
بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّة، حيدر 
حنـون، امـس األربعاء، أهميـة تضافر 
الجهود لدعم السـلطات الثالث ملكافحة 
الفسـاد والحـّد منـه، فيمـا شـّدد عىل 

رضورة التعـاون مع الفرق التحقيقية
وذكر بيان للهيئـة، تلقته ”الزوراء“: أنَّ 
”رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّة القايض 
حيدر حنـون، التقى وفــداً من كتلــة 
إرشاقـة كـانـون النيابية“.ودعا حنون 
إىل ”تضافر جهود السـلطات الثالث مع 
األجهـزة الرقابيَّـة؛ مـن أجـل مكافحة 
الفسـاد والحـّد من غلوائه“، مشـرياً إىل 
”حاجة العمل الرقابيِّ إلكمال املنظومة 
د  للفسـاد“.وأكَّ املُتصّديـة  القانونيَّـة 
”أهميَّة تعاون الجميع للحّد من الفساد 
والحفاظ عىل املال العام، وحاجة الهيئة 

لتعديـل قانـون هيئة النزاهة والكسـب 
غري املـرشوع رقـم (30 لسـنة 2011) 
ل“، ُمنوِّهـًا بــ ”التعديـالت التي  املُعـدَّ
ودور  منـه  األول  التعديـل  يف  أُْدِرَجـت 
مجلس النوَّاب يف سنه وإقراره، ال سيما 
م األموال والكسـب  يف مـا يتعلـق بتضخُّ
غري املـرشوع، الذي أسـهم خـالل املُدَّة 
املاضية باسرتداد عرشات املليارات جرَّاء 
د عىل ”رضورة  تفعيل هذا امللف“.وشـدَّ
إعادة ثقة املواطن بالحكومة، والسـعي 
لحّل مشاكل املواطنني وما قد يتعرَّضون 
له من مساومٍة وابتزاٍز يف دوائر الدولة“، 
الفتـًا إىل ”الدور الرقابـيِّ ملجلس النوَّاب 
ومـا َيـرُِد الهيئة مـن قضايا وشـبهات 
ـة فيه والتي  فسـاٍد من اللجـان املُختصَّ

تساعد ُمحّققيها ملُالحقة الفاسدين“.

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
األمريكـي مقابـل الدينـار العراقـي، 
امس األربعاء، يف البورصة الرئيسـية 
بالعاصمـة بغـداد، فيمـا ارتفعـت يف 
إن  مصـدر:  كردسـتان.وقال  اقليـم 
بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني 
امـس،  صبـاح  سـجلت،  بغـداد  يف 
159950 دينـارا عراقيـا مقابل 100 
دوالر أمريكـي، فيمـا كانت االسـعار 
صباح الثالثـاء 160300 دينار مقابل 
100 دوالر.وأشـار إىل أن اسعار البيع 

والرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيـع 160500 دينـار عراقي 
لـكل 100 دوالر امريكـي، بينما بلغت 
أسـعار الرشاء 159500 دينار عراقي 
لـكل 100 دوالر امريكي.أمـا يف اربيل 
عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسعار 
الـدوالر يف البورصـة سـجلت ارتفاعا 
حيث بلغ سعر الدوالر البيع 159850 
دينارا لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 
سعر الرشاء 159800 دينار لكل 100 

دوالر امريكي.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلـن الكرملـني أن الرئيـس الـرويس 
إلجـراء  منفتـح  بوتـني  فالديمـري 
محادثـات بشـأن أوكرانيا، مشـريا إىل 
إمكانية إجـراء محادثات مـع الغرب.
وقال املتحدث باسـم الكرملني ديمرتي 
بيسـكوف: إن ”الوضع مع الغرب فيما 
يتعلق بأوكرانيا يشري إىل إمكانية إجراء 
محادثات.. نفضل تحقيق أهدافنا عرب 
عملية سياسية ودبلوماسية“.وأضاف 
أنـه ال توجـد آفـاق ملفاوضـات سـالم 

مـع أوكرانيـا، إذ إن القانـون يف كييف 
يحظر إجراء حوار مع روسيا، والغرب 
ال يسـمح لكييـف بإبـداء املرونة.كما 
أضاف: ”كانت روسـيا مسـتعدة دائما 
لحل املشـكالت من خـالل املفاوضات، 
وقد قـال الرئيس بوتني مـرارا وتكرارا 
إننا ما زلنا مسـتعدين لذلك. وبالطبع، 
فإن تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية 
الخيار  والسياسية والدبلوماسـية هو 

املفضل لدينا“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
النـواب  مجلـس  رئيـس  أعلـن 
اللبنانـي، نبيه بري، تأجيل انعقاد 
جلسة انتخاب رئيس جديد للبالد، 
التي كانت مقررة اليوم الخميس، 
حـدادا عىل وفـاة رئيـس املجلس 
الحسـيني.وحدد  حسـني  السابق 
بري يف بيـان الخميس، املوافق 19 

يناير/ كانون الثاني الحايل، موعدا 
للجلسـة الحادية عـرشة النتخاب 
رئيس للبالد وهو املنصب الشـاغر 
منذ نوفمرب/ ترشين الثاني املايض.

وقـال بـري يف بيـان إنـه ”فقدانا 
لدولـة الرئيـس السـابق ملجلـس 
النواب السـيد حسـني الحسـيني، 
النـواب  تأجلـت جلسـة مجلـس 

املقـرر انعقادها يف تمام السـاعة 
الحاديـة عـرشة مـن قبـل ظهـر 
اليـوم الخميـس إىل الخميـس 19 
يناير 2023، وذلك النتخاب رئيس 
للجمهورية“.ونعى بري الحسيني، 
مؤكدا أنـه ”كان قامة وطنية من 
قاماتـه التـي نـذرت كل حياتهـا 
دفاعـا عـن الوطـن وعن إنسـانه 

الوطنية  ووحـدة ترابـه وهويتـه 
برملانيـون  نعـى  والقومية“.كمـا 
وسياسـيون لبنانيون الحسـيني، 
ترصيـف  حكومـة  أعلنـت  فيمـا 
األعمال الحداد الرسمي لثالثة أيام 
ابتداًء من اليـوم، وتنكيس األعالم 
عىل اإلدارات واملؤسسـات العامة، 
العادية  الربامج  والبلديات وتعديل 

يف محطـات اإلذاعـة والتلفزيون، 
حدادا عىل الحسيني.وفشل الربملان 
اللبنانـي يف 15 ديسـمرب/ كانون 
األول املـايض للمرة العـارشة منذ 
سـبتمرب/ أيلول يف انتخاب رئيس 
للجمهوريـة خلًفـا مليشـال عون 
الذي انتهت واليتـه يف 31 أكتوبر/

ترشين األول املايض.

بغداد/ الزوراء:
اكـد كل مـن رئيـس الجمهوريـة، عبـد اللطيـف 
جمال رشـيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
خـالل لقائهـم رئيـس حكومـة اقليم كردسـتان 
مـرسور بارزانـي، رضورة تجـاوز الخالفات بني 

املركـز واالقليـم، وفيما دعـوا اىل اهميـة االرساع 
بإقـرار موازنة ٢٠٢٣، اعلن مكتـب رئيس الوزراء 
تفاصيـل االجتمـاع مـع وفد كردسـتان برئاسـة 
بارزاني.وقـال بيـان لرئاسـة الجمهوريـة تلقته 
«الـزوراء»: إن» رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف 
جمال رشيد استقبل يف قرص بغداد، رئيس حكومة 

إقليم كردسـتان مرسور بارزاني».وأضاف البيان 
أنـه» جرى خـالل اللقـاء بحث مجمـل التطورات 
واملسـتجدات يف البـالد، حيـث تم بحـث الربنامج 
الخدمـات  لتوفـري  دعمـه  وأهميـة  الحكومـي 
الرضورية». وأشار إىل أن «الطرفني ناقشا موضوع 
املوازنة العامة، وأكدا أهمية اإلرساع يف إقرارها من 

قبل الحكومـة االتحاديـة والربملان».وتابع البيان 
أنـه» جرى الحديـث عن حصـة إقليم كردسـتان 
والتأكيد عىل رضورة إرسـال املبالـغ املتفق عليها 
يف مجلس الوزراء لتتمكن حكومة اإلقليم من دفع 

رواتب املوظفني وتنفيذ التزاماتها االخرى».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
الفيـدرايل  الطـريان  إدارة  سـمحت 
األمريكية بإقالع الرحـالت الجوية عىل 
مسـتوى البالد، وذلك بعـد أن أعلنت يف 
وقت سـابق امـس األربعاء، اسـتئناف 
يف  تدريجـي  بشـكل  الطـريان  حركـة 

مطاري أتالنتا ونيوارك.كما أقلعت أول 
طائرة بعد رفع الحظر من مطار الغارد 
يف نيويـورك بالواليـات املتحدة.وكانت 
حركة الطـريان قد توقفت بشـكل تام 
فوق األجواء األمريكية بسـبب عطل يف 
 «CNN» وقالت شبكة .NOTAM نظام

األمريكيـة إن العطل التقني تسـبب يف 
تأجيـل أكثر مـن ٤٠٠٠ رحلـة وإلغاء 
نحـو ٧٥٠ مـع توقف حركـة الطريان 
يف أمريكا.وشـمل تعطـل الرحالت آالف 
رحـالت الطـريان يف الواليـات املتحـدة 
بسبب العطل التقني، فيما تشري األنباء 

إىل توقف تام للحركة الجوية يف أمريكا.
ويؤثر توقف حركة الطريان يف الواليات 
املتحدة عـىل الرحالت الجوية يف العالم.
وقـد أعلنت مطـارات باريس أن جميع 
األمريكيـة  الطـريان  رشكات  رحـالت 
سـتتأخر حتـى إشـعار آخر.وتسـبب 

العطـل الذي أعلنت عنـه إدارة الطريان 
الفيدرالية يف تأجيل آالف الرحالت داخل 
وخـارج الواليـات املتحدة.وأعلن البيت 
األبيض أن الرئيس األمريكي جو بايدن 

يتابع قضية إيقاف حركة الطريان.
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الزوراء/مصطفى فليح:
اكـدت لجنة االقتصـاد والصناعـة النيابيـة اهمية 
ترشيـع قانـون الرشاكـة بـني القطاعـني الخاص 
والعام، فيما اشـار خبري اقتصادي اىل ان استنهاض 
قـدرة القطـاع الخـاص للقطـاع العـام يحتـاج اىل 
عمليـة تكييف للقانون.وقال عضـو لجنة االقتصاد 
والصناعة، سـوران عمر، يف حديث لـ“الزوراء“: انه 
”بعد القراءة االوىل للقانون نحن بصدد اعداد تقرير 
حـول القـراءة الثانية وسـنعمل عىل هـذا القانون 
يف هـذا الفصـل الترشيعـي مـع قوانني اخـرى مثل 
قانون االسـتثمار املعدني وتعديل قانون االستثمار 
الصناعـي“، مضيفـا ”نحتاج اىل عمل ورشـات بني 
املسـتثمرين والقطـاع الخاص والقطـاع الحكومي 
والجهـات املعنيـة“.  وعن اهمية القانـون، بني: انه 
”يحتفظ بحق كال الطرفني القطاع الخاص والقطاع 
الحكومي الن بعض املسـتثمرين يف القطاع الخاص 
يخافـون مـن الرشاكـة مـع الحكومة بدون سـند 

قانوني ويف الوقت نفسـه االحتفاظ بحقوق القطاع 
العـام ”، مشـريا اىل ان ”القطـاع املختلـط موجـود 
بالعراق لكن يجب ان ينظم بقانون ومن املهم تنمية 
القطـاع العام برشاكـة مع القطاع الخـاص“.  من 
جانبـه، قال الخبـري االقتصادي، صفـوان قيص، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان ”عملية التحول نحو السوق 
الخـاص بالكامل تحتـاج اىل زمن وعقلية التفكري يف 
القطـاع الخاص اكثر كفاءة مـن القطاع العام لكن 
املـوارد املتاحة للقطـاع العام هي اكثـر من املتاحة 
للقطـاع الخـاص“. واضـاف ان ”عمليـة خلق نوع 
من الرشاكـة بني القطاعني تسـتهدف اسـتنهاض 
املشـاريع املتلكئـة واملشـاريع العاطلـة مـن خالل 
القطاع الخاص وعمليـة املزاوجة هي املرحلة االوىل 
ثـم تليها عملية ادخـال رشكاء دوليـني مع القطاع 
الخاص العراقي لكي نسـتثمر التكنولوجيا الغربية 
واالوروبية والبلدان املتقدمة يف تطوير القطاع العام 

املحيل“.

كابول/ متابعة الزوراء:
أسـفر انفجـار قـرب مقـر وزارة 
الخارجية األفغانيـة يف كابل، امس 
األربعـاء، عـن مقتل وإصابـة أكثر 
من 20 شخصا.وقال املتحدث باسم 
حركة ”طالبـان“ أحمد الله متكي: 

إن انتحاريا حاول دخول مبنى وزارة 
الخارجية األفغانيـة، وأثناء إيقافه 
من طرف الحراس وعدم السماح له 
باملرور، قرر تفجري نفسـه.وذكرت 
وسـائل إعـالم أن االنفجـار نفـذه 
انتحـاري عنـد مغـادرة املوظفـني 

كابـل. يف  الخارجيـة  وزارة  مبنـى 
ونقلـت وكالة ”فرانـس برس“ عن 
شهود عيان أن االنفجار خلف ما ال 
يقل عن 20 بـني قتيل وجريح. هذا 
ولم تعلن أي جهة بعد مسـؤوليتها 

عن هذا الهجوم االنتحاري.

بغداد/ الزوراء:
دعت الهيئـة العليا للحج والعمـرة، امس األربعاء، 
السـلطات السـعودية إىل إعتماد التعـداد الحقيقي 
الجديد لسـكان العـراق. وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
”الزوراء“: أن ”رئيـس الهيئة العليا للحج والعمرة 
الشـيخ سامي املسعودي دعا خالل لقائه مع وزير 
الحج والعمرة السـعودي توفيـق محمد الربيعة اىل 
إعتماد التعداد السكاني الجديد الذي يبلغ 42 مليون 

و500 الـف مواطـن“، مبينـاً أن ”منح السـلطات 
السـعودية للعراق مقاعـد الحج الحقيقية نسـبة 
لسـكانه سـيحقق رغبة اكثـر عدد مـن املواطنني 
الذيـن يمنون النفس بأداء فريضة الحج املباركة“.  
وأضاف البيان، أن ”رئيس الهيئة قد استطاع خالل 
سلسلة اللقاءات التي اجراها مع الجانب السعودي 
خالل زيارته الجارية  للمملكة من تخفيض مبالغ 

التأمني التي فرضت عىل املعتمرين والحجاج“.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـت وزارة التخطيـط تسـجيل 
ألـف  3 ماليـني و300  أكثـر مـن 
موظـف بمنصـة الرقـم الوظيفي 
االلكرتونيـة، وفيما حـددت موعد 
تنفيذ املنصـة، اكد خبري اقتصادي 
أن الرقـم الوظيفـي سـيحد مـن 
الفساد وينهي حالة ”الفضائيني“ 

يف جميع مؤسسات الدولة.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
عبـد الزهـرة الهنـداوي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان الوزارة، ومن خالل 
جدول زمني، تعمل عىل إنهاء جميع 
مؤسسات الدولة كوزارات وهيئات 
ومحافظـات مـن إرسـال بيانات 
موظفيها اىل وزارة التخطيط لكي 
تدخل يف املنصـة االلكرتونية للرقم 
الوظيفـي. مؤكـدا: سـجلنا حتى 
اآلن اكثر مـن 3 ماليني و300 الف 
موظف، وهذا رقـم كبري باملقارنة 
مـع الرقـم املتوقع لعـدد موظفي 
العراق.واضاف: ان هذا الرقم يمثل 
%95 من عدد املوظفني. مبينا: ان 
االعداد املتبقيـة لدينا ما عدا اقليم 
كردسـتان هم من منتسبي بعض 
التشكيالت االمنية حيث حتى اآلن 
لـم يتم االتفاق عـىل آلية او صيغة 
معينـة لضمـان رسيـة البيانـات 

الخاصة بمنتسـبيها .وأوضح: ان 
االسـباب فنيـة وراء تأخـر انجاز 
الرقم الوظيفي، ونسـعى للوصول 
اىل صيغـة معينـة لرسيـة بيانات 
بعض منتسبي التشكيالت األمنية. 
مؤكدا: انه يف حال اكتملت البيانات 
الخاصـة بالجهـات املتأخرة يبقى 

القرار ملجلس الوزراء ويصدر قرارا 
بتفعيل هـذه املنصة وهنـا تنتقل 
عملية ادارة املنصة اىل جهات اخرى 
الن مهـام وزارة التخطيـط اكمال 
التقنيـات واآلليات  املنصـة وفـق 
املطلوبة ثـم تنقل اىل جهات اخرى 
االمانـة  او  املاليـة  وزارة  سـواء 

العامـة ملجلس الـوزراء او مجلس 
جهتـه،  االتحادي.مـن  الخدمـة 
قـال الخبـري االقتصـادي، احمـد 
لـ“الـزوراء“:  املاجـدي، يف حديث 
ان نظـام الرقـم الوظيفي معمول 
به يف جميع الـدول املتطورة، وهو 
عبارة عن منصة الكرتونية تسجل 

فيها قاعدة بيانات جميع موظفي 
الحكومـة. مؤكـدا: ان وجود هذه 
املنصـة يف الوقت الحـايل رضوري 
جـدا يف ظـل تزايد حاالت الفسـاد 
والفضائيني يف مؤسسـات الدولة.
وأضاف: ان تطبيق هذه املنصة بال 
شك سيحد من حاالت الفساد املايل 
واالداري يف الدولـة وتقيض عىل ما 
ومزدوجـي  بالفضائيـني  يسـمى 
الرواتـب. مؤكـدا: ان منصة الرقم 
الوظيفـي فيهـا فائـدة اقتصادية 
من ناحية توفري االموال للدولة بعد 
انتهاء حاالت الفساد والفضائيني، 
العمـل االداري  انهـا تنظـم  كمـا 
الوظيفـي للدولة حيث كل موظف 
سـتكون لديـه منصـة الكرتونية 
فيها جميع بياناته.واشـار اىل: ان 
ابـرز التحديات التـي تواجه وزارة 
التخطيـط يف اكمـال هـذه املنصة 
االمنيـة  االجهـزة  منتسـبو  هـي 
خصوصـا  والرتـب،  والضبـاط 
الدولـة  يف  الحساسـة  االجهـزة 
كجهاز املخابرات الوطني او جهاز 
االمن الوطني وغريها من االجهزة 
االمنية املهمـة يف البلد، كون هناك 
خشـية من ترسب بياناتهم. داعيا 
اىل االرساع بإكمـال املنصة والعمل 

عىل تطبيقها.
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بغداد/ الزوراء:
إنشاء  االربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
التي  املحتويات  عن  لإلبالغ  الكرتونية  منصة 
يف  الوزارة  العام.وقالت  للذوق  إساءة  تتضمن 
منصة  إنشاء  «تم  إنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان 
املحتويات  عن  باإلبالغ  خاصة  الكرتونية 
التواصل  مواقع  يف  املنشورة  اإلعالمية 
العام  للذوق  إساءة  وتتضمن  االجتماعي 
الحياء وتزعزع  وتحمل رسائل سلبية تخدش 

االستقرار املجتمعي».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
وجـه رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد 
شياع السوداني، بإيقاف منح أي إجازة 
قانونـي  او تـرصف غـري  اسـتثمارية 
بـاألرايض املحيطة بمطـار بغداد.وذكر 
املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: أن رئيـس مجلـس 
السـوداني،  شـياع  محمـد  الـوزراء، 
تـرأس اجتماعـاً ُخصـص لبحـث ملف 
األرايض املحيطـة بمطار بغـداد الدويل، 
ووّجـه،  السـتثمارها،  املثـىل  والسـبل 
خالل االجتمـاع، بإيقاف منح أي إجازة 
استثمارية أو ترصف غري قانوني بهذه 
األرايض، وشـدد عـىل أن أي مشـاريع 

يف  مسـتقبالً  أو  اآلن  تنفيذهـا  يجـري 
هـذه املنطقـة، يجـب أن تكـون ضمن 
تصاميـم حديثـة تنطـوي عـىل الرؤية 
املسـتقبلية التي يجب أن تكـون عليها 
العاصمـة بغداد.وبـني السـوداني: إنه 
ال يمكـن القبول بمنح األرايض بشـكٍل 
مرتجل ومتـرسع وبعيداً عن دراسـات 
الجـدوى والغطـاء القانونـي. موجهـاً 
الجهات املعنية باسـتمرار االجتماعات 
ملتابعـة ملـف هـذه األرايض للوصـول 
إىل االسـتثمار األمثـل فيها بمـا يحقق 
املنفعـة العامة. وحـرض االجتماع عدٌد 
من السادة املسـؤولني وممثيل الجهات 

الحكومية املعنية بهذا القطاع.
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بغداد/ الزوراء:
الغش. حاالت  لكشف  متطورة  إجراءات  اتخاذ  عن  األربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: أنه «يف تجربة ُتعد األوىل عىل مستوى مديريات الرتبية 
التابعة  االمتحانية  املراكز  تجهيز  األوىل  الرصافة  يف  للرتبية  العامة  املديرية  بارشت  كافة، 
لها بأجهزة الكرتونية ُمتطورة للكشف عن الغش بأنواعه أثناء تأدية االمتحانات».وأضاف 
عىل  للحفاظ  الالزمة  واالحتياطات  اإلجراءات  اتخذت  األوىل  الرصافة  «تربية  أن  البيان 
رصانة العملية االمتحانية منها تجهيز املراكز االمتحانية بأجهزة ذكية حديثة ومتطورة 
ُتساعد مديري املراكز واملراقبني يف إنسيابية سري االمتحانات واألرشفة اإللكرتونية».وتابع 
أداء االمتحانات  اندرجت ضمن اإلجراءات االستباقية مع اقرتاب موعد  أن «هذه الخطوة 
التمهيدية (الخارجي) التي تتبناها املديرية خصوصاً بعد اكتشاف وسائل إلكرتونية جديدة 

يستخدمها بعض الطلبة للغش».
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بغداد/ الزوراء:
عبد  الجمهورية  رئيس  من  كل  اكد 
مجلس  ورئيس  رشيد  جمال  اللطيف 
الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس، خالل 
لقائهم رئيس حكومة اقليم كردستان 
تجاوز  رضورة  بارزاني،  مرسور 
وفيما  واالقليم،  املركز  بني  الخالفات 
دعوا اىل اهمية االرساع باقرار موازنة 
الوزراء  رئيس  مكتب  اعلن   ،2023
كردستان  وفد  مع  االجتماع  تفاصيل 

برئاسة بارزاني.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وقال 
”الزوراء“: إن“ رئيس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد استقبل يف قرص 
بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان 

مرسور بارزاني“.
وأضاف البيان أنه“ جرى خالل اللقاء 
واملستجدات  التطورات  مجمل  بحث 
الربنامج  بحث  تم  حيث  البالد،  يف 
لتوفري  دعمه  وأهمية  الحكومي 

الخدمات الرضورية“. 
وأشار إىل أن ”الطرفني ناقشا موضوع 
املوازنة العامة وأكدا أهمية اإلرساع يف 
االتحادية  الحكومة  قبل  من  إقرارها 

والربملان“.
عن  الحديث  جرى  أنه“  البيان  وتابع 
عىل  والتأكيد  كردستان  إقليم  حصة 
عليها  املتفق  املبالغ  إرسال  رضورة 
حكومة  لتتمكن  الوزراء  مجلس  يف 
املوظفني  رواتب  دفع  من  اإلقليم 

وتنفيذ التزاماتها االخرى“.
وأضاف البيان أن“ الرئيس بحث كذلك 
كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مع 
واإلقليم  املركز  بني  العالقة  املسائل 
ورضورة إيجاد السبل الكفيلة لحلها، 

للبدء  بينهما  العالقة  لتقوية  ذلك 
وتطوير  الخدمية  املشاريع  بتنفيذ 
محافظات  جميع  يف  التحتية  البنية 

العراق“.
اإلعالمي  املكتب  ذكر  جانبه،  من 
لرئيس مجلس الوزراء يف بيان، تلقته 
”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني، إستقبل امس 
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق 
له“،  املرافق  والوفد  بارزاني  مرسور 
من  عدد  حرضه  ”اللقاء  أن  مبيناً 
واملسؤولني  واملستشارين  الوزراء 
وحكومة  االتحادية  الحكومة  يف 

اإلقليم“.
وأضاف البيان أنه ”جرى خالل اللقاء 

املستوى  عىل  امللفات  أهم  استعراض 
عمل  يف  التكامل  وسبل  الوطني، 
اإلقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة 
الخدمات  أفضل  تقديم  سبيل  عىل 
للمواطنني يف جميع أنحاء ومحافظات 

العراق“.
كما بحث رئيس مجلس النواب محمد 
إقليم  حكومة  ورئيَس  الحلبويس 
بارزاني،  مرسور  العراق  كردستان 
بني  املشاكل  لحل  املهمة  الترشيعات 
النفط  قانوني  ومنها  واإلقليم  املركز 

والغاز واملوازنة االتحادية.
لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 
والوفد  بارزاني  استقبل  ”الحلبويس 

املرافق له يف بغداد وجرى، خالل اللقاء، 
وأهمية  البالد،  يف  األوضاع  مناقشة 
برنامجها  تنفيذ  يف  الحكومة  دعم 
الحكومي والنجاح يف مهامها؛ لتقديم 

الخدمات للمواطنني“.
الترشيعات  بحث  ”اللقاء  أن  وأضاف 
املشاكل  حل  يف  تسهم  التي  املهمة 
ومنها  واإلقليم،  املركز  بني  العالقة 
واملوازنة  والغاز  النفط  قانون 
االتحادية، كما عرض رئيس مجلس 
عن  ملخصاً  كردستان  إقليم  وزراء 
الوفدين  بني  جرت  التي  املباحثات 

الحكومي االتحادي واإلقليم“.
رئيس  مكتب  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
تفاصيل  األربعاء،  امس  الوزراء، 

االتحادية  الحكومة  بني  االجتماع 
ووفد حكومة اقليم كردستان.

وقال املكتب يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”اجتماعاً فنياً موسعاً ُعِقد امس، 
بني الحكومة االتحادية ووفد حكومة 
ان  مبينا  العراق“،  كردستان  إقليم 
رئيس  نائب  االجتماع  ”االجتماع ضم 
الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس 
املالية  ووزيري  النفط،  وزير  الوزراء 
واإلعمار واإلسكان والبلديات، ورئيس 
االتحادي،  املالية  الرقابة  ديوان 
ومسؤول املنافذ الحدودية، واملستشار 
الوزراء،  مجلس  لرئيس  االقتصادي 
يف  القانونيـة  الـدائرة  ورئـيـس 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، ومدير 

عام رشكة سومو“.
كردستان  إقليم  ”وفد  ان  واضاف 
ووزير  واالقتصاد،  املالية  وزير  ضم 
ورئيس  الطبيعية،  واملوارد  الكهرباء 
إقليم  يف  الوزراء  مجلس  ديوان 
رئيس  مكتب  ومدير  كوردستان، 
وممثل  كوردستان،  إقليم  وزراء 
مشريا  بغداد“،  يف  اإلقليم  حكومة 
مناقشات  شهد  ”االجتماع  ان  اىل 
املوازنة  قانون  بشأن  مستفيضة 
 ،2023 لسنة  العامة  االتحادية 
والتأكيد عىل رسعة حسمها، ليتسنى 
تنفيذ الخطط السرتاتيجية، والربامج 
الخدمات  مجال  يف  واملشاريع 
من  وغريها  واالستثمار،  واالقتصاد 

امللفات“.
من  عدداً  تناول  ”االجتماع  ان  وتابع 
وأربيل،  بغداد  بني  الخالفية  القضايا 
النفط  بقانون  يتعلق  ما  السيما 
ملا  وفقاً  حلّها  عىل  والتأكيد  والغاز، 

جاء يف الدستور“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اهمية  النيابية  االقتصاد والصناعة  اكدت لجنة 
الخاص  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  ترشيع 
ان  اىل  اقتصادي  خبري  اشار  فيما  والعام، 
العام  للقطاع  الخاص  القطاع  قدرة  استنهاض 

تحتاج اىل عملية تكييف للقانون.
سوران  والصناعة،  االقتصاد  لجنة  عضو  وقال 
القراءة  ”بعد  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  عمر، 
حول  تقرير  اعداد  بصدد  نحن  للقانون  االوىل 
القراءة الثانية وسنعمل عىل هذا القانون يف هذا 
الفصل الترشيعي مع قوانني اخرى مثل قانون 
االستثمار  قانون  وتعديل  املعدني  االستثمار 
الصناعي“،.مضيفا ”نحتاج اىل عمل ورشات بني 
املستثمرين والقطاع الخاص والقطاع الحكومي 

والجهات املعنية“.  
وعن اهمية القانون، بني انه ”يحتفظ بحق كال 
الطرفني القطاع الخاص والقطاع الحكومي الن 
يخافون  الخاص  القطاع  يف  املستثمرين  بعض 

من الرشاكة مع الحكومة بدون سند قانوني ويف 
الوقت نفسه االحتفاظ بحقوق القطاع العام ”، 
بالعراق  املختلط موجود  ”القطاع  ان  اىل  مشريا 
تنمية  املهم  ومن  بقانون  ينظم  ان  يجب  لكن 

القطاع العام برشاكة مع القطاع الخاص“. 
صفوان  االقتصادي،  الخبري  قال  جانبه،  من 
قيص، يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”عملية التحول 
زمن  اىل  تحتاج  بالكامل  الخاص  السوق  نحو 
اكثر كفاءة  الخاص  القطاع  يف  التفكري  وعقلية 
للقطاع  املتاحة  املوارد  لكن  العام  القطاع  من 

العام هي اكثر من املتاحة للقطاع الخاص“.
بني  الرشاكة  نوع من  ”عملية خلق  ان  واضاف 
القطاعني تستهدف استنهاض املشاريع املتلكئة 
الخاص  القطاع  خالل  من  العاطلة  واملشاريع 
تليها  ثم  االوىل  املرحلة  هي  املزاوجة  وعملية 
عملية ادخال رشكاء دوليني مع القطاع الخاص 
الغربية  التكنولوجيا  نستثمر  لكي  العراقي 
القطاع  تطوير  يف  املتقدمة  والبلدان  واالوروبية 

العام املحيل“. 
واشار اىل ان“ االنتقال التدريجي للملكية يحتاج 
بدأ  املرشوع  ان  من  نتأكد  ان  اجل  من  زمن  اىل 
يعمل واصبحت له قيمة عادلة مناسبة لعملية 
لن  والتوقف  التلكؤ  ظل  يف  البيع  فعملية  البيع 
مناسب  مال  رأس  عىل  نحصل  لن  او  تجدي 
ثم  ومن  اوال  التشغيل  هو  فاالوىل  البيع  لعملية 
عندما يستطيع القطاع الخاص ان يتوىل املهمة 
الخاص  القطاع  اىل  العام  القطاع  بيع  يمكن 

النظامي من خالل القيمة العادلة“. 
يدفع  عاما  قطاعا  نمتلك  نحن  ”حاليا  واوضح 
واالنتاجية  املالية  وزارة  خالل  من  الرواتب 
ضعيفة يف معظم هذه الوحدات العامة فعملية 
للقطاع  الخاص  القطاع  قدرة  استنهاض 
بحيث  القانون  تكييف  عملية  اىل  تحتاج  العام 
لكل قطاع عام مزاوجة مع قطاع  يكون هناك 
القطاع  ينهض  لكي  الفئة  نفس  من  خاص 
او  الصناعي  او  الفندقي  العام  كالقطاع  العام 

السياحي وهي موارد مملوكة للقطاع العام لكن 
ال يستطيع ادارتها بعقلية االستثمار“. 

الخاص  القطاع  يف  مستثمرين  ”وجود  ان  واكد 
يعملون من اطار الكفاءة االقتصادية بعيدا عن 
الرواتب وبعيدا عن االنجازات بالتأكيد سيساهم 
يف استنهاض القطاع العام، وبالتايل رفع القيمة 
العاجلة لرأس املال الحكومي ومن ثم من املمكن 
ان يتم بيع هذا القطاع العام تدريجيا من خالل 
سوق العراق االوراق املالية ، أي يتحول اىل اسهم 
يكتسب بها العراقيني وتصبح الرشكة مساهمة 

مختلطة او مساهمة خاصة“. 
وعن معالجة البطالة، أكد ان ”عملية استنهاض 
هناك  يكون  ان  امكانية  تتيح  العام  القطاع 
تدفع  ان  تستطيع  املنشآت  لهذه  اضايف  مورد 
الدعم  وبالتايل تحرر جزء من  رواتب منتسبيها 
الخاص  للقطاع  القطاع ويمكن  لهذا  الحكومي 
ان يستثمر قدراته يف استحداث انشطة اضافية 

ويف تكييف بعض االنشطة القائمة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّة حيدر 
تضافر  أهمية  األربعاء،  امس  حنون، 
ملكافحة  الثالث  السلطات  لدعم  الجهود 
عىل  شّدد  فيما  منه،  والحّد  الفساد 

رضورة التعـاون مع الفرق التحقيقية
أنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
”رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّة القايض 
كتلــة  من  وفـداً  التقى  حنون،  حيدر 

إرشاقـة كـانـون النيابية“.
ودعا حنون إىل ”تضافر جهود السلطات 
أجل  من  الرقابيَّة؛  األجهزة  مع  الثالث 
غلوائه“،  من  والحّد  الفساد  مكافحة 
مشرياً إىل ”حاجة العمل الرقابيِّ إلكمال 

املنظومة القانونيَّة املُتصّدية للفساد“.
من  للحّد  الجميع  تعاون  ”أهميَّة  د  وأكَّ
الفساد والحفاظ عىل املال العام، وحاجة 
النزاهة  هيئة  قانون  لتعديل  الهيئة 
لسنة   30) رقم  املرشوع  غري  والكسب 
”التعديالت  بــ  ُمنوِّهاً  املُعدَّل“،   (2011
األول منه ودور  التعديل  يف  أُْدِرَجت  التي 
مجلس النوَّاب يف سنه وإقراره، ال سيما 
م األموال والكسب غري  يف ما يتعلق بتضخُّ
املرشوع، الذي أسهم خالل املُدَّة املاضية 
تفعيل  جرَّاء  املليارات  باسرتداد عرشات 

هذا امللف“.
املواطن  ثقة  إعادة  وشدَّد عىل ”رضورة 
مشاكل  لحّل  والسعي  بالحكومة، 
من  له  يتعرَّضون  قد  وما  املواطنني 
الدولة“، الفتاً  مساومٍة وابتزاٍز يف دوائر 
وما  النوَّاب  ملجلس  الرقابيِّ  ”الدور  إىل 
فساٍد  وشبهات  قضايا  من  الهيئة  َيرُِد 
تساعد  والتي  فيه  ة  املُختصَّ اللجان  من 

ُمحّققيها ملُالحقة الفاسدين“.
وأكد أن ”الهيئة تحتاج األدلة واإلثباتات 

أمام  وعرضها  تحقيقاتها  إلكمال 
بحق  املناسبة  القرارات  ليصدر  القضاء 

الفاسدين“.
من جانبهم، أشار أعضاء كتلة (إرشاقة 
عن  كشفوا  الذين  النيابيَّة،  كانون) 
ذممهم املاليَّة أثناء زيارتهم ملقر الهيئة، 
والظواهر  املشاكل  بعض  ”انتشار  إىل 
املحافظات،  يف  الدولة  دوائر  يف  السلبيَّة 
ومنها الروتني والبريوقراطيَّة“، ُمنّوهني 
إىل  أفىض  الذي  الرقابّي  الهيئة  ”بدور 
ُمالحقة الفاسدين واملُتجاوزين عىل املال 
العام، وإعادة األموال املنهوبة إىل خزينة 

الدولة“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس هيئة النزاهة 
أقىص  بذل  عىل  حنون،  حيدر  االتحاديَّة 
سات  ُمؤسَّ تنظيف  أجل  من  الجهود 
الفساد، مشدداً عىل رضورة  الدولة من 
هيئة  يف  التحقيقية  الفرق  مع  التعاون 

النزاهة.

”رئيس  أن  النزاهة،  لهيئة  بيان  وذكر 
حنون،  حيدر  القايض  النزاهة  هيئة 
تحقيق  مكتب  ومالكات  بإدارة  التقى 

الهيئة يف األنبار“.
الدولة  سات  مؤسَّ جميع  حنون  ودعا 
إىل  املُحافظات  ودواوين  ووزاراتها 
سعيها  يف  الهيئة  فرق  مع  ”التعاون 
أجنحة  وقّص  الفساد  ملُكافحة  الدؤوب 
ُتؤّدي  ”الهيئة  أنَّ  إىل  الفتاً  الفاسدين“، 
مظلة  وتحت  القانون  وفق  أعمالها 

القضاء“.
تأتي  الهيئة  عمل  ”ُمخرجات  أنَّ  وأكد 
وبمصلحة  جهٍة،  من  املواطن  بمصلحة 
سات عرب تنظيفها من العنارص  تلك املُؤسَّ

التي تيسء إليها من جهٍة أخرى“.
قانون  من   (15) ”املادة  أنَّ  وأضاف   
الدولة  ألزمت جميع دوائر  النافذ  الهيئة 
تطلبه  بما  بتزويدها  ساتها  وُمؤسَّ
تتعلَّق  ومعلوماٍت  وأوليَّاٍت  وثائق  من 

التحقيق  أو  التحرّي  ُيراد  التي  بالقضيَّة 
من  لتمكينها  معها  وتتعاون  فيها، 
إىل  مشريا  التحقيقيَّة“،  ها  مهامِّ أداء 
خالل  تضمن  جانبها  من  ”الهيئة  أن 
ال  أن  التحقيقّي  بواجبها  قيامها 
سات،  واملُؤسَّ الوزارات  عمل  يف  تتدخل 
واختصاصات  صالحيَّات  تحرتم  وأن 
فيما  القانونيَّة،  فيها  وُموظَّ قياداتها 
التحقيقيَّة  باإلجراءات  قوها  ُمحقِّ يقوم 
عىل  ُمؤّثرٍة سلباً  بصورٍة منفصلٍة وغري 
أعمال واختصاصات وصالحيَّات الفنّيني 

سات“.  واملعنّيني بتلك املُؤسَّ
املهام  من  الضبط  ”عمليَّات  أن  وأكد 
وترتك   ، الرقابيِّ العمل  يف  األساسيَّة 
تجاه  املواطن  لدى  إيجابياً  انطباعاً 
واألجهزة  عموماً  الدولة  سات  ُمؤسَّ
يف  ُيسِهُم  ا  ممَّ ؛  خاصٍّ بشكٍل  الرقابيَّة 
سات، ال  املُؤسَّ املُواطنني بتلك  إعادة ثقة 
أنَّهم ُمتعّطشون لتنفيذ الحكومة  سيما 

لربنامجها الطموح وعدم إعاقة عمليَّات 
بسبب  والتنمية  واالستثمار  اإلعمار 
اإلرساع  ”رضورة  عىل  مشددا  الفساد“، 
يف إنجاز القضايا الجزائيَّة بالتعاون مع 
القضاء الذي يعمل ُمحّققو الهيئة تحت 

إرشافه“.
ولفت إىل ”بعض اإلجراءات التي صدرت 
العمل  لدعم  والقضاء  الحكومة  عن 
الهيئة  فرق  عمل  وتسهيل  الرقابّي 
وإسنادها؛ لـتأدية عملها بشكٍل فاعٍل“، 
منوها إىل ”ما تعرَّض له املواطن األنباري 
من إرهاٍب وسيطرة املجاميع اإلجراميَّة 
التي حاولت تمزيق النسيج املُجتمعّي“.

خطراً  لت  شكَّ املجاميع  ”تلك  أنَّ  واكد 
بطولة  ولوال  الجميع،  ُيهدُِّد  بات  عاملياً 
قدَّموا  الذين  الغيارى  العراق  أبناء 
تحرير  معركة  يف  الجسام  التضحيات 
املناطق التي دنَّسها اإلرهابيون“، معربا 
يف  الهيئة  فرق  ”بجهود  تفاؤله  عن 
الفاسدين  قبضة  من  سات  املُؤسَّ تحرير 
واملُتجاوزين  البالد  بُمقدَّرات  والعابثني 

عىل املال العام“.
محكمة  برئيس  الهيئة  رئيس  والتقى 
الله  (عبد  القايض  االنبار  استئناف 
محمد عبد)، يف مقر املحكمة، وتم بحث 
والتنسيق  التعاون  ُمستويات  رفع  سبل 
الوطنيَّة  الرقابيَّة  األجهزة  بني  املُشرتك 
جهود  دعم  بغية  القضائيَّة؛  واملنظومة 
بآليات  واالرتقاء  الفساد  مكافحة 
عملها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون 
قي  وُمحقِّ التحقيق  قضاة  السادة  بني 
تحت  تحقيقاتهم  تجري  الذين  الهيئة 
الحلقات  بعض  وإزالة  القضاء،  إرشاف 
إنجاز  تأخري  شأنها  من  التي  الروتينيَّة 

قضايا الفساد.

بغداد/ الزوراء:
القومي، قاسم  األمن  شدد مستشار 
األعرجي، امس األربعاء، عىل رضورة 
مجال  يف  تجربته  العراق  مشاركة 
من  القادمني  رعاياه  تأهيل  إعادة 
مخيم الهول، مؤكداً يف الوقت نفسه 
لخطر  األول  املتصدي  هو  العراق  أن 

اإلرهاب يف العالم.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان،  يف  القومي 
األول  االجتماع  ترأس  ”األعرجي  إن 
2023، للجنة الوطنية ملكافحة  لعام 
املوضوعات  ناقش  والذي  اإلرهاب 
واتخاذ  األعمال،  جدول  يف  املدرجة 
الالزمة  والتوصيات  القرارات 

بشأنها“.
ورقة  ناقش  ”االجتماع  أن  وأضاف 
املستشارية الخاصة بمسودة قانون 

وزارة  ومقرتح  اإلرهاب،  مكافحة 
الخارجية العراقية املتعلق بمشاركة 
تأهيل  إعادة  العراق يف مجال  تجربة 
رعاياه القادمني من مخيم الهول مع 

مجلس وزراء الداخلية العرب“.
عىل  للبيان،  وفقاً  األعرجي،  وشدد 
لهذه  العراق  مشاركة  رضورة 
ملا  محافل،  هكذا  مثل  يف  التجربة 
مكافحة  مجال  يف  خربة  من  يمتلكه 
األول  املتصدي  ولكونه  اإلرهاب، 
عّما  العالم، فضال  يف  اإلرهاب  لخطر 

قدمه من تضحيات. 
مناقشة  أيضا،  االجتماع،  وشهد 
من  املقدمة  الدعم  اسرتاتيجية 
مكتب مكافحة اإلرهاب التابع لألمم 
الثالث  للسنوات  العراق  إىل  املتحدة 
املناسبة  القرارات  واتخاذ  املقبلة، 

بهذا الصدد.

بغداد/ الزوراء:
املقبلة،  لأليام  الطقس  حالة  عن  األربعاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
للهيئة،  بيان  الجمعة.وذكر  غد  يوم  من  بدءا  لألمطار  تساقطاً  توقعت  فيما 
تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم الخميس يف املنطقة الوسطى سيكون 
صحواً ، ويف املنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، فيما 
سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم ، أما درجات 
 ، والجنوبية  الوسطى  االقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 
أن  البيان  البالد“.وأضاف  من  الشمايل  القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون 
”طقس يوم غد الجمعة يف املنطقتني الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً 
اىل غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، ويف املنطقة الشمالية سيكون 
الطقس غائماً جزئياً اىل غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ، أما 
درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى 
، وتنخفض قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة الشمالية ، يف حني ستكون مقاربة 
املنطقة  يف  السبت  يوم  أن ”طقس  الجنوبية“.وتابع،  املنطقة  يف  السابق  لليوم 
سيكون  بينما   ، خفيفة  أمطار  لتساقط  فرصة  مع  غائماً  سيكون  الوسطى 
أمطار خفيفة  لتساقط  مع فرصة  جزئياً  الشمالية غائماً  املنطقة  يف  الطقس 
الطقس  الجنوبية سيكون  املنطقة  ، ويف  الجبلية  اقسامها  الثلوج يف  وتساقط 
الحرارة  درجات  أما   ، الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة  أمطار  تساقط  مع  غائماً 
لليوم  ، وتكون مقاربة  الوسطى  املنطقة  السابق يف  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع 
السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية من البالد“.ولفت اىل أن ”طقس البالد 
بعض  مع  صحواً  سيكون  والشمالية  الوسطى  املنطقتني  يف  املقبل  االحد  ليوم 
الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما املنطقة الجنوبية فسيكون 
الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون وعدية احياناً، ودرجات 

الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق يف عموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
النواب،  مجلس  رئيس  نائب  أكد 
شاخوان عبد الله، امس االربعاء، أن 
إجراء انتخابات مجالس املحافظات 
يف موعدها املقرر مرتبط باالتفاقات 
والقوى  الكتل  بني  السياسية 
اإلعالمي  املكتب  الوطنية.وقال 
لنائب رئيس مجلس النواب، يف بيان، 
تلقته ”الزوراء“: إن عبد الله، ترأس 
النيابية  القانونية  اللجنة  اجتماع 
بحضور رئيس السن والنواب أعضاء 
اللجنة مع رئيس وأعضاء املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات“.
”االجتماع  أن  البيان  وأضاف 
املفوضية  عمل  آليات  استعرض 
السبل  وبحث  املرحلة،  هذه  يف 
الكفيلة لتجاوز املشاكل واملعوقات، 
والتحضريات  الفنية  واالستعدادات 
ملجالس  القادمة  لالنتخابات 

مناقشة  عن  فضالً  املحافظات، 
للتسجيل  العملياتي  املوقف 
البطاقات  توزيع  وآلية  البايومرتي 

عىل الناخبني“.
أن  البيان  بحسب  الله  عبد  وأكد 
جهود  يدعم  النواب  ”مجلس 
ويسعى  االنتخابات  مفوضية 
من  املالية  التخصيصات  لتوفري 
مضيفاً  العمل“،  استمرار  أجل 
مجالس  انتخابات  ”إجراء  بأن 
املحافظات يف موعدها املقرر مرتبط 
الكتل  بني  السياسية  باالتفاقات 

والقوى الوطنية“.
إرشاك  رضورة  عىل  عىل  وشدد 
يف  السياسة  والقوى  الكتل  جميع 
مجالس  انتخابات  قانون  ترشيع 
املحافظات وتهيئة األجواء وتشجيع 
العملية  يف  للمشاركة  الناخبني 

الديمقراطية.

بغداد/ الزوراء:
الفرص  من  عدد  طرح  األربعاء،  امس  الغني،  عبد  حيان  النفط،  وزير  أعلن 
االستثمارية يف قطاع الصناعة التكريرية قريبا.ونقل املكتب اإلعالمي لوزارة 
النفط يف بيان تلقته ”الزوراء“ عن عبد الغني تأكيده بأنه ”سيتم قريبا طرح 
استكمال  بعد  التكريرية،  الصناعة  قطاع  يف  االستثمارية  الفرص  من  عدد 
األوراق واملعلومات الخاصة بحقائب املصايف التي سيتم اإلعالن عنها يف عدد 
من املحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية“. وأضاف أن ”الوزارة وضمن 
خطط زيادة الطاقات التكريرية ستطرح فرصا استثمارية يف مصفى العمارة 
بطاقة  املثنى  ومصفى  يومياً،  برميل  ألف   (150) بطاقة  ميسان  بمحافظة 
ألف برميل يومياً،  ألف برميل يومياً، ومصفى كركوك بطاقة (100)   (100)
ومصفى القيارة بطاقة (70) ألف برميل يف اليوم“.وتابع أن ”الفرص تتضمن 
كذلك إضافة وحدة بطاقة (70) ألف برميل يومياً إىل مصفى ذي قار تضاف إىل 
اإلنتاج الحايل الذي يبلغ (30) ألف برميل، إىل جانب التخطيط إلنشاء مصفى 
وزير  وأكد  اليوم“.  يف  برميل  ألف   (  150) بطاقة  قار  ذي  محافظة  يف  جديد 
الجنوب  إنتاجية ملصايف  الوزارة بإضافة وحدات  للبيان: ”ميض  النفط، وفقا 
وحدة  إضافة  عن  سابق  وقت  يف  النفط  وزارة  وأعلنت  والشمال“.  والوسط 
إنتاجية جديدة ملصفى الديوانية بطاقة (70) ألف برميل، إىل جانب قرب بدء 

اإلنتاج الفعيل ملصفى كربالء النفطي بطاقة (140) ألف برميل يف اليوم“.
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بغداد/ الزوراء: 
أكـد رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف 
جمال رشـيد، امس األربعاء، استعداد 
للشـعب  املسـاعدة  لتقديـم  العـراق 
األردنـي، فيمـا أشـار رئيـس مجلس 
النواب محمـد الحلبويس اىل ان الربملان 
يدعـم مخرجـات القمـة الثالثيـة بني 
العـراق واالردن ومـرص، شـدد رئيس 
مجلس النـواب األردني أحمد الصفدي 
عىل أهميـة تدعيم التعاون الثالثي بني 

األردن ومرص والعراق.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”رئيـس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشـيد 
اسـتقبل يف قرص بغداد، رئيس مجلس 
النواب األردني أحمـد الصفدي والوفد 
النيابـي املرافق له، وجرى خالل اللقاء 
اسـتعراض عالقات التعـاون القائمة 
بـني البلديـن، حيـث تـم التأكيـد عىل 
أهميتها والعمل عىل تنميتها وتقويتها 
وبما يحقق املصالح املشرتكة للشعبني 

الشقيقني“.
وأّكـد رئيس الجمهوريـة أن ”عالقات 
العراق واألردن متينة وراسـخة، وهي 
محـل فخر واعتـزاز وتخـدم املصالح 
املشرتكة“، الفتا إىل ”اسـتعداد العراق 
لتقديم املساعدة التي يحتاجها الشعب 

األردني“.
مختلـف  يف  التعـاون  ”أهميـة  وأكـد 
واالقتصاديـة  السياسـية  املجـاالت 
والتعليم والصحة وبما يحقق املصالح 
املتبادلـة“، مشـريا إىل ”موقـف األردن 

الداعم للشعب العراقي“.
العمـل  إدامـة  وشـدد ”عـىل رضورة 
البلديـن  بـني  املشـرتك  والتنسـيق 
واالسـتفادة مـن العالقات يف ترسـيخ 
املنطقة وسالمها، وباألخص  استقرار 
اإلرهـاب  املشـرتك،  عدونـا  ضـد 
والتطرف“، الفتـًا إىل ”األوضاع العامة 
يف العـراق ومـا يشـهده من اسـتقرار 
أمنـي وسـيايس واقتصادي يسـهم يف 
دعم االسـتثمارات والقطاع الخاص يف 

البالد“.
وتابـع، أن ”العراق تمكن من تشـكيل 
تقديـم  يف  وفاعلـة  جـادة  حكومـة 

الخدمات للمواطنني“.
مـن جانبه نقل الوفـد النيابي األردني 
تحيات امللك عبد الله الثاني إىل الرئيس، 
بالعـراق  امللـك  ”اعتـزاز  إىل  مشـرياً 
وحرصه عـىل إدامة العالقـات القوية 

وتأكيده عىل دعم العراق وشعبه“.
رئيـَس  الجمهوريـة  رئيـُس  ـل  وحمَّ
مجلـس النـواب األردنـي تحياَتـه إىل 
العاهـل األردني وتمنياَتـه له بالصحة 
والنجـاح وللشـعب األردنـي بالتقـدم 

واالزدهار.
األردن  ”تطلـع  إىل  الوفـد  وأشـار 
للتعاون يف مختلف املجاالت، ال سـيما 
االقتصادية“، مؤكداً   ”الدور األسايس 
للعراق يف القضاء عىل داعش اإلرهابي 

ومحاربته نيابة عن العالم أجمع“.
يف غضـون ذلـك، أكـد رئيـس مجلس 
النواب محمد الحلبـويس، ، أن الربملان 
يدعـم مخرجـات القمـة الثالثيـة بني 

العراق ومرص واألردن.
وذكـر مكتـب رئيـس مجلـس النواب 
يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيس 
الحلبـويس،  محمـد  النـواب  مجلـس 
اسـتقبل نظريه األردني أحمد الصفدي 
والوفـد املرافـق لـه يف مبنـى املجلس، 
حيـث ُعقـدت مباحثات بشـأن سـبل 
تعزيز العالقات الثنائية والدبلوماسية 
الربملانية والتعاون والتنسـيق املشرتك 

بني الربملانيني“.
للبيـان، إىل  وأشـار الحلبـويس وفقـاً 
”عمق العالقات األخويـة بني البلدين، 
وأهمية تمتني أوارص التعاون؛ للُميض 

بخطـى عمليـة تنعكـس عـىل واقـع 
الشعبني الشقيقني“.

وشدد عىل ”أهمية العمل عىل مستوى 
الربملانيـني؛ لتوحيـد الـرؤى وتفعيـل 
االتفاقيـات بـني البلديـن، واسـتمرار 
التعـاون عىل مسـتوى الربملان العربي 
الربملان  واآلسيوي واإلسـالمي واتحاد 
الدويل؛ لتبني قضايا مشرتكة“، الفتاً إىل 
”أولوية القضية الفلسطينية واملوقف 

الداعم لها من قبل العراق واألردن“.
يدعـم  النـواب  ”مجلـس  أن  وأكـد، 
مخرجات القمـة الثالثية واالتفاقيات 
الثنائية بني البلديـن يف القطاع األمني 

والصناعـي والتجاري وملـف الطاقة، 
الكهربائـي  الربـط  إنجـاز  وأهميـة 
ومـد أنبوب النفـط إىل مينـاء العقبة؛ 
لزيـادة اإليرادات الوطنية وتعدُّد منافذ 
التصدير“، مثمنـاً ”دعم اململكة وامللك 
عبـد اللـه الثانـي للعـراق يف مواجهة 
العمـل  روابـط  وتوطيـد  التحديـات، 

الثنائي، والتعاون يف املجاالت كافة“.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب 
األردني عن ”اعتزازهـم بنجاح أعمال 
الـدورة الثانيـة ملؤتمر بغـداد للتعاون 
والرشاكـة بني البلدين يف السـعي نحو 
تقديـم كل اإلمكانات لدعم أمن العراق 

واسـتقراره“، مؤكـداً ”أهميـة تدعيم 
خطـوات التعـاون الثالثي بـني األردن 
ومرص والعراق واملشاريع االقتصادية 

التي تم االتفاق عليها“. 
عمـل  ”رضورة  إىل  الصفـدي  ولفـت 
الربملانيني بمزيد من التنسيق والتعاون، 
يف  الترشيعيـة  بـاألدوار  والنهـوض 
مسـاندة جهـود البلدين نحـو تدعيم 
كل أشـكال التعاون املشرتك؛ من أجل 
تحقيـق التكامل االقتصادي“ ،مشـرياً 
إىل أن ”بـالده بقيـادة امللـك عبـد الله 
الثاني تدعم العراق حكومًة وشـعباً يف 

جميع املجاالت واملستويات“.
وذكـر أن ”املباحثـات أكـدت أهميـة 
تواصل اللجـان الدائمـة املعنية يف كال 
املجلسـني، فضـًال عـن تشـكيل لجنة 
لتذليـل  الربملانيـني؛  بـني  مشـرتكة 
العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء 
تنفيذ االتفاقيـات وبما يخدم مصلحة 

البلدين الشقيقني“.
كما أكـد رئيس الربملـان األردني أحمد 
التعـاون  تدعيـم  أهميـة  الصفـدي، 
الثالثـي بـني األردن ومـرص والعراق، 
فيما أبدى اسـتعداد بالده للتعاون مع 

العراق للقضاء عىل اإلرهاب.
وقـال الصفـدي يف كلمة لـه من مبنى 
تابعتهـا  العراقـي،  النـواب  مجلـس 
”الزوراء“: ”أشـعر وزمالئـي بالفخر 
واالعتزاز بنجـاح الدورة الثانية ملؤتمر 
بغداد لتعـاون والرشاكة والذي أقيم يف 
األردن قبـل شـهر مـن اآلن بدعوة من 
امللـك عبد الله الثانـي وبحضور رئيس 

الوزراء محمد شـياع السوداني، حيث 
تـم البنـاء عىل مؤتمـر بغـداد األول يف 
السـعي نحـو تقديـم كل اإلمكانيـات 
لدعـم امن واسـتقرار العـراق ودعمه 
يف جهـوده لرتسـيخ دولـة الدسـتور 
الحوكمـة وبنـاء  والقانـون وتعزيـز 
املؤسسات القادرة عىل مواصلة التقدم 
مقـدرات  وحمايـة  اإلعمـار  وإعـادة 

وتلبية طموحات شعبة“.
وأضـاف، ”عـىل النحو الـذي خرج به 
البيـان الختامـي ملؤتمـر بغـداد نؤكد 
أهميـة بناء التعاون الثالثي بني األردن 
ومرص والعراق واملشاريع االقتصادية 
التـي تـم االتفـاق عليهـا بمـا يف ذلك 
مشـاريع الربط الكهربائـي“، الفتا إىل 
أن ”املهم يف نتائج القمم الذهاب لغاية 
التكامـل االقتصـادي وتعزيـز األخوة 
والصداقة بني شعوب املنطقة وإرساء 

روح املحبة والتسامح“.
وأكـد أن ”األردن وبقيادة امللك عبد الله 
الثاني سـتبقى مع العراق عون وسند 
للقضاء بشكل شـمويل عىل اإلرهاب“، 
الفتا اىل ”أننا نريد العمل معاً بالتنسيق 
والتعاون يف املجال الربملاني والنهوض 
بالـدور الترشيعـي يف مسـاندة جهود 

بلدنا وتقديم كل التعاون املشرتك“.
وشـدد عىل ”رضورة ترجمـة العالقة 
األخويـة اىل خطـوات عمليـة يجنـي 
ثمارها الشـعبني الشـقيقني، الفتا اىل 
أن ”العظراق سـينهض ويبقى السـند 
والعـون لالمـة، فهـو املجـد والتاريخ 

والحضارة“.

الجزائر/ سكاي نيوز:
تتجـه الجزائر إلصـدار قانـون جديد خاص 
إىل  مسـعى  يف  األمـوال،  تبييـض  بجريمـة 
تجفيف منابع اإلرهاب الذي صار يتخذ عدة 

أشكال، يف الوقت الراهن، بحسب خرباء.
وضعت الجزائر نصب أعينها مختلف الجرائم 
التـي باتت تصنف عىل أنهـا جرائم إرهابية؛ 
بمـا فيهـا رشاء ذمـم األفراد بغـرض ”زرع 
الفتنة الطائفية وتمويل الجماعات املتطرفة 
العنرصية التي لديها القابلية لحمل السـالح 

يف أي وقت“.
ويشـمل مـرشوع القانون الـذي عرض عىل 
مجلس األمة، عدة إجراءات قانونية تتماىش 
مع املعاهـدات الدولية التـي صادقت عليها 

الجزائر.
ويأتـي القانـون يف إطـار تكييـف املنظومة 
القانونية الجزائريـة مع االلتزامات الدولية، 
لتحسـينها وتطويرهـا بمـا يتمـاىش مـع 
الدسـتور الجديد الذي تعتـربه الجزائر حجر 
والجريمـة  الجريمـة  مكافحـة  يف  الزاويـة 

املنظمة.
ويسـعى القانـون ملحاربة عمليـات تبيض 
األموال بمختلف أشكالها سواء كانت رسقة 

أو فساد أو تجارة املخدرات.
وتعـول الجزائـر عىل هـذا القانـون لتكيف 
املنظومة الترشيعية مع القوانني الدولية التي 

تحارب الفساد والجريمة العابرة للقارات.
الردعيـة تشـديد  اإلجـراءات  وعـرف شـق 
العقوبـات عـىل املجرمـني الذيـن يقومـون 

بمختلف أشكال تبيض األموال.
وقـال النائب الربملاني الجزائري، هشـام بن 
حداد، ملوقع سكاي نيوز عربية: ”رغم تكييف 
العقوبة عىل أنها جنحة إال أننا نثق بتعهدات 
وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي الذي 
أكد عىل عزم القضاء تسليط أقىص العقوبات 

عىل هذا النوع من الجرائم“.
وقـد طالب نـواب الربملان بتصنيـف جريمة 
تبيـض األمـوال عـىل أنهـا جنايـة، غـري أن 
القانون الجديد يستمر يف تصنيفها عىل أنها 

جنحة قد تصل عقوبتها إىل 20 سنة سجن.
وينص القانون عىل فرض رقابة مشددة عىل 
تمويل الجمعيات بمبالغ ضخمة من الخارج 

أو من أي جهة كانت.
كما تـم منح املزيـد من الصالحيـات للجان 
والهيئات التابعة لوزارة املالية للمشـاركة يف 

محاربة الجريمة املنظمة.

كما سـعت الحكومة للتدقيق يف املصطلحات 
الخاصـة بالجرائم املالية، وعـدم ترك املجال 
لالجتهاد، نظرا لحساسـية امللفات وتشعب 

األطراف املشاركة يف جرائم تبيض األموال.
يقـول الباحث يف العلوم السياسـية، سـليم 
حمـادي، إن مصطلـح اإلرهـاب اليـوم قـد 
اختلـف عمـا كان عليـه باألمـس. ولـم يعد 
يقتـرص فقط عىل التنظيمات اإلرهابية التي 

عرفتها الجزائر يف تسعينيات القرن املايض.
وقال حمادي ملوقع ”سـكاي نيـوز عربية“، 
اإلرهابيـة،  التنظيمـات  إىل  ”باإلضافـة 
فإن هنـاك أشـكاال جديـدة لإلرهـاب منها 
اإلرهـاب اإللكرتونـي وتنظيمـات تدرجهـا 
السلطات ضمن قائمة التطرف مثل حركتي 

”املاك“و“رشاد““.
وتـرى الجزائـر أن تلـك التنظيمات تسـعى 
لقلب نظام الحكـم يف الجزائر و خلق الفتنة 
الطائفية اعتمادا عىل تبيض األموال لتمويل 

نشاطاتها يف الجزائر
ينظـر خرباء إىل هذا القانون باعتباره صمام 
أمـان األمـن املجتمعـي والـذي مـن شـأنه 
املساهمة يف القضاء عىل بؤر الفساد وحماية 

االقتصاد الوطني.
وخالل العقود الثالثة املاضية، أصبح سـوق 
العملة السـوداء ”سـوق السـكوار“، يشكل 
إمرباطوريـة مالية لديها القـدرة عىل التأثري 
عـىل االسـتقرار املـايل للجزائـر يف أي لحظة 
لحيازته مبلغا يقـدر بحوايل 90 مليار دوالر، 

بحسب تقديرات غري مؤكدة.
وقد طالب نواب الربملان برضورة غلق ”سوق 
السـكوار“ مـع رضورة تفعيـل قانون فتح 
مكاتب الـرصف املجمدة منـذ 2014 ملراقبة 

حركة العملة الصعبة وتبيض األموال.
ويأتـي سـن هـذا القانـون الجديـد ملواكبة 
نصـوص اتفاقية لـوزان الدولية التي وقعت 
عليها الجزائر سـنة 1998، بغرض محاربة 
كل أشـكال تبيض األموال عن طريق التبليغ 

بحركة األموال بني البنوك.
ويرى الباحث يف العلوم السياسـية، حمادي 
خـاص  قانـون  سـن  يف  اإلرساع  عـدم  أن 
بمحاربـة جريمـة تبيض األموال سـاهم يف 
خلق لوبيـات مالية كبـرية أصبحت تمارس 
املضاربة بالسـلع واحتـكار املـواد الغذائية 
األساسـية بغـرض زعزعة اسـتقرار البالد، 
وذلك عرب عدة طرق منها الرشـوة وتشجيع 

الفساد اإلداري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
سـمحت إدارة الطـريان الفيدرايل 
األمريكيـة بإقالع الرحالت الجوية 
عـىل مسـتوى البـالد، وذلـك بعد 
أن أعلنـت يف وقـت سـابق امـس 
األربعاء، استئناف حركة الطريان 
بشـكل تدريجي يف مطاري أتالنتا 

ونيوارك.
كمـا أقلعـت أول طائـرة بعد رفع 
يف  الغـارد  مطـار  مـن  الحظـر 

نيويورك بالواليات املتحدة.
وكانت حركـة الطريان قد توقفت 
بشـكل تام فوق األجواء األمريكية 
 .NOTAM بسـبب عطل يف نظـام
وقالـت شـبكة ”CNN“ األمريكية 
إن العطل التقني تسـبب يف تأجيل 
أكثـر من 4000 رحلة وإلغاء نحو 

750 مع توقـف حركة الطريان يف 
أمريكا.

وشمل تعطل الرحالت آالف رحالت 
الطريان يف الواليات املتحدة بسبب 
العطل التقني، فيما تشـري األنباء 
إىل توقـف تام للحركـة الجوية يف 

أمريكا.
ويؤثـر توقـف حركة الطـريان يف 
الواليـات املتحـدة عـىل الرحـالت 
أعلنـت  العالـم. وقـد  الجويـة يف 
مطارات باريس أن جميع رحالت 
األمريكيـة  الطـريان  رشكات 

ستتأخر حتى إشعار آخر.
وتسـبب العطل الـذي أعلنت عنه 
إدارة الطريان الفيدرالية يف تأجيل 
وخـارج  داخـل  الرحـالت  آالف 

الواليات املتحدة.

وأعلن البيت األبيـض، أن الرئيس 
األمريكي جو بايـدن يتابع قضية 
إيقاف حركة الطريان، مشـريا إىل 
أنـه ال دليل عىل هجوم سـيرباني 

حتى اللحظة.
الطائرات  بايـدن ”إمـكان  وقـال 
الهبـوط بسـالم لكـن ال يمكنهـا 

اإلقالع بسبب العطل التقني“.
وكشـفت إدارة الطريان األمريكية 
يف  الطائـرات  هبـوط  عمليـة  أن 
أجـواء أمـريكا اآلن تتـم بسـالم. 
وقالت وسـائل إعـالم أمريكية إن 
نظـام تشـغيل الرحـالت الجوية 

يعود للعمل تدريجيا.
وتـم تأخـري الرحـالت الجوية يف 
مواقـع متعـددة يف جميـع أنحاء 
عطـل  بعـد  املتحـدة  الواليـات 

الطـريان  إدارة  يف  إلكرتونـي 
الفيدرالية.

وكان وزيـر النقـل األمريكي، بيت 
بوتيجيـغ، قد قال يف وقت سـابق 
الفيدراليـة  الطـريان  إدارة  إن 
تسعى للسيطرة عىل العطل الفني 

واستعادة الرحالت بأرسع وقت.
وأضاف أن تحقيقا شـامال ملعرفة 
سـبب الخلـل الفني الـذي أصاب 

نظام إشعارات الطريان.
يف حوايل السـاعة 6:30 بالتوقيت 
الرشقي كانت قـد تعرضت مئات 
الطـريان لعمليـات  مـن رحـالت 
داخليـة  تأخـري شـملت رحـالت 
وأخرى خارجية، وفًقا ملوقع تتبع 

.FlightAware الرحالت الجوية
وأبلغ موقع تتبع الرحالت الجوية 

FlightAware عـن تأخـري مئات 
الرحالت. وقالت الوكالة يف تغريدة 
إنهـا تعمل عىل اسـتعادة إشـعار 

نظام املهمات الجوية.
وذكـرت إدارة الطريان الفيدرالية: 
”نجـري عمليات التحقق النهائية 
للتأكد من السالمة وسنعيد النظام 
للعمل اآلن“، ”العمليات عرب نظام 

املجال الجوي الوطني تتأثر“.
سـتقدم  إنهـا  الوكالـة  وقالـت 
تحديثـات متكـررة ألنهـا تحـرز 

تقدًما.
وقبـل السـماح بإقـالع الرحـالت 
للطـريان؛  التدريجيـة  والعـودة 
طلبت إدارة الطريان األمريكية من 
رشكات الطريان تأخري كل رحالت 

السفر من الواليات املتحدة.

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيـس مجلس القضاء األعىل 

امـس  زيـدان،  فائـق  القـايض 

األربعاء، رضورة التفاهم املشرتك 

بـني املركـز واإلقليـم يف معالجة 

االشـكاليات، وفيمـا بحـث مـع 

السـفري الرتكي عيل رضا غوناي، 

قضايا املوقوفني واملحكومني من 

الجنسـية الرتكية، اشـاد بتعاون 

املحامني مع زمالئهم القضاة.

وذكر بيـان ملجلس القضاء تلقته 

مجلـس  رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 

القضـاء األعـىل القـايض فائـق 

زيـدان اسـتقبل رئيـس حكومة 

اقليم كردسـتان مرسور بارزاني 

وبحث معـه االجراءات القضائية 

السياسـة  املشـاكل  بخصـوص 

العالقة وابـدى الطرفني رضورة 

املركـز  بـني  املشـرتك  التفاهـم 

واالقليـم يف معالجة االشـكاليات 

الدسـتورية  االطـر  وفـق 

والقانونية.

مـن جانـب اخـر، ذكـر مجلـس 

القضـاء األعىل يف بيـان مقتضب 

”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 

القايض  األعـىل  القضـاء  مجلس 

السـفري  أسـتقبل  فائـق زيـدان 

الرتكـي عـيل رضـا غونـاي، وتم 

خالل اللقاء بحث عدد من القضايا 

واملحكومني  باملوقوفـني  املتعلقة 

من الجنسية الرتكية“.

مجلـس  رئيـس  اسـتقبل  كمـا 

القضـاء األعـىل القـايض فائـق 

زيـدان، وفـد محامـي محافظة 

كركوك.

وذكر بيان للمجلس ان ” القايض 

زيـدان، اسـتقبل وفـد محامـي 

محافظة كركوك“.

وأضـاف، ان ”الوفد، قدم الشـكر 

اىل رئيـس املجلـس لدعمه جهود 

املحامـني يف انشـاء بناية خاصة 

باملحامني“.

القضاء  وأشـاد رئيـس مجلـس 

املحامـني مع  األعـىل، ”بتعـاون 

زمالئهم القضاة“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن الكرملـني، أن الرئيس الرويس فالديمري 
بشـأن  محادثـات  إلجـراء  منفتـح  بوتـني 
أوكرانيا، مشـريا إىل إمكانية إجراء محادثات 

مع الغرب.
وقـال املتحـدث باسـم الكرملـني ديمـرتي 
بيسكوف، إن ”الوضع مع الغرب فيما يتعلق 
بأوكرانيا يشري إىل إمكانية إجراء محادثات.. 
نفضـل تحقيق أهدافنا عرب عملية سياسـية 

ودبلوماسية“.

وأضـاف أنـه ال توجد آفاق ملفاوضات سـالم 
مـع أوكرانيا، إذ إن القانـون يف كييف يحظر 
إجـراء حوار مع روسـيا، والغرب ال يسـمح 

لكييف بإبداء املرونة.
كمـا أضاف: ”كانت روسـيا مسـتعدة دائما 
لحل املشـكالت من خـالل املفاوضـات، وقد 
قـال الرئيـس بوتـني مـرارا وتكـرارا إننا ما 
زلنا مسـتعدين لذلك. وبالطبع، فإن تحقيق 
والسياسـية  السـلمية  بالوسـائل  أهدافنـا 

والدبلوماسية هو الخيار املفضل لدينا“.

وأوضـح ”ولكن يف بيئة حيـث تحظر قوانني 
أي  إجـراء  أوكرانيـا  أوكرانيـا عـىل رئيـس 
اتصاالت معنا أو إجراء نوع من الحوار معنا، 
وأيضا نظرا للمعطيـات التي من الواضح أن 
الغربيني ال يميلون إىل السـماح لكييف بإبداء 
أي مرونـة يف هـذا الخصـوص.. لذلك يمكن 
القـول أنـه ال يوجد حاليـا احتمـاالت لعقد 

مفاوضات“.
 والثالثـاء، اجتمـع يف تركيـا مفوضا حقوق 
اإلنسان األوكراني والرويس دميرتو لوبينتس 

وتاتيانا موسكالكوفا، وهو اجتماع نادر عىل 
هذا املسـتوى بني مسـؤولني من البلدين منذ 
عدة أشهر.وقال لوبينتس عىل مواقع التواصل 
االجتماعي امس األربعاء، إن املندوبني ”بحثا 
يف مجموعة واسـعة مـن امللفات اإلنسـانية 
والحاالت املتعلقة بتقديم مسـاعدة يف مجال 

حقوق اإلنسان ملواطني البلدين“.
وأشـارت موسـكالكوفا مـن جانبهـا إىل أنه 
تم بالفعل التطرق إىل ”املسـاعدة اإلنسـانية 

للمواطنني األوكرانيني والروس“.

bÓ„aã◊Îc@…fl@äaÏ®a@Û‹«@|n–‰fl@µmÏi@ZÏÿéÏfl
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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديـة عـن تنفيذ 

عمليـات ضبـط يف ديـوان محافظـة املثنـى 

ودوائر الصحة والزراعة والنفط وهيئة النقل 

يف املحافظة، أسفرت عن إيجاد ٨١١ أمر تعيني 

دون تخصيص مايل يف املثنى.

وقالـت دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة يف بيان 

تلقته «الـزوراء»: إن «فريق عمـل من مكتب 

تحقيـق املثنـى انتقل إىل ديـوان الـمحافـظة 

لضبــط أوليات أمـر إداري بتعـيـني (٨١١) 

أجـريا يـوميا يف عدد من الدوائـر يف املحافظة 

دون توفـر التخصيصـات املاليـة، مبينـة، أن 

األمر الذي وقَع من قبل النائب األول للمحافظ 

تضمن مبارشة األشـخاص املعينني عند توفر 

التخصيص املايل».

ولفتـت الدائرة إىل قيـام الفريق - بعد التحري 

والتدقيـق - بضبـط أمـر صادر عـن محافظ 

املثنـى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق 

الضبـط إىل الدوائر ذات العالقـة لضبط أوامر 

مبارشة األجراء اليوميني.

ويف دائـرة صحـة املحافظـة، أفـادت الدائرة 

بتنفيذ عمليتـني منفصلتني وفقـًا للبيان، تم 

خاللها ضبط (١٣) قائمة بيع ومستند إدخال 

مخزني خاصة بتجهيـز (٥٠٠) جهاز تنفس 

من قبل وزارة الصحة، الفتة إىل «عدم صالحية 

األجهـزة لالسـتخدام؛ ملخالفتهـا املواصفات 

الفنية».

خـارج  كان  «التجهيـز  أن  الدائـرة  وتابعـت 

االحتيـاج األسـايس ودون أخـذ رأي الجهات 

واللجان، فضـال عن أن عدد الغرف املخصصة 

للحـاالت الحرجة بلـغ (٤٠) غرفـة، فيما تم 

الكشـف خـالل العمليـة األخـرى عن رصف 

مبلغ (٩٩,٠٠٠,٠٠٠) دينـار خالفا لتعليمات 

تنفيذ قانون املوازنـة لعام ٢٠١٨»، موضحة، 

أن «الدائـرة قامت بـرصف معاملة املـديونية 

تفتيـت  (جهـاز  لـرشاء  املذكـور؛  باملبلــغ 

الحىص)».

وأضافـت أنـه «تـم كذلك خـالل االنتقـال إىل 

رشكة ما بـني النهرين لتنقيـة البذور، ضبط 

قوائم بأسـماء الفالحني الذين تسـلموا بذور 

الحنطـة ملوسـم (٢٠٢١ و٢٠٢٢)»، مشـرية 

إىل «كشف أسماء أشـخاص غري مزارعني وال 

يملكـون أرضا زراعيـة، وليـس لديهم عقود 

زراعيـة يف تلـك القوائم؛ وبالرغم مـن ذلك تم 

تجهيزهم بالبذور، خالفـا للقانون، مبينة أن 

قيمـة البـذور املجهـزة خالفا للقانـون بلغت 

(١,٢٧٠,٥٠٠,٠٠٠) دينار».

وأكـدت الدائـرة أنه «تـم رصد قيـام الرشكة 

العامة لتوزيع املنتجات النفطية - فرع املثنى 

بتجهيـز مركز توزيـع الحرض بمـادة الوقود 

بأكثر مـن الكمية املقررة بـ(٩٠٠ م٣) بقيمة 

(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينـار، فـيمـا تـم ضبـط 

(٣٤٠) سنويـة ملـركبـات أجرة محـجوزة يف 

هيئـة النـقـل باملثنـى، منبهة عىل قيام مدير 

هيئة النقل بحجز السنويات دون سند قانوني 

يخوله القيام بذلـك، فضال عن أن إقدامه عىل 

هذا الفعـل كان لجمـع األموال مـن أصحاب 

املركبات املحجوزة».
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة التجـارة، امس األربعـاء، وجود 
خزين كاٍف من املواد الغذائية لألشهر القادمة، 
فيما أشارت إىل العمل عىل تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء زيادة مفرداتها للمشـمولني بالرعاية 

االجتماعية وذوي الدخل املحدود.
وقـال املركـز اإلعالمي يف الـوزارة : إن «وزارة 
التجارة ومن خالل واجباتها يف تأمني مفردات 
السـلة الغذائيـة للمواطنـني، قامـت بتجهيز 
املـواد الغذائيـة للعـام املايض بإحـدى عرشة 
وجبة ( سلة غذائية )، ما أسهم يف خلق توازن 

يف السوق املحلية والسيطرة عىل األسعار».
وأَضـاف أن «الرشكـة العامـة لتجـارة املواد 
الغذائية أطلقـت أول تجهيز للمـواد الغذائية 
املقـررة ضمن البطاقـة التموينية لهذا العام، 
بعد أن اسـتكملت إجراءاتهـا اإلدارية والفنية 

بهذا الجانب».
وأكـد أن «الوزارة لديهـا خزين كاف من املواد 
الغذائيـة لألشـهر القادمـة، وهي مسـتمرة 
بإجراء التعاقـدات املطلوبـة لتأمني مفردات 
العامليـة  املناشـئ  مـن  الغذائيـة،  السـلة 

املعروفة».
وأشـار إىل أن «الوزارة تعمل عـىل تنفيذ قرار 
مجلـس الـوزراء املتضمـن تحسـني وزيـادة 

مفردات السـلة الغذائية للمشـمولني بقانون 
الرعاية االجتماعية وذوي الدخل املحدود، من 
خـالل اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة بتجهيز تلك 

املفردات خالل الفرتة القادمة ملستحقيها».

واختتـم بالقـول: «ممـا تقـدم يـؤرش ذلـك 
باسـتقرار السـوق عـىل املـدى البعيـد مـع 
انسـيابية وصـول املـواد الغذائيـة للمواطن 

بأوقاتها املحددة».

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، 

امس االربعـاء، اطـالق الحملة 

مخاطـر  مـن  للحـد  الوطنيـة 

الهجـرة الغـري الرشعية.وقالت 

وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان 

فائـق جابـرو يف كلمـة لها من 

النـزوح  االول  الـدويل  امللتقـى 

والهجرة الدولية «عن استحصال 

موافقـة مجلس الوزراء إلطالق 

« الحملـة الوطنيـة « ملكافحـة 

الهجـرة غـري الرشعيـة»، فيما 

جددت دعمهـا للعودة الطوعية 

القرسيـة  العـودة  ورفضهـا 

دول  يف  املتواجديـن  للعراقيـني 

املهجـر «. واكدت عىل «رضورة 

تعريف الناس بمساوئ الهجرة 

وانعكاسـاتها  القانونيـة  غـري 

السـلبية عىل املجتمع يف جميع 

نواحي الحيـاة»، مبينة «عملنا 

عـىل إقنـاع املسـؤولني يف دول 

املهجر بالتعامل مـع العراقيني 

مـع  ينطبـق  إنسـاني  بشـكل 

الدولية ومبادئ حقوق  املواثيق 

اإلنسـان».وتابعت ان «الـوزارة 

مسـتمرة بالتواصل مـع فئات 

العنايـة يف الخارج ونسـتمع اىل 

مشاكلهم ونحاول حلّها، سواء 

ما يتعلق بإصدار مستمسـكات 

املعامـالت  إنجـاز  أو  ثبوتيـة 

الرضوريـة». وبينت ان «العراق 

خـربات  اىل  بحاجـة  اليـوم 

وكفـاءات أبنائـه ليشـاركوا يف 

بناء البلد والنهوض به يف جميع 

القطاعـات». ولفتـت «نخـىش 

عىل شـبابنا مـن وقوعهم يف يد 

أو  بالبـرش  االتجـار  عصابـات 

املتاجرين باألعضاء البرشية». 

بغداد/ الزوراء:
أكد نقيب املهندسـني العراقيـني، ذوالفقار 
حـويش املكصويص، امس األربعاء، موافقة 
وزيـر الصحة صالـح مهدي الحسـناوي، 
عـىل عدد مـن املواضيع املهمـة التي تخدم 
املهنـدس العراقـي، ومنها تعيـني خريجي 

أقسام الهندسة الطبية.
وقال املكصويص، يف بيـان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منـه: إن «وزير الصحـة وافق عىل 
تعيـني خريجـي أقسـام الهندسـة الطبية 
واالختصاصـات السـاندة وتفعيـل قانون 
ذوي املهـن الصحيـة، حسـب املـادة (٢/ 
ثانيـاً/أ)، الخاصـة بالحذف واالسـتحداث 

للدرجات الوظيفية، لتلك االقسام».

واضـاف ان «املوافقـة حصلـت عىل رصف 
املخصصات الهندسـية للزمالء املهندسـني 
يف تخصص الهندسـة الطبية حسـب قرار 
املحكمـة االداريـة الـذي اكتسـب الدرجـة 
القطعية والبالغة ٣٥٪، فضالً عن موافقته 
عـىل رصف مخصصـات الخطـورة لباقي 
قـرار  وحسـب  الهندسـية  التخصصـات 
املحكمـة االداريـة الـذي اكتسـب الدرجـة 
القطعيـة ايضاً وبنسـبة ٤٠٪ مـن الراتب 
االسمي، وحسب قرار مجلس الوزراء املرقم 

(٣٠٨)، لسنة ٢٠٢١».
وأشـار نقيب املهندسـني العراقيـني اىل انه 
«تمـت املوافقـة كذلك عـىل إضافـة ممثل 
عن نقابة املهندسـني، ليكـون أحد أعضاء 

لجنة وضع الضوابط باملؤسسـات الصحية 
للزمـالء  عمـل  فـرص  لتوفـري  الخاصـة، 
املهندسني، واستثمار خرباتهم يف دعم عمل 

تلك املؤسسات».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة واسط، 
امـس األربعـاء، عن مداهمـة محل 
تجـاري لبيـع املالبـس العسـكرية، 
وضبط أسـلحة وذخائـر مختلفة يف 

قضاء النعمانية.
اىل  ورد  بيـان  يف  القيـادة  وقالـت 

«الزوراء»: إنـه «بعد ورود معلومات 
اسـتخبارية عـن وجود محـل لبيع 
ببيـع  يقـوم  العسـكرية  املالبـس 
املرخصة  األسـلحة والذخـرية غـري 
وبعد استحصال املوافقات القانونية 
أوعـز قائد رشطة محافظة واسـط 
اللـواء الركـن محمـد قاسـم الفهد 

بتنفيذ الواجب».
وأضـاف البيـان أنـه «عـىل الفـور 
تحركـت قـوة أمنيـة مشـرتكة من 
جهـاز األمن الوطني وقسـم رشطة 
النعمانيـة وبعد الوصـول إىل املكان 
تم تطويـق املحل ومداهمتـه وأثناء 
 BKC التفتيش تم ضبط (٩٠ اطالقة

و١٢٠ اطالقـة أم سكسـتني و١٦٥ 
اطالقة M٤ و ٣ مسدس عيار ٩ ملم 
و ٦ مسـدس صوتـي و ٢٤ بوكـس 

حديدي و ٣٩ الة جارحة سكني)».
ولفـت البيـان إىل «اعتقـال املتهمني 
ومصـادرة األسـلحة والذخائر ليتم 

احالتهم إىل املركز املختص».

بغداد/ الزوراء:

عـن  بغـداد  أمانـة  كشـفت 

لالحتفال  املبكـرة  اسـتعداداتها 

تزامنـا مع  تأسيسـها  بمئويـة 

عزمها إطالق أكرب حملة لتطوير 

وتأهيـل العاصمـة منـذ حقبـة 

السبعينيات.

األمانـة،  إعـالم  مديـر  وقـال 

ترصيـح  يف  الربيعـي،  محمـد 

صحفـي: أن «األمانة اسـتعدت 

مبكـرا لالحتفال بالذكـرى املئة 

لتأسيسـها، والذي سيقام نهاية 

شـهر شـباط املقبل، مشـريا إىل 

أنـه سـيكون احتفـاال كرنفاليا 

تشـارك فيه مجموعة من أمناء 

عواصم الـدول العربيـة، فضال 

عن فنانني وأدبـاء وشعراء من 

دول مختلفة».

وأشــــار إلـــى أن «الحفـل 

سيتزامن مـع إطــالق األمـانـة 

لشـعار حملتها الجذرية إلعمار 

مدينة بغداد مـن جديد» مؤكدا 

أن «الحملـة املذكورة هي األكرب 

منذ سبعينيات القرن املايض».

وبـيـنـمــا لـفــت إلـــى أن 

االحـتـفـال سـيقام أيضا فـي 

١٥ بلديـة تابعة لألمانة، أوضح 

املركـزي سـيتخلله  الحفـل  أن 

تـوزيــع كتاب طبعت فيه أهم 

األمانة  التي حققتها  اإلنجازات 

خـالل املـدة املاضيـة، إىل جانب 

توزيـع الجوائـز بـني الفنانـني 

املشـاركني ومنح درع األمـانـة 

إلــى شـخصيات فنيـة وأدبية 

حققت إنجازات مهمة». 

بغداد/ الزوراء:
طالبـت نقابة أطباء العراق- فرع البرصة، امس 
االربعاء، الحكومة بفرض تسعرية رشاء األدوية 
بالدينار العراقي، محذرة من ان استمرار ارتفاع 

سعر الدوالر ينذر بعواقب وخيمة.
وذكـرت النقابة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أنها 
تراقـب «تدهـور األوضاع االقتصاديـة املرتافقة 
مع التضخم الحاصل بسبب ارتفاع سعر رصف 
الدوالر وانخفـاض القدرة الرشائيـة للمواطنني 
بسـبب ارتفاع أسعار السـلع االستهالكية حيث 
أن التضخم الحاصل يف أسـعار السلع املستوردة 
بالـدوالر مع بداية هذا العـام قد وصلت اىل ١٠٪ 
مقارنًة بعام ٢٠٢١ اما عند مقارنته بعام ٢٠١٩ 
فأن التضخم الحاصل بالسلع املستوردة بالدوالر 

بلغ ٣٢٪».
وأضافت «اما الكسـبة والعمال فالرضر نفسه، 
إضافـة اىل ترضرهم نتيجة الركـود االقتصادي 
والرتيث الحاصل يف النشـاط االقتصادي من قبل 
رؤوس االمـوال واملسـتثمرين واملقاولـني جراء 
إعـادة نظرهم و تريثهـم قبل الدخـول بأعمال 
و صفقـات بسـبب اختـالف الكلـف والجـدوى 
االقتصاديـة، مع األخذ بعـني االعتبار أن الوضع 
االقتصادي قد ُينذر بعدم إيفاء املواطنني بتسديد 
أقسـاط السـلف التـي اسـتحصلوها يف وقـت 

سابق».
ولفتت «إننا نرى بأن عىل الحكومة اتخاذ اجراءات 
اقتصادية ورقابية عاجلة لحماية املواطنني، وبما 
يتناسب مع الغالء املعييش و انهيار قيمة الدينار 
العراقي، وأهمها إطالق توزيع املواد األساسـية 
يف البطاقـة التموينيـة لدعم املواطنـني بصورة 
عاجلة وتعديل سـلم الرواتب الحايل و زيادة بما 
ال يقـل عن ٢٥٪ من الراتب الكيل للموظف و بما 
ينسـجم مع ما فقده الدينـار العراقي من قدرة 
رشائية».كما دعـت اىل «رصف مبالغ بدل الغالء 

املعييش للعوائل املشـمولة بالضمـان والحماية 
االجتماعيـة واملتقاعديـن، والعوائـل املشـمولة 
بالبطاقـة التموينيـة وفـرض تسـعرية االدوية 
واملسـتلزمات بالدينار العراقـي وعىل أن تتحمل 
الحكومة دفع فارق تغيريات سـعر الرصف بدالً 
من تحميل املواطن كلفـًا إضافية».وحذرت من 
أن «استمرار التضخم والتدهور االقتصادي ينذر 
بعواقب وخيمة عىل الواقع االجتماعي والصحي 
للمواطنني، ويجب اتخاذ قرارات عاجلة ملعالجة 

تأثرياته السلبية».
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بغداد/ الزوراء:
امـس  الكهربـاء،  وزارة  حـددت 
معـدل  تفـاوت  أسـباب  األربعـاء، 
تجهيز الطاقة بني املحافظات، فيما 
أشارت إىل وجود تنسيق مع الجانب 
لضمـان  النفـط  ووزارة  اإليرانـي 
وصـول كميـات وقود كافيـة لرفع 

مستوى التجهيز.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، أحمد 
موىس، يف حديث صحفي: إن «معدل 
تجهيز الطاقة يختلف من محافظة 
إىل أخـرى ومـن منطقـة إىل أخرى، 
العوامـل  مـن  مجموعـة  بحسـب 
تتعلـق منهـا بتوفـر الوقـود وتأثر 
بعض املحطات بزيـادة الطلب عىل 
االسـتهالك، والعوارض الفنية التي 

تطـرح عـىل الشـبكة، وغريها من 
األمور األخـرى التي تؤثـر يف معدل 

ساعات تجهيز الكهرباء».
وأضـاف مـوىس أن «العـراق يمـر 
بانحسار إطالقات الغاز املورد، وقلة 
إطالقـات الوقـود الوطنـي لصالح 
املحطـات»، الفتاً إىل أن «املحافظات 
بسـاعات  تراجعـاً  سـجلت  التـي 
تجهيز الكهرباء هي العاصمة بغداد 
الفرات األوسط بسبب  ومحافظات 

شح الوقود».
وتابـع مـوىس أن «الـوزارة تنسـق 
مع الجانب اإليرانـي ووزارة النفط 
لضمـان وصول كميات وقود كافية 
لتشـغيل املحطـات ورفع سـاعات 

تجهيز الكهرباء». 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس االربعاء، ضبط مسـتلزمات عسـكرية ممنوعة من 
االسـترياد بمعاملة منجـزه يف منفذ ميناء ام قـرص الجنوبيوذكر اعـالم املنافذ يف بيان 
تلقته «الزوراء»: ان «منفذ ميناء أم قرص الجنوبي تمكن من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم 
يف بوابـة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي معـدة للتهريب، تحتوي عىل (١,٥٠٠) 
خـوذه عسـكرية مخبأه خلف مالبـس وأحذية لم يتم الترصيح بهـا وتعترب هذه املواد 
ممنوعة من االسـترياد وتحتـاج اىل موافقات خاصة حيث تم انجـاز املعاملة الكمركية 
مـن قبل مركز الكمـرك». فيما «تم تنظيم محرض ضبط أصـويل وإحالة املواد واملعاملة 

الكمركية إىل مركز رشطة كمرك خور عبد الله».

بغداد/ الزوراء:
كشـف مصدر امني رفيع، امس االربعاء، عـن بدء املرحلة 
الثالثـة واالخـرية من خطة االنفتاح االمنـي ي ٣ قواطع يف 

محافظة دياىل.
وقـال املصدر يف ترصيـح صحفـي: إن «وفدا امنيـا رفيعا 
برئاسـة نائـب قائـد العمليات املشـرتكة وصـل، اليوم، اىل 
ديـاىل يرافقـه ضباط كبـار لإلرشاف عـىل املرحلـة الثالثة 
واالخرية من خطة االنفتاح االمني يف ٣ قواطع ضمن حدود 

املحافظة».
وأضـاف ان» خطـة االنفتاح سـتؤمن مناطق واسـعة من 
الجزء الشـمايل والرشقي والشـمايل الرشقي لدياىل كما انها 
سـتدعم وترية اعتماد الكامريات الحرارية يف مسك االرايض 
ذات الجغرافيـة املعقـدة لـدرء مخاطـر تسـلل العنـارص 
اإلرهابيـة»، الفتا اىل «اهميـة االنفتاح يف تعزيـز امن املدن 

والقرى املحررة».
وتشـهد محافظة دياىل عمليات انفتاح منذ اسابيع يف اطار 
خارطـة طريق امنيـة لتعزيز االسـتقرار ومنع حصول اي 

خروقات تمس امن املناطق. 



بغداد/ متابعة الزوراء:
توقـع البنك الـدويل، امس األربعـاء، أن تشـهد ثالث دول 
عربية بينها العراق تسـجيل أعىل معـدل نمو خالل العام 

.2023
وذكـر البنـك يف تقريـر لـه اطلعت عليـه ”الـزوراء“: أن 
”يرتاجع نمـو بلدان املنطقة خـالل العامني الحايل 2023 

واملقبل 2024 ليسجل %3.5  و%2.7 عىل التوايل“.
ورغم الرتاجع يف النمـو االقتصادي للدول العربية، أوضح 
البنـك أن ”كالً من مـرص واإلمارات والعـراق، أعىل معدل 
نمو اقتصادي مـن بني الدول العربيـة األخرى خالل عام 
2023، حيث انـه من املتوقع ان يتجاوز نموها %4 بينما 
سـينخفض معدل نمـو باقي الـدول العربيـة إىل أقل من 
%4“.ورجح البنك الدويل أن يكون معدل النمو االقتصادي 

ملـرص %4.5، ومعدل النمو االقتصـادي لإلمارات 4.1%، 
كما سيبلغ معدل النمو االقتصادي للعراق 4%“.

وأشـار إىل أن ”النمو االقتصادي مـن املرجح أن ينخفض 
للعـراق واإلمـارات خـالل عـام 2024 ليصـل اىل 2.9% 
و%2.3 لكال الدولتني عىل التوايل، يف حني سـريتفع معدل 

النمو االقتصادي ملرص ليصل اىل 4.8%.
ولفت البنك الـدويل إىل أن ”البلدان املصدرة للنفط حصلت 
عىل مكاسـب غـري متوقعة بفضـل ارتفاع أسـعار الخام 
والغـاز وزيـادة حجـم اإلنتاج، األمـر الـذي انعكس عىل 
تحقيـق زيادة يف الناتج املحـيلّ اإلجمايل بأرسع وترية منذ 
نحـو عقد“.وبحسـب البنك، فـإن ”نمو الـدول النفطية 
العربيـة، بحـد ذاتهـا، سـيتباطأ مـن %6.1 يف 2022 إىل 

%3.3 هذا العام، وإىل %2.3 العام املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امـس االربعاء، 
لسـوق  التـداول  مـؤرشات  (%0.27).وجـاءت  بنسـبة  منخفضـا 
العـراق لـألوراق املاليـة ليوم امس كما يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة 
(682.392.675) سهما، بينما بلغت قيمة االسهم (1.417.374.129) 
دينارا. واغلق مؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسـة امس عىل (603.82) 
نقطة منخفضا بنسبة (%0.27) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ 

(605.47) نقطة.
وتم تداول اسهم (37) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 
التزامها بتعليمات االفصاح املايل (4) رشكات.وبلغ عدد االسـهم املباعة 
مـن املسـتثمرين غري العراقيـني يف السـوق (78) مليون سـهم بقيمة 
بلغـت (244) مليـون دينار من خالل تنفيذ (69) صفقة عىل اسـهم 5 

رشكات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي النقدية من الدوالر يف مزاد العملة، امس 

األربعاء، لتصل ألكثر من 43 مليون دوالر وبمشاركة 22 مرصفا.
وذكر مصدر: أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي 78 مليونا و 259 الفا و 201 دوالر، غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان املبيعـات النقدية ارتفعت لتصـل اىل 43 مليونا و 210 آالف 
دوالر، فيمـا ذهبـت البقيـة البالغـة 35 مليونا و 49 الفـا و 201 دوالر 

لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشار إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 11 مرصفا، 
فيمـا بلـغ عدد املصـارف التي قامت بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج 11 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 164 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
وّجه وزير الزراعة، عباس جرب العلياوي، امس األربعاء، بالسماح بنقل 
مادة بيض املائدة املنتجة يف مشـاريع دواجن اقليم كوردستان اىل باقي 
محافظات العراق األخرى وبالعكس وذلك بعد ارتفاع سـعر الطبقة من 

هذه املادة الغذائية إىل 7 آالف دينار .
وذكر وزير الزراعة يف بيان امس: ان هذا القرار جاء ملواجهة االرتفاع يف 

اسعار هذه املادة الحيوية يف السوق املحلية .
كما وّجه العلياوي رشكة مابني النهرين العامة والرشكة العراقية إلنتاج 
البـذور برسعة تجهيـز مادة أعالف الـذرة الصفراء اىل مربـي الدواجن 
بالكميـات الكافية واألسـعار املدعومة من الدولة لضمان اسـتمرارهم 
يف انتـاج هذه املـادة وديمومـة رفد السـوق املحلية باألسـعار املقبولة 

للمنتجني واملواطنني.

 بغداد/ الزوراء:
كشف عضو يف اللجنة املالية النيابية عن سبب استمرار رفع رصف الدوالر 

مقابل الدينار رغم الجهود الحكومية والبنك املركزي العراق لخفضه.
وقـال جمال كوجر يف ترصيح صحفي:“هنالك تضارب بني إرادتني أدتا اىل 

ارتفاع اسعار رصف الدوالر اىل هذه املعدالت“.
وبني ان ”اإلرادة األوىل تريد إبقاء الفوىض املالية يف البلد واألخرى واملتمثلة 
بالبنـك الفيـدرايل االمريكي الذي يريد ضبط عملية بيـع العملة يف العراق، 

وإذا لم يتم هذا االمر لن يكون هنالك اي انخفاض يف اسعار الرصف“.
وكان مستشـار البنك املركزي العراقي، إحسـان اليـارسي، قال أمس: ان 
”اضطراب أسـعار الدوالر هو حالة مؤقتة، وخالل أسبوعني سيعود سعر 
الـدوالر إىل وضعـه الطبيعي املسـتقر 1470، أي قبل انتهاء شـهر كانون 

الثاني الجاري“.
ولفـت اىل أن ”موارد البنك املركـزي، اآلن يف أعىل مسـتوياتها منذ عقود“ 

مؤكداً، أن ”الوضع املايل للدولة مريح جداً“.
وأشـار اليـارسي إىل أن ”الضوابط التي وضعت لبيع الـدوالر عىل املنصة، 

جاءت لكي يذهب الدوالر إىل املستفيد الحقيقي وهي عملية تنظيمية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املرصف العراقي للتجارة TBI، امس األربعاء، تسـجيل تريليون ومائتني 
وسـبعة وسـتني مليار دينـار عراقي كصايف أربـاح للعـام 2022، أي ما يعادل 
(ثمانمائة وسبعة وستني مليون دوالر) محققا بذلك أعىل مستوى من الربحية 
السنوية منذ تاريخ تأسيسه. وقال عقيل الشوييل املستشار اإلعالمي للمرصف 
يف بيـان تلقته ”الزوراء”: إن ”هذا االرتفاع يف مسـتوى أرباح املرصف بالتزامن 
مـع إدارة أمواله بطريقة مدروسـة واسـرتداد إدارة املـرصف الحالية ومجلس 
إ،دارته ملبالغ القروض التجارية املتلكئة املمنوحة سـابقا والتي شـكلت نسبة 
عاليـة مـن صايف قيمـة األربـاح الحالية، إضافـة إىل فرض ضمانـات إضافية 
عىل القروض األخرى قيد التسـديد التي تشـكل عامال أساسيا يف تعظيم أرباح 
املرصف مسـتقبال“. وتابع أن ”اإلدارة الحاليـة للمرصف ومجلس إدارته دأبت 
وفق رؤيتها االسرتاتيجية ودعما لسياسة الحكومة العراقية عىل تقوية القطاع 
الخـاص وتوظيـف الطاقـات البرشيـة يف مختلـف املجاالت وعمـدت عىل دعم 
املبادرات املجتمعية والتي من أبرزها التربع لجناح جمهورية العراق يف معرض 
إكسبوExpo  الذي أقيم يف دبي دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومبادرته بالتربع 
لتطوير وتأهيل ساحة التحرير يف قلب العاصمة بغداد، والتربع لدار املخطوطات 
العراقيـة بمبلغ مائة مليون دينار لدعم مـرشوع تصوير مخطوطاته بأجهزة 

حديثة عالية الدقة لتصوير وحفظ الرتاث العراقي العاملي“.

 بغداد/ الزوراء:
أحصـت الرشكة العامة للسـمنت العراقيـة، إحـدى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن، امس األربعاء، حجم املبيعات واإليرادات املتحققة من إنتاج السمنت 
لشـهر كانون األول من العام املايض، فيما كشـفت عن خطط لتحقيق طفرة 

يف اإلنتاج خالل العام الحايل.
وقال ُمدير عام الرشكة، حسـني محسـن عبيد، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: إن 
”الرشكـة حققت أعـىل كمية تجهيز وقيمة مبيعات ملادة السـمنت يف شـهر 
كانـون األول من العام املايض والبالغة بحـدود 173 ألف طن بقيمة أكثر من 

15مليار دينار“.
وأشار إىل أن ”تحقيق هذا اإلنجاز، جاء بعَد إكمال تحويل منظومة الحرق من 
النفط األسـود إىل الغاز يف معمل سمنت الكوفة، فقد تمكنت كوادر املعمل من 
إنجاز مـا ُمخطط له ِخالل العام املايض بتحويل الفرن للخطني األول والثاني 
إىل منظومة حرق بالغاز الجاف إضافة إىل إكمال تحويل الخط الثالث يف العام 

نفسه، ما أسهَم يف خفض ُكلف إنتاج السمنت“.
وأوضـح أنَّ ”منظومـة الحرق بالغاز ذات جـدوى اقتصادية، لكونها صديقة 
للبيئـة وتعمل عىل تقليل ُكلف إنتاج السـمنت إىل جانـب املُحافظة عىل جودة 
ونوعية السمنت املُنتج“.وأكد أن ”العام الحايل 2023 سيشهد طفرة يف اإلنتاج 
بعَد إكمال الُخطط املرسومة للرشكة من ِخالل إكمال مرشوع منظومة الغاز 

الجاف يف معامل الرشكة كافة“.
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بغداد/ الزوراء:

العراقـي  املركـز  مديـر  أعلـن 
االقتصادي السيايس، وسام الحلو، 
امس األربعاء، عدد رشكات السـفر 
والسـياحة العاملة يف العراق وعدد 
من اضطرت إليقاف عملها بسـبب 
ماليـة  وأعبـاء  ماليـة  صعوبـات 
جمة تهـدد قطاع رشكات السـفر 
والسـياحة العراقي، داعيا الجهات 
املعنيـة إىل التحـرك لتـدارك املوقف 

قبل إنهيار هذا القطاع.
اىل  ورد  بيـان  يف  الحلـو  وقـال 
رشكات  ”عـدد  إن  ”الـزوراء“: 
السفر والسـياحة املجازة والعاملة 
يف العـراق بلـغ 978 بحسـب آخـر 
إحصائيـة رسـمية، منهـا 517 يف 
بغداد (275 يف الرصافة) و (242 يف 
الكرخ)، فيما البقية والبالغ عددها 
461 تتـوزع عىل بقيـة املحافظات 

عدا إقليم كوردستان“.
أعـداد  مجمـوع  ”أمـا  وأضـاف 
آخـر عـرش  املغلقـة يف  الـرشكات 
سـنوات بسـبب اإلفالس أو تراجع 
األربـاح نتيجـة ظـروف البلـد فقد 
بلـغ يف بغداد واملحافظات مايقارب 
تمـارس   525 تبقـى  فيمـا   ،453

أعمالها حتى بداية العام 2023“.
وتابـع الحلـو بالقـول إن ”قطـاع 
السـياحة يف العـراق يعاني من قلة 
الدعم الحكومي واإلهمال املسـتمر 
مـن جميـع الحكومـات املتعاقبـة 
عىل إدارة البالد مـع غياب الخطط 
الفعلية وعدم وجود اسـرتاتيجيات 

سـياحية تهـدف للنهـوض بواقع 
السـياحة يف العراق وقطاع رشكات 

السفر عىل وجه الخصوص“.
إىل أن ”عمـل رشكات  كمـا اشـار 
السفر والسـياحة يف العراق تراجع 
وتكبد خسـائر مهولـة وكبرية منذ 
العام 2014 ابتداًء من ظهور تنظيم 
داعـش ومـا تبعهـا مـن تداعيات 
بعـدة مـدن عراقيـة، ثـم تفاقمت 
أكثـر يف العام 2019 آثر التظاهرات 

ومـن ثـم جائحة كورونـا يف عامي 
2020 و2021 والتـي شـلت حركة 
السـفر حول العالم وكذلك األحداث 
السياسـية واألمنية التي أثرت عىل 

البـالد بالعـام 2022“.
وأكـد الحلـو أن ”هـذه التداعيـات 
جعلت إيرادات الـرشكات ال تتالءم 
مـع الكلف التشـغيلية مـن رواتب 
والرضائـب  والرسـوم  موظفيهـا 
املدفوعـة للدولة ما أجرب 453 منها 

عىل اإلغـالق ويهدد مـا تبقى بذات 
املصري مـا يمكن أن يمهـد النهيار 
قطاع رشكات السـياحة والسفر يف 

العراق“.
مدير املركز االقتصادي العراقي لفت 
إىل أن ”إدارة املركز أجرت اسـتبيانا 
من خـالل عدد مـن املقابـالت مع 
مديري رشكات السفر والسياحة يف 
العاصمة بغداد وعدد من املحافظات 
العراقية والتي اشتكت اداراتها من 

القـرارات اآلنيـة وأحاديـة الجانب 
والتي تصدر بشكل مجحف من قبل 
هيئـة السـياحة وعدد مـن الدوائر 
والـوزارات املختصة األخرى، والتي 
كان اخرها فرض خطاب ضمان من 
املرصف الصناعي بمبلغ 25 مليون 
دينار عراقي عىل كل رشكة سياحة 
وسفر وذلك لصالح هيئة السياحة 
إضافة إىل رسـوم تجديـد اإلجازة و 
الغرامات والرضائب املفروضة عىل 
إعالنات الربامج السياحية يف مواقع 

التواصل االجتماعي“.
ودعـا الحلو جميـع الجهات املعنية 
ولجنـة  والحكومـة  الدولـة  مـن 
السـياحة واآلثـار يف مجلس النواب 
وهيئـة  الثقافـة  ووزارة  العراقـي 
الخصـوص  وجـه  عـىل  السـياحة 
تعمـل  التـي  املؤسسـات  وجميـع 
”حمايـة  اىل  السـياحي  املجـال  يف 
التعليمـات  وإصـدار  الـرشكات 
وترشيع بعض فقرات القوانني التي 
تسـاهم بتسـهيل عمـل الـرشكات 
الخاصة املجازة املنتمية إىل (رابطة 
رشكات السفر والسياحة يف العراق 
) والتي تأسست بموجب قانون رقم 
47 لسنة 1967 ، ومن ثم تم تكييف 
وضعهـا وفـق احـكام القانون 49 
لسـنة 1983 وهي املمثـل الرشعي 
والرسمي لرشكات السفر والسياحة 
والجهـة النقابيـة التـي تدافع عن 
حقوقها وترعى مصالحها وتوصل 
صوتهـا اىل الجهـات ذات العالقة يف 

الدولة وبإرشاف هيئة السياحة“.

بغداد/ الزوراء:
 أكـد اتحاد الغـرف التجارية العراقية 
أن األبواب العراقيـة مفتوحة لدخول 
للمسـاهمة  الفرنسـية  الـرشكات 
بإعادة البنـاء والتطوير، فيما أشـار 
إىل السـعي لتوأمة الرشكات العراقية 
أعمال  والفرنسية وتأسـيس مجلس 

مشرتك.
وقـال اتحاد الغرف التجارية العراقية 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن ”رئيس 
اتحـاد الغرف التجاريـة العراقية عبد 
الـرزاق الزهـريي التقـى يف باريـس 
السـفري العراقي وديـع متي“، مبينا، 
أنـه ”تـم بحـث مسـتقبل العالقـات 
الصديقـني،  البلديـن  بـني  الثنائيـة 
فضال عن مناقشـة عدد من القضايا 
املتعلقـة بالتبادل التجاري وتنشـيط 
السـياحة وباألخـص إىل أور األثريـة 
السـياحي  الجانـب  عـىل  والرتكيـز 
األثريـة  أور  مدينـة  أن   وخصوصـا 
تشـهد حركـة عمرانية وبنـى تحتية 
عرصية ملا تحمله من مكانة تأريخية 
ودينيـة يف العالـم ودورها يف نشـاط 
الرشكات املهتمة بالجانب السـياحي 

واالستثمار فيها“.

وأكد الزهـريي أن ”األبـواب العراقية 
مفتوحة لدخول الرشكات الفرنسـية 
البناء والتطوير“،  بإعادة  للمساهمة 
داعيـا إىل ”مسـاهمة كربى الرشكات 
البنـاء  إعـادة  عمليـة  يف  الفرنسـية 
بالعـراق، وتعزيز العالقـات التجارية 

والثقافية بني البلدين“.
وأشـار الزهـريي إىل ”أهميـة تعزيـز 
العالقات بني بغداد وباريس يف مختلف 
املجاالت السـيما القضايا االقتصادية 
واالسـتثمارية والتجارية وفق أحدث 
النظـم العامليـة“، مبينـا، أن ”هنـاك 
لقاءات سـتجري مـع غرفـة تجارة 
باريس والتحكيـم الدولية للعمل بجد 
عىل اسـتقطاب الرشكات الفرنسـية 
ودخولها للعراق إن كانت صناعية أو 

تجارية“.
آمنـة  أور  يف  ”األوضـاع  أن  وتابـع 
وجيدة وتـم تذليـل كل العقبات أمام 
املسـتثمرين وطموحنـا هـو تحقيق 
العراقيـة  الـرشكات  بـني  توأمـة 
أعمال  والفرنسية وتأسـيس مجلس 
عراقـي فرنيس ويكـون تحت إرشاف 
سـفارتي البلديـن والسـيما التعاون 
املشـرتك لتفويج السـياح الفرنسيني 

الدينيـة  العراقيـة  املعالـم  لزيـارة 
والسياحية وباألخص إىل آثار أور“.

مـن جانبه، أكـد السـفري العراقي أن 
”الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس 
ماكرون جادة ولها الرغبة الحقيقية 

لالستثمار يف العراق والعمل يف العراق 
وباألخـص يف أور لكونها مدينة دينية 

وأثرية واعدة“.
مؤكدا أن ”يوم غد ستتم عدة لقاءات 
من خالل السـفارة مـع غرفة تجارة 

باريـس والغرفـة التجاريـة الدوليـة 
ولقاء مجموعة من األخوة املسيحيني 
آرائهـم  اىل  لالسـتماع  فرنسـا  يف 
وتصوراتهم عن زيارة األماكن الدينية 

يف العراق“.
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اختتمنا مقالنا السابق بالسؤال عن رس هذا االبهار الذي أحاطت هالته 
ردود أفعال األشـقاء وهم يعيشـون دقائق خليجي البرصة بحسـاب 
الزمن وبحسـاب تفاصيل السلوك . أما الجواب يف غاية البساطة فهو 
ألنها البرصة وكفى ، فللمدن هوياتها التي تظل مالزمة لها مع العمر 
، قـد تتغري بفعل ظرف قاهر بعـض مالمح الهوية إال انها رسعان ما 
تظهر مـرة أخرى لحظة التحدي ، وخليجـي 25 معركة تحد للبرصة 
املدينـة، التي ُعرفت انهـا مدينة العلم واألدب والفـن والنفس الطيبة 

املعرش ، حتى ان أحد أشهر احيائها العَشار اسم تعظيم للعرشة .
وكـي تعرف املدينة البد أن تتعرف عىل هويتهـا ، وهوية املدينة خيط 
ضوء تاريخ يمتد اىل حارض تعيشه ، وهذا الخيط يميش بك اىل عمالقة 
ليس أولهـم الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي قيـل فيه: ”لم يكن بعد 
الصحابة أذكى من الخليل وال أجمع لعلم العرب“  ( ارساء ياسني : اثر 
الفراهيدي يف املذهب الكويف : 13 ) , وليس آخرهم بدر شاكر السياب ، 
فاذا ذكرت البرصة ُذكر الجاحظ الذي ولد يف البرصة ومات فيها ( 159 
– 255 ه ) فهو العبقري الذي أوضحت الدراسات التي كتبت عنه عىل 
غزارتها وتنوعها واتسـاعها وعمقها ، جوانب مهمة من املواقف التي 
تشكل يف مجموعها نظريات صائبة ، كشفت عن عبقرياته وتميزه يف 
الكشف عن الكثري من الجوانب اإلنسانية والفكرية والثقافية واألدبية 

( د . هاني العمد : صورة البرصة يف بخالء الجاحظ :11 ) 
و يسـتهل العالمـة الدكتور إبراهيم السـامرائي كتابـه ”  من معجم 
الجاحـظ ” قائـًال ”هـذا يشء من فيض ابـي عثمان عمـرو بن بحر 
الجاحظ الذي عرفته وأنا حدث صغري فأنست بأقواله ، وبارع حكمته 
، وصائـب رأيه ، ورأيـت منذ زمان ان أتعقب لغته واسـتقرئ كتبه .. 
فواللـه مـا يشء أحب اىل نفيس من عمل أسـدي فيه للغـة التنزيل ما 
قـد رصفت اليه النفس منذ سـنني طـوال ( د . إبراهيم السـامرائي : 
مـن معجم الجاحـظ : 7 ) .. وانما نذكر الجاحظ ألنـه فضالً عن كل 
ارشاقات عبقريته فأنه اول وأكمل من حدد هوية البرصة ونقلها الينا 
فكانت األصل الذي لـم يتغري .. فهو حتى يف بخالئه كان عاملاً منصفاً 
..“ جعل من كتابه وسيلة لالرتفاع اىل مستوى تقرير املعادالت العقلية 

والفنية للحياة دون أن ينتقص من البخالء أو يسخر منهم .“
وألن هويـات املدن هي انعكاس لسـلوك أهلها بمـا ينطوي عليه من 
مفردات أصالة  يتوارثها األبناء عن اآلباء ، فالسلوك البرصي هو الذي 
جذب األشـقاء وهو الذي أعاد الروح ليس اىل البطولة املنسية فحسب 
، بـل أعاد الروح اىل صالت األخوة التـي خيل لكثريين بفعل مكر الليل 
والنهار وضغط  ” األجانب ” انها قد تهرأت وانها لم تعد توصل ما أمر 
الله تعاىل به أن يوصل ، فالبرصة التي أسسـها عتبة بن غزوان سـنة 
14 ه 634 م ، ولـدت عربية خالصة فجذبت من الحجاز ونجد واليمن 
،ـ  ثـم مـن بقاع أخرىـ  ناسـا كثرييـن ، ويف البـرصة بيوتات بدوية 

انحدرت من الجزيرة ..( د هاني العمد : 19 )
ان هذا االسرتسال يقودنا اىل رس من أرسار االبهار البرصاوي لألشقاء 
، يف خليجي 25 ، فما أسـهل التعليل وذلك : ألنهم أشقاء اجتمعوا بعد 

طول فراق ..
أليـس يف هذا فارق لخليجي البرصة عىل من سـبقها من أخواتها من 
الـدورات  .. ألم تعد الروح لعالقة األخـوة الخليجية بمعناها األعمق ، 
سـواء أدرك ذلك املنظمون أم لم يدركوا ؟ انهـا حركة التاريخ وتداول 
األيام بمشـيئة العزيز الحكيـم .. وما زال الجاحـظ معنا ونحن معه 

وخليجي البرصة وأرسار جمالها .. واىل الغد...
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البرصة / متابعة الزوراء
مريوسـالف  التشـيكي  أكـد 
سوكوب، املدير الفني للمنتخب 
اليمنـي أن فريقـه يمتلك دافعاً 
إيجابية  لتحقيق نتيجـة  قويـاً 
يف مواجهة اليـوم أمام منتخبنا 
الوطنـي، معربـاً عن سـعادته 
باللعب أمـام 65 ألف متفرج يف 

البرصة.
وقال سـوكوب يف املؤتمر الفني 
منتخبنـا  بمبـاراة  الخـاص 
اليمنـي: ”إن  الوطنـي ونظريه 
منتخـب العـراق منتخـب قوي 
باإلضافـة إىل امتالكه ألفضلية 
األرض والجمهـور، لـذا علينـا 
الرتكيـز أكثـر بهـذه املواجهـة 
املهمـة وبـذل قصـارى جهدنا 
إيجابيـة“،  بنتيجـة  للخـروج 
مبينـاً: ”أن لدينـا دافعـاً قويـاً 
لدخول التاريـخ بتحقيق الفوز 

عىل املنتخب العراقي ”.
”سـعيد  سـوكوب:  وأضـاف 
بتواجد العبني دربتهم يف املنتخب 
األوملبـي العراقي، مـع املنتخب 
األول، وسـنكون ُسعداء بتواجد 

65 ألف متفرج يف املباراة“. 
وأضاف: ”لدينا نقـاط إيجابية 
علينـا  املاضيـني،  باللقاءيـن 
األداء ومحاولـة  الرتكيـز عـىل 
التسـجيل، فاألداء بدون نتيجة 
ال يشء. لعبنـا تحـت املطـر يف 
أجواء صعبـة لم نعتدهـا أمام 

عمان، وجاهـزون للقاء القادم 
بدون إصابات، وأفكر يف إرشاك 

العبني جدد“.
وعـن ظـروف املنتخـب اليمني 
أشـار سـوكوب: ”نتحسن مع 
توايل املباريات، 8 سـنوات ليس 
هناك دوري، ولم نلعب مباريات 
دولية منذ فرتة، أحرتم إمكانيات 
العـراق، لديه جمهـور عريض 
التعادل أو الفوز يؤهلهم للدور 
الثانـي، واملبـاراة فيها طرفان، 
وأتمنى أن يقـدم الالعبون أداء 
مثل مبـاراة عمـان، وأتمنى أن 

نكون محظوظني“.
وعن اسـتقبال فريقه لألهداف 
قـال: ”فعـال، نسـتقبل أهدافا 
مبكرة وسنعمل عىل تاليف األمر. 
كما قلت قبال، سنعمل جاهدين 
يف  األول  الفـوز  تحقيـق  عـىل 
البطولة، لم أضع الالعبني تحت 
االسـتمرار  عليهـم  الضغـط، 
بنفس الـروح، كل يشء ممكن 
فمن كان يتوقع فوز السعودية 

عىل األرجنتني؟
وقـال الالعب نـارص محمدوه: 
”املبـاراة صعبـة، نحـن خارج 
الحسـابات ولكنها مباراة لرفع 
الرأس وسـعيد جـداً بالجمهور 

العراقي“.
وقـال نـارص محمـدوه: ”بعـد 
املباراة بالتأكيـد أنصح زمالئي 

باللعب يف الدوري العراقي“.
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البرصة / متابعة الزوراء
قال االسباني خيسوس كاساس مدرب 
منتخبنـا الوطنـي يف املؤتمـر الصحفي 
الذي أقيـم يف قاعة فندق مناوي باشـا 
يف البـرصة والخـاص بمبـاراة منتخبنا 
الوطنـي ونظـريه اليمني التي سـتقام 
اليوم الخميس ضمـن مباريات الجولة 
الثالثـة مـن املجموعة األوىل ملنافسـات 
بطولـة خليجي 25: ”إن مبـاراة اليمن 
تعـد يف غايـة األهميـة ملنتخبنـا وهـي 
”أن  مبينـاً:  الصعوبـة“،  التخلـو مـن 
منتخـب اليمن لعب بشـكل جيـد أمام 
منتخب ُعمـان، لذا علينا اللعب بنسـق 
عاٍل يف هذه املباراة ونحاول الضغط عىل 
الخصم وعدم إراحتهم واستغالل فرص 

التسجيل وإفراح الجماهري“.
وأضاف كاسـاس: ”أن املباراة ستشهد 
بعـد  خصوصـًا  جـدد  العبـني  إرشاك 
مبـاراة  يف  حدثـت  التـي  اإلصابـات 
السعودية والتي كانت شاقة جداً بسبب 

األمطار“.
وأشار كاساس إىل: ”أن جميع املنتخبات 
املشـاركة يف البطولـة هـي منتخبـات 
جيدة وتمتلك العبـني مميزين ونحن ال 
نملك اي أفضلية عـىل أي فريق، ولكننا 

نمتلـك العزيمـة واإلرصار عـىل تحقيق 
الفوز والوصـول إىل املبـاراة النهائية“. 
مبيناً: ”ال يهمني أي منتخب سـنواجه 
يف النهائي، املهم هـو أن نصبح الفريق 

البطل“.
وواصل كاسـاس: ”سـعيد جداً بآسـو 
رسـتم ومـا قدمـه مـن أداء مبهـر“، 
مؤكداً: ”أن جميع الالعبني سيشاركون 
وتواجدهم بشكل أسايس يعتمد عىل ما 

يقدمونه داخل امللعب“.
من جانبه قـال الالعب أمـري العماري: 
”البطولة فرحة كبـرية ألننا نلعب أمام 
جمهورنـا الكبري وله كل الشـكر، فزنا 
عىل السعودية يف لقاء صعب، كل مباراة 
صعبة وسـنقدم أفضل ما لدينا إلسعاد 

جمهورنا“.
وأضاف: ”مسـتعدون للقاء اليمن، هو 
فريق جيد ومتطور، لم يكن محظوظا، 
لم يسـجلوا رغم األداء الجيد، سنحاول 

امتالك الكرة لنصعب عليهم املباراة“.
واختتـم العمـاري: ”مسـتعدون للقاء 
اليمـن، هو فريق جيد ومتطور، لم يكن 
محظوظا، لم يسجلوا ركلة الجزاء رغم 
األداء الجيـد، سـنحاول امتـالك الكـرة 

لنصعب عليهم املباراة“.

البرصة / متابعة الزوراء
قال أحمد الرويعي مسـاعد مـدرب املنتخب 
السـعودي، إنهم عازمون عىل الفوز بإحدى 
بطاقتي التأهل للدور الثاني من بطولة كأس 
الخليـج 25، مشـرًيا إىل أن األخـرض اسـتعد 
العماني.وأضـاف  شـقيقه  لتجـاوز  جيـًدا 
الرويعي الذي حرض بالنيابة عن املدير الفني 
سعد الشهري، يف املؤتمر الصحفي التقديمي 
ملباراة السعودية وعمان املقررة اليوم ضمن 

الجولة األخرية من دور املجموعات لخليجي 
25، إن هذه املواجهة سـتكون صعبة وقوية 
”ألن طموحاتنـا كبرية ونحرتم املنافسـني“.

وكشـف الرويعي أن الجهاز الفني لم يواجه 
مشكلة يف إعداد الالعبني، بسبب ضيق الوقت 
بـني املباريـات، مشـرًيا إىل أن فريقـه بطـل 
آسـيا وغرب آسـيا، وعملوا مًعا فرتة طويلة 
مـن الوقت.وتابـع: ”هذه البطـوالت فرصة 
لالعبني الشـباب الكتسـاب الخربات، مؤكًدا 

ثقة الجهاز الفني يف قدرات العبيه، كما أنهم 
لـم يقدموا مسـتواهم الحقيقـي حتى اآلن، 
ولديهم الكثري“.وواصل الرويعي: ”املنتخبان 
واضحان لبعضهمـا، لكننا ندعم اإليجابيات 
بـني العبينا ونحـاول عالج السـلبيات، كلنا 
ثقة فيهم، خاصة أنهم جميعا يشاركون مع 
فرقهم بالدوري السعودي الذي يعد األقوى“.

واختتم الرويعي: ”جميع الالعبني جاهزون، 
وال يوجد إصابات بينهم“.
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بغداد / خاص للزوراء

تختتم اليوم الخميس مباريات املجموعة 

األوىل باقامـة مباراتـني ضمـن الجولـة 

الثالثـة لبطولـة خليجـي 25 املقامـة يف 

محافظة البرصة.

وتخـوض املنتخبـات األربعـة مبارياتها 

يف تمام السـاعة السادسـة مساء حسب 

توقيت العاصمة بغداد، حيث تتجه أنظار 

العراقيـني ملبـاراة منتخب بالدهـم أمام 

املنتخب اليمني الشـقيق والتي تقام عىل 

سـتاد (جذع النخلة)، بينما تقام املباراة 

الثانيـة بني السـعودية وسـلطنة ُعمان 

عـىل ملعب (امليناء األوملبي)، وال شـك أن 

األنظار الخليجية تتجـه لهذا اللقاء الذي 

سيكون قمة خليجية.

وبالنظر اىل ترتيب املجموعة األوىل:

نجـد أن منتخبنا الوطنـي يكفيه التعادل 

للتأهل اىل نصف النهائي، ويف حالة الفوز 

سـيكون أقرب للصدارة بانتظـار نتيجة 

املباراة األخرى.

أمـا املنتخـب اليمنـي فهـو فقـد فرصة 

مـرشوع  طمـوح  لديـه  لكـن  التأهـل، 

وهـو محاولة تـذوق أول فـوز يف تاريخ 

مشاركاتهم يف بطوالت الخليج.

وكان منتخبنا الوطني قد تعثر يف الجولة 

األوىل بتعادلـه مـع ُعمـان (0-0)، لكنه 

عوض أمام السعودية وفاز (2-0).

أما منتخب اليمن فبـدأ بطريقة ضعيفة 

عندما خرس (2-0) من السـعودية، لكنه 

خرس بصعوبة أمام سلطنة ُعمان (2-3)، 

وسط اشادة كبرية للمنتخب اليمني.

ويدخـل الفريق الضيف اىل مبـاراة اليوم 

بمعنويات عالية، بعد قيام وزارة الشباب 

والرياضة اليمنية بتكريم الفريق من أجل 

تقديم املزيد. 

أمـا منتخبنا فهو اآلخر حصل عىل تكريم 

مزدوج من االتحاد والوزارة دعماً ملسريته 

يف البطولـة وتحفيز الالعبـني عىل تقديم 

أداء أفضل.

وتبدو الفرصة مؤاتية لالسباني خيسوس 

كاساس مدرب منتخبنا الوطني يف اجراء 

عـدد من التغيـريات من أجـل اراحة عدد 

مـن الالعبـني اللذيـن خاضـوا مباراتني 

وأيضاً لالطالع أكثر عىل مستويات العبني 

آخرين. 

وكذلـك سـتكون الفرصة موجـودة ألي 

العب أسـايس من منتخبنـا لكي يحصل 

عـىل جائزة أفضـل العـب يف املبـاراة، اذ 

حصل رضغام اسماعيل وابراهيم بايش 

عىل جائزتي املباراتني األوىل والثانية، فمن 

يحصل عىل جائزة املباراة الثالثة ؟

اىل نصـف  ويطمـح منتخبنـا للوصـول 

النهائي للمرة الثالثة توالياً بعد نسـختي 

خليجي 23 بقيادة الكابتن باسـم قاسم 

سرتيشـكو  السـلوفيني  بقيـادة  و24 

كاتانيتش. 

يف املباراة األخرى، سـيكون حال سلطنة 

ُعمـان مشـابه ملنتخبنـا، فـان التعادل 

سـيضمن لـه التأهـل، بينمـا ال خيـار 

للمنتخب السعودي سوى الفوز.

وسـريمي كال املدربـان الكرواتي برانكو 

الشهري  ايفانكوفيتش والسعودي سعد 

املبـاراة مـن أجـل  بأوراقهمـا يف هـذه 

مواصلة املشـوار وعدم مغـادرة البرصة 

مبكراً.

البرصة / متابعة الزوراء
ُعقـد يف الثانيـة عـرشة والربع مـن ظهر أمس 
السـياب  قاعـة  يف  بغـداد،  بتوقيـت  األربعـاء 
بفندق مناوي باشـا املؤتمـر الصحفي لربانكو 
إيفانكوفيتـش، مدرب منتخب سـلطنة ُعمان، 
وشـقيقه  األحمـر  مواجهـة  يسـبق  والـذي 
دور  مباريـات  وآخـر  ثالـث  يف  السـعودي 
املجموعـات، وتحدث برانكو عـن املباراة قائالً: 
”مبارة مهمة للفريفني، هدفنا الفوز، سـتكون 
قوية جدا، خرسنا أمجد ومحمود ولدينا الحلول 
ومسـتعدون جيـدا، بغض النظر عـن أي يشء 
متفائل بالتأهل، خرسنا النسـخة املاضية أمام 

السعودية ونسعى للفوز هذه املرة“.
وأضـاف: ”لن نغـري أسـلوبنا، واجهنـا ظروفاً 
صعبة بلقاء اليمن، استحوذنا يف اللقاء السابق 

بشـكل أكرب وخلقنا 4 فرص محققة، سـنركز 
عىل أسـلوبنا مـع احرتامنا للسـعودية، وليس 

هناك يشء خاص للمباراة“.
وتابـع: ”املنتخب السـعودي الحـايل بطل غرب 

آسـيا، يلعبون يف الدوري السـعودي، نتوقع أن 
يكـون خصماً صعباً، شـاهدنا النهائيني اللذين 
خاضهمـا، ولكننـا جاهزون ونسـعى لخطف 

الثالث نقاط وليس هناك أية رهبة.
وأكمل: هدفنا التأهل وجاهزون، بعض الالعبني 
يلعبـون بالدوري، لدي إصابات ولكنها ليسـت 
أعـذاراً وهدفنا الفوز وأنتظـر عمان والعراق يف 

النهائي.
وقال إبراهيم املخيني: ”يف مباراة اليمن لم نكن 
جيدين خالل أول ربع سـاعة، استقبلنا هدفني، 
واستطعنا العودة واملهم الفوز والنقاط الثالث، 

أجواء البرصة رائعة والجمهور أروع“.
وختم برانكو: ”لدي 23 العباً جاهزون، املسلمي 
وفهمي وكل املدافعون جاهزون، نحاول إعطاء 

كل العب فرصة اللعب بمركز ثان.
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البرصة / متابعة الزوراء

أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي الخامسـة والعرشين التي تسـتضيفها مدينة البرصة، عن طاقمي 
تحكيم مباراتي اليوم، واللتني تجمعان، العراق واليمن، عمان والسعودية، ويستضيفهما ملعب البرصة الدويل وملعب 
امليناء األوملبي، حيث أسـندت اللجنة املباراة األوىل بني العراق واليمن والتي تقام يف السادسة مساء بتوقيت العراق، إىل 
طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشـيف، ويسـاعده كل من شايوسـوبوف سنجار وأليشري عثمانوف، والحكم 
الرابـع القطري سـلمان فالحي، وجاء حكما للفيديو املسـاعد الحكم القطري عبدالله املـري يعاونه أحمد عيىس من 
اإلمارات، بينما البحريني خليفة الدورسي مقيما للحكام.كما أسندت اللجنة قيادة املباراة الثانية بني عمان والسعودية 
والتي تقام السـاعة السادسة مسـاء بنفس توقيت املباراة السـابقة يف ملعب امليناء األوملبي، إىل طاقم تحكيم صيني 
بقيادة ما نينغ، ويعاونه كل من: زهو يف وزهانغ شـنيغ، وتم تعيني اإلماراتي عادل النقبي حكما رابعا، والصيني فو 

مينغ حكما للفيديو املساعد ويعاونه جريمي برينارد من فرنسا، واإلماراتي حمد املزروعي مقيما للحكام.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
ذكرْت تقاريُر إعالمية إسبانية أن املدرَب 
دييغو سيميوني سيغادر أتليتيكو مدريد 
هذا الصيف بعد أحَد عرش عاماً عىل رأس 

اإلدارة الفنية لنادي العاصمة اإلسبانية.
أبلغ  األرجنتيني  املدرَب  أن  تردد  وقد 

خالل  املغادرة  يف  برغبِته  مدريد  أتليتيكو 
من  واحد  عام  قبل  أي  املقبل،  الصيف 
إىل أن سيميوني قاد  نهاية عقده. يشار 
األربعة  املراكز  أحِد  احتالل  إىل  أتلتيكو 
منذ  الفريق  مع  له  موسم  كلِّ  يف  األوىل 
التتويج  إىل  قاده  كما  النادي،  إىل  قدوِمه 

وبلوغ  مناسبتني  يف  الدوري  بلقِب 
األبطال  لدوري  الختامي  املشهد 
مرتني، إضافة إىل إحراِز لقب كأس ملك 
إسبانياً، ولقب الدوري األوروبي مرتني 
مرتني،  األوروبية  السوبر  وكأس 

وكأس السوبر اإلسبانية مرة واحدة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
بشكل  املرصي  األهيل  فريق  أعلَن 

وسط  العب  مع  التعاقد  رسمي 
فريق االتحاد السكندري مروان عطية.

توفيق  أمري  أعلنه  الذي  األهيل  بيان  يف  وجاء 
االتحاد  العب  عطية  مروان  أن  النادي  يف  التعاقدات  مدير 
السكندري انضم لصفوف القلعة الحمراء بعقد مدته أربع 
استلم  األهيل  أن  توفيق  وأضاف  السنة.  ونصف  سنوات 
اإلجراءات  كافة  إنهاء  بعد  بالالعب  الخاص  االستغناء 

املالية واإلدارية مع ناديه السابق.

ميامي/ متابعة الزوراء:
قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت لتحقيق فوز صعب 
عىل حساب أوكالهوما سيتي ثاندر ١١٢-١١١ بتسجيله 
السلة  كرة  دوري  ضمن  متابعات  سبع  مع  نقطة   ٣٥
الذي  لهيت  قياسية  ليلة  يف  وذلك  للمحرتفني،  األمريكي 
باتلر  وأحرز  ٤٠ محاولة.  أصل  رمية حرّة من   ٤٠ سّجل 
قبل  الفوز  نقطة  بينها  ٢٣، من  أصل  رمية حرة من   ٢٣
بامتياز. نارية  مواجهة  يف  املباراة،  نهاية  عىل  ثانية   ١٣
مجموع  من  جزءاً  الحرّة  الرميات  يف  باتلر  رصيد  وكان 
 ،٤٠ أصل  من  حرة  رمية   ٤٠ يف  نجح  الذي  لفريقه  مثايل 
 (٣٩ من   ٣٩) جاز  يوتا  حققه  ما  تخطى  قيايس  رقم  يف 
ضد بورتالند يف عام ١٩٨٢. وقال باتلر بعد املباراة إنه لم 
القيايس  االنجاز  عن  اللقاء  مجريات  خالل  مدركا  يكن 
لفريقه: «لم يكن لدي أدنى فكرة. أنا متحّمس أكثر ألننا 

-١١١ ميامي  تأخر  واحدة».  نقطة  بفارق  باملباراة  فزنا 
١٠٦ قبل أقل من دقيقة، إال أنه قاتل للعودة بفضل 

باتلر  وثنائية  أوالديبو  فيكتور  ثالثية 
ليعادل النتيجة. ثّم منح باتلر عندما 

يف    ٢٣ الـ  الحرّة  رميته  سّجل 
املباراة التقدم لهيت بفارق نقطة 
واحدة قبل ١٣ ثانية من النهاية، 
تشاي  محاولة  تفشل  أن  قبل 

يف  الثالثية  غلجيوس-ألكسندر 
قلب النتيجة ملصلحة ثاندر يف 
الثانية األخرية. كذلك، لم يكن 
مدرب هيت إريك سبويلسرتا 
عىل علم أيًضا بانجاز فريقه. 
وتحدث سبويلسرتا: «لم أدرك 
أننا لم نضع رمية حرة. لقد 
كنا فريقاً يسّدد بشكل جيد 
الحرة  الرميات  من  جداً 

هذا  لكن  العام،  طوال 
ميامي  وعّزز  جنون». 

فوزا   ٢٢ إىل  رصيده 
بينما  هزيمة،  و٢٠ 
الذي  ثاندر  تراجع 
و٢٣  فوزاً   ١٨ يملك 

هزيمة.

روما / متابعة الزوراء:
وجَه اإليطايل أنطونيو كاسانو، مهاجم ميالن وإنرت وريال 
مدريد السابق، سيال من النقد ليوفنتوس ومدربه ماكس 
متتالية  انتصارات   ٨ يوفنتوس  تحقيق  ورغم  أليجري. 
الكالتشيو من جديد،  إىل سباق  به  بشباك نظيفة، عادت 

إال أن ذلك لم يغري وجهة نظر كاسانو.
إيطاليا:  فوتبول  موقع  نقلها  ترصيحات  يف  كاسانو  وقال 
«أليجري يقول باستمرار، الهدف هو املركز الرابع، وهذه كذبة 
يوفنتوس  أن  جيدا  يعلم  «إنه  وأضاف:  اشمئزازي».  تثري  تامة 
ويجب  الدوري،  يف  الفرق  أقوى  يمتلكان  وإنرت 
ال  سكوديتو،  لقب  عىل  القتال  عليهما 
إذا  لكن  األفكار،  اختالف  يف  أمانع 
فسأقول  جولة،  يف  اصطحبتني 
وأضاف:  مقززة».  إنها 
ليسوا  يوفنتوس  «مشجعو 
بالجوع  أهتم  ال  أنا  أغبياء، 
ناد  كنت  إذا  هذا  والعدوانية، 
األول  الشوط  يف  لكن  صغري، 
عىل  تلعب  أودينيزي،  أمام 
استحواذك  ونسبة  أرضك، 
هذا  فقط؟   ٪٤٤ الكرة  عىل 

أمر غريب». كاسانو ليس من مشجعي أليجري، وقد قال يف املايض إنه لم 
يكن ليوقع ليوفنتوس أبدا، لكنه قبل كل يشء يدعم كرة القدم الهجومية 
السابقني  والالعبني  الصحفيني  جميع  أن  الواضح  «من  وتابع:  األنيقة. 
واألصدقاء يقولون إن أداء يوفنتوس قد عاد، لكن العودة إىل ماذا. أن تكون 
قمامة؟ حتى يف حال فوزهم بكل يشء، لكن برصف النظر عن املباراة ضد 
التسيو، كانوا سيئني جدا يف باقي املباريات». وختم: «ضد فريق صاعد 
الثانية مثل كريمونيزي، كانوا يستحقون الخسارة! لكن يف  من الدرجة 

الثانية األخرية ارتكب حارس املرمى خطأ قاتال، وفاز يوفنتوس».

لندن/ متابعة الزوراء:
َيسعى أستون فيال إىل التعاقِد مع العب آرسنال محمد 
إنكليزية. صحفية  تقاريُر  ذكرت  حسبما  النني 
يجد  املرصي  الوسط  العَب  أن  أضافت  التقاريُر 
التشكيلة األساسية  صعوبة يف حجز مكان ضمن 
للرحيل  َيدفُعه  قد  ما  وهو  املوسم،  هذا  للغانرز 
عن ملعب اإلمارات. وتردد أن الغانرز ربما 
بمغادرة  للنني  للسماح  استعداداً  يبدي 
النادي، مقابَل ستة مالينِي جنيه إسرتليني 

مع انتهاء عقده يف نهاية املوسم.

                         

لندن/ متابعة الزوراء:
رشكة  عرض  تفاصيل  عن  إنجليزي  صحفي  تقرير  كشف 
نارص  األعمال  رجل  برئاسة  الرياضية،  لالستثمارات  قطر 
توتنهام. لرشاء  جريمان،  سان  باريس  رئيس  الخليفي، 
لالستثمارات  قطر  رشكة  برغبة  تفيد  قوية،  أنباء  وترددت 
الدوري  يف  املنافسة  أجل  من  توتنهام،  رشاء  يف  الرياضية، 
سان  باريس  مع  التجربة  نجاح  بعد  خاصة  اإلنجليزي، 
فإن  الربيطانية،  ”تيليجراف“  صحيفة  وبحسب  جريمان. 
رشكة قطر لالستثمارات الرياضية، قدمت عرًضا لرشاء 25 
% من أسهم توتنهام، مقابل مليار جنيه إسرتليني. وأضافت 
الخليفي، مع  نارص  يقودها  التي  املفاوضات  أن  الصحيفة، 
من  الحايل،  الوقت  يف  مستمرة  توتنهام،  مالك  ليفي،  دانييل 
الصحيفة،  للصفقة. وأوضحت  نهائية  التوصل لصيغة  أجل 
القدم ”يويفا“، يجرب رشكة قطر  أن االتحاد األوروبي لكرة 
30 % من  أكثر من  الرياضية، عىل عدم رشاء  لالستثمارات 
أسهم توتنهام، بسبب قواعد املنافسة وامللكية.ويمنع االتحاد 
األوروبي، أن تقوم رشكة تملك 100 % من أسهم أي نادي، 
بالحصول عىل نسبة أكرب من 30 % لناد آخر منافس لألول 

يف البطوالت األوروبية.

ليفربول/متابعة الزوراء:
الجديد  زميله  ليفربول،  وسط  العب  فابينيو،  الربازييل  طمأَن 
الهولندي كودي جاكبو، بشأن األجواء داخل الفريق وعىل رسعة 

تكيفه مع الالعبني.
الجاري،  الثاني  كانون  يناير/  يف  جاكبو،  مع  ليفربول  وتعاقد 

قادًما من صفوف آيندهوفن الهولندي.
”عندما  الرسمي:  ليفربول  ملوقع  ترصيحات  يف  فابينيو،  وقال 
وصلت إىل ليفربول، كان من املهم جًدا الطريقة التي عاملني بها 

الناس“.
وأضاف: ”كان من املهم أيًضا، أن يكون هناك شخص مثل روبرتو 
لقد ساعداني حًقا عىل  الوقت،  ذلك  وألربتو مورينو يف  فريمينو 

الشعور بالراحة، والشعور بأنني يف منزيل منذ أول يوم يل هنا“.
وأوضح: ”كذلك األشخاص داحل النادي، ليس فقط املدير الفني 
والجميع،  املطبخ  يف  يعملون  الذين  األشخاص  ولكن  والالعبني، 

كانوا لطيفني معي“.
وأكد: ”لن يكون هذا مختلًفا مع جاكبو“.

بالرتحيب حًقا  وأن يشعر  بالحب،  أن يشعر  آمل  ”لذلك،  وتابع: 
هنا وأن يكون مستعًدا للعب“.

وأكمل: ”من املهم أن يأتي العب بهذه الجودة ملساعدة الفريق“.
وأردف: ”نحن نعرف ما هو قادر عىل القيام به، لقد قدم كأس 
عالم جيدة حًقا، ويف الدوري الهولندي كان أحد أفضل الالعبني“.

ممكن،  وقت  بأرسع  التكيف  عىل  مساعدته  ”سنحاول  وختم: 
ونأمل أن يكون مفيًدا لنا، ألننا بحاجة إىل العب مثل هذا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تقديم  يونايتد  نيوكاسل  فريق  واصل 
نصف  إىل  وصعد  االستثنائي  موسمه 
عقب  اإلنكليزية  الرابطة  كأس  نهائي 
تغلبه عىل ليسرت سيتي بهدفني دون رد يف 

إطار الدور ربع النهائي من البطولة.
التسجيل  بورن  دان  املدافع  وافتتح 
أن  قبل   ٦٠ الدقيقة  يف  بهدف  لنيوكاسل 
يضيف املهاجم الربازييل جولينتون الهدف 

الثاني يف الدقيقة ٧٢.
العبور  بطاقة  يونايتد  مانشسرت  وقطع 
إىل نصف نهائي كأس الرابطة اإلنكليزية 

منهياً مفاجأة تشارلتون أثلتيك.
عىل   ٣-٠ يونايتد  مانشسرت  وانترص 
ضيفه تشارلتون أثلتيك القادم من دوري 
ليقطع  فعلياً)  (الثالثة  األوىل  الدرجة 

بطاقة العبور إىل املربع الذهبي.
األول  املباراة  هدف  أنتوني  وسّجل 
مستفيداً من كرة ملواطنه فريد (٢١) قبل 
أن يضيف راشفورد ثنائية تأمني الفوز يف 

وقت متأخر (٩٠) و(٩٠+٤).
وأكمل مانشسرت يونايتد سلسلة نتائجه 
توالياً  انتصارات  ستة  بلغت  التي  الرائعة 

يف جميع املسابقات.
وهذه املرة الثالثة التي يبلغ بها مانشسرت 
ضمن  البطولة  يف  النهائي  نصف  يونايتد 

آخر أربعة مواسم.
بطل  بيتيس،  ريال  يواجه  الرياض،  ويف 
اليوم  الدوري  وصيف  برشلونة  الكأس، 

األحد  النهائي  يقام  أن  عىل  الخميس، 
املقبل.

الواقع  فهد،  امللك  ملعب  ويستضيف 
مرسول  من  كيلومرتًا   ٣٠ قرابة  ُبعد  عىل 
مباريات  جميع  بالنرص،  الخاص  بارك 

املسابقة.
التجمع  إىل  البطولة  نظام  تغري  أن  ومنذ 
بدالً من مباراة واحدة، لم يحقق برشلونة 

واحدة،  مرة  النهائي  إىل  ووصل  اللقب 
مقابل لقبني لغريمه ريال مدريد.

املنافسات بعد  الكاتالوني  النادي  ويدخل 
غريمه،  مع  الدوري  يف  رشاكته  فض  أن 
العاصمة  يف  واملشحون  املثري  فوزه  إثر 
املايض  األحد   (١-٠) مدريد  أتلتيكو  عىل 
ضمن املرحلة ١٦، ليبتعد بفارق ٣ نقاط 
عن ريال الذي سقط السبت أمام مضيفه 

فياريال .(٢-١) 
الدويل  املهاجم  يعود  أن  املقرر  ومن 
لقيادة  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
املباراة  أن غاب عن  بعد  برشلونة  هجوم 
األخرية لتنفيذه عقوبة اإليقاف األوىل من 
يعود  كما  الدوري..  يف  مباريات   ٣ أصل 
الظهري جوردي ألبا الذي غاب ضد أتلتيكو 

إثر طرده ضد إسبانيول.

آخرها  مرة،   ١٣ باللقب  برشلونة  وتوج 
يتشاركه  قد  قيايس  رقم  يف   ،٢٠١٨ يف 
يف  األخري  نجح  حال  يف  مدريد  ريال  مع 

االحتفاظ بالكأس.
البطولة  من  األوىل  النسخة  وأقيمت 
املصغرة التي باتت تتألف من ٤ فرق بدالً 
الدوري  بطيل  تجمع  واحدة  مباراة  من 
الدوري يف حال كان  والكأس (أو وصيف 
ذاته)، يف جدة مطلع ٢٠٢٠  الكأس  بطل 
وتوج بها ريال مدريد إثر فوزه عىل جاره 

أتلتيكو بركالت الرتجيح.
التايل  العام  يف  إشبيليه  إىل  انتقلت  لكنها 
كورونا  فريوس  جائحة  تداعيات  بسبب 
وكان اللقب من نصيب أتلتيك بلباو الذي 

تغلب عىل برشلونة ٣-٢ يف التمديد.
عادت أوائل ٢٠٢٢ إىل السعودية، وتحديًدا 
مرة  بطالً  مدريد  ريال  وتوج  للرياض 
أخرى بفوزه (٢-٠) عىل بلباو يف النهائي 

عىل ملعب امللك فهد.
يف انجلرتا، يلعب فولهام مع ضيفه الجريح 
يف  كوتاج)  (كرافني  ملعب  عىل  تشيليس 
لندن وذلك يف تمام الساعة الحادية عرش 
مساء بتوقيت بغداد ضمن مباراة مؤجلة 
الدوري  لحساب  السابعة  الجولة  من 

االنجليزي املمتاز.
برصيد  السابع  املركز  فولهام  ويحتل 
يعاني  بينما  مباراة،   ١٨ من  نقطة   ٢٨
 ٢٥ برصيد  العارش  املركز  يف  تشيليس 

نقطة من ١٧ مباراة.

بانكوك/ متابعة الزوراء:
لوزن  بوكسينغ  الكيك  يف  العالم  بطل  سُتحدد هوية 
الذبابة يف بطولة «ون» يف نزال بني سوبرلك كياتمو 
 ٦ ONE Fight Night ودانيال بويرتاس خالل عرض

هذا السبت املقبل. 
وكان من املقّرر أن يتواجه سوبرلك كياتمو وإلياس 
النهايش خالل الحدث الرئيس يف العرض الذي سُيقام 
يف حلبة «إمباكت آرينا» بالعاصمة التيالندية بانكوك، 
الحزام  انتزاع  وتم  املنافسة  من  خرج  األخري  أّن  إال 

الذهبي منه بعدما تخطى الوزن املحدد يف فئته.
«تويتي»، عىل خوض  بـ  املُلقب  النهايش،  يقدر  ولم 
معركة الدفاع الثالثة عىل حزامه الذهبي لعدم قدرته 
كغ،   ٦١) البالغ  املحدد  الوزن  حد  إىل  الوصول  عىل 

١٣٥ رطال).
الوزن كما هو متفق عليه، لم  وأثناء اختبار قياس 
يستطع املقاتل البالغ من العمر ٢٦ عاما أن يحقق 

وزن ٦١٫٢ كغ.
ترصيح  يف  البدوي،  سعيد  النهايش،  مدرب  وقال 
يتخىل  «إلياس  الهولندية:  أوتريخت  لقناة  إعالمي 
الوزن  فئة  يف  يرتقي  سوف  الوزن.  بسبب  لقبه  عن 

وسيقاتل مستقبالً يف وزن ٦٥ كغ».
العمر ٢٦ عاماً، قد  البالغ من  املغربي،  البطل  وكان 

ُتّوج بلقب الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة بعد أن هزم 
م ببيتشدام بيتشيندي  عا

٢٠١٩ محققاً لقبه العاملي السابع يف سجل النهايش 
الذهبي واألكثر شهرة يف مسريته الالمعة.

«وزن  فئات مقاتليها بحسب  وتحدد منظمة «ون» 
امليش» لكل مقاتل، والذي يتم قياسه عرب فحص ثقل 

البول النوعي تحت إرشاف طبي. 
العرض، يشارك جميع مقاتيل بطولة  خالل أسبوع 
أن  ويجب  السوائل،  ونسبة  الوزن  قيس  يف  «ون» 
يكون وزن كل مقاتل ضمن قيود فئة الوزن املتعاقد 

عليها.
ويف حال عدم تمّكن املقاتل من تحقيق وزنه أو فشله 
يف اختبار نسبة السوائل، فيجب عليه اجتياز اختبار 

نسبة السوائل وزيادة الوزن يف يوم العرض.
يوم  الفحوصات  اجتياز  يف  املقاتل  فشل  حال  يف 
اجتاز  إذا  أما  بالقتال.  له  ُيسمح  فلن  العرض، 
الريايض اختبار نسبة السوائل ولكن وزنه أعىل من 
املتعاقد عليه، فقد  الوزن  القيود املفروضة عىل فئة 
يتم إجراء النزال بوزن غري ُمقّيد إذا كان وزن الالعب 
أكثر بنسبة ٥ باملئة من الوزن الرسمي لخصمه، وإذا 
وافق الخصم عىل إقامة النزال ضمن فئة الوزن غري 

املقّيد.
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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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 تونس/متابعة الزوراء:
أثـارت نـرشة األخبـار الرئيسـة عىل 
التونـيس، ليلة  التلفزيـون الرسـمي 
االثنـني، الكثري من الجـدل والغضب، 
بسـبب بّث تقريـر يتحدث عن مضار 
الحليب بالنسبة لكبار السن ورضورة 
التقليل من اسـتهالكه، ربطـاً بأزمة 

الحليب  التي تمّر بها البالد.
وأثـار التقريـر الكثـري مـن التهكـم 
التواصـل  منصـات  عـرب  والغضـب 
االجتماعي، وترّكزت سهام النقد عىل 
مقّدمـة النرشة سـامية بن حسـني، 

التي تعرضت لهجوم كبري.
ورأى الكثـري من املعلقـني يف التقرير 
نموذجاً عن اتخاذ التلفزيون الرسمي 
موقفـاً موالياً للرئيس قيس سـعيد، 
منذ استئثاره بالسلطة يف 25 يوليو/ 
لدعايـة  والرتويـج   ،2021 تمـوز 

النظام.
وكتب نقيـب الصحفيني التونسـيني 
سـاخراً:  الجـاليص  ياسـني  محمـد 
”التلفـزة التونسـية (يف رواية أخرى 

تلفـزة 25 يوليو) يف تعاملها مع أزمة 
الحليب ذكرتنا بمرسحية الزعيم حني 
اقرتح عادل إمـام، يف مواجهة نقص 
املـواد الغذائيـة، أن تقـوم الحكومـة 
بحملة توعية كبرية هدفها تحسيس 
املواطنـني بمخاطـر األكل يف مشـهد 
الحكومـات  عجـز  يجسـد  سـاخر 

وحلولها املضحكة لألزمات“.
ولفت الجـاليص إىل أّن دور التلفزيون 

يكمن يف ”قيادة النقاش العام وتأطريه 
وفتح ملفـات تهم معيشـة املواطن، 
مثل فقدان املواد األساسية، والحلول 
لتجـاوز ذلك ومسـؤولية كل طرف يف 
هـذه األزمة، أمـا الشـعوذة والتربير 
للسـلطة ومغالطة الـرأي العام فهي 
من مهـام أجهـزة الربوباغنـدا مش 

تلفزة عمومية عام 2023“.
أّمـا جيهان ميالد فقد اسـتضافت يف 

برنامجها ”صباح الناس“، الذي يبث 
عرب إذاعة ”موزاييك أف أم“ الخاصة، 
مقدمـة النرشة سـامية بن حسـني، 
وعّربت عن اسـتغرابها من املسوغات 
التـي يقّدمهـا التلفزيـون الرسـمي 

لألزمات التي تعيشها البالد.
مـن جهتهـا، بـّررت بن حسـني بّث 
بأّنـه يسـتند إىل ”مصـادر  التقريـر 
طبيـة“، معتـربًة أّن البعـض حولـه 
إىل موضـوع للجـدل والتنـدر لغايات 
سياسـية، يف إطار الرصاع القائم بني 

الرئيس سعيد ومعارضيه.
ُيذكر أّن التلفزيون الرسـمي التونيس 
تعـرّض النتقـادات عديـدة منـذ 25 
يوليو/ تموز 2021، بسـبب انحيازه 
إىل قـرارات الرئيـس التونـيس قيـس 
سعيد وعدم التزامه الحياد، عىل الرغم 
من أّنه مؤسسة تمول من قبل دافعي 
الرضائـب، ومن املفرتض أن تعّرب عن 
كل وجهـات النظـر، وال تكتفي فقط 
بوجهـة النظر الرسـمية يف املواضيع 

الخالفية بني التونسيني.

واشنطن/متابعة الزوراء:
كان األشـخاص يلجأون إىل الصحف بحثاً عن وظائف 
شاغرة، ثم إىل مواقع التوظيف عرب اإلنرتنت ومنصات 
مثـل ”لينكـد إن“، وأصبـح تطبيـق ”تيك تـوك“ اآلن 

مقصداً أيضاً ملن يفّتشون عن عمل.
إميـيل دورهام نجمة يف التطبيـق، إذ يتابعها أكثر من 
200 ألـف مسـتخدم، وهي أيضاً مسـؤولة توظيف يف 
رشكـة إنتويت للربمجيات، ومثـال حي عىل دور ”تيك 

توك“ يف مجال املساعدة يف التوظيف.
ونقلت شـبكة ”يس إن بي يس“ عن دورهام قولها إن 
الوجود يف املنصـات االجتماعية ”بمثابة تغيري لقواعد 
اللعبـة بالنسـبة يل مـن منظـور مهني. ربمـا نصف 
املرشـحني الذين تواصلـت معهم يتابعوننـي يف ”تيك 
تـوك“، خاصة من املبتدئـني، أو عندما أوّظف ملناصب 
مـوارد برشية أخـرى يف إنتويت“. ويمنـح وجودها يف 
”تيك توك“ املرشـحني املحتملني األلفة واالعرتاف الذي 
يقودهم غالباً إىل التقديم واالهتمام بعمل يف ”إنتويت“.
وقالـت املسـؤولة يف رشكة تجنيـد املواهـب وإدارتها 
SHL، إيرين الزاروس، إنه مع صغر سـن مسـتخدمي 

”تيك توك“، يمكن للرشكات اسـتخدام املنصة لإلعالن 
عـن الوظائف الشـاغرة والوصول إىل املرشـحني، مثل 

الجيل زد وجيل األلفية.
مـن جهـة ثانيـة، أشـارت دورهـام إىل أن ”الجيل زد 
وجماهـري األلفية يقـّدرون األمـور العفوية. املحتوى 
الـذي خضع للكثـري من التعديـل يبدو كأنـه محتوى 

تجاري، ولم يعد يلقى صدى لدى هذه الجماهري“.
وأضافـت: ”لديك ما يقـرب من ثانيتـني إىل أربع ثواٍن 
قبل أن ينتقل مسـتهلك الوسائط االجتماعية من جيل 
األلفيـة أو الجيل زد إىل الفيديو التايل ويرتك مقطعك“. 
لهـذا تخُلص دورهـام إىل أن الرشكات يمكنها توظيف 
مؤثرين حقيقيني وعفويني لنرش محتوى حول العمل 
يف رشكة مـا. ولفتت الزاروس بدورهـا إىل أن املؤثرين 
”يتمتعـون بالثقـة واملصداقيـة أمـام جماهريهم يف 
العالـم الرقمـي، الفرص ال حـرص لها تقريبـاً، وهذا 
التنـوع يف الخيارات يخلـق الكثري مـن الضوضاء من 
حولنـا“. واسـتدركت أن املؤثرين يسـاعدون أصحاب 
العمل عىل تجـاوز هذه الضوضاء للوصول إىل جمهور 
أكثر اسـتهدافاً، وتعد ”تيك توك“ واحدة من الوسائط 

للوصول إىل الجماهري أرسع.
شـددت الزاروس عىل أن الرشكات املهتمة باسـتخدام 
املؤثريـن يف ”تيك توك“ للرتويـج للوظائف يجب عليها 
أوالً التمييز بني األنـواع املختلفة من املؤثرين للوصول 

إىل املرشحني املثاليني: 
املشـاهري: هناك عدد أقل من املشاهري الذين يروجون 

للوظائف مقارنة بغريهم من املؤثرين.
املؤثـرون: وهم ُصّنـاع املحتوى أو املدونـون، مثل من 

نتابعهم عىل تيك توك وإنستغرام.
القـادة يف القطـاع ورواد الفكـر. ويمكـن أن يكـون 
للمؤثرين متابعون ُكُثر أو قلة، ويمكن أن يكونوا قادة 
مجتمـع، ويمكنهـم التخصـص يف موضـوع معني أو 
منطقة معينة. من خالل تخصص دورهام يف التدريب 
املهني ونصائـح البحث عن عمل، يمكن وصفها بأنها 
رائدة فكر يف هذا املجال عىل ”تيك توك“. قالت الزاروس 
إن ”قـادة الفكـر والصناعة يمكـن أن يكونوا محليني 
من منظور جغـرايف أو من منظور صناعي. هؤالء هم 
أيضاً مؤثرون يمكنهم العمل عرب اإلنرتنت وشخصياً يف 

بيئة مهنية للمساعدة يف جهود التوظيف“.

باريس/ا.ف.ب:
دعت منظمة مراسلون بال حدود و16 
من رؤساء املؤسسـات الصحفية من 
مختلف البلدان، بمن فيهم الحائز عىل 
جائزة نوبل للسالم دميرتي موراتوف، 
إىل اإلفـراج عـن زميلهـم الجزائـري 
إحسان القايض املسـجون منذ نهاية 

ديسمرب/ كانون األول املايض.
وكتـب املوقعـون عىل الطلـب: ”نحن 
نعتـرب أن سـجن إحسـان القـايض، 
مديـر راديـو أم ومغـرب إيمارجون، 
ألسـباب ال أُسس لها بشـكل واضح، 
يشـكل تهّجماً ال ُيسمح به عىل حرية 

الصحافة يف الجزائر“.
وضمـت قائمـة املوقعني فضـًال عن 
موراتـوف (روسـيا)، كالً مـن مديـر 
صحيفـة لومونـد الفرنسـية جريوم 
ملوقـع  التنفيـذي  واملديـر  فينوليـو، 
إنكفاضة التونـيس مالك الخرضاوي، 

ومسـاعد رئيـس التحريـر لصحيفة 
غازيتا ويبورصا البولونية يوروسالف 

كورسكي.
كمـا دعـوا السـلطات الجزائريـة إىل 
”إظهـار تمسـكها بالقانـون والقيم 
الديمقراطية“، وطالبوا ”باإلفراج من 

دون تأخري“ عن زميلهم، و“إسـقاط 
جميع التهم“ املوجهة إليه.

وكان القايض قد سـجن مؤقتاً يف 29 
ديسـمرب كجزء مـن تحقيق يف قضية 
تتعلـق بجمـع األمـوال بشـكل غـري 
قانونـي وتهديـد أمـن الدولـة، وذلك 

بعـد أربعة أيـام من توقيفـه من قبل 
الرشطة.

وقالت نيابـة مجلس قضـاء الجزائر 
يف بيان سـابق إّن الوقائـع املتابع بها 
الصحفي إحسـان القايض، والتي يتّم 
التحقيـق فيها، تتعلّـق ”بتلقي أموال 
من الداخل والخـارج، وجمع تربعات 
مـن دون رخصـة للدعايـة، ملصالـح 
خارجيـة مـن خـالل اسـتغالل مقر 
رشكة إنرتفاس ميديا لتسـيري املوقع 
اإللكرتوني غري املرخص راديو أم الذي 
يقـوم من خاللـه بعرض منشـورات 
ونرشات للجمهور من شأنها اإلرضار 
باملصلحة الوطنية، وذلك عرب مختلف 

مواقع التواصل االجتماعي“.
وبحسـب ”مراسـلون بـال حـدود“، 
فـإن اعتقاله ”الـذي حدث بعـد أّيام 
قليلـة فقط مـن نرش مقـاالت تنتقد 

السلطات“، كان ”لدوافع سياسية“.

 أالزيغ/األناضول:
شـهدْت مدينة أالزيغ رشقي تركيـا، افتتاح ”متحف 
هاربوط للصحافة“ الذي يسـلط الضوء عىل مايض 

هذه املهنة.
وقامـت بلديـة أالزيـغ بتحويل منـزل تاريخي يعود 
إىل القرن التاسـع عرش، يف حـي هاربوط، إىل متحف 

للصحافة.
ويعرض املتحـف قوالب طباعة، ومطبعـة، وأدوات 

اتصال، وغريها من املستلزمات املستخدمة يف مجال 
الصحافة، وتماثيل تحاكي املايض.

ويف كلمـة خالل مراسـم االفتتـاح، أكد نائـب وزير 
الثقافـة والسـياحة رسدار تشـام أهميـة املتحـف 

بالنسبة ملدينة أالزيغ.
وأشـار إىل أن املتحف سيسهم يف قضاء السياح وقتا 
أطول يف املدينة، كما سـيعود بالفائـدة عىل اقتصاد 

املنطقة.

حمزة بركاوي / الجزائر :
تـويف الصحفـي الجزائـري حمـزة بـركاوي، امس 
األربعـاء، بعد فرتة من املعانـاة مع تداعيات إصابته 
ينايـر/ يف  الكامـريون  إىل  سـفره  خـالل  باملالريـا 
كانون الثاني املايض لتغطية منافسـات كأس األمم 

األفريقية لكرة القدم.
وأعلنـت قناة الرشوق، التي كان يعمل بها الصحفي 
الراحل، عن وفاته يف املستشـفى الذي كان يرقد فيه 
منـذ أكثـر من ثالثة أسـابيع، بعد تضاعـف متاعبه 
الصحيـة نتيجـة تداعيات املـرض والتهابات أصيب 

بها.
ويف الفـرتة األخرية بذلـت جهود إلنقـاذه بعد حملة 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعي قادهـا زمالء له، 
انتقدوا خاللها عدم العنايـة به كما يجب عند بداية 
املرض، ومعاناته مع املواعيد الطبية، إذ بذلت مؤخراً 
مساعي لنقله للعالج يف الخارج، لكن وضعه الصحي 

لم يكن يسمح بنقله.
وأّكـد زميـل بـركاوي، الصحفي نجم الدين سـيدي 

عثمـان، أن الراحل ”لم يكن يعرف أّنهـا آثار املالريا 
التـي تأخـر تشـخصيها وتسـببت الحقـاً بالتهاب 
دماغـي، وحني بـدأت األمور تّتضح معـه توّقف عن 

العمل أخرياً، ودخل إىل املستشفى للعالج“.
وأضـاف: ”يف نهايـة شـهر نوفمرب/ترشيـن الثاني 
املايض، غـادر بـركاوي بـإرصار عجيـب إىل البقاع 
املقدسـة إلتمام شـعائر العمرة، لكّنه أكمل الزيارة 
عـىل كريس متحرك تدفعه والدتـه“، قبل أن يعود إىل 

املستشفى قبل أقل من شهر.
وكتبت الصحفية واألستاذة الجامعية يف قسم اإلعالم 
يف جامعة عنابة، رشقي الجزائر، حسينة أوشيخ، أن 
رحيـل الصحفي حمـزة بركاوي، يلفـت إىل رضورة 
”معالجـة املشـكالت السوسـيومهنية للعاملـني يف 
حقل اإلعالم، ومخاطر غياب التأمني الصحي وغياب 

التأمني ضّد املخاطر يف بيئة العمل.
وتابعت: ”رحل حمزة عدما قّدم جسـده وعافيته يف 
سـبيل مهنته، دون أن يلقى التكفل الناجع، مع أنه 

أصيب باملالريا خالل رحلة عمل“.

بغداد/ نينا:
 تابعـت صــحـة البـرصة الحالـة الصحيـة ألحـد 
الصحفيـني الرياضيـني من دولة البحرين الشـقيق 

الذي تعرض لوعكة صحية دخل عىل اثرها مستشفى 
الصدر التعليمي وتم اجراء عملية جراحية له تكللت 

بالنجاح .
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أصبحـت التكنولوجيـا والصحافـة 
العمـل  التفاعليـة جـزًءا مهًمـا يف 
للصحفيـني/ات حـول العالم، ومع 
تطـور التكنولوجيـا الرقميـة تغرّي 
مفهـوم اإلعـالم الجماهـريي الذي 
ينقل القصص عرب املحتوى الرقمي 
املكتوب، وأصبح شامًال يحتوي عىل 
املكتوب، والصـوت والصورة  النص 
والرسـومات  واالنفوجرافيـك 
ومختلـف أنـواع الوسـائط املتعددة 
التـي تعطـي املحتـوى مزيـًدا مـن 
الجاذبية  والتفاعـل، وكان لها دور 

كبري يف استقطاب الجماهري. 
لـذا كان مـن املهـم معرفـة كيفية 
استخدام تقنيات الواقع االفرتايض يف 
الرسد القصـيص، وهذا ما تمحورت 
حوله إحدى الـورش التدريبية التي 
حملـت عنـوان «الـرسد القصـيص 
باستخدام تقنيات الواقع االفرتايض» 
ضمن فعاليات املخيم التدريبي الذي 
أقامـه مركـز التوجيـه للمبـادرات 
اإلعالمية الناشئة يف الرشق األوسط 
لشـبكة  التابـع  أفريقيـا  وشـمال 
الصحفيـني الدوليني، وذلـك لتزويد 
املشـاركني/ات يف الربنامج بتقنيات 
حديثـة للرسد القصيص تسـاعدهم 
عـىل تقديم محتوى شـامل وجذاب 
ويحمـل بصمـة إبداعيـة بتقنيـات 

حديثة تواكب التطور الرقمي.   
قدمت الورشـة الصحفية السورية 
يف  شـاركت  التـي  عرجـة  هديـل 
إعالميتـني  مؤسسـتني  تأسـيس 

 Tiny مسـتقلتني، وهما يد صغـرية
 .Frontline in Focusو  ،Hand
وتقوم املؤسستان باستخدام الرسد 
املرئي للقصـص إلعداد التقارير عن 
األطفـال يف مناطق النـزاع وتغطية 
القصص اإلنسانية يف مناطق النزاع، 
بمجموعـة  االسـتعانة  إىل  إضافـًة 
واسـعة من الوسـائل التكنولوجية 
لتضفـي جاذبيـة للقصص، سـعًيا 
املتعلقـة  األخبـار  إيصـال  نحـو 
بالكـوارث والرصاعـات للقراء. كما 
برنامـج مركـز  يف  تدربـت عرجـة 
التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشئة 
يف الرشق األوسـط وشـمال أفريقيا 
التابع لشبكة الصحفيني الدوليني يف 

دورة العام ٢٠٢٠-٢٠٢١.
اسـتهلّت هديل الجلسـة بالتعريف 
الـرسد  يف  االفـرتايض  بالواقـع 
القصيص، موضحًة أّنـه خلق واقًعا 
موازًيا للمشاهد يمكنه من أن يكون 

جزًءا من الصورة االفرتاضية. 
أهمية الواقع االفرتايض  

تحدثـت عرجة عـن أهميـة الواقع 
االفـرتايض يف الـرسد القصيص الذي 
يمنح املشاهد تجربة مختلفة تجعله 
أكثـر ارتباًطـا بالقضايا الشـائكة. 
كما يسـهم العمل عىل تناول القصة 
الصحفيـة مـن زوايـا مختلفـة يف 
تفاعـل املشـاهد وخصوًصـا الجيل 
الجديد. وأكـدت أهمية تغيري النمط 
يف اسـتخدام القضايا، والتحّول من 
الطريقـة الكالسـيكية إىل الطريقة 
الحديثـة التي تعمل عـىل خلق تأثري 

للقصة يساعد يف مشاركة املحتوى، 
ويكون لـه تأثري لـدى املجتمع مما 
يسـاعد عىل خلق جيل جديد ملتابعة 
زوايـا  مـن  الصحفيـة  القصـص 
مختلفة، وهذا األمر يساعد يف جذب 

الجهات املانحة، بحسب عرجة.  
التقنيات الحديثة  

نسـبة  ارتفـاع  إىل  هديـل  أشـارت 
اسـتخدام تقنيات الواقع االفرتايض 
يف السوق العاملي والذي يزداد بمعدل 
سـنوي يصـل إىل ٤٥٪، مما يسـهم 
يف تطويـر األدوات والتقنيات، حيث 
توجد رشكات كبرية يصب اهتمامها 

يف تطوير التقنيات واألدوات لتصبح 
جـزًءا من حياتنا. ويسـتخدم حوايل 
١٧١ مليون شـخص يف العالم هذه 
التقنيات، إال أّن وسائل االعالم بقيت 

مرتاجعة يف الدخول يف هذا املجال. 
أنماط القصص  

عرفت هديل أنمـاط قصص الواقع 
القصـة  أّن  موضحـًة  االفـرتايض، 
البسـيطة هي التـي يتم اسـتخدام 
وعاديـة  بسـيطة  وتقنيـات  أدوات 
وغري مكلفـة إلعدادهـا، أّما القصة 
التفاعليـة فهـي التـي تعمـل عـىل 

«VR» وهي أكثر تكلفة. 

خطوات قبل التصوير  
رشحت عرجة بعض الخطوات التي 
يجب االلتزام بها قبل البدء يف عملية 
نكـون  أن  يجـب  والتـي  التصويـر 
مدركـني لهـا حتى ال تفقـد القصة 

قيمتها، والتي تتمثل يف:  
تحديد الجمهور املستهدف.

لـدى  اهتماًمـا  األكثـر  املواضيـع 
الجمهور.

املنصة املستخدمة لعرض القصة.
املونتاج والتصوير.

الرتويج للقصة.
وشـددت عىل أهمية هذه الخطوات 

التفاصيـل  بعـض  عـىل  والرتكيـز 
وكيفيـة بنـاء القصة مـن الناحية 
التقنيـة لتسـهيل مشـاهدتها، مع 
مراعـاة الربـط الجيد مع املشـاهد، 
مشـاهدة  تسـهيل  يمكـن  وكيـف 
الفيديوهـات بـدون تعقيـدات مـن 
تسـهل  مواقـع  يف  نرشهـا  خـالل 
متابعتها من خاللها، وتكمن مهمة 
الصحفـي يف لفـت انتباه املشـاهد 
آليـة  وتحديـد  مهمـة  لتفاصيـل 
التصويـر. كمـا لفتت عرجـة إىل أّن 
الرتويـج للقصة يعّد من أبرز األمور 
التـي تسـهم يف إيصـال القصـة إىل 
الجمهـور وخلق أكـرب تأثري ممكن. 
كمـا يسـهم الرتويـج يف يف الوصول 
للمانحني. ويجـب الرتكيز عىل بطل 
القصة حتي ال تفقد القصة قيمتها، 
ويمكن اسـتخدام مؤثـرات صوتية 
خارجيـة يف عـرض القصـص حتى 
تعطي انطباًعا وتأثريًا أكرب، ويمكن 
«أدوبـي»  مثـل  برامـج  اسـتخدام 

وبرامج أخرى. 
القصة املؤثرة  

أوضحت هديـل أنه من املمكن جعل 
القصـة مؤثرة، من خـالل احتوائها 
الطابـع اإلنسـاني، واختيـار  عـىل 
املـكان الذي يجـب أن يحتـوي عىل 
تفاصيل كثرية بحيث يشعر املشاهد 
أنـه بالفعـل يف ذلك املـكان وتجعله 
يعيـش القصـة. ومـن املهـم كتابة 
القصـة بطريقة بسـيطة وواضحة 

ومبارشة.
أمور يجب مراعاتها أثناء التصوير  

كما تطرقت عرجة إىل بعض النقاط 
التـي يجـب مراعاتها خـالل عملية 

التصوير و تتمثل يف:  
منح املشـاهد املسـاحة والحرية يف 

التنقل.  
الشاشـة والتعليـق  الكتابـة عـىل   

الصوتي.  
توجيه انتباه املشاهد.  

أن يكـون للمحتـوى رسـالة قويـة 
وواضحة.

[إقـرأوا املزيـد: كيـف تنجـز قصة 
 ٣٦٠ تقنيـات  باعتمـاد  صحفيـة 

درجة؟]
 VR البث املبارش بتقنية

أكـدت هديل أنه من خـالل تجربتها 
 Frontline in Focus وفريـق 
املبـارش بتقنيـة  البـث  باسـتخدام 
VR، اسـتطاعوا مساعدة الكثري من 
الصحفيـني يف الوصـول إىل املناطق 
التي يصعـب عليهم الوصـول إليها 
واسـتكمال تحقيقاتهـم، وأّن هناك 
العديـد مـن الصحفيـني املهتمني يف 
التواجد يف مكان األحداث للعمل عىل 
إنجـاز تحقيقاتهم أو كتابة قصص 
صحفيـة، ومن خالل هـذه التقنية 
اسـتطاعوا تقديم محتـوى مختلف 
مـن خالل الفيديوهات أو مسـاعدة 
الصحفيـني يف التواجـد االفـرتايض 
يف مختلـف املناطـق التـي يصعـب 

الوصول إليها.
صفحـة  مـن  الرئيسـة  الصـورة 

.Frontline in Focus
عن شبكة الصحفيني الدوليني 
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رواية (نحُن والبحر) للروائي سعيد غازي 
األمريي، تنقلنا اىل حيث الهجرة القرسية، 
والهروب من جحيم املضايقات واملطاردات 
مـن داخـل الوطـن، كـون أن مزهـر هو 
واحد من أبنـاء الطائفة (املندائية)، تدور 
األحداث يف ظل الحكم القمعي التعسفي، 
للنظام البائد الصدامـي، ويف تمهيد مربر 
ألسـباب هـذه الهجـرة مـن خالل سـري 
أحداث هذه الرواية، نرحل معه يف طواف 
متصـل، اىل حقـب زمنيـة ومكانيـة من 
تاريخ العراق، حيث حرب الثمان سنوات، 
والحصار، وغزو الكويت، بشكل مختزل، 
وبأسـلوب رسدي مكثف، يكشف لنا نوع 
التعامل مع هذه الطائفة التي تعرضت اىل 
مضايقات من قبل السـلطة آنذاك، وحتى 
من قبـل املجتمع، الـذي كان يتعامل مع 
هذه الطائفة بشـكل خال من اإلنسـانية 
اىل درجـة العـزل والنبذ، وهذه األسـباب 
دعـت  مزهـر وزوجتـه واوالده األربعة، 

االستعداد ملغادرة الوطن، مجرباً.
وهكذا وبعد هذا الطواف يف مستهل احداث 
هذه الرواية،  نرافق مزهر وعائلته يف رحلة 
البحث عـن مالذ آمـن، وتنقسـم الرواية 
يف خيوطها النسـيجية، ولغتهـا الرسدية 
اىل ثـالث أقسـام تفرضهـا هـذه الرحلة 
القرسية، وهي: األسلوب التقريري األدبي 
الذي ينسـجم والسياق الفني لألحداث، اْذ 
ينـربي مزهر بطل الروايـة بالقيام برسد 
االحـداث بهذا االسـلوب االدبـي الرسدي، 
والخط الثاني هو محور األحداث الرسدية 
التي تتطلبها عمليـة فن صناعة الرواية، 
أما الثالث فهو اسـتخدامه ألدب الرحالت 
كأسـلوب مضاف، للتعريـف عىل االماكن 
والـدول واملـدن التي مر بهـا مزهر خالل 
رحلته املضنية الشـاقة، وهـذه التوليفة 
مـن الرتاكيـب الفنية، أضفـت عىل مبنى 
الرسد هالة سحرية محببة لجذب القارئ 
نحو متابعة االحداث بـكل اهتمام، حيث 
يحط مزهر وأرسته املندائية يف االردن، ثم 
تبدأ الرحلة الشـاقة املحفوفـة باملخاطر 
عرب املهربني الذي سـوف ينقلونه وبطرق 
غـري رشعيـة، ومن خـالل بحـر املحيط 
الهندي اىل أندونسـيا، حيث نتابع وبشكل 
مشوق وساخن، ما حدث لهذه األرسة يف 
البحر، ومخاطـر املطاردات من قبل خفر 
السـواحل يف أندونسـيا، حتى يتم اعتقال 
املهاجريـن، وزجهـم يف املعتقـالت، حيث 
نتابع سـابقاً هـذه الرحلـة املضنية من 
الفاتيـكان، ثـم ماليزيا، ثـم الوصول اىل 

أندونيسيا:

« العيـون أدمنت الظلمـة، نحن والزورق 
ننتظر، بـدت الرؤيا تتضح رويـداً رويداً، 
سـتار العتمة املظلـم بـدا بالرتاخي، قبة 
السـماء أكثر وضوحاً خيوط الفجر بدأت 
تحـل علينـا، كابينـة النسـاء واألطفـال 
خامدة بال حراك الرجـال نهضوا جميعاً، 
وجه املاء يلوح للناظر بموجاته املتكرسة 
وهي ترتطم عند جسـم زورقنـا الذي بدا 
مستأنسـاً بميالده الخفيف.» (ص ١٠٨ 

 .(
وهكذا ووفق هذا النسـق املتجانس املرن 
املمزوج بمشاعر اللوعة والغربة والخوف، 
تـدور االحـداث بشـكل متصل متماسـك 
خـال من أي ترهـالت أو زيادات تؤثر عىل 
سري العملية الرسدية وانسيابيتها يف خلق 
إيقـاع صـاف نقـي ومؤلم بـذات الوقت، 
حيـث سنشـهد، اعتقـال مزهـر وارسته 
وبقيـة املهاجريـن معـه واغلبهـم مـن 
الطائفـة املندائية، وزجهـم يف مكان خال 
من أي وسائل الراحة، ليكونوا تحت رحمة 
السلطة يف اندونيسـيا وهم يتابعون بكل 
خوف مصريهـم املجهول، وبعد أن تطول 
مدة اعتقالهم، وخوفهـم من أعادتهم اىل 
وطنهم، الذي سيقودهم اىل حبل املشنقة 
حتمـاً، يحـاول مزهـر االتصـال بالجهة 
التي تهتم بشـؤون املهاجرين والالجئني، 
ومحـاوالت كثـرية ينجح مزهـر يف جلب 
اهتمـام االمـم املتحدة لحالهم، وتسـجل 
اسـمائهم ضمـن الالجئـني الهاربني من 

جور السلطة يف الوطن:
« عملـت جاهداً للحصول عىل رقم تلفون 
األمم املتحدة يف جاكارتا، يف اليوم الخامس 
تمكنـت مـن الحصـول عليـه، وأخـربت 
الجميع بأني سوف اتصل بهم، من يرغب 
بتسـجيل اسـمه معي فأهال وسهالً ومن 
ال يرغـب فهو حر، الجـواب كان موافقة 
باإلجمـاع، اتفقنـا جميعـاً عـىل الرسية 
التامـة لخطـو االتصـال باألمـم املتحدة 

وعدم اخبار أي فرد.» (ص ١٢٩) 
وهكذا نتابع حالة الرتقـب واالنتظار مع 
مزهر وارسته وبقية املهاجرين، ويستمر 
مزهر باالتصال، حتى تأتيهم املوافقة، اذ 
نتفاجـأ بالحس الدرامي السـاخن عندما 
يسأله مسـؤول الهجرة، عن الوطن الذي 
يرغـب أن يعيش فيه، وعليه اختار وطن، 
غـري وطنه، فتأخـذه التداعيات من عالم 
الغربة اىل حيث وطنه االم ومرتع طفولته 
وصباه، ليختار بعدها (السويد)، ويستقر 
هناك يف جنوب السـويد، ويف شـقة تتوفر 
فيهـا كل اسـباب العيـش، لتعـود الدماء 
تـرسي يف مسـامات االرسة، ثـم ينتقـل 
بعدها من الجنوب اىل الشمال، ويستقر يف 
شقة أكرب، ليمارس مهنته ومهنة أجداده 

يف عمل صياغة الذهب والفضة.
يقدم لنا الروائي من خالل مسار االحداث، 
والبحـار، والـدول، واملـدن الـذي يمر بها 
رشح تفصيـيل ينسـجم ومسـار العملية 
الرسديـة، عـن تلـك االماكن وطقوسـها 
وعاداتهـا ولغتها، وانـواع املأكل وامللبس، 
والجبـال والسـهول والوديـان، الرصوح 

املميزة فيها، بأسلوب شيق وممتع:
« العـراق يف حقبـة صـدام كان ذاهباً إىل 
املجهول، نعـم. احرتم قرار هجرتي، حني 
أملس الحرية ملسـًا، حرية العقيدة، حرية 
الفكر، املساواة بني الشعوب، حرية املرأة 
ومساواتها بالرجل، قيمة الثقافة، الوعي 
العـايل للبرش، النظافـة، البيئـة املصانة، 
النزاهة بعيداً عن الغش والرشـىى.» (ص 

 ( ٢٥٢
وهكذا تابعنا رواية (نحُن والبحر) للروائي 
سـعيد غازي األمريي، التي تنتمي اىل أدب 
الغربـة والهجرة واملهجرين قرساً، ورحلة 
عـرب البحـار ، والـدول واملـدن، واملخاطر 
التي أحاقـت بأبنائنا وهـم يهربون نحو 
املجهـول ، واعدها واحدة مـن النصوص 

الرسدية الروائية التي تستحق االهتمام.
من اصدارات دار سـطور – بغداد –شارع 

املتنبي لعام ٢٠٢٢ 
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يـارش محمد عيل شـاب جزائري من ذلك الجيل الذي  شـهد املنعرج 
الخطـري الـذي مرت بـه الجزائر يف فـرتة العرشية السـوداء؛ الجيل 
الذهبـي الذي قرأ نصـوص املنفلوطي وجربان خليل جربان يف سـن 
صغرية، وعارص وهو شـاب التقلبات السياسـية واالجتماعية التي 
كانـت يف كل مـرّة تقلـب موازين القـوى لصالح متنافسـني تراهم 
يتصافحون يف آخر املعركة ليبقـى ضحايا هذا الرصاع يتطلعون إىل 

املعركة القادمة والصلح القادم.
صديقـي: رواية اجتماعية تحكي واقـع الجزائر خالل إحدى فرتات 
الإلسـتقرار الكثرية التي مرت بها. رواية كتبت برؤية شـبابية؛ عني 
فيهـا عىل املايض الذي يحمل انتصـارات وال يداري انهزاماته، وعني 
أخرى عىل الحارض الذي يشـبه نفقا فيه إضاءة ضئيلة تنطفئ بني 
الحـني واآلخر ليبقى أمل الشـباب هو النـرباس الوحيد الذي نهتدي 
بـه، أما املسـتقبل فكانت النظرة إليه تغطيها سـحب كثيفة جعلت 
الرؤيا مسـتحيلة حاليا، لكن بقوة الشباب الفكرية ربما ستزاح تلك 
السـحب، وعىل أمل أن يكون مسـتقبل هذا البلـد أفضل من ماضيه 

وحارضه.
عمر وحسني شابان جمعهما تخصص االقتصاد يف إحدى الجامعات 
الجزائريـة، رغم اختالف املنشـأ والتوجه إّال أّن الفقـدان وحّدهما، 
فالفقـد صفة عادة ما تجمع املختلفـني؛ فهو ال يفرق بني أمازيغي 
وعربي وال بني أبيض وال أسود. وبما أّن كل منهما ذاق مرارته ،فإّنه 

أصبح لصيقا باآلخر مالزما له يف الّرساء والرضاء.
بأسـلوب بسـيط مبـارش وحـوارات قصرية نقـل لنا الكاتـب حياة 
الصديقـني داخل الوطن وخارجه، وكان ملخـص ما جاء به هو أّن  

االبتعاد عن الوطن مرُّ ولكن  العيش فيه مؤلم جدا.
فكـرة الرواية تبدو للوهلة األوىل أّنها تعالج قضية الهجرة من وطن 
يتفنـن يف تصفيـة أحالم أبنائه إىل بلد يتقن جيـدا نبذ اآلخر املختلف 
عنـه. لكن الكاتب بدأ بفكرة ثم تشـعب وانتقـل إىل عرشات األفكار 
وعالج بدل القضية الواحدة، ثالثة قضايا أو أربع. أراد الكاتب هنا أن 
يطرح القضايا املعارصة كلها دفعة واحدة وأن يلّم بأوجاع الشـباب 
كلهـا يف رواية واحـدة. وكأنه يسـتعرض قدراته ويعـرض هزائمه 

وهزائم جيله كله يف هذا النص.
العرشية السوداء، اليتم، الزواج التقليدي ونتائجه، التعددية الحزبية، 
البطالة، التكنولوجيا وأرضارها، الحـب، اإلرهاب الحقيقي، الحكم 
اإلسـالمي والعلمانية، الحجاب يف الغـرب، الهوية الجزائرية، الغرب 
وتفكريه العنرصي ..كلها مواضيع ُطرّحت يف الرواية، كان كل حدث 
يرويـه يربطـه دائما بموضـوع يبدي رأيه فيه بـكل برصاحة، دون 
حياديـة وال مجاملة. وهنا تظهر قوة النص؛ يف قوة دفاع كاتبه عن 
توجهاته الفكرية والتي انعكست عىل شكل رسائل مبارشة موجهة 

ظاهريا لفئة الشباب وباطنيا للمسؤولني والحكام.
الرمزية كانـت ظاهرة يف تناقضات الشـخصيات الرئيسـية وحتى 
َخ  الثانوية، فاختيار األسماء واختالفهما نابع من  االختالف الذي أُرِّ
له عرب التاريخ، كما أن اختيار  الثنائي لأللوان أثناء  لعبة الشطرنج 
لـم يكن تلقائيا فهو نتيجة حتمية للتضـاد الفكري كتضاد األبيض 
واألسـود وأن ال منطقـة رمادية تجمع بني األفـكار املتناحرة إال أن 
يكـون تقبل اآلخر عقيدة تتبناها شـخصيا. أما أحالم فقد جسـدت 
العلمانيـة الوطنية يف ثوب املحافظة املجتمعيـة التي لم تقاوم قوة 
العسكر املادية وهيمنته الفكرية، واذا رجعنا إىل ماري فإنه اإلسالم 
الـذي يطـأ الغرب ولكنـه ال يلقى ترحيبـا، غـري أّن عواصف الغرب 

العنرصية تحتويها نسائم اإلسالم الرحبة.
ظهـرت شـخصية الكاتـب جلّية يف النـص؛ حتى أّنه تجسـد يف أحد 
أبطالهـا ودافـع عـن فكـره مـن خاللهـا، كان املتحكـم الوحيد يف 
الشـخصيات، فقد قيدها ولم يمنحها  مسـاحة كاملـة من الحرية 
يف التعبـري عـن فكرها، وكان يّسـريها وفق ما يمليـه عليه الصوت 

الواحد، لذا فقد كان  يرفض كل صوت مخالف له.
الشمولية يف املوضوع مع التفرع يف األفكار جعل الرواية تتخذ منحى 
معني لتتوقف فجأة وتتخذ منحى آخر، وهذا ما شـّتّت ذهن القارئ 
واسـتنزف طاقـة الكاتب؛ فلـو اكتفى هـذا األخري بقضيـة واحدة 

ومنحها كل  جهده لكان النص أكثر تماسكا مما هو عليه اآلن.
قامـت الرواية عـىل مقومـات الروايـة الحداثية ونجحـت يف اإلملام 
برشوطهـا؛ من حيث الفكرة والحدث واألسـلوب والحوار، لكن كان 
هناك سـطحية أو قـل ترسع يف الخـروج من عقدة الروايـة ،وكأّن 

الكاتب أُرهق فأراد أن يصل إىل النهاية برسعة.
لم تشفع بساطة الرسد وتسلسل الحدث للثغرات املوجودة يف النص 

و كان سببها الرئييس  االنتقال من موضوع إىل آخر .
كان تركيز الكاتب األسـايس يصب عـىل نقل فكرة ومعالجة قضية، 
فلم يـويل اهتماما للصنعة اللفظية ولم يتكلـف يف البديع، هذا خدم 
الرواية بشـكل ممتاز، خاصة يف ظل ما نشهده يف زماننا بما يسمى 

بالقارئ الرسيع الذي ليس لديه الصرب عىل الوصف الكالسيكي .
أرى أّن الروايـة تضع التيـار املحافظ عن القيم اإلسـالمية وعادات 
مجتمعنـا يف مواجهة صعبة، أمام ما نشـهده من انفتاح كبري عىل 
التفكري الغربي بكل تفاصيله، وهنا وجب علينا مجابهته بما يخدم 
قيمنا وعاداتنا وتعاليمنا. لسـت مع فكـرة أدلجة الرواية لكنني مع 
فكـرة تهذيبهـا وخلق جو قرائـي نظيف يف ظل العفـن الكبري الذي 

نعيشه .
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ان ماقراته يف املجموعـة القصصية «غبار 
الرفـوف» قـد نفـض هـو االخرالغبار عن 
ذاكرتـي واعادنـي اىل بواكـري الرسديـات 
الواقعية التي كحلت بها عيوننا ولم تغادر 

ذاكرتنا ارشاقاتها ابدا .
لـم يحيـد القاص العـارف عن هـذا النهج 
منـذ اول قصـة اىل اخرها ، وحـني اكملت 
القـراءة واطلعت عىل مقابلـه معه يف اخر 
املجموعة اتضـح يل عمق الواقـع وتأثريه 
الزاخـر يف ذاكـرة القاص مـن خالل فيض 
قراءاتـه  وتأثريهـا يف بواكـري اسـتلهامه 

الروح الرسدية عالية املستوى .
املجموعـة تتكـون مـن ٤٥ قصـة قصرية 
...قد يكون القاص واعيـا ؛ بحكم مهنيته 
االكاديميـة اىل وحـدة البنيـة الرسديـة يف 

املجموعة ، وتبادر اىل ذهني سؤال:
- ملـاذا لم تحفـزه وحدة الثيمـة الرسدية 
للمجموعـة اىل كتابـة روايـة ذات املنحـى 

الدرامي املتصاعد ؟
ربما يكـون ذلك اىل اختـالف وتباعد أزمنة 

كتابتها .
وهو دليل عىل ان الـرسد الواقعي ، ينهض 
يف احتـدام التيـارات واالتجاهات واملدارس 
األدبية املتجددة املتطلعة دائما  بل املصابة 
بهوس التجديـد ، ولن تخبـو جذوتها وان 
وجهت لها انتقادات املبارشة او االسـهاب 
وخلوها من الشاعرية التي تنم عن دالالتها 

ورموزها ووظيفتها اللغوية وااليحائية.
العـارف يف هـذه  ان قصـص مصطفـى 
الرسديـة  املجموعـة يركـز عـىل عنـرص 
(القص) املتكامل اشـبه بلوحـة متكاملة 
املالمـح ولكـن التخلو من ملحـة  تحليق يف 

خواتيم بعضها ..
« فتحت عيني بصعوبة وأنا أتأمل الواقفني 
ينظرون إيل بشفقة , نظرت يمينا شاهدت 
أمـي تنهمر دموعها  بقوة  نحوي  وتحرق 
وجنتـي , وأبي مبتسـم بحزن عميق, وهو 
يمسـح عىل إطـراف شـعري,  ال أتذكر ما 
حـدث بالضبط , عدت إىل  غيبوبتي تذكرت 
أننـي العـب كـرة القـدم يف الخامسـة من 

جعفـوري   » قصصـة  يف  عمري....»كمـا 
املتمرد»

عـىل الرغم مـن تركيزه الرئيـس يف تعرية 
الواقـع املتخبط املتشـحط بالـدم والفقر 
والخديعـة . لقـد التـزم القـاص برتاتبية 
الزمن ووحدة ثيمة الحـدث وترابط املكان 
لتتشـكل القصة بني يديه وحدة متجانسة 
، اال ان سـخطه ورفضه واقعا مؤملا قد اثر 
عىل ادواته الرسديـة فهيمنة روح الرفض 
واالنتقـاد والتعريـة  لهـا ، فقـد وجـد يف 
الواقع أسـلحة اإلدانة وسهام النقد واذرع 

التعرية.
« نـادت املضيفـة بصوت عـال عىل جميع 
الـركاب ربط  األحزمة وصلنا حدود العراق 
, وحمدا لله عىل سـالمتكم , هزني املوقف 
تركـت العراق ألكثر مـن ثالثني عاما غربة 
واغـرتاب , وأنا اتذكر األحداث التي جرت يف 
العراق منذ مغادرتي له , وكيف حال والدي 
املريض, ووالدتي التي تعاني فراقي وتبكي 
عيل يف كل حني , نزلت يف مطار بغداد أتأمل 
وجـوه الحارضين , ومناظـر الخراب التي 

حلت بالعراق» كما يف قصة « الخيبة»
ولم يربك  بنيـة النصوص الرسدية التزامه 
باملنحـى الحكائـي املتتابـع واملتزامـن يف 
دائرة الزمان واملكان املحدد . يقول يف قصة 
« دكتـورة سـوزان».» رن هاتفـي النقال 
دكتـورة سـوزان نعـم ابنك يف أمـان معنا 

عليـك أن تدفعـي الجزية والفديـة عنه لم 
اسـتطيع الرد والكالم كان بكائي وصمتي 
هو الـرد عليهم ثـم قال  عليـك دفع مبلغ 
خمس دفاتر مقابل سالمته وأغلق الهاتف 
ولم يكن عندي املبلغ املراد مني اضطرتني 
الظـروف إىل  بيـع بيتـي بثمـن بخـس يف 
منطقة العامرية من اجل إنقاذ حياة ولدي 
احمـد والتقيـت بمجموعة مـن املجرمني 
واللصوص سلمت لهم املبلغ  كامال , وسلم 
يل ولدي احمد وأغمـي عليها وهي تتحدث 
عـن مأسـاتها  حملتها والزمـالء معي  إىل 
القاعة املجاورة ورضبتها عىل خدها أفاقت 
وأغمي عليها مرة أخرى بعدها أفاقت وهي 
تـرصخ كان ولدي احمـد  مقطوع الرأس, 

واليدين ,والرجلني» 
ان احـداث القصـص تتجسـد يف مفاصـل 
املجتمـع عامة الشـارع والبيت واملدرسـة 
واملستشـفى والصحراء السيارة والطائرة 
الوطن والغربة  ...الخ . كل األمكنة تشـهد 
عىل عدمية اإلنسـانية وخوائها من األمان 
واالسـتقرار. وهي تعرية حقيقية لتسلط 

األنظمة الدكتاتورية.
اشعر بحميمية دافئة يف كثري من القصص 
والسـرية  الثقـايف  النبـض  تناولـت  التـي 
التـي  الثقافيـة  لشـخصياتها  العظيمـة 
سجلت لها مكانة مرموقة يف سفر الثقافة 
والوعي السيايس او االدبي ..يقول يف قصة 

« مقتل بائع السكائر»:
« يف عاملـه الغريب ,و املحلق يف الكون , يبدأ 
الجلوس بقـراءة الصحـف اليومية  ركنت 
سـيارتي عـىل الجانب األيمن من الشـارع 
الفرعي ,واقرتبت منـه ,لم يحس بوجودي 

عىل اإلطالق , 
سلمت عليه :اسعد الله  صباحك أستاذ

- أجابنـي ببـط: اهال وسـهال , مـن وراء 
نظارتـه الصغـرية الحجم , وهـو يركز يف 

عينيي 
- سـألني : هـل تريـد نوعـا من السـكائر 

املعروضة؟  
كال  استغرب من  املوقف 

أذن ماذا تريد؟ 
-أريـد التعـرف عليـك  واالسـتفادة منـك  
ابتسم حتى بانت فتحة صغرية بني أسنانه 

أعطته جماال يف الضحك 
انهـا الشـخصية التـي الفناهـا تنبض يف 

قلوبنا « احمد الباقري» .  
كذلـك يف قصـة « الرابـح « وهو يشـري اىل 

االديب الكبري احمد الجنديل قائال : 
« - أعلن رئيس هيأة التحكيم  الفائز األول 
: الروائي  احمد شهاب الجنديل عن روايته 

( آلهة من دخان) ٠ 
ضجـت القاعـة بالتصفيـق مـن جميـع 
األضـواء  وسـلطات   , بقـوة  الحارضيـن 
والكامـريات عـيل , توجهـت إىل  املنصـة 

سـلمني وزيـر الثقافـة جائـزة الدولـة , 
وجاءت إحدى الفتيات الجميالت  البسنتي 
وسام اإلبداع لعام ٢٠٢١ , واألخرى أهدتني 

باقة ورد جميلة ٠ 
وقفت أمام األدباء ,وقف الجميع

 -: قلـت شـكرا جزيـال عـىل منحـي هذه 
الجائزة الكبرية , ووسام اإلبداع ,وسقطت 

دمعتي التي فضحتني ٠
وقلت تمنيت لو كان تكريمي يف بلدي « .     

«أحيانـا يكـون الواقـع اكثر قسـاوة من 
أدوات الرسديـة الفنيـة ، اعتقـد ان املرارة 
تطفـح يف الحكائيـة كمظهر مـن مظاهر 
األسـلوب الرسدي التقليـدي او الواقعي .. 
تـرد يف قصة  غبار الرفوف والتي  تتشـابه 

احداثها مع قصة «غبار األمكنة» :
«- عدت إىل جامعتي, وأكملت كتابة رسالة 
املاجسـتري التـي طبعـت كتابـا  فيما بعد 
, أهديت نسـخة منه إىل املكتبـة املركزية , 
فوجئـت بأنهـا تحولت إىل دائـرة حكومية 
أخـرى ,وانطمسـت أثار  املكتبـة, والكتب 

,والثقافة «  
يف قصـة « ماتهمتـي»: « وقعت  عىل ورقة 
بيضـاء تحولت إىل حمـراء بسـبب الدماء 
التي تسـيل من وجهي وجسـمي , وأطلق 

رساحي ليال ٠
 وصلـت إىل  البيـت منهـك القـوى ,دمرت 
نفسـيتي ,وحطمت من بعض أراذل القوم 
, استقبلتني زوجتي, وأوالدي بفرح غامر, 
دخلت بيتـي, ونمت نوما عميقـا,  لم أذق 
الطعام ,والنوم منذ أيام , شـعرت بالحرية 

واألمان  ٠ 
التقاعـد  عـىل  أحلـت   الثانـي  اليـوم  يف 

اإلجباري٠
«- سالت نفيس ما تهمتي ؟!!!

نحن بحاجة اىل رصخة مدوية سواء كانت 
رصخة رسدية ام شعرية ..رصخة للجميع 
بنفس مستوى حاجتنا اىل جمالية التناول 

وحداثة األسلوبية وغرائبية 
والتشـكل  اللغـة  روتـني  الحـدث وكـرس 
االجنـايس الـذي يمنـح النص مسـتويات 

ومديات ابعد من حدود املفردة .

 

َعَىل الّذْنِب َما َنِدْمُت
            أََال ُقلِْت : َهْل أَُالُم ؟

أََنا َفاِسٌق ُجِبلُْت
                 َوِمْن ِفْطرٍَة ُتَقاُم

ِبَال َعاِئٍق َيُشوُب
              ُخَالَصاِتَها املُِثريَة

لَِذا َعْنِك َال اُتوُب
              أَ َيا ِفرَيتي الَكِبريَة

َواْسَفرِت َتحِملنَِي
           ِمَن الَشوِق َما َغوَاني

َكَما الَطيِف َتْسَحِريَن
              َولَوَالِك َما اَتاني !

َفَعاَهدُت ِبالَبَقاِء
          َوُمْذ ِجْئِت َطاَب َدائي
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هـو يمتلك سـيارة أكرب من سـيارتي 

وهي أم ألطفـال ناجحني..يقول املثل 

”مـن راقب النـاس مات همـا“ إذ إن 

املقارنة فخ سـهل الوقـوع فيه، لكن 

هنـاك عرش حقائـق إذا فكـرت فيها 

مليا فسـتجد أنك املتـرضر األكرب من 

هذه املقارنات.

الكثـريات  فيـه  تقـع  فـخ  املقارنـة 

والكثريون سـواء تعلق األمر بالجمال 

أو التقـدم الوظيفـي أو الرياضـة أو 

حتى مهارات القيادة وركن السيارة.

وهذه عرشة أسـباب تثبت أن املقارنة 

غري مجدية عىل اإلطالق وهي:

1 - فـخ ال ينتهي: دائـرة املقارنات ال 

تنتهـي فسـتجد دوما من هـو أفضل 

منك، لذا فإضاعـة الوقت يف املقارنات 

مسألة غري مجدية إذ ال نهاية لها.

2 - ظلم للنفس: ما يحدث يف املقارنة 

هو أننا نضع نقاط ضعفنا يف مواجهة 

نقـاط قـوة اآلخريـن وهـي معاملة 

غـري عادلة للذات ملـا فيها من تجاهل 

نقـاط القوة والرتكيز فقط عىل نقاط 

الضعف.

تعتمـد  التفكـري:  يف  سـطحية   -  3

املقارنة عـىل رصد نقاط قوة اآلخرين 

الظاهرة لنا وهو خطأ كبري فالسعادة 

الظاهرية ليسـت بالـرضورة مؤرشا 

عىل الحالة العامة لإلنسان.

4 - ضيـاع االسـتمتاع بالحارض: من 

يشغل نفسه بمتابعة أحوال اآلخرين، 

يضيع عىل نفسـه فرصة االسـتمتاع 

باللحظة الراهنة وما تهديها له.

5 - رضر للـذات: االنشـغال بمقارنة 

أنفسنا باآلخرين يؤدي لتدهور الحالة 

املزاجيـة وهو مـا يظهر عـىل الوجه 

وبالتايل مـن يقارن نفسـه باآلخرين 

يفقد جاذبيته.

6 - الحياة ليست مسابقة: من يقع يف 

فخ املقارنة ينىس حقيقة مهمة وهي 

أن الحياة ليست سباق مع اآلخرين.

7 - لكل شخص مميزاته: لكل شخص 

نقاط القوة الخاصة به يف شـخصيته 

واالنشـغال بمتابعة أحـوال اآلخرين، 

يضيـع عليـك فرصـة كبـرية بإبـراز 

إظهار نقاط قوتك.

8 - توتـر عصبـي: يقـول األطباء إن 

الجهد املبذول يف املقارنة مع اآلخرين، 

يضعك تحـت ضغط عصبـي كأنك يف 

حالة منافسـة دائمة وهـو أمر يعني 

التوتر العصبي املستمر.

9 - نظرة غري واقعية: إذا كنت يف بداية 

حياتك العملية فمن غـري املنطقي أن 

تقارن نفسـك بزميل له خربة سبقتك 

بأعـوام، ألنك يف هـذه الحالة تتجاهل 

أنه هو أيضا بدأ من الصفر يف يوم من 

األيام.

10 - مـن العـدم وإليه: ثمـة حقيقة 

يمكـن أن تريـح مـن يسـتوعبها من 

املقارنة مع اآلخريـن، وهي أننا ولدنا 

يف  وندفـن  وسـنموت  عـراة  جميعـا 

الـرتاب يف يوم مـا، وبالتـايل ال جدوى 

من إضاعة الوقت بني امليالد واملوت يف 

التوتر العصبي غري النافع.

النوبـة القلبيـة، املعروفـة أيضا 
باسم احتشاء عضلة القلب، هي 
حالـة طبية طارئة تحدث عندما 

يتم منع وصول الدم إىل القلب.
أكثر أعراض هذا املرض شـيوعا 
ألـم الصـدر، ولكن هـذا ال يؤثر 
لذلـك،  مريـض.  كل  يف  دائمـا 

يجـدر معرفـة جميـع العالمات 
التحذيريـة املحتملة التي تشـري 
إىل أن نوبـة قلبيـة عـىل وشـك 

الحدوث.
يف  ليثغـوي  شـرييل  وتحدثـت 
Benenden Health، حول بعض 
إشـارات النوبة القلبيـة، قائلة: 

«احتشاء عضلة القلب، املعروف 
أكثر باسم النوبة القلبية، يمكن 
أن يكـون حدثا يغـري الحياة، لذا 
مـن املهم التعرف عـىل العالمات 
واألعـراض، والتـرصف برسعة. 
يربط الكثري مـن الناس النوبات 
القلبيـة بألـم شـديد يف الجانب 
األيـرس يف الصـدر قـد ينتـرش يف 
ذراعـك أو فـكك. وهذا هـو أكثر 
األعـراض شـيوعا، ولكـن هناك 
عالمـات أخـرى يجـب االنتبـاه 

إليها».
وحذرت من أن الشخص قد يبدو 
وجهه «شاحبا، رماديا ومتعرقا» 

قبل اإلصابة بنوبة قلبية.
وأضافـت: «قـد يشـعر املريض 
بالغثيـان، أو قد يكـون مريضا، 
التنفـس  يف  بضيـق  ويصـاب 
ويظهر شاحبا رماديا ويتعرق».

عالمات أخرى لنوبة قلبية:
دورا  الجنـس  يلعـب  أن  يمكـن 
يف كيفيـة تعرضك لنوبـة قلبية. 
وأشـارت ليثغوي: «هناك بعض 

االختالفـات بني كيفيـة تعرض 
الرجال والنساء لألزمة القلبية. 

يعاني الرجال يف الغالب من ألم يف 
الصدر، يف حني أن النسـاء يمكن 
أن يكـون لديهـن عـادة أعراض 
إضافيـة مـن الشـعور بضيق يف 
التنفـس أو الغثيـان أو األلـم يف 

الرقبة والفك».
وتابعـت: «مـن الجديـر بالذكر 
أيضا أن بعض الظروف الصحية 
عرضـة  أكثـر  النـاس  تجعـل 
لإلصابـة بنوبـة قلبيـة وقـد ال 
تكـون عالماتهـا ملحوظة مثل 
مرض السكري. ويمكن أن يكون 
املصابون بداء السكري من النوع 
الثاني أكثـر عرضة للمعاناة من 
نوبـة قلبيـة صامتـة، حيث قد 
تكـون أعراضهـم الوحيـدة هي 
حرقة معدة خفيفة أو ألم غريب 

يف الصدر».
وأضافت: «لذلك، إذا كنت مصابا 
النـوع  مـن  السـكري  بمـرض 
الثانـي، فمـن املهـم أن تكـون 

عـىل دراية بأعـراض مثل حرقة 
املعدة، والشعور بالدوار، والعرق 
البـارد دون سـبب أو ألم يف فكك 
أو رقبتـك أو ذراعـك األيرس، مع 
إدراك أن هذه األعراض يمكن أن 

تكون أعراض النوبة القلبية».
كيف تقلل من املخاطر:

يمكـن ربـط احتماليـة إصابتك 
بنوبة قلبية بالعديـد من عوامل 
نمط الحياة بمـا يف ذلك التدخني 

وزيادة الوزن والنظام الغذائي.
وقالت ليثغوي: «يجب أن ينصب 
تركيزنـا عـىل نظامنـا الغذائـي 
نظـام  واتبـاع  حياتنـا.  ونمـط 
غذائـي صحـي مـع الكثـري من 
األطعمة املغذية والحد األدنى من 
املعالجات سيدعم الوزن الصحي 
وجهاز القلـب واألوعية الدموية 

والجهاز املناعي».
وأوصت باستهداف وجود الكثري 
من األلوان عىل طبقك من مصادر 
لضمـان  والفاكهـة  الخضـار 
حصولـك عـىل كمية كبـرية من 

الفيتامينـات واملعادن والعنارص 
الغذائية لدعم الجسم. وأضافت: 
«إن األكل الصحـي، مثل النظام 
الغذائي للبحر األبيض املتوسط، 
يعـد أمرا رائعـا لتقليل مخاطر 
اإلصابة بأمراض القلب وكذلك 
ارتفاع الكوليسرتول والسكري 
من النوع الثاني وارتفاع ضغط 
الدم». وأوضحت أيضا أن هناك 
عامال آخر مهمـا «هو الرتكيز 
عـىل زيـادة حركتـك، وهـذا ال 
يعنـي أنه يجب عليك االنضمام 
إىل صالة األلعاب الرياضية، بل 
يعني فقط استغالل كل فرصة 
متاحة لتحريك الجسم. وبشكل 
عام، يعد النشـاط اليومي ملدة 
٣٠ إىل ٦٠ دقيقة أمرا مثاليا. إن 
الحد من استهالك الكحوليات، 
واإلقـالع عن التدخـني، وتقليل 
األطعمة الدهنيـة، يدعم أيضا، 
القلـب،  صحـة  فقـط  ليـس 
ولكـن أيضـا صحتنـا العامـة 

وعافيتنا».
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١ ملعقة كبرية زيت زيتون

لحم مفروم ٢٥٠ جرام 

بصـل  ١ حبة كبرية 

مفروم

ثوم مهروس ٢ فص 

بقدونس مفروم ٢/١ كوب 

١ ملعقة صغرية بهار مشكل

١ ملعقة صغرية ملح

٤/١ ملعقة صغرية فلفل أسود

خليط البطاطس

بطاطس ٢ حبة كبرية 

٢ ملعقة كبرية دقيق

بيض ١ حبة كبرية 

١ ملعقة صغرية ملح

١ رشة صغرية فلفل أسود

بابريـكا  ٤/١ ملعقـة صغـرية 

(فلفل حلو)

٢ ملعقة كبرية بقدونس مفروم

للتشكيل بقسماط خشن

طريقة التحضري

واسـعة  مقـالة  يف  ١.الحشـو: 

ضعـي الزيت وسـخني عىل نار 

متوسطة. اضيفي اللحم وقلبي 

إىل ان يجف ماؤه. اضيفي البصل 

والثوم وقلبي ملدة دقيقتني.

البهار،  البقدونـس،  ٢.أضيفـي 

امللـح والفلفـل، قلبـي عـىل نار 

قوية إىل أن ينضج اللحم ويجف 

ماؤه تماما. دعي اللحم ليربد.

قـدر  يف  البطاطـس:  ٣.خليـط 

عميق ضعي البطاطس واغمري 

باملاء. ضعي القدر عىل نار قوية 

لتنضـج  البطاطـس  لتسـلقي 

تماما. قـرشي البطاطس وهي 

دافئة. دعيها لتربد تماما.

اهـريس  عميـق  طبـق  ٤.يف 

اداة  باسـتعتمال  البطاطـس 

هرس البطاطـس او اي طريقة 

تفضلني.

البيـض،  الدقيـق،  ٥.أضيفـي 

البابريـكا  الفلفـل،  امللـح، 

البطاطس  قلبـي  والبقدونس، 

لتختلـط  عريضـة  بملعقـة 

املـواد وتتشـكل لديـك عجينة 

متماسكة.

٦.ثبتي الرف الشبكي االوسط. 

سـخني الفرن إىل درجة حرارة 

١٨٠م. احرضي صينية أكواب 

الكيك (كب كيك) حسب الحجم 

الذي تفضلـني. انثري قليل من 

البقسماط يف قاع االكواب.

خليـط  مـن  مقـدار  ٧.خـذي 

حجـم  حسـب  البطاطـس 

الكوب. ضعي يف الكوب ووزعي 

البطاطس لتغطي قاع وحواف 

االكواب. 

٨.إملئي االكواب بمقدار ملعقة 

كبرية من الحشـو. ضعي قليل 

البطاطـس عـىل  مـن خليـط 

الحشو إذا أحببت.

٩.ضعي الصواني يف الفرن ملدة 

١٥ دقيقة إىل أن تصبح الفطائر 

ذهبية اللون. قدمي مبارشة
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صحيح أن موضة الرشـاقة باتت رائجة اليوم، وأن خسـارة الوزن أمسـت 
تشـّكل هاجسـاً لـدى الكثريات، إال أن هناك من يسـعى إىل زيـادة يف الوزن 
ألسـباب جماليـة أو صحيـة. فكيـف تكسـبني املزيد مـن الـوزن بطريقة 

صحية؟
إليِك فيما يأتي 5 خطوات لتحقيق هذا الهدف:

1. الخطوة األوىل: احسبي السعرات الحرارية
عليِك أوالً حسـاب عدد السـعرات الحرارية، التي يحتاجها جسـمك، يومياً، 
للحفـاظ عىل وزنك الحـايل. ويف هذا اإلطـار، قومي بحسـاب معدل األيض 
 ،(RMR)يعرف هذا املعّدل اختصارا بـ .(Resting Metabolic Rate) املنفق
ويحسـب إما باستخدام مواقع الحسـاب عىل اإلنرتنت، أو يدوياً باستخدام 

املعادلة اآلتية:
RMR = 9.99ْ x w + 6.25 x s – 4.92 x a + 166 x g – 161

بحيـث يؤرش w إىل الوزن بالكيلوجرام، وs إىل الطول بالسـنتيمرتات، وa إىل 
العمر، وg إىل الجنس (استخدمي الرقم 1 للذكور، والرقم صفر لإلناث).

بمجرد حسـاب RMR، قومي بحسـاب اسـتهالكك اليومي للسـعرات عن 
طريق رضب RMR خاصتك بالرقم 1.15.

ان النتيجة ستدلك عىل كمية السعرات التي يحتاجها جسمك يومياً للحفاظ 
عىل وزنك الحايل.

2. الخطـوة الثانيـة: احسـبي عـدد السـعرات الحراريـة التي يجـب عليك 
استهالكها

بعـد ذلك، يجـب عليِك تحديد عدد السـعرات التي من الـالزم تناولها لزيادة 
وزنك. بشـكل عام، يلزمك إضافة نحو500 سعرة حرارية إىل غذائك، يومياً، 

لزيادة وزنك بشكل صحي.
يف حال كنِت ستمارسـني أي نشاط بدني مرهق ألكثر من 30 دقيقة يومياً، 
فإن ذلك سيعني إضافة املزيد من السعرات لتعويض النقص الذي سيحدثه 

هذا التمرين ولضمان زيادة الوزن.
3. الخطوة الثالثة: عّديل من طبيعة غذائك

احريص عىل تناول وجبات رئيسـة ثالث يومياً، مع وجبتني إىل ثالث وجبات 
خفيفـة. ويف هـذا اإلطار، ارشبـي الحليب والعصائر مـع الوجبات أو بينها 
لزيادة السـعرات الداخلة يف جسـمك، وأضيفي العنـارص املغذية واألطعمة 
الغنية بالسـعرات إىل غذائـك، كالخبز املصنوع من الحبـوب الكاملة وزبدة 
الفـول السـوداني والجبـن قليل الدسـم أو الحمـص. واسـتهلكي الخرض 
والفاكهـة، كمـا أكثري مـن اسـتخدام الزيـوت الصحية، كزيـت الزيتون 

والزبدة.
4. الخطوة الرابعة: تجنبي تناول األطعمة ذات السـعرات الزائفة واألطعمة 
غـري الصحيةإن احتواء طعام ما عىل العديد من السـعرات ال يعني بأنه من 
الواجب عليك تناوله لزيادة وزنك. ويف هذا اإلطار، تجنبي الدهون االنتقالية 
املوجـودة يف الطعام املعالج، وذلك ألنها تزيد من احتمالية اإلصابة بأمراض 
القلـب. من بني األمثلة عىل الطعام املعالج: ”الكيـك“ و“الكوكيز“ واللحوم 

والسمن واألطعمة الخفيفة.
5. الخطوة الخامسة: رفع األثقال

يسـاعدِك رفـع األثقال يف تحويل السـعرات الزائدة إىل عضـالت، كما يحّفز 
شـهيتِك ويزيـد من مسـتوى االسـتقالب أو التمثيل الغذائي، مـا يعني أنك 

ستحتاجني للمزيد من األكل للحفاظ عىل وزنك.

الكثريمن الفتيات يعانني من قشور الجلد للجسم والبرشة، 

والبعـض يبحـث عن عالجات قـد تكون غـري إيجابية وال 

تعطي نتيجة، لذا يسـتعرض اليوم السابع خالل السطور 

التالية أفضل خمسة زيوت طبيعية  تساعدك عىل التخلص 

من القشور والجلد امليت والحصول عىل برشة ناعمة :

زيت بذور عباد الشمس:

يحتـوي زيـت بذور عباد الشـمس عـىل نسـبة عالية من 

فيتامني e والـذي يعرف عنه أنه من أفضل مرطبات الجلد 

باإلضافة إىل أنه معالج قوي لاللتهابات  واالنتفاخات  التي 

تظهر عىل البرشة.

زبدة الشيا:

زبدة الشـيا وهي مادة شـبيهة بالشـحم، لكنهـا تذوب يف 

درجة حرارة الجسـم، وتسـتخدم كمرطب ويمكن دمجها 

مع زيت الزيتون أو زيـت جوز الهند للحصول عىل ملمس 

أكثر نعومة.

زيت اللوز:

يمتـاز زيـت اللـوز بالعديد مـن املميـزات فهو مـن أكثر 

الزيـوت الغنيـة بالفوائـد الصحيـة الحتوائه عـىل العديد 

مـن الفيتامينـات، فيتامـني هــ، والزنـك، والربوتينـات، 

والبوتاسـيوم، أيًضا قوامه أخف من زيـت الزيتون وزبدة 

الشيا.

زيت بذور العنب:

يحتـوي زيـت بذور العنب عـىل عدد من املـواد الكيميائية 

النباتية التي تعددت فوائدها  املضادة لألكسـدة، ومضادة 

للميكروبات ومضادة لاللتهابات، أيًضا يعترب من العالجات 

املنزلية التي ال يمكن االستغناء عنها يف فصل الشتاء

زيت بذور الورد:

يعّد زيت الورد من الزيوت األكثر ترطيبا للجسـم والبرشة 

والتي يمكن أن تساعدنا يف التخلص بشكل نهائي من الجلد 

امليت، أيًضا من الزيوت املقاومة  للشـيخوخة أيًضا يمتلك 

خصائص مضادة لألكسـدة توفر حماية عالية نسبًيا ضد 

االلتهاب.

يحرص بعـض الناس عىل رشب أكثر من فنجان 
قهـوة يف اليـوم الواحد، ألجل البقـاء يف حالة من 

اليقظة والرتكيز، لكن هذه العادة تنذر بمخاطر 
جمة، خاصة لدى مـن يعانون ارتفاعا يف ضغط 

الدم.
فقد كشفت دراسة طبية حديثة يف اليابان أن من 
يعانون ارتفاعا يف ضغط الدم، يعرضون أنفسهم 
لخطـر كبـري يف حـال تناولوا كوبـني أو أكثر من 

القهوة يف اليوم الواحد.
وشملت الدراسة عينة من ١٨ ألف شخص، نساء 
ورجاال، واسـتمرت عىل مدى عقدين، ألجل رصد 

تأثري اإلكثار من رشب القهوة.
وجـرى التنبيه إىل املخاطـر يف حالة رشب كوبني 
أو أكثـر، يف حني لم يجـر التحذير من رشب كوب 
واحد من القهوة أو احتساء شاي أخرض من قبل 

من يعانون ارتفاعا يف ضغط الدم.
ووجدت الدراسـة أن األشـخاص الذيـن يعانون 
ارتفاعا يف ضغط الـدم ويرشبون أكثر من كوبي 

قهوة، يضاعفون احتمال وفاتهم.

وتم نرش نتائج الدراسـة التـي أجريت من هيئة 
JACC اليابانيـة يف صحيفـة الجمعية األمريكية 
للقلـب، فيما كانت دراسـات سـابقة قد أوصت 

باالعتدال يف املرشوبات املنبهة.
ويحصل ارتفاع ضغط الدم لدى اإلنسـان، عندما 
تزداد قـوة دفع الـدم باتجاه جـدران الرشايني، 
وهـو اضطراب يرتبط أساسـا بنمط الحياة غري 

الصحي.
وينجم املرض باألساس عن اإلكثار من الوجبات 
الرسيعة واألطعمة التي تحتوي نسـبة كبرية من 

الكوليسرتول وعدم ممارسة الرياضة.
وأنجـزت الدراسـة بـني سـنتي ١٩٨٨ و١٩٩٠، 
وكانت أعمار املشـاركني مرتاوحـة بني ٤٠ و٧٩ 
عامـا، فرصـد الباحثـون مؤرشاتهـم الصحيـة 

بشكل مستمر.
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١٥٢٨ - غوسـتاف األول - يتوج ملكاً عىل السويد، بعد أن حكم بالفعل منذ 

انتخابه عام ١٥٢٣.
١٦٨٤ - ملك فرنسا لويس الرابع عرش يتزوج من مدام دو مانتينون.

١٨٠٦ - فرنسا تنسحب من فيينا.
١٨٠٩ - الربيطانيـون مع الربتغال والربازيل انتزعوا غويانا الفرنسـية من 

فرنسا.
١٨١٦ - فرنسا تحكم بنفي عائلة نابليون بونابرت إىل جزيرة سانت هيلينا، 

وذلك بعد هزيمته أمام اإلنجليز يف معركة واترلو عام ١٨١٥.
الفريق «تشيلمسفورد» وذلك رًدا عىل حرب الزولو ضد االستعمار.

١٩١٥ - مجلس النـواب األمريكي يرفض مرشوًعا ملنح املرأة حق التصويت 
يف االنتخابات.

١٩٢٤ - إجراء أول انتخابات برملانية يف مرص.
١٩٤٥ - زلـزال يف ميـكاوا باليابـان بقوة ٧٫١ عىل مقيـاس ريخرت يؤدي إىل 

وفاة ١٩٠٠ شخص.
١٩٤٨ -إدارة االنتداب الربيطانية ترسح ٣٢٠٠ مجند فلسطيني من عنارص 

قوات الحدود.
مهاتما غاندي يبدأ صيامه األخري من أجل السالم.

١٩٥٣ -جمال عبد النارص يصدر قراًرا بحل جمعية اإلخوان املسلمني.
١٩٦٠ - تعيـني عبـد الحميد الـرساج أميناً عاماً لالتحـاد القومي يف اإلقليم 

الشمايل الجمهورية العربية املتحدة.
١٩٦١ - دخول ميثاق األمم املتحدة ضد اإلبادة الجماعية حيز التطبيق.

١٩٧٦ - مجلـس األمن الدويل يصوت بأغلبيـة ١١ صوًتا مقابل صوت واحد 
لصالح السماح ملنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته.

١٩٨٤ - إعادة انتخاب الشاذيل بن جديد رئيًسا للجزائر.
١٩٨٩ - زائري تطرد عيدي أمني رئيس أوغندا.

١٩٩١ - الكونغـرس األمريكي يصوت عىل قرار ُمحاربة العراق ألجل تحرير 
دولة الكويت.

٢٠١٠ -اغتيال العالم النووي اإليراني مسـعود محمدي بإنفجار اسـتهدف 
منزله.

٢٠١١ -استقالة ١١ وزيرًا من الحكومة اللبنانية.
رئيس الوزراء الكويتي الشـيخ نارص املحمد األحمد الصباح يزور العراق يف 
أول زيـارة لرئيس حكومـة كويتي للعراق منذ الغـزو العراقي للكويت عام 

.١٩٩٠
٢٠١٥ - الالعـب الربتغـايل كريسـتيانو رونالـدو يفوز بجائزة كـرة الفيفا 
الذهبيـة كأفضـل العب كرة قدم يف العالم ضمن حفـل توزيع جوائز الفيفا 

.٢٠١٤
٢٠١٦ -تفجري قوي داخل ميدان السـلطان أحمد يف إسـطنبول يسـفر عن 

مقتل ١٠ أشخاص عىل األقل وجرح ١٥ آخرين.
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يحكـى أن أحد امللوك قد خرج ذات يـوم مع وزيره متنكرين، 
يطوفان أرجاء املدينة، لريوا أحوال الرعية، فقادتهم الخطا إىل 
منزل يف ظاهر املدينة، فقصدا إليه، وملا قرعا الباب، خرج لهما 
رجـل عجوز دعاهما إىل ضيافته، فأكرمهما وقبل أن يغادره، 
قال لـه امللك: لقد وجدنا عنـدك الحكمة والوقـار، فنرجوا أن 

تزّودنا بنصيحة..
فقـال الرجل العجـوز: ال تأمن للملوك ولـو توّجوك..فأعطاه 

امللك وأجزل العطاء ثم طلب نصيحة أخرى..
فقال العجوز: ال تأمن للنساء ولو عبدوك..فأعطاه امللك ثانية 

ثم طلب منه نصيحة ثالثة..
فقـال العجوز: أهلك هم أهلك، ولو رصت عىل املهلك، فأعطاه 
امللك ثم خـرج والوزير، ويف طريق العودة إىل القرص أبدى امللك 
اسـتياءه من كالم العجوز وأنكركل تلك الحكم، وأخذ يسـخر 
منها وأراد الوزير أن يؤكد، للملك صحة ما قاله العجوز، فنزل 
إىل حديقة القرص، ورسق بلبالً كان امللك يحبه كثرياً، ثم أرسع 
إىل زوجته يطلب منها أن تخبئ البلبل عندها، وال تخرب به أحداً 
وبعـد عدة أيام طلب الوزير مـن زوجته أن تعطيه العقد الذي 
يف عنقهـا كي يضيف إليه بضع حبات كبرية من الؤلؤ، فرست 
بذلـك، وأعطته العقـد ومرت األيام، ولم يعـد الوزير إىل زوجه 
العقد، فسألته عنه، فتشاغل عنها، ولم يجبها، فثار غضبها، 
واتهمتـه بأنه قدم العقد إىل امـرأة أخرى،فلم يجب بيشء، ما 
زاد يف نقمتـه وأرسعت زوجة الوزير إىل امللـك، لتعطيه البلبل، 
وتخـربه بـأن زوجهـا هوالذي كان قـد رسقه، فغضـب امللك 
غضباً شـديداً، وأصـدر أمراً بإعدام الوزير، ونصبت يف وسـط 
املدينة منصة اإلعدام، وسـيق الوزير مكبالً باألغالل، إىل حيث 
سيشـهد امللك إعدام وزيره، ويف الطريق مّر الوزير بمنزل أبيه 
وإخوته، فدهشـوا ملا رأوا، وأعلن والده عن استعداده الفتداء 
ابنـه بـكل ما يملك مـن أموال، بل أكـد أمام امللك أنه مسـتعد 
ليفديه بنفسـه وأّرص امللك عىل تنفيذ الحكم بالوزير، وقبل أن 
يرفع الجالد سـيفه، طلـب أن يؤذن له بكلمـة يقولها للملك، 
فـأذن له، فأخـرج العقد من جيبه، وقال مللـك، أال تتذكر قول 

الحكيم:
ال تأمن للملوك ولو توّجوك

وال للنساء ولو عبدوك
وأهلك هم أهلك ولو رصت عىل املهلك

وعندئـذ أدرك امللـك أن الوزير قد فعل ما فعـل ليؤكد له صدق 
تلك الحكم،

فعفا عنه، وأعاده إىل مملكته وزيراً مقرّباً....
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القهوة السوداء
القهـوة  ترشبـني  كنـت  إذا 
صبـورة،  فأنـِت  السـوداء، 
ذاتيـاً،  مكتفيـة  وحازمـة. 
األمـور  ُتبقـي  ومتمّكنـة. 
مبـارشة وبسـيطة. تحبني أن 
تكونـي مسـيطرة وال يمكـن 
إقناعك بسهولة بفعل يشء ما 
إّال إذا كنِت عىل استعداد للقيام 
بذلـك. تميلـني إىل أن تكونـي 
تقاومـني  ومزاجيـة.  هادئـة 
التغيري ولكنك مرتاحة ألنظمة 
الروتني التـي يتم وضعها عىل 
طريقتـك الخاصـة. عـادًة ما 
االتجاهـات  اتبـاع  ترفضـني 

أو املسـارات التـي حددها لك 
اآلخـرون، ولديـك دائماً خطة 
السـمة  للمـيض قدمـاً. هذه 
تجعلـك أيضـاً شـخصاً يمكن 

االعتماد عليه.
الكابتشينو

إذا كنت ترشبني الكابتشـينو، 
فهـذا يشـري إىل أنـك شـخص 
مغامر ومنفتح الذهن ومتطور 
وخـّالق  ومتحفـز  وصـادق 
للغايـة. أنِت مهووسـة للغاية 
وحساسة باألشياء. تنغمسني 
يف أشـياء أرقى من أجل الفرح 
وتصبحـني مهيمنـة أحيانـاً. 
حب املغامـرة يجعلك تكرهني 

األشياء املتكررة لفرتة طويلة. 
أشـياء  استكشـاف  تحبـني 
وأصناف مختلفة، وال تخافني 
املجهـول.  استكشـاف  مـن 
سـوف تذهبني بـكل رسور إىل 
أماكـن جديدة بنفسـك لتعلم 
مهـارة جديدة. تسـتمتعني يف 
البيئات االجتماعية أو التواجد 
حـول الناس. كمـا لديك حس 
دعابة مذهل، ويمكنك إضفاء 
البهجـة عـىل يومـك بذكائـك 
الرسيع وقول اليشء الصحيح 

يف الوقت املناسب.
االسربيسو

إذا كنت ترشبني اإلسربيسـو، 

فهذا يـدل عـىل أنـك تمتلكني 
شـخصية قوية وجريئة. أنِت 
ومدفوعـة  بالفطـرة،  قائـدة 
باألهداف، وواثقـة، ومنظمة. 
صارمـاً،  روتينـاً  تتبعـني 
وتسـتيقظني يف نفـس الوقت 
كل يـوم، وتقومـني بتماريـن 
منتظمـة. ملتزمـة باملواعيـد 
قوائـم  أو  األشـياء  وبرتتيـب 
املهـام. أنـت ال تتأرجحني من 
القليـل  حتـى  آخـر.  إىل  يشء 
من التغيـري يف روتينك أو عدم 
وجود خطة يمكـن أن يجعلك 

مزاجية. 
الالتيه

إذا كنت ترشبـني الالتيه فأنِت 
مثـل كتـاب مفتـوح وواضح 
ولكن بطريقة دافئة وغامضة. 
طاقتك دافئة ومرحبة. تبذلني 
مسـاعدة  يف  إضافيـاً  جهـداً 
مـا تجديـن  نـادراً  اآلخريـن. 
نفسـك تنغمسني يف املخاطرة. 
املحايدة  بالجوانب  تتمسـكني 
للمحادثـات أو تتخذيـن الحل 
الوسـط. أنِت مهذبة وتبحثني 
عن أشياء بسيطة غري معقدة، 
اتخـاذ  أو  التحيُّـز  وتكرهـني 
القـرارات. أنـت بخـري مع كل 
مـا يأتي يف طريقك أو أي يشء 

يذهب بعيداً. 
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عليك اشكد رجف كلبي وداري 
وجلل عينك بعت ملكي وداري 

أظنك تعلم بضيمـــــــي وداري 
شكد احبك وانت تضحك عليه

------------------------
يفز كلبي بتوالي الليـــــــل ويروح

ميك يلي مليته همــــــــوم وجروح 
عشرتي وياك عشرة جسد وي روح

اذا تتركني اموت اشلون بيــــــــه
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1 مقدمته أساس علم االجتماع
2 لـون من ألوان الخشـب o توقـع الخري أو 

الرش
3 مراقب مؤنب o ما لصق

4 رشاب ساخن لذيذ o غري ناضج
5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي

6 ال يمكن كرسه أبدا o ليت
7 نقعة مائية وسخة o بدانة (مبعثرة)

8 نصف بيضة o يصبح عفنا
طـرف   o أحدهـم  عنـد  تربـى  مـن   9

(معكوسة).
10 شاعر شعراء العرب o حاجز

1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم
2 من يبني o صندوق صغري

3 من السماء o من أدرك الجاهلية واإلسالم
4 النتيجة والتايل o حسم

5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل
 o جميلـة  أفالمهـا  مـن  مرصيـة  ممثلـة   6

متشابهان
7 أبنائي

8 نضب وانتهى o وراء
9 طبيب وعالم وفيلسـوف مسلم ولد يف دمشق 

وتويف يف القاهرة
10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع
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أصحـاب بـرج القوس حظـك لليـوم مهنياً: 
ال تحـدث اليـوم أية تغـريات بمجـال عملك قد 
تندم عليها الحقاً عاطفيـًا: تفكر جديا باالرتباط 

بالحبيب والتقرب منه أكثر.

أصحـاب بـرج الجـوزاء حظـك لليـوم مهنياً: 
حاول تلطيـف أجواء العمل وال تزيد األمور توتراً. 

عاطفياً: كن أكثر التزاماً بقراراتك أمام الحبيب.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً: تبدو 
اليوم أكثر حماسـة لعمل جديـد يعرض عليك 
عاطفيـاً: تحصل اليوم بعض التغريات التي تكون 

لصالحك يف عالقتك مع الحبيب.

أصحـاب برج الدلو حظك لليـوم مهنياً: احذر 
التـرسع يف أمور قد تندم عليهـا الحقاً عاطفياً: 
مسـألة عائليـة تشـغلك عـن الحبيب خـالل هذه 

الفرتة.

أصحـاب بـرج الثور حظـك لليوم مهنيـاً: تجد 
نفسـك أمام آفاق جديدة بالعمل تدعمك وتعطيك 
املزيـد من فرص النجاح عاطفياً: ابتعد عن الغرية وال 

تدعها تفسد عالقتك بالحبيب.

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً: بعض 
األمـور تقـف عائقاً أمـام تحقيقـك لطموحك 
تحىل بالصرب عاطفياً: سـوء تفاهـم قد يقع بينك 

وبني الحبيب كن حذراً.

أصحاب برج الجـدي حظك لليوم مهنياً: تتخذ اليوم 
الكثري من القرارات املصريية التي من شـأنها أن تغري 
مـن مسـتقبلك الوظيفي عاطفيـاً: تفكر كثـرياً بمصلحة 

الحبيب وتحاول أن ترضيه.

أصحـاب بـرج الرسطان حظـك لليـوم مهنياً: 
بعـض األمـور تسـري بصعوبـة معـك وبطريقة 
مربكة كن صبوراً عاطفياً: أمور العاطفية مسـتقرة 

وتعيش فرتة من الهدوء.

أصحـاب بـرج العقرب حظـك لليـوم مهنياً: 
تحصل اليوم عىل نتائج مبهرة نتيجة الجتهادك 
يف عمل سابق كرسـت وقتك عاطفياً: اميض املزيد 

من الوقت برفقة الحبيب.

أصحـاب برج الحـوت حظـك لليـوم مهنياً: 
تحظى اليوم بالكثري مـن العالقات الجيدة مع 
زمـالء العمـل عاطفيـاً: ال تتعلق بأوهـام قبل أن 

تتأكد من حقيقة مشاعر الحبيب تجاهك.
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أصحاب برج األسـد حظك لليـوم مهنياً: يوم 
مشـغول تناقش من خالله الكثري من القضايا 
الهامة مع رؤسائك بالعمل عاطفياً: بعض املواقف 

تبعدك عن الحبيب وال تعرف كيف تترصف حيالها.

أصحـاب برج الحمل حظـك لليوم مهنيـاً: أمامك 
الكثـري من التحديـات اليوم بالعمـل والتي يجب أن 
تعرف كيف تتعامل معها عاطفياً: ال تتدخل بشـؤون 

الحبيب الشخصية ودعه يحلها بنفسه.

Ô”aã«@fiçÀ



نرشت الفنانة جوري بكر مقطع فيديو عرب خاصية ستوري 
يف حسابها عىل مواقع التواصل االجتماعي ”إنستغرام“، كشفت 

فيه عن تفاصيل شخصيتها يف مسلسل جعفر العمدة.
وعلقت جوري بكر عىل مقطع الفيديو قائلة: ”وداد هي مرات 

أخو محمد رمضان الكبري“.
وسبق ان شاركت جوري بكر، محمد رمضان يف مسلسل الربنس، 
2020، وحقق نجاحا كبريا وقت  الذي عرض يف موسم رمضان 
عرضه، وشارك فيه الفنان أحمد زاهر، وروجينا، وإدوارد، ونور 
وإخراج  تأليف  من  والعمل  الفن،  نجوم  من  وغريهم  اللبنانية، 

محمد سامي.
الفرتة  خالل  ُعرض  والذي  لؤلؤ،  مسلسل  يف  شاركت  كما 
وقت  كبري  نجاح  وحقق  الرمضاني،  السباق  خارج  املاضية 
عرضه. ومسلسل لؤلؤ من إخراج محمد عبد السالم، وتأليف 
مجموعة  وبطولة  سينرجي،  رشكة  وإنتاج  مهران،  محمد 
من الفنانني أبرزهم: مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، هدير عبد 
النارص، سلوى عثمان، هيدي كرم، محمد الرشنوبي، نجالء 

بدر، وملك أحمد زاهر.

fiÎ˚èæa@bËÌcNN@7©a@Åbjñ
النظافة من االيمان ... تعلمناها منذ الصغر واصبحت تتعايش يف داخلنا .

فالنظافـة ثقافـة وسـلوك متمـدن يعكـس ثقافة الشـعوب، ومـدى احرتامهـا للحياة 
والطبيعة.

لكننا نرى بعض املسـؤولني يف دوائرهم ومؤسسـاتهم اليهتمون بالنظافة، والسـيما مدخل 
دوائرهم وحدائقها.

صبـاح  الخـري لكل مسـؤول اهتم بالنظافة.. وصباح الخري لكل مسـؤول جعـل من دائرته 
وحدائقها انموذجا رائعا زاهيا يشد انتباه كل الزائرين، ويكسب احرتامهم وودهم. 
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وفوديل،  حسون  شذى  الثنائي  طرح 

ديو غنائي جديد بعنوان «مون آمور» 

يوتيوب،  الفيديوهات  مواقع  عرب 

املجاري،  سمري  كلمات  من  واألغنية 

وتوزيع رشيد محمد عيل.

يف  آمور»  «مون  أغنية  تصوير  وتم 

املخرج زياد خوري،  إدارة  لبنان تحت 

وجاءت األغنية باللهجة املغربية، ومن 

ألحان فوديل.

الفنانني  أهم  من  فوديل  ويعّد 

من  وهو  املعارصين،  الجزائريني 

إىل  تعود  أصوله  لكن  فرنسا،  مواليد 

أن  ورغم  الجزائرية،  تلمسان  مدينة 

«البيضاء»،  ألبوم  مع  كانت  بدايته 

األلبوم  هو  كوريدا»  «مونديال  أن  إال 

األغنية  أما  فضيل،  شهرة  صنع  الذي 

فضيل  مشوار  يف  واملهمة  األشهر 

بوعلم»  يا  القادر  «عبد  فهي  الغنائى 

التي غناها عام ١٩٩٩ مع الشاب خالد 

بباريس  كبري  حفل  يف  رشيد  والشاب 

والذي صدر الحًقا يف ألبوم غنائي، وتم 

ومبارش،  حي  بشكل  الحفل  تصوير 

وحقق األلبوم مبيعات كبرية يف فرنسا 

أكثر  باع  إذ  العربي  والوطن  وأمريكا 

من ٥ ماليني نسخة وقتها.

شذى  العراقية  املطربة  وطرحت 

«كلمة  بعنوان  أغنية  مؤخرًا  حسون 

طريقة  عىل  قدمتها  والتي  حلوة» 

الدويتو مع املطرب محمد قماح، عىل 

موقع الفيديوهات «يوتيوب»، واألغنية 

وألحان  زيد  أبو  رمضان  كلمات  من 

وتوزيع محمد قماح.

غادة  املرصية  الفنانة  أعلنت 
عبد الرازق انسحابها من موسم 
لرمضان  املرصية  املسلسالت 
بعدما  التوايل  عىل  الثاني  للعام 
مسلسلها  من  خروجها  تأكد 
الثالثة».وأكدت  «ثلت  الجديد 
غادة عبدالرازق أن التحضريات 
توقفت  باملسلسل  الخاصة 
استجابة  عدم  بسبب  بالفعل، 
لطلباتها  املنتجة  الجهة 
موسم  يف  ُيعرض  ولن  الفنية، 
لرمضان  املرصية  املسلسالت 
وبعد  أنه  وأوضحت   .٢٠٢٣
حول  مؤخراً  أثريت  خالفات 
توقف  يف  تسببت  املسلسل 
مع  بالتزامن  وذلك  املرشوع، 

هشام  محمد  املخرج  مواصلة 
الرشيدي اختيار باقي األبطال، 
مرشحة  بدر  نجالء  كانت  إذ 

للمشاركة.
وكشف مصدر من فريق عمل 
ممدوح  املنتج  أن  املسلسل 
تأجيل  قرر  الذي  هو  شاهني 
مع  التوافق  لحني  العمل  طرح 
بعض  عىل  عبدالرازق  غادة 
تنفيذها  طلبت  التي  املطالب 
من اإلنتاج، كما أكد أن الرشكة 
العمل  فريق  مع  تتعاقد  لم 
اآلن. حتى  رسمي  بشكل 
قد  عبدالرازق،  غادة  وكانت 
الشهر  اعتذرت بشكل مفاجئ 
املايض عن التواجد يف املسلسل 

رمضان،  موسم  عن  والغياب 
القرار،  هذا  عن  الرتاجع  قبل 
النجوم  من  عدد  ترشيح  وتم 

ملشاركتها البطولة عىل أن يبدأ 
الثاني من  النصف  يف  التصوير 

شهر يناير الجاري.

مساعد  وليد  السابق  الكويتي  النائب  طالب 
من  الكويتية  شمس  الفنانة  بمنع  الطبطبائي 
دخول البالد ومحاسبتها بسبب زيارتها إلرسائيل 

وفلسطني، ما أثار جدال يف مواقع التواصل.
حسابه  كتب وعىل  «تويرت»،  يف 

مساعد  وليد 
الطبطبائي: 
ممثلة  «يف 
أو مغنية 
سمها  ا

صور  ونرشت  الصهيوني،  الكيان  زايرة  شمس 
دخول  من  منعها  أو  محاسبتها  يجب  هناك،  لها 
فعل مختلفة.ومن  وردود  أثار جدال  ما  الكويت»، 
الكويتية  اإلعالمية  تعليق  برز  الردود،  هذه  بني 
«بعيدا  معلقة:  قالت  التي  السعيد،  فجر  الشهرية 
عن املنطق..إنك تغرد عن املطربة شمس..هذا دليل 
هاليومني  السياسه  يف  تتكلمون  ممنوعني  إنكم 
«بو  آخر:  تعليق  يف  وأردفت  أعاله».  اليش  لزوم 
مساعد ما تبي تحاسب بعد اإلمارات والبحرين عىل 
التطبيع مع إرسائيل وتمنع مواطنينهم من زيارة 
وإنت بس؟»  إحنا  بروحنا  بالديرة  الكويت ونقعد 
واستطردت: «بو مساعد ترى شمس مو كويتية 
وال تخضع لقانونك واذا فكرت تمنعها من دخول 
اليل راح  املفروض تمنع رفيجكم بوشعر  الكويت 
إرسائيل قبلها». ووصلت الفنانة شمس إىل مطار 
معنويا  «دعمها»  لـ  جمهورها  داعية  أبيب،  تل 
أشارت  قد  كانت  أنها  إذ  الزيارة،  هذه  ألجل 
قادمة من  إىل فلسطني  توجهها  إىل  سابقا 
وذلك  األوىل،  للمرة  لزيارتها  إسطنبول، 
العلوم،  لكل  خاتما  يعترب  لعلم  طلبا 
الفتة إىل أنها تنتظر دورها لدراسة هذا 
العلم عىل يد طبيب من عرب إرسائيل 
يدعى نادر بطو، منذ نحو ٤ سنوات.

يقوم  الطبيب  هذا  أن  وأوضحت 
املتسبب  الروحي  الجانب  بدراسة 

بأمراض 
القلب، وقد 

توصل إىل طريقة 
لعالج  الروح  مع  للتواصل 

وتتسبب  تتفاقم  أن  قبل  جذورها،  من  املشكلة 
بأمراض يف القلب والجسم. وأكدت عىل أن زيارتها 
مشرية  بها،  تعلم  ال  والدتها  أن  حتى  معلنة،  غري 
إىل أنها عرضت عىل العديد من األصدقاء مرافقتها 
«الخطوة  تعّد  حيث  رفضوا،  لكنهم  السفر  يف 
عمال  آخرون  يراها  فيما  ومحرمة،  جريئة  للغري 
بطوليا»، عىل حد تعبريها. وأضافت أن كل «فئة» 
لها  بالنسبة  لكن  يناسبها،  بما  زيارتها  ستفرس 
فإن زيارتها لغاية التعلم والعالج، وستقوم بنرش 
فيديوهات تعليمية ليتعرف العالم العربي بالعلوم 
فيديوهاتها  وستكون  منها،  حرم  التي  الحقيقية 
وصدقة  متابعيها  وكل  لوالدتها  معنويا  دعما 

جارية عىل روح والدها الراحل.

الدراما  من  املقتبسة  األعمال  نجاح  أن  يبدو 
النجوم  الرتكية أصبح عامل جذب لكثري من 
عمل  إلنتاج  يس  بي  الـأم  قنوات  تستعد  إذ 
الرتكي  املسلسل  عن  مأخوذ  ضخم  درامي 
الشهري «التفاح الحرام». عىل غرار العديد من 
األعمال الدرامية  الرتكية التي نجحت األم بي 
يس يف تقديمها للدراما العربية خالل املواسم 
وحتى  بريوت  عروس  من  بدايًة  املاضية 
مسلسل ستيليتو، علم أن الـأم بي يس تخطط 
لتقديم النسخة العربية من مسلسل «التفاح 
«شجرة  اسم  العمل  يحمل  أن  عىل  الحرام»، 
معتصم  من  كل  لبطولته  ُرشح  وقد  التفاح» 
بطولة  قدمت  التي  ميم  بن  وزهراء  النهار 
العراقي «حرية»  الحلقات األوىل من املسلسل 
أمام ألكسندر علوم ورفيق عىل أحمد، عىل أن 
يكون العمل مجموعة كبرية من نجوم سوريا 
فور  برتكيا  تصويره  وسيتم  والعراق  ولبنان 

انتهاء 

التحضريات 
للمسلسل  األخرية 

ولني  النهار  معتصم  كان  آخر،  صعيد  .عىل 
برنجكجي وإبنتهما الوحيدة ساندار يقضون 
يتحدث  ولم  دبي  يف  السنوية  إجازته  معاً 
معتصم عن عودتهما رغم أن األقاويل ترتدد 
ملنزل  قريبا  العودة  الطرفني  نية  حول  كثرياً 

الزوجية.

اإلنرتنت  مواقع  بعض  ّرسبت 
بخصائص  تتعلق  معلومات 
بعض هواتف ”iPhone 15“ التي 
الجاري،  العام  آبل  ستطرحها 

.RT حسبما نقلت
فإن  الترسيبات  ألحدث  وتبعا 
ستشبه   “iPhone 15” أجهزة 
الخارجي  التصميم  حيث  من 
آيفون،  هواتف  من  األخري  الجيل 
الحواف  حيث  من  وخصوصا 
إلطارات  والعريضة  املنحنية 
بشكل  ستتميز  لكنها  الهيكل، 
الفتحة التي تظهر منها الكامريات 
األمامية عىل الشاشة، إذ ستكون 
متصلة  وغري  أصغر  الفتحة  هذه 

بحافة اإلطار العلوي للجهاز.
ومن املفرتض أن تحصل األجهزة 
 Liquid شاشات  عىل  الجديدة 
يصل   Retina XDR mini-LED
 1600 إىل  لها  أعىل معدل سطوع 
-i  شمعة/م تقريبا، وسيحصل

hone 15 وiPhone 15 Pro عىل 

بوصة،   6.1 بمقاس  شاشات 
و  ،iPhone 15 Max هواتف  أما 
فستزود   iPhone 15 Pro Max

بشاشات بمقاس 6.7 بوصة.
الجديدة  األجهزة  وستعمل 
-Apple A17 B  بمعالجات
بذواكر  وستزود  الحديثة،   onic
بني  ما  سعتها  ترتاوح  داخلية 
أما  تريابايت،  و2  غيابايت   256
بطارياتها فسترتاوح سعتها عىل 
األغلب ما بني 3200 و4000 مييل 

أمبري.
 iPhone 15 هواتف  وستحصل 
كامريا  عىل   iPhone 15 Maxو
بدقة  العدسة  مزدوجة  أساسية 
فيها  ميابيكسل   (12+12)
هواتف  أما   ،LiDAR مستشعر 
 iPhone 15 Proو iPhone 15 Pro
ثالثية  بكامريات  فستزود   Max
 (48+12+12) بدقة  العدسة 
ميغابيكسل، ومجهزة بمستشعر 

LiDAR أيضا.

كشفت رشكة MSI عن قلم فريد من نوعه يمكن 
الحواسب،  شاشات  مع  ذكي  كقلم  استعماله 

الورق،  عىل  للكتابة  عادي  رصاص  وكقلم 
 MSI قلم  أن  إىل  الرشكة  يف  الخرباء  وأشار 
Pen ٢ الجديد الذي يزن ١٤٫٥ ج حصل عىل 
تقنيات MPP٢٫٦ التي تعمل مع محرك صغري 

مدمج داخله، وتتعرف عىل ٤٠٩٦ مستوى من 
تجربة  املستخدم  يمنح  ما  الضغط،  مستويات 

كتابة واقعية عىل الشاشات، ويوفر إمكانيات كبرية 
للتحكم بالخط وأشكاله. املميز يف هذا القلم أيضا هو أنه 

مزود برؤوس خاصة مصنوعة من الجرافيت ما يمكن من 
استعماله كقلم رصاص عادي للكتابة عىل الورق ومحو 
الكتابات، كما أن هذه الرؤوس تبعا للخرباء ال تسبب أي 

أذى أو خدوش عند استعمالها مع شاشات الحواسب، 
كما زود أيضا برؤوس تسمح باستعماله كقلم حرب.

 ٥ MSI ببطارية داخلية يمكن شحنها لـ  وجهزته 
والشحنة  ١٠ساعات،  ليعمل  القلم  فتكفي  دقائق 
ليعمل   ٢  MSI Pen تكفي  للبطارية  الكاملة 
يمكن  تطبيق  عىل  القلم  حصل  كما  ساعة.   ٣٢
البطارية  شحن  مستوى  مراقبة  من  املستخدم 

عرب الحاسب، ويتوفر MSI Pen ٢ حاليا باللون 
 HX Creator Zالفيض للعمل مع حواسب ١٧
 CreatorPro Zوحواسب ١٧ ،Studio A١٣V
HX Studio A١٣V، وسيطرح باللون األسود 

قريبا.

كشف الرئيس التنفيذي لـ»إنستغرام» آدم موسريي عن تحديث جديد للصفحة 
الرئيسة للمنّصة، إذ سيتم إزالة عالمة «Shop» املتجر ويعيد زّر «Create» إنشاء 
منشور مرة أخرى إىل الرشيط السفيل، وهذا بدوره يحرّك زّر «ريلز» إىل الجانب.

التسوق سيظل  أن  إىل  وأشار موسريي يف مقطع فيديو نرشه عىل «إنستغرام» 
واإلعالنات،  والقصص  «ريلز»  والـ  الرئيسة  الصفحة  يف  التصفح  عند  موجوداً 

ولكن لن تكون هناك عالمة مخصصة لذلك. 
 كان «إنستغرام» قد بدأ باختبار التصميم الجديد يف أيلول ووصفه موسريي بأنه 
محاولة «لتبسيط» الخدمة والرتكيز عىل ربط الناس بـ»األشياء التي يحبونها»، 
املقبل  التغيري  يكون  قد  ذلك،  ومع  اجتماعية.  شبكة  هي  «إنستغرام»  أن  رغم 
جزءاً من تغيري كبري يف االسرتاتيجية، فزعم موقع «ذا إنفورمايشن» أنه شاهد 
مذكرة داخلية يف أيلول تشري إىل أن املنّصة ستنقص العديد من ميزات التسوق 
الخاصة بها. وسريكز املوقع عىل جهود التجارة «املرتبطة بشكل مبارش» بأرباح 

اإلعالنات.
كانت  فلطاملا  التغيري،  لهذا  آخر  سبباً  توك»  «تيك  مع  املنافسة  تكون  وقد  هذا، 
املزيد  نرش  يف  التصميم  إعادة  تشجع  وقد  لـ»إنستغرام»،  إلهام  مصدر  املنّصة 
من املنشورات، باإلضافة إىل منح القادمني من منّصات أخرى (مثل «تيك توك» 

تجربة مألوفة أكثر.
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املطر هدية السماء اىل االرض ، هطوله رسق اهتمام العلماء ، وتصاعد دعاء 
شاعر  وكل  الشعراء  به  وتغنى  بركاته،  اليباب  االرض  واحتضنت  الفالحني، 
النازلة  املطر  قطرات  يصافح  وهو  يراها  التي  بالطريقة  احساسه  يرتجم 
يناجيه بحرقة  اآلخر  والبعض  اليه بخوف،  ينظر  السماء، بعضهم كان  من 
كانت  االحوال  كل  ويف  اليه،  ليتحدث  الرومانسية  لغته  يفتح  ثالث  وفريق   ،

القريحة تمنحنا القصائد الرائعة .
امللعب،  أرض  املطر يهطل بسخاء عىل  ، كان  الـ٢٥  العربي  الخليج  يف دورة 
اصابهم جرّاء  الذي  البلل  رغم  املباراة  مع  يتفاعلون  املتفرجني  آالف  وكانت 
سقوط املطر عليهم وعىل الالعبني وعىل أرض امللعب ، ومع نهاية املباراة كان 
النجاح يعانق املطر عىل أرض البرصة ، خري عىل خري ، مطر وفوز ، ماء مبارك 

وفوز مبارك افتقده العراق وشعب العراق .
التي أعلن فيها عن فوز العراق، كان الِشعُر حارضا، وكانت  يف تلك اللحظة 
قصائد الشعراء العراقيني تعلو عىل كل صوت، كان السياب صوتا متميزا يف  

سيمفونية الفوز ، وهو يرتل انشودة املطر :
ومنذ أْن كنَّا صغاراً، كانت السماء

تغيُم يف الشتاء ويهطل املطر
وكلَّ عام – حني يعشب الثرى – نجوْع

ما مرَّ عاٌم والعراق ليس فيه جوْع .
مطر ... مطر ... مطر ...

يسمعنا  حارضا  النواب  مظفر  كان  الفرح،  رافقه  الذي  الفوز  لحظة  ومع 
اشعاره :

أنا ال أمللك بيتا أنزع فيه تعبي
لكني كالربق أبرشِّ باألرض

وأبرشِّ أن األمطار ستأتي
زغاريدها  تطلق  املالئكة  نازك  كانت   ، التصفيق  الهتاف ودوي  انطالق  ومع 

وسط اآلالف املتواجدين يف ملعب البرصة :
أمطري، ال ترحمي طيفي يف عمق الظالْم
يل، يا روح الغماْم أمطري صّبي عيلَّ السَّ

ال تبايل أن تعيديني عىل األرض حطاْم
وأحيليني إذا شئِت جليداً أو رخاْم

الجميع  االصيل وهو يشارك  العراقي  الصوت  أيقظ  والعراقيني،  العراق  فوز 
أفراحه ، كان يوسف الصائغ موجودا يعانق الجميع، وينشد :

ملاذا تمريَن مرسعًة
هل تأخرِت – بضَع دقائق – عن موعٍد؟

أم تخافني يا حلوتي أن يبلَّل فستاَنِك املدريسَّ نثيُث املطْر؟!
أنا قلبي مع املطْر

يبلُّل كلَّ الفساتني، كلَّ الضفائِر، كلَّ الدفاتِر
كلَّ الشوارِع، الشجْر

دعاء  يبق  ولم   ، خريها  واطلقت  اال  قريحة  تبق  لم  العراق،  يفوز  وعندما 
املطر  انزل  من  تدعو  السماء وهي  اىل  االدعية  الصدور، خرجت  يف  محبوس 
ان يحفظ العراق وشعب العراق، وان يجعل الفوز حليفا لهذا البلد الذي ذاق 

الكثري من الوان الخسارة والخيبة والخذالن .
طوبى ملن زرع االبتسامة عىل شفاهنا، مرحى لكل من ساهم يف تحقيق النرص 

، وشكرا ألبطالنا ليقدموا لنا النرص مع هطول املطر مع موجات الفرح .
اىل اللقاء .
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