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بغداد/ الزوراء:
أعلـن الناطـق باسـم القائد العـام للقوات 
املسـلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، 
امـس األربعـاء، ان رئيس مجلـس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني وجـه األجهـزة 
األمنية املختّصة بمتابعة ما ورد من تقارير 
ومعلومـات أفـادت بفتـح محـال تجارية 
بالعاصمـة بغـداد، تحمـل اسـم مـاركات 
تجارية عاملية مـن دون تراخيص قانونية.
وقـال رسـول يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
”القائد العام للقوات املسلحة رئيس مجلس 
الـوزراء محمـد شـياع السـوداني، وجـه 
األجهـزة األمنية املختّصة يف وزارة الداخلية 
بمتابعـة ما ورد مـن تقاريـر ومعلومات، 
أفـادت بفتـح محـال تجاريـة بالعاصمة 
بغداد، تحمل اسـم مـاركات تجارية عاملية 
من دون تراخيص قانونية“.واضاف انه ”يف 
ضوء التوجيهات تحركت األجهزة املختصة، 
وتثبتـت مـن حالة وجـود عدد مـن املحال 
التجاريـة والنشـاطات االقتصاديـة تعمل 
تحـت عالمـات تجاريـة مزيفـة، واتخذت 
القانونيـة بشـأنها“.وتابع أن  اإلجـراءات 

”الجهات الحكوميـة املعنية تهيب بتطبيق 
حقوق امللكيـة التجارية والفكرية وحقوق 
العالمـات التجاريـة، جميـع املسـتثمرين 
املوافقات  املحليـني بـرضورة اسـتحصال 
األصوليـة، من أصحاب العالمات واملاركات 
العامليـة، وتشـدد عىل أن التعـدي عىل هذه 
الحقوق يعد خرقاً للقانون، وجريمة تيسء 
إىل بيئـة األعمـال واالسـتثمارات األجنبية، 
كمـا أنها تيسء إىل سـمعة العـراق وقدرته 
عىل جـذب ُكربيات الرشكات واملؤسسـات 

ذات العالمات واملاركات املسجلة عامليا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية، امس األربعاء، 
ارتفاع منسوب بحرية الرزازة وانخفاض 
ملوحتهـا نتيجـة األمطار األخـرية التي 
شـهدتها البالد.وقال مدير املوارد املائية 
يف محافظـة كربالء املقدسـة، حسـنني 
قحطان العـواد، يف ترصيح صحفي: إن 
”األمطـار التي سـقطت عـىل محافظة 
القريبـة  واملناطـق  املقدسـة  كربـالء 
منها، أدت إىل زيادة طفيفة يف منسـوب 

بحرية الرزازة وتحسني نوعيتها وتقليل 
ملوحتها“.وأضـاف العـواد أن ”األمطار 
التي شهدتها البالد، ساعدت يف الحفاظ 
عـىل املياه الجوفيـة، وزادت من كميتها 
عـرب توفريهـا الرّيـة الثانيـة ملحصول 
الحنطـة يف املناطـق الصحروايـة التـي 
تعتمد يف سـقيها عىل اآلبـار اإلرتوازية، 
فضالً عـن توفريها لكميـات كبرية من 
وقـود الكاز الذي يسـتخدم يف املضخات 

لسقي املحاصيل الزراعية“. 

تونس/ متابعة الزوراء:
أقـر االتحاد العـام التونيس للشـغل 
إرضابـا عامـا يومـي 25 و26 يناير 
كانون الثاني يف وسـائل النقل الربي 
والبحـري والجوي.وقالـت صحيفة 

االتحـاد  باسـم  الناطقـة  الشـعب 
العـام التونـيس للشـغل إن الهيئـة 
اإلدارية للجامعة العامة للنقل أقرت 

اإلرضاب.

كييف/ متابعة الزوراء:
يـروج الرئيـس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسـكي، بحماس لخطة سـالم من 
عرش نقاط ناقشها مع الرئيس األمريكي 
جو بايدن وآخرين، ويحث زعماء العالم 
عـىل عقد قمـة عاملية للسـالم بناًء عىل 
تلـك الخطة.وأعلـن زيلينسـكي للمـرة 

األوىل صيغتـه للسـالم يف قمة يف نوفمرب 
ملجموعـة العرشيـن،  فيما زيلينسـكي 
زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكـربى عـىل تأييـد فكرتـه لعقـد قمة 
عاملية للسـالم يف الشتاء تركز عىل خطة 

السالم. وتدعو الخطة إىل:
والنوويـة،  اإلشـعاعية  السـالمة   -  1

بالرتكيز عىل اسـتعادة األمن حول أكرب 
محطـة نوويـة يف أوروبا وهـي محطة 
زابوريجيا يف أوكرانيا التي تخضع حاليا 

للسيطرة الروسية.
2 -األمـن الغذائـي، بما يشـمل حماية 
وضمـان صـادرات الحبـوب األوكرانية 

ألفقر الدول يف العالم.

3 - أمـن الطاقـة، بالرتكيـز عـىل قيود 
األسـعار عـىل مـوارد الطاقة الروسـية 
إضافة إىل مسـاعدة أوكرانيا عىل إصالح 
وتأهيـل البنيـة التحتيـة للكهرباء التي 
تـرضر نحـو نصفهـا مـن الهجمـات 

الروسية.
4 - اإلفراج عن كل السـجناء واملُبعدين 

بما يشمل أرسى الحرب واألطفال الذين 
تم ترحيلهم لروسيا.

األوكرانيـة  األرايض  إعـادة وحـدة   -  5
وتأكيـد روسـيا عليها بموجـب ميثاق 
األمم املتحدة يف بند قال عنه زيلينسـكي 

إنه ”غري قابل للتفاوض“.

الزوراء/مصطفى فليح:
استعرضت اللجنة القانونية النيابية ابرز القوانني 
املعطلـة يف الـدورات السـابقة والحالية، ويف حني 
اشارت اىل ان بعض هذه القوانني يحتاج اىل توافق 
سـيايس، بينت اهمية بعضها بالنسـبة للمواطن.
وقال عضـو اللجنة، عـارف الحمامـي، يف حديث 

لـ»الزوراء» ان «هناك الكثري من القوانني املعطلة 
وقسم من هذه القوانني يحتاج اىل توافق سيايس 
وقسـم من القوانني ال تحتاج لذلـك «، الفتا اىل ان 
«الظروف التي يمر بها مجلس النواب هي املتسبب 
يف  تأخري هـذه القوانني».واكد ان «هذه القوانني 
معطلة من الدورات السابقة وقسم منها سحبتها 

الحكومـة الحاليـة لتعديـل بعـض االشـياء الن 
تقديمها كان يف ظرف حسـاس ولم تكن منضجة 
جيدا».وبـني ان» كثـريا من القوانـني عرضت عىل 
اللجنـة القانونيـة وننتظـر الن القانـون كما هو 
معروف يمر بعدة مراحل ويف عدة دوائر يف مجلس 
النواب، وهناك قوانني تختـص بلجنة ما كاللجنة 

املالية ولجنة الخدمات واللجنة االقتصادية وهكذا 
كل لجنة باختصاصها يمر عليها القانون»، مشريا 
اىل ان «املحكمـة االتحاديـة حـددت بأنه ليس من 
حق مجلس النـواب ان يخوض يف قانون به جنبه 
مالية من دون اخذ موافقة الحكومة، وهذا عندما 

يقرتح املجلس قوانني». 

بغداد/ مصطفى العتابي:
العراقـي،  املركـزي  البنـك  أعلـن 
امـس األربعاء، تسـهيل إجـراءات 
املسـافرين يف الحصول عىل العملة 
اكـد  فيمـا  (الـدوالر)،  األجنبيـة 
يف  ستسـهم  املتخـذة  اإلجـراءات 
تحقيـق االسـتقرار النقدي.وقـال 

البنـك يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن 
«تسـهيل اإلجراءات تـم عن طريق 
توسـيع منافذ بيع العملة األجنبية 
(الـدوالر) نقـداً مـن خـالل زيادة 
حصص منافـذ املصارف، وسـيتم 
املبارشة بزيادة حصصها».وأضاف 
أن «منافذ املصارف سيتم توسيعها 

وسـيقوم موظفـو البنـك املركزي 
بمتابعة األداء لدعم جهود املصارف 
يف تمكـني الزبائن من الحصول عىل 
العملـة األجنبية (الـدوالر) بُيرس».
وتابع أنه «سـتلبي فروع املصارف 
املبينـة يف الجـدول أدنـاه طلبـات 
الزبائـن ابتداًء من اليـوم الخميس 

املوافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ وخالل أيام 
العطل الرسمية القادمة (الجمعة، 
السـبت واألحد) وطيلـة أيام العمل 
ذلـك،  غضـون  تليهـا».يف  التـي 
تـرأس نائب رئيـس الـوزراء وزير 
التخطيط، محمد عيل تميم، جلسة 
الوزاري لالقتصاد  للمجلس  طارئة 

ملناقشـة إجـراءات البنـك املركزي 
لخفض سـعر رصف الدوالر، فيما 
أكد محافظ البنـك مصطفى غالب 
املتخـذة  اإلجـراءات  أن  مخيـف 
االسـتقرار  تحقيـق  يف  ستسـهم 

النقدي.
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بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفط، امس األربعاء، بفعل مخاوف من 
أن يعرقـل ارتفـاع عدد حاالت كوفيـد19- يف الصني، أكرب 
مستورد للنفط يف العالم، التعايف االقتصادي للبلد اآلسيوي 
مع تخفيفه لقيـود الجائحة بما يحد من نمو الطلب عىل 
النفط.وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم فرباير 
52 سنتا أو %0.62 إىل 83.8 دوالرا للربميل، ونزلت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكسـاس الوسـيط 39 سنتا أو 0.49% 
إىل 79.07 دوالرا للربميل، بحلول السـاعة 13.29 بتوقيت 

غرينتـش.ويف ظـل معنويات التفـاؤل التي تسـيطر عىل 
السوق، سجل الخامان أعىل مستوياتهما يف ثالثة أسابيع 
أمـس الثالثـاء، بعدما قالت الصني إنها سـتكف عن إلزام 
القادمـني إليها بدخول الحجر الصحي ابتـداًء من الثامن 
من يناير، يف خطوة رئيسية تجاه تخفيف القيود الصارمة 
عـىل حدودها.قال ليون يل املحلـل يف يس.إم.يس ماركتس: 
”حتى مع تخفيف الصني لقيود كوفيد، من الصعب تعايف 
الطلب عىل املدى القصري يف ضوء الرتاجع الحاد لألنشـطة 

الخارجية بسبب (األعداد) الكبرية لحاالت العدوى“.

األمم املتحدة / متابعة الزوراء:
 أعـرب األمـني العـام لألمـم املتحـدة، 
أنطونيـو غوترييـش، عميـق قلقه من 
قـرار حركة طالبـان منع النسـاء من 
الحكوميـة  املنظمـات غـري  العمـل يف 
الوطنيـة والدولية.وقـال غوترييش إن 
القيـود األخـرية التـي فرضتهـا حركة 
طالبـان عـىل تعليـم وعمل املـرأة هي 
انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان ويتعـني 

رفعهـا.وال تزال تداعيـات القرار األخري 
الـذي أعلنـت عنـه حركـة طالبـان يف 
دوليـاً،  انتقـاداً  وأثـار  أفغانسـتان، 
مسـتمرة. فقد أعرب مجلس األمن عن 
قلقه الشديد من منع الحركة املتطرفة، 
األفغانيـات من التعليـم الجامعي.كما 
دعا، يف بيان، إىل مشاركة كاملة وفاعلة 

للنساء والفتيات يف أفغانستان. 
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الزوراء/ حسني فالح:

اكـدت لجنتا الصحـة والخدمات 

النيابيتـان ان موازنة عام 2023 

عـن  كثـريا  وتختلـف  تنمويـة 

سـابقاتها من املوازنـات، وفيما 

اكدتا انهـا تتضمن خطة لتمويل 

املشـاريع الصحية، رجـح نائب 

بإقـرار املوازنة داخـل الربملان يف 

غضون اسبوعني.

وقـال نائب رئيـس لجنة الصحة 

يف  شـنكايل،  ماجـد  النيابيـة، 

حديث لـ“الزوراء“: ان الحكومة 

وضعت يف اولوياتها دعم القطاع 

الصحي ملـا له من اهميـة بالغة 

وتماس مبارش باملواطنني. مبينا 

انه اعطي اهتمام كبري بالربنامج 

الحكومـي واملوازنة العامة لدعم 

هـذا القطاع.واضـاف: ان لجنته 

سـتضع خطـة بالتنسـيق مـع 

وزارة الصحة لدعم ملف الصحة 

واملشـاريع الصحية. مشددا عىل 

مستشفيات  اسـتحداث  رضورة 

جديدة ومراكـز صحية يف جميع 

الخدمـات  لتقديـم  املناطـق 

للمواطنني.من جانبه، قال رئيس 

لجنة الخدمات واالعمار النيابية، 

النائـب محمـا خليـل، يف حديث 

عـام  موازنـة  ان  لـ“الـزوراء“: 

2023 سـتختلف عن سـابقاتها 

املشـاريع  تمويـل  ناحيـة  مـن 

وتصفـري الخالفـات، حيـث انها 

سـتكون تنموية كونها سـرتكز 

االسـتثمارية. املشـاريع  عـىل 

مازالـت  املوازنـة  ان  واضـاف: 

لـدى الحكومة وعند ارسـالها اىل 

الربملـان سـتأخذ اللجـان املعنية 

وقتا كافيا ملناقشـتها وانضاجها 

قبـل تمريرهـا واقرارهـا، نأمل 

ان تكـون موازنـة جيـدة تلبـي 

طموحات واحتياجات املواطنني.

يكـون  ان  رضورة  عـىل  وشـدد 

هنـاك اهتمـام كبـري للقطاعات 

الحيوية ومشاريع البنى التحتية 

املوازنـة.  والصحـة والتعليـم يف 

الفتـا اىل: ان الربنامـج الحكومي 

وضـع يف اولويتـه هـذه االمـور 

ونأمل تطبيقها عىل ارض الواقع.

ورجح: انه يف حال ارسال املوازنة 

مناقشـتها  سـتتم  الربملـان  اىل 

واقرارها خالل فرتة وجيزة، حيث 

لـن تأخـذ وقتـا طويـال لالقرار.

من جانبه، كشـف عضو مجلس 

املوسـوي، عن  النـواب، جاسـم 

موعد اكمال إقرار قانون املوازنة 

العامـة بعد ارسـالها اىل الربملان، 

فيمـا اكد انهـا سـتكون جاهزة 

للتصويـت تحـت قبـة الربملان يف 

ظـرف أسـبوعني مـن اآلن.وقال 

املوسـوي يف ترصيـح صحفـي: 

إن ”موعـد إقرار قانـون املوازنة 

العامة تحت قبة الربملان سيكون 

بعد أسبوعني من اآلن“، مشريا اىل 

ان ”أولويات اللجان الربملانية هو 

العمـل عىل اكمال قـراءة فقرات 

املوازنة العامة من اجل التصويت 

عليها داخل قبـة الربملان“.وتابع 

ان ”املوازنـة العامـة اكتملت من 

قبـل الجهـات املختصة وسـيتم 

ارسـالها اىل الربملـان قبـل نهاية 

العطلـة الترشيعيـة التـي دخـل 

ان  النواب“.وأضاف  بها مجلـس 

”قانـون املوازنـة العامة يحظى 

بأولويـة كبـرية مـن الحكومـة 

الجديـدة ملـا فيـه مـن فقـرات 

عديـدة تقـف عندهـا الكثري من 

األمـور التـي تخـص الحكومـة 

واملواطنـني“، مؤكـدا ان ”هنالك 

العديد مـن القوانني التي سـيتم 

ارسـالها اىل مجلـس النـواب من 

الحكومـة مـن اجـل الترشيع يف 

أعلنت  إقرارها“.ويف وقت سابق، 

املبـارشة بتدقيـق  املاليـة  وزارة 

مبالغ النفقات الجارية للوزارات 

إلدراجهـا بموازنـة 2023، فيما 

باسـتكمال  االسـتمرار  أكـدت 

املحارضيـن  تثبيـت  إجـراءات 

املجانيني والعقود يف الوزارات.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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 بغداد/ الزوراء:
دعت وزارة الدفاع، امس االربعاء، الطلبة املقبولني 
يف دورة الكلية العسكرية ١١٣ اىل الحضور ملقر 
الرستمية.وقالت  يف  األوىل  العسكرية  الكلية 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «عىل الطلبة 
 ،١١٣ العسكرية/  الكلية  دورة  يف  املقبولني 
بالرابط  املرفقة  القوائم  يف  أسماؤهم  واملدرجة 
املعلن، الحضور اىل مقر الكلية العسكرية األوىل 
املستمسكات  معهم  مستصحبني  الرستمية  يف 
الثبوتية». واضافت ان «من يتخلف عن الحضور 

يسقط حقه يف القبول بالدورة».

@ÒÏ«Ü@ÈuÏm@ bœá€a
113@ÒäÎá€a@¿@µ€Ïj‘‡‹€

@ÚÌäb§@fib´@Ú»ibn∑@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
@òÓÇaãm@ÊÎÜ@ÚÓæb«@pb◊äbfl@·éa@›‡•

@Ò7¢@lÏè‰fl@ b–mäa@Â‹»m@ÜäaÏæa
bËnyÏ‹fl@üb–ØaÎ@Òåaåã€a

@›ˆbéÎ@¿@µflÏÌ@laãög@Zê„Ïm
Êa7�€aÎ@›‘‰€a

�aä¸ÎÜ@84@Ä€a@ÊÎÜ@o„ãiÎ@…ua6m@¡–‰€a@äb»éc
@Òcãæa@Êdìi@Êbj€b†@paäaã”@ZîÌ7mÏÀ
bË»œä@µ»nÌ@Êbè„�a@÷Ï‘®@pb◊bËn„a

µó€a@¿@áÓœÏ◊@“Îb¨@›»–i

Òãój€a@Û–ófl@ãÌÏ�m@üã”@Âfl@Úèflb©a@Ú‹yãæa@Êb»”ÏÌ@ÊbibÓ€aÎ@÷aã»€a

5‡èÌÜ@31@¿@—maÏ:a@µÌ˝fl@Û‹«@›‡»€a@Â«@—”ÏnÌ@lfèmaÎÒ7Ç˛a

5@ô

 

@›ˆbéÎÎ@µÓ–zó€a@…Óª@ÈuÏÌ@Ôfl˝€a
25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�j€@Ôib∞¸a@›‘‰€bi@‚˝«�a

2023@Ô„br€a@ÊÏ„b◊@ãËì€@ÚÓ«b‡nu¸a@Ú„b«�a@÷˝†g

b„b™@Ú€Ï�j€a@sji@ıaäåÏ€a@êÓˆä@äaã‘i@Übíc

بغداد/ الزوراء:
وجه نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، جميع الصحفيني 
ووسـائل االعالم بالنقل االيجابي لبطولة خليجي 
٢٥، وفيمـا اكـد ان النقابـة سـتتخذ االجـراءات 
الالزمـة بحـق كل صحفـي يـيسء اىل البطولـة، 
اشاد بقرار رئيس الوزراء ببث البطولة تلفزيونيا 
بشكل مجاني.وقال الالمي يف حديث متلفز للقناة 
الرسـمية، تابعتـه «الزوراء»: ان «وزير الشـباب 
ومحافظ البرصة ورئيس اتحاد الكرة بذلوا جهدا 
كبريا منذ اشـهر من اجل انجـاح بطولة خليجي 
٢٥»، مؤكـدا «وجهنا جميع الصحفيني ووسـائل 
االعـالم بالنقل االعالمي االيجابـي إلنجاح بطولة 
خليجي ٢٥».وشدد عىل رضورة ان تنجح البطولة 
وعـىل كل املسـتويات، مبينا انه «رسـالة مني اىل 
جميع وسـائل االعـالم بأن من يحـاول ان ييسء 
للبـرصة ليس منـا ومن ينقـل الحالـة االيجابية 
فهـو منا».وتابـع ان «اي شـخص يـيسء لهذه 
البطولة فتعد اساءة وطنية ويخالف قانون نقابة 

الصحفيني وسيعرضه نفسـه لالجراءات املهنية 
للنقابة «، الفتا اىل ان «رئيس الوزراء يتابع بشكل 
دقيق االسـتعدادات الخاصـة بخليجي ٢٥ وداعم 
وبشـكل مبارش لهذه البطولة».وبـني انه « كان 
هناك جهد مميز من وزير الشـباب لتقديمه طلبا 
اىل رئيـس الوزراء لبث البطولة مجانا»، مؤكدا ان 
«االعالم العراقي يجب ان يكون اىل جانب البرصة 

واىل جانب البطولة».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير العمـل والشـؤون االجتماعية، أحمد 
األسدي، امس األربعاء، إطالق اإلعانة االجتماعية 
لشـهر كانون الثاني ٢٠٢٣ قبل موعدها، مشريا 
اىل ان ذلـك جـاء بمناسـبة حلول العـام الجديد. 
وقال االسـدي يف بيـان تلقته «الـزوراء»: انه «تم 
إطـالق مبالـغ اإلعانة االجتماعية لشـهر كانون 
الثانـي ٢٠٢٣ قبـل موعدهـا ألكثـر مـن مليون 
و(٦٧١) ألـف ارسة بمبلغ اجمـايل يصل اىل اكثر 

من (٣٦١) مليار دينار»، داعياً «األرس اىل التوجه 
اىل منافذ الـرصف لتسـلم اعاناتهم».واضاف ان 
«عدد األرس املشـمولة التـي يعيلهـا الرجال بلغ 
اكثر من مليـون و(٢٠٨) آالف ارسة بمبلغ يصل 
اىل أكثـر مـن (٢٩١) مليار دينار، فيمـا بلغ عدد 
األرس التـي تعيلهـا نسـاء أكثر مـن (٤٦٣) ألف 
بمبلغ يصـل إىل أكثر من (٦٩) مليـار دينار، بعد 
اضافة (٩٥) ألف ارسة من املشمولني من الوجبة 

الثامنة املستوفني للرشوط».

@lã®a@ıbË„�@¬b‘„@10@Âfl@Ú–€˚fl@^‚˝é@Ú�Ç^@…õÌ@Ôÿè‰Ó‹Ìå@NN∂Î˛a@Òã‡‹€
‚˝è‹€@ÚÓæb«@Ú‡”@á‘«@Û‹«@%b»€a@ıb‡«å@sy

بغداد/ الزوراء:
الطلبة  تقديم  بشأن  توضيحاً  االربعاء،  امس  والعدالة،  للمساءلة  املحلية  اللجنة  اصدرت 
وقبولهم يف الدراسات العليا.وذكر بيان للجنة تلقته «الزوراء»: ان «االجراءات والسياقات 
يف  وقبولهم  الطلبة  تقديم  ملف  مع  التعامل  بشأن  الوزارة،  مقر  يف  اللجنة  لدى  املعتمدة 
الدراسات العليا، محكومة بعدد من الترشيعات النافذة التي منها تعليمات الدراسات العليا 
رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٠ وقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم ( ١٠ لسنة ٢٠٠٨ 
) الذي لم يتطرق اىل أي رشط يتوقف عليه السماح بتقديم الطلبة اىل الدراسات العليا من 
نفسه،  للموضوع  القضاء  امام  املنظورة  القضايا  بعض  لحسم  «نظراً  عدمه».واضاف 
اشرتاط  بعدم  والعدالة  املساءلة  العليا  الوطنية  الهيئة  قبل  من  الوارد  الرأي  اىل  واستناداً 
الكتاب (٣١س/ح/٥١٣٨  العليا، فقد صدر  للدراسات  املتقدمني واملقبولني  سالمة موقف 

يف (١٨/ ١٢/ ٢٠٢٢)».

@fiÏj”@Êdìi@|öÏm@Ú€aá»€aÎ@Ú€ıbèæa
bÓ‹»€a@pbéaäá€a@¿@Új‹�€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a @@@3ô@›Óñb–n€a

@Ü˝Óæa@ÜbÓ«di@ÊÏ‹–n±@÷aã»€a@fib–†c



ÙÏó”@ÚÌÏ€Îc@bË„Ï◊@pb»flbv‹€@Ô‡‹»€a@ÙÏnèæbi@ıb‘mä¸a@ÚÓ‡Ác@á◊c

á‘‰€a@äaã‘né¸a@’Ó‘•@¿@·Ëèné@paıaãu�a@ÍâÁ@Êc@á◊c

@äb‡«�aÎ@‚á‘n€aÎ@äÏ�n€a@’Ìã†@¿@ �übfl@÷aã»€a@Z›ñÏæa@Âfl@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

@“äbó‡‹€@\ä¸Îá€a^@ÚÓj‰u˛a@Ú‹‡»€a@…Ói@âœb‰fl@…ÓéÏm@Â‹»Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

@kè„@’Ó‘•@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
@ÚÓ‰i˛a@ Îãì∑@Úflá‘nfl@åb≠g

ÚÓuàÏ‡‰€a@ÚÓéäáæa

@US@ÒäÎá‹€@pbËÓuÏm@äáóÌ@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
ÚÓ€b«@¬bjö @›ÿìm@…fl@Ôˆçu@·ˆbÀ@ê‘�€a@ZıaÏ„˛a

Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@fi˝Ç@bybjñ@lbjõ€a

@çÌç»m@›jé@ÊbrzjÌ@·ébuÎ@Î¸á‰æa
bÁãÌÏ�mÎ@Ô”aã»€a@‚˝«�a@Úÿjí@›‡«

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  أكد 
اىل  زيارته  خالل  رشيد،  جمال 
املوصل، امس االربعاء، ميض العراق 
واالعمار  والتقدم  التطور  طريق  يف 
أهمية  اىل  اشار  فيما  واالستقرار، 
االرتقاء باملستوى العلمي للجامعات 

كونها أولوية قصوى.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته 
الجمهورية  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
وصل  رشيد  جمال  عبداللطيف 
لالطالع  نينوى  محافظة  إىل  (امس) 
مبيناً  وسكانها“،  املدينة  أحوال  عىل 
الوزراء  من  عدد  رافقه  ”الرئيس  أن 
إبراهيم  الرتبية  وزير  من  كل  وهم 
نامس الجبوري ووزير املوارد املائية 
عون ذياب عبد الله ووزير البيئة نزار 
والسياحة  الثقافة  ووزير  ئاميدي 
ووزيرة  البدراني  فكاك  أحمد  واآلثار 
الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو 

وعدد من كبار املسؤولني“.
وصوله  عند  زار  ”رشيد  أن  وأضاف 
مبنى املحافظة، والتقى املحافظ نجم 
املتقدم  اإلداري  والكادر  الجبوري، 
باإلضافة  املحافظة،  مجلس  يف 
نواب  من  وعدد  األمنيني  القادة  إىل 
”رئيس  أن  اىل  مشرياً  املحافظة“، 
من  رشح  إىل  استمع  الجمهورية 
يف  األوضاع  بشأن  الجبوري  املحافظ 
املحافظة واملعوقات التي تقف بوجه 
املستويات  عىل  بواقعها  النهوض 

الخدمية واألمنية واالقتصادية“.
وفقاً  الجمهورية،  رئيس  وأشار 
بها  تحظى  التي  ”القيمة  إىل  للبيان، 
للعراقيني  بالنسبة  نينوى  محافظة 
خرياتها  إىل  باإلضافة  جميعاً 
والزراعية“،  الطبيعية  ومواردها 

الجاد  السعي  ”رضورة  إىل  داعياً 
العالقة  الجهات ذات  من قبل جميع 
وعمرانياً  اقتصادياً  املحافظة  إلحياء 

وثقافياً“.
تجاوز  عىل  قادرة  ”املوصل  أن  وأكد 
العصابات  أبان  املظلمة  الفرتات 
مكانتها  إىل  والعودة  التكفريية 
وتعزيز  مشاكلها  وحل  السابقة 
استقرارها األمني ووحدة سكانها“، 
الفتاً اىل ”أهمية العمل الجدي لتنفيذ 
ألبناء  املرشوعة  املطالب  وتلبية 
إيجابية  نتائج  إىل  وصوالً  املحافظة 
أبنائها  آمال  بواقعها وتحقق  ترتقي 

يف حياة حرة كريمة“.
وأشار اىل ”أهمية تعزيز السلم األهيل 
وتمتني الروابط االجتماعية من خالل 
الحث عىل تبني األفكار اإليجابية التي 
يف  املوصل  تطور  أمام  العقبات  تذلل 
املجاالت كافة“، مشدداً عىل ”رضورة 
االرتقاء بالواقع الخدمي للموصل من 
املحررة  املناطق  إعمار  إعادة  خالل 
فيها وتبني التخطيط الحديث والبدء 
بإنجاز املشاريع ذات التماس املبارش 
جميع  يؤمن  وبما  املواطنني  بحياة 

متطلباتهم“.
عبد  الجمهورية  رئيس  وزار  هذا 
العجزة  داري  رشيد،  جمال  اللطيف 

واأليتام يف املوصل.
أن  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
اللطيف  عبد  الجمهورية  ”رئيس 
زيارته  ضمن  أجرى  رشيد،  جمال 
ملحافظة نينوى زيارة تفقدية إىل دار 
العجزة ودار األيتام يف املوصل“، مبيناً 
أن ”الرئيس تجول يف الدارين وتحدث 
مع العاملني فيهما وشّد عىل أيديهم، 
موجهاً بتوفري جميع مستلزماتهما، 
لنزالء  املقدمة  الخدمات  عىل  واطلع 

دار العجزة من كبار السن ومستوى 
واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
بتأمني  الكفيلة  والسبل  لهم  املقدمة 

متطلباتهم“.
وأضاف البيان، أن ”رئيس الجمهورية 
يف  املقيمني  اليتامى  األطفال  تفقد 
أوضاعهم  عن  واستفرس  األيتام  دار 
إياهم  حاثاً  وحاجاتهم،  ودراستهم 
عىل مواصلة التعلم واملثابرة، ليكونوا 
مستقبل  بناء  يف  فاعلة  عنارص 

العراق“.
عبد  الجمهورية  رئيس  أكد  كما 
اللطيف جمال رشيد، أهمية االرتقاء 
كونها  للجامعات  العلمي  باملستوى 

أولوية قصوى.
أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
”رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
إىل جامعة  زيارة  اليوم  أجرى  رشيد، 

مستقبليه  رأس  عىل  وكان  املوصل، 
الدين  كمال  قيص  الجامعة  رئيس 
الجامعة  مجلس  وأعضاء  األحمدي 
أقسام  ومدراء  كلياتها  وعمداء 
التدرييس“،  والكادر  فيها  الرئاسة 
مبيناً أن ”الرئيس قام بزيارة املكتبة 
املركزية يف جامعة املوصل والتي تعد 
أكثر  وتضم  العريقة  املكتبات  من 
علمياً  ومصدراً  كتاباً  مليون  من 
الكتب  من  مجموعة  واهدى  وأدبياً، 
متحف  عىل  اطلع  كما  املكتبة،  إىل 
الذي  الدمار  آثار  ضم  املكتبة  داخل 
بعض  عىل  داعش  عصابات  خلفته 
الكتب واملخطوطات إضافة إىل أعمال 

للطلبة بمختلف االختصاصات“.
الجمهورية  ”رئيس  أن  وأضاف 
اوضاع  حول  رشوح  إىل  استمع 
الجامعة وكلياتها وعملها والخدمات 

املقدمة لطلبتها، فضالً عن املتطلبات 
الالزمة للنهوض بواقعها السيما عىل 
وتأهيلها  بناياتها  تحديث  مستوى 
عن  عّرب  حيث  الالزم،  بالشكل 
انواع  جميع  لتوفري  الكامل  دعمه 
العلمي  املستوى  تطوير  مستلزمات 

واالكاديمي للجامعة“.
وجوده  خالل  ”الرئيس  أن  وتابع 
عدد  مع  الحديث  تبادل  الجامعة  يف 
ومتطلبات  واقعهم  حول  الطلبة  من 
اإلكاديمي  التميز  يف  تسهم  علمية 
حول  آرائهم  إىل  واستمع  والتعليمي، 
املتعلقة بدراستهم  القضايا  عدد من 

ومستقبلهم“.
بحسب  اللقاء  خالل  الرئيس  وأشار 
أن ”املوصل هي بيت لكل  إىل  البيان، 
مكوناته“،  كل  وتجمع  العراقيني 

معرباً عن سعادته بزيارتها.

املوصل  جامعة  ”بعراقة  وأشاد 
املجتمع  تنمية  يف  املتميز  ودورها 
مختلف  يف  بالكفاءات  البالد  ورفد 
ستينيات  يف  تأسيسها  منذ  املجاالت 
اللحظة“، عاّداً  املايض ولغاية  القرن 
املستوى  متميزة عىل  إياها ”جامعة 
املحيل والدويل، أسوة بتميز الجامعات 

العراقية األخرى“.
العلمي  وأكد، أن ”االرتقاء باملستوى 
األولويات  من  يعترب  للجامعات 
كوادر  لتأهيل  للدولة  القصوى 
وبكفاءة  اختصاصاتها  يف  متمكنة 
املجتمع  تنمية  يف  خاللها  من  تسهم 

معرفياً واقتصادياً واجتماعياً“.
سياق  يف  الجمهورية  رئيس  وتطرق 
سد  مرشوع  ”موضوع  اىل  حديثه، 
يف  املشاريع  أهم  من  كونه  املوصل 
من  وماله  األوسط  والرشق  العراق 
واملعييش  الزراعي  الواقع  عىل  تأثري 
”وزير  أن  موضحاً  العراق“،  يف 
املائية يويل هذا السد اهتماماً  املوارد 

خاصاً“.
من جانبه عرب رئيس الجامعة قيص 
سعادة  عن  األحمدي،  الدين  كمال 
واكاديمييها  بمالكاتها  الجامعة 
وطلبتها بالزيارة التي وصفها باألوىل 
جمهورية  رئيس  بها  يقوم  التي 

للجامعة منذ تأسيسها.
عبد  الجمهورية  رئيس  زار  كذلك، 
محكمة  رشيد،  جمال  اللطيف 
استئناف نينوى واطلع عىل الخدمات 

القضائية للمواطنني.
وذكر بيان ملجلس القضاء االعىل، ان 
محكمة  رئاسة  زار  رشيد،  ”الرئيس 

استئناف نينوى“.
واضاف، انه ”اطلع عىل الجهد املبذول 
نينوى  محافظة  يف  القضاء  قبل  من 

الخدمات  تقديم  يف  الحاصل  والتقدم 
القضائية والقانونية للمواطنني“.

يف غضون ذلك،  أكد رئيس الجمهورية 
العراق  اللطيف جمال رشيد، ان  عبد 
والتقدم  التطور  طريق  يف  ماٍض 

واالعمار واالستقرار.
 ، بيان  يف  الجهورية  رئاسة  وقالت 
اللطيف  عبد  الجمهورية  ”رئيس  ان 
جمال رشيد زار، كنيسة الطاهرة يف 
مدينة املوصل وعدد آخر من الكنائس 

املجاورة لها“.
يف  تجول  ”الرئيس  ان  واضافت 
اإلعمار  حركة  عىل  واطلع  املنطقة 
التي  الكنائس  من  لعدد  الجارية 
اإلرهاب  فرتة  يف  للدمار  تعرضت 

الداعيش املجرم“.
لداعش  املظلمة  ”الحقبة  ان  واكد 
الجماعة  هذه  بانتهاء  انتهت 
اليوم  ”العراق  ان  اىل  املجرمة“، الفتا 
والتقدم  التطور  طريق  يف  ماٍض 
كل  عىل  واالستقرار  واالعمار 

املستويات“.
عبد  الجمهورية  رئيس  أكد  كما 
مع  العمل  رشيد،  جمال  اللطيف 
إعمار  إلعادة  الحكومية  الجهات 
مشاريعها  وإكمال  املوصل  مدينة 

القائمة.
وقال رشيد يف تغريدة له عرب تويرت، 
اىل  لالستماع  أهلنا  بني  املوصل  ”يف 
مشاكلهم والوقوف عىل واقع املدينة 
الداعيش  اإلرهاب  جراء  عانت  التي 
هويتها  طمس  عبثاً  حاول  الذي 

املتنوعة واملتعايشة بسالم“.
وأكد ”سنعمل مع الجهات الحكومية 
وإكمال  املدينة،  إعمار  إلعادة 
بالواقع  والنهوض  القائمة  املشاريع 

املعييش والخدمي ألهاليها“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
عن  األربعاء،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن 
عىل  الحصول  يف  املسافرين  إجراءات  تسهيل 
اإلجراءات  اكد  فيما  (الدوالر)،  األجنبية  العملة 

املتخذة ستسهم يف تحقيق االستقرار النقدي.
وقال البنك يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”تسهيل 
بيع  منافذ  توسيع  طريق  عن  تم  اإلجراءات 
زيادة  خالل  من  نقداً  (الدوالر)  األجنبية  العملة 
حصص منافذ املصارف، وسيتم املبارشة بزيادة 

حصصها“.
توسيعها  سيتم  املصارف  ”منافذ  أن  وأضاف 
األداء  بمتابعة  املركزي  البنك  موظفو  وسيقوم 
من  الزبائن  تمكني  يف  املصارف  جهود  لدعم 

الحصول عىل العملة األجنبية (الدوالر) بُيرس“.
يف  املبينة  املصارف  فروع  ”ستلبي  أنه  وتابع 
يوم  من  ابتداًء  الزبائن  طلبات  أدناه  الجدول 
أيام  وخالل   2022/12/29 املوافق  الخميس 
السبت  (الجمعة،  القادمة  الرسمية  العطل 

واألحد) وطيلة أيام العمل التي تليها“.
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  ترأس  ذلك،  يف غضون 
طارئة  جلسة  تميم،  عيل  محمد  التخطيط 

إجراءات  ملناقشة  لالقتصاد  الوزاري  للمجلس 
الدوالر، فيما  املركزي لخفض سعر رصف  البنك 
أن  مخيف  غالب  مصطفى  البنك  محافظ  أكد 
االستقرار  تحقيق  يف  املتخذة ستسهم  اإلجراءات 

النقدي.
تلقته  التخطيط  وزارة  عن  صادر  بيان  وقال 
ترأس  تميم  عيل  محمد  ”الوزير  إن  ”الزوراء“: 
جلسة طارئة للمجلس الوزاري لالقتصاد، ضيف 
خاللها محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى 
التي  اإلجراءات  استعرض  الذي  مخيف،  غالب 
السياسة  عىل  للسيطرة  البنك  إدارة  اتخذتها 
النقدية، والحد من ارتفاع سعر رصف الدوالر يف 

األسواق املحلية“.
”اإلجراءات  أن  للبيان  وفقاً  مخيف  وأوضح 
النقدي  االستقرار  تحقيق  يف  ستسهم  املتخذة 
بالعراق“، مؤكدا ”حرص واستعداد البنك لتغطية 
املواد  باسترياد  والخاصة  املستندية  االعتمادات 
األجنبية  العملة  وتوفري  كامل،  بشكل  الغذائية 

للمواطنني“. 
وفقاً  لالقتصاد  الوزاري  املجلس  أعضاء  وأعرب 
إلجراءات  الكامل  الحكومة  دعم  عن  للبيان 

حالة  تحقيق  شأنها  من  التي  املركزي  البنك 
يف  الدوالر  رصف  أسعار  وخفض  االستقرار  من 

األسواق.
وناقش املجلس الوزاري لالقتصاد كذلك إجراءات 
وزارة التجارة بشأن تأمني املواد الغذائية، وأثنى 
بمنح  إجراءاتها  بتبسيط  الوزارة  قيام  عىل 

إجازة االسترياد خالل يوم واحد، وتأمني الخزين 
االسرتاتيجي للمواد الغذائية.

من  عددا  البيان  بحسب  املجلس  ناقش  كما 
التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية 
املواد  استثناء  مع  االقتصادية،  للمتطلبات  وفقا 

الغذائية واالدوية من تلك اإلجراءات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس 
يف  متقدمة  إنجاز  نسب  تحقيق  األربعاء، 

مرشوع األبنية املدرسية النموذجية.
الوطنية  املشاريع  دائرة  مدير  وقال 
حميدي،  نارص  ناظم  باألمانة،  واملدرسية 
األوىل  ”املرحلة  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
تتضمن  املدرسية  األبنية  مرشوع  من 
 15 بواقع  العراق  عموم  يف  مدرسة  ألف 
السكانية  النسبة  محافظة موزعة حسب 
، باالستناد إىل ثالثة معايري تتمثل بالنسبة 
كل  يف  الطينية  املدارس  وكذلك  السكانية 
والثالثي“.  املزدوج  والدوام  محافظة 
كانت  مشاكل  ”هناك  أن  حميدي  وأضاف 
املوجودة  والتعارضات  األرايض  تسليم  يف 
التحريات  بعض  إىل  باإلضافة  والتجاوزات 
عىل  موحداً  كان  التصميم  كون  للرتبة، 
املثال  وبالتايل وعىل سبيل  األرايض،  جميع 
كالجبال  ليست  النارصية  يف  الجبايش 
الرتبة“،  طبيعة  تختلف  وعليه  كركوك  يف 
الرتبة  مشاكل  معالجة  ”تم  أنه  مؤكداً 
فرتة  خالل  والتعارضات  والتجاوزات 

األشهر الستة األوىل“.
متفاوتة  اإلنجاز  ”نسب  أن  إىل  ولفت 
املشاكل  وأغلب  ومشاكله،  املوقع  حسب 

املشاكل  بعض  باستثناء  تعالجت  الفنية 
واألزمة  املالية  السنة  نهاية  بسبب  املالية 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  بسبب  املالية 
تمويل  عدم  إىل  أدت  أسباب  جميعها  إذ 
الرشكات من البلد األصل للرشكات“، مبيناً 
االقرتاض  إىل  لجأت  الرشكات  ”بعض  أن 
الداخيل عرب التعامل مع املصارف، والقسم 
رشكات  من  تمويالً  استحصلت  اآلخر 
بالدها مثل بور جاينا فرع البرصة، والتي 

تعمل يف مجال الطاقة“. 
الحل،  طور  يف  املالية  ”املشاكل  أن  وأكد 
وسينجز  وساق  قدم  عىل  جار  والعمل 

املرشوع يف توقيتاته املحددة“.
بدورها، قالت املهندسة املقيمة عىل املدارس 
سهاد صالح: إن ”دائرة األشغال والصيانة 
العامة ترشف عىل مرشوع مدارس األبنية 
الرشكة  بتنفيذ  البرصة  يف  النموذجية 
”بدأ  صالح  وتابعت  جاينا“.  بور  الصينية 
العمل منذ أكثر من ثمانية أشهر يف أطراف 
البرصة، ثم تباعاً بدأ العمل يف بقية أطراف 
وصلت  متفاوتة  إنجاز  بنسب  البرصة 
 .“80% إىل   70% من  البرصة  أطراف  يف 
وخالل  العمل  يف  تقدماً  ”هناك  أن  وأكدت، 
العمل  وترية  ترسيع  سيتم  املقبلة  األشهر 

حتى الوصول إىل اإلنجاز املطلوب“.

بغداد/ الزوراء: 

امس  الشمري،  األمري  عبد  الداخلية،  وزير  أصدر 

األربعاء، عدة توجيهات لدورة 53 ضباط عالية التي 

ستقام يف مدرسة القوات الخاصة، مؤكداً عىل أهمية 

تلبية االحتياجات الرئيسة للطلبة.

أن  ”الزوراء“:  تلقته  الداخلية،  لوزارة  بيان  وذكر 

”وزير الداخلية عبد األمري الشمري، زار مقر قيادة 

بينها  من  األخرى،  وتشكيالتها  الرسيع  الرد  فرقة 

مدرسة القوات الخاصة التابعة للفرقة“.

جميع  عىل  أطلع  ”الوزير  أن  البيان  وأضاف 

االستعدادات الخاصة بالدورة 53 ضباط عالية التي 

ستقام يف مدرسة القوات الخاصة، حيث قدم عدداً 

من التوجيهات التي من شأنها إنجاح هذه الدورة“.

االلتحاق  بمواعيد  ”االلتزام  عىل  الشمري  وشدد 

ظرف“،  أي  تحت  التغيب  عن  واالبتعاد  والنزول 

موجها ”بتوفري األجواء املناسبة للمتدربني والتأكيد 

وأماكن  للطلبة  الرئيسة  االحتياجات  تلبية  عىل 

ألوان  وتوحيد  لهم  املقدم  الطعام  وجودة  مبيتهم 

القيافة“.

الدورات  من  الدورة  هذه  ”تكون  أن  إىل  ودعا 

وزارة  ضباط  من  منها  املتخرج  ليكون  النموذجية 

الداخلية الذين يقتدى بهم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس 
البالد  يف  الطقس  ان  األربعاء، 
لأليام األربعة املقبلة، غائم جزئي 
مع تشكل الضباب صباحا ببعض 

املناطق.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
مع  صحواً  سيكون  الخميس 
بعض الغيوم كما يتشكل الضباب 
يف الصباح الباكر ويزول تدريجياً، 
يف  الحرارة  درجات  يف  تغري  وال 
 ، والشمالية  الوسطى  األقسام 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون 

القسم الجنوبي من البالد“.
وأضاف البيان أن ” طقس يوم غد 
الجمعة سيكون صحواً مع بعض 
يف  الضباب  يتشكل  كما  الغيوم 
الصباح الباكر ويزول تدريجياً يف 
 ، والشمالية  الوسطى  املنطقتني 
فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
درجات  أما   ، صحواً  الجنوبية 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 
الوسطى  االقسام  يف  السابق 
يف  قليالً  وترتفع   ، والشمالية 

القسم الجنوبي من البالد“.

السبت  يوم  ”طقس  أن  وتابع، 
جزئي  غائم  اىل  صحواً  سيكون 
الصباح  يف  الضباب  يتشكل  كما 
الباكر ويزول تدريجياً يف املنطقة 
الوسطى ، بينما سيكون الطقس 
صحواً  الشمالية  املنطقة  يف 
يتشكل  كما  الغيوم  بعض  مع 
يف  الغربية  األقسام  يف  الضباب 
تدريجياً  ويزول  الباكر  الصباح 
سيكون  الجنوبية  املنطقة  ويف   ،
جزئي  غائم  اىل  صحواً  الطقس 
بعض  يف  الضباب  يتشكل  كما 
ويزول  الباكر  الصباح  يف  األماكن 
الحرارة  درجات  أما   ، تدريجياً 
فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق 
والشمالية  الوسطى  االقسام  يف 
لليوم  مقاربة  ستكون  حني  يف   ،
من  الجنوبي  القسم  يف  السابق 

البالد“.
ليوم  البالد  ”طقس  أن  وأوضح، 
صحواً  سيكون  املقبل  األحد 
املنطقتني  يف  الغيوم  بعض  مع 
الوسطى والشمالية ،ويف املنطقة 
الطقس غائماً  الجنوبية سيكون 
درجات  يف  تغري  وال   ، جزئياً 

الحرارة يف عموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
شبكة  رئيس  مع  املندالوي  محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  بحث 
اإلعالم العراقي الدكتور نبيل جاسم، امس األربعاء، سبل تعزيز عمل الشبكة 

وتطوير دورها لتلبية متطلبات املرحلة.
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  مكتب  وقال 
”النائب األول لرئيس مجلس النواب محسن املندالوي استقبل، بمكتبه رئيس 
واقع عمل  بحث  ”تمَّ  أنه  مبيناً  نبيل جاسم“،  الدكتور  العراقي  اإلعالم  شبكة 

الشبكة واملؤسسات التابعة لها“.
شبكة  يف  العاملني  العقود  تثبيت  إىل  الدعوة  اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف 
اإلعالم العراقي وفق القرار 315 يف موازنة العام املقبل، ومناقشة السبل الكفيلة 
لتعزيز عملها وتطوير دورها، وبما يلبي متطلبات املرحلة الراهنة، فضالً عن 
إنجاح عمل  املعنية، وبما ُيسهم يف  النواب ولجانه  التنسيق مع مجلس  إدامة 

الشبكة“.
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كييف/ متابعة الزوراء:

يـروج الرئيس األوكرانـي فولوديمري 

زيلينسـكي بحمـاس لخطـة سـالم 

مـن عرش نقاط ناقشـها مع الرئيس 

األمريكي جو بايـدن وآخرين، ويحث 

زعمـاء العالـم عىل عقد قمـة عاملية 

للسالم بناء عىل تلك الخطة.

وأعلن زيلينسكي للمرة األوىل صيغته 

للسـالم يف قمـة يف نوفمـرب ملجموعة 

العرشيـن،  فيمـا زيلينسـكي زعماء 

مجموعـة الـدول السـبع الصناعيـة 

الكربى عـىل تأييد فكرتـه لعقد قمة 

عامليـة للسـالم يف الشـتاء تركز عىل 

خطة السالم.

 وتدعو الخطة إىل:

-1 السـالمة اإلشـعاعية والنوويـة، 

بالرتكيز عىل استعادة األمن حول أكرب 

محطة نوويـة يف أوروبا وهي محطة 

زابوريجيا يف أوكرانيا التي تخضع

حاليا للسيطرة الروسية.

-2األمـن الغذائي، بما يشـمل حماية 

وضمان صـادرات الحبوب األوكرانية 

ألفقر الدول يف العالم.

-3 أمـن الطاقة، بالرتكيـز عىل قيود 

األسـعار عىل موارد الطاقة الروسية 

إضافة إىل مساعدة أوكرانيا يف إصالح 

وتأهيـل البنية التحتية للكهرباء التي 

ترضر نحـو نصفهـا مـن الهجمات 

الروسية.

-4 اإلفراج عن كل السجناء واملُبعدين 

بمـا يشـمل أرسى الحـرب واألطفال 

الذين تم ترحيلهم لروسيا.

-5 إعـادة وحـدة األرايض األوكرانية 

وتأكيد روسـيا عليها بموجب ميثاق 

األمم املتحدة يف بند قال عنه زيلينسكي 

إنه ”غري قابل للتفاوض“.

-6 سـحب القـوات الروسـية ووقف 

العمليات القتالية وإعادة الحدود بني 

أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.

تأسـيس  يشـمل  بمـا  العدالـة،   7-

محكمـة خاصـة ملحاسـبة مرتكبي 

جرائم الحرب من روسيا.

الطبيعيـة  البيئـة  إبـادة  منـع   8-

والحاجة لحماية البيئة بالرتكيز عىل 

إزالة األلغام وإصالح منشآت معالجة 

املياه.

-9 منع تصعيد الـرصاع وبناء هيكل 

أمنـي يف الفضـاء اليورو-أطليس بما 

يتضمن ضمانات ألوكرانيا.

-10 تأكيـد انتهاء الحـرب من خالل 

توقيـع وثيقـة مـن كافـة األطـراف 

املعنية.

يف ديسـمرب، حث زيلينسـكي زعماء 

مجموعـة الـدول السـبع الصناعيـة 

الكربى عـىل تأييد فكرتـه لعقد قمة 

عامليـة للسـالم يف الشـتاء تركز عىل 

خطة السـالم ”بأكملها أو عىل بعض 

النقاط املعينة بشكل خاص“.

ورفضـت روسـيا مقرتحات السـالم 

التي طرحها زيلينسـكي هذا الشـهر 

وأكدت موسكو أنها لن تتخىل عن أي 

أراض سـيطرت عليها، والتي تشـكل 

حاليا نحو ُخمس مسـاحة أوكرانيا، 

وتقول إنها ضمتها بالفعل.

وأكد املتحدث باسم الكرملني ديمرتي 

بيسـكوف، امس األربعاء، أن روسـيا 

لن تجري مفاوضات بناء عىل رشوط 

اآلخرين، مشـددا عـىل أن أي مقرتح 

سـالم يجب أن يعرتف بضـم املناطق 

األربع.

وبذل زيلينسـكي جهودا دبلوماسية 

حثيثة لتقديـم خطته لزعماء العالم، 

ومن بينهم بايـدن والرئيس الفرنيس 

إيمانويـل ماكـرون ورئيـس الوزراء 

الهنـدي نارينـدرا مودي الـذي ترأس 

بالده حاليا مجموعة العرشين.

ألوكرانيـا  الغـرب  دعـم  ووصـل 

الدوالرات بقيادة  عسـكريا ملليارات 

واشنطن وسـارعت دول ملساعدتها 

أيضـا يف إزالة األلغام وإصالح البنية 

التحتية للكهربـاء. لكن ردود الفعل 

عىل خطة زيلينسـكي للسالم وعىل 

مقرتحـه بعقد قمة للسـالم جاءت 

حذرة أكثر.

وقال بايـدن خالل زيارة زيلينسـكي 

يف  ديسـمرب،   22 يف  لواشـنطن 

ترصيحـات علنيـة، إنه يتشـارك مع 

زيلينسـكي يف ”ذات الرؤية“ للسـالم 

وإن الواليات املتحدة ملتزمة بضمان 

قدرة أوكرانيا عىل الدفاع عن نفسها.

وقـال زعماء مجموعة الدول السـبع 

الصناعيـة الكـربى إنهـم ملتزمـون 

بسبل إحالل السـالم يف أوكرانيا ”بما 

يتسق مع حقوقها الراسخة يف ميثاق 

األمم املتحدة“.

وقـال األمـني العـام لألمـم املتحدة، 

أنطونيو غوترييـش، إن فرص إجراء 

أي محادثات سـالم يف أي وقت قريب 

ضئيلة.

وأضاف يف أواخر ديسمرب: ”أعتقد أن 

املواجهة العسكرية ستستمر وأعتقد 

أننا سـنضطر لالنتظـار أكثر لتوقيت 

املفاوضـات  تكـون  أن  فيـه  يمكـن 

الجادة من أجل السالم ممكنة“.

األمم املتحدة / متابعة الزوراء:
 أعـرب األمـني العـام لألمـم املتحـدة 
أنطونيـو غوترييش عـن عميق قلقه 
من قـرار حركة طالبان منع النسـاء 
مـن العمل يف املنظمات غري الحكومية 

الوطنية والدولية.
وقال غوترييش إن القيود األخرية التي 
فرضتهـا حركـة طالبـان عـىل تعليم 
وعمل املـرأة هـي انتهـاكات لحقوق 

اإلنسان ويتعني رفعها.
وال تـزال تداعيات القـرار األخري الذي 
أعلنت عنه حركة طالبان يف أفغانستان 
وأثـار انتقـاداً دوليـاً، مسـتمرة. فقد 
أعرب مجلس األمن عن قلقه الشـديد 
من منع الحركة املتطرفة، األفغانيات 

من التعليم الجامعي.
كما دعـا يف بيان، إىل مشـاركة كاملة 
وفاعلة للنساء والفتيات يف أفغانستان. 
النسـاء يف  أن منـع عمـل  إىل  ولفـت 
املنظمات يحمل تداعيات عىل عمليات 
اإلغاثـة يف البالد. وشـدد عىل أن تقييد 
عمل النسـاء يخالف التزامات طالبان 

تجاه حقوق الشعب األفغاني.

كما رأى املجلس املؤلف من 15 عضوا 
يف بيانـه الـذي تمـت املوافقـة عليـه 
باإلجمـاع، أن حظر التحـاق الفتيات 

يف  الثانويـة  واملـدارس  بالجامعـات 
أفغانسـتان يمثـل تقويضـا متزايـدا 
الحـرتام حقـوق اإلنسـان والحريات 

األساسية.
وأتت هذه التطورات بعد أيام فقط من 
إعالن حركة طالبـان منع األفغانيات 

العامـة  بالجامعـات  االلتحـاق  مـن 
والخاصة إىل أجل غري مسمى.

يف حـني بـّرر وزيـر التعليـم العـايل يف 
حكومة الحركة ندا محمد نديم، القرار 
بـ“عـدم التـزام الطالبـات التعليمات 

بشأن الحجاب“، وفق زعمه.
وقوبل القرار بسـخط دويل، خصوصا 
بعـد أن لحقـه قـرار آخر أمـرت فيه 
الحركـة املنظمـات غـري الحكوميـة 
بالتوّقـف عن العمل مع النسـاء لعدم 

اتباعهن قواعد اللباس املناسبة.
كمـا أعـاد إىل األذهان مـا تتعرض له 
املـرأة األفغانية من انتهـاكات عىل يد 
طالبان، حيث اسـُتبعدت النساء أيضاً 
مـن غالبية الوظائف العامة أو أعطني 
أجـوراً زهيدة لحّضهن عـىل البقاء يف 

املنزل.
كذلك لم يعد يحق للنسـاء السـفر من 
دون رجـل مـن العائلـة وينبغي لهن 

ارتداء الربقع.
ويف نوفمـرب، حظـرت الحركـة عـىل 
النسـاء ارتيـاد املتنزهـات والحدائـق 

وصاالت الرياضة واملسابح العامة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أصـدرت منظمة الصحـة العاملية 
تنبيها بشـأن وجود دفعـة ملوثة 
من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 
ملـغ (METHOTREX 50mg) يف 

إقليم املنظمة لرشق املتوسط.
وقالـت املنظمـة يف بيـان إنـه تم 
العثور عىل الدفعة امللوثة يف اليمن 

ولبنان بعد ظهـور آثار ضارة عىل 
أطفال مرىض يتلقون الدواء، مبينة 
أن السـلطات الصحيـة يف البلدين 
أجرت اختبـارات ميكروبيولوجية 
عـىل القواريـر املختومـة املتبقية 
وكشـفت نتائـج االختبـارات عن 
وجـود بكترييا الزائفـة الزنجارية 
 ،(Pseudomonas aeruginosa)

وهو ما يدل عىل تلوث املنتجات.
وشـددت املنظمـة عـىل ”رضورة 
امللوثـة  املنتجـات  عـن  الكشـف 
وسـحبها من التـداول ملنع إلحاق 
األذى باملـرىض“، وطلبـت زيـادة 
الرتّصد وتوخي الحذر عىل مستوى 
سالسل التوريد يف البلدان واألقاليم 

التي ُيحتمل تأثرها بهذا املنتج.

بزيـادة  املنظمـة  نصحـت  كمـا 
املراقبـة عـىل مسـتوى األسـواق 
غـري النظاميـة وحثت السـلطات 
املختصة بإخطارهـا فورا يف حال 
أسـواق  يف  املنتـج  هـذا  اكتشـف 

بلدانها.
وحثـت منظمـة الصحـة العاملية 
إجـراء  عـىل  التصنيـع  رشكات 

اختبـارات للكشـف عـن أي تلوث 
دفعـات  إصـدار  قبـل  ميكروبـي 
لالسـتخدام،  النهائيـة  املنتجـات 
وشـددت عـىل رضورة الحصـول 
عـىل األدوية مـن خـالل موردين 
والتحّقق  معتمديـن ومرّخصـني، 
املنتجـات  أصالـة  مـن  بعنايـة 

وحالتها املادية.

تونس/ متابعة الزوراء:
أقر االتحـاد العام التونيس للشـغل إرضابا عاما 
يومـي 25 و26 ينايـر كانـون الثاني يف وسـائل 

النقل الربي والبحري والجوي.
وقالت صحيفة الشـعب الناطقة باسـم االتحاد 
العام التونيس للشغل إن الهيئة اإلدارية للجامعة 
العامـة للنقل أقـرت اإلرضاب، ”وذلك بعد تعطل 
كل أشـكال الحـوار والتفاوض مـع وزارة النقل 
زيـادة عىل عدم الجدية يف الحوار حول مسـتقبل 

القطاع الذي يعاني عىل مختلف مستوياته“.
وأضافـت أن قطـاع النقل يواجـه ”أوضاعا غري 
مسـبوقة من جهة تقادم األسطول وغياب قطع 

الغيار والصعوبات املالية والديون املرتاكمة“.
وأشـارت الهيئة اإلداريـة إىل عدم جدية سـلطة 
املطالـب  مـع  التعامـل  يف  والحكومـة  النقـل 
النقابية ومن بينها ”إنقاذ املؤسسـات العمومية 

وإصالحها قبل أن تتهاوى“.
مـن جانبه، قـال صالح السـاملي رئيـس الهيئة 
اإلداريـة ”لم يعد ممكنا قبـول رفض الحوار ولم 

يعـد ممكنـا تفـادي اإلرضاب الذي تأجـل مرارا 
إلعادة دفع الحوار لكن دون جدوى“.

وكان االتحـاد العـام التونيس للشـغل هدد أمس 

الثالثاء بالنزول إىل الشارع، احتجاجا عىل قانون 
املالية الـذي أقرّتـه الحكومة ويفـرض رضائب 
جديدة ويتجه إىل الرفع الجزئي للدعم عىل الغذاء 

والطاقـة، يف خطـوة مـن شـأنها إربـاك الخطة 
الحكومية إلنقاذ العجز املايل للدولة.

وأقر قانـون املالية لعـام 2023، خفض نفقات 
الدعم بنسـبة 26.4 باملئة، مقارنة بسنة 2022، 
خاصة يف قطاعي الطاقـة والغذاء، كما خفضت 
الحكومة نفقات التحويـالت االجتماعية لفائدة 

الطبقات الضعيفة بنسبة 8 باملئة.
وسـرتفع تونـس الرضائب عىل شـاغيل عدد من 
الوظائف مثل املحامني واملهندسـني واملحاسبني 
واملرتجمني من %13 إىل 19 باملئة ورضائب أخرى 
عىل العقارات، يف املقابل سـيتّم تخفيض فاتورة 
األجور يف القطاع العـام من %15.1 يف 2022 إىل 

%14 العام املقبل.
ومن شأن هذا التحرك أن يربك الخطط الحكومية 
لخفـض العجـز املايل للدولـة، التـي تعيش أزمة 
اقتصاديـة ومالية حاّدة، تفاقمـت جرّاء الحرب 
األوكرانية الروسـية، ونتيجة التأخـر يف االتفاق 
مع صنـدوق النقد الـدويل للحصول عـىل تمويل 

جديد.
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تنفلـت بعـض النوايا مـن عالـم القيم واالعتبارات لتسـهم مـع التطور 

التكنلوجي يف إزاحة بعض بقايا االخالق التي تجعل املجتمعات متماسكة 

او تبدو كذلك عىل األقل. 

هنـاك مفهوم خاطئ عن الحرية حيث يعرفها البعض عىل انها (افعل ما 

اريـد) يف أي مكان واي زمـان وتعني هنا غياب القواعـد واألعراف! وهو 

مفهوم يجانب الصواب فالحرية ليست تبديل قيود بقيود اشد منها خرابا 

وال يعقل ان تكون الحرية ثورة عىل القواعد بكل اشكالها، بل هي البحث 

الدقيق عن قواعد صحيحة واسـتبدالها لتطبيقها بما يتناسـب وطبيعة 

البنـى االجتماعيـة ملجتمع بعينـه. والخطـر يف هذا الفهـم الخاطئ هو 

اعتقـاد البعض وفقا لرؤاهم الشـخصية ان منظورهم أكثر أهمية واعىل 

شـأنا من القواعد وحتى الصحيحة منها. وان توافق بعض اآلراء مع تلك 

املفاهيم ال ُيَعُد نجاحا او تطبيقا صحيحا ألي منظور.

 انفـالت النـرش (املرئـي واملقـروء واملسـموع) عـىل مواقـع ومنصـات 

التواصـل االجتماعي يتسـبب بشـكل أو بآخر بظهور (كائنـات) تنتمي 

اىل الجنـس البرشي مـن حيث البناء الجسـماني وتختلـف عنه بطريقة 

فهمها وتصوراتها وأسـاليب حياتها ملاهية وخارطة العالقات اإلنسانية 

واشرتاطات البنى املجتمعية كالعرف والتقليد (االيجابيني) وتسعى هذه 

الكائنات اىل االنتشـار بأية وسـيلة ظنا منهم تحقيق الشهرة وشتان بني 

الشهرة واالنتشار.

إن بالهـة بعـض املنشـورات اسـتطاعت ان تعـرب عـرب غيـاب الرقابـة 

والتمحيـص واختفاء الضابط األخالقي أو الـرادع االعتقادي اىل ابله آخر 

يصدقـه ويدعمـه فيسـهم بذلك يف ترسيع االنتشـار كما انتشـار املرض 

الخبيث (والعياذ بالله) وما يسـهل هذا االنتشـار سـهولة النرش الذي ال 

يتطلب جهدا وال تحضريا وال كلفة وال تفكريا وال مراجعة فكل ما يتطلبه 

هو فتح التطبيق واملبارشة بالبث الفضائي.

وابل من الصور والصوت ال يرتك مجاال للتفكري بتسلم املنشور بل ينقض 

عىل املتلقـي مخرتقا حواجـزه االجتماعية واألخالقيـة والدينية برسعة 

كبرية كسـيل عـارم بحيـث ال تمنحه وقتـا كافيا للتفكـري املتمعن فيها 

لحظة مشـاهدتها فيكون رد الفعل بطريقة االستقبال ذاتها ليعلق سلبا 

ام إيجابا لتحتسب نقطة للمنشور فيزيد االنتشار. 

ان مسـؤولية حماية املستهلك من هذا الخرق الفاضح لثوابت املجتمعات 

واإلساءة البالغة لسمعتها تقع عىل عاتق مجموعة من الجهات وال يمكن 

لواحدة منها التخيل عن مسـؤولياتها او ترمي بها عىل األخرى، فالرقابة 

مسؤولية العائلة مع صعوبتها البالغة لسهولة إخفاء االستقبال والقدرة 

الفنية الكبرية يف التلقي من قبل أي فرد فيها.. ولكن لها دورها التوجيهي 

العـام للفرد وعدم السـماح له بدوام االنفراد باملنشـور عرب الهاتف، عرب 

اجـراء حـوارات عائلية وجاهيـة ألي موضوع يبعده عـن ادمان التلقي 

السلبي.

 والحديـث عن القائمني عىل منصات التواصل ومصادرها وسـعيها لهدم 

املجتمعات بتخطيط ودراية ام سعيا وهرولة اىل الربح املادي الفاحش، بل 

والتشـجيع عىل انتشـار توافه األمور واملحتويات والشخصيات عرب منح 

األموال اجورا لذلك.

وال يمكـن تغافـل دور الحكومـات واملنظمـات االجتماعيـة ذات الصلة 

بمضامني النرش ومسـؤولياتها تجـاه مجتمعاتها.. فكما تنتفض الدول 

لدرء الفيضانات واالعاصري واالوبئة املدمرة البد ان تعترب االنفالت يف البث 

وباًء اشد فتكا الن مرض الجسد اقل خطورة من مرض االخالق والقواعد 

الرتبوية الصحيحة واملثل األفضل يف املجتمعات. 

(تك توك-يو تيوب-تويرت – انستغرام –كواي  ..... الخ) هي اوبئة يصعب 

التطعيـم ضد غالبية محتوياتها املبتذلة يف ظل انتشـارها وصناعتها من 

النكـرات شـخصيات ايقونية تخرتق عقول الشـباب واملراهقني بشـكل 

خاص وتحول توجهاتهم اىل تدمري الذات بجعلها املحرمات األخالقية أمورا 

سهلة يف االعتياد عليها وتقبلها ودرجها تحت باب الحرية الشخصية.

إن تجارة االنتشار الوبائي املرئي واملسموع واملقروء لبعض النكرات تحت 

غطاء الفن او االعالم ييسء يف معظم محتوياته اىل ادمية الفرد واشـرتاك 

األكثرية بهوس املشاركة سواء اكان العمل صالحا ام ال.

 البد من اإلشـارة اىل رضورة تفعيل دور النقابات (الفنانني والصحفيني) 

لـدرء هذا الخطـر وتفعيل دور حـارس البوابة ألخـذ دوره بدال من فتح 

األبـواب عـىل مصارعها لكل من هب ودب ليمتهن ما ال يجيد منه شـيئا. 

من املفيد تفعيل قوانني االخالق العامة والذوق العام عىل اقل تقدير فضال 

عن مضامني الدسـاتري الداعية للخلق القويـم وااللتزام املجتمعي الديني 

واالجتماعي. 
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بغداد/ الزوراء:

أوضحت دائـرة التحقيقات يف هيئـة النزاهة، 

امس األربعـاء، تفاصيل قـرار اإلدانة الصادر 

بحـقِّ املُدير العـام السـابق يف وزارة الصناعة 

واملعـادن، بعـد الطعـن التمييـزيِّ مـن قبـل 

الهيئة.

وقالـت الدائـرة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان 

ـة بقضايا  «محكمـة جنح الرصافـة املُختصَّ

النزاهة وغسل األموال والجريمة االقتصاديَّة، 

أصـدرت حكمـاً غيابيـاً بالحبـس عـىل مديٍر 

عـامٍّ سـابٍق يف وزارة الصناعـة واملُعادن، بعد 

ُموافقة الهيـأة التمييزيَّة الجزائيَّة يف رئاسـة 

محكمة اسـتئناف بغداد/ الرصافة االتحاديَّة 

عـىل الطعـن التمييـزي املُقدَّم مـن قبل هيئة 

النزاهـة»، ُمنوِّهًة بـأنَّ «املحكمـة وجدت أنَّ 

العقوبـة خفيفـٌة، وال تتناسـب مـع الفعـل 

املُرتكب».

وأضافت انَّ «الحكم جـاء عىل خلفيَّة ارتكاب 

املُدان عمداً ما يخالـف واجباته الوظيفيَّة من 

خـالل املُخالفـات الحاصلـة يف عقـود تجهيز 

ُمحافظـة كربـالء بآليـاٍت عن طريـق املعهد 

سـابقاً  الهندسـيَّة  للصناعـات  ـص  املُتخصِّ

ة للفحـص والتأهيل الهنديس  (الرشكـة العامَّ

حاليـاً)»، الفتـًة إىل «عـدم التزامـه بالنظـام 

الداخـيلِّ عنـد إبـرام عقـود التجهيـز وعـدم 

مصادقـة الجهـات العليـا يف وزارة الصناعـة 

واملُعـادن، فضالً عن أنَّ توقيـع العقد تمَّ دون 

اإلعـالن عـن ُمناقصـٍة واإلعفـاء الگمرگـي 

زة». لآلليات املُجهَّ

وأوضحت الدائـرة انَّ «املحكمة، بعد اطالعها 

لة يف القضيَّـة التي تمثَّلت  عـىل األدلـة املُتحصَّ

ذات  للجهـات  القانونيِّـني  املُمثِّلـني  بأقـوال 

العالقة وتقارير ديوان الرقابة املاليَّة والتقرير 

التدقيقـيِّ لهيئة النزاهـة وتوصيات التحقيق 

ت املُتَّهـم وجدتهـا كافيًة  اإلداري التـي قـرصَّ

وُمقنعًة إلدانته، فحكمت عليه بالحبس سـنًة 

واحـدًة وفق أحـكام املـادَّة (٣٣١) من قانون 

العقوبات، إضافًة إىل إصـدار أمر قبٍض وتحرٍّ 

ـه ووضـع الحجـز عـىل أموالـه املنقولة  بحقِّ

وغـري املنقولة، وإعطاء الحق لوزارة الصناعة 

واملعـادن؛ للمطالبة بالتعويـض أمام املحاكم 

املدنيَّـة». ُيذَكـُر أنَّ محكمـة جنـح الرصافة 

ـة بقضايـا النزاهـة وغسـل األمـوال  املُختصَّ

والجريمـة االقتصاديَّة، سـبق لها أن أصدرت 

يف ٢٤/٥/٢٠٢٢ قـراراً بحبس املُتَّهم، وإيقاف 

ه ثالث سـنواٍت. من جانب  تنفيذ العقوبة بحقِّ

نت مالكات دائـرة التحقيقات يف  متصـل، تمكَّ

هيئـة النزاهة، امس األربعـاء، من ضبط أحد 

أعضاء اللجان الطبيَّـة يف محافظة الديوانيَّة، 

عىل خلفيَّة تسـلُّم مبالـغ ماليٍَّة، لقـاء تزويد 

فني بتقارير طبيٍَّة. وقالت الدائرة يف بيان  ُموظَّ

تلقته «الـزوراء»: ان «فريق عمـٍل من مكتب 

ن من ضبط  تحقيـق الهيئـة يف الديوانيَّـة تمكَّ

أحد أعضاء اللجان الطبيَّة يف املُحافظة»، ُمبيِّنًة 

َذت عىل خلفيَّة معلوماٍت تفيد  أنَّ «العمليَّـة ُنفِّ

بإجبـار املُتَّهـم ألحد املراجعني عـىل مراجعته 

ة، إذ تمَّ ضبطه بتوقيع  لعيادته الطبيَّة الخاصَّ

تقريٍر طبيٍّ خاصٍّ بابن أحد املشـتكني خارج 

أوقات الدوام الرسـمي، ومنحه نسـبة عجز ( 

ض  ١٠٠٪). وأضافت الدائرة انَّ «العمليَّة تمخَّ

عنها أيضاً ضبط السكرتري الشخيصِّ للطبيب 

الـذي يعمل داخل عيادة الطبيب»، الفتًة إىل أنَّ 

«التحقيقات األوليَّة كشـفت أنه مسؤوٌل عن 

ة بالتقاريـر الطبيَّة الواردة  االتفاقـات الخاصَّ

، وتسـلُّم  للطبيـب بعد أوقات الدوام الرسـميِّ

املبالغ من املـرىض املراجعني للعيادة، ملصلحة 

الطبيب الـذي يطلب من املـرىض مراجعته يف 

ة به بعد الدوام الرسمي». العيادة الخاصَّ

وذكـرت أنَّ «الطبيب ُمختصٌّ بفحص الحاالت 

الباطنيَّة، هـو أحد أعضاء اللجنة املسـؤولني 

عـن منـح التقاريـر الطبيَّة يف شـعبة اللجان 

«تـم  انـه  موضحـة  باملحافظـة»،  الطبيَّـة 

تنظيم محـرض ضبٍط أصـويلٍّ، وعرضه رفقة 

املضبوطـات واملُتَّهـمني، عـىل قايض محكمة 

تحقيـق الديوانيَّـة الخفر؛ التخـاذ اإلجراءات 

القانونيَّة املُناسبة».
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بغداد/ الزوراء:

 اعلـن نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، 

وزيـر التخطيط، محمد عيل تميم، امس 

االربعـاء، عـن مبـارشة دائـرة التنمية 

االقليميـة واملحليـة يف الـوزارة بإعـداد 

التصاميـم االساسـية للقرى املرشـحة 

للتطويـر يف العراق.وقـال تميـم، خالل 

مصادقته عىل مخطط التصميم االساس 

صـالح  محافظـة  يف  العاشـق  لقريـة 

الديـن، بوصفها احدى القرى املرشـحة 

للتطوير: ان» هذا العمل يأتي يف سـياق 

مهـام وزارة التخطيـط التـي تهدف اىل 

دعم التنميـة الريفية بمـا يؤمن ادماج 

الريف العراقي يف عملية التنمية الوطنية 

الشـاملة واالرتقـاء باملسـتوى املعييش 

لسـكان الريف، وتحقيق االمن الغذائي.

مبينا: ان الوزارة تعمل عىل وضع االسس 

واالسـرتاتيجيات التي تتطلبهـا التنمية 

االقليمية عىل مسـتوى مناطـق العراق 

كافة. واشار اىل: ان عملية تطوير القرى 

املشمولة، تتضمن رسـم منهج لتطوير 

تلك القرى واستحداثها.

بغداد/ الزوراء:

املدنـي  الطـريان  سـلطة  ردت 

عىل إمكانية إعـادة فرض قيود 

السفر وشهادات التلقيح الدويل 

مـع الوافديـن مـن الصـني بعد 

ارتفاع إصابات الجائحة هناك.

وقـال املتحـدث باسـم سـلطة 

يف  الديـوان،  جهـاد  الطـريان، 

ترصيح صحفي : «حتى اآلن لم 

نتلـق أي تعليمات بشـأن إعادة 

فرض القيود عىل املسـافرين او 

الوافدين من الصني».

الطـريان  «سـلطة  ان  وبـني 

تشـدد كثريا عـىل رضورة تلبية 

متطلبـات ورشوط الـدول التي 

ُيـراد السـفر اليهـا كأن تكـون 

بطاقـة تلقيح دوليـة او فحص 

كورونا {بي يس آر}».

الصحة، أصدرت  وكانـت وزارة 

الثاني/نوفمـرب  ترشيـن   ٣٠ يف 

٢٠٢٢، قـرارات جديـدة بوصف 

جائحـة  إجـراءات  تحديـث 

كوفيـد – ١٩ بينها عدم مطالبة 

الوافد إىل العـراق او املغادر منه 

بشـهادة  واألجانب}  {العراقيني 

تلقيـح كوفيـد - ١٩، واعتبـاًرا 

مـن ١ كانـون األول {الجـاري} 

.«٢٠٢٢

وأعلنـت الصـني امـس األربعاء 

كورونـا  اختبـارات  إلغـاء 

إليهـا  القادمـني  للمسـافرين 

اعتبـارا مـن ٨ ينايـر/ كانـون 

الثانـي املقبـل مـع زيـادة عدد 

الرحالت عىل مراحل.

وتدرس الواليـات املتحدة إعادة 

فرض قيود كورونا عىل القادمني 

من الصـني بعد خطـوة مماثلة 

اتخذتهـا كل مـن اليابان والهند 

وماليزيا بسـبب زيادة إصابات 

كورونا هناك.

املستشـفيات  بعـض  وتواجـه 

الصـني  يف  الجنـازات  ودور 

ضغوطـا مع انتشـار الفريوس 

إىل حد كبري يف أنحاء البالد. وذكر 

املركز الصيني ملكافحة األمراض 

والوقايـة منها، أمـس األربعاء، 

أن بر الصني الرئيس سجل ثالث 

وفيـات جديدة بمـرض كوفيد-

١٩ يف ٢٧ ديسمرب كانون الثاني 

مقارنة مع وفاة واحدة يف اليوم 

السـابق، وبهـذا ترتفع حصيلة 

الوفيـات إىل ٥٢٤٥. من جهتها، 

كشـفت وزارة الصحـة، امـس 

األربعاء، أحدث نسبة للملقحني 

ضد فريوس كورونا يف العراق.

وقال مدير عـام الصحة العامة 

يف الـوزارة، ريـاض الحلفـي، يف 

ترصيـح صحفـي : «حتـى اآلن 

لم تتجاوز نسـبة امللقحني ٣٠٪ 

يف عمـوم البـالد أي نحـو ثلثـي 

العراقيني غري ملقحني». مؤكدا 

ان «املراكز الصحـة يتوفر فيها 

وفـريوس  االنفلونـزا  لقاحـات 

كورونا». وشدد عىل ان «اللقاح 

املضـاد لفـريوس كورونـا هـو 

األفضل يف تجنب اإلصابة».

وبني ان «فريوس كورونا يختلف 

االنفلونـزا  عـن  تامـاً  اختالفـًا 

االعتيادية فكل فـريوس منهما 

من عائلة مختلفة».

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة العمل والشـؤون 
االربعـاء،  أمـس  االجتماعيـة، 
ايقـاف أكثـر من ألـف متجاوز 
عىل االعانـة االجتماعية نتيجة 
تقاضيها قروضـاً. فيما أعلنت 
عن إطالق الدفعة الثانية عرشة 
مـن راتب املعني املتفرغ لشـهر 

كانون األول.
وذكر اعالم الوزارة يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: ان «هيئـة الحماية 
العمـل  وزارة  يف  االجتماعيـة 
والشـؤون االجتماعيـة اوقفت 

اكثـر مـن (٣٢) ألـف متجاوز 
عىل االعانـة االجتماعية، منهم 
ايقـاف  تـم  ارسة   (١٣٤٩٨)
تقاضيهـا  نتيجـة  اعاناتهـا 
قروضـاً، فضـًال عـن اكثر من 
(١٠٤) االف ارسة تم احالتها اىل 
التدقيق لعدم استالمهم االعانة 
االجتماعية ملدة تزيد عن سـتة 

اشهر». 
واضافت ان «دائـرة تكنولوجيا 
بتوجيه من  املعلومـات قامـت 
األسـدي  أحمـد  العمـل  وزيـر 
بمقاطعـة بيانات املسـتفيدين 

واظهرت نتائج املقاطعة وجود 
(١٩٨١٢) الـف ارسة مـا بـني 
ميسـورة الحال، وظهـور اكثر 
الذكية،  من بصمة لبطاقاتهـم 
ووجود اكثر من قيد لهم ضمن 

قاعدة البيانات». 
الحمايـة  «هيئـة  ودعـت 
عـىل  املتجاوزيـن  االجتماعيـة 
ممـن  االجتماعيـة  االعانـة 
يتقاضون راتباً آخر اىل مراجعة 
الهيئة طوعـاً إليقاف اعاناتهم، 
اسـتعداد  عـىل  الهيئـة  وان 
لتقسـيط املبالغ التـي بذمتهم 

عرش سنوات».
مـن جانـب اخـر، أعلـن وزير 
العمـل والشـؤون االجتماعية، 
أحمد األسـدي، أمـس األربعاء، 
عن إطالق الدفعة الثانية عرشة 
مـن راتب املعني املتفرغ لشـهر 

كانون األول.
وذكـرت الوزارة يف بيـان، تلقته 
العمـل  «وزيـر  أن  «الـزوراء»: 
أحمـد  االجتماعيـة  والشـؤون 
األسـدي أعلـن إطـالق الدفعـة 
الثانيـة عرشة مـن راتب املعني 
املتفـرغ للمسـتفيدين يف بغداد 
واملحافظات لشهر كانون األول 

الجاري».
فيمـا أكد رئيـس هيئـة رعاية 
واالحتياجـات  اإلعاقـة  ذوي 
الخاصة يف الوزارة، احمد هادي 
بنيه، بحسب البيان: ان «الهيئة 
اكملت اإلجراءات الفنية واملالية 
 إلطـالق راتـب املعـني املتفـرغ 
الثانيـة عـرش لشـهر   الدفعـة 
لسـنة  الجـاري  االول  كانـون 

.«٢٠٢٢
داعياً «املستفيدين واملستفيدات 
للمنافـذ  املعتمـدة  التوجـه  اىل 
مـن قبـل مصـارف   (الرافدين، 
السـتالم  وآشـور)  والرشـيد، 
رواتبهـم بعد اكمـال  االجراءات 

وتبليغهم من قبل املصارف». 

بغداد/ الزوراء:

اوضح يارس القرييش مديـر بلديات بغداد، 

امس االربعاء، انه تم رصد ٥ مليارات دوالر 

الستكمال مرشوع {داري} السكني.

وقال القرييش يف ترصيـح صحفي انه «تم 

االجتمـاع مـع وزيـري النفـط واالسـكان 

لتوفـري مسـاحات مـن االرايض الجديـدة 

للمبادرة»، الفتـا ان» ال يكون هنالك توقف 

لدى عيل الوردي والطارق».

واضاف انه «تم رصـد مبالغ ضمن موازنة 

٢٠٢٣ تقـدر بــ٥ مليـارات دوالر إلكمـال 

املبادرة، وان املبادرة اآلن مستمرة».

ولفـت إىل ان «العمـل يف مرحلـة التدقيـق 

جميـع  ان  علمـا  باملعلومـات  الخـاص 

التصاميـم اكتملـت وندعـو املتأخرين عن 

التقديم اىل مراجعة الدوائر البلدية». 

بغداد/ الزوراء:

 افـاد مصدر امنـي، امس االربعـاء، بقيام 

طريان حربي بقصف ٣ اهداف داعشـية يف 

عمق تالل حمرين رشق دياىل.

وقال املصدر يف حديث صحفي: ان «طريان 

حربي وجه ٣ رضبات مبارشة يف عمق تالل 

حمريـن رشق ديـاىل اسـتهدفت مضافات 

داعشـية». وأضاف انه «لم يعرف حتى اآلن 

حجم الخسائر البرشية واملادية».

وشـهدت حمريـن ٤ رضبـات جوية خالل 

االسابيع االخرية لقصف مضافات داعشية 

ادت اىل مقتل العديد من اإلرهابيني.

@›Óvèn€@áÌáu@Ô„Î6ÿ€g@‚bƒ„
‚bÌc@fi˝Ç@Èi@›‡»€aÎ@pbj◊ãæa

@÷ã�i@¡–‰€a@kÌãËm@…‰æ@?flc@äbìn„a
äbj„˛a@¿@ÚÓ„Ï„b”@7À

بغداد/ الزوراء:
العامـة  املـرور  مديريـة  تسـتعد 
السـتحداث نظام إلكرتوني جديد 
بهـدف ترويـج أكثر مـن ١٥ ألف 
معاملة لتسـجيل املركبات يوميا، 
مشـرية إىل العمل به خـالل األيام 

القليلة املقبلة .
وقـال مديـر إعالم املـرور، العميد 
زيـاد القييس، يف ترصيح صحفي: 
ان مديريته «تستعد العتماد نظام 
املركبات  إلكرتوني جديد لتسجيل 
بهـدف رفع سـعة النظـام من ٤ 
آالف معاملة يوميا إىل أكثر من ١٥ 

ألف معاملة يف عموم البالد».
أن «اتفاقـا تـم مـع  إىل   مشـريا 
الرشكـة املنظمة للربنامج والعمل 
جـار لتوسـعته السـتيعاب أعداد 
كبـرية مـن املعامـالت، فضال عن 
أن الربنامـج الجديد ال تحدث فيه 
أي توقفـات قد تعرقـل معامالت 

املواطنني».
سـيبارش  «النظـام  أن  وأوضـح 
بـه خـالل األيـام القليلـة املقبلة 
وسـتكون هناك انسـيابية عالية 
يف العمـل» منوهـا اىل أن «النظام 
البـالد  أنحـاء  جميـع  سـيغطي 
وبطاقـة اسـتيعابية عاليـة جداً 

لتسجيل املركبات».
وأشـار القيـيس إىل أن «املديريـة 
الرشكـة  مـع  االتفـاق  بصـدد 
املنفذة للمرشوع الستبدال جميع 
األجهـزة التـي يعمل بهـا النظام 
الحـايل بأجهزة جديـدة متطورة، 
بغيـة العمل بالنظام الجديد خالل 
األيام القليلة املقبلة،» موضحا أن 
«العمل به يشمل تسجيل املركبات 
ونقل امللكية ومنح إجازات السوق 
ألول مـرة وتجديدهـا، فضـال عن 
شـمول جميع املركبـات بمختلف 

أنواعها».

 بغداد/ الزوراء:
 افاد مصدر امني يف قيادة الحشـد الشـعبي بمحافظة االنبار، امس االربعاء، بانتشـار 
امني للقوات الحشـد الشـعبي عىل الطرق غـري قانونية املسـتخدمة يف عمليات تهريب 
املشـتقات النفطية يف املناطـق الغربية باتجاه املحافظات الشـمالية. وقـال املصدر يف 
ترصيح صحفي:  ان « قوات من الحشد الشعبي نرشت نقاط تفتيش وكمائن عىل الطرق 
غـري القانونية التي يسـتخدمها مهربي املشـتقات النفطية يف املناطـق الغربية باتجاه 
املحافظات الشـمالية عىل خلفية ورود معلومات تفيد بوجود عمليات تهريب بمسـاند 
جهات متنفذة». واضاف املصدر ان  «عددا من املهربني يقومون برشاء كميات كبرية من 
املشتقات النفطية من محطات تعبئة الوقود االهلية ومن ثم تهريبها بشاحنات حوضية 
اىل املحافظات الشمالية التي تعاني من نقص وارتفاع اسعار املشتقات النفطية». مبينا 
ان «انتشـار قوات من الحشـد الشـعبي عىل تلك الطرق سـوف يسـاهم يف القضاء عىل 
عمليات التهريب خاصة ان مدن االنبار تعاني من شح كبرية يف مادة الكاز باإلضافة اىل 
املشـتقات النفطية األخرى». مؤكدا «ان عمليات التهريب نشـطت خالل الفرتة الحالية 
ما دعا قوات الحشـد الشـعبي اىل نرش قواتها عىل املناطـق الصحراوية التي تحوي عىل 
منافـذ وطرق غري نظامية تسـتخدم يف عمليات التهريب وال توجـد فيها قطعات امنية 
كافية لضبطها». يشـار اىل ان مسـؤوال أنباريا اقر يف وقت سابق تسجيل حاالت تهريب 

للمشتقات النفطية من املناطق الغربية باتجاه املحافظات الشمالية.

بغداد/ الزوراء:
كشف مصدر امني، أمس االربعاء، عن انطالق عملية امنية 

يف قاطع ناريني شمال رشق دياىل.
 وقـال املصدر يف حديث صحفي: ان «قوات امنية مشـرتكة 
رشعت بعملية واسـعة النطاق يف الجزء الرشقي من قاطع 
حوض ناريني اقىص شمال رشق دياىل لتعقب نحو ٨ اهداف 

مهمة منها مضافات داعشية».
وأضـاف ان «العملية تجري مـن ٣ محاور من قبل قطعات 
الفرقـة االوىل للجيـش والتشـكيالت السـاندة الفتـا اىل ان 

العملية بإرشاف مبارش من قبل قيادة عمليات دياىل».
واشار اىل ان «العملية ستغطي اكثر من ٣٠كم يف منحدرات 
معقدة من اجل تمشيطها بشكل دقيق وانهاء اي مضافات 

ارهابية».
وشـهدت ناريـني عمليات قصف متكررة مـن قبل الطريان 
الحربي يف االسـابيع املاضية مـا ادى اىل مقتل اكثر من ١٠ 

إرهابيني.
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بغداد / نينا:
اكد عضـو اللجنة املاليـة النيابية، 
جمـال كوجر، ان العراق مقبل عىل 
ركود اقتصادي كبري، فيما عزا ذلك 
لتذبذب اسعار الدوالر امام الدينار 

.
وقـال كوجـر يف ترصيـح للوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لالنبـاء / نينا 
/: ان“ تذبذب سـعر رصف الدوالر 
حاليا امام الدينار العراقي سيؤدي 
اىل ركود اقتصادي، وبالتايل ينعكس 

سلبا عىل اقتصاد البلد“.
 مبينـا ”ان املواطـن العراقـي هو 
وننتظـر  التذبـذب  هـذا  ضحيـة 
املركـزي ووزارة  البنـك  اجـراءات 

املالية يف سعر الدوالر ”.
واشـار اىل ان ” املسـتثمر االجنبي 
يتخوفـان  العراقـي  والتاجـر 
بتذبـذب  مـن ممارسـة عملهمـا 

الـدوالر مايدفـع بهمـا اىل ايقـاف 
اجراءات  وانتظـار  اسـتثماراتهما 
الحكومـة وبالتـايل ايقـاف عجلة 

االقتصاد ”.
ودعـا كوجـر الجهـات املعنيـة اىل 
”اتخـاذ اجـراءات حاسـمة إلنهاء 
هـذا التذبذب ووضع حد له واعادة 

الثقة بالدينار العراقي ”.

›j‘æa@‚b»€a@Ú„åaÏfl@¿@Â‡õnné@ÚÓ„bibÓ€a@üÎã‘€a@ZÚÓ€bæa
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزيـرة املالية، طيف سـامي، 
امس األربعـاء، أن املرحلة الخامسـة 
من القـرض الياباني لتطوير مصفى 
البرصة سيدرج بموازنة 2023، فيما 
أعرب القائم بأعمال السفارة اليابانية 
يف بغداد، ماساموتو كينيتيش، عن أمله 
امليض قدمـًا يف املـرشوع والعمل عىل 

سد النقص يف املشتقات النفطية.
وقالـت سـامي يف ترصيـح صحفي: 
إن ”العـراق لديه قروضاً مـع اليابان 
منذ 2015 وحتى اآلن بعدة مشـاريع 
وملختلف الوزارات“، مبينة أن ”قانون 
األمـن الغذائـي خـوَّل وزيـر املاليـة 
بالتوقيـع عىل االتفاقيات للمشـاريع 
لهـا  والتـي  ولهـا وجـود  املسـتمرة 

تخصيصات للسنوات السابقة “.
وأضافـت أن ”توقيـع قـرض تطوير 
املرحلـة الرابعة ملصفـى البرصة جاء 
بعد حصول موافقة وقرار من مجلس 
للتنفيـذ“،  جاهـزة  لتكـون  الـوزراء 
مشـرية إىل ان ”القـرض بقيمة مليار 

و200 مليون دوالر“.
وأكدت أن ”العراق بحاجة إىل القروض 
كونـه معتمـداً عـىل النفـط كإيـراد 
أسـايس، أما اإليـرادات غـري النفطية 
التكفـي لتغطية العجـز يف املوازنة“، 

إىل  الحاجـة  ”رضورة  عـىل  مشـددة 
مشـاريع اسـتثمارية وبنـى تحتيـة 
لبعض الـوزارات وخصوصاً الكهرباء 
واملاء واملجاري يف بعض املحافظات“.

اليابانيـة  ”القـروض  أن  وتابعـت 
مسـتمرة وسـتدرج ضمـن املوازنـة 
سـنوياً وحتى يف موازنـة العام املقبل 
ستكون موجودة“، الفتة إىل أن ”هناك 

فوائد من تلك القروض ولكنها ليست 
كبرية“.

وذكرت سـامي أن ”املرحلة الخامسة 
للقرض ستدرج ضمن قانون موازنة 
2023“، موضحـة أن ”هـذا املرشوع 
َذ عىل ثـالث مراحـل وتوقيع اليوم  ُنفِّ
هو لتنفيذ املرحلة الرابعة وعام 2023 

ستكون املرحلة الخامسة“.

بأعمـال  القائـم  قـال  جانبـه،  مـن 
السفارة اليابانية يف بغداد ماساموتو 
كينيتيش: إن ”العراق وقع مع اليابان 
عىل ثـالث مذكرات، واليوم (أمس) تم 
توقيـع عـىل الرابعة من أجـل تطوير 
مصفـى البـرصة وتحديثـه“، معرباً 
عـن أمله يف ”امليض قدمـًا يف املرشوع 
والعمـل عـىل تحسـني وسـد النقص 

باملشـتقات النفطية وسـد الفجوة يف 
العرض والطلب“.

فيما أكد مدير مكتب الوكالة اليابانية 
العـراق)  (جايـكا  الـدويل  للتعـاون 
جني يونيـدا، يف ترصيـح صحفي: ان 
”التوقيـع عىل قرض املرحلـة الرابعة 
البـرصة سـيعمل  لتطويـر مصفـى 
عىل سـد الحاجـة لتغطية املشـتقات 
النفطية وكذلـك لتمويل املرشوع النه 
مستمر ضمن قانون األمن الغذائي“.

وأشار إىل أن ”الجانب الياباني سيكمل 
املحـدد“،  الوقـت  خـالل  املـرشوع 

موضحاً، أن ”هناك قروضاً مقبلة“.
ويهـدف املـرشوع إىل زيـادة جـودة 
املنتجـات النفطية وسـد الفجوة بني 
العرض والطلب باإلضافة إىل تخفيف 
املصنـع الجديـد العـبء البيئـي من 
خالل إدخال وحـدة إزالة الكربيت من 
زيت الغـاز الخفيف (LGOHDT) عن 

طريق نقل التكنولوجيا.
وبمجرد تنفيذ املرشوع، فإن مصفاة 
البـرصة سـتكون هـي أول مجمـع 
 (FCC) التكسـري الحفـري للسـوائل
التـي سـتنتج منتجـات برتولية ذات 
قيمـة مضافـة عاليـة مثـل البنزين 
والديزل، والتي ستكون متماشية مع 

املعايري البيئية الدولية.

بغداد/ الزوراء:

أكد املستشـار االقتصادي واملايل لرئيس الوزراء 

العراقي، مظهـر محمد صالح، امـس األربعاء، 

أن سـعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي يف 

طريقه لالستقرار بوضعه الطبيعي.

وتعـاىف الدينار العراقي، أمـام الدوالر األمريكي، 

صباح امس األربعاء، بعد انخفاض سعر الرصف 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، إذ سجل 

156 ألف دينار مقابل كل 100 دوالر.

وقـال صالح، يف ترصيـح صحفـي: إن ”العراق 

يعـد احد اكـرب بلدان املنطقـة يف قدراتـه املالية 

االحتياطية الراهنة، ولكن أجواء من الشـائعات 

واالقاويل اخذت ترسي بني الناس جراء التقلبات 

التي شهدتها سوق الرصف اثر اعتماد الضوابط 

الدوليـة التـي أحاطـت عمـل منصـة التحويل 

الخارجـي (الذي يلبي 90 % من الطلب السـوق 

عىل العملة االجنبية)“.

وأضاف: ”نود ان نطمنئ الجميع انه مع تعاظم 

شفافية املعلومات التي يقدمها الوسط التجاري 

الطالـب لتمويل إسـترياداته بالعملـة األجنبية 

(من خالل وسـاطة نافذة للبنك املركزي واملرور 

بمنصـة التدقيق الدولية)، فـإن تحصيل العملة 

األجنبيـة هـو يف تزايد لسـد متطلبـات التجارة 

الخارجيـة ويتحقـق فورا وبالسـعر الرسـمي 

للرصف البالغ 1460 دينارا للدوالر“.

وأشار صالح إىل أن ”السوق املالية هي يف مرحلة 

تكييف إلعادة ترتيب أوضاعها باالتجاه الصحيح 

واملنتظـم، فال خوف وال قلق، كمـا ان االقتصاد 

الحكومي يشـكل مركز الثقـل يف تنظيم الحياة 

االقتصادية ويمتلك املقومات األساسية الكافية 

يف إسناد اقتصاد السوق واستقراره، ولهذا يحب 

إهمال الشـائعات املضللة التي يطلقها نفر من 

املضاربني واعداء االستقرار“.

الـوزراء محمـد شـياع  وكان رئيـس مجلـس 

السـوداني قـد وّجـه، الثالثـاء، البنـك املركزي 

العراقي عىل تفعيل خطوات بيع العملة األجنبية 

باألسـعار الرسـمية عىل السـكان بهـدف كبح 

جماح ارتفاع سعر الرصف الدوالر مقابل العملة 

املحلية يف األسواق.

مـن جانـب اخر، حـدد املستشـار املـايل لرئيس 

مجلـس الـوزراء، مظهـر محمد صالـح، امس 

األربعاء، أمرين السـتدامة الناتج املحيل وخفض 

معـدالت البطالـة، فيمـا رهـن انطـالق التنمية 

بخفض كلفة الفساد وتفكيك منظوماته.

وقال صالح، يف ترصيح صحفي: إن ”اسـتدامة 

النمـو يف الناتـج املحـيل اإلجمايل للبـالد ترتبط 

بالقـدرة عىل توافـر أمريـن، األول: االسـتثمار 

الفوري يف البنية التحتية للبالد وتحديداً شبكات 

املياه والكهربـاء والطرق واملواصـالت والقطاع 

الرقمي، واألمر اآلخر: إطالق املبادرة للمشـاريع 

املشرتكة يف التمويل واإلدارة بني الدولة والقطاع 

الخـاص يف مجاالت لها األولويـة األوىل كاإلنتاج 

الزراعي الكبري، والصناعات ذات العالقة وغريها، 

وتطوير الخدمـات املختلفة، ما يقتيض السـري 

فـوراً بتطبيـق الربنامج الحكومـي فيما يخص 

أهمية صناديق التنميـة واألدوار التي تؤديها يف 

اسـتدامة تمويل التنميـة االقتصادية القطاعية 

وعىل نحو يحقق هدفني مهمني“.

االزدهـار  لتحقيـق  ”الهدفـني  أن  إىل  وأشـار 

االقتصـادي همـا: خفـض معـدالت البطالة إىل 

كسورها الطبيعية الدنيا، واآلخر تحقيق معدالت 

نمو يف الناتج املحيل االجمايل تفوق معدالت نمو 

السكان السـتدامة الرفاهية والرتاكم الرأسمايل 

معاً وعىل نحو يعظم من االسـتثمار املسـتمر يف 

دورة حياة التنمية االقتصادية يف بالدنا“.

وتابع أن ”تقدم التنميـة االقتصادية والنهوض 

والتـي نتطلـع إليها تقتـيض مكافحة الفسـاد 

وجـذوره الـذي مـازال يكلـف فاتـورة التنمية 

أعبـاًء مضافة بنحو %40 فوق كلف املشـاريع 

االسـتثمارية االعتيادية وهي كلف غري حقيقية 

إضافية تتحملها مشـاريع التنميـة، فضالً عن 

تأخري تنفيذها وقمع مساراتها“.

وأكـد أن ”انطالق التنمية مرهون بخفض كلفة 

الفسـاد وتفكيك منظوماته كـرشط رضورة يف 

اسـتقرار بناء مقومات املسـتقبل التي جاء بها 

الربنامج الحكومي“.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت مبيعـات البنك املركزي 

النقدية من الدوالر يف مزاد، امس 

األربعاء، ثالثة أضعاف الحواالت 

وبمشاركة 27 مرصفا.

وذكـر مصدر أن ”البنك املركزي 

بـاع امـس خـالل مـزاده لبيع 

 86 االمريكـي،  الـدوالر  ورشاء 

 219 و  آالف   210 و  مليونـا 

بسـعر  البنـك  غطاهـا  دوالرا، 

رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر.

وأضـاف: ان املبيعـات النقديـة 

ارتفعت ثالثة أضعاف الحواالت 

 66 بلغـت  حيـث  الخارجيـة 

مليونـا و350 الـف دوالر، فيما 

ذهبت البقية البالغة 19 مليونا 

و860 الفا و 219 دوالرا لتعزيز 

االرصـدة يف الخارج عىل شـكل 

(حواالت، اعتمادات).

التـي  املصـارف  ان  إىل  وأشـار 

بلـغ  النقـدي  الـدوالر  اشـرتت 

عددهـا 18 مرصفـا، فيمـا بلغ 

عدد املصارف التي قامت بتلبية 

طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 

9 مصـارف فيمـا كان اجمـايل 

عدد رشكات الرصافة والتوسط 

املشاركة يف املزاد 268 رشكة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة املسـح الجيولوجي التابعة لوزارة الصناعـة، امس األربعاء، عن 

استكشافات جديدة لبعض املواد األساسية الداخلة يف األعمال اإلنشائية.
وقال مدير قسم االستثمار املعدني يف الهيئة، أحمد طارق، يف ترصيح صحفي: 
إن ”الهيئـة أجـرت استكشـافات جديـدة عىل حسـاب تخصيصـات الخطة 
االسـتثمارية“.مبيناً أنـه ”تم استكشـاف بعض الثروات البسـيطة من املواد 
الداخلة يف الصناعات اإلنشائية مثل الحىص الخابط بمحافظة ذي قار، وحجر 
كلـس بمحافظـة املثنى، ومرشوع نمذجـة استكشـافية يف محافظة نينوى، 

لتعزيز احتياطيات املواد األولية الداخلة يف صناعة السمنت“.
وحـول تنظيـم االسـتثمار املعدني، ذكـر طـارق أن ”مرشوع قانـون تنظيم 
االسـتثمار املعدني الجديد ال يزال قيد اإلجراءات الترشيعية“، الفتا إىل أنه ”لم 

يتم إقراره حتى اآلن“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف العالم اإلسـالمي عن 
بالسـعر  االمريكـي  الـدوالر  ببيـع 
مقابـل  دينـارا   (١٤٦٥) الرسـمي 

الـ100 دوالر .
بواقـع  البيـع  ان  املـرصف:  وقـال 

(٢٠٠٠) دوالر لكل مواطن طيلة ايام 
االسـبوع ومـن ضمنها ايـام العطل 
(الجمعـة والسـبت) للتخفيـف عن 
كاهل املواطـن العزيز وتماشـيا مع 
خطـة الحكومـة والبنـك املركزي يف 

تخفيض سعر الرصف.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املرصف العراقّي للتجارة، امس األربعاء، 
تمديـد العمل بالحواالت الخارجيـة والداخلية 

لغاية اليوم.
وقال الخبري اإلعالمي للمرصف عقيل الشوييل 

يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنه ”سـيتم تمديد 
العمل بالحـواالت الخارجيـة والداخلية لغاية 
يوم الخميس املوافق 2022/12/29  السـاعة 

(12) ظهراً، بعد كثرة طلبات الزبائن“.
وأضـاف، أن ”العمل سيسـتأنف بعـد االنتهاء 

من إجراءات الجرد السنوي، يف فروع املرصف 
كافة اعتباراً من يوم الثالثاء املوافق الثالث من 
كانون الثاني املقبل“، مشـرياً إىل أن ”الحواالت 
ستنفذ بسـعر 1465 دينار لكل دوالر وحسب 

تعليمات البنك املركزي العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد البنك املركـزي العراقـي، امس األربعـاء، اتخاذ عـدة إجراءات 
منذ األسـبوع املايض السـتقرار سـعر رصف الدوالر، فيما أشار إىل 
ترشـيح عدد من املصارف لبيع عملـة الدوالر للمواطنني أيام العطل 

الرسمية.
 وقال مستشار البنك املركزي، إحسان اليارسي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”البنـك املركزي اتخذ عدة إجـراءات لتوفري عملة الدوالر األجنبي 
منذ األسـبوع املايض، نتج عنها انخفاض سـعر الرصف يف السـوق 

املحيل“.
وأشـار إىل أن ”البنك سـيصدر تعليمات لعدد من املصـارف التي تم 

اختيارهـا مـن قبلـه، للعمـل أيـام العطل الرسـمية وهـي يوم غد 
الخميس والجمعة والسـبت واألحد املقبلة، لكي يستمر ببيع الدوالر 
إىل الجمهور، مما سـيعمل عىل تلبية متطلبات أصحاب االحتياجات 
مـن النقـد األجنبي ألغراض السـفر والعالج والدراسـة“، مؤكداً أن 

”األيام املقبلة ستشهد عرض عملة الدوالر النقدي تلبية تامة“.
وعـن انتشـار معلومـات تفيـد بامتنـاع البنوك عـن رصف أرصدة 
املواطنـني بالدينـار وإعادة تجربة لبنان، أوضـح اليارسي أن ”هذه 
املعلومـات غري صحيحة تمامـًا، والدينار العراقـي متوفر بكثرة يف 
املصـارف ويف خزائـن البنـك املركـزي“، منوهاً بأن ”هذه شـائعات 

يطلقها املتضاربون“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتل العـراق املرتبة الثانيـة يف صادرات 
النفط الخام واملنتجات النفطية إىل تركيا 
خالل شهر ترشين االول 2022 بصادرات 
بلغـت أكثـر مـن 6 ماليني برميـل وفقا 

لهيئة تنظيم سوق الطاقة الرتكية.
وقالـت الهيئـة يف بيـان اطلعـت عليـه 
”الـزوراء“: إن ”العـراق احتـل املرتبـة 
الخـام  النفـط  صـادرات  يف  الثانيـة 

واملنتجـات النفطيـة اىل تركيـا يف شـهر 
ترشين االول املايض بواقع 6.278 مليون 
برميل، بمعدل 202.516 برميل يوميا“.

واضافت ان ”روسيا احتلت املرتبة األوىل 
بصـادرات النفـط واملنتجـات النفطيـة 
وبواقـع 15.870 مليون برميـل بمعدل 
511.941 الف برميـل يوميا“، مبينة ان 
”كازاخسـتان جاءت ثالثا بـ 165.023 
مليـون برميـل بمعـدل 1.654 مليـون 

برميـل  الـف   53.360 بمعـدل  برميـل، 
يوميا“.

واشـارت اىل ان ”أهم الدول التي نستورد 
منهـا النفـط واملنتجـات النفطيـة هي 
روسـيا وبنسـبة %36 والعراق بنسـبة 
%21 وكازاخسـتان بنسـبة %7 والهند 
بنسـبة %7 وإيران بنسبة %5 واململكة 
العربية السـعودية ونيجرييا بنسبة 4% 

لكل واحدة منهما وليبيا بنسبة 2%“.

بغداد/ الزوراء:
توقع النائب عن تحالف الفتح، رفيق 
الصالحي، امس األربعاء، اقرار قانون 
النفـط والغـاز خالل الـدورة النيابية 
الحالية، مبينـا أن األوضاع تحتم عىل 
جميع القوى السياسية إقرار القانون 

ألهميته.  
وقـال الصالحي يف حديث صحفي: ان 
” االتفـاق املـربم داخل ائتـالف إدارة 
الدولـة ينص عىل ترشيـع العديد من 
القوانـني الخالفيـة وأهمهـا ترشيع 

قانون النفط والغاز ”. 
وأضاف أن ”القانـون تأخر ألكثر من 
دورة نيابيـة وسـريى النـور ألهميته 

للبالد ووضعهـا االقتصادي“ ، مردفا 
” بترشيـع هـذا القانـون لحل جميع 
املشـاكل بني بغداد واربيل حول ملف 

النفط ”.
واكد الصالحي أن ”الفصل الترشيعي 
املقبل سيشهد عرض القانون للقراءة 
األوىل عىل أن يتم ترشيع القانون خالل 

الدورة النيابية الحالية“.  
وكانـت النائبـة عن االتحـاد الوطني 
الكردسـتاني، نرمـني معـروف، قـد 
كشـفت يف حديث سـابق عن تشكيل 
لجنـة مشـرتكة بـني حكومـة بغداد 
واربيل إلعداد صياغة مسـودة قانون 

النفط والغاز.

بغداد/ الزوراء:
بـالل  االقتصـادي،  الخبـري  كشـف 
خليفـة، امـس، عن عجـز يف قانون 
املوازنة العامة لسنة 2023 سيكون 
أكرب من الذي شهدته املوازنة األخرية؛ 

نتيجة االعتماد عىل النفط فقط.
وقـال خليفة يف حديـث صحفي: إن 
”استمرار الحكومات بدون استثمار 
القطـاع الخاص سـيفاقم من عجز 

امليزانية سنة بعد أخرى“.
 مبينـا ان ”املوازنـة الجديدة لسـنة 
2023 ستشـهد عجز اكـرب من الذي 
كان فيها قبل سنتني؛ نتيجة االعتماد 

عىل النفط فقط“. 

وتابع ان ”تثبيت سعر برميل النفط 
بقيمة 65 دوالر سـينتج عن موازنة 
بقيمة 140 تريليون دينار عراقي“، 

يف  العـراق  ”اسـتمرار  ان  اىل  الفتـا 
االعتماد عىل أسـعار النفط سـيأتي 
بكارثة حال انتهاء الحرب األوكرانية 
ـ الروسية التي ستساهم يف انخفاض 

أسعار النفط بشكل كبري“. 
اىل  ان ”تهريـب األمـوال  اىل  وأشـار 
سـاهم  وغسـيلها  العـراق  خـارج 
وبشـكل الكبـري مـن عـدم تفعيـل 
يف  واالسـتثمار  الخـاص  القطـاع 

الداخل“.

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

فيما استقر يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 مـن الذهب الخليجي 
والرتكـي واألوربي 394 الف دينار، وسـعر الرشاء 390 الف دينـار، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم امس الثالثاء 400 الف دينار.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا 

ايضا عند 364 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 360 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بـني 395 الف دينار و 405 آالف، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 الفاً و 375 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب 
عيار 24 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 
21 بيـع 405 آالف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 345 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

No: 7868     Thu    29         Dec      2022 العدد:   7868    الخميس    29     كانون األول    2022



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7868     Thu    29         Dec      2022 العدد:   7868    الخميس    29     كانون األول    2022

áö@bÓ‘Ó‘•@bè‹™@›ÿìÌ@lbjì€a@ãÌåÎ
›◊bìæa@7rfl

بغداد/ متابعة الزوراء 
أعلن وزير الشـباب والرياضة، أحمد املربقع، عزمه فتح مجلس تحقيقي لكل من «يثري الحساسـية» بني الوزارة 
واتحاد الكرة .وقال املربقع إن «عالقته مع رئيس االتحاد عدنان درجال جيدة جداً وهناك من يحاول خلط األوراق 
وإثارة الفتن واملشـاكل، وسـنفتح مجلسـا تحقيقيا بكل شخص يثري الحساسـيات بني الوزارة واتحاد الكرة».
واضاف أن «تصميم ملعب امليناء هو تركيز اإلضاءة عىل األرضية دون املدرجات وستتم معالجة مشكلة اإلضاءة 
يف ملعب»، مشـرياً إىل أن «مجلس الوزراء مهتم جداً بملف خليجي ٢٥، وقدم اليوم تسـهيالت كبرية للمشـجعني 
الخليجيني».ولفت وزير الشباب والرياضة إىل أن «اللجنة التفقدية يف االتحاد الخليجي، أبدت إعجابها بالبرصة»، 

الفتا إىل «ان الضغط عىل الفنادق له بدائل ولن تكون هناك إشكالية يف السكن بالبرصة».

ãºcÎ@ã–ñc

áËœ@åbÀ@läáæbi@Ú‘r€a@Üá∞@›Óiäc@Üb„

äb–€a@ÚÓ‰‘m@kó„@Âfl@ıbËn„¸a@Û‹«@oÿíÎa@ÚÓ„bjéa@Ú◊ãí@Z@‚Ï‹»€a@ã¢

بغداد/ متابعة الزوراء
الناشـط  الصناعـة  نـادي  أعلـن 
بالدوري املمتاز تعيني خالد محمد 
صبـار مدرًبـا للفريـق، بـدالً من 
املسـتقيل صادق حنون، وقيادته 

يف الجوالت املقبلة من البطولة.
ويعد صبار من املدربني الذين سبق 
لهـم العمـل مـع األجهـزة الفنية 
للمنتخبـات الوطنية بصفة مدرب 
مسـاعد، وقـاد فريـق الكهربـاء 
باملوسـم املايض كمدرب أول، كما 
عمـل لفـرتة قصرية مـع الرمادي 

أحد أندية الدرجة األوىل.
وخـاض عـدة محطـات كالعـب 
ومثـل أنديـة الرمادي، والـزوراء، 
والطلبـة،  وأربيـل،  والرشطـة، 
واحرتف مع نادي الخور القطري، 
ولعـب أيًضـا يف الـدوري األردنـي 
 مع أندية األهيل والبقعة، وشـارك 
 يف التشـكيلة األساسـية للمنتخب 

الوطنـي العراقـي يف بطولة كأس 
آسيا يف اإلمارات عام 1996.

يمـر خـالل  الصناعـة  أن  يذكـر 
املوسـم الجاري بظـروف صعبة، 
جـراء تدهـور النتائـج وتراجـع 
الفريـق إىل املركـز 19 برصيـد 5 
نقـاط، إذ تلقـى 9 هزائـم مقابل 
انتصـار وحيـد تحقـق يف الجولة 
الديوانيـة صاحب  املاضيـة عـىل 

الرتتيب األخري.

بغداد/ الزوراء 
حقق فريق النفط لكرة السـلة فوزا مستحقا  عىل الريايض اللبناني 
بفارق ١٣ نقطة وبنتيجة  ١٠٠-٨٧ نقطة يف املباراة التي اقيمت عىل 
قاعة الشـعب لاللعاب املغلقة، وهذا هو الفوز الثاني للنفط بعد ان 

سبق له تحقيق االنتصار عىل الكرامة السوري.

@á€bÇ@Ô‡èm@Ú«b‰ó€a@Üb„@ÒäaÜg
@Òãÿ€a@’Ìã–€@aáÌáu@biäáfl@äbjñ

@Ô„b‰j‹€a@ÔöbÌã€a@‚çËm@¡–‰€a@Ú‹é
@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿

25@ÔvÓ‹Ç@7Áb‡ß@b”á‰œ@35@@çË§@Úœb‘r€a@ÒäaåÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
قـرر نادي أربيـل تجديد الثقـة بالجهاز 
الفني للفريق تحـت قيادة املدرب غازي 
فهـد، رغم النتائج املتواضعة يف الجوالت 

املاضية من الدوري  املمتاز.
بيـان رسـمي:  أربيـل يف  وذكـر نـادي 
”اجتمعـت إدارة نادينـا للتقييم ووضع 

حلول مناسبة لفريق كرة القدم املشارك 
بالدوري املمتاز ”.

وأضـاف البيـان: ”قررنـا تجديـد الثقة 
باملـدرب غـازي فهـد وجهازه املسـاعد 
لقيـادة الفريـق يف الجـوالت املقبلة من 

الدوري املمتاز“.
وأكـدت إدارة أربيـل أنهـا منحـت فهـد 

”صالحيـة كاملـة للتعاقد مـع الالعبني 
الجدد واالسـتغناء عن الالعبني الذين لم 
يقتنـع بمسـتواهم، يف فـرتة االنتقاالت 

الشتوية“.
وتابعـت: ”لديـه أيضا صالحيـة كاملة 
التخاذ أي قرار يناسب طموحات الفريق 

واملصلحة العليا للنادي“.

بغداد/ متابعة الزوراء

أكـد االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 

جاهزيـة ملعبـي البـرصة واملينـاء 

الحتضان مباريات خليجي 25 ، مع 

إكمال شبه تام ملنظومة الفار.

وقـال عضو اتحاد الكرة فراس بحر 

العلـوم  ”لقد تـم اكمـال منظومة 

الكهربـاء ورصف مولـدات جبـارة 

لتكون اضافـة للكهرباء الحكومية 

يف ملعبي البرصة وامليناء املخصصني 

الستضافة بطولة خليجي 25.

واضـاف ان ”رشكة اسـبانية بدات 

بنصـب الكامـريات الخاصة بتقنية 

فـار التـي وصلـت اىل البـرصة وقد 

اكملـت نصـب االجهـزة تقريبـا“، 

موضحـاً ان“ كامـريات تقنيـة فار 

وضعـت يف زوايـا بأبعـاد مختلفـة 

لكشف كل الجوانب التي تخفى عن 

الحكام“.

وتابـع عضو اتحاد الكرة أن ”وزارة 

النقـل جهـزت وسـائل املواصـالت 

بغية نقل الجمهور وتم حسـم هذا 

املوضـوع نهائيا، فضال عن حسـم 

موضوع دخـول الجمهور الخليجي 

اىل ارض العـراق بإجراءات سلسـة 

وبسـيطة بغية الحضور وتشـجيع 

جـرى  ”ذلـك  ان  مبينـا  فرقهـا“، 

بتنسـيق عـال بـني وزارة الشـباب 

والرياضـة ووزارة الداخلية ووزارة 

النقـل والصحة والحكومـة املحلية 

وكل  الكـرة  واتحـاد  البـرصة  يف 

املؤسسـات الداعمة االخرى اضافة 

اىل اللجنة املنظمة للبطولة“.

ومىض بحر العلوم قائالً ان ”اللجنة 

املنظمـة تتابـع عن كثـب االهتمام 

بارضيـة امللعب التي تتـم تغطيتها 

واالهتمـام بهـا يف االجـواء الباردة 

وكذلك االهتمام بالجوانب التنظيمية 

حيث سـيكون افتتاح البطولة يشء 

مبهر“.

@Òãój€a@¿@ÚÓjÌäán€a@ÈmaáyÎ@Ô„bq@üÏ≤@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
ÜÏ€a@oÌÏÿ€a@ıb‘€@¿@Ô€bÃmãi –@Ô„bjég@?œ@äaÏy

البرصة/ محمد عماد 
بغداد/ صالح عبد املهدي

خاَص املنتخب الوطني، امس األربعاء، 
ثاني وحداتـه التدريبّية، وذلك تحضرياً 
ملواجهـِة منتخـب الكويـت يـوم غـد 

الجمعة.
تدريباُت االمس، التي احتضنتها مراكز 
تدريـب املدينـة الرياضّيـة يف البرصة، 
شـارَك فيهـا 24 العبـاً هـم كل مـن: 
جالل حسـن، فهد طالب، أحمد باسل، 
عيل عبادي، رضغام إسـماعيل، أحمد 
يحيى، محمد عيل عبود، أمري العماري، 
ريـوان أمـني، إبراهيم بايش، حسـني 
عيل، مناف يونس، عيل فائز، مصطفى 
ناظم، زيد تحسـني، اسـو رستم، عالء 
عباس، مؤمل عبد الرضا، أحمد فرحان، 
حسني عمار، أحمد ياسني، حسن عبد 
الكريم، حسـني جبار، وشـريكو كريم 

الذي تدرَب بشكٍل منفرد.  
وشـملت الوحـدة التدريبّيـة تماريـَن 
التسخني واإلحماء، واملركبة من أجزاٍء 
شـملت فيها تماريـن اللياقـة البدنية 
خافـري  اإلسـباني  املـدرب  بـإرشاف 
برينابيـت، تالهـا دخـول الالعبـني يف 
تطبيـِق منهاج الجهاز الفنّي لتدريبات 
خيسـوس  املـدرب  بـإرشاف  االمـس 
كاسـاس، بينما تدرَب الحراس األربعة 
بوتريٍة متصاعدٍة بإرشاف املدرب دايفيد 
ميـالن لغايـة دخولهم واشـرتاكهم يف 

حاالِت اللعب مع بقية الالعبني. 
عىل صعيـٍد متصٍل، تأكَد شـفاء العب 
غوتمبـريغ السـويدي األي فاضل من 
فايروس كورونا وتماثله للشفاء، ومن 
املؤمل أن يلتحَق ببعثِة املنتخب الوطنّي 

يف الثاني من كانون الثاني.
ويخوض  منتخبنا الوطني يف السـاعة 
الخامسـة والربـع مـن مسـاء  يـوم 
غـد الجمعة مبـاراة تجريبيـة للذكرى  
تجمعه مع شـقيقه الكويتي بمناسبة  
افتتاح ملعب  امليناء الدويل الذي  شـهد 
يـوم االثنني املـايض مبـاراة احتفالية 
ناديوية تغلب فيها فريق نادي الكويت 

عـىل مضيفـه املينـاء  بهدفـني مقابل 
هـدف واحـد، كما تأتي مبـاراة الغد يف 
املنتخبني ملنافسـات  اطار تحضـريات 
خليجي 25 التـي تحتضنها  البرصة يف 

السادس من الشهر املقبل  .

Òãÿjfl@pa7õ•
انطلقـت تحضريات منتخبنـا الوطني 
وشـقيقه الكويتـي لخليجـي البرصة 
مبكـرا  فمنتخبنـا الوطنـي  شـارك يف 
بطولة االردن الدولية خالل ايلول املايض  
وجـاء ثالثـا بعـد فـوزه عـىل املنتخب 
السـوري بهـدف دون مقابـل أليمـن 
حسـني بعد ان خرس املباراة االوىل امام 

سـلطنة عمان بفارق ركالت الرتجيح 
اثر تعـادل املنتخبـني يف الوقت االصيل 
بهدف ملثله حمل امضاء ايمن حسـني 
ايضـا. كما خـاض بعد ذلـك مباراتني 
تجريبيتـني يف اسـبانيا تحـت قيـادة 
مدربـه السـابق رايض شنيشـل خرس 
االوىل امـام املنتخب املكسـيكي بأربعة 
اهـداف دون رد وتعـادل يف الثانية مع 
منتخـب االكوادور  بـدون اهداف  قبل 
ان يتسـلم مهمة قيادة االسـود املدرب 
االسـباني خيسوس كاسـياس،  بينما 
االمـارات  الكويتـي يف  االزرق  عسـكر 
خـالل  الثلث االخري من الشـهر املايض 

تحت قيادة مدربه الربتغايل روي بينتو  
وخـاض هنـاك  مباراتـني تجريبيتـني 
ناجحتني فاز فيهمـا اوال عىل املنتخب 
اللبناني بهدفني  دون مقابل سـجلهما 
فيصـل زايـد ومحمـد باجيـه ثـم عىل 
الجزائـري للمحليـني بهدف  املنتخـب 
دون مقابل حمل امضاء عيد الرشيدي، 
وهكذا تعـد مباراة اليـوم رصاع افكار 

تدريبية اسباني - برتغايل .

Ùã◊â‹€@ıb8a
الشـقيق  الكويتـي  املنتخـب  يضـم 
سـتة العبني من نـادي الكويـت  وهم 
الغنـام  العتيبـي ومشـاري  : ضـاري 

واحمد الظفريي وفيصل زايد وابراهيم 
كميل  ومحمد باجيه وخمسـة العبني 
مـن العربي هم : سـليمان عبد الغفور 
وسـلطان العنزي وحسن حمدان وبدر 
طارق وعيل خلف ومثلهم من الساملية 
وهم : حمد القالف  وبدر جمال  ومهدي 
دشـتي  وفواز عايض  ومبارك الفنيني  
وثالثـة العبني مـن القادسـية، وهم : 
راشـد الدورسي  وخالد محمد ابراهيم  
وعيد الرشيدي  اىل جانب بدر الصعنون  
وعبـد الله مروي  مـن الجهراء  وحمد 
الحربي وشـبيب الخالـدي من كاظمة 
وخالد شـامان مـن النـرص  وعبد الله 

فهـد من برقان ، ويغيب عن التشـكيل 
النجم املعروف بدر املطوع بجانب العب 

القادسية املصاب عبد العزيز وادي .

@ÚÓ‡”ä@Ú‹ó´
يشـري التاريخ اىل ان منتخبنا الوطني 
سـبق ان التقـى نظـريه الكويتـي يف 
39 مباراة رسـمية ووديـة  جرت عىل 
امتداد اكثر مـن  نصف قرن، واقيمت 
تلـك املباريـات بواقـع 11 مبـاراة  يف 
الكويـت  وتسـع  يف العـراق  وثالث يف 
العاصمـة العمانيـة مسـقط  مقابل 
مباراتـني يف كل من طهـران  والدوحة  
ونيودلهـي  واملنامـة  والريـاض  وابو 
ظبـي  ومباراة واحدة يف كل من عّمان  
وعـدن  وبانكـوك ودبـي ،وتضمنـت 
تلـك الرحلة اقامـة 11 مباراة يف كاس 
الخليـج العربـي  و12 وديـة  وثـالث 
مباريـات قاريـة  ومباراتـني يف كاس 
العـرب  ومبـاراة   يف كاس فلسـطني  
ومثلهـا يف بطولـة الصداقة والسـالم  
واخـرى  يف بطولة فوكس  الدولية  اىل 
جانب  8 مباريـات جرت عىل الصعيد 
االوملبـي  عندمـا كان يسـمح لـدول 
العالم الثالث املشـاركة يف املناسـبات 

االوملبية بمنتخباتها الوطنية .

 ÚÓ”aã«@ÚÓzuäc
وباملحصلة النهائيـة  فاز منتخبنا بما 
مجموعـه 17 مبـاراة فيمـا خرس 11 
بينمـا تعـادل املنتخبـان يف 11 مباراة  
ركالت  حسـمتهما  مباراتـني  بينهـا 
الرتجيـح  من عالمـة الجـزاء  لصالح 
املنتخب الكويتي ، وسـجل العبونا 53 
هدفا باملرمى الكويتي مقابل 42 هدفا 
دخلت مرمانا باستثناء ركالت الرتجيح 
من عالمة الجزاء التي حسمت مباراتني 
كما ذكرنا  ، وكان اكثر العبينا تسجيال 
بمرمـى منتخـب الكويـت  هـو النجم 
الراحل  عيل كاظم امللقب بجالد الحراس  
وله خمسة اهداف  تاله مبارشة زميله 
حسني سعيد باربعة اهداف ،  اما اكثر 
الالعبـني الكويتيـني تسـجيال بمرمى  
منتخبنـا  فـكان  عبد العزيـز العنربي 

امللقـب باملخلّـص  وله خمسـة هداف 
ايضا  تاله  جاسـم يعقـوب وله اربعة 

اهداف .

ãÇ�aÎ@fiÎ˛a
 اول مبـاراة جمعت بـني املنتخبني عىل 
امتـداد تاريخهما  جرت يف الثالث عرش 
من ترشين الثاني عام 1964 لحسـاب 
منافسات النسـخة الثانية  من بطولة 
كاس العـرب التـي ضيفتهـا الكويـت 
آنذاك وانتهت لصالح  منتخبنا الوطني  
بهدف دون رد حمـل امضاء مهاجمنا  
شاكر اسماعيل ، اما اخر مباراة جرت 
بـني املنتخبني الشـقيقني فكانت   عىل 
ملعـب   واحتضنهـا  التجريـب  سـبيل 
البرصة الـدويل وانتهت عراقية بهدفني 
سـجلهما محمـد دواد  وايمن حسـني 
من ركلة جزاء  مقابل هدف واحد لعيد 

الرشـيدي .

a7Óœ@Üã–m
يف  منتخبنـا   قيـادة  عـىل  ارشف   
مبارياتـه السـابقة  امـام  املنتخب 
الكويتـي  عدد غري قليل  من املدربني  
بني محليني واجانـب ،فمن املحليني 
نذكـر الثالثـي الراحـل  عادل بشـري 
وعمـو بابـا  وواثق ناجـي اىل جانب 
انور جسـام  وحكيم شـاكر ورايض 
شنيشـل  ومن االجانب  االسكتلندي  
الراحـل  داني ماكلنن  واليوغسـاليف 
كاكا  والربازيـيل زاماريـو  واالملانـي 
ولفكانغ سيدكا  والربازييل جورفان  
سرتيشـكو   والسـلوفيني  فيـريا 
كاتانيتـش   ، امـا املنتخـب الكويتي 
فـارشف عـىل قيادتـه مـن املحليني 
صالح زكريـا  ومحمد ابراهيم  ومن 
االجـاب الربازيـيل كارلـوس الربتـو 
برييرا واالنكليزي جورج ارمسرتونغ 
والربازييل لويس فيلبي سـكوالري و 
الرصبـي كـوران والكرواتـي روميو 
جوزاك واالسباني اندريس كاراسكو  
بجانب الربازييل جورفان فيريا  الذي  
كان املدرب الوحيـد الذي ارشف عىل 

قيادة املنتخبني  يف فرتات متعاقبة .

بغداد/ متابعة الزوراء

  أعلنـت وزارة الثقافـة والسـياحة تجهيـز 35 فندقـاً بمدينة 

البرصة، السـتقبال وفود وجماهري خليجي 25 التي ستنطلق يف 

ال 6 من كانون الثاني املقبل.

وقالت مديـر إعالم الـوزارة زهرة الجبوري: ”بـإرشاف مبارش 

من قبـل وزير الثقافـة أحمد فـكاك البدراني، تواصـل الوزارة 

اسـتعداداتها لبطولـة خليجي 25 يف البـرصة وإكمال ما يتعلق 

بإنجاز املرافق السياحية مثل الفنادق واملضايف واملقاهي“.

وواصلـت ”الـوزارة جهـزت 35 فندقـاً تابـع لهيئة السـياحة 

السـتقبال الوفود الخليجية والجماهري التي ستكون حارضة يف 

البطولة ”.

وأضافـت الجبـوري: ”أن وفـداً مـن الـوزارة يتابـع يف البرصة 

آخر االسـتعدادات، وتم وضـع جدول لزيارة املواقع السـياحية 

الحضاريـة  واملتاحـف  العشـار  كورنيـش  منهـا  للمحافظـة 

والتاريخيـة و الشناشـيل واألماكن الرتفيهية كشـارع الجزائر 

والطويسـة وغريهـا باإلضافـة اىل املـوالت واألسـواق وأماكن 

الجـوالت النهرية يف شـط العـرب، عـالوة عىل املناطـق املهمة 

كجامعـة املعقل وقبة املوانئ وأماكن متفرقة يف أقضية البرصة 

مثل شـجرة آدم يف القرنة وبسـاتني ابو الخصيب وبيت الشاعر 

الكبري بدر شاكر السياب و أهوار البرصة“.

وختمت الجبوري ترصيحاتها بالقول: ”تم إعداد فقرة افتتاحية 

مـن قبـل الفرقـة الفنية الشـعبية املعروفـة بفرقة الخشـابة 

وغريها الكثري من الفعاليات األخرى للمسـاهمة بنجاح العرس 

الخليجي“.



مانشسرت / متابعة الزوراء:
كشف النجم الجزائري رياض محرز، العب 
الالعب  يف  رأيه  عن  سيتي،  مانشسرت 
األفضل خالل بطولة كأس العالم قطر 

.٢٠٢٢
بلقب  األرجنتني  منتخب  وتوج 
عىل  فوزه  بعد  قطر،  مونديال 
النهائية  املباراة  يف  فرنسا 
بعد  الرتجيح،  بركالت   (٤-٢)
واإلضايف  األصيل  الوقت  نهاية 

بالتعادل- ٣) ٣).
وقال محرز، يف مقطع فيديو، 
تم نرشه عىل إحدى صفحات 
لفريقه  الراعية  الرشكات 
عىل  رًدا  سيتي،  مانشسرت 
الذي  الالعب  بشأن  سؤال 
العالم  كأس  خالل  أبهره 
ليونيل  «سأقول   :٢٠٢٢

كيليان  وأيًضا  لعمره،  بالنسبة  خاصة  مييس 
مبابي بالتأكيد».

يف  العب  أفضل  بجائزة  بالفعل  مييس  وتوج 
الحذاء  جائزة  مبابي  حصد  بينما  البطولة، 

الذهبي كهداف للبطولة.
بد  «ال  قال:  اليوم،  يونايتد  ليدز  مواجهة  وعن 
أن نفوز، فنحن لسنا يف صدارة الدوري، ولكننا 

نريد أن نكون يف القمة».
ألن  مباراة،  كل  يف  الفوز  «سنحاول  وأضاف: 

هدفنا التتويج باللقب».
وتابع: «ال نركز عىل آرسنال فقط، عىل الرغم 
من أنهم جيدون حًقا حتى اآلن، فهناك العديد 
تستطيع  والتي  إنجلرتا  يف  القوية  الفرق  من 

الفوز بالدوري».
أن  يجب  بالدوري،  الفوز  أردنا  «إذا  وختم: 
أخرى..  نعود مرة  أن  نكون مستعدين بمجرد 
نحن مستعدون لهذه املواجهة، وأتمنى العودة 

بالنقاط الثالث».

مانشسرت / متابعة الزوراء:
يف  موقعه  يونايتد  مانشسرت  عزز 
عىل  الفوز  وحقق  الخامس  املركز 
بثالثة  فورست  نوتينغهام  ضيفه 
املرحلة  إطار  يف  رد  دون  أهداف 
السابعة عرشة من الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
اإلنكليزي  الدويل  املهاجم  وافتتح 
التسجيل  راشفورد  ماركوس 
ملانشسرت يونايتد يف الدقيقة ١٩ بعد 
أن انقض عىل تمريرة رائعة من ركلة 
إيريكسن  كريستيان  لعبها  ركنية 
مبارشة  الكرة  راشفورد  فسدد 
ألصحاب  التقدم  هدف  مسجالً 

األرض.
ويف الدقيقة ٢٢ ومن هجمة منظمة 
راشفورد  مرر  الحمر  للشياطني 
تمريرة حاسمة إىل أنتوني مارسيال 
زاحفة  أرضية  الكرة  سدد  الذي 

فورست  نوتينغهام  حارس  حاول 
أنها  إال  لها  التصدي  هينييس  واين 
الثاني  الهدف  معلنة  للشباك  تهادت 

ملانشسرت يونايتد.
ويف الدقيقة ٤١ ألغت تقنية الفيديو 
العب  ياتيس  ريان  سجله  هدفاً 
نوتينغهام لينتهي الشوط األول عىل 
وقع تقدم مانشسرت يونايتد. (٢-٠) 
مستوى  ارتفع  الثاني  الشوط  ويف 
محاوالتهم  وزادت  الضيوف 
مانشسرت  دفاع  أن  إال  الهجومية 
عىل  الحفاظ  من  تمكن  يونايتد 

شباكه نظيفة.
ومع نهاية املباراة وتحديداً يف الدقيقة 
٨٧ كان الجميع عىل املوعد مع هدف 
أفضل  أهدى  عندما  خالص  برازييل 
العبي اللقاء كاسيمريو تمريرة رائعة 
إىل فريد الذي أحرز منها ثالث أهداف 
الشياطني  ليحقق  األرض،  أصحاب 

هذا  التاسع  فوزهم  بذلك  الحمر 
املوسم مقابل تعادلني وأربع هزائم.

 ٢٩ إىل  بذلك  رصيده  يونايتد  ورفع 
مواصالً  الخامس  املركز  يف  نقطة 

برصيد  الرابع  توتنهام  عىل  الضغط 
رصيد  تجمد  جانبه  من  نقطة،   ٣٠

املركز  يف  نقطة   ١٣ عند  نوتينغهام 
التاسع عرش قبل األخري.

طريق  إىل  مجدداً  تشليس  وعاد 
ضيفه  عىل  فوزه  عقب  االنتصارات 
ضمن  رد  دون  بهدفني  بورنموث 
الدوري  من  عرشة  السابعة  املرحلة 

اإلنكليزي لكرة القدم.
سعياً  بقوة  املباراة  تشليس  بدأ 
لتسجيل هدف مبكر استغالالً لعاميل 
تمكن  وبالفعل  والجمهور  األرض 
كاي هافريتس من افتتاح التسجيل 
عىل  انقض  أن  بعد   ١٦ الدقيقة  يف 
العرضية  ستريلينغ  رحيم  تمريرة 

األرضية الرائعة.
«البلوز» عىل  برهن   ٢٤ الدقيقة  ويف 
التوقف  فرتة  بعد  القوية  عودتهم 
عن  الثاني  الهدف  وأحرزوا  الدولية 
طريق ماسون ماونت الذي سدد كرة 
منطقة  خارج  من  زاحفة  أرضية 

الجزاء سكنت شباك الضيوف.
وعىل الرغم من تحسن أداء بورنموث 
يف الشوط الثاني إال أن النتيجة بقيت 

عىل حالها.
بعد  األول  اللقاء  تشليس  ودخل 
العالم  كأس  أجل  من  التوقف 
خلفية  عىل   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA
دون  من  متتالية  مراحل  خمس 
ثالث  آخر  يف  سقوطه  بينها  فوز، 
 (١-٤) برايتون  أيدي  عىل  مباريات 
(صفر-١  املتصدر  أرسنال  وجاره 
(صفر-١)،  ونيوكاسل  أرضه)  عىل 
مانشسرت  أمام  خسارته  اىل  إضافة 
سيتي (صفر-٢) يف الدور الثالث من 

مسابقة كأس الرابطة.
إىل ٢٤ نقطة  ورفع تشليس رصيده 
تجمد  فيما  الثامن  للمركز  متقدماً 
يف  نقطة   ١٦ عند  بورنموث  رصيد 

املركز الرابع عرش.

برشلونة / متابعة الزوراء

عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 

برشلونة  برغبة  تتعلق  كربى  مفاجأة 

يف التوقيع مع الفرنيس كيليان مبابي، 

نجم باريس سان جريمان.

وجدد مبابي عقده يف حديقة األمراء، 

من  الرغم  عىل  املايض،  الصيف  خالل 

رغبة ريال مدريد الكربى يف استقدامه 

لسانتياجو برنابيو.

ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وقالت 

يف  يرغب  «برشلونة  اإلسبانية: 

وأنه  الحالية،  مبابي  حالة  استغالل 

خسارته  بعد  لحظاته  بأفضل  يمر  ال 

األرجنتني،  أمام  العالم  كأس  نهائي 

ليونيل  باريس  أمام زميله يف  وتحديًدا 

مييس، والتي يمكن أن تكون حاسمة 

بعد  خاصة  الربسا،  اسرتاتيجية  يف 

تجديد  عىل  مييس،  والد  مع  االتفاق 

عقد الربغوث ملوسم آخر».

وأضافت: «قرار سان جريمان بتجديد 

عقد مييس عىل الرغم من قيام زميله 

مرمى  حارس  مارتينيز  إيميليانو 

املهاجم  من  بالسخرية  األرجنتني، 

يستشيط  مبابي  جعل  الفرنيس، 

االهتمام  هو  ذلك،  عزز  وما  غضًبا، 

يف مونديال قطر عىل  بمييس  املحلوظ 

حسابه».

ريال  أن  من  الرغم  «عىل  وأردفت: 

مدريد كان الوجهة املفضلة لالعب، 

الطريق،  عىل  دخل  برشلونة  لكن 

مسؤويل  ترصيحات  بعد  خاصة 

غري  (توقيع  مبابي  بأن  املرينجي 

تراجع  بعدما  وتحديًدا  محتمل)، 

عن اتفاقه مع فلورنتينو برييز 

وتجديد  املايض،  باملوسم 

عقده مع باريس». وأشارت: 

من  أنه  قرر  نفسه  «مبابي 

لربشلونة،  التوقيع  األفضل 

خاصة بعد الهجوم املدريدي 

شبكات  عىل  عليه  الكبري 

االجتماعي». التواصل 

يشء  «كل  وأوضحت: 

مبابي،  محسوب يف مسرية 

املستقبل  أن  جيًدا  يعلم  إذ 

بالكامل له يف الربسا، خاصة 

روبرت  رحيل  أو  اعتزال  بعد 

من  البالغ  ليفاندوفسكي 

العمر ٣٤ عاًما».

القاهرة / متابعة الزوراء:

التقى الشيخ أحمد صالح العيىس رئيس االتحاد اليمني 

عقب  القاهرة،  يف  اليمني  املنتخب  بعثة  القدم  لكرة 

ضمن  املرصي،  الرتسانة  فريق  أمام  الودية  املباراة 

مرص،  يف  حاليا  املقام  للمنتخب  الخارجي  املعسكر 

بطولة  منافسات  لخوض  اليمني  املنتخب  ويستعد 

البرصة  املقررة يف  العربي (خليجي ٢٥)  الخليج  كأس 

املقبل. خالل  يناير  السادس و١٩  الفرتة ما بني  خالل 

وتطور  الالعبني  بجهود  العيىس  الشيخ  أشاد  اللقاء 

أدائهم التدريجي فنيا وبدنيا من مباراة إىل أخرى.

أبوظبي/ متابعة الزوراء:

أعلَن اتحاد الكرة اإلماراتي عن غياب أحد 

اإلماراتي  املنتخب  تشكيلة  عن  النجوم 

املشاركة يف بطولة كأس الخليج «خليجي 

الشهر  العراق  تستضيفها  التي   «٢٥

املقبل.

حسابه  عرب  اإلماراتي  االتحاد  وأوضح 

الفحوصات  أن  تويرت،  موقع  يف  الرسمي 

الزعابي  طحنون  إصابة  أثبتت  الطبية 

بكدمة قوية يف كاحل القدم خالل مشاركته 

مع فريقه الوحدة يف املباراة األخرية.

وأشار االتحاد إىل أن طحنون يحتاج للعالج 

والراحة ملدة أسبوعني، وبالتايل سيغيب عن 

املشاركة مع املنتخب اإلماراتي يف «خليجي 

.«٢٥

املدافع  غياب  عن  االتحاد  أعلن  أن  وسبق 

يف  املشاركة  عن  الرحمن،  عبد  شاهني 

إىل ١٩  املقررة من ٦  الخليجية  البطولة 

مدينة  يف  املقبل،  الثاني  كانون  يناير/ 

البرصة العراقية، بسبب اإلصابة أيضا.

وكان املنتخب اإلماراتي قد بدأ تجمعه 

الخليجية،  للبطولة  استعداداً  دبي  يف 

مباراة  خوض  تحضرياته  وتتضمن 

ودية مع املنتخب اللبناني، عىل ستاد 

آل مكتوم يف نادي النرص.

املنامة / متابعة الزوراء:
األوملبية  واللجنة  للرياضة  العامة  الهيئة  أطلقت 
املنتخب  لدعم  كبرية  إعالمية  حملة  البحرينية، 
بتوجيهات   ،«٢٥ «خليجي  يف  املشارك  البحريني 
رئيس  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  من 
األوملبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 

البحرينية.
بإطالق  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  وجه 
حملة إعالمية لدعم املنتخب البحريني بالتنسيق 
مع االتحاد البحريني لكرة القدم إلطالق الحملة 

اإلعالمية تحت شعار «فالكم الذهب».
املنتخب  لدعم  وذلك 
استكماال  البحريني 
النجاحات  ملسرية 
التي  واإلنجازات 
الكرة  حققتها 
البحرينية بعد فوز 
لقب  بأول  األحمر 
تاريخي يف نسخة 
الخليج  كأس 

األخرية.
خالد  الشيخ  وأكد 
يف  خليفة  آل  حمد  بن 

ترصيح رسمي عىل أهمية دعم املنتخب بصفته 
حامل لقب النسخة املاضية، مشريا إىل أن املرحلة 
القطاعات  جميع  بني  التعاون  تتطلب  القادمة 
الرياضية من أجل اإللتفاف حول املنتخب وحشد 
الدعم اإلعالمي سعيا وراء تحقيق الهدف املنشود 

وهو املحافظة عىل اللقب الخليجي التاريخي.
تحقيق  عىل  الالعبني  بقدرات  ثقته  عن  وعرب 
أفضل النتائج مع تقديم كامل الدعم لهم يف هذا 
شعار  أن  إىل  مشريا  الهام،  الخليجي  االستحقاق 

فالكم الذهب يأتي يف إطار شعار «عرص الذهب» 
الذي أطلقه الشيخ نارص بن حمد آل خليفة رئيس 
دافعا  ليكون  والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
والنتائج  املستويات  أفضل  تقديم  أجل  من  لهم 
التي تليق بسمعة املنتخب. ودعى الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة جميع وسائل اإلعالم للتعاون مع 
ملشوار  دعما  الحملة  إلنجاح  الرياضية  الجهات 
املنتخب األول يف خليجي ٢٥، متمنيا لالعبني دوام 

التوفيق والنجاح.

åbn‡æa@çÓ‹≠�a@äÎá€a
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الرياض/ متابعة الزوراء:
عىل الرغم من تحقيق املنتخب السعودي يف كأس 
التي  العالم ٢٠٢٢ فوًزا تاريخًيا عىل األرجنتني 
يحل  لم  الفوز  ذلك  لكن  الحًقا،  باللقب  توجت 
أزمة األخرض الكربى يف عهد رينارد، خصوًصا 
وندرة  الهجوم  ضعف  وهي  األخرية،  الفرتة  يف 
الهدافني املحليني. وخرج األخرض من نهائيات 
أهداف، هدفني لسالم   ٣ العالم بحصيلة  كأس 
الدورسي يف مرمى األرجنتني واملكسيك، وهدف 

لصالح الشهري يف مرمى األرجنتني.
وقد تكون بطولة الخليج هي املفتاح السحري 

املشكلة  حل  أجل  من  الشهري  سعد  للمدرب 
وتقديم مهاجم يعول عليه مستقبال، خصوصا 
يمتاز  الشهري  بقيادة  األوملبي  املنتخب  وأن 

بالقوة الهجومية.
وعبدالله  النرص،  العب  مران  محمد  ونجح 
التعاون، يف إثبات  رديف العب الهالل املعار إىل 
قيادتهم  خالل  من  املميزة،  التهديفية  قدرتهم 
بكأس  بيطولة  التتويج  يف  السعودي  لألوملبي 
آسيا تحت ٢٣ عاًما ولقب بطولة كأس اتحاد 
غرب آسيا تحت ٢٣ عاًما. ويتطلع األخرض يف 
إيجاد ضالته وبزوغ نجم املهاجمان من خالل 

بطولة الخليج، التي دائماً ما كانت بوابة لتقدم 
أفضل املهاجمني السعوديني عرب التاريخ.

        
wÓ‹©a@sÌáy

fiıb–n„@b„Ï«Ü
عبدالله إبراهيم

أبوظبي / متابعة الزوراء:
االستعداد  مرحلة  القدم  لكرة  الوطني  االمارات  منتخب  دشن 
للمرة  العراقية  البرصة  مدينة  تستضيفها  التي   ،٢٥ لخليجي 
السادس  الفرتة من  الخامسة عام ١٩٧٩، يف  الدورة  بعد  الثانية 
منتخبات  ثمانية  بمشاركة  املقبل،  يناير  من  عرش  التاسع  اىل 
والسعودية  والكويت  والبحرين  وقطر  وُعمان  اإلمارات  هي: 
والتي  للبطولة،  املستضيف  العراقي  املنتخب  بجانب  واليمن 
اهتمام  عىل  استحوذت  التي   ٢٠٢٢ قطر  العالم  كاس  بعد  تأتي 
ومتابعة العالم بأرسه، وسط متعة كروية ومنافسة رشسة بني 
املنتخبات أسفرت عن تتويج املنتخب األرجنتيني، وفوز املنتخب 
املغربي باملركز الرابع وألول مرة ملنتخب عربي وأفريقي يحظى 

بهذا اإلنجاز.
ويخوض منتخب االمارات مباراته الوحيدة أمام نظريه اللبناني 
التوجه  قبل  النرص،  بنادي  مكتوم  آل  باستاد  الجمعة  غد  يوم 
الرتقب  من  حالة  وسط  القادم  الشهر  من  الثاني  يف  البرصة  اىل 
حول جاهزية منتخبنا لهذا العرس الكروي الذي نعتربه جميعاً 
سبباً يف تطور منتخباتنا الخليجية وبلوغ بعضها نهائيات كأس 
كانت  التي  املنافسة  وروح  تحتية  بنى  من  وفرتها  ملا  العالم 

سبباً يف تطورها طوال الـ ٥٢ عاماً مضت من عمر البطولة منذ 
انطالقتها عام ١٩٧٠ يف مملكة البحرين ومشاركة منتخبنا بدءاً 

من النسخة الثانية منها عام ١٩٧٢.
الجميع  وحرص  املشاركة  املنتخبات  بني  املنافسة  حدة  ورغم 
ومؤازرة  بالتفاؤل  الجميع  ندعو  أننا  إال  باللقب،  الظفر  عىل 
املنتخب يف البطولة من إعالم وجماهري، لتجاوز محنته السابقة 
التي  القادمة بداًء من بطولة غرب آسيا  واإلعداد لالستحقاقات 
 ٢٠٢٤ الدوحة  يف  آسيا  أمم  وكاس  املقبل  مارس  نستضيفها 
قطر  العالم  لكأس  تأهلنا  وعدم  السابقة  اإلخفاقات  لتعويض 

٢٠٢٢، رغم وصولنا لدور امللحق وخروجنا يف األمتار األخرية.
كرة القدم ال تعرتف بالتاريخ واألمجاد السابقة، فهنالك منتخبات 
عريقة كانت مرشحة لنيل بطولة العالم ومنتخبات لم يحالفها 
الحظ يف التأهل لدورتني متتاليتني رغم مكانتها العاملية، وغريها 
يف  املجموعات  دور  من  البطولة  وغادرت  مرشحة  كانت  التي 

الوقت الذي راهن عليها الجميع بتحقيق البطولة.
هذه دعوة لننىس ما فات من الرتاجعات ولنعمل معاً يف مساندة 
والفني  اإلداري  والجهازين  االتحاد  إدارة  مجلس  من  املنتخب 
لصحوة  بداية   ٢٥ خليجي  ولتكون  فات،  ما  لتعوبض  والالعبني 
كروية ننشدها جميعاً، فنحن لسنا بأقل من املنتخبات الخليجية 

الخليجية  بطولتنا  مع  الكروي  مشوارها  بدأت  التي  األخرى 
املحببة، والتي كانت سبباً يف تطورنا، ونتمناها مواصلة إلنجازاتنا 

يف املرحلة املقبلة بتضافر جميع الجهود لتحقيق األمل املعقود.
نقالً عن صحيفة االتحاد االماراتية

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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ياريس/متابعة الزوراء:

نجح خريجـو وخريجـات برنامج مركز 
التوجيـه للمبادرات اإلعالمية الناشـئة يف 
الرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا التابع 
لشبكة الصحفيني الدوليني برسم خارطة 
جديـدة ملشـاريعهم اإلعالميـة التي تدعم 
الحلول وتعـزز االبتكار الرقمي وتشـّجع 
حمايـة حقـوق اإلنسـان، وتمكنـوا من 
الوصـول إىل جمهور أكـرب وحصد جوائز 

عاملية.
وقد فاز ثالثة صحفيني كانوا قد شـاركوا 
يف برنامج مركـز التوجيه بتحدي االبتكار 
الـذي تنظمـه مبـادرة جوجـل لألخبـار، 
وجـرى اختيارهـم بناًء عىل مشـاريعهم 
التي تهتم بمشـاركة القراء وتتبع نماذج 

األعمال الجديدة.
يف حديث مع شـبكة الصحفيني الدوليني، 
تحـّدث الفائزون بتحـدي جوجل لالبتكار 
يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
عن مشـاريعهم، وماذا أضاف الفوز بهذا 
التحدي إىل رصيدهـم املهني. كما تطرّقوا 
إىل مشـاركتهم يف برنامـج مركز التوجيه 
للمبادرات اإلعالمية الناشئة التابع لشبكة 
الصحفيـني الدوليـني، ثّم قّدمـوا نصائح 
ملتابعي الشـبكة الذين يخططون للتقديم 

إىل هذا التحدي يف نسخته املقبلة.
كّرسـت هديل عرجـة التي تعيـش حالًيا 
يف تركيـا، والتـي تدربـت يف برنامج مركز 
التوجيـه للمبادرات اإلعالمية الناشـئة يف 
الرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا التابع 
لشـبكة الصحفيني الدوليني يف دورة العام 
٢٠٢٠-٢٠٢١، عملها الصحفي اإلنسـاني 
يف تغطية مناطق النزاع وقصص األطفال 
فيهـا مسـتعينًة بالوسـائل التكنولوجية 
للقصـص،  جاذبيـة  لتضفـي  الحديثـة 
وتتمّكن من إيصالها ألكرب عدد ممكن من 

القراء واملشاهدين.
شـاركت عرجة يف تحدي جوجل لالبتكار 
عام ٢٠٢١ وتم اختيار مرشوع يد صغرية 
 Frontline in بالرشاكـة مـع tinyhand
focus من ضمـن ٣٢٩ مبادرة من الرشق 

األوسط وتركيا.
يف حديثهـا لشـبكة الصحفيـني الدوليني، 
قالت عرجـة: «انتقلنـا يف عملنا اإلعالمي 
ملرحلـة جديدة من خالل توظيف وسـائل 
تكنولوجيـة كانت موجـودة حولنا ولكن 
لم نكن نستثمرها يف عملنا اإلعالمي، مثل 
الواقع االفرتايض واملعزز لنقل املشاهد إىل 
قلب الحـدث»، وأضافت: «الفوز يف تحدي 
االبتـكار أضـاف لنـا الكثري عـىل الصعيد 
املهني مـن خالل تطوير عملنـا اإلعالمي 
وصقل مواهـب الصحفيني العاملني معنا 

وتأمني املعدات املناسـبة، وإنجاز تقارير 
مختلفة تعيد االهتمام لقصص إنسـانية 
من مناطق الحروب، وخاصة يف سوريا».

وأكـدت عرجـة أّن مشـاركتها يف برنامج 
مركز التوجيه شـّجعها للتقديم إىل تحدي 
االبتكار، قائلًة: «عندمـا علمت أّن منصة 
صوت للبودكاسـت التـي يديرها املرشف 
عيل يف مركز التوجيه رمزي تسـدل كانت 
قـد فـازت يف العـام السـابق يف التحـدي، 
شـجعني ذلك عـىل املشـاركة، خاصة أّن 
املوجه شـاركنا الكثري من خرباته يف إدارة 
منصـة إعالمية ناشـئة. ومن جهة أخرى 
لفتت نظري املشـاركة يف مركـز التوجيه 
إىل أننـي جـزء مـن منصتـني إعالميتـني 
«tinyhand وfrontline» ويجب أن أتعامل 
معهما كمـرشوع واحـد ألّن كل مرشوع 
يكمل اآلخر وهذا ما أعتقد أنه سـاعدنا يف 

الفوز بتحدي االبتكار».
وتابعـت أّن «مركـز التوجيـه لـه دور يف 
التعرف عىل مبادرات مهمة ناشـئة تغني 
تجربـة كل املشـاركني»، قائلـًة: «نتبادل 
اإلحبـاط والنجاحات والنصائح يف تخطي 
العوائق. وهناك أمر مهم كان للمركز دور 
كبري فيه، وهو أّن مرشوع زميلتي دينا أبو 
غزالة «إيجاب» والتي كانت من املشاركني 
يف مركـز التوجيـه، فـاز بتحـدي االبتكار 
أيًضا. إّن معرفتي بدينا والتواصل املستمر 
دور كبـري يف مرشوعنـا  لـه  معهـا كان 

وخاصة قبل االنطالق».
وعن نصيحتها للصحفيني الذين يرغبون 
بالتقديـم اىل النسـخة الجديدة من تحدي 

االبتكار، قالت:
«أوًأل، عـىل كل صحفـي أال يقـوم بكتابة 
اإلجابات مرة واحـدة، أعطها الوقت الذي 
تسـتحقه، ويف كل مـرة تعتقـد أنك كتبت 
اإلجابة املناسـبة، قـم بقراءتهـا مجدداً، 

راجع عملك وإنجازك وقارن السؤال.
ثانًيـا، قبـل أن تفكـر بالفـوز، فكـر أنك 
اآلن عـىل مفـرتق طريـق يف عملـك الـذي 
تعبـت من أجله كثرياً، كيف سـتنتقل فيه 
ملرحلة جديـدة، كيف سـتقنع اللجنة أنك 

مختلف».
ولفتت عرجة إىل أّنها اطلعت عىل املشاريع 
الفائزة يف السـنوات السابقة، واعتربت أّن 
التحـدي األكرب هو أّنه لم يفز مشـاركون 

من سوريا بالتحدي من قبل.
وذكـرت هديـل دور شـبكة الصحفيـني 
الدوليـني يف دعـم الصحفيـني خاصـًة يف 
املنطقة العربية، وقالت: «ليس من السهل 
االنطـالق بمـرشوع إعالمي واالسـتمرار 
بـه، وجودكم دومـاً بجانبنـا واهتمامكم 

بإنجازاتنا له دور كبري يف االستمرار».

توازًيا، رسدت دينا أبوغزالة، وهي صحفية 
مرصية عملت ملدة ١٤ عاًما بهيئة اإلذاعة 
الربيطانية قبل تركها إلنشاء «إيجاب» يف 
آب/أغسـطس ٢٠٢٠، هـذه املنصة التي 
شـاركت فيها يف مركز التوجيه للمبادرات 
اإلعالمية الناشـئة، وبعد ذلك يف مسـابقة 
تحـدي جوجل وفـازت عـام ٢٠٢١ حيث 
فازت بالتحدي بأول مرشوع يتم اختياره 
من مـرص، من ضمـن ٢٢ مبـادرة جرى 

اختيارها.
وأعربـت دينـا عـن أهميـة الفـوز الـذي 
حققته قائلًة: «كان الفوز بتحدي االبتكار 
من جوجل مهًما عـىل الصعيدين املعنوي 
أغسـطس  يف  إيجـاب  أسسـت  واملـادي. 
٢٠٢٠ ولـذا أعطانـي الفوز بهـذا التحدي 
بعـد أقل مـن عـام مـن االنطـالق دفعة 
قوية لالسـتمرار. كما حصلت عىل منحة 
ماليـة قيمة سـاعدتني يف إنشـاء منصة 
إلكرتونية، وبالطبع تعلمت دروًسا جديدة 
خالل رحلة بناء املنصة. كصحفية خربتي 
تنصب يف جانب املحتوى كما أنه كان لدي 
خربة يف القيادة خالل عميل يف البي بي يس 
لسـنوات طويلة ولكن تجربة بناء منصة 
إلكرتونية بحجم الدور الذي تلعبه إيجاب 
للربـط بـني املواهـب الصحفيـة املحلية 
واملنصات اإلعالميـة العاملية كانت جديدة 
يل يف عالـم التكنولوجيـا. فتعلمت أسـس 
تصميم املنصات وتعرفت عىل مصطلحات 
جديدة مثل الـ UI/UX وتعاملت ألول مرة 
مع أدوات التصميم مثل Figma. واآلن أنا 
عىل درايـة وفهم أكرب للمراحـل املختلفة 

واألدوار املتعددة لبناء منتج جديد».
وعن مشاركتها يف مركز التوجيه، أوضحت 
دينـا أّن املوّجـه رمـزي تسـدل قـّدم لها 
النصائح عّما يتطلبه الفوز بهذا التحدي. 
وأضافـت: «مـن ناحيـة أخـرى، خـالل 
مشـاركتي يف مركز التوجيـه تعرفت عىل 
مشـاركني آخريـن يف دول مختلفة منهم 
هديل التي فـاز مرشوعها بتحدي جوجل 

يف نفس العام مثيل. إّن وجود زميله فائزة 
بنفس التحـدي كان أمرًا مشـجًعا للغاية 
حيث كنت ألجأ لها باألسئلة حينما أواجه 
موقًفا ال أعرف اإلجابـة عنه. كما أنني ال 
زلت ألجأ لزمالء شاركوا يف مركز التوجيه 
حينما أحتاج مسـاعدة أو معلومة تخص 

بلدانهم».
للراغبـني  قّدمتهـا  التـي  النصائـح  أّمـا 

بالتقديم إىل تحدي االبتكار، فكانت: 
أوًال، ركـز عـىل ربط مرشوعـك بموضوع 
املسـابقة وقراءة الـرشوط بتمعن. ففي 
عـام ٢٠٢١ كان من رشوط املسـابقة أن 
يكـون املـرشوع مرتبًطـا بزيـادة تفاعل 
الجمهـور أو خلـق قنـوات دخـل جديدة. 
وأعتقـد أّن مـا عزز مـن فرصنا هـو أننا 
أوضحنـا مـن خالل دراسـات عـدة ومن 
خالل نتائـج عملنا ملدة عام كيف يسـهم 

مرشوعنا يف تحقيق النقطتني.
ثانًيا، قم بمـلء إجاباتك يف ملف منفصل، 
وراجعها بتمهل. واطلب من شـخص تثق 
فيه - يستحسـن أن يكـون موجًها، مثل 
الذي سـتحظى بـه عند انضمامـك ملركز 
التوجيـه - بأن يراجـع إجاباتك ويعطيك 

بعض النصائح. 
ثالًثـا، ال تـرتدد يف التقديـم إىل مثـل هذه 
املسـابقات، فحتـى لـو لم تفز سـتكون 
تجربـة مهمـة وتتعلـم منهـا كـي تقدم 
مقرتًحا بشـكل أفضل يف املـرة املقبلة. لذا 
إن كنت أحد الذين تقدموا لتحدي االبتكار 
ولم تنجـح، نصيحتي أال تيـأس وتحاول 
مرة أخرى يف السـنوات القادمة مع العمل 

عىل تحسني مرشوعك.
شـحاته السـيد هو صحفي اسـتقصائي 
مستقل ومؤسـس دليل املصادر املفتوحة 
للصحفيني العرب. كان السـيد مشارًكا يف 
برنامج مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية 
الناشـئة ويديـر مجتمـع «ميتـا» باللغة 
العربية. عام ٢٠٢٢ كان هناك تنافس بني 
٤٢٥ مبادرة من ٤٢ دولة وتمّكن من حجز 

مكانٍة ملرشوعه يف تحدي االبتكار.
خـالل حديثـه مـع شـبكة الصحفيـني 
الدوليني، قال السـيد: «كان الفوز بتحدي 
االبتـكار يف جوجـل بمثابـة حلـم كبـري 
بالنسـبة يل، ألّن املرشوع كان جديًدا حيُث 
يعمل الفريـق عىل صناعة تقنيات جديدة 
تسـهل العمـل الصحفـي وتطـور املنتج 
ليتمّكن من املنافسة عىل املستوى العاملي، 
لم أصدق بدايـًة أن املرشوع فاز بالتحدي 
بعـد تنافس كبري ولكّن ذلـك انعكس عيل 
كمؤسـس وسـاهم بتطويـر املـرشوع». 
وأضاف السـيد: «ال يشء مستحيل، فقط 

علينا أن نجتهد لتحقيق الحلم».
كما أشار السيد إىل أّن املنحة املالية املقّدمة 
من جوجل، ساعدته يف تنفيذ الخطة التي 
وضعها بدقة عىل مستوى صناعة األدوات 
والتقنيات املبتكرة، وأيضاً تدريب وتأهيل 

الصحفيني.
وقـّدم السـيد نصيحتـني ملـن يرغـب يف 

املنافسة بتحدي االبتكار من جوجل:
أوًال، كتابـة املـرشوع وامليزانيـة بشـكل 
واضـح جداً ليسـهل عـىل اللجنـة عملية 

االختيار.
ثانًيـا، أن يكون املرشوع جديـًدا ومبتكرًا 
ويهـدف إىل خلـق فـرص جديـدة أمـام 
الصحفيني واملؤسسات يف منطقة الرشق 

األوسط وأفريقيا.
وأضـاف شـحاتة الـذي وّسـع مرشوعه 
وأصبـح يديـر رشكـة OSH للتكنولوجيا 
وخدمات الذكاء االصطناعي: «إّن تجربتي 
مـع مركز التوجيه غـريت مفاهيم كثرية 
لـدي يف إدارة املـرشوع، وهـي السـبب يف 
وضع خطة منضبطـة لتطور املرشوع»، 
جـداً  ملهمـة  تجربـة  «كانـت  مضيًفـا: 
خرجـت منها بفكـر جديـد وإرصار أكرب 

عىل النجاح».
إىل  رسـالة  شـحاتة  وّجـه  الختـام،  ويف 
الصحفيـني واملؤسسـات العربيـة، قائًال: 
«يحتاج الصحفي إىل أن يتسـّلح بمهارات 
يحتاج إليها سـوق العمل لتحسني فرصه 
ودخلـه ودائماً أقول «صحفـي بال أدوات 
أرض  يف  بـال سـالح  ومهـارات كجنـدي 
املعركـة»، أمـا عىل مسـتوى املؤسسـات 
فقـد آن األوان للتغيـري والتطـور وفتـح 
لتحقيـق  التكنولوجيـا  أمـام  األبـواب 
انطالقـة حقيقية نحو العالـم الخارجي، 
ألّن ما تفعله هذا املؤسسـات حالياً عمره 
قصري وال يضمن لها االستدامة. أيضاً عىل 
املؤسسـات أن تسـتعني بخربات حقيقية 
لوضـع خطة واضحة لتحسـني املنتجات 
وتطويـر املحتـوى وتحسـني الدخل حتى 

تضمن االستدامة».

منـذ العـام ٢٠١٤، وبدعم مـن الصندوق 
مركـز  عمـَل  للديمقراطيـة،  الوطنـي 
التوجيـه للمبادرات اإلعالمية الناشـئة يف 
الرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا التابع 
لشـبكة الصحفيني الدوليـني مع عرشات 
الصحفيـني/ات يف املنطقة ملسـاعدتهم/
هن عىل تطوير وسـائل اإلعـالم الخاصة 

بهم.
خـالل فـرتة الربنامـج، يقـوم موّجهـان 
بإرشـاد املشـاركني/ات عـىل التخطيـط 
االسـرتاتيجي ووضع خطة عمل، وتفعيل 
الحمـالت اإلعالميـة وتطويـر الخدمـات 
أو املحتـوى املقّدم. كما يرشـد املوجهان 
تحسـني  كيفيـة  عـىل  املشـاركني/ات 
املحتـوى املكتوب والبـرصي باإلضافة إىل 
التسـويق الرقمـي عمومـاً وعرب وسـائل 
التواصـل اإلجتماعـي بحسـب متطلبات 
كل رشكـة لتحقيق أفضـل النتائج. كذلك 
يتعرّف املشاركون/ات عىل كيفية دراسة 
السوق اإلعالمّية وفًقا لبلدهم العربي وما 
يحتويه من مؤسسـات إعالمّية منافسـة 
وطريقـة عملهـا. ويتمكنون مـن إقامة 
عالقات مهنية إقليمية خالل املشـاركة يف 

الربنامج.
بحلول نهاية الربنامج، يكون املشاركون/
ات يف وضـع أفضـل لقولبـة مشـاريعهم 
أسـواقهم  تناسـب  كـي  اإلعالميـة 
فهمهـم  أّن  سـيما  وال  واحتياجاتهـم، 
لجمهورهم وتحديد منافسيهم سيساعد 
يف توجيه جهودهم بشكل أفضل. يف نهاية 
الربنامج، يمنح املركـز الدويل للصحفيني 
تمويًال أولًيا للمتدربني وملشاريعهم، وذلك 
اسـتناًدا إىل تقييم مشاركتهم يف الربنامج 
وما يقّدمونه يف جلسـة العرض التقديمي 

النهائية.
يف إطـار تعـاون جديـد، يتشـارك «املركز 
الـدويل للصحفيـني» (ICFJ) و»مبـادرة 
أخبـار جوجـل» (GNI) بتنفيذ النسـخة 
األوىل مـن «مختـرب الـرشكات الناشـئة» 
الذي يهدف إىل تعزيز املؤسسات اإلخبارية 
الرقمية املسـتقلة التي ال تـزال يف مراحل 
نموهـا األوىل يف منطقـة الرشق األوسـط 

وشمال أفريقيا.
خـالل الربنامج الذي يمتّد سـتة أشـهر، 
سـتعمل ١٦ مؤسسـة إخباريـة ُمختارة 
عىل إيجاد حلول ملشـكالت محددة تواجه 
أعمالها بدعم من «مبادرة أخبار جوجل» 
وخـرباء  للصحفيـني»  الـدويل  و»املركـز 
رائديـن يف هذا املجال، وذلـك باإلضافة إىل 
التوجيـه املخّصص وفرصة الحصول عىل 
منحة لتحقيق أهداف األعمال األساسية.  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

تونس/متابعة الزوراء:
دانـت 30 جمعيـة ومنظمة حقوقية تونسـية، 
منهـا النقابـة الوطنية للصحفيني التونسـيني 
واملنظمة التونسية ملناهضة التعذيب و“ائتالف 
صمـود“، يف بيـان مشـرتك أصدرتـه ظهر يوم 
الثالثـاء، ”مسـار االنتخابـات ومـا تبعـه من 
تهديدات تقوم بها هيئة االنتخابات اسـتهدفت 
حريـة الـرأي والتعبـري، وبلغـت حّد ممارسـة 
الرقابة عىل وسـائل اإلعالم يف مخالفة رصيحة 
للقانـون“. وهاجم البيـان القضايا التي رفعت 
”ضـد أشـخاص طبيعيني ومدونني وناشـطني 
ووسـائل إعالمية“، ووصفها بأّنها ”ممارسـة 
متخلفة رديئـة معادية للحريـات“. كذلك، نّدد 
”بممارسة هيئة االنتخابات للرقابة والصنرصة 

(الحجب) ولعب دور البوليس الرقيب عىل الرأي 
العام ووسائل اإلعالم“، وأّكد عىل رفض ”منطق 
التهديد املخالف للقانون وللدسـتور الذي يمنع 
أي رقابة عـىل اآلراء“. واسـتنكر املوقعون عىل 
البيان ”منطق التشهري والتشفي الذي مارسته 
الهيئـة من خالل نرش قائمة يف الرائد الرسـمي 
تتضمن أسـماء شـخصيات ووسـائل اإلعالم، 
وتستغرب عدم اهتمام هيئة االنتخابات بنزاهة 
وشـفافية العمليـة االنتخابيـة وتوفـري منـاخ 
انتخابي سـليم قائم عىل الحرية“. واعتربوا أّن 
الهيئـة رّكـزت جهودها ”عىل تتبـع أراء الناس 
ومحاولـة فـرض الرقابـة ومقاضـاة أصحاب 
اإلعـالم  املرتشـحني ووسـائل  وتهديـد  الـرأي 

واملنظمات“.

واشنطن/متابعة الزوراء:
”التزييـف العميق“ عملية جمع مللفات الصوت والفيديو بواسـطة الذكاء االصطناعي أو التعلم اآليل 
بشـكل دقيق يعتمدها السياسـيون يف تكتيكات تهدف إىل زرع الشك يف املسـارات الديمقراطية، كما 

حصل أثناء االنتخابات التي نظمت يف 2022 يف الواليات املتحدة والربازيل وحتى يف إرسائيل واملجر.
مـن الواليـات املتحدة إىل الربازيل مرورا بإرسائيل، طبعت حمـالت التضليل اإلعالمي االنتخابات التي 
نظمت يف 2022 مع أن الكثري من الناخبني لم ينجروا إىل هذه التكتيكات التي تهدف إىل زرع الشـك يف 
املسـارات الديمقراطية. واجتاحت أخبار كاذبة تويرت وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب مع صور معدلة 
تهـدف إىل التالعـب بالناخبني فضال عن مقاطع فيديـو تعتمد ”التزييف العميـق“ وهي تقنية ذكاء 
اصطناعـي تقوم عىل اسـتبدال وجه بوجه آخر. وتُتهم املنصات املختلفـة بالتخاذل يف مكافحة هذه 
التهديدات. وذكر تقرير ملوقع ”بروبيبليكا“ أن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن تراجعت عن محاربة 
التضليـل االنتخابـي بعد اتهامـات الجمهوريني بـأّن اإلدارة كانت تحاول خنق املعارضة. وبحسـب 

التقرير، فإن ”حقيقة جهود اإلدارة كانت أقل قوة من خطابها“.

بغداد/متابعة الزوراء:
من حاكم فلوريدا إىل نجمة التنس التونسية أنس 
جابر مروراً باألمري هاري، هناك 10 شـخصيات 
من املتوقع أن تتصـّدر عناوين الصحافة يف عام 

.2023
يف ما ييل قائمة بأسـماء أبرز شـخصيات 2023 

يف الصحافة: 
1 - رون ديسانتيس

يقبل حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس (44 عاماً)، 
عىل عام مفصيل يف مسـاره السـيايس بعد فوزه 
الكاسـح عىل رأس هـذه الواليـة الواقعة جنوب 
رشق الواليـات املتحدة، مـع ترقب إعالن خوضه 
االنتخابـات التمهيديـة للفـوز برتشـيح حزبـه 

للسباق الرئايس عام 2024.
وسـيواجه السيايس واسع الشـعبية يف املعسكر 
املحافظ عندها مرشـده السـابق دونالد ترامب، 
الـذي ابتكـر لـه منـذ اآلن لقـب ”رون مّدعـي 

األخالق“.
2 - كريستالينا غورغييفا

تتصـدر املديـرة العامة لصنـدوق النقـد الدويل، 

كريسـتالينا غورغييفا (69 عاماً)، خالل 2023 
الجهـود الراميـة إىل تفـادي أزمة ديون واسـعة 
النطـاق يف ظـل عواقـب تفـيش الوبـاء والغـزو 
الـرويس ألوكرانيا اللذين تسـببا بزيادة هائلة يف 

قروض الدول وبتضخم متسارع.
3 - األمري هاري

بعد صدمة انسحابه من العائلة املالكة الربيطانية 
مع زوجته ميغان عام 2020، واملقابلة الصحفية 
املدوية معه يف 2021، ومسلسـل وثائقي بارشت 
”نتفليكـس“ عرضـه يف ديسـمرب/كانون األول، 
ينرش األمري هاري (38 عاماً) مذكراته يف يناير/

كانون الثاني.
ومـن املتوقـع أن يحدث الكتاب الصـادر بعنوان 
”سـبري“ (االحتياطـي)، الذي يقال إنه سـيكون 
رصيحـًا، ضجـة كبـرية قبـل بضعة أشـهر من 
تتويج والده امللك تشـارلز يف السادس من مايو/

أيار.
4 - بوب إيغر

أمـام بوب إيغر البالغ من العمـر 71 عاماً وأعيد 
رأس  عـىل  الثانـي  نوفمرب/ترشيـن  يف  تعيينـه 

”ديزنـي“، سـنتان إلنقـاذ إرثـه والتعويض عن 
خسـائر منصـات البـث التـي اعتمـدت عليهـا 
مجموعـة الرتفيـه العمالقة األمريكية ملنافسـة 

”نتفليكس“.
وكان سـلفه، بوب تشـابك، الذي أقيـل بمفعول 
فـوري، قـد أثـار غضـب حاكـم فلوريـدا رون 
ديسانتيس بانتقاده قانونه حول ”ال تقل مثيل“، 
الذي يحظر تدريس مواضيع عىل ارتباط بالتوجه 
الجنـيس وهويـة النـوع االجتماعي يف املدرسـة 
ألغـى  االبتدائيـة. ورداً عـىل هـذه االنتقـادات، 
ديسـانتيس الوضع الخاص الذي كان يحظى به 

منتزه ديزني وورلد يف فلوريدا منذ الستينيات.
5 - أنس جابر

وضعت العبة كرة املرضب التونسّية، أُنس جابر، 
أول عربيـة تصـل إىل نهائي ويمبلـدون، هدفني 
لعام 2023، هما أن تصبح املصنفة أوىل يف العالم 

وأن تفوز يف إحدى دورات البطوالت الكربى.
وتعتـرب الالعبـة البالغـة مـن العمـر 28 عامـاً 
واملصنفـة ثانية عاملياً نجمة يف تونس، إذ منحها 
وزيـر الرياضة لقـب ”وزيرة السـعادة“، وبثت 

شغف هذه الرياضة يف كل البالد.
6 - سيدني ماكالفلني

من املتوقع أن تلقى األمريكية، سيدني ماكالفلني، 
أول عداءة حطمت الرقم القيايس العاملي لسباق 
400 م حواجـز البالـغ 51 ثانية خـالل مونديال 
يوجني، نجاحاً كبرياً خالل مباريات بطولة العالم 

أللعاب القوى يف بودابست يف أغسطس/آب.
وملحت البطلة البالغة 23 عاماً، التي حطمت 
أربع مـرات الرقم القيـايس العاملي (50,68 
ثانية) لرياضتها املفضلة، إىل أنها قد تخوض 

سباق 400 مرت أو سباق مائة مرت حواجز.
-7 بيرت أوبي

هل يحدث بيـرت أوبي مفاجـأة يف انتخابات 
رئاسـة نيجرييـا يف فرباير/شـباط؟ يطمح 
العمايل لتجسـيد التغيري الذي ينتظره شباب 
البلد األكرب من حيث عدد السكان يف أفريقيا، 

بخالفته محمد بخاري.
8 - مارغو روبي

تواصـل النجمة األسـرتالية، مارغـو روبي، 
صعودها امللفـت يف هوليوود العام املقبل، إذ 
تلعب دور ”باربي“ إىل جانب راين غوسلينغ 
يف فيلم املخرجة الناشـطة مـن أجل حقوق 
املرأة، غريتا غريويغ، قبل أن تشارك مع براد 

بيت يف فيلم ”بابيلون“ لداميان شازيل.
9 - تساي إنغ وين

تواجه رئيسة تايوان منذ 2016، تساي إنغ-
ويـن، يف األشـهر املقبلة الضغـوط املتزايدة 
التي تمارسـها الصني بمضاعفتها عمليات 
للجزيـرة.-10  الجـوي  املجـال  يف  التوغـل 
فيكتـور ويمبانيامامـن املتوقـع أن يكـون 
الفرنيس الواعد، فيكتور ويمبانياما، الخيار 
رقم واحد يف درافت الـ“أن بي إيه“ يف 2023.

يلعـب الفرنيس البالغ طوله 2,21 مرت، الذي 
يتابعـه الجمهور األمريكي عـن كثب، حالياً 
مـع فريقـه بولـون لوفالـوا ميرتوبوليتانز 
92 يف الـدوري الفرنـيس الذي يعـاد بثه عرب 
تطبيق الدوري األمريكي، يف سابقة بالنسبة 
ملباريـات دوري غـري تابع لـ“إن بـي إيه“، 
تعكس اإلثـارة املتزايدة حول مسـتقبل ابن 

الـ18 عاماً.
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أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص العراقي

 هنـاك دائما موضوعات مشـرتكة 
بـني الشـعراء وتعـد موضوعـات 
كموضـوع  وجديـدة  عرصيـة، 
املدينـة، وملدينـة النارصيـة األثـر 
الكبري عىل ما كتبه الشـاعر رشـيد 
مجيـد ففيها تعلـم كتابة الشـعر 
، وتحسـس أجـواءه وفيهـا أحب ، 
وعانـى االضطهـاد لسـنني طويلة 
، ولعلـه لـم ينظـم الشـعر خارج 
مدينتـه ، ويف قصيـدة   ( مدينتي) 
بشـكلها التقليدي ، والتي تزاحمت 
فيهـا صور رائعة ، وإبـداع تام يلم 
عنـه انسـياب عواطـف الشـاعر ، 
ومشـاعره، الـذي تخلـل كل زاوية  
مـن النارصيـة ولعل حبـه ملدينته 
يطغى دائما، ونحس لفح عواطفه 
، واعتزازه بمدينته النارصية، فنراه 

يقول: 
مـن أمـس أمـس وقبـل ان يضـع 

البرش
أسس الحضارة كنت أول من ظهر

أطلعتها فجرا ينور عاملا
يمتد من عرص تغيب إىل عرص
من قبل (اوريدو) وكل رسالة
ما كنت إال فجرها االلق األغر

 ان مدينة النارصية  عىل بساطتها 
، ومجهـول هويتهـا ال تخلـو مـن 
املزايـا ، بل ان كل مـا يف العالم  من 
مزايا ، ومثل أنما هو مدين لها عىل 
الرغم من ضياعها ، إذ ان اإلنسـان 
مهمـا كانت هويتـه أنما هو مدين 
بفنـه ، ومعتقـده إىل هـذه البقعة 
التـي ال نظـري لهـا يف عاملنـا هذا ، 
والتي ال يشعر بقدسيتها إال القليل 
من الناس املدركـني إرسار التاريخ 

املتوغلـني مع الزمـن العارفني أين 
وضعـت نـواة أول حضـارة يف هذا 
العالـم الفسـيح، فقبـل (اوريدو) 
التـي هـي أسـطورة من أسـاطري 
السـومريني كانت هـذه املدينة، بل 
هذه املدن املتناثرة هنا، وهناك عىل 
شـواطئ الفـرات الخالـد ، ومدينة 
النارصيـة هـذه البقعة بالـذات ملا 
فيها مـن مميزات حضارية عريقة 
، هي مهبط اإلنسان األول، ورشيد 
مجيـد أحـب مدينتـه، وعشـقها، 

ودافع عنها، فنراه يقول : 
تصفو مرايا املوج تحت ظاللها
وترجها أيدي النسائم يف السحر

فتعود بعد شموخها سكرى
كأن يدا ترنحها فرتقص يف خدر

تمتد أورقة تطول عىل املدى
تيها فال يدري نهايتها البرص

والشمس أروع ما يكون مغيبها
ياقوتة ودم وترب منصهر

      وأول مظهر من مظاهر معاناة 
رشـيد مجيـد لحياة املدينـة يتمثل 
يف شـعوره بالوحدة فيهـا ، وربما 
بالتجربـة  الشـعور  هـذا  ارتبـط 
العاطفية لشـاعرنا ، إذ يحشد هذا 
الشـعور حـني يفقـد الشـاعر من 
يحب ، فعند ذاك يتمثل هذا الشعور 
بالوحـدة قويـا ، عـىل الرغـم مـن 
زحمـة املدينـة بالناس واألشـياء ، 
ومن الطبيعي ان يلجأ رشيد مجيد 
إىل حـب املدينة بعـد ان خرس حبه 
األول (ليـىل) ، فيعـوض عـن هـذا 
الحب بحبه ملدينته بسـبب الفشـل 
الـذي مـر بـه الشـاعر يف حياته ، 
وارتباطه بمدينة النارصية ارتباطا 
حميمـا يعيش حلمهـا ، ويعرب عن 
اليوميـة بعمق  تفاصيـل حياتهـا 

وحيويـة ، ويخاطب املدينة بشـعر 
غـزيل، ووجداني ، تحـس فيه رقة 

الرومانس ، فنراه يقول :
تتلمس األمواج دفء جمالها

ويجن مزهوا بها املحار
والعاشقون يضيق يف ترنيمهم

بني الضفاف اللحن والقيثار
يتهامسون وللصبابة عندهم

نجوى يبوح برسها املزمار
    والنارصية مدينة يمسح الفرات 
 ، دفء ذاكرتهـا صباحـا ومسـاء 
وكل ما فيها مـن بؤس ومن عذاب 
يوحي لإلنسـان العادي أو البسيط 
ان يقتحـم أبـواب العوالـم الغريبة 
إذا كان هـذا  ، فكيـف  واملدهشـة 

اإلنسان شاعرا ذا حساسية مرهفة 
تربطه بأعماق التجربة السائدة يف 
وطنـه ، وأمته ، وعـرصه ، ذلك الن 
معانـاة الشـاعر وإحزانه ال تحمل 
هنا أي مربر شـخيص مسـتقل ثم 
ان وداعة املدينـة ، وهدوءها عامل 
مهـم النفراد الفنان مـع ذاته لكي 
يمارس لحظـات الحيوية والذهول 

، فنراه يقول : 
حلم الجنوب مدينتي يا إلف

أغنية ترددها الليايل يف السمر
يف كل همسة عاشق نجواك

تسـتوحي الهـوى لحنـا يموج مع  
الوتر

وعىل فم املرتنمني تنئ أحرفك

ابتهاالت يرقصها السهر
   ان الشـاعر رشـيد مجيـد يتأمل 
مدينتـه بوعـي حزين ، وقـد اتخذ 
منهـا منطلقـا لتكـون نموذجا ملا 
يجـري يف مـدن العالـم املظلومة ، 
واملضطهـدة فهـا هـو يلقـي عىل 
ونخيلهـا   ، وضفافهـا   ، أنهارهـا 
األسـئلة ، تلو األخرى ، ويبعث من 
جديد تاريخهـا املجيد فإنها مدينة 
املالحـم ، ومـا تنسـج مـن أخيلـة 
جميلة مدينـة الليل ، وما تلتاع من 
أغنية حزينة ، فنراه يقول : سـألت 

عنك النهر والضفاف والنخيال
سألت عنك الريح والرمال والطوال

فكنت يا مدينتي

حكاية طويلة
مدينة املالحم األوىل

وما تنسج من أخيلة جميلة
    وشاعرنا رشيد مجيد يمتلك حسا 
مرهفـا يف حـب مدينتـه النارصية 
، وناسـها الطيبـني ، ويجسـد هذا 
الحـب عـرب قصائـده الشـعرية ، 
التي تغنت بحـب مدينته النارصية 
التي ولد فيها الشـاعر ، وترعرع يف 
أكنافهـا ، وتـروى من مـاء فراتها 
العذب الذي تفجر شـعرا عذبا ظل 
محفوظـا يف ذاكرة أبنـاء مدينته ، 

ومحبيه ، فنراه يقول : 
ولقد وعت بدء الدنا

وطفولة العرص التي

احتجبت وميالد القمر
ورفيف أجنحة املالئك
حيث تحتضن السماء

الطيبني من البرش
      لم يبق من هذه املدينة الضاربة 
لنـا  تركتـه  مـا  سـوى  القـدم  يف 
األساطري السومرية ، وسوى بعض 
من زقوراتها ، وبقايا محار متناثر 
هنـا ، وهناك بعد  ان هجرها البحر 
، وابتلعتها رمـال الصحراء ، فنراه 

يقول : 
عفت الرسوم ودكت األسوار

وتعفرت بجاللها اآلثار
وتحريت فيك العقول فمطرق

متأمل أو ذاهل محتار
     ان هذه املدينة وحسـب ما يراها 
الشـاعر رشـيد مجيـد، بأدواتهـا 
الجديـدة ، وعالقاتهـا املتطورة ، ال 
تكف عن اختزال املايض ومسـخه ، 
فاتجهت  هيـاكل العتيقة الخاوية 
طقسا عباديا عىل قدر من الرصاحة 
، والقداسة إذ يتعذر معه ، فاملدينة 
بطقوسـها وفلكلورهـا وطفولتها 
القديمـة ، وبأصالتهـا الضاربة يف 
بطن التاريخ قد قـدر لها ان تهجر 
يف عز الظهرية ، وأمام عني الشاعر 

، فنراه يقول : 
هجروك يف عز الظهرية 

وأمام أعيننا
حيث يمارس املتسللون

طقوسهم
ويباركون مواسم الغزو األخرية

      صـور لنـا الشـاعر مـن خالل 
 ، للحيـاة  ، ومالحظاتـه  معاناتـه 
كيـف تقطعت يف املدينـة العالقات 
اإلنسـانية يف أدق صورهـا ، والتي 
لم يكن اإلنسـان يتصور انقطاعها 

يف يـوم من األيام ، انه ينتقد املدينة 
التـي انفتحت عىل الحياة فبسـبب 
هـذا االنفتـاح تعرضـت لألمراض 
 ، والريـاء   ، وامللـق   ، االجتماعيـة 
والشـاعر يريـد حيـاة البسـاطة ، 

والطبيعة ، فنراه يقول : 
يف هذه املدينة املسورة

يحتبس الهواء
كالوباء يف صدورنا املحترضة

وتكذب البسمة
إذ نمطها عىل الشفاه املجربة

   ونجده يف نفس أنسـاني ، وإيقاع 
تجعـل  التـي  بالتجربـة  مجـروح 
لوقع الصـور طعما خاصا ، يصور 
قلق الشـاعر يف مسـريته ، وحياته 
، ويسـوق  ألينـا اليـأس والضيـاع 
بلغـات رائعـة، ولقطـات جميلة ، 

فنراه يقول : 
مدينتي املضاعة

مدينة اإلمالق والدموع واملجاعة
مدينة الربا

وما العنها من جزية مطاعة
   والشاعر يرى بان كل يشء يف هذه 
املدينـة يصيـح ، ويسـتغيث ، وكل 
يشء فيهـا ينئ ، ويتألم ، فقد ولدت 
كسيحة ، وظلت تجر خطاها ، دون 
ان تسـعفها يـد ، أو يقيـل عثارها 
احـد ، لذلك أصبـح يخاطب مدينته 
بشـعر ثوري يدل عىل ثورة الشاعر 
عىل املدينة ، والزمن ، فنراه يقول : 

مدينتي
البد لألرض عىل طغيانها

من منتظر
البـد ان تنتفـض املوتـى ، وتنشـق 

الحفر
البد ان يفلت من

تحت رماده الرشر
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علوان السلمان                                       
النـص الشـعري.. خلـق ابداعـي يمـازج ما 
بـني الواقـع والحلم(الوجـه االخـر للشـعر)
كمـا يرى هربـرت ريد.. يقوم عىل مسـتويني 
فنيني:اولهمـا.. املسـتوى الصوتي..وثانيهما 
املسـتوى الداليل.. لتحقيق شـعرية مسـتفزة 
بصورهـا التي تجر املسـتهلك السـتنطاق ما 

خلفها..
 ومـع حركة التجديـد والحداثـة القائمة عىل 
التجريـب  وتجـاوز القوالـب الجاهـزة ابتداء 
من (عمود الشـعر ومـرورا بالتفعيلة وانتهاء 
بقصيـدة النثر(النص التهجينـي املفتوح عىل 
الشعرية والرسدية ).. والتي تفردت بإيقاعها 
الخـاص وموسـيقاها الداخليـة التـي تعتمد 
عىل تتابع األلفاظ  املوحيـة.. وتكامل الصور 
..وهذا ما تميزت به املجموعة الشعرية(وحيدا 
ساميض) التي نسـجت عواملها النصية انامل 
منتجها الشـاعر منذر يحيي عيىس الشـعرية 
..وهوينتفـض فيهـا  عـىل غبـار التقليديـة 
الفراهيديـة والتفعيلـة السـيابية عرب ماهية 
اللغـة الرامزة وااليحاء كـي يرتقي بالنص اىل 
رؤى وتجليات تركيبية وداللية.. وقد اسهمت 
دار املتن يف نرشها وانتشارها /2022..كونها 
تتسم بجملة من السمات الجمالية والتقنية.. 
حيث اللغة املكثفة والعبـارة املختزلة لجملها 
الخالقة ملشـهدية برصية ابتـداء من العالمة 
السيميائية العنوانية بوصفها بنية نصية لها 
اشتغالها الداليل..وبنائها الدرامي بمحموالتها 

الثقافية واملعرفية...   
يف َمقاِم الِغياِب

 أَْقرَأُ ُكلَّ ما َتُقْوُلُه الرِّيْح...
 لكي َتُعْوَد الرُّْوُح ِمْن

 ِهْجرِتها 
أَْعِرصُ عاِمداً َحوايسِّ 

َبها  ألَْرشَ
َيُهلُّ الَغْيُث َفْجأًة بال َسحاْب...

فالنص يتحرك وفق منظومة رسدية شـعرية 
تعتمد التكثيف وااليجـاز لخلق نضج تركيبي 
وداليل ..اذ يلتقط املنتج(الشـاعر) املحسوس 
وينسج من الجزئيات صوره املتميزة  بعمقها 
املعريف..واالنسـاني..فيخلق نصـا يقـوم عىل 
تداعيـات منثالة...متداخلـة ومعطيات النص 
املتكىء عىل تقنية االنزياح وااليحاء وتوظيف 

الرمز وصور الطبيعة.. 
أَْهُرُب ِمْن ِظيل

 الذي َترَْكُتُه َوِحْيداً يف
 الَعراِء

 أَلَْتِجُئ إىل ِجذِْع َشَجرٍة
 ال ِظلَّ لها

 َتَتأَْرَجُح َبنْيَ املاِء وَبنْيَ الّناْر
 أَْتُرُك َقلِْيالً 

َمشاِعري يف َسِكْيَنْة 
أَْرَتِجُف ُمحاِوالً النِّْسياَن

  فاملنتج(الشـاعر) يتخـذ مـن قصيـدة النثر 
خيـارا جمالّيـا يعتمده بنـاًء وفضاًء شـعريا 
بمعايـري فنيـة متجـاوزة تعكسـها الصورة 

الشعرية التي ينسـج عواملها بوعي  يستدعي 
النفسـية  الداللـة  عـن  للكشـف  املسـتهلك 
والفكريـة والرؤيويـة  تحـت تاثري املوسـقة 
الداخليـة ..فضـال عـن انـه يخاطـب الروح 
االنسانية من خالل استنطاق اللغة واشتغاله 
عىل منظومة من العالقات االسلوبية والبنائية 
لتحقيـق موسـقة تنبـع مـن بنية النـص .. 
لتحقيق فعـل الكتابة وتجاوز املالوف بتعبريه 
عن حالة نفسـية مشحونة بشـحنة ابداعية 
واعية..كونهـا نـوع من(ممارسـة الحرية)..
عىل حد تعبري سارتر..من جهة.. والكشف عن 
هم انسـاني بمخيلة متدفقة تحول الفكرة اىل 

صورة بتشـكيالت متميزة حققت غنى النص 
واكتنازه الشعري..وسـياقه الدرامي املسـتند 
عىل تصادم املتناقضـات الثنائية (املاء/النار) 
و(هروب/التجاء)..مع غوص يف اعماق الذات 
لتفجري اللفظ وتشـكيل الصور الشعرية التي 
هي وسـيلة الشـاعر النجاز وظائف نفسـية 

وتاثريية وتخييلية من جهة اخرى..
أَلَْقْوَك يف ُظلْمِة الُجبِّ 

واْرَتَحُلوا
 ويف َدِمِهْم ناٌر 

ُتْوِمُض ِحْقداً وَغرْيًة...
ْوَن َدَم األَْشجاِر  َيْنُرشُ

 رايًة ُمخاِدعًة 
وَدماً َكِذباً

ُع ِمْن َمْكرِهم  والَقلُْب املُلَوَّ
 َخلَْف أَْحزاِنِه َيْحَتِجْب

      فاملنتج(الشـاعر) يعتمد الرؤية الحداثوية 
املتجاوزة للقوالب الجاهزة يف الشكل الشعري 
مـن  واملعنـى)  النيص(املبنـى  واملضمـون 
اجل تشـكيل زمن متنـام ال يخضـع للتأطري 
التعاقبي..عرب الحلـم الذي هو جوهر العملية 
االبداعيـة ومفتاح الرؤية الشـعرية واسـاس 
الفعل الشعري بتداخل الجمال الفني معه كي 
يفرز تجريبا شعريا يدغدغ الذاكرة ويسهم يف 
تحريكها..اضافـة اىل توظيف بعض التقنيات 
الفنية كتقنية التناص ( أَلَْقْوَك يف ُظلْمِة الُجبِّ 
/ واْرَتَحُلوا)  باعتبارها رؤية معرفية مكتنزة 
بنيتهـا بـدالالت انسـانية وحضاريـة وفنية 
متكئـة عـىل مرجعيـات ثقافيـة كونها وعي 
جمعـي منتـج.. لتحقيق رؤية تراثية تشـكل 
خيط التواصل التاريخي الذي يسهم يف اضاءة 
زمن النص واسـتدعاء ابعادا جمالية كاشفة 
عن تجربة شـعرية تحتضـن الحياة والحركة 

العضوية  بموجوداتها....
لَْيَس ِمَن الِحْكمِة

 وأَْنَت يف ِمْحراِب الَجماِل 
أَْن َتَتجاَوَز ُطُقْوَس الِعبادِة 

ُح َبِعْيداً  وأَْن َتْجَعَل َخيالََك َيْرسَ
اْب... َخلَْف الرسَّ

 حاِوْل أَْن َتُكْوَن خاِشعاً

 كما يف َصالٍة 
إنَُّه ِمْحراُب الَجماْل...

فاملنتج(الشـاعر) يبوح بوحا ذاتيا.. دراميا.. 
متوازنا مـن خالل الصور املجردة التي صريت 
التعبـري الشـعري تـداويل املعنى الـذي اليخلو 
من حـس داليل عن طريـق اسـتثمار تقنيات 
فنية واسـلوبية..كالتنقيط الـدال عىل الحذف 
(املسـكوت عنه) والذي يسـتدعي املسـتهلك 
(املتلقـي) ملـلء فراغاته..مـن اجـل توسـيع 

مديات النص والبناء الصوري الجمايل.... 
  وبذلك قدم املنتج (الشـاعر) نصوصا تميزت 
بتدفقهـا الصوري الشـعري  املكتنـز بخزين 
من الوجـع الوجدانـي  املتسـم  بالوعي الذي 
يعنـي املوقـف الفكـري امللتصق باالنسـان.. 
والـذي ينم عـن تجربـة محكمـة يف معانيها 
وهي تتكيء عىل املجاز والخيال.. مع امتالكه 
خزينـه الحدثـي الـذي يحقق سـايكولوجية 
غنيـا  خطابـا  الشـعري(بوصفه  التواصـل 
بالداللـة) ليحقـق االمتـاع واالقنـاع يف نصه 
الجامع بني املوقف الشـعري الـذي هو امتداد 
مـدروس ملعطيـات الزمن.. وااليحـاء النفيس 
مـن خـالل توظيفـه املفـردة املتوهجـة ذات 
الداللـة الجمالية التعبرييـة التي تمزج ما بني 
الحـيس والتخيييل..وخلـق موقف يطرح فكرا 
باستمداد شعريته من الذاكرة واملشاهدة التي 
تحقق رؤيـة متفاعلـة واالنا الجمعـي االخر 
باقرتابه مـن اليومي وتفصيـالت الواقع بكل 

تناقضاته وتواتراته..

  محسن عواد
مـرة أخرى يطل علينا الكاتـب الروائي العراقي 
املقيم يف الدنمارك حسني السكاف بعمل إبداعي 
اْخـر من خالل روايتـه ( وجوه لتمثـال زائف ) 
الحائزة عىل جائزة كتارا للروايات غري املنشورة 
لعام 2017. رسدية حسني السكاف ترصد واقعاً 
صادماً يف بلد اختار أن ال يسميه مبارشة ولكنه 
اليحتـاج إىل جهد كي يعرف القـارئ أنه يقصد 

بلده األم العراق.
 املشـهد املرعـب للواقـع الـذي يرسده حسـني 
السـكاف بوصفيـة متقنـة من كاتـب محرتف 
ومتمكن من  ادواته ومتقن لحرفة الرسد القائم 
عىل تأثيث املشـهد بتفاصيل تجـرب القارْى عىل 
تصديق كل ما حدث وتسـتفز ذاكرته كي يربط 
املشـد الروائي بالخرب اإلعالمـي وبأحداث كانت 
متداولـة ولكـن يف املحصلة ُيفلـت األمر لصالح 
الرسد الروائي بسبب اللغة واملفردات والتوصيف 

الذي اعتمده الروائي حسـني السـكاف يف إغناء 
املشـهد واإلبتعـاد عن طريـق تحريـر األحداث 

صحفياً.
 يرسد حسني السكاف سرية قاتل محرتف ونذل 

ووصويل وانتهازي بامتياز باعرتافه الشخيص.
بطـل الرواية هو مرهون عبـد الصاحب الصبي 
الـذي تهجـره أمه ليكـون تحت رحمـة زوجها 
دون أن تـرتك أثـراً أو سـبب إلختفاءهـا حتـى 
يصبـح قاتالً منذ الصغر دفاعاً عن نفسـه ضد 
اإلغتصـاب إىل أن يصبـح قاتالً محرتفـًا ومنفذ 
ملخططات السلطة عن طريق القتل ، والتصفية 

والتفخيخ والكواتم.
 البطـل هـو نمـوذج أفرزتـه ظـروف مـا بعـد 
الدكتاتورية ونموذج ألدوات األحزاب والسـلطة 

الجديدة.
ونموج إلنعدام القيم والثوابت يف املجتمع الجديد 
ما بعد الدكتاتورية وكذلك نموذج ملثقف الصدفة 

الذي يحتمي بالثقافة السطحية ويمارس القتل 
والبشـاعة بدم بارد وهو يسـتذكر أقـوال كبار 

الكّتاب والفالسفة. 
أي رعـب وبشـاعة ذلـك الـذي يرسده حسـني 
السـكاف يف روايته حيث يأخذنا إىل عالم صادم 

و مهووس بالقتل!
عندما ُتنَتج سـلطة هجينة ليس لها مبادىء أو 
ب لسـلطة  خط واضـح أو مالمح كوريث ُمَنصَّ
همجيـة املنهـج، فإن أبطـال حارضهـا حتماً 
سـيكونون عىل شـاكلة مرهون عبـد الصاحب 
وكل الشـخوص الذين حولـه ممن يتلقى منهم 
مهماتـه القـذرة وكذلك سـيكون هنـاك حتماً 

ضحاياها وادواتها لتنفيذ أهدافها . 
لقـد اسـتطاع حسـني السـكاف التقـاط تلـك 
اللحظـات الفاصلـة يف كل حدث لريسـم لوحة 
غنيـة التفاصيـل حتى يكاد أن ينفـذ تحت جلد 
كل شـخصية من شـخوص الروايـة، حيث إننا 
نصـادف يف الروايـة شـخوصا متنوعة شـكلت 
نسيجاً منسجماً يعكس صفة املرحلة ويؤرخ لها 
بشـكل األفعال التي اقرتفتها سواء كانت خرية 
أم رشيرة ، من مفسـدين وجالدين وسـجانني، 
وأنذال، وساسـة، ووزراء، ورئيـس جمهورية، 
وقـوادون، ومومسـات ومثقفني وصنـاع قرار 
وباعـة أعضـاء برشية وأطبـاء كفروا بقسـم 
ابقـراط ، فنانون وضحايا مشـاريع التفصيح 

(للحصول عىل األعضاء البرشية). 
وتطول قائمة الشخصيات التي تركت بصمتها 
يف العمـل وإن كانت شـخصيات عابرة، تختفي 
بفعـل إجـرام البطـل مرهـون عبـد الصاحـب 
أو تـؤدي دوراً صغـرياً قـد ال تنسـجم الروايـة 

بدونهم.
إن الحرفيـة يف الكتابـة التـي أجادهـا حسـني 
السـكاف والتـي عززتهـا إمكانياتـه املتطورة 
يف النقـد الفنـي واألدبي وإمكانياتـه يف الكتابة 

املرسحيـة وكالهما يشـرتط الدقـة و التفصيل 
واإللتقاط الحاسم للحظة الفعل.

لقد اسـتطاع الكاتـب ان يوظف هوايـة البطل 
مرهـون عبـد الصاحـب بأخـذ تـذكار من كل 
ضحيـة- اسـتطاع لتطـل علينـا مـرات عديدة 
يف مسـار الروايـة- للتذكري بأفعالـه  (صحوت 
مبكـرا كعادتي، وقـررت الذهـاب اىل غرفتي يف 
بيت الندائي، ألودع كيس السـجن هناك، والحق 
رموز وأشـياء القتىل اىل اغراض من سـبقوهم 
قبل دخويل السجن للمرة الثانية، ةهناك جلست 
عـىل االرضوافرغـت الكيسـني، ورحـت اتذكـر 
االشـخاص بداللة اشـياءهم، بدءاً من مفاتيح 
مانـع ونعاله البالسـتيكية، وحقبة نقوده التي 
لـم تعد ذات قيمةُتذكر، وصوال اىل فازة الضابط 
حاتم، ثم اسـوارة وخاتم زوجـة الدكتور كريم 
وساعة الرجل العجوز الذي مات خوفا، ومن ثم 
مصاغ سهام الجميلة، وانتهاًء برمز آخر ضحية 
خدرتها وبعثتها اىل مستشفى التفصيخ.......) 
الصفحـة 223، من خالل جمعهـا يف أكياس ثم 
لتنتهي أخرياً قطعـًا منصهرة يف تمثال (افرغت 
اكيـاس الضحايـا قطعـة قطعة اثـر قطعة يف 
بوتقة املصهـر الكبرية، ومـع كل قطعة، كانت 
ذاكرتـي تعيدنـي اىل لحظات املـوت، اىل العيون 
الشـابحة صوب السماء، وارواح تنئ زافرة آخر 
احالمها، كنت اشم رائحة الدم الساخن، واسمع 
آخر الكلمات، حتى شعرت بأنني اقتل ضحاياي 

مرة اخرى) الصفحة 507.
 بصهر التمثال استطاع الكاتب حسني السكاف 
أن يـؤرخ للمرحلة ويخلد أحداثها املؤملة كرموز 
لتلـك االحداث ومـا يدور يف محيط شـخوصها، 
مرحلة أنتجت نماذجاً فاقدة الجذور واملحتوى.

لقد أضاف الكاتب حسني السكاف عمالً إبداعياً 
إىل قائمـة األعمال التي سـوف يكون لها  أثراً يف 

مسار الرواية العراقية الحديثة .
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تساؤلني ماذا تريد ؛ فأنتحي
بعيداً ، ألنَّ القرَب منِك عسرُي

فذي لم تعد طوَع اليَّدين .. تأّهلْت
و كم هكذا أغرى النِّساَء كثرُي

فهل أغتذي منها اللُّباَن و نعجتي
بها ما بها مما رشبُت يسرُي!؟
و هل أُبتىل يوَم النُّشور بجنحٍة
ليختلَّ يف مرأى اإلله حضوُر!؟ 

لذا فاتني ذاك اللِّقاء بفرصٍة
بها كنُت يف شوق الُهيام أفوُر
بها كنُت ال شيئاً أراُه بعاملي

وس أسرُي كما كان يف الحرب الرضَّ
يوَف لواحظاً فقد طاعنْت عيني السُّ

و ما عاد من حرب العيون بصرُي
لقد َمْنَجَقْت قلبي الرَّؤوم بأضلعي

لوع يثوُر فذا لم يزل تحت الضُّ
فمن منكُم يقوى يكون بحالتي
باِب كبرُي!؟ إذا ما ارتأى حاَل الشَّ

و من منكُم ُنْكراً يحسُّ برغبٍة
بها وجُدُه حتى املنون يموُر !؟ 

Ô‹ÓÇá€a@ÛéÏfl@á«ä
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اختـاري الوقـت املناسـب للفـت انتباه 

وسـط  وليـس  عيوبهـا  إىل  الصديقـة 

صديقات فتسببي لها يف اإلحراج

الكمال لله وحده، كلنا نؤمن بهذه املقولة، 

ولهذا فإننا حني نختـار أصدقاءنا ندرك 

تماماً أنهم ليسوا مالئكة؛ ألننا برش، ولنا 

أخطاؤنا، ولنـا مزايانا، ولدينـا العيوب، 

وأحيانـاً يصل حبنا لهـؤالء األصدقاء إىل 

أن نتحمـل عيوبهم، ولكن كيف إذا كانت 

هـذه العيوب ال تطاق، أو أنها سـتؤثر يف 

حياة من نحب من األصدقاء؟

 يجـب أن نراعي يف ترصفاتنا من حولنا، 

يف  نكتشـفها  التـي  العيـوب  وتنقسـم 

األصدقاء إىل عادات سـيئة يمارسـونها، 

مثـل  مرفوضـة؛  وسـلوكيات  وأخـالق 

الثرثرة، والفوىض، وهناك عادات ال يمكن 

إصالحها، ويجب أن نبتعد عن األصدقاء 

بمجـرد أن نكتشـف أنهم يمارسـونها؛ 

مثل الرسقـة، والكذب، وإدمان التدخني، 

وتعاطي املنبهات.

وعىل ذلـك فلكي نسـاعد مـن نحب من 

اإلقـالع عـن عـادات  الصديقـات عـىل 

وسلوكيات سـيئة ال نرضاها لهم، يجب 

أن نراعي األمور التالية:

1 - اختاري الوقت املناسـب للفت انتباه 

الصديقة إىل عيوبها، وال تكوني أنِت وهي 

مثـًال يف مكان عـام، ووسـط صديقات، 

فتسببي لها يف اإلحراج.

2 - تصّنعـي أنـك مارسـِت هـذا العيب 

بالخطأ، ولومي نفسـك وأّنبيها بطريقة 

كأن  صديقتـك؛  انتبـاه  تلفـت  مرحـة 

ترضبي يدك التي مسـحت بقايا الطعام 

باملالبـس بيدك األخـرى، وتنهريها «عىل 

قلة أدبها».

3 - يجـب أن تكوني قـدوة لصديقتك يف 

كل يشء، فـال تنهيهـا عـن فعـل وتأتي 

بمثله يف املستقبل.

أن تتحسـيس يف شـخصية  4 - حـاويل 

صديقتـك وضعهـا املـادي الـذي قـد ال 

يسمح لها بممارسة عادات سليمة، فال 

ُتلقي عليها اللوم يف ذلك.

5 - إذا كانـت صديقتـك لم تعتـد ارتياد 

األماكـن التي يتـم فيها تنـاول الطعام، 

فقّدمـي لهـا كتيبـاً يف اإلتيكيـت، وآخر 

قدميه لنفسك، وذلك بطريقة لبقة؛ حتى 

تحافظي عىل مظهرك ومظهرها.

6 - يف حـال إرصار صديقتـك عىل تكرار 

خطأ مـا، يجب عليك مراجعـة تاريخها 

النفـيس، فربمـا مارسـت سـلوكاً مـا؛ 

بسبب الضغوط النفسـية التي تتعرض 

لهـا، وحينهـا فهي تحتـاج للعرض عىل 

ُيجـدي معهـا  أخصائـي نفـيس، ولـن 

عالجك.

الطفـل مسـؤولية كبرية  تربية 
للغايـة،  فالطفـل عبـارة عـن 

صفحة بيضـاء واآلبـاء هم من 
يكتبـون عليهـا حتـى تتشـكل 

مـن  لـذا  الطفـل،  شـخصية 
الرضوري مراعاة هذه املسـألة 

الطفـل  لـدى  يتكـون  مـا  وكل 
هو نتيجـة تربيـة األم التي تعد 
وقـد  لطفلهـا،  األوىل  املدرسـة 
ترتكب األم أخطاء من دون وعي 
منها لكنها تؤثر يف طفلها بشكل 
سلبي، لذا حرصنا من خالل هذا 
املوضـوع عىل تقديـم مجموعة 
األخطـاء الواجـب تجنبهـا عند 

تربية الطفل.
التدليل الزائد

تربية الطفـل عىل التدليل الزائد، 
يجعلـه يصطـدم بالواقع، حيث 
يتوقـع مـن اآلخريـن أن يلبـوا 
كل مطالبـه ويفقـده ثقتـه يف 
قدرته عـىل التعامل مـع الحياة 

واآلخرين.
عدم مقارنة الطفل بأحد

عدم مقارنة الطفل بغريه، سواء 
أصدقـاءه أو أقاربـه أو إخوانه 
من األمور التي تشوه شخصية 
الطفـل، وتفقده ثقته بنفسـه، 

وُتشعره بالنقص.
عدم السخرية من اآلخرين أمام 

الطفل
ترصفـات األم واألب هـي دائًما 
املثال الذي يسري عليه األبناء، لذا 
فإن سـخريتك من اآلخرين أمام 
طفلـك، تجعلـه يكتسـب نفس 

هذه الصفة دون وعي.
تجنب مساعدة الطفل يف مواقف 

يستطيع التعامل معها بنفسه
قد يكـون طفلك خجوالً بشـكل 
مفـرط وغامًضا ومـرتدًدا وغري 
الدائمة  محدد بسـبب محاولتك 

يف مساعدته يف مواقف يستطيع 
التعامل معها بنفسه.

تجنـب إجبار الطفل عـىل إنهاء 
وجبته الغذائية

تجرب بعض األمهات طفلها عىل 
إنهاء تناول وجبته الغذائية، رغم 
العادة  شعوره بالشـبع، وهذه 

ربما تتسبب يف بدانة الطفل.
عدم الرصاخ يف وجه الطفل

الـرصاخ يف وجـه الطفـل يجعل 
العقـل يتوقـف عن فهـم الكالم 
كانـت  فمهمـا  يقـال،  الـذي 
النصائـح أو االعرتاضـات التـي 
تقال أثناء محاولة تربية الطفل 
إن كانـت مصحوبة بـرصاخ أو 
صـوت عـاٍل، فهـو غـري مدرك 

للخطأ الذي اقرتفه.

الزعرت نبات عشبي ذو فوائد عالية. طعمه 
لذيـذ، ورائحتـه زكية، ويبعـث عىل الدفء 
واالسـرتخاء، ويدخل يف اسـتعماالت طبية 

وجمالية متعّددة.
اختصاصيـة التغذية جانني عـواد الجميل 
تطلعك عىل فوائد الزعرت يف السطور اآلتية:

_ مطّهر قوي: يفيد يف عالج التهابات الحلق 
والشـعب الهوائيـة، ويعّزز نظـام املناعة. 
يسـاعد الزعرت الجسـم عـىل التخلص من 
الفريوسات والبكترييا، إذ يلعب دور مضاد 
للجراثيـم، وال سـيما يف ما يّتصـل باملعدة 
واألمعاء. ويساعد عىل التخلص من الديدان 

والطفيليات، خصوصاً لدى األطفال.
فوائد بذرة الكتان يف بضعة سطور...

_ يرخي العضالت ويحارب التشنج: الزعرت 
غني بالفالفونيدات التي تساعد يف تخفيف 
آالم الظهر والعضالت بعد التمرين، ويسهم 

يف التخفيف من مرض الروماتيزم.

_ يدخل يف تركيبة مسـتحرضات التجميل: 
مرّكـب طبيعـي يحتـوي عـىل كميـة من 
عـالج  يف  القويـة  األكسـدة  مضـادات 
الشيخوخة. يساعد عىل تنقية البرشة، 
وال سيما لدى املراهقني، الذين يعانون 
مـن مشـاكل حـّب الشـباب. يحارب 

بعض االلتهابات الفطرية القوية.
_ مطّهـر ومضاد للفطريـات: يخفف 
مـن التهابـات البلعـوم، وُيقلّـل مـن 
األنـف. يحـارب  أو سـيالن  إفـرازات 
تسـوس األسـنان، ويمكن استعماله 

كغسول طبيعي للفم.
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املقادير:

- سكر البودرة: كوب

- حليب بودرة: كوب

- الطحينية (رايش): كوب

كـوب  نصـف  مكـرسات:   -

(منوعة بحسب الرغبة)

طريقة التحضري:

ضعـي  عميـق،  وعـاء  يف   -

السـكر البـودرة، والحليـب، 

وامزجـي  والطحينيـة، 

املكونـات جيـداً باسـتخدام 

ملعقة الطعـام حتى يصبح 

متماسـكة  عجينـة  املزيـج 

ولينة.

إىل  املكـرسات  أضيفـي   -

العجينة واعجني باليد.

- جهزي وعاء عميق، وضعي 

داخلـه طبقـة ورق نايلـون 

شـفاف مـع مراعـاة إبقـاء 

أطراف ورق النايلون خارجة 

من الوعاء.

- وزعي املكرسات يف أسـفل 

طبقة النايلون.

- أضيفـي العجينة املمزوجة 

الوعـاء،  إىل  باملكـرسات 

ملـدة  الثالجـة  يف  واتركيهـا 

ساعتني.

- أخرجي النايلون من الوعاء 

مـع العجينـة، ثـم اقلبيهـا 

يف طبـق مسـطح للتقديـم، 

وقدميها. 

أعلنـت الدكتـورة مارغريتـا لفوفـا، خبـرية 
التغذية الروسـية، أن تناول الشاي بعد األكل 

مبارشة يعيق امتصاص الحديد من الطعام.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  يف  الخبـرية  تشـري 
«إزفيسـتيا»، إىل أن الشـاي يحتوي عىل مواد 
دباغية هي التانينـات (العفص)، التي تعيق 
عمليـة امتصاص الحديد مـن الطعام. ولكن 
مسـتوى التأثـري السـلبي للمـرشوب يعتمد 
عىل صحة الشـخص، ونوعية وكمية الشاي 

ووقت رشبه.
وتقـول: «تكمـن املسـألة يف نوعيـة وكميـة 
الشـاي التي يتناولها الشـخص. من األفضل 
عـدم تناولـه مع الطعـام، وبعـده مبارشة. 

ويمكـن اعتبـار الجرعـة اآلمنـة حتـى ٤٠٠ 
مليلرت يف اليوم. ويفضل تناوله يف الصباح، إذا 
كان الشـخص ال يعاني مـن قصور كلوي أو 
حـىص يف الكىل أو ارتفاع يف مسـتوى حمض 

البوليك».
وتضيـف: ال تجلـب أكياس الشـاي أي فائدة 
للجسـم. كما ان الكافيني املوجود يف الشـاي 
يمنـع امتصـاص الحديـد واملغنيسـيوم من 
الطعـام. وتقـول: «إذا أراد الشـخص تنـاول 
الشـاي بعد الطعام، فمن األفضل أن يتناوله 
عىل األقـل بعد ميض ٤٠ دقيقـة. بالطبع كل 
يشء يعتمد عـىل الحالة الصحية للشـخص، 

ونوعية وكمية ووقت تناول الشاي».
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هناك الكثري من أنواع الدفايات التي تسـتخدم يف فصل الشـتاء سـوى 

كهربائية تستهلك املزيد من الطاقة وهذا ما يتسبب يف إهدارها ما يؤدي 

إىل رضر البيئـة، أو تسـتخدم فيها األخشـاب والتي تعّد نـادرة الوجود 

يف البيـوت املرصية خاصة أنها تتطلب مسـاحة أكرب وواسـعة حتى ال 

تتسـبب يف أي أرضار تنفسـية، وهنا يقف الكل حائرا عن كيفية إمداد 

املنزل بالدفء دون اللجوء للدفاية..

سد شقوق الحائط:

هنـاك بعض الشـقوق توجد بجانب إطار الشـباك يعتقـد البعض أنها 

صغرية ال يمكنها إدخال الهواء البارد للغرفة، لكن حتى لو كان الشـق 

صغـري بالكاد يمـرر نملة، فهو قـادر عىل ادخال الهـواء البارد خاصة 

مـع التقلبات الجويـة داخل الغرفـة وبكميات كبرية ومتجـددة، لذلك 

يجـب عليك مراجعة الحائـط كل فرتة للتأكد من خلوها من الشـقوق 

والفتحات.

استخدام املروحة:

الكثـري يعتقـد أن املروحة مخصصة لالسـتخدام يف الجـو الحار فقط، 

ولكـن إذا قمـِت بعكـس املوتـور بحيث إنهـا تدير الريش مـع عقارب 

الساعة، فبذلك تقومني بدفع الهواء الدافئ للسقف ورجوعه مرة أخرى 

ألسـفل ستساعدك تلك الفكرة للشـعور بالدفء دائماً مع تهوية املنزل 

باستمرار.

استثمر يف البطانيات:

يمكن اسـتخدام البطانية يف تدفئـة الغرفة حيث إنها تحافظ عىل ثبات 

درجـات الحـرارة كما أنها  تسـاعد يف تدفئة الغرفـة وخاصة إذا كانت 

تحتوي عىل دفاية فهي ال تدفئ الرسير فقط بل الغرفة بأكملها، وأيضاً 

نوعية البطاطني املوهري الرفيعة إذا قمتي بفرشها عىل السجاد الخاص 

بِك يزيد من تدفئة املكان بشكل كبري.

فرش السجاد:

استخدم الستائر بذكاءعليِك اختيار أقمشة تمد املكان بالدفء املصنوعة 

من القطيفة واالقطان، وعندما تكون الشمس بالخارج، ابقي ستائرك 

مفتوحة حتـى تدخل الحرارة املنزل، وبعد ابتعاد الشـمس عن نافذتك 

عليك إغالق الستائر حتى تحافظ عىل الجو املشمس يف الغرفة.

غِط األرضيات بالسجاد:

عليك أن تعلمي أن استخدام السجاد يساعد بشكل كبري يف تدفئة املنزل، 

وخاصة إذا كانت مصنوعة من الصوف لحبس الحرارة بداخله،  كما أنه 

يجعلك تشعري بالراحة يف قدميك.

تدفئة املنزل:

أغلقـي الغرف التي ال تسـتخدمها كثريًا. عليِك غلـق الغرف التي ال يتم 

اسـتخدامها حتى تساعد يف الشـعور بالدفأ بشكل أكرب، فبدالً من دفع 

الكثري مـن األموال عىل أكثر من غرفة عليك اسـتغالل الدفاية فقط أن 

وجدت يف املاكن املستخدم مع الحرص عىل وجود تهوية.

قـد تكون ردة فعل اإلنسـان تجاه لدغة 

النحلـة والدبور عاديـة لكنها قد تتطور 

إىل أعـراض تهـدد الحيـاة، إذ يتحسـس 

البعـض للدغـات الحـرشات أكثـر مـن 

غريهم. فكيف تترصف تجاه اللسعات؟ 

تؤدي لدغـات النحل والدبابري يف غضون 

دقائق وأحيانا خالل سـاعات إىل احمرار 

وتـورم مؤلم يف الجلد، وقـد يصل نصف 

قطـر هـذا التـورم إىل ١٠ سـنتيمرتات 

وينحـرس خالل يـوم واحد. وعـىل الذين 

يتحسسون من لدغات الحرشات التعرف 

عىل كيفية تفـادي أرضارها، فمن املهم 

اإلرساع يف املعالجة بعد لدغة الحرشة.

وتتضمن معالجة التحسـس من لسـعة 

وكذلـك  أوليـة  إسـعافات  الحـرشات 

إجراءات طويلة املـدى للتقليل من تأثري 

الحساسـية الناتجـة. ويجـب أن تـزود 

نفسك بأدوات اإلسعاف األويل من لسعات 

النحل أو الدبابري وتتضمن هذه األدوات 

مواد مضـادة لاللتهـاب. ويجب التدرب 

مقدماً عىل اإلسـعاف األويل واالستجابة 

الرسيعـة عند حدوث اللسـعة، بحسـب 

موقع أونميدا اإللكرتوني.

من هنا ننصحك باتباع الخطوات التالية 

عندما يلسعك دبور أو نحلة:

- يجـب عليـك التـزام الهـدوء، فمعظم 

النـاس ال يصابون بالحساسـية نتيجة 

لسـعة النحلـة أو الدبـور. ورغـم ذلـك 

ينبغـي أخذ لدغات الحرشات عىل محمل 

الجد ألن عدم التدخل املناسب الرسيع قد 

يؤدي إىل عواقب وخيمة.

- قم أوالً بنزع شوكة النحلة أو الدبور من 

الجلد بواسـطة ملقط. وافعل ذلك بحذر 

واحـرتاس كـي ال تنفتح الغدة السـامة 

املعلّقة عىل شـوكة الحرشة وتتسـبب يف 

دخول املزيد من سم الحرشات إىل مجرى 

الدم يف جسمك.

- برّد موضع اللسـعة باسـتخدام الثلج 

واملـاء البارد و ضـع عليه مراهـم إزالة 

االحتقان.

- مـن أجـل تقليـل الحكـة الناتجة عن 

ف  لسـعة الجلد ضع سـائل الخـل املخفَّ

باملـاء أو رشائح مـن البصل عىل موضع 

الحكة.

- عند حـدوث اللدغـة يف منطقة الرأس 

والرقبـة يجب عليك الذهـاب برسعة إىل 

طبيب اإلسـعاف والحاالت الطارئة، ألن 

لدغـة النحلة أو الدبـور يف هذه املنطقة 

قـد تـؤدي إىل انتقـال الورم إىل الشـعب 

الهوائية.

هل تذكـر عندما كانت اإلضاءة تنخفـض يف الليل يف أثناء 

طفولتك، وتشعر بالخوف من النوم لوحدك يف الرسير، ثم 

تذهب اىل رسير والديك لتنام عندهما؛ ألن شيئا ما يخيفك 

يف غرفتك؟

قد تعتقد بأنك كربت ولم تعد تشـعر بالخوف، ولكن وفقا 

لدراسـة جديدة اجريت يف جامعة رايرسون يف تورنتو، قد 

ال يكون االمر بهذه السـهولة، فقد أظهـرت النتائج التي 

نرشت مؤخرا بأن السبب الحقيقي وراء األرق وقلة النوم 

هو الخوف من الظالم!

وبعد دراسـة عادات النـوم لحوايل ٩٣ طالبـا، وجدوا بأن 

٤٦ ٪ من االشـخاص الذين يعانون من سـوء النوم، و٢٦ 

٪ من الذين ينامون بشـكل صحي كانوا كلهم يعانون من 

مشكلة الخوف من الظالم.

ووضع املشاركون يف غرفة داكنة، وهم يضعون سماعات 

لـألذن، ويف أوقات مختلفـة تعرض املشـاركون لضجيج 

أبيض عرب السـماعات، ومع وجود االضاءة، كان رد فعل 

النائمني كلهم مشابها، ولكن عندما ذهبت اإلضاءة شعر 

املشاركون بالخوف مع حركة ال أرداية للعيون، هذا وشعر 

األشـخاص الذين يملكون عادات نـوم صحية بالراحة يف 

الظالم طوال الوقت، بينما كان شعر األشخاص املصابون 

باألرق بالخوف مع زيادة فرتة الظالم.

واآلن وقبـل أن تبـدأ بالدفاع عن اسـلوب نومـك، هل تنام 

والتلفـاز يعمل؟ أو ترتك شاشـة الكمبيوتـر تعمل لفرتة 

طويلـة قبـل أن تذهـب اىل النـوم؟ وبينمـا ال يرغب أكثر 

األشخاص باالعرتاف بخوفهم من الظالم، إال أن عددا كبريا 

من األشخاص يرتكون نوعا من اإلضاءة قريبة منهم عند 

النـوم، انـه رد فعل طبيعي، وفقا لدراسـة قام بها كولني 

كارني، ألننا لسنا كائنات ليلية بطبيعتنا.
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١١٧٠ - اغتيـال القديـس توماس بيكيـت يف كاتدرائيـة كانرتبري 
بواسطة أتباع امللك هنري الثاني وذلك نتيجة لرصاع معه.

١٧٧٨ - الجيش الربيطاني بقيادة أرشـيبالد كامبل يحتل سافانا يف 
جورجيا وذلك خالل حرب االستقالل األمريكية.

١٧٨٦ - إنعقاد جمعية األعيان خالل الثورة الفرنسية.
١٨٩٠ ـ وقوع مذبحة الركبة الجريحة، التي ُقتل فيها ما ال يقل عن 

١٥٠ من هنود الالكوتا عىل يد الجيش األمريكي.
١٩٣٠ - محمد إقبال يلقي خطابا رئاسيا يف مدينة الله أباد قدم فيه 

نظرية الدولتني والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.
١٩٤٠ - الطائرات األملانية تقصـف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى 
ذلك إىل اشـتعال النريان يف أنحاء املدينـة ومبنى الربملان، كما أدى إىل 
مـرصع ما يقارب ٣٦٠٠ مدني بريطاني وذلك بفرتة الحرب العاملية 

الثانية.
١٩٤٤ - صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

١٩٤٧ - منظمـة اإلرجـون اليهودية تنفذ مذبحـة يف باب العمود يف 
القدس وتقتل وتجرح ٤١ فلسطينًيا.

١٩٩٢ - تنظيـم القاعدة يقوم بأول عمليـة هجوم بتفجري قنبلتني 
يف عـدن باليمـن اسـتهدفت األوىل فنـدق موفنبيـك والثانية موقف 

السيارات التابع لفندق جولدموهر.
١٩٩٣ - اختتـام محادثات فلسـطينية / إرسائيليـة يف القاهرة بني 
وزيـر الخارجية إرسائييل شـمعون برييز وممثل السـلطة الوطنية 

الفلسطينية محمود عباس دون تسوية العقبات املتعلقة باألمن.
١٩٩٧ - هونـغ كونغ تبـدأ بقتل ١٢٥٠٠٠٠ دجاجة لوقف انتشـار 

مرض إنفلونزا الطيور.
٢٠١٦ - اإلعالن عن اتفاق رويس تركي لوقف إطالق النار يف سـوريا 

تمهيًدا لحل سيايس ينهي األزمة السورية.
٢٠٢٠ - مقتل ما ال يقل عن ٧ أشخاص وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين 

جراء زلزال بقوة ٦٫٤ رضب مدينة برتينجا بكرواتيا.

ÚÌãó‰nèæa@Úéäáæa _ŸuÎçi@Ÿn”˝«@—Ó‰óm@bfl
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املستنرصية مدرسة عريقة أسست يف زمن الدولة العباسية يف بغداد عام ١٢٣٣ 
عىل يد الخليفة املسـتنرص باللـه العبايس، وكانت مركزا علميـا وثقافيا هاما. 
تقـع يف جهة الرصافة من بغداد. شـيدت «املسـتنرصية» عىل مسـاحة ٤٨٣٦ 
مـرتاً مربعاً تطل عىل شـاطئ نهر دجلـة بجانب «قرص الخالفـة» بالقرب من 
املدرسـة النظامية، وكانت تتوسط املدرسـة نافورة كبرية فيها ساعة املدرسة 
املسـتنرصية، وهي ساعة عجيبة غريبة تعد شاهداً عىل تقدم العلم عند العرب 
يف تلـك الحقبـة من الزمن تعلن أوقات الصالة عىل مدار اليوم. وتتألف املدرسـة 
مـن طابقني شـيدت فيهما مئة غرفة بـني كبرية وصغرية إضافـة إىل األواوين 
والقاعـات. كانت املكتبـة زاخرة باعداد ضخمة من املجلدات النفيسـة والكتب 
النـادرة. وبلغ تعدادها ٤٥٠ ألفاً وتعد مرجعـاً للطالب. كما قصد املكتبة الكثري 
مـن العلمـاء والفقهاء وتـرددوا عليهـا وافادوا مـن كنوزها العلميـة واألدبية 
نحـو قرنني مـن الزمن. وقد نقـل الخليفة نفائـس الكتب مـن مختلف العلوم 
واملعـارف ما يقدر بحوايل ٨٠ ألف مجلد بحسـب الصنوف.يتـم اختيار الطالب 
مـن املدارس املختلفة ومن الذين اشـتهروا بالتأليـف والتصنيف والتدريس من 
مختلف املدن يف العراق والبلدان اإلسالمية كاألندلس ومرص وقونية وبالد الشام 
وأصفهان وخراسـان. وكانت مدة الدراسـة يف املستنرصية عرشة أعوام وتضم 
عدة أقسـام منها علوم القرآن والسـنة النبوية واملذاهب الفقهية والنحو وعلم 
الفرائض والرتكات ومنافع الحيوان والفلسـفة والرياضيات والصيدلة والطب 
وعلـم الصحـة. وهي أول جامعة إسـالمية جمعت فيها الدراسـة الفقهية عىل 
املذاهـب االربعة (الحنفي والشـافعي واملالكي والحنبيل) يف «مدرسـة واحدة» 
،ظل التدريس قائما يف املدرسـة املستنرصية ملدة أربعة قرون منذ أن أفتتحت يف 

سنة (٦٣١ هـ/١٢٣٣م) حتى سنة (١٠٤٨ هـ/١٦٣٨م).
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من الطبيعي أن تفّكر املرأة إذا ما كانت 
عالقتهـا بزوجهـا جّيـدة أو ممتـازة 
أو رائعة أو سـّيئة حّتـى، ألّنها تخاف 
مّما يخّبئه املسـتقبل لهـا و قد تفعل 
املسـتحيل لتعـرف إن كان من املمكن 
أن تطمـّنئ إىل نفسـها مـع زوجها أم 
يجـدر بها أن تخاف اىل حّد ما جراء ما 

يحصل معه ومعها يف الحّب.
إّن بعض اإلشـارات قد تثبت لها ذلك، 
فـإن كنت حائـرة و أردت أن تعريف ما 
هو تصنيف عالقتـك بزوجك، فأجري 
سـتعرفني  و  االختبـار  هـذا  معنـا 

النتيجة.
١. هـل أنـت و زوجـك متحاّبـان أم 

تزّوجتما بمساعدة طرف ثالث؟
- نعم تعشقان بعضكما

- تحّبـان بعضكمـا أو تعوّدتمـا عىل 
األمر

- تعارفتما عرب طرف ثالث و الشعور 
بينكما تفّهم أكثر منه حّباً

٢. من أنت بالنسبة للحبيب؟
- أكثر شـخٍص يحّبه و يسمع كالمه 

يف الدنيا
- صديقته و حبيبته

- زوجته ليس إال
٣. كيف هي شخصية زوجك؟

- لطيف و وسيم و رائع
- كريم و غيور

- عصبّي و ال يتقّبل كالم أحد
٤. اىل من تصغني يف الحّب؟

- اىل زوجك
- اىل أهلك

- اىل أصدقائك
٥. هـل يمكنـك أن تعريف بسـهولة إن 

كان زوجك حزيناً؟
- نعم أكيد

- أحياناً
- كّال أبداً

٦. ما الذي يخيفك يف الحّب؟
- أن تفقدي الحبيب

- أن يكتشـف اآلخرون سـبب خالفك 
مـع    زوجـك
- أن يطلّقك

٧. هـل تخرجـني مع الحبيـب أو اقلّه 
تخّططان لبعض املشاريع املصريية؟

- نعم دائماً فأنتما تحّبان ذلك
- أحياناً

- كّال أبداً
٨. هل أنت سعيدة يف زواجك؟

- نعم كثرياً
- قليالً اىل حّد ما

- كّال أبداً لست مرسورة
٩. من أنت يف الحّب؟

- شخصية رومانسية جداً
- شخصية عادية كمثل كّل الناس

- شخصية باردة جداً ال تعرفني كيفية 
التعبري عن الحّب

١٠. هـل تختلفان يف األمـور البديهية 
كثرياً؟

- كّال بل عىل العكس
- بعض اليشء

- نعم كثرياً، فأقّل التفاصيل تغضبك
١١. هـل تحاولني لفـت انتباه زوجك 

ببعض الهدايا يف الحّب؟
- نعم دائماً

- يف املناسبات فقط
- كّال أبداً

١٢. هل تفّضلني أوالدك عىل زوجك؟
- كّال، فكلهم متساوون لديك

أن  - يف بعـض األحيـان و مـن دون 
تشعري

- كّال أبداً، بل عىل العكس
١٣. من زوجك بالنسبة إليك؟

- حّب حياتك
- شخص تحّبينه

- شخص تعيشني معه
١٤. أيمكنك العيش مـن دون الحبيب 

لبعض الوقت؟
- كّال أبداً

يف  بذلـك  القيـام  اىل  اضطـررت  إذا   -
بعض األحيان

- نعم و األمر عادّي جداً بالنسبة إليك
١٥. هـل تنسـني أصدقاءك مـن أجل 

الحبيب؟
- نعـم بالتأكيـد فهـو املهّم بالنسـبة 

إليك
- أحياناً إن لزمت الحاجة

- كّال أبـداً فـإذا خـرست أصدقاءك ال 
تستطيعني املّيض قدماً

إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقـع يف الخانـة األوىل إذاً أنت يف عالقة 
ممتـازة مـع الحبيـب و بإمكانـك أن 

تطمئّني جداً.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقـع يف الخانة الثانية إذاً أنت يف عالقة 
جّيدة مع الحبيب و لكّن بعض األمور 

تحصل أغرب مّما تتوّقعني.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقـع يف الخانة الثالثة إذاً أنت يف عالقة 
سيئة مع الحبيب و رّبما عليك فعل أّي 
يشء حيال األمر كـي ال تتأّزم األحوال 

بينكما أكثر.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

شنو يسوه العمر لو زفتك تفــوت 
تصير ألغيري عندي املوت أرحم 

أذبح ضحكتي لو كالوا أفـــــــالن 
لبس باليسرى حلقة البيها أحــلم
تتناثر أعضاي بوحشة الليـــــــل

وأتبعثر حبيبي وبيـــــــــــك أنلـم
صارت حالتي كلمة بحلك خرسان

يحچيها أبشارة وأيــــده تتلعـــثم
خناجر بالكلب نبنت بعد فركـــاك

كل عقلك يغالي بدونك أسلـــــــم
بعدك ياحبيبي املوت كحل العني
أجه كحل عيوني وتالي صخـــم

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

يوم مشحون باالتصاالت. تتلقى إيميالت ورسائل 
مـن أقرب الناس إليك. ربما ترتب أو تنظم اجتماعا  
أو حفلة مفاجئة.  ستشعر بالتفاؤل والحماس وستؤثر 
يف املحيطـني بك. كما أنك تتميز اليوم بأنك تسـتطيع أن 

تستشعر ما يحدث مع من حولك وتساعدهم.

الوقت مناسـب جدا لتنفيذ الخطـوات الرضورية 
واملسـاعي من أجـل تثبيت موقعـك، أو قطف ثمار 
جهـودك السـابقة، أو الحصول عىل منصـب يليق بك. 
تولّد الثقة املتبادلة يف حياتك الشخصية مشاريع مشرتكة 
مع الحبيب أو الزوج ونشـاطات ترتك ذكريات. تسّوي كل 

ما كان يعيق انسجامك مع الطرف اآلخر.

مـن السـهل عليـك اليـوم التعبري عن مشـاعرك 
لشـخص ما. إذا كنت فكـرت يف أمر ما خالل األيام 
املاضية، سيكون لديك الجرأة للتعبري عنه بالكالم. 
أنت قادر عىل رسم صورة ملشاعرك الحقيقية. عرب 
عن نفسـك بكل ثقة وإال ستجد نفسك ال حول لك 

وال قوة فيما بعد.

تشـعر أنك محـب للحيـاة ولديك رغبـة يف تجديد 
عالقتك مـع الحبيب ولذلك تفكر يف السـفر معه إىل 
مـكان هـادئ يف بلد آخر. يوم مناسـب لرتتيب سـهرة 
مختلفة مع صديق لك. كل الدالالت الفلكية تشري إىل أن هذا 

الصديق مخلص لك ويبادلك نفس املشاعر.

الظـروف التـي تمـر بهـا اليـوم قـد تجعلك تشـعر أنك 
مضغـوط جدا. تخـاف من النـاس بطريقة غريبـة اليوم، 
ولكـن ننصحك بـأال ترتك هذا الخوف يسـيطر عليك. ال تهرب 
مـن الواقع بل كـن صامدا وواجه مشـاكلك وتحداها. ابتعد عن 

الكافيني والكحوليات.

خذ بزمـام األمور بيديك وال تـرتدد يف فرض وجهة 
نظـرك يف العمـل . تدعـو الرشيك إىل رفقتـك وقضاء 
أوقـات ممتعة لتنسـيه األلم الذي سـببته لـه. إذا كنت 
تسـأل من املسـؤول عن تدهور وضعك الصحي، فالجواب 

هو أنت، بسبب إهمالك وعدم اتباعك لنصائح الطبيب.

تشـعر بأنك تلمس مشـاعر وقلـوب اآلخرين دون 
أن يتحدثـوا أو يخربوك عمـا بداخلهم. تحقق النجاح 
يف عملـك اليوم. ال وجود لحزن وكآبـة يف يومك هذا، ولكن 
يا ترى ما السـبب؟ ربما لن تجد سـببا واضحا لهذا التغري 

املفاجئ.

هـل اتبعت من قبل برنامجا غذائيا معينا؟ إذا كنت قمت 
بأحد الربامج بالفعل، ربما تنظر إىل نفسـك يف املرآة اليوم، 
وألول مـرة ترى أنك أصبحت أقل وزنا. ترتفع معنوياتك اليوم 
بسـبب هذه النتائج املرضية. ال تجعل النتائج تصيبك بالغرور، 

بل استمر واتبع النصائح.

قد تعثر عىل الحب الذي تبحث عنه مع األصدقاء. 
أنت شـخص رسيع البديهة بطبيعتـك، ولذلك ربما 
تسـتطيع قـراءة أفـكار أصدقـاء ومعرفـة مطالبهم 
ورغباتهـم دون أن يتحدثوا عنهـا. ال تتعجب إذا أصبحت 
أكثـر قربـا ممن حولـك. ربما يمـدك األطفـال بقدر من 

الدفء والحب.

تزورك اليوم مجموعـة من األصدقاء الذين ال يهتمون 
إال بقـراءة الكتـب النفسـية وامليتافزيقية. سـتناقش 
معهـم العديد من املوضوعـات املهمة التي مـن املمكن أن 
تغـري نظـام حياتـك بالكامل. ال تنزعـج اليـوم إذا وجدت انك 

تسمع أكثر مما تتكلم.
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إذا لم تفكر من قبل يف الرسـم أو الغناء أو أي نوع من 
أنواع الفن، فقد حان الوقت للمشاركة يف بعض األنشطة 
الفنية. إذا لم تشارك من قبل يف مثل هذه األنشطة، ننصحك 
بالبحث عرب االنرتنت عن املعلومات التي تحتاجها أو باملشاركة 

يف أي ورشة عمل قريبة من منزلك.

تكثـر املطالب واملسـؤوليات هـذا اليوم، ولذلك تشـعر 
بالضغط واالكتئاب. تشعر أن الزمالء يستغلون اجتهادك. 
هذا األمر قد يدفعك للتفكري يف بدء مرشوع خاص بك. هذه 
فكرة جيدة ولكن الوقت غري مناسب لتنفيذها. انتظر أياما 

قليلة حتى ترتب أمورك.

Ô”aã«@fiçÀ



للمرة األوىل، تجمع سفينة ستارز أون بورد هؤالء النجوم يف 

موسم صيفي واحد خالل رحلتها البحرية لعام ٢٠٢٣.

وذكر بخرب تواجد الديفا هيفاء وهبي ضمن نجوم ستارز أون 

بورد للمرة األوىل لعام ٢٠٢٣، ويبدو أن تواجد هيفاء وهبي لم 

املوسم  إذ تجمع رحلة  املوسم  الوحيدة لهذا  املفاجآة  يكن 

الجديد هيفاء وهبي وسعد ملجرد مجدداً بعد تعاقدهما 

عىل حفل العام الجديد أيضاً يف بريوت يف فندق حبتور. 

أما نانيس عجرم، فهي األخرى ستكون ضمن نجوم 

والذي  الجديد  موسمه  يف  بورد  أون  ستارز  رحلة 

سينطلق يف ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ ويستمر حتى ٢٧ 

ستار  السوبر  أيضاً  املوسم  وسيضم  أغسطس، 

زيتون  وناصيف  الرباعي  وصابر  عالمة  راغب 

وسلطان الطرب جورج وسوف وملحم زين وزياد 

برجي، وستكون الرحلة يف أكثر من بلد بداية من 

أثينا وميكونوس وصوالً إىل بودرم.
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ليقابل  الساهر  كاظم  القيرص  يستعد 

جمهوره اللبناني ليلة رأس السنة.

وقبل أيام، أطلق بعض رواد السوشيال 

ميديا حملة هجوم عىل القيرص كاظم 

إحياء  عن  اعتذاره  خرب  بعد  الساهر 

حفل افتتاح البطولة الكروية الخليجية 

بداية  خالل  العراق  تستضيفها  التي 

يناير   ٦ يف  بالتحديد  القادم  الشهر 

أن  يردد  البعض  جعل  ما  وهو  ٢٠٢٣؛ 

الخاصة  املناسبات  عن  القيرص  غياب 

جمهور  يغضب  أمر  هو  العراق  ببلده 

بلده.

وجهت  قد  الرسمية  الدعوة  وكانت 

أو  االفتتاح  إليه قبل فرتة إلحياء حفل 

العربي  الخليج  كأس  لبطولة  الختام 

والذي  الختام  حفل  أو   »  ٢٥ «خليجي 

سيقام يف مدينة البرصة الفيحاء، ولكن 

إعتذر القيرص بسبب إرتباطاته الفنية 

غنائية  حفالت  جدول  لديه  أن  خاصة 

قد إرتبط بها قبل فرتة؛ وهو ما جعله 

األخرى،  إلرتباطاته  مضطراً  يعتذر 

املهندس  ماجد  تكرر مع  نفسه  واألمر 

الذي اعتذر هو اآلخر عن إحياء الحفل.

ويعلن  قليلة  أيام  آخر،  صعيد  عىل 

القيرص عن موعد طرح ألبومه الغنائي 

الجديد الذي يبحث له عن اسم حتى اآلن 

حيث انتهى من تسجيل أكثر من أغنية 

يف  ولكنه  املاضية،  الفرتة  خالل  جديدة 

التي  النهائية  األغنيات  اختيار  مرحلة 

سيضمها األلبوم الجديد.

سمري  دنيا  النجمة  كشفت 
ملفاجأة  تحضريها  عن  غانم 
تعود بها إىل موسم املسلسالت 
 ،٢٠٢٣ لرمضان  املرصية 
كاملني،  عامني  غياب  بعد 
مؤكدة أنها بصدد بدء تصوير 
حلقة،   ١٥ من  مسلسل 
ورفضت الكشف عن تفاصيله 
يف  رغبتها  إىل  أملحت  ولكنها 
اإلنسانية  حملتها  تجسيد 
عمل  إىل  لليونيسيف  كسفرية 

فني درامي.
سمري  دنيا  الفنانة  وقالت 
بربنامج  لقائها  خالل  غانم، 
إنها  بالعربي”،   ET”
درامي  عمل  تقديم  تتمنى 
عن  يتحدث  سينمائي  أو 
إىل  مشرية  بأنواعه،  االختالف 
مشاركتها يف حملة ”اختالفنا 

مش بيفرقنا“ باألمس.
تستعد  أنها  ”غانم“  أضافت 

لعمل درامي يف رمضان املقبل 
 ١٥ من  وسيتكون   ،٢٠٢٣
ال  الوقت  ألن  فقط،  حلقة 
من  مسلسل  بتقديم  يسمح 
ينال  أن  متمنية  حلقة   ٣٠

إعجاب الجمهور.
املنتجة  الرشكة  ومازالت 
التعاقدات  مرحلة  عىل  تعمل 
لم  حيث  العمل،  أبطال  مع 
سوى  رسمياً  للعمل  ينضم 
سالم  ومحمد  فؤاد  بيومي 
انطالق  املُقرر  ومن  فقط، 
التصوير منتصف شهر يناير 

املقبل بالقاهرة.
بالعربي“،   ET” وبحسب 
خريي  إسالم  املخرج  فإن 
إخراج  عىل  رسمياً  تعاقد 
غانم  سمري  دنيا  مسلسل 
التعاون  هذا  ويعد  الجديد، 
نحو  بعد  بينهما  الثاني  هو 
التعاون  كان  إذ  عاماً،   ١٣

الجزء  يف  الثنائي  بني  األول 
مسلسل  من  األول 

وُتعقد  ”الكبري“، 
جلسات  حالياً 

بشأن  عمل 
ت  تيبا لرت ا
 ، ة خري أل ا
تمهيداً النطالق 
التصوير قريباً.

دنيا  رفضت  كما 
التعليق  غانم  سمري 

شقيقتها  حمل  أنباء  عىل 
نتكلم  ”خلينا  قائلة:  إيمي، 
أن  يذكر  بس“.  الشغل  يف 
مؤجل  مسلسل  لديها  دنيا 
موازي»  «عالم  بعنوان 
يجمعها  تعاون  آخر  وهو 
ودالل  غانم  سمري  بوالديها 
عبد العزيز، وكان من املقرر 
املسلسالت  عرضه يف موسم 
 ،٢٠٢٢ لرمضان  املرصية 

ولكن 
تم رفعه من خريطة العرض 
اللحظات األخرية، وتدخل  يف 
هشام  والفنان  املنتج 
األسباب  عن  للكشف  جمال 
الحقيقية للتأجيل مؤكداً أنه 
تحمل خسارة كبرية كمنتج، 
تحملت  أيضاً  دنيا  ولكن 

خسائر نفسية كبرية.

أعلنت رشكة العدل جروب بدء تصوير مسلسل 

بطولة  مؤقت،  اسم  السالمة»،  ع  الله  «حمد 

النجمة يرسا أمس االول لتصوير املسلسل املقرر 

عرضه يف رمضان ٢٠٢٣. 

ويشارك النجمة يرسا يف بطولة مسلسل «حمد 

الله ع السالمة» الذي بدأ تصوير املشاهد األوىل يف 

منطقة دهشور عدد كبري من النجوم والفنانني 

منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان 

السيد، آدم الرشقاوي، أوتاكا، و املطرب عنبة يف 

أول تجربة درامية تليفزيونية له.

مسلسل «حمد الله ع 

السالمة» تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو 

فريق  وكان  العدل،  جمال  إنتاج  ومن  صالح 

خالل  كثرية  بروفات  أجرى  املسلسل  عمل 

الفرتة املاضية من أجل التحضري للعمل. 

يشار إىل أن يرسا نافست يف رمضان 

املايض بمسلسل «أحالم سعيدة» 

كبري  عدد  البطولة  وشاركها 

غادة  منهم  الفنان  من 

كساب،  مي  عادل، 

سيف،  شيماء 

إسماعيل،  هشام 

محمود،  نور 

سامي  أوتاكا،  رشاد،  عماد  الدين،  نور  نبيل 

جيهان  مصطفى،  عفاف  ميرسة،  مغاورى، 

من  آخر  وعدد  بدوى  ملك  الشماشريجي، 

الفنانني، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة 

وإنتاج رشكة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

اليت،  اجتماعي  إطار  يف  املسلسل  قصة  وتدور 

حول (فريدة) وتجسد دورها يرسا، و(شريين) 

و(ليىل)  عادل،  غادة  شخصيتها  تتقمص  التي 

سيدات   ٣ وهم  كساب،  مي  دورها  تلعب  التي 

ويجمعهن  النوم،  وصعوبة  األرق  من  يعانني 

القدر معا ليخضن معا تجارب مهمة يف حياتهن 

فتساعدهن تلك التجارب.

أفجان  فهرية  املمثلة  فاجأت 
بوراك  الشهري  الرتكي  املمثل  زوجة 
صورة  بنرش  متابعيها  أوزجيفيت، 
املُتقدمة  حملها  مراحل  يف  لها 
وقت  «حان  بعبارة  وأرفقتها 

اللقاء».
حماسها  مدى  عن  فهرية  عربت 
بقرب موعد استقبال طفلها الثاني، 
وتبدو يف األشهر األخرية من حملها.

أيًضا يعيشه  الشعور  أن هذا  ويبدو 
له  فكان  أوزجيفيت  بوراك  زوجها 
«نحن  وكتب:  البوست  عىل  تعليق 

باالنتظار». 
الصور  هذه  نرش  بوراك  وأعاد 
صفحته  عىل  ستوري  خاصية  عرب 

واكتفى بالتعليق  بقلب أزرق. 
بوراك،  زوجها  أو  فهرية  توضح  لم 
املصادر  بعض  لكن  املولود  جنس 
ثانياً  ولداً  ستنجب  أنها  إىل  أشارت 
لكاران. جدير بالذكر أن  ليكون أخاً 
 ،٢٠١٦ عام  تزوجا  وبوراك  فهرية 
عن  بينهما  عديدة  شائعات  وتوالت 
ينفيان  كانا  أنهما  إال  انفصالهما، 

تلك الشائعات كل مرة.

الزوراء/الكويت:
يف  مناطق  عىل  «الَربَد»  تساقط 
نادرة  ظاهرة  يف  الكويت،  جنوب 

لم تشهدها منذ نحو عقدين.
وسجل  غزيرة  أمطار  وتساقطت 
الحرارة.  درجات  يف  انخفاض 
وسائل  عرب  مستخدمون  وتناقل 
صوراً  االجتماعي  التواصل 
فيها  اكتست  فيديو  ومقاطع 
يف  األبيض  باللون  الطرقات 

الكويت.
وقال خبري األرصاد الجوية واملدير 
الجوية  األرصاد  إلدارة  السابق 
فرانس برس:  لوكالة  محمد كرم 
التي شكلت غطاًء  الربد  إن كمية 
أبيض يف املناطق الجنوبية «نادراً» 

ما تتساقط يف الكويت.
وأضاف: «لم نشهد تساقط برد يف 

موسم الشتاء منذ 15 عاماً».
وعزا كرم تشكل البلورات الثلجية 
من  كبرية  كميات  سقوط  إىل 
يف  ملم   66 حجمها  بلغ  األمطار 

ميناء األحمدي وانخفاض درجات 
الظاهرة  تكرار  متوقعاً  الحرارة، 
بسبب  املقبلة،  السنوات  خالل 
يشهدها  التي  املناخية  التغريات 

العالم.
السنوات  خالل  الكويت  وسجلت 
حرارة  درجات  األخرية  الـ10 
 50 قياسية تجاوزت يف معظمها 
الصيف.  فصل  يف  مئوية  درجة 
مرة،  وألول  املايض،  العام  ففي 
الـ50  الطقس  حرارة  تجاوزت 
يونيو/حزيران،  يف  مئوية  درجة 
الطقس  ذروة  من  أسابيع  قبل 
درجة  ترتفع  أن  يمكن  املعتادة. 
الكويت بما  الحرارة يف أجزاء من 
من  مئوية  درجات   4.5 إىل  يصل 
عام 2071 إىل عام 2100 مقارنة 
ما  بحسب  التاريخي،  باملعدل 
عن  «بلومبريغ»  وكالة  نقلت 
الهيئة العامة للبيئة الكويتية هذا 
الشهر، مما يجعل مناطق واسعة 

من البالد غري صالحة للسكن.

بعض  عىل  العمل  عن  سيتوقف  آب  واتس  تطبيق  أن  حديث  تقرير  كشَف 
هواتف أندرويد و أيفون بدًءا من هذا األسبوع، وينهي واتس آب دعم بعض 

طرز الهواتف الذكية القديمة اعتباًرا من ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢. 
وكما ذكرت GizChina ، تشمل قائمة األجهزة القديمة ٤٩ هاتًفا ذكًيا من 
Apple و Samsung و LG وغريها، وذكر واتس آب يف صفحة الدعم الرسمية 
الخاصة به أن التطبيق يدعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي 
تعمل باإلصدار ٤٫١ من نظام التشغيل واإلصدارات األحدث والهواتف الذكية 

التي تعمل بنظام iOS والتي تعمل بنظام التشغيل iOS ١٢ وما فوق. 
 JioPhone ٢٫٥ بما يف ذلك KaiOS كذلك فإن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام 
و JioPhone ٢ تدعم أيًضا واتس آب، وجاء يف تدوينة للرشكة عل منصتها 

الرسمية : «ملواكبة أحدث التطورات يف التكنولوجيا ، نتوقف بشكل روتيني 
عن دعم أنظمة التشغيل األقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث األنظمة. إذا 
توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك ، فسيتم إعالمك وتذكريك عدة 

مرات برتقية جهازك ملواصلة استخدام واتس آب».
سيتم  بك،  الخاص  التشغيل  نظام  دعم  عن  الرشكة  تتوقف  أن  قبل 

وقد  للرتقية،  مرات  عدة  وتذكريك  مسبًقا  آب  واتس  يف  مبارشًة  إخطارك 
كشفت GizChina عن قائمة تضم ٤٩ هاتًفا ذكًيا لن يدعمها واتس آب بعد 

٣١ ديسمرب ٢٠٢٢.

التطبيق  يف  عملية  ميزة  اختبار  بدء  عن  «بوتيوب»  منصة  عىل  القائمون  أعلن 
املخصص للمنصة عىل الهواتف واألجهزة الذكية، وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن 
املشرتكني بخدمات YouTube Premium عرب تطبيق يوتيوب عىل الهواتف الذكية 
Add to queue، والتي من خاللها يمكنهم إضافة  بإمكانهم تجربة ميزة  بات 

مقاطع فيديو معينة إىل قوائم املشاهدات.
مع هذه امليزة سيكون بإمكان املستخدم إضافة مقطع فيديو إىل قائمة تشغيل 
القائمة  يف  املوجودة  املقاطع  بتغيل  «يوتيوب»  ليقوم  به،  الخاصة  الفيديوهات 
بالتتايل، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها 

إذا أراد.
التي  الثالثة»  «النقاط  قائمة  عىل  الضغط  للمستخدم  يمكن  امليزة  تفعيل  وبعد 
تظهر جانب عنوان الفيديو، والضغط عىل خيار «Play last in queue»، أو إنشاء 
 YouTube قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها. ويف حال لم تظهر امليزة ملشرتكي
Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عرب التوجه إىل صورة امللف الشخيص لهم 
يف «يوتيوب» ومن ثم النقر عىل الصورة، لتظهر لهم قائمة «اإلعدادات»، وبعدها 
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عن  نبحث  فدعونا  الشعب،  مكونات  بني  طقوسها  للمحبة 
وأحالم  األطفال  ضحك  عىل  خاللها  من  نطل  للفرح  نافذة 
الصبايا وتطلعات الشباب وحكمة الشيوخ ما دمنا عىل أبواب 
زمن  يف  األمل  شبابيك  لنفتح  عاشق  دعوة  هي  جديد،  عام 
فجر،  كل  مع  نطلقها  ضحكة  شفاهنا  عىل  لنرسم  األزمات 
ونتعلم أبجدية الضحك بدال من مسلسل البكاء الذي أكل عمرنا 

وأحاله اىل رماد .
دماؤنا عاشقة للحياة يف زمن ال عشق فيه ، ومن يرسي العشق 
يف دمائه ال يعرف الهزيمة، وعروقنا تفيض بالرقص للخري يف 
عرص يكون الرقص فيه عىل حبال التطرف واالنتهازية، ومن 
يجيد رقصة الخري تهرب من أمامه مآتم الرش، وقلوبنا فتية 
تتطلع للدفء والسحر والجمال يف مرحلة أصبح فيه الفساد 
هواية القراصنة واملنحرفني الذين يمارسون الرذيلة يف كهوف 
االنحطاط والتخلف يف أرجاء هذا الكون ، ومن يملك قلبا محبا 
للفرسان  اال  نفسها  توهب  ال  فالحياة  االستسالم  يعرف  ال 

الرشفاء الشجعان .
وبسنوات  والسالم،  باملحبة  نقضيه  وردي  بعمر  نحلم  كنا 
عسلية نمارس من خاللها العشق ونتعلم كيف يسمو االنسان 
لريتقي اىل ذروة انسانيته، ومع تسارع االعوام وتلبد االحداث 
بدأت أمانينا تجف عىل أرض الواقع، ونسينا مع جفافها أغاني 
عشرية  من  وألننا  الكبار،  وحكمة  الشباب  وأناشيد  الطفولة 
ندخل  باب  عن  البحث  من  فالبد  والنسب  الحسب  يف  العشق 
منه اىل عالم العشق والصدق والنقاء رغم كل التحديات التي 
تواجهنا، فالعشاق ال يخدرون بأفيون الكره والحقد وال تصل 
ومذهب  للوطن،  الوفاء  دين  من  وألننا  الفساد،  عدوى  اليهم 
األمل رغم  لنسائم  األرض فالبد من فتح صدورنا  اىل  االنتماء 

كل ما يعانيه العراق.
نؤمن  زلنا  وما  جديدة،  سنة  أبواب  عىل  األيام  هذه  نقف 
باملستقبل السعيد القائم عىل العدل والحرية والكرامة، وبشعب 
ال يؤمن اال بالوطن، وال يرفع راية الوفاء اال للعراق، وال يصيل 

اال بمحراب بلد الرافدين.
ونحن عىل أبواب عام جديد البد من العزف عىل قيثارة الوطن 
لنهزم أوكار الحقد والثأر واالنتقام ونحلم بوطن ال فاسد وال 
الفرح  ألف نافذة وشباك وباب لنسائم  فساد فيه، وأن نفتح 

من أجل الحاق الهزيمة بالظالم والتخلف .
أغانيكم تتموج  ، واطلقوا  العشاق نوافذ فرحكم  أيها  افتحوا 
يف ربوع العراق ، ورددوا أناشيدكم التي تمجد الوطن والشعب 

واملستقبل .
العراق،  بساتني  يف  نغرد  ودعونا  للعشق،  حناجركم  اطلقوا 
ونقيم طقوس املحبة عىل أرضه وسمائه ومائه، افرحوا كثريا 
مع قدوم العام الجديد فالفرح سالح املبحرين نحو املجد الذي 

يهزم أعداء الله والوطن والشعب .
اىل اللقاء .
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