
بغداد/ مصطفى العتابي:
اسـتأنف مجلـس النـواب، امـس السـبت، 
جلسـاته االعتيادية بعد االنتهاء من عطلته 
االوىل  القـراءة  انهـى  وفيمـا  الترشيعيـة، 
ملرشوعني قانونني، رفع جلسـته اىل اشعار 
ملجلـس  االعالميـة  الدائـرة  اخر.وذكـرت 
النواب يف بيـان تلقته ”الزوراء“: ان مجلس 
النواب انهى بجلسـته االوىل من فصله االول 
للسـنة الترشيعيـة الثانيـة ضمـن الدورة 

االنتخابيـة الخامسـة التـي عقـدت امـس 
السـبت برئاسـة محمـد الحلبـويس رئيس 
املجلس وبحضور237 نائبا قراءة ومناقشة 
مرشوعي قانونني.واضافت انه يف مسـتهل 
الجلسـة، ادى اليمـني الدسـتورية كل مـن 
غزوان عيل محمد منشـد بديـال عن النائب 
املتويف محمود شاكر السالمي وكاظم عطية 

كاظم بدال عن النائب البديل رياض غايل.

بغداد/ الزوراء:
أكـد محافـظ البـرصة، اسـعد العيدانـي، 
ان دخـول الخليجيـني اىل العـراق من دون 
تأشرية سيستمر رسيانه اىل ما بعد بطولة 
خليجي 25.وقـال العيداني يف بيان للمركز 

االعالمي لديـوان محافظة البـرصة تلقته 
”الزوراء“: إن ”توجيه رئيس الوزراء محمد 
شـياع السـوداني املتضمن دخول األشقاء 
الخليجيني بدون تأشرية يستمر رسيانه إىل 

ما بعد خليجي 25 وإىل إشعار آخر“.

بغداد/ الزوراء:
نفـت الهيئـة العليـا للحـج والعمـرة، 
امس السـبت، تحديد حصة العراق من 
الحجاج للموسم املقبل. وذكرت الهيئة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن“رئيـس 
الهيئة الشـيخ سامي املسعودي، طالب 
وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد 

التعداد السـكاني الحقيقي للعراق من 
أجل زيادة الحصـة املقررة للبالد، لكنه 
لغاية اآلن لم تصدر املوافقة أو اتخاذ أي 
إجراء“. ودعت الهيئة ”وسـائل اإلعالم 
كافة اىل توخـي الدقة يف نقل املعلومات 
اىل الـرأي العـام واستسـقاء املعلومات 

من مصادرها الرسمية“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـفت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
السـبت، عن توجيه لوزيـر الداخلية عبد 
األمري الشـمري، يخص العمل باإلشارات 
اسـتثناء  إىل  أشـارت  فيمـا  الضوئيـة، 
اإلشـارات ببعض التقاطعات من القطع 
املربمـج للكهرباء.وقـال مديـر العالقات 
واإلعالم يف املديريـة، العميد زياد القييس، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”مديريـة املرور 
تعمـل عىل فتح الشـوارع بالتنسـيق مع 
أمانـة بغـداد مـن خـالل إكسـاء الطرق 
وتحويـل قسـم مـن الجزرات الوسـطية 

التـي تؤثر عـىل حركة السـري، فضالً عن 
إعادة اإلشـارات الضوئية التي تعاني من 
بعـض املشـاكل التقنية“.وأشـار إىل أنه 
”تمت إعادة 86 تقاطعاً للعمل باإلشـارة 
الضوئية، وهنالك 40 تقاطعاً يجري العمل 
عىل إنجاز اإلشارات الضوئية فيها“، الفتاً 
إىل أن ”وزارة الكهربـاء اسـتثنت بعـض 
التقاطعات من القطع املربمج لإلشـارات 
الداخليـة  ”وزيـر  أن  الضوئية“.وتابـع 
عبد األمري الشـمري، وجـه جميع ضباط 
ومنتسـبي املديرية يف بغداد واملحافظات 

بالعمل عىل اإلشارة الضوئية“.

بريوت / متابعة الزوراء:
أعلن وزير الخارجية اإليراني، حسـني 
أمـري عبد اللهيـان، أن املفاوضات التي 
تجريها بـالده مع السـعودية يف بغداد 
”جيـدة وتسـجل تقدما“.وقـال عبـد 
اللهيان خالل مؤتمـر صحفي يف ختام 
اللبنانيـة بـريوت:  للعاصمـة  زيارتـه 
”أجرينا حتى اآلن 5 جوالت من الحوار 
مـع السـعودية يف بغداد، ومسـتعدون 

إلعـادة العالقات إىل حالتها الطبيعية“.
وأضـاف أن ”املفاوضـات التي تجريها 
طهران مـع الريـاض يف بغـداد جيدة، 
اللهيان  وتسّجل تقدما“.واستدرك عبد 
قائال: ”السـعودية غري مسـتعدة حتى 
اآلن لتطبيع العالقات مع إيران“.وكشف 
أن ”محادثـات أمنيـة كانت تجري بني 
طهران والرياض يف بغداد، باإلضافة إىل 
الحوارات الثنائية“.ورأى أن ”العالقات 

الطبيعيـة بـني طهـران والريـاض ال 
تنعكس إيجابا عىل البلدين فقط، وإنما 
أيضا“.ومنـذ  املنطقـة بكاملهـا  عـىل 
أبريل/ نيسان 2021، انخرطت طهران 
والرياض يف مفاوضات بوساطة بغداد 
الدبلوماسـية.ويف  العالقـات  إلعـادة 
املوضـوع اللبناني، أكد وزير الخارجية 
لتأمـني  طهـران  ”اسـتعداد  اإليرانـي 
الفيول لتشـغيل معامـل الكهرباء عرب 

اتفاق بني البلدين“.وأضاف أن ”طهران 
مسـتعدة السـتحداث معملـني لتوليد 
الكهربـاء يف بريوت والجنـوب، بطاقة 
1000 ميغـاواط لـكل معمل“.وأشـار 
عبـد اللهيان إىل أن ”هناك بعض الدول، 
كالعراق، اسـتطاع أن يسـتثني نفسه 
من العقوبـات األمريكية للحصول عىل 
الغاز االيراني“.ويف الشأن اإليراني، قال 
عبـد اللهيان إن ”العقوبـات األمريكية 

وأحاديـة  عادلـة  غـري  طهـران  عـىل 
الجانب“.وشـدد عـىل أن طهـران ”لن 
تتخـىل عـن خطوطهـا الحمر بشـأن 
الحصول عىل حقوقهـا املرشوعة“.ويف 
وقت سابق الجمعة، التقى عبد اللهيان 
رئيس الوزراء اللبنانـي نجيب ميقاتي 
يف مقر الحكومة وسط بريوت، واجتمع 
أيضا برئيس مجلس النـواب نبيه بري 

يف منزله غربي العاصمة.

الزوراء/ حسني فالح:
حدد الحزب الديمقراطي الكردسـتاني أهداف 
زيـارة وفد حكومة اقليم كردسـتان برئاسـة 
مرسور بارزاني اىل بغداد، وفيما أكد ان حصة 
االقليم من املوازنة والنفط والغاز ابرز امللفات 
التي تمت مباحثتها، شدد عىل رضورة االرساع 

بإقرار املوازنة.وقال عضو الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، النائـب محما خليـل، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان زيارة رئيـس حكومة إلقليم 
مرسور البارزاني لبغـداد تأتي ضمن التعاون 
مع الحكومـة االتحادية وحل اإلشـكاالت بني 
اإلقليم واملركز وفق االستحقاقات الدستورية 

والقانونية.وأضـاف: ان الهـدف مـن الزيـارة 
حسـم القضايـا يف املوازنة ووضع اللمسـات 
االخـرية لها قبـل ارسـالها اىل الربملـان. الفتا 
اىل ان حصـة االقليـم والنفـط والغـاز ابـرز 
امللفـات التي تمـت مباحثتها بني ملسـؤولني.
واشـار اىل: ان الزيارة تعد اسـتكماال للزيارات 

السابقة من اجل تمتني التعاون بني حكومتي 
اإلقليـم واملركز وحل أي خـالف او تقاطع بني 
الحكومتـني. مؤكـدا أن الزيـارة تأتـي دعمـا 
لحكومة السـوداني الخدمية بشـتى املجاالت 

السياسية واالقتصادية.

تونس/ متابعة الزوراء:
التونسية تحركات  العاصمة  شهدت 
ومسـريات احتجاجيـة، نظمها عدد 
من األحـزاب واملنظمـات املعارضة، 
وذلك تزامنا مع الذكرى الـ١٢ للثورة 

يف تونس، فيما تجـول الرئيس قيس 
سـعيد يف شـارع الحبيـب بورقيبة، 
وقـال مـن يتهم البـالد بالبوليسـية 
والدكتاتوريـة هو من يريد تدمريها.
التونسـية،  الداخليـة  وقالـت وزارة 

التعامـل  إن  مقتضبـني  بيانـني  يف 
األمنـي مع االحتجاجـات بالعاصمة 
تـم يف ظـروف عادية.وخرجت قوى 
مظاهـرات  يف  تونـس  يف  املعارضـة 
احتجاجية، امس السـبت، يف الذكرى 

١٢ لسـقوط نظـام الرئيـس الراحل 
زيـن العابديـن بن عـيل، للتعبري عن 
رفضها ملرشوع الرئيس قيس سعّيد 
واملطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقبل سـاعات من هـذه املظاهرات، 

تجـول الرئيس قيس سـعيد، مسـاء 
الجمعة، يف شـارع الحبيب بورقيبة، 
وقال إنه «ال مـكان للخونة والعمالء 

يف البالد»
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رام الله/ متابعة الزوراء:
قتـل 3 فلسـطينيني برصاص الجيـش اإلرسائييل، 
شـمايل الضفة الغربيـة، أحدهم متأثـرا بإصابته.
وقالت وكالة األنباء الفلسـطينية الرسمية ”وفا“، 
إن شـابني ”استشهدا فجر امس  السبت، برصاص 
قـوات االحتـالل اإلرسائييل، عند مدخـل بلدة جبع، 
جنـوب جنني“.وأضافت أن ”قوات االحتالل أطلقت 
النـار عـىل مركبـة عند مفـرق جبـع، مـا أدى اىل 
استشـهاد شـابني كانا داخلها“.من جهتها، قالت 
اإلذاعة الفلسـطينية الرسمية إن الشابني عز الدين 
حمامـرة وأمجد خليليـة يف العرشينـات من العمر 
”أصيبـا برصـاص االحتـالل يف الجـزء العلوي من 

الجسـد، فيما أصيب ثالث بجـروح خالل تواجدهم 
يف مركبـة كانوا يسـتقلونها متوجهني إىل عملهم“.

كمـا نقلت الوكالة عن مصدر طبي فلسـطيني (لم 
تسـمه) يف مستشـفى ابـن سـينا يف مدينـة جنني 
تأكيـده وفـاة فلسـطيني متأثـرا بإصابته.ونقلت 
عن املصدر تأكيده ”استشـهاد الشـاب يزن سامر 
الجعـربي، من بلـدة اليامـون غرب جنـني، متأثرًا 
بإصابته برصـاص االحتـالل اإلرسائييل“.وذكر أن 
الجعـربي أصيب يف الثاني من الشـهر الحايل، خالل 
اقتحام قوات االحتالل بلدة ”كفر دان“ غرب جنني، 

لتفجري منزلني فلسطينيني.

بكني/ متابعة الزوراء:
أعلنـت السـلطات الصحيـة يف الصني تسـجيل 
60 ألـف وفـاة تقريبـاً بفـريوس كورونا خالل 
خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبرية لوفيات 
بكوفيـد19- تتحـدث عنها الحكومـة منذ رفع 
التدابري الصحية فجأة يف مطلع ديسمرب املايض.

وقال رئيس مكتب اإلدارة الطبية يف لجنة الصحة 
الوطنيـة جيـاو ياهـوي للصحفيـني إن الصني 
سّجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19- 
بني 8 ديسـمرب 2022 و12 يناير 2023.وشملت 
حصيلة الوفيات 5503 حالة وفاة بسـبب فشل 

الجهـاز التنفـيس الناجم عـن كورونا و54435 
حالة وفاة من أمراض أخرى مقرتنة بالفريوس. 
وقالت لجنـة الصحة الوطنيـة إن هذه الوفيات 
حدثت يف املستشـفيات، مـا ترك احتمـال وفاة 
املزيد من األشـخاص يف منازلهم.وكانت الصني 
قد توقفت عن اإلبالغ عن بيانات حول اإلصابات 
والوفيات بكورونا يف أوائل ديسـمرب املايض بعد 
أن رفعـت فجـأة الضوابط املضـادة للفريوس.
وقد ناشـدت منظمة الصحة العاملية وحكومات 
أخرى بكـني للحصول عىل مزيد مـن املعلومات 

وسط تصاعد يف اإلصابات.
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الزوراء/مصطفى فليح:
بغداد واملحافظات  شـهدت اسـواق 
ارتفاعا كبريا يف أسعار بيض املائدة، 
إذ وصل سـعر طبقة البيض إىل أكثر 
من7 آالف دينار، فيما كشفت وزارة 
الزراعة اسـباب ارتفاع اسعار بيض 

املائدة يف االسواق املحلية.
وقال مراسـل ”الزوراء“ ان ”اسـعار 
بيـض املائـدة ارتفعـت اىل اكثر من 
الواحـدة يف  للطبقـة  دينـار  االف   7
االسـواق املحليـة، االمـر الـذي ولد 
استياء كبريا لدى املواطنني“.واكد ان 
”اصحـاب محال بيع املـواد الغذائية 
عـربوا عـن شـكواهم مـن ارتفـاع 
االسـعار“، مؤكديـن ان ”سـعر بيع 
 (250) هـو  اآلن  الواحـدة  البيضـة 
دينـارا عراقيا“، متوقعـني يف الوقت 
الطبقـة  سـعر  ”يصـل  ان  نفسـه 
الواحـدة من بيض املائـدة اىل 8 االف 
دينار“.وطالـب املواطنون الحكومة 
بإيجاد حل رسيع لهـذه االزمة التي 
تهـدد قوت املواطن يف سـلعة غذائية 
تعد اساسـية عـىل املائـدة العراقية. 
ويشكو مواطنون مضاربات التجار 
واسـتغاللهم األوضـاع االقتصاديـة 
التي أثرت عـىل حياة املواطنني لرفع 
اسـعار املـواد الغذائية حتـى التي ال 
عالقة لها بارتفاع سعر الدوالر امام 

الدينار العراقي. 
وحددت وزارة الزراعة اسباب ارتفاع 

االسـواق  يف  املائـدة  بيـض  اسـعار 
املحلية، يف حني  بينت ابرز املعالجات 
لهـذه االزمـة وانهـا كفيلـة بإعادة 
االسـعار اىل مسـتوياتها املعقولة يف 
االيام املقبلة.وقال الناطق الرسـمي 
محمـد  الزراعـة،  وزارة  باسـم 
لـ“الـزوراء“  حديـث  يف  الخزاعـي، 

ان ”اسـعار البيـض يف كل فـرتة من 
هذه السـنة تتصاعد ليـس يف العراق 
فحسـب وانمـا يف كل دول املنطقـة 
عىل اعتبار ان البيض منتج يتصاعد 
اسـتهالكه يف فصل الشـتاء وتحديدا 
خـالل هـذه االشهر“.واشـار اىل ان 
”السـلعة تخضـع لقوانـني العرض 

والطلـب كذلك عـدم كفايـة االنتاج 
املحـيل وارتفـاع اسـعاره يف الـدول 
املجـاورة وزيـادة  اسـعار االعـالف 
كلهـا اسـباب ادت اىل ارتفاع سـعر 
بيض املائدة“.ولفت اىل ان ”مشاريع 
واسـطويف  يف  موجـودة  الدواجـن 
مناطـق اخرى ايضا مـن العراق ويف 

محافظات اقليم كردستان وكثري من 
مشـاريع الدواجن موجودة يف بغداد 
ايضـا“. مبينا انه ”ال يوجد اساسـا 
منع لالسـترياد“. واكد ”كانت هناك 
معالجات رسيعة مـن وزير الزراعة 
املهندس عباس جرب بالتوجيه الفوري 
لنقـل ودخول املنتج من بيض املائدة 
يف مشـاريع الدواجـن يف محافظات 
محافظـات  اىل  كردسـتان  اقليـم 
الوسط والجنوب وبالعكس ملواجهة 
ارتفاع اسـعار هذه املادة يف السـوق 
املحليـة ”. مضيفا ”كذلـك التوجيه 
لرشكتـي مـا بـني النهريـن العامة 
والرشكـة العراقيـة إلنتـاج البـذور 
لتزويد منتجي مادة بيض املائدة من 
اصحاب مشاريع الدواجن بالكميات 
الكافية وباالسعار املدعومة لديمومة 
مشـاريعهم ولزيـارة انتاجيتهم من 
هـذا املنتـج املحيل“. وطمـأن ”هذه 
القادمـة  االيـام  خـالل  املعالجـات 
كفيلـة بـأن تعـود اسـعار البيـض 
اىل مسـتوياتها املعقولـة“. وأعلنـت 
لجنة الزراعة النيابية، امس السبت، 
استضافة عدد من أصحاب مشاريع 
الدواجـن ملناقشـة مسـألة ارتفـاع 
األسـواق  يف  املائـدة  بيـض  أسـعار 
املحلية الذي وصفته بـ“غري املربر“، 
كاشفة يف الوقت نفسـه عن عزمها 
استضافة مسؤولني يف وزارة الزراعة 
إلعادة االسعار اىل وضعها الطبيعي.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:

اعلنت مديرية املرور العامة، امس السبت، 

أيام   ١٠ ملدة  الجمهورية  جرس  قطع 

ألغراض الصيانة.

«الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  املديرية  وذكرت 

الكرخ  الجمهورية من  تم قطع جرس  أنه 

الرصافة  باتجاه  الشواف)  (تقاطع 

وذلك  أيام،  عرشة  ملدة  التحرير)  (ساحة 

لوجود أعمال صيانة.

@Òáæ@ÚÌäÏË‡ßa@ãèu@…�”
Ú„bÓó€a@üaãÀ˛@‚bÌc@10

@ÚÌÜdmÎ@µ„Ï„b‘€@Òıaã‘€a@ÔË‰Ì@Êbæ5€a
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بغداد/ الزوراء:
وجه القائد العام للقوات املسـلحة رئيس 
مجلس الوزراء، محمد شـياع السوداني، 
وزارة الداخلية بدراسـة تنفيذ املقرتحات 
التي ارسـلت إليهـا لتخفيـف العبء عن 
املواطنـني، منهـا الرتيث بعمـل (الهزة) 
اىل  والجسـور  الطـرق  واردات  وتحويـل 

االعمار.
وقـال الناطق باسـم القائد العـام اللواء 
يحيى رسـول يف بيـان تلقته «الـزوراء»: 
إن القائد العام للقوات املسـلحة يسـعى 
اىل إيجـاد أفضل السـبل الكفيلـة بتقديم 
الخدمـات للمواطنـني وتخفيـف العـبء 
عنهـم يف مختلـف املجـاالت، وقـد وجـه 
بدراسـة تنفيـذ املقرتحات اآلتيـة والتي 

ارسلت بكتاب رسـمي اىل وزارة الداخلية 
واملرقم (٢٣٩٠٤٣٦) يف ١٤/١/٢٠٢٣.

بغداد/ الزوراء:
نفـت وزارة النفط، امس السـبت، تقديم 
نائـب رئيس الـوزراء وزيـر النفط حيان 
عبد الغني استقالته. وقال مصدر مخول 
يف مكتـب الوزيـر لـ «الـزوراء»: إنه نفى 
تقديـم وزيـر النفـط حيـان عبـد الغني 
الوزارة.واضـاف  مهـام  مـن  اسـتقالته 
املصـدر: ان هـذه الشـائعات تسـتهدف 

التقليـل مـن أهميـة املشـاريع النفطية 
التي يتم تنفيذها والتي ستسـهم يف حال 
اكمالها باالرتقـاء بواقع القطاع النفطي 
بالعـراق. مؤكـدا أن املشـاريع التـي يتم 
تنفيذهـا يف القطاع النفطي هي جزء من 
الربنامج  الذي أعده رئيس الوزراء محمد 
شياع السـوداني ليس يف القطاع النفطي 

فحسب بل بمختلف القطاعات.

\bflá‘m@›vèmÎ@ÒáÓu^@ÚÌÜÏ»è€aÎ@ÊaãÌg@pböÎb–fl@ZÊbÓË‹€a@áj«
ÜaáÃi@¿@äaÏ®a@Âfl@p¸Ïu@5@ıaãug@á»i

بغداد/ الزوراء:
البورصة  العراقي، امس السبت، يف  الدينار  الدوالر األمريكي مقابل  ارتفعت أسعار رصف 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية 
املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح امس، ١٥٧٩٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
أن  إىل:  دينار مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار  الخميس ١٥٧٢٠٠  يوم  االسعار صباح  كانت  فيما 
اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
البيع ١٥٨٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٥٧٥٠٠ 
اسعار  فإن  كردستان،  اقليم  عاصمة  اربيل  يف  امريكي.أما  دوالر   ١٠٠ لكل  عراقي  دينار 
الدوالر يف البورصة سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر الدوالر البيع ١٥٧٨٠٠ دينار لكل 

١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٥٧٧٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@>ñäÏi@¿@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a
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الزوراء/ حسني فالح:
أهداف  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  حدد 
برئاسة  كردستان  اقليم  حكومة  وفد  زيارة 
مرسور بارزاني اىل بغداد، وفيما أكد ان حصة 
االقليم من املوازنة والنفط والغاز ابرز امللفات 
التي تمت مباحثتها، شدد عىل رضورة االرساع 

بإقرار املوازنة.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  وقال عضو 
النائب محما خليل، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
البارزاني  رئيس حكومة إلقليم مرسور  زيارة 
الحكومة  مع  التعاون  ضمن  تأتي  لبغداد 
واملركز  اإلقليم  بني  اإلشكاالت  وحل  االتحادية 

وفق االستحقاقات الدستورية والقانونية.
القضايا  الزيارة حسم  الهدف من  ان  وأضاف: 
قبل  لها  االخرية  اللمسات  ووضع  املوازنة  يف 

االقليم  ان حصة  اىل  الربملان. الفتا  اىل  ارسالها 
والنفط والغاز ابرز امللفات التي تمت مباحثتها 

بني ملسؤولني.
للزيارات  استكماال  تعد  الزيارة  ان  اىل:  واشار 
السابقة من اجل تمتني التعاون بني حكومتي 
بني  تقاطع  او  خالف  أي  وحل  واملركز  اإلقليم 
دعما  تأتي  الزيارة  أن  مؤكدا  الحكومتني. 
املجاالت  بشتى  الخدمية  السوداني  لحكومة 

السياسية واالقتصادية.
عيل  الكردي،  بالشأن  الباحث  قال  جانبه،  من 
الخالفات  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الزيادي، 
اقليم  يف  الرئيسني  الكرديني  الحزبني  بني  ما 
حني  بني  حدتها  وتظهر  متجذرة  كردستان 
الكردي االخرية  الوفد  اىل ان زيارة  واخر. الفتا 
رئيس  بارزاني  مرسور  برئاسة  بغداد  اىل 

حكومة االقليم ونجل زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ووجود ممثل عن االتحاد الوطني 
الذي  االتحاد  حفيظة  من  اثار  الكردستاني 
و  االقليم  يف  مؤثرا  رئيسيا  حزبا  نفسه  يعترب 

الحكومة االتحادية.
واضاف: ان هذه الخالفات ستزداد اكثر يف قادم 
االيام خصوصا مع استحقاقات الكرد سواء يف 
مبينا:  وغريها.  الخاصة  الدرجات  او  املوازنة 
النها  املواطنني  صالح  من  ليس  الخالفات  ان 
ستنعكس عىل املنفعة الخاصة بهم كالخدمات 

والرواتب وغريها.
الكردستاني  الوطني  االتحاد  ابدى  من جانبه، 
إقليم  حكومة  رئيس  توجه  من  استغرابه 
كردستان مرسور بارزاني لبغداد دون استشارة 
عميقة  الكردية  الخالفات  ان  مبينا  االتحاد، 

وكان االجدر به حلها قبل الذهاب لبغداد.
 وقال القيادي يف االتحاد، غياث السورجي، يف 
املاضية  الثالثة  ”األشهر  إن  صحفي:  ترصيح 
لم تشهد أي اجتماع بني االتحاد والديمقراطي 
الكردستانيني وسط مقاطعة من قبل االتحاد 

لجلسات مجلس الوزراء يف أربيل“. 
الكردي مازال  ”الخالف  ان  السورجي  وأضاف 
مع  سيما  بسهولة  حله  يمكن  وال  مستمرا 
الخاصة  موافقه  عىل  الديمقراطي  إرصار 

بانتخابات كردستان“.
كردستان  حكومة  ”رئيس  ان  اىل  وأشار   
اىل  الذهاب  به  االجدر  كان  بارزاني  مرسور 
الذهاب  بدال من  املواقف  الكرد وتوحيد  القادة 
سيتم  ضيقة  كردية  مصالح  لتحقيق  بمفرده 

رفضها من بغداد“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
استأنف مجلس النواب، امس السبت، 
من  االنتهاء  بعد  االعتيادية  جلساته 
عطلته الترشيعية، وفيما انهى القراءة 
االوىل ملرشوعني قانونني، رفع جلسته 

اىل اشعار آخر.
وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 
مجلس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
النواب انهى بجلسته االوىل من فصله 
ضمن  الثانية  الترشيعية  للسنة  االول 
الدورة االنتخابية الخامسة التي عقدت 
امس السبت برئاسة محمد الحلبويس 
نائبا  وبحضور237  املجلس  رئيس 

قراءة ومناقشة مرشوعي قانونني.
واضافت: انه يف مستهل الجلسة، ادى 
اليمني الدستورية كل من غزوان عيل 
املتويف  النائب  عن  بديال  منشد  محمد 
محمود شاكر السالمي وكاظم عطية 
رياض  البديل  النائب  عن  بدال  كاظم 
غايل، وطالب اليساري بدال عن النائب 

البديل ميالد شهيد.
البيان،  النواب، بحسب  وأرجأ مجلس 
التصويت عىل النواب الجدد يف اللجان 

النيابية الدائمة.
اثناء  املجلس  أنهى  اخر،  سياق  ويف 
منها  جانبا  ترأس  التي  الجلسة 
الرئيس،  نائب  عبدالله  شاخوان 
القراءة االوىل ملرشوع قانون االتصاالت 
النقل  لجان  من  واملقدم  واملعلوماتية 
واالعمار  والخدمات  واالتصاالت 
واالعالم  واالثار  والسياحة  والثقافة 
من أجل تنظيم وادارة قطاع االتصاالت 
العراق  جمهورية  يف  واملعلوماتية 

وتحديد  لها  العامة  السياسة  ورسم 
تخصيص  بعملية  املختصة  الجهات 
الرتاخيص  ومنح  الرتددات  وتنظيم 
الوطنية  الثروات  وحماية  واالجازات 
يف هذه القطاعات وضمان االستخدام 
وتشجيع  الرتددي  للطيف  االمثل 

االستثمار يف قطاع االتصاالت.
ومناقشة  تقرير  قراءة  املجلس  وأتم 
مرشوع قانون التعديل الرابع لقانون 
االستثمار الصناعي للقطاعني الخاص 
 1998 لسنة   (20) رقم  واملختلط 
واملقدم من لجنة االستثمار والتنمية.

عىل  النواب  مداخالت  وانصبت 
تغيري  من  الهدف  بمعرفة  املطالبة 
الحكومة  ورؤية  القانون  عنوان 
املجلس  اىل  احيل  انه  كون  بالقانون 
واملطالبة  السابقة  الحكومة  من 
بجمع القوانني الخاصة باالستثمارات 
واعادة  وموحد،  شامل  واحد  بقانون 
من  املقدمة  الرسوم  بمقدار  النظر 
يف  املذكورة  االستثمارية  الرشكات 
القطاع  ودعم  القانون،  مسودة 
الخاص ورضورة توفري البيئة املالئمة 
لعمل القطاع الخاص املحيل واالجنبي 

اتحاد  بمقرتحات  االخذ  ورضورة 
العمل  وإعادة  العراقية  الصناعات 
مشكلة  ومعالجة  العراقية  باملعامل 
املصانع  عليها  املقام  االرايض  تمليك 

للنهوض بالقطاع الصناعي.
لجنة  تقرير  قراءة  املجلس  أرجأ  كما 
تقيص الحقائق حول املعلومات الواردة 
الوقاية  البيئة/مركز  وزترة  كتاب  يف 
كيمائي  اشعاع  بوجود  االشعاع  من 
(مرسطن) يف سماد الداب الذي تنتجه 
من  واملقدم  الجنوبية  االسمدة  رشكة 
والتجارة  والصناعة  االقتصاد  لجنتي 

والزراعة واملياه واالهوار.
لجنة  تقرير  قراءة  املجلس  وأكمل 
املشاركة  النيابية  والبيئة  الصحة 
التفاقية  االطراف  الدول  مؤتمر  يف 
للتغيري  االطارية  املتحدة  االمم 
التغيريات  حول   (cop27)املناخي

املناخية.
واوضحت اللجنة يف تقريرها ان املؤتمر 
الخسائر  صندوق  بإنشاء  أوىص 
الدول  تعويض  اجل  من  واالرضار 
للتغريات  االنية  للتأثريات  املعرضة 
انجازا مهما منذ  املناخية ويعترب هذا 

اتفاقية باريس عام 2015.
بالزام  والبيئة  الصحة  لجنة  واوصت 
املادية  االمكانات  بتوفري  البيئة  وزارة 
للعراق  خاص  جناح  لتوفري  والفنية 
التغيريات  مؤتمر  فعاليات  خالل 
فريق  اعداد  ورضورة  القادم  املناخية 
مهارات  يمتلك  للتفاوض  عراقي 
زجه  خالل  من  عالية  تفاوضية 
والتفاوضية  االنكليزية  للغة  بدورات 
ليتمكن  املجال  هذا  يف  القدرات  وبناء 
العراق، اضافة  الدفاع عن حقوق  من 
اللجان  عن  ممثلني  مشاركة  اىل 
االطراف  مؤتمر  يف  املختلفة  النيابية 
العربية  االمارات  دولة  يف  القادم 
املتحدة واملؤتمرات الالحقة، ورضورة 
تبني تحوالت اقتصادية كبرية وتنويع 
اقتصاد  واالعتماد عىل  الدخل  مصادر 
القيود  لتفادي  مستدام  اخرض 
االتفاقات  أقرتها  التي  واالجراءات 
الدولية والتي سيكون ذات تأثري سلبي 

عىل اقتصاد العراق.

بغداد/ الزوراء:
املسلحة  للقوات  العام  القائد  وجه 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 
بدراسة  الداخلية  وزارة  السوداني، 
اليها  ارسلت  التي  املقرتحات  تنفيذ 
منها  املواطنني،  عن  العبء  لتخفيف 
الرتيث بعمل (الهزة) وتحويل واردات 

الطرق والجسور اىل االعمار.
وقال الناطق باسم القائد العام اللواء 
يحيى رسول يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  أن 
يسعى اىل إيجاد أفضل السبل الكفيلة 
بتقديم الخدمات للمواطنني وتخفيف 
العبء عنهم يف مختلف املجاالت وقد 
وجه بدراسة تنفيذ املقرتحات اآلتية 
والتي ارسلت بكتاب رسمي اىل وزارة 
يف   (2390436) واملرقم  الداخلية 

.2023/1/14
واضاف ان املقرتحات هي:

اوال: إنهاء عقد الرشكة املتعاقدة مع 
مديرية  يف  الرشطة  شهداء  صندوق 
 ) مبلغ  هنه  يستقطع  والذي  املرور 
٣٥,٠٠٠) خمسة وثالثون الف دينار 
إنجاز  عند  الرشكات  إحدى  لصالح 

املعامالت .
ثانياً : تحويل رسوم وواردات الطرق 
بقرار  عليها  املنصوص  والجسور 
لسنة   (٤٠) رقم  الجمهورية  رئاسة 
املرور  مديرية  تقوم  التي   ۲۰۱٥
املركبات  تسجيل  عند  بإستقطاعها 
االعمار  اىل وزارة  او تحويل ملكيتها 
بغداد  وامانة  والبلديات  واالسكان 
بغية  املالية  وزارة  مع  بالتنسيق 
الطرق  بتأهيل  الفورية  املبارشة 
الطرق  بعض  واستحداث  والجسور 
البديلة لتقليل الزخم املروري الحاصل 
قانوني  او  مايل  أثر  يرتتب  ال  أن  عىل 

عىل الدولة . 
بعمل  الرتيث)  او  (عقد  إنهاء  ثالثاً: 
الحارض  الوقت  يف  (الهزة)  فحص 
 (  ۳۰.۰۰۰) املبلغ  جباية  وإيقاف 
ثالثون الف دينار عىل أن ال يرتتب أثر 

مايل او قانوني عىل الدولة.
املتعاقدة  الرشكة  عقد  إنهاء  رابعاً: 
مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي 
الفحص  اجراءات  السوق  اجازات 
املرور  مديرية  وبإمكان  واالختبار) 
من  واملستلزمات  الكادر  توفري 
واالختبار  الفحص  إلجراء  مواردها 
بدال من استيفاء مبلغ 30 الف دينار 

من املواطن 
املرور بتشديد  خامساً: قيام مديرية 
اإلجراءات عىل محطات الوزن املحدد 
عىل  تؤثر  كونها  الحمل  ملركبات 

الطرق الداخلية والخارجية. 
املرور  مديرية  كوادر  تعزيز  سادسا: 
مفاصل  من  املدنيني  باملوظفني 
خدماتهم  تحويل  تم  الذين  الوزارة 
من عسكري اىل مدني ويكون الدوام 

بشكل (صباحي) و(مسائي).
ايرادات  من  االستفادة  سابعاً: 
قبل  من  والغرامات  التسجيل 
وزارة  مع  بالتنسيق  املرور  مديرية 
الفنية  االحتياجات  لتغطية  املالية 
دون  اليومي  العمل  ومستلزمات 
مع  العقد  تجديد  عدم  بحجه  توقف 
من  نسبة  وتحديد  املنفذة  الرشكات 
ضمن  املرور  مديرية  اىل  اإليرادات 

موازنة ۲۰۲۳ .
املعقبني  ظاهرة  انهاء  ثامناً: 
املتواجدين أمام دوائر املرور (نهائيا) 
وترويج  االستمارات  سحب  ويكون 
ومنتسبي  ضباط  قبل  من  املعامالت 

املديرية داخل الدائرة أو املوقع .

بغداد/ الزوراء:
رئيس  حكومة  أن  السبت،  امس  األعرجي،  قاسم  القومي،  االمن  مستشار  أكد 

مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تنتهج سياسة احرتام سيادة الدول.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان،  يف  القومي،  األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الكساندر  بغداد  يف  األوكراني  باألعمال  القائم  مكتبه،  يف  استقبل  األعرجي 
السياسية واألمنية  اللقاء استعراض مستجدات األوضاع  بورافيجنكوف، وشهد 
إىل  اللجوء  وأهمية  األوكرانية،  الروسية  الحرب  وتطورات  والعالم،  املنطقة  يف 
منطق الحوار يف حل األزمات واملشكالت الدولية. وأكد األعرجي، بحسب البيان، أن 
”حكومة السوداني تنتهج سياسة احرتام سيادة الدول، وهو نهج العراق الثابت“، 
مشريا اىل ان، ”موقف العراق هو الحياد تجاه أي رصاع.واعرب عن ”السعي إلنهاء 
الحرب أفضل من  ان ”الجلوس للحوار قبل  اىل  الحرب بالحوار والتفاهم“، الفتا 

الجلوس بعدها، لتجنيب الدول والشعوب مآيس الحروب وويالتها“.

 يـرس رشكتنـا اإلعالن عن املناقصـة املبينة يف أعاله ، فعىل جميـع الراغبني من مقدمـي العطاءات املؤهلني وذوي الخـربة مراجعـــة 
(مقر رشكتنا/ القسـم التجاري) الكائن يف ( جمهورية العراق/ محافظة بابـل/ قضاء املسـيب/ ناحية سـدة الهندية ) للحصول عىل 
الوثائـق املطلوبـة بعـد تقديم طلب تحريري لقـاء مبلغ غري قابـل للرد واملؤرش اعـاله ،  وعىل املناقصيـن  إيـداع عطاءاتهم يف صندوق 
العطـاءات يف مقــر رشكتنـا املذكـور انفاً  بموجـب ثالثة ظروف مغلقـة ومنفصلة ومختومة (عـرض فني) و ( عـرض تجاري ) و ( 
الوثائـق املطلوبـة) مؤرش عليها ( اسـم وعنوان مقـدم العطاء  ، رقم املناقصـة ، موضوع املناقصة  ، تاريخ الغلـق ) مع مراعاة تقديم 
تخويل اسـم حامل العطاء ، ويجوز ارسـال العطاءات عن طريق الربيد الرسيع  عىل عنوان رشكتنا املبني اعاله أو الربيد املسـجل بشكل 
يؤمـن وصولهـا اىل رشكتنـا قبـل موعد غلق املناقصة مـع مراعاة إعـالم رشكتنا بذلك بموجب رسـالة عرب الربيـد االلكرتوني  تتضمن 
رقـم الشـحنة املرسـل بهـا العطـاء   ( Air way bill )  ليتسـنى لنا متابعة اسـتالمه قبـل تاريخ غلـق املناقصة . وال تقبـل العطاءات 
املتأخـرة الـواردة بعـد تاريخ الغلـق وكذلك ال تقبل العطـاءات الواردة عـن طريق الربيـد االلكرتوني. وكذلـك ارفاق التأمينـات االولية 
وبخالفـه سـيتم اهمـال العطاء وُتقدم التأمينـات االولية من قبل مقدم العطاء أو أي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشـاركة 
بموجب عقد مشـاركة مصادق عليه اصولياً  يتضمن االشـارة اىل رقم واسـم املناقصة وتكون التأمينات االولية  صادرة عىل شـكـــل 
خطـاب ضمـان غـري مرشوط مصـدق  نافذ ملـدة ( ٤ ) أربعة اشـهر عىل االقـل  او صك مصدق او سـفتجة من خالل مـرصف معتمد 
وفقـاً للتعليمـات الصادرة من البنك املركـزي العراقي  ،اضافة إىل تقديم اإلعمال املماثلة وتكون نفاذية العطـــاءات ( ٣ ) ثالثة اشـهر 
مـن تاريـخ غلق املناقصة واالسـعار نهائية وغري قابلة للتفـاوض  . ورشكتنا غري ملزمه بقبول أوطأ العطـاءات ، ويلتزم مقدم العطاء 
بتقديم عطاءه حسـب الوثائق القياسـية وبما تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها وبخالفه سيتم اسـتبعاد عطاءه ، ويتحمل 
مـن ترسـو عليه املناقصة اجـور النرش لإلعالن االخري . ويمكـن حضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الجتماع لجنـة فتح العطاءات 
 يف يـوم فتـح العطاءات وتوقيع محرض مشـرتك بذلك ، كمـا يمكن حضور املؤتمر الذي سـيعقد يف مقر رشكتنا  يف يـوم الثالثاء املوافق 
٣١ /٢٠٢٣/١  الساعة العارشة صباحاً لإلجابة عىل االستفسارات ، واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون موعد الغلق يف الساعة 
الثانيـة عـرش ظهراً من اليوم الـذي يليه، وكذلك اذا صـادف يوم انعقاد مؤتمر االجابة عن االستفسـارات عطلة رسـمية فيكون موعد 

انعقاده يف الساعة العارشة صباحا من اليوم الذي يليه . 
  ويمكـن االطـالع عـىل املواصفات والـرشوط  عىل موقـع رشكتنـا االلكرتونـي www.furattco.gov.iq   وموقـع وزارة الصناعـة واملعادن

 www.industry.gov.iq  ، ويف حالة وجود أي استفسار عن املناقصة خالل ايام وساعات الدوام الرسمي ومن الساعة الثامنة صباحاً لغاية 
-furattco1@gmail.com   ،   fura  الساعة الثالثة ظهراً  وباإلمكان ارساله عىل عناويــــــــن البـــــريــــــــد االلكرتوني لرشكتنا

. tco@furattco.gov.iq
                                                                                                                        املدير العام
                                                                                                                   ورئيس مجلس االدارة  

        
• صندوق الربيد     ١١٢٣٠  
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لندن/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيـس الـوزراء الربيطانـي ريـيش 
سـوناك خالل مكاملة هاتفيـة أجراها مع 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسـكي، 
عن عزم بالده إرسال دبابات قتال رئيسية 
إىل أوكرانيا إىل جانـب دعم مدفعي إضايف، 

وفقاً ملكتب سوناك.
وقال متحدث باسـم سـوناك: ”لقد اتفقا 
عىل رضورة اغتنـام هذه اللحظة بترسيع 
الدعـم العسـكري والدبلومـايس العاملـي 

ألوكرانيا“.
وأضـاف: ”أوضـح رئيس الـوزراء طموح 
اململكـة املتحدة لتكثيـف دعمنا ألوكرانيا، 
بمـا يف ذلـك مـن خـالل توفـري دبابـات 

(تشالنجر 2) وأنظمة مدفعية إضافية“.
العاصمـة  يف  عـدة  انفجـارات  ودوت 
األوكرانيـة كييـف، صباح امس السـبت، 
فيمـا أكد مسـؤولون أوكرانيون أن قصفا 

استهدف بنى تحتية رئيسية.
الرئاسـية  اإلدارة  رئيـس  نائـب  وقـال 
األوكرانية كرييلو تيموشنكو عىل تليغرام، 
إن ”هجومـا صاروخيا عىل منشـآت بنى 
تحتيـة حيويـة“ يف كييف مسـتمر، فيما 
العاصمـة فيتـايل  تحـدث رئيـس بلديـة 
منطقـة  يف  انفجـارات  عـن  كليتشـكو 
دنيربوفسكي، وحض السكان عىل ”البقاء 

يف املالجئ“.
وفيما تحدثت وسـائل إعـالم أوكرانية عن 
صواريخ باليسـتية أطلقت من بيالروسيا 
صـوب كييـف، نفى قائـد القـوات الربية 

األوكرانية إطالق صواريخ من بيالروسيا.
وإىل ذلـك، أكـد حاكـم خاركيـف تـرضر 
مرافق صناعية ومنشـآت حيوية للطاقة 
بسـبب الرضبـات الروسـية. كمـا أشـار 
حاكم ميكواليف إىل ”رصد إقالع 17 قاذفة 

روسية من طراز توبوليف“.

يأتي هـذا بينما يعتزم الرئيـس األوكراني 
فولوديمري زيلينسكي، زيارة األمم املتحدة 
إللقـاء كلمـة يف اجتمـاع رفيع املسـتوى 
للجمعيـة العامـة عشـية الذكـرى األوىل 
النـدالع الحـرب يف بـالده يف 24 فربايـر إذا 
كان الوضع األمني يسمح بذلك، حسب ما 
أفادت مسـؤولة كبرية بـوزارة الخارجية، 

أمس الجمعة.
وحـذرت النائبـة األوىل لوزيـر الخارجيـة 
األوكرانـي أمينـة جباروفـا يف مقابلة مع 
وكالة ”أسوشيتد برس“ من أن العديد من 

العوامل يجب أن تراعى.
يف هذا السـياق، أشـارت جباروفا يف املقام 
األول إىل الوضـع العسـكري عـىل األرض، 
وتحذير من جهاز املخابرات األوكراني من 
أن روسيا تخطط لـ“هجوم خطري للغاية 

يف فرباير“.
قالت جباروفا: ”رئيسـنا يريد أن يأتي (إىل 
األمم املتحدة).. لديه إرادة أو نية للمجيء، 
لكـن ال يـزال السـؤال عمـا إذا كان هناك 

وضع أمني سيسمح له باملجيء“.
املتحـدة،  األمـم  إىل  زيلينسـكي  جـاء  إذا 

فسـتكون هذه هـي زيارتـه الثانية فقط 
خـارج أوكرانيـا منذ بدء روسـيا عمليتها 

العسكرية.
من جانبه، قال سـفري أوكرانيا لدى األمم 
املتحدة سـريغي كيسليتسيا، إن الجمعية 
العامة قررت بالفعل عقد محادثات رفيعة 
23 فربايـر،  الحـرب يف  املسـتوى بشـأن 
سـيعقبها اجتماع وزاري ملجلس األمن يف 

24 فرباير.
قالت جباروفـا إن أوكرانيا تـود أن يتبنى 
يريـد  اللذيـن  القراريـن  أحـد  املجلـس 
زيلينسكي املوافقة عليهما عشية الذكرى 

السنوية الندالع الحرب.
يف السياق ذاته، قالت جباروفا إن أوكرانيا 
تتشـاور مـع رشكائها بشـأن اإلجراءين، 
أحدهما من شأنه أن يدعم صيغة الرئيس 
للسـالم املكونة من 10 نقاط والتي تشمل 
اسـتعادة وحدة أرايض أوكرانيا وانسحاب 
القوات الروسـية، واآلخر من شأنه إنشاء 
محكمـة ملحاكمـة جرائم العـدوان، الذي 
من شـأنه تحميل روسـيا املسـؤولية عن 

عمليتها.

تأتي هـذه التطورات بينمـا أعلن الجيش 
الـرويس، الجمعـة، أنـه اسـتكمل بسـط 
سيطرته عىل سوليدار يف الرشق األوكراني، 
وهو ما نفته كييف التي أكدت أن ”معارك 
طاحنـة“ ال تـزال تـدور يف هـذه البلـدة 

الصغرية.
وقالـت هيئة األركان العامـة األوكرانية يف 
تقريرها املسائي ”القتال من أجل سوليدار 

يستمر“، من دون إضافة أي تفاصيل.
وكانـت وزارة الدفـاع الروسـية قالـت يف 
بيان ”اسـُتكمل مسـاء 12 ينايـر تحرير 
سوليدار“، مشرية إىل أهمية السيطرة عىل 
هـذه البلدة يف إطـار ”مواصلـة العمليات 

الهجومية الناجحة“.
هذا واعترب ”معهد دراسـة الحرب“، الذي 
يّتخذ الواليات املتحدة مقراً له، أن السيطرة 
عىل هـذه البلدة الصغرية ”من غري املرّجح 

أن تعني تطويقاً وشيكاً لباخموت“.
القـوات الروسـية منـذ أشـهر  وتسـعى 
للسـيطرة عـىل بلـدة باخمـوت الواقعـة 
عـىل بعـد 15 كيلومـرتا إىل جنوب-غـرب 

سوليدار.
وشـّدد املعهد عىل أن ”القوات الروسية لن 
تتمكن من بسـط سـيطرتها عىل خطوط 
املواصـالت األرضية املهمـة“ التي تربطها 

باملدينة الكربى يف املنطقة.
يف نرشتـه اليومية، أشـار ”معهد دراسـة 
الحرب“ إىل أن ”القوات الروسـية بسـطت 
عـىل  سـيطرتها  األرجـح  عـىل  (فعليـاً) 

سوليدار يف 11 يناير“، أي األربعاء.
ولدعـم فرضيته يشـري املعهـد إىل ”صور 
موّثقة جغرافياً نرشت يف 11 و12 يناير“، 
اعترب أنها ”تشـري إىل أن القوات الروسـية 
تسـيطر عىل األرجـح عىل غالبيـة أرايض 
سـوليدار إن لـم يكـن عـىل كامـل البلدة 
ودفعـت عـىل األرجـح القـوات األوكرانية 

للرتاجع إىل خارج ضواحيها الغربية“.

رام الله/ متابعة الزوراء:
الجيـش  برصـاص  فلسـطينيني   3 قتـل 
اإلرسائيـيل، شـمايل الضفة الغربيـة، أحدهم 

متأثرا بإصابته.
وقالت وكالة األنباء الفلسـطينية الرسـمية 
”وفـا“، إن شـابني ”استشـهدا فجـر امـس  
السـبت، برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل، 

عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنني“.
وأضافـت أن ”قـوات االحتـالل، أطلقت النار 
عـىل مركبـة عند مفـرق جبـع، مـا أدى اىل 

استشهاد شابني كانا داخلها“.
الفلسـطينية  اإلذاعـة  قالـت  مـن جهتهـا، 
الرسـمية، إن الشـابني عـز الديـن حمامرة 
وأمجـد خليليـة يف العرشينـات مـن العمـر 
”أصيبـا برصاص االحتـالل يف الجزء العلوي 
مـن الجسـد، فيمـا أصيـب ثالـث بجـروح 
خـالل تواجدهم يف مركبة كانوا يسـتقلونها 

متوجهني إىل عملهم“.
كما نقلت الوكالة عن مصدر طبي فلسطيني 
يف  سـينا  ابـن  مستشـفى  يف  تسـمه)  (لـم 
مدينة جنـني تأكيده وفاة فلسـطيني متأثرا 

بإصابته.
ونقلت عن املصدر تأكيده ”استشهاد الشاب 
يزن سـامر الجعربي، من بلدة اليامون غرب 
جنـني، متأثـرًا بإصابته برصـاص االحتالل 

اإلرسائييل“.
وذكر أن الجعربي أصيب يف الثاني من الشهر 
الجاري، خـالل اقتحام قـوات االحتالل بلدة 
”كفـر دان“ غـرب جنـني، لتفجـري منزلـني 

فلسطينيني.
كما أكدت وزارة الصحة الفلسـطينية مقتل 
الشـبان الثالثة يف بيان، وقالت: ”استشـهاد 
الشابني عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، 
وأمجد عدنـان خليليـة (23 عاما) برصاص 
االحتالل اإلرسائييل، خـالل العدوان عىل بلدة 
جبع جنوب جنني، إضافة الستشهاد الشاب 
يزن سـامر الجعربي (19 عاما) من اليامون 

غرب جنني متأثرا بإصابته قبل أيام“.
وأضافـت أن ”حصيلـة الشـهداء منـذ بداية 
العام الجاري ارتفعت إىل 12 شـهيدا بينهم 3 

أطفال“.
وبعد ظهر السبت، شارك مئات الفلسطينيني 
يف تشـييع جثمان الجعربي يف مسـقط رأسه 
بلـدة اليامـون، وجثماني الشـابني حمامرة 

وخليلية يف مسقط رأسيهما بلدة جبع.
ونـدد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني محمـد 
اشتية، يف بيان، بقتل الشابني، داعيا إىل توفري 

حماية دولية للفلسطينيني.
وقال اشـتية: ”العـار لالحتالل املجـرم الذي 
يرسق فلذات أكبادنا كل صباح ليزرع الخوف 
والهزيمة يف شـعبنا، لكنه ال يحصد إال مزيدا 

من الغضب والصمود“.
املتطرفـة  االحتـالل  ”حكومـة  وحمـل 
والعنرصية مسؤولية هذه الجرائم“، مطالبا 
العالـم بـ“موقـف واضح وبتوفـري الحماية 

الدولية لشعبنا“.
كمـا حملـت وزارة الخارجيـة واملغرتبـني يف 
بيان، إرسائيل ”املسـؤولية الكاملة واملبارشة 
عن الجرائـم املتواصلة التـي أدت منذ مطلع 
العام الجاري إىل استشهاد 12 مواطنا، بينهم 
3 أطفال“.وأضافـت الـوزارة، أن ”االحتـالل 
القانـون،  خـارج  القتـل  جرائـم  يمـارس 
واإلعدامات امليدانية بتعليمات من املستويني 

السيايس والعسكري“.
وطالبـت املجتمـع الـدويل واإلدارة األمريكية 
”بممارسة ضغط حقيقي عىل دولة االحتالل 

لوقف تصعيدها الدموي“.
من جانبهـا، نعت حركة الجهاد اإلسـالمي، 
الفلسـطينيني الثالثة، وقالت ”إنهم ينتمون 

إليها“.
وقالـت الحركـة، يف بيان صادر عـن مكتبها 
اإلعالمـي يف الضفة، إن ”ثلـة من مجاهديها 

األبطال، ارتقوا خالل عملية اغتيال جبانة“.

وأضافت أن ”الجرائم املتصاعدة بحق شعبنا 
ومقدساتنا لن تمر دون عقاب“.

ومنذ شهور تشـهد الضفة الغربية توترا إثر 
اقتحامـات القـوات اإلرسائيلية ملـدن وقرى 
فلسـطينية، يتخللها مواجهات واشـتباكات 

مسلحة.

يرازيليا/بي.بي.يس:
وافقت املحكمة العليا يف الربازيل عىل ضم الرئيس 
اليميني السـابق جايري بولسونارو يف تحقيقاتها 
يف  الحكوميـة  املبانـي  اقتحـام  أحـداث  بشـأن 

برازيليا.
وهـذه هـي املـرة األوىل التـي ُيضاف فيها اسـم 
بولسـونارو يف قائمـة املسـؤولني املحتملني عن 
أحداث الشغب التي شـهدتها البالد يف الثامن من 

يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن نرش الرئيس الربازييل السـابق 
مقطـع فيديـو يشـكك يف رشعيـة االنتخابـات 
الرئاسـية التي أُجريت يف أكتوبـر/ ترشين األول 

املايض.
وقالت النيابـة العامة إن ”بولسـونارو قد يعترب 
محرضـا عىل ارتكاب جريمـة بالرتويج ملثل هذه 

املزاعم“.
وطلبـت النيابـة الربازيليـة مـن املحكمـة العليا 
الجمعة املاضية إضافة اسـم الرئيس السابق إىل 

التحقيقات الجارية.
وزعـم فيديـو بولسـونارو أن لوال دا سـيلفا لم 
ينتخب من قبل الشـعب الربازيـيل، لكن املحكمة 
العليـا وهيئـة االنتخابات يف الربازيـل كانتا وراء 

اختياره رئيسا للبالد.
ورغـم أن الفيديو ُنرش بعد أحداث الشـغب التي 
وقعت األحد املايض ثم حذف بعد ذلك، قال مكتب 
النائـب العام الربازيـيل إن محتواه بـه ما يكفي 
كمسـوغ قانونـي للتحقيـق يف سـلوك الرئيـس 

السابق.
واقتحـم اآلالف مـن أنصـار بولسـونارو، الذين 
شـهدت  الرئاسـية  االنتخابـات  أن  يزعمـون 
ممارسـات تزوير، املحكمة العليا، والكونغرس، 

والقرص الرئايس األحد املايض.

وأقـام أنصـار الرئيـس السـابق مخيمـا حـول 
العاصمـة برازيليـا ألسـابيع مطالبـني بانقالب 

عسكري.
يف غضون ذلك، ُنقل بولسـونارو إىل املستشفى يف 
واليـة فلوريدا األمريكية لتلقـي العالج من ألم يف 

البطن، وفقا لزوجته.
وغادر جايري بلوسونارو البالد إىل الواليات املتحدة 
يف نهاية الشـهر املايض بعد أن رفض املشاركة يف 

تسليم السلطة للرئيس املنتخب لوال دا سليفا.
ويجـري التحقيـق مع العديد من رجـال األعمال 
واملسـؤولني، بمـن فيهـم القائد السـابق لقوات 
األمن يف برازيليا أندرسون توريس الذي سافر إىل 

الواليات املتحدة قبل وقوع أحداث الشغب.
الخميـس  توريـس  منـزل  الرشطـة  وداهمـت 
املـايض وعثرت عىل مسـتندات ُيقال إنها تحتوي 
عـىل تفاصيل محاولـة تغيري نتيجـة االنتخابات 

الرئاسية.
أن  برازيليـا  لرشطـة  السـابق  الرئيـس  وزعـم 
املسـتندات التي عثـرت عليها الرشطـة يف منزله 
انتزعـت من سـياقها، لكـن وزير العـدل فالفيو 
دينو طالب توريس بتسليم نفسه بحلول االثنني 

املقبل، وإال واجه إجراءات ترحيله.
واتهـم الرئيس الربازيـيل املنتخب لوال دا سـيلفا 
أنصـار الرئيـس السـابق بتسـهيل هجـوم عىل 

القرص الرئايس يوم األحد املايض.
وألقـت السـلطات القبـض عىل 1200 شـخصا 
ووجهت إليهم اتهامات رسـمية بالقيام بأعمال 

شغب يف الكونغرس الربازييل.
وصدرت مذكرات اعتقال بالفعل للعديد من كبار 
املسؤولني الذين يواجهون اتهامات ”باملسؤولية 
عن إجـراءات وغض الطرف عن أشـياء“ أدت إىل 

أعمال الشغب.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلـس النواب، محمد 
الحلبويس، امس السـبت، مع نظريه 
األردني أحمـد الصفدي، ملف الربط 
الكهربائي بـني البلدين، وفيما اعلن 
ألنبـوب  املاليـة  الكلفـة  تخفيـض 
البـرصة – العقبـة، اكـد الصفـدي 
سـعي بـالده إىل إنجـاح الحكومـة 

العراقية.
وقال الحلبـويس، يف مؤتمر صحفي 
مشـرتك مع نظـريه األردنـي أحمد 
الصفدي، تابعته ”الزوراء“: ”ناقشنا 
والقطاعـات  الثنائيـة  العالقـات 
االقتصاديـة املهمـة، حيـث بحثنـا 
الربـط  ملـف  تفصيـيل  بشـكل 

الكهربائي بني العراق واألردن“.
وأشـار إىل أن ”زيـادة منافـذ بيـع 
النفط العراقي مسألة مهمة كونها 
سـتزيد من واردات العراق“، مؤكدا 
أنـه ”تـم تخفيـض الكلفـة املالية 

ألنبوب البرصة - العقبة“
وأضاف: ”نقدر عالياً زيارة الصفدي 
للشـعب  األردن  ودعـم  بغـداد  إىل 

العراقـي“، مؤكـداً: ” نحن داعمون 
لألردن يف مواجهة التحديات“.

وثمـن الحلبـويس ”مواقـف األردن 

الداعمة للعراق“.
يف غضـون ذلك، أكـد رئيس مجلس 
النـواب األردني أحمـد الصفدي، أن 

زيارته إىل بغـداد تأتي بعد لقاء امللك 
عبـد اللـه الثانـي ورئيس الـوزراء 
محمد السـوداني والرئيس املرصي 

عبد الفتاح السييس.
وقـال الصفـدي يف مؤتمـر صحفي 
مشـرتك مع رئيس مجلـس النواب 
محمد الحلبـويس تابعته ”الزوراء“: 
إن ”زيارتـه إىل بغـداد جـاءت بعـد 
اللقـاء الـذي جمـع امللـك عبـد الله 
محمـد  الـوزراء  ورئيـس  الثانـي 
بغـداد  مؤتمـر  خـالل  السـوداني 
للرشاكة والتعاون الذي عقد مؤخراً 
”عمـان  أن  اىل  مشـرياً  األردن“،  يف 

تدعم جهود الحكومة العراقية“.
وأوضـح أنـه ”تـم تشـكيل لجنـة 
مشـرتكة ملتابعة مـا تم مناقشـته 
خـالل زيارتـه إىل بغـداد“، مبيناً أن 
”هنـاك اتفاقـاً عـىل تشـكيل لجان 
العراقـي  مشـرتكة بـني الربملانـني 

واألردني“.
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تونس/ متابعة الزوراء:
تحـركات  التونسـية،  العاصمـة  شـهدت 
ومسـريات احتجاجيـة، نظمهـا عـدد مـن 
األحـزاب واملنظمات املعارضـة، وذلك تزامنا 
مـع الذكرى الــ12 للثـورة يف تونـس، فيما 
تجول الرئيس قيس سـعيد يف شارع الحبيب 
بورقيبة، وقـال من يتهم البالد بالبوليسـية 

والدكتاتورية هو من يريد تدمريها.
وقالـت وزارة الداخليـة التونسـية، يف بيانني 
مقتضبني، إن التعامل األمني مع االحتجاجات 

بالعاصمة تم يف ظروف عادية.
يف  تونـس،  يف  املعارضـة  قـوى  وخرجـت 
السـبت، يف  امـس  مظاهـرات احتجاجيـة، 
الذكـرى 12 لسـقوط نظام الرئيـس الراحل 
زيـن العابدين بـن عيل، للتعبـري عن رفضها 
ملـرشوع الرئيـس قيـس سـعّيد واملطالبـة 

بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقبل سـاعات من هـذه املظاهـرات، تجول 
الرئيـس قيـس سـعيد، مسـاء الجمعـة، يف 
شـارع الحبيب بورقيبة، وقال إنه ”ال مكان 
للخونـة والعمالء يف البـالد“، مضيفا أن ”من 
يتهم البالد بالبوليسية والدكتاتورية هو من 

يريد تدمريها“.
وعىل امتداد هذا األسبوع، دعت حركة النهضة 
التـي تقـود هذه املظاهـرات، التونسـيني إىل 

النزول للمشـاركة بكثافـة يف هذا االحتجاج، 
تنديدا باإلجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد 
منذ يـوم 25 يوليو 2021، وبتدهور األوضاع 
االقتصاديـة، وكذلـك للمطالبـة بتنحيه عن 

الحكم وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
املسـريات  خـروج  مـن  سـاعات  وقبيـل 
االحتجاجيـة، انتـرشت قوات األمـن يف كافة 
الشـوارع الرئيسية وسـط العاصمة لتأمني 
هـذه املظاهـرات، كما دعـت وزارة الداخلية 
الجهات املحتّجة إىل احرتام املسالك واملواقيت 
املحددة وتحّمل مسؤولية تأطري أتباعها ملنع 
حصول املشـاحنات وأعمال الشـغب وتبادل 

العنف بينها.
ومـن خـالل هـذه التحـرّكات االحتجاجيـة 
املتفرّقة واملشـّتتة، يحاول معارضو الرئيس 
قيـس سـعّيد الذيـن ال يعرتفون بالدسـتور 
الذي أقرّه يف اسـتفتاء يـوم 25 يوليو املايض 
وال بنتائـج االنتخابات الربملانيـة التي جرت 
الشـهر املـايض، العودة من جديـد إىل الحكم 
وإرشاكهم يف العملية السياسـية ويف خارطة 

الطريق للمرحلة املقبلة.
يف املقابـل، يمـيض سـعّيد قدمـا يف تنفيـذ 
خارطة الطريق التي وضعها رغم االنتقادات 
التي وجّهت له حيال نسـبة اإلقبـال املتدنّية 
خالل الجولة األوىل مـن االنتخابات الربملانية 

والدعـوات التي تطالـب بتأجيلها، حيث دعا 
رئيسـة الحكومة نجالء بودن إىل االسـتعداد 
للجولة الثانية من االنتخابات التي من املقرر 

إجراؤها يوم 29 يناير الجاري.
وكان سـعّيد قـد اتهم قبـل أيـام معارضيه 
بـ“الوقـوف وراء األزمـات“ التـي تشـهدها 
البـالد، وبمحاولة رضب مؤسسـات الدولة، 
وقـال إنـه مـن الـرضوري اتخاذ إجـراءات 
ضـد مـن يتطاولـون عـىل ”رمـوز الدولة“، 
معتـربا ذلك اعتـداء عىل أمن الدولـة الداخيل 

والخارجي، مشـددا عىل أن ”هذه األوضاع ال 
يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤالء بدون جزاء 

يف إطار القانون“.
كما شـدد املحتجون عىل أن ”سياسـة قيس 
سـعيد أوصلـت البـالد إىل مـا هـي عليه من 
أزمات متعددة مبينـة أن الحل الوحيد إلنقاذ 
تونس هو سـحب البسـاط مـن تحت قدمي 
سـعيد وعزلـه ومحاسـبته عـىل التجاوزات 
الخطـرية التي قام بها منذ 25 جويلية“ وفق 

تعبريهم.
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بغداد/ الزوراء:

 أعلنـت رشكـة سـيمنس للطاقة عـن توقيع 

اتفاقيـة أجنـدة الطاقة مـع وزارة الطاقة يف 

العـراق وذلـك لترسيـع وتـرية االعتمـاد عىل 

الطاقـة النظيفـة والخالية مـن الكربون عىل 

مسـتوى دولة العراق، وذلك بحضور املهندس 

زيـاد عـيل الفاضل وزيـر الكهربـاء العراقي، 

وكريسـتيان بـروك املديـر التنفيـذي لرشكة 

سينمس للطاقة.

وتؤكد هذه االتفاقية عىل نجاح تنفيذ خارطة 

طريق العراق التي وقعتها رشكة سـيمنس يف 

عام ٢٠١٩. 

وبموجـب هـذه االتفاقيـة، تعمل سـيمنس 

للطاقة وبحلول صيف عـام ٢٠٢٣ عىل زيادة 

قدرة العـراق عىل إنتـاج الكهربـاء بأكثر من 

١ جيجـاواط باإلضافـة إىل توسـيع الشـبكة 

واستقرارها. مع تركيب أكثر من اثنتي عرشة 

محطة فرعية.

وتعد اتفاقية أجندة الطاقة يف العراق الخطوة 

التاليـة يف ترسيـع إنتـاج العـراق للكهربـاء 

باالعتمـاد عىل الطاقـة التقليديـة واملتجددة، 

باإلضافـة إىل استكشـاف طرق إنتـاج جديدة 

مثـل محطـات الطاقـة الهجينة، مـع تقليل 

االنبعاثات واسـتخدام غاز الشـعلة، إذ يشهد 

الوقـت الراهـن حـرق حـوايل ٤٠٪ مـن الغاز 

املنتـج يف العـراق، ممـا يوفر إمكانـات كبرية 

لخفـض االنبعاثات وتحقيق كفـاءة إنتاجية 

أكرب يف الدولة.

ويف هـذا اإلطار، قال كريسـتيان بـروك املدير 

التنفيذي لرشكة سينمس للطاقة: «يعد توفري 

مصدر موثوق ومسـتدام للطاقة هو األساس 

رشاكتنـا  وتؤكـد  اسـتقراراً،  أكثـر  ملجتمـع 

الطويلـة مع دولة العراق عـىل أننا ليس فقط 

مصـدر إلنتـاج الكهرباء، بل أيضـاً نعمل عىل 

بناء مسـتقبل أكثر استدامة من خالل خفض 

االنبعاثات الكربونية، إذ نحرص عىل مواصلة 

البناء عىل هذا الهدف مع دولة العراق وضمان 

تحقيقه».وبموجـب اتفاقية أجندة الطاقة يف 

العراق، اتفقت رشكة سيمنس للطاقة ووزارة 

الكهربـاء عىل قائمة مشـاريع جديدة، كجزء 

من الخطـة الشـاملة للـوزارة، والتـي لديها 

القـدرة عىل زيـادة إنتـاج الكهربـاء بنحو ٦ 

جيجاوات عىل مدى السنوات الخمس املقبلة.

وتواجـه الدولة يف الوقـت الراهن فجوة كبرية 

يف توفـري الكهربـاء، وتعد االتفاقيـة الجديدة 

مع سـيمنس للطاقـة بمثابة فرصـة لزيادة 

إنتـاج الطاقـة وتوسـيع الوصـول إليهـا، إىل 

جانب تخفيض االنبعاثات الكربونية وتحقيق 

اسـتقرار لشـبكة الكهربـاء بشـكل شـامل 

ومتكامـل، وسـتواصل الرشكـة عملهـا مـع 

مختلف الهيئات والجهات الحكومية يف العراق 

لتحقيق هذه األهداف املرجوة.

وتبلغ القـدرة الحالية إلنتاج الطاقة يف العراق 

حـوايل ٢٤ جيجـاواط ومـن املتوقـع أن ينمو 

الطلـب إىل ٥٧ جيجاواط بحلـول عام ٢٠٣٠، 

ممـا يؤدي إىل فجـوة كبرية يف العـرض، األمر 

الـذي يتوجـب عليه اتخـاذ إجـراءات رسيعة 

لرفع القدرة اإلنتاجية وتعزيز شبكة الكهرباء 

لضمان نظام طاقة فّعال ومستدام وموثوق.

مـع  عملهـا  للطاقـة  سـيمنس  وسـتواصل 

الحكومـة العراقيـة لتوفري حلول مسـتدامة 

وطويلـة األجل مما يعود بالفائدة عىل الدولة، 

بمـا يف ذلـك أنظمة طاقـة فّعالة ومسـتدامة 

وموثوقـة، فضـًال عن نقـل املهـارات وورش 

التدريـب وتوفري فرص عمل التي من شـأنها 

ترسيـع التحـول االقتصـادي يف العراق.وتعد 

رشكة سـيمنز للطاقة الرشيك املفضل للعراق 

من خالل مجموعة مـن التقنيات التي تغطي 

فعلًيا سلسـلة قيمة الطاقة بأكملها وسـجل 

حافل يف توفري الكهرباء للدول.
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بغداد/الزوراء:
تعكف محافظة بغداد، عـىل إعداد خطة خدمية 
لتوسـعة الشـوارع املؤدية إىل منطقة الكاظمية 
باعتمـاد تنفيذ عدد من املشـاريع، كاشـفة عن 
جهودهـا إليجاد اآلليات املالئمـة لخدمة مناطق 

الحميدية وسبع قصور ورشق القناة.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا يف ترصيح 
صحفي إن «منطقة الكاظمية املقدسة واملداخل 
املؤديـة لهـا، تعاني من اكتظاظ شـديد ويواجه 
املواطنـون صعوبة يف اجتياز مداخلها»، مبينا أن 
«املحافظة تعكف عىل إعداد خطة تتضمن تنفيذ 
مجرس يف منطقة سـاحة عدن وتوسعة الشارع 
املمتـد من سـاحة براثا إىل مجـرس ١٤ رمضان، 

عالوة عىل تأهيل شارع باب املراد». 
وكشـف العطا عن «وجود اشكالية تواجه تنفيذ 
املـرشوع متمثلة يف وجـود أراض متجاوز عليها 
إضافة إىل وجـود مناطق للعشـوائيات»، منوهاً 
بانه «سـيتم إيجـاد الحلول املالئمة للمشـكلتني 
بالتنسـيق مع الجهات ذات العالقة، بما يمكنها 
مـن املـيض بأعمال التوسـعة والتشـييد بأرسع 

وقت ممكن». 

وأشـار اىل ان «املحافظـة اكـدت خـالل اجتماع 
عقدتـه مـع فريـق الجهـد الخدمـي والهنديس 
والحكومـي بحث آليـات دعم وتنفيذ مشـاريع 
مهمة لخدمـة املناطق الفقرية ضمن خطة عمل 
مشـرتكة»، الفتاً إىل أنَّ «االجتمـاع تضمن ايجاد 
اآلليات املالئمة لخدمة منطقتي الحميدية وسبع 

قصور ومناطق رشق القناة». 

وتابـع العطـا، أن «الخطة تضمنـت أيضاً إجراء 
كشـوفات ومسـح ميدانـي إلعـداد التصاميـم 
األولية لخدمة املناطق التي شـملت بالخطة من 
قبل فريـق الجهد الهنـديس والخدمـي»، مؤكداً 
أنه «سـيتم شـمول مناطق أخرى قريباً بالجهد 
الهنديس والخدمي، من اجل  تعزيز البنى التحتية 

فيها بشكل كامل». 

بغداد/الزوراء:

أعلنـت الهيئـة العليـا ملكافحة 

الفسـاد،  السبت، القاء القبض 

عىل مسـؤول سـابق يف الوقف 

السـني جراء مخالفات يف عقد 

مليـار  بــ(٤٧)  فنـدق  رشاء 

ديناٍر.

وذكـرت الهيئة يف بيـان ورد لـ 

«الزوراء»، أن «الفريق السـاند 

للهيئـة العليا ملكافحة الفسـاد 

وبالتعـاون مـع جهـات انفاذ 

تنفيـذ  مـن  تمكـن  القانـون، 

مذكـرة القبـض الصـادرة عن 

قايض تحقيق محكمة جنايات 

املركزيـة  الفسـاد  مكافحـة 

عىل املتهـم الهـارب»، الفتة إىل 

أن «القضيـة تخـص املتهمـني 

الهاربـني رئيس ديـوان الوقف 

السـني األسـبق ومعاون املدير 

العـام للدائـرة القانونيـة حول 

رشاء  يف  املرتكبـة  املخالفـات 

فندق يف إقليم كردستان تسبب 

بإحداث الرضر باملال العام».

وتابعت الدائـرة أن «املخالفات 

يف العقـد املربم بـني هيئة إدارة 

واسـتثمار أموال الوقف السني 

لالسـتثمارات   (sm) ورشكـة 

تمثلـت  املحـدودة  السـياحية 

الديـوان فنـدق (رمادا)  برشاء 

يف إقليم كردسـتان بمبلغ (٤٧) 

مليـار دينـار عراقـي وتأجريه 

للجهة املالكـة ذاتها ملدة ثالثني 

جـدوى  وجـود  دون  سـنة، 

اقتصاديٍَّة، وهو ما أحدث رضراً 

باملال العام».

وأضافت إنه تـم «تدوين أقوال 

املتهـم وتنظيم محـرض أصويل 

وعرضـه أمـام السـيد قـايض 

جنايـات  محكمـة  تحقيـق 

مكافحة الفسـاد املركزية الذي 

قرر توقيفه وفـق احكام املادة 

(٣٤٠) مـن قانـون العقوبـات 

لسـنة   ١١١) رقـم  العراقـي 

.«(١٩٦٩

وسـبق للهيئـة أن أعلنـت عـن 

أوامـر اسـتقداٍم بحقِّ  صـدور 

رئيـس أحـد دواويـن األوقـاف 

وعـدٍد من كبـار املسـؤولني يف 

الديوان؛ إلحداثهـم عمداً رضراً 

التي  الجهـة  بأمـوال ومصالح 

يعملـون فيهـا، فضال عـن أمٍر 

بمنـع سـفر املُتَّهمـني وحجـز 

أموالهم املنقولة وغري املنقولة.

النزاهـة  هيئـة  كشـفت  كمـا 

االتحاديَّة،  السبت، عن ضبطها 

لسـلف يف دائـرة ماء بغـداد تمَّ 

فني يف  تنظيمهـا بأسـماء ُموظَّ

الدائرة من دون علمهم بها.

تلقتـه  للهيئـة  بيـان  وذكـر   

«الـزوراء» أن « فريـق عمٍل من 

ُمديريَّـة تحقيق بغداد، كشـف 

فني  ة ُموظَّ عن وجود سلٍف بذمَّ

يف دائـرة ماء بغداد دون علمهم 

بها ولم يقوموا بتسلُّم مبالغها، 

املرصوفة عرب (٥٩) صكاً يف أحد 

فروع مرصف الرافدين يف بغداد 

تمَّ ضبط أصلها من قبل الفريق 

الذي انتقل إىل املرصف».

 وأضافـت الدائـرة أنَّ «أعمـال 

أنَّ  أثبتـت  والتدقيـق  التحـرّي 

دائرة املـاء كانت ُتسـلُِّم مبالغ 

هذه السلف التي بلغت مبالغها 

 (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مـن  أكثـر 

دينـار، ُموزَّعة بـني (٥٩) صكاً 

إىل رئيس قسـم التنفيذ، والذي 

كان بدوره يقوم بتسـديد كلف 

ذين»، الفتًة إىل أنَّ  األعمال للُمنفِّ

فني الذين تسلَّموا  «من بني املُوظَّ

املبالغ املاليَّة معاون املُدير العاّم 

لدائرة ماء بغداد».

تنفيـذ  «تـمَّ  أنَّـه  وأوضحـت   

محرض ضبٍط أصـويلٍّ باملُربزات 

رٍة قضائيٍَّة  املضبوطة وفق ُمذكَّ

وعرضـه عـىل قـايض محكمة 

ـة  املُختصَّ الرصافـة  تحقيـق 

بقضايـا النزاهـة، الـذي قـرَّر 

ضبـط أصـل معامـالت الرشاء 

بالصكـوك  املتعلقـة  األوليـات 

كافة»

دياىل/الزوراء:
أعلنت الجمعية النموذجية للنحالني العراقيني،  
السـبت انخفاض انتـاج العسـل يف محافظة 
ديـاىل بنسـبة ٣٥٪ مقارنة باألعـوام املاضية، 

وذلك بسبب الجفاف وانعدام املراعي.
وقـال رئيـس الجمعيـة، علـوان عبـد الرزاق 
املياحي، يف ترصيح صحفي، إن «إنتاج العسل 
يف ديـاىل مع نهايـة العـام ٢٠٢٢ انخفض من 
١٥٠ طنـاً إىل ١٠٠ طـن تقريبـاً عـن األعـوام 
السـابقة، وذلك بسـبب الجفاف وشـح املياه 

وانعدام املسارح الطبيعية للنحل».

وأضاف، أن «أزمة الجفاف خفضت املساحات 
الخرضاء ومسـارح النحـل الطبيعية، وغياب 
زراعة املحاصيل السرتاتيجية (عباد الشمس، 
الـذرة، والقطـن) التـي تعـد مصـدراً لعسـل 

(الفيض) أي اإلنتاج الغزير».
ولفت املياحـي، إىل أن «أزمة الجفاف خفضت 
أعداد مربـي النحل املنتجني فعليـا من ١٥٠٠ 
اىل ٦٠٠ نحال فقط، إىل جانب مشـكالت نقص 
املنشـطات الغذائيـة الالزمة إلنتاج العسـل»، 
معوال عىل «موسـم متميز خـالل العام الحايل 
بعد االمطار الغزيـرة وتعايف األرايض املهجورة 

بسبب الجفاف».
وتضـم ديـاىل أكثر مـن ١٥٠٠ نحـال موزعني 
وجميعهـم  اإلداريـة،  الوحـدات  عمـوم  يف 
مسجلون ضمن الجمعية النموذجية للنحالني 

العراقيني.
وتسـببت الظروف األمنية يف دياىل منذ سنوات 
عـدة ومـا تالها مـن عمليـات نـزوح للقرى 
الزراعية، برتاجـع املشـاريع الزراعية وتربية 
النحـل والثروة الحيوانية بسـبب غياب الدعم 
الحكومـي وآليات االسـترياد العشـوائي التي 

أرضت باملنتجات املحلية بنسبة كبرية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة،  السـبت، عـن مبارشتها 
بتنفيذ متطلبات سـيحتاج إليها قانون الضمان 
الصحـي بعد تشـكيل هيئة معنيَّـة يف العاصمة 

بغداد ومحافظات البالد.
وقال الناطق باسـم الوزارة سـيف البدر يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»، إن «قانـون الضمان 
الصحي ُنرش يف جريدة الوقائع العراقية الرسمية 
وهو ساري املفعول عملياً، وبدأنا باملراحل األوىل 
للبنى التحتية اإلدارية عرب تشـكيل هيئة معنية 

بتنفيذ القانون».
بتنفيـذ  ملزمـة  «الـوزارة  أن  البـدر،  وأضـاف 
القانون، وستبدأ عمليات استقطاع الرسوم من 

املستفيدين، ابتداًء من نهاية العام الحايل».
وأوضـح، أن «تنفيـذ الضمان الصحي سـيكون 
مرحليـاً يف مناطق ومؤسسـات مختارة، عىل أن 
يشـمل جميـع العراقيـني نهاية العـام ٢٠٢٣»، 
مشـرياً إىل أنَّ «املرحلـة األوىل ستشـمل رشيحة 
من املوظفني يف اسـتقطاع ١ ٪ من الراتب الكيل، 
ونسبة ٢٫٥ ٪ من الراتب الكيل ملوظفي الدرجات 

الخاصة كما ينّص القانون». 
كمـا افتتح وزير الصحة الدكتـور صالح مهدي 
الحسـناوي،  السـبت، ردهـة إنعـاش القلب يف 

مدينة اإلمام الحسني (عليه السالم) الطبية.
وزيـر الصحة الحسـناوي افتتح ردهـة إنعاش 

القلب بعد تأهيلها».
وكان الحسـناوي ومحافـظ كربـالء املقدسـة 

نصيف جاسم الخطابي قد زارا مقر دائرة صحة 
كربالء املقدسـة قبيل سلسـلة مـن االفتتاحات 
املهمـة لعدد من املشـاريع الصحية يف املحافظة 
وسـيفتتح عـدداً مـن املؤسسـات الصحيـة يف 

املحافظة»
كما افتتح الوزير مصنع جعفر الطيار لألطراف 
واملسـاند الصناعيـة يف مدينـة الحسـني الطبية 
يف كربالءالـذي يضم مـواد ومعـدات حديثة من 
ضمنهـا األطراف الذكيـة، كما تـم تهيئة املركز 
لصناعـة جميـع األطـراف واملسـاند وبأحـدث 
املواصفـات بعـد أن كان املريـض ينتظـر فـرتة 
ليست بالقصرية إذ أصبح بإمكانه الحصول عىل 

طرف فوق الركبة بمدة ال تتجاوز الخمسة عرش 
يوماً».

وافتتـح أيضاً املركـز الصحي (الكوثـر للرعاية 
الصحية األولية الذي يقدم خدماته ألكثر من ٣٠ 

ألف مواطن ضمن الرقعة الجغرافية للمركز».
كمـا افتتـح الحسـناوي كذلـك وحـدة العناية 
لحديثي الوالدة NICU بواقع ٢٠ حاضنة، فضالً 
عن افتتاح وحدة انعاش القلب بواقع ١٦ رسيراً 
ومرشوعي منظومـة االوكسـجني الطبي واملاء 
النقي يف مركز الرياحي التخصيص لطب االسنان 
فضال عن مرشوع تأهيل صالة الترشيح لقسـم 

الطبابة العدلية».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت لجنـة الزراعـة النيابية،  

السـبت، اسـتضافة عـدد مـن 

الدواجـن  مشـاريع  أصحـاب 

ملناقشـة مسـالة ارتفاع أسعار 

بيض املائدة يف األسـواق املحلية 

الـذي وصفتـه بـ»غـري املربر»، 

عـن  ذاتـه  الوقـت  يف  كاشـفة 

عزمها اسـتضافة مسـؤولني يف 

وزارة الزراعة إلعادة االسعار اىل 

وضعها الطبيعي.

الزراعـة  لجنـة  عضـو  وقـال 

النيابيـة حيـدر االزيرجـاوي يف 

«لجنـة  إن  صحفـي،  ترصيـح 

الزراعة النيابية تستضيف اليوم 

األحد اصحاب عدد من مشاريع 

إرتفاع  الدواجن ملناقشة أسباب 

بيـض املائـدة عـىل اعتبـار إنه 

منتـج محيل وأن ارتبـاط املنتج 

املحيل بالدوالر ضعيف».

«ارتفـاع  ان  النائـب  واضـاف 

اسـعار صنـدوق بيـض املائـدة 

رصف  أسـعار  ارتفـاع  بحجـة 

الدوالر غري منطقي».

وتابـع عضو الزراعة النيابية ان 

«اللجنة وبعد مناقشـة أسـباب 

البيـض مـع أصحـاب  إرتفـاع 

الدواجن ستضع تقريرها، ومن 

بعدها تسـتضيف املسـؤولني يف 

وزارة الزراعة إلعادة سعر البيض 

املائدة إىل السعر الرسمي».

املائـدة  بيـض  سـعر  ويشـهد 

ارتفاعا غري مسبوق يف األسواق 

العراقيـة، مـا يعـزوه البعـض 

اىل ارتفاع سـعر الـدوالر مقابل 

العملـة املحلية، يف وقت يشـكو 

التجـار  مضاربـات  مواطنـون 

واستغاللهم األوضاع االقتصادية 

التـي أثرت عىل حيـاة املواطنني 

لرفع اسعار املواد الغذائية حتى 

التي ال عالقة لها بارتفاع سـعر 

الدوالر امام الدينار.
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املثنى/الزوراء:
حـّدد رئيـس فريـق الجهـد الحكومـي،  
السبت، املشاريع املزمع تنفيذها يف املثنى.
وقـال رئيـس الفريق جابر الحسـاني، يف 
ترصيح صحفـي إنه «تنفيـذاً لتوجيهات 
رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني، تم 
توجيه أعضـاء الفريق اىل محافظة املثنى 
لغرض شـمولها بالخدمـات التي يقدمها 
فريق الجهد الهنديس».وأضاف أن «الفريق 
التقـى محافظ املثنى أحمـد منفي جودة 
وكادر املحافظـة»، مشـرياً اىل أنـه «تقرر 
تشـكيل فريق محـيل يف املحافظة ومدراء 
املشاريع».وأشـار إىل أن «هنالـك مناطق 
مسـتهدفة هي قضـاء الرميثة، والخرض 

ومنطقة الوركاء ومناطق أخرى».
بتقديـم  سـيبارش  «الفريـق  أن  وأكـد 
الخدمـات للمناطق املذكـورة أعاله خالل 
الصناعـة  «وزارة  أن  مبينـاً  أسـبوعني»، 
الحشـد  بمشـاركة  املحافظـة  سـتدخل 

الشعبي ووزارات ساندة أخرى».
الجهـد  أن «جـدول مشـاريع  إىل  ولفـت 
للمناطـق  املثنـى  ملحافظـة  الهنـديس 
املحرومـة هي تحسـني وتطويـر منطقة 
بسـاتني محمد عيل يف السـماوة، وتأهيل 
وتطوير قرية سيد جبار والزراعي املجاور 
له، وتحسـني وتطوير شـبكة الكهربائية 
يف  والعسـكري  الحلـة  أطـراف  ملنطقـة 

الـوركاء، وإكمـال الشـبكة الكهربائيـة 
الخاصـة لثـالث مناطـق خلـف امللعب - 
الرشقي - حـي عبد العبـاس يف  الرميثة، 
وحـل اختنـاق منطقـة أم الهـوش خلف 
الجامعـة يف الصوب الصغري يف السـماوة، 
وتحسـني شـبكة منطقة الزراعي مقابل 

حي النفط يف  السماوة».
ودخل فريق الجهد الحكومي،  السبت، اىل 

محافظة املثنى.
وعقـد رئيـس الفريـق الحكومـي جابـر 
اىل  وصولـه  بعـد  اجتماعـاً   الحسـاني 
املثنـى مـع الدوائـر الخدميـة والبلدية يف 

املحافظة».
الفريق وبحسب توجيهات رئيس الوزراء 
سـيقوم بتقديـم الخدمـات اىل املناطـق 

املحرومة يف املحافظة».
وأعلـن فريق الجهـد الخدمـي والهنديس 
أن  الحكومـي (األربعـاء ٢٠٢٣/١/١١)، 
عملـه يف اآلونـة األخرية يركـز عىل تقديم 
جميـع أعمال البنـى التحتيـة يف املناطق 
املشـمولة ومن بينها نصب شـبكات املاء 
واملجـاري ومن ثم التبليط واإلكسـاء بعد 
أن توفـر الغطـاء القانونـي املتمثل بقرار 
مجلـس الـوزراء رقـم ٢٨٦، الفتـاً إىل أن 
التوجه الحايل هو اسـتمرار األعمال بـ (٣ 
شـفتات) يومياً يف بعض املناطق لترسيع 

نسب اإلنجاز.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية االعالم األمني،  السـبت، القـاء القبض عىل ٣٢ متهمـًا باإلرهاب يف خمس 
محافظات.وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، أنه «بجهد اسـتخباري متواصل 
وضمـن واجباتـه يف مالحقة فلـول عنارص داعـش اإلرهابي، نفذ جهـاز األمن الوطني 
سلسـلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خاللها من إلقاء القبض عىل ٣٢ متهماً باإلرهاب 
من ضمنهم عنارص بارزة يف عصابات داعش ممن نشطوا يف محافظات (األنبار، نينوى، 
كركوك، دياىل، وبغداد)».وأضافت، أن «العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ 
مذكرات قبض قضائية أفضت إىل اإلطاحة باملتهمني».وأتم البيان: «جرى تدوين أقوالهم 

أصولياً وإحالتهم إىل الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزير العمـل والشـؤون االجتماعية أحمد األسـدي،  
السبت، زيادة مفردات السـلة الغذائية للمشمولني بشبكة 

الحماية االجتماعية. 
وقال األسدي حسب بيان تلقته «الزوراء» إن «وزارة العمل 
وبالتنسـيق والتعاون مع وزارة التجـارة واألخرية بارشت 
بإضافة العوائل املشـمولة بالحمايـة االجتماعية إىل وكالء 
املواد الغذائيـة يف كل رقعة جغرافية ضمن الوجبات املقبلة 
وذلك حسـب قرار مجلس الوزراء املتضمن تحسني وزيادة 
مفردات السـلة الغذائية لتجهيز املشـمولني بهـا بما أقره 

مجلس الوزراء من إضافات جديدة».
وأشـار اىل «اسـتمرار التنسـيق مع وزارة التجـارة للقيام 
بإجـراءات رسيعـة بغية شـمول جميـع عوائـل الحماية 

االجتماعية باملواد التي أقرها مجلس الوزراء».
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مديرية التنفيذ سوق الشيوخ
اعالن

تبيُع مديرية تنفيذ سـوق الشيوخ العقار تسلسـل (١٩٩٥/٥/ صلبه) الواقع يف سوق 
الشـيوخ/ حي العسـكري العائـد للمدين (سـامي جويد محيي) املحجـوز لقاء طلب 
الدائـن (عمار عبد زعماك) البالـغ (٢٨٩٦٧٠٠٠) دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 

هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
واثق عبد الحسني املوسوي

املواصفات:
١-موقعه ورقمه: ١٩٥٥/٥/صلبه – سوق الشيوخ – الحي العسكري 

٢-جنسه ونوعه: دار سكن
٣-حدوده واوصافه : شماال ٥/١٩٩٦ غربا وجنوبا طريق عام رشقا ٥/١٩٩٧

٤-مشـتمالته: اسـتقبال مسـاحة ٧×٤ م٢ وغرفة نوم عدد ٢ ٥×٣٥ م٢ ومطبخ ٤×٣ 
م، صحيـات خارجيـة وحمام داخيل وهول ٥×٥ م٢ + درج الـدار طابق واحد وحديقة 

٥م٢.
٥-مساحة العقار : ٢٠٠ م٢

٦-درجة العمران: وسط
٧-الشاغل: املدين سامي جويد محيي

٨-القيمة املقدرة: ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة وعرشون مليون دينار 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                                          العدد :١١/ب/اعرتاضية/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار                                                التاريخ :٢٠٢٣/١/٩
محكمة بداءة الرفاعي

م/ إعالن
سـتبيع محكمة بداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١٢٨١ كرد وخالل ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا صادف اليوم الثالثني عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف 
تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة املحكمة، فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان 
املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 

بنسبة ٢٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية عىل املشرتي .
القايض
علوان خليف الركابي

األوصاف:-
١- عنوان العقار: يقع يف مدينة الرفاعي/ محلة الكرد عىل شارع فرعي قرب املرصف الزراعي.

٢- اوصـاف العقار: عبارة عن دار سـكن مسـيجة من االمام بواجهة ١٠ م ونـزال ١٤,٨٥ م ويوجد 
فيها باب حديدي كبري وممر خارجي بمسـاحة ١٠×٢م واسـتقبال بمسـاحة ٥×٤م وحمام داخيل 
بمسـاحة ١×١م وصالـة داخلية بمسـاحة ٥×٣م وهول بمسـاحة ٣×٤م وحمام داخيل بمسـاحة 
١,٥×٣م ومطبخ بمسـاحة ٣×٤م ومنور بمساحة ٣×٣م وغرفتي نوم بمساحة ٣×٤م ويوجد درج 
يـؤدي اىل الطابـق االول يحتوي عـىل صالة بمسـاحة ٣×٤م وغرف نوم عدد ثالثة بمسـاحة ٣×٤م 
ومطبخ بمسـاحة ٣,٥×٣م وسـطح الدار مرصوف بمادة الشـتايكر والدار مشـيدة بمادة الطابوق 
واالسـمنت ومسقفة بالكونكريت املسـلح ومجهز باملاء والكهرباء وكاملة االبواب والشبابيك وتقع 

عىل شارع مبلط.
٣- مساحة العقار: ١٤٨,٤٠ م٢.

٤- درجة العمران: متوسط.
٥- مالك العقار: عزيز كرم مهدي

٦- القيمة املقدرة للعقار (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت إدارة الجمـارك الصينية، امس 
الصـادرات  انخفـاض  عـن  السـبت، 
النفطية العراقية اىل للمصايف الصينية 
املسـتقلة البالغـة 32 مصفـاة خالل 

شهر كانون االول املايض 2022.
واظهرت االدارة يف احصائية لها اطلعت 
عليه ”الزوراء“: ان ”الصادرات العراق 
النفطية اىل املصايف الصينية املسـتقلة 
بنسـبة  األول  كانـون  يف  انخفضـت 
%33.4 لتصـل اىل 1.401 مليـون طن 
مرتي او مـا يعـادل (10.227 ماليني 
برميل) مقارنة بشـهر ترشين الثاني 
2022 الـذي بلـغ 2.104 مليـون طن 
مرتي او مـا يعـادل (15.359 مليون 
بنسـبة  ارتفعـت  أنهـا  إال  برميـل)، 
%159.9 مقارنـة بنفس الشـهر من 
العام 2021 الذي بلغت فيه الصادرات 
النفطية اىل الصني 539 الف طن او ما 

يعادل (3.934 ماليني برميل)“.
واضافـت ان ”العـراق احتـل املرتبـة 
الخامسـة من بني الدول العرش الكبار 
املصـدرة للنفـط اىل املصـايف الصينية 
املسـتقلة بعد ان كان يف املرتبة الرابعة 
يف شهر ترشين الثاني املايض“، مبينة 
ان ”العـراق جـاء بعد كل مـن ماليزيا 

التي جاءت اوال بتصدير 7.430 ماليني 
طن، والتي كانت معظمها من براميل 
ايرانية، وجاءت روسـيا ثانيا بتصدير 
3.135 ماليني طن، وجاءت السعودية 
ثالثـا بصـادرات 2.260 مليـون طن، 
ومن ثم جاءت االمارات رابعا بصادرات 

2.152 مليون طن“.
جـاءت  ”عمـان  ان  اإلدارة  وتابعـت 
سادسا بصادرات 524 الف طن، ومن 
ثـم جـاءت الربازيل سـابعا بصادرات 
522 الف طن، وجـاءت الكويت ثامنا 
بصادرات بلغت 470 الف طن، وجاءت 

انغوال تاسعا بصادرات 332 الف طن، 
ومن ثم جـاءت اململكة املتحدة عارشا 

بصادرات بلغت 280 الف طن“.
واسـتوردت املصايف الصينية املستقلة 
خـالل كانـون االول 19.116 مليـون 
طن مـن الخام، بارتفـاع بلغ 12.2% 

عن شهر ترشين الثاني املايض.
مـن جانـب اخـر، أغلق خـام البرصة 
عىل مكاسـب أسـبوعية كبـرية بلغت 
أكثر من %7 بعد ارتفاع أسعار النفط 

خالل األسبوع املايض.
وأغلـق خـام البـرصة الثقيـل يف آخر 
جلسـة له من يوم الجمعة عىل ارتفاع 
بلغ 95 سـنتا ليصل اىل 73.38 دوالرا، 
وسـجلت مكاسـب اسـبوعية بلغـت 

4.96 دوالرات بما يعادل 7.25 %.
فيما أغلق خام برنت يف آخر جلسة من 
يوم الجمعة عـىل ارتفاع ايضاً بمقدار 
دوالراً،   85.28 اىل  ليصـل  دوالر   1.25
وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.71 

دوالرات أو ما يعادل 8.54 %.
كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكـي يف آخـر جلسـة له مـن يوم 
الجمعـة عـىل ارتفـاع بمقـدار 1.47 
دوالر ليصـل اىل 79.86 دوالرا للربميل، 
وسجل مكاسـب اسبوعية ايضا بلغت 

6.09 دوالرات أو ما يعادل 8.26.% .
وشهدت أسـعار النفط الخام ارتفاعا 
عىل خلفيـة مؤرشات قويـة عىل نمو 
الطلب يف الصني، أكرب مسـتورد للنفط 
الخـام، وسـط توقعات برفع أسـعار 

الفائدة األمريكية بوترية أقل حدة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 ،(İHBİR) أعلنـت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية يف اسـطنبول
امـس السـبت، ان العراق جاء اوال باسـترياد الحبوب والبقوليـات من تركيا خالل 
عام 2022، مبينة ان صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بلغت 
11.5 مليار دوالر .وقـال رئيس الجمعية، كاظم تاييس، يف ترصيحات صحفية: ان 
”صـادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتيـة ومنتجاتها يف تركيا بلغت 11.5 مليار 
دوالر خـالل عام 2022 مرتفعة بنسـبة ٪25.4 مقارنة بالعام السـابق“، مبينا ان 
”تركيـا تهدف الوصول إىل 15 مليـار دوالر من الصادرات العام 2023 بزيادة 30 يف 
املائة، وال سـيما من خالل زيـادة حصة املنتجات الزراعيـة املصنعة“ .واضاف ان 
”العـراق احتـل املرتبة االوىل يف اسـترياد البقوليات والحبوب يف العـام 2022، تليها 
الواليـات املتحـدة وأملانيا وإرسائيل وإنجلرتا ”، مشـريا إىل أن ”الجمعية ستشـارك 
يف معـارض مهمة يف دول مثل سـوق الواليات املتحدة األمريكيـة والصني واليابان 

وتايالند وفيتنام من أجل زيادة حصتها يف السوق ”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة بغداد، ويف 
اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان بشكل كبري، امس السـبت.وقال مصدر إن 
أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت، صباح 
امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي 
421 الـف دينار، وسـعر الـرشاء 417 الـف دينار، فيمـا كانت اسـعار البيع ليوم 
الخميس املايض 411 الف دينار .وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهـب العراقي سـجل ارتفاعا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 387 
ألفا.وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع 
مثقـال الذهب العراقـي بني 390 الفاً و 400 الف دينار.إما اسـعار الذهب يف اربيل 
فقد شـهدت ارتفاعا كبـريا أيضا، حيث بلغ سـعر بيع مثقال ذهـب عيار 24 بيع 
485 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف 
دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
بلغـت املبيعـات االجمالية يف مزاد العملـة للبنك املركزي العراقي مـن الدوالر خالل 
األسـبوع املـايض إىل 360 مليوناً.وذكر مصدر إن البنك املركزي باع خالل األسـبوع 
املايض لأليام الخمسـة التي فتح بهـا املزاد وابتداء من يوم األحـد ولغاية الخميس 
مقـدار 360 مليونا و945 ألفـا و774 دوالرا بمعدل يومي بلغ 72 مليونا و189 الفا 
و154 دوالر منخفضا بنسـبة %29.52 عن األسـبوع الذي سـبقه.واضاف ان اعىل 
مبيعات للدوالر خالل األسـبوع الحايل كان ليوم االحد حيث بلغت املبيعات فيه 112 
مليونا و 424 ألفا و 526 دوالرا، فيما كانت أقل املبيعات ليوم االثنني التي بلغت فيه 
املبيعات 45 مليونا و 169 ألفا و559 دوالرا.واشـار اىل ان املبيعات ذهبت عىل شكل 
نقدي وحواالت للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول 

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

بغداد/ نينا:
أكد الخبري يف الشـأن االقتصادي، رعد تويج، ان زيارة السـوداني اىل املانيا سـتكون 
لها انعكاسـات ايجابية عىل اقتصاد البلد، داعيا اىل استثمار هذه الرشاكة يف تطوير 
وتنفيذ املشـاريع االسـتثمارية االقتصادية .وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية 
العراقية لالنباء / نينا / :“ ان زيارة رئيس الوزراء اىل املانيا انطالقة جديدة الستخدام 
الدبلوماسية االقتصادية لوضع العراق عىل الجادة االقتصادية السليمة ”، مشريا اىل 
:“ ان املحـور التفاويض للعـراق هو النفط والغاز واملوقع االسـرتاتيجي“.واكد ان“ 
هاتني النقطتني (النفط والغاز) هما النقطتان الرئيسـتان للعالقات التاريخية بني 
العـراق واملانيـا منذ بداية القرن العرشين، لذلك البد للعراق من االسـتفادة من هذه 
العالقة واالسـتمرار بها وتطويرها، ويمكن ان يستكمل ميناء الفاو والقناة الجافة 

وبلوغ التطور االقتصادي مراحل متقدمة من خالل هذه الرشاكة ”.
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نواصـل الرحلة يف بيئـة البرصة االجتماعية مسـتعينني بخريطة ابنها 
العبقـري الجاحظ الـذي تميز بقدرته عىل تصوير اخـالق الناس الذين 
يعيشون يف مجتمعه اثناء ممارستهم للحياة العادية الطبيعية مستهديا 
بما يالحظ ومسـتخدما السـخرية والنقد والتحليل واالستنتاج، رافضا 
األسـاليب الجاهـزة ( هانـي العمـد : 24 ) .. ان  رحلتنا  وان اسـتقلت 
قـارب االدب والتاريخ واالجتماع فهي انما تمخر عباب خليجي البرصة 
يف دورتها الخامسـة والعرشين لتظهر ما لم تستطع الدورات السابقة 
إظهـاره، فالبطولة  هـي مباريات كرة قدم وفيهـا فائز وفيها خارس،  
وهذا ربما هو أسـمى أهداف الدورات السابقة بل ربما كان من اهداف 
بعض الدورات السـابقة ما ينطوي عىل نيـات رش يصيب رشرها أبناء 

االمة .
أمـا الهدف األعىل والذي كان صعب املنال حتى دقائق قبل انطالق حفل 
االفتتاح فهو ، هل يمكن ان يجتمع  شـباب هذه االمة اخوانا متحابني 
نـزع اللـه من قلوبهـم الغل ؟ ما أعظمـه من هدف .. ومـا أصعبه من 
منـال .. ولكن البـرصة وحدها هي من تقوى عىل ارتقـاء هذا الصعب 
- والريب ان بغداد سـتكون قادرة أيضا لو وضعت يف موضع االمتحان 
هـذا -  فقبـل ثالثة عرش قرنا رد َ الجاحـظ ردا صاعقا عىل ابن املقفع 
يوم قال ” ما ترك األول لآلخر ” يريد ان العرب لن يستطيعوا ان يضيفوا 
جديـدا لليونانيني  والرومان وحتى الفـرس عىل ضآلة قدرهم يف ميزان 

الحضارات العاملية، فكان رد الجاحظ : ” كم ترك األول لآلخر ” .
بروح هذا الرد العبقري، وهذه النظرة املسـتقبلية الواثقة أسس العرب 
عـىل مدى قـرون حضارتهـم العربية اإلسـالمية، ومن عمق هـذا الرد 
كان حفـل افتتاح خليجـي البرصة املبهر، فبعـد ان تألقت دوحة قطر  
يف تنظيـم بطولـة كأس العالم بكرة القدم افتتاحـا وتنظيما وهي أكرب 
بطـوالت الدنيا يف يومنا هذا خاف الكثـريون عىل هيبة البرصة، فمنهم 
محب مشـفق، ومنهم منافق شامت، وتجدد قول ابن املقفع بعد ثالثة 
عـرش قرنا ” ما ترك األول لآلخر ” فالدهشـة التـي صنعتها الدوحة لم 
تغادر العقول واالفئدة بعد، إذ لم يمض عليها شـهر، وقبلها الكثري من 

الدهشات ذات املنايشء الغربية والرشقية !!
فأين تكون البرصة بني هؤالء وبني أولئك، اسـتذكرت البرصة رد ابنها، 
واسـرتدته من بني سـنني وايام وسـاعات القرون، البرصة التي تعض 
عىل الجرح كي يسـكت األلم، مسـتحرضة أرواح شـهدائها، اسـمعوا 
صوته القادم من سـماء التاريخ وليس مـن عمقه – فمثله ال يدفن له 
قول -  استمعوا وانصتوا اىل الجاحظ ثم اعملوا بنصحه ” كم ترك األول 

لآلخر ” ..
أليـس كذلك، نعم فهنـاك الكثري من زوايا االبداع ومـن معالم االبهار ال 
يعرف السبيل اليها إال من كان له امتداد تاريخي كامتداد أبناء النهرين 
الخالديـن، ليس هنـاك من يعرفها مثل اهل البـرصة، فجاء البرصيون 
بمـا لم يأت بـه األوائل فصنعوا دهشـة تليـق بمدينتهم، ويسـتحقها 
أشقاؤهم، وتؤسس لغد يقرب الشقيق ويبعد الغريب، هذا الغريب الذي 
انقلب سـوء عمله عليه حرسات بعد ان مَنـى النفس املريضة بأمنيات 

جعلتها خليجي البرصة هباء منثورا ..
لقـد أعادت خليجي البرصة الـروح ملا ظنه الناس انه قد مات، الكربياء 
العربي  الذي لم تفرط به البرصة يوما عرب تاريخها املمتد قرونا وقرونا، 
فهـي تفخر بأبنائها الذين هم مـن طني تربتها، ال تفرق بني قح وموىل 
مـا دام االيمان واإلخالص هما الرائـد .. ويف أيام خليجي البرصة الكثري 

والكثري .. وما زلنا يف قارب الجاحظ .. واىل الغد ...
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بغداد/ الزوراء
عـىل هامـش تنظيـم بطولة 
خليجي25 يف البرصة وانطالق 
الفعاليات الثقافية والشبابية 
واالعالمية املرافقة، اسـتقبل  
والرياضـة  الشـباب  وزيـر 
أحمد املربقـع يف مقر اقامته 
االتحـاد  رئيـس  بالبـرصة 
الخليجـي لالعـالم الريـايض 
إياه  سـالم الحبـيس شـاكراً 
وبقيـة زمالئـه عـىل املوقف 
الريـايض  لإلعـالم  املـرشف 
الخليجـي ودوره اإليجابي يف 

نجاح البطولة.
 كمـا تم التطـرق اىل عدد من 
باإلعـالم  الخاصـة  امللفـات 
وكيفية  املؤسساتي  الريايض 
تفعيلـه بمـا يسـهم ويؤثـر 
بشـكل  بالحـدث  ايجابـاً  
يتناسـب مـع حجـم املهـام 
واملسـؤوليات املنتظرة يف ظل 
الفرحـة العراقيـة الخليجية 
وما أفرزته مـن نتائج كبرية 
حتى االن من مواقف مرشفة 
الخليجـي والعراقي  لالعـالم 

املساند والصانع للحدث.
وأكـد الوزيـر إيمانـه املطلق 
بقـدرة اإلعـالم عـىل التأثـري 
اإليجابـي بـكل امللفـات ذات 
العالقـة بصـورة مسـتوحاة 
من امليـدان والتجربة الحالية 
التـي تعيشـها البـرصة وما 
قدمـه وأبـاله حسـناً رجـال 
بمختلف  والصحافـة  اإلعالم 
صنوفها ووسائلها خالل ايام 

البطولة.
الشـكر  الوزيـر  وجـه  كمـا 
لالعـالم الريـايض الخليجـي 
كافـة واملنضويـن تحت راية 
لإلعـالم  الخليجـي  االتحـاد 
الريـايض خاصـة مـع بقية 

والعراقيني،  العـرب  زمالئهم 
مؤكـدا عـىل رضورة تفعيـل 
االعالمـي  العمـل  آليـات 
املشرتك وتطويره بني االتحاد  
تقديمه  والوزارة وما يمكـن 
لعدد  املجال، مستعرضا  بهذا 
واملقرتحـات  االفـكار  مـن 
االعالميـة وإمكانية االنفتاح 
عىل املحيـط االعالمي العربي  
وتفعيل التعاون  املؤسساتي 

االعالمي املشرتك.
من جانبه، عـرب الحبيس عن 
إعجابه بالنجـاح املبهر الذي 
حققته بطولة البرصة سيما 
حفـل االفتتاح، واصفـا إياه  
باملذهل وما لم ير مثله طيلة 
السابقة  الخليجية  البطوالت 
منـذ متابعتهـا اعالميا خالل 
عقود ثالثة خلت يف مسـريته 

االعالمية.
درع  الحبـيس  أهـدى  كمـا 
لالعـالم  الخليجـي  االتحـاد 
الريايض اىل   الوزير،  شـاكراً 
اللقـاء  حفـاوة  عـىل  إيـاه 
وسـعة  اإلسـتقبال  وحسـن 
األفق واتاحة الفرصة للبحث 
باملشرتكات ذات االختصاص 
للتبادل  وما يمكـن تقديمـه 
بني العراق واخوانه يف مجلس 
عامـة  الخليجـي  التعـاون 
وعمـان خاصـة، فضـال عن 
فتـح نافـذة إلعـادة تنظيـم 
الرياضية  االعالمية  العالقات 
بني البلدين وسـبل تطويرها 

بمجاالت مختلفة.
 هذا وحرض اللقاء مدير عام 
والتعـاون  العالقـات  دائـرة 
الشـباب  وزارة  يف  الـدويل 
حسـن  حسـام  والرياضـة 
والكاتـب الصحفـي حسـني 

الذكر.
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بغداد/ الزوراء
أقيـم، امـس السـبت يف فنـدق جراند 
ميلينيـوم، املؤتمُر التنسـيقي الخاص 
باملنتخبـات املتأهلـة إىل الـدور نصف 
النهائـي ملنافسـاِت خليجـي زين 25 

(العراق ، عمان ، قطر والبحرين).
ومّثل الجانـب العراقي املديـر اإلداري 

للمنتخِب الوطنـي مهدي كريم ومدير 
التجهيـزات حقـي إبراهيـم واملنسـق 

اإلعالمي محمد عماد.
وتقـرر أن يرتـدي املنتخـب الوطنـّي 
الطقـم األبيـض الكامـل يف مواجهـِة 
منتخـب قطـر الـذي سـريتدي الـزي 
التقليدي العنابي الكامل، بينما يرتدي 

(العـراق)  األصفـر  املرمـى  حـراس 
والسماوي (قطر) .

وسـتقام املبـاراة يـوم غـد االثنني يف 
السـاعِة الرابعـة والربـع (16:15) يف 

ملعب البرصة الدويلّ (جذع النخلة). 
ويسمح باستبدال العب سادس يف حال 

وصول املباراة إىل األشواط اإلضافّية.

البرصة/ متابعة الزوراء
شـدد مدافع منتخبنـا الوطني لكـرة القدم، 
مصطفى ناظـم، عـىل رضورة طي صفحة 
مبـاراة اليمـن التي انتهـت بانتصار أسـود 
الرافديـن بخماسـية نظيفـة والتفكـري بما 
سـتكون  املقبلـة  املرحلـة  ألن  قـادم،  هـو 
أصعب وأقوى، معرباً عن سـعادته بتسجيله 
الهـدف األول خـالل املواجهـة األخـرية مـن 
دور املجموعات.وقـال ناظـم إن ”منتخبنـا 

الوطني قدم أفضل مبارياته واستحق الفوز 
والنقاط الثـالث التي أهلته للصـدارة وبلوغ 
املربع الذهبي، معرباً عن سـعادته بإسهامه 
يف تحقيـق االنتصـار أمام اليمـن، من خالل 
تسـجيله الهـدف األول الـذي كان مفتاحـاً 
للفوز“.وأكـد عـىل ”أهميـة طـي صفحـة 
مباراة اليمن األخرية بايجابياتها وسـلبياتها 
مـن أجل التفكـري والتحضـري قبــل خوض 
الـدور املقبل الذي سـيكون أصعب وأقوى“. 

مشـرياً اىل أن العبينا عازمـون عىل مواصلة 
النتائج اإليجابيـة بغية الوصول ألبعد نقطة 
واملنافسة عىل نيل لقب بطولة خليجي (25) 
”.وأشـاد ناظم بالحضـور الجماهريي الذي 
يعد من أهم عوامل نجاح البطوالت بتشجيعه 
املثـايل واملؤازرة الكبرية لالعبني. موضحاً: إن 
تواجـده يف مدرجـات ملعب البـرصة يضيف 
نكهـة مميـزة للمباريـات ويمنـح فريقنـا 

الحافـز املعنـوي لتقديـم األفضـل.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلن نادي برينيل االنكليزي، امس السبت، التعاقد مع الالعب 
أمـني الدخيل.وجاء اإلعالن من خالل املوقع الرسـمي للنادي، 
الـذي بني أن مدة العقد تصل إىل ثالث سـنوات ونصف، لتمثيل 
الفريق األول يف دوري الدرجة االوىل االنجليزي، قادما من نادي 
فينسـت ترودين البلجيكي.ويلعب الدخيل بمركز قلب الدفاع 

ويبلغ من العمر 20 عاماً، ويدرب نادي برينيل املدرب البلجيكي 
فينسـنت كومباني.وأصبح أمـني الدخيل ثانـي العب عراقي 
يلعـب يف الكرة اإلنجليزية، اضافة اىل العب مانشسـرت يونايتد 
زيـدان اقبال.من جانبـه، قال االتحـاد العراقي لكـرة القدم: 
”نبارك للمدافع أمني الدخيل انتقاله إىل متصدر التشـامبيون 

شيب نادي برينيل اإلنجليزي“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أقام رئيـس مجلس الوزراء السـيد محمد 
شياع السوداني، امس السبت، مأدبة غداء، 
أقيمت عـىل ضفاف نهر دجلـة بالعاصمة 
بغداد، عىل رشف وفد اتحـادات كرة القدم 
الخليجية املشـاركة يف خليجي البرصة 25، 
وعدد من نجوم كرة القـدم يف دول الخليج 
الشقيقة، ونخبة من اإلعالميني الخليجيني 
بينهم اإلعالمي خالد جاسم، وذلك بحضور 
السـادة وزير الشـباب والرياضة، ورئيس 
االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم وعـدد من 

أعضاء االتحاد ومحافظ البرصة.
ورّحـب سـيادته بالحضـور معربـاً عـن 
امتنانه للمشـاركني واملساهمني يف إنجاح 
مدينـة  يف  اسـتضافتها  وقـرار  البطولـة 

البرصة الفيحاء.
وبـنّي السـيد السـوداني األهميـة الرمزية 
لهـذه البطولـة، وحـرص مجلس الـوزراء 
خالل خمسني يوماً من عمر الحكومة عىل 

تذليل جميع العقبات أمام انطالقها.
ووصـف سـيادته البطولـة بأنهـا تحولت 
إىل عـرٍس عربـي، ولقاٍء أخـوي عىل أرض 
العـراق، بما هـو أكرب من مجرد مناسـبة 

رياضية.
وأوضح السـيد السـوداني: ان التسهيالت 
التي رافقت البطولة عىل الحدود ستستمر 
يرحبـون  العراقيـني  وإن  بعدهـا،  إىل مـا 
بأشـقائهم مـن دول الخليـج بـني أهلهم 

وإخوانهم.
ومن جانبه، أوعز الرئيس الجمهورية  عبد 
اللطيف جمال رشيد بتكريم العبي املنتخب 
الوطني لكـرة القدم، وحثهم عـىل املثابرة 
داخل امللعب وأثناء التدريب لتحقيق النتائج 
الطيبـة، وذلك ضمن بطولة الخليج العربي 
بدورتهـا الخامسـة والعرشيـن املقامة يف 

البرصة حاليا.
وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان: إن  رشيد 
التقـى العبـي منتخبنـا الوطنـي والكادر 
بفوزهـم  وهنأهـم  واإلداري،  التدريبـي 
املستحق وتأهلهم أوال يف مجموعتهم ضمن 
بطولة كأس الخليج بنسـختها الخامسـة 

والعرشين.
األخـرية  املبـاراة  أعقـاب  يف  ذلـك  وجـاء 

للمنتخـب الوطني مع نظريه اليمني، حيث 
أوعـز رئيـس الجمهورية بتكريـم أعضاء 
منتخبنا تقديـرا لجهودهم وأدائهم الرائع، 
وفوزهـم الـذي رسـم الفرحة عـىل وجوه 

العراقيني، وفق البيان.
وحـث الرئيس الالعبني عىل بـذل املزيد من 
العطاء واملثابرة داخل امللعب وأثناء التدريب 
لتحقيـق النتائـج الطيبـة التـي ينتظرها 
العراقيون والتي من شأنها أن تعزز مكانة 

العراق رياضيا عىل الصعيد العاملي.

وأعـرب العبو املنتخـب والـكادر التدريبي 
واإلداريون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس 
عـىل هـذه املبـادرة الكريمة التـي تعكس 
والحركـة  الوطنـي  باملنتخـب  اهتمامـه 
الرياضيـة بصـورة عامـة، والحرص عىل 
تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم العراق يف 

املحافل الدولية، وفق البيان. 
ومـن جهته، أكد وزير الشـباب والرياضة، 
أحمد املربقع، وجود خطط إلقامة بطوالت 
رياضيـة جديدة عـىل مسـتويات إقليمية 

ودولية. 
وقـال املربقـع إنه ”بعـد النجـاح القيايس 
لبطولـة خليجـي 25 من جميـع الجوانب 
التنظيميـة والفنية، تفكر وزارة الشـباب 
بجدية إلقامة بطوالت جديدة بالتنسيق مع 
اتحاداتنا واألطراف األخرى عىل مستويات 

إقليمية ودولية“.
وأضاف املربقع أن ”األيـام املقبلة للبطولة 
الخليجية سـتحدد طبيعة مستوى النجاح 
النهائـي املتحقق ألهـداف بطولة خليجي 

25، وتطوير وإنعـاش الرياضة يف العراق، 
الرياضيـة  الفـرق  إىل مصـاف  واالنتقـال 

املعروفة دولياً“.
مـن ناحية أخـرى، أكد املربقـع أن ”وزارة 
الشـباب سـتبقى الراعي األكرب لكل الفرق 
الرياضية يف العـراق، وتقديم الدعم الكامل 
واملتـوازن لهـا، لتأهيـل جميـع برامجهـا 
تشـجيع  وكذلـك  والفنيـة،  التنظيميـة 
إقامـة البطوالت املحليـة ملختلف األصناف 

الرياضية“.

بغداد/ متابعة الزوراء 
أعلـن رئيس اللجنة األمنية لبطولة خليجي 25، 
غالب الزاميل، نصب خمس شاشـات عمالقة يف 
أماكـن قريبة من ملعبي البرصة وامليناء نتيجة 
الكثافة الجماهريية الهائلة املتوقع أن تشهدها 

البطولة ملباريات نصف نهائي والنهائي.
وقال الزاميل إن ”أعداد الجماهري فاقت املتوقع، 
وتحسـباً لحدوث اربـاك يف التنظيـم للمباريات 
الحاسـمة املتبقية، تم االتفاق مـع أمني بغداد 
عمار موىس، وبالتعاون مع مدير رشكة الراية، 
عىل رصف خمس شاشـات عمالقة جدا توضع 
يف أماكـن قريبـة مـن ملعبي البـرصة وامليناء، 
لتشاهد الجماهري العراقية والخليجية املباريات 

املقبلـة وتجنـب حـدوث أي إربـاك بالجانـب 
التنظيمي“، موضحاً أنه ”بعد أن شـهد اإلقبال 
اعـدادا هائلة جـدا تعذر عـىل اللجنـة املنظمة 
اسـتيعابها يف املباريات السـابقة حتى التي لم 

يكن طرفها املنتخب العراقي“.
وأضـاف انـه ”وبالتنسـيق مع قيـادة عمليات 
ورشطة البـرصة بارشت امس الكـوادر الفنية 
بنصب الشاشـات العمالقة إلكمالها وستكون 
جاهزة يوم غد االثنني ملتابعة جماهرينا العزيزة 

املباريات“.
ودعا الزامـيل ”جمهور العراق والخليج الواعني 
ممن لم يتسن لهم الحصول عىل تذاكر الدخول 
ألن يتابعـون املباريـات املقبلة عرب الشاشـات 

العمالقـة التي بارشنا بنصبها يف البرصة، وذلك 
من اجل انجـاح البطولة وعدم حدوث أي إرباك 
يف انسـيابية دخول وخروج الجمهور، وحفاظا 
عـىل الجانـب التنظيمي الـذي يعكـس صورة 

إيجابية وحضارية للعراق“.
وتـم تحديد يوم غد االثنـني مباراتي العراق مع 
قطر بملعـب البرصة الدويل يف السـاعة الرابعة 
والربـع عرصا، فيما سـتقام عـىل ملعب امليناء 
األوملبـي مبـاراة البحريـن وعمـان يف السـاعة 

الثامنة والربع مساء.
وتأهل العراق اول املجموعة االوىل والبحرين أول 
املجموعة الثانية، بينما حل قطر ثاني املجموعة 

الثانية وعمان ثاني املجموعة االوىل.

ıb‰Óæa@k»‹fl@∂g@Êb‡«Î@ÂÌãzj€a@Òaäbjfl@›‘„
بغداد / متابعة الزوراء

تقـرر نقـل مبـاراة البحرين وعمـان يف نصف نهائـي بطولة خليجـي ٢٥ إىل ملعب امليناء بدال من سـتاد 
البرصة.

ويواجه البحرين شقيقه العماني يف نصف نهائي البطولة، أما العراق صاحب األرض والجمهور، فسيواجه 
شقيقه القطري.

وذكر املسـؤول اإلداري يف ملعب البرصة، لطفي عبود: «تم نقل املباراة الثانية يف نصف نهائي خليجي ٢٥ 
بني البحرين وعمان إىل ملعب امليناء، حفاظا عىل حيوية ملعب البرصة الدويل».

وتابع «يفرتض أال تتجاوز املباريات ملدة ٨ ساعات عىل أرضية ملعب البرصة الدويل، يف األسبوع الواحد».
وتأثرت أرضية ملعب البرصة كثريا خالل مباراة العراق والسـعودية يف الجولة الثانية من دور املجموعات 

لبطولة كأس الخليج، بسبب غزارة األمطار التي سقطت ملدة ٢٤ ساعة متواصلة.

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á



قلب مانشسرت يونايتد تأخره بهدف إىل انتصار بنتيجة (٢-١) 
عىل حساب ضيفه مانشسرت سيتي، يف املباراة التي احتضنها 
ملعب أولد ترافورد، امس السبت، يف قمة لقاءات الجولة رقم 
٢٠ من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وسجل ثنائية اليونايتد برونو 
الدقيقة  يف  راشفورد  وماركوس   (٧٩) الدقيقة  يف  فرينانديز 
(٨٢)، بينما سجل هدف مانشسرت سيتي الوحيد جاك جريليش 
يف الدقيقة (٦٠). وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إىل ٣٨ 
 ٣٩ عند  السيتي  رصيد  تجمد  بينما  الثالث،  املركز  يف  نقطة 
نقطة يف املركز الثاني. شكل اليونايتد الخطورة األوىل يف املباراة 
يف الدقيقة ١١، بتلقى فرينانديز بينية يف الجانب األيمن ملنطقة 
إىل جوار  إريكسن، مسددا كرة أرضية مرت بقليل  الجزاء من 
القائم. وظهر السيتي يف الدقيقة ٢٤، بتسديدة قوية من هاالند 

من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع اليونايتد.
وأهدر اليونايتد فرصة محققة الفتتاح التسجيل يف الدقيقة 
٣٤، من خالل انفراد تام لراشفورد، نجح من خالله يف مراوغة 
إديرسون وسدد كرة أرضية من داخل املنطقة، أبعدها أكانجي 
بانطالقة  راشفورد  إزعاج  واستمر  الشباك.  تسكن  أن  قبل 
رسيعة يف الجانب األيرس يف الدقيقة ٣٧، تخطى من خاللها 
رودريجو ووصل إىل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية أمسك 
من  األوىل  الدقيقة  يف  للظهور  السيتي  إديرسون.وعاد  بها 
الوقت بدل الضائع، بتسديدة صاروخية من والكر من خارج 
منطقة الجزاء، مرت بقليل إىل جوار القائم، لينتهي الشوط 
افتتاح  يف  سيتي  مانشسرت  ونجح  السلبي.  بالتعادل  األول 
التسجيل يف الدقيقة ٦٠، بعد توغل من دي بروين يف الجانب 
جريليش  تابعها  عرضية  مرسال  الجزاء،  ملنطقة  األيمن 
الشباك، وذلك بعد ٣ دقائق فقط من نزوله  برأسية سكنت 
كبديل عىل حساب فودين. وحاول مانشسرت يونايتد العودة 

يف نتيجة اللقاء، بتسديدة من وان بيساكا من خارج املنطقة 
يف الدقيقة ٦٧، اصطدمت بأكي وخرجت إىل ركلة ركنية.ومع 
هاج  تني  بحث  الثاني،  الشوط  يف  اليونايتد  مستوى  تراجع 

عن تنشيط الجانب الهجومي بالدفع بجارناتشو 
عىل حساب إريكسن يف الدقيقة ٧٢، بعدما 

عىل  بأنتوني  اللقاء  شوطي  بني  دفع 
اليونايتد  وسجل  مارسيال.  حساب 

هدف التعادل يف الدقيقة ٧٩، بعدما 
أرسل كاسيمريو بينية لراشفورد 
الذي كان يف وضع متسلل، ليرتك 
سدد  الذي  فرينانديز  إىل  الكرة 
كرة  املنطقة  حدود  عىل  من 
ما  ورسعان  الشباك.  سكنت 
الثاني  الهدف  اليونايتد  أضاف 
أرسل  بعدما   ،٨٢ الدقيقة  يف 
أرضية  عرضية  جارناتشو 
تابعها  األيرس،  الجانب  من 
راشفورد الخايل من الرقابة 
منطقة  داخل  تماما 

كرة  ليسدد  الجزاء، 
د مبارشة سكنت الشباك. عا و
لتشكيل  الخطورة السيتي 
الدقيقة  يف  جديد  ٨، من  ٧
، بارتقاء من هاالند لكرة  ضية عر
ذهبت  رأسية  عىل مسددا  أ

اللقاء  لينتهي  بفوز العارضة، 
اليونايتد (٢-١).

رين / متابعة الزوراء:
تنتظر باريس سان جريمان، حامل اللقب واملتصّدر، مباراة صعبة عىل أرض 
لكرة  الفرنيس  الدوري  الـ١٩ من  املرحلة  األحد، يف ختام  اليوم  الرابع،  رين 
القدم. وكان سان جريمان يف طريقه لحفاظ مريح عىل صدارته، قبل أن 
يسقط أمام وصيفه النس ١-٣ يف املرحلة قبل املاضية، ليتقلص الفارق 
بينهما إىل ٦ نقاط. وبعد تلقيه خسارته األوىل يف املوسم عىل أرض النس، 
الذي انهزم أيضا مرة يتيمة، تواصل سان جريمان مجددا مع االنتصارات 
عىل حساب آنجيه ٢-٠، األربعاء املايض، يف مناسبة شهدت عودة نجمه 

األرجنتيني ليونيل مييس، املتّوج أخريا بكأس العالم.
املونديال،  األوىل منذ نهاية  للمرة  أن تضّم،  العاصمة  ويمكن لتشكيلة فريق 
ثالثي الهجوم املرعب مييس مع كيليان مبابي والربازييل نيمار، بعد 
عىل  حصوله  إثر  املايض،  الخميس  التمارين  إىل  الفرنيس  عودة 

إجازة.
قبل  الفوز،  نقاط  كريستوف جالتيه حسم  املدرب  وينوي 
رحلة إىل قطر ثم اململكة العربية السعودية، إذ سيخوض 
مباراة استعراضية ضد نجوم ناديي الهالل والنرص. ويف 
حال عودة الثالثي الضارب، ستكون املهمة صعبة بالنسبة 
لرين، الذي تراجعت أصال مستوياته بعد املونديال، وخرس 

مرتني يف آخر ثالث مباريات.
خرس  كما  مارسيليا،  لصالح  الثالث  مركزه  رين  وفقد 
مهاجمه مارتان تريييه حتى نهاية املوسم، إلصابته يف أربطة 

ركبته اليمنى.

                         

نابويل / متابعة الزوراء:
حقق نابويل فوزاً كبرياً عىل ضيفه يوفنتوس 5 - 1 يف ملعب 
من   18 الجولة  منافسات  ضمن  مارادونا  أرماندو  دييغو 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
و65)   14) أوسيمني  فيكتور  النيجريي  من  كل  وسجل 
والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا (39) وأمري رحماني، من 
نابويل  أهداف   (72) إملاس  إليف  واملقدوني   (55) كوسوفو 
العجوز  السيدة  أنخل دي ماريا هدف  األرجنتيني  دّون  فيما 

الوحيد يف الدقيقة 42.
ويحتل نابويل صدارة الدوري اإليطايل برصيد 47 نقطة فيما 

يأتي يوفنتوس يف املركز الثالث بـ37 نقطة.

ميالنو/ متابعة الزوراء:
كشف فابريزيو رومانو خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف قارة 
نارص، مع  بن  إسماعيل  الجزائري  تجديد عقد  أوروبا، كواليس 

ميالن حتى 2027.
بموقف  ليفربول  إبالغ  تم  ”لقد  فيديو:  مقطع  يف  رومانو  وقال 
وكيله  إىل  الجزائري  الالعب  انتقال  عقب  الرحيل،  من  نارص  بن 
الجديد، لكنهم لم يقدموا أي عرض لنجم ميالن.. كان األمر مجرد 

اهتمام“.
وأضاف خبري االنتقاالت: ”رغم الشائعات التي ربطت إسماعيل 
يتصل  لم  اللندني  الفريق  لكن  تشيليس،  إىل  باالنتقال  نارص  بن 

بالالعب الجزائري نهائيا“.
بن  إسماعيل  حصول  يتضمن  الجديد  العقد  إن  التقارير  وقالت 
باإلضافة  يورو،  مليون   4.2 يبلغ  ثابت  سنوي  راتب  عىل  نارص 
 50 300 ألف يورو، مع رشط جزائي يبلغ  إىل متغريات تصل إىل 

مليون يورو. 
وأضافت التقارير أن الرشط الجزائي يف عقد إسماعيل بن نارص 

مع ميالن، ال يمكن تفعيله قبل صيف عام 2024.

الرياض / متابعة الزوراء:
قمة  اىل  القدم  كرة  أنظار محبي  تتجه 
وبرشلونة  مدريد  ريال  بني  الكالسيكو 
يف تمام الساعة العارشة مساء بتوقيت 
السوبر  كأس  نهائي  ضمن  بغداد 
(امللك  ستاد  عىل  يقام  الذي  االسباني 
السعودية  العاصمة  يف  الدويل)  فهد 

الرياض.
النهائية  املباراة  اىل  ريال مدريد  ووصل 
فالنسيا  لعقبة  تخطيه  بعد  بصعوبة 
بعد   (٤-٣) الرتجيح  ركالت  بفارق 

انتهاء الوقت األصيل بالتعادل (١-١).
الذي  لربشلونة  بالنسبة  اليشء  وذات 
مع   (١-١) األصيل  الوقت  يف  تعادل 
الفريقني يف  بيتيس ثم سجل كال  ريال 
ليتم   ،(٢-٢) النتيجة  لتكون  االضايف 
التي  الرتجيح  ركالت  يف  بينهما  الحكم 

ابتسمت لربشلونة (٤-٢).
مدرب  أنشيلوتي  كارلو  االيطايل  وقال 
الصحفي  املؤتمر  خالل  مدريد،  ريال 
التقديمي للكالسيكو: «جميع البطوالت 
سنحاول  لذا  بالنسبة،  للغاية  مهمة 
التتويج  أجل  من  برشلونة  هزيمة 
باللقب.. الفريق متحمس جدا للنهائي، 
ولدي العبون معتادون دائما عىل الفوز 

بالبطوالت، لذا أثق بفريقي».
العمل  مسؤولية  دائما  «لدينا  وتابع: 
ينصب  األلقاب..  كل  تحقيق  أجل  من 

نلتفت  ولن  امللعب،  عىل  تركيزنا  كامل 
ألي أمور أخرى.. وجودة أرضية امللعب 

رائعة للغاية».
دائما  متعطشون  «العبونا  وأضاف: 
القوة  ميزة  ولديهم  البطوالت،  لحصد 
يعني  مدريد  ريال  يف  واللعب  الذهنية.. 

أنك مطالب دائما باأللقاب».
بنزيما،  كريم  مهاجمه  وبخصوص 

وأضاف  اإلصابة،  من  عاد  «لقد  قال: 
كبرية،  ثقة  وأعطانا  الكثري،  للفريق 

وسيساعدنا فيما تبقى من املوسم».
نجم  مع  أمس  أول  لقائه  وحول 
الحايل،  والنرص  السابق  مدريد  ريال 
أنشيلوتي:  علق  رونالدو،  كريستيانو 
للغاية  سعيدا  وكان  أمس،  «رأيته 
النرص..  مع  تجربته  لبدء  ومتحمسا 

له  بلد جميل ورائع، وأتمنى  السعودية 
القرار  اتخذ  أنه  وأعتقد  هنا،  التوفيق 

الصحيح».
وقال تشايف مدرب برشلونة، يف املؤتمر 
الصحفي: «نريد الفوز بكل البطوالت.. 
مستعدون لكل الظروف حتى إذ وصلت 
برشلونة  نمثل  نحن  الرتجيح،  لركالت 
دائما،  الفور  طموحنا  دائما  ولذلك 

ثقة  سيعطينا  السوبر  بكأس  والفوز 
كبرية».

يسبق  لم  شباب  العبون  «لدينا  وتابع: 
لذلك  البارسا،  مع  بطولة  حققوا  أن 
جائعون لتحقيق أول لقب لهم، لقد أتينا 
ونشعر  باللقب،  التتويج  أجل  من  هنا 

بحماس كبري قبل مواجهة اليوم».
عن  مختلفة  مباراة  «هذه  وأضاف: 
حاليا  والريال  السابق،  الكالسيكو 
لذلك  الخطوط،  جميع  يف  قوي  فريق 
وندافع  جيد  بشكل  نهاجم  أن  يجب 
أخذ  لنا فرص  تتاح  بشكل قوي، حتى 

زمام املباراة».
هادئني،  نكون  أن  «علينا  وأردف: 
ونظهر بربودة أعصاب، ويف ذات الوقت 
يجب علينا أن نرتجم شغفنا ورغبتنا يف 

االنتصار عىل أرض امللعب».
برشلونة  ألخدم  هنا  «أعمل  وأوضح: 
شخصية،  مصلحة  أجل  من  وليس 
بسوق  العب  أي  يخرج  أن  أريد  وال 

االنتقاالت.. سعيد باملجموعة».
ريال  مباراة  بني  الزمني  الفارق  وحول 
مدريد وبرشلونة يف الدور قبل النهائي، 
من  إضايف  يوم  عىل  حصلوا  «لقد  قال: 
الراحة بسبب أن مباراتهم أمام فالنسيا 
كانت قبل مباراتنا أمام بيتيس، وأعتقد 
لو لعبنا بنفس اليوم سيكون األمر أكثر 

عدال، لكن هذا ليس عذرا».

تكساس / متابعة الزوراء:
خطف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب األضواء 
من مضيفه سان أنتونيو سبريز وتغلب عليه ١٤٤-

١١٣ يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني، يف 
تاريخ  يف  جماهريي  حضور  أكرب  حصدت  مباراة 

«أن بي ايه» أمام ٦٨,٣٢٣ متفرجاً.
الجماهري  احتفلت  النتيجة،  عن  النظر  وبرصف 
لعدد  القيايس  الرقم  تحطيمها  بعد  بالفريقني 
الحضور البالغ ٦٢,٠٤٦ متفرجاً ملباراة يف املوسم 
املنتظم يف ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨، جمعت شيكاغو 
بولز وأسطورته مايكل جوردان مع أتالنتا هوكس 

عىل ملعب جورجيا دوم.
وكان جوردان بول األغزر بعدد نقاط الفائز (٢٥) 
عبد نزوله بديالً، تاله دونتي ديفنتشنتسو (٢٢)، 

يف ظل تألق احتياطيي غولدن ستايت.
وصّب العرض الفني يف مصلحة الضيوف، فسجل 
وأضاف  نقطة،   ١٥ كوري  ستيفن  العائد  النجم 
علماً   ،١٦ ويغينز  أندرو  والكندي  تومسون  كالي 
 ١٠ سّجلوا  ستايت  غولدن  العبي  من  ثمانية  أن 

نقاط أو أكثر.
الذي  ووريرز  قواعد  خارج  محّفزاً  فوزاً  وكان 

عانى هذا املوسم بعيداً عن ملعبه. كما كانت ليلة 
مدرب  كري  لستيف  العاطفية  الناحية  من  مؤثرة 
مواسم  أربعة  يف  سبريز  ألوان  حمل  الذي  ووريرز 

كري  قال  املرموق.  الدوري  يف  لقبني  خاللها  أحرز 
قبل  حار  بتصفيق  قوبل  ة الذي  ا ر ملبا ا

لدى عرض مقطع فيديو 

تكريمي له عىل شاشة امللعب «تقديم املباراة كان 
استعراضياً».

متفّرج  ألف   ٦٨ تكريم  عىل  تحصل  «أن  تابع: 
يصيبك بالقشعريرة».

ووصف كري األجواء بـ «الرائعة» عىل غرار مدرب 
إنه  قال  الذي  بوبوفيتش  غريغ  املخرضم  سبريز 
نصح العبيه الشبان «بخوض املباراة فقط وعدم 
القلق من أي شأن آخر». ولدى سبريز، كان املوّزع 
ووريرز  أن  بيد   ،(٢١) مسّجل  أفضل  جونز  تري 
تقّدم بفارق خمس نقاط بعد الربع األّول وبقي يف 
املباراة. قال بوبوفيتش: «استمتع  الطليعة طوال 
يبدو  الدروس.  نتلقى  كنا  حني  حتى  املشاهدون، 
الفني  التقارب  وكان  رائعاً».  وقتاً  عاشوا  أنهم 
جون  سّجل  إذ  إنديانابوليس،  يف  حماوة  أكثر 
إنديانا  عىل  هوكس  ألتالنتا  الفوز  سلة  كولينز 
الثانية  من  أعشار  سبعة  قبل   ،١١٣-١١١ بيرسز 
منح  (دانك)،  ساحقة  وبكرة  الوقت.  نهاية  عىل 
قبل   ١٠٨-١٠٧ ألتالنتا  التقّدم  موراي  ديجونتي 
٢:٠٨ دقيقتني من نهاية الوقت، رّد عليها الكندي 
بينيديكت ماتوران (٢٦ نقطة) قبل ٥٨ ثانية عىل 

الختام مانحا بيرسز التقّدم.
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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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الجزائر/متابعة الزوراء:
تستعد لجنة الثقافة واالتصال 
يف الربملـان الجزائـري إلجـراء 
سلسلة لقاءات مع صحفيني، 
اإلعالمية،  املؤسسات  ومديري 
عىل  املشـتغلني  واألكاديميـني 
والصحافـة،  اإلعـالم  قضايـا 
تمهيداً لبدء مناقشـة القانون 
الجديـد لإلعـالم الـذي أحالته 

الحكومة.
ومن املتوقع أن تستقبل اللجنة 
النيابيـة العاملـني يف القطـاع 
اإلعالمي خالل األسبوع الحايل، 
لالسـتماع إىل وجهـة نظرهـم 
حول مسـودة القانـون وإثراء 
مضمونـه ومناقشـة بنـوده، 
بهدف تصحيح أّي مشـاكل قد 

يتضمنها.
وقـال رئيس املجلـس الوطني 
للصحفيني الجزائريني بالنيابة 
عمـار رشيتـي، يف حديـث مع 
الخميـس  الجديـد“  ”العربـي 
املـايض، إّن ”اللجنـة الربملانية 
الحـق  وقـت  يف  ستسـتدعي 
مهنيـة  وتنظيمـات  املجلـس 

أخرى إلثراء املسودة“.
قـّدم  املجلـس  أّن  إىل  وأشـار 
قبـل أيـام، إىل الكتـل النيابية، 
تتضّمـن  مكتوبـًة  مسـودًة 
مقرتحات بخصوص مشاريع 
والسـمعي  اإلعـالم  قوانـني 
البـرصي والصحافـة املكتوبة 
إىل  املحالـة  واإللكرتونيـة 
تضّمنهـا  إىل  الفتـًا  الربملـان، 

اقرتاحـات لوضـع حـّد أدنـى 
للصحفيني  املضمونـة  لألجور 
املحرتفني واملراسلني، وتوسيع 
تركيبة هيئة السمعي البرصي 
والصحافة املكتوبة والصحافة 

اإللكرتونية.
وكانـت اللجنـة الربملانيـة قد 
املـايض،  الثالثـاء  اسـتقبلت، 
محمـد  االتصـال  وزيـر 
بوسـليماني الذي قـّدم عرضاً 
ملسـودة القانـون الجديد الذي 
عـىل  بنـاًء  صياغتـه  جـرت 
2020، والذي يضمن  دسـتور 
حرية التعبري، وحّق املواطن يف 
الحصول عىل الخدمة اإلعالمية، 
وإرساء نظام الترصيح إلنشاء 
املؤسسـات اإلعالمية، وإنشاء 
سـلطة جديـدة تخـّص ضبط 
الصحافـة املكتوبة والصحافة 

اإللكرتونية.
خـالل  بوسـليماني،  وقـال 
إّن  اللجنـة،  أمـام  مداخلتـه 
قانـون اإلعـالم الجديد ”يمنح 
قانونيـة،  حمايـة  للصحفـي 
ويحفـظ حقه يف حـال رفض 
نـرش أو بـث أي خـرب أدخلـت 
عليـه تغيـريات جوهريـة من 
دون موافقتـه، مع تجريم كل 
أشـكال العنف أو اإلهانة أثناء 
أداء مهامه“، إضافة إىل ”إلزام 
الهيئـة املسـتخدمة باكتتـاب 
تأمني خـاص عىل كل صحفي 
يرسـل إىل املناطـق التـي قـد 
تعرض حياته للخطر، ومنحه 
الحـق يف رفض العمـل يف حال 

عدم توفر ذلك“.
القانـون  أّن  الوزيـر  وأوضـح 
الجديد يضمن حق الصحفي يف 

الوصول إىل املعلومة ويف حماية 
مصادره، لكّنه يشّدد يف الوقت 
نفسـه عىل إلزامه بالتدقيق يف 
املعلومـة قبل نرشهـا أو بثها، 
اإلعـالم،  وسـائل  يلـزم  كمـا 
بتوظيـف  أصنافهـا،  بـكل 
ضمـن  محرتفـني  صحفيـني 
طواقم التحرير. كذلك، يشـّدد 
القانـون عـىل التـزام وسـائل 
اإلعـالم بالترصيح عن مصادر 
التمويل، وإثبات أّن رأس مالها 
وطني خالص، مـع املنع التام 

ألّي تمويل أجنبي.
الجديـدة  املسـودة  وتتضّمـن 
لقانون اإلعالم إرسـاء النظام 
سيسـمح  الـذي  الترصيحـي 
إنشـاء  إجـراءات  بتبسـيط 
الصحـف واملجـالت، كما يعزز 
سلطة ضبط السمعي البرصي 

عرب تكليفهـا بضبط ومراقبة 
السـمعي  االتصـال  خدمـات 
اإلنرتنـت،  عـرب  البـرصي 
واستحداث مجلس أعىل آلداب 

وأخالقيات املهنة.
وإضافـة إىل قانـون اإلعـالم، 
 12 يف  الحكومـة،  أحالـت 
ديسمرب/ كانون األّول املايض، 
إىل الربملان، مسـودات قانوني 
والصحافة  املكتوبة  الصحافة 
والسـمعي  اإللكرتونيـة 
جملـة  وتتضّمـن  البـرصي، 
مـن التدابـري الجديـدة لضبط 

القطاع.
ومـن أبرز الـرشوط للحصول 
عىل صفـة الصحفي أن يكون 
املتقـدم يملـك خـربًة مهنيـة 
وحاصالً عىل شهادة جامعية، 
مديـري  عـىل  يفـرض  كمـا 
امتالكهم  والنرشيات  الصحف 
خـربة عمـل تمتد لــ15 عاماً 
عىل األقل. أما مسودة القانون 
السـمعي  للقطـاع  الجديـد 
الـرشوط  فتحـدد  البـرصي، 
بإنشـاء  للسـماح  الالزمـة 
القنوات التلفزيونية واإلذاعات 
اإلنرتنـت.  عـىل  والقنـوات 
يشرتط القانون أن يكون رأس 
املـال جزائرياً خالصاً، مع منع 
وجود أّي اسـتثمارات أجنيية، 
كما ُيلزم القانـون القنوات أن 
تكون ”نسـبة 61 % عىل األقل 
من الربامـج التي تبثها منتجًة 

يف الجزائر“.

باريس/متابعة الزوراء:
العـام   OpenAI االصطناعـي  الـذكاء  رشكـة  أطلقـت 
املـايض منصـة ChatGPT، وبـدا العالـم ُمحتـاراً، ليس 
فقـط الفنانـون الذيـن شـعروا بالتهديد، بـل الروائيون 
واألكاديميون، والشـعراء، وكل من يعمل بالكتابة. ملاذا؟ 
ألن هذا الذكاء االصطناعي قادر عىل اإلجابة عن كّل يشء، 
بل اّدعى بعضهم أنه سيسـتبدل مهنة الصحفي واملحرر 
نفسـها. وخرج علينا جوردن بيرتسـون أخـرياً، ليخربنا 
بأن هذا التطبيق سيؤدي إىل إغالق الجامعات قريباً، كونه 

سيتمكن من كتابة أطاريح الدكتوراه.
لنتمّهـل، فهذه ليسـت املرة األوىل التي يهـدد فيها الذكاء 
االصطناعـي مهنـة الكتابة. تنرش الصحـف الكربى منذ 
عدة سـنوات مقـاالت كتبها الـذكاء الصطناعـي. أخرياً، 
نرشت مجلة ذا نيويوركر نصاً تخلله شـعر، كتبه الذكاء 
االصطناعي أيضاً. لكّن املفارقة أّن كاتب هذا املقال نفسه 
لم يشـعر بالتهديد، لـَم؟ ألن ChatGPT ما زال متواضعاً 
حـني نحدثه بالعربية. صحيح أنه يعـرف الكثري، لكّنه ال 
يمتلك أسـلوباً، وال قدرة عىل التالعب بالكالم والسياقات 
واإلحاالت.اختبـار الربنامـج بالعربّيـة يخفـف مـن أثر 
األحاديـث والتخويفات التي تنتـرش بخصوصه. ما زالت 
لغتـه العربّية متواضعة، وال يمتلك بعد أرشـيفاً واسـعاً 
قادراً عىل اإلحاطة بكل الحذلقات واألالعيب اللغوّية. لكن 
ما نعلمه أنه ما زال يتعلم من كل شـخص عىل حدة، ولم 
ينفتح بعد عىل ”كّل“ ما كتب بالعربية قديماً وحديثاً، أي 

يمكن القول إننا ما زلنا عىل بّر األمان.
ما يثـري االهتمام هو تراخـي املهتمني بالكتابـة العربية 

تجـاه الـذكاء االصطناعي، بعكـس العاملـني يف الفنون 
البرصية، وخصوصاً التصميم. لم نشهد حمالت مقاطعة 
أو محـاوالت لتفادي أثره، وكأن هناك ضماناً من نوع ما 
لدى الناطقني بالضاد، وكأن الذكاء االصطناعي غري قادر 

عىل استيعاب لسانهم.
الالفت، يف هذا السياق، أنه يف حال تمّكن الذكاء االصطناعي 
من إدراك لغة الضاد و“التأليف“ باسـتخدامها، سيكرس 
أشـهر قواعـد الكتابـة: ”احفـظ ألـف بيت ثم انسـها“. 
الـذكاء االصطناعـي ال ينـىس، هو قادر عىل اسـتحضار 
كّل النصـوص يف لحظة واحـدة واملفاضلة بينها، وضبط 
السـياق والرشوط املختلفـة لتوليد نّص قـد ينرش علناً، 
لكن ال تهديـد يف ذلك. ننفي خطورة الـذكاء االصطناعي 
ألّننا أمام تحّد إبداعّي وفكري. التكنولوجيا هذه لن تعني 
تاليش الكاتـب واملؤلف والصحفي واملحـرر، بل وضعهم 
أمام تسـاؤالت تتعلق بطبيعـة املهنة التي يمارسـونها. 
هل يمكن مثـًال كتابة نص ال يمكن للـذكاء االصطناعي 
تقليده؟ أو إنتاج ما يشابهه؟ يمتد األمر إىل تحد أشد، هل 
يمكن كتابة نص ال يستطيع الذكاء االصطناعي تعلّمه؟

هذه التحديات وتنويعاتها مسـاحة للعب الجدي، وإعادة 
النظـر يف الكتابة نفسـها واللغة بوصفها وسـيلة تحمل 
األفـكار. لكن قد تكون هذه التسـاؤالت سـاذجة وهينة 
أمام حاسـوب جديد قـادر عىل ابتالع كّل معـارف اللغة، 
لكـن أيضاً هنا تحـد آخر، إذ يمكـن أن نتوقف عن تلقيم 
الذكاء االصطناعي، أي ببساطة التوقف عن الحديث معه 
واعتماد النرش الورقي، يف متخيل ديستوبي ملستقبل عالم 

يهيمن عليه الذكاء االصطناعي.

يبقى الرهان دوماً عىل الخطأ البرشي والصدفة، والنزوة. 
كّل هـذه الحـاالت البرشيـة الخارجـة عـن اإلرادة التـي 
تفصلنا عن الكائنات املثالّيـة، ولم يقرص الخيال العلمي 
يف توظيفهـا. النزوة البرشّية قـادرة عىل تدمري كل يشء، 
 Dr. Strangelove or: How I Learned to ابتداًء من فيلم
Stop Worrying and Love the Bomb لستانيل كوبريك، 
وانتهـاء بــWestworld. هـذا امليـل نحـو التدمـري هو 
خالصنا، ضبط النفـس وتقنني ”أخطائها“ و“حوادثها“ 
هـو الذي يولـد الفن والعبقريـة البرشّية، ويهـدد الذكاء 

االصطناعي.
بصـورة أخـرى، رعبنـا مـن الكمـال الـذي ال ينتمي إىل 
تكويننا، هو الذي يهدد الذكاء االصطناعي. وعند الحديث 
عن اللغة، نحن أمام أشـد املوجودات أو املتخيالت نقصاً، 
ووجود كيان قادر عىل معرفة كّل يشء وتسمية كل يشء 
أمـر قد يبـدو ممكناً. لكن، هل سيسـتطيع أن يكتب من 

دون أن يقلد نصاً سابقاً؟

بغداد/نينا: 
حـرض نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي ووزير الشـباب احمد 
املربقع ومستشـار رئيس الجمهوريـة للرياضة اياد 

بنيـان برفقـة رئيـس هيئـة املنافـذ الحدودية عمر 
الوائيل والالعب الدويل االسبق مجبل فرطوس مباراة 
العراق واليمن التي التي انتهت بفوز العراق بخمسة 

اهداف مقابل اليشء.

 أبوظبي/متابعة الزوراء:
 أصدر الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، بصفته حاكمـا إلمارة 
أبوظبي، قانونا بإنشـاء ”مكتب أبوظبي اإلعالمي“ 
ليحل محـل ”املكتـب اإلعالمي لحكومـة أبوظبي“، 
وتنقـل إليـه تبعية هيئة اإلعـالم اإلبداعي كما تؤول 

إليه ملكية رشكة أبوظبي لإلعالم.
وسـتكون ملكتب أبوظبي اإلعالمي بموجب القانون 
شـخصية اعتبارية مسـتقلة، ليصبح مسـؤوال عن 
تعزيـز املنظومـة اإلعالميـة املوحدة يف اإلمـارة، من 
خالل وضع إسـرتاتيجية وسياسة اإلعالم واالتصال 
الحكومي واملصادقة عىل الخطط اإلعالمية للجهات 
والرشكات الحكومية، إضافة إىل التنظيم والترصيح 
واإلرشاف والرقابـة عـىل أنشـطة اإلنتـاج اإلعالمي 
واإلعـالم التفاعـيل يف اإلمـارة، بمـا يف ذلـك املناطق 
الحرة. كما يرشف املكتب الجديد عىل عقد الرشاكات 
االسـرتاتيجية مـع املؤسسـات اإلعالميـة املحليـة 
واإلقليمية والدوليـة لتحفيز قطاع اإلعالم وتطويره 
عىل مسـتوى اإلمارة، وتعزيز جهود توحيد رسـائل 
الحمـالت اإلعالمية والخطط االسـرتاتيجية ملختلف 
الجهات الحكومية، بجانب اعتماد الخطط اإلعالمية 
ذات العالقـة، واإلرشاف عىل تفعيلهـا محليا ودوليا 

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وبهـدف تعزيز الكفـاءات املواطنـة يف قطاع اإلعالم 
بمختلف أشـكاله، سـيعمل مكتب أبوظبي اإلعالمي 
عـىل وضع برامج تسـعى إىل تطوير املهـارات وبناء 
قدرات فرق التواصل اإلعالمي يف الجهات والرشكات 
الحكومية، إضافة إىل املؤسسات اإلعالمية التابعة له 

ووضع السياسات الالزمة بهذا الشأن.
كمـا سـيكون املكتب مسـؤوال عـن إعـداد القواعد 
اإلرشـادية والتوجيهات الخاصة باسـتخدام شعار 

اإلمارة وهويتهـا الحكومية والرتويجية، بما يضمن 
الحفاظ عليها وتعزيزها، وتوفري الخدمات واملبادرات 

املرتبطة بها.
ولتعزيـز نمـو قطاع اإلعـالم اإلبداعـي والتفاعيل يف 
اإلمارة، سيعمل املكتب، من خالل التنسيق والتعاون 
مع الجهات املعنية واملؤسسـات اإلعالمية الرائدة يف 
هذا املجال، عىل توفري البنية التحتية الالزمة الزدهار 
املؤسسات اإلبداعية من خالل التنظيم واإلرشاف عىل 
أنشـطة اإلنتاج اإلعالمي لـرشكات القطاع الخاص، 
إضافة إىل تطويـر املبادرات لجذب املحتوى اإلعالمي 

وتحفيزه يف اإلمارة.
يذكر أنه السـنوات املاضية شـهدت دولـة اإلمارات 
العربيـة املتحدة تطوراً هائـًال يف صناعة اإلعالم مع 
إنشـاء مـدن إعالميـة ضخمة أصدرت عـدة صحف 
بلغات مختلفة وأطلقت محطات إذاعية وتلفزيونية 

وفضائية متعددة.
وباملقارنة مع الـدول املتقدمة، تمتلك دولة اإلمارات 
العربية املتحـدة بنية تحتية هائلـة لصناعة اإلعالم 
ليكـون أكثر تأثـرياً وانسـجاماً مع خطـط التنمية 

الشاملة يف اإلمارات.
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الرياض/متابعة الزوراء:
التابعـة  ”شـاهد“  منصـة  تسـتعد   
السـعودية  ”إم.بـي.يس“  ملجموعـة 
إلطالق إنتاجها األصيل مسلسـل ”دكة 
العبيـد“ هـذا الشـهر، وهو مـن إنتاج 

أستوديوهات ”إم.بي.يس“.
ويتكـون املسلسـل من تسـع حلقات. 
ويروي خمـس قصص تـدور أحداثها 
يف وقـت واحـد يف أنحـاء مختلفـة من 
التونـيس  إخـراج  مـن  وهـو  العالـم، 
األسـعد الوسـالتي وتأليـف الكويتيـة 
هبـة مشـاري حمـادة اقتباسـا عـن 
رواية الخيال العلمي ”حوجن“ للكاتب 
السـعودي إبراهيم عباس التي حققت 

نجاحا كبريا.
وتم دمج جميع القصص الخمس التي 
تدور أحداثهـا يف القـرن العرشين مًعا 
عندما يقـع بطل كل قصة يف العبودية. 
ويضـم املسلسـل ممثلـني عامليني من 
بينهـم فايز بن جريس والعنود سـعود 
تركسـتاني  وحنـني  نجـدي  وهاشـم 
ونواف الضفريي ونغم املالكي ومرزوق 
الغامـدي وسـعيد القحطاني وشـيام 
وكريـس  تشـارلز  وجانيـك  كيشـور 
جـوردون، باإلضافـة إىل ملكـة جمال 

الهند السابقة أبكشا بوروال وآخرين.
وقد تـم تصوير فيلم ”دكـة العبيد“ يف 
١٠٤ مواقـع تصوير يف أجـزاء مختلفة 
من الـرشق األوسـط وأفريقيا وآسـيا 
وأوروبا. وتم بناء أكثر من ٣٥ تصميًما 
داخلًيـا وخارجًيـا تصـور السـفن من 
القـرن العرشيـن حرصًيـا للمسلسـل 
لتمثيل املشـاهد يف البحر بدقة. كما تم 
إنشاء ما مجموعه ٤٧٠٠ زي مخصص 

حرصيا للمسلسل.
يذكر أن مجموعة ”إم.بي.يس“ البارزة 
يف العالـم العربـي والتـي تعـد حجـر 
الزاويـة يف القـوة الناعمة السـعودية، 
تعمل عـىل زيـادة اإلنتاج السـينمائي 

والتلفزيوني، حيث من املقرر أن تنضم 
مجموعـة كبرية من املشـاريع الكبرية 
قيـد اإلعـداد حاليا إىل البث بعـد انتهاء 

”دكة العبيد“.
وتعـد ”إم.بـي.يس“ يف طليعة االزدهار 
الحـايل يف صناعـة اإلعالم السـعودية، 
والتي تسـارعت من خالل النمو يف عدد 

املشرتكني يف منصة ”شاهد“.
وقالـت زينب أبوالسـمح املديـر العام 
يف  ”إم.بـي.يس“  السـتوديوهات 
السـعودية إن لدى املؤسسـة ما يقرب 
من ٢٠ مرشوعا تلفزيونيا وسـينمائيا 
يف مراحـل مختلفـة تتطلـع إىل الضوء 
األخرض إلنتاج بعضهم منها. وأضافت 
أنه ”يف ما يتعلق باملحتوى، ’إم.بي.يس‘ 
بشكل عام ترفع سقف التوقعات حول 

املنطقة“.
وتسـتعد اسـتوديوهات ”إم.بـي.يس“ 
إلنتـاج فيلم عن سـفينة نـوح بعنوان 
”فلـك“ بميزانية تفـوق الـ١٠٠ مليون 
يف  الفيلـم  لتصويـر  ويخطـط  دوالر. 
نيـوم، املدينـة السـعودية املسـتقبلية 
قيد اإلنشـاء عىل حافـة البحر األحمر. 
وتسـتعد ”إم.بـي.يس“ أيضـا إلنتـاج 
عمـل بعنوان ”أرامكو - صعود النفط“ 
يـروي ”القصـة األصليـة لألمريكيـني 
األوائـل الذيـن جـاؤوا ليجـدوا النفط، 
وصداقتهـم مـع البـدو“. كما تسـتعد 
”إم.بي.يس“ إلنتاج عمل يروي السرية 
الذاتيـة للمحـارب/ الشـاعر يف فـرتة 
مـا قبل اإلسـالم عنرتة بن شـداد الذي 
يتـم االحتفـال بـه يف الذاكـرة العربية 

الجماعية كشخصية أسطورية.
وسـبق للرئيـس التنفيـذي للمجموعة 
كشـف  أن  داليويـن  أنطـوان  مـارك 
عـن رؤيـة ”إم.بـي.يس“ لـ“شـاهد“ 
عىل مـدى العامـني املقبلـني وأهدافها 
املتوّخاة، وهي عىل حّد قوله ”مضاعفة 
حجم اسـتثماراتنا عىل نحـو ضخم يف 

مجـال املسلسـالت بوتـرية ٤ أضعاف، 
األعمـال  مـن  جلّهـا  يكـون  بحيـث 
كشـف  كمـا  والحرصيـة“.  األصليـة 
داليويـن باألرقـام أنه خالل السـنوات 
أنتجـت ”إم.بي.يس“  العـرش األخـرية 
واسـتحوذت عىل نحو ٤٦٠٠٠ سـاعة 
مـن املحتوى الرتفيهـي العربي، بقيمة 
إجمالية ُتقـدَّر بنحـو ١٫٣ مليار دوالر 
أمريكـي، وهـو مـا يتضمـن ٢٦٠٠٠ 
سـاعة من اإلعالم والرتفيه وغريه من 
أنمـاط املحتوى، و٢٠٠٠٠ سـاعة من 
املسلسـالت التلفزيونيـة التـي يفـوق 

عددها الـ٦٠٠ مسلسل.
ومـع زيـادة االسـتثمار يف اإلنتاجـات 
املحليـة واإلقليميـة عرب ”مسلسـالت 
شـاهد األصليـة“ و“عـروض شـاهد 
األوىل“، تحـاول ”شـاهد VIP“ تثبيـت 

نفسـها كأبـرز وأكرب مـزّود للمحتوى 
األصـيل النوعـي العربـي للجمهـور يف 
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 

وما ورائهما.
منصتـي  عـىل  القّيمـون  وتواَصـَل 
مـع   “VIP و“شـاهد  ”شـاهد“ 
إىل  بعنايـٍة  وأصغـوا  املسـتخدمني، 
مالحظاتهـم وآرائهـم، وذلـك من أجل 
توفـري أفضل تجربة اسـتخدام لجميع 
رّواد املنصة ومشـرتكيها. وتماشياً مع 
إسرتاتيجيتها يف تمكني املستخدمني من 
الولـوج إىل املنصة مـن أي مكان حول 
العالم، طرحت ”شـاهد“ خيـاراً يمّكن 
املسـتخدم من تصفح املنصة بـ“اللغة 
اإلنجليزيـة“، وذلك بهدف اسـتقطاب 

رشيحة أوسع من الجمهور العاملي.
وقال جاكوب ميجلهد أندرسـن رئيس 

املحتوى يف ”شـاهد“ إن االختالف الذي 
يطـرأ يوميـا عىل كيفيـة اسـتخدامنا 
للمحتوى اإلعالمي كمشـاهدين يقابله 
ازديـاد يف الطلب عىل املحتـوى املرتبط 
تحديـدا بقصـص املنطقة، ويسـتطرد 
قائـال ”تشـهد املجتمعـات يف العمـوم 
تطـورا مسـتمرا. مـن هنـا، نجـد أن 
املشاهد العربي بات اليوم تّواقا ملتابعة 
تشكيلة واسـعة من اإلنتاجات النوعية 
الناطقـة باللغة العربيـة، وأعني بذلك 
اإلنتاجـات التي تحمـل أبعادا وعناوين 
املنطقـة  بواقـع  ترتبـط  ورسـائل 
وحارضها وحضارتها وتاريخها وكذلك 
مسـتقبلها.. تلك القصص االجتماعية 
والثقافية الفريـدة بنوعيتها وأنماطها 
الدرامية، والتي لم َيسـبق لها أن ُرِوَيت 

أو ُعرضت عىل الشاشات“.

وأكد أندرسن ”نحن الرّواد يف تقديم هذا 
النمط من اإلنتاجـات األصلية النوعية 
التي تتمتع بمستوى عال فنيا ودراميا، 
ناهيك عن قدرتها عىل الولوج إىل عقول 
وقلـوب الجمهـور العربـي يف مختلف 

البلدان واملناطق“.
يذكر أن  اشـرتاكات البث حسب الطلب 
تلقـى رواجـا واسـعا يف دول الخليـج، 
حيث يشرتك املستخدمون يف ما معدله 
ثالث خدمات بث فيديو حسـب الطلب، 
وفًقـا لتقريـر جديد صـادر عن رشكة 

االستشارات العاملية أوليفر وايمان.
واستطلعت رشكة االستشارات العاملية 
١٣٥٠٠ مسـتهلك يف ١٠ دول بما يف ذلك 

السعودية واإلمارات والكويت.
وخلصـت النتيجـة إىل أن الجمهـور يف 
اإلمـارات يشـرتك يف معظـم خدمـات 
 (VOD) الطلـب  حسـب  الفيديـو 
بمتوسـط ٣٫١ خدمـات لكل شـخص، 
تليها السعودية بـ٣ ثم الكويت بـ٢٫٥.

ويف البلـدان الثالثـة، قال أقـل من ربع 
أي  إىل  يصلـون  ال  إنهـم  املسـتجوبني 
خدمة بث. وكان هـذا الرقم هو األدنى 
يف اإلمارات بنسـبة ١٢ يف املئة وأعىل يف 
السعودية بنسـبة ٢٠ يف املئة والكويت 

بنسبة ٢٢ يف املئة.
ويعترب املستهلكون الخليجيون من بني 
األكثر تقدًما يف العالم حيث يشـرتكون 
يف املتوسـط بــ٢٫٩ خدمـة للفـرد، أي 
يف املرتبـة الثانية بعـد الواليات املتحدة 
حيث يمتلك كل شخص ٤٫٧ اشرتاكات 

يف املتوسط.
منطقـة  تتقـدم  ذلـك،  عـىل  وعـالوة 
الخليـج عىل أوروبا وكنـدا حيث يمتلك 
األفراد ٢٫٦ و٢٫٨ اشـرتاك يف املتوسـط 
عـىل التوايل. وهـي أيًضـا املنطقة التي 
تتمتـع بأعـىل إمكانات نمـو لخدمات 
الفيديو حسـب الطلب، حيـث قال ٧٥ 
يف املئة إنهم يتوقعـون زيادة عدد هذه 

الخدمات التي يشـرتكون بهـا مقارنة 
بنسبة ٣٧ يف املئة يف أوروبا و٢٩ يف املئة 

يف الواليات املتحدة.
ويف منطقة الخليج، أظهرت السعودية 
أعىل رغبة يف النمو من بني الدول العرش 
التي شـملها االسـتطالع مـع احتمال 

زيادة االشرتاكات بنسبة ٨٠ يف املئة.
وقال نـادر كوبروسـيل رشيـك أوليفر 
وايمان ملمارسـات االتصـاالت واإلعالم 
لـ“عـرب  ترصيـح  يف  والتكنولوجيـا 
نيـوز“ إن ”مـن الواضح أن هـذا يمثل 
فرصة كبرية لخدمـات البث يف البالد“. 
إىل  اململكـة  النمـو يف  إمكانـات  وعـزا 
”الشـعور العـام اإليجابـي يف الدولـة، 
القوية  االقتصادية  بالتوقعات  مدفوًعا 
والتحـول“، فضـًال عـن أن ”الشـباب 
املرتبطني رقمًيا سيتجهون  والسـكان 
أيًضـا العتمـاد خدمات بـث الفيديو يف 

البالد يف املستقبل“.
وتعترب الفئة العمرية األقل من ٢٥ عاًما 
هي األكثر احتماًال لزيادة االشـرتاكات. 
وأضـاف كوبروسـيل ”عـىل الرغم من 
وجـود رشيحة دخل منخفضـة، إال أن 
األشـخاص الذيـن تقـل أعمارهم عن 
٢٥ عاًمـا هم عموًمـا املحركون األوائل 
يف التحـول إىل الرقميـة، لذلك نتوقع أن 
يظلوا املحرك الرئييس لنمو اشـرتاكات 
الفيديو حسـب الطلـب يف دول مجلس 

التعاون الخليجي“.
وشمل استطالع أوليفر وايمان العاملي 
لوسائل اإلعالم املنزلية أكثر من ١٣٥٠٠ 
السـعودية  هـي  دول   ١٠ يف  شـخص 
واإلمـارات والكويـت وأسـرتاليا وكندا 
املتحـدة  واململكـة  وأملانيـا  وفرنسـا 

والواليات املتحدة.
الطلـب عـىل  يزيـد  أن  املرجـح  ومـن 
اشـرتاكات بـّث املحتوى عـرب اإلنرتنت 
ليتجاوز االشرتاكات التلفزيونية بحلول 

عام ٢٠٢٥.
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مدخل :- 

(عصاي خرساء ودلييل اعمى )
كتـاب نـيص صـدر عـن دار والء الصـواف 
للطباعـة والنرش والتوزيع للشـاعر العراقي 

الكبري جبار الكواز 
الشـاعر جبار الكـواز ال يهتم كثـريا بعنونة 
نصوصـه ولطاملـا طالعتنـا وقـد خلـت من 
تصدرهـا لعناوين غري انه يهتم كثريا بعنونة 
املطبوعـة  الشـعرية  ومجاميعـه  دواوينـه 
وُيحسن اختيارها منذ بواكريه االوىل فيختار 
مـا يصلح لها بوعـي وخربة الدراكـه اهمية 
العنوان كواجهة جاذبة للتلقي اوالً ووسـيلة 
ناجحـة لتسـويق منتجـه الشـعري فنجـد 
عناوين اصداراته منها سـيدة الفجر ، رجال 
من طراز خاص ، غزل عراقي ، ذاكرة الخندق 
ذاكرة الورد حمامة الروح ، دفاعا عن الظل ، 

ورقة الحلة ، واخرى …
 العنوان عند الشاعر الكواز 

 مكونـاً نصيـا ، وثريا تيضء فضـاء النص ، 
ال يقل اهمية عن النسـيج املتنـي . لذلك ُتعد 
معرفة دالئله من اوىل املداخل اىل عوالم املتون 
، وواحدة من اليـات انتاج املعنى عند املتلقي 
وجزء من اسـرتاتيجية البنية املتنية ومفتتح 

مسرية نموها …
قراءة العنوان :- 

( عصاي خرساء دلييل اعمى )  
عنـوان من شـطرين متعامديـن / وقد جاء 
بجملتني اخباريتني اضاف لهما ( ياء التملك) 

عصاي / دلييل 
عصاي خرساء / دلييل اعمى 
االصل قبل اضافة ياء التملك 

 عصا  ودليل اعمى 
اضاف ياء التملك للتخصيص/ واعالن امتالك 

الشيئي وليقول انها عصاي وانه دلييل ..
االزاحة :-

يف بعـض مفاهيهمـا هـي نقل املفـردة  من 
مسـتوى معيـاري / افهامـي اىل مسـتوى 

رئيوي / شعري 
فمفـردة (العصـا ) مجـردة لهـا مسـتوى 
معيـاري / اداء افهامـي / معجمـي نقلتها 
مفـردة ( خرسـاء ) التـي لهـا اداء معياري 
ايضا لكنه مختلف ال ينسـجم مع اداء العصا 
اقرتانها مع مفردة نقلتها اىل مستوى رؤيوي 

مغاير تماما ألدائها االول 
وهـذا مـا احدثه االنزيـاح  يف جملـة العنوان 
(العصـا الخرسـاء ) / ومفـردة ( الدليـل ) 

يفرتض ان يكون مبـرصا لكي يؤدي مهامه 
وقـد اقرتنـت بمفـردة تعاكسـها ( اعمـى ) 
لتنقلهـا اىل مسـتوى رؤيـوي مغايـر تماما 

ألدائها االول فكانت البنية اللغوية النهائية
عصاي خرساء / دلييل اعمى 

وحني نذهب اىل تفكيك الجملتني 
عصا - خرساء = دليل - اعمى 
ونبحث عن مشرتكات نجد ان 

عصا = دليل / آالت 
خرساء = اعمى / عاهات برشية

فعندمـا ألحـق بالعصا / آلـة ، جماد ، صفة 
برشية اضاف لها حياة اي نقلها من مستواها 

املعياري اىل مستوى رؤيوي مؤنسن 
 انسـنة االشياء الجامدة / غري الحّية / الذي 
احدثتـه االزاحة املتعمـدة يف جملـة العنوان 

نقلتها من املعيارية اىل الشعرية 
فلو اعادنا صياغة الجملة املعنونة اىل ما قبل 
االنزيـاح لكانت ( عصا ودليـل اعمى ) وهي 
جملة ابعد ما تكون من الشعر وهذه الفجوة 
مـا بني شـعرنة الجملـة ونثريتهـا املعيارية 
اضافـة ملا احدثتـه  االزاحة ذهبـت باملتلقي 
اىل ما يدعى ب( تراسـل الحواس ) التي تعني 
تغيـري وظيفـة حاسـة مـا بوظيفة حاسـة 
اخرى فإضافة صفة الخـرس / عدم النطق 
الذي هي صفة لكائن حي واقرتانه بالعصا / 
جماد ، تراسل حواس ومهارة انتجها الشاعر 
بوعـي لتنميـة الصـورة الشـعرية وجعلهـا 
مؤثـرة ومدهشـة ومهـارة يف قيـادة النص 
وجعله يشـتغل عىل ال نهائيـة تأويل التلقي 

ليكون نصاً ناجحاً
خرساء = اعمى / 

حواس برشية / خرسـاء / حاسة برشية / 
نطق / وسـيلته اللسـان - / اعمى / حاسة 
برشيـة البـرص  - وسـيلته العـني - واذا مـا 
تقابال شـخصان اخرس واعمـى  ال يمكنها 
ان يتفاهمـا لتحقيـق هدفهمـا ومقصدهما 
اذ سـيبقيان حيثمـا كانـا وهذا مـا  اراد بثه 
الشـاعر يف هـذه الجملة التي تصـدرت هذا 
االصدار النيص / باسـتبدال بالغي غري مرئي 
يشري عرب اختزال التشـبيه اىل مقصد اخر او 
مـا سـمته الحداثـة ( امليتا شـعر ) محصلة 
عصـاي خرسـاء ودليـيل اعمـى ال تعني ما 
تقوله بشـكل القول املبارش وانما تشري عىل 
املتلقي وتحيله اىل محض اكتشـافاته - غاية 
عصا خرسـاء ودليل اعمى - اشارة تحيل اىل 
املسـكوت عنه يف بنيـة الجملـة املنزاحة عن 

اصلهـا النثري لتنتـج معنى جديـد / مغاير 
يوجب البحث عنه البحث يف 

- ميتا شـعرية - النص والـذي يرتكز عليها 
التأويل للوصول اىل بنية املعنى . 

العصا …
الة كثرية االستعمال 

ؤ  وهـي كل ما ُيتًّخُذ من خشـب وغريِه للتوَكُّ
ب ، أَو الَرضْ

ولها دورا كبرية يف حياة الناس ففي صغرهم 
يكـون دورهـا للتباهـي أو إلظهـار القـوة 
وللدفاع عـن النفس، ويف الكرب يتـوكأُ عليها 

تلك هي عصا الكواز 
كذلـك وردت العصا يف القـرآن يف مواقع عدة 
وبمهام مختلفـة من وجهة نظر تختلف عن 
مهامهـا الحقيقيـة وما افرتضتـه واضافته 
القـدرة العليـا / الدينيـة لهـا وهنـا ازاحـة 

مضمرة يف االداء املختلف لها  …
ب بَِّعَصاَك الَْبْحَر  َفأَْوَحْيَنـا إَِىلٰ ُمـوَىسٰ أَِن اْرضِ

َفانَفلََق 
هل تسـتطيع العصـا بمعناها املعيـاري ان 

تفلق البحر ؟ هذه ازاحة مضمرة 
ِبني  َفأَلَْقٰى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ

هـل من مهـام العصا كمفـردة معيارية لها 
اداء قامـويس ان تكون افعى ؟ وكذلك جاءت 

يف مواضع اخرى 
والسـؤال هنـا اي مـن العـيص كانـت عصا 

الشاعر الكواز ؟ 
كان الكـواز يتمنـى ان تكـون عصاه كعصا 
موىس لتكون لها فاعلية يف تغيري الواقع لكنه 
ابطـل فاعليتها حني اقرتنهـا بصفة الخرس 
واوقفها عند حد يدل عىل بعد نفيس ومكابدة 

ذاتية وحالـة من اليأس تمر بالشـاعر وقت 
انتـاج هـذه الجملة الشـعرية وجانب خفي 
مـن احبـاط مجتمعي جمعي انتجـه الواقع 
ليلقي بظالله عىل الشـاعر لفرط حساسيته 

واستحالة مروره دون االشارة اليه .
- العصـا - كذلـك وردت يف االمثال الشـعبية 
بإشارات بالغية كثرياً منها (العصا ملن عىص 

) فهل اراد الشاعر هذا املعنى ؟ 
- كنا نقول نعم 

لوال ان جعلها خرساء  … 
الغالف .. 

اية عالمة ترد يف الغالف البد ان تكون لها داللة 
ويف قراءة سـيميائية لعالمـات لوحة الغالف 
الـذي احتوى العنـوان وعالمـات اخرى نجد 
تصدر اربع عالمات سـاندة تؤكد شـخصنة 
النص وتوجهه نحو الذاتية الشـاعرة املالكة 
لـكل ما جـاء مـن محمـوالت ومخرجات يف 
املتـون النصيـة لهـذا الديوان فمثـال  وردت 
يف علـو الواجهة قبـل العنـوان الرئييس الذي 
جـاء بسـطرين متعامديـن اسـم الشـاعر 
باللغـة االنكليزية ثم اسـمه باللغـة العربية 
ثـم ياءات التملك يف عصاي ودلييل ثم صورته 
الشـخصية هذه الهيمنة عىل الواجهة االوىل 
لهـا دالالتها التي ستسـيل اىل املتون النصية 
التي لم يجنسـها الشـاعر وانمـا جعل منها 
سائبة ليحقق للمتلقي خيارات تجنيسها بما 
يـؤول اليه ما يناسـب درجة تلقيـه املعرفية 
ومـدى درجـة تماهـي املتلقي مع الشـاعر 
املنتج للمتـون النصية  … لنا عودة اىل قراءة 
وتفكيك متون ديوان ( عصاي خرساء ودلييل 

اعمى ) يف قراءة قادمة ..
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ليَس لدّي الليلَة ما أقدمُه لكْم

أكثَر من كالْم ..
يمكُن أْن يحرَّك فجأًة

جذوَر شجرٍة يف منازلُِكْم ؛
ليزيَد يف ُعُمرِها يوًما 

وقْد ُيحِزُن الولَد الذي هاجَر عنكُم  
وخَرب موٍت قادٍم إليه  
لتسُقَط ورقٌة جديدٌة

من أوراِق شجرِة العائلْة .
كالمي لكْم .. ليَس بفقرٍي

ألُوِقَفه يف زاويِة السطر 
وأهبُه شّدًة وإشارَة تعجٍب تجعُله 

مدهًشا كما اللحظِة األوىل
يف الحّب الذي يباِغتكم .

الكالُم الخفيٌّ هنا..
هو الرحمُة املزجاُة التي يطلبها املظلوُم 

من الجالِد عادًة
ومن الله دائًما ..

هو الدعاُء لرسِب عصافرَي  
يحاوُل أن يعَرب بحذٍر حدوَد البالد؛

بحًثا عن شمٍس التغرْب.
كالِمي هنا قد ُيْشبُه كثريًا بتفاصيله

ُقبلَة النحلِة 
لشفِة زهرٍة بيضاَء زمَن الحرب..

لكّني أعرتُف لكْم 
أنَّه أصغُر من رصاِخ أطفاٍل 

يف زمهريِر يوٍم داخَل خيمِة لجوْء.
لن أكتَب لكْم الليلَة ..

عن عدِد الشموِع املطفأِة 
يف ذاكرِة  النُّسوِة األرامِل

وال َعْن  معنى رائحِة الشواِء املنبعثِة 
من مداخِن قصوِر األمرْي ..

ألنَّ ذلك سيذكركم حتًما بماَحَدَث 
(لبائعِة الكربيت) .

ما أريُد أن أكتَبه لكم ..
أن الّسماَء الليلَة صافيٌة جًدا ..

واألرَض ستفتُح فاها 
غًدا ..

مطٌر ..
     م..ط..ْر !
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يبـدو عنـوان املجموعـة (كهـف بحجـم 
مجـّرة) أوىل عالمـات املقـدرة التدوينية 
واللعب عـىل مفهوم املفردة وتقابالتها يف 
مجموعة الشاعر والسـارد املرصي منري 
عتيبة. فالعنوان كمن يريد إعطاء األشياء 
صورّة أكـرب من واقعها، أو اختزال املعنى 
املضغـوط وهـو يف اّتسـاعه الكبري، وهو 
عنوان يبحث عن سؤال: أّي كهٍف يقصده 
الشـاعر وأّية مجـرّة؟ وإن أردنـا إضافة 
سـؤال: هل القصد هو الكهـف الذي كان 
أوىل مسـاكن اإلنسـان، وهـل املجرّة هي 
تلـك التي نراهـا يف التلسـكوبات والصور 

الفضائية؟
إن اإلجابـة حتما تتطلّب مّنـا الدخول إىل 
ميدان مدينة الشـعر مـا دام العنوان هو 
البوابـة الكبـرية التـي دلفنا منهـا. وأّول 
مـا يصادفنـا يف هـذه املجموعـة هو أن 
العنـوان الرئيـس الـذي نجده ال يشـّكل 
واحـدًة من النصوص، وتلـك أوىل عالمات 
املجموعـة،  هـذه  يف  التدوينيـة  اللعبـة 
ألن الشـاعر أراد  مـن  العنـوان أن يكون 
جامًعا كلًيا للنصـوص النثرية، جامًعا ملا 
حول النصوص وداخلهـا. وهي التي تبدأ 
من بّواباتها الداخليـة، العناوين الخاصة 
لـكّل نـّص والتي تيش بعد االطـالع عليها 
إنها عناوين اّتسـمت باختزال النّص ذاته 
وفكرتـه.. أي أن الشـاعر لعب عىل النص 
وأعطـاه العنـوان لكي يكون قـادًرا عىل 
التبويـب اللفظـي، ومن ثم فهـم النص.. 
فالعناويـن أغلبها تتكّون وبنسـبة عالية 
من كلمتـني وكلمٍة واحـدٍة أو حتى ثالث 
كلمـات وهي األقـل، وعنـوان واحد وهو 
الطويـل جـدا (امـرأة حقيقيـة كظـالل 
األحالم ورجـل غري كامـل) يف حني هناك 
أكثـر من قصيـدة مـن خمـس كلمات.. 
وهـذا يعنـي أن اللعبـة التدوينية يف هذه 
النصـوص ال تأتـي ملجرّد أنـه يريد كتابة 
عنـوان، بـل جعله الباب الـذي يدخل منه 
إىل النـصّ يف آخر املطاف، أي أن الشـاعر 
وبحسـب اعتقادي لم يضع العنوان أّوال، 
بـل خلـق النّص ثـم نفخ فيه مـن روحه 
وصرّي لـه عنواًنا. ولهذا فإن كّل عنوان له 
خاصيته والتي تعطي املدلول العام للنص 
كفكـرٍة أوىل، وثانًيـا كمقـدرٍة يف تحويـل 
املفـردة من غطائها الـرسدي إىل رسيرها 

الشعري.
إن البنـاء الشـعري يف هـذه املجموعة ال 
يبتعـد عـن البنـاء الـرسدي لكنـه بثوب 
شعري، وهذا متأٍت من كون املنتج سارد 
أيًضـا، وهـو بهـذا يجمـع يف النـّص تلك 
املقدرتـني الشـعرية والنثريـة.. حتى أنه 
يقـول يف مفتتح املجموعـة وتحت عنوان 
(كلمـات) ما يشـري اىل أنه يقّدم تفسـرًيا 
وتحليـًال وحكمـًة وتعريفا (أسـيجٌة ِمن 
لهب، وأُخرى ِمن جليـد،/ نلقي بأرواِحنا 
خلفها،/ لتظلَّ بقيـة العمِر/يف محاوالت 
ُمضِنيـة للخروج.) وهو مـا نراه يف إدارة 
اللعبة بالتقارب بني الرسد والشـعر حتى 
يف وعـي الفـوارق التي تيش باسـتمرارية 

الجملة لتحويلها إىل متن شعري. 
إن اللعبـة اإلنتاجيـة يف هـذه املجموعـة 
تعتمـد عىل ثالثية التنويـع.. األول: النّص 
الطويل الذي يضع لـه أرقاًما من أجل أن 
يتمّدد بالفكرة واالستطالة يف املعنى وتلك 
التـي تأخذ العناويـن الطويلـة.. الثانية: 
النـص القصري الـذي يعتمد عـىل رضبٍة 
تدوينيـٍة واحدٍة تبدأ مـن العنوان وتنتهي 
بالخاتمـة وهـي نصوص تختـزل املعنى 
وتبيـان الفكرة. أما التنويـع الثالث: فهو 
النّص الذي يعتمد عـىل الرتاكيب اللفظية 
يف هذين التنويعني حيث يشـّكالن العامل 
األقرب إىل النّص الفكري الفلسـفي الذي 
يعتمد عىل استخدام مسـتوياٍت مختلفة 

عن مستويات التنويعني..
إن هـذا التنـّوع يف اإلنتاج يعـّرب عن إرادة 
ًشـاعر يريد التوّكـؤ عىل لعبتـه وفنياته 
وأدواتـه األوليـة يف تحريـك املفـردة، ولم 
يجعل كّل املجموعة تأخذ سياًقا واحًدا، أو 
شـكًال واحًدا، أو حتى بناًء واحًدا وبالتايل 

لعبًة واحدًة بمركٍز محدد.
إن مـا يمّيـز الخطاب الشـعري يف عملية 
الشـاعر  أن  النـّيص،  واإلنتـاج  التدويـن 
يستخدم أربعة طرق.. األول: هو الخطاب 

املبارش إىل اآلخر كرسائل مختلفة:
( مللْم خيباتك،

وغلفها بدموعك املنطفئة.
ضعها يف خزانِة الهدايا املشينة

هـل امتـألْت؟) ص ١٥
وكذلك

(أفرُدها تحت قدميِك،
فتدُُّب يف رسومها الحياة.

ذلك البلبُل يطرُي فوق شجرِة ياسمني ،
وهذا النَّهُر يعزف لحنا شجيًّا،

ـجرُة تتمايُل مع نسيم عاشق ،)  وتلك الشَّ
ص ١٦

أما الطريقة الثانية فهي الخطاب الخاص 
إىل العام عرب تفسرياٍت وتحليالت الشاعر ملا 
حوله، والتي تأخذ عرب املستوى الفلسفي 
يف بعـض األحيـان، واملسـتوى التحليـيل 
لألشـياء، بهدف إدراك ماهية النّص الذي 
ال يبتعـد عـن النصوص األخـرى، لكنه ال 

يتقرب من ناحية الخطاب ومفهومه:
(لـم يجـرؤ التاريـُخ عـىل تدويـِن تلـك 

اللحظة.
كانت خيـوٌط سـوداء من دخـاِن الوجِع 

تركُب رياحا ترصُخ،
األلُم يدفُعها إىل أعىل.

ـقوط  يعتليها الوجُع املرتِج خوفا من السُّ
.) ص١٩

يف حني تركز الطريقة الثالثة عىل تقّمص 
الترصيـح  الشـخصية لإلنابـة عنهـا يف 
واالحتجـاج أو التلويـح واملناجـاة، وهي 
محاولٌة رسدية يف استعمال هكذا طريقٍة 

يف التحّول من املخاطب/أنثى مثال إىل أنا/
املرأة باإلنابة لتوصيل الحقيقة ـواملراد:

(أرفُض أن أصب يف قالب.
فلسُت حذاء بالًيا.

أرفض أن أكون أسرية كلمات أو عادات،
أو ورقة زواج،) ص ٢٢

أمـا الطريقة الرابعة فهي اسـتخدام األنا 
املتكلّم يف تحويل النـصّ من كونه خطاًبا 
إىل الذات ليكون إىل اآلخر املستلّم للخطاب، 
وهـي طريقـة يراد منهـا تحويـل النّص 
ا مـن مفردات إىل  الشـعري من كونه نصًّ
نّص لتأويـالت، خاصة إذا ما كان خطاب 
املتكلّم يعني به اآلخر املخاطب له/ رجل/ 

امرأة/ بالد/ حالة اجتماعية:
(تنداُح عن قلبي موجاٌت من شوق،

يف عنف تسونامي،
ورقة نظرِة عذراء خجول..
تعرف طريقها إليِك،) ١٢٨

إن هذه الطرق األربعة تعطي أهميًة كربى 
للمسـتويني القصدي والتأوييل مع غياب 
غري كبري للمستوى التصويري الذي يعني 
بـه الوصف العام ملا حول النّص وما حول 
طريقة املخاطب، كون الشـاعر معني يف 
فكرة كّل نّص هو الوصول إىل مرحلة اتمام 
العالقـة مـا بني املكنـون الشـعري العام 
واملسـتوى الفلسـفي. مثلما هي مجادلة 
مع اآلخر أو الترصيح بماهية العالقة بني 
الذات والذات، يف اختيار الجملة الشـعرية 
من جهة، ومعناها من جهٍة أخرى يف أنها 
تنطق بالتحليل والنتيجة مًعا. للوصول إىل 
لحظة فّك الرتابط ما بني الرسد والشـعر. 

كمـا هو نـّص العرافـة الذي يعـد أقرص 
نـّص يف املجموعة والذي أراده ما يشـبه 

الومضة:
(الّتي درسـْت خطوَط يدي بعمق، 

ثّم أخربتني بكّل ما سيحدث يل، 
لم تعرْف أّن خطوَط حّظي تتبدَّل، 

عندمـا تلمُس كّفـي كـفَّ حبيبتي.) ص 
١٣٠

إن املتن الشعري يف هذه النصوص تحاول 
مناقشة الكثري من املواضيع التي يختارها 
الشـاعر، فهـو يّرصح بالكثـري من خالل 
النصوص التي تنوّعـت إىل عّدة مواضيع، 
لكن األغلب الـذي اعتمدت عليـه األفكار 
كان املوّجـه إىل الحبيبة الحارضة الغائبة 
التي تتمّثل بكّل ما يمكن أن يعطيه النّص 

املوّجه.. وهذه جاءت بأربعة طرق:
األول: النص الذاتي، بطريقة بّث املستوى 

التحلييل: 
(ينسكُب األبيُض يف األسوِد الخفيِف،

ببطء لذيذ.
ترتاءى عرشات األشكال البهيجة،

عـىل جنبـات الكـوب املـدور،
عىل سطِح الشاي؛

الذي يستقبُل بشوِق العاشق،) ص ١٣١
الثاني: النـص الذاتي املتفّرع إىل أنا الحلم 

واملوضـوع والتمنـي:
(يف جنَّة ما،

يتكثف ندى الورد يف سحابة،
تهطُل عيلَّ حناًنا.

نهُر الحنني يف قلبي،
يصبُّ يف عينيِك،) ص ١٣٢

الثالـث: اسـتعادة املـايض والحلـم مًعـا 
بطريقة املخاطب غري املبارش بما يشـبه 

البوح:
(ملن أرتدي مالبس العيد،
إْن لم تكْن عيناِك هناك،

تنظرني
وترقيني

وتخربني أني أكثُر األوالِد أناقة
وجماال. ) ص ١٤

الرابع: الحضور املكثف للحارض من خالل 
صوت الراوي/ الشاعر:

(إىل املكاِن نفسِه يأخُذني قلبي.
إىل ُعمِق الزهرة الحمراء

أمتصُّ رحيقها،
فتفعمني الذكرى)  ص٥٤
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أَُساِفٌر ِيف ِظلِّ الَْحَكاَيا َقِصيَدًة
أَُرتُِّل ِفيَها َما ُيَداِوي َغلِييل

ِيي َكزَاِخٍر َفَفْيُض َصَفاٍء ِمْن َصفِّ
ُيِنرُي ِبَها النَّْشوَاُن َجزَْي ُنُهوِل

إَِىل َمْن ِبِه ِطبُّ النُُّفوِس َدَواُءَها
أُِشرُي إِلَْيِه ِعْنَد ُكلِّ ُذُهويل

أَِسرُي َعَىل َنْهٍج َو َدْرِبَي َواِضٌح
لَْماِء ِمْثُل َضلِيِل وََغرْيَِي ِيف الظَّ

ِة الْلِِّه َواِثًقا َوِزْدُت ُتًقا ِيف َحْرضَ
ِبأَنَِّي ِيف َتْقوَاَي أَْنَت َدلِييل

َترَاِتيُل ُعْمرِي ُكلَُّها َفْيُض َعاِشٍق
َتَناَهْت إَِىل الرَّْحَماِن ِيف َمْوِكِب الِْخلِّ

اَعًة َفَيا ُمْنِشَئ اْألَْكوَاِن ِزْدِني َرضَ
إَِذا َغصَّ أُْفٌق ِيف َنًدا َو َخِمييل

َالِة َشَهاَدًة َوإِْن ُكْنَت َترَْىض ِبالصَّ
َيِقيِني ِبأَنِّي ِيف َرَجاَك َظلِييل

َوَيا َمْن َبَرْيَت الَْخلَْق أَْنَت َحِسيُبُه
لَِمْن َخاَن وَْعَد الِْبْرشِ َعْهَد َرُسوِل
لَِيْعُلو ُدَعاِئي ِمْن َرَجاِئي َمَقاِصٌد
ُع الْوَْهِج َبْعَد ُذُهوِل َفَهاَبْتَك َرضْ

َفِماِيل ِسَوى َنْجوَاَك إِْن َضاَق َخاِطرِي
لََجأُْت َوِيف َقلِْبي ُهًدا لَِسِبيِل

أَُتوُق ِألَْجُدو ِيف ُعُيوِن َمَقاِمِه
ُيَساِمُرِني َنْجِمي لُِقرِْب َخلِيِل

َو َما أََنا إِالَّ ِمْن َنِجيَِّك ِيف الَْوَرى
َسلِيُل ُهَداٍة ِيف َهًوى ِألُُصوِل

لََقْد َجَحَد الَْعاُدوَن َنْهَج ِرَسالٍَة
وُغيَِّب حٌق َشاِخٌص ِبرَِذيِل

أََال َفاِْقَنُعوا إِنِّي ِبُرْؤَياَي َهاِئٌم
َوِيف َدْوَحِة الَْعلَْياِء ُنوُر َسِبييل

َفَال َتأَْسِفي َيا َنْفُس أَْن َتَتأَوَِّهي
َو َصْربًا َفرَبُّ النَّاِس َخرْيُ َمُسوِل
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يا برصتي الشّماء ابِق يف دمي
فيضاً يمّد  القلب حّد  االنجم
يا برصة السّياب انت املبتغى
وجداً يدقُّ الروح عند االعظم

يا زهو كلَّ الشعر  يف بستانها
يا ملتقى االحباب حلو املبسم
يانبع كل العشق   يف ارواحنا

ذا حّبِك الفّياض يرسي يف الدم
يانهر جيكور الذي يرسي عىل

تغريدة الشحروِر يف صبٍح ضمي
ياقبلة االحباب  مايل  والهوى
ان يبتغي منك اللمى واملعصم

لكنني اهواك   حّتى  ارتوي
من حّبك اآلخاذ أّنى يرتمي

ابِق حماك الله من رجس العدى
عذراء تغفو  بالخليج  وتحتمي

@@NN÷aã»€a@ãÃq



الشعور بالحاجة إىل التسوق يف حالة 

الرغبة يف رشاء الرضوريات أمر جيد، 

لكن وصول األمر إىل الرغبة يف التسوق 

طوال الوقت يعد أمرًا مكلًفا ومضيًعا 

للوقـت يف حالـة رشاء املقتنيات غري 

املهمة واملتوفرة.

يف  الدائمـة  الرغبـة  لتتخلـيص مـن 

التسـوق ورشاء املنتجات غري املهمة 

واملتوفـرة لديـِك عليك باتبـاع بعض 

النصائح لتوفري املال والوقت إلنجاز 

مهام خرى.

استعيني بصديقاتك

قومي باالسـتعانة بإحدى صديقاتك 

أو أقاربك للتسوق معك وأخربيهم أن 

يرشـودِك إىل مدى أهمية ما تشرتين 

حتى ال تتكدس مشـرتياتِك يف املنزل 

دون استخدامها.

احتياجات األطفال

قد ال يكتفي طفلك برشاء لعبة واحدة 

جديدة ويرغب يف ألعاب أخرى، علميه 

أن يختار لعبة واحدة فقط وأن يحدد 

احتياجاته قبل النزول للتسوق.

قائمة باالحتياجات

قومي بإعداد قائمة باحتياجاتك قبل 

النزول للتسـوق حتى تتجنبي رشاء 

أغراض قد ال تحتاجني لها.

ال تهتمي باإلعالنات

اإلعالن البارز عـن منتج ما يف املتجر 

لـه  انتباهـك  لفـت  يتسـبب يف  قـد 

لتشـرتيه رغم عدم حاجتك له، لذلك 

ال تهتمي بهذه العـروض واإلعالنات 

املحفزة لتتخليص من مشكلة إدمان 

التسوق.

الرشاء نقًدا

ابتعـدي تماًما عن الـرشاء ببطاقات 

التخلـص  يف  رغبـت  إذا  االئتمـان 

مـن إدمـان التسـوق واشـرتي نقًدا 

لتتحكمي يف املرصوفات.

نوعي يف نزهاتك

إىل  الذاهـب  عـىل  النزهـة  اقتصـار 

املتاجر الكبرية واملحال ال يسـاعد يف 

التخلـص من رغبـة الـرشاء، قومي 

بتغيري األماكـن التـي تتنزهني فيها 

ونوعـي بينها كالسـينما أوالنادي أو 

دعوة أحدى أصدقائك لتناول الطعام 

يف إحـدى املطاعـم املفضلـة لتبعدي 

عينيـك عن النظـر إىل املتاجر املغرية 

لرغبة التسوق.

اكتفي بما لديِك

احريص عىل عـدم رشاء منتج يتوفر 

لديـِك منه أكثر من اثنـني، فإذا كنت 

تمتلكني حقيبتني جلديتني شبيهتني 

يف الشكل فال داعي لرشاء الثالثة!

هنالـك خمـس عـادات يوميـة 
أخطر عىل صحة اإلنسـان مما 
قد تبـدو له ألول وهلـة، وهذه 
بعـض النصائـح حـول كيفية 

اإلقالع عنها:
االسرتخاء والرقود بعد العمل

حني يعود اإلنسـان مـن العمل 
إىل البيت فإنه ال يرى أفضل من 
الخلـود إىل الراحـة واالسـتلقاء 

يف  أو  األريكـة  عـىل  والتمـدد 
الفراش ومشاهدة التلفاز وربما 
أكل بعض األطعمة املسلية مثل 
البطاطا املقلية أو الفشار، لكن 
الجمعيـة األملانية لصحة القلب 
تويص باإلقـالع عن هذه العادة 
املرتاكـم  النفـيس  اإلجهـاد  ألن 
خالل يوم العمل ال يتم التخلص 
منه بهذه الطريقة، بل إن خطر 

اإلصابـة بضغط الدم يـزداد يف 
هذه الحالة.

وبدال من ذلـك ينصح بالخروج 
من املنزل بعد العمل والتنزه مع 
الزوج أو األقـارب أو األصدقاء، 
يف  رسيعـا  واملـيش  الجـري  أو 
الحديقة أو لعـب كرة التنس أو 
كـرة الطاولة أو الغولـف، فهذا 
يحـرك الـدورة الدموية ويحرق 

ويجلـب  الحراريـة  السـعرات 
املتعة.

أكل اللحوم بشكل يومي:
التقليـل مـن أكل اللحـوم عادة 
منهـا  اإلكثـار  ألن  صحيـة 
-وخاصة اللحوم الحمراء- يزيد 
مـن خطـر اإلصابـة برسطـان 
األمعاء بحسب الدراسات. وبدال 
من ذلك تويص الجمعية األملانية 
للتغذيـة بـأن يتناول اإلنسـان 
مـا بـني ٣٠٠ إىل ٦٠٠ غرام من 
اللحوم أسبوعيا ال أكثر، وبتناول 
أطعمـة بديلة عـن اللحوم مثل 

البقول كالعدس والفول.
اإلرساف يف األدوية املسـكنة قد 
يـؤذي الكبـد والـكىل ويزيد من 

احتمالية حدوث قرحة املعدة.
الجلوس الطويل عىل املرحاض:

عـىل  طويـال  الجلـوس  يـؤدي 
املرحاض إىل الضغط عىل األوعية 
بالدم  الدموية وامتالء األنسجة 
والتسـبب يف مـرض البواسـري، 
وهذا بسـبب الضغط املسـتمر 

عىل عضالت اإلخراج.
وبـدال مـن ذلـك يجـب تجنـب 

الجلوس الطويل عىل املرحاض، 
وقـت  تحديـد  األفضـل  ومـن 
الجلـوس بالنظر إىل السـاعة أو 

بتشغيل املنبه.
اسـتخدام املسكنات كعالج لكل 

يشء:
الصداع ووجع الظهر يحّدان من 
القـدرة عـىل األداء، ولذلك يلجأ 
الكثـريون إىل األدوية املسـكنة، 
ولكـن هذا قد يؤذي الكبد ويزيد 
مـن احتماليـة حـدوث قرحـة 
املعدة، وقد يحدث رضر يف الكىل 

ونزيف يف البطن.
وبدال من ذلـك يجب عدم تناول 
الحبـوب املسـكنة ألكثـر مـن 
عـرشة أيـام يف الشـهر الواحد. 
وبدال من األدوية املسـكنة التي 
ال تتجاوز فعاليتها التخدير، عىل 
اإلنسـان البحث عن املسـببات. 
وغالبـا ما يكون سـبب الصداع 
وألم الـرأس هو التوتر واإلجهاد 
النفـيس الكثـري وقلـة الحركة 
وعدم الراحة. لذلـك ينبغي عىل 
اإلنسـان أن يسـأل نفسه: متى 
كانـت آخـر مـرة أخـذت فيها 

عطلة مـن العمل؟ وهل أمارس 
باسـتمرار؟  وأتحرك  الرياضـة 
بزيـارة عيادة  وينصـح كذلـك 

الطبيب.
نسيان الرشب:

املـاء  أن رشب  نعـرف جميعـا 
مهم، ورغم ذلك كثريا ما يحدث 
امليـاه  مـن  قليـال  نـرشب  أن 
والسـوائل، فكثـريا مـا ننـىس 
بأمور  االنشـغال  أثنـاء  الرشب 
العمـل. لكن اإلقـالل من رشب 
املـاء يؤدي عـىل املـدى الطويل 
إىل اإلمسـاك وجفاف الجلد وإىل 
شعور بالدوخة، وكذلك قد يؤدي 
إىل تشـقق الشـفاه والشـعور 

بالعصبية.
رشب  يجـب  ذلـك  مـن  وبـدال 
ليرتين من املاء عىل األقل يوميا. 
وأن يذّكر اإلنسـان نفسـه بذلك 
عـن طريـق منبـه السـاعة، أو 
عـن طريـق بعـض التطبيقات 
الذكـي  الهاتـف  أجهـزة  عـىل 
التـي تذكرك برشب املـاء يوميا 
وتعطيـك إحصائيات أسـبوعية 

وشهرية حول ذلك.
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يعد الديك الرومي من األكالت 

مـن  كثـري  يعشـقها  التـي 

الشـعوب العربية، فهو يتميز 

بمذاق شـهي، كمـا أنه يمكن 

تناولـه بأكثـر مـن طريقـة 

مختلفة. 

ولكن هناك عديد من السيدات 

يعتقدن أن طريقة إعداد الديك 

لذا  للغايـة،  املشـوي صعبـة 

سأخربك اليوم بأسهل طريقة 

لتحضريه حتـي تتمكني من 

عملـه ألفـراد عائلتـك حينما 

شئت. 

اتبعي الخطوات األتية لتتعريف 

عىل أسهل طريقة لعمل الديك 

الرومي املشوي.

الرومي  الديـك  مقادير عمـل 

املشوي:

١ ديك رومي صغري أو متوسط 

الحجم

١ ثمرة بصل متوسطة الحجم 

مفرومة

١ ثمرة ثوم مفرومة

٢ ثمرة طماطم مبشورة

ملـح وفلفل أسـود (حسـب 

الرغبة)

١ ملعقة صغرية قرفة

١ ملعقة كبرية عصري ليمون

١ ملعقـة صغرية مـن أوراق 

الزعرت املفروم

٢ ثمـرة فلفل ألوان (حسـب 

الرغبة)

١/٢ كوب من الزبد السائح

طريقـة عمـل الديـك الرومي 

املشوي:

١- بعـد تنظيف الديك الرومي 

جيـدا، ضعيـه يف وعـاء كبري، 

واضيفي إليه التوابل السابقة 

مع الحرص عىل حشـو قليل 

الديـك  داخـل  الخلطـة  مـن 

الرومي  الديك  اتركي  الرومي. 

يف الخلطـة ملـدة سـاعتني يف 

الثالجة.

حـرارة  درجـة  اضبطـي   -٢

الفرن عىل ٣٥٠ درجة مئوية.

٣- ضعي الديك الرومي املتبل 

يف صينية مناسبة لحجمه، ثم 

ادهنيه بالزبد السائل. يفضل 

أن تضعـي يف الزبـد قليل من 

امللح والفلفل األسود والزعرت.

٤- قومي بوضـع الصينية يف 

الفرن واتركيها ملدة سـاعتني 

ونصـف. تأكـدي مـن تمـام 

عـن  الرومـي  الديـك  نضـج 

طريـق غرس الصدر بسـكني 

رفيع أو يف املسافة بني الساق 

والفخذ.

٥- عند تمام النضج، سيصبح 

الديك الرومي جاهزا للتقديم.

يمكنـك تقديم الديـك الرومي 

مـن  بعـض  مـع  املشـوي 

األرز  أو  السـوتيه  الخضـار 

بالخرضوات.
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الزهور ليسـت فقط لتجميل الحدائق فحسـب، بل هي وأحد من أهم 
الديكـورات التي يلجأ اليها الكثري لتجميـل منزلة أو مكتبه بها، فهي 
تجلـب الفرح للعينني والسـعادة للروح، ولكن هل فكـرت يوما يف أن 
لكل غرفة أو مـكان يف املنزل الزهور الخاصة به، ووفًقا للخرباء، فإن 
إضافة الزهور إىل غرفتك سيساعدك عىل إحداث تأثري املهدئ يمكن أن 

يساعدك يف تخفيف التوتر.
شقائق النعمان لغرفة املعيشة:

تعّد زهور شـقائق النعمـان نوعا فريدا من الزهور مناسـب إلضافة 
اللون والطاقة اإليجابية، إىل منطقة غرفة املعيشـة الخاصة بك، وتعد 
فـوق طاولـة القهوة أو طاولة الوسـط هي أفضل مـكان لوضع تلك 
الزهور، تتميز شـقائق النعمان بألوان رائعـة مختلفة، منها األبيض 
واألحمـر واألرجواني، فيمكن اسـتخدام لون واحـد، أو عمل باقة من 
جميع األلوان،  ويعد مزج من شقائق النعمان ذات األلوان املختلفة يف 

باقة واحدة فكرة جيدة تساعد يف جعل املجموعة أكثر جاذبية.
ورد الشمبانيا لغرفة السفرة:

ال شك من أن وجود الزهور بألوانه املميزة يكون مريح لألعصاب وفاتح 
للشـهية أيضا، فإذا كنت تريد إرسـال رسالة حب مليئة بالرومانسية 
فيفضل وضع الزهور باللون األحمر، ولكن إذا كنت تريد إضافتها عىل 
السفرة فال يمكن وضع الزهور الحمراء، فأفضل زهرة يمكن وضعها 
عىل السـفرة للتعبري عن مدى الحب، هي زهرة الشمبانيا، فهو مزيج 
من اللون األحمر واللون األبيض، بأشكال ودرجات مختلفة، فإن لون 
ورود الشـمبانيا أقل قوة، ورائحتها خفيـة بما يكفي حتى ال تتداخل 

مع نكهات الطعام.
ورد املهور لغرفة نوم:

يعتقـد البعـض أن وضـع الزهـور يف غرفـة النوم يعمل عىل سـحب 
وامتصاص كل األكسـجني يف الليل، وهذه تعد أسـطورة ال تسـتند إىل 
حقائق، وال توجد مشكلة عىل اإلطالق يف وجود الزهور يف غرفة نومك، 
فزهـرة املهور هي الخيـار األفضل لغرفة نومك، حيـث تتميز برائحة 
مميزة ومهدئة وتكـون أكثر إرشاًقا عند وضعها تحت املنضدة بجوار 
النافذة، كما أنها أكثر عطرة يف الصباح بسـبب إطالق الزيت العطري 
لها املميز، مما يضمن لك االستيقاظ عىل رائحة جميلة لبدء يومك.  

زنبق كاال للمطبخ:
املطبـخ هو املـكان الوحيـد الذي ال يوجد لـه رائحة مميـزة خاصة، 
وذلـك لكثرة التوابل، والخـرضوات والورقيات، فـكل واحد منهما له 
رائحـة مختلفة ومميزة عن االخر، وهنا يحتاج املطبخ لزهور مميزة 
ومختلفة بشـكلها وألوانها ورائحتها، فيفضـل اختيار زهرة برائحة 
رقيقـة، ولكن بألـوان مذهلـة، وتعترب زهـرة زنابق الكاال مناسـبة 
بشـكل جيـد لبيئة املطبـخ، لرائحتهـا الخفيفة والهادئـة واملعطرة، 
وألوانها املميزة واملختلفة التي تلفت للنظر، حتى لو كان املطبخ أكثر 

ازدحاًما.

تعد مشـاعر األمومة من أجمل املشـاعر 

اإلنسـانية التي تمر بها املـرأة عىل مدار 

حياتهـا، ولكـن مـع مـرور األم بتجربة 

األمومـة ألول مـرة فهنـاك العديـد مـن 

األسـئلة التـي تـراود تفكريها وتسـعى 

إليجـاد إجابات مناسـبة لهـا، ومن أبرز 

هذه األسـئلة: كيـف أتعامـل مع طفيل 

وأصنع منه شخصية متميزة؟.

القراءة واالطالع:

تعريف من خالل مهـارة القراءة واالطالع 

عىل مراحـل النمو عند األطفـال، وكيف 

تتعاملني مع كل مرحلة عىل حدة وخاصة 

السـنوات الخمـس األوىل للطفـل، والتي 

تحتاج منك االهتمام والدعم والتشجيع.

التغذية:

معرفـة طرق التغذيـة املناسـبة للطفل 

والحـرص عـىل اسـتفادة الطفـل مـن 

األمـالح والفيتامينات واملعـادن املقدمة 

له مـن خالل وجبـات الطعـام الصحية 

واملفضلة.

التشجيع:

 الطفـل يولد وهو يمتلـك الثقة بالنفس 

بشـكل فطري، واألرسة لهـا دور كبري يف 

الحفـاظ عىل تنمية هذه الثقة بنفسـية 

الطفل، من خالل حثه عىل االستكشاف، 

وتحفيزه، واعطائه الفرصة إلبداء الرأي 

والتعبري عما يشعر به.

تجنبي الرتبية السلبية:

 وهناك أنواع من الرتبية تجنبي تطبيقهم 

مـع الطفـل، مثـل الرتبيـة الفوضويـة 

والتي تعود الطفل عىل العشـوائية وعدم 

تحمـل املسـؤولية، والرتبية السـلطوية 

وهي التي يسـتخدم فيها اآلباء أسـاليب 

الرتهيب والتسـلط عـىل الطفل ورضبه، 

وبالتايل فالرتبية الوسط هي أفضل طرق 

الرتبية.

املشاركة:

 سـنة أوىل أمومـة تحتـاج مـن الـزوج 

تربيـة  ىف  لزوجتـه  واملشـاركة  الدعـم 

األبنـاء، وخاصة يف ظـل تراكم الضغوط 

واألعباء النفسـية عليها، فالزوجة دائما 

تنتظر مـن زوجهـا االهتمـام والتقدير 

فال تجعليها تقع فريسـة لإلهمال وعدم 

التقدير.

تنمية ذكاء الطفل:

 احريص عىل التحـدث مع طفلك لتنمية 

الذكاء اللغـوي لديه، مع االهتمام بجعل 

وقته ميلء باألنشطة واألحداث اإليجابية 

كالتدريب عىل الرسـم والتلويـن،  وذلك 

لتنمية الذكاء الفني واإلبداعي لديه.

ملاذا تستمر مشكلة األمكنة الداكنة تواجهنا جميعاً من 
دون حلـول فّعالة؟! لعّل السـبب يف ذلك هو عدم فعالية 

املنتجات املستخدمة عىل البرشة، أو عدم استخدامنا لها 
بالطريقة الصحيحة!

فلَم ال نقـوم بتجربة إحدى الوصفـات الجديدة! فلربما 
تكون املنقذة لنا من شبح املناطق الداكنة!

 تعتمـد هذه الوصفة السـحرية عىل الرمـان، الذّي ُيعّد 
واحداً من أهـّم الفواكه املضادة لألكسـدة، والناجعة يف 
تفتيح البـرشة ومعالجة البثور. كذلـك، يحتوي الرمان 
اللذيـن   A , B عـىل فيتامينـات عديـدة، كفيتامينـي: 
يحافظـان عىل نضـارة وشـباب البـرشة، باإلضافة إىل 

فيتامني C املسؤول عن إفراز الدهون.
إذاً، احـريص عـىل تنـاول الرمـان باسـتمرار للحصول 
عـىل برشة شـابة متألقـة ونـرضة، واجعليه وسـيلتك 
للقضاء عىل األلوان الداكنة يف بعض مناطق جسـمك، يف 

طريقتني:
•الطريقة األوىل: سـهلة وبسـيطة، وال تحتاج سوى إىل 

هرس بعض بذور الرمان، وفركها عىل البرشة واألمكنة 
الداكنة األخرى. فهذه الطريقة ستعمل عىل إزالة الخاليا 
امليتة يف الحال، وستسـاعدك عىل تخفيف دكانة البرشة 

مع االستعمال املتكرر.
•الطريقـة الثانيـة: وهي مركبة بعض الـيشء، وتعتمد 

عىل مزج مكونات هي:
-كوب من بذور الرمان املطحونة.

-كوب من دقيق الشوفان.
-ملعقتان من العسل.

ملعقتان من اللبن.
الطريقة:

-امزجي املكونات مًعا.
-ضعيها عىل مناطق برشتك الداكنة مع التدليك الرقيق.

-اتركي املزيج لبعض الوقت.
-اشطفي باملاء الفاتر.
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١٥٥٩ ـ تتويج إليزابيث األوىل ملكة عىل إنجلرتا يف دير وستمنسرت 

بلندن.

١٨٥٤ - الجيش الرويس يتعرض لهزيمة قاسـية يف معركة جاتانا 

يف رومانيا من الجيش العثماني، وأدت املعركة إىل فشـل الروس يف 

طرد العثمانيني من رومانيا.

١٩٢٢ - اإلعالن عن قيام جمهورية أيرلندا.

١٩٣٤ - زلزال يف بيهار بالهند ونيبال بقوة ٨٫٤ عىل مقياس ريخرت 

يؤدي إىل وفاة ١٠٧٠٠ شخص.

١٩٤٤ - اللجنة االستشـارية األوروبيـة واملكونة من ممثيل قوات 

الحلفاء تقرر تقسيم أملانيا.

١٩٦٦ - انقالب عسـكري يف نيجرييا قتل خالله رئيس الوزراء أبو 

بكر باليوا، وتنصيب الجنرال جونسون أيرونيس رئيًسا للبالد.

١٩٧٠ - معمر القذايف يتوىل رئاسة الوزراء يف ليبيا.

١٩٧١ - االحتفال بمرص بمناسبة إتمام بناء السد العايل.

١٩٨٥ - عـودة الربازيـل للحكـم املدنـي بعد ٢١ عامـا من الحكم 

العسكري.

١٩٩٠ - إنـدالع الحرب األهلية بني جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان 

السوفييتيتني.

٢٠٠١ - بداية عمل املوسوعة املفتوحة ويكيبيديا.

٢٠٠٦ - مجلـس الوزراء الكويتي ينادي ويل العهد الشـيخ سـعد 

العبـد اللـه السـالم الصباح أمريًا لدولـة الكويت بعـد وفاة األمري 

الشيخ جابر األحمد الصباح.

٢٠٠٧ - تنفيـذ حكم اإلعدام يف عواد البندر وبرزان التكريتي وذلك 

بعد إدانتهم بجرائم حرب.

٢٠١١ - رئيـس مجلس النواب التونيس فـؤاد املبزع يؤدي اليمني 

الدستورية رئيًسـا مؤقًتا للجمهورية خلًفا للرئيس زين العابدين 

بن عيل.

ع بني طهران والُدول الُكربى   ٢٠١٦ -ُدخول االتفـاق النووي املُوقَّ

حيِّز التنفيذ ليبدأ بالتبعية رفع العقوبات االقتصادية عن إيران.

٢٠١٨ - تفجـريان انتحاريان يف سـاحة الطـريان يف بغداد يوديان 

بمقتل وإصابة أكثر من ١٠٠ شخص.

٢٠١٩ - مجلـس العمـوم يصـوت بغالبية ٤٣٢ صوًتـا ضد خطة 

ترييزا ماي للخروج من االتحاد األوروبي مقابل مائتني واثنني من 

إجمايل األصوات.

٢٠٢٠ - اسـتقالة الحكومة الروسـية برئاسة دميرتي ميدفيديف 

تمهيًدا لتعديل الدستور الرويس.
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هنـاك طالب جامعي كان هذا الطالب لديه امتحان يف اليوم التايل 
فـأراد أن يبـدأ دراسـة اسـتعداداً لإلمتحان، ولكـن فجأة مرض 
والده بشـدة وشـعر بألم قاٍس يف قلبه، فأرسع فيصل مع والده 
إىل املستشـفى وأخـذ معـه كتابه لعـل الفرصة تسـنح له هناك 
للمذاكرة، ويف املستشـفى قام االطباء بعمـل جميع الفحوصات 
الالزمة لوالدة، ثم أشار الدكتور برضورة بقاء الوالد يف املستشفى 

لعدة أيام .
اضطـر فيصـل إىل الجلوس مـع والده يف املستشـفى وكان الولد 
متعباً بشـدة فلم يجـد فيصل الفرصـة قط للمذاكـرة إال بعض 
الوقـت اىل نام فيه والده، وعند الفجر اسـتيقظ فيصل وصىل ثم 
تابـع جزء من دراسـته ولكنه لم يتمكن سـوى من مذاكرة جزء 
صغـري جداً ألن املادة كانت طويلـة، وعندما جاء موعد االمتحان 
قبل فيصل رأس والده فرفع الوالد رأسه إىل السماء ودعا الله عز 

وجل له بالتوفيق والنجاح .
انطلـق فيصل إىل االمتحـان ولكنه لم يتمكن سـوى من االجابة 
عن تسـعة أسـئلة فقط من أصل سـتني سـؤال، ولكنـه تفاجئ 
حني أعلن االسـتاذ العالمات أمام الطالب أنه أحرز درجة سـتني 
من سـتني، فقال يف نفسـه: بالتأكيد هناك خطأ ما، وعند انتهاء 
املحارضة تبـع الدكتور وقال له إنه يريـد التأكد من عالمته مرة 
أخـرى، فبحث الدكتور عن اسـمه وقال له : مبـارك لقد احرزت 
سـتني من سـتني، فقال فيصل بأمانه : ولكنني ال اسـتحق هذه 
العالمـة، هل يمكنني ان ارى ورقة امتحاني، بحث الدكتور عنها 
فلـم يجدها، ثم قال له : اآلن تذكرت، حينما كنت أصحح االوراق 
وأنا جالس طارت مني الورقة ولم استطع االمساك بها، وحرصاً 
عـىل اال اظلـم صاحب الورقـة اعطيت له العالمـة كاملة، ويبدو 
أن هـذه الورقـة كانت لك، فرسد له فيصل قصـة والده فقال له 
الدكتـور : يبـدو ان الله عز وجل أراد أن يعوضك عىل حسـن برك 

بوالدك .
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إّن الطريقة التي ترفع يدك بها 

لتطلـب الـكالم يف اجتماع ما، 

أو يف الصـفّ إذا كنـت طالب، 

تكشـف الكثـري عـن صفات 

شخصيتك ربّما تجهلها. تابع 

ما ييل:

الصورة رقم ١ : إذا كنت ترفع 

يدك بفتح أصابعك، أنت:

ذو شـخصّية سـعيدة، وغـري 

كتومة وتكثر االبتسام.

تحّب أفراد عائلتك وأصدقاءك 

كثرياً.

يعتمد تّرصفك عىل الشـخص 

يف  يقابلـك، وطريقتـه  الـذي 

معاملتك.

يسعدك أّي تّرصف لطيف من 

الشخص اآلخر، وتعرف كيف 

تـرّد له الجميـل، حّتى لو بعد 

حني.

عندمـا تحـّب أّي كان، فهـذا 

الشعور لن يتغرّي قط تجاهه، 

وتخلص له حّتى املوت.

كنـت  إذا   :٢ رقـم  الصـورة 

ترفع يدك مـع لصق أصابعك 

ببعضها، أنت:

ذو شخصّية متفائلة، شجاع 

وهجومّي.

ال تحـّب أبـداً إظهـار ضعفك 

وطبعك الهّش لآلخرين.

أّنـك  درجـة  إىل  جـّداً،  كريـم 

تـرّد جميـل اآلخرين بنسـبة 

مضاعفة.

يجـدك النـاس مصـدر ثقـة، 

يّتكئـون عليـه عنـد  وكتفـاً 

الحاجـة، ملـا لديك مـن حّس 

عاٍل باملسؤولّية.

أنت مخلص ألصدقائك وأفراد 

عائلتك.

الصورة رقم ٣: إذا كنت ترفع 

يدك بإغالق كّفك، أنت:

بارد ظاهرّياً، ولكن يف الداخل، 

شخصّيتك دافئة ومحّببة.

عـال  حـّس  ولديـك  ذكـّي 

باملسـؤولّية، ويمكن االعتماد 

عليك يف أّي يشء.

أو  حزيـن  تكـون  عندمـا 

مجروح املشاعر، تخفف ذلك 

وال تظهره لآلخرين.

إذا كان أصدقـاؤك بحاجة إىل 

مسـاعدتك، ال ترفض أبداً مّد 

يد العون لهم.

املقرّبـون  النـاس  يجـدك 

منك إنسـان يف غايـة الروعة 

واللطف والحّنية، أّما اآلخرون 

الذيـن ال تربطهـم بك سـوى 

معرفـة سـطحّية، فيجدونك 

بـارد املشـاعر ورسـمّي جّداً 

تجاههم. 
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موبشر جنك ملك عل كـــــــــــــاع
طولك خيزرانه ونضرتك تكـــــــــــتل
اذا شفت الشمس التطلع اترجـــــــاك
اخاف اتشوف وجهك والشمس تخجــل
عيونك سود هنه من اهللا متكحـــــالت
اومن عينك حبيبي الناس تتكحـــــــل
ماكدر اوصفك بل وصف محتـــــــــار
احير امنني ابدي اشلون اتــــــــــــغزل
اكول انته ورد ال بل ورد غلطـــــــــــان
الن هوه الورد بس ينترك يــــــــــــذبل
دورت بحالتك ماشفت بل كـــــــــــون
اجلمال البيك خايب واحلسن يكـــــــتل
 اريد اكرب عليك وميي تبقه ايكـــــــون
 الن وياك احس ابدنيتي اجــــــــــــمل
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أنـت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليشء 
ونقيضـه يف آن واحد. عادة تنتقل مـن قضية اىل أخرى 
يف وقـت واحد دون أدنى مشـكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك 
النـاس من ذلك. حـاول أن تفكر جيدا فيما سـتقوله قبل أن 
تتلفـظ به. ال تجعـل حياتك كتابـا مفتوحا بحيـث ال يطلع 

اآلخرون عىل أرسارك.

أنـت خيايل جـدا اليوم ولذلك سـيبعدك خيالـك عن أرض 
الواقـع األمر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعـض األعمال. قد 
تالحظ أن األشخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما تكون 
واحـدا منهم. أمامك خياران ولكن ال تعـرف أيهما األفضل لذلك 

ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعاني من اإلرتباك بسبب فشل مشاريعك املهنية 
أو عـدم النجاح يف بدء عمـل جديد. يحاول الحبيب 
أن يعـرب لك عن يأسـه يف إصالحك ويف مسـاعدتك عىل 
توضيح مشاعرك. يبعد غرورك اآلخرين عنك، كن أكثر 

تواضعا خصوصا مع األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، عليك أن 
تكون أكثر جدية مما سـبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه 
الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب 
أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط يتسـلل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل 

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحـداث اليوم قد تكون قاسـية أو عنيفة بالنسـبة لك. 
تشـعر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحيح. هل تحاول أن تكون شخصا آخر أو تترصف بطريقة 
مختلفـة؟ إذا شـعرت أن األمور ليسـت عىل ما يـرام، فننصحك 
بالتوقـف عن العمل. من األفضل أن تنتظر قليال ثم تعاود العمل 

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلت يف مـرشوع جديد أمس ولكـن قد تواجهك 
اليوم عدة عقبات. ربما تجد أن خيالك ال يتفق تماما 
مـع الخطط الواقعيـة. هذا االضطـرات والتضارب قد 

يسبب لك التوتر ولذلك الجو سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تشـعر أنـك تخرج من مكان مظلـم إىل مكان ميلء 
باألضواء. تخف اليوم األعباء التي كانت ملقاة عىل كاهلك. 
أمامك مشـكلة عاطفيـة تحتـاج إىل فطنتك وذكائـك. ننصحك 
بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نشـيطا طوال اليوم. 
ستشـعر أنك كلما كنت نشـيطا، كنت قادرا عىل الخروج من أي 

أزمة أو صدمة عاطفية.

كـن أكثر يقظـة فاليوم قـد يكـون صعبا جـدا. تحاول 
اليـوم التهرب من أي موقف بطريقة غريزية حتى تشـعر 
بالحرية، ولكن هناك شيئا ما سيؤخرك. اهتم بالفواتري امللقاة 
عـىل مكتبك اليوم وحـاول أن تتعامل مع الفـوىض املوجودة يف 

منزلك بحسم وشدة.

املشاكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة 
وتمثـل لك عبئا كبـريا. مهمتك اليـوم هي نزع 
فتيـل أي أزمـة وإدخال الرسور عـىل املحيطني بك 
وتلطيـف األجواء. كن واعيا وافهم كالمك. من حولك 
يكرهون اإلهمـال والتخلف عـن املواعيد فاحذر من 

الوقع يف هذه األخطاء.

تتعـزز قدراتـك وتنفتـح عىل بعـض اآلفـاق وترفض 
التقوقـع يف محيطـك العميل. يبتسـم لك الحـظ اليوم، 
ويجعلـك متزنـا وقـادرا عـىل بلـورة األمـور والتأقلم مع 
األوضـاع العاطفيـة الجديدة. تقـاوم حتى آخـر نفس كل ما 

يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظـن أن الوقـت الطويـل الـذي اسـتغرقته يف 
التحضري ملشـاريعك املهنية يعنـي أنك أنجزتها عىل 
أكمـل وجه. كـن متفهمـا لظـروف الحبيـب الصعبة 
وقف إىل جانبه. تتسـلح بالرصاحة والثقة واإلرادة القوية 

لتقريب وجهات النظر بني أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يساعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك 
بعـض املهام التي تسـبب لك الضجر وتثـري غضبك ولكنها لن 
تستغرق منك سـوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز 
أعمالك برسعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

Ô”aã«@fiçÀ



تستعد الفنانة املرصية، أنغام، إلحياء أوىل حفالتها يف مرص بعد األزمة 
ديسمرب  األول/  كانون  شهر  خالل  بها  مرت  التي  الصعبة  الصحية 

املايض.
وأعلنت أنغام أن حفلها سيكون يف الثالث من شهر شباط/ فرباير 
التجمع  سيتي  فيستيفال  بكايرو  املاركيه  مرسح  عىل  القادم  

الخامس.
ونرشت الفنانة أنغام صورة إلعالن الحفل وكتبت: ”متحمسة جدا 
إني هكون معاكم جمهور بلدي، يوم 3 فرباير يف مرسح املاركيه، 
أنغام  تذاكر حفل  أغنية نفسكم تسمعوها“. وُطرحت  أكرت  إيه 
والذهبية  جنيها،   1250 وسعرها  الفضية  فئات   3 إىل  وقسمت 
جنيها.  1850 وسعرها  والبالتنيوم  جنيها،   1550 وسعرها 

الصحية،  أزمتها  بعد  الحفالت  من  عددا  أحيت  أنغام  وكانت 
والكويت. السعودية  العربية  اململكة  يف  مرص،  خارج  ولكن 

ديسمرب  يف  صحية  ألزمة  تعرضت  قد  أنغام  الفنانة  أن  يذكر 
املايض، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة. ويف أول تعليق 
لها بعد أزمتها الصحية قالت: ”الحمد لله حتى يبلغ الحمد 
منتهاه .. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم 
الذي غمرني من كل جانب، الزم أعرب عن شعوري باالمتنان 

الشديد ملروري بهذه املحنة التي تحولت إىل منحة إلهية“.

ÊÏjÓ�€a@bËÌc@NN7©a@Åbjñ
عند ذهابنا اىل العمل يوميا نشـاهد الكثري من الحاالت االنسانية التي البد من االشارة 

اليها ..ومن هذه الحاالت  صعوبة عبور الرجال والنسـاء املسـنني للشوارع ، لكن االمر 
املدهش يف ذلك هو مساعدة الناس الطيبني اليهم .. 

وهنا نقصد كل حسب قربه منهم .. مثال رشطي املرور  أو شباب  أو امرأة ، ناهيك عن وقوف 
السيارات احرتاما لهم .

لـكل هـؤالء  الطيبني نقول .. صباح الخري واملودة املقرونة بالحب واالحرتام  لكل من سـاعد 
واسهم يف مساعدة اآلخرين .. وصباح الخري لكل املسنني الذين تزهو بهم الحياة .
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أطلق الفنان «سيف نبيل» أحدث أعماله 

اغنية  الرياضية  املرة  وهذه  الغنائية 

للمنتخب  تقدير  الحچاية» كتحية  «كد 

الوطني العراقّي الذي ينافس يف بطولة 

كأس الخليج ٢٥ يف البرصة.

نبيل  سيف  علّق  التواصل  وسائل  وعرب 

قائال: «كد الحچاية ... وفيتوا وكفيتوا 

الوطني  للمنتخب  القلب  من  هدية   ...

العراقّي ... أتمنى دوم الفوز واألفراح. 

««كد الحچاية» من الحان سيف نبيل، 

صباغ،  عمر  توزيع  البدر،  عيل  كلمات 

واخراج تصويري كمال األلويس.

من جهة أخرى افتتح النجم سيف نبيل 

حفله ضمن فعالية «ستار ان بورد» يف 

املكسيك، مع أغنية «ممكن» وعىل وقع 

نغمات وايقاعات التينية راقصة أشعل 

األجواء وأخذ الحارضين اىل أجواء فنية 

حفالت  سيف  سيحيي  كما  عاملية. 

شارك  قريبا.  األمريكية  املدجن  يف 

واألجانب  العرب  من  الكبري  الجمهور 

الفنان سيف يف هذا الحفل، ورددوا معه 

أروح  ”فدوة  أغنية  منها  أغانيه  أجمل 

اشتاق  الك  يوم  كل  يسهلك،  الله  أني، 

وغالي أنت،

منة  املرصية  املمثلة  عادت 
للبدء بتصوير مسلسل  شلبي 
«تغيري جو» 

بعد 

آنذاك  ألغت  إذ  أزمتها األخرية، 
رشكة اإلنتاج فكرة تصويره، 
أثريت  التي  الضجة  وسط 
تعاطيها  قضية  خلفية  عىل 

املخدرات.
شمال  محكمة  وأصدرت 

املايض،  األسبوع  القاهرة، 
عاماً  شلبي  بحبس  حكماً 
مع إيقاف التنفيذ، يف قضية 
املخدرات،  بتعاطي  اتهامها 
جنيه  آالف   ١٠ وتغريمها 
مرصي (الدوالر وصل إىل ٣٠ 

جنيهاً).
الفيلم،  تصوير  واستؤنف 
تكثيف  عىل  االتفاق  وجرى 
ساعات تصويره حتى يعرض 
يف شهر رمضان املقبل، وأصبح 
سفر شلبي إىل لبنان لتصوير 
بعض أحداث املسلسل ممكناً، 
قائمة  من  اسمها  رفع  بعد 

املمنوعني من السفر. 
رمضان  محمد  الفنان  ودعم 
الفنانة منة شلبي، بعد أزمتها 
بعدما  مؤخراً،  بها  مرت  التي 
تصوير  الستئناف  عادت 
«تغيري  مسلسل  يف  مشاهدها 

كامريات  أمام  لبنان  يف  جو»، 
أبوعوف.  مريم  املخرجة 
تجمعه  صورة  رمضان  ونرش 
عليها:  وعلق  شلبي  بمنة 
بداية  مربوووك  شلبي  «منة 
بالنجاح  مسلسلك  تصوير 
املنتج  صديقي  مع  والتوفيق 
واملخرجة  الصباح  صادق 
الغالية  عوف  أبو  عزت  مريم 
 .. يرحمه  الله  الغايل  بنت 
قوي  مرشوع  انتظار  يف 
قد  شلبي  وكانت  كالعادة». 
واجهت أزمة كبرية يف عرضها 
الذي  حظ»  «ساعة  املرسحي 
كان من املقرر أن تشارك به يف 
السعودية،  يف  الرياض  موسم 
تمكنها  دون  أزمتها  حالت  إذ 
املرشوع  وتوقف  السفر،  من 
املرجح  من  أّنه  غري  تماماً، 

عودته قريباً.

هاجمِت الفنانة اإلمارتية أحالم الشاميس 
عارضة األزياء  جورجينا رودريغيز عشيقة 
كريستيانو  العاملي  الكروي  النجم 
رونالدو، حيث ظهرت األخرية وهي 
باهظة  مجوهراتها  تستعرض 
جلسة  أحدث  يف  الثمن 

تصوير خضعت لها.
احالم   وعلّقت 
منشور  عىل 
جينا  ر لجو
موقع  عىل 
ل  د تبا
ر  لصو ا
عي  جتما ال ا
قائلة:  (إنستغرام) 

«مجوهراتها 
مجوهراتي  نفس 

ساعاتها».   نفس  ساعاتي  كل  غريب  يش 
«وحتى  قالت:  آخر  تعليق  يف  وتابعت 

شنطها وفرواتها نفيس اليشء غريب»!

راغب  اللبناني،  املطرب  نرش 

لحفل  الدعائي  البوسرت  عالمة، 

األردنية  اململكة  يف  احياءه  يعتزم 

شهر  من   ١٧ يوم  الهاشمية، 

شباط/ فرباير القادم، داخل فندق 

كمبنسكي.

ومن خالل صفحته الشخصية عىل 

(انستغرام)،  الصور  تبادل  تطبيق 

البوسرت  عىل  معلًقا  عّالمة  قال 

اللقاء  الدعائي الذي نرشه «يتجدد 

مع الحبايب باألردن يوم ١٧ فرباير 

إىل اللقاء».

يذكر أن النجم اللبناني راغب عالمة 

 (٦ (استمارة  أغنية  مؤخراً  طرح 

والتي قدمها بطريقة الفيديو كليب 

، واألغنية من كلمات نادر عبد الله، 

وتوزيع  الخيامي،  محمود  وألحان 

توما.

عثر باحثون يف مجال أمن املعلومات 
متصفح  يف  خطرية  أمنية  ثغرة  عىل 
املستندة  األخرى  واملتصفحات  كروم 
 ،(Chromium) إىل مرشوع كروميوم
مستخدم  مليار   2.5 نحو  يف  تؤثر 
باحثو  وقال  العالم.  أنحاء  جميع  يف 
رشكة (Imperva) إن خطورة الثغرة 
تكمن يف أنها تسمح للقراصنة برسقة 
للمستخدمني،  الحساسة  امللفات 
ومن ذلك: محتويات محافظ العمالت 
تسجيل  اعتماد  وبيانات  املشفرة، 
فإن  للباحثني،  ووفًقا  الدخول. 
متصفح  بها  يتفاعل  التي  الطريقة 
إىل  املستندة  واملتصفحات  كروم 
املفتوح  الويب  متصفح  مرشوع 
ُيسمى  ما  مع  كروميوم  املصدر 
امللفات،  أنظمة  يف  الرمزية  بالروابط 
الباحثون  ويوضح  خلل.  من  تعاني 
أن الروابط الرمزية (Symlinks) هي 
دليل  أو  ملف  إىل  تشري  التي  امللفات 
آخر يف أنظمة التشغيل، وهي تسمح 
الدليل  أو  امللف  مع  بالتعامل  للنظام 
املرتبط بامللفات األصلية كما لو كانت 
الباحثون  وأوضح  ذاته.  املوقع  يف 
 :(Imperva) مدونة  عىل  منشور  يف 
الرمزية)  (الروابط  تكون  أن  ”يمكن 
أو  اختصارات،  إلنشاء  مفيدًة  هذه 
أو  امللفات،  مسارات  توجيه  إعادة 
تنظيم امللفات بطريقة أكثر مرونة“. 
امللفات  ُيتعاَمل مع هذه  لم  إن  ولكن 
أن  فيمكن  الصحيح،  النحو  عىل 
يستغلها  ضعف  نقطة  إىل  تتحول 
سيناريو  وصف  ويف  القراصنة. 

إنه  الباحثون  قال  محتمل،  هجوم 
محفظة  إنشاء  قرصان  ألي  يمكن 
عمالت مشفرة مزيفة، وموقع ويب 
يطلب من املستخدمني تنزيل مفاتيح 
نّزل  حال  ويف  به.  الخاصة  االسرتداد 
الضحية تلك امللفات، فإنها قد تكون 
أو مجلد حساس  مللف  رمزية  روابط 
عىل حاسوب املستخدم، وبسبب الخلل 
امللفات،  تلك  مع  املتصفح  تعامل  يف 
محافظ  رسقة  إىل  األمر  يؤدي  فقد 
االعتماد  وبيانات  املشفرة  العمالت 
عىل الجهاز. وأسوأ ما يف األمر – وفًقا 
سيكون  الضحية  أن  هو   – للباحثني 
بياناته  أن  حقيقة  عن  تماًما  غافًال 
أن  خاصًة  اخُرتقت،  قد  الحساسة 
املشفرة  العمالت  محافظ  من  العديد 
اإلنرتنت  عرب  الخدمات  من  وغريها 
تطلب من املستخدمني تنزيل مفاتيح 
حساباتهم.  إىل  للوصول  االسرتداد 
وقال الباحثون: ”يف سيناريو الهجوم 
املهاجم  سيستفيد  أعاله،  املوضح 
من هذه املمارسة الشائعة من خالل 
مضغوط  بملف  املستخدم  تزويد 
بدًال من مفاتيح  رمزًيا  رابًطا  يحوي 
اآلن  ويجري  الفعلية“.  االسرتداد 
املعرف  تحت  األمنية  الثغرة  تعقب 
(CVE-2022-3656)، وقد عالجتها 
غوغل مع اإلصدار 108 من متصفح 
املستخدمون  ُينصح  لذا  كروم، 
بتثبيت اإلصدار األحدث من املتصفح 
مرشوع  إىل  املستندة  واملتصفحات 
كروميوم، وذلك قبل تنزيل أي مفاتيح 

اسرتداد.

فإنها  الرسمي  موقعها  عرب  ميتا  رشكة  نرشته  بيان  بحسب 
حسابات  بخصوص  االحرتازية  اإلجراءات  من  املزيد  ستفرض 
القارصين، كما أنها تحد من الخيارات املتاحة للمعلنني يف استهداف 
هذه الفئة من الحسابات. القارصون (أقل من ١٨ عاماً) ليسوا 
جاهزين مثل البالغني التخاذ قرارات حول كيفية استخدام البيانات 
عرب التطبيقات، خاصة عندما يتعلق األمر بعرض بعض اإلعالنات 
عىل  «ميتا»  تعمل  العمرية.  لفئتهم  مناسبة  غري  تكون  قد  التي 
تقييد الخيارات املتاحة للمعلنني للوصول إىل القارصين، باإلضافة 
للقارصين. اإلعالنات  لعرض  تستخدمها  التي  املعلومات  إىل 

القارصين  حسابات  يف  التحكم  خيارات  من  املزيد  ستضاف  أيضاً 
ملساعدتهم عىل فهم كيفية عمل اإلعالنات، واألسباب التي تجعلهم 
الحسابات  عكس  حساباتهم،  يف  معينة  إعالنات  يشاهدون 
املعلنون  سيتمكن   ،٢٠٢٣ فرباير/شباط  من  واعتباراً  األخرى. 
ما  القارصين،  إىل  للوصول  فقط  واملوقع  العمر  استخدام  من 
يعني أّن املعلنني لن يستطيعوا الوصول بإعالناتهم للُقّرص عرب 
تحديد «جنسهم» كخيار استهداف. سيتمكن القارصون أيضاً 

كما  رؤيتها،  عدم  يفضلون  التي  اإلعالنات  خيارات  تحديد  من 
من  رؤيتها  املراد  اإلعالنات  أنواع  يف  املبارش  التحكم  اآلباء  بإمكان 
ِقبل أطفالهم. هذه الخدمة ستكون متوفرة عىل كل من فيسبوك 
التي  الخيارات  بني  ومن   ،٢٠٢٣ فرباير/شباط  خالل  وإنستغرام 

تعمل الرشكة إلزالتها أيضاً:
الفئة  هذه  إىل  الوصول  من  اإلباحية  املقاطع  معلني  *منع 
العمرية  الفئة  تخص  ال  إعالنات  ظهور  العمرية.*عدم 

املستهدفة.*التحكم يف أنواع اإلعالنات التي تظهر للمستخدم.
الحساب  نشاط  العمرية ومكان  الفئة  الرشكة عىل  *سرتكز 

لتحديد اإلعالنات التي بإمكانها الوصول له أو لها.

شبكة  عىل  القائمة  الرشكة  أن  االمريكية،  تايمز  نيويورك  صحيفة  ذكرت 
مستخدمي  بعض  لحسابات  املستعارة  األسماء  بيع  إمكانية  تدرس  «تيويرت» 
مناقشة  بدأت  «الرشكة  فإن  للصحيفة  ووفقاً  اإليرادات.  زيادة  بهدف  الشبكة، 

فكرة إمكانية إجراء مزادات عرب اإلنرتنت لبيع األسماء املستعارة أو مايعرف 
الحصول  املستخدمني  لبعض  يمكن  إذ  تويرت،  ملستخدمي   Nicknames بالـ 
عىل أسماء معينة كان قد استخدمها غريهم عرب الشبكة، وأن هذه الخطوة 
أنه من غري  إىل  قد تساعد تويرت عىل زيادة اإليرادات». وأشارت الصحيفة 
املعروف بعد فيما إذا كانت «تويرت» ستميض يف هذه الفكرة، كما لم يتم 

ملستخدمي  املستعارة  األسماء  جميع  ستشمل  الفكرة  أن  عن  الكشف 
الشبكة أم بعضها. وكانت بعض مواقع اإلنرتنت كان قد أشارت سابقا 

إىل أن الحديث عن بيع األسماء املستعارة للحسابات يف «تويرت» كان قد بدأ 
منذ ديسمرب املايض. تجدر اإلشارة إىل أن شبكة «تليغرام» كانت قد أقدمت 

عىل مثل هذه الخطوة يف أكتوبر املايض، وتم بيع بعض األسماء املستعارة 
املستعارة  األسماء  أغىل  بني  ومن  مادية،  مبالغ  مقابل  للحسابات 

التي تم بيعها كان «@news»، إذ بيع مقابل ١٫٨ مليون دوالر.
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يتساءل املراقبون و املهتمون بعالقات املغرب باالتحاد األوروبي عما إذا كانت 
زيارة العمل التي قام بها املمثل السامي لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية 
و السياسة األمنية و نائب رئيس املفوضية األوروبية السيد جوزيب بوريل إىل 
املغرب قبل أيام قليلة ، نجحت فعال يف تبديد ما بدا سوء تفاهم بني الرباط 
و بروكسيل ، ساد خالل الشهور القليلة املاضية ، خصوصا إذا ما ذكرنا بأن 
هذه الزيارة كانت منتظرة خالل شهر (شتنرب) سبتمرب من السنة املاضية 
، لكن الرباط كانت قد اعتذرت عن استقبال املسؤول الديبلومايس و األمني 
املسؤولون  اعتربها  صحفية،  ترصيحات  بسبب  األوروبي،  االتحاد  يف  األول 

املغاربة مسيئة إىل املغرب؟ 
املسؤول  بها  أدىل  التي  الصحفية  الترصيحات  مضامني  يف  رسيعة  قراءة 
بعد  التي جمعتهما  الصحافية  الندوة  يف  املغربي  الخارجية  و وزير  األوربي، 
نهاية الزيارة ، ال تعطي جوابا شافيا و مقنعا حول ما إذا كان الجانبان نجحا 

فعال يف تجاوز سوء الفهم.
بروكسيل من خالل مسؤولها األوروبي السامي بدت منشغلة أكثر يف هذه 
الزيارة ، بملفات ثقيلة تهم بالخصوص ، قضايا أمنية شائكة ، من قبيل الحد 
للهجرة غري النظامية الزاحفة نحو أوروبا من الشواطئ املغربية ، و التصدي 
لألخطار اإلرهابية املحدقة بالقارة العجوز من منطقة الساحل األفريقي ، و 
تقييم العالقات التجارية بني الطرفني، و التي يعترب املغرب فيها أول رشيك 
تجاري لالتحاد األوروبي بقيمة مالية تتجاوز ٨٥ مليار أورو. و الرباط من 
جهتها ، و إن لم ترتد باستمرار يف مشاطرة االتحاد األوروبي العمل بصفة 
مشرتكة للتقليص من هذه األخطار، و االستعداد املستمر لتكريس التعاون 
التوقيع عىل  ترفض  فإنها من خالل ترصيحات وزير خارجيتها   ، التجاري 
الرشطي  بدور  للقيام  تتطوع  أن  و  بروكسيل،  لفائدة  بياض  عىل  شيكات 
الذي يحمي الرتاب األوروبي من األخطار الكبرية املحدقة به من جنوب البحر 
األبيض املتوسط، و تتشبت يف هذا الصدد باعتماد مقاربة شاملة غري قابلة 
للتجزيء يف عالقات ثنائية متوازنة و عادلة ، ترتكز عىل منطق رابح / رابح 
. و أن الرباط لم تعد تقبل بمنهجية السادية و االمتثال لإلمالءات إستنادا إىل 
ثقافة استعمارية بائدة . و كان واضحا من ترصيحات رئيس الديبلوماسية 
املغربية ، أن الرباط كشفت للمسؤول األوروبي خالل هذه الزيارة عن مطالبها 
الثقة بني الطرفني، و يف مقدمتها خروج  الهادفة إىل توفري أجواء  الواضحة 
االتحاد األوروبي من املنطقة الرمادية فيما يتعلق باملوقف من النزاع املفتعل 
يف الصحراء املغربية ، خصوصا أن دوال كربى و رئيسية يف االتحاد األوربي، 
من قبيل فرنسا و إسبانيا و أملانيا ، أعلنت مواقف واضحة مساندة ملرشوع 
الحكم الذاتي الذي اقرتحه املغرب ، إضافة إىل دول أخرى أعضاء يف االتحاد. 
و أن الرباط تعترب أن الوقت قد حان لتنعكس مواقف هذه الدول عىل االتحاد 
األوروبي، مما سيساعد ، ال محالة ، عىل تحقيق تسوية عادلة و دائمة لهذا 
النزاع. كما نبهت الرباط إىل الخطورة البالغة التي تكتسيها الحمالت اإلعالمية 
الغربية ضد املغرب، و هي الحمالت التي تهدف إىل إضعاف رشيك و حليف ، 
تعتربه بروكسيل رئيسيا و اسرتاتيجيا. و هي الحمالت التي يرى املغرب أنها 
منظمة و متناسقة، وتزداد حدة و رشاسة كل ما أبدت الرباط وجهة نظر أو 
موقف يف عالقاته مع االتحاد األوروبي. و كان آخر شوط يف هذه الحمالت 
إقحام اسم املغرب يف شبهات فساد داخل الربملان األوروبي، كشفها القضاء 
الربملان  رئيس  نائبة  كانت  أوروبيني  نواب  اعتقال  إىل  قادت  و  البلجيكي، 
األوروبي يف مقدمتهم. و هي القضية التي أضحت معروفة بـ ( قطر غيت)، 
و التي يكشف تزامنها مع احتضان قطر لنهائيات كاس العالم لكرة القدم، 
و مع احتدام الخالفات بني الدوحة و بعض العواصم الغربية حول اتفاقية 
إمدادات الغاز القطري إىل أوروبا، عن خلفياتها السياسية الخبيثة. كما أكدت 
البحر  جنوب  من  النظامية  غري  للهجرة  التصدي  أن  املناسبة  بهذه  الرباط 
األبيض املتوسط نحو شماله، تتطلب تظافر الجهود الجماعية بما يفرضه 

ذلك من إمكانيات مالية و برشية و لوجيستيكية.
إنكار  يمكن  ال  لكن  الزيارة،  هذه  نجاح  نسبة  بقياس  الجزم  يصعب  إذن 

أهميتها يف إعطاء دفعة قوية يف عالقات ثنائية تكتيس أهمية استثنائية.
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