
بغداد/ الزوراء:
وصل اىل العاصمة بغداد، مساء امس 
رفيع  اردني  اعالمي  وفد   ، االثنني 
املستوى، يف زيارة رسمية بدعوة من 
وكان  العراقيني.  الصحفيني  نقابة 
الصحفيني  نقيب  الوفد  استقبال  يف 
الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني 
شبكة  ورئيس  الالمي  مؤيد  العرب 
االعالم العراقي نبيل جاسم ، والسفري 
الزعبي.  منترص  العراق  لدى  االردني 
رفيع  االردني  االعالمي  الوفد  ويضم 
الشقران  خالد  من  كال  املستوى، 
الرأي،  صحيفة  تحرير  رئيس 
تحرير  رئيس  رياالت  ومصطفى 

الطراونة  ومكرم  الدستور،  صحيفة 
وفريوز  الغد،  صحيفة  تحرير  رئيس 
االنباء  وكالة  عام  مدير   - مبيضني 
االردنية/ برتا، وابراهيم البواريد مدير 
والتلفزيون،  االذاعة  مؤسسة  عام 
تلفزيون  عام  مدير  صياغ  ودانه 
الجغبري  وحسني  الفضائية،  اململكة 
رئيس تحرير صحيفة االنباط، وعيل 
االردنية،  االنباء  وكالة  من  فريحات 
نقيب  نائب  الله  عبد  سلمى  وامجد 
الوهاب  وعبد  االردنيني  الصحفيني 
زغيالت رئيس لجنة الحريات يف اتحاد 

الصحفيني العرب.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
الجويـة، أمـس  األنـواء  أعلنـْت هيئـة 
االثنني، عن حالة الطقس يف البالد لأليام 
املقبلـة، فيما توقعت تسـاقطاً لألمطار 
وانخفاضـاً يف درجـات الحـرارة خـالل 
للهيئـة،  بيـان  الحايل.وذكـر  األسـبوع 
تلقتـه ”الزوراء“: أن ”طقس البالد ليوم 
الثالثاء سـيكون يف املنطقتني الوسـطى 
والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما 
سـيكون الطقـس يف املنطقـة الجنوبية 
غائماً جزئياً مع فرصة لتسـاقط زخات 
مطـر تكون رعدية احيانـاً ، أما درجات 
الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق 
يف األقسـام الوسطى والجنوبية، يف حني 
سـتنخفض قليـًال عن اليوم السـابق يف 
البالد“.وأضـاف  القسـم الشـمايل مـن 
البيـان، أن ”طقـس يوم غـد األربعاء يف 

املنطقتني الوسـطى والشمالية سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم، فيما سـيكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً 
يتحـول إىل صحـو، أما درجـات الحرارة 
فستكون مقاربة لليوم السابق يف عموم 
البالد“.وبني، أن ”طقـس يوم الخميس 
سـيكون صحـواً مع بعض الغيـوم، أما 
درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، 
وتنخفـض قليـًال عـن اليوم السـابق يف 
القسـم الجنوبي من البـالد“. ولفت إىل، 
أن ”طقـس البـالد ليوم الجمعـة املقبل 
املنطقتـني  يف  جزئيـاً  غائمـاً  سـيكون 
املنطقـة  ويف  والشـمالية،  الوسـطى 
الجنوبية سـيكون الطقـس صحواً مع 
بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة 

لليوم السابق يف عموم البالد“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
طيـب  رجـب  الرتكـي  الرئيـس  أّكـَد 
أردوغان، إجراء االنتخابات الرئاسـية 
14 مايـو/  والترشيعيـة يف تركيـا يف 
أيـار، فيما رفض تصنيـف االنتخابات 
باعتبارهـا   ، والترشيعيـة  الرئاسـية 

مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم صالحياته 
لحل الربملان.وقال أردوغان، خالل لقاء 
مع شـباب يف مدينة بورصـة (غرب) 
نرشت الرئاسة الرتكية تسجيل فيديو 
منه: ”ساسـتخدم صالحياتي لتقديم 
موعد االنتخابات إىل 14 مايو“. وأشار 

إىل أنها ”ليست انتخابات مبكرة .. إنما 
هـذا تعديل ألخـذ (تاريـخ) امتحانات 
(الجامعات) باالعتبار“.ولفت الرئيس 
االنتخابيـة  الحملـة  أن  إىل  الرتكـي 
سـتبدأ قبل 60 يوًما مـن املوعد، أي يف 
10 مـارس/ آذار.وقـال أردوغان، إنه 

يرفض تصنيف االنتخابات الرئاسـية 
والترشيعيـة التي سـتعقد يف 14 مايو 
القـادم، باعتبارها مبكـرة، وأعلن إنه 
سيسـتخدم صالحياته لحـل الربملان.
وجـاءت ترصيحـات أردوغـان خالل 
لقائـه مـع مجموعـة من الشـباب يف 

واليـة بورصة الرتكية.وقـال أردوغان 
خـالل لقائـه بالشـباب: ”أشـكر الله 
عىل أننا سنسـري جنبا إىل جنب معكم، 
بعض شباننا سيدلون بأصواتهم ألول 

مرة، يف انتخابات يوم 14 مايو“.

بغداد/ الزوراء: 
َهنأ كل مـن رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء 
ورئيـس  السـوداني  شـياع  محمـد 
الحلبـويس  النـواب محمـد  مجلـس 
ونقيـب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، 
القضـاة ورجـال القانون بمناسـبة 
يـوم القضـاء العراقـي، فيمـا اكـد 
رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
فائق زيدان ان القضاء املسـتقل أهم 
مـؤرش عـىل الدولـة الرشـيدة.وقال 
رئيس الجمهوريـة يف تغريده له عرب 
تويـرت تابعتهـا «الـزوراء»: «نهنـئ 
القضـاة ورجـال القانون بمناسـبة 

يوم القضاء العراقي»، مبينا أن «دور 
القضاء دور مهني مهم يف التأسـيس 
لقضـاء مسـتقل وملتزم بالدسـتور 
«دمتـم صمام  والقوانني».وأضـاف: 
أمـان للدفـاع عـن العدالـة وإنفـاذ 
القانون».مـن جهتـه، جـدد رئيـس 
السـوداني،  شـياع  محمـد  الـوزراء 
االلتزام بدعم القضاء والعمل من أجل 
استقالله وبسـط هيبته، فيما اشار 
اىل ان القضـاء العـادل هـو الضامن 
األول لحفـظ الديمقراطيـة وصيانة 
يف  السـوداني  الدولة.وقـال  مبـادئ 
تغريـدة لـه بمناسـبة يـوم القضاء 
العراقـي، تابعتها «الـزوراء»: «نجدد 
التزامنا بدعم القضاء والعمل من أجل 

استقالله وبسـط هيبته»، مبينا انها 
«مناسـبة لتأكيـد قناعتنا الراسـخة 
بـأّن القضـاء العـادل هـو الضامـن 
األول لحفـظ الديمقراطيـة وصيانة 
مبادئ الدولة». واضاف «يف هذا اليوم 
القضائيـة  األرسة  عطـاء  نسـتذكر 
واإلجالل».من  بالعرفان  وشـهداءها 
جانبـه، قال رئيـس مجلـس النواب 
محمـد الحلبويس يف تغريـده له عرب 
تويـرت تابعتهـا «الـزوراء»: «يف يـوم 
القضاء نرفع أسـمى آيات التهنئة إىل 
القضائيـة ونسـتذكر دورها  األرسة 
يف تحقيـق العدالة وصيانة الدسـتور 

وحماية حقوق الشعب».

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان 
االتفـاق عىل حصة االقليـم من املوازنة 
االتحادية وصل مراحله األخرية ويف حني 
طالب بأن تكون الحصة  ١٤٪ اشـار اىل 
أن حـل املشـكالت بـني بغـداد واالقليم 

مرهـون بااللتزام بالدسـتور والوثيقة 
الحكومي. وقال  السياسـية والربنامج 
النائـب عن الديمقراطي الكردسـتاني، 
رشيف سـليمان، يف حديث لـ «الزوراء» 
ان «موضـوع موازنة االقليـم وصل اىل 
املراحل النهائيـة وارى باننا متوافقون 

مع الجانـب الحكومي االتحـادي ومن 
املؤكـد ان هنـاك مسـتجدات تطرأ عىل 
املوازنة ما بني االونة واالخرى وهذا يشء 
طبيعـي جـدا». ولفـت اىل ان «الوثيقة 
السياسـية هي خارطـة طريق لجميع 
االتفاقـات والتـي سـوف تأتـي ايضـا 

ومنهـا االتفاق عىل حل موضوع النفط 
الغاز باقرار قانون النفط والغاز وكذلك 
املواضيـع االخـرى املتعلقـة باملحكمة 
 ١٤٠ املـادة  موضـوع  و  االتحاديـة 
واتفاقية سـنجار واستحقاقات حرس 
االقليم وأمـور عديدة اخـرى كاملناطق 

املتنازع عليها واالدارات كل هذه االمور 
متفـق عليهـا يف الوثيقة السياسـية».
واشـار اىل ان «رئيـس الـوزراء ملتـزم 
بهـذه الوثيقـة وبالربنامـج الحكومي 

الذي وضع عىل عاتقه».
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الكويت/ متابعة الزوراء:
قدمِت الحكومة الكويتية امس االثنني اسقتالتها 
إىل أمـري البـالد الشـيخ نـواف األحمـد الجابـر 
الصباح، بحسـب مـا أفادت صحيفـة ”القبس“ 
املحلية.وأكـدت الحكومـة عـىل موقفها بشـأن 
إعـادة تقاريـر اللجنة املاليـة إىل اللجان من دون 
تعهدات، إضافة إىل سحب االستجوابني املدرجني 
عىل جلسـة الثالثـاء املقبل، واملوجهـني إىل وزير 

املالية عبدالوهاب الرشـيد، ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان.وأضافت الصحيفة 
أن االسـتقالة جـاءت أيضـا ”بينمـا تمسـكت 
السياسـية  الحكومـة بموقفهـا تجـاه األزمـة 
األخرية، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما 
يتعلق بالقوانني الشـعبية“.وتمثل هذه املواجهة 

الجديدة بني الحكومة والربملان.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط 1 % أمس االثنني إىل 88.50 
دوالر للربميل، لتواصل مكاسبها يف األسبوع املايض 
عـىل خلفية توقعات أقـوى للتعايف االقتصادي هذا 
العام يف الصني، أكرب مستورد للنفط. زادت العقود 
اآلجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1 % إىل 88.51 دوالر 
للربميـل بحلول السـاعة 1247 بتوقيت غرينتش، 
وهو أعىل مسـتوى منذ 18 نوفمـرب. كما ارتفعت 

العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا 
أو 0.93 % إىل 82.40 دوالر.وارتفع برنت األسبوع 
املـايض 2.8 %، بينما ارتفع الخـام األمريكي 1.8 
%.وكان التـداول اآلسـيوي أبطـأ بسـبب عطلـة 
بداية العام القمري الجديـد، لكن محللني قالوا إن 
التفـاؤل املرتبط بإعادة فتح الصني من املرجح أن 

يدفع أسعار النفط إىل االرتفاع.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفِت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
عن إجراءات الحكومة والبنك املركزي 
لتطبيق نظام الدفـع االلكرتوني بدال 
من الكاش النقدي، وفيما اعلنت ربط 
جميع الوزارات بربنامج ادارة الوثائق 
االلكرتونيـة، حـددت اهـم املعوقات 
التي تقف حائال امام انجاز الحوكمة 

االلكرتونية.
وقال املتحدث باسـم االمانـة العامة 
يف  مجيـد،  حيـدر  الـوزراء،  ملجلـس 
حديث لـ“الزوراء“: ان هناك اجراءات 
العراقيـة فيمـا  اتخذتهـا الحكومـة 
يخـص بطاقـات الدفـع االلكرتونـي 
الفيـزا  ببطاقـات  يسـمى  مـا  او 
كارد والكـي كارد لجميـع موظفـي 
الدولـة وكذلـك املتقاعديـن وعدد من 
الفئـات االخـرى التي تتسـلم رواتب 
مـن الدولـة. مبينـا: ان هـذا العمـل 
سـاري املفعـول، واآلن تقريبا جميع 
يتقاضـون رواتبهم  الدولـة  موظفي 
.وأضـاف:  االلكرتونيـة  بالبطاقـات 
ان هنالـك املرشوع الوطنـي للجباية 
االلكرتونيـة الـذي يعمل عليـه البنك 
املركزي اآلن باسـتيفاء اجور الجباية 
والكهربـاء  املـاء  كجبايـة  الخاصـة 
وبقية الجبايات التي يدفعها املواطن، 
حيث وصل اىل مراحل متقدمة وسيتم 

تحديـد عـدد منافـذ الدفع وسـيعلن 
عنهـا الحقا لغـرض قيـام املواطنني 
بدفـع االموال للدولة بدال من مراجعة 
لدفـع  بطوابـري  والوقـوف  الدوائـر 
الجبايـة الشـهرية لكل املسـتحقات 
التـي بذمـة املواطنـني للدولة.وبـني 
مجيـد: ان كل هـذه االجـراءات تأتي 

لتسـهيل وتبسـيط االجـراءات عـىل 
البريوقراطيـة.  ولتجـاوز  املواطنـني 
مؤكدا: ان هنالك برنامج ادارة الوثائق 
االلكرتونيـة حيـث تـم ربـط جميع 
العامـة ملجلـس  باألمانـة  الـوزارات 
الـوزراء .وتابـع: انـه تم تـداول اآلن 
وثائـق رسـمية فيما بني املؤسسـات 

واالمانة العامة الكرتونيا عرب شـبكة 
حكومية مؤمنة صممت ونفذت بأياٍد 
عراقية دون تدخـل أي جهة خارجية 
سـواء كانـت محليـة او اجنبية عرب 
مالكات تقنيـات املعلومات يف االمانة 
العامـة ملجلس الوزراء وبالتعاون مع 
املـالكات الفنية والهندسـية يف وزارة 

االتصاالت وهذه الشبكة مؤمنة وغري 
قابلة لالخرتاق.ولفت املتحدث باسـم 
االمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء اىل: 
ان املرحلـة املقبلة هي ربـط الهيئات 
لتكتمـل  واملحافظـات  املسـتقلة 
املنظومـة الحكومية لغرض تبسـيط 
االجـراءات وتسـهيل ارسـال الوثائق 
الرسـمية بطريقـة ارسع مما كانت 
سـابقا عندما كان ينقل الربيد يدويا. 
مؤكدا: انـه ال توجد معوقـات توقف 
العمـل لكن هنالك بعـض التعرضات 
البسـيطة اثناء مـد الكابـل الضوئي 
الخـاص بالرشكة ويتـم العمل عليها 
وتجاوزها بالتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة بإرشاف وتنسـيق مبارش من 
االمانة العامـة ملجلس الوزراء ملتابعة 
الربامـج الخاصة باالتمتـة وخدمات 
املواطنـني عرب بوابـة اور االلكرتونية 
.وأوضـح: ان بوابـو اور االلكرتونيـة 
تحتـوي اآلن عىل اكثر من 300 خدمة 
ورقية والكرتونية، وبإمكان املواطنني 
وهنالـك  البوابـة  هـذه  اىل  الدخـول 
الخدمة االرشـادية عرب خـط الهاتف 
املجانـي 55 و99 تعمل هـذه الخدمة 
من الثامنـة صباحا حتـى الـ12 من 
منتصف الليل لغرض االستفسار من 
قبل املواطنـني عن كيفية العمل بهذه 

البوابة وآليته واستخدامها.
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بغداد/ الزوراء:
الجبوري،  نامس  ابراهيم  الرتبية  وزير  قرر 
الوزارة رقم  إقالة مدير مرشوع  االثنني،  امس 
واحد  وإحالته اىل التحقيق. وذكر بيان لوزارة 
الصدر  أنه من مدينة  «الزوراء»:  تلقته  الرتبية 
الوزارة  مرشوع  مدير  إقالة  الرتبية  وزير  قرر 
ان  اىل  الفتا  التحقيق،  اىل  وإحالته  واحد  رقم 
الرتبية  لوزير  وحاسمة  مهمة  قرارات  هناك 
عىل خلفية زيارته اىل مشاريع االبنية املدرسية 

يف مدينة الصدر.

@ÚÓi6€a@ Îãìfl@ãÌáfl@Ú€b”g
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بغداد/ الزوراء:
شـياع  محمـد  الـوزراء  رئيـس  وجـَه 
السـوداني، امس االثنني، إعفاء محافظ 
البنك املركـزي مصطفـى غالب مخيف 
محسـن  عـيل  وتكليـف  منصبـه  مـن 
العـالق بدال عنه، فيما قـرر احالة مدير 
املرصف العراقي للتجـارة عىل التقاعد، 
وقـال مصـدر حكومـي لوكالـة األنباء 
الرسـمية، إن «رئيـس الـوزراء محمـد 
شـياع السـوداني قـرر إعفـاء محافظ 
البنك املركـزي مصطفـى غالب مخيف 
من منصبـه بنـاًء عـىل طلبه».وأضاف 

املصـدر، أن «رئيـس الـوزراء كلَّف عيل 
ق بـإدارة البنـك املركزي  محسـن العـالَّ
بالوكالـة».يف غضـون ذلك، قـرر رئيس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني، إحالة 
مديـر املـرصف العراقي للتجارة سـالم 
جواد الجلبي عـىل التقاعد.وذكر املكتب 
اإلعالمي لرئيس الـوزراء، يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: ان «السـوداني، قـرر احالة 
مديـر املـرصف العراقي للتجارة سـالم 
جـواد الجلبـي عـىل التقاعد».وأضاف، 
انه «كلف بالل الحمداني إلدارة املرصف 

إضافة اىل مهامه».

bÓ◊ãm@¿@ÚÓ»Ìãìn€aÎ@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„˝€@�aá«Ïfl@äbÌc@14@Üá±@ÊbÀÎÜäc
pbibÉn„¸a@›j”@Êbæ5€a@›y@Â‹«c

بغداد/ الزوراء:
التالعب  بتهم  أشخاص   ٤ القبض عىل  االثنني، عن  امس  االمني،  اإلعالم  أعلنْت خلية 
توفر  «بعد  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الخلية  بغداد.وقالت  يف  الرصف  بأسعار 
العامة  املديرية  اىل  التابعة  بغداد  وامن  استخبارات  مديرية  استخبارية من  معلومات 
لالستخبارات واالمن تفيد بوجود مجموعة من محالت الصريفة يف شارع الكفاح تقوم 
مع  التنسيق  خالل  ومن  املركزي  البنك  لتعليمات  ومخالفني  الرصف  باسعار  بتالعب 
املشهود  وبالجرم  متهمني   ٤ عىل  القبض  املديرية  مفارز  القت  مشرتكة،  امنية  قوة 
التعليمات الرسمية».واضافت ان  اثناء قيامهم بعملية بيع العملة االجنبية بخالفات 
«القبض عىل هؤالء تم بعد استحصال املوافقات القضائية وفق احكام املادة ٤٢٠ من 

قانون العقوبات».
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بغداد/ الزوراء: 
عبد  الجمهورية  رئيس  من  كل  َهنأ 
الوزراء  اللطيف رشيد ورئيس مجلس 
ورئيس  السوداني  شياع  محمد 
الحلبويس  محمد  النواب  مجلس 
رئيس  العراقيني  الصحفيني  ونقيب 
الالمي،  العرب مؤيد  الصحفيني  اتحاد 
بمناسبة  القانون  ورجال  القضاة 
اكد رئيس  العراقي، فيما  القضاء  يوم 
فائق  القايض  االعىل  القضاء  مجلس 
أهم مؤرش  املستقل  القضاء  ان  زيدان 

عىل الدولة الرشيدة.
له  تغريده  يف  الجمهورية  رئيس  وقال 
”نهنئ  ”الزوراء“:  تابعتها  تويرت  عرب 
بمناسبة  القانون  ورجال  القضاة 
يوم القضاء العراقي“، مبينا أن ”دور 
التأسيس  يف  مهم  مهني  دور  القضاء 
بالدستور  وملتزم  مستقل  لقضاء 

والقوانني“.
للدفاع  أمان  صمام  ”دمتم  وأضاف: 

عن العدالة وإنفاذ القانون“.
الوزراء محمد  رئيس  من جهته، جدد 
شياع السوداني، االلتزام بدعم القضاء 
وبسط  استقالله  أجل  من  والعمل 
هيبته، فيما اشار اىل ان القضاء العادل 
هو الضامن األول لحفظ الديمقراطية 

وصيانة مبادئ الدولة.
وقال السوداني يف تغريدة له بمناسبة 
تابعتها  العراقي،  القضاء  يوم 
بدعم  التزامنا  ”نجدد  ”الزوراء“: 
استقالله  أجل  من  والعمل  القضاء 
”مناسبة  انها  مبينا  هيبته“،  وبسط 
القضاء  بأّن  الراسخة  قناعتنا  لتأكيد 
لحفظ  األول  الضامن  هو  العادل 

الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة“.
عطاء  نستذكر  اليوم  هذا  ”يف   واضاف 
األرسة القضائية وشهداءها بالعرفان 

واإلجالل“.
النواب  رئيس مجلس  قال  من جانبه، 
عرب  له  تغريده  يف  الحلبويس  محمد 
يوم  ”يف  ”الزوراء“:  تابعتها  تويرت 
إىل  التهنئة  آيات  أسمى  نرفع  القضاء 
دورها  ونستذكر  القضائية  األرسة 
الدستور  وصيانة  العدالة  تحقيق  يف 

وحماية حقوق الشعب“.
وأهمية  ”رضورة  الحلبويس   وأكد 
والتمسك  القضاء  قرارات  احرتام 

باستقالليته وحياديته“.
األعىل  القضاء  رئيس مجلس  أكد  كما 

تطبيق  عىل  العمل  زيدان،  فائق 
من  املواطن  خدمة  يف  القضاء  شعار 
سكن  من  قريبة  املحاكم  جعل  خالل 

املواطنني.
وقال زيدان يف كلمة له خالل فعاليات 
الحفل السنوي السادس ليوم القضاء 
”يوم  إن  ”الزوراء“:  تابعتها  العراقي، 
القضاء العراقّي، هو اليوُم الذي نجَح 
مطلبهم  نيِل  يف  العراق  قضاُة  فيه 
الهدف  وهو  التام  االستقالِل  بتحقيق 

األسمى لجميع القضاة يف العالم“.
املستقل  ”القضاء  أن  إىل،  وأشار، 
التي  الرشيدة  الدولة  عىل  مؤرش  أهم 
واالستقرار  بالعدالة  مواطنوها  ينعم 
للحقوق  الضامن  ألنه  والرفاه، 

”استقالل  أن  مبيناً،  والحريات“، 
عىل  القائمة  العقيدة  هو  القضاء 
يجب  القضائية  القرارات  أن  أساس 
لنفوذ  خاضعة  غري  حيادية  تكون  أن 
أو  الخاصة  املصالح  أو  السلطات 

السياسية“.
لحقوق  العاملي  ”اإلعالن  أن  وأضاف، 
املؤسسات  جميع  أوجب  اإلنسان 
ومراعاة  باحرتام  وغريها  الحكومية 
أن  جواز  وعدم  القضائية  السلطة 
يف  تدخالت  أية  املؤسسات  تلك  ُتحِدث 

اإلجراءات القضائية“.
وأردف، أن ”استقالل القضاء ال قيمة 
له إذا لم يكن قائماً يف وجدان الشعب 
كفالة  يف  الضمانة  بأنه  وإيمانه 

”بدور  منوها  والحريات“،  الحقوق 
املجتمع  ومؤسسات  اإلعالم  وسائل 
املدني واهميته يف نرش الوعي القانوني 
يحّصن  ألنه  املواطنني  عموم  بني 
الدستور  عىل  التجاوز  من  املجتمع 
والقانون ويعزز إدراك املواطن بأهمية 

القضاء“.
التي  الدولية  باملبادئ  ”االلتزام  وأكد 
الخاص  الدويل  العهد  عليها  نص 
واإليمان  والسياسية  املدنية  بالحقوق 
بأن الناس جميعاً سواء أمام القضاء“، 
الفتاً: ”إننا نعمل جاهدين عىل تطبيق 
من  املواطن  خدمة  يف  القضاء  شعار 
سكن  من  قريبة  املحاكم  جعل  خالل 
الحديثة  الوسائل  املواطنني واستخدام 

لتسهيل إنجاز معامالتهم“.
الصحفيني  نقيب  ذكر  جانبه  من 
الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني 
له  تغريدة  يف  الالمي،  مؤيد  العرب 
القضاء  يوم  ”يف  ”الزوراء“:  تابعتها 
العراقي أتقدم بخالص التهاني لقضاة 
العراقيني جميعاً  لدفاعهم عن  العراق 
والصحفيني خصوصاً يف قضايا حرية 
الدستور  كفلها  التي  والتعبري  الرأي 
ويف  امليامني  قضاتنا  تنفيذها  وجسد 
مقدمتهم رئيس مجلس القضاء األعىل 
الذي وقف سداً منيعاً لحماية الحريات 

وحرية ألعمل الصحفي يف العراق“.
وانطلقت امس االثنني فعاليات الحفل 
السنوي السادس ليوم القضاء العراقي 
العاصمة  وسط  الرشيد  فندق  يف   ،
بغداد، بحضور رئيس مجلس القضاء 
االعىل فائق زيدان وعدد من املسؤولني 

وقضاة املحاكم العراقية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان االتفاق 
عىل حصة االقليم من املوازنة االتحادية وصل 
تكون  بأن  طالب  حني  ويف  األخرية  مراحله 
بني  املشكالت  أن حل  اىل  اشار   14% الحصة  
بالدستور  بااللتزام  مرهون  واالقليم  بغداد 

والوثيقة السياسية والربنامج الحكومي.
الكردستاني،  الديمقراطي  عن  النائب  وقال 
ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  سليمان،  رشيف 
املراحل  اىل  وصل  االقليم  موازنة  ”موضوع 
الجانب  مع  متوافقون  باننا  وارى  النهائية 
هناك  ان  املؤكد  ومن  االتحادي  الحكومي 
االونة  بني  ما  املوازنة  عىل  تطرأ  مستجدات 

واالخرى وهذا يشء طبيعي جدا“.

السياسية هي خارطة  ”الوثيقة  ان  اىل  ولفت 
طريق لجميع االتفاقات والتي سوف تأتي ايضا 
الغاز  النفط  موضوع  حل  عىل  االتفاق  ومنها 
املواضيع  وكذلك  والغاز  النفط  قانون  باقرار 
االخرى املتعلقة باملحكمة االتحادية و موضوع 
واستحقاقات  سنجار  واتفاقية   140 املادة 
كاملناطق  اخرى  عديدة  وأمور  االقليم  حرس 
املتنازع عليها واالدارات كل هذه االمور متفق 

عليها يف الوثيقة السياسية“.
بهذه  ملتزم  الوزراء  ”رئيس  ان  اىل  واشار 
وضع  الذي  الحكومي  وبالربنامج  الوثيقة 
بالدستور  ”بااللتزام  اننا  مؤكدا  عاتقه“،  عىل 
وبالربنامج  املربمة  السياسية  والوثيقة 
الحكومي  قادرون عىل مغادرة جميع املشاكل 

املوجودة ما بني االقليم واملركز“.
االقليم  يمنح  ان  هو  ”طموحنا  ان  اىل  واشار 

حصة عادلة ومنصفة يف املوازنة.
كردستان  اقليم  ابناء  يستحقه  ما  وفق 
عىل  واالعتماد  السكانية  الكثافة  وبحسب 
الوزارة  من  خالل  من  التقدم  التي  البيانات 
بلد  ابناء  فنحن  التجارة   وزارة  تخطيط ومن 
واحد ودولة واحدة و ال يزال االقليم تابع لدولة 
العراق االتحادية“، مطالبا بان ”يمنح االقليم 
املوازنة االتحادية  %14 من  نسبة ال تقل عن 

وقد تزيد بعض اليشء“.
”ما  االعتبار  بنظر  االخذ  رضورة  اىل  ولفت 
قدم  عديدة  ولسنوات  فانه  االقليم  يقدمه 
موازنته  من  للنازحني  املعونات  من  الكثري 

والخدمات  املشاريع  من  الكثري  ويقدم 
واسعة  وملناطق  عليها  املتنازعة  للمناطق 
واقليم كردستان يستحق ان يكون هناك دعم 

واسناد له يف هذه املرحلة“. 
”هناك  ان  بني  االقليم  موظفي  رواتب  وعن   
بعض الربامج املقدمة حول هذا املوضوع منها 
تحويل رواتب املوظفني يف املدارس او يف قطاع 
املتنازعة  املناطق  يف  اخرى  وقطاعات  الرتبية 

عليها اىل الحكومة االتحادية ”.
ان  واتمنى  جدا  ايجابية  ”االجواء  ان  واكد 
والتفاهم  االيجابية  االجواء  هذه  تستثمر 
عام  بشكل  السياسية  الكتل  بني  ما  املوجود 
اقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني  وما 

كردستان بشكل خاص“.

بغداد/ الزوراء:
كشفْت هيئة النزاهة االتحادية، أمس االثنني، صدور أمر 

قبض بحق محافظ صالح الدين السابق.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“ أن ”محكمة التحقيق 
أمر  أصدرت  الدين،  النزاهة يف صالح  ة  بقضايا  املُختصَّ
تهمة  عن  السابق،  الدين  صالح  محافظ  عىل  قبٍض 
التعاقد ورصف مبلغ (3,839,745,000) دينار، لتجهيز 
منظومات تعفري البيئة بالدخان مع العربات والسيَّارات 

صة لتشغيلها، ملُكافحة نواقل األمراض“. املُخصَّ

املنظومات  هذه  من  كبرٍي  جزٍء  رصد  ”تمَّ  انه  واضاف 
سات  للُمؤسَّ تجهيزها  يتم  ولم  املخازن  يف  مرتوكة 
العجالت  بتوزيع  املُحافظ  قيام  نتيجة  الصحيَّة؛ 
صة لتشغيلها إىل ُمديري املُستشفيات لالستخدام  املُخصَّ
“، الفتا إىل أنَّ ”الغرض من تنصيب املنظومات  الشخيصِّ
استخدامها  هو  العجالت  تلك  عىل  التعفري  وأجهزة 

صة لها“. لألغراض املُخصَّ
الدين  صالح  تحقيق  مكتب  عمل  ”فريق  أنَّ  وأوضح 
الذي توىلَّ التحقيق يف هذه القضيَّة وأحالها إىل القضاء، 

كشف عن ُمخالفاٍت أخرى شابت عمليَّة التعاقد من قبل 
يتم عن طريق  لم  التعاقد  بأنَّ  تمثَّلت  السابق،  املُحافظ 
الطبيَّة  واملُستلزمات  األدوية  لتسويق  ة  العامَّ الرشكة 
املنظومات،  تلك  باسترياد  حرصياً  ة  املُختصَّ (كيماديا) 

إضافة إىل عدم وجود جدوى من إبرام العقد“.
يف  النزاهة  بقضايا  ة  املُختصَّ التحقيق  ان“محكمة  ونوَّه 
صالح الدين أصدرت أمر القبض؛ استناداً ألحكام املادَّة 
لسنة   111) رقم  العراقي  العقوبات  قانون  من   (331)

.“(1969

بغداد/ الزوراء:
وصل اىل العاصمة بغداد ، مساء امس 
رفيع  اردني  اعالمي  وفد   ، االثنني 
بدعوة  رسمية  زيارة  يف   ، املستوى 

من نقابة الصحفيني العراقيني.
نقيب  الوفد  استقبال  يف  وكان 
اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني 
الالمي  مؤيد  العرب  الصحفيني 
نبيل  العراقي  االعالم  ورئيس شبكة 
جاسم ، والسفري االردني لدى العراق 

منترص الزعبي.
الوفد االعالمي االردني رفيع  ويضم 
الشقران  خالد  من  كال   ، املستوى 
الرأي،  صحيفة  تحرير  رئيس 
تحرير  رئيس  رياالت  ومصطفى 
صحيفة الدستور، ومكرم الطراونة 
الغد،  صحيفة  تحرير  رئيس 
وفريوز مبيضني - مدير عام وكالة 
وابراهيم  برتا،   / االردنية  االنباء 
االذاعة  مؤسسة  عام  مدير  البواريد 
والتلفزيون ، ودانه صياغ مدير عام 
تلفزيون اململكة الفضائية، وحسني 
صحيفة  تحرير  رئيس  الجغبري 

وكالة  من  فريحات  وعيل  االنباط، 
عبد  سلمى  وامجد  االردنية،  االنباء 
الله نائب نقيب الصحفيني االردنيني 
لجنة  رئيس  زغيالت  الوهاب  وعبد 
الصحفيني  اتحاد  يف  الحريات 

العرب.
يف  بغداد،  العاصمة  اىل  ووصل  هذا 
مرصي  اعالمي  وفد  سابق،  وقت 
جرب  كرم  برئاسة  املستوى،  رفيع 
رئيس املجلس االعىل لتنظيم االعالم 
” وزير االعالم ” ، بدعوة من نقابة 

الصحفيني العراقيني.
وكان يف استقبال الوفد، رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب نقيب الصحفيني 
ورئيس  الالمي  مؤيد  العراقيني 
جاسم  نبيل  العراقي  االعالم  شبكة 
واالتصاالت  االعالم  هيئة  ورئيس 

عيل املؤيد.
الصحفيني  نقابة  مبنى  الوفد  وزار 
رئيس  استقباله  يف  وكان  العراقيني 
نقيب  العرب  الصحفيني  اتحاد 
الالمي  مؤيد  العراقيني  الصحفيني 

واعضاء مجلس النقابة

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  أمس  املالية،  وزارة  أعلنْت 
عن انجاز إجراءات استحداث 3774 
العقود  لتثبيت  وظيفية  درجة 

بمؤسسات الدولة.
تلقته  بيان،  يف  الوزارة  وذكرت 
ومتابعة  ”بتوجيه  أنه  ”الزوراء“: 
املالية طيف  وزير  قبل  مبارشة من 
املوازنة  دائرة  انجزت  سامي محمد 
استحداث  اجراءات  املالية  وزارة  يف 
لتثبيت  الوظيفية  الدرجات 
واملحافظات  الوزارات  يف  املتعاقدين 
والبالغة    ، املرتبطة  غري  والجهات 

(3774 ) الف درجة“.
السادسة  ”الوجبة  أن  وأضافت، 

موزعة كاآلتي :ـ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ 
جامعة البرصة للنفط والغاز (31 )

األنبار/ مجلس محافظة  محافظة 
األنبار (305) 

ديوان   / الديوانية  محافظة 
املحافظة (24)

دائرة   / األرشف  النجف  محافظة 
صحة النجف األرشف (1869) 

دياىل  صحة  دائرة  دياىل/  محافظة 

(126)
زراعة  مديرية   / دياىل  محافظة 

دياىل (67) 
األقاليم  تنمية   / واسط  محافظة 

(2)
محافظة نينوى/ مجلس املحافظة 

(84)
عقود   / املقدسة  كربالء  محافظة 

املحافظة (580) 
اإلمام  الشيعي/ كلية  الوقف  ديوان 

الكاظم ”ع“ (525)
الرشكة   / واملعادن  الصناعة  وزارة 
العامة للمنتوجات الغذائية (129) 

مجلس الدولة (5)
االستحداث  ”اجراءات  أن  وتابعت 
 45) املادة  احكام  اىل  استنادا  تأتي 
/ خامساً) من قانون اإلدارة املالية 
ويتم   2019 لسنة   6 رقم  العامة 
موازنة  ضمن  املبالغ  فرق  تضمني 

العام 2023“.
ولفتت الوزارة اىل، أنه ”سيتم تزويد 
املعينني  بأسماء  املعنية  الجهات 
الجهات  تلك  تتحمل  ان  عىل  كافة، 
للفئات  البيانات  وسالمة  صحة 

املشمولة بالتعيني“.
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انقرة/ متابعة الزوراء:

أّكَد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
إجراء االنتخابات الرئاسـية والترشيعية 
يف تركيـا يف 14 مايو/ أيـار، فيما رفض 
تصنيف االنتخابات الرئاسية والترشيعية 
، باعتبارها مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم 

صالحياته لحل الربملان.
وقال أردوغان، خالل لقاء مع شـباب يف 
مدينـة بورصة (غرب) نرشت الرئاسـة 
الرتكية تسجيل فيديو منه: ”ساستخدم 
صالحياتـي لتقديـم موعـد االنتخابـات 
إىل 14 مايـو“. وأشـار إىل أنهـا ”ليسـت 
انتخابـات مبكـرة .. إنمـا هـذا تعديـل 
ألخذ (تاريـخ) امتحانـات (الجامعات) 

باالعتبار“.
ولفـت الرئيـس الرتكـي إىل أن الحملـة 
االنتخابية ستبدأ قبل 60 يوًما من املوعد، 

أي يف 10 مارس/ آذار.
وقـال أردوغـان، إنـه يرفـض تصنيـف 
االنتخابـات الرئاسـية والترشيعية التي 
سـتعقد يف 14 مايو القـادم، باعتبارها 
مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم صالحياته 

لحل الربملان.
خـالل  أردوغـان  ترصيحـات  وجـاءت 
لقائه مع مجموعة من الشـباب يف والية 

بورصة الرتكية.
وقـال أردوغان خـالل لقائه بالشـباب: 
”أشـكر اللـه عـىل أننا سنسـري جنبا إىل 
جنـب معكـم، بعض شـباننا سـيدلون 
بأصواتهـم ألول مـرة، يف انتخابـات يوم 

14 مايو“.
ومدعيـا أن إجراء االنتخابات يف 14 مايو 
ليس انتخابات مبكـرة، قال أردوغان إن 
بعض النـاس يحاولون تضليـل الهدف، 

فهذه ليست انتخابات مبكرة.
ورغم ذلك ذكر أردوغان إنه سيسـتخدم 

صالحياته لحل الربملان.
وكان املوعد الرسمي لالنتخابات هو 24 
يونيو املقبل، فيما تم تقديم موعدها 40 

يوما.
وأشار محللون وخرباء القانون أنه ليس 
من حق أردوغان الرتشح لوالية ثالثة، إال 

إذا قام بحل الربملان.
وأكد أردوغـان أنه اتخذ خطـوة تحديث 
موعـد االنتخابـات، مع رشيكـه رئيس 

حزب الحركة القومية، دولت بهتشيل.
وانتقد أردوغان الطاولة السداسية التي 

تضـم 6 أحـزاب معارضة، واتهـم قادة 
أحزاب املعارضة بأنهم ينتمون إىل الشكل 
السـيايس يف التسـعينيات والسبعينيات 

من القرن املايض.
ويفـرتض مـن الناحيـة الدسـتورية أن 
تجـرى االنتخابـات يف موعـد أقصاه 18 
يونيـو/ حزيران، ولكن هـذا التاريخ قد 
يعيـق إمكانية مشـاركة عـدد كبري من 
الناخبـني، نظراً لدخول العطلة الصيفية 
واقرتاب موعد الحـج، واحتمالية امتداد 

االنتخابات الرئاسية ملرحلة ثانية.
وتعـّد االنتخابات النيابية والرئاسـية يف 
تركيا حديث جميع األوسـاط السياسية 

واالجتماعيـة، وهي األجندة األساسـية 
هـذه  ووصفـت  األيـام،  هـذه  خـالل 
االنتخابات سابقاً من قبل أردوغان بأنها 

”مفرتق طرق“.
وتعد مسألة االنتخابات مهمة ومصريية 
بالنسـبة للرئيس رجب طيـب أردوغان، 
الذي يرغب بتتويج فـرتة حكمه املمتدة 
لـ21 عاماً بالحكم خمس سنوات أخرى 
أخـرية، فيمـا تعتقد املعارضـة أن لديها 
فرصـة إلطاحتـه، وترّكـز عـىل ”تردي 
األوضـاع االقتصادية وارتفـاع التضخم 
وزيـادة األسـعار، وتراجع سـعر رصف 

اللرية الرتكية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط 1 % أمس االثنني إىل 
88.50 دوالر للربميل، لتواصل مكاسـبها يف 
األسـبوع املايض عىل خلفية توقعات أقوى 
للتعايف االقتصادي هذا العام يف الصني، أكرب 

مستورد للنفط.
زادت العقود اآلجلة لخام برنت 88 سـنتا أو 
1 % إىل 88.51 دوالر للربميل بحلول الساعة 
1247 بتوقيت غرينتش، وهو أعىل مستوى 
منذ 18 نوفمرب. كما ارتفعت العقود اآلجلة 
لخام غرب تكسـاس الوسـيط 76 سنتا أو 

0.93 % إىل 82.40 دوالر.
وارتفع برنت األسبوع املايض 2.8 %، بينما 

ارتفع الخام األمريكي 1.8 %.
وكان التداول اآلسـيوي أبطأ بسـبب عطلة 
بدايـة العـام القمري الجديـد، لكن محللني 
قالوا إن التفاؤل املرتبط بإعادة فتح الصني 
مـن املرجـح أن يدفـع أسـعار النفـط إىل 

االرتفاع.
وقال محللو السلع يف مؤسسة (إيه.إن.زد) 
يف مذكرة، إن البيانات تظهر انتعاشا قويا يف 
السـفر يف الصني بعد تخفيف قيود كوفيد-

19، مشـريين إىل قفزة بــ 22 % يف الحركة 
املرورية عـىل الطرق حتى اآلن هذا الشـهر 
مقارنـة بالعـام الـذي سـبقه يف 15 مدينة 

رئيسة يف البالد.

وأشـار رئيس وكالة الطاقـة الدولية فاتح 
بـريول يوم الجمعـة، إىل أن أسـواق الطاقة 
قد تشـهد نقصا يف املعروض هـذا العام إذا 
انتعـش االقتصـاد الصينـي بالطريقة التي 

تتوقعها املؤسسات املالية.
تبعـث القفـزة يف حركـة املـرور يف الصـني 
قبـل عطلة رأس السـنة القمريـة الجديدة، 
عىل التفاؤل بشـأن الطلب عـىل الوقود بعد 

العطلة التي تستمر أسبوعني.
”الزيـادة  إن  (إيـه.إن.زد)  محللـو  وقـال 
املتوقعـة يف الطلـب تأتـي يف وقت تسـتعد 
السـوق ملزيـد مـن العقوبات عـىل النفط 

الرويس“.
سـيضع التحالـف بـني االتحـاد األوروبـي 
أقـىص ألسـعار  السـبع حـدا  ومجموعـة 
املنتجـات املكـررة الروسـية اعتبـارا مـن 
الخامس من فرباير، وذلك باإلضافة إىل الحد 
األقـىص املفروض عىل أسـعار النفط الخام 
الرويس منذ ديسـمرب، والحظر الذي فرضه 
االتحاد األوروبي عىل واردات الخام الرويس 

عن طريق البحر.
ووافقت مجموعة السبع عىل تأجيل مراجعة 
مسـتوى سـقف أسـعار النفط الرويس إىل 
مـارس، بعد شـهر مـن املوعد املقـرر لذلك 
أصال إلعطـاء فرصة لتقييـم تبعات فرض 

سقف ألسعار املنتجات النفطية.

الكويت/ متابعة الزوراء:
قدمـِت الحكومة الكويتية امس االثنني اسـقتالتها 
إىل أمري البالد الشـيخ نواف األحمـد الجابر الصباح، 

بحسب ما أفادت صحيفة ”القبس“ املحلية.
وأكـدت الحكومة عىل موقفها بشـأن إعادة تقارير 
اللجنة املاليـة إىل اللجان مـن دون تعهدات، إضافة 
إىل سـحب االستجوابني املدرجني عىل جلسة الثالثاء 
املاليـة عبدالوهـاب  املقبـل، واملوجهـني إىل وزيـر 
الرشـيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 

الشيتان.
وأضافت الصحيفة أن االستقالة جاءت أيضا ”بينما 
تمسـكت الحكومة بموقفها تجاه األزمة السياسية 
األخـرية، إذ رفضت تقديم أي تعهـدات للنواب فيما 

يتعلق بالقوانني الشعبية“.
وتمثل هذه املواجهة الجديدة بني الحكومة والربملان، 
أحـدث فصل من فصـول التوتر املزمـن بني الربملان 

والحكومة الكويتية.

ويف سـوابق تاريخية كثـرية، أدى تواتر الخالف بني 
الحكومة والربملان إىل تغيري حكومات متعاقبة وحل 
الربملان ممـا عرقل مشـاريع اإلصـالح االقتصادي 
واملايل التي تحتاجها البالد وأصاب الحياة السياسية 

بالجمود.
وتجددت الخالفات بني الحكومة الكويتية ومجلس 
األمة بعد أكثر من شهرين عىل انتخاب مجلس األمة 
الجديـد، وأداء الحكومـة الجديدة برئاسـة الشـيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح، اليمني الدستورية.
ويعـود الخـالف إىل مطالبة النـواب بتمرير عدد من 
القوانـني، خاصـة املاليـة منهـا، والتـي يعارضها 
مجلس الـوزراء ويريد تأجيلها، مـن أبرزها قانون 

إسقاط القروض.
وكان مصدر حكومي قد ذكـر لصحيفة ”القبس“، 
أن ”الحكومـة اتخذت قرارها مـن األزمة، وهو إما 
سـحب أعضاء مجلـس األمة لالسـتجوابات وملف 

إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة“.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الجهورية عبد اللطيف 
جمـال رشـيد، امس االثنـني، أن 
الحكومة العراقيـة لديها برنامج 
وزاري طمـوح لالرتقـاء بواقـع 
الخدمـات وإعـادة بنـاء وإعمار 
أشـار  فيمـا  التحتيـة،  البنـى 
إىل وجـود خطـط إلعـادة عمـل 
وتأهيل املصانـع واملعامل وجذب 

املستثمرين. 
وذكـر بيـان للمكتـب اإلعالمـي، 
تلقتـه  الجمهوريـة،  لرئاسـة 
”الزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل 
يف قـرص بغداد، عدداً من سـفراء 
دول االتحـاد األوروبـي والواليات 

املتحدة وكندا لدى العراق“.
أن  الجمهوريـة  رئيـس  وأّكـد 
تطويـر  عـىل  حريـص  ”العـراق 
عالقاته مع دول االتحاد األوروبي 
املبنيـة عـىل االحـرتام والتفاهـم 
املشـرتكة“،  واملصالـح  املتبـادل 
مشريا إىل، أن ”العراق يتطلع ملزيد 
من التعاون ومد جسور التواصل 

يف العديد من املجاالت الحيوية“.
وأضـاف، أن ”القـادة والرؤسـاء 
الذيـن تم اللقاء بهـم عىل هامش 
مؤتمـر القمة العربيـة يف الجزائر 
املنـاخ يف رشم الشـيخ  ومؤتمـر 
أكـدوا دعمهم للعـراق، ورغبتهم 
بأن يلعب دوراً أكـرب عىل الصعيد 
اإلقليمـي والدويل، كما أنهم عربوا 
عن سـعادتهم بإجراء االنتخابات 
األخـرية ومـا تمخـض عنها من 
مؤرشات إيجابية بتشكيل حكومة 

وطنية“.
وتحـدث الرئيـس عبـد اللطيـف 
”املشـاركة  عـن  رشـيد  جمـال 
يف مؤتمـر دافـوس االقتصـادي،  
والنقاشـات التي أجراهـا ووزير 
الخارجية والتـي تناولت األوضاع 
يف العـراق والتحديات االقتصادية 
التي يواجهها، فضالً عن التأثريات 

املناخية والبيئية وارتفاع درجات 
الحرارة والسبل الكفيلة للحد من 
تداعيـات تغـري املناخ مـن خالل 
اللقـاءات مـع عـدد مـن القـادة 

والسياسيني واالقتصاديني“.
ولفت إىل أن ”معظم تحديات البلد 
ليست مستحيلة وباإلمكان إيجاد 
تضافـرت  إذا  املناسـبة  الحلـول 

الجهود املشرتكة لحلها“.
الحكومـة  ”لـدى  أن  وأوضـح 
العراقيـة برنامـج وزاري طموح 
لالرتقاء بواقـع الخدمات وإعادة 
بناء وإعمار البنى التحتية، وهناك 
خطط إلعادة عمل وتأهيل املصانع 
املسـتثمرين  وجـذب  واملعامـل، 
لوجود فرص واعدة للرشكات من 
أجل االستثمار يف العراق من خالل 
املشـاريع الحيوية وتطوير البنى 

التحتية“.
لديهـم  ”العراقيـني  أن  وأكـد، 
تجـاوز  عـىل  واإلرادة  التصميـم 
مخلفات املـايض  ومعاناتهم التي 
والرصاعـات  الحـروب  سـببتها 
لتحقيـق  واالنطـالق  والعنـف 

تطلعاتهم يف العيش الكريم“.

وبني أن ”العراق أصبح يتمتع اليوم 
واالقتصادي  األمنـي  باالسـتقرار 
وهي ظروف مناسبة لتطوير البلد 

وتوفري العيش الكريم ألبنائه“.
الجمهوريـة عن  وأعـرب رئيـس 
”شكره وتقديره للحكومة األملانية 
النـواب األملانـي  إلقـرار مجلـس 
(البوندسـتاغ) بـأن مـا أرتكبتـه 
عصابـات داعـش اإلرهابية بحق 
أبناء شـعبنا من االيزيديني يعترب 
جريمة إبادة جماعية“، مؤكداً أن 

”هذا يشء مهم بالنسبة لنا“.
بدورهـم جـدد السـادة السـفراء 
”دعـم بلدانهـم للعـراق، وقدموا 
بتنظيم بطولة  لنجاحـه  تهانيهم 
كأس الخليج الخامسة والعرشين 
وإحـراز لقبهـا وهـذا دليـل عىل 
التطـور امللمـوس للعـراق خـالل 

السنتني املاضيتني“.
اللقـاء،  هامـش  عـىل  وجـرى 
التطـورات  آخـر  ”اسـتعراض 
والعالـم  املنطقـة  يف  السياسـية 
الروسـية  الحـرب  وتداعيـات 
التأكيـد  جـرى  إذ  األوكرانيـة، 
عـىل أهمية تأمـني تجـارة الغذاء 

والطاقة وبما يحقق األمن الغذائي 
واالستقرار والسالم“.

رئيـس  اكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
يف  األمنيـة  األوضـاع  ان  رشـيد، 
العراق تحسنت عما كانت عليه يف 

السابق.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيـان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمال 
رشـيد اسـتقبل يف قـرص بغـداد، 
لـدى  سـفري جمهوريـة روسـيا 

العراق ايلربوس كوتراشيف“.
أن  الجمهوريـة  رئيـس  واكـد 
”األوضاع األمنية يف العراق تحسنت 
عما كانت عليه يف السابق“، مبينا 
أنه ”خـالل زيارتيه إىل محافظتي 
البرصة ونينوى ملس تقدما واضحا 
يف الخدمـات الرضوريـة، يف حـني 
احتضنـت مدينة البـرصة بنجاح 
بطولـة كأس الخليـج بنسـختها 

الخامسة والعرشين“.
واضـاف أن ”هذا مـؤرش إيجابي 
عـىل أن األوضـاع تسـري وفـق ما 

نخطط إليه“.

وبشأن الحرب الروسية األوكرانية 
أكـد الرئيس عـىل ”رضورة إنهاء 
الحـرب والبـدء بمفاوضـات بني 
الحـوار  لغـة  وتغليـب  الطرفـني 
الدبلوماسـية  الحلـول  واعتمـاد 
األمـن  يحقـق  وبمـا  لألزمـة 

واالستقرار للبلدين واملنطقة“.
بدوره، جدد السفري الرويس ”رغبة 
بـالده بتعزيـز العالقـات الثنائية 
وتطويـر التعـاون بـني البلدين“، 
مسـتعرضا آخر تطورات األوضاع 
بشأن الحرب الروسية األوكرانية.

مـن جانبـه ذكـر بيـان لرئاسـة 
الجمهوريـة تلقته ”الـزوراء“: ان 
رئيـس الجمهوريـة عبـد اللطيف 
جمـال رشـيد اسـتقبل يف قـرص 
بغداد، نائب املمثـل الخاص لألمم 
املتحدة يف العراق منسـق الشؤون 
اإلنسـانية غـالم محمد إسـحق، 
املتحـدة  األمـم  برنامـج  ووفـد 

للمستوطنات البرشية.
وشـدد الرئيـس، بحسـب البيان، 
عـىل أهميـة أن تبـارش منظمات 
األمـم املتحدة باألعمـال التي تقع 
عىل عاتقها، مشـرياً إىل أننا ننتظر 
املزيـد من الجهـود والعمـل لهذه 
املنظمـات األممية، حيـث ال يزال 
دورها متواضعا يف دعم وتشجيع 

عودة النازحني إىل مناطقهم.
واكـد عـىل رضورة تطبيـق بنود 
اتفاقية سنجار ألهميتها، واإلرساع 
ببناء املسـاكن املالئمة وغلق ملف 
النازحني، مبينا أن أولوياتنا تكمن 
يف حسم ملف النازحني، وإرجاعهم 
إىل مناطقهم السـكنية، وتحسني 
والسـكنية  املعيشـية  أوضاعهـم 
املأسـاوية حيـث تدنـي الخدمات 
الصحية والغذائيـة، وهذا يتطلب 
جهودا حثيثة ورسيعـة من كافة 

املنظمات لتحسني وضعهم.
ولفـت إىل أن رئاسـة الجمهورية 
مسـتعدة للتعـاون ودعـم عـودة 

النازحني إىل مناطقهم السكنية.
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بغداد/ الزوراء:
حدَد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العـرب مؤيد الالمي، 
آليـة ورشوط توزيع قطع األرايض عىل 
الصحفيني، وفيما اكد دخول قرار عالج 
الصحفيـني مجانا حيـز التنفيذ، أعلن 
تشـكيل لجنـة مـن نقابـة الصحفيني 
لزيارة الصحفيني الـرواد واالطالع عىل 

أوضاعهم.
وقـال الالمـي يف حديث متلفـز تابعته 
”الـزوراء“: انـه عىل تواصـل مع وزير 
الصحة واملتحدث الرسمي باسم الوزارة 
بخصوص قرار عالج الصحفيني مجانا 

يف املستشـفيات الحكوميـة، مؤكدا ان 
قـرار عـالج الصحفيني باملجـان دخل 
حيـز التنفيـذ، فهنالـك صحفيـون يف 

املحافظات تمت معالجتهم مجانا.
الذيـن  الصحفيـني  ان  واضـاف، 
يحتاجـون اىل العـالج بالخـارج يمكن 
مفاتحـة الجهـات املختصة بعـد توفر 
التخصيصات الالزمة يف املوازنة، مشيدا 
بـدور وزيـر الصحة ودعمـه لرشيحة 

الصحفيني.
عـىل  األرايض  قطـع  توزيـع  وبشـأن 
الصحفيـني، اوضـح الالمـي، أنـه تـم 
توزيـع أكثر مـن 10 آالف قطعة أرض 

عـىل الصحفيني يف جميـع املحافظات، 
الفتـا اىل ان هنـاك مشـاكل بـاألرايض 

املخصصة يف بغداد.
ولفت اىل ان رئيس الوزراء داعم حقيقي 
وزارة  بمخاطبـة  وطلـب  للصحفيـني 
املاليـة وامانة بغـداد والبلديات، وتمت 
مفاتحة هذه الدوائر بكتب رسمية من 
أجـل تخصيـص االرايض يف العاصمة، 
مبينا أن آلية توزيعها ستكون ملنتسبي 
النقابـة عن طريـق القرعة كما كان يف 
السابق وستكون االولوية ملن ال يستلم 
سـابقا واملتـزوج وكذلك غـري املتزوج 

املعيل لعائلة.

وحذر نقيـب الصحفيني العراقيني، من 
نرش استمارات وهمية يف بعض مواقع 
التواصل االجتماعي لتسجيل الصحفيني 
عـىل األرايض والعالج املجانـي، مؤكدا 
ان جميع هـذه االسـتمارات والروابط 

وهمية.
وبني أن لدى النقابة مرشوع اسـكاني 
للصحفيـني يتضمـن مجمـع سـكني 
اىل  السـكنية  وحداتـه  تبـاع  عمـودي 
الصحفيني باسـعار مدعومـة بانتظار 
تخصيص األرايض من الجهات املختصة 

للبدء بتنفيذ املرشوع.
وحذر نقيـب الصحفيني العراقيني، من 

وجود منظمات صحفيـة وهمية ليس 
لديها قانون تقوم ببيع بطاقات انتماء 
بسـعر 50 ألـف دينار واقـل، مؤكدا ان 
املنظمـات واالتحـادات القانونيـة هي 
التي لديها قانون مرشع من قبل مجلس 
النـواب كنقابـة الصحفيـني العراقيني 
ونقابـة املحامـني وغريها، وشـدد عىل 

رضورة محاسبة هؤالء الوهميني.
وحوَل الصحفيني الرواد قال الالمي، إنه 
سيكلف لجنة خاصة بزيارة الصحفيني 
الرواد لالطالع عىل أوضاعهم الصحية، 
وللنظر بحاالتهم لتقديم املساعدة وفق 

االمكانيات املتوفرة .

عـىل  الحصـول  كيفيـة  وبخصـوص 
عضوية النقابة اشار اىل وجود ضوابط 
لالنتمـاء للنقابـة تتمثـل بـان يكـون 
الصحفي يعمل يف وسيلة اعالمية سواء 
كانـت اذاعـة او تلفزيـون او صحيفة 
ويخضـع لالختبار التحريري يف النقابة 
وتكون االسـئلة عـن املجـال االعالمي 

والصحفي.
وبشـأن االبتزاز الصحفي دعـا الالمي 
اي شـخص يدعي انه تعـرض لالبتزاز 
مـن قبـل صحفـي اىل تقديم شـكوى 
لـدى نقابة الصحفيني وتبليغهم باالمر 
مع تقديـم االدلة واالثباتـات، وعندها 

سـتنظر النقابـة يف الشـكوى وتقـوم 
بفصـل الصحفـي وربما ترقـني قيده، 
ويف حـال ظهـر الصحفي غـري مقرص 

ستدافع النقابة عنه.
واشـاد نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
بدعـم رئيـس مجلس القضـاء االعىل 
القـايض فائـق زيـدان للصحفيني يف 
العـراق، الفتـا اىل ان القـايض زيـدان 
وجـه يف وقت سـابق جميـع املحاكم 
باملحافظات بعدم اصدار  االستئنافية 
صحفـي  اي  بحـق  قبـض  مذكـرات 
الصحفيـني  نقابـة  اعـالم  مـن دون 

العراقيني.
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جمهورية العراق                                     العدد : ٤٥٠٧ / ش / ٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                               التأريخ : ٢٠٢٣/١/١٧

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية يف الزهور
إعالن

املدعية / عذراء خالد أحمد
املدعى عليه / مصطفى حامد جرب

أقامـت املدعيـة ( عذراء خالد أحمـد ) الدعوى الرشعيـة املرقمة أعاله 
املتضمنة طلب الحكم : تفريق للرضر . 

وملجهولية محـل اقامتك قررت املحكمة تبليغـك بالحضور بصحيفتني 
محليتـني يوميتني، والحضـور بموعد املرافعة املصـادف ٣٠/١/٢٠٢٣ 
، أو إرسـال مـن ينوب عنـك قانونـا، ويف حالة عدم حضورك سـنجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول . 

القايض
عباس حسن عودة العكييل
٢٠٢٣/١/١٧

جمهورية العراق                                                                                                                                                             العدد: ١٠٧ 
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                       التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
رئاسة محكمة جنايات ذي قار الهيأة االوىل

اعالن
اىل/ املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه

كونكم مطلوبني لدى هذه املحكمة عن قضايا جنائية وفق احكام املواد املؤرشة ازاء اسم كل واحد منكم وملجهولية محل اقامتكم يف 
الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املحاكمة املؤرشة ازاء اسمائكم لتجيبوا 

عن التهمة املنسوبة إليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون.

                                                                                                                         القايض 
                                                                                                                 موفق نوري جاسم 
                                                                                    رئيـس محكمـة جنايـات ذي قـار االتحاديـة الهيـأة االوىل 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                                             العدد :٦٤٨/ب/٢٠٢١
رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار                                                                                                                                           التاريخ :٢٠٢٣/١/١٩

محكمة بداءة الرفاعي
م/ إعالن

سـتبيع محكمـة بـداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١٨/٥٢٢ الـرساي وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليـوم التايل للنرش وإذا 
صـادف اليوم الثالثني عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة املحكمة، فعـىل الراغبني بالرشاء الحضور يف 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٢٪ وال نقبل املبالغ النقدية 

إن لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية عىل املشرتي .

القايض
علوان خليف الركابي

األوصاف:-
١- موقع العقار: يقع يف مدينة الرفاعي/ حي املعلمني قرب محطة تعبئة الوقود.

٢- اوصاف العقار: دار مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية، الدار االوىل تحتوي عىل ساحة مكشوفة واستقبال وصالة وغرفتي نوم ومطبخ وصحيات 
مشـيدة بالطابوق واالسمنت ومسـقف بالشيلمان ومرصوفة بالكايش وكامل االبواب والشبابيك. اما الدار الثانية تتكون من طابقني الطابق االريض 
يحتوي عىل مسـاحة مكشـوفة واسـتقبال ومطبـخ وصالة وغرفة نوم وصحيـات والطابق االول يحتـوي عىل صالتني وثالثة غـرف نوم وصحيات 

ومشيدة بالطابوق واالسمنت ومسقفة بالشيلمان ومرصوفة بالسرياميك وكامل االبواب والشبابيك.
٣- مساحة العقار:٦٠٠  م٢.

٤- القيمة املقدرة للعقار: ارضا وبناءاً (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالثمائة وخمسون مليون دينار.
٥- شاغل العقار : مشغول من قبل املتداعيني.
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بغداد/الزوراء:

اصدرت األمانة العامـة ملجلس الوزراء، امس 

االثنني، توضيحا بشـأن قـرار مجلس الوزراء 

والدرجـات  العناويـن  باسـتحداث  الخـاص 

الوظيفية لتثبيت املتعاقدين عىل املالك الدائم.

وذكـرت االمانة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، ان 

«مجلس الـوزراء قـرر يف جلسـته االعتيادية 

الثالثة، املُنعقدة يف ٢٠٢٣/١/١٧، املوافقة عىل 

اسـتحداث وزارة املالية العناويـن والدرجات 

الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشـكيالت، 

يف   ،٢٠١٩/١٠/٢ قبـل  املتعاقديـن  لتثبيـت 

املالك الدائم من ضمن النفقات التشـغيلية أو 

التخطيطية لكل تشكيل بحسب اآلتي:

١. استحداث درجتني وظيفيتني ضمن موازنة 

محافظة واسط / عقود تنمية األقاليم، ضمن 

النفقات التشغيلية ملحافظة واسط.

٢. اسـتحداث (٦٧) درجـة وظيفيـة ضمـن 

موازنة مديرية زراعة دياىل، لتثبيت العقود قبل 

٢٠١٩/١٠/٢، من ضمن النفقات التشـغيلية 

ملديرية زراعة دیالی.

٣. اسـتحداث (١٨٦٩) درجـة وظيفية ضمن 

موازنة محافظة النجف األرشف / دائرة صحة 

النجـف األرشف، ضمـن النفقات التشـغيلية 

ملحافظة النجف األرشف.

٤. اسـتحداث (٥٢٥) درجـة وظيفيـة ضمن 

الكاظـم (ع) للعلـوم  موازنـة كليـة اإلمـام 

املبلـغ  فـرق  وإدراج  الجامعـة،  اإلسـالمية 

السـنوي (٤٩٩٩٥٥٨٢٠٠) دينـار إىل موازنة 

كليـة اإلمـام الكاظـم (ع) للعلوم اإلسـالمية 

الجامعة ضمن مرشوع قانون املوازنة العامة 

االتحادية للسنة املالية/ ٢٠٢٣.

٥. اسـتحداث (٣١) درجـة وظيفيـة ضمـن 

موازنة وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي/ 

جامعة البرصة للنفط والغاز، ضمن النفقات 

التشـغيلية لـوزارة التعليـم العـايل والبحـث 

العلمي.

٦. اسـتحداث (٨٤) درجـة وظيفيـة ضمـن 

موازنـة مجلـس محافظـة نينـوى، ضمـن 

النفقات التشغيلية ملجلس محافظة نينوى.

٧. اسـتحداث (٣٠٥) درجـة وظيفيـة ضمن 

األنبـار، ضمـن  موازنـة مجلـس محافظـة 

النفقات التشغيلية ملجلس محافظة األنبار.

٨. اسـتحداث (٢٤) درجـة وظيفيـة ضمـن 

موازنـة محافظة الديوانية/ ديوان املحافظة، 

ضمن النفقات التشغيلية ملحافظة الديوانية.

٩. اسـتحداث (١٢٦) درجـة وظيفيـة ضمن 

موازنـة محافظة ديـاىل/ دائرة صحـة دياىل، 

ضمن النفقات التشغيلية لدائرة صحة دياىل.

وظيفيـة  درجـة   (١٢٩) اسـتحداث   .١٠

ضمـن املوازنـة التخطيطية للرشكـة العامة 

للمنتوجات الغذائية التابعة إىل وزارة الصناعة 

واملعادن.

١١. اسـتحداث (٥٨٠) درجـة وظيفية ضمن 

موازنـة محافظـة كربـالء املقدسـة/ اإلدارة 

العامـة واملحليـة، ضمن النفقات التشـغيلية 

ملحافظة كربالء املقدسة.

١٢. اسـتحداث (٥) درجـات وظيفيـة ضمن 

موازنـة مجلـس الدولـة، وإدراج فـرق املبلغ 

موازنـة  إىل  دينـار   (١٤٧٥٢٨٠٠) السـنوي 

مجلـس الدولة ضمن مـرشوع قانون املوازنة 

العامة االتحادية للسنة املالية/ ٢٠٢٣.

وتابعـت ان «القـرار تضمـن ايضـا امتنـاع 

الجهـات املذكورة آنفا عن تعيني عقود جديدة 

أو تشغيل أجور يومية مستقبالً».
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بغداد/الزوراء:

كشفت وزارة الهجرة واملهجرين، امس 

االثنني، عن زيادة نسبة العودة الطوعية 

النازحـة إىل مناطـق سـكناها  لـألرس 

األصلية إىل ٧٥ باملئـة، فيما أكدت اعداد 

خطـة خاصـة لالندمـاج بمجتمعـات 

النـزوح ضمـن املحافظـات الوسـطى 

والجنوبية. 

وقـال املتحدث الرسـمي باسـم الوزارة 

عيل عبـاس جهاكري يف ترصيح صحفي  

«الـزوراء» إن «الـوزارة سـجلت زيادة 

واضحـة يف نسـبة العائديـن طوعيا إىل 

مناطق سـكناهم األصلية، إذ وصلت إىل 

٧٥ باملئة». 

وأضـاف جهاكـري أن «أغلـب النازحني 

إىل محافظـات الوسـط والجنـوب تـم 

حسـم موقفهم بعد توجيه دوائر وزارة 

الهجرة واملهجريـن برتويج معامالتهم 

إمـا لالندماج أو التسـجيل عـىل العودة 

الطوعية، مشـريا إىل أن أغلب املسجلني 

فضلوا االندماج بمجتمع النزوح».  

وأشـار اىل ان «الـوزارة أعطـت لـألرس 

التـي مىض عىل تواجدهـا ثمانية أعوام 

يف املحافظـات التـي نزحـوا إليها الحق 

باالندماج بعد ترويج املعامالت الخاصة 

بذلك». 

نينوى/الزوراء:
أفـادت الحكومة املحليـة يف مدينة 
املوصـل، مركـز محافظـة نينوى، 
الـكالب  إلبـادة  بحملـة  بالقيـام 
السـائبة، عقب هجـوم رشس ضد 
أطفال أسفر عن اصابة عدد منهم 

بجروح بليغة.
وقال قائممقام قضاء املوصل أمني 

ان  الفنـش يف ترصيـح صحفـي: 
«منطقة العبور، هـي من املناطق 
العشـوائية التي تقع خارج حدود 
التصميـم ملدينـة املوصـل، توجـد 
فيهـا كالب سـائبة والسـيما قرب 
مناطـق الطمـر الصحـي»، مبينا 
ان «هذه املنطقة شـهدت هجوماً 
من قبل هذه الـكالب عىل األطفال 

يف املنطقة ما اسـفر عـن اصابة ٩ 
أطفال بجروح بليغة».

وأوضح الفنش أنه «وعد بعداالبالغ 
عن الحالة، من قبل االهايل،  بالقيام 
بحملـة وابـادة مجاميـع الـكالب 
السـائبة»، مشـرياً اىل أن «الجهات 
املعنية تنتظر أي إخبار من املناطق 
التي تشـهد تواجد الكالب السائبة، 
مـن أجل القيام بالحملـة إلبادتها، 
حيث تكون الفرق املختصة جاهزة 

للقياد بمهامها».
بشـكل  السـائبة  الـكالب  تنتـرش 
العشـوائيات  مناطـق  يف  خـاص 
والقـرى واألرياف، لـذا يقوم اهايل 
تلـك املناطـق بمنـع أطفالهم من 

الخروج إىل الشارع.
وتتسـبب ظاهـرة انتشـار الكالب 
السـائبة بمشـاكل صحية وبيئية 
واجتماعيـة ونفسـية عديـدة، ألن 
بعضهـا مصـاب بـداء «الريبوز»، 
وهـو داء الكلـب الذي يعـد مرضاً 
خطرياً ينتقل اىل اإلنسان عن طريق 

الجهاز العصبي، ويـؤدي إىل املوت 
الرسيـع، مـا يجعـل مـن األولوية 
معالجة هذه الظاهرة أو الحد من 

تأثرياتها من قبل الجهات املعنية.
وتحـذر وزارة الصحـة العراقيـة، 
وبنحو مسـتمر، من انتشار مرض 
«داء الكلـب» بعـد تسـجيل زيادة 
متفرقـة  مناطـق  يف  باإلصابـات 
مـن البـالد، جـراء انتشـار الكالب 
السـائبة، داعية إىل القيام بحمالت 

إبادة لتلك الكالب. 
ويعـد «داء الكلـب» مـن األمراض 
الفريوسـية الخطـرية التـي تنتقل 
من الحيوان إىل اإلنسـان، وليس له 
عـالج، لكن يوجـد لقاح لـه، علما 
أن الفريوس ينتقـل من الحيوانات 

األليفة والربّية.
وبحسب أرقام تقديرية من جهات 
حكوميـة ومدنية، فإن عدد الكالب 
السـائبة يف العراق يزيد عىل نصف 
مليـون كلـب، منها أكثـر من ١٠٠ 

ألف يف العاصمة بغداد.

كربالء/الزوراء:

جاسـم  نصيـف  كربـالء  محافـظ  وجـّه 

الخطابي، امـس االثنني، الحكومية املحلية 

السـيارات  بتوريـد  الحكوميـة  والدوائـر 

الكهربائية أو «الهجينة» الصديقة للبيئة.

وقـال مدير بيئة كربالء حامد عبيد، يف بيان 

ورد «الزوراء»: ان املحافظ ومن خالل كتاب 

رسـمي وجّه بأن تكون السـيارات املجهزة 

مسـتقبال  ودوائرهـا  املحافظـة  لصالـح 

وصديقـة  اوهجينـة  كهربائيـة  سـيارات 

للبيئة لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة 

وحماية البيئة.

اسـتنادا  جـاء  املحافـظ  قـرار  ان  وبـنّي: 

لقـرارات صادرة مـن مجلس الـوزراء بأن 

تكـون املركبات املجهزة لصالـح الحكومة 

املحليـة والدوائر العاملة يف املحافطة خالل 

العقود الرسمية والخاصة باملشاريع والتي 

لم تجهز لحد االن  كهربائية او هجينة.

واشار عبيد اىل: ان هذا القرار جاء من أجل 

حمايـة البيئة وتقليل االنبعاثات وتماشـيا 

مع متطلبات املبادرة الوطنية لدعم الطاقة 

وتقليل االنبعاثات.

وبهـذا القـرار تعـد كربـالء أول محافظـة 

عراقيـة تتبنـى اعتماد املركبـات الصديقة 

للبيئة والتي ال تسـتهلك املشتقات النفطية 

حفاظاً عىل البيئـة وللتقليل من االنبعاثات 

الغازيـة التـي تعد أحـد أسـباب االحتباس 

الحراري والتغري املناخي.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت لجنة التعليم العايل يف مجلس 
النـواب، امـس االثنني، عـن حراكها 
لزيـادة موازنـة وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي ضمن قانون املوازنة 
العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠٢٣، 
والتنسـيق مع املصـارف الحكومية 

واألهلية ملنح قروض للطلبة.
وقال عضو اللجنة عادل حاشـوش، 
«اللجنـة  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
مستعدة إلسـناد الطلبة من مختلف 
طلبـة  خاصـة  الدراسـية  املراحـل 

الداسـات العليـا يف الحصـول عـىل 
القـروض مـن خـالل التنسـيق مع 
املصارف الحكومية واألهلية»، معرباً 
عن أمله من «الطلبـة املقرتضني أن 
«يسـتخدموا هذه القروض يف أمور 
ومشاريع صغرية منتجة تدر عليهم 
دخالً لتغطية نفقات الدراسة وغريها 

من املصاريف الحياة اليومية».
«املصـارف  أن  حاشـوش  وأضـاف 
الرشائـح»،  كل  مسـتعدة إلقـراض 
الفتاً إىل «اسـتعداد اللجنـة للتعاون 
والتنسـيق مـع املصـارف مـن أجل 

القـروض  هـذه  تسـديد  تسـهيل 
وبفوائد معقولة».

ولفـت إىل أن «موازنـة وزارة التعليم 
تـكاد  ال  العلمـي،  والبحـث  العـايل 
تذكـر فهي بنحـو ١-٢٪ من موازنة 
العـراق يف السـنوات السـابقة، عىل 
الرغم من وجود أكثر من ٣٥ جامعة 
حكومية، وهـذه املوازنـة ال تغطي 
أبسـط نفقات التعليم العايل لتطوير 
الجامعات وإنشـاء مراكـز البحوث 
واملختربات التي تحتاجها الكثري من 

الكليات».

وتابع أن «اللجنة ستعمل عىل زيادة 
موازنـة التعليـم العـايل يف املوازنـة 
عـىل  الرتكيـز  وسـيتم  القادمـة، 
الجامعات املستحدثة بشكل خاص، 
ولدينا ١٠ جامعات استحدثت عامي 
٢٠١٤- ٢٠١٥ ينبغي دعم موازناتها 
من أجل تخصيص األرايض وإنشـاء 
واالهتمـام  الحديثـة  البنايـات 
باملختـربات والبنى التحتيـة»، الفتاً 
إىل أن «مـن املهام األساسـية للجنة 
النهـوض بالتعليم العـايل وتحصيل 

الدعم الالزم يف 

بغداد/الزوراء:
كشـفت لجنة الخدمـات واإلعمـار النيابية، 
مقرتحـات  تقديمهـا  عـن  االثنـني،  امـس 
لتحسني الشـوارع الخارجية والداخلية وفك 
االزدحامات، فيما وجهت طلبا بشأن موازنة 

.٢٠٢٣
يف  محمـد،  رسوه  اللجنـة،  عضـو  وقالـت 
ترصيح صحفـي: إن «الطـرق الخارجية ما 
بني املحافظات، والداخلية بما يف ذلك األقضية 
والنواحي، تحظى باهتمام لجنة الخدمات»، 
مبينة أن «املشكلة داخل بغداد هي التعارض 

ما بني أمانة العاصمة واملحافظة».
ووفقـا لتلك «املشـكلة» شـددت النائبة عىل 
رضورة «حرص املشـاريع لـدى جهة واحدة 
فقـط»، داعيـة يف ذات الوقـت وزارة االعمار 
واالسـكان إىل «وضـع خطـط لحل مشـكلة 

االزدحام فيها».
وأضافـت محمد: أنـه «تم تقديـم مجموعة 
مقرتحات لتعديل بعـض مواد قانون الطرق 
والجسـور الذي قرأ قراءة أوىل ونأمل قراءته 
مرة ثانيـة»، ومن تلـك التعديـالت أوضحت 
«إجـراء صيانـة يومية عـىل الطـرق ما بني 

املحافظات وتحسـينها وتشجريها، وإنشاء 
سايد ثاني بني املحافظتني أو الثالث، للتقليل 

من الحوادث واالزدحامات».
وتابعت النائبة أنه «تم تخصيص ١٣٤ مليار 
دينار يف قانون األمن الغذائي إلنشـاء سـايد 
ثانـي ما بني كركوك ونينـوى وأربيل، وكذلك 
تـم تخصيـص ٣١ مليارا عىل السـايد الثاني 
مـا بـني ناحيـة جلـوالء يف قضاء جبـارة إىل 
قضاء كفـري يف محافظـة ديـاىل»، مطالبة 
بـ»تخصيص أموال من موازنة ٢٠٢٣ للطرق 

الخارجية، خاصة ما بني املحافظات».
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بغداد/ الزوراء:

واإلسـكان  اإلعمـار  وزيـر  أكـد 

والبلديـات العامـة السـيد بنگـني 

عـزم  االثنـني،  امـس  ريكانـي، 

الحكومـة رفع املسـتوى العمراني 

وتقديم الخدمات.

بيـان  يف  اإلعمـار  وزارة  وذكـرت 

تلقته «الـزوراء« ان «وزير اإلعمار 

واإلسـكان والبلديات العامة بنگني 

ريكانـي، زار محافظـة الديوانية، 

تنفذهـا  التـي  املشـاريع  ملتابعـة 

الـوزارة يف املحافظـة، ورافقـه يف 

الخدمـات  لجنـة  رئيـس  الزيـارة 

النيابية السيد محما خليل وعدد من 

السادة النواب واملحافظ وكالة».

و أكـد ريكانـي، بحسـب البيـان: 

تأتـي لالطـالع عـىل  «زيارتنـا  أن 

واقـع الحـال، و دفع وتـرية العمل 

وحل املشـاكل واملعوقات، ووجهنا 

الرشكات املنفذة ملرشوعي مجاري 

الجمهوريـة  ومجـرس   الديوانيـة 

وباقي املشـاريع لـإلرساع يف إنجاز 

املشاريع.

واعـداً بمراقبة جـدول تقدم العمل 

واتخـاذ  املقرصيـن  ومحاسـبة 

اإلجراءات القانونية بحقهم».

وأضـاف أن «محافظـة الديوانيـة 

العزيزة تحظى باهتمام الحكومة، 

وكانت أوىل محطات السـيد رئيس 

تشـكيل  بعـد  الـوزراء  مجلـس 

الحكومـة، و وزارة اإلعمار عازمة 

عىل رفع املستوى العمراني وتقديم 

الخدمات للمواطنني».

عـن  اإلعـالن  «قـرب  إىل  مشـرياً 

مشـاريع جديدة للمحافظة ضمن 

الربنامج الحكومي».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امس االثنني، اإلطاحة بــ٢٦ متهماً بينهم 

ارهابيون يف ثالث محافظات.

وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» انه «بنـاًء عـىل معلومات 

اسـتخبارية دقيقة لشـعب (اسـتخبارات وأمن) الفـرق الحادية عرشة 

والرابعـة عرشة والسادسـة عـرشة والسـابعة عـرشة، وبالتعاون مع 

اسـتخبارات وقوة من ألوية تلـك القيادات تم نصـب كمائن محكمة يف 

مناطق املحافظات (بغداد وصالح الدين ونينوى)».

وأضاف البيان أن «العملية أسـفرت عن إلقاء القبض عىل (٣) إرهابيني 

مطلوبني للقضاء وفق أحكام املادة (٤ إرهاب) يف مدخل نينوى سيطرة 

الشـهيد سـبهان وناحية حمام العليل و منطقة الرشـاد و(٢٣) متهما 

بمـواد قانونية مختلفة يف مناطق متفرقة من املحافظات ذاتها، وقد تم 

تسليمهم إىل جهات الطلب أصولياً».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامة للكمـارك، امس االثنني، انجـاز املرحلة 

األوىل من أتمتة اإلجراءات والنظام اإللكرتوني الشامل.
وذكرت الهيئة يف بيـان ورد لـ «الزوراء»: أن «مدير عام الهيئة 
العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي حرض اجتماعاً برئاسة 
وزيـرة املالية»، مبينـة أن «االجتماع ناقـش املنهاج الحكومي 
الخـاص بالهيئـة حيث تـم انجاز اكثـر ما موجـود يف املنهاج 
الـوزاري الخـاص بتعديل قانـون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسـنة 
١٩٨٤، و كذلـك قانـون التعرفـة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسـنة 

.» ٢٠١٠
وأشـارت اىل «انجاز املرحلة االوىل من الفقرة الثالثة من املنهاج 
الوزاري والتـي تتعلق بأتمتة االجـراءات و النظام االلكرتوني 

الشامل للكمارك».
ولفت البيان اىل أن «الهيئة تسعى جاهدة بكل طاقاتها لتطبيق 

فقرات املنهاج الوزاري الخاص بعمل الهيئة».



بغداد/ الزوراء:
امـس  الزراعـة،  وزارة  كشـفت 
االثنـني، عن سـبب ارتفاع أسـعار 
األعالف يف األسـواق املحليـة، فيما 
أعلنت عن اتخـاذ إجراءين ملعالجة 
ذلـك. من جانب اخر، زار خرباء من 
منظمـة االغذية والزراعـة التابعة 
لالمم املتحدة(FAO)  شعبة الزراعة 
املحميـة وعـددا من املـزارع ضمن 

قاطع سفوان غربي البرصة .
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد 
الخزعـيل، يف ترصيـح صحفي: إن 
”ارتفاع أسعار األعالف يعود بشكل 
رئيس إىل ارتفاع أسعار الحبوب يف 
األسـواق العاملية، حيث إن العراق 
يستورد كميات كبرية من الحبوب 

وزيت الصويا والذرة“.
الفتـًا إىل أن ”الوزارة اتخذت جملة 
من املعالجات تمثلت بالتوسـع يف 
الخطـة الزراعيـة للموسـم الحايل 

ملحصول الذرة الصفراء“.
وأضاف الخزعيل أن ”أكثر من 630 
ألـف طـن من الـذرة الصفـراء تم 
تسـليمها إىل مسـتودعات الوزارة 
عمـوم  يف  املنتـرشة  ومعاملهـا 

محافظات البالد“.

مبيناً أن ”الدولة تقوم برشاء الذرة 
الصفراء ”العرانيس“ بسـعر 500 
ألـف دينـار للطن الواحـد، وبيعها 
كحبـوب للمربـني بسـعر مدعوم 
للطـن  دينـار  ألـف   400 مقابـل 

الواحد“.
وتابـع أن ”هذا اإلجـراء يعد دعماً 
للفالحـني واملربـني ملعالجـة أزمة 
أن  مؤكـدا  األسـعار“،  ارتفـاع 
”مخازن الـوزارة ال تـزال تحتوي 
عـىل كميـات كبـرية مـن الحبوب 
للذرة الصفراء والتي تقدم كأعالف 

للحيوانات عىل اختالف أنواعها“.
مـن جانـب آخـر، زار خـرباء من 
منظمـة االغذية والزراعـة التابعة 
شـعبة    (FAO)املتحـدة لالمـم 

الزراعة املحميـة وعددا من املزارع 
ضمن قاطع سفوان غربي البرصة 

.
وذكر اعالم مديرية زراعة البرصة 
:“ ان الزيـارة جـاءت ضمن اطار 
املديرية واملنظمات  التعاون مابني 
العاملية للوقوف عىل اهم التحديات 
التـي تواجـه مزارعـي محصـول 
الطماطـم واملسـاعدة يف حلها من 
خـالل تزويدهـم باملعرفـة الفنية 
واالدوات التقنية لتحسـني االنتاج 

وتوفري فرص العمل ”.
مشـريا اىل انهـا تسـهم يف توسـع 
نظـم الزراعة واملسـاعدة يف اتخاذ 
القرارات املناسـبة لتطوير الواقع 

الزراعي يف املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر األمريكي 
يف مزاد العملة، امس االثنني، لتصل إىل أكثر من 126 مليون 
دوالر .وذكـر مصـدر: أن البنك املركزي بـاع، امس، خالل 
مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 126 مليونا و944 الفا 
و502 دوالر، بعـد ان كانت املبيعـات ليوم االحد 87 مليونا 
و437 الفا و 882 دوالرا، غطاها البنك بسعر رصف اساس 
بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف ان املبيعات من الدوالر 

ذهبت عىل شـكل نقدي بواقع 67 مليونا و900 الف دوالر، 
فيما ذهبت البقية البالغة 59 مليونا و44 ألفا و 502 دوالر 
لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي 
بلغ عددها 15 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت 
بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف الخارج 14 مرصفا، فيما 
كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط املشـاركة يف 

املزاد 164 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

االثنني.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من 
الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 434 الف دينار، وسـعر الرشاء 430 

الف دينار، فيما كانت االسعار صباح االحد 442 الف دينار للمثقال.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 404 آالف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 400 ألف.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 435 الـف دينار و445 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقـي بـني 405 آالف و 415 الف 

دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 510 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 470 ألف 
دينار وسـجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 385 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
 أكـد النائـب عـن محافظة البـرصة، رفيـق الصالحي، امـس االثنني، أن 
املحافظة ستكون بوابة لفتح آفاق واسعة لالستثمار والتعاون بني العراق 

ودول الخليج . 
وقـال الصالحـي يف ترصيح صحفـي: إن ”متغريات مفصليـة جعلت من 
الدول العربية تغري بعض الصور النمطية املرسومة عن العراق“، مبينا أن 

”خليجي 25 فرصة الستعادة مكانة العراق“. 
وأضاف ان ”محافظة البرصة ستكون بوابة العراق االقتصادية والسياحية 
للـدول العربية واألجنبية“، مؤكـدا أن ”البرصة أثبتت للعالم بأن شـعبها 

مضياف، وانه ذو حضارة إنسانية وتاريخية“. 
ولفـت الصالحـي اىل ان ”البرصة تحتل موقعا اسـرتاتيجيا يجعلها مركزا 
اقتصاديا مهما خالل املرحلة املقبلة“، منوها بأن ”املحافظة لم تعد مجرد 
منافسـة كرويـة عادية بل أنها باتـت تحظى بمتابعـة جماهريية كبرية 

وخصوصية لدى كل أبناء دول الخليج“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن املستشـفى البيطـري يف محافظـة دياىل، امـس االثنني، عن 
تسـويق اكثـر مـن مليـون و500 الـف دجاجـة لألسـواق يف عدة 

محافظات.
وقالت مدير املستشـفى البيطري يف دياىل، ابتسام محمد جاسم، يف 
ترصيح صحفي: إن ”قطاع الدواجن يف دياىل شهد تحسنا يف االنتاج 
خالل شهر كانون الثاني الجاري وفق االحصائيات املوثقة يف مراكز 

البيطرة املنترشة يف االقضية والنواحي“.
وأضاف جاسـم أنـه ”ال يمكن تسـويق اي منتـج دون فحوصات 
مبـارشة من قبل فـرق البيطـرة السـتحصال االذونات الرسـمية 

للمرور من السيطرات االمنية بني املحافظات“. 
وتابع أنه ”وفق االحصائيات لشهر كانون الثاني الجاري تم تسويق 
أكثر من مليون و500 الف دجاجة لحم اىل اسـواق عدة محافظات، 
باالضافـة اىل تسـويق اكثر من 63 الف طبقة بيـض“، الفتة اىل ان 
”حجم االنتاج يف تزايد مسـتمر خاصة ان دياىل تعد من املحافظات 
ذات معـدالت عاليـة يف االنتاج ويذهب الجزء االكرب منه اىل اسـواق 

محافظات الجنوب والوسط باإلضافة اىل العاصمة بغداد“. 
وتعد محافظة ديـاىل من املحافظات ذات االنتاجية العالية يف انتاج 
الدواجن بسـبب وجـود املئات مـن الحقول التي ترتكـز يف مناطق 

منديل والخالص وبعقوبة.
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بغداد/ الزوراء:

أعلـن وزير النفـط العراقـي، امس 
االثنـني، إضافـة 6 مليـارات برميل 
نفط و 23 مليار قدم مكعب قيايس 
مشـريا  الوطنـي،  االحتياطـي  اىل 
اىل اجـراء استكشـافات نفطيـة يف 
مناطق صحراوية لتعزيز احتياطي 
الثـروة الهيدروكربونيـة. . جاء ذلك 
خالل زيارته لرشكة االستكشـافات 
النفطيـة، وفق بيـان ورد اىل وكالة 

شفق نيوز.
وقال نائـب رئيس الوزراء لشـؤون 
الطاقـة وزيـر النفـط، حيـان عبد 
الغنـي: إن الفـرق الزلزاليـة التابعة 
النفطيـة  االستكشـافات  لرشكـة 
قد نجحت خـالل الفـرتة املنرصمة 
مـن تكثيف نشـاطاتها يف الصحراء 
الغربيـة مـن محافظـة االنبـار، اىل 
جانب بعض املناطـق يف محافظات 
نينـوى والنجـف واملثنـى وذي قار، 
الكيلومـرتات لجمع  وقطعـت آالف 
املعلومـات مـن مسـاحات األرايض 

املشـمولة باملسـح الزلـزايل ضمـن 
نتائـج  وحققـت  الـوزارة،  خطـط 

مثمرة.
وأشـار عبدالغنـي اىل اهمية تحويل 

”التوقعات“ اىل احتياطي ثابت يعزز 
مـن موقع العراق عـىل صعيد ادامة 

وزيادة إنتاج النفط والغاز.
 مبينا: ان هذه الجهود أسفرت خالل 
السنوات القليلة املاضية عن إضافة 
6 مليـارات برميل من النفط الخام، 
و 32 مليـار قـدم مكعـب قيـايس 
اىل االحتياطـي الوطنـي مـن الثروة 

الهيدروكربونية. 
مـن جانبه، قـال مدير عـام رشكة 
االستكشافات النفطية، عيل جاسم: 
ان نائب رئيـس الوزراء وزير النفط 
قـد اسـتمع اىل رشح عـن خطـط 
وبرامج الرشكـة اىل جانب حضوره 
ورشـة عمـل تـم تخصيصهـا عن 
الرقع االستكشـافية الواعدة بالغاز 
ونتائج العمل االستكشـايف والتقييم 
لها، والرؤى املسـتقبلية لالسـتثمار 

األمثل للثروة الهيدروكربونية.
 مؤكداً: ان الفـرق الزلزالية للرشكة 
تعتمـد أحـدث التقنيـات واالجهزة 
واملعدات املتطورة يف عمليات املسح 
لألرايض واملناطق املرشحة للتطوير 

واإلنتاج .      

بغداد/ الزوراء:
وقع البنـك املركزي، امـس االثنني، 
املؤسسـية  الحوكمـة  اتفاقيـة 
للمعايـري البيئيـة واالجتماعية مع 
مؤسسة التمويل الدولية IFC، فيما 
أشـار إىل أن إعـداد التقارير القوية 
بشـأن البيئة واملجتمـع والحوكمة 
يعد أمراً أساسـًيا لخلـق قطاع مايل 

مستدام.
املركـزي،  البنـك  مستشـار  وقـال 
إحسان شمران اليارسي، يف ترصيح 
صحفي: ان ”بطاقة األداء للمعايري 
والحوكمـة  واالجتماعيـة  البيئيـة 
املؤسسـية (ESG) للقطاع املرصيف 
العراقـي، بـدأ العمـل بهـا منـذ 5 
سـنوات“، مبينـا أن ”البنك املركزي 
وضع 6 معايري مهمـة تتعلق بأداء 

املصارف ونوعية االدارة“.
 75 لديـه  ”العـراق  ان  واوضـح 
سـتحدد  املعايـري  أن  إال  مرصفـًا، 
كفاءة وقابلية املصارف عىل تطبيق 
املعايـري وتماشـيها مـع املتطلبات 

االقتصادية والبيئية وغريها“.
وأشـار إىل ”قدرة البنك املركزي عىل 
فرز املصـارف، إذ تم تقسـيمها اىل 
عـدة فئات (مصـارف ممتازة جدا، 

مصارف بوضع متوسـط، مصارف 
ضعيفـة)“، الفتـا إىل ”اهميـة دفع 
اىل  لتصـل  الضعيفـة  املصـارف 

املستويات املقبولة“.
واشـاد ”بجهود مؤسسـة التمويل 
الدولية“، الفتا اىل أن ”هذه القضية 
املركـزي  للبنـك  بالنسـبة  مهمـة 
واملصـارف كونها سـتخدم القطاع 

املـرصيف ومعرفـة وضعـه وقدراته 
واملخاطر املحيطة به“.

مـن جانبها، قالت مديـر عام إدارة 
الحلول املعنية بشـؤون االسـتدامة 
واملسـاواة بني الجنسني يف مؤسسة 
بورتـر  مـاري  الدوليـة،  التمويـل 
بيشـكا: ان ”التقرير عرض سـجل 
البيئيـة  للمعايـري  املـرصيف  األداء 

واالجتماعيـة والحوكمة وهو األول 
مـن نوعـه يف العـراق، كونـه يقدم 
تحليـًال مهّمـاً ملخاطـر الحوكمـة 
البيئيـة واالجتماعيـة واملؤسسـية 
عرب القطاع املرصيف للبالد ويسـاعد 
املؤسسـات املاليـة العراقيـة عـىل 
بتلـك  التزامهـم  و  أدائهـم  قيـاس 

املعايري“.

واضافت أن ”إعداد التقارير القوية 
بشـأن البيئة واملجتمـع والحوكمة 
يعد أمراً أساسـًيا لخلـق قطاع مايل 
مسـتدام“، مشـرية إىل أن ”إطـالق 
العـراق  التـزام  يوضـح  التقريـر 
باإلجـراءات البيئيـة واالجتماعيـة 

والحوكمة“.
كما أكـد السـفري الهولنـدي، هانز 
ساندي: انه ”من املهم جدا أن ينتقل 
العـراق نحـو مرحلـة جديـدة من 
التطور املرصيف وتطبيق الشـفافية 
وتفعيـل نظـام ادارة املخاطـر بما 
يتـالءم مـع الظـروف املحيطـة يف 

العراق“.
بدورها، قالت مدير عام دائرة مراقبة 
الصريفة واالئتمان، قسمة صالح: ان 
يٌّ ملعرفة  ”بطاقة األداء هو قياٌس كمِّ
مدى امتثال املصارف لدليل الحوكمة 
املؤسسـية وتحتوي عىل (6) محاور 
بأفضـل  االلتـزام  بمسـتوى  تتعلـق 
املمارسـات يف القطـاع املرصيف داخل 
العراق، مما يسمح بأمكانية تصنيف 
البنـك  املصـارف املجـازة مـن قبـل 
املركـزي العراقي من حيـث الرصانة 
والفرص االسـتثمارية ونظـام ادارة 

املخاطر املعتمدة من هذا البنك“.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (0.17%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (1.083.304.579) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.584.969.159) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (611.69) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.17) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (610.66) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (41) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (123) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (193) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (42) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(76) مليون سهم بقيمة بلغت (127) مليون دينار من خالل تنفيذ (37) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
 أصدر وزير الصناعة واملعادن، خالد بّتال النجم، امس االثنني، 5 توجيهات 

لرشكة الصناعات الهيدروليكية.
وذكر بيـان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: ان ”وزيـر الصناعة واملعادن، خالد 
بّتـال النجـم، زاَر الرشكـة العامة للصناعـات الهيدروليكية ملُتابعة سـري 
وانتظـام العمـل واإلنتاج فيها“، مبينـاً أن ”بّتال أجرى جولـة ميدانية يف 
عدد من معامل الرشكة منها معمل املُسـتلزمات واألجهزة الطبية ومعمل 
تدريع وتحوير العجالت ومعمل تجميع وصيانة املنظومات الهيدروليكية 

ومركز الهيدروليك لإلطالع عىل إمكانياتها املُتاحة وسري العمل فيها“.
وأضـاف البيـان أن ”الزيـارة تخللت اجتمـاع الوزير مع رئيـس وأعضاء 
مجلـس إدارة الرشكـة وعـدد مـن مسـؤويل األقسـام فيها جـرى ِخالله 
إستعراض وُمناقشة آليات العمل املُتبعة وتفاصيل عقود املُشاركة املُربمة 
ومواضيـع أخرى تُخص أنشـطة الرشكـة وإمكانياتهـا يف دعم قطاعات 
الدولة“، مشـرياً اىل ”التأكيد عـىل دعم القطاع الخـاص الجاد والحقيقي 

الذي ُيسهم يف تطوير الرشكة وخدمة عملها“.
ووجه بتال، بحسـب البيان، ”بُمعاملة الُرشكاء الحقيقيني بشكٍل إيجابي 
إليصال رسالة بجدية الرشكة يف العمل املُشرتك رشيطة أّن تهدف املُشاركة 
إىل إسـتحداث معامل وخطـوط إنتاجية حديثة وُمتطورة لرفع ُمسـتوى 

اإلنتاج وتحقيق املُنافسة“.
مؤكـداً عىل ”رضورة االهتمـام بالدعاية واإلعالن عن أي نشـاط أو عمل 

للتعريف بإمكانيات وُقدرات الرشكة يف مجاالت تخُصصها“.
وشدد عىل ”اسـتغالل إمكانيات الرشكة يف دعم الُجهد الهنديس من ِخالل 
تأهيل وإعادة الحياة لآلليات واملُعدات العسـكرية العاطلة والخارجة عن 
الخدمة“، موجهاً ”برفع رأسـمال الرشكة وتوسـيع نشـاط الرشكة من 

ِخالل عقود املُشاركة الرصينة واإلقرتاض وفق الضوابط والتعليمات“.
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ïÏmä@˝i@pb‡‹◊ والذكريـات الجميلـة  الصـور  عـرشات 

العطـرة تقافـزت اىل مخيلتـي بعـد ان 

تعايشـت مع احـداث خليجـي 25 التي 

اختتمت يف البـرصة  تحت مجهر املاليني  

من االشـقاء الخليجيني  سواء  من حظر 

منهـم ميدانيـا  او مـن  شـاهدها  عـرب 

الفضـاء ، نعـم قالـت البـرصة كلمتهـا   

واعـادت الـروح  لبطولـة كاس  الخليج  

لتدحـض  بعض الطروحـات التي تظهر 

بـني الفينـة واالخـرى محاولـة التقليل 

مـن اهميـة  البطولة تحت ذرائع شـتى  

اقـل مايقال عنها انها خلت من اسـانيد 

االقناع التي تتماىش مع الواقع  وتنسجم 

مع املنطق ، صحيـح ان  البطولة  التزال  

غري مدرجة يف االجندة الفيفوية  بل حتى 

االسـيوية اال ان ذلـك اليقلل من شـأنها 

واهميتها  والسيما انها حركت هواجس 

االهتمام بالبنى التحتية يف اوساط  الدول 

املشـاركة فاقيمـت املنشـآت الرياضية 

الكـربى  وشـيدت املالعـب القـادرة عىل 

العربيـة  املسـابقات  اكـرب  احتضـان 

والقارية والدولية  اىل جانب اسـتقطاب 

كبـار املدربـني يف العالم فضـال عىل انها 

قدمت لنا عـرشات النجوم الذين مازالت 

اسـماؤهم طرية يف الذاكرة كما اسهمت 

يف ايصال كـرة دول املنطقـة اىل الفضاء 

العاملي،  ان اية اطاللة منصفة عىل املشهد 

الكـروي الخليجـي سرتسـل باشـارات 

مهمـة وواضحـة  اىل مـن يهمـه االمـر 

مفادهـا رضورة التعاطي مـع البطولة 

بروح الرتسـيخ والتثبيت والدعم والنظر 

اليها عـىل انها عرس كروي خليجي كان 

وراء التغيريات االيجابية التي حلت بكرة 

املنطقـة تصاعديا  ويكفـي ما حصل يف 

السـنوات االخرية من تنافس شديد شهد 

غياب ما نسـميه بــ  (الحلقة االضعف) 

كمـا كان يحدث يف سـالف الزمان  وهذه 

من الدالئـل التي التخطئهـا العني والتي 

يف  وتاثريهـا   البطولـة   اهميـة  تؤكـد 

االرتقـاء بالكرة الخليجيـة  اىل االفضل ، 

ان دروس العـرس الكـروي الخليجي يف 

البرصة  كثرية  ومتشـعبة يتوجب علينا  

ان نتعلمها ونسـتوعبها ونسـتحرضها  

عىل الدوام  وبالتايل نسـعى اىل الدفاع عن 

هذا االرث الكروي ونحافظ عىل ديمومته 

فهـذه مسـؤولية كبـرية يف اعنـاق ذوي 

الشان يف الدول الثماني املشاركة وعليهم 

ان يدركوا حجم تلك املسؤولية . @áËæa@áj«@Å˝ñ
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@’Ìãœ@Û‹«@ÊÎán»Ì@ÊÏ»vìfl
ÚÓ„aä@‚bflc@ÈmäbèÇ@k‘«@ÚÓ„b‡Ó‹è€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
 اعلنْت ادارة نادي السـليمانية الريايض عن تعرض فريقها الكروي العتداء بعد خوض مباراة 
مـع فريـق رانية ضمن منافسـات الـدور األول من الدوري الكردسـتاني املمتاز لكـرة القدم. 
وقالت اإلدارة يف بيان «لألسـف عىل الرغم من هزيمة نادينا أمام رانية بهدفني مقابل ال يشء، 
تعرض العبي فريق السليمانية العتداء بعد مغادرتهم ملعب املباراة، إذ قام بعض من مشجعي 
رانية برشـق حافلة العبينا بالحجارة وكرس زجاجها». وكان فريق رانية قد اسـتضاف فريق 
السليمانية يف الجولة الثانية من األسبوع العارش للدوري الكردستاني املمتاز لكرة القدم. وقد 

أنهى نادي السليمانية الدور األول من املنافسات متصدراً الدوري.

ãºcÎ@ã–ñc

Ÿj»í@Üb»éa@¿@�bjjé@ÊÏÿm@Êc@Âfl@·ƒ«c@áuÏÌ@¸@Zê„ÏÌ@“b‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـَن نـادي النفـط، حامل لقب 
السـلة  لكـرة  املمتـاز  الـدوري 
االعتـذار عـن املشـاركة ببطولة 
دبي، املقرر انطالقها يف 27 كانون 
الثانـي الجـاري، ألسـباب فنية 
تتعلـق بالرتكيـز عىل مشـاركته 
الحالية يف بطولة السـوبر لغرب 

آسيا ”وصل“.
وقـال النفـط، يف بيـان رسـمي 
”قررنا عدم املشاركة يف البطولة 
العربية بدبي، لتداخلها مع بطولة 

.“(WASL) سوبر غرب آسيا
وأضـاف البيان ”يحتـاج الفريق 
بطولـة  خطـف  عـىل  للرتكيـز 
السـوبر، إضافة إىل الجهد العايل 
لالعبني ضمن منافسات الدوري 
املمتاز، واستدعاء بعض الالعبني 

إىل املنتخب الوطني“.
وتابـع: ”لذلك قررت إدارة النادي 
والـكادر الفنـي، الرتكيـز أكثـر 
عىل املشـاركة اآلسيوية الحالية، 
واالعتـذار عن البطولة العربية يف 

دبي“.
يلعـب  أن  املفـرتض  مـن  وكان 
يف  الثانيـة  باملجموعـة  النفـط 
بطولـة دبي، إىل جانب ”الريايض 
وبريوت اللبنانيني، وسال املغربي، 

والصفاقيس التونيس“. 
يذكر أن النفط نجح من االنتصار 
يف 3 مواجهـات ببطولة السـوبر 

لغرب آسـيا ”وصـل“، عىل أندية 
الكرامة السـوري (ذهابا وإيابا) 
اللبنانـي، بينما خرس  والريايض 

أمام جونانجان اإليراني.
ويف سـياق اخـر انطلقـت امس 
املنتخـب  تحضـريات  االثنـني 
الوطني لكرة السـلة، اسـتعداًدا 
التصفيـات  يف  للمشـاركة 
يف  سـتقام  التـي  اآلسـيوية، 
العاصمة القطرية الدوحة خالل 

شهر شباط املقبل.
واقيمـت التدريبـات داخل صالة 
الشـعب بالعاصمة بغداد، وتمت 
دعـوة 17 العبـا من قبـل املدير 
الفنـي محمد نجار إىل املعسـكر 
املغلق، الذي يسـتمر حتى نهاية 

الشهر الجاري.
وضمت القائمة كال من ”حسان 
عيل، عـيل مؤيد، محمـد صالح، 
حسني هادي، عيل حاتم، عبدالله 
حيـدر، عبداللـه مجيـد، نورس 
محمـد  حسـن،  إيهـاب  رضار، 
عبدالخالـق، فريـد رعـدي، كرار 
جاسـم، عبـاس هادي، جاسـم 
محمد، مراد عيل، ريكان عثمان، 

ديماريو“.
ويعد هذا التجمـع الثالث مؤخرا 
للمنتخـب الوطنـي، إذ سـبق له 
وبغـداد،  كركـوك  يف  التحضـري 
وخاض عددا من اللقاءات الودية 

مع األندية املحلية.

@‚á«@Â«@äân»Ì@¡–‰€a@Ú‹é@’Ìãœ
ÚÓ€Îá€a@ÔiÜ@Ú€Ï�ji@Ú◊äbìæa

bÓée@pbÓˆbË‰€@�a7õ•@�bÓj‹é@Êbnè◊bub†@…fl@fiÜb»nÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
 أكد العب منتخبنا الوطني ونادي الرشطة 
الريـايض، مناف يونس، أنه ال يوجد أعظم 

من أن تكون سبباً يف اسعاد شعبك.
وقـال يونـس يف تدوينة عرب حسـابه عىل 
”فيسـبوك“ إنـه ”ال يوجـد أعظـم من أن 

تكون سبباً يف اسـعاد شعبك الفقري منهم 
والطفل والكهل واألمهات واآلباء.. شـعور 
ال يصدق ما زلت أعيشـه وأعيش لحظاته 

التاريخية ”.
وبني أن ”قيمـة الهدف تكمن يف أنه أصبح 
مصدر سـعادة شـعبي وهذا ما افتخر به 

جداً وسـتبقى هـذه اللحظات راسـخة يف 
ذهنـي إىل األبـد، الشـكر موصـول إىل كل 

الشعب العراقي عىل مؤازرتكم“.
يذكر ان يونس سـجل هـدف فوز منتخبنا 
الوطنـي الثالث يف مرمى ُعمان والذي منح 

العراق لقب كأس الخليج ”خليجي 25“.

Ôibjì€aÎ@ÔöbÌã€a@µ«b�‘€a@ÚÌb«ä@ÚÓ€Î˚èfl@‚bflc@b‰»õÌ@25@ÔvÓ‹£@åÏ–€a@ZÔéÏj‹®a
ÂÌáœaã€a@ÜÏédi@Ô–n•@áì®a@Ú˜ÓÁ

بغداد/ الزوراء:

اسـتقبَل رئيُس مجلـس النواب محمد 

الحلبويس وفَد املنتخب الوطنّي الفائز 

بلقِب كأس خليجـي 25 التي اختتمت 

مؤخراً يف مدينِة البرصة.

وأثَنى رئيس مجلس النواب عىل الُجهوِد 

املتميـزة من قبل الجميع باسـتضافِة 

بطولة خليجـي 25، وُحصول املنتخب 

الوطنّي عىل اللقب للمرِة الرابعة.

وقاَل لقد عشنا لحظاٍت عصيبًة ونحن 

عىل مدرجاِت امللعب نتابع لقاَء الختام 

الذي كانت نهايته مسـكاً عىل العراق 

اإلنجـاز  إن هـذا  إىل  جميعـاً مشـرياً 

يضعنا أمام مسـؤوليِة رعاية القطاع 

الريايض، واالهتمام به بصورٍة عامة، 

ولعبة كرِة القدم عىل وجِه الُخصوص، 

ودعـم الشـباب العراقـّي الـذي كان 

حريصاً عىل زرِع االبتسامِة عىل وجوه 

العراقيني.

كمـا أشـاد الحلبويس، بجهـود رئيس 

االتحاد العراقي لكـرة القدم والجهات 

املسـاندة من محافظة البرصة ووزارة 

الشـباب والرياضة، بعد النجاح املبهر 

لبطولة خليجي 25.

وقـدم رئيـس مجلـس النـواب لوزير 

املربقـع،  أحمـد  والرياضـة  الشـباب 

ومحافـظ البـرصة أسـعد العيدانـي، 

ورئيس االتحـاد العراقي لكـرة القدم 

عدنان درجـال والنائـب الثاني يونس 

محمود، درع الربملان، وذلك لجهودهم 

املتميـزة باسـتضافة بطولـة خليجي 

25، وحصـول املنتخـب العراقـي عىل 

اللقب للمرة الرابعة يف تاريخه.

وعـىل هامـش اللقـاء، تم تـداول عدة 

قضايا رياضية، والسعي إلقرار قوانني 

جديدة لدعم الرياضة العراقية، وكذلك 

املشـاركات املقبلة للمنتخـب العراقي 

يف بطـوالت غـرب آسـيا وكأس آسـيا 

وتصفيات مونديال 2026.

كما احتفت هيئُة الحشد الشعبّي بوفِد 

املنتخـِب الوطنّي الفائـز بلقب بطولِة 

خليجـي 25 التـي احتضنتها البرصة، 

وذلـك يف حفـٍل أقيـم يف مقـّر الهيئـة 

بُحضور وزير الشباب والرياضة أحمد 

املربقع ورئيس هيئِة الحشـد الشعبّي 

فالـح الفياض، إىل جانب تواجد رئيس 

االتحـاد العراقـّي لكرِة القـدم عدنان 

التنفيذّي،  املكتـب  درجـال، وأعضـاء 

أسـعد  البـرصة  إىل محافـِظ  إضافـًة 

العيداني. 

وأكَد الفيـاض يف كلمته خـالل الحفل 

الـذي نظمتـه هيئـة الحشـد لتكريم 

املنتخـب إن ”الشـعب العراقـّي أظهر 

جوهـَر صفاتـه مـن خـالل ُبطولـِة 

خليجي 25 مبيناً إن ”البرصة خرُي َمن 

يعـرب عن العراق“ الفتـًا إىل إن ”العراق 

قّدم نفسه إىل أشقائه يف بلدان الخليج 

بكل فخٍر وعٍز وشموخ“.

واسـتقبل رئيُس تحالـف الفتح هادي 

العامري وفـَد منتخبنـا الوطنّي لكرة 

القدم الفائز ببطولِة كأس خليجي ٢٥ 

التي اختتمت مؤخراً يف مدينِة البرصة.

وثّمن العامري الروَح القتالّية ألُسـود 

الرافديـن وإرصارهـم وعزيمتهم عىل 

تحقيـق النـرص للعـراق، وعكس ذلك 

عىل أبناء الشعب العراقّي الذي عّرب عن 

فرحته باألبطـال بطريقٍة عفويٍة، ويف 

صوِر انتصـاٍر رائعـة تناقلتها معظم 

وسائل اإلعالم يف مختلف أرجاء العالم، 

وأثبتـت أن العراق قادٌر عىل اسـتعادِة 

هيبته ومكانتـه الحقيقّية يف املنطقة، 

وال يـأس يف الحياِة لطاملا هنـاك ارادٌة 

جبـارٌة تؤمـن بأن تكـون منتـرصًة، 

لعراقنـا  مـرشٍق  بمسـتقبٍل  وتزهـو 

الحبيب.

انطاليا/ قحطان املالكي:
 اسـتعداداً لنهائياِت كأس آسيا للشـباب التي تستضيفها أوزبكستان 
يف األول مـن آذار ، ويف أوىل مبارياتـه ضمن معسـكره املقـام يف مدينِة 
أنطاليا الرتكية، تعادَل منتخبنا الشـبابي مع نظريه الطاجكي سـلبياً 
يف املبـاراِة التـي أقيمـت عـرص امس االثنـني يف ملعب سـيدا الفرعي. 
الشوُط األول بدأ رسيعاً، ونجَح منتخبنا من فرض سيطرته عىل الربع 
األول من هذا الشـوط، حيُث سـجل هدفاً عن طريق اسماعيل أحمد يف 
الدقيقة 12، لكن حكم املباراة أشـاَر إىل إلغائه  بداعي التسـلل، وحاول 
املنتخب الطاجيكي مجـاراَة منتخبنا، وبدأ أوىل هجماته  الخطرة التي 

نجَح بإبعادها الحارس حسني حسن، بعد ذلك عادت الحيازة العراقّية 
يف منتصف الشـوط األول، حيث سدد إسماعيل أحمد كرة ثابتة أبعدها 
الحـارس الطاجيكي بصعوبة، تبعتها فرصة خطـرة عن طريِق عبود 
ربـاح أبعدها الدفـاع الطاجيكي، بينمـا رد املنتخـُب الطاجيكي بكرٍة 
خطرة أخرى، تصدى لها الحارُس العراقي يف الدقيقة 35، بعد ذلك عاد 
منتخبنا لتهديد مرمى املنتخب الطاجيكي عرب  فرصتني محققتني عن 
طريـق حيدر عبـد الكريم ومحمد جميل يف الدقيقتـني 39 و44، لتأتي 
بعد ذلك صفارة الحكم الرتكي بنهايِة الشـوط األول بالتعادل السلبي. 
شـوُط املباراة الثاني لم يشهد خطورًة تذكر عىل مرمى املنتخبني حتى 
حانـت الدقيقـة 65، إذ رد قائـم املنتخـب الطاجيكي كرًة رأسـية عن 
طريق العب منتخبنا مسـلم موىس، وبعدها قام مدربا املنتخبني بعدة 
تغيريات يف هذا الشوط، وكادت تغيريات مدرب منتخبنا عماد محمد أن 
تأتي بثمارها، عندما الحت فرصة يف الدقيقة 81  سددها سجاد محمد 
فاضـل  خارج املرمى، بينما أضـاَع املهاجم الطاجيكي فرصًة محققًة 
للتهديف يف الدقيقـِة 89، ورد منتخبنا عىل إضاعِة املنتخب الطاجيكي 
بإهدار  هدٍف محقق، حيُث وضعت  تمريرة أسـهر عيل البديل حسـن 
عيل بمواجهـِة الحارس الطاجيكي لكنه لم ينجـح بإيداعها يف املرمى 
الطاجيكـي بعد تدخل الحارس الذي أنقـذ مرماه من هدٍف مؤكد. بعد 

ذلك أطلق الحكم صفارَة النهاية بالتعادل السلبي بني املنتخبني.

بغداد/ ميثم الخفاجي: 
اصدرت إدارة نادي الزوراء الريايض توضيحاً بخصوص املحرتف الربازييل برونا 

ليما قلْب الدفاع لفريق الكرة األول يف النادي.
 وقال عضو اإلدارة واملتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد إن“ اإلدارة منحت 
أن  عىل  السابق  األول  كانون  من  والعرشين  السادس  تاريخ  منذ  إجازة  الالعب 
تنتهي يف السابع من الشهر الحايل، ولكن الالعب لم يلتحق بالفريق لغاية هذه 

اللحظة“.
وأضاف رشيد أن“ إدارة النادي أبلغت الالعب بشكل رسمي عن طريق الـ(إيميل) 
الخاص ولكن بدون جدوى“، مبينا أن ” اإلدارة حذرت الالعب ووجهة انذاراً ثانياً 
يف حال عدم التحاقه بالفريق خالل 72 ساعة سيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
بحقه ، وفعال تم إبالغ االتحاد العراقي لكرة القدم وكذلك االتحاد الدويل ونحن 

بانتظار الرد بخصوص ذلك“.
النادي  إدارة  أن“  أوضح رشيد،  الحالية  الفرتة  النادي يف  تعاقدات  وفيما يخص 
أجرت مجموعة من التعاقدات مع العبني محرتفني وهم االردنيني أبراهيم محمد 
سعادة ومحمد عيل حسن ابو حشيشة العباً املنتخب األردني وتم اكمال جميع 

اوراقهم وأصبحا جاهزين للمشاركة يف مباريات الفريق يف الدوري املمتاز“.
وتابع رشيد، أن“ هنالك مجموعة من الالعبني الذين غادروا أسوار النادي بشكل 
نهائي وهم كل من املحرتف السوري محمد عنز واملغربي سفيان طالل والالعب 
والحارسان محسن سامي وحيدر  العابدين سالم  زين  و  كاظم  حسن عاشور 

أحمد عزيز“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
انضم الالعب األردني، خالد الصياحني، 
ليمثل  زاخو،  نادي  لصفوف  رسميا 
املوسم  نهاية  حتى  القدم  كرة  فريق 

الحايل.
األردني  املحرتف  الصياحني  ويعترب 
لزاخو،  مؤخرا  ينضم  الذي  الثاني 
بعدما انتقل إليه مدافع الحسني إربد، 

حجازي ماهر.
صناعة  مركز  الصياحني  ويشغل 
األلعاب، إذ مثل منتخب األردن (تحت 
املاضيتني من  النسختني  يف  ٢٣ عاما) 

كأس  ونهائيات  آسيا  غرب  بطولة 
آسيا.

مع  الكروي  مشواره  الصياحني  وبدأ 
الرصيح  بني  يتنقل  أن  قبل  العربي، 
والفيصيل، كما خاض تجربة احرتافية 

مع البحرين البحريني.
األردنيني،  الالعبني  عدد  بذلك  وارتفع 
الذين احرتفوا مؤخرا يف الدوري املمتاز، 
وإحسان  الصياحني  وهم  سبعة  إىل 
أبو  ومحمد  الرشدان  ونزار  حداد 
وحجازي  سعادة  وإبراهيم  حشيش 

ماهر ومحمد الرازم.
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تورينو / متابعة الزوراء:
 ١٥ حسم  عقوبة  تعويض  رحلة  يوفنتوس  بدأ 
أتاالنتا  أرضه مع  بتعادل عىل  نقطة من رصيده 
٣-٣ يف املرحلة التاسعة عرشة من الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
قرار  من  يومني  بعد  اللقاء  يوفنتوس  وخاض 
بتزوير  التهامه  رصيده  من  نقطة   ١٥ حسم 
الالعبني،  بعض  بانتقال  الخاصة  املالية  البيانات 
العارش  إىل  الثالث  املركز  من  تراجعه  اىل  أدى  ما 
وقىض منطقياً عىل آماله باملنافسة عىل اللقب أو 

حتى نيل مركز مؤهل اىل دوري األبطال.
إذ  العجوز»،  «السيدة  عىل  صعبة  البداية  وكانت 
الدقيقة  منذ  متخلفاً  نفسه  أليغري  فريق  وجد 
الذي  لوكمان  أديموال  للنيجريي  بهدف  الخة 
قوية  فسددها  بوغا،  جرييمي  من  الكرة  وصلته 
التشيكي فويتشيخ شتشيزني يف  الحارس  أخطأ 

صدها.
اىل  الفريق  أعاد  ماريا  دي  أنخل  األرجنتيني  لكن 
انتزعها  جزاء  ركلة  من  التعادل  بإدراكه  اللقاء 
نيكولو فاجيويل من الربازييل أندرسون واحتسبت 

بعد تدخل حكم الفيديو املساعد «يف أيه آر .(٢٥) 
التقدم  واكتملت عودة يوفنتوس بتسجيله هدف 
اىل  ماريا  دي  من  بالكعب  جميلة  تمريرة  إثر 
البولندي  لتجد  عرضية  الكرة  لعب  الذي  فاجيويل 
يف  مبارشة  األخري  فتلقفها  ميليك،  أركاديوش 

الشباك .(٣٤) 
وتكرر سيناريو الشوط األول يف مستهل الثاني، إذ 
سجل أتاالنتا هدف التعادل بعد أقل من دقيقة عىل 
تمريرة  بعد  ماييل  يواكيم  الدنماركي  البداية عرب 
األرض  أصحاب  صعق  الذي   (٤٦) لوكمان  من 
بهدفه الشخيص الثاني عندما ارتقى وحول الكرة 

برأسه يف الشباك .(٥٣) 
نفذها  حرة  ركلة  من  بالتعادل  يوفنتوس  ورد 
دخول  عىل  معدودة  دقائق  بعد  دانيلو  الربازييل 
فيليب  الكرواتي  من  بدالً  كييزا  فيديريكو 
كوشتيتش (٦٥) ومويس كني وفابيو مرييتي بدالً 
بمن ميليك ودي ماريا (٧٤) من دون أن يغري ذلك 
بالنتيجة، لريفع عمالق تورينو رصيده  أي يشء 
رصيد  بات  فيما  التاسع،  املركز  يف  نقطة   ٢٣ اىل 

أتاالنتا ٣٥ يف املركز الخ مؤقتاً.

الرياض / متابعة الزوراء:
خرج النرص فائزاً من الظهور الرسمي األول لنجمه الجديد الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، وذلك عىل حساب االتفاق -1صفر يف املرحلة 

الرابعة عرشة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وبهذا الفوز بقي النرص يف الصدارة بفارق نقطة أمام الهالل الفائز 

بدوره عىل أبها 2-1.
جمعت  ودية  مباراة  يف  بثنائية  النرص  مع  بدايته  سجل  وبعدما 
جريمان  سان  بباريس  املايض  الخميس  والهالل  النرص  نجوم 
نادي  مع  الرسمي  مشواره  رونالدو  بدأ   ،5-4 الفائز  الفرنيس 

إنكلرتا  يف  إيقافه  بسبب  ملباراتني  البداية  أرجئت  بعدما  العاصمة 
لتحطيمه هاتف طفل من مشجعي إيفرتون بعد مباراة مع فريقه 

السابق مانشسرت يونايتد يف نيسان/أبريل.
وكانت البداية موفقة وإن فشل يف إيجاد طريقه للشباك، إذ 

حقق فريقه الجديد األهم ما أبقاه يف الصدارة 
أندرسون  الربازييل  سجله  هدف  بفضل 

املباراة  من   31 الدقيقة  يف  تاليسكا 
مرسول  ملعب  عىل  أقيمت  التي 

ألف   23 قرابة  بحضور  بارك 
متفرج.

لوس أنجليس / متابعة الزوراء:
تعملق النجمان كايري إرفينغ وليربون جيمس بتسجيلهما 
تباعاً 38 و37 نقطة وقادا فريقيهما بروكلني نتس ولوس 
حامل  ووريرز  ستايت  غولدن  عىل  للفوز  ليكرز  أنجليس 
 ،121-112 باليزرز  ترايل  وبورتالند   120-116 اللقب 

ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
الغربية،  املنطقة  متصدر  ناغتس،  دنفر  ُمني  املقابل،  يف 
ضيفه  أمام  االخرية  العرش  مبارياته  يف  األوىل  بخسارته 
أوكالهوما سيتي ثاندر 101-99.عىل ملعب ”تشايز سنرت“ 
كيفن  نجمه  لجهود  املفتقد  نتس،  استعاد  كاليفورنيا،  يف 
دورانت الغائب عن املالعب 6 مباريات جراء تعرضه إلصابة 
جهود  بفضل  هزائم   4 بعد  االنتصارات  سكة  ركبته،  يف 
إرفينغ الذي أخذ عىل عاتقه الشق الهجومي أمام ووريرز، 
38 نقطة.ووجد  الجمعة بتسجيله  يوتا جاز  أمام  وقبلها 
إرفينغ الذي سجل 12 رمية من أصل 22، منها 5 من أصل 
كالكستون  نيك  املحارب  بزميله  الثالثية،  الرميات  عن   7
أفضل سند له، حيث سجل العب االرتكاز 24 نقطة والتقط 
إىل  الحاسمة  التاسعة  كرته  إرفينغ  مرر  متابعة.كما   15
”قاتلة“  بعيدة  رمية  صاحب  نقطة)   16) أونيل  رويس 

صافرة  من  ثانية   28.5 قبل 
النهاية.قبلها بـ 6 دقائق، كان 
 13 بفارق  متقدماً  ووريرز 

بعدما  ينهار  أن  قبل  نقطة، 
فقط  نقاط   10 سجل 

ملنافسه،   27 مقابل 
يتمكن  أن  دون  من 
املوزع النجم ستيفن 
انقاذه  من  كوري 
 26 تسجيله  برغم 
إىل  إضافة  7 نقطة، 
حاسمة. جع تمريرات  ا وتر

للمركز  يف ووريرز  العارش 
متقدماً  الغربية  بفارق فوز عن ليكرز املنطقة 

.45-13 الثاني  للربع  خسارته  برغم  باليزرز  عىل  الفائز 
فرتات  إحدى  خالل  نقطة   25 بفارق  تأخره  ليكرز  وقلب 
املباراة، إىل فوز استعرايض بفضل ”امللك“ جيمس صاحب 
لم  تمريرات حاسمة، حيث  متابعة و4   11 إىل  نقطة   37
يعد ينقصه سوى 224 نقطة لكي يدّون اسمه يف سجالت 
األسطورة كريم  أمام  التاريخ  يف  الدوري كأفضل مسجل 
تألق  ”امللك“،  جانب  نقطة).وإىل   38.387) الجبار  عبد 
31 نقطة و14 متابعة.يف دنفر، تأثر  توماس براينت مع 
املصاب  يوكيتش  نيكوال  الرصبي  نجمه  بغياب  ناغتس 
أفضل  إىل  العائد  أوكالهوما  أمام  ليخرس  ركبته  أوتار  يف 
مباريات.ومرة  ست  يف  الخ  فوزه  بتحقيقه  مستوياته 
حاسماً  غلجوس-ألكسندر  شاي  الكندي  كان  جديدة، 
املتوسطة  املسافة  من  سلة  منها  نقطة،   34 بتسجيله 
جمال  أهدر  املقابل،  النهاية.يف  من  ثواٍن   9 قبل  حاسمة 
موراي (26 نقطة و9 تمريرات حاسمة) سلة التعادل قبل 

ثواٍن من صافرة النهاية.

ميالنو / متابعة الزوراء:
أملح أوليفييه جريو، مهاجم ميالن والهداف التاريخي 
دوليا.ورصح  اعتزاله  إمكانية  إىل  فرنسا،  ملنتخب 
جريو، عرب قناة «كانال بلس» الفرنسية: «أنا مستمر 
الحايل، لكني تأثرت باعتزال هوجو لوريس  الوقت  يف 
مما  للغاية،  قوية  عالقة  به  تربطني  ألني  (دولًيا)، 
جعلني أفكر حقا يف األمر».وأضاف مهاجم 
أن  «يجب  السابق:  وتشيليس  آرسنال 
إذا كنت ال أزال  أسأل نفيس، ما 
قميص  ارتداء  يف  حًقا  أرغب 

املنتخب أم ال».وتابع: «انضمامي ملعسكر منتخب فرنسا يف 
دوليا،  أعتزل  لم  أنني  طاملا  وارد..  أمر  املقبل  (آذار)  مارس 
آخذ  لذا  يل،  بالنسبة  مهم  أمر  وهذا  لالختيار،  مؤهل  فأنا 
وقتي يف دراسة القرار».وعن الهزيمة يف نهائي املونديال أمام 
األرجنتني، قال: «لقد تجاوزت صدمة خسارة املباراة النهائية 
لكأس العالم.. كانت بمثابة رضبة قوية يف قلبي، ولم أشاهد 
صور املباراة مرة أخرى.. أردت مقاطعتها ملحاولة النسيان يف 
أرسع وقت ممكن».ويملك جريو (٣٦ عاما) مسرية طويلة 
الديوك، قوامها ١٢٠ مباراة دولية و٥٣ هدفا، عىل مدار  مع 

ما يزيد عن ١٠ سنوات.

الجزائر / متابعة الزوراء:
وكوت  نظيفة  بثالثية  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  منتخب  عىل  يفوز  السنغايل  املنتخب 
إىل  السنغايل  املنتخب  نظريه  ديفوار  كوت  منتخب  (٣-١).رافق  أوغندا  تكتسح  ديفوار 
املنتخب  ٢٠٢٢.وانترص  الجزائر   – املحليني  لالعبني  إفريقيا  أمم  بطولة  نهائي  ربع 
الديمقراطية بثالثية نظيفة فيما فاز  الكونغو  السنغايل عىل منتخب جمهورية 
ترتيب  السنغايل  املنتخب  ويتصدر   (٣-١). أوغندا  عىل  ديفوار  كوت  منتخب 
منتخبات املجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط فيما يأتي منتخب كوت ديفوار يف 

مركز الوصافة بـ٤ نقاط بفارق األهداف عن منتخب أوغندا.

                         

اقليم الباسك / متابعة الزوراء:
بيلباو  أتليتيك  مضيفه  أمام  ثميناً  فوزاً  مدريد  ريال  حقق 
القدم. لكرة  اإلسباني  الدوري  من   18 الجولة  يف  -2صفر 

واألملاني طوني   (24) بنزيمة  كريم  الفرنيس  وسجل كل من 
كروس (90) هديف الفريق امللكي.ويحتل ريال مدريد وصافة 
الليغا برصيد 41 نقطة بينما يأتي بيلباو يف املركز الثامن بـ26 
نقطة.وفاز برشلونة عىل ضيفه خيتايف -1صفر يف الجولة 18 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.وسجل بيدري هدف املباراة 
صدارة  الكاتالوني  الفريق  35.ويحتل  الدقيقة  يف  الوحيد 
الليغا برصيد 44 نقطة.وتّوج برشلونة منذ أيام يف العاصمة 
السعودية الرياض بلقب كأس السوبر اإلسبانية عقب فوزه 

يف النهائي عىل غريمه ومنافسه ريال مدريد 3-1.

سيدني / متابعة الزوراء:
حرم الرويس أندريه روبليف منافسه الدنماركي هولغر رون 
من الوصول إىل ربع نهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس، 
أوىل البطوالت األربع الكربى.واستغرقت املباراة املثرية قرابة 
ثالث ساعات و40 دقيقة قبل أن يحسمها روبليف املصنف 
و6-3  و3-6   6-3 الثنتني  مجموعات  بثالث  عاملياً  السادس 
العادرش  و6-4 و6-7 (9-11).وانتهى مشوار رون املصنف 
الذين  املصنفني  من  للعديد  لينضم  الرابع  الدور  عند  عاملياً 
مغامرة  النهائي.واستمرت  ربع  إىل  الوصول  من  يتمكنوا  لم 
األمريكي بني شيلتون املصنف (89 عاملياً) بالوصول إىل ربع 
النهائي بتغلبه عىل مواطنه وولف بثالث مجموعات الثنتني 
7-6 (7-5) و2-6 و7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و2-6 فيمباراة 

امتدت لقرابة 3 ساعات و51 دقيقة.

لندن / متابعة الزوراء:
من   ٢١ الجولة  مباريات  قمة  انتهت 
القدم  املمتاز لكرة  اإلنكليزي  الدوري 
عىل  آرسنال  للمتصدر  مثري  بفوز 
عىل   ٣-٢ يونايتد  مانشسرت  ضيفه 

استاد اإلمارات.
عىل «استاد اإلمارات»، ثأر أرسنال من 
يونايتد الذي أسقطه ٣-١ يف سبتمرب، 
وخرج منترصاً للمرة السادسة عرشة 
تقلبت  مثرية  مباراة  بعد  املوسم  هذا 
قبل  الفريقني  لصالح  النتيجة  فيها 
أن يحسمها إيدي نكيتياه يف الدقيقة 
ميكيل  املدرب  فريق  ليبتعد  األخرية 
أرتيتا بالصدارة رافعاً رصيده إىل ٥٠ 
يونايتد  رصيد  تجّمد  حني  يف  نقطة 

عند ٣٩ نقطة يف املركز الرابع.
بمانشسرت  «املدفعجية»  وألحق 
 ١١ آخر  يف  األوىل  الهزيمة  يونايتد 
املسابقات،  جميع  ضمن  مباراة 
أستون  أمام  الخسارة  منذ  وتحديداً 
فيال ١-٣ يف ٦ نوفمرب يف الدوري قبل أن 
ُيحقق بعدها ٩ انتصارات عىل التوايل 
يف سلسلة توقفت األربعاء املايض عىل 
مباراة  يف   (١-١) باالس  يد كريستال 

مؤجلة من املرحلة السابعة.
وبوترية  حماسية  البداية  وجاءت 
تحفظ  أي  دون  ومن  جداً  مرتفعة 
يف  يونايتد  نجح  حتى  الفريقني  من 

الكرة  افتك  بعدما  التسجيل  افتتاح 
لتصل  آرسنال  مدافعي  من  بالضغط 
إىل ماركوس راشفورد الذي تقدم بها 
قبل أن يطلقها من خارج املنطقة اىل 

يمني الحارس آرون ردايل .(١٧) 
إثر لعبة  لكن رد آرسنال جاء رسيعاً 
من  بعرضية  انتهت  مميزة  جماعية 

تابعها  تشاكا  غرانيت  السويرسي 
الحارس  شباك  يف  برأسه  نكيتياه 

اإلسباني دافيد دي خيا (٢٤).
لتبقى  كبري  حد  اىل  الوترية  وهدأت 
النتيجة عىل حالها حتى نهاية الشوط 
الثاني  أرسنال  استهل  ثم  األول، 
بأفضل طريقة وبهدف رائع لبوكايو 

يف  اللندني  الفريق  وضع  الذي  ساكا 
املقدمة بتسديدة قوسية أطلقها من 
األرضية  الزاوية  اىل  املنطقة  خارج 

اليمنى ملرمى دي خيا  .(٥٢) 
لكن يونايتد رفض االستسالم وأدرك 
األرجنتيني  بواسطة  رسيعاً  التعادل 
استغل  الذي  مارتينيس  ليساندرو 

إبعادها من ركلة  كرة فشل ردايل يف 
قطر  مونديال  بطل  فحولها  ركنية، 

برأسه يف سقف الشباك  .(٥٩) 
استعادة  عن  بحثاً  أرسنال  وضغط 
أكثر  يف  خيا  دي  مرمى  وهدد  التقدم 
لساكا  تسديدة  أبرزها  مناسبة،  من 
ارتدت  بعدما  الحظ  عانده  الذي 
األيمن   والقائم  الدفاع  من  تسديدته 

 (٧٠).
يف  ضيوفهم  «املدفعجية»  وحارص 
فك  عن  عجزوا  لكنهم  منطقتهم 
املدرب  لفريق  الدفاعية  الشفرة 
الفرص  رغم  هاغ  تن  إريك  الهولندي 
الذي  لنكيتياه  وأبرزها  العديدة 
اصطدم بتألق دي خيا (٨٤)، ما دفع 
املدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا اىل الزج 
لياندرو  البلجيكي  الجديد  بالوافد 
املايض  الجمعة  يوم  املنتقل  تروسار 

من برايتون بحثاً عن خطف الفوز.
الوقت  يف  اإلسباني  أراده  ما  وتحقق 
األوكراني  توغل  بعدما  القاتل 
الجهة  يف  زينتشيكو  أولكسندر 
وصلت  عرضية  كرة  ولعب  اليرسى 
الذي  أوديغارد  مارتن  النرويجي  اىل 
بحنكة  نكيتياه  فأكملها  سددها، 
الفوز  هدف  مسجالً  بساقه،  خلفية 
الذي تم التأكد من صحته عرب يف أيه 

آر .(٩٠) 
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 نيودلهي/ رويرتز:
منعت الهند بّث هيئة اإلذاعة الربيطانية 
(بـي بـي يس) فيلماً وثائقياً يشـكك يف 
طريقـة قيـادة رئيس الـوزراء ناريندرا 
مودي لألمور خالل أعمال الشـغب التي 
وقعـت يف إقليم غوجارات عـام 2002، 
وقالـت إنه حتى تبـادل أي مقاطع عرب 

وسائل التواصل االجتماعي ممنوع.
كانشـان  الحكومـة  مستشـار  وقـال 
غوبتا، عىل حسـابه عىل ”تويـرت“، إنه 
أُصِدَرت توجيهات ملنع مشاركة املقاطع 
باسـتخدام سـلطات الطـوارئ املتاحة 
للحكومـة بموجـب قواعـد تكنولوجيا 
املعلومـات يف البـالد. وقـال غوبتـا إنه 
عىل الرغم مـن أن ”بي بي يس“ لم تبّث 
ل عىل  الفيلم الوثائقي يف الهند، فقد ُحمِّ
بعض قنوات يوتيوب.وأضاف املستشار 
أّن الحكومـة أصدرت أوامـر لـ“تويرت“ 

لحظـر أكثـر مـن 50 تغريـدة مرتبطة 
بالفيلـم الوثائقـي، وطلبت مـن موقع 
يوتيـوب حظـر أي تحميـالت للفيلـم. 
وأضاف أن كالً من ”يوتيوب“ و“تويرت“ 
التـزم ذلـك.وكان مودي رئيسـاً لوزراء 

والية غوجارات الغربية عندما سـادتها 
أعمال شـغب طائفية خلفـت أكثر من 
ألف قتيل، معظمهم من املسلمني، وذلك 
طبقـاً إلحصـاءات الحكومـة. واندلـع 
العنف بعد اشـتعال حريق يف قطار كان 

يقل زواراً هندوساً، ما أدى إىل مقتل 59 
شخصاً. ويقّدر ناشطو حقوق اإلنسان 
أن ضعف هـذا العدد عـىل األقل مات يف 
أعمـال الشـغب.ونفى مـودي اتهامات 
بأنـه تقاعس عن وقف أعمال الشـغب. 
وقال فريق تحقيق خاص عينته املحكمة 
العليا للتحقيق يف دور مودي وآخرين يف 
أعمال العنف، يف تقرير من 541 صفحة 
يف عـام 2012، إنـه لـم يجـد أي دليـل 
ملقاضـاة رئيـس الـوزراء آنذاك.وفيمـا 
بعد ُعنيِّ مودي رئيسـًا لحزبـه بهاراتيا 
جاناتا القومـي الهندويس الذي قاده إىل 
السلطة يف االنتخابات العامة التي جرت 
2019.ويف  2014، ثـم يف عـام  يف عـام 
األسـبوع املايض، وصف متحدث باسم 
وزارة الخارجيـة الهنديـة فيلم ”بي بي 
يس“ الوثائقـي بأنه ”دعائي“ يهدف إىل 

الرتويج ”لقصة فاقدة للصدقية“.

 القاهرة/متابعة الزوراء: 
يف حـني يرى مراقبـون أن عـام 2023 قد يكون شـاهداً 
عـىل بعـض التغيـري يف صناعـة الصحافة، يشـري خرباء 
إعالم وصحفيون إىل اتسـاع يف نطاق االعتماد عىل الذكاء 
الصناعـي إلنتـاج تجارب صحفيـة، إال أن هـذا االنفتاح 

يواجه تحديات تتعلق باملعايري األخالقية واملحتوى.
التقرير السـنوي «اتجاهات وتوقعات الصحافة واإلعالم 
والتكنولوجيـا لعام 2023» الصادر عـن معهد «رويرتز» 
لدراسـة الصحافـة التابـع لجامعـة أكسـفورد، ذكر أن 
«العام املايض شـهد بالفعـل موجة من االبتـكار التقني 
شـمل الذكاء الصناعـي وخروج أدوات عالـم ميتافريس 
االفـرتايض، غـري أن وتـرية دخـول عـىل هـذه التقنيات 
ضمـن منظومة عمل املنتج الصحفـي، جاءت أرسع من 
تقديرات الخرباء يف السـابق». وأضاف التقرير أن «الذكاء 
الصناعي فرصـة للنارشين لتقديم املزيـد من املعلومات 
والقوالب الصحفية والتنسـيقات املرتقبة، إال أنها تجربة 
محفوفة بمخاطر التزييف وانتشار األضاليل واملعلومات 
الزائفة»، مما يفرض تساؤالت أخالقية تتعلق بـ«إفساح 
املجال أمام املعلومات الزائفة وخدمات الوسائط املتعددة 
القائمة عىل التزييف»، يف حني أن تجاهل هذا التطور ربما 

ال يفيد باملؤسسات الصحفية.
التقريـر أشـار أيضـاً إىل اتجـاه املؤسسـات اإلعالمية إىل 
دمـج الـذكاء الصناعـي يف منتجاتهـا كوسـيلة لتقديم 
تجـارب «أكثر تميزاً»، وأن «28 يف املائة من الخرباء الذين 
شـملهم التقريـر يـرون أن الـذكاء الصناعـي اآلن جزء 
منتظم من العمل اإلعالمـي، بينما 39 يف املائة قالوا إنهم 
يجـرون تجـارب يف هذا املجـال». إال أن هـذا التوجه يثري 
«معضلة» أخـرى تواجههـا الصحافة كنتيجة للتوسـع 
املرتقب يف اسـتخدام الذكاء الصناعـي، أال وهي تقليص 
القـوة البرشية.إيهاب الزالقي، رئيـس التحرير التنفيذي 
لصحيفـة «املرصي اليوم» اليومية الخاصة يف مرص، رأى 
يف حوار مع «الرشق األوسط» أن «الذكاء الصناعي تطور 
آٍت يف الصحافـة ال محالـة... ومنـذ سـنوات قريبة، كان 
الكالم عن الذكاء الصناعي يف صاالت التحرير مجرّد فكرة 
تحتاج إىل كثري من الوقت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، غري 
أن التطورات التكنولوجية تسارعت عىل نحو غري متوقع، 
وباتت أدوات الذكاء الصناعي بني عشية وضحاها واقعاً 
يف عديد من الصناعات، ومنها الصحافة». وأردف الزالقي: 
«لكـن الذكاء الصناعـي حالياً أحد العوامل املسـاهمة يف 
خـروج املادة الصحفيـة وليس بديالً للطاقـة البرشية... 
وسـيبقى العنرص البـرشي هو األصل يف نمـوذج العمل، 
وال يمكـن تعويض الـذكاء البرشي واملهـارة اإلبداعية يف 

صناعة تقوم باألساس عىل اإلبداع».
من ناحية أخرى، تعرّضت تطبيقات الدردشة مثل «شات 
جي بي تي» لنصيب كبري من السـخرية قبل سنوات، بيد 

أنها مع نهايات العام املايض تصّدرت املشهد التكنولوجي 
كتقنيـة تثري الدهشـة والقلق عـىل حٍد سـواء. وبمجرّد 
إنشاء حساب يمكن إنجاز مهام مثل كتابة تقارير وعمل 
عـرض املعلومات وحتـى كتابة نص سـينمائي بتقنيات 
مذهلة ورسعـة فائقة. كذلك، بمقـدور تطبيقات الذكاء 
الصناعـي ابتكار صور ومقاطع فيديو افرتاضية تحاكي 
الواقـع، إذ إن تطبيق «لينسـا» lensa، مثالً، يتيح فرصة 
إنشاء عنرص رقمي وتعديل الصور عىل نحو غري مسبوق 
من دون الحاجة ملهارة مسـبقة، األمر الذي يثري مخاوف 
حول اآلثار املرتتبة عىل الصحافة التي يعتربها خرباء غري 
واضحة حتى اآلن. وهنا يرى الزالقي أنه «يمكن استغالل 
الـذكاء الصناعـي يف الصحافـة لتنفيذ املهـام الروتينية 
فقـط التي ال تتطلـب أي ابتكار... والطـرق اآللية ُيمكن 
أن تحـل محل البـرش يف إدخال املعلومـات الصلبة التي ال 
تحتاج إىل حٍس صحفي، وربما أعمال التصحيح اللغوي، 
مما يخفف العبء عىل الصحفي ويفتح املجال الستغالل 

طاقاته يف مهام أكثر إبداعاً واحرتافية».
وهنـا يـرى الزالقي أيضـاً أن «الحد مـن رواج املعلومات 
الزائفـة يحتـاج إىل احتضـان التطـورات التكنولوجيـة 
بالتـوازي مع تعزيز ميثـاق أخالقي ومهنـي. ويف خضم 
عالم يموج بالتطـورات التكنولوجية، علينا أن نسـتفيد 
ونتطـور من دون أن نغفل تحديات هـذا االتجاه التي قد 
تحمل تأثريات الحقة عىل مهنة الصحافة، ال سـيما فيما 
يخص املسـؤولية املجتمعية للمهنة». ومن ثم يشدد عىل 
أن «املنتـج الصحفي ال يمكن أن يصبح صالحاً إال بتدخل 
برشي، بينما هي فرصة لتعزيز مهارات العنرص البرشي 
واالستفادة منه يف مسـاحات بعيدة عن الروتني، بتقديم 

تجربة أكثر احرتافية وفرادة».
يف السياق ذاته، تقدر رشكة غارتنر لألبحاث واالستشارات 
يف تقريـر لها أن «املحتـوى القائم عىل الـذكاء الصناعي 
سيشـكل 25 يف املائـة مـن البيانات (املُعطيـات) املتاحة 
عىل اإلنرتنت». وتوقع التقرير الصادر يف فرباير (شـباط) 
املايض أن «صناعة املحتوى ستشـهد زخمـًا فيما يتعلق 
بإنشـاء محتوى وسـائط متعـددة بجودة عاليـة، ولكن 
سـيكون من الصعب أكثر من أي وقت مىض فصل ما هو 

حقيقـي عما هـو (مزّيف أو مضلّـل)». وللعلم، أصبحت 
أدوات نسـخ املحتـوى باسـتخدام الـذكاء الصناعي اآلن 
متوفرة يف غرف األخبار. وكمثال، طّورت رشكة «زيتالند» 
الدنماركية خدمة نسـخ الكالم إىل نص، وهي تسـتهدف 
بخدماتها الصحفيني عىل وجه التحديد، كما أنها متوفرة 
باملجان وبأكثر من لغة. ويف فنلندا، تمّكنت محطة اإلذاعة 
العامة مـن تقديم خدمة مخّصصـة لالجئني األوكرانيني 
مـن خالل ترجمـة األخبـار تلقائيـاً بواسـطة اآللة قبل 

التحقق منها من قبل املذيع.
وهنا يعلّق حاتم الشويل، وهو مرشف تحرير إعالم رقمي 
يف قنـاة الرشق لألخبـار، يف لقاء مع «الرشق األوسـط»، 
معترباً أن «الذكاء الصناعي تجربة مهمة للنارشين، لكن 
هـذا ال يعنـي أن تعزيز عالقة الصحـف بمواقع التواصل 
االجتماعيـة مرشوط باالعتماد عـىل هذه التقنيات. إذ إن 
أهمية الصحف عـىل مواقع التواصل االجتماعي مرتبطة 
بجـودة التجربـة الصحفيـة. وبالتـايل، عـىل الصحف أن 
تتنافـس يف رسعـة نقـل الخرب ودقتـه، ثم تأتـي أهمية 
التقنيات الحديثة». وتابع الشـويل، فأشـار إىل أن «دخول 
املحتـوى  الصناعـي طرفـاً جديـداً يف صناعـة  الـذكاء 
الصحفي ُيعقد مهمة الخوارزميات يف الحد من املعلومات 
الزائفة». وأردف: «وبسبب التطور غري املسبوق عىل املادة 
املصنوعة بأدوات الذكاء الصناعي - ال سـيما املرئي منها 
- غـدت مهمة الصحفـي يف التأكد من صحـة املعلومات 
املتداولة عىل صفحات مواقع التواصل االجتماعي شديدة 
الصعوبـة، ويف الوقـت ذاتـه ُيعقد هذا التطـور مهمته يف 
تقديم محتوى قد ُيفرس من قبل مواقع التواصل باعتباره 
عنيفـاً... كل هـذا يحتاج ملزيـد من العمل لضمان سـري 
عمليـة نقل املعلومة برسعة ودقة». واسـتطرد الشـويل، 
موضحـاً أنه «ال يمكـن ألي ذكاء صناعـي أن ُيفرق بني 
الخرب الصحيح والخاطئ، فهذه مهمة ما زالت مقصورة 

عىل القدرات البرشية».
االسـتعانة  بشـأن  املتفائلـة  البعـض  نظـرة  وبعكـس 
بالـذكاء الصناعـي، يرى الشـويل أنها «تجربـة محفوفة 
بالتحديـات... ألن تغلغل الـذكاء الصناعي يف العمل يضع 
تحديـاً جديداً أمـام الصحفي، وإن كان يضـع املتلقي يف 
تجربـة أكثر تفاعلية ومتعة». ومن جهة أخرى، يعترب أن 
تقنيـة «امليتافريس» هي التجربة املرتقبة للصحافة ربما 
أكثر من تقنيات الذكاء الصناعي. ويقول إن «ميتافريس 
فرصة للصحفيني حول العالم، ألنها تسـمح لهم بتغطية 
األحـداث مـن دون الحضور الفعـيل، ومن ثـم، َتحد من 
تحركاتهم وتخلـق فرصاً للتفاعل. أما الـذكاء الصناعي 
فسـيكون بمثابة أداة جديدة وأساسـية لصناع املحتوى 
واملتلقـني، ويخلـق تحديات ال ُيمكن ضبطهـا إال بميثاق 

عمل صحفي يضع أدبيات املهنة يف االعتبار».
(عن/صحيفة الرشق األوسط)
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 لندن/ متابعة الزوراء:
أيام مرت وما زالت األصداء الغاضبة التي صاحبت 
 Spare “نـرش وتوزيع كتاب األمري هاري ”سـبري
تتوسـع وتنترش، فقد أثارت املذكرات الفضائحية 

ضجة حول العالم.
فقـد حظـي الكتـاب بانتشـار كبـري وازدحمـت 
مكتبـات كثـرية لرشاء الكتـاب. وعـىل الرغم من 
املبيعـات الهائلة فإن الكتاب تسـبب بحالة كبرية 
من الغضب بالشارع الربيطاني، وسط صمت من 

قرص بكنغهام.
ومـن بـني الغاضبـني املذيـع واملمثـل الكوميدي 
الربيطانـي الشـهري أندريـه واكر، الـذي ظهر يف 
مقطـع فيديو انترش بكثافة عىل مواقع التواصل، 
وهـو يمزق صفحـات الكتـاب ويأكله من شـدة 

الغضب.
وقـد بدا واكـر غاضبا، وقال وهـو يحمل الكتاب: 
”لقد سـئمت مـن هـذا الكتـاب.. سـئمت منه.. 
هاري يريدنا أن نستوعب آراءه.. لذلك سأستوعبه 
اآلن..“، ثم أخذ يف تمزيق الكتاب بأسـنانه وبيده، 

ويأكل بعضاً من صفحاته.
وقد حظـي مقطع أكل املذيع الربيطاني الشـهري 

لصفحات الكتاب بتفاعل واسع داخل بريطانيا.
وقد انترشت وتعـددت مظاهر الغضب من إصدار 
مذكـرات األمـري هـاري الفضائحية التـي خلقت 

عناوين ملتهبة بالصحف الرئيسية.
ومنـذ أيـام وضمـن ردود األفعال الغاضبة، شـن 
املذيع الربيطاني الشـهري بريس مورغان هجوماً 
الذعاً عىل هـاري يف برنامجـه التلفزيوني، وألقى 
مورغان كتاب هاري يف سلة املهمالت مبارشة عىل 

الهواء، قائالً: ”هذا مكانه املناسب“.
ويكشـف الكتاب عمق الشـقاق بني األمري هاري 
وأخيه وريـث العرش األمـري ويليـام، واعرتافات 
أخـرى، مثـل تعاطـي مخـدرات ورفـض هـاري 
وويليـام زواج والدهمـا من كاميـال، وغريها من 

التفاصيل.
يأتي صـدور الكتاب بعدما تخىل هـاري وزوجته 
األمريكيـة ميغـان عن الواجبـات امللكية يف 2020 
لالنتقـال إىل كاليفورنيا وبدء حيـاة جديدة. ومنذ 
ذلـك الحني، وجـه الثنائي انتقـادات الذعة لقلعة 

وندسور والصحافة الربيطانية.
ومثلما جرت عادة العائلة املالكة، رفض متحدثون 

باسم امللك تشارلز واألمري ويليام التعليق.

لندن/متابعة الزوراء:
ُعثـر عـىل الصحفـي اإلذاعي 
مارتينيز  الشـهري  الكامريوني 
زوغـو ميتـاً بعـد اختفائه، يف 
أعقـاب ما وصفـه حقوقيون 

بـ“االختطاف“.
وقالـت إذاعـة ”أمبلتيـود أف 
أم“، لوكالـة ”فرانـس برس“، 
إنها ذهبت إىل إيبوغو، الواقعة 
عىل بعـد 15 كيلومرتاً شـمال 
ياونـدي، يف وقـت مبكـر مـن 
رأت  حيـث  االحـد،  صبـاح 
وتعرفـت عـىل جثـة مارتينيز 
زوغو، حيـث كان نائب املدعي 
العام حـارضاً، وكانت زوجته 

هناك للتعرف عليه.
وأكد مصـدر يف الرشطة الوفاة 

لوكالة ”فرانس برس“.
وأثار اختفاء الصحفي مواقع 
التواصـل االجتماعـي، وأدانت 
منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
بـ“االختطـاف  وصفتـه  مـا 

الوحـيش“ لصحفـي، وطالبت 
قصـارى  بـ“بـذل  السـلطات 

جهدها للعثور عليه“.
عـن  املذيـع مؤخـراً  وكشـف 
اختالس محتمـل يف الحكومة، 
املبالغ وأسـماء بعض  سـارداً 

كبار املسؤولني.
بـال  ”مراسـلون  وبحسـب 
حـدود“، سـمعت الرشطـة يف 
العاصمـة  ضواحـي  إحـدى 
الكامريونيـة ياوندي ضوضاء 

عالية خـارج قسـم الرشطة، 
وعثرت عىل سـيارة زوغو التي 
ترضرت بشدة يف حوايل الساعة 
الثامنة مساًء بالتوقيت املحيل 
املايض.وبحسبها،  الثالثاء  يوم 
شاهدت الرشطة سيارة سوداء 
تنطلـق، ”أدركوا فيمـا بعد أن 
هـذا كان عمليـة اختطـاف“. 
وقالـت حكومـة الكامـريون، 
”ليـس يف  إن زوغـو  السـبت، 

منزله وال يف مكان عمله“.
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باريس/متابعة الزوراء:
ُتهـدد أزمة متعـددة األوجـه وجود 
الصحافـة املسـتقلة يف الجزائـر، إذ 
أغلقت العديد من الوسائل اإلعالمية 
أبوابهـا بسـبب الركـود االقتصادي 
الحايل يف البالد، بينما تواجه الوسائل 
اإلعالميـة األخرى صعوبـات مالية 
خطـرية لدرجـة عجزهـا عـن دفع 

رواتب موظفيها.
وعىل سـبيل املثال، بـدأ العاملون يف 
صحيفـة الوطـن اليوميـة الناطقة 
باللغـة الفرنسـية، يف يوليو/تمـوز 
املـايض، إرضاًبا للمطالبـة باألجور 
املسـتحقة منذ مـارس/آذار، وعىل 
يف  اإلرضاب  انتهـاء  مـن  الرغـم 
اسـتمرار  أن  إال  أغسـطس/آب، 

الصحيفة ال يزال غري مؤكد.
ومن جانبها، تبحث وسـائل اإلعالم 
املسـتقلة يف جميـع أنحـاء الجزائر 
عن نموذج األعمال املناسب لتحافظ 
عىل االستقاللية واالسـتدامة، وهو 

الهدف الذي يظل بعيد املنال.
مصيدة إعالنات القطاع العام

تعتمـد الكثـري مـن وسـائل اإلعالم 
الجزائرية منذ عقـود عىل اإلعالنات 
املؤسسـية التـي تقدمهـا الوكالـة 
الوطنية للنرش واإلعالن، وهي هيئة 

حكومية تستخدمها الدولة لإلرشاف 
عـىل املحتـوى التحريـري، ويمنـح 
هـذا األمـر وسـائل اإلعـالم فرصة 
لالسـتفادة مـن عـدد ال يُحىص من 
معلني القطاع العام، طاملا حافظوا 
عـىل سياسـة تحريريـة ال ُتعارض 

الحكومة.
ومع ابتعاد املزيد من وسائل اإلعالم 
اإلخباريـة عن السياسـة التحريرية 
للحكومـة، شـهدت هذه  الداعمـة 
الوسـائل اإلعالمية نضوب مواردها 
اإلعالنيـة فجـأة. وعالوة عـىل ذلك، 
أدت األزمة االقتصادية التي عصفت 
بالبالد يف السـنوات األخرية، إىل شبه 
اختفـاء معلنـي القطـاع الخـاص 
– مثـل وكالء بيـع السـيارات الذين 
شـكلوا مصـدًرا ضخًمـا إليـرادات 
التحديـات  اإلعالنات.وُتجـرب هـذه 
مديري وسـائل اإلعالم القديمة عىل 
البحث عن حلول بديلة، بينما يتبنى 
النـارشون الجـدد نمـاذج األعمـال 

الجديدة، ولكن بصعوبة بالغة.
نقدم لكم بعض الخيارات التي تلجأ 

إليها وسائل اإلعالم الجزائرية:
طريـق  عـن  املدفـوع  املحتـوى   -

االشرتاكات
منـع تأخـر وصـول خدمـة الدفـع 

اإللكرتونـي يف الجزائـر، الصحافة، 
مـن تحقيـق الدخـل مـن محتواها 
اإللكرتوني، وهي ممارسة موجودة 
يف دول متعـددة، وحتـى يومنا هذا، 
ال يزال الدفـع اإللكرتوني غري مالئم 
بدرجة كبـرية يف الجزائر. باإلضافة 
الوسـائل  بعـض  تشـكو  ذلـك،  إىل 
اإلعالميـة من التحديات التشـغيلية 
السـتخدام أنظمة الدفع اإللكرتوني 
بني البنـوك ومكتب الربيد، إىل جانب 
غياب الخدمات التي تقدم املدفوعات 

القادمة من الخارج.
 Twala.info صحيفـة  وُتعـد 
اإللكرتونية، إحـدى الصحف الرائدة 
املحتـوى  مـن  الدخـل  تحقيـق  يف 
املنشـور عىل اإلنرتنت، وهي واحدة 
مـن الصحـف القليلـة التـي توفـر 
املحتوى الصحفـي املدفوع بالكامل 

عرب خدمة االشرتاكات.
 Google ادسـنس  جوجـل   -

AdSense
يتيح تحقيق الدخل من الجمهور عرب 

«جوجل ادسـنس»، للنارشين، جني 
األرباح من خالل زيـارات الجمهور 
للمواقع اإللكرتونيـة، وهو النموذج 
الـذي تسـتخدمه الصحـف الرقمية 
الجزائرية مثـل ObservAlgérie، و

.Dzair Daily٣٦٠، و Algérie
وعند سؤاله عما إذا كان هذا النموذج 
قابًال للتطبيق يف الجزائر، قال مصدر 
عـدم  طلـب   ،ObservAlgérie يف 
الكشـف عن هويته، إن هـذا يعتمد 
عـىل عـدد زيـارات القـراء للموقع 

اإللكرتونـي وأماكـن املسـتخدمني. 
ومـن املسـتحيل معرفة كـم تجني 
وسائل اإلعالم الجزائرية من «جوجل 
ادسنس»؛ ألنه أنشأ مقياًسا يختلف 
الزمنيـة،  والفـرتة  للدولـة،  وفًقـا 
وتوقعات املعلنـني. وتجني الصحف 
اإللكرتونيـة الجزائريـة التي يعيش 
أغلب قرائها يف أوروبا أو األمريكيتني 
أو دول الخليـج أرباًحـا أكثـر بكثري 
من تلك الصحف التي يعيش قراؤها 

األساسيون يف الجزائر.
 ،  ObservAlgérieوتسـتهدف
مسـتخدمي اإلنرتنـت القاطنـني يف 
كندا أو فرنسـا، وهما دولتان تعدان 
موطًنـا لجاليـة جزائريـة مهمـة، 
وفًقـا للمصدر الذي أضـاف: «هناك 
موضوعـات تحقـق عائًدا لـكل ألف 
ظهور أكثر من غريها، فعىل سـبيل 
املثـال، عائد املقـاالت التـي تتناول 
القضايا السياسية لكل ألف ظهور، 
أقل بكثري مقارنة باملوضوعات التي 

تتناول الرحالت الجوية الدولية».
- التمويل الجماعي

بـدأت تظهـر يف العديـد مـن الدول 
أشـكال جديـدة للتمويـل الجماعي 
كطريقة لالبتكار يف صناعة اإلعالم، 
وضمـان االسـتدامة طويلـة األجل 

لغـرف األخبـار، وغالًبا مـا يتضمن 
الُبعد التعاوني عنًرصا مالًيا.

ولكـن، يف ظـّل السـياق السـيايس 
شـديد التوتـر يف الجزائـر يمكن أن 
توصـم الحكومة هذا بأنـه «تمويل 
النارشيـن  أجنبـي»، ممـا يعـرض 
القانونية، ويقلـل كثريًا  للمسـاءلة 
من آفاق االحتماالت املتاحة للوسائل 

اإلعالمية املحلية.
والجدير بالذكر أنـه ال يتبنى جميع 
النارشيـن يف الجزائـر نموذج أعمال 
واحـد فقط، إذ يختـار البعض اثنني 
أو ثالثة من نمـاذج األعمال يف وقت 
واحد، بنـاًء عىل الوسـائل والفرص 
املتاحة لهم، وهذا هو الحال بالنسبة 
ملوقع TSA اإللكرتوني، الذي يستمر 
يف االسـتفادة مـن إعالنـات القطاع 
الخـاص، بينمـا يسـتخدم «جوجل 

ادسنس» لتنويع مصادر اإليرادات.
اإلعـالم  وال يمكـن فصـل وسـائل 
الجزائريـة عـن السـياق السـيايس 
والنظام ككل، ويف يومنا هذا، تستمر 
وسـائل اإلعالم يف البحث عن نموذج 
اقتصـادي يضمن االنتقال السـلس 
العامليـة  الضبابيـة  حالـة  وسـط 

واالضطراب االقتصادي الكبري.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني
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الزوراء تسـتضيف الفنان ماجد 
ابـو زهـرة الذي بـدأ مشـواره 
الفني مغنيا شـعبيا يف االفراح.. 
وعـام ١٩٩٠ كان بالنسـبة لـه 
بداية انطالق مسريته الحقيقية 
وعام ٩٩ بدأ مسـريته املرسحية 

والتمثيليـة، إذ كان للمخـرج 
(قاسم وعل الرساج) التكوين 
ثـم  لشـخصيته  االسـايس 
استمرت مسـريته فشارك يف 
ادوار عىل املرسح والتلفزيون 
وخاصة يف «عشـنه وشـفنه 
وامللك السـاحر وبساط الريح 

وغريها».
الـزوراء أجرت حـوارا مع ابو 

زهره جاء فيه .
عـىل  ضيفـا  بـك  نرحـب   *

الزوراء؟
-اهال ومرحبا بكم وأنا سعيد 

بهذا اللقاء .
* لطفا نود ان تقدم نبذة عن 

الفنان ماجد ابو زهرة ؟
-ماجد ابو زهره فنان: االسم 
عبـد  ماجـد  هـو  الحقيقـي 
الحسـن الالمـي تولـد ١٩٦١ 
طفولتـي  أعظميـة،  بغـداد 
صغـريا يف مدينـة لصـدر عند 
بيت خايل ثم انتقلت اىل الشعلة 

يف عام ١٩٧٠ وبدأت تنمو عندي 
موهبة الغناء وبـدأت اتدرج من 
أعـراس األقـارب واالصدقاء ثم 

أصبحت معروفا عىل مسـتوى 
القاعـدة الجماهريية املحدودة 
اسـمها  ملجموعـه  وانتميـت 
فرقـة نجـوم الفـن يف مدينـة 
الشعلة، بعدها كونت فرقه مع 
أصدقائي الذيـن لديهم موهبه 
األصدقـاء  فرقـة  واسـميناها 
ثم عـدت للرحمانيـة يف الكرخ 
ألفتح مكتبا موسـيقيا إلحياء 

وبعـض  الشـعبية  الحفـالت 
املنتديات الحكومية . 

* وماذا بعد ؟
-لم افكر ان اكون ممثال وبعدها 

عملـت يف محـل احـد االصدقاء 
لبيع املالبس يف زمن الحصار عىل 

العراق .

* وكيف شاءت الصدف ان تكون 
ممثال ؟

-شاءت الصدف ان ادعى للغناء 
يف حفلـة خاصة بحـي الجامعة 

وكان ضمـن الحضـور املخـرج 
وبعـض  الـرساج  وعـل  قاسـم 
الفنانـني املرسحيـني وقبـل بدء 

اقـدم  ان  منـي  طلـب  الحفـل 
بعضا من النـكات العراقية الني 
سـبق ان عرفـت بقدرتـي عـىل 
العراقيـة فبادرني  النـكات  أداء 
املخرج قاسم وعد بالسؤال حول 
التمثيـل، فقـال اننـي اصلح ان 
اكون ممثال فكانـت تلك العبارة 
مثارا الهتمامي وبدأت افكر بها 

واكملنا الحفل وافرتقنا.
* وماذا بعد ؟

-رجعت لحياتي الطبيعية اعمل، 
واذا كانـت هناك حفلـة احييها 
لفـرتة سـنة تقريبا ثـم تزوجت 
واصبحـت عندي بنت أسـميتها 

زهره.
* وبعد اكتشـاف قاسم الرساج 
لجنابك كشخص صالح للتمثيل 
هل كان هناك تواصل بينكما  ؟ 

-نعـم بعـث يل قاسـم الـرساج 
ليسـند يل شـخصية بمرسحيـة 
يف مرسحيـة (عـرب فـوق عرب 
تحت)، وخالل التمارين انسحب  
مـن  لعيبـي  حافـظ  الفنـان 
مرسحية «ثعالب وارانب» ووقع 
االختيـار ان اكـون بديال لحافظ 
لعيبـي، وأوقفت الفنـان حافظ 
لعيبي وطلبت منه السماح يل أن 
أكون بديال له ووافق عىل الفور، 

وقال انت تصري .
* وهل عرضت املرسحية ؟

-نعم عام ١٩٩٨ كانت البداية، إذ 
أتت دعوة خـارج العراق لعرض 

مرسحيـة «عـرب فـوق عـرب 
تحت» مع نخبة من النجو، وعىل 
اثرها حدثت ضجة داخل الوسط 

كوني مبتدئا وغري معروف وكيف 
امثل البلـد، لكن تدخـل البعض 
من االسـماء املعروفـة ما خفف 
حجم االعرتاض وتم السـماح يل 

بالسفر
وسـافرت إىل األردن وتـم عرض 
العمـل عىل مـرسح هيـا، وكان 
الجمهور من مسؤولني وفنانني 
وجالية عراقية وعربية وفرحتي 
كانـت التوصـف عندمـا عملوا  
معـي أكثـر مـن صحفـي لقاء 
ونجح العمل بصورة كبرية جدا.

* وماذا بعد ؟
-من االردن إىل سـوريا وكنا اول 
األرايض  تدخـل  عراقيـة  فرقـة 
السـورية بعد  قطيعة ٢٠ سـنة 
ويف سـوريا تـم العـرض ايضـا 
للجماهـري  االعجـاب  فنالـت 
القنـوات  بالعمـل  واشـادت 
السـورية والعربيـة كونـه كان 
عمال سياسيا جريئا جدا، بعدها 
عدنـا للعراق وعملت عىل مرسح 
النهريـن مرسحيـة »هاي وين» 
بشـخصية سـلمان الـذي كانت 
البدايـة األوىل للنجـاح والصعود  
ثـم عرضت عـيل أعمـاال كثرية، 
وبعدهـا قدمـت اكثر مـن عمل 
عـىل  توقيعـي  وتـم  مرسحـي 
عقـود مع كثـري مـن املخرجني 
والتلفزيونيـني  السـينمائيني 
فعملت فلم «غسـل عار وعشنه 
وشفنه وبحرية الوجع واملحبه» 

ثم مسلسـل ابو العـالء املعري، 
وهـذا اول عمـيل يل بالفصحـى 
اللغـوي  املصحـح  دفـع  ممـا 
الدرايس  لسـؤاله عن تحصيـيل 
كونـي لم أخطيء بحـرف وهذا 
يعود ملتابعتي ألفالم ومسلسالت 
بالفصحـى، وكنا نقـرأ الصحف 
األفـالم  وترجمـة  واملجـالت 
االجنبيـة وكان ملدينـة الشـعلة 
الفضـل الكبري بتنميـة موهبتي 
وتقديـم العـون يل ألكـون ما أنا 

عليه اآلن .
* حدثنا عن بداياتك يف الغناء ؟

-بداياتي مع الغناء مثل أي فنان 
بسـيط يغنـي يف املناسـبات ويف 
الحفـالت الخاصة وعند تطوري 
النـاس  بعـض  كان  الغنـاء  يف 
والسامعني يرشـدوني ان اسلك 
طريـق تعليم املقامـات وأصول 

الغناء وكيف اترصف كفنان.
تصقـل  ان  حاولـت  وكيـف   *

مواهبك الفنية ؟
-وجدت نفيس بحاجـة لتطوير 
قابلياتي فدخلـت معهد الفنون 

الجميله ألنمي موهبتي ونجحت 
بذلك ولله الحمد .

* ومن ساعدك يف مسريتك ؟
-هناك اسماء وقفت بجانبيمنهم 
الفنان املرحوم نزار السامرائي، 
هـذا الرجل ارشف عـىل تمريني 
يف بدايتـي، كمـا تعلمـت الكثري 
مـن الفنـان محمـود شنيشـل 
وكان يعتربنـي أخـا لـه فـكان 
يوجهنـي يف التعامـل مع الحوار 
والحـركات وغري ذلـك، وال انىس 
الفنانـة سـاهرة عويـد عندمـا 

رفدتني بكتب لتقوية معلوماتي 
أمـا  واملصطلحـات.  املرسحيـة 
الفنـان قاسـم حسـن املعروف 
بقاسم عبعوب نسبة للشخصية 
التـي ابـدع بهـا فقـد اشـرتكت 
االحتفـاالت  مـرسح  يف  معـه 
نذهب ونرجع سـوية ونستثمر 
الطريـق بالتوجيـه واالضافـات 
التشـجيع  أمـا  واملعلومـات. 
واملسـاندة فمن اصدقائي وكان 
له التأثري الكبري وسببا لنجاحي، 
وهناك امر يجـب الوقوف عنده 
فقد كنت أعمل واتمرن كي اوفر 
معيشة عائلتي واجور نقيل كون 

الحصار كان جائرا ومقيتا .
* متى بدأت فنانا معروفا ؟

-بـدأت يف عـام ٢٠٠٠ كممثـل 
وكممثـل  معـروف  مرسحـي 
اعمـال  يف  فشـاركت  كوميـدي 

كثـرية ومنها مسلسـل سـاعة 
الصفـر حسـب توقيـت بغـداد 
واعمال كثرية اشـهرها مسلسل 
بيت الطني الـذي مثلت فيه دور 

كشخيل.
* يقال ان ماجد ابو زهره يتميز 

بابتسامة خاصة ما رأيك ؟
-هـذا ما اسـمعه مـن الكثريين 
ويقال انني  تركت بسـمة حتى 
لغـري العراقني وأنـا اآلن معروف 
بها والحمد لله الفرح احسن من 

الحزن .

 *
هـل تتذكـر بعـض اعمالـك يـا 

ماجد؟
ومنهـا:  اتذكرهـا،  ان  -اتمنـى 
شـقندحة،  الوطـن،  مراجيـح 
ثعالب وأرانب ، هاي وين، بساط 
ويل   ، والسـاحر  امللـك  الريـح، 
اعمال أديتها يف التلفزيون منها: 
مسلسـل عشـنه وشـفنه وكان  
من اخـراج جمال عبد جاسـم ، 
ومسلسـل (أبو العـالء املعري ) 

اخراج عيل أبو سيف .
* وهل انت راض عن نفسك وما 

قدمته ؟
”كلـيش  بمثـل  اؤمـن  انـا   -

بالقسمة“.
* حصلـت فرتة فيها تم ابتعادك 

عن العمل الفني ما سببها ؟
 -  بالنسـبة يل فأنـا حارض لكن 
فـرتة االنقطـاع كانـت بسـبب 
املخرجـني وانـت تعـرف ان لكل 

مخرج رؤية خاصة .
* كثريا ما قـدم ماجد ابو زهرة 
اعمـاال باللهجـة الريفيـة هـل 

تراها اقرب للمشاهدين ؟
-اللهجـة الريفية قريبة اىل واقع 
املجتمع وهي عراقية ولكل كاتب 
وممثل طريقة يف تناول االشـياء 
أن تجانـس   التـي مـن شـأنها 
املشـاهد وانت تعرف ان اللهجة 
الريفيـة تمثل تقاليـد مجتمعنا 
ولهـذا انا أراها قريبة للمشـاهد 

وللجمهور ايضا .
* وكيف تفـرس اقبال املخرجني 

لك وتكليفك بأدوار ريفية ؟
هـم،  تفسـريهم  حسـب  -اوال 
وثانيـا ربما الني اجسـد اللهجة 

الريفية بحق وحقيقة .
* وهل تـرى ان العمل املرسحي 

اليوم يوفر للفنان معيشته ؟
-ربمـا للبعض لكن بشـكل عام 
بعضنا يضطر ملشاركات اخرى.

* ملاذا يقرتن اسـم ماجد مع ابو 
زهره ؟

-مثلمـا ذكـرت لـك يف بدايـات 
حديثي ان ابنتي الكبرية اسـمها 
زهرة، وقد لقبـت ابو زهره من 
قبـل البعض ربما كانت متميزة، 

فصارت تقرتن باسمي دائما .
* يرتـاح املمثـل ملخـرج معـني 

وكاتب معني فماذا عنك ؟
- أنا ربما ارشح عمران التميمي 
واملخرج املعروف عيل ابو سيف. 
* وأخريا هل لديك يشء تقوله ؟ 
-ال يشء اجمل مـن االمان، فهو 
الوقـت الـذي يجعـل كل مبـدع 

يعمل بكامل طاقاته .
* شكرا لك ابو زهره متمنني لك 

التوفيق واملزيد من العطاء .
- شكرا لكم جميعا .
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تميز الفنان ماجد ابو زهرة بقدرته العالية عىل اداء اللهجة الريفية، والعراقية االصيلة، اضافة اىل ادوار الفصحى، وقد مثل 
العديد من املسلسالت التلفزيونية .

ولد الفنان ماجد ابو زهرة يف بغداد عام ١٩٦١ ونشأ يف محالتها (رحمانية الكرخ _ الجعيفر)، درس يف معهد الفنون الجميلة 
بغداد .. عمل يف دائرة السينما واملرسح، فقد انطلق يف دروب الفن مطرباً شعبياً وحقق قاعدة شعبية عريضة يف بغداد وبعض 
املحافظات.. عام ١٩٩٠ هو نقطة االنطالق الحقيقية نحو النجومية، حيث عارص يف تلك الفرتة أسماء المعة يف عالم الطرب أمثال 
(عبد فلك وحسن بريسم وكريم منصور وحاتم العراقي). أما انطالقة املرسح فعام ١٩٩٩ كان هو بدايته الحقيقية يف عالم املرسح 
حيث كان للمخرج (قاسم وعل الرساج ) الفضل الكبري يف اكتشاف موهبته، وبعدها توالت األعمال والعروض منها (ثعالب وأرانب) 

( شقندحة ) ( هاي وين ) ( بساط الريح ) ( امللك والساحر ) ( مراجيح الوطن ). أما يف التلفزيون فكانت بدايته يف مسلسل 
( عشنه وشفنه ) من إخراج جمال عبد جاسم ومسلسل ( أبو العالء املعري ) من إخراج عيل أبو سيف.
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يحلم كل عروسني بحفل زفاف هادئ 
ممتىلء باألجواء الرومانسية الناعمة، 
ولكن قد تحـدث بعض املفاجأت التي 
تفسـد الحفـل، والناتجـة عـن عـدم 
الرتتيب الجيـد للحفل نذكـر منها ما 

يأتي:-
عـدم وجود خطـة للتعامل مع أسـوأ 

االحتماالت:
قـد تحـدث بعـض األمـور املفاجئـة 
بحفل الزفـاف، والتي تفسـد الحفل، 
وذلك بسبب عدم وجود خطة للتعامل 
تقـع  التـي  االحتمـاالت  أسـوأ  مـع 
بالحفـل، وإذا كان حفل الزفاف يعقد 
يف الحديقـة، يفضـل تحضـري خطـة 
احتياطيـة للطقـس، وخطـة أخـرى 
للطعـام يف حـاالت الطـوارئ، وخطة 

أيضاً يف حالة توقف حركة املرور.
تجاهل تحديد عدد املرشوبات:

يجـب التفكري يف حفل الزفـاف جيداً، 
مـن خـالل تحديـد عـدد املرشوبـات 
املخصصـة حسـب عـدد املدعوين يف 

الحفل.
تجنـب التحـدث إىل الضيـف املسـبب 

للمشاك:

لقـد يشـعر أصحـاب حفـل الزفـاف 
بالحـرج مـن التحدث مـع املدعوين، 
لذلـك  املشـاكل،  إثـارة  يف  املتسـببني 

يجـب التدقيق جيداً يف تحديد أسـماء 
املدعويـن، وعنـد االضطـرار لدعـوة 
أحد األشـخاص الذين قد يتسـببوا يف 

إثـارة املشـاكل، يجب التحـدث إليهم 
وإخبارهم بعدم إثارة املشـاكل خالل 

الحفل.

إنفاق الكثري من املال:
قـد ينفق البعـض الكثري مـن املال يف 
إقامة حفالت الزفاف، من تحديد قاعة 
الحفل وتحديد األطعمـة واملرشوبات 
وغريها مـن تكاليف الحفـل، التي قد 
يكتشـف أصحاب الحفل بأنها أنفقت 
لذلـك يفضـل وضـع  داعـى،  بـدون 
ميزانيـة قبل التخطيط للحفل لتجنب 

إنفاق الكثري من املال.
تجاهل ترتيب نهاية العرس:

يهتم الكثري من العرسـان بالتخطيط 
لحفـل الزفاف من اسـتقبال وأطعمة  
واملرشوبـات وتوزيـع قطـع الديكور 
وتوزيـع الزهور، ويتغافـل عن نهاية 
العـرس، لذلك تصبح عشـوائية، لهذا 
لنهايـة  يفضـل وضـع اسـرتاتيجية 

العرس.
عـدم التخطيط لحفـل الزفاف بوقت 

كاٍف:
قـد يتـرسع العروسـان ويخططـان 
لحفل الزفاف قبل إقامته بأسـبوع أو 
أكثر، ولهذا يجب التخطيط للحفل قبل 
إقامته بشـهر أو شـهرين، واإلهتمام 

بكافة التفاصيل املمكنة للحفل.

مـن املعلـوم أن فـرتة املراهقـة 
تقسم إىل مراحل عدة أّولها مرحلة 
مـا قبل املراهقة، وتبدأ بني سـن 
ترتاوح بني ١٠ و١٢ سـنة، فماذا 
ينصح االختصاصيون األهل يف ما 
يتعلّق بمظاهر الرغبة الشـديدة 
عنـد البنـات ممن هـن يخطون 

نحـو املراهقة واللواتي يرغبن يف 
تقليد مراهقة يف الخامسة عرش 
والتماهي معها؟ فما املسـموح 

به؟ وما املمنوع؟
ترغب يف وضع املاكياج 

يف هذه السن تحاول البنت وضع 
ماكيـاج والدتها، بـودرة الخدود 

وكريم األسـاس وأحمر الشفاه 
وظـالل العينـني... إنـه ماكياج 

الوالدة وهو يف متناول يدها!
املسـموح: يمكن األم أن تسـمح 
سـنوات  العـرش  ذات  البنتهـا 
بوضع املاكيـاج يف املنزل إذا كان 
هناك مناسبة خاصة مثل حفلة 

العائلـة،  أو عشـاء مـع  ميـالد 
كمـا يمكـن األم مسـاعدتها يف 
وضعـه، وتعليمهـا تقنية وضع 
يمكنهـا  املقابـل  ويف  املاكيـاج. 
تقـول  كأن  مالحظـات  إبـداء 
لها مثـًال» «ظـالل العينني قوي 
جـًدا أليـس كذلـك، أو إن أحمـر 
الشـفاه شديد الحمرة» ثم تعلّق 
بالقول:» ال بأس طاملا أنها مجرد 
رغبـة نحققهـا يف البيـت وليس 

خارجه». 
املمنوع: ليس مسموًحا أن تضع 
البنت الصغرية املاكياج إذا كانت 
تريـد الخـروج مـع صديقاتها، 
ويمكـن األم أن تـرشح لهـا أنها 
وستسـمع  سـخيفة  سـتبدو 
لـن  أحياًنـا  سـاخرة  تعليقـات 
تفهمها. فاملاكيـاج يف البيت هو 
للتسلية وليس أسـلوب تتبعه يف 

هذه السن.
تتحدث مثل الفتاة املراهقة 

قد تعمـد البنـت الصغـرية التي 
تقلّـد الفتاة املراهقـة إىل التعبري 
مثلها. فعندما تتحدث إليها أمها 
قـد تتأفـف أو تنظر إىل السـماء 
أو تجيـب بوقاحـة... إىل درجـة 
تشـعر فيها األم بأنها تتحدث إىل 

مراهقة. 
املسموح: عىل األم يف هذه الحالة 

أعصابهـا  بـربودة  االحتفـاظ 
إليها  واالبتسـام البنتها والطلب 
وتذّكرهـا  سـلوكها  تغـرّي  أن 
بأنها ليسـت يف سـن الخامسـة 
عـرشة، فهـي تحـاول أن تلعب 
لعبة التحدّي مـع والدتها، ولكن 
تّرصفها هذا ال يعكس شـعورها 
الحقيقـي، وهـي بكل بسـاطة 
تريد أن تشبه شقيقتها الكربى. 

فهي ليست يف مرحلة املراهقة.
املمنوع: عىل األم أال تسمح للبنت 
«الطفلة» بالتمـادي يف تّرصفها 
هـذا، فهـي ليس لديهـا الحق يف 
التحـدث إىل أمها عىل هذا النحو، 
كمـا أنهـا ليسـت صديقتها بل 
أمها. ويف املقابـل عىل األم تذكري 
ابنتهـا بمعانـي احـرتام من هم 

أكرب منها سًنا.
تريد أن تكون مستقلة 

تريـد البنـت أن تنظـم حفلة أو 
تنام يف سـاعة متأخرة أو تحرض 
املهرجانـات الغنائيـة أو املبيـت 

عند صديقتها.
املسـموح : يمكـن األم أن توافق 
عىل طلبـات ابنتها هـذه، ولكن 
برشوط، ويف حاالت اسـتثنائية، 
مثـًال إذا أرادت أن تحـرض حفالً 
السـماح  املفّضل يمكن  ملطربها 
لها بذلـك رشط أن تكون برفقة 

شقيقها األكرب.
تحـرض  أن  ممنـوع  املمنـوع: 
مهرجاًنـا موسـيقًيا يف كل مـرة 
إىل  تذهـب  وأن  ذلـك،  يف  ترغـب 
صديقتهـا بعد الظهـر من دون 
تـزال  ال  فهـي  األهـل،  صحبـة 
صغرية من الجيد تشـجيع البنت 
عىل االستقاللية ولكن يف الحدود 

الواقعية.
تريد أن تحصل عىل كل يشء 

تريـد هاتًفـا خلوًيـا أو تابلت... 
وتريـد أن تحصـل عـىل أحـدث 

األدوات التكنولوجية.
املسـموح: يمكن األهـل تحقيق 
أمنيتهـا بالحصـول عـىل تابلت 

ولكن ليس الحديث جًدا.
الحصـول  يمكنهـا  ال  املمنـوع: 
عىل هاتف خلوي يف هذه السـن 
بـل عليها االنتظـار حتى تصبح 
يف املرحلـة الثانويـة، وخالل ذلك 
يمكنها استعمال هاتف والدتها. 
فهي تريد أن تحصل عىل األشياء 
الباهظـة الثمـن وهـي يف هـذه 
السن ال تدرك بعد معنى الحصول 
عـىل النقـود. ومـن واجـب األم 
تعليمها أننـا ال يمكننا الحصول 
عىل اليشء ملجرد الرغبة فيه. بل 
املهم أن تفّكر يف الحاجة إليه قبل 

الرغبة فيه. 

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

“bœç€a@›–y@áè–m@ıb�Çc@ÚèΩ@k‰§

_@Ú‘Áaãæa@ÏÆ@Ï�¶@>‰ia@NN@ Ï‰‡æa@bflÎ@ÅÏ‡èæa@bfl

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@Òãìj€@|Ózó€a@ıaâÃ€a@—ìn◊a

Ú”ãìfl

NNN@Ñj�æa

xbuá€a@á‰fl

املقادير:
أرز بسمتي: ١ كيلو

(حجم  دجاجتـان  الدجـاج: 
وسط)

مرق دجاج: ٢ مكعب
ملح: ملعقة صغرية

القرفة: ٢ عود (بهار حب)
هيل: ٤ حبات (بهار حب)

فلفل أسـود: ٤ حبات (بهار 
حب)

ورق غـار: ٢ ورقـة (بهـار 
حب)

لومي: ٢ حبة (بهار حب)
صبغة طعام: ملعقة صغرية 

(لون برتقايل)
لوز: كوب (مقيل، للتزيني)

زبيب: كوب (للتزيني)
ملعقـة  مشـكلة:  بهـارات 

صغرية (لتتبيل الدجاج)
الزعفـران: ملعقـة صغـرية 

(لتتبيل الدجاج)
طماطم: ٢ حبة (للصوص)

الكزبـرة: ملعقتـان كبريتان 
(للصوص)

فلفـل أخـرض حـار: ٢ قرن 
(للصوص)

كبـرية  مالعـق   ٣ الزيـت: 
(لتتبيل الدجاج)

السمنة: ملعقة كبرية
ملعقتـان  الطماطـم:  رب 

كبريتان
طريقة التحضري:

-انقعي األرز ملدة ٣٠ دقيقة.
بالبهـارات  الدجـاج  - تبـيل 
والصبغة والزيت ثم ضعيه يف 
صينية الفرن وأدخليه للفرن 

ملدة ٤٥ دقيقة حتى ينضج.
-لتحضري الصوص: بالخالط 
الطماطم  ضعـي  الكهربائي 
معجـون  مـع  املقطعـة 
الطماطـم، وملعقـة صغرية 
مـن امللح والكزبـرة والفلفل 

األخرض الحار واخلطي.
-صفي األرز واقليه بالسمنة 
ومكعب مرق الدجاج وقلبيه 
البهـارات  جيـداً. ثم ضعـي 
الحـب. وصبي املـاء واتركيه 

حتى ينضج.
-اقسـمي نصف كمية األرز، 
الطعـام  بملـون  ولونيـه 
الربتقـايل واخلطيه مع باقي 
األرز األبيـض، وزينيه باللوز 
الدجاج  والزبيب وقدميه مع 

املشوي.
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ال يمكـن أياً منـا أن يهرب تماماً من عالمات التقدم يف السـن رغم كل املحاوالت. 
لكـن ال يمكـن أن ننكر أنه ثمة عوامل تسـاهم يف بروزهـا يف مرحلة مبكرة فيما 

يمكن بعض اإلجراءات أن تؤخر ظهورها. 
يمكن الرتكيز عىل اطعمة معينة تحتوي عىل مكونات ومضادات أكسدة لها تأثري 
إيجابـي عىل البرشة لتأخـري ظهور عالمات التقدم يف السـن. يكفي الحرص عىل 

إدخال هذه األطعمة األساسية ملالحظة الفرق لجهة نضارة البرشة وشبابها:
1 الشـاي األخرض: يحتوي الشاي االخرض عىل الPolyphenols املضادة لألكسدة 
والتي تسـاعد عىل إزالة السموم وتأمني الحماية من األشعة ما فوق البنفسجية. 
كما تسـاعد هذه املكونات عىل تنشـيط خاليا الجلد امليتة. مـن هنا أهمية تناول 

الشاي األخرض يومياً ألهميته يف الحفاظ عىل نضارة البرشة.
2 األفـوكادو: يحتوي عىل الزيوت الطبيعية التي تسـاعد عـىل الحد من الرتهالت 
وعىل شـد البـرشة وترطيبها يف العمق. كما يتميز بغنـاه باألحماض الدهنية غري 

املشبعة الصحية واملفيدة جداً للجهاز املناعي.
3  اللبـن الخايل من الدسـم: هو من املصادر األساسـية للربوتينات والكالسـيوم 
األساسية لصحة الجسم بشـكل عام وللبرشة خصوصاً. ينصح بتناول كوب من 
اللبن الخايل من الدسم الذي يساعد عىل نمو خاليا البرشة وتجديدها الحتوائه عىل 

الفيتامينات «ب» املركبة.
4 األطعمة الغنية بالزنك والسـيلينيوم: يعترب الزنك والسيلينيوم من أكثر املعادن 
أهميـة للبـرشة مما يفـرس وجودهـا يف العديـد مـن مسـتحرضات العناية بها 
العتبارهمـا يحفزان إنتاج الكوالجني. كما يسـاهم الزنـك يف تقوية جهاز املناعة 
فيمـا يعزز السـيلينيوم من مرونة البرشة. أما أهم مصـادر هذين املعدنني فلحم 

البقر والدواجن واملحار واملكرسات والفاكهة املجففة.
5 البنـدورة والجزر: يحتويان عىل نسـب عالية من املغذيـات النباتية ومضادات 
األكسـدة، إضافة إىل غناهما بـ«البيتاكاروتني» و«الليكوبني» اللذين يساهمان يف 

تجدد الخاليا وحماية البرشة من أرضار أشعة الشمس.
6 الربوكويل: هي يف غاية األهمية لصحة البرشة والجسم بما أنها تساعد عىل إزالة 

السموم املرتسبة يف مجرى الدم واملسببة لشحوب البرشة.
7 الكيوي والبطاطا: فيما تسـاهم الكيـوي يف الحفاظ عىل نقاوة البرشة وصالبة 
العظام، تحتوي البطاطا عىل «البيتاكاروتني»املضادة لألكسـدة فتسـاهم يف شد 

البرشة وجعلها اكثر نعومة.
8 السـبانخ: تحتـوي السـبانخ عىل مـادة «اللوتني»التي تسـاهم يف الحفاظ عىل 
 B12و A جمـال العينني وتمنحهما إرشاقة الفتة، إضافـة إىل غناها بالفيتامينني

اللذين يساعدان عىل تجدد الخاليا والحفاظ عىل صحتها.
9 إكليل الجبل: يساعد عىل ترطيب البرشة وتقويتها. كما تحافظ عىل مرونتها.

10 العنـب: يحتـوي العنب األسـود واألحمر عىل مـادة األنثوسـيانني التي تقّوي 
األوعيـة التي توصـل األكسـيجني والعنارص املغّذيـة إىل الجلد ويف الوقت نفسـه 

تخلّصه من الرواسب. إضافًة إىل ذلك يساعد العنب عىل إنتاج الكوالجني.
11 التـوت: يعترب التوت مصدراً ممتازاً ملضادات االكسـدة مـن نوع فالفانويدات 

التي تعمل عىل مكافحة الجذريات الحرة وتحمي من عملية تلف األنسجة.

يسـتمد اإلنسـان طاقته من الطعام، األمر الذي 
يجعل نوعيـة الغذاء الذي يحصل عليه اإلنسـان 
وجودتـه مـن أهـم العوامـل املرتبطـة بصحته 

الجسدية والنفسية أيضا.
وأكدت خبرية التغذية الروسية، يوليا تشيخونينا، 
أن بعـض األطعمـة قـد تكـون سـببا لإلرهـاق 
وتراجـع النشـاط البدني، كما أنها قـد تؤدي إىل 

التعب أيضا، بعكس توقعات البعض.
وقالت اختصاصيـة التغذية يف ترصيحات نقلها 
موقـع «موسـكو ٢٤» إن القهوة التـي نرشبها 
لنمنـح أنفسـنا املزيـد من النشـاط قد تسـبب 

القهوة انهيارا. 
وتابعت خبـرية التغذية: «إذا سـمحنا ألنفسـنا 
بتناول القهـوة باعتدال (فنجـان أو فنجانني يف 
اليوم) ، فهذا بالضبـط هو مقدار الكافيني الذي 

ينشطنا».
لكـن البعض يقرر منح نفسـه جرعات أكرب من 
الكافيـني عن طريـق القهـوة بهـدف الحصول 
عىل تلـك البهجة، «لكن بدال مـن حدوث انفجار 

الطاقة، يأتي التعب املفاجئ».
وأوضحت تشيخونينا أنه يف هذه الحالة، أي عند 
تنـاول املزيد يدخل اإلنسـان بما يشـبه «الحلقة 
املفرغة». وتتابع «كلما رشبت املزيد من القهوة، 

كلما شعرت بالتعب أكثر».
باإلضافة إىل ذلك، نوهت الخبرية، إىل أن األطعمة 
التي تحتوي عىل الكثري من السـكر تسبب أيضا 

الشعور باإلرهاق.
وتشـري الخبـرية إىل أن هـذه األطعمـة قد تمنح 
النشاط لفرتة قصرية ويمكن أن تمنح الحيوية، 
و»لكن بمرور الوقت، يتم اسـتبدال هذا الشعور 

بالتعب».
وتقول الخبـرية: «من األفضل إعطـاء األفضلية 
للشـوكوالتة الداكنة، ألنها لن تسـبب مثل هذه 
التقلبـات الدراماتيكية يف مسـتويات السـكر يف 

الدم».
وهـذا ينطبـق أيضا عـىل املرشوبات السـكرية، 
أي الغنيـة بالسـكر. يمكـن أن تسـبب العصائر 

والصودا (املرشوبات الغازية) التعب أيضا.
أوصـت تشـيخونينا بتخفيـف (تمديـد) عصري 
الفاكهة باملـاء أو حتى الرتكيز أكثر عىل عصائر 

الخضار التي تحتوي عىل نسبة أقل من السكر.
وبينـت الخبرية أن األشـخاص الذيـن يفضلون 
األطعمة قليلة الدسم قد يشعرون بالتعب أيضا، 
«ألنه مـع مثل هـذا النظام الغذائـي ال يوجد ما 

يأخذ اإلنسان منه طاقته».
بكثـري  األفضـل  «مـن  تشـيخونينا  ونصحـت 

تنـاول الجبـن القريش الذي يحتوي عىل نسـبة 
٥٪ مـن الدهـون. إنه ألذ وال يحتـوي عىل الكثري 
مـن الدهون».باإلضافـة إىل ذلك، بينـت الخبرية 
الوجبـات الرسيعـة قـد تواجههـم  أن عشـاق 
تجربـة التعب املفاجـئ ايضا.وأشـارت الخبرية 
إىل أن مثـل هـذه األطعمـة تحتـوي عىل نسـبة 
عالية من السـعرات الحراريـة وكمية كبرية من 
الكربوهيدرات، لذلك تتوجه جميع طاقة الجسم 

إىل املعـدة لهضم هذه املـواد (الطعـام الثقيل).
وقال تشـيخونينا: إن «الفرح قصـري املدى الذي 
نشـعر به عند تـذوق هـذا الطعـام يرافقه بعد 
ذلك شـعورا طويل األمد بالتعب، والذي ال يمكنك 
التخلص منـه إال بعد ليلة نوم جيدة».ويمكن أن 
تسبب اللحوم املدخنة والنقانق املجففة وبعض 
أنواع الجبن أيضا التعـب املفاجئ. لذلك نصحت 

الخبرية إعطاء األفضلية للجبن غري اململح.

غورلوفـا،  فيكتوريـا  الدكتـورة،  حـذرت 
اختصاصيـة طـب األطفـال من اسـتخدام 

قطرات األنف لألطفال ألنها تسبب اإلدمان.
وتشري االختصاصية، إىل أنه يمكن استخدام 
هـذه القطـرات يف حاالت اسـتثنائية فقط، 
عندما يمنع انسـداد األنـف تناول الطعام أو 

النوم.
وتقـول: «عنـد اسـتخدام هـذه القطـرات 
فرتة طويلة واسـتخداماً غـري منضبط، فإن 
املركبـات التي تسـاعد عىل تضييـق األوعية 
ال تسـبب اإلدمان فقط، بـل يمكن أن تؤدي 
أيضـا، خاصـة عند األطفـال، إىل اسـتخدام 

جرعات زائـدة ما يؤدي إىل التسـمم، وحتى 
املـوت.. ويرجـع هـذا إىل دخول الـدواء عرب 
الغشاء املخاطي لألنف والفم إىل مجرى الدم 

والتأثري الجهازي عىل كامل الجسم». 
القطـارة  اسـتخدام  «يفضـل  وتضيـف: 
(نقاطـة) أو البخـاخ الـذي يعطـي الجرعة 
املطلوبـة من الدواء. كما من الرضوري عدم 
اسـتخدام هذه األدوية أكثر مـن ثالثة أيام، 
وأن تسـتخدم ثالث مـرات يف اليوم- مرة كل 

ثماني ساعات».
وعموما كلما قل اسـتخدام هـذه القطرات 

يكون أفضل.
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وزع االرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسعة الصغرية , ثم أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل 
٩ يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٨٠٠ - توقيـع اتفاقية العريش بـني الجنرال كليرب والعثمانيني 
بخصوص جالء الفرنسيني عن مرص.

يختتمـان  ترششـل  وونسـتون  روزفلـت  فرانكلـني   -  ١٩٤٣
اجتماعهمـا يف الدار البيضاء باملغرب وذلـك أثناء الحرب العاملية 

الثانية.
١٩٤٦ - الجمعيـة العامة لألمم املتحدة تصـدر قراًرا تويص فيه 
باالسـتخدام السـلمي للطاقـة النووية وذلك بعد قيـام الواليات 
املتحـدة بتفجـري قنبلتـني نوويتـني فـوق مدينتي هريوشـيما 

وناغازاكي اليابانيتني.
١٩٦٥ - إلقـاء القبض عىل الجاسـوس اإلرسائييل إييل كوهني يف 

دمشق.
١٩٧٢ - انقالب يف إمارة الشـارقة قام به حاكم اإلمارة السـابق 
الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وذلك السرتداد الحكم من ابن 
عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمي، وقد أدى االنقالب إىل مقتل 

الشيخ خالد وتسلم الشيخ صقر للحكم مرة أخرى.
١٩٨١ - انعقـاد مؤتمـر القمة اإلسـالمية يف الطائـف يف اململكة 

العربية السعودية.
١٩٨٣ - سـقوط القمـر الصناعـي السـوفيتي «كوزمـوس» يف 

املحيط الهادي.
١٩٩٩ - إرسائيـل تبـدأ يف اسـتغالل قبـة الصخرة وذلـك بإعالن 

نرشته وزارة السياحة يف حملة دعائية للسياحة يف إرسائيل.
٢٠٠٦ - مجلـس األمة الكويتي يصوت باإلجماع عىل إعفاء أمري 
الدولة الشـيخ سـعد العبد الله الصباح مـن منصبه لعدم قدرته 
الصحية ونقل السلطات األمريية إىل مجلس الوزراء وذلك حسب 
الدسـتور، ومجلـس الـوزراء بعد نقل السـلطات األمرييـة إليه 
يسمي رئيسه الشيخ صباح األحمد الصباح أمريًا للكويت ويرفع 

التسمية إىل مجلس األمة لعقد جلسة املبايعة.
٢٠١١ - تفجري عنيف يهز مطار دوموديدوفو الدويل يف موسـكو 

يودي بحياة ٣٥ شخًصا ويلحق إصابات بالعرشات.
٢٠١٢ - رئيـس املجلـس األعىل للقوات املسـلحة املشـري محمد 
حسـني طنطاوي يعلن إنهـاء حالة الطـوارئ املفروضة بالبالد 
منذ عـام ١٩٨١ وذلك قبل يوم من الذكرى األوىل إلندالع ثورة ٢٥ 

يناير.
٢٠١٧ - اختتام محادثات أسـتانة للسـالم يف سـوريا التي جرت 
بني ممثلني عن الحكومة السـورية وعدد مـن فصائل املعارضة 

املسلحة، برعاية دولية.
@ÚÓ”aã«@Ú‹◊c@CÔmb®a@ÚubiD
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٨٣ عامـا مـن التفرد والعراقة، بني أسـماء كثـرية تألقت ثم أفل 
نجمهـا، عقـود متعاقبة وهي تتصـدر قوائم األكالت الشـعبية، 
وتهفو إليها قلوب محبيها يف الصبيحة واملسـاء يف عشق ال يهرم 

أو يشيخ، إنها «باجة الحاتي» العراقية.
الباجـة -باللهجـة العراقية- هـي رأس الخـروف أو العجل بعد 
ذبحه، ينظف جيدا بإزالة الشعر عن الجلد باملاء الحار، ثم يقطع 
إىل نصفـني أو أكثـر بـ»السـاطور» ويجهز لعمليـة الطهي بعد 

ذلك.
باجة الحاتي أحد أشـهر املطاعم البغدادية اشـتهر بتقديم هذه 
االكلة الشـعبية أسسـه إبراهيم العامري يف ١٩٣٥ وقام بافتتاح 
أول مطعـم يف الشـيخ عمر، ويعتقـد أنـه كان أول مطعم باجة 
يف بغـداد بل وربمـا يف العراق، إذ قبل ذلك كانـت تطبخ يف البيوت 

فقط.
مـن أشـهر رواد املطعم رئيس الـوزراء العراقـي يف العهد امللكي 
نوري السـعيد، وكذلك الزعيـم عبد الكريم قاسـم والرئيس عبد 

السالم عارف والكثري غريهم.
بعد وفاة األب إبراهيم العامري تسلم ابناؤه إدارة املطعم ونخص 
بالذكر ابنه األكرب قحطان إبراهيم الحاتي، إذ أصبح اسم املطعم 
لقبـا للعائلة ويف وقتنا الحايل اليزال قحطـان الحاتي يدير الفرع 
الرئيـيس يف الشـيخ عمر، وقـد ورث ابنـاؤه عنه هـذه الصنعة 

وتعهدوا بحمل االسم وتقديم هذه االكلة الشهية .
قـام أبنـاء قحطـان يف افتتـاح مطعم باجـة الحاتـي يف منطقة 
الكرادة يف بغداد، واليـوم يرتبع مطعمه صفوة مطاعم الباجة يف 
بغـداد وباعرتاف الجميع يعد مايقدمه من خدمات يف هذا املطعم 

من ارقى مايمكن عىل مستوى املطاعم البغدادية الشعبية.
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اختبـار شـخصية  يمكـن تجربـة 
بسـيطاً وسـهالً ان تكشـف الكثري 
من جوانب الشخصية ونقاط القوة 
ونقاط الضعف فيها.. وهذا يساعد 
وتحقيـق  القـدرات  تطويـر  عـىل 
التقـدم يف مختلف جوانـب الحياة. 
ولهذا ينصح بخوض اختبار تحليل 
الشـخصية هذا الذي يتطلب اختيار 
احدى قطع الحلوى الـ٥ الكتشـاف 
الصفـات التـي تجعل كل شـخص 
يخوضه يتميز عن اآلخرين ويتفوق 

عليهم يف الكثري من االحيان.  
يـرى الخرباء ان هنـاك ارتباطاً بني 
هـذا  وألن  والالوعـي.  الشـخصية 
الالوعي يلعب احياناً دوراً يف اختيار 
بعض االمور يف الحياة دون االخرى 
فإنهـم ينصحـون بتجربـة اختبار 
شـخصية يقوم عىل مبدأ االختيار. 

بعـض  كشـف  يف  يسـاهم  فهـذا 
الجوانـب والطباع الخفيـة من كل 
شخصية. وهو ما ينطبق ايضاً عىل 
هـذا االختبـار الذي يـدل عىل نقاط 
القوة يف الشـخصية وعـىل مفاتيح 

النجاح وارسار التفوق.    
يمكن تحليل الشـخصية بسـهولة 
من خـالل هـذا االختبار البسـيط. 
ويكفـي لذلـك اختيـار واحـدة من 
قطـع الحلـوى الـ٥ لكـن من دون 
التفكري مطوالً. فكل اختيار يكشف 
الصفات االساسـية التي تساهم يف 
تحقيق التميز عن اآلخرين والتفوق 

عليها.
١. الدائرة

الحلـوى  قطعـة  اختيـار  يكشـف 
املصنوعة عىل شكل دائرة شخصية 
عقالنية وتميل اىل التحليل. وهذا ما 

يساعد عىل اخذ القرارات الصحيحة 
يف الكثـري مـن االحيـان وايـا تكـن 
املعوقات التـي قد تمنع ذلك. وعادة 
ما تكـون هـذه القـرارات مبتكرة 
وغري عادية وفعالة اياً تكن املشكلة 
التـي تتـم مواجهتهـا. ويعني هذا 
الخيار ايضاً امتالك موهبة يف مجال 
ما ال يمكن احد منافستها. وهو ما 
يجعل النجاح حليفاً لكل من يتمتع 

بهذه الشخصية.
٢ .املخمس

اىل  الحلـوى  هـذه  اختيـار  يشـري 
امليـل اىل الوحـدة واىل عـدم الرغبـة 
يف اظهـار نقاط الضعـف واالنفعال 
امـام اآلخريـن. وهـو مـا يضمـن 
انجذاب هؤالء الدائـم. كما يدل هذا 
بالقـدرة عـىل  التمتـع  الخيارعـىل 
املراقبة واالنتباه اىل ادق التفاصيل. 
وهو ما يسـاعد عىل تحقيق النجاح 
يف االعمـال واالمور التـي تحتاج اىل 
الرتكيـز والـذكاء والتحليـل املثمـر 

والبناء.
٣.املضلع

يف اختبـار الشـخصية هـذا يمكـن 
اختيـار الحلـوى التي تأخذ شـكل 
مضلع ان يدل عىل شـخصية محبة 
لإلبـداع والتجـدد. كمـا يعنـي حب 
الحيـاة واالندفـاع نحـو مواجهتها 
بكل معطياتها وظروفها ورشوطها 
وامليل الدائم اىل التغيري. ويكشف هذا 
الخيار ايضاً القدرة عىل االسـتفادة 

من كل العالقات والحوارات وقطف 
ثمارهـا بـذكاء اضافـة إىل التفاؤل 
ورؤيـة الجـزء املمتلئ مـن الكوب 

دائماً.
٤ .النجمة

يشـري اختيـار النجمـة اىل التمتـع 
عـىل  والقـدرة  قياديـة  بقـدرات 
مواصلـة بـذل الجهـود مـن اجـل 
تحقيق االهداف اياً تكن الصعوبات 
التـي تتـم مواجهتهـا. ويعني هذا 
ايضاً حب السـيطرة عـىل االحداث 
االشـخاص  وترصفـات  واملواقـف 
وكذلك امليل الدائم اىل فرض الحضور 
عىل اآلخرين يف كل وقت ومناسـبة. 
كما يكشف القدرة عىل أقناع هؤالء 
بوجهة النظر الخاصة وعىل دفعهم 

اىل تغيري آرائهم.
٥ .القلب

يف حال تم اختيار القلب عند تجربة 
اختبـار تحليـل الشـخصية بقطع 
الحلـوى فهـذا يـدل عـىل التمتـع 
بموهبـة ال تضاهـى يف التعامل مع 
اآلخريـن وعـىل االسـتعداد الدائـم 
لتقديم املساعدة لهم والتضحية من 
اجلهم. كذلك يشـري هـذا اىل القدرة 
عـىل الحصـول عـىل ثقـة الجميع 
وعـىل تجنب التـورط يف الرصاعات 
والخالفات التي قد تعيق املخططات 
واملشـاريع املفيدة. وهو ما يكشفه 
هـذا  السـهل  الشـخصية  اختبـار 

بوضوح يف دقائق قليلة.  
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غربلهم عدل وأعرف نوايا الناس..
تره الصحبه فعل موبس سوالف..
ريض بالربع حت لو يجوك بطيف..
إذا مو مثل طينك.......التوالف....

وأحذر اليغرك حجي الناعم دووم..
التطعنك والتحب نفس الشفايف

خاوي اخلام األبيض وأنكر امللثوك
القصر مذموم بعيون الصرايــــف

واصبر التهم خلي الوكت غربيل
املعدل يبني باملــــــــــــــــواقف

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1. ممثل سوري مميز شارك يف التغريبة الفلسطينية.
2 .غوار الطوشة.

3 .االسم الثاني ملمثل مرسحي كوميدي مرصي - ثلثا 
دار.

4 .ممثلة مرصية متزوجة من أحمد حلمي.
5 .طعـام يقـدم بعد الوجبة الرئيسـة - قـرأ وفحص 

وتمعن يف موضوع ما.
6. يعمل ولكن انتاجه قليل - عائد إلينا - متشابهان.

7. إمارة عربية - سئم - جملة موسيقية.
8. احقاق العدل - والدة.

9 .يوضع لتجميل العني - ممثلة مرصية متزوجة من 
نقيب الفنانني.

10 .حروف متشابهة.

1 . والد الوالد - البيه البواب.
2. فـرك اليشء باليشء - اسـم يعرف به الشـخص غري 

اسمه الرسمي - عكس ميت.
3. فيلـم مـرصي (1955) مـن إخـراج هنـري بركات 

وبطولة عبد الحليم حافظ وإيمان.
4. شخص من مدينة الضباب.

5. ممثلة سورية لقبها مرصي.
6. ثلثا بلح - ثمر منه زيت مذكور يف القرآن (مبعثرة).

7. للنداء - ينشف (معكوسة).
8. متشابهان - من األطراف - متشابهان.

9. كوميدي مرصي راحل سـمي مرسح مهم باسمه يف 
القاهرة (بدون الـ التعريف).

10. ملك الطيور - الفن السابع.
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لديـك مشـاريع مهمة يف العمـل وعليـك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل مع 

الزمالء يف العمل.
 الحـّب الذي يأتـي يف طريقك قد يشـعرك باملزاجية يف نهاية 
اليوم. الحب الذي كنت قد نسـيته يعود ليظهر عىل السـطح 

من جديد.

الحـب والعمـل الجـاد يجتمعـان اليـوم معاً يف 
بوتقة واحدة ويف مكان واحد ليمنحاك إحساسـًا 
غامراً بالسـعادة! تنال إعجـاب العاملني معك بفضل 
طاقاتك وحيويتك وقدرتك النضالية، ورهافة شعورك 

يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فـرد يحبـك، ولكن كل شـخص يحّب ما 
لديك أيضا. 

ترّقـب غـرية ممـن حولـك. حـان الوقـت لبعض 
الجّدية اليوم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب عىل حب 

االمتالك. تجنب

يقـع خالف بينـك اليـوم وبني أفـراد أرستك، 
خاصـة السـيدات، وقد يـؤدي إىل توتـر وقلق. 
تشعر بأن قلبك يتمزق بسبب الحب الذي تحمله يف 
قلبك تجاههم لكن يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف. 

انبته فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليـوم بعـض الحفـالت يف بعـض األماكن 
املفضلة إليك. تفكر يف حضور حفل واحد فقط وتضع 

خطة لذلك منذ الصباح.
 ال تنـس مواعيدك املهمة اليوم وحـاول أن تدونها حتى ال 

تنساها بسبب كثرة املسؤوليات.

تسـري أعمالـك اليوم بالطريقـة اإليجابيـة التي تحلم 
بها. 

قـد تحتـاج إىل كل طاقاتـك ومهارتـك خـالل إجـراء 
مفاوضات مهنيـة تؤمن لك املحافظة عىل مصالحك يف نيل 

صفقة مربحة أو الحصول عىل اتفاقية مهمة.
 راع صحتك فقد تعاني من تشنج عضيل.

الرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسبب لك 
املزيـد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص ما 

التشاجر معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب. 
يفاجئك اليـوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من 
أرباحك. ال تنظر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر 
أنه وقف جانبك يف مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء 
أكثر كي تتخذ القرارات السـليمة. مشاعر صداقة قد 

تتبدل إىل مشاعر حب.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
مـع األمـر بجدية، فكـر يف التسـجيل يف بعض الكورسـات 

لدراسة كل مجال عىل حدة.
 إنـه الوقت املناسـب التخاذ مثل هـذه الخطـوة. هناك بعض 
األشـخاص يريدون أن يشـاركوك يف نفس األمر، لذلك حاول أن 

تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ سنني أو تتحدث 
معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سويا بعض األخبار 
الجديـدة والسـارة وبعض املعلومـات املفيدة لكمـا. لم ال 
تفكـر يف القيام بعدد من الرحالت القصرية معها؟ اسـتمتع يف 

املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابه الضغط الذي يلقي بثقله اليوم عىل أجواء حياتك 
الزوجية. 

حاول قدر اإلمكان استعادة االنسجام والوفاق الذي ساد يف 
الفـرتة األخرية بينك وبني الرشيك، وال توقظ بعض األحداث أو 

التفاصيل املزعجة التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى 
لـو لم تكـن الجدية من خصالـك. انتبه لكالمـك ألن من 
حولك يفهـون الكالم حرفيا. تأكد أنـك كل ما تقوله تعنيه 

وتقصده بالفعل. تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



حصولها  بعد  الكبرية  سعادتها  عن  نجيم،  نسيب  نادين  الفنانة  أعربت 

عىل جائزة أفضل ممثلة بالدراما التلفزيونية لعام 2022، وذلك بحفل توزيع 

.Joy awards جوائز

وقالت نجيم خالل تسلمها الجائزة عن دورها يف مسلسل ”صالون زهرة“: ”شكرًا 

كتري عىل املفاجأة، أشكر ربنا عىل كل ما اعطاه يل، رغم كل الظروف الصعبة التي 

عشتها، سلمت امري لربنا، وتعبت يف شغيل“.

واستكملت: ”مع الوقت تعلمت اعيش يف سالم، واعرتف بنجاح غريي حتى يمنحني 

الله بقدر ما احمله من الحب لغريي“.

واختتمت: ”أشكر جمهوري، أشكر صادق الصباح، وأهدى الجائزة لكل فريق عمل 

صالون زهرة».

شهد حفل ”Joy Awards“تواجد عدد كبري للغاية من نجوم الفن يف الوطن العربي 

والعالم، يف العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز عىل الفائزين بلقب األفضل بناء عىل تصويت الجمهور، فيما منح 

البعض اآلخر جوائز فخرية وتكريمية تقديرا ملشوارهم الفني الطويل.
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بجائزة  أصالة،  السورية  الفنانة  فازت 

قوية  منافسة  وسط  املفضلة،  األغنية 

مع ترشح أغنية ويجز «البخت» وأغنية 

استطاعت  «إليسا»،  لـ  دقيقة  أول  من 

عن  بالجائزة  تفوز  أن  أصالة  الفنانة 

أغنية شكرًا.

األغنية  جائزة  أصالة  الفنانة  استلمت 

التي  «شكرًا»،  أغنية  عن  املفضلة 

أحدثت ضجة كبرية وتفاعال كبريا بني 

الجمهور.

فور صعود أصالة عىل املرسح الستالم 

يصقف  أن  الجمهور  وكعادة  الجائزة 

أصالة  طالبت  فنان،  أي  صعود  فور 

أنها ال تريد  التصفيق لها معلقة  بعدم 

أن يصفق لها أحد وأنها أكرت ما تصفق 

لغريها.

مش  هتكلم،  مش  «أنا  أصالة:  وقالت 

حد  عايزة  ومش  كتري،  وأعجن  هلت 

يصقفيل أنا صقفت كتري النهاردة»

ربط البعض ما قالته أصالة، وما قالته 

أنغام عىل املرسح، إذ جاء ذلك بعد صعود 

مدة  وتحدثت  الجائزة  واستلمت  أنغام 

طويلة شكرت فيها السعودية، فتوقع 

خاصة  ألنغام  تلمح  أصالة  أن  البعض 

مع وجود خالفات بينهما لم تنته بعد.

األمريكية  املغنية  أحيت 
بمدينة  ضخماً  حفالً  بيونسيه 

بعد  وذلك  باإلمارات،  دبي 
الحفالت  إحياء  عن  غيابها 

والذي دام لـ ٤ أعوام.
وأعربت بيونسيه عن سعادتها 
وأعلنت  بالحفل،  الكبرية 
تينا  والدتها  أن  لجمهورها، 
نولز،  ماثيو  ووالدها  نولز، 
وأطفالهما  زي  جاي  وزوجها 
تواجدوا  ورومي،  آيفي،  بلو 
الدعم  لتقديم  بالحفل  جميًعا 

لها.
أداء  مع  الجمهور  وتفاعل 
الضخم  بيونسيه خالل حفلها 
رويال  ذا  أتالنتس  بمنتجع 
الجديد يف دبي، وقدمت بيونسيه 

باقة من أجمل أغانيها.

TMZ، فإن بيونسيه  ووفًقا لـ 
تقاضت ٢٤ مليون دوالر مقابل 
غنائها يف املنتجع الفاخر بدبي.
بدبي  بيونسيه  حفل  وشهد 
حضور عدد من النجوم منهم، 
كلو، هايل بييل، نيا لونج كيندال 

جينر، ريبيل ويلسون.
الحارضين  جميع  والتزم 
بحفل بيونسيه يف دبي، ببعض 
السياسات الصارمة مثل: عدم 
لم  أنه  إذ  الهواتف،  استخدام 
التقاط  شخص  ألي  ُيسمح 
لحفل  فيديو  مقاطع  أو  صور 

بيونسيه املوسيقي.

أثارت الحلقات األربعة األوىل التي تم عرضها من مسلسل 
دكة العبيد عرب منصة شاهد ردود فعل إيجابية للغاية 
يتم  املسلسل  والجماهريي.  النقدي  املستويني  عىل 
انتاجه  عنارص  من  باملئة  و٨٠  مرص  يف  تصويره 
من  العاملية  للمعايري  وفقاً  تنفيذه  وتم  مرصية 
كتابة  معايري  وحتى  واملالبس  الصورة  حيث 
انتاج  من  املسلسل  الحلقات.  وطول  السيناريو 
استوديوهات الـأم بي يس وتكتبه هبة مشاري، 
أما اإلخراج فللتونيس األسعد وسالتي. ويلعب 
بطولته النجوم   السعودي فايز 
الهندية  والنجمة  جريس  بن 
 Apeksha Porwall
السعودية  والنجمة 
والنجم  سعود  العنود 
هاشم  السعودي 
والنجمة  نجدي 
ية  نجليز ال ا
 S h a n n o n
 G a s k i n
لنجم  ا و

 Riel االنجليزية  والنجمة   Janique Charles االنجليزي 
والنجمة   Nick Cornwall اإليرلندي  والنجم   Baptiste
 Dian الهولندية  والنجمة  شوفتني.  ناتاشا  اللبنانية 
والنجم   Lauren Thomas األسرتالية  والنجمة   Bieman
يف  املسلسل  أحداث  االنجليزيChris J Jordan.وتدور 
حدث  عىل  الضوء  يسلط  و  عرش،  التاسع  القرن  بداية 
ينتمى  العمل  العبودية،  وهو  البرشية  تاريخ  يف  مهم 
من  ممثل   ٢٠٠ ضم  حيث  الضخمة  اإلنتاجات  لنوعية 
مختلف دول العالم وأكثر من ١٥ الف من املجاميع، وتم 
بناء ديكور  باملئة من مشاهده بمرص وتم  تصوير ٨٠ 
ضخم خصيصاً من أجله و توزعت نسبة ايام التصوير 
الباقية بني لبنان التي تم تصوير ١٨ يف املئة من أحداث 
املسلسل فيه  وبني تونس التي تم تصوير ٢ يف املئة من 

باقي األحداث فيها.

كشفت تقارير إعالمية أن األمري 
دفعة  عىل  حصل  هاري  الشاب 
مليون   ٢٠ نحو  بلغت  مقدمة 
«سبري»  كتابه  نرش  من  دوالر 
وأوضحت  املايض.  األسبوع 
امللك  نجل  بأن  ذاتها  التقارير 
مبالغ  بانتظار  الثالث  تشارلز 
ضخمة ستشق طريقها إىل جيبه 
امللكي  القرص  عن  رحيله  منذ 
أوائل عام ٢٠٢٠. يف حني ال يزال 
األوساط  حديث  هاري  األمري 
حياته،  تفاصيل  كل  مع  الدولية 
يف  عنها  كشف  التي  خصوصا 
حطم  كما   .«SPARE» كتابه 
ملبيعات  القياسية  األرقام  كتابه 
الكتب، إذ بيع ما يقرب من ١٫٤ 
املتحدة  اململكة  مليون نسخة يف 
والواليات املتحدة يف أول يوم من 

طرح الكتاب يف األسواق. 
هاري  أن  إىل  التقرير  ولفت 

وزوجته األمريكية ميغان ماركل 
 ١٠٠ أكثر من  يكونان حققا  قد 
الذي  االتفاق  من  دوالر  مليون 
«نتفليكس»  رشكة  مع  وقعاه 
والذي  عامني،  قبل  األمريكية 
وثائقية  أفالم  إنتاج  يتضمن 
عرضها  بدأ  امللكية  العائلة  عن 
أوضح  كما  املايض.  العام  أواخر 
أيضا  أسسا  وميغان  هاري  أن 
هي  للربح،  هادفة  أخرى  رشكة 
Archewell Audio، ضمن صفقة 
مليون   ٢٥ تبلغ  قيمتها  إن  قيل 
لرشكة  بودكاست  إلنتاج  دوالر 
وانضم  األمريكية.   «Spotify»
من  البالغ  الشاب  األمري  كذلك 
العمر ٣٨ عاما إىل مجموعة من 
بما  األخرى،  الربحية  املؤسسات 
التأثري»  «مدير  كـ  العمل  ذلك  يف 
السيليكون»،  «وادي  رشكة  يف 
العقلية  للصحة  ناشئة  ورشكة 

أن  BetterUp.يذكر  تسمى 
فريق  إىل  انضما  كانا  الزوجني 
األمريكية،   «Ethic» رشكة 
مؤثرين»  «رشكاء  ليصبحا 
التي  األصول  إدارة  رشكة  يف 
والرشكات  املشاريع  يف  تستثمر 
التي  للصحيفة  وفًقا  املستدامة، 
استثمرا  الزوجني  أن  إىل  أشارت 
أنه  إىل  يشار  الرشكة.  يف  أيًضا 
وحملة  الرتقب  من  شهور  بعد 

كتاب  ُطرح  واسعة،  دعائية 
«سبري»  بعنوان  هاري  مذكرات 
مبيعات  وحقق  أسبوعني،  قبل 
قياسية بلغت ١.,٤ مليون نسخة 
 ٢٤ أول  يف  اإلنجليزية  للطبعة 
يتهم  الذي  هاري،  وقال  ساعة. 
شقيقه يف الكتاب بدفعه أرضاً يف 
يرغب  إنه   ،٢٠١٩ عام  مشاجرة 
أنه  غري  أرسته  مع  املصالحة  يف 
يرغب يف حصول «مساءلة» أوالً.

والعلماء مطلع  الفضاء  يرتقب هواة 
الشهر املقبل ملشاهدة حدث لم يسبق 

رؤيته منذ نحو 50 ألف عام.
األول  فإن  الفضاء  لعلماء  ووفقاً 
والثاني من شهر شباط/ فرباير هما 
اليومان اللذان سيمر خاللهما ”املذنب 
األخرض“ بأقرب نقطة له من األرض، 
الستخدام  األنسب  الوقت  فهو  لذلك 

منظار أو تلسكوب ملشاهدته.
بوست“  ”واشنطن  صحيفة  وذكرت 
”منذ  انه  املوضوع  عن  لها  تقرير  يف 
50 ألف سنة، كانت الصحراء الكربى 
رطبة وخصبة، وكان العرص الحجري 
يف إفريقيا ببدايته، واخرتعت أول إبرة 
خياطة يف العالم، وعندها كانت أحدث 
 C/2022 E3ZT مرة يمر فيها املذنب

بمكان يمكن رؤيته من األرض“.
إنه  ”ناسا“  وكالة  تقول  جهتها  من 
هذا  مشاهدة  السهل  من  يكون  لن 
طويلة،  فرتة  منذ  ُنيس  الذي  املذنب، 
”املشاهدة  أن  إىل  بالنظر  ولكن 
األخرية“ واألوىل لجميع سكان األرض 
يستحق  األمر  فإن  لذلك  الحاليني، 

املحاولة.
 2 أو   1 يومي  فإن  الخرباء،  وبحسب 
اللذان  اليومان  هما  فرباير  شباط/ 
نقطة  بأقرب  املذنب  خاللهما  سيمر 
الوقت  فهو  لذلك  األرض،  من  له 
األنسب الستخدام منظار أو تلسكوب 

ملشاهدة املذنب.
يذكر أن املذنبات أجسام كبرية مكونة 
من غبار وجليد، وتدور حول الشمس 
مع  وتتسارع  بيضاوية،  مسارات  يف 
الشميس،  الحضيض  من  اقرتابها 
الشمس،  إىل  لجسم  ممر  أقرب  وهو 
وتتباطأ نسبياً عندما تنحرس إىل أبعد 

الحدود الخارجية للنظام الشميس.
 C/2022 E3ZTF املذنب  واكتشف 
من قبل اثنني من علماء الفلك يف اذار/ 
كان  املرحلة،  تلك  ويف   ،2022 مارس 
رؤيته  يمكن  ال  بحيث  للغاية  باهتاً 
باستخدام  حتى  أو  املجردة  بالعني 

التلسكوبات العادية.
نوفمرب  الثاني/  ترشين  وبحلول 
املايض، سطع فأصبح مرئياً باملناظري 

عالية الجودة من املناطق املظلمة.
ُيعتقد  بوست“،  ”واشنطن  وبحسب 
يف  موجود  الذرة  ثنائي  الكربون  أن 
معينة  مراحل  ويف  املذنب.  هذا  رأس 
الضوء)  من  (حزما  فوتونات  يصدر 
باللون  تظهر  موجية  بأطوال 

األخرض.
بسهولة  النجم  رؤية  ويمكن 
حتى  وربما  منظار،  باستخدام 
الليل،  بالعني املجردة خالل قسم من 
قوياً  القمر  إشعاع  يكن  لم  حال  يف 

وكانت السماء خالية من التلوث 
الضوئي.

مالك  ماسك،  إيلون  امللياردير،  أعلن 
توفري  عن  األمريكية،  «تويرت»  رشكة 
خالية  التغريدات  منصة  من  نسخة 

من اإلعالنات. 
القرار  اتخذ  أنه  ماسك،  وأوضح 
املتكررة  اإلعالنات  معالجة  أجل  من 
عىل  «اإلعالنات  قائال:  «تويرت»،  عىل 
جدا،  كبري  بشكل  متكررة  «تويرت» 
ملعالجة قضية  اتخاذ خطوات  وسيتم 
األسابيع  خالل  املتكررة  اإلعالنات 
من  أن  إىل  ماسك  لفت  لكن  املقبلة». 
يرغب يف الحصول عىل نسخة «تويرت» 
خالية من اإلعالنات سيكون عليه دفع 

اشرتاك شهري أعىل.
جذريا  تغيريا  الجديدة  الخطوة  وتمثل 
التي  «تويرت»،  من  األعمال  نموذج  يف 
اإلعالنات  عىل  اآلن  حتى  اعتمدت 
أن  قبل  اإليرادات،  لتحقيق  املستهدفة 
تطرح خدمة االشرتاك املدفوع «تويرت 
كانون  ديسمرب/  منتصف  يف  بلو» 

األول املايض.
أن  ماسك  إيلون  أكد  أن  وسبق 
يف  تتمثل  «تويرت»  يف  اسرتاتيجيته 

خفض التكاليف بشكل كبري، مع زيادة 
اإليرادات، وأشار إىل أن خدمة االشرتاك 
تمنح  والتي  بلو»،  «تويرت  الجديدة 
الزرقاء»  التوثيق  «عالمة  املستخدمني 
مالية،  رسوم  مقابل  حساباتهم  إىل 
الهدف. هذا  إىل  الوصول  يف  ستساعد 
 ١١ بلو»  «تويرت  خدمة  تكلفة  وتبلغ 
أمريكا،  داخل  شهريا  أمريكيا  دوالرا 
وهي متاحة عىل تطبيق «تويرت» عىل 
بينما  و»أندرويد».  «آيفون»  هواتف 
تتوفر اشرتاكات «تويرت بلو» يف نسخة 
بسعر  اإلنرتنت  شبكة  عىل  «تويرت» 
أقل، هو ٨ دوالرات أمريكية شهريا، أو 
بسعر مخفض هو ٨٤ دوالرا أمريكيا 
بلو»  «تويرت  خدمة  وتتوفر  سنويا. 
وبريطانيا،  وكندا،  أمريكا،  يف  حاليا 

ونيوزيلندا، وأسرتاليا، واليابان.
إيلون  بقيادة  «تويرت»  موقع  وشهد 
ماسك حالة من الفوىض، بعد أن قام 
للموظفني،  جماعي  ترسيح  بعميلة 
وإعادة الحسابات املحظورة، وإيقاف 
امللياردير  ينتقدون  الذين  الصحفيني 

املولود يف جنوب أفريقيا.

أعلن رسميا عن التوصل للقاح يؤخذ عن طريق 
كريشنا  عن  ونقل  كورونا،  فريوس  ضد  االنف 

«يف  قوله:  املصنعة  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس 
اإلعالن  سيتم  الوطني،  اليوم  الثاني،  كانون   ٢٦

عدوى  ضد  األنف  لقاح  استخدام  بدء  عن  رسميا 
كوفيد». ويف كانون االول من العام املايض، وافقت وزارة 

يف  الدواء  هذا  إدراج  عىل  الهند  يف  األرسة  ورعاية  الصحة 
برنامج التطعيم كجرعة معززة للبالغني (١٨ سنة فما فوق).

 Covaxin أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا بلقاحات هندية الصنع
أو Covishield يمكنهم اآلن تلقي لقاح األنف كجرعة منشطة.
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اشكاله  بكافة  املحيل  املنتوج  تشجيع  عن  االخرية  اآلونة  يف  الكالم  كثر 
وصنوفه .

للبلد  الذاتي  واالكتفاء  املحيل،  االنتاج  نشجع  شك  بال  جميعا  ونحن 
والسباب كثرية، أبرزها عودة بلدنا العزيز اىل وضعه االقتصادي الصحيح، 
من خالل فتح وتحريك املصانع واملعامل واملزارع، وعودة االيدي العاملة 
العراقية اىل العمل الحقيقي مجدداً، وايضا من خالل التفكري ملياً وبشكل 
االقتصادي  التنوع  دعائم  وارساء  وتطويره،  املحيل  باالنتاج  مدروس 

بالبلد، من غري االعتماد عىل النفط كمصدر اسايس القتصاد البلد. 
املواطن، يجب  املنتوج املحيل غري كاف لسد حاجة  ان  لكن عندما نرى 
أمام  االسترياد  باب  املوضوع بشكل جدي، وفتح  الحكومة دراسة  عىل 
النقص الحاصل يف السوق، حتى ال ترتفع املواد، والسيما الغذائية منها 

وتنهك املواطن.
وهنا ارضب مثال ..ان استمرار ارتفاع  سعر بيض املائدة العراقي ومنذ 
أكثر من عام، حتى وصل حاليا سعر طبقة البيض من ٧٠٠٠ اىل ٨٠٠٠ 
دينار يف االسواق، االمر الذي جعل املواطن يف حرية من امره، ويتساءل 
ملاذا التسمح الحكومة باسترياد بيض املائدة بكميات تكفي لسد النقص 
يف السوق، والسيطرة عىل االسعار، وترك االختيار للمواطن بحرية الرشاء 

املحيل ام املستورد، وبذلك تقيض الحكومة عىل الغالء الحاصل حاليا.
ايها السادة ..ان بيض املائدة ولحوم الدواجن ومقطعاتها مواد أساسية 
او   ، استريادها  منع  قرار  من  تاثراً  املواد  أكثر  وهن  العراقية،  للعائلة 

التقليل من استريادها، وبشكل كبري وملحوظ.
املحيل،  االنتاج  عىل  حريصة  الحكومة  كانت  اذا  يسأل..  سائل  ولربما   
ان تحدد سعر البيض ولحوم الدواجن رسميا،  اما كان االجدر بها أوالً 
لكي ال يتم  التالعب من هذا الطرف او ذلك باسعارها، وايضا تطلع عىل 
احصائيات انتاج البيض املحيل، هل هو فعال يسد حاجة البلد باستمرار، 
ام هي فرتة محدودة.. الن املواطن بدأ يرفض فكرة حماية املنتوج املحيل 

مقابل ارتفاع سعره وقلته يف االسواق. 
واقول ..اتمنى ان ال يكون حالنا كما يقول املثل العراقي « الشبعان ما 

يدري بدرد الجوعان».
جميعنا يعلم وضع املواطن االقتصادي، الذي ال يحتمل الغالء، والسيما 

الطبقة الكادحة واملدقعة التي تشكل نسبة كبرية يف البلد.
البيض  بغالء  مستشهدا  العراقية،  السوق  يف  الغالء  عن  كتابتي  ان 
االسترياد  ملف  عىل  املسؤولني  يدي  بني  أضعها  رسالة  هي  والدواجن 

واالكتفاء بالبلد، التخاذ االجراءات الالزمة.
يف  يهدف  االقتصادي  التنوع  ان  ..اقول..  االقتصادي  التنوع  اىل  بالعودة 
اي بلد اىل خلق قطاعات عمل وانتاج جديدة، واحياء ما كان متوقفاً او 

معطالً.
أموال  والسيما  األموال،  استخدام  انه  عىل  االقتصادي  التنوع  ويعرف 
النفط لخلق قاعدة تديم االقتصاد ما بعد النفط، من خالل تطوير البنى 
التحتية  والزراعة وإقامة الصناعات واالستثمار يف املجاالت ذات االنتاج 
الحقيقي، وإيجاد مصادر إضافية غري نفطية لزيادة االيرادات للموازنة 

العامة للبلد.
القطاعات  يف  لالستخدام  مستديمة  مصادر  خلق  الوقت  ذات  ويف   
العمل،  لسوق  الداخلة  املتنامية  األعداد  الستيعاب  والخدمية  اإلنتاجية 

بعيداً عن االستخدام الحكومي.
اذاً  ان أهمية ورضورة التنوع االقتصادي تظهر من خالل تجنب املخاطر 
والتقلبات التي تكون نتيجة لالعتماد عىل مورد واحد، وبما ان للتنوع 

هذه االهمية الكبرية.
 اذا ينبغي عىل جميع البلدان ذات املورد الواحد ومن بينها بلدنا العراق 
التنوع االقتصادية، من اجل الوصول اىل بر األمان من  ان تسلك طرق 

تلك املخاطر والتقلبات. 
واالسايس  االول  العامل  هو  بلدنا  يف  النفط  ان  صحيح  اقول:  هنا  من 
اقتصادي  كمورد  عليه  االعتماد  الصحيح  من  ليس  لكن  لالقتصاد، 
الدولة بشكل ممنهج وعميل عىل فتح  ان تفكر  بل يجب،  للبلد،  وحيد 
منافذ اخرى للتنوع االقتصادي لتزيد من ايراداتها، وتخفف عن كاهل 

املواطن. 
مجاالت  فتح  إىل  يؤدي  االقتصادي  التنوع  بعملية  التفكري  ان  ختاما.. 
أكثر  عمل  فرص  توفري  عىل  وقادرة  عليا،  قيمة  ذات  وعديدة  جديدة 
إنتاجية لأليدي العاملة، وهذا سيؤدي إىل رفع معدالت النمو االقتصادي 
واضح  بشكل  البطالة  من  الكبرية  النسبة  عىل  والقضاء  البلد،  يف 

وملموس.
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