
بغداد/ الزوراء:
أعلَن البنك املركزي العراقي، أمس االثنني، 
عن اطـالق العمـل باملنصـة االلكرتونية 
الخاصة بالتجارة الخارجية، فيما أشار اىل 
ان احتياطيات العملة الصعبة بلغت أكثر 
مـن 99 مليار دوالر.وقـال نائب محافظ 
البنـك عمار حمـد يف ترصيح صحفي: ان 
”البنك املركزي شـهد انطالق عمل املنصة 
االلكرتونية الخاصة بالتجارة الخارجية“، 
مبينا ان ”العمل بهذه املنصة استمر ألكثر 
مـن سـنة ونصف بهـدف تنظيـم عملية 
التحويل املايل الخارجـي وتمويل التجارة 
الخارجية“.واضـاف ان ”هذه املنصة هي 
السـبيل والطريق الوحيد لتمويل التجارة 
”املصـارف  ان  اىل  مشـريا  الخارجيـة“، 
معلومـات  لديهـا  والحكوميـة  االهليـة 

كافية عن آلية اسـتخدام املنصة“.وتابع 
”سـيتم تمويـل االعتمـادات املسـتندية 
بسعر رصف مدعوم 1465 دينار للدوالر 
الواحـد“، موضحـا ان ”املنصـة تعتـرب 
فرصـة للتجـار واملسـتثمرين وأصحاب 
الـرشكات لتمويـل تجارتهـم وعملهـم 
املايل“.وحـول احتياطيـات البنـك، ذكـر 
حمـد ان ”احتياطيـات البنـك املركـزي 
بلغـت أكثر مـن 99 مليـار دوالر“، الفتا 
اىل انـه ”خالل فرتة بسـيطة سـتصل اىل 
100 مليار دوالر بسـبب ارتفاع أسـعار 
النفط“.واكـد ان ”ارتفـاع االحتياطيات 
يعد مـؤرشا إيجابيا للحكومـة العراقية 
والبنك املركزي السـتقرار سـعر الرصف 

والعملة املحلية“.
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بغداد/ الزوراء:
امـس  األمنـي،  اإلعـالم  خليـة  اعلنـْت 
االثنني، عن القبض عىل أحد األشـخاص 
يقـوم ببيـع بطاقـات دخـول خليجـي 
الخليـة  السـوداء.وقالت  السـوق  يف   25
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: انه ”اسـتناداً 
ومناشـدات  اسـتخبارية  معلومـات  إىل 
وجهها املواطنني إىل جهاز األمن الوطني 
ُتفيد بوجـود حاالت اسـتغالل لبطاقات 
الدخـول إىل بطولة خليجـي 25، تمكنت 

مفارز الجهـاز يف محافظة البرصة وبعد 
مـن  القضائيـة  املوافقـات  اسـتحصال 
إلقـاء القبض عـىل أحد األشـخاص عند 
قيامه ببيع تلك البطاقـات بمبالغ مالية 
تصـل لثمانية أضعاف سـعرها املحدد“.
وأضافت ان ”القوة ضبطت بحوزته أكثر 
من 24 بطاقة كان يحاول بيعها“، مشريا 
اىل انه ”تم إحالـة املتهم مع املضبوطات 
إىل الجهـات القضائيـة املختصـة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقه وفق القانون“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
االثنني، إجراءاتهـا يف التحري والتفتيش 
بحـق محافظ البـرصة السـابق بتهمة 
هدر باملال العام، وفيمـا اكدت أن املتهم 
الهـارب اضطر لتسـليم نفسـه ملديريَّة 
تحقيـق الهيئة يف املحافظة، وتم توقيفه 
عىل ذمة التحقيق، ضبطت 286 طناً من 
الرز املنتهي الصالحيـة يف املثنى. وقالت 
بيـان  يف  الهيئـة  يف  التحقيقـات  دائـرة 
تلقتـه ”الزوراء“: إن ”إجـراءات مديريَّة 
تحقيق البرصة التابعة للهيئة يف التحري 
والتفتيـش؛ لتنفيذ أمـر القبض الصادر 

بحـق محافظ البـرصة السـابق وتكرار 
مداهمـة دار املتهـم الهـارب، أفضت إىل 
تسليم األخري نفسه للمديريَّة؛ وذلك عىل 
خلفيَّة هدر باملـال العام ناتج عن إعفاء 
إحـدى الرشكات األجنبيَّـة من الرضائب 
والرسوم الكمركية“. وتابعت، أن ”قايض 
تحقيق البرصة املختص بالنظر يف قضايا 
النزاهـة، وبعد االطالع عـىل أقوال املمثل 
القانونـي ملحافظة البـرصة، والتحقيق 
ملديريَّـة  التحقيقيَّـة  واألوراق  اإلداري، 
تحقيق الهيئـة يف املحافظة؛ قرر توقيف 

املتهم عىل ذمة التحقيق يف القضية“.

ليبيا / متابعة الزوراء:
صوَّت املجلـس األعىل للدولـة يف ليبيا 
عـىل رفض مبـادرة املجلـس الرئايس 
لحـّل األزمة السياسـية يف البالد وعىل 
موافقتـه عىل اسـتئناف الحـوار مع 
الربملـان ملعالجـة القضايـا الخالفية 

يف القاعـدة الدسـتورية لالنتخابـات.
املجلـس  وّجـه  املـايض،  واألسـبوع 
الرئـايس، دعـوة إىل رئيـيس الربملـان 
عقيلـة صالـح ومجلس الدولـة خالد 
املـرشي لالجتمـاع بمدينـة غدامـس 
غـرب البالد يوم 11 يناير املقبل، وفقا 

ملبادرتـه التـي أعلنهـا مطلع الشـهر 
املايض والتي تهدف إىل ”التهيئة لحوار 
دسـتوري كأولويـة إلنهـاء املراحـل 
االنتقاليـة“، معتربا أنهـا مقاربة من 
طرفـه لتجـاوز االنسـداد السـيايس.

ولـم يتحـدّث املجلـس األعـىل للدولة 

عـن أسـباب رفضـه ملبـادرة املجلس 
الرئايس خالل الجلسـة التـي عقدها 
األمس االثنـني، فيما لم يصدر بعد أّي 
تعليق رسـمي من الربملان حيال ذلك.

يف هذا السياق، يعتقد املحلل السيايس 
فرج فـركاش أن رفض مجلس الدولة 

ملبـادرة الرئـايس يأتي بالتنسـيق مع 
رئاسـة الربملـان ملحاولـة الهروب من 
الضغط الذي وجدوا أنفسهم فيه، بعد 
إحاطة املبعوث األممي عبدالله باتييل 

األخرية وبيانات الدول الغربية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفْت وزارة الداخليـة عـن االحصائية الرسـمية 
بحاالت العنف االرسي واالبتزاز االلكرتوني واالنتحار 
يف العراق خالل العام املنرصم فيما اكدت استمرارها 
بحمالت التوعية والتثقيق ضد الظواهر االجتماعية 
املختلفـة .وقـال مديـر عالقـات وإعـالم الرشطـة 

املجتمعية، عبـد الحافظ هادي الجبـوري يف حديث 
لـ»الزوراء» ان «الرشطة عملت عىل اكثر من  محور 
خـالل عـام ٢٠٢٢ منها املحـور التوعـوي والثقايف 
واالنسـاني والتطوعي اضافة اىل املهـام والواجبات 
املكلفة بهـا باعتبارها من اكثر التشـكيالت بوزارة 
الداخليـة  التصاقـا وقـرب مـن مواطن».واضـاف  

«عملنـا عـىل قضايـا مجتمعيـة وحـاالت وظواهر 
سـلبية امثال االبتـزاز االلكرتونـي والعنف االرسي 
وقضايـا لها ارتباط بالعشـائر كالدكة العشـائرية 
وقضايـا توعية املواطنني و التحصـني والوقاية من 
الجرائـم مراقبـة وتشـجيع املواطنـني عـىل العمل 
التطوعي».وبـني « يف مجـال االبتـزاز االلكرتونـي 

اسـتطاعت  مفارز الرشطـة املجتمعية من معالجة 
اكثـر من١٧٠٠ حالة «، مضيفا «اما يف مجال العنف 
االرسي فهنـاك عنف ضد الرجـال وكذلك عنف ضد 
النسـاء وفيما يخـص العنف ضـد الرجـال عالجنا 

بحدود ٣٦٧ حالة خالل العام.

بغداد/ متابعة الزوراء:
دَعـا األمـني العـام لحلف الناتـو ينس 
سـتولتنربغ إىل االستعداد لرصاع طويل 
األمـد يف أوكرانيا، فمـا أعلنت أوكرانيا، 
األمـس االثنـني، أن املضـادات الجوية 
تمكنت من إسـقاط ٤٠ طائرة مسرية 
روسية شاركت يف الهجمات عىل مناطق 
مختلفة من أوكرانيا.وقال األمني العام 

لحلف الناتو ينس ستولتنربغ يف مقابلة 
صحفية، إن روسيا ال تنوي التخيل عن 
أهدافها يف أوكرانيا، وإن الدالئل تشـري 
إىل أن موسـكو تسـتعد لشـن هجـوم 
بري جديد واسـع النطاق.وشدد األمني 
العام لحلف الناتو عىل أن رشوط اتفاق 
تسـوية النزاع سـتعتمد عىل الوضع يف 
ساحة املعركة، مؤكدا رضورة مواصلة 

العسـكرية ألوكرانيا  تقديم املسـاعدة 
مـن أجل إقنـاع روسـيا بالجلوس عىل 
طاولة املفاوضات واالعرتاف بأوكرانيا 
كدولة أوروبية مسـتقلة وذات سيادة.

هـذا وأعلن رئيـس بلدية كييـف فيتايل 
كليتشـكو، أنه نتيجة الرضبات الليلية 
عـىل العاصمـة األوكرانيـة، تـرضرت 
منشـآت البنية التحتية للطاقة، ما أدى 

النقطـاع التيـار الكهربائـي والتدفئة.
وأعلن حاكم إقليم بريانسـك يف روسيا 
أن ُمسرية استهدفت منشأة طاقة دون 
وقوع إصابات، قائالً إن الطائرة نفذت 
هجوماً عىل منطقة كليموفسكي دون 
وقـوع إصابـات، إال أن مرافـق الطاقة 

ترضرت ما أدى النقطاع الكهرباء.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلنْت وزارة النقل السـورية عودة مطار دمشق الدويل 
للخدمـة واسـتئناف الرحـالت الجوية صبـاح أمس.
يأتـي هذا بعد سـاعات من خروج مطار دمشـق عن 
الخدمة بعد هجوم إرسائييل، فجر امس االثنني، أسفر 
عـن مقتل عسـكريني، وفقا ملـا ذكرته وكالـة األنباء 
السورية ”سانا“.وقال مصدر رسمي سوري: ”العدو 
اإلرسائيـيل نفذ عدواناً جوياً فجر (االثنني) برشـقات 
مـن الصواريخ من اتجـاه شـمال رشق بحرية طربيا 
مسـتهدفاً مطـار دمشـق الـدويل ومحيطه“.وأضاف 
املصـدر أن الهجـوم أدى إىل مقتـل عسـكريني اثنـني 
وإصابة اثنني آخرين بجروح ووقوع بعض الخسـائر 
املادية، وخروج مطار دمشـق الـدويل عن الخدمة.من 

ناحيته، أفاد املرصد السـوري لحقوق اإلنسـان، الذي 
يتخـذ من بريطانيـا مقرا له، بـأن القصف اإلرسائييل 
أصاب املطار ومسـتودع أسـلحة بالقرب مـن املرفق 
جنوب دمشـق، مشـريا إىل أن 4 أشـخاص قتلوا جراء 
الغارة اإلرسائيلية. وهذه املرة الثانية التي يخرج فيها 
مطار دمشـق من الخدمة منذ يونيو 2022، حني أدى 
قصف إرسائييل اىل تعليق كل الرحالت لنحو أسـبوعني 
بعدمـا ألحـق أرضاراً بأحـد املدّرجـات. وكانـت غارة 
جوية إرسائيلية يف العارش من يونيو املايض استهدفت 
مطار دمشق الدويل وتسببت يف إلحاق أرضار جسيمة 
بالبنيـة التحتية واملدارج، وأعيد فتحه بعد أسـبوعني 

بعد اإلصالحات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعربـِت الريـاض وطهـران خـالل لقـاء 
مساعد الرئيس اإليراني، وزير الخارجية 
السـعودي يف الربازيـل، عـن تصميمهما 
”عىل مناقشة األوضاع واملخاوف القائمة 
حتى الوصـول إىل النتيجة املرجوة“.جاء 
ذلك خـالل لقاء جمـع مسـاعد الرئيس 
محمـد  الربملانيـة  للشـؤون  اإليرانـي 
حسـيني مع وزير الخارجية السـعودي 
فيصل بن فرحان آل سـعود، عىل هامش 
حفـل تنصيب الرئيـس الربازيـيل لوال دا 
سـيلفا.ونقلت وكالـة ”مهـر“ اإليرانية 

رضورة  إىل  أشـار  أنـه  حسـيني  عـن 
استمرار املحادثات بني البلدين التي بدأت 
العراق.وقال: ”نحن مصممون  بوساطة 
عىل مناقشـة األوضاع واملخاوف القائمة 
واحـدة تلو األخرى حتـى يمكن الوصول 
إىل نتيجة“.وزيـر الخارجيـة السـعودي، 
أكـد أيضا عـىل تلك النقطـة، ونقلت عنه 
الوكالـة: ”نحن مصممون عىل مناقشـة 
األوضـاع واالهتمامـات القائمـة واحدة 
تلو األخـرى من أجل الوصـول إىل نتيجة 
ألن نـوع العالقات بني البلدين سـتؤثر يف 

املنطقة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفْت قيـادة العمليات املشـرتكة 
أبرز مهام خلية االستهداف املشكلة 
يف قيـادة العمليـات، وفيما أكدت أن 
عام 2023 سيكون عام القضاء عىل 
اإلرهابيـني، وأعلنـت قتـل أكثر من 

310 إرهابيني خالل عام 2022.
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات 
تحسـني  الطيـار  اللـواء  املشـرتكة 
الخفاجـي يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
أن عـام 2022 كان مميـزا يف الكثري 
من األمور من أهمها هو ما حققته 
القـوات األمنيـة من قتل عـدد كبري 
من اإلرهابيني وأغلبهـم قياديون يف 
الخط األول مما سمح لنا من تدمري 
منظومـة القيـادة والسـيطرة التي 
اإلرهابـي،  التنظيـم  يمتلكهـا  كان 
هـذا تزامـن باحـكام القبـض عىل 
الحدود العراقية السـورية ومنع اي 
تسلل من خالل االمكانات والقدرات 
التي بنيناهـا عىل الحـدود العراقية 
السـورية وعىل مدى اكثر من عام“.

واضاف، أن القـوات األمنية تمكنت 
أيضا من قطع الطريق الناقل للعدو 
العدو  امداداتهم واهـداف  وقطعنـا 
ووصولنا اىل مواقع معقدة جغرافيا 
من خالل عمليات مهمة جدا اليقاف 
الكثـري مـن التهديدات، كمـا تمكن 

سـالح الجـو العراقي مـن قتل اكثر 
من 213 ارهابيا خالل العام املايض، 
مؤكـدا ان مجمـل عـدد االرهابيـني 
الذيـن تـم قتلهـم عـىل يـد قواتنـا 
االمنيـة خالل عـام 2022 كان اكثر 

مـن 310 ارهابيني، وهذا يعّد انجازا 
كبريا للقـوات األمنية ويعود اىل الكم 
واالسـتخبارات  للمعلومات  الهائـل 
والجهـد األمنـي الذي يبـذل .وتابع: 
ان   2023 عـام  خـالل  مـن  نأمـل 

ننهي مـا تبقى من هـذه املضافات 
وسـيكون عاما مميزا بالقضاء عىل 
االرهابيـني .وبشـأن تشـكيل خلية 
االسـتهداف قال اللواء الخفاجي، إن 
يف شـهر شـباط عام 2022 تشكلت 

خلية االسـتهداف يف قيادة العمليات 
املشرتكة مهمتها هو املحافظة عىل 
البنـى التحتية و عىل املواطنني اثناء 
تقـدم القـوات األمنية او االشـتباك 
مع العدو او اثناء الرضبات الجوية، 
مبينـا ان هـذه تعـّد خليـة مهمـة 
بالنسـبة لنا وتمكن األجهزة األمنية 
مـن القيـام بعملها بدقـة متناهية 
األمنـي  الوضـع  مراقبـة  وكذلـك 
والعملياتي يف قاطع املسؤولية وهذا 
يعد شيئا مهما وجديدا، ونجحنا من 
خاللها يف اخـرتاق العدو.وأشـار اىل 
أن األجهـزة األمنيـة شـهدت تطورا 
سـواء جهـاز مكافحة اإلرهـاب أو 
الرشطـة االتحاديـة والـرد الرسيع 
وجهاز األمن الوطني الشـجاع الذي 
يوميا يوقف الكثري من العمليات، إذ 
تطورت من خالل أسلوبنا يف التعامل 
مع التحديـات حيث لدينـا تحديات 
ليـس فقـط يف اإلرهـاب، وإنمـا يف 
مجـال التهريب والجريمـة املنظمة 
وتحديـات يف مجاالت أخرى تسـهم 
الحيوية .ومىض  بتحقيـق أهدافنـا 
بالقـول: كذلـك تطورنـا مـن خالل 
ادخال جهد فني الذي اسهم اساهما 
كبريا بقدراتنا يف املجال االستخباري 
والعملياتـي وايضـا تطورنا يف تتبع 

ومالحقة ومتابعة االرهابيني.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنْت محافظة بغداد، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر 
املرتبطة بها ليوم غد الثالثاء بمناسبة الذكرى السنوية 
الثالثة الستشهاد قادة النرص.وذكرت املحافظة يف بيان 
تلقته «الزوراء»: أن «محافظ بغداد املهندس محمد جابر 
العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي يف ديوان املحافظة 
والدوائر املرتبطة بها من بينها املدارس، اليوم الثالثاء، 
يف  الدوام  عطلت  األليمة».كما  الذكرى  هذه  بمناسبة 
قار  وذي  والديوانية  واملثنى  واسط  من  كل  محافظات 
وبابل والبرصة واالنبار وكربالء ودياىل وكركوك وصالح 

الدين بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النرص.
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بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني، 
امـس االثنـني، ان تقلبـات سـعر الـرصف 
جعلت الحكومة التمسـك بحتمية اإلصالح 
االقتصـادي، وفيمـا وّجه بتدقيـق إجازات 
التنميـة الصناعيـة، بحـث خـالل ترؤسـه 
اجتمـاع املجلـس الوزاري لالقتصـاد تنفيذ 
املوازنة.وقـال  يف  االسـرتاتيجية  الخطـط 
املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء يف 
بيان تلقتـه «الـزوراء»: ان «رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني أجرى زيارة 
تفقدية إىل وزارة الصناعة واملعادن»، مبينا 
انه «اّطلع عىل سري العمل يف مصانع الوزارة 
ورشكاتهـا، كما ترأس اجتماعـاً للمالكات 

املتقدمـة، واسـتمع إىل إيجـاز قّدمـه وزير 
الصناعة عـن الخّطة االسـتثمارية للوزارة 
للتطويـر، ورؤيتهـا نحـو دعـم الصناعات 
السرتاتيجية، والعقبات التي تواجه االرتقاء 
بالواقـع الصناعـي يف العـراق، كمـا اّطلع 
عـىل املشـاريع املتلكئـة والسـبل الكفيلـة 
«زيارتـه  أن  السـوداني  ملعالجتها».وأكـد 
للوزارة مع بداية العام الجديد، تعكس حرص 
الحكومة عىل تنفيذ منهاجها الوزاري الذي 
يركز عىل الخدمات واالقتصاد»، مشـريا اىل 
ان «اإلصـالح االقتصـادي، مقدمة لإلصالح 
أو  االجتماعـي، وهـو ليـس ترفـاً فكريـاً 

لالستهالك اإلعالمي».

ÚÓœ˝©a@bÌbõ‘€a@Úßb»æ@Êbæ5€a@…fl@äaÏ®a@“b‰˜néa@äã‘Ì@Ú€Îá€a@ê‹™@NNbÓjÓ€
ÚÓébÓè€a@Úflå˛a@›®@Ôébˆã€a@ê‹1a@ÒäÜbjfl@ùœä@Û‹«@p�Ïñ

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة النفط، أمس االثنني، عن مجموع الصادرات واإليرادات املتحققة لشهر كانون 
من  أكثر  بلغت  املايض،  للشهر  املالية  اإليرادات  مجموع  أن  إىل  أشارت  فيما  املايض،  األول 
اإلحصائية  «بحسب  أنه  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة،  بيان  املليار.وذكر  ونصف  مليارات   ٧
األولية الصادرة عن رشكة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن مجموع كمية الصادرات 
من النفط الخام بلغ ١٠٣ماليني و ٢٨١ ألفاً و ٤٥٩ برميالً، بإيرادات مالية بلغت  ٧٫٦٠٦ 
كانون  لشهر  الخام  النفط  من  املصدرة  الكميات  «مجموع  أن  .وأضاف،  دوالر»  مليارات 
مليون و(٧٣٥)   (١٠٠) بلغت  العراق  النفطية يف وسط وجنوب  الحقول  املايض من  االول 
ألفاً و (١٥١) برميالً، أما من حقول كركوك عرب ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة  
مليونني و( ٢٢٣) ألفاً و( ٣٣٨ ) برميالً «، مبيناً أن «معدل سعر الربميل الواحد بلغ أكثر 

من (٧٣,٦٤٤ ) دوالراً «.

@ãr◊c@oÃ‹i@Ôöbæa@ãËì€a@paÜaãÌg@Z¡–‰€a
ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@7@Âfl

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

25@@ÔvÓ‹©@b‡«Ü@Òãój‹€@ÜaáÃi@Âfl@ÚÓˆaÏ:a@pbuaäá‹€@÷aã»€a@“aÏ†@÷˝�„a



Ú„åaÏæa@¿@ÚÓvÓma6é¸a@¡�©a@âÓ–‰m@s¢

’Ó‘rn€aÎ@ÚÓ«Ïn€a@p˝‡¢@bÁäaã‡néa@pá◊c

Û‰ræa@¿@ÚÓy˝ó€a@ÔËn‰æa@åã€a@Âfl@�b‰†@286@o�jö

@ÚÓ‡n¢@Ÿè‡n„@b‰n‹»u@bÁãqcÎ@“ãó€a@ã»é@pbj‹‘m@ZÔ„aÜÏè€a
Übón”¸a@Å˝ñ�a

@åaçni¸aÎ@—Ó‰»n€a@p¸b¢@ÚÓˆbóya@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓ‹Çaá€a
2022@¿@äbzn„¸aÎ@Ô„Î6ÿ€¸a

Úflá©a@∂g@�b»‰ófl@13@fiÏÇÜ@Â‹»Ì@Ôiã®a@…Ó‰ón€a

äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@23@äáÁ@ÚÓ–‹Ç@Û‹«@’ibè€a@Òãój€a@≈œb´@—Ó”Ïm@ZÚÁaç‰€a

@ê‹™Î@ıaäåÏ€aÎ@ÚÌäÏË‡ßa@ıbé˙ä
@Â«@ÊÏzó–Ì@ÚÁaç‰€aÎ@ıbõ‘€a

2023@‚b»€@ÚÓ€bæa@·Ëøà

@ãqdnÌ@÷aã»€a@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Ïu@ù–É‰∑

@Ú»flbßaÎ@?è€a@—”Ï€a@bèÓˆä
@›Ó€âm@›jé@ÊbrzjÌ@ÚÓ”aã»€a
Új‹�€a@‚bflc@pbj‘»€a

بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكَد 
تقلبات  ان  االثنني،  امس  السوداني، 
الحكومة  جعلت  الرصف  سعر 
التمسك بحتمية اإلصالح االقتصادي، 
التنمية  إجازات  بتدقيق  وّجه  وفيما 
ترؤسه  خالل  بحث  الصناعية، 
لالقتصاد  الوزاري  املجلس  اجتماع 
يف  االسرتاتيجية  الخطط  تنفيذ 

املوازنة.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  الوزراء يف 
”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
إىل  تفقدية  زيارة  أجرى  السوداني 
انه  وزارة الصناعة واملعادن“، مبينا 
مصانع  يف  العمل  سري  عىل  ”اّطلع 
ترأس  كما  ورشكاتها،  الوزارة 
اجتماعاً للمالكات املتقدمة، واستمع 
عن  الصناعة  وزير  قّدمه  إيجاز  إىل 
الخّطة االستثمارية للوزارة للتطوير، 
الصناعات  دعم  نحو  ورؤيتها 
تواجه  التي  والعقبات  السرتاتيجية، 
االرتقاء بالواقع الصناعي يف العراق، 
املتلكئة  املشاريع  عىل  اّطلع  كما 

والسبل الكفيلة ملعالجتها“.
للوزارة  ”زيارته  أن  السوداني  وأكد 
تعكس  الجديد،  العام  بداية  مع 
حرص الحكومة عىل تنفيذ منهاجها 

الخدمات  عىل  يركز  الذي  الوزاري 
”اإلصالح  ان  اىل  واالقتصاد“، مشريا 
لإلصالح  مقدمة  االقتصادي، 
االجتماعي، وهو ليس ترفاً فكرياً أو 

لالستهالك اإلعالمي“.
أن  الوزراء  مجلس  رئيس  وأوضح 
يف  وأثرها  الرصف  سعر  ”تقلبات 

نتمسك  جعلتنا  العراقي،  االقتصاد 
ودعم  االقتصادي،  اإلصالح  بحتمية 
والسياحة  والصناعة  الزراعة 
العراق  يكون  أن  من  بدالً  والتجارة، 
وممرّاً  املستوردة  للسلع  سوقاً 
وغسيل  الصعبة  العملة  لتهريب 
تتوفر  ”العراق  أّن  إىل  األموال“، الفتا 

صناعي،  كبلد  للنهوض  فرصة  لديه 
بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة 

للقطاع الصناعي يف هذا املسار“.
عىل  الوزراء  مجلس  رئيس  وشدد   
بعيدة  الصناعة  تكون  أن  ”رضورة 
وأن تسهم  السيايس،  االستثمار  عن 
يف  الخاص  القطاع  مع  الرشاكة 

العراقية“،  بالصناعة  النهوض 
املنتج  حماية  عىل  ”بالعمل  موجها 
املحيل كوسيلة لدعم القطاع الخاص، 
املحلية  السوق  إغراق  من  والحد 

بالبضائع املستوردة“.
”بتدقيق  ايضا  السوداني  ووّجه 
ورعاية  الصناعية،  التنمية  إجازات 
املشاريع الصغرية واملتوسطة كونها 
تؤسس إىل مشاريع كربى، وتسهم يف 

توفري فرص العمل“.
الوزراء  مجلس  رئيس  ترأس  كما 
اجتماعاً  السوداني،  شياع  محمد 
وجرى  لالقتصاد،  الوزاري  للمجلس 
مسوّدة  مناقشة  االجتماع  خالل 
االتحادية،  العامة  املوازنة  قانون 
تنطوي  التي  األساسية  والفقرات 
والخدمات  االقتصاد  تطوير  عىل 
يحقق  بما  القطاعات،  مختلف  يف 
تضمنها  التي  األساسية  األهداف 

املنهاج الوزاري.
البيان  بحسب  االجتماع،  وناقش 
تنفيذ  يف  املوازنة  محاور  أيضاً 
الصحة  يف  السرتاتيجية  الخطط 
والرتبية والتعليم والصناعة والزراعة 
بما  الخدمية،  الجوانب  وعموم 
ينسجم مع الربنامج الحكومي، كما 
بالخطط  تتعلق  التي  املحاور  بحث 

االستثمارية وأبواب اإلنفاق فيها.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفْت وزارة الداخلية عن االحصائية الرسمية 
االلكرتوني  واالبتزاز  االرسي  العنف  بحاالت 
فيما  املنرصم  العام  خالل  العراق  يف  واالنتحار 
اكدت استمرارها بحمالت التوعية والتثقيق ضد 

الظواهر االجتماعية املختلفة .
املجتمعية،  الرشطة  وقال مدير عالقات وإعالم 
حديث  يف  الجبوري  هادي  الحافظ  عبد 
من   اكثر  عىل  عملت  ”الرشطة  ان  لـ“الزوراء“ 
التوعوي  املحور  منها   2022 عام  خالل  محور 
املهام  اىل  اضافة  والتطوعي  واالنساني  والثقايف 
اكثر  من  باعتبارها  بها  املكلفة  والواجبات 
التشكيالت بوزارة الداخلية  التصاقا وقرب من 

مواطن“.
واضاف  ”عملنا عىل قضايا مجتمعية وحاالت 
وظواهر سلبية امثال االبتزاز االلكرتوني والعنف 
كالدكة  بالعشائر  ارتباط  لها  وقضايا  االرسي 

العشائرية وقضايا توعية املواطنني و التحصني 
والوقاية من الجرائم مراقبة وتشجيع املواطنني 

عىل العمل التطوعي“.
استطاعت   االلكرتوني  االبتزاز  مجال  يف   ” وبني 
اكثر  معالجة  من  املجتمعية  الرشطة  مفارز 
من1700 حالة ”، مضيفا ”اما يف مجال العنف 
عنف  وكذلك  الرجال  ضد  عنف  فهناك  االرسي 
الرجال  ضد  العنف  يخص  وفيما  النساء  ضد 
عالجنا بحدود 367 حالة خالل العام اما العنف 
ضد النساء عالجنا اكثر من 1300 حالة  وتعنيف 
رجال   42 بحدود  وانتشال  حالة   107 االطفال 
وامرأة مسنة رموا عىل قارعة الطريق“، مضيفا 
ان ”هذه املشاكل تم عرضها املشاكل املجتمعية 
فكما هو معرف فان هناك جهات اخرى تعمل يف 
هذا الجانب مثل مديرية حماية االرسة والطفل 

من التعنيف التي يردها العديد املشاكل“.
امام  ان ”املواطنني يتجنبون عرضها  اىل  واشار 

الجهات املختصة و يتم حلها داخل االرس ونحن 
يف قضية معالجتنا ظواهر العنف االرسي منعنا 
والكثري  االرسة  داخل  التفكك  حاالت  من  الكثري 
 700 من حاالت الطالق بايجاد حلول الكثر من 

حالة ضمن مبدأ العدالة التصالحية“. 
ولفت اىل ”قيام مفارز املجتمعية بتنفيذ اكثر من 
عرشة االف جولة تفتيشية والحمالت التوعوية 
نفذتها مفارزنا يف بغداد واملحافظات خالل العام 
التي نفذتها مفارز  امليدانية  اىل الجوالت  اضافة 
الرشطة املجتمعية يف الجامعات واملدارس يوميا 
ندوات  ولدينا  اآلن  حتى  الدرايس  العام  بدأ  منذ 
بخصوص االبتزاز واملخدرات“ مشريا اىل أنه ”يف 
مجال املخدرات لدينا تنسيق وعمل مع مديرية 

مكافحة املخدرات“.
وبني ان املجتمعية عقدت الندوات وورش العمل 
بعض  تهذيب  اجل  من  العشائرية  والجلسات 
السنني  باسم  تمارس  التي  السيئة  العادات 

العشائرية  الدكة  منها  شاكل  ما  او  العشائرية 
وغريها“.

واوضح ”يف مجال هروب االطفال  تم اعادة 37 
طفال هاربا اىل ذويه اضافة اىل اعادة بحدود اكثر 

من 160 حالة هروب لفتيات اىل ذويهم“.
انتحار خالل  17 حالة  بمنع  الرشط  قيام  واكد 
العام وفتحنا سجال ضمن مبدأ الرعاية الالحقة 
إما  اعادته.  تتم  ومن   الهاربني  او  املعنفني  الن 
انه هارب بفعل التعنيف و إما بسبب اضطرابات 
نفسية كالخوف من العقوبة نتيجة انه ارتكاب 
اخطاء  واملراهقني  والشابات  الشباب  بعض 
لذلك  يهرب  االهل  عقوبة  من  الخوف  وبسبب 
بزيارات  الالحقة  الرعاية  مبدأ  ضمن  عملنا 
دورية ملحال سكن الضحايا للوقوف لالطالع عىل 
اوضاعهم وتقديم الدعم لهم واذا ما الحظنا ان 
أشهر  ستة  ملدة  الرعاية  تستمر  طبيعية  األمور 

أو سنة ”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنْت هيئة التصنيع الحربي، امس االثنني، 
فيما شددت  الخدمة،  إىل  13 مصنعاً  دخول 
ثقة  منتجاتها  تكسب  ان  رضورة  عىل 

األجهزة األمنية.
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
مصطفى  الحربي  التصنيع  هيئة  ”رئيس 
للرشكة  تفقدية  زيارة  أجرى  حسن  عاتي 
النحاسية وامليكانيكية“،  للصناعات  العامة 
الفتة اىل أن ”عاتي أكد خالل الزيارة ان الرشكة 
وامليكانيكية  النحاسية  للصناعات  العامة 

من أهم رشكات هيئة التصنيع“.
عقده  الذي  االجتماع  خالل  عاتي  وقال 
فرحان  جليل  اكرم  الرشكة  عام  مدير  مع 

البيان، أن ”الهيئة  والكادر املتقدم، بحسب 
تعتمد بشكل كبري عىل هذه الرشكة، كونها 
االساسية  املقومات  وتمتلك  عريقة  رشكة 
”أهمية  اىل  منوها  متطورة“،  لصناعة 
ضمن  وواضح  مهم  دور  للهيئة  يكون  ان 
القادمة  األشهر  خالل  الحكومي  الربنامج 

من هذا العام“.
وشدد عىل ”رضورة ان تكسب منتجات هيئة 

التصنيع الحربي ثقة األجهزة األمنية“.
العامة  الرشكة  عام  مدير  رحب  بدوره 
بزيارة  وامليكانيكية  النحاسية  للصناعات 
ستصبح  ”الرشكة  أن  مؤكدا  الهيئة،  رئيس 
دخول  بعد  عام،  غضون  يف  العراق  يف  األوىل 

ثالثة عرش مصنعا اىل العمل“.

بغداد/ الزوراء:
االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت 
التحري  يف  إجراءاتها  االثنني،  امس 
البرصة  محافظ  بحق  والتفتيش 
العام،  باملال  هدر  بتهمة  السابق 
وفيما اكدت أن املتهم الهارب اضطر 
الهيئة  لتسليم نفسه ملديريَّة تحقيق 
ذمة  عىل  توقيفه  وتم  املحافظة،  يف 
الرز  286 طناً من  التحقيق، ضبطت 

املنتهي الصالحية يف املثنى.
الهيئة يف  التحقيقات يف  دائرة  وقالت 
”إجراءات  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان 
التابعة  البرصة  تحقيق  مديريَّة 
لتنفيذ  والتفتيش؛  التحري  يف  للهيئة 
محافظ  بحق  الصادر  القبض  أمر 
مداهمة  وتكرار  السابق  البرصة 
تسليم  إىل  أفضت  الهارب،  املتهم  دار 
عىل  وذلك  للمديريَّة؛  نفسه  األخري 
عن  ناتج  العام  باملال  هدر  خلفيَّة 
من  األجنبيَّة  الرشكات  إحدى  إعفاء 

الرضائب والرسوم الكمركية“.

البرصة  تحقيق  ”قايض  أن  وتابعت، 
النزاهة،  قضايا  يف  بالنظر  املختص 
املمثل  أقوال  عىل  االطالع  وبعد 
القانوني ملحافظة البرصة، والتحقيق 
ملديريَّة  التحقيقيَّة  واألوراق  اإلداري، 
قرر  املحافظة؛  يف  الهيئة  تحقيق 
يف  التحقيق  ذمة  عىل  املتهم  توقيف 

القضية“.
الصادر  القبض  ”أمر  أن  وأضافت، 
 (340) املادة   أحكام  إىل  استناداً 
جراء  جاء  العقوبات،  قانون  من 
قدره  العام  باملال  هدر  تهمة 
دينار“،  مليار   (23.000.000.000)
إعفاء  عن  ناتج  ”الهدر  أن  مبينة، 
من  الهنديَّة  (بامبوش)  رشكة 
الرضائب والرسوم الكمركيَّة ملرشوع 
معدة  تصاميم  وتعديل  دراسة  إعداد 
مجاري  ومحطات  شبكات  لتنفيذ 
إنشاء  مع  الثقيلة،  واملياه  األمطار 
الثقيلة  للمياه  معالجة  مرشوع 

لقضاء أبي الخصيب“.

مالكات  تمكنت  ذلك،   غضون  يف 
من  الهيئة  يف  التحقيقات  دائرة 
الغذائيَّة  املواد  ضبط (٢٨٦) طناً من 
منتهية الصالحيَّة منذ العام ٢٠١٥ يف 

محافظة املثنى.
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمت 
أفادت  قضائيَّة،  مذكرة  بموجب 
بتأليف مكتب تحقيق الهيئة يف املثنى 
فريق عمل حال تلقيه معلومات تفيد 
بوجود عرشات األطنان من مادة الرز 
العامة  الرشكة  يف  الصالحيَّة  منتهية 

لتجارة الحبوب - فرع املحافظة.
إىل  انتقل  املكتب  فريق  أن  واوضحت 
لتجارة  العامة  الرشكة  فرع  مقر 
الحبوب يف املحافظة، إذ تم ضبط أكثر 
من(١٩١) طناً من مادة الرز برازييل 
العام  منذ  الصالحيَّة  املنتهية  املنشأ 
٢٠١٥ يف مخازن الرشكة، الفتة إىل أن 
العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٩٤) 
املنشأ،  أرغواني  ذاتها  املادة  من  طناً 

إذ تم التحرز عىل الكميَّات املضبوطة 
التي بلغ مجموعها (٢٨٦) طناً.

ضبٍط  محرض  تنظيم  تم  وتابعت، 
السّيد  عىل  وعرضه  بالعمليَّة،  أصويلٍّ 
؛  قايض محكمة تحقيق املثنى املُختصِّ
الّتخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة. 
(حيدر  القايض   الهيئة  رئيس  وكان 

حنون) قد حث امس االثنني مالكات 
الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعنارص 
جهودهم  تكثيف  عىل  فيها  التحري 
املتجاوزين  الفساد وُمالحقة  ملُحاربة 
عىل املال العام، ُمنبِّهاً إىل أنَّ الفاسدين 
يف  ويتسبَّبون  املُواطن  قوت  يرسقون 

ضياع ُمستقبل األجيال القادمة.

 بغداد/ الزوراء: 
االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  أعلنْت 
والوزراء  الجمهورية  رؤساء  أن 
وهيئة  االعىل  القضاء  ومجلس 
عن  افصحوا  ومالكها  النزاهة 

ة املاليَّة للعام 2023. الذمَّ
تلقته  النزاهة  لهيئة  بيان  وذكر 
الوقاية  ”دائرة  أن  ”الزوراء“: 
كشف  استمارة  ت  تلقَّ الهيئة  يف 
ة  ة املاليَّة للعام الحايل الخاصَّ الذمَّ
اللطيف  (عبد  الجمهورية  برئيس 
أنها  إىل  مشرياً  رشيد)“،  جمال 
املاليَّة  الذمة  استمارتي  ”تسلمت 
الوزراء  رئيس  بنائب  ة  الخاصَّ
عيل  (محمد  التخطيط  وزير 
النوَّاب  مجلس  وعضو  تميم)، 
النائب (مصطفى  الحاليَّة  للدورة 
املاليَّتني  جبار سند) عن ذمتيهما 

للعام 2023“.
 /16) ”املادَّة  أنَّ  البيان،  وأضاف 
الهيئة  أ، ب، ج) من قانون  أوالً/ 
 (2011 لعام   30) رقم  النافذ 
من  كلٍّ  إلزام  عىل  ت  نصَّ املُعدَّل، 
رئیس  ونوابه،  الجمهورية  رئيس 
مجلس  وأعضاء  رئیس  ونائبي 
رئيس  ونواب  ورئيس  النواب، 
ومن  والوزراء  الوزراء  مجلس 
غيـرهم  عـن  فضالً  بدرجتهم،)، 
الوظائـف  إحـدى  يشغل  ن  ممَّ
نتها  واملناصب الرسميَّة، التي تضمَّ
بتقديم  األخرى،  فقراتها  يف  املادة 

إقرار عن ذممهم املاليَّة“.
 ” تلقته  للهيئة،  بيان  ذكر  كما 
يف  الوقاية  ”دائرة  أن  الزوراء“: 
ة  ت استمارة كشف الذمَّ الهيئة تلقَّ
مجلس  برئيس  ة  الخاصَّ املاليَّة 
صبار)،  شياع  (محمد  الوزراء 
املُفصحني  املسؤولني  أول  ليغدو 
الحايل  للعام  املاليَّة  ذممهم  عن 
ت  تلقَّ ”الدائرة  أن  مبيناً   ،“2023
ة املاليَّة  أيضاً استمارة كشف الذمَّ
القضاء  مجلس  برئيس  ة  الخاصَّ

األعىل (فائق زيدان خلف)“.
 /16) ”املادَّة  أن  البيان،  وأضاف 
الهيئة  قانون  من  هـ)   ، ج  أوالً/ 
 (2011 لعام   30) رقم  النافذ 
من  كلٍّ  إلزام  عىل  ت  نصَّ املُعدَّل، 
مجلس  رئيس  ونواب  (رئيس 
بدرجتهم،  ومن  والوزراء  الوزراء 
األعىل  القضاء  مجلس  رئیس  و 
العام)،  والقضاة وأعضاء اإلّدعاء 
يشغل  ن  ممَّ غيـرهم  عـن  فضالً 
واملناصب  الوظائـف  إحـدى 
يف  املادة  نتها  التي تضمَّ الرسميَّة، 
فقراتها األخرى، بتقديم إقرار عن 

ذممهم املاليَّة“.
دائرة  كشفت  ذلك  غضون  يف 
الوقاية يف هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
رئيس  إفصاح  عن  االثنني،  امس 
عن  فيها  املُتقدِّم  واملالك  الهيئة 

هم املاليَّة للعام 2023. ذممِّ
لـ  ورد  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
استمارة  ت  ”تلقَّ أنَّها  ”الزوراء“، 
الجاري  للعام  املاليَّة  ة  الذمَّ كشف 
النزاهة  هيئة  برئيس  ة  الخاصَّ
زاير  حنون  (حيدر  القايض 
أحيمد)، ليغدو أول املفصحني عن 
ذممهم املاليَّة من رؤساء الهيئات 

املُستقلة“.
نائب رئيس  إىل ”إفصاح  وأشارت 
عبد)،  تركي  (مظهر  الهيئة 
فيها  العامني  املُديرين  وجميع 
الجاري  للعام  املاليَّة  ذممهم  عن 

.“2023
ُيشاُر إىل أنَّ املادَّة (16/ أوالً/ ي) 
من قانون الهيئة النافذ رقم (30 
عىل  ت  نصَّ املُعدَّل،   (2011 لعام 
الھیئات  مسؤويل  من  كلٍّ  إلزام 
عـن  فضالً  ونوابھم،  املستقلة 
إحـدى  يشغل  ن  ممَّ غيـرهم 
الرسميَّة،  واملناصب  الوظائـف 
فقراتها  يف  املادة  نتها  تضمَّ التي 
األخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم 

املاليَّة.

بغداد/ الزوراء:
الجوية  لالنواء  العامة  الهيئة  أعلنِت 
أن  االثنني،  أمس  الزلزايل،  والرصد 
بدءاً  بمنخفض جوي  العراق سيتأثر 

من اليوم.
تلقته   ، بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
”الزوراء“: أن ”قسم التنبؤ الجوي يف 
الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد 
العام عيل  مديرها  وبمتابعة  الزلزايل، 
قسم  مدير  وبإرشاف  هاشم  محسن 
تقريره  اصدر  حبيب  حيدر  التنبؤ 
أيام  ثالثة  وملدة  البالد  بتأثر  الخاص 
 3 املوافق  الثالثاء  اليوم  من  ابتداء 
كانون الثاني 2023 بامتداد منخفض 
كتل  ترافقه  االحمر  البحر  من  جوي 
هوائية رطبة وتكون باردة يف طبقات 

الجو العليا“. 
ستتأثر  ”البالد  أن  اىل  التقرير  وأشار 
البحر  من  القادم  الجوي  باملنخفض 
الثالثاء  ليوم  الطقس  ليكون  االحمر 
حزئياً  غائماً  طقس  كافة  للمناطق 
الجنوبية  املنطقة  يف  غائم  اىل  يتحول 
متوسطة  امطار  تساقط  مع  ليالً 
الشدة يف اقسامها الغربية (الحدودية 

منها)“. 

 4 املوافق  وتابع أن ”يوم غد االربعاء 
كانون الثاني سيكون الطقس غائماً 
الشدة  متوسطة  أمطار  تساقط  مع 
والجنوبية   الوسطى  املنطقتني  يف 
وتكون  بغداد  العاصمة  ومنها 
غزيرة الشدة يف بعض االماكن منها، 
الثلوج  لتساقط  فرصة  عن  فضًال 
املنطقة  من  الغربية  األقسام  يف 
يف  أما  الحدودية،  واملناطق  الوسطى 
الطقس  فسيكون  الشمالية  املنطقة 
غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر 

خفيفة ومتفرقة“.
املوافق  الخميس  ”يوم  أن  اىل،  ولفت 
تأثري  يضعف  سوف  الثاني  كانون   5
يف  الطقس  ليكون  الجوي  املنخفض 
املناطق كافة غائماً جزئياً مع تساقط 
زخات مطر خفيفة ومتفرقة خاصة 
البالد“،  من  الرشقية  االقسام  يف 
ترافقه  املنخفض  ”هذا  أن  موضحاً 
رياح جنوبية رشقية معتدلة الرسعة 
ترتاوح رسعتها بني (30-20) كم / 
الحرارة بضع  س وانخفاض درجات 
ومدى  مئوية،  درجة   (3-5) درجات 
 (2-4) املطر  ويف  كم   (6-8) الرؤية 

كم“.

بغداد/ الزوراء:
الجامعة  رئيس  مع  الخزرجي،  مشعان  السني،  الوقف  ديوان  رئيس  بحَث 

العراقية عيل صالح الجبوري سبل تذليل العقبات أمام الطلبة.
وذكر بيان للوقف السني تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس ديوان الوقف السني، 
الجبوري  العراقية عيل صالح  الجامعة  رئيس  استقبل  الخزرجي،  مشعان 
وبحث  ببغداد،  القرى  أم  مجمع  يف  الديوان  بمقر  معه،  املرافق  والوفد 
املشرتك بني  التعاون  تعزيز  بينها سبل  املوضوعات من  من  الجانبان عدداً 
الديوان والجامعة، وكيفية تذليل العقبات أمام الطلبة، وتوفري املستلزمات 

كافة إلنجاح العملية التعليمية والرتبوية.
وخطابه  االجتماعية،  التوعية  يف  للديوان  الكبري  بالدور  الجبوري  وأشاد 

الوسطي املعتدل ومحاربة التشدد.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

دَعـا األمني العـام لحلـف الناتو ينس 

ستولتنربغ إىل االستعداد لرصاع طويل 

األمد يف أوكرانيـا، فما أعلنت أوكرانيا، 

األمس االثنـني، أن املضـادات الجوية 

تمكنت من إسـقاط 40 طائرة مسرية 

روسـية شـاركت يف الهجمـات عـىل 

مناطق مختلفة من أوكرانيا.

وقـال األمني العام لحلـف الناتو ينس 

سـتولتنربغ يف مقابلـة صحفيـة، إن 

روسـيا ال تنـوي التخيل عـن أهدافها 

يف أوكرانيـا، وإن الدالئـل تشـري إىل أن 

موسـكو تسـتعد لشـن هجـوم بري 

جديد واسع النطاق.

الناتـو  وشـدد األمـني العـام لحلـف 

عـىل أن رشوط اتفـاق تسـوية النزاع 

ستعتمد عىل الوضع يف ساحة املعركة، 

تقديـم  مواصلـة  رضورة  مؤكـدا 

املساعدة العسكرية ألوكرانيا من أجل 

إقنـاع روسـيا بالجلوس عـىل طاولة 

املفاوضات واالعرتاف بأوكرانيا كدولة 

أوروبية مستقلة وذات سيادة.

هـذا وأعلن رئيس بلديـة كييف فيتايل 

كليتشكو، أنه نتيجة الرضبات الليلية 

العاصمـة األوكرانيـة، ترضرت  عـىل 

منشآت البنية التحتية للطاقة، ما أدى 

النقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.

وأعلن حاكم إقليم بريانسـك يف روسيا 

أن ُمسرية استهدفت منشأة طاقة دون 

وقوع إصابات، قائالً إن الطائرة نفذت 

هجوماً عىل منطقة كليموفسكي دون 

وقـوع إصابـات، إال أن مرافق الطاقة 

ترضرت ما أدى النقطاع الكهرباء.

هـذا وأفاد عمدة العاصمـة األوكرانية 

كييف بأن عدة انفجارات هزت املدينة 

الطـوارئ  أجهـزة  وأن  اليـوم،  فجـر 

تتعامل مع األرضار، فيما أعلن الجيش 

ات من طراز  األوكراني تدمري 9 مسـريّ

”شـاهد“ يف هجمات استهدفت كييف 

ورشقيَّ البالد.

وكان حاكـم منطقـة كييـف قد أعلن 

حالة التأهب الجوي يف معظم مناطق 

أوكرانيـا للتحذيـر من غـارات جوية 

روسـية ومن تهديد بطائرات مسـرية 

إيرانيـة الصنع من نوع ”شـاهد“ قد 

تستهدف مدينة كييف والجزء الرشقي 

مـن أوكرانيـا يف الوقت الـذي انطلقت 

صافرات اإلنذار يف تلك املناطق تحسبا 

من غارات محتملة.

ويف السياق ذاته أعلنت أوكرانيا، أمس 

االثنـني، أن املضـادات الجوية تمكنت 

من إسـقاط 40 طائرة مسرية روسية 

شـاركت يف الهجمـات عـىل مناطـق 

مختلفة من أوكرانيا، فيما قال رئيس 

الكهربـاء باملدينـة  بلديـة كييـف إن 

انقطعت بعد هجمات خالل الليل، التي 

تعد الثالثة خالل أقل من 36 ساعة.

فيتـايل  كييـف  بلديـة  رئيـس  وقـال 

كليتشـكو األمس االثنني إن منشـآت 

البنية التحتية للطاقة تعرضت ألرضار 

جراء هجمات عىل العاصمة األوكرانية 

كييف خالل الليل، األمر الذي تسبب يف 

انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.

وقـال كليتشـكو، صبـاح االثنـني إن 

40 طائرة مسـرية متفجـرة ”اتجهت 

نحو كييف“ ليال، وفقـا لقوات الدفاع 

الجوي، وتم تدمريها جميعا.

وأضـاف أن 22 طائرة مسـرية دمرت 

فوق كييف و3 يف منطقة نائية باملدينة 

و15 فوق املقاطعات املجاورة، بحسب 

األسوشيتد برس.

ولحقت أرضار بمرفق للبنية التحتية 

يف العاصمـة ووقـع انفجـار يف أحـد 

أحياء املدينة، بحسب كليتشكو.

ولم يتضح عـىل الفور ما إذا كان ذلك 

ناجما عن طائرات مسـرية أو ذخائر 

أخرى.

النائيـة، والتـي  ويف منطقـة كييـف 

بطائـرات  لهجـوم  أيضـا  تعرضـت 

مسرية، تم قصف هدف حيوي للبنية 

بحسـب  سـكنية،  ومبـان  التحتيـة 

الحاكم أوليكيس كوليبا.

وتم إسـقاط 7 طائرات مسـرية فوق 

منطقة ميكواليف جنوبي البالد، وفقا 

للحاكم فيتايل كيم، واسقاط 3 أخرى 

يف منطقـة دنيربوبرتوفسـك جنـوب 

رشقي البـالد، حسـبما قـال الحاكم 

فالنتني ريزنيشنكو.

وعىل الصعيد ذاته، أفـاد عمدة كييف 

بانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة يف 

العاصمـة األوكرانية بسـبب األرضار 

التـي لحقت بمرافـق البنيـة التحتية 

للطاقة بعـد موجة القصـف الرويس 

األمـس  وصبـاح  فجـر  باملسـريات 

االثنني.

وكتـب كليتشـكو يف صفحتـه عـىل 

بالبنيـة  أرضار  ”لحقـت  ”تلغـرام“: 

املدينـة  للطاقـة. وتقـع يف  التحتيـة 

الكهربائي.  للتيـار  انقطاعات طارئة 

وبالتـايل هنـاك مرافـق تدفئـة غـري 

نشطة“.

وكتبت وسـائل إعالم أوكرانية يف الليل 

املـايض عـن وقـوع انفجـارات قوية 

وإعالن إنذار جوي يف كييف.

ويف الساعة 01:30 صباح امس االثنني 

أفادت وسائل إعالم بوقوع انفجارات 

يف منطقة غولوسييفسـكي يف جنوب 

غربي كييف، وأضاف كليتشـكو فيما 

بعد أنه تم تسجيل وقوع انفجارات يف 

منطقة ديسنيانسكي للمدينة، بحسب 

مـا نقلت وكالة نوفوسـتي الروسـية 

عن وسائل اإلعالم األوكرانية.

ويف وقت سـابق، كليتشكو إن حطام 

طائـرة مسـرية سـقط عـىل املنطقة 

يف  بالعاصمـة  الرشقيـة  الشـمالية 

سـاعة مبكرة من صبـاح االثنني مما 

أدى إىل إصابة شـاب يبلـغ من العمر 

19 عاما، ونقل إىل مستشـفى يف حي 

ديسنيانسـكي يف كييف بعد أن سقط 

حطام طائرة مسرية عىل طريق هناك 

وألحق أرضارا بأحد املباني.

وواصلت روسـيا قصـف كييف لليوم 

الثانـي عـىل التـوايل بعد إطـالق وابل 

مـن الصواريـخ عـىل العاصمـة ليلة 

رأس السـنة ويف اليوم األول من العام 

الجديد.

وقال كرييلو تيموشـينكو مستشـار 

الرئاسـة األوكرانيـة إن حطام طائرة 

مسـرية سـقط عىل طريق يف املنطقة 

الواقعـة يف شـمال رشق كييـف ممـا 

ألحق أرضارا بأحد املباني.

وقالت القيـادة العسـكرية اإلقليمية 

األوكرانيـة يف رشق البـالد إن أنظمـة 

الدفـاع الجـوي دمرت تسـع طائرات 

مسـرية إيرانيـة الصنـع مـن طـراز 

شاهد فوق منطقتي دنيربوبرتوفسك 

وزابوريجيا بحلول الساعات األوىل من 

صباح امس.

يشـار إىل أن القـوات الروسـية بدأت 

تنفيـذ رضبـات عـىل مرافـق البنيـة 

 10 يف  أوكرانيـا  يف  للطاقـة  التحتيـة 

مـن  يومـني  بعـد  املـايض،  أكتوبـر 

التفجـري الذي وقع عـىل جرس القرم، 

الروسـية  السـلطات  اتهمـت  الـذي 

بالوقـوف  األوكرانيـة  االسـتخبارات 

وراءه.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيـس تحالف الفتـح هـادي العامري، 
امس االثنني، مع رئيس تيار الحكمة الوطني 
السـيد عمار الحكيـم رضورة توحيد املوقف 

الوطني الداعم للحكومة.
وقال مكتب العامري يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”هادي العامري استقبل يف مكتبه ببغداد، 
رئيـس تيـار الحكمـة الوطني السـيد عمار 
الحكيم“، الفتـا إىل أن ”اللقاء حرضه أعضاء 
من املكتبني السياسـيني لكل من منظمة بدر 

وتيار الحكمة الوطني“.
وأضـاف، أن ”اللقـاء شـهد بحـث تطورات 
املشهد السيايس، والتأكيد عىل رضورة توحيد 
املوقف الوطني الداعم للحكومة، لتتمكن من 
إنجـاز برنامجهـا الـوزاري بهـدف النهوض 
بواقع البالد“، مبينا، أن ”الجانبني شـددا عىل 
أهميـة تحديد الحكومة لألولويـات املطلوبة 
يف هـذه املرحلـة، والعمل عىل وضـع الحلول 
الناجعة التي تحقـق املصلحة الوطنية العليا 

وتطمنئ الشعب وتستجيب لتطلعاته“.

ليبيا / متابعة الزوراء:
صـوَّت املجلس األعـىل للدولـة يف ليبيا عىل 
رفض مبادرة املجلـس الرئايس لحّل األزمة 
السياسـية يف البـالد وعـىل موافقتـه عـىل 
الربملـان ملعالجـة  الحـوار مـع  اسـتئناف 
القضايـا الخالفيـة يف القاعدة الدسـتورية 

لالنتخابات.
واألسـبوع املايض، وّجه املجلـس الرئايس، 
دعـوة إىل رئيـيس الربملـان عقيلـة صالـح 
ومجلـس الدولـة خالـد املـرشي لالجتماع 
بمدينـة غدامس غرب البالد يـوم 11 يناير 
املقبـل، وفقا ملبادرتـه التـي أعلنها مطلع 
الشـهر املـايض والتـي تهـدف إىل ”التهيئة 
لحـوار دسـتوري كأولوية إلنهـاء املراحل 
االنتقالية“، معتـربا أنها مقاربة من طرفه 

لتجاوز االنسداد السيايس.
ولـم يتحـدّث املجلـس األعـىل للدولـة عن 
أسباب رفضه ملبادرة املجلس الرئايس خالل 
الجلسة التي عقدها األمس االثنني، فيما لم 
يصـدر بعد أّي تعليق رسـمي مـن الربملان 

حيال ذلك.
يف هذا السياق، يعتقد املحلل السيايس فرج 
فـركاش أن رفض مجلـس الدولـة ملبادرة 
الرئايس يأتي بالتنسـيق مع رئاسة الربملان 
ملحاولة الهـروب من الضغط الـذي وجدوا 
أنفسـهم فيه، بعد إحاطـة املبعوث األممي 

عبداللـه باتيـيل األخـرية وبيانـات الـدول 
الغربية، ويف سياق ما تم توقعه من إجراءات 
قد تتخذها رئاستا املجلسني يف اتجاه تغيري 
السـلطة التنفيذية كاملة بشقيها الرئايس 

والحكومي، وتقاسم املناصب السيادية.
وأضـاف فـركاش يف ترصيـح لـ“العربية.

نـت“ أن عـدم انخـراط مجلـس الدولـة يف 
مبادرة الرئايس، تهدف إىل إضعافه تحسـّبا 
ألّي خطوة بديلة قد يتخذها يف صورة فشل 
املجلسـني يف التوصـل إىل قاعدة دسـتورية 

لالنتخابات.
ويف األيـام القادمة، توّقـع فركاش حصول 
الربملـان  مـرشوع  بـني  محمـوم  رصاع 
واملجلس األعىل للدولـة من جهة ومرشوع 
املجلـس الرئايس املدعوم مـن حكومة عبد 
الحميـد الدبيبة الـذي قد يتلقـى دعما من 
القيادة العامة للجيش ورئاسـة األركان يف 
املنطقة الغربية ومن البعثة األممية، لقطع 
الطريق أمام أي محاوالت للتمديد يف املراحل 

االنتقالية والبقاء يف السلطة.
وتعّثـر الحـّل السـيايس يف ليبيـا، بسـبب 
خالفـات بـني القوى السياسـية الرئيسـة 
حول قانون االنتخابات ورشوط الرتشح إىل 
منصب الرئاسة، وانقسامات بني مؤسسات 
الدولة، عىل وقـع رصاع بني حكومتني عىل 

السلطة.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت وزارة النقـل الســورية 
الـدويل  دمشـق  مطـار  عـودة 
الرحـالت  واسـتئناف  للخدمـة 

الجوية صباح أمس.
يأتـي هـذا بعـد سـاعات مـن 
خروج مطار دمشق عن الخدمة 
فجـر  إرسائيـيل،  هجـوم  بعـد 
امس االثنني، أسـفر عـن مقتل 
عسكريني، وفقا ملا ذكرته وكالة 

األنباء السورية ”سانا“.
وقـال مصدر رسـمي سـوري: 
”العـدو اإلرسائيـيل نفـذ عدواناً 
جوياً فجـر (االثنني) برشـقات 
من الصواريخ من اتجاه شـمال 
رشق بحـرية طربيـا مسـتهدفاً 

مطار دمشق الدويل ومحيطه“.
الهجـوم  أن  املصـدر  وأضـاف 
أدى إىل مقتـل عسـكريني اثنـني 
وإصابـة اثنـني آخريـن بجروح 
ووقوع بعض الخسـائر املادية، 
وخروج مطار دمشق الدويل عن 

الخدمة.
من ناحيته، أفاد املرصد السوري 
لحقـوق اإلنسـان، الـذي يتخـذ 
مـن بريطانيـا مقـرا لـه، بـأن 
القصف اإلرسائييل أصاب املطار 

ومسـتودع أسـلحة بالقرب من 
املرفق جنوب دمشـق، مشريا إىل 
أن 4 أشخاص قتلوا جراء الغارة 

اإلرسائيلية.
وهـذه املـرة الثانية التـي يخرج 
فيهـا مطار دمشـق من الخدمة 
أدى  حـني   ،2022 يونيـو  منـذ 

قصـف إرسائيـيل اىل تعليـق كل 
الرحـالت لنحو أسـبوعني بعدما 

ألحق أرضاراً بأحد املدّرجات.
وكانـت غـارة جويـة إرسائيلية 
يف العـارش مـن يونيـو املـايض 
اسـتهدفت مطار دمشـق الدويل 
وتسببت يف إلحاق أرضار جسيمة 

واملـدارج،  التحتيـة  بالبنيـة 
وأعيـد فتحه بعد أسـبوعني بعد 

اإلصالحات.
ويف سـبتمرب، اسـتهدفت غارات 
جويـة إرسائيليـة مطـار حلـب 
الدويل، شـمايل البالد، التي كانت 
يف السـابق أكرب مركز تجاري يف 

سـوريا، مـا أدى إىل توقفـه عن 
الخدمة لعدة أيام.

ويف أواخـر عـام 2021، أطلقت 
الحربيـة اإلرسائيلية  الطائـرات 
مينـاء  اسـتهدفت  صواريـخ 
حاويـات  وأصابـت  الالذقيـة 

وأشعلت حريًقا هائالً.
ونفذت إرسائيل مئات الرضبات 
عىل أهـداف داخـل املناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة يف سوريا 
يف السـنوات األخرية، لكنها نادرا 
ما تعـرتف أو تناقـش مثل هذه 

العمليات.
مـع ذلك، أقـرت إرسائيـل بأنها 
الجماعـات  قواعـد  تسـتهدف 
املسـلحة املتحالفـة مـع إيران، 
مثـل حزب اللـه اللبنانـي، الذي 
أرسـل آالف املقاتلني لدعم قوات 

الرئيس السوري بشار األسد.
وانضـم آالف املقاتلني املدعومني 
مـن إيـران إىل الحـرب األهليـة 
السـورية املستمرة منذ 11 عاما 
وساعدوا يف قلب ميزان املعركة.

الوجـود  إن  إرسائيـل  وتقـول 
اإليراني عىل حدودها الشـمالية 
خط أحمر يربر قصفها ملنشـآت 

وأسلحة داخل سوريا.

@ÒäÎãö@Êaá◊˚Ì@·Óÿ®a@áÓè€aÎ@ãflb»€a
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لندن/بي بي يس:
حذرت املديرة التنفيذية لصندوق النقد الدويل من 
أن ثلـث االقتصاد العاملي سـيتعرض لحالة ركود 

هذا العام.
 2023 وقالـت كريسـتالينا جورجيفـا إن عـام 
سـيكون ”أصعـب“ من العـام املايض، إذ سـتمر 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي والصني بفرتة 

تباطؤ القتصاداتها.
ويأتـي ذلـك يف الوقت الـذي تؤثر فيـه الحرب يف 
أوكرانيا، وارتفاع األسعار، وزيادة أسعار الفائدة، 
وانتشـار فريوس كوفيد يف الصـني عىل االقتصاد 

العاملي.
ويف أكتوبر/ترشيـن األول خفـض صندوق النقد 
الـدويل توقعاتـه للنمـو االقتصـادي العاملي لعام 

.2023
وقالـت جورجيفـا يف برنامـج ”مواجهـة األمة“ 
اإلخباري لشـبكة يس بـي إس: ”نتوقع أن يكون 

ثلث االقتصاد العاملي يف حالة ركود“.
وأضافت: ”حتى الدول التي ليسـت يف حالة ركود 

سيشعر مئات املاليني من الناس فيها بالركود“.
وقالت كاترينا إيل، الخبـرية االقتصادية يف مركز 
مودي أناليتيكس لألبحاث االقتصادية يف سيدني، 
لبـي بـي يس متحدثـة عـن تقييمهـا لالقتصاد 
العاملـي: ”احتمـاالت حـدوث ركـود عاملي خالل 
العام املقبل مرتفعة بشكل غري مريح. ولن تفلت 
أوروبا مـن الركود والواليات املتحدة تتأرجح عىل 

الحافة“.
وخفـض صنـدوق النقد الـدويل توقعاتـه للنمو 
االقتصـادي العاملـي يف عـام 2023 يف أكتوبـر/

ترشيـن األول، بسـبب الحـرب يف أوكرانيا وكذلك 
ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تحاول البنوك املركزية يف 

جميع أنحاء العالم كبح جماح ارتفاع األسعار.
وبعـد ذلـك ألغـت الصـني سياسـتها الخاصـة 
بـ“صفر كوفيد“، وبـدأت إعادة فتح اقتصادها، 
حتى مع انتشـار عدوى فـريوس كورونا برسعة 

يف البالد.
وحـذرت جورجيفـا مـن أن الصـني، ثانـي أكرب 
اقتصاد يف العالم، ستواجه بداية صعبة حتى عام 

.2023
وقالت: ”يف الشهرين املقبلني سيكون األمر صعبا 
عىل الصني، وسـيكون التأثري عـىل النمو الصيني 
سـلبيا، وسـيكون التأثـري عـىل املنطقة سـلبيا، 

وسيكون التأثري عىل النمو العاملي سلبيا“.
وصنـدوق النقد الدويل منظمـة دولية تضم 190 
دولـة عضـوة. وتعمـل تلك الـدول معا مـن أجل 
تحقيـق االسـتقرار يف االقتصاد العاملـي. ويتمثل 
أحـد أدوارها الرئيسـية يف العمـل باعتباره نظام 

إنذار اقتصادي مبكرا.
وسـتكون تعليقـات جورجيفا مقلقـة للناس يف 
جميـع أنحـاء العالم، وليـس أقلها يف آسـيا التي 

عانت عاما صعبا يف عام 2022.
وارتفـع معدل التضخم بشـكل مطـرد يف جميع 
أنحاء املنطقة، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل الحرب 
يف أوكرانيـا، يف حني أن أسـعار الفائـدة املرتفعة 

أثرت أيضا يف األرس والرشكات.
وأشـارت األرقـام الصـادرة خـالل عطلـة نهاية 
األسـبوع إىل ضعـف االقتصاد الصينـي يف نهاية 

عام 2022.

وأظهـر مؤرش مديري املشـرتيات الرسـمي (بي 
إم آي) لشـهر ديسـمرب/كانون األول أن نشـاط 
املصانع الصينية انكمش للشهر الثالث عىل التوايل 
وبأرسع معدل منذ ما يقرب من ثالث سنوات مع 

انتشار عدوى فريوس كورونا يف مصانع البالد.
ويف الشهر نفسـه تراجعت أسعار املنازل يف 100 
مدينة للشهر السادس عىل التوايل، بحسب مسح 
أجرتـه إحـدى أكـرب رشكات األبحـاث العقارية 

املستقلة يف البالد، وهي أكاديمية مؤرش الصني.
ودعـا الرئيـس يش جـني بينـغ السـبت، يف أول 
ترصيحات علنية له منذ التغيري يف السياسـة، إىل 
بذل املزيد من الجهد والوحدة مع دخول الصني ما 

سماه ”مرحلة جديدة“.
ويعنـي االنكمـاش يف الواليـات املتحـدة أيضا أن 
هناك طلبا أقل عـىل املنتجات املصنوعة يف الصني 

ودول آسيوية أخرى بما يف ذلك تايالند وفيتنام.
وتجعـل أسـعار الفائدة املرتفعـة االقرتاض أكثر 
تكلفة - لذلـك قد تختار الرشكات لكال السـببني 

عدم االستثمار يف توسيع أعمالها.
ويمكـن أن يـؤدي االفتقـار إىل النمـو إىل دفـع 
املسـتثمرين إىل سـحب األمـوال مـن االقتصـاد، 
وبالتايل فـإن البلدان، وال سـيما البلدان الفقرية، 
سـيكون لديهـا نقـود أقل لدفـع ثمن الـواردات 

املهمة مثل الغذاء والطاقة.
ويف مثـل هذه الحـاالت من التباطـؤ االقتصادي، 
يمكـن أن تفقـد العمـالت قيمتهـا مقابـل تلـك 
املوجودة يف االقتصادات األكثر ازدهارا، مما يؤدي 

إىل تفاقم املشكلة.
ويؤثـر ارتفـاع أسـعار الفائدة عـىل القروض يف 

االقتصـادات عـىل املسـتوى الحكومـي أيضـا - 
وخاصة األسـواق الناشئة، التي قد تكافح لسداد 

ديونها.
واعتمدت منطقة آسـيا واملحيط الهـادئ لعقود 
من الزمان عىل الصـني باعتبارها رشيكا تجاريا 

رئيسيا وللدعم االقتصادي يف أوقات األزمات.
اآلثـار  اآلن  اآلسـيوية  االقتصـادات  وتواجـه 
االقتصاديـة الدائمـة للطريقة التـي تعاملت بها 

الصني مع الوباء.
وقـد يعود تصنيع منتجات مثل سـيارات تسـيال 
الكهربائيـة وأبـل أيفون إىل املسـار الصحيح مع 

وقف بكني العمل بنظام صفر كوفيد.
لكن من املرجح أن يؤدي تجديد الطلب عىل سـلع 
مثـل النفط وخـام الحديـد إىل زيادة األسـعار يف 

الوقت الذي بدا فيه أن التضخم قد بلغ ذروته.
وقالـت إيل ”القيـود املحلية املتسـاهلة يف الصني 
عىل كوفيد ليسـت حال رسيعا. وسيكون االنتقال 
وعـرا ومصـدرا للتقلبـات عـىل األقل خـالل ربع 

السنة مارس/آذار“.

‚b»€a@aâÁ@ÜÏ◊ã‹€@%b»€a@Übón”a@s‹q@üã»m@Âfl@äâ±@Ô€Îá€a@á‘‰€a@÷Îá‰ñ
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فقدان 
املدرسـية  الوثيقـة  منـي  فقـدت 
الصادرة من مدرسة (ثانوية بانيقيا 
الطالبـة  بإسـم  للبنـات)  االهليـة 
(رقيه رحيم شاووش) والتي تحمل 
يف   ٣٠١ بالعـدد   ١٨٥١٩٨٤ الرقـم 
٢٠٢١/١٢/٢٣ فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

لجنة األرايض واالسـتيالء األوىل                     العدد : ١٣
يف محافظة النجف االرشف                         التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢

اعــــالن
بتاریخ ٢٠٢٣/١/١٥ سـتقوم لجنة األرايض واالسـتيالء األوىل يف 
محافظـة النجف االرشف بإجراء الكشـف املوقعـي عىل القطعة 
املرقمة ٣٤ مقاطعة ٥٥ بساتني كطعة آل عيىس لغرض تصحيح 
اسـم صاحب حق الترصف الذي ورد سهواً يف قرار تثبيت الحقوق 
الترصفيـة بتاريـخ ١٩٧٨/١١/٥ باسـم عبد يـارس عبيس نارص 
والصحيـح هو عبد عبيس نارص فعىل من له حق االعرتاض تقديم 
اعرتاضـه خالل فرتة عـرشة ايام من تاريخ نـرش االعالن وخالفه 

ستقوم اللجنة باتخاذ اجراءاتها غيابيا وحسب االصول.

الحقوقي
رسول شالكه جرب
 رئيس اللجنة
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بغداد/الزوراء:

أطلقت وزارة الصحة، امس اإلثنني، االستمارة 

االلكرتونيـة الخاصة بالتسـجيل عـىل قانون 

الضمـان الصحي، مؤكدة عـزم الحكومة عىل 

تنفيذه.

وقال وزيـر الصحة صالح الحسـناوي خالل 

مؤتمـر صحفي عقده حول إطالق اسـتمارة 

الضمان الصحي إن «٣٠٠ ألف مواطن سـيتم 

تسـجيلهم يف قانـون الضمـان الصحي خالل 

العام الجاري»، مشرياً اىل ان «الضمان الصحي 

يتحمـل جميـع تكاليـف الخدمـات الصحية 

للمشـمولني يف الرعايـة االجتماعية وهذا اول 

مرة يحدث يف العراق».

 وتابـع ان «املوظف سـيكون لديه اشـرتاك يف 

قانـون الضمـان الصحي بنسـبة ١ باملئة من 

راتبه الشهري».

واوضـح الحسـناوي «يف العـام ٢٠٢٣ يكون 

التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي»، 

مضيفـاً «سـنبدأ مـع انطـالق العـام الجديد 

بإطالق االستمارة االلكرتونية للتسجيل».

وأشـار وزير الصحة إىل أن «املوظف سـيكون 

لديه اشرتاك يف قانون الضمان الصحي بنسبة 

١ باملئـة مـن راتبـه الشـهري»، الفتـا إىل أن 

«قانون الضمان الصحي سـيتكفل بنسبة ٧٥ 

باملئة من تكاليف إجراء العمليات للمسـجلني 

فيه».

كما أعلن املتحدث باسم هيئة الضمان الصحي 

بـوزارة الصحة ، إيهاب عبـد الكريم خلف، أن 

مرشوع الضمان الصحي انطلق من خالل فتح 

رابط للتسـجيل االلكرتوني لكافة املشمولني، 

مشـرياً إىل أن الفئة املستهدفة حالياً ٣٠٠ ألف 

شـخص كمرحلـة أوىل، أما تقديـم الخدمات 

سيكون بعد ٦ أشهر من التسجيل».

وقـال خلـف يف ترصيـح صحفـي: إن الهدف 

الرئييس من الضمان الصحي «تخفيف األعباء 

املالية عىل كل املواطنني عىل اعتبار أن املواطن 

العراقـي يتحمـل الكثـري مـن األعبـاء نتيجة 

النفقـات التـي ينفقها عىل الرعايـة الصحية 

والتي تتجاوز من ٦٠ إىل ٧٠٪».

وأضاف أنه انطلق مـرشوع الضمان الصحي 

«وسـيكون هناك رابـط للتسـجيل الكرتوني 

لكافـة املشـمولني»، منوهـاً إىل أن «املرحلـة 

األوىل من تطبيق املرشوع سيكون يف محافظة 

بغداد، بشـكل جزئي أو ألجـزاء معينة لبعض 

الـوزارات، كما سـتخصص موازنة مناسـبة 

لحجـم الفئـة املسـتهدفة حالياً».وعـن عدد 

املشمولني بمرشوع الضمان الصحي يف املرحلة 

األوىل، أشـار خلف إىل أن عدد الفئة املستهدفة 

حالياً «٣٠٠ ألف شخص مع عوائلهم، ومن ثم 

ستزداد الفئات املستهدفة وموازنة املرشوع».

ويف السياق، أوضح أن «املوعد املحدد لالفتتاح 

هو لبدء تطبيق التسجيل، ومن املفرتض بعد ٦ 

أشهر يتم الوصول إىل مرحلة تقديم الخدمات، 

وبعدها سيتم تعميم النموذج أو املرشوع عىل 

باقي املحافظـات العراقية ومن ضمنها إقليم 

كردستان». 
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بغداد/الزوراء:
كشـفت مديرية الدفـاع املدني، امـس االثنني، 
عن تــجــاوز عـــدد الـوفـيـات  يف حوادث 
الحرائـق الـــــ ٨٠٠ شـــخــص خـــالل 
ثــالث  سـنوات، فيما أشارت إىل أن آخر عجلة 
إطفـاء تم اسـتريادها عـام ٢٠١٠. وقال مدير 
عام الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان يف ترصيح 
صحفـي إن» عـدد حـوادث الحريق املسـجلة 
خـالل عام ٢٠٢٢ بلغ ٣٢ ألفـاً و٤٧٧ حادثاً، يف 
عموم املحافظات عدا إقليم كردسـتان، منوها 
بأن هـذه اإلحصائية تعد األعـىل إذا ما قورنت 
مـع السـنوات الثالث املاضيـة، إذ بلـغ عددها 
خـالل عـام ٢٠٢٠ ( ٢٩٦٥٨) فيما كان عددها 
عـام  ٢٠٢١ ( ٣١٥٣٣)». وأضـاف بوهـان أن 
«عـدد الوفيات التي حصدتهـا حوادث الحرائق 
خالل السنوات الثالث املاضية بلغ حوايل ( ٨٥٥ 
(شـخصاً، كان آخرها قبل عـدة أيام من نهاية 
عام ٢٠٢٢ ،إذ تويف ثالثة أطفال يف حادث حريق 
داخـل دار يف منطقة حي اإلعالم جنوب بغداد». 
وأشـــار بوهان إلـى أن «حـــوادث الحرائق 
التي طالت األســواق واألبنية التجارية تسببت 
وأرهقـت  ملالكيهـا  فادحـة  ماديـة  بخسـائر 

االقتصـاد العراقي، وذلك بسـبب عـدم تطبيق 
رشوط السـالمة واالمتثـال لتنبيهـات مديرية 
الدفـاع املدنـي»، كاشـفاً عـن ت»كلفـة مواد 
اإلطفاء املستوردة، إذ يبلغ سعر اللرت الواحد من 
مادة الفوم ستة آالف دينار عراقي باإلضافة إىل 
استهالك عجالت األطفاء التخصصية املتقادمة 
والتي باتت تستخدم بضعفي عمرها االفرتايض 

منذ استرياد آخر عجلة عام ٢٠١٠». 
وحـذر بوهان مـن أن «سـنة ٢٠٢٣ ستشـهد 

املزيـد من الحوادث وسـتكون أبرزها يف األبنية 
اآليلة للسـقوط وسـتزداد الخسـائر إذا لم تتم 
معالجتها»، الفتاً إىل أن مديريته «لم تشـهد أي 
توسـع يف إمكانياتها أو فتح مراكز جديدة لها، 
باملقابل هناك توسـع عمراني واتساع يف دائرة 
مشاريع البناء، خاصة االستثمارية واملجمعات 
السكنية الحديثة يف املناطق الزراعية والتجارية، 
إضافـة إىل املخـازن العمالقة داخـل الدور كما 

يحصل يف منطقة الحارثية». 

بغداد/الزوراء:

أكـدت لجنـة الرتبيـة النيابية، 

امـس االثنني، عـدم تخصيص 

الخاصـة  املاليـة  الكلـف 

موازنـة  يف   ٢٠٢٠ بمحـارضي 

٢٠٢٣ وقانـون األمـن الغذائي 

إجحافا بحقهم، مؤكدة عزمها 

إنصافهـم والعمـل عـىل  عـىل 

املاليـة  التخصيصـات  إضافـة 

الالزمة لهم . 

وقالـت رئيسـة اللجنـة زيتون 

الدليمـي يف ترصيح صحفي إن 

التي سـتعمل  الخطـوات  «أوىل 

عليهـا اللجنـة فـــي عـــام 

بـإنـصــاف  تتمثـل   ٢٠٢٣

 ٢٠٢٠ محـارضي  رشيحـة 

،مشـرية إلـى أنها ستعمل عىل 

أن ينالوا اسـتحقاقهم، خاصة 

أوامـــر  لديهـم  أغلبهـم  أن 

إداريـــة ألكثر من عامني وهم 

مسـتمرون بالـدوام يف املدارس 

لغاية اآلن «. 

وأضافـت الدليمي أن «تعيينهم 

يعـد جـــزءا مكمـال للعمليـة 

الرتبويـة، إذ إن عزوفهـم عـن 

العمل سيرتك شــواغـر كثرية 

التـي  االختصاصـات  فــي 

بــاملـــدارس،  يشـغلونها 

والحاجة لهم قائمة ومستمرة ، 

خاصـة أن أعـداد تالميذ الصف 

بنحـو  تتزايـد  االبتدائـي  األول 

املليـون ونصـف املليـون يف كل 

عـام درايس، ما يتطلـب مالكا 

تربويـا إضافيـا الحتـواء تزايد 

األعداد سنويا». 

وكانـت وزارة املاليـة قد أكدت 

الشـهر املايض شمول ٢٨٩ ألف 

محـارض بقـرار التثبيـت عـىل 

املالك الدائم ممن شـملوا بقرار 

املايل ومنحهم ٢٥٠  التخصيص 

ألفـاً، بيد أن محـارضي  ٢٠٢٠ 

لم يتم تخصيـص الكلف املالية 

األمـــن  قانـون  ضمـن  لهـم 

الغذائـي، األمــر الـذي يتطلب 

الحاجة لرفـع كلفهم من وزير 

الرتبيـة وعرضها عـىل مجلس 

الــــوزراء الحتسـابها ضمن 

قرار ٣١٥. 

البرصة/الزوراء:
البرصة السـتقبال  تزينت مدينة 
«العـرس الخليجي» يف الفرتة من 
٦ - ١٩ كانـون الثانـي الجـاري، 
الجنوبيـة  املحافظـة  ولبسـت 
ثـوب الفرح وجهـزت العديد من 
بضيـوف  لإلحتفـاء  املفاجـآت 
«خليجـي ٢٥»، وتقديـم أفضـل 
املنتخبـات  ملشـجعي  الخدمـات 
املشـاركة، ومن بينهـا «الّتاكيس 
النقـل  وزارة  الّنهري».وهّيـأت 
تنظيـم  بهـدف  نهريـة  زوارق 
جوالت ترفيهيـة لضيوف العراق 

يف شـط العرب خـالل فرتة إقامة 
منافسـات بطولة كأس الخليج، 
حيـث سـيكون الجمهـور عـىل 
موعد مع رحالت بحرية بخدمات 
«خمس نجـوم» من خالل زوارق 
لتسـهيل  وأرصفـة  ومحطـات 
عملية نقـل الركاب.وقـال مدير 
للنقـل  العامـة  الرشكـة  عـام 
البحري محي الديـن عبد الرزاق: 
«قامـت الرشكـة العامـة للنقـل 
البحـري العراقية بتهيئة الزوارق 
النهريـة بمـا يعـرف بمـرشوع 
البرصة،  النهري بمدينة  التاكيس 

العمـل  تفاصيـل  كل  وتحديـد 
لتكون يف خدمـة جماهري بطولة 
خليجي ٢٥، حيث تم اإلنتهاء من 
تهيئة رصيف الكورنيش الرئييس 
القصـور  وكورنيـش  العشـار 
الحكوميـة عىل أكمـل وجه، بما 
يسـهم يف إبـراز املعالـم الجميلة 
ملدينـة البـرصة يف هـذا الحـدث 
ان  الكبري.».وأضـاف  الخليجـي 
«كل الكـوادر العاملـة يف الرشكة 
العامـة للنقـل البحـري تحرص 
عىل تقديـم كل طاقاتها، وتعمل 
الالزمة  املسـتلزمات  عىل توفـري 
إلظهـار اإلحتفال الكبري يف أفضل 

صورة».
 وبـني عبـد الـرازق: أن مرشوع 
الّتاكـيس الّنهـري والـذي يحمل 
بـني ٣٠ و٤٠ شـخصاً يعـّد مـن 
يف  املهّمـة  الحضاريـة  املعالـم 
مدينـة البرصة، والتـي يتوّقع أن 
تلقـى إقبـاال كبـريا مـن ضيوف 
خليجـي ٢٥، وهو ما جعل وزارة 
النقـل تحرص عـىل «إتمـام كل 
التجهيـزات الالزمـة للمـرشوع، 
بأفضـل  زّواره  يسـتقبل  حتـى 
شـكل ممكن».وتابـع قائال «أنه 
النهـري) رشيان  ُيعـد (التاكيس 

الحياة لسّكان البرصة، وتم ضخُّ 
الدمـاء فيـه مـن جديـد ليظهر 
مرشوع  جميلة».ويتضمن  بحلة 
«الّتاكيس الّنهري» أربعة خطوط 
نقـل لتطوير قطاع النقل النهري 
يف محافظـة البـرصة، وتـم بناء 
محطات وأرصفة لصعود الركاب 
العـرب بمـا يسـهم يف  يف شـط 
تسـهيل التنقل والحركة بشـكل 
سلسل، وبما يوفر مكانا مناسبا 
للقيـام   ٢٥ خليجـي  لجماهـري 
بجـوالت ترفيهية وزيـارة العديد 
مـن املعالـم باملدينـة.وإىل جانب 
النقل البحري لجماهري «خليجي 
٢٥»، سيتم أيضا تسيري ٣ قطارات 
يومية لنقـل الجماهري من بغداد 
مـرورا  والعكـس،  البـرصة  إىل 
الجنوبية، وسـيتم  باملحافظـات 
أيضـا توفـري عدد مـن الحافالت 
لنقل الجماهري من عدد من املدن 
األخرى إىل املدينـة الرياضية وإىل 
ملعـب امليناء ذهابـا وإيابا.ومن 
املقرر تسـيري رحـالت يومية من 
بغـداد إىل البرصة بالتنسـيق مع 
اللجنـة العليـا املنظمـة للبطولة 
مهمـة  لتسـهيل  الخليجيـة، 

الجماهري يف حضور املباريات.

بغداد/الزوراء:
حـددت محافظـة بغـداد، امـس االثنني، 
تسعرية أمبري املولدات األهلية والحكومية 

لشهر كانون الثاني الحايل.
وقالت املحافظة يف بيـان تلقته «الزوراء» 
األمبـري  تسـعرية  تكـون  أن  «تقـرر   
لشـهر كانون الثانـي، للمولـدات األهلية 

والحكومية وفق ماييل:
١- تسعرية التشغيل (العادي) من الساعة 
١٢ ظهـراً حتى السـاعة ١ ليـًال (٥٠٠٠) 
دينـار وبالتناوب مـع الكهربـاء الوطنية 
وباإلمـكان إضافة ١٠٠٠ دينـار (فقط)، 

للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.
٢- تسـعرية التشـغيل اللييل من السـاعة 
الثانية عرش ظهراً وحتى الساعة السادسة 
صباحـاً (٧٠٠٠) دينـار وبالتنـاوب مـع 
الكهربـاء الوطنيـة، وباإلمـكان إضافـة 

١٠٠٠ دينـار فقـط، للمولـدات التي ليس 
لديها حصة وقودية.

٣- يكـون سـعر األمبـري (١٠٠٠٠) دينار 
سـاعة   ٢٤ الذهبـي  للتشـغيل  بالنسـبة 
الوطنيـة،  الكهربـاء  مـع  وبالتنـاوب 
وباإلمـكان اضافـة ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ دينار 
فقـط، للمولـدات التي ليـس لديها حصة 

وقودية. 
٤- ملسـؤول الوحـدة اإلداريـة صالحيـة 
تحديـد سـعر األمبـري (تقليـل التسـعرية 
فقط)، بمـا يتالئم مع وضعهـم وتجهيز 
الطاقـة الكهربائيـة لديهم، بـرشط ان ال 

يتعدى السعر الذي تم تحديده.
٥- اإللتزام بجميع التعليمات والتوصيات 
التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص 
اإلجـراءات  وإتخـاذ  واإلرشاف  املتابعـة 

القانونية بحق املخالفني.

بغداد/الزوراء:
كشـفت اللجنـة القانونيـة النيابيـة، امس 
اإلثنـني، عـن وجود مقـرتح لتعديـل قانون 
التقاعـد املوحـد واحتسـاب الراتـب الـكيل 

للمتقاعدين.
وقـال رئيس اللجنة محمـد عنوز يف ترصيح 
صحفي ان «املقرتح موجود يف أروقة مجلس 
النـواب لتعديل قانون التقاعد املوحد ويكون 
من خـالل تعديـل الفقرات املتعلقة بالسـن 

واحتساب الرواتب التي تدفع للمتقاعدين».
وأضاف أن «من ضمـن املقرتحات املوجودة 
هـي احتسـاب راتـب املتقاعد وفقـا لراتبه 
الكيل وليس االسمي مع توحيد رواتب األدنى 

لجميع املتقاعدين».
وتابع عنوز «نحن بانتظار النسـخة املعدلة 
لقانون التقاعـد املوحد من الحكومة إلجراء 
دراسـة شـاملة للقانـون وفـق املقرتحـات 

املوجودة لقراءة واقرار القانون».

 بغداد/الزوراء:
اعلـن وزير العمل والشـؤون االجتماعية أحمد األسـدي، 
امس االثنني، اطالق الدفعة ٣٤ من القروض امليرسة لدعم 

املشاريع الصغرية.
وذكـرت الوزارة يف بيان ورد «الـزوراء»: ان اطالق الوجبة 
يأتـي تنفيـذاً ملنهاج الربنامـج الحكومـي املتضمن دعم 
رشيحـة الشـباب الباحثـني عن العمـل من اجل انشـاء 

مشاريعهم املدرة للدخل.

وبينـت: ان القـروض التـي تمنحهـا الوزارة للمشـاريع 
الصغرية ال ترتتب عليها فوائد مالية.

ودعا وزير العمل املتقدمني الذين ظهرت اسماؤهم حسب 
الفرز االلكرتوني اىل مراجعة دائرة العمل والتدريب املهني 
يف بغداد، او أحد اقسامها يف املحافظات إلكمال االجراءات، 
وحسب االسماء املنشـورة عىل املوقع االلكرتوني للوزارة 

يف موعد اقصاه ثالثة اشهر من تاريخ اطالق الوجبة.
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بغداد/الزوراء:
أصـدر وكيـل وزارة الداخليـة لشـؤون 
الرشطـة اللواء عـادل عبـاس الخالدي، 
امـس االثنـني، توجيهـات أمنيـة عـىل 

عصابات املخدرات.
وقالـت وزارة الداخليـة يف بيـان تلقتـه 
الداخليـة  وزارة  «وكيـل  إن  «الـزوراء» 
لشـؤون الرشطـة اللـواء عـادل عباس 
الخالـدي زار املديريـة العامـة ملكافحة 
املخدرات واملؤثـرات العقلية، وعقد فور 
وصولـه اجتماعاً أمنياً مهماً مع مديري 
املديريـات وأقسـام مكافحـة املخدرات 
لجانبـي الكـرخ والرصافـة، ناقـًال لهم 
اهتمام وزير الداخلية عبد األمري الشمري 

بمكافحة املخدرات بكل اشكالها». 
وأكـد الخالـدي «أهميـة شـن حمـالت 
أمنيـة اسـتباقية مكثفة لـرضب أوكار 
تجـار ومروجـي املخـــدرات وأماكـن 

تواجدهم».
مشرياً إىل أن «املسؤولية الكربى تقع عىل 

عاتق هذه املديرية االختصاصية لكونها 
هـي خـط الصـد األول يف محاربة هذه 
اآلفة ومن يروج لها واالرتقاء بمسـتوى 

العمل األمني».
وأضاف أن «أسـاس عمل املديرية األمني 
واالسـتخباري من خالل جمـع وتحليل 
البيانات واملعلومات ألماكن دخول ونقل 
وبيـع وترويـج هذه اآلفـة الدخيلة عىل 

مجتمعنا العراقي».
مشـدداً عـىل «رضورة تعزيـز التعـاون 
مـع دول الجـوار وتبـادل املعلومات مع 
األجهزة األمنية لهذه الدول، فيما يخص 
أماكن خط سـري دخول املواد املخدرة اىل 

البالد مع توفري الدعم الكامل لهم». 
وأكد الخالدي «أهمية تفعيل هاتف الخط 
السـاخن للمديريـة (١٧٨ ) واسـتقبال 
الشـكاوى واملعلومات األمنية مع حفظ 
رسية املعلومات املقدمـة من املواطنني، 
اإلعالمـي  الجانـب  تفعيـل  إىل  أضافـة 

للتعريف بمخاطر هذه السموم».

بغداد/الزوراء:
تمكنـت مديرية رشطة الطاقة، امس  االثنني، مـن إلقاء القبض عىل ٣ 

متهمني بتهريب املنتوجات النفطية يف بغداد وصالح الدين.
وذكـر إعالم املديرية، يف بيان تلقته «الزوراء» «بتوجيه ومتابعة مبارشة 
من قبل مدير عام رشطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، القى 
منتسـبو سـيطرة رشطة نفـط ابو غريـب القبض عىل متهـم بتهريب 
املنتوجـات النفطية وضبط عجلته نـوع صهريج يحمل منتوج مخالف 
للضوابط».واضاف أنه «يف السـياق نفسه اعتقلت قوة من مركز رشطة 
نفـط صالح الدين متهمني اثنني وضبـط عجالتهم املعدة للتهريب حيث 
أودع املتهمني بالتوقيف وحجز العجالت يف سـاحات حجز مراكز رشطة 
النفط تمهيداً السـتكمال االجراءات القانونيـة الالزمة وعرض الدعاوى 
القضائيـة عىل قـايض التحقيق املختـص وفق قانـون مكافحة تهريب 

املشتقات النفطية رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨»،

بغداد/الزوراء:
 كشـفت مستشـارة محافـظ االنبار لشـؤون الصحـة والبيئـة، رابعة 
محمـد نايل، عـن أن التخصيصات املالية اجهضت الكثري من املشـاريع 

االسرتاتيجية ومنها الحزام االخرض والقضاء عىل التصحر.
وقالـت نايل يف بيان لها تلقته «الزوراء» ان «هنالك مشـاريع كبرية جدا 
بمـا يخص الحزام االخرض والقضاء عىل التصحر بزراعة نباتات معمرة 
بجميع انحاء املحافظة اجهضت بسبب عدم وجود تخصيصات لذلك». 

واضافت اننا «نطمح إلنشـاء معامل ومصانـع لتدوير النفايات الكبرية 
املنترشة يف املحافظة واالستفادة منها يف اعادة تصينع االسمدة العضوية 

او بيعها لحصد ارباح تدخل يف خزينة املحافظة».
مشريًة انه «اليوجد أي تحرك من الجهات الحكومية بهذا الشأن، رغم ان 
تركها بهذه الصورة قد يولد انبعاثات اشعاعية وترفع من نسب االصابة 

بالرسطان يف املحافظة».
واكدت ان «االنحسـار املائي والوصول اىل مرحلة حرجة قد وصل ذروته 
يف الصيف املايض ما ادى اىل عدم اسـتطاعة الفالحني اىل الزراعة وزيادة 

العواصف الغبارية واالتربة».
واعربت نايل «عن املها بإعطاء وزارة البيئة مزيد من الصالحيات بحيث 
تتمكـن مـن تخصيص اموال يف حال وصول كتب من املحافظات بشـأن 
ذلـك، وان تضغـط الـوزارة عىل الحكومـة إلدراج هذه املشـاريع ضمن 

التخصيصات املالية للمحافظات». 



بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الكهرباء العراقية، أمس االثنـني، عن تغيري الربط الخليجي 
عن طريق الكويـت ليكون عرب محطة الوفرة، مبينة أن الطاقة املتحصلة 

ستكون 500 ميكا واط.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد موىس، يف ترصيح صحفي: ان ”االجتماع 
الذي جرى مؤخراً بشأن الربط الكهربائي الخليجي خلص إىل ربط محطة 
الفاو داخل العراق وهي محطة جديدة أنشـئت ملستلزمات الربط بمحطة 
الوفرة الكويتية، بدال من محطة الزور سابقا، واملرحلة االوىل ستكون عىل 

اساس 500 ميكا واط ملحافظة البرصة“.
واضاف ان ”الـوزارة كلفت الرشكة العامة لنقـل كهرباء الجنوب بإنجاز 
الفحوصات التامة للرتبة وإنشـاء هذا الخط الذي سريبط محطتّي الفاو 
والوفرة“.مـن جانبهـا، أعلنت الكويت تدشـني مرشوع توسـعة محطة 
الوفرة للربط الكهربائي الخليجي، والذي سيتم ربطه الحقاً بشبكة جنوب 

العراق، عقب وضعه يف الخدمة أواخر العام 2024.
وبينـت أن ”املـرشوع يتكون من إنشـاء محطـة ربط رئيسـية بمنطقة 
الوفرة، وإنشـاء خطوط هوائيـة مزدوجة لربط محطـة الوفرة بمحطة 
الفاضيل يف السـعودية، وتحويل خـط هوائي مزدوج من منطقة الزور اىل 
الوفرة، وكذلك يتضمن شـبكة خطوط هوائية 400 كيلو فولت مع العراق 
ثم مع الشـبكة العاملية، ومن املتوقع انتهـاء املرشوع يف كانون االول عام 

.“2024

 بغداد/ الزوراء:
توقع عضو يف اللجنة املالية النيابية 
وصول مرشوع قانون املوازنة املالية 
االتحاديـة لعـام 2023 اىل مجلـس 
النواب األسـبوع املقبل.وقال العضو 
معني الكاظمي يف ترصيح صحفي: 
”نتوقـع وصول قانـون املوازنة مع 
بدايـة الفصـل الترشيعـي أي بعـد 

أسبوع من اآلن“.
الحكومـة  مـن  ”يفـرتض  وأضـاف 

ان تضـع اآلن اللمسـات األخـرية ليتم إحالتهـا اىل مجلس النـواب أي تصل 
اىل الربملـان التاسـع من الشـهر الحايل“.وكانت وزيرة املالية طيف سـامي 
أعلنـت يف ترصيح صحفي، الجمعة املايض، عن عدم ارسـال موازنة 2023 
إىل مجلـس الوزراء – حتـى اآلن- وان العمل جاٍر عـىل إنجازها“، مبينة ان 
”املوازنة العامة سـرتكز عىل القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشـة ورفع 
سـقف رأس مال القروض للمشاريع الصغرية“.وأوضحت سامي ان ”سعر 
الربميـل الـذي تم وضعه حتـى اآلن يف املوازنة يبلـغ 65 دوالراً وقد يصل إىل 
70 دوالراً“. الفتة اىل ان ”مرشوع قانون املوازنة العامة قد يتضمن دراسـة 

لفرض بعض الرضائب عىل قطاع املشتقات النفطية“.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الزراعة، امس االثنني، أن القطاع الزراعي مازال يفتقد لضوابط 
االسـترياد وإعادة العمل بإجازات االسترياد الخاضعة لتلك الضوابط، مبينا 
ان القطاع بأمس الحاجة اىل التوسـع يف الصناعات السـاندة عىل املستويني 

الزراعي واإلنتاج الحيواني . 
وقال مستشـار الوزارة، مهدي القيـيس، يف ترصيح صحفي: إن ”التحديات 
التـي تواجـه القطـاع الزراعي كثرية ومتعـددة وبحاجـة اىل وقفة من قبل 
الحكومة، ويف مقدمتها حماية املنتج املحيل ودعم القطاع بالبذور واالسمدة 
واملبيـدات وإيقاف عملية اغراق السـوق بالسـلع املسـتوردة التي تسـبب 
بأمـراض انتقالية اثرت عىل الحيوان والنبات، فضال عن تأثريها عىل صحة 

املستهلكني“.
وأضـاف القييس أن ”عمليـة النهوض بالقطـاع الزراعي بشـقيه الزراعي 
والحيوانـي بحاجـة ماسـة اىل التوسـع يف الصناعـات السـاندة وتوظيف 
املتخصصـني مـن كليات الزراعـة والبيطرة يف هذا املجال مـع إعادة تأهيل 

املعامل املتخصصة واسترياد املصانع الحديثة“.
ولفت مستشار وزارة الزراعة اىل ان ”قضية إعادة العمل بإجازات االسترياد 

امر مهم لكونها ستكون ملزمة بالخضوع اىل ضوابط االسترياد“.
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بغداد/ الزوراء:

العراقـي  املركـز  مديـر  كشـف 
االقتصادي السـيايس، وسـام حدمل 
الحلـو، أمـس االثنـني، عـن تراجع 
وصفه بـ“الكارثي“ وتدنياً بإشـغال 
فنـادق الخمـس نجـوم يف العاصمة 

بغداد خالل العام املايض 2022.
اىل  ورد  بيـان  يف  الحلـو  وقـال 
”الـزوراء“: إن ”الوضـع السـياحي 
بشـكل عـام والقطـاع الفندقي عىل 
وجه الخصوص يشـهد نسبة إشغال 
متدنيـة رغم التحسـن النسـبي عن 
العام املايض والنسـب التشـغيلية يف 
بعض الفنادق ال توازي أجور ورواتب 

العاملني فيها“.
الحكومـات  ”إهمـال  أن  وأضـاف 
املتعاقبـة للقطاع السـياحي وغياب 
نسـبة  لزيـادة  الفعليـة  الخطـط 
السـياح يف العـراق وفـرض رشوط 
شـبه تعجيزيـة تمنع رعايـا الكثري 
مـن الدول مـن الحصول عـىل الفيزا 
العراقية تسـببت بقلـة ما يدخل من 
عملة صعبة وتراجع إشغال الفنادق 
عامًة وفنادق الخمس نجوم بشـكل 

خاص“.
وأوضـح الحلو ان ”قلة عـدد فنادق 
الخمس نجوم يف العراق وبغداد وعدم 
بنـاء أخرى جديـدة منـُذ ثمانينيات 
القرن املايض قللت الخيارات بالنسبة 
للراغبني باإلشغال وجعلت كثرياً من 
األجانـب يقيمون يف العراق لعدة أيام 
فقط خاصـة من يأتـون ملحافظات 
البالد البعيدة بسبب عدم توفر فنادق 
مناسـبة يف تلك املحافظات ما يحتم 

رضورة بناء فنادق مؤهلة“.
وتابـع ”كنـا نعـول عـىل الحكومـة 
الجديـدة ومجلـس النـواب بإعـادة 
وزارة  اىل  واآلثـار  السـياحة  هيئـة 
سيادية مستقلة واختيار وزير كفوء 
ومختـص يدير كفتهـا يضع النقاط 
عىل الحـروف ويسـاهم مـع كوادر 
اسـرتاتيجيات  بكتابـة  متخصصـة 
حقيقيـة للنهوض بواقع السـياحة 
والفنادق يف العراق الذي يمتلك الكثري 
من املواقع اآلثارية واملراقد املقدسـة 
واملناطق ذات الطبيعـة الخالبة التي 
يمكن تطوير البنـى التحتية وإعادة 
تأهيـل البعض منهـا والرتويج عنها 

بطريقـة حضاريـة غري مسـتهلكة 
تعيد الروح للسـياحة يف العراق، لكن 
لألسـف ما زالـت املحاصصة جاثمة 
عىل هـذا القطـاع إذ يتم االسـتعانة 
بأشـخاص غـري معنيي بهـذا امللف 

وتسليمهم املواقع العليا“.
وأشـار الحلو إىل أن ”إدارات الفنادق 
املركـز  مـع  لقـاءات  يف  اشـتكت 
العراقـي االقتصـادي السـيايس قلة 
الدعـم الحكومـي وفـرض رضائـب 
عالية وكذلك أسـعاراً مرتفعة للغاية 
لخدمـات الكهربـاء والوقـود واملـاء 
وباقـي الرسـوم مـا جعـل الكلـف 
أرهقـت  للغايـة  التشـغيلية عاليـة 

ميزانيتها“.
أجـرت  املركـز  ”إدارة  أن  إىل  ولفـت 
استبيانا من خالل عدد من املقابالت 
مع مدراء الفنادق الخمسـة نجوم يف 
العاصمـة بغداد.. وقد جاءت نسـب 
 2022 للعـام  الفنـادق  يف  اإلشـغال 

كالتايل:
نسـبة  (روتانـا)  بابـل  1..فنـدق 
اإلشـغال( %38) مـن مجموع 300 

غرفة
2.فندق بغداد الدويل نسـبة اإلشغال 

(%30) من مجموع (170) غرفة.
3.فندق املنصور نسبة اإلشغال (25 

%) من مجموع (262) غرفة

4.فندق فلسـطني نسبة اإلشغال (9 
%) من مجموع (348) غرفة

5. فنـدق عشـتار شـرياتون نسـبة 
اإلشـغال (%6) من مجموع (207) 

غرفة.
ولفت مدير املركز إىل أنه ”لم يتسـن 
لنـا إجـراء مقابلـة مـع إدارة فندق 
الرشـيد بسـبب خصوصيـة الفندق 
من الناحيـة األمنية ووجـوده داخل 
دون  مـا حـال  الخـرضاء  املنطقـة 
الوصـول عـىل ترصيح رسـمي من 

إدارته بخصوص نسبة اإلشغال“.
الحكومـة  الجهـات  الحلـو  ودعـا 
والنيابيـة لـ“وضـع خطط وترشيع 
قوانـني تعزز االسـتثمار السـياحي 
يف العـراق وتنشـط القطـاع الخاص 
العراقي وفتح حلقات وقنوات تعاون 
مـع املؤسسـات العربيـة والعامليـة 
املتخصصة لالسـتفادة من تجاربها 
وخرباتهـا دعمـاً للقطاع السـياحي 
ووضع تسـهيالت أكـرب يف الحصول 
عىل الفيـزا العراقية للسـياح العرب 

واألجانب مما يعزز اإليرادات“.
ورأى أنـه ”ال مجال لتنشـيط قطاع 
الفنادق والسـياحة إال باالنفتاح عىل 
القطـاع الخاص ودعم املسـتثمرين 
العراقيـني خاصـة بعد أن سـاهموا 
بإنشاء عدد من فنادق الثالث واألربع 
نجوم وسـط بغداد، كفنادق بيليتوم 
وبلوم نورالنـد وأنوار دجلـة والبيت 
تعتـرب  والتـي  والشـاهني  اإليطـايل 
تجارب ناجحة تشـجع عىل دعم هذا 
القطاع خدمة للحركة االسـتثمارية 

والسياحية وتعزيزا لواردات البلد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلس العاملـي للذهب، امس 
االثنـني، ان البنوك املركزيـة العاملية 
اشـرتت 31 طنا من املعدن األصفر، 
فيما اشـار اىل ان العراق لم يشِرت او 
يبيـع أي كمية من الذهـب وحافظ 

عىل مرتبته 30 عاملياً.
وقال املجلس يف أحدث جدول له لشهر 
كانـون الثانـي لعـام 2022 اطلعت 
عليه ”الزوراء“: إن ”البنوك املركزية 
العاملية أضافت خالل شـهر ترشين 
األول 31 طنـا صافياً مـن الذهب إىل 
االحتياطيات الدولية العاملية“، مبينا 
ان ”مشـرتيات الذهب اقترصت عىل 

حفنة من البنوك املركزية“.
لدولـة  املركـزي  ”البنـك  ان  وبـني 
املتحـدة، أضاف  العربيـة  اإلمـارات 
إىل  9 أطنـان  مـا يزيـد قليـًال عـن 
احتياطاته من الذهب، كما اشـرتى 
البنـك املركزي الرتكـي 9 أطنان من 
الذهب فيما اشـرتت أوزبكسـتان 8 
أطنـان، وكازاخسـتان 3، والهنـد 1 

طن، وقطر 1 طن“.
يتغـري  لـم  ”العـراق  ان  اىل  واشـار 
يف تصنيفـه العاملـي حيـث لـم يكن 
لديـه رشاء أو بيع للذهـب ليحافظ 
عـىل موقعـه العاملـي 30 مـن أصل 
100 دولـة مدرجـة بالجـدول بأكرب 
احتياطي للذهب، بعد أن صعد عرش 

مراتب يف شـهر تمـوز نتيجة رشائه 
34 طنا من الذهب لتبلغ حيازته من 
الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 8.4% 

من باقي احتياطاته االخرى“.
وعامليـا وحسـب الجـدول مـا زالت 
الواليـات املتحـدة االمريكيـة ترتبع 
باقـي الـدول بأكـرب حيـازة للذهب 
يف العالـم وبواقـع 8.133 ألـف طن 
تليهـا املانيـا 3.355 آالف طن، ومن 

ثـم جاءت ايطاليـا 2.451 الف طنا، 
فيما تذيلت جمهورية الو الشـعبية 
كيلـو   900 وبواقـع   100 باملرتبـة 
تسـبقها جمهوريـة كوبـا بواقع 1 

طن“.
وكان العـراق قد أعلن يف 27 حزيران 
املايض عـن رشاء كميات جديدة من 
الذهـب بما يقـرب مـن (34) طنًّا، 
وبنسـبة زيادة قدرهـا %35 عىل ما 

كان يف حيازته.
واملجلس العاملـي للذهب والذي يقع 
مقره يف اململكة املتحدة، يمتلك خربة 
واسـعة ومعرفـة عميقـة بالعوامل 
ويتكـون  السـوق  لتغيـري  املسـببة 
أعضـاؤه مـن أكـرب رشكات تعدين 

الذهب يف العالم وأكثرها تقدماً.
وعىل السياق املحيل، استقرت أسعار 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي  الذهـب 

األسـواق املحلية بالعاصمـة بغداد، 
ويف اسـواق اربيـل عاصمـة اقليـم 

كردستان، أمس االثنني.
الذهـب  أسـعار  إن  وقـال مصـدر: 
يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
صبـاح  سـجلت،  العاصمـة   بغـداد 
أمس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 مـن الذهـب الخليجـي والرتكي 
388 الـف دينـار،  واألوروبـي بلـغ 
وسـعر الرشاء 384 الف دينار، وهي 

نفس االسعار ليوم امس االحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 
اسـتقرارا ايضا عند 358 الف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 354 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 390 
ألـف دينار و 400 ألـف، فيما تراوح 
سـعر البيع مثقال الذهـب العراقي 

بني 360 الفاً و 365 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت 
اسـتقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيـار 24 بيع 445 ألف 
دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 ألف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 395 ألف 
دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 
ألف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).
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 بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركـزي العراقـي، امس 
االثنـني، عـن اطـالق العمـل باملنصة 
بالتجـارة  الخاصـة  االلكرتونيـة 
ان  اىل  أشـار  فيمـا  الخارجيـة، 
احتياطيات العملة الصعبة بلغت أكثر 

من 99 مليار دوالر.
وقـال نائـب محافـظ البنـك، عمـار 
حمـد، يف ترصيح صحفـي: ان ”البنك 
املركـزي شـهد امـس انطـالق عمـل 
املنصـة االلكرتونية الخاصة بالتجارة 
الخارجيـة“، مبينـا ان ”العمـل بهذه 
املنصة اسـتمر ألكثر من سنة ونصف 
بهـدف تنظيم عمليـة التحويـل املايل 
الخارجي وتمويل التجارة الخارجية“.

واضاف ان ”هذه املنصة هي السـبيل 
التجـارة  لتمويـل  الوحيـد  والطريـق 
الخارجيـة“، مشـريا اىل ان ”املصارف 
االهليـة والحكومية لديهـا معلومات 

كافية عن آلية استخدام املنصة“.
االعتمـادات  تمويـل  ”سـيتم  وتابـع 
مدعـوم  رصف  بسـعر  املسـتندية 
1465 دينار للدوالر الواحد“، موضحا 
للتجـار  فرصـة  تعتـرب  ”املنصـة  ان 
الـرشكات  وأصحـاب  واملسـتثمرين 

لتمويل تجارتهم وعملهم املايل“.
وحـول احتياطيـات البنـك، ذكر حمد 
ان ”احتياطيـات البنـك املركزي بلغت 
أكثـر مـن 99 مليـار دوالر“، الفتا اىل 
انـه ”خالل فرتة بسـيطة سـتصل اىل 
100 مليار دوالر بسبب ارتفاع أسعار 

النفط“.
واكـد ان ”ارتفـاع االحتياطيات يعترب 
مـؤرشا إيجابيـا للحكومـة العراقيـة 
والبنك املركزي الستقرار سعر الرصف 

والعملة املحلية“.
مـن جهة اخـر، أعلن البنـك املركزي، 
امـس اإلثنني، عن توسـيع عدد منافذ 
املصارف لبيع العملـة األجنبية إىل 20 

مرصفاً.
وذكر بيان للبنك تلقته ”الزوراء“: أنه 
”بعـد النجـاح الذي حققتـه مبادرته 
لتعزيز اسـتقرار سـوق العملـة، قّرر 
البنـك املركـزي، توسـيع عـدد منافذ 
املصارف لبيع العملة األجنبية من 10 

إىل 20 مرصفاً“.
وأضـاف أن ”زيـادة املبالغ املخصصة 
لتلـك املصـارف أسـبوعياً لتلبية أكرب 
عـدد ممكـن مـن املشـمولني برشاء 
العملـة األجنبية عىل وفـق التعليمات 

والضوابط الصادرة عن البنك“.
مـن جانـب اخر، أكـد محافـظ البنك 
املركـزي العراقـي، مصطفـى غالـب 
مخيف، امس االثنني، أن البنك املركزي 
منفتـح عىل تعزيز العالقات املرصفية 

مع دول العالم.
وذكـر املكتب اإلعالمـي للبنك املركزي 

العراقـي يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: 
ان ”محافـظ البنك املركـزي العراقي 
مصطفى غالب مخيف، استقبل امس، 
سـفري ُجمهوريَّة الصني الشعبيَّة لدى 
العراق تسـوي وي“، مبيناً أنه ”جرى 
خـالل اللقـاء بحـث أوجـه التعـاون 
الثنائـي بـني بغـداد وبكني وتسـهيل 

حركـة التعامالت املرصفيـة والتبادل 
التجاري عىل وفق املعايري الدولية“.

وأكـد مخيف، وفقاً للبيـان: أن ”البنك 
املركـزي العراقـي منفتح عـىل تعزيز 
عالقاتـه املرصفيـة مـع دول العالـم 
بمـا يخـدم مصلحة القطـاع املرصيف 

العراقي“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صباح امس، سعر رصف بلغ 152900 دينار عراقي مقابل كل 100 دوالر 
أمريكي، فيما كانت األسعار صباح يوم امس االحد 153000 دينار مقابل 
100 دوالر.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 

دوالر، بينما بلغت أسعار الرشاء 152250 دينارا لكل 100 دوالر.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن أسـعار الـدوالر يف البورصة 
سـجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سـعر الدوالر للبيع 152800 دينار لكل 

100 دوالر، وبلغ سعر الرشاء 152750 دينار .

بغداد/ الزوراء:
أكـدت الرشكة العامة لصناعات النسـيج والجلود، احـدى رشكات وزارة 
الصناعة واملعادن، امس االثنني، قدرتها عىل تغطية حاجة السوق املحلية 

من الجلدية والنسيج وااللبسة واملفروشات . 
وقـال مدير إعالم الرشكة، أحمـد الالمي، يف ترصيح صحفي: إن ”الرشكة 
تسـعى لالنفتاح عىل األسـواق العامليـة بهدف تطوير اإلنتـاج وفق خطة 

سنوية ودورية لتحقيق التنمية املستدامة ”. 
وأضاف الالمي أن ”الرشكة العامة لصناعة النسيج والجلود تبذل جهودها 
حثيثـة لتطوير وتعزيـز امكانياتهـا وقدراتهـا التصنيعية بمـا يضاهي 
االسـواق العاملية“. وأشـار إىل أن ”تراجع اإلقبال عـىل منتوجات رشكتنا 
يعود اىل التأثريات السـلبية لالسـترياد العشـوائي التي ارهقـت صناعتنا 
بنحو كبري بعد االنفتاح عىل األسـواق العاملية واإلقليمية واالسـترياد غري 
املنظم لاللبسـة والجلود والنسـيج ”. ولفت الالمي اىل ان ”الرشكة العامة 
لصناعـات النسـيج والجلود قادرة عىل تغطية حاجة السـوق املحلية من 

الجلدية والنسيج وااللبسة واملفروشات“.
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تبقـى األمثلة الحية أكثر تعبريا من عـرشات او مئات، بل آالف األمثلة 
التـي نطالعها يف الكتب او نسـمع عنها او نشـاهدها، وذلك الن املثال 
الحي، وهنا أعني املثال يف الجمال، إنما تشعر به وقد استقر يف وجدانك 
ألنـك عشـت دقائق الفعـل النبيل لحظـة بلحظة حتى رصت شـاهدا 
موثوقـا تتحمـل مسـؤولية اذاعته لكـي ينترش ذكر املثـل الطيب بني 

الناس والسيما بني اهل املهنة.
يف االعالم درسنا أخالقيات املهنة قبل نصف قرن تقريبا يف قسم االعالم 
يف كلية اآلداب جامعة بغداد، قبل ان يكرب هذا القسم فيصري كلية فَمن 
الله تعاىل علينا ان نكون من بني اساتذتها، فحرصنا عىل تعليم طلبتنا 
اخالقيات االعالم، وبعيدا عن الدراسة تعلمنا هذه االخالقيات ممن هم 
اقدم منا يف املهنة، والحكايات كثرية، سـمعنا بعضا منها وعشنا كثريا 
منها، عشـنا مع الكبار الراحلني إبراهيم إسـماعيل وشاكر إسماعيل 
وضياء حسـن وعبدالجليل موىس ويحيى زكـي، ومن االحياء صكبان 
الربيعـي، وممـن ال نعلـم عنهـم يف أي الدارين هم اآلن نبيل محسـن، 
وغريهم ممن ال يسـمح املجـال بذكرهم جميعـا، وغريهم أيضا ممن 
قرأنا لهـم وقرأنا عنهم من العراقيني والعـرب واألجانب، من القدامى 
ومن غري بعيدي العهد تاريخيا ومن املعارصين، هذه هي حصيلتنا من 

متاع اخالق املهنة بل هي ثروة وما أغالها من ثروة .
وتشـعر بالزهو والفخر حني يتجدد املثل املهني الصالح بني يديك عودا 
اخرض فشـجرة مثمرة يف بسـتان مهنـة االعالم التـي ال نذيع رسا، إذ 
نقـول ان الكثري من شـجرها قد ادركـه اليبس، بعـد ان جفت ينابيع 
أخالقهـا وانحرفـت مجـاري انهارها الذي تشـبعت بملوحـة الجهل 

وركوب الوسيلة من غري دراية وال حب .
يف هـذا الزمـن الذي نشـكو منـه كثريا، يتألـق زميلنا الرائـع ”مؤنس 
عبداللـه“ الذي يوزع جهده اإلعالمي يف اكثر من مؤسسـة ليرضب لنا 
املثـل االجمـل يف اخالقيات مهنة االعـالم، ففي جريدتنا الـزوراء التي 
تصدر عـن بيت الصحفيـني العراقيني، نقابة الصحفيـني، لم ينقطع 
مؤنس عىل مدى شـهر عـن العمل لحظـة واحدة، كان يرسـل مادته 
منقوعـة بدمعه وآهـات صدره وهو يرقب رفيقـة عمره عىل رسير يف 
مستشـفى الريمـوك يف بغـداد، وقد اتفـق األطباء عـىل ان تبقى تحت 
التخديـر حرصا عىل بقايا أمل ان ينعش الرئة املتعبة، من امام الرسير 
يرسـل الصفحة تلو الصفحة، يحبس دقات قلبه ليتفجر العقل إبداعا 
والتزاما بموعد ارسال املادة، وأي مادة، انها مادة املونديال التي توجب 
املتابعة لحظة بلحظة من غري االلتفات اىل نهار او ليل فاملوعد مقدس، 

ومؤنس من فرسان الكلمة الذين ال يخلفون املوعد .
وظـل كذلك إعالميا يفيض خلقا لرتتوي منه شـجريات املهنة سـلوكا 
كريمـا وليس يف االمـر كثري غرابة، فهـو ابن اإلعالمـي الكبري الراحل 
عبدالله الالمي وشقيق اإلعالمي أنس الالمي، ظل يستيقظ فجرا ليصيل 
ثـم يتوىل تدبري أمر ولديه -حفظهما الله- حسـن ويوسـف، فيعدهما 
للمدرسـة ثم يتوجه اىل مستشـفى أخرى ليتابع حالة الوليدة ” ليان“ 
التي شـاء تقدير الحكيـم العزيز ان تكون والدتها السـاعة الفارقة يف 
حياة أمها، وبعـد االطمئنان عىل الوليدة التي وفدت اىل هذه الدنيا قبل 
األوان، يتوجـه اىل الريموك ثانية متأبطا الالبتـوب لينظر مليا يف عيني 
”أم حسـن“ مسـتلهما منها القوة بعـد التوكل عىل الله تعـاىل، إذ يبدأ 

عمله الصحفي الذي ال يقطعه إال اإلرساع يف تلبية ما يطلبه األطباء. 
وكـم تمنيـت االسرتسـال، ولكـن ملسـاحة املقـال حكم ال تسـتأنفه 
العاطفـة، فقبل أن تنقيض السـنة بيوم واحد مضت مشـيئة الرحمن 
يف ”أم حسـن“، إذ فاضـت الـروح اىل بارئهـا، ليدخل مؤنـس عبدالله 
عـام 2023 مثال يحتذى يف اخالقيات مهنة االعالم، وليفخر به حسـن 

ويوسف وليان وكل زمالئه.
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بغداد / متابعة الزوراء: 
 أعلـن االتحـاد العراقي لكرة القدم، امـس االثنني، عن موعـدي فتح وغلق باب االنتقاالت الشـتوي 
لالعبـي الدوري املمتاز للموسـم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .وقال عضو لجنة املسـابقات يف اتحاد الكرة العراقي 
نجم اآلويس: ان اللجنة حددت العارش من شـهر كانون الثاني الحايل موعدا لبدء االنتقاالت الشتوية. 
مبينـاً انه يحق لألندية التعاقد مع العبني جدد لتمثيل فرقها الكروية .واضاف: ان اللجنة قررت غلق 
االنتقاالت الشـتوية وانتقال الالعبني بني االندية يوم السـادس من شهر شـباط املقبل. واوضح: انه 
يحق لالعب املنتقل أن يمثل فريقه الجديد فور تعاقده بشـكل رسـمي وتسـجيل ذلك من قبل اتحاد 
الكرة العراقي. وكان االتحاد العراقي لكرة القدم أوقف منافسات الدوري العراقي املمتاز بعد جولته 

١٢ بسبب انشغاله بتنظيم خليجي ٢٥، عىل أن يستأنف خالل يومي ٢١ و٢٢ من الشهر الحايل.
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البرصة / متابعة الزوراء:
وصلت بعثـة املنتخب العماني لكرة القدم، امـس االثنني، إىل مدينة 
البرصة، للمشـاركة ببطولة خليجي 25، التي سـتنطلق يف السادس 

من يناير/ كانون ثان الجاري.
وحظيـت البعثـة العمانية باسـتقبال حافـل من مسـؤويل االتحاد 
العراقـي ومحافظة البـرصة لدى وصولها إىل مطـار املدينة، وتلعب 
عمـان يف املجموعـة األوىل مـع (العـراق املسـتضيف، والسـعودية 
واليمن).وسيبارش املنتخب العماني تدريباته مساء اليوم، يف مالعب 
التدريبـات الفرعيـة التابعـة ملدينـة البـرصة الرياضية، اسـتعدادا 
ملواجهة االفتتاح التي سـتجمعه مع املنتخـب العراقي يوم الجمعة 

املقبل بملعب البرصة الدويل.وفيما ييل قائمة املنتخب العماني:
”أحمـد الرواحـي ومحمـد املسـلمي وجمعـة الحبـيس ومحمـود 
املشـيفري وحـارب السـعدي وصـالح اليحيائـي وفايز الرشـيدي 
وأحمـد الخمييس وأمجد الحارثي وأحمـد العدوي وعصام الصبحي 
وأحمـد املطرويش“.”إبراهيم املخيني وأحمـد الكعبي ومعتز صالح 
عبدربـه وجميل اليحمـدي ومصعب املعمري وفهمـي بيت دوربني 
وخالـد الربيكي وزاهر األغربي وعمر املالكي وأرشـد العلوي واملنذر 

العلوي“.

البرصة / متابعة الزوراء:
التحـق الثنائـي أيمـن حسـني 
وأمجـد عطـوان، امـس االثنني 
بتدريبات املنتخب العراقي الذي 
يستعد ملواجهة شقيقه العماني 
يف افتتـاح بطولـة خليجي 25، 
التي سـتنطلق يف السـادس من 

يناير/ كانون الثاني الجاري.
وعطـوان  حسـني  وشـارك 
بالتدريبـات، بعد السـماح لهما 
من قبـل املرخصـة والشـمال، 
باللعب مع منتخـب بالدهما يف 

البطولة الخليجية.
العراقـي  املنتخـب  وكثـف 
تدريباتـه، امس االثنـني، تحت 
إرشاف املديـر الفني اإلسـباني 
خيسوس كاسـاس وبمشاركة 

26 العبا. 

ويواصل أحمد فرحـان تمارين 
خفيفة الشـدة، بطلب من املعد 
البدنـي، الذي أكـد أن الالعب ال 
يزال قيد الراحة السلبية وسيتم 
مواجهـة  قبـل  بدنيـا  تأهيلـه 

عمان. 
محارضة  التدريبـات  وسـبقت 
من قبـل الجهاز الفنـي يف مقر 
إقامة الوفد العراقي قبل التوجه 
إىل التدريبـات التـي ركـز فيهـا 
كاسـاس عـىل أسـلوب اللعـب 

الضاغط.
عالوة عىل منح بعض الواجبات 
الفرديـة لبعـض الالعبـني مـن 
الذين سيخوضون لقاء سلطنة 
عمان يوم الجمعة املقبل، والتي 
سـتكون باكورة افتتاح نسخة 

خليجي 25.

تتقـدم أرسة تحرير صحيفة ”الـزوراء“ بأحر التعازي اىل الزميل مؤنس عبد الله الالمي وإىل أفراد العائلة 
الكريمـة كافـة، ونعرب عـن بالغ حزننا، وأسـفنا ملصابكـم األليم بوفـاة فقيدتكم تغمدها الله بواسـع 

رحمته.
عظم الله أجركم وأحسـن عزاءكم وجرب مصابكم وغفر مليتكم، وخفف الله عنكم مصابكم، وأخلف لكم 

األفضل وطمأنكم بالخري والرؤيا الحسنة عليها.
 تقبلوا عزاءنا وخالص أسـفنا عىل ما فجعنا به من نبأ، صّربكم الله والبقاء لله، نسـأل الله أن يلهمكم 
الصرب والسـلوان ، ويرحمها رحمة واسعة، ويحسـن إليها ويغفر لكم ولها، فكلنا أمانة مستودعة حتى 
يأتي أمر الله فيأخذ وديعته، فال اعرتاض عىل أمر الله، واحتسبوا واصربوا، وجزاكم الله خرياً عىل حسن 

إكرامها وصّربكم الله تعاىل عىل فراقها وأعظم أجرها وغفر لها، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
áÌç€a@ÛÓ±@                                           (إّنا لله وإّنا إليِه َراجُعون )                          
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البرصة / متابعة الزوراء:
وصلت بعثة املنتخـب اإلماراتي، صباح أمس 
اإلثنني، إىل مدينة البرصة العراقية للمشاركة 
ببطولـة خليجـي 25، املنتظـر انطالقهـا يف 

السادس من يناير/ كانون الثاني الحايل.
وحظـي الوفـد اإلماراتـي باسـتقبال حافـل 
من قبـل مسـؤويل وزارة الشـباب والرياضة 
وأعضـاء االتحـاد العراقي لكرة القـدم، كما 
تغنـت الفرقـة البرصيـة بالبعثـة اإلماراتية 
عرب فواصل غنائيـة من الرتاث الخليجي لدى 

وصول البعثة ملقر إقامتها.
وقـال عضـو االتحـاد العراقي، فـراس بحر 
العلوم عىل هامش استقباله للبعثة اإلماراتية: 
”نعمُل عـىل تهيئة جميع الظروف املناسـبة 
إلظهـار البطولة مـن جميع األمـور اإلدارية 

والتنظيمّية واللوجستّية بأفضل صورة“.
وضمـت البعثـة، 23 العبـا، إىل جانب الجهاز 
الفني بقيادة األرجنتيني رودولفو أروابارينا، 
مـدرب املنتخـب اإلماراتي، والجهـاز اإلداري 

بقيادة يارس سالم.
والالعبـون الذيـن سـافروا هـم: يف حراسـة 
املرمـى، خالـد عيىس، عـيل خصيـف وخالد 
السـناني، ويف خط الدفـاع، خليفة الحمادي، 

وليد عباس، وخالد الهاشـمي، وعبد السـالم 
محمد، وخالد الظنحاني، وعبد العزيز هيكل، 

وأحمد جميل، وبدر نارص.
ويف خـط الوسـط، ماجـد راشـد، وعبـد الله 
رمضان، وماجد حسـن، وفـالح وليد، وخالد 
البلويش، ومحمد عبد الباسـط، وعيل صالح، 
ويف خـط الهجـوم، فابيـو دي ليمـا، حـارب 
عبـد اللـه، يحيـى الغسـاني، كايـو كانيدو 

وسبيستيان تيجايل.
وكان املنتخب اإلماراتـي، قد اختتم تدريباته 
يف دبـي أول أمـس، عـىل سـتاد آل مكتـوم 
بنـادي النرص يف دبـي، بعدما منـح الالعبني 
راحة، بعد الفوز الجمعة املايض، عىل ضيفه 
املنتخـب اللبنانـي (0-1)، يف تجربـة وديـة 
أقيمت كربوفة أخرية يف دبي، قبل املشـاركة 

الخليجية.
واستعد أبيض اإلمارات الذي يلعب باملجموعة 
الثانيـة مـع ( البحرين ، الكويـت ، قطر ) إىل 
تدشني تدريباته بالبرصة مساء أمس االثنني، 
تحضـرياً ملواجهة شـقيقه البحريني بملعب 
املينـاء األوملبـي يف الــ 7 من الشـهر الحايل، 
بالجولـة األوىل مـن املجموعـة الثانيـة مـن 

بطولة خليجي 25.

وسـتكون مالعـب التدريـب التابعـة ملدينـة 
البـرصة الرياضيـة موقعـاً ملـران املنتخبات 
املشـاركة، فيما طلبت إدارة منتخب اإلمارات 

أن تجـري الوحدات التدريبيـة بملعب النادي 
البحري.

وتعـد هذه الزيارة تاريخيـة لألبيض بعد اخر 

تواجـد بالعـراق منذ خليجي 5 ببغـداد، فيما 
تواجد املنتخب اإلماراتي العسـكري باملالعب 

العراقية يف عام 1990.

@�bjÌã”@pbi@Èˆb‘íc@Êbõnya@¿@÷aã»€a@·‹y@NN@Òãój€a@¿
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د. ب. أ. / متابعة الزوراء:
ستكون محافظة البرصة، أغنى مدن العراق 
يف إنتـاج البـرتول، يف السـادس مـن كانون 
الثاني/ينايـر الحـايل عىل موعـد مع حدث 
تاريخي عندما تستضيف النسخة الخامسة 
والعرشين من بطولـة كأس الخليج العربي 
لكـرة القدم، وذلك بعد أن اسـتضاف العراق 

النسخة الخامسة من البطولة عام 1979.
وجـاء اختيار محافظة البـرصة، الواقعة يف 
أقىص جنوب العراق، السـتضافة النسـخة 
املقبلـة من البطولـة الخليجية بعد مخاض 
عسري سعت من خالله السـلطات العراقية 
منذ سنوات لكن محددات الحظر الدويل عىل 
املالعب العراقيـة وتردي الوضع األمني كان 
دائما يشـكل عائقا أمام إتمام االسـتضافة 
لهذه البطولة التي تحظى بجماهريية كبرية 

لدى شعوب بلدان الخليج العربي.
ونجـح العـراق خـالل السـنوات املاضية يف 
تأمـني جميع معايـري اللجنـة املرشفة عىل 
تنظيم بطولة الخليج من خالل تأمني جميع 
املنشـآت الرياضيـة وأبرزها ملعـب ”جذع 
النخلة“ الذي يسع أكثر من 60 ألف متفرج 
وملعب امليناء األوملبي الذي يتسع ألكثر من 

30 ألف متفرج.
وجـرى تجهيـز امللعبـني بأحـدث األجهزة 
ومعـدات نظـام حكـم الفيديـو املسـاعد 
(VAR) واللوحـات اإلعالنيـة، فضـال عـن 
أنهما يشـكالن بشكل عام اثنني من التحف 
املعماريـة التـي شـيدت بـإدارة وتصميـم 

عراقي.
ويأتي ذلك إضافة إىل تجهيز عدد من املالعب 

الثانوية املتكاملة ألغراض التدريبات.
وحرصت الحكومـة العراقية عىل تشـكيل 
لجنـة عليا تضم عـددا كبريا مـن الوزارات 
والهيئـات إىل جانب االتحـاد العراقي لكرة 
القـدم ومحافظـة البـرصة لـإلرشاف عىل 
إتمـام جميـع متطلبات العمل السـتضافة 

خليجي 25 وفق رشوط الجهة املنظمة.
وخصصـت وزارة النقـل العراقيـة عرشات 
الحافـالت، فيمـا أعلنـت مطـارات بغـداد 
وكركوك وأربيل والسليمانية عن تخصيص 
لنقـل  قاطـرات  وتسـيري  جويـة  رحـالت 
الجمهـور إىل محافظة البرصة، وتم تكليف 
فريق أمني رفيع املسـتوى يضم قادة كبار 
مـن األجهـزة األمنيـة والقـوات املسـلحة 
لتأمني الحمايـة، وتعهدت وزارة االتصاالت 

بتأمني خدمات اإلنرتنت املجانية.
وترتقب األوساط العراقية أن تكون خليجي 
25 مـن أكثر البطوالت حضـورا للجماهري، 
حيث شـهدت مراكز بيـع تذاكر الدخول إىل 
املالعب اكتظاظا كبريا يف مراكز بيع التذاكر 
املبـارش وكذلك اإللكرتوني، ما يؤكد أن هذه 
البطولة ستكون بطولة للجمهور، فيما تم 
تخصيص ساحات ومواقع كبرية للجمهور 
السـتقبال  عمالقـة  بشاشـات  مجهـزة 

املشجعني خارج املالعب.
واختارت الجهة املنظمة للبطولة شخصية 
السندباد لتكون شعارا للبطولة فيما سريت 
جماهـري مدينـة البـرصة حافلـة عراقيـة 
قديمة لتجوب جميـع املحافظات العراقية 
حاملة كأس الخليج، وذلك لدعوة الجماهري 
لحضـور منافسـات البطولة التي سـتقام 
يف الفـرتة ما بني السـادس و19 من كانون 

الثاني/يناير الجاري.
وتشـهد مدينة البرصة كرنفاالت الستقبال 
بطولـة خليجـي 25 تحت شـعار ”خليجنا 

واحـد“ وتزيـني الشـوارع بأعـالم الـدول 
املشـاركة وإطالق أغان وأناشـيد شـعبية، 
فيما أعلن محافظ البرصة أسـعد العيداني 
رسـمياً أن املطـرب العراقي الكبـري كاظم 
السـاهر واملطربـة العراقيـة رحمة رياض 
كأس  افتتـاح  حفـل  إحيـاء  سـيتوليان 

الخليج.
وقال فـراس بحـر العلـوم، عضـو االتحاد 
العراقي لكرة القدم: ان ”أجواء النسخة 25 
من كأس الخليج ستكون مميزة مع مراسم 

افتتاح باهر مريض للجميع“.
وأضاف: ”سـتكون هذه البطولة بوابة أمام 
العـراق السـتضافة بطوالت أخـرى عربية 

وإقليمية ودولية.“
وجرى اإلعالن رسميا عن أن رئيس الحكومة 
العراقيـة، محمـد شـياع السـوداني، وجه 
دعوات خاصة لنظرائـه العرب والخليجيني 
كأس  بطولـة  افتتـاح  مراسـم  لحضـور 
الخليج، حيث سـتتوىل رشكة أجنبية تنفيذ 
مراسم االحتفال والنقل التلفزيوني بأجهزة 

ومعدات حديثة.
كذلـك وجه وزير الشـباب والرياضة، أحمد 
املربقـع، الدعـوات لنظرائـه العـرب، كمـا 
وجـه رئيـس االتحـاد العراقي لكـرة القدم 
عدنان درجـال الدعوات إىل رؤسـاء االتحاد 
الـدويل واالتحاد اآلسـيوي واالتحـاد العربي 
وشخصيات رياضية عديدة لحضور خليجي 

.25
ورشعـت برامـج رياضيـة محليـة وعربية 
وأبرزهـا برنامـج ”املجلـس“ الـذي يقدمه 
اإلعالمي القطري خالد جاسم بنصب خيام 
للتعليق عىل مجريات البطولة فيما سيكون 
غالبية مشـاهري املعلقني الرياضيني العرب 
متواجدين لتغطية منافسات خليجي 25 إىل 
جانب نحـو 500 صحفي وإعالمي ومصور 

محيل وخليجي.
وقال اإلعالمـي العراقي غازي الشـايع: إن 
التحضريات الكبرية السـتضافة خليجي 25 
يف مدينـة البـرصة ”تعكس عـزم الحكومة 
العراقيـة عىل ابتكار منهـج جديد يف تنظيم 

بطولة كأس الخليـج العربي ونحن واثقون 
من تحقيق ذلك“.

وأعلنـت عشـائر وشـخصيات عراقية عن 
استعدادها الستقبال واستضافة الجماهري 
الخليجية التي سـتصل إىل العراق لتشـجيع 
منتخباتها بعـد أن كانت الحكومة العراقية 
قـد قـررت السـماح للجمهـور الخليجـي 
بدخـول البـالد دون رسـوم الدخـول فيمـا 
أعلنـت عـرشات الفنـادق الكـربى عن فتح 

أبوابها الستقبال ضيوف العراق.
وأعطـى رئيـس الحكومـة، محمـد شـياع 
السـوداني، األوامر للجهات العراقية بتأمني 
كأس  مباريـات  لجميـع  املجانـي  النقـل 
الخليج ليتسـنى للعراقيني متابعة مجريات 

املنافسات.
وبدأت املنتخبات الخليجية بالتوافد إىل العراق 
حيث كان منتخب اليمن أول الواصلني نهاية 
كانون األول/ديسمرب املايض، ويليه منتخبا 
اإلمارات وسلطنة عمان اللذان وصال أمس، 

يف حني ستتوافد املنتخبات األخرى تباعا.



برشلونة / متابعة الزوراء:
أثار الهولندي، فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، غضب إدارة النادي 
الكتالوني يف املوسم الحايل.وينتهي عقد فرينكي دي يونج صاحب 
٢٠٢٦.وحاول  عام  حزيران  يونيو/  يف  برشلونة  مع  عاًما  الـ٢٥ 
تعطلت  لكن  املايض،  الصيف  يف  يونج  دي  ضم  يونايتد  مانشسرت 
برشلونة. لدى  الهولندي  لالعب  املؤجلة  الرواتب  بسبب  الصفقة 
ووفًقا لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية، فإن دي يونج اتصل مؤخرا 
يريد  بأنه  وأبلغه  يونايتد،  ملانشسرت  الفني  املدير  بإريك تني هاج، 

االنتقال إىل الشياطني الحمر.وأشارت: «هذا األمر أثار غضب 
إدارة برشلونة، خاصة أن دي يونج رفض تقديم أي تسهيالت 
للرحيل يف الصيف، عندما كان النادي يف أمس الحاجة ألموال 
كأس  عقب  لليونايتد  الجيدة  «االنطالقة  رحيله».وأوضحت: 
العالم (قطر ٢٠٢٢) أثارت إعجاب دي يونج، خاصة أن الفريق 
بات يحتل مركزا مؤهال إىل دوري أبطال أوروبا».يذكر أن طلب 

دي يونج للرحيل يتزامن مع أنباء اقرتاب سريجيو بوسكيتس 
من التجديد مع برشلونة ملوسم آخر.

مدريد / متابعة الزوراء:
اتصاالت  وآرسنال  يونايتد  مانشسرت  مسؤولو  يعقد 
جديدة من أجل التعاقد مع جواو فيليكس نجم أتلتيكو 
مدريد.وتشرتط إدارة أتلتيكو مدريد، الحصول عىل ١٠٠ 
علما  نهائًيا،  فيليكس  بيع  عىل  للموافقة  يورو،  مليون 

بأن عقده يمتد حتى صيف ٢٠٢٥.
خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 

يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت 
أوروبا، عىل حسابه بموقع التواصل 
أندية  تويرت»:ستجري  االجتماعي 
اتصاالت  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري 
جديدة مع الوكيل خورخي مينديز، 
جواو  صفقة  لحسم  األسبوع،  هذا 

فيليكس».
وأضاف: «يركز تشيليس عىل صفقة 
يتصدر  بينما  اآلن،  فرينانديز  إنزو 
املشهد  وآرسنال  يونايتد  مانشسرت 
ويجريان  فيليكس،  صفقة  يف 
مفاوضات مبارشة مع مينديز، لكن 

التعاقد  يدخل سباق  لم  سان جريمان 
مع جواو حتى اآلن».

يذكر أن العديد من التقارير أكدت رغبة إدارة 
خالل  فيليكس  جواو  من  التخلص  يف  مدريد  أتلتيكو 

املريكاتو الشتوي الجاري.

سيدني / متابعة الزوراء:
حظي الرصبي نوفاك دجوكوفيتش برتحيب حار خالل مباراته 
وذلك  البالد،  من  ترحيله  عىل  العام  قرابة  بعد  أسرتاليا  يف  األوىل 
عندما شارك يف منافسات الزوجي خالل دورة أدياليد التحضريية.

لعب إىل جانب الكندي فاتشيك بوسبيسبل، يف ظهور نادر للرصبي 
البوسني  الفئة  أمام اختصايص هذه  الزوجي، وخرسا  يف منافسات 
 ،٦-٣  ،٤-٦ إسكوبار  غونسالو  واإلكوادوري  بريكيتش  توميسالف 

١٠-٥ لكنهما استمتعا بدعم جماهريي كبري.
 ٢٠٢٢ الثاني/يناير  كانون  يف  ملبورن  إىل  دجوكوفيتش  سافر 
آمال بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العارشة يف بطولة 
الكربى.  األربع  البطوالت  أوىل  املفتوحة،  أسرتاليا 
لكن تأشريته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح املضاد 
امتثاله  عدم  وبالتايل  كورونا  لفريوس 
للقوانني املفروضة عىل الوافدين. احُتجز 
يف فندق يأوي الالجئني قبل ترحيله من 

البالد.
دخول  من  عاماً  الـ٣٥  صاحب  ُمنع 
عودة  قبل  أخرى  مرة  أسرتاليا 
السلطات عن هذا القرار يف ترشين 
الثاني/نوفمرب الفائت، وسيكون 
أسرتاليا  يف  املشاركة  عىل  قادًرا 
املفتوحة يف وقت الحق من هذا 

الشهر.
نوفاك»  «نوفاك،  املشجعني  االثنني وسط هتافات  امللعب  أرض  دخل 

وبقي إلمضاء التوقيعات والتقاط صور الـ»سيلفي» بعد املباراة.
وكان أعرب املصنف الخ عاملياً يف وقت سابق عن رغبته يف أن يحظى 
برتحيب حار «بعد ما حدث يف وقت سابق من هذا العام، آمل أن أحظى 

باستقبال الئق هناك وآمل أن يساعدني ذلك يف تقديم أداء جيد».
سيصب املتوج بـ٢١ لقباً كبرياً اآلن تركيزه عىل منافسات الفردي يف 

أدياليد اعتباراً من اليوم الثالثاء استعداداً ألوىل البطوالت الكربى.

ليفربول / متابعة 
الزوراء:

يورجن  األملاني  انتقد 
الفني  املدير  كلوب، 
النادي  مطالبة  لليفربول، 
صفقات  عىل  األموال  بإنفاق 

جديدة يف املريكاتو الجاري.
مع  تعاقد  قد  ليفربول  وكان 
جاكبو  كودي  الهولندي  املهاجم 
صاحب الـ٢٣ عاًما، مقابل ٤٥ مليون 

جنيه إسرتليني باملكافآت.
أبرزتها  ترصيحات  يف  كلوب،  وقال 
الربيطانية:  ميل»  «دييل  صحيفة 
وكل  سنوات،   ٧ منذ  هنا  كنت  «لقد 
فرتة انتقاالت يحدث األمر نفسه، إننا 
نتحدث عن الصفقات كما لو أن املال 
لن يلعب دوًرا. نحن ال نلعب (مونوبويل 

- بنك الحظ)».
«لقد  لليفربول:  الفني  املدير  وتابع 
كودي  مثل  متميز  العب  مع  تعاقدنا 

جاكبو، واليشء التايل الذي تقرأه عن 
التالية؟)..  الصفقة  (من  هو  الفريق 
يبدو األمر كما لو لم يكن لدينا فريق 

بالفعل».
فلسفتي  من  كبري  «جزء  وواصل: 
مع  وثقة  بإيمان  العمل  عىل  يعتمد 
التشكك  التي نمتلكها، وعدم  الالعبني 

أننا  إخبارهم  خالل  من  باستمرار 
بحاجة إىل العب آخر يف مركزهم».

وأتم: «إذا كان هناك يشء يمكننا القيام 
الالعب  إيجاد  فإنه  املريكاتو،  يف  به 
ويف  املناسب،  املايل  والوضع  املناسب 
لم  وإذا  الصفقة.  سنربم  الحالة  هذه 

يكن الوضع كذلك لن نربم صفقات».

                         

ميالنو / متابعة الزوراء:
وصل الحارس الكولومبي، ديفيز فاسكيز، إىل العيادة الخاصة 
 Milan” موقع  الطبي.ونرش  الكشف  إجراء  أجل  من  بميالن، 
الباراجوائي،  جواراني  حارس  لوصول  فيديو  مقطع   “News
الذي ينتظر انضمامه للروسونريي يف إطار املريكاتو الشتوي 
الالعبني  انتقاالت  خبري  رومانو،  لفابريزيو  الجاري.ووفقا 
بشأن  نهائي  التفاق  توصل  ميالن  فإن  أوروبا،  يف  واملدربني 
ضم ديفيز فاسكيز، الذي يبلغ عمره 24 عاما.وأوضح رومانو 
بديال  ليكون  نهائي،  بشكل  فاسكيز  صفقة  حسم  ميالن  أن 
املباريات  عن  يغيب  الذي  ماينان،  مايك  الفرنيس  للحارس 
منذ عدة أشهر بسبب اإلصابة.يشار إىل أن ميالن يحتل املركز 
 33 برصيد  اإليطايل،  الدوري  ترتيب  جدول  يف  حاليا  الثاني 

نقطة، بفارق 8 نقاط عن نابويل املتصدر.

سانتوس / متابعة الزوراء:
الرئيس  يحرض  أن  املتوقع  من  أنه  إعالمية  تقارير  ذكرت 
اليمني  أدى  الذي  سيلفا،  دا  لوال  إيناسيو  لويس  الربازييل، 
جثمان  عىل  األخرية  النظرة  إلقاء  مراسم  مؤخرا،  الدستورية 
عىل  قليلة  ساعات  مرور  بعد  بيليه،  القدم  كرة  أسطورة 
مصادر  عن  نقال  اإلخباري،   “1 ”جي  موقع  تنصيبه.وقال 
مطلعة عىل بروتوكول املراسم، أمس األحد، إن الرئيس الجديد 
العالم  كأس  بطل  وجنازة  وداع  يف  بنفسه،  يشارك  أن  يريد 
إىل مدينة سانتوس، مسقط رأس  لوال  ثالث مرات.وسيسافر 
لوال  والجنازة.وأدى  األخري  وداع  مراسم  ستقام  حيث  بيليه، 
بثالث  للربازيل يفوز  اليمني، كأول رئيس منتخب ديمقراطيا 
فرتات.وأعلن نادي بيليه السابق ”سانتوس“، أن التابوت الذي 
سيحمل جثمان األسطورة سيغادر يف وقت مبكر من صباح 
أمس االثنني، مستشفى ساو باولو الذي تويف فيه.وسيتم نقله 
إىل مدينة سانتوس، مسقط رأس بيليه، وهي مدينة ساحلية 
عىل بعد حوايل 80 كيلومرتا، وسيتواجد يف منتصف ملعب ”إف 
يس سانتوس“، حيث سيتسنى للجماهري إلقاء النظرة األخرية 
الساعة  املراسم  تبدأ  أن  املقرر  القدم.ومن  كرة  أسطورة  عىل 
جرينتش)،  بتوقيت   1300) املحيل  بالتوقيت  صباحا   10
 10 الساعة  حتى  ساعة   24 ملدة  وتستمر  النادي،  بحسب 
يف  جنازة  بموكب  املراسم  الثالثاء.وتختتم  اليوم  من  صباحا 
سيليست،  دونا  بيليه  والدة  بمنزل  مرورا  سانتوس،  شوارع 
التي بلغت من العمر 100 عام مؤخرا.وتواجد بيليه عىل رأس 
يف  الالعبني  ألفضل  (فيفا)،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  قائمة 
القرن العرشين.كما منحته اللجنة األوملبية الدولية لقب أفضل 
ريايض يف القرن املايض، بجانب حلوله يف قائمة مجلة ”تايم“ 

األمريكية، ألهم 100 شخصية يف القرن العرشين.

أميان / متابعة الزوراء
سان  باريس  ضيفه  عىل  لونس  فاز 
جريمان ٣-١ يف الجولة ١٧ من الدوري 

الفرنيس لكرة القدم.
بريزيميسالف  البولندي  من  كل  وسجل 
لويس  والبلجيكي   (٥) فرانكوفسكي 
أوبيندا (٢٨) وأليكسس ماورييس (٤٨) 
أهداف أصحاب األرض فيما دّون هوغو 
البارييس  الفريق  هدف   (٨) إيكيتيكي 

الوحيد يف املباراة.
سان  باريس  بفريق  لونس  وألحق 
يف  املوسم  هذا  األوىل  الخسارة  جريمان 

الدوري الفرنيس.
فوزاً   ١٤ جريمان  سان  باريس  وحقق 
يتصدر  جعله  ما  اآلن  حد  إىل  وتعادلني 

ترتيب أندية الليغ ١ برصيد ٤٤ نقطة.
يف املقابل، يواصل لونس تقديم عروضه 
مركز  باحتالله  املوسم  هذا  القوية 

الوصافة برصيد ٤٠ نقطة.
بريست  ضيفه  عىل  موناكو  وفاز 
الدوري  من   ١٧ الجولة  يف  ١-صفر 

الفرنيس لكرة القدم.
غولوفني  أليكسندر  الرويس  وسجل 

الهدف الوحيد يف املباراة يف الدقيقة ٥٤.
تولوز عىل  انترص  املواجهات،  باقي  ويف 
عىل  ونانت  ٢-صفر  أجاكسيو  ضيفه 

عىل  ولوريان  رد  دون  بهدف  أوكسري 
عىل  وكلريمون   ٢-١ أنجيه  مضيفه 

مضيفه ليون ١-صفر.
ويف انجلرتا، عاد تشيليس لدوامة النتائج 
املحبطة، فتعادل مع مضيفه نوتنجهام 
الثامنة  الجولة  ختام  يف   ،١-١ فورست 

عرش من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
تشيليس  هدف  سرتلينج  رحيم  وسجل 
(ق ١٦)، فيما أحرز سريج أورييحههدف 

نوتنجهام فورست (ق ٦٣).
التعادل إىل  وارتفع رصيد تشيليس بهذا 
رفع  فيما  الثامن،  املركز  يف  نقطة   ٢٥

نوتنجهام فورست رصيده إىل ١٤ نقطة 
يف املركز الثامن عرش.

استعادة  دون  فيال  أستون  وحال 
توتنهام للمركز الرابع بفوز صادم عليه 
٢-صفر يف عقر داره يف املرحلة الثامنة 

عرشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وكان توتنهام يسعى إىل استهالل العام 
صلب  يف  يكون  لكي  بالفوز  الجديد 
األربع  البطاقات  إحدى  عىل  املنافسة 
لكن  أوروبا،  أبطال  دوري  إىل  املؤهلة 
من  أكثر  يرسم  أرضه  عىل  سقوطه 
عالمة استفهام عىل قدرته عىل تحقيق 

هذا الهدف.
يف  نقطة   ٣٠ توتنهام  رصيد  وبقي 
عن  نقطتني  بفارق  متخلفاً  الخ  املركز 
مباراة  خاض  الذي  يونايتد  مانشسرت 
أقل.وكما كانت الحال يف مبارياته السبع 
األخرية، وجد توتنهام نفسه متخلفاً يف 
فيال  وسط  العب  افتتح  عندما  املباراة 
التسجيل  بوينديا  إيميليانو  األرجنتيني 
إثر كرة قوية للربازييل دوغالش لويز لم 
هوغو  الدويل  الفرنيس  الحارس  يتمكن 
لوريس من السيطرة عليها فسبقه إليها 
بوينديا  باتجاه  ومررها  واتكينز  أويل 

الذي تابعها يف الشباك .(٥٠) 
ونجح فيال يف إضافة الهدف الثاني بعد 
االسكتلندي  بني  رائعة  مشرتكة  لعبة 
أمامية  كرة  مرر  الذي  ماكغني  جون 
سيطر  الذي  لويز  دوغالش  باتجاه 
عليها برباعة داخل املنطقة رغم مراقبة 
بحركة  وغمزها  توتنهام  مدافعي  أحد 

فنية رائعة داخل املرمى .(٧٣) 

كولورادو / متابعة الزوراء:
حقق الرصبي نيكوال يوكيتش تريل 
دابل مع ٣٠ نقطة، ١٢ متابعة و١٢ 
تمريرة حاسمة ليقود دنفر ناغتس، 
دوري  يف  الغربية  املنطقة  متصدر 
للمحرتفني،  األمريكي  السلة  كرة 
للفوز عىل ضيفه بوسطن سلتيكس 
الغربية ١٢٣-١١١ األحد يف  متصدر 

اليوم األول من العام الجديد.
نجح أفضل العب يف الدوري مرتني يف 
١٠ محاوالت من أصل ١٣ يف األمسية، 
بما فيها رميتان من خلف القوس، 
الرميات  من   ٪١٠٠ نجاح  وبنسبة 
دابل»  الـ»تريبل  (٨) محقًقا  الحرة 

التاسع هذا املوسم.
عزز دنفر سجله إىل ٢٤-١٢ يف صدارة 
غريزليز  ممفيس  أمام  الغربية 
عىل  ذاتها  الية  يف  الفائز   (٢٣-١٣)
فوزه  ليحقق  كينغز،  ساكرامنتو 
وواضعاً  مباراة   ١٢ آخر  يف  العارش 
انتصارات  أربعة  من  لسلسلة  حداً 

توالياً لبوسطن.
قال أندرو غوردون العب دنفر الذي 
متابعات  ست  نقطة،  بـ١٨  ساهم 
«نقدم  حاسمة:  تمريرات  وسبع 
نتوىل  أن  يجب  جميلة.  سلة  كرة 
زمام األمور، ال يتعلق األمر بالفريق 
بها،  نلتزم  التي  باملعايري  بل  اآلخر 

والليلة لقد تمسكنا بها».
عىل  لدنفر  األول  الفوز  وهذا 
سلتيكس منذ ترشين الثاني/نوفرب 

.٢٠١٩
نقطة   ٢١ مع  براون  بروس  ساهم 

ومايكل بورتر جونيور مع ١٩.
يف  االفضل  براون  جايلن  كان 
سلتيكس مع ٣٠ نقطة و٨ متابعات 
 ٢٥ تايتوم  جايسون  أضاف  فيما 
تمريرات  و٦  متابعات   ٧ نقطة، 
يف  زال  ما  الذي  للخارس  حاسمة 

صدارة الدوري بسجل ٢٦-١١.
بوسطن:  بنجوم  غوردون  وأشاد 
تحاول  مميزون.  العبون  «إنهم 

لهم.  بالنسبة  صعبة  األمور  جعل 
بالكامل  إيقافهم  تستطيع  لن 
وتصّعب  تزعجهم  أن  تحاول  ولكن 

التسديدات وهذا ما قمنا به».
قبل  دقيقة   ٣٤ ملدة  املباراة  توقفت 
٦:٤٣ دقيقة من نهاية الربع األخري 
بعد  السلة  حلقة  يف  التواء  إلصالح 
العب  ويل  روبت  من  ساحقة  سلة 
بوسطن عندما كان ناغتس متقدماً 

.١١٠-٩٧
ثالث  باكس،  ميلووكي  وسقط 
واشنطن  أمام  أرضه  عىل  الرشقية، 
نجمه  بغياب   ١١٨-٩٥ ويزاردز 
أنتيتوكونمبو آلالم  يانيس  اليوناني 

يف الركبة.
قاد الفائز الياباني روي هاشيمورا 
االحتياط  مقاعد  من  دخل  الذي 
يف  األعىل  هي  نقطة   ٢٦ مسجال 
الخ  فوزه  واشنطن  ليحقق  املباراة 
نجمه  غياب  استمرار  رغم  توالًيا 

براديل بيل.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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الرياض/متابعة الزوراء:
تحتضـن الريـاض «املنتدى السـعودي 
لإلعالم» بنسـخته الثانيـة خالل الفرتة 
مـن 20 - 21 فربايـر (شـباط) املقبل، 
بمشاركة 1500 من القيادات اإلعالمية 
والخـرباء واملحللـني واملتخصصـني من 
دول عربية وعاملية، حيث يشـهد تكريم 
الفائزيـن بجائزته ممـن خدموا املجال 

محلياً وعربياً.
ويناقـش املنتدى عرب جلسـات وورش 
قطـاع  ومسـتقبل  مسـتجدات  عمـل 
أشـكاله  بمختلـف  العالـم  يف  اإلعـالم 
املرئي واملسـموع واملطبـوع والرقمي، 
كما يسـتعرض أبـرز التجـارب املحلية 
باعتبـاره  ودوره  املجـال،  يف  والدوليـة 
صناعـة مهمة يف القضايـا االجتماعية 

والسياسية والرياضية واالقتصادية.
وتتـوزع فـروع الجائـزة عـىل الصحافة 
املطبوعـة «التقريـر اإلخبـاري، املقـال، 
التحقيـق الصحفـي، الحـوار الصحفي، 
ومثلهـا  اإلنفوجـراف»،  الكاريكاتـري، 

لنظريتهـا اإللكرتونيـة، واإلنتـاج املرئي 
«الحوار املرئي، التقرير املصور»، واإلنتاج 
املسموع «الحوار الجماهريي»، واملحتوى 
املوضوعـات  يف  تويـرت  عـىل  النوعـي 
االجتماعيـة، والثقافيـة»، واملرشوعـات 
الريادية، واإلنتاج العلمي «الكتب والبحوث 
املاجسـتري  بحـوث  املحكمـة،  العلميـة 
والدكتـوراه»، إضافة إىل شـخصية العام 

اإلعالمية. ويحق لألفراد ترشيح أنفسهم 
يف فروع الجائزة، كما يحق للمؤسسـات 
ترشـيح من تراه من منسوبيها يف أي من 
فروع الجائزة، باستثناء شخصية العام، 

فيكون اختيارها من مجلس اإلدارة.
من جانبه، أوضح محمد الحارثي، رئيس 
املنتـدى، أن الحـدث يعد منصـة إعالمية 
وثقافية للحـوار والنقاش وطـرح اآلراء 

حول واقع ومستقبل القطاع، الذي يشهد 
تطوراً متسـارعاً، مبينـاً أنه يأتي يف وقت 
يشـهد فيه اإلعالم السـعودي طفرة غري 
مسـبوقة، من خـالل مواكبتـه التغريات 
اإلعالمية بالعالم، وتفوقـه يف أطروحاته 
وأدواته، التي أسـهمت يف انتشار محتواه 

عىل نطاق عاملي واسع.
وأضـاف الحارثـي، أن املنتـدى يسـعى 
لخلق بيئة تنافسـية يف العمل اإلعالمي، 
ليكـون دافعاً للمؤسسـات املتخصصة 
واملهنيني يف تقديـم األعمال املميزة التي 
تسـتحق االحتفاء والتكريـم، مؤكداً أن 
الجائزة تخدم املحتـوى، وتمنحه املزيد 

من العطاء واإلبداع.
ويتطـرق املنتدى إىل مواكبـة التلفزيون 
والصحافة للتحـوالت الرقمية، وأهمية 
املحتـوى،  وتسـويق  الرقمـي  اإلعـالم 
وصحافة املوبايـل، واملنصات الحديثة، 
كمـا يناقـش واقـع اإلعـالم العربـي، 
والتوجهات الحديثة يف القطاع، والعديد 

من القضايا املتعلقة به.

الرباط/متابعة الزوراء:
لـم يحمل عـام 2022 أي تقـّدم يذكر 
للمغرب يف مؤرش حريـة الصحافة. إذ 
وفق منظمة ”مراسـلون بـال حدود“، 
احتـل املغـرب املرتبـة الــ135 عامليا، 
ليتقدم بذلك رتبة واحدة فقط مقارنة 

بعام 2021.
وبينما يطالب الصحفيون برفع سقف 
حرية التعبري يف البالد لفتت ”مراسلون 
بال حدود“ يف تقريرها السـنوي إىل أنه 
”رغـم اعتماد قانون جديـد للصحافة 
سنة 2016، وإلغاء العقوبات السالبة 
للحرية بالنسـبة لُجنـح الصحافة، ال 
يزال اللجوء إىل القانون الجنائي ملالحقة 

املنابر اإلعالمية الناقدة قائما“.
وبالفعـل ال تزال مالحقـة الصحفيني 
الجنائـي  القانـون  بموجـب  قائمـة 
يف قضايـا النـرش، وهـو ما يثـري قلق 
التنظيمـات املهنية والحقوقية املحلية 
والدولية، إال أن التقرير السنوي للنقابة 
حـول  املغربيـة  للصحافـة  الوطنيـة 
الحقـوق والحريات يف املغرب، كشـف 
عـن تراجع نسـبة القضايـا املرفوعة 
ضد الصحفيـات والصحفيني بسـبب 
القضايـا  لعملهـم. وهـي  مزاولتهـم 
التي تحركهـا النيابة العامـة تلقائياً، 
مقارنة بالدعـاوى املرفوعة من طرف 
أفراد يعتربون أنفسهم مترضرين مما 

نرش.
يف بدايـة عـام 2022 حظيت املحاكمة 
االسـتئنافية للصحفيـني عمر الرايض 
وسـليمان الريسـوني بمتابعة هيئات 
ودوليـة  محليـة  وحقوقيـة  مهنيـة 
طالبت بإطالق رساحهمـا، معتربة أن 

”محاكمتهمـا لها دوافع سياسـية“، 
يف وقـت أكـدت السـلطات املغربية أن 
املحاكمة ”تمت بموجب القانون العام 

وال عالقة لها بكونهما صحفيني“.
رئيـس منظمـة ”حريـات  وبحسـب 
اإلعالم والتعبـري“، محمد العوني، فإن 
”سـنة 2022 كانـت فرصة مـن أجل 
الدخـول ملسـار إصالح عميـق لإلعالم 
املغربي، حيـث كانت هناك دعوات من 
مكونـات إعالمية وسياسـية مغربية 
الصحفيـني  رساح  إطـالق  إىل  عـدة 
واملدونني املعتقلني، بمناسـبة اإلنجاز 
غـري املسـبوق للمنتخـب املغربـي يف 
مونديـال قطر. غري أننـا ال نزال إىل حد 
السـاعة ننتظر هذه الخطوة التي من 
شأنها أن تربز بأن هناك تعامالً جديداً 

مع قضية حرية اإلعالم يف املغرب“.
ويلفـت، إىل أن ”هنـاك حاجـة إلعالم 
قوي تأكـدت مع حدثـني بارزين هما 
اإلنجـاز التاريخـي للمنتخـب املغربي 
وتطـورات   2022 قطـر  مونديـال  يف 
القضية الوطنية أي قضية الصحراء“، 
موضحـا أن“ تلـك القـوة لـن تأتي إال 
بتمكـني اإلعـالم املغربـي بمـا نطالب 
بـه يف منظمـة حريـات اإلعـالم مـن 
حرية واسـتقاللية ومهنية وأخالقيات 
وتعددية وضمـان الخدمـة العمومية 

لكل وسائل اإلعالم“.
ويـرى العونـي أن هناك تناقضـاً داخل 
بشـأن  املغربيـة  السـلطة  مكونـات 
اإلصالحات داخل قطاع اإلعالم: ”تميزت 
أواخـر 2022 بالتناقـض بـني أطـراف 
السـلطة يف املغرب بخصـوص التعامل 
مع اإلعالم، ففي الوقت الذي اتضح فيه 

خالل اللقاء الدرايس الذي نظمه مجلس 
النواب (الغرفـة األوىل للربملان املغربي)، 
يف 21 ديسـمرب/ كانـون األول املـايض، 
بمناسـبة الذكرى العارشة للحوار حول 
اإلعـالم الوطنـي واملجتمـع، أن هنـاك 
اتجاهـاً إليجـاد الحلـول ومحاولة فتح 
حوار مـع املهنيـني ومكونات الجسـم 
االعالمـي، نجد وزير العدل املغربي يعرب 
يف الربملان عن التشدد بإعالنه عن توجه 
إلضافـة قيود جديدة للقانـون الجنائي 

ضد حرية التعبري واإلعالم“.
وخالل العام املايض، واجهت الصحافة 
تحديـاً  الورقيـة  السـيما  املغربيـة 
وجوديـاً، بعد ما بـات وجودها مهدداً 
جراء فقدانها خالل سنتني فقط 70 يف 
املائة من قرائها وثلثي رقم معامالتها، 
ما اضطر الدولة إىل تدخل غري مسبوق 
يف إطار دعم اسـتثنائي وجه للعاملني 
يف املقاوالت مبارشة واسـتمر إىل غاية 

نهاية السنة املاضية (2022).

وبحسـب نائبة رئيس النقابة الوطنية 
للصحافة املغربيـة، حنان رحاب، فإن 
واقـع الصحافة خالل السـنة املاضية 
ال يختلف عما كان يحدث يف السـنوات 
القريبة املاضية، إذ عاشـت الهشاشة 
نفسـها التي تعود إىل أسـباب مختلفة 
من أبرزهـا عدم قـدرة الصحافة عىل 
التطـور، وهو ما يظهر يف عدم قدرتها 
عىل مسـايرة إيقـاع مواقـع التواصل 
افتقـاد  إىل  باإلضافـة  االجتماعـي. 
اإلعالم الرسمي ألي اسرتاتيجية لجهة 

منافسة اإلعالم األجنبي.
وتوضح رحاب: ”رغم أن املغرب قياسا 
إىل الـدول العربيـة ال يعـرف تضييقـا 
ممنهجـا مـن الدولـة عـىل الصحافة 
والصحفيـني، إذ تظل بعـض الحوادث 
معزولة، فإن جمود وعدم تصور واقع 
هـذه املهنة مرتبط أكثـر بعدم احرتام 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق 

للصحفيات والصحفيني“.

بد / نينا:
 أكـد عضو املكتـب اإلعالمي التحاد الكـرة العراقي، 
ريـاض هـادي، أن العمـل متواصـل يف تجهيز ثالث 
قاعـات للمركز اإلعالمـي الخاص ببطولـة خليجي 
25، سـيتم االنتهاء مـن العمل فيها خـالل اليومني 

املقبلني.
وقال هادي للوكالة الرسمية إن“ املركز االعالمي هو 
من أولويات عمل اللجنة املنظمة باعتبار اإلعالم هو 
واجهة البطولة، إذ تم إعداد ثالث قاعات للمؤتمرات، 

حيث سـيكون املركز الرئيس يف فندق مناوي باشـا 
والثانـي يف ملعـب املينـاء واألخـري يف ملعـب املدينة 

الرياضية يف البرصة“.
وأضـاف أن“ التحضـريات التـزال مسـتمرة بإنهاء 
جميـع النقوصـات يف املراكـز الثالثـة لتوفري جميع 
واملؤتمـرات  والصحفيـني  اإلعالميـني  متطلبـات 
الصحفية“، مبيناً أنه“ خالل اليومني املقبلني سـيتم 
تجهيز القاعات واملركـز اإلعالمي باألجهزة الحديثة 

وستصبح جاهزة الستقبال الضيوف“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
شـهدت أزمة صحيفة ”الوطن“، 
كربى الصحف الجزائرية املستقلة 
الفرنسـية،  باللغـة  الصـادرة 
تطـورات جديـدة ومفصلية، بعد 
توصل إدارة ومالكي الصحيفة إىل 
تفاهمات غري معلنة مع السلطة، 
تضمـن توقيـع اتفـاق لحصولها 
عىل حصة إعالنات حكومية. وقد 
تزامن ذلك مع تغيري الفت يف خطها 
االفتتاحـي، الـذي تحـّول إىل خط 
مؤيد للسـلطة وداعم لسياسـات 

الرئيس عبد املجيد تبون.
وفاجـأت األعداد األخرية لصحيفة 
بنقدهـا  املعروفـة  ”الوطـن“، 
والجمهـور  القـراء  للسـلطة، 
اتفـاق  عـىل  التوقيـع  بإعالنهـا 
مـع الوكالـة الحكوميـة، تحصل 
بموجبه عىل حصـة من اإلعالنات 
الرسـمية. كمـا تضمنـت األعداد 
األخرية صفحات إشهار حكومي. 
لكن حصول الصحيفة عىل حصة 
مـن اإلعالنـات الحكوميـة تزامن 
مع تغري الفت يف خطها التحريري 
ومعالجاتهـا للقضايا السياسـية 
مـن  وموقفهـا  واالقتصاديـة 
السياسـات الحكوميـة. إذ تخلت 
عـن موقفهـا الناقد، واسـتبدلت 
ذلـك بعناوين رئيسـية عىل صدر 
منجـزات  تثمـن  األوىل  الصفحـة 
الرئيـس تبـون، عىل غـرار مقال 
”تبـون عـىل كّل الجبهـات“ الذي 
الرئيس  بإنجـازات  أشـادت فيـه 
الجزائري يف امللفات الدبلوماسية، 
وعـودة  اإلقليمىـة،  والقضايـا 
الجزائـر إىل لعـب دور يف املنطقـة 
العربيـة والقضيـة الفلسـطينية. 
ذكـرى  يف  ملفـاً  خصصـت  كمـا 
مـرور ثـالث سـنوات مـن حكـم 
”تبـون...  عنـوان  حمـل  تبـون، 
النتائج واالنتظارات“، تبعه يف 24 
ديسـمرب/ كانـون األول املـايض، 
تثمـني الفـت للحـوار التلفزيوني 
األخري الـذي أجراه مـع الصحافة 

الوطنية.  
وكانت صحيفة ”الوطن“ قد دخلت 
منذ أكثـر من سـنة يف أزمة حادة 

عـىل مسـتويني: األول يف عالقتها 
بالسـلطة بعد قرار األخرية تجميد 
للصحيفـة  البنكيـة  الحسـابات 
ومنعها من سحب األموال، بسبب 
مسـتحقات رضيبية (بقيمة 300 
ألف يورو)، وقطع اإلشـهار عنها 
من قبل الدولة. أما الثاني فتجسيد 
يف األزمـة الداخلية بني الصحفيني 
املالكـني  تضـم  التـي  واإلدارة 
واملسـاهمني. إذ أعلن الصحفيون 
عـن إرضاب وتوقف عـن العمل يف 
شـهر يوليو/تموز املايض، غابت 
معه الصحيفة عن الصدور لفرتة، 
قبـل أن تقـرر إدارة الصحيفـة يف 
سـبتمرب/ أيلول املايض االستعانة 
بمحررين من غـري فريق التحرير 
إلعـادة النرش. وقـد اعتربت نقابة 
الصحفيني أن هذه الخطوة تهدف 
”إىل كرس حركـة اإلرضاب العمايل 
التي دعت إليها نقابة املؤسسـة“، 
حيث تجـدد االرضاب حينها حتى 

الوقت الحايل.
إدارة  مـن  ملقربـني  بالنسـبة 
الصحيفـة، فـإّن الخيـار األخـري 
السـلطة،  بالتفاهـم مع  املتعلـق 
لجهـة  املؤسسـة  صالـح  يخـدم 
الحفـاظ عىل وجودهـا من جهة، 
وحّل مشـكالتها اإلداريـة واملالية 
وأزمـة أجور الصحفيـني وتحرير 

حسابها البنكي من التجميد...
لكن مـاذا عن الصحفيـني الذين 
يحّمـل  إرضابهـم؟  يواصلـون 
هـؤالء اإلدارة املسـؤولية الكاملة 
عـن تفاقـم األزمـة، والعجز عن 
إيجاد حل ملشكلة األجور وتحرير 
للمؤسسـة،  البنكـي  الحسـاب 

وينتظـرون حـًال عاجـًال ألزمـة 
رواتبهـم املسـتمرة منـذ عـرشة 
أشـهر، وقـد أثـرت يف أوضاعهم 

االجتماعية.
يقول الصحفي يف ”الوطن“ مجيد 
مـكاد إّن ”إرضاب الصحفيـني ال 
يـزال متواصـًال، لم ُتدفـع األجور 
العالقـة حتـى اآلن، ألنـه لـم يتم 
بعـد،  الصحيفـة  أرصـدة  فتـح 
واملسـاهمون لم يفعلـوا أي يشء 
إليجاد حّل للمشكلة“. ويعلّق عىل 
تغيري الخط التحريري للمؤسسة: 
”املسـاهمون لم يقوموا بما يجب 
للحفاظ عىل اسـتقاللية حقيقية 
للصحيفة، بعد حل مشكلة األجور 
ونعود للعمل سنعقد جمعية عامة 
ونتوقـف عند الخطوات التي يجب 

اتباعها يف هذا اإلطار“.
اهميتهـا  ”الوطـن“  ولصحيفـة 
عـىل السـاحة الجزائريـة، وتثري 
املختصـني  اهتمـام  تحوالتهـا 
والقـراء. ونـرش األسـتاذ يف كلية 
رضـوان  والصحافـة  اإلعـالم 
بوجمعـة، تقديـر موقـف يخص 
التحوالت التي تعرفها الصحيفة، 
تسـاءل فيه عن ظـروف ”تحول 
هؤالء يف مسـارهم، من صحفيني 
العـام ومـن حركـة  القطـاع  يف 
الصحفيـني الجزائريني (قبل عام 
1988) إىل أرباب عمل ال يعرتفون 
النقابـي وبحق اإلرضاب،  بالحق 
عـىل الرغم مـن أّن الكثـري منهم 
جـاء من محيـط حـزب الطليعة 
الشـيوعي  (الحـزب  االشـرتاكية 
الجزائري) ومن أيديولوجيا تمجد 

العمال وحق اإلرضاب“.

25@ÔvÓ‹£@ôb©a@Ôfl˝«�a@ç◊ã‡‹€@pb«b”@t˝q@Ú˜ÓËm

@ÈuaÏm@ÚÌãˆaçßa@\Â†Ï€a^@Ú–Ózñ
Ò7r◊@paáÓ‘»ni@Úflåc

›j‘æa@ãËì€a@ b�‘€a@›j‘nèfl@î”b‰Ì@‚˝«�€@ÜÏ»è€a@Ùán‰æa

7Ãm@ıÔí@¸@NN2022@¿@ÚÓiãÃæa@Úœbzó€a

No: 7870   Tue    3     jan    2023العدد:   7870    الثالثاء   3    كانون الثاني    2023

 نيودلهي/متابعة الزوراء: 
أبرزت عناوين األخبار يف وسائل اإلعالم 
الهندية أخرياً أنباء اسـتحواذ مجموعة 
«أدانـي غروب» عىل شـبكة «نيودلهي 
التـي  البـارزة  اإلعالميـة  تليفيجـن» 
يمتلكها املليارديـر غواتام أداني، الذي 
يعد ثالث أغنى شخص يف العالم. وكان 
قد لوحـظ يف اآلونة األخـرية أن العديد 
مـن كيانات األعمـال التجارية الكبرية 
يف الهند باتت تشق طريقها إىل الفضاء 
اإلعالمي. واليوم سيسـاعد اسـتحواذ 
أداني عىل شبكة «نيودلهي تليفيجن»، 
التي أسسـت قبل ٣٤ سـنة عىل دخول 
«نادي» كبار رجال األعمال العامليني يف 

مجال اإلعالم.
الواقـع أن خلف االسـتحواذ هذا قصة 
«نيودلهـي  مؤسسـو  كان  إذ  مثـرية. 
تليفيجـن» قد حصلوا عـىل قرض من 
رشكة «يف يس بـي إل» الهندية العاملة 
بصناعة أكياس وأقمشة التغليف، التي 
انتقلت ملكيتهـا إىل مجموعة رشكات 
أداني، «أداني غـروب» ألول مرة. ولقد 
اسـتحوذت املجموعة عـىل «يف يس بي 
إل» وحّولـت الديـون غري املسـددة إىل 
حصـة ٢٩٫١٨ يف املائـة يف «نيودلهـي 
تليفيجن». ومن ثـم، قّدمت املجموعة 
عرضـاً مفتوحاً لـرشاء حصة إضافية 
بنسبة ٢٦ يف املائة من حصة الجمهور 
بمـا يتماىش مـع قواعد االسـتحواذ يف 

الهند.
وهنـا تجـدر اإلشـارة إىل أن مجموعة 
أدانـي كانت قـد اقتحمت أصـًال عالم 
اإلعـالم من خالل االسـتثمار يف رشكة 
«كوينتيليـون برينـس ميديـا برايفت 
ليمتـد»، التـي تمتلك وسـائل إعالمية 
مثـل «بي كيـو برايم». أمـا «نيودلهي 
تليفيجـن غراميديا»، فهـي أول وأكرب 
شـبكة خاصـة يف الهنـد، وهـي تنتج 
الجاريـة  األحـداث  وتغطـي  األخبـار 

للجمهـور  وتقـدم محتـوى ترفيهيـاً 
الهندي باللغـة باإلنجليزية منذ أواخر 
القـرن املـايض. ويف هـذا  ثمانينيـات 
السياق رصح أبوفرا تشاندرا، سكرتري 
أن  الهنديـة،  واإلذاعـة  اإلعـالم  وزارة 
«صناعة اإلعـالم والرتفيه الهندية تعد 
واحدة مـن أرسع الصناعات اإلعالمية 
نمواً يف العالم، حيث تقدر قيمتها بنحو 
٢٨ مليـار دوالر أمريكي وتنمو بمعدل 
نمـو تراكمـي يبلـغ ١٢ يف املائـة ومن 
املتوقـع أن تصـل إىل ١٠٠ مليـار دوالر 

أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠».
أدانـي، املقـرّب مـن رئيـس الـوزراء 
الهنـدي الحـايل نارينـدرا مـودي، قال 
أخـرياً يف ترصيـح إن «االسـتحواذ عىل 
نيودلهـي تليفيجن ليـس فرصة بقدر 
ما هو مسؤولية». وأردف: «استقاللية 
وسـائل اإلعالم تعنـي أنـه إذا ارتكبت 
الحكومـة خطـأ مـا، فعليـك أن تقول 
إنه خطـأ. ولكن يف الوقـت ذاته، عليك 
بالشـجاعة عندمـا  تتحـىل  أن  أيضـاً 
تفعل الحكومـة الصحيح... فتربز ذلك 

أيضاً».
أقـدم   .٢٠١٤ عـام  يف  وباملناسـبة، 
موكيش أمبانـي، وهـو ملياردير آخر 
من أصدقاء مودي، عىل خطوة مماثلة 
عندما اسـتحوذ عىل رشكـة «نيتوورك 
١٨»، التي تعد إحـدى كربيات رشكات 
اإلعـالم يف الهند، إذ تضـم قنوات «يس 
إن إن - إي بـي إن» اإلخباريـة، و«يس 
إن بـي يس - تـي يف ١٨»، و«إي بـي 
 «٧ إن  بـي  و«إي  لوكمـات»،   - إن 
اإلخبارية الهندية، و«فوربز إنديا»، مع 
مؤسسـات ومواقع أخرى. ومع مرور 
السـنني، حـازت رشكـة «رياالينس»، 
يف  حصـص  عـىل  ألمبانـي،  التابعـة 
رشكات «باالجـي تيليفيلمز» و«إيروز 
تطبيـق  يف  وكذلـك  إنرتناشـيونال»، 
«سـافن» للبث املوسـيقي، وهي تضم 

أيضاً العديد من القنوات غري اإلخبارية، 
مثل «هـوم شـوب ١٨»، وموقع «بوك 

ماي شو. دوت كوم».
يف تعليـق عىل اتجاه األمـور، قال كبري 
محرري شـبكة «إنديا أهيـد»، مانيش 
شيرب، إن «شبكات التلفزيون توّسعت 
برسعـة خالل سـنوات االزدهـار التي 
شهدتها الهند يف بداية األلفية الحالية، 
إال أن اإليـرادات تـرضرت بشـدة جراء 
وبـدأت  العامليـة  االقتصاديـة  األزمـة 
الرشكات الضعيفة مالياً يف البحث عن 
مستثمرين جدد. وهكذا، قامت رشكة 
«رياالينس» باستثمار كبري يف مجموعة 
«نيتوورك ١٨» عندما واجهت املجموعة 
اإلعالمية مشكالت مالية خطرية، وهو 
ما وّفـر أمواالً ضخمة كانت «نيتوورك 

١٨» يف أمس الحاجة إليها.
وباملثـل، يمتلـك رجـل األعمـال الثري 
سـوباش تشـاندرا مجموعة «إيسـيل 
غـروب»، التي تديـر واحدة مـن أقدم 
وأكـرب شـبكات التلفزيـون يف الهنـد، 

ولديها ١٤ قناة إخبارية ناطقة بثماني 
لغات، و٣٥ قناة ترفيهية تنطق ١٩ لغة 
مختلفة. وراهناً، تسيطر املجموعة عىل 
١٧ يف املائة من سـوق اإلعالم والرتفيه 
الهندي، وتصل إىل أكثر من ٦٠٠ مليون 
شـخص. كذلك تمتلك املجموعة رشكة 
مكتبـة  بدورهـا  لديهـا  التـي  «زي»، 
واسعة من املحتوى باللغة املحلية يعود 
تاريخها إىل تسـعينيات القرن املايض، 
وتعد أصوالً مربحة وسـط سوق البث 
العاملي متعدد الثقافـات. وتعد منصة 
البـث الخاصـة برشكـة «زي» منصة 
رائـدة محليـاً، حيـث تتعامـل مـع ما 
يقرب من ٧٣ مليون مسـتخدم نشـط 

شهرياً.
الجديـر بالذكـر أن رشكات تشـاندرا 
محسوبة عىل خط حكومة مودي فيما 

يخص املحتوى اإلخباري.
ومن ناحية ثانية، اسـتحوذت «إيسيل 
غـروب» أيضـاً عـىل «سـريينا ميـدل 
إيسـت»، وهي رشكة إعالمية مرموقة 

مقرهـا دبـّي، واشـتهرت «سـريينا» 
التكنولوجية،  ومهاراتهـا  بإبداعاتهـا 
وعملت مع بعض من أكرب األسـماء يف 

هذه الصناعة.
نهاية اإلعالم املستقل

يـرى خرباء أن هيمنة املـال عىل قطاع 
اإلعـالم يف الهنـد تمثـل نهايـة اللعبة 
لوسـائل اإلعـالم املسـتقلة يف الهنـد. 
واملهـم يف املوضوع هـو وضع القنوات 
اإلخباريـة التلفزيونية الكربى يف البالد 
يف أيدي املليارديرات املرتبطني بعالقات 
وثيقـة بالحكومـة القوميـة الهنديـة 
اليمينية بقيادة حـزب بهاراتيا جاناتا 
الهنـدويس، بزعامـة رئيـس الـوزراء 

ناريندرا مودي.
لقـد كانـت «نيودلهي تليفيجـن»، قد 
اعتربت خالل السـنوات األخرية إحدى 
آخـر معاقـل الصحافة املسـتقلة بني 
وسـائل اإلعالم النافذة يف الهند، والتي 
تعرضـت بشـكل متزايـد لضغوط من 
أجـل مواكبـة الخط الحكومـي يف ظل 

حكم مودي، الذي وصل إىل السـلطة يف 
عام ٢٠١٤. ورصاحة يقول سـوهاس 
تحليـل  «مجموعـة  مديـر  تشـاكما، 
العاصمـة  يف  واملخاطـر»  الحقـوق 
نيودلهـي  قنـاة  «بـرزت  نيودلهـي: 
تليفيجـن كآخـر القنوات التي سـعت 
إىل الحفـاظ عـىل اسـتقالليتها يف ظل 
هـذه الحكومـة». وبالتـايل، يتسـاءل 
كثريون اآلن عن الشـكل الذي قد تبدو 
عليـه رؤية أدانـي - مالكهـا الجديد - 
الستقالل وسـائل اإلعالم، مع األخذ يف 
االعتبـار دعمه الرصيح ملـودي. بل إن 
أداني مقرّب جداً من الحكومة الحالية 
وكان مـن كبـار املؤيديـن ملـودي منذ 
بدايـة العقـد األول من القـرن الحايل. 
وعليه، قد ال يكون استحواذ أداني عىل 
«نيودلهي تليفيجـن» خطوة منطقية 
مـن الناحيـة االقتصاديـة، إال أنـه قد 
يقرّبـه أكثر من الحكومـة، وهو الرأي 
الذي يتفـق معه العديد مـن املحررين 
الصحفيـني، إذ يرى سـيفانتي نينان، 
مؤسـس ورئيـس تحريـر موقـع «ذا 
املهتـم بحماية اسـتقاللية  هـووت»، 
وسائل اإلعالم يف الهند: «ال يمكن ألحد 
أن يمـارس االحتـكار يف بلد فيه الكثري 
مـن وسـائل اإلعـالم... إن مـا يحدث 
يشّكل تهديداً حقيقياً لصدقية وسائل 

اإلعالم».
رجال األعمال واإلعالم

ولكن، ملـاذا يهتـم جميع كبـار رجال 
األعمال برشكات اإلعالم؟

قـد يكـون أحـد األسـباب هـو تلميع 
صـورة العالمـة التجاريـة. فالتكتالت 
إعالميـة  دوراً  تمتلـك  التـي  الكبـرية 
تمـارس السـيطرة عـىل تلـك الـدور، 
وتميل عليها ما يخرج عنها من أخبار. 
هـذه الـرشكات بشـكل عام تسـتغل 
األخبار لرسـم صورة جيـدة لعالماتها 

التجارية.

وبهذا املعنى، رأى براديب تشوبرا، الذي 
يعد أحد عالمات الصناعة الرقمية منذ 
عـام ٢٠٠٠. إنـه «اليوم، بعد سـنوات 
طوال، وجدت الرشكات طريقة جديدة 
للرد عىل قنوات التسويق املزدحمة من 
خالل رشاء رشكات الوسائط اإلعالمية 
ومواقـع املدونني لعمـل عالمة تجارية 
االتجـاه  «هـذا  وأردف:  للمحتـوى». 
منطقـي ألن بناء نظـام للمحتوى من 
الصفر يتطلـب وقتاً وتركيـزاً وصرباً. 
وهـذه أمـور ليسـت ضمـن قـدرات 
وال نهـج غالبيـة العالمـات التجارية. 
فالعالمات التجارية تنمو فقط عندما 
يعلم املستهلكون بوجودها، واكتساب 
الوصـول  يعنـي  الوسـائط  رشكات 
املبـارش إىل منصات املحتـوى الخاصة 
املوجـودة  العمـالء  قاعـدة  وإىل  بهـا 
بالفعل، وبالتايل يعلم بها املستهلكون». 
ويضيف: «مـن أبرز مزايا االسـتحواذ 
عىل رشكة إعالمية هو تغيري سيناريو 
تحقيق الدخل. وبدالً من اشرتاط زيادة 
مبيعـات وإعالنات املحتـوى املدفوع، 
النظـر  املسـتحوذة  للرشكـة  يمكـن 
يف طـرق أخـرى مختلفـة السـتثمار 

املنصة».
ويف اتجـاه مـواٍز، أدى ظهـور األخبار 
الرقمية إىل إقـدام العديد من الرشكات 
الهنديـة عىل رشكات إنشـاء محتوى. 
ففي العام املايض، استحوذت مجموعة 
باملحتـوى  املعنيـة  «ذي غـود غـالم» 
التجـاري، عـىل رشكة «ميـس ماليني 
الرتفيهيـة  اإلعالميـة  إنرتتينمنـت» 
مقابـل مبلـغ لم يكشـف عنـه. كذلك 
دفعت رشكة «هب سـبوت» ٢٧ مليون 
دوالر لـرشاء رشكة «ذي هسـل»، التي 
أسسـها سـام بار يف أكتوبـر (ترشين 
األول) ٢٠٢١ للعمـل كـدار اإلعالميـة 
لبث املحتوى اإلخباري.  (عن/صحيفة 

الرشق االوسط)
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 الزوراء اسـتضافت االسـتاذ الفنان 
عزيز السـاعدي فكان معـه الحوار 

اآلتي:
* اهـال وسـهال بـك اسـتاذا وفنانا 

عزيزا علينا وعىل الجميع ؟
- اهـال وسـهال بكم اخـي وتحياتي 

ملالككم املتميز .
نفسـك  تعـرف  ان  نرجـو  بـدءا   *

لجمهور قرائنا االكارم ؟
-انـا الدكتـور عزيـز جـرب يوسـف 
السـاعدي دكتوراه فلسـفة اخراج 
٢٠١٣ مواليـد عـام ١٩٥٣ متقاعـد 
 / املرسحيـة  الفنـون  قسـم  مـن 
معهـد الفنـون الجميلة / الدراسـة 
الصباحيـة، تقاعـدي عـام  ٢٠١٦، 
ولدنـا انا واخوتي يف منطقة الكرسة 
وعشـنا فيهـا لكن يد املنون سـلبت 
منها والدنـا وامنا بوقـت مبكر وملا 

نزل طالبا يف املرحلة املتوسطة .
النشـأة وتأثرياتهـا  * حدثنـا عـن 

العائلية؟
-نحن من عائلة رياضية اصال وكان 
بيتنـا يف الكرسة، ومنطقـة الكرسة 
شـعبية  منطقـة  بأنهـا  معروفـة 
ولكـن اهتماماتهـا بالرياضة كبرية 
جـدا وانا الوحيد من بـني اخوتي لم 
التزم بالرياضة حتى النهاية فتحول 
اهتمامي بالفن اكثر ورغم ان نظرة 
الناس كانـت للفن نظـرة دونية ’ال 
انني بمجـرد دخويل الكليـة تحولت 

قناعاتي للفن اكثر فـأكثر. 
اهتماماتـك  عـن  إذاً  لنتحـدث   *
االوىل ومـا الـذي ابدعتـه يف بداياتك 

الدراسية؟
-طيـب لنبدأ مـن مرحلـة االبتدائية 
فكنـت حينها من الطلبـة املتميزين 
بقراءة النشـيد االسـبوعي وما ازال 
اتذكر ان مدير مدرستنا كان هو والد 
املذيـع رشـدي عبد الصاحـب وكان 
يرص عـىل ان اكـون فـارس الصف 
االول ويف السـنة االخرية من املرحلة 
االبتدائيـة قـررت املدرسـة تشـكيل 
مجموعة مـن الطلبة للتمثيل وكنت 
انـا خجوال جـدا ولكـن لكوني كنت 
اقرأ النشـيد امام الطلبـة كانت لدي 
قوة الشـخصية اضافة اىل انني كنت 

اسـاهم ببعض الفعاليـات يف مراكز 
الشباب، وهكذا استمرت مشاركاتي 
البسـيطة حتـى وصلنـا اىل مرحلة 
االعداديـة فأصبحنـا امـام خيارين 
اما ان ندخل كليـة الرتبية الرياضية 
واما ان نلتزم بموجب املعدل الدرايس 

من االعداديـة، وعند القبول ظهر ان 
قبويل اصبح يف كلية الفنون الجميلة 
ورغـم انني كنت راغبا بكلية الرتبية 
إال اننـي مـع اول محـارضة يف كلية 
الفنون الجميلة شـعرت انني امتلك 
الرغبة الكبرية واالنسجام الحقيقي 

لهذه الكلية .
* وكيف تم اختبـارك وانت ال تمتلك 

مقومات الفن ؟
-عنـد التقديم تـم اختياري لقسـم 
املرسح وتم اختباري من قبل اساتذة 
ومنهـم  ومعروفـني،  متخصصـني 
ابراهيـم جـالل وجاسـم العبـودي 
واسـعد عبد الـرزاق وعدنـان مولود 

وغريهم.

وبمـا ان االختبـار صعـب فقد كان 
االختبـار عبارة عن تكليـف الطالب 
بحفـظ مشـهد تمثيـيل او قصيـدة 
ملعرفة قـدرات الطالـب واهتماماته 
الحقيقيـة، فبالنسـبة يل قـررت ان 
احفظ قصيدة ام كلثوم (اراك عيص 

الدمـع شـيمتك الصـرب) فنجحت يف 
قراءتها ونجحت يف االختبار والحمد 

لله .
* وملاذا انصـب اهتمامك عىل قراءة 

قصيدة شعرية ؟
-الحقيقـة اننـي يف فـرتة االعدادية 
كنت مولعا بقراءة الشـعر ومطالعة 
الرويات ولهذا كنت فصيحا يف قراءة 
الشعر والصوت فكان قبويل يف قسم 

املرسح .
ابداعاتـك  عـن  حدثنـا  طيـب   *
يف  الدراسـة  خـالل  ومشـاركاتك 

الكلية؟
-يف بدايـة العـام االول كنـا مولعني 
بمتابعـة االسـاتذة الذين يدرسـونا 
النهم كانوا رموزا بالنسبة لنا، وهنا 
اود ان اوضـح حقيقة وهي ان رؤية 
االسـاتذة كانت بالنسـبة لنـا حلما 
بأن نرى هذه الشـخصيات وهذا ما 
دفعنا للحفظ واالنتباه. أما بالنسبة 
بـدري  االسـتاذ  يل فقـد وجـدت يف 
حسـون فريد شـخصية فيهـا علم 
االذاعة والتلفزيـون ولهذا قررت ان 
اكتب له تمثيلية اذاعية وفعال طلبت 
منه ان يراهـا وعند ذلك طلبها مني 
لكنها بقيت عنده ثالث سنوات ولم 
اعرف رأيه بهـا إال يف املرحلة الثالثة 
وفعال يف املرحلة الثالثة سألته عنها 
فقال  سأجلبها معي ويف اليوم التايل 
جلبها معـه فقال يل انـت باالمكان 
ان تصبح مؤلفـا للتمثيليات وعليه 
اسـتمر يف الكتابة وال انس انه قالها 
يل يف الوقـت الذي كنت فيه قد كتبت 
يف  ونجحـت  والتلفزيـون  لالذاعـة 

الكثري من الصحف .
* وهـل تتذكـر اسـم اول تمثيليـة 

كتبتها لالذاعة ؟
-نعم كان اسمها من حياتي .

* كـم عـدد الطلبة يف الصـف االول 
كنتم؟

-كنـا ١٢ طالبـا فقـط ويف النهايـة 

اصبحنا ١٢ مخرجا .
* ومتـى اقرتبـت مـن التخصـص 

الحقيقي ؟
-عادة مـا تكون الدراسـة يف الكلية 
نظريـة حتى نصل اىل املرحلة الثالثة 
عندها نقـرتب للتخصص وفعال كنا 
نحاول ان نخرج ونمثل وحتى نكتب 

للطلبة الذين جاؤوا  من بعدنا .
* هـل تتذكـر اول عمـل مرسحـي 

اخرجته؟
-نعم اول عمل مرسحي اخرجته كان 
اسمه الفخ لويجي براندلو وال انىس 
ان اقـول اننـا كنا نخـرج ونمثل مع 
الطلبة الذين سبقونا وباختصاصات 
مختلفة منها كومبارس ومنها دور 
البطولـة واالخـراج وهكـذا. أمـا يف 
االطروحـة فكانـت مرسحية انكوال 
لبيرت فايس وحصلت عىل درجة جيد 

جدا .
* وماذا بعد التخرج واين عملت؟

-ذهبنا ضمن نظام الدولة اىل الخدمة 
العسـكرية وبعـد انهائهـا ذهبنا اىل 

الفرقة القومية للتمثيل، عملنا بعقد 
بعدهـا من ٧٥ – ٧٦ ثم سـافرت اىل 
ابو ظبي وفها عملت بمرسح االتحاد 
مرسحيـة (كوم التعاونـوا ما ذلوا)، 
وكنت اكتب يف مجلة اسمها الظفرة 
واكتـب نقدا اضافة لهـذا عملت مع 
كـروب مع اشـهر املمثلني املرصيني 
منهم ليىل طاهر وسيد زيان ومحمد 
دفراوي، وهناك اشـتغلت مسلسـل 
يتحـدث عـن العـراق فمثلـت به ثم 
عـرض عّيل لتوقيع عقـد للذهاب اىل 
لنـدن وفعال ذهبنا اىل لندن ويف نفس 
الفرتة دعت حكومة العراق الشـباب 
لخدمة االحتياط فاضطررت للعودة 
اىل العـراق للخدمة بعدها تم انتدابي 
اىل دائـرة السـينما واملـرسح وفيها 
مثلت مع محسـن العزاوي وسـليم 

الجزائري وابراهيم جالل .
* هل يتذكر الدكتـور عزيز االعمال 

الفنية التي أداها ؟
-نعم اتذكرها ومنها مرسحية جيش 
الربيع وهي مرسحية لالطفال اخراج 
سـليم الجزائري ، مرسحية املتنبي، 

مجالس الـرتاث ، ومثلـت مرسحية 
ابو االمني الخليع والجارية شموس، 
ثـم مرسحيـة الحائـط ومرسحيـة 

شموكني .
* كـم الفـرتة التـي بقيـت يف دائرة 

السينما واملرسح ؟
-حـوايل سـنتني تقريبـا ثـم كلفنـا 
بالعمل مع النشـاط املدريس وهكذا 
بقيت بني النشـاط املدريس والفرقة 

القومية للتمثيل، ويف العام ٨٤ انتقلت 
اىل معهـد الفنـون الجميلة كمدرس 
للمرسح ويف السنة االوىل كنت مدرسا 
ويف الثانية اصبحت سكرتريا للقسم 
وبعد سـنتني اصبحت رئيسا للقسم 
وبعد ١٥ سنة قضيتها كرئيس لقسم 
املرسح وتخرج عـىل يدي الكثري من 
الطلبة وصاروا معروفني منهم جبار 
جـودي نقيب الفنانني حاليا ومحمد 
الرحمـن واحمـد  هاشـم ود. عبـد 
حسـن موىس بعدها اصبحت مديرا 
للدراسـة املسـائية يف املعهد عام ٩٣ 
بعدهـا عدت اىل الدراسـة الصباحية 
واصبحت املعاون العلمي ثم املعاون 
الفني واسـتمرت املسرية هكذا حتى 

التقاعد .
تلـك  يف  واخرجـت  مثلـت  وهـل   *

الفرتة؟
-نعـم مثلت مرسحية لغة املشـاعر 
وكانـت يف املعهـد ألول مـرة لعرشة 
ايام وكنت اخرج لطلبتنا يف املرسح.
* ومتى احلت نفسك عىل التقاعد ؟

- عام ٢٠١٦ .

* ومتى اصبح لديك تعاون مع دائرة 
االذاعة والتلفزيون ؟

-اول تعـاون كان يل مع االذاعة كان 
عبارة عن تمثيل عدد من التمثيليات 
االذاعيـة ثم بـدأت الكتابـة لالذاعة 
فكتبـت مثال مسلسـل حيـاة العب 
وغريها، ما معناه انني الفت لالذاعة 
٦ مسلسالت وبعضها بثالثني حلقة 
وكنا نشرتك بمسابقات وكانت حصة 

االسـد للراحل عبد البـاري العبودي 
وصباح عطوان ومعاذ يوسف، ولهذا 

كان لنا اسم يف االذاعة.
* وهل تمت االستفادة منك يف قراءة 

الربامج كصوت ؟
-ال لم يحصل هذا .

* طيـب لننتقـل اىل التلفزيون كيف 
كان تعاونك ؟

-اول عمـل دخلتـه يف التلفزيون هو 
الحريـة، واخرجـه  محمـد رسـول 
الجليـل  عبـد  ابراهيـم  الراحـل 
واصبحنـا كومبـارك وفيهـا تعلمنا 
كيف تتحـرك الكامريا وكيف يتحرك 
املمثل واسـتمرت الحالة هكذا حتى 
اىل  وصـوال  الثمانينـات  منتصـف 
برنامـج املجلة الثقافيـة الذي يعده 
الفنان عزيز شـالل ويخرجه حسني 

الالمي وكانت مشاركتي به.
وكان الربنامـج سـببا يف شـهرتي، 
إذ كان الربنامـج يقـدم كل اسـبوع 
مشـهدا تمثيليا من مرسحية عاملية 
وكنـت انا كل اسـبوع امثل املشـهد 
الربنامـج يعـرض  املرسحـي وكان 
يف القناتـني، وهكـذا صـار وجهـي 
مألوفـا، واضافـة لهـذا كان املخرج 
الراحل عيل االنصاري يكلفني يف عدد 
مـن املسلسـالت بالفصحى  وعملت 
مع رجـاء كاظـم وعملت مـع ابرز 

املخرجني والفنانني .
* وماذا عن املرسح ؟

-انـا كنـت عضـوا يف فرقـة املرسح 
الحديـث ، وعضو يف اتحـاد الفنانني 
ويف االتحاد مثلنا ألول مرة يف مرسح 
يسـمى املرسح الجماهـريي فمثلنا 

مع طه سالم .
* وماذا بعد التقاعد ؟

-وماذا بعـد ٢٠١٦، كتبت مجموعة 
كتـب  اربعـة  وكتبـت  مرسحيـات 
نـرشت، ومنها الشـخصية الثانوية 
السـامية يف النـص الدرامي والقرآن 
الكريم وكتاب اخر عنوانه مقاالت يف 

مرسح الطفل وكتبـت كتابا عنوانه 
الرمز الجمايل . *وما الذي بيدك اآلن 

؟
-اضافـة ملـا كتبته ونرشته سـابقا 
فأنـا اآلن وضعـت لنفـيس برنامجا 
للسفر مرتني سنويا كفسحة وراحة 
جسـدية وفكرية واكتـب للصحافة 

والنرش عىل الفيس بوك .
يف  الفنيـة  للحركـة  رؤيتـك  مـا   *

العراق؟
-انا اآلن منشغل يف فحص النصوص 
نصـوص  قـراءة  لجنـة  ضمـن 
ومشـاهدة كرئيس لجنـة ملهرجان 
مـرسح العـراق وقـد شـاهدت ٣٩ 
مرسحيـة ولـم ارشـح منها سـوى 
اثنني فقط، واليك هذا لرتى مستوى 
الكتب اآلن للمرسح وعليك ان تقيس 
مدى التدهـور يف االذاعة والتلفزيون 
بالرغم  بالسـينما واملرسح  واحباط 

من وجود املهرجانات .
* وماذا عن السينما ؟

-انـا احـد املمثلـني يف فيلـم االيـام 
الطويلـة ومثلت يف فيلم ٦ عىل ٦ مع 
خريية املنصور، يعني بحدود ٥ افالم 

شاركت بها .
* طيب استاذ عزيز اخر محطة لنا يف 
حوارنا هي عودة ملا مىض، والسـؤال 
رأيـك باالسـاتذة الذيـن تجمعت كل 
خرباتك منهم، وهم االسـاتذة اللذين 
درست عىل ايديهم ولكل واحد منهم 
لك رأي مثال االستاذ ابراهيم جالل ؟

- هـذا الرجل العمـالق كانت يل معه 
ذكريـات فـكان يعطينـا دروس يف 
االخراج امّلرسحي فإن اخفق الطالب 
يف فهم واداء ما يريد االسـتاذ فهو ال 
يغضب أبدا بل يطيل التوضيح مرات 
عديدة  وهكذا فهو يجاري النفسيات 
التي تختلف  املتعددة والشـخصيات 
من واحد آلخـر، لكنه كان جبارا مع 

اخرين .
ابراهيـم  مـع  ذكرياتـك  ومـا   *

الخطيب؟
عمـل  أول  الخطيـب  إبراهيـم  -د. 
مرسحـي كان يل معـه تعلمـت منه 
االطمئنان والهدوء وتشخيص الفعل 
ولكـن يف احيـان كثـرية كنـت ارى 
االمور مع هذا االسـتاذ بأنه رسعان 
مـا أدركت انه اليصلح للمرسح ربما 
لنظرتـي الضيقة كطالب وال اريد ان 
اظلم شـخصية درستني وكان يوما 

استاذي .
* وماذا عن الراحل قاسم محمد ؟

- قاسـم محمـد شـخصية رائعـة 
كاملـة  يف  للممثـل حريـة  يعطـي 
الحركـة ويهتـم كثريا بـأداء املمثل، 
واإلخـراج يأتـي بالدرجـة الثانية يف 
العرض، قاسم محمد استاذ حقيقي 
فرتاه مثال مرة مفكرا ويخلق عالقة 

جميلة مع فريق عمله.
* وماذا عن سعدون العبيدي ؟

-كان هـذا الرجـل الطيـب صاحـب 
اخـالق عاليـة، مثقـف ورقيـق مع 
املمثـل يتعامـل معـه وكأنه أسـتاذ 
مرسح، يعطـي مالحظاته بجمالية 
الكلمـة واملعنـى الحقيقـي بروحية 

كاملة .
* بعد هذا الحوار املوسـع والشـامل 
ملجمـل مسـريتك نأمـل لـك العافية 
التألـق  ومواصلـة املسـرية بنفـس 
والروحيـة التـي خدمـت بهـا الفن 

والحركة الفنية يف العراق .
- شكرا لكم ولحواركم الراقي .
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تدرييس وفنان عرف بحرصه الشديد وادائه املتميز.. االستاذ واملتقاعد من معهد الفنون الجميلة حاليا، وله العديد 
له وقد اخذت  التلفزيونية ويف املرسح والسينما، اعمال منحته قيمة تذكر  اعماله  اثبتها يف  الفنية  الشهادات  من 

طابعها االنساني وغرست يف نفوس الوسط الفني احرتاما وتقديرا، اضافة اىل املتابعني . 
الدكتور عزيز جرب  الفنان  انه  أما تالميذه فقد حصلوا منه عىل خزين فني ودرايس ما يعتربونه مفخرة وفنا وسلوكا، 
الرياضة فكانت له  املولود يف منطقة (الكرسة) يف عام ١٩٥٣ مسقط رأسه ومنبت طفولته، وفيها بدأ هواية  الساعدي 
مشاهدات وممارسات رياضية يف ملعب الكشافة، حينها لم يكن هو الوحيد من عائلته محبا للرياضة بل شاركه الهواية 
اخوانه والعديد من شباب منطقته الشعبية الكرسة، لكنه لم يستمر يف الرياضة فكان الفن قد اخذ منه مآخذ وحرفة من 

حياته ودراسته .
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هل تصـدق إن للحب أيضـا «إيتكيت» 

نعـم، وهناك اداب سـلوكية تسـاعدنا 

عيل الترصف بشـكل الئق ملن نكن لهم 

الحـب واملـودة، لنيـل محبـة اآلخرين 

يجب أن نمأل أنفسـنا بالحب أوال حتى 

نسـتطيع أن نمنحـه لآلخريـن، مـن 

آداب السـلوك االبتسـامة يف وجـه من 

نقابله ألنهـا ترتك أثرا طييا يف نفسـه 

يوحـي بالرتحيب به، ويجـب االعتدال 

يف الرتحيب بالكلمـة الحلوة التي تؤثر 

يف الغري مع عـدم املبالغة فيها حتى ال 

تتحول إىل تملق أو نفاق.

االسـتئثار  عـدم  التحـدث  آداب  مـن 

بالحديث عن النفـس طوال الوقت مع 

حسـن االسـتماع للغـري بشـغف، وال 

داعي لرفـع الصوت املثري لألعصاب أو 

خفضه لدرجة الهمس املسـئ للفهم، 

والـذي يعطـي انطباعـا سـيئا لـدى 

اآلخرين.

وللتأكيـد عىل احرتام الغـري يجب عدم 

تجاهل اللقب الذي يسبق اسم املتحدث 

إليه إذا كانت العالقة معه تتطلب ذلك.

آداب مجالسـة األصدقـاء عـدم  مـن 

الشكوى املسـتمرة من مشاكل الحياة 

محاولـة  وعنـد  الفضفضـة،  بحجـة 

إشـاعة جو املرح يجب مراعاة التوازن 

بعدم املبالغة فيه.

من آداب اللياقة أيضا عدم ذكر الجوانب 

السيئة مع الذي ال ينال إعجابنا حتى ال 

نتسبب يف شعوره بالضيق أو الغضب، 

وال يجب كذلك التحدث عن أرسار الغري 

فتلك نميمة تحول إىل قطيعة.

إتيكيت لالرتباط:

أمـا بالنسـبة للشـخصني املرتبطـني 

أو املخطوبـني فهنـاك قواعـد خاصة 

بالسـلوك تجب مراعاتها لتاليف الوقوع 

يف السـلوكيات الخاطئـة التـي ينتـج 

عنها العديد من املشـاكل، والذي يجب 

مراعاة هو:

- فهـم مرحلـة االرتبـاط أو الخطوبة 

بوصفها خطـوة إىل بنـاء كيان أرسي 

من خالل عالقة زوجية يسودها املودة 

والتفاهم.

لذلـك يجب التخلص مـن روح األنانية 

وحب الـذات والحرية الزائـدة والتي ال 

تتمايش جميعها مع وجود رشيك آخر 

لك ترتبط به.

وميـول  صفـات  شـخص  لـكل   -

واتجاهـات يجـب أن تكـون معلومـة 

للطرف اآلخر، وقـد تكون هناك عيوب 

فال داعي إلخفائها عيل سبيل التجمل، 

بـل يجب إبرازها مـع محاولة عالجها 

بمساعدة الطرف اآلخر.

- ال داعي السـتعادة ذكريات التجارب 

السـابقة ألن يف ذلك جرحاً ألحاسـيس 

الطرف اآلخـر وعدم احرتام مشـاعره 

ممـا يرتك انطباعا سـيئا يف نفسـه قد 

يستمر تأثرية بعد االرتباط.

- مـن آداب السـلوك عـدم التسـبب يف 

إثارة الغرية الشـديدة إلنها من أسباب 

الخالفـات بـني أي طرفـني مرتبطـني 

سواء بالخطوبة أو الزواج.

بالشـباب  الزهـو  يف  املغـاالة  عـدم   -

وتألقه، والذي يزول بتقدم السن.

- عـدم الغرور بسـبب الجمال والفتنة 

ألن الجمـال الحقيقـي يكمن يف الروح 

واألخالق.

- الحيـاء والتمسـك بالفضيلة والقيم 

واحـرتام الذات من الدعائم األساسـية 

لبناء الثقة التي تساهم يف استمرار أي 

عالقة.

- التجمل وحب األناقة يجب أن يكونا يف 

اعتدال مع مراعاة الحشمة والبساطة 

دون تـربج، فال داعي للتهافت عىل كل 

مستحدث من موديالت األزياء وكل ما 

هو جديد يف عالم اإلكسسوارات وأدوات 

الزينة، إال بما يتناسـب مع شخصيتك 

ومع الظروف املالية أيضا.

تتسـاءل األمهـات عـن الوقـت 

املناسـب لثقـب أذن ابنتها وعن 

االحتياطـات الصحية املناسـبة 

لذلك وهـل هناك مخاطر وما إىل 

ذلك.

يـرى البعـض أنـه ال يجب ثقب 

األذنني إال بعد الشـهر السادس، 

بينمـا يـرى اآلخـرون أن الوقت 

املناسـب هـو بعد الـوالدة حتى 

ال تشـعر بألم كبـري كما يف وقت 

الختان بالنسبة للذكور.

أن  يفضـل  األحـوال،  كل  يف   -١

تكـون يف املستشـفى وبأجهزة 

بسـيطة أصبحـت توجـد يف كل 

املستشفيات وليست يدوًيا.

٢- يمكنك اختيار اليوم السـابع 

كمـا يف الوقـت األنسـب للختان 

بالنسبة للذكور.

٣- من املهم أيًضا تعقيم الجهاز 

والجلد قبل ذلك وبعده.

٤- يمكنـك أيًضـا وضـع كريـم 

مخـدر عـىل شـحمة األذن قبـل 

ثقبها بنصف سـاعة. استشريي 

الطبيب أوال

األطبـاء  مـن  الكثـري  يـرى   -٥

األقـراط  اسـتخدام  رضورة 

الجراحية املصنوعـة من الفوالذ 

املقاوم للصـدأ يف البداية لخلوها 

تسـبب  قـد  معـادن  أي  مـن 

حساسـية مثـل النيـكل، وحتى 

الذهب هنـاك البعض يعاني من 

حساسيته.

٦- اتركي القـرط يف أذنها لثالثة 

أيـام، ثـم أخرجيـه كل يومـني 

وامسحيه وامسـحي أذنها جيًدا 

بمسحة طبية.

غـري  أعـراض  أي  الحظـي   -٧

طبيعيـة يف الثالثـة أيـام التالية 

مثـل االحمـرار والتـورم واأللـم 

وغريها.

٨-إن كانـت الطفلـة كبرية عند 

ثقـب األذنـني، فيجـب تجنيبها 

السـباحة بعدها حتـى ال تنتقل 

البكترييا من مياه املسبح للجرح 

يف شحمة األذن أو غري ذلك.
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املكونات:
- لحـم مفـروم فرمـاً ناعماً 

٤٠٠ غرام
- بصل مفروم ١

- طماطم مفرومة ١
نصـف  مفـروم  بقدونـس   -

باقة
- ثوم مهروس ٢

- كاري ملعقة صغرية
- كركم نصف ملعقة صغرية

- فلفل اسـود مطحون نصف 
ملعقة صغرية

- ملح ملعقة صغرية
- دقيق نصف كوب

- بقسماط نصف كوب
- زيت نباتي كوب ونصف

طريقة التحضري:
اخلطـي  عميـق،  وعـاء  يف   -
الطماطـم،  البصـل  اللحـم، 

البقدونس والثوم.
- نكهـي بالـكاري، الكركـم، 
الفلفل االسود، امللح ثم زيدي 
الدقيق والبقسـماط واخلطي 
املكونات جيـداً حتى تحصيل 

عىل مزيج متجانس.
مـن  قليلـة  كميـة  خـذي   -
الخليط، شـّكليها عىل شـكل 
دوائـر ثم ضغطـي عليها بني 
راحة يديك. أعيدي الكرة حتى 

انتهاء الكمية.
حـرارة  عـىل  قـدر  ضعـي   -

متوسطة، حّمي الزيت. 
- اقـيل قطع الكباب واتركيها 
حّتى تتحمـر، ثم ارفعيها من 
الزيـت وقّدميها سـاخنة عىل 

سفرتك.

إن الذهب إذا المس معدنا آخر تتسلل أو تهاجر 

قليـل مـن الذرات منـه إىل العنـرص املالمس له 

وطبعا هذا يحدث خالل فرتة كبرية.. ولم يعرف 

أن ذرات الذهب تتسـلل من خالل جلد اإلنسان 

إىل الدم إال حديثا.

سـبحان الله انظر الحكمة مـن تحريم الذهب 

عىل الرجال.. لقـد وجد أن كل املصابني بمرض 

الزهايمر الشيخوخة التي يفقد فيها الشخص 

كل املقـدرات العقليـة والجسـدية ويعود كأنه 

طفـل وهـي ليسـت شـيخوخة عاديـة وإنما 

شيخوخة مرضية لديهم نسبة عالية من الذهب 

يف الدم والبول وهو مـا يعرف بهجرة الذهب .. 

وهجرة الذهب معروفة بالنسبة للفيزيائيني.

تجـدر هنا اإلشـارة إىل أن النسـاء ال تعاني من 

هذا املوضوع ألن أي ذرات مرضة تخرج شهريا 

من جسم املرأة.
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نفقد بشـكل طبيعي ما بني 50 و100 شعرة يف اليوم دون أن ندرك 

ذلك. وغالبا ما يحدث هذا بسـبب غسل الشـعر أو تمشيطه، وهو 

أمر ال يشكل مصدر قلق.

ومع ذلك، فإن املاليني من الرجال والنسـاء سـيعانون من تساقط 

الشعر املفرط، الذي يصبح ملحوظا.

وقـد يرجع تسـاقط الشـعر املفـرط هذا إىل أسـباب مثـل الصلع 

الذكوري أو حالة مثل داء الثعلبة. ولكن، لحسن الحظ، هناك طرق 

لتقليل تساقط شعرك، عندما يتعلق األمر بعادات العناية بشعرك.

 Nosheen Hair وقد عرضت الخبرية نوشني تشـودري، ومؤسسة

Oil، التـي عانت لسـنوات من تسـاقط الشـعر وتسـاقط الشـعر 

الكربي، وهو اضطراب جلدي يتسـبب يف تسـاقط الشعر من فروة 

الرأس، أهم نصائحها يف ما يتعلق بمنع تساقط الشعر.

كم مرة يجب أن تغسيل شعرك؟

قالت تشـودري: ”نويص بالحد من كمية غسـل شـعرك أسبوعيا، 

مرتني إىل ثالث مرات يف األسبوع مثايل، وكلما كان شعرك كثيفا وقل 

الزيت، احتجت إىل الشامبو، ويمكن لبعض األشخاص ذوي الشعر 

الجاف أو املجعد أن يغسلوا مرات أقل بكثري دون أي مشكلة“.

وأضافت تشـودري: ”عندما ال تغسيل شـعرك بالقدر الكايف، فإنك 

تسمح للزيوت واألوساخ بالرتاكم عىل فروة رأسك وتسد املسام، ما 

يمهد الطريق لتسـاقط الشعر الفعيل. وهذا هو السبب يف أن إيجاد 

الروتني املثايل لجدول غسـل الشـعر بالشـامبو هو مفتاح العناية 

بفروة رأسـك وتجنب تسـاقط الشـعر. والحفاظ عىل فروة الرأس 

نظيفـة أمـر رضوري للغاية حتـى ال يكون هناك تراكـم للدهون 

والشوائب التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر“.

هل يمكن أن يؤدي الغسل املفرط إىل تساقط الشعر؟

وأوضحـت تشـودري: ”معظم أنـواع الشـامبو الحديثـة معتدلة 

نسـبيا. والغسل كل يوم لن يسبب تسـاقط الشعر بحد ذاته. ومن 

الطبيعـي فقدان القليل من الشـعر يوميا. إنه جـزء من دورة نمو 

الشـعر الطبيعيـة ويف أغلـب األحيـان، ال يمكن مالحظته نسـبيا. 

واإلفـراط يف غسـل شـعرك لن يتسـبب يف تسـاقطه، ولكن جميع 

اإلجراءات اإلضافية التي تقوم بها بعد غسل شعرك يمكن أن تؤدي 

إىل تسـاقطه. مثل التصفيف املفرط باسـتخدام األدوات الساخنة، 

خاصة إذا كان شـعرك جافا جراء غسـله كل يوم، وهو أحد أرسع 

الطرق إلتالف شعرك إىل درجة يصبح فيها هشا وسيسقط“.

تظهـر الكثـري مـن مشـاكل البـرشة يف 

البـرشة  الشـتاء، مثـل جفـاف  فصـل 

وتقشـريها، وظهـور الحبـوب والبثور، 

ويأتي الكثري بوصـف الكوالجني كعالج 

رسيـع ونهائـي ويمكن الحصـول عليه 

من خـالل البحث عن مصدره الطبيعي، 

ومن ضمن مـا يحتوي عىل هـذه املادة 

هي الفواكه والخـرضاوات فهى مصدر 

رائـع للحصول عىل الكوالجـني اليومي، 

وبالتـايل فـإن تناولهـا بانتظام سـوف 

يسـاعد يف حل كثري من مشـاكل برشتك 

وشعرك، لذا يسـتعرض «اليوم السابع» 

أنـواع الفواكـه والخرضاوات الشـتوية 

الغنية بالكوالجني.

الفلفل األحمر:

وعـىل الرغم مـن تواجد الفلفـل األحمر 

طول فصول السـنة، إال أن الشتوي منه 

يحتوي عـىل املزيد مـن الكوالجني الذي 

يساعد يف ترطيب وتنعيم وإعادة أنسجة 

البرشة التالفة.

األفوكادو:

األفوكادو من أكثر الفواكه املميزة والتي 

تجمع الكثري من الفوائد للبرشة والشعر، 

وتعـرف هـذه الفاكهـة باسـم فاكهة 

الزبـدة، مللمسـها الـذي يشـبه الزبـدة، 

وتحتـوي الثمرة الواحـدة من األفوكادو 

عىل الكوالجني الذي يحتاجه الجسم كله 

يف اليـوم، ليس ذلك فحسـب، بـل تعمل 

عىل مسـاعده البرشة عىل تحفيز إنتاج 

الكوالجني.

الثوم:

اسـتخدم الثـوم قديماً يف حـل كثري من 

مشاكل الشعر، وكان يعترب عالجا فعاال 

لتسـاقط الشـعر والتخلص من القرشة 

وترطيـب الشـعر، وذلـك الحتوائـه عىل 

نسـبه كبرية مـن الكوالجـني الطبيعي، 

كما أن تناوله بشـكل يومي، يساعد عىل 

تحفيز إنتاج الكوالجني الطبيعي.

الربتقال:

 هي فاكهة حمضية تناولها عىل الفطور 

بشكل يومي، يساعد يف إنتاج الكوالجني 

الطبيعـي من الجسـم، كما أنـه يحتوي 

عىل فيتامني» يس» الـذي يمكن أن يزيد 

من إنتـاج الكوالجـني يف الجسـم، الذي 

يساعد يف التئام الجروح.

الربوكيل:

يعتـرب الـربوكيل مـن األطعمـة الغنيـة 

بالكوالجـني ويمكـن تناولـه بأكثر من 

طريقة، فهو غني بالكوالجني الطبيعية 

وتناولـه مـع الخـرضاوات يف السـلطة 

يسـاعد عىل تحفظ انتـاج الكوالجني يف 

العظام والبرشة.

حفـظ األطعمة تحـت درجـات عالية من الـربودة هي 
واحدة من أفضل الطرق للمسـاعدة عىل حفظ األطعمة 
الغذائية من الفسـاد. لذلك، تكشف صحيفة «دييل ميل» 
األمريكيـة عـن كيفيـة حفـظ األطعمة بطـرق صحية 
تسـاعدك فيها عىل معرفة املدة التي يحتاجها كل منتج 

غذائي ليظل محافظاً عىل قيمته الغذائية والصحية. 
وأشـارت الصحيفة األمريكية بأن عليك استخدام طابع 
خاص لكل منتج كي تلصقه عليه عند كل عملية حفظ، 
مرفقـاً عليه تاريخ الحفظ، دون أن تنىس ترك مسـاحة 
كافيـة يف األوعيـة التي تحتـوي عىل سـوائل، ملا تحمله 

السوائل من خاصية التمدد الفيزيائية.
وأضافت «دييل ميل» بأنه يمكنك أن تحافظ عىل الفواكه 
ملـدة أطـول عـرب تجميدهـا يف الثالجـة لتصـل إىل ثالثة 
شـهور، لكن تحذر مـن أن تضع الخضـار أو البيض أو 
األطعمة التي تحتوي عىل القشور معها، وتتبع القول يف 
أن تناول اآليس كريم يكون مسـموحاً حتى بعد حفظه 

ملدة ثمانية شهور يف الثالجة.

 ويف مثـل هذه األيـام، لم تصبح فكـرة تجميد األطعمة 
مشـكلة تعاني منهـا ربات البيـوت أو املعنيني يف حفظ 
األطعمة، ألن هناك الكثـري من الطرق الحديثة لحفظها 
يف الثالجـة، ومنها حقائـب البويل إيثيلـني التي انترشت 
مؤخـراً، والحاويات البالسـتيكية، والعديـد من الطرق 

األخرى التي تساعد عىل الحفظ.
وأما عن اللحم غري املطبوخ، فهو يحتاج إىل تسعة شهور 
كأقـىص حد للحفظ داخل الثالجـة. لكن اللحم املطبوخ 
فهو يحتاج إىل ثالثة شـهور فقط وربما بعدها سيبدأ يف 

فقد قيمته الغذائية.
وبالنسبة للسمك، فقد أشارت الصحيفة أن الحد األقىص 
لحفظه السـمك هو سـتة شهور عدا األسـماك الدهنية 
فهـي تحتاج إىل نصـف تلك املدة، وبالنسـبة لألسـماك 

املطبوخة، فهي تحتاج إىل ثالثة شهور أيضاً.
وتبقي املكرسات عىل قيمتها الغذائية حتى ثالثة شهور 
يف الثالجة، أما عن الخضار فهي تحتاج إىل سـنة كاملة. 
وأما عـن فطائر الخبز والكيك فهم يحتاجون إىل شـهر 

واحد فقط يف الثالجة.
وأشـادت «دييل ميل» األمريكية أن من املهم التعرف عىل 
املدة التي يحتاجهـا كل نوع من األطعمة تحت التجميد 
يف الثالجـة كي يبقـى محافظاً عىل طعمـه وعىل حالته 

الصحية قبل األكل.
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١٤٩٦ - ليونـاردو دا فينيش يفشـل يف تجربة آلة طريان كان قد 

صممها بنفسه.
١٧٧٧ - قوات الثورة األمريكية بقيادة الجنرال جورج واشنطن 
تهـزم القـوات الربيطانيـة يف معركـة برنسـتون بواليـة نيـو 

جرييس.
١٨٧٤ - تسـلم الجنرال سـريانو رئاسـة الجمهورية اإلسبانية 

األوىل، وهو آخر رؤساء تلك الجمهورية.
١٨٩٩ - الواليات املتحدة تحتل كوبا.

١٩٥٦ - بدايـة البث التلفزيوني العراقـي ليكون ثاني بلد عربي 
بعد مرص يدخل به البث التلفزيوني.

١٩٦٢ - الواليات املتحدة تقطع عالقتها مع كوبا.
١٩٧٠ - كورت فالدهايم يتوىل األمانة العامة لألمم املتحدة.

٢٠٠٤ - تحطـم طائرة مرصية كانت تقل سـياًحا فرنسـيني يف 
طريقهـا مـن مدينة رشم الشـيخ إىل القاهرة حيث سـقطت يف 

البحر األحمر وأدى ذلك مقتل ١٤٨ شخص.
٢٠٠٥ - الكويـت تعتقل عدًدا من العسـكريني الكويتيني بتهمة 

التخطيط لرضب القوات األمريكية يف الكويت.

٢٠٠٩ - إرسائيـل تبـدأ غزوهـا الربي عـىل قطاع غـزة وذلك يف 
اليـوم الثامن من عملياتها عىل القطاع التي اسـمتها الرصاص 

املصبوب.
٢٠١٥ - جماعة بوكو حرام ُتهاجم بلدة باجا ُمسفرًة عن مقتل 

وترشيد املئات.
٢٠١٦ - منظمتـا االتحـاد الـدويل للكيمياء البحتـة والتطبيقية 
واالتحـاد الدويل للفيزيـاء البحتة والتطبيقية تؤكدان اكتشـاف 
العنـارص أنون تريـوم (الحقاً نيهونيوم) وأنـون بنتيوم (الحقاً 
موسكوفيوم) وأنون سـبتيوم (الحقاً تينيسني) وأنون أوكتيوم 
(الحقـًا أوغانيسـون) الكيميائيـة وإضافتها رسـميًّا للسـطر 

السابع من الجدول الدوري ملندلييف.
٢٠١٩ - املسـبار الفضائـي تشـانج آه ٤ التابـع ِإلدارة الفضاء 
الوطنية الصينية يهبط ِبنجـاٍح عىل الجانب البعيد من القمر يف 

سابقة هي األوىل من نوعها.
٢٠٢٠ - مقتل قائد فيلق القدس اإليراني قاسـم سليماني وأبي 
مهدي املهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يف غارة جوية 

أمريكية استهدفت موكًبا يف مطار بغداد الدويل.
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املتحـف الوطنـي العراقي أو املتحف العراقـي أو متحف بغداد أو 
املتحف العراقي يف بغداد، هو متحف أثري وتاريخي قديم، يقع يف 
منطقة العالوي، بمدينة بغداد، العراق. يعرض مجموعات وقطع 
أثرية لحضارات بالد الرافدين، وكذلك اآلثار اإلسـالمية يف العراق، 
وآثـار العصور الَحجرية.. ويعد هو من أقدم وأهم وأكرب املتاحف 
يف العـراق، ويأتي يف املَرتبة الثانية بعد املتحف املرصي، من حيث 
التأسـيس وال َيقل عنُه شـأناً من حيث القيمـة التاريخية لآلثار 
التـي ُتمثل حضارة العراق وتاريخه. يعود تاريخ إنشـائه إىل عام 
١٩٢٣-١٩٢٤ حيـث جمعت عاملة اآلثـار الربيطانية غريترود بيل 
آثار العراق ووضعتها يف حيز صغري يف مبنى الرساي أو القشـلة، 
ويف عـام ١٩٢٦ بسـبب تجميع الكثري من اآلثار وضيق املسـاحة 
افتتـح َمبنـى آخر يف شـارع املأمون وَنقلـت إليه جميـع اآلثار، 
وعينـت املس غريترود بيـل ُمديرة للَمتحف ثـم تالها ر.س كوك، 
ويف عـام ١٩٦٦ ونتيجـة لضيق املَسـاحة أيضا قـررت الحكومة 
العراقية بناء َمتحف ُيناسـب مواصفات املتاحف العاملية ويكون 
يف مكان ُمناسـب، فبني املبنى الجديد يف منطقة العالوي وبسبب 
هذه املُناسبة سـمي باملتحف الوطني العراقي بعدما كان يعرف 
بــمتحف بغـداد لآلثار.يحتـوي املُتحف عىل قطـع أثرية ثمينة 
مـن حضارة بالد ما بـني النهرين، ولقد ُنهبت أجـزاء وقطع من 
مجموعـات املتحـف األثرية أثناء وبعـد الغزو األمريكـي للعراق 
عام ٢٠٠٣، وبعدها ساهمت الجهود الدولية يف استعادة وإرجاع 
العديـد مـن القطع األثريـة املرسوقـة، واملَتحف مفتـوح للزوار 
والجمهـور حالياً، ولقد افتتح املَتحف رسـمياً يف فرباير/شـباط 

٢٠١٥ من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

حمـاٌر  ملـح  بائـع  لـدى  كان 

يسـتعني به لحمل أكياس امللح 

إىل السوق كّل يوم. ويف أحد األيام 

اضطـّر البائع والحمـار لقطع 

نهـٍر صغـري من أجـل الوصول 

إىل السوق، غري أّن الحمار تعّثر 

فجـأة ووقع يف املاء، فذاب امللح 

خفيفـة  األكيـاس  وأصبحـت 

مّما أسـعد الحمار كثريًا. ومنذ 

ذلك اليـوم، بدأ الحمـار بتكرار 

يـوم.  كّل  يف  نفسـها  الخدعـة 

واكتشـف البائع حيلة الحمار، 

فقّرر أن يعلمه درًسـا. يف اليوم 

التـايل مـأل األكيـاس بالقطـن 

الحمار..  ووضعها عـىل ظهـر 

ويف هذه املرّة أيَضا، قام الحمار 

بالحيلة ذاتها، وأوقع نفسـه يف 

املاء، لكن بعكس املرّات املاضية 

ازداد ثقل القطن أضعاًفا وواجه 

الحمار وقًتا عصيًبا يف الخروج 

من املـاء. فتعلّم حينها الدرس، 

وفرح البائع لذلك.

املسـتفادة مـن هـذه  العـربة 

القصـة القصـرية: لـن تسـلم 

الجـرّة يف كّل مرّة، وقد ال يكون 

الحظ حليفك دوًما!
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بالطبع سـمعت عن شـخصيتك 
من لون شعرك ولكن هل تعرفت 
عيل شخصيتك من فرق الشعر ؟ 
نعم فرق الشعر الخاص بك يحمل 
معاني عن شـخصيتك . فعندما 
تفكر كل يـوم عن كيفية إختيار 
تصفيفـة الشـعر الخاصـة بـك  
فهـي تخرج مـن  معاني عميقة 
بداخلك . يف الواقع أن فرق الشعر 
الخـاص بـك عندما يكـون عيل 
اليمـني أو اليسـار أو يف املنتصف 
يكشف عن صفات شخصية لك، 
تابـع القراءة ملعرفة مـاذا يقول 

فرق الشعر عن شخصيتك ؟
فرق الشعر يف املنتصف :

عندما تقوم بإختيار فرق الشعر 
يف مركـز الـرأس . يشـري إىل أنك 

شخصية دقيقة، طموحة، تحب 
ممارسة األعمال التجارية، لديك 
هوس بالسيطرة وفرض السلطة، 
تمتـع بالنشـاط عنـد مغـادرة 
املنزل، لديك قوة ال يسـتهان بها 
يف مواهجة التحديات، شـخصية 

حادة، قوي اإلرادة، جذاب .
املنتصـف  يف  الشـعر  فـرق 

وفوضوي:
يرمـز فـرق الشـعر يف املنتصف 
والفوضوي أن هذه الشـخصية 
تحـب الحريـة وتريـد أن تظهر 
تميزها عـن باقي الشـخصيات 
عند إختيار طريقة فرق الشـعر 
هـذه كمـا أنهـا تتمتـع بنظرة 
متمـردة وال تخاف مـن املغامرة 
التحـدي وتجربة األشـياء  تحب 

الجديدة بكل ثقة .
 فرق الشعر الجانبي الدقيق :

فأنت شـخصية مسـئولة تحب 
تطوير نفسـها والحصـول عىل 
وظيفـة أفضـل . تأخـذ معظـم 
األشـياء عـيل محمل الجـد وإذا 
كان الفـرق عـىل الجانب األيرس 
فأنت شخصية منطقية وذكية .

أما الجانب األيمن فأنت شـخص 
اإلهتمـام  وتحـب  إبداعـاً  أكثـر 
والعنايـة باألخريـن قـد تصلـح 

ملهنة موسيقية، مصمم، فنان .
فرق الشعر الجانبي الفوضوي :

تحـب تجربـة األشـياء الجديدة 
والعرصيـة خصوصـاً يف املالبس 
واألزيـاء بغـض النظـر عـن أي 
جانب تقـوم فيه بعمـل الفرق. 
تحب اإلرتقاء يف رشكة العمل مع 
إتخاذ املواقف املناسـبة وسهولة 

حل املشاكل التي تواجهك .
 ال تقوم بعمل فرق شعر :

فأنت شـخصية هادئـة متوازنة 
وواثقـة مـن نفسـها . تفضـل 
ترسيحات الشعر البسيطة ومع 
ذلك تحب أن تكون مركز إهتمام 
من الجميع يف حـني تختار نمط 

جمايل كالسيكي  للظهور به . 

فرق الشعر عيل اليمني :
فأنـت شـخصية عاطفية، تحب 
بعـض  يف  والحنـان،  اإلهتمـام 
يف  بالتـورط  تقـوم  األحيـان 
خالفـات ورصاعات ولكـن غالباً 
ما تكون معركة جيدة بالنسـبة 
لك . صديـق رائع ملن حولك قادر 
عـىل الوقـوف بجانـب أصدقائك 
يف أي وقـت وأي مـكان . تحـب 
مسـاعدة الناس وتـري أنها أمر 

بديهي وطبيعي ..
فرق الشعر املتوازن :

وعادلـة،  متوازنـة  شـخصية 
سـاحرة، إجتماعية تحب تكوين 
دائـرة أصدقاء كبـرية . يف بعض 
األحيـان تحتـاج السـيطرة عىل 
عقلـك وأعصابـك عنـد التعرض 
إلنفعـال . تـدرس األمور يف وقت 
جيـد ولذلـك ال تتحـرك إىل األمام 

برسعة .
فرق الشعر عيل اليسار :

غـري منحار للقلـب تعمل بعقلك 
دائمـاً عنـد الحكـم عـىل األمور 
مـع  اللعـب  تحـب   . املختلفـة 
األطفـال ومحاولة حل الشـجار 
الـذي ينتـج بينهم عـن األلعاب 

املختلفة .
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غزاني الشيب يسمر من داللــــــك
انا معرفت زعلك من داللــــــــــــك
تتوه شبيك خايب من ادلـــــــــــــك
وتستكثر عليه جلمت اشلونــــــــك

***********************
عاشرت العواذل بالزعل ويــــــــاي
وعلى هجرك الي صارو ينصحونك

مو حبا الك صدكني ال يهـــــــــواي
بس كرها الي رادو يبعدونــــــــــك

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1 .وصل درجة عالية من حسـن األداء أو الصناعة - 
نصف صابر - ثلثا جبل.

2 .بمعنـى طريق أو وسـيلة أو ألجل يشء ما - حالة 
اإلصابة بمكروب أو عفونة يف الجسم.

3 .عكـس حلـو - مطرب راحل صاحـب اغنية بنات 
املكال.

4 .عـروس املصايف اللبنانية – قريـة لبنانية وقعت 
ضحية غدر املحتل.

5 .اسـم حرف مـن حـروف اللغة – طـاف يف املكان 
وبحث بنظره.

6 .غري متزوج.
7 .يضعون شيئا مكان يشء آخر - متشابهات.

8 .هز وخض - ثلثا سيد - يقرأ لنفسه أو لآلخرين.
9 .كثري وفائض - يشبك األشياء ببعضها.

10. قرية وقضاء يف البقـاع اللبناني عند جبل صنني 
-متشابهان - هجم.

1 .انصت - صوتها مالئكي ولحنها رحباني.
2 .شاعر لبناني مهجري - فوق العني (معكوسة).

3 .كلمة تستخدم لالسهاب يف املعنى - لقب اجتماعي 
انجليزي - زهر يذكر يف تحية الصباح.

4 .حيوان بحري يصنف من أذكى املخلوقات - وحدة 
العملة اللبنانية.

5 .متشابهان - حب.
6 .ما يئس وما استسلم - الجن - طرف.

7 .سهل يف لبنان - يسحب.
8 .مخيم فلسطيني شهري يف لبنان.

9.اسم مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة الهادئة - مدينة 
أثرية يف البقاع اللبناني مهمة.

10 .دولة عربية اصل اسمها بمعنى لون اللبن لكثرة 
الثلوج يف جبالها - قرية يف قضاء املتن بجبل لبنان.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

قد تقـرأ اليـوم معلومات ال تصـدق. حـاول أال تكون 
عدوانيـا يف الـكالم مع من حولك، سـتجري لقاء عرضياً 
يمكن أن يثبت أنه مفيد لك عىل الصعيد املهني أو الشخيص. 
يمكنك أن تتقّدم بدون تردد. هذا اللقاء سيسـاعدك عىل فهم 

الكثري من األمور واملشاكل التي كنت تبحث عن حل لها.

تجنـب املواجهات املبـارشة اليوم مع رؤسـائك يف العمل 
وأجـل املناقشـات. ال تجـادل الحبيب كثـريا وتقبل وجهة 

نظره.
 تمر بتجارب كثرية خالل هذه الفرتة تكسبك املزيد من الخربات. 

ال تحرج الحبيب أمام اآلخرين واحرتم مشاعره.

التحـدي يولّد عنـدك حافـزاً أكرب للعمـل بجدية، 
وهـذا يخلق جـواً من التنافـس بينك وبـني زمالئك 
لتقديم األفضل. سوء تفاهم مع الرشيك يؤدي إىل بعض 
االختـالف يف وجهـات النظر، لكـن يتم حلّـه بعد تدخل 

صديق مشرتك بينكما.

يدعـوك أحـد األصدقـاء إىل العمـل خلف السـتار 
واالنتبـاه مـن بعض الحاسـدين واملغرضـني لكنه 
أيًضا يخربك بفرص مهمة تتلقاها قريبا. قم بالخطوة 
األوىل وتخلص من كربيائك. يؤدي الحوار الهادئ إىل توضيح 

نقاط الخالف، ومن ثم إىل حل يريض الطرفني.

تعمل اليوم عىل تصحيح الكثري من األوضاع الخاطئة 
يف العمـل. الكثري مـن األجواء الرومانسـية يف انتظارك 
هذا املسـاء. ال تعـط أي وعود أو قرارات قبـل أن تتأكد من 
الحقائـق. ال تتخل عن الحبيب يف مثـل هذه الظروف وقدم 

له النصيحة والدعم.

عىل الرغم من أنك تصل إىل مرادك اليوم، إال أن املشكلة تكمن 
يف معارضـة اآلخريـن لـك يف كل مـكان. عناد غـري متوقع من 
بعض األشخاص عىل مدار اليوم ولذلك ربما تقدم بعض التنازالت 
حتـى يتعاون بعضهم معك يف العمل. حـاول أن تلبي طلبات اآلخرين 

قدر اإلمكان.

لديك فرصة اليوم للقيام بصفقة مربحة جدا. تتمتع 
بطاقة إيجابية تسـاعدك عـىل العمل. عليـك أن تدرك 
أن كلماتـك تؤثر عىل مزاج اآلخريـن وتجعلهم يصارحونك 
بمشاعرهم ويكشـفون لك الحقيقة. احرص عىل أن تعمل 

يف بيئة يسودها السالم والتعاون.

ربمـا تقرر هذه الليلة أن تحرض نـدوة أو اجتماعا من نوع ما. 
قـد يتعلـق هذا االجتمـاع أو هذه النـدوة بموضوعـات روحانية 
وفلسفية. ستالحظ أن كل شخص يحرض هذا الحدث اليوم قد يكون 

حريصا عىل سماع املعلومات. 
قد تشـعر بدوران يف رأسـك، لذلك إن أمكن، ننصحك بالذهاب إىل املنزل 

سريا عىل األقدام.

ال تقلق بشأن التحقيق الذي يجريه أحد األشخاص 
معك هذا اليوم.

 ثق يف اآلخرين اليوم أكثر من أي وقت. سـتجد أن األمور 
أصبحـت أكثر سـهولة إذا اقرتبت منهـم بطريقة إيجابية 

ومحايدة.
 استمع ملن حولك بحرص شديد.

ال تتأثر باملشاكل والحلول غري الحاسمة التي تواجهك 
اليوم. ال تجعلها سببا يف إحباطك. 

إذا أرصرت عـىل االنتظـار بهـذه الطريقـة، سـيكون من 
الصعـب عليك أن تتقدم نحو األمام.أنـت بحاجة إىل التحرك يف 

الحال. إذا واجهتك صعوبة ما، يجب أن تتغلب عليها.
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يجب أن تجري اليوم بعض االتصاالت املهمة، وأن تقوم 
بها يف بداية يومك قبل أي يشء آخر. 

بعـض الكلمات قد تلمس مشـاعرك ما يقرب املسـافة بينك 
وبـني من تتحدث إليه، سـواء كنـت تتحدث عـىل الهاتف أو من 

خالل الرسائل النصية.

أنت شـخص عمـيل ومحب للعمـل بطبيعتـك، ولكن التقـدم الذي 
أحرزتـه قـد يزيد من رغبتـك يف أن تكون أكثر فعالية ونشـاطا بقدر 

اإلمكان حتى تحافظ عىل مستواك. 
عـىل الرغم مـن إيجابيتك وحيويتـك إال أن األمر الـذي يعكر صفوك هو 

العمل الشاق املطلوب منك.

Ô”aã«@fiçÀ



ألغنية  جديد  كليب  بفيديو  العام  تختم  أن  لطيفة  قررت 
الشهري  الفيديوهات  بموقع  الرسمية  قناتها  عرب  ”ملحوقة“ 
يوتيوب، وذلك بعد طرح األغنية عام 2018 ضمن أغاني ألبوم 
”فريش“.وكشفت لطيفة يف ترصيحاتها الخاصة أنها ستقوم 
فرتة  خالل  طرحته  الذي  ”فريش“  ألبوم  أغاني  كل  بتصوير 
انتشار فريوس كورونا، مؤكدًة أن هذا األلبوم ُظلِم بسبب أزمة 
ألبوم  أغاني  أيضاً  ستصور  كما  املستجد،  كورونا  فريوس  تفيش 

”أقوى واحدة“ الذي طرحته عام 2019 خالل نفس األزمة.
وبدأت  بالكامل،  فريش  ألبوم  أغنيات  تصوير  قررت  أنها  وأضافت 
”أقوى  أغنية  بتصوير  ستقوم  وقريبا  تستحق،  ألنها  ”ملحوقة“  بأغنية 
واحدة“، وأغنية ”أنا عشت عمري“، ألنها أغان جيدة ويجب أن يشاهدها 

الجمهور بطريقة الفيديو كليب.
وترى لطيفة أن ما يتبقى ألي فنان هو أعماله، وخاصة األغاني التي يتم 
تصويرها، موضحًة أنها تؤمن برضورة توثيق مسريتها عن طريق تصوير 
يتم  أن  أغنية قوية يجب  كليب، وقالت: ”كل  الفيديو  أغانيها بطريقة  كافة 

تصويرها فيديو كليب لرياها الجمهور ألن هذا هو الذي يبقى يف الذاكرة ”“.
الجدير بالذكر أن لطيفة احيت أوىل حفالتها بموسم الرياض ليلة رأس السنة، 
بمشاركة نخبة من نجوم الطرب والغناء يف الوطن العربي، وتعد هذه الحفلة 

أول مشاركة للنجمة لطيفة بموسم الرياض.
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املوسم  تحكيم  لجنة  أعضاء  ضمن  كعضو 
الغنائية  املواهب  إكتشاف  برنامج  من  األول 
عن  املهندس  ماجد  كشف  آيدل،  سعودي 
خلف  السعودية  املواهب  تجاه  شعوره 
كواليس  يف  املهندس  ماجد  وأكد  الكواليس. 
تجربته  أن  آيدل  سعودي  حلقات  تصوير 
أنها  ويرى  رائعة،  تجربة  الربنامج  ضمن 
تأخرت كثرياً ولكنه كان ينتظر أن تكون لديه 

التحكيم،  الكافية ليجلس عىل كريس  الخربة 
يف  كبرية  تحول  نقطة  ستكون  أنها  ويؤكد 
حياته الفنية.ويؤكد أن السعودية لديها إرث 
وسيقومون  اململكة  أنحاء  كل  يف  كبري  فني 
السعودية  مسرية  إلستكمال  عنها  بالبحث 
الفنية.وأضاف: أنه قام بدعم املواهب الفنية 
من  العديد  بإنتاج  الفنية  مسريته  خالل 
الشابة   املواهب  من  للكثري  الغنائية  األعمال 

سيقوم  أنه  مؤكداً:  كثرياً.  بهم  يشعر  ألنه 
أيضاً.  القادمة  الفرتة  خالل  التجربة  بتكرار 
ويقول ماجد املهندس: انه سيتحمس للصوت 
لجنة  وأعضاء  وأنه  يلمسه،  الذي  الجميل 
عن  ويبحثون  املجاملة  يعرفون  ال  التحكيم 
دعم األصوات القوية ولكن هذا ال يمنع من 
ما يشعره  أن  وأكد  املناوشات.  وجود بعض 

بالقلق أن يكون صارما أكثر من الالزم.

الخالفات  من  فرتة  بعد 
عرب  الكالمية  واملشادات 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
إليسا  النجمتان  تمكنت 
الخالفات  انهاء  من  وأصالة 
خالل  الصلح  واعالن  بينهما، 
نايت»  «تربو  حفل  كواليس 
أقيم عىل مرسح محمد  الذي 

بنهاية  لإلحتفال  أرينا  عبده 
العام ٢٠٢٢.

شهدت كواليس «تريو نايت»  
العديد من املشاهد واللقطات 
النجوم  التي جمعت  العفوية 
أبرزها  الحفل،  يف  املشاركني 
الفنانة  جمعت  التي  اللقطة 
حيث  أصالة،  بالفنانة  إليسا 

الثنائي وهما يرقصان  ظهر 
عىل  املوسيقى  أنغام  عىل 
وخالل  الحفل.  مرسح 
 ،lbci كامريا  مع  لقائهما 
خالفها  عن  إليسا  قالت 
تفاهم  «سوء  أصالة:  مع 
لتتدخل  وانتهى»،  بسيط 
باملصالحة  وتبادر   أصالة 
عقب اعرتافها بأنها هي من 
تسببت يف غضب إليسا منها، 
لتتقبل  آسفة،  أنا  وقالت 
وينتهي  أصالة  اعتذار  إليسا 

خالفهما تماماً.
إليسا:  قالت  البداية  يف 
كان  شوي،  مزعلتني  «كانت 
أن  وبما  تفاهم،  سوء  يف 
واملسامح  السنة  رأس  اليوم 
تتدخل  ذلك  عقب  كريم».. 
«أنا بعتذر والله  أصالة قائلة 

هي  هالبنت،  إال  العظيم 
وقلبنا  ورشيكتي  حبيبتي 
خالف  ويعود  بعض».  شبه 
 ،٢٠١٨ لعام  وأصالة  إليسا 
أصالة  سخرت  حينما  وذلك 
لجنة  يف  إليسا  مشاركة  من 
املواهب  برنامج  تحكيم 
خالل  من   ،«the voice  »
حسابها  عرب  كتبتها  تغريدة 
نعلو  محتاجني  «تويرت»  عىل 
لنتلّمس  الفنّية  بالذائقة 
أطراف مشاعرنا الّتي ُدهست 
ومواهب  برامج  زحمة  يف 
من  لنا  تبّقى  ما  دّمرت 
فيه  أكيد  ارتقاء،  محاوالت 
وينهم؟  بس  فخمة  أصوات 
بالقليل».  نرىض  وبيكّفي 
وعلقت إليسا وقتها عىل األمر 

.«its okay« بكلمة واحدة

بمهر  ابنتيه  كلتا  بتزويج  سوري  أب  قام 
أمريكي واحد، فحصل  أقل من دوالر  قيمته 
الذي  املجتمع  نطاق  يف  واسعة،  إشادة  عىل 

يعيش فيه بشمال رشق سوريا.
وحول غايته من خطوته، قال إبراهيم العلو 
(٤٧ عاما) من الحسكة إن «الفكرة تسهيل 
أمر الزواج، وقد دفعني الوازع الديني إىل ذلك، 
خلق،  ذو  لشاب  ابنتي  تزويج  أردت  حيث 
إىل  باإلضافة  املادي،  لوضعه  االكرتاث  دون 
تشجيع اآلخرين عىل خفض املهور، لتخفيف 
يف  الراغبني  الشباب  كاهل  عىل  املطالب  ثقل 

الزواج».
شقيق  تشجيع  يف  ساهمت  الخطوة  هذه 
بناتهن  تزويج  عىل  له،  عم  وابن  إبراهيم 

بنفس الطريقة دون رشوط.
أنهت  التي  العلو،  إبراهيم  إرساء  وقالت 

إقامة  دون  تزوجت  إنها  الثانوية،  دراستها 
مؤكدة  سورية،  لرية  ألف  بمهر  زواج  حفل 

أنها «لم تكن مجربة» عىل الزواج.
عىل  تؤثر»  «لم  التجربة  هذه  أن  إىل  ولفتت 

عالقتها مع زوجها الحايل، كاشفة أنها تلقت 
النسوي،  املجتمع  االنتقادات من  العديد من 
أكدت  كما  الفكرة.  يتقبلن  لم  كونهن 

شقيقتها دعاء، عدم إجبارها عىل الزواج.

تجربة  لتكرار  رفضها  حول  املستمرة  ترصيحاتها  من  الرغم  عىل 
الزواج، إال أن الفنانة املرصية إلهام شاهني، يبدو 
يف  جديد  بتفكري  الجديد  العام  ستدخل  أنها 
تجربة الزواج وترحيبها بفكرة االرتباط، 
لها  التاروت  خبرية  لتوقعات  وفقاً 
.٢٠٢٣ الجديد  العام  خالل  بالزواج 

عن  شاهني  إلهام  الفنانة  وكشفت 
واالرتباط،  الحب  باب  تغلق  ال  أنها 
وتنتظر عالقة عاطفية سعيدة.وقالت 
برنامج  مع  مداخلة  يف  شاهني  إلهام 
الفنانة  تقدمه  الذي  البلد»  «بنت 
خرب  «ده  مصطفى:  نشوى 

رائع، وأنا منتظرة هذه العالقة العاطفية السعيدة، ويارب ادعويل 
املناسب، مفيش  تبقى سنة سعيدة».وتابعت: «لو لقيت الشخص 
ست تقدر تعيش من غري راجل، وال راجل يقدر يعيش من غري ست، 
دي الطبيعة إليل ربنا خلقنا بيها، لكن كل واحد يالقي مني مناسب 
ليه، يوم ما يكون فيه شخص مناسب جداً يل أو العكس ويوم ما 

هيجي أكيد مش هقول أل».
يقرب  وهيخاف  هيقرب  مش  الضعيف  «الشخص  واستكملت: 
مني».كانت إلهام شاهني، قد أعلنت من قبل انسحابها من املشاركة 
عن  اعتذارها  بعد   ،٢٠٢٣ لرمضان  املرصية  املسلسالت  موسم  يف 
روبي،  النجمة  أمام  العمدة»  «حرضة  مسلسل  ببطولة  املشاركة 
وقالت إلهام إن رشوط السوق حالياً ال تتوافق مع رشوطها، ألنها 

ترص عىل قراءة سيناريو العمل كامالً قبل التعاقد رسمياً.

القديمة  أغنياتها  غنائًيا جمعت فيه مجموعة من أجمل  ديانا حداد، حفالً  النجمة،  قدمت 
مرسح  عىل  أقيم  حفل  يف  كبار  نجوم  أرشيف  من  اختارتها  أغنيات  إىل  باإلضافة  والجديدة 
ولويل»  «ماس  بأغنيتها  الحفل  حداد  ديانا  العني.وافتتحت  مدينة  يف  الهييل  ألعاب  مدينة 
واختتمتها برائعتها الشهرية «لو يسألوني»، كما قدمت من أغنياتها «القيتك، أمانية، ودي 
حكي، يا زعالن» وأغنية «برق الح» التي تفاعل معها الجمهور العيناوي بشكل كبري، كما 
قدمت من أغنيات أخرى مثل «بني العرص واملغرب» و»بسك تجي حارتنا» و»إىل هنا»، كما لم 
تنَس تحية أهايل العني بأغنية «قالوا الهوية قلت عيناوي».وقالت ديانا حداد: «أنا سعيدة بأن 
أختتم هذا العام بني أهىل وجمهوري يف مدينة العني، وأشكر من تحمل الربد ولكل من أتى 
من بقية إماراتنا الحبيبة وأشقائنا من اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وأتمنى من 
كل قلبي أن يحمل العام الجديد كل السعادة والخري والصحة لكل من شيوخنا الكرام وأبناء 
إمارات الخري والعالم العربي وألهيل وبناتي ويل شخصًيا»، وكشفت ديانا عن مفاجأة قريبة 

هي عبارة عن عمل فني مختلف سريى النور خالل األيام املقبلة.

عن  واتسآب  تطبيق  توقف 
للهواتف  طراًزا   49 عىل  العمل 
الذكية ابتداًء من األمس تارًكا 
حيث  التطبيق،  بدون  املاليني 
الذين  املستخدمون  سيحتاج 
-A و   iPhone أجهزة  لديهم 
droid قديمة إىل الحصول عىل 
من  ديسمرب   31 بعد  ترقية 
أجل استخدام التطبيق يف بداية 
املجموع  ويف  الجديد.  العام 
يف  بما   - طراًزا   49 سيتأثر 
 Huawei عدد من هواتف  ذلك 
وبحسب   ،Samsung و   LG و 
التطبيق  برمجة  تمت  ورد  ما 
للمترضرين  تنبيه  إلصدار 
قبل أن تتوقف خدمة الرسائل 
العمل.وقالت  عن  الفورية 
”تتغري   :WhatsApp إدارة 

كثريًا،  والربامج  األجهزة 
أنظمة  بانتظام  نراجع  لذلك 
التي ندعمها ونجري  التشغيل 
تحتوي  ال  وقد  التحديثات، 
آخر  عىل  أيًضا  األجهزة  هذه 
تفتقر  قد  أو  األمان،  تحديثات 
لتشغيل  املطلوبة  الوظائف  إىل 
 : فت ضا وأ . “W h a t s A p p
”الختيار ما نتوقف عن دعمه 
رشكات  مثل  عام،  كل  نقوم 
بالنظر  األخرى،  التكنولوجيا 
األقدم  والربامج  األجهزة  يف 
أقل  يستخدمها  يزال  ال  والتي 
عدد من األشخاص، ولتحديث 
بك  الخاص  التشغيل  نظام 
إىل  انتقل   ،iPhone جهاز  عىل 
اإلعدادات العامة وحدد تحديث 

الربنامج“.

مجموعة  «تلغرام»  الفوري  الرتاسل  تطبيق  طرح 
ومن  أبرزها   ،٢٠٢٢ املنرصم  العام  أواخر  يف  املزايا  من 

مشاركة  خيار  الجديدة  امليزة  الخفية». وتوفر  «الوسائط 
متأللئة  بطبقة  مصحوبة  ولكنها  فيديو،  مقطع  أو  صورة 
متسلم  يقوم  أن  بمجرد  تتالىش  والتي  محتواها،  تخفي 
أجل  له.ومن  مفاجأة  تكون  لكي  عليها،  بالنقر  الرسالة 
إرسال الوسائط بصورة خفية أو ضبابية، يجب االنتقال إىل 
قائمة «املرفقات» واختيار «وسائط أو أكثر»، ثم النقر عىل 
الصور  إىل  املتأللئة  الطبقة  «Hide with Spoiler» إلضافة 
أو الفيديو املطلوب إرسالها يف محادثة «تلغرام».يشار إىل 
أن تطبيق «تلغرام» طرح يف شهر ترشين الثاني املايض، 
التي من  امليزات الجديدة والتحديثات املرئية،  حزمة من 
نصوص. إىل  الفيديو  رسائل  يف  الصوت  تحويل  أبرزها 
ويمكن تفعيل ميزة تحويل رسائل الفيديو إىل نصوص 
الجزء  يف  املوجود   ،«A  →» الزر  عىل  النقر  خالل  من 
امليزة متاحة  الفيديو.لكن ستكون  األيمن من  السفيل 
فقط من خالل اشرتاك «تلغرام بريميوم»، الذي يكلف 
٥ دوالرات شهريا، والذي يوفر ملشرتكيه مزايا إضافية، 

مثل التنزيالت األرسع، وعدم وجود إعالنات، وحتى 
تحميل أكرب للملفات يصل إىل ٤ غيغابايت.

املقر  يضم  الذي  املبنى  مالك  ترست،  بروبريتي  كاليفورنيا  أكدت 
الرئيس لرشكة تويرت، أن مقر الرشكة اململوكة للملياردير األمريكي 
إيلون ماسك مهدد بالضياع.وأوضحت أنها أقامت دعوى قضائية 
ضد تويرت بسبب تخلفها عن دفع اإليجار البالغ ١٣٦٫٢٥٠ دوالراً، 
أخطرت  أنها  تايمز».وبينت  «نيويورك  صحيفة  عن  نقالً  وذلل 
إيجار  عقد  عن  ستتخىل  بأنها  املايض،  ديسمرب   ١٦ يف  «تويرت»، 
الطابق الواقع يف سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها املستحق 
يف غضون خمسة أيام.وذكرت، يف شكوى تم تقديمها هذا األسبوع 
إىل املحكمة العليا ل مقاطعة سان فرانسيسكو، أن تويرت لم تمتثل 
مكاتبها  جميع  يف  اإليجار  دفع  عن  أسابيع  تويرت  لألمر.وتوقفت 
قضائية  دعوى  أيضاً  الرشكة  التكاليف.وتواجه  لتوفري  العاملية 
بها  قام  التي  الطريان  رحالت  مقابل  دوالراً   ١٩٧٫٧٢٥ دفع  لعدم 

ماسك خالل أسبوعه األول يف «تويرت».
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التفاؤُل نعمٌة من ِنعم الله، وجميٌل أن نبدأ عامنا الجديد ٢٠٢٣ بالتفاؤل، ونرتُك 
وصحيٍة  سياسية  أحداٍث  من   ٢٠٢٢ عام  يف  لبلدنا  وجرى  أصابنا  ما  كل  خلفنا 
واقتصادية، والتي أغلبها كانت مؤثرًة ومؤملًة، السيما استمرار فريوس كورونا، 
مليون   ٦٦٠ من  أكثر  عاملياً  أصاَب  والذي  الثالث،  عامه  طوى  الذي  الوباء  هذا 
بيانات  أحدث  بحسب  شخص،  ماليني   ٦٫٦ من  أكثر  وفاة  إىل  أدى  كما  شخص، 

منظمة الصحة العاملية.
والتفاؤُل هو اإليماُن والطريق الذي يؤدي إىل اإلبداِع واإلنجاز، وهو شعوٌر داخيل، 
أفضل  لها  نتمنى  وأحوال  أحداٍث  يدور حولنا من  ملا  األفضل  الجانِب  إىل  والنظر 

النتائج.. والتفاؤل يبقي الشخص إيجابياً وصاحب فلسفة جميلٍة يف الحياة.
إذا نظرنا بعني التفاؤِل إىل الوجود، لرأينا الجماَل شائعاً يف كل ذراته، وأحياناً يغلق 
الله سبحانه وتعاىل أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه وأوسع، ولكن 
معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم يف النظر اىل الباِب الذي أغلق، بدالً 

من باِب األمل الذي انفتَح أمامهم عىل مرصاعيه.
 قد نتألُم من الوضِع الحايل يف البالد.. نعم!، ولكن نظرتنا املستقبلّية هي نظرُة 
ألٍم،  أمه دون  الجننُي من رحم  .. وال يولد  الله  إن شاء  «تفاؤل» ملستقبٍل أفضل 

ولوال التحدياُت ملا تعلمنا.. ولوال التعاسُة ملا سعدنا.. ولوال الفقر ملا اغتنينا .
وال نقف كثرياً عند أخطاء ماضينا، ألنها ستحول حارضنا اىل جحيٍم.. وال نقول 
يا ليت الزمن يرجع بنا للوراء.. لنجعَل من التفاؤل يف عام ٢٠٢٣ باباً ندخل فيه 

ونصطحب معنا َمن يشاركنا فيه، ونبقيه مفتوحاً لكل من أراد أن يتفاءل.
أقوُل.. الحياة مهما كانت مرفهًة وآمنًة، فال بّد أن تحمل يف تقلباتها الكثرَي من 

املصائب واملتاعب لإلنسان.
ويف مقايل هذا، حاولت أن أجمع بعَض األفكار التي تركُز عىل االستعانِة بعد الله 
سبحانه وتعاىل بـ»األمل».. هذه النافذُة الصغرية التي مهما صغر حجمها إّال أنها 
تفتح آفاقاً واسعًة يف الحياة، محذراً من إن الحياة مليئٌة بالحجارِة فال تتعثر بها، 
بل اجمعها وابني بها سلماً تصعد به نحو الهدف.. هذه هي حكمُة الناجحني من 
بني البرش، التي طاملا أثبتت قوتها، فال يأَس مع الحياة، وال حياَة مع اليأس، هذا 

جوابنا لكل من يقول إن املتفائل يرى ضوءاً غري موجود.
طاملا تأملنا مما يمر به بلدنا، وما يعيش به اىل اآلن من أزماٍت متالحقٍة وملفاٍت 
شائكة، وسجاالٍت سياسّية، وارتفاٍع يف املعيشة السيما بعد ارتفاع سعر رصف 
الدوالر، وتظاهرات واحتجاجات وقوانني معطلة، لكن نظرتنا املستقبلّية تدعونا 

للصرب، والتفاؤل باألمل.
كما ليس هناك تناقٌض بني الصرب والتفاؤل، بل التفاؤل ركنه الركني هو الصرب.. 
ولعل قصة نبي الله يعقوب (عليه السالم) من أجمل القصص التي ذكرها القرآُن 
الكريم، والتي تتحدث عن الصرب عىل البالِء، وحسن الظن يف الله، واألمل يف الله، 
وعدم اليأس، عندما فقَد أحب أبنائه إىل قلبه عىل يِد أبنائه أيضاً، وهذه من أشّد 
املصائب التي من املمكن أن تصيب األب، ولكن سيدنا يعقوب (عليه السالم) قابَل 
هذا االبتالَء بالصِرب واالستعانة بالله سبحانه وتعاىل، ولم يفقد األمل يف الله بأن 
يرد له ابنه، وأن يكون عىل قيد الحياة، وقال ألبنائه { َقاَل َبْل َسوَّلَْت لَُكْم أَنُفُسُكْم 

أَْمرًا َفَصْربٌ َجِميٌل َواللُّه الُْمْسَتَعاُن َعَىل َما َتِصُفوَن}. 
سيدنا  من  يكن  ولم  الثاني،  ابنه  فقَد  أنه  بل  فقط،  هذا  عىل  بالؤه  يقترص  ولم 
شيئاً  يفعل  ولم  األوىل  مصيبته  تذكر  وحينها  والحسبان،  الصرب  سوى  يعقوب 
سوى الرجوع إىل الله بالدعاء بلسان املؤمن الواثق يف الله، وقال {َقاَل إِنََّما أَْشُكو 

ِه َما َال َتْعلَُموَن} . َبثِّي َوُحزِْني إَِىل اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللـَّ
الفقيدين، يوسف  البحِث عن  الله، وأخذ باألسباب يف  كل هذا ولم يفقد األمَل يف 
ُسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه  (عليه السالم) وأخيه، فقال ألبنائه {َيا َبِنيَّ اْذَهُبواْ َفَتَحسَّ
َوالَ َتْيأَُسواْ ِمن رَّْوِح اللِّه إِنَُّه الَ َيْيأَُس ِمن رَّْوِح اللِّه إِالَّ الَْقوُْم الَْكاِفُروَن}، وبعد هذا 
السعي والصرب وعدم فقدان األمل جاءته البرشى، وحينها تقابَل بيوسف وأخيه، 

وارتد إليه برصه وزال الهّم والكرب باإليمان باللِه والصِرب عىل هذا البالء.
ويف الختام أقول: اللهم أزل همومنا وفرج كربنا واحفظ بلدنا.
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