر النافـذة لدول 
الخليـج العربي واليمن للمـدة من (28 
كانون االول 2022)، ولغاية (20 كانون 
الثانـي 2023)، لفسـح املجـال لدخول 
الجماهـري عـن طريـق املنافـذ الجوية 
بطولـة  لحضـور  والبحريـة،  والربيـة 
كأس خليجي 25 بكرة القدم، الستيفاء 

متطلبات تأشرية الدخول.
2 -تأجيل استيفاء املبالغ املتحصلة عن 
منح تأشـرية الدخول، ويجـري التنازل 
عنها عىل وفق صالحيات مجلس الوزراء 
املنصـوص عليهـا يف املـادة (46) مـن 
قانون اإلدارة املالية االتحادي (6 لسـنة 
2019 املعدل)، والبند (أوالً/1) من قرار 

مجلس الوزراء 28 لسنة 2020.
3 -إعفـاء وزارتي املاليـة والنقل جميع 
املركبـات التـي تدخـل بصحبـة وفـود 
ومشـجعي بطولـة خليجـي 25 حرصاً 
من الرسم الكمركي والرضيبي وأقساط 
التأمني والكفاالت من تاريخ 28 كانون 
األول2022، ولغايـة 20 كانـون الثاني 
2023، والداخلـة مـن منافـذ سـفوان 

وعرعر الحدودية حرصاً.
واكد البيان، انه بهدف االستعداد األمثل 
لـوزارة الكهربـاء، وضمان عـدم تكرار 
املشاكل التي تواجه املنظومة الكهربائية 
سـنوياً خالل فصل الصيف، وما تسببه 
مـن عـبء كبـري عـىل املواطنـني، أقـر 
مجلس الوزراء توصية املجلس الوزاري 
للطاقة (63 لسنة 2022)، بشأن الخطة 
الطارئة لـوزارة الكهرباء لصيف 2023 

بحسب اآلتي:
1 - مبـارشة وزارة النفـط  بإجـراءات 
تنفيـذ منّصة يف أحـد املوانـئ العراقية 
املسـتورد،  املسـال  الغـاز  السـتقبال 

بالتنسيق مع وزارة النقل.
2 - إعـادة العمل بقـرار مجلس الوزراء 
تكـون  أن  عـىل   ،(2022 لسـنة   17)
الصالحية حرصاً للسـيد وزير الكهرباء 
وتخويلـه منـح الصالحيـات املمنوحة 

له بموجـب القرار املذكور آنفاً للسـادة 
املديرين العامني أو من يراه مالئماً.

صالحيـة  الكهربـاء  وزارة  منـح   -  3
اإلعالن والدراسـة والتعاقـد ملرشوعات 
املوازنـة االسـتثمارية بسـقف تعاقدي 
(2000000000000) دينـار، تريليوني 
دينار، وصالحية اإلعالن والدراسة وصوالً 
إىل مرحلة اإلحالـة دون الدخول بالتزام 
تعاقدي ملرشوعـات القروض الخارجية 
ضمن مشـورع قانون املوازنـة العامة 
االتحاديـة لجمهوريـة العـراق للسـنة 
املالية/ 2023، لحني إقرار التخصيصات 
املقرتحة (مع مراعاة الصالحية املالية) 
البالغة (100000000) دوالر، فقط مئة 

مليون دوالر.
4 - تعاقـد وزارة الكهرباء مع الرشكات 
التوليديـة حـرصاً  للوحـدات  املصنعـة 

للصيانة والتأهيل لتلك الوحدات.
وبـني، انه بهـدف معالجـة االختناقات 
الحاصلـة يف وزارة التعليـم العـايل، وما 
تسببه من مشاكل تؤثر بشكل مبارش يف 
سـري التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء 

عىل ما يأتي:
1 - تعديل النسب املذكورة يف املواد (8/أ، 
9/أ/أوالً وثانيـًا، و11/أ) مـن تعليمات 
صندوق التعليم العايل رقم (122) لسنة 
1999 الخاصة بنسـب رصف اإليرادات 
يف مركـز الـوزارة والجامعـات لتصبح 
و(70%)  العاملـني،  لتحفيـز   (30%)
ملعالجة االختناقات بالعملية التعليمية، 
عىل أّال يتم تعيني عقود أو أجور يومية.

-2 قيـام وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمي بإعـداد مرشوع تعليمات تعديل 
التعليمـات املذكورة آنفاً، وإرسـالها إىل 
مجلـس الدولـة لتدقيقها، اسـتناداً إىل 
قانون مجلس الدولة (65 لسنة 1979) 
املعدل، يتضمن تعديل النسب بحسب ما 
جـاء يف الفقرة (1) آنفـاً، عىل أن يرسي 
التعديـل من تاريخ إصـدار قرار مجلس 

الوزراء باملوافقة.
ويف امللف الصحي، أوىص مجلس الوزراء، 
بحسـب البيان، باستثناء وزارة الصحة 
من كتاب مكتـب رئيس مجلس الوزراء 
(2218077) يف 13 ترشين الثاني 2022، 
من أجل التعاقد مع األطباء واملتقاعدين 

للعمل الطوعي.
كمـا صـوت املجلـس عـىل إلغـاء قرار 

مجلس الوزراء (62 لسنة 2020) بشأن 
مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره، 
واقتصار االستثناءات املمنوحة إىل وزارة 
الصحـة عـىل رشاء اللقاحـات واألدوية 
املنقذة للحياة املرتبطة بجائحة كورونا 
حـرصاً، وبمـا يضمـن تنفيـذ تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) 
والضوابط امللحقة بها يف إبرام العقود يف 
ظل االسـتقرار النسبي للموقف الوبائي 
يف العـراق، بحسـب مـا مثبـت يف كتاب 
ديـوان الرقابـة املالية االتحـادي املرقم 
بالعـدد (6/20/1/23159) املـؤرخ يف 

20 ترشين األول 2022.
وواصل مجلس الوزراء، بحسب البيان، 
مناقشـة املوضوعـات األخـرى املدرجة 
عىل جـدول األعمـال، وأصـدر بصددها 

القرارات اآلتية:

اوالً/ املوافقـة عـىل تعديـل الفقرة (1) 
من قـرار مجلـس الوزراء (343 لسـنة 
2022) بشـأن مـرشوع إكمـال تمويل 
مرشوع وحدة التكسري بالعامل املساعد 
الــ(FCC) يف مصفى البرصة - القرض 

الرابع، لتصبح بحسب اآلتي:
- املوافقة عـىل رشوط التمويـل املثبتة 
يف كتـاب وزارة املاليـة املرقـم بالعـدد 
االول  كانـون   11 يف  املـؤرخ   (11518)
2022، وتخويـل وزيـرة املالية صالحية 
التوقيـع عـىل اتفاقيـة قـرض تمويـل 
مـرشوع مصفـى البـرصة - التكسـري 
بالعامـل املسـاعد الــ(FCC)  املرحلـة 
املتبادلـة واملذكرات  الرابعة والرسـائب 
املناقشـات الخاصة  الخطية ومحـرض 
بالقـرض املذكـور آنفـاً، واملمـول مـن 
الـدويل  للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة 
(جايكا)، اسـتناداً إىل أحكام املادة (5/ 
أوالً) مـن قانـون الدعم الطـارئ لألمن 

الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022)
ثانيـاً/ املوافقـة عـىل مـرشوع قانون 
انضمـام جمهورية العـراق اىل اتفاقية 
إنشـاء البنـك األوروبي إلعـادة اإلعمار 
والتنميـة لعـام 1990 (EBRD)، التـي 
آذار1991،   28 النفـاذ يف  دخلـت حيـز 
وإحالتـه إىل مجلس النواب اسـتناداً إىل 
أحكام املادتـني (61/البنـد أوالً، و80/

البند ثانياً) من الدستور.
ثالثـاً/ املوافقـة عـىل إعـارة خدمـات 

الدكتـور (محمـد تركي عبـاس نصيف 
العبيـدي) مديـر دائرة حقوق اإلنسـان 
يف وزارة العـدل للعمـل يف البعثة الدائمة 
لجمهورية العراق لـدى األمم املتحدة يف 
نيويورك/فريـق التحقيق الدويل بجرائم 
داعش (اليونيتاد)، ملّدة ثالث سنوات غري 
قابلـة للتمديد، اسـتناداً إىل أحكام املادة 
(38) مـن قانـون الخدمـة املدنية (24 
لسـنة 1960) املعـدل، والقـرار (1626 

لسنة 1982).
رابعاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

املحليـة  الحنطـة  كميـات  شـطب   1-
الصالحـة لالسـتهالك كعلـف حيواني، 
املوجـودة يف مخـازن الرشكـة العامـة 
لتجارة الحبوب، إحدى تشـكيالت وزارة 
التجارة، وبيعهـا باملزايدة العلنية خالل 

شهر عمل.
الحنطـة  وإتـالف كميـات  -2 شـطب 
املحلية غري الصالحة لالسـتهالك كعلف 
حيوانـي، املوجـودة يف مخـازن الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب، إحدى تشكيالت 
وزارة التجارة، اسـتناداً إىل أحكام املادة 
(46) من قانون اإلدارة املالية االتحادية 
مجلـس  وقـرار   ،(2019 لسـنة   6)
وتأليـف   ،(2020 لسـنة   28) الـوزراء 
لجنة تحقيقيـة وتدوير املبالغ إىل وزارة 

املالية.
اللجنـة  توصيـات  إقـرار  خامسـاً/ 
التحقيقيـة املرافقة ربـط كتاب مكتب 
رئيـس مجلـس الـوزراء يف27 كانـون 
األول 2022، وإعفاء السـيد أمري فراس 
كاظم املدير العام ملديرية شؤون السفر 
والحدود من منصبه، اسـتناداً إىل القرار 

(880 لسنة 1988).
سادساً/ املوافقة عىل تعديل الفقرة (2) 
من قـرار مجلـس الوزراء (291 لسـنة 

2022) لتصبح كاآلتي:
- أخذ وزارة الداخلية اإلجراءات الالزمة 
لتنفيـذ متطلبات ونفقـات فريق الجهد 
الخدمـي والهنديس املؤلف بموجب قرار 
مجلس الوزراء (286 لسنة 2022)، من 
األمـوال املذكورة يف الفقرة (1) من قرار 
(291 لسـنة 2022)، كونهـا مخصصة 
أساسـاً ضمـن قانـون الدعـم الطارئ 
لسـنة   2) والتنميـة  الغذائـي  لألمـن 
2022)، وباالستناد إىل الفقرة (19) من 

الجدول (ب).
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بغداد/نينا:
الثالثـاء،  أمـس  صبـاح،  غـادَر 
العاصمـة بغداد الوفـد االعالمي 
املرصي رفيع املسـتوى ، برئاسة 
كـرم كامـل جرب رئيـس املجلس 
االعـىل لتنظيـم االعـالم ” وزيـر 
للعـراق  زيـارة  بعـد   ” االعـالم 
اسـتغرقت عدة ايـام بدعوة من 

نقابة الصحفيني العراقيني.
وكان يف وداع الوفد يف مطار بغداد 
الـدويل، رئيس اتحـاد الصحفيني 
العرب نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمـي واعضـاء مجلس 

النقابة ”.
وضم الوفد املرصي الذي وصل اىل 
بغداد , يوم السـبت املايض, كرم 
كامل جرب رئيـس املجلس االعىل 
لتنظيم االعـالم ”وزير االعالم ”، 
وعيل عبد الباقي مدير عام وكالة 
انباء الرشق االوسط، وعالء الدين 
ثابت رئيس تحرير جريدة االهرام، 
ويوسف الحسيني عضو مجلس 
النواب، وخالد مريي االمني العام 
التحاد الصحفيـني ألعرب رئيس 

اليوم،  تحريـر مؤسسـة اخبـار 
وعبد الرزاق توفيق رئيس تحرير 
جريدة الجمهورية، وخالد قنديل 
عضو مجلـس الشـيوخ، واحمد 
رئيـس  سـاملان  املحسـن  عبـد 
الوطـن، ومحمود  تحرير جريدة 

اليـوم  جريـدة  مديـر  رمضـان 
السـابع، وكريـم اسـامة مديـر 
قنـاة القاهرة االخباريـة، وثامر 
محمد حنفي من الهيئة الوطنية 
لالعالم، وعماد الدين حسن احمد 
صحفـي وكاتب اعالمـي، واكرم 

حسني القصاص صحفي وكاتب 
اعالمي .

والتقـى الوفـد االعالمي املرصي 
خالل الزيارة رئيس الوزراء محمد 
شياع السـوداني ورئيس مجلس 
النواب محمـد الحلبويس ورئيس 

الحكيـم  عمـار  الحكمـة  تيـار 
ورئيس هيئة االعالم واالتصاالت 
عيل املؤيد ورئيس شـبكة االعالم 

العراقي نبيل جاسم.
كمـا اجـرى الوفـد لقـاء يف مقر 
نقابـة الصحفيـني مـع رئيـس 
اتحـاد الصحفيني العـرب نقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي بحضور 
عـدد من اعضاء مجلـس النقابة 
تنـاول تعزيـز التعاون املشـرتك 
بني املؤسسات االعالمية العراقية 

واملرصية.
املـرصي  االعالمـي  الوفـد  وزار 
الصحفيني  اتحـاد  برفقة رئيس 
الصحفيـني  نقيـب  العـرب 
العراقيـني مؤيـد الالمـي أمـس 
لالطـالع  البـرصة  محافظـة 
العـراق  عـىل اخـر اسـتعدادات 

الستضافة خليجي 25.
و حرض الوفد املباراة الودية بكرة 
القـدم بني نـادي املينـاء ونظريه 
اقيمت  التـي  الكويتـي  الكويـت 
بمناسـبة افتتـاح ملعـب امليناء 

االوملبي.

تايوان/ متابعة الزوراء:
مـددْت تايوان الخدمـة العسـكرية اإللزامية 
من أربعة أشـهر إىل عـام واحد، عىل ما أعلنت 
الرئيسـة تسـاي إينغ-ويـن، أمـس الثالثاء، 
مؤكـدة رضورة اسـتعداد الجزيـرة ملواجهـة 

تهديدات الصني املتزايدة.
”الخدمـة  إن  صحفـي  مؤتمـر  يف  وقالـت 
العسـكرية الحالية ملدة أربعة أشـهر ليسـت 
كافيـة للـرد عـىل الوضـع املتغري باسـتمرار 

وبوترية متسارعة“.
وأضافت ”قررنا إعادة مدة الخدمة العسكرية 

لعام اعتباراً من 2024“.
وأوضحـت أن التعديـل سـيطبق عـىل جميع 
الرجـال املولودين بعد األول من يناير/ كانون 

الثاني 2005.
وتعيـش تايـوان تحـت تهديـد دائـم مـن أن 
تغزوهـا الصني التي تعتـرب الجزيرة جزءاً من 
أراضيها ال بد من استعادتها يوماً ما، وبالقوة 

إذا لزم األمر.
ويأتـي هذا اإلعـالن بعد يومني مـن مناورات 
عسـكرية صينيـة بالقرب من تايـوان، تقول 
بكـني إنها تجـري رداً عىل ”اسـتفزازات“، لم 
تحددها وعىل ”التواطؤ“ بني الواليات املتحدة 

والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالـت ”ال أحد يريـد الحرب. ولكـن، يا أبناء 

وطني، لن يسقط السالم من السماء“.
كثفـت  بينـغ،  جـني  يش  الرئيـس  عهـد  يف 
بكـني ضغوطهـا العسـكرية والدبلوماسـية 
واالقتصادية عىل تايوان مع تدهور العالقات.

ويثري احتمال حـدوث غزو صيني قلق الغرب 
والعديد من جريان الصني بشكل متزايد.

وأكد يش الذي أعيد انتخابه يف أكتوبر/ ترشين 

األول لوالية رئاسـية ثالثة، أن ”إعادة توحيد“ 
تايوان ال يمكن أن تنتظر األجيال املقبلة.

يف حال وقوع نـزاع، تتجاوز بكني، مع مليون 
جندي، إىل حـد كبري العديد من قـوات جزيرة 
لتقديـرات  ألفـاً، وفقـاً   88 البالغـة  تايـوان 
باملعـدات  بكـني  تفوقهـا  كمـا  البنتاغـون. 

العسكرية.
االحتيـاط،  جنـود  تدريـب  تايـوان  وكثفـت 
وزادت من مشـرتياتها من الطائرات املقاتلة 

والصواريخ املضادة للسفن لتعزيز دفاعاتها. 
لكن الخرباء يقولون إن ذلك ال يكفي.

وفرضـت الديكتاتوريـة العسـكرية الخدمـة 
العسـكرية اإللزاميـة التـي لـم تكـن تحظى 
بشـعبية قبـل أن تصبـح الجزيـرة الجبليـة 

ديمقراطية وتقدمية.
وكانـت الحكومـة التايوانيـة السـابقة قـد 
اختـرصت املـدة مـن عـام إىل أربعة أشـهر، 

مفضلة تطوير جيش من املجندين.
لكن اسـتطالعات الـرأي األخـرية أظهرت أن 
أكثر من ثالثـة أرباع التايوانيـني يعتربون أن 

هذه املدة قصرية للغاية.
ويواجه الجيش صعوبة يف تجنيد األشـخاص 
بـدوام كامـل واالحتفـاظ بهـم بسـبب قلـة 

الحوافز املالية.
الخدمـة  واعتـربت تسـاي قرارهـا بتمديـد 
لكنهـا  للغايـة“،  بأنـه ”صعـب  العسـكرية 
أشـارت إىل أنه يهدف إىل ”تأمني أسلوب حياة 

ديمقراطي ألجيالنا القادمة“.
وانفصلت تايوان عن الصني عند نهاية الحرب 
األهلية الصينية يف عام 1949، وأعلنت رئيسة 
تايـوان أن مواطنيها ال يريـدون االنضمام إىل 

الصني.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى 
رسـول، أمس الثالثاء، أن وزير الدفاع ثابت 
محمد سعيد أكد امليض بنظام البديل، وفيما 
أشـار اىل أن ذكرى تأسيس الجيش العراقي 
وافتتاح خليجي 25 سـيكونان بيوم واحد، 
اكد ان تأمني خليجـي 25 من مهام القوات 
االمنية.وقـال رسـول يف مؤتمـر صحفـي 
تابعته ”الزوراء“: إن ”الشـهر املايض شهد 
الكثري من األحداث والفعاليات التي تضمنت 
توطيـد العالقـات الدولية ومتابعـة األمور 
الفنيـة، وخاصـة االحتفـاالت الكبرية بيوم 
النـرص واالسـتعداد لبطولة خليجـي 25“، 
مبينـاً أن ”ذكرى تأسـيس الجيش العراقي 
الثانيـة بعـد املئة وافتتـاح خليجـي 25 يف 

البرصة سيكونان بنفس اليوم“.
العربيـة  الـدول  بــ“كل  رسـول  ورحـب 
والخليجية“، الفتاً اىل أن ”هذه البطولة توصل 

رسالة بأن العراق ينعم باالستقرار“.
وتابع أن ”أهم نشاطات القائد العام للقوات 
املسـلحة هـو االجتمـاع بالجهـد الخدمـي 
والهنديس، وهناك جهـد كبري لوزارة الدفاع 
والحشـد الشـعبي، مع االطالع ميدانيا عىل 

استعدادات بطولة خليجي 25“.
وحـول نظـام البديل، أكد رسـول أن ”وزير 

الدفاع أكد عىل امليض بنظام البديل“.
وبـني رسـول ان ”القائد العـام أصدر خالل 
اجتمـاع االمن الـوزاري امرا بمسـك الخط 
الصفري بـني العراق وسـوريا وايـران من 
قبل القـوات العراقية ودعمها لوجسـتيا“، 

الفتا اىل ”االسـتمرار يف بناء قـدرات القوات 
املسلحة“.

وتابـع رسـول ”نأمل مـن مجلـس النواب 
تخصيـص االمـوال اىل وزارة الدفـاع ضمن 
املوازنـة مـن اجـل زيـادة قـدرات القـوات 
اىل  ”زيارتنـا  أن  رسـول  املسـلحة“.وذكر 
البـرصة تهدف لالطـالع عىل االسـتعدادات 
الخاصـة ببطولـة خليجـي 25 وتـم وضع 
خطة بالتنسـيق مع جميع القوات املسلحة 
”، موضحاً أن ”القطعـات اتخذت مواقعها 

وسوف نشهد حركة انسيابية عالية“.
ودعا رسـول ”الجماهري الخليجية اىل زيارة 
البرصة“، موضحـًا أن ”العراق يمر بأفضل 

حاالته من ناحية األمن واألمان“.
وأكد رسول أن ”حشد الدفاع قدم تضحيات 
كبـرية، وتثبيتهـم يحتاج اىل حـل جذري“، 
الفتـًا اىل ”أننـا اتخذنا خطوات بشـأن ذلك 

كون أغلبهم كباراً يف السن ”.
وتابع أن ”الحكومة اتخذت خطوات بشـأن 
أصحاب الشـهادات العليا“، معرباً عن أمله 
بـ“تصويـت مجلـس النـواب عـىل املوازنة 

لتجهيز التخصيصات الالزمة للوزارات“.
وتابـع ”أن لـدى العراق عالقـات طيبة مع 
جميـع دول الجـوار“، موضحـاً أن ”تأمني 
خليجي 25 من مهام القوات العراقية وهي 

قادرة عىل ذلك“.
وأشـار اىل ”أننـا نمتلـك كل الثقـة لحماية 
خليجي 25“، الفتاً اىل ”أنها رسـالة للجميع 
بـأن العراقيني جميعهـم يعملون بهمة ويد 

واحدة“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكـَد رئيس املجلـس الرئـايس الليبـي محمد 
املنفـي، أن املجلـس يسـعى ملعالجـة النقاط 
الخالفية بني مجلـيس النواب والدولة للتوافق 
عـىل قاعـدة دسـتورية إلجـراء االنتخابـات 

الربملانية والرئاسية.
ونقلت وكالـة أنباء الرشق األوسـط املرصية 
عن املنفـي قوله عقب لقاء مـع األمني العام 
لجامعـة الـدول العربيـة، أحمـد أبوالغيـط، 
بالقاهـرة إن املجلس الرئايس طـرح مقاربة 
لحـل األزمـة الليبية تنطلق من لقـاء يجمعه 
مع مجليس النواب والدولة وبدعم بعثة األمم 
املتحـدة ملعالجـة النقـاط الخالفيـة العالقة 
بينهما للوصول إىل توافق عىل قاعدة دستورية 

تقوم عىل أساسها االنتخابات.
وأضـاف املنفـي أن لقـاءه مـع أبـو الغيـط 
يأتي فيما تشـهد ليبيا مـا وصفها بخطوات 
”متسارعة نحو املصالحة الوطنية الشاملة“، 
مشـريا إىل أن ليبيا ”واجهت عىل مدى سنوات 

ظروفـا قاهـرة وكاد أن يفتـك بهـا اإلرهاب 
والتطرف“.

كمـا أكـد رضورة اسـتمرار جهـود اللجنـة 
العسـكرية 5+5 لتوحيد املؤسسة العسكرية 
واألمنية والعودة بالبالد إىل االسـتقرار وصوالً 

إىل االستحقاق االنتخابي.
وشـدد أيضا عـىل تحقيق املصالحـة الوطنية 
يف ليبيـا ودعـوة جميـع األطراف السياسـية 
واملكونات االجتماعية إىل االنخراط يف مرشوع 
املصالحة الوطنية من أولويات أهداف املجلس 

الرئايس الليبي.
وكان قائد الجيش الليبي، خليفة حفرت قد أكد 
يوم السـبت، أن ”وحدة ليبيـا خط أحمر ولن 

نسمح بالتعدي عليه أو املساس به“.
وأضاف حفرت أن القيادة العامة للجيش تعلن 
عن ”فرصة أخرية ترسـم من خاللها خارطة 
طريق وتجـرى االنتخابـات“، مشـريا إىل أنه 
كان أول مـن نادى ”بانتخابـات حرة ونزيهة 

وشفافة“.
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جمهورية العراق            العدد: ٨٨١١/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل            التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املفقود / عزيز عابر مطر/ او كل من له علم بمصريه
م/ تبليغ

اقامـِت املدعية (رمله عزيز عابر) الدعوى الرشعية املرقمة ٨٨١١/
ش/٢٠٢٢ والتـي تطلـب فيها الحكـم بوفاتك لفقدانـك منذ تاريخ 
٢٠١٤/٧/٢٢ وعـدم معرفـة مصريك لحـد اآلن وبغية التحقيق عن 
حياتـك من مماتـك تقرر النرش يف صحيفتـني محليتني يوميتني ويف 
حالة وجـودك او كل من يكون له العلم عـن مصريك الحضور امام 
هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعة املصـادف ٢٠٢٣/١/٤ التاسـعة 

صباحا .
                                    القايض
                         ضياء قاسم الهاليل

جمهورية العراق       العدد/٨٦٥٤/ش/٢٠٢٢  
مجلس القضاء األعىل        التاريخ / ٢٠٢٢/١٢/٢٧ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

م/ تبليغ 
 اىل/ املدعى عليه / زهراء عيل عثيث

ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمـة اعاله واملقامة 
من قبل املدعي (احمد مؤيد العيبي) واملتضمنة طلبه بقطع 
النفقـة للطفلة جود احمـد مؤيد، وملجهوليـة محل اقامتك 
قرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني بالحضور 
امـام هذه املحكمة بموعد املرافعـة املصادف ٢٠٢٣/١/١٨  

الساعة التاسعة صباحاً.
القايض
حسني شبيب عايد
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بغداد/الوراء:

أعلنت هيئة النزاهة، امس الثالثاء، ضبط مدير 

أحد املصانع العائدة لوزارة الصناعة واملعادن؛ 

عــىل خـلفـيَّة إخــراج مـــواد بأكـثر من 

ربـع مليار ديناٍر من معـمل خيـاطة بـغـداد 

إىل مصنـع القطنيـة؛ بغية بيعها يف األسـواق 

املحليَّة.

وذكر بيـان للهيئة ورد لـ «الزوراء» أن «دائرة 

التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها عن 

رٍة  َذت بموجـب ُمذكَّ تفاصـل العمليَّـة التي ُنفِّ

يها معلوماٍت تفيد بإقدام  قضائيٍَّة، أفادت بتلقِّ

مدير مصنع القطنيَّـة العائد لوزارة الصناعة 

واملعـادن بتوجيه معمل خياطـة بغداد التابع 

للمصنـع؛ بغيـة إخـراج كميَّـاٍت كبـريٍة من 

«القمـاش الباكسـتاني» املوجـود يف مخازن 

املعمـل بقيمـة (٣٠٠) مليون دينـار لبيعه إىل 

أحـد التجـار ونقله عىل متـن عجـالٍت أهليٍَّة 

بصورٍة ُمخالفٍة للقانون».

واضحـت أنَّهـا «قامـت بـتأليف فريـق عمٍل 

واالنتقـال اىل مقر معمـل خياطة بغداد، وبعد 

اجراء التحـرِّي داخل املعمل، تمَّ الكشـف عن 

لـة  وجـود ثـالث عجـالت حمـٍل داخلـه ُمحمَّ

بالقمـاش»، مؤكـدًة «ضبـط مديـر املصنع، 

و(٣) من سائقي العجالت، فضالً عن العجالت 

صة لنقل كميَّات القماش». املُخصَّ

وأضافت إن «العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط 

ـرات الصادرة عن مصنـع القطنيَّة  أصل املُذكَّ

نة نقـل القماش بدون  بتوقيـع املُديـر املُتضمِّ

ٍغ أو سـبٍب ُيذَكُر، وكذلك ضبط سـجل  ُمسـوِّ

الصـادر يف املصنع مع أصل معاملة اسـتدراج 

ة  العـروض، إذ تبنيَّ تزوير كتب تسـهيل مهمَّ

لسـائقي العجـالت التي تـمَّ إبرازهـا من قبل 

املُتَّهـم (مديـر املصنـع)، وتوقيعـه معاملـة 

وهميَّة».

ولفتت اىل انها «قامـت بتنظيم محرض ضبٍط 

أصويلٍّ، وعرضه رفقة املضبوطات واملُتَّهـمني، 

عىل قايض محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي 

قـرَّر تـوقيف الـُمتَّـهــم األول وفق أحـكـام 

الـمادة (٣١٦) من قـانــون الـعـقـوبـات، 

وإطالق رساح سائقي العجالت بكفالٍة ماليٍَّة، 

كما تمَّ توقيف مسـؤول شـعبة التسـويق يف 

املصنع؛ لتورُّطه يف القضيَّة».

كمـا أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 

الثالثاء، تنفيذ خمـس عمليَّات ضبٍط لحاالت 

هدٍر للمال العام، وُمخالفاٍت وتزويٍر يف كربالء.

ملال العام بكربالء

دائرة التحقيقات يف الهيئة كشـفت ببيان ورد 

لـ «الزوراء»، عن حصول هدٍر يف املال العام يف 

كليَّة الطف الجامعة األهليَّة إثر قيام مسؤول 

قسـم حسـابات الكليَّة بالتوقيع عىل قروٍض 

وهميَّـٍة، ورصفها خالفـًا للقانـون، ُمبيِّنًة أنَّ 

«املُتَّهـم ارتكب ُمخالفاٍت مالّيـة وإداريَّة أدَّت 

إىل هدر مبلغ (١,٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ديناٍر، 

الفتًة إىل أنَّه تمَّ اسرتداد مبلغ (١٢١,٨٩٦,٠٠٠) 

مليون ديناٍر من تلك األموال».

وأضافت الدائرة إنَّه «تمَّ رصد ُمخالفاٍت يف عقد 

تجهيـز جهاٍز طبيٍّ ملُستشـفى الهنديَّة بمبلغ 

(١,٢١٣,٠٠٠,٠٠٠) مليـار دينـاٍر»، الفتة إىل 

«قيام قسـم العقود يف املُحافظة بالتعاقد مع 

زين؛ لغرض تجهيز جهاز «مفراس  أحـد املُجهِّ

حلزوني»، بشكٍل ُمخالٍف لبنود العقد».

وبحسـب البيـان، «تمكن فريـق عمل مكتب 

تحقيق كربالء، الـذي انتقل إىل ُمديريَّة الرتبية 

يف املُحافظة، بعد التحرِّي والتدقيق يف القسـم 

القانونـيِّ مـن ضبـط نسـخٍة مـن الوثيقـة 

ـة بُمديـر الرشكة  رة الخاصَّ الدراسـيَّـة املُـزوَّ

ـة إلدارة النقل الخاصِّ السـابق، التي تمَّ  العامَّ

عىل ضوئها تكليفه بمهام معاون املُدير العام 

للرشكة».وأوضحـت الدائـرة، أنَّـه «تمَّ ضبط 

رٍة يف مـرصف الرافدين - فرع  كتـب تأييٍد ُمزوَّ

العبـاس، مزعـوم صدوُرها مـن ُمديريَّة املاء 

يف املُحافظـة تـمَّ تقديمها من قبـل اثنني من 

فـي املُديريَّة بعد قيامهـم بتزوير تواقيع  ُموظَّ

ُمديـر املُديريَّـة وُمديـري الحسـابات واملوارد 

البرشيَّـة؛ لغرض كفالة ُمقرتضني»، ُمشـريًة 

إىل أنَّـه «يف عمليَّـٍة أخرى، تمَّ منـع هدر مبلغ 

(٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دينـاٍر، بعـد ضبـط 

في ُمديريَّة  ٍر قدَّمه أحد ُموظَّ أوليَّات كتاٍب ُمزوَّ

املاء املُتَّهمني لكفالة أحد املُقرتضني معنون إىل 

فرع صندوق اإلسكان يف املُحافظة».
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أعلن مجلس الخدمة االتحادي، امس الثالثاء، 
إطـالق رابط تعيينات حملة الشـهادات العليا 

واألوائل.
وذكـر بيـان للمجلـس تلقتـه «الـزوراء» أنه 
«اسـتناداً ألحكام قانون الدعم الطارئ لألمن 
 ،٢٠٢٢ لسـنة   (٢) رقـم  والتنميـة  الغذائـي 
وتنفيـذاً لتوصيـات اللجنة املشـكلة بموجب 
 ،٢٠٢٢ لسـنة   (٣٥) رقـم  الديوانـي  األمـر 
ولغـرض املبارشة بتعيني املشـمولني بكل من 
قانـون تشـغيل حملـة الشـهادات العليا رقم 
(٥٩) لسنة ٢٠١٧، وقانون تشغيل الخريجني 
األوائـل رقم (٦٧) لسـنة ٢٠١٧، أعلن مجلس 
الخدمة العامة االتحادي عن إطالق اسـتمارة 
التقديـم عـىل الدرجـات املخصصة للـوزارات 
والجهات غـري املرتبطة بـوزارة واملحافظات، 
واملسـتحدثة من ِقبل وزارة املالية والواردة اىل 
املجلس بموجب كتابهـم بالعدد ( ٧٤٢١٩) يف 

.«٢٠٢٢/١٢/٢٣
ودعا البيـان: «الذوات املشـمولني بالقانونني 
واملستوفني الرشوط املنصوص عليها يف املادة 

السـابعة من قانون الخدمة املدنية رقم (٢٤) 
لسنة ١٩٦٠، واملبلغني بعدم وجود قيد يمنعهم 
من التعيـني، وفقاً لنتائـج التقاطع الوظيفي 
التـي أقرّها ديـوان الرقابـة املاليـة، الراغبني 
بإشغال الوظائف املنوه عنها اىل تقديم طلبات 

التعيني عرب الرابط اإللكرتوني».

املوقـع  عـرب  يكـون  «التقديـم  أن  وأضـاف 
fpsc.gov.iq.https://submitااللكرتوني ٢٣

ابتداء من امس ولغاية نهاية الدوام الرسـمي 
ليوم االثنني ١٦ كانـون الثاني ٢٠٢٣»، مؤكداً 
عـىل «ارفـاق الوثائق واملتطلبـات املعلن عنها 

عىل املوقع اإللكرتوني للمجلس جميعها».

بغداد/الزوراء:

أصـدرت خلية اإلعـالم األمني، 

امس الثالثـاء، تفاصيل جديدة 

تخـص املتهـم املدعـو «أحمـد 

حسـن جواد، واملكنى بـ»احمد 

رومية».وذكـرت الخلية يف بيان 

ورد لــ «الزوراء»، انه «بتوجيه 

مبـارش من قبـل القائـد العام 

وبمتابعـة  املسـلحة،  للقـوات 

ميدانيـة مسـتمرة مـن قيادة 

تمكنـت  املشـرتكة،  العمليـات 

قـوة من املقـر املتقـدم لقيادة 

العمليـات املشـرتكة/ كركـوك 

وأبطال صنـف القوات الخاصة 

املحافظـة  يف  أمنيـة  وبعمليـة 

وبجهـد اسـتخباري نوعي من 

جهاز األمـن الوطني بعد أن تم 

نصـب كمني محكم، مـن إلقاء 

القبض عىل املدعو (أحمد حسن 

جـواد) املُكنى (أحمـد رومية) 

والذي يعد أحد أخطر املطلوبني 

للقضاء وصـادرة بحقه مذكرة 

قبض وتحر وفـق أحكام املادة 

لقيامـه  وذلـك  إرهـاب)   /  ٤)

بأعمـال إجرامية هـددت األمن 

املجتمعي».وأضـاف  والسـلم 

البيان أن «العملية تمت بعد أيام 

مـن املتابعة امليدانية واسـتناداً 

إىل معلومات استخبارية دقيقة 

مـن جهاز األمـن الوطني حول 

وجود املطلـوب (أحمد رومية) 

يف محافظة كركوك بعد أن هرب 

من محافظة دياىل».وأشـار اىل 

ان «قيـادة العمليات املشـرتكة 

يف  األبطـال  كل  خـالل  ومـن 

قطعاتنا األمنية البطلة بجميع 

صنوفهـا وعناوينها والوكاالت 

تعاهد  واالسـتخبارية  األمنيـة 

الكريم  العراقـي  أبناء الشـعب 

السـاهرة  العـني  تكـون  بـأن 

لحماية هذا البلد واليد الضاربة 

التـي تدك رأس كل مـن يحاول 

املساس باألمن».

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة النقل امس الثالثاء 

عن نقـل الجماهري باملجان من 

داخل البـرصة إىل املالعب، وذلك 

خالل منافسـات كأس الخليج 

العربـي لكـرة القـدم (خليجي 

تخصيـص  اىل  وأشـارت   ،(٢٥

ثالثة قطارات و٥٠ حافلة لنقل 

الجماهـري مـن املحافظـات إىل 

البرصة.

وقـال وكيل الـوزارة للشـؤون 

الفنية طالب بايش يف بيان ورد 

إن «هنـاك عمليتني  «الزوراء»؛ 

لنقل جماهري خليجي ٢٥، األوىل 

من داخل محافظـة البرصة إىل 

املالعب والتي ستكون باملجان، 

الجماهري  والثانيـة هـي نقـل 

البـرصة  إىل  املحافظـات  مـن 

بإرشاك القطـاع الخاص والتي 

تعتـرب غـري مجانيـة، إال أنه تم 

تحديد سـعرها ويتضمن نسبة 

تخفيض».

وأضـاف أنـه «تـم تخصيـص 

٥٠ حافلـة لنقـل الجماهـري يف 

البرصة وهـي ذات طابق واحد 

وطابقني»، موضحا أن «الدفعة 

األوىل وصلـت وخـالل سـاعات 

ستصل الدفعة الثانية».

وضعهـا  «تـم  أنـه  وأوضـح 

املواقـف  أحـد  يف  (الحافـالت) 

األمنيـة  اإلجـراءات  بسـبب 

املتخـذة بالتزامـن مـع زيـارة 

رئيس الوزراء للمحافظة».

القطارات، قال بايش  وبشـأن 

ثالثـة  تخصيـص  «تـم  إنـه 

قطارات لنقـل الجماهري والتي 

تمـر بجميـع املحافظات وهي 

بغـداد – البـرصة وبالعكس»، 

موضحا أنـه «تم تهيئة رحالت 

يوميـة مـن مطـار بغـداد اىل 

البرصة وبالعكس».

وأكـد بايـش أن «وزارة النقـل 

االمكانيـات  بجميـع  جاهـزة 

املوجودة إلنجاح بطولة خليجي 

.«٢٥

الحتضـان  البـرصة  وتتأهـب 

الخامسة  النسـخة  منافسـات 

والعرشيـن مـن كأس الخليـج 

العربـي املقـررة بني السـادس 

و١٩ مـن كانـون الثاني/يناير 

املقبل، وذلك عىل ملعبي البرصة 

الدويل وامليناء األوملبي.

بغداد/الزوراء:
أفادت وزارة الزراعة بأن االمطار 
االخرية ستقلل من حركة الكثبان 
الرملية من خالل انتشـار الغطاء 
النباتـي، فضـال عـن التقليل من 

العواصف الغبارية.
الزراعـة  وقـال مستشـار وزارة 
مهدي القييس يف ترصيح صحفي 
ان «األمطار االخرية أسهمت برفع 
االيرادات املائيـة يف البالد، وتعترب 
السـرتاتيجية  للمحاصيـل  ريـة 

كالحنطة والشعري وغريها».

أنـه «وبفضل  القيـيس  واضـاف 
االمطـار االخـرية سـينمو لدينـا 
العشب والنبات الطبيعي، وبالتايل 
للثـروة  مراعـي طبيعيـة  يوفـر 
الحيوانيـة، كما يسـهم أيضاً من 
حـالل توفـري الغطـاء النباتي يف 
الرمليـة، لكـي  الكثبـان  تثبيـت 
ينعم البلد بجـو طبيعي يقلل من 

موجات الغبار».
وتشـهد البالد يف عموم مناطقها 
وخاصة الغربيـة عواصف ترابية 
بسـبب  السـنة،  فصـول  طيلـة 

وزيـادة  املنـاخ  بتغـري  التأثـر 
الجفـاف ومعـدل التصحـر وقلة 
هطول األمطار وضعف اإليرادات 
املائية، األمر الـذي أدى إىل ارتفاع 
الغبار وهـو ما انعكس عىل حياة 

املواطنني.
وتوقعـت وزارة البيئـة العراقيـة 
ارتفـاع نسـبة تصاعـد الغبار يف 
البـالد مـن ٢٧٢ يومـا يف السـنة 
بالوقـت الحـارض، إىل ٣٠٠ يـوم 

حتى عام ٢٠٥٠.
وعادة ما تعلن وزارة الصحة عن 

دخول املئات من املواطنني خاصة 
املصابني باألمراض التنفسـية إىل 
املستشـفيات بسـبب العواصـف 
اسـترياد  بخصوص  الرتابية.أمـا 
أوضـح  الزراعيـة،  املحاصيـل 
الزراعـة مهدي  مستشـار وزارة 
القييس انه «يف الحكومة السابقة 
كان هنالك قرار بفتح االسـترياد، 
لـذا نحن ملتزمون بهـذا القرار»، 
مردفاً: «طلبنا ان يعطونا حق منع 
اسـترياد الطماطة من الخارج».
ولفت القييس اىل ان «قرار ايقاف 

اسـترياد الطماطة من صالحيات 
املجلـس الـوزاري لالقتصـاد، لذا 
ومـن حيث املبـدأ رفعـت الوزارة 
رأيها بهذا الصدد وننتظر االجابة 
من املجلس الـوزاري لالقتصاد».

يذكـر ان مجموعة مـن مزارعي 
الطماطـة يف محافظـة البـرصة 
وّجهـوا مناشـدة لوزيـر الزراعة 
عبـاس جـرب العليـاوي، طالبـوا 
فيهـا بدعمهم وحمايـة منتجهم 
من محصول الطماطة الذي صار 

يغطي حاجة السوق املحلية.
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بغداد/الزوراء:
أحصـت األمانـة العامة ملجلـس الوزراء، 
امس الثالثاء، الجهات الحكومية املنضوية 
ضمـن املـرشوع الوطنـي إللغـاء صحة 

الصدور الورقية وإصدارها إلكرتونياً.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس 
الوزراء، حيـدر مجيد، يف ترصيح صحفي 
إن «عـدد الجهـات الحكوميـة املنضويـة 
ضمـن املـرشوع الوطنـي إللغـاء نظـام 
إصدار صحة الصـدور الورقية وتحويلها 
إلكرتونيـًا لغايـة امـس، بلـغ (٤٦) جهة 
بـني وزارة وجهـة غـري مرتبطة بـوزارة 
إىل «رفـع (٢٤٢٥٦)  ومحافظـة»، الفتـاً 
وثيقـة رسـمية خـالل األسـبوع الحايل، 
ليتجاوز عدد الوثائق املرفوعة (٤٥٠) ألف 

وثيقة».
وأضـاف مجيد، أن «الجهات التي انضمت 
إىل النظـام مؤخراً، هـي (محافظتا بغداد 
وميسان، وهيئة التقاعد الوطنية، وديوان 
والصابئـة  املسـيحية  الديانـات  أوقـاف 

واأليزيدية)».
ولفـت إىل أن «هـذا املـرشوع، يعـد مـن 

املرشوعـات املهمة التي تحظـى باهتمام 
العراقيـة  الحكومـة  لـدن  مـن  مبـارش 
اإلجـراءات  تبسـيط  نحـو  وتوجههـا 
الحكومية وترسيع إنجـاز املعامالت التي 
يعانـي منهـا يف  العراقـي  املواطـن  كان 

السابق».
وأشار إىل أن «دائرة مركز البيانات الوطني 
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، وبمتابعة 
وتوجيهات مبارشة مـن قبل األمني العام 
ملجلـس الـوزراء، تواصـل بشـكل دوري 
إدخـال أكرب عـدد ممكن من املؤسسـات 

الرسمية يف هذا النظام».
وبني أن «النظام يسـهم أيضـاً يف القضاء 
عىل عمليات االبتزاز والفساد التي يتعرض 
إليهـا املواطـن من قبل بعض املفسـدين، 
وكذلك مواكبة املؤسسات الرسمية للتطور 
التكنولوجي واالبتعاد عن البريوقراطية».
وأكد أن «مركـز البيانات الوطني يتواصل 
بتقديـم ورش العمل والـدورات التدريبية 
عـىل  الحكوميـة  املؤسسـات  ملوظفـي 
النظام، من أجـل تطبيق النظام يف جميع 

املؤسسات الحكومية».

االنبار/الزوراء:
اعلن مدير قسـم الصحة العامة يف دائرة صحـة محافظة االنبار محمد صباح الدليمي ، 
امس الثالثاء، عن انجاز ٩٠٪ من مشاريع اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية للمؤسسات 

الطبية بالتزامن مع دخول اجهزة طبية حديثة اىل الخدمة للمرة االوىل يف املحافظة. 
وقـال الدليمـي يف ترصيـح صحفي إن «دائـرة صحة االنبار وبالتنسـيق مـع الحكومة 
املحليـة وبدعـم من املنظمـات االنسـانية انجزت ٩٠٪ من اعـادة اعمـار وتأهيل البنى 
التحتيـة للمؤسسـات الطبية املتـرضرة جراء العمليـات االرهابية يف عمم مـدن االنبار 
بالتزامن مع ادخال اجهزة طبية حديثة اىل الخدمة، فضال عن اسـتحداث مستشـفيات 
ومراكز طبية جديدة يف املناطق التي تفتقر لوجود مؤسسات صحية «.واضاف ان» اهم 
االجهـزة الطبية التي تم ادخالها اىل الخدمة يف معظم مستشـفيات مدن االنبار جهازي 
الرنني والسـونار فضال عن افتتاح مستشـفيات ومراكز طبية تعنى بالكشف املبكر عن 
امـراض االورام الرسطانيـة واجهـزة مختربات تحليليـة ادخلت الخدمة للمـرة األوىل».
وأوضح الدليمي، أن «مدن االنبار شـهدت منذ عودة االرس النازحة افتتاح العرشات من 
املستشـفيات واملراكز الطبية املترضرة جراء العمليات االرهابية رغم قلة التخصيصات 
املاليـة املقدمة مـن الحكومة املركزية»، مؤكدا ان» االنبار شـهدت قفزة نوعية يف اعادة 
اعمار املؤسسـات الصحية واسـتحداث بنايات جديدة لتضعهـا ضمن املحافظات االوىل 
يف هـذا املجال «.يشـار اىل ان املؤسسـات الصحيـة يف االنبار ترضرت بنسـبة ٨٠٪ جراء 
قيـام عنارص التنظيم االجرامي بعمليات تفجري طالت العديد من املستشـفيات واملراكز 

الصحية ابان سيطرتهم عىل مساحات واسعة من مدن االنبار

بغداد/الزوراء:
أوصـــت اللجنـة الـقـانـونـية، امـس الثالثاء، إجــراء تعديالت عىل 
قانونـي الضمـان االجتماعـي والتقاعد العسـكري، معربـة عـن أملها 
بـإحـداث تغيريات جديدة عىل بعض الفقرات املهمة يف هذين القانونني.
وقـــال عـضـو اللجنة عــارف  الحمامي يف ترصيح صحفي إن لجنته» 
مسـتمرة فــي الـحـوار والنقاشـات مع الكثري من املؤسسـات املدنية 
والعسـكرية ومنظمات املجتمع املدني بشـأن القوانـني املـوجـودة عىل 
جـدول أعمالها، ومنها قانونا الضمان االجتماعي والتقاعد العسكري».
وأضــاف الحمامي أن «قانون التقاعد العسـكري سـيخضع لتعديالت 
كثرية بعد دراسته وتدقيقه واالستعانة بآراء املختصني»، معرباً عن أمله 
أن «يكون هنـاك تغيري يف الفقرات املهمة لهذا القانون والخاصة بالعمر 

والراتب واملخصصات».
 وبـشــأن قـانــون الضمان االجتماعـي، أوضح الحمامـي ان لجنته 
«عقدت اكثر من جلسة مع اللجان األخـرى من أجل إنضاج هذا القانون 
عرب تعديالت نسـعى إليهـا ليكون جاذباً وليس طـارداً كما هو القانون 

الحايل». 
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بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزيـر  وجـه 
االجتماعيـة، احمـد االسـدي، امـس 
الثالثـاء، بـرضورة ان يكـون منـح 
ذات  حقيقيـة  ملشـاريع  القـروض 

جدوى اقتصادية.
أن  ”الـزوراء“  تلقتـه  بيـان  وذكـر 
”األسـدي، وخـالل ترؤسـه اجتماعا 
ملجلـس ادارة صندوق دعم املشـاريع 
إن  قـال  للدخـل،  املـدرة  الصغـرية 
”القـروض الصغرية جـاءت من اجل 
تشـغيل الباحثني عن العمـل، وايجاد 
مشـاريع تكون ذات جـدوى، وفائدة 
اغلـب  ”ان  اىل  الفتـا  للمسـتفيد“، 
القـروض املمنوحـة تذهـب اىل غـري 

االهداف املحددة لها“.
اسـتحصلت  ”الـوزارة  ان  واوضـح 
موافقـة مجلـس الوزراء عـىل زيادة 
رأس مـال صنـدوق االقـراض، وهي 
بانتظـار اسـتكمال اجـراءات تعزيز 
رأس املـال مـن الجهـات التنفيذيـة، 
والترشيعيـة“، مبينا أن ”مسـؤولية 
مجلـس ادارة الصنـدوق هي ليسـت 
فقـط منـح القـروض، وانمـا ايجاد 
طريقـة مناسـبة لتشـغيل الباحثني 
عن العمل إلنشـاء مشـاريع حقيقية 
ذات جـدوى اقتصاديـة، فضـال عـن 

ايجاد سـوق عمل لهذه املشاريع من 
خـالل تقديـم خطـط، او التعاقد مع 
اكثر  لبورتهـا بصـورة  مستشـارين 

جدية“.
وبـني االسـدي ان ”هنـاك الكثري من 
املشـاريع الناجحـة، ويجـب ايجـاد 
طريقـة للرتويج عن هكذا مشـاريع 
واضحـة  رسـالة  إليصـال  اعالميـا 
واضـح،  اثـر  ذات  تكـون  للمواطـن 
وملموس عـن املشـاريع الصغرية يف 

كل محافظات البالد“.
وتابع البيان أنه ”جرى خالل االجتماع 
مناقشة املواضيع املدرجة عىل جدول 
الوجبة  االعمـال، ومناقشـة اطـالق 
الــ(34) مـن القـروض الصغرية يف 
االسبوع املقبل“، مشريا اىل أنه ”تمت 
املوافقة عىل الغاء تصديق عقود ايجار 
اصحـاب املشـاريع ضمـن حاضنات 
االعمـال لغـرض تبسـيط اجراءاتها، 
قرضـا   20 تحويـل  عـىل  واملوافقـة 
مخصصـا لربنامـج االرس املنتجة اىل 
املرأة الريفية، واستثناء بعض الحاالت 
مـن قبل الوزيـر (اصحاب املشـاريع 
االبتكاريـة الحقيقية) مـن الرشوط 
لكونها غري مسـجلة يف قاعدة بيانات 
العمل والتدريب املهني، وعددها 200 

قرض“.

بغداد/ الزوراء:
عقد سـوق العراق لألوراق املالية، 
امس الثالثـاء، آخر جلسـة تداول 

لعام 2022.
وذكر بيان للسوق تلقته ”الزوراء“ 
أنـه اسـتناداً اىل القانـون رقم 74 
لسـنة 2004 والالئحـة التنظيمية 
الصـادرة عن هيـأة األوراق املالية 
عقد سـوق العراق لـألوراق املالية 
آخـر جلسـة تـداول لعـام 2022 
املسـاهمة  الـرشكات  بأسـهم 

العراقية“.
وأوضح البيـان أن ”أهم املؤرشات 
املتحققـة خالل العـام 2022 هي 
تنظيم 236 جلسة تداول عىل أسهم 
الرشكات املسـاهمة املدرجة لعام 
2022 عدا أيام العطل الرسـمية“، 
الـرشكات  ”عـدد  أن  اىل  الفتـًا 
املسـجلة يف السـوق بلغت (103) 
رشكة مسـاهمة تمثـل 43 رشكة 
يف قطـاع املصـارف ورشكتـني يف 
قطاع االتصـاالت وخمس رشكات 
يف قطاع التأمني وسـت رشكات يف 
قطاع االسـتثمار املايل و11 رشكة 
يف قطـاع الخدمـات و21 رشكة يف 
قطاع الصناعة وتسـع رشكات يف 
قطـاع الفنادق والسـياحة وسـت 

رشكات يف قطاع الزراعة“.
وّبـني أن ”عدد الـرشكات التي تم 
التداول بأسـهمها بلـغ 92 رشكة 
بينها 36 رشكة مرصفية ورشكتني 
اتصاالت، وخمـس رشكات تأمني 
مـايل  اسـتثمار  رشكات  وأربـع 
و10 رشكات خدميـة و20 رشكة 
صناعيـة وتسـع رشكات فندقية 
وسـت رشكات زراعيـة“، منوهـا 
بأن ”عـدد األسـهم املتداولـة بلغ 
(564) مليـار سـهم فيمـا بلغـت 
قيمة األسهم املتداولة (521) مليار 
دينار وبلغ عدد العقود املنفذة بلغ 

(135597) عقداً“.
وتابع أن ”مؤرش أسـعار األسـهم 
األول  كانـون  شـهر  يف  املتداولـة 
2022 أغلـق عـىل (585.9) نقطة 

محققاً ارتفاعاً بنسبة (3.53)“.
ولفـت اىل أن ”عدد الـرشكات التي 
عقـدت اجتمـاع هيئاتهـا العامة 
بلغت (79) رشكة مسـاهمة فيما 
بلـغ عـدد الـرشكات التـي وزعت 
رشكـة   (21) أربـاح  مقسـوم 

مساهمة“.
ونوه اىل ”اول جلسة تداول باألسهم 
لعام 2023 ستعقد يوم االثنني 2/ 

كانون الثاني/ 2023“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت لجنة النقل واالتصاالت النيابية، امس الثالثاء، عن سعيها إقـرار رشكة 
اتصاالت وطنية من الرخصة الرابعة ضمن موازنة العام املقبل، لتكون منافساً 

للرشكات الخاصة الثالث العاملة بهذا املجال. 
وقالـت رئيـس اللجنة، زهـرة البجاري، يف حـوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن 
”الرشكـة الوطنية لالتصـاالت التي تسـعى اللجنة إلقرارها، سـتكون رشكة 
حكومية مسـيطراً عليها من قبل الجهات املختصة، وستسهم بـإحـداث نقلة 

نوعية فـي الخدمات املقدمة للمواطنني بقطاع االتصاالت والهاتف النقال“. 
وأضافـت البجـاري انه ”مـن املؤمل ان تتم القـراءة األوىل لقانـون االتصاالت 
واملعلوماتيـة خـالل الفصل الترشيعـي الثاني ملجلـس النـواب“، منوهة بأن 
”القانـون سـينظم العمل يف قطـاع االتصاالت بـــني وزارة االتـــصـــاالت 

وهـيـئـة اإلعـــالم واالتـصـاالت“.
وأشارت اىل ان ”لجنة االتصاالت تستعد إلحداث طفرة نوعية بقطاع االتصاالت 
يف البـالد، من خالل إقرار جملة قوانني تخص قطـاع االتصاالت قريباً وقانون 
االتصـاالت واملعلوماتيـة، الـذي لم تتـم قراءته حتـى اآلن ويعد مـن القوانني 

املجمدة ألسباب عدة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكة تسـويق النفط العراقية ”سـومو“، امـس الثالثاء، أن 
الـرشكات النفطية الصينية كانت األكثر عـددا لرشاًء النفط العراقي 

خالل شهر ترشين الثاني املايض.
وذكرت ”سـومو“ يف إحصائية نرشتها عىل موقعها الرسمي واطلعت 
عليهـا ”الـزوراء“: إن ”الرشكات الصينية كانـت األكثر عدداً من بني 
الـرشكات العاملية األخرى يف رشاء النفط العراقي وبواقع 10 رشكات 

من أصل 38 رشكة قامت برشاء النفط خالل شهر ترشين الثاني“.
وأضـاف البيـان أن ”الرشكات الهندية جاءت ثانيـا وبعدد 7 رشكات 
وجاءت الرشكات االمريكية ثالثا وبعدد اربع رشكات، ومن ثم جاءت 
الـرشكات الكوريـة الجنوبيـة وااليطاليـة بعـدد 3 رشكات، وجاءت 
الـرشكات اليونانيـة رابعا بعدد رشكتـني، فيما توزعـت البقية عىل 
الرشكات االسـبانية و(الهولندية - الربيطانية)، والرتكية والروسـية 
واالماراتيـة واليابانية والفرنسـية واالردنيـة واالذربيجانية وبواقع 

رشكة واحدة لكل منها“.
وأشارت ”سومو“ اىل انها ”تعتمد يف بيعها للنفط العراقي عىل املعايري 
الرئيسـية للتعاقد مع الرشكات النفطية العاملية الكربى واملتوسـطة 

املستقلة والحكومية املتكاملة عموديا“.
 مبينـة أن ”أبرز الرشكات العاملية التي اشـرتت النفـط العراقي هي 
رشكة هندوسـتان الهنديـة وكـوكاز الكورية وبرتوجاينـا الصينية 
واكسـون موبيـل االمريكيـة وشـل الهولنديـة الربيطانيـة واينـي 

اإليطالية“.

 b–mä¸a@Úflåa@Âfl@áz‹€@paÏ�Ç@Òá«@pâ¶a@ÚflÏÿ®a@Z“äbóæa@Ú�iaä @ıbì„�@üÎã‘€a@|‰∑@ÈuÏm@›‡»€a
ÚÌÜbón”a@ÙÎáu@paà@…Ìäbìfl

@á‘»Ì@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
2022@fi˝Ç@Èmbè‹u@ãÇe

@p¸bóma@ÊÏ„b”@äaã”�@ÚÓibÓ„@� bèfl
2023@Ú„åaÏ∑@ÚÓ‰†Î

@÷aã»€a@paäÜbñ@Û‹«@àÏznèm@µó€a
Ô„br€a@ÂÌãìm@¿@ÚÓ�–‰€a

بغداد/ الزوراء:
اوضـح البنك املركـزي العراقي، امس 
التجـارة  متطلبـات  كل  ان  الثالثـاء، 
االعتمـادات  (ألغـراض  الخارجيـة 
مغطـاة  الحـواالت)  أو  املسـتندية 

بالكامل بالسعر الرسمي (1465).
وذكـر اعـالم البنـك املركـزي يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”مجلـس إدارة 
البنك املركزي العراقي اجتمع وناقش 
ارتفاع أسـعار  تداعيـات ومـؤرشات 
الرصف يف األسواق املحلية وما يتعرض 
له سـعر رصف العملـة االجنبية منذ 
ايـام مـن ضغوطـات مؤقتـة ناتجة 
عن عوامـل داخلية وخارجيـة، نظراً 
العتماد آليات لحماية القطاع املرصيف 

والزبائن والنظام املايل“.
وأضـاف ان ”كل متطلبـات التجـارة 
االعتمـادات  (ألغـراض  الخارجيـة 
مغطـاة  الحـواالت)  أو  املسـتندية 
بالكامـل بالسـعر الرسـمي (1465) 
دينـارا للـدوالر بالنسـبة لالعتمادات 
املسـتندية و(1470) دينـارا للـدوالر 

بالنسبة للحواالت“. 
وتابع البيان ”نهيب بالتجار مراجعة 
املصـارف مبـارشة وعدم اللجـوء إىل 
الوسـطاء واملضاربـني لتـاليف تحميل 
اسـترياداتهم عمـوالت ومصاريف ال 

موجب لها“، مشريين بهذا الصدد إىل“ 
ما صدر عن مجلـس الوزراء يف قراره 
املرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم 
الكمركية ومبالغ  الرسـوم  اسـتيفاء 
األمانات الرضيبية مسبقاً، إذ سيؤدي 
ذلك إىل تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف 
اإلجـراءات وإزالة الكلـف الناتجة عن 

مشاكل الرتسيم املسبق“. 
وبالوقـت نفسـه، نهيـب باملصـارف 
تسـهيل  يف  مسـؤولياتها  لتحمـل 
وترسيعهـا  لزبائنهـا  اإلجـراءات 
لضمان وصولهـم اىل التمويل بأفضل 
قـدر  وبأقـل  املرصفيـة  املمارسـات 
مـن الحلقات مع مراعـات املتطلبات 

القانونية. 
مـن جانـب متصـل، أكـدت رابطـة 
املصارف، امـس الثالثاء، أن الحكومة 
اتخـذت خطـوات عديـدة للحـّد مـن 

ارتفاع سعر رصف الدوالر.
وذكـر بيان لرابطـة املصـارف تلقته 
االرتفـاع  ”تراقـب  أنهـا  ”الـزوراء“: 

الحاصـل مؤخـراً يف سـعر الرصف“، 
مؤكدة أن ”االرتفـاع ناتج عن تعديل 
آلية عمل نافذة بيـع العملة األجنبية 
يف البنـك املركـزي العراقـي وحسـب 

متطلبات التعامالت الدولية“.
وأضافـت أن ”الحكومـة العراقية قد 
اتخـذت إجـراءات متعلقـة بطريقة 
استيفاء الرسوم الرضيبية والجمركية 
يف املنافـذ الحدودية لتشـجيع التجار 
عـىل العمـل مبـارشة مـع املصارف 

ومنع االزدواج الرضيبي“.
املركـزي  ”البنـك  أن  اىل  وأشـارت 
العراقي قد اتخـذ عدة إجراءات أيضاً 
مـن شـأنها الحد مـن ارتفاع سـعر 
الـرصف“، الفتـًا اىل ”دعـم الرابطـة 
للجهـود الحكوميـة وجهـود البنـك 
املركـزي واسـتعداد مصارفهـا لبيع 
الراغبـني  العملـة األجنبيـة للتجـار 
بفتح االعتمادات املستندية وبالسعر 
الرسمي لألغراض االستريادية وتدعو 

التجار لالستفادة من ذلك“.
ودعـت اىل ”رضورة أن يلعـب اإلعالم 
دوراً ايجابيـاً يف التوعيـة، وأن يبتعـد 
عن األخبار غري املوثقة والتي تسـهم 
يف زعزعـة الثقـة بالعملـة العراقيـة 
والسياسات املالية والنقدية واملصارف 

العراقية“.

ä¸Îá€a@“ãñ@äb»éc@Êdìi@“äbóæaÎ@äbvn‹€@pbÓñÏm@Òá«@äáóÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

No: 7867    Wed    28     Dec    2022العدد:   7867   األربعاء    28    كانون األول   2022



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7867    Wed    28     Dec    2022العدد:   7867   األربعاء    28    كانون األول   2022

@¿@›‡»‹€@ÜÏ»ÌÎ@Ú†ãì€a@Üb„@⁄6Ì@Ô‹flaç€a
Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلـن نائـب رئيس نادي الرشطة الريايض وعضو االتحاد العراقي لكـرة القدم، غالب الزاميل، عن التخيل عن 
مسؤولياته يف النادي والعودة للعمل يف االتحاد.وقال الزاميل: انه سيعود لعمله يف االتحاد العراقي بعد حصوله 
عىل تصويت الهيئة العامة باإلجماع، وإنهاء إجراءات والتزاماته مع نادي الرشطة.واشار اىل: انه قرر ان يعود 
اىل االتحـاد العراقـي لكرة القدم وترك منصبه يف نادي الرشطة كنائـب للرئيس، مفضالً خدمة الكرة العراقية 
اىل جانـب زمالئه باالتحاد وتـرك نادي الرشطة بـ»اياٍد امينة» إلدارته، وذلـك تطبيقاً للقانون الريايض وعدم 
الجمـع بـني منصبني.ولفـت الزاميل اىل: ان رئيـس اتحاد الكرة عدنـان درجال اتصل به شـخصياً للتواجد يف 

البرصة والقيام بواجباته التنظيمية اىل جانبه وجانب زمالئه استعداد لبطولة خليجي ٢٥.

ãºcÎ@ã–ñc

µœaá:a@Úzˆ¸@¿@µÓ‹0a@ÊÏºaçÌ@ÊÏœ60aÎ@b»Ìãé@Òäaáó€a@áÓ»nèm@äÏ‘ó€a
åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎá€@ãì«@Ô„br€a@äÎá€a@òÉ‹fl

بغداد/ الزوراء
خطـف فريق أمانة بغداد للمصارعة الحرة لقب بطولة اندية العراق 

التي اختتمت منافساتها يف قاعة نادي الصليخ. 
وتربع مصارعو بغداد عىل عرش املسابقة املحلية جاَء بعد منافسة 
ساخنة وقوية مع العبي فريقي الرشطة واالعظمية الذين يمتلكون 

العبني عىل مستوى عاٍل.
وحقَق العبو أمانة بغداد اللقب، واكتفى فريق الرشطة بإحراز مركز 

الوصافة، فيما كان املركز الثالث من نصيب فريق األعظمّية.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
الثالثـاء  امـس  صبـاح  أقيـم 
بمقر اللجنـة األوملبية الوطنية 
بغـداد  العاصمـة  يف  العراقيـة 
لالتحـاد  االنتخابـي  املؤتمـر 
العراقي للكرة العابرة والدوبول 

بأرشاف أوملبي ووزاري.
وجـددت الهيئة العامـة ثقتها 
برئيـس االتحـاد الدكتـور عبد 
الوهـاب غـازي رئيسـا لدورة 
ستسـتمر  جديـدة،  إنتخابيـة 
بعـد  مقبلـة،  سـنوات  ألربـع 
حصولـه عـىل 39 صوتـا مـن 
أصل 41 مثلوا الجمعية العامة 

لالتحـاد، فيمـا فـاز بمنصـب 
احمـد  الدكتـور  األول  النائـب 
كاظم وبمنصـب النائب الثاني 
الدكتور محمـد فاضل كما فاز 
بعضوية مجلـس إدارة االتحاد 
كل مـن الدكتـور نبيـل كاظـم  
وضيـاء حميـد وأمـري محمود 
وسـوالف حسـن وعن العنرص 

النسوي هدى فاضل.
االنتخابي  املؤتمـر  هذا وحرض 
مدير القسم القانوني يف اللجنة 
األوملبيـة عيل البـدري ومعاونه 
ليث خرض وممثل وزارة الشباب 

والرياضة  أحمد حسن.

@Ú€Ï�i@k‘€@—�≤@ÜaáÃi@Ú„bflc
@Òã®a@Ú«äbó‡‹€@÷aã»€a@ÚÌá„c

@kÉn‰m@Òãib»€a@Òãÿ€a@ÚÓflÏ‡«
Ú‹j‘fl@paÏ‰é@…iä˛@bËmäaÜg@ê‹™

بغداد / صالح عبد املهدي 

بثمانـي حـاالت فـوز وتعادلـني  مـع 

تراجع تهديفي وفـورة متأخرة  انتهت 

لـدوري   12 رقـم  الجولـة  منافسـات 

الكرة املمتاز باسـتعادة القـوة الجوية  

لقمـة جـدول الرتتيـب تـاركا الرصاع 

عىل اشـده بني مالحقيه بينما شـهدت 

مراكـز الهبوط االربعة تبـادال للمواقع  

دون تغيـري يف التسـميات.. ( الزوراء ) 

تابعت  آخر  املنافسـة احـداث  الدوري  

قبل ان يتوقـف لعيون املنتخب الوطني 

الذي سيشارك يف منافسات خليجي 25  

وكانت هذه الحصيلة : 

@Ú»Ìãé@ÒÜb»néa
استعاد القوة الجوية قمة الئحة الدوري 

برسعة مسـتفيدا من فوزه  عىل ضيفه 

اربيـل بهدفـني مقابل هـدف واحد مع 

تعثـر  غريمه  الزوراء الـذي خرس امام 

الطلبة بهدف واحـد دون رد ناهيك عن 

تعـادل  الكهربـاء مع  مضيفـه كربالء 

بهـدف ملثله  والحدود مع ضيفه النجف 

بدون اهداف، وتلك لعمري نتائج جعلت 

الصقـور ترقص طربا  النها ارتقت بهم  

اىل القمـة مجددا برصيـد 25 نقطة بعد 

دوريـن فقط من فقدانها تواليا  لصالح 

الكهرباء والزوراء الذي تراجع للوصافة 

بفـارق االهـداف فقـط يف الوقـت الذي 

كان فيه الطلبة اسـعد السـعداء بعد ان 

قهـر النـوارس ليغادر املركـز الخامس  

ويصبـح ثالث الالئحـة دون ان تفصله 

عن القمة سوى  نقطة واحدة ليس إال، 

مـن جانبه  خـرج الرشطة بفوز صعب  

عـىل ضيفه زاخو  بهـدف متاخر  حمل 

امضاء  قائده عالء عبد الزهرة الذي عاد 

ملمارسة هوايته التهديفية مستفيدا من 

خربته الكبـرية يف التعامـل مع الفرص 

التي تسنح له قرب مرمى الخصوم .

 ¬Ïj:a@ç◊aãfl
صحيح ان النفـط والصناعة قد خرجا 

بـأول فـوز لهمـا يف الـدوري بعد طول 

انتظـار  إال ان الحال لم يتغري  يف مراكز 

الهبوط االربعة سـوى تعديل يف الرتتيب 

فتبـادل النفـط موقعـه مع زاخـو اثر 

فـوزه عىل الكرخ بهـدف دون رد رافعا 

رصيـده اىل 8 نقـاط وضعتـه يف املركز 

السـابع عرش متقدما بفـارق االهداف 

عىل تالمذة املدرب حيد عبد االمري ، كما 

تبادل الصناعة موقعه مع الديوانية بعد 

ان هزمـه بثالثة اهـداف مقابل هدفني 

لريفـع رصيده اىل خمس نقاط  وضعته 

يف املركـز التاسـع عرش تـاركا الطرف 

الخارس  يف املركز االخري بنقطتني فقط 

من تعادلني دون تحقيق أي فوز يذكر.

Ú€Ïj‘fl@Újè„
شـهد الدور الثاني عرش تسـجيل 19 

هدفا بنسـبة تسـجيل اقل بكثري عما 

شـهده الدور الذي سـبقه والذي شهد 

32 هدفـا، وبذلك ارتفـع عدد االهداف 

املسـجلة يف الـدوري اىل 236 هدفـا يف 

120 مبـاراة موزعـة بـني 93 هدفـا 

يف االشـواط االوىل و126 يف االشـواط 

الثواني و17 هدفا يف الوقت بدل املبدد، 

وكان الـدور الحادي عـرش هو االكثر 

تهديفـا بواقع 32 هدفا عـىل العكس 

من الدور الثالث الذي لم يشـهد سوى 

13 هدفا. 

أمـا باقي االهـداف فجـاءت كما ييل : 

الدور االول 17 هدفا والدور الثاني 18 

هدفا والـدور الرابـع 16 هدفا والدور 

الخامس 23 هدفا والدور السادس 19 

هدفا والدور السـابع 20 هدفا والدور 

الثامـن 15 هدفـا والدور التاسـع 19 

هدفا والدور العارش 25 هدفا .

 Ô„bÀ@“aá:a
وعـىل صعيـد الهدافـني فقـد تصدر 

املحـرتف الغانـي يف فريـق  النفـط  

دنيس انتوني  الالئحة برصيد سـبعة 

اهـداف  مـن اصل 12 هدفا سـجلها 

فريقه املتاخر يف جـدول الرتتيب  اما 

وصافـة الالئحـة فذهبـت اىل العـب 

الكـرخ نهـاد محمـد الذي سـجل 6 

اهـداف، بينما احتـل املركز الثالث  5 

العبني سجل كل منهم  خمسة اهداف 

وهم العب الزوراء عالء عباس والعب 

الطلبة حسـني عبد الله بجانب ثالثة 

محرتفني  وهم اليمني نارص محمدوه 

من نفط الوسط والكامريوني باتريك 

نجومبـي من نفط البـرصة  والغاني 

برنـس اوبوكـو مـن  دهـوك. أما يف  

املركـز الرابـع فنجـد سـبعة العبني  

يف جعبـة كل منهـم اربعـة اهـداف 

وهـم ثنائي القـوة الجوية مهند عبد 

الرحيم وحسـني جبـار بجانب العب 

الرشطـة عـالء عبـد الزهـرة والعب 

القاسـم رضـا حاجـم، فضـال عـىل 

ثالثة محرتفني وهم السـوري ياسني 

سامية  العب نفط ميسان والربازييل 

برنـو باولو العب النجـف  ومواطنه 

كالوديـو اوليفـر (مارادونـا) العـب 

نـوروز ، ومـن خـالل هذه االسـماء 

يبـدو ان الوجـوه املحرتفة سـتزاحم 

نجومنـا املحليني عىل الفـوز باللقب 

الشخيص .

@wÓ‹É‹€@a7õ•@Òãój€a@¿@ÚÓjÌäán€a@ÈmaáyÎ@∂Îc@üÏ≤@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
ıb‰Óæa@k»‹æ@Òâ–‰æa@Ú◊ãì€a@…fl@…‡n∞@fibuäÜ

البرصة/ محمد عماد
خـاَض املنتخب الوطنـّي أوىل وحداته 
التدريبّيـة، امـس الثالثـاء، يف مراكز 
تدريبـات املدينة الرياضّية يف البرصة، 
لبطولـة  تحضرياتـه  ضمـن  وذلـك 

خليجي 25 .
 وشـارَك يف تدريبات االمـس 24 العباً 
هـم كل من جالل حسـن ، فهد طالب 
، أحمـد باسـل ، عـيل عبـادي، مناف 
يونـس ، عيل فائـز ، مصطفى ناظم ، 
زيد تحسني ، حسـني عمار ، رضغام 
إسـماعيل ، أحمد يحيـى ، محمد عيل 
عبود ، أمـري العماري ، ريـوان أمني ، 
إبراهيـم بايش ، حسـني عـيل ، أحمد 
ياسـني ، حسـن عبد الكريم ، حسني 
جبـار ، اسـو رسـتم ، عـالء عباس ، 
مؤمـل عبد الرضـا ، أحمـد فرحان و 
شـريكو كريم، واألخري لم يشارك بعد 
تعرضـه لكدمـٍة يف مواجهـِة املينـاء 
األخرية مع ناديه الكويت، مفضالً أن 

يأخذ قسطاً من الراحة.
وابتـدأت التدريبـات  بمحـارضٍة من 
قبـل الجهـاز الفني يف غرفـة املنازع، 
تحدث فيهـا مدرب املنتخـب الوطني 
بعـض  عـن  كاسـاس  خيسـوس 
التعليمـات واإلرشـادات التي دعا من 
خاللهـا الالعبني لاللتـزام يف تطبيقها 
اآلن قبـل  وتنفيذهـا والرتكيـز منـذ 
أول وحـدة تدريبيـة والتـي  خـوض 
جاءت خفيفَة الشـدة شملت عملياَت 
التسـخني واإلحماء وفـق مجموعات 
متفرقـة  6 ضد 2، مـع تطبيق بعض 
الجوانب الفنية والتكتيكّية ثم التدريب 
وفـق مسـاحات معينة تـم تحديدها 
يف ملعـب التدريب، إضافـًة إىل تدريب 
بعض الالعبني عىل مهاراِت التسـديد 
من خارج منطقة الجزاء، ومن املؤمل 
أن تتصاعد وترية التدريبات بدايًة من 

اليوم األربعاء.
من جهٍة أخرى، أكد املنسـق اإلعالمي 
للمنتخـِب الوطني، محمـد عماد: إن 
التدريبـات سـتكون مغلقـًة، وبعيدًة 
عـن الترصيحات اإلعالميـة بمختلِف 
أشـكالها، وسـيحدد يـوم مخصـص 
الحقاً للتواجـد اإلعالمـي يف تدريباِت 

املنتخب الوطنّي.

وأضـاَف إن مـدرب املنتخـب الوطني 
خيسـوس كاساس سـيعقد مؤتمره 
الصحفي يوم الخميس املقبل املوافق 
الخامس من كانون الثاني  يف الساعِة 
ملعـب   يف  صباحـاً  عـرشة  الحاديـة 

البرصة الدويل.
رئيـس  التَقـى  متصـل،  سـياق  ويف 
االتحـاد العراقـي لكرة القـدم رئيس 
اللجنـة املنظمة لخليجـي ٢٥ عدنان 

درجال امس الثالثـاء، املالَك التدريبي 
اإلسـباني ملنتخبنا الوطنـي، واملؤلف 
مـن  خيسـوس كاسـاس  املـدرب ، 
الخاندرو باريال و سـلفادور رومريو  
وبابلـو   ، والثانـي  األول  املسـاعدين 
غرناديز  املحلل الفني، و دايفيد ميالن  
مـدرب الحـراس، وخافـري برينافيت 
مدرب اللياقة، إىل جانب املدير اإلداري  
للمنتخـِب مهـدي كريـم، وذلـك فور 

وصولهم إىل مقر إقامِة الوفد العراقي 
يف فندق غراند ميلينيوم يف البرصة.

وتـم التطـُرق عـن آخـر مسـتجدات 
تحضريات املنتخب الوطنّي اسـتعداداً 
للمشـاركِة يف بطولِة خليجي 25 التي 
تنطلق يف السـادس من كانون الثاني 
املقبـل بلقـاء منتخبنا الوطنـّي أمام 

شقيقه العماني.
ويف سـياق منفصـل، اجتمـَع رئيس 

االتحـاد العراقـي لكرة القـدم رئيس 
اللجنـة املنظمة لخليجـي ٢٥ عدنان 
درجـال امـس الثالثـاء، مـع الرشكِة 
املنفـذة مللعب املينـاء، وذلك لدراسـِة 
جميع األمور املتعلقة يف افتتاح امللعب 
إليجـاد الحلـوِل الناجعـة بالرسعـِة 
املمكنـة قبـل انطالق خليجـي ٢٥ يف 
البرصة بتأريخ السـادس من الشـهر 

املقبل.

بغداد/رافد البدري
الزهرة  عبد  عباس  سايل  الالعبة  توجت 
بالشطرنج  للنساء  العراق  بطولة  بلقب 
والتي ضيفتها قاعة فندق االنرت ببغداد 
للفرتة من (٢٠ - ٢٦) من الشهر الحايل،  
عبد  عاصف  يمامة  الالعبة  حلت  فيما 

الله باملركز الثاني.
وتحدث رئيس اتحاد اللعبة عن البطولة 
قوية  منافسات  البطولة  شهدت  قائال: 
 ١٠ وعددهن  املشاركات  الالعبات  بني 
حيث  املستوى،  لتقارب  نظراً  العبات 
لعام  الوطني  املنتخب  العبات  يمثلن 
اىل  اضافة  العبات،   ٥ وعددهن   ٢٠٢١
من  ترشحن  اللواتي  الخمس  الالعبات 
ليصبح   ، العراق  نهائي  شبه  بطولة 
ان  مضيفا:  العبات.   ١٠ الكيل  العدد 
التفوق كان لالفضل حيث تمكنت العبة 
عباس  سايل  النسوي  الوطني  املنتخب 
من  البرصة  محافظة  من  الزهرة  عبد 
نقاط   ٧ برصيد  لصالحها  اللقب  حسم 
وبدون  جوالت   ٩ خوضها  خالل  من 
 ٥ يف  الفوز  حققت  حيث  تذكر،  خسارة 
واحتلت  جوالت،   ٤ يف  وتعادلت  جوالت، 
املركز الثاني الالعبة يمامة عاصف عبد 
 (٦٫٥  ) جمعت  والتي  بغداد   من  الله 
زميلتها  عىل  تفوقت  ان  بعد  نقطة، 
الثالث  املركز  صاحبة  اسماعيل  دلباك 

والتي تمتلك الرصيد نفسه (٦،٥) نقطة 
ان  ذكر:  األمري  عبد  املقابالت.  بنتيجة 
عملية تحديد املركزين الرابع والخامس 
إضافية  جوالت  بإجراء  إال  يحسم  لم 
عقب انتهاء الجوالت التسع التي لعبت، 
الرصيد  بنفس  العبات   ٣ تعادلت  حيث 
 (٥) النقاط حيث جمعت كل العبة  من 
نقاط. واكد: ان مقابالت الحسم لتحديد 
والخامس  الرابع  املركزين  صاحبات 
والتي جمعت ٣ العبات حصلن عىل نفس 
الرصيد ٥ نقاط وهن صبا جمال محمد 
من بغداد وسارة مسعود من اربيل ووداد 
قررت  حيث  بغداد،  من  نوري  صباح 
لجنة الحكام إقامة دوري من مرحلتني 
بالشطرنج الرسيع، وقد تمكنت الالعبة 
وداد صباح نوري من حسم املركز الرابع 
ساره  الالعبة  حصلت  فيما  لصالحها، 
ليلتحقن  الخامس،  املركز  عىل  مسعود 
النسوي  الوطني  املنتخب  العبات  بركب 
التشكيلة  ، وتصبح  لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ 
النسوي  الوطني  للمنتخب  النهائية 
عبد  عباس  سايل  من:   تتألف  العراقي 
الزهرة ويمامة عاصف عبد الله ودلباك 
وساره  نوري  صباح  ووداد  اسماعيل 
تنتظرهن  حيث  الله،  عبد  مسعود 
العربية  البطوالت  يف  مهمة  مشاركات 

والقارية والعاملية.
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ميالنو / متابعة الزوراء:

إنرت ميالن الستئناف  يستعد 

اإليطايل  الدوري  منافسات 

أمام  كبرية  بمواجهة 

عىل ملعب سان سريو، يف نابويل، 

عمر قمة  من   ١٦ الجولة 

املسابقة.

سبورت»  ديللو  «كوريري  صحيفة  وكشفت 

النرياتزوري  العبي  بعض  موقف  اإليطالية، 

من املشاركة باللقاء، يف ظل اإلصابات وعودة 

بعض الالعبني املتأخرين بسبب مشاركاتهم 

يف كأس العالم (قطر ٢٠٢٢).

وأضافت أن املالحظة األكثر إيجابية بالنسبة 

الفريق،  مهاجم  لوكاكو،  روميلو  حالة  هي  لإلنرت، 

يف  للمشاركة  تماما  جاهز  البلجيكي  أن  إىل  الفتة 

املباراة من الدقيقة األوىل، بعدما تعاىف من مشاكله 

البدنية.

مارتينيز،  الوتارو  فإن  املقابل،  يف  أنه  إىل  وأشارت 

حيث  أساسيا،  يكون  لن  بالفريق،  اآلخر  املهاجم 

من  إنزاجي،  سيموني  الفني  املدير  عليه  سيعتمد 

عىل مقاعد البدالء.

بثنائية  إنزاجي  أن يدفع  املرجح  أنه من  إىل  ولفتت 

أمام  الهجوم  خط  لقيادة  دجيكو،  وإدين  لوكاكو 

فريق الجنوب.

للنادي  يعود  من  آخر  هو  الوتارو  أن  بالذكر  جدير 

بعد وصول منتخب األرجنتني لنهائي كأس العالم، 

والفوز به عىل حساب فرنسا.

املنامة / متابعة الزوراء:

مدرب  سوزا،  هيلوا  الربتغايل  أعلن 
 ٢٥ تضم  قائمة  البحرين،  منتخب 
دورة  يف  للمشاركة  استعدادا  العبا، 
يف  ستقام  التي   ٢٥ الخليج  كأس 

العراق.
جديدة  وجوها  القائمة  وشهدت 
الرفاع  العب  إدريس  حمزة  أبرزها 
الرشقي، وعبدالكريم فردان حارس 
املدافع  عودة  عن  فضال  الرفاع، 

محمد عادل.
وضمت القائمة:

وعمر  (األهيل)،  الله  لطف  إبراهيم 
إدريس  وحمزة  (البديع)،  سالم 
محمد  وعمار  الرشقي)،  (الرفاع 
وإبراهيم الختال ومهدي عبداللطيف 
(املنامة)، وعبدالله يوسف (جاكرتا 
(عجمان  مدن  وعيل  اإلندونييس)، 
فردان  وعبدالكريم  اإلماراتي)، 

وعيل حرم وحمد شمسان وجاسم 
ومحمد  األسود  وكميل  الشيخ 
مرهون وسيد رضا عيىس (الرفاع)، 
وعبدالوهاب  الخاليص  وعبدالله 
بن  وأمني  الرشوقي  وأحمد  املالود 
ووليد  جعفر  محمد  وسيد  عدي 
بوغمار  وأحمد  (املحرق)،  الحيام 
عباس  ومحمد  حميدان  ومهدي 

وسيد ضياء سعيد (الخالدية).
يف  البحريني  املنتخب  ويلعب 
قطر  بجانبه  تضم  مجموعة 
واإلمارات، حيث سيفتتح  والكويت 
مواجهاته بلقاء قوي مع اإلمارات ٧ 

يناير/ كانون الثاني املقبل.
خليجي  البحريني  املنتخب  ويدخل 
اللقب  عىل  املحافظة  بهدف   ،٢٥
النسخة  األوىل يف  للمرة  الذي حققه 

املاضية بقطر.
ملنتخب  الفني  الجهاز  وينتظر 
روي  الربتغايل  بقيادة  الكويت، 

لحسم  الطبي،  الجهاز  قرار  بينتو، 
يتسنى  حتى   ،٢٥ خليجي  قائمة 
البرصة  إىل  للسفر  التجهيز  لالعبني 
منتخب  ملواجهة  الخميس،  غداً 

العراق وديا.
إطار  يف  الودية  هذه  وتأتي 
ملنافسات  املنتخبني  استعدادات 
البرصة  يف  املقرر  الخليج،  بطولة 

الشهر  من  السادس  من  اعتبارا 
املقبل.

قد  الكويت،  مدرب  بينتو،  وكان 
اختار ٢٦ العبا، لخوض املنافسات، 

قبل  العبني   ٣ استبعاد  يتم  أن  عىل 
املغادرة إىل العراق.

الكويتية  املنتخبات  مدير  وقال 
األزرق  معسكر  إن  املجمد:  سعود 
لربنامج  استكماال  يأتي  الداخيل 
نوفمرب/ يف  انطلق  الذي  اإلعداد 
شهد  الذي  املايض،  الثاني  ترشين 
دولة  يف  خارجي  معسكر  إقامة 
وديتان.  مباراتان  تخلله  اإلمارات، 
اإلعدادي  الربنامج  أن  إىل:  مشريا 

يسري وفق الخطة املرسومة.
املجمد يف ترصيح عىل موقع  وتابع 
الكويت  «منتخب  الرسمي:  االتحاد 
مدينة  إىل  الخميس  غداً  سيغادر 
أمام  ودية  مباراة  لخوض  البرصة 
وسيعود  الجمعة،  غد  بعد  العراق 
الوفد بعد املباراة بيوم، قبل أن يعاود 
تدريباته يوم ٢ يناير/كانون الثاني 

املقبل».
يوم  سيغادر  األزرق  أن  وأوضح: 

استعدادا  الثاني  يناير/كانون   ٤
للمشاركة يف خليجي ٢٥.

املاضية  الفرتة  أن  املجمد:  وأضاف 
التجانس  درجة  رفع  يف  ساهمت 
صفوف  أن  خصوصا  الالعبني  بني 
األزرق تضيم عددا من العنارص التي 
األوىل،  للمرة  املنتخب  مع  تشارك 
أقىص  إىل  الالعبون  يصل  أن  متمنيا 

درجات الجاهزية.
وأعرب املجمد عن أمنياته أن يحقق 
«خليجي  يف  املرجوة  النتائج  األزرق 
الالعبني  بالتزام  مشيدا   ،«٢٥
واإلدارية  الفنية  األجهزة  بتعليمات 

والطبية.
الالعبني  بعض  تعرض  إىل  وأشار 
إلصابات طفيفة يف التدريبات، وهو 
أمر طبيعي يحدث لكل فريق، متمنيا 
للجاهزية  الالعبني  جميع  وصول 
منافسات  انطالق  قبل  املطلوبة 

كأس الخليج.

بوينس آيرس / متابعة الزوراء:

لكرة  األرجنتيني  االتحاد  رئيس  أكّد 

املدرب  بقاء  تابيا،  كالوديو  القدم، 

الجهاز  رأس  عىل  سكالوني  ليونيل 

تابيا:  العالم.وقال  ألبطال  الفني 

املنتخب  مدرب  هو  «سكالوني 

األرجنتيني. كالنا رجال نلتزم بكالمنا 

لدي  ليس  البعض.  لبعضنا  نعم  وقلنا 

أدنى شك يف أنه سيستمر».

تدريب  عاًما،   ٤٤ سكالوني،  يتوىل 

عام  منذ  الجنوبي  األمريكي  املنتخب 

أمريكا  كوبا  لقب  إىل  وقاده   ،٢٠١٨

عام ٢٠٢١ - أول لقب دويل لألرجنتني 

ليونيل  مع  أحرز  ثم   ،١٩٩٣ عام  منذ 

مييس ورفاقه لقب كأس العالم للمرة 

الثالثة يف تاريخ البالد واألوىل منذ العام 

النهائي  يف  فرنسا  بالفوز عىل   ،١٩٨٦

وقت  يف  الرتجيح،  بركالت 

سابق من هذا الشهر.

ُعنّي مدرًبا  ذلك، عندما  ومع 

سامباويل  لخورخي  خلًفا 

الـ  دور  من  الخروج  بعد 

١٦ يف كأس العالم ٢٠١٨ يف 

يكن سكالوني  لم  روسيا، 

تابيا:  شعبًيا.وقال  خياًرا 

من  املئة  يف   ٩٩ «اعتقد 

أو  مخطئون  أننا  الناس 

وأضاف:  مجانني»،  حتى 

جلب  الفريق  هذا  «لكن 

باأللقاب  للناس  السعادة 

التي أحرزوها».

باريس / متابعة الزوراء:
كشف تقرير صحفي فرنيس عن موقف إدارة باريس 

سان جريمان من دخول املريكاتو الشتوي املقبل.
رصح  جريمان،  سان  رئيس  الخليفي،  نارص  وكان 
عىل  الحفاظ  علينا  أحد،  إىل  بحاجة  «لسنا  مؤخرا: 
أننا وجدنا روحا جماعية وأننا  أعتقد  الفريق،  نفس 

يف حالة جيدة».
ووفقا لشبكة «لو سبورت ١٠» الفرنسية، فإن لويس 

كامبوس، املدير الريايض لباريس، يبحث عن صفقات 
مجانية أو العبني متاحني بسعر مناسب يف املريكاتو 
الشتوي.وأشارت إىل أن كامبوس قد يربم أيضا صفقة 
جديدة عىل سبيل اإلعارة، منوهة أن املريكاتو الشتوي 
أن  مفاجأة.يذكر  حدوث  يشهد  قد  جريمان  لسان 
هناك العبني متاحني مثل الثنائي كريستيانو رونالدو 
املريكاتو  يف  مجانية  كصفقات  سواريز،  ولويس 

الشتوي املقبل.

مدريد / متابعة الزوراء:
الجديد ملنتخب  املدرب  أكد لويس دي ال فوينتي، 
إسبانيا، أّنه سيعتمد عىل نظام لعب متوازن مع 
منتخب بالده، ورضب مثًال بمنتخب املغرب الذي 
 FIFA أقىص إسبانيا من ثمن نهائي كأس العالم

قطر ٢٠٢٢™.
العالم  كأس  يف  «رأينا  فوينتي:  ال  دي  وقال 
FIFA قطر ٢٠٢٢™، منتخب املغرب والذي كان 

منتخب  ألّنه  عليه  التغلب  للغاية  الصعب  من 
عىل  متكاملة  مجموعة  والعبوه  جيًدا،  منظم 
جميع  مع  تتعامل  أن  يجب  لذلك  امللعب،  أرض 

السيناريوهات املحتملة».
منتخب  تدريب  مسؤولية  فوينتي  ال  دي  وتوىل 
إسبانيا خلًفا للمدرب لويس إنريكي، بعد إقصاء 

املنتخب بصورة ُمبّكرة يف مونديال قطر.
جميع  دّرب  أن  الجديد  لـلمدرب  سبق  وقد 

منتخبات إسبانيا السنية من فئة ١٩ عاًما، وفئة 
٢١ عاًما، باإلضافة ملنتخب إسبانيا األوملبي تحت 

٢٣ عاًما.
حتى  معه  عقًدا  للعبة  اإلسباني  االتحاد  ووّقع 
نهائيات كأس األمم األوروبية ٢٠٢٤ مع إمكانية 

التمديد له.
من  الحذر  توخي  يجب  أنه  أكد  فلسفته،  وعن 
جميع السيناريوهات املُمكنة يف جميع املباريات 

مع اختالف املنافسني.
املوقع  وقال دي ال فوينتي يف ترصيحات نرشها 
«أحب  القدم:  لكرة  الدويل  لـالتحاد  الرسمي 
السيطرة عىل املباريات، ولكن يف منتخب إسبانيا 

تحت ٢١ عاًما كّنا نعتمد عىل عدة أساليب.. أمام 
وبعدها  املرتدات  عرب  هدفني  سّجلنا  فرنسا 
والخروج  الكرة  عىل  السيطرة  يف  نجحنا 
أن  وأحب  املساحات..  واستغالل  برسعة 
أثناء  يحتاجها  التي  اللمسة  الفريق  أعطي 

املباريات».
إسبانيا،  ملنتخب  املقبلة  للمرحلة  تقييمه  وعن 

العبون  «يوجد  بالقول:  ترصيحاته  اختتم 
بعض  ونمتلك  إسبانيا  يف  جيدون 

استغالل  يمكن  الرسعات 
املساحات بها».

ساو باولو / متابعة الزوراء:
تمنى الالعب الربازييل السابق، روماريو دي 
أن  مؤكدا  بيليه،  «امللك»  تعايف  فاريا،  سوزا 
الجميع يصيل من أجل شفاء بطل العالم ٣ 
شهر،  منذ  باملستشفى  يرقد  والذي  مرات، 
ويسود شعور بالقلق بشأن حالته الصحية.

يف  الربازيل  منتخب  مع  العالم  بطل  ونّحى 
خالفاته   ١٩٩٤ املتحدة  الواليات  مونديال 
القديمة مع بيليه، وانتهز فرصة الترصيحات 
بمدينة  خريية  مباراة  عقب  بها  أدىل  التي 
أوبرالنديا، كي ينضم إىل األصوات التي تصيل 
أفضل  الكثريون  يعتربه  أجل صحة من  من 

العب يف تاريخ كرة القدم.
ترصيحات  يف  روماريو  وأكد 
«تعاىف  يف):  تي  (سبور  لقناة 
يتابعك  لك.  اإليمان  امللك.  أيها 
أجلك.  من  ويصيل  الجميع 

تعاىف. قبلة لقلبك».
التمنيات من نجم  وتأتي هذه 
دخل  الذي  السابق،  برشلونة 
من قبل يف تالسن مع بيليه 
العبا،  كان  حينما 
تلقى  و

خارج  سلوكه  حول  ’امللك‘  من  انتقادات 
بفظاظة:  للرد  روماريو  دفع  ما  امللعب، 
لكن  يخرس،  حينما  شاعراً  (بيليه)  «يكون 

بمجرد أن يفتح فمه يتفوه بالغثاء».
وقىض معظم أفراد أرسة بيليه سواء أبنائه أو 
أحفاده وزوجته ليلة عيد امليالد يف مستشفى 
ألربت آينشتاين يف ساو باولو، املحتجز فيها 

بيليه منذ ٢٩ نوفمرب/ترشين الثاني.
واستحوذت الحالة الصحية لبيليه (٨٢ عاما) 
عىل اهتمام الجميع يف الربازيل، بعدما أبلغت 

تفاقم  عن  املايض  األربعاء  يوم  املستشفى 
السابق،  األسطورة  لدى  القولون  رسطان 
عام  يف  به  تشخيصه  تم  الذي  املرض  وهو 
٢٠٢١، وأوضحت أنه يتلقى الرعاية املتعلقة 

بـ»اختالل يف وظائف الكىل والقلب».
إىل املستشفى  السوداء»  وتم نقل «الجوهرة 
الكيماوي  العالج  يف  تغيري  إجراء  لتقييم 
بالورم  إصابته  اكتشاف  منذ  يتلقاه  الذي 
الرسطاني يف القولون يف سبتمرب/أيلول من 

العام املايض.
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البرصة / متابعة الزوراء:
ما حدث يف افتتاحية ملعب امليناء األوملبي خالل 
مواجهة نادي امليناء وضيفه الكويت الكويتي، 
عىل  تنظيمية  مشاكل  من  نعاني  أننا  أكد 
يبنى  والذي  املسبق  االداري  التخطيط  مستوى 
عىل أسس علمية مدروسة، وأيضاً املعاناة عىل 
مستوى ادارة الوقت ومعاناة تنفيذ املشاريع يف 

الشكل املطلوب.
من  للمشاهد  مظلم  بشكل  امللعب  ظهر  لقد 
خالل شاشة التلفزيون، وهناك مشاكل تقنية 
جعل  املمكن  من  هل  نعلم  وال  الصوت،  يف 

املباريات تلعب يف النهار لتفادي مشكلة ضعف 
انارة امللعب.

الجمهور الريايض واملتابعون يشعرون بالحرج 
املنظمة  اللجنة  حال  هو  فكيف  حصل،  مما 
للبطولة ؟ ما دور الرشكة املنفذة التي سلمت 
امللعب ؟ الدائرة الهندسية تسأل كيف تسلمت 

امللعب بهذا الحال ؟  
افتتاح  ليلة  بعد  تزايد  الريايض  الشارع  قلق 
امللعب، ولم يتبق عىل البطولة إال أيام معدودة.

يف  نعيشه  الذي  الواقع  املعاناة تجسد  ان هذه 
واأليام  ضيقاً  أصبح  الوقت  املفاصل،  مختلف 

تميض رسيعاً، وعىل الجميع وكل من موقعه أن 
يظهر الوطن العراقي بصورة مرشفة. 

        
wÓ‹©a@sÌáy

çÓ◊6€a@Ú‡”@¿@bÓée@›�i
الدوحة / متابعة الزوراء:

كثََّف الجهاُز الفني ملُنتخب قطر الوطني لكرة القدم بقيادة 
برونو بينريو من استعدادات بطل آسيا تمهيًدا للمشاركة يف 
مدينة  يف  سُتقاُم  التي   ،«٢٥ «خليجي  العربي  الخليج  كأس 
البرصة العراقية خالل الفرتة من ٦ إىل ١٩ يناير املُقبل، والتي 
يخوضها منتخُب قطر بالفريق الرديف، ويتطلع الجميع إىل 
أن يظهر املنتخب بصورة جيدة، وأن يكون عىل قدر التحدي 
الالعبني  أمام جميع  تعد فرصة  التي  الخليجية،  البطولة  يف 
تدريباته  العنابي  ويخوض  املنتخب.  مع  وجودهم  إلثبات 
مكتملة،  بصفوف  أسباير  أكاديمية  مالعب  عىل  اليومية 
إىل البرصة بتاريخ ٤  التدريبات حتى موعد السفر  وتستمر 
املقبل، وتضم قائمة منتخبنا كالًّ من: مشعل برشم،  يناير 
ويوسف عبدالله، وطارق سلمان، وعبدالله اليزيدي، وفيصل 
محمد، ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، 
وهاشم عيل، وسالم الهاجري، وعيل أسد «السد»، وإسماعيل 
محمد، وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم 
«الدحيل»،  فهمي،  وعبدالرحمن  مونتاري،  ومحمد  مادبو، 
األمني  وهمام  «الريان»،  منصور  وتميم  الحرضمي،  ونايف 
وعمرو رساج، وأحمد عالء «الغرافة»، وأحمد فاضل وخالد 

منري وحازم أحمد «الوكرة»، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر 
«العربي».ويركز برونو، مدرب املنتخب، خالل التدريبات عىل 
تجهيز الالعبني فنًيا وبدنًيا وتكتيكًيا للمباريات املرتقبة بعد 
املناسبة  الخطة  املنافسة بشكل جيد ووضع  الفرق  دراسة 
لكل مباراة، حيث يستهلُّ العنابي ُمبارياِته يف البطولة يوم ٧ 
يناير املقبل بلقاء نظريه الكويتي عىل ملعب امليناء األوملبي، 
اإلمارات،  أيًضا  التي تضم  الثانية  املجموعة  ُمباريات  ضمن 
ُمباريات  وتنطلق  والكويت..  قطر  بجانب  والبحرين، 
البطولة باللقاء االفتتاحي يوم ٦ يناير بني ُمنتخَبي العراق 
(املستضيف) وُعمان ضمن منافسات املجموعة األوىل، عىل 
من  الشديد  الرتكيز  من  حالة  الدويل.وهناك  البرصة  استاد 
قبل جميع العبي املنتخب القطري الذين يحرصون عىل بذل 
الفني  الجهاز  ثقة  لنيل  التدريبات  خالل  جهدهم  قصارى 
والدخول يف التشكيل الذي سيعتمد عليه يف مباريات البطولة، 
حيث يعكف برونو حالًيا عىل االستقرار عىل التشكيل األمثل 
الذي سيخوض به التحدي الخليجي، والذي يضمن له تقديم 
تعترب  فالبطولة  إيجابية،  نتائج  وتحقيق  قوية  مباريات 
املشاركة،  الثقة يف  الالعبني، ومنحهم  لزيادة خربات  فرصة 
السيما أن معظم الفريق من الالعبني صغار السن، باإلضافة 

إىل العبي الصف الثاني باملنتخب األول والذين يمثلون عنارص 
الخربة بالفريق.

األوملبي  امليناء  ملعب  افتتاح  حفل  أُقيم  أخرى،  ناحية  من 
بني  ودية  مباراة  بإقامة  غفري،  جماهريي  حضور  وسط 
امليناء العراقي والكويت الكويتي، ويعترب استاد امليناء ثاني 
ملعب يستضيف منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة 
القدم الـ٢٥، ويشكل عالمة فارقة وإضافة مهمة للمالعب 

يف العراق عموًما، ويف البرصة خصوًصا.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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باريس/متابعة الزوراء:

منذ اسـتحواذ إيلون ماسـك عىل «تويرت»، 
فصـل نصف موظفي الرشكـة عن العمل، 
ودمـر فرق اإلرشاف عىل اعتـدال املحتوى، 
مما دفع املتصيديـن عىل الترصف بجراءة 
عـىل تويـرت. كمـا قّيـد ماسـك حصـول 
املسـتخدمني عـىل عالمة التوثيـق – وهي 
ظاهرًيا دليل عىل صحة الحساب – وربطها 
بدفعهم االشرتاك املبدئي بقيمة ٨ دوالرات 
شـهرًيا يف Twitter Blue، وحفز هذا األمر 
عىل انتحال الشخصيات عىل تويرت، وأجرب 
املستخدمني عىل التسجيل أو فقدان عالمة 

التوثيق.
مـن  العديـد  أعلـن  الوقـت،  ذلـك  ومنـذ 
الصحفيني بقوة عن التوقف عن استخدام 
املنصـة، ولكـن املشـكلة هي عـدم وجود 
منصة أخرى يذهب إليهـا الجميع، وحتى 
اآلن، يسـتمر معظمهم يف اسـتخدام تويرت 
عىل مضض بينما ينشؤون مؤقًتا حسابات 

عىل منصات أخرى.
Mastodon ماستودون

انطلقت هـذه املنصة الالمركزية مفتوحة 
املصـدر منـذ سـت سـنوات، ولكـن منـذ 
اسـتحواذ ماسـك عىل تويرت، سـجل نحو 
مليون مسـتخدم جديد يف «ماسـتودون»، 
التي ُيقال إّنها تمنح تجربة مماثلة لتويرت، 
وتكمـن ميزتها اإلضافيـة يف عدم إمكانية 
بيعهـا أو تعرضها لإلفالس ألنه يوجد عدد 

من املالكني لها.
ويمكن للمستخدمني إنشاء ملف تعريفي 
ورفع الصور والفيديوهات ونرش التغريدات 
– وهي رسـائل تصل إىل ٥٠٠ كلمة – وهو 
خرب عظيم للمستخدمني الذين يعانون من 
عدد الكلمات املقتضبة عىل تويرت. وتتشابه 
ماستودون مع تويرت يف عدة خصائص، من 
بينها الجدول الزمني، و»الدفعات» - وهي 
مثل إعادة التغريد، و»التفضيالت» - وهي 

مثل خاصية «اإلعجاب» عىل تويرت.
ويسـتطيع املسـتخدمون التسـجيل عـىل 

خـوادم مختلفـة بفضـل تصميـم املنصة 
الالمركزي، ولكن هذه الخوادم تستضيف 
بضعـة آالف من الحسـابات فقط، ويضع 
كل خـادم معايـريه الخاصـة باالعتدال يف 
املحتوى حتى ال تتعامل ماستودون مركزًيا 
مـع هذا األمر، ومـن ثم إذا أسـاء مجتمع 
صغري عىل املنصة الترصف، سيسهل اتخاذ 

إجراءات صارمة ضده.
إذا شـعرت باالرتباك من هـذه التفاصيل، 
تخيـل أّن خـوادم ماسـتودون تعمـل مثل 
اإللكرتونـي،  الربيـد  خدمـات  مقدمـي 
إذ يمكنـك امتـالك حسـاب عـىل جيميـل 
Gmail، ومراسلة شخص عىل حسابه عىل 
هوتميـل Hotmail، ولكن هـذا يعني أيًضا 
أن ماسـتودون غري جذابة قليـًال ويحتاج 

املستخدم ألن يعتاد عىل استخدامها.
املتزايـدة  القائمـة  تجـد  أن  ويمكنـك 
للصحفيني الذيـن انضموا بالفعل للمنصة 
هنا، وإضافة حسـابك الشخيص إذا قررت 

تجربة املنصة.
Reddit ريديت

يف بعـض األوقات، ال حاجـة إلعادة اخرتاع 
منصـات، وعـىل األرجح، ريديـت هي أكرب 
وأطول الشبكات االجتماعية عمرًا وتخدم 

مجتمعاتها ملا يقرب من عقدين.
ويميل الصحفيـون للمشـاركة يف املنتدى 
الفرعـي r/Journalism، وهـي صفحـة 
مخصصـة ملوضوع محـدد، إال أن التفاعل 
يقتـرص عـىل الرسـائل النصيـة والصور 
والفيديوهات التي يمكنك التعليق عليها أو 

مشاركتها أو االحتفاظ بها.
وبالنسـبة للمسـتخدمني الذيـن يفكرون 
يف مغـادرة تويـرت ملا يحتويه مـن محتوى 
مفعـم بالكراهيـة، ربمـا ريديـت ليسـت 
االختيـار األنسـب، فعىل الرغـم من وجود 
قواعـد تحكـم مجتمـع ريديـت، ال تميـل 
املنصـة إلزالة املحتوى املـيسء، بزعم أنها 

تريد حماية حرية التعبري.
LinkedIn لينكدإن

تحتاج هذه املنصـة مقدمة صغرية، فهي 
أكثـر مـن كونها مكاًنا لتوسـيع شـبكتك 
املهنيـة، إذ قدمـت املنشـورات واملقـاالت 
فائدة أكرب كمكان للمشـاركة واسـتهالك 
األخبار وإجراء املناقشات. فأنت ال تحتاج 
للتواصـل مع قادة الفكر املثريين لالهتمام 
– إذ قـد يمنحـك التواصـل معهم شـعوًرا 
بأنـك مسـري ورسـمي قليـًال – ويمكنـك 
«متابعتهم» فقط كي تظهر منشـوراتهم 

يف صفحتك املوجزة.
والفعاليـات  املجموعـات  وأضافـت 
والصفحات والنرشات اإلخبارية اختيارات 
قويـة تمكنـك من بنـاء ظهـورك ككاتب، 
كمـا تدعم املنصـة الفيديوهـات والصور، 
ولكـن تحول املنصة إىل املسـاهمة يف املدح 
الذاتـي مـن األمور التـي ال ُتعجـب بعض 

املستخدمني.
Bluesky بلوسكاي

حتى اآلن، تعد هذه املنصة أضغاث أحالم، 
وقدم املدير التنفيذي السـابق لتويرت، جاك 
دوريس، وعًدا بإطالقها يف الشهور القادمة. 
ومقارنـة بكونها منصة ليسـت موجودة 
حتى اآلن، إال أن بلوسكاي تقدم أداًء جيًدا، 
مع زيادة البحث اإللكرتوني عنها بنسـبة 
٢٠٧٫١٤٪ خالل الثالثني يوم املاضية، وفًقا 
لبيانات جوجل تريندز، وهناك أكثر من ٣٠ 

ألف مستخدم عىل قائمة االنتظار.
CounterSocial كاونرتسوشيال

هـذه املنصة موجـودة منـذ ٢٠١٧، ولكن 
بالـكاد يعرفهـا أحـد، وتسـتند عـىل رمز 
ماسـتودون مفتوح املصدر، ومهمتها هي 
أن تكون املكان األكثـر أماًنا عىل اإلنرتنت. 
واملعلومـات  املتصيديـن  عـىل  وللقضـاء 
املضللـة ونفوذ الدول األجنبيـة وروبوتات 
 The قـام مؤسسـها  العشـوائي،  الربيـد 
Jester، وهو قرصان إلكرتوني أمريكي ذو 
خلفية عسكرية، بحظر تسجيل ست دول 
مسـؤولة عن أغلـب الحروب السـيربانية 
وهي روسـيا، والصني، وكوريا الشـمالية، 

وباكستان، وإيران، وسوريا.
ويعـود إليـك قـرار أن تعترب مـا إذا كانت 
منصة كاونرتسوشـيال معاديـة لألجانب 
وعنرصيـة، أو املنصـة األقـل تنفـرًيا؛ ألن 
ئ لن يصل إىل الرشيط  أغلب املحتوى السـيِّ

الزمني الذي يظهر أمامك.
ومثل ماستودون، بإمكانك نرش منشورات 
وتغريدات من ٥٠٠ كلمة، ورسوم متحركة 
وصـور من هاتفـك. ومع ذلـك، قد تظهر 
هذه الخيارات بشـكل جانبـي، ألن ميزة 
«املطهـر» تمسـح وسـائطك املرئيـة من 
جميع البيانات الوصفيـة، وتضيف هذه 
الثغـرات إىل قصور املنصة التي تظهر عىل 

شكل شاشة من خمسة أعمدة وتشبه إىل 
 .Tweetdeck حد ما

يمكنك إنشاء قائمة مراقبة للمستخدمني 
أو املوضوعـات أو الوسـوم، ومجموعات 
املسـتخدمني العامة أو الخاصة املشفرة. 
وتتضمن بعض املميزات الرائعة بالنسـبة 
للصحفيـني وجـود أداة ترصـد أكثـر من 
حـاالت  يف  الراديـو  تـرددات  مـن   ٧٠٠٠
الطوارئ، ويتم ضبطهـا تلقائًيا يف الوقت 
الفعيل لُتحـدث أصواًتا عـىل أرض الواقع 
عند وقوع حادث كبـري. كما توفر املنصة 
أيًضا «غرف» الواقع االفرتايض التي يمكنك 
اسـتخدامها بدًال من مـرشوع ميتافريس 
الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لرشكة ميتا 
(Meta)، مـارك زوكربـريج. ولكـن يجب 
عليك دفع االشـرتاك النقدي للحصول عىل 
العديد من مميزات كاونرتسوشيال، إذ إّن 

املنصة تعتمد عىل االشرتاكات املدفوعة.
CoHost كوهوست

إن كوهوست معقدة أكثر من ماستودون، 
وهـي منصة أخـرى – ال تـزال يف املرحلة 
التجريبيـة – تميل إىل أن تحل محل تويرت. 
كوهوست منصة أساسية إذ ال يوجد هناك 
حـدود لعدد الكلمات املسـتخدمة، كما أن 
هنـاك تركيـزًا قليـًال للغايـة عـىل حاالت 
اإلعجاب واملشـاركات. ومع ذلك، بإمكان 
أي شـخص االشـرتاك يف املنصة، ومتابعة 
منشورات اآلخرين وطلب متابعة صفحة 
شـخص آخـر، وهـذا هـو كل يشء فيما 

يتعلق بهذه املنصة حتى اآلن.
«بديـل  بأنهـا  نفسـها  تريبيـل  تصـف 
لتويرت مبتكـر مؤيـد للديمقراطية وخاٍل 
مـن الكراهية واألخبـار الكاذبـة». وهي 
منصـة وجد فيهـا األمريكيـون املؤيدون 
للديمقراطيـني وذوو امليول اليسـارية إىل 
حد كبري، من يشبههم يف األفكار. واملنصة 
مملوكة الثنني من النشـطاء السياسـيني 
الديمقراطيني اللذين يمتلكان أيًضا موقع 

Occupy Democrats اإلخباري.

ومـن دواعـي رسور الجميـع، أن املنصة 
تحتوي عـىل زر «تعديل»، الـذي بإمكانه 
أن يكون حافزًا للصحفيني للتسـجيل عىل 

املنصة.
وتسـمح تريبيل للمستخدمني باستهداف 
جمهـور محـدد لزيـادة املشـاركة، كمـا 
يمكنـك تعديل موجز املحتوى عرب متابعة 
– أو استبعاد – موضوعات (فئات) تشمل 
كل يشء مـن الحيوانات األليفة إىل األمور 
الخارقة. إذا شـعر الصحفيـون بالغضب 
لفقدانهـم عالمـة التوثيـق الزرقـاء عىل 
تويـرت، يمكنهـم عىل تريبيـل أن يصبحوا 
مسـاهمني يف فئة ما ويحصلون عىل لقب 

املساهم النجم.
Parler باريل

إذا تحدثنـا عـن تريبيـل، فمن العـدل أن 
نذكـر أيًضـا منصـة بـاريل Parler، التي 
تصـف نفسـها بكونهـا بديـًال للمنصات 
التعبـري».  «بحريـة  وتسـمح  السـائدة 
سيشـرتي الشـبكة االجتماعيـة، والتـي 
أغلب مسـتخدميها مـن األمريكيني ذوي 
امليول اليمينية، «يي Ye»، املعروف سابًقا 
باسم كاني ويست، والذي حظرته منصتا 
تويـرت وانسـتجرام بعـد نـرشه رسـائل 
معادية للسامية. وقد وعد ويست بإنشاء 
«نظام مرتابـط غري قابـل لإللغاء يرحب 
بجميع األصوات». وبحسب ما ورد، يوجد 
عـىل املنصة حـوايل ١٥ مليون مسـتخدم 
مسـجل، من بينهم العديد من السياسيني 
املحافظـني.إّن موقف املنصـة من «حرية 
لضعـاف  ليسـت  أنهـا  يعنـي  التعبـري» 
القلوب، ففي العام املـايض، أزالها متجرا 
تطبيقـات جوجل وآبل قبـل إعادتها فيما 
بعد، يف أعقاب دورها يف األحداث التي أدت 
إىل اقتحام مبنـى الكابيتول األمريكي يف ٦ 
يناير/كانـون الثاني ٢٠٢١. وبحسـب ما 
ورد، قامـت منصـة باريل منـذ ذلك الحني 

بتحديث سياسات االعتدال. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

باريس/متابعة الزوراء:

قـّرر مجلـس الصحافـة واملطبوعـات 

عـدم تجديـد رخصـة موقـع فرانـس 

سـوار، وذلك بعد اجتماع اللجنة العامة 

للمجلـس (املؤلفـة مـن ممثلـني عـن 

الدولـة ومحررين صحفيـني) يف نهاية 

شـهر نوفمرب/ترشيـن الثاني املايض.. 

وهـذا يعني خسـارة ”فرانس سـوار“ 

إمكانية االستفادة من املساعدات التي 

ُتخّصصها الدولة الفرنسية للمطبوعات 

واملواقع الصحفية الرقمية، وكذلك من 

بعض االعفـاءات الرضيبيـة الخاصة. 

أّما السبب، فهو جائحة كوفيد19- وما 

رافقها من نظريات مؤامرة ومعلومات 

”ُمضلّلة“.

تأّسسـت صحيفـة فرانس سـوار عام 

1944، ويف وقـت رسيع بـدأت بتحقيق 

أرقام مبيعات عالية. عاشت نجاحاً بني 

الخمسينيات والستينيات. ومع الوقت، 

واجهت الصحيفـة الكثري من املطّبات، 

وتعاقـب عليها رؤسـاء ومديرو تحرير 

مختلفون، لكّنهـا يف كّل مرة نجحت يف 

العودة إىل طريق املنافسة.

لكـن، ويف عـام 2011، تـّم اإلعالن عن 

إيقـاف إصـدار النسـخة الورقية منها 

واالكتفـاء بموقع إلكرتونـي، ويف هذه 

السـنة أجمعـت الصحافـة الفرنسـية 

عـىل اعتبارها ”النهايـة“ الفعلّية لهذه 

 ،2012 عـام  يف  العريقـة.  املؤسسـة 

تـّم اإلعـالن عـن التصفيـة القضائية 

للمؤسسـة، وبعدما انتقلـت من يد إىل 

أخرى وصلت، يف عام 2014، إىل يد رجل 

األعمال كسافيه ألزابري.

يف عـام 2019، ّرسح املوقع الصحفيني 

العاملـني لديـه ألسـباب ”اقتصادية“، 

وذلك بعـد إرضابهم عن العمـل لقرابة 

الشهرين. ومع انتشار فريوس كورونا، 

اعتمـد املوقـع مقاربـة أثـارت الكثري 

مـن الجـدل، بدايـًة من أسـلوب العمل 

يف  مسـاهمته  إىل  وصـوالً  الصحفـي 

نرش أخبار غري دقيقـة أو علمية. اتهم 

”فرانس سوار“، الذي ورث اسماً كبرياً 

يف عالم الصحافة، بنرش األخبار الكاذبة 

ونظريات املؤامرة واملعلومات املُضلّلة.

كان هذا رأي معظم الصحف الفرنسية، 

وكذلك الكثري من العاملني يف السياسـة 

والقطاعـات العلمية. بفضل هذا النوع 

فـرتة  يف  الصحفيـة،  املعالجـات  مـن 

حساسـة احتـاج فيها الـرأي العام إىل 

االطالع عـىل آراء مختلفة عن الخطاب 

الرسـمي، ارتفـع عـدد زوار املوقع إىل 

أعىل مستوياته. بحسب إحصاءات عام 

2020، وصل عدد زوار ”فرانس سوار“ 

إىل 3 ماليـني يف الشـهر الواحد. وبقيت 

هذه األرقام عىل حالها طيلة العام.

جاء قرار مجلـس الصحافة األخري بعد 

الكثري من التسـاؤالت عـن دور الدولة 

يف الحـّد مـن نـرش األخبـار املُضلّلة. يف 

بداية عـام 2021، كانت وزيرة الثقافة 

السابقة روزلني باشـلو، قد طلبت من 

املجلـس إعادة النظـر يف رخصة املوقع 

سياسـية  معلومـات  نـرش  (رخصـة 

وعامة). لكن ”فرانس سـوار“ نجح يف 

الحفاظ عىل رخصته آنذاك، بعدما قّرر 

مجلس الصحافة واملطبوعات يف إبريل/ 

نيسان 2021 عدم سحبها.

كانت اإلدارة ”حذرة“ حينها، عىل الرغم 

من املالحظات الكثـرية، لكنهم تخوّفوا 

مـن أن تكـون ”حججهم غـري صلبة“ 

بمـا يكفـي وفـق معلومـات تناقلتها 

الصحافـة. بعـد هـذا القـرار، نـرشت 

صحيفة لـو فيغارو الفرنسـية، مقاالً 

عـّربت فيـه عـن الصدمـة مـن تجديد 

رخصة ”فرانس سوار“، عىل الرغم من 

”ترويج نظريات املؤامـرة التي ال تمّت 

إىل العمـل الصحفي بصلـة“، مضيفة: 

”الكلمـات ال تكفي لوصـف التحّول يف 

الخط التحريري يف األشهر األخرية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
من الواليـات املتحـدة إىل الربازيل، طبعت 
حمـالت التضليـل اإلعالمـي االنتخابـات 
التـي نظمت يف 2022، مـع أن الكثري من 
الناخبـني لم ينجـروا إىل هـذه التكتيكات 
الشـك باملسـارات  إىل زرع  التـي تهـدف 

الديمقراطية.
”تويـرت“  كاذبـة  أخبـار  اجتاحـت 
و“فيسبوك“ و“تيك توك“ و“يوتيوب“ مع 
صور معّدلة تهدف إىل التالعب بالناخبني، 
فضالً عن مقاطع فيديو تعتمد ”التزييف 
العميـق“ (deepfake)، وهي تقنية ذكاء 
اصطناعي تقوم عىل استبدال وجه بوجه 
آخر. وتُتهم املنصات املختلفة بالتخاذل يف 

مكافحة هذه التهديدات.
لجـأ الكثـري مـن املرشـحني األمريكيـني 
املنافيـة  ترامـب  دونالـد  تكتيـكات  إىل 
للديمقراطيـة، مثل تأكيـد حصول تزوير 
انتخابي مـن دون تقديم أدلة. لكن خالفاً 
لتوقعات الجمهوريني الذين كانوا يعولون 
عىل ”موجة حمراء“ يف انتخابات منتصف 
الواليـة، لحقـت هزيمـة نكـراء بغالبية 

املرشحني الذين دعمهم الرئيس السابق.
ويقـول الباحـث يف ”املركز مـن أجل رأي 
عـام مطلـع“ يف جامعة واشـنطن، مايك 
كولفيلـد، لوكالـة فرانس بـرس إّن قادة 
الحزب الجمهوري ”باتوا مقتنعني عىل ما 
يبدو بفكرة أن تبني نظرية املؤامرة أفىض 
إىل اختيارات سـيئة عىل صعيد املرشحني 
وإىل تعبئة محدودة للناخبني وإىل زرع عدم 

الثقة بينهم وإىل آفات أخرى كثرية“.
ويضيـف: ”سـيحاول كثـريون اآلن إبعاد 
انصارهـم مـن فرضيـات املؤامـرة حول 

التزوير االنتخابي“.
يف الربازيل، حيث شهدت الدورة الثانية من 

االنتخابات الرئاسية منافسة بني الرئيس 
بولسـونارو  جايـري  املتطـرف  اليمينـي 
واملرشح اليسـاري لويس إيناسيو لوال دا 
سيلفا، زخرت الحملة االنتخابية بالتضليل 
اإلعالمـي إذ إّن الرئيس املنتهية واليته نّدد 
عىل غـرار دونالد ترامب بحصـول تزوير 

انتخابي من دون أن يربز أي دليل.
وفـاز لوال يف نهاية املطاف يف حني أظهرت 
اسـتطالعات للـرأي أّن غالبيـة الناخبني 
الربازيليـني ال يزالون يثقـون بالتصويت 
اإللكرتونـي. إّال أّن محلّلني حـّذروا من أّن 
مكافحة التضليل اإلعالمي ال تزال تحتاج 

إىل جهود حثيثة.
ويخيـم طيـف دونالـد ترامـب كذلك عىل 
السياسـة يف املجـر، حيث سـاند الرئيس 
األمريكي السـابق رئيس الوزراء اليميني 
املتشـدد فيكتور أوربـان قبـل انتخابات 
إبريـل/ نيسـان، والتـي تخلّلهـا تضليل 

إعالمي كبري.
وجـاء يف دراسـة ملركـز األبحـاث املجري 

فيكتـور  حـزب  أّن  كابيتـال  بوليتيـكال 
أوربـان ”فيديـس“، ”اسـتفاد إىل أقـىص 
حـّد مـن سـيطرته عـىل وسـائل اإلعالم 
لنـرش ادعـاءات غري صحيحـة أو خادعة 

واتهامات ضد معارضيه“.
وقبيل االقرتاع أّكد فيكتور أوربان، الحليف 
الكبـري للرئيس الـرويس فالديمري بوتني، 
مـن دون أّي دليـل أّن خصومـه ”أبرمـوا 
اتفاقـاً مع األوكرانيني“ لتقديم األسـلحة 
واملسـاعدات لهم يف حـال فوزهم. وحقق 

حزب فيديس فوزاً ساحقاً.
متزايـداً  ميـًال  عمومـاً  العالـم  يشـهد 
صعيـد  عـىل  اإلعالمـي  التضليـل  إىل 
االنتخابـات مّمـا يقلّـص ثقـة الرأي 
العـام باملؤسسـات الديمقراطية، وقد 
يـؤدي إىل فوىض إذ قد يسـعى البعض 

إىل التالعب بالنتائج.
يف الفيليبني، بلغ التضليل اإلعالمي عرب 
وسائل التواصل االجتماعي مستويات 
”غـري مسـبوقة“ خـالل االنتخابـات 

الرئاسية يف مايو/ أيار املايض، بحسب 
رايتشل خان من شـبكة ”تسيك-ف“ 

للتحّقق من صحة األخبار.
وأعربـت عـن أسـفها لكـون عمليات 
التحقـق مـن صحة األخبـار ”ال تملك 
تأثرياً كبرياً“، مشريًة إىل وجود ”مشكلة 
كفاءات يف وسائل اإلعالم. فحتى الذين 
يقولـون إنهم يدركون طريقة كشـف 

التضليل اإلعالمي ال يعرفون ذلك“.
يف كينيا اتهم املرشـحان األوفر حظاً يف 
االنتخابات الرئاسية وليام روتو ورايال 
أودينغا بتوظيـف ”مقاتلني“ رقميني. 
وبدأت األخبار الكاذبة باالنتشـار قبل 
نحو عام من االنتخابات يف أغسطس/ 
آب املايض، ال سـيما الفيديوهات التي 

تعتمد تقنية التزييف العميق.
وأكدت محكمـة كينيا العليـا انتخاب 
وليـام روتـو، إّال أن الكثـري من أنصار 
مقتنعـني  يزالـون  ال  أودينغـا  رايـال 

بحصول عمليات تزوير.
ومـن املقـرر إجـراء انتخابـات العام 
املقبل يف نيجرييا، وبدأت من اآلن تظهر 
تكتيكات مماثلة عرب وسائل التواصل 

االجتماعي.
يف الواليات املتحـدة، حّذر محلّلون من 
أّن الحمـالت التـي تـزرع الشـك حول 
نزاهـة العملية االنتخابيـة قد تنتعش 
مع اقرتاب انتخابات 2024، خصوصاً 

بعدما أعلن دونالد ترامب ترشحه.
وتقـول باميال سـميث مـن مجموعة 
املسـتقلة:  فوتينـغ“  ”فرييفايـد 
”يبقـى التضليل اإلعالمـي أداة فاعلة 
وسيستمر باسـتخدامها كّل األطراف 
الذيـن ال يعرتفون بنتائـج االنتخابات 

التي ال يفوزون بها“.

الرباط/متابعة الزوراء:
للصحافـة  الوطنـي  املجلـس  دخـل 
املغربية عىل خط الجدل الواسـع الذي 
أثارته اتهامات موقع إلكرتوني لالعب 
املنتخـب املغربـي لكرة القـدم، زكريا 
أبو خـالل، زعمت أنه ”سـلفي يتبنى 
فكـراً متطرفاً وقام باخـرتاق منتخب 
الوطنـي  املجلـس  املغرب“.وأعلـن 
للصحافـة املغربيـة، ليـل األحـد، أنه 
”سـيعرض، طبقـاً مليثاقـه والقانون 
الـذي يؤطـر عملـه، امللف عـىل لجنة 

أخالقيات املهنة والقضايا التأديبية“.
وكان موقـع ”آش كايـن“ قـد نـرش 
مقـاالً بعنـوان ”أبـو خـالل سـلفي 
يخرتق املنتخب املغربي“، وادعى فيه 
أن الالعـب كان يسـعى يف مونديـال 
أكـرب  اسـتقطاب  إىل   ،2022 قطـر 
عـدد من املتتبعـني إىل توجهه والتيار 
الديني الذي يتبعه.وزعم كاتب املقال 

أن ”أبـو خـالل نجـح يف ذلـك بعدما 
اسـتطاع جـر العبـني مـن املنتخـب 
الوطنـي إىل صفه، ودفعهـم إىل تبني 
أفكاره؛ بل تجـاوز األمر ذلك بدعوته 
العلنيـة لهـذه األفكار، مثـل ما وقع 
مع عبـد الحميد الصابـريي، وإلياس 
الشـاعر“.كما زعم أن أبو خالل ”قام 
بترصفـات وإيحـاءات ذات مرجعية 
دفعـت  درجـة  إىل  سـلفية،  دينيـة 
بإعـالم أجنبي إىل الحديث عن اخرتاق 
للُمنتخب الوطني“. واعترب  (داعيش) 
املوقـع أن ”أبـو خـالل ظهـر يف عدة 
مناسبات برفقة أشخاص محسوبني 
عىل التيار السـلفي األوروبي، كما أنه 
قـارئ وحافـظ للقـرآن، ويـؤم بعثة 
املنتخـب“، كمـا جـاء يف املقال.وقال 
الكاتـب إن سـلوك أبوخـالل ”يحمل 
صبغـة دينيـة متشـددة، خصوصـاً 
بعدما لجأ إىل السـجود عقب تسجيله 

الهدف الثانـي ضد بلجيـكا، وهو ما 
يعد بحسـب املنصـة املغربيـة ثقافة 
مرشقية مسـتوردة“.إىل ذلـك، اعترب 
املجلـس الوطني للصحافـة املغربية، 
املوقـع  يف  نـرش  مـا  أن  بيانـه،  يف 
اإللكرتونـي مـن اتهامـات ضد العب 
املنتخب املغربي بخصـوص ادعاءات 
أثنـاء مشـاركته يف  حـول سـلوكه، 
نهائيات كأس العالم بقطر، ال يمكن 
اعتباره عمالً صحفياً بأي شـكل من 
األشـكال، ألن ال عالقـة لـه بتغطيـة 
حدث ريايض، حظي بمتابعة واسعة، 
من طرف الجمهور املغربي والعاملي.

وقـال املجلـس الوطنـي إن الرتكيـز 
من طرف الصحافة عىل أي شـخص 
بسـبب انتمائـه العرقـي أو الدينـي، 
يعتـرب وصماً غـري مقبـول، ترفضه 
الصحافـة،  أخالقيـات  مواثيـق  كل 
ومنها ميثاق أخالقيات املهنة، املعتمد 

وطنيـا، كما أعده املجلس، واملنشـور 
املـادة  الرسـمية.وتنص  الجريـدة  يف 
الثانيـة من ميثـاق أخالقيـات املهنة 
يف بـاب املسـؤولية إزاء املجتمع، عىل 
أنـه ”ال يجـوز التمييـز بـني النـاس 
بسـبب جنسـهم أو لونهم أو عرقهم 

أو إعاقتهـم أو انتمائهـم الدينـي أو 
االجتماعي، أو من خالل كافة أشكال 
التمييز األخـرى، وال التكفري والدعوة 
للكراهية والوصم والال تسـامح، كما 
يلتـزم الصحفي بعدم نرش وبث مواد 

تمجد العنف والجريمة واإلرهاب“.
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داود سلمان الشوييل
عنـد  طـرق  عـدة  األدبـي  للنـص 
دراسـته، أو تناوله نقديـا، وإذا كان 
فيمـا مـىض، أو قبل خمسـني عاما 
مضت عىل مسـتوى النـص العربي، 
تكون دراسـته، ونقده مـن الناحية 
التقييميـة، والتقويميـة، أي تخرج 
الدراسـة وهي تقّيمه، وتقومه، فهو 
اآلن يف املناهج النقدية الحديثة يكون 
تناوله عىل شـكل تحليله، ودراسته، 
وتركيبهـا،  عنـارصه،  اىل  للتوصـل 

وترابطاتها، ودالالتها، ومعانيها.
كل نـص رسدي يعتمـد عـىل وجود 
قـوى الـرش، قـوى طـاردة، قـوى 
مانعة، القوى املعوقة ملسرية الحياة 

بالنسبة للشخصية الرئيسية للنص، 
والسـقوط مـن جرائهـا، ومـن ثـم 
البحث عنها إليجادها، والوقوف عىل 
حيثياتهـا، ومـن ثم الخـالص منها، 

ماديا أو معنويا. 
يتكون كل نص شعري أو رسدي من 
ثالث حـركات رئيسـية، ومن ضمن 
هذه الحركات حـركات أخرى أصغر 
منها، ، كما بيناها يف كتابنا (السقوط 
والصعود يف القصص الشعبي ” نحو 
منهج لدراسة القصص الشعبي“). 

الحركات الثالثة هـذه، تعتمد الزمن 
بالرضورة الحتميـة، وال تنفك عنه، 
تحتويـه،  زمـن  بـال  حركـة  ال  ألن 
ويحتويها، وهي ال تأتي يف الكثري من 

األحيـان، يف النص بصـورة متتالية، 
كرونولوجيـة،  مسـتمرة،  تراتبيـة، 
أي الواحـدة بعد األخـرى، األّوىل قبل 
الثانيـة، والثالثة بعـد الثانية، وانما 
بصورة غري خطية، وهذه من صفات 
النص الحديث خاصـة، حيث تنعدم 

الخطية فيه.  
وكذلك، فإلن بعض الحركات تسترت يف 
خبايا النص، تبقى مخبأة وال تظهر 
للعيان، وانمـا يتوصل لها الناقد من 
خالل دراسته للنص، وتحليله له، أما 
القـارئ فإن النص هـو الذي يوقفه 

عىل تلك الحركة املسترتة.
***

ولكـي نكون عمليني غـري منظرين،  
هشـام  عامـر  للقـاص  نـص  يف 
الصّفـار املعنـون (بيـت الضفادع) 
التـي  القصصيـة  مجموعتـه  مـن 
صـدرت مؤخرا مـن دار أقالم للنرش 
)كارديـف - ويلز - اململكة املتحدة(، 
نـوع  مـن  وهـو  العنـوان،  بنفـس 
القصـة القصـرية جدا، سـتفحصه 
اعتمـادا  وتحللـه،  السـطور،  هـذه 
عـىل منهج الحـركات النقـدي الذي 
قدمناه باختصـار يف املقدمة، والذي 
(السـقوط  كتابـي  يف  اجرتحتـه 
والصعود يف القصص الشعبي ”نحو 
منهج لدراسـة القصص الشعبي“)، 
الحكائيـة  النصـوص  لدراسـة 
الشعبية، وسأطبقه يف هذه السطور 
القصـرية جـدا كمـا  القصـة  عـىل 
طبقته فيما سـبق عـن نماذج منها 
يف دراسـات سـابقة نرشت يف كتابي 
 – ج1   – الـرسد  أسـئلة   ) املعنـون 

دراسـات يف القصة القصـرية جدا)، 
((أعطنـي  التـايل:  النـص  نقـرأ  إذ  
فسـحة من وقتك ألتحـدث أليك أيها 
الطبيب.. هكذا قال يل السـيد كامبل 
الرجل الثـري املعروف يف هذه املدينة 
التي يلّفها الضباب هذه األيام.. كيف 
تريدني أن أبقى هنا لوحدي، وابنتي 
بعيـدة عني يف كنـدا.. ملـاذا ال أذهب 
إليهـا؟.. أنـا يف السـبعني من عمري 
وهـا أنت تعطيني كل شـهر كيسـاً 
من األدوية والعقاقـري التي أتناولها 
كل يـوم دون أن أنبس ببنت شـفة.. 
ولكننـي ال يمكن أن أتحمل هذا الذي 
يجـري يف املدينـة.. كل يوم أشـاهد 
تلفزيون البي بي يس، يبث عىل مدار 
الساعة أخبار املوتى واالصابات بهذا 
تمـأل  اللعني..صورهـم  الفايـروس 
صفحـات الجرائد..فقدُت العديد من 

أصدقائـي الذيـن عرفتهم منـذ أيام 
الشباب يف كارفييل.. حيث كنت أعمل 
سـوية.. الفحم..عملنـا  مناجـم  يف 

تلوّنت وجوهنا سوية بسخام الفحم 
والحديـد.. كنـا نضحـك.. نسـعل.. 
نحتيس الخمرة يف بار املدينة، ولكننا 
لم نكـن نتوقع أن نمـوت لوحدنا يف 
بيـوت هي اليوم مثل بيوت الضفادع 
النتنـة.. أتركني يا سـيدي الطبيب.. 
أعطني السـماح يل أللحق بأبنتي..ال 

أريد اليوم أكثر من ذلك)).
يف هـذا النـص الصغـري جدا، نسـبة 
لنصـوص القصـة القصـرية، نجده 
يضم العبارة التالية: ((كيف تريدني 
أن أبقـى هنا لوحـدي، وأبنتي بعيدة 
عني يف كندا.. ملاذا ال أذهب إليها؟)).

يف هـذه العبـارة املتكونـة مـن ثالث 
جمل، أي ثالث حركات كربى، هي:

- البقاء: كيـف تريدني أن أبقى هنا 
وحدي.

- الُبعد: وابنتي بعيدة عني يف كندا.
- الذهاب: ملاذا ال أذهب إأليها؟

الثالثـة  الحـركات  تلـك  تتجـىل 
بصورة غـري خطية لزمنهـا، وتأتي 
فالجملـة  متواليـة،  غـري  بصـورة 
أي  األوىل،  الحركـة  تمثـل  الثانيـة 
وجـود قوى الـرش كمـا يف القصص 
الشـعبي، القوى املغيبـة، أي القوى 
بالنسـبة  الحيـاة  ملسـرية  املعوقـة 
الثالثـة  فالشـخصية  للشـخصية. 
غائبة، عـىل اعتبار الطبيب املخاطب 
هـو الشـخصية الثانية بعـد الرجل 
العجـوز، هـذه الشـخصية بعيـدة، 
فقـد بحـث عنهـا البطـل، ووجدها 
من خالل الجملـة األوىل عندما ذكر: 
(كيف تريدني أن أبقى هنا لوحدي)، 
فالتوصل اىل البقـاء وحده هو اقرار 
بـأان هناك قـوى رشيرة قـد غيبت 
الشـخصية الثالثة، البنت، وعليه أن 
يقـيض عليهـا، ليتجـاوز الُبعـد عن 
البنـت، وردم املسـافة بينـه وبينها 
من خـالل ايجـاد الحـل، والحل هذا 
نجده يف الحركة األخرية الثالثة، وهو 
التفكـري بالذهاب اليها بعد االنتصار 

عليها معنويا. 
الوظيفـة  تعكـس  الحركـة  هـذه 
األصليـة للقصة حيـث تكون حركة 
لالرتقاء والصعود نحو األفضل، بعد 
سّد النقص الذي أحدثته قوى الرش، 
أو ما نسميها بقوى الرش عند تناول 

القصص الشعبي.
***

تـروى هـذه القصة بضمـري املتكلم 
عن شـخص هو مدار القصة، وبهذا 
يكـون النـص يضم أشـخاصا ثالثة 
هم: الطبيب املتكلم، املتكلم عنه وهو 
الغائب  الشخص  السـبعيني،  الرجل 
وهـي البنـت، أمـا جمـوع العمال، 
ومـرىض الكورونـا، فقـد ذكـروا يف 
النص كديكور له يمكن حذفهم دون 
املسـاس بالقصة، وحجمها الصغري 

جدا.
إن النـص القصيص القصري جدا عّرب 
بشـكل رسدي / ابداعي عـن الحالة 
البطـل،  األّول،  النفسـية للشـخص 
يفتقـده،  بـيشء  االحسـاس  وهـو 
وهذا يحيلنـا اىل املنهج املورفولوجي 
بـروب،  فالديمـري  الـرويس  للعالـم 
الـذي قدمه يف كتابـه (مورفولوجية 
الحكاية الشـعبية)، والوظيفة األوىل 
يف منهجه، وهي االحساس بالنقص 
التي تتطلب سـده، والقصة الشعبية 
كلهـا هـي رسد ألحـداث تجـري يف 

سبيل سّد ذلك النقص. 
أما مـا تبقى مـن النص مـن بعض 
مواضع الحـوار، وقد كان جل النص 
املـدروس عبارة عن حوار يجري بني 
طبيـب وأحد مرضـاه. وكذلك بعض 
األوصـاف، وعـن الزمـان، واملـكان، 
فهي أفعـال تمثل حركات ذات حجم 
أصغر مـن الحركات األوىل، الحركات 
الصغرى التـي تضمها تلك الحركات 

الكربى.
للزمن سـطوته يف أي نص، رسدي أم 
شـعري، وقـد أورش الزمن من خالل 
زمن اجتياح مرض الكورونا، وكذلك 

زمن عمل الرجل السبعيني يف مناجم 
الفحم سـابقا كزمن ماض غري زمن 
جائحـة  اجتيـاح  ومـن  املسـتقبل، 

الكورونا.
وللمـكان دوره كذلـك يف النص، عند 
ذكر املكان الذي يتواجد فيه الطبيب. 
ومكان عمل عمـال املناجم. واملكان 

الذي تعيش فيه االبنة، كندا.
وللوصـف دور أيضـا يف هـذا النص 
من خالل وصـف الرجل السـبعيني 
(الرجل الثري املعروف(.. ومن خالل 
وصـف منـاخ املدينـة (هـذه املدينة 
التي يلّفهـا الضباب)، ووصف عمال 
املناجـم، والبيوت التـي يعيش فيها 
الناس(فقـدُت العديد مـن أصدقائي 
الذين عرفتهـم منذ أيام الشـباب يف 
كارفييل، حيـث كنت أعمل يف مناجم 
الفحم..عملنا سوية..تلوّنت وجوهنا 
سوية بسـخام الفحم والحديد.. كنا 
نضحك.. نسـعل.. نحتيس الخمرة يف 
بـار املدينة، ولكننا لم نكن نتوقع أن 
نموت لوحدنا يف بيوت هي اليوم مثل 

بيوت الضفادع النتنة).
السـطور  يف  عليـه  أرشت  ذكـر  كل 
القليلة السابقة هي حركات صغرى 
تصـب يف مجـرى الحـركات الكربى 

التي ذكرتها يف منتصف الدراسة.
***

إن مـا ضمته قصـص املجموعة ينم 
عـن ابـداع طبيـب حـاذق يف مهنته 
ويف فنـه االبداعي، لهذا نجد ان أغلب 
شخصياتها نصوصه هم من األطباء 
أو من املـرىض. وان أحداث نصوصه 

هي عن املرض.
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د. وليد جاسم الزبيدي

املقدمـة: منـذ أكثر مـن ثالثة عقـود، كّنا 
نتفّيـأ ظـالل الحرف يف تكايا الشـعر، عند 
حسـن عجمي، واتحاد األدبـاء، أو يف ركٍن 
مـن أركان جريـدة، لعلّنا ننـرش بعض ما 
نخربشـه زمَن أباطرة الشعر، الذين كانوا 
يتسّيدون صفحات الثقافة ولن يرتكوا لنا 

إال ما فاض عن حاجتهم.
 هنـاك عرفتُه الشـاعر والصديـق (طالب 
عبـد العزيـز) وبعـد كل هذه العقـود من 
الزمـن التقيتـُه يف معرض الكتـاب الدويل 

ببغداد –دون موعـد- ليهديني مجموعته 
الشـعرية الجديـدة (طريقاِن عـىل املاء.. 

واحٌد عىل اليابسة). فقرأتُه هكذا ..
غالف املجموعة الشعرية/ يحيلك الغالف، 
اىل منـاخ املـكان، ورائحتـه، حيـُث الباُب 
القديـُم، الّدال عـىل التاريخ، والشناشـيل 
وهي رمـز املدينة-البرصة-، وأزمنة (بنت 
الجلبـي)، وأولها وليس ختامهـا، النخُل، 

العّمة واألم والحبيبة.
عتبة املجموعة الشـعرية/ (طريقاِن عىل 
املـاء.. واحٌد عىل اليابسـة).. عنـواٌن يراُه 
ويقرأه املتلقي بدءاً، كأنه لقاء النقيضني، 
أو هـو عنـوان لإلثـارة للدخـول يف عوالم 
املجموعة الشعرية، لكّنك ستعلم بعد حني، 
كم هو مرتبٌط بكل نصوص املجموعة ولم 
يكن عنوانـاً لنّص واحـد (ص41)، فاملاُء 
واليابسـة هما جغرافية املكان حيث املاء 

األنهار والخليج واليابسة (املدينة).
داللة املكان يف املجموعة الشـعرية/ وأنَت 
تقرأُ –املجموعة الشـعرية- تجُد املكان هو 
الهواء والشـمس والذاكرة، يحفُر حضوره 
يف كل صورٍة، ومع كل جملٍة شعرية، وهذا 
املكان، جعلُه الشاعُر، يتحّرُر من الجغرافية 
الضّيقة، ومن أساليب توظيفاتِه التقليدية، 
اىل خصوصيـة أخـرى، خصوصية الحركة 
والتمحـور، بل أن املكان يتعشـُق ويتناغُم 
بجسـٍد واحد بالزمان واالنسان، وخروجه 

مـن رداء ومنهـج الوصـف نحـو اختالط 
املرئي باملتخّيل واملسموع، يف ِجرِس اللفظِة 
والحـرف واالشـارات والعالمـات. فاملكاُن 

ُة الّنـص عنـد (طالـب عبـد العزيـز)،  ُرسّ
ويضحى قناديَل املبهم يف شـفرات املعنى، 
وللمـكاِن يف الّنـص شـفراُتُه أيضـاً التـي 
تتشـظى (تاريخاً، سـلوكاً، زماناً، انساناً، 

حركًة، عقيدًة، مجتمعاً..).
1. املـكان املدينة : مدٌن عاشـها عشـقها 
وكرههـا، وضَع بصمًة هنا، وذكرى هناك، 
علقـت بروحـه وخياالتـه، وضعهـا عـىل 
خارطـة حروفـه لريسـم لنا مدنـاً جديدًة 
، يف موسـيقى  وتتقـارب  تتوّحـد  كأنهـا 

هارموني.
 املدينـة الحقيقة ومـا يريدهـا أن تكون. 
املـدن التـي ال تحّدها حدود السياسـة وال 

الطبيعة. 
من املقدمة التي كتبها الشـاعر وسـبقْت 
نصوصـه (إّنـي ليوحشـني أْن أدنـَو مـن 

فسيٍل/ ال أشّم رائحتك فيه). 
االرتباط الواضح باملكان وأّن حبلُه الّرسّي 

ظّل ممتداً يف درابني املدينة أو املدن.
ويسـوُح بنا الشـاعر يف مدينتـه البرصة، 
والكويت، مرص، ومدن السعودية، وتركيا، 

وايران، وأرمينيا، وأربيل، والحلة. 
ومنها عىل سـبيل املثـال (الـذي أبحر من 
الفاو اىل سـومطرة/ والذي تمزّقْت غيمتُه 

يف عدن/ألبي الخصيـب بعبد الليان/ بنهر 
الخـوز/ أم النّعـاج/ البـرصة القديمـة/ 
الزريجـي/ البطحـاء/ سـوق الشـيوخ/ 
املعامـر/ املخراق/ الواصليـة/ الفداغية/ 
الدويب/ األُبلّة/ املعقل/يصل الهرم بمنارة 
االسكندرية/ بني بابل والهاشميات/ ...).

2. املكان االنسان: االنسان ، الصديق، نبالء 
الزمـان القديم ، والشـخصيات الشـعبية، 
والشعراء، االنسان الذي التقاه الشاعر، أو 

مْن لم يلتقه بل سمع عنه أو قرأ له. 
وهـم جـزء مهـم يف سـبب حب الشـاعر 

للمكان.
هكذا تعلّمنا بل وأحسسـنا صـدق املقولة 
(املكاُن باملكـني) فلوال البـرش ملا أصبحت 
األرض جنـة، ومأوى ، وسـكن بما تحمله 
مـن معنـى، االرتبـاط باملـكان يصحبـه 
ارتبـاط بصحبـٍة فيه، حبيبـة/ أصدقاء/ 
نهـر/ نخلـة/ شـجرة/ حيوانات.ويقول 
الشـاعر( أتراني سـعيداً ُصحبـَة مْن ثوت 
أقمارُه هناك..) / أبي ، جدّي ، آدمهم األول 
/ حيُث يرقُد أشياخي: السّياُب والربيكان، 
وعبد الوهـاب../ حسـني الحمداني/ طه 

الرببوري/ األسـطى جودي/ عبـد الرزاق 
اسـحق/ صالـح بيـك/ الجاحـظ/ دخيل 
الخليفة/ حسني عبد اللطيف/ بيري لوتيه/ 

آزادي/ حبيب أوغلو/ رسكون بولص/ .
3. املـكان / القرب: هذا الهـوس الذي يظل 
فزاعة االنسـان يف كل عرص منذ جلجامش 
وأنكيدو،وهو املكان الـذي ينبئ  (الطريق 

اىل النجف جدُّ طويل/ وّسدوني الرمل.. 
فقّد أبي ظالله/ أنا املحموُل أبداً من هناك 
اىل البسـاتني/تحجُبنا عن دّكة املُغتسـل/ 
تحـّدَث بعُضنا عـن بيوٍت مهجـورٍة تحت 

الُرتاب/ ..).
4. املـكان / النخلـة – النهـر: النخلة رمز 
العطـاء والخـري، ورمـز من رمـوز املدينة 
(البرصة/ العـراق)، وما تحمله من تاريخ 
وعطاء وخصب وديمومـة الحياة، واألنهر 
والسـواقي التـي يتابعهـا الشـاعر وهـو 
يعرفها ويحفظ مسـاراتها ليـال ونهارا يف 

صحوه وسكره.
 الخاتمـة/ املجموعة الشـعرية تسـتحق 
قراءاٍت أخرى ورؤ تختلف عّما قرأت، ومن 
زوايـا ومناهج متنوعة، فالشـاعر مرتبط 
حّد العطش ببرصته، بجـذوره األوىل، بكل 
شـيخ وصبي، وكل دكان ومحلـة، ونخلة 
وفسيلة وسفينة، االشعر طالب عبد العزيز 
يرسـُم لنـا جغرافيـا وتضاريس شـعرية 

ألمكنٍة توقظ فينا الحنني واملحبة .

زهراء عيل يونس

يحكى أنَّ فالحـا فقريا يعيش يف 

كوخ صغري، ُعرَِف بكسـله فهو 

لم يكن يحب الخروج إىل العمل ، 

كان كثري التذمر والشكوى. 

يف صبـاح يـوم غائـم خـرج من 

خطواتـه  يجـر  وهـو  كوخـه 

بضجـر، وقع نظره عىل وسـادة 

مطروحـة عـىل الركـن االيمـن 

لكوخه الصغري.

اىل  مرسعـا  ودخـل  التقطهـا 

رسيره، وضع رأسـه عليها وغّط 

يف نـوم عميـق دون ان يتبادر اىل 

ذهنه: 

مـا رس هـذه الوسـادة الغريبة؟ 

ومن الذي وضعهـا يف هذا املكان 

؟  

بعـد أن غرق يف النـوم حلم حلًما 

عجيًبا.. حيث رأى نفسه حاكًما 

بيده الجـاه واملال والنفـوذ، وله 

كل مـا يتمناه من خـدم وجنود 

وأمـوال وفرية وكنـوز ال تعد وال 

تحـىص وانه يمتلك قـًرصا كبريًا 

جـًدا يف بسـتان ميلء باألشـجار 

واألزهـار وهـو يسـمع زقزقـة 

الطيور وخرير السـواقي وسحر 

املـكان الـذي هـو فيـه، زاد من 

فرحـه عندمـا وقـع نظـره عىل 

مائـدة عامرة بكل مـا لذ وطاب 

مـن الطعـام والـرشاب، كانـت 

االكل،  عـىل  مفتوحـة  شـهيته 

وكانت رغبته تتسـع لالسـتيالء 

عـىل كل مـا هو موجـود أمامه، 

خطواته أخذت باالتسـاع للعثور 

عـىل املزيد من مغريـات الحياة، 

ومـع وصولـه اىل شـجرة كبرية 

وهـي مثقلـة بثمارهـا فوجـئ 

بخـروج حيـوان مرعـب يتقدم 

نحـوه، شـعر بالخوف مـن هذا 

الحيـوان الذي خرج له من خلف 

الشـجرة وقطع طريقه، قال له 

بصوت مرتجف:

-  سأجلب لك طعاًما كثريًا ...

كانـت  الحيـوان  نظـرات  أن  إال 

تبعث الرعب والهلع وهو يقرتب 

منه، كانت انيابه طويلة وحادة، 

واملخالب لها القدرة عىل التمزيق 

، ومع وصوله اليه لم يجد فرصة 

غري الهرب، ركض بكل ما قوته، 

حـاول تسـلق بعـض االشـجار 

ادرك  وعندمـا  منـه،  للتخلـص 

انه امام املوت بـدأ يرصخ بأعىل 

صوتـه، ومـع جولـة املطـاردة 

اصطدم بجـذع شـجرة وما زال 

رصاخه يمأل أجواء املكان .

اسـتيقظ الفالح مـن نومه وهو 

غري مصدق انه نجا من الكابوس 

الـذي أطبـق عليـه قبـل قليـل، 

امتـدت يـده اىل الوسـادة ليتأكد 

مـن وجودها، لم يعثر عىل يشء، 

اختفـى كل يشء ، وبقـي وحيدا 

اال من صوت أمه الواقفة أمامه ، 

وهي تقول له بحزن :

ــ أما آن األوان لكي تتخلص من 

احالمك هذه ؟

ما زالـت ذيول الكابوس مهيمنة 

عىل مشاعر الفالح الحالم اختفى 

والقـرص  البسـاتني  يشء،  كل 

امللكي والجنود واملائدة.. 

مسح حبات العرق السائحة عىل 

جبينه، تصاعدت وترية عزيمته، 

نهـض من مكانه، ارسع اىل أمه، 

طبـع قبلـة عـىل جبينهـا وهو 

يهمس يف أذنها :

ــ نعم ايتها األم العزيزة .. لقد آن 

األوان لكـي أتخلص من أوهامي 

وأحالمي، وأحارب الكسل بعد كل 

الدروس التي تعلمتها منك وانت 

دروس  كل  املكافحـة  الصبـورة 

التضحية والكفـاح، اعذريني يا 

رمز الفخر والنبل والحنان .

يف صبـاح اليوم التـايل كان االبن 

يشـق طريقه اىل الغابـة ليجمع 

اىل سـوق  بـه  الحطـب ويعـود 

القريـة ليبيعـه هناك ويشـرتي 

بثمنه رغيف الخبز وما تحتاجه 

عائلته، وهو يشـعر بفرح غامر 

يفـوق ما كان يشـعر به وهو يف 

عالم االوهام واالحالم .                                                   

(انتهـت الحكايـة التـي وصلتنا 

من الطالبة زهـراء عيل يونس.. 

حكايـة تتمتع ببناء فني رصني، 

االسـتهالل جميـل بما ينسـجم 

مع موضوع الحكايـة، اعتمدت 

يف بنـاء الحكايـة عـىل الجملـة 

تقـول  ان  أرادت  القصـرية، 

حكايتهـا بـكل وضـوح بعيدة 

عـن لغـة الفوازير والطالسـم، 

الخاتمـة كانـت رائعـة، فضاء 

الحكايـة كان رشـيقا ال يعرف 

الرتهـل وال االنشـائية الرثـة أو 

التقريريـة، هـذا القلـم الواعـد 

يسـتحق النرش وأن نضعه امام 

القراء يف العراق والوطن العربي 

إلبداء الرأي فيه.. 

ثقافيـة الـزوراء تـرى يف النص 

نوافـذا لإلبـداع والدهشـة مـن 

طالبـة وصل نصها عـرب بريدنا 

املتخـم بالنصـوص والقـراءات 

النقديـة.. تحية لـكل قلم واعد، 

وتحيـة لـكل حرف يخـرج من 

جبني الشمس .   
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هجم الليل بجنده 
فعم السكون وانترش 

خرجت هوام األرض معلنة 
األرض لها من بعد البرش 

حني نام الطري يف اعشاشه 
بأمان فوق غصن الشجر 
هنا صاح ألبوم ليحكي 
قصة الحزن مع السهر 

ووحوش الفال افبلت 
يف أنني وزئري وضجر 

وللبدر نصيب يف الدجي 
يتمخرت بضياء لحني السحر 

أبدع الخالق يف كونه 
للكل أجل ومستقر

أيها الشاكي ال تشتكي 
قم فتوضأ عند مجرى النهر 
اسمع خرير املاء يف صفاء 

والفجر آت فامعن فيه النظر 
ال تسامن الحياة بعرسها 

فالصرب ينفي القدر 
إنها الدنيا يوم إليك 

ويوم عليك ال يغني من الحذر

حيدر األديب
يستدرج القمر اىل رغوة روحه املرة 
يطعن التماثيل املزعجة بالضحكات 

ثم ينفخ يف وجهها 
كسل املواعيد

يتساوى وظله عند كل حرب 
كي تكمل املراجيح أطفالها 
فإذا وضعت السطور ازارها 

منح ظله راتبا 
للذين ال يحسنون الشمس 

كان يرتك حذائه مرابطا يف وظيفة تفوق قدميه 
لئال تقول التواريخ بالصرب سنعيد نصب الفرج 

املجهول 
كان يكفل النهر اليتيم 

يطعم موجه بالكلمات التي ال تصفق لنعاسها 
مات الشاعر

يتم اآلن بث نسخة ال تملك بطاقة شخصية 
عاشقة

تغتسل يف قصيدة يتيمة 
كان يطعهما 

شاعر 
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إذا كنـِت يف بدايـة حياتـك الزوجيـة، 

أو عىل وشـك الـزواج، فـال تتأميل يف 

حيـاة زوجيـة خاليـة من املشـاكل، 

فالخالفات واملشـاحنات أمر طبيعي 

بـني أي زوجني، وطاملـا أنها يف حدود 

الطبيعي واملنطقي، وتندرج جميعها 

تحت بند املشاحنات واملعارك املعتادة، 

فال داعي للقلق، كل ما تحتاجني إليه 

هو الحفاظ عـىل هدوئـك، والتعامل 

بحكمـة مـع كل خالف يحـدث بينك 

وبني زوجك.

إليِك أشـهر 5 معـارك زوجية معتادة 

ال يخلـو منها أي زواج، وال تسـتدعي 

القلق.

1. معركة الشاشات

الشاشـات تسـتهلك جزًءا  أصبحـت 

كبـرًيا مـن أوقاتنا، حتـى أنها ترسق 

أوقاتنا الخاصة مع عائالتنا ورشكاء 

التحديـق يف  الحيـاة. سـواء بسـبب 

التواصـل  وسـائل  ملتابعـة  الهاتـف 

زوجـك  اسـتخدام  أو  االجتماعـي، 

للكومبيوتـر من أجل إنجـاز عمله يف 

املنزل، أو حتى مشاهدتك للتليفزيون 

لساعات طويلة، فإن الشاشات تسبب 

مناوشات ومشاحنات بني الزوجني يف 

أغلب األوقات، ألن أحدهم يريد قضاء 

وقت مـع رشيك حياتـه، بينما اآلخر 

مشغول بإحدى الشاشات.

لـم تتمكنـي مـن تحديـد وقـت  إذا 

األقـل  فعـىل  املنـزل،  يف  للشاشـات 

خصـيص وقت لزوجـك، تقضيه معه 

بال أي عوامل تشتيت، وهو ما يشمل 

الشاشات طبعاً.

2. معركة التسّوق

سـواء كنـِت تحبني التسـّوق بشـكل 

املنـزل  مسـتلزمات  ورشاء  عـام 

ومسـتحرضات التجميل واملالبس، أو 

كان زوجـك مدمـن رشاء إلكرتونيات 

مثـًال، فـإن هنـاك معركة مسـتمرة 

يف انتظـارك، وهـي معركة التسـّوق، 

أو الخالفـات عىل امليزانيـة وأولويات 

اإلنفاق.

والحـل هنـا يكمـن يف الحديـث مـع 

زوجك، واالتفاق عىل ميزانية محددة، 

وبنـود إنفاق تتـالءم مـع األولويات 

وحجم الدخل، مع التأكيد عىل أهمية 

التزام كل منكما ببنود امليزانية.

3. معركة الدعوات والحفالت

إذا كان أي منكمـا محـب للتجمعات 

مثـل الحفـالت والوالئـم، سـواء عرب 

دعـوة األهل واألصدقـاء إىل املنزل، أو 

قبول الدعوات باسـتمرار، فإن اآلخر 

يكـون يف مشـكلة مـن حيـث ترتيب 

جـدول مواعيـده، ومـن هنا تنشـب 

معركة حول املواعيد املناسـبة لدعوة 

األهـل والصدقـاء إىل املنـزل، أو قبول 

الدعوات للحفالت والوالئم.

لتفادي هذه املعركة املزعجة، يجب أن 

يحرتم كل منكما حدود اآلخر، ويجب 

التنسـيق مع الرشيـك أوالً قبل دعوة 

أي شـخص للمنـزل، أو قبول دعوات 

اآلخرين.

4. معركة االهتمام

هـذه معركة تشـتهر بهـا الزوجات، 

أيضـاً  األزواج  أن  الحقيقـة  ولكـن 

يشـعرون باإلهمـال ويحتاجـون إىل 

االهتمام بهم.

وسواء كان اإلهمال حقيقياً، أو لسبب 

مؤقـت، أو حتـى كان مجـرد وهـم، 

فـإن حل هـذه املشـكلة ال يكـون اال 

عرب التواصل برصاحـة وانفتاح، وأن 

يطلب كل طرف احتياجاته من اآلخر 

بشـفافية ووضوح، حتى أن طريقة 

االهتمام التي يرغب بها، يمكن طلبها 

بوضوح من أجل أن تختفي املشـاعر 

السـلبية املصاحبة للشعور باإلهمال 

مثل اإلحباط والخذالن والشعور بعدم 

االكتفاء العاطفي.

5. معركة الحب

حتى بني أكثر األزواج عشـقاً، تحدث 

فرتات مـن الفتور وعدم االنسـجام، 

يصابـون  األزواج  بعـض  أن  حتـى 

بالشـك يف مـدى حـب الرشيـك، أو يف 

العالقة بأكملها.

الحب يحتـاج إىل رعاية وتجديد حتى 

يظل مسـتمراً، كما يحتـاج إىل نضج 

وتفاهـم مـن أجـل اسـتيعاب فرتات 

الفتور، وتخطيها بسالم.

يعـد نمط الحياة غـري الصحي 

وتنـاول األغذيـة الضـارة مـن 

لاللتهابات  الرئيسـية  األسباب 

التي تضعف مناعة الجسم.

وملواجهة ضعف املناعة ولتقليل 

خـرباء  يقـرتح  االلتهابـات، 

ودراسـات طبية مجموعة من 

األغذية التي ينبغي التخيل عنها 

أو تخفيض معدل تناولها:

السكر:

وفقا لدراسـة أجرتهـا جامعة 

هارفارد، فإن استهالك كميات 

كبـرية مـن السـكر يمكـن أن 

يرفـع ضغـط الـدم ويزيد من 

االلتهابـات املزمنـة التي تعترب 

مسببة ملجموعة من األمراض.

امللح:

تشـري دراسـة نرشت يف مجلة 

املبالغـة  أن  إىل  طـب األطفـال 

يف إضافـة امللـح لألغذيـة التي 

جهـاز  عـىل  يؤثـر  نتناولهـا 

املناعة، مما قد يؤدي إىل التهاب 

يف األنسجة.

كذلـك فـإن األشـخاص الذين 

يعانون مـن ارتفاع ضغط الدم 

القلـب، تكـون  أو مشـاكل يف 

التهابيـة  اسـتجابة  لديهـم 

متزايـدة عندمـا يكـون لديهم 

الكثري من امللح.

ويـويص مختصون وخرباء بأال 

يتجـاوز اسـتهالكنا مـن امللح 

يوميا ملعقة صغرية.

اللحوم الحمراء:

تشـري دراسـة نرشت يف مجلة 

التغذيـة والصحـة إىل أن تناول 

اللحـوم الحمراء بكثرة يسـبب 

مشـاكل يف القلـب ويزيـد من 

نسـبة الكوليسـرتول، ويـؤدي 

إىل العديد من األمراض املزمنة، 

وكلها ترتافق مع االلتهابات.

املرشوبات الكحولية:

أكدت دراسـة نـرشت يف املجلة 

الجهـاز  ألمـراض  العامليـة 

املرشوبـات  أن  الهضمـي، 

الكحوليـة تتسـبب يف التهابات 

باألمعاء، وتضعف قدرة الجسم 

عـىل مقاومتها، األمـر الذي قد 

يقود ألمراض أخطر.

األطعمة املصنعة:

املصنعـة  األطعمـة  تحتـوي 

مثل البسـكويت والشـوكوالتة 

والبيتزا عىل دهون غري مشبعة 

تزيد من نسبة الكوليسرتول يف 

الجسـم، مما يؤثر عـىل العديد 

من األعضـاء بما يف ذلك القلب، 

اإلصابـة  فـرص  مـن  وتزيـد 

بااللتهابات
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املكونات:
- علبة الزانيا.

- جبن موتزاريال.
- صوص بشاميل. 

- بصل مفروم ناعم.
- زيت زيتون.

- كيلو لحم مفروم.
- ملح.

- فلفل أسود.
- كوب صلصة طماطم.

- شوربة لحم.
طريقة التحضري:

- قومـوا بتعصيـج اللحم املفروم 
مـن خالل وضـع البصـل والزيت 
واللحم، ثـم ضعوا امللـح والفلفل 

األسود.
الطماطـم  صلصـة  أضيفـوا   -

وشوربة اللحم واخلطوا املكونات 
حتى تتجانس.

- ضعوا البشاميل يف صينية وعليه 
خليط اللحـم، ثم رشائح الالزانيا، 

ثـم ضعـوا طبقـة مـن صلصـة 
البشـاميل حتى يتـم االنتهاء من 
كل الرشائـح وأدخلـوا الصينية يف 

الفرن حتى تنضج

كشـفت دراسـة جديدة صادمـة أن املـرىض يكونون 
واعني جزئًيا عندما يخضعون للتخدير العام. وتوّصلت 
إىل أن نصف األشـخاص تحت التخدير يمكن إيقاظهم 
بهزة متوسـطة أو صيحة عالية، يف حني أن ٤٢٪ ممن 

يخضعون للتخدير يظلون واعني جزئًيا.
وعـىل الرغـم من عـدم شـعور املـرىض باأللـم أثناء 
خضوعهـم للجراحـة، إال ان أدمغتهـم تتبع ما يجري 
حولهـم، خاصـة إذا سـمعوا أصواًتـا مقلقـة، كمـا 

يستطيع بعضهم تذكر أجزاء مشوشة من العمليات.
ويف الدراسة أعطى الباحثون ٤٧ مشارًكا من األصحاء 
مخدر «دكسميدتوميدين» أو «بروبوفول» حتى فقدوا 
االستجابة، وأثناء ضخ املخدر، حاولوا إيقاظهم وزادوا 

الجرعة حتى بدا أن املشاركني يفقدون وعيهم.
وأثناء تسجيل موجاتهم الدماغية، استمع املشاركون 

لجمـل تنتهي بشـكل غري متوقع، مثل «كانت سـماء 
الليـل ممتلئة بالطماطـم املتأللئة»، بـني جمل أخرى 

طبيعية تماًما.
وأشـارت املوجـات الدماغيـة إىل أن النـاس ينتقلـون 
بني النوم العميق والشـعور العـايل بالوعي وهم تحت 
التخدير العام، حيث يسـمع املريض العبارات الغريبة 
ويحـاول فهمها، كمـا تفاعل املشـاركون جميًعا مع 
األصـوات املزعجة.وقـال الباحـث يف الدراسـة هاري 
شاينني: «بمعنى آخر، يمكن للدماغ معالجة األصوات 
والكلمـات عـىل الرغم من عـدم تذكر الشـخص لذلك 

الحًقا».
واختتـم: «عـىل عكـس االعتقـاد الشـائع، ال يتطلب 
التخديـر فقداًنا كامـُال للوعي، بل يكفـي فقط فصل 

املريض عن البيئة».
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يؤثر الطقس البارد عىل أعضائنا الحيوية مثل القلب والرئتني، كما 

يـؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم، ووفـق اختصاصية أمراض القلب يف 

كليفالند كلينيك، ليزيل شـو، فإن الربد يجعل القلب ينبض بشـكل 

أرسع، ما يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت شو قائلة: رد فعل الجسم األول تجاه الطقس البارد هو 

محاولة التدفئة، لذلك تنقبض األوعية الدموية لالحتفاظ بالحرارة. 

ينبـض القلب أيضا بشـكل أرسع، مما قد يـؤدي إىل ارتفاع ضغط 

الدم. كل ذلك يمكن أن يكون له تأثري عىل القلب.

 انخفاض حرارة الجسم والقلب:

تصبـح األمور أسـوأ بحسـب شـو عندمـا يرتافق الطقـس البارد 

بالرياح، إذ تنخفض حرارة الجسم بشكل أكرب.

وبحسـب شـو فإن الجسـم عندما يصبح عاجزا عـن إنتاج طاقة 

كافيـة للحفاظ عىل درجة حرارة األعضـاء الداخلية دافئة بدرجة 

كافية، تظهر أعراض مثل التشـوش الذهني وردود الفعل البطيئة 

والرعشة والنعاس.

وأضافت شو: بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، 

فـإن العمل اإلضايف الذي يتعني عىل الجسـم القيام به للبقاء دافئا 

يمكن أن يسبب أملا يف الصدر وربما حتى نوبة قلبية.

وحذرت شو األشخاص الذين يمارسون الرياضة يف األجواء الباردة 

قائلـة: يتعرض القلـب لضغط أكرب عندما يجتمـع الطقس البارد 

والنشـاط الريـايض القـوي أو حتى امليش عـرب الثلـوج الكثيفة. 

مـن الرضوري ملن يقوم بمثل تلك األنشـطة أخذ فرتات اسـرتاحة 

متكـررة حتى ال يحدث ضغط عىل القلب. من املهم أيضا املحافظة 

عىل رطوبة الجسـم عن طريق رشب السوائل وارتداء مالبس توفر 

الدفء.

كيف يؤثر الطقس البارد عىل الرئتني؟:

يمكـن أن يؤثـر الهواء البـارد أيضا عـىل التنفس خاصـة إذا كان 

الشـخص يعانـي من مرض رئوي مثـل الربو أو االنسـداد الرئوي 

املزمن.

وتؤكد اختصاصية أمراض الرئة، راشـيل تاليريسـيو، أنه بالنسبة 

لألشخاص الذين يعانون من مرض االنسداد الرئوي املزمن، يمكن 

أن يؤدي الهواء البارد إىل حدوث تقلصات يف الرئة، وظهور أعراض 

مشابهة لنوبة الربو.

وأشارت تاليريسيو إىل أن الطقس البارد قد يسبب ضيقا يف التنفس 

والسـعال وألم يف الصدر، ومن الرضوري بمثل هذه الحاالت تدفئة 

الجسم بالدخول إىل مكان مغلق.

وتنصح تاليريسـيو برضورة ارتداء مالبس توفر التدفئة للجسـم، 

وتغطيـة الرأس بقبعـة، وكذلك األمر بالنسـبة للفـم واألنف كيال 

يدخل الهواء البارد إىل الرئتني.

تسـتيقظ مـن النـوم فتجـد كدمة عىل 

ذراعـك أو سـاقك، لكنـك ال تتذكـر أنك 

اصطدمـت بيشء، يحدث ذلك كثرياً، فقد 

تكون ُعرضـة لظهور الكدمات أكثر من 

غريك، أو قد تكون هذه الكدمات رسائل 

من أعضاء أخرى تنذرك بمشاكل صحية 

وأمـراض أكثر خطورة من مجرد رضبة 

تعرضـت لها نتيجة اصطـدام بالباب أو 

الطاولة:

أوالً «الكدمـة» بقعـة حمـراء أو زرقاء 

اللون تظهر عىل الجسم اإلنسان؛ تظهر 

نتيجـة انفجـار أوعيـة دمويـة صغرية 

تحـت الجلـد، غالباً ما تنتـج من رضبة 

ما أو سـقوط. يترسب الـدم من األوعية 

املناطـق  إىل  املنطقـة  تلـك  يف  الدمويـة 

املحيطـة بها، فتظهر عىل شـكل تجمع 

دموي تحت الجلد.

وللكدمـة عدة أنواع؛ كدمـة تحت الجلد، 

العضلية والعظميـة. وعندما  والكدمـة 

تبدأ يف الـزوال؛ نتيجة إعـادة امتصاص 

الجسـم للدم الزائـد، تتحول مـن اللون 

األحمر إىل البنفسـجي، ثم األزرق لتظهر 

باللـون األصفـر قبل أن تتـالىش ويعود 

الجلد للونه الطبيعي.

ولكـن إذا لـم تكـن أسـباب ظهورهـا 

معروفة، عندها تكون دليالً عىل أمراض 

أكثر خطورة، نذكرها يف ما ييل:

الكبد.. رسائل إنذار عن طريق الجلد

إحدى وظائـف الكبد األساسـية تخليق 

الربوتني، ومـن بني الربوتينـات املُخلقة 

«الفيربينوجني»؛ الربوتني الالزم لتكوين 

الجلطة لسـد األوعيـة الدموية املصابة. 

وأي تدمـري يحـدث لخاليا الكبـد نتيجة 

أمـراض مثـل التهـاب الكبـد الفريويس 

والصفراء وغريهما، يدفـع الكبد إلنتاج 

كميات أقل مـن الربوتني. عندها، تظهر 

الكدمة كعالمة عىل عدم قدرة الكبد عىل 

إنتـاج الربوتني، وتعطـل عملية التجلط 

التي تسـاعد عـىل إعـادة بنـاء األوعية 

الدموية التي لحقت بها إصابة أو رضر.

لتكويـن  الرسيعـة  الجسـم  وقابليـة 

الكدمـات هي أحد أعـراض مرض الكبد 

والحكـة،  الجلـد،  اصفـرار  جانـب  إىل 

والشـعور بالتعـب والضعـف وفقـدان 

الشهية وغريها.

تخثر الدم.. اضطرابات يف وقف النزيف

تعاني بعض األجسـام من مشـكالت يف 

قدرتها عـىل تكوين الجلطـات الدموية 

عنـد حدوث نزيف داخـيل أو خارجي ما 

ُيعرف بـ»االضطرابات النزفّية»، توصف 

بأنها حالة مرضّية تؤثر يف الطريقة التي 

يتخثر بها الدم.

أحد عوارضها ظهـور كدمات حمراء أو 

داكنة عىل سـطح الجلد، إىل جانب نزيف 

األنـف، والنزيف املتواصل عنـد اإلصابة 

بجروح بسيطة أو بعد تفريش األسنان. 

كما تظهـر األوعيـة الدمويـة الصغرية 

تحت الجلـد وتصبح أكثر اتسـاعاً، كما 

تظهر نقط دموية حمراء وأخرى زرقاء 

عىل سطح الجلد.

الرسطـان.. عندمـا يكون الجسـم غري 

قادر عىل منع النزيف

ُيعـد مـرىض الرسطـان أكثـر عرضـة 

الصفائـح  نقـص  بمـرض  لإلصابـة 

الدمويـة؛ كونه أحد األعـراض الجانبية 

لبعض أنواع العالجـات الكيميائية التي 

يخضع لهـا مريض الرسطان؛ لذا يكون 

ظهور الكدمـات بمعدل أعىل بني مرىض 

الرسطان؛ لعدم قدرة الجسم عىل تكوين 

الجلطـات الدمويـة عند تـّرضر األوعية 

الدموية  لنقص الصفائح الدموية.

تظهر أيضاً تجمعات دموية تحت الجلد 

إىل جانـب أعـراض أخـرى مثـل نزيـف 

األنـف، والنزيف املتواصـل عند التعرض 

ألي جرح مهما كان حجمه.

الرياضة.. كدماتها عضلية وعظمية

كما ذكرنا سـابقاً فإن الكدمـات أنواع، 

منها كدمات تحت الجلد، وأخرى عضلية 

همـا  والعظميـة  العضليـة  وعظميـة؛ 

األكثر شيوعاً بني الرياضيني. فالكدمات 

العضلية عىل سـبيل املثال تحدث نتيجة 

تـّورم يصيـب العضلـة يجعـل حجمها 

أكرب مـن املعتـاد نتيجة زيـادة الضغط 

عليهـا وتجمـع الـدم داخلهـا، فيصبح 

من الصعب تحريكها أو االسـتجابة ألي 

إشارة عصبية لحثها عىل العمل.

أما الكدمة العظمية فتظهر عىل الطبقة 

الخارجية للعظمـة؛ حيث تحدث لعظام 

الجسـم التـي تتصـل مبـارشًة بالجلـد 

بدون وجود عضالت فاصلة مثل عظمة 

الكـوع، والركبـة، والقصبـة. جميعهـا 

كدمـات تصيب الرياضيـني بمعدل أعىل 

عـن غريهم لطبيعة مـا يقومون به من 

تمارين.

الحمل.. تدمري للصفائح الدموية

تعانـي الكثـري من النسـاء خـالل فرتة 

الحمل مـن ظهور الكدمـات، خصوصاً 

عىل الساقني، ليست حالة عامة، ولكنها 

تصيب عدداً كبرياً من الحوامل.

يرجع ذلك إىل زيادة إنتاج الجسم للبالزما 

خالل فرتة الحمل، فتذيـب البالزما أكرب 

عدد من الصفائح الدموية؛ ليقل عددها 

عن املعدل الطبيعي.

هنـاك أيضـاً عمليـة طبيعية يقـوم بها 

الجسم، يتم من خاللها تدمري الصفائح 

الدمويـة، واسـتبدالها بأخـرى جديدة، 

هذه العمليـة تتم بصـورة أرسع خالل 

فرتة الحمل؛ إذ يعاني جسم املرأة الحامل 

من نقص عدد الصفائح الدموية ما يؤثر 

عىل تجلط الدم، وعـادة ما ينبه الطبيب 

املرأة الحامل إىل ذلك، وبعد اإلنجاب تعود 

الصفائح الدموية إىل عددها الطبيعي.

الهرمونات.. اختالل يف عمل هذه الغدة

قـد يكـون ظهـور الكدمـات لـه عالقة 

باختـالل أصـاب الغـدة الدرقيـة التـي 

تفـرز هرمـون الكورتيـزول ـ الهرمون 

الـذي ينظم عمليـة األيض يف الجسـم ـ 

أحد أعـراض االختالل املتمثـل يف ارتفاع 

مسـتوى الكورتيـزول يف الـدم، ظهـور 

كدمات عىل أنحاء متفرقة من الجسـم. 

هذه الحالة شـائعة بني مـرىض ارتفاع 

ضغط الدم.
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١٨٣٦ - تأسيس جنوب أسرتاليا وأديليد.
١٨٨٢ - اإلنجليـز ينفـون الزعيـم املـرصي أحمـد عرابـي إىل جزيرة 

رسنديب.
١٩٠٣ - افتتاح املتحف اإلسالمي يف القاهرة.

١٩٠٨ - زلـزال يف مدينة مسـينة مـن جزيرة صقليـة يحصد ٧٥٠٠٠ 
نسمة.

١٩٤٧ - مجموعـة يهودية تهاجم «مقهى اللفتاوي» يف البلدة القديمة 
من القدس وتقتل وتجرح ١٧ فلسطينًيا.

١٩٤٨ -اغتيال رئيس الوزراء املرصي محمود فهمي النقرايش.
١٩٦٨ - قـوة كوماندوس إرسائيلية تشـن هجوًما عـىل مطار بريوت 
الـدويل وتدمـر أسـطوًال مكوًنا مـن ١٣ طائـرة مدنية تابعـة ملختلف 
رشكات النقل اللبنانية العاملة آنذاك، وقد جاءت هذه العملية رًدا عىل 
هجوم قام به عنرصان تابعان للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطني ضد 

طائرة إل عال اإلرسائيلية يف مطار أثينا الدويل.
١٩٩٩ - انتخـاب الرئيس الرتكمانسـتاني صابر مراد نيازوف رئيًسـا 

مدى الحياة.
٢٠٠٤ - أسـامة بن الدن يظهـر يف رشيط مرئي يدعو فيه إىل مقاطعة 

االنتخابات العراقية.
٢٠٠٧ - الربملـان النيبايل يلغـي الحكم امللكي ويعلـن نيبال جمهورية 

ديمقراطية.
٢٠١٠ - مجلـس األمـة الكويتـي يناقش اسـتجواب لرئيـس الوزراء 
الشـيخ نارص املحمد الصباح قدم من قبل النواب مسلم الرباك وصالح 
املال وجمعان الحربش حول قضايا يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور 
والحريـات العامـة، وعرشة نواب بعـد نهاية الجلسـة يقدمون كتاب 

بعدم التعاون مع رئيس الحكومة.
٢٠١٣ - الحكومـة الصينية تخفف من قانون سياسـة الطفل الواحد 
وتسمح بإنجاب طفل ثان لزوجني أحدهما كان االبن الوحيد ألرسته.

٢٠١٤ - اختفاء رحلة طريان آسـيا رقم ٨٥٠١ يف بحر جاوة يف الحدث 
الثالث من نوعه يف العرشة أشهر املاضية.

٢٠١٥ - اسـتعادة القـوات العراقية السـيطرة عىل مدينـة الرمادي يف 
معركة الرمادي الثانية ضد تنظيم داعش.

٢٠١٩ - مقتـل أكثر من ٩١ شـخًصا بينهم أجانـب يف تفجري انتحاري 
وقع عنـد نقطة تفتيش للرشطـة يف العاصمة الصومالية مقديشـو، 

وهو التفجري األكثر دموية منذ عامني.
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والعتابا: اسـم امرأة كردية من شـمال العراق، واطلق هذا االسـم عىل طور من 
االطـوار الغنائية والتي سـتعرفون من ايـن أتى هذا الطور اصـال واىل اي مدى 

وصل من خالل قصة املثل:
كانت هناك امرأة كردية جميلة جدا، وكان اسـمها عتابا وتزوجت حبيبها وابن 
عمهـا وهو احد الفالحني يف شـمايل العراق، ويف يوم من االيـام  رآها احد امراء 
االقطاع يف تلك املنطقة، فأحبها ورغب فيها واشـتاق اليها شـوقا شديدا، ولكن 
عتابا ال تحب وال تريد غري ابن عمها وزوجها الحبيب وملا امتنعت عليه، وأعيته 
الحيل يف الحصول عليها، أرسل عددا من رجاله فاختطفوها ، وجاؤوا بها اليه، 
ثم احتفظ بها لنفسـه كإحدى جواري القرص، وملا عاد زوجها املسـكني ووجد 
بيتـه قـد أقفر من زوجته الحبيبـة ، اظلمت الدنيا يف عينيـه ، وهام عىل وجهه 
متنقـال بني املدن والقرى، مؤلفا قطعا من الشـعر يناجي به – عتابا – ويغنيه 
بأنغام شـجية، فعرف فيما بعد باسـم (عتابا)، وقيل انه وصل سـورية، ومن 
ثم فلسـطني يبحث عنها ويغني لها، وصـار يؤلف ويذيع هذا النوع من الغناء، 

فأخذ عنه وانترش.

عـاش رّسـام عجـوز يف قريـة صغرية 
وكان يرسـم لوحـات غايـة يف الجمال 
ويبيعها بسـعر جّيد .. يف يوم من األيام 

أتاه فقري من أهل القرية وقال له:
أنت تكسـب مـاًال كثـرًيا مـن أعمالك، 

فلماذا ال تساعد الفقراء يف القرية؟!
انظر لجـزار القرية الـذي ال يملك ماًال 
كثـرًيا ومع ذلك يوّزع كل يوم قطًعا من 
اللحـم املّجانية عىل الفقـراء، وانظر إىل 
خّبـاز القريـة برغم أنه رجـل فقري ذو 
عيال إال أنه يعطي الفقراء خبزاً مجانياً 

كل يوم..
لـم يرّد عليه الرسـام وابتسـم بهدوء.. 
خـرج الفقري منزعجاً من عند الرّسـام 
وأشـاع يف القريـة بـأّن الرسـام ثـرٌي 
جداً يكتنـز األموال ولكّنه بخيـٌل جداً ، 
وال يسـاعد الفقراء .. فنقـم عليه أهل 
القرية وقاطعوه وهجـروه.. بعد مّدة 
مرض الرّسـام العجوز ولـم يعره أحٌد 

من أبناء القرية اهتماًما .. 
ثم مات وحيًدا !!

مـرّت األّيـام والحظ أهـل القريـة بأّن 
الجـزار لم يعـد يرسـل للفقـراء لحًما 

مّجانًيا
وكذلـك الخبـاز الشـهم صـار ال يمنح 
الفقـراء خبـزاً مجانياً برغـم توافدهم 

عليـه ورجاؤهـم له وعندما سـألوهما 
عن سـبب توّقفهما، قاال : إّن الرّسـام 
العجـوز الـذي كان يعطينـا كل شـهر 
مبلغاً من املـال لنعطي الفقـراء اللحم 
والخبـز قـد مـات فتوّقف ذلك بسـبب 

موته !
قد ييسء بعـض الناس بـك الظن، وقد 
يظّنـك آخـرون أطهر من مـاء الغمام، 
ولن ينفعك هؤالء، ولـن يرضك أولئك.. 

املهم حقيقتك.. وما يعلمه الله عنك.
إضاءة :

ال تحكـم عىل أحـد من ظاهر مـا تراه 
منـه، فقد يكون يف حياتـه أموًرا أخرى 

لو علمتها لتغرّي حكمك عليه ..
مات األول يف مرقص لييل 

ومات الثاني يف مسجد ؟
األول دخل لينصحهم .

والثاني دخل ليرسق األحذية.
 لهذا لست  أنا وال أنت 

من يحكم بالجنة والنار.
اتـق اللـه يف نفسـك ويف عبـاد الله فإن 
واصفـح،  واعـف  خداعـة  املظاهـر 
وتجاهل وادع للناس بالهداية والصالح 
وكـن طيبـا وال تقاطـع أحدا مـادام ال 
يؤذيـك ودع الحبل موصوال مع الجميع 

تكسب رضا الله ومحبة الناس.
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هواتفنـا النقالة تعـرف الكثري 
عنا فنحن نستخدم هذه اآلالت 
كل يـوم وملدة طويلة. وبالطبع 
هنـاك الكثـري مـن املعلومـات 
املوجودة يف الهاتـف والتي تدل 
عىل صفات شخصيتنا كالنغمة 
املختارة وخلفية الشاشـة وكم 
مـن الوقـت يسـتغرق الهاتف 
لكـي يقفـل. اضافـة إىل ذلـك 
هنـاك طريقـة فتحنـا للهاتف 
عـرب املسـح عىل الشاشـة يف ٥ 

طرق مختلفة، حدد اي طريقة 
تعتمد لفتح هاتفك لنكشف لك 

الكثري عن شخصيتك:
فتـح  اليمـني:  اىل  املسـح   -١
املسـح  الشاشـة عـن طريـق 
باتجـاه اليمـني يكشـف أنـك   
يف  بطـيء  متفهمـاً،  شـخصاً 
االنفتـاح مـع اآلخرين وتفضل 
الوثيقـة  بالعالقـة  الشـعور 
والثقة أوالً. أنت شـخص خالق 
يف  حـذر  ولكنـك  واجتماعـي 

خياراتك.
فتـح  اليسـار:  اىل  املسـح   -٢
املسـح  الشاشـة عـن طريـق 
باتجاه اليسـار يعني أنك تربع 
يف عالـم االعمال، أنِت شـخص 
عمـيل وقادر ومتـني. يف حياتك 
التنسـيق  تملـك  ال  الخاصـة، 
نفسـه وغالباً ما تشعر بشغف 

كبري.
يف  االسـفل:  اىل  املسـح   -٣
حـال كنـت تفتـح الهاتف من 

خالل املسـح باتجاه االسـفل، 
النـاس تـراك  فهـذا يعنـي أن 
شـخصا ذكيـاً ومتواضعـاً مع 
لديك  امتـالكك ملقاربة حـذرة. 
نزعـة باتجـاه النجـاح مهنياً 
وشـخصياً. ودوما تحافظ عىل 

االنفتاح.
أنـِت  االعـىل:  اىل  املسـح    -٤
شخص ايجابي جداً حتى إن لم 
يكن الجو مناسـباً وال تحب أن 
تري أحد عابساً. مع الكاريزما 
الخاصة بك، تنرش حيوتك يف كل 
مـكان ولكن ال يجـب أن تفكر 

بأنك شخص ال يقهر أو يهزم.
باالبهامـني  الهاتـف  فتـح   -٥
يف الوقـت نفسـه: عندما تضع 
هدفـاً أمامـك، تبـذل قصـارى 
جهدك لتحقيقه. تشعر بالفخر 
وهـو  بـه  تقـوم  عمـل  كل  يف 
شـعور رائع. لديك توجه لفرط 
تقييمك للوقـت ولقدراتك. تجد 
نفسك دوماً يف سـلة مليئة من 
املسـؤوليات وتختارهـا ألنهـا 
تجعلك مشغولة وتحت الضغط 
حيـث تـربع يف عملـك، ولكـن 
ال تنتظـر اسـتنفاذ كل قـواك 
لكـي تأخذ اسـرتاحة وتتنفس 

الصعداء.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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نص الكلب معلول ونطيته لهــــواك
عمري حلبيبي انذور ولومتت لبالك

*****
البيده زف هواه كلبه اشكـــــــواته
ال عله بانت بيه وال عكله فاتــــــه

*****
كون الكلب بيه باب واتشوفه العيون

جان أعذرتني الناس حته اليّلومون
*****

شنهي اشبعد تردين هدمتي حيلي
أتكالب آويه الظيم كطع دليــــــلي

*****
ريت اهللا الينطيك يلصحت باسمه
فرفرت العصفور كلبي شيلزمــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1. ذرة من املادة مشـحونة بشحنة سـالبة أو موجبة - 
نبات عطري يستخدم مع الشاي.

2. بيوت - حايل.
3. حرف عطف - احد الوالدين - دعاء أثناء الصالة.

4. نزيـف األنف - شـاعر فرنـيس معارص تميز شـعره 
بالتعقيد (بول ....).

5. نصف واحد - ينقص - رمز الكربيت يف الكيمياء.
6. سـقيا الـزرع (معكوسـة) - انتفـاء الـيشء ونفاده 

(معكوسة).
7. حالـة نفسـية فيها من الحـزن والضغـط والغضب 

الكثري - يصبح طريا.
8. سلسلة من األحداث للرتفيه أو كأوامر للكمبيوتر.

9. أديبة أمريكية كانت مصابة بالعمى والصمم والبكم.
10. حيوان زاحف ضخم منقرض - حاجز مائي.

1. األمريكي الذي ابتدع الكلمات املتقاطعة – هدم.
2. نزاالت ومواقع – متشابهان.

3. حب - عاصمة جمهورية ايرلندا.
4. نواعري - اسم علم مؤنث بمعنى نظر بحب وشغف.

5. اله - يرتاجع يف أدائه أو يف طموحه.
6. االسم القديم ملاليزيا.

7. تسـبب يف تعطيـل العمل عـن االسـتمرار - مهندس 
أملاني اشرتك يف صنع سيارة مرسيدس.

8. وحدة قيـاس متناهية الصغر تعادل جزء من املليون 
مـن املليمـرت - حوش موىس بلدة لبنانيـة تقع يف البقاع 

رشقي لبنان.
9. أغنية لعبد الحليم حافظ.

10. شاعر جاهيل من أصحاب املعلقات.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

ستطرأ بعض التغيريات عىل حياتك املهنية اليوم. 
عـىل الرغم من أن هذا التغري ملحوظ ومرئي ولكن 
ال تقلـق فمـن املتوقـع أن يكون تغيـريا لألفضل. أنت 
محظـوظ اليـوم، فأنت عىل وشـك الوصـول إىل طريق 

النجاح. استمتع بهذه اللحظات فربما لن تتكرر.

ربمـا تحـاول أن تربط نفسـك بيشء ال يـزال غري 
واضح املالمح. تذكر دائًما أنه كلما حاولت التمسـك 
به، سيكون من املحتمل فقدان التحكم فيه. عليك اليوم 
أن تكون أكثر عقالنية واسـرتاتيجية وأقـل غضبا فأَطلق 

رساح األشياء فربما تكون ليست من أجلك من البداية.

اإلحبـاط وخيبـة األمل همـا عنوان يومـك. ربما 
تمر بأزمات ومشـاكل ال حرص لها اليوم. تفكر يف 
الهـروب إىل بلـد بعيد ولكن الظروف ال تسـمح لك 
بذلك. قد تحدث بينك وبني الحبيب بعض الخالفات 

اليوم، ولكن ال تجعلها تصل إىل حد املشاجرة.

هـذا هو اليوم الذي تنتظره منذ وقت طويل، فمن 
املحتمل أن تشـعر باألمل والتفاؤل. تفكر يف السفر 
لبلد بعيد أو لدولة أجنبية. انتظر يوما أو يومني وابحث 
األمـر مع أحـد األصدقـاء قبل القيـام بأي ترتيبـات لهذه 

الرحلة. استغل وقت املساء يف االسرتخاء والراحة.

مـن املهم جـدا اليوم أن تكون غيورا خاصـة عند مقابلة 
األصدقـاء هذا الصبـاح. تتمتع بعالقات جيـدة وقوية مع 
مـن حولك، ولذلك يجب أن تحافظ عليها. من األفضل أن ترتك 
هؤالء األشـخاص يعيشـون بالطريقة التي يفضلونها. ليس لك 

الحق يف التحكم يف حياة اآلخرين.

أنـت مضطر اليـوم إىل املكوث يف املنـزل. حان وقت 
تنفيـذ عهـودك والتزاماتـك التـي وعـدت بهـا األهل 
واألصدقاء، حتى وإن كان هذا األمر سيسـبب لك التعب 
واإلرهاق. أفضل خطة تناسبك اليوم هي إنجاز كل أمر عىل 
حدة وبرسعة قدر املسـتطاع واسـتغالل الوقت املتبقي يف 

الراحة واالسرتخاء.

تتميز بقدرتك عىل فهم أفكار اآلخرين واإلحسـاس 
بمشـاعرهم، واليوم سـتتعزز هذه السـمة بسـبب 
حدسك وسـعة بديهتك. أنت متحمس جدا اليوم ومتفائل. 
أمورك الشـخصية واملهنية عىل ما يرام. صحيا: تشعر أنك 
قـوي جدا ولذلـك يمكنك االسـتمتاع بيومـك والقيام بأي 

نشاط دون الشعور بالتعب.

ال تبالغ يف التعبري عن مشاكلك اليوم. يمكنك التغلب عىل 
أي مشـاكل فقط عندما تثق يف نفسك وتعلم أنك قادر عىل 
صنع املسـتحيل. ابحث عن شخص موثوق فيه وتناقش معه 

برصاحة واطرح عليه مشكلتك ليساعدك يف حلها.

األجواء يف املنزل اليوم غري مريحة ومحبطة. بقدر 
مـا تحـب العمل وتسـعد بإنجاز مشـاريعك، إال أن 
مستوى سعادتك ينخفض عندما تجد أن هذه األعمال 
ال تنتهي. عىل الرغم من أن منزلك سليم وبحالة جيدة، إال 
أنه يحتاج إىل بعض التجديدات. احرص عىل زراعة بعض 

النباتات والزهور بالخارج.

تميـل اليـوم إىل العزلة واالنفـراد، وربمـا تقيض ليلك 
يف القـراءة أو إنجـاز مـرشوع خـاص بك. عـىل الرغم 
مـن انعزالك، ستشـعر أن األمـور معقدة. قد يـزورك أحد 
األشـخاص يف املساء ويطلب منك تصليح بعض األجهزة. ربما 

تتلقى اتصاالت غري متوقعة تماما.
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سيتعرض عملك لالختبار اليوم، ولكن ال داع للتوتر إذا 
كنـت قادرا عىل إظهار املعرفة. سـتخترب أيضا يف حياتك 
الخاصـة، ويف هـذه الحالة، يجـب عليك الدفـاع عن وجهة 
نظـرك. ال تفقد تركيزك عىل الهـدف الحقيقي، حتى مع وجوب 

اتخاذ قرارات صعبة.

احرتس فهناك شـخص ما قريب منـك جدا ولكنه غري 
مخلـص وغري أمني. هذا الشـخص يحـاول دائما إخفاء 
الحقيقـة عنك. ثق يف نفسـك. إذا أخربك شـخص ما بيشء 

مهم، ابحث عنه وتأكد من صحته قبل أن تصدقه.

Ô”aã«@fiçÀ



اللواتي  الفنانات  بني  الفنانة نجوى كرم ستكون من  أن  يبدو 
سيقفن عىل املرسح يف اململكة العربية السعودية لتكريم النجم 

الراحل طالل املداح.
بعد املبادرة التي اطلقها رئيس هيئة الرتفيه السعودي، تركي 
املداح  الراحل طالل  النية يف حفل كبري لتكريم  الشيخ، عن  آل 
كرم  نجوى  قامت  املشاركة،  والفنانني  الناس  من  والطلب 
بتسجيل فيديو خاص وهي تؤدي رائعة طالل املداح ”مقادير“ 
حتى  زالت  وما  العربي،  العالم  يف  املقاييس  قلبت  التي  االغنية 
استماًعا ومن جيل  الكالسيكية  االغاني  أكثر  اليوم واحدة من 

اىل آخر.
الشيح  آل  تركي  الرتفيه  رئيس هيئة  رد  للفيدو  فور نرش كرم 
شاكرا كرم عىل ردها عن طريق الفيديو، قائالً أنه أفضل من الرد 
املكتوب ويبدو أن كرم ستشارك يف ليلة طالل املداح الرتكيمية يف 

اململكة قريباً.
الرياض،  يف  الجديدة  السنة  ستستقبل  كرم  نجوى  أن  يذكر 
بعدما تقرر استضافتها كحفالت اوىل عن رأس السنة امليالدية.
من جهة ثانية، يبدو أن مرشوع االغنية ”السينغل“ التي كانت 
نجوى كرم تنوي إصداره سيتأجل اىل الشهر املقبل أو لشباط/

فرباير املقبل.
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أيام قليلة وُيسدل الستار عىل العام الحايل 

لنستقبل بعده عاما جديدا، لكن البعض 

العام  هذا  جرى  ما  أمام  متوقفا  سيظل 

من أزمات عاصفة.

الوجوه،  هذه  أبرز  الوهاب  عبد  شريين 

ألشهر،  البحث  محركات  تصدرت  حيث 

بسبب خالفاتها مع زوجها حسام حبيب، 

الذي أعلنت انفصالها عنه والحرب عليه 

السرتداد حقوقها، قبل أن يفاجأ الجميع 

بدخولها إىل مصحة من أجل عالج اإلدمان 

بقرار من أرستها، لكن األحداث املتالحقة 

إىل  كشفت بعدها عن خروجها وعودتها 

أية  دون  من  أخرى  مرة  حبيب  حسام 

مقدمات.

األيام األخرية يف العام الحايل شهدت أزمة 

مفاجئة للفنانة املرصية منة شلبي، التي 

تم إيقافها يف مطار القاهرة وهي عائدة 

كمية  معها  ضبطت  حيث  الخارج،  من 

العامة  النيابة  املواد املخدرة. وقررت  من 

بتهمة  الجنايات  محكمة  إىل  إحالتها 

األحوال  غري  يف  الحشيش  مخدر  تعاطي 

تنطلق  أن  عىل  قانونا،  بها  املرصح 

املحاكمة يف يناير املقبل.

له  كان  رمضان  محمد  املرصي  الفنان 

حيث  العام،  هذا  األزمات  من  وافر  حظ 

يستمر خالفه الشهري والقضايا املتبادلة 

بينه وبني اإلعالمي املرصي عمرو أديب. 

داخل  أزمة كربى  الحايل  العام  كما شهد 

انترشت  حينما  اإلسكندرية،  محافظة 

مطالبات بإلغاء حفل رمضان هناك، وهو 

األمر الذي رد عليه بالسفر إىل اإلسكندرية 

من أجل التواصل والتفاعل مع الجمهور، 

لكن الحفل ألغي يف نهاية األمر.

األزمات  من  تخل  لم  املوسيقيني  نقابة 

شاكر  هاني  استقال  حيث  العام،  هذا 

بسبب مشادة وقعت خالل مؤتمر صحايف 

تواجد فيه، وبعده حل مصطفى كامل يف 

منصب نقيب املوسيقيني.

مهرجان القاهرة تسبب يف أزمة من نوع 

رئيس  فهمي  حسني  رفض  حينما  آخر، 

املهرجان توجيه الدعوة إىل الفنان حسن 

التي  األخري  ترصيحات  بسبب  يوسف، 

حرم فيها الفن، وهو ما دفع عمر حسن 

حسني  عىل  بشدة  الهجوم  إىل  يوسف 

العديد من االنتقادات  إليه  فهمي، ووجه 

بسبب موقف رئيس املهرجان من والده.

أيضا أثارت ترصيحات إلهام شاهني أزمة 

بينها وبني الفنانة املعتزلة ميار الببالوي، 

يف  تدخل  أن  رفضت  شاهني  إلهام  لكن 

ولن  تعرفها  ال  أنها  وأكدت  معها،  ِصدام 

تعطي لحديثها أهمية.

شاهني  إلهام  بني  حدث  نفسه،  األمر 

وغادة إبراهيم أيضا، حيث منعتها إلهام 

سمري  جنازة  يف  التواجد  من  شاهني 

إبراهيم وتهاجمها  غادة  لتخرج  صربي، 

وعدم  تجاهلها  قررت  إلهام  لكن  بشدة، 

الرد.

ُيحيي كل من املطرب اإلماراتي 

والنجمة  املنهايل  عيضة 

حفالً  حداد  ديانا  اللبنانية 

الجمعة  يوم  مميزاً  غنائياً 

٣٠ ديسمرب الجاري يف مدينة 

بتنظيم  بالعني،  الهييل  ألعاب 

والسياحة  الثقافة  دائرة  من 

مع  وبالتعاون  -أبوظبي  

.Spotlight Live

والشاعر  امللحن  يحظى  كما 

عيضة املنهايل بشهرة واسعة 

يف أنحاء املنطقة اكتسبها مع 

«مهما  األول  ألبومه  صدور 

أغنيته  إىل  باإلضافة  جرى»، 

الفردية «متصوع».

واحدة  حداد  ديانا  وتعترب   

العرب،  املطربات  أشهر  من 

جماهريية  بقاعدة  وتحظى 

خالل  من  اكتسبتها  كبرية 

«أول  مثل  الرائعة  أغانيها 

و»زي  هنا»  و»إىل  مرة» 

السكر». 

تتوفر تذاكر الحفل عىل املوقع 

platinumlist. اإللكرتوني 

تذاكر  أسعار  وتبدأ   ،net

من  الفضية  الفئة 

درهما،   ١٥٧٫٥٠

الذهبية  والفئة 

 ٢٦٢٫٥٠ من 

فيما  درهما، 

أسعار  تبلغ 

البالتينية  الفئة 

درهما،   ٣٦٧٫٥٠

تذاكر  أيضاً  وتتوفر 

من  ابتداًء  الرويال  فئة 

٤٢٠ درهماً.

تستعد النجمة الشهرية، بيونسيه، 

دبي خالل  إلحياء حفل يف مدينة 

الجديد  العام  من  يناير  شهر 

بمثابة  الحفل  هذا  ٢٠٢٣.ويعترب 

املوسيقى  أليقونة  األول  الحفل 

 ٤١ العمر  من  البالغة  بيونسيه 

والتي  املرسح  خشبة  عىل  عاًما 

ساعة  ملدة  تغني  أن  مفرتض 

فيه.الحفل سيكون يف الـ ٢١ من 

 The  شهر يناير، وفًقا لصحيفة

Sun، وهو األول لها منذ ٤ أعوام.

الجدير بالذكر أن بيونسيه، كانت 

األخري  الغنائي  ألبومها  أطلقت 

Renaissance  يف وقت سابق من 

اسمه، وعملت  يحمل  الذي  العام 

عليه طيلة فرتة الكورونا.

من  الثاني  املوسم  أحداث  تتواىل 
«ماجد  ابراهيم  مع  عائيل»  «موضوع 
الكدواني» بعد أن تستقر عالقته بابنته 

التي يكتشف وجودها يف حياته بعد 
أكثر من ٢٠ عاماً مما يغري مجرى 
متغريات  تحدث  ولكن  حياته، 
إصابته  يكتشف  حيث  له  جديدة 
بمرض خطري ويقع يف حريه بني 

كل  عن  الرس  هذا  إخفاء  محاولة 
املُحيطني به من جانب وبني التعايش 

وشقيقته  ابنته  مع  طبيعية  بصورة 
ومعارفه من جانب آخر. يوضح النجم 
األول  املوسم  نجاح  أن  الكدواني  ماجد 
فاق توقعاتنا جميعاً، وأشار إىل أن قصة 
البطل  هي  عائيل»  «موضوع  مسلسل 
قبول  يف  الرئييس  والسبب  الحقيقي 
ُمشاركته يف العمل، وهي فكرة اكتشاف 
حياته  يف  تظهر  بنت  لوجود  «ابراهيم» 
بعد سنوات طويلة وهو الشخص الذي 
وقال  املسؤولية.  تحمل  عىل  يعتد  لم 
جديدة  شخصيات  هناك  ان  الكدواني 
انضمت إىل املوسم الثاني ستمثل إضافة 
منحى  ستأخذ  التي  لألحداث  كبرية 
العائيل  بالطابع  االحتفاظ  مع  ُمختلف 
ويشهد  املُسلسل.  ميزت  التي  لألحداث 

ملوسم  ا
من  الثاني 

إىل  نور  النجمة  انضمام  املسلسل 
إىل  نور يف ترصيحاتها  ولفتت  األحداث، 
مسؤولية  ناجح  عمل  يف  املُشاركة  أن 
باألحداث  ارتبط  الجمهور  ألن  كبرية 
أنها  معتربًة  الشخصيات،  مع  وتفاعل 
الجندي  أحمد  املُخرج  ألن  محظوظة 

اختارها لشخصية الطبيبة «مريم».
 وأشارت إىل أن الشخصية تمت كتابتها 
بشكل مميز وهي متوافقة مع األحداث 
الشخصيات،  كل  حياة  يف  وتدخل 
خصوصاً إبراهيم بحيث يشعر املُشاهد 
أن مريم هي جزء أسايس من األحداث. 

جورجينا  الشهرية  األزياء  عارضة  أهدت 

القدم  كرة  نجم  حبيبها  رودريجيز 

سيارة  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 

هدية بمناسبة احتفاالت الكريسماس.

وفاجأت جورجينا كريستيانو رونالدو، 

سيارة  ويجد  منزله  من  خرج  الذي 

وزينت  انتظاره،  يف  تقف  فارهة 

ووقف  كبري  أحمر  برشيط  السيارة 

نويل». «بابا  جوارها  إىل 

اشرتتها  التي  والسيارة 

رودريجيز  جورجينا 

رونالدو  لكريستيانو 

هي من فئة رولز رويس 

تلك  سعر  داون.ويصل 

السيارة حوايل ٣٠٠ ألف يورو، وهي من فئة 

السيارات الكوبيه الباب واحد، «الكابورليه» 

بسقف مكشوف.

التي  الرشكات  أغلب  تواجه 
الجائحة  خالل  ازدهرت 
بسبب  كبرية  تحديات  اليوم 
دفعها  ما  العوامل  من  خليط 
اآلالف  عرشات  عن  لالستغناء 
2022.بدأت  يف  املوظفني  من 
إعالنات الترسيِح مطلع السنة 
من  أوال  وجاءت  الجارية، 
ومتوسطة،  صغرية  رشكات 
اآلن  الترسيح  موجة  ولكن 
طالت عمالقة التكنولوجيا مثل 
و“أوبر“  و“أمازون“  ”ميتا“ 
و“إير بي أند بي“ و“نتفكليس“ 
و“مايكروسوفت“، لدرجة أنه 
الكرتوني  موقع  تأسيس  تم 
layoffs.fyi يرصد كل الوظائف 
عددها  تجاوز  والتي  املفقودة 

150 ألف وظيفة هذه السنة.
أسبابها  رشكة  لكل  أن  ورغم 
عوامل  هناك  فإن  الخاصة 
مشرتكة ضاغطة عىل القطاع 
تلك  من  العديد  أن  أولها 
الرشكات عينت آالف املوظفني 
خالل الجائحة استجابة للطلب 
املتزايد عىل خدماتها وأمال بأن 

يدوم أسلوب املعيشة الرقمي.

وعىل سبيل املثال، ”ميتا“ عينت 
أكثر من 15 ألف موظف يف أوِل 
الجارية،  السنة  من  أشهر   9
مارك  أعلن  أسابيع  قبل  ولكن 
الرشكة  مؤسس  زوكربريغ 
موظف  ألف   11 سيرسح  أنه 
العاملة،  القوى  من   13% أي 
االستغناء  أعلنت  و“أمازون“ 
أكِرب  يف  موظف  آالف   10 عن 

عملية ترسيح يف تاريخها.
محلل  كيسلر،  سكوت  ويقول 
هذه  عىل  يتوجب  إنه  تقني، 
الواقع  تواجه  أن  الرشكات 
فصول  عدة  واجهوا  فهم 
والكل  اإليرادات،  تراجع  من 
الرشكة  تفعل  ماذا  يتساءل 
الصعب  األداء  مع  للتعامل 
املخيبة،  والنتائج  والتحديات 
ولكن أيضا ما تفعله استعدادا 
ستكون  والتي   2023 لـ 
الرشكات  من  والعديد  صعبة، 
لترسيح  خطوات  أخذت 
و“أمازون“  ”تويرت“  منها 
أن  يود  املستثمرين  ومجتمع 
تكون الرشكات أكثر انضباطا 

وتقشفا.

شعار  إعادة  عىل  يعمل  إنه  تويرت  قال 
#ThereIsHelp، وهي ميزة توجه املستخدمني 
وموارد  االنتحار  ملنع  الساخنة  الخطوط  إىل 
األمان األخرى عند البحث عن محتوى معني، 
وذكرت رويرتز أن الرشكة أزالت أداة األمان 
يف وقت سابق من األسبوع بناء عىل أوامر 

من إيلون ماسك. 
الثقة  قسم  رئيسة  إروين،  إيال  وأكدت 
قالت  لكنها  اإلزالة  تويرت،  يف  واألمان 
وتجديد  بإصالح  قمنا  «لقد  مؤقتة،  إنها 

إبعادهم  «تم  لرويرتز  وقالت  مطالباتنا»، 
مؤقتا فقط أثناء قيامنا بذلك، ونتوقع نسخهم 

احتياطًيا األسبوع املقبل».
امليزة  هذه  أزال  قد  تويرت  يكون  أن  ماسك  ونفى 

عىل اإلطالق، «الرسالة ال تزال يف الواقع، هذه أخبار 
مضيًفا،»  تويرت،  عىل  ماسك  كتب  حيث   ،» كاذبة 

تويرت ال يمنع االنتحار».
كانت  لو  حتى    «ThereIsHelp» الفتة  اختفاء  أدى 
املستخدمني،  بعض  من  لتويرت  انتقادات  إىل  مؤقتة، 
يف  السابقة  العضوة  الرحمن،  عبد  إيرلياني  وقالت 
مجلس الثقة والسالمة التابع للرشكة الذي تم حله 
مؤخرًا، لرويرتز إنها وجدت الحدث «مقلًقا للغاية»، 
وأشار عبد الرحمن أيًضا إىل أن الرشكات تعمل عادًة 

امليزات  ترك  مع  «بالتوازي»،  السالمة  ميزات  عىل 
املوجودة يف مكانها قبل استبدالها.

قائمة  إىل  «اإلضافة  ميزة  اختبار  حديًثا  يوتيوب  الفيديو  مشاركة  خدمة  بدأت 
بنظامي  العاملة  املحمولة  األجهزة  ملستخدمي   «Add to queue التايل  املحتوى 
من  الويب  نسخة  ملستخدمي  امليزة  هذه  يوتيوب  إس.وتتيح  أو  وآي  أندرويد 
املحمولة  األجهزة  عىل  يوتيوب  لتطبيق  توفرها  أنها  كما  سنوات،  منذ  منصتها 
 «Chromecast» البث كروم كاست التحكم بأجهزة  تحت ظروف محددة، مثل: 
النسخة  مشرتكي  مع  امليزة  اختبار  يوتيوب  بدأت  الهواتف.واآلن،  باستخدام 
التجريبية،  امليزات  تجربة  عىل  املوافقة  يختارون  الذين   «Premium» املدفوعة 
تفعيل  مًعا.وبعد  ملشاهدتها  قائمة  إىل  الفيديو  مقاطع  إضافة  لهم  تتيح  وهي 
امليزة، سريى املستخدمون بالنقر عىل النقاط الثالث التي ُتعرض أسفل كل فيديو 
إىل جانب العنوان، خياًرا جديًدا، هو: «تشغيل آخر فيديو يف قائمة املحتوى التايل 
أو  القائمة،  إىل أسفل  الفيديو ُيضاف  Play last in queue»، وبالنقر عليه فإن 
انتهاء  فيديو.وبعد  مقطع  يشاهد  املستخدم  يكن  لم  إن  جديدة  قائمة  ُينشئ 
انتهاء  حتى  التايل  املقطع  ُيشّغل  يوتيوب  فإن  القائمة،  يف  فيديو  مقطع  كل 
أو  القائمة،  يف  املقاطع  ترتيب  إعادة  إمكانية  أيًضا  امليزة  وتتيح  كلها.  املقاطع 
حذفها. ويمكن حذف القائمة جميعها من خالل الخروج من تطبيق يوتيوب أو 
x يف الرشيط السفيل.وإن كنت مشرتًكا يف خدمة يوتيوب  النقر عىل زر اإلغالق 
املدفوعة، ولم تَر امليزة الجديدة، فيمكنك تفعيلها من خالل النقر عىل صورة امللف 
الشخيص يف الزاوية العليا اليمنى، ثم الذهاب إىل اإلعدادات Settings، ثم تجربة 
امليزات الجديدة Try New Features، ثم التمرير إىل ميزة ”قائمة املحتوى التايل“ 
Queue ثم خيار ”تجربتها“ Try it Out.وبحسب شاشة اإلعدادات، فإن اختبار 

امليزة سيبقى متاًحا حتى ٢٨ كانون الثاني/ يناير املقبل.
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البيزنطي  من  األتعس  الجدل  حيال  مشاعري  احيد  أن  استطيع  ال 
بشأن مشاركة الفنان كاظم الساهر يف بطولة خليجي ٢٥ بالبرصة. 
بالبرصة  هو  فسيكرب  جاء  فإن  وقال،  قيل  بدون  موارباً  الباب  وألدع 
التي اطعمته قبل الشهرة من جوع وآمنته من خوف حاله حال كل 
تايل  لو  حتى  الخارج  عراقيي  من  كانوا  إن  النظر  برصف  العراقيني 
«وكت» مثل الساهر أو من عراقيي الداخل ممن منحهم طحني حصة 
الحصار صحة صدور وطنية. فالبرصة التي تستعد ومعها كل العراق 
بطولة  الحتضان  الخليجيون،  أشقاؤنا  مقدمتهم  ويف  العرب،  كل  بل 
كرة القدم خليجي ٢٥ ال تكرب بأحد أياً كان، بل الجميع يكربون بها. 
مقنعة،  غري  أم  مقنعة  ظروفه  فحسبه  الساهر  يجيء  لم  حال  ويف 
األوىل،  ليلتها  غنائياً  يفتتح  من  كان  أياً  وستنجح  قائمة  فالبطولة 
فنية  فرق  أو  واعد  شاب  مطرب  أم  وجوالت  صوالت  له  كبري  مطرب 
حتى  اغنية  ليست  البطولة  منها.  بالعديد  البرصة  تشتهر  شعبية 
نختزل نجاحها من عدمه بمشاركة هذا الفنان أو ذاك. البطولة اكرب 
الدليل القريب عىل  العربية واالممية. ولعل  وأوسع مثل كل البطوالت 
ذلك هو مونديال قطر الذي انتهى مؤخرا مسجالً نجاحاً باهراً سواء 
يف أداء املنتخبات او يف تميز الالعبني وصوال اىل عباءة مييس التي كانت 
الذاكرة  يف  يشء  عىل  االبقاء  يف  القطرية  القيادة  من  موفقة  «طلعة» 
العاملية. لم يختزل «بشت» مييس البطولة، بل اضاف لها قيمة رمزية 
عالية يف مقابل مساعي من أراد ترسيخ املثلية مستفيدين من أجواء 
البطولة والحضور الجماهريي العاملي املكثف. البرصة املدينة العربية 
العريقة كانت وما زالت منذ أن بناها عتبة بن غزوان يف عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب «ريض الله عنه» معطاء يف كل يشء سواء يف 
العلم او الثقافة او األدب او اللغة والشعر. ويف عرصنا الحديث حيث 
تدفق النفط اختار أن يتدفق يف البرصة لكي نعيش جميعا عىل خريات 
ارض البرصة التي تميزت باسمها االثري «ثغر العراق الباسم». بدءاً من 
األسبوع املقبل سوف تتسع ابتسامة هذا الثغر لتشمل العراق كله من 
أقصاه اىل أقصاه. ومن االسبوع املقبل سوف يختفي املثل الذي اشتهر 
املدينة تشهد إعماراً واسعا  التاريخ بعد «خراب» البرصة. فهذه  عرب 
عىل كل املستويات بدءاً من مالعبها اىل فنادقها وباقي بناها التحتية، 
بحيث إن زائر البرصة سيخرج بالرضورة بانطباع مختلف قوامه مثل 

جديد هو .. بعد عمران البرصة.
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