
بغداد/ الزوراء: 
اعلنـْت وزارة النفـط، ، تحقيق أكثر من 
115 مليار دوالر عن تصدير النفط الخام 
لعام 2022.وقـال نائب رئيـس الوزراء 
لشـؤون الطاقـة وزيـر النفـط حّيـان 
عبد الغنـي، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
إن“مجمـوع اإليـرادات املتحققـة عـن 
تصديـر النفط الخام لعام 2022 املايض 
دوالر  مليـار   (115) مـن  أكثـر  بلغـت 
بحسـب االحصائية األولية“، مشـرياً اىل 
أن ”الكميات املصـدرة من النفط الخام 
بلغت أكثر من (1) مليار و(209) ماليني 
برميـل، وبلغت املحصلـة النهائية ملعدل 
تصديـر النفط اليومي قرابة (3) ماليني 

و(320) ألف برميل يف اليوم“.وأشـار اىل 
أن ”عمليات التصدير تمت وفق دراسات 
للسـوق النفطية لـرشكات من مختلف 
الجنسـيات منهـا (الصينيـة والهنديـة 
والكورية الجنوبيـة والرتكية واليونانية 
والفرنسـية  والربيطانيـة  واألمريكيـة 
واإلسـبانية  واإليطاليـة  والروسـية 
والهولندية) وغريها، فضالً عن رشكات 
عربيـة أخرى“.وأشـاد الوزيـر ”بجهود 
العاملـني يف وزارة النفـط وتشـكيالتها 
لهـذه اإلنجازات املتحققـة والتي رفدت 
امليزانيـة االتحادية بمبالـغ مالية بلغت 

أكثر من (115) مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مرصفـا الرشـيد والرافديـن، أمس 
الثالثاء، املبارشة بتوزيع رواتب املتقاعدين.

وقـال املكتـب اإلعالمـي ملرصف الرشـيد 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إنـه ”تم رفع 

رواتب املتقاعدين لشـهر كانـون الثاني“.
ودعا املرصف: ”كافة حاميل بطاقة نخيل 
مراجعـة فـروع املـرصف ومنافـذ الدفع 

اإللكرتوني الستالم مستحقاتهم“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـَن رئيـس هيئـة النزاهـة االتحاديَّة 
حيـدر حنون، أمس الثالثاء، اسـرتداد 4 
مليارات دينار مـن أحد املتهمني برسقة 
القرن، وفيما أكد رضورة رفع ُمستويات 
عمل ُمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة يف 
العام الجديد، شـدد عىل أهمية محاسبة 
كبـار الفاسـدين والحـرص عـىل عـدم 
إفالتهـم من العقاب.وقـال حنون خالل 
مؤتمر صحفـي تابعته ”الـزوراء“: إنه 

”تم اسـرتداد 4 مليارات دينـار من أحد 
املتهمـني“، مبينـا ان“ املبلـغ هـو جزء 
مـن أصل 17 مليار دينـار التي يجب أن 
يسـددها املتهـم وهـي جزء مـن أموال 
رسقة القرن“.وأضاف إنه ”كذلك وخالل 
أيام سيسرتد العراق أكثر من 80 مليون 
دوالر مـن الواليـات املتحـدة األمريكية 
وهـي جزء مـن أمـوال النظام السـابق 

املهربة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ِيف يـوم جديـد من شـهرها الحادي 
عـرش، تتواصل العملية العسـكرية 
الروسية يف أوكرانيا، األمس الثالثاء، 
إذ يتبادل طريف النزاع القصف، فيما 
تدور معارك عنيفة بعدة جبهات.ويف 
آخر التطورات امليدانية، ردت روسيا 

عـىل قصـف مركز تجنيـد رويس يف 
ماكيفـكا الواقعة رشق دونيتسـك، 
بعدة رضبـات، أهمها قصف قاعدة 
تجنيد عسـكرية، يتواجد بها قرابة 
منطقـة  يف  أوكرانـي  جنـدي   200
درودجوفكا.وأعلنت الدفاع الروسية 
أن قواتها دمرت 4 راجمات صواريخ 

الصنـع،  أمريكيـة  ”هيمـارس“ 
وقضت عـىل 130 ”مرتزقا أجنبيا“ 
بغـارات جوية عىل نقاط انتشـار 
مؤقت لهم بأرايض دونيتسك خالل 
اليوم.يأتـي ذلـك فيمـا تعرضـت 
مدينة دونيتسك واألحياء املجاورة 
لها، لقصف عنيف من قبل القوات 

األوكرانيـة، وفـق ما أفاد مراسـل 
وخلّـف  و“الحـدث“،  ”العربيـة“ 
القصـف األوكراني عىل دونيتسـك 
17 إصابـة وقتيلني.هـذا وأعلنـت 
أن  األوكرانيـة  الجويـة  القـوات 
الجيش األوكراني أسقط نحو 500 
طائـرة بـدون طيار منذ سـبتمرب 

املايض.وأكد املتحدث باسم القوات 
الجويـة األوكرانية أن قوات الدفاع 
الجـوي دمـرت جميـع الطائـرات 
ة التـي أطلقتها روسـيا يف  املسـريّ
هجومها املكثف خالل عطلة رأس 

السنة البالغ عددها 84 طائرة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
تباينِت اآلراء بني بشأن مرشوع قانون حرية التعبري 
عـن الـرأي واالجتمـاع والتظاهر السـلمي بني من 
يراه تكميما لالفواه ومحاسبة للناس عىل نواياهم 
قبـل آرائهم، ومـن يـراه رضورة تنظيميـة.ورأى 
الناشط السـيايس عيل البيدر يف حديث لـ»الزوراء» 
ان « القانـون كترشيـع يفرتض ان يتم االسـتعانة 
بعناويـن نخبويـة وثقافية كالصحفيـني والكتاب 
لكي يتم تجديده بالصورة التي تليق بالبالد وممكن 
مـن خالل ذلك ان نسـهم يف ضبط الفوىض و العمل 

عـىل ان يكـون بديلها االنضبـاط يف حريـة التعبري 
و يف طـرح االفـكار ووجهات النظر باي شـكل من 
االشـكال». وبني أن من أبرز اللسـلبيات املشخصة 
عىل القانون انه» يشـجع عىل تكويـن ديكتاتورية 
عىل املستقبل املتوسـط والبعيد فمنظومة السلطة 
تسـتفحل شـيئا فشـيئا لغاية ان تصل اىل مستوى 
محاسبة صناع الرأي واملحتوى عىل نواياهم وليس 
عىل طروحاتهم باي شـكل من االشكال».وعن أبرز 
الفقـرات الخالفية بني «العقوبـات التي ضمها هذا 
القانون مثال السـجن والغرامـة وغريها من األمور 

مثل ما حصل مع قضية الناشط حيدر الزيدي الذي 
سجن ثالث سـنوات من اجل منشور هذا االمر كان 
بدون قانون فكيـف اذا كان هناك قوانني ممكن ان 
تدعم السلطة وتقوي نفوذها».واكد ان القانون لن 
يمـرر اطالقا بهـذه الصيغة ما لم يتـم تعديله وانا 
اشبهه بقانون التجنيد االلزامي لكن ردة الفعل عليه 
نخبوية بينمـا التجنيد الزامي يمـس كل العراقيني 
لكن الشـعب ال يعـرف قيمة حريـة التعبري وطرح 
األفـكار ووجهات النظـر املختلفة».من جانبه قال 
عضـو اللجنة القانونية النيابيـة، عارف الحمامي، 

يف حديـث لـ»الـزوراء»، اننـا «نتكلم عـن القانون 
بصورة عامة ومن غـري املفروض ان يتم االعرتاض 
عليـه بشـكل عام  بحجـة منع حريـة التعبري فهو  
قانون يتـم تنضيجه»، مؤكدا «ال توجد  فقرة تمنع 
حريـة التعبري فحرية التعبـري يقرها العقل و الدين 
و مبـادئ العدالة واالنصاف تقرهـا، وال يوجد دين 
مـن االديان يمنع الحرية يمنـع التعبري عن الرأي»، 
مسـتدركا»ولكن كل االديان وكل القوانني الوضعية 
وكل البـرش يرفـض الفـوىض ويرفـض التجاوز و 

التهم الباطلة الن هذا ليس تعبري عن الرأي».

بغداد/ متابعة الزوراء:
الرافضـة  العربيـة،  اإلدانـات  توالـِت 
الوطنـي  األمـن  وزيـر  القتحـام 
اإلرسائيـيل، إيتمـار بن غفـري، باحات 
املسـجد األقـىص، بحماية مـن القوات 
الثالثاء.ودعـت  امـس  اإلرسائيليـة، 

الرئاسة الفلسطينية اإلدارة األمريكية، 
إىل «تحمل مسؤولياتها وإجبار إرسائيل 
عىل وقف التصعيد واقتحامات املسجد 
األقـىص، قبل فـوات األوان»، مشـددة 
عـىل أن «محـاوالت إرسائيـل تكريس 
التقسـيم الزمانـي واملكاني للمسـجد 

األقىص مرفوضة ومصريها الفشـل».
الفلسـطينية  الخارجيـة  نـددت  كمـا 
باقتحـام إيتمـار بـن غفـري لألقـىص 
ووصفته بأنه «استفزاز غري مسبوق»، 
اإلرسائيـيل  الـوزراء  رئيـس  محملـة 
بنيامـني نتانياهو، املسـؤولية عن هذا 

الدول  أدانت جامعة  االعتداء.وبدورها، 
العربيـة، «بأشـد العبـارات» اقتحـام 
بن غفري للمسـجد األقىص «وتدنيسـه 
لحرمة املسـجد صباح امـس «.واعترب 
األمـني العـام لجامعة الـدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، أن ذلك يعد «استباحًة 

للحـرم القـديس وعدوانـا عـىل القبلة 
اسـتفزازا  ويمثـل  للمسـلمني،  األوىل 
واستهتارا بمشاعرهم الروحية، بقرار 
من الحكومـة اإلرسائيلية وحماية من 

أجهزتها األمنية».
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
فقـَد املليارديـر املؤسـس لرشكة تسـال، واملالك 
الجديـد ملنصة ”تويرت“ نحو 200 مليار دوالر من 
ثروته، يف غضون 13 شـهرا فقط، إذ بلغت قيمة 
ثروتـه وفقا ملؤرش بلومربغ لألثرياء، يف 7 نوفمرب 
2021، نحو 238 مليـار دوالر، وهوت يف غضون 
هذه الفرتة لتصل إىل 137 مليار دوالر فقط يف 31 
ديسـمرب 2022. ولكن يظل السـؤال كيف حدث 
هـذا؟!يف البداية يجب معرفة املـؤرشات التي يتم 
االستناد إليها يف تقييم صايف ثروات املليارديرات، 
ومن بينها مـؤرش بلومـربغ للمليارديرات، وهو 
عبارة عن ترتيب يومي ألغنى أغنياء العالم. ظهر 
املـؤرش ألول مـرة يف مـارس/آذار 2012 ويتتبع 

صايف ثروة أغنى 500 شـخص عىل هذا الكوكب، 
سـوق  يف  النشـاط  مـن  املعلومـات  تسـتمد  إذ 
األوراق املالية، واملـؤرشات االقتصادية والتقارير 
اإلخباريـة، وتعـرض ملحـة عـن كل مليارديـر، 
وتتضمن أداة تتيح للمسـتخدمني مقارنة ثروات 
املليارديـرات املتعدديـن. يتم تحديـث املؤرش كل 
يـوم يف ختام التـداول يف نيويورك.ويجمع مؤرش 
”بلومربغ“ األرقام اإلجمالية لثروات املليارديرات 
من خالل ملكيتهم يف أسـواق املال، ويف حال نزول 
أسعار أسهم الرشكات التي يملكون حصصا فيها 
رسعـان ما ينعكس ذلـك عىل القيمـة اإلجمالية 

لثرواتهم، وهو ما حدث مع إيلون ماسك.

بغداد/ الزوراء:
عادْت أسعار النفط، أمس الثالثاء، لتسجيل مكاسب 
بعـد الخسـائر الصباحيـة التـي كانـت قـد منيـت 
بهـا بعـد أن حـذرت املديـرة العامة لصنـدوق النقد 
الـدويل من صعوبات أشـد يف عـام 2023 مع معاناة 
االقتصـادات الكـربى من ضعـف النشـاط. ودفعت 
املكاسـب أسـعار النفط للتداول عند أعىل مستوياته 
يف شـهر، إذ ارتفعـت العقـود اآلجلة لخـام برنت 22 
سـنتا أو %0.26 إىل 86.13 دوالر للربميـل بحلـول 
السـاعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام 
غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي 29 سنتا أو 0.36 
% إىل 80.55 دوالر للربميل.ويجعـل ارتفـاع العملـة 
األمريكية السـلع املقومـة بها أكثر تكلفة بالنسـبة 
لحائزي العمالت األخرى. وقالت مديرة صندوق النقد 
الدويل، كريسـتالينا غورغيفا، يوم األحد، إن الواليات 
املتحـدة وأوروبا والصني - وهي املحركات الرئيسـة 

للنمـو العاملـي - تتباطأ جميعها يف وقـت واحد، مما 
يجعـل العـام 2023 أكثـر صعوبـة من عـام 2022 
بالنسـبة لالقتصـاد العاملي.وكانـت أسـعار النفط، 
ارتفعت أكثر من 2 % عند التسـوية يوم الجمعة، إذ 
أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط عام 2022 
عـىل ارتفـاع بنسـبة 10.5 % و6.7 % عـىل التوايل.
وحظـر الرئيس الـرويس، فالديمري بوتـني، إمدادات 
النفط الخام واملنتجات النفطية اعتبارا من األول من 
فرباير وملدة خمسـة أشـهر للدول التـي تلتزم بالحد 
األقىص لسـعر الخـام الرويس، يف قـرار تضمن أيضا 
بندا يسـمح لبوتني بتجاوز الحظر يف حاالت خاصة.
وأظهر اسـتطالع أجرته ”رويرتز“، أن من املتوقع أن 
يبلغ متوسـط سعر خام برنت 89.37 دوالرا للربميل 
يف عام 2023، بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس 
الوسـيط األمريكـي 84.84 دوالرا للربميل مع تباطؤ 

النمو االقتصادي العاملي.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكَد لجنة التخطيط االسرتاتيجي والخدمة 
االتحاديـة النيابيـة، ان املوازنـة واجراء 
التعداد العام للسكان وانتخابات املجالس 
املحلية ابـرز التحديات التي سـتواجهها 
الحكومة خالل العام الحايل، فيما اشارت 
اللجنة القانونية اىل ان الربملان سـيواجه 
تحدي تسـمية رئاسـات اللجان النيابية 

بعد انتهاء العطلة الترشيعية.
وقال عضو لجنة التخطيط االسرتاتيجي 
النائـب  النيابيـة،  االتحاديـة  والخدمـة 
محمد البلداوي يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
هنـاك مهام وتحديات كبرية سـتواجهها 
اولهـا  الحـايل،  العـام  الحكومـة خـالل 
وابرزها انجاز موازنة 2023 وارسالها اىل 
مجلس النواب واقرارها وتنفيذها، لكون 
اقرارها سيعجل يف تنفيذ برنامج ومنهاج 
الخدمـي  املجـال  يف  خاصـة  الحكومـة 
واالقتصادي.وأضـاف ان التحـدي الثاني 
الـذي سـتواجهه الحكومـة هـو اجـراء 
التعـداد العام للسـكان ملا له انعكاسـات 
عديدة يف مجال التخطيط وانهاء املشكلة 
املستدامة سنويا بني اإلقليم واملركز بشأن 
حصـة اإلقليـم باملوازنة وبالتـايل يمكن 
إقرار بعض القوانني الحاكمة مثل قانون 
النفط والغاز، مؤكدا اما التحدي االخر هو 
اجراء انتخابات مجالس املحافظات يليه 
مكافحة الفسـاد وايقافـه إداريا وماليا.

ويواجه الربملان تحدي تسـمية رئاسـات 
اللجـان النيابيـة التـي مـا زالـت محـل 

خالفـات الكتـل السياسـية.وقال عضو 
اللجنة القانونية النيابية سـالم العنبكي، 
إن توزيع رئاسـات اللجان النيابية اتفق 
عىل أن يتـم وفقاً ألوزان الكتل االنتخابية 
وهـو ما اعتمد يف الكابينة الوزارية أيضاً.
وأضـاف، أن عـدم توصـل الكتـل التفاق 
حول تسمية رئاسـات اللجان قبل حلول 

العطلة الترشيعية سـببه األسـاس عدم 
وجود نقاشـات جادة فيما بينها ونتوقع 
أن يتم حسمها يف بداية الفصل الترشيعي 
الثاني.وتابـع، أن ال مشـاكل بـني الكتل 
حول رئاسات اللجان واملوضوع ستحدث 
فيـه مفاوضـات واتفاقات لحسـمها يف 
25 لجنـة، ونعتقد أن حظوظ املسـتقلني 

يف رئاسـات بعض اللجان قليلـة وهنالك 
قوى ناشـئة دخلت بكتـل نيابية ونتوقع 
أن تأخـذ استحقاقها.وأشـار إىل أن ذلـك 
ال يلغي أن تسـمح التفاهمات السياسية 
ملسـتقلني برئاسـة بعض اللجان.وحول 
موازنـة 2023 أكد العنبكـي، أن مرشوع 
املوازنـة لـم يرسـل حتـى اآلن مـن قبل 

الحكومـة ونعتقـد أن هنالـك مـداوالت 
فيها حول سـعر الـرصف وبرميل النفط 
تحتاج لبعض الوقـت، وندعوها لإلرساع 
بإرسالها للبدء بمناقشتها وهي ستحتاج 
وقتاً ونتوقع أن تمتد وصوالً إىل التصويت 
عليهـا يف شـهر نيسـان املقبل.ومن بني 
التحديات التي سـتواجه الحكومة وحتى 
مجلس النواب هو االرتفاع الكبري بسـعر 
وكذلـك  الدينـار  مقابـل  الـدوالر  رصف 
االرتفاع الكبري باسعار املواد الغذائية .من 
جهتهـا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، 
أن 170 قانونـاً تنتظر الترشيع يف الدورة 
الحاليـة، فيمـا حـّددت مصـري القوانني 
املهمة املعطلة.وقـال عضو اللجنة أوميد 
أحمـد يف ترصيـح صحفـي: إن ”اللجان 
النيابيـة تناقـش يف الوقـت الحـايل 170 
قانونـاً مؤجالً مـن الدورات السـابقة“، 
الفتاً اىل أن ”اللجان عازمة عىل تمرير تلك 
القوانني خالل الـدورة النيابية الحالية“.
وأضاف أن ”مجلس النواب يحاول تمرير 
القوانني املهمة التي تمس حياة املواطنني 
ومن بينها قانون الخدمة املدنية وقانون 
العشـوائيات وقانون الرعاية االجتماعية 
والقوانـني األخـرى“، مبينـاً أن ”مجلس 
النواب يأمل بأن ترسـل الحكومة قانون 
املوازنـة خـالل األيـام األوىل مـن بدايـة 
أن  الثاني“.وتابـع  الترشيعـي  الفصـل 
”القوانـني املعطلة واملهمة سـيتم النظر 
بهـا بعـد تمريـر قانـون املوازنـة داخل 

مجلس النواب“.
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بغداد/ الزوراء:
واإلقامة،  والجوازات  املدنية  األحوال  مديرية  أعلنْت 
لقانون  مخالفاً  أجنبياً   ٦٧ اعتقال  الثالثاء،  أمس 
لـ  ورد  بيان  يف  املديرية  بغداد.وذكرت  يف  اإلقامة 
«الزوراء»، إن «مفارزنا تواصل واجباتها املكلفة بها، 
حيث تمكنت من القاء القبض عىل ٦٧ اجنبياً مخالفاً 
لقانون اإلقامة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧».وأضافت املديرية 
بالتنسيق  عليهم  جاءت  القبض  إلقاء  «عملية  أن 
والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  مع  والتعاون 
جنوبي  مناطق  يف  لألرض  املاسكة  والقوة  االتحادية 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  «سيتم  بغداد».وتابعت: 

الالزمة بحقهم وتسفريهم خارج البالد».
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بغداد/ الزوراء:
قـرَر مجلس الـوزراء اسـتحداث درجات 
وظيفيـة وتضمينهـا يف موازنـة ٢٠٢٣، 
وفيما وافـق عىل رصف مبلغ مليار دينار 
شـهريا لدعـم التصـدي الحكومـي مللف 
املخـدرات، كما صـوت عىل إقـرار تقرير 
التقييـم الوطنـي ملخاطر غسـيل األموال 
وتمويـل اإلرهاب.وذكـر املكتب االعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
أن رئيـس مجلـس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني، تـرأس الجلسـة االعتياديـة 
األوىل لهـذا العـام ملجلس الـوزراء، جرى 
فيهـا بحث مسـتجدات األوضـاع العامة 
البـالد، ومناقشـة عـدد مـن  يف عمـوم 
القضايـا وامللفـات الحيويـة، فضالً عن 
مناقشـة املوضوعات املدرجة عىل جدول 
األعمـال، وإصـدار القـرارات بصددهـا.

وأشار السوداني خالل الجلسة، وبحسب 
البيـان، إىل أهـم املشـاريع الخدمية التي 
تعتزم الحكومة تنفيذها خالل هذا العام، 
كمـا أكد عـىل مـيض الحكومـة بتطبيق 
برنامجها الحكومي الذي يتضمن أهدافاً 
وأولويـات يف تنفيـذ مشـاريع حيويـة، 
وبمـا  الخدميـة،  القطاعـات  بمختلـف 
يسهم يف معالجة العديد من املشاكل التي 
عانى منها املواطنون لسنوات.ويف سياق 
مواصلـة حسـم ملـف موظفـي العقود 
واألجـراء اليوميـني العاملـني يف وزارات 
الدولة، فقد أقر مجلس الوزراء استحداث 
درجـات وظيفية وتضمينهـا يف مرشوع 
قانون املوازنة االتحادية لعام ٢٠٢٣، من 
أجل تثبيـت املوظفني املتعاقدين واألجراء 

اليوميني.
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بغداد/ الزوراء: 
وطريان  الجوية  للقوة  ممارسات  عن  تنويهاً  الثالثاء،  أمس  الدفاع،  وزارة  أصدرْت 
الجيش بارتفاعات منخفضة يف سماء بغداد.وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه 
«سيتم خالل األيام املقبلة، قيام طائرات القوة الجوية وقيادة طريان الجيش، بالتحليق 
يف سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، إلجراء ممارسات ميدانية استعداداً 
العراقي، واالحتفال باستعراض  الجيش  املئة لتأسيس  الثانية بعد  لالحتفال بالذكرى 
التخرج لطالب الدورة العسكرية (١١١)».وأضافت أن «ذلك قد يؤدي إىل سماع أصوات 

من تلك الطائرات».
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بغداد/ الزوراء:
قرَر مجلس الوزراء استحداث درجات 
 ،2023 وظيفية وتضمينها يف موازنة 
مليار  مبلغ  رصف  عىل  وافق  وفيما 
دينار شهريا لدعم التصدي الحكومي 
إقرار  عىل  صوت  كما  املخدرات،  مللف 
التقييم الوطني ملخاطر غسيل  تقرير 

األموال وتمويل اإلرهاب.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
لهذا  األوىل  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
العام ملجلس الوزراء، جرى فيها بحث 
عموم  يف  العامة  األوضاع  مستجدات 
القضايا  من  عدد  ومناقشة  البالد، 
وامللفات الحيوية، فضالً عن مناقشة 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 

األعمال، وإصدار القرارات بصددها.
الجلسة،  خالل  السوداني  وأشار 
املشاريع  أهم  إىل  البيان،  وبحسب 
الخدمية التي تعتزم الحكومة تنفيذها 
ميض  عىل  أكد  كما  العام،  هذا  خالل 
الحكومة بتطبيق برنامجها الحكومي 
الذي يتضمن أهدافاً وأولويات يف تنفيذ 
القطاعات  بمختلف  حيوية،  مشاريع 
معالجة  يف  يسهم  وبما  الخدمية، 
منها  عانى  التي  املشاكل  من  العديد 

املواطنون لسنوات.
ويف سياق مواصلة حسم ملف موظفي 
يف  العاملني  اليوميني  واألجراء  العقود 
وزارات الدولة، فقد أقر مجلس الوزراء 
استحداث درجات وظيفية وتضمينها 
االتحادية  املوازنة  قانون  مرشوع  يف 
2023، من أجل تثبيت املوظفني  لعام 

املتعاقدين واألجراء اليوميني.
دعم  يف  الحكومي  للجهد  واستمراراً 
بطولة خليجي 25 يف البرصة، وتقديم 
وافق  فقد  لها،  الالزمة  التسهيالت 
شبكة  رئيس  استثناء  عىل  املجلس 
تنفيذ  تعليمات  من  العراقي  اإلعالم 
 (2014 لسنة   2) الحكومية  العقود 
أجل  من  املنتجة  الرشكة  مع  للتعاقد 

النقل التلفزيوني لبطولة كأس الخليج 
 6 بتاريخ  ستقام  التي   ،25 العربي/ 

كانون الثاني 2023.
مشكلة  الوزراء  مجلس  وناقش 
واملعادن،  الصناعة  بوزارة  املتقاعدين 
عىل  ملفاتهم  حسم  عدم  وأسباب 
عىل  طويلة  أشهر  ميض  من  الرغم 
بهذه  كبرياً  ألحق رضراً  ما  تقاعدهم، 

الرشيحة، فقد أقر املجلس ما يأتي: 
موظفي  تقاعد  صندوق  تسلّم   1-
وزارة  يف  املتقاعدين  ملفات  الدولة 
الصناعة واملعادن املحالني عىل التقاعد 
والبالغ عددهم 707، ورصف حقوقهم 
التقاعدية بدءاً من تاريخ إحالتهم عىل 

التقاعد.
-2 إدراج وزارة املالية /دائرة املوازنة 
أربعة  ديناراً،   (4958478170) مبلغ 
مليارات وتسعمئة وثمانية وخمسني 
مليوناً واربعمئة وثمانية وسبعني ألفاً 
ديناراً، ضمن مرشوع  ومئة وسبعني 
قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة 

املالية/2023.
معاناة  عن  التخفيف  وبهدف 

النازحني والعوائل العائدة من النزوح، 
اإلنسانية  احتياجاتهم  تلبية  وضمان 
تحديات  ومواجهة  واملعيشية، 
مجلس  أقر  فقد  الصعبة،  الظروف 
الهجرة  وزارة  استمرار  الوزراء 
مجلس  بقرار  بالعمل  واملهجرين 
تلبيًة   ،(2022 لسنة   21) الوزراء 
لحاجات العوائل النازحة والعائدة من 
والتخفيف عن كاهلها، لحني  النزوح 
إصدار قانون املوازنة العامة االتحادية 
وتعليماتها  املالية/2023  للسنة 

بحسب املرصوف الفعيل.
وناقش مجلس الوزراء قضية غسيل 
ورضورة  اإلرهاب،  وتمويل  األموال 
تشكله  ملا  العمليات،  هذه  من  الحد 
االقتصادي  األمن  عىل  مخاطر  من 
عىل  املجلس  صوت  إذ  واالجتماعي، 
ملخاطر  الوطني  التقييم  تقرير  إقرار 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل 

لجمهورية العراق. 
الوزارات  إلزام  تم  كما  البيان،  وتابع 
الحكومية  والجهات  واملؤسسات 
بتنفيذ  تخصصه،  بحسب  كلٌّ  املعنية 

جمهورية  التزام  لتعزيز  العمل  خطة 
يف  الدولية  املعايري  تطبيق  يف  العراق 
هذا املجال، من خالل تنفيذ اإلجراءات 
املثبتة يف كتاب مجلس مكافحة غسيل 
األخذ  مع  اإلرهاب.  وتمويل  األموال 
بعني االهتمام رأي الدائرة القانونية يف 
األمانة العامة ملجلس الوزراء املثبت يف 
مذكرتها، واسرتداد أموال الفساد من 

الدول التي ُهرّبت لها تلك األموال.
مللف  الحكومي  التصدي  سياق  ويف 
املخدرات، وما تسببه من أرضار بالغة 
واالجتماعية  الصحية  الجوانب  يف 
وافق  فقد  واالقتصادية،  واألمنية 

مجلس الوزراء عىل ما يأتي:
-1 رصف مبلغ مقداره 1 مليار دينار 
شهرياً، بحسب اآللية املتبعة يف القرار 

(15) ملكافحة املخدرات.
صالحية  الداخلية  وزارة  تخويل   2-
التي  املعسكرات  عىل  الرصف 
ستخصص لها من وزارة الدفاع إليواء 

واستيعاب املتعاطني للمخدرات.
للتوعية  بغداد  يف  مؤتمر  إقامة   3-

باملخدرات ومكافحتها.

يف  الوطنية  املشاريع  دعم  إطار  ويف 
النظيفة، وافق مجلس  الطاقة  قطاع 
املجلس  توصية  إقرار  عىل  الوزراء 
 ،(2022 لسنة   59) للطاقة  الوزاري 
مرشوع  إضافة  عىل  املوافقة  بشأن 
الشمسية  للطاقة  محطة  إنشاء 
MW، يف محافظة كربالء   200 بسعة 
الوزراء  مجلس  قرار  إىل  املقدسة، 
القدرة  وضمن   ،(2021 لسنة   312)
وزارة  تستكمل  أن  عىل  اإلنتاجية، 
الكهرباء املتطلبات الفنية والتعاقدية 
وترصيف األحمال إىل الشبكة الوطنية 

الحقاً.
املوضوعات  الوزراء  مجلس  وناقش 
األعمال،  جدول  عىل  املدرجة  األخرى 

وأصدر القرارات اآلتية: 
أوالً/ املوافقة عىل تعديل قرار مجلس 
بشأن   (2021 لسنة   36) الوزراء 

األسلحة املقطعة ليصبح كاآلتي:
- استثناء األسلحة املقطعة املوجودة 
قسم  التحتية/  البنى  مديرية  يف 
مستودعات املواد املعادة واملستهلكة، 
الداخلية  وزارة  تشكيالت  إحدى 
لسنة   42) الوزراء  مجلس  قرار  من 
التصنيع  إىل هيئة  2017)، وتسليمها 
الحربي لخصوصية تلك املواد؛ خشية 

استغاللها من مجاميع إرهابية.
غري  والجهات  الوزارات  تويل  ثانياً/ 
الدولة  ومؤسسات  بوزارة  املرتبطة 
امللونة،  املعادن  سكراب  إهداء  كافة 
وزارة  رشكات  إىل  بذلك،  رغبت  إذا 
وهيئة  املستفيدة  واملعادن  الصناعة 

التصنيع الحربي.
الراقبة  ديوان  رئيس  تكليف  ثالثاُ/ 
الشؤون  بإدارة  االتحادي  املالية 
العليا  للمفوضية  واملالية  اإلدارية 
الجهة  بوصفها  اإلنسان،  لحقوق 
بمجلس  املرتبطة  املستقلة  الرقابية 
 (103) املادة  استناداً ألحكام  النواب، 
لسنة  العراق  جمهورية  دستور  من 
2005، لحني تعيني مجلس املفوضني 

يف املفوضية العليا لحقوق اإلنسان.

بغداد/ الزوراء:
حيدر  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  رئيس  أعلَن 
مليارات   4 اسرتداد  الثالثاء،  أمس  حنون، 
القرن، وفيما  املتهمني برسقة  أحد  دينار من 
ُمديريَّات  عمل  ُمستويات  رفع  رضورة  أكد 
ومكاتب تحقيق الهيئة يف العام الجديد، شدد 
عىل أهمية محاسبة كبار الفاسدين والحرص 

عىل عدم إفالتهم من العقاب.
تابعته  صحفي  مؤتمر  خالل  حنون  وقال 
دينار  مليارات   4 اسرتداد  ”تم  إنه  ”الزوراء“: 
املبلغ هو جزء  ان“  املتهمني“، مبينا  أحد  من 
من أصل 17 مليار دينار التي يجب أن يسددها 

املتهم وهي جزء من أموال رسقة القرن“.
وأضاف إنه ”كذلك وخالل أيام سيسرتد العراق 

أكثر من 80 مليون دوالر من الواليات املتحدة 
األمريكية وهي جزء من أموال النظام السابق 

املهربة“.
إدارة  لقائه  قال حنون خالل  ذلك،  يف غضون 
ومالكات ُمديريَّة تحقيق بغداد، نقل يف بيان، 
تلقته ”الزوراء“: إن ”املعركة ضدَّ الفساد أعقُد 
واضحة  األخرية  كون  اإلرهاب  مكافحة  من 
معركتنا  تتَّسم  بينما  صون،  ُمشخَّ واألعداء 
لعمليَّاٍت  ونحتاج  بالغموض  الفساد  ضدَّ 
لدِك  والتحقيق  والتقيص  التحرِّي  من  مضنيٍة 
التحقيقيَّة  ”املالكات  الفاسدين“، حاثاً  أوكار 
تكثيف  عىل  التحري  وعنارص  والتدقيقيَّة 
جهودهم ملُحاربة الفساد وُمالحقة املتجاوزين 

عىل املال العام“.

األهميَّة  يكتسب  الرقابيَّ  ”العمل  أن  وأضاف 
الحلول  أحد  ُيمثُِّل  أنَّه  منها  جوانب،  عدَّة  من 
الناجعة التي يمكن من خاللها إزالة املُعوِّقات 
اإلعمار  عمليَّات  تعرقل  التي  والعقبات 
التنميَّة  ملرحلة  البلد  وولوج  واالستثمار 

االقتصاديَّة“.
 - الفاسدين  كبار  محاسبة  عىل“أهمية  وأكد 
مهما عال شأنهم - والحرص عىل عدم إفالتهم 
عراُق  ”العراق  بـأنَّ  ُمنوِّهاً  العقاب“،  من 

املُخلصني وال مكان للفاسدين بيننا“.
قوت  يرسقون  ”الفاسدين  أن  وأوضح 
املُواطن ويتسبَّبون يف ضياع ُمستقبل األجيال 
القادمة“، ُمشرياً إىل أنَّ منهاج عملنا يف الهيئة 
وُمعاقبة  املُتميِّزين  الكفؤين  مكافأة  هو 

املُسيئني املُتقاعسني“.
ولفت إىل ”رضورة أن يكون العمل التحقيقيُّ 
وفق القانون وتحت مظلة القضاء، ويتحاىش 

أيَّة شبهٍة النتهاك حقوق املُتَّهمني“.
حاجتهم  املُديريَّة  ُمنتسبو  أكد  جانبهم،  من 
والتدقيقيَّة  التحقيقيَّة  مالكاتها  تعزيز  إىل 
زخم  إىل  الفتني  فيها،  التحري  وعنارص 
يجري  التي  القضايا  وكثرة  التحقيقيِّ  العمل 
ا  ممَّ قيها؛  ُمحقِّ قبل  من  فيها  التحقيق 
من  تحتاجه  بما  ودعمها  إسنادها  يستدعي 
موارد برشيٍَّة تتالءم وحجم القضايا املنظورة، 
مشريين إىل أهميَّة منح الهيئة صالحياٍت أكرب 
يف أيِّ مرشوٍع لتعديل قانونها النافذ رقم (30 

لسنة 2011) املُعدَّل.

بغداد/ الزوراء: 

الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنْت 

مميزات  عن  الثالثاء،  أمس 

الجمركية  الترصيحة  برنامج 

االلكرتونية.

تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 

مرشوع  ”فريق  أن  ”الزوراء“: 

أتمتة الجمارك واملنافذ الحدودية 

 2023 األول لسنة  اجتماعه  عقد 

عمر  الهيئة  رئيس  برئاسة 

أعضاء  ومشاركة  الوائيل  عدنان 

الفريق“.

رحب  ”الوائيل  أن  البيان  وأوضح 

وتمت  الجدد،  الفريق  بأعضاء 

املتضمن  األعمال  مناقشة جدول 

للهيئة  الفني  الفريق  استضافة 

عرض  بهدف  للجمارك،  العامة 

الجمركية  الترصيحة  برنامج 

ذاتية  بجهود  املعد  االلكرتونية 

العامة  الهيئة  موظفي  قبل  من 

للجمارك واملطبق حالياً يف منافذ 

وبشكل  ومنديل)  (املنذرية، 

(زرباطية،  منافذ  يف  تجريبي 

وطريبيل)“.

يهدف  ”الربنامج  أن  إىل  وأشار 

يف  الرشوع  من  االنتقال  اىل 

من  الجمركية  املعاملة  إنجاز 

الترصيحة  تفاصيل  كتابة  خالل 

اليدوية واآللية يدوياً اىل طباعتها 

حرصاً،  للمخولني  الكرتونياً 

وكذلك احتساب الرسوم والتدقيق 

وتفاصيل الكشف الكرتونياً وربط 

ذلك مع املنصة االلكرتونية لهيئة 

املنافذ الحدودية“.

”االنتقال  أن  البيان  وتابع 

اختصار  اىل  يهدف  االلكرتوني، 

املعاملة  إلكمال  الزمنية  الفرتات 

الجمركية واحصاء بيانات دقيقة 

واملصدرة،  املستوردة  السلع  عن 

التزوير  حاالت  منع  عن  فضالً 

أجل  من  البيانات  يف  والتحريف 

وعدم  العام،  املال  عىل  الحفاظ 

من  إال  املعاملة  برتويج  السماح 

قبل املخولني الرسميني من الهيئة 

العامة للجمارك“.

الفريق  أعضاء  أبدى  من جانبهم 

الدعم  لتقديم  الكامل  ”االستعداد 

استحداث  خالل  من  للهيئة 

(بجهود  الكرتونية  إجراءات 

أفضل  بذل  يف  واالستمرار  ذاتية) 

لجنة  توجيهات  لتنفيذ  الجهود 

 2020 لسنة   22 الديواني  األمر 

اإللكرتونية  بالحوكمة  املعنية 

وخطة  بربنامج  واالستمرار 

عىل  السيطرة  إلحكام  مدروسة 

العملية التجارية وتحقيق التحول 

الكامل من اإلجراءات الورقية اىل 

االلكرتونية“.

بغداد/ الزوراء:

أمس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 

الثالثاء، عن حالة الطقس يف البالد 

هطول  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 

للثلوج  وتساقط  خفيفة  أمطار 

بدءا  الحرارة  بدرجات  وانخفاض 

من اليوم.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 

األربعاء  ليوم  البالد  ”طقس  أن 

سيكون يف املنطقة الوسطى غائماً 

مع تساقط أمطار متوسطة الشدة 

تكون رعدية احياناً وغزيرة الشدة 

وفرصة  منها  االماكن  بعض  يف 

لتساقط الثلوج يف االقسام الغربية، 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 

يتحول  جزئياً  غائماً  الشمالية 

تساقط  مع  غائم  اىل  الظهر  بعد 

أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة، 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 

الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار 

رعدية  تكون  الشدة  متوسطة 

بعض  يف  الشدة  وغزيرة  أحياناً 

الحرارة  درجات  أما  منها،  االماكن 

عن  درجات  بضع  فستنخفض 

الوسطى  االقسام  يف  السابق  اليوم 

عن  قليالً  وتنخفض  والجنوبية، 

اليوم السابق يف القسم الشمايل من 

البالد“.

غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الخميس 

غائم مع تساقط أمطار خفيفة يف 

أماكن متفرقة، أما درجات الحرارة 

السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

والجنوبية،  الوسطى  االقسام  يف 

اليوم  عن  درجات  بضع  وتنخفض 

من  الشمايل  القسم  يف  السابق 

البالد“.

يف  الجمعة  يوم  ”طقس  أن  وتابع 

صحواً  سيكون  الوسطى  املنطقة 

اىل غائم جزئي كما يتشكل الضباب 

ودرجات  تدريجياً،  ويزول  صباحاً 

اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة 

الطقس  سيكون  بينما  السابق، 

كما  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف 

ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل 

تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض 

قليالً عن اليوم السابق، ويف املنطقة 

غائماً  الطقس  سيكون  الجنوبية 

جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً 

الحرارة  ودرجات  تدريجياً،  ويزول 

ترتفع قليالً عن اليوم السابق“.

ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل  ولفت 

السبت املقبل يف املنطقتني الوسطى 

كما  صحواً  سيكون  والجنوبية 

ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل 

الطقس  سيكون  بينما  تدريجياً، 

جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف 

كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول 

الحرارة مقاربة  تدريجياً، ودرجات 

لليوم السابق يف عموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
قاسم  القومي  األمن  مستشار  شدَد 
أهمية  عىل  الثالثاء،  أمس  األعرجي، 
املالية  اإلرهاب  منابع  تجفيف 

واإلعالمية والبرشية.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
قاسم  القومي  األمن  ”مستشار  إن 
سفري  بمكتبه  استقبل  األعرجي، 
هانز  بغداد  يف  هولندا  مملكة 
شهد  ”اللقاء  أن  مبيناً  سانداي“، 
استعراض عالقات الصداقة والتعاون 
بني العراق ومملكة هولندا، فضالً عن 
السياسية  األوضاع  مستجدات  بحث 

واألمنية، إقليميا ودوليا“.
حرص  ”عن  األعرجي،  وأعرب 
التعاون  عالقات  تطوير  عىل  العراق 

التي  الدول  مع  والسيما  والصداقة، 
مع  الحرب  يف  جانبه  إىل  وقفت 
مشرياً  اإلرهابية“،  داعش  عصابات 
إىل ”أهمية التعاون يف نقل املعلومات 
حقوق  ومجال  الخربات،  وتبادل 

اإلنسان“.
ما  السوري  الهول  ”مخيم  أن  وأكد 
للمنطقة  وتهديداً  خطراً  يشكل  زال 
والعالم“، مشدداً عىل ”أهمية تعاون 
اإلرهاب  منابع  لتجفيف  الجميع، 

املالية واإلعالمية والبرشية“.
الهولندي  السفري  أشار  جانبه  من 
إىل أن ”استقرار العراق هو استقرار 
عن  معرباً  والعالم“،  للمنطقة 
الدعم  من  للمزيد  بالده  ”استعداد 
اإلرهاب  والتعاون يف مجال مكافحة 

وتبادل املعلومات والخربات“.

بغداد/ الزوراء:
استئناف  محكمة  رئاسة  أعلنْت 
أن  عن  الثالثاء،  أمس  واسط، 
محكمة جنايات واسط حسمت 
 100 بنسبة  املخدرات  دعاوى 

باملئة.
وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل، 
”محكمة  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
دعاوى  حسمت  واسط  جنايات 
املخدرات بنسبة  %100 ”، مبيناً 
 322 إىل  الدعاوى وصل  أن ”عدد 
واحد  حكم  بينها  من  دعوى 

بالسجن  أحكام  و(6)  باإلعدام 
بالسجن  حكماً   (132) و  املؤبد 

املؤقت لعام 2022“.
املخدرات  ”دعاوى  أن  وأضاف 
 (146) وهي:  كالتايل  توزعت 
متاجرة و(47) ترويجاً و(129) 
حسمها  تم  والتي  تعاطياً، 
 ،“2022 العام  خالل  بالكامل 
مختلفة  ”أحكاماً  بأن  منوهاً 
حسب  دعوى  لكل  صدرت  قد 
املخدرات  وكمية  الجريمة 

املضبوطة“.

بغداد/ الزوراء:
رواتب  بتوزيع  املبارشة  الثالثاء،  أمس  والرافدين،  الرشيد  مرصفا  أعلَن 

املتقاعدين.
وقال املكتب اإلعالمي ملرصف الرشيد يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه ”تم رفع 

رواتب املتقاعدين لشهر كانون الثاني“.
ودعا املرصف: ”كافة حاميل بطاقة نخيل مراجعة فروع املرصف ومنافذ 

الدفع اإللكرتوني الستالم مستحقاتهم“.
اىل ذلك اعلن مرصف الرافدين يف بيان، عن ”توزيع رواتب املتقاعدين لشهر 

كانون الثاني عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني“.
وبإمكانهم  والعسكري  املدني  املتقاعدين  رواتب  توزيع  ”تم  أنه  وأضاف 

استالمها من أي مكان يتواجدون فيه“.
رواتب  بتمويل  املبارشة  الثالثاء،  امس  أعلنت  قد  املالية،  وزارة  وكانت 

املتقاعدين لشهر كانون الثاني.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”دائرة املحاسبة يف وزارة املالية 
أن  مبينة  والعسكري“،  املدني  املتقاعدين  رواتب  تمويل  بإطالق  بارشت 
يف  اإلرساع  الوطنية  التقاعد  وهيئة  والرشيد  الرافدين  مرصيف  ”إدارات  عىل 
بطاقات  والعسكري عرب  املدني  املتقاعدين  رواتب  دفع  إجراءات  استكمال 

الدفع االلكرتوني“.
ودعت ”جميع املتقاعدين املدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية اىل 
مراجعة فروع املصارف ومنافذ الرصف اآليل يف بغداد واملحافظات الستالم 

رواتبهم“.

بغداد/ الزوراء: 
أمس  األعىل،  القضاء  مجلس  أعلَن 
القضائيني  الحراس  تثبيت  الثالثاء، 
املحاكم  يف  عقود  بصفة  العاملني 

والدوائر التابعة للمجلس. 
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  األعىل 
تثبيت  عىل  وافق  الوزراء  ”مجلس 
الحراس القضائيني العاملني بصفة 
شمل  ”التثبيت  أن  إىل  الفتا  عقود“، 

5573 حارسا“. 
جاءت  الخطوة  ”هذه  أن  وأضاف، 

رئاسة  بذلتها  كبرية  جهود  بعد 
التخصيصات  تأمني  بعد  املجلس 

املالية لغرض تثبيتهم“. 
آلخر  استمر  ”العمل  أن  وتابع 
تهيئة  بشأن   2022 عام  ساعات 
املالية،  وزارة  اىل  ورفعها  البيانات 
عىل  املوافقة  الجهود   وأسفرت 
تثبيت الحراس والسيما أن بعضهم 
منذ  الخدمة  يف  طويال  وقتا  أمىض 
2006 لكن عجز املوازنة يحول دون 
املالك  عىل  بتثبيتهم  املجلس  طلب 

الدائم“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

الرافضة  العربيـة،  اإلدانـات  توالـِت 

الوطنـي  األمـن  وزيـر  القتحـام 

اإلرسائييل، إيتمـار بن غفري، باحات 

املسـجد األقىص، بحماية من القوات 

اإلرسائيلية، امس الثالثاء.

ودعت الرئاسة الفلسـطينية اإلدارة 

األمريكيـة، إىل ”تحمل مسـؤولياتها 

وإجبار إرسائيل عـىل وقف التصعيد 

واقتحامـات املسـجد األقـىص، قبل 

أن  عـىل  مشـددة  األوان“،  فـوات 

”محاوالت إرسائيل تكريس التقسيم 

الزمانـي واملكاني للمسـجد األقىص 

مرفوضة ومصريها الفشل“.

كمـا نـددت الخارجية الفلسـطينية 

باقتحـام إيتمـار بن غفـري لألقىص 

غـري  ”اسـتفزاز  بأنـه  ووصفتـه 

مسـبوق“، محملـة رئيس الـوزراء 

نتانياهـو،  بنيامـني  اإلرسائيـيل 

املسؤولية عن هذا االعتداء.

الـدول  جامعـة  أدانـت  وبدورهـا، 

العربية، ”بأشـد العبـارات“ اقتحام 

بن غفري للمسجد األقىص ”وتدنيسه 

لحرمة املسجد صباح امس ”.

واعترب األمـني العام لجامعـة الدول 

العربية، أحمد أبو الغيط، أن ذلك يعد 

”اسـتباحًة للحرم القـديس وعدوانا 

عـىل القبلة األوىل للمسـلمني، ويمثل 

بمشـاعرهم  واسـتهتارا  اسـتفزازا 

الحكومـة  مـن  بقـرار  الروحيـة، 

اإلرسائيليـة وحمايـة مـن أجهزتها 

األمنية“.

وقـال املتحدث الرسـمي باسـم أبو 

الغيط، إن ”هذا االقتحام السافر يأتي 

يف سياق بدء تنفيذ حكومة نتانياهو 

وأجندتهـا  املتطـرف  لربنامجهـا 

االسـتيطانية، بكل مـا ينطوي عليه 

هـذا الربنامج من احتماالت إشـعال 

املوقـف يف القـدس، وبقيـة األرايض 

املحتلة عىل نحو بالغ الخطورة“.

كما نقل تأكيد أبو الغيط أن ”حكومة 

نتنياهـو تتحمل املسـؤولية الكاملة 

عـن اقتحـام بن غفـري، وعـن هذه 

اليمينيـة  واملخططـات  املمارسـات 

املتطرفـة وتداعياتها عىل فلسـطني 

وانعكاسـاتها  بأرسهـا،  واملنطقـة 

عـىل السـلم العاملـي، بمـا يف ذلك ما 

تنطـوي عليه من احتماالت إشـعال 

حـرب دينية“. وبـدوره، قال الناطق 

وشـؤون  الخارجيـة  وزارة  باسـم 

املغرتبـني األردنيـة، السـفري سـنان 

املجايل، إن ”قيام أحد وزراء الحكومة 

املسـجد  باقتحـام  اإلرسائيليـة 

األقىص وانتهـاك حرمته هي خطوة 

خرقـا  وتمثـل  ُمدانـة،  اسـتفزازية 

فاضحـا ومرفوضا للقانـون الدويل، 

وللوضع التاريخي والقانوني القائم 

يف القدس ومقدساتها“.

وأكـد أن ”االنتهـاكات واالعتـداءات 

بالتزامن  املقدسـات  املتواصلة عـىل 

مع االقتحامات اإلرسائيلية املتواصلة 

لـألرايض الفلسـطينية املحتلة، تنذر 

باملزيد مـن التصعيد وتمثـل اتجاها 

خطـريا يجـب عـىل املجتمـع الدويل 

العمل عىل وقفه فورا“.

”املسـجد  أن  عـىل  املجـايل  وشـدد 

الرشيف  القـديس  األقـىص والحـرم 

بكامل مسـاحته البالغة 144 دونما، 

هو مكان عبادة خالص للمسـلمني، 

وأّن إدارة أوقـاف القـدس وشـؤون 

املسـجد األقىص املبارك األردنية هي 

الجهة القانونية صاحبة االختصاص 

الحـرم  شـؤون  بـإدارة  الحـرصي 

القـديس الرشيـف وتنظيـم الدخول 

إليه“.

باسـم  الرسـمي  الناطـق  وحّمـل 

الـوزارة، ”إرسائيل كامل املسـؤولية 

عن التبعات الخطـرية لهذا التصعيد 

الـذي يقـوض كل الجهـود املبذولـة 

للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد 

األمن والسلم“.

القـوة  وطالـب إرسائيـل، ”بصفتهـا 

القائمة باالحتالل، بالكف الفوري عن 

جميع املمارسـات واالنتهـاكات بحق 

املسجد األقىص املبارك/ الحرم القديس 

الرشيف، واحرتام حرمته“.

كما شـدد عـىل ”رضورة وقف جميع 

اإلجراءات التي تستهدف تغيري الوضع 

التاريخـي والقانونـي القائـم وفرض 

التقسـيم الزماني واملكانـي، واحرتام 

سـلطة إدارة أوقاف القدس وشـؤون 

املسجد األقىص املبارك“.

وأدانـت دولة اإلمارات أيضـا االقتحام 

”بشـدة“، وجـددت وزارة الخارجيـة 

التأكيـد  بيـان،  يف  الـدويل  والتعـاون 

بـرضورة  الثابـت  ”موقفهـا  عـىل 

للمسـجد  الكاملـة  الحمايـة  توفـري 

األقـىص ووقـف االنتهـاكات الخطرية 

واالستفزازية فيه“.

كما شـددت عىل ”احـرتام دور اململكة 

األردنية يف رعاية املقدسـات واألوقاف 

والوضـع  الـدويل  القانـون  بموجـب 

املسـاس  وعـدم  القائـم،  التاريخـي 

بسلطة صالحيات إدارة أوقاف القدس 

وشؤون املسجد األقىص“.

ودعت الـوزارة السـلطات اإلرسائيلية 

إىل ”خفـض التصعيـد وعـدم اتخـاذ 

خطوات تفاقم التوتر وعدم االستقرار 

يف املنطقة“، مشـددة عىل أهمية ”دعم 

والدوليـة  اإلقليميـة  الجهـود  كافـة 

املبذولة لدفع عملية السـالم يف الرشق 

األوسط قدما“.

حـد  ”وضـع  يجـب  أنـه  وأضافـت 

للممارسـات غري الرشعيـة التي تهدد 

الوصول إىل حل الدولتني، وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة عىل حدود العام 

1967 وعاصمتها القدس الرشقية“.

من جانبهـا، أعربـت وزارة الخارجية 

السـعودية عن ”تنديـد وإدانة اململكة 

للممارسات االستفزازية التي قام بها 

أحد املسـؤولني اإلرسائيليني، باقتحام 

باحات املسجد األقىص الرشيف“.

وأضافـت: ”تعـرب الـوزارة عن أسـف 

اململكـة ملا تقوم به سـلطات االحتالل 

اإلرسائيليـة مـن ممارسـات تقـوض 

جهود السـالم الدوليـة، وتتعارض مع 

املبـادئ واألعـراف الدوليـة يف احـرتام 

املقدسات الدينية“.

الكويتيـة  الخارجيـة  وزارة  وأعربـت 

كذلـك عـن ”إدانـة واسـتنكار دولـة 

الكويـت الشـديدين القتحـام الوزيـر 

املتطرف يف حكومة االحتالل اإلرسائييل 

باحات املسـجد األقىص، بحماية قوات 

االحتالل اإلرسائييل“.

وأوضحـت الـوزارة يف بيـان، أن ”هذا 

اسـتفزازا  يشـكل  الـذي  االقتحـام 

ملشـاعر املسـلمني وانتهـاكا لقرارات 

الرشعيـة الدوليـة ذات الصلـة، يأتـي 

يف إطـار محـاوالت سـلطات االحتالل 

اإلرسائيليـة املسـتمرة لتغيـري الوضع 

التاريخي والقانونـي القائم يف القدس 

ومقدساتها“.

إىل  الـدويل  املجتمـع  الكويـت  ودعـت 

لوقـف  والفاعـل  الرسيـع  ”التحـرك 

هذه االنتهـاكات اإلرسائيليـة، وتوفري 

الحماية الكاملة للشـعب الفلسطيني 

الشقيق وممتلكاته، والسيما يف القدس 

ومقدساتها“.

كذلـك  القطريـة  الخارجيـة  وأدانـت 

”بأشـد العبـارات“ االقتحـام، معتربة 

أنـه ”انتهـاك سـافر للقانـون الـدويل 

والوصاية الهاشـمية عىل املقدسات يف 

القدس“.

وحـذرت مـن ”السياسـة التصعيدية 

التـي تتبناها الحكومـة اإلرسائيلية يف 

املحتلة“، وأكدت  الفلسطينية  األرايض 

أن ”محاوالت املساس بالوضع الديني 

والتاريخـي للمسـجد األقىص ليسـت 

اعتداء عىل الفلسـطينيني فحسب، بل 

عىل ماليني املسلمني حول العالم“.

وأعربـت مـرص يف بيـان صـادر عـن 

وزارة الخارجية، أيضا، عن ”أسـفها“ 

”رفضهـا  عـىل  مؤكـدة  لالقتحـام، 

التـام ألية إجـراءات أحاديـة مخالفة 

للوضع القانونـي والتاريخي القائم يف 

القدس“.

وحذرت مـن ”التبعـات السـلبية ملثل 

هذه اإلجراءات عىل األمن واالسـتقرار 

واملنطقـة، وعـىل  املحتلـة  األرايض  يف 

مسـتقبل عملية السالم“، داعية كافة 

األطـراف إىل ”ضبـط النفـس والتحيل 

باملسؤولية، واالمتناع عن أية إجراءات 

من شأنها تأجيج األوضاع“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
فقَد امللياردير املؤسـس لرشكة تسال، واملالك 
الجديـد ملنصـة ”تويـرت“ نحـو 200 مليـار 
دوالر من ثروته، يف غضون 13 شـهرا فقط، 
إذ بلغـت قيمـة ثروته وفقا ملـؤرش بلومربغ 
لألثرياء، يف 7 نوفمرب 2021، نحو 238 مليار 
دوالر، وهوت يف غضون هذه الفرتة لتصل إىل 
137 مليار دوالر فقط يف 31 ديسمرب 2022. 

ولكن يظل السؤال كيف حدث هذا؟!
التـي  املـؤرشات  البدايـة يجـب معرفـة  يف 
يتـم االسـتناد إليهـا يف تقييم صـايف ثروات 
املليارديـرات، ومـن بينهـا مـؤرش بلومربغ 
للمليارديرات، وهو عبـارة عن ترتيب يومي 
ألغنى أغنياء العالم. ظهر املؤرش ألول مرة يف 
مـارس/آذار 2012 ويتتبع صايف ثروة أغنى 
500 شـخص عىل هـذا الكوكب، إذ تسـتمد 
النشـاط يف سـوق األوراق  املعلومـات مـن 
املاليـة، واملـؤرشات االقتصاديـة والتقاريـر 
اإلخباريـة، وتعرض ملحة عـن كل ملياردير، 
وتتضمـن أداة تتيـح للمسـتخدمني مقارنة 
ثـروات املليارديـرات املتعدديـن. يتم تحديث 

املؤرش كل يوم يف ختام التداول يف نيويورك.
ويجمـع مؤرش ”بلومربغ“ األرقام اإلجمالية 
لثـروات املليارديـرات من خـالل ملكيتهم يف 
أسـواق املـال، ويف حال نزول أسـعار أسـهم 
الرشكات التي يملكون حصصا فيها رسعان 
مـا ينعكـس ذلـك عـىل القيمـة اإلجماليـة 

لثرواتهم، وهو ما حدث مع إيلون ماسك.
إذ كان نمـو ثـروة إيلـون ماسـك مدفوعـاً 
باألسـاس مـن حصتـه يف ”تسـال“، بعد أن 
تجـاوزت القيمة السـوقية للرشكة تريليون 
2021، لتنضـم  أكتوبـر  دوالر ألول مـرة يف 
أبـل،  العمالقـة:  التكنولوجيـا  رشكات  إىل 

ومايكروسوفت، وأمازون.
وقد تراجع سـهم ”تسال“ بحسب ما طالعت 
”العربية.نت“، من ذروته يف 5 نوفمرب 2021، 
عندمـا كان سـعره 407 دوالرات، ليصـل يف 
نهايـة 2022 إىل 123 دوالرا أي أنه فقد نحو 
%70 مـن قيمته. ويعّد هذا من أهم أسـباب 
تراجـع ثروة إيلـون ماسـك، إال أنهـا تبقى 
خسـائر دفرتية [أي عىل الورق فقط] وغري 

محققة.
وقـد مّثلـت ”تسـال“ حينها نحـو %75 من 
ثروة امللياردير األغنى يف العالم حينها، إال أن 
نصيب ”تسـال“ من ثروة ”ماسك“ تراجع إىل 

%37 فقط بنهاية عام 2022.
ولكن السـم دائماً ما يكمن يف التفاصيل، مع 
عرض إيلون ماسـك االستحواذ عىل ”تويرت“ 
ورشاء نحو %9.7 من األسـهم من البورصة 
بشـكل مبـارش، قبلهـا بأسـابيع، ظهـرت 
الضغـوط عىل أسـهم رشكته األم ”تسـال“، 
إذ طرح املسـتثمرون تسـاؤالتهم حول آلية 
تمويل صفقة بقيمة 44 مليار دوالر من قبل 
رجل واحد، فمثـل هذا الحجم من الصفقات 
دائماً مـا كان يتم عرب اسـتحواذ رشكة عىل 
رشكـة أخـرى، ولكن الفـارق هـذه املرة أن 
رجال يسـتحوذ عىل رشكة بعرشات املليارات 
من ثروته الشـخصية، والتي هي يف األساس 
عبـارة عـن مجموع مسـاهماته يف عدد من 
الـرشكات وليسـت سـيولة نقديـة كمـا قد 

يتخيله البعض.

والحقـًا بـدأت األمـور يف الوضـوح أكثر من 
خـالل خطـط إيلون ماسـك لبيع جـزء من 
الكهربائيـة  السـيارات  رشكـة  يف  حصتـه 
الرائدة، واستخدام قيمة هذه املبيعات لرشاء 
أسـهم ”تويـرت“، باإلضافـة إىل رهـن بعض 
األسـهم األخـرى يف ”تسـال“ مقابـل تمويل 

الجزء املتبقي من الصفقة بالقروض.
ويف هـذه األثنـاء، مـع اشـتداد الضغط عىل 
”تسـال“ سـواء بزيادة املنافسة من رشكات 
السـيارات القديمة مثل ”فـورد“، و“جنرال 
مثـل  الناشـئة  الـرشكات  أو  موتـورز“، 
”ريفيان“، و“لوسـيد“، فضالً عن املنافسـة 
الكبرية يف الصني من ”بي واي دي“، وغريها. 
يضاف إىل ذلك الضغوط التي واجهتها أسهم 
التكنولوجيا من سياسـات البنـوك املركزي 
املتشددة لتدفع أسهم القطاع للرتاجع بشكل 

جماعي، ما ضاعف من خسارة األسهم.
وكان االنخفـاض يف أسـهم ”تسـال“ حـاداً 
للغاية بحسـب مـا طالعـت ”العربية.نت“- 
انخفضت األسهم بنسبة %65 يف عام 2022 
- وباع ماسك الكثري من أسهمه يف عام 2022 
للمساعدة يف تغطية صفقة ”تويرت“، لدرجة 
أن حصتـه يف ”تسـال“ لم تعد أكـرب أصوله، 

وفقاً ملؤرش الثروة الخاص بـ ”بلومربغ“.
ومـع كل تراجـع يف أسـهم ”تسـال“، فإنـه 
يلجـأ إىل بيع بعض األسـهم لتغطية مركزه 
الهاميش املفتوح، إذ إن قيمة أسهم ”تسال“ 
تمثـل الضمانـة لألموال املقرتضـة من أجل 
زاد  الـذي  األمـر  وهـو  ”تويـرت“،  صفقـة 

الضغوط أكثر.
وحتى أن ماسك، تعهد أكثر من مرة بالتوقف 
عن بيع األسهم، ولكنه كان يبيع مرة أخرى 

األسهم وبمليارات الدوالرات يف كل مرة.
ومؤخـراً أصبحـت حصـة إيلـون ماسـك يف 
رشكة ”سبيس إكس“، البالغة قيمتها 44.8 
مليـار دوالر هي األثقل وزنـًا يف ثروته، تليها 
حصته يف ”تسـال“ والبالغة قيمتها 44 مليار 

دوالر.
ال يحصل امللياردير املؤسس لـ ”تسال“، عىل 
أجر نظـري إدارته للرشكة، ولكنه وقع اتفاق 
مع املسـاهمني يحصل بموجبـه عىل حق يف 
رشاء أسـهم الرشكة بسـعر أقل من السـعر 

السوقي كلما تجاوز السهم مستوى معني.
وال زال ماسـك يملـك العديـد مـن خيـارات 
الـرشاء هذه، والتي تقدر قيمتها بنحو 27.8 
مليـار دوالر، ولكـن يلـزم لتنفيذهـا وجود 
سـيولة لرشاء األسهم بسـعر رخيص، وهو 
ما قد يدفعه مرة أخرى لبيع بعض األسـهم 
القائمة وسـداد رضيبة األرباح الرأسـمالية 
عليهـا، ليتمكـن مـن رشاء األسـهم بسـعر 

أرخص من السعر الحايل لألسهم.
يذكر أن خسـائر ماسـك من الثروة ليسـت 
خسائر فعليه، ولكنها خسائر دفرتية فقط، 
مع تراجع قيمة األصول التي يمتلكها والتي 
كان أغلبها مرتبط بأسهم تسال، وهي حالياً 
الرشكة الوحيدة العامة التي يسـيطر عليها 

إيلون ماسك.
وبخـالف ”تسـال“، وتويرت، وسـبيس إكس، 
أسـس ماسـك رشكة ”نيورالينك“ لرشيحة 
الدمـاغ، و“بورينغ كومبانـي“، وهي رشكة 

لبناء االنفاق.

بغداد/ الزوراء:
عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  شـدَد 
أمـس  رشـيد،  جمـال  اللطيـف 
الروابـط  عمـق  عـىل  الثالثـاء، 
التاريخية بني العراق والسعودية، 
فيما اكـد ان الكـرد الفيليني جزء 

مهم من الشعب العراقي.
وذكر بيـان لرئاسـة الجمهورية، 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
رشـيد، اسـتقبل يف قـرص بغداد، 
السفري السعودي لدى العراق عبد 

العزيز الشمري“.
وأكـد رئيـس الجمهوريـة خـالل 
اللقـاء ”عمق الروابـط التاريخية 
العربيـة  واململكـة  العـراق  بـني 
إدامتهـا  واسـتمرار  السـعودية 
بـذات القـوة بما يحقـق املصالح 
العليا للبلدين ويسهم يف دعم أمن 

واستقرار املنطقة“.
من جانبه أشار السفري السعودي 
إىل ”حـرص اململكـة عـىل تقوية 
يف  العـراق  مـع  التواصـل  آليـات 
مختلـف املجـاالت“، معربـاً عـن 
”شـكره لرئيـس الجمهورية عىل 
دعمـه لـكل الجهـود الراميـة إىل 
ترسيخ أسـس التعاون البناء بني 
البلدين خدمًة لتطلعات الشـعبني 

الشقيقني يف التطور والرفاه“.
رئيـس  أكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
رشيد، أن الكرد الفيليني جزء مهم 

من الشعب العراقي.
وذكر بيـان لرئاسـة الجمهورية، 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
رشـيد، اسـتقبل يف قـرص بغداد، 
وفد تحالف الكرد الفيلية برئاسـة 
الشـيخ أسـد الفيـيل“، مبينـاً أنه 
”جرى خالل اللقاء، بحث التاريخ 
الناصـع للكرد الفيليـني ودورهم 
املهـم يف بنـاء حضـارة العـراق، 
باإلضافـة إىل معاناتهم التي مروا 
بهـا وتطلعاتهـم إليجـاد الحلول 
للمسائل العالقة التي تواجههم“.

وأّكد رشيد وفقاً للبيان، أن ”الكرد 
الفيليـني جـزء مهم من الشـعب 
العراقي ونضـال الحركة الكردية 
ضـد الدكتاتورية، وقـّدم أبناؤهم 
تضحيـات جليلة من أجل الحرية، 
مـن  قاسـية  معانـاة  وتحملـوا 
التهجـري والتغييـب واالضطهاد“ 
، الفتـًا إىل أن ”الفيليـني يتمتعون 
بـدور فعال مـن ناحيـة الحقوق 
والواجبـات، ولهم إسـهام مهم يف 

بناء املجتمع وتقدمه وتطوره“.
وأثنى عىل ”فاعلية الكرد الفيليني 
بدعم الحركـة الثقافية ورفدها“، 

مشـرياً إىل ”رضورة إدامـة هـذه 
الفاعليـة الحضاريـة اىل األجيـال 

املقبلة“. 
رئيـس  اسـتعرض  جانبـه،  مـن 
تحالف الكرد الفيلية الشـيخ أسد 
الفييل ”أهم القضايـا التي تواجه 
الكرد الفيليني“، مؤكدا ”تمسكهم 
بهويتهم الوطنية رغم السياسات 

الظاملة التي تعرضوا لها“.
كذلك، أكـد رئيس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد، ان الربنامج 
عـىل  ُيرّكـز  للحكومـة  الـوزاري 
القضايا املُتصلة باملواطنني خدمياً 

ومعيشياً.
االعالمـي  للمكتـب  بيـان  وذكـر 
تلقتـه  الجمهوريـة  لرئيـس 
أن ”رشـيد اسـتقبل  ”الـزوراء“: 
محافـظ صـالح الدين إسـماعيل 
خضري الهلوب والوفد املرافق له“، 
الفتـا اىل أنـه ”جرى خـالل اللقاء 
الحديـث عـن األوضـاع العامة يف 
املعيشـية  خصوصـا  املحافظـة 
والخدمية منها إىل جانب األوضاع 

األمنية“.
الجمهوريـة  رئيـس  واشـار 
األمـن  ترسـيخ  ”رضورة  إىل 
الديـن  صـالح  يف  واالسـتقرار 
وضمان سـالمة املواطنـني، وبذل 
الجهود يف سـبيل معالجة الحاالت 
السـلبية وتقديـم الدعـم من أجل 
تطوير واقع املحافظة“، مبينا أن 
”الربنامج الوزاري للحكومة ُيرّكز 
عـىل القضايا املُتصلـة باملواطنني 
خدميـاً ومعيشـياً، ودعـم جميع 

املحافظات دون تمييز“.
وشـدد أن ”املحافظني واملسؤولني 
العمـل  عليهـم  محافظـة  كل  يف 
لضمان تقديم الخدمات للمواطنني 
املعيشـية  األوضـاع  وتعزيـز 

والخدمية والبناء واالعمار“.
 مـن جانبه، قّدم الهلـوب ”ايجازاً 
حـول التطـورات اإليجابيـة التي 
واملعوقـات  املحافظـة  تشـهدها 
التي تواجه عمليات تطوير الواقع 

الخدمي“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
ِيف يوم جديد من شهرها الحادي عرش، تتواصل 
العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، األمس 
الثالثاء، إذ يتبادل طـريف النزاع القصف، فيما 

تدور معارك عنيفة بعدة جبهات.
ويف آخر التطورات امليدانية، ردت روسـيا عىل 
قصف مركز تجنيد رويس يف ماكيفكا الواقعة 
رشق دونيتسـك، بعدة رضبات، أهمها قصف 
قاعدة تجنيد عسكرية، يتواجد بها قرابة 200 

جندي أوكراني يف منطقة درودجوفكا.
وأعلنـت الدفـاع الروسـية أن قواتهـا دمرت 
4 راجمـات صواريـخ ”هيمـارس“ أمريكيـة 
الصنـع، وقضت عـىل 130 ”مرتزقـا أجنبيا“ 
بغـارات جوية عىل نقاط انتشـار مؤقت لهم 

بأرايض دونيتسك خالل اليوم.

يأتـي ذلـك فيمـا تعرضـت مدينة دونيتسـك 
واألحيـاء املجـاورة لهـا، لقصـف عنيف من 
قبل القـوات األوكرانية، وفق ما أفاد مراسـل 
القصـف  وخلّـف  و“الحـدث“،  ”العربيـة“ 

األوكراني عىل دونيتسك 17 إصابة وقتيلني.
هـذا وأعلنـت القـوات الجويـة األوكرانية أن 
الجيـش األوكراني أسـقط نحـو 500 طائرة 

بدون طيار منذ سبتمرب املايض.
وأكد املتحدث باسم القوات الجوية األوكرانية 
أن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات 
ة التـي أطلقتهـا روسـيا يف هجومهـا  املسـريّ
املكثف خالل عطلة رأس السـنة البالغ عددها 

84 طائرة.
فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس  وكان 
زيلينسـكي، أعلن أن روسيا تسـتعد لتصعيد 

هجماتها عىل بالده باستخدام طائرات مسرية 
متفجرة.

وتبحث موسكو عن سبل ملواصلة ضغطها عىل 
كييف بعد أشهر من االنتكاسات امليدانية.

دوائـر  عـرب  خطـاب  يف  زيلينسـكي  وذكـر 
االثنـني: ”لدينـا  تلفزيونيـة مغلقـة مسـاء 
معلومـات تفيـد بـأن روسـيا تخطط لشـن 

هجوم مطول بواسطة طائرات ”.
وأضاف أن هدف موسـكو هـو كرس مقاومة 
أوكرانيا من خالل ”استنفاد شعبنا وطاقتنا“، 
وذلك بعد مرور أكثر من عرشة أشهر عىل بدء 

الغزو.
يستكشـف الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
سبل تعزيز الثقة يف جهوده الحربية القارصة 
حتـى اآلن، والتي ترضرت يف األشـهر املاضية 

بسـبب الهجـوم األوكرانـي املضـاد املدعـوم 
بأسلحة وفرها الغرب لكييف، ما أثار انتقادات 

يف بعض الدوائر الروسية ألداء الجيش.
ويف أحـدث إحـراج للكرملني، أطلقـت القوات 
األوكرانية صواريخ عىل منشـأة يف دونيتسك، 
كان جنود روس يتمركزون بها، ما أسفر عن 
مقتـل 63 منهم، يف واحد مـن أكثر الهجمات 

دموية عىل قوات الكرملني منذ بدء الحرب.
وزادت الدفاعـات الجويـة األوكرانيـة، التـي 
عززتهـا دول الغـرب، مـن الصعوبـات أمـام 
الطائـرات الحربية الروسـية لتنفيذ رضبات 

صاروخية.
وذكر معهد دراسـة الحرب، ومقـره الواليات 
املتحـدة، أن بوتـني يتطلـع إىل تعزيـز الدعـم 

السرتاتيجيته يف روسيا.
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه / حامد حمزه صوين
 م/ تبليغ 

ملقتضيات حسـم الدعوى الرشعيـة املرقمة اعاله واملقامة مـن قبل املدعية 
(هبـه قاسـم محمـد) واملتضمنة تأييـد حضانـة لالطفال (فاطمـة وعيل) 
بتاريـخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢، وملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضور امامها بموعد املرافعة املوافق 
٢٠٢٣/١/٨ خـالل ثالثة ايام مـن تاريخ اليوم التايل لنـرش هذا االعالن وعند 
عـدم حضـورك او ارسـال من ينوب عنـك قانونا سـوف تسـتكمل املحكمة 

اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
حسن وايل حسني
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة العدل، امس الثالثاء، تشـكيل لجنة 

ملتابعة توزيع املواد الخاصة بنزالء دائرة اإلصالح.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: ان 

«وزير العدل خالد شـواني أرشف بشـكل شخيص 

عىل توزيع املواد السجنية املختلفة عىل نزالء دائرة 

اإلصالح العراقية، إضافـة اىل التجهيزات الخاصة 

بالحـراس اإلصالحيـني، جـاء ذلك خـالل زيارته 

امليدانيـة لألقسـام السـجنية يف دائـرة اإلصـالح 

العراقيـة برفقة وكيل الـوزارة االقدم زياد خليفة 

التميمـي»، مبينـة أن «الوزير اطلـع عىل املخازن 

ونوعية وكميـات املواد التي تـم رشاؤها قبل أيام 

واملخصصة للنزالء والحراس اإلصالحيني».

واكد الوزير ان «تقارير الجهات الرقابية التي ترد 

الوزارة تشـري اىل عـدم تجهيز الـرشكات املجهزة 

للسـجون باملـواد السـجنية بشـكل كامـل، عىل 

الرغـم من دفـع اسـتحقاقاتهم املالية للسـنوات 

السابقة».

وأضاف شـواني: «عىل إثـر ذلك، بادرنا بتشـكيل 

لجان متخصصة بهذا الشأن، وبما يضمن وصول 

التجهيـزات كاملة اىل النزالء، وبأرشاف شـخيص 

ومستمر من قبلنا».

وأشار وزير العدل اىل انه «تم تشكيل لجنة برئاسة 

السـيد وكيـل الـوزارة االقـدم، ملتابعـة ومراقبـة 

عمليـات التوزيـع، ومنـع اية شـبهات فسـاد يف 

الرشاء والتوزيع».

وتابـع البيـان ان « وزيـر العـدل وخـالل جولته 

امليدانيـة اىل األقسـام السـجنية، ولقائـه بالنزالء 

واالسـتماع اليهم، اصدر أمراً بمنـع بيع أية مادة 

يف الحوانيـت تقـع ضمـن القائمة التـي تجّهزها 

وزارة العـدل للنـزالء»، مؤكـدا أنه «يتابع بشـكل 

يومي ملف الحوانيت واالطعام لحماية النزالء من 

االبتـزاز وتنفيـذاً لتوّجهات الـوزارة والحكومة يف 

حماية حقوق االنسان ومن بينهم النزالء».
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس الثالثاء، 

اتخـاذ إجـراءات صارمة ملنـع تجريف 

األرايض والبسـاتني، فيمـا أشـارت إىل 

يف  وفرعيـة  رئيسـية  لجـان  تشـكيل 

جميـع املحافظات ملنع تجريف األرايض 

ومحاسبة املتجاوزين. 

وقال مدير عام دائرة األرايض الزراعية، 

عيل حمود الشمري، يف ترصيح صحفي: 

وطنيـة  ثـروة  الزراعيـة  «األرايض  إن 

وحمايتها واجب مهم، كونها تلعب دوراً 

مهماً يف توفري األمن الغذائي واملحافظة 

عىل املناخ املالئم».

وأضـاف أن «القوانـني العراقيـة أكدت 

الحفاظ عىل األرايض الزراعية وتحسني 

األرايض  تجريـف  وعـدم  خواصهـا 

والبسـاتني ومنهـا قانـون ١١٧ لسـنة 

١٩٧٠ وقانـون حماية اإلنتـاج النباتي 

وقانـون ٥٣ لسـنة ١٩٧٦ وكذلـك قرار 

.«٣٦٤

وتابـع أنـه «تم إعمـام أكثر مـن كتاب 

املحافظـات  يف  الزراعـة  مديريـات  اىل 

األرايض  متابعـة  بخصـوص  كافـة، 

الزراعية ومنع التجاوز عليها من خالل 

تشـكيل اللجان الرئيسية يف املحافظات 

والفرعية يف كل قضاء أو ناحية، واتخاذ 

اإلجـراءات القانونية بحـق املتجاوزين 

ومحاسـبة املواطنـني الذيـن يتاجرون 

بـأرايض الدولـة»، موضحـاً أن «هـذه 

اإلجراءات اتخـذت ملنع ضعاف النفوس 

األرايض  تمليـك  قـرار  اسـتغالل  مـن 

للمتجاوزيـن املرقم ٣٢٠ لسـنة ٢٠٢٢، 

وقيامهم بتجريف أراض جديدة».

كشـف فريـق الجهـد الخدمـي 
الثالثـاء، عن  الحكومـي، امس 
إنجازاتـه الخدميـة يف املناطـق 
ببغـداد واملحافظات  املحرومـة 

خالل شهر.
وأصـدر فريق الجهـد الحكومي 
«الـزوراء»  لــ  ورد  تقريـراً 
مفصلـة  أرقامـاً  يتضمـن 
للخدمـات ملا تـم تحقيقه خالل 
ولغايـة   ٢٠٢٢/١١/٢٦ املـدة 

.«٢٠٢٢/١٢/٢٦
وأشـار التقريـر إىل أن «كميات 
األسـفلت يف املشـاريع التـي تم 
إنجازها بلغت يف مناطق شـاكر 
العاني ١٥٨٤ طناً، وسبع قصور 
٢٢١٨٫٢٨ طناً، وحي البسـاتني 

٨٥٠ طناً».
عـدد  «مجمـوع  أن  وأوضـح 
األفـراد العاملـني يف كل املحاور 
بلغ ٢٤٤ عامـًال يتوزعون عىل: 
شـاكر العاني ٢٩ عامالً ، وحي 
وسـبع  عامـًال   ١٧ البسـاتني 
قصور ١٩ عامالً والتاجيات ١٩، 
ودوانم الشـعلة ٣٨ عامالً وحي 
الكوفـة ٢٥ عامـًال والديوانيـة 
٤٠ عامـًال وحـي املصطفى ٢٠ 
عامالً وحـي الكوثـر ١٩ عامالً 

والرسيدات ١٨ عامالً».
كميـات  «مجمـوع  أن  وتابـع 
األنقـاض املرفوعـة بوحدة املرت 
موزعـة  م٣   ٩٠٨١٥ املكعـب: 
يف: شـاكر العاني/ ٦١٧٠ ، حي 
البساتني/ ١٩٠٥، سبع قصور/ 
 ،٦٣٣٢٥ التاجيـات/   ،٢٩٣٢
حـي   ،٢١٥٠ الشـعلة/  دوانـم 
الفضيليـة/   ،٦٠٤٣ الكوفـة/ 
٥٠٠، حـي املصطفـى/ ٦٨٩٠، 
حي الكوثـر/ ٦٥٠، الرسيدات/ 

.«٢٥٠
ولفـت إىل أن «مجمـوع كميات 
السـبيس املنقولـة بوحـدة املرت 
املكعـب ١٦٥٦٦ م٣، تتـوزع يف: 
حـي   ،١٢٨٧ العانـي/  شـاكر 
البساتني/ ٤٣٨٩، سبع قصور/ 

٤٣٢٣، التاجيات/ ١٠٥٦، دوانم 
الكوفة/  الشـعلة/ ١٩٨٠، حي 
١٨٤٨، الفضيليـة/ ٣٣٠، حـي 
املصطفى/ ١٠٣٠، حي الكوثر/ 

٢٢٤، الرسيدات/ ٩٩».
«مجمـوع  أن  التقريـر،  وبـني 
املطلـوب  الشـوارع  أطـوال 
اكسائها بمادة االسفلت بوحدة 
الكيلومـرت ٢٩٢٫٧٣ كـم، تتوزع 
يف مناطق: شـاكر العاني/ ٣٫١، 
واملصطفـى/  البسـاتني  حـي 
٢٣٫٧٣، سـبع قصور/ ١٠٤٫٥، 
التاجيات/ ٢٫٨، دوانم الشعلة/ 
 ،٤٥٫٩٩ الكوفـة/  حـي   ،٧٨
حـي الكوثـر/ ١٫٣، الرسيدات/ 

.«٣٣٫٨٦
أطـوال  «مجمـوع  أن  وتابـع 
الشوارع املراد مد القالب الجانبي 
لها بوحدة الكيلو مرت: ٥٨٥٫٤٦ 
كم، تتـوزع يف: شـاكر العاني/ 
٦٫٢، حي البساتني واملصطفى/ 
 ،٢٠٩ قصـور/  سـبع   ،٤٧٫٤٦
التاجيات/ ٥٫٦، دوانم الشعلة/ 
 ،٩١٫٩٨ الكوفـة/  حـي   ،١٥٦
حـي الكوثـر/ ٢٫٦، الرسيدات/ 

.«٦٧٫٧٢
بعـض  التقريـر  تضمـن  كمـا 
االحصائيـات املهمـة من موقع 

العمل وبالكل التايل:
- الكميات الرتاكمية املنقولة من 

السبيس m٣ / ١٦٥٦٦ م٣ .
- الكميـات الرتاكميـة املرفوعة 
من األنقـاض m٣ / ٩٠٨١٥ م٣ 

.
- مجموع عـدد االفراد العاملني 

يف كل املحاور / ٢٤٤ شخصا.
- مجمـوع عدد سـاعات العمل 
الفعليـة لـكل املحـاور / ٣٧٩٤ 

ساعة.
املـراد مـد  الشـوارع  اطـوال   -
القالب الجانبـي لها / ٥٨٥٫٤٦ 

كم.
الشـوارع  اطـوال  مجمـوع   -
املطلوب اكسائها بمادة األسفلت 

/ ٢٩٢٫٧٣ كم.
الفقـرات  التقريـر أن  وأضـاف 
التي يتم تنفيذها حاليا يف مكان 

العمل هي:
- املبارشة بأعمال فرش وتسوية 
طبقة السبيس والحدل وحسب 

املطلوبـة  الفنيـة  املواصفـات 
وبإرشاف املهندس املقيم إضافة 

اىل فرش طبقات التبليط.
التسـوية  بأعمـال  املبـارشة   -
الرتابيـة  للطبقـات  والحـدل 
وحسـب  الحادلـة  باسـتخدام 
وبـإرشاف  الفنيـة  املواصفـات 

املهندس املقيم.
- تمـت املبـارشة بأعمـال رفع 
األنقـاض والعـوارض وعمليـة 
أو  بالقـص  الشـارع  تهيئـة 
إمـالء األرض وصوالً للمسـتوى 

املطلوب.
قواعـد  صـب  عـىل  العمـل   -
بالتعاون  وإنشـائها  املنهـوالت 
مـع كـوادر البلديـات يف مواقع 

العمل.
- القيـام بمـد أنابيـب األمطار 
 pvc بقطـر ٢٥٠ ملـم من نـوع
وبأطوال مختلفة حسب طبيعة 

املنطقة والعمل.
- العمـل عىل معالجـة الروطان 
يف بعض األماكن ضمن مساحة 
العمل وحسب املواصفات الفنية 

وبإرشاف املهندس املقيم.

بغداد/الزوراء:

قدمـت مديريـة الدفـاع املدنـي، 

امـس الثالثـاء، احصائيـة بعدد 

وفيـات املنتسـبني والجرحى من 

ابنـاء املديرية خـالل عام ٢٠٢٢، 

فيمـا قالت ان خـالل عام ٢٠٢٢ 

كان عدد الوفيات نتيجة الحرائق 

٣٢١ مواطناً.

وقال منسق إعالم مديرية الدفاع 

املدني نؤاس صبـاح يف حديث لـ 

«الـزوراء» إن «املديريـة قدمـت 

خالل عـام ٢٠٢٢ شـهيدا واحدا 

وأكثـر مـن ٥٠ منتسـباً جريحاً 

خـالل عمليـات االنقـاذ واطفاء 

محافظـات  عمـوم  يف  الحرائـق 

العراق».

وبشـأن وفيـات الحرائق، أضاف 

صباح إن «خالل عام ٢٠٢٠ كان 

عدد الوفيات نتيجة الحرائق ٢١٠ 

كان  مواطنـني، ويف عـام ٢٠٢١ 

٣٢٤، ويف عـام ٢٠٢٢ كان ٣٢١، 

ليكـون املجمـوع خـالل الثـالث 

سنوات املاضية ٨٥٥ مواطناً توىف 

نتيجة الحرائق».

ويف وقت سـابق، أصدرت مديرية 

الدفـاع املدني إحصائيات حوادث 

الحريـق التـي تـم إخمادها من 

قبـل رجـال اإلطفـاء يف عمـوم 

إقليم كردسـتان  املحافظات عدا 

خالل العام ٢٠٢٢.

ووفقا لبيان صـادر عن املديرية، 

فـإن تلـك اإلحصائيـات شـملت 

اندلعـت  التـي  حريـق  حـوادث 

داخـل مباني حكوميـة وتجارية 

ومصانع ومعامل ومخازن ودور 

سـكنية وأراض زراعيـة وحقول 

وعجالت وغريها.

وبلغت تلك الحرائق يف مجموعها 

(٣٢٤٧٧) (اثنـني وثالثـني ألفـًا 

وسـبعني  وسـبعة  وأربعمائـة 

حادث حريـق) خالل عام ٢٠٢٢، 

إذ تصدرت بغداد بقية املحافظات 

بعـدد حـوادث الحريق املسـجلة 

وتصدر جانب الرصافة عىل جانب 

الكرخ بعـدد الحوادث فيما كانت 

محافظة كركوك أقل املحافظات 

يف أعـداد حـوادث الحريـق حيث 

حريـق  حـوادث   (٩٠٦) بلغـت 

مسـجل أسـفرت عـن خسـائر 

برشية ومادية كبرية.

أما أسباب حوادث الحريق فإنها 

توزعت كاآلتي:

الكهربائـي  التمـاس  ١-تصـدر 

بــ (١٣٢٩٧) حادثـا حريـق يف 

عـام ٢٠٢٢ نتيجة تذبـذب التيار 

والشـبكات  الوطني  الكهربائـي 

الكهربائية  لألسـالك  العنكبوتية 

املتدلية للمولدات األهلية لتشـكل 

٤٧٪ من مسـببات اندالع حوادث 

الحريق يف العراق.

٢- عبـث األطفال فقد تسـبب بـ 

(٥٥٨٩) حادث حريق.

٣- اإلهمـال تسـبب بانـدالع بــ 

(٢١٢٦) حادث حريق.

٤- أعقاب الشـكائر تسـببت بـ 

(١٣٦٢) حادث حريق.

٥- حـوادث حريـق العمـد بفعل 

فاعل بلغـت بــ (١٢٨٠) حادث 

حريق.

٦- حوادث الحريق بسبب رشارة 

خارجية بلغت بــ (٨٧٨) حادث 

حريق

٧- حوادث حريق الترسب الغازي 

بلغت بـ (٧٧٤) حادث حريق.

٨- حـوادث تـرسب الوقود بلغت 

بـ (٢٢٢) حادث حريق.

٩- حـوادث حريـق بسـبب نزاع 

عشـائري بلغت بـ (١٢٠) حادث 

حريق.

اصطـدام  حريـق  حـوادث   -١٠

وسـائل النقـل بلغت بــ (١١٦) 

حادث حريق.

بسـبب  الحريـق  حـوادث   -١١

 (٢٥) ب  بلغـت  ذاتـي  احـرتاق 

حادث حريق.

بسـبب  الحريـق  حـوادث   -١٢

انفجـار بلغـت بــ (١٨) حادث 

حريق.

١٣- إضافـة يل أسـباب متفرقـة 

أخـرى سـجلتها مديريـة الدفاع 

املدنـي من خـالل تقاريـر األدلة 

الجنائيـة املحـددة واملعنية وفق 

بأسـباب  للتحقيـق  القانـون 

الحوادث.
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بغداد/الزوراء:
وجـه وزيـر الداخليـة، عبـد األمري 
الشـمري، امس الثالثاء، بتأسـيس 
تجـارة  لشـبكات  بيانـات  قاعـدة 

املخدرات.
وذكر بيان للـوزارة تلقته «الزوراء» 
أن «الشـمري أجرى زيارة تفقدية، 
اىل املديرية العامة ملكافحة املخدرات 
واملؤثـرات العقلية، وعقـد اجتماعاً 
موسـعاً مع مديرهـا العام ومديري 
املديريات يف بغداد واملحافظات، اطلع 
فيه عىل الجهود التـي تبذلها كوادر 

املديرية يف مكافحة املخدرات». 
وأضـاف أن» املخـدرات آفـة ال بـد 
من التخلص منها ومنـع تداعياتها 
السـلبية عـىل املجتمـع ملـا لها من 
آثـار وتبعـات كارثيـة عـىل السـلم 
املجتمعـي»، مشـدداً عـىل» أهميـة 
تنفيـذ مذكرات القبـض بحق تجار 

املخدرات واملروجني لها، كونه واجباً 
ال بد من إنجازه عىل أتم وجه». 

وأكد الشـمري «عىل تفعيل الجانب 
ملالحقـة  الدقيـق  االسـتخباري 
ومتابعـة املتاجرين بهذه السـموم 
الفتاكـة واملتعاطني لهـا وتقديمهم 

اىل العدالة».
ووجه «بالعمل عىل تأسـيس قاعدة 
معلومات لشـبكات تجارة املخدرات 
ومروجيهـا وإلقـاء القبـض عليهم 
«وجـود  مؤكـداً  وقـت»،  بـأرسع 
تقييـم لعمـل املديرية خـالل الفرتة 
املقبلة».مـن جانبه، وجه مدير عام 
مكافحة املخـدرات «بتعزيز الجهود 
عـىل الحـدود ويف املنافـذ الحدودية 
مع التنسـيق مـع دول الجـوار ملنع 
املـواد  وإدخـال  تهريـب  عمليـات 
والحبوب املخـدرة واملؤثرات العقلية 

اىل داخل البالد».

ميسان/الزوراء:
تمكنت مديريـة مكافحة املخدرات، امس الثالثـاء، من اعتقال متهمني 
بحوزتهما قرابة الـ ٤ كيلوات من مادة الكريسـتال املخدرة يف محافظة 

ميسان.
وذكـرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الزوراء» إن «مفـارز مديرية مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف ميسـان ألقـت القبض عىل متهمني اثنني 
وضبطـت بحوزتهمـا (٣) كيلـوات و(٥٠٠) غرام من مادة الكريسـتال 

املخدرة».
وأضافـت إنه «تمت إحالتهما إىل القضاء وفق أحكام املادة القانونية ٢٨ 

مخدرات ليناال جزاءهما العادل».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الدفـاع، امـس الثالثاء، العثور عـىل رفات ١٢ 
شـخص بينهم ٨ ايرانيني جراء حرب الخليج األوىل يف قاطع 
عمليات البرصة وميسـان وواسـط ودياىل.وذكـرت الوزارة 
يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» إن «الدائـرة القانونيـة ممثلـة 
بمديرية حقوق اإلنسـان تسـتخرج رفات شـهداء عراقيني 
جـرّاء حـرب الخليـج األوىل». (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)وأضافت أنه 
«اسـتمراراً لعمليـات الحفر املشـرتك مع الجانـب اإليراني، 
للبحـث عـن املفقوديـن العراقيـني واإليرانيني جـرّاء حرب 
الخليج األوىل (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)، وإشارة اىل مذكرتي التفاهم 

املوقعة بـني جمهورية العراق وجمهورية إيران اإلسـالمية 
يف العـام ٢٠٠٨، للمدة مـن ۲۱/۱۰ لغايـة ۱۰/۱۱/۲۰۲۰، 
قامـت الكوادر الفنيـة يف مديرية حقوق اإلنسـان - الدائرة 
القانونية، باستخراج (٤)رفات لشهداء عراقيني من ضمنها 
(۲) معلومـة الهويـة، و (۸) رفات إيرانيـة من ضمنها (٥) 
معلومـة الهويـة يف قاطـع عمليـات ( البـرصة ، ميسـان ، 
واسط، ودياىل)».وتابعت الوزارة: «تم إيداع الرفات العراقية 
لدى شعبة استالم وتسليم الشهداء يف البرصة تمهيداً لنقلها 
اىل دائـرة الطب العـديل يف بغداد، لغرض إكمـال الفحوصات 

الطبية.

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحـة اجرام بغداد، امس الثالثاء، القاء 
القبـض عـىل عدد مـن املتهمـني بجرائم القتـل والرسقة 

والتزوير يف العاصمة.
وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» أن «مفارز 
االعظمية تمكنت مـن القاء القبض عىل متهمة الرتكابها 
جريمة قتل ضمن منطقة االعظمية وسـط بغداد»، مبينة 
انـه «تـم عـرض األوراق التحقيقيـة أمـام أنظـار قايض 
التحقيـق وقرر توقيفها وفق أحكام املادة ٤٠٥ من قانون 

العقوبات لتنال جزاءها العادل «.
وأضافـت أن «مفـارز أخرى ألقـت القبض عـىل عدد من 
املتهمـني لقيامهـم برسقة مبالـغ مالية ومحـال تجارية 
ومنـازل سـكنية ودراجـات ناريـة ودراجـات التـك تـك، 
ومتهمني آخرين بتزوير مستمسـكات رسمية ومطلوبني 
بقضايـا جنائية مختلفة يف جانبي الكـرخ والرصافة من 

العاصمة بغداد».
وأتـم البيـان: «تـم اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة بحقهم 

وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/ الزوراء:
بحث امني بغداد عمار موىس كاظم مع وزارة االعمار واالسكان الرشوع 

بالخطط العملية ملعالجة االختناقات املرورية يف مدينة بغداد .
وذكـر بيان لالمانة تلقتـه «الزوراء«: ان « اجتماعاً مشـرتكاً عقد بمقر 
وزارة االعمار واالسـكان اسـتكماالً لالجتماع السـابق الـذي عقد بمقر 
امانـة بغداد وتقرر عنه االتفاق عىل تشـكيل لجنة مشـرتكة تضم فرق 
عمـل متخصصـة إلعداد دراسـة وورقة عمـل عاجلة لتنفيذ املشـاريع 
املهمة التي من شـأنها معالجة الزخم املـروري وايجاد الحلول الرسيعة 
والناجعـة ملعالجـة االختناقـات املرورية بمدينـة بغداد» .واشـار اىل ان 
«االجتمـاع بحـث تنفيذ خطـط تتمثـل بفـك االختناقـات املرورية عن 
التقاطعات وكذلك انشـاء جسـور ومجرسات جديدة وعدد من املشاريع 

التي من شأنها معالجة الزخم املروري «.
وبـني ان «االجتمـاع بحـث كذلك جهد امانة بغداد يف توسـعة الشـوارع 
الرئيسـة والتقاطعـات واسـتحداث طـرق جديدة ، كما تـم بحث خطة 
العمل املشـرتكة التي يتطلـب البعض منها وقت قصـري والبعض االخر 

طويل االمد «.
واضـاف ان « االجتماع حـرضه نقيب املهندسـني العراقيني وممثل عن 
وزارة النقـل واتحاد املقاولـني العراقيني بهدف ارشاك القطاع الخاص يف 

خطط معالجة الزخم املروري يف العاصمة بغداد «



بغداد/ الزوراء:
علق املستشـار املايل واالقتصـادي لرئيس الوزراء، مظهـر محمد صالح، 
امـس الثالثاء، عىل إمكانية بقاء سـعر رصف الدوالر عـىل الـ(153 ألفاً) 

مقابل كل 100 دوالر بشكل ثابت.
وقـال صالـح، يف ترصيـح صحفي إنـه ”مع تحسـن درجـة اإلفصاح يف 
املعامالت التجارية وتزايد شفافيتها التي تتطلب تمويالً بعملة الدوالر من 
نافذة البنك املركزي العراقي، فإن الفجوة املؤقتة بني العرض والطلب عىل 

العملة األجنبية ستتقلص“.
وأضاف ان ”هذا يعني ان مرونة تدخل السياسـة النقدية يف سوق الرصف 
السـتعادة اسـتقرار السوق ستتسـارع وتريتها، وهذا ما نتوقعه يف االيام 
املقبلة كي تستقر اسواق الرصف كافة بني سعر 1460-1455 دينارا لكل 

دوالر“.

 بغداد/ الزوراء:
بحثـت وزيـرة املالية، طيف سـامي، امـس الثالثاء، مع السـفري الهولندي 

يوهانيس لينديرت التعاون والرشاكة يف املجال املايل واالقتصادي.
وذكـر بيـان للـوزارة، تلقته ”الـزوراء“: ان ”وزيـرة املالية طيف سـامي، 
اسـتقبلت امس سـفري اململكة الهولندية لدى العـراق يوهانيس لينديرت، 

بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية“.
وأكدت سـامي، خالل اللقاء، عـىل ”متانة عالقات التعـاون بني جمهورية 
العـراق ومملكـة هولنـدا الصديقـة، وما تشـهده عـىل الدوام مـن تطوٍر 
ونمـو مسـتمر يف جميـع املجـاالت، وباألخص يف مـا يتعلق باملجـال املايل 

واالقتصادي“.
الفتـة إىل ”أهمية مواصلة العمل عىل تنمية آفاق التعاون والرشاكة، والدفع 
بهـا نحـو مسـتوياٍت أكثـر تقدماً بما يعـود بالخـري والنماء عـىل البلدين 

وشعبيهما الصديقني“.
مـن جانبه، أعرب السـفري الهولندي عن ”تطلع حكومـة بالده تعزيز مدى 
التعـاون البّناء مـع العراق، خاصة يف مـا يتعلق بجوانب املال واالسـتثمار 

واملساهمة بمشاريع التنمية املستدامة يف البالد“.

 بغداد/ الزوراء:
أحصت املديرية العامة للجمارك يف إقليم كردستان، امس الثالثاء، الواردات 
املتحققة خـالل العام الحايل 2022، فيما أعلنت عن خطة منظمة سـتنفذ 

يف عام 2023.
وقال مدير عام جمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، يف ترصيح صحفي: 
إن ”آخـر احصائيـات العـام الحـايل 2022 كانت عـىل النحو اآلتي: نسـبة 
الصادرات بلغت  5 باملئة، ونسبة الواردات بلغت 95 باملئة، أما حجم واردات 
جمارك ورضائب املنافذ الحدودية فقد بلغت تقريباً 1 تريليون و500 مليار 

دينار“.
وأضـاف عبد الرحمـن أن ”هناك اجتماعـات بدأت مع الحكومـة العراقية 
االتحاديـة، وتفاهمـات جيدة بخصوص الكثري من األمـور ومنها موضوع 
الروزنامـة الزراعية املوحدة التي تحدد متطلبات واحتياجات البالد سـنوياً 

وشهرياً من نوع املواد التي يجب استريادها أو تصديرها“.
وأكـد أن ”العام املقبل 2023، سيشـهد عمل تسـهيالت للتجـار عن طريق 
تقليل قيمة رضائب بعض املواد املستوردة التي تعترب من أولوياتنا ويحتاج 
لها السـوق، وأخرى يتم زيادة الرضيبة عليها لكي يتم حمايتها يف أسواقنا 
املحلية حسـب خطة منظمة وأسعار يتم تحديدها لكل مادة بالتنسيق مع 

غرفة التجارة يف كردستان“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 393 الف دينار، وسـعر الرشاء 389 الف دينار، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم االثنني 388 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 363 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 359 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 395 الف دينار و 405 آالف، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 الفاً و 370 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 410 آالف 
دينار، وسـجل عيار 21 بيع 400 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 340 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:

الوطنيـة  الهيئـة  رئيـس  أعلـن 
لإلسـتثمار، ساالر محمد أمني، امس 
الثالثـاء، عن توقيع اتفاق مع رشكة 
”هانـوا“ الكورية الجنوبيـة املنفذة 
ملـرشوع مدينـة بسـماية تضمنـت 
اتفـاق الطرفـني عـىل عـودة العمل 
بمـرشوع مدينة بسـماية السـكني 
وفق جداول دفع وتسليم لـ ( 9540 
) وحدة سكنية يف موعد أقصاه (18) 
شـهراً مـن تاريخ توقيـع االتفاقية، 
وبمـا مثـل حـًال منصفـاً للخـالف 
املايل السـابق وتتويجـًا للمفاوضات 
التفصيليـة التي اسـتمرت عىل مدى 

األشهر املاضية.
وقـال أمني يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إن هذه اإلتفاقية تمثل خارطة طريق 
لتنفيذ ما تبقى من املرشوع وتمهيداً 
إلبرام ملحق عقد جديد سيتم توقيعه 
بعد سـتة أشـهر من اآلن يراعى فيه 
جدولـة قانونيـة واضحـة ودقيقـة 
للتسـوية املاليـة بـني الطرفـني مع 
ضمـان اإلنسـيابية الكاملـة لعملية 
التسويق وبشـكل ينسجم مع الطلب 
املتزايـد عىل املـرشوع، ويضمن توفر 

هـذه الفرصة السـكنية لـكل رشائح 
وأبناء املجتمع العراقي .

وأشـاد رئيس الهيئة بجهـود الفريق 
القانوني املفاوض يف الهيئة واإلسناد 
الكبـري الـذي حظى بـه مـن أعضاء 
لجنـة اإلسـتثمار والتنميـة النيابيـة 

خالل العام املايض. معرباً عن تفاؤله 
بأن تكون هـذه اإلتفاقية فاتحة خري 
إلنجـازات الهيئـة للعام الحـايل الذي 
خططنـا، ونعمـل ألن يشـهد إنطالق 
مشـاريع إسـكانية بطاقات مختلفة 
ملحدودي ومتوسـطي الدخل يف بغداد 

واملحافظات .
وأكد البيان عىل تضافر جهود الهيئة 
النيابية إلستكمال  االستثمار  ولجنة 
مـرشوع بسـماية بكامـل طاقته ( 

100 ) الف وحدة سكنية .
وحـرض أعمـال التوقيـع املديـرون 

العامـون يف الهيئـة والوفـد املرافـق 
للجانب الكوري، بحسب البيان.

الكوريـة  هانـوا  رشكـة  أن  يذكـر 
الجنوبية قامت بتسليم الهيئة (20) 
الف وحدة سكنية وستسلم (9540) 
وحدة سـكنية ليكون مجموع ما تم 
تسـلمه من قبـل الهيئـة (30) الف 
وحدة سـكنية وبما يمثـل ( 30 % ) 

من طاقة املرشوع الكلية.
وكانت الهيئة الوطنية لالستثمار قد 
أعلنـت، يف شـهر ترشيـن الثاني من 
العام 2022، عن استقبالها وفدا من 
رشكـة ”هانوا“ الكورية السـتكمال 
بناء مدينة بسماية السكنية، لغرض 
معالجة جميع االشكاالت والرتاكمات 

الحاصلة يف السابق.
يشـار إىل أن سـكان مجمع بسـماية 
السـكني يف بغداد، قد نظموا، يف شهر 
ترشين األول املايض، عـدة تظاهرات 
احتجاجا عىل سياسة هيئة االستثمار 
التـي دفعت رشكة ”هانـوا“ الكورية 
اىل االنسـحاب مـن تكملـة مـرشوع 
وأفضـل  أول  يعـد  والـذي  املجمـع، 
مشـاريع االسـكان يف العراق وقد بدأ 

العمل به عام 2012.

بغداد/ الزوراء:
اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
النفـط، حيان عبـد الغني، امـس الثالثاء، ان 
مجموع االيرادات املتحققة عن تصدير النفط 
الخام لعام 2022 املايض بلغت اكثر من (115) 

مليار دوالر بحسب االحصائية االولية.
وبلغت الكميـات املصدرة للنفـط الخام اكثر 
مـن (1) مليـار و(209) ماليني برميل وبلغت 
املحصلة النهائية ملعدل تصدير النفط اليومي 
قرابة (3) ماليني و (320) الف برميل باليوم، 

وفقـا لبيـان صـادر عـن وزارة النفـط.
ونقـل البيـان عن نائـب رئيس الـوزراء وزير 
النفـط قوله: ان عمليـات التصدير تمت وفق 
دراسات للسوق النفطية لرشكات من مختلف 
الجنسيات منها (الصينية والهندية والكورية 
الجنوبيـة والرتكيـة واليونانيـة واالمريكيـة 
والربيطانية والفرنسية والروسية وااليطالية 
واإلسـبانية والهولنديـة) وغريهـا، فضال عن 

رشكات عربية أخرى .
وأثنـى الوزيـر عىل جهـود العاملـني يف وزارة 
النفط وتشـكيالتها لهذه اإلنجازات املتحققة 
والتي رفدت امليزانيـة االتحادية بمبالغ مالية 

بلغت اكثر من (115) مليار دوالر.
مـن جانب اخر، أعلنت رشكة تسـويق النفط 
العراقية ”سومو“ ان معدل سعر النفط الخام 
املصدر اىل األردن بلغ 65.12 دوالراً خالل شهر 

كانون االول املايض.

وبهـذا يكـون العراق قد بـاع الربميـل الواحد 
مـن النفـط الخـام إىل األردن يف شـهر كانون 
االول بأقل من 8.524 دوالرات عن سـعر البيع 

الرسـمي املعلن من قبـل وزارة النفط والبالغ 
االحصائيـة  دوالراً، بحسـب   (73.644) مـن 

الصادرة عن الوزارة .

وقالـت سـومو يف احصائيـة عـىل موقعهـا 
”مجمـوع  ان  ”الـزوراء“:  عليهـا  واطلعـت 
الصـادرات النفطيـة اىل االردن خـالل شـهر 
كانـون االول املـايض بلغـت 322 ألفـاً و970 
برميـًال“، مبينـة ان ”معدل التصديـر بلغ 10 

االف برميل يوميا“.
واضافت سومو ان ”معدل سعر الربميل املباع 
لألردن بلـغ 65.12 دوالرا“، مبينـة ان ”قيمة 
الـواردات من الصادرات النفطية لألردن خالل 
شـهر واحد بلغت 21 مليونـا و13 ألفا و806 

دوالر“.
وكان األردن تلقى يف أيلول 2021 شحنات من 
النفـط بموجب اتفاق لـرشاء 10 آالف برميل 
يوميـا مـن النفط الخـام من حقـول كركوك 
لتلبيـة جزء من الطلب املحـيل قبل ان يوقفها 
يف شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم 
املبـارشة مرة اخرى يف نيسـان املـايض، ليتم 
ايقافها يف شـهر اب لتعاود من جديد يف شـهر 

ايلول املايض 2022.
يذكر ان العـراق يصدر النفط الخام بأسـعار 
تفضيلية اىل االردن عرب الشاحنات الحوضيات 

وبمعدل تقريبا 10 االف برميل يوميا.
واعلنـت وزارة النفط يوم االثنني عن مجموع 
الصادرات النفطية وااليرادات املتحققة لشهر 
كانون االول، مبينة انهـا بلغت (103) مليون 
(281) الفـا و( 459946 ) برميـًال، بإيرادات 

بلغت (7.716) مليار دوالر“ .

Ôöbæa@ãËì€a@fi˝Ç@ÊÜäˇ€@äáóæa@‚b©a@ã»é@fiá»fl@—ìÿm@\ÏflÏé^
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد، امس الثالثاء، لتصل إىل 

أكثر من 134 مليون دوالر وبمشاركة 20 مرصفا.
وذكر مصدر: أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 134 مليونـا و 531 الفا و 838 دوالرا فيمـا كانت ما تم بيعه 
ليـوم االثنني 127 مليونـا و 202 الفا و 161 دوالرا، غطاها البنك بسـعر 
رصف اسـاس بلـغ 1460 ديناراً لـكل دوالر.واضـاف ان املبيعات النقدية 
انخفضت لتصل اىل 58 مليونا و300 الف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 
76 مليونـا و231 الفا و 838 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شـكل 
(حواالت، اعتمادات).وأشـار املصدر إىل: ان املصارف التي اشـرتت الدوالر 
النقدي بلـغ عددها 11 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 9 مصارف، فيما كان اجمايل عدد رشكات 

الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 234 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 
لـألوراق املاليـة، امـس الثالثـاء، 

منخفضا بنسبة (0.29%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كما يـيل: بلغ عدد االسـهم 
 (696.530.128) املتداولـة 
سـهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(1.119.378.257) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60  يف 
جلسة امس عىل (590.18) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.29) عن 
اغالقه يف الجلسـة السابقة البالغ 

(591.89) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (36) رشكـة 
مـن اصـل (103) رشكـة مدرجة 
يف السـوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفـة بقرار مـن هيئة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمات 

االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة من 
يف  العراقيـني  غـري  املسـتثمرين 
السوق (231) مليون سهم بقيمة 

بلغـت (279) مليـون دينـار مـن 
خـالل تنفيـذ (58) صفقـة عـىل 

اسهم (5) رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة 
من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السـوق (23) مليون سهم بقيمة 
بلغت (35) مليون دينار من خالل 
تنفيـذ (10) صفقات عىل اسـهم 

(5) رشكات.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق 
املالية قد اسـتخدم انظمة التداول 

االلكرتونـي وااليـداع املركزي منذ 
إلطـالق  ويسـعى   ،2009 عـام 
االنرتنيـت  عـرب  التـداول  نظـام 
خمـس  وينظـم  للمسـتثمرين، 
جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومـدرج فيـه 105 
رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثل 
قطاعـات املصـارف واالتصـاالت 
والتـأمـني  والزراعـة  والصناعـة 
والسـياحة  املـايل  واالسـتثمار 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة توزيـع املنتجـات 
النفطية التابعة لـوزارة النفط يف 
العـراق، امس الثالثـاء، تجهيزها 
أكثر من 10 مليارات لرت من مادة 
البنزين محطـات تعبئة الوقود يف 

البالد خالل العام 2022.
وقالـت الرشكة يف إحصائية للعام 
املايض نرشتها امس: إن الكميات 

العراقيـة  للمحافظـات  املجهـزة 
كافة خـالل العام 2022 من مادة 
البنزين بأنواعه كاآلتي: (العادي، 
محسن، عايل أوكتني، سوبر) أكثر 
مـن (10 مليارات ونصـف املليار 

لرت) .
كما أشارت إىل أن الكميات املجهزة 
مـن مـادة النفط االبيـض / أكثر 
مـن (مليـار ونصف املليـار) لرت، 

وأما زيت الغاز/ ما يقارب من (9 
مليارات ونصف املليار) لرت.

ونوهـت الـوزارة إىل أن مادة زيت 
الوقود املجهزة بنوعيها ( املحسن 
والعـادي ) / أكثر من (11 مليار) 
لـرت، ووقـود الطائـرات كاالتـي: 
العسـكري / ما يقارب من (20) 
مليون لـرت، واملدني / مـا يقارب 

من (188) مليون لرت.

 بغداد/ الزوراء:
أكـد البنك املركـزي العراقي، امس الثالثـاء، إطالقه عدة مبـادرات تنموية 
أسـندت الدولة يف زمن األزمة املالية، وسـاعدت عىل دعم املشاريع السكنية 
والصناعية والعقارية وإعمار وتأهيل مستشفيات ومدارس، فيما أشار اىل 

أن العراق عىل أعتاب عهد تنموي سيشمل عدة قطاعات.
وقال مستشار البنك املركزي، إحسان شمران اليارسي، يف ترصيح صحفي: 
”بعد العام 2014 تحولت مهام البنك املركزي ألدوار تنموية بسبب املشاكل 
املعقـدة التـي مّر بها البلـد، ومنها ظهـور عصابات داعـش اإلرهابية وما 
أحدثته من خراب“.وأضاف: ”كما حدثت مشـاكل مالية بسـبب انخفاض 
أسـعار النفط العام 2014، وقام البنك بإسـناد املاليـة العامة للدولة لدفع 
الرواتب باسـتخدام أدوات السياسة النقدية، وإقراض الحكومة عن طريق 

السوق الثانوي عرب الخصم من السندات التي اشرتاها من املصارف ”.
وأشـار اىل أن ”البنك املركزي أطلق كذلك مبادرة تنموية العام 2015، وبلغ 
مجموع أموالها حتى اآلن 18 تريليون دينار لدعم مصارف القطاع الزراعي 

والصناعي والعقاري وصندوق اإلسكان“.
وتابع أن ”البنك أطلق كذلك مبادرة (تمكني) بأموال املصارف واملؤسسـات 
املالية غري املرصفية، مكنت الدولة من إعادة إعمار شـارع املتنبي، وتأهيل 
دور األيتام والعجزة واملستشـفيات واملدارس التي ترضرت بفعل اإلرهاب، 
وهذه تسـجل كإنجـازات للمؤسسـة النقدية، واآلن نحن عـىل أعتاب عهد 

تنموي جديد سيشمل عدة قطاعات“.

@134@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl
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25@ÔvÓ‹©@ÚÓ‰fl˛a@Ú‰v‹€@�bèÓˆä@Ô‹flaç€a
البرصة / متابعة الزوراء: 

 أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم، وبالتنسـيق مع االتحاد الخليجي، تسـمية غالب الزاميل رئيساً للجنة االمنية لبطولة 
خليجـي ٢٥.وقـال عضو اتحاد الكرة العراقـي، غالب الزاميل: انه بارش مهمته فوراً، إذ عقد اجتماعاً موسـعاً مع قائد 
عمليات البرصة اللواء عيل املاجدي وقائد رشطة البرصة اللواء قاسـم راشـد وتم وضع خطة امنية محكمة للسـيطرة 
عىل كل صغرية وكبرية قبل وخالل وبعد انتهاء بطولة خليجي ٢٥ يوم ١٩ من الشهر الحايل.واوضح: ان الخطة االمنية 
التي وضعها مع االخوة شملت حماية الشخصيات والوفود والجمهور وتأمني الحماية ألماكن اقامة الوفود وللقادمني 
جواً ملطار البرصة وبراً عرب املنافذ الحدودية وكل الجوانب االمنية االخرى.واشـار اىل: ان اللجنة االمنية عقدت اجتماعاً 
مطـوالً مـع لجنة ترشيفات االتحاد وتم تنسـيق العمل ووضع الخطوط العريضة لخطة مناسـبة تؤمن االمن واالمان 
للوفـود، بالتعاون مع الجهات االمنية يف محافظة البـرصة. الفتاً اىل: ان لجنتنا تنفذ كل املتطلبات واالحتياجات االمنية 

التي تؤرشها اللجنة املنظمة لخليجي ٢٥، اضافة اىل كل ما نراه مناسبا ويخدم الجانب االمني خالل البطولة.

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á

@@ÚÓ”aã»€a@ÚöbÌã€a@ÑÌäbm@¿@Èm7èfl@’qÏÌ@›‰Ìå@NNN@Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@…fl@�b‰flaçm

µœ60bi@ÈœÏ–ñ@çÌç»ni@ÚÌÜÏ»è‹€@á»nèÌ@?‡Ó€a@kÉn‰æa

البرصة / متابعة الزوراء:
وصلـت بعثـة املنتخـب البحريني 
لكرة القدم، ظهر أمس الثالثاء، إىل 
مدينة البرصة العراقية، للمشاركة 
يف بطولة خليجي 25، التي تنطلق 

يوم الجمعة املقبل.
وحظيـت البعثة باسـتقبال حافل 
مـن مسـؤويل االتحـاد العراقـي، 
يتقدمهم جاسـم الرميحي األمني 
العـام لالتحاد الخليجـي، وفراس 
بحـر العلـوم عضو مجلـس إدارة 
العراقـي، لـدى وصولها  االتحـاد 
إىل مطـار املدينة.ويبارش املنتخب 
البحرينـي حامـل لقـب النسـخة 
مالعـب  يف  تدريباتـه  املاضيـة، 
التدريبات الفرعيـة التابعة ملدينة 
اسـتعداداً  الرياضيـة،  البـرصة 
شـقيقه  أمـام  األوىل  ملباراتـه 

اإلماراتـي السـبت املقبـل بملعب 
املينـاء األوملبي.وتلعب البحرين يف 
املجموعة الثانية، مـع ”اإلمارات، 
قائمـة  قطر“.وتضـم  الكويـت، 
املنتخـب البحرينـي، التـي أعلنها 
مديره الفني الربتغايل هيليو سوزا، 
جعفـر،  محمـد  من:”سـيد  كال 
إبراهيـم لطـف الله، عمر سـالم، 
محمـد عـادل، إبراهيـم الختـال، 
سـيد رضا عيـىس، وليـد الحيام، 
سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، 
كميـل األسـود، عـيل مـدن، عـيل 
حرم، عبـد الوهاب املالـود، أحمد 
الرشوقـي، أحمد بوغمـار، مهدي 
عبـد اللطيـف، عبـد الله يوسـف، 
حمد شمسان، عبد الله الخاليص، 
جاسـم الشـيخ، محمـد مرهون، 

أمني بن عدي، حمزة عبد الله“.

البرصة / متابعة الزوراء:
أكد عبد الرحمن املوىس، مدير املنتخب الكويتي لكرة القدم: أن نقص املهاجمني 
يف قائمة األزرق املشـاركة يف ”خليجي 25“، ليس عائقـا أمام الظهور بصورة 
مميـزة يف البطولة.وخلـت قائمـة األزرق من عبد العزيز عيل مـروي ويعقوب 
الطرارة، لتقترص عىل املهاجم شبيب الخالدي.وقال املوىس، يف ترصيح صحفي: 
”املدير الفني لألزرق الربتغايل بينتو، وضح أنه يمكن االستعانة ببعض الالعبني 
من مراكز أخرى، مثل فيصل زايد وإبراهيم كميل، ملسـاندة شـبيب الخالدي يف 
املقدمة“.وأضـاف: ”األهم هو قدرة الالعبني عىل التكيف، مع فكر املدرب أثناء 
البطولة، وقدرة املدير الفني عىل استخراج أفضل ما لديهم“.وأوضح أنه ال يوجد 
ما يدعو للقلق قبل خليجي 25، خصوصا أن البطولة هي مرحلة أوىل يف مشوار 
تجهيز األزرق ملنافسـات أكثر قوة، يف إشـارة إىل التصفيات اآلسـيوية املؤهلة 
لكأس العالم 2026.وعن قرار استبعاد بدر املطوع، علق املوىس: ”املطوع قيمة 
كبرية للكرة الكويتية، وقدم مسرية حافلة، وعطاءات كبرية عىل مدار مشواره 
يف املالعب“.وختم: ”لكن املدرب بينتو يعول عىل مجموعة من الشـباب، آمل أن 

يظهر العب يستطيع استكمال املسرية املرشقة للمطوع“.
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بغداد / متابعة الزوراء:
صـدر حديثاً كتاب جديـد للخبري الريايض 
الدكتور عبدالقادر زينل، بعنوان ”للرياضة 
العاصمـة  يف  األوىل)  (الطبعـة  تاريـخ“ 

القطرية الدوحة.
وسـلّط الكتاب الذي يقع يف 236 صفحة، 
من القطع املتوّسـط، الضـوء عىل مراحل 
مختلفة من حياة الكاتب بدءاً من النشـأة 
األوىل يف مدينـة األعظمّية، ومـروراً بفرتة 
الشـباب وتمثيلـه بعـض الفـرق األهلّية، 
حتى بلوغه طموح الحصول عىل شـهادة 
الدكتـوراه يف أملانيـا، ومـا شـّكلته هـذه 
املرحلة من مسـؤولية كبرية وضعته أمام 
تحّديـات رياضّيـة اجتازها بنجـاح وعّزز 
حضـوره يف السـاحة بعمليـة التخّصص 
بشؤون التدريب ومن بعده أمتهن اإلدارة.

وعـّرج د.زينـل عـىل عملـه يف إدارة نادي 
الرشطـة الريـايض ومسـاهمته يف بنـاء 
ملعبه بمبادرة شخصّية غري مسبوقة، ثم 
تناول أبرز املحّطـات الكروّية التي خاض 
ومن معه مشـاويرها بـإرادة قوّية برغم 

ظـروف العمـل القاهرة التـي أحاطت به 
طـوال حقبـة الثمانينّيـات، ويف مقّدمتها 
تحقيـق آمال الجماهـري العراقية بالتأّهل 
اىل مونديـال املكسـيك عـام 1986 يف فرتة 
اسـتثنائّية تخلّلتها مواقـف مثرية وقلقة 
ومؤملـة ومفرحـة توّجـت رحلـة الكفاح 
بانتـزاع تذكـرة كأس العالـم ألّول مرّة يف 

تاريخ الكرة العراقية.
وكشـف مؤلّف الكتاب األسباب التي دعته 
ملغادرة العراق أواسـط عقد التسـعينّيات 
ويسـتقّر يف العاصمـة القطريـة الدوحة، 
وأبـرز املهـام التـي أّداهـا هنـاك رياضّياً 
وإعالميـًا يف سـلك الرشطـة، فضـًال عـن 
تضمني رؤيته املهنّية إزاء البداية الخاِطئة 
الدورّيـات  يف  العبينـا  احـرتاف  لتجربـة 
العربّيـة، وتأثـري ذلـك الحقـاً عـىل نتائج 
املنتخبـات واألندية يف املنافسـات العربّية 

والقارّية والدولّية.
وُتعد إضـاءة د.زينل زوايا إنسـانية نبيلة 
يف عالقته مع شـخصّيات رياضّية تعايش 
معها عرب الرأي واملشـورة بخربته اإلدارية 

والتدريبيـة واالجتماعيـة، ضمـن إطـار 
املصلحة الوطنّية تحـت عنوان (ذكرياتي 
مع األوفياء) ُتعد من أهـم تجلّيات وقاِئع 
مسـرية الكاتب مع اسماء ورموز أّثرت يف 

املشهد الريايض العراقي.
ُيذكـر أن كتـاب (للرياضـة تاريـخ) هـو 
الخامس يف سلسـلة مؤلّفات د.عبدالقادر 
هـي  إصـدارات  أربعـة  وسـبقته  زينـل، 
(املفاهيم التكتيكّية الحديثة يف كرة القدم) 
و(حـارس املرمى بني التكنيـك والتكتيك) 
و(كرة القدم للناشـئني) وكتـاب (اللياقة 

البدنية - بغداد 1996).         
كمـا صـدر للمؤلـف بحـث علمـي حول 
املهـارات األساسـية لالعبي كـرة القدم - 
كلية الرتبية الرياضية - بغداد عام 1994، 
وبحث علمي آخر حـول تاريخ كرة القدم 
يف الرشطـة وتطويرهـا - كليـة الرتبيـة 

الرياضية - بغداد 1995.
وساهم املؤلف بكتابة العديد من الدراسات 
املتعلقة باإلعداد والتدريب البدني واإلنجاز 

الريايض.

البرصة / متابعة الزوراء:
نفذ املنتخب اليمني األول لكرة القدم، حصته 
التدريبيـة الثالثة بمدينة البرصة اسـتعدادا 
لخوض مواجهتـه األوىل يف خليجي 25 أمام 
املنتخب السعودي، والتي تقام يف ستاد جذع 

النخلة مساء يوم الجمعة القادم.
وشـارك يف التدريـب 25 العبـا بمـا فيهـم 
الالعب أحمد الرسوري الذي وصل يوم أمس 
مـن الربازيـل بعد رحلـة اسـتغرقت يومني 
لينضم إىل بقية الالعبـني املحرتفني خارجيا 
وعددهـم خمسـة وهـم: نـارص محمـدوه 

وأيمـن الهاجـري املحرتفني بالعـراق وعبد 
الواسـع املطـري املحـرتف بعمـان وحمزة 
الريمي املحرتف بليبيا إضافة إىل أحمد ماهر 

املحرتف يف مرص.
ويضـم املنتخـب ضمـن قائمتـه للبطولـة 
العبـني اثنني مـن العبي املهجـر يف الواليات 
املتحدة األمريكية هما هارون الزبيدي وعيل 
العمـري، إضافة إىل بقيـة الالعبني املحليني 
الذيـن شـاركوا يف معسـكر عـدن الداخـيل 

ببداية االستعداد لهذه البطولة.
وبحسـب موقع االتحاد اليمني لكرة القدم: 

”جميع الالعبني يقدمون أداء تنافسيا قويا 
وذلك رغبة يف الظهور بالتشـكيلة األساسية 
وتمثيـل املنتخـب يف هـذا املحفـل الخليجي 

الهام“.
وغلب عىل التدريبات اليوم الطابع التكتيكي 
الـذي يسـعى من خاللـه املدرب التشـيكي 
سـكوب املديـر الفنـي للمنتخـب، إىل وضع 
الخطة املناسـبة ملواجهة املنتخب السعودي 
القوي معتمدا عىل حماس واجتهاد الالعبني 
يف التدريبـات وقدراتهم الفردية ومسـتوى 

اللياقة البدنية الجيد الذي بلغه الجميع.
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البرصة / متابعة الزوراء:
تدريباتـه  العراقـي  املنتخـب  كثـف 
تحـت إرشاف املدير الفني اإلسـباني 
خيسـوس كاساس وبمشـاركة 26 

العبا.
وسبقت التدريبات محارضة من قبل 
الجهـاز الفنـي يف مقر إقامـة الوفد 
العراقـي قبـل التوجـه إىل التدريبات 
التي ركز فيها كاسـاس عىل أسلوب 
اللعـب الضاغط.عـالوة عـىل منـح 
بعـض الواجبـات الفرديـة لبعـض 
الالعبني من الذين سـيخوضون لقاء 
سـلطنة عمان يوم الجمعـة املقبل، 
والتي ستكون باكورة افتتاح نسخة 

خليجي 25.
تماريـن  فرحـان  أحمـد  ويواصـل 
خفيفـة الشـدة، بطلـب مـن املعـد 
البدنـي، الذي أكـد أن الالعب ال يزال 
قيد الراحة السـلبية وسـيتم تأهيله 

بدنيا قبل مواجهة عمان.
فيمـا التحـق الثنائـي أيمن حسـني 
وأمجد عطـوان، بتدريبـات املنتخب 
العراقي الذي يستعد ملواجهة شقيقه 
العمانـي يف افتتـاح بطولـة خليجي 
25، التي سـتنطلق يف السـادس من 

يناير/ كانون الثاني الجاري.
وشارك حسني وعطوان بالتدريبات، 
بعد السـماح لهما من قبـل املرخية 
منتخـب  مـع  باللعـب  والشـمال، 

بالدهما يف البطولة الخليجية.
من جهة أخرى، أشاد عدد من املعنيني 
باالسـتعدادات  الريـايض  الشـأن  يف 
الكبرية التي أبدتها محافظة البرصة 
 (25) خليجـي  بطولـة  الحتضـان 
والتي لـم يتبق عىل انطالقها سـوى 
أيام معدودة حيث أكملت جهوزيتها 

الحتضان هذا العرس الكروي.
وقال رئيس اتحاد الكرة فرع البرصة 
بدر نـارص البدر يف ترصيح صحفي: 
إن ”إقامة املباراة الودية بني منتخبنا 
ونظـريه املنتخب الكويتي عىل ملعب 
امليناء األوملبي هو دليل عىل جاهزية 

مالعـب البرصة السـتضافة خليجي 
(25) واكتمـال كل األمور التنظيمية 
والفنية التي هي عوامل مسـاعدة يف 
إثبات مدى جاهزية البرصة، ولم يبق 

سوى أيام وتنطلق البطولة“.
من جهـة ثانية، قـال مدير مرشوع 
حسـني  األوملبـي  املينـاء  ملعـب 
األمـور  ”جميـع  إن  مصطفـى: 
اكتملـت وملعب املينـاء األوملبي عىل 
أتـم الجهوزيـة السـتقبال مباريات 
خليجـي (25) وهـذا يـدل عـىل أن 

البرصة مسـتع دة وجاهزة بالكامل 
النطالق البطولة“.

وأضـاف مصطفـى أنه“ تـم تجاوز 
مشكلة العشوائيات من خالل وضع 
بوسرتات باتجاهني، وهي بوسرتات 
إعالنية ودعائية تعكس واقعاً جمالياً 

بأوانه ومحتوى الدعاية ”.
مـن جانبـه، قـال الباحـث وامللحن 
واملخـرج املرسحي القطـري فيصل 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  التميمـي 
”ما ملسـناه من هذا الشـعب الودود 

كل الكـرم، شـعب يأخـذك بكرمـه، 
وكأننـا يف بلدنا، فالشـعب البسـيط 
شـعب البرصة الذي يعطيـك عيونه 
وباألخص الكلمات باللهجة العراقية 
البرصية الجميلة (عيوني .. أروحلك 
فدوة) شعب البرصة املضياف، وأنتم 
تستحقون الفرحة، ونحن هنا اليوم 
ننقـل الصورة األجمـل واألصدق عن 

البرصة والعراق“.
وعّرب املشجع اإلماراتي أبو نواف عن 
رأيه قائـًال: ”الحمد للـه كما توقعنا 

جميع األمور جيدة وطيبة يف املالعب 
ومواطنيهـا  البـرصة  محافظـة  يف 
أهـل الكـرم واملنتخـب الذي سـوف 
يلعب بصورة جيدة سـيفوز ويحرز 

الكأس“.
وقـال املواطن سـعد عيل سـالم من 
أهايل ناحية سفان: إن ”أهل البرصة 
يتلهفون لهذا الحدث الكبري ويرحبون 
بالوفـود الخليجية يف بلدهـم الثاني 
وبيـوت البرصة مفتوحة السـتقبال 

األخوة الخليجيني“.

البرصة / متابعة الزوراء:
أدى منتخب اإلمارات أوىل حصصه التدريبية يف مدينة البرصة 
العراقية، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي 
”خليجـي 25“، والتـي سـتنطلق اعتبـارا مـن يـوم الجمعة 

املقبل.
وجـرى التدريب اإلماراتي األول يف العراق، عىل امللعب الفرعي 
للمدينة الرياضية، وتحت قيـادة مدربه األرجنتيني رودولفو 

أروابارينا، وجهازه املعاون، وبمشاركة جميع الالعبني.

بغداد / متابعة الزوراء:
بطولة  الستضافة  العراق  بلدنا  يستعد 
كأس الخليج العربي «خليجي ٢٥ «، والتي 
يناير   ١٩  –  ٦ بني  ما  الفرتة  يف  ستنطلق 

.٢٠٢٣
بسجل  انطالقها  منذ  تحظى  البطولة 
املخرضمني،  الالعبني  من  لهدافني  تاريخي 
هدفاً   ٢٥٣ إىل  األهداف  عدد  وصل  فقد 
يف  يأتي  حيث  البطولة،  يف  الهدافني  لتاريخ 
لبطولة  التاريخيني  الهدافني  سجل  صدارة 
الكويت  العربي نجم منتخب  الخليج  كأس 
سجلهم  هدًفا   ١٨ بواقع  يعقوب  جاسم 
عىل مدار مشاركاته يف البطولة مع منتخب 
بالده، حيث يعد منتخب الكويت هو األكثر 
تتويًجا بلقب كأس الخليج العربي عىل مر 

تاريخ املسابقة بواقع ١٠ ألقاب.  
يأتي بعده ماجد عبدالله «السعودية» بـ ١٧ 
هدًفا، فيما حقق فيصل الدخيل من الكويت 
الهويدي  جاسم  بعده  ليأتي  هدفاً   ١٤ بـ 
 ١٠ املال بـ  ١٢ هدفاً وعيل  وبدر املطوع بـ 
وجاء  أهداف،   ٨ بـ  حمد  بو  وحمد  أهداف 
منصور مفتاح من قطر من ضمن الهدافني 
ومحمود  هدفاً   ١٣ بـ  للبطولة  التاريخي 
 ٨ بـ  خميس  وعادل  أهداف   ١٠ بـ  صويف 
يف  أهداف،   ٦ بـ  مصطفى  ومبارك  أهداف 
منتخب اإلمارات الهداف التاريخي  للبطولة 
مع  متساوياً  أهداف   ١٠ بـ  خميس  فهد 
ليأتي بعدهم زهري بخيت  الطلياني  عدنان 

بـ ٦ أهداف ويتساوى معه إسماعيل مطر 
وعيل مبخوت بنفس عدد األهداف. 

يف املنتخب السعودي يأتي يارس القحطاني 
بعد ماجد عبدالله فقد ودع كرة القدم وترك 
بصمة يف مشاركاته الخليجية بـ ١٠ أهداف 
يليه سعيد مذكور بـ ٨ أهداف متساوياً مع 
عمان  من  الحسوني  وعماد  املغنم  محمد 
اعتزل كرة القدم إال أنه ترك اسمه يف قائمة 
أهداف   ٨ بـ  للبطولة  التاريخيني  الهدافني 
 ٦ بـ  الضابط  هاني  املهاجم  بعده  ليأتي 
يخُل  لم  للبطولة  التاريخي  السجل  أهداف، 
حقق  فقد  البحريني  املنتخب  هدافني  من 
البطولة  تاريخ  يف  أهداف   ١٠ طالل يوسف 
 ٦ بـ  حبيل  وعالء  زويد  إبراهيم  بعد  ليأتي 
حسني  تربع  العراق  منتخب  أما  أهداف، 
سعيد عىل قائمة منتخب بالده بـ ١٧ هدفاً 
بعده  ليأتي  عبدالله  ماجد  مع  متساوياً 

فالح حسن بـ ٨ أهداف.
يذكر أن اسطورة منتخبنا الوطني السابق 
حسني سعيد سجل ٥ أهداف يف دورة ١٩٨٢، 
انسحب  العراق  لكن  للبطولة،  وكان هدافاً 
الخليجي  االتحاد  ليقرر  البطولة،  أثناء 
الدورة،  يف  منتخبنا  نتائج  جميع  شطب 
البطولة لكان حسني  العراق يف  فلو استمر 
سعيد أفضل هداف يف تاريخ دورات الخليج 
املعرتف  الرصيد  لكن  هدفاً،   ٢٢ برصيد 
سجالت  حسب  هدفاً،   ١٧ هو  حالياً  فيه 

االتحادين الدويل والخليجي.
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أوهايو / متابعة الزوراء:
القياسية بتسجيله  األرقام  دّون دونوفان ميتشل اسمه يف سجالت 
٧١ نقطة، يف ثامن أعىل رصيد تهديفي يف مباراة يف الدوري األمريكي 

لكرة السلة للمحرتفني.
وقاد ميتشل فريقه كليفالند كافاليريز لقلب تأخره بفارق ٢١ نقطة 

أمام شيكاغو بولز إىل فوز مستحق بنتيجة ١٤٥-١٣٤ بعد التمديد.
أن  األعىل يف مباراة منذ  التي سجلها ميتشل  الـ ٧١  النقاط  وتعترب 
سجل نجم لوس أنجليس ليكرز الراحل كوبي براينت ٨١ نقطة أمام 

تورنتو رابتورز يف عام ٢٠٠٦. 
ويحمل األسطورة ويلت تشامربالين الرقم القيايس لعدد النقاط يف 
ضد  فيالدلفيا  بقميص  سجلها  نقطة   ١٠٠ مع  املباريات  احدى  يف 

نيويورك نيكس يف ٢ آذار/مارس ١٩٦٢.
أكثر يف مباراة. كما  أو  وبات ميتشل سابع العب يسجل ٧٠ نقطة 
أصبح أّول العب من كافاليريز يسجل ٦٠ نقطة يف مباراة يف الدوري 
و٨  حاسمة  تمريرة   ١١ التهديفي  رصيده  إىل  اضاف  فيما  العادي، 

متابعات.
مورغدج  «روكيت  ملعب  يف  أجراها  مقابلة  خالل  ميتشل  أشاد 
كليفالند  يف  املباراة  نهاية  عقب  إنجازه  شهد  الذي  فيلدهاوس» 

برفاقه قائالً: «بداية وقبل كل يشء، زمالئي يف الفريق».
أنني  «أعلم  الجماهري:  وهتاف  التصفيق  من  وابل  تحت  وتابع 
سجلت ٧٠ نقطة، لكن لم يكن بإمكاني تحقيق هذا االنجاز من 
دونهم. لن نكون يف هذا املركز بدون الالعبني الذين يساهمون يف 

األلعاب الحاسمة وهذه هي الحقيقة».
ورغم تقدم شيكاغو بفارق ٢١ نقطة يف الربع الثاني، وثم بفارق 

١٨ يف الربع الثالث، إالّ أّن كافاليريز قلب الطاولة عىل ضيفه، فيما 
فرض ميتشل وقتاً إضافياً عندما التقط متابعة بعدما أهدر عمداً 

ثواٍن من صافرة   ٣ قبل  التعادل  ليسجل سلة  رمية حرة 
النهاية.

من   ٣٤ أصل  من  رمية   ٢٢ ميتشل  وسجل 
املسافة القريبة، وأضاف ٧ رميات ثالثية 

بغياب  كتفيه  عىل  كافاليريز  ليحمل 
غارالند  داريوس  الفريق  نجمي 

وإيفان موبيل.
بعد  استعراضه  ميتشل  وتابع 
منها  نقطة،   ١٣ فسجل  التمديد 
الشوط  مستهل  يف  الثالثية  الرمية 
املقدمة  يف  فريقه  ليضع  اإلضايف، 

للمرة األوىل يف املباراة.
سجل  فرانسيسكو،  سان  ويف 
كالي تومسون ٥٤ نقطة، هي 
فوز  يف  املوسم،  هذا  له  األعىل 
فريقه غولدن ستايت ووريرز 
عىل ضيفه أتالنتا هوكس ١٤٣ 

- ١٤١ بعد شوطني إضافيني.
اللقب،  حامل  ووريرز،  وحقق 
الذي افتقد مرة جديدة لجهود 
نجمه ستيفن كوري فوزه الخ 

توالياً يف عقر داره.

مدريد / متابعة الزوراء:
للنجم  رودريجيز  جورجينا  األرجنتينية  هدية  أن  يبدو 
يف  البعض  استياء  أثارت  قد  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 

إسبانيا يف ظل صعوبة ظروف املعيشة.
حيث خرج السيايس اإلسباني ميجيل أنخيل ريفيا وانتقد 
الهدية واستعراضها بشكل علني أمام الشعب والجماهري 

يف ظل الظروف الحالية عىل حد قوله.
وقال ريفيا: «بكل ما يمر به الناس يف الوقت الحايل ظهور 
اإلطالق،  أخالقًيا عىل  أمرًا  يعد  ال  التلفاز  األشياء عرب  تلك 

مثله كمثل اإلفالم اإلباحية».
وكانت جورجينا قد قدمت سيارة رولز رويس لكريستيانو 
Dawn وبحسب ما ذكر  امليالد من طراز  أعياد  رونالدو يف 
موقع «أوتو جوش»، فتبلغ قيمتها حوايل ٣٠٠ ألف جنيه 

إسرتليني، أي أكثر بقليل من نصف راتبه األسبوعي 
األخري مع مانشسرت يونايتد قبل الرحيل.

الرياض / متابعة الزوراء:
حصل نادي النرص السعودي عىل دفعة قوية بشأن إمكانية 

التعاقد مع سريجيو راموس مدافع باريس سان جريمان.
وينتهي عقد راموس مع باريس يف صيف ٢٠٢٣، ويخطط 
إىل  لالنتقال  كبري  براتب  اإلسباني  املدافع  إلغراء  النرص 
الدوري السعودي عرب صفقة مجانية.ووفًقا لصحيفة آس، 
فإن العديد من الشكوك ظهرت مؤخرًا لدى إدارة سان جريمان، 
إىل  الصحيفة  راموس.وأشارت  عقد  تجديد  بشأن 
الفرنيس،  بالدوري  النس  أمام  الخسارة  أن 

عىل  اللعب  مواصلة  عىل  راموس  قدرة  يف  باريس  إدارة  شككت 
أعىل مستوى.ورغم ترصيح لويس كامبوس املستشار الريايض 
أن  الحقيقة  الرغبة يف تجديد عقد راموس، لكن  لباريس، حول 
للنجم  التمديد  قضية  يف  فقط  واضح  الفرنيس  الفريق  موقف 
ليونيل مييس.وترى إدارة سان جريمان أن راموس لم يعد يتمتع 
بالرسعة املطلوبة، ولذلك تم تأجيل مناقشة تجديد عقده لبعض 
ثمن  يف  ميونيخ  بايرن  ضد  باريس  مباراتي  أن  الوقت.وكشفت 
قدم  إذا  راموس،  ملستقبل  حاسم  عامل  األبطال،  دوري  نهائي 

األخري إشارات إيجابية حول قدرته عىل اللعب يف أعىل مستوى.

لندن / متابعة الزوراء:
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رشاء األرجنتيني إيميليانو مارتينيز نجم فريق أستون فيال لكلب 
بلجيكي قيمته تبلغ حوايل ٢٥ ألف يورو.جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة «دييل ميل»، والتي أكدت 
أن الكلب جاء من فصيلة بيلجم مالينو، وهو أحد أفضل كالب الرشطة يف العالم.وذكرت الصحيفة 
أن الكلب تبلغ قيمته حوايل ٢٥ ألف يورو، والغرض من اقتنائه هو حراسة منزله وأرسته يف غيابه، 
باإلضافة إىل ميدالية كأس العالم األخرية.وكان إيميليانو مارتينيز قد حقق كأس العالم رفقة 
املنتخب األرجنتيني قبل أيام يف قطر بعد التغلب عىل فرنسا يف ركالت الرتجيح ولعب دوًرا كبريًا 
يف التتويج.جدير بالذكر أن العديد من نجوم كرة القدم تعرضت منازلهم للرسقة يف األشهر 

األخرية يف إنجلرتا باألخص يف أوقات تواجدهم مع فرقهم يف املباريات.

                         

سيدني / متابعة الزوراء:
األرايض  األّول عىل  فوزه  ديوكوفيتش  نوفاك  الرصبي  حقق 
عدم  خلفية  عىل  عام  قبل  البالد  عن  ترحيله  منذ  األسرتالية 
الفرنيس  بسحقه  كورونا،  لفريوس  املضاد  اللقاح  تلقيه 
كوستنان ليستيان ٦-٣ و٦-٢ يف دورة أدياليد لكرة املرضب، 

اإلعدادية لبطولة أسرتاليا املفتوحة.
وبعدما رحبت به الجماهري األسرتالية ترحيباً حاراً يف خسارته 
يف فئة الزوجي، لم تبخل عىل الرصبي يف مباراته األوىل يف فئة 

الفردي، حيث احتاج إىل ٧٤ دقيقة للفوز عىل منافسه.
وكرس ديوكوفيتش ارسال ليستيان مرة واحدة يف املجموعة 

األوىل، ومرتني يف الثانية، ليبلغ الدور الثاني.
يمكنني  ال  األوىل،  للمباراة  «بالنسبة  ديوكوفيتش:  قال 
 ٣٥ الـ  ابن  للغاية».وأقّر  جيد  بشكل  لعبت  لقد  االعرتاض، 
«يمتص  الذي  لعبه  وأسلوب  منافسه  إرسال  بصفات  عاماً 
أن  االوىل، و»بمجرد  للمرة  أنه يواجهه  إيقاع خصمه»، علماً 
كرست ارساله ٣-٢ يف املجموعة األوىل، شعرت وكأنني تقدمت 
خطوة أو خطوتني ولعبت بأسلوب رائع بقية املباراة».وهي 
املباراة األوىل لديوكوفيتش يف أسرتاليا منذ ترحيله قبل انطالق 
الجراند  بطوالت  أوىل  املفتوحة،  أسرتاليا  بطولة  منافسات 
سالم، العام املايض بسبب عدم تلقيه اللقاح املضاد لفريوس 
أعوام،   ٣ ملدة  البالد  بعدم دخوله  قرار  كورونا.وبعدما صدر 
ما ّرشع  املايض،  الثاني/نوفمرب  العقوبة يف ترشين  رفع  تم 
أمامه باب الفوز بلقبه العارش الكبري يف النسخة الحالية التي 

تنطلق يف ١٦ الشهر الحايل يف ملبورن.
كونتان  هو  آخر  فرنيس  مع  موعداً  ديوكوفيتش  ورضب 
هاليس ملقعد يف ربع النهائي لدورة أدياليد التي سبق أن احرز 

الرصبي لقبها عام ٢٠٠٧.
ديوكوفيتش  فاز  مسريته،  يف  كبرياً  لقباً   ٢١ يحرز  أن  وقبل 
والذي كان يبلغ حينها ١٩ عاماً باللقب بتغلبه يف النهائي عىل 
صاحب األرض كريستوفر غوتشيوني، قبل أن يفتتح يف العام 
بفوزه  املفتوحة  أسرتاليا  بطولة  انتصاراته يف  باكورة  التايل 

عىل الفرنيس جو-ويلفريد تسونغا.
خرس  كان  الذي  مدفيديف  دانييل  الرويس  عانى  املقابل،  يف 
عام  املفتوحة  أسرتاليا  بطولة  نهائي  يف  ديوكوفيتش  أمام 
سونيغو  لورنتسو  اإليطايل  أمام  مواجهته  لحسم   ،٢٠٢١
الذي اضطر لالنسحاب بسبب االصابة يف حني كانت النتيجة 
٧-٦ (٨-٦) و٢-١ لصالح الرويس الذي انقذ ٩ كرات لحسم 
بلقب  الفائز  مدفيديف،  لصالحه.ويتحرض  االوىل  املجموعة 
يف  للمشاركة  بدوره   ،٢٠٢١ عام  املتحدة  الواليات  بطولة 
ملبورن بعدما خرس نهائي العام املايض بخمس مجموعات 

أمام االسباني رافايل نادال، يف حني كان ديوكوفيتش غائباً.

بغداد / خاص للزوراء:
أمام  مفاجئة  خسارة  ليفربول  تلقى 
برينتفورد لتزداد الشكوك مجدداً بشأن 
الدوري  يف  يورغن كلوب  كتيبة  وضعية 

اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم.
وواصل برينتفورد نتائجه الجيدة مؤخراً 
 ٣-١ ليفربول  ضيفه  عىل  تغلب  عندما 
التاسعة عرشة من مسابقة  املرحلة  يف 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
الفرنيس  بفضل  الفائز  أهداف  وجاءت 
 (١٩) فريقه  بالخطأ يف مرمى  كوناتيه 
الديموقراطية  الكونغو  من  وويسا 
فيما  و٨٤)،   ٤٢) مبيومو  والكامريوني 
سّجل تشامربالين هدف ليفربول الوحيد 

 (٥٠).
للمباراة  الخسارة  برينتفورد  وتجّنب 
لريفع  املسابقة  يف  توالياً  السادسة 
السابع  املركز  يف  نقطة   ٢٦ إىل  رصيده 
عند  ليفربول  توقف رصيد  بينما  مؤقتاً 
مؤقتاً  السادس  املركز  يف  نقطة   ٢٨

أيضاً.
ويف فرنسا، عزز مارسيليا مركزه الثالث 
يف   ٢-١ مونبلييه  من  منترصاً  بعودته 
الدوري  من  عرشة  السابعة  املرحلة 

الفرنيس لكرة القدم.
الذي  ملارسيليا  توالياً  الرابع  والفوز هو 
املركز  يف  نقطة   ٣٦ إىل  رصيده  رفع 
الثالث متخلفاً بفارق ٤ نقاط عن لونس 
 ٣ بفارق  موناكو  عىل  ومتقدماً  الثاني 

نقاط.
مطلع  يف  التسجيل  مارسيليا  وافتتح 
نونو  الربتغايل  بواسطة  الثاني  الشوط 

الثاني  يضيف  أن  قبل   (٤٧) تافاريس 
عرب النريان الصديقة بواسطة ماكسيم 
تقليص  هدف  وجاء   ،(٦١) استيف 
تيجي  عرب  متأخراً  ملونبلييه  الفارق 

سافانييه (٩٠+١ من ركلة جزاء).
وطرد الحكم تافاريس قبل نهاية املباراة 

بثالث دقائق.
وفشل ليل بطل املوسم قبل املايض من 
يف  بسقوطه  املقدمة  فرق  من  االقرتاب 

فخ التعادل عىل أرضه مع رينس ١-١.
نقطة   ٣٠ برصيد  سابعاً  ليل  وبقي 
موناكو  عن  نقاط   ٣ بفارق  متخلفاً 

الرابع.
وافتتح الكندي جوناثان ديفيد التسجيل 
لليل بعد مرور ٣٢ دقيقة رافعاً رصيده 
املركز  ويف  املوسم  هذا  اهداف   ١٠ إىل 
السويدي  لكن  الهدافني،  لرتتيب  الثالث 
لرينس  التعادل  أدرك  كاجوست  ينس 

قبل نهاية املباراة ب١١ دقيقة.
عرش  الحادي  رينس  حافظ  املقابل،  يف 
آخر  يف  الهزائم  من  خالياً  سجله  عىل 
تسع مباريات منذ أن استلم تدريبه ويل 

ستيل.
بهدفني  نيس  ضيفه  عىل  رين  وانترص 

لهدف.
االيطايل  الدوري  تعود عجلة  ايطاليا،  يف 
بسبب  االجباري  التوقف  بعد  للدوران 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، وتقام اليوم 
حيث   (١٦) الجولة  مباريات  جميع 
يلعب كل من: (سالرينيتانا مع أي. يس. 
سامبدوريا)،  مع  (ساسولو  ميالن)، 
(سبيزيا  فريونا)،  هيالس  مع  (تورينو 
بولونيا)،  مع  (روما  أتالنتا)،  مع 
مع  (فيورنتينا  التسيو)،  مع  (ليتيش 
يوفنتوس)،  مع  (كريمونيزي  مونزا)، 
(انرت ميالن مع نابويل)، (أودينيزي مع 

إمبويل).
ويبدو أن نابويل (٤١ نقطة)، يف طريقه 
مبكراً،  االيطايل  الدوري  لقب  لتحقيق 
عىل  فرضه  الذي  الكبري  الفارق  بسبب 
 ٣٣) ميالن  يس.  أي.  الوصيف  منافسه 

نقطة). 
ويتنافس كل من: يوفنتوس الثالث (٣١ 
نقطة)،   ٣٠) الرابع  والتسيو  نقطة)، 
السادس  أتالنتا  نقطة)،   ٣٠) الخ  وانرت 
(٢٧ نقطة)، وروما السابع (٢٧ نقطة) 
عىل حجز مقعد يف دوري أبطال أوروبا 
للموسم املقبل ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤، حيث ان 
األوىل تشارك يف  األربعة  املراكز  أصحاب 
مسابقة األندية األعرق يف أوروبا، بينما 
يلعب صاحبا املركزين الخ والسادس يف 
صاحب  أما  األوروبي،  الدوري  مسابقة 
املركز السابع فيشارك يف دوري املؤتمر 

األوروبي.
األخرية  الثالثة  املراكز  أصحاب  ويهبط 
تبدو  حيث  الثانية،  الدرجة  دوري  اىل 
أقرب  القاع  يف  املوجودة  الحالية  األندية 
الهبوط وهي هيالس فريونا (املركز  اىل 
سامبدوريا  نقاط،   ٥ برصيد  األخري) 
و  نقاط،   ٦ برصيد  األخري)  (القبل 
كريمونيزي صاحب املركز الثامن عرش 
سبيزيا  عن  بعيدين  نقاط.   ٧ برصيد 
برصيد  عرش  السابع  املركز  صاحب 
املنطقة  يف  حالياً  واملتواجد  نقطة   ١٣
منافسات  فان  تأكيد  وبكل  الدافئة، 
الجولة ال ١٦ التي تنطلق اليوم األربعاء 
املنافسة  يف  جديدة  معطيات  ستعطي 

االيطالية عىل كافة األصعدة.

سانتوس / متابعة الزوراء:
جميع  من  «فيفا»  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  سيطلب 
القدم  كرة  أسطورة  باسم  ملعب  تسمية  العالم  دول 
الربازيلية بيليه كما أعلن رئيسه جاني إنفانتينو الذي 
تويف  الذي  النجم  جنازة  لحضور  الربازيل  إىل  حرض 

الخميس املايض عن ٨٢ عاماً.
الربازيل  يف  سانتوس  مدينة  إىل  إنفانتينو  وصل  وقد 
نطاق  عىل  ُيعترب  الذي  لالعب  التعزية  بواجب  للقيام 

واسع األعظم عىل اإلطالق يف تاريخ اللعبة.
إنفانتينو للصحافيني يف ملعب فيال بلمريو الذي  وقال 
يف  «امللك»  لقب  عليه  يطلق  الذي  لالعب  مرسحاً  كان 
تفجري موهبته ألول مرة أمام العالم: «سنطلب من كّل 
باسم  القدم  لكرة  مالعبها  أحد  تسمية  العالم  يف  دولة 

بيليه».

أمام  التحية  وجهوا  من  أول  بني  من  إنفانتينو  كان 
منتصف  يف  عرضه  تم  والذي  لبيليه  املفتوح  النعش 
امللعب يف ملعب فيال بلمريو إىل جانب رؤساء اتحادات 

كرة القدم يف أمريكا الجنوبية واالتحاد الربازييل للعبة.
وأضاف إنفانتينو: «نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. 
أعالم  رفع  قد  فيفا  كان  القدم».  لكرة  عاملي  رمز  إنه 
دول العالم يوم الجمعة املايض خارج مقره الرئييس يف 
زوريخ تكريماً لبيليه علماً بأّن االتحاد الدويل كان اختار 

بيليه أعظم العب يف القرن العرشين.
وتويف بيليه، الالعب الوحيد يف التاريخ الذي فاز بكأس 
العالم ثالث مرات، يف مستشفى ألربت انشتاين يف ساو 

باولو بعد رصاع طويل مع مرض الرسطان.
الثالثاء  أمس  سانتوس  شوارع  الراحل  جثمان  وجاب 

قبل أن تبدأ مراسم دفن خاصة بالعائلة.
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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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الدوحة/متابعة الزوراء:
عرض التلفزيـون العربـي تحقيقاً خاصاً 
ضمن برنامج عني املـكان، تتّبع فيه واقع 
تعليم الفتيات األفغانيات بعد قرار حكومة 
”طالبان“ منعهن من اسـتكمال دراستهن 
يف املؤسسـات التعليمية.وكشف ”العربي“ 
عن وجود مـدارس رسية أنشـأتها فتيات 
بعيـداً عـن أعـني سـلطة حركـة طالبان. 
وتمّكن فريق الربنامج من الدخول إىل عدد 
من املدارس يف 3 واليات أفغانية، من بينها 
العاصمـة كابـول، والتقى هنـاك طالبات 
ومعلمـات قـّررن مواجهـة قـرار منعهن 
مـن التعليم.ويف مقابلـة حرصية تضّمنها 
التحقيق، اعترب القيادي يف ”طالبان“ وأحد 
مسؤويل التعليم فيها عبد الحميد حسامي، 
أفغانسـتان هـي  التعليـم يف  أّن مشـكلة 
”مجرد بروباغندا غربية“. وقال حسـامي 
إّن سـبب إغالق املدارس هو ”االختالط بني 
الجنسـني ووجود منهاج درايس علماني“، 

عىل حد تعبـريه. وأّكد القيـادي يف الحركة 
أن مـدارس الفتيات سـوف تبقـى مغلقة 
إىل حني وضع خطـة تتماىش مع الرشيعة 
اإلسـالمية تسـمح بإعـادة فتحها.وأكدت 
الرسيـة  املـدارس  املتعلّمـات يف  الفتيـات 

للتلفزيـون العربي أّن حضورهـن للتعليم 
الـرضورة،  خيـار  كان  املـدارس  تلـك  يف 
وتحدثن عن الصعوبـات التي يالقينها من 
أجل إقنـاع أوليـاء أمورهـن بالحضور إىل 
الصفـوف، ملا يحملـه ذلك مـن مخاطر يف 

ظل الوضع الراهن بأفغانسـتان.بدورهن، 
أظهرن املعلمـات تصميماً عىل امليض قدماً 
يف الخطـوة، وأعربن عـن قناعتهن بصحة 
مـا يقمن به، وقالت إحداهـن إّنها تتحمل 
مسـؤولية مـا تقـوم بـه رغم مـا يحيط 
باألمر من مخاطر.وبحسـب تحقيق ”عني 
املكان“، فإّن املئات من الفتيات األفغانيات 
يرتـدن هـذه املـدارس رغـم خوفهـن من 
يف  الطالبـات  وتحصـل  طالبـان.  حركـة 
املـدارس الرسيـة عـىل دروس يف القـرآن 
الكريـم والرتجمة والحسـاب وغريها من 
املواد العلمية. وعرض التحقيق إحصائيات 
تظهر أّن عدد الفتيات املترضرات من قرار 
منع التعليم يصل إىل أكثر من مليون فتاة، 
تـراوح أعمارهـّن مـا بـني 12 و18 عاماً.

وتزامن عرض تحقيـق ”العربي“ مع قرار 
حركـة طالبان األخـري بمنـع الفتيات من 
ارتيـاد الجامعات، والذي أثار انتقاداً عاملياً 

عىل املسـتوى السـيايس والحقوقي.

الشارقة/متابعة الزوراء:
 رصـد العدد األربعون، ينايـر 2023، من مجلة ”املرسح“ 
الشـهريَّة، التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة، العديد 
من الفعاليات املرسحية التي انتظمت مؤخرا يف الشارقة، 
مقدمـا ملحة عن آخـر إنجازات املـرسح اإلماراتي، فضال 
عـن إطاللـة بانورامية عىل واقـع املـرسح العربي وآخر 

تطوراته.
ورصد العـدد فعاليات الدورة السادسـة مـن ”مهرجان 
املرسح الصحـراوي“ الذي ُنظم يف الفرتة من التاسـع إىل 
الثالث عرش من ديسـمرب املايض. وشاركت يف هذه الدورة 
خمسة عروض مرسحية، من اإلمارات ومرص وموريتانيا 
واملغرب وسـوريا، ونظمت مسـامرة فكرية تحت عنوان 
”املرسح الصحراوي وتأصيل الفرجة العربية“، بمشاركة 

باحثني من عدة بلدان عربية.
وافتتحت املهرجان املرسحية اإلماراتية ”سـلوم العرب“، 
مـن تأليـف سـلطان النيادي وإخـراج محمـد العامري، 
وقدمتهـا فرقـة مـرسح الشـارقة الوطنـي، بمشـاركة 
املمثلـني: أحمـد الجسـمي، وإبراهيـم سـالم، ومرعـي 
الحليـان، وبدور، ونبيل املازمـي، وعيل األحبابي، ومحمد 
الكعبي، وعبدالله الجروان، ومحمد غانم، وطالل البلويش، 
وعيل نبيل، وجاسـم سـامي، وحميد محمد، ومعصومة. 

ويشارك بأداء الشالت فيها الشاعر محمد البادي.
وتجسـد هذه املرسحية البيئة البدوية اإلماراتية بعاداتها 
وتقاليدهـا وقيمهـا وموروثهـا، من خـالل ثالث قصص 
توارثتهـا األجيـال تلو األجيـال، ملا تحملـه يف طياتها من 
حكم وعرب عن الكرم والشـجاعة واإليثار، قصص تتغنى 

باملعاني النبيلة التي يحملها أبناء هذه األرض الطيبة.
وبينـت املجلة أهم ميـزات مهرجان املـرسح الصحراوي 
الذي تأسس منذ سنة 2015، يف محاولة لدفع املبدعني إىل 
التنقيب يف ذاكرة الرتاث العربي وإحياء تقاليده الفرجويَّة 
األصيلة وتجديد اإلحساس لدى الجمهور بكنوزه الفكريَّة 

والجماليَّة.
وارتكـزت عـروض املهرجـان عـىل جملة مـن العنارص 
البنائيـة مثل الشـعر والحكـي واألداء والتمثيل، وقدمت 
يف فضـاء مفتوح بمنطقـة الكهيف وتـم تصميم املكان 
يف هيئـة قريـة صحراوية وهو يتضمـن منصة للعروض 
وسـاحة للجمهـور، إضافـة إىل بيـوت ومنصـات أخرى 
لألنشـطة الفنية والثقافية املصاحبـة التي أعدت بهدف 

إظهار تنوع وثراء الثقافات املحلية للعروض املشاركة.
وإىل جانب العـروض املرسحية يحفـل املهرجان بالعديد 
مـن الربامج املصاحبة الهادفة إىل تعزيز الذاكرة الثقافية 
للتظاهرة، ومن أبرز الفعاليات املصاحبة هناك املسامرة 
الفكرية التي تناقش أهم سمات هذا النمط املرسحي. كما 
اشـتمل العدد الجديد من مجلة ”املرسح“ عىل اسـتطالع 
حـول تجـارب ”توظيف الغنـاء يف املـرسح اإلماراتي بني 
األمـس و“، واسـتطالع آخر حول أثر مهرجان الشـارقة 
للمـرسح الخليجي، بمناسـبة التحضري لدورتـه الرابعة 
التي سـتكون من العرشيـن إىل الخامـس والعرشين من 

فرباير القادم.
وحفل بـاب ”قراءات“ بمجموعة مـن املقاالت حول آخر 
العـروض املرسحيَّة التي شـهدتها بعض املـدن العربيَّة، 
حيث كتب عبداملجيد شكري عن مرسحيَّة ”سلوم العرب“ 

التي كتبها سـلطان النيـادي وأخرجها محمـد العامري 
وقدمتها فرقة مرسح الشـارقة الوطني يف الدورة األخرية 
مـن ”مهرجان املـرسح الصحراوي“. وكتـب عبدالكريم 
قـادري عـن ”التائهـون“، أحـدث العـروض املرسحيَّـة 
للمخـرج الجزائري أحمـد رزاق، بينما حلـل عادل قريب 
عـرض ”خريـف“ للمخرجـة املغربيَّـة أسـماء هـوري، 
وقرأ جوان جان ”ديسـتوبيا“ للمخرج السـوري مأمون 
الخطيب، وتناول الحسام محيي الدين ”يش متل الكذب“ 
للمخرجـني اللبنانيـني يـارا نخور وأدون خـوري، وكتب 
باسـم صادق عن ”خطة كيوبيد“ للمخرج املرصي أحمد 

فؤاد.
وتمثل هذه القـراءات متابعات نقدية تسـعى املجلة من 
خاللها إىل قراءة املشـهد املرسحي العربـي ومواكبة آخر 
أعمالـه وإنتاجاتـه، إذ ال يمكن دفع الفعـل املرسحي إىل 

األفضل من دون متابعة النقد.

البرصة / نينا:
نقابـة  فـرع  رئيـس  بحـث 
الصحفيـني يف البـرصة، صادق 
العيل، يوم االثنني يف مقر النقابة 
مـع قائد رشطة البـرصة اللواء 
الطيار  العتابي واللـواء  قاسـم 
املتحـدث  الخفاجـي  تحسـني 
املشـرتكة،  العمليـات  باسـم 
التنسـيق املشرتك لتسهيل عمل 

الصحفيني يف املحافظة.
واكد قائد رشطة البرصة، خالل 
اللقـاء، حرص القيـادة عىل مد 
جسـور التعـاون بـني القيـادة 

وبني صحفيي املحافظة .
النقابـة  فـرع  رئيـس  وقـال 
صـادق العيل: ان اللقاء جاء من 
أجـل العمـل التنسـيقي بينهما 
الصحفيـني  عمـل  لتسـهيل 
امليدانيني وحرية تنقلهم إلظهار 

تقاريرهم بالشكل األمثل السيما 
ومحافظـة البـرصة مقبلة عىل 
الحـدث الكبري لبطولـة الخليج 

العربي ونجاحها .

وشـكر العـيل قيـادة الرشطـة 
لتعاونها الكبري يف تسهيل مهمة 
الصحفيـني يف أداء عملهم وبكل 

حرية .

العمارة / نينا :
اكـد مدير عـام دائـرة صحة 
ميسان ”عيل محمود العالق“ 
نقابـة  هويـة  اعتمـاد  عـىل 
حرصاً  العراقيني  الصحفيـني 
معززة بكتاب من فرع النقابة 
عـالج  لغـرض  املحافظـة  يف 
الصحفـي مجانـاً يف االجنحة 
املستشـفيات  يف  الخاصـة 
الحكوميـة.. جـاء ذلك خالل 
لقائـه رئيس فـرع النقابة يف 

املحافظة ”سمري السعد“.
ترصيـح  يف  العـالق  وقـال 
تفعيـل  بارشنـا   “: صحفـي 
وزارة  مـن  الصـادر  القـرار 
الصحـة الـذي يقـيض بعالج 
الصحفيـني وعوائلهـم مجاناً 

يف  الخاصـة  االجنحـة  يف 
الحكوميـة،  املستشـفيات 
اضافـة اىل االعفـاء من اجور 
موجهاً  الجراحيـة.  العمليات 

الكـوادر الصحيـة بالتعـاون 
الصحفيني  اجراءات  وتسهيل 
للمؤسسات  مراجعتهم  خالل 

الصحية“.
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باريس/متابعة الزوراء:
ملاذا تتأثر النساء بتغري املناخ بطريقة 
مختلفـة عـن الرجـال؟ طرحـُت هذا 
السؤال يف بداية ورشة صحفية ُعقدت 
بدعـم من مبـادرة جوجـل لألخبار يف 
املعسـكر اليوناني بالقاهـرة، تحدثُت 
فيهـا حول موضـوع «الجنـدر وتغري 
املناخ» الذي يجب تسليط الضوء عليه 

بشكٍل أكرب.
و»الجنـدر» بحسـب تعريـف منظمة 
الصحـة العامليـة هو مصطلح يشـري 
واألدوار  والسـلوكيات  األعـراف  إىل 
والسمات التي يضعها املجتمع للرجال 

والنساء.
ويقـدم هـذا الدليـل مجموعـة مـن 
التـي  واألدوات  واملصـادر  الحقائـق 
تسـتهدف فتـح آفـاق جديـدة أمـام 
الصحفيني لكتابة املزيد من القصص 
حول العالقة بني النساء وتغري املناخ.

-أسباب تجعل النسـاء أكثر هشاشة 
يف مواجهة تغري املناخ

- تتحمـل النسـاء املزيـد مـن األعباء 
املنزلية عنـد نقص املوارد كتويل مهام 

جمع املاء النظيف والحطب.
- تتوىل النسـاء - عند حدوث الكوارث 
املناخية وانتشـار األمراض واألوبئة - 
مسؤولية رعاية كبار السن واألطفال 

واملرىض.
- تتحمـل النسـاء مسـؤولية تأمـني 
الطعـام ي لألرسة عنـد رحيل الرجال 
بحًثا عن الرزق يف أماكن بديلة لم تنفد 

مواردها.
- تتعـرض الفتيـات بشـكل أكرب من 
الذكـور للترسب مـن التعليـم نتيجة 
لرتدي األوضاع االقتصادية لألرسة ويف 
حاالت النزوح الداخيل الناتج عن تغري 

املناخ.
- تتعرض الفتيات يف بعض املجتمعات 
األكثر ترضًرا من تغري املناخ إىل الزواج 

املبكر والزواج باإلكراه.
- يزداد خطر تعـرض الفتيات للحمل 
املبكـر والوفـاة املرتبطة بـه كنتيجة 

للزواج املبكر.
- رصـدت تقاريـر عـدة االرتباط بني 
تغري املناخ وزيادة العنف الذي تتعرض 

له النساء.
- تتأثر النساء بشكل أكرب بتغري املناخ 
ألّن لديهـن خيارات محـدودة للتكيف 
نتيجة قلة املعلومات لديهن حول تغري 

املناخ وحول أساليب التكيف.
- النساء أكثر عرضة لفقدان حياتهن 
خالل الكوارث املناخية بسبب االفتقاد 
إىل املهـارات الرضوريـة للنجاة خالل 

الطوارىء.
- افتقاد أغلب خطط واسـرتاتيجيات 
التكيـف مع تغري املنـاخ عاملًيا ملنظور 
ذلـك  ويرجـع  االجتماعـي  النـوع 

باألسـاس لقلـة مشـاركة النسـاء يف 
صنع القرارات والسياسات.

- دراسـات وتقاريـر تتضمن حقائق 
وأرقاًما داعمة ملا سبق

- تقريـر حديث حـول العنـف وتغري 
املناخ قدمته ريم السالم، مقررة األمم 
املتحـدة الخاصة املعنيـة بالعنف ضد 
النسـاء والفتيـات وأسـبابه وعواقبه 
إىل الجمعيـة العامة لألمـم املتحدة، يف 
ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢٢ ويتضّمن 
التقريـر رسًدا ألشـكال العنـف التـي 
تتعـرض لها النسـاء املرتبطـة بتغري 
واالسـتغالل  االتجـار  مثـل:  املنـاخ 
الجنـيس واملمارسـات الضـارة مثـل 
الزواج املبكر وزواج األطفال والترسب 

من املدارس.
 وبحسب معدة التقرير:

«ُتظهر األدلة الناشئة أن اآلثار السلبية 
لتغـري املنـاخ عـىل الصعيـد العاملـي 
تـؤدي إىل تفاقـم جميع أنـواع العنف 
الجنساني ضد النساء والفتيات، بدًءا 
من العنف الجسدي والنفيس إىل العنف 
االقتصـادي، وكل ذلـك مـع الحد من 
توافر وفعالية آليـات الحماية وزيادة 

إضعاف اإلمكانات ملنع العنف».  
- دليـل  بعنـوان «ملـاذا عـىل القـادة 
االسـتثمار يف املناخ وتعليـم الفتيات» 
نرشه صنـدوق ماالال للحق يف التعليم 
يف آذار/مـارس ٢٠٢١ يتضمن أرقاًما 
حـول تـرسب الفتيـات مـن التعليـم 
نتيجـة تغري املناخ مع رشح وتفسـري 
األسباب. ويمكنك أن تعرف من خالل 
هـذا التقريـر أّن «تغرّي املنـاخ منع ٤ 
ماليني فتاة عاملًيا يف البلدان منخفضة 
إكمـال  مـن  الدخـل  متوسـطة  إىل 
وأّن هنـاك  تعليمهـن يف عـام ٢٠٢١ 
توقعات بزيـادة العدد إىل ١٢٫٥ مليون 

فتاة عام ٢٠٢٥».
- حقائق وأرقام منشـورة عىل موقع 
منظمة األمم املتحدة للمرأة مسـتمدة 
مـن تقرير «املـرأة الريفيـة واألهداف 
اإلنمائية لأللفية»، الـذي أعدته فرقة 
العمل املشـرتكة بني الـوكاالت املعنية 
باملرأة الريفية التابعـة لألمم املتحدة، 
يتضمـن أرقاًمـا حول عدد السـاعات 
التـي تقضيها النسـاء يف جلـب املياه 
يومًيا وتعليم وتوظيف النساء ونسب 
مشـاركة املرأة يف صنع القرار ونسب 
مشـاركتها يف أعمال الزراعـة مقابل 
نسـب تملكها لألرايض، ومـن األرقام 

التي نعرفها من خالل التقرير:
«تقـيض النسـاء يف إفريقيـا جنـوب 
الصحـراء بشـكل جماعي حـوايل ٤٠ 
مليار ساعة يف السنة يف جمع املياه».

«أقـل من ٢٠ يف املئة من مالك األرايض 
يف العالم هم من النساء. وتمثل النساء 
أقـل مـن ٥ يف املئـة من جميـع مالك 
األرايض الزراعيـة يف شـمال أفريقيـا 

وغرب آسـيا، بينما يشكلن يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى ما متوسـطه 

١٥ يف املئة».
- تقريـر شـارح نـرشه موقـع األمم 
املتحدة للمرأة يف شباط/فرباير ٢٠٢٢ 
بعنـوان «كيـف يرتبط عدم املسـاواة 
بني الجنسـني وتغري املنـاخ ببعضهما 
البعـض؟» ويتضمـن معلومات حول  
كيفيـة تأثر النسـاء والفتيـات بتغري 

املناخ يف مجاالت عدة.
- كلمة املفوضة السامية لألمم املتحدة 
لحقـوق اإلنسـان ميشـيل باشـيليت 
أمام مناقشـة سـنوية حـول حقوق 
املرأة اإلنسانية خالل الدورة الخمسني 
ملجلـس حقوق اإلنسـان، قالـت فيها 
إّن النسـاء والفتيـات يواجهن «أقىس 
وأعنف تداعيات تغري املناخ». وأشارت 
إىل أّن «النسـاء النازحات يمثلن ٨٠ يف 
املئة من النازحني بسـبب تغري املناخ، 
وهن أكثر عرضة لخطر العنف، بما يف 

ذلك العنف الجنيس».
- مجموعـة مـن الوحـدات التدريبية 
واإلصـدارات املوجـزة أعدهـا برنامج 
األمـم املتحـدة اإلنمائي حـول األبعاد 
تغطـي  املنـاخ  لتغـري  الجنسـانية 
مجموعة من املوضوعات والقطاعات 
مثل الزراعة والطاقـة واألمن الغذائي 
وتمويـل املنـاخ والتكيـف والحـد من 
الكـوارث، تهدف لتقديـم فهم أوضح 
للروابط بني النـوع االجتماعي وتغري 
املنـاخ. تتضمـن كذلـك الكثـري مـن 
أّن  التـي تؤكـد  املعلومـات واألرقـام 
الفجوة بني الجنسني تزيد من هشاشة 
النسـاء ىف مواجهة مخاطـر وكوارث 
املناخ، ويشـري أحد األرقـام الواردة ىف 
اإلصـدار إىل أّن النسـاء واألطفال أكثر 
عرضـة ١٤ مـرة مـن الرجـال للوفاة 

أثناء الكوارث.
تلعبهـا  أن  يمكـن  التـي  األدوار   -

الصحافة
- رفـع الوعـي املجتمعـي بهشاشـة 

النساء تجاه تغري املناخ.
 - تنبيـه صنـاع القـرار إىل املخاطـر 

الراهنة واملستقبلية.
 - تعزيـز أصـوات النسـاء والتنبيـه 
األوىل  الصفـوف  يف  تواجدهـن  إىل 

للمواجهة.
- املساءلة وإحداث التغيري.

- رصـد ومناقشـة الحلول ملسـاعدة 
التكيـف  عـىل  املحليـة  املجتمعـات 
والحديث عن أدوار النساء يف مساعدة 

مجتمعاتهن وأهمية دعمها.
- لفـت األنظـار إىل هشاشـة بعـض 
الفئات بشـكل خاص مثـل املزارعات 

والالجئات واألطفال.
- أبرز القضايا التـي يمكن تناولها يف 

القصص الصحفية
-   ترسب الفتيـات من التعليم نتيجة 

تغري املناخ.
-   املخاطـر التـي تقابـل النسـاء يف 
رحالتهـن يـة الطويلـة لجلـب املـاء 

والحطب.
عـن  الناتجـة  الصحيـة  األرضار     -
اعتمـاد النسـاء عىل وقـود طهي غري 

نظيف (الحطب) يف عدد من البلدان.
-   املخاطـر الصحية التي تتعرض لها 
النساء الحوامل نتيجة ارتفاع درجات 
الحـرارة أو بسـبب نقـص خدمـات 
الصحة اإلنجابية مثل الوالدات املبكرة 

والوفاة يف بعض األحيان.
-  معاناة النازحات من العنف ومعاناة 
النسـاء عموًمـا مـن العنـف األرسي 

املرتبط بتغري املناخ.
-   تأثـر املزارعـات وطرقهـن املحلية 

للتكيف.
التكيـف  ومبـادرات  مشـاريع    -
املخصصة للنساء يف مختلف املجاالت 

ورضورة دعمها.
-   الحمـالت والجهـود التـي تبذلهـا 
املنظمات والشـبكات املهتمة بالعدالة 

املناخية.
-   الخطط واملشـاريع الوطنية ومدى 

مراعاتها للنوع االجتماعي.
- شـبكات ومنظمات مهتمة بالجندر 

وتغري املناخ يمكن التواصل معها
العديـد مـن  املنظمـات  تنفـذ هـذه 
الهادفة  الربامج واملشاريع والحمالت 
لتحقيق العدالة املناخية ودعم النساء 
والفتيـات املتأثرات بتغـري املناخ مثل 
توفـري منـح التعليم ودعم مشـاريع 
الزراعـة الذكيـة مناخًيـا املخصصـة 
للمزاراعات ومشـاريع وقـود الطهي 
النظيف وزراعة األشـجار وغريها من 
املقاومة  لتعزيـز  الهادفـة  املشـاريع 

وبناء املرونة املناخية.
- شبكة كامفيد لتعليم الفتيات.

.Care مؤسسة -
- مركـز بـان كـي مـون للمواطنـة 

العاملية.
- منظمـة النسـاء والجنـدر العاملية. 
(تضم يف عضويتها ٣٣ منظمة نسوية 
وبيئيـة وحقوقية مـن دول مختلفة، 
يمكنك أن تجد وسائل للتواصل معهم 

من خالل هذا الرابط).
.Empoderaclima مبادرة -
- منظمة الكونغو الخرضاء.

يف  والفتـاة  املـرأة  تنميـة  جمعيـة   -
موزمبيق.

- مؤسسة نساء أوغندا تبتسم.
- مواقع وروابط مفيدة للصحفيني

تعرض وتوفر هذه املواقع والشبكات 
واملنظمات مـواد تعليميـة أو زماالت 
متخصصـة حـول موضـوع الجنـدر 
وتغري املناخ أو منح إنتاج أو مسابقات 
صحفيـة أو تنـرش قصًصـا صحفية 

ملهمة عن النساء وتغري املناخ:
- متتبع املناخ.

- تغطية املناخ اآلن.
- شبكة صحافة األرض.

- رابـط لدورة تدريبيـة مجانية حول 
النـوع االجتماعـي والبيئة تسـتهدف 
تقديم فهم أوضح للروابط بني الجندر 
والبيئـة أطلقها مرفـق البيئة العاملية 

املتحـدة  األمـم  وبرنامـج   (GEF)
املنـح  اإلنمائـي (UNDP) وبرنامـج 
الصغـرية التابع ملرفـق البيئة العاملية 

.(GEF)
نصائـح لـرسد القصص عن النسـاء 

وتغري املناخ
- احرص عىل إسـماع أصوات النساء 
املتأثـرات، والحصول عىل اقتباسـات 

قوية ومؤثرة منهن.
- اجعـل قصتك إنسـانية واخـرت لها 
زاويـة محددة فال يحبذ أن تناقش كل 

يشء يف موضوع واحد.
- اعـرف جمهـورك وخاطبـه بلغـة 
مبسـًطا  تعريًفـا  ضـع  يفهمهـا، 

للمصطلحات املتخصصة.
- ال تغفـل عـن العنـرص البـرصي يف 
قصتـك. احـرص عىل التقـاط الصور 
والفيديوهات كلما أمكنك مع الحرص 
النسـاء  خصوصيـة  احـرتام  عـىل 
والحصول عـىل موافقتهن املسـبقة، 
وامتنـع عـن نـرش الصور واألسـماء 
تفاصيـل  أي  أو  باملصـادر  الخاصـة 
أخرى قد تكشـف هويتهن إذا شعرت 
أن ذلك سيشـكل خطرًا عليهن السيما 
يف حـاالت العنـف الـذي تتعـرض لـه 

النساء.
وإليـك عـدد مـن املواقع التـي يمكن 
االستفادة من بعض الخصائص التي 
تتيحهـا بشـكل مجانـي يف الحصول 
عىل صـور ولقطات فيديو أرشـيفية 
أو إنتـاج انفوجراف بطريقة سـهلة: 
 Pexels, Climate visuals, Canva,

.Flaticon
- دعم قصتك بالحقائق واألرقام التي 
تشـمل دوائر أوسـع مـن النسـاء يف 
مدينتك أو بلدك أو حتى عىل مسـتوى 
القـارة يتعرضـن لليشء نفسـه، وال 

تغفل اإلشارة إىل مصدر املعلومة.
- تفاعل مع األحداث املحلية والعاملية 
وابحث عن الزاوية الخاصة بالنسـاء 

فيها.
مثـال: يمكنـك أن تجـد قصًصـا عن 
النسـاء يف مؤتمـر األطراف السـنوي 
مثـل تغطيـة الجلسـات والتظاهرات 
املهتمـة  املنظمـات  تنظمهـا  التـي 
بالعدالـة املناخية عىل هامش املؤتمر، 
التحاور مع التحالفات النسوية حول 
مطالبهن ورسـالتهن خـالل املؤتمر، 
إبراز أصوات الفئات املهمشـة واألكثر 
تأثـرًا املشـاركة يف املؤتمـر مثل هذه 
القصة «مزارعـات أفريقيات يطالبن 
بأن يتم االستماع إليهن يف كوب ٢٧».

- ال تصّور النساء كضحايا طوال الوقت 
واحرص عىل اإلشـارة إىل األدوار التي 
يلعبنهـا لدعم أرسهـن ومجتمعاتهن 
واملـردود اإليجابـي إلرشاك النسـاء يف 
خطط التكيف واالسثتمار يف تعليمهن 

وتمكينهن.

- اسـتعن بخبريات ونسـاء يف مواقع 
صنع القرار كمصـادر يف قصتك حتى 
ال تساهم يف ترسـيخ الصور النمطية 

عن النساء.
- ال تركـز فقط عىل الكـوارث وانرش 
األمـل مـن خـالل رسد القصـة مـن 
منظور صحافة الحلول واترك مساحة 
للمجتمعـات املحليـة لطـرح حلولها 

الخاصة وإبراز أدوار النساء فيها.
التقاريـر  متابعـة  عـىل  احـرص   -
األمميـة  املنظمـات  عـن  الصـادرة 
مثل هيئـات األمـم املتحـدة املختلفة 
والوكاالت التابعة لها مثل (هيئة األمم 
املتحدة للمرأة، برنامـج األمم املتحدة 
والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  للبيئـة، 
لألمم املتحدة (الفـاو)،  منظمة األمم 
(اليونيسـيف)،  للطفولـة  املتحـدة 
منظمة الصحة العاملية، برنامج األمم 
املتحـدة اإلنمائـي، بوابة تغـري املناخ 
التابعة للبنك الدويل..) لالسـتفادة من 
املعلومات واإلحصـاءات الواردة فيها 

حول النساء.
- تابـع مواقـع الدوريـات واملجـالت 
العلميـة بشـكل مسـتمر حتى تصلك 
الدراسـات الجديدة التـي ترصد تأثري 

تغري املناخ عىل النساء.
واملؤتمـرات  الويبنـارات  يف  - شـارك 
والـورش التدريبية التـي تتحدث عن 
الجندر وتغري املناخ لتوسـيع معرفتك 
بالقضيـة وأبعادهـا املختلفـة وبناء 

عالقات مع املصادر.
- تابع املواقـع الصحفية املتخصصة 
يف أخبـار البيئـة وتغري املنـاخ لقراءة 
القصص التي قد تلهمك بفكرة جديدة 

أو زاوية مختلفة تخص النساء.
- احرص عـىل التواصل مع املنظمات 
والهيئات الدولية املعنية بالقضية وال 
تقترص عىل املصادر املحلية واسـتعن 
باملواقـع اإللكرتونية لهـذه املنظمات 
كوسـيلة للتواصـل معهـم أو ابحـث 
مبارشة عن مصدرك عرب «لينكد إن».

- ترجـم قصصـك املميـزة إىل اللغـة 
اإلنجليزية وشـاركها عرب حسـاباتك 
عىل السوشيال ميديا حتى تساعد عىل 
نرشها خارج نطاق بلدك، وستتفاجأ 
من الحفـاوة يف اسـتقبالها، فال تزال 
قصص الجندر وتغري املناخ شـحيحة 

حتى عىل املستوى العاملي.
نماذج لقصص صحفية سابقة

- وقود نظيف للطهي.. «الحق الغائب» 
يقتل ماليني النساء سنوًيا.

- يف مـرص املزاراعات ُيصبحن ذكيات 
مناخًيا.

-»يصيـب الحامل والجنـني بأمراض 
مزمنة».. حاالت والدة مبكرة بسـبب 

تغري املناخ.
(عـن /شـبكة الصحفيـني الدوليني- 

رحمة ضياء)
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التقينـا مـن قبل مع الشـاعر املوهـوب ارشف 

قاسـم يف قصيدة رومانسـية بعنوان لغات من 

ضباب الحزن ، ونود اآلن قراءة قصيدة ريح عيل 

رشفـة النسـيان .. ما يميز هـذه القصيدة هو 

االكثـار من اللمحات الفنيـة بها ، واقرتابها من 

الواقـع بدرجة ملحوظة مـع احتفاظها ببعض 

املالمح الرومانسـية، نالحظ أيًضـا ذلك الخفاء 

املتسـرت خلف اللغة، مـا يجعلنا نظن ان التعبري 

داخل هذا النص كان تعبريًا مقيًدا بالخشية من 

اإلفصاح ..

« فلْتغلقي الباب خلفي

كلهم رحلوا

يف موسم الحزن

َرْكُب الفْرِح

يرتحُل!

ُمَعلٌَّق

كاغرتاِب الحلِم

يف وطٍن يميض اليتامى به

ِمن دون أْن يصلوا «

والحديـث يدور حول جماعة مـن الناس قاموا 

باملغـادرة، وهو حديث توجه به الشـاعر إليها، 

إنها تبـدو كحائـط املبكي بالنسـبة إىل يهودي 

مؤمـن .. زمـن رحيـل الجماعة يحـدده النص 

بموسـم األحزان، فالحزن يتواىل إذن يف مواقيت 

أو مواسم، والباب كان مفتوًحا فأمر بأن يغلق، 

وهو الباب السـاتر عـن األعـني املتلصصة، إنه 

عنوان البيت، والبيت عنوان الوطن، والوطن قام 

النص بتعريفه، وطـن «يميض اليتامى به دون 

ان يصلوا» ، وعلينا أن نعيد تعريف تلك الصفات 

وفًقا ملدلوالتهـا: الوطن هو املكان الذي يحتوي 

عـيل بيته، والبيـت هو من يقوم بسـرت رغباته 

عقـب إغالق بابه، ومنطق الوصـول ال بد حتًما 

ما يؤدي إىل تحقيق الرغبات وإشباع الحاجات، 

ومـن ثم فالعجز عن الوصول هـو بمثابة إقرار 

بعـدم تحقق اإلشـباع الالزم تحقيقـه، وما بني 

اإلشـباع والعوز يقيم جماعـة من الناس يطلق 

عليهـم النـص «اليتامـى»، واليتـم هـو فقدان 

العائـل والحامـي، ومن هنـا يتبـادر إىل الذهن 

ارتبـاط حـاالت العـوز والفاقة بكل مـن اليتم 

والوطن العائل

«نميض

ويتبُعنا يف تيِهنا أُُفٌق

ِمن دمعِة الغيِم واألوجاِع

يغتِسُل!

ُنعلُِّق الحلَم مصباًحا

فتطفئه ريٌح

عىل رشفِة النسياِن

تشتعُل «

يذكر النص أنهم مضوا يف سـبيلهم, واستخدام 

الفعل «نميض» يعتني بإظهار وجوده يف محيط 

الزمرة املرتحلة، وهم أولئك الذين قام بوصفهم 

بجماعـات اليتامـى، وهم كجماعـة وال بد أنها 

ال تنتمـي إىل جماعات الصفـوة القادرة، وبذلك 

يفصـح النـص عـن الرتكيبـة االجتماعية ذات 

الطابع الطبقي، إىل أين تميض تلك الجماعة من 

اليتامـى؟ إىل التيه املمتد عـرب األفق، نالحظ ان 

النص يتسـرت خلف لغة مراوغـة ما تبطنه أكرب 

ممـا تفصح عنـه، ليس يف هذا عيـب طاملا كان 

النص يتوخى السالمة، فهو نوع من النصوص 

املرتعشـة املرتجفة، يذكر مثًال تلك الدمعة التي 

انسـابت من األوجـاع والغيم، فلـم يقم بتحديد 

األوجـاع ولـم يذكـر طبيعـة الغيـم .. تلك هي 

املراوغـة يدفع النـص بصورة بديعـة التكوين 

عن رياح قامت بإطفاء شـعلة الحلم الذي كان 

يرافقهم يف التيه، وليس علينا سـوى أن نتصور 

طبيعـة تلك الرياح التي تطفئ الشـعلة وتخمد 

الحلـم، أو ما هي كنية هـذا الحلم؟ : نالحظ ان 

بنية الرصاع موجودة خلف هذا التباين الطبقي 

دون ان نلتمـس شـيًئا من تفاصيلـه، فالطابع 

الرومانيس يخفي الطابع الثوري لتلك القصيدة 

..

« نميض،

عىل شفِة األطفاِل

أغنيٌة

ويف عيوِن الصبايا

ينطفي األمُل! «

واملـيض قدًما فعل متكرر لكنـه ال يفصح أيًضا 

عن جهـة الوصول، يعلن رصاحـة أنهم وهم يف 

سـبيلهم داخل هذا التيه، وكانوا يحملون األمل 

برصف النظر عن وقائـع تحدثت عن انطفائه، 

ولم يكن النص حـرًا ليعرب عن القيمة اإليجابية 

لهذا األمل وفحواه، فالنص مقيد مغلول اليد ..

«نميض،

ويف دمنا نرياُن َوْحشِتنا

ويف استعاراتنا للموِت

ُمعَتَقُل

هذا َمدانا،

لظًى

والحلُم ُمرَتَهٌن «

يعـرتف النـص بالقيمـة االسـتعارية ملثـل تلك 

النصوص املوجعة املرتعشة من الخوف، فيذكر 

ألفاًظـا مبهمـة عن الدمـاء واملـوت واالعتقال 

واإلدانـة واللظى والحلم املغلـول بالقيود يف كل 

موحد ..

« فلتغلقي الباَب خلفي

كلهم رحلوا

عرشون ألَف احتماٍل

ليس ُيحَتَمُل! «

وبذلك املقطع يضعنا النص يف البيت ذي األبواب 

داخل وطـن الصفوة املقتـدرة، وبحيث أضحت 

رحلـة التيه التي مضت جزًء ِمن رساب املخيلة ، 

فاإلقامة داخل البيت ذي الباب ما تزال مستمرة، 

وما كانت الرحلة داخل التيه سـوي تمثل ذهني 

أكثـر منه واقًعا مقبـوًال ، ومن ثـم تنبع أفعال 

نجدها الئقة ومناسبة كفعل األمر بإغالق الباب 

للتسـرت من احتمـاالت عديـدة يحصيها النص 

باآلالف دون أن يرجح إحداها ..

«نشدو بلحٍن،

عىل أوتاِر قافيٍة

عجفاَء

لوَن اصفرار الُعْشِب

تبتهُل

يف ظلِّ بيٍت قديٍم ،

حائٍط َخرٍِب ،

ِبَقْدِر ُبْطِء لِقانا

َناُْينا َعِجُل!! «

يصف البيـت ذا الباب بالبيـت القديم, حوائطه 

خربة، فيضع نفسـه داخل نظام الطبقية وفًقا 

ملفاهيـم االختالفـات والتي تعتنـي بإظهار أن 

خلف كل إثبات بالفقر يوجد نفي له بالثراء، ويف 

ظـل البيت ال معني لوجود فن أو قيم، فالقافية 

تبدو عرجاء مسـتكينة لخوائهـا لونها مصفر 

كلون األعشاب الصفراء الذابلة ..

« لم تمنحينا

سوى دمٍع ومْسَغَبٍة

اَقُط وفوق ُمرِّ الضنى َيسَّ

العَسُل! «

إنها تلك القصائد التي ال تمنحنا سـوي الدموع 

واملسغبة وكما يقول النص مر الضني املصاحب 

للـذة االنشـاد، فالفقر يتعايش مـع الجوع وال 

يتعايـش مع الثقافـة، خذ مثًال كم عـدد الذين 

يقرأون تلك املقالة وغريها ..

« َتُهزُّ ريُح املَنايا

ِجذَْع خيمتنا

ويف َمفازاتنا يحتلُّنا

الوََجُل

ُعرٌي

وبرٌد

وأمطاٌر ،

وأسئلٌة يف ُجبِّ ألغازها

يقضون َمن َسألوا

وحدي ..»

وصورة البيت القديـم بحيطانه الخربة تتحول 

ايل خيمـة يف مفـازة، وهـي صورة تـم ابتعاثها 

ضمًنا لبيان كيف للخيمة أن تستقر يف موضعها 

يف الخـالء بينما رياح املـوت تعصف بها من كل 

صـوب؟، إنها صورة شـعورية أكثـر من كونها 

واقًعـا ُمعاًشـا، فالبيـت القديم لـم يتحرك قيد 

أنملـة، ولكنها املشـاعر البائسـة فقـط تقوم 

بتمثـل حـاالت التغيـري مـن البيـت القديـم ايل 

الخيمة يف املفازة، وهـي األكثر عرضة لألمطار 

والعري والربد ..

« أسافُر محموًال عىل قلقي

ْت، نوافُذ البوِح ُردَّ

صمتنا َجلَُل!

ِمن ألِف ُجرٍح سقطنا

دون ألويٍة

قد استوى يف الهوى

املوهوُم

والبطُل! «

يـربر أسـباب إغالقه ملعـني الـدالالت، يقرر أن 

صمتـه جليل ملا يبطنه من وعـي، فنوافذ البوح 

مغلقـة، وهم أولئـك اليتامى قد سـقطوا جراء 

جراح املعاناة، وهي املعاناة التي شعر بها وعرب 

عنها ذلك البطل الذي يسترشف حس املأساة، أو 

أولئك الذين توهموا ذلك الحس ..

« بوُح الحكايا

نزيٌف فوق أرصفٍة

َمدَّْت غواياتها

اَقَطْت ُقَبُل! فاسَّ

ِمن غيمٍة يف سمائي

ملؤها غضٌب

لُِرشفٍة واَعَدْتني شمُسها

أِصُل؟ «

يعـرتف بالكتمـان، فالبوح يتبعـه حتًما نزيف 

من سـقطت دماؤه عـىل الرصيف هـدًرا، وإن 

الكتمـان يمنـع الفاًظـا متداولـة كالغيمـة يف 

السـماء، وتفجـر النفـس بالغضـب املسـتعر، 

ورشفة النسيان أجدى بالوصول ساملًا

«هذا رماُد الرؤى

يف َكفِّ ُعزلِته

_ ُجرًحا َعِصًيا _

متى يا ُجرُح

َتنَدِمُل؟؟ «

يلعق الجـروح العصية يف النفس اللوامة ويأمل 

يف أن تندمل, ثم يسأل متي تندمل تلك الجروح؟ 

..

« قالْت يلَ الشمُس

يوًما

عنَد َمغربها:

تميض

بال ِوجهٍة

يا أيها الرُجُل!!»

ينظـر إىل ضـوء الشـمس دون أن يفقد األمل يف 

الربء من الجروح واألسـقام، ولينتهي النشـيد 

يف محـاوالت أغلـب الظن أنها لن تبوء بالفشـل 

الذريع ..

يعيـد هـذا النـص إىل ذاكرتنـا نصوص الشـاعر 

العظيـم املتنبـي، فيتقمـص روحـه ويسـري عيل 

منواله، ولكنه ال يرتك يف نفوسنا سوى الحرسة .

www.alzawraapaper.com

ثقافية
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عالم وضيع
اردان تتجمد للنصف… 

وقالدة مومس معلقة فوق جدار املس
تمر بها الريح فرتتجف االغصان اليابسة

ويحار البجع 
أي الجهات 

تكون وجهته 
ريح….. 

        شالالت احذية 
للنصف

يرتديها الباعة املجانني
الذين يطالبون

بقوتهم
وبرغيف يابس…. 

ال صمت 
سوى هذا السيف الذي الزم غمده

ونام هناك
ال انكسار

سوى هذا االرصار عىل هذه الفجيعة
وذاكرة الرتقب…. 

كن سويا
لتصارع يختك املمزوج

بروائح الخشب املحرتق سهوا
عىل ضفة الدمع الذي نحر 

عىل ظهور االبل…… 
املتخمون 

   بحديقة االرامل
وصوت طفل ينئ…… 

تحت سقف من صفيح داكن
أي الودائع تركتها هنا…. 

وانت ترتك اصبعك املبتور للريح
وتغادر… 

تصعقك بندقية عيارها وطن مسلوب….

o‡ñ@bÌb‘i
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إعتـاد اختصايص األمراض النفسـية « الدكتور سـعيد 

الفرحـان» ان يأتـي لعيادته السـاعة الثالثة من عرص 

كل يوم إال يوم الخميـس املايض اضطر للقدوم يف تمام 

السـاعة الثانيـة بعد الظهر بسـبب إلحاح سـكرتريته 

واتصاالتهـا التـي لـم تنقطـع ، كانت ثمة امـرأة تقف 

بالقـرب مـن باب العيـادة هرعـت نحو الطبيـب حاملا 

وصل: 

- ساعدني يا دكتور  

- ما االمر ؟.. سألها وهو يبتسم 

- زوجـي يادكتور منذ اسـبوع كامل ال ينـام و ال يأكل 

ويكلم نفسه و ال يطيق أحدا 

- حسناً اين هو ؟ سألها وهو يتلفت حوله، إذ انه لم ير 

غريها وغري سكرتريته يف املكان .

- هو يف البيت يجلس يف غرفته .

- حسناً اهدأي  اعطني عنوان بيتك و سأرسل الزمالء يف 

وحدة الطواريء يف مستشفانا لياخذوه وسآتي يف املساء 

ملعاينتـه.. أعطته العنوان و ارسعت نحو بيتها فوجدت 

سـيارة االسـعاف قد وصلـت بالفعل واخذ املسـعفون 

زوجها و انطلقـوا.. فتبعتهم وبقيت بجانبه اىل ان جاء 

الطبيب وأمرها بالخروج ليفحصه  فبدأ بتوجيه األسئلة 

وكان جواب املريض إنه ال سـبب محددا جعله هكذا بل 

هي مجموعة اسـباب تتعلق بالحياة وضغوطاتها وإنه 

اختار أن يعتزل الناس ليجلس مع نفسه يفكر يف إيجاد 

الحلول ملشـاكله ، استنفذ الدكتور سـعيد الفرحان كل 

محاوالتـه لرفـع حالة الحزن عن مريضـه دون جدوى 

فقرر ان يحيله اىل قسم املعالجة الكهربائية والفيزيائية 

بعد أن يأس من امكانية استجابته وتفاعله مع الكالم، 

غضـب الرجل وبدأ بالرصاخ محـاوًال افهام الطبيب انه 

ليس مريضـاً وان ما به مجرد كآبة بسـبب عجزه عن 

توفري مسـتلزمات الحياة الطبيعيـة ألرسته ولكن دون 

جـدوى، إسـتدعى الطبيـب كادر املعالجـة الكهربائية 

وامرهم بإدخال الرجل يف جلسـة كهرباء  ملدة ١٠ ثواني 

ثـم فحصه للتأكد من اقتناعـه بأنه مريض وتكرار ذلك 

ألنه مريـض ويجـب ان يتعالج ولكنه يرفـض بعد كل 

جلسـة حتى أمىض ليلته بني غرفة املعالجة الكهربائية 

و غرفـة الطبيب الخافر حتـى اقتنع انه مريض فعًال و 

وافق عىل تلق العالج، ويف الصباح اتصل األخري بالدكتور 

سـعيد و اخـربه باالمـر  ليأتي اليـه ويجده مبتسـماً 

متفائًال فقال له :

- أرايت ؟ ألم اخربك انك بحاجة للعالج ؟ سأخرجك اآلن 

ولكـن اريدك ان تعدني انك سـتكون بخـري و تنام جيداً 

وتأكل جيداً وتمارس حياتك بشـكل طبيعي وسـأكتب 

لك ادوية تميش عليها ملدة شـهر ثم تعود لنقوم بتقييم 

حالتك، فما رأيك ؟ سأل الدكتور سعيد مريضه . 

- انا موافق.. قالها وهو يبتسـم، واردف : سـأنام جيداً 

و اتناول طعامي واعود للحياة وأميش عىل هذه األدوية 

ملدة شهر .

- حسناً خذ هذه الوصفة وامض اىل الصيدلية و استلم 

الكمية  التي تكفيك لشـهر و اتبع التعليمات وسـتصل 

زوجتك ألرشح لها كيف تتنـاول األدوية، حظاً موفقاً..

وصلـت زوجتـه ورشح لهـا كيفيـة اعطائـه ادويتـه 

ومواعيدهـا و الجـرع الالزمة.. خرجا من املستشـفى 

عنـد نهاية الدوام فيمـا ذهب الدكتور سـعيد الفرحان 

اىل بيتـه  ليتناول غداءه ولكنه لـم يكمله حتى اتصلت 

به سكرتريته وأخربته أن ثمة امِر عاجل يخص مريض 

وعليـه الحضـور  فـوًرا  فـأرسع نحـو عيادتـه وحال 

وصوله هرعت اليـه ذات املرأة وقالـت اغثني يادكتور، 

فقـال ما األمر ؟ ألم أخرج لك زوجك قبل سـاعتني وهو 

بخري ؟ قالت نعم ولكنه يرفض ان يتناول األدوية وعمد 

اىل نثرها يف الطريق بني املنزل ومحل عمله، وحني سألته 

عن السـبب قال : هذه تعليمات الدكتور سعيد  أخربني 

ان اميش عىل هذه األدوية ملدة شهر.

ZÎbiãÃ€a@·Óyä@NÜ@O@@·‹‘i
مثلمـا آمن هايدغر من أن الشـعراء آمنوا 
الحقيقـي  العالـم  يف  الخـالق  الـروح  أن 
الفوضوي، هو مملكة الروح والجسد (١) 
؛ لذا يسـعى الشاعر إىل محاولة جهيدة اىل 
تقمص وجدان العالـم فهو ينزع دائما اىل 
عالم أنقى للعيش يف فيوضات األمل السعيد 
، ولعـل التقنُّع بالعشـق للحيـاة والجمال 
والرفيـق عـىل مايبـدو هـو أمل تنشـده 
النفـوس املضطلعـة عىل حقيقـة الوجود 
املكتنز باإلبداع واالرتقاء لكل ما هو جديد ، 
فالشعر الحديث يعزز  دور الكلمة والرغبة 
يف التخلص من رتابة كل ماهو عتيق وهذا 
ما جعـل الشـعر يقتحـم طرائـق جديدة 
تنسـجم مـع الذوق املسـتجد . ويبـدو أنَّ 
اإلبداع هو كرس آللية الواقع والتمرد عليه 
يف أحيـان من أجل تحقيق الرومانسـية يف 
الفن كحملة راسخة ضد العنارص الفردية 
الفردية للتقاليد الكالسـيكية املحدثة (٢) 
، ويبـدو أنَّ الشـاعرة هـدى حجاجي عىل 
الرغم مـن أنهـا تكتب بأسـلوب مبارش ، 
لكنهـا تيضء عاملها بـروح أنيقة من أجل 
أن تحقق لوناً من الرومانسية الثائرة عىل 
تقاليدها التي يؤمن بها مجتمعها كما هي 
تؤمن به إال أنها تجد يف الشعر خري متنفس 
لعالم يجرت اإلبداع ويرقى بالروح إىل عوالم 
تكاد تضيئها خارج نطاق منظومة الحياة 
األليفة محققًة بذلك التطواف يف « الرتكيب 
الفضائي الـذي رآى فيه جوزيف فرانك ... 
واحـداً مـن أهـداف األدب» (٣) ؛ لذا نرى 

شاعرتنا حجاجي يف قصيدتها (مهاجرة) 
تعمل عـىل إقامة حوار بينها وبني الحبيب 
، وهـي تعقـد فضاًء من األحاسـيس لكن 
بطريقة فنية تحاول فيها اجتالب دهشـة 
املتلقي ، وهي تعربِّ عما ينتابها من شعور 

حيس حطم حفيظتها ، فنراها تقول : 
حني رأيتك 

خلعُت ثوب الحرية 
وارتضيت قضبان أضلعك .

فهـي تـرتك حريتهـا ولعـل خلـع الثياب 
واملكـوث أسـريًة خلف أضلعه ، إشـارة إىل 
تعلقها بـه وتعلقه بها أيضـاً وإال اليكون 
األرس يف قلـب الحبيـب إال لكونـه هام بها 

فأرسها يف قلبه . فتؤكد ذلك بقولها :
إن سألوك عني يوماً 

غادر محطة الصمت 
وقل كانت جنتي 

التي دخلتها وأنا مؤمن 
وبخمر عينيها رصُت ثمال

فهـي تنبهه من أنَّ من يسـأل عنها فعليه 
أن ينطق بالحقيقة ، من أنها كانت يف يوم 
من األيـام جنته التـي آمن بمـا لديها من 
عالم يفـوق عالم األحالم أمناً واسـتقراراً 
ودفئاً ، بينما هو ثمٌل بخمر عينيها ، ولعل 
الشـاعرة تتناص مع قوله تعاىل يف وصف 
الجنـة وخمورها ، ما جعلـت عينيها نهراً 
من الخمر الذي يسـتقي منه الحبيب ، كي 

يثمل به كلما عاقرها .
ولـم تكتف بذلـك بل أفاضـت عليه بجملة 

من الوصايا ، فهي تقول : 

كلما كتبُت لها قصيدًة 
قالْت : ارتِق 

وبآيات عشقي 
عىل مسامع الكون رتِّل ...  

قل لهم :
كلما باعدتني ذنوبي عنها

بقلٍب رؤوم نادت :
عيلَّ أقبل . 

ويبـدو أنَّ ما يف داخلها من ثقة عالية بهذا 
الحب املتواشـج بني الحبيبني فهي تأمره 
عىل سـبيل االلتماس من أنه حينما يكتب 
قصيـدة عنهـا فعليـه أن يرتقـي بوصف 
شمائلها وماتحمله من مواصفات سامقة 
عىل نسـاء جنسـها ، كما أنَّ عليه أن يعلن 
عشـقها مرتِّالً هواها ووفاءهـا له ، وهذا 
مايدل عىل أنها تعلن حبها بكل قوة وكأننا 
اد والحانقني  نقرأ ردود أفعالها تجاه الُحسَّ
والعواذل الذين لم يرتضوا هذا العشق الذي 
يفيـض بالوفاء واإلخالص ، ثم تطلب منه 
أن يقرَّ ويعرتف من أنه كلما أبعدته ذنوبه 
عنها إشـارة إىل أنها الجنة التي لن يدخلها 
إال املؤمـن ، فهو ذلك التقـي بحبها والذي 
كلمـا أزاغ نادتـه أن يقبـل عليهـا ، فهـي 
مؤمنة بغفران ذنوبه ، بل وتمنحه مسوغاً 
من أنه العاشـق الذي اليخطأ مهما تعدَّت 

املسافات ، أو شاقت السبل  .
ثم تقول :
قل لهم : 

كأنها نور الصباح 
إذا ما انبلَج 

مـا رأيُت أجمل منها.. ويبدو أنَّ الشـاعرة 
تدعـو إىل التحـرر مـن كل القيـود طاملـا 
رغبتها يف قناعتها حني يمتزج فيها العقل 
والعاطفـة ، إذ التـرى للعـرف قيمة إذا ما 

الفرد أعلن ما تقرره قناعته .
حجاجـي  هـدى  رومانسـية  أن  ويبـدو 
هـي طريـق يف اإلحسـاس وطمـوح نحو 
الالنهائـي كمـا يـرى بودلـري ولعلهـا من 
النوع الثـوري الذي يطالب بحيـاة مدنية 
تنكـر الطوباوية كما أنهـا تدعو إىل إقامة 
حياة جديـدة العالقة لهـا بمعايري الواقع 
الـذي يقيد الحريات ، بـل تدعو اىل حتمية 
الحيـاة الديمقراطيـة التـي تمتـزج مـع 

حتمية التجدد العوملي العاملي.
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ôubvy@ÙáÁ@Òã«bì‹€@CÒãubËflD@ÒáÓó”@¿@ÚÌäÏr€a@ÚÓè„bflÎã€a

No: 7871   Wed    4     jan    2023العدد:   7871    األربعاء   4    كانون الثاني    2023



يسـأل الكثري عن مـدى صحة ”فتح 

الهدايـا“ يف الحفـالت أمـام الزائرين 

واألصدقـاء الذيـن قامـوا برشائهـا 

لك، هل هذا أمر محـرج أم أنه عادياً 

لشكر أصدقائك عىل هداياهم؟ 

- ال تحـرج مـن فتـح هدايـاك أمام 

اآلخريـن، فـإن نصـف املتعـة مـن 

اسـتقبال هـذه الهدايا واالسـتمتاع 

بها هـو فتحهـا أمـام اآلخرين لكي 

الفـرح  بعالمـات  يسـتمتعوا معـك 

واملرح التي تظهـر عليك، مع توجيه 

كلمات الشكر لهم التي تكمل النصف 

اآلخر من سعادتهم.

- والطريقـة املثـىل لعمـل ذلـك هو 

تجميـع الهدايا كلها يف مـكان واحد 

حتى يصل الجميع، ثم يقوم صاحب 

الهدايا بفتحها أمام كل األصدقاء مع 

قـراءة الكروت املصاحبـة لكل هدية 

للتعبري بالشـكر ملـن قـام بإهدائها 

إليه مع الحرص عيل توجيه االهتمام 

والحمـاس لكل هديـة يفتحها مهما 

كانت قيمتها. 

- أمـا إذا كانت الهدية يف صورة نقود 

بدالًً مـن الهدية العينيـة، فال ينبغي 

ذكـر قيمـة النقـود لكـن االكتفـاء 

بتوجيـه الشـكر أو بعـض الكلمات 

املناسـبة لهـذه الهديـة مثـل: ”أنها 

بالفكرة الرائعة ألنني أود رشاء ...“.

تتطلـب  ال  التـي  املناسـبات  ويف   -

اصطحاب هدايـا مثل الذهاب لدعوة 

عشـاء، إذا قـام بعـض األشـخاص 

بتقديم الهدايا الرمزية فال ينبغي عيل 

املضيف فتحها أمـام باقي املدعوين 

أو حتـى لفت نظرهم إيل ذلك حتى ال 

يسبب اإلحراج لهم، ويكتفي بفتحها 

أمام مقـدم الهديـة لتقديم الشـكر 

والتقديرلـه إن أمكـن فتحهـا بدون 

رؤية باقي املدعوين لذلك.

تحلـم كل امـرأة بالحصـول عـىل 

جسـم رشـيق، لذلك تبحث عن كل 

الطرق املمكنة التي تسـاعدها عىل 

تحقيـق ذلـك، ولذلك تبعد نفسـها 

عـن استنشـاق رائحـة املخبوزات 

والحلـوى حتـى ال تفقـد إرادتهـا 

وتفرط يف تناول الطعام من جديد.

وعكس املتوقع، فقد أشارت دراسة 

استنشـاق  أن  إىل  حديثـة  علميـة 

روائـح الطعام املغريـة مثل رائحة 

الشـوكوالتة يمكن أن تسـاعد عىل 

اإللتـزام بالنظـام الغذائي، وضبط 

النفـس للوصـول للهـدف النهائي 

وهو إنقاص الوزن.

أجـرى فريـق دويل مـن الباحثـني 

خمس دراسـات شـملت مئات من 

طـالب الجامعـات لتحديـد مـا إذا 

كانـت الرائحـة يمكـن أن يكـون 

لهـا تأثـري عـىل إغـراء الشـخص 

وإفسـاد النظـام الغذائي الصحى، 

وتضمنـت إحـدى الدراسـات عدًدا 

مـن املشـاركني يف مجموعة ُطلب 

منهم ارتداء قمصان معطرة بزيت 

جوهر الشـوكوالتة ، وُطلب منهم 

تخيـل تقديم وعاء مـن آيس كريم 

الشـوكوالتة واإلشـارة إىل الكمية 

التي يرغبون يف تناولها.

وقـال األشـخاص الذيـن تعرضوا 

لرائحـة الشـوكوالتة ألطـول مدة 

والتـي وصلـت إىل خمـس دقائـق 

إنهـم  واحـدة،  بدقيقـة  مقارنـة 

يريدون تناول كمية أقل من اآليس 

كريم.

شـاهد  منفصلـة،  دراسـة  ويف 

املشـاركون صور ألربعـة عنارص 

البطاطـس  رقائـق  مـن  غذائيـة 

كريـم  وآيـس  الفواكـه  وسـلطة 

الشـوكوالتة وطلب من املتطوعون 

لرائحـة الشـوكوالتة تقييـم مدى 

رغبتهـم يف تنـاول كل طعـام عىل 

مقياس من ٠ إىل ١٠٠.

وأظهـرت النتائـج أن أولئـك الذين 

تعرضوا لرائحة الشـوكوالتة كانوا 

أقـل ميـًال إىل تنـاول آيـس كريـم 

الشـوكوالتة أو رقائـق البطاطس 

والتـي تعتـرب مـن األطعمـة غـري 

الصحية .

وحللـت املزيد مـن األبحـاث تأثري 

الذيـن  األشـخاص  عـىل  الرائحـة 

قالـوا إنهم يتبعون نظاًمـا غذائًيا، 

لديهـم  أن  النتائـج  وأظهـرت 

ضبًطـا أفضـل للنفـس بعـد شـم 

الشوكوالتة.

باسـكن،  إرنسـت  املؤلـف  وقـال 

مـن جامعـة سـانت جوزيـف يف 

فيالدلفيـا: « تشـري نتائجنـا إىل أن 

أخصائيو الحميات يمكن أن ينتهي 

بهم األمر بتناول كميات أقل عندما 

يتعرضـون لرائحـة طعـام لفـرتة 

طويلة مـن الزمن.وبعبـارة أخرى 

، فـإن رائحـة لفائـف القرفة عىل 

سـبيل املثال قـد تجعـل أخصائيو 

الحميـات يشـرتون عـدًدا أقل من 

لفائـف القرفة. هـذا ألن أخصائيو 

الحميـات عـادة مـا يكـون لديهم 

هدف لتناول كميات أقل.

وأضاف: « مـن الجديـر بالذكر أن 

الروائـح يمكن أن تؤثـر أيًضا عىل 

سلوك الرشاء للسلع «.

وأكـدت الدراسـة، التـي ُنـرشت يف 

إن   ،  Business Research مجلـة 

تجار التجزئة يسـتخدمون بشكل 

متكرر روائح الطعـام املمتعة عىل 

أمل زيادة نية االستهالك ومبيعات 

مـع  تماشـياً  اللذيـذة.  األطعمـة 

األبحاث السـابقة ولكـن يتعارض 

مع املمارسـات الحالية ووجد هذا 

البحث أن اسـتخدام الروائح يمكن 

أن يأتـي بنتائج عكسـية حيث أن 

لرائحـة  التعـرض لفـرتة طويلـة 

الطعـام اللذيذ يقلل من اسـتهالك 

الطعام «.

وقـال الباحثون إن الـرشكات غري 

الغذائيـة مثـل الصـاالت الرياضية 

يمكن أن تفكر يف اسـتخدام رائحة 

طعـام غري صحية للتشـجيع  عىل 

اتباع نظام غذائي صحى.
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املقادير:
حبة جزر مفروم

٢ كوب حليب
ملعقة كبرية زيت زيتون

حبة بصل مفرومة
٢ عود كرفس

كوب بروكيل مقطع مكعبات
ملعقة كبرية زبدة

٢/١ كوب كريمة طبخ

ملعقة صغرية ملح
٢/١ ملعقة اوريغانو

ملعقة كبرية دقيق
طريقة التحضري:

سـخني الزبدة والزيـت يف قدر عىل 
نار متوسطة.

قومـي بإضافـة البصـل والربوكيل 
وقلبي ملدة ٥ دقائق.

الجـزر واألوريغانو  قومي بإضافة 

والـربوكيل وامللـح وقلبـي ملـدة ١٠ 
دقائق.

ابدئـي بإضافـة الدقيـق وقلبي ثم 
مـع  بالتدريـج  الحليـب  أضيفـي 
التحريك حتى يبـدأ املزيج بالغليان 

وتتكاثف الشوربة.
قومـي بإضافـة الكريمـة واتركي 
الخليط يغيل عىل نار خفيفة ملدة ٥ 

دقائق وقدميها ساخنة.

يومـاً بعد يوم يتزايـد الحديث عن أخطـار املوبايل 
وتأثـريه عـىل جسـم وعقـل مسـتخدمه، وتتزايد 
التحذيـرات مـن وضعـه قرب وسـادة النـوم ليالً.

يف الدنمـارك الحـظ ٥ طالبـات، أنهـن إذا وضعـن 
جواالتهـن بجـوار رؤوسـهن ليًال يعانـني من عدم 
الرتكيز يف اليوم التايل، لذلك حاولن اختبار تأثري ذلك 
عملياً، لكن مدرستهن لم تكن لديها املعدات الالزمة 
إلجـراء هـذه التجربـة فقـررن تنفيذها بـأدوات 
بسيطة يف املنزل. الطالبات وضعن ٦ صحون مليئة 
بنوع مـن البذور يف غرفة محكمـة اإلغالق وخالية 
من اإلشعاع، ووضعن ٦ صحون يف غرفة أخرى مع 
جهازي راوتـر وهاتف جوال، وخالل ١٢ يوما بدأت 
الطالبات مالحظة نمو النباتات مع تصوير النتائج، 
وبعد نهاية التجربة كانت النتيجة الرهيبة، فالبذور 
التـي وضعت بجوار الراوتـر والهاتف لم تنم ومات 
الكثري منها، ويف الوقت نفسه نمت البذور يف الغرفة 

األخـرى. وقد أثارت هـذه النتائج اهتمـام العلماء 
حـول العالم، فيما حصلت هذه التجربة عىل مرتبة 
الـرشف األوىل يف مسـابقة العلـوم اإلقليمية، برغم 
بساطتها، إال أن نتائجها خطرية يف نفس الوقت.وقد 
ذكر «كيم هورسيفاد»، وهو أستاذ يف املدرسة التي 
تمـت فيها التجربة، أن التجربـة أثارت اهتمام أحد 
علماء األعصاب يف معهد «كارولينسكا» يف السويد، 
وينوي تكرارها يف بيئة علمية مهنية يسيطر عليها 
وربمـا يجريهـا عىل كائنـات أخرى غـري النباتات.
ويذكر أن االسـتهالك املفرط للهواتف الذكية، ينتج 
عنه صعوبات يف النوم، حيث أظهر اسـتبيان أجرته 
جامعـة سـتانفورد عـام ٢٠١٠ أن النـوم بجانـب 
الهاتـف املحمول يجعل الشـخص يواجه صعوبات 
فيه، وذلك بسـبب أضـواء الهاتف التـي يعتقد أنها 
تربك إفراز مادة امليالتونني يف الدماغ التي لها عالقة 

بتنظيم النوم.
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بالرغـم من أن تربية البنـات أصعب من تربيـة األوالد، وذلك لطبيعة 
تقاليدنـا وعاداتنـا الرشقيـة، إال أن هنـاك قواعد وأمـورا يجب عىل 
كل أب وأم أن يأخذونهـا يف االعتبـار، فرتبية االبنـة تحتاج إىل رعاية 
خاصة حتى ال تقع يف أخطاء يرفضها مجتمعنا. لذا سوف نقدم أهم 
األخطاء الشـائعة عن تربية البنات يف شكل أساليب ساخرة من واقع 

الحياة واملجتمع.
”أخوك يتأخر ممكن هو ولد“

عقدة كل فتاة منذ الطفولة، وبالطبع ال تسـتعجب اذا سمعتها تقول 
”بكره اخويا..عامل راجل البيت“ وغريها. ودائما ما يقارن األهل بني 
البنـت والولد، فهـذه املقولة كثريا ما نسـمعها ولكننا ال نمعن النظر 
يف تأثريهـا السـلبي عىل أي فتـاة مثل اختالق الخالفـات والغرية بني 
األخـوات، فاآلبـاء ال يقدرون أن هـذا الكالم يجرح الفتـاه، ويجعلها 

بالفعل ال تحب أخوها.
”عيب تتكلمي يف هذه املواضيع ”

يف األغلـب تريـد الفتـاة معرفة كل ما يـدور يف الحياة يف سـن معني، 
وهو سـن املراهقة فهي مرحلة مهمة يف حياة الفتاة، إذ فيها تكتمل 
شـخصيتها، كما أنها مرحلة اكتشـاف وانفتاح فهي تنظر إىل كل ما 
يـدور حولها من زواج وحدوث حاالت طـالق، وكيف ُيخلق الجنني يف 
بطن أمه؟ فحني تسأل الفتاة هذه األسئلة يكون الرد من األهل ’‘وانت 
مالـك بالكالم دة، إنت لسـة صغرية‘‘ مما يؤدي إىل وجود حائط سـد 
بينهـا وبني والدتها وبالتـايل يجعلها ال تبوح بأرسارهـا وما يدور يف 

تفكريها.
”ليس لدي وقت اذهبي اىل والدتك“

عدم التقرب واملناقشة يف أمور الدين، وأمور الحياة، تعترب من األخطاء 
الشـائعة يف الرتبية، فإذا كان األب يقيض أغلب أوقاته يف العمل أو مع 
أصدقائه، أو عائد إىل البيت غاضباً من يشء ما، ثم يدخل غرفة نومه 
وال يعلم شـيئا عن ابنته بحجة أنه وفر لها كل ما تحتاجه، من مأكل 
ومرشب وملبس، وينىس أنها تحتاجه هو كأب، وليس كمنفذ للنقود، 

يؤدي ذلك اىل شعور الفتاة بالوحدة وعدم وجود سند لها يف الحياة.
”اين كنت؟“

الشعور بالتوتر والقلق بالرغم من عدم ارتكاب خطأ ما، هو الشعور 
الغالب للكثري مـن الفتيات وخاصة عند قضـاء الوقت خارج املنزل، 
فالشـك وعدم وجود ثقة متبادلة بني اآلباء واألوالد دون إبداء مربرات 
لذلك، يؤدي الفتاة اىل إخفاء بعض األمور وربما يؤدي إىل الكذب دون 

داع ملجرد الخوف من العقاب.
”رَبي إنت اوالدك“

مـن األقوال التي يرددها اآلباء: ” أنا كنت عايش أحسـن عيشـة قبل 
الزواج“، فاملشـاكل بـني األم واألب أو الوالدين يجعـل الفتاة تلجأ إىل 

البحث عن قدوة أخرى.

أحمر الخـدود من أكثـر أدوات التجميل 

التـي تسـتخدمها الكثـريات عند وضع 

املكياج، وذلك ألنه يعطي إطاللة مرشقة، 

درجاتـه سـواء  بـني  ألوانـه  فتختلـف 

الروز، أو الخوخـي أو الرتابي، حيث إنه 

العنرص األسـايس الذي ال يمكن االنتهاء 

مـن املكياج بدونه، عـدم وجوده يعطي 

إطاللة باهتة، ولكن مع كثرة استخدامه 

دون أن نعرف مكوناته يظهر الكثري من 

املشاكل الجلدية.

طريقـة عمل أحمـر الخـدود طبيعي يف 

املنـزل: املكونـات: ملعقـة كبـرية زبدة 

كاكاو

٢/١ ملعقة صغرية من كحول

٢ ملعقة صغرية زيت الورد

ملعقـة صغرية من مسـحوق البنجر أو 

الكركديـه أو الـكاكاو أي لـون طبيعي 

حسب اللون املفضل لديك

طريقـة عمل أحمـر الخـدود طبيعي يف 

املنزل:تـذوب زبـدة الـكاكاو والكحـول 

يف  أو سـتانيل صغـري  يف وعـاء زجـاج 

املوقـد يف حمـام  أو عـىل  امليكروويـف 

بخار.

ويرتك حتى يذوب تمـام ثم يضاف زيت 

الورد ويقلب حتى يمتزج جيًدا.

يضـاف اللـون الطبيعـي ويقلـب حتى 

تختفى البودر تمام.

ثم تصب يف عبوة االستخدام وترتك حتى 

تتماسك، ثم تستخدم، بالرش

أحمـر  لعمـل  أخـرى  طريقـة 

الخدود:املكونات: ملعقتني شمع عسل

ملعقة زبدة كاكاو

ملعقة زبدة شيا

E فيتامني

 لون مناسب

طريقة التحضريتـذاب املكونات يف وعاء 

زجاجي عىل حمام بخار ساخن.

ثم يضاف اللون مع االستمرار يف التقليب 

حتى يختفي بودر اللون نهائيا.

يف  االسـتمرار  مـع  الفيتامـني  تضـاف 

التقليب.

يصـب الخليط يف وعاء لـه غطاء محكم 

ويستخدم بعد تمام التماسك.

رصح أسـتاذ العنايـة املركـزة وطـب الحـاالت الحرجـة 
ورئيس رابطة أطباء وأسـاتذة املرصيني باململكة املتحدة 
بأن الليمـون من الثمار التى تحظى بدراسـات مكثفة ىف 
املختربات واملعامل العاملية وان هذه الثمرة تقدم للبرشية 
كل يوم الجديد من فوائدها مشـريا إىل أن أحدث ما توصل 
اليـه الطب ىف هذا املجال وتم نـرشه بمعهد علوم الصحة 
بالواليات املتحـدة األمريكية أكد قدرتها العجيبة عىل قتل 
الخاليـا الرسطانية بمعدل اقـوى ١٠ االف مرة من العالج 

الكيماوى .
وأضـاف انه بعـد اكثر من ٢٠ اختبـارا أجرى ىف مختربات 
الفحـص بإحـدى رشكات الدواء العاملية منـذ عام ١٩٧٠ 
تم اكتشـاف قدرة الليمون عىل تحطيم الخاليا الخبيثة ىف 
١٢ نوعا مـن أنواع الرسطان من بينهـا رسطان القولون 
والصـدر والرئة والربوسـتاتا والبنكريـاس وان مركباته 
تبطئ نمو هذه الخاليـا وتحطمها دون اإلرضار بالخاليا 
السليمة .وأشار إىل أن أشجار الليمون يطلق عليها ”ملكة 
الفاكهـة “ وانها تتميز بتنوعهـا من اصناف الليمون وان 
تلك الثمرة املتوافرة ىف األسـواق املرصية هى ثمرة عجيبة 
يمكـن تناولهـا بطرق مختلفـة وأكل لب الليمـون الحلو 
ورشب عصريه الفتا اىل أن لليمون اسـتعماالت شتى وانه 
عرف منذ القدم واسـتخدم ىف الطب والصناعة ويعترب من 
أغنـى الثمـار بفيتامـني ب , ج الهاميـني ىف تكوين كرات 
الـدم الحمراء وإنتاج األجسـام املضادة وصحة األسـنان 

واللثة و العظاموأوضح أن االهتمام األكثر ىف السابق كان 
عىل تأثري الليمـون الفعال ىف معالجة الخراجات والقضاء 
عىل الطفيليات والديـدان وامليكروبات والفطر الجرثومى 
وتنظيـم ضغـط الـدم شـديد االرتفـاع وعـالج االكتئاب 
واالضطرابات العصبية ومحاربة السمنة إال إن االكتشاف 

الحديث بإثبات فاعليته ضد األورام الخبيثة وبكل أنواعها 
يفتح باب األمـل أمام ماليني البرش الذين يعانون من هذا 
املرض الخطـري باإلضافة اىل انه يعد طوق نجاة لألصحاء 
للتـزود من فوائده لالفالت من براثـن الرسطان والوقاية 

من اإلصابة به . 
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٨٠٨ - تأسـيس مدينة فاس عىل يد إدريس الثاني لتكون أول عاصمة 
إسالمية يف املغرب األقىص.

١٦٨٢ - لويس الرابع عرش ملك فرنسا يستقبل السفري املغربي محمد 
تميم يف قرص شاتو دو سان جريمان اون الي.

١٨٩٦ - والية يوتا تصبح الوالية ٤٥ من الواليات املتحدة.
١٩٤٨ - اإلعالن عن استقالل بورما.

١٩٥١ - القـوات الصينية / الكورية الشـمالية تحتل مدينة سـيول يف 
إطار الحرب الكورية.

١٩٥٨ - املركبة السـوفييتية سـبوتنك-١ تنحرف عن مسارها وتهوي 
ناحية األرض.

١٩٦١ - إنعقـاد مؤتمـر الدار البيضاء بني أقطـاب أفريقيا جمال عبد 
النارص ومحمد الخامس وكوامي نكروما وجومو كينياتا.

١٩٨٠ - الرئيس األمريكي جيمي كارتر يعلن مقاطعة الواليات املتحدة 

لـدورة األلعـاب األوملبيـة الصيفية يف موسـكو، احتجاًجا عـىل الغزو 
السوفيتي ألفغانستان.

٢٠٠٦ -الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم يتوىل حكـم إمارة دبي بعد 
وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

٢٠٠٧ - مجلـس النواب األمريكـي ينتخب السـيناتور نانيس بيلويس 
رئيسـة لـه لتصبـح أول امرأة تتـوىل هذا املنصـب يف تاريـخ الواليات 

املتحدة.
٢٠١٠ - إفتتـاح بـرج دبي رسـمًيا، بحضور حاكم إمارة دبي الشـيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.
٢٠١٥ - ُعلمـاء آثار ُيعلنون اكتشـافهم مقربة ملكة مرصيَّة فرعونيَّة 

ُتدعى خنتكاوس الثالثة.
٢٠١٨ -الالعب املرصي محمد صالح يفوز بجائزة أفضل العب أفريقي 

خالل العام ٢٠١٧ ضمن حفل توزيع جوائز الكاف.
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إذا رجعنـا إىل عمـق التاريـخ، لن تصـدق أن االحتفـال بقدوم العـام الجديد لم 
يكن معرتف به سـابقاً، فمنذ قرون كانت بداية العام الجديد تختلف وفقاً لكل 

دولة.
فقبل عام ٢٠٠٠ قبل امليالد، لم يكن هناك احتفال بحسـابات التقويم الحايل يف 
شهر يناير، بل كانت أغلب الدول حول العالم تحتفل به يف منتصف شهر مارس 
بموسـم الربيع، باعتباره اليوم الذي يشهد القمر مكتمًال بعد االعتدال الربيعي 

بأواخر مارس، حيث يصبح اليوم مقسًما بالتساوي بني الليل والنهار.
وأول املدن التي كانت تحتفل برأس السـنة هي بابل يف العراق، وكان ُيعرف هذا 
االحتفال بـ»أكيتو» وهي تعني الشـعري الـذي يحصد يف الربيع، وهو عبارة عن 

مهرجان ديني كبري يتضمن العديد من الشعائر، التي تستمر ملدة ١١ يوًما.
وكذلك كانت السـنة الرومانية تبدأ يف شـهر مارس، إال أن يوليوس قيرص أدخل 
تعديـًال جديًدا عىل التقويم الروماني ليصبح تقويًما شمسـًيا بـدًال من قمرًيا، 
وهنـا أّكـد التقويـم الجديد عىل أن أول يوم من العام الجديد سـيكون يف شـهر 

يناير، وذلك سنة ١٥٣ قبل امليالد. 
ويف عـام ٥٦٧، تم إلغاء االحتفال باألول من يناير يف العصور الوسـطى بالعديد 
مـن الدول األوروبية، ظًنا منهم أنه يعترب تشـبًها بالعودة للوثنية، حيث أصبح 

العام الجديد ابتداًء من ٢٥ ديسمرب.
ولكـن يف عـام ١٥٨٢، تم إعادة االحتفال بـرأس العام يف األول مـن يناير، وفًقا 
لتقويـم «جريجوري» وهو التقويم امليالدي الذي يتم عد السـنني فيه بداية من 
ميالد املسـيح عيىس -عليه السـالم- وهـو التقويم الذي أصبـح متداوًال اآلن يف 

جميع البلدان حول العالم.
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العيون البنية
إذا كان لـون عينيك بنيـاً، فأنِت 
يف  أو  مظهـرك  يف  جـداً  جذابـة 
الطريقـة التـي تتحدثـني بهـا. 
مهـارات  يف  وحازمـة  واثقـة 
االتصال الخاصـة بك. أنت أيضاً 
لطيفة ومخلصة جداً، ومحرتمة 
ومحبوبـة للغاية بني أصدقائك، 
الذيـن يحبـون مشـاركة أعمق 
أرسارهـم ورغباتهـم معك. أنت 
أو  لعالقاتـك  جـداً  متحمسـة 
عملك. لديك قـوة عقلية هائلة، 

للشـخص  السـماح  وتفضلـني 
اآلخر بالتعبري عـن رأيه ثم ذكر 
أفـكارك. كما أنـك منفتحة عىل 
التجارب الجديدة يف الحياة لتعلم 

أشياء جديدة. 
العيون الخرضاء

أخـرض،  عينيـك  لـون  كان  إذا 
فأنِت تمتلكني شـخصية هادئة 
وعاطفيـة. لديك سـلوك لطيف 
حتى يف أوقات األزمات أو املواقف 
أنِت حساسة وجذابة  العصيبة. 
للغايـة. ال تتحدثني بصوت عاٍل 

عن آرائـك أو أفـكارك، وتميلني 
إىل إظهار لغز من حولك. تحبني 
الحريـة ومع ذلك، أنـت تقدرين 
عالقاتك وتأخذين التزاماتك عىل 
محمل الجد. صبـورة تماماً وال 
يمكن أن تغضبي بسـهولة. قوة 
تركيـزك جديـرة بالثنـاء. لديك 
عقل حاد ومستويات عالية من 

الحماس.
العيون الزرقاء

يف حـال كان لون عينيـك أزرق، 
فهذا يكشـف عن أنـك تمتلكني 
مسـتويات عاليـة من الـذكاء، 
وتحمالً عالياً لأللم. أنِت تقودين 
رصاعـات عاطفيـة بأقل رضر. 
كمـا أنـك حـذرة وال تنفتحـني 
بتقييـم  سـتقومني  بسـهولة. 
املوقف واألشخاص لبعض الوقت 
قبل الدخـول يف أي عالقة. نظراً 
ألنـك بطيئة يف االنفتـاح، فغالباً 
ما ُينظر إليك عـىل أنك مغرورة. 
أنت سعيدة جداً يف حياتك، ولكن 
أو  بالغضـب  الشـعور  يمكنـك 

االنزعاج من الروتني.
العيون العسلية

عسـيل،  عينيـك  لـون  كان  إذا 
فأنِت مبدعـة وحازمة ومغامرة 
ومنفتحـة عـىل تجربـة أشـياء 
لتحمـل  يشء  لديـك  جديـدة. 
املخاطـر. أنـت مليئـة بالطاقة 
القويـة والنشـطة. لديك القدرة 
عىل مواجهة املصاعب بشجاعة 
والتغلـب عليهـا. تعرفـني جيداً 
حـدودك ونقـاط قوتـك ونقاط 
ضعفك. يمكنك يف بعض األحيان 
أن تكوني أنانية يف الحصول عىل 
ما تريدين. االستقالل والغموض 

هو أقوى سماتك الشخصية. 
العيون السوداء

إذا كان لون عينيك أسـود، فهذا 
يكشـف عىل أنك جديـرة بالثقة 
وبديهيـة ومسـؤولة للغاية. قد 
تكونـي ماهرة للغايـة يف إظهار 
قيمتـك لآلخرين. أنِت شـجاعة 
صداقـات  تكويـن  يف  وجيـدة 
جديدة. ومع ذلك، قد يكون لديك 
جانب مـؤٍذ، كما لديك مشـاكل 
مزاجية سيئة. قد تجدين نفسك 
أحياناً يف مواقف سـيئة بسـبب 

عنادك. 
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املا همه اهتمامي سقط حقـه
بعد يحلم دقيقة ابالي يبقـــــه

اريد اليسهر ويتعبلي و يذوب
عندي احلب على قدر املشقه

لتسجل حضور براسي و تغيب
تكتبلك حرف و تروح طلقـــــة
و جتي بعد الظهر تكتب كلمتني
ارد اهال حبيبي ترد تغلقـــــــه
و جديدة اوكي نحجي بعديــــن
مع كل االسف ضنيتك ارقـــــه
اسمع مو الي البعدين تنكـــــال

انه املا صير اخر ما تبقــــــه
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تقـيض معظم وقتك يف قراءة بعـض املوضوعات التي 
تتعلق بعلـم التنجيم والعلـوم وأثرها عـىل حياتك. من 
املتوقع أن تختلط ببعض الشخصيات التي تهتم بالدراسات 
امليتافيزيقيـة.. هـذا يعني أنك سـتغري اتجاهاتـك وأفكارك 

قريبا. قد تعزز هذه االتجاهات من قدرتك عىل التفكري.

تفكـر بشـكل واضح وعقالنـي جدا، وهذا األمـر يف غاية 
األهمية، ولذلك سينبهر من حولك بأفكارك وآرائك.

 يعلم من حولك أن كالمك موثوق فيه وصحيح، لذلك ال تخذلهم 
أبدا.. فكر يف كل موقف بوضوح قبل أن تسدي إليهم النصائح.

ربمـا تجد صعوبة يف الربط بني قلبك وعقلك. 
يف الحقيقة، حياتـك العاطفية مضطربة هذه 
األيـام بعد فرتة مـن االزدهـار. إن كل ما تحتاجه 
اليـوم لتحقيـق أحالمـك هـو وضع خطـة عملية 

يصحبها تفاٍن يف العمل وإخالص.

رغبتـك يف رؤية األصدقاء ملحة جـدا اليوم، ولكن 
ربما تواجهك صعوبة يف ذلك بسـبب ظروف العمل. 
ال تتذمـر، ألنك سـتنجز أعمالك قريبـا وتنفذ رغبتك يف 
أقرب وقت. اليوم عمل وإرصار وعزيمة وغدا مرح وسعادة 

وراحة.

سـتصل إىل بـر األمان بعدمـا كنت مشـتتا وال 
تعـرف وجهتك الصحيحة. حـان الوقت اآلن لكي 
تهدأ وتعيد حساباتك من جديد. اسرتخ قليال واكتشف 
املكان الذي وصلت إليه اليوم. قم بيشء مختلف اليوم 

حتى تكرس الرتابة وامللل.

من املحتمل أن تشعر اليوم أن تقف يف مكان ما والرؤية 
ليسـت واضحة لتسـلك طريقـا آخر. عـىل الرغم من أن 
الظروف يف حالة تغري مسـتمر، لكنك ستكتشف خالل أيام 
الطريق الصحيح للخروج من هذه األزمة أو الدوامة. ال تجعل 
املشاكل البسيطة تغري مزاجك بل من األفضل أن تكون إيجابيا.

يصـل إىل منزلـك اليـوم عـدد مـن الزائريـن غـري 
املتوقعـني برا أو جوا. ستسـتضيف هذه املجموعة يف 
منزلك. تتبـادل معهم بعض األفكار وتشـاركهم يف بعض 
املناقشـات، ولذلك سـيجلبون لك بعض األخبـار الجديدة. 

فكر يف املستقبل بدال من التفكري يف املايض.

ربما تشـعر بالفشـل واإلحباط عندمـا تجد أن من 
حولك يتعاملون معك بطريقة سـيئة أو غري مهذبة يف 
بعض املواقف كما كنت تتوقع. عندما تحاول أن تتواصل 
مع شـخص ما، محاوال التأثري عىل مشـاعره، ستجد أن 

هذا الشخص يترصف بطريقة عكسية ويبتعد عنك.

هل الحبيب مستاء من انشغالك طوال الوقت بأمر 
مـا؟ ربما تتـرضر من كالمه وتعليقاتـه يف البداية، 
ولكن ننصحك بأن تنظر للموضوع بطريقة موضوعية 

ألن الحبيب له حق عليك وأيضا العائلة واألصدقاء. 
يجـب أن تخصص وقتا من أجلهـم وتخصص وقتا أيضا 

من أجل راحتك.

تسهم هذه الفرتة يف تلطيف األجواء وتقريب العواطف 
واألفـكار، فتنتقل مـن مرحلة ضبابيـة إىل مرحلة أكثر 
وضوحـاً. يجعلـك هـذا اليـوم تقدم عـىل خيـارات جديدة 
وقرارات ذكية، متعلما من تجارب املايض ومرتكزاً عىل أسـس 
متينة. تتحسن الظروف وتحسم أمرك وتسري باتجاهات أكثر 

رسوخاً. من املحتمل أن تجد السالم بعد طول انتظار.
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العقبـات والعراقيـل التي تجاهلتها خـالل األيام 
املاضية تـزداد يوما بعد يوم بشـكل يفوق الخيال. 
كـن حذرا وفكر يف كالمك قبـل أن تتفوه به، ألن كالمك 
قد يكون سـببا يف اشـتعال الحرب. ال مجال للمزاج اليوم. 

الصعوبات تهدد حياتك وتعرضك للخطر فكن حذرا.

إذا كنت ترتدد يف التقدم لألمام خالل الفرتة األخرية، فيجب أن 
تعرف السـبب، ما األمر الذي جعلك تتوقف أو ترتاجع؟ الخوف 
أم الفشـل؟ أم التعليقـات السـلبية التي أخربك بها شـخص ما؟ 
حـان الوقـت اآلن للتحرر من هذه القيود واملخـاوف التي تبعدك 

عن النجاح والتقدم.
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شوقت املطربة اللبنانية، نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها 

بأغنيتها الجديدة، عرب حسابها الشخيص عىل انستغرام.

«أنا  بعنوان  أغنياتها  أحدث  لطرح  الزغبي  نوال  وتستعد 

«يوتيوب»  موقع  عرب  الجاري  يناير   4 يوم  بتساب»،  مش 

واملنصات املوسيقية.

نرشت نوال الزغبي لقطات من كليب «أنا مش بتساب»، 

ويف الخلفية جزء من األغنية وهي تردد: ”أنا مش بتساب.. 

وعلقت   ،4.1.2023 بتاريخ  وأرفقته  بتساب“،  مش  أنا 

كاتبة: ”قريباً“.

كانت نوال الزغبي، قد شاركت يف حفل غنائي يف ليلة رأس 

السنة، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة 12 نجًما 

ونجمة من أبرز مطربي العالم العربي، منهم نجوى كرم، 

إليسا، ونانيس عجرم، وصابر الرباعي، ووليد توفيق، ووائل 

كفوري، وأنغام، وبهاء سلطان، وعايص الحالني ولطيفة، 

وأصالة.
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أللبومها  أحالم،  اإلماراتية،  الفنانة  روجت 
محبيها،  بها  شوقت  بطريقة  الجديد،  الغنائي 

معلنًة عن مفاجأة مميزة للشعب العراقي.
عىل  الشخيص  حسابها  عرب  أحالم  ونرشت 
كشفت  ترويجية  فيديو  مقاطع  «إنستغرام» 
من خاللها عن تفاصيل ألبومها املنتظر، واعدًة 

جمهورها العراقي بمفاجأة خاصة.
يمر  لن  بألبوم  «أوعدكم  كاتبة:  أحالم  وعلقت 
العراقي  ألبومي  وياك) من  (وياك  الكرام  مرور 
يف  ولجمهوري  العظيم  العراق  يف  لجمهوري 
كلمات  من  واألغنية  العربي،  والوطن  الخليج 
الدين».ونرشت  امليايل، وألحان ميثم عالء  ضياء 
فيه:  قالت  بتعليق  أرفقته  آخر  مقطعاً  أحالم 
عربون  هو  أللبوم  التنازيل  العّد  بدأت  قد  «ها 
محبة مني لجمهوري يف العراق العظيم... ألبوم 
أن  «أتمنى  قلبي بكل حب».وتابعت:  غنيته من 
تصلكم محبتي الكبرية من خالل ألبوم سيضم 
ستة أعمال متنوعة رائعة ال شبيه لها إال أنتم... 
وبإذن  والخليجي  والعربي  العراقي  جمهوري 

الله ألبوم يليق بكم أحّبتي، العراق».

أن  لبنانية  إعالم  وسائل  ذكرت 
الفنانة شريين عبدالوهاب وزوجها 

للتحقيق  يخضعان  حبيب  حسام 
لبنان،  يف  األمن  أجهزة  جانب  من 

فضل  للفنان  زيارتهما  بسبب 
شاكر.

لبنانية،  صحفية  تقارير  وأكدت 
األمنية  األجهزة  أن  الثالثاء،  امس 
إىل  وزوجها  شريين  اصطحبت 
استنابة  عىل  بناًء  التحقيق، 
منهما  لالستفسار  وذلك  قضائية، 
إىل  دفعتهما  التي  األسباب  عن 
زيارة الفنان فضل شاكر، املطلوب 

للقضاء، يف مكان إقامته.
تم  التحقيق  بعد  أنه  وأضافت 
اإلفراج عن شريين وزوجها بعدما 
تبني حصولهما عىل ترصيح أمني 

للدخول إىل املخيم.

وكانت الفنانة املرصية شريين عبد 
الوهاب املوجودة حاليا يف لبنان، قد 
زارت فضل شاكر املوجود يف مخيم 

عني الحلوة.
عىل  حسابه  عرب  شاكر  ونرش 
«إنستغرام»، مقطع فيديو يجمعه 
بعد  صيدا  يف  املُخيم  يف  بشريين 
انقطاع عن اللقاء بينهما دام أكثر 

من ١٢ عاما.
وبحسب وسائل إعالم محلية، فقد 
رضورة  عىل  بينهما  الحديث  دار 
وهي  «ديو»،  مشرتك  عمل  إنتاج 
متفقني  وشريين  فضل  كان  فكرة 

عليها منذ سنوات ولم تمت بعد.

ُتعد من أهم  التي  الفنانة واملُمثلة أمينة خليل، 
من  العديد  وقدمت  الفن  عالم  يف  الشخصيات 
األعمال املُميزة خالل مسريتها الفنية، ُتعلن عن 
أمينة  الفنانة  وتشارك  لـ٢٠٢٣.  قوية  أعمال 
وإىل  ُمختلفة  سينمائية  أفالم  ثالث  يف  خليل 
ُمسلسل سُيعرض يف رمضان املُقبل.وبعًضا من 
هي  خليل،  أمينة  فيها  ستشارك  التي  األعمال 
بطولة فيلم (شقو) من إخراج كريم السبكي، 
وسيتم عرضه يف صيف العام الحايل. وسيشارك 
أبو  وعباس  الرشبيني  دينا  املسلسل  بطولة  يف 
الحسن، باإلضافة إىل بعض ضيوف الرشف.كما 
تشارك الفنانة أمينة خليل يف بطولة فيلم (وش 

يف وش) من إخراج خالد الحلفاوي. وُسيشارك يف 
الفيلم الفنان محمد ممدوح والفنانني االخرين. 

(شماريخ)  فيلم  بطولة  يف  ستشارك  وأيًضا 
الذي تدور أحداثه يف إطار درامي وأكشن، 

سالمة،  عمرو  هو  الفيلم  ومخرج 
وُيشارك يف املسلسل آرس ياسني، وادم 

الرشقاوي، وسايل حماد. 
خليل،  أمينة  الفنانة  وتحرض  كما 

املُقرر عرضه يف رمضان  ملسلسل جديد 
وهو  السابعة)  (الهارشة  عنوان  تحت 

من إخراج كريم الشناوي، ومن تأليف مريم 
ناعوم.

املسلسل  لقاء كوميدي منتظر ضمن  جورج خّباز وأمل عرفة يف 
الجديد «براندو الرشق» من أعمال شاهد األصلية، تأليف وسيناريو 
 VIP وحوار جورج خّباز وإخراج أمني دّرة، والذي ُيعرض عىل باقة

شاهد.  اللبنانيني من  املمثلني  العمل كوكبة من  يضم 
جورج  جانب  إىل  منهم  والسوريني 
جهاد  سالمة،  كميل  وأمل، 
طالل  مكي،  زينة  سعد، 
فؤاد  مرتي،  إييل  الجردي، 
ميا  خباز،  لورا  يمني، 
ألني  داوود،  أليكو  سعيد، 
سينتيا  وبمشاركة  أحمر، 
ساسني،  جوزيف  كرم، 
عطية،  غّسان  سّحاب،  مي 
تنوري،  ماريا  شمص،  محمد 
املنعم  عبد  الرشف  ضيوف  ومع 
محمد  رسحان،  سعيد  عمايري، 
إميل  عقيل، 
هني  شا
ر  ا جري و

الذي درس اإلخراج  العمل حول يوسف  أفيديسيان.. تدور أحداث 
إذ كتب سيناريو  له،  أول مرشوع سينمائي ضخم  بتنفيذ  ويحلم 
عن  باحثاً  الوقت  طيلة  ويميض  الصامتة»،  «الرصاصة  بعنوان 
لألحداث».  بطالً  نفسه  ويتخيل  الفيلم،  بتمويل  يقتنع  منتج 
لتأجري  استديو  يف  للعمل  يوسف  يضطر  العيش،  لقمة  عن  بحثاُ 
التي تقع يف حبه، وتشاركه  معدات األفالم، حيث يتعرف بسلوى 
طويلة،  رحلة  بعد  الفيلم..  هذا  بطولة  عىل  وعينها  نفسه  الحلم 
أبطاله  أحد  يكون  أن  فيلمه  لتمويل  املنتجني  أحد  عليه  يشرتط 
عن  بالبحث  يبدأ  وهنا  الرشق.  برباندو  امللقب  صالح  خالد  النجم 
الذي سيكون سبباً يف والدة فيلمه.ُيعرب جورج خّباز  الرجل  هذا 
بني  خليط  هو  عمل  يف  شاهد،  منصة  مع  بالتعاون  سعادته  عن 
الدراما والكوميديا والفانتازيا من توقيع املخرج أمني دّرة. ويشري 
إىل «أنني منذ سنوات أحلم بأن أقدم عمالً من ١٠ حلقات، عوضاً 
عن العرشين والثالثني التي تفرضها علينا التلفزيونات»، الفتاً إىل 
أبطاله  يعيش  تقنياته،  بكل  سينمائّية  مقاربته  عمل  أمام  «أننا 
إىل  الدرامي  السياق  ضمن  ويعودون  والتسعينيات  الثمانينيات  يف 
ثالثينيات القرن املايض، عىل اعتبار أن املسلسل يالحق حلم مخرج 
عن  ويبحث  الطويلة،  الروائية  أفالمه  أول  بإخراج  يوسف،  يدعى 
أن «الشخصية  أي منتج بتمويل فيلمه». ويضيف  طريقة إلقناع 
إثبات  الدرامية بني املايض والحارض، ويحاول  بالتناقضات  مليئة 
نفسه، وهو يف الواقع يبحث عن نفسه طيلة الوقت». ويشري خباز 
إىل أن «ظروف يوسف تجربه عىل العمل يف أحد األستوديوهات التي 
سلوى،  بزميلته  يلتقي  حيث  السينمائية،  املعدات  بتأجري  تعنى 
دربه  رفيقة  كونها  أمامه،  البطلة  هي  األخرية  هذه  ويتخيل 
كانت  إذا  عما  النظر  بغض  دوماً  تساعده  والتي  وصديقته 

عالقة الحب بينهما تسري بشكل صحيح أم ال». 

تصوير  من  العدل  ماندو  املخرج  انتهى 
نادرة»  «عملة  مسلسل  من  أسبوعني 
واملقرر  كريم،  نيليل  النجمة  بطولة 
إنتاج  من  املقبل،  رمضان  يف  عرضه 
العدل جروب، ومقرر عرضه عىل إحدى 
تأليف  ومن  املتحدة،  الرشكة  قنوات 
ماندو  يواصل  حيث  العدل،  مدحت 
حتى  بالغة  بكثافة  املسلسل  تصوير 
املسلسل  االنتهاء من نصف  من  يتمكن 
خالل أواخر شهر يناير الحايل.وتعاقدت 
الفنانني  من  عدد  مع  العدل  رشكة 
وأبرزهم  املسلسل،  بطولة  يف  للمشاركة 
وأحمد  رية،  أبو  جمال سليمان، وكمال 
عيد، وفريدة سيف النرص، وندى موىس، 
ومريم  مراد،  وجومانا  لطفي،  ومحمد 
العدل،  ورمزي  فهيم،  ومحمد  الخشت، 
وهشام عاشور، باإلضافة إىل عدد كبري 

كريم  نيليل  الشباب.وتعود  الفنانني  من 
بعد  العدل  مدحت  املؤلف  مع  للتعاون 
أن  منذ  سنوات،   ٤ من  ألكثر  دام  غياب 
قدما سوًيا مسلسل «ألعىل سعر»، عام 
٢٠١٧، وشارك يف بطولته كل من أحمد 
أحمد  الحلفاوي،  نبيل  زينة،  فهمى، 
ورحمة  عىل،  محمد  سلوى  مجدى، 
حسن، وعدد من الفنانني، إخراج ماندو 
تعاونها  كريم  نيليل  تجدد  العدل.كما 
نجحا  بعدما  العدل،  ماندو  املخرج  مع 
سوًيا يف مسلسل فاتن أمل حربي، والذي 
املايض، وأحدث  عرض يف شهر رمضان 
لقانون  تناوله  بسبب  واسًعا  جدالً 
بطولته  يف  وشارك  الشخصية،  األحوال 
كل من رشيف سالمة، محمد الرشنوبي، 
محمد  الغني،  عبد  فادية  صدقي،  هالة 

التاجي، وعدد كبري من الفنانني.

ميل“  ”دييل  صحيفة  قالت 
أطلقوا  ”الخرباء  أن  الربيطانية 
الجديد من فريوس  املتحور  عىل 

.“XBB.1.5” كورونا اسم
ناقوس  الجديد  املتحور  ودق 
املتحدة  الواليات  يف  الخطر 
لرسعة انتشاره وتسببه يف زيادة 
حاالتها  تتطلب  التي  اإلصابات 

املعالجة يف املستشفى.
الجديد مسؤوال  املتحور  وأصبح 
من   4 عن  املتحدة  الواليات  يف 
أصل كل 10 حاالت، بعد أن كان 
مسؤوال عن حالتني من بني كل 

10 قبل نحو أسبوع.
واملتحور الجديد متفرع يف األصل 
الذي  ”أوميكرون“  متحور  عن 

بدأ يف التفيش أواخر عام 2021.
املتوفرة  املعلومات  وبحسب 
املتحور  فلدى  حاليا، 
إىل  تؤدي  طفرات   “XBB.1.5”
من  أكرب  بشكل  الناس  إصابة 
من  الحماية  ومراوغة  سابقيه 

السابقة  واإلصابات  التطعيمات 
بالعدوى.

إن  بريطانيون  خرباء  وقال 
جرس  يمثل  الجديد  املتحور 
إنذار للسلطات يف بريطانيا وقد 
يؤدي إىل تفاقم األزمة الصحية، 
املتمثلة بالوباء املزدوج: كورونا 

واإلنفلونزا.
قالوا  بربيطانيا  مسؤولني  لكن 
إنه ”ما من مؤرش عىل أن املتحور 
الجديد زاد من اإلصابات الصعبة 

مقارنة بغريه من املتحورات“.
معهد  من  بيانات  وأظهرت 
أكرب  من  واحد  وهو   ،Sanger
”كوفيد- مرض  مراقبة  مراكز 

املئة  أن ”4 يف  19“ يف بريطانيا، 
من اإلصابات حتى األسبوع الذي 
انتهى يف 17 كانون االول املايض 

تسبب بها املتحور الجديد“.
وهذه أول مرة يدرج فيها املتحور 
األسبوعية  القائمة  يف  الجديد 

التي يصدرها املعهد أسبوعيا.

حذر خرباء يف أمن املعلومات من تطبيق شائع يعمل عىل 
الهواتف  مستخدمي  وحثوا  «أندرويد»،  تشغيل  أنظمة 

الذكية عىل حذفه «عىل الفور» إن كان مثبتا لديهم، وفقا ملا 
نقلته البيان اإلماراتية عن سكاي نيوز. 

وحسب شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية األمريكية، فإن التطبيق املعني 
إدارة  عىل  الهواتف  أصحاب  يساعد  الذي   «Todo: Day Manager» هو 

مهامهم اليومية وتذكريهم بمواعيدها.
املرصفية،  معلوماتك  عىل  االستيالء  «يمكنه  التطبيق  إن  خرباء  قال   •

وحتى الوصول إىل رسائل SMS الخاصة بك».
التحقق  رموز  «اعرتاض  طريق  عن  ذلك  يفعل  التطبيق  أن  أوضحوا   •

املكونة من خطوتني، ملداهمة عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك».
وإذا  هاتفك،  بيانات  بعض  إىل  الوصول  التطبيق  يطلب  تثبيته،  عند   •
وافقت عىل ذلك فقد تجد صعوبة يف حذفه وفق الخرباء، حيث «سيضيف 

نفسه كمسؤول عن الجهاز ولن يسمح للمستخدم بتعطيله».
• «إذا منحت التطبيق حق الوصول لبعض املعلومات املهمة، فقد تضطر 
كما  التطبيق»،  من  للتخلص  لهاتفك  املصنع  إعدادات  ضبط  إعادة  إىل 

ذكرت «فوكس نيوز».

جديدا  تطبيقا  سمارت  إليزابيث  تدعى  أمريكية  مربمجة  طورت 
يساعد عىل الوصول إىل األشخاص املفقودين أو املخطوفني بصورة 
يتم  أن  قبل  اختطاف  تجربة  من  طفولتها  يف  عانت  أن  بعد  أرسع، 

تحريرها.
وأطلقت سمارت تطبيق جارديان يف الواليات املتحدة ملساعدة العائالت 
يف تحديد موقع أي فرد مفقود منها، فعند اكتشاف فقد شخص ما 
يقوم مستخدم جارديان بإرسال تنبيه فوري للمستخدمني اآلخرين 
الشخص  عن  البحث  عملية  بدء  يعني  مما  الجوار،  يف  املتواجدين 

املفقود يف أقرب وقت وهو ما يساعد يف رسعة الوصول إليه.
وتقول سمارت «كلما زادت رسعة اإلبالغ عن االختفاء زادت فرص 

العثور عليه برسعة».
وتؤكد سمارت أن تطبيقها جارديان ال يستهدف أن يكون منافسا 
لنظام اإلبالغ عن املفقودين أمرب ألرت، الذي بدأت سمارت العمل معه 
قبل سنوات بعد إنقاذها من االختطاف، لكن نظام أمرب ألرت يلتزم 

بمعايري محددة يجب تحقيقها قبل إرسال اإلبالغ عن االختفاء.
عىل سبيل املثال يجب أال يزيد عمر الشخص املفقود عىل ١٧ عاما، 
لدى  يكون  أن  ويجب  خطرا،  يواجه  أنه  عىل  دليل  هناك  يكون  وأن 
حتى  املختفي  الطفل  عن  كافية  معلومات  القانون  إنفاذ  أجهزة 
تصدر اإلبالغ، كما يجب إدخال اسم الطفل ومعلوماته الشخصية إىل 

املركز الوطني ملعلومات الجريمة.
الطارئة  املواقف  يف  جارديان  تطبيق  استخدام  يمكن  أنه  يعني  هذا 
أيضا للبحث عن املصابني بمرض الزهايمر أو الخرف، باإلضافة إىل 

حاالت االختطاف املشتبه بها.
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لم تنم ليلتها قبل ٥٠ يوما مواقع التواصل االجتماعي بكل توابعها ومنصاتها. العبارة 
التي بدت أشبه بالرصخة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوادني «الله ال 
يوفقني» خالل زيارته مستشفى الكاظمية صعدت «ترند» مصحوبة بقدر كبري من 
عبارات السخرية والتحشيش. األسباب عديدة من بينها أن الناس ال يثقون بالطبقة 
السياسية، والسوداني قادم اىل منصبه من هذه الطبقة. كما إنه من غري املعتاد أن 
يدعو أحد عىل نفسه. لكن السوادني فعل ذلك وهو يف أعىل درجات االنفعال والتوتر 
حني  «الصاحي  أن  ملسؤوليها  هو  قال  وكما  التي  املستشفى  هذه  يف  شاهده  مما 
يدخلها يمرض». أول أمس شاهدنا السوداني يفتتح بعد ٥٠ يوما من رصخة «الله ال 
يوفقني عىل هذه الخدمة» وهو يفتتح نفس املستشفى التي ظهرت بحلة مختلفة 
تماما. صمتت «السوشيال ميديا» ألنه ال يوجد عزاء «تلطم بيه» بل عمل مفرح وربما 
يحصل للمرة األوىل وبالطريقة التي حصل فيها بعد عام ٢٠٠٣. ميزة ما حصل عىل 
من  عرشات  توجد  بل  فقط  هو  ليس  (بالتأكيد  خربة  كان  الذي  املشفى  هذا  صعيد 
أمثاله يف أرجاء الوطن خربة حتى اآلن) أن السوداني زاره مفتتحا عهده بالزيارات 

املفاجئة بعد توليه منصبه بيومني أو ثالثة. 
بعبارة  املصحوب  االنفعال  بذلك  مشفوعة  الصارمة  التوجيهات  أن  املهم  األمر  لكن 
لتغيري  املرصودة  األوامر والتوجيهات واألموال  املدة بني  بأن  الجميع  صادمة فاجأت 
إذا  ـ  مشافينا  كل  أن  يعني  هذا  يوما.  الخمسني  عىل  تزد  لم  املستشفى  حال  واقع 
اختزلنا األمر بالقطاع الصحي ـ يمكن إصالحها بالطريقة التي رأينا فيها «الكاظمية 
التعليمي» يف خالل مدة ال تتعدى الشهر والنصف أو الشهرين عىل أبعد تقدير. ربما 
.. هل كل «هبة»  سائل ملاذا لم يحصل ذلك طوال ٢٠ عاما؟ ورب سائل يسأل أيضا 
إعمار مرفق من مرافق الدولة ال يمكن أن تتم إال من خالل زيارة مفاجئة ورصخة 
قوامها «الله ال يوفقني» مع رصامة يف التوجيهات وأموال تطلق استثناء من التعليمات 

الحكومية القاتلة التي ال تبني بيت عنكبوت؟
ورب «واحد خبيث» يسأل ماذا لو أطلق كل رؤساء الوزراء السابقني رصخات مماثلة 
كل شهرين أو ثالثة طوال مدد حكمهم املتفاوتة وهم يجوبون خراب املشايف واملدارس 
والطرق والجسور والكهرباء ووو حيث القائمة تطول؟ ومع أن الدول ال تبنى بهذه 
الطريقة التي تبقى عفوية مع أن الجانب اإلجرائي فيها هنا مهم، وهو التنفيذ املبارش 
ومن خالل أوامر رئاسية ال تخضع لكتابنا وكتابكم و»جيب» قانون املوازنة و»ودي» 
النزاهة ومجلس  النزاهة ولجنة  املالية وهيئة  الرقابة  املالية وديوان  تعليمات وزارة 
مكافحة الفساد والهيئة العليا لشفافية مكافحة الفساد ولجنة األمر الديواني والتي 
ال طائل من إجراءاتها سوى التعطيل والتعطيل. لست أريد أعطي انطباعا أنني أميل 
اىل الفردية يف اتخاذ القرارات لكن هناك فرقا بني الخطط االسرتاتيجية التي تبنى من 
خالل عقول واستشارات ورؤى مستقبلية وبني واقع الخدمات اليومية التي ال تحتاج 
فالخدمات  املسؤولية.  القرار وتحمل  اتخاذ  لديه همة وقدرة عىل  اىل مسؤول  سوى 
نملك  ال  لذلك  األخرى.  امللفات  يف  تقدم  تحقيق  إمكانية  يف  املعوقات  أهم  إحدى  هي 
سوى تشجيع هذا العمل االستثنائي الذي نأمل تكراره يف ميادين أخرى ويف وزارات 
الديمقراطي.  الروتني  اىل  االلتفات  وعدم  ركضة  اىل  إال  تحتاج  ال  أخرى  ومحافظات 
الفارق كبري بني الفيديو األول الذي ظهر فيه السوداني منزعجا وهو يتجول يف غرف 
املستشفى وبني الفيديو الثاني حني افتتحه بعد ٥٠ يوما من عمل متواصل ليل نهار 
اىل  الكرخ  صحة  عام  مدير  اىل  الوزير  من  بدءا  الصحة  وزارة  كوادر  نفس  قبل  ومن 
باقي املسؤولني واملوظفني. إذن ما الذي تغري بحيث حصل هذا التغيري يف غضون فرتة 
التقليدية يف  اإلرادة والطرق غري  الذي تغري هو  بدا كل يشء مختلفا؟  قصرية بحيث 

التنفيذ واإلنفاق املجزي املحسوب.
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