
بغداد/ الزوراء:
انطلقـت، امـس السـبت، امتحانـات 
املتوسـطة  ملرحلتـي  السـنة  نصـف 
العراق.ذكـرت  عمـوم  يف  واالعداديـة 
وزارة الرتبيـة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”مئات اآلالف من الطلبة توجهوا اىل 
املدارس ألداء امتحانات نصف السنة“، 
مشـريًة اىل أنهـا ”سـخرت اإلمكانيات 
املاديـة والبرشيـة كافـة وبالتنسـيق 
مـع الجهـات الداعمة لعملهـا ضماناً 
النسـيابية العملية االمتحانية“. وتابع 
البيان أن ”وزير الرتبية إبراهيم نامس 
الجبوري أعـرب عن شـكره للمعلمني 
واملدرسني واالداريني املراقبني للقاعات 

ولجـان اإلرشاف املتواجدة معهم واثقاً 
مـن إدارتهـم لالمتحانات بـكل كفاءة 
واقتدار“.ولفـت البيـان اىل أن ”العـام 
الحايل لـن يتضمـن دوراً ثالثاً ولجميع 
املراحـل الدراسـية كافـة بعـد أن تـم 
التصويـت عـىل إلغائـه من قبـل هيئة 
الـرأي يف الجلسـات املاضية“.وكانـت 
وقـت  يف  أعلنـت،  قـد  الرتبيـة،  وزارة 
سابق، مواعيد امتحانات نصف السنة 
واالمتحانات النهائية للصفوف املنتهية 
التمهيدية  املنتهية واالمتحانـات  وغري 
الـدرايس  للعـام  الخارجيـني  للطلبـة 

(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) وللمراحل كافة.
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بغداد/ مصطفى فليح: 
أعلنـت وزارة الداخليـة، امـس السـبت، 
تنفيذ عملية أمنية للقبض عىل املتالعبني 
بأسـعار رصف الدوالر.وقالـت الداخليـة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“ إنها ”تسـعى 
إىل تحقيـق األمـن االقتصـادي ومتابعـة 
املخالفـني للقوانني والضوابـط يف عملية 
سـعر رصف الدوالر بشكل يومي ووضع 
الخطط املالئمة ملتابعة املتالعبني باألسعار 
ومحاسـبتهم وفق القانون“، الفتة إىل أن 

”األجهـزة األمنية املختصـة نفذت عملية 
أمنيـة يف العاصمـة بغـداد واملحافظـات 
للقبـض عـىل املتالعبـني بأسـعار رصف 
الدوالر خارج الضوابط والتعليمات وكذلك 
أصحاب محـال الصريفة غري املرخصة“.

وأضافـت أن ”هذه العملية لم تسـتهدف 
يتعاملـون  الذيـن  الـرشكات  أصحـاب 
بصـورة قانونية بعيدة عن املضاربة التي 
تسـتهدف قوت املواطنـني وكذلك تهريب 

الدوالر وإرباك السوق“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع متوسـط إنتاج العـراق النفطي 
خالل العام املايض 2022 بنسـبة 9.85 
يف املئـة عـىل أسـاس سـنوي، بارتفاع 
بلغ 399 ألف برميـل يومياً. من جانب 
اخـر، أغلق خام البرصة عىل مكاسـب 
أسبوعية كبرية بلغت أكثر من %4 بعد 
ارتفـاع أسـعار النفط خالل األسـبوع 
الشـهري  التقريـر  املايض.وحسـب 
الصـادر عـن منظمة البلـدان املصدرة 
للنفط أوبك، واطلعـت عليه ”الزوراء“ 
بلـغ متوسـط إنتـاج العـراق يف العام 
املـايض 4.448 ماليـني برميـل يوميـًا 

مقارنة بــ 4.049 ماليني برميل يومياً 
يف 2021.ووفـق التقريـر، فـإن العراق 
بذلـك أصبـح ثانـي أكرب منتـج للنفط 
الخـام ضمـن أعضـاء املنظمـة خالل 
عام 2022، مبينا أن السـعودية احتلت 
املرتبـة االوىل مـن بني اعضـاء منظمة 
اوبك الــ13 بــ10.531 ماليني برميل 
يومياً، يليها العـراق ثانيا، ثم اإلمارات 
ثالثـا بــ3.065 ماليني برميـل يومياً، 
والكويت رابعا بـ 2.705 مليون برميل 
يوميـا، تليها ايران خامسـا بـ 2.554 

مليون برميل يوميا.

برلني/ موسكو متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها 
العاملة يف أوكرانيا تمكنت من اخرتاق 
خط الدفاع األول للجيش األوكراني يف 
زابوريجيا، فيما فشل حلفاء أوكرانيا 
يف االتفاق عىل تسليمها دبابات ثقيلة، 
مـا يحبط آمال كييـف ويضطرّها إىل 

انتظـار إجـراء مزيد من النقاشـات 
للحصول عىل ضوء أخرض من أملانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسـية يف بيان 
لها، امس السبت، إنه ”نتيجة ألعمال 
هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع 
مهمة عـىل محـور زابوريجيـا، وتم 
القضـاء عىل أكثر من 30 مسـلًحا يف 

يوم واحد“.وأضاف بيان الوزارة: ”يف 
اتجـاه زابوريجيا، ونتيجـة لعمليات 
املنطقة  هجومية، سـيطرت وحدات 
العسـكرية الرشقيـة عـىل خطـوط 
ومواقع تشـكل مكاسب ذات قيمة“.

وكشف البيان عن ”مقتل أكثر من 30 
مسـلحا وتدمري مدرعتني وشاحنتي 

بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز 
”دي- هاوتـزر  ومدافـع  ”أكاسـيا“ 

20“.ويف السياق نفسه، فشل حلفاء 
أوكرانيـا يف االتفـاق عـىل تسـليمها 
دبابات ثقيلة، مـا يحبط آمال كييف 
ويضطرّهـا إىل انتظـار إجـراء مزيد 
مـن النقاشـات للحصـول عىل ضوء 

أخرض من أملانيا. وكشف وزير الدفاع 
األمريكي، لويد أوسـتن، بعد اجتماع 
للـدول الغربية يف القاعـدة األمريكية 
يف رامشـتاين بأملانيـا، أن األملان ”لم 
يتخذوا قراراً بشأن دبابات ليوبارد“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكـد رئيـس الجمهوريـة، عبداللطيف 
جمال رشيد، امس السبت، أن الشهداء 
حارضون يف ما بيننا ويف ذاكرة الشعب 
ووجدانـه، وفيما اشـار رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني اىل ان 
الحكومـة تواصل دعمها للبنك املركزي 
للسـعر  الـدوالر  إلعـادة سـعر رصف 
الرسـمي، اوضح رئيس مجلس النواب 
محمـد الحلبـويس ان الربملـان حقـق 
مقـداراً مهماً لحقوق الشـهداء، بينما 

لفت رئيـس مجلس القضـاء االعىل اىل 
ان دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة 
العراق.وقال رشـيد، يف الحفل التأبيني 
الرسـمي بمناسـبة استشـهاد السـيد 
محمـد باقر الحكيم، تابعته «الزوراء»: 
انـه «يف كل عـام نسـتعيد بألـم ذكرى 
استشهاد سماحة آية الله السيد محمد 
باقر الحكيم بجريمـة إرهابية جبانة، 
وذلك يف ظـرف كان العراق فيه بحاجة 
ماسـة إىل الخصال الكريمـة التي كان 
يتمتع بهـا الشـهيد العظيم».وأضاف: 

«لقد استشهد سـماحة السيد، واختتم 
بهذه الشهادة رحلًة طويلة من النضال 
والجهـاد مـن أجل العـراق ومـن أجل 
الشـعب العراقـي، كان دوُر سـماحِته 
يف حركـِة املعارضـة الوطنيـة والدينية 
للحكـم الدكتاتـوري دوراً مشـهوداً يف 
العمـِل املسـتمر من أجل وحـدة العمل 
الوطني املعارض».وتابع: «وكان دوُره 
حيوياً بتعريف العالم بمعاناة العراقيني 

تحت سلطة الطغيان.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت اللجنة القانونية النيابيـة إنجاز ٩٥ باملئة 
مـن موازنـة ٢٠٢٣ ، وفيمـا اسـتبعدت اخذ وقت 
طويل إلقرارها داخل مجلس النواب، حددت اللجنة 
املاليـة اسـباب تأخر ارسـال املوازنـة اىل الربملان، 

مؤكـدة ان الحكومة تجري حاليا بعض التعديالت 
عىل املوازنة.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، 
النائـب عارف الحمامـي، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان الحكومة اجـرت بعض التعديالت عىل مرشوع 
قانـون املوازنـة نتيجة اضطراب السـوق وسـعر 

رصف الـدوالر، ولكـي تعيد الحكومة حسـاباتها 
باملوازنة انسـجاما للواقع والظـرف الحاكم الذي 
فرض نفسـه عىل السـوق. مؤكدا انجاز اكثر من 
٩٥ باملئـة مـن املوازنـة وسـتصل اىل الربملان قبل 
نهاية الشـهر الحايل . واضـاف: ان مجلس النواب 

واللجان املعنية سـتتعامل مع املسـودة املرسـلة 
من الحكومة مع اجراء تعديالت بسـيطة الن البلد 
اآلن متوقـف عـىل املوازنة، كالحركـة االقتصادية 

والتعيينات وغريها متوقفة عىل املوازنة.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % عند التسوية، 
وسـجلت مكاسب لألسـبوع الثاني عىل التوايل 
مدعومـة بآفـاق اقتصادية متفائلة بالنسـبة 
للصـني، والتي عـززت توقعات بزيـادة الطلب 
يف ثانـي أكـرب اقتصـاد يف العالم.وقالت وكالة 
الطاقة الدوليـة إن رفع القيود املفروضة للحد 
مـن تفيش ”كوفيد19-“ يف الصني سـيؤدي إىل 
زيـادة الطلـب العاملي إىل مسـتوى قيايس هذا 
العـام، وذلـك بعـد يوم مـن توقعـات منظمة 
الدول املصدرة للبرتول ”أوبك“ بانتعاش الطلب 

الصينـي يف عـام 2023.وارتفـع خـام برنـت 
1.47 دوالر، بمـا يعادل %1.7 عند التسـوية، 
إىل 87.63 دوالر للربميل. وزادت أسـعار الخام 
األمريكـي 98 سـنتا أو %1.2 إىل 81.31 دوالرا 
للربميـل عنـد التسـوية، وفـق رويرتز.وخالل 
األسـبوع، سـجل خام برنـت مكاسـب بلغت 
%2.8 ، وخـام القيـاس األمريكـي %1.8.كما 
تلقت أسـعار النفط دعما من اآلمال بأن البنك 
املركـزي األمريكـي سـيتحول قريبـا إىل رفـع 
أسـعار الفائدة بمعدالت أقل، وهو ما قد يعزز 

التوقعات االقتصادية األمريكية.

بغداد/ الزوراء:
قـال إيلون موسـك، يف تغريـدة، إن رشكـة تويرت لديها 
نحـو 2300 موظـف عامل.وكتب امللياردير ماسـك يف 
تغريدتـه ردا عـىل تغريـدة تقتبس من تقريـر يس.إن.

بـي.يس ”املعلومـة غري صحيحـة. هناك نحـو 2300 
موظـف عامل حـايل يف تويرت“.وأضاف ماسـك ”هناك 
مئـات آخـرون مـن املوظفني يعملـون يف قسـم الثقة 
واألمان، إىل جانب عدة آالف من املتعاقدين“. واستحوذ 
ماسـك عـىل تويرت يف أكتوبـر، مقابل 44 مليـار دوالر، 
ورسعـان مـا مـىض يف إجـراء عدد مـن التغيـريات يف 
الخدمـات والتنظيـم. وأطلقت الرشكـة عالمة التوثيق 

الزرقـاء كخدمـة مدفوعـة، كمـا رسحـت نحـو 50 
باملئة مـن املوظفني من أجل خفـض التكاليف وزيادة 
اإليرادات.وأفـادت قناة ”يس إن بي يس“ األمريكية بأن 
نحـو 80 % مـن موظفي رشكة ”تويرت“ اسـتقالوا أو 
تم ترسيحهم منذ استحواذ مؤسس ”تسال“ و“سبيس 
إكس“ إيلون ماسـك عىل الرشكة.وذكـرت ”يس إن بي 
يس“ أن عـدد العاملـني بنظام الـدوام الكامل يف تويرت 
انخفض إىل نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقرتب 
مـن 550 يحملون املسـمى الوظيفي مهنـدس، وذلك 
مقارنـة بنحو 7500 موظف قبل عملية االسـتحواذ يف 

أكتوبر املايض.
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شياع السـوداني، وفد منتخبنا الوطني 
ببطولـة  تتويجـه  بعـد  القـدم  لكـرة 
كــأس الخليـج العربي بنسـختها الـ 

تكريـم  قـرر  وفيمـا  البـرصة،  يف   25
جميع الالعبني بقطع اراض سـكنية يف 
العاصمة بغداد ومنحهم جوازات سفر 
دبلوماسـية، اشـاد نقيـب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 

العرب، مؤيـد الالمي، بالدعم الحقيقي 
الـذي قدمه رئيـس الـوزراء للمنتخب.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني استقبل 

وفـد منتخبنـا الوطنـي املتـوج بكأس 
بطولـة خليجـي البـرصة 25، وأقـام 
مأدبة غداء عىل رشفهم، وذلك بحضور 
رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان 
الـوزراء  مجلـس  وأعضـاء  بارزانـي، 

واملستشارين.وثمن السوداني، بحسب 
للمنتخـب  املسـتحق  الفـوز  البيـان، 
الوطنـي بالبطولة، وأشـاد باملسـتوى 
الطيـب والروح الرياضيـة العالية التي 
رافقت العبي منتخبنا الوطني يف جميع 

املباريـات التي خاضها أثنـاء البطولة.
واشـار السـوداني إىل جهود الـوزارات 
وجهـود  عـام،  بشـكل  واملحافظـات 
محافظـة البـرصة بأبنائهـا وإدارتها 
ومحافظهـا الذي بذل جهداً اسـتثنائياً 

قبـل البطولة وخاللها، وأشـاد بجهود 
القوات األمنية يف توفري األمن، كما أثنى 
عـىل الجماهـري التي كانت خري سـاند 

ومساهم يف نجاح البطولة.
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H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7883   Sun    22     jan    2023العدد:   7883    األحد   22    كانون الثاني    2023

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة، امس السبت، تشكيل 
فيما  للمركبات،  «الهزة»  عقد  إلنهاء  عليا  لجنة 
املعقبني  ظاهرة  إلنهاء  إجراءات  عن  كشفت 
املرور  مدير  املرور.وقال  دوائر  أمام  املتواجدين 
العامة، اللواء طارق اسماعيل الربيعي، يف ترصيح 
صحفي: إن «املديرية وبناًء عىل توجيه القائد العام 
إنهاء عقد  إمكانية  دراسة  املسلحة بصدد  للقوات 
هذا  إثر  عىل  أنه»  مبيناً   ،» (الهزة)  بفحص  العمل 
الشمري  األمري  عبد  الداخلية  وزير  أصدر  التوجيه 
تشكيل لجنة عليا لدراسة إنهاء عقد فحص املتانة 

واألمان مع الرشكة املنفذة».

@á‘«@ıbË„�@bÓ‹«@Ú‰ß@›Óÿìm
pbj◊ã‡‹€@CÒç:aD@òzœ

@ùj‘‹€@ÚÓ‰flc@ÚÓ‹‡«@â–‰m@ÚÓ‹Çaá€a
ä¸Îá€a@“ãñ@äb»édi@µj«˝næa@Û‹«

@�bubn„g@\ŸiÎc^@fiÎÜ@ãr◊c@Ô„bq@÷aã»€a
�bÓflÏÌ@›Óflãi@µÌ˝fl@4.448@Äi@¡–‰‹€

@Ú‰è€a@—ó„@pb„bznfla@÷˝�„a
@ÚÌÜaá«�aÎ@Ú�éÏnæa@>‹yãæ

@çuby@Û�ÉnÌ@o„ãiÎ@…–mãm@¡–‰€a@äb»éc
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@87Ä€a

@á»i@6ÌÏm@Ô–√Ïfl@Üá«@—ìÿÌ@Ÿébfl
bËÓ‹«@ÍàaÏznéa
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bÓ∞äÏiaå@¿@ÚÓ”ãì€a@ÚÌãÿè»€a@Ú‘�‰æa@paáyÎ@Û‹«@bËmã�Óé@Â‹»m@bÓéÎä
Ú‹Ó‘q@pbibiÜ@bË‡Ó‹èm@Û‹«@÷b–m¸a@¿@ÊÏ‹ì–Ì@bÓ„aã◊Îc@ıb–‹y

بغداد/ الزوراء:
اتفاقيات جوية جديدة مع  التحرك لعقد  املدني، امس السبت،  أعلنت سلطة الطريان 
ترصيح  يف  الديوان،  جهاد  املدني،  الطريان  سلطة  باسم  املتحدث  الخليج.وقال  دول 
الخليجية  الوطنية  النواقل  وجميع  الخليج  دول  كل  مع  اتفاقيات  «لدينا  صحفي: 
تهبط يف املطارات العراقية باستثناء الكويتية»، الفتاً إىل أنه «مستقبالً قد تكون هناك 
اتفاقيات جوية مع الكويت».وأضاف الديوان أن «سلطة الطريان املدني تعمل عىل عقد 
اتفاقيات جوية جديدة مع كل دول الخليج».وتابع أن «سلطة الطريان توافق عىل أي 
طلب تقدمه رشكات الطريان ويستويف املعايري والضوابط، مشرياً إىل أن «أغلب النواقل يف 
الدول العربية السيما اإلماراتية والسعودية والقطرية والعمانية لديها رحالت مستمرة 

يف مطاري بغداد والنجف األرشف الدوليني».

@pbÓ”b–ma@á‘»€@⁄ã•@ZÊa7�€a@Ú�‹é
wÓ‹©a@fiÎÜ@…fl@ÒáÌáu

@@@5ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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Ú„åaÏæa@Û‹«@p˝Ìá»n€a@ù»i@bÓ€by@ã§@ÚflÏÿ®a@ZÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a

@áuaÏm@ıbË„�@ÚÌ˙ä@Û‹«@›‡»m@ÚflÏÿ®a@ZÚÓuäb©a@ãÌåÎ
ÚÓibÁä�a@pb«b‡ßa
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k�€a@Ú‰Ìáfl@¿@�aãÌãé

بغداد/ الزوراء:
امس  حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  أكد 
السبت، أن الحكومة تعمل عىل رؤية إلنهاء 
تواجد الجماعات اإلرهابية، فيما اشار اىل 

ان العراق ضد أي نوع من أنواع الحروب.
تلقته  الخارجية  لوزارة  بيان  وذكر 
وزير  الوزراء  رئيس  ”نائب  أن  ”الزوراء“: 
حلقة  يف  شارك  حسني،  فؤاد  الخارجيَّة 
األوسط،  ”الرشق  عنوان  تحت  نقاشيَّة 
عىل  ؟“  معركة  أرض  أو  االلتقاء  نقطة 
سويرسا،  يف  دافوس  مؤتمر  هامش 
بحضور كٍل من وزير الخارجيَّة السعودّي 
الدفاع  ووزيرة  فرحان،  بن  فيصل  األمري 
ووزير  اولنكرين،  كايىس  الهولنديَّة 
واملبعوث  العسيس،  محمد  األردنّي  املاليَّة 
هانس  اليمن،  إىل  املُتحدة  لألمم  الخاص 

كروندبريك“.
أنَّ ”العراق  إىل  وأشار حسني خالل كلمته 
منذ عام 2003، انتهج سبيل الديمقراطيَّة 
للبلد، والربط  الداخّيل  للتعامل مع الوضع 
بني السياسة الداخليَّة واإلقليميَّة بُمواجهة 
”مكانة  أنَّ  إىل  الفتاً  املنطقة“،  توترات 

ملا يمتلكه من  ُتَعدُّ نوعيًة،  الحاليَّة  العراق 
العالم،  دول  العديد من  عالقات جّيدة مع 
مهم  دور  للعب  العالقات  هذه  ُمستثمراً 
وأساّيس، الفتاً إىل نقاط التحّول يف السياسة 
بغداد  ”ُمؤتمر  نتاجها  كان  إذ  الخارجيَّة، 
يف  األوىل  بنسخَتيه  والرشاكة“،  للتعاون 

بغداد والثانية يف عّمان“.
يؤثر  العراق  داخل  ”األمن  أنَّ  الوزير  د  وأكَّ
اإلقليمّي، واألمر مرتبط بشكل  األمن  عىل 
إىل  ”الحاجة  اىل  مشرياً   كذلك“،  عكّيس 
يف  الحوار  لغِة  استخدام  عرب  إقليمّي  أمن 

تخفيف التوترات“. 

وأضاف أن ”العراق ضد أي نوع من أنواع 
الحروب“، الفتاً إىل أنَّ ”هناك بعض املشاكل 
االعتداءات  موضوع  يف  وإيران  تركيا  مع 
بذريعة  العراقيَّة،  األراّيض  طالت  التي 
وجود بعض املُنظمات املُسلَّحة التي تهدد 

أمن مناطق دول الجوار“.
عىل  وضعت  العراقيَّة  ”الحكومة  أنَّ  وبني 
املُشرتَك  األمنّي  التحدّي  الحوار  طاولة 
هذه  بشأن  وأنقرة  وطهران  بغداد  بني 
لرؤية  واإلعداد  والتنظيمات،  الجماعات 
إنهاء تواجدها، يف ضوء االلتزام  يف كيفيَّة 
”لغة  أنَّ  داً  مؤكِّ العراقّي“،  بالدستور 
التي  للمشكالت  الوحيد  الحل  هي  الحوار 
يجب حلها من داخل دول الجوار نفسها، 

وبعضها من قبل الحكومة العراقيَّة“.
ودعا حسني إىل ”تحقيق ذلك عرب حوارات 
إىل  منوها  تشاركّي“،  وبشكل  ُمكثفة 
من  والتحديات  التهديدات  بعض  ”وجود 
املناطق  السيما  سوريا  يف  املُخيمات  بقاء 
تنشط  التي  العراقيَّة  الحدود  من  القريبة 
ُيَعدُّ  ما  اإلرهابيَّة،  داعش  جماعات  فيها 

مصدر قلق للحكومة العراقيَّة“.

الزوراء/ حسني فالح:
النيابية  القانونية  اللجنة  اعلنت 
إنجاز 95 باملئة من موازنة 2023 
، وفيما استبعدت اخذ وقت طويل 
النواب،  مجلس  داخل  إلقرارها 
حددت اللجنة املالية اسباب تأخر 
ارسال املوازنة اىل الربملان، مؤكدة 
بعض  حاليا  تجري  الحكومة  ان 

التعديالت عىل املوازنة.
القانونية  اللجنة  عضو  وقال 
الحمامي،  عارف  النائب  النيابية، 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
التعديالت  بعض  اجرت  الحكومة 
عىل مرشوع قانون املوازنة نتيجة 
رصف  وسعر  السوق  اضطراب 
الحكومة  تعيد  ولكي  الدوالر، 
انسجاما  باملوازنة  حساباتها 
الذي  الحاكم  والظرف  للواقع 
مؤكدا  السوق.  عىل  نفسه  فرض 

من  باملئة   95 من  اكثر  انجاز 
قبل  الربملان  اىل  وستصل  املوازنة 

نهاية الشهر الحايل .
النواب  مجلس  ان  واضاف: 
مع  ستتعامل  املعنية  واللجان 
املسودة املرسلة من الحكومة مع 
البلد  الن  بسيطة  تعديالت  اجراء 
اآلن متوقف عىل املوازنة، كالحركة 
وغريها  والتعيينات  االقتصادية 
ان  مبينا:  املوازنة.  عىل  متوقفة 
التعديالت ستكون طفيفة وليست 

جوهرية من قبل الربملان.
املوازنة  اقرار  وقت  ان  اىل:  واشار 
عند وصولها اىل الربملان ال يتجاوز 
الربنامج  ان  عىل  مشددا  الشهر. 
له  تكون  ان  يجب  الحكومي 
بصمته يف املوازنة لدعم القطاعات 
والصناعي  كالخاص  الحيوية 

والزراعي والصحة وغريها.

التي  املهمة  امللفات  ان  واكد: 
كالصناعة  املواطنني  حياة  تمس 
والصحة والكهرباء ودعم القطاع 
الحاصل  االختناق  لفك  الخاص 
عىل الحكومة بخصوص التعيينات 
وغريها يجب ان تكون حارضة يف 

املوازنة.
اللجنة  عضو  قالت  جهتها،  من 
النيابية، محاسن حمدون،  املالية 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان صالحية 
تتمثل  املوازنة  بشأن  الربملان 
فيها  ليس  قانونية  مواد  بإضافة 
باملبالغ  وتخفيض  مالية  جنبة 
واملناقلة مابني الوزارات والهيئات 
املوازنة  ان  مؤكدة:  والرشكات. 
اىل  وصولها  عند  رسيعا  سترشع 

مجلس النواب.
اللجنة  عضو  قال  جانبه،  من 
الكاظمي،  معني  النائب  املالية، 

قبل  من  جاهزة  كانت  املوازنة  ان 
وزارتي املالية والتخطيط قبل اكثر 
من اسبوعني ولكن عند مراجعتها 
هناك  ظهر  الوزراء  مجلس  يف 
تضخم لبعض االبواب وأعيدت اىل 
إلجراء  والتخطيط  املالية  وزارتي 

بعض املعالجات .
وأضاف: انه من املفرتض ان تصل 
املوازنة اىل الربملان خالل االسبوع 

الحايل.
ويف وقت سابق، اكد رئيس مجلس 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
املوازنة من  أهمية اإلرساع بإقرار 

قبل مجلس النواب.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”السوداني  ان  بيان  يف  الوزراء 
ملناقشة  ُخصص  اجتماعاً  ترأس 
التفاصيل النهائية ملرشوع قانون 

املوازنة العامة االتحادية 2023“.

وأوضح رئيس الوزراء ان ”مرشوع 
من  وقتاً  استغرق  املوازنة  قانون 
إىل  الوصول  أجل  من  املناقشات، 
أولويات  مع  منسجمة  موازنة 
ألهداف  وملبيٍة  الوزاري،  املنهاج 
محاربة  يف  الحكومي  الربنامج 
الفقر وتوفري الخدمات األساسية 
للمواطنني، واإلصالح االقتصادي، 

ومكافحة الفساد“.
بإقرار  اإلرساع  ”أهمية  اىل  وأشار 
مجلس  قبل  من  املوازنة  قانون 
مبارش  بشكل  الرتباطها  النواب، 
وامللفات  املسائل  من  العديد  يف 
واالجتماعية،  االقتصادية 
تنفيذ  يف  الحكومة  وتساعد 
برامجها واسرتاتيجيتها باملجاالت 
من  التي  الحيوية،  والقطاعات 
الخدمات  أفضل  تقدم  أن  شأنها 

للمواطنني“.

بغداد/ الزوراء:

صالح  الصحة،  وزير  أعلن 

افتتاح  السبت،  امس  الحسناوي، 

ردهة الطوارئ يف مستشفى بغداد 

بمدينة الطب.

ترصيح  يف  الحسناوي  وقال 

ردهة  افتتاح  ”تم  إنه  صحفي: 

بغداد  مستشفى  يف  الطوارئ 

رسيراً   17 بسعة  الطب،  بمدينة 

وصالة عمليات متكاملة باإلضافة 

وخدمات  نواظري  صالة  إىل 

ساندة“.

مزودة  الصالة  ”هذه  أن  وأوضح 

والكوادر  الطبية  األجهزة  بأحدث 

البرشية املتدربة“، الفتاً إىل أنه ”عىل 

الطوارى،  عيادة  افتتاح  هامش 

االستشارية  العيادة  افتتاح  تم 

املسائية، وهي ضمن مشاريعنا يف 

املستشفيات التعليمية الكبرية“.

الطوارئ  ”ردهة  أن  وأكد 

الستقبال  اليوم  جاهزة  ستكون 

املراجعني“.

2سياسة ومحلياتاعالنات alzawraanews@yahoo.com

@åÏ–€a@b‰€@�b˜Ó‰Á

وأخرياً، وبعد انتظاٍر، انترص املنتخب العراقي لكرة القدم عىل منافسيه 
النرص  هذا  تحقيق  يكن  ولم  الخليج،  ملنتخبات  النظرية  الفرق  من 
الكبري  الجهد  نتيجة  كان  بل  اعتباطية،  عملية  منافسيه  عىل  والفوز 
ابهرت  التي  البطولة  واملرشفون عىل  الفريق  مدرب  بذله  الذي  واملميز 
من  العدد  ذلك  حضور  إبهارا  واالكثر  األصدقاء،  من  شاهدها  من  كل 
الجمهور العراقي والعربي الذي وصفه البعض بأنه فاق التصور.. اكثر 
من عرشين عاما لم يستطع سياسيو العراق من ابراز هوية وعظمة 
ان بطولة خليجي ٢٥ وابطالها  إال  العالم  العربية ودول  للدول  العراق 
البرصة  وشعب  شيوخ  مع  وبالتعاون  استطاعت،  الساندة  وكوادرها 
أن تحقق معجزة كروية وأبرزوا كربياء دولة اسمها  األمنية،  وقواتنا 
الشكر  كل  والشكر  وامان،  وأمن  وعافية  بخري  البلد  هذا  وإن  العراق، 
لكل من ساهم يف ابراز النرص العراقي بكل صنوفه والذي عكس عظمة 
هذا الشعب املضياف، وعكسوا من خالله للعالم ان العراق كبري وعمالق 
الحضارة  انبعثت  ففيه  البلدان،  سيد  وهو  واجهته،  التي  املحن  رغم 
الصحفيني  نقيب  وصف  وبحسب  العالم،  بلدان  اىل  آثارها  وانعكست 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، الذي الزم امللعب 
منذ بدء البطولة، حيث قال: «إن العالم شهد عرضا مبهرا وجميال وغري 
مباريات  اغلب  الالمي  الصحفيني  نقيب  تابع  وقد  بالدنا»،  يف  مسبوق 
ملحافظها  كان  التي  الفيحاء  بالبرصة  النخلة  جذع  ملعب  يف  البطولة 
التوجيهات  العيداني دور كبري يف تحقيق هذا املنجز، اضافة اىل  اسعد 
ثقة  بكل  ونقولها  درجال..  عدنان  القدم  كرة  اتحاد  لرئيس  املهنية 
بوركت يا بلدي ويا وطني وانت تعيش مع شعبك هكذا كرنفال، وكل 
والشكر  النهائية،  املباريات  حرض  الذي  للجمهور  والتقدير  التحية 
موصول لكل من ساهم يف انجاح هذا الكرنفال الجميل، وإن البطولة 
كشفت عن حقيقة شعبنا وأصالته ووعيه، وليؤكد من خالل حضوره 
أنه جزء من النجاح. كما كشف هذا الكرنفال املميز كرم شعبنا وهو 
يستقبل أشقاءه العرب، كما كشف موقف االصالة لعشائرنا العراقية 
التصور يف مضايفهم  الذي فاق  الحاتمي  الكرم  التي قدمت دروسا يف 
العامرة. كما كان هذا الكرنفال رسالة للعالم بأن العراق آمن وسيكون 
أهله..  بني  الطبيعي  مكانه  ليحتل  العرب  اشقائه  بمؤازرة  أماناً  اكثر 

فألف ألف مبارك هذا الفوز، وهنيئاً لنا نجاح البطولة وفوز العراق.
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بغداد/ الزوراء:
قـال إيلون موسـك يف تغريدة إن رشكة 

تويرت لديها نحو 2300 موظف عامل.
وكتب امللياردير ماسـك يف تغريدته ردا 
عىل تغريـدة تقتبس من تقرير يس.إن.
بي.يس ”املعلومـة غري صحيحة. هناك 
يف  عامـل حـايل  2300 موظـف  نحـو 

تويرت“.
وأضاف ماسك ”هناك مئات آخرون من 
املوظفني يعملون يف قسم الثقة واألمان، 

إىل جانب عدة آالف من املتعاقدين“.
اسـتحوذ ماسـك عىل تويرت يف أكتوبر، 
مقابـل 44 مليـار دوالر، ورسعـان ما 
مـىض يف إجراء عـدد مـن التغيريات يف 
الخدمـات والتنظيـم. وأطلقت الرشكة 
كخدمـة  الزرقـاء  التوثيـق  عالمـة 
مدفوعـة، كما رسحت نحـو 50 باملئة 
من املوظفني من أجل خفض التكاليف 

وزيادة اإليرادات.
وأفادت قناة ”يس إن بي يس“ األمريكية 
بـأن نحـو %80 مـن موظفـي رشكة 
”تويرت“ استقالوا أو تم ترسيحهم منذ 
اسـتحواذ مؤسس ”تسـال“ و“سبيس 

إكس“ إيلون ماسك عىل الرشكة.
عـدد  أن  يس“  بـي  إن  ”يس  وذكـرت 
العاملني بنظـام الدوام الكامل يف تويرت 
انخفض إىل نحـو 1300 موظف عامل، 

بينهـم مـا يقـرتب مـن 550 يحملون 
وذلـك  مهنـدس،  الوظيفـي  املسـمى 
مقارنة بنحو 7500 موظف قبل عملية 

االستحواذ يف أكتوبر املايض.
وأشـارت البيانـات كذلـك إىل أن هنـاك 
نحـو 1400 موظف آخـر، ال يؤدون أي 
مهـام حاليا، لكنهم ال يزالون موظفني 

يف الرشكة ويحصلون عىل رواتبهم.
واعترب أحد املهندسـني املسـتقيلني من 
الرشكة، أن مثل هذه الخسارة للكوادر 
قـد تعقد ضمان عمـل املنصة وإضافة 

خدمات جديدة لها.
ونقلـت القناة عن سـجالت داخلية أن 
هنـاك نحـو 75 موظفـا مـن العاملني 

 40 الحاليـني يف إجـازة، بينهـم نحـو 
مهندسا.

ويشار إىل أن نسبة كبرية من املوظفني 
تـم ترسيحهـم بقـرار اإلدارة الجديدة، 
والبعض اآلخر استقالوا بسبب التغريات 
يف سياسـات الرشكة، بمـا يف ذلك إنهاء 
العمل مـن املنزل الذي سـمح به املدير 

السابق جاك دوريس.
يذكـر أن إيلـون ماسـك اسـتحوذ عىل 
رشكـة ”تويرت“ يف أواخر أكتوبر املايض 
يف صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دوالر. 
وكان عدد املوظفني يف الرشكة نحو 7.5 
ألف شـخص قبـل صفقة االسـتحواذ، 

حسب معطيات ”بيزنس إنسايدر“.

برلني/ موسكو متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية، أن قواتهـا العاملة يف 
أوكرانيـا تمكنت من اخرتاق خط الدفاع األول للجيش 
األوكراني يف زابوريجيا، فيما فشـل حلفاء أوكرانيا يف 
االتفـاق عىل تسـليمها دبابات ثقيلة، مـا يحبط آمال 
كييف ويضطرّها إىل انتظار إجراء مزيد من النقاشات 

للحصول عىل ضوء أخرض من أملانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسـية يف بيان لها  السبت، إنه 
”نتيجة ألعمال هجوميـة، تم تحرير خطوط ومواقع 
مهمـة عىل محـور زابوريجيا، وتم القضـاء عىل أكثر 

من 30 مسلًحا يف يوم واحد“.
وأضاف بيـان الوزارة: ”يف اتجـاه زابوريجيا، ونتيجة 
املنطقـة  وحـدات  سـيطرت  هجوميـة،  لعمليـات 
العسـكرية الرشقيـة عـىل خطـوط ومواقع تشـكل 

مكاسب ذات قيمة“.
وكشف البيان عن ”مقتل أكثر من 30 مسلحا وتدمري 
مدرعتني وشـاحنتي بيك أب ومدافـع ذاتية الدفع من 

طراز ”أكاسيا“ ومدافع هاوتزر ”دي20-“.
ويف السـياق ذاتـه فشـل حلفـاء أوكرانيـا يف االتفاق 
عـىل تسـليمها دبابات ثقيلـة، ما يحبط آمـال كييف 
ويضطرّهـا إىل انتظـار إجـراء مزيـد من النقاشـات 

للحصول عىل ضوء أخرض من أملانيا.
وكشف وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن، بعد اجتماع 
للـدول الغربيـة يف القاعـدة األمريكيـة يف رامشـتاين 
بأملانيـا، أن األملـان ”لـم يتخـذوا قراراً بشـأن دبابات 

ليوبارد“.
وكانـت توقعـات كييـف عاليـة قبـل هـذا االجتماع 
الذي شـاركت فيه نحو خمسـني دولة بهدف تنسيق 

املساعدة العسكرية لصّد الغزو الرويس.
وحـاول وزير الدفـاع األمريكي تخفيـف الضغط عىل 
برلـني، واصفـاً إياهـا بأنهـا ”حليف موثـوق“. لكن 

أوستن ّرصح يف اآلن نفسـه، قائالً: ”نستطيع جميعاً 
القيام باملزيد“ ملساعدة كييف.

يف غضون ذلك قال وزير الدفاع األملاني الجديد بوريس 
بيسـتوريوس، عىل هامش االجتماع: ”واضح جداً أن 

اآلراء ليست متطابقة“ بخصوص هذا املوضوع.
 وأكـد بيسـتوريوس الذي تـوىل منصبـه الخميس أن 
”االنطبـاع“ السـائد لجهـة أن أملانيا ترفـض وحدها 

تسليم الدبابات لكييف، انطباع ”خاطئ“.
ويرى خرباء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم 
الغربي سـتعطي أفضلّية حاسـمة لكييـف يف املعارك 
التـي تلـوح يف األفـق يف رشق أوكرانيـا، حيث عاودت 
روسـيا الهجوم بعد تعرضها النتكاسـات شديدة هذا 

الشتاء.
وعرضـت بولنـدا وفنلنـدا تسـليم دبابات ليوبـارد 2 
ألوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من املعدات العسكرية 

أملانية الصنع مرشوط بالحصول عىل موافقة برلني.
األوكرانـي  الرئيـس  حـّض  االجتمـاع،  افتتـاح  ويف 
فولوديمري زيلينسكي الحلفاء عىل ترسيع تسليم بلده 
األسـلحة الثقيلـة، وقال عـرب الفيديـو: ”يف مقدوركم 

إطالق عملية إمداد واسعة توقف الرش“.
ويف وقـت سـابق، أعرب األمـني العام لحلـف ”الناتو“ 
ينـس سـتولتنربغ، عن أمله بأن يسـفر اجتماع، الذي 
تعقده مجموعـة االتصال حول دعم أوكرانيا يف قاعدة 
”رامشتاين“ الجوية األمريكية يف أملانيا، يوم 20 يناير، 

عن اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بأسلحة ثقيلة.
وتواجه أملانيا ضغوطا متصاعـدة ملنح أوكرانيا بعضا 
من دبابات ”ليوبارد 2“، بعد أن أعلنت اململكة املتحدة 

أنها سرتسل دبابات ”تشالنجر 2“ إىل كييف.
وأكدت الرشكة األملانية املصنعة لدبابات ”ليوبارد 2“، 
يف وقت سـابق، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة 

إىل أوكرانيا إال يف عام 2024 عىل أقرب تقدير.

ودعا الرئيس األوكراني فالديمري زيلينسـكي، يف كلمة 
ألقاهـا أمـام املشـاركني يف االجتمـاع، إىل إطالق لقب 

”دبابة رامشتاين“، عىل االجتماع.
لكـن رئيس وزارة الدفاع األملانية رصح عقب االجتماع 
أنه ”ال توجد صورة واحدة لآلراء، وأن االنطباع بوجود 
تحالف متماسـك وأن املانيا فقـط تقف يف طريقه هو 

انطباع خاطئ“.
وتحـدث املمثـل األعـىل لالتحـاد األوروبـي للشـؤون 
الخارجيـة والسياسـة األمنيـة جوزيـب بوريل، عن 
إمـداد أوكرانيـا بالدبابـات الثقيلـة، ووفقا لـه، فإن 
االتحـاد األوروبي والـدول األعضاء قـد قدموا بالفعل 
ألوكرانيا 10 مليارات يورو يف شكل مساعدة عسكرية 

مشرتكة.
وقال بوريل: ”االتحاد األوروبي ال يشـارك يف الحرب يف 

أوكرانيا، وال يريد أن يصبح طرفا يف النزاع“.
ورّد الكرملني عـىل الفور بأن تسـليم أوكرانيا دبابات 

ثقيلة لن يغري أي يشء عىل األرض.
واتهـم الناطـق باسـم الرئاسـة الروسـية دميـرتي 
بيسكوف الدول الغربية كذلك ”بالتشبث بوهم مأسوي 
بقدرة أوكرانيا عىل تحقيق النرص عىل أرض املعركة“.

ُنقل عن وزير الدفاع األوكراني أوليسـكي ريزنيكوف، 
قوله أمس الجمعة إن القوات األوكرانية ستتدرب عىل 
دبابـات ليوبارد2- األملانية يف بولنـدا، وذلك عىل الرغم 
من عدم توصـل الحلفاء إىل اتفـاق لتزويد كييف بتلك 

الدبابات.
وتحـدث ريزنيكوف إىل محطة صـوت أمريكا الناطقة 
باللغـة األوكرانيـة بعـد حضـور اجتمـاع يف قاعـدة 

رامشتاين الجوية بأملانيا. 
ووصف ريزنيكوف التدريب عـىل الدبابات بأنه إنجاز، 
وعزا هـذا النجاح إىل جهـود بولندا. وأضاف: ”سـنبدأ 

بهذا، وبعد ذلك سنميض قدماً“. 

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكـد رئيـس الجمهوريـة، عبداللطيف 
جمـال رشـيد،  السـبت، أن الشـهداء 
حارضون يف ما بيننا ويف ذاكرة الشعب 
ووجدانـه، وفيما اشـار رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني اىل ان 
الحكومـة تواصل دعمها للبنك املركزي 
للسـعر  الـدوالر  العـادة سـعر رصف 
الرسـمي، اوضح رئيس مجلس النواب 
محمـد الحلبـويس ان الربملـان حقـق 
مقـداراً مهماً لحقوق الشـهداء، بينما 
لفت رئيـس مجلس القضـاء االعىل اىل 
ان دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة 

العراق.
وقال رشيد، يف الحفل التأبيني الرسمي 
بمناسبة استشـهاد السيد محمد باقر 
الحكيـم، تابعتـه ”الـزوراء“: انـه ”يف 
كل عام نسـتعيد بألم ذكرى استشهاد 
سـماحة آيـة الله السـيد محمـد باقر 
الحكيم بجريمـة إرهابية جبانة، وذلك 
يف ظرف كان العراق فيه بحاجة ماسة 
إىل الخصـال الكريمة التـي كان يتمتع 

بها الشهيد العظيم“.
وأضاف: ”لقد استشهد سماحة السيد، 
واختتم بهذه الشهادة رحلًة طويلة من 
النضـال والجهاد من أجـل العراق ومن 
أجل الشعب العراقي، كان دوُر سماحِته 
يف حركـِة املعارضـة الوطنيـة والدينية 
للحكـم الدكتاتـوري دوراً مشـهوداً يف 
العمـِل املسـتمر من أجل وحـدة العمل 

الوطني املعارض“.
وتابـع: ”وكان دوُره حيويـاً بتعريـف 
العالم بمعاناة العراقيني تحت سـلطة 
الطغيان. ويف العمـل الجهادي من أجل 
القضاء عىل الدكتاتورية وإقامة نظام 

ديمقراطي يضمن العدالة للجميع“.
وأكمل: ”وهكذا كان َدوُر آية الله الشهيد 
محمد باقر الحكيم يف الحياة السياسية 
ما بعد سـقوط نظام الدكتاتورية. فقد 
كان حريصاً عىل وحدة الجهود الوطنية 
العراقيـة من أجـل إقامة نظـام عادل 
يتمتع فيه الجميـع بالحرية والكرامة 
بعيداً عن النزعات الضيقة، وبعيداً عن 

التهميش واإلقصاء“.
وواصل كلمته: ”لقد استشـهد السـيد 
الحكيـم، لكنـه ظل حيـاً مـا بيننا من 
خالل ما خلّفه من تراث وطني ونضايل 
وجهـادي ومن الحكمة التـي عرفناها 

فيه دائماً“.
وأردف بالقـول: ”إننـا، أيهـا الكـرام، 
نسـتعيد ذكرى استشـهاد سـماحته، 
ونسـتعيد معها ذكرى الشهداء جميعاً 
ممن ضحـوا وعملوا وجاهدوا وناضلوا 
من أجل العـراق الديمقراطي االتحادي 

الحر والعادل“.
واستطرد: ”إن الشهداء حارضون يف ما 
بيننا ويف ذاكرة الشعب ووجدانه، بينما 

القتلة والطغاة واملجرمون واإلرهابيون 
وإن  التاريـخ،  نفايـات  يف  مصريهـم 
أعظـم مـا يمكـن أن نقدمه للشـهداء 
األبـرار هـو مواصلـة العمل مـن أجل 
عـراٍق يتمتـُع باألمن واالسـتقرار، من 
أجل تعزيز تجربـة البناء الديمقراطي، 
ومـن أجـل ترسـيخ وتطويـر قـدرات 
الدولة وإمكاناتها وبما يخدم تطلعات 

الشعب“.
من جهته، قـال رئيس مجلس الوزراء، 
الحفـل  يف  السـوداني  شـياع  محمـد 
التأبينـي : ”نسـتذكُر  الشـهادة، لكْن 
بطعم النرص الذي تحقَق عىل اإلرهاب، 
ونسـتذكر الدمـاء الزّكية، لكـْن بطعم 
األمـن واالسـتقرار الـذي أغدقتـُه تلك 

التضحيات“.
وأضـاف: ”نشـارف  عـىل االنتهاء من 
مـرشوع قانون املوازنـة، وهو مختلف 
عـن السـنوات السـابقة، وهـي املـرُة 
األوىل أْن يتمحـور قانـون املوازنِة حول 

الربنامج الحكومي“.
وأكد أن ”الحكومة تواصل دعمها للبنك 
املركـزي العراقـي إلعادة سـعر رصف 
الدوالر إىل السـعر الرسـمي، وهذا جزٌء 
من مجمـل اقتصادي بحاجـة إىل تصّد 
شجاع وحلول ناجعٍة إلنهاء السياساِت 
املالية الخاطئة التـي ورثْتها الحكومة 

الحالية“.
وتابـع: ”اتخذنـا جملـة مـن القرارات 
العراقـي  الدينـار  لدعـم  الجريئـة 
واستقراره، ونحذر من يحاول استغالل 

األزمة واللعب عىل احتياجات الناِس“.
لـم  الـرصف  ”سـعر  أن  إىل  ولفـت 
يرتفع نتيجـة قرار حكومـي، إنّما ألن 
هنـاَك مـن اسـتغل الظـروف الوقتية 
واالضطراب يف األسـواق التـي لم تألْف 

بعـُد التعامـل مـع اآلليـات املرصفيـة 
الجديدة، التي سـتحافظ عـىل األموال، 
وهي خطوة مهمة عىل طريق اإلصالح 

االقتصادي“.
وأردف بالقـول: ”نؤكـد عـىل أولويـة 
الفسـاد، وتواصـل حكومُتنا  مكافحة 
إسـنادها للقضاء والجهـات املختصة 
املطلوبـني والعمل السـرتداد  ملالحقـة 
األموال املنهوبة“، مضيفاً: ”أخذنا بنظر 
االعتبـار، يف كلِّ خطواتنـا، ويف أهـداِف 
املوازنة، أن نخفف الفقر املسـتوطَن يف 

بعض البيئات والقّطاعاِت العراقية“.
رأس  عـىل  ”بـرزت  كلمتـه:  وواصـل 
هـذه املهام، عمليُة البحـث االجتماعي 
الكـربى، وتعزيز الرشائـح ذات الدخل 
األدنـى بالسـالل الغذائيـة والبطاقـة 

التموينية“.
وأشـار إىل أن ”واجب الدولة التخطيط 
والتنمية ومعالجة مواطن الخلل، وخلق 
الفـرص االقتصاديـة، وتهيئة األرضية 
والخـاص،  العـام  القّطاعـني  لعمـل 
واستيعاب رشيحة الشباِب وتأهيلِهم“، 
العالقـات  ”أولينـا  بالقـول:  مردفـاً 
الخارجية أهميًة خاصة  ومسـتمرون 
يف التواصل وتبادل الزياراِت مع األشقاِء 
واألصدقاء، وتحـرض املصلحة املتبادلة 

دائماً يف كل حواراتنا“.
وشدد رئيس الوزراء عىل ”جميع القوى 
الفاعلة برضورة االبتعاد عن املناكفات 
والتجاذبات التي لم تعْد وسيلة مناسبة 
السـيايس  الوضـع  مسـار  لتصحيـح 
يف العـراق“، مؤكـداً: ”لـن نكـون ضدَّ 
اآلراء املعارضـة التي هدُفهـا تصحيُح 
َمواطن الخلل يف جسِد الدولة، فالصوُت 
املعارض املتحّيل باملسـؤولية الوطنية، 

ال يقل أهمية عن الصوت املُساند“.

وختم قائالً: ”سنواصل العمل، ما دامت 
فيه قيادات شجاعة وجادة، وما دامت 
الرشـيدة ترعى مسـريتها  مرجعيُتنـا 
بحكمتهـا، وماداَمـت قواتنـا األمنية، 
بمختلـف صنوفهـا، قـادرة ومتمكنة، 
تضحيـات  مـن  هممهـا  تسـتنهض 

الشهداء“.
كما أكـد رئيس مجلس النـواب محمد 
الحلبـويس، أن مجلـس النـواب حقـق 

مقداراً مهماً لحقوق الشهداء.
وقـال الحلبويس يف الحفل التأبيني : إن 
”تضحيـة السـيد محمد باقـر الحكيم 
مثلـت عالمًة فارقـة يف تاريـخ العراق 
اىل  مشـرياً  الديمقراطـي“،  ونظاِمـه 
أن ”أنهـاَر الدماء التي قدمها شـهداُء 
العـراق والتضحيـاِت تمثل مسـؤوليًة 

تتطلب استحقاقاٍت والتزاماٍت“.
وأضـاف أن ”الذين قدَّموا حياَتهم لهذا 
الوطن كانوا يأملون عراقاً قوياً مقتدراً 
يسري يف ركب االزدهار والتطور“، الفتاً 
اىل أن ”مجلـس النـواب حقـق مقداراً 
مهمـاً من اإلنجـاز الترشيعـي املتعلق 
بالحقوق الواجبِة للشـهداء وعوائلِهم، 
ومـا زال املجلُس حريصـاً كلَّ الحرص 
عىل إنجاِز كلِّ الترشيعات التي تصب يف 
مصلحة املواطن وتنسـجم مع برنامج 

الحكومة“.
من جانبه، أكـد رئيس مجلس القضاء 
االعـىل فائـق زيـدان، أن أي مناسـبة 
تقرتن بأسم الشـهداء لها وقع خاص 

عند أبناء العراق.
وقال زيدان يف الحفل التأبيني الرسمي: 
إن ”دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة 

العراق الذي سيبقى شامخاً“.
كذلك، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، 
السـيد عمار الحكيم، أنه ال يمكن ألي 

حكومـة تنفيذيـة أن تعمـل مـن دون 
إسناد سيايس وبرملاني فاعل.

وقال السيد الحكيم، يف الحفل التأبيني 
الرسـمي ، إنه ”ال يمكـن ألي حكومة 
أن تعمـل مـن دون اسـناد  تنفيذيـة 
سـيايس وبرملانـي فاعـل ومؤثـر، وال 
ترشيعيـة  سـلطة  ألي  أيضـا  يمكـن 
أن تراقـب وتصحـح مـن دون تفاعل 

وتعاون حكومي متزن“.
وأضـاف: ”جميعنـا يف مركـب واحد.. 
التاريـخ  أقـالم  سـُتقّيمه  وجميعنـا 
يف  نتوحـد  لـم  وإذا  الوطـن،  ودفاتـر 
مواجهة التحديات.. فلن يصمد نظامنا 
السيايس طويالً، وسيتعرض اىل هزات 
أعنف ممـا تعرض له طيلـة العرشين 

عاما“.
ولفـت إىل أن ”مرحلة كتابة الدسـتور 
مـرت بظـروف اسـتثنائية أحاطتهـا 
املرتاكمـة طيلـة سـنوات  الهواجـس 
والتهميـش  والدكتاتوريـة  االسـتبداد 
وإلغاء اآلخـر، وكان لذلك أثر واضح يف 

طبيعة بعض املواد الدستورية“.
وتابـع: ”ويف ظـل التجربة السياسـية 
وما آلت اليه األمور من نضج سـيايس 
وتراكم يف تجارب املسـار الديمقراطي، 
أصبح التفكري بإعـادة النظر يف بعض 
املواد الدسـتورية أمرا جديا ورضوريا 
والبد من التوقف عنده، السـيما وبلدنا 
يعانـي مـن بعـض املشـاكل البنيوية 
بـني فواعله السياسـية، التي أصبحت 

مدخال للخالف والتناحر“.
إىل  املسـتمر  ”اللجـوء  أن  إىل  وأشـار 
تفسـري بعض املواد الدستورية مع كل 
دورة انتخابية ومرحلة سياسـية.. قد 
أوجـد التزامـا آخراً يضـاف اىل االلتزام 
بعلويـة الدسـتور.. وهـو مـن األمور 
التي تسـبب اضعاف الثقة واملصداقية 
بـني الفرقاء والرشكاء عىل حد سـواء، 
فما زلنا نفتقر اىل نظام انتخابي عادل 
وموحـد.. غري خاضع ألمزجـة الرياح 

السياسية وتقلباتها“.
نفتقـر  زلنـا  ”ومـا  بالقـول:  وأردف 
االتحاديـة  العالقـة  آليـات  إىل حسـم 
العمليـة  وتطبيقاتهـا  والفيدراليـة 
بـني الحكومـة االتحادية وبـني إقليم 
كردسـتان، واليمكن القبول بجعلها يف 
مهب التصفيات والتدخالت الخارجية، 
ومـا زلنا نفتقر أيضـاً إىل وجود عقيدة 
عسكرية موحدة وإن كانت متنوعة يف 

مفاصلها األمنية“.
وشـدد بالقـول: ”البـد مـن مغـادرة 
لغـة التشـكيك يف والءات مؤسسـاتنا 
العسكرية واألمنية.. ويجب أن ننشغل 
يف تطوير واحرتافية هذا التنوع وادارته 
بفلسـفة وطنيـة خالصـة، ومـا زلنا 
نفتقر اىل سياسـة ردم الهـوة وفجوة 

الثقة بني الحكومة والشعب“.
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بهدف   ، بقصرية  ليست  مدة  منذ   ، جهودها  املغربية  الحكومة  تكثف 
إخراج املغرب من القائمة الرمادية التي صنفته فيها مجموعة العمل 
املايل العاملية . و هي منظمة حكومية دولية مختصة يف تحديد املعايري 
النزاهة  بحماية  املرضة  السياسات  و  املمارسات  بمكافحة  املتعلقة 
بهذه  الجبائية  و  املالية  سياساتها  يف  الدول  التزام  بمدى  و   ، املالية 
بجرائم غسل  الرائجة  األموال  بمراقبة مدى عالقة حركة  و   ، املعايري 

األموال و تجارة األسلحة و تمويل اإلرهاب . 
سنة  من  أكثر  قبل  األوروبي  االتحاد  أقنعت  قد  الجهود  هذه  وكانت 
بإخراج  قىض  حيث   ، كربى  أهمية  ذي  الرباط  اعتربته   ، قرار  باتخاذ 
. بما يعني  الرمادية و إلحاقه بالقائمة الخرضاء  القائمة  املغرب من 
إلغاء جميع التحفظات حول حركة األموال من املغرب و إليه . إال أن 
املغربية  السلطات  ملطالب  تستجب  لم  العاملية  املايل  العمل  مجموعة 
بتخليص بالدها من القائمة الرمادية ، و اعتربت أن الحكومة املغربية 
 ، الطلب  لتلبية  التي كانت اشرتطتها  التوصيات  لم تستجب لعدد من 
السابق  يف  اشرتطتها  كانت  التي  توصية  األربعني  من  أربع  خصوصا 
.خصوصا ما يتعلق بترشيعات تعترب أنها غري مالئمة للتصدي لغسل 

األموال .
 ، املغربية  الحكومة  و  املجموعة  هذه  بني  الجاري  الحوار  سياق  يف  و 
املستوى من هذه  ، وفد تقني رفيع  أيام قليلة من   باملغرب قبل  حل 
املجموعة يف زيارة عمل ، أجرى خاللها لقاءات مطولة مع مسؤولني 
عىل القطاع املايل و الجبائي املغاربة .و علم أن هذه اللقاءات ركزت عىل 
التحقق من مالءمة حركة األموال و الرساميل بني املغرب و الخارج .و 
تأمل السلطات املغربية يف أن تكون هذه الزيارة آخر حلقة من حلقات 
الحوار يف سبيل تخليص املغرب من قائمة تعترب ، أن وجوده فيها ظلما 
كبريا ، و إنكاًرا للجهود الكبرية التي بذلتها الحكومة بهدف التجاوب 
مع اقرتاحات و توصيات مجموعة العمل املايل العاملية . حيث لم ترتدد 
هذه الحكومة يف اتخاذ مجموعة كبرية من التدابري لتكييف الترشيعات 
ذلك  يف  بما   ، املعتمدة  الدولية  املعايري  مع  الوطنية  املالية  و  الجبائية 
إحداث آلية مؤسساتية مختصة يف تبادل البيانات املالية مع املؤسسات 

الدولية املختصة .
و رغم أن املغرب يبتعد كثريا عن القائمة السوداء التي تضم مجموعة 
و  املال  عالم  يف  تحسني صورته  إىل  يسعى  فإنه   ، العالم  يف  الدول  من 
مما  الخرضاء  القائمة  إىل  االنتقال  خالل  من   ، العالم  يف  االستثمار 
سيمكن من تكريس الثقة يف املغرب كرشيك و فاعل اقتصادي و تجاري 
عاملي ذي مصداقية .و هذا االنتقال ستكون له آثار إيجابية جدا عىل 
، و تطوير الرشاكات  إقبال االستثمار األجنبي عىل املغرب  رفع وترية 
فيما يتعلق باالستثمار بني املستثمرين املغاربة و نظرائهم الخارجيني 

، و سيساهم يف سهولة حصول املغرب عىل القروض األجنبية .
 ، الرمادية  القائمة  املغرب قريب جدا من مغادرة  أن  و يرى مراقبون 
إذ باإلضافة إىل اإلصالحات الكربى التي بارشها يف القطاع املايل ، فإنه 
بعيد كل البعد عن منطقة ( الجنات الرضيبية ) التي تستضيف األموال 
األموال  يحارب  أنه  يف  أيضا  أحد  يشك  ال  و   ، الجبايات  من  املتهربة 
املتحصلة من تجارة األسلحة و األخرى املخصصة لتمويل اإلرهاب . و 
تبقى فقط بعض مناطق الظل فيما يتعلق بغسيل األموال املحصلة من 
بعض األنشطة غري املرشوعة ، كما هو الحال بالنسبة لتجارة املخدرات 
األوروبية  الدول  بعض  و  املغرب  بني  دولية  شبكات  فيها  تنشط  التي 
.لكن حتى عىل هذا املستوى يرى املراقبون أن السلطات املغربية اتخذت 
تدابري كثرية و فاعلة سدت كثريا من الثقوب التي كانت تترسب منها 

األموال الوسخة .
العام  املدير  آخرهم  كان   ، املغاربة  املسؤولني  من  كثري  يخف  لم  و 
لبنك املغرب ( البنك املركزي ) استغرابهم من تماطل مجموعة العمل 
املغرب بما  ، بعدما قام  املغربية  املطالب  التجاوب مع  العاملية يف  املايل 
ما  خصوصا   ، الجبائية  و  املالية  منظومته  يف  إصالحات  من  يكفي 
يتعلق بعالقاتها بالخارج ، و التي حققت منسوبا عاليا من النزاهة و 
الشفافية يف سياسات املغرب املالية ، الداخلية و الخارجية ، و يأملون 
املغرب يف مهمة تقرتب من  إىل  املجموعة  أن تكون زيارة وفد هذه  يف 
التفتيش و املعاينة ، آخر محطة يف مسار هذا الخالف الذي عمر أكثر 

من الالزم.
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اعالن
اىل الرشيك (جابر ناجي جبار) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (عمار 
جهادي جحش) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمة (٣/٥١٢٣٨) املقاطعة (٤/حي 
النـداء ) حـدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخـالل مدة اقصاها خمسـة 
عـرش يومـا داخل العراق وشـهر واحـد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن 
اىل الرشيـك (طعمـه عيـد عبـد عون) 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
النجـف  لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيك (حسنه نذير سلطان) للقطعة 
املرقمة ٣/٨٥٨١٢ يف النجف حي النداء 
مقاطعـة خـالل عرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

فقدان 
فقد الوصـل الصادر من مديرية 
بلدية النجف واملرقم ٧٢٣٣٨١ يف 
٢٠٢٢/٨/٢١ بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ 
سـتة ماليني دينار بإسم (عقيل 
عبد االلـه جبار) عـيل فعىل من 
يعثـر عليـه تسـليمه اىل جهـة 

االصدار.

جمهورية العراق                                               العدد: ٢١٣ 
مجلس القضاء األعىل                                  التأريخ: ١٦ /١/ ٢٠٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة                                   

اىل / املدعى عليه / شاكر محسن خيون
م/ تبليغ

اصـدرْت هذه املحكمة بحقك القـرار الغيابي املرقم ١٦٩ / ش / ٢٠٢٢ 
يف ٢٠ /٤/ ٢٠٢٢ والـذي يقـيض بالتفريـق القضائي للهجر الجسـدي 
بـني املدعية سـارة كريم مهـوس وبينك واعتبـاره طالقاً بائنـاً بينونة 
صغـرى واقعا للمرة االوىل وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ ومختار محلة الصـوب الكبري يف الدواية، وعليـه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني ولك حق الطعن بالقرار خالل املدة القانونية وبخالفه 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
انمار عبد العزيز محمد

اعالن 
اىل الرشيكة (حسـنه محمـد عبدالله) 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
النجـف  لغرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيك (جاسم حيدر جاسم) للقطعة 
املرقمة ٣/٤١٨٧٠ يف النجف حي الوفاء 
مقاطعـة ٤ خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

فقدان 
فقـدت الوثيقة املدرسـية الصادرة 
مـن اعداديـة النجف املهنية قسـم 
التعليم املهني، بإسم الطالب (عقيل 
عبدالله عبد زيد) والتي تحمل الرقم 
٢٥٣١٨٥ معنونة اىل كهرباء الفرات 
االوسـط فعـىل مـن يعثـر عليهـا 

تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
للمنطقة الثالثة

اعالن
اىل املتهم الهارب الرشطي (عباس مجيد معن مهاوي) ملا كنت متهم وفق احكام 
املادة ٣٢ من ق.ع.د رقم ١٤ لسـنة ٢٠٠٨ وبما ان محل تواجدك مجهوال اقتىض 
تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض امام هذه املحكمة خالل مدة ثالثون 
يومـا اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتـك ومقر عملك وتجيب 
عـن التهمة ضـدك وعند عدم حضورك سـوف تجري محاكمتـك غيابيا وتحجز 
اموالك املنقولة وغري املنقولة ويحكم بإسـقاطك من الحقوق املدنية ويطلب من 
املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة 
وإلـزام املواطنني الذين يعلمون بمحل تواجدك اخبار السـلطات عنك وفق املادة 
٦٩ من قانون اصول املحاكمات الجزائية لدى قوى االمن الداخيل رقم ١٧ لسـنة 

.٢٠٠٨

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثانية للمنطقة الثالثة

اعالن
اىل الرشيك (رضغام مجيد حميد) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (عقيل 
جهـادي جحـش) بالبنـاء عـىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥١٢١٨) املقاطعـة (٤/
حـي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحـد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقـد الوصل الصـادر من مديرية 
بلديـة النجف واملرقم ٨٣٣٢٠٨ يف 
٢٠٢٢/١٠/٩ بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ 
مليونـان دينـار، بإسـم (كريـم 
جاسـم محمـد) فعىل مـن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                            العدد: ١٣١٥/ش/٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف النجف            التاريخ: ١٦ / ١ / ٢٠٢٣

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
اىل/ املدعى عليه / (وسام عبد الساده يوسف) مجهول محل 

االقامة
م/اعالن

يف  ١٣١٥/ش/٢٠٢٢  املرقـم  قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرْت 
٢٠٢٢/١٢/١٥ وموضـوع الدعوى (تصديق طـالق رجعي) املدعية 
فيهـا (سـمريه غافل عبيد) وملجهوليـة محل اقامتك تقـرر تبليغك 
بواسـطة صحيفتـني محليتـني رسـميتني يوميتـني ويف حالة عدم 
حضورك خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور القرار يف ٢٠٢٢/١٢/١٥ 
ويسقط حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتسب 

الدرجة القطعية بعد ثالثون يوما من تاريخ تبليغك.
القايض
باسم يوسف عبد

تنويه 
نرشت جريـدة الـزوراء بعددها ٧٨٨٠ 
بتاريـخ ٢٠٢٣/١/١٧ اعالن صادر من 
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة 
املرقـم ٢٩٥١/ش/٢٠٢٢ حيـث ذكـر 
اسـم املدعي (نهاد حسن كصيم) خطأ 
والصحيح هو (نهاد حسن كحيم)، لذا 

اقتىض التنويه.

جمهورية العراق                                   العدد: ٩٣/ ش/ ٢٠٢٣
مجلس القضاء االعىل                           التاريخ : ٢٠٢٣/١/١٩                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة األحوال الشخصية يف الشطرة 

اعالن
اىل/ املدعى عليها (احالم شناوة عبيد)

أقـام املدعي (فائق عزيز عبـود) الدعوى املرقمة أعاله يطلب فيها 
تصديـق الطالق الخارجـي، وحيث انـك مجهول محـل اإلقامة يف 
الوقت الحارض حسـب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة عليه 
تقـرر تبليغك بالصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة او من 
ينـوب عنك صباح يـوم ٢٠٢٣/٢/٥ وبعكسـه سـتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض
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بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس السـبت، بـأن 

العـام الحايل لـن يتضمن دورا ثالثـا ولجميع 

املراحـل الدراسـية كافـة.. وانطلقـت صباح 

الدراسـية  السـنة  امتحانـات نصـف  امـس 

لطلبـة املرحلتـني (املتوسـطة و االعدادية) يف 

املحافظات كافة للعام الدرايس ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ 

. مـن جانـب اخر، أوضحـت الـوزارة قرارها 

بإضافة مادة {الرتبيـة األخالقية} إىل املناهج 

الدراسية يف البالد.

وذكرت الوزارة، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 

منه ان :»مئات اآلالف مـن الطلبة توجهوا اىل 

املدارس ألداء امتحانات نصف السنة»، مشريًة 

اىل «انها سـخرت اإلمكانيات املادية والبرشية 

كافة وبالتنسـيق مع الجهات الداعمة لعملها 

ضماناً النسيابية العملية االمتحانية».

وأعرب وزير الرتبية، إبراهيم نامس الجبوري، 

عن شـكره للمعلمـني واملدرسـني واالداريني 

املراقبـني للقاعات ولجـان اإلرشاف املتواجدة 

معهـم واثقاً مـن إدارتهـم لالمتحانـات بكل 

كفـاءة واقتـدار، متمنياً بـأن «يحقق جميع 

الطلبة النجاح وامليض قدماً يف اكمال مشوارهم 

العلمي بما يخدم مستقبل بلدنا العزيز».

وختمت الـوزارة بيانها: إن «العـام الحايل لن 

يتضمن دور ثالث ولجميع املراحل الدراسـية 

كافة بعـد أن تم التصويت عىل إلغائه من قبل 

هيئة الرأي يف الجلسات املاضية».

من جانب اخر، أوضحت وزارة الرتبية قرارها 

بإضافة مادة {الرتبيـة األخالقية} إىل املناهج 

الدراسية يف البالد.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، كريم السـيد، 

يف ترصيـح صحفي :»هـذا املنهـج املزمع تم 

تأليفه وإعداده تمهيدا إلدخاله ضمن املنهاج 

التعليمي الرسـمي مـع بداية العـام الدرايس 

املقبل».وبني «ستدرس مادة الرتبية األخالقية 

منذ الصف األول اإلبتدائي، وتباعا خالل املراحل 

الدراسية التالية املتوسطة والثانوية».واوضح 

السـيد «ستعتمد املادة يف مضمونها عىل القيم 

واملبـادئ األخالقية واإلنسـانية وفـق املعايري 

العامليـة، وبالتعاون مع املنظمـات والهيئات 

الدولية املعنية، وبالتنسيق بطبيعة الحال مع 

مختلف الجهـات الحكوميـة يف العراق».وأكد 

ان «هدفنا مـن إدخال هذه املـادة املهمة هو 

إظهـار أن دور وزارة الرتبيـة ال يقترص فقط 

عـىل الجانـب الـدرايس التعليمـي البحت، بل 

وإن لها دورا تربويا وإرشـاديا محوريا، لبناء 

وبلـورة املنظومـة القيمية للطالـب العراقي 

ومنذ مراحل عمره الدراسية األوىل».

ÚÓéaäá€a@wÁb‰æa@∂g {ÚÓ”˝Ç˛a@ÚÓi6€a}@Úœböhi@bÁäaã”@ozöÎc
ÚÓéaäá€a@›yaãæa@…Ó‡ß@br€bq@aäÎÜ@Â‡õnÌ@Â€@Ô€b®a@‚b»€a@ZÚÓi6€a

@µiäbõfl@›‘n»m@ÚÓ‰flc@ÒÏ”
@Åb–ÿ€a@¿@ä¸Îá€bi
ÚÓqäb®aÎ

@400@Äi@ÚÓˆaâÃ€a@Ú‹è€a@¿@�aäáÁ@áñãm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÁaç‰€a
äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl

Ú€Îá€a@Ôöaäc@Û‹«@paåÎbvn€a@Ú‹ÿìfl@Úßb»æ@ÔflÏÿy@⁄ã•@ZÚ«aäç€a

ÚÓ‰‘n€a@‚bè”˛a@Ô∞ãÇ@paäbËfl@—Ó√Ïn€@ÚÓ„Î6ÿ€g@Úó‰fl@Â‹»m@·Ó‹»n€a

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنـة النزاهة النيابيَّـة رصدها 
هـدراً باملـال العـام يف صفقـة تجهيـز 
املواطنـني بمـادة الطحـني، فضـًال عن 
وجود شـبهات فساد بحدود ٤٠٠ مليار 

دينار يف تجهيز السلة الغذائية.
وقـال عضو اللجنة هادي السـالمي، يف 
ترصيـح صحفـي: إنه «سـبق أن تمت 
مفاتحـة وزارة املالية عـن طريق لجنة 
النزاهـة وتـم الجـواب أنَّ وزارة املالية 
قامـت بتجهيـز وزارة التجـارة بمبالغ 
املسـتوردة والتخزين  الحنطـة  لـرشاء 
االسرتاتيجي بقيمة واحد ترليون و٥٤٩ 
مليـاراً و٧٤٠ مليون دينار (قرابة مليار 
دوالر أمريكي) ملدة ستة أشهر من شهر 

حزيران ٢٠٢٢ إىل نهاية السنة».
وأضاف أنَّ «هناك شـبهات فساد وهدر 
املـال العام، ألنَّ مادة الطحني توزع اآلن 
بني شـهر وآخر أو كل ٣ أشهر، وبالتايل 

هناك شـبهات فساد يف األمر»، مبيناً أنَّ 
«املوضوع تمت إحالته إىل جهاز االدعاء 
العـام وهيئـة النزاهة وديـوان الرقابة 
املاليـة ومحاكـم تحقيـق النزاهة كون 

املوضوع يتعلق بهدر املال العام». 
وتابـع السـالمي: أنَّ «عمليـة الفسـاد 

مسـتمرة يف وزارة التجـارة»، مبينـاً أنَّ 
«قيمة الفسـاد قرابـة ٤٠٠ مليار دينار 
يف السـلة الغذائية وليـس مادة الطحني 
فقط»، مؤكداً أنَّ «لجنة النزاهة متابعة 
لقوت الشـعب ولن تقـف متفرجة عىل 

هدر هذه األموال».

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الزراعـة تحـرك الحكومـة إليجاد 
صياغـات جديـدة لقانون معالجـة التجاوزات 
السـكنية الذي سحب يف وقت سابق من الربملان 

لحل مشكلتها بشكل جذري.
وقـال مديـر عـام دائـرة األرايض الزراعيـة يف 
الـوزارة، عـيل حمـود، يف ترصيـح صحفي: إن 
«مجلـس الـوزراء أصـدر القـرار ٣٢٠ لسـنة 

٢٠٢٢ ملعالجـة مشـكلة التجـاوزات الحاصلة 
عـىل األرايض الزراعية اململوكـة للدولة التي تم 
استغاللها بشكل عشـوائي كمجمعات سكنية 

دخلت يف تصاميم املدن».
وأضاف أن» القـرار تضمن تمليك هذه االرايض 
إىل املؤسسات البلدية وأمانة بغداد، وبعد عملية 
تمليكهـا يتـم بيعهـا إىل املواطنـني الشـاغلني 
فيهـا وفـق قانـون بيع وإيجـار أمـوال الدولة 
رقـم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ وفـق املادتني السـابعة 
والثامنـة مـن هـذا القرار».وأشـار إىل أنه «أما 
فيما يتعلق بمسودة قانون معالجة التجاوزات 
السكنية فقد تم سحبها من الحكومة والربملان 
وعرضت حاليا عىل لجنة خاصة بإرشاف هيئة 
املستشـارين»، الفتـا إىل أن» اللجنـة سـتدرس 
كافة املواد التي شملتها مسودة القانون وسيتم 
تعديل وإضافة بعض املواد ليكون هذا القانون 
قابال للتطبيق ومعالجا بشـكل جذري ملشـكلة 

التجـاوزات التـي حدثت عـىل األرايض الزراعية 
إن كانت مملوكة للدولـة أو الحقوق الترصفية 
«.وبني أن» مسـودة القانون السابقة لم تعالج 
مشـكلة األرايض التـي جنسـها زراعـي وفيها 
حقوق ترصفية»، مؤكدا أن «املعالجة سـتكون 
مـن قبل لجان فضال عن جرد لألحياء من خالل 
لجان تسـتقبل الطلبات إضافة إىل لجان أخرى 
لتعديل التصميم وفق التصاميم الحديثة للمدن، 
ويتم مصادقة هذا التصميم بشـكل أصويل من 
قبل املحافظ أو أمني بغداد».ولفت إىل أن «بعض 
املناطـق واألحياء لم يتـم معالجتها، بالتايل يتم 
تعويض شـاغليها بقطعة سـكنية مناسبة يف 
حال تكون معارضة للتصميم»، مبينا أن» وزارة 
التخطيـط لديها صـور فضائية وعـىل ضوئها 
وخالل الفـرتة املحددة مـن ٢٠١٦ لغاية ٢٠٢٢ 
ستملك وفقا للصور أما بعدها ال يجوز التمليك 

بالبناء الحديث الذي حدث بعد عام ٢٠٢٢».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس السـبت، 
ـة إلكرتونيَّـة خاصة بخريجـي الجامعات  عـن اعداد منصَّ
والكليات واألقسـام التقنية لألعوام املاضية يف عموم البالد، 
بهدف التواصل معهم لتوظيف مهاراتهم التقنية بالتنسيق 

مع أرباب العمل. 
وقـال رئيس هيئـة التعليم التقني رئيـس الجامعة التقنية 
الوسطى، عبد املحسن ناجي املحيسن، يف ترصيح صحفي: 
إن «وزارة التعليـم العـايل تعمل عىل التواصـل مع خريجي 
الكليات واألقسام التقنية لألعوام املاضية يف عموم البالد عرب 

منصة إلكرتونية خاصة جرى استحداثها لهذا الغرض». 
وأضـاف املحيسـن أن «الهـدف مـن التواصـل مـع هـؤالء 
الخريجني ضمن هذه األقسام، هو االستفادة من مهاراتهم 
وخرباتهم من أجل اسـتقطابهم يف سـوق العمل، بالتنسيق 
بني أقسـام ووحدات التوظيف يف عمـوم الجامعات التقنية 
العاملة يف البالد، بما يضمـن متابعة الخريجني عرب منهاج 

وبرنامج متكامل خاص بهذه الرشيحة من الطلبة». 
وتابع أن «املنصة اإللكرتونية الخاصة بالتواصل مع خريجي 
الكليـات التقنيـة لألعوام املاضيـة تتضمن جميع أسـماء 
هـؤالء الخريجـني إىل جانب أسـماء أرباب العمـل البارزين 

ضمن سـوق العمل، عالوة عـىل أصحاب املعامل أو املصانع 
وغريها، من أجل توظيف مهارة خريجي الجامعات التقنية 
يف جميع املجاالت لتوفـري فرصة عمل ضمن اختصاص كل 

خريج منهم». 
وأكـد رئيـس هيئـة التعليـم التقنـي أن «اإلجـراء املذكور 
سـيضمن امتصاص نسـبة كبرية من البطالة املرتفعة بني 
أوسـاط الرشيحة املذكـورة، الفتاً إىل أنه تـم توظيف أعداد 
كبرية من الخريجني بهـذه الطريقة خالل األعوام املاضية، 
والعمل مستمر لدعم مخرجات الجامعات التقنية بطريقة 

علمية وعملية».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديريَّة املرور العامة التابعة لوزارة 
الداخليـة رشوعها قريبـاً بإطالق املرحلة 
الثالثـة مـن املـرشوع الوطني لتسـجيل 
املركبـات بهـدف تطويره بالتعـاون مع 
الرشكة املؤسسـة له.وقال مدير تسـجيل 
املركبات يف املديرية، اللواء سـالم غيث، يف 
ترصيح صحفـي: إنَّ «املديرية تعمل عىل 
تنفيذ املرحلة الثالثة من املرشوع الوطني 
لتسـجيل املركبـات التي تتضمـن تطوير 
النظـام وإعـادة تأهيـل جميـع الربامج 
واملحطات والربمجيات لتسـهيل إجراءات 
إكمال معامالت أصحاب املركبات».وأشار 
إىل «إكمال الدراسات من قبل املستشارين 
الفنيني واملختصني، وهناك توجه للوزارة 
إلبرام عقد مع الرشكة املؤسسة للمرشوع 
خالل املدة القليلـة املقبلة إلطالق املرحلة 
الثالثة منه.وأوضح غيث أنَّ «املرحلة األوىل 
للمرشوع انطلقت عام ٢٠١١، أما الثانية 

فبـورش العمـل بهـا خـالل العـام ٢٠١٦ 
لتكون أكثر استيعاباً وتطوراً يف الربامج».  
وبني أنَّ «املرحلة الثالثة ستكون لها نتائج 
إيجابية لتسـهيل إنجاز معامالت تسجيل 
املركبـات وإجـازات السـياقة، فضالً عن 
فتـح نوافذ لتسـهيل التعامل مـع الدوائر 
الخدمية التـي تقدم خدمـات للمواطنني 
واملؤسسـات الحكوميـة املرتبطـة عملياً 
مـع مديرية املـرور منها هيئـة الرضيبة 
والهيئة العامـة للنقل الخاص والجمارك، 
فضـًال عـن وزارة الصحـة يف مـا يتعلـق 
بموضـوع الفحـص الطبـي وكذلك هيئة 

الرعاية االجتماعية».
وأضـاف أنَّ «صاحب املركبـة يف حال أراد 
تسـجيل مركبتـه فإنه سـيقوم بسـحب 
استمارة عرب املواقع اإللكرتونية الرسمية 
للمديرية، وكذلك سـيتمكن من االستعالم 
عن الغرامة املرورية بشكل إلكرتوني دون 

عناء الذهاب إىل مواقع التسجيل».

بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر امني، امس السـبت، بانطـالق عملية امنية يف محيط قاطع 

الغالبية شمال غرب محافظة دياىل. 
وقال املصدر يف ترصيح صحفي: إن «قوات امنية مشـرتكة بدأت عملية 
امنية يف محيط املناطق الزراعية قرب قاطع الغالبية شـمال غرب دياىل 

لتعقب خلية اجرامية استهدفت سيطرة امنية مساء يوم االمس».
وأضـاف أن «العملية والتي تجري من محورين رئيسـيني تأتي من اجل 
تأمني املـزارع ومنع وقوع اي خروقات مع تعزيز االنتشـار االمني عىل 

طريق دياىل- بغداد االسرتاتيجي». 
واشـار اىل ان «احدى دوريات الجيش استهدفت بعبوة ناسفة ما ادى اىل 
اصابة جنديني اثنني بجروح فيما تم فرض اجراءات مشددة تحسبا من 

وجود عبوات ناسفة أخرى». 
وكانـت سـيطرة الغالبيـة عىل طريـق دياىل- بغداد اسـتهدفت مسـاء 
يوم االمس باألسـلحة الخفيفـة ما ادى اىل اصابة ٣ مـن افراد الرشطة 

بجروح.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت محافظـة النجـف األرشف، امس السـبت، 
والبلديـات  اإلعمـار واإلسـكان  عـن عـزم وزارة 
ـة توزيع ٥٠ ٪ من مسـاحة املدن الجديدة يف  العامَّ
املحافظـات بـني املواطنـني، بعد إكمـال الخدمات 

والبنى التحتيَّة الخاصة بها.
وقـال املحافظ ماجد الوائيل يف حـوار اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن «الـوزارة وضعـت خطـة إلنجـاز 
املدن الجديـدة يف املحافظات ومـن ضمنها النجف 
األرشف، من خالل تشـييد مدينة السـالم الجديدة 
شـمال مركز املحافظة بمسـاحة تتجاوز ٣٨ ألف 
دونم»، مبيناً أن «الهدف من الخطة هو اسـتيعاب 

النمو السكاني املتزايد يف املحافظات». 
وأضاف الوائيل: «الوزارة تعمل عىل إنجاز التصاميم 
والخدمـات للمـدن الجديدة ويف مقدمتها شـبكات 

الطرق والكهرباء ومجاري الرصف الصحي ومياه 
األمطـار، وذلـك مـن أجل توفـري وحدات سـكنية 

مخدومة تشجع املواطن عىل السكن».
مشـرياً إىل «تخصيـص حكومـة النجـف املحليـة 
املسـاحة الالزمة لتشييد مدينة السـالم السكنية، 
كما أنهت العديد من اإلجراءات الالزمة السـتمالك 
يـد  لرفـع  الرسـمية  املخاطبـات  األرض، ومنهـا 
اإلصـالح الزراعي عن بعض األجـزاء، ونقل ملكية 
أرايض وزارة املاليـة إضافـة إىل معالجـة املحددات 

البيئية».  
وأكد «إتمام حكومة النجف املحلية املوافقة البيئية 
املبدئية من الوزارة عىل إدراج مشـاريع لشـبكات 
الـرصف الصحـي ومياه األمطـار ضمـن موازنة 
الـوزارة لعـام ٢٠٢٣، يف قضـاء املنـاذرة وناحيـة 

الحرية جنوب مركز محافظة النجف».

بغداد/ الزوراء:
افـاد مصـدر امني، امس السـبت، بقيـام قوة خاصـة من االمن 
االقتصـادي بمداهمـة بورصتي الكفـاح والحارثيـة ومجموعة 
من مكاتب الصريفة املتهمة بالتالعـب بالدوالر، مبينا ان القوات 

اعتقلت مجموعة من املضاربني.
 وذكـر املصدر يف ترصيـح صحفي: إن «قوة مـن جهاز مكافحة 
االرهـاب ترافقها قوة من االمن االقتصادي داهمت مجموعة من 
مكاتب الصريفة املتهمة بقيامها بادخار الدوالر لرفع األسعار». 

واضـاف املصدر ان «القـوة اعتقلت مجموعة من التجار بسـبب 
امتناعهـم عن بيع الـدوالر مقابل االحتفـاظ بكميات كبرية منه 

ضمن ارصدة املكاتب».
ويف سـياق متصـل ذكر مصـدر أن «القضية االبـرز التي حصلت 
خـالل اليومـني املاضيني هـو امتنـاع مكاتب الصريفـة من بيع 
الدوالر واالستمرار يف الرشاء فقط ما يزيد من مخاوف من حدوث 

شحة كبرية يف الدوالر خالل االيام املقبل».



 بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة التخطيط عن إجـراءات حكومية ملعالجة 
آثـار التضخـم يف العـراق، فيمـا حـددت أسـباب ارتفاع 

معدالته. 
وقـال املتحـدث باسـم وزارة التخطيـط، عبـد الزهـرة 
الهنـداوي، يف ترصيـح صحفي: إن ”العالم أجمع يشـهد 
ارتفاعـاً يف مـؤرشات التضخـم نتيجـة تداعيـات الحرب 

الروسية األوكرانية وظروف املناخ“.
مبيناً أن ”التداعيات أسـهمت يف ارتفاع أسعار الصناعات 
والطاقـة إىل أعـىل املسـتويات، وبالتـايل انعكسـت عـىل 
مـؤرشات التضخـم فارتفعـت بشـكل ملحـوظ يف بلدان 

العالم“. 
وأضاف الهنداوي أن ”معدالت التضخم ارتفعت يف العراق 
خـالل العام املـايض 2022، متأثـرة بالتداعيـات العاملية 

وسعر الرصف الذي تغري خالل الفرتة األخرية“. 
وأشـار إىل أن ”معـدل التضخم يف العـراق وصل من (6 إىل 

%7) باملقارنـة عمـا كان عليه سـابقاً، ويعد هـذا النوع 
ارتفاعاً تراكمياً طبيعيا عىل مدى الشهور املاضية“، عازياً 
السـبب إىل ”ارتفاع أسعار بعض الخدمات وحجم التداول 

النقدي والكتلة النقدية املتداولة يف األسواق“.
وبـني أنه ”كلمـا تضخمت الكتلـة النقديـة املتداولة تأثر 
بها معـدل التضخم ارتفاعـاً“، مشـرياً إىل أن ”اإلجراءات 
الحقيقيـة للحـد مـن التضخـم هي دعـم املنتـج املحيل 

واملحافظة عىل قيمة العملة الوطنية وتقنني االسترياد“.
ولفت إىل أن ”تلك اإلجراءات من شأنها أن تسهم يف تحقيق 

حالة من االستقرار يف مؤرشات التضخم“. 
وتابـع أن ”الحكومـة تقـوم بجملة من اإلجـراءات للحد 
من حاالت التضخم، وهناك سياسـات ضمـن التوجهات 
املسـتقبلية لدعـم الصناعـة والزراعة للتقليـل من حجم 
االسـترياد وتقنينـه بما يتناسـب مع الحاجـة الفعلية“، 
موضحاً أن ”تلك اإلجراءات ستسهم يف الحد من االرتفاعات 

غري املنطقية للتضخم يف البالد“.

بغداد/ الزوراء:
قفزت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان مع استمرار ارتفاع سعر 

رصف الدوالر، امس السبت.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوروبي بلغ 442 الف دينار، وسـعر رشاء لبغ 438 
الـف دينـار، فيما كانت االسـعار ليوم الخميـس املـايض 432 الف دينار 

للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعاً أيضاً عند 412 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 408 أالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 440 الف دينار و 450 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 410 أالف و 420 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 للبيع 510 آالف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف 
دينار وسـجل عيـار 21 للبيع 450 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 للبيع 

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

بغداد/ الزوراء:
حـذر املركز االسـرتاتيجي لحقوق االنسـان يف العراق، امس السـبت، من 

خطورة انهيار الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي.
وذكـر نائب رئيـس املركز، حازم الردينـي، يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“: أن 
انخفاض قيمـة الدينار العراقي أدى إىل ازدياد أعـداد العاطلني عن العمل 
وتوقـف الكثري من املشـاريع الخاصة، نتيجة ارتفاع أسـعار املواد األولية 

وازدياد نسب الفقر بسبب االرتفاع الكبري بأسعار املواد الغذائية.
وطالـب الردينـي الحكومة برضورة اتخاذ خطـوات رسيعة للحفاظ عىل 
قيمة الدينار العراقي وفرض أسـعار محددة عىل املواد الغذائية األساسية 

والعمل عىل دعم قطاعي الزراعة والصناعة..
وتشهد االسـواق العراقية ارتفاعا مستمرا بأسعار املواد الغذائية والسلع 
االنشائية نتيجة تواصل ارتفاع سعر رصف الدينار العراقي مقابل الدوالر 

االمريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صباح امس، 165400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 
االسـعار صباح يوم الخميس املايض 162000 دينـار عراقي مقابل 100 

دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 166000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 165000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت 
ارتفاعا ايضا عن صباح يوم الخميس املايض حيث بلغ سعر الدوالر البيع 
165500 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 165450 دينارا 

لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي االجمالية من العملة الصعبة للدوالر 

خالل األسبوع املايض أكثر من نصف مليار دوالر.
وذكر مصدر: إن البنك املركزي باع خالل األسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التـي فتح بها املـزاد وابتداء من يـوم االحد ولغاية الخميـس مقدار 591 
مليونـا و316 الفا و840 دوالرا بمعدل يومي بلـغ 118 مليونا و263 الفا 

و368 دوالرا مرتفعا بنسبة %63.82 عن األسبوع الذي سبقه.
واضـاف ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع الحـايل كان ليوم االحد، 
حيث بلغت املبيعات فيه 219 مليونا و 978 ألفا و 420 دوالرا، فيما كانت 
أقـل املبيعات ليـوم الثالثاء التي بلغت فيه املبيعـات 61 مليونا و582 ألفا 

و784 دوالرا.
واشـار اىل ان املبيعات ذهبت عىل شـكل نقدي وحـواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

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

بغداد/ الزوراء:
دعت وزارة الزراعة القطاع الخاص إىل االرتقاء بعملية تصدير التمور من 
حيث التعبئة والتغليف والتصنيع، فيما أعلنت توجهها للتوسع يف بساتني 

النخيل ملواجهة العواصف الرتابية وتثبيت الكثبان الرملية.
وقال مستشـار الوزارة، مهدي القييس، يف ترصيح صحفي: إن ”األصناف 
العراقيـة املوثقـة من التمور تبلغ بحدود 625 صنفا، قسـم منها تجارية 
وأخرى صناعية وثنائي الغرض أي للتصنيع ولالستهالك الغذائي، وليست 
لدى الوزارة مشكلة يف عدد األصناف لكن توجد مشكلة يف كيفية استثمار 
واسـتغالل هذه األصناف ألغراض تصديرية، من خـالل التعبئة والتغليف 

بمستوى يتناسب مع أهمية التمور وقيمتها الغذائية واالقتصادية“.
وأضاف القييس أن ”القطاع الخاص مسؤول عن ذلك، وحتى التمر الزهدي 
الذي يشكل بحدود 70 % من التمور العراقية يفرتض أن يرتقى بتصديره 
وتصنيعه واالسـتفادة منه يف التصنيع كأن يسـتخرج منه السكر السائل 
ومواد صناعية وغريها من االستخدامات التي تستخدم كبدائل عن السكر 

بكثري من صناعة الحلويات واملعجنات وكذلك حتى املرشوبات الغازية“.
وتابـع: ”التمور العراقية لم تأخذ دورها يف عمليـة التصنيع وال يف عملية 
التسـويق، لنرتقي بقيمتها االقتصادية وجدواها مـن حيث دعم اقتصاد 
بالدنا، لكن تجارنا يلجؤون لألسـف الشـديد إىل تصديـر التمور (فل) من 
دون تعبئـة وتغليف، وهذه مشـكلة تواجـه التمور العراقيـة، لكن وزارة 
الزراعـة غري مسـؤولة عنها وإنما هي مسـؤولية القطـاع الخاص الذي 

ينبغي أن يرتقي بإنتاجية وتصدير التمور“.
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بغداد/ الزوراء:

أكد البنـك املركزي العراقي، امس السـبت، أن 
اسـتخدام أدوات الدفع اإللكرتوني سـيعمم يف 

القطاعني الحكومي والخاص بشكل ملزم.
وقال نائـب محافظ البنك، عمـار حمد خلف، 
يف ترصيح صحفي: إن ”قـرار مجلس الوزراء 
بتفعيـل الدفـع اإللكرتونـي بجميـع املفاصل 
يهـدف إىل تقليـل اسـتخدام الـكاش وزيـادة 
التعامل باألموال إلكرتونيا من خالل استخدام 
البطاقات، وهو تكملـة مهمة ملرشوع توطني 

الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات“.
وأضـاف أن ”القرار سـيمكن البنك من تطبيق 
آليـة تمكـن املوظفني من تسـلم رواتبهم عرب 
بطاقات الدفع املستخدمة حالياً كاملاسرتكارد 
وتعبأ يف رصيدهم املرصيف دون الحاجة الستالم 

األموال كاش“.
وتابـع أن ”البنـك املركـزي سـيكثف جهـوده 
لزيادة اسـتخدام بطاقـات الدفع يف األسـواق 
واملحال التجارية وقرار مجلس الوزراء سيلزم 
املؤسسـات الحكومية وكل وحـدات اإلنفاق يف 
القطاعني العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع 

اإللكرتونية يف تعامالتها“.
واكـد أن ”الدفـع عـرب األجهـزة اإللكرتونيـة 
سـيقلل التداول النقدي وهو أفضل من ناحية 

حفظ األموال وأسلم من نقلها“.
ل البنـك املركزي العراقي  ويف وقت سـابق، فصَّ
إيجابيـات تعميم الدفـع اإللكرتونـي يف البالد 
بالنسبة للمواطنني والتجار، وفيما أشار إىل أن 

الطريقة سـتعمم كإجـراءات ملزمة ألصحاب 
املشـاريع واملحال التجارية، بـني أن البطاقات 
الحاليـة كاملاسـرت والفيـزا كارد مـن املمكـن 
استخدامها بالدفع دون الحاجة إلصدار أخرى 

جديدة.
وقـال نائـب محافـظ البنـك املركـزي، عمار 
حمد خلف: إن ”قـرار الحكومة بتفعيل الدفع 
اإللكرتوني بجميع املفاصـل يمثل دعماً مهماً 
للبنك واالقتصاد العراقـي وتقليل تكاليف نقل 

األموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن“.
وأضاف أن ”البنك يعمل عىل إدخال هذه الخدمة 
حيز التنفيذ منذ سـنوات كاسـرتاتيجية عمل 

أساسـية اسـتكماالً ملرشوع توطـني الرواتب 
الذي بدأ منذ سـنوات وهو يدعـم تقليل منافذ 
رصف األموال (الكاش) باعتباره حالة ال تخدم 

االقتصاد العراقي“.
وتابـع أن ”الدفـع اإللكرتوني له آثـار إيجابية 
كبرية عـىل املواطنـني والتجار واملصـارف، إذ 
بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول عىل 
الراتـب أو اإليراد جراء ما يدفعه من أموال عرب 
أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون 
حركـة أموالـه بمأمن بـدل أن يحملها معه أو 
يكدسـها يف أماكـن وتكون معرضـة للظروف 

الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها“.

وحول كيفية ممارسة عملية الدفع اإللكرتوني، 
بنّي خلف: ان ”جميـع البطاقات التي يمتلكها 
املواطنـون كالفيـزا واملاسـرتكارد باإلمـكان 
اسـتخدامها عرب جهاز الدفع ولن تكون هناك 
حاجة إلصـدار بطاقات جديدة ملن يمتلكونها، 
وهذه البطاقات من املمكن اسـتخدامها أيضاً 
خارج العراق وسـتمكن املواطن من الحصول 
عىل سعر ترصيف بعملة البلد الذي يزوره أعىل 

من سعر الترصيف للكاش“.
وأردف كما أن ”البطاقة سـتمكن املواطن من 
رشاء الـدوالر بسـعر 1465 ديناراً مـن املنافذ 
التـي وفرهـا البنك املركـزي وهـو أفضل من 

رشائه كاش بسعر أعىل“.
وبالنسبة لألجهزة املسـتخدمة يف الدفع، قال: 
إن ”هـذه األجهزة موجودة لكنهـا قليلة واآلن 
بعد قرار مجلس الوزراء سيقوم البنك املركزي 
بإجـراءات لتوفريهـا وتقليـل كلـف الحصول 
عليهـا بالنسـبة للـرشكات ومنافـذ التسـوق 
والتجار وسـتصدر قرارات مـن البنك لتحقيق 

هذا الهدف“. 
وعن كيفية تشـجيع املواطنني عىل اسـتخدام 
هذه الخدمة، أكد خلف أن ”املوضوع سيشجع 
املواطنني بعد أن يتم تعميم االستخدام يف املحال 
التجاريـة، ألن التوعيـة وحدها غـري كافية“، 
مبيناً أن ”قـرار مجلس الـوزراء ألزم أصحاب 
املشـاريع واملحال التجارية باسـتخدام جهاز 
الدفـع اإللكرتوني وإال لن يتـم منحهم إجازة، 

وهذا سيساعد عىل تعميم هذه الطريقة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع متوسط إنتاج العراق النفطي 
خـالل العام املـايض 2022 بنسـبة 
9.85 يف املئـة عىل أسـاس سـنوي، 
بارتفاع بلـغ 399 ألف برميل يومياً. 
من جانـب اخر، أغلق خـام البرصة 
عىل مكاسب أسـبوعية كبرية بلغت 
أكثـر مـن %4 بعـد ارتفاع أسـعار 

النفط خالل األسبوع املايض.
وحسـب التقريـر الشـهري الصادر 
عـن منظمة البلـدان املصدرة للنفط 
أوبـك، واطلعت عليه ”الـزوراء“ بلغ 
متوسط إنتاج العراق يف العام املايض 
4.448 ماليني برميـل يومياً مقارنة 
بــ 4.049 ماليـني برميـل يومياً يف 

.2021
ووفـق التقريـر، فـإن العـراق بذلك 
أصبـح ثاني أكرب منتج للنفط الخام 
ضمـن أعضـاء املنظمة خـالل عام 
2022، مبينـا أن السـعودية احتلت 
املرتبـة االوىل من بني اعضاء منظمة 
اوبك الـ13 بـ10.531 ماليني برميل 
يومياً، يليها العراق ثانيا، ثم اإلمارات 
ثالثا بــ3.065 ماليني برميل يومياً، 
والكويـت رابعـا بــ 2.705 مليـون 

برميل يوميا، تليها ايران خامسـا بـ 
2.554 مليون برميل يوميا.

وعىل أسـاس شـهري، تراجع إنتاج 
العـراق خـالل كانـون األول املايض 
إىل  يوميـاً،  برميـل  أالف   4 بنحـو 

4.480 ماليني برميل يومياً، مقارنة 
بــ4.484 ماليـني برميـل يوميـاً يف 

شهر ترشين الثاني 2021.
وبلغ متوسـط إنتاج أعضاء املنظمة 
البالـغ عددهـم 13 عضـواً الشـهر 

املايض 28.971 مليون برميل يومياً، 
مقابـل 28.879 مليون برميل يومياً 
يف ترشيـن الثاني السـابق، بارتفاع 

91 ألف برميل يومياً.
من جانـب اخر، أغلق خـام البرصة 

عىل مكاسب أسـبوعية كبرية بلغت 
أكثـر مـن %4 بعـد ارتفاع أسـعار 

النفط خالل األسبوع املايض.
وأغلـق خـام البرصة الثقيـل يف آخر 
جلسـة لـه مـن يـوم الجمعـة عىل 
ارتفـاع بلـغ 2.17 دوالر ليصـل اىل 
مكاسـب  وسـجلت  دوالرا،   76.61
اسـبوعية بلغـت 3.23 دوالرات، بما 

يعادل 4.4 %.
فيما أغلق خام برنت يف آخر جلسـة 
الجمعـة عـىل ارتفاع أيضـا بمقدار 
1.47 دوالر ليصـل اىل 87.63 دوالرا، 
وسـجل مكاسـب أسـبوعية بلغـت 

2.35 دوالر أو ما يعادل 2.76 %.
وأغلق خام غرب تكسـاس الوسيط 
األمريكي يف آخر جلسـة لـه من يوم 
الجمعة عىل ارتفاع بمقدار 98 سنتا 
للربميـل،  دوالرا   81.31 اىل  ليصـل 
وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 

1.45 دوالر او ما يعادل 1.82.% .
وشهد أسـعار النفط الخام ارتفاعا 
عـىل خلفيـة مـؤرشات قويـة عـىل 
نمو الطلب يف الصني، أكرب مسـتورد 
للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار 

الفائدة األمريكي بصورة قليلة.
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بغداد/ الزوراء:
املـايل  الشـأن  يف  املختـص  علـق 
واالقتصادي، نبيل جبار التميمي، امس 
السبت، عىل مداهمة بورصتي الكفاح 
والحارثية املركزيتني وسـط العاصمة 
بغـداد، مـن قبـل األمـن االقتصـادي 
واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب 

ترصيف الدوالر.
وقال التميمـي يف ترصيح صحفي: إن 
”املعالجة األمنية او البوليسية الخاصة 

ببورصتـي الكفـاح والحارثيـة، تتعلق 
بنشاط مكاتب صريفة يف إجراء حواالت غري قانونية (حواالت سوداء)“، مبيناً 
أن ”هذه الحواالت هي املساهم بعملية ارتفاع سعر رصف الدوالر امام الدينار 

العراقي يف السوق املحيل“.
وبني ان ”ضبط الحواالت السـوداء وتقليلها سيسـاهم بخفض سـعر رصف 
الدوالر امام الدينار العراقي يف السـوق املحيل، وهذا سـبب مداهمة بورصتي 

الكفاح والحارثية من قبل األمن االقتصادي“.
وأضاف املختص يف الشـأن املـايل واالقتصادي: أن ”الحواالت السـوداء تخرج 

خارج النظام املرصيف، اىل دول الجوار، وهناك تدخل يف النظام املرصيف“.
وداهمـت قوة من األمن االقتصادي، صباح امس، بورصتي الكفاح والحارثية 
املركزيتـني وسـط بغـداد، واعتقلت مجموعـة من أصحـاب مكاتب ترصيف 

الدوالر ”الحتكارهم ترصيف العملة“.
وتشـهد االسـواق العراقية ارتفاعا مسـتمرا بأسـعار املواد الغذائية والسلع 
اإلنشـائية نتيجة تواصل ارتفاع سـعر رصف الدينار العراقـي مقابل الدوالر 

األمريكي، الذي تعدى امس 165 الف دينار لكل 100 دوالر.
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ظل بركان املسـتوى الفني يف خليجي البرصة هادئا ، واملحللون يعللون 
األنفس من مباراة اىل مباراة بأن القادم سيكون أفضل ولكن الحال هو 
الحـال من تواضع مسـتوى وندرة فرص جـذب ، وكل يشء يف البطولة 
يرتقي ويحقق أرقاما اسـتثنائية إال املسـتوى الفنـي حتى ظن الناس 
ان خليجي البرصة املبهرة سيسـدل عليها الستار ويف القلب غصة عدم 
تذوق حالوة كرة القدم كما ينبغي ان يكون الطعم يف بطولة كل ما فيها 

أجمل مما كان متوقعا ، إال سخونة التنافس .
ولكن البرصة تأبى إال ان يكون كل ما تقدمه اسـتثنائيا ، فاستنهضت 
همم العبي املنتخب العراقي ، وسخنت العبي شقيقه العماني ليقدموا 
أطيب ما يصنعون من حلوى ، وذلك بجمهور أوله يف ملعب جذع النخلة 
وآخـره يف زاخـو يف أقىص شـمال العـراق ، بل آخره يف ابعـد نقطة عىل 
خارطـة الوطـن العربي ، وهـي البطولة التي أعادت للفـظ ” العربي” 
جمالـه وقوتـه الخارقة يـوم أربكت أعدائـه ، فاالرصار عىل التسـمية 
لهـا من الدالالت مـا يؤكد ان تاريخا عربيا قد ارشقت شمسـه وانترش 

ضوئه.
النهائـي بني املنتخبـني العراقي والعماني كان حلما تحقق بعد سـنني 
جـدب كـروي طـال أمـده ، ذلك ما أكـده كل أهـل الخربة مـن محللني 
ومتابعـني ، و نذكر ما قاله املعلق الخبري الريايض األسـتاذ عيل حميدة 
يف قناة الشـارقة بعد املبـاراة مبارشة ، وهي التي غطـت كما اخواتها 
القنـوات الخليجية ”خليجـي البرصة ” بقلب عربـي خالص النبضات 
حبـا وموضوعية ، قـال الرائع حميـدة ” ان هذا النهائـي غري معقول 
بأحداثـه  التـي احتوت عـىل كل  مكونات حالوة كرة القـدم ، ففيه كل 
يشء مما يصعب وصفه جماال وروعة ، ومما زاد يف الحالوة ان لم يكن 
هو صانعها ذلك الجمهور املهيب الذي بلغ 25 ألف مشجع، جمهور ظل 
متماسكا فمنح الالعبني العراقيني فرصة الرتكيز حتى الدقيقة األخرية 

من الشوط اإلضايف الثاني، إذ سجل هدف الفوز العراقي  3 – 2 .
ويضيف الخبري االماراتي عيل حميدة: لم تشـهد دورات بطولة الخليج 
مثـل هذا النهائي منـذ عام 1976 يـوم التقى العـراق الكويت وانتهى 

اللقاء الساخن يومذاك بفوز الكويت.
ثـم يعود حميـدة للتغني بنهائي البـرصة ومعه كل أهـل الخليج وذلك 
الن صفحـة خـري عربي قد فتحت ولـن تغلق بإذنه تعـاىل بعد خليجي 

البرصة.
اكتمل العقد الجميل ساعة توج االحتضان العربي األسطوري للبطولة 
بنهائي اسطوري آخر يف بلد صنع االساطري املرئية عيانا ، العراق حيث 
كلكامـش ومن جاء بعده من امللوك حتى نبوخذ نرصاملتوج ملكا يف 23 
أيلـول 605 ق . م الذي جـال يف ملعب جذع النخلة حامال كأس البطولة 
الـذي صممه احد احفـاده ، النحـات احمد البحرانـي ، نبوخذ نرص يف 
البرصة ينشـد ما ردده قبـل عرشات القرون يف بابـل  : ”جلبت ملدينتي 
بابـل الفضـة والذهب واالحجـار الكريمة  النادرة والربونز والخشـب، 
وجلبت كل غال وبراق من نتائج الجبال وكنوز البحار من كميات هائلة 

من البضائع  والهدايا الفخمة ” (جورج رو : العراق القديم : 528 ) .
جلب اسود الرافدين ذهب بطولة الخليج العربي ، يف دورة اعادت العراق 
لحضنه العربي واعادت للخليج قلبه الشجاع الذي وسوس له الشيطان 
إنه قد أضاعه اىل االبد ، خليجي البرصة أعادت الروح للكثري من املعاني 
التـي تصلبت حروفها ، خليجي البرصة أعادت الروح لكثري من األفكار 
التي تشـتت معانيها ، خليجي البـرصة أعادت الروح ملن ظن واهما ان 

روحه انتزعت منه .
منـذ املقـال األول يف سلسـلة ” خليجـي البـرصة .. عـودة الـروح ” 
آمنـا بقوة الـروح الثائـرة التي نبه عليهـا توفيق الحكيـم يف روايته 
الخالـدة عودة الروح ، وآمنا بقوة برصة عتبة بن غزوان واالشـعري 
والفراهيـدي والحسـن البـرصي والجاحظ، وجيوشـها الجرارة من 
القادة والعلماء والفالسـفة واالدباء حتـى يومنا هذا وليس بطوالت 

ترشين منا ببعيدة .
تحليلنـا للبطولـة أردنـاه حضاريا اجتماعيا يؤرش بشـائر املسـتقبل، 
تأسيسا عىل حقائق روحها تسكن كل ذرة من تراب البرصة ، من تراب 

العراق ، فالشمس شميس  والعراق عراقي.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7883   Sun    22     jan    2023العدد:   7883    األحد   22    كانون الثاني    2023

Ú€Ï�j€bi@Ômaäá”@—Ó√Ïm@¿@|≠@?†Ï€a@läáfl@Z›öbœ@�a

bÓ◊6i@Íãÿè»fl@¿@ÈmbjÌäám@∂Îc@ãíbjÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

lÏjÓí@ÂÌá€a@“ãí@Ô„aÜÏè€a@…fl@bÓ8ä@á”b»nÌ@Új‹�€a

@‚ÏÓ€a@îÓßa@Ô”˝Ì@›ÓiäcÎ@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a
@Òãˆb�€a@äÎÜ@¿

بغداد/ متابعة الزوراء
والرياضـة  الشـباب  قـدم وزيـر 
اليمنـي، نايـف صالـح البكـري، 
التهنئـة إىل منتخـب العـراق، بعد 
الرافديـن بـكأس  تتويـج أسـود 

الخليج، عىل حساب عمان.
بـكأس  العـراق  منتخـب  وتـوج 
الخليج بعد فوزه املثري عىل عمان 
بنتيجـة 2-3، يف نهائـي البطولة، 

عىل ملعب البرصة الدويل.
وقـال البكـري عرب حسـابه عىل 
تويـرت ” تهانينا للقيادة والشـعب 
العراقي بعـد حصد كأس خليجي 

.“25
وشدد ”كانت بطولة استثنائية يف 
بلد استثنائي، ورسالة رصيحة إىل 
العالم بأن الشعب العراقي يستحق 
الحيـاة وأن يلعـب مبارياتـه عىل 
أرضـه ووسـط جماهريه“.ونقل 
وزير الشـباب والرياضـة اليمني 
العراقـي،  الجمهـور  إىل  تحياتـه 
الذي كان نجم البطولة بال منازع.
وتمنـى نايف صالـح، الذي حرض 
عـدة مباريات بـكأس الخليج، أن 
تكـون البطولة، انطالقـة جديدة 

الستعادة أمجاد العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي لكرة اليد تجديد عقد املدير الفني املرصي، رشيف 
مؤمن، لقيادة منتخب أسود الرافدين يف ثالثة استحقاقات قارية ودولية 
خالل العام الجاري 2023.وقال كاظم كامل، الناطق الرسـمي لالتحاد 
العراقي: ان اتحاد كرة اليد  جدد تعاقده مع املدرب املرصي رشيف مؤمن 
لقيادة املنتخب الوطني للعام الثانـي عىل التوايل.وأضاف كامل ”املدرب 
رشيف مؤمن أكمـل جميع إجراءات تمديد عقده مـع االتحاد العراقي، 
الذي تمسـك بخدماته بعد نتائجه الكبرية يف البطوالت املاضية، وأبرزها 
كأس آسـيا بالدمام“.بدوره، قال املدير الفني رشيف مؤمن ”تم االتفاق 
عىل تمديد عقدي لعام آخر لقيادة املنتخب الوطني العراقي يف البطوالت 
املقبلة“.وتابع ”تنتظرنا 3 اسـتحقاقات جديدة، وهي تصفيات أوملبياد 
باريس 2024، وكأس آسيا، ودورة األلعاب اآلسيوية“.واختتم ”سنعمل 
عىل ضخ عنـارص جديدة لقائمـة املنتخب الوطني العراقـي، والتجديد 

مطلوب يف ظل ظهور أسماء مميزة بالدوري املحيل“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
غوتنبـريغ  محـرتف  فاضـل،  اآلي  وصـف 
السـويدي واملتـوج مـع املنتخـب الوطنـي 
بلقـب خليجي 25، جماهري أسـود الرافدين 
بأنهـا األفضل بالعالم.وقـال فاضل: ”لعبت 
يف السـويد، وحـرضت مباريـات يف مختلف 
البلـدان األوروبيـة، لـم أجد مثـل الجمهور 

بالعالم“.وأضـاف  األفضـل  أنـه  العراقـي، 
”أشكر دعمهم ملشواري مع املنتخب الوطني 
يف مباريات بطولة خليجـي 25، والحمد لله 
قدمنا لهم كأس البطولة.. سعيد يف تواجدي 
االحتفـاالت  لهـذه  واالنضمـام  بغـداد،  يف 
الرائعة“.وأوضح ”كاساس (املدرب) له دور 
كبري يف توظيف قدراتـي، وال أنىس أيًضا من 

قدمنـي للمنتخبـات العراقية املـدرب عماد 
محمد، الذي اسـتدعاني قبل عامني ملنتخب 
السـويد  إىل  ”سـأعود  الشـباب“.واختتم 
لتكملة مشـواري مع غوتنبريغ، وسـنكون 
عـىل املوعد مـع املنتخب الوطنـي يف املحطة 
املقبلـة وهي بطولـة غرب آسـيا باإلمارات 

خالل آذار املقبل“.

أربيل / املكتب االعالمي التحاد الطائرة
تعاود، اليوم االحد، عجلـة الدوري املمتاز 
مهمـة  مواجهـات   4 بإقامـة  للـدوران 
لحسـاب الجولـة ماقبل االخـرية للتجمع 
األول (دوري الثمانيـة) والـذي تحتضنـه 
محافظـة أربيـل بقاعتـي أكاد عينـكاوا 

والرتبية الرياضة.
ففي قاعـة اكاد عينـكاوا يواجه صاحب 

االرض والجمهـور فريـق أربيل منافسـه 
الجيش يف تمام الساعة الثانية ظهراً تليها 
مبـاراة تجمـع فريقي الحبانيـة ومصايف 

الشمال يف الساعة الرابعة عرصاً.
ويف قاعـة كليـة الرتبيـة الرياضية يالعب 
غاز الجنوب شـقيقه البحري يف السـاعة 
الثالثـة وتختم منافسـات الجولـة بلقاء 
ناري يجمع الرشطة والبيشمرگة يف تمام 

الساعة الخامسة عرصاً.
وقـد أسـفرت نتائـج اول أمـس الجمعة 
عن فوز عىل الرشطة بثالثة أشـواط دون 
رد وغـاز الجنوب عىل البيشـمرگة بثالثة 
أشـواط لواحد وسـجل الحبانيـة انتصاراً 
مهمـاً عىل البحـري بثالثة اشـواط لواحد 
وانتـزع الجيـش فـوزاً ثمينا مـن مصايف 

الشمال بثالثة أشواط الثنني.
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بغداد/ متابعة الزوراء

 اعلـن االتحاد العراقي لكـرة القدم عن 

تلقيـه ثالثـة عروض مـن غرب آسـيا 

الستضافة بطوالت مختلفة.

وقـال عضـو اتحـاد الكرة فـراس بحر 

العلـوم: إنـه بعـد أن شـهدت بطولـة 

خليجـي 25 نجاحـا سـاحقا عكسـت 

صـورة مرشقـة وانطباعـاً جيـداً عـن 

العـراق، وصلتنا ثالثة عـروض كاتحاد 

كـرة مـن اتحـاد غـرب آسـيا يطلـب 

استضافة العراق لها .

وأضاف بحـر العلومك ان البطوالت هي 

ملنافسات غرب اسيا للمنتخبات األوملبي 

والشباب والناشـئني. مبينا: أن االتحاد 

سـيدرس العروض الثالثـة بغية إصدار 

القرار النهائي بشأن املوافقة .

واوضـح: ان البطولـة الخليجيـة التـي 

اختتمـت بنجـاح يف البـرصة شـجعت 

وإقامـة  للحضـور  الـدول  ودفعـت 

البطـوالت يف العراق. مبينـا: أن العرض 

حالـة إيجابيـة وبدايـة جيـدة لنهضة 

الكرة العراقية .

ونظم االتحاد العراقي لكرة القدم بطولة 

الخليج العربي بنسختها 25 يف البرصة، 

وتوج العراق فيها باملركز االول.

ومن جهته، قّدم رئيس االتحاد العراقّي 

لكـرة القدم عدنـان درجـال، نيابًة عن 

أرسِة االتحـاد، ُشـكره الجزيـل وتحيـة 

العراقّيـة  للجماهـري  وإكـرام  إجـالٍل 

بصورٍة عامة، والجماهري البرصّية عىل 

وجه الُخصوص، والتي طرزت لوحًة من 

اإلبـداع بعد أن صدحـت حناجرها بحب 

العراق ووصلت رسالتهم للعالم بأرسه.

أهـايل البرصة الكـرام مـا قدمتموه من 

وإجـالل  والكـرم  الضيافـة  يف  دروٍس 

الضيوف سيظل عالقاً يف ذاكرِة الخليج، 

وكنتـم سـبباً مهمـاً بنجـاح البطولـة 

بنسـختها الـ ٢٥ والتي ستبقى ماثلًة يف 

أذهان دوِل الخليج الستثنائيتها.

شـكراً لكم جميعـاً، والشـكر موصوٌل 

لكل املسـاعي التي بذلت إلنجاِح العرس 

الخليجي.

كما أشـاد رئيس الحكومة محمد شياع 

العراقيـة  السـوداني بـدور الجماهـري 

والفـرق الخليجيـة املشـاركة يف بطولة 

التـي   ،(25 (خليجـي  الخليـج  كأس 

اختتمت يف البرصة.

وثمـن السـوداني روح التعـاون والبذل 

ومواصلة العطـاء ”من أجل إنجاح هذه 

البطولة غري املسـبوقة، من حيث حجم 

الحضور الجماهريي للمباريات“.

وقـال رئيس الـوزراء يف بيـان صحفي، 

مخاطبـا الوفـود الخليجيـة ”كرروهـا 

(الزيـارة) فلـن تجـدوا سـوى األبـواب 

املرشعة والقلوب املحبة“.

وأشـاد بالشـعب العراقـي، قائـال ”كل 

عراقـي سـاهم يف تمثيـل بلـده بأجمل 

صورة، ومثل العراق بااللتزام والتعاون، 

وهو بذلك يكون قد عكس روح الرتحاب 

ونكران الذات، وقد غدا اليوم قائدا يف هذا 

املجتمع بخطى واثقة إىل املستقبل“.

الجماهـري  سـاهمت  ”لقـد  وواصـل 

العراقية بتأكيد مكانـة العراق، ورفعت 

اسـمه مشعال بني األشـقاء واألصدقاء، 

وكتبـت تجربـة مرشفة هـي بعض من 

اسـتحقاق أبناء الرافديـن وخصالهم.. 

نـودع  بطولـة خليجي 25، لكـن ال أحد 

سـيودع البرصة، وال أحد سـيغادرها إال 

وسيعود ثانية إليها“.

انطاليا/ قحطان املالكي
بارش منتخُب الشباب تدريباته األولية عرص 
امـس السـبت يف معسـكره املُقـام يف مدينِة 
أنطاليا الرتكية بمشـاركة 24 العباً استعداًدا 
لنهائياِت كأس آسيا للشباب التي تستضيفها 

أوزبكستان يف األول من آذار املقبل.
وقبيـل انطالِق التدريبـات احتفى الجهازان 
الفنـي واإلداري والالعبـون بتتويج منتخِب 
العـراق ببطولـة خليجـي ٣٥ التـي أقيمت 

يف البـرصة، وقـّدم مـدرب منتخب الشـباب 
عمـاد محمد التهنئَة نيابًة عن وفِد املنتخب، 
وطالـب الالعبني بالسـري عىل النهج نفسـه 
الذي سـاَر عليه منتخبنا الوطنـّي يف بطولِة 
كأس الخليـج مـن أجـل زرع البسـمِة عىل 

وجوه العراقيني.
 بعدهـا انطلقـت اول وحدة تدريبـة ملنتخِب 
الشـباب، وتركـزت عـىل بعـض التمرينـاِت 
الخاصـة والجماعّيـة، وعمليـة الرتكيز عىل 

توزيـع بعـض األدوار لالعبني داخـل أرضية 
امللعب من قبل الجهاز الفني التدريبّي.

 هـذا وسـيخوض منتخبنـا أوىل مبارياتـه 
غـدا االثنـني يف هذا املعسـكر أمـام منتخب 
طاجيكسـتان الذي يتواجد يف مدينِة أنطاليا 
منـذ عدة أيـاٍم والتي تعد مكاناً مناسـباً من 
الناحيتني الفنّية واإلدارّية لجميع املنتخباِت 
يف فصل الشـتاء، وتتوفـر فيها مالعُب كثرية 
ومنشآت رياضّية، فضالً عن سهولة التنقل.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقـد نـادي الطلبـة الريـايض مـع املحـرتف 
السـوداني، رشف الديـن شـيبوب، خـالل فرتة 
االنتقاالت الشـتوية، لتمثيـل الفريق بالجوالت 

املتبقية من الدوري املمتاز.
وقـال نـادي الطلبـة، يف بيـان له امس السـبت 
شـيبوب  الديـن  رشف  السـوداني  ”املحـرتف 

(طالبي)، أهال بك يف أنيق العراق“.

ويعد شـيبوب من الالعبـني البارزين يف الدوري 
السـوداني، إذ يلعب بمركز الوسط، وشارك مع 

صقور الجديان يف عدة بطوالت إفريقية.
وسـبق لشـيبوب االحرتاف يف تونس عن طريق 
بوابة املستقبل الريايض وشبيبة القريوان، ومثل 
سـيمبا التنزاني، وشباب قسـنطينة الجزائري، 
وخـاض عدة محطات محلية مـع قطبي الكرة 

السودانية الهالل واملريخ.

الزلفانـي،  يامـن  التونـيس،  املـدرب  ويحـاول 
اسـتقطاب عنـارص جديـدة لفريقـه، بعـد أن 
تـم االسـتغناء عن خدمـات املحـرتف الربازييل 

جيمرسون، وعدد من العنارص املحلية.
ويسـتعد الطلبة لخـوض مباراة ديربـي بغداد 
أمـام القـوة الجويـة، التي تقـام يـوم الثالثاء 
املقبل، عىل ملعب الشـعب الدويل، ضمن الجولة 

13 من الدوري املمتاز.
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بغداد/ متابعة الزوراء
نفى مدرب منتخبنا الوطني االسـباني، خيسـوس كاسـاس، االنباء التي تداولت يف وسائل  االعالم عن 
تربعـه بمكافآتـه التي حصل عليها بعد تتويج العـراق بلقب خليجي ٢٥  لعوائل الشـهداء الذين القوا 

حتفهم وهم متوجهني للبرصة بطريقهم ملتابعة مباراة للمنتخب العراقي.
وقال عضو اتحاد الكرة  فراس بحر العلوم: ان كاسـاس مسـتغرب من االنباء التي تداولت يف وسـائل 
اعالم مختلفة. مبينا: انه يقدر احزان االهايل املنكوبني بأبنائهم رحمهم الله ، لكنه لم يدِل بهذا الترصيح 
واكد بحر العلوم: ان الخرب عار عن الصحة وال اساس له، ونأمل أن يتوخى االعالم بنقل االخبار والتأكد 

من مصادر موثوقة قبل النرش.
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سيدني/ متابعة الزوراء:
الخامسة  سابالينكا،  أرينا  البيالروسية  تأهلت 
املفتوحة  أسرتاليا  بطولة  نهائي  ثمن  إىل  عاملياً، 
للتنس، أوىل البطوالت األربع الكربى، عقب فوزها 

عىل البلجيكية إليزي مريتنس يف الدور الثالث.
وتمكنت الالعبة البيالروسية من حسم املواجهة يف 

ساعة و١٥ دقيقة تفاصيلها ٦-٢ و٦-٣. 
مع  النهائي  ثمن  يف  موعداً  سابالينكا  ورضبت 
عاملياً،  العارشة  بينشيتش،  بيلندا  السويرسية 
بنتيجة  جيورجي  كاميال  اإليطالية  عىل  الفائزة 

٦-٢ و٧-٥.
 ٣١ املصنفة  بلشكوفا،  كارولينا  التشيكية  وفازت 
عاملياً، عىل الروسية فارفارا غراتشيفا بمجموعتني 
القادم  الدور  يف  لتواجه  و٦-٢   ٦-٤ مقابل،  دون 

الصينية شواي تشانغ، املصنفة ٢٢ عاملياً، الفائزة 
عىل األمريكية كاتي فولينتس بنتيجة ٦-٣ و٦-٢.

الدور  ذات  إىل  فيكيتش  دونا  الكرواتية  وعربت 
بفوزها عىل اإلسبانية نوريا باريزاس دياز بنتيجة 
مع  النهائي  ثمن  يف  موعداً  لترضب  و٦-٢   ٦-٢
التشيكية ليندا فروهفيتوفا الفائزة عىل مواطنتها 
 ٧-٥ لواحدة،  بمجموعتني  فوندروسوفا  ماركيتا 

و٢-٦ و٦-٣.
وفازت الفرنسية كارولني غارسيا، الرابعة عاملياً، 
و٦-٣   ١-٦ بنتيجة  سيغموند  لورا  األملانية  عىل 
السادس  روبليف،  أندريه  الرويس  و٦-٣.وتأهل 
املفتوحة  أسرتاليا  بطولة  نهائي  ثمن  إىل  عاملياً، 
فوزه  بعد  الكربى،  األربع  البطوالت  أوىل  للتنس، 

إيفانس  دانيال  الربيطاني  ٣ عىل  بـ

مجموعات دون مقابل.
دقيقة  و١١  ساعتني  يف  املواجهة  الرويس  وحسم 

بواقع ٦-٤ و٦-٢ و٦-٣.
الدنماركي  القادم  الدور  يف  روبليف  وسيواجه 
الفرنيس  أزاح  والذي  عاملياً،  العارش  رون،  هولغر 

أوغو هامربت بنتيجة ٦-٤ و٦-٢ و٧-٦ (٧-٥).
دي  أليكس  األسرتايل  تمكن  أخرى،  مباراة  ويف 
عقبة  تجاوز  من  عاملياً،   ٢٤ املصنف  منوار، 
الفرنيس بنجامني بونزي بفوزه عليه بنتيجة ٧-٦ 
(٧-صفر) و٦-٢ و٦-١. وانترص األمريكي جيفري 
جون وولف عىل مواطنه مايكل موه بنتيجة ٦-٤ 
و٦-١ و٦-٢ ليالقي يف الدور القادم مواطنه اآلخر 
بوبريين  أليكيس  األسرتايل  عىل  الفائز  شيلتون  بن 

بـ٦-٣ و٧-٦ (٧-٤) و٦-٤.

لندن/ متابعة الزوراء: 
عىل  تشيليس،  وضيفه  ليفربول  قمة  السلبي،  التعادل  حسم 
الدوري  عمر  من   21 الجولة  يف  السبت،  امس  أنفيلد،  ملعب 

اإلنجليزي املمتاز.
ورفع ليفربول رصيده إىل 29 نقطة يف املركز الثامن، وهو نفس 

رصيد تشيليس يف املركز العارش. 
افتتح تشيليس التسجيل مبكرا يف الدقيقة الثالثة عرب هافريتز، 

قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.
وجاء الرد من ليفربول يف الدقيقة السادسة، بعدما مهد صالح، 
الكرة إىل جاكبو داخل املنطقة، ليسدد كرة مبارشة، ذهبت أعىل 

العارضة.
وعاد جاكبو للمحاولة من جديد يف الدقيقة 20، بتسديدة قوية 

من عىل حدود منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن املرمى.
وحاول تشيليس تسجيل الهدف األول يف الدقيقة 22، وسدد هال 

أرضية قوية، ذهبت بعيدا عن مرمى ليفربول.
وتبعه جاالجري بتسديدة عىل الطائر من عىل حدود املنطقة يف 

الدقيقة 25، أمسك بها الحارس أليسون بيكر بسهولة.
بمتابعة   ،32 الدقيقة  يف  التسجيل  يفتتح  أن  تشيليس  وكاد 
بادياشيل لعرضية من مخالفة، مسددا رأسية تألق أليسون يف 

التصدي لها.
واستمر تفوق تشيليس يف الكرات الثابتة، بارتقاء من هافريتز 
لعرضية من مخالفة نفذها زياش يف الدقيقة 33، مسددا رأسية 

مرت بجوار القائم.
املنطقة  حدود  عىل  من  بتسديدة  كيبا  مباغتة  تياجو،  وحاول 
الكرة اصطدمت بدفاع تشيليس وذهبت  أن  إال   ،39 الدقيقة  يف 

سهلة يف يد الحارس.

الضائع،  بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  يف  صالح  وظهر 
أعىل  ذهبت  املنطقة،  داخل  من  مقوسة  بتسديدة 

العارضة، لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
كرة  بتسديد  بقوة،  الثاني  الشوط  ليفربول،  وبدأ 
ساقطة من قرب وسط امللعب من كوناتي يف الدقيقة 

46، مرت إىل جوار القائم.
وارتقى جاكبو لتمريرة من بايتيش يف الدقيقة 51، 

مسددا رأسية ذهبت أعىل العارضة.
وتوغل زياش يف منطقة الجزاء متالعبا بمدافعي 
ليفربول يف الدقيقة 60، مسددا كرة ذهبت أعىل 

العارضة.
التسجيل  يفتتح  أن  مودريك  البديل  وكاد 

تالعب  بعدما   ،65 الدقيقة  يف  لتشيليس 
يسدد  أن  قبل  املنطقة،  داخل  بجوميز 

كرة مرت بجوار القائم.
وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة يف 
69، بتلقي جاكبو تمريرة  الدقيقة 

من نونيز داخل املنطقة، مسددا كرة 
ضعيفة أمسك بها كيبا بسهولة.

وتلقى نونيز، بينية طولية من تياجو يف الدقيقة 76، انطلق 
كرة  مسددا  الجزاء،  منطقة  إىل  وصل  حتى  خاللها  من 

قوية أمسك بها كيبا.
وأهدر ليفربول، فرصة محققة للتسجيل يف الدقيقة 83، 
من  الخايل  ألرنولد  أرضية  عرضية  نونيز  أرسل  بعدما 
الرقابة داخل املنطقة، ليسدد األخري كرة مبارشة علت 

العارضة بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

برشلونة / متابعة الزوراء:
أبلغ مسؤولو برشلونة، يانيك كاراسكو جناح أتلتيكو 

مدريد، بالقرار النهائي حول ضمه يف املوسم الحايل.
وحاول برشلونة ضم كاراسكو عرب صفقة تبادلية مع 
أتلتيكو مدريد تتضمن انتقال ممفيس ديباي إىل الروخي 

بالنكوس، لكن فشل األمر.
بندا  وضع  برشلونة  بأن  تقارير  وزعمت 
أتلتيكو،  إىل  ديباي  انتقال  عقد  يف 
كاراسكو  رشاء  حق  يمنحه 
بمقابل  يونيو/حزيران،  يف 
 ٢٠ إىل   ١٥ من  يرتاوح 

مليون يورو.
ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة اتخذت 
بعد  املقبل،  الصيف  يف  كاراسكو  مع  بالتعاقد  نهائيا  قرارا 

الحصول عىل موافقة اقتصادية ورياضية بشأن الصفقة.
كاراسكو  ممثيل  أبلغوا  برشلونة  مسؤويل  أن  إىل  وأشارت 
بالقرار، وطالبوه بالهدوء والثقة بشأن االنتقال إىل الكامب نو 
يف املستقبل القريب. وذكرت أن تشايف مدرب البارسا، معجب 
لهجوم  فنية  إضافة  سيقدم  أنه  ويرى  كاراسكو،  بقدرات 
البارسا.وقالت «سبورت» إن كاراسكو كان مستعدا لالنتقال 
إىل برشلونة هذا الشهر عىل سبيل اإلعارة مع إلزامية الرشاء، 

لكن البارسا فضل تأجيل الصفقة للصيف املقبل.

كينجستون/ متابعة الزوراء:
أكدت تقارير إعالمية بأن العداء الجامايكي املعتزل، يوسني بولت، قد فقد ١٢ مليون 

دوالر من حسابه البنكي بطريقة غامضة.
وأشارت تقارير أخرى إىل أنه تم إعالم «أرسع رجل يف العالم» بهذا األمر.

وأضافت ذات املصادر بأن األموال املفقودة هي أموال تقاعد العداء الجامايكي املعتزل.
وذكرت بعض وسائل اإلعالم بأن محامي بولت يتجهز لرفع قضية بالبنك إذا ما لم 

يتم إعادة املبلغ املذكور.

                         

تورينو / متابعة الزوراء:
تقدمت إدارة نادي يوفنتوس، بطعن عىل القرار الصادر عن 
رصيده  من  نقطة   15 بخصم  الخاص  الفيدرالية،  املحكمة 
”فوتبول  ملوقع  ووفًقا  الحايل.  للموسم  اإليطايل  الدوري  يف 
لدى  النقاط  قرار خصم  يوفنتوس طعن عىل  فإن  إيطاليا“، 
بقانون  الخاصة  للبنود  وفًقا  الريايض،  الضمان  مجلس 
قراًرا  أصدرت  قد  الفيدرالية  املحكمة  كانت  الرياضية. 
الكالتشيو،  يف  نقطة من رصيده   15 اليويف بخصم  بمعاقبة 
العجوز. للسيدة  الرأسمالية  باملكاسب  تتعلق  قضايا  بسبب 
الريايض  املدير  باراتيتيش  فابيو  إيقاف  املحكمة،  كما قررت 
السابق ليوفنتوس وتوتنهام الحايل، ملدة سنتني ونصف، فيما 
وأريفابيني  السابق،  النادي  رئيس  آنيييل  أندريا  إيقاف  تم 
املدير الريايض ملدة سنتني، كما تم إيقاف بافيل نيدفيد نائب 
رئيس النادي السابق ملدة 8 أشهر. ومع خصم 15 نقطة من 
 37 برصيد  الثالث  مركزه  الفريق  يفقد  البيانكونريي  رصيد 
نقطة، ويرتاجع للمركز العارش بـ22 نقطة، وبات بعيًدا عن 

التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

لندن / متابعة الزوراء:
آرسنال،  وسط  خط  نجم  النني،  محمد  املرصي  الدويل  أصبح 
صفوف  يف  تريزيجيه  حسن  محمود  مواطنه  ملزاملة  مرشًحا 
 FOTO) موقع  نرشه  تقرير  وذكر  الرتكي.  سبور  طرابزون 
بعدما  تريزيجيه  ملزاملة  بقوة  مرشح  النني  أن  الرتكي   (MAC
فرتة  يف  طرابزون  إىل  لالنضمام  آرسنال  العب  اسم  طرح  تم 
االنتقاالت الشتوية. وأشار إىل أن عبد الله أفجي مدرب طرابزون، 
سبق له قيادة النني أثناء إعارته مع بشكتاش الرتكي، وهو ما 
جعله يرحب بالتعاقد مع النني. وينتهي عقد محمد النني مع 
آرسنال بنهاية املوسم الحايل، ويحق له التوقيع ألي فريق آخر 
قبل،  من  النني  وخاض  الجاري.  الثاني  يناير/كانون  شهر  يف 
آرسنال مع  وعاد لصفوف  الرتكي،  إعارة مع بشكتاش  تجربة 

تعيني مايكل أرتيتا لقيادة الفريق.

بغداد / متابعة الزوراء:
مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطايل  يأمل 
غبار  فريقه  ينفض  أن  مدريد،  ريال 
غريمه  أمام  السوبر  كأس  صفعة 
ضيفا  يحل  عندما  برشلونة،  التقليدي 
ضمن  األحد،  اليوم  بيلباو،  أتلتيك  عىل 
الدوري  من  ال١٨  املرحلة  منافسات 

اإلسباني لكرة القدم.
نقاط   ٣ بفارق  اللقب  حامل  ويتخلف 
عن برشلونة املتصدر (٤١ مقابل ٣٨)، 
نهائي  يف  مذلة  به خسارة  ألحق  والذي 
امللك  إستاد  عىل   (٣-١) السوبر  كأس 

فهد يف الرياض.
وحصل ريال عىل جرعة ثقة إضافية من 
رحم معاناته للفوز عىل فياريال يف ثمن 
نهائي الكأس، بعدما قلب تأخره بهديف 
والنيجريي   ،(٤) كابو  إتيان  الفرنيس 
صامويل شوكووزي (٤٢)، إىل فوز ٣-٢ 
فينيسيوس  الربازيليني  ثالثية  بفضل 
 ،(٧٠) ميليتاو  وإيدر   ،(٥٧) جونيور 

والبديل دانيال سيبايوس (٨٦).
ويخوض الفريق، مواجهته املقبلة أمام 
بيلباو الثامن، وصاحب رابع أفضل خط 
هجوم يف «ال ليجا»، وهو يعاني دفاعيا، 
حيث اهتزت شباكه ٨ مرات يف مبارياته 

األربع األخرية.
بمرحلة  برشلونة  يمر  ريال،  وبخالف 
بعد فوزه  إذ  النتائج،  ناحية  رائعة من 
رائع من العب  أداء  بعد  السوبر  بكأس 
الجديد  ومهاجمه  جايف  الشاب  وسطه 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي 
الدرجة  من  سبتة  أتلتيكو  سحق 

الثالثة بخماسية نظيفة يف ثمن نهائي 
الكأس.

وأكد النادي الكتالوني أنه وصل اىل قمة 
بعدما  املوسم،  انتصاف  مع  مستواه 
إىل فوزين  املايض  الخميس  فوز  أضاف 
الكأس  يف  املايض  األسبوع  حققهما 
دار  عقر  يف  وقبلهما  املحلية،  السوبر 

أتلتيكو مدريد (١-٠) يف الدوري.
تشايف  املدرب  رجال  مهمة  وتبدو 
مع  االول  لقبه  أحرز  الذي  هرنانديز 
فريقه منذ تسلمه مهامه الفنية، سهلة 
عىل الورق اليوم األحد عندما يستضيف 

هزائم،   ٨ تلقى  الذي  ال١٥  خيتايف 
واهتزت شباكه ٢٤ مرة هذا املوسم.

يف أملانيا، فرض اليبتسيش التعادل عىل 
الدوري  متصّدر  ميونيخ  بايرن  ضيفه 
املرحلة  يف   (١-١) القدم  لكرة  األملاني 
السادسة عرشة من منافسات البطولة 

املحلّية.
وبادر الفريق البافاري بافتتاح النتيجة 
عرب مهاجمه الكامريوني إيريك ماكسيم 

تشوبو-موتينغ (٣٧).
أدرك  هالستينبريغ  مارسيل  أّن  إالّ 

التعادل ألصحاب األرض (٥٢).

ميونيخ  لبايرن  الخامس  التعادل  وهو 
الجاري  املوسم  خالل  البوندسليغا  يف 
واحدة  وخسارة  انتصارات   ١٠ مقابل 

ليصبح رصيده ٣٥ نقطة يف الصدارة.
تعادله  حقق  الذي  اليبتسيش  أّما 
الخامس مقابل ٨ انتصارات و٣ هزائم 
املرتبة  يف  نقطة   ٢٩ رصيده  بات  فقد 

الثالثة.
متصدر  أرسنال  يدخل  انكلرتا،  ويف 
القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري 
يف اختبار جديد ملدى قدرته عىل مواصلة 
يستضيف  حينما  املوسم،  هذا  طفرته 

مساء  «املنتعش»،  يونايتد  مانشسرت 
اليوم األحد، عىل ملعب اإلمارات، يف إطار 

منافسات الجولة ٢١ من املسابقة.
أرسنال يحتل صدارة ترتيب الربيمريليج، 
عن  نقاط   ٥ بفارق  نقطة،   ٤٧ برصيد 
مانشسرت سيتي صاحب املركز الثاني، 
و٨ نقاط عن مانشسرت يونايتد الثالث، 
مباراة  جعبته  يف  يملك  املتصدر  لكن 

مؤجلة قد تزيد من فارق النقاط.
ويدخل أرسنال املباراة مدعوما بصفقته 
تروسارد،  لياندرو  البلجيكي  الجديدة، 
لدعم  برايتون  من  قادما  جاء  الذي 
الربازييل  خسارة  بعد  الفريق،  هجوم 
جابرييل جيسوس لفرتة طويلة بسبب 

اإلصابة.
مانشسرت  يحط  اآلخر،  الجانب  وعىل 
متسلحا  لندن،  إىل  رحاله  يونايتد 
باستقراره الفني يف الفرتة األخرية، بعد 
نجاح املدرب إريك تني هاج، يف السيطرة 
عىل غرفة املالبس بعد فسخ التعاقد مع 

كريستيانو رونالدو.
يف  باالس  كريستال  أمام  التعثر  ورغم 
قاتل،  بتعادل  املباراة  من  األخري  الرمق 
السابقة، لكن  الجولة  ضمن منافسات 
انتصارات  سلسلة  قبلها  حقق  الفريق 
وكان  مباريات،   ٥ إىل  وصلت  متتالية 
آخر االنتصارات أمام الغريم مانشسرت 

سيتي.
أرسنال  بني  املواجهة  تحظى  وسوف 
ومانشسرت يونايتد، بمتابعة جماهريية 
الكبرية  الفريقني  لشعبية  نظرا  هائلة، 

داخل الدوري اإلنجليزي.
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باريس/متابعة الزوراء:
«الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة 
جسـمانية»، جملة قالهـا ذات يوم 
بعيد، ياقوت املستعصمي، وهو من 
أبرز الخّطاطـني يف العرص العّبايس. 
يـرى البعض أّن الجملـة هي أفضل 
تعريـف لفن الخط العربـي اليدوي، 
الـذي قـّل االهتمام بـه يف الصحافة 
العربيـة يف السـنوات األخـرية، رغم 

القيمة الجمالية العظيمة.
يف السـطور القادمـة، تقـدم لكـم 
شـبكة الصحفيني الدوليني نصائح 
إلعـادة هـذا الفن املنيس مجـدًدا إىل 
الواجهـة، واجهـة الصحافـة، التي 
خـرست قيمـة فنيـة مهمـة، حني 
تصـور القائمون عليها أّن الخطوط 
الجاهـزة املكـررة هي بديـل أفضل 
للخـط املكتوب يدوًيا. لنبـدأ رحلتنا 
مع فـن يعد جـزًءا مهًما مـن اللغة 
العربية، التي تتميز حروفها بكونها 
متصلة مما يجعلها قابلة الكتساب 

أشكال هندسية مختلفة. 
واملجـالت  الصحـف  حـني نشـاهد 
القديمة، سـنجد أنها كانـت تعتمد 
بدرجة كبرية عـىل فن الخط العربي 
يف تقديم عناوين «مانشيتات» كانت 
قـادرة وقتها عىل جذب أعني القراء. 
كان لـكل إصدار مطبوع شـخصية 
مميزة أعطتها له الخطوط العربية، 
لكـن يف العرص الحايل، قـّل االهتمام 
البديـل  وأصبـح  العربيـة،  باللغـة 
املكتبـات  خطـوط  هـو  األرسع، 
الرقميـة الجاهـزة، بعددهـا القليل 
نسبًيا مقارنة بالخطوط اإلنجليزية، 
وبـات أمـرًا مألوًفا أن تجـد العنوان 
القصـص  مـن  لواحـدة  الرئيـيس 
الصحفيـة املنشـورة عـىل منصـة 

إلكرتونيـة معينـة، قـد ُكتـَب بنوع 
خط معني، هو نفسه املستخدم مع 
العناويـن يف منصة أخـرى، وأحياًنا 

تكون منافسة لها. 
«الخطـوط املكتوبة بخط يدوي هي 
عمل إنسـاني أصيل، يصل لإلنسان 
بشـكل أرسع وأصدق من الخطوط 
الجاهـزة املكـررة، فما يخـرج من 
القلب يصل بالتأكيـد للقلب»، هكذا 
يقول لشـبكة الصحفيـني الدوليني 
عبد الغني شـعري، الخطاط املرصي 
ومؤسـس ستديو شـعري للتصميم، 
والذي يـرى أّن «الصحافـة العربية 
فقـدت قيمـة فنيـة عظيمـة حـني 
قـررت التخـيل عن الخـط العربي»، 
معتربًا أن تجاهل استخدام فن الخط 
العربـي اليـدوي يف عالـم الصحافة 
هو جزء من مشـكلة أكرب تواجهها 
مجتمعاتنا العربية، وهي الرتاجع يف 
كل مناحي الحياة الثقافية تقريًبا. 

ويوضـح شـعري أّن الخـط العربـي 
اليـدوي لم يعد املقصـود به الكتابة 
بالقلم التقليـدي عىل ورق عادي، إذ 
تطور األمر وبات الخطاط يستخدم 
أقالًمـا إلكرتونية خاصة يرسـم بها 
عىل أجهزة لوحيـة مخصصة تقوم 
بـدور الورق عىل أكمل وجه، وتجعل 
جملة «الخط اليـدوي الرقمي» هي 
األنسـب. وفق شـعري، فإّن السـبب 
األهـم يف تراجع االهتمام بفن الخط 
العربي هو أن الصحافة اإللكرتونية 
تعتمد عىل الرسعة، ويكمل: «العديد 
مـن وسـائل اإلعالم العربيـة أصبح 
يهمها الكم، األهـم لديها الرسعة يف 
النرش، وهـذا أدى إىل أخطـاء لغوية 
ونحوية بتنا نراها يف بعض املنصات 
اإللكرتونية، إىل جانب اختيار خطوط 

جاهـزة مملة للعناويـن، غري قادرة 
عىل جذب عني القارئ وال تتناسـب 

ومضمون القصة الصحفية». 
«مـاذا لو قـررت الصحـف توظيف 
خطاط مهمته إبداع خطوط جميلة 
الصحفيـة؟»،  القصـص  لعناويـن 
هكذا يتسـاءل شـعري، الـذي يؤمن 
بـأن التطور والتكنولوجيا ال يعنيان 
أبـًدا االسـتغناء عن الخـط العربي، 
معتـًربا أّن مـزج الخطـوط اليدوية 
بالتكنولوجيـا يـؤدي يف النهايـة إىل 
العالـم  يفتقدهـا  نتيجـة جماليـة 
الخطـاط  أن  ويـرشح  الرقمـي، 
العـرصي يجـب أن يمتلـك مهارات 
تكنولوجيـة عاليـة، كي يسـتطيع 
تنفيـذ أعماله من خـالل الكمبيوتر 
اللوحـي، الـذي بـات بديـًال عرصًيا 
للـورق، وبالقلـم املخصـص ُتكتب 
النصـوص عـىل الشاشـة ثـم يتـّم 
برامـج مخصصـة،  تعديلهـا عـرب 
لتصبـح بعد ذلك جـزًءا مـن العالم 

الرقمي. «العيب ليس يف التكنولوجيا 
أبـًدا، لكنـه يف اعتقـاد البعـض بأن 
الخطـوط اليدويـة ال يمكن مزجها 

بالتكنولوجيا». 
ليتكاتف اإلعالم العربي 

يـرى شـعري أّن واحـدة مـن أهـم 
الصحافـة  تواجـه  التـي  املشـاكل 
املعتمدة عىل الخطوط الجاهزة هي 
النقص الشـديد يف الخطوط العربية 
الجاهـزة مقارنة باللغة اإلنجليزية، 
ويقول إّن حل هذه املشـكلة ممكن 
إذا تكاتفت وسـائل اإلعالم العربية، 
وتبنـت مرشوًعـا ُيجمع فيـه فنانو 
الخط العربي ويتم تكليفهم بصناعة 
خطـوط فنية جديدة تضاف لقائمة 

الخطوط العربية الرقمية. 
«إذا تبنـت وسـائل اإلعـالم العربية 
مـرشوع صناعة نمـاذج جديدة من 
الخطـوط العربيـة، فهذا سـيضيف 
الرقميـة،  للمكتبـة  كبـرية  قيمـة 
مئـات  اإلعـالم  لوسـائل  وسـيوفر 

االختيـارات الجديدة التي تتناسـب 
الصحفـي،  املحتـوى  ومضمـون 
إىل جانـب فتـح البـاب مـن جديـد 
مـن  أكثـر  ليقرتبـوا  للخطاطـني 

الصحافة»، يقول شعري. 
وبحسـب املصمـم والخطـاط فإّن 
العربيـة لالهتمام  عودة الصحافـة 
بالخطوط العربية سيعطيها الكثري 
من املكاسـب؛ منهـا أن يكـون لها 
هويـة مختلفة بني باقـي املنصات، 
إىل جانب نـرش قيمة جمالية تجذب 
عـىل  حريًصـا  وتجعلـه  القـارئ 
أو  إلكرتونيـة  كانـت  إذا  متابعتهـا 
رشاء إصدارتها املطبوعة، باإلضافة 
إىل أن تقديـم خطـوط يدوية جميلة 
يف الصحافـة هو دور مجتمعي مهم 
سـيزيد من حجم احـرتام الجمهور 

للمنصات التي تتبنى ذلك.
خطاط صديق للصحافة 

يـرى شـعري أن هنـاك عـدة رشوط 
تجعـل الخطـاط مناسـًبا للعمل يف 

مجـال الصحافـة، منهـا أن يكـون 
دارًسا للتصميم، ومدرًكا الفرق بني 
الفن والتصميـم، فالفنان يصنع ما 
يريـده بدون حـدود أو قيـود، لكن 
املصمم ينفذ مـا يطلب منه بأفضل 
شكل فني مناسب لسياسة املنصة، 
سـواء التحريريـة أو البرصية، كما 
يجـب أن يكـون لدى هـذا الخطاط 
فهـم لعالـم الصحافـة، ولطبيعتها 
الخاصة والحتياجهـا للرسعة، وأن 
يكون قارًئا، ما يعني أن يقرأ القصة 
املطلوب عمل عنوان بخط يدوي لها 
حتى يصنع خًطا مناسًبا للمضمون 
ويف الوقت نفسـه يتناسـب وهوية 
املنصـة، إضافـة إىل إتقانـه لربامج 
الكمبيوتـر التي تسـهل لـه صناعة 

الخطوط رقمًيا. 
أدوات ومصـادر مهمـة لتعلـم فـن 

الخط العربي 
توفر لكم منصـة الخطاط الفرصة 
والزخرفـة  العربـي  الخـط  لتعلـم 
عـرب اإلنرتنـت، عـىل يـد نخبـة من 
الخطاطـني املحرتفـني، وهي إحدى 
املبادرات الفائزة بعام الخط العربي 

 .٢٠٢٠-٢٠٢١
كذلك توفر لكم منصة نفهم مساحة 
خاصة لتعلم خط النسخ، بداية من 
األدوات املسـتخدمة مروًرا بالقواعد 
األساسـية، ووصـوًال إىل فهـم هـذا 

الفن بشكل سليم. 
أمـا منصـة حروفيات، فهـي تقدم 
خدمات الفنون العربية بشكل عام، 
والخط العربي بشكل خاص، وتقدم 
الكثـري مـن دورات التعليـم أونالين 

بمقابل مادّي. 
كما توفر منصة إدراك مسـاًقا فنًيا 
مجانًيا يعلمكم طرق تحويل األفكار 

لتصاميـم، ويتضمـن هـذا املسـاق 
جزًءا خاًصا بتصميم الخط العربي. 
لدينـا أيًضـا قنـاة محمد أبـو الليل 
عـىل يوتيـوب، التي تعد مـن أفضل 
املنصـات يف مجـال الخـط العربي، 
والتي تعلمكم مجاًنا الكثري من أنواع 
الخطـوط العربية، كمـا تفيد القناة 
أيًضـا املهتمني بصناعة الشـعارات 
بالخط العربي، وتشمل القناة كذلك 
دورات تعليـم كتابة الخـط العربي 

عىل األجهزة اإللكرتونية.
معنـا أيًضـا قنـاة الخطاطـة خلود 
القرني، هي إحـدى القنوات املميزة 
التـي تهتـم بكل مـا يخـص الخط 
العربـي وتعلمـه، فتعـرض القنـاة 
تعليميـة  فيديوهـات  مجموعـة 

لخطوٍط مختلفة. 
أدوات مهمـة سـيحتاجها  وهنـاك 
دائًما فنان الخـط العربي يف العرص 
الرقمـي، أبرزهـا Procreate، وهو 
أحد أهم تطبيقات التصميم والرسم 
التي تساعد املسـتخدمني عىل عمل 
تصميماتهـم، إذ يحتوي عىل العديد 
من األدوات التي يستخدمها الفنانون 
يف مجال الرسـم والتصميم الرقمي، 
وهـو تطبيـق يتيـح للمسـتخدمني 
عدًدا كبريًا من الفرش كأداة رئيسية 

للرسم تناسب أي تصميم. 
 ،Adobe Illustrator جانـب  إىل 
وهو برنامج إبداعـي أنتجته رشكة 
أدوبي ليسـاعد املصممني عىل تنفيذ 
تصميمات محرتفة، من خالل قائمة 

كبرية من األدوات. 
باإلضافـة إىل Adobe Fresco، وهو 
 Adobe محـرر رسـومات طورتـه 

بشكل أسايس للرسم الرقمي.  
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

ÚÓ‡”ã€a@Úœbzó€a@¿@ÎáÓ€a@Ôiã»€a@¡©a@‚aáÉné¸@|ˆbó„

بغداد / نينا:
 بحث نائب رئيس مجلس النواب شـاخوان عبد الله مع رئيس شـبكة االعالم العراقي نبيل 
جاسم، سبل االرتقاء باداء الشبكة بما يعزز من دور االعالم والتوجه نحو الخطاب الوطني 
ومواكبـة التطورات واالحداث. وذكر بيان ملكتب نائب رئيـس مجلس النواب :“ ان عبد الله 
اسـتقبل يف مكتبه الرسـمي ببغداد يوم األربعاء رئيس شـبكة اإلعالم العراقي نبيل جاسـم 
والوفد املرافق له من الكوادر الفنية واإلدارية يف الشبكة“. واضاف انه :“ جرى خالل اللقاء 
بحث ومناقشـة املوضوعات والقضايا التي تتعلق بالسـبل الكفيلة باالرتقاء باداء الشبكة 
بمـا يعـزز من دور اإلعـالم والتوجه نحو الخطاب الوطني الشـامل من خـالل قنوات البث 

واإلرسال ومواكبة التطورات واألحداث بكل مهنية ”.

العمارة / نينا:
 عقد قسـم اإلعالم واالتصـال الحكومي يف محافظة ميسـان، اجتماعاً تنسـيقاً مع مدراء 
أقسـام وشـعب االعالم يف دوائر الدولة يف املحافظة ، لتنسـيق الجهـود وتفعيل دور اإلعالم 
الحكومـي يف الوحـدات اإلداريـة والدوائر الحكومية“. وقال مدير قسـم اإلعـالم واالتصال 
الحكومي املتحدث الرسـمي لديـوان املحافظة ”ميثم جواد الربيعي“ انـه تم الرتكيز خالل 
االجتمـاع عىل محاور مهمـة تتعلق بتوحيد الخطـاب االعالمي وتوحيد الصـورة البرصية 
وتوثيق املواقع الرسـمية وتحسـني االداء وبناء قدرات الكوادر االعالمية والتاكيد عىل رصد 
وتحليل مناشـدات وشـكاوى املواطنني وايصالها اىل الجهات املعنية ، ودعم حمالت التوعية 
والتثقيـف يف املبادرات الوطنية التي تطلق لدعم الطاقة وترشـيد اسـتهالك املياه والحفاظ 
عىل البيئـة واألماكن العامة، وتفعيـل العالقات العامة يف االتصـال والتواصل والرتكيز عىل 
تغطيـة املشـاريع الخدمية التي تقـوم بها املحافظـة يف أحياء مركز املحافظـة واالقضية 
والنواحـي نزوال إىل القرى واالرياف وبيان اهميتها يف تحقيق الجدوى وتذليل املشـاكل التي 
يعانـي منها املواطنون“. واضاف الربيعـي :“ ان االجتماع اكد عىل رضورة تغطية الجوانب 
املرشقة يف املحافظة وعدم تغييب تاريخها ومعاملها ورموزها وكفاءاتها ومبدعيها ، مشرياً 
اىل اهميـة تنسـيق الجهود يف محاربة الشـائعات واالخبـار الكاذبة واملغرضـة التي تزعزع 
األمن واالسـتقرار وتحرض عىل العنف والكراهية وابتزاز املواطنني والوقوف عىل املعلومات 

الدقيقة من مصادرها الرسمية املوثقة“.

باريس/متابعة الزوراء
أعلنت نقابات املوظفني يف الفرع الفرنيس 
لقنـاة ”آر تـي“ الروسـية املحظـورة يف 
االتحاد األوروبي أّن الحسابات املرصفية 

للقناة مجّمدة.
وأوضحـت وزارة االقتصـاد الفرنسـية، 
لوكالـة فرانس بـرس، أّن تجميد أصول 
القناة حصل تطبيقاً للعقوبات األوروبية 
األخرية عىل روسـيا، وليـس بمبادرة من 

الدولة الفرنسـية.
وقـال فرعا نقابة القـوة العاملة ونقابة 
الصحفيـني يف ”آر تـي فرنسـا“ يف بيان: 
”مـع هذه العقوبة، سـيصبح نحو 100 
موظـف ونحو 50 صحفيـاً عاطلني عن 
العمـل رّبمـا“. واعتربتـا أّن الحسـابات 

”مجّمدة بناء عىل قرار من  الدولة“.
وقال مصدر داخل الوزارة لوكالة فرانس 
بـرس إّن هـذا اإلجراء نابع مـن ”حزمة 
التـي  األوروبيـة،  األخـرية“  العقوبـات 
ُفرضت يف ديسمرب/ كانون األول املايض.

وعىل عكس العقوبات األوىل التي ُفرضت 

بعـد بدء الغـزو الـرويس ألوكرانيا يف 24 
فرباير/ شـباط 2022، تنـّص العقوبات 
التي اُتفق عليها يف ديسـمرب عىل ”تجميد 
بحسـب  مسـتهدفة،  كيانـات  أصـول“ 

املصدر نفسه.
ولفت املصدر إىل أّن هذه الكيانات تشمل 
”أنـو تي يف نوفوسـتي، الرشكة األم التي 

تملك آر تي فرنسـا بنسـبة %100“، ما 
يربّر تجميد أصول ”آر تي فرنسا“.

وحظـر االتحـاد األوروبـي بـث قناَتـي 
ذلـك  يف  بمـا  تـي“،  و“آر  ”سـبوتنيك“ 
الفرع الفرنـيس، اعتباًرا مـن الثاني من 
مارس/آذار املـايض، عىل التلفزيون كما 
عـىل اإلنرتنـت، بعد اتفـاق التكتـل ُبعيد 

بـدء الحـرب، باعتبارهمـا أداة ”تضليل 
إعالمي“ للكرملني.

وثّبـت القضـاء األوروبـي هـذا القرار يف 
يوليو/تموز املايض بعد شـكوى من ”آر 
تي فرنسـا“. وكانـت حزمـة العقوبات 
األوليـة تحظر فقط بث محتوى ”آر تي“ 
يف االتحـاد األوروبـي وليـس اإلنتـاج يف 

ذاته.
وتسـتمر ”آر تـي فرنسـا“ بإنتـاج وبث 
محتواهـا الـذي يمكـن الوصـول إليـه 

باستخدام شبكة افرتاضية خاصة.
وللوضـع الفرنـيس خصوصيـة، ألّنه منذ 
تعليـق ”آر تـي“ يف أملانيـا يف نهايـة العام 
2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة 
يف االتحاد األوروبي التي تسـتضيف فرعاً 

لقناة آر تي عىل أراضيها.
املحطـة  يف  املوظفـني  نقابـات  وقالـت 
إّن تجميـد أصـول ”آر تي فرنسـا“ يثري 
”تسـاؤالت عـن حالـة ديمقراطيتنا مع 
إمكان وقف وسـيلة إعالميـة عىل الفور 

مـن  دون أي   نقـاش“.

فرانسيسـكو/متابعة  سـان 
الزوراء:

التقط املسـؤولون يف منصة البث 
نتفليكس  التلفزيونـي  التدفقـي 
أنفاسـهم بعـد عـام مـن ضياع 
األرباح بعدما زاد عدد املشـرتكني 
يف 2022، مـا انجـر عنـه ارتفاع 
مـن  أقـل  أنهـا  ولـو  اإليـرادات 

املتوقع.
وقالت الرشكة يف بيان حول نتائج 
أعمالهـا إنهـا باتت ”تضـم أكثر 
من 230 ألف مشـرتك“، يف نتيجة 
املنصـة وتوقعات  فاقت توقعات 

السوق للربع األخري من العام.
وتطـوي املنصـة بذلـك صفحـة 
العـام املايض، الـذي عانت خالله 
يف  بـدأت  لهـا  كبـرية  صعوبـات 
التحسـن خـالل النصـف الثاني. 
وكانـت قـد فقـدت 1.2 مليـون 

مشرتك يف الربع األول من 2022.
األمريكيـة  الرشكـة  وحققـت 
إيـرادات بواقـع 7.8 مليار دوالر، 
لكنهـا سـجلت أرباحـا صافيـة 
بنحو 55 مليون دوالر فقط، وهو 
أقل بكثري من مبلغ يف حدود 257 

مليون دوالر الذي كان متوقعا.
وتزامن إعالن نتفليكس مع تخيل 
مؤسسـها ريـد هاسـتينغز عـن 
منصبـه كمدير تنفيذي مشـارك 
لغريغ بيـرتز، الذي سـيتوىل هذه 
املهمة إىل جانب تيد سـاراندوس، 
التنفيـذي  الرئيـس  ليصبـح 

للرشكة.
وقـال هاسـتينغز الـذي أنشـأ يف 

األسـاس خدمـة لتأجـري أقراص 
جـدا  فخـور  ”أنـا  دي.يف.دي 
والعرشيـن  الخمـس  بالسـنوات 
األوىل وأتطلـع للسـنوات الخمس 

والعرشين املقبلة“.
وفيمـا أعادت املنصة اسـتقطاب 
املاليني مـرة جديدة خـالل الربع 
الثالـث مـن العام املـايض، وصل 
إىل  لهـا  الجـدد  املنضمـني  عـدد 
7.66 مليون مشـرتك بني أكتوبر 
نتيجـة  يف  املاضيـني،  وديسـمرب 

تخطت بشكل كبري توقعاتها.
واسـتفادت املنصـة تحديـدا من 
مواسم جديدة ملسلسالت حققت 
أمثـال ذي كـراون  نجاحـا مـن 
وإميـيل إن باريـس، ومـن أعمال 
جديدة أيضا كاملسلسـل الوثائقي 
ومسلسـل  ميغـن  انـد  هـاري 

ونسداي.
ولكن املحلل لدى رشكة إنسـايدر 
إنتلدجنس بـول فرينا قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية إّن نتفليكس 
كبـري  ضغـط  ”تحـت  تـزال  ال 

لتصحيح مسارها وتحقيق نتائج 
أفضـل ملسـاهميها، بعدمـا فقد 
سـهمها أكثر مـن 50 يف املئة من 

قيمته خالل عام 2022“.
ويف العام املايض اتخذت نتفليكس 
إجراءات لكسـب إيرادات جديدة، 
وُيفرتض أن تؤتـي ثمارها خالل 

هذا العام.
وأطلقت املنصة يف نوفمرب صيغة 
جديدة لالشرتاكات تتيح اإلعالنات 
عىل شاشتها مقابل بدل أرخص، 
بينمـا دأبـت طويـال عـىل رفض 
اعتماد هذا الحل مخافة أن ييسء 

معنويا إىل صورتها.
وقـال فرينـا إنهـا ”بدايـة نقطة 
تحول للرشكـة. ونتوقع انطالقة 
ضعيفـة نسـبيا لعـام 2023 مع 
منحة 830 مليون دوالر كإيرادات 

متأتية من اإلعالنات“.
وأكـد أّن ”نتفليكـس، وعىل غرار 
منصـات أخـرى للبـث التدفقي، 
تواجه منافسـة كبرية وتطورات 
اقتصادية معاكسة وحاجة ملحة 

للرتكيـز عـىل الربحيـة أكثر من 
زيادة عدد املشرتكني فيها“.

وتحولـت أنظار املحللـني اآلن إىل 
الطريقة التـي يمكن أن يدير بها 
املرحلة  التنفيذيـون  املسـؤولون 
املقبلة للمنصة مع مع انسـحاب 

الرشيك املؤسس.
وبعد تنحي هاسـتينغز، سـيتوىل 
الجـدد  املشـاركون  القـادة 
بالحفـاظ عـىل ثقافـة أصبحت 
من أبرز معالم وادي السيليكون. 
ويف الوقـت نفسـه، يجـب عليهم 
الحفاظ عىل نمـو الرشكة يف ظل 
اقتصـاد ضعيـف مـع مواجهـة 

املنافسة املتزايدة.
وينسـب هاسـتينغز الفضـل إىل 
عـىل  القائمـة  الرشكـة  ثقافـة 
الشـفافية واالبتـكار الداخليـني، 
والتي تمنح أصحاب األداء املتميز 
اسـتقاللية غري عاديـة، من أجل 

نجاح نتفليكس.
وقال نيل سوندرز العضو املنتدب 
لرشكـة غلوبـال داتـا لرويرتز إن 
”هـذا تغيري نفيس كبـري للرشكة 
ومـع بقاء هاسـتينغز يف منصب 
رئيـس مجلـس اإلدارة ، سـتظل 

خربته متاحة لنتفليكس“.
ومع ذلك، أشـار إىل أن ثمة خطرا 
ضئيال من أن تتغري ثقافة الرشكة 
وأن تصبـح أكثر حذرا خاصة مع 

استمرار عدم اليقني االقتصادي
منشـور  يف  هاسـتينغز  وقـال 
لديهمـا  ”االثنـني  إن  باملدونـة 
مجموعات مهارات تكميلية لفهم 

الرتفيه والتكنولوجيا وأن الرشكة 
معهمـا  أرسع  بشـكل  سـتنمو 

كرئيسني تنفيذيني مشاركني“.
وسيتقاسـم سـاراندوس، رئيس 
املحتوى منذ فرتة طويلة والرئيس 
التنفيذي املشارك، ومدير التشغيل 
السابق بيرتز مسؤوليات الرئيس 

التنفيذي.
وسـيتوليان اآلن مسؤولية رشكة 
ال تـزال تكافـح مع تباطـؤ نمو 
املشرتكني يف الواليات املتحدة، أكرب 
أسواقها، وسـط منافسة شديدة 

من خدمات البث املتنافسة.
وأكد بيـرتز الخميـس املايض أنه 
يعتزم مع ساراندوس امليض قدما 
باسـتخدام كتـاب قواعـد اللعب 
الخـاص بهاسـتينغز وليس لديه 

تغيريات كبرية لإلعالن عنها.
وقـال يف مقابلة مـع أحد املحللني 
بالفيديـو بعـد األربـاح ”ال توجد 
أو  تحـوالت اسـرتاتيجية كبـرية 

تحوالت ثقافية كبرية“.
عـىل  رسـوم  فـرض  وسـيتم 
سـاراندوس وبيـرتز مـع احتواء 
التكاليف مع االسـتمرار يف إنتاج 
األفالم واملسلسالت الناجحة التي 

تجذب املشرتكني وتحتفظ بهم.
وسيحتاجون أيضا إىل العثور عىل 
مصادر جديدة لإليـرادات، بما يف 
ذلك ألعاب الفيديو حيث ستواجه 

نتفليكس منافسني راسخني.
وقال جيمـي لوميل املحلل يف ثريد 
بريدج ”سـيكون لـدى بيرتز عدد 

من القرارات الرئيسة“.
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ثقافية

  شـديدي القوة، والبأس، والطول، والعرض أكثرهم عقال 
شـقيا  مخبوال ...ال تصلح اللغة من وجهة نظرهم للحوار 
،أو للنقاش أما العقل : فهو مستبعد تماماً إذا نشب ببنهم 
خالف عىل أتفه األسـباب وقد ينشب دون سبب، هم دائما 

أبدا  مختلفون  وكأنهم لذلك خلقوا من أجل ذلك .
  املعـارك تدور بينهـم عىل الدوام وكأنهـا طقس مقدس، 
وهي القاعدة التي تخرتقها أحياناً ببعض االستثناءات من 
فرتات الهدوء الحذر  التي ال تستمر طويالً... تنشب إحدى 
املعارك الطاحنة بينهم مثال بسبب نظرة من أحدهم ألخيه  
لم يجد فيها الطرف اآلخر ارتياحاً حسـب تفسريه بأنها: 
تنطـوي يف جزء منها عىل احتقار أو اسـتخفافا فيسـأله 
بلهجة غاضبـة ملاذا تنظر إىل هكذا؟ لينوب من سـئل عىل 
الفور بلكمات ورضبات يسـددها له مبارشًة  للسائل، قبل 
روسـيه توقع اسنانا وتفتح رأسـا وحاجب وعمل ألطباء 
تسـعف وتداوي، لريد عليه املصاب برضبات أقوى منها أو 

مثلها .
 يف بادئ األمر تتدخل املارة ومعهم الجريان من أجل إيقاف 
املعركة، لن يمر وقت طويل حتى تنقل سـيارة اإلسـعاف 
كل من تدخل من أجل انهاء القتال للمستشـفيات؟! بينما 
يظل اإلخوة  أكثر نشـاطاً وقوة يسددون رضباتهم القوية 
باتجـاه بعض، لم ينـل منهم كل ما سـبق أو يبدو عليهم 
يشء من اإلرهاق البدني، ثم ينضم بقيت األشـقاء لساحة 
القتال كل يعاضد ويسـاند فريقه الـذي يؤيده، ثم تتدخل 
مجموعات جدد من الناس  ملحاولة فض الشـجار العنيف 
والتهدئة، ال يكون نصيبهم وحظهم أفضل من سـابقيهم 
فليحقون بهم إىل املستشـفى أيضـًا، بينما اإلخوة يف أرض 
املعركـة مثال حـي لنظرية دارون البقـاء لألقوى لتكافئ 
الفـرص والقوة البدنية والتناحة ليـوم الدين والقدرة عىل 

املناورة.
 ثم تتقـدم أطراف أخرى بحذر شـديد دون االتحام معهم 
مـن أجـل فض املعـارك تقف عىل مسـافة من أجـل الحل 
الـودي  تحافظ هذه املجموعة عـىل  أن تكون بينهم وبني 
األشقاء مساحة من األرض تبقيهم بعيدا نسبياً عن مصدر 
الخطر و مـن االصابات، ولكن تبوء محاولتهم بالفشـل ، 
أحد الجريان يتمتع بذكاء وخربة وبعد اعمال عقله يف هذه 
املعضلة قدم اقرتاحا لهذه واملشـكلة املسـتديمة العصية 
عىل الحل، مفاد رأيه أنه بعد مشـاهدة عدة معارك طاحنه 
بـني األشـقاء يف السـابق، انتهـي لنتيجـة أنـه يف كل مرة 
بتدخل فيه الجريان واملارة لفض الشـجار هم من يذهبون 
للمستشـفيات، و يظل األشـقاء يف سـاحة املعركة ألنهم 
يتمتعـون بتكوين بدني ضخـم و عقيل مختلف و متخلف 
يف نفس الوقت ،وأن الحظ أيضاً أن بداخلهم طاقة والبد أن 
تخرج  ومن األفضل  أن يخرجوها باتجاه بعض ألن لديهم 
قـدرة  عىل التحمل، فال ذنـب لكل من يريد أن يفض النزاع 
بالذهاب للمستشـفى تكرس له اسـنان واذرع ، وألنهم ال 
يشـعرون باالصابـات أو بأي إنهـاك  بدنـي: إال بعد  مدة 
ترتاوح ما بني خمس، أو سـت سـاعات من بداية املعركة  
،فبعـد هذه الفرتة الطويلة تحدث لهم إصابات ينتج عنها 
،وعاهات  فيما بينهم ويسقط أكثرهم عيل األرض من آثار 
الطحن املستمر يف الفرتة التي بني الخمس والست ساعات  
.. فمـن االفضل أن تظل الجريان تراقب عن كثب من بعيدا  
ودون  تدخل ألنه خطأ  تكتيكي يف  السابق ،ل ألن األشقاء 
ما زالوا بقوتهم وباسهم الشديد،  وبالفعل نجحت الخطة 
وطبقـت عىل معركة بينهـم، فانتظر الجـريان واملراقبون 
الفرتة التي قدرها الرجل الذكي حتى خارت قوة األشـقاء  
وتتابـع سـقوطهم عـيل األرض، ليبـدأ الجـريان بعدها يف 

التدخل بأرسالهم للمستشفيات يف سيارات اإلسعاف..
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الشجرُة عنواٌن بارز يف شعر نامق عبد ذيب، كما نهر 
الفـرات، وإذا كان النهـر جزًءا من هوّيـة، أو هوية 
كاملـة بدًءا مـن أعاليـِه إىل مصّباته فـإنَّ الكثريين 
يعتزون بهذه الهوية بوعٍي أو بدون وعي، واإلنسان 
األنباريُّ - نسـبًة إىل محافظة األنبـار الواقعة غرب 
العراق – ينظر دائًما إىل خصوصّية هويته وهو يحفر 
فيها كثريًا، ويظهر هذا الحفر األركيولوجي يف تأريخ 
كثري من املـدن الواقعة عىل ضفاف الفرات مثل عنه 
وراوة وهيـت وحديثة امتـداًدا أركولوجيًّا كما يبدو 
يف طبقات الفيلسـوف الفرنيس ميشال فوكو، ولكن 
هذه املدن ال تظهر يف النصوص الشعرّية  بأسمائها 
املعروفـة دائًما، بل يظهر نهُر الفرات وكأنه العنوان 
البديـل لها، أو كأّنه هوية ثقافّية لتلك املدن الرابضة 

عىل شواطئه.
وأّما الشـجرة فإنها قد تبدو يف شعر نامق عبد ذيب 
وكأّنها تحـوي أوراَق ذاكرته وهوّيتـه الثقافّية،  أو 
إنها سـجلُّ يمنحه بني حني وآخر ورقـة ليرتجَم ما 
مكتـوب عليها من أرساٍر بطريقته الّسـحرية، فهو 
قارئ أرساِر شـجرته بخصوصّيتها الفريدة، وهكذا، 
وبهذه االسـتمرارّية تتشـكل غابة قصائد أشجاره 
التي تتوالد بطريقة سـحرّية،  ومع أّن الشـاعر هو 

ابن مدينة الرمادي التي هي مدينة قريبة يف موقعها 
وهواهـا مـن الّريـف وأخـالق القريـة، إال أّننا نرى 
انتكاس مدينّية هذه املدينة، شـأنها شـأن كل املدن 
العربّية التي هيمنت مفاهيم القبلية والبداوة عليها، 
ومع هـذا يظـّل رسُّ املدينـة قويًّا، حتى مع جشـع 
املدينة وُحمِقها وهي تستسـلم للبـداوة - وإن كان 
هذا االستسـالم مؤّقًتـا -  يف قصائـده فهو حضور 

املستقبل .
ومـع أن حضـور الريـف يف قصائـد الشـاعر يظـلُّ 

بوصفـه تجربـة ذاتّيـًة،   إال أّن املدينـة تظهر أيًضا 
بمدينيتها املهّددة وفوضاها، من خالل وعيه املدينيِّ 

وقدرته عىل امتالك تجربة الحياة  كلّها.
إّن ظاهرة الشجرة املخفّية تعدُّ ظاهرًة بارزة يف شعر 
الشاعر، وهي تيش إىل عمٍق محموٍل بوعٍي ذاتيٍّ إزاء 
الحياة، وأقصُد ذاتية الحياة الخاصة وكينونتها كما 
عند الفيلسـوف األملاني هيدجر،  وتظهر من خاللها 
قصيدتـه بال نهايـات، وإذا ما قرأناهـا بعمق نقديٍّ 
متفّحص، فسنجد الشجرَة هي املحّفزَة الستمرارية 
الحيـاة إىل األبد، فالشـجرة تمنحَك حيـاة متجّددة، 
،  فإّننا نكاد ال نجد يف كلِّ الثقافات  وهذا يشء طبيعيٌّ
اإلنسـانية، ومنهـا الثقافـة العربية واإلسـالمّية ما 
يعدُّ الشـجرَة رمزًا للموت وللفنـاء، بل عىل العكس، 
فالشـجرة هـي الحيـاة، وهـي تشـري يف كثـرٍي من 
النصوص الدينيـة واألدبية إىل معنى اللذة يف ارتكاب 
املمنوع كما قّصة آدم، فمن بذرة واحدة تسـقط من 
شـجرة تبدأ شـجرٌة أخرى تتوالد يف نسيجها الحياة 
األبديـة، فهي رمـز للديمومة، وهـي أيًضا تظهر يف 
هـذه القصيدة  بوصفهـا عطاًء متجـّدًدا، فهي تلُد 
نفَسـها شـعرًا ولكن بلغتها الخاّصة، من هنا فهي 
عنـواٌن لوعٍي بخلوٍد شـعريٍّ يتجـّدُد كلَّ حني، ومع 
أّن هـذا الحلـم بالخلود يرتّسـخ يف وعي كل إنسـان 
إال أنه يعدُّ من سـمات كل فّناٍن وال سـّيما الشـاعر 

الذي تتضّخُم ذاته أبـًدا من خالل قصيدته وإنجازه 
الشـعرّي بصورة عاّمة، لهذا أرشنـا يف بداية مقالنا 
هـذا إىل أّن الشـجرة هـي منتجـُة وصانعـة قصائد 

الشاعر نامق عبد ذيب . 
ـــــــْل َتـَمـهَّ

                   نامق عبد ذيب
ْل، َتمهَّ

هناَك يف ُمنحنى الّدرِب
ظلُّ شجرٍة غائبة،

هي تبحُث عنَك
انتظرْها

ستعوُد يوًما،
األشجاُر ال تنىس 

أسماَءنا
تكتُبها

عىل أوراِقها،
وحني نتساقُط 

ِتباًعا
تظلُّ ندوُبنا 

تومُض 
عىل عروقها

آناَء الليِل وأطراف الّنهار
ْل َتمهَّ

äÎá€a@·ébu@aá„@Ôflbé@@@
العلـم معرفة اليشء عـىل حقيقته، وال يكون 
العلـم إال بعـد جهـد تدرك بـه هـذه املعرفة 
، ويطلــق العلـم عـىل معـان كثـرية كالعلم 
بالعقائد ، وعلم اللغات ، والرتاجم، واألنسـاب 
، وعلـوم الطبيعيـة كالرياضيـات والكيمياء 
والفيزياء أو العلوم الحديثة كالحاسوب ، وأي 
علم أخـر يجتهد اإلنسـان ملعرفته، وقد اهتم 
ديننـا الحنيـف بالعلم أعظم اهتمـام فعندما 
نـزل القـران الكريم أول كلمة نزلـت هي إقرأ 
لعظمة العلم يف حياة البرشية ويف حياة األفراد 
. قال الله تعاىل يف أول ما نزل: ( اقرأ باسم ربك 
الذي خلق ، خلق اإلنسـان من علق، اقرأ وربك 
األكـرم الذي علـم بالقلم، علم اإلنسـان ما لم 
يعلـم ) ففي هذه اآليات أمـر النبي صىل الله 
عليه وسلم ولكل فرد من أمنه أن يقرأ ويتعلم 
أي علم يكون له ولغـريه تقع يف دينه ودنياه 
، وقد رافق هذا األمـر بيـان سـماوي آخر عن 
مكانـة العلماء، ومأثرهـم يف مواضيع عديدة 
مـن القرآن الكريم ومنهــا قولـه تعاىل  ( قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون) . 
ففي اآلية إشارة واضحة بأن العلماء يتميزون 
بعلـومهـم ومعارفهم وبإدراكهم عن الذين ال 
يعلمون ، وقال الرسـول صىل الله عليه وسلم 
: ( من يرد الله به خريا يفقه يف الدين ) وهذه 
الفضيلة ال تختص بطلب العلم الرشعي ملكانة 
هذا العلـم وكونه أول العلـوم التـي يجـب أن 

يعرفهـا املسـلم املناطة بأمر دينه فحسـب ، 
بـل إن هـذه الفضيلة تمتـد إىل كل علم يكون 
للمسـلم ولغريه فيه نفع يف معيشته وحياته 
اليومية ما لم يتعـارض مع مقاصد الرشيعة 
رضوريـة  الدنيويـة  العلـوم  أن  اإلسـالمية، 
للمسـلمني يقول الله عز وجل ( هو أنشـأكم 
من األرض واسـتعمر كم فيها) وعمار األرض 
ال يكـون إال عـن علـم راسـخ بمعرفـة علوم 
الصناعـة والزراعة وعلم راسـخ يف االقتصاد 
والتجارة وطرق تنميتها واسـتثمار الوسـائل 
العرصيـة الحديثة يف خدمة اإلسـالم والدفاع 
عـن حياض األمة . إّن أعظم دعامٍة لألمم هي 
العلـم، فعندما اهتمَّ املسـلمون األوائل بالعلم 
سـادوا األمم، فال بّد لتطور األمة أن تويل العلم 
كّل االهتمـام. فاألمم التـي تقدمت يف ميادين 
العلـم املختلفة لم تصل إىل مـا وصلت اليه إال 
بعـد نجاحهـا يف إدارة مؤسسـاتها وانضباط 
سلوك العاملني فيها، والشعوب التي فشلت يف 
ميادين التنمية ما كانت لتصل إىل هذا الفشـل 
إال بعد فشـلها يف إدارة دوائرهـا ومؤسساتها 
التنموية وعدم االسـتثمار الوسـائل بطريقة 
مثـىل، إن حاجة الشـعوب املسـلمة إىل العالم 
الرشعـي تمتد بالـرضورة إىل حاجتها العلوم 
ومعـارف أخـرى كعلـم الفيزيـاء والكيمياء، 
والطلب ، وعلـم صناعة األسـلحة وغريها، بل 
يجب أن تكون هذه العلوم محل عناية املسلم 
واهتمامه فـي عرصنـا الحارض ألنها لم تعد 

مجـرد حاجة بل أصبحـت رضورة قصوى يف 
وقـت تخلف فيهـا املسـلمون عن غريهم من 
األمـم ، قـال الله عـز وجل : ( وأعـدوا لهم ما 
اسـتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
بـه عدو الله و عدوكم)، أضف إىل ذلك كل علم 
نافع تحتاج لـه األمة اإلسـالمية يف حارضها 
ومسـتقبلها للدفاع عـن عقيدتها ورشيعتها، 
ونحن نعلم علم اليقني أن سلف هذه األمة قد 
اهتم بالعلـوم الرشعية وما يتفـرع عنها ويف 
الوقت نفســه اهتموا بعلـوم ومعارف أخرى 
كعلـم  الطـب والجراحـة وعلـم الرياضيـات 
وعلوم الزراعـة والتجـارة والصناعة وغريها 
مـن العلـوم التي كانت لهـا دور كبري يف بلوغ 
الحضـارة اإلسـالمية مرحلـة ازدهارهـا ان 
املسـلم يجـب أن يعرف أن كل مـا يتعلمه من 
العلـوم واملعارف والفنـون وال يتعارض مـع 
الرشيعة اإلسالمية وقواعدها يعترب مأمورا به 
ومشـجعا عليه و له أجر عند الله تعاىل فمـن 
يتعلم صناعة األسـلحة لتدافع بها الشـعوب 
املسـلمة عن دينهـا وأوطانهـا أفضل ممن ال 
يعرفهـا والذي يتعلم علم الطب ويعالج مرىض 
املسلمني أرفع درجة ممن ال يقدم شيئا لألمة 
، ومــن لديـه خـربة ومعرفة بتقنيـة العرص 
الكمبيوتـر واإلنرتنت ويجيد فن اسـتخدامها 
واالستفادة منها يف الذب عن اإلسالم ويساهم 
يف إيصال كلمة الحق إىل االفاق يف عرص العوملة 
خـري من غريه وهكذا قال الرسـول  صىل الله 

عليه وسـلم. واألمة تحتـاج إىل العلماء يف كل 
زمـان ومكان وأمة بال علـم وال علماء تعيش 
يف األوهـام وتتخبط يف الظلمـات  والعلم جزء 
مـن حضـارة املجتمع وهو الغاية األساسـية 
للتغلـب عىل مشـاكل املجتمع وبـكل انواعها 
فالعلـم يبني املجتمعـات القوية املتماسـكة 
املكتفية ذاتيـًا املعتمدة عىل نفسـها يف تعليم 
أبنائهـا للحصول عىل جيٍل متعلـٍم واٍع مثقٍف 
يستطيع التقدم باملجتمع اقتصادياً وصناعياً 

وحضارياً .

@HÚÌãvÁ@TTY@MSVS@I@@ã»æa@ı˝»€a@Ôic@á‰«@ã»ì€a@á‘„
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أَُبـو اَلَْعـَالِء أَْحَمـُد ْبـُن َعْبِد اللـه ْبِن 
اَلُْقَضاِعـي  ـٍد  ُمَحمَّ ْبـِن  ُسـلَْيَماَن 
اَلتَُّنوِخـي اَلَْمَعرِّي الشـهري اختصاًرا 
ِبـ«أَِبي اَلَْعـَالْء اَلَْمَعرِّي» هو شـاعٌر 
ر ونحـوّي وأديب وفيلسـوف  وُمفكِّ
من كبار أعالم الحضارة اإلسـالميَّة 
ُعموًمـا وأحـد أعظم ُشـعراء العرب 
وأدَّى  وقـد  ُخُصوًصـا،   والعربيَّـة 
ب  اعتـزال أبـا العـالء لِلنـاس أن ُلقِّ
ِبـ«رهـني املحبسـني»، أي محبـس 
العمـى ومحبـس البيت. عـاش أبو 
العالء ُمتقشًفا زاهًدا يف الُدنيا، وكان 
ُيحرِّم إيالم الحيوان، ولم يأكل اللحم 
خمًسـا وأربعـني سـنة  (موسـوعة 

ويكيبيديا). 
اعتمـد املعـري عـىل املنهـج العلمي 
الرصـني يف تعريـف الشـعر وتحديد 
عنـارصه الفنيـة مـع التحقيـق يف 
روايـة الشـعر مـن خـالل نصوص 
تطبيقيـة وردت يف رسـالة الغفران 
التـي تعـد وثيقـة الصلـة بمعارفه 
وثقافتـه األدبية وامتالكـه لناصية 
اللغـة والقـدرة الفائقـة عـىل فهم 

الشعر ونقده. 
استطاع املعري يف رسالة الغفران أن 
يسطع نجمه كناقد من الطراز األول 
لـه منهجـه يف نقد الشـعر وتعريفه 
وتوثيقـه مـن خـالل أسـس تقنية 
تكاملت فيمـا بينها لتحـدد موقفه 
النقـدي مـن خـالل مجموعـة مـن 

املحاور نفصلها فيما ييل 
املحور األول: معنى الشعر

تنوعت رؤية النقاد إىل الشعر وكانت 
ذات اتجاهات ثالثة

أ- وصف الشـعر دون وضع تعريف 
دقيق له، ب- تعريف الشعر اعتمادا 
عـىل النظريات املنطقية،  ج- تحديد 

العنارص الفنية للشعر. 
 وقد حمل لواء هذا االتجاه ابن سالم 
الجمحـي حيـث ذكـر بأن «الشـعر 
صناعـة وثقافة يعرفها أهـل العلم  
كسـائر أصناف العلـم والصناعات»  
ممـا جعل من الشـعر حرفـة تقوم 
عـىل الدربـة والقـدرة عـىل الحـذق 
واتقـان هذا الفن مـن القول ملعرفة 
الجيد منه والرديء،  وتقدم الجاحظ 
خطوة عن سابقيه يف تعريف الشعر 

وأكـد أن « الشـعر صناعـة ورضب 
من النسـج وجنس مـن التصوير»،  
ويـري قدامة بن جعفر أن «الشـعر 
قـول موزون مقفى يدل عىل معنى» 
وحدد عنارص الشعر يف اللفظ والوزن 

والقافية وائتالف املعنى. 
الشـعر  ليعـرف  العـالء  أبـي  جـاء 
بأنـه « كالم موزون تقبلـه الغريزة 
عـىل رشائـط إن زاد أو نقـص أبانه 
الحس»،  ويري أن الغريزة اإلنسانية 
تجعـل الناقـد باحساسـه ومقدرته 
الفنية أن يميز بـني النظم الغث من 
الشعر السمني، أما قوله عىل رشائط 

تعنـى يجـب توافرهـا عـىل أصـول 
لريتقي الشعر، لذلك يؤكد عىل مكانة 
الغريـزة والحـس يف تمييـز الشـعر 
ومعرفة موسيقاه ولهذا تعد معيار 

للحكم عىل جودة الشعر. 
املحـور الثانـي:  التحقيـق يف رواية 

الشعر
يعتمد أبي العالء املعري عىل منهجه 
روايـات  تجـاه  والنقـدي  العلمـي 
الشـعر فهو ال يقبلها كما وردت بل 
يسارع إىل ابداء التحليالت واملقارنات 
وتحقيق النصوص وقد اعتمد يف ذلك 

عىل

أ- اإلشارة إىل الشعر املنحول. 
ب- املوازنـة بني الروايات يف الشـعر 

وأخذ الصحيح منها. 
الشـعر  يوثـق  أن  إسـتطاع  وبهـذا 
املنحـول منه السـتبعاده  ويراقـب 
اعتمادا عىل املناقشـة العقلية وايراد 
األدلة القوية وعرض األمر عىل مخرب 

النقد. 
املحـور الثالث:  التفرقة بني الشـعر 

والرجز
يف رسـالة الغفـران ميـز املعري بني 
الشـعر والرجـز حيـث يقـول عـن 
اعجـاز القرآن « ما هـو من القصيد 
املوزون وال الرجز من سهل وحزون» 
ويضيـف بـأن الرجـز مـن أضعـف 
الشـعر ألنـه يدخل يف صنـف املثالب 
واملعايب والشـعر يرتقـي بصاحبه 

درجات عليا. 
املحـور الرابـع:  العناية بموسـيقى 

الشعر
تعـد املوسـيقي عند املعري أساسـا 
للشـعر واملعيـار الواضـح يف قبـول 
القصائـد فاذا سـلم االيقـاع انتظم 
يف  سـواء  التناسـق  وعـم  الشـعر 
موسـيقاه الخارجية ام الداخلية أم 

القافية وقد اعتمد يف ذلك عىل
١- اإليقاع املوسيقي

٢- سالمة الوزن الشعري
٣- املوسـيقى الداخليـة والتى يرى 
أنها تحدد نغمات الكلمات وتحركها 
عـىل أوتار الفـؤاد فتخـرج األلفاظ 
يف البيت الشـعري ذات أثر وإشـعاع 
النفـس  بمجامـع  يأخـذ  جـذاب 

ويجعلها تشعر بااليقاع املوسيقي.

÷aã«@bÌ@o„c@›Óª
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جميل أنت ياعراق وكل ما فيك ومنك جميل مكتمل ...
لك السناء املتأللئ ومن  شعاع الشمس نورك إذ أختزل ..

جميل أنت ياعراق ووجهك البدر إذ أكتمل ......
العطر يف ثراك فريد والخري يف غيثك نزل ......
جميل أنت ياعراق والفرح يف أرضك أمل ......

وتغنت برباك أنشودة املطر .....
فهبت نسائم الوداد

من السهل إىل الجبل 
جميل أنت ياعراق والشعر بفيئك غزل ..
وجميل مدحك إذ صارحتك بأروع جمل
جميل أنت ياعراق الجنان ونور املقل .

جميل أنت يا جمجمة الفكر ولب العقل ...
العراق باق يبقى بقاء األزل ....

واآلثم راحل يرحل .
جميل أنت يا بوصلة الزمان ...

ومن أسفارك نستهل .
جميل أنت ياعراق األديان ....

ومن دعاءك نبتهل .
جميل أنت والكربياء أستنفر ....

بهاءه من شموخ  النخل ......
حزين أنت ي غزير الدمع .....

والجرح لم يندمل .
راودني حلم طيفك املستفز ....

فهام الحنني للشمل .

No: 7883   Sun    22     jan    2023العدد:   7883    األحد   22    كانون الثاني    2023

@kÌá€a@·ÓÁaãig

Cıb‘í˛a@D



تحقيـق  يف  يسـهم  العاطفـي  النضـج 
وربمـا  الـزواج،  يف  والرضـا  االسـتقرار 
نضجـك  مسـتوى  عـن  اآلن  تتسـاءلني 
العاطفـي. إجاباتك عـن األسـئلة التالية 
يمكـن أن توضـح لـِك مسـتوى نضجـك 

العاطفي. فكري جيداً قبل اإلجابة.
1 - هل تفكرين جيداً قبل انتقاد زوجك؟

مـن الطبيعي أن توجه الزوجـة انتقادات 
لزوجهـا مـن وقـت آلخـر، ولكـن يجـب 
أن تكـون االنتقـادات عـىل ترصفـات أو 
سـلوكيات تسـتحق، وأن يكـون االنتقاد 
يف وقـت مناسـب وبأسـلوب لطيـف، فال 
يتضمن السـخرية أو التحقـري وال يكون 
أمام أي شـخص آخر، ويجـب أن توضح 
الزوجـة أن الهـدف مـن االنتقـادات هـو 
مصلحـة األرسة، وهنـا تظهـر بوضـوح 
شـخصية الزوجة الناضجة عاطفياً التي 
تستطيع انتقاد زوجها دون أن تجرحه أو 

تشعره باإلحباط.
2 - هل تستطيعني التفرقة بني التضحيات 

املهمة واالستغالل؟
تنـازالت  الطرفـني  يقـدم  عالقـة  أي  يف 
وتضحيات ليتمكنا من الوقوف عىل أرض 
مشرتكة، ولكن يجب أن تكون التضحيات 

متبادلة وبرضـا الطرفني، ويف حال تكون 
التضحيـات من طرف واحد، ومسـتمرة، 

فإن هـذا يعني أن الطرف اآلخر مسـتغل 
ومتالعب.

إذا كنـِت تقدمني تضحيـات بحب ورضا، 
وتستطيعني التفرقة بني التضحيات املهمة 

واالستغالل، فأنِت ناضجة عاطفياً.
3 - هل تستطيعني أن تكوني لطيفة حتى 

يف أوقات الخالفات؟
من السـهل أن تتحيل باللطـف يف األوقات 
العاديـة، ولكـن أن تحتفظـي بأسـلوبك 
الخالفـات،  أوقـات  يف  اللطيـف  الهـادئ 
فهذا يعني أنِك عىل قـدر عاِل من الحكمة 

والنضج العاطفي.
4 - هل أنِت قادرة عىل التحكم يف انفعاالتك 

والسيطرة عىل مشاعرك؟
عندمـا تكونـني ناضجة عاطفيـاً، يكون 
لديـِك القـدرة عـىل التحكـم يف انفعاالتك 
والسيطرة عىل مشاعرك خاصة يف األوقات 
الصعبـة، فأنِت تتعاملني بهـدوء وحكمة 
وال ترتكني ردود أفعالك فريسـة للظروف 

واالستفزازات.
وتعتذريـن  بخطئـك  تعرتفـني  هـل   -  5

بوضوح دون ضغائن؟
إذا كنـِت ال تجديـن غضاضـة يف تحمـل 
نصيبك من املسـؤولية واالعرتاف بخطئك 
واالعتذار لزوجك بشـكل رصيح وواضح، 
دون أن تحمـيل يف قلبـك ضغائـن، فأنـِت 
بالتأكيـد عـىل مسـتوى عاٍل مـن النضج 

العاطفي.

حـذر خـرباء التغذية مـن أن األطفال 
النباتيـني يمكـن أن يتعرضـوا لخطر 
اإلصابة بمشاكل صحية وخيمة، وذلك 
بعد أن نرشت هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية يف إنجلرتا NHS نصائح حول 

النظام الغذائي للرضع.
 ،(NHS Start for Life) يتضمن موقع
الذي يقـدم نصائح وإرشـادات لآلباء 
الجدد، قسـًما حول األطفال النباتيني. 
الصحيـة  الخدمـات  هيئـة  وتـويص 

اإلنجليزية بأن األطفال، الذين يتبعون 
نظاًمـا غذائًيـا نباتًيـا، يحتاجـون إىل 
مكمالت ڤيتامـني B١٢ وتنصح اآلباء 
بإعطـاء أطفالهـم مرشوبـات نباتية 
مثل فـول الصويا والشـوفان وحليب 
اللوز، بعد سـن عـام واحـد، إذا كانوا 
يتناولون مرشوبـات غري محالة وغري 

معززة بالكالسيوم.
كما تحذر (NHS) اآلباء من اسـتبعاد 
حليب األبقـار ومنتجات األلبان، وهي 

مصـادر جيدة للعنـارص الغذائية، من 
نظام الطفل الغذائي دون التحدث أوالً 

إىل طبيب عام أو اختصايص تغذية.
وحـذر بعـض خـرباء التغذيـة أثاروا 
مخاوف بشـأن جعل األطفال نباتيني 
يف مثـل هذه السـن املبكـرة، بخاصة 
وأنـه تـم مؤخرًا نـرش أعـداد متزايدة 
مـن كتب الطبخ مع وصفات لألطفال 

النباتيني.
بينمـا يعتقد معظم الخرباء أن النظام 

الغذائـي النباتـي لألطفـال يمكـن أن 
يكون آمًنا، فربما تنشأ املخاطر عندما 
ال يمكـن لآلبـاء التأكد بشـكل صارم 
مـن أن الوجبات والوجبـات الخفيفة 

متوازنة بشكل صحيح.
قـال دوان ميلـور، اختصـايص تغذية 
ورئيـس قسـم التغذيـة بكليـة الطب 
يف جامعـة أسـتون: «إذا لـم يكن لدى 
الرضيع أو الطفل ما يكفي من الطاقة 
والربوتـني، فقد يؤثر ذلـك عىل نموه. 
وإذا كان نظامهـم الغذائـي يتضمـن 
مسـتويات منخفضـة مـن اليـود، أو 
أصبحـوا يعانـون من نقـص الحديد، 
فيمكن أن يتأثر نمو أدمغتهم بشـكل 
سلبي، بل ويقلل من قدرتهم الفكرية. 
أمـا إذا كان النظـام الغذائي يفتقر إىل 
ڤيتامـني B١٢، فإن الطفـل يمكن أن 
يصاب بفقر الدم ويؤثر سلبًيا أيًضا يف 

نمو أعصابه.
كمـا توصلـت دراسـة، أجريـت العام 
املـايض تحـت إرشاف جامعـة لنـدن 
كوليدج، وشـملت حـاالت ١٨٧ طفًال 
اللحـوم  يتناولـون  وأطفـاًال  نباتًيـا 
واأللبان تـرتاوح أعمارهم بني ٥ و١٠ 
سـنوات، أن األطفـال الذيـن يتبعون 
نظاًما غذائًيا نباتًيا أقرص بمعدل ثالث 
سنتيمرتات، مما يشري إىل أنهم ينمون 

ببطء أكثر مقارنة بباقي األطفال. كما 
كشـفت النتائج أن محتوى املعادن يف 
عظام األطفـال النباتيني كان أقل من 
باقي األطفال، عىل الرغم من أن لديهم 
أيًضا نسـبة أقل من الدهون يف الجسم 
ومسـتويات أقـل مـن الكوليسـرتول 

السيئ.
وينصـح اختصـايص تغذيـة األطفال 
باهـي ڤـان دي بور «بتضمني نسـبة 
جيدة من األطعمـة، التي تحتوي عىل 
الكربوهيـدرات والدهون مـن الزيوت 
النباتيـة وزبدة املكـرسات واألڤوكادو 
وغريها من األطعمة عالية الطاقة مثل 
الحمص، الذي يمكن أن يلبي متطلبات 
الطاقـة اليوميـة للطفل، محـذًرا من 
أنـه بدون التخطيـط الدقيق ملتطلبات 
الطاقة واملغذيات اإلجمالية، يمكن أن 
تكـون هناك فجـوات يف التغذية ينجم 
عنها تعرض النمـو للخطر ويزيد من 

مخاطر نقص املغذيات. 
كمـا يجـب عـىل اآلبـاء أال يتجاهلـوا 
النصيحة باستخدام املكمالت الغذائية 
للكالسيوم وڤيتامني D وB١٢ واليود، 
وإدراج األطعمـة التـي تحتـوي عـىل 
أوميغـا-٣، لجعل نظـام غذائي نباتي 
آمًنـا منذ الـوالدة، ألن «دمـاغ الطفل 
ينمـو برسعـة يف السـنوات األوىل، لذا 

فـإن التغذية الكافيـة رضورية لدعم 
هذا النمو املبكر للدماغ.»

وأكـد موقـع (NHS)، يف تحديـث تـم 
نـرشه يف مـارس ٢٠٢٠، عـىل ما ييل: 
حليب األطفال (الذي يعتمد عىل حليب 
األبقـار أو حليـب املاعـز) هـو البديل 
الوحيد املناسـب لحليـب األم لألطفال 
دون سن ١٢ شـهرًا. ويجب استخدام 
تركيبة الصويا بناًء عىل نصيحة طبية 

فقط.
وقالت خبرية تغذيـة األطفال دكتورة 
كاري روكسـتون: «يجب عىل البالغني 
أن  نباتيـة  حميـة  يتبعـون  الذيـن 
يتأكدوا مـن خلطهم ملصادر الربوتني، 
عـىل سـبيل املثـال تنـاول الكثري من 
الفاصوليـا والعـدس والقمـح، ولكن 
يمكـن أن يكـون مـن الصعـب عـىل 
األطفال تحقيق ذلك»، يف حني أشـارت 
دكتورة شانتال توملينسون، أخصائية 
التغذية يف جمعية النباتيني اإلنجليزية، 
األطعمـة  مـن  العديـد  هنـاك  أن  إىل 
النباتيـة الغنيـة بالربوتـني والحديـد 
والزنك، مثل الفول والحمص والعدس 
والتوفو، وأنـه يمكن تعزيز امتصاص 
الحديـد مـن خـالل تضمـني مصـدر 
غني (بڤيتامـني C) يف كل وجبة، مثل 

الربوكيل وامللفوف أو املانجو.
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األكالت  مـن  الجمـربي 

مـرة  تناولهـا   يجـب  التـي 

يف األسـبوع، الحتوائـه عـىل 

العديد مـن العنـارص املغذية 

التـي تمـد الجسـم بالطاقة، 

املغذية  وأيًضا مـن األطعمـة 

لألطفال، لكي تساعدهم عىل 

الرتكيز، وحسن االستماع، لذا 

يسـتعرض «اليـوم السـابع» 

التاليـة  السـطور  خـالل 

طريقة عمل طاجن الجمربي 

بالصوص األحمر عىل طريقة 

الشـيف  مي صيام  بمكونات 

سهلة وطريقة مسعفة .

بالصوص  الجمـربي  طاجـن 

األحمر: املكونات:

 نصف كيلو من الجمربي

٢كوب عصري طماطم

٢ ملعقة الثوم املفروم

بصلة صغرية مفرومة

عود كرفس

ملح وكمون

عصري ٢ ليمون

مكونـات الجمربي بالصوص 

األحمر

طاجـن  تحضـري   طريقـة 

الجمربي : 

بغسـل  نقـوم  البدايـة   يف 

جيـدا،  بطريقـة   الجمـربي 

والحـرص عىل إزالـة  الكيس 

الرميل

ثـم حـرضي  إناء عـىل النار، 

وضعي فيـه  البصل مع قليل 

من الزيت ويشوح حتي يدبل

الثـوم و يقلـب  ثـم ضيفـي 

امللـح  ضيفـي  ثـم   مرتـني، 

والكمون والكزبرة الناشفة

الطماطم،  ثم ضيفي عصـري 

ويرتك حتي الغليان

ثـم ضيفـي  الكرفـس ومـن 

املمكن إضافة فلفل رومي أو 

حامي

ثم حرضي  طاسة عىل النار، 

ثـم ضعـي فيهـا  قليـل مـن 

الزيت

 ثـم شـوحي الجمـربي حتي 

يتغـري لونه، ثم ضيفي عصري 

الليمون، وإغلقي النار

ثم حـرضي  طاجـن وضعي 

معـه  و  الجمـربي  بداخلـه 

رشائـح من فلفـل الحامي أو 

رومي

ثم ضعـي الصلصـة  املجهزة  

و يدخل فـرن حتي يأخذ لون 

جميل و يقدم مع أرز صيادية 

أيًضا. 

معـه  تقدمـي  أن  يمكـن 

أو  البـاردة  املرشوبـات 

السـاخنة عىل حسب الرغبة، 

لـذا يمكـن أن تقدمـي معـه 

عصري  الليمـون بالنعناع، أو 

مرشوبـات سـاخنة  بسـكر 

أو بـدون سـكر عـىل حسـب 

الرغبـة، ولكن األفضل أن يتم 

تناول املرشوبات بدون سكر.
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يحتاج الطفل إىل االهتمام، ويشعر بالحزن والقسوة عندما يستجدي 
االهتمام من والدته، وال يجده. ولكن األم التي يشعر طفلها باإلهمال، 
ال تفعـل هـذا متعمدة، إنما تقوم ببعض العـادات الخاطئة التي تبدو 
عاديـة ظاهـراً، ولكنهـا تؤثر سـلباً عـىل عالقتها بطفلها، وتشـعره 

باإلهمال.
وفيما ييل 5 عادات خاطئة تشعر طفلك باإلهمال، احذريها.

1 - اإلفراط يف استخدام الهاتف
االلتصـاق بالهاتـف طـوال اليوم، سـواء لتصفـح وسـائل التواصل 
االجتماعي، أو الدردشة مع صديقاتك، يرسق انتباهك بالكامل، ومهما 

حاول طفلك لفت نظرك، فإنه لن ينجح يف الحصول عىل اهتمامك.
لذا خصيص وقتاً الستخدام الهاتف، واحريص عىل إغالق الهاتف تماماً 

يف األوقات املخصصة لالهتمام بطفلك.
2 - عدم ترتيب أولوياتك

بالتأكيد هناك الكثري من املهام واألنشـطة التي تقومني بها يف املنزل، 
مثـل األعمال املنزلية، وإعداد الطعام، أو ممارسـة هوايتك، هذه أمور 
طبيعية، ولكن عدم ترتيبك ألولوياتك، يجعل اهتمامك بطفلك يرتاجع 

عىل قائمتك.
لـذا احـريص عـىل ترتيـب أولوياتـك، عىل أن يكـون طفلـك عىل قمة 

أولوياتك، حتى لو اضطررِت لتأجيل بعض املهام واألنشطة.
3 - العمل خارج األوقات الرسمية

سـواء كنـِت تعملني من املنزل أو بـدوام كامل، يجـب أال يتعدى وقت 
العمل عىل وقتك الخاص، فالعمل خارج األوقات الرسـمية يرسق من 

وقتك املخصص لالهتمام بطفلك.
لذا ال تسـمحي باقتحام العمل لوقتك مع أرستك، إال يف ظروف خاصة 

واستثنائية.
4 - إحاطة نفسك بوسائل اإللهاء

وسـائل اإللهاء كثرية، مثـل العروض التليفزيونية ووسـائل التواصل 
االجتماعي، بشـكل عام احذري من وسائل اإللهاء املحيطة بِك، فإنها 

ترسق وقتك وتدفعِك إلهمال طفلك دون أن تشعري.
5 - التفكري يف نظرة اآلخرين لِك عىل حساب طفلك

بعـض األمهـات تقعـن يف هذا الفـخ، وهـو التأثر بنظـرات اآلخرين، 
عىل سـبيل املثال تشعر األم بالحرج بسـبب حركة طفلها الكثرية، أو 
سـلوكياته الجريئة، مما يدفعها لعـدم اصطحاب طفلها معها اىل أي 
مـكان، وبالتايل يشـعر الطفل باإلهمـال ألن والدتـه ال تصحبه معها 

خارج املنزل مثل باقي األطفال.
ال تشـعري أبداً بالحرج من سلوكيات طفلك، تذكري أنه طفل صغري، 
وحتـى لـو أخطأ فهو الزال يتعلـم، وال تكرتثي بنظـرات البالغني غري 
املتفهمـني لطبيعـة األطفال. ضعي طفلك وسـعادته دائمـاً يف املقام 

األول.

الكثريمـن الفتيـات يعانـني من قشـور الجلـد للجسـم والبرشة، 
والبعـض يبحـث عن عالجـات قد تكـون غري إيجابيـة وال تعطي 
نتيجة، لذا يسـتعرض اليوم السابع خالل السـطور التالية أفضل 
خمسـة زيوت طبيعية  تساعدك عىل التخلص من القشور والجلد 

امليت والحصول عىل برشة ناعمة .
زيت بذور عباد الشمس:

 e يحتوي زيت بذور عباد الشـمس عىل نسـبة عاليـة من فيتامني
والـذي يعرف عنه أنـه من أفضل مرطبات الجلـد باإلضافة إىل أنه 

معالج قوي لاللتهابات  واالنتفاخات  التي تظهر عىل البرشة.
زبدة الشيا:

زبدة الشيا وهي مادة شبيهة بالشحم، لكنها تذوب يف درجة حرارة 
الجسـم، وتسـتخدم كمرطب ويمكن دمجها مع زيت الزيتون أو 

زيت جوز الهند للحصول عىل ملمس أكثر نعومة.
زيت اللوز:

يمتـاز زيت اللوز بالعديد من املميزات فهو من أكثر الزيوت الغنية 
بالفوائـد الصحية الحتوائه عىل العديد مـن الفيتامينات، فيتامني 
هـ، والزنك، والربوتينات، والبوتاسيوم، أيًضا قوامه أخف من زيت 

الزيتون وزبدة الشيا.
زيت بذور العنب:

يحتـوي زيت بذور العنب عىل عـدد من املـواد الكيميائية النباتية 
التـي تعـددت فوائدها  املضادة لألكسـدة، ومضـادة للميكروبات 
ومضـادة لاللتهابـات، أيًضا يعترب مـن العالجـات املنزلية التي ال 

يمكن االستغناء عنها يف فصل الشتاء.
زيت بذور الورد:

يعترب زيت الورد من الزيوت األكثر ترطيبا للجسـم والبرشة والتي 

يمكن أن تسـاعدنا يف التخلص بشكل نهائي من الجلد امليت، أيًضا 
مـن الزيوت املقاومة  للشـيخوخة أيًضا يمتلـك خصائص مضادة 

لألكسدة توفر حماية عالية نسبًيا ضد االلتهاب.

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كثريين 

ال يزالون حتـى اآلن حذرين من أكل الدهون. 

بعضهـم يخىش من السـعرات الحرارية التي 

تحتويها وبعضهم اآلخر من تأثريها السـلبي 

يف عمل القلب.

ويوضح مياسـنيكوف يف برنامـج تلفزيوني 

ملـاذا الدهـون رضورية للجسـم. مشـريا إىل 

تلـك  املفيـدة عـن  الدهـون  تمييـز  رضورة 

الضارة.

ويضيـف، أخطـر أنـواع الدهـون، الدهـون 

الرسيعـة،  الوجبـات  (املارغريـن،  املتحولـة 

الحلويـات وبعـض األطعمة املصنعـة). ألن 

هـذه الدهـون هي بالـذات تلك التي تسـبب 

مشـكالت يف عمـل القلـب واألوعيـة الدموية 

وتسـبب السـمنة واضطراب عمـل منظومة 

الغدد الصماء.

ويقـول: «الدهـون املتحولـة، هـي الدهـون 

املوجودة يف املعجنـات والنقانق. وهي ناتجة 

عـن عملية هدرجـة الزيـوت النباتية. وهذه 

الدهـون تعطـي املعجنـات طعمـا ونظارة. 

ولكنها برصاحة ضارة للجسم».

ويضيـف، هنـاك نوعـان مـن الدهـون غري 

املشـبعة: الدهـون غـري املشـبعة والدهـون 

األحاديـة غـري املشـبعة، وهي تؤثـر إيجابيا 

يف عمل القلـب واألوعية الدمويـة، ويمتصها 

الجسم برسعة.

والزيـوت النباتيـة (زيـت السمسـم وغريه) 

وبعض املكرسات والبذور غنية بالدهون غري 

املشبعة. أما زيت الزيتون واألفوكادو وبعض 

املكـرسات وزبـدة الفـول السـوداني فغنيـة 

بالدهون األحادية غري املشبعة.

ويضيف، يعلم الجميع عـن فوائد أوميغا-٣. 

هذه األحماض الدهنية غري املشبعة موجودة 

يف األسماك الدهنية. كما توجد يف بذور الكتان 

املطحونة والجوز.

ووفقا لـه، من الـرضوري إضافـة املنتجات 

املحتوية عىل الدهون غري املشـبعة إىل النظام 

الغذائي اليومي، ألنها تجلب الفائدة للجسم.
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١٤٩٠ - ملـك غرناطـة أبو عبـد الله محمد الثانـي عرش يبعث 

برسـالة رًدا عىل امللكني الكاثوليكيني فرنانـدو الثاني وإيزابيال 

األوىل يرفض فيها تهديداتهما وتسليم مدينته إليهما.

١٥١٧ - انتصـار العثمانيني بقيادة سـليم األول عىل املماليك يف 

معركة الريدانية وسقوط دولة املماليك.

 ١٨٤٠ - بدأ االحتالل اإلنجليزي لنيوزيلندا.

١٨٩٩ - زعماء سـت مسـتعمرات اسـرتالية يلتقـوا يف ملبورن 

ملناقشة قيام االتحاد الكونفدرايل.

١٩٠١ - تنصيـب إدوراد السـابع ملًكا عىل اململكـة املتحدة بعد 

وفاة والدته امللكة فيكتوريا.

١٩٤١ - القوات الربيطانية تستويل عىل طربق من القوات النازية 

يف الحرب العاملية الثانية.

١٩٧٩ - تفجري سـيارة مفخخه يف بريوت يؤدي إىل اغتيال القائد 

الفلسـطيني عيل حسـن سـالمة وذلـك بعد خروجـه من منزل 

زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق.

١٩٨٩ - زلـزال يف طاجيكسـتان بقوة ٥٫٣ عـىل مقياس ريخرت 

يؤدي إىل مقتل ٢٧٤ شخًصا وحدوث إنهيارات طينية يف منطقة 

جيسار.

١٩٩٧ - مادلني أولربايت تتوىل رسـمًيا منصـب وزير الخارجية 

يف الواليـات املتحـدة لتصبـح أول امـرأة يف تاريخهـا تتـوىل هذا 

املنصب.

٢٠٠٩ -الرئيـس األمريكـي بـاراك أوباما يأمر باغـالق معتقل 

جوانتانامو يف مدة أقصاها عام.

٢٠١٥ - اسـتقالة الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصـور هادي، 

وحكومته برئاسة خالد بحاح.

٢٠٢٠ - انتشـار سـاللٍة جديدٍة من فـريوس كورونا يف الصني، 

مؤدًيـا لوفـاة أكثر مـن ٨٠ شـخًصا، وإصابة أكثـر من ٢٠٠٠ 

آخرين حتى هذا التاريخ.
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غـري رئيس دولة األورغواي «خوسـيه موخيـكا»، مفهوم العالم 

كلـه عن الحياة املليئة بالبـذخ والثراء التي طاملا رافقت رؤسـاء 

العالـم، فببسـاطة شـديدة قد تكـون ثروتك أكرب من ثـروة هذا 

الرجـل املتواضع الذي خدم بالده بكل تفاٍن وإخالص طوال فرتة 

حكمة للبالد التي تجاوزت خمس سنوات.

بـدأ رئيـس األورغـواي السـابق رحلته مـع السياسـية وخدمة 

الوطن عندما كان واحًدا من مقاتيل منظمة توباماروس الثورية 

اليسـارية ليتـوىل بعدهـا العديد مـن املناصب يف الدولـة؛ إذ توىل 

منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية والزراعة وينضم بعدها 

يف ٢٠٠٩ إىل مجلس الشـيوخ، ويرشـح بعدها نفسه لالنتخابات 

الرئاسـية ليفـوز باكتسـاح، ويتوىل إدارة شـؤن البـالد كرئيس 

رسمياً للدولة يف ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥.

ومنـذ توىل «خوسـيه موخيـكا»، أصدر قرار بتربعـه بـ٩٠٪ من 

راتبه كرئيس للدولة لدعم الجمعيات الخريية والرشكات الناشئة 

لتحفيز الشباب.

ويعيـش هو وزوجتـه املكافحـة التي تشـاركه رؤيتـه وحياته 

البسـيطة بـ١٠٪ من راتبه الـذي لم يتجاوز ١٢٠٠ دوالر يف منزل 

ريفـي بسـيط ال يختلف إطالقاً عـن منازل الطبقـة الكادحة يف 

املُجتمع.

كما لم يمتلك الرئيس املتواضع أي حسـابات بنكية طوال حياته 

أو أي ديون ألي شخص.

وخـالل فـرتة حكمة لـم يتنازل رئيـس األورغواي السـابق، عن 

سيارته فواكس فاجن موديل ١٩٨٧م التي طاف بها جميع أنحاء 

البالد مرصاً عىل تجنب املواكب الضخمة والسـيارات الفاخرة، إىل 

جانب سـريه وحيداً بدون أي حراسة مشددة كغريه من رؤساء 

العالم.

أثرت سياسـية «خوسـيه موخيكا» وطريقة حياته عىل الشعب 

بشـكل كبري؛ إذ تضاعفت شعبيته بشكل كبري لم يشهده رئيس 

للدولـة من قبل، وخاصة بعد طلبه بفتـح أبواب القرص الرئايس 

أمـام املرشدين خالل موجة الربد القارصة التي اجتاحت البالد يف 

شتاء عام ٢٠١٤.

شـهدت األورغـواي خالل ٥ أعـوام التي حكم فيهـا «موخيكا»، 

انخفاًضا كبريًا يف معدالت الفساد داخل البالد وتضاعف مؤرشات 

الشـفافية، ويرجع ذلـك إىل إحسـاس الرئيس السـابق بالفقري 

والـكادح، األمر الـذي انعكس عىل إحسـاس الشـعب بالتغريات 

امللموسـة التي تمكن «موخيكا» من تحقيقها خالل فرتة حكمة 

التي اعتربها الكثريون الفرتة املثالية يف البالد.
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أنظر إىل السـماء املرصعة بالنجوم 
واألشـكال املختلفـة املذهلة. راقب 
تلـك اللوحـة األخاذة وجد الشـكل 
الذي ُيشـعرك باالرتياح ويعكس ما 
يف ذهنك مـن أفكار وما يف قلبك من 
تطلعـات. أما يف حال لم تتمكن من 
ذلك، فندعوك إىل أن تختار أحد هذه 
األشكال الستة لتتعرف إىل ذاتك عن 
كثب ولتكتشـف الكثري من جوانب 

شخصيتك وحياتك.  
الشكل ١

إذاً لقـد وقـع اختيـارك عـىل هـذا 
الشـكل. ويف هذه الحالـة نقدم لك 
هـذه النصيحـة: ال تـدع اآلخريـن 
يسيطرون عليك، تحّىل يطيبة القلب 

وحسن األخالق، لكن ال تبدو ضعيفا 
بحيث يمكن األشـخاص املحيطني 
بـك أن يتحكمـوا بإرادتـك. ففـي 
حال الحظـت أن هؤالء يسـتغلون 
طيبتـك ولطفك، ال تفـرح لذلك، بل 
اعمـل عىل تجنبه ألنـه أمر خاطئ. 
فعـىل اآلخرين أن يظهروا مشـاعر 
االحرتام تجاه شـخصيتك وطباعك 
أن تجعلهـم  إىل  الجيـدة. فاسـعى 

يعيدون النظر يف سلوكياتهم.
الشكل ٢

ال تعمد مطلقاً إىل عقد املقارنة بينك 
وبـني اآلخريـن، وال سـيما يف حال 
كان هـؤالء يسـعون، بشـكل دائم 
إىل إظهـار تفوقهم عليك. فشـعور 

هـؤالء بالغـرية منـك قـد يزعجـك 
ويفقدك ثقتك بنفسـك. أما يف حال 
كنـت تشـعر بالغرية من شـخص 
مـا، فاحرص عـىل أن يشـكل هذا 
دافعاً إيجابياً يساعدك عىل تحقيق 
اإلنجـازات وعـىل تحديـد أهدافـك 

ومجرى حياتك.
الشكل ٣

اختيـارك هذا الشـكل يعني ما ييل: 
أن عليـك أن تدّع بعض األمور مراراً 
وتكراراً إىل أن تحدث فعالً. فاألفعال 
تـيل املشـاعر. إذاً، إدفع نفسـك إىل 
االبتسـام بشـكل دائم، ما سـيولد 
السـعادة يف داخلـك. كذلـك أظهـر 
ثقتك بذاتـك وإن بشـكل مصطنع 
يف حـال احتجـت إىل ذلـك، كمـا لو 
أنـك ممثل تـؤدي دوراً مـا، ألن هذا 
ينعكس إيجاباً عـىل حضورك أمام 
اآلخرين. أما يف حال شعرت بالخوف 
مـن القيام بأمر ما، فأقدم عىل ذلك 
برسعـة كـي ال يتحـول خوفـك إىل 
رفـض. اسـرتاتيجية ناجحـة مـن 

دون شك!
الشكل ٤

من خالل خيارك هـذا يمكن القول 
إن عليـك أن تقوم ببعـض األعمال 
املميـزة يف معرض هذا األسـبوع أو 
الشـهر لكي تحوله إىل نقطة تحول 
يف حياتـك أو إىل ذكـرى ال ُتنـىس: 
إبحث عن عمل جديد، خطط للقيام 

برحلة إىل مكان ما، غرّي لون شعرك 
أو شـكله، اشـرتي مالبس جديدة، 
تعـرف إىل صديـق جديـد. فالتغيري 
أمر رضوري يف حياتك وال بد لك من 

القيام به.
الشكل ٥

ال تسـعى إىل إيجـاد اإلجابـات عىل 
األسـئلة كافـة، إذ ال يسـعك ذلـك. 
فثمة الكثري من األمور التي تحتاج 
إىل أن تكتشـفها يف هذه الحياة وال 
يسـعك أن تقوم بذلك دفعة واحدة. 
إذاً، يتعـني عليـك أن تخوض الكثري 
من املغامرات. ال شّك يف أنك ستشعر 
دائماً بأن ثمة نقصـاً ما يف حياتك. 
هذا أمـر طبيعـي. ومـن الطبيعي 
أيضـاً أن تشـعر أحيانـاً باإلحباط 
وبالفرح والفخر أحياناً أخرى. إنها 

الحياة بكل ما للكلمة معنى.
الشكل ٦

إىل  االجتماعيـة  عالقاتـك  تحتـاج 
املزيـد مـن الدفـع والتغذيـة بـني 
الحني واآلخر، سـواء كانت ترتبط 
أوأفـراد  اقربائـك  او  باصدقائـك 
عائلتـك. فال تنتظـر دائماً أن يقوم 
لـك  يقـول  أن  أو  بذلـك  االخريـن 
إحدهم يومـاً: فلنبدأ مـن جديد أو 
فلنقـدم الدعـم ألحـد مـا... عليك 
أن تكـون املبادر من خـالل القول 
وغالبـاً الفعل وأن تتخىل عن كل ما 

هو سلبي.
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سالوني عليه شمـــــــات 
خنكه مستحي شحجــــي 
اشتكيت الكلبي كتله انساه 
واحس مثل الطفل يبجـــــي 
هضمني واحس مني يذـــوب 
اتاني الليل حتى ابجــــــــي 
عمري ما درتله اكفــــــــــاي 
اكسره لو يدر ظهــــــــــري 
اشتكيت همومي للشمــــات 
ماعندي صحب وشكـــــــــي 
اغمض بس يجيني بطيـــــــف 
التعب اجتاوزه حــــــــــــــدي 
ونهاري صرت احسه ليـــــــــل 
واحس اخياله بني اهلـــــــــــي
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1 عىل رأس العمل o رصخ باسمه
2 عالم مرصي حاصل عىل نوبل
3 نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4 ذات حنان ومودة
5 حـرشات ذات نظـام اجتماعي دقيـق o نصف 

قالت o نظف القطن من البذور
6 متشابهان o ينفي علمه باليشء o ثلثا ثلة

7 يعمـل بتعب وكد o مادة مطهرة للجروح توجد 
يف ماء البحر

8 حلقات معدن متشابكة o من أقطاب البطارية
9 نصف واحد o سئم o ودى

10 نزيل األوساخ o مقاتلون غري راجلني

1 مالكم أمريكي مسلم معتزل
2 جديـد باللغة الفرعونيـة القديمة o أول من اكتشـف 

كروية األرض عمليا
3 يهبن بال مقابل o صوت الضحك

4 هلن الرتاب (ىف البرئ) o يخبئ شيئا خلسة
5 مارسن o حرف جزم

6 يجمعون املال والذهب (معكوسه ) o دار حول ايشء
7 حياه (مبعثرة) o مواطنو أكرب دولة آسيوية مساحة

8 أرشـد إىل اليشء املطلوب o اسم فرس تسببت يف حرب 
40 سنة بني القبائل العربية

9 عـرش مئات o – ما يـدره الثدي قبيل الـوالدة وبعدها 
مبارشة

10 من مكونات الدم ونقصه ناتج عن االنيميا
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أنـت اليـوم تبـدو يف حالـة غريبة جـدا فربما تقـول اليشء 
ونقيضـه يف آن واحد. عادة تنتقل من قضية أيل أخرى يف وقت 
واحد دون أدنى مشكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك الناس من ذلك. 
حاول أن تفكر جيدا فيما ستقوله قبل أن تتلفظ به. ال تجعل حياتك 

كتابا مفتوحا بحيث ال يطلع اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض 
الواقع األمر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعض األعمال. 
قـد تالحـظ أن األشـخاص اليـوم عنيـدون ومضطربون 
وربما تكون واحـدا منهم. أمامك خيـاران ولكن ال تعرف 

أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

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

تواضعا خصوصا مع األصدقاء.

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

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

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

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلـت يف مرشوع جديد أمس ولكـن قد تواجهك 
اليـوم عدة عقبـات. ربما تجـد أن خيالك ال يتفق 
تمامـا مـع الخطـط الواقعيـة. هـذا االضطـرات 
والتضارب قد يسبب لك التوتر ولذلك الجو سيكون غري 

مناسب للعمل.

ربما تشـعر أنك تخـرج من مكان مظلـم إىل مكان 
ميلء باألضواء. تخف اليـوم األعباء التي كانت ملقاة 
عـىل كاهلـك. أمامك مشـكلة عاطفية تحتـاج إىل فطنتك 
وذكائـك. ننصحـك بامليش فـرتة طويلـة يف الظهرية حتى 
تكون نشيطا طوال اليوم. ستشعر أنك كلما كنت نشيطا، 

كنت قادرا عىل الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثر يقظة فاليـوم قد يكون صعبا جدا. تحاول 
اليـوم التهرب مـن أي موقف بطريقـة غريزية حتى 
تشـعر بالحريـة، ولكن هناك شـيئا ما سـيؤخرك. اهتم 
بالفواتـري امللقاة عىل مكتبك اليـوم وحاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

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

الوقع يف هذه األخطاء.

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

يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظـن أن الوقـت الطويـل الـذي اسـتغرقته يف 
التحضري ملشـاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل 
أكمل وجـه. كـن متفهما لظـروف الحبيـب الصعبة 
وقف إىل جانبه. تتسلح بالرصاحة والثقة واإلرادة القوية 

لتقريب وجهات النظر بني أفراد العائلة.

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

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

Ô”aã«@fiçÀ
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بغداد/ الزوراء:
استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، وفد منتخبنا الوطني 
لكـرة القـدم بعـد تتويجـه ببطولـة 
كــأس الخليج العربي بنسـختها الـ 
25 يف البـرصة، وفيمـا قـرر تكريـم 
جميع الالعبني بقطع أراٍض سكنية يف 
العاصمة بغداد ومنحهم جوازات سفر 
دبلوماسـية، اشـاد نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيني 
العرب، مؤيد الالمي، بالدعم الحقيقي 

الذي قدمه رئيس الوزراء للمنتخب.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
اسـتقبل وفد منتخبنا الوطني املتوج 
بـكأس بطولـة خليجي البـرصة 25، 
وأقام مأدبة غـداء عىل رشفهم، وذلك 
بحضور رئيس إقليم كردستان العراق 
نيجرفـان بارزاني، وأعضـاء مجلس 

الوزراء واملستشارين.
وثمن السوداني، بحسب البيان، الفوز 
املستحق للمنتخب الوطني بالبطولة، 
والـروح  الطيـب  باملسـتوى  وأشـاد 
الرياضيـة العالية التـي رافقت العبي 
منتخبنـا الوطني يف جميـع املباريات 

التي خاضها أثناء البطولة.
واشـار السـوداني إىل جهود الوزارات 
واملحافظـات بشـكل عـام، وجهـود 
بأبنائهـا وإدارتها  البـرصة  محافظة 
ومحافظها الذي بذل جهداً اسـتثنائياً 
قبل البطولة وخاللها، وأشـاد بجهود 
القـوات األمنيـة يف توفري األمـن، كما 
أثنـى عـىل الجماهري التـي كانت خري 

سـاند ومسـاهم يف نجـاح البطولـة، 
مستذكراً الضحايا الذين قضوا بسبب 
التدافع الذي حصل، سائالً الله تعاىل أن 

يتغمدهم بواسع الرحمة والغفران.
إن  الـوزراء:  مجلـس  رئيـس  وأكـد 
الحكومـة كانـت عازمـة عـىل إنجاز 
كل متطلبـات البطولـة وتنفيـذ هـذا 
وزارة  موجهـاً  املهمـز  االسـتحقاق 
الشـباب والرياضة بالقيام بواجباتها 
يف مـا يتعلـق بالقطاع الريـايض، كما 
أكـد عزم الحكومة عـىل دعم املنتخب 
الوطنـي بعـد أن يقدم الفريـق الفني 
خطًة بتوقيتات زمنية لالسـتحقاقات 
القادمة السيما كأس آسيا وتصفيات 

كأس العالم.
وأوضـح: إنه، ومـع املنجـز الريايض 
الذي تحقق اليوم، سـوف يكون هناك 
توسع ومراجعة يف األهداف املوضوعة 
يف محـور الرياضـة ضمـن الربنامـج 
الحكومـي، وإعـداد الخطـط الكفيلة 
بتهيئة كل متطلبات الواقع الريايض. 

وأكـد السـوداني: إن مجلـس الوزراء 
قـرر تكريـم العبـي منتخبنـا الفائز 
بخليجـي البـرصة 25، بقطـع أراٍض 
سـكنية يف بغـداد، ومنحهـم جوازات 

سفر دبلوماسية.
كمـا أجـرى زعيـم التيـار الصـدري، 
السـيد مقتدى الصدر، اتصاالً هاتفًيا 
مع العبـي املنتخب الوطنـي قدم من 
خالله التهاني بمناسـبة الفوز بكأس 

خليجي 25.
وقـال املكتب الخـاص للسـيد الصدر 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: إن ” السـيد 
مقتـدى الصدر أجرى اتصـاالً هاتفًيا 

مع العبـي املنتخب الوطنـي العراقي 
وكذلـك مـع رئيـس االتحـاد العراقي 
لكـرة القـدم عدنـان درجـال ونائبه 
يونس محمود ومحافظ البرصة أسعد 

العيداني“.
وأضاف أن ”السـيد الصـدر تقدم من 
والتربيـك  بالتهنئـة  االتصـال  خـالل 
بفـوز املنتخـب العراقي لكـرة القدم 
بـكأس (الخليـج العربـي) يف دورتـه 
أقيمـت  التـي  الخامسـة والعرشيـن 
يف العـراق، وتقـدم بالشـكر للجهـود 
املبذولة إلنجاح هـذا العرس الكروي، 

كما توّجه من خاللهم بالشكر والثناء 
ألهايل محافظة البـرصة الفيحاء عىل 
حفاوة الضيافة واالستقبال للضيوف 

الكرام الذي حلوا يف أرض البرصة“.
مـن جانبه، بـارك نقيـب الصحفيني 
العراقيـني، رئيـس اتحـاد الصحفيني 
العرب، مؤيد الالمي، للشـعب العراقي 
فـوز منتخبنا الوطني بـكأس الخليج 

٢٥ بالبرصة.
وقـال الالمـي يف تغريدة عـىل تويرت : 
مبارك لشـعبنا العراقـي فوز منتخبنا 
بـكأس خليجـي 25 .. هـذا االنجـاز 

الكبري جـاء بجهد الالعبـني ومدربهم 
واملحافظـة  والـوزارة  واتحادهـم 
والجهات الساندة يف اللجنة العليا التي 

ترشفت بعضويتها.
واضـاف: ” نشـيد بالدعـم الحقيقي 
لرئيس الوزراء الذي لوال دعمه ملا بزغ 
هذا النجاح، وقبل ذلك نحيي جمهورنا 

الرائع“.
يف غضون ذلك، وجه وزير النقل، رزاق 
محيبس السعداوي، بتخصيص خمس 
تذاكر سفر مجانية نافذة لستة أشهر 
لصالح العبي منتخبنا الوطني واملالك 

التدريبـي، إكرامـاً لفوزهـم يف بطولة 
خليجي 25.

كمـا اعلـن محافـظ البرصة، اسـعد 
العيداني، عزمه تكريم العبي املنتخب 
الوطني بسيارات بعد فوزهم ببطولة 

كأس الخليج العربي.
واسـتضافت محافظة البرصة بطولة 
كأس الخليـج العربـي بنسـختها الـ 
25 للفـرتة مـن مـن 6 كانـون الثاني 
اىل 19 كانون الثاني 2023 بمشـاركة 
السـعودية واالمارات وقطر وسلطنة 
عمان والبحرين واليمن، باالضافة اىل 

املنتخب العراقي.
امـس  اول  مسـاء  ووصلـت،  هـذا 
الجمعة، طائرة وفـد املنتخب الوطني 
العراقي إىل مطار بغـداد الدويل قادمًة 
من البرصة وسـط اسـتقبال رسـمي 

وجماهريي حافل.
مطـار  مـن  منتخبنـا  وفـد  وتوجـه 
بغـداد اىل سـاحة االحتفـاالت إلقامة 
الحفل الشـعبي والجماهريي الخاص 
الوطنـي  منتخبنـا  فـوز  بمناسـبة 

بخليجي 25.
وتوج منتخبنا الوطني العراقي بلقب 
بطولـة خليجـي 25 بعـد تغلبـه عىل 
نظريه العماني بنتيجة 2-3 يف املباراة 
النهائية يف املباراة النهائية التي اقيمت 
عـىل ملعب جـذع النخلـة يف محافظة 

البرصة.
وكان مكتـب رئيس الـوزراء قد أعلن 
رسـمية  اسـتقبال  مراسـم  إقامـة 
ببطولـة  الفائـز  الوطنـي  للمنتخـب 

خليجي 25 امس السبت. 
قيـادة  كشـفت  سـابق،  وقـت  ويف 

العمليـات املشـرتكة تفاصيل خطتها 
الناجحة لتأمني أجواء خليجي 25.

وقـال املتحدث باسـم القيـادة اللواء 
تحسني الخفاجي يف ترصيح صحفي: 
إن ”القـوات األمنيـة يف بغـداد أمنـت 
جميع مفاصل االحتفالية الجماهريية 
املرتقبة يف ساحة االحتفاالت بداية من 
طرق تدفق الجماهري وحافلة املنتخب 
الوطني مـن مطار بغداد صوب مكان 

االحتفالية“.
وأضاف إن ”ساحة االحتفاالت مؤمنة 
بشـكل كامل وتم تفتيش كل مواطن 
وصـل إىل السـاحة التـي أُمنـت كذلك 
بغطاء جوي وجهد استخباري ينترش 

يف محيطها“.
ولفـت إىل أن ”خطة تأمني خليجي 25 
بدأت قبـل انطالق البطولة بشـهرين 

وتم إعادة انتشار القطعات“.
وتابـع أنـه ”تم توفـري قاعـدة أمنية 
وبيئة معلوماتية وقدرات للرد الرسيع 
دون الذهـاب لخيار االنتشـار املكثف 
والعسـكرة واالعتمـاد األسـايس كان 
عـىل املعلومـة االسـتخبارية وتعاون 

املواطنني“.
وأردف أن ”قيادة العمليات املشـرتكة 
مـع  مسـتمرة  اجتماعـات  عقـدت 
األجهـزة األمنيـة ومحافـظ البـرصة 
وكان هنالـك تعـاون ومرونـة كبرية 
رسـمت طريـق النجـاح يف إجـراءات 

تأمني البطولة“.
وأكد أن ”الخطة سبقها تنفيذ عمليات 
استباقية لتأمني طرق تدفق الجماهري 
صـوب البـرصة من شـمال العراق إىل 

جنوبه“.
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