
البرصة/ الزوراء:
تغلـب منتخـب الكويـت عـىل نظـريه االماراتـي بهدف 
لـاليشء، فيما تأهل املنتخـب البحرينـي النصف نهائي 
كأس الخليـج بعـد تغلبه عـىل نظريه القطـري بهدفني 
لهدف ضمن منافسـات خليجي 25 يف البرصة. وخطف 
منتخـب الكويت فوزا قاتال من منتخب اإلمارات، بفوزه 
بنتيجـة (1 - 0)، يف املبـاراة التي جـرت يف ملعب امليناء 
الدويل، مسـاء امس الثالثـاء، ضمن الجولـة الثانية من 
دور املجموعات بكأس الخليج 25. وسـجل هدف األزرق 
الالعـب البديل أحمد عبـد الله، يف الدقيقـة 3 من الوقت 
البدل الضائع. ويف املباراة الثانية تغلب املنتخب البحريني 
عـىل نظـريه القطـري بنتيجـة (2 - 1) يف املبـاراة التي 
جرت عىل ملعـب امليناء الدويل، ضمن الجولة الثانية من 
دور املجموعات بكأس الخليـج العربي. وتقدم املنتخب 
القطـري عن طريق الالعب احمد عـالء الدين يف الدقيقة 
34 بينما عادل املنتخب البحرين عن طريق كميل االسود 
يف الدقيقـة 72، يف حـني ضاعـف البحريـن النتيجة عن 
طريـق عبد الله يوسـف يف الدقيقة 89. وبهـذه النتيجة 
تأهـل املنتخب البحريني اىل الدور الثاني برصيد 6 نقاط 

بينما تجمد رصيد املنتخب القطري عند الـ 3 نقاط.

بغداد/ الزوراء:
توقَع مستشـار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـة، مظهر محمـد صالح، أن 
يتم تقديم مسـودة املوازنة العامة لعام 
2023 اىل مجلـس النـواب نهاية شـهر 
كانـون الثاني الحـايل. وقـال صالح يف 
ترصيـح صحفـي، امـس الثالثـاء: انه 
”وحسب معلوماتي العامة فإن مسودة 
املوازنة لعام 2023 باتت شبه منتهية“. 
منوهاً اىل أن ”هنالك رغبة لدى الحكومة 
ومجلـس النـواب بعـد انتهـاء الفصل 
الترشيعـي ومعـاودة مجلـس النـواب 
عملـه بالعمل عىل املوازنة“. واوضح أن 
”اول قانون سـيحظى باألولوية حسب 
تصـوري بعد معـاودة مجلـس النواب 
عملـه، هـو مـرشوع قانـون املوازنـة 
العامة لعـام 2023“، متوقعـاً أن ”يتم 

تقديـم القانون اىل مجلس النواب نهاية 
شـهر كانـون الثانـي الجـاري، بعد أن 
يبارش املجلس عمله االسـبوع املقبل“.

وينتظـر مجلس النواب وصول مرشوع 
قانون موازنـة العراق لعـام 2023 من 
الحكومة.يذكر ان عضـو اللجنة املالية 
النيابيـة معني الكاظمي أعلن، باألمس، 
ان وزارة املالية أنجزت مسـودة موازنة 
التشـغييل  بشـقيها  وحوَّلتهـا   2023
الـوزراء  مجلـس  إىل  واالسـتثماري 
مقـدَّرة  ”املوازنـة  ان  للتصويت.وبـني 
بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً 
للتشغيلية و60 تريليوناً لالستثمارية“. 
الفتا اىل ان ”اللجنة املالية سـتعكف عىل 
دراسـة املوازنة إذا ما وصلت إىل الربملان 
مطلع األسـبوع املقبل ومتوقع إقرارها 

نهاية الشهر املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضْت أسـعار النفـط، يف تعامالت 
امـس الثالثاء، يف ظل مخاوف بشـأن 
تشـديد السياسـة النقديـة مـن قبل 
الفدرايل األمريكي،  مجلس االحتياطي 
األمر الذي طغى عىل آمال تعايف الطلب 
 11:48 السـاعة  الصني.وبحلـول  يف 
بتوقيت موسكو، امس الثالثاء تراجعت 
العقود اآلجلة للخام األمريكي بنسـبة 
للربميـل.يف  دوالر   74.30 إىل   0.44%

حني انخفضـت العقـود اآلجلة للخام 
العاملي مزيج ”برنت“ بنسـبة 0.49% 
إىل 79.26 دوالر للربميل، وفقا لبيانات 
ذلـك  ”بلومربغ“.وعلـق عـىل  موقـع 
باترسـون  وارن  االقتصـادي  الخبـري 
رئيس اسـرتاتيجية السـلع لـدى ”آي 
إن جـي غـروب“ قائـال إن ”ضعـف 
الدوالر والتفاؤل املتزايد بشـأن الطلب 
يف الصني قدما دعما ألسـعار (الذهب 

األسود)“.

كابول/ متابعة الزوراء:
لـْم تتوقف حركة طالبان عن مخططها 
يف قمـع النسـاء، فقـد أفـادت مصادر 
صحفيـة، امـس الثالثاء، بـأن حكومة 
طالبـان وضعـت مهلة 10 أيـام إلغالق 
يف  النسـائية  التجميـل  صالونـات 
أفغانستان.وأضافت املصادر أن طالبان 
قررت أيضا منع عمل الفتيات يف املراكز 

التجارية.كمـا أضافـت أن وفدا أمريكيا 
وصـل إىل تركيـا للقـاء املجلـس األعىل 
لجبهة املقاومة األفغانية، لبحث الحلول 
قـد  طالبـان  البالد.وكانـت  يف  لألزمـة 
أصدرت يف 22 ديسـمرب املايض أوامر إىل 
املنظمات غري الحكومية يف أفغانسـتان 
تمنـع عمل النسـاء يف هـذه املنظمات، 
من دون تحديد ما إذا كانت هذه األوامر 

تشـمل العامـالت األجنبيات.أتـي هـذا 
اإلعـالن بعد أربعـة أيام فقـط من قرار 
حكومـة طالبـان بمنـع األفغانيات من 
االلتحاق بالجامعـات العامة والخاصة 
إىل أجل غري مسمى.وعىل الرغم من تعهد 
حركة طالبان بعد عودتها إىل السلطة يف 
آب/أغسطس 2021، بإبداء مرونة أكرب، 
فإنهـا رسعان ما تنصلـت من وعودها.

ومنـذ 16 شـهرا، زادت حركـة طالبان 
التدابـري املقيدة للحريات، وال سـيما يف 
حق النسـاء اللواتي اسـتبعدن تدريجيا 
من الحيـاة العامة وأقصني من املدارس 
الثانوية.وقـال عـدد مـن املسـؤولني يف 
طالبـان إنـه لم يكـن هناك عـدد كاف 
من املدرسـني أو املال، وإنه سيعاد فتح 
املدارس بمجرد تطوير منهج إسـالمي.

واسـتبعدت النسـاء أيضـا مـن غالبية 
الوظائف العامة أو أعطني أجوراً زهيدة 
لحضهـن عـىل البقـاء يف املنزل.ولم يعد 
يحق للنسـاء السـفر من دون رجل من 
العائلة، وينبغي عليهن ارتداء الربقع.ويف 
ترشين الثاني/نوفمرب، حظرت الحركة 
عىل النسـاء ارتياد املتنزهـات والحدائق 

وصاالت الرياضة واملسابح العامة.

بغداد/ الزوراء:
أصـدَر مجلـس الـوزراء، توجيهات عدة 
السـتقرار سـعر رصف الـدوالر مقابـل 
الدينـار، وفيمـا وافـق عـىل تخصيـص 
درجات وظيفية لتثبيت العقود يف جميع 
مؤسسـات الدولة، اوىص مجلس النواب 
بإعفـاء رئيس وأعضـاء مجلس األمناء 
لشـبكة اإلعـالم العراقي.وذكـر املكتب 
االعالمـي لرئيس الـوزراء يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: ان رئيـس مجلـس الـوزراء 
محمد شياع السـوداني، ترأس، الجلسة 
االعتياديـة الثانية ملجلـس الوزراء، التي 
بحثت يف مجمل األوضاع العامة والقضايا 

والقرارات املعروضة عىل جدول األعمال.
واضاف، ان الجلسـة شـهدت مناقشـة 
ارتفاع سـعر رصف الدوالر، وتأثرياته يف 
السـوق، وعىل مشـرتيات املواطنني من 
األسواق املحلية، وما يتطلبه من إجراءات 
ملعالجة ذلـك ودعم العملـة الوطنية، إذ 

أقّر املجلس اإلجراءات اآلتية:
١- إلـزام الجهـات الحكومية كافة ببيع 
جميع السـلع والخدمات داخـل العراق 
بالدينار وبسـعر البنك املركـزي والبالغ 

(١٤٧٠) ديناراً للدوالر الواحد.
٢- يشـمل ما جـاء يف فقـرة (١) أعاله 
مبيعات السـلع والخدمات مـن القطاع 

الخطـوط  الخـاص، وخاصـة مكاتـب 
الجويـة الوطنيـة واألجنبيـة والوكاالت 
االتصـاالت  ورشكات  التجاريـة 
واإلنرتنت ومبيعات املجمعات السـكنية 
االسـتثمارية، والتأكيد أن تكون أسـعار 
السـلع والخدمات بالدينار العراقي عىل 

سعر البنك املركزي.
٣- يقـوم البنـك املركـزي ببيـع الدوالر 
للجهات املذكورة يف الفقرة (٢) بالسـعر 
املقرر من البنك املركزي بسـعر (١٤٦٠) 
ديناراً للدوالر للحواالت، و (١٤٥٥) ديناراً 
للـدوالر لتغطية االعتمادات املسـتندية، 
بعـد التعهـد بالبيـع بالدينـار العراقي، 

ويعلن ذلك يف املواقع الرسـمية للجهات 
املعنية عىل منافذ البيع.

٤- يصـدر البنـك املركـزي العراقي آلية 
سـهلة وخالل أسـبوع واحد مـن تاريخ 
القرار يتمكن من خاللها القطاع الخاص 
املذكور بالفقرتني (٢، و٣) آنفاً الحصول 
عىل الدوالر بالسـعر الرسمي، كما يقوم 
البنك بتأمني حواالت القطاع الخاص إىل 
خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطية 
البيـان،  الخارجية.وتابـع  التزاماتهـم 
كمـا واصـل مجلس الـوزراء مناقشـة 
ملف تثبيـت املتعاقدين يف وزارات الدولة 
كافة، ووافق عىل استحداث وزارة املالية 

العناويـن والدرجـات الوظيفية يف ضمن 
موازنـة الدوائــر والتشـكيالت، لتثبيت 
املتعاقــديـن قبــل ٢ ترشيـن الثانـي 
٢٠١٩، عـىل املـالك الدائـم، مـن ضمـن 
التخطيطيــة  أو  التشـغيلية  النفقـات 
لكــل تشـكيـل.ويف السـياق ذاتـه، أقر 
مجلـس الوزراء، بحسـب البيـان، قيام 
وزارة املاليـة بتحويـل (١٠٠٠) باحـث 
اجتماعـي إىل متعاقديـن وفقـاً لقراري 
لسـنة   ٣٣٧  ،٣١٥) الـوزراء  مجلـس 
٢٠١٩)، مـع إضافـة فـرق التخصيص 

املايل لهم بجداول خاصة .

أثينا/ متابعة الزوراء:
بارشِت السـلطات اليونانية ببناء سياٍج 
فـوالذي جديـد، وذلك عىل ضفـاف نهر 
مرييتش الذي يقع عىل الحدود الرتكية ـ 
اليونانية، يف محاولة منها إليقاف تدفق 
الالجئني إىل أراضيها، فهل يمكن أن يؤدي 

بناء هذا السـياج ملزيد من التوترات بني 
أنقـرة وأثينا اللتني تتبـادالن االتهامات 
الالجئني؟واعتـرب  بشـأن  باسـتمرار 
تركـي وقيـادي يف حـزٍب  ديبلومـايس 
معـارض للرئيس رجب طيـب أردوغان 
أن بناء هذا السـياج من شـأنه أن يزيد 

من حجـم التوتر بني تركيـا واليونان يف 
حال اسـتمر الجانب اليونانـي يف بنائه 
دون العـودة أو التنسـيق مـع الجانـب 
الرتكـي الـذي يعاني أيضاً من مشـكلة 
أراضيـه، بحسـب  إىل  الالجئـني  تدفـق 
تعبريه.وقال كانـي تورون األمني العام 

لحزب «املستقبل»، الذي يتزّعمه رئيس 
الـوزراء األسـبق أحمـد داود أوغلو، إن 
«لبناء هذا الجدار أو السياج تأثري سلبي 
يف العالقـات بـني تركيا واليونـان، فهو 
يمّثل املوقف اليوناني السلبي من قضية 
الالجئني وسـيزيد من التوترات الحالية 

بـني أنقرة وأثينا».وأضـاف األمني العام 
لحـزب «املسـتقبل» لـ»العربية.نت» أن 
«بنـاء السـياج مرتبط بملـف الالجئني 
الذي يعد مصدر خالف سـابق بني تركيا 

واليونان لسنواٍت طويلة».
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ليبيا/ متابعة الزوراء:
أوقفْت محكمة اسـتئناف العاصمة الليبيـة طرابلس تنفيذ 
مذكـرة التفاهم بـني حكومة الوحدة الوطنية برئاسـة عبد 
الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وفق 
ما أفادت وسـائل إعالم ليبية امـس الثالثاء.يذكر أنه مطلع 
أكتوبـر 2022، أبرمت حكومـة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع 
تركيـا تتيـح لرشكاتها التنقيـب عن النفط والغـاز يف املياه 
الليبية.وقد أثارت هذه الخطوة جدالً واسعاً يف ليبيا، وأحدثت 
مزيداً من االنقسـامات والخالفات بني القوى الفاعلة.فيما 
دافعـت حكومة الوحدة عن خطوتهـا هذه. ورأى الدبيبة أن 

االتفاقيـات املوقعـة بـني الطرفني ”تخدم مصالح الشـعب 
الليبـي العليا“.بينمـا أوضحت وزيـرة الخارجية يف حكومة 
الوحـدة نجـالء املنقـوش، أن ”مذكـرة التفاهـم تصـب يف 
مصلحتهما، وتسـهم يف حل األزمة العاملية بخصوص طاقة 
الغاز“.يشـار إىل أن توقيـع هـذه االتفاقيـات الجديـدة مع 
تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات عىل إبرام اتفاق مثري للجدل 
بني حكومة الوفاق السـابقة برئاسة فايز الرساج والرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية 
بـني البلدين وتعاونـاً أمنياً، أتاح ألنقرة التدخل عسـكرياً يف 

ليبيا عرب إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اهميـة  املائيـة  املـوارد  وزارة  اكـدْت 
موجـة االمطـار االخرية يف دعـم الخزين 
املزروعـات  ري  وتأمـني  االسـرتاتيجي 
وانعاش االهوار فيما اشارت اىل ان 70% 
من مـوارد البلد املائيـة تأتي من خارجه 
وهـذا يسـتدعي عقـد اتفاقيـات ملزمة 
مـع دول املنبع.وقـال املتحدث الرسـمي 

باسـم وزارة املوارد املائية، خالد شـمال، 
يف حديث لـ“الـزوراء“ ان ”االمطار ثالث 
حاالت اولها  االمطار التي تسـقط وسط 
شـمال العـراق اي املناطـق مـن مدينـة 
سـامراء صعودا هذه يتم توجيه مياهها 
اىل اعمـدة النهر واىل بحـريات الخزن واىل 

مقدمة  السدود“.

á»ó€a@—‹n¨@Û‹«@wÓ‹©a@fiÎÜÎ@÷aã»€a@µi@pb”˝»€a@Âfl@ÒáÌáu@Úz–ñ@|n–né@25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏón¨
ÚÓ«b‡nuaÎ@ÚÌÜbón”aÎ@ÚÓébÓé@aÜb»ic@b:@Êc@aÎá◊c

الزوراء/ حسني فالح:
السـيايس  للشـأن  مختصـون  َرأى 
واالقتصـادي يف العـراق، ان بطولـة 
كأس الخليـج العربي بنسـختها الـ 
25 يف البرصة ستفتح صفحة جديدة 

من العالقات بني العراق ودول الخليج 
وعىل مختلـف الصعد، فيما اشـاروا 
اىل ان البطولـة لها ابعـاد اقتصادية 
الخبري  واجتماعية.وقال  وسياسـية 
االقتصادي احمـد املاجدي يف حديث 

اقامـة  توقيـت  ان  لـ“الـزوراء“: 
بطولة خليجـي 25 كان جيدا يف ظل 
االسـتقرار الذي يشـهده العراق عىل 
لتقريب  السـيايس واألمني  املستوى 
االشقاء الخليجيني من العراق والبدء 

بفتح صفحة مرشقـة من العالقات 
الطيبة املبنية عىل التنسيق والتعاون 
املشرتك يف مختلف املجاالت.واضاف: 
ان البطولـة نجحـت قبـل انطالقها 
من خـالل االسـتقبال الحافل الهايل 

الخليجيـني  الخوانهـم  البـرصة 
والرتحيب الكبري والكرم الذي عكس 
صـورة رائعـة عـن شـعب العـراق 

اجمع.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنِت الهيئة العليا للحج والعمرة، عن تخفيض مبالغ 
قبل  من  والحجاج  املعتمرين  عىل  املفروضة  التأمني 
الجانب السعودي.وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»: 
أن «رئيس الهيئة سامي املسعودي زار اململكة العربية 
تم  السعودي،  الجانب  مع  املداولة  وبعد  السعودية 
املعتمرين  عىل  فرضت  التي  التأمني  مبالغ  تخفيض 
والحجاج».وأشار اىل أن «التأمني الخاص باملعتمرين 
تم تخفيضه من (٢٣٥ رياالً إىل ٨٨ رياالً)، أما بالنسبة 
بدالً عن ١٠٩  التأمينات ٢٩ رياالً  للحجاج فأصبحت 
بمراعاة  العمرة  بـ»رشكات  الهيئة  وأهابت  رياالت». 

األجور الخاصة يف أداء مناسك العمرة للعراقيني «.
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن البنك املركـزي العراقي، امس الثالثاء، 
عن عودة سعر رصف الدوالر اىل ١٤٧٠ خالل 
الشـهر الحايل، فيما أشـار إىل التوجه لفتح 
نوافذ بيع العملـة يف املحافظات قريباً.وقال 
مستشار البنك، إحسان شمران اليارسي، يف 
ترصيـح صحفي: إن «البنـك املركزي ملتزم 
وممتثـل بمقـررات املجتمع الـدويل، وطاملا 
هنالك دول محظور عليها استالم الدوالر، إذاً 
فالبنـك املركزي ال يمكن أن يتخطى ذلك وال 
يخرق الضوابط».وبشأن عودة أسعار رصف 
الـدوالر، أكـد أن «اضطـراب أسـعار الدوالر 
هو حالة مؤقتة، وخالل أسـبوعني سـيعود 
سـعر الـدوالر إىل وضعه الطبيعي املسـتقر 
١٤٧٠، أي قبـل انتهاء شـهر كانـون الثاني 
الجـاري»، الفتاً اىل أن «موارد البنك املركزي، 

اآلن يف أعىل مسـتوياتها منـذ عقود».وتابع 
أن «الوضع املايل للدولة مريح جداً»، مشـرياً 
إىل أن «الضوابـط التي وضعـت لبيع الدوالر 
عـىل املنصة، جـاءت لكي يذهـب الدوالر إىل 
املسـتفيد الحقيقي وهي عملية تنظيمية».
وذكر أن «محافظ البنـك املركزي مصطفى 
غالـب مخيـف التقـى بعـدد مـن التجـار، 
ونصحهـم بـأن يعتمـدوا عـىل املراجعة أو 
التعامل املبارش مع املصارف، وال يسـتوجب 
التعامل مع املضاربني والوسطاء».وتابع أن 
«التعامل املبارش مع املصارف سيقلل عليهم 
الكلـف اإلضافيـة، كمـا سـيقلل الحلقـات 
الزائدة عىل التجار، إضافة إىل ضمان وصول 
البضائع املستوردة بطريق سليم، وهذا فيه 

خدمة لتجارتهم والبالد».

بغداد/الزوراء:
حـّددْت وزارة الدفـاع، موعـد احتسـاب 
شهادات منتسـبيها خالل الخدمة، فيما 
أوضحـت بشـأن مصـري نقـل عـدد من 
املهندسـني إىل هيئة التصنيع العسكري.

وقالت مدير عام املديريـة العامة لألفراد 
يف الـوزارة، بان فائق شـهاب، يف ترصيح 
صحفي: إن «قانون احتسـاب الشهادات 

للخريجني أثناء الخدمة سينفذ بعد إقرار 
املوازنـة العامـة لعـام ٢٠٢٣»، مؤكـدة 
« احتسـاب جميـع  شـهادات منتسـبي 
الوزارة والحاصلني عليها أثناء الخدمة».

من جانب آخر أوضحت شهاب أن «مكتب 
رئيس الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
أصدر أمراً بالرتيث يف قرار نقل مهندسني 

إىل هيئة التصنيع العسكري».
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بغداد/ الزوراء:
حصة  تأمني  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  والرئيس  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  بحث 
العراق من مياه دجلة والفرات.وقال مكتب السوداني يف بيان، «تلقى رئيس مجلس الوزراء  محمد 
شياع السوداني، امس الثالثاء، اتصاالً هاتفياً من الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، جرت خالله 
مناقشة مجمل العالقات الثنائية بني البلدين الجارين».كما شهد االتصال بحسب البيان، «مناقشة 
ملالحقة  والتنسيق  املشرتكة،  الحدود  لضبط  املتبادلة  والجهود  االقتصادي،  التعاون  تنمية  سبل 
املجاميع اإلرهابية يف الحدود املشرتكة بني البلدين».وجّدد أردوغان «دعوته لرئيس مجلس الوزراء، 
إىل زيارة رسمية للجمهورية الرتكية، فضالً عن توجيه الدعوة إىل حضور منتدى أنطاليا الدبلومايس».

وجرى خالل االتصال «البحث يف تأمني حصة العراق من مياه دجلة والفرات، واستمرار التعاون يف 
املجال التجاري واالستثمار ومشاركة الرشكات الرتكية يف مشاريع البنى التحتية واإلعمار بالعراق، 

كما تم التطرق إىل الربط السككي بني ميناء الفاو يف البرصة واألرايض الرتكية».
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الزوراء/ حسني فالح:
السيايس  للشأن  مختصون  َرأى 
بطولة  ان  العراق،  يف  واالقتصادي 
بنسختها  العربي  الخليج  كأس 
صفحة  ستفتح  البرصة  يف   ٢٥ الـ 
العراق  بني  العالقات  من  جديدة 
ودول الخليج وعىل مختلف الصعد، 
فيما اشاروا اىل ان البطولة لها ابعاد 

اقتصادية وسياسية واجتماعية.
احمد  االقتصادي  الخبري  وقال 
ان  لـ»الزوراء»:  حديث  يف  املاجدي 
توقيت اقامة بطولة خليجي ٢٥ كان 
جيدا يف ظل االستقرار الذي يشهده 
السيايس  املستوى  عىل  العراق 
واألمني لتقريب االشقاء الخليجيني 
صفحة  بفتح  والبدء  العراق  من 
مرشقة من العالقات الطيبة املبنية 
يف  املشرتك  والتعاون  التنسيق  عىل 

مختلف املجاالت.
قبل  نجحت  البطولة  ان  واضاف: 
االستقبال  خالل  من  انطالقها 
الخوانهم  البرصة  الهايل  الحافل 
الكبري والكرم  الخليجيني والرتحيب 
الذي عكس صورة رائعة عن شعب 
هناك  ان  اىل  الفتا  اجمع،  العراق 
الخليجية  ليس  الدول  من  الكثري 
لديها صورة سيئة عن  كانت  فقط 
ارسلت  البطولة  هذه  ان  اال  العراق 
رسائل ايجابية اىل جميع دول العالم 
محب  وشعبه  قادم  العراق  بان 

للحياة.

رأى  ما  بعد  يعتقد  انه  اىل  واشار 
الصورة  هذه  الخليجيون  االشقاء 
الناصعة عن العراق والشعب العراقي 
سيحفزهم عىل تمتني العالقات مع 
وابرزها  املجاالت  بمختلف  العراق 
العراقي  الجانب  وعىل  االقتصادية، 
استثمارها من خالل فتح مشاريع 
من  وغريها  البرصة  يف  استثمارية 

املحافظات العراقية.
الشأن  يف  الباحث  قال  جهته  من 
جبار  نبيل  والسيايس  االقتصادي 

لـ»الزوراء»:  حديث  يف  التميمي 
عّدة؛  أبعاد  خليجي٢٥  لبطولة  ان 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
األهداف  بعض  ان  مبينا  أيضاً، 
قدرة  بعكس  تتضمن  السياسة 
رسائل  بّث  عىل  وحكومته  العراق 
بأنه  وإقليمية  دولية  اطمئنان 
وفرتات  األزمات  مرحلة  عرب  قد 
إىل  للعودة  مؤهل  وهو  االنفالت، 
بسمات  أخرى  مرًة  الدويل  املجتمع 

دولة متكاملة.

األهداف  تركز  حني  يف  ويتابع: 
الصورة  إعادة  عىل  االقتصادية 
ووضعه  العراق  عن  النمطية 
باألمن  يتعلق  ما  خصوصاً  الراهن 
الداخيل،  األمن  استتباب  ومدى 
البطولة  خالل  من  العراق  ويؤكد 
استقبال  أمام  مفتوحة  أبوابه  أن 
االستثمارات اإلقليمية والدولية، أما 
األهداف االجتماعية، فالبعض منها 
داخيل تتمثل يف أن البطولة سمحت 
للعراقيني باالنتقال من وسط وغرب 

البرصة  باتجاه  العراق  وشمال 
تضامن  عن  معربين  البالد،  جنوب 
الشعب وتوحده رغم تعدد أطيافه، 
عن  تتحدث  التي  للنمطية  وكرس 
رصاعات اجتماعية عميقة مرتبطة 

باملذهبية والعرقية.
ومىض بالقول: أما الخارجية منها، 
البطولة تعزيز للروابط  أنتجت  فقد 
العراقيني  تربط  التي  االجتماعية 
وسكان البرصة عىل وجه الخصوص 
من  العرب  إخوانهم  من  والزائرين 
ظاهرة  وما  العربي،  الخليج  دول 
الخليج  زائري  شهده  الذي  الكرم 
العربي من البرصة إال رسالة مودة 
ترحيب  مدى  عكست  وترحيب 

العراقيني بضيوفهم.
املتوقعة  اإليرادات  حجم  وحول 
أن  أتوقع  ال  انه  اكد  البطولة،  من 
ترفد البطولة أو تنعكس عىل النمو 
مبارش؛  بشكل  العراقي  االقتصادي 
فعّدة اآلالف من الزائرين الخليجيني 
قد ال تشكل نسبة تذكر أمام حجم 
اإلنفاق الحكومي خالل فرتة اإلعداد 
قد  النتائج  أن  إال  للبطولة،  املسبق 
صورة  عكس  عرب  الحقاً  تنعكس 
ملدن  الواقعية  الظروف  عن  إيجابية 
ويعكس  البرصة،  ومنها  العراق 
العرب  بإخوتهم  العراقيني  ترحيب 
مدى رغبتهم يف استقبال مستثمرين 
الحكومات  من  أو  الخليج  من 

الخليجية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
موجة  اهمية  املائية  املوارد  وزارة  اكدْت 
االسرتاتيجي  الخزين  دعم  يف  االخرية  االمطار 
فيما  االهوار  وانعاش  املزروعات  ري  وتأمني 
اشارت اىل ان ٧٠٪ من موارد البلد املائية تأتي 
اتفاقيات  عقد  يستدعي  وهذا  خارجه  من 

ملزمة مع دول املنبع.
املوارد  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
لـ»الزوراء»  حديث  يف  شمال،  خالد  املائية، 
التي  اولها  االمطار  ان «االمطار ثالث حاالت 
من  املناطق  اي  العراق  شمال  وسط  تسقط 
مدينة سامراء صعودا هذه يتم توجيه مياهها 
اىل اعمدة النهر واىل بحريات الخزن واىل مقدمة  

السدود».
واضاف «اما االمطار التي تسقط عىل املنطقة 
منها  قسم  امرين  يف  منها  فيستفاد  الغربية 
تحقق الرية للمناطق الديمية وقسم يستفاد 

منها يف سدود  ومنشآت حصاد مياه االمطار 
فيستفاد  جنوبا  الوسطى  املناطق  امطار  اما 

منها فقط لتحقيق الرية».
نقوم  االمطار  تسقط  عندما  «عادة  وبني 
الخزين  والسحب من  الضخ  بايقاف عمليات 
ونعتمد عىل االمطار يف الري سواء اكانت الرية 
االوىل او الثانية  الن املطر يقلل من استنزاف 
النهرين  عمودي  اىل  االطالقات  وتقل  الخزين 
ونستفيد يف تحقيق رية كاملة للنباتات كذلك 
الرعوية  للمناطق  النباتي  الغطاء  زيادة  يف 

املرتبطة بالرعاة وغريها».
شح  حالة  نشهد  «العراق  يف  اننا  اىل  ولفت 
نتيجة  سنوات  ثالث  من  اكثر  منذ  املياه  
تناقص السقيط املطري سواء داخل العراق او  
من دول املنبع يف تركيا وسوريا و ايران فاي 

امطار مفيدة ويتم استثمارها «.
ليست  االمطار  ان   من  الرغم  «عىل  واشار   

فيضانية  السنة  وليست  املطلوب  باملستوى 
اال اننا يف وزارة املوارد ودوائرها حققنا اقىص 
كل  «يف  مضيفا  االمطار»  هذه  من  استفادة 
ازمة  خلية  لدينا  محافظتني  او  محافظة 
للوزارة  العامني  املدراء  احد  يديرها  رئيسة 
يف  املدنية  والدوائر  البلدية  دوائر  مع  وينسق 
الحكومات  املحلية باملحافظة املعنية  من اجل  

ادارة اي طارئ بسبب االمطار». 
التي  الجوفية  املياه  «االمطار عززت  ان  واكد 
االمطار بشكل غري  تتغذى اساسا من مياه  

مبارش».
مؤثرة   تكون  ما  بقدر  «االمطار  ان  وبني 
لكن  االهوار  انعاش  من  جزء  تحقق  فانها 
معينة  واطالقات  اىل تصاريف  تحتاج  االهوار 
باعادة  وتستمر  ديمومتها  عىل  تحافظ  حتى 

انعاشها».
 ولفت اىل ان «االشكالية الواقعة يف العراق ان 

دول  من  تأتينا   ٪٧٠ بنسبة  املائية  االيرادات 
ايران   ومن   ٪٥٠ بنسبة  كرتكيا  املائي  الجوار 
بنسبة ١٥٪ ومن سوريا بنسبة ٥٪ و٣٠٪ هي 
نتكلم  دمنا  «ما  مضيفا  العراق»،  داخل  من 
يعني  فهذا  الحدود  خارج  من  آتية  مياه  عن 
الكالم عن اتفاقات  ومعاهدات دولية والعراق 
منذ نشأة الدولة العراقية يف ١٩٢١ وحتى االن 
ليس لديه اتفاقية ملزمة مع هذه الدول تتيح 
االستحقاقات  يف  عادلة  مائية  حصة  منحه 
بالعراق  املائي  «الوضع  ان  الطبيعية»، مؤكدا 
متأثر جدا بسياسات تشغيل تلك الدول لتنفيذ 
الري  تخص  التي  االسرتاتيجية  املشاريع 

واملشاريع االستصالحية الكربى».
فانها  شدتها   كانت  مهما  «االمطار  ان  واكد 
كبري»،  بشكل  العراقي  املائي  الواقع  تخدم 
السنة مائية  ان «تكون هذه  امله  معربا عن 

ورطبة لتحقيق اهداف الوزارة».

بغداد/ الزوراء:
مجلس  عن  صدر  تقرير  كشْف 
الذهب العاملي عن مشرتيات الدول 
وأشار   ،٢٠٢٢ يف  النفيس  للمعدن 
التقرير إىل أن ٣ دول عربية اشرتت 

نحو ٩٧ طن من األصفر الرنان.
وبحسب أول تقرير ملجلس الذهب 
بلغت  فقد   ٢٠٢٣ يف  صدر  العاملي 
معدن  من  العالم  دول  احتياطيات 

الذهب قرابة ٣٥٣٦٩٫١ طن.
وعن أبرز الدول التي اشرتت الذهب 
التقرير  أظهر  املايض،  العام  خالل 
من  طن   ٤٤٫٦ اقتنت  مرص  أن 
طن   ٣٣٫٩ والعراق  الرنان  األصفر 

واإلمارات ١٨٫٥ طن.

حصة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
احتياطيات الذهب يف مرص تشكل 
احتياطياتها  إجمايل  من   ٪٢٢٫١
العراق  لدى  تبلغ  فيما  الدولية، 
من  الذهب  حصة  وتصل   ،٪٨٫٧
اإلمارات  لدى  االحتياطيات  إجمايل 

إىل ٦٫٥٪.
العربية  الدول  بأكرب  يتعلق  وفيما 
اململكة  واصلت  للذهب،  امتالكا 
تصدرها  السعودية  العربية 
 ٣٢٣٫١ حيازتها  بلغت  إذ  القائمة، 
طن،   ٢٨٦٫٨ لبنان  ثم  ومن  طن، 
طن،   ١٧٣٫٦ الجزائر  وبعده 
فالعراق ١٣٠٫٣ طن، ومن ثم مرص 

١٢٥٫٥ طن.

بغداد/ الزوراء:
قرَر القضاء اإلداري، أمس الثالثاء، إيقاف تنفيذ قرار مجلس أمناء شبكة 
اإلعالم العراقي بإعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من منصبه، لحني البت 

يف قضيته.
عليها  اطلعت  التي  الحكم  وثيقة  يف  اإلداري  القضاء  محكمة  وذكرت 
رئيس  إقالة  قرار  تنفيذ  بعدم  يقيض  والئياً  أمراً  أصدرت  أنها  «الزوراء»: 
زالت  ما  قضيته  لكون  منصبه،  من  جاسم  نبيل  العراقي  اإلعالم  شبكة 

تحت نظر املحكمة.
رئيس  إعفاء  األحد،  قرر  قد  العراقي  االعالم  شبكة  أمناء  مجلس  وكان 
آخر  وتكليف  إدارية،  مخالفات  بسبب  مهامه  من  جاسم  نبيل  الشبكة 
رئيس  أعلن  قليلة،  بساعات  الشبكة  أمناء  مجلس  قرار  عنه.وبعد  بديالً 
الوزراء محمد شياع السوداني، رفضه لقرار إقالة نبيل جاسم من رئاسة 

شبكة اإلعالم، ووجه باستمراره بالعمل يف منصبه.

بغداد/ الزوراء:
محمد،  سامي  طيف  املالية  وزير  اعلنْت 
موافقة مجلس الوزراء عىل استحداث اكثر 
من ١٩ الف درجة وظيفية لتثبيت العقود يف 

مؤسسات الدولة.
انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  محمد  وقالت 
مجلس  جلسة  يف  عرضه  ماتم  عىل  «بناَء 
 ١٠ املوافق  الثالثاء   امس  املنعقدة  الوزراء 
/ ١ / ٢٠٢٣ برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
حصلت  السوداني،  شياع  محمد  السيد 
الف   (  ١٩١٤٢  ) استحداث  عىل  املوافقة 
درجة وظيفية لتثبيت العقود يف مؤسسات 
الدولة ممن لديهم خدمة عقدية قبل تاريخ 
٢/١٠/٢٠١٩ وفق ماجاء بالجدول للدرجات 

الوظيفية املعروض عىل املجلس وكاآلتي :
• وزارة الزراعة دائرة البستنة  ٤٥٦

الحيوانية   الثروة  دائرة  الزراعة  وزارة   •
١٨٠

• وزارة الزراعة / البحوث الزراعية  ٤٦٢

الدراسات  مركز  املائية/  املوارد  وزارة   •
والتصاميم  ٣٢

• وزارة املوارد املائية / املصب العام  ١٠٢
والخزانات   السدود   / املائية  املوارد  وزارة   •

١١٣
• وزارة اإلعمار واإلسكان/ دائرة األشغال 

والصيانة  ٨
• وزارة العدل / التسجيل العقاري  ٢٩

• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول  ٨٦
• وزارة العدل /دائرة التنفيذ  ٧٠

• وزارة العمل / هيئة الحماية اإلجتماعية  
١١٣

• وزارة الصحة / املركز  ٢٧٧
• وزارة الثقافة / دائرة الشؤون الثقافية  

٦١
• التصنيع الحربي / الصناعات النحاسية 

وامليكانيكية ٨٧٤
الوطني  املركز   / البرصة  محافظة   •

للصحة والسالمة املهنية  ٧٠

• محافظة واسط / االدارة العامة واملحلية  
٥

• محافظة واسط / صحة واسط  ١٤٠٤
والتدريب  العمل   / ميسان  محافظة   •

املهني  ٧
• محافظة ميسان / بلدية ميسان  ٦

البلدية   املؤسسات   / ميسان  محافظة   •
٢٤٠٩

• محافظة االنبار / الطرق والجسور  ١٦
• محافظة االنبار / زراعة االنبار  ٧٧١

والرياضة   الشباب   / االنبار  محافظة   •
١٩٠

• محافظة املثنى / ٢٢٥٢
الديوانية / الطرق والجسور -  •محافظة 

 ٥
 - العامة  البلديات   / الديوانية  •محافظة 

٤٢
•محافظة ذي قار / بلديات ذي قار - ٤

•محافظة ذي قار / دائرة صحة ذي قار 

١٨٢٤ -
•محافظة بابل / حماية املنشآت - ٢

•محافظة البرصة / هيئة ذوي االعاقة - 
٨١

•محافظة ميسان / ماء ميسان  ٧٧٨
•محافظة ميسان / مجاري ميسان  ٣٧٧

•محافظة واسط / االدارة املحلية  ٢
•محافظة دياىل / زراعة دياىل  ٦٧

•محافظة واسط /   ٢٥٧٣
•محافظة النجف / صحة النجف  ١٨٦٩

•كلية االمام الكاظم  ٥٢٠
ضمان  عىل  املالية  وزارة  حرص  واكدت، 
وفق  والفئات  الرشائح  مختلف  حقوق 
النافذة،  واالحكام  القوانني  عليه  مانصت 
الوزارة  كوادر  جهود  «استمرار  مضيفًة 
االستثنائية تجاه التطبيق األمثل للقرارات 
والتعليمات املتصلة بحسم كافة اإلجراءات 
الوزارات  لكافة  باالستحداث  الخاصة 

واملحافظات والجهات غري املرتبطة» .

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، أمس الثالثاء، دعم ديوان الرقابة 
وتحقيق  العريقة  املؤسسة  هذه  عمل  إنجاح  أجل  من  االتحادي  املالية 
«الزوراء»:  تلقته  النواب،  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر  أهدافها. 
املالية االتحادي، اطلع  الرقابة  أن «الحلبويس أجرى، زيارة تفقدية لديوان 
خاللها عىل سري العمل وآخر نشاطات الديوان، ودوره يف الحفاظ عىل املال 
مجلس  «رئيس  أن  البيان،  وأضاف  اإلدارية».  اإلجراءات  وتصويب  العام، 
تعزيز  آلية  مناقشة  فيه  جرت  املتقدمة،  للمالكات  اجتماعا  ترأس  النواب، 
العقبات  وأهم  ومكافحته،  الفساد  حاالت  لكشف  التصدي  يف  الديوان  دور 
التي تؤثر سلباً يف تأدية املهام املوكلة للديوان وسبل تجاوزها». وأكد رئيس 
املالية  الرقابة  لديوان  املجلس  دعم  عىل  االجتماع،  خالل  النواب،  مجلس 

االتحادي؛ من أجل إنجاح عمل هذه املؤسسة العريقة وتحقيق أهدافها.

جمهورية العراق                                                                  العدد: ٢٩٨٤/ب ع/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                                         التأريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلسل ١٢١٧٩/١١٠ و٤٧٥٠٣/١١٠ 
جزيرة و٣٧٦/٣٠ شامية يف النارصية وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم 
الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة  
النارصية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنسبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من 

الرشكاء  .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
العقار االول تسلسل ١٢١٧٩/١١٠ جزيرة

١- عبارة عن عرصة خالية من البناء تقع النارصية حي الشهداء.
٢-   مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
العقار االول تسلسل ٤٧٥٠٣/١١٠ جزيرة 

١- عبارة عن عرصة خالية من البناء تقع النارصية مدينة الصدر.
٢-   مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
العقار تسلسل ٣٧٦/٣٠ شامية

وغرفة  وحمام  ومطبخ  نوم  وغرفتني  وهول  واستقبال  خارجية  صحيات  من  مؤلفة  دار  عن  عبارة   -١
والحمام  املطبخ  عدا  بالشيلمان  ومسقف  الطابوق  من  مبني  فوقاني  صحية  ومرافق  وحمام  ومطبخ 

واملرافق الصحية الفوقاني مسقفة بالسندويج بنل وعموم العقار مزود باملاء والكهرباء.
٢-   مساحة العقار ١٢٥ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره تسعون مليون دينار عراقي فقط.
٤- العقار مشغول من قبل املعرتض واملعرتض عليهن وال يرغبون بالبقاء مستأجرين للعقار بعد البيع.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

العدد: ٤٤٢٠/ب/٢٠٢٢ جمهورية العراق    
مجلس القضاء األعىل                                                           التأريخ: ٢٠٢٣/١/٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
تسلسل  العقار  العلنية  املزايدة  طريق  وعن  النارصية  بداءة  محكمة  ستبيُع 
صادف  وإذا  للنرش  التايل  اليوم  من  اعتباراً  يوماً  ثالثون  وخالل  جزيرة   ٦٠٤٦/١١٠
يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً 
املعينني  والزمان  املكان  الحضور يف  بالرشاء  الراغبني  البداءة فعىل  يف قاعة محكمة 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل 

العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
١-العقار عبارة عن دار مؤلفة من باحة خارجية وطارمة ومرافق صحية واستقبال 
من  مبني  فوقاني  نوم  غرف  وثالث  داخيل  وحمام  نوم  وغرفتني  ومطبخ  وصالة 
بالشيلمان  مسقفة  الفوقاني  الغرف  عدا  املسلح  بالكونكريت  ومسقف  الطابوق 

واالرضية مبلطة بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء.
٢-مساحة العقار ٣٠٠ م٢ .

٣-القيمة املقدرة للعقار ثالثمائة مليون دينار فقط.
٤-العقار مشغول من قبل املدعى عليها السادسة والتي ال ترغب بالبقاء مستأجرة 

للدار بعد البيع.
مالحظة:-

النرش يف صحيفتني محليتني.
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بغداد/ الزوراء:
أصدَر مجلس الـوزراء، توجيهات عدة 
السـتقرار سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينـار، وفيمـا وافق عـىل تخصيص 
درجـات وظيفيـة لتثبيـت العقـود يف 
جميع مؤسسات الدولة، اوىص مجلس 
النواب بإعفـاء رئيس وأعضاء مجلس 

األمناء لشبكة اإلعالم العراقي.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، 
ملجلـس  الثانيـة  االعتياديـة  الجلسـة 
الـوزراء، التي بحثت يف مجمل األوضاع 
العامة والقضايـا والقرارات املعروضة 

عىل جدول األعمال.
واضاف، ان الجلسـة شـهدت مناقشة 
ارتفاع سـعر رصف الـدوالر، وتأثرياته 
يف السـوق، وعىل مشـرتيات املواطنني 
من األسـواق املحلية، ومـا يتطلبه من 
إجـراءات ملعالجـة ذلـك ودعـم العملة 
الوطنيـة، إذ أقـّر املجلـس اإلجـراءات 

اآلتية:
1 - إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع 
جميع السـلع والخدمات داخل العراق 
بالدينار وبسـعر البنك املركزي والبالغ 

(1470) ديناراً للدوالر الواحد.
2 - يشـمل ما جاء يف فقـرة (1) أعاله 
مبيعات السـلع والخدمات من القطاع 
الخـاص، وخاصـة مكاتـب الخطوط 
الجويـة الوطنية واألجنبيـة والوكاالت 
االتصـاالت  ورشكات  التجاريـة 
واإلنرتنت ومبيعات املجمعات السكنية 
االستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار 
السلع والخدمات بالدينار العراقي عىل 

سعر البنك املركزي.
3 - يقـوم البنـك املركزي ببيـع الدوالر 
للجهات املذكورة يف الفقرة (2) بالسعر 
املقرر من البنك املركزي بسعر (1460) 
دينـاراً للـدوالر للحـواالت، و (1455) 
االعتمـادات  لتغطيـة  للـدوالر  دينـاراً 
املسـتندية، بعد التعهد بالبيع بالدينار 
العراقي، ويعلن ذلك يف املواقع الرسمية 

للجهات املعنية عىل منافذ البيع.

4 - يصـدر البنك املركـزي العراقي آلية 
سهلة وخالل أسـبوع واحد من تاريخ 
القـرار يتمكـن مـن خاللهـا القطـاع 
الخاص املذكور بالفقرتني (2، و3) آنفاً 
الحصول عىل الدوالر بالسعر الرسمي، 
كما يقوم البنك بتأمني حواالت القطاع 
الخـاص إىل خـارج العـراق وبالسـعر 
الرسمي لتغطية التزاماتهم الخارجية.

وتابـع البيـان، كمـا واصـل مجلـس 
الوزراء مناقشة ملف تثبيت املتعاقدين 
يف وزارات الدولـة كافـة، ووافـق عـىل 
العناويــن  املاليـة  وزارة  اسـتحداث 
ضمـن  يف  الوظيفيـة  والدرجــات 
موازنـة الدوائـر والتشـكيالت، لتثبيت 
املتعاقــديـن قبــل 2 ترشيـن الثاني 
2019، عـىل املـالك الدائـم، من ضمن 
النفقـات التشـغيلية أو التخطيطيــة 

لكـل تشكيـل.
ويف السـياق ذاته، أقـر مجلس الوزراء، 
املاليـة  وزارة  قيـام  البيـان،  بحسـب 
بتحويـل (1000) باحـث اجتماعي إىل 
متعاقدين وفقاً لقراري مجلس الوزراء 
(315، 337 لسـنة 2019)، مع إضافة 
فـرق التخصيـص املـايل لهـم بجداول 

خاصة .
ويف إطار دعم الخطة الزراعية الشتوية 
للموسم الحايل، ومعالجة مشكلة املياه 
القائمـة، فقـد وافق مجلس الـوزراء، 
عـىل إقـرار توصيـات اجتمـاع اللجنة 
الدائمة املشرتكة بني (وزارتي الزراعة، 
واملـوارد املائيـة) املنعقـد بتأريـخ 30 
ترشيـن الثانـي 2022، بشـأن إضافة 
الفقرتـني يف أدناه إىل توصيـات اللجنة 
املعنية بإعـداد دراسـة واضـحة بشأن 
الخطة الزراعية الشـتوية لهذا املوسم، 
والرتكيز عىل استخدام املياه الجوفية يف 
املناطق الواعدة يف املحافظات جميعها 
التـي أقرها مجلـس الـوزراء بموجب 
بحسـب   (2022 لسـنة   284) قـراره 

اآلتي:
1. إضافـة مسـاحة ( مليـون دونـم ) 
لتصبح املسـاحة الكليـة املزروعة عىل 
املياه السـطحية (2,500,000) دونم، 

فقـط مليونـان ونصف دونـم عىل أن 
يتـم الرتكيز عىل املسـاحات الزراعيـة 
للخطــة الشـتوية عىل صـدور األنهر 

والجداول والقنوات الرئيسة.
2. تأليف لجان مشـرتكة من مديريات 
الزراعـة،  املائيـة، ومديريـات  املـوارد 
واللجان الزراعية والجمعيات الفالحية 
العمليـات  وغرفـة  بينهـا  بالتنسـيق 
املؤلفة من قيادة العمليات املشرتكة يف 
املحافظات كافة ملتابعة التزام املزارعني 
والفالحني باملسـاحات اإلروائية املقرة 
الشـتوي  للموسـم  الزراعية  بالخطـة 
التجـاوزات،  وإزالـة   2023  –  2022
املسـؤولية  املتجـاوزون  ويتحمـل 
القانونية جـراء تجاوزهم، والوزارتان 
املذكورتـان آنفـا غـري ملزمتـني وغري 
مسـؤولتني يف النظـر أو الرتويـج ألي 
طلبـات بخصوص التعويـض، يف حال 
حدوث تجـاوز عـىل الخطـة الزراعية 
نصـف  اجتماعـات  وتحديـد  املقـرة، 
شـهرية يتـم االتفـاق عـىل مواعيدها 
الزراعـة  مديريـات  بـني  بالتنسـيق 
ومديريات املـوارد املائية يف املحافظات 

كافة.

واوضـح البيان، انه تنفيـذاً لتوجيهات 
رئيس مجلس الوزراء يف اإلرساع بتنفيذ 
خطـط الحكومـة يف فـك االختناقـات 
املروريـة والحـد مـن الزحـام املروري 
يف العاصمـة بغـداد، ومـا تالهـا مـن 
إجـراءات تمثلت برفع عـدد من نقاط 
التفتيـش يف جانبي الكـرخ والرصافة، 
وفتـح عدة طرق وأنفاق داخل املنطقة 
الخرضاء، فقد ناقـش مجلس الوزراء 
التـي  الشـاملة  الحكوميـة  الخطـة 
ستنفذها وزارة االعمار واإلسكان لفك 
االختناقات املرورية يف العاصمة بغداد، 

إذ وافق املجلس عىل ما يأتي :
1. تخويـل وزارة االعمـار واإلسـكان 
والبلديـات واألشـغال العامة صالحية 
إجـراء التعاقـدات بسـقف ال يتجـاوز 
فقـط  دينـار،   1,500,000,000,000
دينــار  مليـار  وخمسـمائة  ترليـون 
للمرشوعـات املدرجـة ضمن الربنامج 
الحكومـي، بأسـلوب الدعـوة املبارشة 
العـرض  وقبـول  تنفيـذ)  (تصميـم/ 
الوحيـد ضمـن الكلفـة الكليـة، عـىل 
أن تتضمـن العقـود بنـداً ينـص عـىل 
عـدم رصف أي مبالـغ إال بعـد إقـرار 

املوازنـة العامة االتحاديـة لجمهورية 
العراق للسـنة املالية/ 2023، وتمويل 
الـوزارة املذكورة آنفا املبالـغ املطلوبة 
وبضمنها التعاقد مع جهة استشـارية 
دوليـة رصينة ومرموقة، اسـتثناًء من 
تعليمـات تنفيذ العقـود الحكومية (2 

لسنة 2014).
2. تقـدم الوزارات كافة، والجهات غري 
املرتبطة بوزارة كافة الدعم ملرشوع فك 
االختناقـات املرورية يف العاصمة بغداد 
الـذي تنفـذه وزارة اإلعمار واإلسـكان 

والبلديات واألشغال العامة.
3. تأليـف لجـان يف كل موقـع ملعالجة 
التنفيـذ  تواجـه  التـي  التعارضـات 
تتكون مـن وزارات (النفط، والثقافة، 
والنقـل،  واالتصـاالت،  والكهربـاء، 
واملاليـة، والتخطيـط) وأمانـة بغـداد 
وتخــول  بغــداد،  عمليـات  وقيـادة 
اللجـان صـالحية تنفيـذ أوامر الغيار 

وتضاف كلفها اىل كلفة املرشوع.
4. تخويـل وزارة اإلعمـار واإلسـكان 
والبلديـات واألشـغال العامة والجهات 
العامـة املالكـة لـألرايض أو صاحبـة 
التخصيص، صالحية تنفيذ املرشوعات 

األرايض  ضمـن  يف  البحـث  موضـوع 
اململوكـة أو املخصصة لتلـك الجهات، 
عىل أن يتـم االسـتمالك أو تغيري جهة 

التخصيص.
وتابـع انـه ”بهـدف تنفيـذ مـا ورد يف 
املنهاج الـوزاري، وما تضمنه الربنامج 
الحكومي يف ما يتعلق بمحور السـكن، 
وتقديم التسهيالت الالزمة بشأن ذلك، 

فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
-1 إقـرار محرض االجتماع التشـاوري 
املنعقد بتاريخ 29 ترشين الثاني 2022 
بشـأن األرايض التابعة إىل وزارة املالية 
واملجمعات املخصصـة لبناء مجمعات 
سـكنية، والفقرة (ثالثا) من توصيات 
االجتماع رقـم (17) للمجلس الوطني 

لإلسكان، بحسب اآلتي: 
• األرايض العائدة إىل وزارة املالية

 (1/7) املـادة  أحـكام  إىل  اسـتنادا   -
مـن قانون تمليـك العرصـات واملباني 
األمريية (3 لسـنة 1960) املعدل، تنقل 
ملكيـة األرايض العائدة اىل وزارة املالية 
واملخصصة سـابقا مـن الـوزارة آنفا 
أصوليا بدون بـدل، اىل دائرة اإلسـكان، 
اإلعمـار  وزارة  تشـكيالت  إحـدى 
العامة،  واإلسكان والبلديات واألشغال 
املشـيد عليها مجمعات سـكنية عامة 
أو يف طـور التشـييد عـىل وفـق القرار 

الترشيعي (39 لسنة 2001).
• األرايض العائـدة إىل مديرية البلديات 

العامة واملخصصة إىل دائرة اإلسكان.
-2 تمليـك األرايض العائدة إىل مديرية 
البلديات العامـة واملخصصة إىل دائرة 
اإلسـكان عىل وفق القرار (693 لسنة 
1973) بـدون بدل، بمـا تحتاجه مـن 
األوىل  املـادة  يف  املبينــة  األراضــي 
مــن القـانون (80 لسـنة 1970) يف 
حـال انطباقـه عـىل األرايض العائـدة 

للبلديات.
ويف سـياق تنفيذ الخطط السرتاتيجية 
املوضوعة لتطويـر منظومة الكهرباء، 
فقد وافق مجلس الـوزراء عىل تخويل 
وزير الكهربـاء صالحية توقيع مذكرة 
العـراق  يف  الطاقـة  لربنامـج  تعـاون 

املرحلـة الثانيـة بـني وزارة الكهربـاء 
ورشكـة سـيمنس أنريجـي أي جـي، 
استثناًء من أساليب التعاقد املنصوص 
عليها يف املـادة (3) من تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية (2 لسنة 2014)
وكما خول الوزراء املشـاركني يف الوفد 
الحكومـي إىل أملانيـا، صالحيـة توقيع 
املذكـرات مـع نظرائهـم مـن الجانب 

األملاني.
وواصل مجلس الوزراء، بحسب البيان، 
مناقشـة املوضوعات األخـرى املدرجة 
عىل جـدول األعمال، وأصـدر القرارات 

اآلتية: 
اوال/ إقـرار توصيات محرض االجتماع 
األمـر  للجنـة  والعرشيـن)  (الثامـن 
الديوانـي (45 لسـنة 2018)، املعنيـة 
والحلـول  واآلليـات  السـبل  بوضـع 
الالزمة إلنجاز مرشوعات املستشفيات 

العامة.
ثانيـا/ املوافقـة عىل مـرشوع قانون 
التعديـل الثاني لقانون شـبكة اإلعالم 
 ،2015 لسـنة   (26) رقـم  العراقـي 

وإحالته إىل مجلس النواب.
ثالثـا/ ملقتضيـات املصلحـة العامـة، 
ومتطلبـات العمـل وضمان اسـتمرار 
تقديم شبكة اإلعالم عىل الوجه األكمل 
بحياديـة واسـتقاللية وفقـاً للمعايري 
املحـددة قانونـاً، التوصيـة إىل مجلس 
النواب بإعفـاء رئيس وأعضاء مجلس 

األمناء لشبكة اإلعالم العراقي.
رابعـا/ املوافقـة عىل التوصيـات التي 
عرضها نائب رئيـس مجلس الوزراء/ 
وزيـر التخطيط بشـأن تعديل التعرفة 

الكمركية.
 خامسا/ إقرار توصية املجلس الوزاري 

لالقتصاد بحسب اآلتي :
- يكون تعديل أسعار املنتجات النفطية 
مسـتقبالً من مهمات املجلس الوزاري 
لالقتصاد، بتوصية إىل مجلس الوزراء.

اسـتثناء  عـىل  املوافقـة  سادسـا/ 
الشحنات العسـكرية التابعة إىل وزارة 
الدفاع مـن الفقرتـني (3، 5) من قرار 

مجلس الوزراء ( 65 لسنة 2022).

بغداد/ الزوراء:

حثَّ رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف جمال 

رشـيد، أمـس الثالثـاء، عىل ترشيـع قوانني 

تؤمـن أرواح النـاس والعجالت مـن حوادث 

السري.

تلقتـه  الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان  وقـال 

عبـد  الجمهوريـة  ”رئيـس  إن  ”الـزوراء“: 

اللطيف جمال رشيد زار مقر وزارة الداخلية 

مهنئاً بعيد الرشطة، حيث كان يف اسـتقباله 

وزيـر الداخلية عبـد األمري الشـمري وكبار 

القادة والضباط يف الوزارة“، مبيناً أن ”رشيد 

أبدى استعداد رئاسة الجمهورية للمساعدة 

يف تسهيل توفري احتياجات الوزارة والتعاون 

مع مجلس النواب أو مجلس الوزراء لترشيع 

القوانني الرضورية“.

وأعـرب رئيس الجمهورية خـالل اللقاء مع 

وزيـر الداخلية والكـوادر العليـا يف الوزارة، 

عن ”تهانيه وتربيكاتـه إىل الضباط واملراتب 

واملوظفـني من منتسـبي الوزارة بمناسـبة 

عيد الرشطة العراقية“، متمنيا لهم ”التوفيق 

والنجاح يف أداء مهامهم الوطنية“.

وأكـد أن ”التضحيـات التي قدمها منتسـبو 

القوات األمنية ستبقى سجالً حافالً بالبطولة 

واإليثـار عرب األجيال“، مشـرياً اىل أن ”هناك 

مسـؤولية كبـرية تقـع عـىل عاتـق القوات 

األمنيـة لوزارة الداخليـة يف حماية املواطنني 

وترسـيخ األمن واالسـتقرار يف انحاء العراق 

كافـة داخل املدن وعـىل الحـدود، من خالل 

مكافحة اإلرهاب والقبض عىل املجرمني“.

وأشـاد، ”بالخطوات التي يتم اتخاذها حالياً 

لرفع املظاهر املسلحة من داخل املدن وتسلم 

امللف األمني من قبل وزارة الداخلية“.

وتطرق رئيـس الجمهورية خـالل اللقاء إىل 

عمل رشطة املـرور وأوضاع الطرق يف البالد، 

مشـدداً عىل ”رضورة تطبيـق قوانني املرور 

بحق املخالفني من السائقني الذين ال يلتزمون 

بقواعـد أنظمـة املـرور والرسعـة املحـددة 

وخاصة يف الطرق الرئيسـة، كذلك املحاسبة 

الشديدة لجريمة القيادة تحت تأثري الكحول 

واملخـدرات وغريهـا مـن األمـور املحرّمـة، 

لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم“.

وأشار إىل أنه ”قد حان الوقت لترشيع قوانني 

التأمـني عـىل أرواح النـاس والعجـالت مـن 

حوادث السـري، وأن يكـون إلزامياً كون هذه 

القوانـني سـتحل الكثـري من املشـاكل التي 

يتعرض لها املواطنون بسبب الحوادث“.

ويف السـياق نفسـه، أكـد رشـيد ”رضورة 

التنسـيق بني وزارة الداخلية ووزارة اإلعمار 

واإلسكان لتحسني الطرق وتجهيزها بشكل 

يسـاعد عىل الحد مـن الحـوادث املرورية“، 

يف  الحاصـل  بالتطـور  ”إعجابـه  إىل  الفتـا 

البنـى التحتية يف هـذا الجانب والـذي اّطلع 

عليه خـالل زيارتـه إىل محافظتـي البرصة 

ونينوى“.

من جانبه أعـرب وزير الداخليـة عبد األمري 

الشمري عن ”شكره وامتنانه لزيارة الرئيس 

وتهانيه بمناسـبة عيـد الرشطة وتوجيهاته 

لتعزيز أمـن املواطنني وممتلكاتهم“، مقدماً 

”عرضا عن الوضـع األمني يف عموم العراق، 

وخطـط الـوزارة يف حفـظ األمـن والنظـام 

يف املـدن كافـة، إضافـة إىل الخدمـات التـي 

تقدمهـا الوزارة ولها تمـاس مبارش يف حياة 

املواطنني“.

ولفت الشـمري اىل ”املعوقات التي تواجهها 

الـوزارة واحتياجاتهـا لتدعيـم األمـن العام 

داخل املدن وعىل الحدود“.

أثينا/ متابعة الزوراء:
ببناء  اليونانيـة  السـلطات  بارشِت 
سـياٍج فـوالذي جديـد، وذلـك عىل 
ضفـاف نهـر مرييتـش الـذي يقع 
عـىل الحـدود الرتكيـة ـ اليونانية، 
تدفـق  إليقـاف  منهـا  محاولـة  يف 
الالجئـني إىل أراضيهـا، فهـل يمكن 
أن يؤدي بناء هذا السـياج ملزيد من 
التوتـرات بـني أنقـرة وأثينـا اللتني 
تتبادالن االتهامات باستمرار بشأن 

الالجئني؟
واعتـرب ديبلومايس تركـي وقيادي 
يف حـزٍب معـارض للرئيـس رجـب 
طيب أردوغان أن بناء هذا السـياج 
من شـأنه أن يزيد مـن حجم التوتر 
بـني تركيا واليونان يف حال اسـتمر 
دون  بنائـه  يف  اليونانـي  الجانـب 
العـودة أو التنسـيق مـع الجانـب 
الرتكي الذي يعاني أيضاً من مشكلة 
تدفق الالجئني إىل أراضيه، بحسـب 

تعبريه.
وقـال كانـي تـورون األمـني العام 
لحزب ”املسـتقبل“، الـذي يتزّعمه 
رئيـس الـوزراء األسـبق أحمد داود 
أوغلـو، إن ”لبنـاء هـذا الجـدار أو 
السياج تأثري سلبي يف العالقات بني 
تركيـا واليونان، فهـو يمّثل املوقف 
اليوناني السلبي من قضية الالجئني 
وسـيزيد من التوتـرات الحالية بني 

أنقرة وأثينا“.
لحـزب  العـام  األمـني  وأضـاف 
أن  لـ“العربية.نـت“  ”املسـتقبل“ 
”بناء السياج مرتبط بملف الالجئني 
الـذي يعد مصدر خالف سـابق بني 
تركيـا واليونان لسـنواٍت طويلة“، 
الفتـًا إىل أن ”الخـالف حـول ملـف 
الالجئني سيستمر بني الجانبني مع 
بقاء الجئني سوريني داخل األرايض 

الرتكية“.
وتابع أن ”الخالف الرتكيـ  اليوناني 

مرتبـط  الالجئـني  مشـكلة  حـول 
بالدرجة األوىل بالالجئني السـوريني 
وال يمكـن حـل هـذه املشـكلة مع 
بقائهـا عالقة بني تركيا وسـوريا، 
إذ يجـب أن ينّسـق البلـدان بشـأن 

إعادتهم إىل بلدهم“.
الرتكـي  الديبلومـايس  شـدد  كمـا 
عىل أن ”بقـاء الالجئني السـوريني 
يف تركيـا سـيبقي ملـف الالجئـني 
مع اليونـان عىل الطاولـة كمصدٍر 
أن  إىل  مشـرياً  معهـا“،  للخـالف 

”هنـاك الجئني مـن دوٍل أخرى مثل 
أفغانستان لديهم أيضاً تأثري سلبي 

عىل العالقات الرتكية ـ اليونانية“.
ولفت إىل أن ”ملف الالجئني بشـكٍل 
عـام يتطلّـب اتفاقـا جديـدا بـني 
تركيا واليونان برعايـٍة من االتحاد 
األوروبـي“، معتـرباً أنـه ”من دون 
حصول هذا االتفاق سـتكون هناك 

مشاكل كبرية بني أنقرة وأثينا“.
وكان وزير الحماية املدنية اليوناني 
تاكيـس ثيودوريكاكوس قـد أعلن 

يـوم أمـس االثنني عـن بـدء بالده 
بناء سـياج فوالذي عىل الحدود مع 
تركيا وذلك ملنـع تدفق الالجئني من 
تركيـا إىل اليونـان يف ثانـي خطـوٍة 
يقدم عليهـا الجانـب اليوناني منذ 
شـهر ديسـمرب املايض، حيث أعلن 
آنذاك عـن نرش 250 عنرصاً إضافياً 
من الرشطة عىل الحـدود مع تركيا 
ملنـع وصـول الالجئـني إىل األرايض 
اليونانية.وتضاربـت األنبـاء حـول 
طول الجدار الحدودي الجديد، ففي 
حني ذكرت وسـائل إعالٍم تركية أن 
طـول الجـدار يبلـغ 140 كيلومرتاً، 
ذكرت وسائل إعالٍم عربية ويونانية 
أن طول السياج الحدودي يبلغ 180 

كيلومرتاً.
وعادًة مـا تتبـادل تركيـا واليونان 
الجارتـني يف حلف شـمال األطليس 
(الناتو)، االتهامات باستمرار حول 
ملف الالجئني الذي يعد ملفاً شائكاً 
بـني الجانبـني وتسـبب بخالفـاٍت 

كبرية بينهما طيلة العقد املايض.
كذلك يسـود نـزاع طويـل األمد بني 
البلديـن منذ عقـود بشـأن الحدود 
البحرية، وحقول تنقيب ذات صلة، 
وجزيـرة قـربص املقسـمة، وهـي 
خالفـات دفعـت أنقـرة وأثينـا إىل 
شـفا الحرب عدة مراٍت يف السابق، 

وتتجدد بني الحني واآلخر.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مجلـس وكالء األمـن الوطنـي، امـس 
الثالثاء، املوافقة عىل إبرام مذكرة تفاهم بني 
وزارتي الداخلية يف جمهورية العراق ومرص.  
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن“ مجلس وكالء 
األمن الوطني، عقد الجلسة األوىل لعام 2023 
برئاسـة مستشـار األمـن القومـي، قاسـم 
األعرجي“.وأضاف البيان، أن“ املجلس ناقش 
املوضوعات املدرجة عىل جدول أعماله، واتخذ 

التوصيات والقرارات الالزمة بشأنها“.
وأشـار إىل أنه“ تم عرض ومناقشة موضوع 

( السـياقات الوطنيـة لنقل املـواد الخطرة يف 
العـراق )، وقـرر املجلس املوافقـة عىل إقرار 
هذه السـياقات وإعمامها للعمـل بموجبها، 
عىل أن يتوىل املركز الوطني للتخطيط املشرتك 
يف مستشـارية األمن القومي مهمـة التقييم 
واملتابعة، لتذليـل العقبات واملعوقات التي قد 

تطرأ أثناء تنفيذها“.
وتابـع البيـان أن“ املجلس قـرر املوافقة عىل 
إبـرام ( مذكرة تفاهم بني وزارتي الداخلية يف 
جمهورية العراق وجمهورية مرص العربية)، 
بعد تعديلهـا وفقا للمالحظـات املطروحة يف 

الجلسة“.
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بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة البيئة، امس الثالثاء، غلق العديد 

مـن مواقع الطمـر يف بغـداد، وفيما أوضحت 

إجراءاتهـا تجـاه املواقـع املخالفـة، وجهت 

توصية للحد من تصاعد أبخرة املواد السامة.

وقال معـاون مدير عـام دار التوعية واإلعالم 

البيئـي يف وزارة البيئـة، أنعم ثابـت خليل، يف 

ترصيح صحفي إن «رفع النفايات يقع ضمن 

مسؤولية أمانة بغداد، إذ إن العديد من مكبات 

ومواقع طمر النفايات لم تحصل عىل املوافقة 

البيئيـة»، مبيناً أن «محطـات كبس النفايات 

املوجودة يف املناطق لم تحصل هي األخرى عىل 

املوافقـة البيئية، ومنها محطـة البياع وكمب 

سـارة». وأضاف خليـل، أن «دور وزارة البيئة 

يف موضوع النفايات يقترص عىل منح املوافقة 

للموقع، ويف حال عـدم حصول املوافقة تقوم 

الوزارة بإجـراءات رقابية وزيـارات للموقع، 

ويتم توجيه عقوبات لعدم استحصال املوافقة 

ملواقـع الطمر، والتي قد تكـون أصالً مخالفة 

للمحددات البيئية عند إنشـائها من قبل أمانة 

بغداد». وأشار إىل أن «وزارة البيئة تدخل بقوة 

مـع أمانة بغـداد وهيئة االسـتثمار والجهات 

املختصـة يف مجـال تدوير النفايـات»، منوهاً 

بـأن «الرشكات االسـتثمارية الخاصة بتدوير 

النفايـات تأتي عن طريـق أمانة بغداد وهيئة 

اسـتثمار بغداد، وتم تقديم عروض ملشاريع، 

وتم رفعها إىل األمانـة العامة ملجلس الوزراء، 

إال أن أياً من املشـاريع لم يحصل عىل املوافقة 

حتـى اآلن، وأن فكـرة إنشـاء معمـل لتدوير 

النفايات ال تزال موجودة، لكن لم يتم االتفاق 

عىل رشكة معينة». 

وأكـد أنه «تم غلـق العديد مـن مواقع الطمر 

بسـبب عدم حصولها عـىل املوافقة البيئية إال 

أن أمانـة بغـداد تلجأ إىل هـذه املواقع التي لم 

تخضـع للمحددات البيئية»، الفتاً إىل أن «هذه 

املخالفات تؤثر عىل البيئة من ناحية انتشـار 

الروائـح الكريهـة والتي تعد بحـد ذاتها تلوثاً 

بيئيـاً، فضـًال عن (النباشـه) الذيـن يعملون 

يف مواقـع الطمـر، والذيـن يقومـون بحـرق 

البالسـتك، ما يتسـبب بتصاعد أبخرة سامة، 

وهي مركبات دايكسينات وغريها».

وشدد عىل «رضورة أن تخضع مكبات النفايات 

لرقابة األمانة وعدم السـماح بعمليات الحرق 

العشوائي يف مواقع الطمر».
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بغداد/الزوراء:

كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

بحـق  قبـض  أمـري  صـدور  الثالثـاء، 

بتهمـة  الهيئـة؛  موظفـني سـابقني يف 

الرشـوة وتضخم األموال والكسـب غري 

املرشوع.

وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة، ببيان 

ورد لــ «الـزوراء»، أفـادت بــ «إصدار 

محكمة تحقيـق الكرخ املختصة بالنظر 

يف قضايا النزاهة أمر قبض بحق موظف 

سابق يف هيئة النزاهة وفق القرار  (١٦٠ 

لسـنة ١٩٨٣) عن تهمـة انتحال صفة؛ 

مـن أجـل الحصـول عـىل مبالـغ ماليَّة 

بصورة مخالفة للقانون».

وتابعـت أن «املحكمـة ذاتهـا أصـدرت 

أمـر قبض بحق املتهم الهـارب وزوجته 

املوظفـة السـابقة يف الهيئـة، مبينة أن 

األمـر صدر  عىل وفق أحكام املادة (١٩/ 

ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسـب 

غري املـرشوع رقـم  (٣٠ لسـنة ٢٠١١) 

املعدل؛ عن تهمة العجز عن إثبات الزيادة 

الحاصلـة يف أموالهمـا». وكان القـايض 

حيدر حنون أكد، خـالل مؤتمر صحفي 

عقـده يف الرابع من الشـهر الجاري، أن 

مناشـدات كثـرية وصلته مـن موظفي 

الهيئـة لـإلرساع يف عمليَّة اسـرتداد هذا 

«االبن العـاق» من الجانب الرتكي؛ إلبراء 

سـاحة الهيئـة الناصعة ممـا لصق بها 

جراء ما اقرتفته يداه.

بغداد/الزوراء:

املائيـة،  املـوارد  وزارة  أعلنـت 

عـودة الحياة إىل هـور الحويزة 

بفعـل تحويـل جزء مـن مياه 

االمطار بإتجاه الهور

وقال مدير إدارة مشاريع األهوار 

ميسـان  يف  الرطبـة  واألرايض 

سـالم سـعدون يف بيان ورد لـ 

«الزوراء»، إن الوزارة أستثمرت 

سقوط مياه االمطار وتحويلها 

اىل هـور الحويـزة عـن طريـق 

مغذياته الثالث (الحسيچي وأم 

الطوس و الزبري)، أدى اىل نسب 

أغمار مقبولة مقارنة باألعوام 

السابقة».

«هنـاك  أن  البيـان،  واضـاف 

تنسيقاً عالياً بني مركز إنعاش 

الرطبـة  واألرايض  األهـوار 

العراقية متمثالً بإدارة مشاريع 

يف  الرطبـة  واألرايض  األهـوار 

ميسـان ومديرية املوارد املائية 

يف املحافظـة لضمان إسـتثمار 

مياه األمطـار لتعزيـز األهوار 

الجنوبية».

وأشار اىل، أن «االطالقات املائية 

الناتجـة عـن سـقوط األمطار 

أثرت إيجاباً عـىل الواقع البيئي 

واالحيائي لالهوار».

وتابع البيان، أن «مياه األمطار 

الواقـع  بتحسـن  سـاهمت 

االهـوار  لسـكان  االقتصـادي 

الذي يعتمـد عىل مصادر الصيد 

الخـرضي  العلـف  واسـتخدام 

للموايش».

بغداد/الزوراء:
امـس   الكهربـاء،  وزارة  أعلنـت 
الثالثـاء، عـن توجههـا للربط مع 
أربـع دول مجـاورة، وفيما حددت 
مسارات الربط، كشفت عن وضع 

خطتـني إحداهمـا مـن ٧ محـاور 
استعداداً للصيف املقبل.

وقال املتحدث باسـم الوزارة أحمد 
موىس يف ترصيـح صحفي إن «كل 
توجهات الوزارة نحو تنويع الطاقة 

عرب مشـاريع الربـط الكهربائي»، 
مبينـاً أن «العمـل جار مـع األردن 
إلنشـاء خط يربط محطـة القائم 

بمحطة ريشة داخل اململكة».
وأضاف أنه «تم تحديد نقاط الربط 
مع السعودية ومسارات الخطوط، 
حيث حددت اآللية وكميات الطاقة 
التي سـتدفع عرب الربط املشرتك»، 
مشـرياً اىل أنـه «تم إنجـاز اتفاقية 
الربط النهائية مع تركيا لدفع ٣٠٠ 
ميغاواط اىل املحافظات الشمالية، 
وانشـأت محطة تحويليـة بطاقة 
٤٠٠ ميغاواط، إال أن ارتفاع أسعار 
الطاقة يف تركيا دفعنا اىل الرتيث يف 

تنفيذ االتفاقية».
وبشـأن الربـط مـع الخليـج، بني 
موىس أنـه «تـم إنجـاز جملة من 
موضحـاً  الربـط»،  هـذا  مراحـل 
«أننا نناقش ملياً مـع هيئة الربط 
الخليجي انشاء خط يربط محطة 
الفاو التي أنجـزت بمحطة الوفرة 

داخل الكويت».

وذكـر أن «املرحلـة األوىل من هذا 
الربط سـيجهز ٥٠٠ ميغاواط اىل 

محافظة البرصة».
للصيـف  االسـتعدادات  وبشـأن 
«هنـاك  أن  مـوىس  أكـد  املقبـل، 
خطتـني عرضـت أمـام مجلـس 
الـوزراء اسـتعداداً للصيف املقبل، 
األوىل هي تحقيق استقرارية الـ٢٤ 
ألف ميغـاواط»، موضحاً أن «ذلك 
سـيزيد سـاعات تجهيـز جديـدة 
للمواطنـني». وتابـع أن «الخطـة 
الثانية هي أننا مضينا بمشـاريع 
معجلـة تتضمن فـك االختناقات 
وانشـاء الخطـوط الناقلة وتهيئة 
وتدعيـم  التحويليـة  املحطـات 
قطـاع توزيـع ونصـب محطـات 
ثابتـة بمراكز الحمـل، إضافة اىل 

استحداث املغذيات وتأهيل شبكات 
التوزيـع»، الفتـاً اىل ان «الكهربـاء 
بدأت فعليـاً بتنفيذ هـذه الخطط 
وفق الصالحيات املمنوحة لتخفيف 

االحمال الصيفية».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة النفـط، امـس  الثالثـاء، عـن  اطالق 

مـرشوع  الزمـاالت الدراسـية للعاملـني يف القطاع 

النفطي، فيما أشـارت إىل أتفاقـاً جمعها مع رشكة 

صينية  لتوفري (٥٠) زمالة دراسية سنوياً. 

 وقـال  نائب رئيـس الوزراء لشـؤون الطاقة، وزير 

النفـط، حيـان عبدالغني، يف بيان، تلقتـه «الزوراء: 

أن «الوزارة تحتفل  بإرسـال عدد مـن إبناء القطاع 

النفطي إىل  الصني للحصول عىل شـهادة املاجستري 

والدكتـوراه ، ضمـن برنامـج التعـاون الثنائي بني 

الوزارة ورشكـة ( EPS) النفطية أحـد أذرع رشكة 

زنهـوا الصينيـة العاملـة يف تطويـر حقـل رشقـي 

بغداد».

وأضـاف عبدالغنـي، أن «هذا املـرشوع يأتي  ضمن 

خطط وبرامج الـوزارة لتطويـر العاملني ، ورعاية 

املواهـب والطاقـات العلميـة الوطنيـة مـن أجـل 

الحصـول عىل الشـهادات العليا لتطويـر مهاراتهم 

العلمية ، وتعزيز دور الجهد الوطني يف أدارة القطاع 

النفطي عىل أسس علمية متقدمة رصينة».

واشار إىل، أن «وزارة النفط دأبت عىل تعزيز وتوسيع 

آفاق التعاون مع الرشكات العاملية الرصينة العاملة 

يف العراق من اجل توفري املئات من الفرص التدريبية 

واألكاديمية  للعاملني يف القطاع النفطي ، خصوصاً 

يف التخصصات النادرة أو التي تشـكل حاجة فعلية 

حقيقة لبعض مفاصـل الصناعة النفطية والغازية 

املحليـة ، والتي نهدف من خاللها االرتقاء بالعاملني 

يف القطاع النفطي، وتعزيز إسـرتاتيجيتنا يف التنمية 

البرشيـة ، ملواكبـة التطـور العاملـي يف هـذا املجال 

، والدفـع بالصناعـة النفطيـة اىل آفاق ومسـتقبل 

أفضل». 

وثمـن الوزير «تعـاون الجانب الصينـي وخصوصا 

رشكة (EPS) النفطية ورشكة زنهوا يف توفري (٥٠) 

زمالة دراسـية كل عام».  من جانبه، قال مدير عام 

دائرة التدريب و التطوير الخبري باسم محمد خضري، 

إن «الدعم املقدم  من قبل قيادة القطاع النفطي  قد 

سـاهم يف نجاح  دائـرة التدريب والتطوير من خالل 

فتح آفاق تعاون مع الجامعات العاملية املعتمدة من 

قبـل وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي العراقية 

، وكان ثمـرة جهودهـا ارسـال ٩٨ طالبـا لدراسـة 

البكالوريوس و٦٥ طالب لدراسـة املاجسـتري و١٢ 

طالبا لدراسـة الدكتوراه يف الجامعـات الربيطانية 

واإليطالية».

ولفت إىل، أن «الوزارة عقدت اجتماعات مع الجانب 

الصينـي واملتمثـل برشكـة زنهـوا الصينيـة بهدف 

انضاج املنح الدراسية وفق الضوابط ووضع قاعدة  

إلطـالق الربامـج يف الجامعـات الصينيـة من خالل 

تحديد االختصاصات ومقابلـة املتقدمني ومفاتحة  

الجهات املختصة».

وتاع «ما أثمرت عن  إطالق املنح الدراسية وقبول ٣٠ 

طالبـا عىل وجبتني من موظفي تشـكيالنا النفطية 

و١١طالبا من العمالة الوطنية يف حقل رشقي بغداد 

 South لدراسـة املاجسـتري والدكتـوراه يف جامعـة

West Petroleum احدى جامعات االبتعاث الرصينة 

خالل هذا العام».

بدوره، قال  مدير عام رشكة نفط الوسـط قدوري 

عبد سـليم، أن «رشكته لديهـا خطط وبرامج معدة 

مسبقا ألثراء خربات مالكاتها الهندسية والفنية ويف 

عـدد من التخصصات  التي تشـكل حاجة رضورية 

، مـن خالل هذا الربنامج الخـاص بإطالق الزماالت 

الدراسـية او من خـالل الورش التدريبيـة التي يتم 

تنظيمهـا  بالتعاون مع الـرشكات العاملية املختصة 

وفق منهجية علمية ونظم التدريب الحديثة».

وأشار إىل، أن «خطوة ابتعاث العرشات من املهندسني 

والفنيـني لرشكاتنـا الوطنيـة اىل جامعـات عامليـة 

الستكمال دراستهم العليا يؤرش صواب املنهج الذي 

تتبعه الوزارة يف رعاية منتسـبيها وتطوير قدراتهم 

لينعكـس عىل واقـع العمل ايجابـا لتطوير صناعة 

النفط والغاز مستقبال».

 JIAN) من جانبه عرب النائب االول للسـفري الصيني

احتفاليـة  لحضـور  سـعادته   Fangning)عـن» 

اطالق مرشوع الزماالت الدراسـية من رشكة زنهوا 

الصينيـة»، مؤكدا ان «بالده ترتبـط بعالقات قوية 

وتعاون مشرتك مع العراق يف شتى املجاالت».

وذكر، أن «الرشكات الصينية تنفذ اعمالها يف العراق 

بشـكل ناجح من اجل توطيد عالقـات التعاون بني 

البلديـن الصديقـني عـىل اسـاس االحـرتام املتبادل 

واملصالح املشرتكة».

 LU    وأشـار نائب مدير عام رشكـة زنهوا الصينية

Liz إىل أنه « تم اختيار ٤١ مرشحاً اىل جانب عدد من 

التحق سـابقا ومبارشتهم بدراسـة البحث واللغة، 

معلنـا التحـاق بقيـة الطلبة  عىل شـكل وجبات اىل 

الصني اعتبارا من شهر آذار املقبل».

ونـوه، أن «رشكة زنهوا تعمـل يف العراق يف عدد من 

املشاريع ولها تعاون كبري مع وزارة النفط».

وجرى خـالل االحتفاليـة تكريم الرشكـة الصينية 

وزيـر النفط  لدعمه خطط رعاية وتطوير الطاقات 

العلمية يف القطاع النفطي ، فضالً  عن تقديم شهادة 

تقديريـة اىل مديـر عـام دائـرة التدريـب والتطوير 

، ومديرعـام رشكة نفـط الوسـط  ، ومدير  املكتب 

االعالمـي يف وزارة النفط لدعمهم املبارش يف تحقيق 

وتعزيز االهداف املشـرتكة. هذا وقد قام نائب رئيس 

الوزراء لشـؤون الطاقـة حيان عبد الغنـي بتوزيع 

بطاقات وكتب االلتحـاق للطلبة املبتعثني اىل الصني 

، وتضمنـت االحتفالية ايضا عـرض  فلم من اعداد 

املكتب اإلعالمي بعنوان (من بغداداىل الصني ) يحاكي 

اجراءات الوزارة لتطوير مالكاتها الهندسية والفنية 

وابتعاث الطلبة للزماالت الدراسية  باالضافة اىل عدد 

من الكلمات والفقرات باملناسبة.
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بغداد/الزوراء:
أعلـَن وزيـر اإلعمـار واإلسـكان 
والبلديات العامـة بنگني ريكاني، 
امس الثالثاء، عن سلسلة مشاريع 

لفك الزخم املروري يف بغداد.
بيـان  يف  اإلعمـار  وزارة  وقالـت 
تلقته «الزوراء» إن «وزير اإلعمار 
واإلسكان والبلديات العامة بنگني 
ريكاني حرض اجتماعاً موسعاً يف 
العراقيني،  املهندسـني  مقر نقابة 
مع أمني بغداد ونقيب املهندسني، 
وعدد من املديرين العامني وخرباء 
الطـرق  قطاعـي  يف  مختصـني 

النقل».
سلسـلة  «إدراج  ريكانـي  وأكـد 
مشـاريع ضمن الخطـط القادمة 
ملعالجـة االختناقـات املروريـة يف 

العاصمـة بغـداد»، مشـرياً اىل أن 
«تنفيذهـا سـيكون عـن طريـق 
فريق وطنـي من الـوزارة وأمانة 
بغداد، وبقية الجهات السـاندة يف 
القطاعـني العام والخاص وخرباء 
مختصني واستشاريني لفك العقد 
املروريـة يف العاصمة، عرب انشـاء 
جسـور ومجرسات جديدة وطرق 
بديلـة إضافـة اىل الطريق الحلقي 

بطول ٩٤ كم».
وأوضـح أنه «تمت مناقشـة عدة 
مشـاريع، من بينها ربـط طريق 
محمـد القاسـم بطريق بغـداد - 
كركوك، وتطوير قناة الجيش من 
جهـة الرسـتمية، وتطويـر جرس 
الجادرية وتقاطع ساحتي النسور 

وقرطبة وغريها من املشاريع».

اربيل/الزوراء:

كشـفت وزارة الصحـة يف اقليم كردسـتان، امس الثالثاء، اعـداد الذين 

تلقوا لقاحات فريوس كورونا خالل الفرتة األخرية.

وقالت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، «حتى االن تم إعطاء اللقاح ملليونني 

و٩٣١ ألفاً و٤٧٤ شخصاً من مضادات فريوس كورونا ما يعني ان أكثر 

من نصف سكان االقليم قد تلقوا جرعتني او جرعة واحدة عىل األقل».

واضافت ان «٤٩٫٦٪ من املواطنني فوق ١٨ عاماً تلقوا الجرعة االوىل من 

اللقاحـات، و٤٠٫٢٪ منهـم تلقوا الجرعة الثانيـة، بينما تلقى ٢٪ منهم 

فقط الجرعة الثالثة».

وعن املواطنني بعمر ١٢ عاما فما فوق، اوضحت الوزارة ان «٣٧٪ منهم 

تلقـوا الجرعة االوىل، و٣٠٪ تلقوا الجرعـة الثانية، بينما تلقى ١٪ منهم 

فقط تلقوا الجرعة الثالثة».

بغداد/الزوراء:
تفتتـح محافظة بغداد العام املقبل، مرشوع ماء الطارمية 
والتاجـي املركزي والذي سيسـهم يف حل أزمة شـح املياه 

ضمن مناطق أطراف العاصمة.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا يف بيان اطلعت عليه 
«الزوراء» إن «مديرية ماء بغداد تنفذ مرشوعاً اسـرتاتيجياً 
للماء هـو الطارمية والتاجي املركزي، والذي سـيعمل عىل 
تأمـني  املاء الخـام والصايف ملناطق شـمال بغـداد والقرى 

والنواحي التابعة لها».
وأضاف العطا، ان «املحافظة كانت قد بدأت بتنفيذ املرشوع 
منذ العام ٢٠١٣ وواجه اشكاالت مالية وإدارية وفنية عدة، 

أدت إىل تأخر إنجازه ضمن املواعيد املحددة». 
وأشـار اىل ان «املحافظـة اتخـذت اإلجـراءات الالزمـة مع 
الجهـات ذات العالقة مـن أجل حل جميع هـذه املعوقات، 
منبهاً عىل أنَّ املرشوع حقق نسبة إنجاز حالياً تجاوزت الـ 
٨٠ باملئـة، بمـا ينبئ بإنجازه ضمن املوعد املحدد سـلفاً»، 
مؤكداً أن «املرشوع الذي سيفتتح خالل العام املقبل ٢٠٢٤، 

تبلغ طاقته االنتاجية ثمانية آالف مرت مكعب بالساعة». 



بغداد/ الزوراء:
عزت لجنـة النفط والغاز والثـروات الطبيعيَّـة يف مجلس النواب، 
امس الثالثاء، تأخر العراق بمجال استخراج الخام ونقله إىل تهالك 

الحقول واألنابيب النفطية.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”االهتمـام بالقطاع النفطي يف البالد مسـألة مهمة جداً، كون 
أكثر مـن 90 % من واردات العراق تعتمد عـىل النفط، مضيفاً أنَّ 
اللجنة ناقشت أكثر من مرة موضوع استخراج النفط، السيما أنَّ 

الطاقة اإلنتاجية له تقدر بـ 2.7 مليون برميل يومياً“. 

وأضـاف صبحـي أن ”هذا الرقم ال يمثل اإلنتـاج الفعيل للعراق، إذ 
إنَّ إنتاجه يقرتب من إنتاج السعودية الذي يصل إىل ثمانية ماليني 
برميل“، مؤكداً ”وجود مشكلة تتعلق بتهالك وقدم الحقول واآلبار 
واألنابيـب النفطية، فضالً عن العديد من املشـكالت التي تعرتض 
مسـألة اسـتخراج النفط يف العراق ونقله“. وُينتـج العراق حالياً 
أربعـة ماليـني و650 ألف برميـل يومياً، ويعد ثانـي أكرب منتج يف 
منظمـة (أوبك) بعد السـعودية، ويجري العمل لزيادتها إىل سـتة 
ماليـني برميل قبـل حلول العـام 2027، وإىل ثمانية ماليني برميل 

يومياً بنهاية العام ذاته بالتعاون مع الرشكات األجنبية. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن ُمدير عام الرشكة العامة للسـمنت العراقية، إحدى 
محســن  حسـيـن  واملعـادن،  الصناعـة  وزارة  رشكات 
عبيـد، امس الثالثاء، عن تحقيق أعىل كمية تجهيز وقيمة 
مبيعـات ملادة السـمنت يف شـهر كانـون األول مـن العام 
املـايض والبالغة بحـدود (١٧٣) ألف طـن بقيمة أكثر من 

(١٥) مليار دينـار .
وقال عبيد يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”هذا اإلنجاز 
جاَء تنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير وُمتابعة إدارة الرشكة 
وبجهـود وُمثابرة كافـة العاملني يف الرشكـة ومعاملها“، 
مبينـا ان ”هـذا اإلنجـاز تحقق أيضـاً بعَد إكمـال تحويل 
منظومـة الحـرق مـن النفـط األسـود إىل الغـاز يف معمل 
سـمنت الكوفة، حيث تمكنت كوادر املعمـل من إنجاز ما 
ُمخطـط ِخالل العام املايض بتحويـل الفرن للخطني األول 
والثانـي إىل منظومة حرق بالغـاز الجاف إضافة إىل إكمال 
تحويل الخط الثالث يف نفس العام ما أسهَم يف خفض ُكلف 
إنتاج األسـمنت“.وأضاف أن ”منظومة الحرق بالغاز ذات 
جـدوى اقتصادية لكونها صديقة للبيئة وتعمل عىل تقليل 
ُكلف إنتاج السمنت إىل جانب املُحافظة عىل جودة ونوعية 
السـمنت املُنتـج“. وكشــَف املُديـر العام عـن أنَّ ”العام 
الحايل ٢٠٢٣ سيشـهد طفرة يف اإلنتاج بعَد إكمال الُخطط 
املرسومة للرشكة من ِخالل إكمال مرشوع منظومة الغاز 

الجاف يف معامل الرشكة كافـة“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت غرفة تجارة عمان، امس الثالثـاء، ان العراق جاء باملرتبة االوىل 

بأكثر الدول استريادا منها خالل عام 2022.
وقالت الغرفة يف بيان لها اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”خالل العام املايض 
2022، تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 885 
ماليـني دينار، مقابل 740 مليون دينار للفرتة نفسـها من العام املايض 

.”
واضافـت ان ”العراق جاء اوال بأكرب الدول العربية اسـتريادا من االردن 
من حيث قيمة السـلع املسـتوردة يف عام 2022 حيث بلغت 251 مليون 
دينار، تليهـا مرص 109 مليون دينار، والسـعودية ثالثا بـ 104 مليون 
دينار، واالمارات رابعا بـ 94 مليون دينار، ثم الكويت خامسا بقيمة 36 
مليون دينار“.علما ان الدينار األردني يساوي حوايل 70 دوالراً امريكياً.

واشارات اىل ان ”قيمة صادرات املنتجات األجنبية (إعادة تصدير) بلغت 
نحـو 406 مليون دينار، والصناعيـة 210 مليون دينار، والزراعية 159 
مليـون دينار، ثم املنتجـات العربية بقيمـة 71 مليون دينـار، والباقي 

للعديد من املنتجات األخرى املختلفة“.
وبينت ان ”غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شـهادات املنشأ للمنتجات 
الزراعيـة والحيوانيـة والثـروات الطبيعيـة األردنية الخـام، وللبضائع 
األجنبيـة التي يجري إعـادة تصديرها وللبضائع األجنبية املشـرتاة من 

السوق املحلية ضمن رشوط محددة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، عن تداول 12 مليار سهم 
بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار دينار خالل شـهر كانون االول/ ديسـمرب 

املايض.
وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: أن ”عدد الرشكات املتداولة 
أسهمها خالل كانون األول بلغ 71 رشكة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 
29 رشكة الختالف األسـعار املعروضة عن املطلوبة من قبل املسـتثمرين، 
ويسـتمر توقـف 3 رشكات لعدم تقديم اإلفصاح، مـن أصل 103 رشكات 

مدرجة يف السوق“.
واضاف ان ”عدد األسهم املتداولة بلغ 12 ملياراً و398 مليون سهم بقيمة 
مالية بلغت 18 مليـاراً و14 مليون دينار من خالل تنفيذ 9742 صفقة“، 
مشريا اىل أن ”مؤرش األسعار املتداولة ISX60 أغلق عىل 585.95 نقطة“.

وأشار السـوق إىل أن ”عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني 
لشـهر كانون االول بلغ 912 مليون سـهم بقيمة ماليـة بلغت 1.1 مليار 
دينـار مـن خـالل تنفيذ 293 عقـد، فيمـا بلغ عـدد األسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني 1.6 مليار سـهم بقيمة مالية بلغت 3.4 مليار 

دينار من خالل تنفيذ 689 عقداً“.
يذكر أن سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 
مـن األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحليـة بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي 417 الف دينار، وسـعر الـرشاء 413 الف دينار، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم االثنني 410 آالف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 387 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 383 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 385 الفاً و 395 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيـل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهـب عيـار 24 بيع 480 الف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 440 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 360 الف 

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

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االسـتثمار الوطنية، امس الثالثاء، عن مشاريع مرتقبة يف بغداد 
واملحافظـات بالتعـاون مع رشكات عامليـة، فيما أعلنت قـرب منح مرشوع 

الرفيل السكني إىل الرشكات املنفذة.
وقال رئيس الهيئة، سـاالر محمد أمني، يف ترصيح صحفي: إن ”الهيئة لديها 
عدة مشـاريع سـتفتح قريباً يف العاصمـة بغداد واملحافظـات، بالتعاون مع 
رشكات عامليـة“، مبينـا أن ”مدينـة الرفيل سـتكون مدينة جديـدة يف بنائها 
وستشـغل مسـاحة أكثر من 106 آالف دونـم، وبالتعاون مـع رشكة عاملية 

لتقديم مخططات جديدة ومصادقتها من قبل الجهات القطاعية“.
وأضاف أن ”املدينة سـتضم مناطق سكنية ومؤسسـات حكومية، وستوزع 
قريبـاً عىل الرشكات املتقدمة“.وحول مرشوع بسـماية السـكني، أوضح أن 
”الهيئـة توصلت إىل مراحل نهائية إلكمال رشكـة هانوا الكورية للمرشوع“، 
منوهـاً أن ”مدينة بسـماية تعد أكرب مـرشوع اسـتثماري يف العراق والرشق 
األوسـط حيث تضم 100 ألف وحدة سـكنية يف مـكان واحد“.وأعلنت الهيئة 
الوطنية لالسـتثمار، األسبوع املايض، اسـتئناف رشكة هانوا الكورية العمل 
بمـرشوع بسـماية.وأكدت أنـه تم توقيـع اتفاق مـع رشكة هانـوا الكورية 
الجنوبيـة املنفذة ملرشوع مدينة بسـماية، حيث تضمـن االتفاق عودة العمل 
بمرشوع مدينة بسـماية السكني وفق جداول دفع وتسليم لـ(9540) وحدة 

سكنية يف موعد أقصاه (18) شهراً من تاريخ توقيع االتفاقية.
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بغداد/ الزوراء:

أعلن البنـك املركـزي العراقي، امس 
رصف  سـعر  عـودة  عـن  الثالثـاء، 
الدوالر اىل 1470 خالل الشهر الحايل، 
فيما أشار إىل التوجه لفتح نوافذ بيع 

العملة يف املحافظات قريباً.
وقال مستشار البنك، إحسان شمران 
اليـارسي، يف ترصيـح صحفـي: إن 
وممتثـل  ملتـزم  املركـزي  ”البنـك 
بمقـررات املجتمـع الـدويل، وطاملـا 
هنالـك دول محظـور عليها اسـتالم 
الدوالر، إذاً فالبنك املركزي ال يمكن أن 

يتخطى ذلك وال يخرق الضوابط“. 
وبشأن عودة أسـعار رصف الدوالر، 
أكد أن ”اضطراب أسـعار الدوالر هو 
حالة مؤقتة، وخالل أسبوعني سيعود 
سـعر الـدوالر إىل وضعـه الطبيعـي 
املسـتقر 1470، أي قبل انتهاء شهر 
كانـون الثاني الجـاري“، الفتاً اىل أن 
”موارد البنـك املركـزي، اآلن يف أعىل 

مسـتوياتها منذ عقود“.
وتابـع أن ”الوضع املايل للدولة مريح 
جـداً“، مشـرياً إىل أن ”الضوابط التي 
وضعـت لبيـع الـدوالر عـىل املنصة، 
جاءت لكي يذهب الدوالر إىل املستفيد 

الحقيقي وهي عملية تنظيمية“.
وذكـر أن ”محافـظ البنـك املركـزي 
مصطفى غالب مخيـف التقى بعدد 
مـن التجار، ونصحهم بـأن يعتمدوا 
عىل املراجعـة أو التعامل املبارش مع 
املصارف، وال يسـتوجب التعامل مع 

املضاربني والوسطاء“.
مـع  املبـارش  ”التعامـل  أن  وتابـع 
الكلـف  عليهـم  سـيقلل  املصـارف 
اإلضافيـة، كمـا سـيقلل الحلقـات 
الزائدة عىل التجار، إضافة إىل ضمان 

وصـول البضائع املسـتوردة بطريق 
سـليم، وهذا فيـه خدمـة لتجارتهم 

والبالد“.
وأكـد أن ”البنك املركزي يبيع كميات 
ممتازة من النقد يومياً، حيث كلفت 
كل املصـارف يف بغـداد فتحت نافذة 
لها لبيع عملـة الـدوالر، وقريباً جداً 
ستشـمل املصـارف يف املحافظـات، 
الـدوالر  إيصـال  عمليـة  لتسـهيل 
للمحتاجني له“، الفتـًا إىل أن ”بعض 
رشكات الرصافـة كان العرض فيها 
قليـل، لذلـك فالبنك املركـزي تصدى 
لهـذه القضيـة وكلـف لجانـاً تابعة 
لها أن تعمـل مع املصـارف للقضاء 
عىل هـذه الظاهرة، حيـث إن األمور 

متجهة إىل طريق الحل“.
وبـني أن ”األزمات التي تصيب الدول 
وال  دوالر  لديهـا  يكـون  ال  عندمـا 

تسـتطيع أن تلبـي الطلب سـتواجه 
مشكلة، لكن البنك املركزي اآلن لديه 
احتياطات تعدت الــ90 مليار دوالر 
بكثـري، وهـذه أول مـرة تصـل فيها 
االحتياطـات إىل هـذه املسـتويات“، 
موضحاً أن ”العراق ليس لديه مشكلة 
مع الدوالر، لكن هنالك مشـكلة وهو 
أن البنك املركزي يريد أن يقنع التجار 
أن يتعاملـوا مبارشة مـع املصارف، 
لكن التجار بعضهم لم يضبط عمله، 
والبعض اآلخر، ليس لديه حسـابات 

يف املصارف“.
وأشـار إىل أن ”البنـك املركزي يحاول 
أن يوضـح للتجار ومـن خالل غرفة 
التجـارة وعن طريق وسـائل اإلعالم 
ومحافـظ البنـك املركـزي، برضورة 
التعامل مع املصارف بشكل مبارش“، 
الفتـًا اىل أن ”البنـك املركـزي وجـه 

املصارف بتسـهيل إجـراءات تمكني 
األمـوال،  إىل  الوصـول  مـن  التجـار 
وبالتـايل فإن هـذه القضية شـهدت 
تطـوراً يوماً بعد يوم نحو األحسـن، 
للتوجـه نحـو حـل األزمـة وهـي يف 

طريقهـا إىل الـزوال“.
من جهته، حث محافظ البنك املركزي 
العراقـي، مصطفـى غالـب مخيف، 
العراقيـني  التجـار  الثالثـاء،  امـس 
التعامل بشـكل مبارش مع املصارف 
العملـة  عـىل  الحصـول  يف  املجـازة 
الصعبـة.. جاء ذلك خالل اسـتقباله 
مع الكادر املتقـدم يف البنك املركزي، 
امـس، عدداً من التجـار، وفقا لبيان 

صـادر عـن البنـك املركـزي.
وذر البيان أنه جرى خالل اللقاء بحث 
أهـم مشـاغل التجـار ومقرتحاتهم 
واهـم التحديـات التـي يواجهونهـا 

بالتعامل مع املصارف املجازة.
وحـث مخيـف التجـار عـىل تجنـب 
واملضاربـني،  الوسـطاء  إىل  اللجـوء 
والتعامل بشكل مبارش مع املصارف 
املرصفيـة  الخدمـات  تقـدم  التـي 
إجـراءات  رشح  كمـا  املختلفـة. 
وقرارات البنك املركزي العراقي خالل 
االيام املاضيـة لتعزيز االسـتقرار يف 
سـوق العملة األجنبيـة وآليات عمل 
املنصـة االلكرتونيـة كأداة للتحويل 

الخارجي.
وكان البنـك املركـزي العراقـي أكد، 
نهاية الشـهر املايض، عـىل مراجعة 
التجـار للمصـارف مبـارشة وعـدم 
واملضاربـني  الوسـطاء  إىل  اللجـوء 
لتـاليف تحميل اسـترياداتهم عموالت 
ومصاريف ال موجب لهـا، منوهاً إىل 
مـا صدر عن مجلس الوزراء يف قراره 
املرقـم (351) لسـنة 2022 بشـأن 
عـدم اسـتيفاء الرسـوم الكمركيـة 
ومبالغ األمانات الرضيبية مسـبقاً، 
إذ سـيؤدي ذلـك إىل تقليـل الحلقات 
الزائـدة وتخفيف اإلجـراءات وإزالة 
الكلف الناتجة عن مشـاكل الرتسيم 

املسبق.
كمـا أكـد أن البنك املركزي مسـتمر 
إجـراءات  تبسـيط  عـىل  بالعمـل 
التحويـل الخارجـي عـرب القنـوات 
الرسـمية وبسـعر الرصف الرسمي 
للتجـار يف ظل انطالق عمـل املنصة 
اإللكرتونيـة للتحويـل الخارجي مع 
بدايـة هـذا العـام. داعيـاً الجهـات 
الحكومية املختصة األخرى تسـهيل 
إجراءات التجار بما يضمن االفصاح 
التـام عن جميع املعامـالت وضمان 

سالمتها.

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو اللجنة املاليـة النيابية، جمال كوجر، 
امس الثالثـاء، عدم وجود وصايـة للبنك الدويل 
عىل البنك املركزي العراقي بسبب صفقة القرن 

والفساد. 
وقـال كوجر يف حـوار اطلعت عليـه ”الزوراء“: 
إنـه ”ال يوجـد حديث عـن وصاية للبنـك الدويل 
عىل البنك املركزي العراقي بسبب صفقة القرن 
والفساد وما شابه، كون العراق الدولة الوحيدة 
التي ربطـت عملتها بالبنك الفيـدرايل األمريكي 
العملـة  الـدوالر  اعتبـار  األوىل  وفـق قضيتـني 
األجنبية الرئيسـة الوحيدة التي يتم التعامل بها 
سـواء كانت بيعاً أو رشاًء، والنقطـة الثانية أنَّ 
أمـوال العـراق تذهب إىل صنـدوق تنمية العراق 

الذي يحتوي عىل عائدات النفط“. 
وأضاف كوجر أن ”الواليات املتحدة لن ترىض أن 
يأتي صنـدوق آخر أو بنك آخـر ويضع يده عىل 
املركزي ألنها املسـتفيد الوحيد، كما أنَّ الواليات 
املتحـدة تحتـاج إىل سـيولة ولديها أزمـة ديون 
كبرية جداً داخل أمريكا وتحتاج بدون مقابل إىل 
أمـوال العراق املوضوعة لديهـا والتي ال تطلقها 

مبارشة“. 
من جانب متصل، اعتـرب خبري اقتصادي، امس 
الثالثاء، أن هناك جملة أسـباب رئيسـية تتعلق 

بارتفاع الدوالر يف السوق املوازي.
وقال الخبري االقتصادي واالكاديمي يف الجامعة 

العراقيـة، عبـد الرحمـن املشـهداني، يف حديث 
صحفي: ان ”متوسط استريادات اليومية العراق 
مـن سـلع وبضائع بحـدود 175 مليـون دوالر 
وسـنوياً بحدود 45 مليار دوالر تمول عن طريق 
النافـذة“، مبينا أن ”عملية تمويـل التجارة تتم 
عن طريق (منافيسـتات) الـرشاء التي يقدمها 
األفـراد والتجـار للمصارف حتى تدخـل للمزاد 

ومن ثم تحول للخارج“.
واضـاف اىل ان ”البنك املركـزي بإدارته الجديدة 
الحاليـة غـرّي تصنيـف املصـارف وهو مـا آثار 

تسـاؤالتنا عن أسـباب ذلك، كما أن البنك تخىل 
عن اتباع سياسته السابقة عن أسماء املصارف 
التي تدخل املزاد والكمية التي تشرتيها، وبالتايل 

ال نعرف أسماء املصارف التي تشرتي الدوالر“.
واشـار اىل انه ”بعد تغري تصنيف املصارف وجد 
ان هناك اربعة مصـارف تابعة لعيل غالم والتي 
عاقبهـا الفدرايل األمريكي فيمـا بعد“، موضحا 
ان هـذه املصارف األربعة ”كانت تسـتحوذ عىل 
%45 من مبيعات البنك املركزي من الدوالر عرب 

مزاد بيع العملة“.

وزاد الخبـري أن ”البنـك الفـدرايل طالـب البنـك 
بوجوب معرفـة الحوالة التـي تصل اىل مرصف 
دبـي اين تذهب الحقـا، ومعلومـات كاملة عن 
املسـتورد والدولـة املرسـلة لهـا لرشاء السـلع 
ومعلومات كاملة عن الشـخص املستلم وشحن 

البضاعة“.
ونـوه إىل ان هذه ”التعليمات املشـددة من البنك 
الفدرايل ال تفيد املصارف والتجار النها ستكشف 
الكثـري مـن األمور حـول ايـن تذهـب االموال، 
وبالتايل انخفضت مبيعات البنك من 200 مليون 

اىل اقل من 100 مليون دوالر“.
ونّبه املشـهداني إىل ان ”ارتفاع سـعر الدوالر يف 
السـوق املوازي حاليا ليس بسبب السفر الن ما 
يحتاجه املسـافر شـهريا هو 10 ماليني فقط، 
وإنمـا توجـه التجـار لالعتمـاد يف رشاء الدوالر 
عـن الطريـق النقدي وشـحنها بالسـيارات او 
مكاتب صريفة لديها مقاصة او مكاتب صريفة 
بالصـني خارج عـن نظام (السـويفت) أدى إىل 
جعـل الدوالر يرتفع وليس بمقدور الحكومة ان 

تسيطر عليه“.
وخلص الخبري إىل أن ”البنك املركزي ال يستطيع 
حاليا ان يسـيطر عىل ارتفاع اسـعار الدوالر إال 
بعـودة الحـواالت الخارجيـة والنقدية بشـكل 
اعتيادي وسـلس عرب املزاد، وما هو مطلوب أن 
نلتزم بالتعليمات التي أصدرها البنك ليس خوفا 

ما دام شعاره محاربة الفساد“.
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من الفوارق التي أحدثتها – أيضا – خليجي البرصة 25 عن سـابقاتها 
مـن الدورات انهـا أعادت للبطولـة روحها التي انـزوت يف ثنايا الرتابة 
والتكـرار ، ممـا أفقدها بريقها السـيما بعـد أن غابت شموسـها مع 
توايل األعوام والدورات ، فمن سـمات بطولة الخليج العربي فضالً عما 
ذكرناه سـابقا بأنها بطولة شـيوخ ، فهي أيضا بطولة نجوم بعينهم ، 
من العراق رعد حمودي وعيل كاظم وفالح حسن وحسني سعيد ، ومن 
السعودية ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد الدعيع ، ومن الكويت 
جاسـم يعقـوب وفيصل الدخيل وفتحـي كميل وحمد بـو حمد ، ومن 
البحرين حمود سلطان وخليل شويعر ويوسف الرشيدة  ومن االمارات 
فهد خميس وعدنان الطلياني وزهري بخيت ، ومن قطر منصور مفتاح 
وعـادل خميس وعادل مال اللـه ، ومن ُعمان هانـي الضابط ، واليمن 
شـاركت ألول مرة يف الدورة 16 يف الكويت 2003 وسـجل أول هدف لها 

يف تاريخ البطولة الالعب شادي عيل جمال ...
هذه األسماء - وغريها ممن جايلها أو ممن كان ردفا لها - ظلت تزين 
جيـد البطولة حتـى بعد ان غادرتها بفعل االعتـزال وذلك لتعلق االعالم 
التقليـدي بها وحفظه أرشـيف أمجادها ، وأولئك النجـوم ممن ذكرنا 
ومن لم نذكر تمتعوا بسـمة  قبول ( كارزما ) ربما ال تتوفر رشوطه يف 
نجـوم لحقوا بهم ، وذلك قد يعود اىل طبيعة املرحلة ومقومات ثقافتها 
ونمـاذج اهتمـام شـبابها يف دول الخليج العربـي ، لذا ظلـت البطولة 
تتفجر حيوية حتى يف الـدورات التي تتضارب فيها التوقعات وتعصف 

بها املفاجآت من كل نوع...
ولكن البطولة يف دوراتهـا املتأخرة ومع التقدم الكروي الفني واإلداري 
يف بلدان الخليج  العربي والسيما عىل صعيد األندية وتغري أحوال وسائل 
االعـالم التي يصحبها تغري أحوال الشـباب، وكثرة املشـاركات عىل كل 
املسـتويات وزحمـة املحرتفـني األجانـب يف وسـائل االعـالم التي تبث 
رسـائلها ليل نهار، تغري املزاج الشـعبي، وكرة القـدم من بني مفردات 
الثقافة الشعبية فقد أصابت البطولة رياح التغيري ، حتى أصبح قيامها 
ومتابعتها من باب احرتام ”سـوالف أهلنـا“ أي ان الدورة تنطلق اليوم 
وهي لدى الجمهور كأنها من األرشـيف، فلكل من املتابعني شأن يغنيه 
عـن متابعتها بطوالت عاملية ودوريات أجنبية ودورات قارية وغري ذلك 

مما ال يدع وقتاً وال مزاجا للتفرغ للبطولة.
وإذ البطولـة يف هـذه املحنة وعىل هـذا الحال، جاءت نسـخة البرصة، 
والنـاس بني مصدق وغـري مصدق بأن مدينة الجاحـظ العظيم - الذي 
جعل من السـخرية فَنـا راقيا - قادرة عىل أن تنقـذ بطولة الخليج من 
سـجن اكتئابها وديمومة عبوسـها بعـد أن كانت االبتسـامة ال تغادر 
ثغرهـا ، فهـل لثغر العراق، البرصة القدرة عىل رسـم انفراجة عىل ثغر 

الرياضة الخليجية، انها أمنيات مشفوعة بدعاء.
وما ان حل مسـاء السـادس من يناير- كانون الثاني – 2023 وانطلق 
حفل افتتاح خليجي 25 حتى دغدغ الجاحظ البرصي خارصة البطولة 
العابسة لتتفجر مرحا وقهقهة ، مستعيدة شبابها، محتضنة أبنائها ، 
فبطولة الخليج ليسـت مالعب وفنادق وبنى تحتية فحسب، بل هي يف 
املقام األول أشقاء يتباعدون ويتقاربون، فيضعف قلبها ساعة التباعد 
، وينشط ساعة التقارب، وهذا من أرسارها، لذا ليس غريبا ان املستوى 
الفنـي ال يحتل فيها املقام األول  فهي ناجحـة عىل الرغم من ان هناك 
من جاءها اليوم بالعبني يف مرحلة التلمذة الكروية أو حتى بمن تخلف 
عن قطار هذه املرحلة، بل ان مدرب منتخبنا، وهو االسـباني كاسـاس 
يقول: ”إذا فزنا يف كأس الخليج لن نكون أبطال العالم، وإذا خرسنا لن 

نكون أسوء فريق“.
اذا كان األمـر الفني عىل هذا الحال .. فمـا هو رس النجاح وملاذا تحَنت 
البطولـة بحنـاء الفاو الشـهرية لرتجع صبيـة جذابة جذلـة ؟ .. انها 

البرصة .. واىل الغد ..
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أصـدرت اللجنـة املنظمـة لبطولـة 
خليجي 25 ، منذ انطالق منافساتها 
الحـايل،  الشـهر  مـن  السـادس  يف 
مطبوعاً رياضيـاً يومياً ورقياً تحت 
مسـمى (خليجي البـرصة)، يتألف 
من ثماني صفحـات ملونة، حملت 
بـني طياتها مواضيع منوعة ما بني 
مقاالت لكبار الكتـاب والصحفيني 
سـواء مـن العـراق ودول الخليـج، 
وأيضاً مواضيع منوعة وترصيحات 
عراقيـة  لشـخصيات  إعالميـة 

وخليجية وعربية.

املطبـوع الذي يصدر بشـكل يومي 
طيلـة أيام البطولة يـرتأس تحريره 
رئيس االتحاد العراقـي لكرة القدم 
عدنان درجال ورئيس التحرير ميثم 
الحسـني واملديـر صـالح الفتالوي 
والسـكرتري الزميل بالل زكي، ومن 

عدد من الصحفيني واإلعالميني.
يف  يوميـاً  يتواجـد  الـذي  املطبـوع 
املراكـز اإلعالمّيـة للبطولـة ومقـر 
سـكن الوفود الرياضّية يعد فاكهَة 
العرس الخليجي، وقد أشـاد بتنوع 
الزمـالء  مـن  العديـد  موضوعاتـه 

الصحفيني.

البرصة/متابعة الزوراء:
قام وزير الشـباب والرياضـة نايف صالح البكـري بزيارة بعثة 
منتخب اليمن املشـارك يف بطولـة كأس الخليج العربي ”خليجي 

25“ التي تستضيفها مدينة البرصة يف العراق.
وخـالل الزيارة التي رافقه فيها السـفري اليمني بالعراق الخرض 
مرمش، أشـاد وزير الرياضة البكري بـاألداء الفردي والجماعي 

ملنتخب اليمن يف مباراته التي ضد منتخب سلطنة عمان.
وأكد وزير الشـباب والرياضة اليمني التطور امللحوظ بمسـتوى 
املنتخب وأدائه الفردي والجماعي، مشـدد عىل أنه خاض مباراة 

رائعة ضد عمان.
ووجهه وزير الشـباب والرياضة برصف مكافأة مالية للمنتخب 

تقديرا للمستوى املرشف أمام سلطنة عمان.
وقـدم املنتخب اليمني مباراة مميـزة أمام عمان فاز فيها األخري 
3 -  2 يف الجولـة الثانيـة مـن املجموعـة األوىل يف بطولـة كأس 

الخليج.
وكان املنتخب اليمني قد خرس يف مباراته األوىل أمام السـعودية، 

بينما يستعد لختام دور املجموعات بمواجهة منتخب العراق.
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البرصة / متابعة الزوراء
قرر اتحاد كاس الخليج برئاسة سعادة 
الشيخ حمد بن خليفه بن أحمد آل ثاني 
عقـد املؤتمر العـام لرؤسـاء االتحادات 
والوفـود املشـاركة بخليجـي 25 يـوم 
الجمعة القـادم املوافق 13 يناير الحايل، 
العديـد مـن  الحضـور  يناقـش  حيـث 
الجوانب الهامة بمسرية البطولة أهمها 
التشاور حول السبل التي تؤدي إىل تطور 
عمل االتحاد الخليجي والكرة الخليجية 
بشكل عام، كما سيناقش االجتماع رحلة 
البطولة يف النسخ القادمة واالتفاق عىل 
آليات محـددة وفق امللفات التي سـيتم 
طرحها لنيل حق االستضافة يف خليجي 
26، باإلضافة إىل تقديم الشكر والتقدير 

للعراق من خـالل تنظيم هـذه البطولة 
وسط تحديات كبرية سبقتها، والتعريج 
عىل اإلشـادة بحفـل االفتتـاح واالبهار 
الذي ظهر عليه. مثـل هذه االجتماعات 
تقـام بشـكل متواصل عـىل هامش كل 
بطولة، وتخرج بتوصيـات مهمة يعمل 
عـىل تنفيذها وفق الخطـة املحددة لها؛ 
بحثا عن الوصـول ألفضل الحلول لدعم 

مسـرية بطولة  الخليج.
ومـن املقـرر أن وصـل إىل البرصة أمس 
األربعاء سـالم بن سعيد الوهيبي رئيس 
االتحاد الُعماني لكرة القدم وذلك لرتؤس 
بعثة األحمر يف خليجي 25، باإلضافة إىل 
حضور املؤتمر العام الذي سيقام مساء 

الجمعة القادم.

البرصة/ متابعة الزوراء:
 أكد الجهاز الفني للمنتخب العراقي لكرة 
القدم، امس الثالثـاء، أن جميع الالعبني 
يتمتعون بصحـة جيدة ولم يتعرض أحد 
منهم إلصابـة رغم صعوبة مبـاراة ليلة 

أمس االول مع السعودية.

وقال املنسـق االعالمـي للمنتخب محمد 
عماد:  ان ”الجهاز الفني والكادر الطبي 
أكـدا عدم حصول إصابات رغم رشاسـة 
املباراة مع السـعودية وقـوة التالحم بني 
الالعبني بأجواء ممطرة شهدتها البرصة 

يوم امس االول“.

واضاف ان ”الجهاز الفني للمنتخب قرر 
ان تكون تدريبـات امس لالعبني خفيفة 
ودون تحميلهم جهداً“، مبينا ان ”الوحدة 
التدريبيـة لليوم امس استشـفائية كون 
الفريـق خـرج مـن مبـاراة قويـة امام 
السعودية وكانت مجهدة بسبب االمطار 

وبـذل الالعبـون جهـداً اضافيـاً خـالل 
اللقاء“.

وبـني ان ”الالعبـني عازمـون عىل امليض 
يتمتعـون  وانهـم  اللقـب  نحـو  قدمـاً 
بمعنويـات عاليـة جـدا وثقـة بالنفس 
والسـيما بعد تحقيق االنتصار يوم امس 

االول“.
وحقق املنتخب العراقي مساء أمس  االول 
الفوز عىل املنتخب السعودي يف منافسات 
الجولة الثانية للمجموعة االوىل يف بطولة 
خليجـي 25، بهدفـني نظيفـني بإمضاء 

ابراهيم بايش وآسو رستم.
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البرصة/ متابعة الزوراء:
أكـد مـدرب املنتخـب الوطنـي خيسـوس 
كاساس، تغيري طريقة اللعب أمام املنتخب 

السعودي بسبب األمطار.
وقال كاساس يف مؤتمر صحفي ان املباراة 
مـع السـعودية تمتلك نقط لعـب محددة، 
ومثـل هذه املباراة كان الفـوز فيها يعتمد 
عـىل الفريق الذي سـيقلل مـن أخطائه يف 
امللعب بسـب األمطار وأرضية اللعب، وتم 
تغيـري طريقـة اللعـب“، مبينـا ان العبي 
املنتخب كانوا منذ الدقيقة األوىل منضبطني 

عىل الطريقة الجديدة“.
واشـاد بـ“الجهد الـذي بذلـه الالعبون“، 
الفتـًا اىل ان ”مبـاراة اليـوم كانـت عادلة 

بالنتيجة“.
املبـاراة  يف  الفـوز  رضورة  عـىل  وشـدد 
القادمة، الفتا اىل انه وجه الالعبني باللعب 

اىل األمام واستغالل الكرة السابقة“.
وبـني: ”ان املبـاراة كانـت مختلفة لكن ال 
يمكـن الفـوز بهـذه الطريقة السـهلة“. 
موضحـاً: ”ان الفريق العراقي لديه الرغبة 

بالفوز بالكأس“.
وأضـاف: ”أثمـن دور الجماهـري العراقية 
التي سـاندت ودعمت أسود الرافدين طيلة 
دقائـق املباراة رغم سـوء األحوال الجوية، 
لكن مشـهدا مثل هذا تجده إيجابياً يف دعم 
الفريـق، وملسـت الفرحة لـدى العراقيني، 
ووصلتنـي الكثري من رسـائل التهنئة من 

بغداد، وأنا مرسور لفرحة العراقيني“.
وأشـار مدرب منتخب العراق إىل أن مباراة 
اليـوم كانت بدنيـة أكثر مـن كونها فنية 

بسبب األرضية.
وأكد: ”سـوف أقوم بالتغيـري مرة أخرى“. 
الفتاً اىل: ”اننا ندرس يف كل مباراة املنافس 
ومزاياه وامكانيته بعدها نغري التشكيل“.

وأعلـن الجهاز الفنـي للمنتخـب العراقي 
لكرة القـدم، أن جميـع الالعبني يتمتعون 
بصحـة جيـدة، ولم يتعـرض أحـد منهم 
إلصابـة، رغم صعوبة املبـاراة وكان مران 

امس ذو طابع استشفائي.
اإلعالمـي  املنسـق  وقـال محمـد عمـاد، 
الفنـي  ”الجهـازان  العراقـي:  للمنتخـب 
والطبـي أكـدا عدم وجـود إصابـات، رغم 

رشاسة املباراة مع السعودية وقوة التالحم 
بـني الالعبـني بأجـواء ممطـرة شـهدتها 

محافظة البرصة“.
وأضـاف: ”الجهـاز الفنـي قـرر أن تكون 
التدريبـات خفيفـة، دون تحميل الالعبني 

أي جهد“.
سـتكون  التدريبيـة  ”الوحـدة  وزاد: 
استشـفائية كون الفريق خرج من مباراة 
قوية أمام السعودية، كانت مجِهدة بسبب 
األمطـار، وبـذل الالعبـون جهـدا إضافياً 

خالل اللقاء“.
عـىل  عازمـون  العـراق  ”العبـو  وختـم: 

امليض قدمـًا نحو اللقب، وأنهـم يتمتعون 
بمعنويـات عاليـة جـداً وثقـة بالنفـس، 
السـيما بعد تحقيق االنتصار عىل املنتخب 

السعودي الشقيق“.
من جانبه كشـف سـعد الشـهري، مدرب 
املنتخب السعودي، أسـباب خسارته أمام 

مضيفه العراقي (0-2) .
وقال الشـهري، يف املؤتمر الصحفي عقب 
املواجهة: ”أتمنى أن يكون هناك يشء فني 
أستطيع إضافته؛ ألن هذه املباراة اعتمدت 
عىل الطابع البدني أكثر، وهذا ليس أسلوب 
السـعودي،  والالعـب  السـعودية  الكـرة 

وحاولنا مجاراة هذه األوضاع الصعبة“.
وأضاف: ”أهم يشء أنه يجب أن يلعب العب 
كرة القدم عىل أرضية جيدة حتى نستطيع 

أن تتكلم من الناحية الفنية ونلومه“.
وأشـار: ”كان واضحـا منذ بدايـة املباراة 
بأنهـا سـوف تحسـم وتنهـى مـن خالل 
ذلـك،  لالعبينـا  وأكدنـا  الثابتـة  الكـرات 
وأرضيـة امللعب ناسـبت املنتخب العراقي 
بحكم القوة البدنيـة املوجودة عند معظم 

العبيه“.
أن  علينـا  النهايـة  ”يف  الشـهري:  وختـم 
نسـتفيد مـن هـذه األخطـاء والخسـارة 

والتي سـتكون وقود لنا يف مباراتنا املقبلة 
بالجولة الثالثة أمام عمان، وأهم يشء أنه 
ما زال أمل التأهـل للدور نصف النهائي يف 

أيدينا، وهذا هو األهم بالنسبة لنا“.
يذكـر أن املنتخب العراقي حقق الفوز عىل 
األخرض السعودي بنتيجة (2 - 0) سجلهما 
إبراهيم بايش وآسو رستم، لريفع رصيده 
إىل 4 نقـاط بصـدارة املجموعـة األوىل من 

خليجي 25.
ويسـتعد ملواجهـة املنتخـب اليمنـي يوم 
غـد الخميـس، ضمـن الجولـة الثالثة من 

البطولة.

بغداد / الزوراء:
عـزى رئيس االتحـاد العراقي لكـرة القدم 
عدنان درجال، االوسـاط الرياضية يف دولة 
قطر بوفاة نائب رئيس االتحادين القطري 

واآلسيوي لكرة القدم ”سعود املهندي“.
وذكر بيان التحاد الكـرة تلقته ”الزوراء“: 
أن رئيـُس االتحـاد العراقـي لكـرِة القـدم 
 ٢٥ لخليجـي  التنظيمّيـة  اللجنـة  رئيـس 
”عدنان درجال“، نيابـًة عن أرسة االتحاد، 
يتقـدم بأحـر التعـازي وأصـدق املواسـاة 
للشعب القطري الشقيق لوفاة نائب رئيس 
االتحاديـن القطري واآلسـيوي لكرة القدم 
”سـعود املهنـدي“، تغمـده اللـه برحمته 

الواسعة وأسكنه فسيح جناته“.

وأكـد رئيـس االتحاد، بحسـب البيـان، إن 
البـارزة  الشـخصيات  مـن  كان  املرحـوم 
والالمعـة عربيـاً وآسـيوياً ودوليـاً، وقّدم 

خدمـاٍت جليلـة لتطويـر الرياضـة عامة 
وكـرة القـدم بصـورٍة خاصة، وسـاهم يف 
إحداث نقلـٍة نوعيٍة يف جميع املناصب التي 
تبوأ إدارتهـا، وكذلك مسـاهمته يف تطوير 
كـرة القدم عىل املسـتوى الخليجـي، مبينا 
إن املرحـوم عمـل بقـوٍة لتعزيـز العالقات 
الرياضّيـة بني البلدين الشـقيقني العراقي 
والقطـري  مـن خـالل حرصـه وتفانيـه 
وإخالصه يف توطيد العالقات بالشكل الذي 

يخدم مسريَة االتحادين بالشكل األمثل.
ويشـاطر رئيـس االتحـاد أحـزان عائلـة 
املرحـوم ”سـعود املهنـدي“، وأن يمن الله 
عليهـم الصرب والسـلوان ويسـكنه جنات 

الخلد.
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البرصة/ متابعة الزوراء:

أكد املدرب الربازييل جورفان فيريا، دعمه لنجاح العراق يف تنظيم 
بطولـة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي ٢٥» عىل أرض 

البرصة الفيحاء.
وقال فيريا، يف ترصيحات صحفية حيث يتواجد يف البرصة بدعوة 
من قبل اللجنة املنظمة لحضور مباريات البطولة، « منذ ١٥ عاماً 

واىل اآلن ، أرتدي قالدة العراق، العراق يف قلبي دائما».
وقـاد فيريا، منتخبنا الوطني للفوز بلقب بطولة كأس أمم آسـيا 

بكرة القدم عام ٢٠٠٧.
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لوس أنجليس / متابعة الزوراء
أعلن الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، ولوس 

أنجليس األمريكي الحايل، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
ورحل بيل عن صفوف ريال مدريد يف صيف ٢٠٢٢، وانضم 
بيل  حر.وأصدر  انتقال  صفقة  يف  أنجليس  لوس  لصفوف 
«بعد  فيه:  قال  تويرت،  عىل  الرسمي  حسابه  عرب  بياًنا 
النادي  من  الفوري  اعتزايل  أعلن  ومدروسة،  متأنية  دراسة 
ألنني  للغاية  محظوظ  بأنني  «أشعر  واملنتخب».وأضاف: 
حققت حلمي يف ممارسة الرياضة التي أحبها، لقد منحتني 
حًقا بعًضا من أفضل لحظات حياتي، عىل مدار ١٧ موسًما، 
يخبئه  عما  النظر  بغض  تكرارها،  املستحيل  من  سيكون 
التايل يل».وتابع: «من أول ملسة يل يف ساوثهامبتون  الفصل 
إىل آخر ملسة يل مع لوس أنجليس وكل يشء بينهما، شكلت 
مسرية النادي التي أشعر بالفخر واالمتنان لها، اللعب من 
أصبح  حلًما  حًقا  كان  مرة   ١١١ الفريق  وقيادة  بلدي  أجل 
الذين  أولئك  لجميع  امتناني  إظهار  «إن  حقيقة».وأكمل: 
أشعر  يبدو وكأنه مستحيل،  الرحلة،  لعبوا دورهم يف هذه 
حياتي  تغيري  يف  للمساعدة  الناس  من  لكثري  مدين  بأنني 

بدأت  بها عندما  أكن ألحلم  لم  وتشكيل مسريتي بطريقة 
مسريتي يف التاسعة من عمري».وزاد: «إىل أنديتي السابقة، 

ساوثهامبتون، توتنهام، ريال مدريد وأخريًا لوس أنجليس، 
العمل  وطاقم  السابقني،  واملدربني  املديرين  جميع  وكذلك 
املشجعني  وجميع  الفريق،  يف  وزمالئي  الخلفية،  الغرفة  يف 
الذي  التأثري  كان  املذهلني،  وعائلتي  وأصدقائي  املتفانني، 
تركته ال يقاس».وواصل: «والداي وأختي، من دون تفانيكم 

يف تلك األيام األوىل، دون مثل هذا األساس القوي، لم أكن 
لذا أشكركم عىل وضعكم  اآلن،  البيان  ألكتب هذا 

الثابت». دعمكم  وعىل  الطريق  هذا  عىل  يل 
حملني  لقد  وأوالدي،  «زوجتي  وختم: 

لجميع  تماًما  بجانبي  ودعمك،  حبك 
مما  واالنخفاضات،  االرتفاعات 
أنتم  الطريق،  طول  عىل  ثابًتا  يبقيني 
أنتقل  لذلك،  أفضل،  ألكون  تلهمونني 
حياتي،  من  التالية  املرحلة  إىل  برتقب 

وقت التغيري واالنتقال، فرصة ملغامرة 
جديدة».

تورينو / متابعة الزوراء
نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  يستهدف 

الالعبني  أحد  جذب  السعودي،  النرص 
إىل  لالنتقال  يوفنتوس،  يف  البارزين 

صفوف العاملي.وينتهي عقد الجناح 
مع  كوادرادو  خوان  الكولومبي 
املقبل.ووفقا  الصيف  يوفنتوس، 
اإليطالية،  ستامبا»  «ال  لصحيفة 
اتصل  رونالدو  كريستيانو  فإن 

بخوان كوادرادو إلقناعه باالنتقال إىل 
املوسم. السعودي هذا  النرص  صفوف 

رونالدو  كريستيانو  تزامل  أن  وسبق 

صفوف  يف  كوادرادو  خوان  مع 
 ٣ ملدة  العجوز  السيدة 
 ٢٠١٨ من  مواسم 

وحتى ٢٠٢١، قبل 
صاروخ  عودة 

يونايتد. مانشسرت  إىل  ماديرا 
التقارير إىل أن  العديد من  وأشارت 

يوفنتوس ال ينوي تجديد عقد خوان 
يف  يرحل مجانا  كوادرادو، وسيرتكه 
عن  اليويف  يبحث  كما  املوسم،  نهاية 
الشتوي  املريكاتو  خالل  جديد  جناح 

الجاري.

الرياض / متابعة الزوراء
ذكرت تقارير طبية أن عودة الالعب يارس الشهراني لتدريبات ناديه 

الهالل السعودي، قد تمتد حتى بداية املوسم الجديد.وتلقى الجهاز 
يارس  لها  خضع  التي  الطبية  الفحوصات  أن  الهالل،  لنادي  الطبي 

الشهراني، أكدت أنه ال زال يحتاج إىل الرعاية الطبية.وكان الجهاز الطبي 
للهالل، قد منح الالعب يارس الشهراني، راحة سلبية من التدريبات، منذ 

بعد  الشهراني  يارس  والبطن.وأصيب  الوجه  يف  عمليات  لعدة  خضوعه 
العويس،  محمد  الحارس  السعودي،  باملنتخب  زميله  مع  عنيف  اصطدام 

وذلك يف املباراة األوىل لألخرض يف مونديال قطر ٢٠٢٢ أمام األرجنتني.وأجرى 
يارس الشهراني نجم الهالل، عدة عمليات يف الوجه والبطن، وأوىص الجهاز 

الطبي املعالج بمنح الالعب، راحة سلبية وإبعاده عن التدريبات.

ميونيخ / متابعة الزوراء
األملانية،  والكرة  ميونيخ  بايرن  أسطورة  ماتيوس،  لوثار  أعرب 
السويرسي  الحارس  صفقة  البافاري،  النادي  إتمام  يف  ثقته  عن 
بوروسيا  مع  مكثفة  محادثات  يف  أملانيا  بطل  سومر.ودخل  يان 
مونشنجالدباخ، للظفر بتوقيع حارسه البالغ من العمر ٣٤ عاما، لسد 
املوسم.وخالل  نهاية  حتى  نوير  مانويل  غياب  ثغرة 
عموده عرب شبكة «سكاي»، كتب ماتيوس: 
يلعبان حاليا  وبايرن  «مونشنجالدباخ 
بعضهما».وأشار  مع  البوكر  لعبة 
ضم  بايرن  عرض  إىل  ماتيوس 
سومر بمقابل أقل من ٥ ماليني 
جالدباخ  يطلب  فيما  يورو، 
املبلغ.وأضاف:  هذا  ضعف 
سومر  النهاية،  «يف 
للبايرن  سينضم 
بني  يرتاوح  بمقابل 
يورو،  ماليني  و٧   ٦

عىل  الحصول  يف  يرغب  فجالدباخ  اآلخر،  من  حاجته  يعلم  ناد  وكل 
املال، لجلب حارس بديل».ودعا ماتيوس إدارة مونشنجالدباخ لتلبية 
«إنه يستحق  النموذجي.وختم:  باملحرتف  الذي وصفه  رغبة سومر، 
هذا االمتنان، ألنه كان داعما رائعا للفريق لسنوات عديدة، ليس فقط 

بتصدياته املذهلة يف أرض امللعب، بل بسلوكياته ونجاحه الريايض».

الرياض / متابعة الزوراء 
اإلسباني  املتسابق  مركبة  التحّطمت 
تعرّضه  بعد  «أودي»  سائق  ساينث  كارلوس 

لحادث يف املرحلة التاسعة من رايل داكار.
املستشفى  إىل  ساينث  ُنقل  الحادث  هذا  إثر  وعىل 

بسبب معاناته من آالم عىل مستوى الظهر.
يف  املنافسات  إىل  العودة  اإلسباني  طلب  ذلك  بعد 
محاولة الستئناف املرحلة التاسعة من رايل داكار.

                         

مارسيليا / متابعة الزوراء
علق زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية، بشكل مسترت، 
عىل السخرية التي تعرض لها من قبل نويل لو جريه، رئيس 
اتحاد الكرة الفرنيس.وكان لو جريه أطلق ترصيحا ساخرا من 
زيدان، قائال: ”ربما يحتاج لربنامج معني، حتى يجد نادياً أو 
منتخباً يعمل معه. ال أهتم بإمكانية تدريبه للربازيل. يمكنه 
الذهاب حيث يريد، سواء فريق أو منتخب، ألنني بالكاد أهتم 
أجيب“. لن  هاتفني  وإذا  به،  أتصل  لن  يخصه.  يشء  بأي 

واعتذر لو جريه عن ترصيحه، بعد أن تعرض النتقادات قوية 
بارزة.وقال  وسياسية  رياضية  ومؤسسات  شخصيات  من 
فرنسا،  منتخب  يف  السابق  زيدان  زميل  دوجاري  كريستوف 
الفرنسية: ”هل   “10 أبرزته شبكة ”لو سبورت  عرب ترصيح 
تحدثت مع زيدان عن واقعة لو جريه ؟ ال. لكننا تواصلنا عىل 
مجموعة الواتس الخاصة بنا (نجوم فرنسا 98)“.واستطرد: 
”لكني ال أريد إفشاء أي رس من أرسار الدولة“.وأضاف النجم 
السابق لفرنسا: ”هل رد زيدان عىل ما قاله لو جريه ؟ نعم. 

لكني لن أخربك ماذا قال لنا، أو ما قلناه لبعضنا البعض“.

ميالنو / متابعة الزوراء
أكد تقرير صحفي إيطايل، أن الرتكي هاكان كالهان أوغلو، صانع 
ألعاب إنرت ميالن، سيغيب عن مواجهة فريقه السابق ميالن، يف 
الثامن عرش من يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تعرضه إلصابة 
النرياتزوري مع  تعادل  الفخذ.وتعرض هاكان لإلصابة خالل  يف 
أمام  املقبلة  املباراة  عن  غيابه  ليتأكد  ملثلهما،  بهدفني  مونزا، 
هاكان  إيطاليا.وانضم  لكأس  عرش  الستة  دور  يف  غدا  بارما، 
لصفوف إنرت ميالن، مطلع املوسم املايض، يف صفقة انتقال حر، 
ديللو  ”الجازيتا  صحيفة  ميالن.وبحسب  مع  عقده  انتهاء  بعد 
حالة  يف  تسببت  كالهانجولو،  إصابة  فإن  اإليطالية،  سبورت“ 
إنزاجي،  سيموني  بقيادة  إلنرت،  الفني  للجهاز  القلق  من  كبرية 
وذلك لصعوبة لحاقه بمواجهة ميالن.وسيفتقد إنرت جهود العبني 
والكرواتي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  وهم  بارما،  أمام  آخرين 
خدمات  استعادة  يف  ميالن  إنرت  بروزوفيتش.ويأمل  مارسيلو 
يف  النرياتزوري  سيضع  غيابه  ألن  ميالن،  مواجهة  قبل  لوكاكو 

ورطة كبرية، لكثرة الغيابات داخل الفريق.

بغداد / متابعة الزوراء
السوبر  كأس  بطولة  منافسات  تنطلق 
يف  ستقام  التي  األربعاء،  اليوم  اإلسباني، 
مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، 

للمرة الثالثة يف تاريخ املسابقة.
ويستهل ريال مدريد، مشواره يف البطولة، 
النهائي،  نصف  يف  فالنسيا  بمواجهة 
سيواجه  الخفافيش  عقبة  تخطى  وحال 
يف النهائي الفائز يف نصف النهائي الثاني 

بني برشلونة وريال بيتيس.
وستكون البطولة بمثابة مواجهة خاصة 
بني كريم بنزيما قائد هجوم ريال مدريد، 
هجوم  قائد  ليفاندوفسكي  وروبرت 
بني  الرصاع  يشتعل  حيث  برشلونة، 
لصفوف  البولندي  انضمام  منذ  الثنائي، 

البلوجرانا يف الصيف.
التفوق من  املوسم،  الليجا هذا  يف بطولة 
بشكل  ليفاندوفسكي  روبرت  نصيب 
ملحوظ؛ حيث يعتيل صدارة جدول هدايف 
بينما  اآلن،  حتى  هدفا   ١٣ برصيد  الليجا 
بنزيما يف املركز الخامس برصيد ٨ أهداف 

فقط.
ورغم أن ليفاندوفسكي غاب عن برشلونة 
 ١٦ بالجولة  مدريد  أتلتيكو  مواجهة  يف 
خالل  لطرده  نظرًا  لإليقاف،  الليجا  من 
مواجهة أوساسونا، لكنه سيشارك بشكل 

طبيعي يف السوبر اإلسباني.

ويف انجلرتا، صعد فريق أرسنال اإلنكليزي 
االتحاد  بطولة كأس  الرابع من  الدور  إىل 
عىل  تغلبه  عقب  القدم  لكرة  اإلنكليزي 
مضيفه أوكسفورد يونايتد (٣-٠) ضمن 

الدور الثالث من البطولة.
وانتهى الشوط األول من املباراة عىل وقع 

الثاني  الشوط  ويف  أهداف  بدون  التعادل 
افتتح الدويل املرصي محمد النني التسجيل 
الدقيقة  يف  رأس  رضبة  من  للمدفعجية 
نيكيتاه من  إيدي  املهاجم  تمكن  ثم   ،٦٣
إضافة الهدف الثاني يف الدقيقة ٧٠، الذي 
عاد وسجل الهدف الثالث ألرسنال والثاني 

له يف الدقيقة ٧٦.
ورضب آرسنال بذلك موعداً مع مانشسرت 

سيتي يف الدور الرابع.
يف  له  فوز  أول  فريونا  حقق  ايطاليا،  ويف 
أيلول/ منذ  القدم  لكرة  اإليطايل  الدوري 

ضيفه  عىل  تغلبه  إثر  املايض،  سبتمرب 

بني  مباراة  يف  ٢-صفر  كريمونيزي 
ضمن  البقاء  أجل  من  يصارعان  فريقني 

أندية النخبة.
 ١٠ من  سلسلة  بالتايل  فريونا  وأوقف 
مباريات لم يتذوق فيها طعم االنتصار، يف 
حني ال يزال منافسه بال أي فوز منذ بداية 
املوسم علما بأنه صعد من الدرجة الثانية 

هذا املوسم للمرة األوىل منذ عام ١٩٩٦.
هديف  الزوفيتش  داركو  الرصبي  وسجل 

فريونا يف الدقيقتني ٩ و٢٦.
وصعد فريونا من املركز األخري اىل الثامن 
قاع  اىل  كريمونيزي  تراجع  حني  يف  عرش 

الرتتيب.
تخلفه  أتاالنتا  قلب  ثانية،  مباراة  ويف 
يف  فوز  اىل  بولونيا  مضيفه  أمام  بهدف 
السادس  املركز  اىل  لريتقي  املرحلة  ختام 
الذي  روما  حساب  عىل  األهداف  بفارق 

تعادل مع ميالن ٢-٢.
ورفع أتاالنتا رصيده اىل ٣١ نقطة وبات 
املركز  صاحب  إنرت  من  نقاط   ٣ بعد  عىل 
أبطال  دوري  اىل  املتأهلني  واخر  الرابع 

أوروبا حاليا.
ريكاردو  بواسطة  مبكرا  بولونيا  تقدم 
دقائق،  ست  مرور  بعد  أورسيليني 
وانتظر أتاالنتا الشوط الثاني لريد بهدفني 
 (٤٨) كوبمينريس  تون  البلجيكي  عرب 

والدنماركي راسموس هويالند .(٥٨) 

بوسطن / متابعة الزوراء
بوسطن  ليقود  نقطة   ٣٢ تايتوم  جايسون  سّجل 
بولز  شيكاغو  ضيفه  عىل  صعب  لفوز  سلتيكس 
١٠٧-٩٩، ليعّزز صدارته مع انتصاف املوسم املنتظم 
من دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني، فيما بقي 
دنفر ناغتس وممفيس غريزليز عىل املسافة ذاتها يف 

قمة املنطقة الغربية.
وأضاف غرانت وليامس ٢٠ نقطة وجايلن براون ١٩ 
وآل هورفورد ٨، بما فيها ثالثية حاسمة قبل ٢٥٫٥ 

ثانية من النهاية.
بعد ٤١ مباراة يف  إىل ٢٩-١٢  وعزز سلتيكس سجله 

املوسم املنتظم من أصل ٨٢.
املسافة  عىل  وغريزليز  ناغتس  بقي  ذلك،  غضون  يف 
ذاتها يف صدارة الغربية، بفوز األول عىل ضيفه لوس 
عىل  والثاني   ١٢٢-١٠٩ املنقوص  ليكرز  أنجليس 

ضيفه سان أنتونيو سبريز ١٢١-١١٣.
بوسطن الذي مني بخسارة مفاجئة أمام أوكالهوما 
لتخطي  الكفاح  عليه  وتحتم  مؤخرًا  ثاندر  سيتي 
سبريز يف املباراة األخرية، أهدر مجدًدا فارًقا شاسًعا 

لكنه تمكن من الخروج آمًنا هذه املرة.
الربع  من  ديروزان  ديمار  بولز  نجم  خرج  أن  بعد 
الثالث بسبب إصابة يف الفخذ، وعّزز سلتيكس الفارق 

إىل ١٦ نقطة بفضل أداء دفاعي قوي من تايتوم.
لكن بولز بقيادة زاك الفني الذي سجل ١٥ من نقاطه 
يف  نقطتني  إىل  الفارق  قلّص  األخري،  الربع  يف  الـ٢٧ 

الدقائق األخرية.

سجل هورفورد ثالثية إثر تمريرة من تايتوم ووسع 
الفارق إىل خمس نقاط قبل ٢٥٫٥ ثانية من النهاية. 

ثالثية،  الفني  أهدر  أن  سلّة وبعد  تايتوم  سجل 
عىل  متحصال  لخطأ ساحقة  ا

ليسجل الرمية الحرة ويضمن الفوز لفريقه.
بعد  هورفورد  إىل  مررها  التي  الكرة  عن  تايتوم  قال 
يف  بالثقة  يتعلق  كله  «األمر  عليه:  القوية  املراقبة 

زمالئك. سدد آل كرة مهمة».
وأضاف أنه رغم ِسِجل بولز املتواضع هذا املوسم (١٩ 
فريق  «إنهم  رائًعا:  الفوز  كان  خسارة)،  و٢٢  فوًزا 
وهم  بقوة  يلعبون  مميز،  مدرب  يقودهم  صعب، 

أقوياء بدنًيا ونشطون للغاية. إنه فوز كبري».
عن  مورانت  جا  والهداف  النجم  غاب  ممفيس،  ويف 

غريزليز للمباراة الثانية توالًيا بسبب آالم يف الفخذ.
وجارين  نقطة   ٢٤ مع  جونز  تايوس  الفريق  قاد 

جاكسون مع ١٦ ليوقفا انتفاضة متأخرة لسبريز.
يف  مسجل  أفضل  تايوس،  شقيق  جونز،  تري  كان 
سبريز مع ١٨ نقطة فيما أضاف جوش ريتشاردسون 

.١٦
ناغتس  غرار  عىل   ٢٧-١٣ إىل  سجله  غريزليز  وعّزز 
أفضل  يوكيتش،  نيكوال  الرصبي  نجمه  قاده  الذي 
«تريبل  محقًقا  ليكرز  أمام  مرتني،  الدوري  يف  العب 
 ١١ نقطة،   ١٤ مع  املوسم  هذا  عرش  الحادي  دابل» 
موراي  جمال  حاسمة.وساهم  تمريرة  و١٦  متابعة 
أربطة  الذي غاب طيلة املوسم املايض لتمزق يف أحد 

الركبة بـ٣٤ نقطة، األعىل له هذا املوسم.
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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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القاهرة/متابعة الزوراء:
 اسـتخدم عدد من اإلعالميني املرصيني 
املعروفني بوالئهم للحكومة أخريا نربة 
جديدة لتوصيف األوضـاع االقتصادية 
خطورتهـا،  مـن  والتحذيـر  الراهنـة 
ورسـموا صورة قاتمة لألوضاع خالل 
الفرتة املقبلـة، وعربوا عـن مخاوفهم 
بشـأن املسـتقبل، مـا يشـكل خروجا 
نـادرا عـن النص بعد أن لعبت وسـائل 
إعـالم محلية دورا كبـريا يف الدفاع عن 
السياسات العامة، والتخفيف من حدة 
املشـكالت التي تعاني منهـا قطاعات 

واسعة.
اإلعالميـني  هـؤالء  مواقـف  وأثـارت 
كان  إذا  مـا  حـول  عديـدة  تسـاؤالت 
يقابلـه  االقتصاديـة  األزمـة  احتـدام 
اتساع يف مسـاحة الحرية أمام اإلعالم 
للمسـاهمة يف امتصاص املشكالت بما 
يتيـح الفرصة لجـذب الجمهـور مرة 
أخرى، أم أنها جاءت بشـكل شـخيص 
ممـن رأوا رضورة يف الحديـث بلسـان 
املواطنـني لتخفيـف االنتقـادات التـي 

يتعرضون لها باستمرار.
ضمنيـا  أديـب  عمـرو  اإلعالمـي  ورد 
الرئيـس  أطلقهـا  ترصيحـات  عـىل 
عبدالفتـاح السـييس، مسـاء الجمعة، 
خـالل تهنئتـه لألقباط بمناسـبة عيد 
املسـيح  ميـالد  كاتدرائيـة  يف  امليـالد 
(رشق  الجديـدة  اإلداريـة  بالعاصمـة 
القاهرة) وطمأن فيها املرصيني بشأن 
مستقبل البالد. وقال أديب يف برنامجه 
”الحكايـة“ املـذاع عـىل فضائيـة ”إم.

بي.يس.مرص“ ”لسنا خائفني أو قلقني 
عىل مرص، نحن خائفون عىل أنفسـنا، 
وعىل أوالدنا، وهذا خوف مربّر ال يزرعه 
أحـد، وتوجد حالة قلق وخوف حقيقي 
من املسـتقبل داخـل كل بيت مرصي، 

وكلمة اطمئنوا فقط غري كافية“.
وتابع ”التقارير تقول إّن سـعر رصف 
الـدوالر سـيصل إىل 28.5 جنيهـا مـع 
عـودة البنوك إىل العمـل، االثنني، بينما 
سعره يف السـوق السوداء يزيد عىل 30 
جنيهـا، وعدد مـن املصنعـني أكدوا يل 
ارتفاع األسـعار مجددا يف األيام املقبلة 
بسـبب الرتاجـع الحاصـل يف الجنيـه، 
وتجربة الفرتة املاضية تؤكد أن التجار 
يف مرص أقـوى من الحكومـة، والدليل 
هو الزيادة املسـتمرة يف أسـعار السلع 

كافة“.
واسـتيقظ املرصيـون صبـاح األربعاء 

املايض، عـىل انخفاض جديـد مفاجئ 
لقيمـة الجنيه املرصي، ووصل سـعره 
يف اليوم نفسـه إىل أكثر من 26.50 لكل 
دوالر، وطـرح بنك مـرص والبنك األهيل 
25 يف املئـة  شـهادات ادخـار بقيمـة 
لسحب السيولة من األسواق ومجابهة 
التضخـم الـذي وصـل إىل مسـتويات 

مرتفعة.
ولم تختلـف كثريا الطريقة التي تحدث 
بها اإلعالمـي إبراهيم عييس عن أديب، 
االقتصاديـة  ”األزمـة  أن  أكـد  حيـث 
الراهنة طاحنة وهي أسوأ األزمات التي 
مرت بها مرص خالل تاريخها الحديث، 
وخلّفـت مشـهدا ضبابيـا أكثر ضغطا 
عىل األعصـاب“. وأوضـح يف برنامجه 
فضائيـة  عـىل  القاهـرة“  ”حديـث 
”القاهرة والنـاس“ الجمعة، أن ”كبار 
رجال االقتصاد يف العالم ينظرون إىل أن 
تقييم قيمة الجنيه املرصي أمام الدوالر 
األمريكي تم بصورة مبالغ فيها، بينما 
يـرى بعـض الخـرباء أن مـرص تعاني 
مـن ضائقة شـديدة لدرجـة أن بعض 
املرشعـني يريدون طرح بعض أسـهم 

قناة السويس للبيع“.
ويتفـق خـرباء اإلعالم عىل أن وسـائل 
اإلعـالم املحليـة أمـام فرصـة مواتية 
الستعادة املشـاهدين، ألن هناك قناعة 
حلـول،  إىل  بحاجـة  أزمـات  بوجـود 
مـع  يتمـاىش  اآلن  اللهجـة  وتصعيـد 
تطلعـات حكومية المتصـاص غضب 
الشـارع، لكـن األزمـة تكمـن يف قيود 
يفرضهـا إعالميون عىل أنفسـهم مع 
يقينهم بوجود محاذير يصعب االقرتاب 

منها.
ويتجاوز الخـروج عن النص هذه املرة 

من بعض اإلعالميـني الحكومة ويصل 
إىل السياسات العامة للدولة، ويستهدف 
البحـث عـن آليـات ملجابهـة الرتاجع 
املستمر يف قيمة الجنيه وانعكاسه عىل 
األوضـاع الداخليـة، وهو أمـر يصعب 
إذ  بمفردهـا،  الحكومـة  تتحملـه  أن 
توجد مؤسسـات عدة تشرتك يف اتخاذ 
القـرارات وتحسـني الوضـع الراهـن. 
ويشـري الخطـاب غـري املألـوف إىل أن 
اإلعـالم املـرصي قد يكون عـىل أعتاب 
مرحلـة جديـدة يمـارس فيهـا عمله 
وسـط مسـاحة أكرب مـن الحرية، مع 
انزواء األسـباب التـي كان بمقتضاها 
يتـم التعتيم عىل أوضاع سـلبية عديدة 
بسـبب األخطار األمنيـة التي تعرضت 

لها البالد خالل سنوات ماضية.
وأكـد أسـتاذ اإلعالم بجامعـة القاهرة 
مسـعد صالـح أن رسـائل اإلعالميـني 
وإن كانـت قويـة هـذه املرة لـن ُتقنع 
املواطنني ألنهم ظلوا صامتني لسنوات، 
ما يجعل الكثري من املتابعني يتساءلون 
عـن أسـباب اختـالف النـربة يف هـذا 
التوقيت، مع أن البالد تعرضت ألزمات 
مختلفة سـابقا، ويعرب ذلك عن فقدان 

مصداقيتهم لدى الرأي العام.
وذكر ، أن اإلعـالم ليس مطلوبا منه يف 
أوقات األزمات الكربى تكريس الخوف 
والقلق والتوتر للمواطنني، واألجدى أن 
يبحث اإلعالميون مـن خالل برامجهم 
والحديـث  للمشـكالت  حلـول  عـن 
املواطنـني  متاعـب  بموضوعيـة عـن 
وإثراء النقـاش املوضوعي الذي يمكن 
أن ُيغري الصورة النمطية لإلعالم املحيل 
يف نظر الناس، وأن الرصاخ طوال الوقت 

لم يعد مجديا وبات فاقد التأثري.

وشـدد صالح عىل أن اإلعالمي املحرتف 
يسـتطيع أن يخلـق مسـاحة لتوصيل 
رسالته وإن تعرض للتضييق، والحديث 
وكيفيـة  مماثلـة  دول  تجـارب  عـن 
تخطيها أزمات الركود االقتصادي التي 
مرت بهـا يعد مـن األدوات التي يمكن 
االستفادة منها، فاملواطنون ينتظرون 
الرسـائل املهنية والقـرارات التي تؤثر 
إيجابا يف واقعهم، ومن األجدى للربملان 
لدعـم  ترشيعيـة  خطـوات  يتخـذ  أن 
منظومـة التمويـن بدال مـن مهاجمة 
الوزيـر واملتاجـرة إعالميـا بما تعرض 
له الرجل من انتقـادات حادة لتحميله 

وحده املسؤولية.
وتبقـى املواءمة السياسـية حارضة يف 
انتقادات اإلعالميـني لألوضاع الراهنة، 
ألن وجود أزمة كبرية واعرتاف الحكومة 
بهـا ورئيس الدولة نفسـه مـع وجود 
إدراك عـام بمخـاوف النـاس وقلقهم 
عىل مستقبل بلدهم يجعل أمام اإلعالم 
مسـاحة للحركة يمكن توظيفها لرفع 
سـقف الحريـة دون تعـرض القائمني 

عليه لإلحراج من قبل النظام الحاكم.
وانترشت عـىل مواقع التواصل بصورة 
إعالميـة ملرتـىض  كبـرية ترصيحـات 
منصور رئيس نـادي الزمالك الريايض 
عـىل فضائية القنـاة اململوكـة للنادي 
(الزمالك) وجـه فيها انتقـادات حادة 
لسياسـة الدولـة يف مـا يخـص إدارة 
االقتصـاد الـذي وصفه بأنـه وصل إىل 

”مرحلة صعبة تنذر بخطر كارثي“.
إىل الجهـات  ووجـه منصـور حديثـه 
املسـؤولة بالدولة قائال ”الحقوا البالد 
الناس مـش القية تـاكل (ال تجد قوت 
يومهـا)، وال يمكن أن يأتي االسـتثمار 
إىل دولـة تعانـي كل هذه املشـكالت“. 
واختتـم حديثـه قائـال ”إمـا أن نعمل 
عـىل تحسـني األجـواء العامـة لجذب 
االسـتثمار أو االتجـاه إىل الخراب، وما 

يحدث يف الوقت الحايل خراب“.
وبلغـة أخـف وطـأة وجـه اإلعالمـي 
والنائـب الربملاني مصطفى بكري نداء 
إىل أجهـزة الدولة املختلفـة عرب فيديو 
بثـه عـىل صفحتـه بموقع فيسـبوك، 
طالـب فيها ”بـرضورة التدخل لسـرت 
الطبقـة  أن  إىل  مشـريا  املواطنـني“، 
املتوسـطة تكاد تكون سحقت سحقا، 
والفقـراء أوضاعهم صعبـة للغاية، يف 
ظل تراجع الرقابة عىل األسعار ملواجهة 

االستغالل الكبري يف األسواق.

 كركوك /نينا:
زار وفد برئاسـة الزميل عبـاس البياتي رئيس فرع 
نقابـة الصحفيني يف كركوك الصحفي الرائد ابراهيم 

خليل العاني لالطمئنان عىل صحته .
واثنى الوفد عىل عطاء الزميل العاني كونه واحدا من 

ابرز صحفيي املحافظة متمنني له دوام الصحة .

باريس / أ ف ب: 
أدولفـو  الفرنـيس  املصـّور  عامـاً   97 عـن  تـويف 
كامينسكي، االسـم البارز يف مجال تزوير املستندات 
الرسـمية خدمًة للمقاومة الفرنسـية ثـم للحركات 
املناهضة لالسـتعمار، عـىل ما ذكرت ابنتـه لوكالة 
فرانـس بـرس االثنني.وقالـت سـارة كامينسـكي 
التي نـرشت يف املايض سـرية حياة والدهـا يف كتاب 
إّن كامينسـكي كان ”إنسـانياً ومصـوراً ومقاومـاً 
فرنسـياً، متخصصاً يف تزوير املستندات الرسمية“.
وكان أدولفـو، وهـو يهـودي مـن أصـل أرجنتيني، 
”مصـوراً موهوباً ثم أصبح مـزوراً بارعاً، وبدأ يزّود 
املقاومة الفرنسـية واليهود املضطهدين بمستندات 
مزّورة، قبل أن ينخرط بعد الحرب يف نشاط من أجل 
قضايا أخرى“، عىل ما ذكرت مؤسسة ”فونداسيون 
بور ال ميموار دو ال شـوا“ (مؤسسة من أجل ذاكرة 

املناهضـة  الحـركات  إىل  املقاومـة  املحرقة).ومـن 
لالستعمار، أصبح كامينسـكي املزّود األبرز لألوراق 
الرسـمية املزّورة املرتبطة بنضاالت القرن العرشين 
كلها.وولد كامينسكي يف بوينوس آيرس األرجنتينية 
لوالديـن مـن املهاجرين اليهـود، وكان يحلـم يف أن 
يصبح رساماً. إال أّنه انضم يف سن ال17 إىل املقاومة 
معرفتـه  اسـتثمر  ّرسي،  مختـرب  باريـس.ويف  يف 
بالكيميـاء والحفر الضوئـي الرضوريني لتغيري لون 
الحرب الذي سُيستخدم يف إصدار مستندات مزّورة، ما 
أنقذ آالف األرواح.وعمل لصالح املخابرات الفرنسية 
حتى استسـالم أملانيا، وسـاعد اليهـود الناجني من 
معسـكرات املوت عىل الهجرة إىل فلسـطني.يف العام 
1971، أحجم عن تزوير املستندات. وُعرضت أعماله 
كمصـّور يف متاحف عدة أبرزها متحف الفن وتاريخ 

اليهودية يف عام 2019.
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 بغداد/ متابعة الزوراء:
بـدأ العـام ٢٠٢٢ بالحدث اإلخبـاري األكرب 
واألكثـر حزًنا، وهو الغزو الرويس الشـامل 
ألوكرانيـا يف فرباير/شـباط، والذي أسـفر 
حتى يومنا هذا عن إصابة أو وفاة ما يقرب 
من ٢٠٠ ألف جندي، وأكثر من ٤٠ ألف وفاة 
بني املدنيـني. وأظهـرت الحرب، املسـتمرة 
حتى اليوم، للعالم شجاعة وصمود الشعب 
الـرويس  العـدوان  مواجهـة  يف  األوكرانـي 

وجرائم الحرب.
ويف الواليات املتحدة األمريكية، ألغت املحكمة 
العليا، يف يونيو/حزيران، الحق الدسـتوري 
يف اإلجهـاض، ممـا أثار صدمـة الكثري من 
األشـخاص يف البـالد، وأعـاد التأكيـد عـىل 
أهميـة الحقوق اإلنجابية، والدور الحاسـم 
الذي يلعبه الصحفيـون عند إعداد التقارير 
عن هذه الحقوق. كما تستمر االحتجاجات 
الجماهرييـة يف إيران، والتـي حفزها مقتل 
شـابة عىل يد رشطة األخالق يف البالد، بينما 
تتعايـش دول العالم مع اآلثـار االقتصادية 

للتضخم.
وقـف  الصاخبـة،  السـنة  هـذه  وخـالل 
الصحفيون يف الخطـوط األمامية لألحداث، 
سـواء بالتواجد يف مناطـق الرصاع كما هو 
الحـال يف أوكرانيـا، أو من خـالل مكافحة 
حـول  واملضللـة  الخاطئـة  املعلومـات 
االنتخابـات، أو عرب قـول الحقيقة يف وجه 
أهل السـلطة يف املجتمعـات التي تعاني من 
تزايد االسـتبداد. وأدى الصحفيون واجبهم 
بينما تتعرض حرياتهم وحياتهم للتهديد يف 
دول مختلفة مثل السلفادور، وأفغانستان، 

وجواتيماال، وميانمار.
الدوليـني،  وقّدمنـا، يف شـبكة الصحفيـني 
مصادر وأدوات بثماني لغات مختلفة لدعم 
الصحفيـني وتقاريرهـم يف أنحـاء العالـم، 
وسـاعدت جهودنا الصحفيني عىل مكافحة 
املعلومـات املضللـة، وإعـداد التقاريـر عن 
القضايـا البيئية، وتغطيـة الرصاع بطريقة 

مسـؤولة، والرد عىل العنف اإللكرتوني.
ومع اقرتاب نهاية العام، طلبنا من محررينا 
ومرتجمينا حـول العالم ترشـيح مقاالتهم 
املفضلـة التـي ُنـرشت عـرب موقع شـبكة 

الصحفيني الدوليني عام ٢٠٢٢.
النسخة العربية

كيف تسـتعني بالـذكاء االصطناعي لخدمة 
عملـك الصحفي وصناعـة املحتوى؟ بقلم/ 

عمرو األنصاري

يف هذا املقال، يرشح عمـرو األنصاري كيف 
يعمل الذكاء االصطناعي ويفيد الصحفيني، 
مقدًما أمثلة لتجارب بعض وسـائل اإلعالم 
يف جميع أنحاء العالم، ومستعرًضا ١٢٠ أداة 
مـن أدوات الـذكاء االصطناعـي التي يمكن 
للصحفيـني اسـتخدامها لدعـم تقاريرهـم 

الصحفية.
مـا هي العقـود الذكية بتقنية البلوكتشـني 
وكيـف تعمـل؟ بقلـم/ عبـد اللطيـف حاج 

محمد
 ،(blockchain) ال تتعلق تقنية البلوكتشـني
بالعمالت املشـفرة فقط، إذ بدأ استخدامها 
مؤخـرًا بطرق أخرى يجب عـىل الصحفيني 
فهمها، مثل استخدامها مع العقود. ويرشح 
هذا املقال كيف تعمل العقود الذكية الجديدة 
التـي تعتمد عىل تقنية البلوكتشـني، وأوجه 
االختالف بني هذه العقـود والعقود العادية 

للصحفيني.
النسخة الصينية

املعلومات  يواجهـون  البيئيـون  املراسـلون 
السـيايس  املنـاخ  يف  والتهديـدات  املضللـة 
التقييدي يف الصني، بقلم/ إيزابيال جينوفيز

عىل الرغم من زيـادة الرتويج لقيادة الصني 
للمنـاخ العاملـي، تواجـه الصحافـة البيئية 
يف الصـني وهونج كونج تحديات سياسـية 
متزايدة. ويستعرض املقال رؤى من الداخل 
حول كيفية تعامـل الصحفيني مع الرقابة، 
واملضايقات، واملعلومات املضللة مع استمرار 

التزامهم بتقديم التقارير الصحفية.
يف  اإلعالميـة   Jurnaliskomik مبـادرة 
إندونيسيا تستخدم الرسـوم الهزلية لجذب 

القراء، بقلم/ عينور رحمة
هـذا املقـال هـو األحـدث يف مجموعـة من 
املقـاالت امللهمـة التي تسـلط الضـوء عىل 
املبـادرات اإلعالميـة املسـتقلة املجتمعيـة 
املبتكـرة يف إندونيسـيا. ومن خـالل عرض 
املنصـات التـي تقـدم تقارير عـن الحفاظ 
الكـوارث،  عـن  ومعلومـات  البيئـة  عـىل 
والجهود املشرتكة ملكافحة التطرف والظلم 
االجتماعي، تسـتعرض السلسـلة املساعي 
الصحفيـة صغـرية الحجم، ولكـن عظيمة 
التأثـري، التـي تنطلق مـن جزء مـن أجزاء 
آسـيا ال يحظـى بقـدر كبـري مـن التغطية 

الصحفية.
النسخة اإلنجليزية

طريق مسـدود أم جرس إىل املسـتقبل؟ فهم 
االسـتبدادية،  األنظمـة  الصحافـة يف  آثـار 

بقلم/ داريال سوسا
سـواء كان يف فنزويال، أو كوبا، أو روسـيا، 
يمكن الشعور باسـتحالة إحداث التغيريات 
املؤثرة يف ظل األنظمة االسـتبدادية، ويف هذا 
املقـال، تسـتعرض الصحفيـة الفنزويليـة 
داريال سوسـا، الطرق التـي ُيمكنها تمكني 
الصحفيـني من التأثري يف هـذه املجتمعات، 
مما يسـاعد يف بناء مستقبل أفضل حتى يف 

أكثر املناخات السياسية تقييًدا.

كيف ُتغـرّي «بي بـي يس» التمثيل يف اإلعالم 
من خالل ٥٠:٥٠؟، بقلم/ أبيودون جاميو

ال تـزال وسـائل اإلعـالم تفتقـر إىل التمثيل 
النسائي، وعىل الرغم من وفرة الخبريات إال 
أن أقـل من ١ مـن كل ٥ أشـخاص من أهل 
الخربة الذين تتخذهم وسائل اإلعالم مصادر 
لهـا مـن النسـاء. ويوفـر نجـاح مرشوع 
٥٠:٥٠، الـذي قدمته «بي بـي يس»، والذي 
يجعل نسبة النسـاء املساهمات يف محتوى 
موقع «بي بي يس» ال تقل عن ٥٠٪، خطوة 
إىل األمام نحو معالجة هذا النقص التاريخي 

يف التمثيل النسائي.  
صحفيون يوثقون أزمـة اللجوء األوكرانية 

ويقّدمون الدعم، بقلم/ أغنيسكا برتون
عندما فـر الالجئون األوكرانيـون إىل بولندا 
ومولدوفا ورومانيا يف أعقاب الغزو الرويس 
الشـامل، وجد الصحفيون أنفسـهم فجأة 
يقومـون بتغطية واحـدة من أكـرب أزمات 
الالجئني منذ ذروة أزمة الالجئني السوريني. 
يف هـذا املقـال، سـتتعرف عـىل مجموعـة 
صحفيني يف بولندا لـم يكتفوا فقط بتقديم 
تغطيات حول األزمة، ولكن ساعدوا أيًضا يف 

دعم الالجئني الذين وصلوا إىل البالد.
النسخة الفرنسية

العمل الحر لألمهات: حياة مليئة بالتقلبات 
منذ عام ٢٠٢٠، بقلم/ ماري نودارش

تأثرت النسـاء بجائحة كوفيد١٩ وعواقبها 
أكثـر مـن الرجـال، ومـن بـني التحديـات 

األخـرى، تعاملـت النسـاء أكثر مـع إغالق 
مراكـز الرعايـة النهاريـة، وأجـربن عـىل 
معرفـة أفضل الطـرق لالعتنـاء بأطفالهن 
أثناء فـرتة اإلغالق، فضًال عـن تعلم كيفية 
توفري التعليم املنزيل ألطفالهن. ويستعرض 
املقال تجارب صحفيات مستقالت أثناء تلك 
الفرتة، وكيف أثـرت الجائحة عىل صحتهن 

النفسية ووظائفهن.
الضغـوط التي تواجه اإلعالم الفرانكوفوني 

يف الجزائر، بقلم/ نور الدين بسعدي
اإلعـالم املطبـوع آخـذ يف الرتاجـع بشـكل 
عـام يف الجزائـر يف الوقت الحـايل، وأغلقت 
عدة مؤسسـات أبوابها، بينمـا تبذل غريها 
أفضل ما بوسـعها ملجـرد البقاء يف ظل أفق 
اقتصادي يكسـوه الظـالم تدريجًيا. يف هذا 
املقال، يقدم نور الدين بسعدي نظرة عامة 
شـاملة لوضع الجزائـر بناًء عـىل معرفته 

بمنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا.
النسخة الفارسية

زان تايمـز: محاولـة لتحويـل أفغانسـتان 
لتكـون متكافئـة يف الفـرص وخاليـة من 

العنف، بقلم/ زهرة موسوي
يرسد املقال حكاية زان تايمز، وهي منصة 
إعالميـة تديرهـا صحفيـات أفغانيات من 
أفغانسـتان ومـن املنفى. وتسـعى املنصة 
الجديـدة لرفـع الوعـي حـول إمكانيـة أن 
تكـون أفغانسـتان حرة وسـلمية للجميع. 
وُتقدم املوضوعات عـىل املنصة، التي يعني 
اسـمها باللغـة العربيـة «أوقات النسـاء»، 
باللغتني الفارسـية واإلنجليزية، وتركز عىل 
تحقيق املساواة للنساء، واألقليات الجنسية 
والعرقيـة، وغريهـا مـن القضايـا التـي ال 
تنـال قـدًرا كافًيا مـن التغطيـة اإلعالمية، 
واملجتمعات التـي ال تحظى بالتمثيل الكايف 
والتـي تسـتحق أن يتم تسـليط الضوء عىل 

قصصهم.
النسخة الربتغالية

«لقد أخفوا دون»، بقلم/ لياندرو ديموري
يتناول هـذا املقال املكتـوب بقلم الصحفي 
واقعـة  ديمـوري،  ليانـدرو  االسـتقصائي 
«دون  الربيطانـي  الصحفـي  اختفـاء 
فيليبـس»، والخبـري يف مجتمعات السـكان 
األصليـني برونو برييـرا، يف غابات األمازون 
املطرية، يف ٥ يونيو/حزيران ٢٠٢٢، وشكلت 
هذه الواقعة مأسـاة للربازيل وللعالم. يرى 
ديمـوري أّنه «لطاملا كانت ممارسـة مهنة 
الصحافة يف غابات األمـازون مهمة صعبة 

وخطرية، ولكنها أصبحت قاتلة يف السنوات 
األخرية».

عشـية  الربازيليـني  الصحفيـني  اسـتنفاد 
الجولـة الثانية من التصويت، بقلم/ مارينا 

سوزا
للصحفيـني  النفسـية  الصحـة  تأثـرت 
الربازيليـني تأثـًرا سـلبًيا َجـرّاء اعتـداءات 
وأنصـاره  بولسـونارو  جايـري  الرئيـس 
املتكررة عـىل حرية الصحافـة. كما أصبح 
التهديـد الـذي يواجـه الديمقراطيـة أكثـر 
خطورة عندما أقامـت البالد الجولة الثانية 
من االنتخابات الرئاسـية يف أكتوبر/ترشين 
األول. يسـتعرض هـذا املقـال العمـل الذي 
قام بـه اإلعالميـون يف ذلك الوقـت، ويقدم 
طرًقا ُتمّكنهم مـن تخفيف ضغوط تغطية 

االنتخابات عالية املخاطر.
النسخة الروسية

كيـف أصبحـت مدينـة لفيـف األوكرانيـة 
مكاًنـا للراحـة للصحفيني، بقلـم/ جالينا 

أوستابوفيتش
بالنسـبة للصحفيني الذيـن يتحدثون اللغة 
الروسية من جميع أنحاء العالم، كان الغزو 
الـرويس ألوكرانيـا القصـة الرئيسـية لعام 
٢٠٢٢، وتسـببت الحـرب يف أزمة إنسـانية 
حـادة، وأدت إىل نـزوح العديـد مـن غـرف 
األخبـار األوكرانيـة وإغـالق أو نقل معظم 
وسائل اإلعالم الروسـية املستقلة. ويغطي 
املقال تجربة الفريق الذي يدير منتدى لفيف 
ميديـا، خـالل إنشـائهم برنامـج الدعم يف 

حاالت الطوارئ لوسائل اإلعالم األوكرانية.
النسخة اإلسبانية

الحقـوق العمالية للصحافة يف أزمة، بقلم/ 
إرنستو كابرال

تركت الجائحة، وإضفاء الطابع الرومانيس 
التكنولوجيـة  واألدوات  الصحافـة،  عـىل 
الجديـدة، الصحفيـني يف أوضـاع توظيفية 
أمـريكا  يف  قبـل  ذي  مـن  هشاشـة  أكثـر 
الالتينيـة، ويقدم هـذا املقال سـياًقا مهًما 

حول هذا الوضع.
العنـف، والضغـط، والتداعي، والشـجاعة: 
كيـف تعمـل الصحافة يف املكسـيك، بقلم/ 

لوسريو هرينانديز
يتعامـل الصحفيون يف املكسـيك مـع بيئة 
مليئة بالعنـف والقتل والفسـاد، باإلضافة 
إىل بيئة إعالمية متداعية، ويسـتعرض هذا 
املقال كيف يواجه الصحفيون املكسيكيون 

هذه التحديات.

2022@‚b»€@µÓ€Îá€a@µÓ–zó€a@Úÿjí@p¸b‘fl@›õœc

No: 7876   Wed    11     jan    2023العدد:   7876    األربعاء   11    كانون الثاني    2023



 

@ãófl@lbn◊@Üb•a@Ïõ«@O@Èíbjö@á‡´@NÜ
يعد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
أحـد أبرز العلماء املتكلمني يف منتصف 
القـرن الثانـي من الهجـرة ،  نهل من 
فكـر فطاحـل العلـم يف ذلـك العـرص 
واستطاع تحصيله يف أكثر من باب من 
أبواب املعرفـة وخاصة يف مجال األدب 
والديـن والسياسـة والحيـوان ، كان 
له قـدرة فائقة عـىل الجـدل والحوار 
واإلقناع ألنـه كان يخالط فئة املعتزلة 
وأسـتطاع عـىل مدار عمـره أن يؤلف 
أكثر من ثلثمائة كتاب أشـهرها كتاب 

البيان والتبيني وكتاب الحيوان. 
من املالحظ يف نقد الشعر عند الجاحظ 
أنه أقل منهجية من ابن سالم الجمحي 
مع العلم أنه أتى بعده فهو يسـتطرد 
يف رشح رؤيته النقدية التى يمزج فيها 
الجـد بالهزل ولذلك لم يلتفت كثري من 
النقاد لنقد الشعر عنده ألنه متناثر يف 

العديد من مؤلفاته  . 
يعرف الجاحظ الشـعر بأنـه صناعة 
مـن  وجنـس  النسـج  مـن  ورضب 
التصوير  ، لذلك كان يركز عىل األلفاظ 
ويرى أن املعانـي مطروحة يف الطريق 
يعرفهـا العجمـي والعربـي والبدوي 
والقـروي واملدني وإنما الشـأن إقامة 
الـوزن وتخري اللفظ وسـهولة املخرج 
وكثرة املـاء ويف صحـة الطبع وجودة 
السـبك  ،  ويؤمـن بأن خـري الكالم ما 
صـدر عـن الطبع وبعـد عـن التكلف 
املذمـوم  ، ولهذا ينفي الشـعر اذا كان 

ال يحمـل قيمـة جمالية وبالتـايل يعد 
من أنصار املدرسـة الشـكلية يف النقد 

األدبي  . 
مقومات الشعر عند الجاحظ :-

١- اللفظ واملعنى وسهولة املخرج
الـكالم  تراكيـب  يف  األلفـاظ  تظهـر 
وسـبكة يف تعابـري وأوزان ومـن هنـا 
جاء تشـبيه الشعر بالنسـج ، ويقول 
يف كتابـه البيـان والتبيـني أن أحسـن 
الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريه، 
ومعنـاه ظاهر يف ظاهـر لفظه، فإذا 
كان املعنـى واضحـا كان اللفظ بليغا 
وكان صحيح الطبع          لذا يجب عىل 
الشـاعر  أن ينتقي األلفاظ املناسـبة 
ملوضـوع القصيدة  ويجعل منها عقدا 
منظوم يف شـكل بديع مع سـهولة يف 
املخـرج بـال تقعـر او تقييـد باعثا يف 
هذا املعنى الحياة فكأنك ترى الصورة 
متحركـة أمامـك تتحرك يف انسـيابية 
فهـي صـورة حيـة وليسـت جامدة، 
وهذا ناتج طبيعي ملوهبة الشاعر التي 
تميز بها وتجعله كالصائغ املاهر الذي 
يشكل سبيكة الذهب، و أما عن املعنى 
فيقول ان املعاني مطروحة يف الطريق 
يعرفهـا كل النـاس وهـذا ينفـي أن 
الجاحظ يؤكد عـىل اللفظ دون معنى 
بل يؤكـد أن معاني األلفـاظ معروفة 

للجميع وال داعي للحديث عنها. 
٢- الوزن

ولـد الجاحـظ بعـد وفـاة الخليـل بن 
أحمد الفراهيـدى بفرتة وجيزة  ويري 

أن الـكالم املوزون ال يعد شـعرا إال اذا 
قصـد صاحبـه إىل نظمـه وصناعتـه 
عىل أنه شـعر، أما اذا تخلل الحدبث أو 
الـكالم بعض الجمـل املوزونة بصورة 
عابـرة دون عمـد فال ندعوها شـعرا، 
وبهذا يؤكد عيل أن نظم الشـعر يتألف 
مـن كالم مـوزون لـه ايقـاع وجرس 
موسـيقى تطرب له األذن سـواء نظم 
عىل بحـور الخليل أو عىل أوزان أخري  

.٣- الطبع والصنعة اللفظية
يرى الجاحظ أن الشعر صناعة يظهر 
فيها الطبع واملوهبة وأن من حرم منها 
ال يسـتطيع نظـم الشـعر،  واملقصود 
بالصناعـة هـو مـا يظهـر يف تراكيب 
وأوزان،  تعابـري  يف  وسـبكة  الـكالم 
ويـري أنه كلما كان اللفظ بليغا وكان 
صحيح الطبع بعيدا عن االسـتكراه و 
منزها عن االختالل مصونا عن التكلف 
صنع يف القلوب صنيع الغيث يف الرتبة 
الكريمـة، ويضيف أن الطبع والصنعة 
عامـالن مرتبطان متفاعـالن ال غنى 
ألحدهمـا عن اآلخـر إلتمـام الصورة 
الشـعرية التـى تشـمل عـىل عنارص 
اإلبداع والتي تحدث انسـجاما و تأثرا 

وتأثريا بني الشاعر واملتلقي. 
٤- التصوير

يؤكـد الجاحـظ أن الشـعر جنس من 
التصوير ألنه يعتمـد عىل الخيال الذي 
يبدع الصور الخالبة، وان شـعرا يخلو 
مـن التصوير والتشـبيه واالسـتعارة 
ومـا إليهـا فهـو أقـرب إىل النظم منه 

إىل الشـعر، يسـتخدم الصـورة يف هذا 
املقام ليشـري بها إىل مجـرد الصياغة 
مصطلـح  يصـري  وهنـا  والتشـكيل، 
«التصويـر» مرادفا للصنـع، ويصبح 
فعـل «صـوَّر» مرادفا للفعـل «صنع» 
مرادفـة  «الصـورة»  كلمـة  وتصبـح 

للشكل أو الهيئة أو الصفة. 
٥- كثرة املاء  

  يقصد الجاحظ بقوله «وكثرة املاء» يف 
كتابة الشعر أنه يريد نضارته وخفته 
يريد تجانسـه وحسـن بنائه وتوافق 
لفظـه مـع معنـاه، انـه يقصـد ماء 
الجمال املتدفق من بني ثنايا الشعر أو 
إن شئت ماء الحسن الذي يغسل وجه 
القصيـدة، انظـر اىل وصايـاه لبعض 
األدبـاء العباسـيني إذ قـال: أنذركـم 
حسن االلفاظ وحالوة مخارج الكالم، 
فـإن املعنـى إذا اكتـىس لفظاً حسـناً 
وأعـاره البليغ مخرجاً سـهالً ومنحه 
املتكلم دالً متعشقاً، صار يف قلبك احىل 
ولصـدرك أمـىل، واملعاني إذا كسـيت 
الكريمة والبسـت االوصاف  األلفـاظ 
الرفيعة تحولت يف العيون عن مقادير 
صورهـا واربـت عىل حقائـق أقدارها 
بقـدر ما ُزينت وحسـب مـا ُزخرفت. 

(البيان والتبيني)
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من أدوات نجاح الشـاعر، هي أن تكون له 
درايـة وإطالع واسـع، عىل أسـاليب اللغة 
العربيـة ومفرداتهـا وصورهـا البالغيـة، 
النسـق  ضمـن  شـعرية  لغـة  وجعلهـا 
النحوي، وكيفيـة ربط عباراتها، محافظا 
عـىل سـالمتها اللغوية والنحويـة، هذا ما 
وجدنا يف املجموعة الشـعرية املرسومة بـ 
(قليل من الناي) للشـاعر جبو بهنام بابا، 
الصادرة من دار ماشكي للطباعة والنرش 

والتوزيع العراق ـ املوصل ٢٠٢٢.
ففي إسـت خدامـه أسـاليب اللغـة ، من 
اسـتفهام ونداء وترجي وغريها، والتنقل 
الجميـل بـني الضمائـر والجمـل الفعلية 
واإلسمية وشـبه جملة، فضال عن التكرار 
والتشبيه واإلسـتعارة والتضمني، كل هذا 
يجعلنـا نقـف أمـام نصـوص جميلة من 

خيال وعاطفة كبرية.
 يطمح الشـاعر مـن خاللهـا أن يصل إىل 
مبتغـاه يف رسـم صـورة شـعرية تمتلك 

جمالية خاصة.
كذلك لـو نظرنا إىل الضمائـر يف املجموعة 
نجد الشـاعر يتنقـل بني الضمائـر، وهذا 
التنقـل حالة إيجابية للشـاعر لكي يمتلك 
هـذه  مـن  الخطـاب،  يف  كاملـة  حريـة 
الضمائر ضمـري املتكلم (أنـا) وهو األبرز 
يف املجموعـة، فضال عن ضمـري املخاطب 
(أنـت) والضمري الغائب (هـو، هي) الذي 
يعطـي للشـاعر مسـاحة كبـري لتحـرك 
والحديـث. من أمثلـة الضمري (أنـا) الذي 
يعترب مـن أقوى املعارف، يذكره الشـاعر 
يف عـدة نصوص، مع ألفـاظ مجازية مثل 

(التقط السحاب)، (أجمع الربوق) 
حني قال:

(أنا التقط السحاب
وأجمع الربوق

أخالطها
عىل سدة املتوسط

لنحتفل يف وقعة الغبار
ـ الضمري املخاطب والغائب

هنـا الشـاعر يتنقـل بـني الضمائـر مـن 
مخاطـب إىل غائـب ممـا يعطـي للقارئ 
متعـة خاصة يف القـراءة والتشـويق لتلك 
التحوالت، والشاعر أيضا يجد حرية أكثر، 
والسـيما مع ضمري الغائـب وهو يتحدث 

عنه، وكأن الكاتب مختفي: 
(أنِت قلب مرسوم بالبياض

ويدان زرقاوان
أطول من نبع املسافات

(وأنت تعانقني املطر
بصوت عطرك األرجواني

ينبت الياسمني

(هو ذا األفق ينتظر قبعة مزدحمة
من أبناء الشمس

هو ذا األفق ييضء جمر الشتات
يبحث عن طائر املعنى

ليتعلم لغة واحدة
بمعزله الضوئي

العازف عىل أوتار الحزن ..
ـ االستفهام

نجد االسـتفهام وهو من أسـاليب قواعد 
الشـاعر،  عنـد  العربيـة، واضحـاً  اللغـة 
التـي  والحـال،  الزمـان  أدوات  والسـيما 
أغلبها يف املجموعة خرجت عن اإلستفهام 
الحقيقي إىل اسـتفهام مجازي، أي ال يريد 
الشاعر جوابا، بل جاء بها ألغراض أخرى 

منها التعجب.
(متـى تحـن الغيمـة/ متـى املـك أغنية 
لقيـاك/ إىل متى السـبات/ كيف السـبيل 
إىل هواك/ أيـن أنت يا عاصمـة القلوب... 

وغريها:
(متى تحن الغيمة؟

حني يشتعل تاريخ الدوران
واملياه تبلع ميناء محنتها

هذا الغناء خلف الكلمات
ترد عىل جرس األلق

متحديا مرايا األعشاب
وخوف الفاختات

بفردوس تبلع براءة الآللئ
ـ ظرف املكان

إن الشـاعر يف مجموعتـه هـذه يكثر من 
الظرف املكان، حيث هناك ظروف مكانية، 
والسـيما الظـرف (بـني، وفـوق) وهـذه 
األمكنـة جـاءت أغلبها حسـياً وعاطفياً، 
وذلك بما يشـعر به الشـاعر من أحساس 
وخيـال، مثل (بني أمـواج الحـرية وألوان 
دم الـورد/ بني الندى والـردى/ بني العني 
واألمنيات/ بني البياض ورؤى الزمان/ بني 
العطر والغناء/ فوق آهات وآهات أخرى/ 
فـوق زوابع األزهار/ فـوق بحار الردى... 

وغريها) وأتى بظرف (بني) مكررة يف نص 
(شموس من القصدير تطلع يف الصدى):

(بني انتشار السؤال
بني هبات الحلم

بني متاريس الوحل
وبهاء السواقي

ـ النداء
نجد أسـلوبا أخر وهو النـداء، الذي يكون 
املنادى فيه يف أغلب الحاالت يف حالة ضعف 
يطلـب النجـدة، وهنا إشـارة أن الشـاعر 
يمـر يف حالة غري مسـتقرة وقلقـة ويريد 

الخالص منها:
(يا صوتـي/ يا رسوري األبـدي/ يا عطر 
الهـوى الضائع/ يا نمـق اللحن/ يا أجمل 
األشياء/ أيها الفجر الجميل/ أيها املمزوج 

برائحة الرتاب.... وغريها):
)يا امرأة املوج املخضلة

بالكحل والقصيد..
مازلنا نقف

تحت سماء السنة الجديدة
ونعد أحجار املوسيقى

بغبطة تتالىش
يف سماء عينيك

ـ تاء الفاعل
وهو مـن الضمائر املتصلـة، التي يتحدث 
(انتظـرُت،  مثـل  نفسـه،  عـن  الشـاعر 
أمسـكُت، انتهيُت) ويكـرره عدة مرات يف 

نص واحد:
(انتظرُت خارج الضحك

وأمسكُت صباحي
وانتهيُت إىل ناقوس

يعتصم يف حاشية النبع
ويتسابق نحو فضاء

ال يعرف االكتئاب
ـ تقديم املفعول به عىل الفاعل

هو من األساليب الجميلة يف اللغة العربية، 
وهو جعل اللفظ يف رتبة قبل رتبته األصلية 
أو بعدهـا، لعارض اختصاص أو أهمية أو 

رضورة) وهذا ما عمل عليه الشـاعر، مثل 
(تأكلنا السنني/ لن يسعفني غري الهوى... 

وغريها:
(تأكلنا السنني

أيها النبع املرتوي من 
وجه العشاق الغرباء

واألشياء املجهولة
فلها راحة عينيك

تخطو عربه جنبات الروح
وبعض األزقة الكبرية

املرسومة يف راحة الدفء
ما بني أحضان يديك

وعصفرة لوني الزاهر..
ـ تكرار الضمري أنِت

التكـرار ظاهرة قديمة اسـتخدمها الكثري 
مـن الشـعراء، والتكرار يأتي لعـدة معان 
منهـا: التوكيـد واالهتمـام والتخصيـص 
وغريها، فجاء بها الشـاعر لغرض التأكيد 

واالهتمام:
(نارنجة اشتهاء، أنِت

نخلة للتمر والذكريات...أنِت
لغة الغرام.. أنِت

ومن عينيك يتعلم األطفال
ترانيم الضوء

ـ التشبيه
التشـبيه من الصـور البالغية الجميلة من 
علم البيان وهو ( عىل مشاركة أمر ألمر يف 
صفة ما من الصفات، فهو محاولة للربط 
بني شـيئني تجمع بينهما صفة أو صفات 
مشرتكة) نجد يف املجموعة عدة تشبيهات 
التي أتى بها الشاعر، وذلك يدل عىل قدرته 
البالغيـة واللغويـة وخياله الواسـع مثل: 
( مثـل زهـرة الرمان، مثل رغيف العشـب 
األسـمر، كقبضة رمل، كصوت عندليب... 

وغريها):
(يا أجمل األشياء

يا نمق اللحن
ولون العنرب

كالنور.. كاملاء أنت
كقمر يف عيون طفل

ضاحك.. وجهك األحمر..أنِت..
ـ الرتجي

الرتجي هـو طلب أمر ممكن حصوله، من 
أدواته (لعـل)، وذلك الشـاعر يبقى عنده 
األمـل يف تحقيـق كل األحـالم واألمنيـات 
فأتى بذلك األسـلوب الرتجي يف مجموعته 

الشعرية:
(لعلني انسخ قانونا

يمجد الفرح اآلتي
من عني الرسور

...
(لعل الورد يجوب يف قبتها

بسحابة خرضاء
تأرس لها الكلمات..

ـ التضمني
بـاب التضمني يف البالغة الذي يندرج تحت 
علم البديـع، كما عرفـه املحّدثون(هو أن 
يسـتعري الشـاعر شـيئا من نظـم غريه، 
ويدخلـه يف نظـم قصيدتـه)، وذلـك فعله 
الكثـري مـن الشـعراء القدامـى. نجد هنا 
الشـاعر يضمن بعض نصوصه شـيئا من 
التضمـني،  ويضعهـا بـني قوسـني، كالم 
وحكمـة أو شـعر مـن مؤلفـني وكتـاب 
وشـعراء، هذا يدل لنا بأن الشـاعر مطلع 
ومتذوق جيد، يبحث عـن املفردة واملقولة 
الجميلـة، ومتأثـر بهـؤالء، ليعـزز خزينه 

اللغوي، وصنعته الشعرية:
فالذي يف عيني  

ليس حزنا
هو اثر جرح قديم

....
(فأنني  الناي يبقى

بعد ان يفنى الوجود.. 
ـ األلوان 

األلـوان التي اسـتخدمها الشـاعر كثرية، 
وذلك لكل لون له داللتـه، بالرغم أن داللة 
اللون تتغري تبعا للحالة النفسـية للشاعر 
التي يعيشـها، من فرح أو حزن أو غضب 

وغريها،
منها: (األزرق، األرجواني، األحمر، األصفر، 

األخرض، الذهبي... وغريها..
ـ األلفاظ

التـي اسـتخدمها الشـاعر يف مجموعتـه 
كثرية منهـا، هي: (بغداد، الفرات، سـوق 
الرشـيد، النيل، الطفل، الناعـور، النجوم، 
الشـمس، الصنوبر، التـني، العنب، الرمان 
شهرزاد، غادة السمان، نزار قباني، قيس 
بن امللـوح ... وغريها(، كأن عينه متجولة 
كالعدسـة ترصد كل يشء يثري مشـاعره 

ووجدانه.

صباحا حني أفتش
عن رس تناثرك.. بني شفتي

وأغنية فريوز
كيف تثقب تجاويف صدرك 
ألم شعرك من تحت الرسير

شعرة شعرة
وألهث طايعا هذا الربيع

املغمز بأمطار صبابتك
كيف أوصف

هذا  الجنون الرشقي
 حني ييضء

وحشة حرويف وهي تتقافز
مثل األرانب يف بستان رغباتك املثرية.

ذلك وجعي املسكون فوق سطوع وجهك
وأنت تطردين كل دخان األرض

 عن جبيني
 وتمطرين بسعادات فيضك

املـيلء بكفـاف يومـك مـن الخبـز والربتقاالت 
والشاي العراقي األصيل وعطش غريب  

يمتد يف مراعي تخومك 
يقينا أذهب مع خياالت

 ال حرص لها
 وأنت معي تذوبني

مثل قطة أليفة
بني أصابعي

تنامني مطمأنة
بني جوارحي وصمتي

ثمة قصيدة تأجج حنجرتي
تحاول ان تطري من عشها الغض

حتى تفتحني نوافذ عطرك
 أنقرها برهبة طفل مشاكس

اي قلب هذا  الذي يقرأ الحكمة
 يف شفتيك

وأنت تبتسمني بفرح عارم
 يتدفق يف الدم

مثل ناعور قديم
حني يدور يحلق يف الهواء

يلم من حوله
 كل عصافري األرض

وجمالها.
هاانت رصت تعرف أبجدية اللغة

حني تعرص زالل املفردات
فوق فزعك

وتستدرجني  خطوي
 لحدائق مفتوحة

حتى يحتفل قلبي
بنشوة انبعاثه ووجوده
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يسـتمد النقـد مهمتـه مـن حالة 
التنوع والفـرادة األدبية يف مختلف 
اجنـاس الكتابـة . ذلـك ان الناقـد 
هـو العني املُراقبة للنـص اإلبداعي 
إلسـتجالء بواطن القوة والدهشـة  
إزالة  والضعـف والرتهـل. وايضـاً 
الغطاء عن الجسد الحقيقي للنص 
الـذي اراده الكاتب وفتـح األبواب 
لتأويله وسـرب اغـواره وتفكيكه. 
انهـا مهمـة صعبـة وخاصـة ان 
عرفنـا بأن كل ما ينـرش اآلن يجب 
ان يكـون ُمتابـع نقديـة وبالتـايل 
مطلـوب الحكـم عليـه ابداعيـاً .. 
مـن هنـا ، ينفتـح كتـاب الناقـد 
زهري الجبـوري الجديد ( متواليات 
يف  تطبيقيـة  مقاربـات   .. نّصّيـة 
األدب العراقـي املعـارص ) ، عـىل 
اجناس األدب عامة من خالل رؤى 
تطبيقية اظهرت الحاجة اىل قراءة 
تلك النمـاذج للتعرف واإلقرتاب من 
عموم األدب العراقي املعارص .وقد 
ملسـت يف الكتاب ، اهتمام األديب ( 
محل الدراسـة ) بتناول واقعنا عىل 
شـكل تمّثـالت إبداعيـة يف القصة 
والقصيدة الشـعرية والرواية . وملّا 
كان األدب العراقي ، هو ادب محنة 
وادب مكاشفة وتثوير ، فإن الناقد 
زهري الجبوري منح املرحلة اهمية 
بالغة ألِنها شهدت تحوالت معرفية 
وفكرية وثقافية واجتماعية. وعىل 
نماذجـه  إختـار   ، املقتـىض  هـذا 
لتكون شاهدة عىل املرحلة كتوثيق 
إجرائـي ومن ثـم تناولهـا بتحليل 
نقدي حسب السياق الذي وضعه يف 
خطته التنظرييـة . إحتوى الكتاب 
عـىل مقدمة قال فيهـا ( انه كتاب 
يشـكل الوجـه الكاشـف للمنجـز 
االدبـي العراقـي املعارص للشـاعر 
والقاص والروائـي وهو عبارة عن 
مالحقة ملنجز بعض االدباء ...) ثم 
قّسمه اىل قسمني . األول ضم اربعة 
عرش كتاباً من الشعر العراقي ومن 
مختلـف األجيال والحقـب الزمنية 
مع إختالفها بالتأكيد يف طروحاتها 

 . الفكريـة  وتوجهاتهـا  املعرفيـة 
واظهـر املؤلـف يف هـذا القسـم ، 
معايـري وضعهـا لتقييـم النماذج 
التجريـب  مـن  إلقرتابهـا  وفقـاً 
ومحاوالت التنـوع واملعارصة التي 
يتطلبها التحليل والبحث ، وخاصة 
ان الكتـاب تنـاول بعـض النماذج 
التي صاغت لها حضورا يف الساحة 
االدبيـة العراقية . اكـد املؤلف بان 
التجريب هو من سـمات الشـاعر 
الباحث عن التجديـد وبالتايل فانه 
صانع لصـورة الواقـع التي يتكلم 
هو نيابة عنـه . ومن النماذج التي 
إختارهـا املؤلـف لِلدراسـة : قراءة 
سوسـيولوجية يف شـعرية مظفر 
النـواب ، حضور الـذات الواعية يف 
زهرة الربتقـال ، كوجيـو الحب .. 
كوجيـو املدينـة متواليات نصية يف 
( وله لها ) ، غواية الجسـد وبعده 
 ، مسـاء  العـارشة  يف  الفلسـفي 
اللغة السـكوتية يف شـعر حسـني 
عبد اللطيف. وغريهـا من النماذج 
التي دخل الناقـد يف اعماق معناها 
واشـتغل عـىل ابعادها الفلسـفية 
ولغة التأمل واملـوت واألمل فيها .. 
انها إبحار يف نماذج عراقية ترجمت 
الواقـع بصيغة قصائـد تبحث عن 
اجوبـة وتعكس تجليـات وقصدية 
 . وهذيانـات وكشـوفات واحاالت 
يف القسـم الثاني والذي ضم اربعة 
عـرش كتابـاً يف القصـة القصـرية 
والرواية والقصة القصرية جدا ، ظّل 
املؤلـف ينحت يف جدار الرسد منقباً 
عـن املضامـني والـدالالت والرؤى 
واالفكار . فقدم بعـض النماذج يف 
األجناس الرسدية الثالثة مستبرصا 
فيهـا الجوانـب الحّسـية الواعيـة 
للواقع واشكاالته متخذا من املكان 
، نقطـة رشوع يف انطالقة التحليل 
وكشـف املخيلـة التـي انتجت تلك 
النصوص اضافة اىل استجالء نقاط 
التشويق فيها . تضّمن هذا القسم 
دراسـة املسـكوت عنـه يف قصـة 
الحـرب .. روايـة رصاخ النـوارس 
انموذجـا ولعبـة كـرس االيهـام يف 

رواية قنزة ونزة وكشوفات االمكنة 
ورسديـات النـص املعـارص رواية 
عمكا انموذجـا ورسديات الوصف 
واالستعادة وثقافة املكان يف رواية 
مزامري املدينة . اضافة اىل دراسات 
اخرى مثل جـدل الكتابة واملغامرة 
يف القصة القصرية جدا والرسديات 
الفوقية للمحنة يف القصة العراقية 
ودراسـات  انموذجـا  النـار  زيـد 
تضمنها القسـم عىل غرارها .. ان 
تناول الناقد زهري الجبوري ، لفنون 
الرسد اعطى برأيي تصوراً واضحاً 
التكوين النفيس للشـخصيات  عن 
من خـالل ما يحيط بهـا من تأثري 
واشـكاليات الواقـع املعـاش التي 
بالتأكيد ستكون مؤثراً مبارشاً عىل 
صانـع النص يف مجـال إبداعه . ان 
كتاب ( متواليـات نّصّية مقاربات 
تطبيقيـة يف االدب املعـارص ) هـو 
اضافـة للمكتبة النقديـة العراقية 
مـن ناحية صناعة النـص وتحليل 
اغـواره  واسـتبطان  مرموزاتـه 
خاصـة انـه يحمل سـمات التنوع 
وتعـدد صـوره .. فهو يقـول عن 
القصة القصرية جـدا : من واجبنا 
االبداعـي ان نلقـي عليهـا الضوء 
كجـزء من مهمتنـا .. وقد اعجبني 
هـذا االرصار مـن قبـل الناقد عىل 
القصـة  عـن  ودفاعـه  حرصـه 
القصرية جدا والتي اعتقد بانها لم 
تحـظ باهتمام نقدي بعـدة . فهو 
يقول عنها ايضا ..كما هو معروف 
هـذا  يف  االشـتغال  لحساسـية  ان 
الشـكل الكتابي ، ومـا تحتويه من 
خصائص مهمة يف البناء اإليجازي 
والتكثيفـي وااليحائـي والتنـايص 
ويضيف بان شـعرية اللغة وغريها 
قـد افرز ميـزات ال يمكـن الدخول 
اليها مـن دون التسـلح بممكنات 
وادوات اللغـة الرسديـة الحديثـة. 
كتاب متواليـات نّصّية .. مقاربات 
تطبيقية يف االدب العراقي املعارص 
للناقـد زهري الجبـوري ، صدر عن 
مطبوعـات االتحـاد العـام لألدباء 

والكتاب يف العراق لعام ٢٠٢٢ .
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هـل تشـعر بعـدم الراحـة يف املكتب 

وبأنـك أفضـل حـاالً إذا عملـت مـن 

املنزل؟

هل تشـعر باالختناق وعـدم الرتكيز 

أثناء العمل؟

مـن  ويقلـل  ذلـك  كل  يقلقـك  هـل 

إنتاجيتك؟

ببسـاطة قـد ال يكـون سـبب هـذه 

املشـاعر السـيئة نوعية العمل الذي 

تقوم به، بل البيئة غري الصحية وغري 

املريحة ملكتبك.

وملعالجة األمر، ال تحتاج سـوى إىل 4 

خطوات فتعود إىل اندفاعك السابق!

1 ـ هواء نظيف يف الغرفة

تعتـرب نوعيـة الهـواء داخـل الغرف 

الرئيسـية  األسـباب  أحـد  املغلقـة 

لألمراض يف العالم وال سّيما األمراض 

التنفّسية.  

ولضمـان سـالمة الهـواء يف املكتـب 

أو الغـرف املغلقـة، ال تحتاج إىل أكثر 

من تهوئة سـليمة وهي ممكنة بـ5 

خطوات فقط:

أوالًـ التأّكـد من أن الهـواء يدخل إىل 

الغرفة ويتغرّي بشكل دائم، من خالل 

فتح النوافذ بشكل دائم وعدم سّدها 

بجرائد أو ملفات.

ثانيـاً ـ رمي النفايات بشـكل يومي 

وعدم ترك بقايا الطعام داخل سـالل 

املكتب.

ثالثـاً ـ منع التدخـني يف املكتب وعىل 

الرشفات ويف املمرات القريبة.

رابعـاً ـ معالجة أي تـّرسب للماء أو 

ملواد أخرى مـن املكّيف أو التمديدات 

األخرى.

ـ وضع نباتـات خرضاء يف  خامسـاً 

املكتب ألنها تساعد يف تنقية الهواء.

2 ـ إضاءة جيدة

اإلضاءة تأتـي يف املرتبـة الثانية بني 

العوامـل األساسـية لبيئـة مكتبيـة 

مريحـة. ورغـم اإلبتـكارات الكثرية 

يف عالـم اإلضـاءة، تؤكـد الدراسـات 

أن اإلضـاءة الطبيعية هـي األفضل. 

لذلـك ينصـح الخـرباء بعـدم حجب 

ضوء الخارج عن الغرفة، واستعمال 

مصابيح شفافة.

3 ـ ألوان مناسبة

أجمعـت الدراسـات عـىل أن األلوان 

املناسبة للمكاتب هي:

الربتقايل: يحّفز اإلبداع

ويحـرّك  اإلندفـاع  يعـزز  األصفـر: 

الذكاء

األحمر: يعطي طاقة

التوتـر  ويحـارب  يهـّدئ  األزرق: 

الجسدي والذهني

األخرض: يخّفف رسعة الغضب ولديه 

تأثري عالجي عىل الجسم. 

 4 ـ اسرتاحات

يؤكـد األطبـاء أن جميعنـا بحاجـة 

إىل اسـرتاحة عـىل األقل مرتـني أثناء 

العمـل. وأثبتـت التجـارب أن تغيري 

املنظـر الذي أمامك مفيد للمشـاعر، 

لذلك ليس عليك سـوى فتـح النافذة 

أو الوقـوف عىل الرشفـة والرتكيز يف 

محيطك وأخذ أنفاس عميقة.

أما الطريقة األفضل ملكافحة اإلجهاد 

وإعادة شـحن الجسـم، فهي السري 

عـرش دقائق خـارج املكتب من دون 

التفكري يف العمل.

توّصلت دراسـة حديثـة أجرتها 
مجموعة من الباحثني يف أمريكا، 
اسـتخدام  باإلمـكان  أنـه  إىل 

الوجوه املبتسمة لتحسني نوعية 
الوجبات التي يتناولها األطفال، 
والتأثـري عـىل الطفـل الختيـار 

وتنـاول أطعمة أفضـل للصحة 
مـن الخيارات املتاحة، سـواء يف 
املنـزل أو يف املطاعـم واملقاهي، 

الوجـه  شـكل  أن  تبـنّي  حيـث 
املبتسم أكثر جاذبية للطفل.

ووفقـا للدراسـة التـي عرضت 
السـنوي  االجتمـاع  أمـام 
يف  األطفـال  طـب  ألكاديميـة 
سـان دييغو بكاليفورنيا، وضع 
الباحثون عالمة الوجه املبتسـم 
عىل األطعمة الصحية، كالفواكه 
الدسـم،  الخـايل مـن  والحليـب 
ُتعترب  الكاملـة، والتي  والحبوب 
مرحلـة  مـن  للصغـار  مفيـدة 
رياض األطفـال، وحتى املرحلة 
االبتدائية، ثم استخدمت الوجوه 
الباسـمة يف املرحلـة الثانية من 
التجربـة كعالمـة عـىل وجبات 

صحية كاملة.
القائمون عىل  الباحثـون  ووجد 
الدراسة، أن الحليب خايل الدسم 
قـد زادت مبيعاتـه بمعدل ٥٤٩ 
باملئة، حيث زادت من ٧٫٤ باملئة 

إىل ٤٨ باملئة، وارتفعت مشرتيات 
الفواكه بكل أنواعها بنسـبة ٢٠ 
باملئـة، كما ارتفعت مشـرتيات 
الخرضوات بكل أنواعها بنسـبة 
٦٢ باملئـة، ويف املقابـل انخفض 
اإلقبـال عىل حليب الشـوكوالتة 
من ٨٦٫٥ باملئـة إىل ٤٤٫٦ باملئة، 
وسـجل اختيار الوجبة الصحية 
الكاملـة ارتفاعـا نسـبته ٣٣٫٥ 
باملئة، بعد إضافة وجوه باسمة 

عىل أطباقها.
الدراسـة،  نتائج  وتعليقـا عـىل 
أكد الربوفيسـور روبرت سيجل، 
املـرشف عـىل األبحـاث بمركـز 
سينسـيناتي لألطفـال، أنه من 
املمكن تحسني تغذية األطفال يف 
املرحلة االبتدائية لتقليل معدالت 
السـمنة وزيـادة الـوزن، والحّد 
املشـبعة  الدهـون  تنـاول  مـن 
غـري الصحيـة، وزيـادة تنـاول 

الخرضوات والفواكه، واألطعمة 
الصحية املختلفة لتحسني صحة 

الطفل.
أخـرى  دراسـة  كشـفت  كمـا 
القومي بجامعة  املركـز  أجراها 
كولومبيـا، عـن أن التوتـر بـني 
أفـراد األرس الذين اعتادوا تناول 
الطعـام معا بانتظام يكون أقل، 
وتـزداد احتماالت تفـوق هؤالء 
والحصـول  دراسـيا  األطفـال 
عـىل درجة ممتازة يف دراسـتهم 
بنسبة ٤٠ باملئة عن غريهم، من 
أبنـاء األرس التـي ال توجـد ألفة 
بـني أفرادهـا وال يجلسـون مع 
بعضهم البعض بانتظام. كما أن 
تناول أفـراد األرسة الطعام معا 
يزيد من قدرة األطفال ورغبتهم 
املختلفـة،  األطعمـة  تنـاول  يف 
وقدراتهـم  صحتهـم  ويحسـن 

العقلية والجسدية. 
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تعانى بعض النسـاء من مشـكلة قـرشة الحواجب التي 
تعـود ألسـباب مختلفة منها جفاف البـرشة أو التعرض 
للطقـس البارد، أو املنـاخ الجاف، أو اسـتخدام منتجات 
العنايـة الشـخصية املثـرية للحساسـية، وغريهـا مـن 
األسباب املختلفة، ولعالج هذه املشكلة، نستعرض يف هذا 
التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من قرشة الحاجبني، 

والتي تعتمد عىل خطوات بسيطة.
وصفة زيت اللوز للتخلص من قرشة الحاجبني:

 ينصـح باسـتخدام زيت اللـوز لتدليـك الحاجبني، حيث 
يسـاعد ذلك عىل ترطيب البرشة وىف نفس الوقت تسـاعد 
يف التخلـص من قـرشة الـرأس، كما يحتـوى الزيت عىل 
خصائـص مضادة للبكترييا التي تسـاعد يف القضاء عىل 
القرشة، ولهذا ينصح بتحضري بعض زيت اللوز وتسخينه 

لبعض الوقت، ثم تدليك الحاجبني به ملدة ١٠ دقائق.
قـرشة  مـن  للتخلـص  الشـاي  شـجرة  زيـت  وصفـة 

الحاجبني:
 يعترب زيت شـجرة الشـاي من أكثر العالجات الطبيعية 

الفعالة التي تسـاعد يف التخلص مـن قرشة الرأس، وذلك 
من خالل تحضري القليل من زيت شجرة الشاي، وتدفئته 
لبعض الوقت ووضعه عىل الرموش والحاجبني باستخدام 
كرة قطنية، ثم اإلنتظار لبعض الوقت وغسله بماء فاتر، 
مـع تكـرار الوصفة  ٢-٣ مـرات يف اليـوم للحصول عىل 

أفضل النتائج.
وصفة املاء الدافئ للتخلص من قرشة الحاجبني:

 يجـب تحضري بعض املاء السـاخن ونقـع قطعة قماش 
يف املاء، ووضعها بشـكل مبارش عـىل الحاجبني، وتركها 
لبضع دقائق ثم إزالتها، حيث تساعد يف القضاء عىل قرشة 

الحاجبني، والغبار والزيوت املرتاكمة عىل الحاجبني.
وصفة زيت الزيتون للتخلص من قرشة الحاجبني:

 يحتوى زيت الزيتون عىل مضادات األكسدة التي تساعد 
يف عالج مشـاكل الجلد والشعر، والتي منها القرشة، لذلك 
ينصح بتحضـري بعض زيـت الزيتون وفركهـا بمنطقة 
الحاجبني ثم وضع منشـفة دافئة عىل الوجه وتركها ملدة 

١٥ دقيقة.

املكونات
- كوٌب من الطحني.

- كوٌب من النشأ.
- كوٌب وربع من املاء الدافئ.
- ملعقٌة كبريٌة من الخمرية.

- ربع ملعقٍة صغريٍة من الزعفران.
- زيت قيل حسب الحاجة.

مكونات القطر
- خمسة أكواٍب من السّكر.

- كوباِن من املاء.
- كوٌب من َعصري الليمون.
- ماء ورد وهيل وزعفران.

طريقة التحضري
- نضـع الخمـرية يف كـوٍب مـن املَاء 
الـداىفء، ونرتكهـا ملّدة ربع سـاعة يف 

مكاٍن داىفء.
- نضع املاء والسـكر يف قدٍر عىل النار 
ثّم ُنضيف عصري الليمون وماء الورد 
والهيل والزعفران، ثم نرفع القدر عن 

الّنار ونرتكه جانباً ليربد.
- ُنحـرض وعـاًء عميقـاً ثـم نخلـط 
الطحني والنشا والخمرية بشكٍل جيٍد 
باستخدام امللعقة حتى يصبح املَزيج 
متجانساً، ثم نرتك الخليط جانباً ملدة 

ساعة حتى يرتاح.
- ُنحـرض مقالًة واسـعًة، ونضع بها 

زيـت القيل ثم نرتكها عىل نـاٍر عالية 
الحرارة حتى يسخن الزيت.

- ُنشـّكل عجينـة الزّالبية عىل شـكل 
دوائـر، ونضعهـا يف الزيت السـاخن، 
ونرتكهـا حتى تنضج، ومن ثم نخرج 
الزالبيـة ونضعها يف الشـرية املُجّهزة 

ملده خمس دقائق، ثم نقّدمها. 
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بعض النساء يستخدمن الحمل كذريعة لتناول كميات كبرية من الطعام، وأطعمة 
غري صحية وحلويات تحتوي عىل سعرات حرارية عالية، بدعوى أن الحمل يحتاج 
إىل تغذية مضاعفة، فيما تقع بعض الحوامل يف فخ فكرة أن الحمل يسـبب زيادة 
يف الـوزن، فال بـأس من تناول الطعام بال حسـاب طاملا أن الوزن سـيزيد. إال أن 

الحمل الصحي يعتمد عىل نمط تغذية صحي ومتوازن.
يؤكد األطباء أن الحامل تكتسـب ما بني 25 إىل 35 رطالً أثناء الحمل، منها حوايل 
7.5 رطل فقط هو وزن الجنني، بينما يتوزع باقي الوزن عىل املشـيمة والسوائل 
املحيطة بالجنني، واألجزاء التي تتضخم يف جسم األم مثل الثديني والرحم، نحو 6 
أرطال بروتني ودهون مخزنة يف جسم الحامل. وهو ما يعني أن أي زيادة يف الوزن 

سيكون عبارة عن دهون زائدة يف وزن األم.
وأثبتت األبحاث أن كل ما تحتاجه األم أثناء الحمل، هو 300 سـعر حراري زيادة 
عـن السـعرات الحرارية املعتـادة. لذا من املهـم أن تراقبي نظامـك الغذائي أثناء 
الحمل، حتى تحصيل عىل تغذية جيدة لصحة حملك ونمو طفلك، ويف نفس الوقت 

ال تكتسبني وزناً أكثر من املطلوب. 
تابعي القراءة لتتعريف عىل أسس التغذية السليمة أثناء الحمل.

أهمية التغذية السليمة يف الحمل
ال بأس من تناول الحلويات الخفيفة أو بعض األطعمة الخفيفة يف بعض األحيان، 
ولكن ضعي يف اعتبارك أن العنارص الغذائية التي ستتناولينها أثناء الحمل، سوف 
تنتقـل إىل طفلـك، لذا؛ إذا كان الجزء األكرب من نظامـك الغذائي يعتمد عىل البيتزا 
أو الربجر أو الطعمة غري الصحية، فإن هذه األطعمة سـتكون هي أساس النظام 

الغذائي لطفلك.
وحتـى تضمنـني التغذية الجيـدة التي تدعم صحتـك، وتعزز نمو الجنـني، عليِك 
أن تحريص عىل إمداد جسـمك ب300 سـعر حراري يومياً باإلضافة إىل سـعراتك 
الحرارية املعتادة، عىل أن تأتي هذه السعرات الحرارية من مصادر غذائية مفيدة. 
أي ال تعتمدي عىل أطعمة غري صحية تمد جسـمك بسـعرات حرارية ال يسـتفيد 

منها طفلك.
العنارص الغذائية الرئيسية يف الحمل

هنـاك بعض العنـارص الغذائية الرئيسـية التي يحتاجها جسـمك أثنـاء الحمل، 
وهي: 

- الربوتينات: لنمو الخاليا وإنتاج الدم.
- الكربوهيدرات: لتوفري الطاقة.

- الكالسيوم: للحفاظ عىل صحة عظامك.
- الحديد: لحمايتك من اإلصابة بفقر الدم (األنيميا).

- حمض الفوليك: لحماية الجنني من اإلصابة بعيوب الجهاز العصبي.
 C و A كما يجب أن يشمل نظامك الغذائي األطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات

و B6 و B12 و D والدهون الصحية. 
األطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل

كمـا يجـب التأكد من تنـاول األطعمـة الصحية أثنـاء الحمل، يجـب أيضاً تجب 
األطعمة واملرشوبات التي قد تسبب رضراً للحمل، مثل:

- الكحوليات.
- الحد من تناول الكافيني أو منعه تماماً.

- األلبان غري املبسرتة.
- البيـض النيء أو غري املطبوخ جيداً، واألطعمة التي تحتوي عىل بيض نيء مثل 

املوس والترياميسو.
- اللحوم املصنعة مثل النقانق.

- السماك التي تحتوي عىل نسبة عالية من الزئبق مثل سمك أبو سيف.

السـتائر تضيف شـكل جديد وبهجة للمنزل، مـع وضعها بألوان 
مختلفـة تالئم الجو العام لألثاث الذى يكون به، ويوجد الكثري من 
ربـات املنزل التي تريد أم تضع سـتائر ولكن بـدون أن تحفر عىل 

الحائط.
يوجد بعض الطرق لتثبيت تلك السـتائر مما يجعل الستائر مثبتة 
بشـكل كامل، وحتى ال يكـون يف ثقوب يف املـكان، وملعرفة كيفية 

تثبيت تلك الستائر بدون الدق عىل الحائط.
ما هى قضبان الستائر؟ 

قضبـان السـتارة هـي عمود أفقـى تعلـق السـتائر يف املنزل من 
خاللها، وقد يتم تثبيت بعض السـتائر بفتحات بالقرب من الجزء 
العلوى من الستارة، لوضع القضيب، ويمكن تثبيت بعض الستائر 

بخطافات الستائر أو الحلقات.
كيفية تعليق الستائر بدون حفر:

يوجد ثالث طرق لتعليق السـتائر بـدون قضبان ودون أي تلف ملن 
يمتلك شـقة إيجـار وال يريد أن يحدث أي تلـف لها، ويوجد بعض 

تلك الخيارات األتية:
١ - تأمني الستائر بخطافات الصقة:

تعتـرب الخطافات الالقصة أو األرشطـة الالصقة هي أدوات تعليق 
متعـدة األغراض، ويمكـن أن يتم رشائها بأحجـام مختلفة وقوة 
الخطـاف تكون بـأوزان عديدة،  حتى يتم تثبيـت كل خطاف عىل 
حدى، واملسـتأجرين يمكنهم األسـتفادة من تلك السـتائر املعلقة 
ألن من السـهل إزالتها، وال تلحق أي رضر بالحائط، ويمكن فقط 
سحب الجزء السفىل من الرشيط الالصق وتنفصل تلك املادة املرنة 

عن السطح بكل سهولة.

٢ – استخدام قضبان الستارة املغناطيسية:
يمكـن تطبيق تلك الطريقة إذا كان الشـخص يعلـق يشء ما عىل 
بـاب معدنى أو عـىل إطار النافذة التي لديـه، ويجب أن يكون هذا 
اإلطـارات املعدنية عىل معادن حديدية لعمل التواصل املغناطيىس، 
واملصممون يصنعون قضبان الستائر لتكون خفيفة الحجم، وقوى 

املغناطيس تمكن من رفع الستائر ثقيلة الحجم وتتحملها.
٣ – استخدام ستائر داخل إطارات النوافذ:

يعترب هذا التصميم شـائع بشـكل خاص للستائر التي ليس لديها 
جيب قضيب، ويمكن تعليق السـتائر املنفصلة للنوافذ، عن طريق 
اسـتخدام رشيط قياس أليجاد طول الستارة، ووضع قضيب لشد 
السـتارة، ألرتفاع مناسـب، مع التأكد من أن القضيب رأىس، ويتم 
ضغط كل طرف عـىل الجزء الداخيل من  إطار النافذة دون إحداث 
أي رضر، ويمكـن أن يتحمل تصميم قضيب الشـد هذا من ٢٠ إىل 

٤٠ رطالً من الوزن.

عـادت إصابات مرض «كوفيد ١٩» إىل االرتفاع يف 
العالم، وسـط قلق من متحـور فرعي جديد من 

«أوميكرون»، بسبب انتشاره الرسيع، فيما يقول 
عدد من خرباء الصحة إنه ال توجد مؤرشات حتى 

اآلن عن كونه أشـد فتكا، أو أن اللقاحات املتاحة 
حاليا غري قادرة عىل أن تتصدى له.

وكشـفت بيانـات صـادرة عـن املكتـب الوطني 
لإلحصـاءات، أن معدل إصابـات فريوس كورونا 
ارتفع إىل أعىل مسـتوى له يف ٦ أشهر، خالل فرتة 

ما بعد عيد امليالد.
وجرى رصد هـذا املتحور الفرعي من أوميكرون 
واسمه XBB.١٫٥، أول مرة، يف الهند، وهو أرسع 
عـدوى متنقلة من من الفـريوس املعروف علميا 

بسارز كوف ٢ حتى اآلن.
 ويشدد العالم والباحث الربيطاني يف علم األوبئة، 
تيم سـبيكتور، عـىل رضورة مراقبة هذا املتحور 
الفرعـي، من أجل رصد مـا ينجم عنه من تبعات 

صحية.
وكانـت عـدة دول؛ مـن بينهـا الواليـات املتحدة 

وبريطانيـا والهنـد، قـد فرضت تقديـم فحوص 
سـلبية ضد كورونا للقادمني من الصني، بسبب 
ارتفـاع اإلصابـات يف البلـد اآلسـيوي الـذي ظل 
يفرض سياسة صفر كوفيد منذ ٢٠٢٠، ثم تخىل 

عنها، مؤخرا.
وبحسـب هيئة الصحـة العموميـة يف بريطانيا، 
فـإن اإلصابة بهذا املتحور مـن أوميكرون يكون 

مصحوبا بعدد من األعراض.
ويقول خرباء إن هذا املتحور له أعراض شـبيهة 
بمـا يظهر عـىل اإلنسـان عندما يصـاب بنزالت 

برد:
ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم والشـعور بنوع 
من االرتجاف. سـعال متواصل. تغري يف حاسـتي 
الشم والتذوق. الشعور بالتعب. حكة يف الجسم. 

صداع. التهاب يف الحلق. 
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية , ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

١٦٩٣ -بـركان إتنـا يبـدأ يف االنفجـار والثوران ويـؤدي إىل مقتـل ٢٠٠٠٠ 
شخص.

١٧٥٩ - ظهـور أول رشكـة تأمـني عـىل الحياة وذلـك يف مدينـة فيالدلفيا 
األمريكية.

١٧٨٧ - ويليام هريشل يكتشف قمران يدوران حول كوكب أورانوس سميا 
«تيتانيا» و»أوبرون».

١٩٢٢ - أول محاولة ناجحة ملعالجة مرىض السكري بعقار اإلنسولني.
١٩٤٢ -اليابـان تعلن الحـرب عىل هولندا وتغـزو الهنـد الهولندية وذلك يف 

الحرب العاملية الثانية.
القوات اليابانية تسيطر عىل مدينة كواالملبور املاليزية.

١٩٤٦ - أنور خوجة ينهي امللكية يف ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية 
برئاسته.

١٩٦٢ - ثوران بركان هواسكاران يف بريو وأدى ذلك إىل وقوع ٤٠٠٠ قتيل.
١٩٧٢ - باكستان الرشقية تغري اسمها إىل بنغالديش.

١٩٩١ - الكونغرس األمريكي يفوض بأغلبية ساحقة الرئيس جورج بوش 
باسـتخدام القوة ضد العراق إلرغامه عىل اإلنسـحاب من الكويت بعد فشل 
كافة الجهود الدبلوماسـية باقناع الرئيس العراقي صدام حسـني بالخروج 

سلمًيا من الكويت الذي احتلتها قواته يف ٢ أغسطس ١٩٩٠.

١٩٩٢ -الشاذيل بن جديد يرتك السلطة ويتخىل عن رئاسة الجزائر.
١٩٩٨ - وقوع مذبحة سـيدي حامد يف الجزائر والتي أدت إىل وقوع أكثر من 

١٠٠ قتيل.
٢٠٠١ - اللجنـة التجاريـة اإلتحاديـة FTC تصدق عىل اندمـاج AOL وتايم 

.AOL وارنر لتشكيل تايم وارنر
٢٠٠٤ - منتخـب السـعودية لكرة القـدم يفوز بلقب بطولـة كأس الخليج 

السادسة عرش املقامة يف دولة الكويت.
٢٠٠٥ - حرائق األشجار تكتسح شبه جزيرة آيري يف جنوب أسرتاليا.

٢٠١٠ - الرئيس السـوداني عمر البشـري يعلن عن تخليه عن قيادة الجيش 
السـوداني وذلـك ألن قانون األحـزاب املطبق منذ عـام ٢٠٠٧ يقيض بأنه ال 

يمكن الجمع بني عضوية تنظيم سيايس والقوات املسلحة. 
٢٠١٢ -اغتيال مصطفى أحمدي روشـن عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة 
بواسطة قنبلة ألصقت بسـیارته من قبل راکبي الدراجة النارية بالعاصمة 

طهران.
٢٠١٦ - األرجنتينـي ليونيـل ميـيس يفوز بنسـخة ٢٠١٥ من كـرة الفيفا 

الذهبية.
٢٠٢٠ - تولية هيثم بن طارق آل سـعيد منصب سـلطان عمان الجديد بعد 

وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
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قال الجندّي لرئيسه:» صديقي لم يعد من ساحة املعركة سيدي, 

أطلب منكم السماح يل بالذهاب والبحث عنه».

قال الرئيس:»اإلذن مرفـوض»..»ال أريدك أن تخاطر بحياتك من 

أجل رجل من املحتمل أّنه قد مات».

ذهب الجندي دون أن يعطي أهمّية لرفض رئيسـه, وبعد سـاعة 

عاد وهو مصاب بجرٍح مميت حامالً جثة صديقه.

كان الرئيس معتزاً بنفسـه فقال:»لقد قلت لك أّنه قد مات! قل يل 

أكان يستحق منك كل هذه املخاطرة للعثور عىل جّثة؟!

أجـاب الجندّي محترضاً:بكل تأكيد سـيدي!عندما وجدته كان ال 

يزال حياً وأستطاع أن يقول يل:»كنت واثقاً بأّنك ستأتي!»

الحكمة : بعض األحيان ال ينتظر صديقك املسـاعدة الفعلية منك 

، لكنه ينتظر ان يشعر بأنك حقاً تستحق الثقة.
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البعض يرى ان الزمن كفيل بنسـيان 
كل يشء ، ولكـن هنـاك مواقف ترتك 
بصماتهـا واضحـة بداخلنـا ، وتظل 

مخبئة بداخلنا ال يراها االخرون .
تـرى ما هي العادة او املوقف االبرز يف 
طفولتـك الذي مـا زال عالقا يف ذهنك 

حتى االن وال يعرفه االخرون ؟ 
- الحرمان العاطفي:

هؤالء الناس الذين شـعروا بالحرمان 
العاطفي يف طفولتهم ، فلم يجدوا من 
يهتم بما يشعرون اويحتاجونه حقا ، 
بل عاشوا طفولة خالية من العواطف 

والحب والحنان .
- االستقاللية:

تعـودوا  الذيـن  االشـخاص  هـؤالء 
عـىل فعـل مـا يريـدون بمفردهم يف 
الوقـت املناسـب لهـم دون اي قيـود 
او اهتمـام بمـا يقوله النـاس ، فهم 
ليسـوا مضطرين اىل مراعاة االخرين 

يف قرارتهم.
- املتشائمون:

ال  انهـم  يشـعرون  الذيـن  وهـم 
يستحقون السعادة ، ولن يشعروا بها 
ابدا ، ويؤمنون باستحالة العثور عىل 
الحب ، ولن يجدوا رشيك الحياة الذي 
سيحرتم احتياجاتهم او اختالفاتهم .

- املقهورون:
ال  الذيـن  االشـخاص  هـم  وهـؤالء 
يتمتعـوا بأي قدر من الثقـة يف الذات 
، ويشـعرون دائمـا انهـم مقهورين 
ومظلومني ، ويختاروا دائما شخصية 
قويـة لالرتبـاط بهـا ، لكـي تتحمل 
زمـام االمـور ، وغالبا مـا تعاني تلك 
الشخصيات من تسـلط الشخصيات 

االخرى عليها .
- الشخصيات املثالية:

الكمـال  محبـي  االشـخاص  هـؤالء 
والذين يرغبـون ان يكونوا االفضل يف 
كل يشء ، وحياتهم مليئة بالتحديات 
واالنجـازات ، وغالبا مـا يعاني هؤالء 
االشـخاص خـالل عالقاتهـم عندما 
يصبحوا بالغني ، النهم يقسون كثريا 

عىل انفسهم واالخرين .
- فقدان الثقة:

هؤالء االشـخاص تعرضـوا الكثر من 
موقـف يف طفولتهـم ليصلـوا اىل تلك 
املرحلـة الخاصـة بفقـدان الثقـة يف 
الجميـع ، ولديهم شـك دائـم يف نوايا 
االخريـن اتجاهـم ، ومـا ان يعاملهم 
احـد بطريقـة طيبة حتى يبـدأون يف 
التفكري فيما يخفيه الشخص اتجاهم 

وراء تلك الطيبة !
- االيثار:

هؤالء االشخاص الذين يفضلون تلبية 
احتياجات االخرين عىل احتياجاتهم ، 
وهـم يتمتعون بالتضيحة والشـعور 
بااليثار وينتهي االمر بهم برعاية أحد 
االشـخاص املقربني تاركني احالمهم 

مثل الوالدين او االخوة .
- االنعزالية:

هؤالء االشـخاص الذيـن ال يفضلون 
التفاعل مـع االخرين ، بـل ويعزلون 
انفسهم يف دائرة مغلقة هم صانعوها 
، ويشعر هؤالء االشـخاص انهم غري 
قادرين عـىل االندماج مـع االخرين ، 
كما ان املجتمع ال يتقبلهم كما يجب.

- ضعاف الشخصية:
وهم االشخاص الذين اعتادوا ان ينوب 
االخرون عنهم يف اتخاذ القرارات ، 
فحينما يكربون يجدون انفسـهم 
بمفردهم مسؤولون عن قراراتهم 
، وغالبا ما يتحكم اشخاص اخرين 

يف اتخاذ قراراتهم الشخصية !
- ال يتحملـون الضغـوط:

هناك بعض الشـخصيات التي قد 
تنهار تماما تحت وطأة الضغوط 

والتوتر ، وهم الذين قد فشـلوا يف 
النجـاح يف امتحاناتهـم من فرط 

الخوف والقلق ال عدم املذاكرة !
- محبي لفت االنظار:

هـؤالء هـم الذيـن اعتـادوا لفت 
االنظـار دائمـا امـا بجمالهـم او 
وهـم   ، غرابتهـم  او  ذكاءهـم 
هـذا  يتعمـدون  الحقيقـة  يف 
االختـالف مـن اجـل لفـت انظار 
االخرين والحصـول عىل محبتهم 
واهتمامهـم ، وليـس تعبـريا عن 

شخصياتهم املستقلة.
- الشخصيات الصارمة الكتومة:

وهـم الشـخصيات الالتي تعودت 
عىل الكتمان واخفاء مشـاعرهم 
اتجـاه االخرين ، ربما من منطلق 
القوة والغموض والعملية او ربما 
مـن منطلق الخوف من ردود فعل 

االخرين .
- ال يعرتفون باالخطاء:

ومعظم االشخاص من هذا النوع 
يجدون صعوبة بالغة يف االعرتاف 
بالخطـأ ، ويشـعرون ان االخطاء 
مقترصة عـىل الضعفاء واالغبياء 
واملهملـني فقـط ، وال يتمتعـون 
بقـدر عايل مـن التسـامح اتجاه 

اخطاء الغري مهما كانت صغرية.
- االنانية:

تلـك الشـخصيات التـي اعتـادت 
الحصـول عىل كل مـا تريده دون 
اي مراعـاة لالخريـن ، وغالبـا ما 
يكونـوا الطفل الوحيـد لالرسة او 
الطفل االول او الطفل االخري (اخر 

العنقود) كما نطلق عليه.
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مامليت منك وانت تعرف زيــــــــــن
صعبه إعله الكلب لوعاف شريانــــه

وصعبه إعله الورد ملن يعوف املـــــــاي
وانه بغيبتك ورداتي ذبالنــــــــــــــه
يلماخذ حياتي اشلون اعوفك كــــول
اذا روحي بغرامك واهللا حيرانــــــــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1 االسم الروماني ملدينة عمان
2 الزمن الغابر السـحيق (معكوسـة) o فاعل لفعل 

إجرامي
3 حلقات مرتابطة o بخل

4 ثلثا ورل o تشابه األشياء بدرجة كبرية
5 يعضـد ويوطـد يف العمـق o األلفـة واالسـتئناس 

والعهد
6 تكلم عنه يف غيابه o جانب

7 ثمن اليشء o كامل
8 وهب o نصف هواة o قرب

9 اشـتهاء الطعـام يف أول الحمـل o قـوي الحضور 
والتأثري شكال أو لونا

10 مدينة اردنية شمال عمان

1 سـكانها الفلسـطينيون o ظـرف زمان أو مـكان وفق ما 
يضاف إليه

2 يخطـئ بشـكل غـري مقصود o االسـم القديـم للعاصمة 
عمان

3 مراسل (معكوسة) o سنة أو عاما
4  عاصمـة فلسـطني وأوىل القبلتـني o علّـم أو شـق اليشء 

بالضغط عليه بالسكني
5 كـذب عىل البسـطاء بقصد الكسـب املـادي o فيه عمران 

وتدب فيه الحياة
6 للنهي والنفي o املرأة تعمل يف التجارة

7 ترشب بها القهوة o نصف صابر
8 متشابهان o عاصمة األنباط وإحدى عجائب الدنيا السبع 

الجديدة
9 ابن o موضوع أو خطب

10 طبـق أرز ولحـم يف األردن وفلسـطني o طبـق مـن خبز 
الرقاق والدجاج واللبن يف فلسطني واألردن
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ربمـا تشـعر اليـوم أن اآلخريـن بحاجة إليـك أو أنك 
تحاول إرضاءهم ومسـاعدتهم بشـتى الطرق. أخالقك 
راقية جـدا ولكن هذه العملية تتطلـب منك مجهودا كبريا 
ووقتا طويال وطاقة. إذا كنت عزمت عىل مسـاعدتهم فيجب 

أن تعلم أن هناك بعض التغريات التي ستطرأ عىل حياتك.

حـاول أن تركز اليوم عىل األمور األساسـية وال تنشـغل 
باألشـياء التـى ال تنفعـك. تتعاطف مع الحبيـب يف محنته 
وتقـف إىل جانبـه محـاوال التخفيف عنـه قدر املسـتطاع. قد 

تصاب بخيبة أمل تنعكس سلبا عىل وضعك الصحي يف املساء.

تقـوم بعمل إضـايف لتزيد من دخلك املـادي. احذر من 
طريقة إرسافك غري املنطقية للمال. مسامحتك الدائمة 
للرشيـك وتهاونك معـه يقلالن من احرتامـه وتقديره لك. 
تحل بالصرب والهدوء لتتمكن من تخطي املحنة التي تواجهها 
منـذ فرتة طويلة. يجب أن يحقق لك اليوم الرضا الذي تبحث 

عنه منذ فرتة.

أنـت مضطر اليوم لتنفيذ بعض املهام واملشـاريع التي 
تتعلق باألموال، فهناك بعض الفواتري التي يجب عليك أن 
تقوم بسـدادها، والتأكد من اإلمضاء عـىل بعض الودائع أو 
الشـيكات. هناك بعض األمور التـي تربكك عىل مدار اليوم وربما 

تثري غضبك طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

تعامـل بدبلوماسـية مـع باقي الزمالء وسـتحصل 
عىل النتائج التي تريدها وتجنب السـلبية. سـتتطور 
صداقة إىل عالقة حب تفاجئ الجميع من حولك وتجعلك 
تفكر باالرتباط. كرس وقتا لالسـتجمام والراحة لتستعيد 

صفاء ذهنك وتتخذ القرارات الصائبة.

حـاول أن تسـتثمر جهودك يف سـبيل تطويـر قدراتك 
العملية، فهذا سـيكون من أولوياتك يف املرحلة املقبلة. ال 
تضغط عىل الرشيك كثـريا، فهو يعاني من بعض املصاعب 
وقـد يتخذ قرارات حاسـمة تجاهك. انطلق واخرج واسـتمتع 

بوقتك مع األصدقاء.

لـن تجني هذا اليوم سـوى التعب واإلرهـاق والتوتر والضغط. 
ربمـا تفقد السـيطرة عـىل األمور وسـتفقد القدرة عـىل الحكم 
عىل املوضوعات بشـكل حكيم. اليوم غري مناسـب تماما للمشاركة يف 
مرشوعات جديدة أو للدخول يف مناقشـات طويلة ومهشـمة. ننصحك 
بـأن تمكث يف املنـزل اليوم حتى تسـرتيح بقدر اإلمـكان. عالج التوتر 

والهدوء بقراءة بعض الكتب أو القصص الرومانسية.

أخبـار رائعة وسـارة جدا تأتيك اليـوم وربما تتعلق 
بمهنتـك أو بزيـادة دخلك املـادي أو تغـريات يف حياة 
جريانـك إىل األفضـل. إذا كنت تفكر الكتابـة أو يف طباعة 
إحدى قصصك فاليوم هو أنسب األيام عىل اإلطالق للقيام 
بهـذه الخطـوة. خيالـك واسـع وتسـتطيع التواصل مع 

اآلخرين.

تعيد طرح بعض املسـائل عىل بساط البحث، 
تسـرتجع املايض وتحاول كشـف بعض األمور 
الغامضـة، ما يتعبك ويشـكل هاجسـا لـك. هذه 
الشـكوك قد تولّد األرق ومشـكالت صحية وأوجاعا 
وآالما. حاذر انفعاالت شديدة قد تولد اإلرهاق والتعب 

النفيس وكن هادئا.

تعـود اليوم لصفائـك يف العمـل وقدرتك عىل 
العطـاء. أعطي املزيد من االهتمام إىل شـؤون 
العائلـة. كن حذرا اليوم فقـد تحدث بعض األمور 

املفاجئة .
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مشـاعرك لن تتحرك اليوم أمام أي شـخص تلتقي به، 
عىل الرغم من أن املجال مفتوح أمامك اليوم للتعرف عىل 
أشـخاص جـدد. عىل الرغم من أن األمور تبـدو عىل ما يرام 
وهادئـة ولكن ربما تشـعر أنـك بال هدف وبال حافـز. حاول أن 
تركز عىل هدف واحد وال تعتمد عىل اآلخرين يف تحقيق أحالمك.

تفكر يف خطواتك القادمة بكل حرص ودقة وكأنك تلعب لعبة 
الشـطرنج. تشـعر أن من حولك يتقدمون بشكل أرسع ولكن 
الدقـة مطلوبة أيضـا فحاول أن توازن بـني األمرين، وإال اتخذت 
قراراتك بشكل عشوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا طويال كما 

تتخيل ولكن يتطلب مزيدا من الدقة.

Ô”aã«@fiçÀ



خالل  ضيف  أبو  سلمى  حققتها  عديدة  نجاحات  بعد 
جديد  بنجاح  سيبدأ   2023 عام  أن  يبدو  املايض،  املوسم 

يضاف لرصيدها الفني أيضاً.
 Esqurie Middel East اختريت الفنانة سلمى أبو ضيف ضمن قائمة مجلة
ألكثر 40 فناناً عربياً تأثريًا وتغريًا يف السينما والتلفزيون يف الوطن العربي من 

خالل أعمالهم وأصواتهم اإلبداعية والفريدة. 
وعىل املستوى الدرامي، تعيش سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني من 
خالل مشاركتها يف 3 أعمال درامية يف الفرتة املقبلة، حيث تنافس يف موسم 
رمضان 2023 بمسلسل املداح 3، وتتعاون مع النجمة غادة عبد الرازق يف 
حكاية تحت الحزام يف مسلسل حدث بالفعل، واملقرر عرضه قريًبا، كما 
بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد  السطور  تقوم ببطولة مسلسل ما بني 
سيتم  حلقة   30 من  مكّون  مسلسل  وهو  جاميكا،  عالء  ومحمد  فهمي 

.vip عرضه قريًبا عىل منصة شاهد
 Dear 2022 بحصولها عىل جائزة  أبو ضيف عام  كما اختتمت سلمى 
Guest كأفضل ممثلة خالل العام، وجددت تعاقدها مع رشكة األزياء 
العاملية Maison Valentino لتصبح وجًها إعالنًيا لها يف الرشق األوسط 
عام  مرة  ألول  معهم  تعاقدت  أن  بعد  التوايل  عىل  الثاني  للعام  وذلك 

.2020
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عىل  رمضان  محمد  النجم  حرص 

الرتويج ملسلسله الجديد «العمدة» الذي 

القادم  الرمضاني  السباق  به  يخوض 

الكواليس  من  له  صورة  ونرش   ،٢٠٢٣

دور  تجسد  التي  زينة  بالفنانة  تجمع 

إحدى زوجاته.وعلق محمد رمضان عىل 

الصورة التي تجمعه بزينة، قائًال: زمان 

كان عنرت و عبلة دلوقتي جعفر و عايدة، 

يجمعنا»،  رمضان   - العمدة  جعفر 

كاشفا أنها تجسد دور الزوجة الرابعة 

له بعد مي كساب، إيمان العايص، منة 

فضايل.وكان محمد رمضان كشف عن 

تجسيد الفنانة مي كساب لدور «ثريا» 

دور  العايص  وإيمان  األوىل،  زوجته 

فضايل  منة  أما  الثانية،  زوجته  «دالل» 

الثالثة  زوجته  «نرجس»  بدور  فتقوم 

«العمدة»  العمل.مسلسل  أحداث  خالل 

تأليف وإخراج محمد سامى وشارك ىف 

السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج 

جوهر،   – سعدى  هب  ميديا  رشكة 

هالة  زينة،  رمضان،  محمد  وبطولة 

كساب،  مى  العاىص،  إيمان  صدقى، 

فؤاد،  بيومى  داش،  أحمد  فضاىل،  منة 

السقا،  عصام  النرص،  سيف  فريدة 

جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، 

مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر 

اطار  يف  األحداث  وتدور  الفنانني،  من 

اجتماعى شعبى.

عن  مطاوع  حنان  الفنانة  أعربت 

العرض  يف  باملشاركة  البالغة  سعادتها 

تقديمه  تم  الذي  «تقدر»  املرسحي 

املرصية،  األوبرا  بدار  املاضيني  اليومني 

املدريس،  املرسح  عودة  مبادرة  ضمن 

العمل،  كواليس  من  لها  صور  ونرشت 

عرب حسابها عىل «إنستجرام»، معلقة 

«تقدر»  بتجربه  جدا  «فرحانه  عليها: 

إياح  املرصية  للملكة  وتجسيدي 

حتب».

وتابعت: «وكنت ومازلت بحلم بتقديمها 

يف الدراما وسعيده أكرت برجوع املرسح 

املدريس، شكرًا للمخرجة الجميلة بتول 

عرفة أنها أعطتني الفرصة للمشاركة 

يف العمل املهم ده».

نجوم  من  مجموعة  العرض  ويضم 

أكرم  الفن هم: يرسا، كارول سماحة، 

فراج،  محمد  مطاوع،  حنان  حسني، 

الرشنوبي،  محمد  اليزيد،  أبو  أسماء 

أحمد الرافعي، فريق بالك تيما، وكورال 

الرشق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن 

العرض  ويناقش  عرفة،  بتول  إخراج 

االستعراضات  خالل  من  قضايا  عدة 

والتعصب  التنمر  املرسحية مثل رفض 

للسعي  الطالب  نفوس  يف  الثقة  وزرع 

والعروض  أحالمهم،  تحقيق  وراء 

املوسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد 

وموسيقى ميشيل فاضل.

إيرادات   Babylon الجديد  بيت  براد  العاملي  املمثل  فيلم  حقق 
وصلت إىل ١٣ مليوًنا و٥٢٣ ألف دوالر بـ دور العرض األمريكية، 
ومن   ،٢٠٢٢ املايض  العام  من  ديسمرب   ٢٣ يوم  طرحه  منذ 
الفرتة  خالل  العالم  حول  العرض  بدور  يطرح  أن  املقرر 
 Paramount Pictures رشكة  إنتاج  من  العمل  املقبلة، 
عرص  يف  شازيل  داميان  كتبه  الذي  الفيلم  وتدورأحداث 
القرن  عرشينيات  خالل  وتحديًدا  الذهبي،  هوليوود 
 Vanity)املايض، وّرصح كاتب الفيلم ملجلة فانيتي فري
تاريخ  يف  محورية  «لحظة  الفرتة  تلك  بأن   ،(Fair
هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إىل عاصمة، 
وكانت صناعة السينما التي جعلت االنتقال غري املؤكد 
من األفالم الصامتة إىل األفالم الناطقة مليئة بالناس 
والسلطة». والثروة  الشهرة  إىل  يتطلعون  الذين 

وعىل الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من 
أن معظم  إال  الواقعيني،  نجوم هوليوود 
ستكون   Babylon فيلم  شخصيات 
نجم  دور  بيت  براد  خيالية.يلعب 
ذلك  خالل  صامت  سينمائي 
روبي  ومارجوت   ، الوقت 
عرشينيات  رموز  أحد  تكون 
تحول  مع  املايض.  القرن 
 ، حولهم  من  هوليوود 
التعامل  إىل  يضطرون 

مع صناعة أكثر تطورا.يف األصل، كان من املقّرر أن تلعب إيما 
ستون Emma Stone دور البطولة يف الفيلم ، لكنها خرجت يف 
أواخر عام ٢٠٢٠ بسبب تضارب املواعيد، ثم استبدلت بـ روبي 
املنتجة  الرشكة  الشهري.وكانت   «La La Land» فيلم  نجمة 
الفيلم،  أبطال  فيها  سيظهر  التي  األشكال  عن  مؤخرًا  كشفت 
حيث شاركت مجلة فانيتي فري (Vanity Fair) مجموعة صور 
املايض  القرن  التصوير، بدت تفاصيل عرشينيات  من كواليس 
التي تدور فيها أحداث الفيلم واضحة جداً، سواء يف الديكور أو 
كاركتارات النجوم.وظهر براد بيت يف الصور بشارب رفيع ومن 
شخصية  كاراكرت  وهو  بالكامل،  منها  تخلص  إذ  لحية،  دون 
جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر قصري 
طموحة  ممثلة  شخصية  بالفيلم  ستؤدي  حيث  اللون،  ذهبي 

تدعى نييل الروي.

للنجم  انتعاشة  يشهد   ،٢٠٢٣ عام  أن  يبدو 
املستوى  عىل  الجسمي  حسني  اإلماراتى 
عام  وداع  فمع  أيًضا،  والشخيص  الفني 
عىل  طل  الجديد  العام  واستقبال   ٢٠٢٢
التي  املميزة  أعماله  خالل  من  جمهوره 
يعشقها جمهوره وأيًضا حمل مفاجأة لهم 

أيًضا.
حسني  فاجأ  حيث  باملفاجأة،  األمر  بدأ 
الجسمي الجميع بعقد قرانه وسط حضور 
حسني  اإلماراتى  النجم  وعلق  املقربني، 
الجسمي، عقب عقد قرانه خالل تدوينة عىل 
حسابه عىل موقع التدوينات «تويرت»، قائالً: 
والبهجة،  بالربكة  بيتي  وزان  الله  «أكرمني 
الحمد،  ولله  الرسور  أجواؤنا عطر  وانتشت 
اليوم  قراني  عقدت  العاملني  رب  بتوفيق 
واألهل  املعازيب  ومباركة  بشهادة وحضور 

واألحبة».
أحدث  الجسمي  حسني  النجم  طرح 

الغنائي  اللون  بوابة  من  الغنائية  إصداراته 
عنوان  األغنية  تحمل  ولحناً،  كالماً  املرصي 
من  الكثري  وفيها  بخري»،  تكون  «يارب 
يجدد  والذي  الجميلة،  واألحاسيس  املعاني 
تعاونه بها مع الشاعر املرصي تامر حسني، 
واملوزع املوسيقي عيل فتح الله، حيث تحمل 
اللون العاطفي يف كلماتها وأسلوبها الغنائي 

كما حملت رسائل حب وتفاؤل وبهجة.
الجسمي  حسني  اإلماراتي  النجم  أحيا  كما 
حفالً غنائيا يف مدينة «خورفكان» بالشارقة 
احتفاالً بالعام الجديد، حيث قدم خالل احفل 
أغنياته،  أشهر  من  ومتنوعة  مميزة  باقة 
عىل  مساء  «أجمل  الجسمى:  حسني  وقال 
أجمل جمهور من عروس الساحل الرشقي 
ودرة املدن «خورفكان» داري ومرباي، يسلم 
أحىل  يف  وأظهرها  جملها  اليل  بانيها  كف 
صورة، سعدت بشوفتكم اليوم ويارب نقدر 
نسعدكم اليوم ودوم، كل عام وانتوا بخري».

الشهري  السوري  الفنان  فاجأ 

بيت  يف  معزيه  وسوف  جورج 

تويف  الذي  وديع  نجله  عزاء 

أيام قليلة بعد رصاع مع  قبل 

املرض.وظهر يف مقطع فيديو 

مصور أن شيخاً دعي إىل بيت 

الكريم،  القرآن  لقراءة  العزاء 

علماً أن جورج وسوف ينتمي 

الشيخ  املسيحية.وتال  للديانة 

يارس الصالح بعض اآليات من 

القرآن الكريم، وتحديدا بعض 

اآليات من سورة مريم، حيث 

من  منه  طلب  جورج  أن  أكد 

أثناء  مريم  سورة  قراءة  قبل 

عزاء والدته.كما أكد أنه يحفظ 

القرآن،  من  اآليات  بعض 

قائًال: «أبو وديع مدرسة طلب 

مني أن أقرأ سورة مريم..  أبو 

الله،  كتاب  من  يحفظ  وديع 

ويتلو كتاب الله، عندما قرأت 

له سورة مريم كان يردد ورايا 

لبعض  يرشدني  كان  حتى 

املوسيقية».وظهر  املقامات 

وسوف  جورج  نجل  عزاء  يف 

الرتانيم،  يردد  قسيًسا،  أيًضا 

للوحدة  منهم  رسالة  يف 

هناك  ليس  وأنه  الوطنية، 

دائًما  وأنه  الدين،  يف  تطرف 

بني  ومحبة  تسامح  هناك 

األديان السماوية.

قرر مزارع أوغندي لديه 102 طفل 
و 568 حفيًدا من 12 زوجة أخريًا 
األرسي،  للتمدد  خططه  إنهاء 
املادية،  وذلك يف  الضغوط  بسبب 
الوقت ذاته الذي رحب فيه معالج 
خلجي  رسدار  يدعى  باكستاني 
عن  بحثه  معلنا  الستني  بطفله 

زوجة رابعة لزيادة عداد أرسته.
وطلب موىس حصحية ، 67 عاًما 
من زوجاته استخدام وسائل منع 
رشاء  من  يتمكنوا  حتى  الحمل 
موقع  عنه  نقل  ما  وفق  الطعام 

”فريست بوست“ .
دخيل  أصبح  ”لقد  موىس  وتابع 
أقل بشكل متكرر عىل مر السنني 
املعيشة  تكاليف  ارتفاع  بسبب 
متزايد“. بشكل  عائلتي  ونمت   ،

ويعيش موىس مع جميع زوجاته 
من  يتمكن  حتى  املنزل  نفس  يف 
”مراقبتهم“ وفقا ملا قال لوسائل 

اإلعالم.
زليقة،  الصغرى،  زوجته  وأكدت 
قرار  أطفاله  من   11 لـ  أم  وهي 
زوجها بالتوقف عن اإلنجاب حني 
منع  حبوب  أتناول  ”أنا  قالت  
املايل  الوضع  رأيت  ألنني  الحمل 

السيئ ”.
من جهته، احتل معالج باكستاني 
عناوين  عاًما   52 العمر  من  يبلغ 
أن رزق بطفله  بعد  األخبار أخرياً 
أنه  الوقت  ذات  يف  معلنا  الستني 
األطفال  من  املزيد  إنجاب  يريد 
رسدار  مئة.لدى  للرقم  للوصول 
املقيم  خلجي،  خان  محمد  جان 
 ، بلوشستان  عاصمة  كويتا،  يف 
عائلة كبرية جًدا يأمل يف استمرار 
القادمة. السنوات  يف  نموها 
الذي   ، الباكستاني  املعالج  ولدى 
املدينة  يف  الخاصة  عيادته  يدير 
للتو  رحب  وقد  زوجات،  ثالث   ،
بطفله الستني، وهو  صبي اسمه 
من  أكثر  هذا  أن  ورغم  خوشال. 
كاٍف بالنسبة ملعظم الناس ، لكن 
يتزوج  أن  يريد  إنه  قال  رسدار 
إنجاب  يف  ويستمر  جديدة  زوجة 
جميع  من  طلبت  األطفال.”لقد 
العثور  يف  مساعدتي  أصدقائي 
”قال  الرابع،  لزواجي  فتاة  عىل 
خلجي  خان  محمد  جان  رسدار 
أنه  مضيًفا  يس،  بي  بي  ملحطة 
األبناء  من  املزيد  ينجب  أن  يريد 

والبنات مع جميع زوجاته.

الجماعية  الدردشات  يف  األطراف  بني  التام  التشفري  طرح  يف  جوجل  بدأت 
للرسائل للمستخدمني كجزء من الربنامج التجريبي، و ستساعد هذه 

تطبيق  باستخدام  فردية  نصوص  إرسال  عىل  املستخدمني  امليزة 
يمكن  وال  وآمنة  خاصة  تكون  بحيث  تشفريها  وسيتم  الرسائل 

رؤيتها إال من قبل املرسل واملستلم، وقد أعلنت جوجل يف البداية 
عن دعم E٢EE للمحادثات الجماعية يف حدث I / O يف مايو 

 .٢٠٢٢
ووفًقا لتقرير صادر عن ٩to٥google ، قالت الرشكة 

من  الجماعية  املحادثات  تشفري  طرح  «أكملت  إنها 
طرف إىل طرف للمستخدمني يف Open Beta» يف أكثر 

 Google Messages من شهر بقليل، ويأتي تطبيق
بالفعل مزوًدا بميزة تشفري متكاملة من طرف 
أيًضا  لديه  شخص  مراسلة  أثناء  طرف  إىل 
 RCS (Rich Communication دردشة  ميزات 

عىل  يقترص  كان   ، اآلن  وحتى  ممّكنة،   (Services
الجماعية. املحادثات  وليس  شخصني  بني  املحادثة 
وقال عمالق التكنولوجيا إنه «سيكون متاًحا لبعض 
املستخدمني يف برنامج بيتا املفتوح خالل األسابيع 
املحادثات  وستحتوي  التقرير،  يضيف   ، املقبلة» 
الدردشة اآلن مشفرة  الجماعية عىل شعار «هذه 
من طرف إىل طرف» ، بينما سيحتوي زر اإلرسال 
سيساعد  هذا  أن  التقرير  وأضاف  قفل،  رمز  عىل 
يف حماية جوجل أو الجهات الخارجية من قراءة 
املحادثة  تلك  أثناء  للمستخدمني   RCS محادثات 

بني املرسل واملستقبل.
املراسلة  تطبيق  عىل  باستمرار  جوجل  وتعمل 
الرشكة  كشفت   ، أكتوبر  ففي   ،Android لنظام 
وخضع  للتطبيق  تصميمه  ُمعاد  شعار  عن 
ويمكن  الداخلية،  التغيريات  لبعض  التطبيق 
الذي  اإلشعارات  تغيري صوت  اآلن  للمستخدمني 

يتم تشغيله عند وجود رسالة واردة.
ويقوم تطبيق Google Messages أيًضا بإعالم 
املستخدمني بالرسائل الواردة أو الصادرة عند 

فتح سلسلة رسائل.

طور عدد من الخرباء لوح تقطيع عايل التقنية يحتوي عىل شاشة تليفزيون يمكن 
أن يحول أدوات املطبخ إىل أكرب الشيفات من خالل دروس الطهي الحية، حيث 
الطهاة  بالتواصل مع  للمستخدمني  Blok، وهو يسمح  اسم  الجهاز  ُيطلق عىل 
املحرتفني الذين سريشدونهم من خالل وصفات عرب كامريا مرفقة.وتبلغ تكلفة 
ألواح التقطيع ٥٨٠ جنيًها إسرتلينًيا، وهي مزودة بشاشة رقمية قابلة لإلزالة، 
ومقاومة للماء والخدش بحيث يمكن تنظيفها بعد الطهي.يسجل املستخدمون 
الدخول إىل تطبيق الهاتف املحمول الذي يسمح لهم، بتكلفة إضافية قدرها ٣٣ 
جنيًها إسرتلينًيا شهرًيا، بالتسجيل يف دروس الطهي.يبث Blok بعد ذلك الفصول 
الدراسية عىل شاشة اللوحة بحيث يمكن للمستخدمني اتباع التعليمات دون أن 

يرفعوا أعينهم عن سكاكينهم أثناء تحضري الطعام.
يمكن للمستخدمني أيًضا دعوة العائلة واألصدقاء ألخذ الفصل يف نفس الوقت، 

Blok املوسيقى أثناء الدروس، حيث تم عرض املنتج يف الس فيجاس  ويشغل 
بمعرض االلكرتونيات االستهالكية «CES»، وقال املصنعون إن الجهاز متاح 

للطلب يف اململكة املتحدة.
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تتقاذف  وهي  والسعودي  العراقي  املنتخبني  العبي  أقدام  وقع  عىل 
برشاقة كرة املطر يف مستطيل ملعب «جذع النخلة» األخرض بالبرصة  
التحكيم  وطواقم  والجمهور  الالعبون  الجميع,  كان   «٢٥ «خليجي 
والتدريب وجينني بالسخارت يعزفون «أنشودة املطر» لشاعر الحياة 
واملطر بدر شاكر السياب. لم يعلم السياب الذي مات بعيدا عن بالده, 
غريبا عىل الخليج, يف شتاء بارد ممطر من عام ١٩٦٤ أن ملعبا سيبنى 
بعد نحو ستني عاما عىل وفاته لتتحول مباراة لكرة القدم اىل مباراة 
الشعر  عيون  واحدة من  عنه  وكتب  أبا غيالن  أحبه  الذي  املطر  لكرة 
العربي يف العرص الحديث. فعىل مدى شوطي املباراة كان املطر يهطل 
وصدى الصوت اآلتي من املايض القريب حيث «ينشج» املطر السيابي 
إذا إنهمر» ليمتزج الحزن الذي «يبعث املطر»   مثلما «تنشج املزاريب 
تفارق  لم  التي  الصورة  تلك  الكروم.  عرائش  يف  األطفال  كركرة  مع 
مخيلتنا حني قرأنا ألول مرة قصيدة أنشودة املطر يف مقررات الدراسة 

اإلعدادية .
مطر»  مطر,  «مطر,  إنهماره  املطر  ويواصل  املباراة  تستمر  وحيث   
يمتزج صوت السياب بأمواج الخليج عازفة لحنا أخر قوامه حفيف 
اقدام الالعبني وهي تالمس بالكاد عرب بركات املاء التي مألت حشائش 
امللعب الكرة املتمردة وبني صوت الشاعر وصدى البحر  (وعرب أمواج 
تهّم  واملحاْر،كأنها  بالنجوم  العراق  الربوْق,سواحَل  تمسح  الخليج 
بالرشوْق,فيسحب الليل عليها من دٍم دثاْر.أصيح بالخليج: (يا خليْج  
ياواهب اللؤلؤ، واملحار، والرّدى فريجٍع الّصدى كأنه النشيْج يا خليج 

ياواهب املحار والردى).  
«أنشودة  قصائد  مثل  مثلها  وهي  الخليج»  عىل  «غريب  قصيدة  يف   
الذي  الحديث  العربي  الشعر  عيون  من  بويب,»  واملوت,  النهر  املطر, 
نازك  البياتي,  الوهاب  «عبد  العراقيني  رواده  رأس  السياب عىل  يقف 
اىل  أعود  ... فلن  العراق «واحرستاه  اىل  املالئكة» تحرس ألنه لن يعود 
العراق». وألن الـ «لن» النافية قطعت كل أمل للعودة فإنه لم يخجل 
يف أن يحدد أسبابها أو سببها الرئيس الذي كان يحول وقد حال فعال 
العودة  أجرة  إمتالكه  بعدم  وذلك  القاسية  ميتته  حتى  عودته  دون 
أن يدفن بالقرب من  البرصة حيث ينبغي  اىل  الكويت حيث يقيم  من 
«منزل األقنان» قائال بكامل مايف اللغة من لوعة «وهل يعود؟ من كان 
تعوزه النقود»؟. بهذه الـ «هل» وقبلها الـ «لن» النافية أسدل الشاعر 
الحزين الستار عىل تلك الرحلة القصرية يف الشعر والحياة (مات عن 
٣٩ عاما) يف يوم ممطر (املطر اليفارق السياب حيا وميتا)  دون أن 
يعلم أن ملعبا لكرة القدم سيبنى بعد  نصف قرن عىل وفاته يف مدينته 
البرصة سيتحول هذا امللعب اىل دار أوبرا تعزف الحان املطر عىل وقع 
السحاب  أقواس  الخلود « كأن  أعماق  اآلتي من  السياب  هدير صوت 
ترشب الغيوْم. وقطرة فقطرًة تذوب يف املطْر. وكركر األطفاُل يف عرائش 

املكروْم،ودغدغت صمت العصافري عىل الشجْر,أنشودُة املطْر...
مطْر...
مطْر...

مطْر..».
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