
بغداد/ الزوراء:
تغلـب كل من منتخـب البحرين 
عـىل نظـريه االماراتـي بنتيجة 
عـىل  قطـر  ومنتخـب   ،(2-1)
الكويت بنتيجـة (0-2) يف إطار 
مباريـات املجموعـة الثانية من 
عـىل  البـرصة  يف   25 خليجـي 

أرضية ملعب امليناء.
البحريـن  منتخـب  وافتتـح 
التسجيل عن طريق العبه كميل 
حسـان األسـود يف الدقيقـة 60 
قبل أن يعزز جاسم أحمد الشيخ 
النتيجـة بهدف ثـاٍن يف الدقيقة 
77.وقلصـت اإلمـارات الفـارق 
 90 الدقيقـة  يف  وحيـد  بهـدف 
عن طريـق سبيسـتيان تيجايل.

وتالعب الكويت قطـر يف املباراة 
الثانيـة عـن املجموعـة بتمـام 

الساعة 7:15 بتوقيت بغداد عىل 
أرضيـة ملعـب املينـاء. وضمت 
تشـكيلة اإلمارات، خالد عيىس، 
يف حراسة املرمى، ووليد عباس، 
وخالـد  الحمـادي،  وخليفـة 
الظنحاني، وأحمد جميل، وماجد 
راشد، وماجد حسـن، وعبد الله 
رمضان، وحارب عبد الله سهيل، 
وكايو كانيدو، وعيل صالح.فيما 
ضمت تشـكيلة البحرين، سـيد 
محمد جعفر يف حراسـة املرمى، 
وسـيد رضا عيـىس، وأمـني بن 
عدي، ووليد الحيام، وسيد ضياء 
سـعيد، وجاسـم الشـيخ، وعيل 
حرم، وكميـل األسـود، ومهدي 
حميـدان، وعيل مـدن، وعبد الله 

يوسف.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امس السـبت، 
مشـاركة أكثـر مـن 40 مليون مشـرتك 
يف خدمـة الهاتـف النقـال و(20) مليون 
مشـرتك يف خدمـة االنرتنـت خـالل عام 
2021.وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لــ 
”الـزوراء“، أن ”الـوزارة أعلنت عن أعداد 
الثابتـة وأعـداد املشـرتكني يف  الهواتـف 
خدمة االنرتنت، وأعداد البداالت، والطرود 
الربيديـة، بحسـب التقرير الـذي أصدره 
الجهـاز املركـزي لإلحصاء والـذي غّطى 
عام 2021 مقارنة مع العام الذي سـبقه 
التـي  املـؤرشات  أبـرز  2020“.وكانـت 

تضمنها التقرير كاآلتي:
- بلـغ عدد املشـرتكني لخطـوط الهاتف 
النقـال للـرشكات العاملة يف العـراق بما 
فيهـا إقليـم كردسـتان (40.7) مليـون 
مشـرتك يف حـني بلغت الكثافـة الهاتفية 

لتلـك الهواتف لكل 100 شـخص (98.8) 
لسنة 2021 .

- بلـغ عـدد املشـرتكني لخطـوط خدمة 
االنرتنت للهاتف النقال للرشكات العاملة 
يف العراق (20.3) مليون مشـرتك لسـنة 

.2021
- بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (سـعة 
البـداالت) (2.243) مليـون خـط لسـنة 
2021 مقابل (2.151) مليون خط سـنة 

2020 بنسبة ارتفاع (4.3%).
- بلـغ عـدد البـداالت (283) بدالة سـنة 
2021 مقابـل (280) بدالة لسـنة 2020 

بنسبة ارتفاع بلغت (1.1%).
- شـكلت محافظتـا ديـاىل والنجف أعىل 
نسـبة مـن الكثافـة الهاتفيـة للهواتف 
الثابتة حيث بلغت (12.8) و(10.1) عىل 
التوايل لعموم العراق عدا إقليم كردستان.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مكتـب رئيس الـوزراء إعـادة فتح 
طـرق وأنفاق يف املنطقة الخرضاء وسـط 
العاصمة بغداد ابتداًء من الساعة 5 صباح 
اليوم االحد ولغاية الـ 7 مساء.وقال عضو 
املتابعـة يف مكتـب رئيس الـوزراء، اللواء 
جاسـم الزبيدي، يف حديـث متلفز تابعته 
”الزوراء“: إنه ”تم توجيه الجهد الهنديس 

بفتـح عـدة طـرق يف املنطقـة الخرضاء 
و4 أنفـاق عنكبوتية اسـتناداً لتوجيهات 
القائد العام للقوات املسلحة محمد شياع 
السـوداني“.وأضاف إن ”العمـل بالخطة 
سـيبدأ ابتداًء من السـاعة 5 صباح اليوم 
األحـد وحتـى السـاعة 7 مسـاًء يوميـاً 
فقـط  الصغـرية  للسـيارات  وسيسـمح 

باملرور ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز األمن الوطني، امس السبت، 
ضبط معمـل لتكرير النفـط ومصادرة 
نحـو ثالثـة ماليني لـٍرت مهـرب يف بابل.

وذكر بيان تلقتـه ”الزوراء“: أنه ”بدعم 
وإرشاف القائـد العام للقوات املسـلحة 
الوطنـي  األمـن  ضمـن جهـود جهـاز 
أوكار  رضب  يف  املسـتمرة  وفعالياتـه 
الفسـاد والتهريـب، وبعـد اسـتحصال 
املوافقـات القضائيـة، تمكنـت مفـارز 
جهـاز األمـن الوطنـي يف محافظة بابل 
من مداهمـة معمل لتكريـر النفط غري 
املجـاز وضبـط نحـو ثالثة ماليـني لٍرت 
معبـأة بعرشين خزانـاً، واختاماً مزورة 

تعود إىل وزارة النفـط، فضالً عن ضبط 
بوجرات مزورة ومعدات فنية تسـتعمل 
يف عمليات التهريب“. وأضاف أن ”مفارز 
الجهـاز يف محافظـات (صـالح الديـن، 
ودياىل، وكركـوك، والديوانية ، ونينوى) 
تمكنـت مـن إحبـاط عمليـات تهريـب 
288 ألـف لـٍرت مـن املشـتقات النفطية 
خالل ضبطها مرآباً وسـاحة تسـتخدم 
املهربـة،  النفطيـة  املشـتقات  لخـزن 
إضافة إىل ضبـط ومصادرة (11) عجلة 
والقبـض عىل ثمانية متهمني“. وأشـار 
اىل أنـه ”تمت إحالة املضبوطات وجميع 
املتهمـني إىل الجهات القضائية املختصة 

لينالوا جزاءهم العادل“.

أثينا / متابعة الزوراء:
ذكـر وزيـر الحماية املدنيـة اليوناني 
أن بالده اسـتطاعت القبض عىل نحو 
1300 مهرب مشـتبه بهـم عىل مدار 
عـام 2022 عـىل طول نهـر إيفروس 
الحـدودي مـع تركيـا، باإلضافـة إىل 
منع نحو 256 ألـف مهاجر من عبور 
النهر.وقـال وزير الحمايـة املدنية يف 

اليونان، تاكيـس ثيودوريكاكوس، إن 
حرس الحـدود ألقى القبض عىل نحو 
1300 مهرب مشـتبه بهـم عىل طول 
نهـر إيفـروس الـذي يشـكل الحدود 
الطبيعيـة مـع تركيا، عىل مـدار عام 
يف  ثيودوريكاكـوس  2022.وأضـاف 
ترصيـح إلذاعـة ”سـكاي“ أنـه تـم 
خالل الفرتة نفسـها، منـع نحو 256 

ألف مهاجر مـن عبور النهر، املعروف 
باسـم إيفروس يف اليونان (ومريج يف 
تركيـا، وماريتسـا بالبلغارية(.وكان 
املتسـللون يهدفـون إىل العبـور مـن 
تركيـا إىل اليونـان، أي إىل داخل حدود 
االتحـاد األوروبـي. وتتهـم منظمات 
حقـوق اإلنسـان أثينا بأنهـا تعيد إىل 
تركيا بشـكل غري قانوني األشـخاص 

الذين يسـعون إىل مسـتقبل أفضل يف 
االتحـاد  إن  نشـطاء  أوروبا.ويقـول 
 iاألوروبـي يغـض الطرف عمـا تفعل
أثينا. مـن جهة أخرى، تتهـم اليونان 
أنقرة بدفع املهاجرين إىل ”األمام“ أي 
لعبور الحـدود، مما يتعـارض مع ما 
ُيطلق عليـه الدفـع إىل الخلف.وتقول 
أثينا إن السلطات الرتكية تعرض عىل 

املهاجريـن خيار العودة إىل سـوريا أو 
دول أخـرى أو دخول اليونان بطريقة 
غـري قانونيـة. ورغـم أن أثينـا تطبق 
إجـراءات حماية صارمة بـرا وبحرا. 
تمكـن قرابـة 18800 شـخص مـن 
دخـول اليونـان يف عـام 2022، وفقا 
لوكالة الالجئني التابعة لألمم املتحدة، 

مقارنة بـ9157 يف 2021.

الزوراء/ مصطفى فليح:
 توقعت لجنة العمل النيابية إقرار قانون التقاعد 
والضمـان االجتماعـي يف الفصـل الترشيعـي 
الثالـث بعد إكمـال جميع التعديـالت، ويف حني 
اسـتعرضت االمتيازات الجديدة التي سيتيحها 
للعمال، اكدت ان الراتب التقاعدي وفق القانون 

سـيعادل راتب العاملني يف القطـاع العام.وقال 
عضو لجنة العمل النيابية، امري كامل املعموري، 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان القانـون مهيـأ من 
حيث القـراءة االوىل والقراءة الثانية، اضافة اىل 
اجراء التعديالت الكفيلة بتصحيح املسـار لهذا 
القانـون الصـادر منذ سـنة ١٩٧١، وخالل هذا 

الفصل سيتم اكمال كل املتعلقات مع التعديالت 
املطلوبة».واكـد ان «فيه الكثـري من االمتيازات 
املهمة منها سـنوات احتسـاب الخدمة لغرض 
التقاعد ومنها الضمـان االختياري، أي بإمكان 
أي شـخص ان يضمـن نفسـه وتحتسـب لـه 
الخدمة سـواء أكان تابعا لرشكة أو ال، وهذا ما 

نسـميه الضمـان االختياري، ويشـمل صاحب 
املحل والسـيارة وصاحب البسـطية ومن لديه 
حرفة او عمل معني سواء كان كتابيا او حرفيا 
او غريها مـن االمور األخرى، اضافة لسـنوات 

الخدمة التي ستكون ١٥ سنة».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كيفـن  الجمهـوري،  النائـب  حصـل 
مكارثي، عىل األصوات الالزمة النتخابه 
رئيسـا جديدا ملجلس النواب األمريكي 
بعـد ١٥ جولة تصويت، وملـدة ٤ أيام، 
امـس السـبت، ليفوز بمنصـب رئيس 
األمريكي.وبحسـب  النـواب  مجلـس 
نتائج التصويـت، الذي عرضته معظم 
التلفزيونية األمريكية، حصل  القنوات 

مكارثـي عـىل ٢١٦ صوتـا، وحصـل 
منافسـه الديمقراطـي حكيم جيفريز 
عـىل دعـم ٢١١ مـن أعضـاء مجلـس 
النـواب، فيمـا اختـار ٦ أعضـاء عدم 
شـخص.وإثر  ألي  بأصواتهـم  اإلدالء 
مفاوضات شـاقة، رضخـت مجموعة 
النواب املؤيدين للرئيس السابق دونالد 
ترامـب التـي كانـت تعرقـل انتخابه. 
وانتهـت بذلـك حالـة من الفـوىض لم 

يشهدها الكونغرس منذ أكثر من ١٦٠ 
عامـا، ما ُينذر بنقاشـات نشـطة جًدا 
يف الربملـان يف العامني املقبلني.وفشـل 
مجلس النواب األمريكي يف ١٤ محاولة 
سابقة يف انتخاب رئيس جديد له، وذلك 
بسبب خالفات يف صفوف الجمهوريني.

تجـدر اإلشـارة إىل أن مجلـس النواب 
األمريكـي لم يتمكـن يف العـام ١٨٥٦ 
مـن انتخاب رئيس له إال بعد شـهرين 

الرئيـس  اقرتاع.وهّنـأ  جولـة  و١٣٣ 
جـو بايدن، امس السـبت، الجمهوري 
كيفن مكارثي النتخابه رئيًسـا ملجلس 
بشـكل  «الحكـم  إىل  ودعـاه  النـواب 
مسـؤول ولصالـح األمريكيني».وقـال 
الرئيس يف بيان «أنا مسـتعدٌّ للعمل مع 
الجمهوريـني عندما يكون ذلك ممكًنا، 
واضـح  بشـكل  أشـاروا  والناخبـون 
إىل أنهـم ينتظـرون مـن الجمهوريني 

أن يكونـوا مسـتعّدين للعمـل معي». 
وأضـاف «حـان وقـت الحكم بشـكل 
مسـؤول».وقبل الجولة التي حسـمت 
املنصـب لصالحه، بقي عـدد قليل من 
النواب الجمهوريني املعارضني لرتشح 
النائب عـن كاليفورنيا الذي كان يأمل 
يف إقناعهـم بدعمـه بحلـول السـاعة 
٢٢,٠٠ (٠٣,٠٠ ت غ السـبت) عندمـا 

استؤِنَفت النقاشات يف املجلس.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية أن القوات الروسـية 
تلتـزم يف منطقـة العمليـة الخاصة بوقـف إطالق 
النـار عىل طـول خط التمـاس بأكملـه، وأكدت أن 
نظام كييف قصف املناطق السـكنية.وقالت وزارة 
الدفـاع إن القوات األوكرانية واصلت قصف املناطق 
السـكنية يف دونباس واملواقع الروسية خالل الـ24 
سـاعة املاضية.وأكدت الوزارة أن القوات الروسية 
رغـم قصف القـوات املسـلحة األوكرانيـة ملتزمة 
بتنفيـذ وقـف إطـالق النار الـذي سيسـتمر حتى 
الساعة 24.00 امس السـبت.وأوضحت الوزارة أن 

القوات األوكرانية يف محور كراسـنو-ليمان أطلقت 
11 قصفـا بقذائـف الهـاون عـىل مواقـع للقوات 
وأفديفسـكي  سـوليدار  اتجاهـات  الروسـية.ويف 
ومارينسـكي، أطلقت القوات األوكرانية 51 قذيفة 
مدفعيـة ضد وحدات مـن القوات الروسـية.وأوعز 
الرئيس الرويس فالديمري بوتـني، الخميس املايض، 
بوقـف إطالق النـار عىل طول خـط الجبهة الكامل 
بني األطراف يف أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت 
موسكو يف 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير، وذلك 
بمناسـبة احتفاالت األرثوذكس بعيد ميالد السـيد 

املسيح حسب التقويم الرشقي.

باريس/ متابعة الزوراء:
نظم أنصار حركة ”السـرتات الصفراء“، امس السبت، 
مظاهـرة احتجاجيـة ضـد التضخم وارتفـاع تكاليف 
املعيشة وسـط العاصمة الفرنسـية باريس.وتحركت 
جموع املتظاهرين باتجاه شـارع بـرييس بوليفارد يف 
الدائرة الثانية عرشة بالعاصمة، قبل أن يتم منعهم من 
جميع الجهات من قبل قوات الرشطة والدرك.وشـارك 
آالف األشخاص يف املظاهرة من ساحة بريتويل.ويأتي 
هـذا االحتجاج ضـد الظـروف املعيشـية والتضخم يف 
البالد، وكذلك لرفض اسـتخدام الحكومـة املادة 49.3 
املتعلقة بإصالح قانون العمل.وقال أحد مؤيدي الحركة 
االحتجاجيـة: ”الوضـع يف فرنسـا صعـب للغاية عىل 

الفقراء.. إنهم محرومون من العالج وفواتري الكهرباء 
والغـذاء الجيد.. يف الوقت نفسـه، هنـاك مجموعة من 
املسـتغلني يأخذون كل يشء والدولـة تحميهم“.يذكر 
أن ”السرتات الصفراء“ هي حركة احتجاجات شعبية 
ظهرت يف شـهر مايو 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها 
بحلول شـهر نوفمرب مـن العام نفسـه، حيث تمكنت 
من إشـعال فتيـل املظاهرات يف فرنسـا، مطالبة بعدم 
رفع الرضيبة عىل أسـعار الوقـود والبنزين، يليها عدد 
من املطالب األخـرى االجتماعية والسياسية.وشـارك 
يف االحتجاج األول أكثر من 300 ألف شـخص يف جميع 
أنحاء فرنسـا، وأصبحت حركة ”السـرتات الصفراء“ 

الفرنسية معروفة يف العديد من دول العالم.

·Ëœbó„hi@ÊÏj€b�Ì@ÊÏ‹‘nèæa@laÏ‰€aÎ@ÚÓibÓ‰€a@Êbv‹€a@pbébˆä@ÚÓ‡èm@fiÏy@‚án´@ÔébÓé@fiáu
Èn‹�«@ıbËn„a@á»i@s€br€a@Ô»Ìãìn€a@È‹óœ@cájÌ@laÏ‰€a@ê‹™@NN‚ÏÓ€a

الزوراء/ حسني فالح:
يبدأ مجلس النواب، اليوم األحد، فصله 
الترشيعـي الثالـث بعد انتهـاء عطلته 
وسـط احتـدام الخالفـات السياسـية 
حول تسـمية رئاسات اللجان النيابية، 
حيث تسعى القوى السياسية للحصول 
عـىل بعـض اللجـان النيابيـة، فيمـا 

طالـب النـواب املسـتقلون بإنصافهم 
بمنحهم رئاسة احدى اللجان النيابية.

وكان رئيـس مجلـس النـواب، محمد 
الحلبويس، قد اعلـن، يف 8 كانون االول 
املايض، انتهاء الفصل الترشيعي االول 
وبـدء العطلـة الترشيعيـة ملدة شـهر.

وقال املحلل السيايس، أحمد املندالوي، 

انـه حسـب  لـ“الـزوراء“:  يف حديـث 
الترسيبات التـي تظهر بعد اجتماعات 
فـإن  السياسـية  والقـوى  االحـزاب 
الخالفات ما زالت مستمرة حول حسم 
تسمية رئاسـات اللجان النيابية. الفتا 
اىل: ان بعـض القـوى تطالـب بتطبيق 
معيار االسـتحقاق االنتخابي يف توزيع 

اللجان واالخرى تذهب باتجاه التوافق 
وحسب ثقل وحجم كل كتلة سياسية.

واضـاف: ان هذه الخالفات ستسـتمر 
يف حال عدم وجود اتفاق سـيايس عىل 
آلية اختيار رئاسـات اللجـان النيابية. 
مبينـا: ان تأخـر حسـم الرئاسـات ال 
يؤثـر عىل عمـل اللجـان النيابية كون 

اآلن مـا يسـمى برئيس السـن هو من 
يدير اللجنة .وتوقع املندالوي أن يكون 
هناك اجتمـاع مرتقـب لجميع القوى 
السياسـية من اجل حسـم الرئاسـات 
النيابية قبل انعقاد الجلسة املخصصة 

بذلك.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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 بغداد/ الزوراء:
إيقاف قروض مبادرة  العراقي  املركزي  البنك  نفى 
إحسان  املركزي،  البنك  مستشار  السكن.وقال 
«مبادرة  صحفي:  ترصيح  يف  اليارسي،  شمران 
إىل  املركزي  البنك  من  املقدمة  السكنية  القروض 
العقاري  البناء واملرصف  صندوق اإلسكان لغرض 
لغرض الرشاء مستمرة».وأضاف أنه «ال يوجد أي 
توجه من قبل البنك املركزي إليقاف هذه املبادرة، 
وكذلك األمر لقروض مرصيف الزراعي والصناعي».

االجتماعي  التواصل  ومواقع  إعالم  وسائل  وكانت 
البنك  إيقاف  عن  أنباًء  سابق،  وقت  يف  تداولت،  قد 

املركزي العراقي مبادرة قروض اإلسكان.

@“b‘Ìg@Ô–‰Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@
Âÿè€a@ÒäÜbjfl@üÎã”

@⁄6ìfl@ÊÏÓ‹fl@40@Âfl@ãr◊c@Z¡Ó�Én€a
@o„6„¸bi@b„ÏÓ‹fl@20Î@fib‘‰€a@—mb:a@¿

@�ıaánia@ıaãõ©a@Ú‘�‰æa@|nœ@ÒÜb«g
‚ÏÓ€a@Âfl

25@ÔvÓ‹Ç@pbèœb‰fl@Â‡ö@oÌÏÿ€aÎ@paäbfl�a@Û‹«@Êbj‹Ãnm@ã�”Î@ÂÌãzj€a

@ÒäÜbóflÎ@¡–‰€a@ãÌãÿn€@›‡»fl@¡jö
›ibi@¿@lãËfl@6€@µÌ˝fl@3@ÏÆ

@·Àä@äb‰€a@÷˝†g@—”Ïi@bËflaçn€a@á◊˚m@bÓéÎä
@—ó‘€a@bÓ„aã◊Îc@Ú‹ñaÏfl

@áö@bubvnya@·ƒ‰m@\ıaã–ó€a@pa6è€a^
êÌäbi@¿@ÚÓìÓ»æa@ böÎ˛a

@›ébj€a@Ô”aã»€a@îÓßa@êÓédn€@QPR@Ùã◊â€a@Újéb‰∑@bñbÇ@b–‹fl@ãì‰m@CıaäÎç€aD

Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�j€@7jÿ€a@Åbnnœ¸a@›–y@Âfl@k„bu@NNäÏó€biÒ7Ç˛a

3@ô

 ’jé˛a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@ÒbœÏi@Ô„Üä˛a@›Áb»€a@Ù�ç«

@lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbËu@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
@î«aÜ@k‘»n€@kÁdn€a@ÙÏnèfl@…œãi

بغداد/ مصطفى العتابي:
املسـلحة،  للقـوات  العـام  القائـد  وجـه 
محمد شـياع السـوداني، امس السـبت، 
برفـع مسـتوى التأهـب لتعقـب فلـول 
داعش واسـتئصالها مـن جذورها، فيما 
عّزى السـوداني العاهل األردني امللك عبد 
الله الثانـي بوفاة رئيس الـوزراء االردني 
األسـبق.وقال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلس الـوزراء، يف بيان تلقته «الزوراء»: 
إن «رئيـس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، أجـرى زيـارة إىل مقـر جهاز 
اسـتقباله  يف  وكان  اإلرهـاب،  مكافحـة 
رئيـس الجهاز وعدد مـن قادته».وأضاف 
أن «السـوداني وضع إكليالً من الورد عىل 

النصب التذكاري وقراءة سـورة الفاتحة 
ترحمـاً عىل أرواح الشـهداء، واسـتذكاراً 
لتضحياتهم التي عبدت الطريق لالنتصار 
داعـش  بعصابـات  الهزيمـة  وإلحـاق 
اإلرهابية».وتابع أن «السوداني تفقد خالل 
الزيارة قسـم الطبابة العسكرية ومخترب 
PCR التابعني للجهاز، ومسـتوى الخدمة 
الطبية املقدمة، وتلبية كامل متطلباتها».
وأردف أن «القائـد العام للقوات املسـلحة 
ترأس اجتماعاً ضم رئيس جهاز مكافحة 
اإلرهاب وآمري الوحدات فيه، واستمع إىل 
إيجاز عـن عمل الجهاز واملوقف األمني يف 

قاطع العمليات.

2022@¿@ãubËfl@ÊÏÓ‹fl@…iä@Âfl@ãr◊c@áñÎ@lãËfl@1300@Û‹«@ùj‘€a@ZÊb„ÏÓ€a

بغداد/ الزوراء:
يف  السبت،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
بورصتي  إن  مصدر:  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح امس، سعر رصف بلغ ١٥٥٨٥٠ 
ديناراً مقابل كل ١٠٠ دوالر، فيما كانت األسعار يوم امس ١٥٦٠٠٠ دينار.وأشار إىل أن 
اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سعر البيع ١٥٦٢٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٥٥٢٥٠ 
سجلت  البورصة  يف  الدوالر  اسعار  فإن  كردستان،  اقليم  عاصمة  اربيل  يف  دينارا.أما 
للبيع ١٥٥٨٠٠ دينار، وسعر الرشاء ١٥٥٧٥٠  الدوالر  أيضاً حيث بلغ سعر  انخفاضاً 

ديناراً لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.

@ÚñäÏj€a@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@äb»éc@…uaãm
ÚèÓˆã€a

2ô@›Óñb–n€a

2ô@›Óñb–n€a

@@@5ô@›Óñb–n€a



’jé˛a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@ÒbœÏi@Ô„Üä˛a@›Áb»€a@Ùç«

Èn‹�«@ıbËn„a@á»i@s€br€a@Ô»Ìãìn€a@È‹óœ@cájÌ@laÏ‰€a@ê‹™@NN‚ÏÓ€a

ôb©a@ b�‘€a@¿@µ‹flb»€a@kmaä@fiÜb»Óé@á«b‘n€a@kmaã€a@Êc@pá◊c

@î«aÜ@k‘»n€@kÁdn€a@ÙÏnèfl@…œãi@lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbËu@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a

@ÊÏ‹‘nèæa@laÏ‰€aÎ@ÚÓibÓ‰€a@Êbv‹€a@pbébˆä@ÚÓ‡èm@fiÏy@‚án´@ÔébÓé@fiáu
·Ëœbó„hi@ÊÏj€b�Ì

@Êb‡õ€aÎ@á«b‘n€a@ÊÏ„b”@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@›‡»€a
s€br€a@Ô»Ìãìn€a@›ó–€a@¿@ã‘Óé@Ô«b‡nu¸a

äÏè€a@fiÏ:a@·Ó¨@—‹fl@ıbË„g@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Ôuã«˛a

ÚÓ–éÏÌ –@ÒäÎÜ@’Ìã†@Åbnnœa@á«Ïfl@Üá±@äb‡«�a@ãÌåÎ

Ô€b®a@ Ïjé˛a@fi˝Ç@Òäaã®a@pbuäái@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a

بغداد/ مصطفى العتابي:
املسلحة  للقوات  العام  القائد  وجه 
السبت،  السوداني،   شياع  محمد 
لتعقب فلول  التأهب  برفع مستوى 
جذورها،  من  واستئصالها  داعش 
فيما عزى السوداني العاهل األردني 
رئيس  بوفاة  الثاني  الله  عبد  امللك 

الوزراء االردني األسبق.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء، 
محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  إن 
إىل  زيارة  أجرى  السوداني،  شياع 
مقر جهاز مكافحة اإلرهاب، وكان 
يف استقباله رئيس الجهاز وعدد من 

قادته“.
وأضاف، أن ”السوداني وضع إكليالً 
التذكاري  النصب  عىل  الورد  من 
ترحماً  الفاتحة  سورة  وقراءة 
واستذكاراً  الشهداء،  أرواح  عىل 
الطريق  عبدت  التي  لتضحياتهم 
لالنتصار وإلحاق الهزيمة بعصابات 

داعش اإلرهابية“.
خالل  تفقد  ”السوداني  أن  وتابع، 
العسكرية  الطبابة  قسم  الزيارة 
للجهاز،  التابعني   PCR ومخترب 
املقدمة،  الطبية  الخدمة  ومستوى 

وتلبية كامل متطلباتها“.
للقوات  العام  ”القائد  أن  وأردف، 
املسلحة ترأس اجتماعاً ضم رئيس 
وآمري  اإلرهاب  مكافحة  جهاز 
إيجاز  إىل  واستمع  فيه،  الوحدات 

األمني يف  واملوقف  الجهاز  عن عمل 
قاطع العمليات، واّطلع عىل خططه 
بقايا  مكافحة  مجال  يف  األمنية 
أن  مبينا،  اإلرهابية“،  داعش  فلول 
”السوداني هّنأ الجيش العراقي بكل 
مشيداً  تأسيسه،  ذكرى  يف  صنوفه 
الجليلة  بالتضحيات  عاٍل  بتقديٍر 
وبسالة  املسلحة،  القوات  ألبناء 
عىل  أثنى  كما  األبطال،  الجرحى 
التشكيل  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز 

العسكري املهم الذي قارع اإلرهاب، 
والحرص  بالشجاعة  له  واملشهود 

واألداء“.
االجتماع  خالل  السوداني  وأكد 
مراجعة  ”رضورة  البيان،  بحسب 
عمل الجهاز، عىل مستوى االستعداد 
السياقات“،  وتنظيم  والتدريب 
تتواجد  أّال  ”رضورة  عىل  مشددا 
القتالية  الكفاءات  إّال  الجهاز  يف 
يبقى  لكي  الجاد  والعمل  املميزة، 

أعىل مستوى  يف  األمني  الجهاز  هذا 
ووجه  واإلمكانيات.  الجهوزية  من 
سيادته بأن ُتعتمد الكفاءة واملهنية 

يف إشغال املناصب“.
املسلحة  للقوات  العام  القائد  ووّجه 
بـ“بذل جهود أكرب وأن يكون بأعىل 
مستوى التأهب لتعقب فلول داعش 
اإلرهابية واستئصالها من جذورها“، 
أن  يحاول  ”اإلرهاب  أن  إىل  مشرياً 
السياسية،  التناقضات  عىل  يلعب 

لتحقيق أهدافه الخبيثة“.
وأكد السوداني عىل ”االهتمام بأرزاق 
املقاتلني كما تم التأكيد عىل متابعة 
الشهداء  لعوائل  السكنية  األرايض 
موجها  واملنتسبني“،  والجرحى 
بـ“أهمية تحديث القدرة التسليحية 

للجهاز“.
مجلس  رئيس  عزى  ذلك  غضون  يف 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
األردني  العاهل  يعزي  السبت،  امس 
عبد الله الثاني بن الحسني، يف وفاة 
عبد  األسبق  األردني  الوزراء  رئيس 

السالم املجايل.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
إىل  تعزية  رسالة  بعث  السوداني، 
الهاشمية،  األردنية  اململكة  عاهل 
الثاني بن الحسني، يف  الله  امللك عبد 
األسبق  األردني  الوزراء  رئيس  وفاة 

عبد السالم املجايل“.
واضاف ان ”السوداني أرسل رسالة 
الوزراء  رئيس  إىل  مماثلة  تعزية 
األردني برش هاني الخصاونة، يعزيه 

فيها برحيل  املجايل“.
يف  البيان،  بحسب  السوداني  وأعرب 
رسالتيه عن ”عميق املواساة لألردن 
الشقيق قيادًة وشعباً“، داعياً الباري 
بواسع  الفقيد  ”يتغمد  أن  وعال  جّل 
رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل 

الصرب وحسن العزاء“.

الزوراء/ حسني فالح:

يبدأ مجلس النواب، اليوم األحد، فصله الترشيعي 

احتدام  وسط  عطلته  انتهاء  بعد  الثالث 

رئاسات  تسمية  حول  السياسية  الخالفات 

السياسية  القوى  النيابية، حيث تسعى  اللجان 

للحصول عىل بعض اللجان النيابية، فيما طالب 

رئاسة  بمنحهم  بإنصافهم  املستقلون  النواب 

احدى اللجان النيابية.

الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  وكان 

قد اعلن، يف 8 كانون االول املايض، انتهاء الفصل 

ملدة  الترشيعية  العطلة  وبدء  االول  الترشيعي 

شهر.

وقال املحلل السيايس، أحمد املندالوي، يف حديث 

التي تظهر  الترسيبات  انه حسب  لـ“الزوراء“: 

السياسية  والقوى  االحزاب  اجتماعات  بعد 

حسم  حول  مستمرة  زالت  ما  الخالفات  فإن 

ان  اىل:  الفتا  النيابية.  اللجان  رئاسات  تسمية 

بعض القوى تطالب بتطبيق معيار االستحقاق 

تذهب  واالخرى  اللجان  توزيع  يف  االنتخابي 

كتلة  كل  وحجم  ثقل  وحسب  التوافق  باتجاه 

سياسية.

واضاف: ان هذه الخالفات ستستمر يف حال عدم 

رئاسات  اختيار  آلية  عىل  سيايس  اتفاق  وجود 

اللجان النيابية. مبينا: ان تأخر حسم الرئاسات 

ما  اآلن  كون  النيابية  اللجان  عمل  عىل  يؤثر  ال 

يسمى برئيس السن هو من يدير اللجنة .

وتوقع املندالوي أن يكون هناك اجتماع مرتقب 

حسم  اجل  من  السياسية  القوى  لجميع 

الرئاسات النيابية قبل انعقاد الجلسة املخصصة 

بذلك، الفتا اىل: ان املرحلة الراهنة تتطلب تكاتف 

جهود الجميع من اجل امليض قدما ببناء واعمار 

البلد.

سالم،  سجاد  املستقل،  النائب  قال  جهته،  من 

املستقلني  النواب  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 

اللجان  بعض  رئاسة  عىل  بالحصول  يطالبون 

النيابية املهمة، حتى يكون هناك عمل ترشيعي 

ضغوطات  أي  عن  بعيداً  حقيقي،  ورقابي 

ومجامالت سياسية.

عىل  تسعى  السياسية  القوى  ان  واضاف: 

وفق  النيابية  اللجان  جميع  عىل  الحصول 

الترشيعية  العملية  سيجعل  وهذا  املحاصصة، 

السياسية.  القوى  رؤساء  بها  ويتحكم  عرجاء 

الوطنية يف  املستقلني والقوى  إنصاف  اىل  داعيا 

الحصول عىل رئاسة بعض اللجان النيابية.

يارس  النواب،  مجلس  عضو  توقع  جانبه،  من 

الحسيني، حصول النواب املستقلني عىل رئاسة 

ثالث لجان يف الربملان.  

وقال الحسيني يف ترصيح صحفي: إن ”النواب 

عىل  للحصول  يسعون  الربملان  يف  املستقلني 

خاللها  من  يهدفون  برملانية  لجان  رئاسة 

لتفعيل الدور الرقابي ”. 

وأضاف أن ”املستقلني يفكرون بالحصول عىل 

تقدير“،  أقل  عىل  نيابية  لجان  ثالث  أو  لجنتني 

مشريا اىل أن ”اللجان النيابية التي يطمح إليها 

واألساس  املهم  املفصل  بوصفها  املستقلون 

للعمل الترشيعي والرقابي“. 

وأوضح الحسيني أننا ”كمستقلني سنأخذ بعني 

االعتبار االختصاص واملهنية والخربة والكفاءة 

يف تسمية املستقلني لرئاسة اللجان النيابية ”. 

أوضحت،  النيابية  القانونية  اللجنة  وكانت 

تعيق  خالفات  وجود  عدم  سابق،  وقت  يف 

وفيما  النيابية،  اللجان  رئاسات  تسمية  إتمام 

بينت أن آلية حسمها ستتم وفقا لالستحقاق 

االنتخابي .

الزوراء/ مصطفى فليح:
النيابية  العمل  لجنة  توقعت   
والضمان  التقاعد  قانون  إقرار 
الترشيعي  الفصل  يف  االجتماعي 
الثالث بعد إكمال جميع التعديالت، 
االمتيازات  استعرضت  حني  ويف 
للعمال،  سيتيحها  التي  الجديدة 
وفق  التقاعدي  الراتب  ان  اكدت 
القانون سيعادل راتب العاملني يف 

القطاع العام.
النيابية،  العمل  لجنة  عضو  وقال 
حديث  يف  املعموري،  كامل  امري 
مهيأ  القانون  ان  لـ“الزوراء“: 
والقراءة  االوىل  القراءة  حيث  من 
الثانية، اضافة اىل اجراء التعديالت 
لهذا  املسار  بتصحيح  الكفيلة 
 ،1971 سنة  منذ  الصادر  القانون 
اكمال  سيتم  الفصل  هذا  وخالل 
التعديالت  مع  املتعلقات  كل 

املطلوبة“.
واكد ان ”فيه الكثري من االمتيازات 
احتساب  سنوات  منها  املهمة 
ومنها  التقاعد  لغرض  الخدمة 
الضمان االختياري، أي بإمكان أي 
شخص ان يضمن نفسه وتحتسب 
له الخدمة سواء أكان تابعا لرشكة 
الضمان  نسميه  ما  وهذا  ال،  أو 
املحل  صاحب  ويشمل  االختياري، 
البسطية ومن  والسيارة وصاحب 
سواء  معني  عمل  او  حرفة  لديه 
كان كتابيا او حرفيا او غريها من 
لسنوات  اضافة  األخرى،  االمور 

الخدمة التي ستكون 15 سنة“.
خاصة  امتيازات  ”وهناك  واضاف 
اطفال  لديها  التي  للمرأة  بالنسبة 
األمور،  امومة وغريها من  ولديها 
كذلك ضمان حقوق العاملني فيما 
واالصابة  الصحي  بالجانب  يتعلق 

بإمكانه  انه  إذ   ،30% بنسبة 
ويرصف  التقاعد  عىل  الخروج 
وفاته  حال  ويف  تقاعدي،  راتب  له 
بغض  وقت  أي  يف  لذويه  يرصف 
كانت  ان  حتى  الخدمة  عن  النظر 

خدمته شهرين او سنة او اقل“.
هي  املهمة  ”الفقرة  ان  اىل  واشار 
ان الراتب التقاعدي سيعادل راتب 

العاملني يف القطاع العام“.
الفصل  يف  القانون  ”إقرار  وتوقع 
يف  سيبدأ  الذي  الثالث  الترشيعي 
اكمال  الشهر مع  التاسع من هذا 

التعديالت“.
مع  اجتماعات  ”عقد  واكد 
النواب  مجلس  يف  الساندة  اللجان 
االختصاصات،  ذات  والقطاعات 
الصحة  وزارة  مع  اجتماع  ولدينا 
منظمة  كذلك  العمل،  وزارة  ومع 
املعنية  والجهات  الدولية  العمل 

كالهيئات والنقابات كنقابة العمال 
األخرى،  النقابات  مع  والواصل 
واملستشارين  الخرباء  مع  وكذلك 

إلنضاج القانون“.
ولفت اىل ان ”عدد نسمات العراق 
تتجاوز 41 مليونا، ووفق القانون 
لغاية  املضمونني  فإن  القديم 
ال  العدد  وهذا  ألفا،   275 هم  اآلن 
والسبب  موجود،  ما  مع  يتناسب 
ان القانون السابق غري مفعل وال 

يؤدي الغرض املطلوب“.
 وتوقع ان ”تكون االعداد باملاليني 
مع اقرار هذا القانون، والجميع له 
حق يف ان يضمن نفسه ملن يعمل 
الوقت  ويف  الخاص،  القطاع  يف 
نفسه سيحدث انتعاش يف القطاع 
العوامل  احد  وسيكون  الخاص، 
البطالة  عىل  القضاء  يف  املساعدة 

وتوفري فرص العمل“. 

بغداد/ الزوراء: 
األعرجي،   قاسم  القومي،  األمن  أكد مستشار 
والرشاكة  التعاون  استمرار  أهمية  السبت، 
بني بغداد وباريس يف مجال مكافحة اإلرهاب، 
فيما شدد عىل رضورة إنهاء ملف مخيم الهول 

السوري.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي، 
األمن  أن ”مستشار  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
بمكتبه  استقبل  األعرجي،  قاسم  القومي، 

السفري الفرنيس يف بغداد، ايريك شوفاليه“.
مع  استعرض  ”األعرجي،  أن  البيان  وأضاف 
لخليجي  الرائع  االفتتاح  الفرنيس،  السفري 
بأن  العراقيني  أمل  البرصة، وأعرب عن  25 يف 
املالعب  عن  الحظر  برفع  النجاح  هذا  يتّوج 

العراقية“.
وبحث الطرفان ”األوضاع السياسية واألمنية، 
والتأكيد  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 

بني  والرشاكة  التعاون  استمرار  أهمية  عىل 
اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  وباريس،  بغداد 
”ملف  وناقشا  والخربات“،  املعلومات  وتبادل 

مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا امللف 
اإلرهاب  مكافحة  جهود  لدعم  الحساس، 

واستقرار املنطقة والعالم“.

بغداد/ الزوراء: 
حدد وزير اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
افتتاح  موعد  السبت،  ريكاني،   بنكني  العامة، 
بغداد،  جنوبي  يوسفية   – دورة  رسيع  طريق 
إلنجاز  التوجه  أكد  إيجابياته،  أوضح  وفيما 

مشاريع للطرق الرسيعة.
”موعد  إن  صحفي:  ترصيح  يف  ريكاني،  وقال 

بداية  سيكون  يوسفية  دورة  طريق  افتتاح 
الشهر املقبل“، مبينا أن“ نسب اإلنجاز الحالية 
قليلة  ملسات  إال  يتبق  ولم  النهاية  من  اقرتبت 

جداً“.
لحل  املهمة  املشاريع  من  الطريق  ويعد 
ازدحامات بغداد والضغط عىل الطرق، بحسب 
الرسيعة  ”الطرق  أن  أك   الذي  ريكاني،  الوزير 

من اختصاص وزارة اإلعمار، وأنه سيبحث مع 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 
الرسيعة  للطرق  مشاريع  إنجاز  بغداد،  وأمانة 
االزدحامات  لتخفيف  أخرى  خطط  ومجموعة 

يف العاصمة“.
ويف وقت سابق، أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان 
لَِفكِّ  مشاريع  عن  العامة  واألشغال  والبلديات 

االختناقات املرورية.
”هناك  إن  الحساني  جابر  الوزارة  وكيل  وقال 
مشاريع خاصة بفك االختناقات املرورية ومنها 
الطرق الحلقية األول والثاني والثالث يف بغداد، 
إضافة إىل شوارع جديدة“، مشرياً إىل أن ”بعض 
اآلخر  والبعض  التوسيع  تتضمن  الشوارع 
تحتاج إىل عمل مجرسات للحد من االزدحامات 
ومحافظة  بغداد  وأمانة  الوزارة  بني  بالتنسيق 

بغداد“.
وتابع أن ”العام الجديد سيشهد املبارشة بتنفيذ 
”هناك  أن  موضحاً،  الرابع“،  الحلقي  الطريق 
أعماالً أخرى إضافة إىل أعمال املشاريع املتعلقة 
وأعمال  واملاء  املجاري  أعمال  منها  بالوزارة، 

الطرق والجسور يف كل مناطق العراق“.

بغداد/ الزوراء:
حالة  عن  السبت،  الجوية،   األنواء  هيئة  أعلنت 
الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت هطول 

أمطار وعواصف رعدية األسبوع املقبل.
”الحالة  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
الجوية للبالد ليوم األحد سيكون الطقس يف املنطقة 
لتساقط زخات  مع فرصة  جزئياً  الوسطى غائماً 
الحرارة مقاربة  اماكن متفرقة، ودرجات  مطر يف 
فالطقس  الشمالية  املنطقة  أما  السابق،  لليوم 
يف  خفيفة  امطار  تساقط  مع  غائماً  سيكون 
اماكن متفرقة خاصة اقسامها الرشقية، ودرجات 
سيكون  فيما  السابق،  لليوم  مقاربة  الحرارة 
الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً إىل غائم جزئي، 

ودرجات الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السابق“.
الطقس  سيكون  االثنني  غد  ”يوم  أن  إىل  وأشار 

الضباب  يتشكل  كما  غائماً  الوسطى  املنطقة  يف 
صباحا ويزول تدريجيا مع تساقط امطار خفيفة 
اىل متوسطة الشدة ليال، ودرجات الحرارة مقاربة 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما  السابق،  لليوم 
الشمالية غائماً جزئياً اىل غائم كما يتشكل الضباب 
ترتفع  الحرارة  ودرجات  تدريجيا،  ويزول  صباحا 
الجنوبية  املنطقة  أما  السابق،  اليوم  عن  قليال 
فالطقس غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا 
مع  غائم  اىل  الطقس  يتحول  ثم  تدريجيا  ويزول 
تساقط امطار متوسطة اىل غزيرة الشدة من بعد 
الحرارة  الظهر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات 

مقاربة لليوم السابق“.
الطقس  سيكون  املقبل  ”الثالثاء  أن  إىل،  ولفت 
امطار  تساقط  مع  غائم  الوسطى  املنطقة  يف 
عواصف  وحدوث  الشدة  غزيرة  اىل  متوسطة 

السابق،  لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  رعدية، 
غائماً،  سيكون  فالطقس  الشمالية  املنطقة  أما 
السابق،  اليوم  عن  قليال  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
غائماً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
مع تساقط امطار متوسطة غزيرة الشدة وحدوث 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  رعدية،  عواصف 

السابق“. 
القادم،  الجوية ليوم األربعاء  أن ”الحالة  وأوضح، 
مع  صحواً  الوسطى  املنطقة  يف  الطقس  سيكون 
عن  قليال  ترتفع  الحرارة  ودرجات  الغيوم،  بعض 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما  السابق،  اليوم 
ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الشمالية 
الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية 
فالطقس صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة 

ترتفع قليال عن اليوم السابق“.
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األيام  خالل  عرفتها  التي  اإليجابية  التطورات  بعض  بمقدور  يكن  لم 
القليلة املاضية العالقات املغربية الفرنسية ،إخراج هذه العالقات من 
 . اليوم  أكثر من سنتني من  قبل  التي دخلتها  الحادة  الصامتة  األزمة 
و لم تنجح هذه التطورات يف توضيح صورة مستقبل هذه العالقات 
بما يبدد املخاوف التي سادت جراء التصعيد الغري مسبوق الذي وجدت 

نفسها فيه .
السيدة  الفرنسية  الخارجية  وزيرة  بها  قامت  التي  املفاجئة  فالزيارة 
كاترين كولونا إىل الرباط يف نهاية الشهر املايض ، و إن اعتربت مؤرشا 
وضعت  التي  الورطة  من  الثنائية  العالقات  تخليص  اتجاه  يف  إيجابيا 
إجراء  مع  تزامنت  أنها  و  خصوصا   ، حاسمة  تكن  لم  أنها  إال   ، فيها 
املغربي و  املنتخبني  التي جمعت بني  العالم  مباراة نصف نهاية كأس 
أمام  املجال  فسح  مما  القدم،  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  يف  الفرنيس 
لم  الرباط  إن  .ثم  الحاسمة  باملباراة  الزيارة  هذه  عالقة  عن  الحديث 
الترصيحات  من  واضحا  ذلك  كان  و   ، الزيارة  لهذه  حماس  كثري  تبد 
نارص  السيد  املغربي  الخارجية  وزير  بها  أدىل  التي  الباردة  الصحافية 
يف  يكمن  الربودة  هذه  مربر  أن  يبدو  و   . الزيارة  هذه  عقب  بوريطة 
أن الرباط ، تعترب أن باريس هي التي اتخذت بصفة أحادية ، قرارات 
تقليص  الفرنسية  الرئاسة  بقرار  يتعلق  فيما  خصوصا   ، املغرب  ضد 
أعداد التأشريات املمنوحة إىل املغاربة بنسبة تجاوزت الخمسني باملائة 
، بدعوى ان الحكومة املغربية رفضت التعاون يف قضية إعادة ترحيل 
قارصين دخلوا الرتاب الفرنيس بصفة غري رشعية ، و هي التهمة التي 
سارعت الرباط يف حينها إىل نفيها .و هو اإلجراء العقابي الذي تسبب 
السفر  إىل  الرضورة  دفعتهم   ، املغاربة  لعدد كبري من  بليغة  يف أرضار 
رئيسة  بها  أدلت  التي  الترصيحات  أن  الرباط  تعترب  .كما  نحو فرنسا 
بتخيل  الرباط  تقنع  لم  الزيارة  هذه  خالل  الفرنسية  الديبلوماسية 
الرمادية فيما يتعلق بالنزاع املفتعل يف الصحراء  باريس عن مواقفها 
فيما  رصيح  و  واضح  فرنيس  بموقف  الرباط  تطالب  بينما   . املغربية 

يتعلق بهذا النزاع عىل غرار ما أقدمت عليه مدريد و برلني . 
و إن سعت باريس إىل إقناع الرباط برغبتها األكيدة يف إخراج عالقاتها 
وزيرة  بإعالن  خطواتها  عززت  بأن   ، األزمة  دائرة  من  الرباط  مع 
عودة  و  بالتأشريات  املتعلقة  املتشددة  التدابري  إلغاء  عن  خارجيتها 
منحها إىل وتريتها العادية ما قبل األزمة ، و بأن عينت سفريا لها فوق 
العادة بعد فرتة فراغ دامت لعدة شهور ، و الذي التحق باملغرب وسلم 
الرباط بصفة  أبلغت  . و بأن  املغربي  الخارجية  أوراق إعتماده لوزير 
رسمية برغبة الرئيس الفرنيس يف القيام بزيارة إىل املغرب خالل الشهر 
بتحفظ كبري  التطورات  تعاملت مع كل هذه  الرباط  أن  إال   . الجاري 
أقواال  ليس  و  الواقع  أرض  عىل  أفعاال  تنتظر   ، يبدو  ما  عىل   ، ألنها   ،
تصلح موادا دسمة للتسويق اإلعالمي فقط . لذلك بدت ردود فعل وزير 
الواضح  و   . باردة  الفرنسية  بنظريته  لقائه  عقب  املغربي  الخارجية 
أن الرباط ، إن كانت ال تخفي رغبتها و حرصها عىل إعادة الدفء إىل 
عالقاتها مع حليف اسرتاتيجي يف حجم فرنسا ، فإنها يف نفس الوقت 
تبدو أكثر حرصا عىل معالجة األسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه 
األزمة لتجنب تكرارها . و الواضح فيما يجري أن الرباط لم تعد تقبل 
بعالقات غري متكافئة و ال عادلة ، و ترص عىل عالقات الندية و املعاملة 
التي جربتها يف أزمات ديبلوماسية عابرة مع  ، و هي املنهجية  باملثل 
إسبانيا و أملانيا ، و خرجت منها منترصة بعد املواقف اإليجابية التي 
املرشوعة  املغربية  للحقوق  منارصة  برلني  و  مدريد  من  كل  أعلنتها 
املفتعل يف  النزاع  ، و تحديدا فيما يخص  الرتابية  فيما يتعلق بالوحدة 
الصحراء املغربية . وتبعا لذلك فإن الرباط تبدي تشددا ملحوظا يف هذا 
إىل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  إعادة  يف  باريس  رغبة  تجاه  الصدد 
سكتها السالكة التي سارت عليها طوال عقود من الزمن . و هي ليست 
مستعجلة يف هذا املسعى ، و تراهن عىل عامل الوقت إلنضاج رشوط 
مرحلة جديدة يف هذه العالقات ، تتأسس عىل االحرتام و عىل مراعاة 

املصالح املتبادلة بني الطرفني . 
عىل  باستعجال  الرباط  مع  أزمتها  إنهاء  إىل  باريس  تسعى  إذن  هكذا 
زمن  استثمار  عىل  تحرص  الرباط  لكن   ، األحادي  منظورها  أساس 
األزمة لتوفري تربة بديلة حاضنة لعالقات متوازنة و متكافئة و نافعة 

للبلدين.

@Ô€b‘j€a@!aáj«
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ZáÌç€a@ÛÓ±@OÜaá«g@
جـدَد العراقيـون احتفاالتهـم بالذكـرى 
الجيـش  لتأسـيس  املئـة  بعـد  الثانيـة 
العراقي الباسـل، وسـط دعوات من الله 
ان يحفظ هذا الجيش البطل بكل صنوفه 
ومباركـني  مسـتذكرين  وتشـكيالته، 
انتصاراته عىل اإلرهاب، وان يستمر سورا 
حصينـا للوطن للقضاء عـىل التنظيمات 
اإلرهابيـة كافـة، فيمـا تقـدم الجيـش 
العراقـي بمعـدل 23 مرتبـة يف تصنيـف 
2022، بعدمـا كان يحتل املرتبة الـ57 يف 

تصنيف عام 2021.
يأتـي هذا بعـد االنتصـارات الكبرية التي 
حققهـا الجيـش العراقـي يف املعارك ضد 
تنظيـم داعـش االرهابي، حيث اسـتعاد 
الجيش العراقي مكانته الكبرية بني ابناء 
الشعب العراقي وبني أقرانه من الجيوش 

العربية والدولية.

@·√bÿ€a@ÛéÏfl@‚bfl�a@xÏœ@›Óÿìm
تعـد الُقوات املُسـلَحة الَعراَقية هي الَقوة 
النظاميـة لجمهوريـة العـراق، وتتألـف 
ُفروعها من القـوة الربية والقوة البحرية 

والقوة الجوية.
وَيرجـع تاريخ الجيـش العراقي إىل العام 
1921، حيت تأَسست أوىل وَحدات القوات 
املسلحة خالل االنتداب الربيطاني للعراق، 
َحيُث ُشـكل فوج االمام مـوىس الكاظم، 

واتخذت قيـادة القوات املسـلحة َمقرها 
العـام يف بغـداد، تبـع ذلك تشـكيل القوة 
الجويـة العراقيـة عـام 1931 ثـم القوة 

البحرية العراقية عام 1937.
إذاً بعـد ثـورة العرشيـن َضـد االحتـالل 
الربيطاني يف العراق ُشـّكلت أول ُحكومة 
ِعراقيَّـة التي بـادرت ِببناء نـواة الجْيش 
العراقـي يف 6 ينايـر/ كانـون الثاني عام 
1921، حْيُث تم تشـكيل فْوج حمل اسم 
فـْوج االمـام مـوىس الكاِظـم (ع) الّذي 
تألِف من ُضّباط ِعراقيِّني سـاِبقني كانوا 
يعملـون يف الجْيـِش الُعثمانـيَّ يف ثكنـة 
الخيالـة يف الكاِظميَّة يف العاِصمِة بغداد.. 
وُسـمَي ِبفْوج االمام مـوىس الكاِظم يف 9 
اذار 1922 ِبإرادة ملكيَّة، بعد امتالء ُثكنة 
الخيالـة اُختري خان الكابويل يف الكاِظميَّة 
مقـرا لهـا يف 17 آذار 1921 ثـم نقل مرة 
اخـرى إىل مدينة الحلة واصبحـت َمِديَنَة 
الَْحلَِّة مقراً لِلَْفْوِج، ُثمَّ َشِكَل َبْعَد َذلَِك فوج 

اخر ِيف بغداد. 
 وتعد وزارة الدفاع العراقية هي املرجعية 
العليـا للقـوات املسـلحة العراقيـة التي 
تتحمل مسـؤولية الدفاع عن حدود البالد 
وحماية الشعب ومصالحه من التهديدات 
الخارجية والداخلية بالتَضامن والتعاون 
مـع الـوزارات واملؤسسـات الحكوميـة 

األخرى. 

@¿@ bœÜ@ãÌåÎ@fiÎc@ãÿè»€a@ã–»u
@fiÎ˛a@›óÓœ@Ÿ‹æa@áË«

يف عهـد امللك فيصـل االول، أصبح جعفر 
العسـكري أول وزير دفـاع عراقي للفرتة 
مـن 6 كانـون الثانـي 1921 ولغايـة 29 

ترشين االول 1936 . 
ولـد جعفر العسـكري يف بغـداد 1884م، 
والرشـدية  االبتدائـي  تحصيلـه  وأتـم 
العسـكرية يف مـدارس بغـداد واملوصـل 
دخل املدرسـة الحربية يف اسطنبول سنة 

.1901

بعد إسـقاط النظام السـابق يف 9 نيسان 
2003 تأسسـت وزارة الدفـاع الجديدة يف 
مطلع كانون الثاني 2004، وتمت تسمية 
عيل عبـد األمري عالوي وزيـر دفاع مدني 

بالوكالة يف فرتة الحكومة االنتقالية.

@kÓmãm@¿@Òç–”@’‘±@Ô”aã»€a@îÓßa
2022@‚b»€@%b»€a@ïÏÓu@ÙÏ”c

يعـّد الجيـش العراقـي أقـدم الجيـوش 
العربية من حيث التأسـيس، فقد أُّسـس 
يف السـادس مـن يناير/كانـون الثانـي 
عـام 1921، مـع أول فـوج بقيـادة عدد 
من الضبـاط، حمل اسـم ”فـوج موىس 

الكاظم“.
التصنيـف  يف  العراقـي  الجيـش  تقـدم 
السـنوي العاملي ألقوى الجيوش يف العالم 
لعـام 2022، إذ حصـل عـىل املرتبـة 34 

عامليا.
وقال الناطق باسـم القائـد العام للقوات 
املسـلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يف 
بيـان نرشه عرب حسـابه يف موقع تويرت، 
إن التصنيـف جاء بناًء عـىل التقرير الذي 
-Glo ”نـرشه موقـع ”غلوبـال بـاور“ 
املتخصـص  األمريكـي   “al Firepower
بتصنيف الجيوش يف العالم حسب القوة.

وحسـب البيان، فـإن ”الجيـش العراقي 
تقدم بمعدل 23 مرتبة يف تصنيف 2022، 
بعدما كان يحتل املرتبة الـ57 يف تصنيف 

الرابعـة  املرتبـة  يف  وجـاء   ،2021 عـام 
عربيا.

ويأتـي هذا التصنيف بنـاًء عىل 50 عامًال 
لتحديد هـذا التصنيف، وتتضمن العوامل 
القـوة العسـكرية واملالية واللوجسـتية 
وغريهـا لتحديـد التحسـن أو الرتاجع أو 

االستقرار يف هذه الجيوش سنويا.
وكشـف موقـع ”غلوبـال فايـر بـاور“ 
الشـؤون  يف  املتخصـص  األمريكـي، 
العسـكرية، عن تقـدم الجيـش العراقي 
يف تصنيـف االقوى يف العالـم، خالل العام 
2021، ليحتل املركز السـابع والخمسني 
عىل مسـتوى جيوش العالم، متفوقا عىل 

دول عديدة.
وأوضح املوقع أنه يعتمد عىل أكثر من 50 
عامـال فرديا لتحديد درجـة مؤرش القوة 
لدولة معينة مع فئـات ترتاوح من القوة 
العسـكرية واملالية إىل القدرة اللوجستية 

والجغرافيا.
وأشـار إىل أن الصيغة املستخدمة، تسمح 
للدول األصغـر واألكثر تقدما من الناحية 
التكنولوجية بالتنافـس مع الدول األكرب 

واألقل تطورا.
وقال املوقع يف تقرير مرتجم، إن ”الجيش 
العراقي يواصل بناء قدراته، بعد االنتهاء 

من الحرب عىل تنظيم داعش“.
ويعتمد هذا التصنيف عىل عدة عوامل، من 
بينهـا عدد املقاتلني الـذي يضمه الجيش 
اإلنفـاق  ومعـدل  تسـليحه،  ومسـتوى 
عـىل تطويره، والخربات العسـكرية التي 

اكتسبها جراء املعارك التي خاضها.
الغزو األمريكي للعراق

بعـد الغـزو األمريكي للعـراق عام 2003 
أصدر الحاكـم املدني للعراق، بول بريمر، 
”سـيئ الصيـت“، قـراراً َبحـل الجيـش 
العراقي، فأعيد تشكيل الجيش وتسلَيحة 

من جديد.
وتخضـع جميع أفـرع القوات املسـلحة 
العراقية لسـلطة وزارة الدفـاع العراقية 
التي تدار مـن قَبل وزير الدفـاع، والقائد 
العـام للقوات املسـلحة رئيس الـوزراء، 

ورئيس اركان الجيش. 

@îÓßa@bËöbÇ@>€a@lÎã®a@åãic
Ô”aã»€a

êÌbfl@1941@lãy
احـداث مايـس 1941 أو حـرب مايس بعد 
مخالفـة اململكـة املتحـدة ملعاهـدة 1930، 
وذلـك بإنزال القـوات الربيطانيـة يف العراق 
بـدون موافقـة الحكومـة العراقيـة والتي 
األرايض  عـرب  مرورهـا  ذريعتهـا  كانـت 
العراقيـة إىل فلسـطني لالشـرتاك يف املعارك 

الدائـرة يف أوروبا، فتحركت القوات العراقية 
يف 29 نيسـان من معسكر الرشـيد يف بغداد 
القـوات  بمحـارصة  لتقـوم  الحبانيـة  إىل 

الربيطانية التي كانت ستأتي إليها جوا. 
واحتلت القـوات العراقية منطقـة الهضبة 
املرشفـة عـىل الحبانيـة، وبهـذا كانـت قد 
طوقـت القاعدة، وكانـت القـوات العراقية 
تتألف من لواء مشـاة ولواء مدفعية وكتيبة 
دروع. أمـا القوات الربيطانية فكانت تتألف 
مـن لواء مشـاة آيل محمول جـوا مع كتيبة 
واضحـا  وكان  دروع،  وكتيبتـي  مدفعيـة 
تفوق القوة العراقيـة املجهزة بأحدث أنواع 

املدفعية وسائر األسلحة.
فأبلغ قائـد القـوات الربيطانية السـلطات 
العراقية بأن محـارصة قاعدة الحبانية من 
عىل الهضبـة يعد إعـالن الحـرب، فأعلمته 
السـلطات العراقية بأنها تقوم بمناورات يف 
تلك املنطقة، فطلب القائد الربيطاني القيام 
باملناورات يف مكان آخر، فرفضت السلطات 

العراقية الطلب باملقابل. 
ويف 2 مايـس 1941 أقلعت طائرات التدريب 
الربيطانيـة الصغـرية وهي تحمـل القنابل، 
ويف الصباح أسقطت أول قنبلة فوق الهضبة 
ويف ظرف دقائـق ردت القوات العراقية عىل 
مصادر النريان.. وأدركت القوات الربيطانية 
أن سـقوط القاعـدة بيـد القـوات العراقية 
أصبـح مسـألة وقـت، وقـد أعـدت القوات 
العراقية العدة لشـن هجوم شـامل تسـهم 
فيه كل األلوية املجهزة باملدفعية والدبابات 

وبمساندة الطائرات العراقية. 

وكان مخططـا الزحـف الكتسـاح األبنيـة 
واملعسـكر مما كان سـيؤدي إىل االستسالم 
وصلـت  الربيطانيـة..  للقـوات  الفـوري 
اإلمـدادات للقاعـدة بطائـرات مـن القوات 
الطيـارون  ورشع  األردن،  يف  الربيطانيـة 
الربيطانيـون بمهاجمـة القواعـد الجويـة 
العراقيـة التـي كانت تقلع منهـا الطائرات 
العراقيـة املهاجمة، كمـا هاجمت مرابض 
كتائـب الدفـاع الجـوي العراقيـة وكتائب 
املحـارصة  األخـرى  الثقيلـة  املدفعيـة 
للقاعـدة.. وبعـد يومـني من االشـتباكات 
العنيفة تلقت القطع العراقية أوامر بإعادة 
تنظيم أنفسـها من صباح اليوم نفسه كان 
الهجـوم قد بدأ بعجلتني مـن رسايا الكتيبة 
امللكية الخاصة وبقيام دروع محمولة جوا 
بإحـداث ثغـرة يف الهضبة لحمايـة الجناح 
األيمن غري أن املعركة لم ترس عىل ما يرام يف 
مرحلتها األوىل ألن الحامية العراقية املتبقية 

يف الهضبة نفذت خطة تعبوية بالتوقف عن 
إطالق النار من رشاشـات الفيكرز والربين 
من األمـام ومن الجنـاح األيـرس.. فقامت 
القوة الربيطانية بالتعرض ملواضع الكتيبة 
العراقيـة األخرى املرشفة عىل مرتفع سـن 
الذبان االسرتاتيجي املطل عىل القاعدة، لكن 
شـدة النريان التي أطلقتها الكتيبة العراقية 
أجربت القـوات الربيطانية عىل االنسـحاب 
بعد أن منيت بخسـائر فادحـة.. ويف عرص 
ذلك اليـوم أعادت القوات الربيطانية تنظيم 
مـا تبقى مـن دروعها للتهيؤ لشـن هجوم 
مقابـل بالتسـلل مـن البسـاتني الكثيفـة 
الواقعـة شـمال سـن الذبان، حيـث قامت 
القطع الربيطانية بتجميـع قواتها، وبدأت 
القوات الربيطانيـة هجومها املقابل عندما 
وصلت التعزيـزات اإلضافية من فلسـطني 
واألردن يف الوقـت املناسـب، فزجت عجالت 
الكومر الكبـرية املجهزة بمدفع ميدان كبري 
إىل سـاحة املعركـة والتـي هاجمـت القوة 
العراقية يف سـن الذبان بنريان الرشاشـات، 
إال أن األخـرية تصـدت للعجـالت املهاجمة 
ملحقة بها خسـائر كبرية، ثم شنت القوات 
الربيطانيـة هجومـا ثانيا، وبإسـناد جوي 
مـن طائـرات الفالنشـيا.. وقامـت قـوات 
املشـاة الربيطانيـة بفتح النـار، ثم تال ذلك 
قيـام كتيبة الـدروع الربيطانيـة بالتعرض 
للجنـاح األيمـن للكتيبـة العراقية يف سـن 
الذبان، مما سـمح لها بالتسـلل إىل القرية 
املجاورة والسيطرة عليها، فصدرت األوامر 
فأصبـح  باالنسـحاب،  العراقيـة  للكتيبـة 

الطريق سـالكا للسـيطرة عىل سن الذبان، 
حيث وجدتهـا القـوات الربيطانيـة خالية 
مـن اي قطاعات عسـكرية، يف اليـوم التايل 
شـنت القوات العراقية هجوما شـامال عىل 
الجنـاح األيمـن للقـوات الربيطانية وتحت 
قصـف الطائـرات العراقية املغرية والسـيل 
املنهمـر لنـريان الـدروع العراقيـة.. وبـدأ 
تبادل إطـالق النار بني القطعـات العراقية 
املهاجمـة والربيطانية الدفاعية التي انترش 
جنودها وهاجموا مبارشة موقعني للقوات 

العراقية.

µ�è‹œ@¿@1948@lãy
كان للجيش العراقي دور ملحوظ يف حرب 
1948 يف فلسـطني، حيث حاربت مملكة 
العراق إىل جانب اململكة املرصية سـابقا 
ومملكة األردن وسـوريا ضد امليليشـيات 
الصهيونيـة املسـلحة يف فلسـطني التـي 
تشكلت من البلماخ واإلرجون والهاجاناه 

واملتطوعـني اليهـود مـن خـارج حـدود 
فلسـطني..  عـىل  الربيطانيـة  االنتـداب 
وكانـت اململكـة املتحدة قـد أعلنت انهاء 
انتدابهـا لفلسـطني وغادرت تبعـا لذلك 
القوات الربيطانية مـن منطقة االنتداب، 
وكانـت األمـم املتحـدة قد أصـدرت قرار 
تقسيم فلسطني لدولتني يهودية وعربية، 
األمر الذي عارضته الدول العربية وشنت 
امليليشـيات  لطـرد  عسـكريا  هجومـا 
اليهوديـة مـن فلسـطني يف مايـو 1948 
اسـتمر حتى مارس 1949، كان للجيش 
العراقي دور ملحوظ عام 1948 ، وكذلك 
1967 و1973  يف  تلتهـا  التـي  باملعـارك 
، وتوجـد يف يومنـا هـذا مقـربة يف جنني 
لشـهداء الجيش العراقي، أرسلت اململكة 
العراقية سـابقا يف 29 إبريـل 1948 قوة 
 2,500 عسـكرية إىل رشق األردن تضـم 

فرد بقيادة العميد محمد الزبيدي.

1973@¿@›Óˆaãég@áö@ãiÏn◊c@lãy
كان للقـوات املسـلحة العراقية دور كبري 
يف حرب أكتوبر ضـد إرسائيل يف 6 أكتوبر 
1973 ، وعـىل الرغـم مـن أن جمهوريـة 
العـراق لم تخطـر بموعد الحـرب أو عن 
أي خطـط عسـكرية واكتفـت بالتعاون 
الطـوق  ودول  العـراق  بـني  العسـكري 
العربي، وكانـت إحدى صور هذا التعاون 
إرسـال رسبني من طائـرات الهوكر هنرت 
العراقيـة إىل مرص، حينما اندلعت الحرب 
يف 6 أكتوبـر 1973 أصـدرت جمهوريـة 
العـراق أمـرًا إىل قواتهـا الجويـة والربية 

بالتحرك فوًرا إىل الجبهة السـورية، حيث 
بـدأت القـوات بالتوافـد إىل دمشـق منذ 
االسـبوع االول للحرب، يف حني اشـرتكت 
طائرات الهوكر هنـرت العراقية املتواجدة 
يف مـرص بالرضبـة الجويـة األوىل التـي 
سـبقت عبور القـوات املرصيـة للقناة.. 
وتعد املشـاركة العسـكرية العراقية هي 
األكـرب يف الحـرب من حيث العـدد والعدة 

بعد مرص وسوريا.

 –@ÚÓ”aã»€aI@∂Î˛a@wÓ‹©a@lãy
HÚÓ„aãÌ�a

الحرب العراقية االيرانية أو حرب الخليج 
األوىل، كانـت حربـًا بني القوات املسـلحة 
لدولتـي العراق وإيـران، واسـتمرت من 
ايلول/ سبتمرب 1980 إىل آب / اغسطس 
1988، واعتـربت هذه الحـرب من أطول 

الحروب التقليدية يف القرن العرشين.

ÚÓ„br€a@wÓ‹©a@lãy
حرب الخليج الثانية أو تحرير الكويت 
عمليـة درع الصحـراء، وهـي الحرب 
التـي وقعت بني العـراق وائتالف دويل 
مـن 34 دولة بقيـادة الواليات املتحدة 
وبترشيـع مـن األمـم املتحـدة، بعـد 
اجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت 
يف  وانتهـت  م   1990 أغسـطس   2 يف 
فربايـر 1991 م.. تألفـت الحـرب من 
جزئني رئيسـني وهمـا حملة القصف 
الجويـة عـىل أهـداف داخـل العـراق 
وتوغـل قوات التحالـف داخل األرايض 
العراقية، امتدت الحرب عىل مسـاحة 
العـراق  أرايض  شـملت  جغرافيـة 

والكويت والسعودية، وتم فيها إطالق 
صواريخ أرض أرض (سكود) عراقية 
بعيدة املدى عىل أهداف داخل إرسائيل 
والسعودية، وكان ضحية هذه الحرب 

مئات من العراقني والكويتيني .

2003@÷aã»‹€@ÔÿÌãfl˛a@fi˝ny¸a
الغـزو األمريكي للعـراق أو حرب الخليج 
الثالثـة (حرب العـراق أو احتالل العراق) 
هذه بعض من أسـماء كثرية اسـتعملت 
لوصف العمليات العسكرية التي وقعت يف 
العراق سـنة 2003 والتي أدت إىل احتالل 
العراق عسـكريا من قبل الواليات املتحدة 
األمريكيـة ومسـاعدة دول مثل بريطانيا 
وأسـرتاليا وبعـض الـدول املتحالفة مع 
أمريكا حسب تعريف مجلس األمن لحالة 
العراق يف قانونها املرقم 1483 يف 2003.. 
ومـن األسـماء األخرى التـي أطلقت عىل 
هذا الـرصاع هي «حرب العـراق» وحرب 
الخليـج الثالثة أو حرب احتـالل العراق، 
وبـدأت عملية غزو العـراق يف 20 مارس 
2003 مـن قبـل قـوات االئتـالف بقياده 

الواليات املتحدة األمريكية .

Ô”aã»€a@îÓßa@›y@äaã”
بعد غزو العراق مبارشة يف 2003 من قبل 
القـوات األمريكية وقـوات التحالف، كان 
اول عمـل قام به الحاكم املدني األمريكي 
يسء الصيت، بول بريمر، هو حل الجيش 
العراقي املكون من اربعمائة الف جندي. 
لقـد تجاهـل بريمـر أوامر من رؤسـائه 
ويف  االصدقـاء،  ونصائـح  واشـنطن  يف 
مقدمتهـم اململكـة العربيـة السـعودية، 
باالبقـاء عـىل الجيـش العراقـي، وكانت 
ذريعـة األمريكيـني التخاذ تلـك الخطوة 
ان الجيش يدين بالوالء للنظام السـابق، 
وأنـه ال حاجة له يف وقت يتواجد فيه مئة 
وخمسـني ألف جندي من قوات التحالف 

عىل االرايض العراقية.

Ô”aã»€a@îÓßa@›Óÿìm@ÒÜb«g
بعد ثالثني يوماً فقط من قرار حل الجيش 
العراقي يف مايو 2003، جاء القرار الثاني 
لبول بريمر أيضاً بشأن الجيش العراقي، 
لكنه قىض هذه املرة بإعادة بناء وتشكيل 
هـذا الجيش الـذي صدر بعـد ضغط من 

الحكومة العراقية.

@ÂÌãìm@29@¿@Ô”áñ@ãÿi@l˝‘„a
1936@fiÎ˛a

 هو أول انقالب شارك به جزء من الجيش 
العراقـي بقيـادة الفريـق بكـر صدقـي 
ليكـون اول انقالب عسـكري يف املنطقة 
العربيـة، ويف يـوم 28 /10 /1936 بدأت 
القطعات العسكرية بالتحرك إىل بعقوبة 
ومنها إىل بغـداد وقامت طائـرات بإلقاء 

آالف املناشري عىل العاصمة بغداد خاطب 
فيها بكر صدقي الشـعب العراقي يطالب 

فيها وزارة ياسني الهاشمي باالستقاله.
«إيها الشـعب العراقـي الكريـم : لقد نفد 
صـرب الجيـش املؤلـف مـن ابنائكـم، من 
الحالة التـي تعانونها ، من جـراء اهتمام 
الحكومـة الحارضة لصالحهـا ، وغاياتها 
لصالحكـم  تكـرتث  ان  دون  الشـخصية، 
ورفاهكـم.. نطلـب إىل صاحـب الجاللـه 
امللـك املعظم اقالة الوزارة القائمة، وتأليف 
وزارة مـن ابناء الشـعب املخلصـني.. قائد 
القـوة الوطنيـة االصالحيـة الفريـق بكر 
صدقي العسكري».. ويف الوقت نفسه بعث 
بكـر صدقي برسـالة إىل حكمت سـليمان 
والـذي كان وزيراً للداخليـة آنذاك ومنه إىل 
امللـك غازي يبلغه فيها برضورة اسـتقالة 
حكومة ياسني الهاشمي، وإال فان الجيش 
قـادم إىل بغداد وسـوف ينفذ هـذه املهمة 
بقوة السـالح فوافق امللك غازي عىل اقالة 
حكومة ياسـني الهاشمي، وتعيني حكمت 
سـليمان بـدالً منـه.. وعـني بكـر صدقي 

رئيساً ألركان الجيش.
بكـر صدقـي (1886 ـ 1937) عسـكري 
وسـيايس عراقي من أبوين كرديني، ولد يف 
قرية عسـكر القريبة من مدينـة كركوك، 
درس يف األسـتانة – إسـطنبول يف املدرسة 
الحربية / الكلية العسكرية الحقاً وتخرج 
منها ضابطا يف الجيش العثماني، وشـارك 
يف الحـرب العامليـة األوىل يف آخر سـنينها، 
وبعـد نهايـة الحـرب انضـم إىل الجيـش 
العراقـي الـذي أسسـه الربيطانيـون يف 6 
كانـون الثانـي 1920 برتبـة مـالزم أول.. 
اغتيـل اثناء سـفره إىل تركيا عـام 1937، 

اشتهر بالرصامة والقسوة، وخاصة عندما 
قاد الجيش العراقي يف مجزرة سـميل ضد 
الالجئني اآلشـوريني من سوريا عام 1933 
عىل عهـد وزارة رشـيد عـايل الكيالني، ثم 
ضـد انتفاضة العشـائر يف منطقة الفرات 

األوسط عام 1935.

1958@åÏ∏@14@ÒäÏq
حركة 14 تموز او ثورة 14 تموز او انقالب 
14 تمـوز 1958 التـي اطاحـت باململكـة 
العراقيـة واقالـة امللـك فيصـل الثانـي ثم 
إعالن قيـام الجمهوريـة العراقية وانتهاء 
حقبة الحكم امللكي، التي أطاحت باململكة 
العراقيـة، حيـث كان امللـك فيصـل الثاني 
ملكاً عىل العـراق، وقد اختلف املؤرخون يف 
تقييم نظام الحكم امللكـي كما اختلفوا يف 
تسـمية الحركة ما بني االنقالب والثورة.. 
وكان الجيـش العراقي هو الذي قام بثورة 
ضـد الحكـم امللكـي بقيـادة عبـد الكريم 
قاسـم وعبـد السـالم عـارف، مـا ادى إىل 
تحويـل الحكم مـن امللكـي إىل الجمهوري 
وقتـل العائلة املالكة بعد قتـل امللك فيصل 
الثاني والـويص عبد االله يف قرص الرحاب، 
واسـتطاع عبد الكريم قاسـم قلـب نظام 
الحكـم مـن خالل السـيطرة عـىل القيادة 
العامة للجيـش ودار اإلذاعة ومجمع بدالة 
الهاتـف املركزي، من خالل قطاعات اللواء 
العرشين الذي تحت إمرته، وبمسـاندة من 
زمالئه أعضـاء تنظيم الضبـاط الوطنيني 
أو الضبـاط األحرار، يف الصباح الباكر ليوم 
14 تمـوز 1958 فوجـئ املواطنون بإذاعة 
نشـيد الله أكـرب الحمايس ثم تلته أناشـيد 
ثورة رشـيد عايل الكيالنـي (الحت رؤوس 
الحـراب، وموطنـي)، ثم أهـدت أم كلثوم 
للعـراق أنشـودة بغـداد يـا قلعة األسـود، 
وأعلـن املذيـع بـأن نبـأ مهما سـيذاع من 
محطة دار اإلذاعة العراقية من بغداد.. بعد 
دقائق من االنتظار وإذا بصوت عبد السالم 

عارف معلناً البيان األول للثورة.

1963@¬bjí@8@l˝‘„a
انقـالب 8 شـباط 1963 او حركة رمضان 
يف 8 شـباط 1963 نفـذت قطاعـات مـن 
الجيـش انقالبا اطـاح بحكم عبـد الكريم 
قاسـم والذي وصـف بأنه اغتـال ثورة 14 
تمـوز بقيـادة أحمد حسـن البكـر، اختار 
قادة الحركة السـاعة التاسـعة من صباح 
يـوم الجمعة 8 فرباير لالنطالق، لكون يوم 
الجمعة يوم عطلـة، ويمكن تحرك القطع 
العسكرية بسهولة، وصادف ذلك اليوم 14 
رمضان.. توجهـت إحدى القطع املهاجمة 
إىل دار اإلذاعة حيث سـلمت القوة الخاصة 
بحمايتها للمهاجمني فبـدأت اإلذاعة تبث 
أناشيد ثورية ووطنية وبعد كل تقدم يحرزه 
ضبـاط الحركة يصـدر بيان عـن قادتها، 
وعـن التقدم يف نيل أهدافها وعن التقدم يف 
نيل أهدافها كان نشيد «الله أكرب» له وقع 
عىل مسـمع الجميع من كل التيارات ملا له 
من ذكرى وتاريخ كما كان نشـيد «جيش 
العروبة يا بطـل» ألم كلثوم له األثر البالغ 
عىل معنويات الجنـود والجماهري املرتقبة 
لتطور األحداث. كما تم تكرار بث النشـيد 
العراقي الشـهري «الحـت رؤوس الحرب» 
والذي ارتبط بثورة رشـيد عايل الكيالني يف 

شهر مايو من سنة 1941 ضد اإلنجليز.
يف حـني أغارت طائـرات امليغ 17 والهوكر 
هنـرت من الرسبني السـادس والسـابع يف 
قاعـدة تمـوز الجوية يف الحبانيـة بقيادة 
كل مـن الطياريـن املقـدم الطيـار منـذر 
الونـداوي والرائـد الطيـار محمد جسـام 
الجبـوري والعقيـد الطيـار حـردان عبـد 
الغفـار التكريتـي مـن القاعـدة الحريـة 
العميـد  وبـإرشاف  كركـوك،  يف  الجويـة 
عارف عبد الرزاق وآخرين، محدثة أرضارا 
كبـرية يف مبنـى وزارة الدفـاع، حـارصت 
الدبابات وقوات املشـاة مبنـى الوزارة، يف 
حـني طوقت وحـدات من املشـاة مع عدد 
غفـري من املتطوعني مـن الجماهري مبنى 
الرساي الحكومي، فهرب الكثري من وزراء 
ومنارصي عبد الكريم قاسـم وتواروا عن 
األنظـار، ولـم تتحـرك الفـرق والوحدات 
العسـكرية يف أرجاء العراق ملنارصة نظام 
الحكم، سـوى مقاومة قليـل من الحامية 
العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع ولم يبق 
مع قاسـم سـوى بعض من كان يف وزارة 
الدفاع، وهم كل مـن العقيد فاضل عباس 
املهداوي بن خالة قاسـم ورئيس املحكمة 
الخاصة، والعميد طه الشـيخ أحمد، مدير 
الحـركات العسـكرية، وقاسـم الجنابـي 
سكرتري عبد الكريم قاسم، واملالزم كنعان 
حداد مرافق قاسـم الشخيص.. ويف الوقت 
الـذي كان فيه القصف يجـري عىل وزارة 
الدفـاع، سـجل عبـد الكريـم قاسـم عىل 
رشيط تحت أصوات االنفجارات والقصف 
والقـوات  الشـعب  إىل  موجهـا  خطابـا 
املسلحة وأرسـله إىل دار اإلذاعة مع الرائد 
سـعيد الـدوري، حيـث سـلم الرشيط إىل 
قـادة الحركـة، كمـا أن دار اإلذاعة كانت 
قد احتلـت من قبل قادة األخرية، ولذلك لم 

يتسَن إذاعة الخطاب.
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فقدان 
فقـدت منـي الهويـة الصادرة 
من نقابة الصحفيني العراقيني 
باسم (محمود شـهاب احمد) 
مـن  فعـىل   ،(١٠٨) واملرقمـة 
يعثـر عليها تسـليمها إىل جهة 

اإلصدار.

جمهورية العراق                                        العدد: ٦٥١ / ب / ٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                              التاريخ :  ١٢/٢١/ ٢٠٢٢ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة                                  

اعالن
 عطفاً عىل قرار محكمتنا سـتبيع هذه املحكمة باملزاد العلني العقار 
تسلسـل ٢٧/ ٢٦٦ والعائد للرشكاء املدعي هدية جبار كاطع وشاكر 
محسـن عبد، املدعى عليهم رشـا حسـني وسعاد حسـن، واملكتسب 
الدرجـة القطعيـة، فعـىل الراغبـني بالـرشاء مراجعة هـذه املحكمة 
خـالل مدة () يوما اعتبارا مـن اليوم التايل للنـرش يف الصحف املحلية 
مسـتصحبني معهم هوية االحوال املدنية وشـهادة الجنسية العراقية 
وتأمينـات قانونية بنسـبة ١٠٪ من القيمة املقـدرة للعقار عند وضع 
اليد إن لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشرتي اجور اإلعالن والداللية .

                                                                                          القايض 
عيىس عطوان عبد الله 

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 املدعيـة (سـهري اياد عمـران) دعـوى تطلب فيهـا الحكـم بتأييد 
الحضانـة واجـرة الحضانة عن اطفالهـا القارصين كل مـن (مالك وبنني 
وكرار) وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بالحضور 
امـام هذه املحكمة صباح يـوم املرافعة املصـادف ٢٠٢٣/١/١٩ ويف حالة 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفقا للقانون واالصول.

                  القـايض
                      عدنان هاشم سالم
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بغداد/الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس السبت، عن 
إنجاز الربـط اإللكرتوني الخاص بإصـدار الوثائق مع 
إقليم كردسـتان، مؤكدة وجود تنسـيق عال بني بغداد 

وأربيل ألتمتة التعامالت الحكومية. 
وقـال املتحدث باسـم األمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
حيدر مجيـد يف ترصيح صحفـي: إن «األمانـة العامة 
ملجلس الوزراء تواصل تنسـيقها املبارش وتواصلها مع 
جميع املؤسسات الحكومية بصورة عامة واملحافظات 
بصـورة خاصـة مـن أجـل العمل عـىل أتمتـة جميع 

التعامالت الحكومية». 
وأضـاف أن «املرحلـة األوىل مـن هذه األعمـال انتهت 
متمثلـة بربنامـج إدارة الوثائـق االلكرتونـي الخـاص 
برابط األمانة العامة ملجلس الوزراء بجميع الوزارات»، 
مبينـاً أن «الربنامـج يتيـح اآلن تداول جميـع الوثائق 

الرسمية بني األمانة العامة والوزارات».
وأشـار اىل أن «األمانـة العامـة بصـدد الذهـاب نحـو 
املرحلـة الثانيـة والتي سـيتم فيها ربـط الجهات غري 
املرتبطة بالوزارة واملحافظـات بهذا النظام الذي يتيح 
عمليـة تـداول وثائق رسـمياً وإنهـاء العمـل الورقي 
وتجـاوز البريوقراطيـة والروتني فضـًال عن اإلرساع يف 
إنجـاز املعامالت الخاصة للمواطنني، وكذلك اإلجراءات 
املتعلقـة يف مـا بني املؤسسـات الرسـمية ويقيض عىل 

الفساد».
وبشأن الربط االلكرتوني بني بغداد وحكومة كردستان، 
أكـد مجيد أن «دائـرة مركـز البيانات الوطنـي عملية 
أنجـزت الربـط االلكرتوني مـا بني الحكومـة املركزية 
وحكومـة كردسـتان، وهنالك تنسـيق عايل املسـتوى 
واجتماعـات تداولية ما بني إدارة مركز بيانات الوطني 

وممثلية إقليم كردستان».
وتابـع أنـه «تـم إنجـاز الربـط الكرتونـي يف موضوع 
صحة الصـدور وإلغاء التعامل الورقـي مع الكثري من 
املعامـالت املتعلقـة يف مـا بـني املواطنـني يف الحكومة 

املركزية واملحافظات وبني إقليم كردستان». 

ونـوه اىل أن «املعامـالت كانـت ترسـل وتصـدر ورقياً 
وتشـوبها عملية تأخـري يف إصدار املعامـالت وصعوبة 
للمواطنـني بمتابعتها لكـن الربنامج منـح بأن تكون 
هـذه املراسـالت اآلن الكرتونيـًا، وسـهلت كثـري مـن 
اإلجـراءات عـىل املواطنـني، كمـا وضعت دائـرة مركز 
البيانات الوطني خدمة ارشـادية للمواطنني، تتيح لهم 
االتصال عىل الخط املجاني(٥٥٩٩) من الثامنة صباحا 
حتى الثانية عرشة ظهراً لالستفسـار عن كل الطلبات 
والكتـب الـواردة والصـادرة يف مـا بـني بغـداد وإقليم 

كردستان».
وواصل أن» الخدمة تتيح إمكانية استفسـار املواطنني 
عـن الخدمات التـي تقدمهـا بوابـة أور االلكرتونية»، 
موضحـاً أن «البوابة تقـدم أكثر من ٢٠٠ خدمة ما بني 
الكرتونيـة وورقية، وأيضاً العمـل جار بني دائرة مركز 
البيانـات الوطني وممثلية حكومة إقليم كردسـتان يف 

بغداد عىل أتمتة بقية كل اإلجراءات واملعامالت».

كمـا أعلنـت األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، امـس 
السـبت، عـن قـرب إكمـال فريـق الجهـد الهنـديس 
والخدمـي الحكومـي أعمـال الخدمـات يف ١٢ منطقة 
محرومة ببغـداد، وأنَّ الفريق بدأ مبارشة أعماله حالياً 
يف محافظـة الديوانيـة ومن ثم سـينتقل إىل بقيَّة املدن 

واملناطق املحرومة من الخدمات باملحافظات.
وقـال املتحدث باسـم األمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
حيـدر مجيد يف ترصيح صحفي، إن «الحكومة وضعت 
ضمن أولوياتها يف برنامجها الـوزاري توفري الخدمات 
األساسـية وتقديمها للمواطنـني يف عموم املحافظات، 

وقد رفع رئيس الوزراء شعار حكومة الخدمات».
وأضاف مجيد، أن «االنطالقة كانت منذ انعقاد الجلسة 
االعتياديـة األوىل ملجلس الوزراء، إذ وّجه رئيس الوزراء 
بتشـكيل فريـق الجهـد الخدمـي والهنديس وترأسـت 
الفريق وزارة اإلعمار واإلسـكان واألشـغال والبلديات 
العامة ويضم يف عضويته أغلب املؤسسـات الحكومية 

الخدميـة يف بغـداد واملحافظات وجهـد وزارتي الدفاع 
والداخلية والجهد الهنديس لهيئة الحشد الشعبي».

وأشار إىل أنَّ «الفريق بارش فور تأسيسه التحرّك لتوفري 
الخدمـات للمناطـق املحرومة يف بغداد مـن ١٠ إىل ١٢ 
منطقـة من املناطق املحرومـة والزراعية التي لم تصل 
لهـا الخدمات منذ سـنوات، ووصل الفريـق إىل مراحل 
متقدمـة وتقريباً سـينتهي العمـل يف املناطق املذكورة 
بعـد أن اسـتنفر كلَّ طاقاتـه وجهده ووضـع خططاً 

مستقبلية إلنشاء مشاريع حيوية جديدة».
وأوضـح مجيد أنَّ «الفريق انتقل إىل محافظة الديوانية 
واستهدف بعض املناطق وسيتحول إىل بقية املحافظات، 
وسيستمر فريق الجهد الخدمي والهنديس بدون توقف 
للنهايـة»، وأشـار إىل أنَّ «هناك إجـراءات يف ما يخص 
املناطـق الزراعية، حيث كان هناك توجيه ألمانة بغداد 
بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بتمليك قطع األرايض 
ذات الجنس الزراعي التابعة للدولة للمواطنني، وهناك 
آليـة وضعت من قبل أمانة بغـداد لتوفري كل الخدمات 
إليصالها للمواطنني، وسـيكون هناك تصميم أسـايس 

للمدن يحاكي فيه الواقع الحضاري ملدينة بغداد».
ولفـت إىل أنَّ «االهتمـام الحكومـي انصـب عىل توفري 
البنى التحتية لألبنية املدرسـية، وهناك مرشوع األبنية 
النموذجية بحدود ١٠٠٠ مدرسة يف بغداد واملحافظات، 
ومـرشوع وزارة الرتبية املتلكئ (رقم واحد)»، مبيناً أنَّ 

«عدد املدارس املتسلّمة وصل إىل ١٥٠ مدرسة». 
وتابـع، «كما القـى القطاع الصحـي اهتماماً واسـعاً 
وشـهد تحـركات مـن وزارة الصحـة وأعيـد تأهيـل 
مستشـفى الكاظميـة»، عاّداً أنَّ «كل هـذه اإلجراءات 
سـتتبعها مراحـل أخرى يف مجـال القطـاع الصحي»، 
مبينـاً أنَّ «أهمَّ القطاعات التي انصـب االهتمام عليها 
هـي (الخدمـات والرتبيـة والصحـة)».ويف مـا يخص 
اإلمكانيات، أكد مجيد أنَّ «الدولة تمتلك إمكانيات كبرية 
من ناحية املوارد البرشيـة واألجهزة واملعدات واآلليات 
التخصصيـة، وسـيكون هناك تخصيـص أموال ضمن 

موازنة سنة ٢٠٢٣ خاصة بباب توفري الخدمات». 
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
دوائـر  يف  معقبـني   ٩ ضبـط  السـبت، 

التسجيل العقاري يف محافظة البرصة.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، 
أن «فريقـاً من غرفـة عمليَّـات مديريَّة 
تحقيق الهيئـة يف البرصة، انتقل إىل عدد 
مـن دوائر التسـجيل العقـاري يف مركز 
َن  املحافظـة واألقضية والنواحي، إذ َتَمكَّ
بني متلبسـني  الفريق من ضبط (٩) ُمَعقِّ

بالجرم املشهود».
وتابعـت الدائـرة، أن «العمليَّة أسـفرت 
أيضاً عن ضبط سـيارة ألحـد الُْمتََّهِمنَي 
تحتوي عـىل مجموعة مـن املعامالت»، 
الفتـة إىل أن «من بـني املعامالت وكاالت 
منسـوبة للُْمتََّهـم تثبـت انتحالـه صفة 

ُمَحاٍم».
وأضافـت أنه «تم تنظيـم محرض أصويلٍّ 
املُتَّهمـني  رفقـة  وعرضـه  بالعمليَّـة، 
واملـربزات املضبوطة أمـام أنظار قايض 
التحقيق املختص، الذي قرر توقيفه عىل 

ذمة التحقيق».
وكانت الهيئة أعلنت يف الثالث من كانون 

بني  الثاني الجاري، عن ضبطها (٨) ُمعقِّ
بني يف كركوك، فضالً  يف بغداد، و(٣) ُمعقِّ
ـٍب واحـٍد يف محافظـة األنبار،  عـن ُمعقِّ

يمارسون أعمالهم خالفاً للقانون.
ُيشاُر إىل أنَّ رئيس هيئة النزاهة القايض 
ن تعـاون املواطنني  (حيـدر حنـون)، ثمَّ
ووسـائل اإلعـالم يف اإلبـالغ عـن حاالت 

الفساد واملساومة واالبتزاز عرب منافذها 
الرسميَّة، عاداً إياهما رشيكني أساسيَّني 
للهيئة يف مكافحة الفساد، إذ زودا الهيئة 
قيها  لت عمل ُمحقِّ بمعلوماٍت دقيقًة سهَّ
يف ضبط املتهمني ورفد تحقيقاتهم بأدلٍة 
وإثباتـاٍت يطلبها القضـاء؛ ليتمكن من 

إصدار القرارات القضائيَّة املناسبة.

بغداد/الزوراء:
كشف قائد القوة الجوية الفريق الركن 
شـهاب جهاد، امس السبت، عن خطة 

التسليح يف عام ٢٠٢٣.
وقال جهاد يف ترصيح صحفي يف «البدء 
أتقـدم بالتهنئـة والتربيكات للشـعب 
العراقـي كافـة والقيـادة العسـكرية 
يف ذكـرى تأسـيس الجيـش العراقـي 
١٠٢»، الفتـًا اىل أن «هنـاك خطة لدى 
قيادة القوة الجوية خالل العام ٢٠٢٣ 
تتوقـف عىل طبيعـة املوقـف والحرب 

ضد اإلرهاب».
 ٢٠٢٣ عـام  يف  «الخطـة  أن  وأوضـح 
باتجاه  التخصيصات فيهـا  سـتكون 

إدامـة ما موجـود، وتحديـث وتطوير 
ما موجود من أجل إدامة زخم املعركة 
املوجـودة حالياً ضـد عصابات داعش 

اإلرهابية».
وأضاف أنه «يف حال يتطلب األمر رشاء 
سـالح جديد سـيكون هنـاك تخطيط 

لرفع طلب إىل القيادة».
وكان قائد القوة الجوية قد أكد يف وقت 
سـابق، أن األسـطول الجوي العراقي 
األساسـية،  مهامـه  إلنجـاز  جاهـز 
وإسـناد القطعـات األمنيـة، وتأمـني 
الحدود، فيما أشـار إىل الحاجة ملعدات 
متطورة من أجل كشف الخروقات عند 

الحدود العراقية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة اإلعـالم واالتصـاالت، امس 
السـبت، إجراء مليـون و٣٠٠ ألـف مكاملة 

خالل أربع ساعات يف حفل خليجي ٢٥.
وذكرت الهيئـة، يف بيان تلقته «الزوراء» أن 
«تـم رصد وجود ١٧١ ألف خط هاتف فعال 
موزعة عىل رشكات الهاتف النقال يف املدينة 

الرياضية أثناء حفل افتتاح خليجي ٢٥».
وأضـاف البيـان، أن «مليـون و٣٠٠ ألـف 
مكاملـة أجريت خـالل أربع سـاعات فقط 
وبمعـدل تخمينـي يبلغ ٧ مكاملـات للخط 

الواحد».
ولفـت إىل أن «حجم اسـتهالك البيانات من 
قبل املشـرتكني يف املدينـة الرياضية (جذع 

النخلـة ومحيطها) خالل السـاعات األربع 
كان بواقـع ٥ تريا و١٩٨ غيغـا بايت، وهو 
معـدل اسـتهالك عـال مقارنـة باألوضاع 

الطبيعية».
لحـل  امليدانيـة  الفـرق  «عـدد  أن  وتابـع 
إشكاليات الشـبكة وضغط االتصاالت كان 

بواقع ٥٨ فريقاً فنياً».

بغداد/الزوراء:

االسـتخبارات  وكالـة  أعلنـْت 

التابعـة اىل وزارة الداخليـة، امس 

السـبت، إحباط عمليـات لرسقة 

النفـط وضبط ١٢ موقعـاً نفطياً 

و٢٥ عجلـة تسـتخدم للمتاجـرة 

وتدوير املشتقات النفطية بصورة 

غـري رسـمية يف مناطـق متفرقة 

بالبالد. وقالت الوكالة يف بيان ورد 

«الزوراء»، انه «اسـتناداً ملعلومات 

اسـتخباراتية دقيقـة وبعمليـات 

الوكالة  منفصلة، تمكنت مفـارز 

نفطيـا  موقعـا   ١٢ ضبـط  مـن 

النفط  للمتاجرة وتدوير  يستخدم 

ومشـتقاته بصورة غري رسمية»، 

مشـرية اىل أنه «تـم العثور بداخل 

نفطيـة  خزانـات  عـىل  املواقـع 

مختلفـة األحجـام تحتـوي عـىل 

منتـوج نفطـي مجهـول الكمية 

محافظـات  ضمـن  والنوعيـة 

(بغداد والبرصة وكركوك ونينوى 

ودياىل)». ويف سياق آخر، تمكنت 

املفارز ذاتها من «ضبط ٢٥ عجلة 

مخالفة ضمن محافظات البرصة 

وبغداد وكركوك واألنبار وميسان 

وذي قار وكربالء املقدسة والنجف 

األرشف وديـاىل ونينـوى»، مبيناً 

أنه «تـم التعامـل معهـا أصولياً 

املعنيـة  الجهـات  اىل  وتسـليمها 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلكمال 

بحسـب  التحقيقيـة»،  األوراق 

البيان.

بغداد/الزوراء:

والهنـديس  الخدمـي  الجهـد  فريـق  أعلـن 

الحكومي، امس السبت، أن التصاميم النهائية 

للطريق الحلقي سـتكتمل خالل ٤ أو ٦ أشهر 

للرشوع بتنفيذه.

وقال مدير الهندسة العسكرية يف هيئة الحشد 

الشـعبي، عضو فريق الجهد الخدمي أبو عيل 

الكـويف، يف بيان تلقته «الـزوراء» إن «الطريق 

الحلقـي مهم وحيوي إذ يحيـط بمدينة بغداد 

ويربط مداخلها الشـمالية والجنوبية، بطول 

أكثـر مـن ١٣٠ كـم، وسـيؤدي إىل التخلـص 

التبـادل  الثقيلـة وسـاحات  السـيارات  مـن 

واالختناقـات املروريـة وتلوث البيئـة، ويوفر 

فـرص عمـل يف املناطـق املحيطـة بالعاصمة 

بغداد». وأشـار إىل أن «الدراسـات مسـتمرة، 

ومـن املفـرتض أن تكتمـل جميـع التصاميم 

النهائية للمرشوع خالل ٤ أو ٦ أشهر، تمهيداً 

للرشوع باألعمال مع وزارة اإلعمار واإلسكان 

التي سـيقع عىل عاتقها تنفيذ الجسور بينما 

ستكون األعمال الرتابية من مسؤولية الحشد 

الشعبي».

بغداد/الزوراء:

وجهْت وزير الهجـرة واملهجرين، إيفان فائق جابرو، 

كوادر الوزارة باالستمرار بتوزيع مادة النفط األبيض 

عىل النازحني املتواجدين يف املخيمات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته «الزوراء» أن «وزير الهجرة 

واملهجريـن، ايفان فائق جابرو، وجهت كوادر الوزارة 

باالستمرار يف توزيع مادة النفط األبيض عىل النازحني 

املتواجديـن يف املخيمـات، مـع االنخفـاض املسـتمر 

بدرجـات الحـرارة يف املناطق الشـمالية مـن البالد». 

وأضـاف البيـان أن «فرق الوزارة قامـت بتوزيع أكثر 

من (٢٠٥) آالف لرت من مادة النفط األبيض للنازحني 

املتواجدين يف كربتو ٢ قضاء سـميل بمحافظة دهوك 

بواقـع (٢,٠٥٠)  أرسة نازحـة». وأشـار إىل أن «فرق 

فرع الوزارة يف محافظة السليمانية وزعت (٦٣) ألف 

لرت من مادة النفط األبيض يف مخيم آشتي بني (٣٦٠) 

أرسة نازحة».
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بغداد/الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزيـر  أعلـن 
امـس  االجتماعيـة أحمـد األسـدي، 
السـبت، عن اطالق أكـرب حملة بحث 

اجتماعي للمناطق األشد فقراً.
وقـال األسـدي حسـب بيـان تلقتـه 
سـتنطلق  «الحملـة  إن  «الـزوراء» 
 ٢٠٢٣  /١ املوافـق ١٥/  يـوم األحـد 
لـألرس املتقدمـة للشـمول باإلعانـة 
االجتماعيـة يف جميع املحافظات عدا 
إقليـم كردسـتان، وفـق معايري خط 
الفقـر لعـام ٢٠٢٣ وحسـب املناطق 

األشد فقراً».
االجتماعـي  «البحـث  أن  اىل  وأشـار 
سـيكون وفـق اسـتمارة اإلحسـاس 
املعتمـدة عىل مـؤرشات الفقـر لعام 
٢٠٢٣ وسـيرتكز عىل األقضية األشـد 
فقراً يف املحافظات كافـة»، مبيناً أنه 
«سـريافق املسـح الديموغـرايف جمع 
عـىل  للوقـوف  األرس  عـن  البيانـات 
دراسة حالة معمقة تنفذ ألول مرة يف 
وزارة العمل تقدم من خاللها دراسـة 
عن وضعهـا ملعالجـة املشـاكل التي 

تعاني منها».
وأوضح األسدي أن «الوثائق املطلوبة 

من النسـاء املتقدمات للشـمول هي 
(اسـتمارة  املسـحوبة  االسـتمارة 
التقديـم) وهويـة األحـوال املدنية أو 
املوحدة مؤرش فيها الحالة االجتماعية 
(مطلقـة أو أرملـة) وتأييـد السـكن 
وصـورة شـخصية حديثة بالنسـبة 
للعزبـاء وصورة للبطاقـة التموينية، 
فضالً عن قرار مـن املحكمة يتضمن 
اإلعـالن عن حالـة الفقدان بالنسـبة 
اىل زوجـة املفقـود وكتـاب تأييد من 
املجلـس البلـدي وشـهادة اثنني تؤيد 
الهجر بالنسـبة اىل املهجورة وشهادة 
وفاة الوالدين أو أحدهما وزواج اآلخر 
وشهادة وفاة املتويف وعقد زواج اآلخر 
بالنسـبة للفتـاة البالغـة سـن (١٨) 
سنة وليس لها معيل رشعي)»، الفتاً 
اىل أن «الوثائـق املطلوبـة من الرجال 
املتقدمـني للشـمول هي االسـتمارة 
اسـتمارة  املسـحوبة  االلكرتونيـة 
التقديـم وهويـة األحـوال املدنيـة أو 
البطاقة املوحـدة والبطاقة التموينية 
وبطاقـة السـكن وصورة شـخصية 
للمتقدم وكتـاب تأييد طبي من هيئة 
واالحتياجـات  اإلعاقـة  ذوي  رعايـة 

الخاصة يثبت أن املتقدم معاق».

البرصة/الزوراء:
عزا النائب عن محافظة البرصة رفيق هاشـم الصالحي، امس السـبت ، ارتفاع اإلصابة 
باالمـراض الرسطانية داخل املحافظة اىل الحروب واملخلفـات الحربية االمريكية. وقال 
الصالحي يف ترصيح صحفي إن «املخلفات الحربية االمريكية فضال عن استخراج النفط 
كانت األشد رضاوة يف انتشار االمراض داخل محافظة البرصة». وأضاف ان «الحكومات 
السـابقة لم تتخذ إجراءات فعلية ملنع انتشـار هذه االمراض يف املحافظة وانقاذها من 
املخلفـات الحربية». وأوضح ان «االمـراض الرسطانية والوبائية باتت تحل املرتبة األوىل 
بـني االمراض األكثر انتشـارا يف البـرصة»، محذرا مـن «ازدياد االمـراض الرسطانية يف 
املحافظـة نتيجة اإلهمال الحكومي  بمعالجة املخلفـات الحربية». وكان عضو مجلس 
النواب السـابق، فاضل الفتالوي حذر يف وقت سابق، من ظاهرة انفجار االلغام املنفلقة 
واملخلفات الحربية يف محافظة البرصة، واصفا اياها بـ «املميتة»، فيما اتهم الحكومتني 

املركزية واملحلية بالتقصري يف انتشال هذه املخلفات». 

النجف/الزوراء:

أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امس السـبت، اعتقال سـبعة 

تجار مخدرات يف محافظتي الديوانية والنجف.

وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، أن «مفـارز 

مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة اىل املديرية ذاتها 

بالتعاون مع شؤون املخدرات تمكنت من القبض عىل ستة 

من تجار املـواد املخدرة يف مركز مدينة الديوانية، بحوزتهم 

مواد مخدرة مختلفة تم توقيفهم وفق املادة (٢٨) مخدرات 

من قانون العقوبات».

ويف السياق ذاته، «تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن 

النجـف االرشف من القاء القبض عـىل احد مروجي وتجار 

املواد املخدرة».

وأضاف البيـان، أن «عملية القبض تمـت يف قضاء املناذرة 

بالتنسـيق مع شعبة املخدرات وبعد اسـتحصال املوافقات 

القضائية».



بغداد/ نينا:
أكـد الخبري يف الشـأن االقتصادي، صفـوان قيص، ان دخـول العراق اىل 
السـنة الثانية بدون موازنة سـينعكس سـلبا عىل اقتصـاد البلد، مبينا 
ان عمل الوحدات الحكومية سـريتبك وسيدفع باالقتصاد العراقي نحو 

الكساد.
وقال قيص يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لألنباء/ نينا / :“ اصبح 
مـن الرضوري جدا اقرار املوازنة االتحاديـة بأرسع وقت لتفادي توقف 
االنفـاق عـىل املشـاريع التنموية االسـتثمارية وارتفاع نسـب البطالة 
وتآكل رأسمال الحكومي بسبب توقف التمويل، باإلضافة لتمويل جميع 
الوحـدات الحكومية التي طرحت برامج تنسـجم مـع تحقيق اولويات 
حكومة السوداني يف الوقاية من الفساد ومحاربة الفقر وتقليل البطالة 

والتي لن تتحقق بدون اقرار املوازنة بأرسع وقت ”.
واشـار اىل ”أن دخول العراق اىل السـنة الثانية بـدون موازنة يربك عمل 
الوحـدات الحكوميـة ويدفع باالقتصـاد العراقي نحو الكسـاد، كما أن 
معالجـة آثـار تغيري قيمـة الدينار العراقـي عىل الطبقـات االجتماعية 
الهشـة تتطلب تعديل مسـتويات االنفاق بالدينـار العراقي لتفادي تلك 

االثار ”.
واكد الخبري االقتصادي: ان“ املوازنة هي اداة فعالة بيد الجهاز التنفيذي 
لتحقيق اهدافه وبدونها ستتعطل قدرات تلك الوحدات، ويستمر مسلسل 
عدم االستفادة من االموال الرتيليونية يف تحريك االقتصاد العراقي ودعم 

القطاع الخاص واملبارشة بإجراءات التنمية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعتـرب موقـع  trademap، الذي يوفـر خريطة التجارة للـدول للصادرات 
والواردات، أن التبادل التجاري للعراق كان معظمه مع أربع دول رئيسـية 

يف العام 2022.
وقـال املوقع يف احصائية له اطلعت عليها ”الـزوراء“: ان ”كال من الصني 
وإيران وتركيا واإلمارات العربية املتحدة كانت الدول األكثر تبادال للتجارة 
مـع العراق خالل عـام 2022“، مبينـة أن ”التبادل مع هـذه الدول كانت 

ترتاوح ما بني 20-50%“.
واضافت ان ”الهند والسعودية وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة واملانيا 
وايطاليـا كانـت الدول التي جاءت باملرتبة الثانيـة يف التبادل التجاري مع 

العراق وبنسبة تراوحت ما بني -1 5%“.
وأشـارت إىل أن ”مـرص وروسـيا واسـرتاليا وكنـدا ومعظـم دول أوروبا 
والربازيـل ومعظـم الدول اآلسـيوية بما فيهـا اليابان قد جـاءت باملرتبة 

الثالثة يف التبادل التجاري مع العراق وبنسبة تراوحت 1%“.

بغداد/ الزوراء:
أغلق خام البرصة عىل خسـائر أسـبوعية كبرية بلغت أكثر من %15 بعد 

انخفاض أسعار النفط خالل األسبوع املايض.
واغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلسة له من يوم الجمعة عىل انخفاض 
بلغ 1.2 دوالر ليصل اىل 68.42 دوالرا، وسـجلت خسـارة اسـبوعية بلغت 

12.1 دوالرا بما يعادل 15.03 %.
فيما أغلق خام برنت يف آخر جلسـة من يـوم الجمعة عىل انخفاض ايضا 
بمقدار 12 سـنتا ليصل اىل 78.57 دوالرا، وسـجل خسارة أسبوعية بلغت 

7.34 دوالرات أو ما يعادل 8.54 %.
وأغلـق خام غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي يف آخر جلسـة له من يوم 
الجمعـة عىل ارتفـاع طفيف بمقدار 10 سـنتات ليصـل اىل 73.77 دوالرا 
للربميل، إال أنه سـجل خسـارة اسـبوعية ايضا بلغت 6.49 دوالرات أو ما 
يعادل 8.09.% .وشـهدت أسـعار النفط الخام انهيـارا يف اليومني األولني 
من هذا العـام عىل خلفية تحذيرات جديدة بشـأن ركود عاملي، ومخاوف 
مـن وقوع الصني يف أزمة فريوس كورونـا مماثلة لتلك التي مرت بها قبل 

ثالث سنوات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 
السـبت.وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 404 آالف دينار، وسعر الرشاء 400 
الف دينار، فيما كانت اسـعار البيـع ليوم الخميس املايض 402 الف دينار 
للمثقال.وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل ارتفاعا ايضا عند 374 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 370 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 405 آالف دينـار و 415 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 465 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 425 الف دينار، 
وسـجل عيار 21 بيع 410 آالف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 350 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر االمريكي 

خالل األسبوع املايض أكثر من 413 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام األربعة التي 
فتح بها املزاد وابتـداًء من يوم االثنني ولغاية الخميس مقدار 413 مليونا 
و712 الفـا و624 دوالرا بمعدل يومي بلـغ 103 ماليني و 428 ألفا و156 

دوالرا، مرتفعا بنسبة %17.97 عن األسبوع الذي سبقه.
وأضـاف: ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع الحايل كان ليوم الثالثاء 
حيث بلغت املبيعات فيه 134 مليونا و 531 ألفا و 838 دوالرا، فيما كانت 
أقل املبيعات ليـوم الخميس التي بلغت فيه املبيعات 43 مليونا و500 ألف 
دوالر.واشـار اىل: ان املبيعـات ذهبت عىل شـكل نقدي وحـواالت للخارج 
لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات 

املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنة االسـتثمار النيابيـة ان رشكة {هانـوا} الكوريـة الجنوبية 
ستسلم وحدات سكنية جديدة للحكومة.وقال نائب رئيس اللجنة، حسني 
السعربي، يف ترصيح صحفي: ان ”رشكة هانوا الكورية ستسلم الحكومة 
١٤٤٨ وحدة سـكنية بمرشوع بسـماية خـالل ٢٨ يوماً مـن اآلن“. وبني 
انه ”وخالل سـنة ونصف ستتسـلم الحكومة ١٠ آالف وحدة سـكنية من 
الرشكة“.واوضح السـعربي ان ”املرشوع يضم ١٠٠ الف وحدة سـكنية، 
واملتبقي حتى اآلن نحو ٦٠ الف وحدة سيتم إكمالها تباعاً“.وكانت الهيئة 
الوطنية لالستثمار وقعت، الثالثاء املايض، اتفاقا مع رشكة هانوا الكورية 
الجنوبية لعودة العمل بمرشوع مدينة بسماية السكني بعد ”حل الخالف 
املايل السـابق وتبـادل الثقة بني الطرفني“.ولفتت الهيـأة اىل ”االتفاق عىل 

تسلم 9540 وحدة سكنية خالل (18) شهرا من توقيع االتفاقية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة 
ان  السـبت،  امـس  األمريكيـة، 
صادرات العراق النفطية ألمريكا 
ارتفعـت لتصـل اىل اكثر من 350 
الف برميـل يوميـا كمعدل خالل 
جانـب  مـن  املـايض.  األسـبوع 
متصل، أعلنـت األردن، امس ، أن 
إجمـايل واردات األردن مـن نفط 
العـراق خـالل الفـرتة من شـهر 
أيلـول 2021 ولغاية كانون األول 
املـايض، بلـغ 3.65 ماليني برميل 
بمـا يعـادل 490 ألـف طـن مـن 

الخام.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة 
اطلعـت  تقريـر  يف  األمريكيـة 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”متوسـط 
االستريادات األمريكية من النفط 
الخام خالل األسـبوع املايض من 
تسـع دول بلغـت 5104 ماليـني 
برميـل يوميـا منخفضـا بمقدار 
عـن  باليـوم  برميـل  الـف   476
األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغ 

5580 ماليـني برميـل يوميـا“.
وأضافـت أن ”صـادرات العـراق 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 354 
ألف برميل يوميا األسبوع املايض، 
مرتفعا عن األسـبوع الذي سبقه 
النفطية  الصـادرات  بلغت  والذي 

ألمريـكا بمعـدل 289 ألف برميل 
يوميا.

وأشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات 
النفطية ألمريكا خالل األسـبوع 
املـايض جاءت مـن كنـدا بمعدل 
بلغ 2.949 ماليـني برميل يومياً، 
وجاءت السـعودية بمعـدل 479 
ألف برميل يومياً، وبلغت االيرادات 
النفطيـة مـن املكسـيك بمعـدل 
428 ألـف برميل يوميـاً، ومن ثم 

كولومبيا بمعدل 357 ألف برميل 
يومياً“.

”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االستريادات األمريكية من النفط 
الخام من الربازيل بلغ معدل 219 
ألـف برميل يوميا، ومـن نيجرييا 
بمعـدل 141 ألـف برميـل يوميا، 
ومـن ليبيا معـدل 90 ألف برميل 
يوميا ومن اإلكـوادور بمعدل 87 
ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد 

أي كمية روسيا.
من جانب متصـل، أعلنت األردن، 
امس السـبت، أن إجمـايل واردات 
األردن مـن نفـط العـراق خـالل 
الفـرتة مـن شـهر أيلـول 2021 
ولغاية كانـون األول املايض، بلغ 
3.65 ماليـني برميـل بمـا يعادل 

490 ألف طن من الخام.
وذكـرت مديـرة مديريـة النفـط 
والغـاز يف وزارة الطاقـة والثروة 

املعدنيـة األردنية إيمـان عواد، يف 
ترصيح اطلعـت عليه ”الزوراء“: 
مـن  األردن  واردات  ”إجمـايل  أن 
نفـط العـراق خـالل الفـرتة من 
شـهر أيلول 2021 ولغاية كانون 
األول املـايض بلـغ 3.65 ماليـني 
برميـل بما يعـادل 490 ألف طن 

نفط خام“.
وأضافت عواد أن ”األردن يستورد 
النفـط الخـام العراقـي بموجب 
مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام 
املوقعـة بني الحكومتـني األردنية 
والعراقية املعمول بها منذ مطلع 

شهر أيلول عام 2021“.
مذكـرة  بموجـب  األردن  وتشـرتي 
العراقـي  الخـام  النفـط  التفاهـم، 
لتلبية جزء من احتياجاته السـنوية 
مـن النفـط بمعـدل 10 آالف برميل 
يوميا عىل أسـاس معدل سـعر خام 
نفط برنت الشهري ناقصا 16 دوالرا 
للربميـل الواحد وذلـك لتغطية فرق 

النوعية وأجور النقل.
وتلتزم السـلطات األردنية، بموجب 
املذكرة، بتوفري الصهاريج الحوضية 
لنقـل النفـط الخـام العراقـي مـن 
العـراق إىل مصفاة البـرتول األردنية 
يف الزرقـاء، ويتم توزيـع الصهاريج 
مناصفـة بـني الـرشكات األردنيـة 

والعراقية.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة (فـاو) بأن األسـعار العاملية 
للمنتجـات الغذائية األساسـية بلغت 

مستويات قياسية يف العام 2022.
ويف التفاصيل، وصلت أسـعار السلع 
الغذائية العاملية إىل ”أعىل مستوياتها 
املسـجلة عـىل اإلطـالق“ يف مـارس، 
بعد أيـام من بدء العملية العسـكرية 
24 فربايـر  أوكرانيـا يف  الروسـية يف 

املايض.
وبلغ مؤرش املنظمة ألسـعار األغذية، 
الذي يستخدم لقياس التغري الشهري 
يف األسـعار الدولية لسـلة من السلع 
نقـاط   132.4 األساسـية،  الغذائيـة 
يف ديسـمرب ”أي أقل بنسـبة %1 عن 
مسـتواه املسـجل قبـل سـنة، لكـن 
بلـغ  2022 ككل،  إىل عـام  بالنسـبة 
ألسـعار  املنظمـة  مـؤرش  متوسـط 
األغذيـة 143.7 نقـاط، وهو ما يمثل 
ارتفاعا يصل إىل 18 نقطة أي 14.3% 

باملقارنة مع عام 2021“. 
ويعـود الرقم القيايس األخري إىل العام 
2011 الذي شهد أزمة غذائية وأعمال 
شـغب بسبب الجوع يف إفريقيا، وبلغ 

املؤرش حينها 131.9 نقاط.

وفضحت العملية العسكرية الروسية 
هشاشة الدول التي تعتمد عىل الحبوب 
األوكرانية والروسية، خصوصا الدول 
الفقـرية، ما أثار مخـاوف من حدوث 

أزمة غذاء عاملية جديدة.
واستطاع العالم تجنب األسوأ يف العام 
2022، بعدمـا توقعت األمـم املتحدة 

تفيش املجاعة بشكل واسع، لكن من 
املتوقـع أن ترتفـع الفاتـورة العاملية 
لإلمـدادات الغذائيـة بنسـبة %10 يف 

العام 2023، بحسب فاو. 
وأوضحت ”فاو“ أن ”األسعار العاملية 
مسـتويات  بلغـت  والـذرة  للقمـح 
قياسـية“ يف العـام 2022، حيـث أنه 

يف السـوق األوروبية، كان سـعر طن 
يـورو،   270 العـام  مطلـع  القمـح 
لريتفـع خـالل العام ويصـل إىل نحو 
315 يـورو نهايـة ديسـمرب، أي مـا 
يعادل زيادة بنسـبة تناهز %17 عىل 

أساس سنوي.
ولفتت منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة إىل أن أسـعار اللحوم واأللبان 
وصلت إىل ”أعىل مستوياتها السنوية 

منذ 1990“.
يف حـني انخفضـت أسـعار املنتجات 
الغذائيـة يف أبريـل وظلـت تنخفـض 
بثبات لتسـعة أشـهر، بينمـا تراجع 
مؤرش املنظمة بنسـبة %1.9 مقارنة 
مع نوفمرب 2022، وهو تاسع تراجع 
عىل التوايل بعد االرتفاع القيايس الذي 

سجل يف مارس.
وهدأ التوتر عىل نطاق أوسع يف يوليو 
بعد توقيع اتفاقية اسـتئناف تصدير 

القمح األوكراني عرب البحر األسود. 
وقال كبري الخـرباء االقتصاديني لدى 
الفـاو ماكسـيمو توريـرو: ”إنه أمر 
جيد أن تهدأ أسـعار السـلع الغذائية 

بعد سنتني من التقلبات الشديدة“.
البقـاء  الـرضوري  ”مـن  وأضـاف: 
متيقظـني والرتكيـز عـىل الحـد من 
انعـدام األمن الغذائي العاملي.. ال تزال 
أسـعار السـلع الغذائيـة العاملية عند 
مستويات مرتفعة، مع اقرتاب أسعار 
العديـد مـن السـلع مـن مسـتويات 
قياسـية وارتفـاع أسـعار األرز ومـا 
زالـت هنـاك مخاطر كثـرية مرتبطة 

باإلمدادات املستقبلية“.
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بغداد/ الزوراء:
امـس  التخطيـط،  وزارة  أعلنـت 
الهواتـف  أعـداد  عـن  السـبت، 
الثابتة وأعداد املشـرتكني يف خدمة 
االنرتنيت، وأعداد البداالت، والطرود 
الربيديـة، بحسـب التقريـر الـذي 
أصـدره الجهاز املركـزي لإلحصاء 
والـذي غّطى العـام 2021 مقارنة 

مع العام الذي سبقه 2020.
ووفقـا للتقريـر، فقـد بلـغ عـدد 
املشـرتكني لخطوط الهاتف النقال 
للـرشكات العاملـة يف العـراق بما 
 (40.7) كردسـتان  اقليـم  فيهـا 
بلغـت  حـني  يف  مشـرتك  مليـون 
الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف لكل 
100 شخص (98.8) لسنة 2021.

لخطـوط  املشـرتكني  عـدد  وبلـغ 

خدمـة االنرتنـت للهاتـف النقـال 
للرشكات العاملة يف العراق (20.3) 
2021.هذا  مليون مشـرتك لسـنة 
وبلـغ عدد خطوط الهاتـف الثابت 
(سـعة البـداالت) (2.243) مليون 
خط لسـنة 2021 مقابل (2.151) 
مليـون خـط سـنة 2020 بنسـبة 
ارتفـاع (%4.3)، بينمـا بلـغ عدد 
البـداالت (283) بدالة سـنة 2021 
مقابـل (280) بدالة لسـنة 2020 
.(1.1%) بلغـت  ارتفـاع  بنسـبة 
واشـار التقريـر إىل أن محافظتـي 
دياىل والنجف شكلتا اعىل نسبة من 
الثابتة  للهواتف  الهاتفيـة  الكثافة 
حيث بلغـت (12.8) و(10.1) عىل 
التـوايل لعمـوم العـراق عـدا اقليم 

كردستان.

ونوه التقرير إىل أن الكثافة الهاتفية 
للهواتـف الثابتـة لعمـوم العـراق 
عدا اقليم كوردسـتان بلغت (6.3) 
لـكل 100 شـخص سـنة 2021 ، 
وتشـكل محافظتا ديـاىل والنجف 
اعىل نسـبة من الكثافـة الهاتفية 
 (10.1) و   (12.8) بلغـت  حيـث 
عىل التوايل.وقد بلغ اجمايل الطرود 
الربيديـة الدوليـة (12047) طردا 
بريديـا سـنة 2021 منها (8814) 
طـرد بريـدي وارد و (3233) طرد 
بريـدي صـادر .وبحسـب التقرير 
فقد بلـغ عدد املشـرتكني لخطوط 
العامة  الالسـلكي للرشكة  الهاتف 
(امنيـة  واملعلوماتيـة  لالتصـاالت 
+ وطنيـة) (644.8) الف مشـرتك 
لسـنة 2021. وبلـغ عـدد مودعي 
صناديـق التوفـري يف العـراق (89) 
2021 مقابـل  الـف مـودع سـنة 
 2020 سـنة  مـودع  الـف   (128)
بانخفاض بلغت نسبته (30.5%).
وبلغ عدد مكاتب الخدمة الهاتفية 
يف العراق (176) مكتب سنة 2021 
محافظـة  يف  مكتـب   (56) منهـا 
بغـداد و (120) مكتب موزعة عىل 
باقي املحافظات.وبلغ عدد املكاتب 
الربيدية (259) مكتبا بريديا سـنة 
2021 مقابل (282) مكتب بريدي 
سنة 2020 بانخفاض بلغت نسبته 

.(8.2%)
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حفـل افتتـاح بطولـة خليجـي البـرصة، وهي الـدورة الخامسـة 
والعـرشون من بطولة الخليـج، حمل صفة املبهر، عـىل الرغم من 
ان صفـات كثـرية تنطبق عليه، منها الرائع، ومنهـا لجميل، ومنها 
املميـز، ولنا ان نصفه باالسـتثنائي أيضا .. فلمـاذا املبهر من دون 

األوصاف األخرى .
ذلك ألن حفل افتتاح بطولة خليجي البرصة جاء بما يفوق التوقعات 
يف حسابات البطوالت التي تفتتح كل يوم يف عرشات املالعب يف رشق 
الكـرة األرضيـة ويف غربها، منهـا الكبرية ومنها املتوسـطة ومنها 
الصغرية حجما ومشـاركة وانفاقا ومسـتوى فنيا. أما يف حسابات 
الشـعوب فـإن خليجي البرصة أكـرب وأثقل كفة يف ميـزان النهضة 

واستعادة الدور الريادي واملقاومة .
اآلن وضعنـا أذننا عىل عتبة العنوان، فـاألذن الواعية هي املدخل اىل 
ميدان الفكر سماعا وهضما وتمسكا بعقيدة ربما يلفها يف زمن ما 
رداء غموض، أو يعلوها تراب تضليل إال انها ما ان يجد الجد وتحني 
سـاعة التحدي حتـى تنبعث مرشقة يكاد سـطوع ضوئها يخطف 
األبصـار، ويف خليجـي البـرصة خطفـت العقول قبـل األبصار من 
فعل العراقيني، ليس طبعا بسـحر أضواء فعاليـات حفل االفتتاح، 
فاإلبهـار البرصي إنمـا هو فعل تكنولوجي تتـواله رشكات أجنبية 
عاليـة التخصـص، تعطيك عىل قدر ما تأخذ مـن أموال، فهو عندك 

كما عند غريك .
أمـا الذي يف البرصة وليس عند غريهـا، فهو الروح، روح هذا العالم 
كلـه، مهما تغريت األلـوان وتراكمت الثروات وتنافس املتنافسـون 
يف مضامـري سـباقات التطور التكنولوجي ويف سـباقات األسـلحة 
التقليـدي منها وغـري التقليدي، ومهمـا تنافس أهـل األدب والفن 
والرياضـة، فالجميـع يركضـون بأجسـادهم التـي تنطـوي عىل 
عقولهـم، ولكل من الجسـد والعقل سـاعة يفنى بعدها، فالجسـد 

يعود ترابا، والعقل يصَفر حتى يغدو ال يعلم من بعد علم شيئا .
أمـا الروح فـال تفنى، قد تتوارى خلف سـحب اليـأس او الجهل او 
التعتيـم او التضليل او الخوف إال انها ال تفنى، من أجل هذا انبعثت 
روح الكلدانيني والبابليني واآلشـوريني، والعرب املسـلمني الكامنة 
يف ذرات تـراب هذه األرض لتحمـل عنوانا واحدا هو روح العراقيني، 
انبعثت يف حفل االفتتاح فأدهشت العراقيني أنفسهم قبل ضيوفهم 
ومـن تابعهـم عرب شاشـات الكرة األرضيـة صغري تلك الشاشـات 

وعمالقها ..
هذه الدهشـة حققت االبهار، وهـذا االبهار الذي يعني انك تأتي بما 
لـم يــأت به األوائل هـو الذي ذكرنـي يف لحظة صفـاء مع النفس 
باملفكر الكبري القاص الروائي املرسحي الفيلسوف ”توفيق الحكيم“ 

وروايته ”عودة الروح ”.
عن هذه الروح وعودتها، وعـن صلة خليجي البرصة برواية ورؤية 
عـودة روح توفيـق الحكيم سـتكون ومضـات متابعتنـا لخليجي 

البرصة .. وإىل الغد ...
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بغداد/ الزوراء:
تغلب كل مـن منتخب البحرين عىل 
نظـريه االماراتـي بنتيجـة (2-1)، 
ومنتخب قطر عـىل الكويت بنتيجة 
(0-2) يف إطـار مباريات املجموعة 
الثانية مـن خليجـي 25 يف البرصة 

عىل أرضية ملعب امليناء.
وافتتح منتخب البحرين التسـجيل 
عـن طريـق العبـه كميـل حسـان 
األسـود يف الدقيقة 60 قبل أن يعزز 
جاسـم أحمد الشيخ النتيجة بهدف 

ثاٍن يف الدقيقة 77.
وقلصـت اإلمـارات الفـارق بهـدف 
وحيـد يف الدقيقـة 90 عـن طريـق 

سبيستيان تيجايل.
وتالعـب الكويـت قطـر يف املبـاراة 
الثانية عن املجموعة بتمام الساعة 
7:15 بتوقيـت بغـداد عـىل أرضيـة 

ملعب امليناء. 
اإلمـارات: خالد  وضمـت تشـكيلة 
عيـىس، يف حراسـة املرمـى، ووليد 
عبـاس، وخليفة الحمـادي، وخالد 
الظنحانـي، وأحمد جميـل، وماجد 
راشـد، وماجـد حسـن، وعبـد الله 
رمضـان، وحارب عبد الله سـهيل، 

وكايو كانيدو، وعيل صالح.
فيما ضمت تشـكيلة البحرين: سيد 
محمـد جعفـر يف حراسـة املرمى، 
وسـيد رضا عيىس، وأمني بن عدي، 
ووليد الحيام، وسـيد ضياء سـعيد، 
وجاسم الشيخ، وعيل حرم، وكميل 
األسـود، ومهـدي حميـدان، وعـيل 

مدن، وعبد الله يوسف.
وتالعـب الكويـت قطـر يف املبـاراة 

الثانية عن املجموعة بتمام الساعة 
7:15 بتوقيـت بغـداد عـىل أرضيـة 

ملعب امليناء. 
ويف مبـاراة اخـرى، تمكـن املنتخب 
القطـري مـن الفـوز عـىل نظـريه 

الكويتي بهدفني لاليشء .
وتقـدم املنتخب القطري عىل نظريه 
 ،2-0 األول  الشـوط  يف  الكويتـي 
الثانية  املجموعة  ضمن منافسـات 

مـن بطولـة خليجـي 25.
الهـدف األول لـ“العنابـي“  سـجل 
عمرو عبدالفتاح من تسديدة متقنة 

يف الدقيقة 23.
وضاعف النتيجـة لقطر أحمد عالء 
الدين مـن رضبة جـزاء يف الدقيقة 

.37
وضمـت تشـكيلة األزرق الكويتـي 
األساسية: حراسة املرمى: سليمان 
عبد الغفور.الدفاع: مهدي دشـتي، 
حمـدان،  حسـن  إبراهيـم،  خالـد 

مشاري غنام.
الوسـط: أحمد الظفريي، سـلطان 
عيـد  الفهـد،  اللـه  عبـد  العنـزي، 
الرشـيدي، الهجوم: مبارك الفنيني، 

إبراهيم كميل.
العنابـي  تشـكيلة  جـاءت  فيمـا 
النحـو  عـىل  األساسـية  القطـري 

التايل: 
برشـم. مشـعل  املرمـى:  حراسـة 
سلمان-جاسـم  طـارق  الدفـاع: 
-همـام  محمـد  جابر-اسـماعيل 
األمني.الوسـط: محمد وعد -عاصم 
مادبـو -عـيل أسـد.الهجوم: تميـم 

منصور-أحمد عالء-عمـرو رساج. 
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البرصة / الزوراء:
أصدَر االتحاد العراقي لكرة القدم بياناً بشأن 
مغادرة الوفد الكويتي، ملعب البرصة الدويل، 

خالل حفل افتتاح بطولة خليجي 25.
وذكـر االتحاد، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“ : أنه 
يعرب عن أسفه الشديد لُخروج بعض األمور 
التنظيمّيـة عن إطارها الصحيح يف مراسـيم 
افتتـاح فعالياِت كأس خليجـي 25 يف مدينِة 

البرصة“.
وأضـاف البيـان: أن رئيـس االتحـاد، عدنان 
درجال، تقدم يف بيـاٍن صحفي باعتذاٍر للوفِد 
الكويتـي ملا واجهـه من صعوبـاٍت يف دخول 
ملعـِب جذع النخلة، وما نتَج عنه من مغادرِة 
ممثل أمري دولة الكويت رئيس اللجنة األوملبّية 
الشـيخ فهد النـارص، وكذلك رئيـس االتحاد 

الكويتي وأعضاء مجلس اإلدارة“.
وأبـدَى درجال، بحسـب البيان، عن ”أسـفه 
الشديد ملشاهد التدافع الجماهريّي التي حدثت 
أمـام امللعـِب وداخـل املقصورِة الرئيسـية“، 
مؤكداً أن ”االتحـاد العراقي، وكذلك القائمني 
عـىل تنظيِم البطولـة، سـيضعان يف االعتبار 
رضورَة تاليف ما حدَث لضمان ظهور العمليِة 
التنظيمّيِة يف أفضل ُصورٍة ابتداًء من مبارياِت 

اليوم الثاني للبطولة“.
وأشـاَر رئيـس االتحـاد إىل أن ”مـا حدَث من 

أمـوٍر تنظيميٍة لـن يؤثر عىل متانـِة العالقة 
بني العراق والكويت، وباألخص عىل املستوى 
الريـايض“، الفتـًا إىل أن ”االتحـاد الكويتـّي 
كان مـن أشـد الداعمـني إلقامـِة الُبطولة يف 
مدينِة البرصة سـواء من خـالل زيارة رئيس 
االتحـاد الكويتي عبـد الله الشـاهني والوفد 
املرافق له مللعبي البطولـِة قبل إقامتها بنحو 
ثالثـة أسـابيع، أو بتواجد املنتخـِب الكويتي 
ملُالقـاِة منتخب العـراق ودياً يف ملعـِب امليناء 

األوملبي“.
”رضورِة  عـىل  الجماهـرَي  درجـال،  وحـّث 
ُمواصلـِة الدعـم واملُسـاندة من أجـل إنجاِح 
البطولـة التـي تمثـل بوابـَة عـودة الرياضة 
العراقّية السـتضافِة األحـداث الرياضّية بعد 

فرتٍة طويلٍة من الغياب“.
وذكـر االتحاد الكويتي لكرة القدم، أن األزرق 
مسـتمر يف منافسـات خليجـي 25، معربـاً 
عن اسـتيائه الشـديد من ”سوء تنظيم خالل 
مراسـم حفـل افتتـاح كأس خليجـي 25 يف 

مدينة البرصة“.
وأضاف االتحـاد الكويتي، يف بيـان، أنه نظرا 
ملـا حدث، وتضامنا مع ممثل أمري البالد، فقد 
انسـحب بدوره رئيس االتحـاد الكويتي، عبد 
الله الشـاهني، والوفد املرافق له من مراسـم 
االفتتاح، كما تم إبالغ رئيس االتحاد العراقي 

باحتجـاج االتحـاد الكويتي عىل تلـك األمور 
التنظيمية.

وتابع: ”حفاظا عىل مكانة وأهمية البطولة، 
ودعماً لألخوة األشـقاء، فإن منتخب الكويت 
لكرة القدم سيسـتمر يف املشاركة يف فعاليات 

البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر 
كافة وسـائل األمن والسـالمة التـي تتطلبها 

استمرار املشاركة“.
وبـنّي االتحـاد أن الشـاهني، والوفـد املرافق 
لـه، سـيتابعون املنتخب الوطنـي للتأكد من 

عـدم تأثـر الالعبـني بأي مـن تلـك األحداث، 
واالطمئنان عىل أمنهم وسالمتهم.

وطمـأن االتحـاد الجماهـري الكويتيـة عـىل 
الوفـد  أعضـاء  وجميـع  الالعبـني،  سـالمة 

الكويتي يف البرصة.

البرصة / متابعة الزوراء:
أعلـن االتحـاد الخليجي لكـرة القدم مشـاركة أول امرأة 
سـعودية يف قيادة مباريات خليجي (25) التي انطلقت يف 

البرصة بمشاركة 8 منتخبات.

وتعد العنود األسمري أول امرأة عربية تحصل عىل الشارة 
الدوليـة من االتحاد الـدويل لكرة القدم (فيفا) وسـتكون 

متواجدة يف بطولة خليجي 25.
ودخلت العنود التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة سعودية 

تنال الشارة الدولية من قبل ”فيفا“، وفقاً لقائمة مكونة 
من (19) حكماً سعودياً اعتمدها للعام 2023.

وبـدأت العنود مسـريتها التحكيمية نهايـة عام (2018) 
بورش عمل صغرية، وعززت مهاراتها باملشـاركة يف دورة 

تحكيـم من تنظيـم ”فيفـا“ يف دبـي (2019)، والتحقت 
بربنامج املعايشـة التأهييل الذي نظم يف القاهرة للنسـاء 
العـرب  كأس  بطولـة  تحكيـم  يف  واملشـاركات  العـرب 

للسيدات“.
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البرصة / متابعة الزوراء:
أكـد مـدرب منتخبنـا الوطني، خيسـوس 
كاسـاس، إن العراق سـيطر عـىل غالبية 
مجريـات مباراته مع ُعمـان وكانت لديه 

الرغبة يف الفوز.
وقـال كاسـاس يف مؤتمر صحفـي اعقب 
املبـاراة: إن ”املباراة كانـت صعبة وعمان 
فريق كبري وهذا واضـح يف امللعب، واعتقد 
أن العراق سيطر أكثر عىل غالبية مجريات 
املباراة وكانت هناك فـرص عديدة ورغبة 

بالفوز“.
وأضاف: ”بشـكل عام أنـا راٍض عن األداء 
مع دخول املنتخب يف األسـلوب الذي أريده 
وسنسـتمر بالعمل للوصـول إىل ما نطمح 
إليـه وهدفنا تقديـم أداء جيـد يف البطولة 

تحضرياً لتصفيات كأس العالم 2026“.
وأعـرب املـدرب الكرواتي ملنتخـب عمان، 
برانكو إيفانكوفيتش، عن رضاه بالنقطة 
التـي حصـل عليهـا فريقـه أمـام نظريه 
العراقـي (0-0)، يف افتتـاح بطولـة كأس 
الخليج العربي ”خليجي 25“، عىل اسـتاد 
البرصة ضمن منافسـات املجموعة األوىل، 

التي تضم أيضا السعودية واليمن.
وقال برانكو، خالل املؤتمر الصحفي عقب 
املبـاراة: ”الالعبون تأثروا باألجواء ودخلوا 
اللقـاء مؤخرا، وتوقعنـا أن تكون الدقائق 

العرش األوىل صعبة“.
وأضـاف: ”حاولنا خلق فـرص عن طريق 
الهجمـات املرتدة، لكن لـم نوفق.. وبغض 
النظر عن النتيجة السلبية، إال أن الحضور 
اسـتمتع باملواجهـة.. أهنـئ الالعبني عىل 
الـروح العاليـة والقتاليـة طـوال أحـداث 
اللقـاء، ونجحنـا يف تحقيق نقطـة ثمينة، 

ستكون بداية مشوارنا نحو التأهل“.
وعن عدم مشـاركة العبه صالح اليحيائي 
يف املبـاراة، أوضح: ”لم نرغـب يف املجازفة 
بإرشاك اليحيائي، بعد عودته من اإلصابة.. 
املواجهـات  يف  جاهـزا  يكـون  أن  ونأمـل 

املقبلة“.
وتمنـى برانكـو أن تكـون إصابـة أمجـد 
الحارثي بسـيطة، وأن يعود للمشـاركة يف 

أرسع وقت.
وهنأ أرشـد العلوي، العـب منتخب عمان، 

زمـالءه يف الفريق عىل ”األداء القتايل“ أمام 
العـراق، خالل املباراة التي انتهت بالتعادل 
السلبي يف افتتاح ”خليجي 25“، عىل استاد 
البرصة ضمن منافسـات املجموعة األوىل، 

التي تضم أيضا السعودية واليمن.
وقال العلوي، خـالل املؤتمر الصحفي بعد 
املباراة: ”أهنئ زمالئي عىل النتيجة، وليس 

من السـهل اللعب أمـام 65 ألف متفرج يف 
املدرجات وسط أجواء حماسية، واملواصلة 

بهذا األداء طوال أحداث املباراة“.
وتابـع: ”واجهنـا بعـض الضغوطـات يف 
ربـع السـاعة األول، وبعـد ذلـك دخلنا يف 
أجواء اللقاء، وكان من املمكن أن نسـجل، 
خاصة أننا اسـتطعنا تسيد اللقاء يف بعض 

الدقائق“.
وأردف: ”أمامنا فرصة يف املباريات املقبلة، 
حيث سـيكون الضغـط الجماهـريي أقل 
من مباراة االفتتـاح أمام أصحاب األرض، 
وسـنعمل عىل خلق فرص بشـكل أفضل، 

لنصل إىل مبتغانا ونتأهل“.
وقال أمجد عطوان، العب منتخبنا: ”نعتذر 

من جمهورنا ألننا لم نحقق الفوز، املنتخب 
العمانـي صعب املهمة علينا، وهو منتخب 

جيد، ونعرف أن اللعب أمامه ليس سهالً.
وأضـاف: ”سـعداء بأننـا نلعـب يف ملعبنا 
وأمـام أنظـار جماهرينـا، وسـنحاول أن 
نقـدم أداء أفضـل يف املبـاراة القادمة أمام 

السعودية“.

البرصة / متابعة الزوراء:
خطفـت مدينة البـرصة األضواء يف افتتـاح بطولة 
خليجـي (25) بعـرض مبهـر القـى اإلشـادة مـن 
الجماهري املتابعة للعرس الكروي الخليجي الكبري، 
وقدم صورة مرشفة عن املسـتوى التنظيمي املميز 

الذي انطقت فيه البطولة.
وذكر مصـدر أن ”كل اآلراء أجمعـت عىل أن الحفل 
تطلعـات  بمسـتوى  ومميـزاً، وجـاء  مبهـراً  كان 
الجماهـري الخليجيـة بمشـاهدة انطالقـة ناجحة 

للبطولـة ومتابعة حفـل يعكس قـدرة العراق عىل 
تنظيـم أنجـح البطـوالت والتظاهـرات الرياضيـة 

الكربى وبشكل مميز“.
وأضـاف أن ”املشـجع سـعود العازمـي عـرب عـن 
إعجابه الكبـري بحفل االفتتاح واصفـًا إياه باملبهر 
واملميـز، حيث ذكـره بحفل افتتـاح كأس العالم يف 
قطر 2022 بفضل الفقرات التاريخية املعربة والتي 
ذّكرت الجماهري بالتاريـخ العريق للعراق والرتابط 

الوثيق بني شعوب املنطقة“.

وبنّي أن ”املشـجع الكويتي ابراهيم العاجل عرب عن 
سـعادته الكبرية بمشـاهدة حفل افتتاح الفت أكد 
من خالله العراق قدراته التنظيمية الكبرية وعودته 
إىل السـاحة الكروية من الباب الكبـري، موضحاً أن 
فقرات الحفل كانت معربة ومدروسـة بشـكل جيد 
وهو ما جعل الجماهري تتفاعل بشـكل ايجابي مع 

الحفل من البداية وحتى النهاية“. 
من جانبه، شدد املشجع اإلماراتي عايش محمد عىل 
أن ”الحفل كان مفاجأة سارة للجماهري الخليجية، 

ألنه قدم لوحات جميلة ومعربة وقدم صورة مرشفة 
للمكانـة التـي وصلت إليهـا بطولـة كأس الخليج 
وتقـدم بالشـكر إىل اللجنـة املنظمـة يف العراق عىل 
املسـتوى والجهود التي تم بذلها النطالقة البطولة 

الخليجية يف أفضل الظروف“.
وشـهد حفل االفتتاح فقرات فنيـة مميزة ولوحات 
ضوئية جميلة وأوبريتاً غنائياً بمشـاركة نخبة من 
نجوم الفن العراقيني وسـط تفاعل جماهريي كبري 

يف املدرجات.
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البرصة / متابعة الزوراء:

أكـد رئيـس االتحـاد اإلماراتي لكرة القدم، راشـد بن حميـد النعيمي، أن عـودة كأس الخليج إىل العـراق تؤكد وقفة 
دول الخليـج معـه ودعمها إلعادته للخارطة العاملية.وقال النعيمي يف ترصيحـات صحفية: «إن إقامة خليجي (٢٥) 
ستسـاعد عىل رفع الحظـر عن العراق، مؤكداً رضورة توزيع األنشـطة الرياضية الخليجية عـىل كل الدول األعضاء 
بمجلـس التعـاون الخليجي».وأضاف النعيمـي: «أن دول الخليج لن تدخر جهداً يف دعم العراق السـتضافة أي حدث 
ريايض مسـتقبيل».وعن املنتخب اإلماراتي املشـارك يف البطولة، قال: «رأينا تطوراً كبرياً يف مسـتوى املنتخب، والدليل 
وصولنا إىل مرحلة متقدمة جداً يف تصفيات آسـيا املؤهلة إىل كأس العالم يف قطر ٢٠٢٢».وأردف: «منتخبنا وشـبابنا 
يملكـون إمكانيات فنية عاليـة، وأوصيهم بااللتزام بتوجيهـات اإلدارة الفنية واملدرب، لتقديم أفضل مسـتوى فني 
واملنافسـة عـىل اللقـب الخليجي».وأكمل: «املسـتوى الفني للـدوري اإلماراتي عـاٍل، ولدينا تاريخ كبـري يف البطولة 

الخليجية، وسنقدم مستوى أفضل مما قدمناه يف تصفيات املونديال األخرية».
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الرياض/ متابعة الزوراء:
خالصت  السعودي  النرص  إدارة  أن  إخباري،  تقرير  ذكر 
املهاجم الكامريوني فينسنت أبو بكر، وسجلت النجم الربتغايل 

كريستيانو رونالدو مكانه يف قائمة الفريق الرسمية.
مخالصة  «تمت  السعودية:  «الرياضية»  صحيفة  وقالت 
الدويل الكامريوني عرص أمس، قبل مباراة النرص أمام الطائي 

ضمن منافسات الجولة الـ١٢ يف الدوري، ما يعني أن عقوبة 
فاز  التي  املباراة،  قبل  بدأ تطبيقها  ملباراتني  «الدون»  إيقاف 

بها النرص ٠/٢».
النرص،  مع  رونالدو  مباريات  أوىل  أن  الصحيفة  وأضافت 
ستكون املواجهة املقررة أمام االتفاق يف املرحلة بعد املقبلة 

من الدوري، عىل ملعب «مرسول بارك» يف الرياض.
خلفية  عىل  ملباراتني،  باإليقاف  عوقب  قد  رونالدو  وكان 
حادثة هاتف املشجع، عندما كان يمثل مانشسرت يونايتد 

اإلنجليزي.
أن  سعودية  صحفية  تقارير  وذكرت 

عرضني،  يمتلك  بكر  أبو  فينسنت 
يونايتد  مانشسرت  من  أحدهما 

فناربخشه  من  واآلخر 
الرتكي.

مع  بكر  أبو  عقد  وكان 
النرص من املفرتض أن 

حزيران/ يف  ينتهي 
علما   ،٢٠٢٤ يونيو 
يف  إليه  انضم  بأنه 
صيف ٢٠٢١ قادما 
بشكتاش  من 

الرتكي.

برشلونة/ متابعة الزوراء:
لربشلونة،  الفني  املدير  هرينانديز،  تشايف  اتخذ 
للفريق  الشتوي  املريكاتو  بشأن  حاسما  قرارا 

الكتالوني.
وسط  العب  عن  يبحث  أشهر  لعدة  البارسا  وظل 
املرشح  بوسكيتس،  سريجيو  اإلسباني  يخلف 
للرحيل عن قلعة «كامب نو» خالل املريكاتو الصيفي 

املقبل.
مارتن  فإن  اإلسبانية،  «سبورت»  لصحيفة  ووفقا 
الهدف  كان  سوسيداد،  ريال  العب  زوبيميندي، 

األول لتشايف وإدارة البلوجرانا يف املوسم الحايل.
الحايل لربشلونة ال يسمح بدفع  املايل  الوضع  أن  إىل  وأشارت 
قرارا  تشايف  اتخذ  لذلك  الصفقة،  لحسم  يورو  مليون   ٦٠
حاسما بعدم ضم العب وسط يف املريكاتو الشتوي، واالعتماد 

عىل الهولندي فرينكي دي يونج، يف هذا املركز.
خالل  ستكون  برشلونة  وسط  خط  أن  الصحيفة  وأوضحت 

الفرتة املقبلة من دي يونج وجايف وبيدري.
ومن املتوقع أن تركز إدارة برشلونة يف الصيف املقبل، عىل ضم 
واحد من الثالثي روبن نيفيس، ونجولو كانتي، وجورجينيو، 

حيث يعتمد االختيار عىل الظروف االقتصادية.

باريس/ متابعة الزوراء:
اعرتَف أحد الالعبني البارزين يف صفوف 
باريس سان جريمان، بأنه عىل أعتاب 
النادي  إدارة  مع  جديد  عقد  توقيع 
عام  من  أكثر  تبقي  رغم  الفرنيس. 
وينتهي  الحايل.  عقده  نهاية  عىل 
ماركينيوس  للربازييل  الحايل  العقد 
رفقة باريس سان جريمان يف صيف 
٢٠٢٤. وقال ماركينيوس يف ترصيح 
خبري  رومانو،  فابريزيو  أبرزه 
انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا: 
العقد  توقيع  من  وواثق  «متفائل 
الجديد قريبا». وأضاف ماركينيوس، 
حسابه  عرب  رومانو  كتبه  ما  بحسب 
«تويرت»:  العاملي  التدوين  بموقع 
«املفاوضات مع النادي تتقدم بشكل جيد 
بيتي  يف  بأنني  وأشعر  هنا  للغاية.. سعيد 

رفقة سان جريمان». وكشف رومانو أن التفاصيل 
بمدة  تتعلق  ماركينيوس  لتجديد  املتبقية  النهائية 
العقد، إذا كان سيمتد حتى ٢٠٢٦ أو ٢٠٢٧. ويلعب 
ماركينيوس بصفوف سان جريمان منذ انضمامه 
من روما اإليطايل يف صيف ٢٠١٣. وكانت صحيفة 
«بي  إدارة  أن  أكدت  قد  الفرنسية  باريزيان»  «لو 
إس جي» تعّد ماركينيوس (٢٨ عاما) من الركائز 
جددت  مثلما  بها  االحتفاظ  يجب  التي  األساسية 

عقد ماركو فرياتي حتى صيف ٢٠٢٦.

سيدني/ متابعة الزوراء:
أعلن اإلسباني كارلوس ألكاراث، املصنف أول عاملياً، عدم مشاركته يف 
بطولة أسرتاليا املفتوحة لكرة املرضب، أوىل البطوالت األربع الكربى، 
التي تقام من ١٦ حتى ٢٩ الشهر الحايل جراء تعرضه إلصابة يف ساقه 
عاماً   ١٩ البالغ  الشاب  الالعب  وكتب  للتمارين.  أثناء خوضه  اليمنى 
بطل أمريكا املفتوحة عرب حسابه عىل تويرت: «يف حني كنت يف أفضل 
حاالتي خالل فرتة التحضري للموسم، تعرضت إلصابة من خالل القيام 
بحركة خاطئة أثناء التدريب»، مضيًفا «لألسف لن أستطيع املشاركة يف 
أسرتاليا الفتوحة». وأضاف: «لقد عملت بجد للوصول إىل أفضل مستوى 
بطولة  يف  املشاركة  عىل  قادراً  أكون  لن  الحظ،  لسوء  لكن  ألسرتاليا. 
أسرتاليا املفتوحة. إنه وقت عصيب، لكن يجب أن أبقى متفائالً، وأتعاىف 

وأتطلع إىل األمام. سنتقابل مجدداً يف بطولة أسرتاليا املفتوحة ٢٠٢٤».

                         

لشبونة/ متابعة الزوراء:
تردد اسم جديد مرشح لتويل القيادة الفنية للمنتخب الربتغايل 
خالل الفرتة ملقبلة، بعد إقالة فرينانديو سانتوس من تدريب 

برازيل أوروبا.
وكان االتحاد الربتغايل قد انفصل عن سانتوس، عقب خروج 
زمالء كريستيانو رونالدو من الدور ربع النهائي لبطولة كأس 

العالم 2022، التي أقيمت يف قطر.
واملدربني  الالعبني  انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
لتدريب  املرشحة  الخيارات  أحد  مارتينيز  ”روبرتو  أوروبا:  يف 

الربتغال، لكنه ما يزال ينتظر القرار النهائي“.
وأضاف رومانو، عىل حسابه بموقع التدوين العاملي ”تويرت“: 
”تلقى مارتينيز العديد من عروض التدريب بعد خوض كأس 
املنتخب  تاريخ  طوال  أن  بلجيكا“.يذكر  منتخب  رفقة  العالم 
الربتغايل لم يتعاقد مع أي مدرب إسباني، ولم يدرب البحارة 
سوى برتغاليني أو برازيليني.وبدأ مارتينيز مسريته التدريبية 
2007، عندما توىل القيادة الفنية لفريق سوانزي سيتي  عام 
الويلزي، قبل أن ينتقل إىل ويغان أتلتيك اإلنجليزي عام 2009.

يف  بدأت  سنوات   4 ملدة  اإلنجليزي  إيفرتون  مارتينيز  ودرب 
2016، ليتوىل تدريب منتخب بلجيكا منذ  2013 وانتهت عام 

ذاك الحني وحتى الخروج من مونديال 2022.

بوينس آيرس/ متابعة الزوراء:
القدم  لكرة  األرجنتيني  املنتخب  ومدرب  السابق  الالعب  قال 
األول  املنتخب  فوز  إن  ماسكريانو،  خافيري  عاما)   20 (تحت 
بمونديال 2022 يف قطر، منح ”شعورا بسعادة غامرة للجميع“ 

خاصة من أجل أصدقائه الذين لعب معهم قبل اعتزاله.
سعادة  إنها  ”بالتأكيد  صحفي:  مؤتمر  يف  ماسكريانو،  وقال 
معهم  شاركت  ألنني  خاص،  بشكل  ويل  للجميع،  غامرة 
فرتة طويلة يف السعي لهذا الهدف“. وتابع: ”لدي أصدقاء يف 
ويستعد  ذلك“.  أجل  من  كثريا  كافحوا  أنهم  وأعرف  املنتخب، 
للمشاركة يف بطولة  اآلن  20 عاما)  األرجنتني (تحت  منتخب 
كوبا أمريكا للشباب، التي ستقام يف كولومبيا من 19 يناير/
وتمثل  املقبل،  فرباير/شباط   12 وحتى  الجاري  ثان  كانون 
يف  إندونيسيا،  تستضيفه  الذي  الشباب  ملونديال  تصفيات 
الدور  ماسكريانو  وأبرز  املقبلني.  ويونيو/حزيران  مايو/آيار 
األول يف قطر، من أجل  املنتخب  انتصار  يلعبه  أن  الذي يمكن 
إلهام منتخب الشباب. وقال العب ليفربول وبرشلونة السابق: 
”تتويج املنتخب األول بكأس العالم يجعل الجميع يتحدث عن 
املنافسة  سنحاول  علينا..  ملقاة  مسؤولية  وهذه  األرجنتني، 

وتقديم أفضل ما لدينا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
صعد مانشسرت يونايتد إىل الدور الرابع يف 
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي عقب تغلبه 
عىل ضيفه إيفرتون بثالثة أهداف مقابل 

هدف يف إطار الدور الثالث من البطولة.
أنتوني ملانشسرت يونايتد  الربازييل  وتقدم 
يف الدقيقة ٤ قبل أن يتعادل كونور كوادي 
الدقيقة  ويف   ،١٤ الدقيقة  يف  إليفرتون 
الثاني  الهدف  وسجل  كوادي  عاد   ٥٢
ويف  مرماه،  يف  بالخطأ  يونايتد  ملانشسرت 
اللقاء  حكم  احتسب   (٩٠+٦) الدقيقة 
ركلة جزاء ليونايتد انربى لها نجم الفريق 
مسجالً  راشفورد  ماركوس  ومهاجمه 
األرض  أصحاب  ليضمن  الثالث  الهدف 
بطاقة التأهل إىل الدور الرابع من البطولة 
اإلنكليزية العريقة. وتقدم الربازييل أنتوني 
أن  قبل   ٤ الدقيقة  يف  يونايتد  ملانشسرت 
يتعادل كونور كوادي إليفرتون يف الدقيقة 
وسجل  كوادي  عاد   ٥٢ الدقيقة  ويف   ،١٤
بالخطأ  يونايتد  ملانشسرت  الثاني  الهدف 
احتسب   (٩٠+٦) الدقيقة  ويف  مرماه،  يف 
حكم اللقاء ركلة جزاء ليونايتد انربى لها 
نجم الفريق ومهاجمه ماركوس راشفورد 
أصحاب  ليضمن  الثالث  الهدف  مسجالً 
الرابع من  الدور  التأهل إىل  األرض بطاقة 
اليوم  وتقام  العريقة.  اإلنكليزية  البطولة 
ضمن الدور الثاالث، مباراة بني مانشسرت 
سيتي وتشيليس. ويف فرنسا، نجح باريس 
سان جريمان يف تخّطي عقبة مستضيفه 

شاتورو يف مسابقة كأس فرنسا.
الـ٣٢  دور  جريمان  سان  باريس  وبلغ 
عىل  بتغلّبه  فرنسا  كأس  منافسات  من 
مستضيفه شاتورو بثالثة أهداف لواحد.

هوغو  من  كل  البارييس  للفريق  وسّجل 
إيكيتيكي (١٣) واإلسباني كارلوس سولري 

(٧٨) ومواطنه خوان برينات (٩٠+١).
بطل  الهجومي  «الرعب»  ثالثي  وغاب 
العالم األرجنتيني ليونيل مييس والربازييل 
نيمار وكيليان مبابي عن فريق العاصمة 

الفرنسية يف مواجهته أمام شاتورو.
الثالثة  للدرجة  املنتمي  شاتورو،  أما 

عرب  الوحيد  هدفه  وّقع  فقد  الفرنسية، 
غادر  املقابل  (٣٧).ويف  نتوال  ناتاناييل 
مونبلييه منافسات كأس فرنسا بهزيمته 
٢-١.ويف  يس  إف  بو  أمام  املفاجئة 
حساب  عىل  أنجيه  تأّهل  املباريات  بقية 
سرتاسبورغ بركالت الرتجيح ٥-٤ بعد أن 

حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت األصيل 
للمواجهة، وباريس إف يس عىل فالنسيان 

٣-١ وغرونوبل عىل نيم ١-٠.
مستضيفه  قادش  فاجأ  اسبانيا،  ويف 
يف  رد  دون  بهدف  عليه  بتغلبه  فالنسيا 
منافسات  من  عرشة  السادسة  املرحلة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ووّقع روبن ألكاراث هدف املباراة الوحيد 

يف الدقيقة التاسعة.
وبذلك رفع قادش رصيده إىل ١٥ نقطة يف 

املركز السابع عرش.
 ١٩ عند  فالنسيا  رصيد  تجّمد  املقابل  يف 

نقطة يف املرتبة العارشة.
فيغو  سيلتا  غنم  املرحلة  ذات  وضمن 
النقاط الثالث من أرض مستضيفه إلتيش 
بني  اسبانية،  قمة  اليوم  وُتلعب   .(١-٠)
ضمن  برشلونة  وضيفه  مدريد  أتلتيكو 
الجولة (١٦) من الدوري االسباني، وقال 
فاتي العب برشلونة، يف ترصيحات نقلتها 
الكتالونية:  ديبورتيفو  موندو  صحيفة 
أحرزته،  الذي  بالهدف  للغاية  سعيد  «أنا 
يشعر  املهاجم  التايل..  للدور  والتقدم 

بالثقة دائما عند التسجيل».
وتابع: «هناك الكثري من األحاديث مؤخرا 
بشأن الوضع البدني والذهني، لكني أتحىل 
يومي،  بشكل  العمل  وأواصل  بالهدوء، 
فمع العمل كل يشء سيأتي.. سأقدم كل 
يشء لهذا النادي وللجماهري التي تدعمني 

بشدة».

مانشسرت/ متابعة الزوراء:
افتقد مانشسرت سيتي لإليقاع يف مباراته األخرية أمام تشيليس، الخميس 
املايض، ولم يتحسن مستوى الفريق سوى يف الشوط الثاني عند دخول 

ريكو لويس، والذي مرر الكرة ٢٧ مرة، بنسبة نجاح ١٠٠٪.
ففي الشوط األول عانى السيتي كثريا يف ملعب ستامفورد بريدج، ولم 
يكن قادرا عىل فرض هيمنته املعتادة باالستحواذ، وكان محظوظا بعدم 
بيب  يتدخل  أن  قبل  األوىل،  دقيقة  الـ٤٥  نهاية  مع  النتيجة  يف  التأخر 

جوارديوال بتبديالت بني الشوطني، ساهمت يف فوز فريقه (١-٠).
اللقاء  «لويس غري  املباراة:  الصحفي عقب  املؤتمر  يف  وقال جوارديوال، 
بعد دخوله عىل حساب كايل والكر، ففي الوقت الذي من املفرتض أنه 

شارك فيه كظهري أيمن، إال أنه قىض معظم الوقت يف وسط امليدان».
وإجادته  لويس  دخول  ولكن  امللعب،  وسط  عىل  تشيليس  وسيطر 
السيتي  التمركز، منح  الشديد يف  الذكاء  إىل جانب  القصرية،  للتمريرات 
الفرصة  أيضا  ومنح  جديد،  من  املعتادة  هيمنته  استعادة  يف  الفرصة 

لزمالءه يف التألق الذي غاب عنهم يف الشوط األول.
وعىل الرغم من أن الهدف الوحيد الذي سجله السيتي، عن طريق محرز 
بعد تمريرة من جريليش بالجانب األيرس، إال أن معظم خطورة السيتي 
السيتي  شكل  إذ  لويس،  بفضل  األيمن،  الجانب  من  أتت  الهجومية 
خطورته من الجانب األيمن بنسبة ٤٩٪، مقابل ٢٤٪ من الوسط، و٢٧٪ 

من اليسار، بحسب سكاي سبورتس.

يلعبون ألنفسهم بصورة  «هناك العبون  اللقاء:  وقال جوارديوال عقب 
جيدة، ولكن لويس يملك القدرة عىل أن يجعل الفريق ككل يلعب بصورة 
أفضل، هو يملك تلك القدرة التي من غري السهل إيجادها، هو فيليب الم 

الصغري الخاص بنا».
التي اخرتعها جوارديوال مع  الجديدة  وبالفعل بدأ لويس يقوم باملهمة 
الم عندما كان مدربا لبايرن ميونيخ، إذ بدأ هناك فكرة دخول الظهريين 

إىل قلب امللعب، ومن ثم أصبحت تلك السمة من أسلوب بيب الفريد.
وكانت بداية ظهور تلك الفكرة يف السوبر األوروبي عام ٢٠١٣، وحينها 
كان تشيليس يجيد يف املساحة من خلف توني كروس، ليقرر جوارديوال 
دخول الم كارتكاز  يف وسط امللعب، األمر الذي مكن البايرن من العودة 

يف النتيجة، وحسم اللقاء بعدها بركالت الرتجيح.
وعقب ذلك املوسم قال جوارديوال: «إذا فزنا بأي يشء هذا املوسم، فذلك 
إىل  ذهبت  ميونيخ  بايرن  كل قطع  بعده  فمن  الم،  تحريك  قرار  بفضل 
رائعة،  بصورة  املباراة  ويفهم  للغاية  ذكي  العب  الم  الصحيح،  مكانها 
يف  االنتظار  يجب  ومتي  للعمق  الدخول  عليه  يتوجب  متى  ويعرف 

الجانب».
ولكن  لويس،  حق  يف  الكلمات  نفس  جوارديوال  قال  سنوات،   ٩ وبعد 
الفارق أن الم فهم هذا الدور وهو بطالً لدوري األبطال بعمر ٢٩ عاما، 
الذي  الالعب  بدأ تنفيذه بعمر ١٨ عاما، ما يوضح نوعية  ولكن لويس 

يمكن أن يصل إليه يف املستقبل.

وأتى املستوى الذي قدمه لويس أمام تشيليس بمثابة استمرارية ملستواه 
بلغت  الربيمريليج،  يف  خاضها  مباريات   ٦ مدار  فعىل  قبله،  قدمه  الذي 
ومانويل  ستونز  جون  الثنائي  فقط  خلف   ،٪٩٣ تمريراته  نجاح  نسبة 
أكانجي بني العبي السيتي، وذلك الرغم من أنه يتواجد يف مناطق يتعرض 

خاللها لضغط أكرب من الخصم.
كما سبق وأن سجل لويس يف شباك إشبيلية يف دوري األبطال يف شهر 
نوفمرب املايض، ليصبح أصغر العب يسجل يف مشاركته األوىل أساسيا يف 

البطولة بعمر ١٧ عاما و٣٤٦ يوما.
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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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بغداد/ نينا :
 اكـد رئيس تحرير جريدة الجمهورية 
املرصيـة عبد الـرازق توفيـق ابو زيد 
:“ ان العراق يسـعى السـتعادة دوره 
الريادي يف املنطقة والعالم العربي من 

خالل مجموعة محاور ”.
وقـال ابو زيـد عضو الوفـد االعالمي 
املـرصي ، الـذي زار العاصمـة بغداد 
بدعوة رسـمية من نقابة الصحفيني 
العراقيـني مؤخرا ، يف ترصيح للوكالة 
الوطنيـة العراقية لالنبـاء/ نينا / :“ 
ان املرصيني مهتمون بامن واستقرار 
العراق ، ويعولـون عليه ركيزة مهمة 
بجانـب مرص ، لقوة االمة العربية ، يف 
ظل تواصل العالقات املرصية العراقية 
املتجـذرة تأريخيـا واملشـرتكات بـني 

الشعبني الشقيقني ”.
واضـاف ، ان ” الرئيـس عبـد الفتاح 

السـييس داعم بشـكل مطلق للعراق 
، النـه يعـي اهميـة هـذا البلـد ملرص 
وللوطن العربي وللمنطقة ”، مبينا ان 
” العـراق الجديد لديه حزمة محددات 
داخليـة وخارجيـة، منهـا مـرشوع 

ترسـيخ االمـن واالسـتقرار والتوحد 
تحت الهوية الوطنية العراقية ، واعالء 

شأن دولة املواطنة ”.
وتابـع القـول ، ان ” العـراق يمـيض 
عىل طريق ترسـيخ االمن واالستقرار 

وتـرية  وهنـاك  والتنميـة،  والبنـاء 
عمـل مسـتمرة تؤكد تبلـور مرشوع 
لبنـاء العراق الجديد ،كذلـك االهتمام 
باملواطنني وتوفري العيش الكريم لهم 
وتقديم الخدمات الرضورية ”، مؤكدا 
ان ” العراق ومرص لديهما مرشوعات 
مهمـة  وفـرص  وامكانيـات  كبـرية 
يمكن اسـتثمارها، سـواء عىل صعيد 
العالقـات الثنائيـة او آليـة التعـاون 

الثالثي املشرتك مع االردن ايضا“.
واشـار ابو زيـد اىل :“ ان العراق يريد 
اسـتعادة دوره الريـادي يف املنطقـة 
العربيـة واالقليمية انطالقـا من مبدأ 
عـدم التدخـل بالشـؤون الداخليـة ، 
وتحقيق تكامـل اقتصادي مع جميع 
دول املنطقـة ، وتعاون مشـرتك يوفر 
حالة االمن واالستقرار ملزيد من البناء 

واالعمار ”.

 تونس/متابعة الزوراء:
يبدو أن تراجع حرية الصحافة 
يف تونـس، بعد قرارات الرئيس 
التونـيس قيس سـعيد يوم 25 
2021 وإصداره  تموز/يوليـو 
للمرسوم 54 يف شـهر أيلول/

سـبتمرب 2022، الـذي ُيجـرم 
بـات  اإللكرتونـي،  النـرش 
املوضوع األكثر إثارة للقلق يف 
األوساط اإلعالمية والحقوقية 
التونسـية بعد سـنوات عرفت 
ازدهـاراً غري  فيهـا الصحافة 

مسبوق.
الوطنيـة  النقابـة  وأصـدرت 
للصحفيـني التونسـيني، بياناً 
”كل  رفضهـا  فيـه  أعلنـت 
اإلحـاالت والقضايا والتتبعات 
بحـق الصحفيني والناشـطني 
رأي  قضايـا  يف  والحقوقيـني 
بمقتـىض املرسـوم 54 الـذي 
يوميـا  السـلطة  توظفـه 
لفـرض  منهـا  محاولـة  يف 
منـاخ مـن الخـوف والرتهيب 
واسـتعمال األجهـزة األمنيـة 

والقضائيـة لقمـع الحريـات 
الرأي والنرش“،  وتحديد حرية 
لسـحب  ”دعوتهـا  مجـددة 
املرسـوم 54 املعـادي لحريـة 
ومعربة  والتعبـري“،  الصحافة 
عن ”استعدادها لخوض كافة 
األشـكال النضاليـة املرشوعة 
للدفاع عن حقـوق منظوريها 
وعن الحريـات العامة وحرية 

الصحافة والتعبري“.
عقب ذلك، جاء دور مجموعة 
مديري الصحـف، وهو تجمع 
الورقيـة  الصحـف  ملالكـي 
واملواقع اإللكرتونية اإلخبارية، 
للتعبـري عـن تخوفاتهـم من 
الصحافـة،  حريـة  تراجـع 
حيث أصدروا مسـاء الخميس 
بياناً أشـاروا فيـه إىل ”تدهور 
غري مسـبوق يف وضـع حرية 
الصحافـة والنـرش، من خالل 
تراجع منسـوبها إىل مسـتوى 
يـؤرش بانغـالق غـري محدود 
وسـقوط يف متاهـة االنفـراد 
رأي  أي  وتجريـم  بالـرأي 

مخالـف، ال سـيما مـن خالل 
اعتماد املرسـوم 54 كمسـتند 
قانونـي يحاكـم عـىل ضوئه 
الصحفيون ومديرو املؤسسات 
قبـل سـواهم وغريهـم ممن 
يسـاهمون بآرائهـم يف إثـراء 
املشـهد اإلعالمـي، تاركني من 

امتهنـوا الثلـب عـىل وسـائل 
مـن  االجتماعـي  التواصـل 
دون  مأجـورة  عصابـات 

محاسبة“.
وجاء أيضاً يف البيان أن ”تردي 
إدارة الشـأن اإلعالمي كمرفق 
عام باتت واضحة، حيث يكاد 

ينعدم التواصـل بني الحكومة 
وأصبـح  اإلعـالم،  ووسـائل 
مـن  بعضهـا  مـع  التفاعـل 
البقيـة، وتعطل مصالح  دون 
الصحفيني ومؤسسـاتهم مع 
عدم الحسـم يف رئاسـة لجنة 

البطاقة املهنية“.

 السودان/ متابعة الزوراء:
جنـوب  يف  السـلطات  أوقفـت 
السـودان 6 صحفيـني، وذلك عىل 
للرئيس  انتشـار فيديـو  خلفيـة 
سـلفاكري ميارديـت (71 عامـاً) 

وهو يتبّول عىل نفسه.
وبحسب لجنة حماية الصحفيني، 
فإن الصحفيني املوقوفني يعملون 
يف هيئـة إذاعـة جنوب السـودان 
الحكوميـة، وهـم مديـر غرفـة 
التحكـم جوفال تومبـي، وعامل 
الكامـريا والفنـي فيكتـور الدو، 
جوزيـف  الكامـريات  ومشـغَيل 
أوليفر وجيكوب بنجامني، وعامل 
الكامريا والفني مصطفى عثمان، 
وفنـي غرفـة التحكـم شـريبيك 

روبن.
حمايـة  لجنـة  ممثـل  وقـال 
جنـوب  أفريقيـا  يف  الصحفيـني 
الصحراء الكربى موتوكي مومو، 
إن االعتقـاالت تتطابق مع ”نمط 
متكـرر يقـوم عـىل لجـوء أفراد 
األمن إىل االحتجاز التعسفي كلما 
رأى املسـؤولون السياسـيون أن 

التغطيـة ال تناسـبهم“. وأضاف: 
”يجب عىل السلطات إطالق رساح 
هـؤالء املوظفني السـتة من دون 
قيـد أو رشط والتأكد من قدرتهم 
عـىل العمل من ترهيـب أو تهديد 

باالعتقال“.
أمـا اتحـاد الصحفيـني يف جنوب 
السـودان، الـذي نفـى يف البداية 
تقاريـر عـن اعتقـال صحفيـني 
بسـبب الفيديـو، عـاد ودعـا إىل 
”إنهـاء رسيع“ للتحقيـق. بينما 
نقـل موقـع Sudans Post املحيل 
املسـتقل عـن موظـف مجهـول 

الحكومـي، قولـه  التلفزيـون  يف 
إن الرشطـة كانـت تبحـث عـن 

الصحفي الذي صور حادث كري.
عـىل  الفيديـو  مقطـع  وانتـرش 
نطاق واسـع عىل وسائل التواصل 
االجتماعي الشـهر املـايض يظهر 
يتبول  سـلفاكري ميارديـت وهـو 
عىل نفسـه يف أثناء افتتـاح إحدى 
الطـرق. ويف الفيديو، يظهر رئيس 
جنوب السودان وهو ينشد النشيد 
الوطني قبل أن يتبلّل رسواله، وهو 
ما طرح عالمات استفهام عدة عن 

الوضع الصحي للرئيس.

 الرباط/متابعة الزوراء:
مع مطلع عـام 2023، وبدءا من شـهر يناير الجاري، 
تعـود ”Femmes du Maroc“ و“نسـاء مـن املغرب“، 
املجلتان النسائيتان الصادرتان عن املجموعة اإلعالمية 
باملغـرب. الصحـف  بيـع  أكشـاك  إىل   ،“Caractères”
املجلتـان الرائدتـان يف الصحافـة النسـائية باملغـرب 
عادتــا يف حلة جديدة اعتمدت ”تصميما جديدا يعكس 
تغيريات طالت جمالية املنشـور وشـكله“، حسـب ما 
أعلنتـه املجموعة يف بـالغ مقتضب. و بحسـب املصدر 
ذاتـه، هّمت إعادة تصميم املجلتني الشـهريتنْي كال من 
جوانـب ”التنظيم التحريـري والتصميـم الغرافيكي“، 
دون اإلخـالل بـ“الحفـاظ عـىل الهوية األصليـة التي 
بصمـت مسـارهما وصنعـت قـوة هذيـن العنوانـني 
البارزْين ضمن املشـهد الصحفي املغربي“. وسرياً عىل 
خطهمـا التحريري ”امللتزم والنضايل تجاه قضايا املرأة 
املغربية“ منذ إنشائهما، حافظت ”نساء املغرب“ باللغة 
الفرنسية، ونظريتها بالعربية ”نساء من املغرب“، عىل 
”نصيبهما مـن التألق مع السـعي لتطويره“. وخلص 
بـالغ املجموعـة اإلعالميـة إىل أنـه ”بعـد غيـاب ألكثر 
مـن عامني عن أكشـاك بيـع الصحف املغربية بسـبب 
وبـاء كوفيد الذي تـرك بصمات تأثري قـوي عىل قطاع 
الصحافة“، يعود املنشـوران اإلعالميان املتخصصان يف 

شؤون النساء والجمال يف ”نسخة أكثر حزما وعزما“، 
يف ظل ”جماليات متجددة إلعطاء قرائهما متعة تصفح 

املجلتني املفضلتني لديهم“.
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باريس/متابعة الزوراء:
«اضغطـوا هنا لتتعرفوا عىل كل يشء 
التسـويق  يف   A/B اختبـار  يخـص 
لتتعرفـوا  لنـا  «انضمـوا  الرقمـي»، 
 A/B عـىل كيفية اسـتخدام اختبـار
يف التسـويق الرقمـي». تخيلـوا معنا 
أّن الجملتـني السـابقتني تم نرشهما 
يف فرتتـني مختلفتـني عـىل واجهـة 
الدوليني  موقـع شـبكة الصحفيـني 
لإلعـالن عـن ورشـة عمـل جديـدة، 
ترى أيهما سيجذبكم أكثر ويجعلكم 
تضغطون عـىل الرابط ملعرفة املزيد؟ 
هـذا باختصـار شـديد هـو املقصود 
باختبار A/B، الذي بات تقنية فعالة 
وعمليـة لقيـاس التغيـري الناتج عن 
تعديـل متغري (A) وتحويله إىل متغري 
(B) ملعرفـة أي املتغرييـن مؤثرًا أكثر 

وجاذًبا للفئة املستهدفة. 
عـرب السـطور التاليـة سـتبحر بكم 
شـبكة الصحفيني الدوليـني يف رحلة 
خاصـة جًدا الهـدف منهـا تعريفكم 
أكثـر عىل عالـم اختبـار A/B والذي 
يمكـن أن يفيـد القائمني عـىل إدارة 
املواقع الصحفية املختلفة، وأصحاب 
الـرشكات اإلعالميـة الناشـئة. لنبدأ 

الرحلة! 
أهـًال بكم يف عالم اختبـارات A/B أو 

 A/B Testing الـ
يمكـن تعريف اختبـارات A/B بأنها 
تلـك التقنيـة الرقميـة التـي تهـدف 
لقيـاس التغيـري الناتـج عـن تعديل 
متغري ما، فلنطلق عليه (A) وتحويله 
 ،(B) إىل متغري مختلـف، لنطلق عليه
فإذا افرتضنا أنك تمتلك موقًعا خدمًيا 
يقدم مقاالت مفيدة للجمهور تجعل 
حياتهم أسهل، وكان مطلوب منك أن 
تنرش مقاًال عن مجموعة كتب يمكن 
أن تغـري حيـاة جمهـورك لألفضـل، 
وهنـاك الفتـة «بانـر» سـتظهر عىل 
الجزء العلوي من الصفحة الرئيسـة 
للموقع، سـتحوي صورة مع عنوان، 
وهدفـك أن يضغـط أكـرب عـدد مـن 
القراء عىل هذه الالفتة ليتم تحويلهم 
إىل املقال كامًال، وكان أحد االقرتاحات 
هو تغيري العنوان املكتوب عىل الالفتة 
مـن (تعرفـوا عـىل مجموعـة كتـب 
سـتغري حياتكـم تماًمـا إىل األفضل) 
إىل (خمسـة كتـب سـتغري حياتكم.. 

تعرفـوا عليهـا). هنا وبكل سـهولة 
سيمكنك معرفة أي منهما أفضل من 
 (B) أم النص (A) اآلخـر، هل النـص
الذي استخدمنا فيه أسلوب األرقام يف 
العنـوان، ووسـيلتنا العملية هنا هي 

  .A/B القيام باختبار
لكن املثال السابق ال يعني أن اختبارات 
A/B تستخدم فقط لتحسني املحتوى 
تسـتخدم  فاالختبـارات  الصحفـي، 
بشكل أكثر يف عالم التسويق الرقمي. 
إذا كنت صاحب رشكة ناشـئة تقدم 
خدمـة مـا، فيمكن لتلـك االختبارات 
أن تعرفـك أي محتوى إعالني من بني 
صياغتني مختلفتني هو األفضل، وأي 
«بانـر» من بني تصميمـني مختلفني 
هـو األكثـر جذًبـا للفئة املسـتهدفة 
لتحويلهـا إىل تحميل تطبيق معني أو 

معرفة تفاصيل أكثر، وهكذا. 
االختبـارات هذه سـتعرفك كذلك أي 
جملة هـي األكثر تحريـًكا للجمهور 
املستهدف لحسهم عىل القيام بخطوة 
مطلوبـة، ولتكن هـذه الخطوة هي 
كتابـة بريدهم اإللكرتوني لالشـرتاك 
يف قائمـة بريديـة مثـًال، وقـد يكون 
االختيار بني جملة «اشرتك يف قائمتنا 
أو  عروضنـا»  كل  ملعرفـة  الربيديـة 
«انضـم إلينـا لتتعرف عـىل عروضنا 

املقدمة لك بشكل حرصي». 
وما سـبق ليس كل يشء. ستساعدنا 
 A/B Testing أو الـ A/B اختبـارات
يف الوصـول لنتائج دقيقـة، إذ يمكن 
مـع  االختبـار  نفـس  نسـتخدم  أن 
«النيوزليرت» التي نرسـلها عرب الربيد 
اإللكرتوني، وحينها سنعرف النسخة 
األفضـل التي يمكن أن تجلـب مزيًدا 

من الزوار املحولني. 
ستسـاعدك االختبـارات كذلـك عـىل 
للموقـع،  أفضـل تقسـيمة  معرفـة 
وأفضل مسـاحة لوضـع إعالن معني 

أو تصميم خاص. 
 A/B طريقة التخطيط الختبار

اآلن سـنبدأ عمليـة التخطيط إلجراء 
 ،A/B Testing أو الـ A/B اختبارات
والبدايـة سـتكون بتحديـد مـا نريد 
اختباره، وهـو يف حالـة مثالنا الذي 
بدأنا بـه مقالنـا هو العنـوان األكثر 
تأثـرًيا والقـادر عىل جـذب أكثر عدد 
مـن املسـتخدمني للدخـول للمقـال 

بهـدف قراءة تفاصيلـه كاملة، وهنا 
سنحتاج إىل التفكري يف جميع األجزاء 
املتعلقة بعرض املقاالت عىل الصفحة 
الرئيسـية للموقـع اإللكرتونـي، ثـم 
معرفة العنارص التي نريد اختبارها. 
وبمجـرد أن تعـرف مـا الـذي تريـد 
اختبـاره قـم بعمـل قائمـة بجميع 

املتغريات التي ستختربها. 
وتذكر دائًما أنـك تحتاج فقط القيام 
متغرييـن  بـني   A/B باختبـارات 
محددين كل مرة، فـال يمكنك القيام 
بتلك االختبارات عـىل املوقع ككل، إذ 
سـيكون من الصعـب حينهـا قراءة 
البيانات الناتجة عن االختبار بشـكل 

صحيح. 
 A/B آلية عمل اختبارات

رغـم أن هنـاك أدوات عديـدة يمكن 
 A/B اسـتخدامها إلجراء اختبـارات
(سـنذكرها لكـم الحًقـا) إال أن آلية 
عملهـا جميًعـا متشـابهة تقريًبـا. 
الخطـوة األوىل دائًما هـي تحديد أحد 
املتغريات (A) (عنوان معني، محتوى 
معـني، جملة جذب معينة مثل انضم 
لنـا أو اضغـط هنـا... إلـخ)، بعدها 
سـتقوم بتحديد املتغـري اآلخر، وهو 
هنـا تعديـل نفـس العنـارص لتؤدي 
لنفس الغرض ولكن بطريقة صياغة 
مختلفة، وهو مـا نطلق عليه املتغري 

 .(B)
وسـتوفر لك األداة التي ستستخدمها 
يف عملية إجـراء االختبار تحديد زمن 
االختبـار ولنفـرتض أنه شـهر مثًال، 

حينها سـتبدأ األداة التي تستخدمها 
يف إظهار املتغريين بنسـبة متساوية 
للـزوار، بمعنى أنه إذا كان متوسـط 
ألـف،   ٥٠ شـهرًيا  موقعـك  زوار 
فسـيظهر املتغـري A لنصـف هـؤالء 
الزوار ٢٥ ألف مرة، واملتغري B بنفس 
النسـبة ٢٥ ألـف مـرة. وتوفر بعض 
األدوات تفاصيل أكثر ملسـاعدتك عىل 
الحصـول عىل نتائـج أكثـر دقة من 

االختبار. 
 A/B ما الذي يمكننا إجراء اختبارات

عليه؟ 
كثـرية هي النمـاذج التـي يمكننا أن 
نقوم بإجراء اختبـارات A/B عليها، 
يف عالـم الصحافـة يمكننا إجراء هذا 
االختبـار عـىل العناويـن الرئيسـية 
والعناوين الفرعية، وهذا سيساعدك 
عىل معرفة أي أشـكال العناوين هي 
األكثر جاذبية لجمهورك، هل األفضل 
أن تجعل عنوان املقال يبدأ بـ»تعرفوا 
عىل» أم «٥ أشياء...»، يمكنكم كذلك 

اختبار طول العناوين نفسها. 
كذلك يمكنك اختبـار الكلمات األكثر 
تأثريًا مـن حيث حـث جمهورك عىل 
اتخـاذ فعـل معـني، فعـرب اختبارات 
A/B يمكنكم اختبـار الجملة األكثر 
تأثريًا لجذب الناس للدخول إىل قسـم 
معـني «اعـرف أكثـر»، أو «اكتشـف 

املزيد». 
حتى فيمـا يتعلق بمجـال اإلعالنات 
عـىل  اإلعالنـات  اختبـار  سـيمكنك 
مواقعكـم من حيث املكان األنسـب، 

اإلعالني، وغريها  والتصميم، والنص 
من التفاصيل. 

 A/B اختبـارات  ستسـاعدك  أيًضـا 
عـىل اختبار أفضل األسـاليب لعرض 
االسـتمارات املختلفة، مثل استمارة 
أو  معينـة،  ورشـة  يف  املشـاركة 
االشـرتاك يف قائمـة املوقـع الربيدية 
مـن حيـث مـدى الحجـم األنسـب، 
وتوفري معلومات معينة، وغريها من 
التفاصيل التي تعتقد أنها من املمكن 

أن تزيد من معدل التحويل. 
 A/B اختبـارات  أن  دائًمـا  وتذكـر 
تحتـاج لوقـت كاف للحصـول عـىل 
أفضل نتائج، والوقت الكايف هنا يعني 
أن املتغري وصـل ألكرب عدد من الزوار 
وليس ملجرد عينة عشـوائية صغرية، 
وهـو مـا سيسـاعد عـىل أن تكـون 

النتائج دقيقة إحصائًيا. 
إلجـراء  املجانيـة  األدوات  أفضـل 

 A/B اختبارات
 Google Optimize

يمكن اعتبـار Google Optimize هو 
البداية األنسـب لكل مـن يريد تجربة 
اختبـارات A/B. تتيح لك هذه األداة 
املجانيـة، وهي واحدة مـن منتجات 
جوجـل، إنشـاء واختبـار متغـريات 
مختلفـة عىل مواقـع الويب ومعرفة 

أي منها يعمل بشكل أفضل. 
 ،Google Optimize باسـتخدام 
 A/B سـتتمكن من إجـراء اختبارات
بسـيطة تخـص محتـوى وعناويـن 
وطرق صياغة ما تقدمه عىل موقعك. 

أما إذا كنت تطمح إىل إجراء اختبارات 
معقدة أكثر، فمن األفضل التبديل إىل 
اإلصدار املدفوع Optimize ٣٦٠، الذي 
يوفر لك العديد من إمكانات وخدمات 

االختبار األخرى. 
 Wasabi

يوفـر لـك مـرشوع Wasabi، وهـي 
منصة مفتوحة املصدر، طرًقا سهلة 
وبسـيطة ومؤثرة للقيام باختبارات 
A/B، سـواء عرب أجهزتك املكتبية أو 
حتى الهاتف. تتميز املنصة بالرسعة 
وسـهولة االستخدام وتوفر لك العديد 

من امليزات. 
 Five second tests

 ،Five second tests باسـتخدام أداة
مـن  ورسعـة  بسـهولة  سـتتمكن 
اختبار العديد مـن العنارص الخاصة 
بموقعـك، بداية من الشـعار، ومروًرا 
بالتصميمـات، ووصوًال ألي محتوى. 
ستسـاعدك هذه البيانـات عىل جعل 
موقعـك أقـوى، وأكثـر قـدرة عـىل 

الوصول للهدف املخطط له. 
 Genetify

معنـا أيًضـا Genetify، وهو برنامج 
إلجـراء اختبـارات A/B سيسـاعدك 
بـدون شـك عـىل تطويـر منصتـك 
الرقمية وتحسـينها. يعتمد الربنامج 
مفتوحـة  سـكريبت»  «جافـا  عـىل 
املصـدر، والهدف النهائـي هو إجراء 

اختبارات A/B سهلة التنفيذ. 
 ،Django-lean وال تفوتوا تجربة أداة
وأداة Petri، فهما توفران لكم تجربة 
إجراء اختبارات A/B بطريقة سهلة 

ومجانية. 
إلجـراء  املدفوعـة  األدوات  أفضـل 

 A/B اختبارات
 Optimizely

بخـربة بـدأت يف العـام ٢٠١٠، توفـر 
أدوات  مجموعـة   Optimizely لـك 
ستسـاعدك عـىل تحسـني منصاتـك 
اإللكرتونية لألفضل. باستخدام هذه 
األداة، يمكنـك إجراء عـدة اختبارات 
يف نفـس الوقت عىل نفـس الصفحة 
والحصول عىل نتائـج دقيقة بدرجة 
 Optimizely كبـرية. لكـن تذكـر أن
مناسـبة أكثـر للمؤسسـات الكبرية 
التـي لديها فرق متخصصـة وقادرة 
عـىل التعامـل مـع تلـك األداة بـكل 

تفاصيلها املعقدة. 
 Adobe Target

أيًضـا  توفـر   Adobe Target أداة 
الناشـئة  والـرشكات  للمؤسسـات 
خدمات التحسـني وإجراء اختبارات 
A/B بطريقـة محرتفـة جـًدا. وعن 
مـع   Adobe Target ربـط  طريـق 
مـن  سـتتمكن   Google Analytics
الحصـول عىل تقارير ستسـاعدك يف 
اختبار UX بهدف تحسـني ما ترغب 
يف القيـام به مثل املحتـوى وعروض 

التسويق وغريها. 
 Oracle Maxymiser

 Oracle أداة  كذلـك  لـك  نرشـح 
Maxymiser التـي توفـر لـك حزمة 
رائعة من اختبارات A/B وهي محملة 
امليـزات واإلمكانيـات  بالعديـد مـن 
القوية مثل تحسـني مسـار التحويل 
واالسـتهداف  التنبؤيـة  والتحليـالت 
املتقـدم، وأغلـب نتائـج هـذه األداة 
ستجعل فريق التسويق لديك يسري يف 

االتجاه الصحيح. 
 ٣٦٠ Google Optimize

هـي   ٣٦٠  Google Optimize أداة 
مـن  املتميـز  أو  املدفـوع  اإلصـدار 
جميـع  تشـمل   .Google Optimize
امليـزات األساسـية لإلصـدار املجاني 
لكن بإمكانيات أعـىل بكثري، وفرص 
الرقمية،  أقـوى لتحسـني منصاتـك 

واختيارات وميزات أكثر. 
مقاطـع فيديـو ملسـاعدتك عىل فهم 

 A/B اختبارات
أن  يمكـن  فيديـو  مقاطـع  هنـاك 
تسـاعدك عىل فهـم عالـم اختبارات 
A/B بشـكل مرئي سـهل وبسـيط، 
مثًال هذا املقطع سـيرشح لك ماهية 
هذه االختبارات بشـكل مبسـط، أما 
هذا املقطع فسـيرشح لك أساسيات 
هـذه االختبـارات باللغـة العربيـة، 
وباللغة العربية كذلك سيساعدك هذا 
املقطع عىل معرفة كيفية اسـتخدام 
هذه االختبارات يف حمالت فيسـبوك 
املمولـة، وهـو نفـس مـا سـيعرفك 
عليه هـذا املقطـع، أما هـذا املقطع 
فيسـاعدك عىل القيام بهذه االختبار 
خطوة بخطوة وبشـكل عميل سـهل 
وبسـيط.  (عن/ شـبكة الصحفيني 

الدوليني- مصطفى فتحي)
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تقـول امـي : ولـدت يف ليلة كثيفـة الظـالم وكان املطر 
ينهمـر من السـماء بجنون، والحالـوب ( الربد)  يرضب 
سـطوح االكواخ املصنوعة من سعف النخيل مثل مدافع 
انكليزيـة، لـم يكـن لديها شـموع والفانوس لـم يدخل 
جوفه الزيت منذ مدة ولم يكن لديها اعواد كربيت اصال . 
ولدت الب مقتول عىل بطن فارغة. يف تلك الليلة لم تعرف 
امي ماذا خرج من رحمها، ذكر ، انثى ، تقول كنت تبكي 
بطريقـة مخيفة، اقرب منهـا للعواء، كنـت تنوح، مثل 

جريح ، بكاء مشؤوم ومستمر. 
ولـدت يف كـوخ قـذر ، وسـقط رايس يف لـج ذلـك العفن 
والرطوبة وامي تبحث بأناملها امللطخة بالدم بني فخذّي، 
لترصخ يف ذلك الليل البهيم عن برشى نازفة بالسـم عن 
ذكـر قليل الحظ ، جـاء يف تلك االجواء الفاسـدة والهواء 
املتسـخ . اسـمتني سـعيد وارضعتني حليبهـا املمزوج 

بالقيح والشـقاء، وبعـد ليلتني اخذتنـي للمدينة، حيث 
الخرائـب والـربد والضبـاب. يف ذلك الجحـر كنت اصغي 
تحت اغطيتي القذرة، اسمع واتعرف عىل اصوات غريبة 
ورتيبة ال تنقطع عىل طول النهار، كانت تشـبه الصوت 
الذي يحدثه املطر، لكن اكثر حدة وقسـاوة، كان جحرنا 

البائس خلف شارع الحدادين .
هكـذا بـدأت انمـو يف ازقة الرشقـي الضيقة، وتشـكلت 
روحي مـع الطرق عىل الحديد السـاخن وظـل الجدران 
املسـتمر . كنت انمو برسعة عىل بطـن فارغة مثل ابي، 
بـني جـوع وشـبع، امأل بطنـي مـن الفواكـه والخرض 
املتسـاقط من عربات البقالني، كانـت امي تعمل يف احد 
مخـازن الصوف، تعمل جاهدة عىل فرد الصوف االسـود 
من االبيض باجر بخس ال يمأل البطن وال يكيس الجسد . 
يف سن العارشة بدأت اصلب عودا، واعتلت وجهي سحنة 
سـمراء، وبدأ عراك حامي ينشـب بيني وبني اوالد الحي 
املقابل، رضبوني مرة يف شـارع الصفارين وشج جبيني 

بحجـر، واشـار يل احـد العطاريـن ان ارضب بجبهتـي 
وجـوه االوالد عكس ما كانت تقـول امي ( عض ، عض 
يا سعيد بأسنانك كل من يحاول رضبك ) اصبحت انطح 
مثل الثور الهائج واعض مثل الكالب املسعورة ، اصبحت 
اطلـق الشـتائم وارسق االباريق واالواني النحاسـية من 
بيوت اليهود، بـدأت ارصخ يف وجوه الحدادين، صيحات 
عاليـة، تفوق حـدة الـرضب باملطارق، كنـت ارصخ يف 
وجوههـم بلغة مجهولة، خليط من الحـرسة واللعنات، 
اتعارك وارضب، وحني يصيبني جرح احشـوه بالرتاب، 
ليشـفي عىل الفـور . يف احـد صباحات الصيـف الحارة 
قـال يل احـد الصبية ان صاحب مخزن الصوف قد شـتم 
امي وبصق يف وجهها، انطلقـت نحو الرجل مثل الضبع 
املفـرتس، اخـذت املغـرز من االسـكايف وغرزتـه يف فخذ 
الرجـل حتى بدا يصيح مثل ثور مذبوح، و يف الليل كانت 
امي غاضبـة مني، رأيتها تبكي، انتظـرت خارج الكوخ 

الطيني حتى هدأت ونمت قربها . 

بـدأ الجميع ينادونني سـعيد االسـمر ويف غيابي ابن 
املعيدية، فاسـتجيب لهم دون ان اعـرف من انا ومن 
اين اتيـت، كنت ضائعا، تائه يف خضـم جلبة املطارق 

والناس . 
حني بلغـت مبلغ الرجال، كانت جربية ابنة السـماك قد 
اصبحـت امـرأة، ال اعـرف ما فعلـت بـي، رصت اتبعها 
حـني تخرج وابـدا اترنح حني اشـم ذلك العطـر الفواح 
الـذي يتبعها اين مـا ذهبت، تميض كل صبـاح بوجهها 
املصقـول مثل الياقـوت، ملتفة بعباءتها وتسـري بغنج 
وهـي تحمل الطعام نحـو النهر، رضبـت وتعاركت مع 
كل الشـباب الذين يحاولون االقـرتاب منها، تزوجتها يف 
كوخ امي الـذي ماتت بعدها بالتدرن بسـبب كم الرتاب 
الذي تنفسـه يف فرد الصوف، كرهت الصوف، والسـوق 
والحداديـن، اخذت جربية نحو الريف إذ عاش ابي ومات 
جائعـا، لعلنا نسـتطيع انجاب ذكر اخر سـيئ الحظ يف 

ليلة شتاء ماطرة .

ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
الشـاعر نامـق عبـد ذيـب يمتلـك مهـارة 
عاليـة يف تدفق الصورة الشـعرية من دنان 
الزمن الذي تختمر فيه املوهبة مع السـعي 
لريسـم بذلـك تاريخـه الشـعري األصيل ، 
يجّنـح املفردة فتطـري نحو مرافـئ الخلق 
مغسولة بشعاع الوضوح واالقتدار ، بعض 
قصائده مثـل عصري الربتقال املثلج يف يوم 
تموزي قائظ ، وبعضها كأفعى الصحراء يف 
رشـاقتها ، لغته الشعرية ال تعرف الرتهل ، 
وداللته ال تقرتب اىل دهاليز الطالسم ، كتب 
قصيـدة التفعيلة وقصيدة العمود وقصيدة 
النثـر ومـع كل ميـدان نراه فارسـا يضع 
سـالحه اللغوي بيد وسـالحه الـداليل باليد 
األخرى فتخـرج قصيدتـه مرتعة بصنوف 

الدهشة والجمال .
تـدرب عىل فك طالسـم الحـروف منذ كان 
صبيا ، واسـتقامت لديـه القصيدة وهو يف 
ريعان شبابه ، حافظ عىل نرجسية الشاعر 
دون غرور ، وتمسك بحبل السعي دون ملل 
، ومـع تالطم امواج البحر وعنفوان ثوراته 
خـرج علينا بحارا ناجحا يملك خزينا كبريا 

من ارسار البحر .
الثقافيـة   الشـؤون  دار  بمسـابقة  •فـاز 
للشـعراء الشـباب عـام ١٩٩١ بمجموعته 

الشعرية ( أريد توضيحي ) .
•فاز بمسـابقة حسب الشـيخ جعفر التي 
أقامهـا االتحـاد العـام لألدبـاء والكتـاب 
العراقيني عام ١٩٩٦ بمجموعته الشـعرية 

( سبب النايات ).
• له أربعة دواوين شعرية مطبوعة، هي :

أ - أريد توضيحي – دار الشؤون الثقافية – 
بغداد  – ١٩٩٢ 

ب -أضاءت حياتـي بكالم أزرق - دار مرص 
– مرتىض للنرش والتوزيع – بغداد - ٢٠١١ 
دار   - الرسـائل  أضـاع  الحمـام  ت -كأن 

املرتىض للنرش والتوزيع – بغداد - ٢٠١٣
ث -سـبب النايـات – االتحاد العـام لألدباء 

والكّتاب العراقيني – بغداد – ٢٠٢١ .
ج - الصعود إىل الُجّمار – تحت الطبع .

• نـرش قصائـده  يف الصحافـة العراقيـة 
والعربية.

•شـارك يف معظـم املهرجانـات الشـعرية 
ومهرجـان  املربـد  كمهرجـان  العراقيـة 
الجواهري ومهرجان تامرّا ومهرجان عالم 

الشعر يف النجف ومهرجانات أخرى .
• عضـو االتحـاد العـام  لألدبـاء والكتاب 

العراقيني .
•حاصل عـىل ماجسـتري يف اللغـة العربية 

وآدابها.
دخلنا بيدر الشاعر العراقي نامق عبد ذيب 

وخرجنا منه بهذا العطاء :
الـوراء  إىل  الزمـن  لسـحب  محاولـة  •يف 
لنستقرئ قلم الشاعر نامق عبد ذيب، كيف 

تستطيع رسم مالمحه يف فرتة البدايات ؟
ـ البدايـات يا صديقي موغلة يف العمر، وقد 
تصل إىل أعـوام ما قبل املدرسـة والطفولة 
األوىل، هنـاك كانـت البـذرة، يف الحكايـات 
التـي ّقّصهـا علينـا - أنا وأخوتـي - والدي 
ووالدتـي، هو كانـت  حكاياتـه التاريخية 
تسـتلهم البطولة العربية يف عناوينها األوىل 
: الزيـر سـالم وأبي زيد الهـاليل وعنرتة بن 
شـّداد وغريهـم، بينمـا اتصفـت حكايات 
والدتـي بصبغـة خرافية عـن كائنات تثري 
الخوف أو الفرح بحسـب املواقف املختلفة، 
ثـم بعد ذلـك املدرسـة االبتدائية بمـا فيها 
من أناشـيد ومحفوظات وقصص مختلفة 
هزّت وجداننا آنذاك، يف املتوّسطة كتبت أوىل 
القصائـد وألقيتها أمـام زمالئي بني بهجة 
كونـي شـاعرا وخويف مـن هـذه « املهمة 
« السـاحرة، يف اإلعداديـة بـدأت أشـرتك يف 
مسـابقات النشـاط املدريس بل وغزُت عىل 
مسـتوى املحافظة، يف الجامعة كنت شاعَر 
جامعـة املوصل ألربعة أعـوام متتالية، كل 
هـذه املراحـل وما بعدهـا إىل عـام ١٩٩١ 
كانـت ضمـن القصيـدة الحـرة « التفعيلة 
« والقصيـدة العموديـة يف بعـض األحيان،  
عـام ١٩٩١ وجـدت نفـيس أكتـب قصيدَة 
النثر وفزت بمسـابقة شـعرية أقامتها دار 
الشـؤون الثقافية للشـعراء الشباب، كذلك 
فـزت بمسـابقة الشـاعر حسـب الشـيخ 
جعفـر التي أقامهـا االتحاد العـام لألدباء 
والكتـاب يف العـراق عـام ١٩٩٦، وكانـت 
املجموعتـان من قصائد النثـر، يف الحقيقة 

ال أستطيع أن أتحدث عن تفاصيل البدايات 
ضمن حوار صحفـي محدد بحّيز معروف، 
فبدايـات كل شـاعر تكاد تشـبه والدة نهر 
زاخـر، هنـاك صخـور وعثـرات والتواءات 
وهدير وانكسـارات وضيـاع وارتياب إىل أن 
يجَد مجـراه فيبدأ باالنسـياب ويتحّول إىل 
نهر واثق من نفسه، وقد مررت بكل ما مّر 
به شـاعر عراقي من انكسارات ونجاحات 
خاّصة وعاّمة يف زمن الحروب والحصارات 
نهايـة  منـذ  واالنقسـامات  واالحتـالالت 

السبعينيات إىل اآلن .  
•كثـرياً مـا نـدرك أّن القصيدة تتغـذّى من 
حـارضة املـكان، كيـف تنظـر إىل املـكان 

وتأثريه عىل مسريتك الشعرية ؟
ـ املـكان يف القصيـدة هـو غـريه يف بقيـة 
الفنون اإلبداعية، ففي االتشكييل له ميزاته، 
ويف الـرسد له أنواعـه، هـو يف القصيدة قد 
يظهُر من خـالل جملة مشـحونة بدالالت 
شتى، وقد يحمل الشاعر بني جنباته مكاناً 
ال مرئياً أو غري معروف بالنسـبة لآلخرين، 
ولنأخـذ نهـر « بويب « يف قصيدة السـياب 
املشـهورة، هـو عـىل مسـتوى الواقع نهر 
صغري، أكرب من ساقيًة تقريباً كما الحظُت 
حني رؤية صورة له، لكّن السياب جعل منه 
نهراً أسـطورياً تضيع  أبراجه وأجراُسها يف 
قـرارة البحر، بويب هنا ليس نهراً عاديا بل 
هو ربما نهـر الذاكرة والحيـاة الحّية التي 
عاشها الشاعر، بالنسبة يل أنا شاعُر مدينة 
تظهر بيوُتها ودروُبها وأسواقها وساحاتها 
يف قصائدي، لكنها دروب وأسواق وساحات 
خاصـة بي، كذلـك – ومع أني لـم أعش يف 

صحراء – لكنها تظهـر يف نصويص وكأّني 
بـدويٌّ لم يعـرف املدينـة، تـرتّدد يف داخيل 
فتصبـغ  والصهيـل  والربابـات  العتابـات 
قصيدتـي بصبغة خاصة، للمكان يف الكثري 
مـن نصـويص أثـر كبـري، خاصـة أمكنـة 

الطفولة وذكرياتها .
• كيف تتجّىل صورة املرأة يف قصائدك؟

ـ تتجـّىل بوصفها ملهمة ألرقى ما أفّكر به 
وما أحّسـه من مشـاعر، ووجودها يشكل 
عنـدي مرتكزا جماليـاً وعاطفياً مهما منذ 
وعيـُت، أنـا ال أكتـب « غـزالً « باملـرأة كما 
ُيقـال، وال أكتب عنها بل أكتب عن وجودها 
يف روحي، هي تظهـُر مندمجًة وكأنها هي 
القصيدة قبل الكلمات املكّونة لها، فتهيمن 
عىل مفاصلها وتقودها من أولها إىل آخرها، 
وأنـا مجـرُّد ُمحتـٍف بالحياة التـي منحها 
حضورها سـواًء أكان هـذا الحضوُر واقعا 
أم خيـاال، املـرأة بوصفها ملهمـة تعدُّ أكَرب 
محرٍّك لعجلة الشـعر عىل مسـتوى العالم، 
والشـعراء بدونها أيـاً كانـت عالقتهم بها 

مجرُّد تائهني يف عالٍم ال معنى له .
• كيف تنظر إىل العالقـة بينك وبني القارئ 

؟
ـ أظنهـا عالقـة إيجابيـة من كلينـا، ومع 
أن التفكـري يف القـارئ ال بـّد أن يمر بذهن 
الكاتـب  إال أن للنـص أحكامـه وقوانينـه 
ومتطلّباتـه الفنية التي يحـرص املبدعون 
عـىل عـدم تجاوزهـا مـن أجل عـني قارئ 
مجهول وغري معروف، لهذا فالكاتب املبدع 
عليـه أن يحاول اسـتدراج القارئ ملنطقته 
اإلبداعيـة التي يريـد أن يضعـه يف مناطق 

جمالياتهـا وأطرها الفنية، أما الحديث عن 
أشـياء غـري إبداعيـة أو شـعبوية تحاطب 
نزعات وغرائز القارئ البسـيط أو الكسول 
فهذه قصة أخرى لها كّتابها املتخصصون 

بها يف مختلف أشكال الخطاب الفّني . 
•هل تشعر أن النقد قد أنصفك ؟

ـ ال يمكـن أن أتحـّدث عـن إنصـاف النقد 
أو عـدم إنصافـه، وهـذا ليس بالنسـبة يل 
فحسـب، بل هـو يشـمل جميع الشـعراء 
والكّتـاب يف عالقتهـم مـع النّقـاد وداريس 
األدب، عمومـا فأنا ال أحـس بوجود حركة 
نقديـة فاعلة تتابع ما ُينرش بصورة عامة، 
وإن كنـا نتحـدث عـن مقـاالت نقدية هنا 
وهناك فقـد ُكتب عـن تجربتـي مجموعة 
مقاالت وجدتها منشـورة يف صحف وكتب 
دون معرفتي بهـا إال بالصدفة، وهذا يشٌء 
مفرح خاصة إذا ما عرفنا أّن أكثر ما ُيكتب 
من نقد إن هو إال نتيجة عالقات شخصية، 
مذلـك ُكتبت بحوث ترقية من قبل أسـاتذة 
جامعيـني أّطلعـت عليها بالصدفـة أيضاً، 
وقد سـألني بعض األساتذة الجامعيني عن 
مدى موافقتي عىل قبول أن ُتدرس تجربتي 
دراسًة أكاديمية يف الدراسات العليا فأبديُت 
تحفظاً عىل املوافقة، ذلك ألني ال ثقة عندي 
بأغلب الطالب الذيـن يحّرضون لهذا النوع 
من الدراسـات، فهـم يتصّدون ملـا ال خربة 
لهـم به من حيث الثقافـة والوعي والقدرة 

عىل الكتابة األكاديمية .
 ـ نقـرأ كثرياً عن نصوص شـعرية أدخلها 
أصحابها إىل عالم الطالسم والفوازير، كيف 

تنظر إىل مثل هكذا نصوص ؟
ـ لسـت من هؤالء والحمد لله، بل أنا ال أقرأ 
هكذا نصوص، بعضها أتركه بمجرّد قراءة 
العنوان، واآلخر بعد قراءة سـطرين ال غري، 
الغريب إن أغلب هذه النصوص التي تعتمد 
الطالسم والتلغيز هي لشعراء بعضهم غري 
معروف أو لشعراء يعانون من ُعْرس شعري 
إن صـحَّ القول، أمـا الشـعراء الحقيقيون 
وأصحـاُب التجـارب الكبـرية فـال عناء يف 
قـراءة نصوصهـم ألنهـا تنتج عـن تجربة 
واضحـة وشـعرية عالية، وقـد الحظت أن 
القصائد التي تعتمد إرباك القارئ من خالل 
غموضهـا قد قلّـت وصـارت القصيدة عند 
الكثري من الشـعراء العـرب عىل نقيض مع 
كل ما قرأناه يف عقود سـابقة من غموض 

وتلغيز ! 
ـ مـا رأيـك يف موضوع الجوائـز التي يلهث 

الكثري من األدباء صوبها ؟
ـ لسـت ضـّد الجوائز عموماً، وهي سـياق 

عاملـي موجـود يف أغلـب الـدول، منهـا ما 
يمنح الجائزة لنتاج أديب من األدباء تقديرا 
لتجربته، ومنها تكون عىل شـكل مسابقة 
يف نوع من األنواع األدبية مثل جائزة البوكر 
للروايـة العربية، وأنا مـن األدباء العراقيني 
الذين شـاركوا يف تسـعينات القرن املايض 
يف مسـابقتني شـعريتني عراقيتني مهمتني 
آنذاك، وفضال عن الفوز فقد قدمتني هاتان 
املسـابقتان إىل السـاحة األدبيـة بوصفـي 
اسما جديدا لشاعر شاب، وأنا لست ضّد أن 
يدخل شاعر أو روائي يف مسابقة مهمة من 
الناحيتني املاديـة واملعنوية فهذا من حقه، 
أما ما يحدث اآلن من مسـابقات مشبوهة 
ال ُيعـرف من يرشف عليهـا أو يتبّناها فأنا 

ضّدها .
• الشـعر ديـوان العـرب، هـذا ما تـرّدده 
الكتب، هل مازالت القصيدة بهذه األهمية 
؟ وهل بقي الشـاعر لسـاَن قومـه بعد كل 
هذا التغيري الذي شمل كلَّ ميادين الحياة ؟

ـ بالتأكيـد ال، لم يعد الشـعر ديوان العرب 
وال غري العرب، فإذا ما فهمنا بأن الديوان يف 
هذه املقولة يعني السجلَّ الذي تسجل فيه 
األمـم مآثرها وتاريخهـا وقيمها ففد تبّدل 
هذا السجل وتغريت أشكاله وآلياته، فاألمم 
تسـجل تاريخها اآلن لحظًة بلحظة، ويوماً 
بيـوم، صـارت الصحيفـة سـجال واملجلّة 
واإلنرتنيـت والصورة والتلفزيـون والرواية 
واملرسحية والسـينما .. إلـخ، كذلك مكانة 
الشـاعر يف األمة قد تغريت فلم يعد لسـان 
الحال بل أن الشعر بصورة عامة قد تخلّص 
من أن يكون لسـان حال أحد سـوى لسان 

حال الشاعر نفسه .
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ُر طويال يف  تحَت ظلِّ شـجرٍة وارفٍة بالعصافري ظـلَّ يفكِّ
املثل الذي يقول((أرضُب خمسَة عصافري بحجٍر واحٍد)) 
وسـأَل نفسـه: كيَف سـأصيُبها برضبٍة واحـدٍة ؟ وراح 
ُس الحلوَل : سـألتقُط حجرا كبريا ، فالحجُر الكبري  يتلمَّ
يطيـُح بأكرب عدٍد منها.. ثمَّ تراجـع : ال الحجر الكبري ال 
أسـتطيع السـيطرة عليه حـني أحمله بيـديَّ الرقيقتني 
ُق ما أبغي  ..سـألتقُط حجرا صغريا فرسعة قذفِه ستحقِّ
وزيـادة ...دارت عيناه َبْحثا عن حجـٍر صغرٍي.. وجَدُه.. 
قام باالسـتعداد للرضب ..رمـق العصافري ..همَّ بإطالق 
َف قليال سـأَل نفسـُه مـرَّة أخرى  الحجـر نحوهـا ..توقَّ
: وملـاذا العصافـري ال غريهـا ؟؟ وأخذت يـُدُه بالرتاجع 
..ال أرى شـجاعًة يف رضِب عصفـوٍر ضعيـفٍ ال حيلـَة 
لـه ! رمى الحجَر مـن يِدِه ..ال ليـس العصفوُر املقصوَد 
بالـرضب ..فأنا لم أعرْف فرَح الصبـاِح اال بزقزقِتِه ...ال 
يمكُن أَْن يكوَن هو املقصود...رمى الحجَر ومىض ُيَتْمِتُم 
والعصافـرُي تزيُد مـن إيقاع الحياة وتنـرش بهجتها عىل 

ارجاء الكون .
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ســـراب
هل جربت يوماً أن تتسابق مع الزمن

أو تدور عكس دورته
أو حتى تمسك لحظات هاربة منه؟ 

 حاول أن تجرب
أُركض.. أُركض إىل زمنك

 أُركض اىل الخلف
ستجده ينظر لَك

ويخرج لسانه ضاحكاً
سيجري بَك اىل األمام 

يسبقَك
اتركُه .. اتركُه

  والتفت إىل اليمني بزاوية تسعني درجة
افتح عينيك

انظر ببصريتك
سرتى كم هي املحطات
التي عربتها رغماً عنك 

سرتى كم هي الخسارات 
التي نالت منك

سرتى األيام تميض 
والشهور تميض

وسنوات عمرك مضت دون رجعة
 ستدرك أنك كنت تنظر إىل فراغ 

اىل نفق ليس له نهاية
سرتى أطياف لوجوه راحلة 
لكنك ال تستطيع أن تلمسها 

الوجوه التي عرفتها .. وأحببتها
تضمحل وتختفي شيئاً فشيئاً 

لرتجع خائباً
كأنك تمسك الرساب.

(٢)
متـــاهة

لسُت ابن هذه األرض 
ال أنتمي لها
َجدي األكرب

نبتة صّبار أُقتلعت من صحراء العرب
 أبي قصبة بردي يف اهوار العمارة

 أُّمي نخلة برحي بّرصية
وأنا

نورس ترفرف روحه العطىش
عىل شواطئ دجلة

 بيني وبني هذه األرض عالقة عكسية 
أدوُر عكس دورتها

أرشق حني تغرب شمسها
صباحاتي املزهرة تركتها هناك

 يف كل يوم
وبني الحني واآلخر 

أقلُب موجات الراديو

لسماع صوت فريوز
(راجعني يا هوى راجعني)

أحياناً أُخرى اشتاق 
لرائحة أوراق الشجر الندّية

بعطِر الرازقي والشّبوي 
حني ينزل املطر

أشتاق لرائحة األرض ورائحة جدار بيتي 
لم تِغرني هذه الحياة املرتفة 

ثمة أوهام قديمة 
حان وقت تمزيق رشنقتها الخانقة

 ُعمرنا الذي مىض
 مثل ومضة ضوء خفت نوره 

يف نهاراتنا املظلمة 
سنواتنا ِعجاف

تلسعها جمرات االنتظار
 األرُض هنا.. توقفت

واألرُض هناك تدور
 تدور كل نهار.

(٣)
محطــــات

* تشعُر أَنك عربة قطار
 العربة التي تعانق رفيقاتها بربود 

وتحُس بدفء املسافرين 
وهم يجلسون عىل املقاعد

تنظر لألكف امللوّحة بالهواء

ينشغل عنك ناظر املحطة 
وهو يدخن سيجارة 

فتنطلق بعيداً بعيداً دون وداع
* تشعُر أَنك مسافر 

تجلس يف محطة املسافرين
 تنتظر وصول القطار 

القطار الذي لم يقف يف تلك املحطة
* تشعُر أَنك سائق قطار

 تريد أن تسافر إىل بلد بعيد
 بعيد جداً

ليس فيه صوت قطار وال محطة
* تشُعر أَنك يف البيت 

تجلُس عىل ذات األريكة
منذ سنني طوال

والعمر يميض بك رسيعاً
رسيعاً مثل قطار
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رشيـك  يكـون  أن  فتـاة  كل  تحلـم 
حياتهـا هـو الـزوج الصالـح، الذي 
يحقـق أحالمهـا وطموحاتها، تعريف 
عـىل املزيد.يعتـرب اختيـار الفتاة لـ 
الـزوج الصالـح، هو أسـاس وعماد 
تكويـن أرسة صالحة، إذ يسـاعدها 
هـذا الزوج يف الوصول إىل الجنة ونيل 
رضوان الله، باللطف وباملحبة، بعيًدا 

عن العنف والترصفات الخاطئة.
إن الزوج الصالح هو الزوج الذي يود 
زوجته، يعاملها بكل احرتام وتقدير، 
واهتماماتهـا  مشـاعرها  ُيراعـي 
وأولوياتهـا، فإنـه زوج رومانـيس، 
يعـي قيمة ودور الكلمـة الطبية بني 
الزوجني وآثرهـا عىل املعاملة بينهم، 
كمـا أنـه زوج يبذل قصـارى جهده 
إلسعاد زوجته، سواء بالطرق املادية 

أو املعنوية.
ويف ذات السـياق، فإن الزوج الصالح 
دائم الشكر والثناء واملدح يف زوجته، 
إذا قامت بترصف حسـن، مهما كان 
هذا التـرصف بسـيًطا، خاصة أمام 
األهـل واألقـارب واألصدقـاء، فهـو 
يعلـم جيًدا أن شـكره لزوجتـه يزيد 
من ثقتها بنفسـها، إذ يشكرها عىل 
ُحسن إدارتها لشـئون املنزل وتربية 
األوالد، فُيشـجعها ذلـك عـىل القيام 
بدورهـا عىل أكمـل وجـه دون ملل، 

مهما كلفها ذلك من عناء وتعب.
 فـ ”الـزوج الصالح“  زوجاً إذا دخل 
عـىل زوجتـه دخـل بسـاًما ضحاًكا 
ليس عابًسـا، ُمتحلًيا بُسـنة رسـول 
الله ”صىل الله عليه وسـلم“، إذ ذكر 
عنـه ”كان ألني النـاس وأكرم الناس 
وكان رجـًال من رجالكـم إال أنه كان 

بّساًما“.

الـزوج الصالح هـو زوج يتقي الله، 
قوًال وفعًال، إذ يحرتم شعائر دينه، أًيا 
كان، ويقيمها عىل أكمل وجه، فيقيم 
الصالة ويسـاعد الفقراء واملحتاجني 
الكبـري  ويحـرتم  الـزكاة  وُيخـرج 
ويعطـف عىل الصغري، كمـا أنه يأمر 
دوًما باملعروف وينهي عن املُنكر، وال 

يعامل أهل بيته إال بالحسنى.

ويتميز الـزوج الصالح بأنـه ُمثقًفا 
وُملًمـا باألحداث واألخبـار وبكل ما 
يـدور حولـه، إذ يصبح لديـه القدرة 
صحيـح  سـليم  رأي  تكويـن  عـىل 
مبني عـىل املنطـق والحكمـة، فهو 
أيًضـا رجل قـادر عىل تحليـل األمور 
دون التأثـر باإلدعـاءات واألكاذيـب 
واألقـوال الباطلـة. هـو أيًضـا زوج 

هـادئ غري مندفـع أو متهور، فضًال 
عـن كونه شـخًصا ُمتزًنـا يف الحكم 
عىل األشياء، لذا يلجأ إليه اآلخرين يف 
حل مشـاكلهم، لثقتهم يف قدرته عىل 

حلها بأقل الخسائر.
كذلـك يعـّد الـزوج الصالح ابًنـا باًرا 
بــ والديـه، يحرتمهمـا ويودهمـا، 
ويحرص دوًما عىل زيارتهما والسؤال 
عنهمـا ومعرفة احتياجاتهما وتلبية 
متطلباتهما، وإدخال الرسور والفرح 
عىل قلوبهما، فـ الزوج الصالح زوًجا 

يعمل بقول الله –سبحانه وتعاىل-:
”وبالوالدين إحسـاًنا“، ولذلك ينشـأ 
أوالده باريـن بأبيهـم وأمهم، فـ من 

شب عىل يشء شاب عليه. 
يتسم هذا الزوج بالعدل، حيث أنه ال 
يجعـل حبه لعملـه وإتقانه له عمله 
يأتي عىل حسـاب منزله وأهل بيته، 
ولكنه يقسـم الوقت بني العمل وبني 
املنـزل، فال هو ُمقـرص يف عمله، وال 
هو ظالم ألبنائـه وزوجته يف حقهما 

عليه.
 الـزوج الصالـح رجل عفيـف وحلو 
اللسـان، فال يقول إال كل جميل، وال 
ينطق باأللفاظ الخارجة أو الشتائم 
أو السـب، فهـو زوج طيب، حسـن 
الخلق، قدوة حسنة لغريه، ومحبوب 

بني الناس.

يصيـب داء السـكري العديـد من 
الحمـل،  فـرتة  أثنـاء  يف  النسـاء 
وتكـون اإلصابة بـه غالًبا مؤقتة، 

وتكمـن خطورته يف كونـه مرًضا 
صامًتا، ويحتاج إىل متابعة واجراء 
فحوصات الكتشافه والوقاية من 

مضاعفاتـه حتى تمر فرتة الحمل 
بسـالم. إليِك عزيزتي يف هذا املقال 
أهـم أعـراض ارتفاع السـكر لدى 

الحامـل، واإلجـراءات التي ينبغي 
عـىل الحامل اتباعها حـال ارتفاع 

مستوى السكر يف أثناء الحمل.
سكر الحمل

ُيعـد ارتفاع السـكر لـدى الحامل 
داًء مؤقًتا، وُيعرف عىل إنه ارتفاع 
يف مستوى السـكر يف الدم، نتيجة 
املقاومـة الهرمونيـة التـي تنتـج 
عـن املشـيمة، متسـببة يف ارتفاع 
السـكر، غالًبـا ما تصـاب الحامل 
بسـكر الحمل يف الشـهور األخرية 
يعـود  إذ  الـوالدة،  بعـد  وتشـفى 
مسـتوى السـكر يف الدم إىل معدله 

الطبيعي بشكل تلقائي.
لـدى  السـكر  ارتفـاع  أعـراض 
الحاملعـادة مـا تتشـابه أعراض 
ارتفاع السـكر مع أعراض الحمل 
العاديـة، مـن ثـم ينبغـي املتابعة 
لدى الطبيب وإجـراء الفحوصات 

الدورية: 

التبـول بكثرة واستمرار.الشـعور 
بضيق  الشديد.الشـعور  بالعطش 
بالتعـب  التنفس.الشـعور  يف 
والوزن  الشـهية  واإلعياء.فقـدان 
وكثـرة التقيؤ.كثـرة التعرق وقلة 
الرتكيز.اضطراب الرؤية والدوخة.
عنـد شـعورك بهـذه األعـراض، 
ينبغـي عليـِك اللجـوء إىل الطبيب 
الالزمة، لتجنب  الفحوص  وإجراء 
مضاعفات ارتفاع السكر، حفاًظا 
عـىل سـالمتك وسـالمة جنينـِك، 
يجـري الطبيب فحًصا للسـكر يف 
أثناء الصيام ثـم اإلفطار، لتحديد 
اإلصابة بمرض السكر من عدمه.

مضاعفـات ارتفاع السـكر خالل 
الحمـل اإلصابـة بتسـمم الحمل.
زيـادة السـائل األمينـويس حـول 

الجنني.
الـدم. بارتفـاع ضغـط  اإلصابـة 
اإلصابة بمرض السكري من النوع 

عرضـة  أكثـر  األم  الثاني.يجعـل 
للـوالدة القيرصية.يجعل األم أكثر 
عرضة الـوالدة املبكرة.فيما يتعلق 
السـكر  ارتفـاع  يـؤدي  بالجنـني 
للتشـوهات  الجنـني  إىل:تعـرض 
الجنني.زيادة  حجـم  الخلقية.كرب 
نسبة الصفراء بالدم.وفاة الجنني.
كيـف تقـني نفسـك مـن ارتفـاع 

السكر خالل الحمل؟
متوازًنـا  غذائًيـا  نظاًمـا  اتبعـي 
يحتوي عىل كل العنارص الغذائية، 
التي يحتاجها الجسـم، وقسـمي 
وجبات.مـاريس   ٦ إىل  وجباتـك 
املناسـبة  الرياضيـة  التماريـن 
الحمل.ابتعدي عن األطعمة  لفرتة 
الدسـمة، والتي تحتوي عىل نسبة 
كبـرية مـن السـكريات والدهون.
احـريص عىل رشب مـا ال يقل عن 
٨ أكواب من امليـاه يومًيا.احريص 

عىل املتابعة الدورية لدى الطبيب.

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

3bó€a@xÎç€a@pb–ñaÏfl@·Ác@ �ŸÓ€g

›‡®a@Ò6œ@fi˝Ç@ãÿè€a@ b–mäa@ÒäÏ�Ç

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@bì€a@ÒãvíÎ@äá‰œ˝€a@oÌå@áˆaÏœ

ã»ì‹€

NNN@Ñj�æa

äbõ©aÎ@·z‹€bi@ÚiÏ‹‘fl

املكونات:

مقطعـة  باذنجـان  حبـة   ٢

لرشائح.

بصلة مقطعة لجوانح.

٢ كوب أرز.

رشة من الفلفل األسود.

رشة من الحبهان املطحون.

رشة من الكمون.

رشة من القرفة «اختياري».

ملح.

مكرسات للتقديم.

طريقة تحضري املقلوبة بالخضار 

واللحم:

 يقىل الباذنجـان حتى يأخذ لون 

ذهبي.

ثم حرضي إناء عىل نار.

ثـم ضعـي القليـل مـن الزيـت، 

وضيفـي  البصـل حتـي يصبح 

لونه ذهبي.

ثم حـرضي إناء آخر عـىل النار، 

وضعي بداخله زيت.

ثـم ريص رشائـح الباذنجـان و 

رشائـح البصـل  ومـن املمكـن 

إضافـة  قطـع لحم، ثـم رشائح 

باذنجان.

وضيفي األرز بعد أن يتم غسـله  

باملاء بطريقة جيدة.

األرز بـكل رشائـح  ثـم غطـي  

الباذنجان.

ثـم ضعـي ٢ كـوب مـن امليـاه 

وامللـح، والحبهـان والكمـون و 

القرفـة و يرتك حتـى يغيل جيداً 

حتى يترشب ثم تهدأ النار ويرتك 

لينضج.

تقلب املقلوبة وتزين باملكرسات.

تحضري اللحم:

قومي بتشويح اللحم أوالً يف مادة 

دهنية حتى يتحمر ثم يضاف له 

املاء والفلفل األسـود و الحبهان 

وأي نكهات مفضلة لديك و يرتك 

اللحم حتى ينضج.ثم تضاف مع 

الباذنجـان ،ويمكن أن تقدم مع 

الوالئـم الضخمـة أيًضا، ويمكن 

أن تقـدم ضمـن وجبـة الغداء، 

ويمكـن أيًضـا أن يتـم تناولهـا 

مع أطعمة أخـري ، ومرشوبات 

مثلجـة أو سـاخنة عىل حسـب 

الرغبة.
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فوائد زيت الالفندر وشـجرة الشـاي للشـعر ال تقدر بثمن! فهذان 
املكونان الطبيعان يمتازان بخصائص مطهرة ومضادة لإللتهابات 
والبكترييـا، مـا يجعلهما من أفضـل العالجات الطبيعيـة للعناية 

بالشعر
ويطلق عىل الالفندر علمياً اسم الفاندوال أنجستيفوليا، وله رائحة 
حلوة وزهرية مميزة تسـاعد عىل االسـرتخاء والهدوء عىل الفور، 
وتعزيز الشـعور باالنسـجام والرفاهيـة. يسـتخدم الالفندر عىل 
نطاق واسـع لعالج الشـعر منذ عقود، إذ تعمل خصائصه املضادة 
لاللتهابات والبكترييا عىل تحسـني صحة الشـعر. كما يمنع موت 
بصيالت الشعر ، ويوفر تغذية عميقة للشعر. وأيضاً يحمي الشعر 

من األرضار البيئية والحرارة.
أما زيت شجرة الشاي واملعروف أيضاً باسم ميالليوكا ألرتنيفوليا، 
فقد تم اسـتخدامه كزيت أسـايس نقي وكمكون نشط يف منتجات 
العنايـة بالشـعر، ملا يوفـره من خصائـص مضـادة للميكروبات 
ومطهـرة ومضادة لاللتهابات، ما يكافـح فروة قرشة الرأس. هذا 
فضالً عن قدرته عىل تنظيم إنتاج الزيت الذي غالباً ما ينتجه الشعر 
الدهنـي، من خالل معالجة مصدر اإلفـراط يف اإلنتاج، ما يؤدي إىل 

فروة رأس أكثر صحة.
ُيمكن لزيت شـجرة الشـاي أيضاً تعزيز بيئة صحية لنمو الشعر، 
وهذا بدوره يسـمح للشـعر بأن ينمو بشـكل صحي. باإلضافة إىل 
ذلك، يمكن أن يقلل زيت شجرة الشاي من الحكة املرتبطة بقرشة 

الرأس، ألنه يحارب الخمرية املكونة للتقرش.
عند اسـتخدام زيت شـجرة الشـاي لعالج الشـعر وفـروة الرأس، 
مـن املهـم التأكـد من اسـتعمال زيت أسـايس وليس مجـرد زيت 
عطـري، ألن زيوت العطور ال تحتوي عىل نفـس الفوائد الصحية. 
يتم الحصول عىل الزيوت األساسـية من خـالل التقطري املائي، أو 
التقطـري بالبخـار، أو التقطري الجاف، أو الضغـط امليكانيكي عىل 
البارد للنباتـات. هذه تختلف عن الزيوت العطرية، والتي غالباً، ما 

يتم تصنيعها يف املخترب.
الطريقة األوىل:

أضيفي بضعة قطرات من زيت الالفندر وزيت شـجرة الشـاي إىل 
الشامبو الخاص بك، واستخدميه عند غسل شعرك.

الطريقة الثانية:
امزجـي بضـع قطـرات مـن زيـت الالفندر وشـجرة الشـاي مع 
بعضهما، ثم دلكي به فروة رأسـك وشـعرك الرطب اي بعد غسله 
بالشـامبو من الجذور حتى األطراف. يـؤدي تدليك فروة الرأس إىل 

زيادة تدفق الدم، ما قد يفيد نمو الشعر.
الطريقة الثالثة:

امزجي مع قناع الشعر املفضل لديك بضع قطرات من زيت الالفندر 
وزيت شـجرة الشاي لعالج قرشة الرأس والجفاف يف نفس الوقت. 

وطبقيه كبلسم للشعر بعد شطفه بالشامبو.

إذا كنِت تسـتخدمني صودا الخبـز يف صنع الفطائر أو 

املعجنـات أو يف تركيبات املنظفات داخل املنزل ولكنها 

نفـدت، فهناك بعض مـن البدائل التـي تتمتع بنفس 

مفعول وخصائص الصودا املعروفة يف مضاعفة كمية 

الخبيـز وإعطاء ارتفـاع للكيك واملخبوزات الشـهرية 

وأيضـاً مفعولها الرائع يف حل مشـكالت مثل انسـداد 

االحـواض أو تراكـم الدهـون، بدائـل صـودا الخبز أو 

الخمرية كما ييل:

اللبن الزبادي:

هل تعلم أن اللبن الرائب بديل فعال لصودا الخبز؟ هذا 

ألنـه يمر بعملية تسـمى التحميـض أو التخمري، مما 

يؤدي إىل انخفـاض يف مسـتويات األس الهيدروجيني 

ويجعله ينتج تأثري ترك مشـابه لصودا الخبز، فيمكن 

وضع كمية منه عىل املعجنات حسب مقادير الوصفة 

كبديل لصودا الخبز أو الخمرية.

طحني ذاتي:

السـتبدال صودا الخبزأو الخمرية الفورية يف وصفتك، 

اسـتبديل الدقيق بالدقيق الذاتي الرفع. يعد اسـتخدام 

الدقيـق ذاتي الرفع فعاًال جًدا ألنـه يحتوي عىل مزيج 

من الدقيق لجميع األغراض ومسـحوق الخبز وامللح، 

كما عليِك أال تضيفي أي ملح إضايف إىل الوصفة.

البيكينج باودر:

مسحوق الخبز هو البديل األكثر شيوًعا لصودا الخبز، 

إذا كنـت تسـتخدمني» البيكنج بودر «بـدًال من صودا 

الخبز، فسيتعني عليك مضاعفة الكمية للحصول عىل 

نفـس اإلرتفاع، عىل سـبيل املثال السـتبدال ١ ملعقة 

صغـرية من صـودا الخبز، اسـتخدم ٣ مالعق صغرية 

من مسحوق الخبز، كما أن مفعول» البيكينج باودر»، 

ممتاز يف تسليك األحواض وتلميع البوتاجازات.

 بياض البيض:

يعمـل بياض البيـض كبديل رائع محل صـودا الخبز، 

ويوفـر بيـاض البيـض املخفـوق الهـواء يف الخليـط 

ويسـاعد يف تكوينه، ومع ذلـك تأكدي من تقليل كمية 

أي سوائل إضافية قد تضيفها إىل وصفتك.

األمهات دائماً لديهن مخاوف عىل أبنائهن، 
ويف عرص التكنولوجيا والسوشـيال ميديا 
أصبحت كثـري من األمهات أقـل قلقاً عىل 
األطفال بدعوى أنهم ال يلعبون يف الشارع 
أو بألعاب خطرة، ويقضون معظم أوقاتهم 
عـىل التـاب، لكـن ىف حقيقـة األمـر وعىل 
عكس ما تعتقد معظـم األمهات أن التاب 
والـالب تـوب أقل خطـورة عـىل األطفال، 
فيعّد استخدام األطفال لـ»التاب» من أكثر 
األشياء التي تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض نفسـية وبدنية دون أن تعلم األم 
ذلـك. ويرى الطب النفـيس، أن هناك عدًدا 
من العالمـات إن الحظتها األم عىل طفلها 
فيجب أن تمنعه فوراً من اسـتخدام التاب 
حتـى تتجنـب اإلصابـة بأمـراض التوحد 
وعـن أبرز العالمات التـي يجب أن تتوخى 
األم حذرهـا إن الحظتها عىل طفلها، ألنها 
مؤرش عـىل وقوع ابنها يف أمـراض العزلة 

والتوحد ومن أبرز هذه العالمات: 

- أن يصبـح التـاب هو محـور حياته وال 
يسـأل عن يشء آخر مثـل األلعاب العادية 

الخاصة باألطفال.
- يتغاىض الطفل عن الطعام والرشاب، أو 
طلـب الذهاب إىل الحمام بسـبب اندماجه 

مع التاب وألعابه وعامله االفرتايض.

- إن تواجد ضيوف باملنزل ولم يهتم الطفل 
لذلك وفضل الجلوس بالتاب عن التواجد يف 

األجواء األرسية.
- يف حالـة عـدم رؤيـة األب واألم لفـرتة 
طويلـة، ألي سـبب من األسـباب وتواجد 
الطفـل مع الجـد أو الجـدة، ويأتي موعد 

عودة األب واألم وتجدين أن الطفل لم يهتم 
بذلك ويفضل التواجد عىل التاب كما هو.

- الـرصاخ الشـديد والبـكاء و «الزعيـق» 
يف حالـة أن التـاب فصـل شـحن، وأخذته 
األم لتعيد شـحنه، ويعتـرب ذلك من حاالت 
مـن  عـدد  الحديـث»، وهنـاك  «اإلدمـان 
الدراسـات تجـري حاليـاً يف هـذا الصـدد 

حسبما أكد دكتور إبراهيم.
- يف حالـة تقليـده إلحـدى األلعـاب التي 
يلعبها عىل التاب بشكل متكرر، خاصة إن 

كانت هذه اللعبة عنيفة.
- التشنجات وحاالت الرصع إن كانت بغري 
أسباب مرضية، فإنها بنسبة كبرية تكون 
بسـبب الجلوس لفرتات طويلة عىل التاب، 

وما زالت هذه النقطة تحت الدراسة.
- ضعـف النظـر والتهـاب قرنيـة العـني، 
فهـذه من أكثـر العالمـات تواجـداً وذلك 
بسبب اإلشعاعات التي تصدر من شاشات 

التاب.
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١٧٩٠ - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.

١٨٣٨ - إرسـال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط يف نيوجريس 
بالواليات املتحدة.

١٩٠٠ - الرئيـس األمريكـي ويليـام مكينـيل يضـع أالسـكا تحـت الحكـم 
العسكري.

١٩٢٦ - تنصيب عبد العزيز آل سعود سلطاًنا عىل نجد وملًكا للحجاز.
١٩٤٨ - وصول الفرقة األوىل من متطوعي جيش اإلنقاذ العربي إىل فلسـطني، 

وقوامها ٣٣٠ مقاتالً. وقد صدت من قبل قوات االحتالل الربيطانية.
١٩٥٨ - قوات الثورة الكوبية تسيطر عىل العاصمة هافانا.

١٩٥٩ - الجنرال شارل ديغول يتوىل رئاسة فرنسا.
١٩٨٠ - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.

١٩٨٩ - تحطم طائرة من طراز بوينغ ٧٣٧ – ٤٠٠ يف إنكلرتا يسـفر عن مقتل 
٤٦ شخصاً.

١٩٩٢ - الرئيس األمريكي جورج بوش األب يمرض أثناء زيارة لليابان، ويتقيأ 
خالل نشاط رسمي فيصيب مالبس رئيس الوزراء الياباني.

١٩٩٨ - الحكم عىل رمزي يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه يف تدبري تفجري 
مبنى مركز التجارة العاملي يف والية نيويورك.

٢٠٠٩ - مجلـس األمـن الدويل يتبنى القرار رقـم ١٨٦٠ الداعي إىل وقف فوري 
إلطالق النار يف قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات اإلرسائيلية وذلك إليقاف 

الحرب اإلرسائيلية عىل القطاع.
٢٠١١ -تشييل تقرر االعرتاف رسميا بالدولة الفلسطينية عىل حدود ٦٧، وهي 

سادس دول أمريكا الجنوبية التي تقرر االعرتاف.
٢٠١٥ - انتخاب مارثيباال سرييسينا رئيساً لرسيالنكا.

٢٠١٧ -مقتـل ٥ جنـود إرسائيليـني وجـرح ١٥ أخرين يف هجوم نفذه شـاب 
فلسـطيني يدعى فادي القنرب بسـيارة شـاحنة يف منطقة جبل املكرب جنوب 

Ôˆaãflbè€a@fib‡◊@äÏn◊á€aمدينة القدس.
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وهو طبيب عراقي ولد يف مدينة سامراء، ولُه بحوث ودراسات يف مجال عالج العقم 
والتلقيح االصطناعي، وكذلك يف مجال تاريخ الطب. وقد شـيدت الحكومة العراقية 
يف بغداد مستشـفى تحمل اسـمُه تكريماً له، ويوجد يف مستشـفى (الدكتور كمال 
السـامرائي) مركز الخصوبة وعالج العقم، وأطفـال األنابيب املختربية، وهو األول 

والوحيد املتخصص يف هذا املجال يف العراق.
ومن أوالده الدكتور محمد السـامرائي االستشاري يف اختصاص النسائية والتوليد 
يف بريطانيا.درس االبتدائية يف سـامراء واملتوسـطة يف الحلة، وتخرج من اإلعدادية 
املركزية يف بغداد عام ١٩٣١ وكان من األوائل، ودخل الكلية الطبية عام ١٩٣٢ وكان 
عميدها الدكتور سندرسـن ووكيله الدكتور (هوملز) إذ أطلق عليِه لقب السامرائي. 
ولقد تخرج من الكلية الطبية امللكية العراقية يف الدفعة السادسـة، للسنة الدراسية 

.١٩٣٨-١٩٣٩
من أهم إنجازاته وشهاداته الطبية

أول عراقي التحق يف قسم النسائية والتوليد برئاسة الدكتور كندي وتدرب عىل يديه 
ليتخصص يف هذا املجال.

يف سنة ١٩٣٩ أول من تطوع للعمل يف املستشفى امللكي وبقي فيها ثالث سنوات.
يف سنة ١٩٤٢ أصبح طبيباً ألمريات العائلة املالكة.

حصل عىل شهادة املاجستري يف جراحة االمراض النسائية والتوليد سنة ١٩٤٥.
ويف سـنة ١٩٤٦ كان يف منصب اسـتاذ مشارك يف قسـم األمراض النسائية والتوليد 

بكلية الطب امللكية.
ابتدأ التدريس الكلية الطبية سنة ١٩٥٠.

رفع إىل منصب اسـتاذ األمراض النسائية والتوليد سنة ١٩٥٤، وكان أول من حصل 
عىل هذه الدرجة من العراقيني الذين تخرجوا من الكلية الطبية.

حصل عىل شـهادة عضويـة الكلية امللكيـة الربيطانية يف األمـراض وزمالة الكلية 
(FRCOG) يف سنة ١٩٦٣، وهو سابع شخص يف العالم يمنح هذه الشهادة.

حاز منصب استاذ متمرس يف جامعة بغداد سنة ١٩٧٥.
أحيل عىل التقاعد بطلب منه سنة ١٩٧٨.

منح وسام املؤرخ العربي عام ١٩٨٧.
منح وسام االستقالل درجة (٣) من قبل امللك عبد الله بن الحسني األول.

شارك يف عدة مؤتمرات دولية وعاملية يف كندا و بريطانيا.
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يمكن استخدام اختبار البوصلة 
الشـخصية مـن اجـل معرفـة 
الخاصـة  الصفـات  حقيقـة 
وخفاياها. ويقوم عىل تقسـيم  
الشخصيات إىل اربعة اتجاهات، 
ورشقيـة  وشـمالية  جنوبيـة 
يجـب  مـا  كل  وهـذا  وغربيـة. 
معرفتـه عـن اختبـار البوصلة 

الشخصية.
كيفية اجراء االختبار

هل أنت شمايل أكثر أم جنوبي ؟ 
شمايل أ. جنوبي ب

ملعرفة االجابة عىل هذا السـؤال 
يجب الرد عىل عدد من االسـئلة 
اوالً. ويف هذه الحالة يتم تدوين 
االجابـة أ او بـاء، ج او دال عىل 

روقة.
    ١ أ - واثـق مـن نفسـه  ب - 

غري واثق
    ٢   أ - معتمـد عىل نفسـه  ب 

- متعاون

    ٣  أ - رسيـع الحركـة ب - 
بطيئ

    ٤  أ - مستقل ب - تابع   
    ٥  أ - عنيد ب - دبلومايس
    ٦  أ - رصيح ب - مناور  

    ٧  أ - تنافيس ب - مضحي
 - ب  اإلرادة  قـوي   - أ   ٨     

مستسلم
    ٩  أ - قائد ب - تابع

    ١٠ أ - انطوائي ب – منفتح  
هل أنت رشقـي أكثر أم غربي ؟ 

رشقي ج. غربي د
    ١ ج- منظم د-  فوضوي

    ٢  ج - اجتماعي د - انطوائي   
    ٣  ج – يقـوم بمهمـة واحـدة 

د – يقوم بمهمات عدة
    ٤ ج - هادئ  د - متحمس
    ٥ ج - منطقي د - انفعايل

    ٦ ج - متحفظ  د - رصيح
    ٧ ج - مخطط  د - عفوي

    ٨ ج - واضح د - موارب

    ٩  ج - مثايل  د - متحرر
    ١٠ ج - تقليدي د – معارص   

ويف الختام يجري تحديد االجابة 
التي تم اختيارها اكثر من غريها 
وبالتايل معرفة نوع الشخصية.  

الشخصية الجنوبية
يتسـم صاحب هذه الشخصية 
بأنه ليـس رسيع الغضـب وانه 
من السهل جعله يشعر بالرىض 
انـه  كمـا  هـدوءه.  ويسـتعيد 
يمتلـك بعض الصفـات االخرى 
ومنها بـطء الحركـة والحرص 
عىل االبتعاد عن التوتر والضغط 
النفيس واالسرتخاء. لكنه يميل 
العالقـات  بنـاء  اىل  املقابـل  يف 
االجتماعية ويحسن االستماع اىل 
آراء اآلخرين. كمـا انه يتعاطف 
معهم ويظهر الكثري من املرونة 
اليهـم ويبتعد  التحـدث  اثنـاء 
قـدر االمـكان عـن الصدامات 
والخالفـات. وهو ايضاً متفهم 

وصبور وكريم.   
الشخصية الشمالية

هـذه  يميـز  مـا  ابـرز  مـن 
الغضـب  اىل  امليـل  الشـخصية 
قياسـية.  برسعـة  والهـدوء 
فصاحبها انفعايل لكنه يتسـم 
بطيبة القلب ايضـاَ. ولهذا من 
السهل ان يبتسـم بعد الشعور 
متـرسع  انـه  كمـا  بالتوتـر. 
ويفضـل اداء املهمـات يف وقت 
املمكـن  مـن  ولهـذا  قصـري. 
احيانـاً.  االخطـاء  يرتكـب  ان 
كذلك يتسـم بتفضيـل الوحدة 
االجتماعـي  االزدحـام  عـىل 

وبالثقـة بالنفـس واالنطـالق 
واالستقاللية.

الشخصية الرشقية
البوصلـة  اختبـار  بحسـب 
الشخصية  الشـخصية تتصف 
الشـعور  بنـدرة  الرشقيـة 
بالغضـب. لكـن يف حـال حدث 
هذا ليس من السهل ان يستعيد 
صاحبهـا الهدوء بسـهولة ويف 
وقـت قصـري. ويف مـوازاة ذلك 
اداء  الدقـة يف  بتوخـي  يتسـم 
املهمات وبعـدم قبول االخطاء 
سـواء كانت صغرية ام كبرية. 
االهتمـام  يحـب  ايضـاً  وهـو 
بالتفاصيـل واسـتخدام طريق 
العقـل واملنطق من اجل تحليل 
الظـروف واملواقـف والقضايا. 
كذلك يتميز بالجدية يف التعامل 
مـع االمور وبامليـل اىل الرتتيب 
والنظام مع الحرص عىل تحمل 
املسـؤوليات ايـاً تكـن نتيجـة 

االعمال التي يؤدونها.   
الشخصية الغربية

اكثر ما يميز صاحب الشخصية 
الغربيـة هـو رسعـة االنفعال 
وعـدم القـدرة عـىل اسـتعادة 
حالة الهـدوء برسعة بعد ذلك. 
وهو يحب املغامـرة وان كانت 
غري محسوبة النتائج. كما انه 
اجتماعي ويميل اىل بناء الكثري 
من الصداقات ويتمتع بالقدرة 
عىل القيـام بأكثر من مهمة يف 
وقت واحـد. ومن صفاته ايضاً 
االسـتعداد غالباً للتضحية من 

اجل مصلحة اآلخرين. 
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گصت بيه اليالي حيل ياحيـــــل 
طحت والناس كلها تصيح ياحيل 
تعال حلالي شوفه شلون ياحــيل 

أثر فراگک ما ظل حيل بيــــــــه 
---------------------------------
اذا صابك جرح يعني اني مجروح 

واحد صرنه احنه جروحك جروحي 
واذا رايد احضنك سهله ما محتار 

لذلك كيفت كمت اجرح بروحــــــي

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

الشـخص املنظم والقـوي هو الفائر اليـوم، فهل أنت 
مسـتعد؟ كن حـذرا، فهناك فئـة من النـاس يحاولون 
إبعادك عـن مهام عملك. أنت مشـغول بمرشوع مهم جدا 
وربما تقرر أخذ قسط من الراحة، ولكن لسوء الحظ ربما ال 

تجد وقتا بسبب مكاملة تليفونية قد تزيد من ضغوطك.

مـن املحتمـل اليـوم أن تكـون متحمسـا للعمـل الفني 
بالتحديـد. تأكد أنـك إذا كنـت مجتهدا يف عملـك وإذا كنت 
مـرصا عىل النجاح، سـتتقدم وسـتحقق ما تريـد. ال تتعجب 
إذا التقيـت فجأة بالشـخص املناسـب الذي يسـاعدك ويعطيك 

النصيحة واملعلومات الصحيحة. ليس كل من حولك خونة.

أنـت ال تسـتطيع التوقف عن التفكـري يف األحالم 
املستحيلة، ولكن ال تقدم عىل أي مخاطرة قد ينتج 
عنها خسـارة ما سـبق إنجازه. بعض األفكار تشكل 
خطـرا ألنها تنبع من حالة من عـدم الرضا، لذلك عليك 

اكتشاف السبب يف عدم الرضا.

أنت متفائل جدا اليوم ولذلك ربما تحظى بدعم 
من حولك. التجمع مع األهل واألحباء قد يكون 
هو مصدر تفاؤلك وسـعادتك. ربما تشـعر بالرضا 
عن نفسك النضمامك إىل مجموعة من األصدقاء اليوم. 

يجب أن تنىس األمور املزعجة عىل األقل هذا اليوم.

إذا كنت تسـعى منذ فرتة لتحقيق مكاسب مالية معينة، 
ربمـا تصل إىل هـذه الغاية هـذا اليوم. طاقتـك العاطفية 
والبدنيـة تمنحـك قدرة عـىل التفكري والتخطيط. سـتنبهر يف 
نهاية اليوم بالنتائج التي حققتها عىل املسـتوى املادي واملهني. 

مشاريعك الشخصية تسري عىل ما يرام.

تتعجـب اليـوم ألن كل من حولك ينجـذب إليك ويعتربونك 
صديقا. أنت مستمع جيد جدا ولذلك يفضل الجميع املناقشة 
معك. تهتم بمن حولك وتتناقش معهم يف أفكارهم. ولكن اهتم 

بالجميع فهناك شخص ما يمر بأزمة ما ويحتاجك بجواره.

اهـدأ ورتـب أمورك قبـل أن تعـرض أو تطرح 
أفكارك عىل اآلخرين. كـن حذرا عند التحدث عن 
حياتـك العاطفيـة أمام األصدقـاء والزمـالء. عندما 
تتطرق إىل الحديث عن هذا املوضوع، تتحول املناقشة 

إىل مشاجرة وتضطرب األجواء تماما.

ربما تحظى بمقابلة مجموعة من الشخصيات 
التـي تهتم باألفـكار الفنية والدينية واإلنسـانية 
يف منزلك اليوم. ربما يسـهم هـؤالء يف تطوير أفكارك 
وشخصيتك بشكل عام. يف املساء، ننصحك بأن تحدد 

موعدا مع الحبيب فهو بحاجة إليك.

إذا وجدت أن الحبيب يترصف ترصفات غريبة 
ويقوم بأعماله بشكل رسيع، حاول أن تسانده 
وال تنتقده. البساطة والليونة أمران مهمان جدا يف 
حياتـك اليوم. اجعل الحبيب يعلم ما تبذله من أجله. 
ال تقلـق فليس هناك احتمال واحد لحدوث أي سـوء 

تفاهم.

ربمـا تقـرأ مقالـة أو دراسـة تقنعـك بـرضورة 
املشـاركة يف بعض املجـاالت املختلفة يف مجتمعك. 
ربما تكتشـف أن هذه الفكـرة مزعجة جدا. حاول أن 
تهتم فقط باملعلومات التي تتعرف عليها من أفراد عائلتك 

فقط. اهتم بنفسك وبالحبيب حتى ال يبتعد عنك.
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أناقتـك تفوق كل الحدود، ولذلك ستشـعر بالثقة 
يف نفسـك. الضحـك واملـرح والرتفيـه أمـور مهمة 
وأساسـية يف يومك. عندما تضحك أو تبتسـم، يضحك 
مـن حولـك عىل الفور، وهـذا يعني أنك تؤثـر عليهم جدا. 

ابتسم وافرح وال داع للتكلف.

أنـت اليوم مختلف عن أي يوم مـىض حيث تتمع بثقة 
يف النفس غري طبيعية. لديك تأثري قوي عىل اآلخرين أكثر 
من ذي قبل. تفكر يف يشء ما تتمنى حدوثه خالل سـاعات 

اليوم. احم أفكارك وأحالمك واحرتس من اآلخرين.

Ô”aã«@fiçÀ
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البرصة/ الزوراء:
خطفت مدينة البرصة األضواء 
يف افتتاح بطولة خليجي (25) 
بعرض باهر القى اإلشـادة من 
للعرس  واملتابعـني  الجماهـري 
الكروي الخليجي الكبري، حيث 
قـدم العـراق صـورة مرشفـة 
عن املسـتوى التنظيمي املميز 
الـذي انطقـت فيـه البطولـة، 
الكويـت  أمـري  هنـأ  وفيمـا 
الجابر  الشـيخ، نواف األحمـد 
الجمهورية،  الصبـاح، رئيـس 
عبـد اللطيـف جمـال رشـيد، 
بانطـالق بطولة خليجي 25 يف 
البرصة، اشـاد رئيـس االتحاد 
الـدويل لكـرة القـدم (الفيفا)، 
جيانـي انفانتينـو، بالتنظيـم 
الرائع الفتتـاح بطولة خليجي 
25 ، اكـدت دولة االمارات دعم 
دول الخليـج للعـراق إلعادتـه 

للخارطة العاملية.
الـوزراء، محمد  وأكـد رئيـس 
شـياع السـوداني، أن بطولـة 
لجهـود  تتويـج   25 خليجـي 
العراقيـني يف التعـاون واملحبة 

والتآخي.
وقـال السـوداني يف تغريدة له 
الـزوراء“: ”نفتتح   ” تابعتهـا 
 ،25 خليجـي  بطولـة  اليـوم 
عىل مالعـب البـرصة الحبيبة، 
أهالً وسـهالً بشـباب الخليج، 
منتخباٍت وجماهرَي ومشجعني، 

عىل أرض العراق“.
البطولـة  ”هـذه  أن  وأضـاف 
يف  العراقيـني  لجهـود  تتويـج 
والتآخـي،  واملحبـة  التعـاون 
وكّل مـا ُبذل من أجل النجاح“. 
”برصتنـا  بالقـول:  واختتـم 
اليـوم تزهو بضيوفهـا وأهلها 

الكرام“.
وعـرب أمـري الكويـت يف برقية 
”الـزوراء“  تابعتهـا  التهنئـة 
عـن ”بالـغ رسوره بالتجمـع 
الريـايض األخـوي الـذي جمع 
األشـقاء واملشـاركني يف دورة 
كأس الخليج العربي الخامسة 
والعرشيـن التـي تسـتضيفها 
يف  الفيحـاء  البـرصة  مدينـة 
جمهوريـة العراق خالل الفرتة 
مـن 6 كانون الثانـي حتى 19 

كانون الثاني 2023“.
وأعـرب الصباح عـن ”خالص 
الجمهوريـة  لرئيـس  تهانيـه 
كأس  دورة  افتتـاح  بنجـاح 
الخامسـة  العربـي  الخليـج 
والعرشين، مقدرا االستعدادات 
واإلمكانيـات الكبرية واملتميزة 
والعالية التي وفرها األشقاء يف 
جمهورية العـراق لهذا الحدث 

الخليجي الريايض“.
وأشـاد أمري الكويت باللوحات 
تعـرب  التـي  الرفيعـة  الفنيـة 
العريـق  العـراق  تاريـخ  عـن 
واللوحات الفنيـة األخرى التي 

أضفـت روح املحبـة والبهجة 
والـرسور عىل املتابعـني داخل 
جمهوريـة العـراق وخارجها، 
ونالـت إعجابهم التـي تخللت 
حفل االفتتاح وعكسـت الوجه 
للبلـد  املرمـوق  الحضـاري 

الشقيق.
وتمنـى الصبـاح يف برقيته كل 
املشـاركة  للمنتخبات  التوفيق 
كافة يف هذا العـرس الخليجي 

وللجهـات القائمة عىل اإلعداد 
لهذه الدورة التوفيق والسـداد 
النبيلـة  أهدافهـا  لتحقيـق 
واملنشـودة، سـائال املوىل تعاىل 
أن يديم عىل رئيس الجمهورية 
رشـيد  جمـال  اللطيـف  عبـد 
والعافيـة  الصحـة  موفـور 
الشـقيقة  العراق  ولجمهورية 
وشـعبها الكريـم دوام التقدم 

واالزدهار.

من جهته، قـال رئيس االتحاد 
الـدويل لكـرة القـدم (الفيفا)، 
جياني انفانتينـو: ”إن افتتاح 
بطولة خليجي 25 لكرة القدم 
يف البرصة يعد بمنزلة يوم مهم 
للعـراق والعراقيني وكل من له 

عالقة بكرة القدم“.
وأوضـح انفانتينـو يف بيان ان 
”رئيـس الوزراء محمد شـياع 
االتحـاد  ورئيـس  السـوداني 

العراقـي لكـرة القـدم عدنان 
الشـباب  ووزيـر  درجـال، 
املربقـع،  أحمـد  والرياضـة 
اسـتقبلوه يف ملعـب البـرصة 
الـدويل“، معرباً عن ”سـعادته 
ملشـاهدة حفل االفتتاح الرائع 
والـذي  العـراق  قدمـه  الـذي 
ينم عـن تنظيم رائـع وقدرات 
بطـوالت  هكـذا  إدارة  عـىل 

مستقبالً“.

وتابـع:“ أود أن أهنـئ العراق، 
واالتحـاد الـدويل لكـرة القدم، 
لكـرة  الخليـج  كأس  واتحـاد 
القدم (AGCFF) عىل الرتحيب 
جهودهـم  كل  وعـىل  الحـار 

التنظيمية“.
وأضاف أنـه ”كان مـن الرائع 
حضور حفل االفتتاح واملباراة 
االفتتاحيـة لبطولـة خليجـي 

(25) يف البرصة“.
وأكـد: ”أنـا سـعيد للغاية ألن 
قـد  التنافسـية  القـدم  كـرة 
عـادت أخـرياً إىل العـراق ألنـه 
بلد حقيقي محـب لكرة القدم 
وأكثـر مـن ذلـك يف مثـل هذه 
البطولة املرموقة، فكرة القدم 
سعادة ألنها تعطي األمل لكثري 
مـن النـاس، ويف هـذه الحالة، 
لبلـد بأكملـه، والدليل عىل ذلك 
امتالء امللعـب واألجواء الرائعة 

يف البرصة ”.
يف غضـون ذلـك، أكـد رئيـس 
االتحاد اإلماراتـي لكرة القدم، 
راشـد بن حميـد النعيمي، أن 
عودة كأس الخليـج إىل العراق 
تؤكـد وقفـة دول الخليج معه 
للخارطـة  إلعادتـه  ودعمهـا 
يف  النعيمـي  العاملية.وقـال 
 ” إن  صحفيـة:  ترصيحـات 
إقامة خليجي (25) ستسـاعد 
عىل رفـع الحظر عـن العراق، 
مؤكداً رضورة توزيع األنشطة 

الرياضيـة الخليجيـة عـىل كل 
الدول األعضاء بمجلس التعاون 

الخليجي“.
”دول  أن  النعيمـي  وأضـاف 
الخليج لـن تدخر جهداً يف دعم 
العـراق السـتضافة أي حـدث 

ريايض مستقبيل“.
وعن املنتخب اإلماراتي املشارك 
يف البطولة، قـال: ”رأينا تطوراً 
املنتخـب،  مسـتوى  يف  كبـرياً 
مرحلـة  إىل  وصولنـا  والدليـل 
متقدمة جداً يف تصفيات آسـيا 
املؤهلـة إىل كأس العالم يف قطر 

.“2022
وشـبابنا  ”منتخبنـا  وأردف: 
يملكون إمكانيات فنية عالية، 
بتوجيهات  بااللتزام  وأوصيهم 
اإلدارة الفنيـة واملدرب، لتقديم 
أفضل مسـتوى فني واملنافسة 

عىل اللقب الخليجي“.
وأكمل: ”املستوى الفني للدوري 
اإلماراتي عـاٍل، ولدينـا تاريخ 
الخليجيـة،  البطولـة  يف  كبـري 
وسـنقدم مسـتوى أفضل مما 
قدمنـاه يف تصفيـات املونديال 

األخرية“.
يذكر أن بطولـة خليجي (25) 
قـد انطلقـت يـوم الجمعـة يف 
محافظـة البـرصة بمشـاركة 
والكويـت  العـراق  منتخبـات 
وعمان  واالمارات  والسـعودية 

والبحرين وقطر واليمن.


