
الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـف االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
عـن أهم املسـائل الخالفية مـع الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني، ويف حني اكد 
مقاطعتـه اجتماعات حكومـة اإلقليم، 
اكـد الحـزب الديمقراطـي ان الخالفات 
ال تمـس جوهر القضية واسـتحقاقات 
ابناء كردستان.وقال القيادي يف االتحاد 
السورجي،  الكردستاني، غياث  الوطني 
”هنـاك  ان  لـ“الـزوراء“  حديـث  يف 
خالفـات يف العديد من املسـائل، واهمها 
مسـألة تهميـش مناطق نفـوذ االتحاد 
كمحافظتـي  الكردسـتاني  الوطنـي 

حلبجـة والسـليمانية من قبـل حكومة 
اقليم كردسـتان، وكذلك لدينا مشـاكل 
مع الحـزب الديموقراطي الكردسـتاني 
قانـون  او  آليـة  يف  مشـكلة  ولدينـا 
االنتخابـات يف اقليـم كردسـتان، كذلك 
مسـألة الكوتات اي املقاعـد املخصصة 
للمكونـات مـن االقليـات مثـل االخـوة 
املسـيحيني والرتكمان وغريهم“.واشار 
اىل وجـود ”مشـاكل حـول العالقـة مع 
بغداد ومسألة عدم الشـفافية بعائدات 
النفط والغاز واملـوارد الطبيعية االخرى 

وكذلك املنافذ الحدودية.

بغداد/ الزوراء:
معلومـات  رصـد  املاليـة  وزارة  أعلنـت 
النفقـات  حجـم  بشـأن  ”مغلوطـة“ 
وااليـرادات يف املوازنة العامة لعام 2023.
وقـال املكتـب االعالمـي للـوزارة يف بيان 
تلقته“ الزوراء“: إن ”وزارة املالية رصدت 
العديـد مـن املعلومـات املغلوطـة وغـري 
الصحيحة املتداولة عىل منصات التواصل 
اإلجتماعي بشأن حجم النفقات واإليرادات 
املتوقعة ضمن مسـودة مـرشوع قانون 
املوازنـة العامـة لسـنة 2023“.وأكـدت 
وزارة املاليـة عـىل ان ”تلـك املعلومات ال 
تعدو كونها جملة من اإلقرتاحات الواردة 
من قبل الـوزارات والجهات غري املرتبطة 
وليـس الشـكل النهائي ملضمـون قانون 
املوازنة“.واضافـت ان ”مـرشوع قانون 
املوازنة مازال يف طور اإلعداد، واملناقشات 
بصددها مسـتمرة مع مختلـف الجهات 
الرسـمية املعنية بإنضاج قانون املوازنة 
بعد تضمينهـا املنهاج الحكومي املصادق 

عليـه من قبـل مجلـس النـواب، كما ان 
العمـل جاٍر عـىل إعداد املسـودة النهائية 
للمـرشوع ومن ثـم تقديمهـا اىل مجلس 
الوزراء للنظر بشأنها واألخذ بالتوصيات 
بحسـب ما تفرضه الظروف اإلقتصادية 
الـرأي  الـوزارة  للبلد“.ودعـت  الراهنـة 
العـام واملختصـني واإلعالميـني كافة اىل 
ـي املعلومات واألخبار من مصادرها  ”تلقِّ
الرسمية املعروفة من خالل موقع الوزارة 
االلكرتوني والصفحات الرسمية املعتمدة 
التابعـة لها“.ونـرش النائـب يف الربملـان 
العراقي مصطفى سـند أرقامـا قال انها 
مسـتلة من مسـودة موازنة عام 2023، 
ذكر فيها أن نسـبة العجـز املخطط تبلغ 
121 تريليـون دينـار عراقـي، ويتجـاوز 
الرقـم الـذي ذكره سـند العجـز املخطط 
يف موازنـة العـام 2019 التي تـم إقرارها 
بمبلغ 133.1 تريليـون دينار (نحو 112 
ملیـار دوالر)، وبعجز مايل قدره 19 ملیار 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس هيئـة املنافـذ الحدودية 
اللـواء عمـر الوائـيل، امس األحـد، عن 
أعـداد الوافديـن إىل محافظـة البـرصة 
التي تحتضن بطولـة خليجي 25 .وقال 
الوائـيل يف ترصيـح صحفـي إن“ أعداد 
الوافديـن مـن منفذ مطـار البرصة من 
تاريـخ 28 /12 لغايـة ليلـة أول أمـس 

بلـغ 16874 وافـداً ”، مبينـاً أن“ أعداد 
الوافديـن من منفذ سـفوان مـن تاريخ 
28 /12 لغاية ليلة أول أمس السبت بلغ 
38527 وافـداً، ليكون املجموع اإلجمايل 
للمنفذين من الوافدين  55،402“.وتابع 
الوائـيل أن“ الوافديـن توزعـوا مـا بني 
العبي منتخبات ووفود رسـمية وقنوات 

إعالمية وجماهري“.

تونس/ متابعة الزوراء:
اتهمـت السـلطات التونسـية أطرافـا 
معّينة بالسعي للتحريض عىل ممارسة 
الشـعبية. األحيـاء  أعمـال شـغب يف 
وذكـرت وزارة الداخلية التونسـية، يف 
بيـان، أن معلومـات تبلغـت ملصالـح 

األمـن تفيـد بسـعي بعـض األطـراف 
املراهقـني  لتحريـض مجموعـة مـن 
والقـّرص وأصحـاب السـوابق العدلية 
للقيام بأعمال شـغب يف أحياء شعبية.

وأوضحت الوزارة أن األمن يبذل جهودا 
حثيثـة للقبـض عليهـم وإحالتهم إىل 

العدالة.ولفتـت إىل أن النيابـة العامـة 
قرمباليـة  يف  االبتدائيـة  املحكمـة  يف 
بمحافظـة نابـل، أعطـت إذنـا، يـوم 
السبت، بإلقاء القبض عىل 3 أشخاص 
بتهمة تكوين ”وفاق إجرامي“.ووجهت 
الـوزارة اتهامـات للمعتقلني باإلرضار 

باألمالك الخاصة والعامة وإثارة الذعر 
يف صفـوف املواطنني وحيازة زجاجات 
حارقـة بغـرض االعتـداء عـىل مقـر 
الضابطـة العدلية.ويأتي هذا يف الوقت 
الـذي شـهدت فيـه تونـس العاصمة، 
السـبت، وقفـات ومسـريات متعـددة 

دعـت لها أطياف من املعارضة، تخليدا 
للذكـرى 12 للثورة ضـد نظام الرئيس 
األسـبق زين العابدين بن عيل، وتعبريا 
عن رفض مسـار 25 يوليو الذي أعلنه 

الرئيس قيس السعيد.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلـن رئيـس مجلـس الـوزراء، محمـد 
شـياع السـوداني، امس األحـد، انطالق 
أكـرب حملة بحث ضمن شـبكة الحماية 
اكـدت مستشـار  االجتماعيـة، وفيمـا 
رئيس الوزراء، سـناء املوسوي، ان عدد 
املشـمولني قـد يصـل إىل ٦٠٠ ألف أرسة 
بعـد موازنـة ٢٠٢٣.وقال السـوداني يف 

تغريـدة لـه تابعتهـا «الـزوراء»: «عـىل 
بركـة اللـه نطلق، اليـوم (االمس)، أكرب 
حملـة بحـث ضمـن شـبكة الحمايـة 
االجتماعية».وأضـاف أن الحملة جاءت 
«التزامـاً وتطبيقـاً للربنامـج الحكومي 
الـذي يركـز عـىل معالجة الفقـر كأحد 
أهـم األولويـات».يف غضون ذلـك، أعلن 
املكتب االعالمي لرئيـس مجلس الوزراء 

اسـتكمال إدخال بيانات أكثر من مليون 
و(٥٠٠) ألـف أرسة مشـمولة بشـبكة 
الحمايـة االجتماعيـة  يف نظـام زيـادة 
مفـردات الحصـة التموينيـة، مؤكداً أن 
الزيادة سـتكون بدءاً من الشهر الحايل.
وذكر بيان للمكتب، تلقته «الزوراء»: أنه 
«التزامـاً بمـا جاء يف أولويـات الربنامج 
الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقرية 

مـن املجتمع، وللتخفيف مـن معاناتهم 
وتوفري سبل العيش الكريم لهم، انطلقت 
بتوجيـه وإرشاف مبارش من قبل رئيس 
مجلـس الـوزراء السـيد محمـد شـياع 
السوداني، أكرب حملة للبحث االجتماعي 
امليداني بمشاركة ٢٠٠٠ باحث من هيئة 

الحماية االجتماعية يف وزارة العمل».

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
دعا رئيس املجلس السـيادي يف السـودان عبد الفتاح 
الربهان جميع السياسيني لالنشغال برتتيب صفوفهم، 
مطالبـا إياهم بعدم التحدث يف شـؤون الجيش، فيما 
قال «نريد قوات مسـلحة خالية من اإلخوان املسلمني 
واليساريني وداعمي الديمقراطية».وأعرب عن أمله يف 
أن يجمع االتفاق اإلطاري شـمل السودانيني، واصفا 
الرصاع القبيل يف والية النيل األزرق بأنه كان سـحابة 
عابرة «ولن نسـمح أن تتكرر».وكان الربهان، قد قال 

بعـد توقيع االتفاق اإلطـاري إن القوات املسـلحة لن 
توافـق يف مرحلة االتفاق النهائي للعملية السياسـية 
الجارية عىل أي بنود يمكـن أن تنال من ثوابت البالد.

وأضـاف أن االتفـاق السـيايس اإلطـاري «يصـب يف 
مصلحة كل السـودانيني دون إقصـاء ألحد»، محذراً: 
«ينبغـي أال تحـاول أي جهـة أن تختطفـه ملصلحتها 
الذاتيـة أو أن تسـعى الختطاف السـلطة من جديد».

وطالب رئيس مجلس السـيادة السوداني، عبد الفتاح 
الربهان، السياسيني برتك الجيش وشأنه، وقال «نريد 

قوات مسلحة خالية من اإلخوان املسلمني واليساريني 
وداعمـي الديمقراطية».وأكـد الربهـان يف كلمـة لـه 
امس األحـد، يف مدينة الدمازين بإقليـم النيل األزرق، 
أن القوات املسـلحة «سـتدعم التحـول الديمقراطي، 
وستكون تحت القيادة املدنية، عندما تتحقق الظروف 
املناسـبة،» مشـريا إىل أن «الجيش السوداني محرتف 
ونظامي وملتزم بالقوانني الدولية.»ويف الوقت نفسه، 
أشـاد بمن سماهم «الرشكاء املحليني الدوليني»، الفتا 
إىل أنـه ال أحد يتدخل يف شـؤون السـودان، كما توقع 

أن يخـرج االتفـاق اإلطاري، الذي ُوّقـع مؤخرا البالد، 
من أزمتـه السياسـية.يذكر أن العاصمة السـودانية 
الخرطوم، كانت شـهدت يف ٥ ديسـمرب الحايل، توقيع 
«االتفـاق اإلطـاري» بني املكون العسـكري يف مجلس 
السيادة الحاكم بالبالد، وقوى إعالن الحرية والتغيري، 
املجلـس املركزي ومجموعـات متحالفة معها، إلنهاء 
األزمة السياسية يف السودان وإعادته إىل الحكم املدني، 
وسـط حضور دويل وإقليمي كبري ألطراف أسهمت يف 

التوصل إىل هذا االتفاق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت رشكة ”يتي“ للطريان يف نيبال مرصع جميع 
من كانوا عىل متن الطائـرة املنكوبة وعددهم 72، 
يف أسـوأ كارثة جوية يشـهدها هـذا البلد الواقع يف 
جبال الهيمااليا خالل ثالثة عقود.ورصح مسـؤول 
الرشطـة ايه كيه شـيرتي أّن ”31 (جثة) نقلت اىل 
مستشـفيات“، مضيفاً أّنه ال تـزال هناك 36 جثة 
يف الوادي الذي يبلغ عمقه 300 مرت وسـقطت فيه 
الطائرة.وأكـد الجيش ذلك جزئيـاً، إذ أفاد متحدث 
باسـمه بأّنـه تّم انتشـال 29 جثـة وبأّنـه ال تزال 
هناك 33 جّثة أخرى يف مكان تحّطم الطائرة، التي 

كانت تقل 72 شـخصاً.وتحطّمت الطائرة القادمة 
مـن العاصمـة النيباليـة كاتمانـدو صبـاح امس 
األحد بالقرب من املطار املحّيل يف بوخارا يف وسـط 
النيبال، حيث كان من املقّرر أن تهبط.وهذه املدينة 
هي بوابـة للحّجاج الدينيـني والزائرين من جميع 
أنحاء العالم. وقال املتحدث باسـم الجيش كريشنا 
براسـاد بانداري لوكالة فرانس برس إّن ”الطائرة 
سـقطت يف واٍد لذلـك مـن الصعـب نقـل الجثث“، 
مؤكـدا أن ”البحـث واإلنقاذ مسـتمرّان“. وأضاف 

”لم يتّم العثور عىل ناجني بعد“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أّن  بوتـني  فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  اعلـن 
الحملة العسـكرية يف أوكرانيا تتبع ”ديناميكية 
إيجابية“، بعد اإلعالن عن السـيطرة عىل مدينة 
سوليدار رشق أوكرانيا، األمر الذي تواصل كييف 
نفيـه، فيما أكـد الرئيس األوكرانـي فولوديمري 
زيلينسكي مقتل 25 شخصاً بينهم طفل واحد، 
يف الهجـوم الصاروخـي الرويس.وقـال بوتني يف 
مقابلـة مع القنـاة العامة الروسـية ُبّثت األحد 
”الديناميكيـة إيجابيـة وكّل يشء يسـري وفـق 
خطـط وزارة الدفـاع وهيئـة األركان العاّمة“.

وأضـاف ”وآمـل أن مقاتلينا سيسـعدوننا أكثر 
بنتائـج قتالهم“.وفيما يتعلـق باالقتصاد، قال 
بوتـني إن ”الوضع يف االقتصاد مسـتقر.. أفضل 
بكثـري ليس فقط ممـا توقعـه خصومنا ولكن 
أيضـا ما توقعنـاه نحن“.كما أضـاف ”البطالة 
عند مسـتوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل 
مما كان متوقعا، واألهم من ذلك هو أنه يواصل 
االتجـاه الهبوطي“.يف غضون ذلـك أكد الرئيس 
 25 مقتـل  زيلينسـكي  فولوديمـري  األوكرانـي 

شخصاً بينهم طفل واحد.
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الزوراء/ حسني فالح:
العراقـي  للشـأن  مراقبـون  حـدد 
أهمية زيـارة رئيس مجلس الوزراء، 
محمـد شـياع السـوداني، إىل أملانيا، 
وفيمـا شـددوا عـىل رضورة تفعيل 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم املربمة 
بني البلدين، أكدوا أن برلني وجدت يف 
العراق البديل املناسب للغاز الرويس.

وقال املحلل السـيايس، عبد الرحمن 
الجبـوري، يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
أن زيـارة رئيـس الـوزراء اىل أملانيـا 
زيـارة  كأول  أوال  لـه  جـدا  مهمـة 
خـارج املنطقـة واالهم مـن ذلك ان 
املانيـا تعترب محورا اقتصاديا اوربيا 
مهـم. مبينا: ان أملانيـا تعمل ضمن 
محور االتحـاد االوربي املتحالف مع 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وهذا 
يعني ان السوداني سيتعرض لنفس 
الضغـوط االمريكيـة يف اوربـا مـن 
مكافحة الفسـاد والسـالح املنفلت 
وتهريب الدوالر واالصالح املؤسساتي 
وخاصـة االصالح االمنـي اضافة اىل 
عودة الالجئني، وهذه قضايا تحتاج 
لدعم سـيايس كبـري وحرية ومرونة 
مـن كتلتـه النيابيـة . وأضـاف: أما 
االتفاقـات االقتصادية فهذه تحتاج 
السـوداني  ارادة سياسـية مـن  اىل 
باملؤسسـات  االملـان  مـن  وثقـة 
العراقيـة  واملرصفيـة  االقتصاديـة 
وهـذه الثقة غـري متوفـرة بالوقت 

الحارض.مـن جانبـه، قـال الباحث 
السـيايس، عـيل البيـدر، يف حديـث 
لـ“الزوراء“: ان هذه الزيارة من اهم 
خطوات السـوداني واهـم تحركاته 
عىل املستوى الخارجي، حيث ممكن 
ان يجني العـراق ثمارها خالل فرتة 
وجيزة إذا مـا رشع الطرفان بتنفيذ 

مذكـرات التفاهم الخاصـة بتأهيل 
وتنفيذ مشـاريع استثمارية بمجال 
الكهرباء.وأضـاف: ان املانيـا تمتلك 
الكثـري من الـرشكات وهـي تبحث 
عن بديـل للغـاز الـرويس كمصادر 
للطاقـة، وهذا ما وجدتـه يف العراق 
من بيئة مناسـبة ، وعـىل العراق ان 

يستثمر هذه الحاجة وان يدرك جيدا 
انها فرصة ال تعوض. مؤكدا: ان ذلك 
سـينعكس عىل الوضـع االقتصادي 
العراقـي عىل املـدى البعيد من خالل 
االسـتغناء عـن الغـاز االيراني الذي 
تعتمد عليـه رشكات انتـاج الطاقة 
الكهربائية ومحطات االنتاج.وتابع: 

انه إذا ما نجحـت الحكومة يف انهاء 
وتصفـري ازمـة الكهربـاء فسـوف 
تحظـى بمقبوليـة خصوصـا انهـا 
تقطـع اشـواطا ايجابيـة بحصول 
رضـا ومقبوليـة الشـارع العراقـي 
السـيما بعد قيامها بحملة تعيينات 
ونجاحهـا  البطالـة،  المتصـاص 
باستضافة بطولة الخليج. الفتا اىل: 
ان لديهـا تحركات افقيـة وعمودية 
كمية ونوعية وايجابيـة وخطواتها 
ملموسـة لكـن مـا ينقصهـا هـو 
املشاريع االسرتاتيجية .وأوضح: ان 
ما ينقص الواقع العراقي هي وسيلة 
لجذب الرشكات االستثمارية العاملية 
وتوفـري البيئـة االسـتثمارية االمنة 
لتلك الرشكات خـالل املراحل املقبلة 
، وقـد نشـهد حالة من السـري عىل 
خطى الـرشكات االملانيـة لرشكات 
عامليـة اخـرى والسـاحة العراقيـة 
تكون منطلقا لتنفيذ مشاريع كربى 
ربما تسـحب البساط من أقدام دول 
خليجية كـربى كون العـراق يمتلك 
مشاريع كمية ونوعية افضل وموارد 
للثروات  مالية ونفطيـة وامكانيات 
الطبيعية اكثر مـن تلك الدول.وبني: 
ان االوضـاع الـذي شـهدها العـراق 
جعلت بعـض الـرشكات تعزف من 
التواجـد يف السـاحة العراقية، واآلن 
الوضـع يختلف واملزاج العاملي يتجه 

لدعم الحكومة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد ضوابط بيع الدوالر للمواطنني 
تلقته  بيان  يف  املرصف  وذكر  ديناراً.   ١٤٦٥ بسعر 
بغداد  يف  فروع  ثالثة  توجيه  «تم  أنه  «الزوراء»: 
الستقبال املواطنني هي: الفرع الرئييس/ الريموك/ 
من  بالرشاء  «الراغب  أن  خاتون».وأضاف  راغبة 
حامل بطاقة نخيل يودع املبلغ يف بطاقته مبارشة، 
لهم  إصدارها  يتم  بطاقة  يملكون  ال  الذين  أما 
«املبلغ  ان  الرسمية».وتابع  املستمسكات  بموجب 
خارج  للمسافرين  كحد  دوالر   (١٠٠٠٠) سيكون 
هو  الرشاء  مبلغ  «إجمايل  أن  مبينا  فقط»،  العراق 

(١٤٦٥٠٠٠٠) دينار ال غريها».
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس النـواب، محمـد 
الحلبويس، دعم الربملان لخطوات البنك 
املركزي يف معالجة ارتفاع سـعر رصف 
الدوالر.وذكـر بيـان ملكتـب الحلبويس 
تلقتـه «الـزوراء»: أن رئيـس مجلـس 
اسـتقبل  الحلبـويس،  محمـد  النـواب 
محافـَظ البنك املركزي مصطفى غالب 
مخيف، بحضور رؤساء ونواب رؤساء 
لجنتـي املاليـة واالقتصـاد النيابيتني، 
واسـتمع خالل اللقاء إىل رشح مفصل 
عـن اإلجـراءات التـي انتهجهـا البنك 
املركـزي يف تنظيم القطـاع االقتصادي 
ذي الصلـة بتـداول العملـة األجنبيـة، 
سـواء البيع النقـدي أو تمويل التجارة 

الخارجيـة، كمـا أوضـح املحافـظ ما 
اتخـذه البنـك املركـزي مـن خطـوات 
وما سـيتخذه لتخطي هذه املشـكلة، 
مؤكـداً أنهـا وقتيـة وسـيتم تجاوزها 
حال ترسـيخ األسـس التي تـم بناؤها 
ملعالجتها.وأكـد رئيـس مجلس النواب 
أن املجلس يدعم البنك املركزي العراقي 
يف خطواته ملعالجة ارتفاع سعر رصف 
الدوالر، مـع التأكيد عىل رضورة وضع 
الحلول التنظيمية التي تعالج الظواهر 
غـري املنظمـة يف النشـاط االقتصـادي 
التحديـات  تفهـم  إىل  داعيـاً  عمومـاً، 
التي تواجه السـلطة النقدية ورضورة 
إسـناد إجراءاتها من الجهات املعنية يف 

الدولة.

kÃì€a@fib‡«c@Úéäbø@Û‹«@ùÌãzn€bi@Ú‰�Ó»fl@bœaã†c@·Ënm@ÚÓè„Ïn€a@ÚÓ‹Çaá€a
ÚÓ»Ìãìn€a@pbibÉn„˝€@Ô„br€a@äÎá€a@ a6”a@á«Ïfl@áÌá•

بغداد/ الزوراء:
الرابع  املؤتمر  أعمال  ستستضيف  بغداد  أن  األحد،  امس  النواب،  مجلس  أعلن 
شباط   ٢٣ يوم  من  ابتداًء  املصاحبة  واللجان  العربي  الربملاني  لالتحاد  والثالثني 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  شباط.وذكر   ٢٦ ولغاية 
«الزوراء»: ان «العراق ترأس االتحاد الربملاني العربي، حيث انتقلت رئاسة االتحاد 
إىل العراق، وتم تكليف  رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس رئيساً لالتحاد ابتداًء 
من التاسع من شهر كانون الثاني».وأضاف أنه «ستستضيف بغداد ابتداًء من يوم 
٢٣ شباط ولغاية ٢٦ شباط أعمال املؤتمر الرابع والثالثني لالتحاد الربملاني العربي 
واللجان املصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرملانات الدول العربية األعضاء يف 
االتحاد، إضافًة إىل العديد من املنظمات واملؤسسات الربملانية التي لها صفة مراقب 

باالتحاد».
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الزوراء/ مصطفى فليح:

الكردستاني  الوطني  االتحاد  كشف 

عن أهم املسائل الخالفية مع الحزب 

حني  ويف  الكردستاني،  الديمقراطي 

حكومة  اجتماعات  مقاطعته  اكد 

ان  الديمقراطي  الحزب  اكد  اإلقليم، 

القضية  جوهر  تمس  ال  الخالفات 

واستحقاقات ابناء كردستان.

الوطني  االتحاد  يف  القيادي  وقال 

السورجي،  غياث  الكردستاني، 

”هناك  ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف 

املسائل،  من  العديد  يف  خالفات 

مناطق  تهميش  مسألة  واهمها 

الكردستاني  الوطني  االتحاد  نفوذ 

والسليمانية  حلبجة  كمحافظتي 

كردستان،  اقليم  حكومة  قبل  من 

الحزب  مع  مشاكل  لدينا  وكذلك 

ولدينا  الكردستاني  الديموقراطي 

مشكلة يف آلية او قانون االنتخابات 

مسألة  كذلك  كردستان،  اقليم  يف 

املخصصة  املقاعد  أي  الكوتات، 

االخوة  مثل  االقليات  من  للمكونات 

املسيحيني والرتكمان وغريهم“.

حول  ”مشاكل  وجود  اىل  واشار 

عدم  ومسألة  بغداد  مع  العالقة 

والغاز  النفط  بعائدات  الشفافية 

وكذلك  االخرى  الطبيعية  واملوارد 

املنافذ الحدودية، وهناك املزيد يمكن 

هذه  لكن  نقطة  عرشين  من  اكثر 

االنقسام  اىل  ادت  التي  النقاط  ابرز 

العالقات  يف  والتصعيد  والتشتت 

الديمقراطي  الحزب  وبني  بيننا 

الكردستاني“. 

زيارة  من  االتحاد  موقف  وعن 

مرسور الربزاني اىل بغداد، اوضح ان 

”هذه الزيارة زيارة حكومية“. الفتا 

اىل انه ”يف اول زيارة عندما ذهبوا اىل 

بغداد كان هناك ممثلون عن االتحاد 

هذا  مع  الحكومة  يف  وزيران  هما 

الـ3  الوفد لكن بعد ذلك ومنذ قرابة 

نائب  من  االتحاد  ممثيل  فإن  اشهر 

رئيس الحكومة ووزراء وكالء وزراء 

الوزراء،  مجلس  اجتماعات  قاطعوا 

وحتى اوقات دوامهم ال تتجاوز عدة 

امور  تسيري  لغرض  وهي  ساعات، 

املواطنني ومسائل الخدمات، اي اننا 

اقليم  حكومة  اجتماعات  قاطعنا 

للوزيرين  بالنسبة  وحتى  كردستان 

قاطعوا زيارة الوفد لبغداد وليس لنا 

تمثيل فيه ”.

واضاف ”نتمنى ان يبذل الوفد جهدا 

اقليم  وحقوق  مطالب  تحقيق  يف 

مستدركا  الدستورية“،  كردستان 

أنهم  ارى  وال  متشائم  انا  ”ولكن 

واالتحاد  بغداد  مع  للحل  سيصلون 

ويف  كردستان  اقليم  يف  رئييس  جزء 

العراق، وبدون االتحاد ال استطيع ان 

اقول ان املشكالت ستحل واتمنى ان 

اكون مخطئا“.

عىل  الخالف  ذلك  تأثري  اىل  واشار 

دائما  :“نرى  قائال  الكردي،  الشارع 

عىل مواقع التواصل االجتماعي وعىل 

شاشات التلفزة ويف الشارع الكردي 

االحزاب  حتى  املواطنني  جميع 

املعارضة واالحزاب االخرى يشتكون 

التشتت، وهذه االنقسامات  من هذا 

الحزبني  بني  التناحر  وهذا 

عىل  اثر  انه“  مؤكدا  الرئيسيني“، 

وانعدام  والتجارة  االقتصاد  حركة 

ورجال  واملقاولني  املستثمرين  ثقة 

االوضاع  فهذه  بالحكومة  االعمال 

االستقرار  عدم  من  نوع  اىل  ادت 

السيايس يف اقليم كردستان“.

الحزب  عن  النائب  قال  جهته،  من 

رشيف  الكردستاني،  الديمقراطي 

ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  سليمان، 

بوجهات  خالف  لكنه  خالفا  ”هناك 

مشكلة  او  اختالفا  وليس  النظر 

أن  يؤكدان  والجانبان  عويصة، 

قضيتهم واحدة“.

واكد انها ”مسألة وقت وكل املشاكل 

ستحل مابني الحزبني وما بني املركز 

واالقليم، وهي ال تمس جوهر القضية 

التي هي استحقاقات وحقوق ابناء 

موحدا  يكون  لكي  كردستان  اقليم 

الذي  والدستور  القانون  حسب 

صالحياته  االقليم  يمنح  بأن  نص 

وامتيازاته الدستورية املعروفة“. 

بغداد/ الزوراء:
النواب  مجلس  رئيس  نائب  بحث 
هيئة  رئيس  مع  الله،  عبد  شاخوان 
دعم  حنون،  حيدر  القايض  النزاهة 
ملكافحة  الوطنية  واملساعي  الجهود 

الفساد.
وذكر بيان ملكتب نائب رئيس الربملان 
رئيس  نائب   ” ان  ”الزوراء“:  تلقته 
شاخەوان  العراقي  النواب  مجلس 
مكتبه  يف  إستقبل  أحمد  عبدالله 
النزاهة  رئيس هيئة  ببغداد  الرسمي 
ويف  حنون،  حيدر  القايض  االتحادية 
لرئيس  عبدالله  بارك  اللقاء  بداية 
متمنياً  عمله  مهام  تسنمه  الهيئة 
عمله  أداء  يف  والسداد  التوفيق  له 
ومسؤولياته الكبرية، فيما قدم حنون 
الضيافة  لحسن  وتقديره  شكره 
وتم  والرتحيب،  اإلستقبال  وحفاوة 

والقضايا  املوضوعات  مناقشة 
يف  بالتحقيق  تتعلق  التي  املهمة 
ملفات الفساد طبقاً ألحكام القانون 

وإعتماد الشفافية.
خالل  املجلس  رئيس  نائب  واكد 
ومساندة  دعم  مواصلة  عىل  اللقاء 
واملساعي  للجهود  النواب  مجلس 
الفساد، فضالً عن  الوطنية ملكافحة 
والتعاون  التنسيق  إستمرار  أهمية 
الترشيعية  واملؤسسة  الهيئة  بني 
وعملية  القضائية،  والسلطة 
املفسدين  ومحاسبة  الفساد  منع 
تعاون  تتطلب  تكاملية  مسؤولية 
وتطوير  الدولة  مؤسسات  جميع 
وتنفيذ  الرقابية،  األجهزة  عمل 
الربامج العامة للتوعية والتثقيف عن 
مخاطر آفة الفساد وتداعياته وآثاره 

عىل املجتمع .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس األحد، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد ملدة سنتني بحِق 
تلقته  ببيان  الهيئة  يف  التحقيقات  دائرة  سابقاً.وذكرت  ة  الصحَّ لوزارة  العامِّ  املُفتِّش 
ة بقضايا النزاهة وغسل األموال والجريمة  ”الزوراء“: أن ”محكمة جنح الرصافة املُختصَّ
بالحبس  سابقاً،  ة  الصحَّ لوزارة  العاّم  املُفّتش  الهارب  املُدان  عىل  حكمت  االقتصاديَّة 
رسميٍَّة  وكتٍب  وأوليَّاٍت  ُمستنداٍت  بتسليم  املتهم  قيام  عدم  ُمبّينًة  سنتني،  ملُدَّة  الشديد 
تخصُّ مكتب املفتش العام بعد انتهاء عمله وإقالته، واالحتفاظ بها يف منزله، ُمشريًة 
إىل أنَّ بعض الكتب التي احتفظ بها املُدان أصليَّة، حسب محرض اللجنة املؤلفة يف هيئة 
القضيَّة،  يف  املُتوّفرة  األدلة  عىل  اطالعها  بعد  ”املحكمة،  أنَّ  الدائرة،  النزاهة“.وأضافت 
النزاهة،  الجاري من قبل هيئة  ة والتحقيق  الصحَّ القانونيِّ لوزارة  املُمّثل  إفادة  ومنها 
أنَّ ”املحكمة  دت  املُدان، ووجدتها كافيًة وُمقنعًة إلدانته“.وأكَّ فضالً عن قرينة هروب 
ة سابقاً غيابياً بالحبس الشديد ملُدَّة  قرَّرت الحكم عىل املُدان املُفّتش العام لوزارة الصحَّ
ه  سنتني وفق أحكام املادة (331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ

ومنع سفره خارج العراق، مع وضع الحجز عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة“.

االشخاص  او  املكاتب  او  الرشكات  من  الخربة  لذوي  االعالن  الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  ١-يرس 
الدين / مجمع  الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع صالح 

حبوب بيجي).
وينوي  االتحادية  املوازنة  ضمن  املالية  التخصيصات  الحبوب)  لتجارة  العامة  (الرشكة  لدى  ٢-تتوفر 
استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص فرع صالح 

الدين / مجمع حبوب بيجي).
٣-بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل 
الشيخ عمر-  - مدخل  املعظم  -باب  بغداد  الكائن يف  القانوني  /القسم  الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة 
الطابق االول) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف 

دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب 
الثانية عرش ظهرا من يوم  الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة  املعظم -مدخل الشيخ عمر -الطابق 
(االحد) املصادف ٢٠٢٣/٢/١٢ وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب/بغداد -باب املعظم 
-مدخل الشيخ عمر -الرشكة العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السيد املدير العام ) يف الزمان والتاريخ 
التأمينات  العطاءات  ان تتضمن  املوافق ٢٠٢٣/٢/١٢ يجب  الثانية عرش ظهرا من يوم االحد  (الساعة 
االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق) وبمبلغ 
العراقي،  املركزي  /البنك  العراق  دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف  (١٠٠٠٠٠٠٠٠)مائة مليون 

علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات فرع صالح الدين / مجمع حبوب بيجي

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) 
ايام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٣/٢/١.

املحددة يف  العطاء  نفاذية  انتهاء مدة  بعد  اىل ما  املفعول  الضمان سارية  نفاذية خطاب  ٣- تكون مدة 
وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن  (٢٨) يوم .

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف  ٢٠٢٣/٢/١٢ يف قاعة االجتماعات بمكتب 
السيد املدير العام.

                                                          حسني غازي كاظم
    مدير القسم القانوني

اعالنات

جمهورية العراق                               العدد: فقدان /٢٥
مجلس القضاء االعىل                     التاريخ : ٢٠٢٣/١/٣

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

 م/ اعالن نرش 
قدَم طالب حجة الفقدان  (فالح حسن ظاهر) 
طلبا اىل هذه املحكمة  يروم فيه  اسـتصدار 
حجـة فقدان بحـق املدعـو (مصطفى ثائر 
فـالح) قـررت املحكمة  تبليغـك يف الصحف 
املحلية فعليـك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سـيتم 

النظر بالطلب وفق القانون . 
القايض 
حسني عباس سمني 

اعالن
اىل الرشيكـة (رشـا مهـدي مجهـول) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (ايهاب 
محسـن سـعود) بالبنـاء عـىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٦٦١١٨) 
املقاطعـة (٤/حي النداء) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                       العدد: ١٠/ ج /٢٠٢٣                                   
محلس القضاء االعىل             التاريخ: ١٢ /١ /٢٠٢٣

رئاسة محكمة استئناف النجف  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (قيس فاهم عبد الكريم االبراهيمي)
م/ اعالن

ملجهوليـة محـل اقامتك يا (قيس فاهـم عبد الكريم 
االبراهيمـي / اسـم االم: قضيه مزهـر تولد:١٩٧١) 
تقـرر تبليغـك باالعالن نـرشا يف جريدتـني محليتني  
للحضـور امام هذه املحكمة خالل فرتة امدها (٣٠) 
يوما مـن تاريخ االعـالن بالنرش يف الدعـوى املرقمة 
اعاله املشتكي فيها (ستار جبار سنكر) وفق احكام 
املـادة ١/٤٥٦/أ من قانون العقوبـات واثناء الدوام 
الرسـمي وبعكسـه سـتجري املحكمة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض 
محمد كامل كرماشة

اعالن
اىل الرشيـك (بهـاء اسـماعيل ابراهيم) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (زمن عبد 
الحمـزة علـوان) بالبنـاء عـىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمـة (١٠/١٠) 
املقاطعة (٤٦/العباسـية) حدود بلدية 
الكوفة ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل               العدد :١٩٠/ب /٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف                      
محكمة البداءة يف الحرية           التاريخ :٢٠٢٣/١/١٥

اىل/ املطلوب تبليغهم
(١-عباس محسـن الناجي ٢- عبود عاشور حمود ٣- محمد رضا عيل الصايف ٤- حسن 
هربود اللهيبي ٥-عباس محمد شـمخي ٦- فاضل عبد املنعم حسـن ٧ -عبد االمري عيل 
محسـن ٨- عـيل عبد االمري عيل ٩- عمار عبد االمري عـيل ١٠- منار عبد االمري عيل  ١١-

زينب عبد االمري عيل ١٢-كامل جواد حسني)
م/ تبليغ

اقـام طالب اطفاء حق الترصف محافظ النجف اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة ١٩٠/
ب/٢٠٢٢ امـام محكمة البداءة يف الحرية وقد اصدرت هذه املحكمة القرار املرقم ١٩٠/

ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٢/٢٩ تضمـن رد الدعوى. لذا تقرر تبليغكم بواسـطة صحيفتني 
يوميتني بالقرار املذكور.

رقم االضبارة: ٣٣٠/خ/٢٠٢٢ جمهورية العراق        
وزارة العدل                                                التاريخ: ٢٠٢٣/١/١٢

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ كربالء

نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسل ٣٦٥/٢٧ م٣٠ الكائن يف كربالء حي العباس العائد للمدين عبد املنعم صالح مهدي وطلب 
الدائن رحاب محمد رسحان تبلغ ٤٠٠٥٠٠٠٠٠ ٨٠٪ من القيمة املقدرة، لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما من اليوم الثاني للنرش 
فعـىل الراغبني يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مسـتصحبا معـه التأمينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة ٩٨ من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل 
رسول كريم املسلماوي

املواصفات 
١- موقعه ورقمه : كربالء حي العباس ٣٦٥/٢٧ م٣٠ وسطاني

٢- جنسه ونوعه : دار ملك رصف 
٣- حدوده واوصافه : كما يف الخارطة اوصافه دار

٤- مشـتمالته : دار من طابقني االريض يحتوي عىل غرفتني نوم واسـتقبال ومطبخ وصاله ومشـتمالت صحية عدد ٢ تواليت وحمام 
واحد ومخزن ودرج وحديقة والحديقة الخارجية مسـاحة ٢٤٠م٢. اما الطابق االول يتكون من ٣ غرف نوم وحمام وتواليت وبيتونة 

يف الطابق الثاني ومبلط بالكايش والطارمة سرياميك ومسقف بالصب الكونكريت .
٥- مساحته : ٣٩٥ م٢.
٦- درجة العمران : جيد

٧- الشاغل : املستأجرة جنان عدنان وترغب بالبقاء بعد البيع 
٨- القيمة املقدرة : ٢٧٩٧٥٠٠٠٠ مائتان وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار

جمهورية العراق 
العدد :١٩١/ ب /٢٠٢٢ مجلس القضاء االعىل          

رئاسة محكمة استئناف النجف
التاريخ :٢٠٢٣/١/١٥ محكمة البداءة يف الحرية     

اىل/ املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم
(١-عادل حسـن عيل ٢- امني ماجد حسـني ٣- احسـان ماجد حسـني ٤- محمد ماجد 
حسني   ٥-احمد ماجد حسني ٦-شهناز ماجد حسني ٧- عبد االمري عيل محسن ٨- عيل 
عبد االمري عيل ٩- عمار عبد االمري عيل ١٠- منار عبد االمري عيل ١١-زينب عبد االمري عيل 

١٢-دحام راشد علوان ١٣- فاضل عبد املنعم حسن)
م/ تبليغ

اقـام طالب اطفاء حق الترصف محافظ النجف اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة ١٩١/
اسـتمالكية/٢٠٢٢ امـام محكمـة البداءة يف الحـرية وقد اصدرت هـذه املحكمة القرار 
املرقم ١٩١/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٢/٢٩ تضمن رد الدعوى. لذا تقرر تبليغكم بواسـطة 

صحيفتني يوميتني بالقرار املذكور.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل               العدد :١٨٩/ب /٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                  

محكمة البداءة يف الحرية           التاريخ :٢٠٢٣/١/١٥

اىل/ املطلوب تبليغهم

(١-عـادل حسـن عـيل ٢- امني ماجد حسـني ٣- 

احسـان ماجـد حسـني ٤- محمـد ماجد حسـني   

٥-احمد ماجد حسني ٦- شهناز ماجد حسني)

م/ تبليغ

اقـام طالب اطفـاء حق التـرصف محافظ النجف 

اضافة لوظيفته الدعـوى املرقمة ١٨٩/ب/٢٠٢٢ 

امـام محكمـة البـداءة يف الحـرية وقـد اصـدرت 

هـذه املحكمـة القـرار املرقـم ١٨٩/ب/٢٠٢٢ يف 

٢٠٢٢/٨/٣١ تضمن رد الدعوى. لذا تقرر تبليغكم 

بواسطة صحيفتني يوميتني بالقرار املذكور.

اعالن
اىل الرشيكـة (بسـعاد حسـن نعمـه) 
اقتـىض حضورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك (اسـعد 
عبـد جرب عبـاس) بالبناء عـىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٧٤٦٧٦) 
املقاطعة (٤/حـي النرص) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك (زينب عبد الكاظم 
اىل  حضـورك  اقتـىض  احمـد) 
مديريـة بلديـة النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيك (بسـمه عالء شـاكر) 
 ٣/٥١٥٩١ املرقمـة  للقطعـة 
يف النجف حي النـداء مقاطعة  
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك .
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بغداد/ متابعة الزوراء:

أكدت رشكة ”يتـي“ للطريان يف نيبال 

مـرصع جميـع مـن كانوا عـىل متن 

الطائرة املنكوبة وعددهم 72، يف أسوأ 

كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع 

يف جبال الهيمااليا خالل ثالثة عقود.

ورصح مسـؤول الرشطـة ايـه كيـه 

اىل  نقلـت  (جثـة)   31” أّن  شـيرتي 

أّنـه ال تزال  مستشـفيات“، مضيفـاً 

هنـاك 36 جثـة يف الوادي الـذي يبلغ 

فيـه  وسـقطت  مـرت   300 عمقـه 

الطائرة.

وأكـد الجيـش ذلـك جزئيـاً، إذ أفـاد 

متحدث باسـمه بأّنه تّم انتشـال 29 

جثـة وبأّنـه ال يـزال هنـاك 33 جّثـة 

أخـرى يف مكان تحّطـم الطائرة، التي 

كانت تقل 72 شخصاً.

مـن  القادمـة  الطائـرة  وتحطّمـت 

العاصمـة النيباليـة كاتماندو صباح  

اليوم األحد بالقرب مـن املطار املحّيل 

يف بوخارا يف وسـط النيبال، حيث كان 

من املقّرر أن تهبط.

وهـذه املدينـة هـي بوابـة للحّجـاج 

الدينيـني والزائرين مـن جميع أنحاء 

العالم.

وقال املتحدث باسـم الجيش كريشنا 

براسـاد بانداري لوكالة فرانس برس 

لذلـك  واٍد  يف  سـقطت  ”الطائـرة  إّن 

من الصعـب نقل الجثـث“، مؤكدا أن 

”البحث واإلنقاذ مستمرّان“. وأضاف 

”لم يتّم العثور عىل ناجني بعد“.

من جهته، أفاد مسـؤول محّيل وكالة 

فرانـس بـرس بأنـه تـّم نقـل بعض 

لـم  ولكـن  املستشـفى،  إىل  الناجـني 

يتـّم تأكيـد ذلـك من رشكـة خطوط 

الطريان ”يتي آيرالينز“ أو من غريها.

وقال املتحدث باسـم ”يتـي إيرالينز“ 

سودارشـان بارتوال لفرانس برس إن 

الطائرة كانت تقـل 68 راكباً وطاقما 

من أربعة أفراد .

بـني  مـن  أّن  إىل  الرشكـة  وأشـارت 

الركاب 15 أجنبياً، خمسـة من الهند 

وأربعة من روسـيا وكورَيني وأسرتايل 

وأرجنتيني وفرنيس وإيرلندي.

يف أيار/مايو 2022، القى 22 شخصاً 

حتفهم لدى تحّطـم طائرة كانوا عىل 

متنها. وكانوا 16 نيبالياً وأربعة هنود 

وأملانّيـني اثنني. حينها، فقدت مراقبة 

املالحة الجوية االتصال بالطائرة، بعد 

وقت قصـري عىل إقالعها مـن بوخارا 

متوّجهـة إىل جومسـوم، وهي وجهة 

سـياحية شـعبية.ُعثر عىل حطامها 

يف اليـوم التـايل، عىل حافـة جبل عىل 

ارتفاع 4400 مرت.

وبعد هذا الحادث، شـّددت السـلطات 

األنظمـة، خصوصاً بحيث ال ُيسـمح 

كانـت  إذا  إّال  بالتحليـق  للطائـرات 

توّقعات الطقس مواتية طوال الرحلة.

طائـرة  تحّطمـت   ،2018 العـام  يف 

قرب مطار كاتمانـدو الدويل املعروف 

بصعوبة الوصول إليه، مّما أسفر عن 

مقتل 51 شـخصاً.وكان هذا الحادث 

األكثـر دمويـة يف النيبـال منـذ العام 

1992، عندما ُقتل 167 شخصاً كانوا 

عىل متـن طائرة تابعـة لـ“الخطوط 

الجوية الدولية الباكستانية“ تحّطمت 

قرب كاتماندو.

قبل شهرين من ذلك، تحّطمت طائرة 

تابعـة للخطـوط الجويـة التايالندية 

قرب املطار ذاته، مّما أسفر عن مقتل 

113 شخصاً.

وكانـت قنـاة نيـوز 18 التلفزيونيـة 

النيباليـة أفـادت نقال عن مسـؤولني 

محليـني بمـرصع جميع األشـخاص 

الــ72 الذين كانـوا عىل متـن طائرة 

ركاب تحطمـت يف وسـط البالد امس 

األحد.

ويف وقـت سـابق ذكر متحدث باسـم 

رشكـة Yeti للطـريان أنـه كان هناك 

68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم عىل 

متن الطائرة التـي كانت تقوم برحلة 

مـن العاصمـة كاتمانـدو إىل مدينـة 

بوخارا يف وسط البالد، عندما تحطمت 

بني مطاري بوخـارا القديم والجديد.

واندلعـت النـريان يف حطـام الطائرة 

بينما حاولت فرق اإلنقاذ إخمادها.

وأكـدت السـفارة الروسـية وجود 4 

مواطنـني روس عـىل متـن الطائـرة 

املنكوبة.

بغداد/ الزوراء: 
أكـد رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف جمال 
رشـيد، امس األحد، العمل عىل بناء السـدود 
وتحديـث طرق الري، مشـددا عـىل رضورة 

حماية املسطحات املائية.
وقالـت رئاسـة الجمهوريـة يف بيـان تلقته 
عبـد  الجمهوريـة  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 
اللطيف جمال رشيد استقبل، يف قرص بغداد، 
وزيـر املـوارد املائية عـون ذياب عبـد الله“، 
مبينـا انه ”جرى، خـالل اللقاء الذي حرضه 
مديـر عام دائرة التخطيـط يف الوزارة، بحث 

آخر التطورات يف ملف املياه“.
وأكد رئيس الجمهورية أن ”هذا امللف ينبغي 
أن تكون له األولوية يف املهام من خالل العمل 
الجـاد وتضافـر الجهـود الحكوميـة وغـري 
الحكوميـة لحماية املـوارد املائية“، مشـرياً 
إىل أن ”معظـم تصاميـم املشـاريع موجودة 

وتنتظر التنفيذ“.
وشـدد عـىل ”رضورة حمايـة املسـطحات 
املائيـة مـن البحـريات واألهـوار وصيانـة 
السـدود وإنشاء سـدود أخرى للحفاظ عىل 
املـوارد املائية مـن الضياع واالسـتفادة من 
كميـة األمطار الوفرية نسـبيا هذه السـنة، 
إىل جانب منـع تجاوزات أحواض األسـماك 
املُقامة عىل ضفاف األنهر“، الفتا اىل ”اهمية 

”تطوير طرق الـري املُعتمدة حيث أن طرق 
الـري الحاليـة تسـتنزف الكثري مـن املوارد 

املائية“.
وذكـر ان ”رئاسـة الجمهوريـة تعمـل عىل 
تشـكيل مجلس أعىل للمياه يضم خرباء من 
الـوزارات والهيئات ذات العالقـة، يأخذ عىل 
عاتقه إيجـاد الحلول للمشـاكل التي تواجه 
ملف املياه، مؤكداً أنها مهمة وطنية كبرية“، 
الفتا اىل ”رضورة ضمان حصص مائية عادلة 
للعـراق من نهري دجلة والفرات والتنسـيق 
مع الجارتني تركيا وإيران يف هذا الصدد عرب 
الدخول بمفاوضات جادة للوصول إىل حلول 
تضمن العدالة يف الحصص املائية للجميع“.

وأعـرب رئيـس الجمهورية عن ”اسـتعداده 
لدعـم وزارة املـوارد املائية يف عملهـا كونها 
تعتـرب مـن أعـرق الـوزارات ولهـا أهميـة 
خاصـة“، مؤكـداً ”رضورة العمل عىل زيادة 
ميزانية الوزارة لتتمكن من توفري احتياجاتها 
وإنجاز املشـاريع الرضورية لتحسـني إدارة 

املوارد املائية يف البالد“.
مـن جانبه، ثّمن الوزير عـون ذياب عبد الله 
”اهتمـام فخامـة رئيـس الجمهورية بملف 
امليـاه وتوجيهاتـه يف هـذا الجانـب“، وقّدم 
رشحا حـول سـري عمـل الـوزارة والخطط 

املوضوعة إلدارة ملف املياه يف البالد.

تونس/ متابعة الزوراء:
اتهمـت السـلطات التونسـية أطرافـا معّينة 
بالسعي للتحريض عىل ممارسة أعمال شغب 

يف األحياء الشعبية.
وذكـرت وزارة الداخليـة التونسـية، ، يف بيان، 
تفيـد  األمـن  ملصالـح  تبلغـت  معلومـات  أن 
بسـعي بعض األطراف لتحريض مجموعة من 
املراهقني والقّرص وأصحاب السـوابق العدلية 

للقيام بأعمال شغب يف أحياء شعبية.
وأوضحت الوزارة أن األمن يبذل جهودا حثيثة 

للقبض عليهم وإحالتهم إىل العدالة.
ولفتت إىل أن النيابة العامة يف املحكمة االبتدائية 
يف قرمباليـة بمحافظة نابـل، أعطت إذنا، يوم 
السـبت، بإلقاء القبض عىل 3 أشخاص بتهمة 

تكوين ”وفاق إجرامي“.
ووجهت الوزارة اتهامات للمعتقلني باإلرضار 
باألمـالك الخاصـة والعامـة وإثـارة الذعر يف 
صفـوف املواطنـني وحيازة زجاجـات حارقة 

بغرض االعتداء عىل مقر الضابطة العدلية.
ويأتي هـذا يف الوقت الذي شـهدت فيه تونس 
العاصمة، السـبت، وقفات ومسريات متعددة 
دعت لها أطياف من املعارضة، تخليدا للذكرى 
12 للثـورة ضـد نظـام الرئيـس األسـبق زين 
العابدين بن عيل، وتعبريا عن رفض مسـار 25 

يوليو الذي أعلنه الرئيس قيس السعيد.
ويف سياق اخر أعلن رئيس الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات التونسـية فاروق بوعسكر، امس 
األحد، خالل ندوة صحفية لإلعالن عن النتائج 
النهائيـة للـدور األول لالنتخابـات الترشيعية 
2022، أن يوم االقرتاع بالنسبة إىل الدور الثاني 

لالنتخابات الترشيعية سـيكون يوم األحد 29 
يناير 2023.

وأوضح بوعسكر أن الحملة االنتخابية تنطلق 
اإلثنـني 16 ينايـر الجـاري، وتنتهـي يوم 27 
من ذات الشـهر، ويكـون الصمـت االنتخابي 
يومـي 28 و29 يناير إىل حدود غلق آخر مكتب 

اقرتاع.
ويكون اإلعالن عن النتائج األولية لنتائج الدور 
الثاني بحسـب بوعسـكر يف 1 فربايـر القادم، 
والنتائـج النهائيـة يـوم 4 مـارس املقبل بعد 

االنتهاء من كافة الطعون.
انتخابيـة معنيـة  131 دائـرة  أن  إىل  ويشـار 
باالقرتاع يف الدور الثانـي من هذه االنتخابات، 
ويبلـغ العـدد اإلجمـايل للناخبـني 7853447 

ناخبا.
وبحسب بوعسكر، فإن عمليات االقرتاع والفرز 
والتجميع، وبعد اسـتكمال النظـر يف الطعون 
يف النتائـج األولية من طـرف املحكمة اإلدارية 
واالطالع عىل القوانني املنظمة لالنتخابات، آلت 
إىل بعـض تعديالت يف النتائـج بعدد من الدوائر 

االنتخابية.
وأكـد أن النتائج يف عدد مـن الدوائر االنتخابية 
تغـرّي وسـتجرى فيها دورة ثانيـة لالنتخابات 
الترشيعية لسـنة 2022، مبّينا أن هذه الدوائر 
هـي دائرة بنـزرت الجنوبية، ودائرة سـليمان 

نابل 2، ودائرة بن عروس.
وشّدد بوعسـكر عىل أن النتائج املرصح بها يف 

الدوائر االنتخابية األخرى تبقى نفسها.
وتشمل الدورة الثانية من االنتخابات الترشيعية 

131 دائرة انتخابية و262 مرتشحا.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلن رئيـس مجلس الوزراء محمد 
األحـد،  امـس  السـوداني،  شـياع 
انطـالق أكـرب حملـة بحـث ضمن 
الحماية االجتماعية، وفيما  شبكة 
اكـدت مستشـار رئيـس الـوزراء 
سناء املوسـوي، ان عدد املشمولني 
قـد يصـل إىل 600 ألـف أرسة بعـد 

موازنة 2023.
لـه  تغريـدة  يف  السـوداني  وقـال 
تابعتهـا ”الـزوراء“: ”عـىل بركـة 
اللـه نطلـق، اليوم (االمـس)، أكرب 
حملة بحث ضمن شـبكة الحماية 

االجتماعية“.
وأضـاف أن الحملة جاءت ”التزاماً 
وتطبيقاً للربنامـج الحكومي الذي 
يركز عىل معالجة الفقر كأحد أهم 

األولويات“.
يف غضون ذلك، أعلن املكتب االعالمي 
لرئيـس مجلس الوزراء اسـتكمال 
إدخـال بيانـات أكثـر مـن مليون 
و(500) ألف أرسة مشمولة بشبكة 
الحماية االجتماعية  يف نظام زيادة 
مفردات الحصـة التموينية، مؤكداً 
أن الزيادة سـتكون بدءاً من الشهر 

الجاري.
تلقتـه  للمكتـب،  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: أنـه ”التزامـاً بما جاء 
الحكومـي  الربنامـج  أولويـات  يف 
بدعم الفئات الهشـة والفقرية من 
املجتمـع، وللتخفيف من معاناتهم 
وتوفري سـبل العيـش الكريم لهم، 
انطلقـت بتوجيـه وإرشاف مبارش 
مـن قبـل رئيـس مجلس الـوزراء 
السيد محمد شياع السوداني، أكرب 
حملـة للبحث االجتماعـي امليداني 
بمشـاركة 2000 باحـث من هيئة 
وزارة  يف  االجتماعيـة  الحمايـة 

العمل“.
”الحملـة   أن  البيـان  وأضـاف 
1746086 أرسة تقدمت  تستهدف 
للشمول بمبلغ اإلعانة االجتماعية 

عرب النافذة اإللكرتونية“.
وأشار إىل ان ”انطالق حملة البحث 
يأتي بالتوازي مع استكمال إدخال 
بيانـات أكثـر من مليـون و(500) 
ألف أرسة مشمولة بشبكة الحماية 
االجتماعية يف نظام زيادة مفردات 
أقرّهـا  التـي  التموينيـة  الحصـة 
مجلس الوزراء واالسـتالم سيكون 

بدءاً من هذا الشهر“.
وأكـد أن ”ما تقدم يمثل التزاماً من 
الحكومة بالحّد من الفقر ومعالجة 

آثار األزمات االقتصادية“.
من جهتها، أعلنت مستشار رئيس 
الـوزراء سـناء املوسـوي، ان عدد 
املشـمولني قـد يصـل إىل 600 ألف 

أرسة بعد موازنة 2023.
ترصيـح  يف  املوسـوي،  وقالـت 
صحفـي: إن ”رئيـس الـوزراء أكد 
زيـادة الشـمول، إذ كان من املقرر 
شـمول 300 ألـف أرسة، إال إنه من 
املؤمـل أن يصـل الشـمول إىل 600 
ألـف أرسة يف موازنة عـام 2023“، 
مشـرية إىل أن ”الحملـة الوطنيـة 

األكثـر  األرس  تهيئـة  اىل  تهـدف 
اسـتحقاقاً ضمن قانـون الحماية 

االجتماعية ملوازنة 2023“.
و600  ”مليونـاً  أن  واوضحـت 
ألـف أرسة مسـجلة ضمـن قاعدة 
بيانـات هيئة الرعايـة االجتماعية 
ومسـتمرة باخذ الرواتب“، مؤكدة 
ان ”هناك افكاراً كثرية لربط دائرة 
العمـل بقاعـدة بيانـات الحمايـة 
االجتماعية مـن اجل الحصول عىل 
القـروض للشـباب العاطلـني عن 

العمل وايجاد فرص لهم“.
واضافـت املوسـوي ان ”املسـاعي 
واالهتمـام  الخدمـات  لتقديـم 
وتحسـني  والصحـة،  بالتعليـم 
البطاقـة التموينيـة“، منوهة بأن 
”نظام الضمان الصحي سيشـمل 
العوائل التي تأخذ إعانة اجتماعية، 
باإلضافـة إىل تطبيـق العديـد مـن 
املقرتحـات واألفـكار، السـيما أن 
الربنامـج الحكومي يؤكد االهتمام 

بالحماية االجتماعية“.
وتابعـت، أن ”رؤية رئيـس الوزراء 

التعاقد مع 2000 باحث اجتماعي، 
إال إن أعدادهـم غري كافية“، مبينة 
يف  حرصهـم  تـم  ”الباحثـني  أن 
املناطق االشد فقراً ومن ثم االنتقال 
لبقية املناطق يف محافظات العراق 

كافة“.
أحمـد  العمـل  أكـد وزيـر  كذلـك، 
األسدي، أن حملة البحث االجتماعي 
تعد األكرب يف العراق، مشرياً إىل أنها 
تسـتهدف األرس املتقدمة للحماية 

االجتماعية.
وقال االسـدي، يف ترصيح صحفي: 
أنـه ”بمتابعـة وارشاف من رئيس 
الـوزراء وبحضور اكثـر من 2000 
باحـث واملئـات من كـوادر الوزارة 
ورئاسـات  وكالء  مـن  املتقدمـة 
الهيئـات ومـدراء عامـني ومـدراء 
أقسـام ومسـؤويل شـعب وجميع 
كوادر الـوزارة وباحثيها، انطلقت 
اكـرب حملـة يف العـراق واملنطقـة 
للحمايـة  املتقدمـة  األرس  لبحـث 
االجتماعيـة“، مشـرياً اىل أن ”هذه 
الحملـة هـي حملـة وفـاء ألهلنـا 

وحملة وفـاء بالعهـد والوعد الذي 
منهاجهـا  يف  الحكومـة  قطعتـه 

الوزاري“.
وأضاف االسـدي أن ”أولويات هذه 
الطبقـات  اىل  الوصـول  الحكومـة 
املحرومة ومعالجة جميع املشاكل 
التي تعرضت لهـا هذه الطبقات“، 
مبينـاً أن ”هـذه الحملـة الكـربى 
تنطلـق اليوم باسـتهداف اكثر من 
مليـون و800 الـف أرسة متقدمة 
عىل شبكة الجماية االجتماعية من 

خالل النافذة االلكرتونية“.
اليـوم  وأكـد ”أننـا سـنقوم منـذ 
وطيلة األسابيع القادمة بالوصول 
واالقضيـة  السـكنية  املناطـق  اىل 
السـكنية  واألحيـاء  والنواحـي 
جميعاً“ ،الفتاً اىل أنه ”بهذه الحملة 
سـنطرق ابواب املتقدمـني جميعاً 
ولسـتم بحاجـة إىل أن تتقدمـوا أو 
اىل  الوصـول  لتحاولـوا  تتزاحمـوا 
الهيئـة  وشـعب  واقسـام  مراكـز 

والوزارة“.
من جانبه، ذكر األسـدي يف مؤتمر 
صحفي ، أن ”الحملة التي انطلقت 
شـملت 20 قضاًء، 3 منها يف بغداد 
و 2 يف النارصيـة و 2 يف نينـوى و 
2 يف صـالح الدين وقضاء يف كل من 
الــ15 محافظة متبقية“، مشـريا 
اىل أنـه ”سـنتوجه بعد ذلـك اىل 33 
قضـاء أخـرى وهي مـن االقضية 
املشـمولة بخـط الفقـر لننتقل اىل 

باقي املناطق“.
وأضاف أن ”حملة البحث تعد األكرب 
يف العراق وتستهدف األرس املتقدمة 
للحماية االجتماعيـة“، الفتا اىل أن 
”الحملة ستسـتمر لغايـة االنتهاء 

من الوصول لالرس املتقدمة“.
وأكـد أن ”هذه الحملة هي انطالقه 
حقيقية لربنامـج حكومة الخدمة 
”األرس  أن  اىل  الفتـا  الوطنيـة“، 
بالتخصصات  ستشـمل  املتقدمـة 

املالية االضافية“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
اعلـن الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني أّن 
الحملة العسكرية يف أوكرانيا تتبع ”ديناميكية 
إيجابية“، بعد اإلعالن عن السيطرة عىل مدينة 
سـوليدار رشق أوكرانيـا، األمر الـذي تواصل 
كييـف نفيـه، فيمـا أكـد الرئيـس األوكراني 
فولوديمـري زيلينسـكي مقتـل 25 شـخصاً 
بينهـم طفـل واحـد، يف الهجـوم الصاروخي 

الرويس.
وقـال بوتـني يف مقابلـة مـع القنـاة العامة 
الروسـية ُبّثت األحـد ”الديناميكيـة إيجابية 
وكّل يشء يسـري وفـق خطـط وزارة الدفـاع 

وهيئة األركان العاّمة“.
وأضاف ”وآمل أن مقاتلينا سيسـعدوننا أكثر 

بنتائج قتالهم“.
إن  باالقتصـاد، قـال بوتـني  يتعلـق  وفيمـا 
”الوضـع يف االقتصاد مسـتقر.. أفضل بكثري 
ليـس فقط مما توقعـه خصومنا ولكن أيضا 

ما توقعناه نحن“.
كمـا أضـاف ”البطالة عند مسـتوى تاريخي 
منخفـض. والتضخم أقل ممـا كان متوقعا، 
واألهـم مـن ذلـك هـو أنـه يواصـل االتجاه 

الهبوطي“.
األوكرانـي  الرئيـس  أكـد  ذلـك  غضـون  يف 
فولوديمـري زيلينسـكي مقتـل 25 شـخصاً 
بينهـم طفـل واحـد، يف الهجـوم الصاروخي 
الرويس الذي اسـتهدف مبنى يف مدينة دنيربو 

أمس السبت.
وأضاف يف منشـور عىل فيسبوك امس األحد، 
أنه تم إنقاذ 39 شـخصاً حتى اآلن، من بينهم 
6 أطفال، مشرياً إىل إصابة 73 شخصاً بينهم 

13 طفال.
مـن جهتـه، قـال مراسـل العربيـة إن هناك 
عـرشات املفقوديـن مـا زالوا تحـت أنقاض 

املبنى الذي استهدف يف دنيربو.
وتعـرض املبنـى الواقـع يف مدينـة دنيربو يف 
وسط رشق أوكرانيا لدمار جزئي جراء موجة 
هجمات شـنتها روسـيا أمس السبت وكانت 

األكرب يف أسبوعني.
ويف ساحة املعركة، ال يزال القتال يرتكز حول 
بلدتي سوليدار وباخموت يف منطقة دونباس 

يف الرشق.
ويف بيانها األحد بشأن هجمات اليوم السابق، 
لم ترش وزارة الدفاع الروسـية إىل اسـتهداف 

دنيـربو بشـكل محدد.وقالت ”تمـت إصابة 
جميع األهداف، وإنجاز مهام الرضبة“.

وأعلنـت القيادة العسـكرية العليا يف أوكرانيا 
اليـوم األحد أن روسـيا شـنت ثـالث رضبات 
جويـة و57 رضبـة صاروخيـة ونفـذت 69 
هجومـا باألسـلحة الثقيلـة أمـس السـبت. 

وأسقطت القوات األوكرانية 26 صاروخا.
وأصابت رضبات السـبت مرافـق بنية تحتية 
حيويـة يف كييـف ومناطـق أخـرى. وحـذر 

مسـؤولون مـن أن هذا سـيقلص إمـدادات 
الكهرباء للعاصمة ومناطق واسعة من البالد 

خالل األيام القليلة القادمة.
ووقـع هجـوم السـبت يف وقـت تـدرس فيه 
قوى غربية إرسـال دبابـات قتالية إىل كييف، 
كما أنه يأتي قبـل اجتماع لحلفاء أوكرانيا يف 
رامشـتاين بأملانيا الجمعة املقبلة إذ سـتعلن 
الحكومـات عن أحدث تعهداتهـا فيما يتعلق 

بالدعم العسكري.
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بغداد/الزوراء:

أكدت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، امس 

األحـد، ان الحكومـة تويل اهتمامـاً كبرياً مللف 

عودة النازحني وخاصة جرف النرص.

وقالـت الوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء»، ان 

«وزير الهجرة واملهجريـن إيفان فائق جابرو 

بحثت، مع عدد من شـيوخ ووجهاء عشـائر 

قضـاء جرف النـرص يتقدمهم الشـيخ موفق 

الجنابي، ملف إعادة النازحني بصورة طوعية 

اىل مناطقهم املحررة وتوفري اجواء آمنة النهاء 

ملف النزوح وطي صفحة النزوح ودعم ملف 

االستقرار للعائدين اىل ديارهم».

واضافـت انـه «تـم بحـث اوضـاع النازحني 

القاطنني يف عشـوائيات منطقة بزيبز التابعة 

احتياجاتهـم  وتلبيـة  االنبـار  محافظـة  اىل 

واالرتقاء بمستواهم عىل جميع الصعد».  

واكـدت ان «الحكومة تويل اهتماماً كبرياً مللف 

عودة النازحني والسيما نازحي جرف النرص»، 

مشـرية اىل ان «الوزارة مستمرة بتقديم الدعم 
للنازحني يف العشـوائيات بكافـة االحتياجات 

الرضوريـة بضمنهـا تبديـل الخيم موسـمياً 

فضالً عن تقديم املساعدات العينية والغذائية 

واملنزلية». فيما أشاد الوفد العشائري «بجهود 

الوزارة وما تقوم به من خدمة للعوائل النازحة 

يف تقديم املسـاعدات واالحتياجات الالزمة لها 

و العمـل عـىل تشـجيعها للعـودة اىل مناطق 

سـكناها االصلية».كما أعلنـت وزيرة الهجرة 

واملهجريـن ايفـان فائق جابرو،امـس األحد، 

شـمول ٩٩٠ أرسة بمـادة النفـط األبيـض يف 

دهوك والسـليمانية. وذكر بيان للوزارة تلقته 

«الزوراء»، أن»وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان 

فائق جابـرو، أوعزت للفـرق امليدانية لفرعي 

الـوزارة يف محافظتـي دهـوك والسـليمانية 

بتجهيز األرس النازحـة بالوقود بالتعاون مع 

رشكـة توزيع املنتوجـات النفطية». وأضاف، 

أن» الفرق امليدانية بارشت بتوزيع (٦٣٫٠٠٠) 

لرتاً من مـادة النفط األبيض بني (٦٣٠) أرسة 

نازحـة يف مخيم جم مشـكو بقضـاء زاخو ، 

فضالً عن توزيع فرق فرع الوزارة يف محافظة 

السليمانية (٣٦,٠٠٠) لرت من مادة النفط بني 

(٣٦٠) أرسة نازحة يف مخيم اشتي، موضحاً، 

أن» حصة األرسة الواحدة بلغت (١٠٠) لرت».
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بغداد/الزوراء:
أعلن وزير الصحة الدكتور صالح الحسـناوي، 
امـس األحد، عن خطة لسـد النقص يف األدوية، 
فيما أشـار إىل أن عقود األدوية جاهزة للتوقيع 

وبانتظار إقرار املوازنة.
وقال الحسـناوي يف ترصيـح صحفي إن «ملف 
األدويـة يعـد مـن امللفـات الخطرية جـدا وأنه 
ومنـذ اليوم األول من توليه املنصب وضع خطة 
لتدارك النقص الكبري يف األدوية الخاصة املنقذة 
للحياة»، الفتاً إىل أن «املحاوالت مستمرة لتوفري 

األدوية وسد النقص».
وأوضح أنه «يف حال إقرار املوازنة سيكون هناك 
شـكل مختلف بهذا امللف»، مؤكـداً أن «الوزارة 
اآلن بدأت باإلعداد مللف األدوية لعام ٢٠٢٣، وأن 
جميـع العقود جاهزة للتوقيـع وبانتظار إقرار 
املوازنة».ولفت اىل أن «هناك تحسـناً يف األدوية 
ومنـذ بداية هذا العام تم تطوير الرشكة العامة 
لألدوية ونظام التعاقدات، وبدأت بعض األدوية 
الرسطانيـة،  األدويـة  وباألخـص  اآلن،  تصـل 
واألدويـة املنقذة للحيـاة». وكان رئيس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني قد أكـد أهمية توطني 

صناعة األدوية محلياً، ورضورة رعاية الطبقات 
الفقـرية وتوفري األدويـة واملسـتلزمات الطبية 
بما يتناسـب مع دخلها املحـدود. وافتتح وزير 

الصحة اول أمس السـبت عددا من املؤسسـات 
الصحية يف مدينة اإلمام الحسـني (ع) يف كربالء 

املقدسة.

بغداد/الزوراء:

يف  الصينيـة  السـفارة  أعلنـت 

العراق، امس األحد، عن تشغيل 

٦ محطـات كهربائية يف العراق، 

اولويـات  أن  إىل  أشـارت  فيمـا 

تنفيـذ  العراقيـة  الحكومـة 

وتطبيـق االتفاقية االطارية مع 

الصني.

وقال سفري جمهورية الصني يف 

العـراق تسـوي وي، يف ترصيح 

صحفـي ان «الحكومة الصينية 

قامت بتحصني وتعديل تدابريها 

االسـتجابة  بشـأن  الوقائيـة  

بالنسـبة  خاصـة  للجائحـة 

«هنـاك  أن  مبينـا  لألجانـب»، 

املزيد من التسـهيالت سـواء يف 

سياسة دخول األرايض الصينية 

والتأشـريات». وأضاف، «يمكن 

للجانـب الصيني تنظيـم املزيد 

من الزيـارات أو دورات تدريبية 

يف  خاصـة  األقسـاط  ملختلـف 

املجال اإلعالمي»، مشـريا إىل أن 

«الوضـع يف الصـني أصبح أكثر 

اسـتقراراً السـيما بعـد اتخـاذ 

التدابري الجديدة، حيث تم تجاوز 

والعـدوى».  اإلصابـات  ذروة 

وأردف، «هنالـك تسـهيالت هي 

التوافقـات  لتطبيـق  األفضـل 

الجانبـان  إليهـا  توصـل  التـي 

العراقـي والصينـي»، الفتـا إىل 

أن «االسـتثمارات والتعاون بني 

البلدين يف مجال الهنديس وكذلك 

املعييش مسـتمر، إذ إن هنالك ٦ 

محطات كهربائية يف العراق قد 

تم تشـغيلها من قبل الرشكات 

الصينية أسهمت يف توريد كمية 

كبرية من الكهرباء يف العراق».

وتابع، ان «هناك تقدماً سلسالً 

املـدارس  مـرشوع  يف  وجيـداً 

الصينية بالعـراق، إذ إنه موزع 

بني املحافظات ونسـب اإلنجاز 

إىل  باالضافـة  متفاوتـة،  فيـه 

مـن  مختلفـة  أنـواع  وجـود 

القروض الصينية وهي قروض 

من مؤسسـات تجاريـة وهناك 

قروض عىل مستوى الحكومة».

ولفت، اىل أن «االتفاقية العراقية 

جوهرهـا  االطاريـة  الصينيـة 

ترتيبـات  تخـص  اتفاقيـة 

أن  مبينـاً،  وتمويليـة»،  ماليـة 

وضعـت  العراقيـة  «الحكومـة 

أولويـة واهتمـام كبرييـن عىل 

حسـن تنفيذ وتطبيق االتفاقية 

العراقيـة  الصينيـة  االطاريـة 

خصوصا بعد لقاء قيادة البلدين 

دافعـة  قـوة  هنالـك  سـتكون 

لتطبيق هذه االتفاقية». وتابع، 

ملتـزم  الصينـي  «الجانـب  أن 

بالتعاقدات املوقعة بني البلدين، 

وستعمل السـفارة مع الجهات 

الصينية املختصة لحسن تنفيذ 

وتطبيق االتفاقيـة التي تحتاج 

اىل جهود مشـرتكة من قبل كال 

الجانبني».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس االحد، ان القطاع 
الخاص يسـهم بتشـغيل نصف األيدي العاملة 
يف العراق، ويسـهم بنسـبة ٣٧ باملئة من الناتج 

املحيل اإلجمايل.
وقال الناطق باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي 
يف ترصيـح صحفـي إن «القطاع الخـاص يعد 
رشيكاً أساسياً للقطاع العام يف تحقيق النمو، إذ 
تصل نسـبة مشاركة القطاع الخاص يف تكوين 
الناتـج املحـيل اإلجمـايل إىل ٣٧ باملئـة، وهـذه 
النسبة تبدو عالية لكن يف الحقيقة هي أقل من 
النسبة املطلوبة» مؤكداً أن «هذا القطاع يسهم 
يف تشغيل ٥٠ إىل ٥٥ باملئة من األيدي العاملة». 

القطـاع  «مـؤرشات  أن  إىل  الهنـداوي،  ولفـت 
الخـاص يف العـراق تقسـم إىل صنفـني، األول 
قطـاع خاص منظـم وآخر غري منظـم»، مبيناً 
أن «النسـبة األكرب تكون للقطـاع الخاص غري 
املنظـم، ولكـي يكون نشـاط القطـاع الخاص 
أكثـر فاعلّيـة ينبغي إعـادة النظـر بجملة من 
الترشيعـات الحاكمة والناظمة وكذلك القوانني 
ـط فاعلية ومسـاهمة هـذا القطاع،  التي تنشِّ
فضـًال عـن رضورة تفعيل سـرتاتيجة القطاع 
الخاص التي أكدت عليهـا وزارة التخطيط منذ 

سـنوات بالتعاون مع جهات وطنية ومنظمات 
دولية». 

وأوضـح، أن «اسـرتاتيجية القطـاع الخـاص، 
تسري بثالث مراحل، تتضمن األوىل إعداد وتهيئة 
هـذا القطـاع، يف حـني  تمثـل املرحلـة الثانية 
إجراءات تكوين القطاع الخـاص، والثالثة هي 
مرحلـة القيادة والريادة»، الفتاً إىل أن «الخطوة 
التي نفذت يف هذا االتجاه هي تشـكيل مجلس 
تطويـر القطـاع الخـاص الـذي يرتأسـه وزير 

التخطيـط ويضـم يف عضويتـه ممثلـني عـن 
القطاعـات االقتصاديـة ذات العالقـة وممثلني 
عـن وزارات املالية والتجارة وجهات أخرى ذات 

صلة باملوضوع».
املجلـس  هـذا  «مهمـة  أن  الهنـداوي،  وبـني   
هـو إرشاك القطـاع الخـاص يف اتخـاذ القـرار 
االقتصادي وغري ذلك من اإلجراءات واملهام التي 
يقوم بها املجلس، ومنها تفعيل القطاع املرصيف 

لكي يدخل بقوة يف تمويل املشاريع». 

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الصناعة، امس األحد، 
عـن خطط حكومية لزيـادة الطاقة 

االنتاجية للمواد االنشائية املحلية.
وقـال ُمديـر عـام الرشكـة العامـة 
للصناعات اإلنشـائية إحدى رشكات 
وزارة الصناعـة واملعـادن املُهنـدس 
محمد فرج حسن يف ترصيح صحفي 
ان «عمليات اإلنتاج يف معامل حىص 
النباعـي التابعة للرشكة مسـتمرة، 
لرفد دوائر الدولـة والقطاع الخاص 
بإحتياجاتهـا مـن الحـىص بأنواعه 
أنَّ  مبينـا  املُختلفـة»،  وأصنافـه 
«املعامـل ُتـدار بأيـادي وطنيـة من 
كوادر الرشكة وُتنتج حسـب طلبات 

وإحتياجات السوق املحيل».
فيمـا أوضـَح ُمديـر معامـل حىص 
النباعـي رعد فيصل محمد بحسـب 
البيـان أنَّ «موقـع النباعـي يُضـم 
ثالثة معامل إلنتـاج الحىص العادي 
والحـىص املُكـرس بأصناف حسـب 
الطلـب والتـي ُتسـتخدم يف أعمـال 
البنـاء ومعامـل البلوك والشـتايكر 
إضافـة إىل إنتـاج حىص املُرشـحات 
والذي ُيسـتفاد منـه يف تنقية املياه 
فضالً عن إنتاج الرمل األسود والرمل 
املجروش كناتج عريض»، الفتاً إىل أنَّ 
«هذه املعامـل تحتوي عـىل مكائن 
الحفارات والكسـارات  وآليات منها 
وغرابيـل هـزازة وتعمـل بطاقـات 

إنتاجيـة تصـل إىل ١٣٠ مـرت ُمكعب 
يومياً لُكّل نوع من أنواع الحىص».

وُخططهـا  الرشكـة  «عـزم  واكـد  
بإتجـاه زيـادة الطاقـات اإلنتاجية 

وُمواكبة التطور الحاصل وُمتطلبات 
السـوق املحليـة مـن ِخـالل نصـب 
نطـاق  وتوسـيع  جديـدة  معامـل 

العمل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائـرة التحقيقات يف هيئـة النزاهة، 
امـس االحـد، تنفيذ ثـالث عمليَّـات ضبٍط 
ملُخالفـاٍت وعمليَّات تالعـٍب أدَّت إىل هدر يف 
املال العام، واإلرضار بُمواطنني يف ُمحافظة 

واسط.
وذكـرت الدائـرة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، 
ذها فريق مكتب  أن «العمليَّـة األوىل التي نفَّ
تحقيـق واسـط الـذي انتقـل إىل املـرصف 
ـن الفريق من  العقـارّي يف املُحافظـة، تمكُّ
ضبـط أوليَّات قيام املـرصف بمنح قروٍض 
للُمقرتضني ملرشوع حّي الجامعة السـكنّي 
االسـتثمارّي، واسـتقطاع مبلـغ العمولـة 
اإلداريَّـة البالغة ١٪منهم»، ُمبّينًة «ُمخالفة 
ـة بمنـح قـروض  ذلـك للتعليمـات الخاصَّ
ـت عىل أن  مبـادرة البنك املركـزيِّ التي نصَّ

ل املُستثمر املبلغ أعاله». يتحمَّ
وأضافت إنَّه «نتج عن هذه املُخالفة املُرتكبة 
من قبـل املرصف اسـتفادة املسـتثمر عىل 
 ، حسـاب املُقرتض الذي أصابه رضٌر ماديٌّ
الفتًة إىل أنَّ مجموع املبالغ املُسـتقطعة من 
املُقرتضـني بلـغ (٦٣٣,١١٠,٠٠٠) مليـون 

دينار».
وبينت الدائرة: «الفريق انتقل إىل مستشفى 
الصويـرة العام، حيث رصد تالعٍباً وعروضاً 
وهميًَّة يف ُمعامالت رشاء أجهزٍة طبيٍَّة بقيمة 
ُمنّوهًة  (٢٨٠,٨٠٠,٠٠٠) مليـون دينـاٍر»، 
بأنَّ «عمليَّة رشاء األجهزة التي تمَّ تجهيزها 
نت جهاز  من قبل (٣) مكاتب يف بغداد تضمَّ
(كاوج /٢ وحاضنة أطفال/٢ وسيباب/٢ 

) وجهازي (اوتكليف وسونكيد)».
َذت  وأشـار البيان اىل، ان «العمليَّة الثالثة ُنفِّ
يف منفذ زرباطية الحدودّي، حيث تمَّ خاللها 
ضبـط (١٧) معاملـًة گمرگيَّة تـمَّ التالعب 
فيها واحتسـاب رسـوم الجباية بمبلغ أقّل 
من املُقّرر، بشـكٍل ُمخالٍف للتعليمات، األمر 

الذي تسبَّب بحصول هدٍر يف املال العام».
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد، 
أنَّ إجراءاتهـا التحقيقيَّـة أسـهمت بإعادة 
مبلغ يناهز١,٤ مليار دينـاٍر ملصلحة هيئة 
اإلعمار يف محافظة النجف، ُمبّينًة أنَّ املبلغ 
يمثل جزءاً من وديعـٍة عائدٍة لهيئة اإلعمار 

يف املحافظة.
الهيئـة  يف  التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 

ببيـان ورد لــ «الـزوراء»، أنَّ «إجـراءات 
الهيئـة التحقيقيَّـة قـادت إىل إعـادة مبلغ 
(١,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مليـار دينـاٍر إىل هيئة 
اإلعمار يف النجف»، ُمشـريًة إىل أنَّه «بالرغم 
من صدور قراٍر عـن محكمة بداءة النجف 
منذ عام ٢٠١٨ بإلزام املرصف بتأدية مبلغ 
الوديعة إىل املُحافظـة، لكنَّ املرصف امتنع 
عن دفع املبلغ طيلة املُدَّة السـابقة ملُبارشة 
مكتب تحقيق النجف التابع لهيئة النزاهة 
الجزائيَّـة  الدعـوى  يف  التحقيـق  بإجـراء 
املُقامـة ضدَّ املـرصف». وأضافـت الدائرة 
ت إعادتـه ُيمثُِّل جزءاً  أنَّ «املبلـغ، الـذي تمَّ
من الوديعـة البالغـة (٦,٤٥٢,١٥٧,٧٥٠) 
مليـار ديناٍر، التي تمَّ إيداعها من قبل هيئة 
اإلعمار لدى فرع املرصف املُتَّحد لالستثمار 
رشكـة  ملصلحـة  املُحافظـة،  يف  األهـّيل 
مقـاوالٍت تركيَّـٍة محـال بعهدتها مرشوع 
إنشـاء فنـدق (٥ نجـوم) تابـٍع ملُحافظـة 
قـام  «املـرصف  أنَّ  وأوضحـت  النجـف». 
بإطالق مبلغ ( ٥,٥١٥,٩٩٠,١٦٢) مليارات 
ديناٍر ملصلحة الرشكة الرتكيَّة دون إشـعار 
املُحافظة وإرسـال كشـف حسـابيٍّ بذلك؛ 
بالرغـم من ُموافقته عـىل رشط املُحافظة 
بعـدم تحريك مبلـغ الوديعـة؛ إال بُموافقٍة 
صادرٍة عن الوحدة الحسـابيَّة يف املُحافظة 
وبتوقيع املحافظ حرصاً، ُمنّوهًة بأنَّ هيئة 
اإلعمار أشعرت املرصف بإيقاف اإلجراءات 
وطالبتـه بإرجـاع الوديعة التـي أطلقها».
دت الدائرة إنَّه «بالرغم من تصديق قرار  وأكَّ
محكمة بداءة النجف بإلزام املرصف بتأدية 
مبلـغ الوديعة إىل املُحافظة، إال أنَّه لم يتَّخذ 
أيَّ إجراٍء بهذا الشـأن قبـل أن ترشع هيئة 
النزاهـة بإجراءاتها التحقيقيَّة»، ُمشـدِّدًة 
عـىل أنهـا «ُمسـتمرٌَّة يف ُمتابعـة القضيَّـة 
لحني قيـام املرصف بتسـديد كامـل مبلغ 

الوديعة».
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بغداد/الزوراء:
أكـد وزيـر التعليم العايل والبحـث العلمي 
تعزيـز  األحـد،  امـس  العبـودي،  نعيـم 

الرشاكات الدولية.
وذكر بيـان للـوزارة تلقته «الـزوراء» أن 
«وزير التعليم العايل والبحث العلمي نعيم 
العبـودي التقى وزير الكهرباء السـورية 
غسـان الزامل عىل هامـش أعمال الدورة 
الدوليـة  لوكالـة  العامـة  للجمعيـة   ١٣
للطاقة املتجددة يف العاصمة اإلمارتية أبو 
ظبي، بحضور السـفري العراقـي يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة مظفر مصطفى 

الجبوري ومن الجانب السـوري السـفري 
غسان عباس وعدد من املختصني».

وأضاف أن «الجانبني اسـتعرضا مسارات 
التعاون بني البلدين والتنسـيق املؤسـيس 
يف مجـاالت الطاقـة املتجـددة بمـا يخدم 
مصلحة البلدين الشقيقني». وأكد العبودي 
العراقيـة  «الحكومـة  أن  اللقـاء  خـالل 
ومؤسسـاتها املختصـة حريصتـان عىل 
تعزيز الـرشاكات عىل الصعيـد الدويل من 
أجل تحقيق التزامـات الحكومة العراقية 
يف مواجهة التغري املناخي وترتيب أولويات 

التعامل مع مستقبل الطاقة املستدامة».

ميسان/الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة اىل وزارة الداخلية، امس االحد، القبض 
عىل عصابة «خطرية» نفذت جرائم قتل ورسقة وخطف يف ميسان وذي 
قار.وقالـت الوكالـة يف بيـان ورد «الـزوراء»، ان «عمليات اسـتخبارية 
نوعية نفذها ابطال وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 
الداخلية استهدفت عصابة يف غاية الخطورة تنشط يف محافظة ذي قار 
وميسـان ارتكبت جرائم قتل وخطف ورسقة بحق مواطنني ابرياء، وقد 
صدرت بحقهم مذكرات قبض وتحري اصولية عن هذه الجرائم اال انهم 
يتخفـون عن اعني االجهـزة االمنية ويتنقلون بـني املحافظتني بهويات 
مزورة، إذ تمكن ابطالنا يف وكالة االستخبارات من رصد تحركاتهم وبعد 
التخطيـط للعملية تم التنفيذ، واثمـرت الجهود عن إلقاء القبض عىل ٧ 
متهمني يف محافظة ميسان بعد االشتباك معهم باألسلحة النارية، حيث 

ضبطت هذه األسلحة بحوزتهم».

بغداد/الزوراء:
كشـف مصدر أمني، امس االحد، املوقف املروري لشـوارع 
العاصمة بغداد، فيما أشار اىل أن اغلب شوارع بغداد شهدت 

زحامات خانقة وحركة سري شبه متوقفة.
وقال املصدر ، إن «أغلبية شـوارع العاصمة بغداد شـهدت 
االحد، زحامات خانقة وحركة سري شبه متوقفة»، الفتا اىل 

أن «طريق الدورة تقاطع املصايف شهد زخما مرورياً».
وأضاف، ان «حركة السـري يف جـرسي الطابقني والجادرية 
كذلك شـهدت زخما مروريا وسـري شـبه متوقف رغم رفع 
السـيطرات األمنيـة»، مبينا أن «تقاطـع جامعة بغداد هو 

االخر شهد زخما شديداً».
وأشـار املصدر اىل، أن «حركة السـري يف الطريـق املؤدي اىل 
البـاب الرشقـي ومنطقة الخـرضاء باتجاه الكرادة شـبه 
متوقفة»، الفتا اىل أن «معسـكر الرشيد باتجاه الزعفرانية 

شهد زخما مروريا أيضا».



 بغداد/ الزوراء:
أكد املستشـار املايل لرئيس الـوزراء مظهر محمد صالح، 
امس األحد، أن االحتياطيات األجنبية يف العراق عالية جداً، 

فيما حدد إجمايل الدين العام. 
وقـال صالح، يف ترصيح صحفي: إن ”الدين العام الداخيل 
للبـالد يقـدر حاليـا بنحـو 50 مليـار دوالر والـذي تعود 
حيازتـه بالكامـل اىل الجهاز املـرصيف الحكومي (اي دين 

داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه)“.
وأضـاف أن ”%63 مـن الديـن العام الداخـيل هو بحوزة 
البنك املركزي العراقي ويمثـل موجودات محلية يف هيكل 
امليزانية العموميـة للبنك املركزي“، الفتـا إىل أن ”املتبقي 
من الدين الداخيل هو بحيـازة املصارف الحكومية الثالث 

الرئيسة بفائدة سنوية بني 2-3%“.
واشـار اىل أن ”الديـن الخارجـي الفعال الواجب السـداد 
خالل املدة مـن 2023 ال يتجاوز 20 مليار دوالر، ما يعني 
ان أجمـايل الديـن العام هو يقـدر بنحو 70 مليـار دوالر 
حاليا وال يشكل سوى نسبة من %30 اىل %35 من الناتج 
املحيل االجمايل للبالد وهي نسبة آمنة جدا مقارنة بالنسبة 

املعيارية او القياسية الدولية البالغة 60%“. 
وتابـع أن ”كفـاءة االحتياطيـات األجنبيـة للبـالد عالية 
جـدا وتغطي التزامـات الدين الخارجي بــ 5 مرات وهي 

نسـبة معيارية عاليـة ومطمئنة وتعكـس متانة الوضع 
املـايل للعـراق“، مبينـا أن ”آلية تسـديد الديـون الداخلية 
والخارجية تتم من خالل التخصيصات السـنوية املعتمدة 

يف املوازنة العامة االتحادية“. 
وواصل أن ”السياسـة املاليـة يف العراق تتجـه اىل اعتماد 
مبـدأ االنضباط املايل الذي يقـوم عىل خفض اجمايل الدين 
العـام املرتاكـم بالتدريـج يقابله تضييق العجز السـنوي 
يف املوازنـة العامة االتحادية وجعل الدين املسـتحدث عند 
الرضورة ضمن النسـب املعيارية بما اليتعدى الدين العام 

املستحدث %3 سنويا“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري االقتصادي، الدكتور مصطفى اكرم حنتوش، 
األسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر رصف الدوالر يف األسواق 
املحليـة، الفتـا اىل ان البنـك الفيـدرايل األمريكي قـام بحظر 
التعامل مع بعض املصارف بسبب تهريب العملة االمر الذي 
تسـبب بزيادة الطلب يف السوق املحيل وارتفاع قيمة الدوالر. 
وقـال حنتوش يف ترصيـح صحفي: ان ”ازمـة الدوالر بدأت 
بعـد قيام البنك الفيـدرايل األمريكي بتتبع خمسـة مصارف 
يقوم املتعاملون معها بتحويل املبالغ وطلب فتح اعتمادات 
لغرض االسـترياد، حيـث تتبع األمـوال ورصـد وصولها اىل 
دول فـرض الحظر عليها“. وأضاف ان ”التحويالت املذكورة 
التتم مبـارشة اىل الدول املحظورة بل انها تذهب اىل فرنسـا 

ودول أخرى ليتم تهريبهـا اىل الدول املحظورة، مادفع البنك 
الفيـدرايل لفرض الحظر عىل مصارف معينة، والتي سـببت 
مشكلة يف حركة السوق العراقي، كونها تتعامل مع نحو الف 
متعامل بمبالغ تتجاوز 50 مليون دوالر وعىل مدى سـنوات 
مـن التعامل وتوقفت هذه التعامالت بقـرار من الفيدرايل“. 
وأوضح ان ”املصارف األخـرى رفضت التعامل مع األطراف 
املتعاملة مـع املصارف املحظورة خشـية من فرض الحظر 
عليها، ما دفع بعض األطراف اىل التوجه نحو السوق املوازي 
لرشاء الدوالر ما تسـبب بحدث طلب كبري عىل هذه العملة“. 
ولفـت اىل ان ”البنك املركزي منـع التحويل املبارش من دون 
املجيء بفواتري ومسـتندات حقيقة، ما دفع تلك األطراف اىل 

تهريب الدوالر عن طريق شمال العراق وبعض الدول“. 

بغداد/ الزوراء:
رجـح الخبري االقتصـادي، ضياء محسـن، امس األحد، نجـاح حكومة 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتجاوز الضغط األمريكي يف تنفيذ 
مذكرة التفاهم مع رشكة سيمنس األملانية، مؤكدا ان الجانب األمريكي 
ال يريـد ان تحصل معه هزة جديدة بعد ان فرط بأوراقه مع السـعودية 

واالمارات واألردن.
وقال محسـن يف ترصيح صحفي: إن ”خطوة السـوداني بإبرام مذكرة 
تفاهـم مـع رشكة سـيمنس األملانيـة بمجـال الكهرباء كانـت خطوة 
محسوبة وذكية من خالل مراعاته بشكل او آخر وضع بعض الرشكات 

االمريكية بشكل او اخر ”. 
وأضـاف ان ” التوقيـع عىل املذكرة ال يخلو من اتفـاق غري معلن من ان 
رشكة سيمنس سـتضع حصة لبعض الرشكات االمريكية يف العقد من 
خالل اسـتقدام الخرباء ورشاء بعض املعدات التي ستسـتخدم يف مجال 

التوزيع واإلنتاج وبناء محطات إنتاجية جديدة ”. 
وأوضح أن ”حكومة السـوداني سـتتجاوز الضغط األمريكي هذه املرة 
ألسباب تتعلق بإرشاك بعض الرشكات االمريكية للتعاون مع سيمنس، 
فضال عن ان الواليات املتحدة التريد ان تحصل لديها هزة جديدة بعد ان 
فقدت اورقها يف السـعودية واالمارات وحتى األردن باعتبارهم الالعبني 

االساسيني الذين تعتمد عيهم االدارة االمريكية باملنطقة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد، امس االحد، لتتجاوز 

200 مليون دوالر، مع عودة الحواالت الخارجية لالرتفاع مرة أُخرى.
وذكـر مصـدر: أن ”البنـك املركزي باع امـس خالل مـزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، 219 مليونا، و978 الفـا، و420 دوالرا، غطاها البنك 
بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر“، مبينا ان هذه املبيعات 
ارتفعـت ألول مـرة منذ ما يقارب الشـهرين بعد ان قـرر البنك املركزي 

التوقف عن التعامل بالدوالر مع 4 مصارف اهلية.
واضاف ان املبيعات النقدية بلغت 50 مليونا و 50 الف دوالر، فيما ذهبت 
البقيـة البالغة 169 مليونا و 928 الفـا و 420 دوالرا لتعزيز االرصدة يف 

الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقـدي بلغ عددها 
16 مرصفـا، فيمـا بلغ عدد املصـارف التي قامت بتلبيـة طلبات تعزيز 
االرصـدة يف الخارج 15 مرصفا، فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة 

والتوسط املشاركة يف املزاد 169 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من 
الذهـب الخليجي والرتكي واألوربي 421 الف دينار، وسـعر الرشاء 417  

الف دينار، وهي نفس االسعار ليوم السبت.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 387 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بـني 390 الفـاً و 400 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا ايضا حيث بلغ سعر 
بيع مثقال ذهب عيار 24 سعر بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 
445 الف دينار، وسـجل عيار 21 سـعر بيع 430 الف دينار، فيما سجل 

عيار 18 سعر بيع 365 ألف دينار.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
األحـد، يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد، فيما ارتفعـت يف اقليم 

كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا 
صباح امس 157900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي نفس 

االسعار التي سجلت صباح السبت.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 158500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 157500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 157950 دينارا لكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 157925 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
تسـتورد العديد من الدول العربية من بينها العراق أبوابا خشبية ينتجها منذ 
22 عاما مصنع يف والية ”قسطمونو“ شمايل تركيا.. املصنع الذي أسسه رجل 

األعمال الرتكي أحمد جرييت أوغلو، ينتج نحو 15 ألف باب يف الشهر.
ويوفـر املصنع الواقع يف مركز قسـطمونو فرص عمل لعـرشات املواطنني يف 
الوالية. ويصدر املصنع أبوابه إىل بلدان عربية عدة، يف مقدمتها قطر واإلمارات 
والعـراق والكويـت وليبيا وعمان والسـعودية ولبنان. كمـا تحظى منتجاته 

باهتمام كبري من دول أخرى يف إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وقـال مديـر اإلنتـاج يف املصنع نادر بيداجـي يف ترصيح لوكالـة ”األناضول“ 

الرتكية الرسمية، إنهم يستخدمون خشبا من الدرجة األوىل يف إنتاج األبواب.
وأوضـح بيداجي أن القـدرة اإلنتاجية للمصنع عالية جـدا وتصل إىل نحو 15 

ألف باب خالل الشهر.
وذكر أن املصنع يصدر منتجاته إىل العديد من البلدان، وأن اإلقبال األكرب يأتي 

من الدول العربية بشكل خاص.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة االسـتثمار والتنمية يف مجلس النواب، امـس االحد، عن وجود 
خطة للنهوض بالواقع االسـتثماري لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة 

وتنميتها ضمن موازنة العام الحايل 2023.
وقالت رئيسـة السـن للجنة، فيان عبد العزيز، يف حـوار صحفي: إن ”للعراق 
مـوارد اقتصاديـة متنوعـة والتي تتضمن املاديـة والبرشية وهـي ما تحقق 

التنوع املطلوب يف الجانب االستثماري للبالد خالل املرحلة املقبلة“. 
وأضافت عبد العزيز أن ”للجنة خطة تهدف اىل النهوض بالجانب االستثماري 
لقطاعات الزراعة والصناعة والسـياحة، بعـد أن عانت تلك القطاعات خالل 
املرحلـة املاضية، من اإلهمال، ما يتوجب إعادة التوازن إىل الجانب االقتصادي 
يف البالد والتي تعتمد بشـكل كيل عىل الجانب النفطي، مؤكدة أن تطوير هذه 

القطاعات سيتم تضمينه ضمن موازنة العام الحايل 2023“. 
وتابعت عبد العزيز أن ”اللجنة بصدد تعديل قانون االستثمار السابق والرتكيز 
عـىل تنمية القطاع الخاص، كونه إضافة إىل إسـهامه يف خدمة القطاع العام، 
فإنه سيعمل عىل خلق مناخ استثماري مالئم من أجل جلب املشاريع األجنبية 
للعمـل داخل البالد باعتمـاد جذب رجال األعمـال ورؤوس األموال، مؤكدة يف 
السـياق ذاتـه أنه يتـم حاليـاً العمل عىل تنويـع املـوارد االقتصاديـة للبالد، 

واستغالل نظريتها النفطية بغية التوسيع بالقاعدة اإلنتاجية يف العراق“. 
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bË‹‡«@µè•Î@ÚÓ‹Á˛a@“äbóæa@ıaÜc@Új”aãæ@Èmaıaãug@|öÏÌ@ç◊ãæa
بغداد/ الزوراء:

أوضـح البنـك املركـزي العراقـي، 
امـس األحد، إجراءاتـه ملراقبة أداء 
املصارف األهلية وتحسـني عملها، 
فيما أشـار إىل أنه لم يبَق بالقطاع 
املـرصيف إال املصارف القـادرة عىل 

تأدية وظائفها.
إحسـان  البنـك  مستشـار  وقـال 
اليـارسي، يف ترصيـح صحفي: إن 
”البنك املركـزي العراقي بارش منذ 
ثـالث سـنوات بإجـراءات إلكمال 
القطـاع  يف  اإلصـالح  إجـراءات 
”القطـاع  أن  إىل  املـرصيف“، الفتـًا 
املرصيف األهيل يعـد من القطاعات 
الواعـدة يف العـراق، إذ يـويل البنك 
املركـزي أهميـة كبـرية له أسـوة 

بالقطاع املرصيف الحكومي“.
وأضاف اليارسي أن ”البنك املركزي 
ال يميـز بـني القطاعـني الخـاص 
والعام، لكن القطاع املرصيف األهيل 
يعد أحد محركات التنمية يف العراق، 
الحكومـي“،  القطـاع  إىل  إضافـة 
مبينـاً أن ”القطاع املـرصيف األهيل 
مبـادرة  أمـوال  نـرش  يف  دور  لـه 

البنـك املركزي العراقـي يف إقراض 
(السـكني،  املختلفـة  القطاعـات 
الزراعي، الصناعي، والتجاري)، إذ 
كان جهده واضحاً يف هذا املجال“. 
املصـارف  ”بعـض  أن  إىل  ولفـت 
تعانـي مـن مجموعـة مشـاكل، 
والبنك املركزي بـدوره يتخذ حالياً 

عدة إجـراءات لغرض تمكينها من 
االسـتقرار وتطمني الجمهور عىل 
أدائها“، مؤكداً أن ”هناك مصارف 
أخرى تبيل بالء حسنا وتقوم بأدوار 

ممتازة“.
املركـزي  ”البنـك  أن  إىل  وأشـار 
ولثقتـه ببعض املصـارف األهلية، 

بارش بإجراءات لتشجيع املصارف 
املركزيـة  والبنـوك  الخارجيـة 
الخارجيـة لغـرض فتـح ممـرات 
مالية لها، لتمكينها من ممارسـة 
عمليـات تحويل األمـوال ألغراض 

التجارة الخارجية“.
وأكد أن ”البنك املركزي عادًة يدعم 

كل مـرصف يحاول تحسـني األداء 
والخدمـات املقدمـة إىل الجمهور، 
بالنتيجـة القطـاع املـرصيف األهيل 
جـزء مهـم مـن القطـاع املرصيف 
العراقـي، والبنـك املركـزي يوليـه 
عـىل  ويشـجعه  كبـرية،  أهميـة 

تحسني األداء“.
وبـني أن ”ثقة الجمهـور بالقطاع 
املـرصيف األهـيل والقطـاع املرصيف 
عموماً، تزداد شـيئاً فشيئا بشكل 
طـردي مـع قـوة إجـراءات البنك 

املركزي ورقابته“.
وتابـع أن ”القطـاع املرصيف األهيل 
وأموال املبادرة تمـول حالياً تنمية 
املشاريع وإنشـاء مشاريع جديدة 
وتشـغيل العاطلـني عـن العمل“، 
مؤكـداً أن ”بعض املصارف تحاول 

أن تصل إىل املستويات املرضية“.
ونـوه بـأن ”البنـك املركـزي يقوم 
حالياً بمراقبة أداء بعض املصارف 
واإلرشاف عـىل أدائهـا، ولـم يبـَق 
إال املصـارف  القطـاع املـرصيف  يف 
تأديـة  عـىل  والقـادرة  الصالحـة 

وظائفها“.

بغداد/ الزوراء:
زادت أوبـك وحلفاؤهـا إنتـاج النفط 
الخـام بمقـدار 140 الـف برميـل يف 
اليوم يف ديسمرب/ كانون االول، وفًقا 
 S&P ألحـدث مسـح أجرتـه رشكـة

.Global Commodity
وقالـت الرشكة يف تقريـر لها اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: ان ”الدول األعضاء 
الــ 13 يف املنظمـة وحلفاءها ارتفع 
انتاجهـا مـن النفط يف كانـون االول 
ليصـل اىل 28.98 مليون برميل يومًيا 
بارتفـاع مقدارهـا 140الـف برميـل 
يوميا عن شهر ترشين الثاني املايض 
بقيادة نيجرييـا، فيما انخفض انتاج 

العراق ”.
ووجد املسح أن ”السعودية، كربى دول 
أوبك، ضخـت 10.48 ماليني برميل يف 
اليوم يف ديسمرب كانون األول، بزيادة 
طفيفـة عـىل أسـاس شـهري بلغت 
الفـي برميل يوميا، بينما أنتج العراق 
ثاني أكرب عضـو 4.46 ماليني برميل 
يف اليوم، بانخفاض بلغ 3 االف برميل 
يوميا عن نوفمرب ترشين االول، اال انه 
ارتفـع انتاجه عن معـدل انتاج الذي 
حددته املنظمـة اليه (الكوتا) والبالغ 

4.31 ماليني برميل“ .
ووجد املسـح أن ”األحجام الروسـية 
تذبذبت قليـًال إىل 9.86 ماليني برميل 
 10 يف اليـوم يف الشـهر، بانخفـاض 

االف برميـل يف اليوم فقط، إال ان اكرب 
الزيادات جاءت من نيجرييا، إذ ارتفع 
إنتاجها النفطي بنحو 92 ألف برميل 
يومًيا ليصـل إىل 1.158 مليون برميل 
يومًيـا، يليهـا انغوال 38 الـف برميل 

يوميا ”.
واشـارت اىل انـه ”عـىل الرغـم مـن 
إنتـاج  يـزال  ال  اإلجماليـة،  الزيـادة 
التحالـف متأخـرًا بشـكل كبـري عن 
أهدافـه اإلنتاجيـة، مع وجـود فجوة 
عنـد 1.80 مليـون برميـل يف اليوم يف 
ديسـمرب كانـون االول، حيـث يواجه 
معظـم األعضـاء صعوبـات فنية أو 

مالية يف الحفاظ عىل اإلنتاج“.
إدارة  أعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 
معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امس 
األحـد، أن صـادرات العـراق النفطية 
ألمريكا انخفضت لتصل اىل 150 الف 
برميـل يوميا كمعدل خالل األسـبوع 

املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 
5.677 ماليـني برميل يوميـا مرتفعا 
بمقـدار 573 الف برميـل باليوم عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 

5.104 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 

ألمريكا بلغت معـدل 150 ألف برميل 
يوميا األسـبوع املايض، منخفضا عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلغت 
النفطية ألمريـكا بمعدل  الصـادرات 

354 الف برميل يوميا“.
كمـا أشـارت إىل أن ”اكثـر اإليـرادات 
األسـبوع  خـالل  ألمريـكا  النفطيـة 

املايض جـاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3.737 ماليـني برميـل يوميـاً، تلتها 
املكسـيك بمعـدل 668 الـف برميـل 
يومياً، وبلغت االيـرادات النفطية من 
السـعودية بمعـدل 464 الـف برميل 
يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 346 

الف برميل يومياً“.

”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االسـتريادات األمريكيـة مـن النفـط 
الخام من نيجرييا بلغ معدل 143 الف 
برميل يوميا، ومـن االكوادور بمعدل 
137 الف برميـل يوميا، ومن الربازيل 
معدل 132 الف برميل يوميا، فيما لم 

تستورد اي كمية روسيا او ليبيا“.

fiÎ˛a@ÊÏ„b◊@¿@K@ŸiÎc@xbn„g@ b–mäaÎ@¡–‰€a@Âfl@÷aã»€a@xbn„g@üb–Øa@Z|èfl

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@ä¸Îá€a

@laÏiˇ€@Ôébéc@ÜäÏnèfl@÷aã»€a
ÚÓ◊6€a@ÚÓjì©a

@Ú�Ç@Â«@—ìÿm@ÚÓibÓ„@Ú‰ß
Ú„åaÏæa@¿@äb‡rné¸bi@üÏË‰‹€

 بغداد/ الزوراء:
قـرر وزير الزراعة عبـاس جرب العلياوي، امس األحد، تمديد توزيع االسـمدة 

للمزارعني املشمولني بالخطة. 
وذكـر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: أن ”وزيـر الزراعة عباس جرب العلياوي 
وّجـه رشكتي مابـني النهرين العامة والرشكـة العامة للتجهيـزات الزراعية 
بتمديد توزيع االسـمدة نوعي الـداب واليوريا والبذور للمزارعني املشـمولني 
بالخطـة الزراعية اإلضافيـة البالغة مليـون دونم لـألرايض الزراعية املروية 

سيحا والتي اقرها مجلس الوزراء يف وقت سابق بناًء عىل طلب العلياوي“.
وأضاف البيان أن ”ذلك جاء بعد موافقة هيئة الرأي يف جلسـتها االسـتثنائية 
التي عقدت هذا اليوم وترأسـها وزير الزراعة“، الفتاً اىل أن ”الجلسة تضمنت 
ان يكـون التمديـد لتوزيع سـماد الـداب حتـى 15 / 2 / 2023 ، أما التمديد 
لسماد اليوريا فيكون التمديد حتى موعد 20/ 4 / 2023 ولجميع محافظات 

العراق“.

@µ«äaç‡‹€@Òá8˛a@…ÌåÏm@Üá∏@Ú«aäç€a
Ú�©bi@µ€Ï‡ìæa
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@NN@Òãój€a@ÔvÓ‹Ç
ÅÎã€a@ÒÜÏ«

!a@áj«@ÜbÁNÜ

 االعـالم يف خليجي البرصة ، التقليدي منـه وااللكرتوني ، لم يركز كثريا عىل  
إبراز املستوى الفني للمنتخبات املشاركة إال يف حدود اهتمام املتخصص منه 
جدا جدا يف الشأن الكروي . أما االهتمام العام فانصب عىل ما حول املستطيل 
األخـرض ومـا هو أبعـد بكثري حتى عن مالعـب البطولة ، وهـذه من ميزات 

خليجي البرصة وفوارقها التي لم يألفها منظموها يف الدورات السابقة . 
فاالعـالم الذي صـارت خليجي البرصة مادته املـربزة ، ليس االعالم الريايض 
فقـط وانمـا االعالم السـيايس والفنـي وكل حقول االعالم ، السـيما االعالم 
الجـوال فكل القنـوات اليوتيوبرية العربية وحتى بعـض غري العربية جعلت 
من مجريات البطولة مادتها األبرز ، وذلك لجذبها للجمهور ولحصدها العدد 
األكـرب من املشـاهدات والتعليقات ، مما يعني كثـرة النقاط الجاذبة يف هذه 

البطولة وازدحامها باملفردات التي تمتلك مقومات تقديم محتوى مميز .
ومـن هذه النقاط الجاذبة املتجددة كل سـاعة ، ان اهـل املدينة ، أي البرصة 
، هـم السـبب األول يف نجـاح البطولة ، وليس مـا اعتاد عليـه املنظمون  يف 
الـدورات السـابقة من بطولـة الخليج او حتى من بطـوالت أخرى عاملية او 
قارية او إقليمية ، الشـك ان العفوية ال تخلق  نجاحا وانما تسـبب فوىض ، 
فكيـف غدت  البرصة املدينة ، أي البيئـة االجتماعية هي عامل النجاح األول 

وهي معياره ؟
مـرة أخرى ، الجواب غري عسـري وغاية يف البسـاطة ، انها هويـة املدن التي 
تحدثنا عنها آنفا ، فهذه الهوية ولك ان تسميها ثقافة املدينة ، وهي مجموع 
مفردات السلوك اليومي املرتسخ يف النفوس والذي قد يضطرب بفعل مؤثرات 
خارجيـة قاهرة من قبيل سـلطة مسـتبدة تقمع الحريـات ، او فقر مدقع 
يفرض بصورة ممنهجة حتى يصري رشب املاء الصالح لرشب اآلدميني  ليس 
سـهال ،  او نهب خريات املدينة من قبل ثلة شـاذة وطنيا تستقوي  باألجنبي 
،  وهنـاك عوامل أخرى تجـرب اهل املدينة عىل تغيري – قهرا – بعض مفردات 
السـلوك ، ولكـن هذا التغيري مسـألة طارئـة، إذ رسعان ما تسـتعيد املدينة 
هويتها وتظهر جميل خصالها وذلك حني توضع موضع االمتحان الحضاري 
التاريخـي وهـذه هي البرصة ، وهـذه هي خصالها ، وهذا هـو يوم امتحان 

دورها الحضاري الذي لم تنل منه االزمات والكوارث  .
فالبـرصة  - تاريخيـا - كانت لهـا نقودها الخاصة ومكاييلها ومقاييسـها 
، وهـي املركـز التجاري الكبـري ذي الصالت مع كل املناطق اإلسـالمية ومع 
الصـني والهند وافريقيا ، هـذه املدينة التي تميزت بالعنايـة باأللفاظ وفقه 
اللغـة وجمع الشـعر وتقييد النحو ، إذ كان ذلك مـن األولويات التي تنبه لها 
البرصيـون مبكـرا ، كما انها كانت مركـزا لجمع دواوين الشـعر الجاهيل ، 
ففيها كان الرواة ينشـدون ما تختزنه  ذاكرتهم ، وفيها كان املربد وحلقاته 
وفيه ولد ما يسمى باالنتحال واالبيات املوضوعة ، وفيها العجاج اكرب شعراء 
الرجـز ، وفيها الفراهيدي وفيها االصمعي وفيها تلميذ الفراهيدي سـيبويه 
وفيها  الجاحظ وفيها من العلماء واالدباء والشعراء ما تضيق به املجلدات.

هـذه هي البرصة التي وصفها  ابن قتيبة يف عيون اخباره قبل قرون بأنها ” 
خري بالد الله للجائع والعزب واملفلس ، اما الجائع فيأكل خبز األرز والصحناء 
وال ينفق يف الشهر درهمني -  والصحناء اكلة تتخذ من السمك الصغري املالح 
( إبراهيم  السـامرائي :  241 ) وتسـمى بالعامية العراقية ، زوري - ، واما 
العزب فيتزوج بشـق درهم  ، واما املحتاج فال عيلة عليه ” .. وذلك يعني ان 
البرصي  أيا كانت درجته االجتماعية وموقعه االقتصادي كان يعيش بنفقة 

زهيدة ( العمد : 31 ).
ويعني أيضا ان الكرم هو السـمة الغالبة بل األسـاس يف سلوك اهل البرصة، 
وهكـذا صار الجـواب قاطعـا ان النجـاح الجماهريي او الشـعبي لخليجي 
البـرصة إنما مرده اىل قدرة البرصة والبرصيني عىل رسعة اسـرتداد ما تفلَت 
مـن مفردات السـلوك األصيل  تحت وطأة القهـر ، وان الهوية البرصية هي 

التي حققت النجاح وليس جالديها وساريقيها ..
كل يـوم تفاجئ خليجي البـرصة ضيوفها والعالم بما لم تقدمه سـابقاتها 

.. واىل الغد ...
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البرصة/ الزوراء

جرى يف فندق مناوي باشـا، 

اللقـاُء التوضيحي بني لجنِة 

كأس  اتحـاد  يف  املسـابقات 

الخليـج العربي لكـرِة القدم 

بُحضـور  اإلعـالم  ووسـائل 

قائد عمليات البرصة.

وتم التطرق خـالل اللقاء إىل 

العديد مـن القضايا واألمور 

التي تتعلق بانسيابيِة دخول 

وسـائل  والتـزام  الجمهـور 

املباريـات  لتغطيـة  اإلعـالم 

املتبقية مـن بطولِة خليجي 

زيـن 25 يف البـرصة، وهـي 

نصـف  الـدور  مباريـات 

يومـي  والنهائـي  النهائـي 

االثنني والخميس.

وحـَرض اللقاء رئيـس لجنة 

كأس  اتحـاِد  يف  املسـابقات 

الهاجـري  حمـد  الخليـج  

وعضو االتحاد العراقي لكرِة 

القـدم مديـر املسـابقات يف 

خليجي 25 كوفند عبد الخالق 

العراقـي  االتحـاد  وُعضـو 

لكـرة القـدم رئيـس اللجنة 

اإلعالميـة لبطولـِة خليجـي 

البرصة أحمد املوسوي وقائد 

عمليات البرصة عيل املاجدي 

وقائد رشطة البرصة قاسـم 

راشد زويد.

وتّم توضيح األمور الخاّصة 

بدخـول الجمهور والتغطية 

التـي  والقنـوات  اإلعالمّيـة 

النقـل  حقـوَق  تمتلـك 

واملناطـق املخصصة لحملِة 

بطاقات االعتمـاد، من أجل 

عكس صـورٍة حقيقيٍة عن 

بطولِة كأس الخليج ونقلها 

أرجـاء  كل  يف  املتابعـني  إىل 

العالم.

البرصة/ حسني عمار
أكـد الناقد الريـايض العماني، أحمد الـرواس، أن لقب بطولة 
خليجي 25 سـيكون للعراق مبيناً أن مباريات نصف النهائي 

ستكون صعبة بجميع املقاييس  . 
وقـال الـرواس ان“ مباريات نصـف النهائي صعبـة للغاية ، 
والتنافـس يف بعـض األحيان اليوجد له معايـري فنية واالقرب 

للصعود إىل نهائي خليجي 25 هما العراق وعمان“.
وأضـاف الرواس أن“ املنتخب القطري فريق متجدد ولكن من 
الصعـب ان يصمـد تحت ضغط 65 ألف متفرج ”، مشـرياً إىل 
أن“ البطولة ذاهبة للعراق النه يلعب بشـخصية البطل كأداء 

وقوة وأمور فنيه“.
وتابـع الرواس أن“ العراق يمتلـك روح البطولة مع الجمهور 
وسـالحه األرض، واملهم عنده أن يأخذ البطولة ويبقى الكأس 

يف عرين األسُود ”.
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البرصة/ الزوراء
أقيـم، يـوم امس االحـد املؤتمـر الصحفي 
للمؤتمر العاّم لبطولِة كأس الخليج العربي 
لكرة القـدم ٢٥ يف البرصة يف فندق امللينيوم 
بُحضور الشـيخ رئيـس االتحـاد الخليجّي 
لكرة  القدم حمد بن خليفة آل ثاني واألمني 
العـاّم لالتحـاد جاسـم الرميحـي ورئيس 
أحمـد   ٢٥ خليجـي  يف  اإلعالمّيـة  اللجنـة 

املوسوي.
 ويف املؤتمـر، تم اإلعالن إن الكويت هي َمن 

ستنظم خليجي ٢٦.
ويف بدايِة املؤتمر، قّدم املوسوي شكَر االتحاد 
العراقّي لكرة القـدم لالتحاد الخليجي عىل 

دعمه إلقامِة البطولة يف البرصة.
وقاَل رئيس االتحاد الخليجي: أقدم الشـكَر 
والتقديـر للجمهور العراقـّي الذي كان من 
أهم مالمح النجاح للبطولة، وأبارك للعراق 

التنظيـم الرائـع واملميز الـذي كان العالمَة 
الفارقـة، وأهنـئ رئيـس االتحـاد العراقي 
لكرِة القدم عدنان درجال ومحافظ البرصة 
أسـعد العيداني عىل الجهوِد السـخية التي 
بذلـت إلنجـاِح البطولة التي كانت نسـخًة 

استثنائية.
وأضـاَف: خليجـي ٢٥ يف البـرصة سـيلقي 
املسؤوليَة عىل َمن ينظم البطوالت الخليجّية 

املقبلة.
وأشـاَر إىل: إن الكويت سـتحتضن البطولَة 
املقبلـة، وأتمنى النجـاح واملوفقية لتنظيم 

البطولة وإظهارها بأفضل صورة.
وأوضَح الشـيخ خليفة: إن تنظيم البطولة 
أصبـح عن طريـق تقديم امللفـات الختيار 
الدولـة املسـتضيفة للبطولِة، ونسـعى إىل 
إقامـِة العديد مـن البطـوالت لتطوير كرِة 

الخليج.

وعقـَد اتحـاد كأس الخليـج العربـي لكرِة 
القدم، امس األحد، اجتماعاً يف فندق جراند 
ملينيوم يف مدينة البرصة بُحضور رؤسـاء 

االتحادات املشاركة يف خليجي ٢٥.
وتـم يف االجتماع اإلشـادة الكبرية بخليجي 
٢٥ يف البرصة التي كانت نسـخًة إستثنائية 
ومميزًة، مع تقديم الشكر لالتحاد العراقّي 
لكـرة القـدم للجهـوِد املبذولـة يف التنظيم 
الباهـر لخليجـي ٢٥ التـي كانـت نسـخًة 
رائعة بتواجـد الجمهور الغفري الذي أعطى 

للبطولة رونقاً جميالً.
وجرت خالل االجتماع مناقشـة العديد من 
القضايـا التـي تخص البطـوالَت الخليجّية 
املقبلة، ومنها منح الكويت رشف استضافة 
خليجي ٢٦  التي يتطلع إىل أن تكون بصورٍة 
مميزٍة مثـل خليجي ٢٥ التـي أعادت األلق 

والتميز لبطوالِت الخليج.

البرصة/ متابعة الزوراء
أكـد نجم املنتخب الوطني السـابق، هوار مـال محمد، أن 
مدرب أسـود الرافدين خيسـوس كاسـاس، يملك فرصة 

تاريخية لحصد لقب خليجي 25.
وقـال محمد ان ”كاسـاس محظوظ يف النسـخة الحالية 

املقامة بمدينة البرصة بالعراق“.
وأضاف: ”يجب أن يستغل كاساس ظهور بقية املنتخبات 
بصورة متفاوتة باألداء، وشـاهدنا مسـتويات متواضعة 
لبعـض الفرق الكبرية، مثل اإلمـارات والكويت، إىل جانب 

مشاركة السعودية وقطر بالصف الثاني“.

وزاد: ”املنافسـة جـاءت عـن طريـق البحريـن وعمان، 
وبإمكان كاسـاس أن يقود العراق لإلنجاز، وخطف لقب 

البطولة، بعد وضع التكتيك املناسب“.
وتابع: ”الجماهري الكبرية التي سـاندت املنتخب العراقي، 
تستحق أن تحتفل بلقب جديد، والفرصة مواتية لتحقيق 

الكأس الخليجية الرابعة“.
وختـم: ”مباراتنـا أمـام قطر تحتـاج تعامال سـليما من 
كاساس، الختيار أدواته السليمة يف كسب النتيجة والتفوق 
والوصـول للمباراة الختامية، يف ظل املـؤازرة الكبرية من 

الجماهري العراقية العاشقة ألسود الرافدين“.
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البرصة/ الزوراء
ُعِقَد، صباح امـس األحد، املؤتمر الصحفي 
ملدرِب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، 
وذلـك يف قاعـة املؤتمرات الخاصـة بفندق 

مناوي باشا.
وذكَر كاسـاس إن طموحه مـع العبيه هو 
تقديم مستوى طيب يف املواجهِة املقبلة أمام 
منتخـب قطر، اليـوم االثنـني، وإن هدفهم 
النهائّيـة ملنافسـاِت  املبـاراة  اىل  الوصـول 
الجماهـري  وإسـعاد   ،25 زيـن  خليجـي 
العراقّيـة التـي تحرص وبشـغف عىل دعم 

وإسناد منتخب أسود الرافدين.
ودعا مـدرُب منتخبنـا الوطنـي الجماهري 
العراقّيـة إىل الوقـوف اىل جانـب الالعبـني 
خصوصـاً يف اللحظاِت الحرجـة من املباراة 
التي سـتكون بحاجـة إىل مزيٍد مـن الدعم 
مشـرياً إىل إن كل مباراة ينخفض فيها رتم 
األداء يف بعض األحيان، وهنا نحتاج املؤازرة 

الجماهريّية.
وأضـاَف كاسـاس: منتخب قطـر يعد من 
املنتخبـاِت املميزة والشـابة والقـادرة عىل 
تحقيـق نتائج ايجابيـة كونهـم يمتلكون 
عناَرص مميزًة، وإن أكثر من نصف الفريق 
كان يف قائمـة منتخـب قطـر املشـارك يف 
املونديـال األخري، لذلك نحن جهزنا أنفسـنا 
يف مقارعة املنافس وستكون مباراًة صعبة 

أخرى.
وأوضـَح: إن الوصـول إىل نصـف النهائـي 
هو فخر بالنسـبة لنا، ونطمح إىل الوصول 
ملديات أبعد يف هذه البطولة، وسيكون شيئاً 
عظيماً لنا جميعاً إذا ما وصلنا إىل النهائي.

وأكـد: إنه يتعامل مـع كل مباراة عىل حدة، 
ولكل مبـاراة ظروفهـا وتشـكيلها وخطة 

اللعب الخاصة بها.
ومـن جانبه، أكد العـُب املنتخـب الوطني، 
مصطفى ناظـم: إن مباراة قطر سـتكون 
صعبـًة عـىل كال الفريقـني، لكننـا نمتلـك 
األفضلية كوننـا نلعب عىل أرضنا ووسـط 
جماهرينـا التي تحرص عـىل تقديم الدعم 

واإلسناد لنا.
وأضاَف ناظـم: نحن حريصون عىل تطبيق 
الواجبـات يف كل مبـاراٍة من أجـل الظهور 

بمستوى طيٍب وتحقيق نتيجة ايجابّية.

وشـكَر ناظـم مـدرب الفريـق خيسـوس 
كاسـاس يف تقديمـه الدعـم والدفـاع عـن 
العبيه بشكٍل مسـتمر موضحاً: إن األجواء 
داخل كتيبة أسـود الرافدين مثالية، متأمالً 
قطف الثمار يف نهايِة املطاف لتحقيق إنجاز 

جديٍد للكرِة العراقّية.
ومن جهتـه، أكـد الربتغايل برونـو بينريو، 
مـدرب منتخب قطر، أن مواجهة العراق، يف 
نصف نهائي بطولـة كأس الخليج العربي، 

ستكون صعبة وقوية.
وقال بينـريو، يف مؤتمر صحفـي تقديمي: 
الناحيـة  مـن  جاهزيتنـا  مـن  ”واثقـون 
التكتيكية لخوض مباراة العراق، وسـنقدم 

كل مـا لدينـا يف امللعـب، املنتخـب العراقي 
صاحـب األرض والجمهور، لكننا جاهزون 
مـن أجـل التحـدي ومنافسـتهم يف هـذه 

املباراة“.
وأضاف: ”املباراة بمثابـة فرصة للفريقني 
للوصـول للنهائـي، ولذلـك سـوف تكـون 
مواجهـة تنافسـية، وسـنكون عـىل قـدر 
املسـؤولية لكي نصـل إىل النهائـي، لثقتي 

الكبرية يف العبينا مهما كانت الظروف.
وأشـار إىل املنتخب العراقي سيحظى بدعم 
جماهريي كبري يف مبـاراة اليوم، ورغم ذلك 
مـن الجيـد دائما أن يكـون امللعـب ممتلئا 
بالجماهـري، مـع رضورة التعامل بشـكل 

جيد مع هذه الضغوطات.
وعن تألـق تميم منصور مفتـاح يف املباراة 
املاضيـة أمـام اإلمارات، ختـم: ”لعب معنا 
دقائق قليلة يف تلك املواجهة، ولكنه سـجل 
الهدف الـذي قادنا لهذا الدور، وعىل العموم 
لتأهيلهـم  نتطلـع  شـابة  عنـارص  نملـك 

مستقبال“.
واكد همام األمني، نجـم املنتخب القطري، 
صعوبـة مواجهـة العـراق، اليـوم اإلثنني، 
العربـي،  الخليـج  يف نصـف نهائـي كأس 

بالبرصة.
وقـال األمني، يف مؤتمر تقديمي ”املباراة لن 
تكون سهلة، السيما أننا نلعب أمام صاحب 

األرض والجمهـور، لكـن سـنبذل قصارى 
جهدنا للفوز والتأهل إىل النهائي“.

وأضـاف ”منافسـنا يف مباراة اليـوم يمتلك 
أفضلية الجمهور، باإلضافة الستفادته من 
يـوم راحة أكثـر، لكننا عىل أتم االسـتعداد 

لهذه املهمة الصعبة“.
وزاد ”سـنفتقد يف مبـاراة اليـوم الجمهور 
دور  خـالل  لنـا  دعمـه  بعـد  العراقـي، 

املجموعات“.
وأتـم ”جمهورنا دائمـا ما يعطينـا الدافع 
يف املباريـات، لـذا سـنبذل كل مـا لدينا من 
أجـل إسـعادهم والتأهـل إىل نهائـي كأس 

الخليج“.

بغداد/ الزوراء
اكد وزير الشـباب والرياضـة، أحمد املربقع، 
ان زيـارة وفد رؤسـاء االتحـادات الخليجية 
واالعـالم العربي اىل بغداد ولقـاء دولة رئيس 
الوزراء السيد محمد شـياع السوداني تركت 
انطباعات رائعة جدا لدى االشـقاء سـيكون 
لهـا بالغ االثـر يف االنفتاح العربـي الخليجي 
نحو اشـقائهم يف العراق بصـورة عامة، وان 
كانـت الرياضـة وكـرة القـدم هـي الجـرس 

والبوابة لهذه الصفحة الجديدة. 
واضاف املربقع: أن رسـائل السـوداني كانت 
عـىل درجة عظيمة من البالغـة والوضوح يف 

الرتحيـب وطيب اللقاء وعكس صورة جميلة 
عـىل أن العراق حكومًة وشـعباً باتجاه واحد 
واندفـاع نحـو األشـقاء يف الخليـج والعـرب 
عمومـا وهو مـا سـتليه خطـوة مقبلة أعم 
وأشـمل، وان كان ميدانهـا الرياضـة والفن 
واإلعالم فهـي األكثر فاعلية وانعكاسـًا عىل 

األصعد كافة . 
وأشـار الوزير اىل: ان األشـقاء تلقـوا الدعوة 
بالبهجة والرسور ويمكن أن نوثق أن الخطوة 
املقبلة ستكون استضافة عربية كبرية لحدث 
ريـايض أكرب سـتكون سـاحته جميـع مدن 
العراق، وان األشـقاء يف االتحادات الخليجية 

ووزراء الشـباب والرياضـة العـرب هـم من 
سيسـعى معنـا إلسـتضافة العـرس العربي 

الريايض الكبري. 
وقدم املربقع شـكره لدولة رئيس الوزراء عىل 
رسعة اسـتجابته لدعم كل مـا يخص قطاع 
الرياضة والشـباب واملواهب والبنى التحتية، 
مؤكدا: أن جميع املنشآت الرياضية يف جميع 
محافظات العراق ستسـابق الزمن إلنجازها 
عىل أكمـل وجه، مثمنـاً لألشـقاء يف الخليج 
رؤسـاء وأعضـاء اتحـادات واعـالم خليجي 
فاعـل دورهم املـرشف الكبـري يف دعم نجاح 

بطولة خليجي 25.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت دولة الكويت أن نحو 55 ألف شخص عربوا الحدود اىل العراق بينهم نحو 25 ألف مواطن كويتي وهو رقم غري مسبوق منذ العام 
1990، يف وقت يتجه العراق لفتح منفذ سـفوان بشـكل دائم.ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر قولها إنه ”خالل الفرتة من 
28 ديسـمرب 2022 حتى 13 يناير 2023، بلغت أعداد املسـافرين إىل العراق، عرب منفذ العبديل، 55 ألفاً و472، من بينهم 25 ألفاً و137 
كويتياً، و1565 من فئة املقيمني بصورة غري قانونية (البدون)، و1534 من السعودية، و6859 من البحرين، و7509 من العراق، و295 
من اليمن، و221 من قطر، و38 من اإلمارات، باإلضافة إىل مسافرين من جنسيات عربية وخليجية أخرى“.وأشارت إىل أن ”ارتفاع أعداد 
املسـافرين عرب الحدود الربية مرده إىل السـماح لهم بالدخول إىل األرايض العراقية من دون تأشـرية (فيزا) مسبقة، وأن وزارة الداخلية 

استنفرت كامل قوتها األمنية يف املعرب، لتسهيل ذهاب وعودة املشجعني الذين تابعوا مباريات املنتخب الوطني الكويتي“.

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á



الدمام/ متابعة الزوراء:
توج السائق القطري نارص صالح العطية بلقب رايل دكار الصحراوي 
يف فئة السيارات للمرة الخامسة يف مسريته بعد أعوام 2011 و2015 
و2019 و2022، مع نهاية املرحلة الـ 14 األخرية يف الدمام يف اململكة 
العربية السعودية حيث أقيم الرايل للعام الرابع توالياً. وتقدم العطية 
(برودرايف)،  لوب  سيباستيان  الفرنيس  عن  ساعة  من  أكثر  بفارق 
لوكاس  الربازييل  الشاب  حّل  حني  يف  مرات،   9 للراليات  العالم  بطل 

مورايس (تويوتا) ثالثاً متأخراً بفارق 1:1.13 ساعة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
فاز ريال سوسيداد عىل ضيفه أتلتيك بلباو (٣-١)، ضمن منافسات 
املرحلة ١٧ من الدوري اإلسباني. تقدم ألكسندر سورلوث لسوسيداد 
الدقيقة ٣٧.  الثاني يف  الهدف  أن يضيف كوبو  الدقيقة ٢٥، قبل  يف 
ويف الدقيقة ٤٠ سجل أويهني سانسيت هدف تقليص الفارق لبلباو، 
ورفع  لسوسيداد.  الثالث  الهدف  أويارزابال  مايكل  أضاف  فيما 
سوسيداد رصيده إىل ٣٥ نقطة يف املركز الثالث، فيما تجمد رصيد 
بلباو عند ٢٦ نقطة يف املركز الثامن. يف انجلرتا، حقق برينتفورد فوزاً 
مهماً عىل ضيفه بورنموث بثنائية نظيفة ضمن الجولة (٢٠) من 
الدوري االنجليزي املمتاز يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب (غريفني 
يانسني  ماثياس  والدنماركي  توني  ايفان  الهدفني  سجل  بارك). 
باملركز  برينتفورد  تمسك  النتيجة  بهذه  و٧٥).   ٣٩) الدقيقتني  يف 
الثامن برصيد ٢٩ نقطة من ١٩ مباراة، بينما يتواجد بورنموث يف 
ايطاليا،  مباراة. ويف  نقطة من ١٩  برصيد ١٦  السابع عرش  املركز 
أمام  مارتينيز  الوتارو  طريق  عن  مبكرا  هدفا  ميالن  إنرت  خطف 
الفريقني،  جمعت  التي  املباراة  به  لينهي  املتواضع،  فريونا  هيالس 
ضمن مواجهات الجولة ١٨ من الدوري اإليطايل. وعىل ملعب سان 
سريو، نجح املهاجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز من تسجيل هدف 
مبكر ألصحاب األرض يف الدقيقة ٣ من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة 

داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة بقدمه اليرسى وتسكن الشباك.
األرجنتني  منتخب  مع  املايض  الشهر  املتوج  مارتينيز،  ورفع 

بلقب كأس العالم «قطر ٢٠٢٢»، رصيده من األهداف إىل 
٩ بفارق ٣ أهداف خلف النيجريي فيكتور أوسيمني 

مهاجم نابويل. وفشل كال الفريقني يف تغيري نتيجة 
النهاية  صافرة  الحكم  أطلق  أن  إىل  املباراة 

النتيجة  وبهذه  «النرياتزوري».  فوز  معلنا 
ارتفع رصيد اإلنرت إىل ٣٧ نقطة يف املركز 

يوفنتوس،  نقاط  عدد  بنفس  الرابع، 
يف  األهداف.  بفارق  يتفوق  الذي 

هيالس  جراح  تعمقت  املقابل، 
يف  يقبع  زال  ما  الذي  فريونا، 
منطقة الهبوط باملركز الـ١٨ 

ويف  فقط.  نقاط   ٩ برصيد 
سرتاسبورج  فاز  فرنسا، 
عىل مضيفه أوملبيك ليون 
منافسات  ضمن   ،(٢-١)

الدوري  من   ١٩ املرحلة 
القدم. سجل  لكرة  الفرنيس 

األول  الهدف  أهولو،  جان 
لسرتاسبورج يف الدقيقة (٢٩)، 

قبل أن يضيف زميله حبيبو ديالو 
الهدف الثاني يف الدقيقة .(٣٢) ويف 

املحتسب  الوقت  من  الثانية  الدقيقة 
سجل  األول،  للشوط  الضائع  من  بدال 

أليكساندر الكازيت هدف ليون الوحيد من 
رضبة جزاء.

يف  نقطة   ١٥ إىل  رصيده  سرتاسبورج،  ورفع 
املركز ال١٦، فيما تجمد رصيد ليون عند ٢٥ نقطة 

يف املركز الثامن.

باريس/ متابعة الزوراء:
باالجي،  جويليم  تحدث 
الذاتية  السرية  كاتب 
نجم  مييس،  لليونيل 
عما  جريمان،  سان  باريس 
تردد بشأن وجود أحد العروض 
التي تربط الربغوث، بالرحيل 
النادي  صفوف  عن 

البارييس.
عمت  ز و
من  العديد 

ناديي  بأن  املاضية،  األيام  التقارير يف 
يحاوالن  السعوديني،  واالتحاد  الهالل 
املقبل،  الصيف  يف  مييس  مع  التعاقد 
راتبا  ومنحه  مجانية،  صفقة  عرب 

سنويا يصل إىل ٣٥٠ مليون يورو.
أبرزتها  ترصيحات  يف  باالجي،  وقال 
هيئة اإلذاعة الربيطانية بي بي يس»: 
ال  الهالل.  من  عرض  هناك  يكن  لم 
يتعلق األمر فقط بأنه من غري املنطقي 
تقديم هذا العرض ملييس، لكن ألن هذا 

العرض غري موجود».

أي  ليونيل  لدى  يكون  «لن  وأضاف: 
الحايل.  الوقت  يف  أوروبا  ملغادرة  نية 
أنه  خاصة  هناك،  للبقاء  يخطط  إنه 
بالكرة  للفوز  حًظا  األوفر  املرشح 
دوري  يف  ينافس  يزال  وال  الذهبية، 
أبطال أوروبا، ولديه أهداف كبرية بعد 
الفوز بكأس العالم». جدير بالذكر أن 
تقارير عديدة أكدت أن مييس سيوقع 
عقب  جريمان  سان  مع  جديدا  عقدا 
الربغوث  لكن  مبارشة،  العالم  كأس 

تأخر يف حسم مستقبله حتى اآلن.

ليدز / متابعة الزوراء:
اإلنجليزي  يونايتد  ليدز  نادي  أعلن 
تعاقده مع املهاجم الشاب جورجينيو 
للشباب  فرنسا  منتخب  العب  روتر، 
تحت ٢١ عاما، يف صفقة قياسية قادما 

من هوفنهايم األملاني.
الصفقة،  قيمة  عن  ليدز  يكشف  ولم 
جنيه  مليون  بـ٣٥  قيمتها  قدرت  لكن 
دوالر)  آلف  و٨٠٠  مليون   ٤٢) إسرتليني 
املتفق  بالعقد  الخاصة  البنود  إذا تحققت 

عليه.
آخرين   ١١ وصنع  هدفا   ١١ روتر  وسجل 
انضمامه  منذ  مباراة،   ٦٤ يف  لزمالئه 
بعد   ،٢٠٢١ شباط/فرباير  يف  لهوفنهايم 

يمتد لـ٥ أعوام ونصف العام.
يف  يونايتد  لليدز  صفقة  ثاني  روتر  وبات 
ضم  بعد  الحالية  الشتوية  االنتقاالت  فرتة 

ماكس ووبر.
إيه  بي  الربيطانية  األنباء  وكالة  وبحسب 
ميديا، لن يشارك روتر يف املباراة أمام كارديف 
األربعاء  اإلنجليزي يوم  االتحاد  سيتي بكأس 

برينتفورد  أمام  باملواجهة  يلحق  قد  لكنه  املقبل، 
بالدوري اإلنجليزي املمتاز األسبوع املقبل.

وبذغ نجم روتر يف صفوف رين إذ سجل من خالله 
أول أهدافه يف دوري أبطال أوروبا من خالل املباراة 

أمام أشبيلية اإلسباني يف سن الـ١٨.
ليدز  بنادي  الخاص  تويرت  لحساب  روتر  وقال 
متحمس  هنا،  بالتواجد  للغاية  «سعيد  يونايتد: 

للغاية لتحسني قدراتي الكروية».
وأضاف: «من أجل الجماهري والثقة أتمنى أن أظهر 
بصورة الئقة، كرة القدم من أجل الجماهري وهم يف 

غاية األهمية بالنسبة للنادي».

                         

الرياض/ متابعة الزوراء:
كريم  الفرنيس  مع  للتعاقد  السعودي  النرص  نادي  يسعى 

بنزيما، مهاجم ريال مدريد، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
التعاقد مع  إبرام صفقة مدوية، من خالل  النرص يف  ونجح 
املايض،  الشهر  خالل  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم 
سنوي  راتب  عىل  يحصل  بأنه  التقارير  من  العديد  وزعمت 
 “le10sport” لشبكة  ووفًقا  يورو.  مليون   200 إىل  يصل 
الفرنسية، فإن بنزيما يعد الهدف التايل للنرص، حيث يسعى 
الفرنيس  املهاجم  بني  الخوايل  األيام  إلعادة  العاملي  مسؤولو 
العقد  وينتهي  مدريد.  ريال  يف  معا  تزامال  عندما  ورونالدو، 
يتفق  ولم  املقبل،  الصيف  يف  مدريد  ريال  مع  لبنزيما  الحايل 
النادي امللكي مع الالعب الفرنيس، بشأن العقد الجديد حتى 
الفرنسية، إىل أن النرص يجهز عرضا  اآلن. وأشارت الشبكة 
لم  إذا  السعودي،  الدوري  إىل  باالنتقال  بنزيما  إلقناع  مغريا 

يوقع عقده الجديد رفقة ريال مدريد.

الرياض/ متابعة الزوراء:
لألرايض  وصوله  فور  مميز،  باستقبال  ميالن  فريق  حظي 
السعودية، إذ فوجئ العبو ”الروسونريي“ بحفاوة املسؤولني يف 
األربعاء  يوم  ميالن  إنرت  ملواجهة  الروسونريي  ويستعد  اململكة. 

املقبل، عىل ملعب ”امللك فهد الدويل“، يف كأس السوبر اإليطايل.
الستقبال  فيديوهات  اإليطايل،  للدوري  الرسمي  الحساب  ونرش 
قبل  من  الورود  بباقات  للفريق  الفني  والجهاز  ميالن  العبي 
بنتيجة  ليتيش  مع  تعادل  ميالن  وكان  السعوديني.  املسؤولني 
(2-2)، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري اإليطايل. ويشارك 
ميالن يف كأس السوبر بصفته بطال للدوري اإليطايل، بينما حصل 
إنرت يف املوسم املايض عىل لقب كأس إيطاليا. ويدخل ميالن لقاء 
السوبر وهو يعاني من نزيف حاد يف النقاط عىل مستوى الدوري 
 38 برصيد  الثاني  املركز  يف  يتواجد  ”الكالتشيو“، حيث  اإليطايل 
نقطة، خلف نابويل املتصدر بفارق 9 نقاط. يف املقابل، يأتي إنرت 

يف املركز الرابع برصيد 37 نقطة.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
كأس  بطولة  انتهاء  من  أسابيع  بعد 
الجميع  يزال  ما   ،٢٠٢٢ قطر  العالم 
  ٨ الـ  املالعب  مستقبل  حول  يتساءل 

التي استضافت املنافسات.
آسيا  وستستضيف قطر بطولة كأس 
٢٠٢٣، بعد اعتذار الصني يف مايو/ أيار 

املايض عن استضافة البطولة.
القارية  البطولة  تقام  أن  املقرر  ومن 
مما  املونديالية،  املالعب  من  عدد  عىل 
االستادات  بعض  موقف  حسم  عطل 

التي استضافت كأس العالم.
املحدد موعدها سلفاً ستقام  البطولة 
 ١٦ حتى  حزيران  يونيو/   ١٦ بني 
يوليو/ تموز من العام الجاري، هناك 
يف  لتقام  تأجيلها  إمكانية  عن  أنباء 
يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤ أو ترحيلها 
ديسمرب/  يف  وبالتحديد   ٢٠٢٣ لنهاية 
كانون األول لتقام يف فصل الشتاء بدال 
من الصيف، الذي يشهد درجات حرارة 

مرتفعة يف قطر واملنطقة الخليجية.
ومالعبها  فالدوحة  عام  وبشكل 
الحدث  الستضافة  جاهزة  املونديالية 
يف التوقيت الذي سيستقر عليه االتحاد 
الدويل (فيفا)، دون  اآلسيوي واالتحاد 

أي إشكالية.
وعدت  الذي  املالعب  أحد   ٩٧٤ ستاد 
كأحد  البطولة  بعد  بتفكيكه  قطر 
ما   ٢٠٢٢ مونديال  يف  اإلرث  خيارات 
بعض  وتؤكد  اآلن،  حتى  قائماً  يزال 
املرشحة  املالعب  من  أنه  املصادر 
البطولة  مباريات  بعض  الستضافة 
اآلسيوية رغم تقليص سعة مدرجاته 

بعد املونديال.
االستاد  مدير  العطوان  محمد  وأكد 

قائالً:  سابقة  صحفية  ترصيحات  يف 
أو  االستاد  بتفكيك  التوجيه  «ننتظر 
سواء  اعتماده،  سيتم  الذي  الخيار 
أو  تفكيكه  أو  آخر  موقع  يف  ببنائه 
التربع به أو أي قرار آخر سيتم إصداره 

يف الفرتة املقبلة».
فرباير/  يف  مقبلون  «نحن  وأضاف: 
مباريات  استضافة  عىل  املقبل  شباط 
بنظام  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
سيكون  البطولة  ونهائي  التجمع، 
يف قطر، كما سنستضيف كأس  أيضاً 
اآلسيوية  األلعاب  ودورة   ،٢٠٢٣ آسيا 
استخدام  تتيح  بطوالت  وكلها   ،٢٠٣٠
هذه املنشآت العاملية، ذات اإلمكانيات 

الفائقة».
يف  ستبقى  التفكيك  «بعد  وأضاف: 

لالستخدام  تحتية جاهزة  بنية  املوقع 
أي وقت، سواء محطة  يف  التطوير  أو 
تطوير  أو  املرتو،  محطة  أو  الكهرباء، 
بعد  كإرث  سيبقى  الذي   ٩٧٤ شاطئ 
أن تم تفعيله واستخدامه خالل كأس 

العالم كوجهة ترفيهية أو سياحية».
أما ستاد أحمد بن عيل يف الريان الذي 
يتسع لـ ٤٠ ألف مشجع فأصبح مقرا 
املونديال،  بعد  القطري  الريان  لنادي 
إىل  االستيعابية  طاقته  وستخفض 
البقية  ستفكك  بينما  مقعد،  ألف   ٢٠
ليعاد استخدامها يف مشاريع ومرافق 

رياضية يف قطر والعالم.
ستاد  عىل  ينطبق  أيضا  نفسه  األمر 
إىل ٢٠  الذي ستخفض سعته  الجنوب 
ألف مقعد ويتم التربع باملقاعد األخرى 

ملشاريع تطوير كرة القدم حول أنحاء 
لنادي  رسمياً  مقراً  وسيصبح  العالم، 
بن  سعود  ستاد  يزال  ما  الذي  الوكرة 

عبد الرحمن هو مقره القديم.
فما  الخور  مدينة  يف  البيت  ستاد  بينما 
يزال حتى اليوم يتم إنارته يوميا كمعلم 
الزوار  من  الكثري  أن  خاصة  للمدينة 
الحديقة  إىل  التوجه  عىل  يحرصون 
التابعة له لقضاء أوقات عائلية مميزة، 

يف ظل اعتدال درجات الحرارة.
من  العلوي  الجزء  مقاعد  وستفكك 
الدول  إىل  وستمنح  االستاد  مدرجات 
مرافق  لبناء  تحتاج  التي  النامية 

رياضية.
فندق  بناء  الثمامة  ستاد  وسيشهد 
العليا،  مدرجاته  مكان  صغري  عرصي 

حيث سيتم تخفيض طاقته االستيعابية 
لتطوير  مقعد  ألف   ٢٠ بـ  التربع  عرب 
كما  العالم،  حول  رياضية  مشاريع 
اسبيتار  ملستشفى  فرع  افتتاح  سيتم 
كرة  العبي  إصابات  بعالج  املتخصص 

القدم داخل املنشأة.
وذكرت بعض املصادر أن هناك توجها 
ليكون االستاد مقراً للنادي األهيل عميد 

األندية القطرية يف املستقبل.
ستاد  أن  إىل  أيضا  املصادر  وأشارت 
التي  النهائية  املباراة  مرسح  لوسيل 
جمعت األرجنتني وفرنسا، سيتحول إىل 
وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر 
وعيادة  رياضية  ومرافق  ومقاهي 
أو يستضيف أي  طبية ولن يظل قائماً 

مباريات.
املركز  يقدم  ألن  النية  تتجه  حيث 
كل  األغراض  املتعدد  املجتمعي 
بعد  واحد،  مكان  يف  الناس  احتياجات 
أن يتم تفكيك املقاعد البالغ عددها ٨٠ 
ألف مقعد والتربع بها ملشاريع رياضية 

مختلفة حول العالم.
إىل  التعليمية  املدينة  ستاد  وستحول 
ملنتسبي  وترفيهية  رياضية  وجهة 
املدينة التعليمية التابعة ملؤسسة قطر، 
مع  للنصف  امللعب  سعة  تخفيض  بعد 
مالعب  لبناء  مقعد  ألف   ٢٠ بـ  التربع 
الشغف  نامية تساعد عىل نرش  يف دول 
وفقا  البلدان،  هذه  يف  القدم  بكرة 
والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  ألهداف 

والثقافة.
تبنى  أن  املتوقع  املالعب  عدد  وسيصل 
يف الدول النامية نتاج اإلرث الذي ترتكه 
ملعبا   ٢٢ حوايل  قطر  العالم  كأس 

جديدا.

روما/ متابعة الزوراء:
حضور  عىل  حظراً  اإليطالية  السلطات  فرضت 
خارج  للمباريات  وروما  نابويل  فريَقي  مشجعي 
ملعبيهما ملدة شهرين، بعد مشاجرة بينهم نهاية 
األسبوع املايض تسببت يف حدوث فوىض عىل طريق 

رسيع رئييس يف شمال البالد.
شارك أنصار األلرتاس من كال الفريقني يف معارك 
املايض،  األحد  يوم  الرئييس  الرسيع  الطريق  عىل 
بينو» يف  آل  «باديا  التقوا يف محطة خدمة  أن  بعد 
سمبدوريا  ضد  املباراتني  إىل  طريقهم  يف  توسكانا 
عىل  السيارات  من  بطوابري  تسبب  ما  وميالن، 

امتداد ١٥ كيلومرتًا.
«طريق  بـ  امللقب  الرسيع  الطريق  يمتد 

الشمس الساطعة»، من نابويل يف الجنوب إىل روما 
إىل ميالنو، وهو  الوسط ومن ثم شماالً وصوالً  يف 

أحد أهم الطرقات يف البالد.
أمرت «بإغالق  إنها  بيان  الداخلية يف  وقالت وزارة 
مدرجات الجماهري الزائرة ملدة شهرين يف املباريات 

التي يلعب فيها نابويل وروما خارج الديار».
مدرجات  يف  التذاكر  بيع  ليشمل  الحظر  يمتد  كما 
يف  يعيشون  الذين  «لألشخاص  األرض  أصحاب 

مقاطعتي نابويل وروما».
يف  يعيشون  الذين  الناديني  مشجعو  ُيمنع  ولم 
للمقاعد  التذاكر  البالد من رشاء  أماكن أخرى من 
مع أصحاب االرض، وهو أمر شائع يف املباريات يف 

إيطاليا ونادًرا ما يؤدي إىل مشاكل.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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 بغداد/ الزوراء:
نيـوز  ”سـكاي  قنـاة  أعلنـْت 
عربيـة“ عن تعيني عبـده جاد 
اللـه يف منصب ”مدير األخبار“ 

لشبكة األخبار الدولية.
وقد شـغل جاد الله، الذي تمتد 
خربتـه الصحفيـة إىل أكثر من 
20 عامـاً، مناصـب مختلفـة 
يف الصحافة واإلعـالم يف أنحاء 
املنطقـة، إذ انضم إىل ”سـكاي 
 ،2012 عـام  عربيـة“  نيـوز 
وتدرج يف مناصب عدة يف فريق 

التحرير.
وقد كان له دور محوري خالل 
فـرتة عملـه يف ”سـكاي نيوز 
عربية“ يف تطوير غرفة األخبار 
يف القنـاة، كما لعـب دوراً رائداً 
يف تطويـر منصاتهـا الرقميـة 

واالجتماعية.

ويف عام 2019، تم تعيينه نائباً 
ملدير األخبار، إذ عمل عىل إدارة 
العمليات اليومية للقناة وقيادة 
فريق التحريـر يف ظل مواجهة 

تحديات جائحة كورونا.

ورصح نـارت بـوران، الرئيس 
الدولية  التنفيذي لـ ”الرشكـة 
التي  اإلعالمية“  لالسـتثمارات 
تعـد ”سـكاي نيـوز عربيـة“ 
إحـدى أصولهـا اإلعالمية، بأن 

تقديـراً  يأتـي  عبـده  ”تعيـني 
وجهـوده  الكبـرية  ملهاراتـه 
وتفانيه عىل مدار العقد املايض 
يف سـكاي نيـوز عربيـة، وهو 
دليـل عىل إيماننا الراسـخ بأن 
مؤسسـتنا تضم مجموعة من 
أفضل الكـوادر يف املنطقة. إننا 
واثقون أن خربة عبده الواسعة 
سـتوفر الدعم الـالزم لفريقنا 
التحريـري للحفـاظ عىل تقدم 
مؤسسـتنا والوصول إىل قاعدة 
أوسـع من الجماهري يف جميع 

أنحاء العالم العربي“.
وسـيتوىل جاد اللـه يف منصبه 
الجديد مسؤولية إعداد وتنفيذ 
واملحتوى  التحرير  اسرتاتيجية 
أخبار ”سكاي  الخاصة بغرفة 
الرتكيـز  نيـوز عربيـة“، مـع 
تنميـة  عـىل  خـاص  بشـكل 

وتوسـيع نطاقهـا رقميـاً بما 
يتماىش مع توجهات الشـبكة 

يف كونها ”رقمية أوالً“.
وعلق جاد الله قائالً: ”يرشفني 
أن يتـم اختياري مديراً لألخبار 
يف سـكاي نيـوز عربيـة، وهي 
واحـدة مـن أعرق املؤسسـات 
اإلعالميـة التـي أعتربها منزيل 

الثاني.
 أفتخـر بأنني كنت عـىل مدار 
العقـد املـايض جزءاً مـن نمو 
سـكاي نيـوز عربيـة إقليميـاً 
ودوليـاً، وأتطلـع إىل مواصلـة 
العمـل مـع الفريـق يف جميع 
أنحـاء العالم ملواصلة توسـيع 
قاعـدة جمهورنـا مـن خـالل 
تقديم خدمات إخبارية رسيعة 
ودقيقـة وموثوقـة عرب جميع 

املنصات“.

عمان/متابعة الزوراء:
 أعلَن الدكتور طالل أبو غزاله رئيس ومؤسس ”طالل 
أبوغزالـه العاملية الرقميـة“ عن تقديم منح دراسـية  
لدرجة املاجسـتري من جامعة طالل أبوغزاله الرقمية 
للفلسـطينيني ممـن هـم تحـت االحتـالل، والالجئني 
الفلسطينيني يف كل من األردن ولبنان وسوريا، وبدعم 
وتمويل كامل من (مؤسسة طالل أبوغزاله فاونديشن 

.(TAG-Foundation للتنمية
وتتضمن املنح الحصول عىل شهادة ماجستري معتمدة 
من قبل الجامعة التي تتبع أسـلوب الدراسة الرقمية، 
وذلك ضمن أحد خمسة مسارات ماجستري متخصصة 
تشـمل: الذكاء االصطناعي، وتكنولوجيـا املعلومات، 
والتسـويق الرقمي، وامللكية الفكرية، وإدارة سلسـلة 
التوريـد. وتصنـف املسـارات التي تقدمهـا الجامعة، 
والتـي أعـدت وفق أحـدث املعايري العامليـة، من أقوى 
املسارات، إذ تم اختيارها ضمن أسس ومعايري اعتماد 

شهادات املاجستري يف الواليات املتحدة األمريكية.
وقد أكـد الدكتور أبوغزاله أن املنح الدراسـية تعد أحد 
أوجـه الدعم التي تقدمها املجموعـة، انطالقا من باب 
املسؤولية املجتمعية التي تتوالها تجاه الشباب العربي 

بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص.
وأضاف الدكتور أبوغزاله أن املجموعة تركز عىل الدعم 
يف التعليـم لألهـل يف فلسـطني ملـا للتعليم مـن أهمية 

يف تطويـر أداء املؤسسـات الفلسـطينية، وبنـاء جيل 
فلسـطيني متعلم ورائد يحافظ عـىل أرضه وتاريخه، 
مشـريا إىل أن منح الجامعة الرقمية تسهل عىل الطلبة 
الفلسـطينيني يف عمليـة التنقـل، كما تخفـض كلفة 
التعليـم. وتقـدم الجامعـة املنـح للطلبة وفقـا لعدة 
رشوط تتضمـن: أن يكون الطالـب حاصًال عىل تقدير 
(جيد) فأكثر يف شهادة البكالوريوس، وأن يكون تحت 
االحتالل أو يف مخيمات اللجوء الفلسطيني يف األردن أو 
لبنان أو سـوريا، وأن يكون حاصًال عىل شـهادة اللغة 

اإلنجليزية الوطنية أو ما يعادلها.
يشـار إىل أن جامعة طالل أبوغزاله الرقمية تأسسـت 
عـام 2018، وهي تقـدم العديد من برامج الدراسـات 
العليا وتقدم مسـاقاتها الدراسية عرب اإلنرتنت بنظام 
التعلـم املفتوح (مـوك MOOC) مجانا، الذي يسـمح 
بانتسـاب عـدد كبري مـن املتعلمني يف أفضـل الربامج 

حول العالم.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
رفض قاٍض أمريكي، محاولة الرئيس 
ترامـب  دونالـد  السـابق  األمريكـي 
إسـقاط قضية رفعتهـا الكاتبة إي. 
جـني كارول، تتهمه فيها بالتشـهري 
والتعدي عليها، بعدما أنكر اغتصابه 
لها يف منتصف التسـعينيات، ووصف 
محاولة ترامب بأنها ”سخيفة“. وقال 
القايض لويس كابالن يف مانهاتن إنه 
ال يجـد وجاهـة لحجة ترامـب بأنه 
يتعني رفض مزاعم كارول بخصوص 
تعرضهـا للتعدي بموجـب قانون يف 
نيويـورك، ألّن القانـون يحرمـه من 

اإلجراءات املسـتحقة يف ظل دسـتور 
الواليـة. وأضـاف القـايض أّن قانون 
الواليـة ال يلـزم كارول، وهـي كاتبة 
عمـود سـابقة يف مجلة إيـل، بإثبات 
أنهـا تعرضـت لخسـارة اقتصاديـة 
جـراء تعليقات ترامـب، وهو ما كان 
يطلبه ترامب. وقالت إحدى محاميات 
ترامب، ألينـا هابا: ”خـاب أملنا من 
قـرار املحكمـة، ونعتزم االسـتئناف 
فـوراً“. والقضية إحـدى اثنتني تتهم 
بالتشـهري  ترامـب  فيهمـا  كارول 
حينما أنكر اغتصابها يف غرفة تبديل 
املالبس، يف متجر برغدورف غودمان، 

.1996 مطلـع  أو   1995 أواخـر  يف 
ورفعـت كارول دعـوى قضائية ضد 
ترامب ألول مـرة بعد أن نفى االتهام 
يف يونيو/حزيران 2019، وقال ملراسل 
يف البيت األبيض إنه ال يعرفها، وإنها 
”ليسـت من نوعه“، وإنهـا اختلقت 
هذا االدعاء لبيـع مذكراتها الجديدة.

ونشـأت الدعوى الثانية من منشـور 
عىل وسـائل التواصـل االجتماعي يف 
أكتوبر/ ترشيـن األول 2022، عندما 
االغتصـاب  ادعـاء  ترامـب  وصـف 
بأنـه ”خدعـة“ و“كـذب“ و“خداع“ 

و“احتيال تام“.

 عمان/متابعة الزوراء:
يف حادثة الفتة، تهّجمت سـّيدة تركّية تبدو علمانّية 
التوّجـه، عىل صحفّية تركّية خالل عملها الصحفي، 
وطلبـت منهـا نزع حجابهـا، وإطالق شـعرها قبل 
التحـّدث. وسـارعت الصحفّيـة إىل توثيـق االعتداء 
عليها، والتنّمر عىل حجابها من خالل شاشة قناتها. 
ولم تمر سـاعات، حتـى وجـدت السـّيدة املُتعّدية، 

الرشطة الرتكّية أمام منزلها، وجرى توقيفها.
وهي حادثة بطبيعة الحال، سيسـتثمر فيها الحزب 
الحاكـم العدالة والتنمية، يف ظـل اقرتاب االنتخابات 
الرئاسـّية، والربملانّية، حيث االعتـداء عىل املحجبات 
حال خسارته االنتخابات لصالح املعارضة العلمانّية، 
سـيكون هو سـّيد املشهد بحسـب تحذيرات الحزب 

الحاكم.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 قـررت فضائيـة مرصيـة إيقـاف إحـدى املذيعات 
العاملة لديها بعد انتقادات واسـعة طالتها لطريقة 

أدائها وحديثها خالل برنامجها.
واعلنـت فضائيـة ”النهـار“ املرصيـة إيقـاف منى 
العمـدة مذيعـة برنامـج “ الجمهوريـة الجديـدة “ 
وإحالة العاملني به للتحقيق وكذلك املسـؤولون عن 

الربنامج ومحتواه.
وقالـت الفضائيـة يف بيـان لها مسـاء السـبت إنها 
رصـدت بعض األخطاء والتجاوزات يف إحدى حلقات 
الربنامـج األخـرية، وقـررت وقفه لحـني إعادته إىل 
املسـار الصحيـح، أو الغائه بشـكل نهائـي، مؤكدة 
حرصهـا عـىل تقديـم محتـوى وأداء مهنـي يليـق 
بمشـاهديها وتقره أخالقيات العمل املهني واألكواد 

املنظمة للعمل اإلعالمي.
وكانـت انتقادات حادة وواسـعة قد طالت الربنامج 
ومذيعته بسـبب تقديـم األخرية له بـأداء صوتي ال 
يليـق، وبطريقة نالت سـخرية املتابعـني واملعلقني 

واملشاهدين.
وانتقـد الفنان هانـي رمزي مذيعـة الربنامج وعلق 
خالل تغريدة عىل موقـع تويرت ”بطريقة كوميدية“ 
وقـال “ الظاهر إنني فتحـت التلفزيون يف وقت غري 

مناسب“.
ويتناول الربنامج املرشوعات الجديدة التي تقوم بها 
الدولة. وخالل حلقـة عن العاصمة اإلدارية الجديدة 
وقعـت املذيعـة يف أخطـاء فادحة جعلتهـا يف مرمى 
نريان النقـد واالتهامات، ما دفـع الجميع للمطالبة 

بوقف املذيعة وايقاف الربنامج.
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 بغداد/ الزوراء: 
حطـت مؤسسـة ُخطـى لرعايـة رواد 
الصحافـة والفـن رحالهـا يف نينـوى 

وتكرم عددا من روادها.
وكرمـت املؤسسـة يف دورتهـا الثالثـة 
عددا من الصحفيني والفنانني واالدباء 
من محافظة نينوى بحضور محافظة 
نينوى نجـم الحبوري ووزيـر الثقافة 
احمـد البدرانـي وعـدد من املسـؤولني 
املحليـني ورؤسـاء فـروع النقابات يف 
املحافظـة، وعدد كبري مـن الصحفيني 

والفنانني واالدباء.
واعلن وزير الثقافة والسـياحة واالثار 
احمـد فـكاك البدرانـي، ان مؤسسـة 
«خطى» ترسم خطوات ثابتة وملتزمة 
بطريقها لتكريم الكفـاءات يف العراق، 
وفيما اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، 
عـىل رضورة االحتفـاء وتكريـم الرواد 
والنخـب العراقيـة يف مختلف املجاالت، 
قال عضو مجلس امناء شـبكة االعالم 
العراقي عالء الحطاب، ان رعاية الرواد 
وتكريمهـم واجـب عىل جيل الشـباب 

جميعا .
وقال البدراني، يف كلمته خالل احتفالية 
تكريـم عـدد مـن صحفيـي وفنانـي 
محافظة نينوى، التي اقامتها مؤسسة 
خطـى لـرواد الصحافـة والفـن اليوم 
السـبت ، « نحتفي اليـوم لنكرم نخبة 
مـن الرواد الذين تعلمنا منهم عىل مدى 
خمسـة عقـود ، مابني قصـص طالل 
حسن ودراسات ابراهيم العالق امضينا 
خمسني عاما ليس من احد يف محافظة 

نينوى اال وقرأ لهم».
وقال وزيـر الثقافة والسـياحة واالثار 
احمـد فـكاك البدراني ، ان «مؤسسـة 
خطى التي ترسـم خطى ثابتة ومؤمنة 
ومندفعـة وملتزمـة بطريقهـا لتكريم 
هـذه الكفاءات عـىل مسـاحة العراق 
، وقد شـهدنا يف بغـداد تكريمني لنخب 
تسـتحق  وفنيـة  وصحفيـة  اعالميـة 
التكريم ، النها دخلت اىل القلوب والبيوت 
عرب زمن طويل»، مؤكدا « نحن بحاجة 

ملثل هذه الوقفة والتأمل لنوصل رسالة 
اىل من جاء بعد هذه النخبة بان الحياة 
مسـتمرة يف هـذه املدينـة املعطاء وان 

جيال يسلم جيل».
واوضح، «نحن بحاجة اىل مثل مؤسسة 
خطـى الرائـدة والراقيـة والرائعة لكي 
نقـف ونسـاهم ونكـرم من يسـتحق 
التكريم ملن امىض حياته كشـمعة ينري 
الطريق ويذكره التاريخ بما يستحق».

واكد وزير الثقافة، ان «هذه املؤسسـة 
تقف اليـوم يف نينوى وقبلهـا يف بغداد، 
لتكـرم النخـب التي تسـتحق فلها منا 
كل التحية والتقدير ولكل من يسـاهم 
يف هـذا العمـل ويظهر االنجـازات لكي 
تسـتمر الخطـى، تحيـة منـا لخطـى 
وملحافـظ نينوى الذي سـاعد وسـاهم 
االرض،  هـذه  عـىل  التكريـم  ليقـام 
واليصال رسـالة اىل منظمـات املجتمع 

املدني بان املوصل جاهزة».
مـن جانبـه اكـد محافظ نينـوى نجم 
الجبـوري، رضورة االحتفـاء وتكريـم 
الـرواد والنخـب العراقيـة يف مختلـف 
املجاالت، مشـيدا بعمل مؤسسة خطى 
لرعايـة رواد الصحافـة والفـن، عـىل 

اختيارها رواد املحافظة لتكريمهم.
وقال خالل احتفاليـة تكريم نخبة من 
صحفيـي وفنانـي محافظـة نينـوى 

برعاية مؤسسة خطى ، « ال خري يف أمة 
ال توقـر  وال تحرتم وال تكرم وال تحتفي 
بعلمائهـا و مفكريهـا وفنانيهـا وهذا 
جزء مـن وفاء للمحافظة بان نشـرتك 

مع مؤسسة خطى لتكريم الرواد».

واضـاف ، ان «املوصل سـاهمت يف رفد 
اإلنسانية بالعلماء واملفكرين واملثقفني 
الذين وضعـوا بصمة كبـرية عىل مدى 
التاريخ اإلنسـاني»، مبينـا ان «املوصل 
القطاعـات  كل  يف  والدة  محافظـة 
، واليـوم نحتفـل بجمـع مـن الـرواد 
الصحفيـني والفنانني املبدعني»، مثمنا 
عمل مؤسسـة خطـى والدكتـور عالء 
الحطاب  واألخوة الذين معه الختيارهم 
محافظـة نينـوى لتكريـم روادهـا يف 

مجال الصحافة والفن واألدب».
يف غضـون ذلك قال عضو مجلس امناء 
شـبكة االعالم العراقي عـالء الحطاب، 
ان رعاية الـرواد وتكريمهم واجب عىل 

جيل الشباب جميعا .
احتفاليـة  خـالل  الحطـاب،  واكـد 
«مؤسسـة خطـى» لتكريـم عـدد من 
محافظـة  وفنانـي  صحفيـي  و  رواد 
نينوى ، ان «مؤسسـة خطـى» لرعاية 
رواد الصحافـة والفـن واالدب ، دأبـت 

عىل تكريم الـرواد يف مجاالت الصحافة 
والفـن واالدب ، حيث اقامت دورتني يف 
بغداد لتكريم عدد من الرواد، وحرضها 
عـدد من الـرواد والصحفيني والفنانني 
واالدبـاء باالضافة اىل عـدد من الوزراء 

والنـواب ايمانـا منـا بأهميـة الـرواد 
ودورهم الكبري يف تشكيل وعينا الثقايف 
ونتاجنـا  والفنـي  الصحفـي  وعملنـا 

االدبي».
واضاف ، «عندما نحتفي بهؤالء الرواد 
الكرام، نشـكرهم جزيل الشـكر ووافر 
االمتنان لقبولهـم ترشيفنا بهذا العمل 
الذي نبتغي من ورائه الوفاء السـاتذتنا 
واباءنا ومعلمينا ومن لهم الفضل علينا 
وعىل تأريخ الثقافة واملعرفة يف العراق.

الـرواد  «رعايـة  ان   ، الحطـاب  واكـد 
وتكريمهـم واجـب علينـا جميعا نحن 
جيل الشـباب، الن االمة التي ال تحتفي 
وال ترعـى مبدعيها وروادها ال ُتعد امة 
حضاريـة ، وان االمـة التـي تـويف حق 
مبدعيهـا وروادهـا فهـي امـًة تنبض 
بالحيـاة وتواصـل االجيـال يف طريقها 

االبداعي وتشكلها الثقايف».
واوضـح ، «بعـد انجازنـا لدورتـني يف 
محافظـة  تكـون  ان  اخرتنـا  بغـداد 
نينـوى اوىل املحافظـات التـي نزورها 
ونحتفـي بروادها ونلتقـي بمبدعيها ، 
ملا تمثلـه هذه املحافظـة الكريمة من 
ارث موغـل بالقـدم يف تأريخها الثقايف 
واملعريف والفنـي واالدبي والصحفي، اذ 
كان اغلب رؤساء الصحف يف ستينيات 
القـرن املـايض مـن هـذه املحافظـة 

العزيزة».
وتابـع القـول ، « لن تكون هـذه املرة 
رواد  نحتفـي ونكـرم  التـي  الوحيـدة 
محافظة نينوى بل هي االوىل وستتبعها 
قـادم  يف  اللـه  بـأذن  الحقـة  دورات 
الشـهور». وتقـدم الحطاب «بالشـكر 
الجزيـل والثنـاء الجميـل مـرًة اخرى 
للـرواد الذيـن رشفونا بقبـول دعوتهم 
للتكريـم ، ونعد الرواد الكـرام االخرين 
بدورات اخرى يف هـذه املحافظة ، كما 
نتقدم بالشـكر الجزيل ملبـادرة تمكني 
االجتماعيـة ومحافظ نينوى لرعايتهم 
هذا الحفل، كما نتقدم بالشكر الجزيل 
لنقابـة املهندسـني العراقيـني ونقابة 
الفنانني  العراقيـني ونقابة  الصحفيني 
والكتـاب  االدبـاء  واتحـاد  العراقيـني 
الذيـن سـاعدونا يف انجاز هـذا الحفل 
الكريم، كما اكرر شكري لوزير الثقافة 
لحضـوره الكريم املسـتمر الذي يؤرش 
اهتمامـه الكبري بملـف رواد الثقافة يف 

جميع مجاالتها».
واقامت مؤسسـة خطـى لرعاية رواد 
الصحافـة والفـن واالدب، احتفاليتها 
مجموعـة  لتكريـم  الثالثـة  الدوريـة 
مـن الصحفيـني والفنانـني واالدباء يف 
محافظة نينوى، بحضور وزير الثقافة 
والسـياحة واالثار احمد فكاك البدراني 
ومحافظ نينوى نجـم الجبوري، وذلك 
تقديرا لدورهم الكبري وعطائهم املتميز 

يف خدمة الصحافة .
وتضمـن الحفل «دورة الشـاعر الكبري 
الراحـل مال عثمـان املوصـيل»، تكربم 
مجموعـة مـن الـرواد هـم، االعالمية 
القديـرة فرقـد ملكـو هرمـز، واديـب 
االطفال طالل حسن، والصحفي عامر 
السامرائي، واملخرج التليفزيوني حازم 
الـكالوي، واملـؤرخ والكاتـب ابراهيـم 
العـالف، واملرسحـي راكان العـالف، و 
الصحفـي حسـني مصطفـى عثمان، 
و املوسـيقي اكرم حبيـب، و الصحفي 
صباح االطـرش، و الفنان املطرب رائد 

فاضل».
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انتهـى عـام ودخلنا يف عـام جديد ، 
انتهـى عام تمخض عـن الكثري من 
التحديـات التي تواجه كل عمل يراد 
لـه النجاح، وانتهى وجريدة الزوراء 
تتقـدم نحـو مرافـئ النجـاح، لقد 
واجهنـا ومن الوباء ومـا خلفه من 
خـوف وهلع جعل الكثري يرتك قلمه 
، وبعـض االعمـال أصابهـا الفتور 
او التوقـف نتيجـة انتشـار جائحة 
كورونـا، اال اننـا بعـد االتـكال عىل 
رب العـزة والجاللـة اسـتمر عملنا 
وبوترية متصاعدة فقد شارك الكثري 
من االقالم بكل ما هو جميل ونافع 
، وكانت مشـاركاتهم محط احرتام 
وتقديـر ولـوال أقالمهم مـا وصلنا 
اىل درجـة الرقـي التي وصلنـا اليها 
اليوم، ولوال أقـالم املمتلئة بصنوف 
االبداع ما كنا نتقـدم خطوة واحدة 

اىل االمام.
لقـد حرصنـا عـىل تقديـم صفحة 
ثقافية متنوعـة، واختيار املواضيع 
الصالحة للنرش وفق مفهوم التنوع 
لغرض تقديم وجبة سـاخنة شهية 
للقـارئ ، اعتمدنـا عـىل القـراءات 
النقديـة التـي تردنا مـن الكاتب او 
ما تقوم به الورشـة النقدية التابعة 
عـىل  واعتمدنـا  الثقـايف،  للقسـم 

الحوارات التي تقدم السرية االبداعية 
للكاتـب لغـرض االطـالع عليها من 
قبـل القـراء، وقـد سـعينا اىل مـد 
الجسور مع الشعراء وكتاب القصة 
وغريهم لرفـد الصفحة بالنصوص، 
وكان العطاء يتسـم بالوفاء والنقاء 
، وكانـت نصوصهـم تمثـل فنارات 
ضوء طرزت جبني الصفحة الثقافية 
، واعتمدنـا عىل اسـتحداث (نافذة) 
يشـارك فيهـا الكتـاب للحديث عن 
تجربتهم االبداعية ، ويف كل يوم يطل 
منها اديب ومـن قطر عربي لتقديم 
نفسه اىل الجمهور وكان صدى هذه 
النافـذة كبريا لدى الجمهـور اال اننا 

توقفنا عنها بسـبب كثرة املواضيع 
التي يزدحم فيها بريد الجريدة .

اننا ومن باب الوفاء لكل قلم أسـهم 
يف نجـاح الصفحة الثقافية أن نذكر 
بعض االسماء وننرش بعض الصور 
وال نملـك غري االعتـذار ملن لم تنرش 
صورته أو يذكر اسـمه لعدم تمكن 
الصفحة من اسـتيعاب كل االسماء 

وكل الصور .
والبد من ذكر حالة التوجيه والحوار 
التـي انتهجتهـا ادارة الجريـدة مع 
القسـم الثقـايف مـن أجـل تقديـم 
االفضل اىل جمهورنا الكريم ، ونرش 
اربع صفحـات ثقافية يف االسـبوع 
المتصاص الزخم الكبري الذي يعاني 

منـه  بريدنـا .
ومن باب الوفـاء البد من ذكر الذين 
رحلـوا عنـا وانتقلـوا اىل عالـم آخر 
فقد كانوا رحمهـم الله أبوابا للخري 
والعطاء، وخلفوا بعد رحيلهم موجة 

من الحزن ما زالـت تخيـم علينـا .
اننـا يف الوقـت الـذي نشـيد بأقالم 
االصدقاء من الكتاب ونبل مشاعرهم 
واألثر البالغ ملسـاهماتهم الرائعة يف 
اثراء الصفحة الثقافية البد من ذكر 
بعـض املعوقات التـي كانت تقف يف 
طريق عملنا، بعض املواضيع تصلنا 
وقد تكـون صالحة للنـرش يف مجلة 
وليـس يف صفحـة ثقافيـة لجريدة 
لطولهـا وكثـرة كلماتهـا، كمـا ان 
بعض املواضيع تحتـاج اىل مصحح 

النحويـة  األخطـاء  لكثـرة  لغـوي 
واالمالئية االمر الذي يحتاج اىل جهد 
اضايف، كما ان من اهم املعوقات تلك 
املواضيع التي تتعارض مع االعراف 
والتقاليـد والتـي يصـل بعضهـا اىل 
االسـاءة اىل ديننا او رموزنا دون أن 
يعلم اصحابها ان للجريدة سياستها 
القائمـة عـىل احـرتام الـرأم وعدم 
املسـاس باملقدسـات، وعـدم نـرش 
الكتابـات التي تحرض عىل الفتن أو 
الطائفية مهما كان نوعها وشكلها 

وهوية كاتبها .
ما نعاني منه وصول بعض الكتابات 
املنشـورة سـابقا ويف عـدة صحف 

ومواقع الكرتونية، االمر الذي يضعنا 
يف حرية بني ادارة الجريدة التي تؤكد 
عىل عدم نـرش املوضوع يف صحيفة 

سـابقة وبني الكاتب الذي يسعى اىل 
رؤيـة قلمه يف أكثر مـن صحيفة أو 

مجلة .
اننـا ومن باب املسـؤولية االخالقية 

نؤكـد ان ما يصلنا مـن جديد يكفي 
لتغطية الصفحة الثقافية وعىل مدار 

االسـبوع او الشـهر ، وأقول جازما 
بأن جميع كتابنا االفاضل يسـعون 
بحرص وجدية عىل أن تكون الزوراء 

يف صـدارة الصحف ملا لها من تاريخ 
مرشف .

لدينـا الكثري مـن االبـواب والنوافذ 
أو  وقـد  الثقـايف  الجانـب  لتطويـر 

بعضها تلبية إلرضـاء االصدقاء من 
الكتاب االعزاء، ومـا نتمناه العودة 

اىل فتح هـذه االبواب ما دامت اقالم 
املسـاهمني حاضنات للخري واالبداع 

والعطاء .

ونحن نستذكر هذه املسرية املضيئة 
البـد مـن تقديـم الشـكر والتقديم 
السـيدة  الجزائـر،  يف  للمبدعـني 
الفاضلة سهيلة بو رزق، وليىل عامر 

، وآسـيا رحاحلية، والهـام بورابه، 
وأسـتاذنا الدكتور الفاضل يوسـف 

وغليـيس ووفـاء بونيـف وغريهـم، 
وكل املحبـة والتقديـر لـكل الكتاب 
من املغرب وتونس ومرص وسـوريا 

نتقـدم  كمـا  والسـودان،  ولبنـان 
بالشـكر للمسـاهمني معنـا يف دول 
الخليـج العربـي الذين سـقوا أرض 
الصفحة الثقافيـة بمطرهم الغزير 

فأينعت ورودا ورياحني .
ورغم أن اللغة تصبح عاجزة عن رثاء 
من رحلوا اىل جوار ربهم ، وساهموا 
الصفحـة  تطويـر  رحلـة  يف  معنـا 
الثقافية اال ان صور الوفاء والعطاء 
والنقاء بقيت شـاخصة يف ضمائرنا 
، وبقيت اقالمهم بعد رحيلهم تشـع 
بسـناها عىل صفحات االبداع، فلهم 
الرحمـة الواسـعة ونسـأل اللـه ان 

يسكنهم فسيح جناته .
لقد كانوا يرفـدون الصفحة بكل ما 
هـو مفيد ونافع، وسـاهموا بعطاء 

نقف امامه بكل احرتام وتقدير.
يف  االسـماء  بعـض  نذكـر  اذ  اننـا 

اسـتذكارنا ال يعني اهمال االسـماء 
ال  اننـا  اال  تهميشـهم  او  األخـرى 
يف  االسـماء  كل  حـرص  نسـتطيع 
واحـد،  عـدد  ويف  واحـدة  صفحـة 
فمعـذرة ملن لم يذكـر فكل من كتب 
وساهم لهم منا كل املحبة واالحرتام 
والتقديـر، ومعذرة للذيـن لم تنرش 
يف  مرشقـة  فصورهـم  صورهـم 
نفوسـنا وجزاهم الله خـريا عىل ما 
قدمـوه لنا.. شـكرا للناقد واملرتجم 
الدكتـور جـودت هوشـيار، والناقد 
املغربـي عبد املجيد بطـايل والروائي 
املرصي محمد فائز حجازي واالديبة 
والشـاعرة  رفعـت  أمـل  املرصيـة 
والروائية والتشكيلية السورية لبنى 

ياسـني واالديـب املـرصي الدكتـور 
محمد ضباشـة، والناقدة الذرائعية 
الدكتورة عبري خالد يحيى، واالديبة 
هدى القرقني، والشـاعرة السورية 
املـرصي  واالديـب  العـيل،  رغـداء 
ابراهيـم الديـب، واالديـب اليمنـي 
عـيل احمد عبده قاسـم، والشـاعر 
السـعودي صالـح سـعيد الهنيدي، 
الطهـراوي،  واالديـب املرصي زيـد 
السـورية فادية عريج،  والشـاعرة 

والروائية اليمنية نادية الكوكباني ، 
واالديب الليبي محمد القذايف مسعود 
والشـاعر عمـاد الديـن التونـيس ، 
واالديبـة الجزائريـة الهـام بورابه ، 
والشـاعرة اللبنانية فاطمة منصور 
، والشـاعر املـرصي أرشف قاسـم 
، والشـاعر السـوري ريـاض نارص 
نـوري ، والشـاعر املـرصي محمـد 
الشحات ولكل من ساهم من االدباء 

من البلدان العربية .
ومثلمـا اخذنـا بعض االسـماء من 
الكتاب يف بعض االقطار العربية من 
الذيـن القوا ببصماتهم املضيئة عىل 
الصفحة الثقافية لجريدة الزوراء ، 
البد من ذكر بعض االدباء العراقيني 
ونكـرر اعتذارنـا مـرة اخـرى مـن 

عدم ذكر جميع االصدقاء .. شـكرا 
للقاص والروائي واملرتجم االسـتاذ 
، والقـاص االسـتاذ  الشـهيد  زيـد 
جمال نوري ، والناقد يوسـف عبود 
جويعيد ، والشـاعر والروائي سـعد 
السـمرمد ، والفنـان مهـدي هندو 
الوزنـي ، واالديب طـارق الكناني ، 
والقاصة أشواق الدعمي ، والقاص 
والروائي خالد الشـمري ، والقاص 
والناقـد الذرائعـي هيثم الجاسـم ، 
والناقد حمـدي العطار ، والشـاعر 
رعد موىس الدخيل ، والقاص محمد 
جرب حسن ، والشاعر والروائي واثق 
الجلبـي ، والشـاعر الدكتـور وليـد 
جاسـم الزبيـدي ، والشـاعر حيدر 
العقابـي ، والشـاعر الكبري ناهض 
الخياط ، والشـاعر كاظم السـعدي 
، والشاعر مصطفى مراد ، واالديب 
قاسـم مـايض ، واالديبـة منـو مال 
حسـون ، والقاص حيدر الهاشمي 
، والشـاعر حامـد ماجـد البـدري 
واالديبة اسـماء الجمييل ، والقاص 

والروائي نعيم عبد مهلهل .
نتقـدم بالشـكر والتقديـر للقاصة 
والروائيـة خلـود البـدري ، واالديبة 
اسـمهان حطاب العبيـدي واالديب 
والشـاعر   ، الدجيـيل  مسـلم  رزاق 
حامـد الهـاليل ، والروائـي والناقـد 
ابراهيم رسول ، والشاعر اسماعيل 
خوشـناو ، والشـاعر رسـول عبـد 
االمري التميمـي ، والقاص والروائي 
عبـاس الحداد ، والشـاعر حسـني 
داود  والناقـد  واالديـب   ، السـياب 
سـلمان الشوييل ، والشـاعر ايهاب 
السـنجاري والناقـد وجـدان عبـد 

العزيز .
مـا ذكرنـاه هو غيض مـن فيض ، 
والبد من غلق باب االسـماء لنلتفت 
الصفحـة  االدارة يف نجـاح  اىل دور 
الثقافيـة ، فقد ذكرنـا بان الجريدة 
بكتابها ونجاحها من نجاح كتابها 
، هـذا وجه من وجـوه النجاح ، اما 
الوجـه اآلخر هو دور ومتابعة ادارة 
الجريـدة فلقـد دأب مديـر التحرير 
االسـتاذ يحيى الزيدي عـىل متابعة 
سـري الصفحـة الثقافيـة واالطالع 
عىل كل يصلـه من مواضيع ، ورغم 
هذا الحرص يشكل عبئا اضافيا عىل 
العمل اال رضيبـة النجاح رضورية 

جدا للنجاح .
لقد اعتمدنا عـىل تغليب الحوارات ، 
وهذا االمر يتطلب البحث عن اسئلة 
تتـالءم مـع اختصـاص مـن نريد 
الحوار معه ، ويتطلب كتابة مقدمة 
الحوار ، ووضع املانشيتات الفرعية 
، واجـراء بعـض التغيـريات فيمـا 
يخـص حجم الحـوار ، وقـد قدمنا 
أكثـر من خمـس وخمسـني حوارا 
مع شعراء وفنانني وروائيني ضمن 

العام   املنرصم .
تحية اجالل واكبـار لكل من اوصل 
الصفحـة الثقافيـة لهـذا النجاح ، 
تحيـة إلدارة الجريدة ولـكل االقالم 
التي القت ببصمتهـا املضيئة ولكل 
العاملني، ونكـرر اعتذارنا للذين لم 
ننرش اسـماءهم وصورهم، وسوف 
يكون عام ٢٠٢٣ عام التميز والتألق 

والنجاح . 

www.alzawraapaper.com

ثقافية

@2023@‚b«@∂g@b‰€ÏÇÜ@á»i
@ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q@ãÌÏ�m@¿@aÏ‡Ëéc@bÓiã«Î@bÓ”aã«@bjmb◊@250@Âfl@ãr◊c

No: 7879  Mon    16     jan    2023العدد:   7879    االثنين   16    كانون الثاني    2023



ال يجب أن تبقي األحالم مجرد امنيات 

يف خيالـك، فهـذه األحـالم يمكـن أن 

تكـون حقيقـة واقعية، هنـاك أمور 

يمكنك القيام بهـا للوصول ألحالمك، 

يترصفـوا  الناجحـني  فاألشـخاص 

بشـكل مختلف عند تحقيق أحالمهم 

، لذلـك إذا كان لديـك حلـم، إعمل من 

أجله.

وهنـا 10 أشـياء يقـوم بهـا األفـراد 

الناجحني يف حياتهم:

1 - ال يختلقون األعذار:

عندما يفكر معظم الناس يف أحالمهم 

وكفيفـة تحقيقهـا قـد يختلق بعض 

األعذار التي تصور لهم أن هذه األحالم 

غري ممكنـة فالناجحون يف حياتهم ال 

يختلقـون األعذار، بدالَ مـن ذلك فهم 

يحاولـوا التغلـب عيل العقابـات التي 

تواجهـم يف حياتهم، أولئك األفراد غري 

الناجحني يف حياتهم عادة ما يختلقوا 

األعـذار التـي تقـف عقبـة يف تحقيق 

أحالمهم . 

2 - العمل الجاد :

يبذل األفراد الناجحني مجهود يف العمل 

لكـي يصلـوا إىل أحالمهـم ويفعلـون 

أقيص ما يف وسـعهم للوصول للقمة، 

حتـى لـو اسـتغرق ذلك وقـت طويل 

وجهـد كثـري ، وعندمـا يتعلـق األمر 

بالوصـول لألحـالم فإن العمـل الجاد 

هو أهم الطرق التي تحقق ذلك فمثالً 

قد يضطر شـخص للعمل يف وظفتني 

أو أكثر ويف نفـس الوقت يرعي املنزل 

أو يضطـر للذهاب إىل املدرسـة وهلم 

جرا .

3 - يحافظـون عـىل  البقـاء بصحـة 

جيدة:

تأكـد مـن أن األشـخاص الناجحـني 

يحافظون عـىل البقـاء بصحة جيدة 

ألن املـرض قد يؤجل مـن الوصول إىل 

أحالمهم، للذلـك الحفاظ عىل صحتك 

من أحد األمور املهمة .

4 - ال يدخنوا :

وذلـك التدخني يقف عائق للوصول إىل 

أحالمهم، لذلك فاألشخاص الناجحون 

ال يدخنـوا  ألنهـم دائماً مـا يفكروا يف 

طرق التي تدفعهم نحو النجاح .

5 - عىل استعداد لتقبل املخاطرة:

إىل  يصلـوا  الذيـن  أولئـك  أن  الشـك 

أحالمهم يكونوا عىل اسـتعداد لتحمل 

املخاطـر فاألحـالم الكثـرية تتطلـب 

املخاطرة عنـد تنفيذها وأحياناً تؤدي 

املخاطرة للوصول إىل حلمك .

6 - التمسك بمبادئهم :

من املهم جداً التمسك بمبادئ للوصول 

ألحالمك، لذلك عليك أن تعرف من أنت 

وماذا تفعل وماهي أحالمك . 

7 - يضعون أهداف واقعية :

تحديـد أهدافـك أمـر مهـم جـداص 

فاألشـخاص  أحالمـك،  إىل  للوصـول 

الناجحـون يحددون أهدافهم ويصلوا 

إليهم واحد تلو اآلخر. وأيضاً يساعدك 

تحديد أهدافـك معرفة ما أنجزته وما 

لديك من إمكانيات لتحقق أهدافك .

8 - اإليجابية يف الحياة :

أهـم يشء يتمتـع بـه األفـراد الذيـن 

اإليجابيـة  هـي  أحالمهـم  يحققـوا 

فالسـلبية ال تدفعك نحو النجاح أبداً ، 

ويكون من الصعب الوصول إىل حلمك 

ولكن الثقـة بنفسـك واإليجابية عند 

نظرتك لألمور تساعدك يف الوصول إىل 

أحالمك .

9 - لديهم القدرة عـىل القيام بالعديد 

من املهام:

يمكن لألشخاص الناجحون يف تحقيق 

أحالمهم القيام بأشـياء كثري يف نفس 

الوقـت ، فقـط مـن أجـل الوصـول 

ألحلمهم.

10 - تقديم التضحيات:

يقدم األشخاص الناجحون التضحيات 

مـن أجـل الوصـول ألحالمهـم فمثال 

العمـل بمقابل مـادي ضعيـف فقط 

من أجل الوصول إيل حلمه ويسـاعدك 

يف ذلك الثقة يف نفسـك وتحديد أهداف 

واقعية تعمل عيل تحقيقها .

كل فتاة تريد أن تهتم بنفسـها 
فصـل  يف  خاصـة  وبشـكلها، 
الشـتاء، ألن هـذا الفصل قاٍس 

عـىل البـرشة، مـا قـد يمنحها 
مظهرا غري الئـق وباهت، وغري 
محبب، وتصبح الشفاه مقرشة 

بسبب الجفاف.
والجلد قد يتقرش نتيجة الطقس 
البارد، ما يجعـل الفتاة ال تبدو 

بمظهـر جيد عند وضـع أحمر 
الشـفاه نتيجة لهذا التشـقق، 
ويوجد بعض الطرق التي تجعل 

الشفاه المعة بشكل طبيعي.
يف التايل نستعرض طرق للعناية 

بالشفاه الجافة:
١ – استخدام مرطب شفاه غري 

مهيج:
يوجد بعض من بلسـم الشفاه 
الكافـور  عـىل  تحتـوي  التـي 
والقرفة، والنعناع والحمضيات، 
والعطـر، وغريها مـن املكونات 
املوجودة يف مرطب الشفاه، لذا 
يجـب التوقف عن اسـتخدامه، 
واسـتخدام مرطب شـفاه غري 
مهيج للشفاه، مع الحرص عىل 
اسـتخدام منتجات غـري قديمة 

لم تنته فرتة صالحيتها.
٢ – الفازلني:

يمكن استخدام مرطب الشفاه 
الفازلـني  عـىل  يحتـوي  الـذي 
األبيض،  الشيا والفازلني  وزبدة 
ومن األفضل استخدام الفازلني 
األبيـض، ويمـرر الفازلـني عىل 
تمنـح  ممـا  الجافـة  الشـفاه 
نعومـة ورطوبـة كبـرية، مـع 
تحسـني يف البرشة بوجـه عام، 
وتمنع الرطوبة من التبخر عىل 

البرشة.
٣ – اسـتخدام واقـي الشـمس 

للشفاه:
لحماية الشـفاه من أي تشقق 
يتـم اسـتخدام مرطب شـفاه، 
ويجب حماية الشفة من أشعة 
الشمس، لتجنب أى حكة للجلد 
أو تشـقق أو جفـاف، ويمكـن 
تقشري الشـفاه بمواد طبيعية 
مثـل السـكر والعسـل، أو قرش 

الربتقال، لحماية رائعة.
٤ – رشب املاء:

الجسـم والشـفاه يصبح جافا 
الخارجيـة،  العوامـل  بسـبب 
البيئيـة والهواء الجـاف، ولكن 
رشب املـاء يجعل األمر مختلف، 
ولهذا يجـب الحرص عىل رشب 
املزيـد من املـاء، للحفـاظ عىل 
رطوبة الشفاه، أي كان املوسم 
صيف أو شتاء، مع التوقف عن 
لعق الشـفاه ألن هذه يزيد من 

جفاف الشفاه.
٥ – استخدام السمن:

السمن من األشـياء التي يمكن 
بشـكل  الشـفاه  ترطـب  أن 
رسيع، ويجعلها تعود لشـكلها 
الطبيعى، وتساعد عىل الحفاظ 
عىل ترطيب البـرشة ما يجعلها 

ناعمة وملساء ومدهشة.
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يف قـدر، يحّمـي الزيت وتقىل 

قطـع اللحم عىل نـار قوية، 

مـع التحريـك مـن وقـت إىل 

آخر حتى تتلون هذه القطع 

بشـكل جيد. ثـم، يضاف إىل 

القـدر املاء السـاخن، وتغىل 

وتكشـط  لدقائـق،  القطـع 

الرغوة عن سـطح املاء ملرات 

عدة. تضـاف إىل القدر بعض 

من هذه املطيبات أو جميعها 

واملتمثلة يف حبـة من البصل 

وحبـة  أربـاع،  إىل  مقطعـة 

صغرية من الجزر، وسـويقة 

مـن الكرفـس، وغصنني من 

مـن  وفصـني  البقدونـس، 

الغار،  الثـوم، وورقتان مـن 

القرفـة، وبضعة  وعود مـن 

حبـات مـن الفلفل األسـود، 

والبهـار الحلـو، وعودان من 

كبـش القرنفـل، وقليـل من 

املقاديـر  هـذه  امللح.تـرتك 

تغيل فوق نار متوسـطة عىل 

أن تغطـى جزئياً، وذلك حتى 

ينضج اللحم.

ُنسلِّط الضوء، يف اآلتي عىل بعض األخطاء املرتكبة 
يف التدبري املنزيل:

: إن رشَّ  فـات. مثـالً • املبالغـة يف اسـتعمال املنظِّ
ب  منظف الزجاج، بكثرة، عىل لوح الزجاج، يتسـبَّ

ا يصعب إزالته. ف عىل الجوانب، ممَّ بتجمع املُنظِّ
• تثبيـت الرفوف عـىل الجدار خلـف الباب بهدف 

التخزين.
إالَّ أن هـذا األمر يعيـق فتح البـاب وإغالقه، كما 
ُيسـهم يف تقشـري طالء البـاب، يف حـال احتكاكه 

بالرفوف.
• تخزيـن املالبس مـن دون غسـلها أو تجفيفها 
جيِّـًدا. علًما بأنَّـه يصعب إزالـة البقـع عنها، إذا 

ُتركت طويًال.
• دعك السـجاد أثناء التنظيف، أو رضبه بقوَّة، ما 

يتسبَّب بإتالف خيوطه.
• اسـتخدام األوانـي الزجاج لتخزيـن الطعام، ما 

يتسبَّب بكرسها بفعل الحرارة.
• استخدام النايلون يف حفظ األطعمة طويًال؛ ألنه 

ب امللوِّثات إليها. يسمح بترسُّ
• وضـع أوانـي الــ «تيفـال» تحـت املـاء البارد، 
وهي ساخنة، أو غسـلها باملساحيق القويَّة، مثل 

الكلور.
الغايـة، اسـتعمال  باملقابـل، ُيستحسـن لهـذه 

الصابون العادي واملاء الدافئ.
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متـى كانت اخر مرة قـرات بها كتابا أو مقـال واقعى بمجلة؟ هل 
تعـرف ما فوائـد القراءة لـك ؟ هـل كل عاداتك بالقـراءة مرتبطة 
بالتغريـدات و تحديثـات الفيس بوك ام انها ترتكـز عىل بحثك عن 
طريقة عمل كيس من الشوفان؟ اذا كنت ممن ال يهتمون بالقراءة 

بانتظام فانت ممن فاتهم الكثري فللقراءة عدد هائل من الفوائد .
سنذكر لك فيما ييل القليل فقط من فوائد القراءة :

التحفيـز العقيل :- اثبتت الدراسـات ان االبقاء عـىل عقلك متحفزا 
يبطـئ من تطور ألزهايمـر ( ان لم يمنعه ) و الخـرف، النك تبقى 
مخك نشـطا و منشـغال و هذا يحميه من فقد طاقته . فاملخ مثله 
مثـل اى عضلة بالجسـم يحتـاج اىل التمرين كـى يحتفظ بصحته 
و قوتـه . فـان املقولة التى تقول (( اسـتخدمه او اخرسه )) تعترب 
مالئمـة وصحيحة جـدا اذا جاء الحديث عن العقـل . حل االلغاز و 
لعب بعض االلعاب مثل الشـطرنج قد تسـاعد ايضـا عىل التحفيز 

املعرىف .
تقليل الضغط :- ال شـك ان هناك ضغوطا عديدة سـواء يف عملك او 
يف عالقاتك الشـخصية او يف اي امر من امور الحياة اليومية، ولكن 
كل ذلك يزول عندما تتوه و تتوه يف رواية جميلة . اي رواية مكتوبة 
بطريقة جيدة قد تنقلك اىل عالم اخر، و اي مقالة ساحرة قد تليهك 

عن حارضك،  مما يفتت اى ضغوط و يتيح لك فرصة لالسرتخاء
املعرفـة :- كل يشء تقراه يمال راسـك بالقليل مـن املعلومات التي 
ال تعرف متى قد تحتـاج اليها . فاملزيد من املعرفة تعنى انك جاهز 
ملعالجـة اي تحدي يقابلـك . اضافة اىل ذلك، انـه موضوع يدعو اىل 
التامل :-  فانت ان وجدت نفسك تحت ظروف قاسية، تذكر انك قد 
تخـرس كل يشء – وظيفتك – ممتلكاتـك – مالك – حتى صحتك – 

لكن املعرفة اليمكن خسارتها ابدا.
توسـع لغـوي :- يتمـاىش هذا مـع النقطـة السـابقة،  الكثري من 
القراءة تعنى الكثري الكلمات املكتسـبة، التي حتما ستضع نفسها 
يف طريـق مفـردات حياتك اليوميـة كونك متحدثا جيـدا ذا مخارج 
الفاظ واضحة يسـاعدك عىل الحصول عىل اي وظيفة تريد، كما ان 
قدرتـك العالية عىل التحدث بثقـة بالنفس قد يكون دفعة جيدة لك 
كـي يزيد من تقديرك لذاتـك . هؤالء الذين يقرأون جيدا و يتحدثون 
جيدا و لديهم معرفة كبرية و متنوعة بالعديد من االمور، يحصلون 
عىل وظائف جيدة و ترقيـات رسيعة واحيانا اكثر بكثري من هؤالء 
القليـيل املعرفـة اللغويـة و الذيـن لديهم نقص يف الوعـي االدبي و 

االفكار العلمية و االحداث العاملية .
تحسـن الذاكـرة :- عندمـا تقـرا كتابـا، فعليك تذكر تشـيكلة من 
الشـخصيات بخلفيـة حياتهـم و طموحهـم و تاريخهـم بجانب 
الحبكة الدرامية و االحداث التي تنسـج قصتهم . كل ذلك جدير ان 
يبقـى يف الذاكـرة، و عقولنا الرائعة يمكنها تذكـر كل يشء مرتبط 
باي موضوع بسـهولة شـديدة . فكل ذكرى جديدة تشـكل وصلة 
عصبيـة ( ممـر باملخ ) و تقوى الذكريات املوجـودة و التي تحرض 
اسـتدعاء للذكريات القصرية املدى مع اسـتقرار املـزاج . يا له من 

يشء لطيف للغاية ؟؟؟

يعـّد النظـام الغذائي غـري الصحي أحد 

األسـباب الرئيسـة للوفاة عىل مسـتوى 

العالم، وفقـا للباحثني، وهذا الطريق إىل 

حيـاة أطول محفوف باملخاطر وال يقدم 

أي ضمانات.

ومـع ذلك، فإن النظـام الغذائي الصحي 

هو أحـد أقـوى األسـلحة التـي يمكنك 

إضافتها إىل ترسـانة الحمايـة الخاصة 

بك مـن األمراض املختلفـة. وهذا يجعل 

األنظمة الغذائية املليئة بالفاكهة امللونة 

والخرضوات مكونـا مهما لطول العمر، 

مع أربعـة أنظمة غذائية فعالة بشـكل 

خاص.

وصنـف الباحثون من جامعـة هارفارد 

أربعـة أنظمـة غذائيـة عميمـة الفائدة 

بناء عىل مدى فعاليتها يف تقليل مخاطر 

املوت املبكر.

وبينما تختلف الحميات الغذائية اختالفا 

طفيفـا، فإنهـا جميعـا تؤكـد أن تناول 

املزيـد مـن الحبـوب الكاملـة والفواكه 

والخرضوات واملكرسات والبقوليات هو 

املفتاح.

وتم تطوير مؤرش األكل الصحي من قبل 

حكومة الواليات املتحدة باعتباره املعيار 

الغذائي الرسمي للدولة، ويمكن أن يقلل 

من خطر الوفاة بنسبة ١٩٪ ألي سبب.

ويشـيد هذا النظـام الغذائـي باألطعمة 

النباتيـة بينمـا يتجاهل تنـاول اللحوم 

الحمـراء واملعالجـة والسـكر املضـاف 

والدهون غري الصحية والكحول.

ويعتمـد بروتوكـول الغـذاء عـىل درجة 

من صفر إىل ١٠٠، مـع الرتكيز عىل عدد 

الفواكه والخـرضوات والحبوب الكاملة 

ومنتجـات األلبـان واملأكـوالت البحرية 

التي يحصل عليها الشـخص لكل ١٠٠٠ 

سعرة حرارية يأكلها. 

ويتطلـب هـذا النظـام الغذائـي خمس 

حصـص مـن الخضـار يوميـا، وأربـع 

حصص مـن الفاكهة، وخمس إىل سـت 

حصص مـن الحبوب الكاملـة، وحصة 

واحـدة عـىل األقـل مـن الربوتـني مـن 

املكـرسات أو التوفو، وجرعـة منتظمة 

من األسماك.

كمـا أن حميـة البحر األبيض املتوسـط 

الصحيـة  الحيـاة  ألنمـاط  نموذجيـة 

التقليديـة لألشـخاص الذين يعيشـون 

حول البحر األبيض املتوسط، هذا النظام 

الغذائـي مـيلء بالخـرضوات والفواكه 

والفاصوليـا  واملكـرسات  والبقوليـات 

والحبوب واألسماك.

وأظهـرت النتائـج أن األشـخاص الذين 

يلتزمون بهـذا النوع من النظام الغذائي 

شـهدوا انخفاضا يف خطر الوفاة بنسبة 

.٪١٨

نرشت دراسـة حديثة يف مجلة علم األوبئة الكلية تحذر 
بـأن وجـود أي شـق صغـري واحد عـىل سـطح املقايل 
واألوانـي املطليـة بمادة التيفلون (Teflon) قد يسـبب 
إطـالق العديد من الجزيئات البالسـتيكية سـواء أثناء 
الطهـي أو الغسـيل، والتي تقدر بحـوايل ٩١٠٠ جزيء 

بالستيكي.
وقد قال العلماء أن هذه الجزيئات البالستيكية صغرية 
الحجم جًدا، وتنطلق عندما تبدأ األواني بفقدان طالئها 

بشكل تدريجي.
وأكـد الباحثـون القائمـون عـىل الدراسـة يف جامعـة 
فلينـدرز (Flinders University) يف أسـرتاليا أنـه تـم 
أيًضا الرتكيز عىل املخاطر الناجمة عن جزيئات تيفلون 
البالسـتيكية، وهناك مصدر قلـق صحي حولها وحول 
مخاطرها كونها من املواد الكيماوية شديدة الثبات، أي 

أنها ال تتحلل من البيئة بسهولة وتبقى لعدة أجيال. 
أما بالنسـبة للمخاطر املتوقعة، فهي تشمل انخفاض 
املناعـة، واضطـراب هرمونات الجسـم، وزيادة خطر 

اإلصابة بمرض الرسطان.
والتيفلون هو االسـم التجاري للمـادة الكيماوية بويل 
تيـرتا فلورثينيـل، وهـي مـادة صناعيـة تتكـون من 
جزيئـات الكربـون والكلـور فقـط، ممـا يجعلها من 
أشهر املواد الكيماوية ثباًتا وأكثرها استخداًما يف أواني 
الطهي غري الالصقة، ومستحرضات التجميل املقاومة 
للماء، ورغـوة مكافحة الحرائـق، واملنتجات التجارية 

واملقاومة للشحوم والزيوت.
ودعـا الباحثون إىل أهميـة إجراء املزيد من الدراسـات 
لتقييم أخطار جزيئات تيفلون البالستيكية، والبحث يف 

إمكانية استخدام بدائل عنها أكثر أهمية.
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٩٢٩ - عبد الرحمن النارص يعلن نفسه يف قرطبة خليفة للمسلمني مؤسًسا 

خالفة قرطبة.
١٧٦١ - بريطانيا تستويل عىل إقليم بودوتشريي بالهند من فرنسا.

١٨٣٥ - تأسـيس إمـارة دبـي بعـد ١٥ عاًمـا مـن ارتباطهـا بالحمايـة 
الربيطانية.

١٩٢٠ - عقد االجتماع األول لعصبة األمم.
١٩٤٣ - الحكومـة العراقيـة تعلـن الحرب عىل دول املحـور وتقف إىل جانب 

قوات الحلفاء يف إطار الحرب العاملية الثانية.
١٩٤٨ - العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سـمرياميس يف شـارع 
صـالح الدين يف حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا ٣١ عربًيا من رجال ونسـاء 

وأطفال وأصابوا ٣١ آخرين.
١٩٥٣ - حل األحزاب السياسية يف مرص.

١٩٦٤ - الرئيس األمريكي ليندون جونسـون يعطي موافقة الواليات املتحدة 
عىل معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام يف فيتنام الشمالية.

١٩٩١ - إنتهـاء املهلة التي منحها مجلس األمن الدويل للعراق لسـحب قواته 
من الكويت، وذلك وفق القرار ٦٧٨.

١٩٩٢ - محمد بوضياف يتوىل رئاسة الجزائر.
١٩٩٥ - زلزال يف كوبي باليابان بقوة ٦٫٩ عىل مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل 

٥٥٠٢ شخص وإصابة ٣٦٨٩٦.
٢٠٠١ - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيال.

٢٠٠٦ - تنصيب الناشـطة السياسـية إلني جونسـون سـريليف رئيسة عىل 
ليبرييا لتكون أول امرأة تتوىل الرئاسة يف بلد أفريقي.

ة بُلبنـان املُكلَّفة بالنظر يف  ٢٠١٤ - انطـالق أعمال املحكمـة الُدوليَّة الخاصَّ
قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

٢٠١٦ - انتخاب تسـاي إنغ ون رئيسة لتايوان، لتصبح بذلك أول امرأة تصل 
إىل هـذا املنصب مـع فوز الحزب التقدمـي الديمقراطي املنتميـة له بأغلبية 

مقاعد املجلس الترشيعي.
٢٠١٧ - تحطم طائرة شـحن دولية تابعة للخطوط الجوية الرتكية بالقرب 
مـن مطار مناس الدويل، بيشـكك يسـفر عـن مقتل ٤ أشـخاص من طاقم 

الطائرة و٣٣ آخرين.
٢٠٢٠ -تعيني ميخائيل ميشوستني رئيًسا للحكومة الروسية خلًفا لدميرتي 

ميدفيديف الذي تقدم باستقالته تمهيًدا لتعديل الدستور الرويس.
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عندمـا نيلسـون مانديال – الزعيـم والبطل االفريقي – يـدرس الحقوق يف 
الجامعة، كان لديه معلم يدعي بيرت، وكان ابيض البرشة ويكرهه بشـده، 
ويف يوم من االيام بينما كان االسـتاذ بيتـز يتناول طعام الغذاء يف مقصف 
الجامعـة، اقـرتب منه نيلسـون مانديـال وهو يحمل طعامـه وجلس عيل 

مقربه منه .
التفـت اليه االسـتاذ بيرت بنظـرة صارمة قائالً : يبدو انك ال تفهم يا سـيد 
مانديـال ان الخنزير والطـري ال يمكن أن يجتمعان أو يجلسـان معاً ليأكال 
الطعـام، فما كان من مانديـال إال ان نظر اليه واجابه بهدوء : ال تقلق ايها 
االستاذ فإنني سوف اطري بعيداً عنك !! ثم قام وجلس عيل طاولة اخري .

يبـدو أن هذا الجـواب العظيم والعبقري كان كثرياً عيل االسـتاذ بيرت الذي 
لم يسـتطع تحمله فقرر االنتقام من مانديال، ويف صباح اليوم التايل طرح 
االسـتاذ بيرت يف الصف سؤاالً عىل نيلسـون مانديال قائالً : سيد مانديال إذا 
كنـت تميش يف الطريـق و وجدت صندوقاً و بداخل هذا الصندوق كيسـان 
الكيـس األول فيـه املـال و الكيـس الثانـي فيـه الحكمة.. فأي الكيسـني 
تختـار ؟! اجابـه مانديال عىل الفور وبال تردد : بالطبع سـوف آخذ الكيس 
الذي يحتوي عىل املال، فابتسـم بيرت وقال له يف سـخرية : لو كنت مكانك 
ألخـذت كيـس الحكمة، وهنا ابتسـم مانديال وقال : ”كل إنسـان يأخذ ما 

ينقصه!!“..
استشـاط االسـتاذ بيرت غضباً وحقداً لدرجة انه كتب عىل ورقة االمتحان 
الخاصـة بمانديـال ( غبي ) واعطاها لـه، اخذ نيسـلون الورقة وجلس يف 
طاولتـه بمنتهـي الهدوء، وبعد مـرور بضعة دقائق وقـف مانديال واتجه 
ناحية االسـتاذ وقال له بنربة هادئة مهذبة : ”أستاذ بيرت لقد أمضيت عىل 

الورقة باسمك، لكنك لم تضع يل عالمة!!!“
العربة من القصة : إياك ان تسـمح ألحد ان يقلل من شأنك او حتى يحاول 
هذا، ثقتك بنفسـك واعتزازك بهويتك هو الـذي يجعلك اغيل واثمن من كل 
يشء وليس من حق اي شخص ان يقييمك حتى لو كان استاذك او رئيسك 

يف العمل.
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مـن  مجموعـة  يضـم  االختبـار 
املهارات، وإن أجبت بصدق تعرفت 

عىل قدر تمتعك بها.
١تتمثل يف الشـخصية املستقيمة، 
العمليـة التي ال تضيـع الوقت بل 
تتقـن اسـتغالله مـا بـني العمل 

والرتويح عن النفس
أ) أعمل عىل هذا 

ب) لرتويح يأخذ أكثر
اهتمـام  يف  ُترتجـم  املهـارات   ٢
باملذاكـرة منـذ اليـوم األول، مـع 
ارتفاع معدلهـا تدريجياً يوماً بعد 

يوم حتى الوصول إىل االمتحان
أ) أعرف هذا

ب) أسعى لتحقيق هذا
٣ هي الشخصية الجادة يف تحصيل 
العلم واملذاكرة، وتجيد التعامل مع 

أساتذتها وكتبها الدراسية

أ) أوافق
ب) أحاول التوفيق

٤ هي املتفوقة الواثقة من نفسها 
ومن قدرتها عىل التفوق.. مادامت 
بذلـت مجهـوداً كافيـاً يف املذاكرة 

والتحصيل
أ) من جّد وجّد أ

ب) بذل مجهوداً ولكن!
- مهـارات التفـوق تعنـي عـدم 
االعتماد عىل الدروس الخصوصية 
يف كل املـواد، لتوفـري الوقت وأخذ 

الكفاية من الراحة
أ) هذا هو منهجي

ب) ال أستغني عن الدروس
٦هي الفتاة الحريصة عىل التفوق 
منـذ بدايـة العـام فتنظـم وقتها 
وتبحـث عـن نمـاذج االمتحانات 

للتدريب عليها

أ) لدى خطتي
ب) أريد النجاح فقط

٧ مـن تحـاول االحتفـاظ بحالـة 
نفسية هادئة وروح معنوية عالية 

أثناء املذاكرة وأيام االمتحان
(أ) مشاعري متزنة
(ب) ال يحدث معي

- مـن تنظـم سـاعات يومها بني 
املذاكرة وإعطاء وقت كاف للراحة 

النفسية والجسدية
أ) النظام نجاح

ب) ال توازن لدى
النتائج

أكثر من ٤ إجابات (أ)
عالمـات قلمـك تـدل عـىل درايتك 
ووعيـك بما تمتلكـني من مهارات 
التفـوق  إىل  للوصـول  تؤهلـك 
والنجاح بسهولة، ومعرفة النفس 
وما تملك من إمكانات- كما يقول 
العلماء- هي أوىل عالمات الوصول 
وعمليـة  جـادة  فأنـت  للنجـاح، 
تضعـني خطـة ثابتة متـى بدأت 
االمتحان،  الدراسـة وحتـى يـوم 
ممـا يتيـح لـك الراحة النفسـية 
والجسدية، ويسمح لك بممارسة 
هواياتك واللقـاء بصديقاتك معاً، 
كل هـذا يف إطـار تنظيم سـاعات 
اليوم وتقسيمه دون اعتماد كامل 
عىل الدروس الخصوصية أو فكرة 

تأجيل عمل اليوم إىل الغد؟

همسـة: اسـتمري، ال تكسيل وال 
تشـغلك توافه األمور، لكل مرحلة 
عمرية حاجتها من الجد واالجتهاد 
للوصول إىل املرحلـة التالية بتميز 

وارتياح.
أكثر من ٤ إجابات (ب)

ال.. لن أقول انك تفتقدين مهارات 
التفـوق جميعهـا، فـكل إنسـان 
يمتلكهـا، وهي بداخلك بالفعل إن 
بحثت عنهـا ونفضت الغبار عنها 
بوعـي وإدراك لحجـم املسـؤولية 
امللقاة عليك، متيقنة بأن دراسـتك 
ودروسك ها مستقبلك، وال يحتاج 
األمر منك إال العمل بجد، مع صرب 
وقـدرة عـىل التحمـل يف البدايـة، 
بعدهـا سـتضعني الركيـزة األوىل 
وتصلـني حتمـاً للتفـوق واملكانة 
املتميزة، هيـا اعيدي قـراءة بنود 
املهـارات  االختبـار وتعـريف عـىل 
وحـاويل االلتـزام بها واحـدة بعد 
التفـوق سـمة جميلة  األخـرى.. 
تضفي الثقة واإلحسـاس باألمان 

عىل شخصية حاملها.
همسـة: اعيـدي تنظيـم جـدول 
ساعات يومك، وراعي فيه حاجتك 
للراحة بالنوم أو الرتيض، وحددي 
وقتـاً للقراءة وممارسـة الهواية، 
وقبـل كل هـذا ال تغفيل سـاعات 
وانتظـري  للـدروس  تحصيلـك 

النتيجة.. ستعجبك.
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وي نفسي شكثر مرات احجي اعليك
وأرد ارجع واكولن هو هم حكـــــــه

تعب خلكي شكثر تعبني التفكــــــــير
خلكي من التعب مل حته من خلكــه

انه اتنازلتلــك وبجروحي ارضيـــت
الن شفتك صدك مرتاح بالفركــــــه

اريد اخلير الك وحتب بعد وتعـــيش
ومرسومه تضل بشفافك الضحكـــه
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الحزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بكشـل يفوق 
الخيـال، وتشـعر ان الوقـت قد حان للتخلـص من هذا 
الحـزن. اخرج مـن املنزل واقـض يومك بالكامـل خارجه 
وافتخـر بما تقوم به وبما تقدمـه لآلخرين من خدمات. كن 
شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ الوقـت الكايف للتعبري عن 

نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانت تنتابك بعض الشـكوك يف موضوع ما فحاول أن 
تستشـري من حولك. حـاول أن تتصل باألصدقـاء الذين لم 
تسـمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن 
تحـرز تقدما يف العمل اليوم. ال تخطـط لكل يشء ألن التخطيط 

أحيانا يؤدي إىل نتائج غري مرضية.

ربمـا ينتقـدك بعض األشـخاص اليوم بـل معظمهم 
والغريب أن سـتصغي إليهـم جيدا. كـن مهذبا وراجع 
وجهـة نظرهم فربما تسـتفيد مـن كالمهـم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

تحلـم اليوم بزيارة بعض األماكـن البعيدة وربما تفكر 
يف طلب اجازة طويلة للسـفر برا ملكان لم تفكر يف زيارته 
من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو 
لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغري فجأة اليوم بسـبب 

بعض املشاكل التي تحدث بينك وبني الرشيك.

تتلطـف أجـواء املفاوضـات وكل ما له عالقـة بالبحوث 
والتنقالت واالرتباطات، كما تكون األجواء الدراسـية جيدة 
أو عىل األقل لن تكون معاكسة إطالقا. ترصفاتك استفزازية، 
وهـذا قد يـؤدي إىل خالف مـع الرشيك لكـن العواقب سـتكون 

بسيطة.

تظهر أكثـر من أي وقت مىض طبيعتـك املحبة للناس 
وللتعامـل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابـط الفعلية 
والعالقـات اإلنسـانية من حولـك، ولتشـجيع اآلخرين عىل 
القيـام باملثل. تصـغ إىل اآلخرين بانتباه وتعاطـف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

تستسـلم،  ال  انتقـادات  مـن  سـمعت  مهمـا 
فالشـجرة املثمـرة وحدها تبقى عرضة للرشـق 
بالحجـارة. ال تحّمـل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو 
غري مسـؤول عن أمور لم يرتكبها. ال تكثر من رشب 

املنبهات، فهي تسبب لك آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتـك ويبعث فيـك األمل من 
جديد بعد الشـك الذي انتابـك مؤخرا من إمكانية 
تحقيـق حلمك أو تنفيـذ أحد املشـاريع العزيزة عىل 
قلبك. تستعيد عالقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة 

أصدقاء طفولتك.

يجـب أن تتمكـن اليـوم من تقييم مشـاعرك من 
منظـور محايد ومسـتقل. اسـتغل هـذه الفرصة 
لتتخـذ خطوة جديدة يف حياتـك العاطفية بناء عىل ما 
تشعر به اآلن. تأكد أن ترصفاتك اليوم هي أفعال طبيعية 
وليسـت ردود فعـل ملا حدث يف السـابق. فكـر جيدا قبل 

القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حذرا ألنـك تميل إىل الجـدال والنقـاش بحدة وقد 
ترفـض الحـوار كليـا مسـببا اإلحـراج أو القطيعـة يف 
العالقة. قد تجد الكثري من املعرتضني عىل عالقتك بالرشيك، 
فتحـل بالصرب لتتضح الصـورة أكثر. قد تسـمع بخرب يتعلق 

بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض االتصاالت 
مـع بعـض األشـخاص. ستسـتمتع بالتحـدث معهـم 
وستشـعر أن الحديث معهم بمثابـة صفقة عظيمة. تتميز 
بأنك تنظر ألي موضوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشـكلتك هي 
أن هـذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعدم قدرتك عىل اتخاذ 

أي قرار برسعة.

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، ولكن 
ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقك. يف الحقيقة، ربما تسـتغل 
شـعورك بالوهم لصالحك. ستكتشـف أنك كلما تقبلت أي شعور 
غريـب أو شـاذ، سـتكون كل أمورك عىل ما يـرام. ال تظن أن كل 

يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

Ô”aã«@fiçÀ



خالل  جمهورها  ملفاجآة  كرم  نجوى  اللبنانية  األغنية  شمس  تستعد 

أن  يبدو  الجديد  الغنائي  ألبومها  صدور  إنتظار  فبعد  املقبلة؛  الفرتة 

املوعد إقرتب لإلفراج عنه بالعديد من املفاجآت الخاصة باأللبوم .

حيث وضعت نجوى كرم اللمسات النهائية عىل ألبومها الغنائي الجديد 

والذي يعترب ميني ألبوم وعلم أن األلبوم سيكون مؤلًفا من أربعة أغنيات 

فقط حتى اآلن، ومن املفرتض أن تقوم نجوى بتسجيل األغنيات خالل 

الفرتة القادمة.

2022 هو عام  وعىل هامش ليلة تريو نايت، قالت نجوى كرم أن عام 

تمهيدي لنهضة جديدة بعد الصعاب التي عاشها العالم بالفرتة املاضية 

2023 سيكون عاماً  أن عام  أنها تشعر  إىل  بالغربال، مشريًة  ووصفتها 

سعيداً وعام نهاية للمصاعب.

ألنها  إعجابهم  ينال  للجمهور  تقدمه  ما  أن  الفني  املستوى  عىل  وتمنت 

تختار أعمالها بدقة من أجل ثقة جمهورها بها.

العربية  بالدول  الرتيند  اللبنانية تصدرت  األغنية  أن شمس  بالذكر  جدير 

خالل بداية العام فور إنتهاء ليلة تريو نايت التي إختتمت بها عام 2022 

بموسم الرياض.
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بالشؤون  املهتم  العراقي  الصحفي  كشف 
الفنانة  اشرتاك  عن  النعيمي،  حيدر  الفنية، 
«حرية»  مسلسل  يف  القييس  كادي  العراقية 

بدالً عن الفنانة زهراء بن ميم.
القييس  كادي  «الفنانة  إن  النعيمي  وقال 
زهراء  الفنانة  مع  العقد  فسخ  بعد  جاءت 
بن ميم»، مبينا أن «هناك العديد من األسماء 
التي رشحت كبديل للفنانة زهراء بن ميم من 

بينها روال عادل «.
مفاوضات  جولة  «بعد  قائالً:  واستطرد 
ورشوط مع القييس كون العقد طويل االمد، 
حصل االتفاق وبارشت يف التصوير والدخول 

ملوقع العمل منذ أسبوع».
من  واحد  هو  العراقي   » «حرية  ومسلسل 
عىل  إنتاجها  تم  التي  الفنية  األعمال  أشهر 
املستوى العربي يف عام ٢٠٢٢، وقد شارك يف 
هذا العمل الدرامي عدد كبري من نجوم الفن 
الفنية  اعمالهم  القت  الذين  العراقي  العربي 

اعجاب الجمهور.
العراقي  حرية  مسلسل  تصوير  ويجري 

العراق وبالتحديد يف مدينة اسطنبول  خارج 
بعض  التقاط  تم  انه  اىل  اضافة  تركيا،  يف 
خارج  مناطق  يف  املسلسل  هذا  من  املشاهد 

هذا الحي وخارج مدينة اسطنبول، نظرا اىل 
يف  الخاص  السيناريو  يتناولها  التي  االحداث 

هذا العمل.

كاظم  العراقي  الفنان  كشف 
بعثها  صوتية،  رسالة  يف  الساهر 
صديق  وهو  الغّنام،  داود  للشاعر 
عن  غيابه  وراء  األسباب  له، 
افتتاح بطولة (خليجي ٢٥).وقال 
كاظم الساهر خالل رسالته التي 
منصة  عرب  تداولها  وتم  ُنرشت 
البرصة  «محافظ  إن  (يوتيوب) 
بمدير  اتصل  العيداني  أسعد 
(األخري)  منه  واعتذر  أعمايل، 
كان  واملحافظ  حلوة،  بطريقة 
أقدر  إنني  له  وقال  راقياً،  إنساناً 

بأن  الشائعات  الظرف».وبشأن 
الساهر  بني  حصل  الذي  الخالف 
مبالغ  بسبب  كان  والعيداني 
ذلك،  العراقي  الفنان  نفى  مالية، 
وقال: «ما تم تداوله بشأن األموال 
– مع األسف - غري صحيح، وهذا 
الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة 
واألستاذ  «كنت  ثانية».وأضاف: 
أغنية،  عملنا  العراقي  كريم 
وكنت  بالفصحى،  جاءت  لكنها 
بالعامية، وأنجزتها، لكن  أتمناها 
باملستوى  ليس  جاءت  لألسف 

تكون  أن  أتمنى  وكنت  املطلوب، 
حلوة  بطريقة  ألقدمها  أقوى، 
للناس، لكن لألسف ما صارت».

وتابع: «كنت أريد أعمل مفاجأة، 
ال  إذا  دعوة،  دون  هناك،  وأذهب 
بلدي».وأشار  فهذا  ذلك،  يحتاج 
إىل أن «التنظيم كان رائعاً، واألهم 
لله». والحمد  (متونسني)،  الناس 

وكان غياب الفنان العراقي كاظم 
كأس  افتتاح   حفل  عن   الساهر 
الجمعة،  أقيم   الذي   ٢٥ الخليج 
التساؤالت  أثار  قد  البرصة  يف 
الكثرية بني الجمهور حول السبب 
الحقيقي وراء ذلك.وأحيا االحتفال 
حسام  العراقي  املطرب  عنه  بدالً 
تساؤالت  أثار  الذي  األمر  الرسام، 
االتحاد  ألن  نظرا  الجمهور، 
القدم أعلن يف وقت  العراقي لكرة 
الساهر  كاظم  الفنان  أن  سابق 
سيحيي حفل افتتاح كأس الخليج 
٢٥ مع الفنانة رحمة رياض.وكان 
العيداني  أسعد  البرصة  محافظ 
أكد أن الفنان كاظم الساهر يحيي 
حفل افتتاح كأس الخليج ٢٥ مع 

ونفى  عاد  ولكنه  رياض،  رحمة 
أن  القيرص يحيي حفل االفتتاح، 

بحسب سكاي نيوز عربية.
وجاء هذا األمر بعد ترصيح رئيس 
االتحاد العراقي لكرة القدم، خالل 
أنه  البرصة:»   يف  صحفي  مؤتمر 
ال يعتقد  حضور  كاظم الساهر، 
لحفل  يؤكد قدومه  لم  الفنان  ألن 

االفتتاح.
وقت  يف  صمته  الساهر  وكرس 
بطولة  إقامة  عىل  وعلق  سابق 
بنسختها  العربي  الخليج  كأس 
يبِد  لم  لكنه  البرصة،  يف  الـ٢٥ 
موقًفا واضًحا من إمكانية إحيائه 

حفل االفتتاح من عدمه. 
يف  سابق،  وقت  يف  الساهر  وقال 
ترصيحات لقناة (LBC) اللبنانية، 
غنائيا  حفال  إحيائه  هامش  عىل 
الخليج  «كأس  إن  بريوت:  يف 
أن  رائعة  فرصة  الكثري..  يل  تعني 
يجتمع اإلخوة واألحباب يف مدينة 
الحب برصتنا الجميلة والرائعة»، 
مضيفا أنها «فرصة رائعة لهم أن 

يستمتعوا هناك».

الفنية  الخطوات  من  بالعديد   ٢٠٢٣ عام  بدأت  فتحي  بلقيس  أن  يبدو 
لقب  عىل  حصلت  فمؤخراً  أيضاً  والنجاحات  الجديدة  والتجارب  الخاصة 
حققت  إطاللتها  ان  كما  مرايتي»،  «يا  الشهرية  بأغنيتها  أغنية  أفضل 

نجاحاً خاصاً أيضاً حيث حصلت مؤخراً عىل املركز الرابع عاملياً عن فئة 
ما   best dressed.القائمة ضمن  الوحيدة  العربية  النجمة  لتكون   »  
من  الجديد  واملوسم  الجديدة  النسخة  إلطالق  مستمرة  التحضريات  زالت 
برنامج ذا فويس كيدز والذي سبق وقدم عىل مدار ثالثة مواسم جمعت 
كبار نجوم الغناء بالوطن العربي بدايًة من القيرص كاظم الساهر وتامر 
حسني ونانيس عجرم حتى محمد حماقي وفارس 
األغنية العربية عايص الحالني.ويرتدد أن محطة 
الـأم بي يس تتكتم عن تفاصيل املوسم الرابع 
نهاية  إطالقه  يف  تفكر  والذي  الربنامج  من 

العام الحايل قد يضم بلقيس فتحي ضمن أعضاء لجنة التحكيم حيث تردد 
إسمها مؤخراً لتكون عىل كريس لجنة التحكيم.

أربوني  األمريكية  املتحدة  الواليات  جمال  ملكة  توجت 
غابرييل R>Bonney Gabriel بلقب ملكة جمال الكون 
الواليات  بجنوب  أورلينز  نيو  مدينة  يف  أقيم  حفل  يف 
وصيفة  فنزويال  ممثلة  .وأصبحت  املتحدة 
وهي  غابرييل،  الكون.وكانت  جمال  مللكة 
يف  املرسح  إىل  صعدت  األصل،  فلبينية 
الكون  جمال  ملكة  أزياء  عرض 
ترتدي  وهي  األسبوع  هذا   ٢٠٢٣
بذكرى  احتفاال  القمر»،  «زي 
الفضاء  لرواد  هبوط  أول 
األمريكيني عىل سطح 

القمر عام ١٩٦٩.
 ٥ وتأهلت 
اىل  مشرتكات 
ضمن   TOPالـ٥
مسابقة ملكة جمال 
كلها  الـ٧١،  الكون 

يف  الواقعة  البلدان  من 
الغربي  النصف 

الكرة  من 
 ، ضية ر أل ا
هي  و
 ، يال و فنز

ت  يا ال لو ا و
 ، ة ملتحد ا

 ، يكو ر تو ر بو و
وجمهورية  وكوراساو 

ممثلة  الدومينيكان.واستبعدت 
لقب  عىل  الحاصلة  عاما)،   ٢٢) لينيكوفا  آنا  روسيا 
أوكرانيا  وممثلة   ،«٢٠٢٢  - روسيا  جمال  «ملكة 
أن  دون  التاج  عىل  املعركة  من  أباناسينكو  فيكتوريا 
فإن  املنافسة  النهائي.ووفق مسؤويل  إىل نصف  تتأهال 
غابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب 

ملكة جمال الواليات املتحدة.

ملحة  أول  ناسا  وكالة  قدمت 
عليه  سيبدو  الذى  الشكل  عن 
يراقب  جديدا  فضائًيا  تلسكوًبا 
واألشعة  الحمراء  تحت  األشعة 
البحث  يمكنه  البنفسجية،  فوق 
التي  الخارجية  الكواكب  عن 
للسكن  الصالحة  األرض  تشبه 
وعالمات الحياة عليها، وسيعرف 
الصالحة  العوالم  مرصد  باسم 
املرشوع  يف  ناسا  للسكن.وتفكر 
فلكية  فيزياء  مهمة  أنه  عىل 
عن  البحث  يف  مهمته  لتحقيق 
العوالم  الحياة، وسيحتاج مرصد 
يكون  أن  إىل  للسكن  الصالحة 
مزوًدا  االستقرار  فائق  تلسكوًبا 
أداة  وهو  قوي،  تصوير  بجهاز 
األجسام  بدراسة  للعلماء  تسمح 
الصخرية  الكواكب  مثل  الباهتة 
الساطعة  األجسام  من  بالقرب 

وثيقة  أشارت  النجوم.كما  مثل 
للعلوم،  الوطنية  األكاديميات 
أن  إىل  العقدى،  باملسح  امللقبة 
بعثات  تستخدم  أن  يجب  ناسا 
مراقبة  تقنيات  لتطوير  صغرية 
تحت  واألشعة  السينية  األشعة 
يمكن  التي  البعيدة  الحمراء 
كبريتني  بعثتني  يف  استخدامها 
أن  ويجب  الفضائي،  للتلسكوب 
العوالم  مرصد  إىل  الحًقا  ينضموا 
مرصد  للسكن.سيطفو  الصالحة 
مثل  للسكن،  الصالحة  العوالم 
JWST، عىل بعد مليون ميل (1.5 
مليون كيلومرت) من األرض مقابل 
باسم  ُتعرف  بقعة  يف  الشمس، 
 Earth-sun Lagrange point 2
L2، ولكن عىل عكس سابقه،  أو 
املستقبيل يوًما  املرصد  سيستفيد 

ما من التحديثات الروبوتية.

عىل  عرضت  تويرت  رشكة  بأن  جورنال  سرتيت  وول  صحيفة  أفادت 
املعلنني حافزًا جديًدا، وذلك يف محاولة منها لرتغيب العالمات التجارية 
يف  تدهوًرا  شهدت  التي  االجتماعي،  التواصل  منصة  إىل   بالعودة 

نشاطها اإلعالني بعد استحواذ إيلون ماسك عليها مقابل ٤٤ مليار 
اطلعت  التي  اإللكرتوني  الربيد  لرسائل  أمريكي.ووفًقا  دوالر 

أساس  عىل  حوافز  سُتقّدم  تويرت  فإن  الصحيفة،  عليها 
مجانية  إعالنية  مساحة  ذلك  ويشمل  املعلنني،  إنفاق 

بقيمة ٢٥٠ ألف دوالر أمريكي للمعلنني الذين ينفقون 
أنه  إىل  وُيشار  املنصة.  عرب  اإلعالن  عىل  ذاته  املبلغ 

الحصول  للمعلنني  يمكن  املتحدة،  الواليات  داخل 
 ٢٠٠ أنفقوا  ٪إن   ٢٥ بنسبة  مضافة  قيمة  عىل 
ألف دوالر عىل اإلعالنات، وبنسبة ٥٠ يف املئة إن 
أنفقوا ٣٥٠ ألف دوالر، وبنسبة ١٠٠ يف املئة إن 
فإن حافز  لذا  أمريكي.  دوالر  ألف  أنفقوا ٥٠٠ 

تويرت الجديد يتيح للمعلنني الحصول عىل قيمة 
مضافة بنسبة ١٠٠٪ إن أنفقوا نصف املبلغ املعتاد 

عىل اإلعالنات عىل منصتها.وقال مشرتو اإلعالنات إنه يمكن 
ُتعرض  التي  املروجة  التغريدات  لرشاء  الجديد  تويرت  حافز  استخدام 

القدم األمريكية،  الوطنية لكرة  للرابطة  السنوية  البطولة  خالل أسبوع مباراة 
تويرت.وتواجه  عىل  لإلعالن  وقت  أهم  ُيعّد  التي   ،(Super Bowl) بول  السوبر 
تويرت ضغوًطا مالية لجذب العديد من املعلنني الذين أوقفوا إنفاقهم مؤقًتا منذ 
استحواذ ماسك عىل الرشكة أواخر شهر أكتوبر املايض. وانسحب املعلنون إىل 
حد كبري بسبب القلق مما قالوا إنه نهج ماسك يف اعتدال املحتوى، واملخاوف من 
إن تويرت  املثري للجدلوقال ماسك يف نوفمرب  ُترى إعالناتهم بجانب املحتوى  أن 
تعاني من ”انخفاض هائل يف اإليرادات“، وكانت تخرس ٤ ماليني دوالر يف اليوم.

األدوية فايزر  الكربى، ومن ذلك: رشكة  التجارية  العالمات  العديد من  وأوقفت 
صناعة  ورشكات   ،(United Airlines) األمريكية  الطريان  ورشكة   ،(Pfizer)
إنفاقها عىل إعالنات تويرت.وبحسب  السيارات جنرال موتورز وفولكس فاجن، 
من   ٪٧٥ من  أكثر  فإن   ،(Sensor Tower) األبحاث  رشكة  من  للبيانات  تحليل 
معلني تويرت الكبار الذين كانوا يعلنون عىل املنصة قبل استحواذ ماسك، أقفوا 
اإلنفاق اعتباًرا من األسبوع املنتهي ىف ٨ يناير الجارى.وُيعد إقناع املعلنني بالعودة 
التي  أن  ما يقرب من ٩٠٪ من عائدات تويرت  بالغ األهمية، ذلك  أمرًا  إىل تويرت 
اإلعالنات.وذكرت  من  جاءت   ،٢٠٢١ عام  يف  أمريكي  دوالر  مليارات   ٥٫١ بلغت 
عىل  للحصول  مؤهلة  التجارية  العالمة  تكون  لكي  أنه  جورنال  سرتيت  وول 
الحافز األخري، يجب أن تستخدم بعض منتجات تويرت، مثل: أداة تجنب الكلمات 
الرئيسية التي أُطلقت حديًثا، والتي تتيح للمعلنني إنشاء قائمة بما يصل إىل ألف 
كلمة ُيمنع ظهور إعالناتهم أعىل أو أسفل التغريدات التي تحوي تلك الكلمات.

ويف وقت سابق من شهر يناير الجاري، قالت تويرت إنها ستوسع أنواع اإلعالنات 
تراجع  يف  وذلك  املقبلة،  األسابيع  خالل  منصتها  عىل  بها  املسموح  السياسية 

واضح عن الحظر العاملي الذي ُفرض عام ٢٠١٩ عىل تلك اإلعالنات.

سياسة  عىل  التعديالت»  بعض  «تجري  بأنها  التجارية  جوجل  عالمة  رصحت 
من  سلبية  فعل  ردود  تلقي  بعد  نوفمرب  يف  عنها  كشفت  التي  النابية  األلفاظ 
املبدعني. تضع القاعدة قيوًدا أو تزيل اإلعالنات عىل مقاطع الفيديو التي يقسم 
فيها شخص ما خالل أول ١٥ ثانية أو يكون لديه «استخدام محوري» لكلمات 
نابية طوال الوقت، وتضمن لك إلغاء تحويل مقطع فيديو تماًما إذا حدث الشتائم 
الثواني السبع األوىل أو سيطر عىل املحتوى. ال يخرب يوتيوب عادًة املخالفني  يف 
بالخطأ الذي ارتكبوه بالضبط، ويميل منشئو املحتوى إىل التعرف عىل السياسة 
 . عملهم  عىل  الشيطاني  الطابع  بإضفاء  الخدمة  تقوم  أن  بعد  فقط  املحدثة 
مقاطع  بعض  عن  اإلبالغ  يتم  حيث  االتساق،  عدم  بشأن  مخاوف  أيًضا  وهناك 
الفيديو املعاد  الفيديو بينما ال يتم اإلبالغ عن مقاطع أخرى، وقد يفقد مقطع 
تحقيق الدخل هذا الدخل بعد يوم واحد.لكن لم يقل يوتيوب ما يخطط لتغيريه 
فقط، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت السياسة املنقحة سرتيض املترضرين.
يقود بعض صانعي  نزوح جماعي، ولكنه  إىل  بالرضورة  اليقني  يؤدي عدم  وال 

الفيديو إىل تقليل اعتمادهم عىل يوتيوب كمصدر للدخل.
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وألن املجالس مدارس مثلما يقال، فإن أعظم الدروس، وأبلغ العبارات، 
األدب  مجالس  يف  حدثت  والنوادر،  املواقف  وأطرف  الِحَكم،  وأعمق 
التي تحرضها شخصيات متنوعة من وجهاء املجتمع، جلهم  والثقافة 
هذه  مثل  كانت  ولقد  والفنانني.  والصحفيني  واألدباء  السياسيني  من 
إىل حد كبري  املعارصة شائعة  الثقافية  واملنتديات  والصالونات  املجالس 
املايض،  القرن  من  األول  النصف  عقود  خالل  العربية  والبلدان  بغداد  يف 
ويندر أن نجد سياسياً أو أديباً أو وجيهاً اجتماعياً بارزاً لم يرتك بصماته 
الشخصيات  كبار  من  للزائرين  مقصداً  وكانت  بل  املجالس،  تلك  يف 
إليهم  لالستماع  ومثقفيها  وجهائها  عىل  للتعرف  البالد  يقصدون  الذين 

ومحاورتهم يف مختلف شؤون السياسة والثقافة واألدب والحياة.
ولقد فاتنا من أدب املجالس وحكاياتها اليشء الكثري، لوال كتاب هنا وآخر 
هناك، ولوال بعض ذكريات منبثة بني كتب التاريخ والسري والذكريات. واذا 
كانت مجالس األدب تعقد عادة يف صالونات األدباء العرب أو يف بيوتهم 
بيته  يف  جمعة  يوم  كل  يلتئم  الذي  العقاد  محمود  عباس  صالون  مثل 
بمرص الجديدة، فإن مجالس األدب يف بغداد كانت تعقد عادة يف املقاهي 
الشعبية إىل جانب البيوت واملقاهي وإدارات الصحف، مثلما يتحدث عنها 
حفيد املال عبود الكرخي الكاتب والباحث الراحل حسني حاتم الكرخي يف 
كتابه الشيق «مجالس األدب يف بغداد»، ومن تلك املقاهي: «مقهى سبع 
الحيدر  آغا قرب جامع  القديمة، ومقهى عارف  الدفاع  لوزارة  املواجهة 
خانة، ومقهى الزهاوي يف امليدان، ومقهى وهب يف محلة البقجة، ومقهى 
عزاوي الشهرية، ومقهى املميز ومقهى البريوتي يف جانب الكرخ «، وقد 
الحوادث  عرشات  هذا  الطريف  كتابه  من  جزئني  يف  الكرخي  لنا  سجل 
وتأثريها.  ازدهارها  سنوات  يف  املجالس  تلك  شهدتها  التي  والحكايات 
غري أن املجلس الثقايف لألب انستاس ماري الكرميل كان عىل خالف تلك 
املجالس يعقد يف كنيسة الكرملني، وعىل غرار مجلس العقاد كان يعقد 
كل يوم جمعة لكن صباحاً ال مساًء حتى الثانية عرشة ظهراً، وهذا هو 
املجلس الذي عقدت فيه املناظرة التاريخية حول التصوف والجدل حول 
البغدادي  واملحامي  ماسينيون  لويس  الفرنيس  املسترشق  بني  الّحالج 
عباس العزاوي، وهي املناظرة التي طاملا تحدث عنها بحماسة واعجاب 
مجرياتها  عن  وكتب  حرب  طارق  الراحل  املحامي  جلساته  يف  شديدين 

التي شهدها مجلس الكرميل صباح يوم الجمعة ٢٧ نيسان ١٩٤٥.
يف كتابه عن مجالس األدب يف بغداد ينقل لنا الكرخي عن شيخ الصحافة 
عبد القادر الرباك، ما حدث يف مجلس «صالون الجمعة» وهو غري مجلس 
الكرميل الصباحي، انما يعقد أيام الجمع يف بيت السيايس محمود صبحي 
الرتكي  والوزير  والشاعر  الفيلسوف  العراق  زار  أن  حدث  فقد  الدفرتي، 
رضا توفيق، وهو شخصية غريبة ومتناقضة يف التاريخ العثماني، لعبت 
دوراً تحريضيا فعاالً لإلطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني لكنه رسعان 
أتاتورك  كمال  وصول  ثم  ومن  االتحاديني  مجيء  بعد  ذلك  عىل  ندم  ما 
ندمه شعراً،  نفسه وعظيم  تركيا، وعرب عن خلجات  يف  الحكم  إىل سدة 
وألنه من املوقعني عىل معاهدة سيفر فقد اتهم من املجلس الوطني الذي 
أقامه اتاتورك يف انقرة بالخيانة مما اضطره ملغادرة إسطنبول باتجاه 
يف  ليساعد  مان  عَّ إىل  استدعي  ثم  املكرمة،  مكة  إىل  ومنها  اإلسكندرية 
تأسيس االمارة الجديدة، امارة رشق األردن نواة اململكة األردنية الهاشمية 
وتوثقت عالقته بعدد من الشخصيات املؤثرة ويف طليعتها شاعر األردن 
العاشقة  الربي  النرجس  نبتة  إىل  نسبة  «عرار»  امللقب  التل  مصطفى 
للحرية يف فضاء الصحراء. املهم وصل « الفيلسوف» رضا توفيق إىل بغداد 
عام ١٩٤٠ وكان من الطبيعي أن يدعوه صديقه الدفرتي لزيارة مجلسه 
األدبي، وملا كان توفيق فيلسوفاً وقد عرف بذلك أكثر من كونه سياسياً أو 
وزيراً أو شاعراً فقد كان من املتوقع أن يخوض مناظرة فكرية أو يطرح 
قضية مهمة للنقاش مع الحضور، لكن أي من هذا األمر لم يحدث، انما 
الذي حدث أنه أعرب عن « استعداده للمصارعة مع بعض املصارعني يف 
العراق»! . قال له الدفرتي صاحب الصالون الذي يحرضه عادة جمع من 
السياسيني والوجهاء واملثقفني واألدباء: ليس يف العراق من الفالسفة َمن 
يصلح ملصارعتك إالَّ جميل صدقي الزهاوي. يواصل الكرخي نقل حديث 
الرباك وهو يقول: فضج املجلس بالضحك ألنَّ الزهاوي – كما ال يخفى – 
كان مصاباً بالشلل!. ولكي تكتمل صورة هذا الفيلسوف املصارع، نشري 
إىل ما كتبه مري برصي يف مقاله «مجلس الدفرتي وطرائف الحياة األدبية 
أن رضا توفيق بقي أشهراً يف ضيافة  امللكي» من  العراق  والسياسية يف 
حديثه  سبيل  ينقطع  ال  الكالم  بكثرة  مولعاً  «وكان  العراقية:  الحكومة 

حتى ضاق به جلساؤه ذرعاً وطووا عنه كشحاً «. 
البداية  الحق يقال فإن الفيلسوف رضا توفيق أراد أن يحسم األمر منذ 
بطلبه مصارعة أحد مصارعي بغداد، وال نعرف ملاذا سخر منه الدفرتي 
باقرتاحه منازلة الزهاوي املصاب بالشلل، ولم يدُع مصارع بغداد الشهري 
وينهي  البغدادية،  الفلسفية  الطريقة  عىل  ملنازلته  الديك  عباس  آنذاك 

النقاش معه بالرصعة القاضية!.

 a�çu@È†

 äbóæa@“Ïè‹Ó–€a

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@ÊÏÿÓé@2023@‚b«@Z‚ã◊@ÙÏ≠
k«bóæa@ÚÌbË„

@Ôˆbõœ@lÏÿè‹m@·Ó‡óm@cájm@béb„
üä˛a@Èjìm@k◊aÏ◊@Â«@szj‹€


