
بغداد/ الزوراء:
شـدَد رئيسـا املحكمـة االتحاديَّـة العليا 
جاسـم محمد عبود وهيئة النزاهة حيدر 
حنون، أمس الثالثـاء، عىل بدء الخطوات 
الحقيقيَّـة ملُكافحـة الفسـاد، فيمـا أكدا 
عىل اسـتمرار التعـاون والتنسـيق لرفع 
ُمسـتويات ُمكافحة الفساد.وقالت هيئة 
النزاهة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس 
هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة حيـدر حنون 
اسـتقبل يف مقـّر الهيئة رئيـس املحكمة 
االتحاديَّـة العليا جاسـم محمـد عبود“، 
مبينة أنـه ”تمَّ التباحث يف قضايا النزاهة 
والحفاظ عىل املال العام وسيادة الدستور 

والقانون“.وأكد رئيس املحكمة االتحاديَّة 
العليا أنَّ ”واجب الهيئات املُستقلَّة العمل 
عـىل سـيادة القانـون وحمايـة ثـروات 
الشـعب والوحـدة الوطنيَّة“، ُمشـرياً إىل 
ٍد  أنَّ ”الشـعب يرغب يف عراٍق واحـٍد ُموحَّ
تسوُد فيه روح الدستور والقانون“.وذكر 
أنَّ ”العراق يمتلك طاقاٍت برشيَّة وثرواٍت 
اقتصاديَّة وهو قـادٌر عىل النهوض وبناء 
سـاٍت قويٍَّة ورصينٍة تأخذ بالبلد إىل  مؤسَّ
ة اإلعمـار والتنمية“، مشـدداً ”عىل  سـكَّ
سـات الدولة مـن دنس آفة  تطهـري ُمؤسَّ

الفساد وأدرانها“.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
حـددْت مديريـة املـرور العامـة، أمس 
الثالثاء، أسـباب تأخـر توحيد اللوحات 
مع إقليم كردستان.وقال مدير العالقات 
واإلعالم يف املديرية العميد زياد القييس، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”تأخر مرشوع 
توحيـد اللوحات مـع إقليم كردسـتان 
كان بسـبب أمـور تعاقديـة، وحالياً تم 
إكمال التعاقد وفحص اللوحات“، مبيناً 

أنه ”تـم التعاقد مع معمل كامل خاص 
لعمـل اللوحات“.وأضـاف القيـيس، أن 
”مديرية املرور العامة تتعاقد مع جهات 
مدنية وليسـت جهات عسكرية، مشرياً 
اىل أن ”أسـباب التأخـري هي أمور فنية، 
باإلضافـة اىل املوافقـات ما بـني الوزير 
السـابق والحايل“.وأكـد أن ”الوزير عبد 
األمري الشـمري متابع ومهتم بمرشوع 

توحيد اللوحات مع إقليم كردستان“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت مديرية األحـوال املدنية والجوازات 
واإلقامة، القاء القبـض عىل 163 مخالفاً 
اجنبيـاً لقانـون اإلقامـة يف بغداد.وذكرت 
املديريـة يف بيـان ورد لــ ”الـزوراء“، أن 
”مفارزنـا تواصل، واجباتهـا املكلفة بها، 
حيث تمكنت من القاء القبض عىل (163) 
اجنبيـاً مخالفـاً لقانون اإلقامـة رقم 76 

لسـنة 2017“.وأضافت، أن ”عملية القاء 
القبض جـاءت بالتنسـيق والتعـاون مع 
فـوج الثالث األمن وسـالمة الوزارة جهاز 
املخابـرات الوطني ووكالة االسـتخبارات 
والتحقيقـات االتحاديـة والقوة املاسـكة 
لألرض يف مناطق متفرقه من بغداد“.وأتم 
البيان:“سـيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحقهم وتسفريهم خارج البالد“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الرتبية، أمـس الثالثاء، انجاز 
500 ترقية علمية لحملة الشهادات العليا يف 
املحافظات كافة.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”وزير الرتبية إبراهيم نامس 

الجبـوري وجـه اللجنـة املركزيـة للرتقيات 
العلمية، باالرساع يف انجـاز معامالت حملة 
الشهادات العليا، كونهم نخبة وطنية طيبة 

من أبناء هذا الشعب األصيل“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
اسـتضافْت مـرص أمـس الثالثـاء قمـة 
ثالثية بالقاهرة، لبحث تطورات القضية 
الفلسطينية واألوضاع اإلقليمية والدولية 
املرتبطـة بها.وأكد الرئيـس املرصي عبد 
الفتاح السييس، والعاهل األردني امللك عبد 
الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس، خـالل اجتماعهم عـىل رضورة 

الفلسـطينية  الحقـوق  عـىل  الحفـاظ 
املرشوعة واسـتمرار جهودهم املشـرتكة 
لتحقيق السالم الشـامل والعادل والدائم 
عـىل أسـاس حـل الدولتني، الذي يجسـد 
وذات  املسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة 
السـيادة عىل خطـوط الرابع مـن  يونيو 
1967 وعاصمتهـا القدس الرشقية، وفق 
القانون الـدويل وقرارات الرشعية الدولية 

ذات الصلـة ومبـادرة السـالم العربيـة.
وجدد السـييس وعبد الله الثاني دعمهما 
الفلسـطيني  الرئيـس  لجهـود  الكامـل 
محمـود عبـاس يف هـذا الظـرف الدقيق 
الذي تمر به القضية الفلسـطينية وسط 
تحديـات إقليمية ودولية متزايدة.وشـدد 
القادة عـىل رضورة توفري املجتمع الدويل 
الفلسـطيني وحقوقه  للشـعب  الحماية 

املرشوعـة وتكاتـف الجهود إليجـاد أفق 
سـيايس حقيقي يعيد إطالق مفاوضات 
جادة وفاعلة لحل القضية الفلسـطينية 
عىل أسـاس حـل الدولتـني، محذرين من 
خطورة اسـتمرار غياب األفق السـيايس 
وتداعيـات ذلك عـىل األمن واالسـتقرار.

كما أكدوا رضورة وقف جميع اإلجراءات 
اإلرسائيليـة األحاديـة الالرشعيـة التـي 

تقوض حل الدولتني وفرص تحقيق السالم 
العادل والشامل والتي تشمل االستيطان 
ومصـادرة األرايض الفلسـطينية وهـدم 
املنازل وتهجري الفلسـطينيني من بيوتهم 
واالقتحامات اإلرسائيلية املتواصلة للمدن 
التاريخي  الوضع  الفلسـطينية، وانتهاك 

والقانوني القائم يف القدس ومقدساتها.

الزوراء/ حسني فالح:
اكدْت لجنـة الطاقة النيابيـة، ان الحكومة تبدأ 
خطـوات انهاء أزمة الطاقـة الكهربائية يف البلد 
عرب التعاقد مع رشكات عاملية، وفيما اشارت اىل 
أهمية تنفيذ مذكـرة التفاهم املربمة مع رشكة 
سـيمنز االملانية، ورأى محلل سيايس ان االتفاق 

مع سـيمنز االملانية بداية لنهاية أزمة الكهرباء 
يف العراق.وقالـت عضـو لجنة الطاقـة النيابية 
سـهيلة السـلطاني يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان 
زيـارة رئيس الوزراء اىل املانيا كانت ناجحة عىل 
مختلف املقاييس ورسـم مـن خاللها الخطوات 
الحقيقية النهاء ازمة الطاقة الكهربائية يف البلد 

مـن خالل االتفاق مع رشكة سـيمنز، مبينة ان 
تنفيذ مذكرة التفاهم مع رشكة سيمنز االملانية 
سـيحل مشـكلة الطاقـة يف البلد.واضافـت: ان 
الحكومة وضعت الخطوات األوىل النهاء مشاكل 
الطاقـة يف البلد من خـالل التعاقد مع الرشكات 
العامليـة املتخصصـة، مؤكدة ان رشكة سـيمنز 

االملانيـة تمتلـك تقنيات حديثـة وخطط جديدة 
يمكن استثمارها يف العراق.من جانبه قال املحلل 
السيايس عبد االمري املجر يف حديث لـ»الزوراء»: 
انه من دون ادنى شـك ان املرحلة الحالية تشهد 

تحوالت يف مختلف املجاالت.

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  ارتفعـْت 
العراقي،  الدينـار  األمريكـي مقابـل 
أمس الثالثـاء، يف البورصة الرئيسـة 
بالعاصمة بغداد، اىل ١٦٠,٥٠٠ دينار 

عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكـي.
الكفـاح  إن بورصـة  وقـال مصـدر 
والحارثيـة املركزية يف بغداد سـجلت 
صبـاح امـس ١٦٠٥٠٠ دينار عراقي 
فيمـا  أمريكـي،  دوالر   ١٠٠ مقابـل 

كانت األسعار صباح االثنني ١٥٧٣٠٠ 
دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار 
إىل أن أسعار البيع والرشاء ارتفعت يف 
محـال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغـداد، إذ بلغ سـعر البيـع ١٦١٠٠٠ 

دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 
بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٦٠٠٠٠ 
دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت 

ارتفاعـا ايضـا إذ بلـغ سـعر الدوالر 
البيـع ١٥٩٧٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر 
أمريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٥٩٦٧٥ 

ديناراً لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
قاَل وزير الخارجية السـعودي األمـري فيصل بن فرحان، 
إن اململكـة تواصلـت مـع إيـران وتحـاول إيجـاد طريق 
للحوار. وأضـاف خالل كلمته يف جلسـة بمنتدى دافوس 
شـارك فيها وزراء خليجيـون وأوروبيـون: ”الحوار هو 
السـبيل األمثل لحل الخالفات يف املنطقة.. ونحاول إيجاد 
مسـار للحوار مع الجميع ونركز عىل التنمية“.كما اعترب 
وزير الخارجية السـعودي أن ”الرتكيز عـىل التنمية بدالً 
من الشـؤون الجيوسياسية إشارة قوية إليران واآلخرين 
بأن هناك مسـارات أخرى للرخاء املشـرتك“.ويف سـياق 
متصـل، قال األمـري فيصل بـن فرحان إن لـدى الرياض 
”رشاكـة قويـة مـع الواليات املتحـدة لكن هـذا ال يعني 

أننـا نتفق دائماً“.مـن جهة أخرى، قال وزيـر الخارجية 
السـعودي، إن اقتصاد اململكة سـيكون األرسع نموا هذا 
العام.وأضـاف أن اململكة العربية السـعودية مع التحول 
للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيسـتغرق عقودا، مضيفاً أن 
”اململكة تعمل عىل اسـتقرار أمن الطاقة“.وأشـار إىل أن 
أوبـك+ واجهت تقلبات السـوق، وعملت لصالح املنتجني 
واملستهلكني.ويف سـياق اخر تحدث مسـؤولون يمنيون 
وسعوديون وآخرون يف األمم املتحدة، عن إعادة السعودية 
والحوثيـني إحياء املحادثات بينهـم، عىل أمل تعزيز وقف 
إطالق النار غري الرسمي املسـتمّر منذ أكثر من 9 أشهر، 

ووضع مسار للتفاوض إلنهاء الحرب يف اليمن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفعْت جرائم قتل الصحفيني والعاملني 
يف مجـال اإلعالم بنسـبة %50 يف 2022، 
لتصل إىل 86 يف جميع أنحاء العالم، بمعدل 
شـخص كل أربعـة أيام، حسـبما أفادت 
منظمة األمـم املتحدة للرتبيـة والثقافة 
والعلوم- يونسـكو.وقالت املديرة العامة 
ملنظمة يونسـكو أودري أزوالي، يف بيان: 
إن ”االرتفـاع الكبـري يف عـدد الصحفيني 
القتىل يف العام 2022 مقلقة، ويجب عىل 
السـلطات مضاعفة جهودها لوضع حد 
لهذه الجرائم وضمـان إدانة مرتكبيها“.

يونسكو التي تتخذ من باريس مقراً لها، 
استنكرت الرتاجع عن ”تحول يف االتجاه 
اإليجابـي“ يف السـنوات األخـرية، عندما 
انخفضت هذه الجرائم إىل 58 يف املتوسط 
بـني عامـي 2019 و2021، مقابل 99 يف 
العام 2018.ومن الصحفيني الـ86 الذين 
ُقتلوا العام املايض، مقابل 55 صحفياً يف 
العـام 2021، قتل 19 يف املكسـيك، 10 يف 
أوكرانيا و9 يف هايتي، وهي الدول الثالث 
التي تسـجل أكرب عدد من القتىل يف إطار 

هذه املهنة، وفقا للمنظمة. 
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الزوراء/ مصطفى فليح: 
حدَد مستشار الحكومة االقتصادي، 
مالمـح  صالـح،  محمـد  مظهـر 
االقتصـادي  الحكومـي  الربنامـج 
واالجتماعي وفيما أشار إىل رضورة 
تطبيـق السـيادة الزراعيـة، اكد ان 
” العـراق اذا لـم تحدث بـه الزراعة 
فان مستقبله سينعدم النه بالنفط 
وحـده ال تعيش االمـة، والعراق بلد 
هويته زراعية والزراعة اليوم ثروة. 
وقال صالـح يف حديث لـ“الزوراء“، 
يحمـل  الحكومـي  ”الربنامـج  ان 
مبـادئ اجتماعية عالية وعىل االقل 
بثـالث نـواح ، الناحيـة االوىل هـي 
توسـيع أعداد املشـمولني بالرعاية 
االجتماعيـة“، مضيفا ”اما النقطة 
الثانية هي ادامة البطاقة التموينية 
والسـلة الغذائيةعن طريق زيادتها 
والسـيما  وانتظامـا  ونوعـا  كمـا 
االجتماعية  بالرعايـة  للمشـمولني 
امـا النقطـة الثالثة فهـي يف مجال 
التعيينـات الحكوميـة واسـتيعاب 
إعداد تصل اىل نصف مليون موظف 
وربمـا اكثـر“. وأشـار اىل أهميـة 
”اطـالق صناديـق التنميـة ودعـم 
رؤوس أموالها مـن أموال حكومية 
وهـذه توجه نحو القطـاع الخاص 
وتقديم قـروض ميرسة وال سـيما 
االقتصـادي  التنـوع  مجـاالت  يف 
والسـكن والصناعـة   كالزراعـة 

وتوجيـه االيـرادات النفطيـة نحو 
هـذه الصناديق“. ولفـت اىل أهمية 
”السري باملشـاريع الخدمية فاليوم 
خدمات العـراق والسـيما يف البنية 
التحتية يف تدهـور تام لذلك اهتمام 
الدولة اليوم نحو الخدمات املرتبطة 
بالبلديـات وبالـذات صيانـة امليـاه 

املجـاري والكهربـاء كذلـك هنـاك  
ملكافحـة  باالسـاس  اكـرب  توجـه 
الفسـاد“. وعن خطـوات الحكومة 
بـني  الخـاص  بالقطـاع  الخاصـة 
”هناك اسرتاتيجية للقطاع الخاص 
وانشـاء  سـنوات  خمـس  امدهـا 
مجلس نقابي يدعو اىل اتخاذ قوانني 

وقـرارات مهمة للتحول االقتصادي 
ربمـا يكون يف يوم مـن االيام وزارة 
وهدفه ان يفعل مسـاهمة القطاع 
الـذي  املحـيل  الناتـج  يف  الخـاص 
مسـتواه الحايل حوايل 37 % ورفعه 
اىل  حـوايل 53 % خـالل السـنوات 
العـرش القادمة“، مؤكـدا ان  ”هذا 

مهم لالقتصاد للتخلص من العقدة 
الريعيـة ويأخـذ القطـاع الخـاص 
مهـام التنميـة والسـيما الخدمات 
والزراعـة  الرقميـة  والخدمـات 
 ” رضورة  اىل  واشـار  والصناعـة. 
تطويـر مجلس القطـاع الخاص يف 
وزارة التخطيط ليؤدي دوره بشكل 
اكرب يف السـنوات العـرش القادمة“. 
واوضـح ان ” العـراق اذا لم تحدث 
به الزراعة فان مسـتقبله سينعدم 
النه بالنفط وحده ال تعيش االمة و 
العراق بلد هويتـه زراعية والزراعة 
اليـوم ثـروة. والبلـدان الزراعية يف 
العالـم متقدمـة امامنا عىل سـبيل 
املثال كندا اسرتاليا نيوزيلندا اجزاء 
كبـرية من اقتصاد هولندا زراعية“.

انـه ”ان االوان ان تأخـذ  واضـاف 
الدولـة مبـادرة باملـرشوع الوطني 
الكبري وهو السيادة الزراعية وتكون 
هنـاك سـيادة عـىل النفـط وعـىل 
الزراعـة بنفس املسـتوى واالهمية 
”.وشدد عىل رضورة ان الرتكيز عىل 
اهميـة ادارة املـاء والزراعة النهما 
متالزمان“، الفتا اىل ان هذه الزراعة 
سيكون فيها  مالحق من الصناعات 
الزراعية الهائلة كصناعة االسـمدة 
وتطويـر البذور واملبيدات و صناعة 
املكائن الزراعية وهذه افعال تولدها 
الثـورة  او  الزراعيـة  الثـورة  هـذه 

الخرضاء“. 
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  أمس  شواني،  خالد  العدل  وزير  قرَر 
إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولني 
«الزوراء»:  تلقته  للوزارة  بيان  آخرين.وقال 
التاجي  اعفاء مدير سجن  العدل قرر  إن» وزير 
واألمن  الداخلية  شؤون  ومسؤول  ومعاونيه 
مناصبهم  من  األمنية  التصاريح  ومسؤول 
واحالتهم اىل الجهات التحقيقية لتحقيق معهم 
املرسب  الفيديو  يف  االتهامات  ما ورد من  بشأن 

من داخل السجن».

@Ôubn€a@Âvé@ãÌáfl@ıb–«g
ÂÌãÇe@µ€Î˚èflÎ@ÈÓ„Îb»flÎ

@Ú˜ÓÁÎ@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@bèÓˆä
@paÏ�©a@ıái@Û‹«@ÊaÜáìÌ@ÚÁaç‰€a

Übè–€a@Úzœbÿæ@ÚÓ‘Ó‘®a
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 @ÚÓ‹‡«@›Ó»–ni@ÔñÏÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
ÒbÓ®a@›ñb–fl@…Óª@¿@Ô„Î6ÿ€�a@…œá€a

بغداد/ الزوراء:
اوَىص مجلـس الـوزراء، البنـك املركزي 
يف  اإللكرتونـي  الدفـع  بتفعيـل عمليـة 
جميع مفاصل الحياة، وفيما قرر تأجيل 
للسـلع  الجمركيـة  الرسـوم  اسـتيفاء 
والبضائع باسـم الوزارات والجهات غري 
املرتبطـة بـوزارة، خول الجهـد الخدمي 
صالحية التنفيذ املبـارش وتجزئة العمل 
يف املناطق املستهدفة حتى نهاية ٢٠٢٣.

وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته «الـزوراء»: أن رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني، ترأس 
الجلسة االعتيادية الثالثة ملجلس الوزراء 
وشـهدت بحـث مجمل األوضـاع العامة 
يف البـالد، ومناقشـة القضايـا وامللفات 
املعروضة عـىل جدول األعمـال وإصدار 
القرارات بشأنها.واسـتعرض السوداني 

يف مسـتهل الجلسـة زيارتـه الرسـمية 
إىل جمهوريـة أملانيـا االتحاديـة، وأهـم 
مخرجاتهـا، وأكـد عىل جديـة الحكومة 
يف تنفيـذ مذكرات التفاهـم املربمة، وما 
انطوت عليه من فقرات مهمة ستسـهم 
يف تطويـر قطـاع الكهربـاء ومعالجـة 
املشـاكل التـي تعانـي منهـا منظومـة 
الكهرباء.وواصل مجلس الوزراء مناقشة 
موضوعاتـه، ففي ملـف املتعاقدين مع 
وزارات الدولـة، واسـتكماال للتوجيهات 
السـابقة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن 
حسـم هـذا امللـف، فقـد أقـر مجلـس 
الوزراء اسـتحداث وزارة املالية العناوين 
موازنـة  ضمـن  الوظيفيـة  والدرجـات 
الدوائر والتشـكيالت بحسـب التفاصيل 

املبينة يف كتب وزارة املالية.

?Ó�è‹–€a@k»ì‹€@Ú«Îãìæa@÷Ï‘®a@Û‹«@√b–®a@ÒäÎãö@Û‹«@á◊˚Ì@Ôflbn©a@ÊbÓj€a
ÒãÁb‘€a@¿@^@!áj«@Ÿ‹æaÎ@ëbj«Î@ÔèÓè€a\Ä€@ÚÓq˝r€a@Ú‡‘€a@fi˝Ç

بغداد/الزوراء:
لالستدامة  «زايد  مسابقة  يف  عاملياً  األوىل  املرتبة  عىل  العراق  الرتبية، حصول  وزارة  أعلنْت 
«٢٠٢٣ بمشاركة ١٥٢ دولة عاملية و٤٣٥٨ مرشوعاً مستداماً.وقالت الوزارة يف بيان ورد 
«الزوراء» إن «اإلنجاز الكبري الذي حققته مدرسة املوهوبني يف نينوى بإحرازها املركز األول 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  مناطق  عىل   (٢٠٢٣ لالستدامة  زايد  (جائزة  مسابقة  يف 
مرشوعهم  خالل  من  االمارات  دولة  يف  أقيمت  التي  العاملية  الثانوية  املدارس  فئة  ضمن 
باإلنجاز  نحتفل  اليوم  «إننا  املوهوبني:  الطلبة  مخاطبة  الحياة)».وأضافت  (روح  املُسمى 
الذي حققتموه يف ظل التنافس الكبري مع ١٥٢ دولة عاملية و٤٣٥٨ مرشوعاً مستداماً، وكنا 
متابعني لكم وملشاركتكم خطوة بخطوة مع إخوتكم وأشقائكم من دول العالم وسنبقى 
معكم يداً بيد لتصلوا اىل ما تصبون إليه يف املستقبل».وحرضالحفل الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان/ رئيس دولة اإلمارات ، ورؤساء كوريا الجنوبية وأذربيجان وأوغندا.

Ú‘ibèfl@¿@bÓæb«@fiÎ˛a@÷aã»€a
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بغداد/ الزوراء:
بتفعيل  املركزي  البنك  الوزراء،  مجلس  اوَىص 
مفاصل  جميع  يف  اإللكرتوني  الدفع  عملية 
الرسوم  استيفاء  تأجيل  قرر  وفيما  الحياة، 
الوزارات  باسم  والبضائع  للسلع  الجمركية 
الجهد  خول  بوزارة،  املرتبطة  غري  والجهات 
الخدمي صالحية التنفيذ املبارش وتجزئة العمل 

يف املناطق املستهدفة حتى نهاية 2023.
بيان  الوزراء يف  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  مجلس  رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
الجلسة  ترأس  السوداني،  شياع  محمد 
االعتيادية الثالثة ملجلس الوزراء وشهدت بحث 
ومناقشة  البالد،  يف  العامة  األوضاع  مجمل 
القضايا وامللفات املعروضة عىل جدول األعمال 

وإصدار القرارات بشأنها.
الجلسة  مستهل  يف  السوداني  واستعرض 
زيارته الرسمية إىل جمهورية أملانيا االتحادية، 
وأهم مخرجاتها، وأكد عىل جدية الحكومة يف 
انطوت  وما  املربمة،  التفاهم  مذكرات  تنفيذ 
تطوير  يف  ستسهم  مهمة  فقرات  من  عليه 
قطاع الكهرباء ومعالجة املشاكل التي تعاني 

منها منظومة الكهرباء.
موضوعاته،  مناقشة  الوزراء  مجلس  وواصل 
الدولة،  وزارات  مع  املتعاقدين  ملف  ففي 
لرئيس  السابقة  للتوجيهات  واستكماال 
فقد  امللف،  هذا  حسم  بشأن  الوزراء،  مجلس 
املالية  وزارة  استحداث  الوزراء  مجلس  أقر 
موازنة  ضمن  الوظيفية  والدرجات  العناوين 
املبينة  التفاصيل  بحسب  والتشكيالت  الدوائر 
قبل  املتعاقدين  لتثبيت  املالية،  وزارة  كتب  يف 
من  الدائم  املالك  عىل   ،2019 األول  ترشين   2
ضمن النفقات التشغيلية او التخطيطية لكل 

تشكيل.
واضاف البيان انه تنفيذا للتوجيهات املستمرة 
املكونات  رعاية  يف  الوزراء  مجلس  رئيس  من 
الوزاري  املنهاج  يف  جاء  ملا  وتلبية  العراق،  يف 
قراراً  الوزراء  مجلس  أصدر  فقد  للحكومة، 
يقيض بإلزام الوزارات والجهات غري املرتبطة 
بوزارة واملؤسسات الحكومية كافة بتعويض 

من  املالك  حركة  عن  الوظيفية  الدرجات 
املكّون املسيحي من أبناء املكّون نفسه حرصاً 
عىل  منطقته  بحسب  وكل  األخرى،  واألقليات 
أن يتوىل مجلس الخدمة االتحادي ضمان تنفيذ 
القرار بالتنسيق مع الجهات املذكورة آنفاً من 

خالل اإلعالن عن هذه الدرجات أصولياً.
إنجاز  يف  الرسعة  تحقيق  بهدف  انه  وتابع، 
الجهد  فريق  ينفذها  التي  الخدمية  املشاريع 
املخدومة  غري  املناطق  يف  والخدمي  الهنديس 
واملأهولة بالسكان، فقد وافق مجلس الوزراء 

عىل ما يأتي:
من  املنفذة  الخدمية  املشاريع  استثناء   -  1
بأسلوب  والهنديس  الخدمي  الجهد  فريق 
 (3) املادة  من  املواد  وتجهيز  املبارش  التنفيذ 
 2) الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 
لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
التنفيذ  أعمال  تتطلبه  وما  النافذة،  االتحادية 
للمشاريع املختلفة يف قطاعات البلديات واملاء 
وأي  والصحة  والرتبية  والكهرباء  واملجاري 
اإلنجاز  رسعة  تحقيق  لغرض  أخرى،  اعمال 

واملرونة يف تنفيذ تلك املشاريع.
والهنديس  الخدمي  الجهد  فريق  تخويل   -  2
صالحية التنفيذ املبارش وتجزئة العمل الواحد 
ملرشوعات تطوير املحالت واألحياء والشوارع 

املستهدفة لغاية نهاية عام 2023.
رئيس مجلس  توجيهات  إىل  استناداً  انه  وبني 
بشأن  سابق،  وقت  يف  عليها  أكد  التي  الوزراء 
جميع  يف  اإللكرتوني  الدفع  عملية  تفعيل 
مستوى  من  به  تتمتع  ملا  حياتنا،  مفاصل 
للوقت  واختصارها  واألمان  الحماية  من  عاٍل 
حركة  تنشيط  يف  ومساهمتها  والجهد، 
توصية  الوزراء  مجلس  أقّر  فقد  االقتصاد، 
التي نصت عىل ما  الوزاري لالقتصاد  املجلس 

يأتي:
بتسهيل  العراقي  املركزي  البنك  قيام   -  1
البطاقات  تحصيل  رخص  منح  إجراءات 
 ،(POS) البيع  نقاط  باستخدام  املرصفية 
وتقليل العموالت عىل املصارف والجهات التي 

تستخدم تلك األجهزة.

وغري  الحكومية  الدوائر  جميع  إلزام   -  2
والجمعيات  والنقابات  واملختلطة  الحكومية 
وجميع املراكز التي يتم فيها تحصيل املبالغ، 
نقاط  أجهزة  وتوفري  مرصفية  حسابات  فتح 
 ،(POS) اإللكرتوني  بالدفع  الخاصة  البيع 
لتحصيل  املرصفية  البطاقات  بواسطة  الدفع 
األموال ولتمكني الراغبني من املراجعني بالدفع 
النقدي  االستالم  عىل  اإلبقاء  مع  بالبطاقات، 

جنباً إىل جنب.
3 - إلزام جميع املدارس الخاصة والجامعات 
الوقود  تجهيز  ومحطات  األهلية  والكليات 
أنحاء  جميع  ويف  ومواقعها  صنوفها  بجميع 
وتوفري  مرصفية  حسابات  فتح  العراق، 
أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع اإللكرتوني 
املرصفية  البطاقات  بواسطة  الدفع   ،(POS)
من  الراغبني  ولتمكني  األموال  لتحصيل 
اإلبقاء عىل  بالبطاقات، مع  بالدفع  املراجعني 
االستالم النقدي جنباً الجنب، مع ربط تجديد 
رخص عمل ومنح إجازات ممارسة املهنة من 

خالل توفري تلك األجهزة.
التجارية  واملحال  املراكز  جميع  إلزام   -  4
والعيادات  والصيدليات  واملطاعم  بأنواعها 
منافذ  وجميع  واملذاخر  الخاصة  الطبية 
التسويق بالجملة واملفرد والخدمات املرخصة 
أمانة  حدود  يف  لصالحها  الدفع  تقتيض  التي 
واألقضية يف جميع  املحافظات  بغداد ومراكز 
أنحاء العراق، فتح حسابات مرصفية وتوفري 
أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع اإللكرتوني 
املرصفية  البطاقات  بواسطة  الدفع   (POS)
من  الراغبني  ولتمكني  األموال  لتحصيل 
اإلبقاء عىل  بالبطاقات، مع  بالدفع  املراجعني 
االستالم النقدي جنباً إىل جنب، مع ربط تجديد 
رخص عمل ومنح إجازات ممارسة املهنة من 

خالل توفر تلك األجهزة.
5 - تتوىل املصارف الحكومية والخاصة كافة 
بالدفع  الخاصة  البيع  نقاط  أجهزة  توفري 
البطاقات  الدفع بواسطة   ،(POS) اإللكرتوني
املرصفية إىل الجهات املذكورة آنفاً وغريهم من 
جميع  ويف  الكرتونياً  األموال  لتحصيل  الزبائن 

أنحاء العراق.
الدفع  أجهزة  واسترياد  التعاقدات  إعفاء   -  6
البيع  نقاط  (أجهزة  اإللكرتوني  والتحصيل 
 ،(ATM) اآللية  الرصافات  وأجهزة   ،(POS)
الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات 
والرضائب  الكمارك  رسوم  من  املرصفية 
بأشكالها كافة، ويضّمن ذلك يف املوازنة العامة 

االتحادية لسنة 2023.
7 - إعفاء جميع التعامالت بالدفع اإللكرتوني 

(POS)من الرضائب.
8 - ينفذ بدءاً من 1 حزيران 2023.

توصية  البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  وأقر 
املجلس الوزاري لالقتصاد بشأن تأجيل استيفاء 
الرسوم الكمركية للسلع والبضائع املستوردة 
باسم الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة، 
الرسوم  استيفاء  تأجيل  املوافقة عىل  تمت  إذ 
باسم  املستوردة  والبضائع  للسلع  الكمركية 
بما  بوزارة،  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات 
لم  ما  (حرصاً)،  الحربي  التصنيع  هيئة  فيها 
ينص العقد عىل تحّمل املصدر تلك الرسوم مع 

مراعاة الرشوط اآلتية:
1 - أن يكون الكتاب املوجه إىل وزارة املالية/ 
الهيئة العامة للكمارك بتوقيع السيد الوزير أو 

وكيل الوزير املخّول.
2 - أن يكون مبلغ العقد مخصصاً يف املوازنة 

العامة االتحادية لجمهورية العراق.
املستوردة  والسلع  املواد  التأجيل  يشمل   -  3
غري املحمية بقانون حماية املنتجات العراقية 
التي  الزراعية  والروزنامة   ،(2010 (11 لسنة 

تغطي الحاجة الفعلية للبلد.
إعداد  املختصة  القطاعية  الجهات  تتوىل   -  4
تكفي  التي  الوطنية  واملنتجات  للسلع  قوائم 
املالية/  وزارة  وتزويد  املحلية  الحاجة  لسد 
الهيئة العامة للكمارك بالقوائم وبشكل دوري 

كل شهر.
5 - إعادة النظر يف التأجيل (كل ستة أشهر).

وافق  ذاته،  السياق  ويف  انه  اىل  البيان  واشار 
مجلس الوزراء عىل تعديل قرار مجلس الوزراء 
املستوردة  البضائع  بشأن   (2022 لسنة   65)

الرسوم  املعفاة من  العام والخاص  للقطاعني 
يف املنافذ الحدودية بحسب اآلتي:

ويحل  القرار  من   (4  ،3) الفقرتني  إلغاء   -  1
محلها ما يأتي:

العامني  املديرين  من  تحقيقي  فريق  (تأليف 
(الهيئة  يخّولهم عن  أو من  القانونية  للدوائر 
املالية  الرقابة  وديوان  لالستثمار،  الوطنية 
وزارة  يف  الحكومية  العقود  ودائرة  االتحادي، 
العامة  الهيئة  مقر  يف  ويجتمعون  التخطيط 
للكمارك برئاسة ممثل ديوان الرقابة املالية)، 
يتوىل تدقيق طلبات اإلعفاء كافة وإحالتها اىل 
الهيئة العامة للكمارك إلجراء الالزم عىل وفق 
السياقات املعتمدة. واعتماد الربيد اإللكرتوني 
الحكومي يف املراسالت، عىل ان يتم حسم كل 
طلب خالل مدة اسبوع من تاريخ استالمه من 

اللجنة.
لتصبح  القرار  من   (5) الفقرة  تعديل   -  2

كاآلتي:
(يخّول الفريق التدقيقي املذكور آنفا باالشرتاك 
يف  التهريب  ومكافحة  التحريات  قسم  مع 
املعفية  املواد  بمتابعة  للكمارك  العامة  الهيئة 
لألسواق  ترسبها  وعدم  املستفيدة  للجهات 

املحلية).
للبيان،  وفقا  الوزراء،  مجلس  وناقش 
جدول  عىل  املدرجة  األخرى  املوضوعات 

األعمال، وأصدر بشأنها القرارات اآلتية:
صندوق  مع  التعاقد  العدل  وزارة  تتوىل  اوال/ 
شهداء الرشطة يف وزارة الداخلية، والرشكات 
واملعادن،  الصناعة  وزارة  يف  املتخصصة 
والتسجيل  العدول  الكّتاب  دائرتي  لتجهيز 
ذات  العقارية  والسندات  بالوكاالت  العقاري 
املتحققة  املبالغ  تسديد  يتم  أن  عىل  األمنية، 
من العقد بعد إقرار املوازنة، وتوفر التخصيص 

املايل وتثبيت ذلك بالعقد املربم.
الديواني  األمر  لجنة  توصية  إقرار  ثانيا/ 
(22380) املؤلفة ملتابعة تنفيذ املنهاج الوزاري 

(الفقرة اوال13-) تحديداً، بحسب اآلتي:
املسجلة  األحزاب  جميع  حق  عىل  التأكيد   -
أصولياً يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

السياسية  وفعالياتها  نشاطها  بممارسة 
كافة وفقاً  واملحافظات  اإلقليم  يف  الدستورية 

للقانون.
ثالثا/

باحتساب ذرعات  التخطيط  - قيام وزارة   1  
العمل املنجزة ملرشوع رشاء الطائرات الحديثة 
املالية بإطالق  اىل رشكة بوينغ، وإعالم وزارة 

وتمويل املبالغ الالزمة لذلك. 
تخصيصات  بإدراج  املالية  وزارة  تويل   2-
املوازنة  قانون  مرشوع  ضمن  يف  املرشوع 

العامة االتحادية للسنة املالية/2023.
رابعا/ املوافقة عىل إلغاء الفقرة (2) من قرار 
وإعادة   ،(2021 لسنة   369) الوزراء  مجلس 
ارتباط (دائرة املكامن وتطوير الحقول، ودائرة 
وزارة  بمركز  البرتولية)  والرتاخيص  العقود 
املحكمة  قرار  اىل  استناداً  االتحادية،  النفط 

االتحادية العليا.
خامسا/ تمويل شبكة اإلعالم العراقي بمبلغ 
بحسب  املالية  وزارة  من  دينار  مليارات   (7)
 15) الوزراء  مجلس  قرار  من  املتبعة  اآللية 
مكتب  من  املبلغ  تمويل  ويتم   ،(2022 لسنة 

رئيس مجلس الوزراء.
سادسا/املوافقة عىل مرشوع قانون انضمام 
لألمن  األسايس  النظام  اىل  العراق  جمهورية 
شباط   19 يف  النفاذ  حيز  دخل  الذي  الغذائي 
اىل  النواب استناداً  2018، وإحالته اىل مجلس 
/البند   80 و  أوالً،  (61/البند  املادتني  أحكام 

ثانياً) من الدستور.
سابعا/ املوافقة عىل إعارة خدمات مديرة قسم 
تقنية املعلومات واالتصاالت يف رشكة تسويق 
النفط (احدى تشكيالت وزارة النفط)، للعمل 
قسم  (مدير  وظيفة  لتشغل  أوبك  منظمة  يف 
خدمات املعلومات Grade B ) ملدة سنتني قابلة 
للتجديد ملدة سنة واحدة حداً أقىص استناداً اىل 
املدنية  الخدمة  قانون  من   (38) املادة  احكام 
(24 لسنة 1960) املعدل، والقرار رقم (1626 
لسنة 1983)، عىل أن تتحمل الجهة املستفيدة 
مّدة  خالل  كافة  املالية  مستحقاتها  رصف 

اإلعارة.

الزوراء/ حسني فالح:
ان  النيابية،  الطاقة  لجنة  اكدْت 
أزمة  انهاء  خطوات  تبدأ  الحكومة 
عرب  البلد  يف  الكهربائية  الطاقة 
وفيما  عاملية،  رشكات  مع  التعاقد 
مذكرة  تنفيذ  أهمية  اىل  اشارت 
سيمنز  رشكة  مع  املربمة  التفاهم 
ان  سيايس  محلل  ورأى  االملانية، 
بداية  االملانية  سيمنز  مع  االتفاق 

لنهاية أزمة الكهرباء يف العراق.
النيابية  الطاقة  لجنة  عضو  وقالت 
حديث  يف  السلطاني  سهيلة 
رئيس  زيارة  ان  لـ“الزوراء“: 
ناجحة عىل  املانيا كانت  اىل  الوزراء 
مختلف املقاييس ورسم من خاللها 
ازمة  النهاء  الحقيقية  الخطوات 
الطاقة الكهربائية يف البلد من خالل 
مبينة  سيمنز،  رشكة  مع  االتفاق 
ان تنفيذ مذكرة التفاهم مع رشكة 
مشكلة  سيحل  االملانية  سيمنز 

الطاقة يف البلد.
وضعت  الحكومة  ان  واضافت: 
مشاكل  النهاء  األوىل  الخطوات 
التعاقد  خالل  من  البلد  يف  الطاقة 
املتخصصة،  العاملية  الرشكات  مع 
االملانية  سيمنز  رشكة  ان  مؤكدة 
تمتلك تقنيات حديثة وخطط جديدة 

يمكن استثمارها يف العراق.
من جانبه قال املحلل السيايس عبد 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  املجر  االمري 
املرحلة  ان  شك  ادنى  دون  من  انه 

مختلف  يف  تحوالت  تشهد  الحالية 
ولعل  االقتصادية  ومنها  املجاالت، 
العراقي  االقتصاد  معوقات  أبرز 
هو توقف الصناعة التي تعتمد عىل 

الكهرباء.
واضاف: ان تعطيل النهوض بقطاع 
الكهرباء تقف وراءه قوى مستفيدة، 
سوقا  العراق  لجعل  ودولية  محلية 
غياب  عن  ناتج  وهذا  ملنتجاتها، 
ولعلنا  الوطنية،  السياسية  اإلرادة 
االرادة  هذه  نستعيد  أخذنا  اليوم 
ترشين  ثورة  مخرجات  خلفية  عىل 
انفتاح عراقي عىل  وما نشهده من 
هو  وبالعكس  والعالم  االقليم  دول 
العراق  وعودة  ترشين  افرازات  من 

ملكانته التي يستحقها.
سيمنز  مع  االتفاق  ان  اىل  واشار 
بداية لنهاية أزمة الكهرباء وسيكون 
ذلك بداية اقتصادية جديدة للعراق، 
يف  املترضرين  ان  اليعني  هذا  لكن 
الداخل والخارج سيقفون متفرجني 
القرار  تمرير  ممكنات  ان  يبد  لكن 
اي  من  اكثر  متوفرة  باتت  الوطني 

مرحلة اخرى .
من جانبه عد عضو مجلس النواب، 
سابق،  وقت  يف  العطواني،  جاسم 
توقيع العراق ملذكرة تفاهم مشرتكة 
”خطوة  األملانية  سيمنز  رشكة  مع 
إيجابية“ يف مجال الطاقة، فيما أكد 
 20 وخالل  السابقة  الحكومات  أن 

عاماً لم تحسم أزمة الكهرباء.

وقال العطواني يف ترصيح صحفي: 
جربت  املتعاقبة  ”الحكومات  إن 
الكثري من الرشكات العاملية اال انها 
لم تحسم أزمة الكهرباء منذ حوايل 
20 عاماً“، الفتا اىل أن ”توقيع العراق 
رشكة  مع  مشرتكة  تفاهم  ملذكرة 
يف  إيجابية  خطوة  األملانية  سيمنز 

مجال الطاقة“.
رئيس مجلس  أن ”خطوة  وأضاف، 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
سيمنز  رشكة  مع  التعاقد  باتجاه 
القائمة  التحديات  ظل  يف  األملانية، 
االقتصاد واألساسية، تعترب  بمجال 

جريئة ومغامرة“.
أن  النواب،  مجلس  عضو  وأوضح 
يف  نجحت  األملانية  سيمنز  ”رشكة 
الكهرباء  ملف  وحسمت  دول  عدة 
تلك  تنقل  أن  املمكن  ومن  فيها، 
أزمة  وتنهي  العراق  داخل  التجربة 

ملف الطاقة“.
”رضورة  عىل  العطواني  وشدد 
العراقي  االقتصاد  استقاللية 
والذهاب اىل ما هو بصالح املواطن، 
من خالل استخدام الطاقة النظيفة 
توفري  مجال  يف  الحديثة  والطرق 

الكهرباء“.
”مجلس  إن  قائالً،  حديثه  وتابع 
تطوير  لخطوة  داعم  النواب 
يصب  تحرك  وأي  الكهرباء،  ملف 
العراقي  االقتصاد  مصلحة  يف 

واملواطن“.
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ÈÌÏ‰m
النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه يف محافظة (بغداد) يف  تعلُن الرشكة العامة إلدارة 
الدولة رقم (٢١)  اموال  التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار  اليوم  اعتبارا من  تبدأ  اليوم (الخامس عرش) 
التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري  لسنة ٢٠١٣ املعدل، والرشوط 
قابل للرد. فعىل الراغبني الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم املزايد كتاباً يؤيد براءة ذمته 
من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة 
الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخة االصلية) ودفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سنني 
العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني 

علما إذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان ... يدفع عىل شكل قسط واحد لكل سنة.
كريم هاشم حسني

                                                                  املدير العام         
رئيس مجلس االدارة    

االدوية  لتسويق  العامة  الرشكة  تعلن 
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق املناقصة 
تاريخ  تمديد  يتضمن  والذي   (Med-2-2023)
الغلق (اسبوع واحد) ليكون الغلق ٢٠٢٣/١/٣١ 
بدال من ٢٠٢٣/١/٢٤ عىل موقعنا االلكرتوني 

 www.kimadia.iq

عن  الصناعة  والتطوير  البحث  هيأة  تعلن 
اعالن تعديل يف تاريخ غلق املناقصة املرقمة 
بتجهيز  الخاصة  (١م/ب ث ص /٢٠٢٣) 
اجهزة مختربية ليكون يوم االربعاء املوافق 
٢٠٢٣/٢/١٥ بدال من يوم االربعاء املوافق 

٢٠٢٣/٢/٦ وذلك لوروده سهواً.
الدكتور املهندس 
احمد يونس قاسم 
املدير العام/ وكالة
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بغداد/ متابعة الزوراء:

قـاَل وزير الخارجية السـعودي األمري 

فيصل بن فرحان، إن اململكة تواصلت 

طريـق  إيجـاد  وتحـاول  إيـران  مـع 

للحوار.

وأضاف خالل كلمته يف جلسة بمنتدى 

دافوس شـارك فيهـا وزراء خليجيون 

وأوروبيون: ”الحوار هو السبيل األمثل 

لحل الخالفـات يف املنطقـة.. ونحاول 

إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز 

عىل التنمية“.

كمـا اعترب وزير الخارجية السـعودي 

أن ”الرتكيـز عـىل التنميـة بـدالً مـن 

الشـؤون الجيوسياسية إشـارة قوية 

إليـران واآلخرين بأن هناك مسـارات 

أخرى للرخاء املشرتك“.

ويف سياق متصل، قال األمري فيصل بن 

فرحان إن لدى الرياض ”رشاكة قوية 

مع الواليـات املتحدة لكن هذا ال يعني 

أننا نتفق دائماً“.

من جهة أخرى، قـال وزير الخارجية 

السعودي، إن اقتصاد اململكة سيكون 

األرسع نموا هذا العام.

وأضاف أن اململكة العربية السـعودية 

مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك 

سيستغرق عقودا، مضيفاً أن ”اململكة 

تعمل عىل استقرار أمن الطاقة“.

وأشـار إىل أن أوبك+ واجهـت تقلبات 

املنتجـني  لصالـح  وعملـت  السـوق، 

واملستهلكني.

ويف سـياق اخـر تحـدث مسـؤولون 

يف  وآخـرون  وسـعوديون  يمنيـون 

األمـم املتحدة، عـن إعادة السـعودية 

والحوثيـني إحيـاء املحادثـات بينهم، 

عـىل أمـل تعزيـز وقـف إطـالق النار 

غري الرسمي املسـتمّر منذ أكثر من 9 

أشهر، ووضع مسار للتفاوض إلنهاء 

الحرب يف اليمن.

ونقلـت وكالـة ”أسوشـييتد بـرس“، 

عـن مسـؤول يف األمم املتحـدة تحدث 

إليهـا رشط عدم الكشـف عن هويته، 

قوله إن هـذه املحادثات فرصة إلنهاء 

الحرب، إذا تفاوض الجانبان بحسـن 

نية، وضّمت املحادثـات أطرافاً يمنية 

أخرى.

من جهته، أشـار دبلومايس سـعودي 

إىل أن بالده طلبت من الصني وروسـيا 

الضغط عىل الحوثيني لتجّنب التصعيد، 

أطلعهـا  التـي  إيـران،  أن  إىل  الفتـًا 

الحوثيـون والعمانيـون بانتظام عىل 

املحادثات، أّيدت حتى اآلن الهدنة غري 

املعلنة.

وعىل الرغم من انتهاء هدنة توسـطت 

فيها األمم املتحدة، وامتّدت منذ إبريل/ 

نيسان حتى أكتوبر/ ترشين األول من 

العام املايض، إال أن القتال لم ُيستأنف 

بشكل كامل.

ويف هذا السياق، قال مسؤول حكومي 

يمنـي إن التصعيـد سـيكون مكلفـاً 

عـىل مختلـف الجبهـات، الفتـاً إىل أن 

الجميـع يسـتعّد للجولـة الثانية من 

الحرب إذا انهارت جهود األمم املتحدة، 

واملحادثات السعودية- الحوثية.

وأكـد مسـؤول يف األمـم املتحـدة أن 

السـعودية طـّورت خريطـة طريـق 

مرحليـة للتسـوية، أيدتهـا الواليـات 

املتحـدة واألمم املتحدة، مشـرياً إىل أن 

التحالـف الذي تقوده السـعودية قّدم 

بموجبها عـدداً من الوعود الرئيسـة، 

بما يف ذلك إعادة فتح املطار يف صنعاء 

وتخفيف الحصار عن الحديدة.

يف املقابل، يطالب الحوثيون بأن يقوم 

التحالف بدفـع رواتب جميع موظفي 

الدولة، بمـن فيهم العسـكريون، من 

عائـدات النفـط والغـاز، باإلضافة إىل 

فتـح كّل املطـارات واملوانئ الخاضعة 

لسـيطرة الحوثيـني، وقـال مسـؤول 

إن  املـداوالت  يف  مشـارك  حوثـي 

السـعوديني وعدوا بدفـع الرواتب. إال 

أن الدبلومـايس السـعودي أوضـح أن 

دفع الرواتب مرشوط بقبول الحوثيني 

بضمانـات أمنيـة، بمـا يف ذلـك إقامة 

منطقـة عازلة مـع مناطق يسـيطر 

عليهـا الحوثيـون عىل طـول الحدود 

اليمنية السعودية.

وأكـد الدبلومـايس السـعودي أن عىل 

الحوثيـني أيضـاً رفـع حصارهم عن 

تعز، ثالث أكرب مدينة يف اليمن، مشرياً 

إىل أن السـعوديني يريـدون أيضـاً من 

إىل  باالنضمـام  االلتـزام  الحوثيـني 

محادثات رسمية مع األطراف اليمنية 

األخرى.

مـن جانبه، أكـد املسـؤول الحوثي أن 

فريقـه لم يقبـل بأجزاء مـن املقرتح 

السعودي، والسيما الضمانات األمنية، 

ويرفض اسـتئناف تصدير النفط من 

املناطق التي تسيطر عليها الحكومة، 

دون دفع الرواتب. واقرتح الحوثيون، 

وفق املسـؤول، توزيـع عائدات النفط 

وفـق ميزانيـة مـا قبـل الحـرب، مـا 

يعنـي أن املناطق التي يسـيطر عليها 

الحوثيـون تحصـل عـىل مـا يصل إىل 

األكثـر  ألنهـا  العائـدات  مـن   80%

اكتظاظاً بالسكان، وفق تأكيده.

إىل  السـعودي  الدبلومـايس  وأشـار 

أن الجانبـني يعمـالن مع املسـؤولني 

العمانيني لتطوير املقرتح ليكون أكثر 

إرضـاًء لجميـع األطراف، بمـا يف ذلك 

األطراف اليمنية األخرى.

يف املقابـل، يتخـّوف مجلس الرئاسـة 

اليمني من أن تقّدم السعودية تنازالت 

غـري مقبولـة للتوصـل التفـاق، وفق 

مسـؤول حكومـي يمنـي، اعتـرب أن 

الحـراك الحاصل أخرياً تـرك الحكومة 

املعـرتف بها دولياً بال صوت. وأضاف: 

”ال خيار أمامنا سوى االنتظار ورؤية 

مخرجات هذه املفاوضات“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
اسـتضافْت مـرص أمـس الثالثـاء قمـة 
ثالثية بالقاهرة، لبحث تطورات القضية 
الفلسطينية واألوضاع اإلقليمية والدولية 

املرتبطة بها.
الفتـاح  عبـد  املـرصي  الرئيـس  وأكـد 
السـييس، والعاهل األردني امللك عبد الله 
الثانـي، والرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس، خـالل اجتماعهم عـىل رضورة 
الفلسـطينية  الحقـوق  عـىل  الحفـاظ 
املرشوعة واسـتمرار جهودهم املشرتكة 
لتحقيق السالم الشـامل والعادل والدائم 
عىل أسـاس حـل الدولتني، الذي يجسـد 
وذات  املسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة 
السـيادة عىل خطوط الرابع مـن  يونيو 
1967 وعاصمتها القدس الرشقية، وفق 
القانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية 

ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.
وجدد السـييس وعبد الله الثاني دعمهما 
الفلسـطيني  الرئيـس  لجهـود  الكامـل 
محمـود عبـاس يف هـذا الظـرف الدقيق 
الذي تمر به القضية الفلسـطينية وسط 

تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وشدد القادة عىل رضورة توفري املجتمع 
الفلسـطيني  للشـعب  الحمايـة  الـدويل 
وحقوقـه املرشوعـة وتكاتـف الجهـود 
إليجاد أفق سـيايس حقيقي يعيد إطالق 
مفاوضات جـادة وفاعلة لحـل القضية 
الفلسـطينية عىل أسـاس حـل الدولتني، 
محذريـن مـن خطـورة اسـتمرار غياب 
األفق السـيايس وتداعيات ذلك عىل األمن 

واالستقرار.
كما أكدوا رضورة وقف جميع اإلجراءات 
اإلرسائيليـة األحاديـة الالرشعيـة التـي 
تقوض حل الدولتني وفرص تحقيق السالم 
العادل والشامل والتي تشمل االستيطان 
ومصـادرة األرايض الفلسـطينية وهـدم 
املنازل وتهجري الفلسطينيني من بيوتهم 
واالقتحامات اإلرسائيلية املتواصلة للمدن 
الفلسـطينية، وانتهاك الوضع التاريخي 
والقانوني القائم يف القدس ومقدساتها.

وشددوا عىل رضورة الحفاظ عىل الوضع 
التاريخـي والقانونـي القائـم يف القدس 
ومقدساتها اإلسـالمية واملسيحية، وبما 
يضمن احرتام حقيقة أن املسجد األقىص 
املبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما 
وهو مكان عبادة خالص للمسلمني، وأن 
دائـرة أوقاف القدس وشـؤون املسـجد 

األقـىص املبـارك التابعة لـوزارة األوقاف 
والشـؤون واملقدسات اإلسالمية األردنية 
هي الجهة الوحيدة املخولة إدارة شـؤون 
املسـجد األقىص املبـارك وتنظيم الدخول 

إليه.
كمـا أكـد السـييس وعباس عـىل أهمية 
عـىل  التاريخيـة  الهاشـمية  الوصايـة 
األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف 
القدس ودورها يف حماية هذه املقدسات 

وهويتها العربية اإلسالمية واملسيحية.
هذا وشـدد القـادة عـىل رضورة توحيد 
الصـف الفلسـطيني وإنهاء االنقسـام، 
الـذي يعـد مصلحـة ورضورة للشـعب 
الفلسـطيني، ملـا لذلـك مـن تأثـري عىل 
وحـدة املوقـف الفلسـطيني وصالبته يف 
الدفاع عن قضيته، وعـىل رضورة اتخاذ 
إجـراءات جـادة ومؤثـرة للتخفيـف من 
حـدة األوضاع املعيشـية املتدهورة ألبناء 

الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة.
وأشـاد امللـك عبد اللـه الثانـي والرئيس 
محمود عباس، بالجهود املرصية املبذولة 
للحفـاظ عىل التهدئـة يف القطاع وإعادة 
اإلعمار، مع التأكيد مجددا عىل مسؤولية 
املانحـني الدوليني يف جهـود إعادة إعمار 

القطاع.
وأكد القادة عىل أهمية استمرار املجتمع 
املتحـدة  األمـم  وكالـة  دعـم  يف  الـدويل 
إلغاثة وتشـغيل الالجئني الفلسـطينيني 
(األونـروا)، ورضورة توفـري الدعم املايل 
تقديـم  يف  لالسـتمرار  تحتاجـه  الـذي 
الخدمات الحيوية لالجئني الفلسطينيني 
وفق تكليفهـا األممي، وال سـيما يف ظل 
الـدور اإلنسـاني والتنمـوي الهـام الذي 
تقوم بـه الوكالـة لصالح أبناء الشـعب 

الفلسطيني الشقيق.
هذا، واتفق القادة عىل استمرار التشاور 
والتنسيق املكثف يف إطار صيغة التنسيق 
الثالثية املرصية - األردنية - الفلسطينية 
عـىل جميع املسـتويات، من أجـل بلورة 
تصور لتفعيل الجهود الرامية الستئناف 
املفاوضات، والعمل مع األشقاء والرشكاء 
إلحياء عملية السـالم، وفقا للمرجعيات 
املعتمـدة، وذلك يف إطار الجهـود الرامية 
ملسـاعدة الشـعب الفلسـطيني عىل نيل 
جميـع حقوقـه املرشوعـة، ويف مقدمها 
حقه يف الحرية واالسـتقالل والدولة ذات 
السـيادة عىل ترابه الوطني عىل أسـاس 

حل الدولتني.

بغداد/ الزوراء:
شـدَد رئيسـا املحكمـة االتحاديَّـة 
العليا جاسـم محمد عبـود وهيئة 
النزاهة حيدر حنون، أمس الثالثاء، 
الحقيقيَّـة  الخطـوات  بـدء  عـىل 
ملُكافحـة الفسـاد، فيمـا أكدا عىل 
اسـتمرار التعاون والتنسـيق لرفع 

ُمستويات ُمكافحة الفساد.
وقالت هيئـة النزاهة يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”رئيس هيئة النزاهة 
االتحاديَّـة حيـدر حنون اسـتقبل 
الهيئـة رئيـس املحكمـة  يف مقـّر 
االتحاديَّـة العليـا جاسـم محمـد 
عبـود“، مبينة أنه ”تـمَّ التباحث يف 
قضايا النزاهـة والحفاظ عىل املال 
العام وسيادة الدستور والقانون“.

وأكـد رئيـس املحكمـة االتحاديَّـة 
العليا أنَّ ”واجب الهيئات املُسـتقلَّة 
العمل عىل سيادة القانون وحماية 
ثروات الشـعب والوحدة الوطنيَّة“، 
ُمشـرياً إىل أنَّ ”الشـعب يرغـب يف 
ٍد تسـوُد فيه روح  عراٍق واحٍد ُموحَّ

الدستور والقانون“.
وذكـر أنَّ ”العـراق يمتلـك طاقاٍت 
اقتصاديَّـة وهو  برشيَّـة وثـرواٍت 
ساٍت  قادٌر عىل النهوض وبناء مؤسَّ
ة  قويٍَّة ورصينٍة تأخذ بالبلد إىل سكَّ
اإلعمـار والتنميـة“، مشـدداً ”عىل 

سـات الدولة من دنس  تطهري ُمؤسَّ
آفة الفساد وأدرانها“.

ودعـا عبـود إىل ”اختيـار القيادات 
سـات  ُمؤسَّ ُمختلـف  يف  اإلداريَّـة 
الدولة وفق مواصفـاٍت من املهنيَّة 
واإلخالص والروح الوطنيَّة العالية، 
والشـعور بحجم وأعباء املسؤوليَّة 
الوطنيَّة الجسـيمة أثناء االضطالع 
ة التي ُيعوُِّل عليها العباد  بهذه املهمَّ
والبـالد يف إعـادة ثقـة الجمهـور 

اىل  الفتـا  الدولـة“،  سـات  بُمؤسَّ
م والتنسـيق  ”رضورة العمـل املُنظَّ
بني األجهزة الرقابيَّة؛ من أجل جني 

ثمار هذه الجهود املضنية“.
وأوضـح أنَّ ”الفسـاد مكـون من 
قسمني، فساٌد كبرٌي وفساٌد صغرٌي“، 
الفتـًا إىل أنَّ ”الفسـاد الصغري أثَّـر 
بشـكٍل كبـرٍي عـىل ثقـة املُواطـن 
ُم خدمًة  ـف العاّم بعدِّه ُيقـدِّ باملُوظَّ
ا الفساد الكبري فهو خطٌر  ًة، أمَّ عامَّ

كبـرٌي جـداً، ومحاربته تحتـاج إىل 
واقتصاديٍَّة  اسرتاتيجيَّاٍت سياسيٍَّة 
واجتماعيَّـٍة، إذ سـاهم ُمسـاهمًة 
كبريًة يف عرقلة بنـاء الدولة وأعاق 

عمليَّات االستثمار واإلعمار“.
من جانبه، اكد رئيس هيئة النزاهة 
حيـدر حنـون خـالل اللقـاء، عىل 
”أهميَّـة املحكمـة االتحاديَّة العليا 
واألدوار التـي تقـوم بهـا يف حفظ 
النظـام الديمقراطيِّ عـرب الرقابة 

عىل دسـتوريَّة القوانـني واألنظمة 
النافذة وتفسري نصوص الدستور، 
والفصل يف القضايا التي تنشـأ عن 
تطبيق القوانني االتحاديَّة“، ُمشيداً 
”بـدور القضـاء الـذي يعمل تحت 
إرشافه ُمحققو الهيئـة، والتعاون 

والتنسيق الكبري مع الهيئة“.
وأكـد أن ”اسـتمرار ذلـك التعاون 
والتنسـيق كفيل برفع ُمسـتويات 
ان  موضحـا  الفسـاد“،  ُمكافحـة 
وتشـكيل  السياسـيَّة  ”األجـواء 
الحكومـة الجديـدة ُمناسـبٌة لبدء 
خطواٍت حقيقيٍَّة ملُكافحة الفساد، 
والسـيما أنَّ منهاج الحكومة جعل 
من مكافحة الفساد وإيقاف الهدر 
باملال العـام من أولويَّاتها عرب بناء 
الـٍة ملُكافحته ووضع حدٍّ  أدواٍت فعَّ

له“.
عـىل  تعمـل  ”الهيئـة  أن  وبـني 
توعيـة الشـعب بخطـورة هـذه 
اآلفـة ورضورة تكاتف الجميع يف 
ُمواجهتهـا وُمالحقة ُمرتكبيها“، 
ُمجـدِّداً تأكيـده أنَّ ”عمـل الهيئة 
النافـذة  القوانـني  وفـق  يـرسي 
مع التحـرُّز واالحتيـاط الكبريين 
يف التعامـل مـع املُتَّهمـني أثنـاء 
التحقيـق معهم واحـرتام حقوق 

اإلنسان“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينـار العراقي، أمس الثالثـاء، يف البورصة 
الرئيسة بالعاصمة بغداد، اىل 160,500 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثية 
املركزية يف بغداد سجلت صباح امس 160500 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما 
كانت األسـعار صباح االثنني 157300 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر.

وأشـار إىل أن أسـعار البيع والـرشاء ارتفعت 
يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، 
إذ بلـغ سـعر البيـع 161000 دينـار عراقي 
لـكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار 
الرشاء 160000 دينار عراقي لكل 100 دوالر 

امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، فإن 
اسـعار الـدوالر يف البورصة سـجلت ارتفاعا 
ايضا إذ بلغ سعر الدوالر البيع 159700 دينار 

لـكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ سـعر الرشاء 
159675 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي.

وخالل تجواله يف االسـواق املحلية ببغداد ذكر 
مراسل ” الزوراء“ انه شاهد ارتفاعا ملحوظا 
يف االسـعار ، والسـيما باملواد الغذائية وبيض 

املائدة .
وقـال: هنـاك ايضـا عـزوف كبـري مـن لدن 
املواطنـني من رشاء املـواد والسـلع املنزلية، 
وركـود اقتصـادي يف البالد، االمـر الذي جعل 

أغلب املحال التجارية تخلو من املواطنني .

وأضاف: ان أصحاب املحال التجارية يشكون 
مـن الغالء الفاحـش، ويحذرون مـن الركود 
رصف  سـعر  ارتفـاع  بسـبب  االقتصـادي، 
الـدوالر، واكـدوا انهـم أصبحـوا يف حرية من 
امرهـم ما بني غالء االسـعار، ودخل املواطن 

املحدود.
وتابـع: ان املواطنـني دعوا الحكومـة والبنك 
املركـزي لوضع الحلـول الناجعـة لحل ازمة 
ارتفاع سـعر رصف الـدوالر، وعـودة االمور 

واألسعار اىل ماكانت عليه سابقا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الصحفيـني  قتـل  جرائـم  ارتفعـْت 
والعاملـني يف مجـال اإلعالم بنسـبة 
يف   86 إىل  لتصـل   ،2022 يف   50%
جميع أنحاء العالم، بمعدل شـخص 
كل أربعة أيام، حسبما أفادت منظمة 
والثقافـة  للرتبيـة  املتحـدة  األمـم 

والعلوم- يونسكو.
وقالت املديرة العامة ملنظمة يونسكو 
أودري أزوالي، يف بيـان: إن ”االرتفاع 
الكبـري يف عـدد الصحفيـني القتىل يف 
العـام 2022 مقلقـة، ويجـب عـىل 

السـلطات مضاعفة جهودها لوضع 
حـد لهـذه الجرائـم وضمـان إدانـة 

مرتكبيها“.
يونسـكو التي تتخذ من باريس مقراً 
لها، استنكرت الرتاجع عن ”تحول يف 
االتجاه اإليجابي“ يف السنوات األخرية، 
عندما انخفضت هذه الجرائم إىل 58 
يف املتوسط بني عامي 2019 و2021، 

مقابل 99 يف العام 2018.
ومن الصحفيـني الـ86 الذيـن ُقتلوا 
العـام املايض، مقابـل 55 صحفياً يف 
العـام 2021، قتـل 19 يف املكسـيك، 

10 يف أوكرانيـا و9 يف هايتـي، وهـي 
الدول الثـالث التي تسـجل أكرب عدد 
من القتىل يف إطار هـذه املهنة، وفقا 

للمنظمة. 
البيان أشار إىل أن حوايل نصف القتىل 
اسـتهدفوا ”عندما كانوا مسـافرين 
أو يف منازلهـم أو يف مواقف سـيارات 
وغريها مـن األماكن العامة“، وليس 
أثناء قيامهم بعملهم، معتربة أن هذا 
االتجاه ”يشـري إىل عدم وجود أماكن 
أوقـات  للصحفيـني حتـى يف  آمنـة 

فراغهم“.

أن  يمكـن  القتـل،  إىل  وباإلضافـة 
يواجه الصحفيون ”أشـكاالً متعّددة 
مـن العنـف“، بما يف ذلـك ”االختفاء 
واالحتجـاز  واالختطـاف  القـرسي 
القانونيـة  واملضايقـات  التعّسـفي 
ضـّد  خصوصـاً  الرقمـي،  والعنـف 

النساء“، وفق يونسكو. 
ويونسـكو هـي وكالة تابعـة األمم 
عاملـي  ”تفويـض  لديهـا  املتحـدة 
وسـالمة  التعبـري  حريـة  بضمـان 
الصحفيـني يف جميع أنحـاء العالم، 
وهي تنّسق خطة عمل األمم املتحدة 

بشـأن سـالمة الصحفيني ومسـألة 
اإلفـالت من العقاب“، بحسـب األمم 

املتحدة.
املنظمة تديـن بصـورة منهجية كل 
جريمة قتل ترتكب بحق الصحفيني، 
وتدعو السـلطات إىل إجـراء تحقيق 
كامل، وهـي تجـري دورات تدريبية 
مجـال  يف  والعاملـني  للصحفيـني 
القضاء، وتعمل مـع الحكومات عىل 
إعـداد سياسـات وقوانـني داعمـة، 
وتقـوم بـإذكاء الوعـي عـىل صعيد 

العالم من خالل فعاليات مختلفة.
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جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء      

ديوان الوقف الشيعي                        العدد: ١١٤
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

التاريخ: ٢٠٢٣/١/١٦ شعبة األمالك املوقوفة                          
إعالن 

تعلن مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية لسـنة واحدة للعقارات ادناه فعىل 
الراغبني باالشـرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار خالل مدة سبعة 
ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسـمية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ 
مـن القيمة املقدرة (قبـل موعد املزايدة) مع صورة مـن هوية االحوال املدنية وبطاقة سـكن وتأييد 
املختار مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يف اليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية ويدفع بدل االيجار السـنوي دفعة واحدة بعد مرور سـبعة ايام 
مـن تاريخ االحالة القطعية عىل ان تجري املزايدة السـاعة (العـارشة) صباحا يف مقر مديرية الوقف 

الشيعي يف ذي قار.

م.ر. مهندسني
احمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

جمهورية العراق                                                                                                                              العدد: ٢٠١٧/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                      التأريخ: ٢٠٢٣/١/١٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١٩١/٧٣ مقاطعة ٤٢ العكر وخالل ثالثون  يوماً اعتباراً 
مـن اليـوم التايل للنـرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عـرش ظهراً يف قاعة 
محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪  بصك 

مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن دار مؤلفة من اسـتقبال وصالة وثالثة غرف نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية مبني من الطابوق  ومسـقف 

بالشيلمان ومزودة باملاء والكهرباء.
٢-   مساحة العقار ١٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار تسعون مليون دينار فقط.
٤- العقار مشغول من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء مستأجرة للدار بعد البيع.
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بغداد/الزوراء:

وقع برنامج األمـم املتحدة اإلنمائـي وأملانيا، 

امـس الثالثـاء، اتفاقيـة منحـت بموجبهـا 

الحكومـة األملانيـة مبلـغ (٨٢٦٢٥٠) يـورو 

لصالح برامج دعم قدرات مؤسسـات العدالة 

الجنائيـة يف العراق واالرتقـاء بمهارات إجراء 

مقابالت فاعلة مع املشتبه بهم تراعي مبادئ 

حقوق اإلنسان العاملية.

وذكـر بيان لألمـم املتحـدة يف العـراق ،تلقته 

«الـزوراء» أن «املنحـة تدعـم برامـج تنفيـذ 

لوائح وسياسـات جديدة مثـل ضوابط العمل 

القياسـية املوحدة للتحقيق الجنائي وخارطة 

طريـق الرشطـة املحليـة. وسـعياً إىل تعزيـز 

خدمـات العدالـة الجنائيـة يف العـراق، يدعم 

املرشوع أنشـطة بناء القدرات لصالح ضباط 

التحقيـق وقضـاة التحقيق واملديريـات ذات 

العالقة»، مبيناً أن «املنحة الجديدة من شأنها 

دعم تعميم مبادرة مراكز الرشطة النموذجية 

يف جميع أنحـاء العراق».وأضاف أن «مرشوع 

إصالح القطـاع األمني الذي ينفـذه الربنامج 

اإلنمائـي لصالـح الحكومـة العراقيـة، يقدم 

الدعم املتخصص واملشورة ملؤسسات القطاع 

األمني بالرشاكة مع مستشارية األمن القومي 

ووكالـة شـؤون الرشطـة يف وزارة الداخليـة 

ومجلس القضـاء األعىل ومنظمـات املجتمع 

املدنـي يف العراق» ،الفتـًا اىل أنه «بهذه املنحة، 

ترتفـع مسـاهمة الجانـب األملانـي لصالـح 

مـرشوع إصـالح القطاع األمنـي يف العراق اىل 

املقيـم  املمثـل  يورو».وقـال   (١,٨٣٦,٢٥٠)

لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف العراق آوكي 

لوتسـما بحسـب البيـان: «نتقـدم باالمتنان 

والتقدير لحكومة أملانيا، الرشيك االسرتاتيجي 

للربنامـج اإلنمائـي، لدعمها الواسـع لربامج 

السـالمة واألمن يف العراق والتـي تدعم تحول 

البلد إىل االستقرار والتنمية عىل املدى الطويل» 

،مشـرياً اىل أن «هـذا املرشوع من شـأنه دعم 

الرشطـة العراقية مـن خالل تعزيـز قدراتها 

التحقيقيـة وضمـان االمتثال ملبـادئ حقوق 

اإلنسـان خالل قيامها باإلجراءات الجنائية».

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة األملانية 

يف بغـداد (وكالة) فيليـب هولزابفيل، أن «من 

املهـم أن تراعـي برامـج تعزيز قـدرات إنفاذ 

القانـون والعدالـة الجنائيـة مبـادئ حقوق 

اإلنسـان وبالتـايل املسـاهمة يف بنـاء دولـة 

عراقية ذات سـيادة ومسـتقرة وديمقراطية 

ويثق بها شـعبها» ،موضحاً أنه «لهذا السبب 

تواصل أملانيـا دعم هذه الجهود، التي ينفذها 

برنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائـي يف العـراق، 

لتمكني محققي الرشطـة العراقية من إجراء 

االستجواب بشـكل أكثر فاعلية واالبتعاد عن 

األساليب القرسية.»
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

الثالثـاء، تنفيـذ عمليَّـة ضبـط نوعيَّة 

بالجرم املشهود يف محافظة االنبار.

وذكرت الهيئة يف بيان ورد لـ «الزوراء» 

أن «مكتـب تحقيق الهيئـة يف محافظة 

األنبـار تلقـى معلومـات تفيـد بوجود 

شـخص يشـتبه بإقدامه عـىل التزوير 

وممارسة أعمال غري قانونيَّة يف رضيبة 

الفلوجة».وتابعت الدائرة أن «فريقاً من 

مكتب تحقيق األنبار، وبعد نصبه كميناً 

محكماً، تمكن مـن ضبط أحد موظفي 

متلبسـاً  الفلوجـة  يف  الرضيبـة  فـرع 

بالجرم املشـهود»، الفتة إىل أن «العمليَّة 

أسفرت عن ضبط حقيبة كبرية تحتوي 

عىل أختام ومعامالت غري أصوليَّة».

أصـويل،  محـرض  بـ»تنظيـم  ونوهـت 

وعرضه رفقة املُتَّهم واملربزات املضبوطة 

عـىل قـايض التحقيق املختـص بالنظر 

يف قضايـا النزاهـة يف األنبـار؛ الذي قرَّر 

توقيفه عىل ذمة التحقيق».

أعلـن وزيـر الزراعـة، عباس جرب 
العليـاوي، امس الثالثـاء، تضمني 
درجات وظيفية لألطباء البيطريني 

ضمن موازنة ٢٠٢٢.

وقـال العليـاوي يف بيـان ورد لــ 
املبذولـة  «الجهـود  إن  «الـزوراء» 
الدرجات  مستمرة لتضمني جميع 
باألطبـاء  الخاصـة  الوظيفيـة 

البيطريـن والبالـغ عددهـا ٤٩٣٧ 
درجة وظيفيـة ضمن موازنة عام 

.«٢٠٢٢
وأضاف أن «تضمني هذه الدرجات 

ضمن موازنة العـام املايض وليس 
الحـايل هـو لرسعـة  عـام ٢٠٢٣ 
صـدور األوامر الخاصـة بتثبيتهم 
عىل املالك الدائم دون انتظار إقرار 
موازنة العـام الحايل».وعـزا وزير 
الزراعة السـبب يف ذلـك إىل «حاجة 
الـوزارة الفعليـة اىل التخصصـات 
الطبيـة البيطريـة يف دوائـر وزارة 
الزراعـة املختلفـة وضمـان نيـل 
هـذه الرشيحة اسـتحقاقها الذي 
حرمت منـه طويال «.ونـوّه وزير 
الزراعـة اىل «كتـب وزارة الزراعـة 
املوجهـة اىل وزارة املاليـة ومجلس 
الخدمـة االتحـادي وكتـاب وزارة 
الزراعـة األخـري املوّجـه اىل مكتب 
رئيس مجلـس الوزراء القرار هذه 
الدرجات الوظيفيـة ضمن موازنة 
بالرشائـح  اسـوة   ٢٠٢٢ العـام 
الوظيفيـة األخـرى لضمـان نيـل 

حقوقها الوظيفية واملالية».

بغداد/الزوراء:

أعلن عضو هيئة املستشـارين يف رئاسة 

مجلس  الوزراء الدكتور خليل العطواني، 

امس الثالثـاء، عن تجهيـز تربية الكرخ 

االوىل بـ (٢٠٨٧) رحلة مدرسية.

وقال العطوانـي يف بيان تلقته «الزوراء» 

إنه «ضمن توجيهات رئيس الوزراء محمد 

شياع السوداني تم تجهيز مديرية تربية 

الكرخ االوىل ب (٢٠٨٧) رحلة مدرسـية 

لسـد النقـص الحاصـل». موضحـا أنه 

«تم تجهيز مناطـق ابو غريب والرشطة 

والعامرية والعطيفية واملنصور واملنطقة 

الخـرضاء فضالً عن  مـدارس يف مناطق 

اخـرى تابعة ملديرية الرتبية بما تحتاجه 

من الرحالت املدرسية».

واشار اىل أن «الربنامج  الحكومي لرئيس 

الـوزراء يركـز عىل دعـم قطـاع الرتبية 

والتعليم، فضالً عـن رعاية الطلبة وبناء 

املـدارس وتوفري املناخات املناسـبة التي 

تتوافق والتميز الذي يتمتع به الطلبة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، 
اطـالق حملة سـنوية لتنظيـف مبازل 
بغـداد لترصيف ميـاه األمطـار، فيما 
أشـارت اىل رفع مقرتح النشـاء طريق 
دويل يربـط جنوب العاصمة بشـمالها.

وقـال مديـر موقـع درء الفيضـان يف 
مناطـق رشق القنـاة عباس محسـن، 
يف ترصيـح صحفـي إن «الهيئة العامة 
لصيانة وتشغيل مشـاريع نهر الفرات 
وبـإرشاف دائرة صيانة بغـداد بارشت 
بتوجيه مـن وزير املوارد املائية، بحملة 
كربى يف مبزلksd «، مبيناً أن «مجموعة 
بمناطـق  تمـر  وفروعـه   ksd مبـازل 

سـكنية، لذلك تتعرض لرمي املخلفات، 
إضافة إىل وجـود تجاوزات عىل أكتافها 
ما يعيق حركة اآلليات الثقيلة، وتسبب 
بمشـاكل كبرية».وأشـار إىل أن «الهيئة 
تقوم سـنوياً بتطهري املبـازل مرتني أو 
اكثر، حيث قمنا يف السـابق بحملة لدرء 
الفيضانات خالل االعوام ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
و٢٠١٩ ودخلت للمناطق السكنية، وتم 
انشاء شـقوق لترصيف مياه األمطار، 
بالتعـاون مـع أمانة بغـداد»، موضحاً 
أن «هذه الشـقوق هي خطوط طوارئ 
لسـحب مياه مدينة الصدر وقسـم من 
مياه مدينة الشـعب، إىل املبزل والقسم 
اآلخـر يذهب لقناة الجيـش، فإذا كانت 

هنالـك أمطار غزيرة، سـترصف خالل 
سـاعات، من تلـك املناطق لهـذا املبزل 
الذي يحتاج لإلدامة باسـتمرار».ولفت 
إىل أن «مبـازل ksd يربـط مـن الجرس 
اىل  ديـاىل  جـرس  ناحيـة  يف  الفرنـيس 
سيطرة الشعب القديمة، وهي مساحة 
جدا واسعة، فيمكن استغاللها من قبل 
أمانـة بغـداد بـأن تقيم عليـه خطوط 
مجار أو ردم املبـزل وتحويله اىل طريق 
دويل يربـط من أطراف بغـداد الجنوبية 
اىل الشـمالية وال يمر باملناطق السكنية 
ما يخفف الزحامـات املرورية»، منوهاً 
بـأن «الهيئـة قدمـت تلـك املقرتحـات 
لألمانة».وذكـر أن «الهيئة يف كل حملة 

ترفـع مخلفات ما يقـارب ٢٥ ألف مرت 
مكعب مـن النفايات، وأغلبها مخلفات 
سكنية وترسبات طينية، ولكن ال يوجد 
لها أماكن خاصة للطمر، فأمانة بغداد 
لديهـا اتفاق مـع متعهدين بـأن تكون 
املخلفات التـي ترمـى يف أماكن الطمر 
املخصصة قابلـة للتدوير، أما املخلفات 
التـي نرفعهـا فغـري قابلـة للتدويـر».

وتابـع أن «املتعهديـن ال يسـمحون لنا 
برمي املخلفات يف أماكن الطمر التابعة 
لهـا، وبالتـايل نحـن بحاجة ماسـة إىل 
تخصيـص أماكن للطمـر، كوننا نرمي 
املخلفات عىل أكتـاف املبزل وهي تضم 

شوارع مهمة.

بغداد/الزوراء:

أعلن محافـظ بغداد، محمد جابر العطا، 

امـس الثالثاء، شـمول قضاء الراشـدية 

بمشاريع تنفيذ املجاري، مع (٤) مناطق 

أخرى يف أطراف العاصمة. 

وقـال العطـا يف بيـان تلقته «الـزوراء» 

إن «قضـاء الراشـدية ُشـمل بمشـاريع 

تنفيذ شـبكات الرصف الصحـي ومياه 

األمطار، وإنشاء محطتي الرفع والضخ، 

واملعالجة املركزية، مع مناطق أبو غريب 

وسـبع البور والنهروان إضافة اىل ناحية 

الوحدة». 

وأشـار العطـا اىل أنـه «تم توجيـه دعوة 

املجـال  بهـذا  املتخصصـة  للـرشكات 

والراغبـة بتنفيذ تلـك املشـاريع لتقديم 

السـرية الذاتية للرشكة (CV) خالل مدة 

أقصاها يوم الخميـس املوافق ١٩ / ١ / 

٢٠٢٣ «.وأضـاف أن «الرشكات املتقدمة 

لتنفيذ املشاريع عليها أن تتضمن هويتي 

تصنيـف الرشكـة الصـادرة مـن وزارة 

التخطيط، وغرفة تجارة نافذة، وشهادة 

تأسيس الرشكة وشهادة ممارسة املهنة، 

واألعمال والعقود املنفذة الخاصة بأعمال 

املجـاري آلخـر عرش سـنوات مع نسـخ 

مـن العقـود وتأييـد اإلنجاز مـن الدائرة 

املسـتفيدة، واملالك القيادي واملهندسـني 

الرشكـة  يف  والعاملـني  واالستشـاريني 

وأنواع وعـدد اآلليـات التابعـة للرشكة، 

وعقـد الرشاكـة األويل يف حالـة التقديـم 

ألكثر من رشكة بشكل مشرتك».

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الصحة، امس الثالثاء، استقبال 

٢٠١ حالـة مرضيـة يف ملعب جـذع النخلة 

ليـوم واحد.وذكرت الـوزارة يف بيان ورد لـ 

«الـزوراء» أن «املستشـفى املتنقـل التابع 

اىل وزارة الصحـة وغرف الطـوارئ االربعة 

املوجـودة يف مدرجـات امللعب مـن ضمنها 

غرفـة الطوارئ الخاصة بالالعبني والحكام 

اسـتقبل يوم االثنني ١٦ كانون الثاني ٢٠١ 

حالـة مرضية طارئة وبسـيطة وتم احالة 

١٥ حالة طارئة اىل املستشـفيات املختصة 

لغـرض اسـتكمال العالج وحسـب الحالة 

املرضية».وقال نوفل عـيل مبارك التميمي، 

رئيـس الفريـق الطبـي يف خليجـي ٢٥ من 

دائرة صحة البـرصة: ان «الحاالت املرضية 

التـي تـم اسـتقبالها امـس كانـت حرجة 

وطارئة باالضافة ايل البسيطة تم احالة ١٥ 

حالة مرضيـة حرجة، أما باقي الحاالت تم 

اعطاء العالج الالزم وتجاوز مرحلة الخطر 

مـن خـالل كادر طبي متخصـص واجهزة 

ومستلزمات طبية حديثة».واشادت وزارة 

الصحـة بـ»جهود جميع املـالكات الطبية 

والصحيـة والتمريضية والجهات السـاندة 

بما قدمتـه من خدمات عالجيـة منذ بداية 

بطولة خليجي ٢٥ يف البرصة».
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بغداد/الزوراء:
احصت لجنـة الرتبيـة النيابيـة، امس 
السـجون  يف  املـدارس  عـدد  الثالثـاء، 
العراقية، فيما اشارت اىل ان احد النزالء 
حصل عىل معدل عال اهله لدخول كلية 

الطب.
وقـال عضـو اللجنـة النائـب محمـود 
القيـيس يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» انه 
«اجرى زيارة مهمـة جًدا لوزارة العدل، 
الوزيـر خالـد شـواني، وتـم  والتقـى 
التطـرق  للعديـد مـن القضايـا؛ وعىل 
رأسـها الجهود التي يبذلها وزير العدل 
وِمـالكات الـوزارة لالرتقـاء بعملها يف 
مختلـف املجـاالت»، مبينا «اننـا أثنينا 
عىل التسـهيالت التـي تقّدمهـا الوزارة 
لنزالء السـجون؛ ملساعدتهم عىل إكمال 
دراستهم». واضاف «اطلعنا عىل العديد 
مـن التجارب لسـجناء قـّرروا مواصلة 
مشـوارهم التعليمـي، وحصل بعضهم 
امتحانـات  يف  عـىل درجـات متقّدمـة 

البكالوريا، ومن بينهم نزيل حصل عىل 
معّدل عـال أّهله لدخول كليـة الطب»، 
مشـريا اىل ان «وزارة الرتبية تمتلك ست 
مدارس يف السجون عىل مستوى العراق 
ترعاهـا وزارة العـدل، وتدعمها ضمن 
جهودها إلصالح النزالء فيها».وتابع ان 
«وزارة الرتبية تدعم عدد من مشـاريع 
التطوير الذاتي وتعليم النزالء بعض املهن 
التي ستساعدهم عىل بداية حياتهم من 
جديـد؛ بعد انتهـاء محكومياتهم، ومن 
بينها تعليمهم حرف النجارة والحدادة، 
وهو مـا الحظناه يف بعـض إنتاجاتهم 
من األثـاث واألدوات املنزلية «، موضحا 
ان «هـذا الدعم واالهتمام هو جزء مهم 
من عمليـة تأهيل السـجناء وإعدادهم 
لبداية حياة جديدة؛ فالسـجن لإلصالح 

يف املقام األول».
وقـدم القييس الشـكر لـ»وزيـر العدل 
وِمـالكات الـوزارة جميًعـا، عـىل هذه 

الخطوات املهمة واالستثنائية».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزيـرة االتصاالت هيـام اليارسي، امـس الثالثاء، آليـة تطبيق 
االشـرتاك املدعوم، فيما أكـدت أن مكاتب تزويد االنرتنـت ملزمة بإعطاء 

املشرتك ١٠ كيكا مجاناً.
وقالـت اليـارسي يف ترصيح صحفي إن «املواطن عندما يقوم بالتسـجيل 
عند صاحب الربج باالشـرتاك املدعـوم، فإن صاحب الـربج ملزم بإعطاء 
املشـرتك ١٠ كيـكا مجانـاً»، الفتـاً إىل أن «هذا اإلجراء يشـمل املشـرتكني 

بخدمة املنزل».
وأشـارت إىل أن «املواطن الذي يرغب بزيادة االشـرتاك فإن الوزارة تجهزه 
بـ ١٠٠ كيكا بسـعر ١٥ ألف دينار، مبينة أنه «عند االشـرتاك سيتم تفعيل 

التطبيق بشكٍل تلقائي لفحص الخدمة وقياس الرسعة».
وأعلنـت وزيـر االتصاالت هيام اليارسي، اول أمس السـبت، إطالق خدمة 

االنرتنت املدعوم ابتداًء من ١ شباط املقبل.

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، انجاز ٥٠٠ ترقية علمية لحملة 
الشـهادات العليا يف املحافظات كافة.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
«الزوراء»: ان «وزير الرتبية إبراهيم نامس الجبوري وجه اللجنة 
املركزيـة للرتقيـات العلمية، بـاالرساع يف انجـاز معامالت حملة 
الشهادات العليا، كونهم نخبة وطنية طيبة من أبناء هذا الشعب 
األصيل»، مشـددا عىل «رضورة أن ينالـوا اهتماًما خاًصا عىل ما 
بذلـوه مـن ُجهٍد وتفوق يف بنـاء االجيال القادمـة «.واضافت ان 
«اللجنة املركزية للرتقيات العلمية وبإرشاف فالح القييس انجزت 
أكثـر من ٥٠٠ ترقية و٨٠٠ حقيبة تخص الرتقيات العلمية لغاية 
شـهر كانون األول املايض «، مشـرية اىل ان «اللجنـة تبذل جهوداً 
استثنائية يف متابعة انجاز املعامالت مع الحرص عىل رسية عمل 
الخـرباء املقومني وتدقيق املعلومات ومتطلبـات إجراءات ترويج 
املعامـالت وإصدار األوامر الوزاريـة ذات الصلة باألوليات كافة».

مـن جانبها، أشـادت اللجنة املركزية للرتقيـات العلمية «بالدعم 
املسـتمر من قبل وزيـر الرتبيـة والوكيـل اإلداري وتوفري جميع 

االحتياجات الرضورية لضمان انسيابية عملها».



بغداد/ متابعة الزوراء:
توقـع األمني العام ملنظمة أوبك، هيثـم الغيص، يف حديث 
صحفـي، أن يؤدي رفع قيود كورونـا يف الصني إىل تحفيز 
الطلب عـىل النفط خالل العام الحـايل، مرجحا أن الطلب 
الصيني سـريفع الطلب عـىل النفط بنحـو نصف مليون 

برميل يوميا.
وقـال الغيـص، عىل هامـش منتـدى دافـوس 2023، إن 
الطلـب عىل النفط ال يزال يف نمـو رغم ضغوط االقتصاد، 
موضحا أن منظمة أوبك تراقب بوادر الركود يف العديد من 

الدول املتقدمة بحذر.
وأضـاف الغيـص أن الطلب من الهنـد والصني قد يعوض 
االنكماش املتوقع من الدول املتقدمة، مشـددا عىل أهمية 

الصني والهند يف الطلب عىل النفط.
وقـال إن ”املـؤرشات تشـري إىل أن الحكومـة الصينيـة 
أصبحـت تمنـح رخصا جديـدة لالسـترياد وهـذا مؤرش 
إيجابـي عىل تعـايف الطلب عىل النفط يف الصـني، كما يتم 
اإلعـالن يف الصني عن مصاٍف جديدة، إحداها بسـعة 400 

ألف برميل/يوم يف الصني“.
وتابع قائال: الكميات املستوردة من النفط يف الصني خالل 

شهر ديسمرب أعىل من الكميات يف شهر نوفمرب.
وكان مسح لوكالة بلومبريغ قد توقع أن يسجل استهالك 
النفط يف الصني رقما قياسيا هذا العام، يف وقت يتخىل فيه 
أكرب مسـتورد يف العالم عن قيـود ”صفر كوفيد“ ما يعزز 

توقعات الطلب العاملي.
وحول العقوبات املفروضة عىل قطاع الطاقة الرويس، قال 
األمني العام ألوبك إن موسكو تعترب العبا رئيسيا يف أسواق 
الطاقة وليس من السـهل استبدال إنتاجها، مشريا إىل أنه 
من السـابق ألوانه معرفـة تأثري العقوبات عـىل إمدادات 

النفط الروسية.
وقـال الغيـص: ”يف أوبـك مسـارنا واضـح وهـو أهمية 
االسـتثمار يف النفـط والغـاز، والطاقـة، أوبك رسـالتها 
واضحـة وهـي أن االقتصـاد العاملي سـيتضاعف بحلول 
2050، وهنـاك زيادة 1.6 مليار نسـمة، العالم سـيحتاج 
إىل 25 باملئة زيادة يف مدخالت الطاقة، فمن أين سـيحصل 

عليها؟ النفط سيكون املزيج األهم يف معادلة الطاقة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 
االتحادية، ضبط أحد املسؤولني يف بلديَّة 
مركـز الرصافــة؛ بتهـمــة االبـتـزاز 
وطـلــب مبالــغ ماليَّــٍة بصـورٍة غري 
قـانـونيٍَّة، لـقـاء االمتناع عن عمل أداء 

عمل من أعمال وظيفته.
وافـادت الدائـرة، يف بيان ، انـه ”بتأليف 

ُمديريَّـة تحقيـق الهيئة يف بغـداد فريق 
عمٍل للتحرّي عـن معلوماٍت تفيد بإقدام 
أحد املسـؤولني يف بلديَّـة مركز الرصافة 
بابتـزاز أحـد املشـتكيني وطلـب مبالغ 
ماليَّـة ُتقـدَُّر (1,500,000) ديــنـار؛ 
لقـاء عـدم وضـع حواجـز كونكريتيٍَّة 
أمام محـل املشـتكي“. واوضحـت، أنَّ 
”الفريق انتقل إىل أحـد أحياء العاصمة 

بغداد، إذ تـمَّ نصب كمـنٍي للُمتَّهم الذي 
يعمل مسؤول شعبة املُخالفات يف بلديَّة 
مركز الرصافة وضبطه، ُمتلبِّساً بتسلُّم 
املبلـغ املـايلِّ املتفق عليه مع املشـتكي؛ 
ـد املُتَّهم بعدم وضـع حواجز  لقـاء تعهُّ
املُشـتكي“،  محـل  أمـام  كونكريتيَّـة 
ـت بالتعاون  ُمشـريًة إىل أنَّ ”العمليَّة تمَّ

مع جهات إنفاذ القانون“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، ويف اسـواق اربيـل عاصمـة اقليم كردسـتان بشـكل كبـري، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 425 الف دينار، وسـعر الرشاء 421 الف دينار، 

فيما كانت اسعار البيع صباح االثنني 418 الف دينار للمثقال.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 391 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 425 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 395 الفاً و405 آالف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهـب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 450 ألف 
دينار وسـجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 370 

الف دينار.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، عن تجهيز وتشـغيل 14 محطة يف 
عمـوم محافظـات العراق، وفيما أشـارت اىل وجود قروض إلنشـاء 400 
محطـة، أكـدت تعاقداتها مـع رشكات أمريكية لتنفيذ مشـاريع للطاقة 

بمواصفات عالية.
وقـال وزير الكهرباء، زيـاد عيل فاضل، يف ترصيح صحفـي: إن ”الوزارة 
لديهـا مباحثـات وعقود مع رشكة جنرال إلكرتيـك ومع رشكات أمريكية 
أخـرى“، الفتـاً اىل أن ”هـذه الـرشكات الرصينة سـوف تسـهم يف تنفيذ 

مشاريع بمواصفات عالية لضمان استقرار املحطات لسنوات طويلة“.
وأضـاف أن ”املرحلة األوىل من العقود املوقعة يف 2019 و2020 مع رشكة 

سيمنز، اكتملت بشكل كامل ضمن خارطة الطريق“.
مبينـاً أن ”املرحلـة األوىل خاصة يف مجـال نقل الطاقة، حيـث تمكنا من 

تجهيز وتشغيل أكثر من 14 محطة يف عموم محافظات العراق“.
ولفـت إىل أن ”الـوزارة لديها حوارات لصيانة وتأهيـل املحطات التوليدية 
املصنعـة يف رشكة سـيمنز“، مشـرياً اىل أن ”هنـاك قروضاً إلنشـاء 400 

محطة مع نفس الرشكة“.

بغداد/ الزوراء:
عـّد املختص يف الشـأن االقتصادي، محمـد عطية السـاعدي، رد القضاء 
دعـوى املصارف مـن التعامـل بالدوالر بالدليـل الدامغ عىل فـرض البنك 

الفيدرايل االمريكي سلطته عىل االموال العراقية. 
وقال السـاعدي يف ترصيح صحفي: ان ”التوضيح الذي اصدر عن القضاء 
يؤكـد ان البنك الفيدرايل له اليد الطوىل يف حركة الدوالر يف العراق وبإمكانه 
فـرض القيود وحظر التعامل بالدوالر مع أي مؤسسـة مالية يضع عليها 

مؤرشات“.
وأضـاف ان ”هناك صمتا حكوميا مثريا لالسـتغراب طـوال 19 عاما عىل 
معاهدة تم إبرامها عام 2004 يف زمن حكومة غري دسـتورية“، مشريا اىل 
ان ”املعاهدة اتاحت لواشنطن التحكم باالموال العراقية والتحوالت املالية 
بنـاًء عىل اجندات الخزانة االمريكية التي تفرض العقوبات عىل من تشـاء 

وتمنح الضوء االخرض ملن تشاء“.
ودعا السـاعدي اىل مراجعة تلك املعاهـدات وتحرير االقتصاد العراقي من 

االرتهان بيد القرار األمريكي.
وكان االتفـاق الـذي كشـف عنه القضاء قد امـاط اللثام عن إلـزام البنك 
املركـزي العراقـي بإيقـاف تزويد عملة الـدوالر إىل أي مسـتلم مبارش أو 
غـري مبارش عند تسـلمه طلـب تحريري مـن البنك االحتياطـي الفيدرايل 

األمريكي. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت اسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي بأكثر من 1%، 

امس الثالثاء، مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البرصة املتوسط املصدر آلسيا 1.04 دوالر بما يعادل 1.32% 

ليصل اىل 81.78 دوالرا للربميل الواحد.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 1.04 دوالر او ما يعادل 1.42% 

ليصل اىل 74.42 دوالرا.
وشـهدت اسـعار النفط العاملية ارتفاعا بداية االسـبوع الحـايل مع امال 

الطلب الصيني أكرب مستهلك للنفط بالعالم.

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املاليـة، امـس الثالثاء، 

منخفضا بنسبة (0.87%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (894.112.304) أسهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.368.174.201) دينار. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (598.87) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.87) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(602.48) نقطة.
وتم تداول اسـهم (40) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (34) 
مليون سهم بقيمة بلغت (43) مليون دينار من خالل تنفيذ (26) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(23) مليـون سـهم بقيمة بلغت (38) مليون دينـار من خالل تنفيذ (8) 

صفقات عىل اسهم 5 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ الزوراء:

بررت وزارة الزراعـة، امس الثالثاء، 
ارتفاع أسعار بيض املائدة يف األسواق 
املحليَّـة بزيـادة كلـف أغلـب املـواد 
الداخلة يف مشـاريع الدواجن بسبب 
أزمـة ارتفـاع رصف الـدوالر مقابل 
معالجـات  اتخـذت  فيمـا  الدينـار، 

لتخفيف وطأة األسعار. 
وقـال املستشـار يف الـوزارة، مهدي 
ضمد القيـيس، يف حوار اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”ارتفاع أسـعار بيض 
املائدة يف األسـواق يعود ألسباب عّدة 
منهـا تذبـذب أسـعار رصف الدوالر 
مقابل الدينار ألنَّ أغلب املواد الداخلة 
مسـتوردة،  الدواجـن  صناعـة  يف 
باستثناء مسـاهمة الوزارة بتجهيز 
ودعـم مشـاريع الدواجن املسـجلة 
بمادة الذرة الصفـراء ضمن الخطة 

الخاصة بدائرة الثروة الحيوانية“. 
وأضاف القيـيس أن ”الـوزارة تقوم 
العلفيـة  الـذرة  عرانيـص  بـرشاء 
بمبلـغ 500 ألف دينـار للطن، وبعد 
تجفيفها من الرطوبة بنسبة ترتاوح 
بني 30 - 35 % وتصفيتها يقل وزن 
الكميـة بنسـبة 58 %، وبعدها يتم 
بيعها إىل أصحاب مشـاريع الدواجن 
بأسـعار مدعومـة بمبلـغ 400 ألف 
دينار للطن لضمان اسـتمرار إنتاج 
البيض وديمومة رفد السوق املحلية 

إىل  للمنتجـني،  املقبولـة  باألسـعار 
جانب توفـري اللقاحـات والعالجات 
للمستشـفيات البيطريـة، إىل جانب 
تجهيز األفراخ املسـتوردة بعمر يوم 

واحد لغرض التفقيس“. 
أخـرى  عوامـل  ”هنـاك  أن  وتابـع 
أسهمت بزيادة أسـعار البيض منها 
ارتفاع األسعار عاملياً بسبب ظروف 
الحرب األوكرانيةـ الروسـية، وكذلك 

اإلغراق السـلعي وتأثريه يف استقرار 
مشاريع الدواجن وديمومتها“. 

وضعـت  ”الـوزارة  أن  إىل  وأشـار 
معالجـات لهـذا األمـر منهـا تبادل 
اإلنتاج الفائض من بيض املائدة بني 

املحافظات وإقليم كردستان“.
 مبينـا أن ”إغـالق املنافـذ الحدودية 
أمـام اسـترياد البيض يأتـي لغرض 
الدواجـن  إنتـاج مشـاريع  إنعـاش 

والوصول إىل االكتفاء الذاتي السيما 
إىل  تعرّضـت  املحافظـات  أغلـب  أنَّ 
السـوق  إغـراق  بسـبب  اإلفـالس 

واملنافسة باألسعار“. 
ويف البرصة، ارتفع سعر طبقة بيض 
املائـدة مـن 5500 اىل 7 االف دينار، 
بسـبب ارتفـاع سـعر رصف الدوالر 
وارتفاع مستلزمات االنتاج واالعالف 

وغياب الدعم الحكومي.

وكشـفت مديريـة زراعـة محافظة 
البرصة عن انخفـاض كبري يف انتاج 
بيض املائدة الشـهري، فيما اشارت 
اىل ان املحافظة تحتاج اىل ضعفي ما 

تنتجه من البيض. 
ويقول مديـر زراعة البـرصة هادي 
عليـه  اطلعـت  حـوار  يف  حسـني 
”الـزوراء“: ان ”سـعر طبقـة بيض 
املائـدة ارتفع مـن 5500 اىل 7 االف 
دينـار، بسـبب ارتفاع سـعر رصف 
الـدوالر وارتفاع مسـتلزمات االنتاج 

واالعالف وغياب الدعم الحكومي“.
واوضـح حسـني ان ”انتـاج بيـض 
املائدة انخفض يف محافظة البرصة، 
اىل نحو 50 مليون بيضة، بعد ان كان 

83 مليون بيضة قبل عدة أشهر“.
ويشري مدير زراعة محافظة البرصة 
اىل أن ”انخفـاض انتاج بيض املائدة 
أدى اىل قيـام أغلب اصحاب الدواجن 
بجـزر الدجاج، جـراء غيـاب الدعم 
الحكومي، وارتفاع أسعار مستلزمات 
االنتاج، وعدم حمايـة املنتج املحيل، 
فضال عن فتح االسـترياد عن طريق 
اقليم كردستان“.ولفت حسني اىل ان 
”محافظة البرصة بحاجة شهرياً اىل 
أكثر من 150 مليـون بيضة تقريباً، 
خصوصـاً يف ظـل الزخم السـكاني 
ضيـوف  وجـود  وكذلـك  الحاصـل، 

بطولة خليجي 25“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة اإلحصـاء الرتكية، امس 
الثالثاء، ان العراقيـني جاؤوا باملرتبة 
الثالثـة بـني أكثـر الشـعوب بـرشاء 
للعقارات يف تركيا خالل شـهر كانون 
األول املـايض. من جانـب اخر، تصدر 
العراق قائمة الدول املستوردة لألثاث 
من تركيا يف العام 2022، وفقا ألحدث 
البيانات واإلحصائيـات الصادرة عن 

مجلس املصدرين األتراك امس.
وقالـت هيئـة اإلحصـاء الرتكيـة يف 
تقريـر اطلعت عليـه ”الـزوراء“: ان 
”مبيعـات املنـازل يف تركيـا لألجانب 
انخفضـت بنسـبة ٪18.6 يف كانـون 
األول 2022 مقارنة بالشـهر نفسـه 
من العام السـابق وأصبحـت 6 االف 
و386 منـزًال، حصلـت أنطاليـا عـىل 
املرتبة االوىل بواقع الفي و465 منزال، 
وجاءت اسـطنبول يف املرتبـة الثانية 
بمبيعات الف و968 منزًال، ثم مرسني 

بواقع 663 منزال ”.
واضافت ان ”تركيا باعت خالل العام 
2022 من العام الحايل 67 الفا و490 
منزال لألجانب وبنسـبة ارتفاع بلغت 
%15.2 عـن نفـس الفرتة مـن العام 

السابق“.
كمـا أشـارت الهيئـة إىل ان ”الـروس 
تصدروا باقـي الـدول يف األكثر رشاء 
للعقـارات يف تركيا خالل كانون االول 
وبعـدد الفـي و 403 منـازل“، وجاء 
االيرانيون باملرتبة الثانية حيث اشرتوا 

675 منزالً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 
435 منزال، واوكرانيا رابعا بعدد 306 
منازل، وكازخسـتان خامسـا وبعدد 

266 منزال“.
ويتصـدر العراقيـون يف قائمـة رشاء 
املنـازل يف تركيا منذ العـام 2015، إال 

أن ترتيبهـم تراجـع للمركـز الثانـي 
بعـد ايران مع بداية العام 2021، قبل 
ان يرتاجـع للمركز الثالث منذ شـهر 
نيسان املايض بعد هيمنة روسية عىل 

العقارات الرتكية.
من جانب اخر، تصـدر العراق قائمة 

الدول املسـتوردة لألثاث من تركيا يف 
العـام 2022، وفقا ألحـدث البيانات 
واإلحصائيـات الصـادرة عن مجلس 

املصدرين األتراك امس الثالثاء.
الرتكيـة  الصـادرات  قيمـة  وبلغـت 
يف قطـاع األثـاث والـورق ومنتجـات 
الغابـات 8.44 مليـارات دوالر خـالل 
العـام املـايض 2022، لتسـجل بذلك 

أعىل صادرات سنوية عىل اإلطالق.
وبحسـب بيانـات مجلـس املصدرين 
األتراك، فإن صادرات القطاع سجلت 
خالل 2022 نموا بنسبة 20.8 باملئة، 

مقارنة بـ2021.
وعىل صعيد الدول املسـتوردة، تصدر 
العراق القائمـة بـ 1.04 مليار دوالر، 
تلته إرسائيل 483.6 مليون دوالر، ثم 

بريطانيا 450.8 مليون دوالر.
وسـجلت روسـيا أعـىل نسـبة زيادة 
يف صـادرات القطـاع بني الـدول التي 
اسـتوردت منتجـات بأكثـر من 100 
 164.5 بمعـدل  مليـون دوالر وذلـك 
باملئـة (216.8 مليـون دوالر)، تلتها 
مليـون   177.2) باملئـة   78.8 قطـر 
باملئـة   61 أوزبكسـتان  ثـم  دوالر)، 

(117.2 مليون دوالر).

fiÎ˛a@ÊÏ„b◊@fi˝Ç@bÓ◊ãm@¿@paäb‘»€a@ıaãìi@Úr€br€a@Újmãæa@ÊÏ‹n±@ÊÏÓ”aã»€a

%@1@Âfl@ãr◊˛@Òãój€a@‚bÇ@ b–mäa

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي من الـدوالر يف مزاد، امس الثالثاء، لتصل اىل 

63 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر: أن ”البنك املركزي بـاع امس خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 63 مليونـا و332 الفـا و784 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 
اسـاس بلـغ 1460 دينـاراً لـكل دوالر، مقارنة بيـوم االثنني التـي بلغت فيه 

املبيعات نحو 80 مليون دوالر.
واضـاف ان املبيعـات النقدية بلغت 38 مليونـا و 600 الف دوالر، فيما ذهبت 
البقيـة البالغة 22 مليونا و 982 الفا و 784 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج 

عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصـدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الـدوالر النقدي بلـغ عددها 13 
مرصفـا، فيما بلغ عـدد املصارف التي قامـت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 9 مصـارف، فيمـا كان اجمايل عـدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 191 رشكة.

@∂g@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@…uaãm
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@63

No: 7881   Wed    18     jan    2023العدد:   7881    األربعاء   18    كانون الثاني    2023

@wÌçæa@ÊÏÿÓé@¡–‰€a@ZŸiÎ˛@‚b»€a@µfl˛a
Ú”b�€a@Ú€Üb»fl@¿@·Á˛a

ÒÏíã€a@Ú∫ã°@�bèj‹nfl@Úœbñã€a@ç◊ãfl@Ú�Ìá‹i@¿@fiÎ˚èfl@¡jö

@Ú‡ñb»€a@¿@kÁâ‹€@√Ïz‹fl@ÜÏ»ñ
ÊbnéÜã◊Î

@pb◊ãí@…fl@á”b»nm@ıbiãËÿ€a
Ú”b�‹€@…Ìäbìfl@âÓ–‰n€@ÚÓÿÌãflc

@áÓ€a@È€@Ô€aäáÓ–€a@Ÿ‰j€a@Z7jÇ
ÚÓ”aã»€a@fiaÏfl˛a@Û‹«@∂Ï�€a



Òãíbjfl@Òãy

H9I

@NN@Òãój€a@ÔvÓ‹Ç
ÅÎã€a@ÒÜÏ«

!a@áj«@ÜbÁNÜ

مـن مزايا وفـوارق خليجي البرصة عن سـابقاتها – أيضـا  - انها 
حققت أرقاما قياسـية عىل مستوى الحضور الجماهريي ، وهذا ما 
ارشنا اليه يف مقال سابق،  وقد ابهرت األرقام  االشقاء عىل مستوى 
النخبة وكذلك عىل مسـتوى الشـارع العربـي الخليجي كما حملت 
الينا االسـتطالعات والتحقيقات الصحفيـة، ولكن هل من جديد يف 

املوضوع؟ نعم ..
ان لالرقـام دالالت البد ان تؤخذ بعني االعتبار، فالرقم سـبعون ألف  
مشجع وهو عدد الذين حرضوا مباراة العراق وقطر يف نصف نهائي 
البطولـة يف ملعب جذع النخلة، هـو األعىل طبعا يف عدد الجمهور يف 
مباراة واحدة قياسا عىل  الدورات السابقة، ولكننا هذه املرة نبحث 

عن الداللة الوطنية يف الرقم.
هؤالء السبعون الف وربما اكثر عىل الرغم من ان الطاقة االستيعابية 
الرسـمية للملعب هي خمسـة وسـتون الف متفرج ، وألن خليجي 
البرصة دورة اسـتثنائية بني دورات بطولـة الخليج العربي لذا كان 
البد من التعامل معها عىل هذا األسـاس والسـماح بهذه الزيادة ما 
دامت ال تسـبب خطرا عىل سـالمة الجمهور .. هذا الجمهور توافد 
عـىل البرصة مـن كل محافظات العـراق ، ويف هـذا الحضور البهي 
ملدينـة املدن البرصة ، تكمن الداللة الكربى ،   هذا العدد الكبري ليس 
كل مـن حـرض اىل املحافظة وانما هم  الذين سـعدوا بدخول امللعب 
، فهنـاك من جاء البرصة ولم يدخل امللعـب ، فالكثري من العراقيني 
وصلـوا البـرصة عائالت عائـالت ، منهم مـن دخل امللعـب ومنهم 
اسـتثمرها فرصة للسـياحة ، مما يعني ان الكثريين كانوا يقضون 

الليلة بل الليايل يف البرصة .
ومن الصور الجماهريية املسـتلة – أيضا – من هذا الرقم ان نسـبة 
التسـعني يف املئـة بل أزيد كانت من فئة الشـباب، ومنهـا أيضا، ان 
هؤالء الشباب جاءوا بأسـمائهم والسنتهم وبهوياتهم او باجاتهم 
او بطاقات تعريفهم، اخرت ما شـئت، ليـس يف االمر مزحة فالداللة 
اكـرب مـن ان تـدرج يف بـاب ” التحشـيش ” وهو فـن الضحك من 

الحقائق التي تساق يف غري موضعها .
يف هذا الكالم كل مفردة يف محلها وتنعم باالحرتام الكامل الذي يليق 
بها، نعم لقد جاءوا بأسـمائهم والسنتهم وبطاقات تعريفهم، وهو 
امـر حققته خليجي 25 عىل الرغم مـن كل ما كان يرعب ناس هذا 
البلـد اآلمـن، العراق، هذا العـراق الجميل الذي اقرتنـت صورة الدم 
فيه بهذه املفردات االسـم واللسـان والهوية ، فمنذ 2003 إذ نفثت 
سـموم االحتالل يف دروبه، ورفعت الحواز الكونكريتية يف شـوارعه 
فتقَطعت االوصال وأثري الرعب، حتى صار العراق كأنه ليس العراق 
.. ومع السنني تناسلت خاليا الرش والدة مرة  وانشطارا مرات ، واذا  
الشوارع واملدن تتنكر ألبنائها، فاألسماء صارت تهمة ‘ والسحنات 
صـارت تهمة، واأللسـن صارت تهمـة ، والهوية ” البـاج ” صارت 

تهمة، بل يف أماكن بعينها من العراق، صار العراق تهمة! 
هؤالء السـبعون ألف يف ملعب مباراة العراق وقطر  يف نصف نهائي 
البطولـة ومعهـم يف املدينة الجميلة بـرصة الفراهيـدي والجاحظ  
أضعافا مضاعفة، وخلفهم يف مدنهم التي جاءوا منها ماليني اإلباء 
واالمهـات ، واالخـوة واالخـوات  املطمئنني، رقم تشـظت بفعله  - 
بفضل الله سـبحانه – كل تلك الكتل الكونكريتية، وتالشـت بفعله 
كل الشائعات، ووئدت كل املؤامرات ، يف هذا الرقم داللة اندحار زمن 

ووالدة زمن .. زمن خليجي البرصة  بكل بشائره .. واىل الغد ..
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بغداد/ متابعة الزوراء:
 عقَد  امس الثالثاء يف فندق جراند 
التنسـيقي  ميلينيـوم، املؤتمـر 
لنهائي خليجي زين 25 ، ومّثـل 
الجانـب العراقي املديـُر اإلداري 
مهدي كريم ومديـر التجهيزات 
حقي إبراهيم واملنسق اإلعالمي 

محمد عماد.
املنتخـب  يرتـدي  أن  وتقـرَر 
الوطنّي العراقي الطقم األبيض 
الكامـل، بينما يرتـدي املنتخب 

العمانـي الطقم األحمر الكامل، 
ويرتدي حـراس مرمى منتخبنا 
الطقم األصفر الكامل، وحراس 
مرمـى منتخـب عمـان الطقم 

األسود الكامل.
العمانـي  املنتخـب  وحجـز 
البطاقة الثانية املؤهلة للمباراة 
النهائيـة لبطولـة خليجـي 25 
ليواجه منتخبنا الوطني يوم غد 
الخميس يف املباراة املرتقبة التي 

ستقام عىل ملعب جذع النخلة.

البرصة/ متابعة الزوراء:
اعرتَف يونس محمود، النائب الثاني لرئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، 
أن منتخب بالده لم يظهر بمستواه املعروف رغم تجاوز قطر يف نصف 
نهائي كأس الخليج. وقـال محمود ”الفوز مهم وتحقق أمام منتخب 
قـوي، واألهم أن نكمل املشـوار نحو نيل لقب خليجـي 25“. وأضاف 
”لم يظهر فريقنا بمسـتواه املعروف، كانت لدينا بعض األخطاء أمام 
العنابي القطري“. وشـدد ”طالبت العبي منتخبنا بالرتكيز وتصحيح 
األخطـاء يف النهائـي أمام عمـان“. وأوضـح ”نهدي الفـوز إىل أرواح 
ضحايا املشـجعني الذين لقوا مرصعهم إثر حادث مؤسـف يف الطريق 
الرابط بني النارصية والبرصة“. ونوه ”نثمن الدعم الجماهريي الكبري 
مـن قبل الجمهور العراقي الذي تواجـد يف امللعب بوقت مبكر“. ولفت 
”الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة كاسـاس، يعمل بشـكل 

مميز مع الالعبني، أتمنى لهم النجاح يف التتويج باللقب“.

@‚bflc@aáÀ@ùÓi˛bi@|íÏnÌ@b‰jÉn‰fl
25@ÔvÓ‹Ç@pbèœb‰fl@‚bnÇ@¿@Êb‡«

@k‘‹€@b„ÜÏ‘Óé@çÓ◊6€a@ZÜÏ‡´@ê„ÏÌ
Ú€Ï�j€bi@Ú”äb–€a@Úfl˝»€a@b„äÏËªÎ
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البرصة/ الزوراء:
بدعوٍة خاصة من وزير الشباب والرياضة 
أحمـد املربقـع، حـل ضيوًفا عـىل ملعب 
البـرصة الـدويل، مجموعة مـن األطفال 
املصابني بمرض الرسطان من مستشفى 
وارث يف كربـالء املقدسـة، لدعم منتخبنا 
الوطنـي يف مبـاراة الدور نصـف النهائي 

لبطولـة خليجـي 25 التي فـاز فيها عىل 
شقيقه القطري بهدفني مقابل هدف.

 وبـني الوزير أن حضور هـؤالء االطفال، 
وتسجيلهم للحظات سـعيدة يف حياتهم، 
كانـت فعـًال إحدى األسـباب التـي نالت 
بمجمـوع  الوطنـي  منتخبنـا  تعاطـف 
العبيـه، وجماهرينـا التـي حيتهم فضًال 

عن عدسـات اإلعـالم، التـي تفاعلت مع 
وجودهم يف صالة كبـار الضيوف، مؤكًدا 
عـىل أن اسـتقبال هـؤالء األطفـال حمل 
رسـائل إنسـانية، تـزدان بهـا البطولـة 
جميـع  مـن  نجحـت  التـي  الرياضيـة، 
الجوانب عامة واإلنسـانية منها بصورٍة 

خاصة.

البرصة/ متابعة الزوراء:
 أقرَّ مدرب منتخب عمان برانكو ايفانكوفيتش بصعوبة مواجهة املنتخب 
الوطنـي يف نهائـي بطولـة خليجي 25 املقـرر إقامتها يوم غـد الخميس. 
وقال ايفانكوفيتش، ”أنا متابع للفريق العراقي وهو مسـتضيف مع دعم 
جماهريي، وهنا فرصة لتقديم الشـكر للجماهري العراقية التي شـجعت 
جميع املنتخبات خالل مباريات البطولة“. وزاد، ”اسـعد يشء عند املدرب 
عندما يمتلك فريقا متكامال يحقق له كل يشء، لذا فكل مباراة اركز عليها 
ونلعب من أجل الفوز، سـنلعب أمام العـراق من اجل الفوز مثلما لعبنا يف 
االفتتاح من أجله، وسـأجهز الفريق للنهائي ولـدي ثقة بالالعبني ويف اية 
لحظة لهم القدرة عىل التسجيل“. واكد، بان ”اهم يشء فزنا عىل البحرين 
يف نصف النهائي باسـتحقاق وهو حامل اللقـب وفريق جيد فنيا ومدربه 
يعمل معه منذ ثالث سـنوات“. واختتم مدرب عمان حديثه، بالقول، ”كل 
الشـكر للجماهـري العمانية التي حرضت من عمان وكانت شـيئا اضافيا 
للفريـق من خالل املسـاندة طـوال فرتة اللقـاء“، مضيفا ”لعـب فريقنا 
مبـاراة رائعـة من دون أخطاء، وهدف الفوز هو نتـاج االداء بغض النظر 

عن اإلصابات وغياب عدد من الالعبني“.
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النارصية/ الزوراء

عدسة/ حسن جواد

حَرض رئيُس االتحاد العراقي لكرِة القدم، 

صباح امـس الثالثاء عدنـان درجال مع 

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب 

األول  والنائـب  بنيـان  إيـاد  والرياضـة 

لرئيـس االتحاد عيل جبار وعضو االتحاد 

فـراس بحـر العلـوم والوفـد املرافق إىل 

مجلس عزاء ضحايا حادث تصادم باص 

يقُل مشـجعني مـن أهـايل محافظة ذي 

قار متوجهني إىل البرصة لحضور مباراة 

منتخبي قطر والعراق، اول أمس االثنني، 

ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25.

وقـدَم درجـال والوفـد املرافـق التعازي 

لـذوي الضحايا، معرباً عن أسـفه البالغ 

لهـذا الحادث املـروع الـذي راح ضحيته 

االبريـاء  مـن الوفيـات  واالصابـات بني 

صفوف مشجعي املنتخِب الوطني.

وبـنّي درجال والوفد املرافـق له تعاطفه 

مـع أُرس الضحايا الذين قضـوا نحبهم، 

متمنيـاً الشـفاَء العاجـل للمصابني إثر 

الحادث املروع.

وكان يف اسـتقبال الوفـد املُعزي محافظ 

ذي قار ومدير شباب ورياضة املحافظة 

ورئيس نادي سوق الشيوخ.

وقطـع مهاجـم منتخبنا الوطنـي لكرة 

القـدم أيمـن حسـني، وعداً للمشـجعني 

الذيـن لقـوا حتفهم يف حادث سـري عىل 

طريق ذي قار-البرصة.

وقـال حسـني يف تدوينة عرب حسـاباته 

عىل مواقع التواصل االجتماعي: ”وصلنا 

إىل النهائـي بفضل دعـم الجماهري التي 

حرضت مـن الصباح.. الرحمة والغفران 

ملـن فارقـوا الحياة يف حادث سـري، عهداً 

عـاش  أجلكـم  مـن  الـكأس  سـنحقق 

العراق“.

وحصد أيمن حسـني جائزة أفضل العب 

يف مبـاراة منتخبنـا وقطر بعد تسـجيله 

الهدف الثاني الذي وضع أسـود الرافدين 

يف النهائي.

ومـن جهـة اخرى  قـال رئيـس االتحاد 

العراقـي لكرة القـدم عدنـان درجال إن 

تتويج املنتخـب الوطني بـكأس الخليج 

للشـعب  تقـدم  هديـة  أغـىل  سـيكون 

العراقي.

وقال درجال سـتكون هنالك استعدادات 

جيدة للمباراة الختامية يوم غد الخميس 

يـوم  الخـر  البطولـة  انجـاح  وهدفنـا 

منهـا“، مبينـا ”لقد تـم التهيئـة القامة 

احتفالية تتناسـب مع الحـدث لكنها لن 

تكن بمسـتوى احتفالية االفتتاح اسـوة 

بـكل البطوالت التي تقـام بمختلف دول 

العالم“.

واشـار اىل ان ”هدفنـا االول واالخري هو 

اسـعاد الجماهـري العراقيـة الوفية من 

خالل التتويج بلقب خليجي 25 وان ذلك 

التتويج هو ابسط هدية نقدمها للشعب 

العراقي مـن موقعنا كقائمني عىل الكرة 

العراقية“.

واكد ان ”هنالك تكريماً عىل مستوى عال 

من رئيس الوزراء للمنتخب يف حال الفوز 

يف املبـاراة االخرية عىل عمان ورفع كأس 

الخليـج، مبينا ان ”االتحاد سـبق ان قام 

بتكريـم املنتخب قبل تأهلـه لدور نصف 

النهائـي للبطولة الحاليـة لكن اعتقد ان 

التكريم االغىل لالعبني هو إسـعاد ماليني 

الجماهـري العراقية التـي تنتظر الفرحة 

من خالل التتويج“.

وكان منتخبنا الوطني وشقيقه العماني 

تأهال للمبـاراة الختامية لبطولة خليجي 

25 الجارية حاليا يف البرصة وسيحتضن 

ملعـب جـذع النخلة املواجهة الحاسـمة 

بني املنتخبني يوم غد الخميس.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت لجنة الحـكام ببطولة كأس 
الخليج العربي، هوية طاقم التحكيم 
الـذي سـيدير نهائي املسـابقة بني 
منتخبنـا الوطني ومنتخب سـلطنة 

عمان.
الوطني شـقيقه  ويواجـه منتخبنا 
العمانـي، يـوم غـد الخميـس، عىل 
نهائـي  الـدويل، يف  البـرصة  ملعـب 

بطولة كأس الخليج العربي.
وأسندت لجنة الحكام، إدارة املباراة 
النهائيـة التي سـتقام يف السـابعة 
مساًء، إىل الحكم الروماني كوفاكس 

ستيفان.
ويسـاعد كوفاكس ستيفان يف إدارة 

اللقـاء، الثنائـي ماريتيمو فاسـييل 
وآراتني ميهاي، بجانب الحكم الرابع 
سـلمان الفالحي، والحكم الخامس 

زاهر الشمري.
ويتـوىل الحكـم الفرنـيس جرييمي 
بينـارد، تقنيـة الفيديـو يف نهائـي 
ويسـاعده  الخليـج،  كأس  بطولـة 
يف هـذه املهمـة، املغربـي رضـوان 
جيد والسـعودي عبد الله الشهري، 
وسيكون البحريني خليفة الدورسي 

مقيًما للحكام.
يذكر أن منتخبنا الوطني بلغ نهائي 
كأس الخليـج بعـد فـوزه 1-2 عىل 
قطر، أمـا عمان فازت عىل البحرين 

بهدف دون رد.
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االردن/ متابعة الزوراء:
دخـَل مدافع منتخبنا الوطني مصطفى ناظم، خيارات الفيصيل األردني، الذي يسـعى إىل تعزيز صفوفه 
بنخبـة من الالعبني، تمهيًدا للمشـاركة يف دوري أبطال آسـيا. وتتجه النية لـدى الفيصيل، للتفاوض مع 
مصطفـى ناظـم من أجل تجديد عقده الذي انتهى مع الفريق األردنـي. وانضم مصطفى ناظم لصفوف 
الفيصـيل منتصف املوسـم املايض، واسـتطاع أن يحظى بإعجاب الجهاز الفنـي والجماهري ملا قدمه من 
إضافة مؤثرة للفريق يف خط الدفاع. واسهم مصطفى ناظم بفضل تألقه يف قيادة فريق الفيصيل لحصد 
لقب الدوري األردني خالل املوسم املايض. وقام نادي الفيصيل بتجديد الثقة يف جمال أبو عابد مديرا فنيا، 

من أجل منحه الوقت الكايف لتحديد خياراته من الالعبني استعداًدا للموسم الجديد.

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á



سيدني / متابعة الزوراء
عودته  عاملياً،  عرش  الثالث  زفرييف  ألكسندر  األملاني  كلَّل 
البريويف  عىل  صعب  بفوز  كان  وإن  بنجاح  املالعب  إىل 
الـ103 عاملياً حيث احتاج إىل خمس  خوان بابلو فارياس 
مجموعات ورد التحية مرتني يف مدى أربع ساعات، يف الدور 

األول من بطولة اسرتاليا املفتوحة لكرة املرضب.
 ،6-1 الثانية  6-4، ورد يف  األوىل  املجموعة  وخرس زفرييف 
ثم خرس الثالثة 7-5 قبل أن يدرك التعادل بصعوبة بكسبه 
صالحه  يف  األخرية  الخة  حسم  ثم   ،(7-3)  7-6 الرابعة 

.6-4
وصعد الرويس أندريه روبليف بسهولة إىل ثاني أدوار بطولة 
أسرتاليا املفتوحة لكرة املرضب عقب تغلبه عىل النمساوي 
دومينيك تييم بثالثة مجموعات دون رد يف الدور األول من 

البطولة.
وتمكن روبليف املصنف السادس عاملياً من حسم املجموعة 
األوىل لصالحه بستة أشواط مقابل ثالثة ثم كرر الفوز يف 
املجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة قبل أن يختتم 
أيضاً  الثالثة  املجموعة  يف  تييم  عىل  ويتغلب  بقوة  املباراة 

 (6-2).
بطولة  من  الثاني  الدور  إىل  فريتز  تايلور  األمريكي  وعرب 

للتنس  املفتوحة  عقب أسرتاليا 
الجورجي  عىل  ز تغلبه  لو نيكو
بثالث  ت باسيالشفييل  عا مجمو
يف  واحدة  مجموعة  األول مقابل  الدور 
البطولة.وتمكن فريتز  ملصنف من  ا
من الثامن يف البطولة والتاسع  عاملياً 
األوىل  املجموعة  لحه حسم  لصا

مقابل  أشواط  بعة بستة  ر أ
الثانية  باملجموعة  فاز  بستة ثم 

أن  قبل  شوطني  مقابل  ينتفض أشواط 
باملجموعة  ويفوز  عاملياً  الـ90  املصنف  باسيالشفييل 
الثالثة .(6-4) وحسم فريتز فوزه وصعوده للدور الثاني 

بعد أن فاز باملجموعة الرابعة بصعوبة (7-5).
ويف منافسات السيدات، تأهلت الفرنسية كارولني غارسيا 
املصنفة الرابعة عاملياً إىل الدور الثاني من بطولة أسرتاليا 
املفتوحة للتنس بفوز سهل عىل الكندية كاثرين سيبوف 
2 – 0.وحسمت غارسيا املجموعة األوىل لصالحها بستة 
أشواط مقابل ثالثة قبل أن تبسط سيطرتها تماماً عىل 
دون  أشواط  بستة  الثانية  باملجموعة  وتفوز  سيبوف 

رد.

باريس / متابعة الزوراء
باريس  وسط  العب  فرياتي،  ماركو  تحدث 
خالل  فرنسا،  يف  حياته  عن  جريمان،  سان 

السنوات العرش األخرية.
فرانس  ملجلة  ترصيح  يف  فرياتي،  وقال 
فوتبول الفرنسية: «ما زلت إيطاليا، لذلك ال 
لكن فرنسا جزء  بماركو.  يدعونني  يزالون 

وأنشأت  هنا  نشأت  «لقد  مني».وأضاف: 
عائلة هنا، واليوم أنا رجل ناضج. لقد عشت 

هذا الجزء املهم من حياتي يف فرنسا».
كان  عندما  أرسته  مع  فرياتي  يسافر  ولم 
طفال إىل باريس، ورأى املدينة ألول مرة مع 

انتقاله إىل سان جريمان يف ٢٠١٢.
إىل  وصويل  «بمجرد  ذلك:  عىل  فرياتي  وعلق 

عىل  ووقعت  لصدمة  تعرضت  هنا 
الفور يف حب املدينة.. لقد جعلت عقيل 
من  تنتقل  «عندنا  منفتحا».وختم: 

العديد  تقابل  باريس  إىل  صغرية  قرية 
والثقافات  املختلفني  األشخاص  من 

مساعدتك  يمكنها  باريس  إن  املختلفة، 
عىل النمو إذا كنت رجال ذكيا».

ليدز / متابعة الزوراء
اتخذ نادي ليدز يونايتد قرارا مفاجئا بشأن التعاقد مع 
خالل  أنجيه،  وسط  العب  أوناحي،  الدين  عز  املغربي 

املريكاتو الشتوي الجاري.
ووفقا لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية، فإن ليدز يونايتد 
مفاجئ،  بشكل  أوناحي  صفقة  يف  املفاوضات  تجميد  قرر 
وتركز اإلدارة عىل تقييم موقف املدرب جييس مارش، 

بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرا.
ودعا عدد من املشجعني إلقالة مارش 
من منصبه، بعد هزيمة الفريق يوم 
الجمعة املايض أمام أستون فيال.

يتواجد  املغربي  الالعب  أن  يذكر 
اهتمامات  قائمة  ضمن  أيضا 
خالل  ونابويل  سيتي  ليسرت 

املريكاتو الشتوي الجاري.
عدة  إىل  باالنتقال   ،٢٠٢٢ العالم  كأس  عقب  أوناحي  وارتبط 
أندية كربى، عقب تألقه بقميص أسود األطلس وقيادة املغرب 

إىل الدور نصف النهائي.

القاهرة / متابعة الزوراء
رغبته  برياميدز،  نادي  قائد  السعيد،  الله  عبد  أكد 
خالل  الزمالك،  لصفوف  االنتقال  يف  الشديدة 
يف  السعيد  الجاري.وقال  الشتوي  املريكاتو 
إن  البلد،  صدي  لقناة  تلفزيونية  ترصيحات 
املفاوضات مع الزمالك ال تزال مستمرة.وأضاف: 
«ال زالت مفاوضات انضمامي للزمالك مستمرة، 
لقرار،  الوصول  أجل  من  الناديني  تواصل  أنتظر 
للزمالك».ونوه:  االنضمام  أريد  واضحة  رغبتي 
«أريد اللعب يف فريق جماهريي كبري، هذا يفيدني 
اللعب».وأتم:  من أجل تجديد نشاطي ودوافعي يف 
أن تتفهم  أتمنى  أن أكون كاملوظفني،  «أنا ال أحب 

اإلدارة يف برياميدز موقفي ورغبتي».

                         

باريس / متابعة الزوراء
أسطورة  زيدان  الدين  زين  ترشيح  الفرنيس  الجمهور  يدعم 

الديوك وريال مدريد إىل منصب جديد يف الكرة الفرنسية.
وكان زيدان يحلم بقيادة منتخب فرنسا، لكن نويل لو جريه 
ديشامب  ديدييه  عقد  جدد  الكرة،  التحاد  السابق  الرئيس 

حتى نهائيات كأس العالم 2026.
وأبرزت شبكة ”لو سبورت 10“، إجراء استطالع كبري للرأي 
جريه  لو  نويل  لخالفة  املحتمل  املرشح  عن  الفرنسيني  بني 
أن  الفرنسية  الشبكة  الكرة.وذكرت  اتحاد  رئيس  منصب  يف 
زيدان جاء يف صدارة املرشحني لخالفة لو جريه، وحصل عىل 
%32 من أصوات الفرنسيني، بينما جاء ديشامب يف الرتتيب 
بعقد  حاليا  زيدان  الدين  زين  يرتبط  %24.وال  بنحو  الثاني 
مع أي فريق، لكن زعمت الكثري من التقارير بأنه قد يدرب 

يوفنتوس أو ريال مدريد يف املوسم املقبل.

برشلونة / متابعة الزوراء
الليجا،  رابطة  تفرضه  الذي  النظيف،  املايل  اللعب  قانون  يمثل 

مصدر تهديد لبقاء جايف مع ناديه برشلونة يف املواسم املقبلة.
توقيع  رغم  فإنه  اإلسبانية،  ديبورتيفو  موندو  لصحيفة  ووفًقا 
جايف عىل عقده الجديد يف سبتمرب/أيلول املايض حتى عام 2026، 

لكن برشلونة لم يسجله حتى اآلن يف رابطة الليجا.
يسمح  للرواتب  هامش  أي  لديه  ليس  برشلونة  أن  إىل  وأشارت 
بتسجيل العقد الجديد لجايف، كي يصبح العًبا مسجالً يف الفريق 
األول للبارسا.وأوضحت الصحيفة اإلسبانية، أن جايف ووكيله ال 
يشعران بالقلق، ولديهم ثقة كاملة بأن النادي الكتالوني، سيحل 
ليفربول،  صفوف  إىل  باالنتقال  ارتبط  جايف  أن  األزمة.يذكر  تلك 
قبل توقيعه عىل العقد الجديد مع ناديه برشلونة مطلع املوسم 

الحايل.

الرياض / متابعة الزوراء
اإليطالية  الكرة  عشاق  أنظار  تتجه 
والذي  الدويل،  فهد  امللك  ملعب  صوب 
ميالن  بني  الغضب  ديربي  سيستضيف 
السوبر  كأس  يف  األربعاء،  اليوم  وإنرت، 

اإليطايل.
بطل  بصفته  السوبر  يف  يشارك  ميالن 
بعد  النرياتزوري  شارك  بينما  الدوري، 

تتويجه بكأس إيطاليا.
الكلمة  صاحب  هو  الدفاع  وسيكون 
الثنائي  وأن  خاصة  اللقاء،  يف  العليا 

يعاني عىل املستوى الدفاعي.
بصفته  السوبر  يف  ميالن  ويشارك 
يشارك  إنرت  أما  اإليطايل،  الدوري  بطل 
املوسم  يف  إيطاليا  كأس  بطل  باعتباره 

املايض.
طموحات  وجماهريه،  ميالن  ويضع 
رافائيل  الربتغايل  الالعب  عىل  عريضة 
لياو، من أجل حصد لقب السوبر، للمرة 

الثامنة يف تاريخ الفريق.
يف  واألخطر  األبرز  السالح  لياو  ُيعد 
الجناح  أثبته  ما  وهو  ميالن،  تشكيلة 
بعدما  املاضية،  الفرتة  طوال  الربتغايل 

قاد الفريق لحصد لقب الكالتشيو.
ملدافعي  األكرب  الكابوس  لياو،  وأصبح 
املهارات  بفضل  اإليطايل،  الدوري 
الذي  الالعب  بها  يتمتع  التي  والقدرات 
اليرسى  الناحية  يف  تهديدا كبريا  يشكل 

مليالن.
وبات لياو من أعمدة ميالن الرئيسية يف 

ستيفانو  عليه  ويعتمد  موسمني،  آخر 
بيويل املدير الفني مليالن، بشكل دائم يف 
التشكيل األسايس، نظرًا للقوة واملهارة 

التي يمتاز بها.
مباراة   ٢٤ يف  املوسم  هذا  لياو  وشارك 
املسابقات،  بكافة  ميالن  بقميص 

وسجل ٩ أهداف وصنع مثلهم.
بوجود  األخرية  السنوات  يف  إنرت  وتمتع 
عامال  كان  وصلب،  منظم  دفاع  خط 

أساسيا يف التتويج بلقب الدوري موسم 
(٢٠٢٠-٢٠٢١) مع أنطونيو كونتي.

مع  األول  إنزاجي  سيموني  موسم  ويف 
اإلنرت، كان الفريق صلبا بوجود الثالثي 
فري  دي  ستيفان  سكرينيار،  ميالن 

وأليساندرو باستوني.
وكان النرياتزوري (٣٢ هدفا) هو ثاني 
ميالن  الثنائي  خلف  دفاع  خط  أقوى 

ونابويل (٣١ هدفا) باملوسم املايض.

ورغم  الجاري،  املوسم  بداية  منذ  لكن 
تواجد نفس الالعبني إال أن الفريق فقد 
وأصبح  الدفاعي،  املستوى  عىل  شكله 

هشا للغاية.
ميالن أيًضا الذي توج بلقب االسكوديتو 
دفاعه  خط  بفضل  املايض  باملوسم 
وحارسه، إال أنه هذا املوسم فقد شكله 

أيًضا عىل غرار اإلنرت.
وخالل ١٨ مباراة لعبها ميالن بالدوري 

باملوسم الحايل، تلقى الفريق ٢٠ هدفا، 
ليصبح هو خ أقوى خط دفاع.

وعىل إثر الرتاجع الدفاعي، أهدر الفريق 
الفرق  نقاطا عديدة سواء خاصة أمام 

متوسطة املستوى.
ارتكاب  كثرة  من  وإنرت  ميالن  وعانى 
الرتكيز  وغياب  الدفاعية  األخطاء 
والتنظيم الذي ساهم يف تلقي شباكهما 

ألهداف سهلة.
كلمة  هو  الدفاع  خط  سيكون  ولذلك 
الرس، السيما وأن الفريق الذي سيظهر 
صاحب  هو  فسيكون  دفاعية  صالبة 

الفرصة األكرب للتتويج باللقب.
أنه  ميالن،  قائد  كاالبريا  دافيد  وأكد 
اإليطايل  السوبر  بلقب  بالتتويج  يحلم 

عىل حساب إنرت.
وقال: «نسعى للفوز أمام خصم قوي، 
البطوالت،  تحقيق  نريد  دائما  ونحن 
الصعبة  اللحظات  ببعض  مررنا  لقد 
الذي يدفعنا  الشغف  لدينا  مؤخراً، لكن 
للفوز بأي لقاء نخوضه، وهذه الرغبة 

ستكون مضاعفة اليوم».
إنرت  العب  مخيتاريان،  هنريك  وأعرب 
ميالن، عن ثقته يف تتويج فريقه بلقب 
حساب  عىل  اإليطايل،  السوبر  كأس 

غريمه ميالن.
أمام  املاضية  ملباراتنا  «بالنسبة  وقال: 
نتطور..  واآلن  جيدين،  نكن  لم  ميالن، 
نحن  لذا  ونابويل،  برشلونة  عىل  فزنا 

مستعدون».

بوسطن / متابعة الزوراء
وصيف  سلتيكس،  بوسطن  واصل 
بطل املوسم املايض، ونجمه جايسون 
كرة  دوري  صدارة  يف  التحليق  تايتوم 
بفوز  للمحرتفني،  األمريكي  السلة 
حساب  عىل  كان  توالياً  توالياً  سابع 
-١٣٠ هورنتس  تشارلوت  مضيفه 
التقليدي  املاراثوني  اليوم  يف   ١١٨
كينغ  لوثر  مارتن  للراحل  التكريمي 

املناهض للعنرصية.
كينغ  لوثر  ألقى  حيث  تشارلوت،  يف 
خطاًبا يف عام ١٩٦٠ بعنوان «األسود 
والحلم األمريكي»، معلناً: «لدي حلم» 
سنوات  ثالث  بعد  مشهورا  ظل  الذي 
نجما  نفسه  تايتوم  فرض  تقريًبا، 
بتسجيله ٥١ نقطة مع تسع متابعات 

وخمس تمريرات حاسمة.
«بدونه  املباراة:  عقب  تايتوم  وقال 
فعل  يإمكاني  يكن  لم  كينغ)،  (لوثر 

ما أفعله وأحقق حلمي».
املباراة  بداية  منذ  سلتيكس  وتفوق 
مطلع  نقطة   ١٧ اىل  الفارق  ووسع 
يف  نجح  تشارلوت  لكن  الثالث  الربع 
بفضل  نقطتني  اىل  وتقليصه  العودة 
نقطة)   ٢٦) ماكدانيالز  جايلن  تألق 
والميلو بال (٢٥ نقطة)، لكن تايتوم 
اللحظات  يف  إىل فريقه  السيطرة  أعاد 
الحاسمة بثالث ثالثيات متتالية منهياً 

الربع األخرية بتسجيله ١٨ نقطة.
ويملك سلتيكس أفضل غلة هذا املوسم 
برصيد ٣٣ فوزاً يف ٤٥ مباراة ويرتبع 
صدارة الدوري واملنطقة الرشقية.ويف 
ميلووكي، استعاد باكس، بطل ٢٠٢١، 
توازنه بعد خسارتني متتاليتني عندما 
تغلب عىل ضيفه إنديانا بيرسز ١٣٢-
الثالث  املركز  يف  موقعه  فعزز   ١١٩

للمنطقة الرشقية.
جونيور  إىل  بفوزه  باكس  ويدين 

دابل»  «دابل  حقق  الذي  هوليداي 
تمريرة   ١١ مع  نقطة   ٣٥ بتسجيله 
النجم  غياب  معوضاً  حاسمة، 
الذي  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 

فضل املدرب مايك بادنهولزر إراحته.
الناشط  أعلن  حيث  واشنطن،  يف 
«لدي  الشهري  كتابه  عن  الحقوقي 
عاد   ،١٩٦٣ أغسطس   ٢٨ يف  حلم» 
غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، 
هزائم  أربع  بعد  االنتصارات  سكة  إىل 
عندما  مباريات،  خمس  يف  محرجة 
تغلب عىل مضيفه ويزاردز ١٢٧-١١٨ 
صاحب  كوري  ستيفن  نجمه  بفضل 
الربع  بينها ١٢ حاسمة يف  ٤١ نقطة 
وداريموند  بول  جوردان  األخري.وبرز 
غرين أيضا يف صفوف ووريرز، فسجل 
متابعات،  سبع  مع  نقطة   ٣٢ األول 
 ١٠ مع  نقطة   ١٧ الثاني  وأضاف 

تمريرات حاسمة.
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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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باريس / أ ف ب: 
أمـام  فرنسـيان  صحفيـان  مثـل 
لالشـتباه  باريـس  يف  محكمـة 
بمحاولتهمـا ابتزاز ملـك املغرب يف 
العـام ٢٠١٥، األمر الـذي ينفيانه، 
الحكـم يف ١٤  أن يصـدر  ويتوقـع 

آذار/مارس.
ودفع إريك لوران املراسـل السـابق 
و»لوفيغـارو  فرانـس»  «راديـو  يف 
ماغازين» ومؤلـف عدد من الكتب، 
متسائالً «أين االبتزاز؟»، يف مواجهة 
اتهامـه بأنه طلـب مليونـي يورو 
للتخّيل عن نرش معلومات قد تكون 

ُمحرجة للرباط.
البالغ  السـابق  الصحفـي  اعـرتف 
مـن العمر ٧٥ عامـاً، أمام محكمة 
باريـس الجنائية بـ»خطأ أخالقي» 
وبـ»كارثة» ألنه «وافق عىل التوّرط 
يف هذه القضية»، ولكن ليس بـ»أي 

جريمة جنائية».
مـن جهتها، قالت املتهمـة كاترين 
غراسـييه (٤٨ عامـاً) مؤلّفة كتب 

عن املغرب وليبيا، إّن املوفد املغربي 
«أغوانـي بعرضه املايل، لقد تورطت 

ويؤسفني ذلك».
الصحفيان اللذان كانا قد نرشا كتاباً 
عن امللـك محمد السـادس يف العام 
٢٠١٢ ُمنـع يف املغـرب، وّقعـاً عقد 
نرش جديد مع دار النرش الفرنسـية 
«لو سـوي» Le Seuil إلعداد كتاب 

عن املوضوع نفسه.
ويف ٢٣ تموز/يوليو ٢٠١٥، تواصل 
إريك لوران مع األمانة الخاصة مللك 
املغـرب للحصول عـىل موعد معه. 
وُنّظـم املوعد يف ١١ آب/أغسـطس 
مـع موفـد مغربـي هـو املحامـي 
هشـام نـارصي، يف حانـة يف قرص 

بباريس.
وقال إريك لوران الذي كان جالسـاً 
عـىل كـريس يف املحكمـة «وصفت 
له محتـوى الكتـاب»، املفرتض أن 
يتضّمن التوتـرات يف العائلة امللكية 
واتهامـات باختالس أموال تشـمل 

رشكات عاّمة يف البالد.

وأضاف «قال يل نارصي: +كّل هذا، 
هـذا ال يناسـبنا+ وبرسعـة كبرية 
انتقلنا إىل صفقة. هو الذي اقرتح» 

األمر.
غري أّن محامـي الدولة املغربية أّكد 
أّن «ليس هذا ما حدث»، مشـرياً إىل 
أّن لوران هو «الذي أثار (موضوع) 

الرتتيب» املايل.
وقـال إّن مرشوع الكتـاب «لم يكن 
موجوداً أبداً، ليس لديهم أي عنرص 
لكتابتـه... املعلومـات التي سـتهز 
اململكة املغربيـة: أين هي؟ ال يوجد 
يشء»، معترباً أّن الصحافَيني رأيا يف 
محاولـة االبتزاز «فرصة» لـ»تغيري 

حياتهما».
بعـد هـذا االجتمـاع، قـّدم املغرب 
وُعقـد  تحقيـق  وُفتـح  شـكوى. 
اجتماعـان آخـران يف ٢١ و٢٧ آب/

أغسطس ٢٠١٥ بني املبعوث وإريك 
لـوران، لكنهما كانا تحـت مراقبة 

عنارص من الرشطة.
بحضـور  الثانـي  اللقـاء  وحصـل 

غراسـييه.  كاتريـن  الصحافيـة 
حينهـا، وقعـا عـىل اتفـاق بقيمة 
التخـّيل عـن  لقـاء  مليونـي دوالر 
وأوقفـا  تقاريـر.  كتابهمـا، وفـق 
وبحـوزة كّل منهمـا ٤٠ ألف يورو 
نقـداً لدى خروجهما مـن االجتماع 
مع موفـد امللك الذي قام بتسـجيل 

املقابالت من دون علمهما.
يف مواجهـة محـرض اللقـاء األول، 
الـذي يبـدو فيه لـوران وهو يطلب 
مبلغاً من املال، قال هذا األخري «هذا 

التسجيل مزّيف».
ويف هذا السـياق، أفـادت خبرية بأّن 
النسـخة التي جـرى إيداعهـا أمام 
لـ»معالجـة  خضعـت  املحّققـني 
الحقـة، مـن املسـتحيل تحديدها»، 
لكـّن طعون الدفـاع التـي اعتربتها 
غري قانونية ُرفضت يف العام ٢٠١٧.

وقـال اإلدعـاء»ال يوجـد دليل عىل 
أّن هذا التسـجيل قد تـّم تعديله أو 
تجزئتـه أو أنـه كان هنـاك تغيـري 

(فيه)».
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بغداد / نينا:
 نفت وزارة الثقافة والسـياحة واالثار ما تردد يف وسـائل التواصل االجتماعي بشأن منحة 

الصحفيني والفنانني واالدباء .
وقالت مدير املكتب االعالمي بالوزارة، زهرة الجبوري : ان كوادر الوزارة مسـتمرة بالعمل 

عىل انجاز بطاقات املاسرت كارد، متوقعة ان تستكمل انجازها خالل األيام القليلة املقبلة.
وحثت وسائل االعالم عىل توخي الدقة وعدم الركون اىل وسائل التواصل االجتماعي، مشرية 
اىل انه سـيتم االعالن عنها فور توفرها من مصدرها الرئييس وهو وزارة الثقافة والسياحة 

واالثار.
وكانـت نقابة الصحفيني قد نفت هي االخرى مـا نرش عن منحة الصحفيني والقوائم التي 
يتم تداولها عرب وسائل التواصل االجتماعي، واكدت انه ال عالقة لها برقم الهاتف الذي يتم 
تداوله بشـأن املنحة.وقال مدير ادارة النقابة ان وزارة الثقافة التزال مسـتمرة بإجراءاتها 
حتـى اللحظـة. مشـريا اىل ان النقابة سـتقوم بنرش املعلومـة الصحيحة عـن املنحة حال 
توفرهـا وايصالها اىل جميع الزمالء من اعضـاء النقابة من خالل النرش عىل موقع النقابة 

الرسمي.

 الرباط/متابعة الزوراء:
 أكـد رئيس اللجنة الربملانية املشـرتكة بـني املغرب واالتحاد األوروبي لحسـن حداد أن قرار 
الربملـان األوروبي بشـأن الصحفيني يف املغرب ”يعد تدخال يف عمليـة قضائية ال تزال جارية 
ويتعارض مع حقوق اإلنسـان“.وذكر حداد يف رسـالة موجهة إىل أعضاء الربملان األوروبي، 
باسم األعضاء املغاربة يف هذه اللجنة، أن ”عدة أطراف سعت، باسم حقوق اإلنسان، للدفع 
نحو االعتقاد بأن الصحفي عمر الرايض  قد ُسـجن ظلما وبشـكل تعسـفي بسـبب آرائه، 
بينمـا يتعلـق األمر بمعتقل يف إطار قضايا الحق العام متهـم باالغتصاب“.وقضت محكمة 
االسـتئناف يف الدار البيضاء خالل مارس 2022 بسـجن الصحفي عمر الرايض ست سنوات 
مـع النفاذ، يف قضيتي ”التخابر“ و“االعتداء الجنيس“.وسـتصوت الجلسـة العامة للربملان 
األوروبـي غـٍد الخميس املوافق للتاسـع عرش مـن يناير عىل قـرار عنوانـه املؤقت ”وضع 
الصحفيـني يف املغـرب وخاصة قضية عمـر الرايض“.ويرفض املغـرب االتهامات األوروبية 
بتسييس محاكمة الرايض، ويؤكد أن القضاء املغربي نزيه وتمت املحاكمة مع احرتام رشط 
عالنية املحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات املسـطرة الجنائية، 
وأن دفاع املتهم طلب إجراء املحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف 
القضاة.وقام املغرب منذ عام 2016 بحذف العقوبات السـالبة للحرية بحق الصحفيني من 
قانون الصحافة.وقال حداد إنه تم احرتام أجل معقول بالنسبة إىل محاكمته، مضيفا أنه تم 
إطالع املتهم عىل االتهامات املوجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له الوقت 
والتسـهيالت الالزمة إلعداد دفاعه، مـع تمكينه من تأجيالت عديـدة للتحضري للمحاكمة، 

بناًء عىل طلب الدفاع.
وتابـع ”كما هو الحال بالنسـبة إىل أية قضية أخرى تتطـرق إليها املنظمات غري الحكومية 
املعنية بحقوق اإلنسـان، فقد توفرت رشوط املحاكمة العادلـة“، مربزا أن اإلصالحات التي 

يعرفها القضاء املغربي منذ سنوات تضمن للجميع دخوال حرا ونزيها إىل العدالة.
ووفق الرسـالة تم االسـتماع إىل املشـتكية، وهي صحفية أيضا، من قبل النيابة العامة بعد 

أن قدمت شكايتها.
كمـا أدان ”بشـدة الحملة، الرشسـة وغري املسـبوقة والواسـعة، للقذف واألخبـار الكاذبة 
واملضايقات والتشـهري، التي كانت املشـتكية يف هذه القضية ضحية لها، وكذلك االفرتاءات 

واالعتداءات والتهديدات املتكررة، املاسة بكرامتها“.

باريس/متابعة الزوراء:
بيار: ”ملاذا ممنـوٌع عىل املريض أن ُيحّب 

املرشفة عليه؟“.
األمـر  أّن  ”أعتقـد  ماكـرون:  إيمانويـل 

ممكن“.
بيار (يضحك): ”هذا ممكن؟“.

ماكـرون: ”من املُمكـن أن يحدث. أعتقد 
أن يف موضوع الحب كّل يشء ممكن! ، يف 
الحـب نحن ال نختار. الحب يقع علينا. ال 
يشء مستحيٌل. ليست هناك قاعدة تفرض 
أن يكـون الشـخص الذي سـنحّبه مثلنا 
تمامـاً، أو أن يكـون من نفـس عمرنا... 
هـذا يشء أقوى مّنا. وعندمـا يكون حباً 
متبادالً بني شـخصني، سيكون أكثر قوة 

وُيمكن مواجهة كل الصعوبات.
يتوجه املعالج النفيس املُرشف عىل املقابلة 
إىل أدريـان، ويقـول لـه إن دوره قد حان، 
وإنه ال يحتاج لقراءة السـؤال من الورقة. 
أدريـان مرتبـك دائمـاً. يجول بنظـره إىل 
األمام. يحـاول ماكرون تهدئتـه بالقول: 
”ليسـت لـدّي أّي مشـكلة، هيـا اطـرح 
السـؤال“. أدريـان ال يسـتجيب. يسـأله 
ماكـرون إن كان يفضـل أن يقرأ السـؤال 
بنفسـه. ضاحـكاً، يمـّد أدريـان ورقتـه 
باّتجاه ماكرون. يقف األخري، يأخذ الورقة 
ويستعّد لقراءتها وقوفاً وسط املجموعة. 
يبدأ القـراءة بالعينني. يشـّد طرف كنزته 
إىل أسـفل. يضحـك. يتلّفت يميناً ويسـاراً 

ويقول ”هل أقرؤها بصوت عاٍل؟“.
ال خيار أمامه. يبدأ تالوة السـؤال املوّجه 
إليـه: ”إّنه الرئيس. يجـب أن يكون مثاالً 

وأّال يتزّوج من معلّمته!“.
تتعاىل أصـوات الحارضيـن والحارضات 
املندهشـني بالسـؤال. ُتسـمع الــ“أوه“ 
طويلة، واضحة ومتكّررة. تذهب الكامريا 
إىل وجـه أدريان. خليط من ارتباك وخجل 
يف  ماكـرون  يحتـار  بسـؤاله.  وسـعادة 
اإلجابة عن السؤال: ”لقد قلتها منذ قليل. 
أنـت يف جميع األحـوال ال تختار... عندما 
تحـّب ال تختار. هـذا ليس باألمـر الجيد 

باعتقادك؟“.

جـواب أدريـان بسـيط، ولكنـه يحتـاج 
قليـًال مـن الوقت ليخـرج كامـًال من فم 
الرجـل: ”هذا ليس سـهالً. هذه معلّمة يف 
نهاية األمر، سـنكون... سنشـعر ببعض 

اإلحراج“.
يجلـس ماكـرون عـىل كرسـّيه وُيكمـل 
حديثـه: ”هـي لـم تكـن فعـًال معلّمتي. 
لقد كانت أسـتاذة املـرسح. إّنه ليس أمراً 
واحـداً“. يضحك ماكرون بمجرّد االنتهاء 
من جملته، ثّم يحني رأسه نزوالً، قبل أن 
يفاجئه رجـل إىل يسـاره بضحكة عالية 
وبإشارة بإصبع يده: ”آه املحتال املحتال“. 
يضحك الرجـالن طويالً، فماكرون يعرف 
أن جوابه لم يكن مقنعاً. لم يتوقف الرجل 
إىل يسـار الرئيس من الضحك ومن تكرار 
كلمة محتال. يضحك ماكرون أكثر. يكّرر 
الرجل الجملة األخرية من جواب ماكرون، 

ويضحك أكثر وأعىل.
مـا جـرى أعـاله كان جـزءاً مـن مقابلة 
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس  أجراهـا 
ماكرون، وتّم عرضها يوم السـبت املايض 
عـىل قنـاة فرانـس 2. قرابـة 50 صحفياً 
وصحفية غـري نمطيـني، أو ُيمكن القول 
إنهم من غـري املحرتفني، يعانـون جميعاً 
من التوّحـد بدرجـات ُمتفاوتـة، حاوروا 

الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون.
32 دقيقة احتفت بها الصحافة الفرنسية، 

عىل عكس الكثري من مقابالت/ ترصيحات 
الرئيس الفرنـيس أخرياً. 32 دقيقة حملت 
الكثـري من الصـدق والعفوّيـة، التي ليس 
من السـهل مواجهتها وليس من البديهّي 
عـىل رئيس جمهورية املوافقة عىل خوض 
ُيمكـن  ال  تلفزيونيـة  لحظـة  تجربتهـا. 

الوقوع عليها يومّياً.
إذاً، رئيس الجمهوريـة الفرنيس إيمانويل 
-Renco  ماكرون حّل ضيفاً عىل برنامج

tres du Papotin، حيث حاورته مجموعة 
بمـرض  مشـخصني  صحافيـني/ات 
التوّحـد ويعملون يف صحيفة لـو بابوتني 

الفرنسية.
انطلقـت هـذه الصحيفة يف عـام 1990، 
وأنشـأها املـدّرب يف إحدى املستشـفيات 
الباريسـية دريـس الكـرسي. يف البداية، 
عالجّيـاً  هدفـاً  تحمـل  الفكـرة  كانـت 
(تـرتاوح  األشـخاص  هـؤالء  ملسـاعدة 
أعمارهم بـني 15 و60 عامـاً) يف التعبري 
عن مشـاعرهم بكلماتهم الخاصة. لكن 
رسعان ما قّرر املشاركون إصدار جريدة 
باملعنى الحقيقي للكلمة. سبق وحاورت 
الفرنـيس  الرئيـس  مـن  كالًّ  الصحيفـة 
السـابق جاك شـرياك (2002)، والرئيس 
السابق أيضاً نيكوال ساركوزي (2015).

يف سـبتمرب/ أيلول من عام 2022، قّررت 
شـبكة تلفزيـون فرنسـا تقديم نسـخة 

ُمصّورة من مقابالت الصحيفة، وعرضت 
حّتـى اآلن 3 حلقـات إضافـة إىل حلقـة 
إيمانويل ماكرون. لكن الضيوف السابقني 
لم يكونوا من خلفّيات سياسـية، بل من 
عالـم الفن، املمثل جيـل لولوش (حققت 
الحلقـة 3,3 ماليـني مشـاهدة) واملمثلة 

كاميي كوتان واملغني جوليان دوري.
تّم تصوير هذه الحلقـات يف معهد العالم 
العربـي يف باريس، تحـت إرشاف معالج 
نفـيس مرافـق للفريـق. خـالل مقابلـة 
ماكرون، ذابت الحواجز الرسـمية بشكل 
شـبه كامل. حافـظ عىل ابتسـامته عىل 
مـدار الحلقة، وتحّدث ببـطء كي يتمّكن 
الجميـع من سـماعه وفهمـه. ال تفخيم 
يف الـكالم املوّجه إليـه، غابـت الـ“أنتم“ 
وحـرضت الـ“أنـت“. سـأله كثـري مـن 
الصحفيني يف البداية عن اسـمه، ومهنته 
وعن زوجته وأوالده. قليٌل من السياسـة، 
وكثرٌي عـن الحـب والحميمّيـة والعائلة. 
أسئلة غري اعتيادية وعفوية من أشخاص 
غـري مهتمـني وغـري معنيـني بـ“صورة 
الرئيـس“ أو يف التـوّدد إليـه. مـا الـذي 
ُيخيفـك؟ هل لديـك الكثري مـن الثروات؟ 
كيف ُيمكن إيقاف الرش يف العالم؟ وسؤال 
عن جّدة ماكرون، مانيت، وعن اشـتياقه 

لها وعالقته بها.
وكان منتـج الربنامـج تريسـتان كارنيه 
(وهـو أيضـاً منتـج برنامـج ذا فويـس 
بنسخته الفرنسية)، قد كشف للصحافة 
عـن كواليـس التحضري للحلقـة وكيفّية 
إقنـاع اإلليزيه باملشـاركة. كانت رشوط 
اإلنتـاج واضحـة منـذ البدايـة: ال يجـب 
توّقـع انتهـاء اللقـاء رسيعاً (اسـتغرق 
التصوير سـاعتني ونصفـاً ومّدة العرض 
32 دقيقة)، ممنوع عـىل اإلليزيه تحديد 
موعد العرض وال إلقاء نظرة عىل املونتاج 
النهائـي. تفاصيل كان ال ُبّد من إخراجها 
إىل العلـن، لفهم السـياق العام الذي تّمت 
فيـه املقابلـة. ولكن مـا يبقى أكيـداً، أن 
الضيـف والربنامـج حققـا معـاً نجاحاً 

سيعود عىل كليهما بالفائدة.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أّيد القضاء الجزائري قرار الحبس 
املؤقـت الصادر بحـق الصحفي 
إحسـان القـايض املوقـوف منذ 
نهايـة ديسـمرب/ كانـون األول، 
يف إطـار تحقيـق بتهمتـي تلقي 
تمويل غـري مرشوع واملس بأمن 

الدولة، وفق ما أعلن محاميه.
مصطفـى  املحامـي  ورصح 
يف  االتهـام  غرفـة  أن  بوشـايش 
طلـب  رّدت  الجزائـر  محكمـة 
بـه  تقـّدم  الـذي  االسـتئناف 
وكالئـه  ”بغيـاب  الصحفـي 
القانونيني“، وأوضح أن ”الجلسة 
التـي كانـت مقـّررة األربعاء تم 
تقريـب موعدهـا إىل األحـد مـن 
دون علـم محامي الدفـاع الذين 
لم يتبلّغـوا بهذا القرار“، وأضاف 
”إنـه انتهاك لحـق الدفاع“، وفق 

ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأودع القـايض مدير إذاعة راديو 
إيمرجـون  مغـرب  وموقـع  إم 
اللذيـن أغلق مقريهما  اإلخباري 
الحبس املؤقت، يف 29 ديسـمرب/ 

كانـون األول، بعد أربعة أيام عىل 
توقيفه.

قضـاء  مجلـس  نيابـة  وكانـت 
الجزائـر قـد أعلنـت حينهـا أن 
الوقائـع املتابـع بهـا الصحفـي 
يتـم  والتـي  القـايض  إحسـان 
التحقيـق فيهـا تخـّص ”تلقـي 
والخـارج،  الداخـل  مـن  أمـوال 
وجمع تربعـات من دون رخصة 
للدعايـة، ملصالـح خارجيـة من 
رشكـة  مقـر  اسـتغالل  خـالل 
إنرتفـاس ميديا، لتسـيري املوقع 
اإللكرتونـي غري املرخـص راديو 
أم، الـذي يقوم من خالله بعرض 
منشـورات ونـرشات للجمهـور 
مـن شـأنها اإلرضار باملصلحـة 
الوطنية وذلك عرب مختلف مواقع 

التواصل االجتماعي“.
القـايض داهمت  وغـداة توقيف 
قـوات األمن مقر وكالة إنرتفاس 
إم“  لـ“راديـو  النـارشة  ميديـا، 
و“مغـرب إيمرجـون“، وختمته 
بالشـمع األحمر، وصـادرت كل 

األجهزة املوجودة فيه.

ودعـت ابنته تني هينان القايض، 
خـالل حديـث مـع صحيفـة ذا 
اإلثنـني،  الربيطانيـة  غارديـان 
إىل إطـالق رساح والدهـا فـوراً. 
وقالـت: ”ال يشء إطالقـًا يـربر 
إنـه ليس  الحبـس االحتياطـي. 
مجرماً خطرياً، وال يمكنه الفرار، 
ألن السلطات صادرت أصالً جواز 

سفره“.
واألسـبوع املايض دعـت كلٌّ من 
منظمة مراسلون بال حدود و16 
من رؤساء املؤسسات الصحفية 
مـن مختلف البلـدان، بمن فيهم 
الحائـز عىل جائزة نوبل للسـالم 
دميـرتي موراتـوف، إىل اإلفـراج 
عن القايض. ووفقاً لـ“مراسلون 
بال حدود“، أوقـف القايض ”بعد 
بضعـة أيـام عـىل نـرش مقاالت 
للسـلطات“،  انتقادات  تخلّلتهـا 

وبـ“دافع سيايس“.
وتحتـل الجزائـر املرتبة 134 من 
بـني 180 دولة، يف ترتيب منظمة 
مراسـلون بـال حـدود الخـاص 

بحرية الصحافة لعام 2022.

العام لـ“مراسـلون  وقال األمني 
بـال حـدود“ كريسـتوف ديلوار، 
نهاية ديسمرب املايض: ”األمر بيد 
السـلطات الجزائريـة لكي تدرك 
الصـورة الكارثية التي ترسـمها 
عن نفسـها كنظام يدوس دوساً 
الديمقراطيـة“.  املبـادئ  عـىل 
وأشـار ممثل املنظمة يف شـمال 
أفريقيا، الصحفي خالد درارني، 
إىل أنـه ”بهـذا اإلجـراء الوحيش 
والراديكايل الذي طـال من جديد 
املنربين اإلعالميني اللذين يديرهما 
إحسان القايض، بات من الواضح 

أن هناك رغبة واضحة يف إسكات 
آخر صوت صحفي حر ومستقل 

يف الجزائر“.
ولطاملـا تعرضت إذاعـة راديو إم 
ملضايقـات األجهـزة القضائيـة 
الجزائريـة، وال سـيما منذ بداية 
الحراك الشعبي الذي اندلعت أوىل 
فرباير/شـباط   22 يف  رشاراتـه 
2019، احتجاجاً عىل ترشح عبد 
العزيز بوتفليقة لوالية خامسة، 
رئيـس  اسـتقالة  إىل  أدى  مـا 
الجمهوريـة من منصبه يف نهاية 

املطاف.
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النهـج الشـعري الذي اتخذه الشـاعر 
« نزيـه مكي « العاشـق لللغـة وادابها 
املتفرعـة واملسـتلهم منهـا معانيهـا 
ودالالتهـا  ، واملشـتغل عليها بطريقته 
التـي وضعها والتي يعرب بها اىل الضفة 

األخرى .
 يف صوت ِ جدتي تزدحم األحزان

 يف وجهها يفتُح الزمان له دروباً 
نعرُف أن لن ينتهي الزمان       

الشاعر « نزيه مكي « يختلف تماما  عن 
الكثري من الشعراء من الذين سبقوه ، 
وكذلك من الذين عارصوه ، فهو الحالم 
بما هو جديد عرب لغة موظفة توظيفا 
فنيا مؤديا إىل الغاية الجمالية والداللية 
التي ترتقي بالقصيدة ،والشاعر اليملك 
إال اللغة ،فهو يغوص بأدق تفاصيل ما 
يدور من حوله ويعطي رسائل عديدة ، 
وهو يشـارك ليعلن ومن خالل فضائه 
املعـريف واالدبـي املفعـم برؤيـا جديدة  
ليحـارب كل ادوات الجهـل  السـائدة  
هـذه اإليـام ، هـذا الجهـل والتخلـف 
الواضح امام الجميع  ،يشكل له عقبة 
كبـرية  يف داخـل روح الشـاعر  ،هـو 
اإلبتعاد عن القراءة ، واألدلة كثرية من 
خالل إعماله الشـعرية والروايات التي 

كتبها.
 ومنهـا « هاروت ومـاروت « و « دمع 
العني شـطآني « و « سـورة الحمد من 

طـرق األرض والسـماء « و « رسـائل 
اىل جمال عبدالنـارص « وغريها الكثري 
مـن مطبوعاتـه التي تنتـرش يف العالم 

العربي.
وألنـه عـاش يف بيئـة تعـج بالثقافـة 
ولكـي   ، والفلسـفة  الشـعر  وكتابـة 
نوضـح للقارئ الذي يتابع ما نكتبه له 
، تعريفـه واقصد « النهـج « يف معجم 
املعاني الجامع نهج « اسم « والجمع « 
نهجـات « ونهجُ  ، ونهوجُ  ، ومصدرها 
« النهـج ُ ومعناها البـنُي الواضح « أو 
الطريـقُ  املسـتقيم الواضح ، ويف نهجُ  

البالغة « طريقها الواضح 

نقاط الدم عىل األرض دلييل 
دلييل إىل  داخل البنيان 

 ولهذا حني تقرأ دواوين الشاعر الدكتور 
مكي  تجده يسـريعىل نهج رسمه منذ 
دخوله يف  هـذا العالم الذي يطلق عليه 
« عالم الشعراء « الخاص والذي شكله 
« مكي « يف رسم نهج تفكيكي يليق به 
بإعتباره اكاديمي ويدّرس مادة األدب 

اإلنكليزي  يف جامعة ميشيغن .
بقع الدم بحجم يدي وصدري

  ثم أذرع 
ثم تقطع يف األعناِق رشيان .

 ونحـن نعلم إن املنهـج التفكيكي ألي 

قصيدة قائم عىل تفكيك األفكار والبنية 
الفكرية والخطابـات وتهديم وتخريب 
الترشيـح وصـوالً للبـؤرة األساسـية 
املطمورة من خالل عملية إعادة النظر، 
ولهـذا يبحـث يف كنـوز األداب العربية 
باالضافـة إىل تزوده مـن األدب الغربي 

الحديث .
  شوارع ُ املدينة عارية كالسكنِي   

 عاريُة كالسنان ِ 
والزاوية ُ حائطان يلتقيان 

 يدخلـك يف مجمـل قصائـده باملكبوت 
وتفجـري املقموع يف عماق القارئ وهو 
يسـجل أعىل درجات تحريك الذات كي 
ينتزعها من مكنوناتها الداخلية ولهذا 
يخاطب « بجماليون « برتاكيب ورموز 
وصـور فنيـة جديـدة تالمـس واقعنا 
الحايل الذي نعيشـه ويجعلها مفتوحة 
، ولكـن شـهرة بجماليـون تأتـي من 
وروده يف قصيدة أوفيد الرسدية بعنوان 
التحوالت وهكذا فهمها شاعرنا « مكي 
« وراح يشـتغل عىل ما نعيشـه بدراية 
فلسـفية تالءم هذا الواقع .حيث يبدو 
لقـارئ القصيدة والتـي وضعها ضمن 
ديوانـه تأثـري بجماليون عىل الشـاعر 
وهي ظاهرة نفسية يظهر فيها ارتفاع 
أداء الفـرد بسـبب توقعـات اآلخريـن 
األيجابيـة ، وكما ُيوَصف الشـاعر إنه 
متنبـئ ويف تقديـري تأثـري بجماليون 
هو شـكل من أشـكال « النبوءة ذاتية 

التحقق «فأنا واحد من معجبيه وعندي 
شعور يصاحبني عىل الدوام بأنه كاتب 
وشـاعر مظلـوم ، وبأنـه صاحب قلم 
وقضيـة ال زال يدافع فيها عن نفسـه 

ألجل إيصالها إىل األخرين .
يف وجهها يفتُح الزمان ُ له دروبا 

نعرُف أن ينتهي الزمان 
وأين أختي التي أخي قتل زوجها ؟

وهنا يقول  الشـاعر « نصيف النارصي 
« الشعر فن طقيس ومجاله منذ البداية 
الصيـد  واقتصـاد  والسـحر  الصلـوات 
واإللتقـاط وامليثولوجيا وحياة الكهوف 
، وهو شـخيص جدا لكـن اآليديولوجيا 
اسـتحوذت عليـه وراحـت تحمله ما ال 
يتحمـل ، وهـو فعـل حريـة ، واليمكن 
للشـاعر املعبـأ بالرترهـات االخالقيـة 
وااليديولوجيـة أن يتحـرر مـن ثقافته 
املنحطة ويبدع القصيـدة الحقة ، وهذا 
ما تجده يف قصيدة « مكي « التي أسس 
لها عىل ضوء فهمه لهذا العالم فستعان 
بإسـطورة « بجماليـون « كي يعرب عن 

حريته ويطلق العنان لروحه .
ال أحد يف الدار 

وتحُبس العاصفة ُ نفسها يف الزاوية 
وتنطلق ُ حرة مزعزعة البنيان 

ويبقى الشاعر « مكي « يرتقي برؤيته 
ويسـمو بتجربتـه ويتحرر مـن اللغة 
االليـة وهويعـرب عـن نـزوع النفـس 

اإلنسانية .

ÔÓ±@á€bÇ@7j«@NÜ@ÚÓ»ˆaäâ€a@Òá”b‰€a@·‹‘i
النص:

إشباع لوني
التف الصغار حول املائدة؛ بعدما عاد أبوهم خاوي 
الوفـاض. بدأ يرسـم لهـم الدجاجـة املمتلئة التي 
باتـوا يحلمون بها، لكنه كلما أوشـك عىل االنتهاء 
مـن تلوين فخذها تصارعوا عىل التهامه. انزعجت 

الدجاجة ونهضت تعدو بخطى عرجاء. 
ديباجة النص:

هي مفارقة بـني الوهم والخيـال والواقع بصورة 
فانتازيـة مبهـرة, تمّثل كارثة لفقد لدى اإلنسـان 
الفقـري الذي ال يسـتطيع أن يؤّمـن رغيف خبزه, 
فيحلـم هـو وأطفاله بما يشـتهي وما يشـتهون, 

وتكون الريشة واأللوان شواهد عىل تلك املأساة. 
التحليل اإليحائي:

الداللـة األوىل: ( التف الصغار حـول املائدة؛ بعدما 
عاد أبوهم خاوي الوفاض), يشري القاص بالداللة 
األوىل إىل زمكانية الوضع اليومي املزري, مشـرًيا إىل 
درجة فقر هذا اإلنسـانحّد املسـكنة, لدرجة أنه ال 
يستطيع تأمني ما يسّد الرمق, فهو ال يستطيع أن 
يؤّمن له وألوالده وجبة واحدة حّتى, بينما تتطلّب 

الحياة ثالث وجبات يف اليوم. 
الداللـة الثانية: (بدأ يرسـم لهـم الدجاجة املمتلئة 
التـي باتـوا يحلمـون بها، لكنـه كلما أوشـك عىل 
االنتهاء من تلوين فخذها تصارعوا عىل التهامه), 
اسـتطاع الكاتب توظيف فانتازيـا األدب يف وصف 

املوقـف, وحرص ذلك بثالثة عنـارص رسدية, واحد 
منهـا ملموس, واآلخران غري مرئيان, يعيشـان يف 

زاوية اإليحاء, وهما الوهم والخيال. 
اسـتطاع الدكتـور رشيف عابديـن بعبقرية كبرية 
أن يمّيز بني الوهم والخيال برسـم صورة شـبيهة 
بالواقع, لدرجة انها أقنعت األطفال ببنية الدجاجة 
املرسـومة, والتـي ال تمّت للواقع بصلـة, لكن تلك 
املفارقـة األدبية أعطتنا إشـارة إبداعيـة لتوظيف 
الفانتازيا بـني الواقع والخيال, وهـذا اإلقناع كان 
واضًحـا من الداللة الثانيـة, حيث تصارع األطفال 
عىل أسـمن جـزء( الفخذ) يف الدجاجة املرسـومة, 
يشـري الكاتب هنـا إيحائيًّا نحـو لعنـة الفقر حّد 
املسـكنة, حني تكون إنتاجية اإلنسـان اليومية ال 
تسـد الرمق, وهذه كارثة من كوارث العالم الثالث 
بشـكل عام, ومنه املرصي بشكل خاص, فالكاتب 

يكتب عن مجتمعه. 
الداللـة الثالثة : (انزعجت الدجاجة ونهضت تعدو 
بخطى عرجاء.), امتّد اإلقناع فيها باتجاه إسـناٍد 
ثـاٍن ُيضاف لإلسـناد األول( األطفال), فقد أشـار 
الكاتب إىل اإلسناد الثاني وهو ( الدجاجة) ليحرص 
إحالـة اإلقنـاع اإليحائيـة الرسديـة بـني األطفال 
والدجاجة, فجعلها عراك وهروب, هربت الدجاجة 
بعد عراك الطفال عىل فخذها, وهذه صورة الذعة 
شـحذت جانبي املقص اإلنسـاني ليقـّص البؤس 
وأسـبابه من خارطـة الحياة, وهـذا حلم يحلم به 

الكاتب الواعي الذي ينشد الرقي ملجتمعه. 

التحليل النقدي الذرائعي: 
•الجانب السيكولوجي:

هذه القصة هي قضية سيكولوجية قبل أن تكون 
قضية رسدية ألنهـا تعكس دواخـل طيبة الكاتب 
ومشـاركته الوجدانية لتلك الرشيحة املظلومة من 
املجتمع, التي تجاهد مـن أجل البقاء برغيف خبز 
حاف وال تحصـل عليه, فما بالنا باألطعمة التي ال 
تستطيع أن تؤّمنها وال حتى يف األحالم؟! فقد ذهب 
الكاتـب بعيـًدا بعواطفـه وأحاسيسـه حتى جعل 
املتلقي يوقن بأن عواطف الكاتب هي نثر من مطر 

عاطفي وبركة من دمع وإحساس. 
•الجانب األخالقي:

حـني نتحّدث عن األخالق فإننا نعيد سـيكولوجية 
الكاتـب ونوّجـه دّفتهـا نحـو ازدواجيـة أخالقـه 
الداخليـة مع الخارجيـة, فالكاتـب الحقيقي هو 
مـن تنطبق أخالقه عىل سـيكولوجيته, ليندمجان 
يف حـرب واحـد لقلم واحد, وهذا هـو دكتور رشيف 
عابدين, أديب حقيقي يكتب ما يف داخله وما يميز 

سلوكه, فنجد أحاسيسه وأخالقه يف رأس قلمه. 
•املستوى املتحرك:

١-العنوان: عتبة متينة وقوية جدًّا, فهي ال تكشف 
مفاتيـح رموزه املغلقة إّال قليًال بإشـارات تحتاج 
اشـتغاًال يف التفكـري ويف تكنولوجيـة العقـل, إذا 

الحظنا الطباق اللغوي بني اإلشباع والجوع. 
٢-اإلسـناد واإلحالة: اشـتغل األديب الكبري رشيف 
عابديـن بطريقة مذهلة, بجعل اإلسـناد مزدوًجا, 

ليعطـي رصاًعـا بهـروب الدجاجـة وهـي تعرج, 
وكأنه عطف حقيقة عىل خيال ليخلق ثورة عارمة 
يف دواخـل املتلقي الواعي, لذلك أحال قضية الجوع 
بني إسـناَدين, األول واقعي والثانـي خيايل, وكانه 
مهندس معماري يبني قصته بناًء معماريًّا راقًيا. 

رشيـف  عـن  واملعـروف  وكاملعتـاد  ٣-الرمزيـة: 
عابدين هـو كاتب رمزي متقـّدم, ويخلط رمزّيته 
بميثولوجيا وفانتازيـا راقية, فيكّون حمَل دالالته 
بشـكل ثالثي, فنـرى دالالت الكاتب تنـوء بحملها 
الثقيـل دائًمـا, فباإلضافـة إىل ثالثيتهـا يحّملهـا 
حمـوالت سـيكولوجية وأخالقية وفلسـفية وعرب 
ودروس اجتماعيـة, فال يسـتطيع ناقـد عادي أن 
يتحـرّش بـدالالت رشيـف عابديـن إال بحـّل ألغاز 

حمولة كلماته ودالالته املثقلة باملعاني. 
٤-الرسـالة: لقد بّث األديب رشيف عابدين رسالة 
مؤّثـرة ملجتمعه عن الجوع وعن الفقر واملسـكنة, 
وعـن البؤسـاء واملعدمني, وأراد بهذه الرسـالة أن 
ينّبه املجتمع الرسمي والعادي إىل رضورة االلتفات 
إىل معاناة تلك الطبقـة والرشيحة يف مجتمعاتهم, 

فالجوع آفة مّتاكة ال ترحم.   

www.alzawraapaper.com

ثقافية

 

ÚÌäÏó€a@p˝‘‰n€aÎ@NNHk‹‘€a@lÏ‰uI
Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«@@@

 (لنقاوم الرغبة باالنتحار بكتابة الشعر..النه وحده القادر عىل ان 
يجعل الحياة جديرة بان تعاش).. فيصل القيرصي

النـص الشـعري..منظومة معرفية..وتجربـة ذاتيـة واعية تعتمد 
الحـدس وتكشـف عن جوانب نفسـية وعاطفية وفنيـة من خالل 
االمساك باللحظة املشبعة بالداللة.. املنسوجة بقالب جمايل مكتنز 

بمضامينه االنسانية ذات النزعة الكونية.. 
  وباسـتحضار وتفكيـك املجموعـة الشـعرية(جنوب القلب) التي 
نسـجت عواملهـا النصيـة انامـل منتجها الشـاعر حطـاب ادهيم 
الفيصيل..وهـي تقوم عىل تقنية تكثيف العبـارة وعمق املعنى مع 
جنـوح اىل الرتكيـز وااليجاز للتعبري عن اللحظة التي تشـكل وحدة 
زمنيـة مكتنزة بالدالالت الرامزة... وبنيـة نصية تندرج  يف اطارها 
االسـلوبي ضمن قصيدة النثر بكل مناخاتهـا وهيكليتها الكتلية..
مـع تجاوز املؤثرات الصوتية وسـلطة االيقاع..وميلها لحساسـية 
التأويل..ابتـداء مـن العنوان البنية االشـارية التي تشـكل الحركة 

الداللية والسيميائية داخل املتن الشعري..
ـ هوانا رشاع...

هوانا مسافة
ما بني نجم ونجم..

جرح...وجرح
ـ هوانا سيطوي املسافات..

يأخذنا لرصيف الغربة..
ـ هوانا كما الحلم.. يغمر احداقنا..

مرة يعرتيها النعاس
واخرى تحلق مثل الطيور

اىل غابة الومض واالحرتاق  /ص٢٤
 فالنص تنمو شعريته  املقطعية  بتنوع الصور املحفزة لشعريتها..
كونهـا املحرك الدينامـي لتنقلها جماليا..فضال عـن توظف املنتج 
للطبيعـة بـكل مظاهرهـا التكوينية لخلـق نص الصـورة النابش 
لخزانـة املسـتهلك الفكرية..  بمجمـل دالالته التـي تعكس الحالة 
الشعورية والنفسـية بعمق داليل يتداخل والسياق الجمعي بقدرته 
التعبريية املختزلة لرتاكيبها واملتجاوزة للقوالب الجاهزة واملرتجمة 
ملشـاعر واحاسـيس منتجها وانفعاالته، فضال عـن  اعتماده عىل 
تقنيات فنية واسلوبية كالتكرار االفتتاحي الذي شكل الزمة النص.. 

كظاهرة تعكس جانبا من املوقـف النفيس واالنفعايل الذي تفرضه 
طبيعة السياق الشـعري بصفته احد االدوات الجمالية التي تشكل 
السياق التوكيدي..فضال عن انه كون داليل يشري اىل قصدية يف البوح 
البـراز الحيـز الوجداني.. مع اضفاء موسـقة مضافة عىل جسـد 
النص..وهنـاك التنقيط(النـص الصامت) املعرب عـن تقنية زمنية 
ووسيلة تعبريية ترمز للمحذوف من التعابري التي تستدعي املتلقي 
ليكـون فاعال ومتفاعـال مع النص الشـعري باسـتيعاب محتواه 
ودفقه الفكري والوجداني من اجل املشـاركة يف بنائه والكشف عن 
املسـكوت عنه بملء بياضاته..اضافة اىل تقنية االستفهام  العالمة 
السـيميوطيقية التي تحيل اىل سـؤال الدهشـة الكونيةالباحث عن 
جـواب بغية زيادة فاعليـة اللغة وتحقيق التواصـل والتوصيل بني 

اطراف املعادلة االبداعية(املنتج /املستهلك)..

ما دارهم قد خلت يف قربــــهم مادار
القلب اغفى عىل صوت الهوى مادار

اني حلبت االســــــــــى..لكنه ما دار
          واستوحشت اضلعي اذ ان حبي جرى

          فالنهر لن ينتهي واملـــــاء فيه جرى
          أكلما صحت يف دهر طــغى او جرى

ال تلتفت للذي اعطى قفاه ودار
يا قلب التــــدعي لو ان هــــــمي طال

ماذا يسمى القصب لو ما عال او طال
او ساكنا يف االعـــــايل نحو دان طل

لكنها صحوة للنفس يف روحي   /ص٤٦ـ ص٤٧
   فالشـاعر يحاول االمساك باللحظة الشعرية  بتفصيح (الزهريي 
واالبوذية  الفنني الشعريني الشـعبيتني)املحتضنني للداللة الزمنية 
التـي تدور يف فلكها عوالم النص املتسـم بوحدتـه املوضوعية التي 
تكشـف عنها سـايكولوجية التواصل بني املقاطع الكتلية يف سياق 
حـيس مقـرتن بالحيـاة وموجوداتها..فضال عن اختـزال وتكثيف 
عباراته املشـبعة بالداللة الرامزة والقدرة التأملية املثرية للدهشـة 

املؤثرة يف وجدان املستهلك(املتلقي).. 
وطني...

وقف التجار املهزومني ببابك
سموا كل هزائمنا نرصا

ما زلنا نزرع اقواس النرص بمنعطفات شوارعنا..
مازال الخوف يصاحبنا

والذل يواسينا نحن االبطال املسحوقني  /ص٦٠
  فالنـص لقطة مشـهدية دراميـة مكتنزة بايقاعها عرب تشـكلها 
الفني املحقق لتأثريه الجمايل من خالل الصورة التي تجسد املعاني 
كونهـا لغة املنتـج( الشـاعر) التلقائيـة وجوهر االبداع الشـعري 
يوظفها للتعبري عن رؤاه ومشـاعره وانفعاالتـه كونها (جزء من 

التجربة االنسانية) عىل حد تعبري محمد غنيمي هالل ..
  وبذلك قدم املنتج(الشاعر) نصوصا تقوم عىل مساحة من التخييل 
املقرتنة بسلسلة التنقالت املشهدية التي تؤطرها وحدة موضوعية..
فضـال عـن تميزها   بتفاعل اللغـة والصور وااليقـاع  داخل بنائها 
النـيص الجاذب... بتوظف لغة تعتمد  االلفاظ  املوحية..البعيدة عن 

الضبابية لتستجيب الفق التجربة وتعرب عن جوهر الفكرة..
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ُة اْألَْشواِك َتْمَنُعني ُت َهْل َعضَّ  َقْد ِرسْ
َعزْمي َعنيٌد لََوى اْألَْمواَج ِمْن ِصَغري

َكْم صاَح  يل  َعلٌَم  يف  ُكلِّ  ُمرَْتَفٍع
َمْن ذا  ُيهاِجُمني  أَْبقيِه يف الُْحَفِر

ٌفالُْقْبُح  مازاَل  َيْجري  َبنْيَ   أَْوِرَدٍة
ي َخلٌْق  َيطيُب  إِذا  ُعْمٌي  لََغى َبَرصِ

أَْصَبْحُت  يف  َوَطٍن  ال  َقْدَر  لِلَْقلَِم

لَْم  ُيْعِل  ذا   َقلٍَم    إِالَّ  َذوو  الِْعَربِ
يف ُكلِّ  َيوٍْم  أَنا  يف  ُجْعَبتي  ُصَوٌر

َرِر ِشْعراً     أُداِعُبُه    أَْبهى  ِمَن    الدُّ
ِمْن َيوِْم ما ُفِتَحْت َعْيِني َعَىل َوَطني
َقلْبي   َيُفوُر   َدَماً  ِمْن  ُرْؤَيِة  الَقِذِر

َبْيني  َوَبنْيَ  الَْهوى  ِشْعري  َوَمْنزِلَتي
شوقي وقد ارتدى لبسا طوى  َسَمري
تي   ِقْف َصْوَب  ناِفَذتي يا  ناِكرَاً  ِقصَّ
َواْنُظْر  لَِملَْحَمتي  َتْحَظى ِبذي  النََّظِر

ما  ُعْدُت  ُمْحَتِمالً   ِمْن   َجْهلِِهْم  َعَتباً
أَْميض عىل سنتي   ما عاد يل حذري

ُعْمٌر   َقليٌل    إِذا    ما    ُكْنُت   ُملَْتزِماً
َمْوتي وََعْييش اْسَتَوى َيْومي ِبال َثَمري
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خرجـْت من املنـزل وهي تجري مرسعـة تتلفت خلفهـا كأن أحداً 
يطاردها ، فتحْت باب السيارة بعجالة وهي تتحدث بصوت تقطعه 
نوبات الخوف والذعر : أذهب من هنا برسعة  أرجوك  قبل أن تلحق 
بنا تلك القذرة ، قبل أن تنهي حديثها خرجت فتاة أخرى شبه عارية 

لتجلس إىل جوارها قائلة :
- مـا الـذي أصابـك يا صديقتـي ال يسـتحق األمر كل هـذا الخوف 

والرعب!
- لست صديقتك بعد اآلن أتركيني وشـأني .

- يمكنك أن ترفيض ما عرضته عليك بعيداً عن اللوم والغضب .
- أي نـوع من البرش أنـت ؟! تطلبني مني أن أعـارشك أنت وزوجك  
معـاً وال تريدين منـي أن أغضب ؟! كيف تجرأت عىل طلب أمر كهذا 

وكيف تظنني أنني وضيعة إىل هذا الحد !
- لقد فعلت ذلك من قبل مع أحد صديقاتنا وكان أمراً مسلياً جداً .

- من تقصدين ؟
- (أماندا) .

- يـا ألهي ! هل قلـت (أماندا) ؟ كيف تجرأت عىل خـداع تلك الفتاة 
الربيئة املساملة وكيف وافقت عىل أمر فضيع كهذا ؟

- لم توافق أول األمر لكنها وافقت بعد وقت قصري بسهولة .
- تقصديـن بعد أن أكثرتي لها الرشاب يا لـك من وقحة أذهبي من 

هنا .
- فليكن تفكريك مرناً ، قد يبدو األمر غري الئقاً لك لكنه  يبدو يل أمراً 

عادياً  لذك أحرتم وجهة نظري كما  أحرتم وأقدر رفضك .
نظرت إيل قائلة : ال أريد أن اسمع املزيد فلنذهب من هنا حاالً . بعد 
انطالقنا بدقائق دخلـْت يف نوبة بكاء متواصل . حاولُت أن أهدأ من 

صدمتها قائالً : 
- سنشـعر باأللم والحـرسة أذا تحملنا مسـؤولية أخطاء اآلخرين 
اهتمي بنفسك وأبق فتاة مستقيمة عفيفة دون أن تكرتثي بسلوك 

املنحرفات وابتعدي عنهن كما فعلت مع صديقتك هذه. 
- يؤسـفني مـا حدث ل (أمانـدا) هي صديقة لطيفـة هادئة ، إنها 
عصفـورة بريئة ال تهبط إال عىل غصـن آمن ال أدري كيف وقعت يف 

شباك تلك الساقطة .
-معـك حق  بلـغ االنحراف حـداً مخيفاً لقد سـمعت بقصص أكثر 
فظاعـة مما حـدث معك ، دعـارة وحفالت عري جماعي وبشـكل 
علنـي ، عـىل الحكومات أن تتدخل ملنع هـذا النوع من االنحالل بني 

البرش .
- ليـس باسـتطاعة الحكومـة أن تجفف منابع  الفسـاد األخالقي  
بل سـيتحول من فسـاد علني إىل رسي , األرسة هي املسـؤولة عن 
ذلك البد لرب األرسة أن يكون السـيف املسـلط عـىل رقبة االنحراف 
والفسـاد إذا أدرك أن خطـراً يهدد عائلته , العبـارة التي قالتها تلك 
املجرمـة خطرة جداً وهي شـائعة هذه االيام (قـد يكون األمر غري 
الئق لك لكنه مناسـب لغريك)  هذا ال ينطبـق عىل ما يخالف الذوق 
العام لكنهم رضبوا ذلك عرض الجدار وفعلوا كل ما يحلو لهم دون 
التقيد باألخالق أو األعـراف واألديان ليفعلوا ما يخجل الحيوان من 
فعلـه , تقول أمي يف أيامنا عندما تظهر أفخاذنا بفعل الريح نغطي 
وجوهنا خجالً  ، أما اآلن هه ال يوجد ما ترفعه الريح ألن الحياء قد 
احتفـى تماماً والوجود له إال يف معاجـم اللغة ، أألمر مخيف جداً يا 

صاحبي .
-أشـعر باطمئنـان أحيانـاً عندما اقـوم بنقـل العديد مـن الفتية 
والفتيات وهم يتمتعون بأخالق عالية وثقافة رصينة تحصنهم من 

الوقوع يف مستنقع االنحراف والفساد.
ضحكـت بعد أن مسـحت دموعهـا قائلة : التكن متفائـًال هكذا لو 
كنـت تعرف (أمانـدا) جيداً ألدركت أن هذا الوبـاء منترش يف األرض 

المحالة.
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اجتماعيـة  دائـرة  لديـِك  بالتأكيـد 

تشاركيهم تفاصيل حياتك، وتحصلني 

منهم عىل الدعم النفيس، ولكن احذري 

أن تتعدي حدود املشاركة، وتفصحي 

بأرسار زوجيـة ال يجوز ألحد االطالع 

عليها سوى أنِت وزوجك فقط.

تابعـي القـراءة لتتعريف عـىل األرسار 

الزوجية التـي ال يصح أن تخربي بها 

أحد مهما كان قريباً منِك.

1. مرض زوجك

إذا كان زوجك مصاباً بمرض جسدي 

أو نفـيس، فـال يحق لـِك الحديث عن 

مرضه ألي شخص طاملا أن زوجك لم 

يأذن لِك بالترصيـح أو لم يرصح هو 

بنفسه.

2. دخل األرسة

راتبك وراتب زوجك وتفاصيل ميزانية 

أرستـك شـأن ال يخـص أي شـخص 

سـواِك أنـِت وزوجـك، فـال تطلعـي 

عليـه أحد، وال تسـمحي لطرف ثالث 

بالتدخل فيه.

3. املشاكل العادية

قد تحتاجني إىل نصيحة او رأي محايد 

يف مشـكلة بينـك وبني زوجـك، ولكن 

هـذا يكون يف حالة أن املشـكلة كبرية 

وال يمكنـِك حلهـا مـع زوجـك بدون 

تدخل طرف ثالث. أما املشاكل العادية 

البسـيطة، فال يجب أن تخربي األهل 

واألصدقاء عنها، فهي مشاكل متكررة 

والحديث عنها سـوف يجعل اآلخرين 

يشعرون بامللل منِك، ويتصورون أنِك 

تعيشني حياة تعيسة. 

4. املشاكل الجنسية

إذا كان زوجـك يعانـي مـن مشـكلة 

جنسية، أو أنِت أيضاً، فال تخربي أحد 

عن هذه املشكلة، فقط يمكنِك التحدث 

مع طبيب متخصص، فالطبيب فقط 

هو من يمكنه مساعدتكما، وغري ذلك 

سوف تتحولني أنِت وزوجك إىل حكاية 

مسـلّية تنتقل بني األلسنة، فحافظي 

عىل أرسارك الزوجية.

5. تفاصيل العالقة الحميمة

بتفاصيلهـا  الحميمـة  العالقـة 

مثـل التفضيـالت وامليـول، مـن أدق 

أن  يجـب  وال  الـزواج،  خصوصيـات 

تتحدثـي عنهـا مع أي شـخص غري 

زوجك مهما كان قريباً منِك.

6. أرسار املايض

إذا كان لزوجـك مـايض قبـل الزواج، 

مسـلية  قصصـاً  ليسـت  فأحداثـه 

لتنقليهـا إىل صديقاتك وأفراد عائلتك، 

مايض زوجـك رس خاص بـه ائتمنك 

ثقتـه وتفـيش  عليـه، فـال تخونـي 

أرساره.

7. أرسار عائلة زوجك

إذا أطلعـِك زوجـك أو عائلته عىل رس 

من أرسارهـم، فهذا ألنهـم يعتربونِك 

فـرد مـن العائلة، فال تخونـي ثقتهم 

وتنقيل أرسارهم وأخبارهم إىل عائلتك 

زوجـك  عائلـة  أرسار  أصدقائـك.  أو 

تندرج تحت أرسارك الزوجية.

8. مشاعر زوجك تجاه اآلخرين

إذا ّرصح لـِك زوجك أنـه ال يحب أحد 

أفراد عائلتك أو إحدى صديقاتك، فهو 

يأتمنك عىل مشـاعره، وال يجوز نقل 

مشـاعره وأفـكاره إىل اآلخرين، حتى 

ال يكتسب أعداء ملجرد أنه أفىض إليِك 

بما يف قلبه.

الثامـن  الـدويل  املؤتمـر  حـذر 

البديل من االسـتخدام  للعـالج 

الطبيـة  لالعشـاب  العشـوائي 

هـذا  وان  السـمنة  عـالج  يف 

االستخدام يجب ان يكون مقننا 

وبرتخيص من وزارة الصحة .

ماهـر  الدكتـور  بذلـك  رصح 

املؤتمر، وقال  القبالوى رئيـس 

ان توصيـات املؤتمـر اكدت ان 

انقـاص الـوزن يعـد مـن اهم 

للتغلب عىل  العالجية  الوسـائل 

الكثري مـن االمـراض. الفتا اىل 

حـذرت  الطبيـة  االبحـاث  ان 

مرارا وتكـرارا من ان مايعرض 

”صيدليـات  عـىل  او  اعالميـا 

الرصيف “ يؤدي اىل مضاعفات 

خطرية عىل صحة املواطن منها 

عىل سـبيل املثال وليس الحرص 

اصابة املريض بالتسمم الغذائي 

وتليف الكبد .

الدكتـور  اكـد  جانبـه،  مـن 

العام  حسـني مشـعل، االمـني 

للمؤتمر، اهمية عالج السـمنة 

النهـا تعترب السـبب الرئييس يف 

االصابـة بالعديد مـن االمراض 

مثل الضغط والسـكر والفشـل 

املرارة  الكلوى وتكون حصوات 

اىل  مشـريا  البوليـة.  واملسـالك 

ان املؤتمـر ناقـش العديـد من 

الحديثـة  العلميـة  االبحـاث 

والطرق الجديدة لعالج السمنة 

، طبقـا ملـا ورد بوكالـة ”أنباء 

الرشق األوسط“.

وقال ان السمنة تعد اشد خطرا 

من مـرض الرسطـان والبد ان 

يهتم االنسان بجسمه ويحرص 

عىل عدم زيـادة وزنه من خالل 

االسـتخدام االمثـل للغذاء حتى 

اليصاب بأي امراض خطرية.

واكدت الدكتـورة وفاء برهان، 

استاذ العالج الطبيعي بجامعة 

القاهرة، اهمية التوصيات التى 

اىل  املؤتمـر. مشـرية  اصدرهـا 

اهتمام مسـؤويل وزارة الصحة 

الذين شاركوا ىف املؤتمر بالعمل 

انهـا  خاصـة  تنفيذهـا  عـىل 

صدرت بعد مناقشـات وندوات 

شـارك فيهـا الخرباء واسـاتذة 

الجامعات وعمداء كليات العالج 

الطبيعـي بمختلـف الجامعات 

املرصية .

وطالبـت برهـان بالرتكيز عىل 

التوصيـة الخاصـة برتخيـص 

الصالحـة  الطبيـة  االعشـاب 

لعالج السمنة والحد من ظاهرة 

ووضـع  الرصيـف  صيدليـات 

اسرتاتيجية لوقاية االطفال من 

املتعلقة برضورة  السمنة وتلك 

ان تقوم وسائل االعالم بدورها 

يف مراجعة اعالنات وسائل عالج 

السـمنة ومطالبـة املسـؤولني 

برتخيـص هذه االعالنـات قبل 

ان  خاصـة  للجمهـور  بثهـا 

االبحاث اثبتت ان هناك منتجات 

ليـس لهـا تأثـريات عالجية بل 

تؤدي ملضاعفات خطرية.
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املكوّنات:
خمرية - ظرف

ماء دافئ للعجن - كوب
سكر - ملعقة صغرية
ملح - ملعقة صغرية

زيت زيتون - ملعقتان كبريتان
دقيق - كوبان ونصف

للوجه:
جبن سائل - ٥ مالعق كبرية

مايونيز - ٣ مالعق كبرية
زيتون أخـرض مقطـع - ملعقتان 

كبريتان
زيتـون أسـود مقطـع - ملعقتان 

كبريتان
طماطم مقطعة - بحسب الرغبة

طريقة العمل:
 - ذّوبـي الخمـرية يف املـاء الدافـئ 
ثـم اتركـي املكونـات جانبـاً حتى 

تتفاعل.
 - يف وعاء متوسـط الحجم، ضعي 
السـكر، امللـح، الزيـت وكـوب من 
الدقيق ثـم اخلطـي املكونات حتى 

تتداخل.
 - أضيفـي ما تبقى مـن الدقيق ثم 
اخلطـي املكونـات مـن جديد حتى 

تحصيل عىل عجينة متماسكة.
 - إدعكي العجينة عىل سطح صلب 
منثـور بالقليـل مـن الدقيـق حتى 
تصبـح لينـة، غطيهـا ثـم اتركيها 
حتـى  دقيقـة   ٣٠ لحـواىل  جانبـاً 

تتخّمر.
 - حّمـي الفـرن عـىل حـرارة ١٨٠ 
درجـة مئويـة ثم قّسـمي العجينة 
وافـردي كّل منهـا يف صينيـة فرن 

مدهونة بالقليل من الزيت.

 - يف وعاء متوسـط الحجم، ضعي 
كًل من الجبن السـائل واملايونيز ثم 

اخلطي املكونات حتى تتجانس.
العجينـة  يف  فجـوات  أحدثـي   -  
بواسـطة شـوكة ثم ادهنـي مزيج 
الجبن عـىل الوجه، انثـري الزيتون 

األسود واألخرض عىل الوجه.
 - وّزعي رشائح الطماطم عىل وجه 
العجينة ثم ادخيل الصينية اىل الفرن 

لحواىل ٢٠ دقيقة حتى تنضج.

هـل وقعت يف فـخ تجربة االحذية فوجـدت أن املقياس 
الـذي تجرّبينه عـادًة لم يعد ينفع، فبـات أصغر من أن 

تتسع له قدميك؟
القالب ليس هو السبب او القضية ناجمة عن تخياالت 
تعيشـينها او تورم للقدمني تعانني منه، بل هو سـبب 

طّبي بحت، تعيشه كل امرأة مع تقدمها يف السن.
فبغـض النظر عـن زيادة الوزن الـذي ال عالقة له بتاتاً 
بازيـداد حجم القدمـني، إن املرأة مـع تقّدمها يف العمر 
والسن، يكرب حجم قدميها بنصف قياس أو أكثر وبالتايل 
هـي بحاجـة اىل زيارة طبيـب ملعرفة مقيـاس قدميها 
الحقيقـي وبالتايل رشاء الحذاء املناسـب، خصوصاً أن 
إلختيـار الحـذاء أهمية قصوى عىل الصعيـد الطبي، ملا 

لذلك انعكاسات سلبية خطرية عىل صحة املرأة.
فـإن اسـتبعدنا مـرىض السـكري والذيـن يعانون من 
السمنة املفرطة التي ينتج عنها تورم يف القدمني، يعاني 
عدد كبري من النسـاء من مشكلة ازدياد حجم القدمني 
مع تقدمهن يف السـن. فالقدمان تصبح أطول وأوسـع 
مـع العمر، ألن األوتـار التي تربط العظـام الصغرية يف 

رجل املرأة تفقد مرونتها.
وبالتـايل، عليـِك إيالء هـذه املشـكلة الصحيـة أهمية 
قصـوى، وحاويل قدر املسـتطاع تجّنب ارتـداء األحذية 
غري املناسـبة لقدميـك، تجنباً لظهور مشـاكل صحية 
أخرى يف املستقبل، لن يكون من السهل عليك معالجتها 

وستسّبب لك انزعاجاً كبرياً.
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تشـعر املرأة بالحرج واالنزعاج من أظافرهـا الصفراء والتي تنتج 

عـن أسـباب مختلفة منها نقـص الفيتامينات واملعـادن، وغريها 

مـن األسـباب التي يفضل اكتشـافها وعالجها، بجانب اسـتخدام 

وصفـات طبيعية لتبييض األظافر الصفراء، والتي نسـتعرضها يف 

هذا التقرير.

وصفة معجون األسنان لتبييض األظافر:

يوجد العديد من األنواع املختلفة من معجون األسنان الذى يساعد 

عىل تبييضها وىف نفس الوقت يسـاعد أيضـًا عىل تبييض األظافر، 

لهـذا ينصح بتحضري  فرشـاة أسـنان األطفـال وإضافة معجون 

أسنان عليها وفرك األظافر بها برفق، مع تكرار الوصفة عدة مرات 

خالل اليوم، ويمكن إضافة صودا الخبز عىل املعجون للحصول عىل 

نتيجة إيجابية مع مرور الوقت.

وصفة عصري الليمون لتبييض األظافر:

يعتـرب عصري الليمـون من العصائر الطبيعية القوية التي تسـاعد 

عىل تفتيح األظافر الصفراء وذلك إلحتوائه عىل خصائص حمضية، 

ولهـذا ينصح بتحضـري  محلول عصري الليمـون وتغميس األظافر 

لبعـض الوقت لفرتة تـرتاوح مابـني 15-10 دقيقة ثم اسـتخدام 

فرشاة أسنان األطفال لفرك األظافر، للحصول عىل نتيجة إيجابية 

مع مرور الوقت.

وصفة الخل األبيض لتبييض األظافر:

يسـاعد الخل األبيـض يف تفتيح األظافـر الصفـراء، ولهذا ينصح 

بتحضـري قطعـة قطن وغمسـها يف محلول الخل األبيض ومسـح 

األظافـر بعد ذلك، ويمكن إضافة بعض الزيوت العطرية، للحصول 

عىل نتيجة إيجابية وهى تفتيح األظافر مع مرور الوقت.

وصفة الثوم لتبييض األظافر:

ويف بعـض األحيان يمكن أن تتسـبب العـدوى الفطرية ىف إصفرار 

األظافر، ولهذا ينصح بتحضري 15-10 فص من الثوم وفركها عىل 

األظافـر، حيث تسـاعد يف تفتيح األظافر الصفـراء وتجعلها تعود 

للونها الطبيعى كما كانت من قبل، مع تكرار الوصفة بإنتظام .

وصفة صودا الخبز لتبييض األظافر:

يمكـن أيًضـا الجمع بـني بريوكسـيد الهيدروجني أو كما تسـمى 

بـ“ماء األكسـجني“ وصـودا الخبـز، لتبييض األظافـر الصفراء، 

لذلك ينصح بعمل محلول بكميات متساوية من صودا الخبز وماء 

األكسـجني، وغمس األظافر يف الوعاء مع اسـتخدام فرشاة أسنان 

لفرك األظافر .

من األشـياء التي ُتشـِعرك بعدم الثقة واإلحراج يف الحياة اليومية، 
هـي تلـك البثور التـي تظهر فجـأة، ويف أوقات غري مناسـبة عىل 

الوجه أو يف بعض املناطق األخرى من الجسم. 
فغالبـا ما نتسـاءل عـن أسـباب ظهور البثـور املزعجـة، لكن ال 
تنزعج، فما عليك سـوى البحث يف أسباب ظهور هذه البثور التي 

من الالزم تجنبها. 
بني الحاجبني أو عىل األنف:

ظهـور البثور يف هذه املنطقة يدّل عىل أّن الشـخص قد قارب عىل 
سـّن البلوغ، أما اذا كان قد تعدى هـذه املرحلة فهو يعاني الكثري 
مـن التوتـر، فالتوتر يـؤدي اىل ارتفاع األدرينالني يف الجسـم، لهذا 
السـبب يزيد إفراز الجسـم للدهون والزيوت التي تسـّبب تشكيل 

هذه البثور. 
حول الفم:

تظهـر هـذه البثـور يف هـذه املنطقـة نتيجـة مشـكلة بالجهاز 
الهضمي، فيـدل ذلك عىل عدم تقبلها لنظامك الغذائي وللمأكوالت 
الذهنية والوجبات الرسيعة، اضافة اىل ذلك يجب غسل تلك املنطقة 
جيـًدا بعد األكل إلزالة بقايا الطعام والزيوت التي قد تسـّد مسـام 

الجلد فتظهر البثور فجأة. 
عىل الخّدين:

ظهور البثور يف تلك املنطقة دليل عىل أّنه يجب غسـل اليدين ألّنها 

األكثر اتصاالً مع منطقة الخدين.
عىل األذنني:

يرتبـط ظهور البثور عىل هذه املنطقة بجفاف الجلد، لذلك ينصح 
برشب كميات كبرية من املاء.

عىل الذراعني:
إنها حالة خاّصة ملشـاكل الجلد وتدعـى بالتقّرن الجلدي، فتظهر 
البثـور الحمراء عـىل هذه املنطقة نتيجة تزايـد الكرياتني، خاصة 

يف بصيالت الشعر.

تنـاول أكثـر مـن وجبـة يف اليـوم أمـٌر 

رضوري، فحذرت دراسـة جديدة من أن 

عدم تنـاول واحدة مـن الوجبات الثالث 

القياسـية يف اليـوم، قد يكون لـه أبعاد 

صحية خطرية. 

يف تفاصيـل الدراسـة التـي أجريت عىل 

٢٤٠١١ بالغـاً يف الواليـات املتحدة فوق 

سـن األربعني، كان تنـاول وجبة واحدة 

فقـط يف اليوم مرتبطـاً بارتفاع مخاطر 

الوفيات بشكل عام.وارتبط تخطي وجبة 

اإلفطـار بزيـادة مخاطر الوفاة بسـبب 

أمـراض القلب واألوعيـة الدموية، بينما 

ارتبـط تخطي الغداء أو العشـاء بزيادة 

مخاطـر الوفيـات الناجمة عـن جميع 

األسـباب، بمـا يف ذلـك ارتفـاع مخاطر 

القلبيـة الوعائية.كما أظهرت  األمراض 

الدراسـة أن أولئك الذيـن تناولوا جميع 

الوجبات الثالث ولكن يف توقيتات قريبة 

جداً من بعضها يواجهون مشكلة أيضاً.

فقد تبني أن تنـاول وجبتني متجاورتني 

يف غضون ٤٫٥ سـاعات مرتبـط بزيادة 

األسـباب.يف  لجميـع  الوفـاة  مخاطـر 

السـياق قال عالـم األوبئـة يانغبو صن 

من جامعة تينييس، إن «بحثنا كشف أن 

األفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط 

يف اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك 

الذين يتناولون وجبات يومية أكثر».

وأضـاف أنـه «بناء عـىل هـذه النتائج، 

نـويص بتنـاول وجبتـني إىل ٣ وجبـات 

عىل األقل، موزعة عىل مدار اليوميشـار 

إىل أنـه عـىل الرغم من ذلـك، إال أن هذه 

الدراسة ال تعد شاملة بما يكفي لتحديد 

مـا إذا كان تخطي وجبة يسـبب الوفاة 

املبكـرة بالفعل.لـذا قـام فريـق البحث 

إليهـا  التـي توصلـوا  النتائـج  بتعديـل 

ملراعاة االختالفـات يف العديد من عوامل 

النظام الغذائي ونمط الحياة، بما يف ذلك 

النشاط  التدخني والكحول ومسـتويات 

البدنـي وجودة النظـام الغذائي وانعدام 

األمن الغذائي.
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١٤٨٦ - امللك هنري السابع يتزوج إليزابيث يورك ابنة إدوارد الرابع 

موحدين بذلك أرسة النكسرت ويورك بعد حرب الوردتني.

١٧٧٨ - جيمـس كـوك يكتشـف جـزر هـاواي ويسـميها جـزر 

ساندويتش.

١٧٨٨ - وصـول ٧٣٦ متهـم بريطاني من املبعديـن من إنجلرتا إىل 

أسرتاليا.

١٨٦٣ - إسـماعيل باشـا يتوىل حكم مـرص بعد وفـاة عمه الوايل 

محمد سعيد باشا.

١٩٠٢ - سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود.

١٩١٩ - افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسالم يف فرساي يف فرنسا.

١٩٤٨ - اإلمام محمد مأمون الشناوي يتوىل مشيخة األزهر.

١٩٥٢ - بـدأ الثـورة الشـعبية التونسـية ضد االحتـالل الفرنيس، 

والسلطات الفرنسية تلقي القبض عىل الحبيب بورقيبة.

١٩٥٦ - إعـدام زعيـم منظمـة فدائيو اإلسـالم اإليرانيـة مجتبى 

نواب صفوي رمًيا بالرصاص بسـبب معارضته لشـاه إيران رضا 

بهلوي.

١٩٨١ - انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمية يف مدينة الطائف يف اململكة 

العربية السعودية.

٢٠٠٣ - عاصفـة نارية يف كانربا بأسـرتاليا تقتـل ٤ وتحرق ٤٩١ 

منزًال.

٢٠٠٧ - عاصفة ترضب اململكة املتحدة وغرب أوروبا تعد األسـوء 

منذ عرشين عاًما تتسبب بخسائر كبرية وتؤدي إىل إغالق املطارات 

واملوانـئ وغـرق بعض السـفن ووفـاة حوايل ٥٠ شـخص وجرح 

املئات.

٢٠٠٩ - حركـة حماس والفصائـل الفلسـطينية يعلنون قبولهم 

عرض إرسائيل بوقف إطالق النار وإنهاء الحرب عىل غزة.

٢٠١١ - التجمع الدسـتوري الديمقراطـي يف تونس يطرد الرئيس 

املخلوع زين العابدين بن عيل وستة من أقرب معاونيه من صفوفه 

وذلـك بعد أيام من اإلطاحـة به، ورئيس الجمهوريـة املؤقت فؤاد 

املبـزع والوزير األول محمد الغنويش يسـتقيال من الحزب بسـبب 

سعيهما لفصل الدولة عن الحزب.

٢٠١٨ - مـرصع ٥٢ شـخص وإصابـة ٥ آخريـن يف حادثة حريق 

حافلة عىل طريق سـمارا، شـيمكنت يف مديريـة أورغس بمنطقة 

أكتوبي يف كازاخستان.

٢٠٢٠ - إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة تعلن رسـمًيا تجريد 

دوقي ساسـكس األمري هاري وزوجتـه ميجان من لقب «صاحب 

السـمو امللكي» ومـا يتصل به من امتيازات، بعـد قرارهما التخيل 

عن مهامهما امللكية.

ÜaáÃi@laÏic
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كان لبغداد عدة أبواب وذلك إلحاطتها بالعديد من األسـوار بسـبب أطماع 
الغزاة عىل مر العصور، ومن هذه األبواب ما يعود تاريخ إنشائه إىل عرص 

الدولة العباسية ومنها يعود إىل عرص الدولة العثمانية.
بنى بغداد أبو جعفر املنصور وأحاطها بسياج وجدار عال له أربعة أبواب، 

وهي:
باب الشام

باب البرصة
باب خراسان

باب الكوفة
إال أن هـذه األبواب بما فيها املدينة اندثرت وموقعها اآلن يف الكرخ يف حي 

املنصور يف الجانب الغربي من بغداد الحالية.
بـاب املعظم (باب اإلمام األعظم): حيث توجـد يف بداية الطريق املؤدي إىل 
جامع اإلمام األعظم يف األعظمية وال يوجد اليوم أثر لها حيث هدمت بقية 
البـاب بعد دخول الجيش الربيطاني إىل بغداد، وإنما بقي االسـم ليشـمل 
املحلـة املحيطة حوله وهـي اآلن تقع يف مركز بغـداد، ويف عام ١٩٦٢ زال 
كثري مـن معالم هذه املحلة بسـبب التطـور العمراني وبنـاء الجامعات 

والدوائر الحكومية فيها.
الباب الرشقـي: ويقع يف الجهة الرشقية من بغـداد القديمة حتى منتهى 
شـارع الرشـيد، واألصل يف ذلك أنها من أبواب سـور بغداد يف عهد الدولة 
العثمانيـة، وكانـت عىل شـكل بـرج ، وقد اتخذت كنيسـة بعـد االحتالل 

الربيطاني لبغداد عام ١٩١٧ ثم هدمت عام ١٩٣٧.
بـاب اآلغا: وهـي يف محلة باب اآلغا يف بغداد، ويف أمثـال البغداديني: (مثل 

خبز باب اآلغا، أبيض وحار ومكسب ورخيص)
باب الشـيخ (بـاب حلبة أو باب األزج): وهي مخترصة من (باب الشـيخ 
عبد القدر الكيالني) وهي محلة كبرية يف بغداد، يقوم فيها جامع الشـيخ 
عبد القادر الجيالني ومرقده، وتتصل بهذه املحلة أحياء منها: الصدرية، 

رأس الساقية، فضوة عرب، الدوكجية، حي األكراد، والتسابيل.
الباب الوسـطاني (باب خراسـان وباب الظفرية): وهـي الباب القديمة 
ويقع قربها جامع الشـيخ عمر السـهروردي. وبالقـرب منها كان مبنى 
بـاب الطلسـم أو بـاب أبرز ولقـد هدمه ونسـفه الجيـش العثماني عند 
انسـحابه من بغـداد، وتوجد آثـاره باقية إىل اآلن ومطلـة من عىل الخط 
الرسيع (محمد القاسـم). ويقع الباب الوسـطاني يف هـذه املحلة والتي 
كانـت تسـمى قديما محلة الظفريـة وقربها تقع مقربة عباسـية تعرف 
باسـم املقربة الوردية وسـميت فيما بعد باسـم مقربة الشيخ عمر نسبة 
إىل الشـيخ شهاب الدين عمر السـهروردي الذي دفن فيها ومرقده ظاهر 
وعليه قبة مخروطية الشـكل يف وسـطها،  قال ياقوت الحموي: (الوردية 
مقـربة يف بغـداد بعـد باب أبـرز (بيـربز) من الجانـب الرشقـي من باب 
الظفريـة). وأبرز أو بيربز هي محلة يف بغداد تقع قرب الباب الوسـطاني 
مـن جهة محلة الظفرية أو املقتدريـة، بها قبور جماعة من األئمة منهم 
أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الفريوز آبادي الفقيه ومنهم من يسميها باب 
أبرز. أما الظفرية فهي محلة رشقي بغداد كبرية ومنسـوبة إىل ظفر أحد 
خدم دار الخالفة العباسية وقد نسب إىل الظفرية جماعة. أما باب الطلسم 
فقد كشـف مؤخراً عن آثار باب الطلسم من قبل دائرة أمانة بغداد، حيث 
كانـت املنطقة املحيطة باملقربة والجامع تحتوي عىل األنقاض واملخلفات 
التي تم إزالتها استعدادا لرتميم الباب األثري لتكون مرقدا سياحيا، وباب 
الطلسـم كان قائماً طيلة فرتة الدولة العباسـية والعثمانية حتى نسـفُه 
الجيش العثماني قبل انسحابهم من بغداد يف ١١ آذار /مارس ١٩١٧ وذلك 
خوفاً من اسـتيالء الجيش الربيطاني عىل مستودعات الذخرية واألسلحة 
املوجودة فيه والتي تعود إىل الجيش العثماني املنسـحب. قال مؤلفا كتاب 
دليـل خارطة بغداد املفصـل يف خطط بغداد «والصحيح أنه كان ُيسـمى 
الباب الوسـطي قبل سـنة ١٠٥٧هـ، كما جاء يف التاريخ املسـمى (عيون 

األخبار)، نسخة باريس، الورقة ٢١٠».
باب الحلة يف َصوب الكرخ غرب بغداد.
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مفاصل وعقـد يديك تحدد عما 

اذا كنـت انسـانة تعتمـد عـىل 

املنطقـي  والتفكـري   التحليـل 

التخـاذ قرارتـك؟  أم أنـك مـن 

النوع الحديس والعاطفي؟ اخرت 

الشكل املطابق ليديك واعرف أي 

نوع من  الشخصيات أنت؟

١- مفاصل كثرية العقد:

يشري هذا الشـكل من املفاصل 

الثقيلة واملعقدة اىل أنك شخص 

مثابر وتتلقي احرتاما كبريا من 

محيطك. أنت مـن النوع املحلل 

والهادئ وتحب دراسـة االشياء 

الجديـدة. أنـت حـذر وحكيـم، 

تأخـذ كامـل وقتـك وال تمانـع 

العزلة. تستمتع باي عمل يطلب 

منـك تفكـريا كبـريا والحصول 

عىل مساعدة املفكرين والعلماء 

والباحثـني واالسـاتذة. تعتمـد  

دوما عىل التفكري املنطقي.

٢- مفاصل ناعمة:

العاطفـي  النـوع  مـن  انـت 

والـذي يملـك مشـاعر كبـرية، 

وحـدس قـوي جـدا. يف وقـت 

اتخاذ القـرارات، تفكر برسعة. 

مهووس جدا بشـكلك ومنزلك. 

تعـري اهميـة كـربى للعالقات 

وعاطفـي.  رقيـق  أنـك  بمـا 

تستعني باملرشـدين واملعالجني 

الطبيعيني. من املمكن ان تكون 

بديـن ولكـن ليس بالـرضورة 

سمني جدا.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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بسمج مو بسم غيرج اريد اكتب رسالة حب
واريد اوصفج بيها شكثر دمعي عليج ايصب
الن انتي بشراييني و بيج الكلب متعــــــذب
شريد اكتبلج و محتار وحتاريت شرد اكتـــب
واحلب لو بشر مثلي هم احبج نفس احلـــب 
مثلج ما خلفت هلناس وال جابت وال تنجــب
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1 .حيتان صغرية يف قمة الذكاء - صوت الضحك.
2. طري صغري مهاجر يصطاد عىل شواطئ املتوسط - محب 

(معكوسة).
3. يف السلم املوسيقي - أثر الضوء - قط.

4. األماكن التي تخفى فيها األشياء - افتداء.
5. طـري ال يطري يعيش يف القارة القطبـة الجنوبية - اصاب 

اآلخر بحيث لم يقو عىل الحركة.
6 .حيوان ضخم يبيت فرتة الشـتاء - يف السـلم املوسيقي - 

حرفان من كراج.
7 .حيث تدخل (معكوسة) - حروف كروان (مبعثرة).

8 .طائـر ال يقوى عىل الطريان ألوانـه زاهية خالبة - وحدة 
قياس الطاقة.

9 .هرب - ثعبان شـديد السـمية ذو أوداج منتفخة كان من 
مقدسات قدماء املرصيني.

10. حيـوان أفريقي ضخم لـه قرنان من الشـعر الكثيف - 
حيوان اسطوري يف الرتاث الصيني.

1 .حرم الله قولها للوالدين - عوضا عن - طري اسـطوري يف 
قصص السندباد.

2 .حيوان بحري يموه يف محيطه له ثالثة قلوب.
3 .دار دورانا - يابسة - ضوء ضعيف.

4 .نصف سوار - نصف ايوب - عصفور.
5 .طائر اسطوري يحرتق ويعود يبعث من جديد.

6 .نصـف واعد - عـدم القدرة عىل البيع لظروف السـوق أو 
السلعة (معكوسة).

7 .قلما - زوائد ابرية يف النبات - ثلثا حوت.
8 .زهرة تحية الصباح - االسم االنجليزي لعصفور سمي به 

شخصية انجليزية اسطورية.
9 .طائـر منقاره طويل ذكر يف القـرآن الكريم - طائر مغرد 

وغالبا اصفر اللون سميت به جزر قرب املغرب.
10 .قرد من الطبقة العليا موطنه جنوب رشق آسيا.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

ربما تشـعر اليـوم أن اآلخريـن بحاجة إليـك أو أنك تحاول 
إرضاءهم ومساعدتهم بشتى الطرق. أخالقك راقية جدا ولكن 
هـذه العملية تتطلب منك مجهودا كبريا ووقتا طويال وطاقة. إذا 
كنت عزمت عىل مساعدتهم فيجب أن تعلم أن هناك بعض التغريات 

التي ستطرأ عىل حياتك.

حاول أن تركز اليوم عىل األمور األساسية وال تنشغل 
باألشياء التى ال تنفعك. تتعاطف مع الحبيب يف محنته 
وتقـف إىل جانبه محاوال التخفيف عنه قدر املسـتطاع. قد 
تصـاب بخيبة أمـل تنعكس سـلبا عىل وضعـك الصحي يف 

املساء.

تقوم بعمل إضايف لتزيـد من دخلك املادي. احذر من طريقة 
إرسافـك غـري املنطقية للمـال. مسـامحتك الدائمـة للرشيك 
وتهاونـك معـه يقلالن مـن احرتامـه وتقديره لك. تحـل بالصرب 
والهدوء لتتمكن مـن تخطي املحنة التي تواجهها منذ فرتة طويلة. 

يجب أن يحقق لك اليوم الرضا الذي تبحث عنه منذ فرتة.

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

تثري غضبك طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

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

القرارات الصائبة.

حاول أن تسـتثمر جهودك يف سبيل تطوير قدراتك 
العمليـة، فهذا سـيكون مـن أولوياتـك يف املرحلة 
املقبلـة. ال تضغـط عىل الرشيـك كثريا، فهـو يعاني 
مـن بعض املصاعب وقد يتخذ قرارات حاسـمة تجاهك. 

انطلق واخرج واستمتع بوقتك مع األصدقاء.

لن تجني هذا اليوم سـوى التعب واإلرهاق والتوتر والضغط. 
ربما تفقد السـيطرة عىل األمور وسـتفقد القـدرة عىل الحكم 
عىل املوضوعات بشكل حكيم. اليوم غري مناسب تماما للمشاركة يف 
مرشوعات جديدة أو للدخول يف مناقشات طويلة ومهشمة. ننصحك 
بأن تمكث يف املنزل اليوم حتى تسـرتيح بقـدر اإلمكان. عالج التوتر 

والهدوء بقراءة بعض الكتب أو القصص الرومانسية.

أخبار رائعة وسـارة جدا تأتيك اليوم وربما تتعلق بمهنتك 
أو بزيادة دخلك املادي أو تغريات يف حياة جريانك إىل األفضل. 
إذا كنـت تفكر الكتابة أو يف طباعة إحـدى قصصك فاليوم هو 
أنسـب األيام عىل اإلطالق للقيـام بهذه الخطوة. خيالك واسـع 

وتستطيع التواصل مع اآلخرين.

تعيد طرح بعض املسـائل عىل بساط البحث، تسرتجع 
املايض وتحاول كشـف بعض األمور الغامضة، ما يتعبك 
ويشـكل هاجسا لك. هذه الشكوك قد تولّد األرق ومشكالت 
صحية وأوجاعا وآالما. حاذر انفعاالت شـديدة قد تولد اإلرهاق 

والتعب النفيس وكن هادئا.

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

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

تفكـر يف خطواتـك القادمـة بكل حـرص ودقة وكأنـك تلعب لعبة 
الشـطرنج. ستشعر أن من حولك يتقدمون بشكل أرسع ولكن الدقة 
مطلوبة أيضا فحاول أن توازن بني األمرين، وإال اتخذت قراراتك بشـكل 
عشـوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا طويـال كما تتخيل ولكن يتطلب 

مزيدا من الدقة.

Ô”aã«@fiçÀ



الذي  الجديد  الغنائي  حفلها  موعد  عن  نرصي،  أصالة  السورية،  الفنانة  أعلنِت 
ستحييه خالل شهر شباط/ فرباير القادم، عىل مرسح أرينا يف إمارة دبي.

ونرشت أصالة نرصي، تفاصيل الحفل عرب حسابها الشخيص عىل موقع تبادل 
أنتوا وأنا  الّسعادة والفرح  إذ كتبت: ”حفل دبي بعاصمة  الصور (انستغرام)، 
بأغاٍن  الحلوة  قلوبنا  الّروح ونطبطب عىل  نلتقى بموعد حنرتب فيه جوّا  رح 

اخرتت لكم ياها بعنايه قديم وجديد أنا كتري بحبهم وأنتم بعتقد متيل كتري“.
وتابعت أصالة نرصي: ”دلوقتي نلتقى فيكم تقرتحوا يل شو يف غنّيه بتحبوا 

غّنيها؟ اشتقت لدبي وبكّل الّشوق رح القيكم“.
وستقدم الفنانة أصالة نرصي خالل الحفل باقة مميزة من األغاني القديمة 
والحديثة أبرزها خانة الذكريات ومشيت سنني وجابه سريته وعايز الحق وقد 

الحروف والحقيقة وشكرا وبكرة أحىل وبعدك عني وستني دقيقة وغلبان. 
مؤخرًا،   طرحتها  الذي  نرصي،  أصالة  أغاني  آخر  الغرام،  سيد  أغنية  وتعترب 
بالتعاون مع أسماء ملنور، وحصدت األغنية عىل إشادات واسعة من الجمهور، 
كبريًا  نجاًحا  وحققت  زين،  املهدي  وألحان  الغربي  محمد  تأليف  من  واألغنية 
موقع  عىل  طرحها  من  يومني  بعد  مشاهدة  مليون  من  أكثر  اجتازت  حيث 

يوتيوب.
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اليف  طرحت  وانتظار،  ترقب  بعد 

«مون  أغنية  ديو  ستوديوز،  ستايلز 

امور» الذي جمع النجمة شذى حسون 

والنجم فوديل.

طريقة  عىل  امور»  «مون  ديو  وصدر 

اليف  قناة  عرب  حرصياً  كليب  الفيديو 

ستايلز ستوديوز عىل اليوتيوب، وحمل 

توقيع املخرج زياد خوري.

وُيعد ديو «مون امور» أول ديو غنائي 

عربي يصدر يف العام الجديد ٢٠٢٣.

باللهجة  امور»  «مون  أغنية  جاءت 

عىل  فوديل  توقيع  وحملت  املغربية، 

لحنية  مادة  قدم  إذ  اللحن،  صعيد 

الرتكيبة  حيث  من  جديدة  ايقاعية، 

جمع  الذي  الغنائي  واألسلوب  اللحنية 

بني رسعة األداء واإلحساس باملغنى.

كلمات  امور»  «مون  أغنية  وحملت 

محمد  رشيد  وتوزيع  املجاري  سمري 

عيل.

ستايلز  اليف  بني  التعاون  ويتجدد 

ستوديوز و شذى حسون بأغنية «مون 

البومها  أغنية من  أول  ُتعد  التي  امور» 

هذا  ُيعد  بينما  الرشكة،  مع  الجديد 

التعاون األول مع فوديل.

كليب  الفيديو  تخطى 

فيفا  ألغنية  الرسمي 

الرسمية لكأس العالم «توكو 

مرييام  املرسح  مللكة  تاكا» 

العامليني  والنجمني  فارس 

عىل  ومالوما  ميناج  نيكي 

العاملية  يوتيوب  منصة 

الـ  حاجز  املايض  األسبوع 

بفرتة  مشاهدة  مليون   ١..

الشهرين،  تتخطى  ال  زمنية 

كما أن الفيديو كليب ال يزال 

ضمن  ترتيبه  عىل  محافظاً 

الئحة افضل الفيديو كليبات 

العاملية.

تاكا  توكو  أغنية  تزال  وال 

حديث الناس وتحدي الرقص 

فارس  مرييام  أطلقته  الذي 

عىل مواقع التواصل الخاصة 

رواد  قلوب  يخطف  بها 

التواصل  ومواقع  الرقص 

بأجمعها.

ملكة  أن  اىل  اإلشارة  تجدر 

اوىل  إلحياء  تتحرض  املرسح 

مدينة  يف   ٢.٢٣ يف  حفالتها 

 ٥ يوم  املكسيكية  كانكون 

سلسلة  تليها  املقبل،  فرباير 

يتم  سوف  الحفالت  من 

اإلعالن عنها الحقاً.

زالت  ما   ،٢٠٢٣ لعام  الكويت  يف  األول  حفلها  نجاح  بعد 

ين  ويبدو شري الرتند  تتصدر  الوهاب  عبد 

جديدة  ملفاجأة  تحرض  أنها 

الفرتة  خالل  لجمهورها 

القادمة.

القادمة  املحطة  أن  يبدو 

الوهاب  عبد  لشريين 

بريوت  بأرض  ستكون 

تستعد  أنها  علم  حيث 

يف  قوي  غنائي  لحفل 

لبنان خالل الفرتة 

مة  د لقا ا

ل  و تحا و

ة  ر ا د إ

لحفل  ا

اإلتفاق معها عىل أن يكون الحفل بمناسبة عيد الحب.

من  الكثري  وأثارت  أيام  قبل  لبنان  زارت  قد  شريين  وكانت 

الجدل فور زيارتها هي وزوجها حسام حبيب لفضل شاكر.

فرتة  بعد  حبيب  لحسام  مجدداً  عادت  قد  شريين  وكانت 

املايض،  العام  خالل  الثنائي  بني  اشتدت  التي  الخالفات  من 

فور  بنجاحها  الكواليس وهويحتفل  يف  وظهر حسام معها 

إنتهاء الحفل. وكانت شريين قد تعرضت ملوقف محرج أثناء 

تواجدها عىل خشبة املرسح بعد سؤال الجمهور عن موقفه 

من حسام حبيب فأجابوا «ال نحبه».

أعادت املذيعة ياسمني عز إثارة الجدل 
الذي  الناس)،  (كالم  برنامجها  خالل 
من  مرص،   (MBC) قناة  عىل  ُيعرض 
الزوج  احرتام  بشأن  النصائح  خالل 
وتعظيمه، إذ تحدثت يف حلقتها األخرية 
الذين  بالرجال  الشديد  إعجابها  عن 

يعملون يف البنوك واملصارف.
الربنامج:  خالل  عز  ياسمني  وقالت 
دايماً  بنك  موظف  متجوزة  «اليل 
عىل  دايماً  بيكونوا  عليه،  بتتحسد 
العمر  العمر،  يف  مابيكربوش  الفرازة، 
إنك  بيجي لغاية عندهم ويقف، تحيس 
بيشف  اليوم  طول  موديل،  متجوزة 
وريحة  والنضافة  الشياكة  من  ويرف 
لغاية  جايبة  بتكون  اليل  بتاعه  العطر 

آخر الشارع».
وتابعت ياسمني عز موجهًة كالمها اىل 
«لو جوزك  البنوك:  يف  العاملني  زوجات 
موظف بنك ليكي حق تغريي عليه من 
بتتمناها  اليل  ولباقته  ولياقته  أناقته 

انتباهي  بتلفت  حاجة  ويف  كتري،  بنات 
دايماً  كأنها  وضوافرهم  إيديهم  دايماً، 
والزوايد  لوحدها  باديكري  معمولة 
فيها  مبيعملش  إنه  مع  متقصقصة، 

حاجة، بس دي حاجة رباني». وأبدت 
املذيعة املرصية ياسمني عز إعجابها 
موّظفي  بصوت  برنامجها  خالل 
بنربة  التحدث  عىل  وقدرتهم  البنوك، 

راجل،  ألنه  صيفي،  «صوته  خفيضة: 
للجاذبية،  تميل  منخفضة  بطبقة  بس 
مكوي  والبنطلون  مسطرة،  القميص 
التمساح،  جلد  ملعة  بتلمع  والجزمة 
وأكدت  بنك».  موظف  مش  موديل 
اختبارات  اجتياز  صعوبة  عز  ياسمني 
القبول للحصول عىل وظيفة يف البنوك، 
موضحًة: «بتبقي ضامنة إنك متجوزة 
عىل  مر  الضغوط،  يتحمل  يقدر  واحد 
يعدّي  ممكن  اليل  االختبارات  أنواع  كل 
عليها أي حد، ده غري أنه بيكون خبري يف 
فنون التعامل مع البرش، ومعدل ضبط 

لنفس  ا
غري  عنده 

من  أكرت  االنفعايل  الثبات  طبيعي، 
«فما  بالقول:  وأردفت  عز».  ياسمني 
بالك ملا مراته حبيبته تطلب منه حاجة، 
يا سعدك يا هناكي، جوزك موظف بنك، 
ده مش بعيد من قبل ما تطلبي الحاجة، 
إيه  عايزة  عارف  عارفها،  هو  يكون 

ويعمل ليكي اليل نفسك فيه».

بفضل جهاز تصوير مقطعي 
يف  املمكن  من  أصبح  جديد، 
اكتشاف  دقائق،   10 غضون 
وتقديم العالج املناسب الرتفاع 

ضغط الدم.
التصوير  جهاز  ويقوم 
العقيدات  باكتشاف  املقطعي، 
الدم،  ضغط  الرتفاع  املسببة 
من  املاليني  غدد  يف  املوجودة 
يف  املرض،  بهذا  املصابني 

غضون دقائق.
ويهدد ارتفاع ضغط الدم حياة 
يمكنه  إذ  األشخاص،  ماليني 
القلبية  النوبات  إىل  يؤدي  أن 

والفشل الكلوي والخرف.
 10 وما يصل إىل واحد من كل 
الدم  ضغط  بارتفاع  مصابني 
يف بريطانيا، يعانون فقط من 

العقيدات  بسبب  الحالة  هذه 
املوجودة يف الغدتني الكظريتني، 
من  زائدة  كميات  تنتج  التي 
الذي  األلدوستريون،  هرمون 
احتفاظ  يف  بدوره  يتسبب 
ارتفاع  وبالتايل  بامللح،  الجسم 

ضغط الدم.
الذين  للمرىض  ويمكن 
من  عالية  مستويات  لديهم 
أجسامهم  يف  األلدوستريون 
واحدة  كظرية  غدة  إزالة 
يف  الخرباء  ويأمل  بأمان. 
قادوا  الذين  املتحدة  اململكة 
املقطعي  التصوير  أبحاث 
يساعد  أن  الجديد،  املحوسب 
وعالج  تشخيص  يف  النظام 
املصابني  األشخاص  من  املزيد 

بهذا املرض الذي يهدد الحياة.

بيع  إمكانية  تدرس  تويرت  رشكة  إن  تايمز  نيويورك  صحيفة  قالْت 
زيادة  بهدف  الشبكة،  مستخدمي  بعض  لحسابات  املستعارة  األسماء 

اإليرادات.
ووفقاً للصحيفة األمريكية فإن «الرشكة بدأت مناقشة فكرة إمكانية 
بالـ يعرف  ما  أو  املستعارة  األسماء  لبيع  اإلنرتنت  عرب  مزادات  إجراء 
الحصول  املستخدمني  لبعض  يمكن  إذ  تويرت،  ملستخدمي   Nicknames
هذه  وأن  الشبكة،  عرب  غريهم  استخدمها  قد  كان  معينة  أسماء  عىل 

الخطوة قد تساعد تويرت عىل زيادة اإليرادات».
وأشارت إىل أنه من غري املعروف بعد فيما إذا كانت «تويرت» ستميض يف 
هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة ستشمل جميع األسماء 

املستعارة ملستخدمي الشبكة أم بعضها.
بيع  عن  الحديث  أن  إىل  سابقا  أشارت  اإلنرتنت  مواقع  بعض  وكانت 
األسماء املستعارة للحسابات يف «تويرت» كان قد بدأ منذ ديسمرب املايض.
الخطوة  هذه  مثل  عىل  أقدمت  «تليغرام»  شبكة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
للحسابات مقابل  املستعارة  األسماء  بيع بعض  املايض، وتم  أكتوبر  يف 
التي تم بيعها كان «@ مبالغ مادية، ومن بني أغىل األسماء املستعارة 

news»، إذ بيع مقابل ١٫٨ مليون دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
وشمال  األوسط  الرشق  يف  نمًوا  األرسع  البث  منصة   ،TOD عقدْت 

مجال  يف  الرائدة   TPAY رشكة  مع  اسرتاتيجية  رشاكة  أفريقيا 
املدفوعات يف منطقة الرشق األوسط وتركيا وأفريقيا، للسماح 
للمستخدمني باالشرتاك يف محتوى ريايض وترفيهي غني من 

خالل هواتفهم املحمولة. 
يف  مستهلك  مليون   ١٠٥ إىل  يصل  ما  لتشمل  الرشاكة  تمتد   
التوسع يف منطقة الرشق األوسط وشمال  مرص كبداية، ثم 

أفريقيا.
 TOD ستمكن TPAY يف املرحلة األوىل من تلك الرشاكة، رشكة
الخدمة  املستخدمني من خالل  من قبول رسوم االشرتاك من 
أو إضافة  الهاتف  للدفع عرب الخصم من رصيد رقم  املبارشة 
ليصبح  الشهرية،  الهاتف  رقم  لفاتورة  االشرتاك  رسوم 
صعوبة  يجدون  الذين  املستخدمني  متناول  يف  محتواها 
االئتمان  بطاقات  مثل  التقليدية  الدفع  طرق  استخدام  يف 
رئيس  نائب  مكرييل»  «جون-بول  رصح  كما  والخصم. 
تغطية   TPAY رشكة  «تقدم   :  TODيف والتسويق  املبيعات 
وتوفر  وأفريقيا،  وتركيا  األوسط  الرشق  ملنطقة  مثالية 
الحافل  تاريخها  إىل  باإلضافة  مناسبة،  محلية  دفع  طرق 
برسعة  املدفوعات  قبول  من   TOD مثل  املشرتي  بتمكني 
بأقىص  املميز  محتوانا  توصيل  لنا  يتيح  وهذا  وسالسة؛ 
سوني،  راج  وأضاف  املنطقة».   سكان  من  ملاليني  رسعة 
هذه  «تؤكد   :TPAY لرشكة  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
لدى  املفضل  املدفوعات  معالجة  رشيك  كوننا  الرشاكة 

املشرتيني املتميزين، خاصة يف قطاع البث املبارش». 
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التنظري  بل  فقط  الحكي  عىل  ال  قادر  وهو  املئة  عمر  يف  اليزال 
عليه  إطلق  كيسنجر،  هنري  األستذكار.  واألهم  والنصح  والتوجيه 
من الصفات ما شئت، الثعلب العجوز، عميد الدبلوماسية األمريكية 
الله يف عمره، وقد  مد  إن  بعد سنوات  ألكثر من نصف قرن، وربما 
يمد، يصبح عميدا للبرشية بال منازع عىل مستوى األعمار التي هي 
«اسرتاتيجيات كيسنجر..  له وعنه  الصادرة  الكتب  آخر  يف  الله.  بيد 
أهم  يروي  والقيادة»  الكربى  واالسرتاتيجية  الدبلوماسية  يف  تأمالت 
نيكسون  ريتشارد  إختاره  عندما  وقضايا  أحداث  من  ماعارصه 
القومي  لألمن  مستشار   (١٩٧٤ ١٩٦٨ـ  األسبق  األمريكي  (الرئيس 
يكملها  لم  التي  الثانية  واليته  يف  للخارجية  ووزيرا  األوىل،  واليته  يف 
بسبب فضيحة «ووترغيت. يف تاريخ كيسنجر الشخيص، مسألتان يف 
غاية األهمية وهما رؤيته لصلح ويتسفاليا يف مطلع القرن السادس 
األوربية،  القارة  دول  بني  قائما  نظره  وجهة  من  اليزال  الذي  عرش 
والثانية االنفتاح األمريكي عىل الصني الذي تحقق بمبادرة وتخطيط 
منه أوائل سبعينيات القرن املايض. يف هذا الكتاب الذي هو عبارة عن 
مقابة مطولة أجريت معه يروي الكثري من التفاصيل املثرية أحداثا 
ووقائع ومفارقات تجعل القارئ ينشد اىل الكتاب كما لو كان يقرأ 
إنه قال  اإلثارة والتشويق ال مذكرات سيايس يفرتض  رواية شديدة 

كل ماعنده وقام بكل مايقدر عليه من مهام منذ عرشات السنني. 
تصنفهم  ممن  السياسيني  من  النمط  هذا  من  ليس  كيسنجر   
أرذله بحيث يتقبل أسئلة ساذجة من  إنهم بلغو  ويكوبيديا األعمار 
قبيل متى تستيقط؟ ومتى تفطر؟ وهل تفضل القهوة بعد األكل أو 
الشاي؟ وهل تفكر باملوت أو ماهي وصيتك؟ كل هذه األمور التعني 
كيسنجر شيئا أو لم تعد تعنيه اآلن. قد تكون كانت تعنيه حني بلغ 
عمره السبعني او الثمانني أو حتى التسعني، لكنه اليوم وقد ناف عىل 
املائة فاليزال قادرا عىل توجيه أهم النصائح اىل القادة. يقول مثال أن  
القيادة من منظوره  الذكاء مع أن  القليل من  القائد اليحتاج األ اىل 
سجية، لكن القائد يحتاج أن يستأجر «نعم يستأجر» أناسا أذكياء. 
الذي  اليوم  حتى  شخصيا  نيكسون  يعرف  يكن  لم  الذي  كيسنجر 
إختاره مستشارا لالمن القومي هو من هذا القبيل الذي استأجره 
األدوار  أخطر  بل وحتى روسيا ويمارس  الصني  له  ليفتح  نيكسون 
إرسائيل  مع  العربية  الحروب  أو  فيتنام  حرب  صعيد  عىل  كان  إن 
السيما حرب ١٩٧٣ وصوال اىل إتفاق كامب ديفيد عام ١٩٧٩ مع إنه 
كان غادر منصبيه، مستشار األمن القومي، ووزيرا للخارجية. مما 
بل كان  الشخيص  املستوى  لم يكن يعرف نيكسون عىل  إنه  يرويه  
الجمهوري روكفلر. مع ذلك حني  الحزب  جزء من فريق خصمه يف 
الجمهوري يف معركة  الحزب  انترص نيكسون عىل روكفر وفاز عن 
إنه عمل عىل فوز روكفلر  الرئاسة أرص نيكسون عىل اختياره مع 
إستاجر  حني  الذكاء»  «قليل  يكن  لم  نيكسون  أن  يعني  هذا  ضده. 
ذكيا بمستوى كيسنجر. هذا إستنتاج كاتب السطور ال مؤلف الكتاب 
وهو أحد مساعدي كيسنجر ونيكسون القدماء وهو وينستون لورد. 
وبالعودة اىل رؤية كيسنجر للدولة الوتسفالية التي يؤمن بها وكتب 
عرب  الوصفة  تلك  فشل  عينيه  بأم  لريى  به  الزمن  إمتد  الكثري  عنها 
الحرب الروسية ـ األوكرانية التي قامت يف أوربا بني دولتني من نفس 
أمتد  التي  املهمة  الثانية  واملسألة  واملذهب.  الدين  نفس  القارة ومن 
الذي  الصني  انفتاح بالده عىل  ليتعايش معها  كينسجر هي  الزمن 
عىل  سواء  الدولية  التحوالت  مستوى  عىل  عظيم  فتح  بمثابة  كان 
لكن هذا  األمريكية.  الروسية  أو  األمريكية  الصنينة  العالقة  مستوى 
أصبحت  أن  بعد  لواشنطن  حقيقي  مأزق  اىل  اليوم  تحول  اإلنفتاح 
طريف  من  ولعل  محتمل.  عدو  مرشوع  بل  فقط  منافسا  ال  الصني 
عرب  اإل  تنجح  لم  مراحل  بعدة  مر  الصني  عىل  االنفتاح  أن  يذكر  ما 
يكن  لم  وألنه  باكستان،  طريق  عن  البلدين  بني  تبادلها  تم  رسائل 
وقتذاك من وسائل تواصل فإن تبادل الرسائل كان يستغرق أسابيع 
حني  إنه  يروي  فيما  واألهم  البلدين.  بني  بشأنها  التفاهم  يتم  حتى 
ذهب اىل الصني ألول مرة يف زيارة رسية كان قد إنقطع عن نيكسون 
أياما ألنه لم تكن هناك يف الصني وسيلة إتصال أو تواصل مع البيت 
كسينجر  يروي  األمريكية  الروسية  العالقة  مستوى  وعىل  األبيض. 
وبريجينف  نيكسون  بني  قمة  وافقت موسكو عىل عقد  أن  بعد  إنه 
املرافق  الرئايس  األمن  أذهلت  مفارقة  حصلت  آنذاك  الرويس  الزعيم 
أن  العشاء بالكرملني طلب بريجينف من نيكسون  لنيكسون. فبعد 
واحدة  بسيارة  الريفي  الخاص  بريجينف  قرص  اىل   وحدهما  يذهبا 
املرافق  الرئايس  الفريق  الخوف  تملك  بنفسه.   بريجنيف  قادها 
لنيكسون بعد أن تم منعه من مرافقة الرجلني فساورته مشاعر أن 
بريجنيف اختطف نيكسون ولم يعد يعرف حتى كيسنجر نفسه أين 
ذهب به اإل بعد ساعات من معاناة شعرنا حيالها بالكثري من القلق 

والخوف والرعب.
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