
بغداد / الزوراء:
وصل نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب عضـو اللجنة 
العليا املرشفـة عىل خليجي (25)، مؤيد 
الالمي، اىل محافظة البرصة لالطالع عىل 
اخر االسـتعدادات إلقامـة بطولة كأس 
الخليج بنسـختها الخامسة والعرشين.
يذكـر أن بطولـة كأس الخليـج العربي 
تحتضنهـا  التـي  الــ(25)  بنسـختها 
محافظـة البـرصة للفـرتة (19-6) من 
كانـون الثاني املقبل سـتقام عىل ملعب 

جذع النخلة، وملعب امليناء األوملبي.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيـط، امس األربعاء، 
أن عدد سكان العراق يف 2022 تجاوز الـ 
42 مليون نسـمة بمعدل زيادة سـنوية 
عـن  كشـفت  فيمـكا   ،(٪٢.٥) بلغـت 
إمكانية تحديد رشوط للسـكن يف بغداد.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ ”الزوراء“ 
ان ”تقديرات عدد سـكان العراق لسـنة 
٢٠٢٢ بلـغ (٤٢) مليونـا و(٢٤٨) ألفـا 
و(٨٨٣) نسـمة، بمعدل زيادة سـنوية 
بلغت (٢.٥٪)، يشـكل الذكور (٥٠.٥٪) 
واالنـاث نسـبة (٤٩.٥٪)، فيما بلغ عدد 
الوالدات خالل العام املايض مليونا واحدا 

وبلغـت  والدة،  و(٨٩٤)  آالف  و(٣١٠) 
الوفيـات (٢٣٦) ألفـا و(٤٦٩) وفـاة“.
واشـار البيـان اىل ان ”نسـبة السـكان 
الذيـن تقـل اعمارهـم عن (١٥ سـنة) 
بلغـت (٤٠.٥٪) من مجموع السـكان، 
أما نسـبة َمن هم يف سـن العمـل بعمر 
(١٥-٦٤ سـنة) فقـد بلغـت (٥٦.٥٪)، 
فيما كانت نسـبة كبار السـن (٦٥ سنة 
فأكثر) هي االقـل، إذ بلغت (٣.١٪) من 
مجموع السـكان“.ولفت البيـان اىل ان 
”توقـع الحياة عند الوالدة للسـكان بلغ 

.(٪٧٤.٥)

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة صدور 
أمـر اسـتقدام بحـّق وزير العـدل الحايل 
خالد شـواني ومدير التصاريح األمنيَّة يف 
الوزارة، الستغاللهما سلطة وظيفتيهما، 
فيمـا اكـدت صـدور قـرار حكـٍم بإدانة 
املاليَّـة؛  وزارة  يف  سـابقني  مسـؤولني 
الرتكابهمـا عمـداً مـا يخالـف واجبات 
وظيفتهما.وذكـر بيان صـادر عن دائرة 
التحقيقات يف النزاهة، امس االربعاء: أنَّ 
”القرار صدر عـن محكمة الكرخ الثانية 
النزاهـة،  قضايـا  يف  بالنظـر  ـة  املختصَّ
لدورهمـا يف تعطيـل تنفيـذ قـرار قايض 

ة  تحقيق املحكمة بشـأن القضيَّة الخاصَّ
واملوقوفـني،  السـجناء  إطعـام  بملـف 
واالمتناع عن تزويد فريـق هيئة النزاهة 
باملسـتندات املطلوبة“.وأوضح البيان أّن 
”املحكمة املذكورة أصدرت أمر االستقدام، 
استناداً إىل أحكام املادة (329) من قانون 
العراقـي رقـم (111 لسـنة  العقوبـات 
1969)“.ويف سـياق اخـر، أعلنـت هيئة 
النزاهة االتحادية، امس األربعاء، صدور 
قرار حكٍم بإدانة مسـؤولني سـابقني يف 
وزارة املاليَّة؛ الرتكابهما عمداً ما يخالف 

واجبات وظيفتهما.

انقرة/ متابعة الزوراء: 
طيـب  رجـب  الرتكـي،  الرئيـس  أعلـن 
أردوغـان، إجراء تعديل عىل زيادة رواتب 
واملتقاعديـن  الحكوميـني  املوظفـني 
لتصبـح 30 باملئـة بـدال مـن 25 باملئة.
وأوضح أردوغـان يف خطاب ألقاه، امس 
النيابيـة  الكتلـة  اجتمـاع  يف  األربعـاء، 
لحـزب العدالـة والتنمية الحاكـم بمقر 
الربملـان، أن حكومته وفـرت اإلمكانات 
الالزمـة لرفـع الزيـادة املعلنـة سـابقا 

(25 باملئـة) إىل 30 باملئة.وأضـاف: ”بعد 
الزيـادة املعدلة (30 باملئـة) ارتفع الحد 
األدنى ألجـور املتقاعدين مـن 3500 إىل 
5500 لرية تركيـة (الدوالر الواحد يعادل 
الزيـادة  هـذه  أن  إىل  18.71)“.وأشـار 
سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير الجاري.
وخالل الخطـاب، رسد أردوغان إنجازات 
مؤكـدا   ،2022 عـام  خـالل  حكومتـه 
عـىل مواصلـة الخدمـات الهادفـة لرفع 
مسـتوى معيشـة املواطنني خالل العام 

2023.وشـدد عىل أن حكومته ستواصل 
العمـل من أجـل زيادة نهضـة تركيا من 
خـالل برنامجها االقتصـادي القائم عىل 
تعزيز االسـتثمارات والتوظيف واإلنتاج 
والتصدير.وتابع: ”سنواصل تحويل القوة 
السياسـية والدبلوماسـية والعسـكرية 
املتزايدة لرتكيا إىل مكاسب من شأنها أن 
تقدم مسـاهمات إيجابية يف حياة كافة 
مواطنينا“.وأكد عىل أن حكومته ستصب 
اهتمامها خالل العام الجديد عىل تطوير 

السـكك الحديدية، مبينـا أن وزارة النقل 
سـتعمل عىل إتمام العديد من مشـاريع 
القطـارات الرسيعة التـي تربط بني عدد 
من الواليات.وفيما يخص مجال الطاقة، 
قال أردوغان: ”يعمل حاليا 8 آالف عامل 
يف مـرشوع نقـل الغـاز الطبيعـي الذي 
اكتشـفناه يف البحـر األسـود إىل نظامنا 
الوطني“.وأفـاد بأن إجمـايل كمية الغاز 
الطبيعي املكتشف يف البحر األسود بلغت 
710 مليـارات مـرت مكعـب، وأن قيمـة 

االحتياطي املكتشـف تصل إىل 1 تريليون 
دوالر.كذلك أشـاد أردوغـان بالصناعات 
الدفاعية الرتكية، مبينا أن تركيا تمكنت 
يف السـنوات األخرية من إنتاج العديد من 
األسـلحة املتطـورة بإمكاناتهـا املحلية 
وخرباتهـا الوطنية.وقـال: ”عندما أعلنا 
عـن صـاروخ طيفـون، نـرى اليونـان 
ترتعـش مـن الخـوف، أقـول لليونانيني 
حافظوا عـىل هدوئكم فال شـأن لنا مع 

أثينا وال نمس من ال يمسنا“.

الزوراء/مصطفى فليح:
حدد الخبـري البيئي، فـاروق الزيدي، أبـرز امللوثات 
البيئة يف العراق واخطرهـا، فيما اكد رضورة وجود 
قوانيـني رادعة للمتسـببني بالتلوث.وقال الزيدي يف 
حديث لـ»الزوراء»: «ان التلوث البيئي يأتي حسـب 
نمط املؤسسـة  ونشاطها  فهناك مؤسسات طبيعة 

عملها يف مناطق مفتوحة تكون مؤثراتها البيئية اقل 
وهناك مؤسسـات بحكم تقديـم خدماتها للمواطن 
تكـون داخـل املـدن يكـون املؤثـر اعىل مـن ناحية 
التلـوث البيئي يف حال عدم اتخـاذ االجراءات البيئية 
الصحيحة».وبـني ان «املؤسسـات النفطية املنتجة 
تحديـدا والتي تقـوم بعمليات للتكريـر وما تطلقه 

مـن  العـوادم الغازيـة مـن املصايف او مـن عمليات 
نقـل النفط تسـبب االرضار إذا بقيـت دون مراقبة 
ومعالجـة صحيحـة». مضيفا ان «الغـاز املصاحب 
الذي يحـرق حاليا يعترب احد املصـادر امللوثة للبيئة 
الحياتيـة الجويـة وهو يسـبب نسـبة مـن الرضر 
متفاوتة حسب الرتكيز و الكمية وقابلية االنتشار».

واكـد ان «اخطر انواع التلوث هو التلوث االشـعاعي 
وامللوثـات التي تحتوي عىل نسـبة عاليـة من ثاني 
اكسـيد الكربون، فاالطالقـات الغازيـة التي تحمل 
نسـبة عالية من هذا الغاز ستكون اشـبه بالبالون 

الذي يقلل من نسب االوكسجني املتحقق من الجو.

بغداد / الزوراء:
بالتزامن مع انطالق بطولة «كأس الخليج 
العربي» بنسـختها الخامسة والعرشين، 
يف محافظـة البـرصة العراقية، تسـتعّد 
الزّوار  الثقافيـة السـتقبال  املؤسسـات 
الذين سـيحرضون  العراقيـنّي والعـرب 
ل هذه الفعالية املُهمة  البطولة، إذ ُتشـكِّ

ُفرصـة للتعريف بتاريخ املدينـة وتراِثها 
وشخصّياتها األدبية وفنانيها، خاصًة أنَّ 
أصـداء بطولة كأس العالـم، التي انتهت 
ـًرا يف قطر، لم تزل تـرتدَّد يف األجواء  مؤخَّ
العربية بشـكٍل عام، وهو مـا ولَّد حافزًا 
كبـرًيا يف أن تحذو البـرصة الحذو ذاته يف 
التنظيـم املثايل.واعتمد الرتويج اإلعالمي 

لهـذه البطولة بنسـبٍة كبـريٍة عىل واقع 
البـرصة الثقـايف ومعاملهـا الرتاثّية التي 
تشـتهر بها، إىل جانب حضـور الفلكلور 
الشـعبي والعـادات املجتمعّية، إىل جانب 
ما تتميَّز بـه املدينة من إطاللـة بحرّية.

وينطلق عـرض االفتتاح يوم غد الجمعة 
أرض  عـىل  األول)،  كانـون  ينايـر/   ٦)

«اسـتاد البرصة الدويل»، وتعّد هذه املرة 
هي الثانية التي يسـتضيف فيها العراق 
البطولة، بعد املرّة األوىل التي استضافتها 

بغداد يف عام ١٩٧٩. 
وُيعـدُّ شـارع الفراهيـدي املَْعلـم الثقايفّ 
األكثر زيارًة أيام الُجمع يف مدينة البرصة، 
رة تشبه شارع املتنبي  وهو نسخة مصغَّ

يف بغـداد، إذ ُتبـاع فيـه الُكتـب وُتقـام 
األمسـيات الشـعرية والنـدوات الفكرية 
والفعاليـات الفنية األُخـرى، وهو عبارة 
عـن شـارٍع مفتوح يضمُّ مـا يقارب ١٤ 

ُكشكاً خشبياً عىل هيئة األكواخ.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
اكدت وزارة الدفاع الروسـية إّن 89 جندياً قتلوا 
يف الهجـوم األوكرانـي عـىل ماكيفـكا يف مطلع 
األسـبوع، مضيفة أن السـبب الرئيس للهجوم 
هو اسـتخدام القـوات للهواتـف املحمولة عىل 
نحـو غري مـرصح به.وقالـت الـوزارة يف بيان: 
”مـن الواضـح بالفعـل أّن السـبب الرئيـس ملا 
حدث هو التشغيل واالسـتخدام املكثف- خالفاً 
للحظر املفروض- للهواتف املحمولة من جانب 

األفراد يف منطقة يف مرمى نريان أسلحة العدو“. 
واكـد املتحّدث باسـم الـوزارة اللفتنانت جنرال 
سـريغي سـيفريوكوف يف تسـجيل مصّور بّث 
فجر األربعاء إّن ”هناك حالياً لجنة تحّقق لجالء 
مالبسـات ما حدث، لكن مـن الواضح منذ اآلن 
أّن السـبب الرئيس هو أّن العسـكريني شـّغلوا 
واستخدموا عىل نطاق واسع هواتفهم املحمولة 
يف منطقة تطاولها أسـلحة العدو، بما يتعارض 

مع الحظر“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنت القيادة املركزية األمريكية سـقوط 
صاروخني عىل قاعدة تضم قوات أمريكية 
أي  يف  التسـبب  دون  سـوريا،  رشق  يف 
خسـائر برشيـة أو مادية.وقالـت القيادة 
يف بيـان نرشتـه عرب ”تويرت“: ”اسـتهدف 
صاروخان قـوات التحالـف يف موقع دعم 
البعثة ”كونوكو“ شـمال سـوريا امس يف 
حوايل السـاعة 9 صباحـا بالتوقيت املحيل 
لسـوريا. لـم يسـفر الهجـوم عـن وقوع 

إصابـات أو أرضار يف القاعدة أو ممتلكات 
التحالف“.وأفـادت بأن ”أعضاء من قوات 
سـوريا الديمقراطيـة زاروا موقع مصدر 
الصاروخ ووجـدوا صاروخا ثالثـا لم يتم 
إطالقه“.وقـال جـو بوتشـينو، املتحـدث 
باسم القيادة املركزية األمريكية، يف بيان: 
”الهجمـات من هـذا النوع تعـرض قوات 
التحالف والسكان املدنيني للخطر وتقوض 
االسـتقرار واألمـن اللذين تـم تحقيقهما 

بشق األنفس يف سوريا واملنطقة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
تمكـن  الداخليـة  وزارة  اعلنـت 
مديرياتهـا من إلقاء القبض عىل 15 
الف متهم بالتعاطي واملتاجرة باملواد 
املخدرة خالل عام 2022، فيما اكدت 
ضبطت اكثر من 18 كيلو غراما من 

مادة الكريستال يف االنبار وميسان.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة اللواء 
خالد محنـا يف حديث لـ“الـزوراء“: 
انـه خـالل عـام 2022 تـم القبض 
عىل 15 ألف متهم متلبسـني بالجرم 
املشـهود بالحيازة واملتاجـرة باملواد 
املخـدرة. الفتـا اىل ان هنـاك جهودا 
كبـرية يف وزارة الداخلية تبذل يف هذا 
املجال.واضـاف: ان وزارة الداخليـة 
لديها مديريات مجتمعية كالرشطة 
املجتمعية ودائرة شـؤون العشـائر 
الـوزارة  تشـكيالت  مـن  والعديـد 
التي تعنـى بقضية تثقيـف وتوعية 
خطـر  مـن  الجمهـور  وتحصـني 
الوقوع بفـخ مروجي املخدرات. من 
جهته، قـال مدير العالقات واإلعالم، 
يف  املخـدرات  مكافحـة  بمديريـة 
وزارة الداخليـة العقيد بالل صبحي 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان مفـارز 
مديرية مكافحة املخدرات اوقفت يف 
محافظة االنبار خالل االيام املاضية 
وبعملية نوعية استخبارية عىل متهم 
بحوزته اكثر من 13 كيلو غراما من 
مادة الكريسـتال املخـدرة وعىل 17 

الـف حبـة مـن حبـوب الكبتاجون.
وتابـع: باالضافـة اىل عمليـة قامت 
املخـدرات  مكافحـة  مديريـة  بهـا 
يف ميسـان وبالتعـاون مـع جهـاز 
املخابـرات الوطنـي بإلقـاء القبض 
عىل متهـم وبحوزتـه 5 كيلوات من 
مـادة الكريسـتال.واضاف: انه بناًء 
عىل توجيهات وزير الداخلية االخرية 

تتواصل مديريـة مكافحة املخدرات 
يف  الكبـرية  بإجراءاتهـا وعملياتهـا 
استهداف كبار تجار املخدرات. الفتا 
اىل انـه يمكـن معرفة منافـذ دخول 
هذه املواد حسـب نوع املـادة، حيث 
ان مادة الكريستال تدخل عن طريق 
محافظتي ميسان والبرصة وتنترش 
يف وسـط وجنوب العراق.وتابع: أما 

فيما يخص حبـوب الكبتاغون فهي 
تدخل عـن طريق محافظـة األنبار، 
وتنتـرش يف غـرب وشـمال العـراق. 
مؤكدا: ان أغلبية املواد املخدرة تدخل 
عرب الطرق غري الرسـمية. واشار اىل 
ان املديرية تحتـاج اىل اجهزة حديثة 
للكشف عن املواد املخدرة املشخصة 
ملعرفـة طـرق واماكـن دخـول هذه 

املواد.ويف وقت سـابق، أعلنت وزارة 
الداخلية وضعها خطة من محورين 
ملكافحة املخدرات، وفيما أشـارت إىل 
السـعي لفتـح مراكز جديـدة لعالج 
اإلدمان، كشـفت عن إحصائية بعدد 
املتهمـني بقضايـا تعاطـي وتجارة 
املخدرات وحجم الكميات املضبوطة 

خالل 9 أشهر.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس القضاء األعىل، عن صدور حكم بالسجن 
بحوزتهما  ضبطت  مجرمني  بحق  سنوات   ١٠ ملدة 
القضاء  ملجلس  بيان  مزورة.وذكر  رسمية  مستندات 
املركزية  الجنائية  «املحكمة  أن  «الزوراء»:  تلقته   ،
أصدرت حكماً بالسجن ملدة عرش سنوات بحق مجرمني 
إىل  منسوبة  مزورة  هويات  بحوزتهما  ضبطت  اثنني 
واملستندات  االختام  من  وعدد  األعىل  القضاء  مجلس 
الرسمية املزورة». وأضاف البيان أنه «تم إلقاء القبض 
ضبطت  بعدما  بغداد  مطاعم  أحد  يف  املجرمني  عىل 
القضاء  مجلس  إىل  منسوبة  رة  مزوَّ هوية  بحوزتهما 

األعىل بعنوان (قايض أول محكمة الجنايات)».
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بغداد/ الزوراء:
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني، واألمم املتحدة، امس االربعاء، 
بيانا مشرتكا حول قرار تمليك اإليزيديني 
ملنازلهـم يف سـنجار بعـد ٤٧ عامـاً مـن 
الحرمان، وفيما أكد السـوداني ان القرار 
سـتتبعه قـرارات اخـرى سـتتخذ الحقا 
لرعاية حقـوق أبناء املكّونـات العراقية، 
اعربـت رئيـس بعثـة االمـم املتحـدة يف 

العراق جينني بالسـخارت عـن املها بأن 
يخفـف القـرار مـن معانـاة اإليزيديـني 
ويشـجع عودتهم لسـنجار. وقال املكتب 
اإلعالمـي لرئيس مجلس الـوزراء يف بيان 
تلقته «الزوراء»: إنه» بسـبب السياسات 
التمييزيـة لم يكـن مسـموحاً لنحو ربع 
مليون مواطـن عراقي إيزيـدي يف قضاء 

سنجار بمحافظة نينوى.

بغداد/ الزوراء: 
وجه رئيـس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، بتعطيل الدوام الرسـمي اليوم 
الجوية.وذكـر  األحـوال  لسـوء  الخميـس 
بيـان لالمانة العامة ملجلس الـوزراء تلقته 

«الزوراء»: أن رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، وجـه بتعطيـل الـدوام 
الرسـمي اليوم الخميـس، املوافق الخامس 
من كانون الثاني سنة ٢٠٢٣، لسوء األحوال 

الجوية يف معظم محافظات البالد.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت املحكمة االتحادية العليا إنه يجب ان ال يكون املنصب الوظيفي حامياً ملن يخالف 
الدستور  بأحكام  العمل  «عدم  ان  الزوراء»   » تلقته  بيان  يف  املحكمة  الدستور.وقالت 
وفق أي نص من نصوصه يرتب املسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك». واضافت انه 
«يجب ان ال يكون املنصب الوظيفي حامياً ملن يخالف الدستور أو القانون وبخالف ذلك 
يتحول النظام السيايس يف الدولة من نظام ديمقراطي، يقوم عىل أساس مبدأ التداول 
ورشعيتها،  السلطات  مصدر  والشعب  للقانون  السيادة  ان  واعتبار  للسلطة  السلمي 
لكرامة  وهدر  كافة  والحريات  الحقوق  وهدر  التسلط  عىل  يقوم  استبدادي  نظام  إىل 
املادة (٥٠) من  الدستورية املحددة بموجب  اليمني  املواطن ومخالف لكافة مرتكزات 

الدستور».
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بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  أصدر 
املتحدة،  واألمم  السوداني،  شياع 
حول  مشرتكا  بيانا  االربعاء،  امس 
يف  ملنازلهم  اإليزيديني  تمليك  قرار 
الحرمان،  من  عاماً   47 بعد  سنجار 
القرار  ان  السوداني  أكد  وفيما 
ستتخذ  اخرى  قرارات  ستتبعه 
املكّونات  أبناء  لرعاية حقوق  الحقا 
االمم  بعثة  رئيس  اعربت  العراقية، 
العراق جينني بالسخارت  املتحدة يف 
من  القرار  يخفف  بأن  املها  عن 
عودتهم  ويشجع  اإليزيديني  معاناة 

لسنجار.
 وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
التمييزية،  السياسات  بسبب  إنه“ 
مليون  ربع  لنحو  مسموحاً  يكن  لم 
قضاء  يف  إيزيدي  عراقي  مواطن 
سنجار بمحافظة نينوى، من تملك 
منذ  السكنية  وأراضيهم  منازلهم 

عام 1975“.
واضاف البيان أنه“ يف 12 كانون األول 
2022، وافق مجلس الوزراء العراقي 
عىل مرسوم تقديم حل شامل ودائم 
لإليزيديني يف سنجار، يمنح املرسوم 
واملنازل  السكنية  األرايض  ملكية 
لشاغليها،  سكنياً،  مجمعاً   11 يف 

وهي مجمعات: خانصور (التأميم)، 
(الريموك)،  بورك  (حطني)،  دوگري 
گوهبل (األندلس)، زورافا (العروبة) 
ناحية  يف  (القادسية)،  ودهوال 
الشمال / قضاء سنجار. ومجمعات 
تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، 
يف ناحية القريوان / قضاء سنجار. 
(القحطانية)  عزير  تل  ومجمعات: 
وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك 

القحطانية/  ناحية  (العدنانية) 
قضاء البعاج/ محافظة نينوى“.

أن“  البيان  بحسب  السوداني  وقال 
بتمليك  العراقية  الحكومة  قرار 
يف  ملنازلهم  اإليزيديني  العراقيني 
تملكها  من  حرموا  التي  سنجار، 
بسبب  يأتي  عاماً   47 من  أكثر  منذ 
الظاملة  اإلقصائية  السياسات 
الديكتاتوري  النظام  انتهجها  التي 

سعي  سياق  يف  يأتي  السابق، 
الواضح  العراقية،  الحكومة 
املكّونات  حقوق  لرعاية  والرصيح، 
العراقية، وخصوصاً املكّون اإليزيدي 
نينوى“،  وسهل  سنجار  يف  الكريم 
من  ”كان  القرار،  هذا  أن  مؤكداً 
للدولة  الراسخة  املتبنّيات  ضمن 
دراسته  عىل  العمل  وتم  العراقية، 
األمم  موئل  مع  بالتشارك  وتقديمه 

املتحدة (هابيتات)“.
أن“  للبيان  وفقا  السوداني  وأكد 
يف  ومؤكداً  واضحاً  كان  التوجه  هذا 
واملنهاج  الحكومي،  الربنامج  سياق 
صّوت  والذي  قّدمناه،  الذي  الوزاري 
العراقي“،  النواب  مجلس  عليه 
ومعه  القرار،  ”هذا  أن  عىل  مشددا 
ضمن  الحقاً  سُتتخذ  أخرى  قرارات 
تصب  الوزراء،  رئاسة  عمل  جدول 
أبناء  حقوق  رعاية  باتجاه  كلها 
الكريمة،  العراقية  املكوّنات  هذه 
حقوقهم  وضمان  واحتضانهم، 
ضمن مبدأ املواطنة الكاملة والعدالة 

واملساواة“.
وتابع البيان ان“ املمثلة الخاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق، ورئيسة 
العراق،  ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة 
رحبت  بالسخارت،  هينيس  جينني 
اتخذها  التي  الحاسمة  ”بالخطوة 
مجلس الوزراء العراقي، والتي أدت يف 
النهاية إىل توفري الحيازة اآلمنة لآلالف 
يتعلق بحقوقهم  ما  اإليزيديني يف  من 
مبينة  وامللكية“،  واألرض  السكن  يف 
رسمياً  اعرتافاً  يشكل  إّن“املرسوم 
وينهي  ومنازلهم  أراضيهم  بملكية 
يخفف  أن  ونأمل  التمييز،  من  عقوداً 
ويشجع  اإليزيديني  معاناة  من 

عودتهم إىل سنجار/ نينوى“.

الزوراء/مصطفى فليح:
امللوثات  ابرز  الزيدي  فاروق  البيئي  الخبري  حدد 
رضورة  اكد  فيما  واخطرها،  العراق  يف  البيئة 

وجود قوانيني رادعة للمتسببني بالتلوث.
وقال الزيدي يف حديث لـ“الزوراء“: ”ان التلوث 
ونشاطها   املؤسسة   نمط  حسب  يأتي  البيئي 
مناطق  يف  عملها  طبيعة  مؤسسات  فهناك 
وهناك  اقل  البيئية  مؤثراتها  تكون  مفتوحة 
للمواطن  خدماتها  تقديم  بحكم  مؤسسات 
ناحية  من  اعىل  املؤثر  يكون  املدن  داخل  تكون 
االجراءات  اتخاذ  عدم  حال  يف  البيئي  التلوث 

البيئية الصحيحة“.
تحديدا  املنتجة  النفطية  ”املؤسسات  ان  وبني 
من   تطلقه  وما  للتكرير  بعمليات  تقوم  والتي 
العوادم الغازية من املصايف او من عمليات نقل 

مراقبة  دون  بقيت  إذا  االرضار  تسبب  النفط 
ومعالجة صحيحة“مضيفا ان ”الغاز املصاحب 
امللوثة  املصادر  احد  يعترب  حاليا  يحرق  الذي 
و هو يسبب نسبة من  الجوية  الحياتية  للبيئة 
الرضر متفاوتة حسب الرتكيز و الكمية وقابلية 

االنتشار“.
واكد ان ”اخطر انواع التلوث هو التلوث االشعاعي 
وامللوثات التي تحتوي عىل نسبة عالية من ثاني 
اكسيد الكربون فاالطالقات الغازية التي تحمل 
نسبة عالية من هذا الغاز ستكون اشبه بالبالون 
من  املتحقق  االوكسجني  نسب  من  يقلل  الذي 
الجو او بنسب تعادل املتحققة الستهالك البرش 

واستهالك الحيوانات“.
ولفت اىل ان ”قلة الغطاء الخرضي بالعراق سواء 
باملساحات املزروعة او داخل املدن الذي يستهلك 

يسبب  االكسجني  ويطلق  الكربون  اكسيد  ثاني 
املوجودة  السيارات  بالتوازن، كذلك عوادم  خلال 

بأعداد هائلة يف املدن“.
اشار اىل ان ”التلوث املائي وتحديدا تلوث االنهار 
هو عىل نوعني، تلوث طبيعي اي ما ينقله النهر 
من  محموالت من مناطق اخرى سواء من داخل 
ملوثات  عليها  يطلق  الحدود  خارج  او  الحدود 
مضيفا   ،” فيزياوية  وملوثات  ذائبة  كيمياوية 
”اما النوع الثاني  فهو ناتج عن النشاط البرشي 
مثل العوادم الصناعية وعوادم املستشفيات الن 
قسم منها مائية تطلق عىل االنهار دون معالجة 
البيئة  عىل  تأثر  سمية  عنارص  عىل  وتحتوي 

املائية ”.
ان  ويجب  الجميع  مسؤولية  ”البيئة  ان  واكد   
يصل املواطن  اىل مستوى من الثقافة يستوعب 

ان ما يلقيه يؤثر عىل بيئة الجميع النقطة الثانية  
يفرتض ان تكون هناك اعادة تخطيط باملناطق 
الصناعية فبغداد قبل اربعني سنة كانت جميع 
املواقع الصناعية بالتخطيط والتصميم االساس 
يف اطرافها  ولكن بعد التوسع العمراني اصبحت 
داخل املدينة لذلك يجب توطينها خارج املدن ويف 

مقتبل مهب الرياح“.
واضاف ان ”كذلك مسؤولية املؤسسات الصحية 
بغض النظر ان كانت حكومية او اهلية، فهناك 
انظمة عاملية انظمة متطورة ملعالجة مخلفاتها 
”رضورة  اىل  مشريا  اطالقها“،  قبل  السمية 
او  فاملواطن  التلوث  ملعالجة  القانون  استخدم 
رادع  لم يكن هناك قانون  إذا  املؤسسة  صاحب 
هذا  يعالج  لن  وغرامات  وعقوبات  للمخالفات 

االمر“.

بغداد/ الزوراء: 
األربعاء،  امس  النقل،  وزارة  أعلنت 
أربعة معابر  لفتح  عن حراك حكومي 
لفكِّ  والقادسية  الريموك  بمنطقتي 
أعلنت  وفيما  املرورية،  االختناقات 
مراقبة  بكامريات  القطارات  تجهيز 
أمام  وعرضها  الحوادث  لتسجيل 
القضاء، كشفت عن رفع كتاب للجهات 
عىل  التجاوز  ملنع  واملحافظني  األمنية 

خطوط سكك الحديد.
للشؤون  النقل  وزارة  وكيل  وقال 
ترصيح  يف  بايش،  طالب  الفنية، 
الديواني  األمر  ”لجنة  إن  صحفي: 
منطقتي  عىل  للكشف  فريقاً  أرسلت 
الريموك والقادسية بتوجيه من األمني 
العام ملجلس الوزراء حميد الغزي، من 
بسبب  الكونكريتية،  الكتل  إزالة  أجل 
محلها  لتحل  املرورية،  االختناقات 

عوارض ونقاط مرابطة“.
أربعة  أنه ”تقرر فتح  إىل  وأشار بايش 
وتم  أعاله،  املذكورة  املناطق  يف  معابر 

بمشاركة  َذ  ُنفِّ كشف  محرض  إعداد 
أمانة بغداد ومديريتي السكك واملرور، 

الوزراء،  ملجلس  العام  لألمني  ورفع 
ونحن بانتظار اإلجابة“.

بقية  سيشمل  ”القرار  أن  مؤكداً 
تتابعي،  بشكل  املؤثرة  القطوعات 

املرور  مديرية  توجيهات  وبحسب 
العامة“.

ويف ما يخص حوادث القطارات بسبب 
سكك  خطوط  من  املركبات  عبور 
الحديد، لفت بايش إىل أن ”عدد املعابر 
غري النظامية من البرصة إىل بغداد بلغ 
واألرايض  املنازل  أن  حيث  معرباً،   456
سكك  خطوط  من  القريبة  الزراعية 
الحديد يعملون عىل قطع تلك الخطوط 
الكثري  سبب  ما  نظامية؛  غري  بمعابر 

من الحوادث“.
إىل  كتاباً  رفعت  ”الوزارة  أن  وأضاف 
ووزارة  املشرتكة  العمليات  قيادة 
الداخلية، وتم إعمامه عىل املحافظني، 
الجهات  تلك  مع  التنسيق  ورفع 
خطوط  عىل  التجاوز  ملنع  املسؤولة، 

سكك الحديد“.
وأكد أنه ”تم تجهيز القطارات بكامريات 
مراقبة لتسجيل الحوادث التي تحصل 
بسبب املعابر غري النظامية، حتى يتم 

عرضها أمام القضاء“.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس   ، املدني  الطريان  أعلنت سلطة 
رشكة  مع  املربم  العقد  فسخ  عىل  املصادقة 
املدني،  الطريان  لسلطة  بيان  كندية.وذكر 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
محمد شياع السوداني صادق امس عىل فسخ 
العقد املربم مع رشكة  (Bizins lntel  )الكندية 
الخاصة بالحماية األمنية ملطار بغداد الدويل“، 
املناشدات  لكثرة  نتيجة  جاء  ”ذلك  أن  مبيناً 
بعض  تأشري  بعد  النواب  مجلس  أعضاء  من 
رقابية  جهات  عدة  من  السلبية  املالحظات 
مطار  لحماية  املتعاقدة  األمنية  الرشكة  بحق 
بتشكيل  الوزراء  رئيس  ه  وجَّ إذ  الدويل،  بغداد 
لإلجراءات  املتابعة  تتوىل  تحقيقية  لجنة 
واملخالفات املتعلقة بموضوع التعاقد بموجب 
 ،6/11/2022 بتاريخ   22119 الديواني  األمر 
املذكوره  والرشكة  املدني  الطريان  سلطة  بني 

اعاله“. 

وأضاف البيان أن ”اللجنة أوصت بوجود عدة 
بما  وخاصة  معها  املربم  العقد  يف  خروقات 
ممارسة  إجازة  عىل  حصولها  بعدم  يتعلق 
وفقاً  الداخلية  وزارة  من  الصادرة  املهنة 
الحكام قانون الرشكات األمنية رقم 52 لسنة 

.“2017
وفقاً  بحقها  تحتفظ  ”السلطة  أن  وتابع 
حال  يف  القضاء  إىل  باللجوء  القانون  ألحكام 
نتيجة  فيها  يؤثران  تبعات  أو  رضر  حصول 

ذلك التعاقد“.

بغداد/ الزوراء:

امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

األربعاء، عن حالة الطقس يف البالد 

لأليام املقبلة، فيما توقعت استمرار 

يف  وانخفاضاً  األمطار  تساقط 

درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 

الخميس  اليوم  البالد  ”طقس  أن 

الوسطى  املنطقتني  يف  سيكون 

غائم  اىل  جزئياً  غائماً  والشمالية 

أماكن  يف  أمطار  تساقط  مع 

أقسامها  يف  خاصة  منها  متفرقة 

بعد  تدريجياً  يتحسن  الرشقية 

يف  الطقس  سيكون  فيما   ، الظهر 

اىل  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة 

أماكن  أمطار يف  غائم مع تساقط 

تدريجياً  يتحسن  منها  متفرقة 

الحرارة  درجات  أما   ، الظهر  بعد 

السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

والجنوبية،  الوسطى  االقسام  يف 

السابق  اليوم  عن  قليالً  وتنخفض 

يف القسم الشمايل من البالد“.

يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

الوسطى  املنطقتني  يف  الجمعة  غد 

جزئياً  غائماً  سيكون  والشمالية 

مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة 

يتشكل  كما  الرشقية  اقسامها  يف 

تدريجياً  ويزول  صباحاً  الضباب 

سيكون  الجنوبية  املنطقة  ويف   ،

الغيوم  بعض  مع  صحواً  الطقس 

كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول 

الحرارة  درجات  أما   ، تدريجياً 

فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف 

املنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة 

لليوم السابق يف املنطقة الشمالية 

، يف حني سرتتفع بضع درجات عن 

اليوم السابق يف املنطقة الجنوبية“.

وبني، أن ”طقس يوم السبت املقبل 

والشمالية  الوسطى  املنطقتني  يف 

فرصة  مع  جزئياً  غائماً  سيكون 

أماكن  يف  خفيفة  أمطار  لتساقط 

متفرقة منها كما يتشكل الضباب 

ويف  تدريجياً،  ويزول  صباحاً 

املنطقة الجنوبية سيكون الطقس 

كما  الغيوم  بعض  مع  صحواً 

ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل 

الحرارة  درجات  أما   ، تدريجياً 

السابق يف  لليوم  فستكون مقاربة 

االقسام الوسطى والجنوبية ، فيما  

ستنخفض قليالً عن اليوم السابق 

يف القسم الشمايل من البالد“.ولفت 

االحد  ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل 

املقبل يف املنطقة الوسطى سيكون 

كما  الغيوم  بعض  مع  صحواً 

ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل 

الطقس  سيكون  بينما  تدريجياً، 

والجنوبية  الشمالية  املنطقتني  يف 

الضباب  يتشكل  كما  جزئياً  غائماً 

ودرجات  تدريجياً،  ويزول  صباحاً 

لليوم  مقاربة  ستكون  الحرارة 

الوسطى  االقسام  يف  السابق 

عن  قليالً  وترتفع   ، والشمالية 

الجنوبي  القسم  يف  السابق  اليوم 

من البالد“.

بغداد/ الزوراء:
ملجلس  العامة  األمانة  أعلنت 
عن  األربعاء،  امس  الوزراء، 
مشاركة العراق يف مسابقة أفضل 
متميز  عربي  حكومي  موظف 
والتي ستقام يف العاصمة املرصية 

القاهرة.
حيدر  األمانة  باسم  املتحدث  وقال 
مجيد يف ترصيح صحفي: إن ”وفداً 
العاصمة  إىل  اليوم  وصل  عرقياً 
يف  للمشاركة  القاهرة،  املرصية 
موظف  أفضل  اختيار  مسابقة 

حكومي عربي متميز، التي تنظمها 
جامعة الدول العربية“.

برئاسة  العراق  ”وفد  أن  وأضاف 
لدائرة  العام  املدير  الجائزة  ق  منسِّ
العامة  األمانة  التدقيق والرقابة يف 
ملجلس الوزراء رياض فاضل  الفييل، 
لنيل  املرشحني  املوظفني  وعضوية 

إحدى جوائز املسابقة“.
بستة  سيشارك  ”العرق  أن  وأكد 
مختلفة  وزارات  من  مرشحني 
من  النهائية،  املراحل  إىل  وصلوا 

مجموع 42 مبادرة وابتكار“.

بغداد/ الزوراء:
امس  املركزي،  البنك  أصدر 
املصارف  إىل  توجيهاً  األربعاء، 
الرسوم  استيفاء  بشأن  كافة 

الجمركية ومبالغ الرضائب.
وذكر بيان للبنك املركزي، تلقته 
ما  إىل  ”استناداً  أنه  ”الزوراء“: 
الوزراء  مجلس  قرار  يف  ورد 
 ،2022 لسنة   (315) بالرقم 
بآلية  العمل  عدم  املتضمن 
الرضيبية  األمانات  استيفاء 
املنصوص  مسبقاً  الجمركية 
من  16/رابعاً  املادة  يف  عليها 
قانون املوازنة العامة االتحادية 
وذلك   ،2021 املالية  للسنة 

انتهاء  مع  بها  العمل  النتهاء 
تقرر  املذكورة،  املالية  السنة 
(1/ثالثاً)  بالفقرة  العمل  إلغاء 
من ضوابط بيع العملة األجنبية 
أرسال  وعدم   ،2021 لسنة 
باملنصة  املشاركني  بيانات 
اإللكرتونية للتحويالت املالية إىل 

دوائر الرضائب والجمارك“.
العامة  ”الهيئة  أن  إىل  وأشار 
العامة  والهيئة  للرضائب 
بدورهما  ستقومان  للجمارك 
قوانينهم  وفق  األصويل 
بتنظيم  الخاصة  والتعليمات 
عملهم باستيفاء الرسوم الواردة 

إىل العراق يف املنافذ الحدودية“.

بغداد/ الزوراء:
ه وزير الداخلية عبد األمري الشمري، امس األربعاء، بالقبض عىل أي شخص  وجَّ

ال يمتثل للقانون خالل مروره عرب السيطرات.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”وزير الداخلية عبد األمري 
الواجبات  أهم  عىل  واطلع  الرصافة،  رشطة  قيادة  إىل  زيارة  أجرى  الشمري 
وكيل  بحضور  اجتماعاً  ”عقد  أنه  إىل  القيادة“، مشريا  بها  تقوم  التي  واملهام 
الوزارة لشؤون الرشطة، وقائد رشطة الرصافة، ومديري األقسام يف القيادة“.

واكد الشمري ” تضافر الجهود من أجل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، 
وتطبيق القانون عىل الجميع بدون استثناء“، مشددا ”عىل أن يكون الضابط 

قدوة لغريه، ويأخذ دوره الحقيقي يف عمله األمني والخدمي“.
خالل  للقانون  يمتثل  ال  شخص  أي  عىل  القبض  إلقاء  ”رضورة  إىل  ولفت 
مروره عرب السيطرات“، مشدداً عىل ”رضورة تطبيق النقاط الواردة يف املنهاج 

الحكومي، وتسليم امللف األمني يف مراكز املدن لقوات وزارة الداخلية“.
مؤكدا  واالستقرار“،  األمن  لتعزيز  االستخبارية  الجهود  بـ“تكثيف  ووجه 
تقييم  األقسام، وسيكون هناك  العمل بشكل شخيص يف مراكز  انه ”سيتابع 
مراكز  يف  للعمل  الكفوئني  الضباط  واختيار  فيها،  واملنتسبني  الضباط  لعمل 

الرشطة“.
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بغداد / الزوراء:
بالتزامـن مـع انطالق بطولـة ”كأس 
الخليج العربي“، بنسـختها الخامسة 
البـرصة  محافظـة  يف  والعرشيـن، 
العراقية، تسـتعّد املؤسسات الثقافية 
السـتقبال الـزّوار العراقيـنّي والعرب 
ل  الذين سـيحرضون البطولة، إذ ُتشكِّ
هذه الفعالية املُهمـة ُفرصة للتعريف 
بتاريـخ املدينة وتراِثها وشـخصّياتها 
األدبيـة وفنانيهـا. خاصـًة أنَّ أصداء 
انتهـت  التـي  العالـم،  كأس  بطولـة 
رًا يف قطر، لم تزل ترتدَّد يف األجواء  مؤخَّ
العربية بشكٍل عام، وهو ما ولَّد حافزًا 
كبريًا يف أن تحذو البرصة الحذو ذاته يف 

التنظيم املثايل.
واعتمد الرتويج اإلعالمي لهذه البطولة 
بنسبٍة كبريٍة عىل واقع البرصة الثقايف 
ومعاملهـا الرتاثّيـة التي تشـتهر بها، 
إىل جانـب حضـور الفلكلور الشـعبي 
والعـادات املجتمعّيـة، إىل جانـب مـا 

تتميَّز به املدينة من إطاللة بحرّية.
وينطلـق عـرض االفتتـاح يـوم غـد 
الجمعـة (6 يناير/ كانون األول)، عىل 
أرض ”اسـتاد البرصة الـدويل“، وتعّد 
هـذه املرة هي الثانية التي يسـتضيف 
فيهـا العراق البطولة، بعـد املرّة األوىل 

التي استضافتها بغداد يف عام 1979.

áÓÁaã–€a@ äbí
ُيعـدُّ شـارع الفراهيدي املَْعلـم الثقايفّ 
األكثـر زيـارًة أيـام الُجمـع يف مدينة 
رة تشـبه  البرصة، وهو نسـخة مصغَّ
شـارع املتنبـي يف بغـداد، إذ ُتباع فيه 
الشـعرية  الُكتـب وُتقـام األمسـيات 
والندوات الفكريـة والفعاليات الفنية 

األُخرى، وهو عبارة عن شارٍع مفتوح 
يضـمُّ ما يقـارب 14 ُكشـكاً خشـبياً 
عىل هيئة األكـواخ، َتعرض اإلصدارات 
الثقافّيـة املختلفـة، عـىل امتـداد مـا 

يقارب 500 مرت. 
فـو  مثقَّ يعـّده  الـذي  الشـارع  وكان 
سـبق،  فيمـا  سـهم،  متنفَّ البـرصة 
و“بسـطّيات“  طـاوالت  عبـارة عـن 
لباعة الكتب، وظـّل ُمهَمًال وبعيًدا عن 
االهتمام الحكومي منـذ افتتاحه عام 
2015. لكنَّـه خضـع، منـذ منتصـف 
العـام الحـايل، لحملة تطوير شـملت 
املكتبات باألكشـاك  تزويـد أصحـاب 
الحديثة وتطوير الشـارع بما ُيناسب 

اسـم املـكان وقيمتـه. وبهـذا، مثَّـل 
الشـارع حضـوره األبـرز يف الرتويـج 
اإلعالمـي كواجهة ثقافّيـة، مع دعوة 
إذ  زيارتـه،  إىل  املكتبـات  أصحـاب 
سيكون مفتوًحا أمام الزّوار عرص كّل 

يوم ويستمّر لغاية منتصف الليل.

@äbõ®a@Òãój€a@—znfl
أُعلـَن عـن تأسـيس   ،2016 يف عـام 
”متحف البرصة الحضاري“ يف منطقة 
القصور الرئاسـّية، ليكون بذلك ثاني 
متحـف ُيفتتح يف البرصة بعد ”متحف 
التاريخ الطبيعي“، الذي يعود افتتاحه 
إىل العـام 1972، حيث تعـرّض للهدم 
والتخريب إّبان الغزو األمريكي للعراق 

عام 2003. وُيعّد ”املتحف الحضاري“، 
الذي يضـّم قرابـة 2500 قطعة أثرّية 
أصلّيـة، مـن أبـرز املعالـم الحضارية 
التـي تشـهد إقبـاًال كبـرًيا مـن قبـل 
السـّياح، نظرًا ملا يتميز بـه تصميُمه 
كتحفٍة معمارّية تتناسب وما ُيعرض 
داخلهـا مـن مقتنيـاٍت أثرّيـة مهمة. 
إذ يتألّـف من خمس قاعـاٍت داخلّية، 
و“السـومرية“،  ”اآلشـورية“،  وهي: 
فيهـا  تعـرض  التـي  و“البابلّيـة“، 
املجموعات اآلثارّية واملقتنيات بحسب 
انتمائها لكلِّ حضارة، وتضّم كّل قاعة 
عـدًدا من الِجـرار والتماثيـل والِقطع 
املعدنّية واألحجـار الكريمة والعمالت 

النقدّية وغريها. 
التـي  البـرصة“،  ”قاعـة  جانـب  إىل 
ُتعـرض فيها مجموعات تعود لعصور 
تاريخية مختلفـة، و“قاعة التوجيه“ 
التـي تسـتخدم معرضاً للصـور التي 

توّثق تاريخ وتراث وفلكلور البرصة. 
املرّوجـني  اهتمـام  املتحـف  وشـغل 
للبطولـة كونه واجهة تاريخّية مميَّزة 
يف املدينـة، إضافة إىل دعوتهـم للزّوار 
والسـّياح إىل رضورة زيارته واالطالع 
عـىل ما يضّمـه من مقتنيـات مهمة، 
فيمـا أُعلـن عـن أنَّ املتحف سـيكون 
مفتوًحا وبشكٍل يوميٍّ خالل البطولة.

@Ú‰Ìáæa@pÏÓiÎ@Òãój€a@›Óíb‰í
Ú∫á‘€a

التـي  بالشناشـيل  البـرصة  تشـتهر 
تعـود، حسـب املختّصـني، إىل القـرن 
السابع عرش امليالدي، وهي عبارة عن 
رشفات خشبّية ُمزخرفة، وتعتمد عىل 
إبراز واجهة الطابـق الثاني من البيت 
بأكملِه أو ُغرفٍة من ُغرَفِه بشكٍل ناتٍئ 
إىل األمام، ويكون هذا الربوز بالخشِب 

عادًة وبزخارَف هندسيٍة دقيقة. 
وتصـل أعمـار ما بقي منهـا لليوم إىل 
حوايل 200 سـنة، أّما البيـوت الرتاثّية 
فهي مشـّيدة من الخشـب والطابوق 
والجنـدل والحصـرية، وتعـود أغلُبها 
للفـرتة العثمانّيـة ومـا قبلهـا، وقـد 
انخفضـت أعـداد هذه البيوت بشـكٍل 
للمسـتثمرين  بيعهـا  بسـبب  كبـرٍي 
وتحويلها إىل مخازن أو محال تجارّية، 
أو بسبب العوامل الجوية وإهمالها ما 

جعلها آيلة للسقوط.

@Òãój€a@¿@ÚÓ„aã‡«@%b»fl@o �ø�ä
äa�Îç€a@lâu@áó‘i

وقـد انطلقت يف األشـهر املاضيـة حملة 
إلدامـة وإعمار 42 بيًتـا تراثًيا إضافًة إىل 
شناشـيلها يف املدينـة القديمـة من قبل 
”يونسـكو“، وتضـمُّ املدينـُة القديمة إىل 
جانب البيوت الرتاثّية ثالثة مراكز ثقافّية 
مهّمـة، وهي: ”اتحـاد األدباء“، و“قرص 
الفنـون  و“دار  والفنـون“،  الثقافـة 
التشكيلّية“، ويسـعى املرشوع، الذي ما 
زال يف طور العمل، إىل إكمال الجزء األكرب 
منه ُقبيل انطالق البطولة، فيما دعا أهايل 
البرصة ومثّقفوهـا إىل االّطالع عىل تراث 
البرصة عـرب زيارة املدينـة القديمة التي 
ُتمّثل صورة كاملة عن أهم ما تشتهر به 

البرصة من ُطرز معمارّية نادرة.
وتضـّم املدينة القديمـة يف أحد بيوتها 
الـذي  الرتاثـي“،  الحسـون  ”متحـف 
ُيعنى بالتحفيـات واألنتيكات القديمة 
والنـادرة، إذ يشـتمل عـىل عـدٍد كبري 
من هـذه املقتنيـات إىل جانـب اآلالت 
والُعمـالت  واملحنَّطـات،  املوسـيقّية، 
والطوابع الربيدّية، واألسلحة القديمة، 
ومـا يمّيز املتحف أنَّـه ذو طابٍع تراثيٍّ 
محّيل، ويعّج باملقتنيـات التي يجدها 
الزائـر يف كلِّ ركـٍن من أركانـه. وأعلن 
السـتقبال  جاهزيَّتـه  عـن  املتحـف 
الـزّوار العراقيني والعـرب الحارضين 
يف البطولـة وبشـكٍل مجاني، من أجل 
االّطـالع عـىل أهـم مقتنيـات املتحف 
التـي تمّثـل هويـة املدينـة ونوادرها 
ومنتوجاتهـا الرتاثّية القديمة بشـكٍل 

مبارش.

lb�Óè€a@oÓiÎ@äÏÿÓu
رغم أنَّ بيت الشـاعر العراقي بدر شاكر 
السـّياب (1926 - 1964)، الذي يقع يف 
قرية جيكور، لـم يجر تجديده منذ أكثر 
مـن 12 عامـاً، إّال أنَّـه ال يزال يسـتقبل 
الزّوار وُتقام فيه الفعاليات الثقافّية، إذ 
لم يلق البيت اهتماًما من قبل املؤسسات 
الحكومّية، وبقي ُمهَمًال ولم يحصل عىل 
العناية الالزمة به، حتى بعد إعالن وزارة 
السـياحة واآلثـار، يف عـام 2015، عـن 
تحويلـه إىل متحٍف ومركـٍز ثقايفِّ، كونه 
يمثل تركة شاعٍر له أثره الكبري يف الشعر 

العربي الحديث.

@¿@áÓÁaã–€a@ äbí@Âfl@k„bu
Òãój€a@Ú‰Ìáfl

وتبلغ مسـاحة البيت املبنـي من الطني 
واآلجر ما يقارب 838 مرتًا، ويتكّون من 
طابقني وثماني ُغـرٍف متجاورٍة وِفناء 
كبري. حيث قىض فيه السياب جزًءا من 
حياته واستوحى منه عدًدا من قصائده. 
وكان آخر نشـاٍط ثقايفٍّ يشـهُده البيت 
هـو يف ذكرى رحيـل السـياب يف الرابع 
والعرشين مـن ديسـمرب/كانون األول 
املـايض، حيـث أقـام ”منتدى السـّياب 
الثقايف“ جلسـًة ثقافيًَّة، اسـُتذكر فيها 
الراحـل بمشـاركات مـن أدبـاء ونّقاد 
البـرصة، إىل جانب قـراءة مجموعة من 
قصائـده يف مكانـه األول.هـذا وأشـار 
العديـد من ناشـطي وُمثّقفـي البرصة 
إىل أن ”بيت السـّياب الثقايف“ سـيكون 
مفتوًحـا للـزّوار لالّطـالع عـىل تـراث 
الشـاعر وبيته وغرفته، وقريته جيكور 

التي ذكرها مراًرا يف أشعاره.

بغداد/ الزوراء:
ـه رئيس هيئة املنافـذ الحدودية عمر عدنان  وجَّ
الوائـيل، امـس األربعـاء، بمضاعفـة التدقيـق 
االلكرتوني وجعل العام الحايل خالياً من الظواهر 
السـلبية.وقالت الهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”رئيـس هيـأة املنافذ الحدوديـة عمر عدنان 
الوائـيل عقـد اجتماعاً مهمـاً يف مديريـة ميناء 
أم قـرص الشـمايل بحضور املدير العـام للرشكة 
العامة ملوانئ العراق فرحان محيسن الفرطويس، 
إضافـة إىل جميع الدوائر العاملة باملنفذ البحري 
واملتمثلـة باملراكـز الجمركية واألجهـزة األمنية 
فضالً عن املوانئ“.وأكد الوائيل ”رضورة تضافر 
الجهود ملواجهـة آفة التهريب بكل أشـكاله من 
خالل تكثيف عمليات الكشف والفحص والتدقيق 
لجميع الشاحنات والحاويات والعجالت الكبرية 
منهـا والصغرية ملنع مـرور أيه مـواد مهربة أو 

ممنوعة من االسترياد مهما كان نوعها“.

وأشـار إىل ”أهمية جعل العام 2023 عاماً خالياً 
مـن كل املظاهـر السـلبية التي تم تشـخيصها 
يف العـام السـابق“، حاثَّـاً ”املجتمعـني إىل إعادة 
النظر باإلجراءات كافة وعدم السماح بمرور أي 

مخالفة؛ لالرتقاء بمستوى العمل“.
ولفـت إىل ”اهميـة تفعيـل ومضاعفـة التدقيق 
جديـة  أكثـر  بخطـوات  واملـيض  االلكرتونـي 

للمحافظة عىل املال العام“.
فيما شـدد مديـر عام موانـئ العراق، بحسـب 
البيان، عىل ”رضورة التنسيق وتبادل املعلومات 
بـني مديريات املوانـئ والدوائر العاملـة“، مبدياً 
استعداده ”لتقديم الدعم الكامل للدوائر العاملة 
لتمكينهـم مـن أداء مهامهم وخاصـة ما يتعلق 
بعمـل أجهـزة السـونار واهميتهـا يف مكافحة 
التهريب“.وأكد أنه ”سـيتم نصب جهاز سـونار 
يف مـكان نوعـي ملتابعـة محتويات الشـاحنات 

والحاويات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزيرة الهجـرة واملهجرين إيفان فائق 
جابرو، امـس األربعاء، عن التوجه لبناء دور 

سكنية يف املناطق املحررة.
وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: 
إن ”وزيـرة الهجـرة واملهجريـن إيفان فائق 
جابرو ، استقبلت اليوم، رئيس منظمة االمم 
املتحدة للمسـتوطنات البرشيـة (الهبيتات) 
وائل االشـهب والوفد املرافق لـه“، مبينة أنه 
”جرى خالل اللقاء بحث التعاون والتنسـيق 
املشـرتك بني الـوزارة واملنظمة خـالل االيام 
املقبلـة ودعم االسـتقرار يف املناطـق املحررة 
من خالل العمل املشرتك لبناء وحدات سكنية 

فضال عـن تأهيل الـدور املهدمـة يف املناطق 
املحـررة ، بحسـب توجيهـات رئيس مجلس 

الوزراء محمد شياع السوداني“. 
وأثنت جابرو وفقاً للبيـان، ”بجهود منظمة 
الهبيتات وحرصهم الشـديد عىل دعم الوزارة 
والوقوف معها يف دعم االسـتقرار يف املناطق 
املحررة“، مؤكدة أن ”املرحلة املقبلة ستشهد 
نقلة   نوعية يف دعم االستقرار من خالل بناء 

الدور السكنية يف املناطق املحررة“.
من جانبه، اشـاد االشـهب ”بجهود الوزيرة 
لدعمهـا مللـف تمليـك االرايض لاليزيديـني يف 
نينـوى والذي صوت عليـه مجلس الوزراء يف 

جلسته االخرية“.

بغداد/ الزوراء:
شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
جمـال رشـيد، امس األربعـاء، عىل 
رضورة إبعـاد املظاهر العسـكرية 
من املدن ورفع الكتل الكونكريتية، 
فيما أكـد أهمية تطويـر العالقات 

بني العراق وإيران.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان ”رئيس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد 
اسـتقبل يف قرص بغداد، مستشـار 
األمـن القومـي قاسـم األعرجي“، 
مبينا انه ”تـم التاكيد عىل األوضاع 
األمنيـة وأهمية تعزيز اسـتقرارها 
لضمـان سـالمة املواطنـني ولدعم 

عجلة التقدم االقتصادي يف البالد.
أن  الجمخهوريـة  رئيـس  وأكـد 
”االسـتقرار األمني يسـاهم بشكل 
االسـتثمارات  تشـجيع  يف  فعـال 
االقتصـاد  لتطويـر  الرضوريـة 
وتحقيـق  العمـل  فـرص  وتهيئـة 
املكتسـبات املرشوعـة للمواطنـني 

يف الرفاه والعيش الكريم“، مشـددا 
”عـىل رضورة العمل من أجل إبعاد 
املظاهر العسـكرية من املدن ورفع 

الكتـل الكونكريتية التـي تؤثر عىل 
انسـيابية حركـة املواطنني وتيسء 

إىل املنظر العام“.

رئيـس  اكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمـال 
رشيد، عىل رضورة تطوير العالقات 

بني العراق وايران.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”الرئيس رشيد، استقبل يف قرص 
بغداد، السـفري اإليراني لدى العراق 

محمد صادق آل كاظم“.
واضـاف، انـه ”جرى خـالل اللقاء 
الحديـث عـن العالقـات التاريخية 
بـني جمهورية العراق والجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة، والتأكيد عىل 
رضورة تطويرهـا وتوسـيع آفـاق 
ليشـمل  البنـاء  الثنائـي  التعـاون 
مختلف املجـاالت تحقيقاً لتطلعات 
التقـدم  يف  الجاريـن  الشـعبني 

واالزدهار“.
بـدوره أشـار السـفري االيراني، إىل 
اإلسـالمية  الجمهوريـة  ”حـرص 
عىل اسـتمرار التعاون املشرتك مع 
العـراق ورغبتهـا يف االرتقاء بواقع 
العالقـات الثنائية عىل الصعد كافة 
وبما يخدم املصالـح العليا للبلدين 

الصديقني“.
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بكني/متابعة الزوراء: 
حاول مسـؤولون صحيـون عامليون الوقوف 
«كوفيـد19-»  حـاالت  وراء  الحقائـق  عـىل 
املتزايدة يف الصني وُسبل منع انتشار الفريوس 
عىل نطاق أوسـع يف الوقت الذي حشدت فيه 
الصحيفة الناطقة باسـم الحكومة املواطنني 
امـس األربعـاء لتحقيق «نـرص نهائي» عىل 

الفريوس.
وأدى إلغـاء الصني قيودها الصارمة املرتبطة 
بالجائحة الشـهر املايض إىل انتشار الفريوس 
بـني 1.4 مليار نسـمة ليسـت لديهـم مناعة 
تذكـر بسـبب اإلغـالق املفـروض عليهم بعد 
ظهـور الفـريوس يف مدينة ووهـان الصينية 

قبل ثالث سنوات.
وأبلغـت دور الجنائز عن ارتفـاع الطلب عىل 
خدماتهـا واكتظـت املستشـفيات باملرىض، 
بينمـا يتوقع خـرباء صحيون عامليـون ما ال 
يقل عن مليون حالة وفاة يف الصني هذا العام. 
لكن السلطات لم تعلن رسميا سوى عن عدد 
قليـل من الوفيـات املرتبطـة بـ«كوفيد» منذ 
تعديـل سياسـتها يف التعامل مـع الفريوس، 
وقللـت من شـأن املخـاوف املتعلقـة املرض 
الذي سـبق أن عانت للقضـاء عليه من خالل 
اإلغالقـات العامة حتى مع إعـادة فتح بقية 

دول العالم لحدودها.

وقالـت صحيفة «الشـعب» اليومية الناطقة 
باسم الحزب الشـيوعي الصيني يف افتتاحية 
إن «الصـني والشـعب الصينـي سـيحققان 
بال شـك نرصا نهائيا عـىل الجائحة» وفندت 
االنتقادات املوجهة للنظام الصيني الصارم يف 
التعامل مـع الفريوس والذي أثار احتجاجات 

كبرية أواخر العام املايض.
وانتقدت الصني القرارات التي اتخذتها بعض 
الدول التي اشـرتطت عـىل الوافدين من بكني 
تقديم نتائج سـلبية لفحص «كوفيد»، قائلة 
إن تلـك القـرارات «غري منطقيـة وتفتقر إىل 

األساس العلمي».
ومن املقرر أن يعقد مسؤولو الصحة يف االتحاد 
األوروبي اجتماعا للبحث يف استجابة منسقة 
بشـأن الوافدين من الصـني. وتفضل معظم 
دول االتحـاد فرض تقديم املسـافرين نتيجة 
سـلبية لفحص «كوفيد» قبل مغادرة الصني. 
وتفضل غالبية دول االتحـاد األوروبي إجراء 
اختبار «كوفيد» قبل املغادرة للمسافرين من 

الصني.
وأصبحت اليابان أحدث دولة تشـرتط إجراء 
اختبـار «كوفيد» للوافدين إليهـا من الصني، 
بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الواليات املتحدة 

وبريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
ولـن تشـرتط الصـني عـىل املسـافرين إليها 

الدخـول يف الحجر الصحي اعتبارا من الثامن 
من ينايـر (كانـون الثاني)، لكنها سـتطلب 
منهـم ما يثبت إجـراء اختبـار «كوفيد19-» 

قبل مغادرتهم.
مـن ناحيـة أخـرى، التقـى مسـؤولون من 
منظمـة الصحـة العامليـة بعلمـاء صينيني، 
وسـط مخاوف بشـأن دقة البيانات الصينية 

حول تفيش املرض وتحوره.
وكانت املنظمة قد دعت العلماء لتقديم بيانات 
تفصيلية عن التسلسـل الفريويس ومشاركة 

البيانات املرتبطة بحاالت دخول املستشفيات 
والوفيات والتطعيمـات املرتبطة بالفريوس. 
وقالت متحدثة باسـم املنظمة إنها سـتنرش 

معلومات عن االجتماع يف وقت الحق.
وأعلنت الصني خمس وفيات جديدة بفريوس 
«كوفيـد19-» الثالثـاء مقابـل ثـالث وفيات 
يـوم االثنني، وبذلك تصل الحصيلة الرسـمية 
للوفيـات إىل 5258، وهـو رقم ضئيـل للغاية 
باملقاييـس العامليـة.  (عن/صحيفـة الرشق 

األوسط)
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جمهورية العراق                                             العدد: ٢٦٥٦/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                     التاريخ : ٢٠٢٣/١/٣                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار              
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 
م/ اعالن

اىل املدعى عليه / عباس حميد جاسب/ يسكن النجف االرشف سابقا مجهول 
محل االقامة

اقامـِت املدعية (سـهري اياد عمران) دعـوى تطلب فيها الحكـم بتأييد الحضانة 
واجرة الحضانة عن اطفالهـا القارصين كل من (مالك وبنني وكرار) وملجهولية 
محـل اقامتك تقـرر تبليغك بصحيفتـني محليتني بالحضور امـام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املصادف ٢٠٢٣/١/١٩ ويف حالة عدم حضورك او ارسـال من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون واالصول.

                                                    
القايض
                 عدنان هاشم سالم

جمهوريـة العـراق                                                         العـدد: ٦٥١ / ب / ٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                                                 التاريخ :  ١٢/٢١/ ٢٠٢٢ 

رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة                                  

اعالن
 عطفـاً عىل قرار محكمتنا سـتبيع هـذه املحكمة باملزاد العلني العقار تسلسـل ٢٧/ ٢٦٦ 
والعائد للرشكاء املدعي هدية جبار كاطع وشـاكر محسـن عبد، املدعى عليهم رشا حسني 
وسـعاد حسن  واملكتسـب الدرجة القطعية فعىل الراغبني يف الرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خـالل مـدة (  ) يوما اعتبارا من اليـوم التايل للنرش يف الصحف املحلية مسـتصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وشـهادة الجنسية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة ١٠٪ من القيمة 
املقـدرة للعقـار عند وضـع اليد ان  لـم يكن من الرشكاء ويتحمل املشـرتي اجـور اإلعالن 

والداللية .
                                                                                          القايض 
عيىس عطوان عبد الله 

االوصاف :  
• عرصة

• القيمة املقدرة : ٣٧٢٦٦٧٤٠ سبعة وثالثون مليون ومائتان وستة وستون الف وسبعمائة 
واربعون دينار.

• الشاغل /
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة التخطيط، امـس األربعاء، أن عدد 

سـكان العـراق يف ٢٠٢٢ تجـاوز الــ ٤٢ مليون 

نسـمة بمعـدل زيـادة سـنوية بلغـت (٢.٥٪)، 

فيمـكا كشـفت عـن إمكانيـة تحديـد رشوط 

للسكن يف بغداد.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، ان 

«تقديرات عدد سـكان العراق لسـنة ٢٠٢٢ بلغ 

نسـمة،  و(٨٨٣)  الفـا  و(٢٤٨)  مليـون   (٤٢)

بمعـدل زيـادة سـنوية بلغـت (٢.٥٪)، يشـكل 

الذكور (٥٠.٥٪) واالناث نسـبة (٤٩.٥٪)، فيما 

بلـغ عدد الوالدات خالل العام املايض (١) مليونا 

وبلغـت  والدة،  و(٨٩٤)  االف  و(٣١٠)  واحـدا 

الوفيات (٢٣٦) الفا و(٤٦٩) وفاة».

واشـار البيان، اىل ان «نسـبة السكان الذين تقل 

اعمارهـم عن (١٥ سـنة) بلغـت (٤٠.٥٪) من 

مجموع السكان ، اما نسبة َمن هم يف سن العمل 

بعمر (١٥-٦٤ سـنة) فقد بلغت (٥٦.٥٪)، فيما 

كانت نسـبة كبار السـن (٦٥ سـنة فأكثر) هي 

االقل، اذ بلغت (٣.١٪) من مجموع السكان».

ولفـت البيـان اىل ان «توقع الحياة عنـد الوالدة 

للسـكان بلـغ (٧٤.٥٪)، وعىل مسـتوى الذكور 

كان (٧٢.٥٪) وعند االناث (٧٦.٦٪)، مشـريا اىل 

ان نسبة سـكان الحرض بلغت (٦٩.٩٪) مقابل 

(٣٠.١٪) هي نسبة سكان الريف».

وعـىل مسـتوى املحافظـات، شـكلت محافظة 

بغداد اعىل نسـبة مـن السـكان ، اذ تجاوز عدد 

سكانها الـ(٩) ماليني نسمة وبنسبة (٢١.٣٪) 

من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة 

املثنـى باملرتبة االخرية يف عدد السـكان بنسـبة 

(٢.١٪) وبعدد سـكان بلغ اكثر من (٩٠٠) الف 

نسمة، بحسب البيان.

كما علقت وزارة التخطيط ، امس األربعاء، عىل 

إمكانيـة تحديد رشوط معينة لسـكن املواطنني 

يف العاصمـة بغـداد، مـن أجل مواجهـة ظاهرة 

االنفجار السكاني (التضخم السكاني).

وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، 

يف ترصيح صحفي، إن «العمل عىل جعل السكن 

يف العاصمة بغـداد حرصاً ملواطنني معينني وفق 

أي رشوط غـري ممكن، فهذا يعارض الدسـتور، 

ويعارض وحدة الوطن».

وأضـاف الهنداوي، أن «الدسـتور العراقي يؤكد 

عـىل حريـة عيـش املواطن بـأي مـكان، وغري 

ممكن الذهاب نحو هذا االتجاه لحرص السـكن 

بمواطنني معينني وفق رشوط سواء يف بغداد أو 

يف باقي املحافظات العراقية».
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بغداد/الزوراء:
والتحقيقـات  االسـتخبارات  وكالـة  أصـدرت 
االتحاديـة، امـس األربعـاء، تحذيـراً للمواطنني 
مـن عصابات نصـب واحتيال تسـتخدم تطبيق 
الواتسـاب، فيما أشـارت اىل وجود مجموعة من 
املختصني بعمليات النصب من الجنسية األجنبية.
وذكرت الوكالة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: «تأكدت 
معلومـات عـن وجـود مجموعة مـن املجرمني 
املختصـني بعمليـات النصـب واالحتيـال (مـن 
الجنسـية األجنبية) ارتكبوا العديـد من الجرائم 
بحـق مواطنني عراقيني من خالل أسـلوب خادع 
وكاذب». وأضافـت، أن «االتصـال يكون بصورة 
عشوائية بالضحايا بواسطة تطبيق (الواتساب) 
او تطبيـق اخـر ويتحدثـون مع الضحيـة وعند 
سـؤالهم عن كيفية الحصول عىل الرقم يقولون 
بأنهـم حصلوا عىل رقم هاتفه مـن أحد أقاربهم 
الذي كان يعمل يف العراق سابقا وبعدها قصتهم 
الكاذبة، انـي فالح من دولـة (ص) عندي ارض 
زراعيـة وجـدت فيها ذهـب ١٠٠كغـم وأريد ان 
ابيعهـا وان الله بعثني لك وهـذا رزقك فكرت ان 
ابيعهـا يف دولتك ألنها تبـاع لديكم اغىل من بلدي 
فكـر بهـذه التجـارة واذا توافق عـىل املوضوع 
ارسل لك صورة بتاريخ اليوم فيها صورة الذهب 
او (الجـرات) التي يخزن فيها الذهب حتى تتأكد 
ويكون لك حصة الثلث عن كل كيلو عندما تبيعها 

بالعـراق». وتابعت الوكالة: «وبعدها يسـتمر يف 
اقنـاع الضحية بعد اتصاالت مسـتمرة وارسـال 
مقاطع فيديو او بث حي اال ان يتم سفر العراقي 
اىل تلك الدولة ملشاهدة الذهب ومعرفة الحقيقية 
وهنـا يزود بنمـوذج مـن الذهـب الحقيقي من 
قبلهـم ويعرضه للفحـص ويتأكد منـه فعندها 
يقتنـع اكثر ويقولون له باإلمـكان صهر الذهب 
اىل سـبائك إلدخاله للعراق او يطلب من الضحية 

تكليـف أحد اقاربـه او أصدقائه مـن املتواجدين 
بهـذه الدولة لالتفاق معهم ان كان ال يسـتطيع 
السـفر». وأشـار الوكالة اىل، انه «وبعد كل هذه 
الطـرق يتم رسقة املبالغ املالية او الحواالت، وان 
الذهب الذي يتم االتفاق عليه مزيف ومن املمكن 
ان تتعـرض اىل أنـواع جرائـم أخـرى ان وقعـت 
ضحيـة لهم». واتم البيان: «ترسـل رسـائل عرب 

تطبيق (الواتساب) بصورة عشوائية».

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة 

بحـّق  اسـتقدام  أمـر  صـدور 

وزير العدل الحايل خالد شواني 

يف  األمنيَّـة  التصاريـح  ومديـر 

سـلطة  السـتغاللهما  الوزارة، 

وظيفتيهما، فيما اكدت صدور 

قـرار حكـٍم بإدانة مسـؤولني 

املاليَّـة؛  وزارة  يف  سـابقني 

الرتكابهمـا عمـداً مـا يخالـف 

واجبات وظيفتهما.

وذكـر بيـان صـادر عـن دائرة 

التحقيقـات يف النزاهـة، امـس 

االربعاء  إىل أنَّ «القرار صدر عن 

ة  الثانية املختصَّ الكرخ  محكمة 

النزاهـة،  قضايـا  يف  بالنظـر 

لدورهمـا يف تعطيـل تنفيذ قرار 

قـايض تحقيق املحكمة بشـأن 

ـة بملف إطعام  القضيَّـة الخاصَّ

السـجناء واملوقوفني، واالمتناع 

عـن تزويد فريق هيئـة النزاهة 

باملسـتندات املطلوبة». وأوضح 

البيـان أّن «املحكمـة املذكـورة 

أصدرت أمر االستقدام، استناداً 

إىل أحكام املادة (٣٢٩) من قانون 

العقوبـات العراقي رقـم (١١١ 

لسـنة ١٩٦٩)». ويف سـياق اخر 

أعلنت هيئـة النزاهة االتحادية، 

امس األربعاء، صدور قرار حكٍم 

يف  سـابقني  مسـؤولني  بإدانـة 

وزارة املاليَّـة؛ الرتكابهمـا عمداً 

ما يخالف واجبـات وظيفتهما، 

وذكـرت الهيئـة يف بيـان ورد لـ 

«الـزوراء»، أنَّ «محكمـة جنـح 

بقضايـا  املختصـة  الرصافـة 

النزاهـة حكمـت غيابيـاً عـىل 

ثـالث  ة  ملُـدَّ بالحبـس  املُدانـني 

سـنواٍت لـكلٍّ منهمـا، يف قضيَّة 

املُخالفات الحاصلة يف مصاريف 

ة بمكتب وزير  الضيافـة الخاصَّ

املاليَّـة واملُتمثِّلـة بالتجاوز عىل 

املبالغ املرصوفة كسـلفٍة نثريٍَّة 

ملكتب الوزير». وأضافت الدائرة 

الرصافـة  جنـح  «محكمـة  إنَّ 

ـة بقضايـا النزاهة، بعد  املُختصَّ

لة يف  اطالعها عـىل األدلة املُتحصَّ

القضيَّة وجدتها كافيًة وُمقنعًة 

إلدانة كلٍّ من املدير العام للدائرة 

اإلداريَّـة يف وزارة املاليَّة سـابقاً 

وُمديـر مكتـب الوزير سـابقاً؛ 

ـة  التامَّ القناعـة  إىل  فوصلـت 

بُمقرصيَّتهما، وأصدرت حكمها 

هما؛ استناداً إىل أحكام املادة  بحقِّ

العقوبات». (٣٣١) من قانـون 

ت عىل  ًيذَكُر أنَّ املادة (٣٣١) نصَّ

« ُيعاَقـُب بالحبس وبالغرامة أو 

بإحـدى هاتـني العقوبتـني: كل 

موظٍف أو مكلـٍف بخدمٍة عامٍة 

ارتكـب عمداً ما يخالف واجبات 

وظيفته، أو امتنع عن أداء عمٍل 

اإلرضار  بقصـد  أعمالهـا  مـن 

بمصلحة أحد األفـراد أو بقصد 

منفعة شخٍص عىل حساب آخر، 

أو عىل حساب الدولة».

بغداد/الزوراء:

امـس  بغـداد،  أمانـة  أعلنـت 

األربعـاء، عـن توجيـه ألمينها 

عمـار مـوىس، بشـأن األمطار 

املتواصلة، فيما أكدت جاهزيتها 

لسـحب مياه األمطار يف جميع 

املناطـق. وقـال مديـر اإلعـالم 

والعالقات يف أمانة بغداد، محمد 

الربيعـي، يف ترصيـح صحفي، 

إن «غرفـة العمليـات يف أمانـة 

بغداد وجميع األقسـام عىل أتم 

االستعداد واالستنفار الستقبال 

املتسـاقطة  األمطـار  كميـات 

واملستمرة حتى هذه اللحظة».

«هيئـة  أن  الربيعـي،  وأضـاف 

عـن  أعلنـت  الجويـة  األنـواء 

شـديدة  أمطـار  تسـاقط 

ومتوسطة يف بغداد، حيث وجه 

أمـني بغـداد باالسـتعداد التام 

والتحـرك والسـيما يف املناطـق 

التي شـهدت ضعفاً يف ترصيف 

امليـاه خـالل الفـرتة املاضية»، 

مبينـاً أن «جميـع الحوضيـات 

والشـافطات (السـاحبات) تم 

نرشهـا عـىل املناطـق». وأكد، 

اإلسـناد»،  لتقديم  «االسـتعداد 

الفتاً إىل أنه «حتـى اآلن التوجد 

أي مشـاكل يف الكهرباء، وهناك 

سيطرة بشأن تصفري املحطات 

العموديـة واألفقيـة، واألمانـة 

جاهزة لسـحب املياه يف جميع 

مناطـق بغـداد». كمـا أعلنـت 

محافظـة بغداد، امس االربعاء، 

الخاصـة  الجهـود  استفسـار 

بترصيـف واسـتيعاب كميـات 

مياه األمطار يف مناطق ونواحي 

أطراف العاصمة.

اإلعـالم  لقسـم  بيـان  وذكـر 

تلقتـه  الحكومـي،  واإلتصـال 

إن «مديرية مجاري  «الزوراء»، 

املحافظة نفـذت حملة طوارئ 

محافـظ  توجيهـات  حسـب 

العطـا،  جابـر  محمـد  بغـداد 

تضمنت تشغيل محطات الضخ 

الترصيفيـة  طاقاتهـا  بكامـل 

وانتشار فرق الصيانة واآلليات 

التخصصيـة وحسـب فقـرات 

خطة الطوارئ ملوسم األمطار».

وأشـار البيـان، إىل ان «املالكات 

الفنية ملديرية املجاري استنفرت 

لترصيـف واسـتيعاب كميـات 

يف  العمـل  واسـتمرار  األمطـار 

املناطق غري املخدومة يف تشغيل 

ومضخات  الفلرتيـة  املحطـات 

الديزل لترصيـف مياه األمطار 

للمراكـز  اآليل  الجهـد  وبدعـم 

التابعة للمديرية»، مؤكدا «رفع 

جاهزيـة واسـتعدادات جميـع 

املراكز التابعـة ملديرية املجاري 

والضـخ  الرفـع  ومحطـات 

مـع اسـتمرار أعمـال الصيانة 

والتشغيل اليومي».
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بغداد/ الزوراء:
ألقت مفـارز جهاز مكافحة االرهاب، 
امس االربعاء، القبض عىل مسـؤولني 

يف عصابات داعش االرهابي.
ووفقا لبيـان الجهاز، تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه انه :»بالتعاون والتنسيق 
مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية 
ومديرية اسايش السليمانية تم إلقاء 
القبـض عـىل مسـؤولني بارزين من 
عنارص عصابات داعش االرهابية كل 
مـن: االرهابـي ص ع ح املكنـى (أبو 
سـارة، أبو محمد) مسـؤول الحسبة 
قاطع الفلوجة. املتهم  ع ع ح املرعاوي 
املكنى (ابو سـند) مسـؤول التصنيع 
والتطوير.من جانـب متصل، اطاحت 
مفارز االستخبارات العسكرية، امس 

االربعاء، بما يسمى مسؤولة الحسبة 
لداعش االرهابي يف الحويجة.

تلقـت  بيـان  يف  املديريـة،  وذكـرت 
«الزوراء» نسـخة منه: انه :»بناًء عىل 
معلومات اسـتخبارية دقيقة لشـعبة 
( اسـتخبارات وأمـن ) الفرقة الرابعة 
عـرشة، وبالتعـاون مع اسـتخبارات 
وقوة من اللواء السادس والتسعني تم 

نصب كمني محكم يف ناحية الزاب».
واضافـت «أسـفر الكمني عـن إلقاء 
القبـض عىل إحدى املطلوبات للقضاء 
وفق أحكام املـادة ( ٤ إرهاب ) والتي 
عملت ما يسـمى مسوؤلة الحسبة يف 
عصابات داعـش اإلرهابيـة يف قضاء 
الحويجة، وتسـليمها إىل جهة الطلب 

أصولياً».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة العدل، أمـس األربعاء، اعداد النـزالء املطلق رساحهم من 

األقسام اإلصالحية، ومن بينهم املشمولني بالعفو العام والخاص.
وذكـرت الـوزارة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، أن « عـدد املطلق رساحهم 
لشـهر كانون الثاني املايض بلغ ٧١٤ نزيالً ٦٤٦ رجاال و٦٨ امرأة، ومن 
بينهم ٧ نزالء مشمولني بقانون العفو العام ليبلغ عدد املطلق رساحهم 
بهـذا القرار منذ شـهر ترشيـن الثانـي ٢٠١٦ ولغايـة ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢ (٩٥٣٩) نزيالً». وأضافت: «فيما بلغ عدد املطلق رساحهم بقرار 
العفـو الخاص من شـهر كانون الثاني ٢٠٢٢ ولغايـة ٣١ كانون األول 

٢٠٢٢ (١١٧٢) نزيالً».

بغداد/الزوراء:  

أعلنـت وزارة الصحـة، انهـا تراقـب عـن 

كثـب تطورات فـريوس كورونا بعـد تزايد 

اإلصابـات يف الصـني وإعـادة دول غربيـة 

فرض اإلجراءات الوقائية للوافدين منها.

وقالـت ربى فالح حسـن من اعـالم وزارة 

«فـريوس  صحفـي:  ترصيـح  يف  الصحـة 

كورونا اليزال مستمرا ولم ينته بعد ومازلنا 

نسجل اعداد من االصابات ويف بعض االيام 

هناك وفيات ولكن مقارنة بالفرتة السابقة 

فهـي أقـل شـدة وأقـل باعـداد االصابات 

والوفاة بالفـريوس». وبينت أن «بعضاً من 

اإلصابات هي باملتحـور اوميكرونوالبعض 

اآلخر باالنفلونزا املوسمية العادية وتختلف 

الشـدة من حيث التاريخ املـريض للمصاب 

كأصحاب االمـراض املزمنة والعوز املناعي 

وأمـراض الرسطانات والـدم الوراثي الذي 

تجعلـه أكثـر عرضـة لالصابـة مـن غريه 

وأيضـاً اذا كان الشـخص ملقـح بجميـع 

الجرعات او غري ملقح». ونوهت حسـن اىل 

انـه «بالتأكيـد املختصني باألوبئـة يف دائرة 

الصحة العامة بالـوزارة يراقبون عن كثب 

آخر مستجدات الوضع الوبائي عىل الصعيد 

العاملي واملحيل». وشددت عىل رضورة «أخذ 

اللقاح املضاد لكورونا واإللتزام باإلجراءات 

الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي 

والتعقيم لتجنـب االصابة بفريوس كورونا 

وليـس فقـط  الوقاية منه وانمـا حتى من 

االنفلونزا واالمراض االنتقالية األخرى».

بغداد/الزوراء:

ألقـت الجهات املختصة يف إقليم كردسـتان، امس األربعاء، 

القبض عىل والد الطفل الذي أثريت ضجة بسـببه يف مواقع 

التواصل االجتماعي مع إغالق النادي اللييل يف أربيل.

وذكـر مصدر أمني رفيـع انه «بتوجيه مـن رئيس مجلس 

الوزراء ومتابعة من مستشار  حقوق اإلنسان وممثل إقليم 

كردسـتان ديندار زيباري، أغلقت املديرية العامة لسـياحة 

أربيـل صالـة (لو مرييديـان) يف فندق سـيبان يف محافظة 

أربيـل بعـد ظهور مقطـع فيديـوي فيه لطفل يقـوم بنثر 

النقـود، كما تـم إلقاء القبض عىل والـد الطفل بعد تحريك 

شكوى يف محكمة تحقيق أربيل».

وأضـاف أن «الحادثـة املذكـورة تعد مـن األفعـال املنافية 

لألعـراف واآلداب العامـة للمجتمـع ومخالفـة للقوانـني 

املعمولـة يف إقليـم كردسـتان، كمـا تعـد انتهـاكاً لحقوق 

األطفـال». وبني أن «هـذه الحالة هي األوىل التي حصلت يف 

أربيل، إذ لم يتم التبليغ عن أية حالة مماثلة يف السابق».



 بغداد/الزوراء:
اكـد الخبـري االقتصـادي صفوان 
قـيص، ان تطبيـق قانـون اإلدارة 
املالية بعد اقراره يف الربملان سيلزم 
الحكومة برفع سعر برميل النفط 
يف املوازنـة من اجـل تجاوز العجز 
القانـون  وجعلـه ضمـن سـقف 
املذكـور. وقـال قـيص  يف ترصيح 
صحفيـان ”إقـرار سـعر برميـل 

النفـط يف املوازنة سـيكون بحدود الـ 65 دوالراً وهـذا االمر يرتبط بإقرار 
قانون اإلدارة املالية لسـنة 2019، حيث لن يسمح هذا القانون بأن يكون 
العجز بأكثر من 3 باملئة وبالتايل فأن معدل االنفاق العام سينخفض ليصل 
اىل النسـبة املذكورة“. وأضاف ان ”إقرار سـعر برميل النفط يف املوازنة بـ 
65 دوالراً سيجعل من العجز 10 باملئة يف املوازنة، ومع تنامي أسعار النفط 
عامليا واسـتمرار اتفاق أوبك فأن من املناسـب ان يكون سعر الربميل 70 
دوالراً يف املوازنة كي يكون العجز مناسب وباالمكان ان يغطى خالل السنة 
عن طريق ارتفاع أسـعار النفط“. وبني ان ”العـراق يمتلك احتياطيات يف 
البنك املركزي بأكثر من 99 مليار دوالر وهذا الرقم يتيح الفرصة المكانية 
مراجعة وتقييم الدينار العراقي او ان يكون هناك مقدرات إضافية تطلق 
مـن البنك املركزي لدعم السـلطة املالية بمبـادرات يمكن ان تخلق فرص 
عمـل خارج اطـار املوازنة، إذ إن البنك اطلـق 18 تريليون كمبادرات ومن 
املمكـن ان يرتفع خصوصا يف املشـاريع االسـرتاتيجية كـي يكون هناك 
انفاق اسـتثماري مستدام يحافظ عىل معدل التضخم ويخلق فرص عمل 

يف مشاريع الطاقة والتصحر وايقافه وبناء السدود“. 

بغداد/الزوراء:
قـدرت اللجنة املاليـة النيابية، امـس األربعاء، حاجة العـراق اىل نحو 70 

تريليون دينار لسد رواتب املوظفني من املوازنة التشغيلية.
وقـال عضو اللجنة جمال كوجـر يف ترصيح صحفـي إن ”الربملان يجهل 
سـبب تأخر إحالة مسـودة قانون املوازنة من مجلس الوزراء، عىل الرغم 
مـن أن الربملان سـينهي عطلته الترشيعية يف األسـبوع املقبـل“، مطمئناً 
املوظفني من أن ”ال خوف عىل املرتبات ولن تتأخر، وإنما سـتميض بمبدأ 

قاعدة الرصف 1 عىل 12“ .
وأضـاف كوجـر أن ”باسـتطاعة الحكومة اللجـوء إىل االحتيـاط البنكي 
كسـلفة إلطالق مرتبات املوظفني، عـىل أن تضاف هذه املبالغ إىل تبويبات 

املرتبات بعد إحالة مسودة املوازنة إىل الربملان“. 
وبشـأن زيادة أعـداد املوظفني، أوضـح كوجر أن ”من حـق املواطن عىل 
الحكومـة توفـري فرص العمـل، وللتوضيح فإن مرتبـات املوظفني تكلف 
املوازنـة رقماً كبرياً، حيث أنهـا يف العام 2021 وصلت إىل نحو 54 تريليون 
دينار، لتضيـف حكومة الكاظمي نحو 10 تريليونات دينار، و سـتضيف 
حكومة السـوداني الجديدة مابني 7 إىل 10 ترليونات دينار، أي أن مرتبات 

املوظفني وحدها ستكون بحدود سبعني تريليون دينار“. 
وتابع، ”سنحتاج سـنوياً إىل 70 تريليوناً فقط لسد املرتبات، فيما ستبلغ 
املوازنة التشغيلية وهي عبارة عن مرتبات ومصاريف كل الحكومة بحدود 

85 إىل 90 تريليون دينار“. 

بغداد/الزوراء:
وجهـت وزيرة االتصاالت هيام اليـارسي، امس األربعـاء، بإلزام الرشكات 

املجهزة لإلنرتنت بعدم بيع السعات ألي رشكة غري مرخصة.
وقال بيـان للوزارة تلقته ”الـزوراء“ إن“ اليارسي وجهـت كتاباً إىل جميع 
الرشكات املجهزة لخدمة االنرتنت يف السـوق يقيض باعتماد عدد الرشكات 
البالغـة 13 رشكة حرصاً كمجهزين لخدمـة (الوايرلس) الواصلة إىل منازل 
املواطنـني“. وأضاف البيـان، أن“ اليارسي الزمت وفق كتاب رسـمي بعدم 
إعـادة بيع سـعات االنرتنـت ألي رشكة غـري مرخصة وغـري متعاقدة مع 
الرشكـة العامة لالتصاالت واملعلوماتية“. وتابع البيان، أن“ هذه اإلجراءات 
تأتي انسـجاماً مع مقتضايات املصلحة العامة ولتحسـني خدمة االنرتنت 

املجهزة للمواطنني“.

بغداد/الزوراء:
لـت وزارة التجارة، امس األربعاء، خطتها إلكمـال متطلبات انضمام  فصَّ

العراق إىل منظمة التجارة العاملية.
وذكـر املركز اإلعالمـي يف الوزارة، يف ترصيح صحفـي، إن ”اللجنة املعنية 
بانضمـام العـراق إىل منظمـة التجـارة العامليـة برئاسـة وزيـر التجارة 
وعضويـة ممثلـني عن الـوزارت والهيئات فضالً عن ممثلـني من القطاع 

الخاص، تعمل عىل إكمال متطلبات انضمام العراق إىل املنظمة“.
وأوضـح، أن ”خطـة الوزارة خـالل العام الحـايل تتضمن إكمـال ملفات 
االنضمام الفنية عىل صعيد السلع والخدمات وامللكية الفكرية، باإلضافة 
إىل مواءمة الترشيعات والقوانني مع اتفاقيات املنظمة متعددة األطراف“.

وأشـار إىل أن ”الخطة تشـمل عقد اجتماعات رسمية يف املنظمة بجنيف، 
وأن يكون هناك تنسيق عال مع الدول األعضاء التي تحمل ثقالً اقتصادياً 
يف املنظمة لحشـد الدعم و ترسيع إجراءات االنضمام وجعل العراق عضواً 
فاعالً ورشيكاً يف اتخاذ القرارات االقتصادية ورسـم السياسات التجارية 
التـي تعزز مـن اندماج العـراق يف االقتصاد العاملي“. ولفـت إىل أن ”وزير 
التجارة أكد - ضمن الخطة املعدة - تهيئة الفريق التفاويض العراقي الذي 
سـيخوض الجوالت التفاوضيـة مع الدول األعضـاء يف املنظمة من خالل 

تعزيز القدرات التفاوضية لألعضاء واإلفادة من تجارب الدول“.

بغداد/الزوراء:
أوضـَح الخبري االقتصـادي نبيل املرسـومي، امس االربعـاء، كيفية صعود 
رواتـب املوظفـني إىل 63 تريليـون دينـار. وقـال املرسـومي يف تدوينة ، إن 
”رواتب املوظفني الفعلية باسـتثناء رواتب موظفي كردسـتان = 42.460 
ترليـون دينار“. وأضـاف، أن ”عدد موظفي الدولـة = 3.263 مليون منهم 
682 ألف موظف يف كردستان، والزيادة يف رواتب املوظفني يف موازنة 2023 
= 20.540 ترليون دينار، ونسبة الزيادة يف رواتب املوظفني يف موازنة 2023 
= %48.4“. وبـنّي الخبـري االقتصـادي، أن ”ارتفاع الرواتـب اىل 63 ترليون 
دينـار يرتبط باحتمالـني: األول هو تعيني 1.248 مليـون موظف حكومي 
جديد وهو امر بعيد االحتمال الن العدد الفعيل اقل من نصف هذا الرقم والن 
معظم من تم تعيينهم عىل املالك الثابت هم من موظفي العقود الذين كانوا 
يسـتلمون رواتب مـن الحكومة“. وتابع املرسـومي، ”واالحتمال الثاني ان 
الرقم 63 ترليون دينار يشمل رواتب املوظفني عىل املالك الثابت زائدا رواتب 
املتعينـني الجدد زائـدا رواتب موظفي كردسـتان زائدا الرواتـب التقاعدية 
املمولـة من املوازنة العامة، وهو كمـا أرى االحتمال األرجح واألكثر واقعية 

وهو ما يعني ان االرتفاع يف فاتورة الرواتب لم تكن كبرية جدا“.
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 بغداد/الزوراء:

وضع البنك الدويل رؤيته حول تخليص 
الغـاز  العـراق مـن مسـاوئ حـرق 
املصاحـب وكلفـة خسـارته وحجم 

األموال الالزمة الستثماره.
”املنـاخ  تقريـره  يف  البنـك  وأشـار 
والتنمية“ إىل أن ”اسـتثمارات بقيمة 
36 مليـار دوالر كفيلـة بتحويـل هذا 
الغاز إىل طاقة بشكل تام بحلول العام 

.“2030
وقال مستشـار لجنة الصحة والبيئة 
العطـا يف ترصيـح  النيابيـة، عمـار 
صحفـي، إن ”التقريـر هـو أسـاس 
والعمـل  التنميـة  ملواءمـة   تحليـيل 
أسـئلة  أربعـة  طـرح  إذ  املناخـي، 
أساسـية، هـي كيـف يؤثـر املناخ يف 
تنميـة البالد، ومن هـم األكثر ترضرا 
من تغريه، وتأثريات التحول الكاربوني 
املنخفـض، وكيـف يمكن للعـراق أن 
يسـتجيب الحتياجاتـه التنموية من 
حيث التكلفة وبطريقة ذكية مناخياً، 
وكيـف يمكنـه تمويل التحـول نحو 

الكاربون املنخفض“.
وأضـاف أن ”التقرير ركـز عىل ثالثة 
قطاعات رئيسـة هي امليـاه والطاقة 
خطـرية  أرقـام  إىل  وأشـار  والنقـل، 
منهـا أن تغري املناخ سـيزيد من ندرة 

امليـاه بنسـبة 20 % مـا سـينعكس 
عـىل الناتج املحيل اإلجمـايل والعمالة 
غري املاهرة وزيادة األسـعار بالنسبة 
للمسـتهلكني، كمـا أكـد التقرير عىل 
تحسـني كفاءة املياه الـذي يمكن أن 

يخفف من هذه اآلثار“.

وأشار العطا إىل أرقام مهمة يف مجال 
الطاقـة، هـي أن ”12 % مـن الغـاز 
املحـرتق يف العالم موجـود يف العراق، 
دوالر  مليـار   2.5 حرقـه  ويكلـف 
سـنوياً، ولهذا فإن العراق بحاجة إىل 
استثمارات تحول الغاز إىل طاقة تقدر 

بـ36 مليـار دوالر حتى العام 2030، 
كما أن التحول إىل الكاربون املنخفض 
بالعراق يجب أن تصحبه إصالحات يف 
قطـاع الكهرباء ودعم األوضاع املالية 

ومشاركة القطاع الخاص“.
أن  الربملـان  يف  املستشـار  وأوضـح 

القيـام  لـرضورة  دعـا  ”التقريـر 
بإجراءات تنموية وتكاليف اقتصادية 
منخفضـة كإنشـاء صنـدوق ثـروة 
سـيادية لضمـان اسـرتداد تكاليـف 
قطـاع الطاقـة، والقضـاء عىل حرق 
الغاز، وتحسني كفاءة استخدام املياه 
وتعزيز مشـاركة القطـاع الخاص يف 
االقتصـاد وتبني إطار حوكمة وطني 

لتغيري املناخ“.
العطـا،  بحسـب  التقريـر،  وأغفـل 
”جوانب التحول نحو الطاقة النظيفة، 
إذ أكد التقرير أهمية الطاقة الشمسية 
لكن لـم يأخذ بنظـر االعتبار موضوع 
العواصف الغباريـة والرتابية، وهو أن 
العراق مقبل عىل 300 يوم مغرب ما يؤثر 
يف كفاءة عمل الخاليا الشمسية، فضالً 
عن أن العراق بلـد نفطي غني بالثروة 
الهيدروكاربونيـة والعالم يتوجه نحو 
الهيدروجني األزرق والرمادي واألخرض 
وهـذا يمكن االسـتفادة منه يف التقاط 

الهيدروجني من املوارد النفطية“.
ونبه إىل ”قطاع اإلسكان وكيف يمكن 
لـه التقليل مـن االنبعاثات وترشـيد 
اسـتهالك الطاقـة باسـتخدام مـواد 
البناء الصديقة للبيئة، وتقنيات عزل 
الجدران والسقوف والنوافذ املخفضة 

االستهالك للطاقة بنسبة 40 %“.

اربيل/الزوراء:
الرائـد  العاملـي  املـزود  دناتـا  بـدأْت 
لخدمـات الطريان والسـفر العمليات 
اإلنشـائية ملرفقها الجديد للشـحن يف 
مطار أربيل الدويل بكردسـتان العراق 
البالغة مسـاحته 20 ألـف مرت مربع 
والـذي سيوسـع عملياتهـا بصـورة 
كبـرية يف املطارحيث يمثل هذا املرفق 
دوالر  مليـون   14 بقيمـة  اسـتثمارا 
أمريكي وسـيوفر 50 وظيفة إضافية 

ومبارشة مع دناتا يف العراق.
وقـال جعفـر داود نائب رئيـس أول 
دناتـا لعمليـات املطـار يف اإلمـارات 
والعراق خالل وضع الحجر األسـاس 
ملرفق الشـحن الجديد املقرر افتتاحه 
يف سبتمرب 2024 ” اننا ملتزمون نحو 
صناعة الطـريان يف العـراق ونواصل 
االسـتثمار يف عملياتنا للمسـاهمة يف 
تطوير أربيل كمركز شـحن إقليمي“ 
معربا عن االستعداد لتوسيع العمليات 
استجابة للطلب املتنامي عىل خدمات 
الشـحن املوثوقـة واآلمنـة يف أربيـل 
حيث تتضمن املنشآت الجديدة أحدث 
الحـد  مبـادرات  وأحـدث  التقنيـات 
من الكربـون يف التصميم والتشـغيل 

مـا يضمن أعـىل مسـتويات الكفاءة 
التشـغيلية والبيئية. وستبلغ الطاقة 
التشغيلية ملرفق الشحن الجديد 100 
ألف طن سـنويا مـن البضائع بما يف 
ذلـك املواد رسيعـة العطـب واألدوية 
والسلع الخطرة فيما سـتعتمد دناتا 

رقمنة العمليات وتعظيم الكفاءة عرب 
عمليـات الشـحن يف العـراق بتطبيق 
داخـل   OneCargo املبتكـر  نظامهـا 
املنشـأة  دناتـا  وسـتجهز  املنشـأة. 
بأحـدث التقنيـات بما يف ذلـك العزل 
الحراري لتقليل التأثري البيئي للمبنى 

مـن خـالل الحفـاظ عـىل انبعاثـات 
منخفضـة من ثاني أكسـيد الكربون 
وضبـط تكاليف التشـغيل. وتشـمل 
املزايا اإلضافية املستدامة بيئيا نظام 
تجميـع املياه الذي يعيـد تدوير املياه 
املكثفة وإضاءة شمسـية منخفضة 

الطاقة وأسـطول كامل من الرافعات 
الشوكية الكهربائية.

وتأتـي مبارشة األعمال اإلنشـائية يف 
مرفق دناتا الجديـد يف أعقاب افتتاح 
مرفق جديد ومتطور لسلسلة الشحن 
املـربد ومنشـأة لصيانـة الحافالت يف 
عـام 2022 يف أربيـل إذ تقـدم دناتـا 
األرضيـة  املناولـة  خدمـات  حاليـا 
والشـحن ألكثر مـن 25 ناقلة جوية 
بفريق يضم أكثر من 400 متخصص 
يف مجـال الطريان. واسـتثمرت دناتا 
خالل األعوام املاضية يف إنشاء مرافق 
شـحن جديـدة يف لنـدن ومانشسـرت 
”اململكة املتحدة“ والهور ”باكستان“ 
وإضافة مرافق وطاقة شـحن يف كل 
مـن بروكسـل ”بلجيـكا“ وسـيدني 
”أسـرتاليا“ وتورنتو ”كندا“ ويف يناير 
2022 أعلنت دناتا عن اسـتثمار 200 
مليون دوالر أمريكـي يف مركز ”دناتا 
كارغو سيتي أمسرتدام“ بهولندا الذي 
يعد واحـدا من أكـرب وأحـدث مراكز 
الشـحن املؤتمـت بالكامـل يف العالم.

وتقدم دناتا خدمات املناولة األرضية 
والشحن والتموين والبيع بالتجزئة يف 

أكثر من 120 مطارا يف 19 دولة.

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@14@äb‡rnébi@›Óiäc@¿@Âzí@’œãfl@ıb‰i@cájm@bmb„Ü

@70@xbnÆ@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
µ–√Ïæa@kmaÎä@áè€@äb‰ÌÜ@ÊÏÓ€ãm

@o„6„�€@ÒçË1a@pb◊ãì€a@‚ç‹m@p¸bóm¸a@ÒãÌåÎ
ÚóÇãfl@7À@Ú◊ãí@˛@pb»è€a@…Ói@‚á»i

@‚b‡õ„a@pbj‹�nfl@fib‡◊�@ÔflÏÿy@⁄aãy
ÚÓæb»€a@Òäbvn€a@Ú‡ƒ‰fl@∂g@÷aã»€a

@ÜÏ»ñ@ÚÓ–Ó◊@|öÏÌ@Übón”a
@b„ÏÓ‹Ìãm@63@∂g@µ–√Ïæa@kmaÎä

No: 7872   Thu    5     jan    2023العدد:   7872    الخميس   5    كانون الثاني    2023

 بغداد/الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي من الدوالر يف مزاد، امـس األربعاء، لتصل إىل 
أكثـر مـن 84 مليـون دوالر وبمشـاركة 21 مرصفا. وذكر مصـدر أن ”البنك 
املركـزي باع امس خـالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، 108 ماليني و 
478 الفا و 625 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً 
لـكل دوالر. وأضـاف: ان املبيعات النقدية ارتفعت بشـكل كبـري لتصل اىل 84 
مليونـا، و 900 الف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 23 مليونا و 578 الفا و 

625 دوالراً لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصـدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الـدوالر النقدي بلـغ عددها 14 
مرصفـا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبيـة طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخارج 9 مصارف فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسط املشاركة 

يف املزاد 230 رشكة.

بغداد/الزوراء:
كشف قائممقام قضاء املوصل، أمني 
الفنـش، عن تقليل حصـة محافظة 
نينوى من الكهرباء الوطنية، مشرياً 
اىل ارتفاع سعر امبري املولدات االهلية 

جراء ذلك.
وقال الفنـش يف ترصيح صحفي انه 
”تـم تقليـل حصة محافظـة نينوى 
من الكهربـاء الوطنية من 1150 اىل 
850 ميغاواط“، مبينا ان ”املحافظة 
كانت تجهز بنحو 17 ساعة كهرباء 
وطنية، لكـن االن انخفضـت اىل 12 

ساعة فقط“.
وأشـار الفنش اىل ان ”تسعرية أمبري 
املولدات االهليـة ارتفعت جراء ذلك، 
حيث يـرتاوح سـعر األمبـري الواحد 
وعرشيـن  أربـع  ملـدة  التشـغيل  يف 
سـاعة من 12 اىل 13 الف دينار، أما 
التشـغيل املحـدود من 12 ظهـراً اىل 
1 ليـًال فيبلغ 9500 دينـار“. ويمثل 
ملف الطاقـة الكهربائية إحدى أبرز 
املشـكالت الخدمية التي يعاني منها 
العراقيـون منـذ عـام 2003، رغـم 
إنفـاق الحكومـات املتعاقبـة أكثـر 
مـن 40 مليـار دوالر عـىل القطاع يف 
السنوات املاضية، بينما تشهد البالد 
انقطاعات طويلة يف التيار، والسيما 
خـالل فصيل الصيـف والشـتاء، لذا 
يعتمـد العراقيـون بشـكل كبري عىل 

رشاء كميـات محـدودة مـن الطاقة 
الكهربائيـة مـن أصحـاب املولـدات 
األهلية املنترشة يف املناطق السـكنية 
يف البالد. وتشري تقديرات غري رسمية 
إىل وجـود 4.5 مليون مولـد كهرباء 
كبري الحجم يف العراق تعمل بالديزل.
يف عـام 2021، قـال رئيـس الوزراء 
وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق 
أنفق نحو 81 مليار دوالر عىل قطاع 
الكهربـاء، ”لكن الفسـاد كان عقبة 
قويـة أمـام توفـري الطاقـة للناس 
بشـكل مسـتقر، وهـو إنفـاق غري 
معقول دون أن يصل إىل حل املشكلة 
من جذورها“. ويشـري تقرير لوكالة 
الطاقـة الدولية، إىل أن قـدرة العراق 
الكهربائية  الطاقـة  اإلنتاجيـة مـن 

تبلغ حـوايل 32 ألف ميغاواط، ولكنه 
غـري قادر عـىل توليد سـوى نصفها 
بسبب شبكة النقل غري الفعالة التي 
يمتلكها، كما تشـري التقديرات إىل أن 
العـراق يحتاج إىل 40 ألـف ميغاواط 
مـن الطاقة لتأمـني احتياجاته، عدا 

الصناعية منها.
2012، تنبـأ نائـب رئيـس  يف عـام 
مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، 
حسـني الشهرسـتاني، بـأن العراق 
سـيصل إىل مرحلة االكتفـاء الكامل 
من الكهرباء، بـل أنه قد يصدرها إىل 
الدول املجاورة، لكـن وبعد 11 عاماً 
من هـذا الترصيـح، الزال العراقيون 
يعانون من مشـكلة نقص سـاعات 

تزويد الطاقة الكهربائية.

بغداد/الزوراء:
أعلنْت لجنة الزراعة النيابية، أمس األربعاء، انها تسـعى 
اىل تفعيـل دور الزراعة بصـورة اكرب وان تكـون الوزارة 
اسـتثمارية اكثر من تشـغيلية. وقال رئيس اللجنة ثائر 
الجبـوري يف ترصيـح صحفـي  ”نسـعى اىل تفعيل دور 
وزارة الزراعـة بصورة اكرب وان تكون وزارة اسـتثمارية 
اكثر من التشـغيلية“، الفتـا اىل ان ”الرواتب التي ترصف 

عـىل التشـغيل ال يمكـن لهـا ان تطـور عملهـا، وتكبل 
عملهـا“. واضاف ”مع إطالق أي قـروض زراعية جديدة 
سـيتم تحديد ضوابط جديدة من شأنها ان تغادر عملية 
اسـتغاللها لغري االغـراض الزراعية“. وبـني الجبوري ان 
”هنالك بعض من املزارعني والفالحيني دفعوا بتلك املبالغ 
يف رشاء عقـارات بعيـدا عـن الغـرض الـذي رصفت عىل 

اساسه، علما ان مبالغ تلك القروض عالية جدا“.

@…–mãm@ä¸Îá€a@Âfl@ÚÌá‘‰€a@ç◊ãæa@pb»Ójfl
ÚÓuäb©a@p¸aÏ®a@“b»öc@Ú»iäc@ÏÆ

@ÚÓ‰†Ï€a@ıbiãËÿ€a@Âfl@ÙÏ‰Ó„@Úóy@›Ó‹‘m
paá€Ïæa@7jflc@ã»é@ b–mäaÎ

@…œãi@b‰flç‹Ì@ÚÓ€bæa@ÒäaÜ�a@ÊÏ„b”@Z7jÇ
Ú„åaÏæa@¿@¡–‰€a@›Óflãi@ã»é

@ÚÌäb‡rnéa@ÒäaåÏ€a@›»ß@Û»è„@ZÚÓibÓ‰€a@Ú«aäç€a
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@pbjÉn‰æa@Ú‡Ëfl@›ÓËèn€@Ô‘Óè‰m@ b‡nua
25@ÔvÓ‹Ç@¿@Ú◊äbìæa

البرصة  متابعة الزوراء : 
كشـف االتحاد العراقي لكرة القدم، امس األربعاء، عن تفاصيل االجتماع التنسـيقي املشـرتك لبطولِة 
خليجـي زيـن ٢٥.وذكر بيان لالتحاد أن ”االجتماع التنسـيقي املشـرتك لبطولِة خليجـي زين ٢٥ عقد 
امـس، بني النائب األول لرئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، مدير البطولة ”عيل جبار“ وُعضو االتحاد، 
نائب رئيس اللجنة املنظمة ”محمد نارص“.وأضاف البيان أن ”االجتماع خاص بلجنِة املسابقات بشأن 
كيفيِة تهيئة السبل الكفيلة إلكمال جميع احتياجات املنتخبات من أموٍر إدارية ولوجستّية“.وتابع أن 
”االجتماع بحث تهيئة الدعم الكامل وتسمية املرافقني واملنسقني واإلرشاف عىل املالعب، وكذلك الخطط 

الكفيلة إلنجاح وتسهيل مهمة املنتخباِت املشاركة يف خليجي زين ٢٥ التي تنطلق غدا  الجمعة“.

ÚÓvÓ‹©a@7Áb‡ßa@Úœbõné¸@·ËmÏÓi@aÏznœ@ÊÏÓ”aã»€a@ZfibuäÜ

Ô≤äbm@åÏœ@fiÎc@’Ó‘•@∂g@Û»èÌ@Â‡Ó€a@kÉn‰fl wÓ‹©a@p¸Ï�i@¿@ÜÏ»é@k«¸@›õœc@!aáj«@áubfl

البرصة / متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الشـباب والرياضة 
العراقيـة، اكتمـال إنـارة ملعب 
املينـاء بشـكل كامل، اسـتعدادا 
الحتضـان مباريـات املجموعـة 
الثانيـة لبطولـة كأس الخليـج، 
التي سـتنطلق يف السـادس من 

يناير الجاري.
وقال طالب املوسوي، مدير عام 
دائرة شؤون األقاليم واملحافظات 
يف وزارة الشـباب والرياضـة، يف 
ترصيحـات صحفيـة: “جميـع 
مرافق ملعـب امليناء جاهزة من 

الناحيـة الفنيـة، ال سـيما بعـد 
إنهاء أعمال اإلنارة، وبات امللعب 
الحتضـان  تـام  اسـتعداد  عـىل 

مباريات خليجي 25“. 
وزاد املوسـوي: ”امللعـب متـاح 
للجنة الخليجيـة، باعتبار وزارة 
الشـباب واتحاد الكـرة واالتحاد 
واحـدة  حلقـة  هـم  الخليجـي 
املنفذة  البطولـة، الرشكة  إلدارة 
أنهت العمـل يف واحد من املالعب 
الثانويـة، وهو جاهـز للتدريب، 
فيما سـيتم إنجاز امللعب الثاني 

بعد اختتام البطولة.

البرصة / متابعة الزوراء:
رفـض الربتغايل هيليوا سـوزا، مدرب منتخـب البحرين، الراحة بعـد الوصول إىل 
مدينة البرصة للمشـاركة يف بطولـة كأس الخليج. إذ بدأ فـوراً تدريباته.وخاض 
غواصـو اللؤلـؤ، أوىل تدريباتـه بحصـة مسـائية عىل املالعـب الفرعيـة للمدينة 
الرياضية بالبرصة، قادها املدرب الربتغايل هيليو سوزا، بمعاونة املدرب البحريني 
املسـاعد أحمد عيىس، واملدرب املعاون الربتغايل جوزيـه كارنريو، ومدرب اللياقة 
الربتغـايل جوزيه هركالنو، ومدرب الحراس الربتغايل بيـدرو روما، واملحلل الفني 
أحمد كمال.واتسم املران بالحماس والجدية من قبل الالعبني يف تطبيق التدريبات 
وفق تعليمات املدرب سـوزا، الذي يسـعى للوصول إىل الجاهزيـة البدنية والفنية 
قبـل املوقعـة األوىل التي تجمـع البحرين بنظـريه اإلماراتي يـوم 7 يناير/كانون 
الثاني الجاري، يف افتتاح مباريات الجولة األوىل لحسـاب املجموعة الثانية، والتي 
تضـم إىل جانب املنتخـب البحريني، منتخبـات اإلمارات وقطـر والكويت.وبدأت 
الحصة التدريبية باإلحماء والجري، قبل إجراء التقسـيمات التي ركز من خاللها 
املدرب عىل جوانب التكتيكية، مثل الضغط عىل حامل الكرة وكيفية افتكاك الكرة 
من املنافس، وإخراج الكـرة من منطقة العمليات، وبناء الهجمات عرب الخطوط 
والكرات العرضية والتسـديد عىل املرمى.وحث املدرب الالعبني قبل بدء املران عىل 
رضورة إظهار أفضل اإلمكانيات خالل هذه املشاركة، مع أهمية الرتكيز والجدية 
يف جميع املباريات، عىل الشـكل الذي يدفع باملنتخب لتقديم األداء واملنافسـة عىل 

تحقيق النتائج اإليجابية التي تصل باملنتخب ألبعد نقطة يف هذه املشاركة.

ÔvÓ‹©a@ëã»‹€@çÁbu@ıb‰Óæa@k»‹fl

Úyaã€a@ùœãÌ@aåÏé

البرصة / متابعة الزوراء:
كشف عدنان درجال رئيس االتحاد العراقي 
لكـرة القدم، أن %90 مـن تذاكر مباريات 
خليجي 25، التي تنطلق يف 6 يناير/ كانون 
الثانـي الجاري بمحافظـة البرصة، بيعت 

إلكرتونيا.
وذكـر درجال، يف ترصيح ملحطة تليفزيون 
االسـتعدادات  كل  ”أنجزنـا  ”العراقيـة“: 
النطـالق البطولة، وحريصـون عىل إنجاح 
البطولـة بتطبيـق جميـع املعايـري الفنية 

والتنظيمية الدولية“.
وأضاف: ”حريصون عىل أن تكون النسخة 
متميزة، وسـيكون حفل االفتتاح األفضل 
بني جميع الدورات السابقة، وستتوىل فرق 
متخصصة مـن أملانيا وإيطاليـا وهولندا، 
ورشكات أجنبيـة أخـرى، باإلعـداد لحفل 
االفتتـاح يف لوحة فنيـة باهرة تتحدث عن 
العراق عـرب التاريخ، وسـيكون الجمهور 

جزءاً من الحفل“.

وأوضح: ”تـم تجهيز جميـع املالعب بكل 
تقنيـة  وأبرزهـا  الحديثـة  املسـتلزمات 
”الفار“ التـي تطبق ألول مـرة يف بطوالت 
كأس الخليج العربي، بمشاركة 43 حكما 

عراقيا وعربيا وأجنبيا“.
وأوضح أن محافظة البرصة تواجه نقصا 
كبريا يف عدد الفنادق الستضافة الجماهري 
الخليجيـة التـي بـدأت بالتوافـد مبكرا إىل 
العـراق، خصوصـا عـرب املنفذ الـربي مع 
الحـدود الكويتيـة، لكـن هـذا ال يمنع أن 
أعـداداً كبـرية مـن العراقيني قـرروا فتح 
منازلهم ومضايفهم السـتقبال الجماهري 

الخليجية.
الفـرق  وقـال درجـال: ”اكتمـل وصـول 
مـن:  كل  وهـي  البطولـة  يف  املشـاركة 
السـعودية وقطـر والكويت بعـد أن كانت 
فـرق كل مـن اليمـن واإلمـارات العربيـة 
املتحـدة وعمـان والبحرين قـد وصلت إىل 

محافظة البرصة“.

البرصة / متابعة الزوراء:
يسـعى املنتخـب اليمنـي إىل تحقيـق 
فـوزه األّول يف تاسـع مشـاركة له يف 
كأس الخليـج، عندما يلتقـي افتتاحاً 
نظريه السعودي يف النسخة الخامسة 
والعرشين التـي تنطلق يـوم الجمعة 
بجنـوب  البـرصة  مدينـة  يف  املقبـل 

العراق.
وال يـزال املنتخـب اليمنـي يبحث عن 
 30 خـاض  أن  بعـد  األول  انتصـاره 
مبـاراة، تعادل يف سـت منها، وُهزم يف 

البقية.
التاسـعة لليمـن يف  وهـي املشـاركة 
البطولة الخليجية، إذ لم يكن اليمنيون 
جـزءاً من املسـابقة يف انطالقتها عام 
1974، قبل أن يتم اتخاذ قرار املشاركة 

بدءاً من نسخة 2003  يف الكويت.
 ولـم يظهـر املنتخب اليمنـي بصورة 
متألقـة يف هذه البطولـة، لذلك يطمح 
رغـم األزمـات التـي تعصـف بالبالد 
والحرب الدائرة منذ سـنوات اىل اثبات 

وجوده وتحقيق نتائج جيدة.
وشارك منتخب اليمن يف كأس الخليج 

للمرة األوىل يف النسخة السادسة عرشة 
التي أقيمت يف الكويت عام 2003. 

وُتعد نتائج املنتخب اليمني يف خليجي 
22 يف الكويـت عـام 2014 األفضل يف 
تاريـخ مشـاركاته، إذ كان قريباً جداً 
من التأهل لنصف النهائي لكنه تخلف 
بفارق نقطة واحدة فقط عن اإلمارات 
يف وصافة املجموعة األوىل بعد حصوله 
عـىل نقطتني مـن تعادلني وخسـارة، 
فيمـا صعد األبيض بـ3 نقاط. يف حني 
لـم تتحسـن نتائجـه يف خليجـي 24 
حيث تعـرض لخسـارة قاسـية أمام 
قطر بسداسـية نظيفة ثم سقط أمام 
االمارات صفر - 3 ، يف حني تعادل مع 

العراق سلباً. 
ومـن دون أدنـى شـك، تنتظـر اليمن 
مهمة صعبة يف خليجي 25، إذ أوقعته 
القرعـة يف املجموعـة األوىل اىل جانـب 
العراق املضيف والسعودية وُعمان، إال 
أن اآلمال كبـرية يف أن ينجح اليمنيون 
يف تحقيـق انتصارهـم األول يف تاريخ 
البطولـة، حيث يبدو عبور الدور األول 
مهمـة صعبـة. ويبقـى التعويل عىل 

تحسـن نتائج اليمن بعـض اليشء يف 
الفـرتة األخرية وخصوصـا بعد الفوز 
عىل فلسـطني والتعادل مع السعودية 
يف تصفيات قارة آسيا املؤهلة ملونديال 

قطر 2022 وكأس آسيا 2023.
وخاض املنتخب اليمني بإرشاف مدربه 
التشيكي مريوسالف سوكوب حصته 
التدريبيـة الثالثـة يف مدينـة البـرصة 
استعدادا لخوض مواجهته االوىل أمام 
املنتخب السعودي والتي تقام يف استاد 
جذع النخلة يوم غد الجمعة. وشـارك 
يف التدريب 25 العباً بمن فيهم الالعب 
أحمـد الـرسوري غـداة وصولـه مـن 
الربازيل بعـد رحلة اسـتغرقت يومني 
لينضم إىل كوكبة من الالعبني املحرتفني 
يف الخـارج هم هـارون الزبيدي وعيل 
العمري يف الـدوري األمريكي، ونارص 
محمـدوه وأيمن الهاجـري ( العراق) 
وعبد الواسـع املطري املحرتف بُعمان 
وحمزة الريمي املحرتف بليبيا، إضافة 
إىل أحمد ماهر (مرص) وبقية الالعبني 
املحليني الذين شاركوا يف معسكر عدن 

الداخيل االستعدادي للبطولة.

الرياض / متابعة الزوراء:
برز يف صفوف األخرض السعودي خالل 
الـدورات املاضية مجموعـة كبرية من 
الالعبـني، أبرزهم ماجـد عبدالله الذي 
يتصدر قائمة هدايف املنتخب السعودي 
برصيد 17 هدفاً ووصيف هدايف البطولة 
بفارق هدف وحيد عن الكويتي جاسم 
يعقوب، وأحمد عيـد الذي توج بجائزة 
أفضـل حـارس 1970 و 1972، وفؤاد 
أنور الذي فاز بجائزة هداف يف البطولة 

عام 1994.كما برز محمد الدعيع الذي 
فـاز بجائـزة أفضـل حـارس لدورتني 
وصالـح  و2003،   2002 متتاليتـني 
النعيمـة وصالح خليفة وفهد الهريفي 
ويوسـف الثنيان وأحمد جميل وسامي 
الجابر وحسـني عبدالغني وفهد املهلل 
نسـخة  الالعبـني.ويف  مـن  وغريهـم 
خليجـي 25، وقـع املنتخب السـعودي 
يف مجموعـة أوىل تضم العـراق واليمن 
وعمان.ويأمـل املدرب سـعد الشـهري 

السـري عىل ُخطـى املدربـني الوطنيني 
محمـد الخـرايش الـذي قـاد األخـرض 
للفوز بلقـب 1994، ونارص الجوهر يف 
2002.ويعتـرب الشـهري، رابـع مدرب 
وطني يقود املنتخب يف دورات الخليج، 
بعـد املـدرب القديـر خليـل الزياني يف 
1984 و1986، محمـد الخـرايش الذي 
قـاد األخـرض يف الـدورة 12، ونـارص 
الجوهر الذي تـوىل املهمة مرتني، األوىل 
بالريـاض، والثانيـة يف   15 الـدورة  يف 
الدورة 19 بُعمان عـام 2009.ويفتتح 
السعودي مشاركته بمواجهة  املنتخب 
اليمن يوم غـد الجمعة عىل أن يخوض 
اإلثنـني املقبـل مباراتـه الثانيـة ضـد 
منتخب العراق، ويالقـي يوم الخميس 
12 كانـون الثاني/ينايـر عمان.وكان 
املنتخـب السـعودي األول خـرج مـن 
مشـاركة يف مونديال قطر بدأت بشكل 
رائع قبل أن تنتهي مخيبة باقصائه من 
دور املجموعات.وأصبـح أول منتخـب 
آسـيوي يتغلب عـىل األرجنتني يف كأس 
العالم (1-2)، بمشاركة نجمها ليونيل 
مييس الذي قادها الحقا إلحراز اللقب.
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البرصة / متابعة الزوراء:
يأمـل املنتخـب العراقـي يف اسـتعادة 
مكانتـه، خـالل تنظيـم بطولـة كأس 
الخليـج العربـي، بعد 44 عامـا انتظر 

فيها لتعود املسابقة إىل مالعبه.
وتسـتضيف مدينـة البـرصة العراقية، 
منافسات خليجي 25، خالل الفرتة من 

6 إىل 19 يناير/كانون ثان الجاري.
ولعب رئيـس االتحاد العراقـي، عدنان 
درجـال، دورا كبـريا يف عـودة العـراق 
لالسـتضافة، بعد أن عرقلـت األحداث 
األمنية يف البالد، مساعي ملف استضافة 

العراق الذي يعود إىل 2007.
ولعل تلك املسـاعي أوصت ببناء مدينة 
البـرصة  مدينـة  يف  كاملـة  رياضيـة 
تكريسـا لرغبـة العـراق يف العـودة إىل 

أجواء الرياضة يف الخليج العربي.
ويف عـام 2013، تم افتتـاح أكرب ملعب 
املدينـة  هـذه  ضمـن  العـراق  يف  دويل 

الرياضية، بسعة 65 ألف متفرج.
كأس  بطولـة  العـراق،  ويسـتضيف 
الخليـج، للمـرة الثانيـة يف تاريخه بعد 

نسخة 1979 يف بغداد.
وقال درجـال: ”واجهت بطولة خليجي 
25، العديد من التحديات عىل مسـتوى 
بدعـم  حظيـت  لكنهـا  التحضـريات، 
حكومي كبري سـاند مساعي بذلت من 
أجل استعادة العراق الستضافة بطولة 

كأس الخليج عىل أرضه“.
وأضاف: ”رغم كل التحديات، سـنظهر 
بطولـة ناجحـة وممتعة نسـتعيد بها 
العـراق عـىل  قـدرة  يف  الجميـع  ثقـة 
االسـتضافة، نتمنـى أن تكون خليجي 
25 تمهيدا لرفع الحظر عن مالعب كرة 

القدم يف العراق“.
واسـتضاف العراق، البطولـة أول مرة 
بلقـب  وتـوج  بغـداد،  يف   1979 عـام 
النسـخة الخامسـة، وهـو أول ألقابه 
 1984 يف  اللقـب  الثالثـة قبـل حصـد 
و1988، وجميعها تحـت قيادة املدرب 

عمو بابا.
وذكر محافط البرصة أسـعد العيداني: 
باتـت مسـتعدة تمامـا، كل  ”املدينـة 
تحضريات ومتطلبـات البطولة اتخذت 
تدابريها بشكل يؤدي إىل نجاح خليجي 

.“25

واعتمدت اللجنـة املنظمة، خطة أمنية 
منسـقة مـع قيـادة عمليـات البرصة 
لتأمـني أجـواء املالعب وأماكـن إقامة 
الوفـود وتنقلهـا بشـكل مريـح داخل 
املدينة، حسـب مديـر البطولـة ونائب 

رئيس االتحاد العراقي عيل جبار.
تحضرياتنـا  ”أكملنـا  جبـار:  وقـال 
اللوجستية واإلدارية وخططنا األمنية، 
نثـق بشـكل كبـري إلنجاح الحـدث مع 

اتحاد كأس الخليج العربي“.
وأوضـح الدويل السـابق كريـم صدام: 
”عـودة العـراق إىل البطولـة، تعكـس 
عودتنـا إىل الحضـن العربـي من خالل 

بطولة كأس الخليج“.
ويمـر املنتخـب العراقـي بـأول تجربة 
إسـبانية بعد تعيني خيسوس كاساس 
مدربا ألسـود الرافدين، ليسدل الستارة 
عىل سلسـلة مـن املدربـني تناوبوا عىل 

تدريب املنتخب العراقي.
وقدم االتحاد العراقي لكرة القدم الدعم 
لالعبـي أسـود الرافدين، قبـل انطالق 
مشـوارهم ببطولـة خليجـي 25، التي 
سـتنطلق غداً الجمعة يف مدينة البرصة 
وبمواجهة ال تخلو مـن الصعوبة أمام 

شقيقه العماني.
وشـهدت التدريبات املسـائية، حضور 

عدنـان درجال رئيس االتحـاد العراقي 
لكـرة القـدم، والنائـب الثانـي لرئيس 
االتحـاد يونـس محمـود مـع عضوي 
مجلـس اإلدارة غانـم عريبـي ويحيى 
رئيـس  مستشـار  إىل  إضافـًة  زغـري، 
الوزراء لشـؤون الرياضة والشباب إياد 
بنيـان، لتقديـم الدعم إىل كتيبة أسـود 
الرافدين التي تخوض غمار منافسـات 
خليجي 25 يف املجموعِة األوىل إىل جانب 

منتخبات ُعمان والسعودية واليمن.
وجرى املران املسـائي يف امللعب الفرعي 
ملدينة البرصة الرياضية وشارك فيه 26 
العباً هم: جالل حسن، فهد طالب، أحمد 

باسل، عيل عبادي، إبراهيم بايش، عيل 
فائـز، مصطفى ناظـم، أمجد عطوان، 
زيد تحسـني، محمـد عيل عبـود، عالء 
عباس، حسني جبار، مؤمل عبد الرضا، 
أحمد يحيى، حسني عيل، مناف يونس، 
اآلي فاضـل، أمـري العمـاري، شـريكو 
كريم، ريوان أمني، أيمن حسني، حسني 
عمار، رضغام إسـماعيل، آسو رستم، 

حسن عبد الكريم، وأحمد فرحان.
يذكر أن املنتخب العراقي، خاض ظهراً 
وحـدة تدريبية أيضاً، ركـز فيها املدرب 
الخططيـة  الجوانـب  عـىل  كاسـاس 

والتكتيكية ملواجهة عمان االفتتاحية.

بغداد/ الزوراء:
وصل وفدا املنتخبني الكويتي والسعودي اىل البرصة للمشاركة يف بطولة خليجي 
25 التي ستنطلق منافستها غدا الجمعة يف البرصة.ووصل وفد منتخب الكويت 
األول لكرة القدم، صباح امس االربعاء، إىل مطار البرصة، برئاسة عضو مجلس 
ستقام  التي   “25 ”خليجي  يف  للمشاركة  العتيبي  الكويتيجمال  االتحاد  إدارة 
املجموعة  يف  األزرق  الحايل.ويتواجد  الثاني  كانون  من   19 حتى   6 من  للفرتة 
الثانية إىل جانب منتخبات قطر والبحرين واإلمارات والتي ستقام مبارياتها عىل 
أرض ملعب امليناء األوملبي.كما وصل وفد املنتخب السعودي عرص امس االربعاء 
موفينبيك  فندق  يف  السعودي  املنتخب  وفد  وسيستقر  الدويل،  البرصة  مطار  اىل 
يف البرصة طيلة فرتة تواجده يف البطولة.ويلعب املنتخب السعودي يف املجموعة 

األوىل إىل جانب منتخبنا الوطني وُعمان واليمن.

الدوحة / متابعة الزوراء:
القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  أعلن 
مونتاري،  محمد  العنابي  مهاجم  غياب 
يف  الخليج  كأس  بطولة  منافسات  عن 
نسختها ال ٢٥، املقرر إقامتها يف البرصة 
بني ٦ و١٩ يناير/ كانون الثاني الجاري.
صفحته  عرب  القطري،  االتحاد  وكتب 
«تعرض  «تويرت»:  موقع  عىل  الرسمية 
مونتاري  محمد  الوطني  منتخبنا  العب 
خالل  الركبة  مستوى  عىل  إلصابة 
الالعب عن قائمة  التدريبات، وسيتغيب 
العنابي املشاركة ببطولة خليجي ٢٥ يف 
ميجيل  برونو  الربتغايل  البرصة».وكان 
القائمة  عن  أعلن  قد  العنابي،  مدرب 

حيث  البطولة،  يف  املشاركة  النهائية 
املنتخب  بعثة  العبا.وغادرت   ٢٣ ضمت 
متجهًة  األربعاء  أمس  الدوحة  القطري 
إىل البرصة للمشاركة يف البطولة، بفريق 
مدرب  قيادة  تحت  الثاني  الصف  من 
املهمة  سيقود  الذي  األوملبي  املنتخب 
اإلسباني  رحيل  بعد  مؤقت،  بشكل 
فيليكس سانشيز، عقب خروج العنابي 
من دور املجموعات ملونديال قطر ٢٠٢٢.
سانشيز،  بديل  عن  بعد  يعلن  لم  فيما 
تحدثت  التي  الصحفية  التقارير  رغم 
لكرة  القطري  اإلتحاد  بني  اتفاق  عن 
القدم واملدرب الربتغايل كارلوس كريوش 

لقيادة العنابي.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
معدل  أعىل  نقطة،   ٥٥ أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  سجل 
مرتدة  كرات   ١٠ عىل  واستحوذ  واحدة،  مباراة  يف  بمسريته 
باكس  ميلووكي  ليقود  لزمالئه  حاسمة  تمريرات   ٧ وقدم 
للفوز عىل ضيفه واشنطن ويزاردز ١٢٣-١١٣ الليلة املاضية.

يف  املسجلني  قائمة  بورزينغيس  كريستباس  وقاد 
ويزاردز برصيد ٢٢ نقطة واستحوذ عىل تسع كرات 
وظل  األول  الربع  أواخر  يف  ويزاردز  وتأخر  مرتدة. 

يطارد منافسه حتى النهاية.
مجموعة  يف  األول  باملركز  كينغز  سكرامنتو  وانفرد 

املحيط الهادي بفوز مثري عىل يوتا جاز بنتيجة 
١١٧-١١٥ يف سولت ليك سيتي.

يف  املسجلني  قائمة  فوكس  رون  دي  وتصدر 
بينما  لسكرامنتو  نقطة   ٣٧ بتسجيل  الفريقني 

خرس يوتا للمباراة الخامسة توالياً.
ألكسندر  جيلجيوس  شاي  البارز  العبه  غياب  ورغم 

بوسطن  منافسه  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  سحق 
ألكسندر  جيلجيوس  وغاب   .١٥٠-١١٧ بنتيجة  سيلتيكس 
بسبب املرض. لكن ثاندر أمطر سلة سيلتيكس بتسجيل ٤٠ 

نقطة يف الربع الثاني و٤٨ يف الربع الثالث.

تورينو/ متابعة الزوراء:
األرجنتيني  الفريق،  نجم  عىل  يوفنتوس،  مشجعو  انقلب 
أنخيل دي ماريا، بعد استبعاده من مباراة كريمونيزي بسبب 

اإلصابة.
أمس  مساء  كريمونيزي  عىل  ضيًفا  يوفنتوس،  وحل 
وهي  للكالتشيو،   ١٦ الجولة  مباريات  ضمن  األربعاء، 
الذي  قطر،  مونديال  إجازة  بعد  للفريق  األوىل  املباراة 

ساهم دي ماريا يف تتويج منتخب األرجنتني بلقبه.
وعاد دي ماريا يف وقت متأخر مع زميله لياندرو باريديس، 
بعد االنتهاء من احتفاالت كأس العالم يف األرجنتني، ولم يكن 
يف  اإليطايل  بالدوري  مباراة  أول  يف  للمشاركة  يكفي  بما  الئًقا 
عام ٢٠٢٣، بعد إصابته يف كاحله. وكان رد فعل املشجعني عىل 

االجتماعي غاضًبا، بسخرية رصيحة من العب  التواصل  وسائل 
يعتقدون أنه لم يكن له دور مؤثر منذ انضمامه للفريق، مطلع 
املوسم الجاري، قادًما من باريس سان جريمان، يف صفقة انتقال 
يناير/  من  األول  حتى  الرجل  هذا  «احتفل  أحدهم:  وقال  حر. 
كانون الثاني وكان بخري، واآلن بعد نصف جلسة تدريبية، تعرض 

إلصابة؟».
باولو  محل  ليحل  ماريا  دي  مع  يوفنتوس  تعاقد  إىل  آخر  وأشار 

ديباال، وأن األخري كان يعاني من اإلصابات أيًضا.
وأشارت أقىس املقارنات عىل وسائل التواصل االجتماعي، إىل العب 
العالج منه يف  سابق آخر يف يوفنتوس قىض وقًتا أطول يف غرفة 
دي  يفوز  أن  «يجب  مشجع:  قال  إذ  راميس،  آرون  وهو  امللعب، 

ماريا بجائزة راميس الذهبية لعام ٢٣/٢٠٢٢».

سانتوس/متابعة الزوراء:
كرة  أسطورة  جثمان  وصل 
إىل  بيليه  الربازييل  القدم 
مقربة  إىل  األخري،  مثواه 
ضخمة يف مدينة سانتوس 
الذي  امللعب  عىل  مطلة 
من  أكثر  إليه  توافد 
شخص  ألف   ٢٣٠
أنحاء  جميع  من 
وداع  يف  الربازيل 
لالعب  مهيب 
الكثريون  يعّده 
يف  األعظم 
الكرة  تاريخ 

املستديرة.
نتهى  ا و
يم  تكر
لشعب  ا
ييل  ز ا لرب ا
للـ  األخري 
بموكب  «ملك» 
أربع  استمر 
شوارع  يف  ساعات 
عىل  الساحلية  املدينة 
من  كيلومرتًا   ٧٥ بعد 

ساو باولو.
يف  الثرى  بيليه  ُوري 
يف  عمودية  مقربة  أعىل 
لكتاب  وفًقا  العالم، 
لألرقام  غينيس 

القياسية.

رضيح  من  األول  الطابق  يف  سريقد 
يتألف من  له  مهيب ُصمم خصيًصا 
١٤ طابًقا وتبلغ مساحته ٢٠٠ مرتًا 
بملعب  أشبه  الرضيح  يبدو  مربًعا. 
كرة قدم مع عشب اصطناعي وصور 
لالعب، حسبما أكد مدير العالقات يف 

املقربة لوكالة فرانس برس.
 ٢٥٠ نحو  إن  سانتوس  نادي  وقال 
ألف شخص حرضوا عىل مدى يومني 
تويف  الذي  السوداء  للجوهرة  تكريًما 
بعد  عاًما   ٨٢ عن  املايض  الخميس 

رصاع مع مرض الرسطان.
تبع ذلك موكب جنازة ضخم وُوضع 
نعش بيليه - املغطى بعلم سانتوس 
والعلم  واألسود  األبيض  باللونني 
واألصفر  األخرض  باللونني  الربازييل 
يف  أخري   ملرور  إطفاء  عربة  فوق   -

أمام  املدينة، وتوقف يف مشهد مؤثر 
املنزل الذي ال تزال تعيش فيه والدته 
املعروفة بـ «دوّنا سيليستي» البالغة 

من العمر ١٠٠ عام.
من  تعاني  والدته  إن  العائلة  وقالت 
صعوبات يف اإلدراك وال تعلم أن ابنها 
ماريا  بيليه،  شقيقة  لكن  مات.  قد 
ظهرت  معها،  تعيش  التي  لوسيا، 

عىل رشفة املنزل محاطة بالعائلة.
 ٧٨ العمر  من  البالغة  السيدة  شّدت 
بالدموع  رأسها  وأثنت  بيدها  عاًما 

أمام الحشد الهائل بامتنان.
من  ضخمة  حشود  اصطفت 
يف  يبكي،  بعضهم  املشجعني، 
الرشفات  عىل  وتجمعوا  الشوارع 
للوداع االخري، وهم يهتفون «١٠٠٠ 

هدف، بيليه فقط».

                         

باريس / متابعة الزوراء:
برشلونة،  نجم  مع  التعاقد  جريمان،  سان  باريس  يستهدف 
جناح  سيلفا،  دا  نيمار  للربازييل  املحتمل  الرحيل  لتعويض 

الفريق الحايل.
مع  عقده  يمتد  الذي  ديمبيل  عثمان  بالفرنيس  األمر  ويتعلق 
جانب  من  رغبة  هناك  لكن   ،2024 صيف  حتى  برشلونة، 

النادي الكتالوني يف التجديد له.
الخالفات  دفعت  فقد  الكتالونية،  سبورت  صحيفة  وبحسب 
إدارة  مبابي،  كيليان  الفرنيس  وزميله  نيمار  بني  نشبت  التي 
سان جريمان للبحث عن بديل للنجم الربازييل، تحسًبا التخاذه 

قرارا مفاجئا بالرحيل.
الفرنيس  عىل  عينه  وضع  باريس  أن  الصحيفة،  وأضافت 
عثمان ديمبيل، جناح برشلونة، وسيكون عىل استعداد لدفع 

قيمة الرشط الجزائي يف عقده، البالغة 50 مليون يورو.
ومع ذلك، فقد سبق أن أكد برشلونة أنه إذا أراد النادي البارييس 
ملا  يورو، وفًقا  100 مليون  ديمبيل، فسيتعني عليه دفع  ضم 
جاء عىل لسان ماتيو أليماني، املدير الريايض للنادي، يف مؤتمر 

تقديم العب الفريق الحايل رافينيا.
املوسم  بنهاية  برشلونة  مع  ديمبيل  تعاقد  انتهى  أن  وسبق 
املايض، وكان حرًا يف االنتقال ألي ناٍد آخر، قبل أن يتم التوصل 

معه التفاق بالتجديد ملدة موسمني.

األندلس/ متابعة الزوراء:
يف  إصابة  من  جوميز  ”بابو“  أليخاندرو  األرجنتيني  ُيعاني 
ناديه  مع  لفرتة  املالعب  عن  ستبعده  األيرس،  الكاحل  أربطة 
 2022 العودة مصابا من مونديال قطر  إشبيلية، وذلك عقب 

حيث توجت بالده باللقب عىل حساب فرنسا.
معاناته  الالعب  لها  خضع  التي  الطبية  الفحوصات  وأكدت 
من إصابة يف أربطة الكاحل، إذ كان آخر الالعبني املوندياليني 
الذين عادوا لصفوف النادي األندليس، بعدما حظي بعدة أيام 

من الراحة.
وكانت اإلصابة قد منعت جوميز من املشاركة يف آخر مباريات 

األرجنتني باملونديال، بحسب إشبيلية.
وأفاد النادي أن حالة جوميز تتطور بشكل جيد، وأنه سيواصل 

عمليات التأهيل خالل املرحلة املقبلة.
وكان جوميز قد انتقل إلشبيلية يف يناير/كانون الثاني 2021 
قادما من أتاالنتا اإليطايل وخاض معه 17 مباراة هذا املوسم، 
12 يف الليجا و5 يف دوري األبطال، ولم يسجل أي هدف  منها 

وصنع هدفني.

مدريد / متابعة الزوراء:
الدور  إىل  بصعوبة  مدريد  ريال  عرب 
القدم  لكرة  إسبانيا  كأس  من  الـ١٦ 
كاسريينيو  مضيفه  عىل   ١-٠ بفوزه 
الربازييل  بهدف  الرابعة  الدرجة  من 

رودريغو.
وتحتم عىل النادي امللكي االنتظار حتى 
تألق من رودريغو  الدقيقة ٦٩ ولحظة 
إىل  وتوغل  مهاري  بفاصل  قام  الذي 
كرة  وسدد  العَبني  بني  املنطقة  داخل 

لولبية يف املرمى.
كارلو  اإليطايل  املدرب  فريق  ولعب 
النجوم  من  العديد  بغياب  أنشيلوتي 
بنزيمة  كريم  الفرنيس  املهاجم  أمثال 
والعب الوسط لوكا مودريتش واألملاني 

توني كروس.
من  كل  الـ١٦  الدور  اىل  أيًضا  وتأهل 
فالنسيا وإسبانيول وفياريال وليفانتي 

وسويتا وسبورتينغ خيخون.
يونايتد  نيوكاسل  اقتنص  انجلرتا،  ويف 
نقطة ثمينة جراء تعادله السلبي ٠-٠ 
عىل أرض املتصدر آرسنال ضمن الجولة 

الـ١٩ من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
نقطة   ٤٤ املدفعجية  رصيد  وبات 
عن  نقاط   ٨ بفارق  الرتتيب  قمة  عىل 
مانشسرت سيتي الثاني الذي يحل ضيفاً 
الخميس يف  اليوم  العارش  عىل تشيليس 
الـ «ماغبايز»  بينما  املرحلة ١٩،  ختام 

يف املركز الثالث بـ٣٥ نقطة.
سلسلة  يونايتد  مانشسرت  وواصل 

انتصاراته وتغلب عىل ضيفه بورنموث 
الدوري  من  الـ١٩  الجولة  ضمن   ٣-٠

اإلنكليزي املمتاز.
التسجيل  افتتح  كاسيمريو  الربازييل 
الدقيقة  عند  الحمر  الشياطني  ملصلحة 
بأربع  االسرتاحة  من  العودة  وبعد   ،٢٨
الثاني،  الهدَف  شاو  لوك  أضاف  دقاَئق 
وقبل نهاية الوقت األصيل بأربع دقائَق 

أضاف ماركوس راشفورد الهدَف الثالث 
مؤّمناً فوَز فريقه بالنقاط الثالث.

وعاد فولهام إىل قواعِده بفوز ثمني عىل 
بهدف  سيتي  ليسرت  مضيفه  حساب 

دون رد.
فولهام انتظر إىل حدود الدقيقة السابعة 
العبه  عرب  الفوز  هدف  ليدوَن  عرشة 
مانحاً  ميرتوفيتش  ألكسندر  الرصبي 

الدوري  يف  له  الثامن  االنتصار  فريَقه 
لريتفَع رصيُده إىل ٢٨ نقطة.

وسقط إيفرتون عىل أرضه أمام ضيفه 
هدف  أربعة،  مقابل  بهدف  برايتون 
الياباني  إمضاء  من  كان  األول  املباراة 
كاورو ميتوما يف حدود الدقيقة الرابعة 
الشوط  بداية  ومع  اللقاء.  من  عرشة 
الدار،  أصحاب  دفاعات  انهارت  الثاني 

يف  أهداف  ثالثة  برايتون  سجل  إذ 
أضاف  إذ  دقائَق،  ست  حوايل  غضون 
إيفان فريغسون الهدف الثاني يف حدود 

الدقيقة الحادية و الخمسني.
فيما كان الهدف الثالث من توقيع سويل 
مارتش يف الدقيقة الرابعة و الخمسني. 
رباعية  غروس  باسكال  اختتم  فيما 
الضيوف يف الدقيقة السابعة والخمسني 
مستغالً خطأ فادحاً لدفاع إيفرتون. و 
كان الهدُف الوحيد لرجال املدرب فرانك 
املباراة  من  األخرية  األنفاس  يف  المبارد 
ركلة  من  غراي  ديماراي  إمضاء  من 

جزاء.
سيتي  مانشسرت  الليلة  ويسعى 
يف  نقطتني  آرسنال  اهدار  الستغالل 
االنجليزي  الدوري  بلقب  الفوز  سباق 
ملعب  يف  ضيفاً  يحل  عندما  املمتاز، 
ملواجهة  لندن  يف  بريدج)  (ستامفورد 
العارش  املركز  صاحب  تشيليس  املتعثر 

برصيد ٢٥ نقطة.
السيتي مطالب بالفوز من أجل تقليص 
الفارق اىل ٥ نقاط بينه وبني الصدارة، 
بينما يحاول تشيليس الفوز هو اآلخر، 
للمنافسة عىل مقعد يف الدوري األوروبي 

املوسم املقبل.
األملاني  اقالة  يف  االدارة  قرار  أن  ويبدو 
ألن  ثمارها،  تؤتي  لم  توخيل  توماس 
خربة  يملك  ال  بوتر  االنجليزي  البديل 
كتيبة  رغم  الكبرية،  األندية  مع  العمل 

تشيليس املدججة بالنجوم.

الرياض/ متابعة الزوراء:
التقى األسطورة الربتغايل كريستيانو رونالدو زمالءه الجدد 
الذي ُعقد  يف نادي النرص السعودي، عقب املؤتمر الصحفي 

لتقديمه يف ملعب مرسول بارك بالرياض.
ورحب نجوم النرص بالنجم الربتغايل يف غرفة املالبس خالل 
بارك  مرسول  ملعب  دخوله  قبل  الليلة  بينهما  األول  اللقاء 
لتقديمه للجماهري. وحرض اللقاء رئيس نادي النرص مسيل آل 
معمر، ونائبه عبد الله العمراني، رفقة املدير الفني الفرنيس 
الذي  برونالدو  بشدة  النرص  العبو  ورحب  جارسيا.  رودي 
بالعربية: «مرحبا. شكرا لكم». من  صافحهم جميعا، قائالً 
جانبه قال قائد النرص، حارس املرمى وليد عبد الله: «حياك 
الله تساعدنا ونساعدك، ونحن  الله، أنت بني إخوانك وبإذن 
إضافة  رونالدو  يوفقنا،  والله  لنا،  بقدومك  سعداء  جميعاً 
كبرية للنادي والدوري السعودي». ورد رونالدو: «شكرا لكم، 
أنا سعيد جدا بوجودي هنا. إنه تحٍد كبري بالنسبة يل، أعرف 
هذه املجموعة جيدا وهي ممتازة، وشاهدت بعض مباريات 
الدون:  واستكمل  الالعبني».  بني  بالعالقة  وأعجبت  الفريق 

م «أنا هنا ملساعدة الفريق والستمتع  قد أ و

ال  لكي  قليل  بعد  لكم  وسأنضم  كالعادة،  عندي  ما  أفضل 
نتأخر عىل التدريبات».

النرصاوية  للجماهري  رونالدو  كريستيانو  تقديم  تم  والحقا 
الكبرية يف مشهد رائع بملعب مرسول بارك، ومعه عائلته.

للجماهري  العاملي،  قميص  يرتدي  وهو  رونالدو  وقال 
ما  أفضل  النرصاوية: «سعيد وفخور بوجودي هنا، سأقدم 

لدي من أجل النرص».
املساعدة،  وأقدم  أستمتع  وأن  الناس  أسعد  أن  «أريد  وتابع: 
ولعائلتي  يل  الكبرية  حفاوتهم  عىل  النرص  يف  الجميع  أشكر 
منذ قدومي». وواصل: «ما أتوقع تحقيقه هو جعل الجماهري 
سعيدة وهذا هو هديف واملساعدة يف تطوير الرياضة يف اململكة 
العربية السعودية، أعلم أن الدوري السعودي شديد التنافسية، 
وشكرا للتشجيع والرتحيب»، ثم قال بالعربية ضاحكاً: «أنا 
برونالدو  الرتحيب  وبعد  الشهري.  النرص  للقب  نسبة  عاملي» 
وعائلته، التقط عدد من العبي فرق النرص للسيدات والشباب 
الربتغايل.ووقع  األسطورة  مع  التذكارية  الصور  والرباعم 
كريستيانو رونالدو عىل ٧ كرات، وأهداها لجماهري النرص، 

وسط هتافات كبرية وترديد اسمه.
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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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ليفربول/متابعة الزوراء:
كودي  الجديد  الهولندي  املهاجم  يخوض  قد 
كأس  يف  ليفربول  مع  له  مباراة  أول  خاكبو 
املقبل  السبت  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد 
انتقاله  صفقة  إتمام  بعد  ولفرهامبتون،  ضد 
أيندهوفن  من  خاكبو  ليفربول  ضم  أنفيلد.  إىل 
الهولندي االسبوع املايض، لكن األوراق الرسمية 
البالغة ٤٠ مليون جنيه إسرتليني (٤٧  للصفقة 
مليون دوالر) استغرقت وقًتا أطول حتى تكتمل.
البالغ ٢٣ عاًما بات قادًرا  النادي إن الالعب  قال 
له عندما يستضيف  أول مباراة  اآلن عىل خوض 
رجال املدرب األملاني  يورغن كلوب ولفرهامبتون 
عىل  بيان  يف  وجاء  الكأس.  من  الثالث  الدور  يف 
العًبا  رسمًيا  خاكبو  كودي  «بات  النادي:  موقع 
من  انتقاله  إجراءات  انتهاء  بعد  ليفربول  يف 

أيندهوفن بنجاح». تألق خاكبو يف كأس العالم 
يف  أهداف  ثالثة  بتسجيله  قطر  يف  االخرية 

إذ  املجموعات  دور  يف  مباريات  ثالث 
وصلت هولندا إىل ربع النهائي قبل 
أمام  الرتجيح   بركالت  تخرس  أن 
وحققت  مضت  التي  األرجنتني 
اللقب. أقنع مستواه الرائع يف قطر 
خدمات  عىل  بالحصول  ليفربول 
اهتمام قوي من  املهاجم وسط 
غريمه اللدود مانشسرت يونايتد.

جاء وصول خاكبو يف توقيت جيد 
تعرض  بعد  كلوب  إىل  بالنسبة 
ليفربول صاحب املركز السادس 
يف الدوري لهزيمة مفاجئة ٣-١ 

أمام برنتفورد.
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 الكويت/متابعة الزوراء:
 قـررت محكمـة الجنايـات الكويتية 
حظـر النـرش يف قضية تزويـر كتاب 
الديـوان األمـريي الخـاص بصندوق 

الجيش.
وأفـادت وسـائل إعـالم محليـة بأن 
محكمـة الجنايات قررت حظر النرش 
يف القضية املتهـم فيها رئيس الديوان 
الفيصـل،  مبـارك  الشـيخ  األمـريي 
ورئيـس الفتـوى والترشيع السـابق 
صالح املسعد، ورئيس الديوان األمريي 

السابق الشيخ عيل الجراح.
وكانـت املحكمـة ذاتهـا قد قـررت يف 
السابع من ديسمرب املايض إلغاء قرار 
النيابة العامة بحفظ شـكوى الشيخ 
حمد صباح األحمد، عىل خلفية تزوير 

كتاب الديوان األمريي.
أن  آنـذاك  اإلعـالم  وسـائل  وذكـرت 
املحكمـة قررت إعـادة أوراق القضية 
إىل النيابة العامة لفتح التحقيق فيها 

مجددا.
وسـبق أن قضـت دائـرة الجنايات يف 
املحكمة الكلية يف يونيو املايض بقبول 
التظلم املقدم من الشـيخ حمد صباح 
األحمد عىل قرار النيابة العامة بحفظ 
بالغـه الذي تم االسـتناد إليه يف براءة 
متهمـي صنـدوق الجيـش، وأحالـت 
التظلـم إىل النيابـة العامة السـتيفاء 

التحقيقات.
بـرأت محكمـة  املـايض  ويف مـارس 
الـوزراء الكويتيـة جميـع املتهمني يف 
قضية ”صنـدوق الجيش“ التي أثارت 

الجدل لسنوات.
بـرباءة  القضائـي  الحكـم  وأحـدث 
جميـع املتهمني يف القضية الشـهرية 
بـ”صندوق الجيش“ جدال واسـعا يف 
الكويت، وسـط مخاوف من أن تعمد 
القـرار يف  القـوى السـتغالل  بعـض 
تكريس حالة الالاستقرار التي تعيش 

عىل وقعها اإلمارة منذ أشهر.
ونيابيـة  سياسـية  أوسـاط  وتقـول 
كويتية إن القـرار الذي يهدف إىل طي 
صفحـة إحدى أخطر قضايا الفسـاد 
التي شـهدتها اإلمارة خالل السنوات 
املاضيـة، يبـدو أنـه سـيأتي بنتائـج 
عكسـية يف ظل ردود الفعـل املتواترة 

وحملة التشكيك الواسعة يف صحته.
وتعـود قضية ”صنـدوق الجيش“ إىل 
نوفمـرب 2019، حينمـا قـام الشـيخ 
كان  الـذي  الصبـاح  نـارص  الراحـل 
حينـذاك وزيـرا للدفـاع، بتقديم بالغ 
للنائـب العـام يتعلـق بوجود شـبهة 
جرائم تتعلق باملال العام يف مؤسسـة 
الجيش خالل السـنوات التي سـبقت 

توليه الوزارة.
وكشف وزير الدفاع املقال، يف سلسلة 

تغريدات آنذاك، عن ”تجاوزات مالية يف 
صندوق الجيش، عبارة عن مخالفات 
وشـبهة جرائـم متعلقة باملـال العام 
تجـاوزت 240 مليـون دينـار كويتي 

(حوايل 768 مليون دوالر)“.
الـوزراء  رئيـس  نفـى  املقابـل،  ويف 
املسـتقيل جابـر املبـارك الصباح تلك 
االتهامـات التي طالتـه، معتربا إياها 

”أكاذيب ال صلة لها بالحقيقة“.
وتـوّىل املبـارك الصباح رئاسـة سـت 
حكومـات خالل الفـرتة املمتـدة من 
نهاية عـام 2011 حتى نهاية 2019، 
حيث تقدم باسـتقالة حكومته عقب 
الفضيحـة التـي أثـارت صدامـا مع 
مجلـس األمة الـذي طلب اسـتجوابه 
واستجواب أكثر من وزير يف حكومته، 

بينهم الشيخ خالد الجراح.

داخـل  بأزمـة  الفضيحـة  وتسـببت 
األرسة الحاكمـة دفعـت أمـري البـالد 
الراحل الشـيخ صبـاح األحمد الجابر 

الصباح إىل قبول استقالة الحكومة.
وتـويف الشـيخ نـارص صبـاح األحمد 
يف ديسـمرب 2020 بعـد شـهور قليلة 
من وفـاة والده، ولكـن القضية ظلت 
مطروحة أمام محكمـة الوزراء التي 
اسـتأنفت التحقيقـات فيها، وقضت 
بإبقاء املداوالت رسية، تحاشيا إلثارة 
الرأي العام. إال أن أجواء الربملان ظلت 
مشـحونة بالتوترات نظـرا إىل الحجم 

الكبري لالختالسات.
وأنشئ ”صندوق الجيش“ منذ تأسيس 
الجيش الكويتي يف خمسينيات القرن 
املـايض، ولـه أغـراض تختـص بأمن 

البالد، ويرشف عليه وزراء الدفاع.

 عمان/متابعة الزوراء:
 غيـب املـوت أسـتاذ االعـالم يف جامعـة الريموك 
االردنية املرحوم محمد جهاد الرشيدة. واالسـتاذ 
الرشيـدة من أوائـل العاملـني يف كليـة الصحافة 
واالعـالم يف جامعـة الريموك عندما كانـت الكلية 
دائـرة، ولـه بصمات واضحـة يف مسـرية التعليم 
ومهنـة الصحافة واالعالم يف االردن. وهو عضو يف 

نقابة الصحفيني االردنية.
وكانـت االرسة االعالمية والصحفيـة االردنية قد 
فقـدت االسـبوع املايض أسـتاذ االعـالم الدكتور 

عصام املوىس.
ونعـى الدكتـور عـيل نجـادات زميلـه الرشيـدة 

قائال….
بمزيـد من الحزن واللوعـة واالىس، ينعى الدكتور 
عـيل نجـادات والعائلة، الجـار واالسـتاذ واملعلم 
الدكتور ”محمد جهاد“ محمد عيل  الرشيدة “ ابو 
املهيـب“  الذي انتقل اىل جوار ربه ، راضياً مرضياً، 
بعد رصاع مع املرض، رحم الله ابو املهيب واسكنه 
يف عليني مع النبيني والصديقني والشهداء، وحسن 
اؤلئـك رفيقا، وانـا لله وانا اليـه راجعون، (الدفن 

بعد صالة عرص يوم غد الخميس).
ونعى أسـتاذ االعـالم الدكتـور محمد املحتسـب 

زميله الرشيدة قائال….
انـا للـه وانا اليـه راجعـون انتقل اىل رحمـة الله 
تعـاىل الزميل املغفـور لـه الدكتور محمـد جهاد 
الرشيـدة أبو املهيب الـذي زاملتـه يف كلية اإلعالم 
بجامعـة الريمـوك أكثـر مـن ثالثني سـنة، وكان 
رحمـه اللـه بحـق صادقـا صدوقا، كريمـا محبا 
للجميـع، وصاحب مواقف رجولية يشـهد لها كل 
من عايشـه من الزمالء يف كليـة اإلعالم، وكل من 
عرفه يف رحاب الجامعة، وكان رحمه الله مخلصا 
يف أدائه التدرييس ويف توجيهاته لطلبته غارسـا يف 
نفوسـهم محبة العلم والتفوق مع التحيل بكريم 
األخالق وعظيـم الفعال، ومحبة الوطن. رحم الله 
الفقيد، وأدخلـه الفردوس األعىل يف جنان النعيم ، 
سـائال املوىل عز وجل أن ييمن كتابه، ويلني ترابه 
، ويخفف حسـابه، ويكـرم نزله، ويجعـل الجنة 
مأواه، ويرحمنـا إذا مارصنا إىل ما صار إليه، وأن 
يلهم أرسته وأهله وذويه الصرب والسـلوان. تغمد 
الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
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 باريس/متابعة الزوراء:
تستخدم جميع الهواتف الذكية يف الربازيل 

تقريًبا تطبيق الرسائل واتسآب.
وُيسـهل واتسـآب التواصل داخل الربازيل 
وخارجهـا، ولكن اسـتخدامه عـىل نطاق 
واسـع سـاهَم أيًضا يف انتشـار املعلومات 
املضللـة يف الفرتة التي سـبقت االنتخابات 
الرئاسـية للبـالد عـام ٢٠١٨. وخـالل تلك 
الفـرتة، أعدت باتريشـيا كامبـوس ميلو، 
 Folha الصحفيـة يف فوليا دي سـاو باولو
de São Paulo، تقارير عن النرش الجماعي 

للمعلومات املضللة عىل واتسآب.
واستناًدا إىل هذه التجربة، قدمت كامبوس 
ميلو يف ندوة، أقيمت مؤخرًا، تابعة لربنامج 
مكافحـة املعلومات املضللة، الـذي يديره 
املركز الدويل للصحفيني، بالتعاون مع مركز 
نايت للصحافة يف األمريكيتني، سلسلة من 
النصائـح للصحفيـني الذيـن يعملون عىل 

تحقيقات عن التضليل السيايس.
(١) ابدأ بالحديث

ابدأ تقريرك بالحديث مع الناس.
يف عام ٢٠١٨، استأجرت الحمالت السياسية 
يف الربازيل وكاالت تسويقية لنرش املعلومات 
املضللـة عـرب إرسـال الرسـائل الجماعية 
عىل واتسـآب، وتحدثت كامبوس ميلو مع 
خـرباء يف تسـويق الحمـالت وموظفيهم، 
وأعدت قائمة للرشكات ووكاالت التسويق 
التي قدمت هذا النوع من خدمات الرسائل 

للحمالت.
وقالـت كامبـوس ميلـو: «يف ذلـك الوقت، 
لـم يكـن يعـرف النـاس، وال حتـى نحـن 
الصحفيـون وال املحكمة االنتخابية العليا، 
ما هو اإلرسال الجماعي للرسائل، لقد كان 

شيًئا بدأنا استيعابه».
(٢) ابحث عن البيانات

الخطـوة التالية هي البحث عـن البيانات، 
فعىل سـبيل املثال، يستخدم الصحفيون يف 
الربازيل قاعـدة بيانات املحكمة االنتخابية 
العليـا DivulgaCand، التـي تحتـوي عىل 
مجموعة واسـعة من املعلومـات املتعلقة 
باالنتخابـات، بمـا يف ذلـك تفاصيـل عـن 
املتربعني للحمالت، واملقاولني املستأجرين، 

وأصول املرشحني، وغريها من املعلومات.
توغل يف البحـث يف تفاصيل الرشكات التي 
ُتجـري تحقيقـات عنهـا، وسـتتمكن من 
إجـراء التحقيقات بشـكل أعمـق إذا كنت 
تعرف عناوين املمتلـكات وأرقام الهواتف، 

وغريها من التفاصيل.
 (٣) ابحث عن املبلّغني عن املخالفات

سـتتيح لك معرفة تفاصيـل عن الرشكات 
معرفـة تلك التـي تمت مقاضاتهـا. وعىل 
سـبيل املثال، يمكنك البحـث عن موظفني 
حاليني أو سابقني يف الرشكة رفعوا دعاوى 
قضائية ضدها، وبشـكل عام، من املرجح 
أن يقبـل أولئـك األشـخاص التحـدث مع 

الصحفيني.
وأوضحـت كامبوس ميلو أّن «التواصل مع 

املبلّغـني عن املخالفات واملوظفني الحاليني 
والسـابقني مهـم دائًمـا»، مشـرية إىل أّنه 
«هناك دائًما مجموعة واسعة من البيانات 
الكتشافها، ولكن االعتماد عىل املبلّغني عن 

املخالفات يساعد كثريًا يف التحقيقات».
ورشحت كامبـوس ميلو زيارتهـا لقاعدة 
بيانـات محكمـة العمل اإلقليميـة لتحليل 
الدعاوى القضائيـة املرفوعة ضد الوكاالت 
التـي قدمت خدمـات الرسـائل الجماعية، 
ومن خالل هذه املعلومات أعدت كامبوس 
التـي  املحتملـة  باملصـادر  قائمـة  ميلـو 
يمكنها االعتماد عليهـا إلجراء تحقيقاتها 

الصحفية.
(٤) اطلب الوثائق

املخالفـات  عـن  املبلّغـني  بعـض  ُيرسـل 
ينبغـي عـىل  ولكـن  تلقائًيـا،  املعلومـات 
الصحفيـني أيًضا طلب البيانـات والوثائق 
من هذه املصادر بشكل استباقي. ونصحت 
كامبوس ميلـو، الصحفيني، بطلب الصور 
وأوراق العمـل والرسـائل املتبادلة وغريها 
مـن البيانات مـن املبلّغني عـن املخالفات 

لتعزيز التقارير الصحفية.
(٥) تحقق من مصادرك

يجب عىل الصحفيني أن يكونوا أكثر حرًصا 
مـع مصادرهم، فينبغي التحقق من صدق 
املصادر، وحماية هويات هؤالء األشخاص 

لضمان عدم معاناتهم من االنتقام.
وعىل سـبيل املثال، بعد نرش كامبوس ميلو 
تقاريرها األوىل عن املعلومات املضللة التي 
كانـت تحقق فيها، تلقت رسـائل مبارشة 
التواصـل االجتماعـي مـن  عـرب وسـائل 
شـخص عرض التعاون، زاعًمـا أنه يعمل 

لدى وكالة للتسويق.

قالـت كامبـوس ميلـو: «كنـت بحاجة إىل 
التحقـق مـن أنه عمـل بالفعل لـدى هذه 
الوكالـة، لذلـك احتجـت لجمـع املزيد من 
املعلومات، ويف الوقت نفسـه، طمأنته بأن 

هويته ستظل رسية».
(٦) تعاون

يعـزز التعـاون مـن مكافحـة املعلومـات 
يمكـن  املثـال،  سـبيل  وعـىل  املضللـة، 
للصحفيني البحث عـن الجامعات واملراكز 
البحثيـة التي يمكن أن يضيف العمل معها 

قيمة لتحقيقاتهم الصحفية.
وتعاون الصحفيون مع الجامعة االتحادية 
يف ريو دي جانريو أثناء االنتخابات الربازيلية 
يف ٢٠٢٢، للمسـاعدة يف مراقبـة واتسـآب 
وتليجـرام، إذ إّن الجامعة كانت تحلل أكثر 

املواقع التي يشاركها السياسيون.
تحـت  املوجـودة  املعلومـات  اعـرف   (٧)

ترصفك
ينبغـي عـىل الصحفيـني تحديـد األدوات 
إعـداد  يف  ستسـاعدهم  التـي  املجانيـة 

تحقيقاتهم، ومن بينها:
Wayback Machine آلة واي باك

آلة واي باك هي قاعدة بيانات رقمية تتيح 
مليارات اإلصدارات املؤرشفة من صفحات 
الويـب مجاًنا. وأشـارت كامبوس ميلو إىل 
صعوبة محو السـجالت من آلـة واي باك، 

كما أن القيام بذلك يتطلب إجراًء قانونًيا.
Palver بالفر

بالفر هي رشكة تقنيـة تراقب مجموعات 
واتسـآب العامـة، وتعاونت مـع املحكمة 
االنتخابيـة العليـا أثنـاء دورة االنتخابات 
السـهولة  ومـن   .٢٠٢٢ لعـام  الربازيليـة 
بمـكان التنقـل بـني لوحـة تحكـم بالفر، 

ويمكن غربلتها حسب مصطلحات محددة 
ومرفقات وغريها.

CrowdTangle كراودتانجل
كراودتانجـل هـي أداة مـن إصـدار رشكة 
ميتا، تراقب الروايات املتداولة عىل شبكات 
التواصل االجتماعي، وتسـاعد الصحفيني 
عـىل تحليـل املوضوعـات الشـائعة وغـري 
الشائعة. قالت كامبوس ميلو إّن استخدام 
هـذه املعلومـات يسـاعد الصحفيني عىل 
تجنب «تضخيـم املعلومـات املضللة تحت 

وهم أنهم بذلك يساعدون يف مكافحتها».
ويمكن أن تسـاعد كتابتك عن املوضوعات 
األقل شـعبية، نـارشي املعلومـات املضللة 
عىل نـرش هـذه املعلومـات بـني جماهري 

جديدة.
SimilarWeb سيميلرويب

سـيميلرويب هي أداة أخـرى مفيدة لتتبع 
املعلومات املضللـة، وقالت كامبوس ميلو: 
املواقع  لقياس  «اسـتخدمنا سـيميلرويب 
األكثـر مشـاركة يف مجموعات واتسـآب، 
والتـي شـاركها السياسـيون، وحللنـا ما 
إذا كان لهـذه املواقـع جمهـور كبري أم ال، 

وكانت النتائج مرعبة».
العديـد  أّن  إىل  ميلـو  كامبـوس  وأشـارت 
مـن هـذه املواقـع تسـتقي األخبـار مـن 
مصادر صحفية موثوقـة، وتعيد تقديمها 
بانحياز لليمني املتطـرف، كما أنها تحرف 

املعلومات.
(٨) راقب عرب رسم الخرائط

وترى كامبـوس ميلو أّن مراقبة املعلومات 
املضللـة جزء من الواقـع الجديد، موضحة 
أّنه «من املثري لالهتمام أيًضا رسـم خرائط 
لجميع هذه املواقـع اإللكرتونية، ومعرفة 

مصادر تمويلها واألشخاص الذين يقفون 
وراء وجودها».

(٩) تتبع التغيريات يف الترشيعات 
ينبغي عـىل الصحفيني تتبـع التغيريات يف 
الترشيعات التي قد تؤثر عىل مدى سـهولة 

انتشار املعلومات املضللة عىل اإلنرتنت.
ورضبـت كامبـوس ميلو مثـاًال لتغطيتها 
أحـكام  «هنـاك  الربازيـل:  يف  الصحفيـة 
قضائية، وقرارات مـن املحكمة االنتخابية 
وسـائل  سياسـات  يف  وتغيـريات  العليـا، 
التواصـل االجتماعي بشـأن مـا يمكن أو 
ال يمكـن فعلـه يف اإلعالنات السياسـية»، 
مشـرية إىل أّن «هـذه السياسـات تحتوي، 
مـن الناحيـة النظرية، عىل قواعـد إلجبار 
جوجل عىل وقف انتشار املعلومات املزيفة 

عن النظام االنتخابي أو عن السياسة».
(١٠) بيانات اإلسناد الرتافقي

يمكنـك إعادة التحقق مـن صحة البيانات 
العامة املقدمة من الحمالت السياسية عرب 
مقارنتهـا بالبيانات املقدمـة من منصات 
«عمالقـة التكنولوجيـا Big Tech». وعـىل 
سـبيل املثـال، تمتلك رشكتـا جوجل وميتا 
مكتبات لإلعالنات، والتي يمكن للصحفيني 
اسـتخدامها للتحقـق من صحـة النفقات 

التي يعلنها األفراد أو الرشكات.
وأوضحـت كامبـوس ميلـو أّنـه «يف حالة 
الرتويـج عىل اإلنرتنـت، يحق للمرشـح أو 
حزبه فقط دفع األمـوال للمنصة للرتويج 
للمحتـوى السـيايس، ولكـن مـا رأيناه يف 
الربازيـل هو أن األشـخاص كانوا ينرشون 

إعالنات ضد مرشح لصالح مرشح آخر».
(١١) تتبع مصادر األموال

األجنـدات  ذات  االحتجاجـات  اندلعـت 

املناهضـة للديمقراطيـة يف الربازيـل بعـد 
انتخابات ٢٠٢٢، وتلقى العديد من منظمي 
االحتجاجات تمويًال من رجال أعمال ذوي 

نفوذ.
ومن خالل تتبع مصـادر التمويل، بإمكان 
الصحفيـني تحديـد الجهـات الفاعلة التي 
تسـاعد يف تنظيـم االحتجاجـات – يف هذه 
الحالـة – ومتلقي التربعات، ثـم التواصل 

معهم.
(١٢) راقب املحاكم والوكاالت الرقابية

واألكاديميـني  الصحفيـني  عـىل  يجـب 
ومتقـيص الحقائق، تتبع إجراءات املحاكم 
والـوكاالت الرقابيـة الحكوميـة للحصول 
عىل معلومات تفيد تحقيقاتهم الصحفية.

وقالت كامبـوس ميلو: «من يراقب ذلك إىل 
الصحفيـني واألكاديميني ومتقيص  جانب 
الحقائـق؟»، مشـرية إىل أّنـه «مـن املثـري 
لالهتمـام مراقبـة كيفيـة امتثـال النظام 
القضائـي لقواعـده الخاصـة، وهل يؤدي 

واجبه أم ال».
(١٣) كـن حـذًرا عنـد إجـراء التحقيقات 

الصحفية
شـكلت عملية مكافحة املعلومات املضللة 
يف االنتخابـات الربازيلية عام ٢٠٢٢، تحدًيا 
أكرب مما كانت عليه عام ٢٠١٨، إذ إّنه منذ 
أربع سـنوات انتـرشت املعلومـات املزيفة 
عىل عـدد محدود من املنصات، ولكنها اآلن 

تنترش عىل نطاق أوسع.
ورشحـت كامبوس ميلـو أّنـه «يف ٢٠٢٢، 
أصبحت املعلومـات املضللة أكثر انتشـاًرا 
مع اكتسـاب القادة السياسـيني املزيد من  
املتابعني والتأثري عـىل اإلنرتنت، فضًال عن 
وجـود عدد كبري مـن مقدمي املحتوى عىل 
يوتيـوب، واملواقع اإلخباريـة عديمة النفع 
والتـي تقـدم نفسـها كمصـادر إخبارية 
موثوقـة ومحايـدة، إىل جانـب تيـك توك، 
وكـواي، وغريهـا مـن منصـات الفيديـو 

القصري».
ويؤثر هـذا النظـام والروايات السياسـية 
التـي تنتـرش عـىل هـذه املنصـات سـلًبا 
عـىل الصحافة، وتـرى كامبـوس ميلو أّن 
«الصحفيـني هـم املحققون األساسـيون 
يف حمـالت املعلومـات املضللـة، فضًال عن 
كونهـم املسـتهدفني األساسـيني أيًضـا»، 
مختتمـة بالقـول: «ينبغـي علينـا توخي 

الحذر».
يديـر املركـز الـدويل للصحفيـني برنامـج 
مكافحة املعلومات املضللة بتمويل رئييس 
مـن مؤسسـة سـكريبس هـوارد، وهـي 
مؤسسة تابعة لصندوق سكريبس هوارد، 
الـذي يدعم الجهـود الخرييـة لرشكة إي. 
دابليـو. سـكريبس. ومن املقـرر أن يمكن 
املـرشوع املمتد لثالث سـنوات، الصحفيني 
وطـالب الصحافـة مـن محاربة انتشـار 
اإلعـالم  وسـائل  يف  املضللـة  املعلومـات 

اإلخبارية.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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بنشاط أدبّي ونقدّي مائز، دأب السارد والناقد األكاديمي 

املثابـر األسـتاذ الدكتـور مصطفـى لطيف عـارف عىل 

مواصلة إنتاجه اإلبداعّي املنبجس من حفرياته الجمالية 

يف الخطاب الشعري، والرسدي املعارص، إذ يشتغل بصرب 

وأناة عىل قراءة املنتج اإلبداعّي وفق مقرتبات سـيميائية 

(عالماتية) يفكك بنيتها وتأثريها الثيَّمي يف ذائقة وتفكري 

القارئ الجمايلّ، وخري مثال عىل ذلك كتابه النقدي املوسوم 

( مقرتبات السيميوطيقيا يف رسديات عبدالزهره عماره) 

الصـادر يف عام ٢٠٢٢ عن دار أمارجي  للطباعة والنرش. 

ولـو حاولنا عـرض الكتاب وفـق منظورنا املسـافاتّي، 

مبتدئني بتفكيك بنية أو عتبة العنوان مسـافاتيَّاً نجد أن 

كلمة ( مقرتبات) ذات داللة أو عالمة مسافاتّية، فالناقد 

يقـرتب من أو يبتعد عن الخطاب الرسدي عىل قدر تأثره 

باملسـافة الجمالّيةAesthetic Distance التي تومض له 

عالماتهـاSigns وكأنهـا مصابيح جمالّيـة تضيئ عتمة 

النص. أما مصطلح  السـيميوطيقيا أو السيميائية ، كما 

يسّميه البعض، هو تعريب لكلمة Semiotics وهو العلم 

الذي يعنى بالعالمات وتأثريها يف الخطاب اإلبداعّي، وأرى 

بأن العالماتية يمكن أن نلبسـها ثياب املسـافاتية، فكل 

عالمة هي مسـافة ذات وقع جمـايلّ يف ذات منتج النص 

وقارئه، ونرى أيضا أن كلمـة ( رسديات) يمكن قراءتها 

مسـافاتيَّاً ، فكل قصة أو رواية هي عبارة عن مسافة أو 

مسافات رسدية بني الراوي- السارد Narrator والقارئ 

الجمايلّ Aesthetic Reader املستقِبل للرسالة العالماتية 

.Narrative Action لذلك الفعل الرسدّي

يتحدث مؤلف الكتاب يف املقدمة عن املقرتبات السيميائية 

يف الخطاب الـرسدي للكاتب العراقي عبد الزهره عماره 

بوصفه كاتباً سـارداً غزير اإلنتاج، وأن رواياته وقصصه 

القصـرية لـم يسـلط عليهـا الضـوء بدراسـات نقديـة 

تسـتحقها، و يؤكـد الدكتور مصطفـى لطيف عارف أن 

سـبب اختياره لرسديات الكاتب عبد الزهره عماره هو 

أنـه ( صاحب منجـز أدبي كبري لم تسـلط عليه األضواء 

اإلعالميـة والنقديـة، إال بعـض املقاالت التـي كتبت عنه 

وهـي قليلة جداً ال تتناسـب مع منجـزه اإلبداعّي، ص٨ 

املقدمة).

 ويعـّرج الدكتـور مصطفـى عـىل أهميـة الشـعرية يف 

الرسديات املعـارصة، ويحاول جاهـدا ً أن يفّك االلتباس 

أو التشابك املغلّف بالغموض عند قراءة مفهوم الِشعرية 

Poetics، إذ يقرنه البعض بالشـعر، ولكني أحسـُب بأّن 

الِشـعرية قد  تجاوزت مسافة النص الشعري ودخلت يف 

مسافات رسدية و درامية ونقدية وتشكيلية وسينمائية، 

ومن هنا يمكن قراءة الِشعرية مسافاتيَّاً.

إن الجهـد النقـدي الـذي بذلـه املؤلـف كان منّصباً عىل 

(اسـتنطاق البنية الرسدية يف رسديـات القاص والروائي 

املبدع عبد الزهرة عماره الذي يمثل نسجاً من اإللتواءات 

التي ظهرت يف الساحة الروائية العراقية.ص٧، املقدمة)، 

وبذلك فأن الناقد قد أسـتطاع تفكيك تلك البنية الرسدية 

سـيميائياً، أي أنه سـلط الضوء النقدي عىل تلك املسافة 

السيميائية ملنتج الكاتب بوصفه قاًصا و روائًيا.

ومـن األهميـة بمـكان أن نذكـر أن الناقد هنـا قد درس 

املسـافة األسـلوبية للقـاص والروائي، وعـالوة عىل ذلك 

فإن املسـافة الزمكانية لن تغيب عـن باله عىل اإلطالق، 

فهـو يربط بـني أسـلوب الكاتـب واللعبـة الزمكانية يف 

خطابـه اإلبداعـي الذي ( تمّيز بأسـلوب يحيـل اليوم إىل 

فـن اليوميات أكثر من فن السـرية، فهـو يوم ليس ككل 

األيام ، أو هو احتدام األيام يف دورة زمان قياسية محددة، 

تتصادم فيها أيام الدكتاتورية مع أيام االحتالل، ساعات 

اإلحباط بأوقات األحالم، ص٨، املقدمة).

 وفضـًال عن مقدمة الكتـاب املهمة، يوزع املؤلف فصول 

كتابه وفق العناوين اآلتية:

١- فضاء السيميوطيقية يف رواية ( فادية).

٢-قـراءة سـيميائية يف املجموعة القصصية املوسـومة 

(الشمس ترشق يف عيون الناس).

٣-سيميوطيقيا الرسد يف رواية ( كالب يف الظالم).

٤-قراءة سيميولوجية يف املجموعة القصصية املوسومة 

( السكرترية والخريف).

٥-السرية الغريية يف رواية ( غداً سأرحل).

٦-العتبـات النصيـة يف املجموعـة القصصيـة ( قطة يف 

الطريق).

٧-قراءة حداثوية لسيميوطيقيا العتبة يف رواية (والتقينا 

يف بروكسل).

٨- املونتاج السينمائي يف رواية ( الخدم يف إجازة).

٩-قراءة لشـخصية رواز كريدي يف رواية ( عاشـقة من 

كنزاربا).

١٠-سيمولوجية الذات وجمالية اآلخر يف رواية ( دماء يف 

بحرية األسـماك)، وهي عبارة عن دراسة ُتعنى باملسافة 

السايكولوجية.

ثمة عالمة جمالّية من الجدير أن نذكرها للقارئ الكريم، 

إتسمت بها شخصية الناقد الواعي املثابر الذي يتابع كل 

شاردة و واردة يف الشارع الثقايف، وهي إّن النشاط اإلبداعي 

والنقـدي- األكاديمـي امللفـت لألنظار لألسـتاذ الدكتور 

مصطفى لطيـف عارف ال يقترص عـىل التأليف والبحث 

والـدرس األكاديمي فحسـب، بل تعداه إىل مد الجسـور 

اإلنسـانية والجمالية مابني الكاتب املبدع بوصفه شاعراً 

أو سـارداً أو ناقـداً والطالب- الباحـث األكاديمي، وبهذا 

الفعـل فإنه فتح كـوة يف الجدار األكاديمي الكالسـيكّي 

النزعة، لتطل من خاللها شـمس الحداثـة، وبهذا الفعل 

الجـريء قـد تمكن الدكتـور مصطفى من كـرس القيود 

الكالسـيكية للـدرس األكاديمـي، و يف ذات الوقت أخرج 

املبـدع مـن برجه العاجـي وخلّصـه من داء النرجسـية 

املتورمـة، وجعله وجهـا لوجه مع الباحـث األكاديمي-

الحداثوي الذي يناقشـه ويفكك خطابه اإلبداعي، ويعّده 

لدراسة أو بحث أكاديمّي رصني.
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تنهـض... تهمـس يف أذن الصباح تنهيـدة صامتة 

وقلبها ينبض شوقا....
تنظر إىل مرآتها...

تبالغ قليال يف وضع مكياجها...
تستبدل رداءها كنوع من التغيري...

تحمل شنطة بنفسجية...
تضع قطرات من عطرها املفضل...

تحتيس فنجان القهوة مراً...
تنظر إىل السـاعة الحائطية القديمة والقلق ينهش 

بقاياها املتبعثرة...
و فجأة يرن الهاتف؟

تحاول جمع أشالء حروفها املتناثرة...
صوته كطعنة تخرتق قلبها...

فهو ليـس ككل الرجال له القدرة عىل تدفئة الروح 
الباردة و ايقاظ القلوب املنطفئة...

هي فعال وقعت يف حبه ...
وهذا ما تأكدت منه حني عزمها ألول لقاء... 

هي تسأل وهو يتأمل...
عفوا...!! أقصد...!!

كيف رسقتني مني إليك.
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مـن أهـم هـذه السـمات الفنيـة يف قصة 
مقدمـة  وجـود  املقهـى!!»،  «كوميديـا 
متموضعة بني قوسـني يف مطلـع القصة، 
التي جسدت شـكالنيتها..بينما مضمونها 
بـني القوسـني يمثل جوهـرا متصال برسد 
اآلن  ويف  جهـة،  مـن  خارجهمـا  القصـة 
ذاتـه هـذه التوطئـة مسـتقلة عـن الجو 
النفيس الخاص لبقيـة رسد القصة والذي 
مـرسَح تجمهـر النـاس يف املقهـى حـول 
لعبـة الدومينـو بني رجـّيل اللعبـة ال ثالث 
معهـا، أما أسـتقالل معنى هـذه التوطئة 
فجاء يف تعرية وكشـف للجو النفيس العام 
للمدينـة والحـارة ومقهاهـا بإلقاء ضوء 
رسيـع املرور عـىل طبيعة معيشـة الناس 
حركتهـم  يف  واالقتصاديـة  االجتماعيـة 
اليوميـة هنـاك وآثارهمـا النفسـية عـىل 
النـاس، يف تبئري خارجي للمـكان* إذ نقرأ 
بدايـة القصـة بداية املقدمـة: ((املقهى يف 
مدينتـا الغارقـة بالقدم، املسـحوقة تحت 
مطـارق ضيمها وأهمالهـا، أهم الربملانات 
وأكثـر الجـدران معرفـة بخفايـا األمور، 
اآلتيـة مـن الدرابـني املُقفلة مثـل زنازين 
رطبة..)) وتنتهي املقدمة بعد أسطر قليلة 
عند:((املقهى أكوام من الكتب الشـفاهية 
الغريبـة  والتعليقـات  للسـخرية،  املثـرية 
التـي ال تسـتطيع الحناجـر االحتفاظ بها 
وتكرارهـا عند الحاجة، ثمـة ما هو جديد 
وزاٍه ومبتكر مـن اكياس الرفض والقبول 
واالسـتكانة..))، فيتصل هـذا الجو العام 
بالجـو الخـاص للمـكان املقهـى ولحظة 
نهايـة لعبة الدومينو– موت الدوشـيش-، 
يف تبئـري داخـيل للمقهى/املـكان*، وبعد 

الرسديـة  التوطئـة  األخـري مـن  القـوس 
مبارشة تأتي أجواء املقهى:((لحظة صاح 
(عزيز االسـود) مات الدوشـيش، تجمعت 
دكنـة الوجـوه مبـرصة الدويشـيش هو 

ينازع أنفاسه االخرية،..))..
بعد هذه الخطوة من القراءة ندرك توظيف 
اإلدهـاش  لصالـح  كان  رسديـا  املقدمـة 
دون  تكـون  التوطئـة  حيـث  القصـيص، 
أقواس وغري محسوسة عند املتقيل إذا شاء 
القـاص أن يجعل مقدمـة لقصته، كما أن 
النص ليس اقتباسا من نص آخر ليكن بني 
قوسني ُمغلقني، وليسـت القصة القصرية 
بحثـا أكاديميا توضع لـه مقدمة واضحة 
حرصهـا املبدع شـوقي كريم بني قوسـني 
ُمغلقـني، لهـذه االسـباب مـن االدهـاش 
والسؤال ماذا يريد القاص من وضعه الكالم 
بني قوسني يف بداية رسده للمتن القصيص؟ 

لقـد أراد القاص كريم فعـل االدهاش عند 
املتلقي، الذي يحرك عقله ومشـاعره معا 
بإتجـاه االبحار صوب الحـدث األهم وهو 
حيـاة النـاس الفقراء وبسـاطتهم يف رسد 
فني من نوع خـاص، له طعم ذكاء الحياة 
والتجربـة والخربة يف الكتابـة القصصية، 
فقد أراد القاص يف قصته هذه عند نهايتها 
أن يقـول حياة هؤالء الناس بسـيطة جدا 
حيث تتم موافقة الرجل الكبري السـن عىل 
خطوبة أبنته من الشـاب(عزيز االسـود)، 
وهما يلعبان الدومنيـو متقابلني وال ثالث 
معهمـا، والنـاس جمهـور غفري يشـجع 
تحدي اللعبة بينهما ويعلم بخطوبة(عزيز 
االسـود) ألبنة الرجل الـذي كان رشطه أن 
اليموت الدوشـيش يف يده أبان تلك اللعبة.. 
إذ حيـاة تلـك النـاس صعبة أيضـا يف اآلن 
ذاته، صعبة بسبب صعوبة معيشتهم فهم 
هوامش املدن، فهي ليست مقهى يف مدينة 
دون سـواها من مدن العراق بل اكثر املدن 
فيها هوامشـهما االقتصاديـة االجتماعية 
عرب عصـور تغيري االنظمـة يف العراق.. أن 
القصـة بجملتهـا ويف تفاصيلهـا الدقيقة 
متصلة بمقدمتها وما جاء يف جوها العام، 
فهـي الحيـاة البسـيطة يف هوامـش املدن  
التـي تختلـف عـن حيـاة االرس الحاكمـة 
وتركيبـة تقالديهـم يف طريقـة خطوبتهم  
وزواجهـم، ومـا يبذخـون من املـال، كما 
تختلـف طريقة حياة أولئـك يف املقهى عن 
أولئك الذين يتبعون(اتكيت الهاي اليف) أو 
َمن يقلدونهـم يف هذا، فأن قصة «كوميديا 
املقهى» مـن مجموعة قصص «عراقوش» 
لشـوقي كريم املطبوعـة ٢٠٢٢، تنقلك اىل 
مجتمع لـه تقاليـده السـهلة ومعرتكهم 

الـكالم واللغو كما جـاء يف املتن القصيص، 
رابضني تحـت وطأة أحوالهـم قانعني بما 
عندهم فرحني بخطوبة(عزيزاالسود) من 
أبنة الرجل املسـن الذي استطاع (االسود) 
حمله والركض به بعد انتهاء اللعبة بينهما 
وبقـي الدوشـيش حيـا، بعـد أن أخـربه 

أبوها: 
((قـال اآلخر ضاحكا : أما سـمعت العاقل 
من خطب ألبنته ال ألبنه..!!، رصخ االسـود 
وهو يحمـل اآلخر املبهتج املحيا بني يديه : 

األبوة معنى .. األبوة معنى !! .
ضّجت املقهى بالهالهل والتصفيق والهتافات، 
كان عزيـز االسـود يحلق بجناحـني أبيضني 
مخرتقـا السـحب املثقلـة بالرعود..ُمحـاوالً 
الوصـول اىل حيـث كانت تقف الفتـاة البلون 
الجمار مراقبـة الدرب املضـاء بالزغاريد..)) 
تنتهـي القصـة ويختـم الرسد بكشـفه عن 
ارساره، ففـي الرتاكيب اللغة التي صاغ منها 
شوقي كريم قصته كانت سمة رسدية مهمة 
أيضاً، لغـة من معدن الذهـب الخالص قلّبها  
كريم عىل نار التجربة الكتابية الالهبة عنده، 
التي أذابت الرتاكيب اللغوية القديمة الجاهزة 
واملألوفة يف القصص العراقي، وجاء بصياغة 
جديدة من سبيكة تجربته الحياتية واألدبية، 
فلم تنمح املتلقي سـهولة مـا يدور يف القصة 
إال عند نهايتها، وهي سمة فنية رسدية جلّية 
أخرى،وخلف تلك الرتاكيب اللغوية والتشـبيه 
املسـاق فيهـا - ديٌك يقـارع ديـكاً آخر– من 
القصة، معنـى يقف عىل عتبة املكان/املقهى 
والحـارة، بالسـؤال: ملاذا حياة هـؤالء الناس 
كهذا سـهلة صعبـة مرحة مخمـورة بحرارة 
لـذة الحياة عىل الرغم مـن أنهم فقراء املدينة 
وهامشـها املرتوك علناً بكل أهمال ويف جميع 

أزمنـة االنظمـة السـابقة والجديـدة؟ بينما 
يحـرض املكان الضـد يف عقل املتلقـي، عندما 
يقرأ هذه القصة من رسديات املدينة وطريقة 
كسـب املال الصعبة واملعيشـة يف هامشـها، 
املـكان الضـد يف املدينة نفسـها لكنه مشـع 
باألضواء والرتف وسهولة جني املال،إذ يحرض 
الضد بذكر ضده من خالل عوامل االستدعاء، 
ليجعل هذا الحضور املتلقي يبحث عن جواب 
للسؤال عن رس السعادة يف هامش املدن.. وهي 
سـمة رسدية مهمـة أيضـا. *» تبئرياملكان/ 
البيت يف نماذج رسديـة للمرأة العربية»،مؤيد 
السـكرية،القاهرة،٢٠١٩،فيه  دار  عليـوي، 
تعريف باملصطلح: التبيرئ الخارجي والداخيل 
للمـكان. ودراسـة ملؤيـد عليوي منشـورة يف 
جريدة الدسـتور بعنوان «تبئـري زقاق العمة 
مريم» يف رواية «الليل يف نعمائه» للروائي زيد 

الشهيد.
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االطار العام للّنص:

   يعطينـا الّنـص فرضيـات، هـي انعكاسـات للواقـع 

(الواقـع ألي زمان ومـكان، ال ُيحدد بزمن معنّي) هو – 

أي النص- وإن كان من بنات أفكار الشاعر، وما رسمه 

مـن خيال ابداعـه، لكنه بـوح ملعاناة، تخص الشـاعر 

ذاتًيـا، وعام يشـمل معظم النـاس، كون الشـاعر هو 

مرتجـم حقيقي لهذه املشـاعر املتدفقة، سـواء كانت 

ايجابيـة، أم سـلبية؛ (ايجابيـة كحالـة فـرح، رسور، 

انتصار عىل الذات، حصول منفعة – وسـلبية كحصول 

ضنك من ظلم وتعاسة الحياة – الوجود أو الواقع املرير 

الذي يعيشـه انسان اليوم، جرّاء ما يمّر به هذا االنسان 

بحسـب تغريات الزمكان). ونستطيع القول إن الشاعر 

هو األكثر ايالًما من سـواه، واكثر احساًسـا بالفوادح 

والفواجـع، ألّن الشـاعر يمتلك احساًسـا مرهًفا، اكثر 

من الفنان (الرسام) الفنان (املمثل) والكاتب – القاص 

والروائي، وغري ذلك.

   الشـاعر ترجـم ذلك، أو ُقل عّرب عنه بــ «النار» والنار 

قد ترمـز اىل (الجحيم، العذاب، الهجر، الفراق، الِبعاد...

الخ) إذ يستطيع االنسان أن ُيعّرب عن كّل هذه املفردات 

بكلمـة واحدة: (النـار). وهذا قمـة االبداع لـدى املُبدع 

الفطـن، وهـو يف ذات الوقـت، اختزال، بل اسـتطيع أن 

اسـميه: قطـع شـوط طويل يف سـاحة الفكـر، بهدف 

الوصول اىل غاية مرجوة، نروم من خاللها ايصال فكرة 

غري واضحة املعالم، أو هي صعبة املنال، الشـاعر فقط 

هو الذي يرى مالمحها من بعيد.

يقول:

يل ذكرياُت الناِر ترسقني   من ألفها لآلن لم أفِق

حسواً كأن املاء يرشبني    يف بردِه يشٌء من الغرِق

   إذا كانـت كّل هـذه املحـن تمـّر عىل الشـاعر، رقيق 

االحسـاس، فهذا تحصيـل حاصل، إنه ال يسـتطيع أن 

يفوق من جرّاء الّصدمة هذه، بعدها ستحصل تضحيات 

جسـام، وحده الذي يدفع ثمنها، أي الشـاعر، وبالتايل 

البد أن يتحّمل الوزر ومغبة األمر، كونه حساسا، وغريه 

قد ينهار يف بداية الصدمة.

ذهنية الوصف:

   عالوة عىل كّل مما سبق، اعطى الشاعر وصّفا دقيًقا، 

أراد مـن خاللـه، أن ُيعطي صورة واضحـة - متكاملة 

لشـدة الَخُطب، وصعوبة املوقف، الذي يمّر به، أو الذي 

رءاه بأُم عينه، أو استشـفه عرب احساسـه، ففلسـفه 

بلمحـة وجوديـة كريجارديـة (نسـبة اىل الفيلسـوف 

الوجودي كيجارد) إنسـانية، كأّنه ترجم األشـياء بُبعد 

هـذا الوجود، الُبعـد الحقيقي لصورة االشـياء هذه، ال 

بصورة ميتافيزيقية ماورائية، ُتأخر نتائجها بعد حني، 

أي لكشـف الغطـاء عن صورة االشـياء التـي ال نراها 

شاخصة أمامنا.

    ونسـتطيع أن نلتمس بهذا الوصـف، ايصال الصورة 

الشـعرية متكاملـة خالية من الرتـوش، أي كما يصور 

املصّور الفوتوغرايف، ملنظر طبيعي، أو لبناء شـاهق، أو 

لغيمة رباب. وهنا يظهر الحّس االبداعي لدى الشـاعر، 

فالصـورة جاءت غري مجّسـمة أو «فوتوشـوب» بقدر 

ما هـي جاءت، كما التقطها املصـور، صورة حقيقية، 

واضحة نقية مدهشة.

يقول:

أعطيتُه كفي فأغرقني     فتضاحكْت يف موتِه حدقي

عصفتُه أرسبة ُمهلهلة     دانْت لسحِر حكايِة الورِق

ما بني اصبعها حكايتها     أن يستقيَل لُبعدها ودقي

لحظاتنا واأللف يف نزِق   تربو عىل الدهرين يف نزِق

منحى روحي: 

   دائًما ما أجد كثريًا من الشـعراء، ينحون يف قصائدهم 

منحـى روحي تصـويف (بعضهم دون أن يـدرك ذلك، بل 

يشـطح به الخيال الشعري، فحسب) فيشعر إّنه ينظر 

اىل فكره الذي تدور حوله االشياء 

 ،

ال األشـياء هـي التـي تـدور حـول فكـره – كمـا عّرب 

ايمانويل كانت الفيلسـوف االملاني يف كتابه «نقد العقل 

املحض» –. وهي نظرة تصوفية، كأّنه جعل الله شاهًدا 

عىل تلك األحداث التي جرت. فهاجت مكامن األلم لديه، 

بصفته شاعر، يتألم بأبسط االشياء أو املسميات حيث 

تتحرك بوصلة األلم كخفة يد.

عنٌي تريُد الله ُمسبلة   ُتعطيِه من شجٍو بها َدفِق

للشاعِر املحزون أغنية  يف عودها لحَناِن من قلِق

     وهـذا يذكرنـي بما قلته يف كتابـي «الله يف فكر عمر 

الخيـام» إذ قلـت إن الخيـام، وعىل اعتبـاره متصوف، 

كانت ُجل قصائده الصوفية يخاطب فيها الله مبارشة 

ويذكر الخمر، ويعني الذات اإللهية، وهو األكثر وضوًحا 

من بقية الشعراء.

   قلـت يف كتابـي: «إن الخمـر التي يشـري اليها الخيام، 

والتي اسماها  يف هذا املقطع الطىل، هو ال يعتقد الخمر 

الدنيا- كما نوهنا سـلفا-  والتي تنتهي خالل سويعات 

وربما لحظات، بقـدر ما يقصد بها الخمرة االلهية، أي 

الذوبان يف العبودية والسكر يف معراج الوصول اىل الذات 

االلهية، ويتم بالنشـوة وفقدان االلم الدنيوي للشـعور 

باللـذة الحقيقيـة، هذه اللذة غـري املنقطعة وليس لها 

حدود، وال تنفد كما تنفد خمرة الدنيا، ويفقد شـاربها 

عبق بهجتها كأن شيئا لم يكن».

  فهذا املنحى الذي نحاه الشـاعر واثق الجلبي كان عىل 

دراية به، ال جاء عىل حني غرة، كما اعتقد بل قد اجزم.

نهاية الّنص:

   النـص، وإن كان قصريا، إّال الصورة الشـعرية جاءت 

متكاملة، غري منقوصة، كأنك تشـاهد لقطة سينمائية 

ملشـهد يعرب عن حالة معينة، كأن تشاهد رجل وامرأة، 

سيتبادر اىل ذهنك أنهما حبيبني.

النهايـة كانـت موفقـة بصورتها التي رسـم مالمحها 

الشـاعر؛ ولو اراد أن يضيف لها بعـض األبيات، فتحما 

سـيضع فاصـال، ثم يبـدأ ببنـاء هيكلية جديـدة تعزز 

مـن البنـاء العمـودي، بحيث ال يخـلُّ بالُبعـد الهنديس 

لخارطة القصيدة، إذ لو اكتفيت بقراءة الجزء األول من 

القصيدة، ستقنع ذاتًيا.  

يقول الشاعر:

كم فيك يا دنيا ُمشاكسة  أن تكرسي ُجنحا فتنسحقي 

أو تقتيل طفال فيحمله  نعٌش ليسقي بعَض محرتِق 

أٍف لك من ثابٍت َجلٍد    أرداِك يف ضيٍق من الطرِق
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لـكل امرأة صفات معينـة مفضلة تبحث 
صفـات  هنـاك  أن  إال  الرجـل،  يف  عنهـا 
مشرتكة ترصعليها معظم النساء يف زوج 
املسـتقبل لبناء األرسة السعيدة. ويتمتع 
بعض الرجال بصفات معينة تميزهم عن 
غريهم وتجعلهم مرغوبني بشدة من قبل 

النساء. وفيما ييل أهم هذه الصفات:
1الرصاحة والوضوح

تبحث معظم النسـاء عن الرجل الرصيح 
والواضـح الـذي يقول بلسـانه ما يخفي 
قلبـه، يف حـني أن الرجـل الغامـض الذي 
يتخفى وراء أقنعة مزيفة غري مرغوب به 

من معظم النساء.
2احرتام اآلخرين

االحـرتام طريق ذو اتجاهـني، فكما تريد 
من اآلخريـن أن يحرتموك، يجب عليك أن 
تظهر قـدراً عالياً من االحـرتام تجاههم، 
وباألخـص لزوجتـك التـي تشـاركك كل 

صغرية وكبرية يف حياتك.
3 حب املرأة

الرجـل مجبول بطبيعته عـىل حب املرأة، 
بعطـف  التعامـل  هـو  هنـا  واملقصـود 
ورومانسـية مع الزوجة، واسـتمرار هذا 

الحب لسنوات طويلة.
4حب العمل الذي يقوم به

تقـدر املرأة الرجل الناجح والطموح الذي 
يحب عمله بإخالص ويسعى إىل تحسينه 

بشـكل دائم، وعىل النقيـض تنفر معظم 
النسـاء من الرجل الكسـول الذي ال يبدي 

أي رغبة بالتطور.
5تقدير دعم املرأة

يجـب أن يظهـر الرجل تقديـره وعرفانه 

بالجميـل تجـاه زوجتـه التي تقـدم له 
الدعم عىل شـتى أشـكاله عنـد الحاجة، 
فهذا التقدير يمنح املرأة شعوراً بالرىض 
والثقـة بالنفـس، ويوطـد العالقـة بني 
الزوجني عىل أسس من املحبة والتعاون.

6االلتزام بطريق النجاح
مـن  العديـد  هنـاك  أن  املعـروف  مـن 
الصعوبات واملعوقـات يف طريق النجاح، 
فهو ليس مفروشـاً بالـورود كما يعتقد 
البعـض، واملـرأة تفضل الرجـل الصلب 

القـادر عىل الثبات وااللتـزام عىل طريق 
النجاح.

7الرغبة باملخاطرة
يحتـاج النجـاح يف كثري مـن األحيان إىل 
القدرة عـىل املجازفة وخوض املغامرات، 
والرجل املغامر محبـوب لدى الكثري من 

النساء.
8 وضع مخطط للحياة

ال يجب أن يرتك الرجل الحياة تسريه كما 
تشـاء، بل عليه أن يضـع خطة محكمة 
لحياته املسـتقبلية مع رشيكـة حياته، 
وغيـاب هذه الخطـة يـؤدي يف كثري من 
األحيان إىل فشـل العالقة الزوجية ودمار 

األرسة.
9القوة العاطفية

تنفر املرأة مـن الرجل الضعيف عاطفياً، 
والـذي ينفجـر بالبـكاء عندما ال تسـري 
األمور عىل ما يـرام، أو يصاب باإلحباط 
عنـد التعرض للفشـل، وتفضـل الرجل 
الصلـب القادر عىل اسـتيعاب الصدمات 

والوقوف عىل قدميه من جديد.
10 التأثري عىل اآلخرين

ال ينبغـي أن يقتـرص تأثـري الرجـل عىل 
حياتـه الشـخصية، بـل يجـب أن يمتد 
إىل حيـاة اآلخريـن ويقدم املسـاعدة ملن 
يحتاجهـا، فهذا النوع من الرجال يجذب 

انتباه املرأة بشكل دائم.

قلة الرطوبة يف فصل الشتاء قد 

يسـبب الجفاف الزائد عن الحد، 

ممـا يجعـل الشـفاه تتشـقق 

واليدين تصبح جافة بشـكل ال 

يصدق، ألن البعض قد يضع عىل 

يديه بعض املطهرات التي تسبب 

لجفاف اليد بشكل فائق.

وغسـل اليد يجعل اليد تتعرض 

خشـونة  مـن  شـديد  لتأثـري 

وجفاف وتقشري، ويوجد بعض 

النصائـح التـي يمكـن القيـام 

بها لجعل اليد ناعمة بشـكل ال 

يصدق وطبيعية.

١- وصفة كريم اليد:

يمكـن خلـط ملعقـة صغـرية 

من العسـل مع ٣ مالعق كبرية 

من زبـدة بيضاء غـري مملحة، 

ويعترب هذا الكريم غنى بشـكل 

كبري، ويجعل اليد ناعمة كبرشة 

األطفـال، ويمكـن تخزين هذا 

الكريـم يف الثالجـة ملـدة حواىل 

أسبوع واحد.

٢- قناع اليد األسـبوعى للبرشة 

الجافة:

يمكن خلـط ملعقـة كبرية من 

الجلرسين مـع ١ صفار بيضة، 

زيـت  مـن  كبـرية  ملعقـة  و١ 

الزيتـون، و١ ملعقـة كبرية من 

ويـت اللـوز، وعصـري ليمونـة 

واحـدة، و٢٠ مـل مـاء الـورد، 

ويتـم  معـاً،  الخليـط  ويمـزج 

وضعـه عـىل اليـد، ثم يشـطف 

بعـد ٢٥ دقيقة، مع وضع بعده 

مرطب ليد غاية يف الروعة.

٣- هالم الصبار:

يمكـن أخـذ ملعقتني مـن هالم 

الصبـار وملعقتـني كبريتني من 

زيت عباد الشمس، وتدفئته عىل 

النار ثم وضعه عىل شـكل فناع 

عىل اليد، ويتم شطفه باملاء بعد 

٢٠ دقيقة فقـط، للحصول عىل 

فوائد عديدة وغنية.

٤-بطاطس مهروسة ولبن:

هذه الطريقة سـهلة وموجودة 

مكلفـة  وغـري  منـزل،  كل  يف 

وعملية، وهـى عبارة عن نصف 

كوب من بطاطس مهروسة مع 

نصف كـوب من اللبـن، ويعترب 

لنعومـة  لليديـن،  رائـع  قنـاع 

وصفاء.

٥- قرش البيض:

عنـد الحصـول عـىل األفطار يف 

الصبـاح، يجـب الحـرص عـىل 

عدم رمى قرش البيض املسلوق، 

قـرش  اسـتخدام  يمكـن  ألنـه 

البيض عن طريق كشـط بياض 

البيض املتبقى عىل قرش البيص 

املسـلوق، وضعـه عـىل اليدين، 

ويغسـل بعد ١٠ دقائـق لنتيجة 

مبهرة.
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ملعقـة  ربـع  أسـود:  فلفـل   -
صغرية

- ملح: ربع ملعقة صغرية
طريقة التحضري:

حّمـي الفرن عـىل حـرارة ٢٢٠ 
درجـة مئوية، وجهـزي صينية 
الفرن وبطنيهـا بورق األوملنيوم 

وادهنيها بزيت الزيتون.
تبـيل الدجـاج الفيليـه املدقـوق 

بامللح والفلفل األسود.
اخلطـي الدقيق مـع البابريكا يف 

وعاء.
اخلطـي البقسـماط مـع بـرش 

الليمون يف وعاء آخر.
غّميس الدجـاج بمزيج الطحني، 
ثـم  املخفـوق،  بالبيـض  ثـم 
البقسـماط وضعـي القطـع يف 

الصينية املجهزة.
أدخـيل الصينية للفـرن املحمى 
مسـبقاً ملدة ١٠ دقائـق، وقلبي 
واآلخـر  الحـني  بـني  الدجـاج 
حتى ينضـج بالكامـل، وقدميه 

ساخناً.
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اإلضطرابـات النفسـية هـي يف األسـاس انعـكاس خارجـي آلالمنا 
الداخلية .. ففي كثري من األحيان ما تتحدث إلينا أجسـامنا وخاصة 
عندما نشـعر بـآالم غري محتملـة فينعكس ذلك بدوره عـىل أفعالنا 

وحياتنا العامة والشخصية يف صورة إضطرابات نفسية .
فالصداع عىل سبيل املثال هو اشارة لحاجة الجسم لتخفيف املجهود 
الذهنـي وإعطـاء الحـدس مسـاحتة لكي يقـوم بـدوره يف التفكري 
وغريهـا من األمـور الذهنية األخرى بـدون إرهاق جسـدي , وغالباً 
مـا يعاني آالم الصداع األشـخاص الكثريي التفكري وعادة ما يتسـم 
تفكريهم بجدية وعقالنية مفرطة اليسـتطيعون التخىل عنها . وإن 
كان الشـخص يعاني مـن إضطرابات الجهاز الهضمـي كإلتهابات 
وحرقـان املعدة فهـو يف الغالب لديه العديد من املشـكالت والعقبات 
والتي تتكرر بشـكل دائم وذلك النوع من األشخاص عادة ما يميلون 
إىل اخفاء انزعاجهم واسـتايئهم من تلك االمور مما يؤثر سـلبا عىل 

حالتهم الصحية .
إذن علينا دائما أن نجد طريقة الئقة للتعبري عن الغضب واالسـيتاء 
الذي نشـعر به واطالق العنان للمشـاعر لكي تعرب عن نفسـها ألن 
املعـدة يصعب عليهـا كثرياً هضم مثـل هذه األمور وعلينـا أيضاً أن 
نَتبع تجاه أنفسـنا فلسفة حياتية أفضل وأقل تعقيداً بعيداً عن كبت 

املشاعر وتقييدها .
أما األشـخاص الذين يعانون من ظهور البثـور , كاإلكزيما وغريها 
من االمراض الجلدية والتي ال نعلم األسباب الحقيقة وراء ظهورها، 
فهم عادًة ما يعانون من صعوبات يف وضع حدود لحايتهم الشخصية 
وبالتـايل هـم يفضلون االبتعـاد عن الآلخريـن كوسـيلة للدفاع عن 
النفـس .ومـن هنا نجد أن معاناة شـخص ما مـن أى مرض جلدي 
ال يعنـي فقط أنه يف حاجـة إىل العزلة عن العالـم الخارجي، بل عىل 
العكـس هو يعني أيضـاً حاجته القوية لإل ختـالط  باآلخرين وبناء 
حيـاة اجتماعية صحية ومعتدلة ‘تريض حاجته يف التقرب من اآلخر 
ووضع حدود مناسبة تمنع ذلك اآلخر من التطفل عىل شؤون حياته 

الخاصة .
 وهناك أيضاَ من من األشـخاص من يعاني أعراض اإلمسـاك بشكل 
دائم. وهم يف الغالب إما يميلون إىل التعلق باملادة أو لديهم خوف دائم 
من التعبري عن بعض املشـاعر الداخلية التي ال يستطيعون التخلص 

منها .
أما إذا كنت تعاني من آالم القولون العصبي، فأنت بالتأكيد شـخص 
ال يستطيع السـيطرة عىل غضبه مما يتسبب لك يف بعض املشكالت 
أو يف احراج اآلخرين  فتشـعر بتلك اآلالم كنوع من اإلسـتياء والندم 

عىل ما صدر منك دون وعي.
ولكـى نتجنب تلـك األنواع من االضطرابـات، فعلينا دائمـاً أن نحب 
أنفسـنا ونرىض عنها ونوليهـا مزيداً من االهتمام وأن نجد أسـلوبا 
للتحاور معها واالستماع إليها والتعبري عنها وعما يدور بداخلها من 
خوف أو غضب أو استياء أو حزن . وعلينا أيضاً أن نخرت لها ما تحب 
فال نجربها عىل قول أو فعل ال ترضاه وعلينا أن نحب الحياة ونعيشها 

ببساطة وتلقائية فهي ليست ىف حاجة إىل مزيد من التعقيد .

يمكـن أن تؤثـر الفصـول املتغرية يف أجسـامنا 
وعقولنـا بطـرق تشـعرنا بأنهـا خارجـة عـن 
سـيطرتنا، ومن املعروف أننا نعتمد عىل ساعتنا 
البيولوجيـة لتنظيـم مزاجنـا، ويمكـن ألشـعة 
الشمس األقل، بشـكل عام، أن تلغي هذا اإليقاع 
الطبيعي. وبالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي ذلك 
إىل شكل من أشكال االكتئاب يسمى «االضطراب 

.(SAD) «العاطفي املوسمي
وبعـض اإلضافـات إىل نظامنـا الغذائـي، يمكن 
أن تسـاعدنا عىل الشـعور بالتحسن خالل األيام 

األقرص واألبرد واألكثر قتامة.
وقالت أولسن إن تناول األطعمة الغنية بأحماض 
«أوميغـا ٣» الدهنية، مثل األسـماك واملكرسات 
وكذلـك األطعمـة الغنيـة باألليـاف، يمكـن أن 
يسـاعد يف تقليل االلتهابات يف الجسم ويساعدنا 

عىل الشعور بالتحسن بشكل عام.
قم بإضافة «أوميغا ٣» عن طريق تناول األسماك 

الدهنية:

الخصائـص  ذات  األطعمـة  إن  أولسـن  قالـت 
املضادة لاللتهابات أساسـية مع تغري الفصول. 
وأشـارت إىل أن اإلجهاد واملشاعر السلبية يمكن 
أن تـؤدي إىل حدوث التهاب يف الجسـم، ما يخلق 

حلقة مفرغة.
وتويص أولسن بتناول األطعمة الغنية بأحماض 
أوميغـا ٣ الدهنيـة املتواجدة بكثرة يف األسـماك 

الدهنية، مثل السلمون واملاكريل والرنجة.
وأوصت أولسـن بمحاولة الحصول عىل حصتني 
يف األسـبوع، إذا كنـت ال تـأكل السـمك، أضـف 

املكرسات إىل وجباتك.
ثاني أفضل توصياتها لألطعمة الغنية «باألوميغا 
٣» هي تنـاول املكرسات والبذور، والجوز وبذور 
الكتـان وبـذور الشـيا، جميعها مصـادر رائعة 

لألوميغا ٣ للمساعدة يف تقليل االلتهاب.
تسـاعد األطعمة الغنيـة باأللياف جسـمك عىل 

إنتاج هرمونات «سعيدة»:
قالت أولسـن إن األطعمة الغنيـة باأللياف، مثل 

الفـول والشـوفان، يمكـن أن توفـر خصائـص 
رائعة مضـادة لاللتهابات. وأوضحت أن األلياف 
القابلة للذوبان تذوب يف املاء مكونة مادة شبيهة 
بالهالم تلتصق بالسموم يف الجسم التي يمكن أن 

تزيد االلتهاب والكوليسرتول.
وتغـذي األليـاف البكترييـا املوجـودة يف أمعائنا 
وتخلـق ميكروبيومـا صحيا. وقالـت إن أمعائنا 
تنتـج هرمونـات «سـعيدة» مثل السـريوتونني 
أمينوبوترييـك  غامـا  وحمـض  والدوبامـني 
لتنظيـم  مهمـة  هرمونـات  وهـي   ،(GABA)

مزاجنا.
أمعائنـا، والحفـاظ عـىل  «إن صحـة  وقالـت: 
صحتها، هي واحدة من أفضل األشياء األساسية 
التي يمكننـا القيام بها للتغلـب عىل االضطراب 
العاطفـي املوسـمي بطريقـة تشـعرنا بالرضا 

حقا».
استبدل السكر املضاف بالفواكه:

قالت أولسـن إنـه يجب أن نـويل اهتماما خاصا 

للسـكر املضاف مع تغري الفصول، ألنه يمكن أن 
يؤدي إىل تحطم نسبة السكر يف الدم باإلضافة إىل 
زيادة االلتهابات يف الجسـم.ورشحت أولسـن أن 
١٥غ من السكر املضاف سيؤدي إىل ارتفاع نسبة 
السكر يف الدم ويسبب التهابا بأكثر من ١٥غ من 
السـكر املوجود يف الفاكهة. وقالـت إن الفاكهة 
تحتوي أيضا عـىل فيتامينات ومعـادن وألياف، 
ما يجعلها أفضل بكثري بالنسبة لك من األطعمة 
التي تحتوي عىل سـكر مضـاف يف الغالب.اخرت 
اللحـوم العضويـة الخالية من الدهـون لتجنب 
املـواد الكيميائيـة التي تؤثر يف الحالـة املزاجية: 
أفادت أولسـن أن معظم الذين يتناولون اللحوم 
عادة مـا يحصلون عـىل ما يكفي مـن الربوتني 
يوميا. وقالت إن املشكلة تأتي عندما يأكل الناس 
يف الغالـب لحومـا مصنعـة ومرتفعـة الدهون.

وقالـت إن اللحوم التي تحتوي عىل نسـبة عالية 
مـن الدهـون املشـبعة والهرمونـات واملضادات 
الحيوية، يمكن أن تسـبب أيضا التهابا يف جميع 

أنحاء الجسم وتؤثر يف مزاجك.
وستسـاعد قطع اللحوم العضويـة التي تتغذى 
عـىل العشـب يف الحصـول عـىل مـا يكفـي من 

الربوتني للشـعور بالشبع والحصول عىل الطاقة 
وكذلك تقليل كمية املواد الكيميائية التي تؤثر يف 

الحالة املزاجية يف جسمك.

الرطوبة مشـكلة كبـرية تواجهها الكثري 

مـن املنـازل وقد تكـون موجـودة طوال 

العام وليسـت يف فصـل الصيف فقط، بل 

أن هنـاك بعـض املنـازل نتيجـة للتدفئة 

الزائـدة تـزداد داخل الغـرف ويظهر عىل 

الجدران عالمات الرطوبة، فهي ال تؤثر يف 

شـكل املنزل فقط،  بل أيضاً تؤثر يف صحة 

كل املتواجدين يف املنزل.

ويسـتغرب البعض سـبب ظهـور  بعض 

األمراض التنفسـية بكثرة، لذا نستعرض 

بعـض الحلول البسـيطة التي تسـاعد يف 

التخلص  من الرطوبة يف املنزل.

تحسني تهوية منزلك:

تجديـد الهـواء يف املنـزل واحد مـن أكثر 

الطـرق الفعالة يف التخلـص من الرطوبة 

هـو تجديد  الهـواء املوجود بـه عىل األقل 

يومية، باإلضافة إىل دخول الشمس املنزل 

عند االسـتطاعة،  حيث يمكن أن تسـاعد 

التهوية املناسبة يف الحفاظ عىل مستويات 

الرطوبة الداخليـة، ذلك  اىل جانب تنظيف 

املكيف حتى لو لم يستخدم. 

تشغيل   مكيف الهواء من آن آلخر حتى يف 

فصل الشتاء:

 يمكنك تشـغيل مكيف الهواء سواء بارد 

أو دافئ، فهو  يساعد إزالة بعض الرطوبة 

من الهـواء، إذ  تحدث هذه العملية عندما 

يتالمـس الهـواء  الرطـب السـاخن مـع 

امللفـات الباردة داخل مكيـف الهواء، هذا 

   ال يقلـل هذا مـن مسـتويات  الرطوبة يف 

األماكن املغلقة فحسب، بل يحافظ أيًضا 

عىل تهوية البيئات الداخلية . 

تجفيف مالبسك باملجفف:

  عند تجفيف املالبس يف الداخل خالل فصل 

الشتاء، قد تسبب يف زيادة نسبة الرطوبة 

يف  املنـزل، وخاصة يف املـكان املتواجد بها 

املالبـس املبلـة، فإذا لم تجفيف مالبسـك 

بالخارج،  فقد يكـون املجفف القادر عىل 

توجيه الهواء الرطب السـاخن إىل الخارج 

هو الخيار  األفضل . 

بقاء األسطح جافة:

إن مسـح أسـطح املطبـخ والحمـام بعد 

االسـتخدام يمنع املاء املتبخر من الرتاكم 

يف  الهواء، يجب غسل الحصائر واملناشف 

املبللـة وتجفيفهـا أيًضا حتـى ال تصبح 

مصدًرا  للرطوبة يف الداخل . 

التخلص من الرطوبة:

استخدام مواد ماصة للرطوبةإذا لم يكن 

لديك جهاز خاص بامتصـاص الرطوبة، 

يمكن استخدام بعض املكونات الطبيعية 

 مثل الفحم وامللـح الصخري فهم يقوموا 

بامتصـاص الرطوبـة من الهـواء،  حيث 

يمكنك وضع سـلة من الفحـم يف الغرفة 

واسـتبدال الفحم بمجرد أن يبتل، ويمكن 

إعادة  استخدام بعد تجفيفها تحت أشعة 

الرطوبـة  إلزالـة  الفـرن  يف  أو  الشـمس 

املخزنة .
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‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
١٤٧٧ - وقـوع معركة نانيس ومقتل شـارل الجـريء، وبورغونيا 

تصبح جزء من فرنسا.
١٥٠٠ - الدوق لودوفيكو سفورزا يغزو ميالنو.

١٥٥٤ - نشوب نار كبرية يف آيندهوفن.
١٧٨١ - األسـطول البحري الربيطاني يحرق ريتشموند يف فريجينيا 

وذلك يف أيام الثورة األمريكية.
١٨٩٥ - تجريـد الضابط الفرنيس ألفرد دريفوس من رتبته والحكم 
عليه بالسـجن مـدى الحياة يف جزيرة الشـيطان وذلـك بعد قضية 

دريفوس.
١٩٠٢ - عبد العزيز آل سعود يسرتد الرياض من آل رشيد.

١٩٠٩ - كولومبيا تعرتف باستقالل بنما.
١٩١١ - تأسـيس نادي الزمالك لأللعـاب الرياضية يف القاهرة تحت 

اسم «نادي قرص النيل».
١٩١٩ - تأسيس الحزب النازي األملاني.

١٩٢٥ - انتخـاب نيلـيل تاييل روس حاكمة لواليـة وايومنغ لتصبح 
أول امرأة تتوىل منصب حاكم والية يف الواليات املتحدة.

١٩٣٣ - بـدأ إنشـاء جـرس البوابـة الذهبيـة عـىل مضيـق سـان 

فرانسيسكو.
١٩٤٠ - أول تجربة لراديو إف إم.

١٩٤٥ - االتحاد السوفيتي يعرتف بالحكومة السوفيتية يف بولندا.
١٩٤٨ - رشكة وارنر برذرز تنتج أول فيلم وثائقي ملون.

١٩٥٧ - الرئيـس األمريكـي دوايـت أيزنهـاور يعلن عـن مرشوعه 
ملقاومـة الشـيوعية يف الـرشق األوسـط والـذي عـرف باسـم مبدأ 

أيزنهاور.
١٩٦٨ - ألكسـندر دوبتشـيك يتسـلم السـلطة يف تشيكوسلوفاكيا 

وبداية حقبة ربيع براغ.
١٩٧٣ - هولندا تعرتف بأملانيا الرشقية.

١٩٩٦ - اغتيال القيادي يف حركة حماس يحيى عياش بقنبلة زرعت 
يف جواله من قبل املخابرات اإلرسائيلية.

١٩٩٧ - انسحاب القوات الروسية من الشيشان.
٢٠١٦ - اإلعالن عن فوز الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل العب 

أفريقي للعام ٢٠١٦.
ج بلقب كأس الخليج العربي يف النسـخة  ٢٠١٨ - منتخب عمان ُيَتوَّ

الثالثة والعرشين بعد فوزه عىل منتخب اإلمارت.
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هـو القرص العبايس الوحيـد املتبقي يف بغداد ويقـع بالقرب من 
البوابـة الشـمالية املطلة عـىل نهر دجلـة. وُيعتقـد أن الخليفة 
النارص لدين اللـه قد قام ببنائه ما بني عامي ١١٧٩م - ١٢٢٥م. 
وقـد تميـز القرص بتصميٍم معمـاري مميز إذ يحتـوي عىل فناء 
مركـزي وطابقني من الغرف، مع أقواس جميلة ومقرنصات من 

الطوب، وإيوان رائع بسقف وواجهات من الطوب.
تختلف اآلراء حـول طبيعة هذا املعلم الرتاثـي، يقول بعضهم إن 
هـذا القرص كان مدرسـة، مسـتندا يف ذلك إىل الشـبه الكبري بني 
تصميم القرص واملدرسـتني املسـتنرصية واملرجانية الشهريتني 
ببغـداد.. والـرآي االخر يؤكد عـىل انه قرص عبايس يعـود تاريخ 
بنائه إىل الخليفة النارص لدين الله، وذكر أن الرحالة العربي (ابن 
جبري) لدى قدومه إىل بغداد شاهد الخليفة النارص لدين الله ينزل 
مـن زورقه قرب مسـناة كبرية عـىل ضفة النهـر ليدخل القرص 
العبايس آنذاك. وأهم األغراض التي كان الخليفة يستخدم القرص 
فيها: ’اسـتخداماته كانت مختلفة، منهـا ثقافية وأدبية والدليل 
عىل هـذا، وجود املكتبة العظيمة والقاعات الدراسـية والتدوين، 
إضافـة إىل جلسـات الرتفيـه التـي كان الخليفة يقيمهـا برفقة 
حاشيته وجالسه، حتى قيل إن الخليفة كان يدخل إىل القرص من 
خالل ممر يحجزه عند دخـول القرص عن الناس، وكان الحاجز 
عبارة عن قماش طويل خشـن يسـمى (الخيش) مرسـوم عليه 
صور جميلـة وملونة، وكان القماش يعطـر عند دخول الخليفة 
باملسـك والزعفران‘، مشـريا إىل أنه نتيجة لحمـالت الترت ومرور 
السنوات تعرض القرص إىل الكثري من التخريب. إال أن دائرة اآلثار 
العامـة قامت بـأول حملة لصيانتـه وإعادة ما ُخرّب منه سـنة 
١٩٣٨، فأعادت القسـم الشـمايل والقسـم الرشقي والغرف التي 
تهدمت وفق الصـورة التي كانت عليها الغـرف املوجودة، أما ما 
تعـرض له القرص خـالل فرتة األحداث التي تلت سـقوط النظام 
السـابق عام ٢٠٠٣ فقد رسقت األبواب الخارجية وتمت إعادتها 
باالعتمـاد عـىل املخططات القديمـة للقرص. إن طـاق اإليوان يف 
القرص العبايس يعد أكرب طاق معقود عىل الطراز األول، والسقف 
قائم عىل جدارين تبلغ املسـافة بينهما خمسـة أمتار. من جانب 
آخـر، يحيط بالصحن الكبري مجازات ودهاليز، وطول الدهليز يف 
القرص العبـايس ٢٦٫٧٠ مرت، وعرضه ١٫٢٨ مرت، وارتفاعه ٩٫٢٠ 

مرت، أما القاعات الكربى فتبلغ خمس قاعات.
يتكون القرص من ١٦ غرفة يف الضلع الرشقي، ويقابلها ١٨ غرفة 
يف الضلـع الغربـي، وقد نتج هـذا التباين يف عدد غـرف الضلعني 
املتنارضين بسـبب اتخاذ طريف الضلع الرشقية مجازين يتصالن 
بالرواق والدهليز، لكن األمـر مختلف يف الضلع الغربي. ويف هذه 
البناية غرف صغرية أخرى، لذلك تجاوز عدد الغرف أربعني غرفة، 

ما عدا القاعات الكربى واملرافق األخرى.
لم يرتك القرص مهجوراً منذ ثمانينيات القرن املايض، حيث اتخذ 
مقراً لـدار الثقافة والفنـون العراقية، ثم ألغيت هذه املؤسسـة 

ليتحول إىل مقر للدراسات واألبحاث (بيت الحكمة) الحايل.
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صفـات  مـن  شـخصياتنا  تتكـون 
وجوانـب سـلوكية مختلفة. تحظى 
دراسـة شـخصية الفرد عىل أساس 
فصيلة دمه بشـعبية كبـرية إذ تأثر 
فصيلـة دمـك يف العديد مـن جوانب 
حياتـك. تعتمـد دراسـة شـخصية 
الفـرد عىل أربعة أنواع أساسـية من 
 ،AB و O و B و A الـدم: فصيلة الدم
وتعترب وسـيلة لقيـاس العالقة مع 
رشيـكك املحتمل أو الحـايل، يف التايل 
اكتشف الكثري عن صفات شخصيتك 
و مـدى توافقك مع الرشيك بناًء عىل 

فصيلة دمك.
A  فصيلة الدم

إذا كانـت فصيلـة دمـك A ، فأنـت 
مبـدع وذكـي ومتعـاون وعاطفي، 
أنـت جيـد يف تعـدد املهـام، ومنظم 
جيـداً وتفضل النظافة واألشـياء يف 
مكانهـا املخصـص. عـىل الرغم من 
أنك قد تكون أحياناً عنيد وحسـاس 
ومتشـائم. يمكنـك أيضـاً أن تكون 
مغـرور تمامـاً يف أفـكارك وأفعالك. 
تتمتع بإحسـاس قوي باملسـؤولية 
وتـوازن بني جميـع الخيـارات قبل 

 A اتخاذ قـرارات مهمة. ُيعّد الرشيك
أو AB ، هو أفضل تطابق لك، ويوفر 
لـك بعض األمـان واالسـتقرار الذي 
تتوق إليه. ويمكن أن يكون لديك مع 

النوع A  عالقة حب مستقرة.
B  فصيلة الدم

B، فأنـت  إذا كانـت فصيلـة دمـك 
شـغوف ومبدع وقوي ونشـط. كما 
أنـك مـرح ومغامـر ومنفتـح عـىل 
تجـارب جديدة وغري تقليـدي. لديك 
خيـال نشـط وذاكـرة حـادة. ومع 
ذلك، يف بعـض األحيان قد تكون غري 
مسـؤول، ومتهـور، وغـري ناضـج، 
وكسـول، وغري متعـاون. أنت تكره 
أخـذ األوامـر. أفضل رشيـك لك هو 
النوع AB أو النوع O. لديكما العديد 
مـن النقـاط املشـرتكة، ويمكنكما 
فهم بعضكما البعض بسهولة. كما 
يمكن أن يلهمك النوع  AB بأسلوبه 
الخـاص ويضخ بعـض العقالنية يف 

العالقة.
 AB فصيلة الدم

 AB إذا كانـت فصيلة دمك من النوع
، فأنـت دبلومـايس وقابـل للتكيـف 
وغامـض وجـذاب وغريـب األطوار. 
كمـا أنـك تحليـيل ومنطقـي. لديك 

نهـج عقالنـي لألشـياء. رغـم ذلك، 
تحاول الحفاظ عـىل نهج متعاطف 
عنـد التعامـل مع النـاس. يمكن أن 
تكون أيضاً غري صبور ومنعزل وغري 
حاسـم. يمكـن أن تتعايـش وتكون 
قابل للتكيف بشـكل كبري، مع النوع 
A و AB و O لبنـاء عالقة آمنة تؤدي 

إىل زواج سعيد. 
O  فصيلة الدم

إذا كانـت فصيلة دمك هي O ، فأنت 
واثـق،  دائمـاً،  مبتهـج  اجتماعـي، 
وحازم.عـادًة ما تحافظ عىل معايري 
عالية وأهداف كبرية لنفسـك. تعمل 
دائماً إليجاد طريقة لتحقيق أهدافك. 
يمكـن أن يكون لديـك أيضاً صفات 
قيادية ممتازة. تميل إىل رؤية الجانب 
املـرشق يف كل موقـف. ومـع ذلـك، 
عندما تشـعر بالضعف أو السـلبية، 
يمكنك إظهار سـمات الربودة وعدم 
القـدرة عـىل التنبؤ والغطرسـة وما 
إىل ذلـك. يجب عليـك أن تتوجه نحو 
األشـخاص ذوي فصائـل الـدم O و 
A، لبناء عالقـة جيدة وزواج ناجح. 
أفـكارك متطابقـة مـع الرشيك من 
النـوع A، وتتنافسـان مع بعضكما 

البعض بقوة. 

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

حاسب ضفيرتها شكـــثر
واسگيها من جانت شبر
تالي الغريب ينولهــا..»

زفتها من بابي أجـــــــت
وارجف كمت ما سيطرت
واسمع ترن حجـولها..»

حلد يگللها بچــــــــــــه
ولسانه ما فكه وحجـــه
فرحـان الج گلولهــــــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1-من اإلنبياء عليهم السالم // بسط يده.
2- صوت الحمار اعزكم الله//تمهل.

3-أبله//فاه(م)//آخر العالج(م).
4-أشهر موسيقيي األندلس(م).

5-مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية //مواعظ.
6-تهديد بالعقاب//متشابهان.

7-دق//أسوة.
8-سالح قديم//يعيش يف البحر(م).

9-تسبق العمل//ماركة سيارات .
10- أوشك// عظام امليت البالية.

11-عاصمة اسيوية //من مشتقات الحليب .
12-ممثلة عربية اعتزلت التمثيل .

1-من الدول االسيوية املصنعة//مغارة.
إنـاء  أليمـة(م)//  النريان//ذكـرى  2-ألسـنة 

”مبعثرة»
3-حرف مكرر//متشابهان// مدينة أسرتالية 

4- انهـض(م)// مدينـة أيطاليـة (ن)// مـن 
الطيور .

5-رضوري للحياة//طبـل// مضخـة الهواء يف 
الجسم.

6- يغوي(م)//للتمني//متشابهان.
7-طليق(م)//مخلوقات نورانية(م).

اصابـع  //مـن  عربيـة  سـينمائية  8-نجمـة 
اليد(م).

الجنـة(م)// يف  عـني  الدجـاج//  9-ذكـر   
للنصب(م).

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

هل فكرة أن تسجل اسمك يف احدى الدورات التدريبية 
او ورش العمـل؟ يـوم رائع حقا للقيـام بهذه الخطوة 
ومعرفة التفاصيل الالزمة لتسجيل اسمك. تركز اليوم عىل 
أهدافك التعليمية وتسـعى لتحقيقهـا يف القريب العاجل. ال 

تتنازل عن أي حلم أو فكرة، فانت شخص ذكي ودقيق.

تسـجل نقاطـا ملصلحتك يف األيـام املقبلة، ولـو أن األمر 
يتطلب جهوداً مضاعفة. قد تتخىل عن مرشوع لكي تكرس 
وقتـك واهتمامك لـيشء أكثر واقعيـة وموضوعيـة. تواجهك 
قرارات ومسـؤوليات ال يستهان بها. تشـكل الشؤون الحياتية 

والعاطفية والعائلية قلقا بالنسبة إليك.

تشـعر هـذه األيـام أنـك متعلق بشـخص ما يف 
العمل، فكن متفائال فربما ترتبط بهذا الشخص يف 
القريب العاجل. ال تنزعج إذا عرب لك بعض األشخاص 
عن متعتهم يف الحوار معك فأنت شخصية مميزة جدا. 

قم بعمل صداقات جديدة وكن اجتماعيا.

الهـدوء ىف املعاملـة مطلوب ولكـن مع الحزم 
أيضـاً، من املهـم جـداً أن تنقـل إىل اآلخرين ما 
تقصـده، فقـد قـال سـقراط «تكلم حتـى أراك» 

فحاول أن تخرج ما يضيق به صدرك.

تخضـع لضغط كبـري، وتعيش التوتر الذي يؤّثر سـلباً يف 
صحتـك، ما يسـتدعي الهـدوء واالبتعـاد عن اإلرهـاق إذا 
اسـتطعت. األجواء الضاغطة تعرقل خططـك. تبدو الظروف 
معاكسـة هذا اليوم عىل جميـع الصعد تقريبـاً، فتواجه بعض 
اإلربـاكات يف حياتك املهنيـة، وتحاول عبثاً أن تجـد لها املخارج 

والحلول.

مواعيـدك مـع أصدقائك قد تتعارض مـع مواعيد التقائك 
بالحبيـب. ربمـا تـزورك مجموعـة مـن األشـخاص اليوم 
وزيارتهـم قد تسـتغرق وقتا طويال، ومجهـودا وعناية، ولذلك 
ستشعر بخيبة األمل. أنت لست خادما، فانت من حقك ان تستمتع 

بوقتك. خصص جزءا من وقتك بأي طريقة لتقضيه مع الحبيب.

تحاول اليـوم أن تنكر جميـع الحقائق واملعلومات 
التـي تعرفها. أنت أناني نوعا مـا، ولذلك لن تقدر أي 
فكـرة تعـرض عليك. حـاول أن تغري طريقتـك يف التفكري 
حتى تتقبل آراء اآلخرين. كلما تفاعلت مع اآلخرين، ازداد 

احرتامهم لك وسعادتهم بوجودهم حولك.

تجمعـك مـع بعض األشـخاص واختالطـك بهم قد 
يدعمك بصفة عامة. تصلك اليوم العديد من الرسـائل 
والخطابـات من األرسة، ومن أقرب األصدقاء أو ربما من 
الحبيب. قد تكون هـذه الخطابات تتعلق برحلة ما ملكان 
مهـم كنت تتمنـى أن تقوم بها. الحظ يعـدك بيوم جميل 

ومميز.

هـل تنتظر اتصاال أو خطابا يتعلق بالعمل أو 
بالحبيب منـذ وقت طويل؟ ال تقلق سـيتحقق 
حلمـك اليوم. ال تيـأس إذا وجـدت أن الخطاب او 
املكاملة طويلة، فربما تستفيد منها كثريا. بعد انتهاء 
املكاملة ستشعر أنك متحمس لتحقيق أهدافك بأرسع 

وقت ممكن.

ربما يقرتب منك شـخص ما اليـوم ولكنه قد يؤثرعىل 
حالتـك النفسـية وعىل مزاجـك بكالمه الحـاد ولهجته 
الشـديدة. قد تشعر أنك مقوض وال تستسطيع القيام بأي 
يشء وال تسـتطيع التفكري يف مسـتقبلك. ننصحك بأن تقيض 
معظم الوقت بمفردك حتى تعيد ترتيب حساباتك قبل أن تتخذ 

أي خطوة.
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انشغلت األيام املضية يف دراسة مادة ما أو موضوع 
ما وأخريا تشعر بثمار جهدك اليوم، أو ربما تصل إيل 
النقطـة الغامضة التي قد كنت تبحث عنها. أنت تفكر 
بطريقة عملية، وفعالة ولذلك ستبدأ يومك وهدفك الوحيد 

هو النجاح، فال تجعل أي يشء يعرقك طريقك.

ظـروف سـيئة يف العمل قـد تجعلك تشـعر بعـدم الرضا يف 
السـاعات األوىل مـن يومـك. املناقشـة مـع الزمـالء يف العمل 
رضوريـة جدا حتى تنزع فتيل األزمة القائمة حاليا. املناقشـات 

الواضحة تعد أمرا رضوريا للغاية لتجنب أي سوء تفاهم.

Ô”aã«@fiçÀ



تفاعلت أصالة مع سؤال اإلعالمي السعودي راجح الحارثي، 
 2022 الذي طرحه عرب حسابه يف موقع تويرت: ”عدت سنة 
اليل  الجديدة  الصفة  ووش  فيها!  شخصيتك  تغري  نسبة  كم 

كسبتها.
وأعادت أصالة التغريدة، وكتبت: ”هيي أكيد تغريت بس لوين 
لفطرتي  أرجع  رح  والجديد  تحكم...  رح  األحداث  وقديش 

بردود أفعايل الرصاحة هدوئي معصبني“.
  ورأى بعضهم تغريدة أصالة ردا واضحا ملا ستشهده الساحة 
الفنية الفرتة املقبلة، بعد الجدل الكبري الذي أحدثته يف حفلة 
الرياض  فعاليات  ضمن  السعودية،  يف  العربية  تريو  ليلة 
مواطنها  مصافحة  تجنبت  أن  بعد   ،2023 السنة  لرأس 
بـ“الخائنة“،  الذي وصفها سابقا  الفنان جورج وسوف 
بسبب  أنغام،  املرصية  الفنانة  أصالة  تشارك  لم  كما 

خالفات سابقة بينهما.
 من جانب آخر، تقيض الفنانة السورية إجازتها الشتوية 
برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث شاركت 
إنستغرام  يف  الستوري  خاصية  خالل  من  لهما،  صورة 

وكتبت تعليقا عليها: ”إجازة“.
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فّجرت النجمة شمس الكويتية مفاجأة 

إىل  وصولها  بإعالن  الثقيل  العيار  من 

تأشرية  دون  من  الفلسطينية  األرايض 

دخول من السلطات اإلرسائيلية.

فيديوات  سلسلة  يف  شمس  وأوضحت 

نرشتها عرب حسابها الخاص يف موقع 

هو  زيارتها  من  الهدف  أن  «تويرت» 

الدكتور  مع  موعد  عىل  أخرياً  الحصول 

من  سنوات   ٣ من  أكثر  بعد  بطو  نادر 

من  سافرت  أنها  وأضافت  االنتظار، 

دون أن يعلم أحد بذلك حتى والدتها.

القلب  وأمراض  جراحة  يف  بطو  وتميز 

العاملنَي  أهمية  عن  البحث  خالل  من 

النفّيس والروحاني وتأثريهما يف صّحة 

اإلنسان، وتطويره طريقة تشخيصّية 

تطّور  عىل  ترتكز  به،  خاصة  وعالجّية 

يف  حالياً  يعمل  وهو  الّسابعة،  الحاسة 

«مركز رابني الطّبي» كاختّصاّيص قلب 

وعملّيات قسطرة.

اإلحساس  ملكة  تصدرت 
باململكة  تويرت  تريند  إليسا 
خالل  السعودية  العربية 

الساعات املاضية فور إنتهاء 
حفل تريو نايت؛ وهو الحفل 
األضخم خالل الفرتة املاضية 

حيث جمع كبار نجوم الغناء 
خشبة  عىل  العربي  بالوطن 
مرة  ألول  واحد  مرسح 

بمسريتهم الفنية.
الجديد  النجاح  ما  ولكن 
بداية  إليسا  حققته  الذي 

عام ٢٠٢٣؟
ساعات  قبل  إليسا  عادت 
عرب  جمهورها  مع  للتواصل 
صفحتها الرسمية عىل تويرت 
خالل  قصرية  إجازة  بعد 
عن  لتعلن  املاضية  الفرتة 
«ماتندم  بهاشتاغ  جديدها 
عىل يشء»، وهي ترت مسلسل 
الثمن»، عىل أن تكون األغنية 
باللهجة اللبنانية لتفتتح بها 
لعامها  الغنائية  خريطتها 

الجديد.»

وكانت إليسا قد أعلنت تأخر 
طرح ألبومها الغنائي الجديد 
مبدئي  عنوان  يحمل  والذي 
بسبب   » الحب  «قصص 
مؤخرا  حدثت  التي  األزمة 
املوزعة  الرشكة  وبني  بينها 
كان  والتي  شور  أوف  وترى 
لها الحق الحرصي يف توزيع 
الخرب  وهو  الجديد؛  ألبومها 
خالل  من  به  إنفردنا  الذي 
نواعم قبل فرتة بتآخري صدور 
وإستعدادها  إليسا  ألبوم 
خالل  سينجل  أغنية  لطرح 

الفرتة القادمة.
نجحت  آخر،  صعيد  عىل 
ألبوماتها  إستعادة  يف  إليسا 
تطبيق  عرب  كاملة  الغنائية 

سبوتيفاي .

فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
محالت  أحد  يف  الوهاب  عبد  شريين  للفنانة 
تصفيف الشعر يف لبنان، حيث ظهرت يف الفيديو 

وهي تحاول الحصول عىل «نيولوك جديد».
شهرها  تقص  وهي  الوهاب  عبد  وظهرت 
االنتقادات  متجاهلًة  جديد،  لوك  عىل  للحصول 
أحد  املاضية.ونرش  الفرتة  خالل  طالتها  التي 
مصففي الشعر الفيديو عرب حسابه الشخيص 
«إنستغرام»، وهو  والفيديوات  الصور  يف موقع 

يقص شعر شريين.
بعد  االنتقادات  لعديد  تعرضت  شريين  وكانت 
لها وزوجها حسام حبيب يف  انتشارفيديوهات 
أحد أماكن السهر بلبنان، ظهرت يف أحدها وهي 
حيث  معتادة،  غري  بطريقة  العلن  يف  ترقص 
التي  املنضدة  أعىل  صعدت 
إليها  يجلسون  كانوا 
ترقص  وظلت 

حسام  زوجها  عىل  وتنحني  هستريية  بطريقة 
حبيب لتقّبله، ما عرّضها للهجوم من جمهورها.
كما انترش مقطع فيديو خالل تسّوق شريين يف 

إحدى  منها  طلبت  لبنان، حيث  يف  األماكن  أحد 
املعجبات التصوير معها، إال أن شريين أحرجتها 

قائلًة: «معلش مش جاهزة للصور».

عىل  سالم  محمد  الفنان  تعاقد 
املشاركة يف بطولة مسلسل النجمة 
يف  واملقرر عرضه  غانم،  دنيا سمري 
إسالم  إخراج  من  املقبل،  رمضان 
الدور  سالم  يقدم  حيث  خريى، 
أحداث  يف  دنيا  أمام  الرئيىس 
املسلسل الذى تدور أحداثه يف ١٥ 
حلقة فقط، حيث يدور املسلسل 
اجتماعية  قصة  حول 
وتجري  كوميدية. 
حاليا  املنتجة  الرشكة 
مع  التعاقدات  إبرام 
فريق املمثلني، حيث 
رشح املخرج اسالم 
من  عددا  خريي 
سيتم  الفنانني 

التعاقد معهم خالل األيام املقبلة، كما أوشك خريي 
عىل االنتهاء من معاينة أماكن التصوير التي سيتم 
التصوير فيها واملشاهد الخارجية . وتعود دنيا سمري 
غانم إىل دراما رمضان املقبل ٢٠٢٣ بعد غيابها ثالثة 
«بدل  مسلسل  اعمالها  آخر  قدمت  حيث  أعوام، 
الحدوتة ٣» الذي تم عرضه يف شهر رمضان ٢٠١٩ 
وشارك يف بطولته هشام ماجد محمد سالم، سمري 
غانم، أحمد رزق، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو 
وهبة، محمد أوتاكا، دالل عبد العزيز، روجينا، هنا 
شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.وينشغل سالم ايضاً 
بطولة   «٧ اوي  «الكبري  مسلسل  يف  دوره  بتصوير 
أيضاً، حيث  يف رمضان  واملقرر عرضه  أحمد مكي، 
يعد املسلسل إستكماال للنجاحات األجزاء السابقة، 
حيث أن الجزء السادس حقق نجاحاً كبرياً، وشارك 
وعدد  أحمد،  ورحمة  إسماعيل،  هشام  بطولته  يف 

كبري من الفنانني، إخراج أحمد الجندي .

تعاقدها  اللوزي  يرسا  الفنانة  أعلنت 
رسمياً للمشاركة ببطولة الجزء الثالث 
عرضه  املقرر  «املداح»  مسلسل  من 
ملوسم  املرصية  املسلسالت  ضمن 
النجم  بطولة  من   ،٢٠٢٣ رمضان 
شوقي  فريد  ورانيا  هالل  حمادة 
ودنيا عبد العزيزـ لتعوض غيابها عن 
السنوات  طوال  درامياً  األبرز  املوسم 

حيث  عملني  يف  باملشاركة  املاضية، 
مسلسل  بطولة  عىل  سابقاً  تعاقدت 

«جميلة» من بطولة ريهام حجاج.
وقالت يرسا اللوزي يف مداخلة هاتفية 
مع برنامج «كالكيت» الذي يعرض عرب 
إذاعة «نجوم إف إم»: عندي مسلسالن 
مع  جميلة  مسلسل  حالياً،  بصورهم 
جديد  دور  وعاملة  حجاج،  ريهام 

ومختلف وصعب، وهيبقى مفاجأة.
الجزء  هو  الثاني  العمل  وأضافت: 
عمل  وده  املداح،  مسلسل  من  الثالث 
ناجح جداً، وأنا حظي دايماً أشارك يف 
كلبش  يف  حصل  ما  زي  الثالث،  الجزء 

.٣
سمري  أحمد  املخرج  مع  تعاونها  وعن 
فرج قالت: «هو أول واحد حصلت معه 
عىل بطولة تليفزيونية يف آدم وجميلة، 

واشتغلنا 
يف  بعض  مع 

الفنان  كذلك  العم،  وبنات  حب،  إذاعة 
من  عملني  يف  اشرتكنا  إمام  حمادة 

قبل.
سبب  اللوزي  يرسا  كشفت  أن  وسبق 
فنية  أعمال  يف  املشاركة  عن  ابتعادها 
وعودتها  متتاليني،  عامني  مدار  عىل 
أكثر  بطولة  يف  باملشاركة  مؤخراً 
تعرضت  إنها  وقالت  فني،  عمل  من 
وفاة  عقب  شديدة  نفسية  لضغوط 
والدها وخضوع ابنتها لجراحة يف املخ، 
من  أقل  يف  وقعا  الحدثني  أن  مؤكدة 

ثالثة شهور.

أجرى  التي  الريفية  العيادة  أن  إال 
تكن  لم  فيها  فحصه  الصمد  عبد 
تكن  لم  ألنها  طوله،  من  متأكدة 
الصحيحة. القياس  أدوات  تمتلك 

فاقرتح  األطباء،  من  عدد  واجتمع 
لقياس  عمود  استخدام  أحدهم 
ارتفاعه، وبهذه الطريقة توصلوا إىل 
تقديرهم.إال أن رشيط القياس قرأ 7 
طول  يبلغ  فيما  بوصات،  و4  أقدام 
طوله  الحياة  قيد  عىل  رجل  أطول 
أنه  معنى  ما  بوصة،  و2,8  أقدام   8
بالكاد أطول من عبد الصمد بمقدار 
أحد  له  قال  ما  حسب  واحدة،  قدم 
أنه  إىل  الصمد لفت  جريانه.لكن عبد 
يدري،  ”من  وتابع:  ”ينمو“،  زال  ما 
ربما يف يوم من األيام قد أصل إىل هذا 

أو  أشهر  ثالثة  كل  أيضاً،  االرتفاع 
أربعة أشهر أنمو“.يروي عبد الصمد 
مرتبكا،  صباح  ذات  استيقظ  أنه 
طال  قد  لساني  أن  ”أدركت  وقال: 
طوله يف فمي لدرجة أنني لم أستطع 
فزار  صحيح“،  بشكل  التنفس 
صيدلية محلية للحصول عىل بعض 
أن كل  أدرك  أيام  بعد  ولكن  األدوية، 
جزء آخر من جسده بدأ يف الزيادة يف 
من  يروي.ويعاني  حسبما  الحجم، 
معه،  يحصل  ما  جراء  مضاعفات 
بشكل  منحني  فقري  عمود  منها 
غري طبيعي، وفد تشمل املضاعفات 
األكثر خطورة عيوب يف القلب. يقول 
إجراء جراحة  إىل  إنه يحتاج  األطباء 

يف دماغه لوقف النمو.

عىل  الحظر  رفع   Twitter Safety حساب  خالل  من  تويرت  أعلن 
اإلعالنات السياسية، يأتي ذلك بعد أن قام يف عام  ٢٠١٩  بفرض حظرًا 

صارًما إىل حد ما عىل اإلعالنات السياسية والقائمة عىل األسباب، 
واملنظمات  السياسيني  منع  إىل  فعال  بشكل  أدى  مما 

املرشحني  تدعم  التي  اإلعالنات  PACs من عرض  مثل 
التربعات واآلن  أو تطلب  أو تروج إلجراءات االقرتاع 

لتقرير  وفقا  السياسة،  هذه  الرشكة  عكست 
engadget.  ويف السابق تم حظر جميع اإلعالنات 
عىل  القائمة  اإلعالنات  وكانت  تقريًبا،  السياسية 
السبب والتي تغطي موضوعات مثل تغري املناخ 
منع  وتم  مختلفة،  لقيود  تخضع  اإلجهاض  أو 
املخصص  للجمهور  تسويقه  من  األخري  هذا 
والفئات العمرية، عىل سبيل املثال كان ُيسمح 
بزيادة الوعي باملوضوعات، ولكن لم يكن من 
محددة. ترشيعات  دعم  إىل  الدعوة  املمكن 
قواعد  حول  التفاصيل  ىف  تويرت  يخض  ولم 
تجعل  الجديدة  الخطة  إن  وقال  اإلعالن 
اإلعالن  معايري  مع  انسجاًما  أكثر   Twitter
اإلعالم  ووسائل  لـ»التلفزيون  السيايس 
ما  وضوح  عدم  من  الرغم  وعىل  األخرى». 
يعنيه ذلك تماًما، إال أنه من الجدير بالذكر 
التلفزيون والبث التي تستخدم  أن أسواق 
باتباع  مطالبة  العامة  األثري  موجات 
الفيدرالية  االتصاالت  لجنة  قواعد  بعض 
(FCC) فيما يتعلق باإلعالنات السياسية 
كلتا  وىف  تويرت.  لها  يخضع  ال  قد  التي 
التغيري  يساعد  أن  يمكن  الحالتني، 
الذين  املعلنني  تعويض  يف   Twitter
رشاء  أعقبت  التي  األسابيع  يف  غادروا 
شهدت  والتي  للمنصة،   Elon Musk
 Audi و   GM مثل  تجارية  عالمات 
توقف  وغريها   General Mills و 
 Twitter إىل  وبالنسبة  مؤقًتا،  اإلعالن 
تقول رشكة التواصل االجتماعي إنها 
تقوم بتغيري السياسة ألنها تعتقد أن 
أن  يمكن  السبب  القائم عىل  «اإلعالن 
يسهل املحادثة العامة حول مواضيع 

مهمة».

نهت Netflix أسوأ عام لها منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث انخفضت قيمة 
القيمة  من  دوالر  مليار  بـ١٣٦  تقدر  وخسارة  املائة  يف   ٥٠ من  بأكثر  أسهمها 
املائة، وهي  بنسبة ٥٠٫٦ يف   Netflix أسهم  انخفضت  السوقية.ويف عام ٢٠٢٢، 
.٢٠١١ عام  منذ  سنوي  أساس  عىل  السهم  قيمة  فيها  تنخفض  نسبة  أكرب 
إىل  أدى  وللمرة األوىل، فقدت الرشكة عددا من مشرتكيها لربعني متتاليني، مما 
 Netflix تراجع  العمال.وفاق  من  كبري  عدد  ترسيح  وشملت  التضييق  من  فرتة 
مؤرش Nasdaq، الذي انخفض بنسبة ٣٣٫١ يف عام ٢٠٢٢. ونتيجة لذلك، اضطرت 
املالية، ومن بينها كرس  العائدات  إىل تجربة طرق جديدة للحصول عىل  الرشكة 
يف  باإلعالنات  مدعومة  فئة  أطلقت  حيث  تجارية،  إعالنات  وجود  بعدم  وعدها 
محاولة لالستفادة من سوق اإلعالنات يف مواجهة النمو غري املؤكد للمشرتكني.

Netflix أيضا برامج لياقة بدنية ألول مرة ويقال إنها تستكشف  هذا وتقدم 
عرض الربامج الرياضية عرب خدمة البث املبارش، وهو أمر قال التنفيذيون يف 

الرشكة ذات مرة إنهم ال يهتمون به.
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بالثقافات  يعج  عالم  وسط  لك  معبدا  الطريق  تجد  ان  الصعوبة  من 
املتنوعة ، واآلراء املختلفة ، واالمزجة املتنوعة ، والجذور املتشابكة ، 
ومع كل خطوة اىل األمام تسمع صوتا معاتبا ولغة فيها من الخشونة 

وخطابا فيه من القسوة .
لألقالم  ملتقى  تكون  ان  أرادت  الزوراء  لجريدة  الثقافية  الصفحة 
وأن   ، والفنية  الجمالية  أطرها  داخل  بوضوح  تقول  ما  عىل  املقتدرة 
تكون منربا لكل الناجحني يف امتحانات فك طالسم الحروف وصياغتها 
بطريقة مهنية باعتبار ان الوضوح سيد االبداع ، والبد لهذه الصفحة 
السري عىل درب التجديد والتنوع ، التجديد يف العرض والتنوع يف اختيار 
النصوص الهادفة واألكثر تأثريا يف نفس القارئ والتي تشمل صنوف 

الفنون واآلداب .
الشخصية  يريد قصيدته منشورة ومعها صورته  ألنه  يعتب  البعض 
دون ان يعلم ان ما ارسله ال يتمتع بالحد االدنى من االبداع وسالمة 
اللغة وسمو املعنى ، وعليك ان تجيبه بان الفاعل اسم مرفوع ، وان 
كلمة نحن تكتب خالية من الواو ، والبعض اآلخر يتهمك بنرش نصوص 
الكبار من االدباء واملشهورين ، وهم يف ذلك عىل منهج الصواب ، وما 
بني العتب الحلو والزعل املر تكون الصفحة الثقافية قد فتحت ابوابها 
ونوافذها لكل االقالم املبدعة الجميلة واضعة كل اآلراء التي ترد اليها 
موضوع التقدير واالحرتام وهي تأمل ان تتقدم بخطوات واسعة نحو 
يف  يقف  والتي  الجريدة  ادارة  قبل  من  لها  املرسومة  االهداف  تحقيق 
مقدمتها نرش الثقافة الرصينة ، وتأسيس منهج يقوم عىل استثمار 
االقالم الواعدة والقاء الضوء عىل تجارب الكبار من االدباء واملبدعني يف 

مجال الثقافة واآلداب .
موقع  تحتل  ان  جاهدة  تسعى  الزوراء  لجريدة  الثقافية  الصفحة 
الصدارة وميدان السبق كونها تصدر عن جريدة كانت لها الصدارة وال 
تزال ، فهي اول صحيفة يف العراق من حيث تاريخ الصحافة العراقية 
التاريخ  بهذا  وصحيفة   ، العراقيني  الصحفيني  حال  لسان  وهي   ،
االقالم  لكل  ابوابها  تفتح  ان  والبد   ، الصدارة  تحتل  ان  البد  والعطاء 
املرتعة بصنوف العافية ، والبد ان تبتعد عن كل الخطابات التي تنتهك 
االعراف والتقاليد للمجتمع ، وان تتجنب كل عبارات الفتنة والتحريض 
 ، واالبداع  والعطاء  للخري  صفحة  فهي   ، كان  طرف  اي  اىل  واالساءة 
وهي ترحب بكل الحروف املشعة باألمل والعبارات التي تعرب عن روح 
من  والبد   ، االطفال  شفاه  عىل  االبتسامة  تزرع  التي  واالقالم  املودة 
دعوة واضحة ونحن يف بداية عام جديد ولكل االدباء واملثقفني لوضع 
باحرتام  يحظى  ثقايف  برنامج  ترسيخ  أجل  من  املضيئة  بصماتهم 
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