
بغداد/ الزوراء: 
قـرر مجلـس الـوزراء، امـس الثالثاء، 
تكريـم العبـي املنتخب واملـالك اإلداري 
والتدريبي بقطع أراٍض سكنية وجوازات 
سـفر دبلوماسية، وفيما وافق عىل منح 
10 ماليـني دينار لـذوي املتوفني بحادث 
التدافـع يف نهائـي خليجـي 25 وحادث 
السـري عـىل طريـق ذي قـار – البرصة، 
وجه بتحسني خدمة اإلنرتنت وتخفيض 
أسعارها. وقال وزير العدل خالد شواني 
يف املؤتمـر الصحفي االسـبوعي ملجلس 
الـوزراء تابعته ”الـزوراء“: إن ”مجلس 
الوزراء قرر تكريم العبي املنتخب الوطني 
واملـالك اإلداري والتدريبي بقطع أراٍض 

سـكنية وجوازات سـفر دبلوماسـية“، 
الفتـا اىل إن ”التكريـم يتضمـن قطعـة 
يف  م2   200 بمسـاحة  سـكنية  أرض 
العاصمـة بغداد“. واضـاف أن ”مجلس 
الوزراء وافـق عىل منح 10 ماليني دينار 
لذوي املتوفني بحـادث التدافع يف نهائي 
خليجي 25 وحادث السري عىل طريق ذي 
قـار – البرصة، فيما وافـق عىل تصديق 
اتفاقيـة تشـجيع وجمايـة االسـتثمار 
بـني العـراق واإلمـارات“، مشـريا اىل أن 
”املجلـس خصـص مليار دينـار لوزارة 
الداخليـة إلنشـاء معابـر عـىل الطريق 

الحدودي“.

الزوراء/ حسني فالح:
الجهـد  فريـق  رئيـس  الحسـاني  جابـر  أكـَد 
الخدمي الحكومي الوكيل الفني لوزارة االعمار 
واالسـكان، ان االستثناءات التي منحها مجلس 
الوزراء لفريق الجهد الخدمي سترسع من عمل 
الفريـق يف تقديـم خدمـات عاجلـة للمواطنني 

وتقـيض عىل الروتني،  فيما اعلن عن مشـاريع 
جديدة تخص الطرق الخارجية.وقال الحساني 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: انـه تـم تقديـم الدعم 
واالسـناد من قبل مجلس الوزراء وعىل راسهم 
رئيس الـوزراء لفريق الجهد الهنديس والخدمي 
لالعمـال التـي تقـوم بهـا يف تقديـم الخدمات 

العاجلة، مبينا ان هذا الدعم واالسناد من رئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء سيكون محفزا للفريق 
لبذل املزيد من الجهد.واضاف، ان االسـتثناءات 
التـي منحها مجلـس الـوزراء سـتجعل هناك 
انسـيابية يف العمـل ومرونـة كبـرية يف تنفيـذ 
االعمـال دون اللجـوء اىل املقـاوالت والضوابط 

وغريها، وتصبـح هناك مرونة كبـرية يف تنفيذ 
االعال من دون اللجوء اىل الروتني.واشـار اىل ان 
الجهد الخدمي قدَّم خطًة خدميًة تشـمل جميع 
املحافظـات العراقيـة، مبينـاً أن الخطة بكلفة 

٦٠٠ مليار دينار وتم تضمينها باملوازنة.
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الزوراء/ مصطفى العتابي : 
أعلنـْت وزارة الرتبيـة، امـس الثالثـاء، 
اسـرتجاع أكثر من سـتة مليارات دينار 
من رشكة متلكئة.وقال املتحدث باسـم 
الـوزارة كريـم السـيد يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: إن“ وزارة الرتبية اسـرتدت 

6 مليـارات و 283 مليـون دينار عراقي 
مـن إحـدى الـرشكات املتلكئـة بإنجاز 
مـرشوع الـوزارة رقـم (1)“.وأضـاف، 
أن“ اإلجـراءات القانونيـة طبقـت بحق 
الرشكة بالفعل، وأمس دخل املبلغ كامالً 

لحساب الوزارة“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
انسحب رئيس مجلس السيادة السوداني 
عبد الفتـاح الربهان من الوسـاطة بني 
األطـراف املدنيـة التـي تسـعى لتوقيع 
اجتمـاع  يف  ذلـك  إطاري.جـاء  اتفـاق 

للربهان، مـع ”الحرية والتغيري - الكتلة 
الديمقراطيـة“، أبـرز الكتـل الرافضـة 
لالتفاق اإلطـاري املوقع يف الخامس من 

ديسمرب املايض.

كييف/ متابعة الزوراء:
املسـؤولني  كبـار  مـن  عـدد  أعلـَن 
األوكرانيني استقاالتهم، امس الثالثاء، 
بعدمـا كشـفت وسـائل اإلعـالم عـن 
عمليات رشاء إمدادات للجيش بأسعار 
مبالـغ بهـا عـىل مـا يعتقـد، يف تغيري 
قالت كييـف إنه يظهر تناغـم الرئيس 

فولوديمـري زيلينسـكي مـع املجتمع، 
كشـف  فيمـا  فسـاد،  اتهامـات  بعـد 
مسـؤوالن أمريكيان امـس الثالثاء، أن 
الواليات املتحدة ستتخىل فيما يبدو عن 
معارضتها إلرسـال دبابـات من طراز 
”إم. وان أبرامـز“ إىل أوكرانيـا، وربمـا 
يصدر إعالن بهذا الصدد هذا األسـبوع.

مـن  مسـؤولني،  اسـتقالة  وجـاءت 
بينهم نائب املدعـي العام، ونائب مدير 
مكتـب الرئيـس، ونائب وزيـر الدفاع، 
بعد إعالن زيلينسـكي ”قـرارات تتعلق 
باملوظفني“.وقال أحد كبار مستشاري 
الرئيس ميخايلو بودولياك إن ”قرارات 
زيلينسـكي املتعلقة باملوظفني تشـهد 

للدولـة...  الرئيسـة  األولويـات  عـىل 
الرئيـس يرى املجتمع ويسـمعه. وهو 
يسـتجيب مبارشة ملطلـب عام رئييس، 
العدالـة للجميع“.ومـن املتوقـع تغيري 
املزيد مـن املوظفـني يف األيـام املقبلة، 
قبل حلول الذكرى السنوية األوىل للغزو 
الرويس، الذي أدى إىل تجميد السياسات 

تنحيـة  مـع  بعيـد  حـّد  إىل  الداخليـة 
الخصومات السياسـية جانبـاً للرتكيز 
عىل نجاة أوكرانيا.وأعلن مكتب الرئيس 
أنه قبل اسـتقالة كرييلو تيموشـينكو 
مـن منصـب نائب مديـره. ولـم يذكر 

تيموشينكو أي سبب الستقالته.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد الخبري االقتصـادي، صفوان قيص، 
ان اسـتمرار انخفـاض مبيعـات البنك 
املركزي القل ممـا تطلبه ووزارة املالية 
سيضطره اىل اصدار جديد للعملة  فيما 

دعا الوزارات االتحادية اىل رفع مستوى 
البيـع بالدينار العراقـي لتغطية العجز 
يف عمليـات التحويل من الدوالر للدينار.

وقال قـيص يف حديث لـ»الـزوراء»، ان 
«عملية ضبط السـعر بالسـوق املوازي 

البنـك  بالتأكيـد هـي مـن مسـؤولية 
املركزي العراقي لكن وجود كتلة نقدية 
ديناريـة خارج  النظـام املرصيف ادى اىل 
تنشـيط او نمو التجارة بالعملة خارج 
النظام املرصيف»، الفتا اىل ان «املضاربني 

يستثمرون هذه الفوىض املالية يف عملية 
جنـي ارباح بطريقة سـهلة ورسيعة».
واشـار اىل ان» وجود سوق مواٍز يؤثر يف 
السلع التي تستورد من املنافذ الرسمية 
يلقي بظالله عىل زيادة مستوى البطالة 

وانخفـاض  الفقـر  مسـتوى  وزيـادة 
الثقـة بالدينار العراقي  ووجود شـك يف 
امكانية قيام البنك املركزي بالسـيطرة 

عىل السوق املوازي».
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن السـفري السـوري يف بغداد سـطام جدعان الدندح 
انه سيتم السـماح بدخول الشاحنات التجارية السورية 
والعراقيـة إىل كال البلديـن، خـالل األيام القليلـة املقبلة.
وقال الدندح، إن ”دخول الشاحنات اىل كال البلدين توقف 
منذ انتشـار وباء ”كورونا“، مشرياَ إىل أن ”العراق سمح 
بدخـول جميع شـاحنات البضائـع السـورية التجارية 
والزراعيـة، وخاصـة الحمضيات إىل محافظـات العراق 
كافة“، بحسب الوكالة السورية الرسمية. ولفت الدندح 
إىل أن ”الشـاحنات التجارية العراقية سيسمح بدخولها 
إىل سـوريا خالل األيام القليلة املقبلة، وفقاً ملبدأ املعاملة 
باملثل“.وكانـت وزارة النقـل السـورية، اعلنـت الشـهر 
الجاري، أن العراق سـمح للشـاحنات السـورية بدخول 
أراضيـه، مشـرية اىل انه تم االتفاق عىل أن تكون رسـوم 

النقـل مجانية بني الطرفني، مايسـهم يف تحسـن حركة 
الصادرات السـورية باتجاه العراق ودول الخليج.والتقى 
سفري سوريا لدى العراق، صطام جدعان الدندح، مؤخراَ، 
رئيس الوزراء محمد شـياع السـوداني، يف بغداد، وبحث 
معه تسهيل مهمة الشـاحنات السورية يف نقل البضائع 
إىل جميع املحافظات العراقية.وكانت صحيفة ”ترشين“ 
السـورية نقلت عن وزارة االقتصـاد والتجارة الخارجية 
قولهـا، إن ”رئيـس الـوزراء العراقـي أصـدر توجيهات 
تقيض بالسماح للشاحنات السـورية املحملة بالبضائع 
منهـا الحمضيـات بدخـول األرايض العراقيـة، بـدًال من 
إفـراغ حمولتها عند املعرب“.وأعادت الحكومة السـورية 
يف عـام 2019، فتح معرب ”البوكمال“ (القائم من الجهة 
العراقية)، بعد سنوات عىل إغالقه جراء سيطرة ”داعش“ 

االرهابي عىل مساحات واسعة من البلدين.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلنت السـلطات الرتكيـة، إيقاف االجتماعات 
واملحادثات الثالثية مع السـويد وفنلندا، حول 
انضمامهمـا لحلـف ”الناتـو“، إىل أجـل غـري 
مسـمى. وذكـرت مصـادر دبلوماسـية، بأنه 
بناء عـىل طلـب الحكومـة الرتكية، تـم وقف 
االجتماعات مع السـويد وفنلنـدا، دون تحديد 
موعـد السـتئنافها.ووفقا لـه، كان من املقرر 
عقد االجتماع التايل يف فرباير يف بروكسل. وتأتي 
مطالـب أنقرة بعـد إقدام املتطرف راسـموس 
بالودان، عىل إحراق نسخة من القرآن الكريم، 
يوم السـبت املايض أمـام السـفارة الرتكية يف 
العاصمة السويدية سـتوكهولم. وقالت وزارة 
الخارجية الرتكية، إن حرق القرآن الكريم يشري 

إىل مستوى اإلسالموفوبيا والعنرصية والتمييز 
يف أوروبا. ودانت السعودية والكويت واإلمارات 
وروسـيا ترصف بالـودان. ويوم االثنـني، أكد 
الرئيـس لرتكي رجـب طيب أردوغـان أنه عىل 
السـويد أال تنتظر بعد اآلن مـن أنقرة أن تتخذ 
أية خطوة يف إطار قبول انضمام السويد لحلف 
”الناتـو“، عىل خلفيـة إحراق القـرآن الكريم.
وأضاف: ”تريـدون دعم املنظمـات اإلرهابية، 
وتدعمـون من يعادون اإلسـالم، وتريدون منا 
أن ندعـم انضمامكـم للناتـو.. هـذا األمـر لن 
يكون إطالقا“. وأردف الرئيس الرتكي: ”نقول 
بوضوح..ال تنتظر السويد بعد اآلن أي دعم منا 
النضمامهـا لحلف الناتو..نقول بوضوح إنه ال 

يحق ألحد أن يهني القيم املقدسة لنا“.
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الزوراء/ خاص:
أكـَد كل مـن رئيـس الجمهوريـة عبـد 
اللطيـف جمـال رشـيد، ورئيس مجلس 
القضـاء االعـىل القـايض فائـق زيدان، 
خالل استقبالهما الوفد اإلعالمي االردني 
العراقيني  الصحفيـني  بحضـور نقيـب 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمي، أهمية دور اإلعالم يف تشـخيص 
السـلبيات وااليجابيـات ونقلهـا للـرأي 

العام.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الجمهوريـة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
اللطيـف  عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  ان 
جمال رشـيد اسـتقبل، يف قـرص بغداد، 
وفـدا إعالميا أردنيا ضم خالد الشـقران 
رئيس تحرير صحيفة الرأي، ومصطفى 
رياالت رئيس تحرير صحيفة الدسـتور، 
ومكـرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة 
الغد، وفريوز مبيضـني مدير عام وكالة 
األنباء االردنية / برتا، وإبراهيم البواريد 
مدير عام مؤسسـة اإلذاعة والتلفزيون، 
ودانه صيـاغ مدير عام تلفزيون اململكة 
الفضائية، وحسني الجغبري رئيس تحرير 
صحيفة االنباط،  عـيل فريحات- وكالة 
االنباء األردنية، والسيد أمجد سلمى عبد 
اللـه نائب نقيـب الصحفيـني األردنيني، 
وعبـد الوهـاب زغيـالت رئيـس لجنـة 
الحريـات يف اتحـاد الصحفيـني العرب، 
وبحضور رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي.
وأكد رئيـس الجمهورية، خـالل اللقاء، 
عمـق العالقـات األخويـة بـني العـراق 
واململكـة األردنية الهاشـمية، واألوارص 
االجتماعية الطيبة التي تربط الشـعبني 

الشـقيقني عىل مدى السـنوات والحقب 
الزمنيـة املاضية.وأشـار الرئيس إىل: إن 
اإلعـالم الحر جـزء مهـم يف املجتمعات، 
وااليجابيـات  السـلبيات  يحـدد  فهـو 
للحكومـة، لكن بعض وسـائل اإلعالم ال 
تبـذل جهدا يف نقـل الصـورة الحقيقية 
عـن العراق. مضيفا :“شـخصيا أريد أن 
تكون لإلعالم قوة وسـلطة كونه يسهم 
يف حمايـة الدسـتور والقوانني من خالل 
تشـجيع اإليجابيـات ونقـد السـلبيات 
بطريقة بناءة وليست هدامة“.وأشار إىل 
أن“ العراقيني عانوا سابقا من الحروب، 
وهذا أثر عىل مجمـل حياتهم، باإلضافة 

اىل اإلرهاب بعد إزالة النظام الدكتاتوري 
حتـى اآلن ما زالـت بعض آثـاره باقية، 
ومنهـا وجود ما يقـارب مليـون نازح، 
إضافة إىل أن عصابات داعش دمرت كل 
يشء يف املدن التي سيطروا عليها، واليوم 
صعبـة“.  أوضاعـا  النازحـون  يعيـش 
داعيـا اإلعالميني إىل أخـذ دورهم املهني 
يف التعامل مع املسـتجدات عىل الساحة 
العربيـة والدوليـة، ونبذ مبدأ اسـتخدام 
واسـتعراض  املشـاكل  إلذكاء  اإلعـالم 
األزمات دون املسـاهمة يف تقديم حلول 
مجتمعية تعمل عىل تضييق أية فجوة قد 
تكون موجودة. وأكد رئيس الجمهورية: 

إن عالقاتنا مع الدول العربية واإلقليمية 
والعامليـة جيدة جـدا. مبينـا أن“جميع 
القادة والرؤساء الذين التقيناهم يعربون 
عـن دعمهم للعـراق وحرصهـم عىل أن 
يلعب دورا أكرب يف املنطقة لرتسيخ أسس 
السـالم واالسـتقرار“. وأضاف الرئيس: 
إن العـراق بلد غني بمـوارده والطاقات 
البرشيـة ولكـن ُينظـر إليـه يف الخارج 
كمنطقة حرب، وإعالمنا لم يصحح هذا 
التوجه. وقـال فخامته:“ اليوم ترون أن 
بغداد آمنة ومستقرة كبقية املحافظات، 
والحكومـة جـادة يف اتخـاذ اإلجـراءات 
لتقليل عسـكرة املجتمـع بتحويل ملف 

أمـن املـدن اىل الرشطة املحليـة بدال من 
الجيش“.وحمل الوفـد اإلعالمي تحياته 
لجاللـة امللك عبد اللـه الثانـي وامنياته 
للشعب األردني الشقيق واإلعالم االردني 
املزيد من التطـور والتقدم.مـن جانبه، 
تحدث رئيـس اتحـاد الصحفيني العرب 
مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني  نقيـب 
الالمـي، عن العالقـات العراقية األردنية 
ورضورة تعزيزهـا، فيمـا عـّرب أعضاء 
الوفد عن شـكرهم للرئيـس عىل فرصة 
اللقـاء، مؤكديـن أن العالقـات العراقية 
األردنيـة تحظـى باهتمـام ودعـم مـن 
جاللـة امللـك عبد اللـه الثاني، وأشـاروا 

إىل التعاون املشـرتك يف مجـال مكافحة 
اإلرهاب والنواحي االقتصادية، والسيما 
املدينة الصناعية التي تعّد من املشـاريع 
املهمة.مـن جهته، بحـث رئيس مجلس 
القضاء األعـىل، فائق زيـدان، مع الوفد 
اإلعالمي األردنـي، أهمية اإلعالم يف نرش 
الثقافـة القانونية وتعزيز مبدأ سـيادة 
القانون واسـتقالل القضاء. وذكر بيان 
ملجلس القضاء األعىل، تلقته ”الزوراء“: 
إن ”رئيس مجلس القضـاء األعىل فائق 
زيدان اسـتقبل الوفد اإلعالمـي األردني 
وكالً من رؤسـاء التحرير لصحف الرأي 
واملـدراء  واألنبـاط،  والغـد  والدسـتور 

العامني لوكالـة األنباء األردنيـة/ البرتا 
ومؤسسة االذاعة والتلفزيون، وتلفزيون 
اململكـة الفضائيـة، فضـًال عـن وكالة 
األنباء األردنيـة ونائب نقيب الصحفيني 
اإلردنيـني، ورئيـس لجنـة الحريـات يف 
اتحـاد الصحفيني العـرب، برفقة نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي“.
وأضاف البيـان أن ”القايض زيدان بحث 
مع الوفد اإلعالمي أهمية اإلعالم يف نرش 
الثقافـة القانونية، وتعزيز مبدأ سـيادة 
القانون واستقالل القضاء ودور اإلعالم 
وااليجابيـات  السـلبيات  تشـخيص  يف 

ونقلها للرأي العام“.
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بغداد/ الزوراء:
باَرش بالل الحمداني، أمس الثالثاء، بمهماته رئيساً 
اإلدارة  مجلس  ورئيس  للتجارة  العراقي  للمرصف 
الصناعي)  املرصف  عام  مدير  مهماته  إىل  (إضافة 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  لقرار  تنفيذاً 
باسم  واملتحدث  اإلعالمي  الخبري  السوداني.وقال 
املرصف عقيل الشوييل يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
فور  للمرصف  املتقدم  بالكادر  اجتمع  «الحمداني 
املرصف  عمل  وآلية  طبيعة  عىل  لالطالع  وصوله 
عمل  خطة  وضع  «سيتم  أنه  مؤكداً  عام»،  بشكل 
دولة  توجيهات  إىل  استناداً  موسعة  اسرتاتيجية 
رئيس مجلس الوزراء للنهوض بواقع القطاع املايل».
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Òäbvn‹€@Ô”aã»€a@“ãó‡‹€

@kÉn‰æa@=«¸@‚ãÿÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
ÚÓébflÏ‹iÜ@paåaÏuÎ@ �üaäc@…�‘i@?†Ï€a

bÁäb»éc@ùÓ–¶Î@o„6„�a@ÚfláÇ@µèzni@ÈuÎ

@paäbÓ‹fl@6@Âfl@ãr◊c@…u6èm@ÚÓi6€a
Ú˜ÿ‹nfl@Ú◊ãí@Âfl@äb‰ÌÜ
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنْت وزارة النفط، أمس الثالثاء، عن الصادرات النفطية لشهر كانون األول املايض.وذكر 
الخام  النفط  من  الصادرات  ”كمية  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  للوزارة  اإلعالمي  املكتب 
مليارات و(٧٠٨)   (٧) بلغت  بإيرادات  برميالً،  و(٤٥٩)  ألفاً  (١٠٣) ماليني و(٢٨١)  بلغت 
ماليني و(٥٥٦) ألف دوالر“.وأشار اىل أن ”مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر 
مليون   (١٠٠) بلغت  العراق  وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول  من  املايض  األول  كانون 
ميناء  عرب  كركوك  نفط  من  املصدرة  الكميات  كانت  فيما  برميالً،  و(١٥١)  ألفاً  و(٧٣٥) 
جيهان (٢) مليون و(٢٢٣) ألفاً و(٣٣٨) برميالً“.وأضاف، أن ”معدل سعر الربميل الواحد 
أن ”الكميات املصدرة قد تم تحميلها من قبل (٣٦) رشكة  بلغ (٧٤٫٦٣٦) دوالراً“، مبيناً 
عاملية من جنسيات عدة، من موانئ البرصة وخور الزبري والعوامات األحادية عىل الخليج 

وميناء جيهان الرتكي“.
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بغداد/ الزوراء: 
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  أكَد 
املوازنة  إقرار  الثالثاء،  أمس  رشيد، 
العالقة  اىل  أشار  فيما  قريباً،  العامة 
الجيدة بني الحكومة االتحادية وإقليم 
لوضع  مشرتكة  ورغبة  كردستان 
وفقاً  العالقة  للمسائل  جذرية  حلول 
نجاح  ان  اوضح  والقانون،  للدستور 
مؤرش   25 خليجي  تنظيم  يف  البرصة 

الستقرار العراق.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الجمهورية 
عدداً  استقبل  الجمهورية  ”رئيس  أن 
وروسيا  اآلسيوية  الدول  سفراء  من 

االتحادية املعتمدين لدى العراق“.
وأشار رشيد حسب البيان اىل ”أهمية 
العراق  بني  التعاون  سبل  توسيع 
تطلعات  يحقق  وبما  وبلدانهم 
مؤكداً  والرفاه“،  التقدم  يف  الشعوب 
عهد  من  اليوم  العراق  يعيشه  ”ما  أن 
عنف  وال  إرهاب  بال  عراق  هو  جديد، 
وال حروب، وهو رسالة يجب أن تصل 

اىل البلدان“.
وكل  نينوى  ”محافظة  أن  وبني 
أمنياً  استقراراً  تعيش  املحافظات 
وتتمتع املؤسسات الخدمية والصحية 
خدماتها  تقدم  إذ  حالياً،  جيد  بوضع 
بعضها  عانى  أن  بعد  للمواطنني 
بأن  منوهاً  اإلرهاب“،  تسلط  من 

”العاصمة بغداد مستقرة وآمنة“.
جريانه  مع  العراق  ”عالقة  أن  وتابع 
جيدة، وهناك عالقات جيدة مع تركيا 

مسائل  العراق  لدى  الوقت  وبنفس 
والحصص  بالحدود  تتعلق  عالقة 
تتم  أن  يف  ”أمله  عن  معرباً  املائية“، 
يعزز  وبما  األمور،  هذه  معالجة 

العالقات بني البلدين“.
يف  مشاركته  إىل  الرئيس  وتطرق 
إىل  الفتاً  االقتصادي،  دافوس  مؤتمر 
أعربوا  وسياسيني  وقادة  ”رؤساء  أن 
بإقامة  رغبتهم  عن  اللقاءات  خالل 
وكذلك  العراق،  مع  وطيدة  عالقات 
الحال عند حضور قمة املناخ يف رشم 

الشيخ والقمة العربية يف الجزائر حيث 
يف  للعراق  دعمهم  عن  الرؤساء  عرب 

جهوده لرتسيخ األمن واالستقرار“.
وأوضح أن ”الحكومة العراقية الحالية 
لديها برنامج شامل لالرتقاء باملستوى 
أن  اىل  مشرياً  والخدمي“،  املعييش 
إقرارها قريباً، وهناك  ”املوازنة سيتم 
وخطط  السكن،  مشكلة  لحل  برامج 
الصناعية  املدينة  لبناء  اسرتاتيجية 
الكبري  الفاو  ميناء  مرشوع  وإكمال 

وأخرى إلنتاج النفط والغاز“.

عن  الجمهورية  رئيس  تحدث  كما 
العالقة بني الحكومة االتحادية وإقليم 
بني  ”العالقات  أن  مبيناً  كردستان 
الجانبني جيدة، وهناك رغبة مشرتكة 
لوضع حلول جذرية للمسائل العالقة 

وفقا للدستور والقانون“.
”حرص  الدول  سفراء  أكد  بدورهم 
أوارص  توطيد  يف  ورغبتها  بلدانهم 
وبما  كافة،  الصعد  لتشمل  العالقات 
يف  وتطلعاتها  الشعوب  آمال  يحقق 

التطور واالزدهار“.

يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية 
نجاح  أن   رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
مؤرش   25 خليجي  تنظيم  يف  البرصة 

الستقرار العراق.
لرئس  االعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
الجمهورية  ”رئيس  أن  الجمهورية، 
استقبل وزير الشباب والرياضة احمد 
املنتخب  فوز  بمناسبة  وهنأه  املربقع 
الخليج  ببطولة  القدم  بكرة  العراقي 

الخامسة والعرشين“.
وأكد رشيد أن ”نجاح مدينة البرصة يف 
إيجابي  مؤرش  الخليج  بطولة  تنظيم 
أنه  كما  العراق،  يف  األوضاع  الستقرار 
لحالة  للعالم  اطمئنان  رسالة  يعد 
العراقية  املدن  تعيشها  التي  األمان 
اإلرهاب  من  كثريا  عانت  أن  بعد 
والعنف“، مشرياً إىل ”رضورة تأسيس 
نوادي للشباب وفتح مكتبات وأماكن 
كافة  املدن  يف  ورياضية  ترفيهية 
يف  الشباب  أوقات  استثمار  لغرض 
مواهبهم  وتنمية  هواياتهم  ممارسة 

وتطوير طاقاتهم“.
الشباب  وزير  ”استعرض  بدوره، 
لالرتقاء  املستقبلية  الوزارة  خطط 
بواقع الرياضة العراقية“، الفتاً إىل أن 
وعىل  متواصل  بشكل  عملت  ”الوزارة 
املستوى اآلسيوي والدويل لرفع الحظر 

عن املالعب العراقية“. 
الجمهورية  رئيس  ”اهتمام  وثمن 
للفعاليات  ودعمه  الرياضية  بالحركة 
يف  املقامة  الرياضية  والبطوالت 

العراق“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد الخبري االقتصادي، صفوان قيص، 
البنك  مبيعات  انخفاض  استمرار  ان 
ووزارة  تطلبه  مما  القل  املركزي 
جديد  اصدار  اىل  سيضطره  املالية 
االتحادية  الوزارات  دعا  فيما  للعملة  
اىل رفع مستوى البيع بالدينار العراقي 
لتغطية العجز يف عمليات التحويل من 

الدوالر للدينار.
لـ“الزوراء“،  حديث  يف  قيص  وقال 
بالسوق  السعر  ضبط  ”عملية  ان 
مسؤولية  من  هي  بالتأكيد  املوازي 
البنك املركزي العراقي لكن وجود كتلة 
نقدية دينارية خارج  النظام املرصيف 
ادى اىل تنشيط او نمو التجارة بالعملة 
ان  اىل  الفتا  املرصيف“،  النظام  خارج 
الفوىض  هذه  يستثمرون  ”املضاربني 
بطريقة  ارباح  جني  عملية  يف  املالية 

سهلة ورسيعة“.
واشار اىل ان“ وجود سوق مواٍز يؤثر 
املنافذ  من  تستورد  التي  السلع  يف 

زيادة  عىل  بظالله  يلقي  الرسمية 
مستوى  وزيادة  البطالة  مستوى 
بالدينار  الثقة  وانخفاض  الفقر 
امكانية  يف  شك  ووجود  العراقي  
عىل  بالسيطرة  املركزي  البنك  قيام 
ذلك  مع  مستدركا“  املوازي“،  السوق 
فالنقطة االيجابية يف هذه املرحلة هي 
ان  النظاميني يفرتض  املستوردين  ان 
عالية  تكلفة  لوجود  باالنتاج  يفكروا 
اللحظة  بهذه  فاالستثمار  لالسترياد 
عىل  االنتاجية  القدرة  دعم  يف  الزمنية 
اساس انه هناك مصانع معطلة وانتاج 
زراعي متوقف  لذلك يمكن االستفادة 
لزيادة  االسترياد  تكاليف  ارتفاع  من 

االنتاج املحيل“. 
قيص  بني  العملة  طبع  امكانية  وعن 
البنك  مبيعات  استمرت  اذا   ” انه 
يعني  املتدني  املستوى  بهذا  املركزي 
مليار   200 او  دوالر  مليون   130
االنفاق  لتغطية  كافية  غري  دينارهي 
املوازنة  مستوى  عىل  االستهالكي 

مليارات  خمسة  اىل  بحاجة  فالعراق 
و500 مليون دوالر شهريا لكي يغطي 
 2 بمقدار  عجز  وهناك  النفقات  هذه 
هذا  شهريا  دوالر  مليون  مليار500 
دينار عراقي  يعني عدم وجود  العجز 
لدى وزارة املالية الستمرارية االنفاق“ 
رصيد  تمتلك  ”االن  ”انها  مضيفا 
 .2023 االمور خالل  يستطيع تمشية 
عمليات  عىل  التقييد  استمرار  لكن 
االمريكي  الفدرايل  خالل  من  البيع 
ستسهم يف شحة الدينار العراقي لدى 

الوزارات االتحادية“.
واكد انه ”عىل الوزارات االتحادية وكما 
تم االشارة اليه يف قرار مجلس الوزراء 
بالدينار  البيع  مستوى  من  ترفع  ان 
وتكوين  الجباية  بترسيع  العراقي 
ايراد ديناري يغطي العجز يف عمليات 

التحويل من الدوالر للدينار“.
عىل  الوضع  ”استمرار  ان  اىل  واشار 
لديها  املالية  وزارة  فان  عليه   هو  ما 
الكمارك  جباية  يف  للترسيع  حلول 

والرضائب و االقساط اقساط املرتتبة 
تخفيضات  مقابل  املواطنني  عىل 
معينة من اجل ترسيع استالم الدينار 
جديد  اصدارعملة  لدينا  يكون  ال  كي 
املركزي  البنك  ايرادات  انخفاض  الن 
وزارة  تطلبه  مما  اقل  اىل   الدينارية 

املالية سيضطر اىل االصدار الجديد“.
موضوع  يف  يدخلنا  ”هذا  ان  واضاف 
الثقة  اضعاف  وموضوع  التضخم 

بالدينار العراقي“، داعيا اىل ان ”تكون 
املالية  لوزارة  واضحة  سياسة  هناك 
الدينار  توفر  ان  ستستطيع  كيف 
الوزارات االتحادية  العراقي من خالل 
تقديم  بمهمة  الترسيع  خالل  ومن 
العراقي  بالدينار  وسلع  خدمات 
من  اكثر  الفائضة  الكتلة  المتصاص 
70 ترليون دينار لدى الجمهور لغرض 

استدامة االنفاق بالدينار“.

الزوراء/ حسني فالح:
أكَد جابر الحساني رئيس فريق الجهد الخدمي 
الحكومي الوكيل الفني لوزارة االعمار واالسكان، 
الوزراء  مجلس  منحها  التي  االستثناءات  ان 
لفريق الجهد الخدمي سترسع من عمل الفريق 
يف تقديم خدمات عاجلة للمواطنني وتقيض عىل 
الروتني،  فيما اعلن عن مشاريع جديدة تخص 

الطرق الخارجية.
تم  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الحساني  وقال 
الوزراء  مجلس  قبل  من  واالسناد  الدعم  تقديم 
الجهد  لفريق  الوزراء  رئيس  راسهم  وعىل 
يف  بها  تقوم  التي  لالعمال  والخدمي  الهنديس 
الدعم  هذا  ان  مبينا  العاجلة،  الخدمات  تقديم 
الوزراء  ومجلس  الوزراء  رئيس  من  واالسناد 

سيكون محفزا للفريق لبذل املزيد من الجهد.
مجلس  منحها  التي  االستثناءات  ان  واضاف، 

الوزراء ستجعل هناك انسيابية يف العمل ومرونة 
كبرية يف تنفيذ االعمال دون اللجوء اىل املقاوالت 
والضوابط وغريها، وتصبح هناك مرونة كبرية 

يف تنفيذ االعال من دون اللجوء اىل الروتني.
قدَّم خطًة خدميًة  الخدمي  الجهد  ان  اىل  واشار 
أن  مبيناً  العراقية،  املحافظات  جميع  تشمل 
تضمينها  وتم  دينار  مليار   600 بكلفة  الخطة 

باملوازنة.
الخارجية  الطرق  لكل  مشاريَع  هناك  ان  وبني 
ذات املسار الواحد ومنها طريق بغداد – كركوك، 

إذ سيتضمن الطريق 4 مقاطع.
الواحد  املسار  ذات  الطرق  جميع  ان  واوضح 
والتوسيع  والتطوير  التأهيل  بأعمال  مشمولة 

لتكون ذات مسارين.
ويف وقت سابق، أعلن فريق الجهد الخدمي عن 
يف  الخدمات  بتقديم  املشمولة  املناطق  تحديد 

للمرحلة  املخصصة  املبالغ  حدد  فيما  ميسان، 
األوىل من حملة تقديم الخدمات باملحافظة.

والهنديس  الخدمي  الجهد  فريق  رئيس  وقال 
وكيل وزارة اإلعمار جابر الحساني، يف ترصيح 
الوزراء  رئيس  لتوجيهات  ”تنفيذاً  أنه  صحفي: 
ه فريق الجهد الخدمي إىل محافظة ميسان  توجَّ
والتقى املحافظ والكادر املتقدم باملحافظة، من 
الوزاري وتوجيهات  الربنامج  أهداف  أجل رشح 
الحقوق  ايصال  عىل  والتأكيد  الوزراء،  رئيس 
بمؤسسات  املواطن  ثقة  وتعزيز  للمواطنني 
الدولة وتحقيق واقع أفضل للخدمات املقدمة“.

فريق  رئيس  الختيار  خطة  وضع  ”تم  واوضح، 
يف املحافظة ومدير بلدية العمارة والكادر العامل 
معه واختيار املناطق املشمولة بالخدمات وهي 
والحي  واملاجدية  والكصيبة  املدثرة  مناطق 
ستكون  املناطق  وهذه  املغرب  وحي  العسكري 

لها األولوية“.
وأضاف، أنه“تم االتفاق عىل الجهد العام، إذ إن 
والنصف  املحافظة  عىل  ستكون  املهمة  نصف 
اآلخر عىل الفريق، إذ سيتم نقل جهد وزارة النقل 
من البرصة إىل ميسان، فضالً عن جهد الهندسة 
الجهود  رفد  و  الشعبي،  بالحشد  العسكرية 

األخرى التي يحتاجها الفريق التمام مهامه“.
والبلدية  الطرق  ستشمل  ”األعمال  أن  وأردف، 
تحويل  عىل  والتفاهم  املستشفيات  وتأهيل 
ودعم  ثابت  بناء  إىل  كرفانية  من  البيوت 
والرتبية،  والكهرباء  الصحة  منها  املؤسسات 

وتأهيل املدارس“.
 7 مبلغ  لها  خصص  األوىل  ”املرحلة  أن  وأكد، 
الخدمات،  وستشمل  املليار  ونصف  مليارات 
الكبري  العمارة  مستشفى  تأهيل  اىل  باالضافة 

ضمن خطة العام الحايل“.

بغداد/ الزوراء: 
الثالثاء، عدم منح  أمس  الخارجيَّة،  أكدْت وزارة 
الضوابط  خارج  دبلوماسيَّة  سفر  جوازات  أي 
القانونيَّة، فيما أشارت اىل أن القانون كفل للنائب 
املتقاعد الحق بالحصول عىل الجواز الدبلوماّيس.

”اللجنة  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
السفر  جوازات  طلبات  بتدقيق  الخاصة 
نائب  قبل  من  واملُشكلة  والخدمة  الدبلوماسيَّة 
فؤاد  الخارجيَّة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

السهيل،  طالب  صفية  السفرية  برئاسة  حسني، 
وعضويَّة كل من السفري عمر الربزنجّي والسفري 
الدائرة  رئيس  وبحضور  الحسينّي،  الرحمن  عبد 
الدائرة  ورئيس  الربّاك،  حيدر  السفري  القانونيَّة 
املراسم،  دائرة  ورئيس  أمني  أحمد  القنصليَّة 
العراقيني  الربملانيني  اتحاد  مع  اجتماعاً  عقدت 

برئاسة منترص اإلمارة، والوفد املُرافق له“.
وأوضح البيان أنه ”جرى خالل االجتماع ُمناقشة 
وزارات  يف  والكفاءات  الُقدرات  من  اإلفادة 

النوّاب  مجلس  أعضاء  والسيما  العراقيَّة،  الدولة 
السابقني واإلفادة من خرباتهم يف مجاالت تطوير 

العمل“.
منح  مسألة  إىل  تطرّقا  ”الجانبني  أن  وتابع 
النواب  مجلس  ألعضاء  الدبلوماسيَّة  الجوازات 
السابقني، والسيما بعد ما تداولته بعض وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل، ورضورة أن يكون هناك 
لعمل  الحقيقية  الصورة  إظهار  يف  ُمشرتَك  دور 
وزارة الخارجيَّة“، مؤكداً أن ”الوزارة لم تمنح أي 

جواز خارج الضوابط القانونيَّة“.
من جانبه، أشار منترص اإلمارة إىل أنَّ ”القانون 
كفل للنائب املتقاعد الحق بالحصول عىل الجواز 
الدبلوماّيس حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون 
إثر  وعىل   ،2018 لسنة   13 رقم  النواب  مجلس 
هذا القانون صدر قرار من األمانة العامة ملجلس 
للنواب  الدبلوماسيَّة  الجوازات  بمنح  الوزراء 
النّواب  بطلبات  الوزارة  تزويد  وسيتم  السابقني، 

للحصول عىل الجواز“.

بغداد/ الزوراء:

القومي،  األمن  مستشار  اكَد 

أن  الثالثاء،  أمس  األعرجي،  قاسم 

الحكومة جادة بتعزيز العالقة مع 

وقدرات  مهارات  لتطوير  الناتو 

قواتنا األمنية.

ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وقال 

تلقته  بيان  يف  القومي،  األمن 

األمن  ”مستشار  إن  ”الزوراء“: 

استقبل  األعرجي،  قاسم  القومي، 

القوات  قيادة  قائد  بمكتبه 

األدمريال  الناتو،  لحف  املشرتكة 

املرافق  والوفد  مونش  ستيوارت 

شهد  ”اللقاء  إن  اىل  الفتا  له“، 

استعراض عمل بعثة حلف شمال 

تعزيز  وسبل  العراق،  يف  األطليس 

يف  الحلف،  مع  والرشاكة  التعاون 

مجاالت التدريب واملشورة وتطوير 

القدرات“.

البيان:  بحسب   ، األعرجي  وجدد 

”تأكيد رئيس الوزراء، محمد شياع 

الرشاكة مع حلف  السوداني، عىل 

شمال األطليس /الناتو“، مشريا إىل 

أن ”الحكومة الحالية تتمتع بدعم 

السياسية، وهي  الكتل  من جميع 

الناتو،  مع  العالقة  بتعزيز  جادة 

قواتنا  وقدرات  مهارات  لتطوير 

األمنية والعسكرية“.

مع  التعاون  ”مجاالت  أن  وبني 

األمن  والسيما   كبرية،  الحلف 

من  الناتو  يمتلكه  ملا  السيرباني، 

االستفادة  يمكن  كبرية  خربات 

عن  معربا  املجال“،  هذا  يف  منها 

الحدود  لتأمني  العراق  ”حاجة 

وعصابات  اإلرهابيني  تسلل  ومنع 

التهريب واملخدرات“.

ولفت إىل أن ”من ضمن  توجهات 

إنجاح  هو  العراقية  الحكومة 

العراق  يف  الدولية  الجهات  عمل  

أن  مؤكدا  الناتو“،  ضمنها  ومن 

الكثري  اكتسبت  العراقية  ”القوات 

مكافحة  مجال  يف  الخربات  من 

اإلرهاب“. 

مونش،  األدمريال  أكد  جانبه  من 

أن ”لدى حلف الناتو رشاكة جيدة 

لزيادة  العراقية  الحكومة  جدا مع 

العسكرية  املؤسسات  قابليات 

بناء رشاكة  والعمل عىل  واألمنية، 

عىل  بالفائدة  تعود  األمد   طويلة 

تمتلكه  بـ“ما  مشيدا  الجانبني“، 

مهارات  من  العراقية  القوات 

وقدرات قتالية ميدانية“.

بغداد/ الزوراء: 

اكَد النائب األول لرئيس مجلس النواب محسن املندالوي، أمس الثالثاء، ان 

يوم الشهيد هو استذكار لتضحياتهم وتفانيهم من أجل الوطن.

تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

”الزوراء“: أن ”املندالوي، عزى أرسة آل الحكيم، بذكرى استشهاد سماحة 

امري  مرقد  بجوار  (قدس)  الحكيم  باقر  محمد  السيد  العظمى  الله  آية 

املؤمنني عيل (عليه السالم) يف النجف األرشف ومعه العرشات من الشهداء 

واملئات من الجرحى املصلني ”.

السيد  اغتيال  ”جريمة  ان  العراقي  الشهيد  يوم  بمناسبة  املندالوي  واكد 

الحكيم لم تستهدف رمزاً دينياً وسياسياً واجتماعياً فحسب، وانما صوت 

للحق واإلنسانية واالعتدال“، مضيفاً ان ”قوى االرهاب الظالمية اخطأت 

البشعة،  الجريمة  بهذه  الشهيد  فكر  ستنهي  انها  اعتقدت  عندما  الظن 

لنرى منهاجه وفكره ينمو ويزدهر العتماده عىل العقل والحكمة واإلسالم 

الصحيح، وذكراه خالدة عرب السنوات“.

واوضح  ان“استذكار مناسبة الشهيد العراقي، هو استذكار لتضحياتهم 

للمكانة  بوطنهم  االرتقاء  سبيل  يف  الزكية  الرواحهم  وبذلهم  وتفانيهم 

األسمى واالرفع ليكون عزيزاً وحراً بني األوطان، ويعيش الشعب فيه بأمن 

وازدهار، سائالً الباري عز وجل ان يرحم جميع شهداء العراق وُيمن عىل 

بلدنا باألمن واألمان“.

كما أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب محسن املندالوي، دعم مجلس 

النواب لكل األعمال واملهمات ذات الطابع اإلنساني.

أن  بيان،  يف  النواب  مجلس  لرئيس  األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

اليوم،  التقى  املندالوي،  محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  ”النائب 

كلَّ  ونائبيه  جيغاوري)  (جورجي  للهجرة  الدولية  املنظمة  بعثة  رئيس 

العديد  إلقاء  خالل  وبحث  لينن)،  و(ستيفن  هندرسن)  (كاروالين  من 

من امللفات املتعلقة بعمل منظمة الهجرة داخل العراق والربامج املنفذة، 

املنظمات  عّد  ”املندالوي  أن  مبيناً  النازحني“،  مخيمات  إدارة  والسيما 

ما  يف  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  لعمل  أساسياً  رشيكاً  اإلنسانية 

يتعلق بامللفات اإلنسانية“.

كافة  املعنية  والوزارات  النيابية  ”اللجان  البيان  بحسب  املندالوي،  ودعا 

بالعمل عىل زيادة حجم تعاونها مع املنظمات الدولية التي قدمت خدمات 

جليلة للبلد خالل السنوات املاضية وما زالت تهتم بالجوانب اإلنسانية التي 

تتطلب تعاوناً دولياً وبخاصة ملف الهجرة والنزوح“.

وأشار إىل ”رضورة التنسيق بني ممثيل املنظمة ولجنة الهجرة واملهجرين 

واملصالحة املجتمعية النيابية ووزارة الهجرة وبقية الوزارات ذات العالقة، 

طوعياً  إعادتهم  عىل  والعمل  للنازحني  مستدامة  حلول  إيجاد  بهدف 

ملناطقهم األصلية وفق جداول زمنية ثابتة تسبقها توفري سبل معيشية 

كريمة لهم“، مؤكداً ”دعم مجلس النواب الكامل لتنفيذ الربامج اإلنسانية 

للمنظمة“.
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بغداد/ الزوراء:

قرر مجلس الوزراء تكريم العبي املنتخب 
الوطني واملـالك االداري والتدريبي بقطع 
اراض وجوازات سـفر دبلوماسية، وفيما 
وافق عـىل منـح 10 ماليني دينـار لذوي 
املتوفني بحادثي التدافع والسري بخليجي 
25، وافق ايضا عـىل دمج بعض رشكات 
والبلديـات  واالسـكان  االعمـار  وزارة 
العامة، بينما وجه رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السـوداني، باطالق استرياد 
السـلع والبضائـع للرشكات املسـجلة يف 

وزارة التجارة.
وذكر مكتـب رئيس الوزراء يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان رئيـس مجلـس الـوزراء 
محمد شـياع السـوداني، ترأس الجلسة 
االعتيادية الرابعة ملجلـس الوزراء، جرى 
خاللها بحث مسـتجدات األوضاع العامة 
يف البالد، ومناقشـة عـدد من املوضوعات 
املدرجـة عـىل جـدول األعمـال وإصـدار 

القرارات والتوصيات بشأنها.
ووّجه السـوداني، بحسـب البيان، خالل 
الجلسـة بتقديـم كتاب شـكر وتقدير إىل 
املوظفني والكوادر التي ساهمت يف تنظيم 
بطولـة خليجـي البـرصة 25، كمـا وّجه 
بدعـم جهـود وزارة االتصـاالت وخطتها 
اإلنرتنـت  خدمـة  تحسـني  إىل  الراميـة 

وتخفيض أسعارها.
وواصل مجلـس الوزراء، خالل جلسـته، 
بحسب البيان، مناقشـة ملف املتعاقدين 
عـىل  ووافـق  الدولـة،  مؤسسـات  مـع 
العناويـن  املاليـة  وزارة  اسـتحداث 
والدرجـات الوظيفيـة يف ضمـن موازنـة 
الدوائـر والتشـكيالت بحسـب التفاصيل 
املبينـة يف كتـاب وزارة املاليـة، لتثبيـت 
املتعاقدين قبل 2 ترشين األول 2019، عىل 
املالك الدائم ضمن النفقات التشـغيلية أو 

التخطيطية لكل تشكيل.
وتابع البيان، انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس 
مجلس الـوزراء الخاصة بتكريم املنتخب 
الوطنـي املتـوج بـكأس بطولـة خليجي 
البـرصة 25، فقـد وافق مجلـس الوزراء 

عىل ما يأتي:
1 - تكريـم العبي املنتخـب الوطني بكرة 
القدم واملـالك اإلداري والتدريبي وأعضاء 

الوفد والحكام من العراقيني فقط، بقطع 
أرض سـكنية مجانـاً بمسـاحة 200م2 
يف العاصمـة بغداد، وذلك بعـد تحقيقهم 
إنجازاً رياضيـاً كبرياً للعـراق وإحرازهم 
بطولة خليجي 25 التي أقيمت يف محافظة 

البرصة، وإضافة رئيس االتحاد.
2 - منـح املذكوريـن يف الفقـرة (1) آنفاً 

جوازات سفر دبلوماسية.
ويف سياق التوجيهات ذاتها، وافق مجلس 
الوزراء، وفقا للبيـان، عىل منح مبلغ 10 
ماليـني دينار، لـذوي املتوفـني يف حادثي 
التدافع يف املباراة النهائية لبطولة خليجي 
25، وحادث السري املروري عىل طريق ذي 
قار-البـرصة (مـن املصـارف الحكومية 

التابعة إىل وزارة املالية).
واطلـع مجلـس الـوزراء يف جلسـته عىل 
واقع الـرشكات العامة التابعـة إىل وزارة 
اإلعمـار واإلسـكان والبلديـات العامـة، 
وناقـش الخسـائر املتحققـة عـىل مدى 
السنوات املاضية، ويف ضوء ذلك، واستناداً 
إىل أحـكام املـادة (31/ثانيـاً) من قانون 
 (1997 لسـنة   22) العامـة  الـرشكات 

املعّدل، وافق املجلس عىل ما يأتي:
أوالً/ دمج الرشكات املثبتة يف أدناه التابعة 
إىل وزارة اإلعمـار واإلسـكان والبلديـات 

العامة، لتصبح بحسب اآلتي:
العامـة  املنصـور  رشكـة  دمـج    -  1
للمقـاوالت اإلنشـائية مـع رشكـة الفاو 
الهندسـية العامة، ليكون اسـمها رشكة 

الفاو الهندسية العامة.
العامـة  الرشـيد  رشكـة  دمـج   -  2
للمقـاوالت اإلنشـائية مع رشكة آشـور 
العامـة للمقـاوالت اإلنشـائية، ليكـون 
اسـمها رشكة آشـور العامة للمقاوالت 

اإلنشائية.
3 - دمج رشكة املعتصم العامة للمقاوالت 
اإلنشـائية مع رشكـة حمورابـي العامة 
للمقاوالت اإلنشائية، ليكون اسمها رشكة 

حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشائية.
4 - دمج رشكة الفاروق العامة للمقاوالت 
اإلنشـائية مع رشكة سعد العامة ليكون 
اسـمها رشكة سـعد العامـة للمقاوالت 

اإلنشائية واالستشارات الهندسية.
ثانيـاً: تـؤول الحقـوق وااللتزامات كافة 

واألمـوال املنقولة وغري املنقولة للرشكات 
املدمجة إىل الرشكة الجديدة.

ثالثا: أخذ الوزارة املذكورة آنفاً اسـتكمال 
اإلجراءات القانونية من (إصدار شـهادة 
التأسـيس وبيـان التأسـيس واألنظمـة 
الداخلية للـرشكات املدمجة) واإلجراءات 

األخرى.
كما ناقـش مجلـس الـوزراء التوصيات 
ومـا  الكمركيـة،  بالتعرفـة  املتعلقـة 
تشـكله مـن أهميـة يف توفري اإليـرادات 
املاليـة لخزينة الدولـة، ودورها يف تنظيم 
االسـترياد والتصدير، حيث وافق مجلس 
الـوزراء عىل إقرار تلك التوصيات، وإعادة 
العمل بقرار مجلس الوزراء (186 لسـنة 
2018)، وتعديـل بعـض فقراتـه ليكون 

الرتسيم الكمركي كاآلتي:
1 - حاويـة 20 قدمـاً، تكون رسـومها 2 

مليون دينار.
2 - حاويـة 40 قدمـاً، تكون رسـومها 4 

ماليني دينار.
السـكائر  أعـاله  مـن  ُيسـتثنى   -  3
واملرشوبـات الكحولية والذهب والهواتف 
ومـواد  واملعّسـل  والسـيارات،  النقالـة 
التجميـل والعطـور، والسـلع املشـمولة 
بقانـون حمايـة املنتجـات العراقية رقم 

(11 لسنة 2010).
4 - تقّدم تأمينات بمقدار 500 ألف دينار، 
عن عدم تصديق شـهادة املنشأ والقوائم 

التجارية (الفاتورة).
مـن  أقـل  املجـزأ  الشـحن  يرّسـم   -  5
حاويـــــة بالطرق االعتيادية (حسـب 
الكمركيـة  للتعرفـة  املئويـة  النسـب 

بالفقرات يف أدناه.
٦- تكـون قيمة الرضيبـة بمقدار (ربع) 

الرسوم الكمركية، وكالتايل:
- حاوية 20 قدمـاً، تكون رضيبتها 500 

ألف دينار مقطوعة.
- حاويـة 40 قدمـاً، تكـون رضيبتهـا 1 

مليون دينار مقطوعة.
- تكـون التعرفة الكمركيـة لباقـي املواد 
فتكـون  األدويـة  باسـتثناء   ،(6.5%  )

(%0,5) ، واملواد الغذائية (1%).
7 - للمسـتورد اختيار نوع الرتسـيم عىل 
أسـاس الحاويـة كمـا بالفقـرات أعاله، 
أو عـىل أسـاس النسـب املئويـة للتعرفة 

الكمركية يف الفقرة السابقة.
8 - ُيمنـع منًعـا باتـاً تدخل السـيطرات 
األمنيـة عـىل الطـرق كافـة يف الشـؤون 

الكمركية.
9 - عـىل الهيئة العامـة للكمارك التحقق 

والتحري عرب السيطرات الثابتة واملتحركة 
من تطبيق مـا ورد آنفاً للبضائع الداخلة 
من جميع منافذ العراق ومقدار التعرفة، 
وتخول باستيفاء فرق الرسوم الكمركية 

بخالف ذلك.
للكمـارك  العامـة  الهيئـة  قيـام   -  10
وبالتنسـيق مع حكومة إقليم كردسـتان 
العـراق برفـع مقـرتح لتوحيـد الرسـم 
الكمركي لكل من (الذهب ومواد التجميل 
والعطور واملرشوبات الكحولية والسكائر 
الرسـوم  مـع  والسـيارات)  واملعسـل 
املسـتوفاة مـن منافـذ اإلقليـم، وعرض 
املقـرتح عىل مجلس الـوزراء ألخذ القرار 

املناسب بشأنه.
11 - عدم مطالبة املسـتوردين بإجازات 
االسـترياد للبضائـع الـواردة طيلـة نفاذ 

القرار.
12 -  قيـام املجلـس الـوزاري لالقتصاد 
بتقييم نتائج العمل بالقرار بعد فرتة (6) 

أشهر من تأريخ إصداره.
13 - ُيعمـل بالنصـوص املذكـورة يف هذا 
القـرار لحني أخـذ مجلس الـوزراء قراراً 
بشأن املقرتح املذكور يف الفقرات السابقة 

.
14 -  يلغـى قـرار مجلس الـوزراء املرقم 

(23025) لسنة 2023 .
15 - ينفـذ هـذا القرار بـدءاً من تأريخ 1 

شباط 2023.
وبني انـه بهدف دعم قوات حرس الحدود 
لتشييد معابر عىل الطريق الحدودي وافق 

مجلس الوزراء عىل ما يأتي:
1 - تمويـل وزارة املالية مبلغ مليار دينار 
إىل وزارة الداخليـة بحسـب اآللية يف قرار 
2022) إىل  مجلـس الـوزراء (15 لسـنة 
قيادة قوات حرس الحدود إلنشـاء معابر 

عىل الطريق الحدودي.
2 - قيـام وزارة النفـط بإهـداء (850) 
أنبوباً مستهلكاً إىل وزارة الداخلية إلكمال 

املعابر املذكورة آنفاً.
املوضوعـات  الـوزراء  مجلـس  وناقـش 
األخـرى املدرجـة عـىل جـدول أعمالـه، 

وأصدر القرارات اآلتية: 
اوال/ املوافقـة عىل تخويل وزير الصناعة 
واملعـادن، صالحيـة التفـاوض والتوقيع 
عىل منحة تمويل مركز البحوث والرعاية 
 ،(MRCC) املوصـل  جامعـة  يف  الطبيـة 
لصالـح وزارتـي الصحة والتعليـم العايل 
والبحـث العلمـي بمبلـغ (10000000) 
يورو، فقـط عرشة ماليني يـورو، املقدم 
 ،(AFD) من الوكالـة الفرنسـية للتنمية
اسـتناداً إىل املـادة (6) من قانـون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية (2 لسـنة 

2022)، بحسب طلب وزارة املالية.
ثانيا/ املوافقة عىل مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية تشـجيع وحماية االسـتثمار بني 
حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحدة املوقـع عليها 
يف مدينـة أبـو ظبـي يف 18 ترشيـن األول 
2021، وإحالته إىل مجلس النواب استناداً 
إىل أحكام املادتـني (61/البند أوالً، و80/ 

البند ثانياً) من الدستور.
ثالثـاً/ املوافقـة عىل مـا يأتـي: اإلعفاء 
والتنازل عن اسـتحصال أجـور اللوحات 
املرورية للمركبات عدد (30) مركبة نوع 
إسعاف سنة الصنع 2022، والبالغ قدره 
60000000 دينـار، فقط سـتون مليون 
دينـار، املهـداة مـن جمهوريـة الصـني 
الهجـرة واملهجريـن  إىل وزارة  الشـعبية 
املخصصـة إىل مخيمـات النازحـني، من 

األجور املبينـة يف قراري مجلـس الوزراء 
(68، و237 لسنة 2016).

رابعـا/ املوافقـة عـىل اإلعفـاء والتنازل 
عن اسـتحصال أجور اللوحـات املرورية 
للمركبات عدد (124) مركبة مسـتوردة 
ملصلحة ديـوان الوقف الشـيعي/ العتبة 
الحسـينية، مـن األجور املبينـة يف قراري 
لسـنة  و237   ،68) الـوزراء  مجلـس 

.(2016
خامسـا/ إلغـاء الفقـرة (2) مـن قـرار 
لسـنة2021)،   219) الـوزراء  مجلـس 
وإنهاء تكليـف (مصطفى غالب مخيف) 
املركـزي  البنـك  محافـظ  مهمـة  مـن 

العراقي.
يف غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السـوداني، باطالق استرياد 
السـلع والبضائـع للرشكات املسـجلة يف 

وزارة التجارة.
وذكـر مكتـب رئيـس الـوزراء يف وثيقـة 
رسـمية اطلعـت عليهـا ”الـزوراء“: انه 
تقرر اطـالق اسـترياد السـلع والبضائع 
للـرشكات املسـجلة لـدى دائرة تسـجيل 
العراقيـة  التجـارة  وزارة  يف  الـرشكات 
لجميع انواع الرشكات واملصانع املسجلة 
لـدى املديريـة العامة للتنميـة الصناعية 
واملشـاريع االسـتثمارية بجميع انواعها 
املرخصة من هيئات االستثمار واملشاريع 
الزراعيـة والحيوانيـة وجميع املشـاريع 
واملكاتـب  اصوليـا  املرخصـة  االخـرى 
العلمية املسجلة اصوليا واالفراد واملكاتب 
املسـجلني لدى الغـرف التجارية العراقية 
(املشـمولة برشط اجازة االسـترياد وغري 

املشمولة).
واضـاف، كما تقـرر ايضا اطـالق عملية 
تصدير املواد والبضائـع املصنعة ونصف 
املصنعة والزراعية والخام باسم رشكات 
مسـجلة لـدى دائـرة تسـجيل الرشكات 
املسـجلة  واملصانـع  التجـارة  وزارة  يف 
لـدى املديريـة العامة للتنميـة الصناعية 
واملشاريع املرخصة من هيئات االستثمار 
واملشـاريع الزراعيـة والحيوانية وجميع 
اصوليـا  املرخصـة  االخـرى  املشـاريع 
واالفراد واملكاتب املسـجلني لـدى الغرف 

التجارية العراقية .

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
انسحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد 
الفتـاح الربهان من الوسـاطة بـني األطراف 

املدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري.
جـاء ذلك يف اجتمـاع للربهان، مـع ”الحرية 
والتغيري - الكتلـة الديمقراطية“، أبرز الكتل 
الرافضـة لالتفاق اإلطاري املوقع يف الخامس 

من ديسمرب املايض.
وقـرر الربهـان االنسـحاب بعـد تمسـك كل 
طرف بموقفه بشـأن االتفـاق اإلطاري الذي 
تـم توقيعه بني قوى املجلـس املركزي وقوى 
مدنيـة أخرى مـع قـادة الجيش السـوداني 

كخطـوة أوىل نحو حـل األزمة السياسـية يف 
السودان بينما رفضته الكتله الديمقراطية.

إىل ذلـك أعلنت اآلليـة الثالثية لألمـم املتحدة 
واالتحاد اإلفريقي و“اإليقاد“ استئناف ورش 
العمـل بمناقشـة ملف سـالم جوبـا وصوال 
لخارطة طريق تنهي األزمة السياسـية التي 

طال أمدها يف السودان.
وأكـدت يف تغريدة لهـا أن الهدف من الخطوة 
هو التوصـل إىل طرق عمليـة لتنفيذ وإحياء 
اتفاقية جوبا ال تقويضها، ودعت للمشاركة 
الواسـعة يف الورشـة لرتجمة السـالم لواقع 

حقيقي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ذكـَر البيت األبيـض، أن وزارة العدل فتشـت 
منزل الرئيس، جو بايـدن، يوم الجمعة، بعد 
”عرض طوعي واسـتباقي“ قدمـه محاميه 

الشخيص إىل الوزارة.
وقال بـوب بـاور، محامي الرئيـس يف بيان، 
إن عمليـة تفتيـش جديـدة ملنـزل بايـدن يف 
ويلمنغتـون بواليـة ديالويـر تمخضـت عن 
العثـور عـىل سـتة مواد أخـرى، بمـا يف ذلك 

وثائق تحمل عالمات تصنيف.
وأضـاف بـاور أن بعـض الوثائـق الرسيـة 
و“املواد املحيطة“ ترجع إىل فرتة والية بايدن 
يف مجلس الشـيوخ، إذ مثل والية ديالوير من 
أخـرى  وثائـق  أن  وأردف   .2009 إىل   1973
كانت من فرتة توليه منصب نائب الرئيس يف 
إدارة الرئيس األسـبق باراك أوباما من 2009 
حتـى 2017، وفق ما ذكرته وكالة ”رويرتز“ 

لألنباء.
وقـال املتحـدث باسـم البيـت األبيـض إيان 

سامز ”كان هذا عرضاً طوعياً واستباقياً من 
املحامني الشخصيني للرئيس إىل وزارة العدل 

للوصول إىل املنزل“.
ورفـض سـامز تقديـم تفاصيـل أكثـر عن 
املحتـوى الدقيق للمـواد املأخـوذة من منزل 
ويلمنغتون. وقال البيت األبيض إن بايدن كان 

يحاط علماً بما يجري خالل هذه العملية.
وكانت قوات األمن بأمريكا أعلنت العثور عىل 
وثائق رسية للغاية تخص الرئيس جو بايدن 
يف منزل سـابق له ويعود إىل الفرتة التي شغل 
فيها منصب نائب الرئيس أثناء حكم الرئيس 

األمريكي األسبق باراك حسني أوباما.
كما أعلـن البيـت األبيض بالواليـات املتحدة 
األمريكية أن الجمهوريني ينظمون مرسحية 
سياسـية خـالل التحقيق يف وثائـق الرئيس 
األمريكـي جـو بايـدن الرسيـة، موضحا أنه 
سـيكون هناك تعاون للتحقيق بشأن وثائق 
بايدن الرسية بنية حسـنة، مع التأكيد أنه ال 

يوجد سجل زيارة لبيت بايدن السابق.

كييف/ متابعة الزوراء:
أعلـَن عدد مـن كبار املسـؤولني 
امس  اسـتقاالتهم،  األوكرانيـني 
الثالثاء، بعدما كشـفت وسـائل 
رشاء  عمليـات  عـن  اإلعـالم 
إمدادات للجيش بأسـعار مبالغ 
بهـا عـىل مـا يعتقـد، يف تغيـري 
قالـت كييـف إنـه يظهـر تناغم 
الرئيـس فولوديمري زيلينسـكي 
مع املجتمع، بعد اتهامات فساد، 
فيما كشف مسـؤوالن أمريكيان 
الواليـات  أن  الثالثـاء،  امـس 
يبـدو  فيمـا  سـتتخىل  املتحـدة 
عـن معارضتها إلرسـال دبابات 
مـن طـراز ”إم. وان أبرامـز“ إىل 
أوكرانيا، وربما يصدر إعالن بهذا 

الصدد هذا األسبوع.
وجاءت اسـتقالة مسؤولني، من 
بينهم نائب املدعي العام، ونائب 
مدير مكتب الرئيس، ونائب وزير 
الدفـاع، بعـد إعالن زيلينسـكي 

”قرارات تتعلق باملوظفني“.
مستشـاري  كبـار  أحـد  وقـال 
الرئيـس ميخايلـو بودوليـاك إن 
املتعلقـة  زيلينسـكي  ”قـرارات 
باملوظفني تشـهد عىل األولويات 
الرئيـس  للدولـة...  الرئيسـة 
يـرى املجتمـع ويسـمعه. وهو 
يسـتجيب مبـارشة ملطلـب عام 

رئييس، العدالة للجميع“.
ومـن املتوقـع تغيـري املزيـد من 
املوظفـني يف األيام املقبلـة، قبل 
حلـول الذكـرى السـنوية األوىل 
إىل  أدى  الـذي  الـرويس،  للغـزو 
تجميـد السياسـات الداخلية إىل 
حّد بعيد مـع تنحية الخصومات 
السياسـية جانبـاً للرتكيـز عىل 

نجاة أوكرانيا.
وأعلـن مكتـب الرئيس أنـه قبل 
استقالة كرييلو تيموشينكو من 
منصـب نائب مديـره. ولم يذكر 
تيموشينكو أي سبب الستقالته.
وعمل الشـاب البالغ مـن العمر 
33 عامـاً يف الحملـة االنتخابيـة 
لزيلينسكي، وظل يشغل منصب 

نائب مديـر مكتـب الرئيس منذ 
عـام 2019، وكان يـرشف عـىل 
املناطـق والسياسـات اإلقليمية 
وانتقدتـه وسـائل  أوكرانيـا.  يف 
إعالم أوكرانية لقيادته سـيارات 
رياضية خـالل الغزو، لكنه نفى 
ارتـكاب أي مخالفـات، وقال إن 

السيارات مستأجرة.
من جهتـه، أعلن مكتـب املدعي 
العـام أن نائبـاً له هـو أوليكيس 
سـيمونينكو أقيـل مـن منصبه 

”بناًء عىل رغبته“.
وتعرّض سـيمونينكو النتقادات 
بعدمـا قالت وسـائل إعـالم إنه 
أمـىض عطلـة العـام الجديد مع 
أرسته يف مدينة مربلة اإلسـبانية 
ملدة عـرشة أيام، رغم الحرب مع 
روسـيا. ولم يعلق سـيمونينكو 

علناً عىل هذه االنتقادات.
وقال زيلينسكي يف خطابه اللييل 
االثنـني، إن املسـؤولني لن يكون 
إىل  السـفر  اآلن  بعـد  بوسـعهم 
الخـارج ألغـراض ال عالقـة لها 

بالعمل الحكومي.
الدفـاع  وزيـر  نائـب  وقـّدم 

شـابوفالوف  فياتشيسـالف 
اسـتقالته بـدوره، بعدمـا اتهم 
تقريـر إعالمـي أوكرانـي وزارة 
الدفاع بأنها تدفع أسعاراً مبالغاً 
فيها للحصول عىل إمدادات الغذاء. 
وقالت الوزارة إن هذه االدعاءات 
ال أسـاس لها مـن الصحة، لكن 
اسـتقالة شابوفالوف من شأنها 
أن تسـاعد يف الحفاظ عىل الثقة 

يف الوزارة.
كما اسـتقال نائبان لوزير تنمية 
املجتمعـات واألقاليـم األوكراني 
أمس الثالثـاء. وأقالت الحكومة 
أيضـاً، خمسـة حـكام مناطـق 
مـن  وزراء  مسـاعدي  وأربعـة 
مناصبهم، بعد كشـفت فضيحة 
فسـاد تتعلـق بمعـدات الجيش. 
وأعلن ممثل الحكومة يف الربملان 
حـكام  أّن  ميلنيتشـوك  تـاراس 
مناطق دنيربوبرتوفسك (وسط)، 
وسـومي  (جنوب)،  وزابوريجيا 
(جنوب)،  وخريسـون  (شمال)، 
والعاصمـة كييـف سـيغادرون 

مناصبهم.
إنـه يعتزم  ويقـول زيلينسـكي 

تنظيم حكومته التي تقود البالد 
يف وقـت حـرب، والقضـاء عـىل 
الفساد. ويف تغيري آخر بعد اندالع 
الحرب، أُقيـل رئيس جهاز األمن 
التابع لجهاز األمن العام واملدعي 
العـام للدولـة مـن منصبيهمـا 
وكان  املـايض.  يوليو/تمـوز  يف 
حليفـني  يعّدهمـا  زيلينسـكي 
مقربني، لكنه قال إنهما فشال يف 

اجتثاث الخونة يف منظمتيهما.
وأكد زيلينسـكي، إنـه لن يجري 
التغايض عن الفسـاد الذي يمثل 
مشـكلة مزمنة يف البـالد، وتعهد 
باتخـاذ قرارات رئيسـة بشـأن 
القضاء عليه هذا األسبوع، وذلك 
وسـط مزاعم بوجود فساد عىل 
مسـتوى رفيع، بما يف ذلك تقرير 
عن أسـاليب مريبة يف املشرتيات 
مـن  الرغـم  عـىل  العسـكرية، 
قيام املسـؤولني بتعزيـز الوحدة 

الوطنية ملواجهة الغزو الرويس.
يف  طويـل  تاريـخ  وألوكرانيـا 
الفسـاد املسـترشي والحوكمـة 
الهشـة. وجعل االتحاد األوروبي 
ملكافحـة  بإصالحـات  القيـام 

الفسـاد أحد متطلباته الرئيسـة 
النضمام أوكرانيا إىل االتحاد، بعد 
منح كييف وضع املرشح يف العام 

املايض.
ويف سـياق اخر كشف مسؤوالن 
أن  الثالثـاء،  اليـوم  أمريكيـان 
الواليـات املتحدة سـتتخىل فيما 
يبـدو عـن معارضتهـا إلرسـال 
وان  ”إم.  طـراز  مـن  دبابـات 
أبرامز“ إىل أوكرانيا، وربما يصدر 

إعالن بهذا الصدد هذا األسبوع.
اللـذان  املسـؤوالن،  وأضـاف 
تحدثـا رشيطـة عـدم الكشـف 
عن هويتهمـا، أنهما ليسـا عىل 
علم باتخاذ قـرار أمريكي نهائي 
بإرسال هذه الدبابات إىل أوكرانيا، 
وهي خطوة ربما تشـجع أملانيا 
عىل اتخاذ إجراء مماثل، بحسب 

رويرتز.
وكان البنتاغـون قد أكد قبل أيام 
أن إرسال دبابات أبرامز ألوكرانيا 
مسـألة معقـدة جـداً، الفتـاً إىل 
أن أبرامـز تحتـوي عـىل معدات 

معقدة يصعب التدرب عليها.
كذلك أوضح أن إرسالها ألوكرانيا 
الصيانة  مسـألة صعبة بسـبب 

والتحديات اللوجيستية.
وأشـار البنتاغـون إىل أن دبابـة 
أبرامز باهظة الثمن، ولها محرك 
نفاث يعمل عىل وقود الطائرات.

ويف هـذا اإلطـار، لفتـت إىل أن 
دبابـة  ترسـل  لـن  واشـنطن 
أبرامـز ألوكرانيا ألنهـا تحتاج 
لـ 11 لرتاً من وقـود الطائرات 

لقطع ميل.
يأتـي ذلـك فيما الحديـث يجري 
حـول إرسـال دبابـات ليوبـارد 
األملانيـة ألوكرانيـا، حيـث كانت 
برلني قـد أعلنت أنها لن تسـمح 
للحلفاء بشـحن دبابـات أملانية 
الصنـع إىل أوكرانيـا للمسـاعدة 
يف دفاعهـا ضد روسـيا ولن تعر 
أنظمتهـا الخاصة، مـا لم توافق 
الواليـات املتحـدة عـىل إرسـال 

دبابات قتالية أمريكية الصنع.
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فقدان
فقد سند العقار املرقم ٣/٤٠٦٨٩ 
حـي الوفاء والصادر من مديرية 
النجـف  يف  العقـاري  التسـجيل 
بإسـم العراقيـة (نجاة سـلمان 
جاسـم) فعـىل مـن يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

اعالن 
اىل الرشيكة (مريم صالل غايل) اقتىض 
الحـرية  بلديـة  اىل مديريـة  حضـورك 
لغرض اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(صالح شاهر سعيد) للقطعة املرقمة 
الحسـني  حـي  املنـاذرة  يف   ٩٢/٧٢٧
مقاطعة ٥١ خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

فقدان 
فقدت منـي الهوية الصـادرة من 
(وزارة الكهربـاء /نقـل كهربـاء 
الفرات االوسط) بإسم (عالء رسول 
 M٧١٣٢٩٥١٤ بالرقـم  محمـود) 
يف ٢٠١٦/١٠/١٠ فعـىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني اجازة البناء الصادرة 
من مديرية بلدية النجف بالرقم 
٥٥٩١٦٧ بإسـم (مروه صالح 
حسـن/ ورضغام سـالم عيل) 
فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.
اعالن

اىل الرشيك (رباح رحمن عيدان) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيـكك (امرية عيل 
صاحـب) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املنـاذرة   ٥١) املقاطعـة   (٩٢/٢١٠) املرقمـة 
اللهيبـات) حـدود بلدية الحرية ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيكة (عدوه حاتم كاظم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيـكك (عظيم عواد 
حسـني) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املنـاذرة   ٥١) املقاطعـة   (٩٢/٥٥٣) املرقمـة 
اللهيبـات) حـدود بلدية الحرية ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك (مهـدي عبـد اليمـه نعمـه) اقتـىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف 
وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك 
(زيد عيل محمد جواد) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة (٩٢/٦٦٢) املقاطعة (٥١ الحرية 
اللهيبـات) حـدود بلدية الحرية ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحـد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيكـة (فائزه كامل عبـد) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (زهري شـاكر 
تركـي) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٦٤٩٦٤) املقاطعـة (٤) حـي النـداء 
حـدود بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه قـرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نـرش االعـالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

تنويه 
نـرشت جريـدة الـزوراء بعددهـا 
٧٨٧٦ بتاريخ ٢٠٢٣/١/١١ اعالن 
صادر من محكمة بداءة النارصية 
حيث ذكـر رقـم االعـالن ٤٤٢٠/
ب/٢٠٢٢ خطأ والصحيح ٤٤٣٠/

ب/٢٠٢٢، لذا اقتىض التنويه.

           جمهورية العراق                                      العدد: ٥٤٨٢/ب٢٠٢٢/٥
         مجلس القضاء األعىل                                   التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٣

رئاسة محكمة استئناف النجف 
        محكمة بداءة النجف 

م/ إعالن
اىل/ املدعى عليه (عباس محمد سيد وساف)

 أصـدرت هـذه املحكمة قرارهـا املرقـم ٥٤٨٢ / ب٥/ ٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٢/٢٩ 
واملتضمـن الحــكم بــ (الزام املدعى عليه عباس محمد سـيد وسـاف بتأديته 
للمدعي سـتار كهون جـادر مبلغا مقداره ثمانية عرش الـف دوالر امريكي عن 
بدل بيع السيارة املرقمة ٢٥٩٨٩ أ كركوك خصويص نوع كرايسلر موديل ٢٠١٣) 
ولثبـوت مجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائـي يف محكمة بداءة 
الكوفة وإشـعار مختار حي املتنبي/ ١ محمد مجهول الدغريي، لذا تقرر تبليغك 
اعالنـا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتـني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكـور خالل املـدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسـه سيكتسـب 

القرار املذكور درجة البتات وفق األصول .....
القايض
حسن ابراهيم وايل
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بغداد/الزوراء:

حدد املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد 

املحنا، امس الثالثاء، ثالثة مسـارات ملكافحة 

مهربـي النفـط، فيمـا اشـار اىل ان عصابات 

التهريب تهدد عصب االقتصاد.

وقـال املحنا يف ترصيح صحفـي «كانت هناك 

شحة يف الوقود نتيجة وجود بعض الجماعات 

التي تقوم بتهريب املشتقات النفطية»، مبينا 

أن «هـذا املوضوع بات يهـدد عصب االقتصاد 

العراقي».

وأضـاف املتحـدث باسـم وزارة الداخليـة أن 

«عصابات تهريـب النفط أصبح لديها معامل 

لتكرير النفط خارج القانون»، مستدركا «هذا 

املوضـوع يحتـاج اىل ارادة حقيقية وتخطيط 

ملواجهة هـذه الجماعات عرب اسـرتاتيجيات 

اشتملت عىل ٣ أجزاء».

وتابع: «األجزاء تتمثل بـ»اعادة هيكلة مديرية 

رشطـة الطاقـة وفـق نظـام يتيـح االرشاف 

واملراقبـة، إضافـة اىل التدويـر الوظيفي وفق 

مبـدا النزاهـة والكفـاءة، فضال عـن رصامة 

التـي اتخذتهـا مديريـة رشطـة  االجـراءات 

الطاقة».

وأشـار اىل أن «هـذه اإلجراءات تسـتمر حتى 

تدعيم الحدود ووضع حد لعمليات التهريب».

بدوره، قـال مدير عام رشطـة الطاقة اللواء 

الركن ظافر نظمي جمال يف ترصيح صحفي: 

إن «مديريـة رشطة الطاقة تمكنت خالل مدة 

شهرين من الحد من عمليات تهريب النفط».

وأضاف جمال أن «هذه العمليات أسفرت عن 

ضبـط ١٨٨ صهريجـا، والكثري مـن عمليات 

القبض واملداهمة».

املديريـة  بـني  تعاونـا  «هنـاك  أن  وأوضـح 

 ،» الوطنـي  االمـن  وجهـاز  واالسـتخبارات 

مشـددين عىل «القضاء عىل املتالعبني بثروات 

البلد النفطية».

كمـا أعلنت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن 

اتخاذ إجراءات ملنع التالعب بأسعار الدوالر أو 

احتكار املواد الغذائية، فيما أشارت اىل القبض 

عىل عدد منهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد 

املحنـا يف ترصيـح صحفي إن «هنـاك قوانني 

خاصة بالبنك املركـزي العراقي تتم بموجبها 

التعامالت املاليـة، لذلك تكون هنالك خروقات 

تتعلـق بقيام البعض بمضاربـات بقصد رفع 

قيمـة الـدوالر، وهـذا بالتعاون مـع مصارف 

مـن البنك املركـزي العراقي وباالسـتدالل من 

قبلهـم باعتبارهم الجهة الفنيـة املتخصصة 

بكشـف الحاالت»، مبيناً أنه «تم إلقاء القبض 

عـىل بعض أصحـاب مكاتـب الصريفـة التي 

تعمل خارج الضوابط، ومن دون موافقات أو 

إجازات رسمية».وأضاف أن « بعض املصارف 

التي تسـتلم من مزاد العملة، وتبيعها بالسعر 

املغايـر ملا هو موجـود يف التعليمات واللوائح، 

فهي مخالفة رصيحة لقوانني البنك املركزي، 

وباعتبار الرشطة هي جهة إنفاذ القانون، لذلك 

تتعامل مع هذا املوقف»، مشـرياً اىل أن «هناك 

حمالت ضد بعض األشـخاص الذين يحاولون 

يسـتغلون أي أزمـة مهما كانـت، وإن كانت 

مفتعلـة بقصـد الرتبح عىل حسـاب مصلحة 

املواطن».وتابـع أن «هنـاك حملـة ملالحقـة 

املتالعبني باألسـعار وال تزال مستمرة لضبط 

أي شـخص يحاول خلـق أزمة»، الفتـاً اىل أن 

«الرشطة ومفارز األمن االقتصادي ومكافحة 

الجريمة املنظمة منترشة يف األسـواق ملتابعة 

بيع الـدوالر، باإلضافة اىل متابعة األشـخاص 

الذيـن يحاولـون احتـكار السـلع بقصد رفع 

يشـكل  السـلع  «احتـكار  أن  ثمنها».وتابـع 

انتهـاكاً للقانـون وال يجـوز احتكار السـلع 

أو املضاربـة عـىل حسـاب مصلحـة املواطن 

ومحاولة الرتبح بشـكل غري مرشوع»، مبيناً 

أن «املتالعبني بأسـعار املواد الغذائية تم إلقاء 

القبض عليهم والقانون باملرصاد لهم».
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بغداد/الزوراء:

اعلنت وزارة التخطيـط، امس الثالثاء، 

اعادة تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام 

للسـكان واملسـاكن يف العراق، برئاسة 

نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء- وزير 

التخطيط محمد عيل تميم.

وقـال املتحدث الرسـمي للـوزارة، عبد 

لــ  ورد  بيـان  يف  الهنـداوي،  الزهـرة 

«الزوراء»: ان «اعادة تشكيل الهيأة جاء 

يف ضـوء الربنامج الحكومـي، الذي اكد 

عىل اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، 

مشـريا اىل ان الهيأة سـتعمل عىل تهيئة 

الظروف املطلوبة وتحديد املوعد املناسب 

لتنفيذ التعداد».

واضاف البيان ان «تشكيل الهيأة العليا 

للتعـداد اخذ بنظر االعتبـار، الدور الذي 

تضطلـع بـه املؤسسـات املعنيـة بهذا 

املـرشوع الوطنـي الكبـري»، مبينـا ان 

«مجلـس النواب العراقـي كان ممثال يف 

تشكيلة الهيأة بصفة مراقب، فيما مّثل 

االعضـاء الكثري من الـوزارات والهيآت 

غري املرتبطة بوزارة، واقليم كردسـتان، 

وعدد من الخرباء واملستشارين واساتذة 

الجامعات».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، 
امـس الثالثاء، إصـدار ٦ توصيات 

خالل اجتماعها األخري.
وذكر بيان للمنافذ تلقته «الزوراء» 
أن «رئيس هيئـة املنافذ الحدودية 
عمر عدنان الوائيل، ترأس اجتماعاً 
مهماً ملدراء املنافذ الحدودية والذي 

عقد يف مقر الهيئة «
وأضـاف أنه «جرى خالل االجتماع 
اسـتعراض التوجيهات الحكومية 

وخاصـة بنـود املنهـاج الـوزاري 
والتأكيـد عىل رضورة تنفيذه بكل 
مهنيـة ونزاهة كما تم تقييم عمل 
املعوقات  الحدودية وتحديد  املنافذ 
سـري  تواجـه  التـي  واالشـكاالت 
اإلجراءات وصوالً اىل إيجاد الحلول 
الالزمـة ملعالجتهـا وضمـان عدم 
تكرارهـا يف كافـة املنافـذ (الربية 

والبحرية والجوية)».
وتابـع البيـان أن «الوائـيل أصـدر 
عـدداً من التوصيـات منها التأكيد 

عىل قيام مـدراء املنافذ واملعاونني 
بالعمـل امليداني وتقييـم العاملني 
التدويـر  إجـراءات  ومتابعـة 
الوظيفـي والقيام بعمليات تدقيق 
نوعيه ومفاجئة وبشـكل مستمر 
واإلرشاف عـىل عمليـات التفتيش 
والعجـالت  املرتدديـن  لجميـع 
والبضائـع بكل أشـكالها لضمان 
القانون أصولياً وحسـب  تطبيـق 

الضوابط».
عمليـات  «مكافحـة  اىل  وأشـار 
التهريب بجميع أشكاله من خالل 
مضاعفة الـدور الرقابي والتدقيق 
والبضائـع  السـلع  جميـع  عـىل 
البلـد،  إىل  واملسـتوردة  املصـدرة 
وكذلـك تفتيش دقيق للمسـافرين 
وحقائبهم سـواء كانوا قادمني أو 
مغادري أرض البلـد ملنع مرور أي 

مواد ممنوعة».
ولفت اىل «رضورة حسم اإلجراءات 
القانونيـة للمخالفـات املضبوطة 
ومتابعتهـا بعـد إحالتهـا للقضاء 
لضمان محاسـبة املقرصين لردع 
كل مـن يحـاول القيـام بأعمـال 

مخالفة للقانون».

وأكـد عـىل «التدقيـق اإللكرتونـي 
للوصـوالت  البيانـات  وتقاطـع 
وكتـب  والرضيبيـة  الجمركيـة 
ومطابقـة  للبضائـع  اإلعفـاءات 
والفواتـري  املنشـأ  شـهادات 
والتسلسـالت الحدوديـة وتدقيـق 
إجـازة االسـترياد ووثائق الفحص 
الحدوديـة  والتسلسـالت  املسـبق 
ملنـع  إلكرتونيـا  املعفـاة  واملـواد 
التحريـف  أو  التزويـر  عمليـات 
عـن  فضـًال  الرسـمية،  بـاألوراق 
املعلومـات مع  التنسـيق وتبـادل 
الدوائر العاملـة يف املنفذ الحدودي 
تواصـل رسـمية،  وفتـح قنـوات 
والتأكيـد عـىل التعـاون يف مجـال 
االسـتخبارية  واملعلومـات  األمـن 
ومتابعة دخول وخـروج العجالت 
 kالسياحية ومتابعة عمل مفارز ٩

وجهاز السونار».
وشـدد الوائيل عـىل «قيـام مدراء 
بالتنسـيق  الحدوديـة  املنافـذ 
والتكامـل مـع املحافظـات يف مـا 
يخـص تطويـر املنافـذ وإعمارها 
وتلبيـة متطلباتهـا مـن اإليرادات 

املتحققة».

بغداد/ الزوراء:
احتفاالً باليوم العاملي للتعليم، أعلنت 
مؤسسـة بيبسـيكو، الـذراع الخريية 
لرشكة بيبسـيكو، ومؤسسة األطفال 
العراقيـني عن رشاكة تعليمية جديدة 
تحمل اسـم «حافلـة األمـل» لأليتام 

واألطفال العمال املعرضني للخطر.
وتوفر مبادرة «حافلـة األمل» لأليتام 
الضعفـاء واألطفال العاملني دروًسـا 
خصوصيـة ووجبـات مغذيـة ودعًما 
نفسًيا واجتماعًيا وصحًيا، فضالً عن 

متعة اللعب يف مرحلة الطفولة.
رئيـس  فيلجنهـاور،  جرانـت  وقـال 
األطفـال  مؤسسـة  إدارة  مجلـس 
يف  اإلداري  والرشيـك  العراقيـني 
Euphrates Advisors:»نحـن 
ممتنون السـتثمار بيبسيكو يف هذه 
املبـادرة اإلبداعية عاليـة التأثري التي 
تستهدف الفتيات والفتيان العراقيني 
األكثر حاجـة». وأضاف: ”مسـتقبل 
العراق يعتمد عىل هـذا الجيل القادم. 

العمل الذي نقوم به يصب يف مصلحة 
العراق ويسـاعد عىل إرسـاء األساس 
للمسـتقبل املـرشق الـذي يسـتحقه 

الشعب العراقي.»
وسـتمول منحـة رشكـة بيبسـيكو 
ملؤسسـة األطفال العراقيني حافلتني 
أمل لعام ٢٠٢٣. ومنذ إطالق املرشوع 
 ٦٣٠ نحـو  اسـتفاد   ،٢٠١٧ عـام  يف 
فتاة وفتى من الـدروس الخصوصية 
االجتماعيـة  والخدمـات  والتغذيـة 
التي تهـدف إىل معالجة العقبات التي 
تعـرتض التعليم مثـل عمالة األطفال 

والزواج املبكر.
من جهته، قال ريـاض املواس، املدير 
العـام يف املـرشق العربـي يف رشكـة 
بيبسـيكو «تفخـر رشكة بيبسـيكو 
ومؤسسـة بيبسـيكو بالرشاكـة مع 
مؤسسة األطفال العراقيني يف مهمتها 
لدعم األطفال األكثر ضعًفا يف العراق». 
وأضاف: ”مسرتشـدين بإسرتاتيجية 
بيبسـيكو اإليجابية، نحـن ملتزمون 

بإلهام التغيـري اإليجابي للمجتمعات 
التي نعمل فيها، ونؤمن أن االستثمار 
يف التغذية الصحّية لألطفال وتعليمهم 

ورفاههـم بشـكل عـام هـو أفضـل 
طريقة لضمان مستقبل أكثر إرشاًقا 

للبلد وشعبها «.
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بغداد/الزوراء:
العـايل  التعليـم  وزيـر  تسـلم 
والبحـث العلمـي نعيـم العبودي، 
امـس الثالثاء، مـرشوع الجامعة 
الربيطانيـة، مؤكداً دعمه إنشـاء 
الجامعـات األجنبيـة الرصينـة يف 

العراق.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لــ 
«الـزوراء» أن «العبودي أسـتقبل 
وفدا رسـميا من مجلـس األعمال 
 (IBBC) الربيطانـي  العراقـي 
برئاسـة البارونة ايما نيكلسـون 
وضم عددا من األكاديميني وخرباء 
التعليـم يف الجامعـات الربيطانية 

واملجلس الثقايف الربيطاني».
وبحسب البيان، أوعز وزير التعليم 
بـ»تشـكيل لجنـة وزاريـة عليـا 
لتنظيم اإلجـراءات وترتيب ملفها 
عـىل وفـق املتطلبـات القانونيـة 
والعلميـة»، مؤكدا «دعمه إنشـاء 

الجامعـات األجنبيـة الرصينـة يف 
العراق والسيما األوربية منها».

ولفت وزير التعليم إىل أن «الوزارة 
تستند اىل سياسة االنفتاح العاملي 
يف مجـاالت التعليـم الجامعي بما 
يحقق أهـداف ومتطلبات التنمية 

املستدامة يف العراق».
مجلـس  وفـد  أوضـح  بـدوره، 
الربيطانـي  العراقـي  األعمـال 
وإسـهامه  التزامـه   (IBBC)
بتطوير الجانب التعليمي وتحقيق 
للبيئة  املناسبة  النوعية  اإلضافات 
التعليميـة يف العراق، مشـريين اىل 
أن «مـرشوع الجامعة الربيطانية 
يتضمـن اعتمـاد مسـار بولونيـا 
الدراسـية  املناهـج  صعيـد  عـىل 
والنظـام التعليمي الذي يتناسـب 
التي خطت  العراقيـة  والجامعات 
اسـتيفاء  يف  إيجابيـة  خطـوات 

املتطلبات العاملية

بغداد/الزوراء:
أصـدر وزير الصناعـة واملعادن خالد بتـال النجم، امس الثالثـاء، أوامر تثبيت 

١٢٥٦١ موظفاً عىل املالك.
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير الصناعة واملعادن خالد بتال النجم 
أصـدر األوامر الوزارية الخاصة بتثبيـت (١٢٥٦١) موظفاً عىل املالك الدائم من 
املتعاقديـن العاملني يف ٢٥ بناًء عىل قرار مجلس الوزراء والتي شـملت رشكات 
األسـمدة الجنوبيـة والبرتوكيمياويـة وأدويـة سـامراء والسـيارات واملعدات 
والزجاج والحراريات والتصميم وتنفيذ املشاريع، إضافة اىل رشكات الفوسفات 
والكهربائيـة وااللكرتونية وابـن ماجد والفوالذية والـزوراء والفرات واألنظمة 
االلكرتونية، وكذلك رشكات معدات االتصاالت والقدرة والفارس والهيدروليكية 
وأور وكربيت املرشاق والسمنت والتعدينية والنسيج والجلود واألسمدة الشمالية 
والحديد والصلب، فضالً عن هيئـة البحث والتطوير الصناعي واملديرية العامة 

للتنمية الصناعية».
وأضـاف البيـان أن «الوزيـر خاطب هـذا  وزارة املالية بكتاب رسـمي يتضمن 
(٧٧٣٢) موظفـاً مـن العقـود واألجـراء اليوميـني بعـد ٢٠١٩/١٠/٢ لغرض 

شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) الخاص برشيحة العقود».

ميسان/الزوراء:
أعلـن فريق الجهـد الخدمـي والهنديس الحكومـي، امـس الثالثاء، عن 

املبارشة بتأهيل حي يف ميسان تأسس منذ أكثر من نصف قرن.
وقـال رئيس الفريق يف ميسـان نورس عبد الرضا السـاعدي، يف ترصيح 
صحفـي: إن «الفريـق َرشَع كمرحلة أوىل بتأهيل حـي النرص الذي يعود 
تأسيسـه إىل خمسـينيات القـرن املـايض ويقطنـه نحو ٦ آالف نسـمة 

موزعون عىل ١٢٠٠ منزل».
وأضاف أن «الحملة سـتتضمن إنشاء شـبكات املجاري واملاء والكهرباء 
وصب األرصفة وفرش املقرنص وإكساء الطرق وتأهيل املرافق الخدمية 
األخرى»، مشـرياً اىل أن «الجهد الخدمي سـيتوجه أيضاً لتأهيل عدد من 
املـدارس واملراكز الصحية، إضافة إىل تأهيل املرافـق الخدمية األخرى يف 

املحافظة».
يذكـر أن فريق الجهـد الخدمي بارش بأعمال تقديـم الخدمات للمناطق 
املحرومـة يف محافظات بغداد والديوانية واملثنى، ووصل ملراحل متقدمة 

يف العديد من هذه املناطق املستهدفة.



بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي النقدية من الدوالر 
يف مـزاد، امـس الثالثـاء، عـىل حسـاب الحواالت 

الخارجية.
وذكـر مصدر: أن «البنك املركـزي باع امس خالل 
مـزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ٧٧ مليونا و 
٢٧٤ الفا و ٦٧٩ دوالرا، غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر».
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل 

شـكل نقدي وبواقع ٥٩ مليونـا و٩٠٠ ألف دوالر، 
فيمـا ذهبت البقية البالغـة ١٧ مليونا و٣٧٤ الفا 
و ٦٧٩ دوالرا لتعزيـز األرصـدة يف الخـارج عـىل 
شـكل (حواالت، اعتمادات).وأشـار املصدر إىل ان 
املصارف التي اشـرتت الـدوالر النقدي بلغ عددها 
١٨ مرصفـا، فيمـا بلغ عدد املصـارف التي قامت 
بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج ٥ مصارف 
فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد ٢١٨ رشكة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل 
العراقي، امس الثالثاء، مع ارتفاع اسـعار النفط 

عامليا.
وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا ٩٧ 
سـنتا بما يعـادل ١٫١٨٪ ليصـل اىل ٨٣٫١٨ دوالرا 

للربميل الواحد.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا ٩٧ سنتا 

او ما يعادل ١٫٢٧٪ ليصل اىل ٧٧٫٥٨ دوالرا.
وشـهدت اسـعار النفـط العامليـة ارتفاعـا بداية 
االسـبوع الحايل مـع امـال الطلـب الصيني اكرب 

مستهلك للنفط بالعالم.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سـوق العراق لألوراق 
بنسـبة  مرتفعـا  الثالثـاء،  امـس  املاليـة، 

.(٪٠٫٨٠)
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق العـراق 
لـألوراق املاليـة ليوم امس كما يـيل: بلغ عدد 
االسـهم املتداولـة (٥٢٣٫٥٨٣٫٢٩٥) سـهما، 
بينمـا بلغت قيمة االسـهم (٩٧٠٫٦٨٤٫٣٣٣) 

دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة 
امس عـىل (٦١٦٫٥٧) نقطة مرتفعا بنسـبة 
(٠٫٨٠٪) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة 

البالغ (٦١١٫٦٩) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٧) رشكـة مـن اصـل 
(١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، واصبح عدد 
الـرشكات املوقوفة بقـرار من هيئـة االوراق 
املالية لعـدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل 

(٣) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقيني يف السوق (٥٠) مليون سهم بقيمة 
بلغت (٧٠) مليون دينار من خالل تنفيذ (٤٢) 

صفقة عىل اسهم ٣ رشكات.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين 

غري العراقيني يف السـوق (٤٩) مليون سـهم 
بقيمة بلغـت (١٢٣) مليون دينـار من خالل 

تنفيذ (٤٣) صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكـر ان سـوق العـراق لـألوراق املاليـة قـد 
اسـتخدم انظمة التـداول االلكرتوني وااليداع 
املركزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسعى إلطالق نظام 
التـداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم 
خمس جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت 
والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يسـتعد الربملـان لتلقـي مـرشوع قانون 
املوازنة من الحكومة بمبالغ تعترب األعىل، 
بأمل أن ينجز املناقشـة والتصويت خالل 
الشـهر املقبـل، وسـط تطمينـات بعدم 
حصـول خالفـات كبـرية، حيـث تعتمـد 
التـي  السـابقة  االتفاقـات  الكتـل عـىل 
تشـكلت بموجبها حكومة محمد شـياع 

السوداني.
وقال املستشـار املايل يف الحكومة، مظهر 
محمـد صالـح: ”مـن املحتمـل جـداً أن 
يصادق مجلس الوزراء خالل األيام املقبلة 
عـىل مسـودة مـرشوع قانـون املوازنـة 
العامة االتحادية لسـنة 2023، ويرسلها 
إىل مجلـس النـواب للمصادقـة عليها يف 

أقرب وقت“.
وأضـاف صالـح أن ”األرقـام التي يجري 
تداولهـا كلهـا عبـارة عن سـيناريوهات 
وتوقعـات، ولكن موازنة سـنة 2023 لن 
يتجـاوز حجمهـا يف نهاية املطـاف 200 
تريليون دينار عراقي“، مبينا أن ”العراق 
يعتمـد يف تأمـني %90 مـن عائداته عىل 

عمليات تسويق وبيع النفط“.

وأوضـح أن ”التذبـذب القائـم يف أسـعار 
النفـط يدفع إىل توقـع تثبيـت 70 دوالراً 
كسـعر لربميل النفط يف موازنة �2023، 
متوقعا أن ”يكون املعدل اليومي لصادرات 
النفـط العراقي يف 2023 هـو 3.4 مليون 

برميل“.
من جانبه، ذكر النائب محمد الشمري: أن 
”التعطيل يف تأخري إقرار املوازنة هو تأخر 

ارسال الحكومة للمرشوع اىل الربملان“.
وتابع الشمري أن ”أعضاء مجلس النواب 

عازمـون عـىل اسـتمرار عملهـم إلقرار 
املوازنة حال وصولها من الحكومة“.

وأشـار إىل أن ”املوازنة القادمة سـتكون 
األكـرب يف تاريـخ العـراق وبحـدود 200 
تريليـون دينـار، بسـبب الوفـرة املاليـة 
وارتفـاع سـعر برميل النفـط واعتقد ان 
املوازنة ستوفر لهم تخصيصات كافية“.

بـدوره، أكـد، النائـب ثائر مخيـف، قرب 
اقرار املوازنة العامة لعام 2023 بسهولة 
ويرس يف مجلس النواب، وقال إن ”جميع 

الـوزارات اكملـت تخصيصاتهـا املاليـة 
وتمت مناقشتها يف مجلس الوزراء، وهي 
حاليا يف اللمسـات االخرية يف املجلس قبل 

ارسالها اىل الربملان إلقرارها“.
وتابـع مخيف أن ”األخطـاء او النواقص 
حتـى لـو وجـدت، سـتتم معالجتهـا يف 

اللجان املختصة بمجلس النواب“.
وأشـار إىل أن ”املوازنـة تتضمن شـقني، 
الشـق األعىل سـوف يذهـب إىل الجوانب 
التشـغيلية أما املتبقي فأنه سـيذهب إىل 

الجانب االستثماري“.
ولفـت مخيـف إىل أن ”الشـق التشـغييل 
الوزارات  الرواتب ومشـاريع  سـيتضمن 
وسـتحوي جميـع العقود التـي صادقت 
عليهـا الحكومـة والـوزارات وسـتعالج 
اغلب املرتاكمات من املوازنات السـابقة، 
ومنها ملف البطالـة املقنعة والتعيينات، 
واالعتمـاد عـىل املنتوج املحـيل من خالل 
اخـرى  وانشـاء  املصانـع  فتـح  اعـادة 
وعـدم  التوظيـف  يف  منهـا  لالسـتفادة 

استرياد املواد“.
ويف هذه االثنـاء، قال النائـب عن الحزب 
رشيـف  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 

واملفاوضـات  ”الحـوارات  ان  سـليمان: 
مازالت مستمرة بشأن تحديد نسبة إقليم 

كردستان من موازنة سنة 2023“.
الحـوارات  ”هـذه  أن  سـليمان  وتابـع 
مسـتمرة عىل قدم وسـاق وتجـري بكل 
سالسـة، وهناك نتائج طيبـة قد ظهرت 
بـني  املتبادلـة  الزيـارات  بعـد  السـيما 
املسـؤولني يف الحكومة االتحادية وإقليم 

كردستان“.
وأشـار إىل أن ”هنـاك اتفاقـاً مسـبقاً يف 
بنود الورقة السياسية التي اتفقت عليها 
القـوى املتحالفة يف ائتـالف إدارة الدولة، 
بخصوص فقرة واضحة بشأن منح إقليم 

كردستان موازنة عادلة منصفة“.
وأضـاف أنـه ”لغاية االن لم تحدد نسـبة 
إقليم كردسـتان من موازنة سنة 2023، 
ونحن طالبنا بأن تكون نسبة اإلقليم هي 

.“17%
وأكد سـليمان أن ”حصة اإلقليم يجب أن 
يتـم تحديدها وفق التعداد السـكاني وما 
يستحقه بالدستور والقانون واالتفاقيات 
السياسية املربمة بني القوى املتحالفة يف 

ائتالف إدارة الدولة“.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكـة العامة لتجـارة املـواد الغذائيـة يف وزارة التجارة، امس 
الثالثـاء، عن تشـكيل خلية أزمـة وفريق طـوارئ ملراقبة أسـعار املواد 
الغذائيـة، فيمـا أشـارت اىل التوجـه لبيـع ثالث مـواد غذائية أساسـية 

للمواطنني بأسعار تنافسية األسبوع املقبل.
وقالت مدير عام الرشكة، ملى املوسوي، يف ترصيح صحفي: إن «الرشكة 
وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شـياع السـوداني وبإرشاف ومتابعة 
وزيـر التجـارة أثري الغريري، شـكلت خلية أزمة وفريق طـوارئ ملراقبة 

ارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية كبيض املائدة والدجاج املجمد».
وأضافـت أنـه «خالل اليومني املاضيـني تم فتح أسـواق البيع املبارش يف 
أغلب منافذنـا املنترشة ببغداد، لبيع بيض املائدة بسـعر ٤٧٥٠ ديناراً»، 
مشـرية اىل أن «بعض التجار يسـعون إىل إيصال سـعر طبقة البيض إىل 

٧٠٠٠ دينار وأكثر».
وتابعت أن «بيض املائدة وصل إىل محافظة النجف األرشف خالل اليومني 
املاضيني»، مشـرية اىل «اسـتمرار تجهيز منافذ الرشكـة املنترشة يف كل 

املحافظات، حيث توجهنا يوم أمس اىل محافظتي ذي قار وميسان».
وأكدت أن «الرشكة مستمرة ببيع مادة الطحني الصفر التجاري بأسعار 
تنافسـية»، الفتة اىل أنـه «لم يحدث أي ارتفاع بالطحني، والذي اسـتمر 

بالحفاظ عىل سعره منذ أشهر».
وذكرت املوسوي أن «هناك مساعي لبيع الدجاج واألسماك وحليب الكبار 
بأسـعار تنافسية خالل األسبوع املقبل، وبنفس منافذ البيع املنترشة يف 

بغداد واملحافظات».
وأعلن وزير التجارة أثري الغريري، يوم االثنني، عن املبارشة ببيع الطحني 
عالمة (داس) بسـعر ٣٩ ألـف دينار للكيس الواحـد يف منافذ التوزيع يف 

بغداد واملحافظات.
وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التجارة، يف وقت سـابق، عن املبارشة ببيع 
مادة بيض املائدة بأسعار مدعومة للحّد من ارتفاع أسعارها يف السوق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االعمـار، امـس الثالثاء، اسـتمرار صندوق االسـكان 
بإقـراض املواطنني، مؤكـدة اتخاذ اجراءات جديدة لتسـهيل تسـلم 

املواطنني القروض.
 وقالـت الـوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: ان «صندوق 
اإلسـكان التابع للوزارة مسـتمر يف منح القروض منذ بداية السـنة 

الجديدة وتسلم املعامالت االقراضية الجديدة الكرتونيا».
واشـار اىل ان «صندوق االسـكان يعمل عىل توفري جميع التسهيالت 
للمواطنني من خالل تبسـيط اإلجـراءات، ومنها إلغاء معاملة صحة 
الصدور مع الدوائر التي دخلت ضمن املرشوع الوطني إللغاء معاملة 

صحة الصدور».

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ ٤٢٧ الف دينار، وسـعر رشاء ٤٢٣ الف 

دينار، فيما كانت االسعار صباح االثنني ٤٣٤ الف دينار للمثقال .
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند ٣٩٧ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٩٣ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بني ٤٣٠ الف دينـار و ٤٤٠ ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٤٠٠ الفاً و ٤١٠ أالف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر 
بيـع مثقـال ذهب عيـار ٢٤ بيع ٥٠٠ الف دينار، وسـجل عيـار ٢٢ بيع 
٤٦٠ الف دينار وسـجل عيار ٢١ للبيع ٤٤٠ ألف دينار، فيما سـجل عيار 
١٨ للبيع ٣٧٥ ألف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

@t˝q@…Ój€@ÈuÏn€a@Â‹»m@Òäbvn€a
@µ‰†aÏ‡‹€@ÚÓébéc@ÜaÏfl

@ÒáÌáu@ÚÓ�Óèjm@paıaãug
Êbÿé�a@÷Îá‰ñ@Â‡ö

ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi@¿@kÁâ€a@äb»éc@üb–Øa

1O@ÂÌá€a@Å˝ñ@Û–óæ@ÚÌãÌãÿn€a@Ú”b�€a@ÒÜbÌå@∂g@päbíc

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة مصـايف الشـمال، امـس 
الثالثـاء، الطاقـة التصميميـة واملتاحـة 
يف املصـايف التابعة لها، وفيما أشـارت اىل 
زيـادة الطاقـة التكريريـة ملصفى صالح 
الديـن /١، حّددت موعد بـدء عمل وحدة 

األزمرة لزيادة كمية البنزين املنتج.
وقـال مديـر عـام الرشكـة، قاسـم عبد 
الرحمن حسني، يف ترصيح صحفي: «بعد 
إجـراء الصيانة السـنوية لقسـم مصفى 
صالح الدين /١ خالل شهر كانون الثاني 
لعـام ٢٠٢٣، بسـبب االختنـاق بمنتوجي 
زيـت الوقـود والنفثـا املختلطـة والتـي 
اسـتمرت ملدة شـهر كامـل، تمـت زيادة 
الطاقة التكريرية حاليا اىل ٦٠ ألف برميل 
يف اليـوم لجميع وحدات صالح الدين/١»، 
مبيناً أن «مصفى صـالح الدين /٢ يعمل 
حاليـاً بأعىل طاقـة متاحة لـه، وهي ٦٥ 
ألف برميل يف اليوم بالرغم من االختناقات 

باملنتوجات املذكورة».
وأضـاف أن «املصـايف الخارجيـة التابعة 
لرشكـة مصـايف الشـمال تعمـل بكامـل 
طاقتها التصميميـة املتاحة يف حال توفر 
النفط الخام وترصيـف املنتجات من قبل 

رشكـة توزيـع املنتجـات النفطيـة وعىل 
النحـو التـايل: -مصفى كركـوك: الطاقة 
يف  برميـل  ألـف   ٥٦٠٠٠  - التصميميـة 
اليـوم/ الطاقـة املتاحـة - ٥٣٠٠٠ ألـف 
برميل يف اليوم.. مصفى الصينية: الطاقة 
التصميمية- ٣٠٠٠٠ ألف برميل يف اليوم/ 
الطاقـة املتاحة -  ٢٨٠٠٠ ألـف برميل يف 
اليوم.. مصفى حديثة: الطاقة التصميمية 

١٦٠٠٠ ألـف برميـل يف اليـوم/ الطاقـة 
املتاحـة - ١٥٠٠٠ ألـف برميـل يف اليوم.. 
مصفـى الكسـك: الطاقـة التصميميـة- 
٢٠٠٠٠ ألـف برميـل يف اليـوم/ الطاقـة 
املتاحـة- ١٨٠٠٠ ألـف برميـل يف اليوم.. 
مصفـى القيـارة: الطاقـة التصميمية - 
١٠٠٠٠ ألـف برميـل يف اليـوم/ الطاقـة 

املتاحة - ٨٠٠٠ برميل يف اليوم.

وأشار اىل أن «مجموع الطاقات التصميمية 
ملجموع املصـايف الخارجية هو ١٣٢,٠٠٠ 
ألف برميـل باليوم، والطاقـة املتاحة لها 

هو ١٢٢,٠٠٠ ألف برميل باليوم».
وتابع حسني أن «املشـاريع التي ستدخل 
حيـز العمـل هي وحـدة األزمـرة بتاريخ 
كميـة  زيـادة  أجـل  مـن   ١/٤/٢٠٢٣
البنزين املنتـج للمصايف واإلنتاج بنوعيات 
إنجـاز  أنـه «تـم  اىل  مختلفـة»، مشـرياً 
وتشغيل شـعبة تعامالت املياه الصناعية 
بتاريخ ١١/١/٢٠٢٣ بالتعاون مع رشكة 
سـعد العامـة التابعـة لـوزارة اإلسـكان 

واإلعمار».
وبشـأن مصفى الشمال، أكد أن «املصفى 
أجرى عمليات تنظيف الوحدات اإلنتاجية 
مـن املخلفـات العسـكرية جـرد أرضار 
املعدات الرئيسـية وإعـداد تقرير مفصل 
عن حالة املعدات بالتنسـيق مع الفحص 
الهنـديس والتنسـيق مع الجهـات املعنية 
إلعـداد جدول كميـات متكامـل لوحدات 
الـرشكات  ملخاطبـة  الشـمال  مصفـى 
املقاولـة عـن طريـق القنوات الرسـمية 
حسـب توجيهـات وزارة النفـط من أجل 

إعادة إعمار هذا املرفق الحيوي املهم».

@b:@Ú»ibn€a@¿bóæa@¿@ÚybnæaÎ@ÚÓ‡Ó‡ón€a@Ú”b�€a@Â‹»m@fib‡ì€a@¿bófl

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@77@›vèm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl

bÓæb«@¡–‰€a@ÜÏ»ñ@…fl@Êb»–mãÌ@Òãój€a@bflbÇ

b»–mãfl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3250  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2500 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,250 دينارعدس( 1 كغم )

 3,000 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 دينارلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 14,000 دينارلحم عجل عراقي (1 كغم )

7500-8000 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

6000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
6500-7000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6000 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6000 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي750 - 1000 دينارالطماطة

750-1250 دينارالربتقال  2000 دينارالباقالء

1250 يناربرتقال عراقي2000 ديناراللوبيا

750 دينارنارنج750دينارالبطاطا

2000-2500 دينارخوخ1250دينارالخيار

1500-2000 دينارعرموط1000 ديناراملاز

3000 دينارعنب1000-1250 دينارفلفل بارد 

1000-1500 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

3000 دينارليمون عراقي1000-1250 دينارالباذنجان  

750-1250 دينارليمون مستورد   1250 دينارالبصل

1000-1250 ديناراللنكي مستورد   1000 دينارالجزر

1500 ديناراللنكي عراقي   2000دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان500 دينارلهانة

1500-2000 دينار كيوي750 دينار قرنابيط 

750ديناررقي 1250 دينارشجر 

1000ديناربطيخ 1000 دينارخس

1000 ديناركريب فوت 1500 ديناربروكيل

1500 دينار السندي500 دينارشلغم

1500 ديناراملوز500 دينارشونذر
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@pb‘–ñ@›”ã»m@ÚÌäaÜ�a@p˝ÿìæa
ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@’Ìãœ

بغداد/ متابعة الزوراء:
 يواصـُل فريـق القوة الجوية لكـرة القدم، سـعيه إىل إبرام صفقات جديـدة لتعزيز صفوف 
الفريق يف املوسـم الحـايل. وقال مصدر يف النـادي إن ”إدارة نادي القـوة الجوية ُتجهز ألربع 
صفقات (محليان ومحرتفان) لتعزيز صفوف الفريق يف االنتقاالت الشـتوية الحالية“. وبني 
أن ”النـادي لن يتمكن من إكمال الصفقات بسـبب وضـع اإلدارة القانوني، إذ ماتزال اإلدارة 
تحـاول حل املوضـوع اإلداري بعدما نظرت محكمـة التمييز بدعواها وإلغـاء دعوى اللجنة 
االوملبيـة بإقامة هيئـة مؤقتة“. ويمر النادي بفراغ إداري قبل انطالق كأس الخليج، بسـبب 

الدعوى التي تقدمت بها اللجنة االوملبية بحل اإلدارة الحالية وانتخاب إدارة جديدة.

ãºcÎ@ã–ñc

Ú‹j‘æa@Ú€Ïßa@Âfl@�aıái@åbn‡æa@äÎá€a@pbÌäbjfl@›‘‰‰é@Z‚˝«�a@Úÿjí

êÌäbi@ÜbÓjæÎ˛@=æÎ˛a@kÉn‰æa@Üaá«g@’Ìã†@Ú†äbÇ@·éãÌ@›ìÓ‰í

بغداد/ حسني الشمري:  
يسـتعد منتخـب اتحـاد العـاب 
للمشـاركة  الباراملبـي   القـوى 
يف بطولـة الجائزة الكـربى التي 
سـتقام يف دولة تونس للمدة من 
الثاني ولغاية التاسـع من شـهر 
شـباط املقبل وبمشـاركة كبرية 

من خرية من منتخبات العالم .
وقال االمني العام للجنة الباراملبية 
مجـيل عـودة الجابـري، يواصل 
القوى  الوطنـي اللعاب  منتخبنا 
تحضـريا  املسـتمرة   تدريباتـه 
الجائـزة  بطولـة  يف  للمشـاركة 
الكربى التـي سـتنطلق احداثها 
نهايـة االسـبوع املقبل  يف تونس 

وتستمر ملدة ثمانية ايام .
واضاف الجابري ان هذه البطولة 
تعد واحدة مـن البطوالت املهمة 
الباراملبيـة  اللجنـة  منهـاج  يف 
واتحـاد العاب القـوى الباراملبي  
كونها مؤهلـة اىل بطولتي العالم 
العام  اللتني سـتقامان  واالسياد 

الحايل .
وبني عودة اىل ان  وفدنا سيتألف 
التنفيـذي  املكتـب  عضـو  مـن 
ورئيس اتحاد العاب القوى مهدي 
باقر رئيسـا للوفد وعضو اتحاد 
العاب القوى حيـدر كاظم اداريا 
ومحمد عيل قاسم  اداربا وسارة 
عماد مدربة ووسـام غايل مدربا 
وعمـار محيي مدربـا اضافة اىل 
11رياضيـا ورياضية وهم جراح 

نصـار وولدان نـزار وعيل مبارك 
ومحمد طالب ومحمد فهد واحمد 
فاضـل وسـلمان ثوينـي وعبـد 
الستار سـلمان وحسـني حسن 
ونـادر ابراهيم وفاطمـة فاضل 
فيمـا وجهـت اللجنـة املنظمـة 
للبطولة دعـوة خاصة اىل رئيس 
اللجنة الباراملبيـة الدكتور عقيل 
حميـد واالمني املـايل للجنة عبيد 
عنيـد الغزي لحضور منافسـات 

البطولة.
واشـار عودة اىل ان هذه البطولة  
ستحظى بمشـاركة واسعة من 
معظم منتخبات اسـيا وافريقيا 
واوروبـا وامريـكا النهـا بطولة 
املشـاركات  اىل افضـل  تأهيليـة 
العاملية اال وهي باراملبياد باريس 
التي سـتقام العـام املقبل ونحن 
عىل  ثقة كبـرية بالعبي منتخبنا  
بتحقيق افضـل النتائج التي من 
شـانها ان تحجز لهـم مقاعد يف 
دورة  الباراملبياد املقبلة يف فرنسا 

لعام 2024.
وانهـى االمني العـام مجيل عودة 
حديثه بالقول، كلنـا امل وثقتنا 
عالية بـان ابطال العـاب القوى 
سـيكونون الحصـان االسـود يف 
البطولة عرب حصد اوسمة الفوز 
التي سـتطرز صدورهم العامرة 
بحـب بلدهـم العراق عـرب كتابة 
انجاز باراملبـي جديد والتأهل اىل 

باراملبياد باريس للعام املقبل.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت شـبكة اإلعـالم العراقي، انها سـتنقل 
بث مباريات الـدوري املمتاز بدءاً من الجولة 
املقبلـة. وقـال بيـان مشـرتك مـن شـبكة 
اإلعـالم العراقي وقنـوات الرابعـة جمهورنا 
الريـايض الكريم يف كل مكان، نـود أن ننتهز 
هـذه الفرصة لنجدد التهنئة لشـعبنا الكريم 
وألفـراد املنتخـب الوطني بمناسـبة فوزهم 
بلقـب كأس الخليج العربـي 25 التي أقيمت 
بالبرصة، ونهنئ شـعب البـرصة الكريم عىل 
الصـورة الرائعـة التـي قدموهـا مـن خالل 
كرم الضيافة واسـتقبال األشقاء والتشجيع 
الريايض الرائع“. وأضاف البيان، أن“ أوارص 
التعـاون بـدأت بني شـبكة اإلعـالم العراقي 
وقنـوات الرابعة منذ انطـالق كأس الخليج، 

وكان هدفنا واحداً هو دعم البرصة واملنتخب 
الوطنـي، وألن الحكومـة التي يرأسـها دولة 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
تـويل الرياضة اهتماماً كبـرياً، وحرصاً منها 
عـىل أن تبقـى الحكومـة راعيـة للرياضـة، 
وانطالقـًا مـن مبدأ التعاون بني املؤسسـتني 
فقد وافقـت قناة (الرابعـة) املالك الحرصي 
لحقوق الـدوري العراقي عـىل منح الحقوق 

لصالح شبكة اإلعالم العراقي لهذا املوسم“.
وأشار إىل أن“ قنوات شـبكة اإلعالم العراقي 
ستقوم ببث مباريات الدوري بدءاً من الجولة 
املقبلة التي ستنطلق يوم غد الخميس املوافق 
التوفيـق  للجميـع  متمنـني   ،2023  26-1-
ونحن نسري بمركب واحد هو إنجاح األحداث 

الرياضية وإعالء اسم العراق“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت لجنة املسـابقات التابعة لالتحاد العراقي 
لكرة القدم إجراء تعديالت عىل مواعيد وتوقيتات 
عـدد من مباريات الجولة 13 من الدوري املمتاز، 
ونقل ديربي بغداد بني القوة الجوية والطلبة من 
يوم غد الخميس إىل الجمعة املقبلة. وقررت لجنة 
املسـابقات تعديـل مواعيـد 3 مواجهـات ضمن 
الجولة 13 مـن مرحلة الذهاب للـدوري املمتاز، 
التي سـتنطلق يوم غـد الخميس يف مالعب بغداد 
واملحافظـات. وتقـرر أن تقام مبـاراة الديوانية 
وضيفه زاخو يوم غد الخميس يف الساعة 2 ظهرا 
حسب التوقيت املحيل، ويستضيفها ملعب كربالء 

الدويل.وتم نقل مباراة القوة الجوية والطلبة من 
يوم غد الخميـس إىل بعد الجمعة وبذات توقيتها 
السابق الساعة 7:30 مسـاء، ويحتضنها ملعب 
الشـعب الدويل. وأجرت لجنة املسـابقات تعديال 
عـىل موعـد مبـاراة نـوروز  وضيفـه الرشطـة 
بإقامتهـا يوم 28 كانـون ثان الجـاري بدال من 
موعدهـا السـابق يـوم 26 من الشـهر الجاري، 
وحـدد لهـا أن تجـري بملعـب فرانسـو حريري 
بمدينة أربيل يف  السـاعة 2 ظهرا. ويتصدر القوة 
الجوية ترتيب الـدوري املمتاز، برصيد 25 نقطة 
بفـارق األهداف عـن الوصيف الـزوراء، ونقطة 

وحيدة عن الطلبة صاحب املركز الثالث.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 اختتم أربيل مشـواره يف التجمع االول لـدور الثمانية بفوز مثري عىل 
شقيقه البيشمرگة بثالثة أشواط يف مباراة ماراثونية ضمن منافسات 
الـدوري املمتاز، بثالثـة أشـواط 25-23، 25-22، 16-25 ،19 - 25 
،21 - 19. وضمن املنافسـات ذاتها، تمكن غاز الجنوب من التمسـك 
بالصـدارة بعد أن أنهى منافسـات التجمع األول بفوز مسـتحق عىل 

مصايف الشـمال بثالثة أشـواط دون رد وكانت عىل النحو التايل، 20 - 
25، 24 - 26، 18 - 25. بـدوره حافـظ الرشطة عىل وصافة الرتتيب 
بعد غاز الجنوب، إثر فوزه عىل البحري بثالثة أشواط لواحد، 27 - 25 
،25 - 27 ، 25 - 16 ،20 - 25. بينما حقق الجيش، انتصاراً مهما عىل 
الحبانية بثالثة أشـواط مقابل اثنني، وكانت نتيجة االشواط كالتايل: 

.11 - 15 ، 25 - 20 ، 21 - 25 21 - 25 ، 25 - 16

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد مدرب املنتخب االوملبي رايض شنيشل، 
اآلن  من  املنتخب  بناء  يف  البدء  رضورة 

استعدادا الوملبياد باريس 2024.
االستفادة  فقدنا  ان  بعد  شنيشل  وقال 
املقبل  اذار  األوىل حددنا شهر  الفرصة  من 
االوملبي  للمنتخب  االول  للتجمع  موعداً 
يستمر  الذي  دي  الفيفا  مع  يتزامن  حيث 
التي  االندية  تؤثر يف  ال  وبالتايل  أيام  عرشة 

ستتوقف الفرتة املذكورة.

لدينا  سيكون  تدريبي  كمالك  اننا  واضاف 
إملام عن الالعبني خالل مدة التوقف، مبينا 
أن الفرتة كانت بسيطة وسيكون االختيار 
املمتاز  الدوري  متابعة  خالل  لنا  مهيئاً 
لالعمار املحدد تحت 23 سنة . واشار اىل ان 
التجمع الثاني سيكون شهر حزيران املقبل 
والذي تتخلله املشاركة يف بطولة غرب اسيا 
للمنتخبات االوملبية التي ستكون فرصة لنا 
لتنظيم املنتخب.ولفت إىل أن التوقف الثالث 
بعد  سيكون  والطويل  االهم  والتجمع 

وسيتم  املقبل،  آب  شهر  يف  املمتاز  الدوري 
التهيئة بشكل جيد ونهائي قبل الدخول يف 
باريس  ألوملبياد  املؤهلة  األولية  التصفيات 
أن  يأمل  كان  أنه  إىل  شنيشل  ونوه   .2024
يكون هناك تجمعاً اوليا للمنتخب األوملبي 
كأس  بطولة  اثناء  الدوري  توقف  خالل 
25 كونها كانت فرصة جيدة جدا  خليجي 
ببطولة  االنشغال  لكن  الصحيحة  للبداية 
خليجي 25 الذي أسعد العراقيني بالتتويج  

حال دون تحقيق ذلك.

@�aáÌáu@b�≤ädm@›vé@?†Ï€a@kÉn‰æaÎ@lbjì€a@›ÿ€@�açflä@aÏzjñc@b„Ïj«¸@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:

اسـتقبل فخامة رئيس الجمهورية 

الدكتـور عبد اللطيف جمال رشـيد، 

امـس الثالثـاء يف قرص بغـداد، وفد 

منتخبنا الوطنـي لكرة القدم الفائز 

بـكأس بطولـة الخليج  بنسـختها 

الخامسة والعرشين.

وهنأ السـيد الرئيس العبي املنتخب 

الوطني بالفوز الكبري الذي حققوه، 

مشرياً إىل أنهم فخر للعراق إذ أدخلوا 

الفرحـة عـىل قلـوب كل العراقيني، 

مؤكداً أنهم سجلوا التاريخ وأصبحوا 

رمزاً لكل الشباب العراقي.

وثّمن الرئيـس عبـد اللطيف جمال 

رشـيد جميع الجهات التي ساهمت 

مـن  البطولـة،  تنظيـم  إنجـاح  يف 

بمواطنيهـا  البـرصة  محافظـة 

والـوزارات  وكوادرها  ومسـؤوليها 

العراقـي  واالتحـاد  العالقـة  ذات 

لكرة القـدم، واألهـم يف كل ذلك هو 

الجمهور العراقي الكبري الذي اسهم 

بشكل كبري يف هذا النجاح املبهر.

وأشار فخامة رئيس الجمهورية إىل 

البـرصة وأهلها الذيـن قدموا صورا 

رائعـة للكـرم والضيافـة لألشـقاء 

الخليجيـني من الوفود املشـاركة يف 

البطولـة والجمهور، معربا عن أمله 

يف أن تكـون هـذه البطولـة فاتحـة 

خـري للعـراق السـتضافة املزيد من 

الفعاليات الرياضية.

وأكد السـيد الرئيـس رضورة تعزيز 

الدعـم املطلـوب للرياضـة العراقية 

بكافة أنواعهـا واالرتقاء بها، ودعم 

الشـباب واملوهوبـني بوجه خاص، 

بكافـة  العراقيـني  أن  إىل  منوهـا 

اطيافهم يدعمـون الرياضيني الذي 

لرفـع  جهودهـم  أقـىص  يبذلـون 

اسـم البلـد عاليـا ونيـل البطـوالت 

واملراتـب العليا، موضحاً أن رئاسـة 

الجميـع  بيـت  هـي  الجمهوريـة 

الـالزم  الدعـم  لتوفـري  ومسـتعدة 

الهـادف إىل تطوير املنتخب واالتحاد 

وتوفري احتياجاته.

من جانبهـم، أعرب اعضاء منتخبنا 

الوطنـي ورئيـس االتحـاد العراقي 

لكرة القدم عدنان درجال ومحافظ 

البرصة أسعد العيداني عن شكرهم 

وتقديرهم للسيد الرئيس عىل حفاوة 

االسـتقبال، وحضوره الشخيص إىل 

محافظـة البـرصة ملتابعـة أوضاع 

املنتخـب وحديثـه بشـكل مبـارش 

معهم، وتقديمه كل الدعم لهم.

ويف سـياق منفصـل بـارش مـدرب 

الوطني خيسوس كاساس  املنتخب 

وكادره املسـاعد، بعملهـم لوضـع 

خطة جديدة العـداد منتخب وطني 

استعداداً لالستحقاقات املقبلة.

وقال كاسـاس أن الـكادر التدريبي 

بقيادتـه عاد إىل مهمتـه مجدداً بعد 

االنتهـاء مـن االحتفـال بالتتويـج 

بـكأس  خليجـي 25 التـي اختتمت 

بالبرصة مؤخراً.

واضاف كاسـاس، أن زمالءه الكادر 

التدريبـي املسـاعد بـارشوا عملهم 

ويتابعون الدوري املمتاز الكتشـاف 

العبـني جـدد، الفتـًا إىل أن الـكادر 

سيستمر بمراجعة مباريات املنتخب 

يف خليجي 25 وتشـخيص السلبيات 

الضعف خالل  وااليجابيات ونقـاط 

املباريـات التي خاضهـا الالعبون يف 

البطولة االخرية .

جلسـات  هنالـك  ان  اىل  واشـار 

واجتماعات مرتقبة ستجمع الكادر 

العراقـي لكرة  التدريبـي واالتحـاد 

القدم لطرح املقرتحـات التي تخدم 

املنتخب الوطني خالل االستحقاقات 

املقبلة .

واوضح كاساس، أن الهدف األسايس 

حاليـاً هـو تهيئـة منتخـب قـوي 

اسـتعدادا املشـاركة يف التصفيـات 

العالـم  لـكاس  املؤهلـة  اآلسـيوية 

. 2026

العـراق  منتخـب  كاسـاس  وقـاد 

للتتويـج بلقـب خليجـي 25 التـي 

احتضنتهـا البـرصة مطلع الشـهر 

الجـاري، بعـد فـوزه عـىل منتخب 

عمان يف املباراة األخرية 3 - 2.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الرافدين نحو  الذي قاد أسود  الربازييل جورفان فيريا،  الريايض  الكهرباء  كرم نادي 
التتويج بلقب كأس آسيا ألول مرة يف تاريخ الكرة العراقية عام 2007. جاء التكريم 
الكهرباء، والتقى فيها رئيس  نادي  إىل مقر  بها فيريا  التي قام  الزيارة  عىل هامش 
الهيئة اإلدارّية للنادي عيل األسدي. وأبدى فيريا سعادته بزيارة نادي الكهرباء، واصفاً 
إياه ”بأحد أهم أندية الدوري املمتاز، عطفاً عىل التطور الكبري الذي لحق بالنادي كما 
هو واضٌح من خالل مركزه الحايل يف ترتيِب الدوري املمتاز، والوصول إىل نهائي كأس 
العراق يف مناسبتني“. وأشاد فيريا ”بالُجهود املضنية إلدارة النادي والرامية للُنهوض 
بهذا الكيان، حتى وصل الكهرباء إىل أن تكون له مكانٌة مهمة يف العراق“. من جانبه، 
أوسع  العراق من  تاريخ  دخل  نلتقي رجالً  أن  ”إنه ملن دواعي رسورنا  األسدي  قال 
أبوابه“. وأضاف ”إن املدرب فيريا رجٌل محرتم قبل أن يكون مدرباً كبرياً، وزيارته لنا 
يف نادي الكهرباء رشف كبري“. وختم ”فيريا صنع للعراق منجزاً سيبقى محفوراً يف 

مخيلة الناس“، متمنياً له التوفيَق والسداد ودوام الصحة وموفورها.

بغداد/متابعة الزوراء:
الوطني  املنتخب  نجم  عودة  تأجلت 
الصفاقيس  صفوف  إىل  عيل،  حسني 
الالعب  مشاركة  انتهاء  بعد  التونيس، 
كأس  بطولة  يف  بالده  منتخب  مع 
صورة  عيل،  حسني  ونرش  الخليج. 
التواصل  بموقع  حسابه  عىل  له 

يف  يرقد  وهو  بوك،  فيس  االجتماعي 
وكتب  بغداد  بالعاصمة  مستشفى 

عليها «الحمد لله عىل كل حال».
لوعكة  عيل  حسني  الالعب  وتعرض 
عليه  فرض  مما  مفاجئة،  صحية 
إىل  عودته  وتأجلت  املستشفى،  دخول 

صفوف الصفاقيس.
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ليفربول / متابعة الزوراء:
إقالة مدرب  أعلن نادي إيفرتون اإلنكليزي رسمياً 

الفريق األول فرانك المبارد.
وتفاني  تصميم  كان  «لقد  بيان:  يف  النادي  وقال 
فرانك وفريقه مثالياً طوال فرتة وجودهم يف النادي، 
لكن النتائج األخرية واملوقع الحايل يف الجدول يعني 

أن هذا القرار الصعب يجب أن ُيّتخذ».
وكان إيفرتون خرس أمام وستهام يونايتد بثنائية 
اإلنكليزي  الدوري  من   ٢١ املرحلة  ضمن  نظيفة 
املرتبة ١٩ ما قبل األخرية  إيفرتون  املمتاز.ويحتل 
و٣  تعادالت  و٦  خسارة   ١١ بعد  نقطة  بـ١٥ 
لإلسباني  بديالً  حّل  المبارد  فقط.كان  انتصارات 
الثاني/ كانون  يف  تشليس  من  آتياً  بينيتيز  رافايل 

يناير ٢٠٢٢.
كل  يربز  املنصب،  الستالم  املرشحني  بني  ومن 

والخبري  دايتش  شون  السابق  برينيل  مدرب  من 
أسطورة  إىل  إضافة  بيلسا،  مارسيلو  األرجنتيني 
دافيد  السابق  الفريق  إيفرتون وين روني ومدرب 

مويس، املوجود حالًيا يف وست هام.
اإلسباني  أن  «ماركا»  صحيفة  تدعي  ذلك،  ومع 
مارسيلينو مدرج يف القائمة املخترصة للمرشحني، 

حيث تواصل معه النادي اإلنجليزي.
عاًما،   ٥٧ العمر  من  البالغ  مارسيلينو  ويتمتع 
الليجا،  أندية  من  عدد  يف  ناجحة  تدريب  بفرتات 
 ٣ األوروبية  املسابقات  إىل  للتأهل  فياريال  وقاد 
فالنسيا، حيث حصل  إىل  انتقل  ثم  مرات متتالية، 

معه عىل كأس امللك اإلسباني يف العام ٢٠١٩.
وقىض مارسيلينو فرتة قصرية يف تدريب بيلباو يف 
إسبانيا،  كأس  نهائي  وخرس   ،  ٢٠٢٠-٢١ موسم 

قبل أن يغادر يف نهاية املوسم.

فلورنسا / متابعة الزوراء:
تتهمه  التي  االنتقادات  العديد من  أمرابط،  الوسط، سفيان  تلقى العب 

برتاجع املستوى مع فيورنتينا، رغم تألقه مع املغرب يف مونديال قطر.
تورينو  أمام  اإليطايل  بالدوري  مباراتني  آخر  يف  فيورنتينا  نادي  وخرس 

4.5 درجات  وروما.ومنحت صحيفة ”الجازيتا ديلو سبورت“، أمرابط، 
يف تقييماتها لالعبني املشاركني يف لقاء فيورنتينا وتورينو.

وكتبت الصحيفة يف تعليقها: ”ال يمكن مقارنة أمرابط بنفس مستواه 
فينشينزو  املدرب  اللقاء، وقام  نهاية  ولم يستمر حتى  العالم،  يف كأس 
إيتاليانو بتبديله يف الدقيقة 54“.وكان مالك النادي، روكو كوميسو، قد 

بعدما  املونديال،  يف  تألقه  بعد  أمرابط  خدمات  عن  االستغناء  رفض 
أصبح محط أنظار العديد من الفرق األوروبية.وال يزال دييجو 

الالعب  ضم  يطلب  مدريد،  أتلتيكو  مدرب  سيميوني 
املغربي، وكذلك ليفربول بقيادة املدير الفني يورجن 

كلوب.لكن حال استمرار تراجع أداء الالعب، قد يلجأ 
2023، حينما  فيورنتينا لالستغناء عنه يف صيف 

الفيوال،  مع  عقده  نهاية  عىل  موسم  يتبقى 
 10 من  السوقية  قيمته  ارتفاع  بعد  خاصة 
استهل  قد  أمرابط  وكان  يورو.  مليون   25 إىل 
مشواره يف صفوف أوتريخت الهولندي، ومنه 

ولعب  بروج،  كلوب  ثم  فينورد،  إىل  انتقل 
معاًرا يف هيالس فريونا.

ميالنو / متابعة الزوراء:
لن يمّدد املدافع السلوفاكي الدويل ميالن شكرينيار عقده مع 
تكهنات  ظّل  يف  أعماله،  مدير  كشف  ما  بحسب  اإليطايل،  إنرت 
بشأن انتقاله إىل باريس سان جريمان الفرنيس.وعلّق روبرتو 
سيستيتيش يف حديث تلفزيوني عىل تكهنات رحيل شكرينيار 

مواسم  خمسة  يف  حمراء  بطاقة  أول  نال  الذي 
الخسارة  خالل  طرده  بعد  إنرت،  مع  ونصف 
أّن  بالفعل  النادي  ”أبلَْغنا   :(0-1) إمبويل  ضد 

شكرينيار لن يمّدد عقده ونشعر بحرية التفاوض 
مع أندية أخرى“.تابع وكيل قلب الدفاع الذي ينتهي عقده 

مع الفريق اللومباردي بعد خمسة أشهر: ”إنرت هو من وضعه 
يف سوق االنتقاالت الصيف املايض، لم يكن قرار الالعب، هذا 
الخيار أدى إىل تفاوض بني إنرت وباريس سان جريمان، لقد تّم 
إبالغنا بذلك، يف لحظة معينة، توقفت املفاوضات، قبلنا بذلك، 

الالعب أيضاً، باحرتافية واحرتاماً لعقده“.
”ال  غالتييه:  كريستوف  جريمان  سان  مدرب  قال  بدوره، 
أعرف ما إذا كان سيأتي هذا الشتاء أو يف الصيف. تابعناه 
لفرتة طويلة، واعتقدنا أننا سنضمه الصيف املايض، لكن 
ذلك لم يحصل“.ويحمل شكرينيار (27 عاماً و58 مباراة 
فيما  سمبدوريا،  من  قادماً   2017 منذ  إنرت  ألوان  دولية) 

استهل مشواره محلياً مع جيلينا.

لندن / متابعة الزوراء:
عاد املدافع األوروجواياني الدويل خوسيه ماريا خيمينيز لتدريبات 
فريقه أتلتيكو مدريد، استعدادا ملواجهة الديربي املرتقبة أمام ريال 
مدريد يوم غد الخميس، يف ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عىل ملعب 
3 مباريات لألتلتي  (سانتياجو برنابيو).وغاب خيمينيز عن آخر 
كانت  حيث  اإلصابة،  بسبب  الوليد،  وبلد  وليفانتي،  أملرييا  أمام 

الشكوك تحوم أيضا حول مشاركته يف ديربي العاصمة يوم غد 
التدريبات الجماعية للفريق، يعد  إال أن مشاركته يف  الخميس، 
مؤرشا طيبا عىل شفائه.ويفتقد األرجنتيني دييجو سيميوني يف 
مباراة الفريق امللكي، خدمات ماركوس يورنتي بسبب اإلصابة 
يف العضلة الضامة، يف الوقت الذي استعاد فيه الثنائي ستيفان 

سافيتش وسريجيو ريجيلون بعد نهاية فرتة إيقافهما.

مدريد / متابعة الزوراء:
أعلن االتحاد اإلسباني لكرة 
القدم حكم مباراة برشلونة 
ربع  يف  سوسيداد،  وريال 

نهائي كأس ملك إسبانيا.
موندو  صحيفة  وبحسب 
جيل  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو 

مانزانو، هو من سيدير املواجهة.
بذكريات  مانزانو  يرتبط  وال 
وتحديدا  برشلونة،  مع  طيبة 
روبرت  البولندي  مع 
مهاجم  ليفاندوفسكي، 

مواجهة  خالل  طرده  أن  بعد  الفريق، 
أوساسونا بالليجا، بسبب «إيماءة ملس 
اإلسباني  الحكم  اعتربها  حيث  أنفه»، 

«استخفافا».
الدوري،  يف  إيقافه  عقوبة  انتهاء  وبعد 
للعب  جاهزا  ليفاندوفسكي  سيصبح 
جيل  وسيلتقي  سوسيداد،  ريال  ضد 

مانزانو مرة أخرى.
الفيديو،  حكم  مسؤولية  وسيتوىل 
سانشيز مارتينيز، الذي أدار هذا املوسم 
برنابيو،  يف سانتياجو  الكالسيكو  لقاء 

وفاز به ريال مدريد، بنتيجة ٣-١.

الرياض / متابعة الزوراء:
لكرة  السعودي  الدوري  متصدر  النرص  نادي  أعلن 
روّيس  أغوستني  األرجنتيني  الحارس  وصول  القدم 
املوسم  نهاية  حتى  جونيورز  بوكا  من  معه  للتعاقد 
الجاري.كتب النرص يف حسابه عىل موقع تويرت: «وصل 
إىل الرياض حارس املرمى األرجنتيني أوجوستني رويس 
عىل أن يجري اليوم الفحص الطبي قبل إتمام إجراءآت 

التعاقد معه حتى نهاية املوسم».
تقارير  أشارت  الذي  عاماً)   ٢٧) روّيس  وحمل 

الشهر املايض إىل رغبة إنرت اإليطايل يف ضمه، ألوان بوكا 
جونيورز منذ ٢٠١٧، وقد أعاره إىل أنتوفاغاستا التشييل 

والنوس يف ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وكان نادي فالمنغو الربازييل أعلن يف ٩ كانون الثاني/

يناير الجاري عن تعاقد أويل مع رويس يبدأ رسيانه من 
تموز/يوليو ٢٠٢٣ حتى نهاية ٢٠٢٧.

ويأتي تعاقد النرص مع رويس، بطل الدوري األرجنتيني 
الكولومبي  حارسه  إصابة  بعد  بوكا،  مع  مرات  ثالث 

دافيد أوسبينا.

                         

القاهرة / متابعة الزوراء:
أجل  من  لجماهريه  رحالت  تنظيم  عن  األهيل  النادي  كشف 
لألندية  العالم  كأس  بطولة  يف  الفريق،  وتشجيع  مساندة 
املقبلة باملغرب.وقال الحساب الرسمي لألهيل عرب فيسبوك : 
رشكة األهيل للخدمات ورشكة هال ينظمان رحالت للجماهري 
ملساندة الفريق بكأس العالم لألندية“.كما نرش األهيل أسعار 
جنيه،  ألف  و27   18 بني  ترتاوح  التي  للجماهري  الرحالت 
للمشاركة  األهيل  للرحلة.ويستعد  املقررة  األيام  لعدد  وفقا 
ويستهل  فرباير/شباط،  مطلع  باملغرب  األندية  مونديال  يف 
نيوزيلندا.ويختتم  بطل  سيتي  أوكالند  بمواجهة  مشاركاته 
األهيل مبارياته قبل مونديال األندية بمواجهة البنك األهيل، يف 

الدوري املرصي املمتاز.

نيس / متابعة الزوراء:
اقرتب املغربي يوسف النصريي، مهاجم إشبيلية، من االنتقال 
إىل فريق جديد يف املريكاتو الشتوي الجاري، بحسب تقارير 

صحفية إسبانية.
يف  يرغب  نيس  نادي  إن   ،eldesmarque” صحيفة  وقالت 
الحصول عىل خدمات النصريي، خالل الدور الثاني من املوسم 
الحايل.وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن نيس يجهز عرضا 

يبلغ 20 مليون يورو لحسم صفقة يوسف النصريي.
وكشفت أن املهاجم املغربي رفض عرض وست هام يونايتد 
من  بدال  الفرنيس  الدوري  إىل  االنتقال  ويفضل  مؤخرا، 

الربيمريليج، بسبب عامل اللغة.
وذكرت أن إدارة إشبيلية ال تمانع بيع النصريي خالل املريكاتو 
الجاري، خاصة وأن الالعب املغربي لم يستعد مستواه السابق 

قبل التعرض إلصابة يف سبتمرب/أيلول 2021.
ويريد الفريق األندليس، استغالل أموال بيع يوسف النصريي، 

يف إبرام صفقات جديدة خالل املريكاتو الشتوي الحايل.

لندن / متابعة الزوراء:
االنتصارات  سكة  إىل  توتنهام  نادي  عاد 
دون  بهدف  فولهام  مضيفه  عىل  بتغلبه 
الدوري  من   ٢١ الجولة  ختام  يف  مقابل 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسّجل هاري كاين هدف املواجهة الوحيد 
الضائع  بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  يف 
من الشوط األول، لريفع توتنهام رصيده 
إىل ٣٦ نقطة يف املركز الخ، يف حني تجّمد 
املركز  يف  نقطة   ٣١ عند  فولهام  رصيد 

السابع.
يف  لكاين  عرش  السادس  الهدف  وهو 
الدوري هذا املوسم معززا موقعه يف املركز 
بفارق تسعة  الهدافني  الثاني عىل الئحة 
سيتي  مانشسرت  مهاجم  خلف  أهداف 

الدويل النرويجي إرلينغ هاالند املتصدر.
كما رفع كاين غلته من األهداف إىل ١٩٩ يف 
الدوري اإلنكليزي والـ٢٦٦ بألوان النادي 
فعادل  املسابقات  مختلف  يف  اللندني 
غريفز  جيمي  التاريخي  الهداف  إنجاز 

حسب موقع «سكواوكا» لإلحصاءآت.
ووضع توتنهام حدا لخسارتني متتاليتني 
سيتي  ومانشسرت  املتصدر  آرسنال  أمام 
فوزه  وحقق  اللقب،  وحامل  الثاني 

الحادي عرش هذا املوسم.
الدويل  النجم  استعرض  فرنسا،  ويف 
مرمى  ودك  مبابي  كيليان  الفرنيس 
أهداف  بخمسة  كاسيل  دو  بايي  فريق 
ليقود فريقه للفوز بسباعية نظيفة عىل 
الفريق الذي ينافس يف الدرجة السادسة 

ضمن الدور ٣٢ من كأس فرنسا.
عند  التسجيل  مبابي  كيليان  افتتح 

نيمار  الربازييل  وأضاف   ،٢٩ الدقيقة 
الهدف الثاني يف الدقيقة ٣٣، وعاد مبابي 
ليوقع ثنائيته والهدف الثالث لفريقه عند 

الدقيقة ٣٤.
الهاتريك  توقيع  من  مبابي  وتمكن 
الدقيقة  يف  رباعية  إىل  النتيجة  وتوسيع 
عىل  مبابي  بصم   ٥٦ الدقيقة  وعند   ،٤٠
السوبر هاتريك والهدف الخ لفريقه، قبل 
أن يوقع كارلوس سولري الهدف السادس 
النتيجة  الدقيقة ٦٥، واختتم مبابي  عند 

الدقيقة  يف  الخ  الشخيص  هدفه  مسجال 
.٧٩

يف  ملبابي  األوىل  هي  الخماسية  وهذه 
يف  األوىل  أيضاً  لكنها  الكروية،  مسريته 
تاريخ سان جريمان حسب ما أشار إليه 
النادي عرب حسابه عىل تويرت، كما رفع 
مسابقة  يف  هدفاً   ٢٩ إىل  رصيده  مبابي 
التاريخي  الهداف  ليصبح  فرنسا  كأس 

للمسابقة.
دور  يف  جريمان  سان  باريس  وسيواجه 

الستة عرش غريمه مارسيليا.
مضيفه  مع  أملرييا  تعادل  اسبانيا،  ويف 
فالنسيا (٢-٢)، ضمن منافسات املرحلة 

ال١٨ من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
جاستن  طريق  عن  فالنسيا  تقدم 
كلويفرت يف الدقيقة (٤٨)، قبل أن يدرك 
تشومي التعادل ألملرييا يف الدقيقة .(٥٤) 
ويف الدقيقة (٦٥) نجح فالنسيا يف التقدم 
مجددا عرب خويس جايا، لكن فرانشيسكو 
بورتيلو، أدرك التعادل مرة أخرى ألملرييا 

يف الدقيقة .(٧٤) 
يف  نقطة   ٢٠ إىل  رصيده  فالنسيا  ورفع 
املركز ال١٢، فيما رفع أملرييا رصيده إىل 

١٩ نقطة يف املركز ال١٤.
فرصة  إنرت  نادي  أضاع  ايطاليا،  ويف 
الرتتيب  الثاني يف جدول  املركز  إىل  القفز 
ميالن،  جاره  حساب  عىل  مؤقتاً  ولو 
بخسارته منقوصاً عىل أرضه أمام إمبويل 
من  عرشة  التاسعة  املرحلة  يف  صفر-١ 

الدوري اإليطايل.
بنقطة  يتخلّف  وهو  املباراة  إنرت  ودخل 
لكنه  اللقب،  حامل  ميالن  غريمه  عن 
فشل يف مسعاه للصعود إىل املركز الثاني 

خلف نابويل املتصدر.
قبل  موجعة  رضبة  ميالن  إنرت  وتلقى 
األول،  الشوط  نهاية  من  دقائق  خمس 
السلوفاكي  الدويل  مدافعه  ُطرد  عندما 
بطاقة  عىل  لحصوله  شكرينيار  ميالن 

صفراء ثانية.
الثاني،  الشوط  يف  إلنرت  األمور  وتعّقدت 
فتلّقت شباكه هدفا يف الدقيقة ٦٦ عندما 
تمريرة  بايرامي  نديم  األلباني  حّول 
بالدانزي  توماسو  الشاب  إىل  حاسمة 
البالغ ١٩ عاماً، فسّجل هدفه الثالث هذا 

املوسم.
وبهذه الخسارة، بقي إنرت يف املركز الثالث 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  نقطة،   ٣٧ مع 
ليلة  التسيو  عىل  ضيفاً  حّل  الذي  ميالن 
مع  النقاط  يف  ويتساوى  الثالثاء،  أمس 

روما الرابع.
مع  بولونيا  تعادل  أخرى،  مباراة  ويف 

ضيفه كريمونيزي متذيل الرتتيب ١-١.
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الرباط/متابعة الزوراء:
صـادق مجلـس النـواب املغربـي خالل 
عـىل  باإلجمـاع،  ترشيعيـة،  جلسـة 
مـرشوع القانـون رقـم  53.22 الـذي 
يقيض باملصادقة عىل املرسـوم بقانون 
رقـم 2.22.770 الصادر يف 9 ربيع األول 
1444 (6 أكتوبـر 2022) بسـن أحكام 

خاصة باملجلس الوطني للصحافة.
ويف كلمـة تقديميـة ملـرشوع القانون، 
قـال الوزير املنتـدب املكلـف بالعالقات 
مـع الربملـان، الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة، مصطفى بايتاس، نيابة عن 
وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد 
مهـدي بنسـعيد، إن عرض هـذا النص 
عىل أنظار الجلسـة العامـة الترشيعية 
ملجلـس النواب يأتي من أجل اسـتكمال 
اإلجراءات املسطرية املنصوص عليها يف 
الفصل 81 من الدسـتور، بعد مصادقة 
اللجنـة النيابية املختصة عليه باإلجماع 

بتاريخ 17 يناير الجاري.

وأشار الوزير إىل أن سن األحكام الخاصة 
باملجلـس الوطنـي للصحافـة بموجب 
املرسوم بقانون رقم 2.22.770 ”يبقى 
حال استثنائيا ومؤقتا فرضته الرضورة، 
مقاربـة  إطـار  يف  يتعـني،  وباملقابـل 

العمل  تشاركية ومؤسسـاتية ومهنية، 
عىل تطوير النظام القانوني الحايل لتاليف 
حدوث مثل هذه الوضعية االستثنائية“.

وتابع أن مرشوع هـذا القانون يتضمن 
مـادة فريـدة، مقتضاهـا ”يصادق عىل 

املرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر 
يف 9 ربيع األول 1444 (6 أكتوبر 2022) 
بسـن أحكام خاصة باملجلـس الوطني 
للصحافـة“، مـربزا أنـه باملصادقة عىل 
هذا املرشوع ”نكون قد أتممنا اإلجراءات 
املسطرية املنصوص عليها يف الفصل 81 

من الدستور“.
وثمـن الوزيـر العنايـة الخاصـة التـي 
يوليها املجلس ملوضوع تجويد الترشيع 
اإلعالمـي للمغـرب، السـيما مـن خالل 
املبادرة الترشيعية املشـرتكة بني جميع 
الفـرق واملجموعـات النيابيـة لتعديـل 
القانـون رقـم 90.13 القـايض بإحداث 
املجلـس الوطنـي للصحافـة، مؤكدا أن 
الحكومـة، مـن جهتهـا، سـتنكب عىل 
دراسة هذه املبادرة الترشيعية والتفاعل 
الترشيـع  تطويـر  سـبيل  يف  اإليجابـي 
اإلعالمـي وتجويـده بما يعـزز التنظيم 
الذاتـي للصحافة ببالدنا كنمـوذج رائد 

ويحصن مكتسبات املهنيني“.

 باريس/متابعة الزوراء:
تتعدد التحديات التي تواجه رواد األعمال 
املراحـل  بـدًءا مـن  العربيـة،  باملنطقـة 
األوىل يف التخطيـط واإلعـداد وصـوًال إىل 
فرتة التشـغيل واالندماج بالسـوق، مما 
يسـتلزم من رائد األعمال الحكمة يف إدارة 

التحديات تجنًبا للفشل. 
وعىل اختالف بيئات العمـل، يعّد التمويل 
املـايل من أبـرز التحديات التـي يتعثر بها 
رواد األعمـال العـرب يف سـبيل ترجمـة 
أفكارهـم إىل واقـع، أو توسـعتها، وذلك 
لثالثـة أسـباب، األول: بسـبب محدودية 
ثقة القطاع الخاص باملشـاريع الريادية 
الشـبابية، والثاني عدم قـدرة حاضنات 
األعمال عىل اسـتيعاب مختلف املشاريع 
وتوفـري الدعم اللوجسـتي املطلـوب. أما 
السـبب الثالث فريجع إىل تغليب الجهات 
تمويـل  عـىل  الربـح،  أهـداف  الداعمـة 
الرشكات الناشئة، املصحوبة غالًبا بنسبة 
من املخاطـر يف ظل الظروف السياسـية 

واالقتصادية غري املستقرة. 
ويعلق مدير الربامج يف حاضنة ”يوكاس“ 
التكنولوجية، عبد اللـه الطهراوي قائًال: 
”تعانـي املنطقـة العربيـة مـن النقـص 
وصناديـق  الجريئـة  األمـوال  رؤوس  يف 
الخربة  االستثمار واملسـتثمرين أصحاب 
يف األعمـال الرياديـة، فضـًال عـن ضعف 
الخـربة يف إدارة االسـتثمارات، والحفاظ 
عىل املسـتثمرين والرشكات الناجحة من 

الهروب خارج املنطقة العربية“. 
ويتشـارك تحدي التوسـع واالنتشار مع 
التحـدي األول، وعن ذلك يقول الطهراوي 
لـ“شـبكة الصحفيـني الدوليـني“: ”من 
أصعـب التحديات التي تؤجـج الثقة بني 
املسـتثمرين ورواد األعمال بعد حصولهم 
عـىل منح املسـتثمرين، هي القـدرة عىل 
خـالل  األسـواق  يف  واالنتشـار  التوسـع 
مـدة قصرية، مما ُينشـئ رصاًعا يف إدارة 
الرشكـة الريادية بني طمـوح الرائد وبني 

توقعات املستثمر“. 
قصـور  التحديـات  إطـار  يف  وينـدرج 

الترشيعـات واللوائـح التنفيذية الناظمة 
لألعمال الريادية، وعـدم تطوير القوانني 
بما ينسجم مع متطلبات املرحلة، ويشجُع 
الرياديني عىل االستمرار والتطوير. يضاف 
إىل ذلـك ضعـف السياسـات الحكوميـة 
املحفـزة للقطاعـات الريادية الشـبابية، 
ومحدوديـة اإلجراءات الرسـمية الداعمة 
لهم كالخصومات الرضيبية، وتسـهيالت 

معامالت الرتخيص والتسجيل. 
وتعـد التكنولوجيـا مـن أهـم العوامـل 
الرياديـة التـي تدفـع األعمـال الريادية 
لإلبـداع والتمييـز، إال أّن التغري الرسيع يف 
تطـور التكنولوجيا يشـكل تحدًيا يواجه 
أّن  الطهـراوي  ويوضـح  األعمـال،  رواد 
”التغري الرسيـع بالتكنولوجيـا يزيد من 
تكاليف تطوير املنتجات ويجعل الرواد يف 
سباق مع الزمن السـتخدام التكنولوجيا 

وجني ثمارها قبل انتهائها“.  
وعن كيفية مواجهة التحديات السـابقة، 
يطـرح الطهراوي خمسـة معايري يمكن 

العمل عليها: 
تطوير مسـتوى املعرفة وزيادة الخربات 
األعمـال،  رائـد  لـدى  والفنيـة  اإلداريـة 
واكتسـاب كل جديد باسـرتاتيجيات نمو 
املنتجات والخدمات الريادية، خاصة التي 
يتم تطويرها من خالل التجربة واألبحاث 

املتخصصة. 
تشـجيع الحكومات والجهات املسـؤولة 
األعمـال  لـرواد  التنـازالت  تقديـم  عـىل 
الشـباب  ودعـم  العـرب،  واملسـتثمرين 
وقطاع الخريجني بالحوافز والتسـهيالت 

التي تساعدهم عىل تجاوز الصعوبات.
تنظيـم العمـل يف بيئـات ريـادة األعمال 
وتمكني رواد األعمال من الوصول لألسواق 
األوروبية واآلسيوية، وفتح اآلفاق أمامهم 
لتبادل التجارب واالستشـارات، مع دعم 
جهود نقل التكنولوجيـا والبحث العلمي 

الالزم لذلك.
املؤسسـات  بـني  التكامليـة  تحقيـق 
األكاديمية والقطاع الخاص، بما يسـاعد 
إىل  قـرب  عـن  بالتعـرف  األعمـال  رواد 

متطلبات األسواق وتقديم حلول إبداعية، 
تأسـيس رشكات  مـن  تمكنهـم الحقـاً 
ريادية ناشـئة مقبولة لدى املسـتثمرين 

وقابلة للتوسع والنمو.
االسـتمرار يف محاوالت تقليـص الفجوة 
بـني خريجـي الجامعات وواقع السـوق 
الريادي، من حيث زيادة حصة تخصصات 
التعليم املهنـي والتقني وتحديث الربامج 
الجامعيـة بشـكل دوري وفـق متطلبات 

املرحلة. 
ولكـن ما مدى تأثري تلـك الصعوبات عىل 
واقع ريادة األعمال خالل العام املنرصم؟، 
ُيجيب الطهراوي قائًال: ”كان من املتوقع 
أن تؤثـر الظـروف السياسـية وتداعيات 
جائحـة كوفيـد19 باإلضافـة إىل الحرب 
الروسـية بأوكرانيـا، ولكن 2022 شـهد 
نشاًطا غري مسبوق، من حيث االستثمار 
بالرشكات الناشـئة التي تتبنـى التحول 

الرقمي“.
التحول الرقمي

ويف هـذا السـياق، يؤكـد متخصصون أّن 
كلمـة الـرس يف نجـاح األفـكار الريادية 
خالل العام الجديد 2023 سـتكون بمدى 
انسـجامها مع التحـوالت الرقمية، وكل 
ذلك يضع قطاع اإلعالم والصحفيني أمام 
فـرص حقيقية للدخـول يف عالـم ريادة 
األعمـال من أوسـع األبـواب، اسـتجابة 
الحتياجـات املتلقـي وتوقعاتـه يف عرص 

اإلعالم الرقمي. 
-Digital Tran ”ويعرف التحول الرقمي 
formation“ بأنـه مجموعـة اإلجـراءات 
التي يخطـط لها وينفذها كيـان ما، من 
جميـع  يف  التكنولوجيـا  تطبيـق  خـالل 
محطـات العمـل، بما يسـاعد عىل توفري 
الوقـت والجهـد وتحقيـق نتائـج أفضل 

بتجربة املستخدم. 
وعن ذلك يقول استشـاري ريادة األعمال 
اتجاهـات  ”تحديـث  إّن  عجـور  أحمـد 
وأسـاليب العمل التي تستند عىل االنفتاح 
التكنولوجي وتنويع مصادر الدخل، باتت 
حاجة ملحة للجميـع، ويتوجب أن تزداد 

قيمـة تلـك الحاجة أكثر عند املؤسسـات 
اإلعالمية ومجتمع الصحافة“. 

الصحفيـني  لشـبكة  عجـور  ويضيـف 
الدوليـني: ”أمام الصحفيـني أو خريجي 
كليات اإلعالم الفرص للبدء يف مشاريعهم 
الريادية الخاصة وصناعة إعالم مستدام، 
انطالًقـا مـن املنصـات الرقميـة والتـي 
تحظى بمعدالت انتشـار ومتابعة تتفوق 
عىل اإلعالم التقليـدي“، مبيًنا أّن االبتكار 
يف املجـاالت اإلعالميـة الرقميـة يشـجع 
املستثمرين عىل تقديم أموالهم للرشكات 

الناشئة. 
مجـال  يف  املتوفـرة  األفـكار  وتتنـوع 
الريـادة باإلعـالم الرقمـي، ومـن أبرزها 
يف  واالسـتثمار  البودكاسـت  إنتـاج 
التدويـن الصوتي، وصناعـة الربمجيات 
والوسـائط املتعـددة، وكذلـك التسـويق 
وصناعـة اإلعالنات يف منصـات التواصل 

االجتماعي. 
عىل سـبيل املثال، اعتباًرا من الربع الثاني 
مـن عـام 2022، بلغ متوسـط إيـرادات 
دوالًرا،   9.82 مسـتخدم  لـكل  فيسـبوك 
 YouTube بينما بلغـت عائدات إعالنـات
7.07 مليـار دوالر يف الربـع الثالـث مـن 

العام املنرصم. 
ويعلق عجور: ”بات يوتيوب اليوم النافذة 
املرئية األشـهر عاملًيا، بعدد مسـتخدمني 
2.5 مليـار، وتلـك فرصة لـرواد األعمال 
اإلعالميـني لصناعة املحتـوى املتخصص 
والعمل عىل يوتيوب كقاعدة صلبة للربح 

واالنطالق يف املرشوع الريادي األول“. 
ويبلغ عدد مستخدمي يوتيوب ما نسبته 
%31 مـن عـدد األشـخاص عـىل وجـه 
األرض، ويحتـوي عـىل 51 مليـون قنـاة 
نشـطة، وتأتي الهند باملرتبة األوىل عاملًيا 
من حيث عدد املستخدمني 467 مليون، يف 
حني تأتي مرص باملرتبـة األوىل عربًيا مع 
وجود 45.9 مليون مستخدم نشط، وذلك 
وفـق البيانات الـواردة بموقع سـتيتس 

برو. 
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني )

نواكشوط/متابعة الزوراء:
انتقـد بيـان أصـدره صحفيون 
موريتانيون محاوالت السـفارة 
الجزائريـة يف نواكشـوط فرض 
وصاية عىل اإلعالم يف بالدهم بعد 
بيان آخر من السفارة الجزائرية 
انتقـدت فيه اإلعـالم املوريتاني 

بعبارات فجة.
واألسبوع املايض أدانت السفارة 
الجزائرية بنواكشوط ما أسمته 
”التدخـل الخارجـي يف املشـهد 
اإلعالمـي املوريتانـي“، واصفة 
أن  يجـب  الـذي  ”بالعـار  إيـاه 

تكافحه املؤسسات املعنية“.
وهاجم بيان السفارة مؤسسات 
إعالمية محلية قال إن السـفارة 
لسلسـلة  بنرشهـا  تفاجـأت 
مقاالت ”مستوحاة من شبكات 
غامضـة ملكتب دبلومـايس لبلد 
للجزائـر،  بكراهيتـه  معـروف 
الوسـائل إفشـال  ويريـد بـكل 
ومضايقة التعـاون الجزائري – 

املوريتاني“.
ونعـت البيان مواقع لم يسـمها 
أسـماها  مـن  مـع  بالتواطـؤ 
الدنيئة“،  اإلعالمية  بـ“العصابة 
”معروفـة“  أخـرى  واتهـم 
بتجنيدها يف تمثيل ”دبلومايس“ 
زائـف حّول مكاتبهـا إىل ”غرفة 
أخبـار ودفـع لهـا، مقابـل كل 
جملة مروعة وسوء نية ومقالة، 
عـىل أسـاس األكاذيـب وتزييف 

الحقائق“.
وشـدد البيـان عـىل أن املواقـع 
يتـم  املوريتانيـة  اإلخباريـة 
السفر  تجنيدها عرب ”تأشريات، 
الفسـاد  اإلعـالن،  الرتفيهـي، 
واملظاريـف املاليـة“، وهي بذلك 
”ليست لها مصداقية أو تأثري يف 

الرأي العام“.
السـفارة  بيـان  أورد  كمـا 
الجزائرية لدى نواكشوط أنه من 
املؤكد أن مـن يصفهم ”مرتزقة 
القلم“ سيضاعفون ”من رشهم 
وكرههم عندمـا تبدأ أعمال بناء 

طريق تندوف“.
ويأتي نرش البيان انتقادا لتقارير 
موريتانيـة،  مواقـع  نرشتهـا 
انتقـدت فيها تحضـريات تقوم 
يجـري  ملعـرض  الجزائـر  بهـا 
اإلعداد له يف نواكشـوط، تعريفا 

بالصناعات الجزائرية.
وندد صحفيـون موريتانيون، يف 
بيان لهم، بمـا وصفوه محاولة 
واضحة من السـفارة الجزائرية 
”إلقحام نواكشـوط يف رصاعات 

وهمية“.

موريتانيون  صحفيـون  وحـذر 
بـدأ  جزائـري  مخطـط  مـن 
”بالصحافـة، وغدا قد يكون مع 
مسـؤولني وربما وزراء“، ورأى 
بيـان الصحفيني أن ما صدر عن 
السفارة الجزائرية يف نواكشوط 
”ترصف يجب رفضه ووضع حد 

له حتى ال يتكرر“.
اسـتهانة  البيـان  واسـتغرب 
السفارة الجزائرية ببالدهم حتى 
تقوم بإصدار أوامـر موجهة إىل 
السـلطات املوريتانيـة. وبذلـك، 
يكـون بيان السـفارة الجزائرية 
”واحـدا مـن أغبـى البيانـات يف 
إنـه  بـل  الدبلوماسـية؛  تاريـخ 
أكثرها حماقة وصبيانية، ولكنه 

مع ذلك أشدها خطورة“.
وزاد الصحفيون املوريتانيون يف 
ردهم ”مـن الواضح أن الجزائر، 
قبضـة  يف  لعقـود  ظلـت  التـي 
جنـراالت الجيـش، ال تفهـم أن 
موريتانيـا متفوقـة عليها يف ما 
يتعلُق بحرية الصحافة واإلعالم 
وحريـة التعبـري واحـرتام الرأي 
أشـياء  وهـي  اآلخـر؛  والـرأي 
ُتكتسـب،  وإنمـا  ُتشـرتى  ال 
واملوريتانيـون كسـبوها بنضال 
صحافتهـم الطويل ضـد القمع 
والتسـلط والدكتاتورية واإليداع 

يف السجون“.
ويذكر بيان السفارة الجزائرية، 
الداخـيل  الشـأن  يف  وتدخلهـا 
االتهام  املوريتانـي عرب توجيـه 
السـلم  متجـاوزة  لصحافتهـا 
الدبلومـايس والسـلطات، بنهج 
سـابق دفع حكومـة موريتانيا 
منتصف شـهر أبريـل 2015 إىل 
طـرد املستشـار األول للسـفارة 
الجزائريـة بنواكشـوط حينهـا 

بلقاسم رشواطي.
الدبلومـايس  طـرد  واعتـرب 
الجزائـري من نواكشـوط آنذاك 
بـني  العالقـات  يف  ”سـابقة“ 
البلديـن، خاصـة وأنـه جـاء يف 
عهـد الرئيـس السـابق محمـد 
ولـد عبدالعزيـز، الذي اتسـمت 
عالقات بالده مـع املغرب يف تلك 
الفـرتة بالفتـور الشـديد، لكنه 
رغـم ذلك لم يسـمح للسـفارة 
الجزائرية بأن تلعب دورا خارج 

اختصاصها داخل موريتانيا.
وأضاف بيـان الصحفيـني ”إننا 
الجزائـر  نحـرتم  كموريتانيـني 
ونحب شـعبها الطيب واألبّي، ملا 
يجمعنا من روابط الدم والقربى 
والتاريخ واملصري املشرتك، إال أن 
التي  التاريـخ حافل بالطعنـات 

وجهـت لنـا من طـرف حكامها 
وعسـكرها، وتنظيماتها العابرة 

للصحراء“.
عـىل  املوريتانيـون  واسـتمر 
منصـات التواصـل االجتماعـي 
نـرش  يف  األسـبوع  مـدار  عـىل 
الـردود املنـددة بالبيـان الصادر 
يف  الجزائريـة  السـفارة  عـن 

نواكشوط.
وقال مغرد:

الحركـي جهل وأصبـح يريد أن 
يمارس الوصاية حتى عىل إعالم 
دولة أجنبية ومطالبتها بالتطبيل 
السـفارة  أدانـت  مطلقـا..  لـه 
الجزائرية بنواكشوط ما أسمته 
املشـهد  يف  الخارجـي  التدخـل 
اإلعالمي املوريتاني، واصفة إياه 
”بالعار“ الذي ”يجب أن تكافحه 

املؤسسات املعنية“.
واعترب آخر:

بنواكشوط  الجزائرية  السـفارة 
املوريتانيـة  املواقـع  تصـف 
الصحفيـون  بـ“املرتزقـة“.. 
مـن  يحـذرون  املوريتانيـون 
لخدمـة  إخضاعهـم  محـاوالت 
صحفيـو  سياسـية..  أجنـدة 
وصايـة  يرفضـون  موريتانيـا 
جزائرية تبـدأ باإلعـالم وتنتهي 

بالسياسة.
وسخر معلق:

أصـدرت السـفارة الجزائرية يف 
بيانـا ركيكا هاجمت  موريتانيا 
مـن خاللـه اإلعـالم املوريتانـي 
إعالميـة  منابـر  ووصفـت 
الدنيئة“  اإلعالميـة  بـ“العصابة 
كما اتهمتها بأنها عميلة ”ملكتب 
الجزائـر“  يكـره  دبلومـايس 
(عرفتـوه)، أال يعد هذا تدخال يف 
الشؤون الداخلية؟ أم أن العسكر 

ينتظر التطبيل؟
ونـرشت صحيفة ”أنبـاء انفو“ 
للباحـث  مقـاال  املوريتانيـة 
الحسـن ولد ماديك تسـاءل فيه 
”مـا داللـُة إصداركـم السـفري 
الجزائـري املحـرتم بيانا عريضا 
تنكـرون وتنتقـدون فيـه حريَة 
املوريتانيني  الصحفيـني  بعـِض 
أو َموقـف  التعبـرِي عـن رأي  يف 
أن  إليكـم  يخيـل  أو  سـيايس؟ 
موريتانيـا محافظـة جزائريـة 
أو امتداد ملخيمـاِت االنفصاليني 
لِحمـادة  يف  الصحراويـني 

وتندوْف؟“.
وطالـب ولـد ماديـك يف مقالـه 
”أدعـو السـفارة الجزائرّيـة إىل 
االعتذاِر جهـرة عن وهم وصاية 

يتوهمونها عىل موريتانيا“.
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الزوراء/مصطفى فليح:
أقامـت جمعية البصرية للبحـوث والتنمية 
االعالمية فعاليات مؤتمرها العلمي السابع 
محليـا والثالث دوليا يف مدينـة اربيل تحت 
شـعار»االعالم يف عرص تكنولوجيـا الذكاء 
عـرب  باحثـني  بمشـاركة  االصطناعـي» 
وعراقيني مـن مختلف الجامعـات واملراكز 
البحثية فيما اوىص املؤتمر برضورة ادخال 
ومهـارات  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 

استخدامه يف املناهج الدراسية.
وجـرى املؤتمر  الـذي حرضته «الـزوراء» 
بالتعاون مع جامعـة صالح الدين ومنصة 
«اريـد» للباحثني الناطقـني باللغة العربية 
يف  االعـالم  كليتـي  مـن  علميـة  وبرعايـة 

الجامعة العراقية وجامعة بغداد.
وقـال رئيـس جمعيـة البصـرية، للبحوث 
والتنميـة االعالميـة الدكتور طـه الزيدي: 
ان «املؤتمـر تمخـض عـن مجموعـة مـن 
رضورة  مقدمتهـا  يف  املهمـة  التوصيـات 
االهتمـام بتأثـريات الـذكاء االصطناعي يف 
مختلـف مجـاالت الحيـاة السـيما االعالم 
ومحاولة امتالك مفاتيح التوظيف الصحيح 
للـذكاء االصطناعي واهمية ان يسـهم ذلك 
يف كشـف االخبار املزيفة وعمليات التالعب 

والتضليل».
واشـار يف بحثه املقدم يف املؤتمر اىل «املوقف 
الرشعي من هـذه التقنية وكيفية التعامل 
معها وما يجب تجنبه واالسـتفادة منها يف 

خدمة العلوم االسالمية».
مـن جانبـه، قـال مؤسـس منصـة اريـد 
للباحثني الناطقني باللغة العربية، الدكتور 
سـيف السـويدي، ان «عقد مؤتمـر علمي 
يتنـاول عالقة االعالم بالـذكاء االصطناعي 
يف العـراق يؤكد بال ادنى شـك ان الكفاءات 
العلمية العراقية تستشعر عىل نحو متزايد 

خطورة عدم االهتمام بما وصل اليه العالم 
يف مجال اسـتخدام تقنيـات تقنيات الذكاء 
االصطناعـي السـيما يف مجـال االعـالم»، 
مؤكـدا» ان منصـة اريـد تسـجل لباحثـي 
العـراق نشـاطا الفتـا يف مجـاالت البحـث 
العلمي وهـو ما يؤرش وجود رغبة لتحقيق 

التقدم والتطور العلمي يف كافة املجاالت».
بـدوره، أكد عميد كلية االعـالم يف الجامعة 
العراقية (الراعي العلمي للمؤتمر)، الدكتور 
ايثـار العبيدي ان «ارتبـاط االعالم بمرحلة 
الـذكاء االصطناعي بعد املرحلـة التقليدية 
منعطفـا  سيشـكل  ربمـا  واالفرتاضيـة 
رضورة  مؤكـدا  مسـريته»،  يف  اسـتثنائيا 
«رصـد جملـة التحديـات والظواهـر التي 
تواجهنا يف هذا املجال كاالدمان عىل مواقع 
التواصل االجتماعي والتقنيات والتطبيقات 

االلكرتونيـة والتـي باتت ميـرسة ومتاحة 
للمستخدم».

واشـار اىل ان «جمعيـة البصرية باتت تمثل 
ذخرية علمية ومعرفية يحتذى بها يف فضاء 

البحث العلمي «.
مـن جانبه، وصـف الباحـث االول يف مركز 
الجزيرة للدراسات يف الدوحة ، الدكتور لقاء 
مكي، املؤتمر بانه «انجاز علمي يؤكد ان يف 
العراق كفاءات علمية تستطيع ان تشخص 
وتحلل وتفرس وتجد املعالجات للمستحداثات 
التـي تعرتض االعالم العراقي والعربي ومن 
بينها موضوع الذكاء االصطناعي الذي بات 
اليوم مادة مهمة للبحث العلمي «، مضيفا 
«كذلك معالجة املشـكالت املتمثلة يف ضعف 
مهارات الصحفيـني واالعالميني يف توظيف 
تقنيات الـذكاء االصطناعي النتاج محتوى 

اعالمي عىل قـدر كبري من املهنيـة واالبداع 
واملواكبة».

بدوره اشـاد عميد كلية االعـالم يف جامعة 
الهاشـمية  االردنيـة  اململكـة  يف  الريمـوك 
الدكتور تحسني منصور رشيد خالل ترأسه 
احدى الجلسـات البحثية يف املؤتمر بالتقدم 
الكبـري للعـراق يف ميـدان البحـث العلمي ، 
السيما يف مجال « علوم االعالم واالتصال»، 
مـؤكا ان مشـاركته يف هـذا املؤتمـر تعـد 
تجربـة علميـة رائدة، مؤكدا عىل اسـتمرار 
التواصل والتنسـيق مـع الباحثني العراقني 

يف املستقبل. 
يف غضـون ذلك، قالت رئيس اللجنة العلمية 
للمؤتمر ونائب رئيـس الجمعية، الدكتورة 
سـحر خليفة ان «املؤتمر شـهد عقد سـت 
جلسـات بحثية حضوريـة والكرتونية عىل 

مـدار يومني بمشـاركة (٢٥) بحثـا علميا 
يف مجـال االعـالم  ركز الباحثـون فيها عىل 
عالقة االعالم بالـذكاء االصطناعي وكيفية 
توظيفه يف انتاج محتويـات اعالمية تخدم 
املجتمـع وتحميه مـن الهجمـات الفكرية 
والثقافية الخارجية التي تهاجم معتقداته 

ومنظومته االخالقية والقيمية».
بـدوره، اكد رئيس مركز دالة للدراسـات 
االسـرتاتيجية، الدكتور كامـل القيم، ان : 
«هـذا املؤتمـر كان قفزة نوعيـة يف تناول 
املوضوعـات الحديثـة التـي باتـت اليوم 
تشـغل مختلف دول العالـم ومنها الذكاء 
االصطناعي وتقنياتـه التي باتت تفرض 
سطوتها عىل املشـهد االعالمي والحياتي 
بشكل متساوي»، مشريا اىل ان»املشاركني 
يف املؤتمر ركزوا عىل اهمية ان تقوم وزارة 
التعليـم العـايل والبحث العلمي بتشـكيل 
لجنـة علميـة موسـعة تتابـع توصيات 
هـذا املؤتمـر وكل املؤتمـرات العلمية من 
اجـل ضمـان االسـتفادة القصـوى مـن 
توصياتها ومقرتحاتها يف املجالني النظري 

والعميل». 
وشهد املؤتم عقد محارضات وندوات علمية 
تناولـت تقنية امليتافـريس وتأثريات الذكاء 

االصطناعي عىل املجتمع بكل مستوياته.
واوىص املؤتمـر يف ختام جلسـاته برضورة 
العـراق  يف  العـايل  التعليـم  وزارة  اهتمـام 
االعـالم  واقسـام  وكليـات  والجامعـات 
بإدخال تقنيات ومهارات اسـتخدام الذكاء 
االصطناعي يف املناهج الدراسـية «، مشددا 
عـىل رضورة إقرار القوانيـني والترشيعات 
التي تنظم اسـتخدام هـذه التقنيات بعيدا 
عن االرضار باملجتمـع والحصول عىل اكرب 
قدر ممكن من االستفادة من هذه التقنيات 

يف خدمة الصالح العام.
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شـاعر ينسـج مـن خيـوط الحريـر الناعـم 
قصائـده ، ويصوغ صوره الشـعرية بمهارة 
عالية ، ويتقن أصـول اللعبة الفنية للقصيدة، 
ال ترهـل يف شـعره ، وال تقريرية يف انسـيابية 
الصـور ، وال خلـل يف بناء القصيـدة ، كتب يف 
الكثري من اغراض الشـعر ، وقـدم لنا لوحات 
رائعة ومدهشة ، وذهبنا معه اىل مرافئ االبداع 

يف رحلة مع الحرف .
صالح بن سعيد بن صالح الهنيدي الزهراني 

•عضو اتحاد كتاب اإلنرتنت العرب .
•عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية .

•عضـو مؤسـس للمنظمـة العربيـة لإلعالم 
الثقايف اإللكرتوني .

•عضو لجنـة الحريات باملجلس االستشـاري 
للمجلس العاملي للصحافة .
•عضو نادي الباحة األدبي .

•مبتكر البحر السـابع عرش من بحور الشعر 
العربي والذي أسماه ( البحر الهنيدي ) .

• مثـل اململكة العربية السـعودية يف املهرجان 
الشـعري الكبري الذي أقامتـه املنظمة الدولية 

للثقافة والتنمية وحوار الحضارات باملغرب. 
•مّثـل اململكة العربية السـعودية يف املهرجان 
الشـعري الذي أقامه املركز العاملي للدراسـات 

العربية بباريس .
•مّثـل اململكة العربية السـعودية يف املهرجان 
الشـعري الـذي أقامـه بيـت الشـعراء العرب 

بالقاهرة.
•مّثـل اململكة العربية السـعودية يف املهرجان 
الشعري الذي أقامته مؤسسة الكرمة للتنمية 

الثقافية بالقاهرة .
•مّثـل اململكـة العربيـة السـعودية يف النـدوة 
الثقافيـة واألدبيـة التـي أقامها اتحـاد كتاب 
مـرص بعنـوان ( اململكـة العربية السـعودية 

واإلبداع العربي ) .
أضخـم  ضمـن  قصائـده  بعـض  •اختـريت 
أنطولوجيـا للشـعر العربـي املعـارص والتـي 
طبعـت بعنـوان ( قالئـد الذهـب الشـعرية ) 

باللغتني اإلنجليزية والرومانية .
•ترجـم لـه معجـم البابطني للشـعراء العرب 

املعارصين يف طبعته الثالثة .

•ترجمت له املوسـوعة الكربى للشعراء العرب 
خالل خمسني عاًما .

•ترجمت له موسـوعة نخبة الشـعراء العرب 
(الشعراء األلف) .

•ترجم شعره إىل اللغات (اإلنجليزية واإلسبانية 
واإليطالية والفرنسية والرومانية) .

•شـارك يف الكثري من املهرجانـات واملؤتمرات 
األدبية والشعرية عىل مستوى الوطن العربي.

•مؤسـس ومرشف شـبكة املرافئ الثقافية – 
منتديات مرافئ الوجدان .

صدر له :
١.ديوان ( مرافئ الوجدان ) ١٤٢٢هـ.
٢.كتاب ( من وحي القرية ) ١٤٢٦هـ.

٣.ديوان ( وطني ومشاعر قلب ) ١٤٢٧هـ.
 ( مغرتبـة  أبجديـات  يف  قـراءة   ) ٤.ديـوان 

١٤٣٠هـ .
٥.ديوان ( أريج البوح ) ديوان صوتي إلكرتوني 

١٤٣٠هـ .
٦.ديوان ( ربيع بلون السماء ) ١٤٣٦هـ

٧.ديـوان ( حـني يغـرد األمل ) ديـوان مقروء 
إلكرتوني ١٤٤٤هـ

٨.كتاب ( دالئل االستيقان ) ١٤٤٤ هـ

الشـعر   ) مهرجـان  يف  للمشـاركة  •اختـري 
اإلسـالمي يف مواجهة اإلرهاب ) والذي نظمته 
رابطة األدب اإلسالمي العاملية بمدينة الرياض 
عىل مسـتوى اململكة العربية السـعودية عام 

١٤٢٧هـ .
• شـارك يف مؤتمـر األدباء السـعوديني الثالث 

عام ١٤٣٠هـ بمدينة الرياض .
• شـارك يف حفـل ( تواصل زهـران ) بقصيدة 

الحفل لعام ١٤٣١هـ بمكة املكرمة .
• تم تكريمه من قبل (تواصل زهران) يف مجال 

الشعر الفصيح عام ١٤٣٤هـ .
• أجريت معه حوارات متفرقة عرب :

• القناة الثقافية السـعودية برنامج ( الوطن 
إنسان ) .

يف  (مبدعـون  برنامـج  الريـاض  •إذاعـة 
الشبكة).

• إذاعـة الربنامـج الثاني السـعودية برنامج 
(عىل ضفاف الكلمة ) .

• إذاعة الرياض برنامج ( عىل مائدة الشعر).
• أجريـت معه لقـاءات يف الصحـف واملجالت 
واملنتديات التالية : صحيفة الرياض، صحيفة 
البـالد، صحيفة الجزيـرة، صحيفـة القاهرة 
اإللكرتونيـة،  زهـران  صحيفـة  األسـبوعية، 

منتدى فرسان الثقافة األدبي.
•نـرش شـعره يف أغلـب الصحـف واملجـالت 
والدوريات العربية واإللكرتونية ومنها : مجلة 
البيـان، املجلـة العربيـة، صحيفـة الرياض ، 
صحيفـة الجزيرة، صحيفـة املدينة، صحيفة 
البـالد، صحيفـة الوسـط البحرينيـة، مجلـة 
عبقر (نادي جدة األدبي) ، مجلة أبعاد  (نادي 
القصيـم األدبـي)، النيـل والفـرات، الديـوان 

الجديد، مجلة زهرة الليلك  ... وغريها .
دخلنا بيدر الشـاعر صالح الهنيـدي وخرجنا 

منه بهذا العطاء :
* يف ظل الخـراب الذي يعم العالم هل ما زالت 

القصيدة تحقق الحضور املطلوب لها؟
ـ  بداية أشـكر لكم إجراء هذا الحوار ولرئيس 

تحرير ثقافية جريدة الزوراء العريقة .
الشـعر العربي منـذ أن كان ديوان العرب وهو 
يمـارس الحضور الطاغـي يف الثقافة العربية 
عموما وله قيمة تفاعلية منذ العرص الجاهيل 
وحتـى وقتنـا الحـارض وال شـك أن القصيدة 
تتماهـى مع أوجاع عاملنـا املضطرب وتحرض 

بقدر كبري يف آالمه وآماله . 
*  كيف تتجّىل صورة املرأة يف قصائدك؟

ـ  املـرأة هـي الجانـب العاطفـي يف الحيـاة 

وبالتأكيـد سـوف تحـرض بوفـرة يف وجـدان 
الشـعراء وقد حرضت يف شـعري بكثـرة كأم 
وكزوجـة وال زلت أنهـل من معـني عاطفتها 

الدفاق . 
* كيف ترى العالقة بني الناقد واملتلقي ؟

ـ  يفـرتض أن يكـون الناقـد رديفـا مثاليـا 
لإلبداع حيـث يقّومه ويقّيمـه ولكن ألحظ أن 
هناك عالقة شـبه ملتبسـة بني الناقد واملبدع 
حيـث تعـددت األدوات النقديـة وتباينت مما 
انعكس سـلبا عىل العالقة بني الناقد واملتلقي 

بالرضورة. 
* البعـض يتحدث عـن تراجع صيت الشـعر 
عمومـا يف العالـم العربي  كيف تنظـر اىل هذا 

القول ؟
ـ  مـع ظهـور التقنيـات الحديثـة والثقافـة 
اإللكرتونية تراجـع الصوت الثقـايف التقليدي 
تراجعا كبريا يف العالم عموما (وبرز الشعبي يف 
ظل تراجع النخبة) كما يعرب الدكتور الغذامي 
وانسـحب هـذا عـىل الشـعر صيتـا وذائقـة 

وأهمية. 
* هـل الّسـفر يعطيـك متسـًعا أو رغبـة يف 

الكتابة؟
السفر بالنسبة إيلّ قراءة من نوع آخر حيث أقرأ 

األمكنـة وتأريخها وطبائع النـاس وثقافتهم 
فيها مما ُيحّتم عّيل أن أتوقف عن الكتابة حني 
أكـون مسـافرا إال ما ندر من بعـض القصائد 

التي تفرض نفسها بحالة شعرية كامنة. 
* مـا إحساسـك بعـد االنتهـاء مـن كتابـة 

قصيدتك؟
ـ تأخذ القصيدة بالنسبة إيلّ تموجات مختلفة 
حيث تبدأ النفثات األوىل التي تتطلب تدوينها يف 
ذات الوقت حتى ال تفر مني وهذه أهم مرحلة 
لدي يف كتابة القصيدة ثم أنتظر حتى تتشـكل 
بصورتها النهائية وقد يتطلب األمر وقتا كبريا 
.. وحـني االنتهاء مـن كتابتها أكون كالفارس 

الذي تغلب يف معركته وانترص فيها. 
* تتغـذى القصيدة مـن األمكنة ، هل بمقدور 

الشاعر ترويض املكان باللغة؟
ـ  أغلـب قصائـدي شـكلتها الطبيعـة وغذت 
حروفهـا حيـث أسـكن يف مدينتـي (الباحة) 
ملهمـة الشـعراء واملبدعني وكانـت موهبتي 

الشعرية تكرب بحجم جمالها وروعتها . 
* اىل أي مدى يشغلك القارئ يف كتاباتك؟

ـ القارئ هـو رأس مال الكاتب واملبدع عموما 
وسـيظل املبدعـون يتوقـون إىل رضـا قرائهم 

طاملا يف القلم روح تنبض وحرف يتألق .

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
ـ (ان االشياء توجد فقط داخل الوعي..او 

عند الوعي بها) .. هيدجر
ـ جمعـة الالمـي الـذي خاطـب الوجود 
االنسـاني بوعي يومـا ما قائـال: يا(ايها 
القـراء الكرام)..الكلمـات خييل..واللغـة 
ابيل..أما مقاماتي ورسوداتي فهن اناشيد 
االلهـة وترانيـم النبيـني وسـطوة امللوك 

واالباطرة واحالم الشعراء واملجانني).. 
ـ جمعة الالمـي الذي بدأ شـاعرا مقرتنا 
ومعـربا عن محنـة االنسـان.. فانتقالته 
الواعيـة صـوب القصـة القصـرية التي 
جذبت فاضل العزاوي املحرر الثقايف لعدد 
من الصحف وقتها فتلقفها واشاعها بني 

القراء..كما يقول الالمي.
ـ جمعـة الالمي السـارد ابداعا مسـتفزا 
للذاكـرة الجمعيـة عـرب منجزه(من قتل 
والثالثيـات  واليشـن  الشـامي  حكمـة 
واملقامـة الالميـة التـي هي نصا سـرييا 
اعرتافيـا ناضجـا مسرتسـال مـن حافة 
الـوالدة عـىل مرتفـع يف ميـاه االهـوار 
امليسـانية  ومرورا باملعتقالت والسجون 
وانتهـاء عـىل حافـة الخليج واالسـتقرا 
يف (الشـارقة)اضافة اىل مجنـون زينـب 

وعيون زينب...).
ـ جمعة الالمي املنتج ابداعا مصورا للقلق 
والعزلة والحب وتفاصيل الحياة اليومية 
التـي منحهـا نبضـا جماليـا بتالمسـها 
التـي  الحريـة  عـن  الباحثـة  للكينونـة 
هي(وعي الـرضورة) باعتماده الواقعية 
منهجـا أضفى عىل شـخوصه البسـاطة 
والوضوح الفكري، ومنح ابطاله منظورا 
متفردا يف الدفاع عـن مواقفهم وتحليهم 

بحكمة عميقة يف مقاربة الحياة.
ـ جمعة الالمي بالرغم من سني االغرتاب 
والخـراب ظـل خالقـا لالبـداع والجمال 
ملواجهـة املالحقـات البوليسـية، بحكـم 
اكتنازه الفكري الذي اسـتمر يجابه من 
يجابهه النـه يعي ما قاله البعض(حارب 
عدوك بالسـالح الذي يخشاه ال بالسالح 
الذي تخشاه انت)، فكان نتاجه الرسدي 
الشـغل الشـاغل لحياته اليوميـة فأنتج 
ابداعا شـكل(صولجانه لرتميم نفسـه)

عىل حد تعبـريه التي حارصتهـا دهاليز 
السـجون املغلقة فانتـج فيها مجموعته 
القصصيـة (مـن قتـل حكمة الشـامي) 
التي خرجت من مسامات الجدران مذيلة 
باملكان(سجن الحلة) ومؤرخة بـ(حزيرن 
١٩٦٧) الذي شـكل عتبة مضافة للعنوان 
االيقونـي والعالمـة السـيميائية الدالـة 
عـىل احتضانها للمتن النـيص، اضافة اىل 
فضاءات االغرتاب املجتمعي والتي يوظف 
فيهـا الرمز الصـوري االيـرويس متخيال 
مع انسـنة الجمـادات والحيـوان كما يف 
قصة(غرفـة االنسـة م)، إذ تحتـل لوحة 
جدار مساحة من الغرف يظهر فيها(نمر 
صغري ينز عىل امه، وهناك انسـان برأس 
كلـب يحتضن دمية كبرية عىل هيئة فتاة 
منطرحـة عـىل وجهها تنئ تحـت ثقله..

واخرى منطرحـة وعنكبوت عىل ظهرها 
مـادا احد خراطيمه عـىل ثديها االيرس..)

كل هذه الرموز يوطفها املنتج (القاص)  
مـن اجـل اسـتفزاز املسـتهلك (املتلقي)

السـتنطاق النـص والكشـف عمـا خلف 
والعجائبية..فضال  الغرائبيـة  مشـاهده 
عن انـه يدين ال انسـانية الواقـع املنهار 
اخالقيـا واقتصاديا وفكريا بتقنية واعية 
تقدم انموذجا لالنهيار املجتمعي والقيمي 
والثقـايف وهو يقـرتب من البـري كامو يف 
الطاعـون.. ومـن كافكا يف املسـخ.. لكن 
الفارق ان الالمي يختزل عوامله عرب قصة  
قصرية بعيد عن االسـتطراد واعتماد لغة 
شـفيفة خاليـة مـن التقعـر والضبابية 

اللفظيـة، اضافة اىل التكثيـف واالختزال 
الجميل وتوظيف الرمز الدال..

ـ جمعـة الالمي تفـرد منجـزه الرسدي 
بنبضه االنساني الواعي.. الناقد لتفاصيل 
فتماهـى  البرشيـة   الحيـاة  ومفاصـل 
والشـخصيات  الحسـينية  واملأسـاة 
التاريخية الفاعلة عرب لغة مضاءة بدالالت 

درامية (ثقافية وجمالية ورؤيوية)..
ـ جمعة الالمي يف نصوصه نجد ان الصوت 
النسـوي واحدا مـن اهم البـؤر الرسدية 
والثقافيـة البالغـة الداللـة والبعد الفني 
كونهـا عنرص تشـويق وفعـل اجتماعي 
متفاعل والوجود االنسـاني بحملها الهم 

االجتماعي والسيايس..
ـجمعة الالمي يف نصوصه يسيطر الحوار 
الذاتي(املنولوجـي) ليسـتعيد من خالله 

ذكرياته الساكنة يف مخيلته..
ـ جمعة الالمي يف بناء نصه يعتمد املخيلة 
النامية  التاريخـي وشـخوصه  والواقـع 
فكريـا واملنتميـة مجتمعيـا ومكانيـا..

(ضمتنـي مريـم بنـت مطـر اىل صدرها 
فاسـرتوحت عطر ازاهري الهور وسمعت 

صمت ماء الكحالء..) اليشن ص٥٣..
بالتجريـب  املفتـون  الالمـي  جمعـة  ـ 
وتجـاوز القوالب الجاهـزة انجر للكتابة 
امليتارسديـة يف بعـض نصوصـه كمـا يف 
اختارهـا  التـي  عراقيـة)  (اهتمامـات 
الناقـدان فاضـل ثامـر وياسـني النصري 
كانمـوذج لهذا التحول ودراسـتها ضمن 

منجزهما.

@Œbjó€a@‚ã◊
فتضحـك   الـوردي؛   فسـتانها  يف  تخطـر 
الشمس لشمس أخرى، ظهرت للتو يف وجه 
البنت، الذي  أشـع  منه الضـوء، بينما راح  
شـعرها األسـود الناعم  يعلن عن وجوده 
بنـرش العبـري يف أرجـاء املكان. ثمـة  فناء 
واسـع، يقـع مبارشة أمـام  البيـت  املبني 
بالحجارة العتيقة، التي احتفظت بصالبتها 
رغـم مـرور السـنني.. للفنـاء  سـور عال 
مدهون بطـالء أبيض، تصطـف بمحاذاته 
أشجار الرمان، وترخي ظاللها عىل األرض 
املكتسـية بالعشـب. مريم تتوجه إىل رقعة 
الظـل، و تجثـو  عـىل ركبتيهـا، و دميتها 
أبـدا لـم تفـارق يديهـا؛  فقد  كانـت، و ال 
تزال   رفيقتها املثىل،  وأنيسـتها؛ إذ لم يكن 
يف الجـوار بنـات يف مثل عمرها يشـاركنها 
اللعـب. و ملـا كانـت « مريـم»  مـن ناحية 
أخـرى وحيدة أبويها،  اكتفت  باإلفضاء إىل 
دميتها بمرساتهـا و أحزانها، و حكاياتها، 
التـي ال تنضـب، و تمنـت أن لو شـاركتها 
دميتها  عاداتها اليومية، خاصة مداومتها 
عـىل  تفريـط حبـات  الرمـان، واحتسـاء  

رشابه املعقود بالسكر. 
كان مـن عادات مريم أيضـا  أن تتطلع إىل 
أعايل األشـجار، وأن تراقب أنـواع  الطيور 
األغصـان؛   عـىل  تحـط  التـي  املختلفـة، 
فتسـارع بذكر أسماء الطيور، الواحد، تلو 
اآلخر، كأنهـا معلمة تعلم تلميذتها الدمية 
األسـماء.. املعلمـة صغـرية لم تبلـغ بعد  
السادسة من عمرها، إال أن ذلك لم يمنعها 
مـن تمثيل دورهـا بطالقـة، و الدمية هي 
األخـرى بارعة تجيـد   اإلصغاء، و  الطيور 
عـىل ما يبـدو قـد  راقها  الـدرس اليومي؛  
فراحت تحط بانتظام عىل األغصان، لكنها 
رسعـان مـا   تعـاود التحليق؛ فتشـيعها 
«مريم» بعينـني مبهورتني، حتى  تختفي، 
و تذوب تماما  يف زرقة السـماء الشاسعة.  
و بينمـا هـي كذلك، إذ خطـرت لها فكرة، 
ماذا لـو جربت أن تطـري طائرتها الورقية 
للمـرة األوىل؟! تلـك الطائـرة، التي صنعها 
أبوهـا خصيصا لها كهدية عيد ميالد، رغم 
انشغاله طوال اليوم  بالعناية بحقله،  حقل  
الزعرت،  أو كما يطلـق عليه أهايل  الضيعة 
«الذهـب األخـرض»، ذلك املحصـول، الذي 
تراه زاهيا يف سـائر  الحقـول املمتدة عىل 

مرمى البرص بطول الضيعة، و عرضها.
     « مريم»  تشـد الخيط؛ فرتتفع الطائرة 

شـيئا فشـيئا، و تراقـص تيـارات  الريح؛ 
فتتمـاوج، و تعانـق الضحـكات الرنانـة 
الصاعـدة إليهـا  مـن قلب البنـت، التي لم 
تشعر بمرور الوقت، و التي  انتبهت، فجأة 
عىل صوت أزيز هادر، سـبق ظهور طائرة 
مروحية، شـقت السـماء، بغتـة، و راحت 
تحلق بشـكل دائري فوق الدور و الحقول. 
وملا كان األطفال ال يغالبون فرحتهم عندما 
يـرون طائـرة حقيقيـة، تجـوب الفضاء، 
راحت مريم  تهتف بفرحة عارمة، فأفلتت 
الخيـط من يدهـا، و انهمكـت يف  التلويح  
بكلتـا يديها للمروحية، و الطيار، الذي ملح 
البنت يف حديقتها  تركض يمينا، و يسـارا، 
و تقفز إىل أعىل، و تطوح ذراعيها يف الهواء 
بحماس؛ فارتسـمت عىل وجهه ابتسـامة 
خافتـة، ورفع يده بـدوره، و ما إن هوى 
بهـا، حتـى دوي انفجار هائـل؛  فتصاعد 
الغبـار عاليا، وحجـب الرؤية لدقائق. و ملا 
انقشـعت السحب السـوداء، كانت أشجار 
الرمـان املحرتقة قد اقتلعـت من جذورها، 
و سـقطت جثثـا هامـدة، داخـل الحفرة 
الواسعة التي ظهرت للتو. و كان محصول 
الزعـرت، قد فقد خرضته، و اسـتحال لونه 
إىل لون أسـود، يشـبه لـون الفحـم، بينما 
تناثـرت قطـع األثاث بني حطـام  البيوت، 
واختلطت األشـالء، و الرؤوس،  واألطراف 

بعضها ببعض،  يف حني التصقت بقايا 
من لحم متفحم بركام الجدران.. وهناك يف 
بقعة نفذ إليها الضوء عىل استحياء، كانت 
« مريـم» تنـام بال حـراك، بجـوار دميتها 
املنتحبة. و قبل  أن تغادر املروحية سـماء 
الضيعـة عـاودت قصف األنقـاض؛ فدوى 
الصـوت من جديـد، بينمـا  ظلـت طائرة 
مريم الورقية تسبح يف فضاء معتم، مثقل 

بالدخان.

@ÜaáÁ@fib–„a
-إنه الغيث .. 

.. كان الشارع يعج باملارة والسيارات 
بالكاد نسمع بعضنا البعض عندما

نتحدث،
ثم جاء هذا الصوُت مرًة أخرى.

-إنه الغيث ...
ال اعلم هـل كان قريباً لهذا الحد أم أن 
الهـواء كان له دور برميـه نحونا، لم 
أُعـِر أهمية فقـد كان صـوت األغاني 

صاخباً، وضجيجنا وضجيج
الشارع كان قد استحوذ عىل عقيل..

مرًة أخرى
- إنه الغيث

التفُت ألبحث عن مصدر الصوت الذي 
كان مرتنحـًا قليالً أخر مرة.. امللفت يف 
األمر أنه لم يلتفت احداً معي ولم يكن 

قد سمع الصوت مرء
غـريي هل كانت هـذِه رسـائل القدر 

التي لطاملا تبعتها !؟
إشـارة الطريـق! أم أن خيايل قد صور 

يل ذلك!
واصلُت البحث بأنظاري يميناً وشماالً 

مشطُت األرجاء وأنا يف داخيل

أحدث نفيس:
-لـو كنـت قـد ارتديـت نظارتـِك قبل 

الخروج، ما املغزى من ترك نظارتِك
يف البيت!            

أتشرتين الرضوريات لتبات عىل الرف 
كما لو أنها كماليات!

فرتد عيل باستهزاء؛
-لـو كان نظرك ٦/٦ لـن تجديه ما لم 
تصب تركيزك أكثر، اجتهدي يف البحث 
بدالً من توبيخي عىل أشـياء اخرى لن 
تجـدي نفعاً حاليـاً وبينما الوم نفيس 
حتى جاء الصوت مرة أخرى، وكنت يف 

لحظتها انظر إليه بتمعن لكن كيف يل 
أن أعلـم أن هديف مرمى عينـي وانا ال 
اعرفه كان متوسـط الطول، مالمحه 
لـم تكن واضحـة، لكنه بـدا يل قمحي 
اللون بشعر اشـعث و مالبس ،قديمة 
توقعت انه قد يكون بلغ عقده الثالث 
كان يرفع رأسه لألعىل بشغف، ويردد 

تلك الكلمة كل ثالث دقائق
انـه الغيث؟ أيُّ غيـث نحن يف منتصف 

شهر حزيران، أم أنه يقصد شيئاً
أخر !

الغـور يف التفاصيـل ارهقنـي لو أني 

أترك األمور مبهمـة لكان عقيل محله 
اآلن، تراودني تلك األفـكار وانا ال ازاُل 

اراقبه باستغراب ماذا يفعل،
هل الحظني! هل هذه اإليماءات يل!

مـا إن مرت ثـوان حتى تحرك السـري 
فلوح بيده مودعاً، كانت يل.. أيقنُت

أنها يل.
انقضت سـبعة أعوام وأنـا انتظُر كل 
حزيران غيثاً وأبحلُق يف السـماء بذاِت 
الشـغف حتـى أصبحـُت هـو، تحرك 
السـري لكني قابعة هناك مذ أيقنت ال 

أتحرك.
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هْل تذكُر كْم وكْم أبرَقْت يدي 
وهي تمسُح الّتعَب عْن جبنِي القصيدة؟

ستذكُر نياشيني التي َعلّْقُتها 
عىل جدراِن الوحي.

راحُة يدي آملَها الّدوراُن
مع رحى الَبيادِر والِغالل.

الزّغُب نما عىل ُجرحي،
سأحلُّق به ُرغًما عْن أنِف ِعصياِنك.

الَحرُف ِمداٌد ليدي ولصوتي..
ومواسُم األرِض 

نمْت من خطوِط كّفي.. 
فَعِجزَْت أن تقرَأَها.

طالْت ِنصاُل صوتي..
َسيِصُلَك ُجرُح أغانيِه مع حلوِل 

كلِّ شتاٍء عنيد.
أرجوَك كفى،

نعم كفى..
ال أريُد هذا الّسكوَن يف هوائي،

راِقصُة الَفجِر أنا. 
قارعُت اللّيَل ِبوجهي،

وَجالسُت أرواَح الّنجماِت الّسابحات.
من أّي الّدروِب تأتي، سُتحاَرص..

هارٌب أنَت، عازٌم عىل االندثار.
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غالباً ما تميلني، يا عزيزتي، اىل توجيه 

االنتقاد لالخرين، بغية مساعدتهم أو 

انطالقـًا من نية طيبة، بعيـداً عن اي 

نية سيئة أو غاية يف إلحاق االذية بأي 

أحد.

وبالتايل، يتوجب عليك التقيد باتيكيت 

توجيه االنتقاد لالخريـن بغية الحؤل 

دون التعـرض للفهم بطريقة خاطئة 

أو جـرح أي شـخص مـا سيتسـبب 

حكماً يف إدخالك يف خالفات ومشـاكل 

أنت يف غنى عنها.

ويف ما ييل سـتعرفك خبـرية اإلتيكيت 

فريا يمني عىل إتيكيت توجيه االنتقاد.

ويف هذا السياق، أكدت خبرية اإلتيكيت 

فريا يمـني أنه مـن املرفـوض توجيه 

النقـد السـاخر أو الجـارح لالخرين، 

الفتـة اىل انه يتوجب عليـك ترك النقد 

القـايس لنفسـك وعـدم توجيـه ألي 

كان.

وشـددت عـىل رضورة توجيـه النقد 

االيجابي لالخرين بغية تقديم املساعدة 

وانطالقاً من نيـة طيبة، بعيدا عن اي 

نية سيئة، داعية اىل االبتعاد عن الكالم 

الجارح أثناء توجيه االنتقاد.

ولفتـت خبرية اإلتيكيـت فريا يمني اىل 

رضورة اعتمـاد أسـلوب بنـاء وراقي 

ومهذب أثنـاء توجيه النقد، مشـددة 

العمليـة  تحصـل  أن  رضورة  عـىل 

بخصوصيـة تامة بعيداً عن اي احراج 

علني أو وجود االخرين.

وأكدت أهمية توجيه االنتقاد بطريقة 

هادئة بعيداً عن الصعبية او السخرين، 

الفتـة اىل أهمية توجيه النقد االيجابي 

من ثم السلبي.

ودعـت خبرية اإلتيكيت فـريا يمني اىل 

رضورة املحافظـة عـىل أعصابك عند 

توجيـه النقد، مشـددة عـىل رضورة 

االبتعـاد عـن االنتقادات الشـخصية 

او الجارحـة او القاسـية. تعـريف عىل 

إتيكيت التسوق!

ونصحـت بـرضورة توجيـه االنتقاد 

يف محلـه مـع اختيار املـكان والزمان 

الصحيحني، مشـددة عـىل أنه يف حال 

أردت توجيـه النقـد الي زميـل لـك يف 

العمل أن تحريص عىل أن يكون الهدف 

منـه مسـاعدته مـع رضورة االبتعاد 

عن الوعظ أمام االخرين.

وشـددت خبـرية اإلتيكيت فـريا يمني 

عىل انه من املمنوع توجيه النقد لكبار 

السن، الفتة اىل أنه يتوجب عليك تقبل 

اي ردة فعل قـد تتلقينها من االخرين 

عند توجيه النقد لهم.

تعترب خشـونة الشـعر من األمور 

للنسـاء والرجال، خاصًة  املزعجة 

فئـة الشـباب ألنها تكون السـبب 

يف حرمانهـم مـن طـرق تصفيف 

وترسيـح الشـعر التـي تمنحهـم 

املظهـر الجذاب، وتختلف أسـباب 

خشـونة الشعر من شـخٍص آلخر 

وعـدم  الوراثيـة،  العوامـل  مثـل 

مسـتمر،  بشـكٍل  بـه  االهتمـام 

الخارجيـة  الطبيعيـة  والعوامـل 

التـي ثؤثـر عـىل صحـة الشـعر، 

الرطوبة، ومـدى تعرضه  ونسـبة 

ألشعة الشمس، وهناك العديد من 

الطبيعية  العالجـات  والوصفـات 

التـي ُتَحرض يف املنـزل لعالج هذه 

املشـكلة، وسـنتعرف عىل طريقة 

تنعيـم الشـعر للرجال خـالل هذا 

املقال.

نصائح لتنعيم الشعر للرجال

= تناول األكالت املفيدة للشعر مثل 

املكرسات.

= عـدم تجفيـف الشـعر بحـرارٍة 

عاليـة واسـتخدام مجفـف الهواء 

البارد.

= عـدم اإلكثار من غسـل الشـعر 

الدهـون  عـىل  للحفـاظ  وذلـك 

املوجودة فيه.

الخـاص  الشـامبو  اسـتخدام   =

باألطفال والبلسم الطبيعي.

= العناية بالشعر بشكل مستمر.

= التوقـف عن اسـتخدام املنتجات 

الخاصـة بالشـعر التـي تحتـوي 

عىل مواد كيماوية مرضة للشـعر 

مثل منتجـات التمليـس ومثبتات 

الشعر.

طريقة تنعيم الشعر للرجال

= العسل والحليب

نخلط كـوب من الحليـب وملعقة 

كبـرية من العسـل خلطـاً جيداً ثم 

نقوم بتوزيع الخلطة عىل الشـعر 

بالكامل ونرتكها ملدة نصف ساعة، 

بعـد ذلـك نغسـل الشـعر ببلسـم 

طبيعـي ثم نجففه بالهـواء البارد 

دون استعمال املنشفة الخشنة.

= حليب جوز الهند والليمون

نضع كـوب من حليب جـوز الهند 

يف وعاء ثـم نضيف إليـه كوب من 

عصـري الليمـون ونخلطهـم جيداً 

حتى نحصل عىل خلطة متجانسة، 

نضـع الخلطـة يف الثالجة ونرتكها 

وسـنالحظ  سـاعات  سـت  ملـدة 

ظهـور طبقـة تشـبه الكريم عىل 

وجـه الخلطة، نأخـذ هذه الطبقة 

الكريميـة ونوزعهـا عـىل الشـعر 

بالكامـل وفـروة الـرأس ونغطيه 

بفوطٍة سـاخنة ونرتكهـا ملدة ربع 

سـاعة، بعد ذلك نغسـله بالبلسم 

واملـاء الدافئ، ُيفضـل تكرار هذه 

األسـبوع  يف  مرتـان  الوصفـة 

للحصول عىل نتائج رسيعة.

= العسل

بكميـٍة  الشـعر  بدهـن  نقـوم 

مناسـبة من العسـل مـن الجذور 

حتـى األطراف ونرتكـه ملدة نصف 

ساعة، وذلك ليأخذ العسل مفعوله 

ويتغلغـل يف الشـعر، ثـم نغسـله 

بالشـامبو املناسـب واملاء الفاتر، 

حيـث يحتوي العسـل عىل عنارص 

مفيدة لتنعيم الشعر.

خلطـات العسـل لتنعيـم الشـعر 

للرجال

= العسل واملوز

نهرس موزة واحدة يف وعاٍء صغري 

ثم نضيـف ملعقتـان كبريتان من 

زيت الزيتـون وملعقـة كبرية من 

العسـل ونخلـط املكونـات جيـداً، 

نضـع الخلطـة عـىل الشـعر مـع 

التدليك ملدة عرش دقائق ثم نغطيه 

بمنشفٍة نظيفة ونرتكه ملدة نصف 

ساعة بعد ذلك نغسل الشعر جيداً.

= العسل وزيت جوز الهند

نخلط ملعقتان كبريتان من العسل 

وملعقة كبرية من زيت جوز الهند 

يف وعـاء خلطاً جيـداً حتى نحصل 

عىل خليٍط متجانس، نقوم بوضع 

الوعاء يف املاء الساخن حتى تصبح 

الخلطـة دافئـة ثـم نوزعـه عـىل 

منشـفٍة نظيفة ونلف الشـعر بها 

ونرتكهـا ملدة عرشيـن دقيقة، بعد 

ذلك نغسله بالشامبو واملاء الفاتر، 

حيـث يعترب زيـت جـوز الهند من 

أفضل الزيوت للشـعر ألنـه يعالج 

ضعف الشـعر، ويقويه ويزيد من 

سماكة الشعرة.
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مقادير كنافة باألناناس:
= ربع كوب كبـري من الزيت 

النباتي.
= ربع كوب كبـري من الزبدة 

الذائبة.
= نصـف كيلـو مـن الكنافة 

املجمدة.
= علبة من الحليب املكثف.

= ربع كـوب كبري من عصري 
األناناس الطبيعي.

= كـوب كبـري مـن رشائـح 
األناناس.

= ٥ مالعق كبـرية كبرية من 
القشطة.

مـن  كبـري  كـوب  ثلثـني   =
الفسـتق الحلبـي و اللـوز و 

الجوز املحمص
كنافـة  تحضـري  طريقـة 

باألناناس:
= ضعـي الفسـتق الحلبي و 
اللـوز املحمـص و الجـوز يف 
والخالط الكهربائي و اخلطي 

املكونات بحيث يكون خليط 
املكـرسات مجـروش و ليس 

ناعماً ثم أتركيه جانباً.
= ضعي وعاء كبري عىل النار 
ثـم أضيفـي إليـه الزبـدة و 
الزيـت النباتي أو أي نوع من 
الزيوت ما عدا زيت الزيتون.

= كـرسي الكنافـة إىل قطع 
متوسـطة و هـي متجمـدة 
ثـم أضيفيها إىل مزيج الزبدة 
و الزيـت النباتـي ثـم قلبيها 
حتى يصبح لونهـا ذهبياً ثم 
إرفعيها عن النار و ضعيها يف 

وعاء واسع و كبري.
الحليـب  إليهـا  أضيفـي   =
عصـري  و  املحـىل  املكثـف 
األنانـاس الطبيعي و يمكنك 
األناناس  استبداله بعلبة من 
واسـتخدام العصـري املوجود 

بعلبة األناناس.
= حركي الكنافة مع العصري 
حتى تمتـزج املكونـات معاً 

اإلكثـار  مـع مراعـاة عـدم 
مـن العصري حتـى ال تصبح 
لـن  حينهـا  و  كالعجينـة 
تتمكني من تشـكيل الكنافة 

و التحكم بها.
= ضعـي ثالث أربـاع رشائح 
األنانـاس يف وعـاء مناسـب 
و أتركـي الباقـي جانبـاَ ثم 
و  القشـطة  إليهـا  أضيفـي 
حركـي املكونـات و اتركيـه 

جانباَ.
= ضعي نصف كمية الكنافة 
يف وعاء دائري أو قالب التارت 
ثم رصيها جيداً ثم شكلها يف 
الصينية عىل شكل الوعاء أو 
قالـب التـارت بحيـث تكون 

الكنافة مجوفة.
رشائـح  خليـط  ضعـي   =
بالقشـطة كطبقة  األناناس 
فـوق الكنافـة ثـم غطيهـا 
مـن  املتبقيـة  بالكميـة 

الكنافة.
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يعانـي العديد من الطالب من مشـكلة الشـعور بالنعـاس يف أثناء 
الدراسـة خاصة عند اقرتاب موعـد االمتحانـات، وغالبا ما يكون 
السبب وراء الشعور بالنعاس يف هذه الحالة هو الكسل وعدم الرغبة 
يف الدراسـة، وينتهـي األمر عـادة إىل النوم والراحـة أو التغلب عىل 
املشـكلة ودراسـة املادة، وقد كثرت اآلراء واألسئلة واالستفسارات 
فيما يخص الطرق التي يمكن اتباعها من أجل التغلب عىل النعاس 

أثناء الدراسة، وهو مضمون هذا املقال.
= إن الجلوس عىل الرسير يجعل الشـخص ينتابه شـعور النعاس 

والرغبة يف النوم.
= يمكنك اتخاذ الوضعيات املختلفة عند الدراسة مثل الجلوس عىل 

املكتب أو امليش يف أثناء الدراسة وما شابه ذلك.
تجنب مذاكرة املواد الصعبة يف أثناء الليل

= ألن الجسد والدماغ يكونان أكثر خموال يف أثناء الليل.
= يجب دراسـة املواد السـهلة التي تثري االهتمام والدراسة يف أثناء 

الليل.
= يفضل أن تتم دراسة املواد الصعبة يف أثناء النهار.

التحرك يف الغرفة
=  إن االنتقـال مـن مـكان إىل أخر يسـاهم يف التغلب عىل شـعور 

الخمول والنعاس والكل.
= امليش أو التحرك يسـاعد عىل نشاط الدورة الدموية يف الجسم، و 

بالتايل يؤثر إيجابا عىل عمل الدماغ واستيعاب املعلومات.
االبتعاد عن املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة

=  ألن املرشوبـات الغازيـة تجعل الطالب ذو انتبـاه وتركيز أقل يف 
أثناء الدراسة.

= يمكن اسـتبدال الشـاي والقهـوة بالعصائر الطازجـة ذلك أنها 
مفيدة بشكل أكرب ولها آثار سلبية أقل.

الدراسة بصوت عال
= إن االسـتماع لصوتـك يف أثناء التحرك يلعـب دورا فعاال يف زيادة 

تركيز انتباه الطالب يف أثناء الدراسة.
= الدراسة بصوت عال يسـاعد كثريا عند دراسة املواد التي تحتاج 

إىل الرتكيز و الحفظ.
تناول الطعام الصحي

= ينصح بتناول خمس إىل سبع وجبات صغرية يف الحجم عىل مدار 
اليوم الواحد وذلك بدال من تناول ثالث وجبات كبرية يف اليوم.

= نمد هذه الوجبات الجسـم باملواد املغذيـة والفيتامينات وهذا ما 
يسـاهم يف إبقاء الرتكيز، ويجب أيضـا االبتعاد عن تناول الوجبات 
الدسـمة والثقيلـة، حيث أن ذلك يسـاهم يف جعل العقل والجسـم 

بطيئا ويشعره بالخمول.
تناول أوميجا ومكمالت املغنيسيوم

= إن أوميجا 3 تسـاهم يف الحفاظ عىل الشـخص مسـتيقظا غري 
نائما.

= ينصـح الخـرباء بتناول األطعمـة الغنية بأوميجا 3 ومن أشـهر 
األمثلة عليها األسماك وزيت السمك والسلمون.

= باإلضافـة إىل الرتكيز عـىل تناول األطعمة الغنيـة بالفيتامينات 
واملعادن املختلفة يف الجسم خاصة معدن املغنيسيوم.

= يتم اللجوء إىل املكمالت الغذائية تحت استشارة طبيب مختص إذا 
ما كان الطالب يعاني من نقص شديد يف هذه العنارص األساسية.

كل ربـة بيت لديهـا منتجـات غذائية مجمدة 
تحتفظ بها لكل طارئ، ولكن ال يمكن تجميد 
جميع املنتجات الغذائيـة. ألن بعضها يتحول 

بعد تجميده إىل سموم.
واملنتجات الغذائيـة التي ال ينصح بتجميدها، 
ألنها تفقد صالحيتها ويتغر مظهرها ومذاقها، 
مع أنها ال تفقد فوائدها،مثل الخيار، امللفوف، 
الكوسا، البطاطا، الخرضوات الورقية، الخس، 
الحليب والزبـادي. ألن هذه املواد تحتوي عىل 
نسـبة عالية من املـاء، ذلك بعد عنـد تذويبها 

تتحول إىل عصيدة، ويتغري طعمها.
وال يزال الجدال مستمرا بشأن تجميد الفواكه 
والثمـار والخـرضوات . بالطبع تحتفظ هذه 
املنتجات عـىل الفيتامينات والعنارص املعدنية 
بنسـب  ولكـن  األساسـية،  املغذيـة  واملـواد 
منخفضـة. لذلـك لكـي تحتفظ بأعىل نسـبة 
ممكنة من الفيتامينات مثال يجب أن تتعرض 
لتجميد مفاجئ (تجميد بالصدمة) يف معدات 

خاصة.

واملـواد التـي تتحول إىل سـموم بعـد التجميد 
هي:

١ - البيض: يشـري الخبري سـريغي الباتني، إىل 
أن بياض البيض يتمدد عند انجماده ويسبب 
تشققات يف القرشة، التي يمكن أن تدخل منها 
امليكروبات والبكترييـا. لذلك إذا كان ال بد من 
تجميد البيض فيجـب خلط الصفار والبياض 
وضعـه يف علبـة خاصـة مغلقة تمامـا. كما 

يمكن تجميدهما منفصلني.
٢ - الجبـن الطري (الجبن غـري الصلب)، عند 
تجميد هذا النوع من األجبان تتغري خصائصه 
ومذاقه وجودتـه وتحت تأثري درجات الحرارة 
املنخفضـة يتشـقق ويصبـح مرتعـا لتكاثر 

البكترييا.
٣ - ال ينصـح ابـدا بإعـادة تجميد املـواد مرة 
ثانية: اللحوم بأنواعها، األسماك بأنواعها ألنه 
يف هذه الحالة تتكاثر فيها البكترييا املرضية، 
كما ان الربوتني املوجود يف اللحوم يفقد فائدته 

يف حال إعادة التجميد.

وينصـح بالحفـاظ عـىل املنتجـات املجمـدة 
فرتات مختلفة: الفواكه - ٩-١٢ شهرا؛ أطباق 
مطبوخـة-١-٣ أشـهر؛ الخـرضوات- ٣-١٢ 

شهرا؛ املعجنات-١-٣ أشهر.

ويجب غسل وتجفيف املنتجات قبل التجميد، 
ووضعهـا يف أكيـاس وحاويـات؛ ويجـب أن 
تكون ناضجة، ووضع ذات الرائحة النفاذة يف 

كيسني أو حاويات خاصة.

كشـفت دراسة جديدة أن استهالك الحليب يف بعض 
املناطق أسهم يف زيادة كتلة جسم اإلنسان وقوامه.

وبحسـب الدراسـة فقـد ُعثر عـىل هـذه الزيادة يف 
الحجـم والـوزن يف املناطـق التي حـدث فيها تطور 
لجينـات تسـمح لإلنسـان بإنتاج انزيمـات لهضم 
الحليب يف مرحلة البلوغ تسـمى اسـتدامة الالكتيز، 
وهـذا يعنـي أن أولئك البرش كانـوا يرشبون كميات 
كبرية من الحليب.ووجدت الدراسة أن رشب الحليب 
أدى إىل زيادة نمو الهيكل العظمي، وزيادة وزن عدد 
من السكان يف بعض أجزاء العالم.وقارنت الدراسة، 
التي شـارك فيها فريق من ١٦ باحثا وقادها أستاذ 
األنثروبولوجيا البيولوجية الغربية جاي ستوك، بني 
القامـة وكتلة الجسـم لـ٣٥٠٧ هيـكال عظميا من 
٣٦٦ موقعـا أثريـا مختلفا، تمتد عـرب ٢٥ ألف عام، 
ما أدى إىل إنشـاء مجموعـة بيانـات مقارنة كبرية 
لفحص تباين جسـم اإلنسان بمرور الوقت واملوقع 

الجغرايف. وتم نرش الدراسة يف مجلة PNAS.ومنذ ما 
بـني ١٥ ألف و١٠ آالف سـنة مضت، شـهد البرش يف 
جميع أنحاء أوراسيا وشمال رشق إفريقيا انخفاضا 
يف الطول الجسـدي وكتلة الجسم.وتطورت الزراعة 
يف مناطق مختلفة بشـكل مستقل وجلب املزارعون 
املهاجـرون املحاصيـل والحيوانـات املنتجة لأللبان 
معهم إىل أجزاء من أوراسيا التي يحتلها الصيادون.

ويف بعض املناطق، بما يف ذلك وسط وشمال أوروبا، 
لم تزدهر املحاصيل التي تم تدجينها يف غرب آسـيا، 
وتحول البرش من إنتاج الجبن والزبادي التي تحتوي 
عىل نسـب أقل مـن سـكر الالكتوز، إىل االسـتهالك 
املبـارش للحليب الخام الذي يحتوي عىل نسـبة أعىل 
من ذلك بكثري من مسـتويات الالكتوز.وأدت القدرة 
عىل هضم كميات أكـرب من الالكتوز إىل زيادة توافر 
الطاقـة من منتجات األلبان. ويف املناطق التي يوجد 
فيها دليل وراثي عىل زيادة اسـتهالك الحليب، هناك 

أيضـا زيادات يف طول الجسـم وكتلته، كما ينعكس 
يف السـجل الهيكيل.وما يزال إرث اسـتهالك الحليب 
القديـم واضحـا حتـى اليوم، مـن خالل الـرتددات 
املختلفـة لعـدم تحمـل الالكتـوز يف السـكان.وقال 
سـتوك: «أدت عمليـة التطـور هـذه إىل نمـط عدم 
تحمل الالكتـوز الذي نراه اليوم، حيث يكون الناس 
يف شـمال أوروبـا أكثر تحمال لالكتـوز من الناس يف 
جنـوب أوروبا».وأوضح أن منتجـات األلبان عنرص 
مهـم يف الوجبات الغذائية يف أجزاء كثرية من العالم. 
وتعـد الرتددات العالية لتحمل الالكتوز التي تطورت 
يف مناطق إفريقيا وآسيا أمثلة عىل التطور املتقارب، 
مـا يعنـي أن تحمـل الالكتـوز يف هـذه املجموعات 
السـكانية قـد تطور بشـكل منفصل عن السـكان 
مهمـا  كان  الحليـب  «رشب  األوروبيني.وأضـاف: 
ثقافيا يف قارات مختلفة، ونـرى اإلرث الجيني لذلك 
اليـوم. وهناك تـرددات عالية من جينات اسـتدامة 

إنزيم الالكتيز يف السـكان يف غـرب إفريقيا، والوادي 
املتصدع، والقرن اإلفريقي، وكذلك بعض األجزاء من 
شـبه الجزيرة العربية ومنغوليا».وتابع: «أعتقد أن 
اآلليات نفسـها تؤدي عىل األرجـح إىل بعض التباين 
يف الحجـم البرشي داخل إفريقيا، عىل سـبيل املثال، 
رعاة املاسـاي يف رشق إفريقيا طوال القامة ولديهم 
تاريخ ثقايف غني يف رشب الحليب. لسوء الحظ، ليس 
لدينا حاليا البيانات الختبار ذلك حتى اآلن».وتستند 
مجموعـة البيانـات املسـتخدمة يف هـذه الدراسـة 
بشكل أسـايس إىل عينات أوروبية، والتي قال ستوك 
إنهـا ترجع إىل حـد كبـري إىل عمليات االستكشـاف 

األثري األكثر تواترا تاريخيا داخل القارة.
وقـال: «يف حني قيل منذ فـرتة طويلة إن االنخفاض 
يف حجم الجسـم جاء بعد تطور الزراعة، هناك أدلة 
عىل أن الناس كانـوا يتقلصون حجما ووزنا قبل أن 

يتبنوا الزراعة، واستمر هذا النمط بعد ذلك».
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٧٥٠ - انتصـار العباسـيني عىل األمويني يف معركـة الزاب الكربى 

ونتج عنها سـقوط الدولة األموية التي حكمت ٨٨ سنة ميالدية، 

وتويل أبي العباس السفاح الخالفة، ليصبح أول خليفة عبايس.

١٢٦٠ - سـقوط حلب يف يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه 

الغزو املغويل بعد سقوط بغداد.

١٤٧٩ - السـلطان محمد الفاتح يجـرب إمارة البندقية عىل توقيع 

معاهدة إسـطنبول والتي انسـحبت بناء عىل رشوطها من حرب 

العثمانيني وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

١٩١٩ - تأسيس عصبة األمم.

١٩٣٨ - نوري السعيد يشكل وزارته الثالثة.

١٩٤٢ - تايالند تعلن الحرب عىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

وذلـك بعد أن تعاون رئيـس وزرائها مع اليابانيـني الذين وعدوه 

بإعطـاء تايالند جزء من أرايض الصـني وذلك أثناء الحرب العاملية 

الثانية.

١٩٧٢ - التوقيع عىل اتفاقية صلح بني اليابان واالتحاد السوفيتي 

تضع حًدا لعداء دام ربع قرن.

١٩٧٥ - زلـزال يف تايوان، وهو باألصل زلزالني متتالني األول بقوة 

٧٫٥ عىل مقياس ريخرت والثاني ٧٫٠ عىل مقياس ريخرت.

١٩٨٠ - الرئيـس املرصي محمد أنور السـادات يبلـغ هيئة األمم 

املتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء بني مرص وإرسائيل.

١٩٩٩ -ملك األردن الحسـني بن طالل يعزل أخاه األمري الحسـن 

من والية العهد، ويعني نجله األكرب األمري عبد الله خلًفا له.

٢٠١٠ -تنفيـذ حكـم اإلعدام بحـق وزير الدفاع العراقي األسـبق 

عيل حسـن املجيد الشـهري بعيل الكيماوي بعد صدور أربع أحكام 

باإلعدام بحقه يف جرائم قتل وإبادة جماعية.

٢٠١١ -احتجاجـات شـعبية يف مـرص، أسـميت بيـوم الغضـب 

وذلـك تنديًدا بتدنـي األجور وارتفاع األسـعار والبطالة، واملطالبة 

بإصالحات سياسية، وتطورت األحداث بعد ذلك إىل اندالع ثورة ٢٥ 

يناير للمطالبة بإطاحة الرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.

الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان يكلف نجيب ميقاتي بتشكيل 

الحكومـة الجديدة بعـد حصوله عـىل ٦٨ صوًتا يف االستشـارات 

النيابية.

٢٠١٩ - انهيار سـد للتعدين يف برومادينيـو بالربازيل، تارًكا أكثر 

من ٩٠ قتيل ومئات غريهم يف عداد املفقودين.
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(إيـوان كرسى أو طاق كرسى) كما يعرف محليـًا، هو األثر الباقي من 
أحد قصور كرسى أنورشوان، يقـع جنوب مدينة بغداد يف موقع مدينة 
طيسـفون الواقعة يف منطقة املدائن التابعة إداريـًا إىل محافظة بغداد، 
وتعرف محلياً ولدى العامة بـ (سلمان باك) عىل اسم الصحابي الشهري 

سلمان الفاريس املدفون هناك.
هذا األثر يمثل أكرب قاعة إليوان كرسى مسقوفة باألجر عىل شكل عقد 
دون استخدام دعامات أو تسليح ما،آثار اإليوان املغطى ال زال محتفظاً 
بأبهتـه وكذلك الحائط املشـقوق وتقوم دائرة اآلثـار يف العراق بصيانة 

البناء والعناية به.
يف عام ١٨٨٨م دمر السـيل ُثُلث املبنى، ولقـد جرت عملية إعادة بناء يف 
يف عقـد الثمانينات من القرن العرشين لكنها لم تكتمل وتوقفت أعمال 
البنـاء يف عام ١٩٩١م إبان حرب الخليج، وتقوم جامعة شـيكاغو اآلن 
بالتعـاون مع الحكومـة العراقية الحاليـة باعادة بناءه يف ما يسـمى 

.«Diyala Project» بمرشوع دياال

قصتهـا حسـب أحد رعـاة الحفـل يف (١٧ نيسـان ١٩٦٣)، يوم 

إعـالن الوحدة الثالثية بني مرص والعراق وسـوريا: «تم تحشـيد 

الناس مـن داخل النجف وخارجها، وجاء حسـني الصايف، ومعه 

جماهـري غفرية مـن الفالحني من لـواء الديوانية، مـألت ميدان 

االحتفـال، ومـن دون إدراك خطأ فنـي بالغ، ال يتناسـب وهذه 

الجمـوع الغفرية، التي جاءت لتهوس وتهتف، ووجدت املكان قد 

صف بالكرايس، مما ُيعيـق حركتها، ومتطلبات هذه الحركة، يف 

الوقـوف والجلوس عىل األرض. وكان الحضور الرسـمي برئيس 

وزراء العراق وعدد من الوزراء واملسؤولني.

وخالل الحفل حدث مٌس كهربائي، أعقبه هروب من ذلك املكان، 

ممـا جعل الكـرايس وهـي تصطدم ببعضهـا وبالنـاس، تحدث 

أصواتـاً أقـرب إىل صوت رمي بالسـالح، األمر الـذي زاد من هلع 

النـاس، وفرارهم جميعاً، رغم كل دعـوات التهدئة، التي صدرت 

من املسـؤولني، أمام الهـرج واملرج، الذي دفـع الناس إىل املنصه 

الخشـبية، وهم يهتفون ويرقصون عليها، مما أدى إىل إنهيارها، 

وقتـل طفل مغـدور لجأ اىل تحتها بقصد االختبـاء. وفرغ امليدان 

وبقينـا نحن القلة، وحدنا أمام منظر مضحك، بعد ذلك الحماس 

… أمـا بعد ما حصـل فقد تدافع النـاس هلعاً وخوفـاً، وانقلبت 

املوازين، وصارت الهوسة عىل لسان الجميع: «مليوصة يا حسني 

الصايف».. وذهبت مثالً.

No: 7886    Wed    25    jan    2023العدد:   7886   األربعاء    25    كانون الثاني   2023

xaÎç€a@ëÏ‘†@lãÀc

الذاكـرة هـي مسـتودع يخزن 

فيه ما يمر من مواقف وخربات 

واحـداث،  واسـماء  وتجـارب 

أي هـي القـدرة عـىل تخزيـن 

مرة  املعلومـات واسـرتجاعها 

اخـرى، وحتـى يمكـن تقوية 

الذاكرة ينصح باآلتي:

١_اعطاء االمور املهمة االنتباه 

عمليـة  تتـم  حتـى  والرتكيـز 

التخزين بشكل جيد.

٢_محاولـة عدم ارهـاق العقل 

بالعمل او الدراسة ملدة طويلة.

٣_محاولة ربط االشياء املخزنة 

مع بعضها.

٤_تكوين املذكرات الكتابية.

٥_النوم الكايف حيث يساعدعىل 

اسـتعادة املعلومـات املخزنـة 

وتقوية الذاكرة.

واملناسبة  السـليمة  ٦_التغذية 

من حيث الكم والكيف.

جهـز ورقـة وقلمـا وجـاوب 

برصاحـة، االجابة امـا نعم ام 

ال:

١_هل تعاني من االرق ليال؟؟

نعم / ال

٢_هل تعاني من اي مرض؟

٣_هل ترهق نفسـك يف عمل او 

يف الدراسة؟

٤_هل تعترب غذاءك متوازنا؟؟

٥_هل تتناول وجبة االفطار يف 

الصباح؟؟

٦_هل تأخـذ مذكـرات كتابية 

لالمور املهمة؟؟

٧_هـل تشـرتي اول كل سـنة 

مفكرة سنوية؟؟

٨_عندما ال تشـعر بالراحة هل 

تأخذ فرتة راحة؟؟

٩_هل تنام وقـت كافيا يحقق 

الراحة لجسمك وعقلك؟؟

١٠_هل تعطي االنتباه والرتكيز 

الكافني لالمور املهمة؟؟

جيـدا  تنصـت  ١١_هـل 

لالخرين؟؟

تقـرأ  هـل  تقـرأ  ١٢_عندمـا 

بعمق؟؟

مـن  الكثـري  تنـىس  ١٣_هـل 

االمور؟؟

النتيجه:

_اعطي نفسـك درجـة واحدة 

عنـد  ال»   » بــ  االجابـة  عنـد 

االسئلة ١و٢و٣

_ودرجـة واحـدة عنـد االجابة 

بـ «نعم» عن االسـئلة من ٤ اىل 

١٣

_ إذا حصلـت عـىل ١٠ درجات 

فاكثـر فأنـت شـخص لديـك 

ذاكرة قويـة ومعدل النسـيان 

لديك مناسب.

اىل ٩   ٥ إذا حصلـت عـىل  أمـا 

درجـات فأنـت شـخص لديك 

ذاكـرة متوسـطة تتذكر بعض 

االمور وتنىس بعضها.

أمـا إذا حصلت عـىل ٤ درجات 

فأقل فأنت شخص لديه ذاكرة 

ضعيفة ومعدل النسـيان لديك 

مرتفع.
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اني بعيونك دخت رايد جـــــواب 
هذا وجهك صدك لو هذا رســــم 
انت حتى الدوخة هم داخت عليك 
وبيك من احلمت هم داخ احللــم 
اني خايف عالقلم بيدك يــــدوخ 
شتكتب انت شلون لو داخ القلم 
انت نظراتك ترة تشمر سهـــام 
وألف هنيالة األخذ منك سهـــم
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1 .عواصـف الدماغ ونتاجه - إذا أكلته كله تعيش وإذا أكلت 
نصفه تموت.

2 .مدينة مغربية (معكوسـة) - غرفة صغرية مظلمة فيها 
انعكاس الحياة.

3 .اسرتاق السمع - ترأس وتبعه تابعوه.
4 .نصف روما - نصعد به لظهر الحصان.

5 .يسري بال رجلني ويعشق األذنني - نصف ناصع.
6 .الف ليلة وليلة - الكلمة الوحيدة يف املعجم التي تقرأ غلط 

دائما.
7 .للنداء - الكوكب الوحيد الذي تراه ليال ونهارا.

8 .تعيش يف األعشاش واذا فاعت هرب الناس.
9 .وطن - ثلثا سوس.

10. هي ستة يف فلسطني وخمسة يف سوريا وأربعة يف تونس 
وثالثة يف مرص.

1. اكرب جزيرة يف العالم قبل اكتشاف اسرتاليا.
2 .نبـات من فصيلة الَقرنّيات الفراشـّية كالبازالء - 

يابسة.
3 .لباس ال تحب لبسـه وعندما تلبسـه ال تراه - ثلثا 

صاد - طعم محبوب.
4 .إن لم تقطعه قطعك (معكوسـة) - آلة موسيقية 

جلدية.
5 .ثلثا برك - ثلثا ولد.

6 .اعرتف - عاصمة افغانستان.
7. ثخانة - أعىل ما يف اإلنسان.

8 .قرشة األرض أو سطحها - حنق.
9 .اذا تعدى اثنني شـاع - كلمـا ذبحته تبكي عليه - 

باللهجة املرصية تقال للولد الصغري.
10 . زعيـم الثـورة الصينيـة - تاجر مـن التجار إذا 

اقتلعنا عينه طار.
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ال جديـد عـىل محيـط العمـل، االمـور جيـدة وفـرتة 
الضغوطـات انتهـت بسـالم، الكثـري من األحـداث عىل 
الصعيـد العائـيل، تشـعر بالقلق بسـبب الوضـع الصحي 
ألحـد األشـخاص املقربني منـك، تتلقى الكثري مـن الدعوات 

االجتماعية يف هذه الفرتة، عليك ممارسة الرياضة.

الكثري من املهام عليك يف هذه الفرتة، عليك وضع خطة من 
أجل إنجازها، ال تهمل أي من مسؤولياتك، هناك من يحاول 
أن يفسـد عالقتك بالرشيك من خالل نقل األخبار املغلوطة له،  
يجـب عليك أن تكون رصيًحا مع الرشيك وتخربه بكل ما يحدث 

معك حتى ال يتمكن هذا الشخص من اإليقاع بينكما.

تسـري األمور بشـكل جيد، تتلقى نتائـج ايجابية عن 
أعمالك يف هذا الفرتة، تشـعر بالثقة والسعادة، تخطط 
من أجل نزهة مميزة مع األصدقاء، تتلقى اخبار سعيدة يف 
الفرتة املقبلة، مناسـبة عائلية جديدة تدخل الفرح والرسور 

عىل األجواء بشكل عام.

تدافـع يا عزيزي برج الدلـو عن زميل لك يف العمل 
يتعـرض للمكيـدة، تتمكن مـن اثبات انـه تعرض 
للظلـم، هذا الشـخص سيشـعر باالمتنـان الكبري لك، 
وستشـعر انـت بالفخـر والقـوة، عـىل الصعيـد العاطفي 
يساندك الرشيك يف هذه الفرتة بشكل كبري، يخطط الرشيك 

مفاجئتك بقرار لم تتوقعه

يا عزيزي الثور ال تيأس فيما يخص مسـتقبلك املهني كن واثق 
أن القادم أجمل، األمور ال تسري كما كنت تتمنى، تشعر أنك بدأت 
تفقـد االمـل، عليك بالتحيل بالصرب، مسـألة وقت وتجد نفسـك وقد 
وصلت إىل ما كنت تحلم به، التفكري الزائد قد يؤثر عىل صحتك النفسية 

وبالتايل الجسدية، احذر من تدهور حالتك النفسية.

لديـك فرصة جيدة من أجل تحسـني وضعـك املادي يف 
هذه الفـرتة، عليك اغتنـام جميع الفـرص املتاحة يف 
العمـل، والعمـل أكثر عىل الوصـول إىل أهدافك، ال تهمل 
حياتـك الخاصة يا عزيزي العذراء، عليك املوازنة بني العمل 

وحياتك الشخصية والعائلة، االمور يف طريقها للتحسن اكثر.

تعانـي هذه الفرتة من القلـق والتوتر خاصة فيما 
يتعلـق بمسـتقبلك، األمـور تتحسـن، تتلقـى بعض 
العروض يف مسـارك املهني، عليك التفكري جيدا قبل اتخاذ 
أي قرار، تشـعر بالراحة النفسـية بشـكل مطلـق، انتبه 

لترصفاتك مع الرشيك، عليك االهتمام به اكثر.

تعود للعمل بطاقة إيجابية كبرية بعد أن قضيت 
اجـازة مميـزة مـع األصدقـاء، تشـعر بالراحة 
واإلقبال الشـديد عىل العمل والحياة، هناك الكثري من 
املهام التي عليك إنجازها يف الفرتة املقبلة، عليك وضع 

خطة واضحة لهذه املهام تعتمد عىل األولويات.

فرتة جيـدة من جميـع النواحـي، تعمل عىل 
تحسـني أدائـك يف العمـل، تتلقـى الكثـري مـن 
االشـادات مـن قبـل زمالئـك، أنت شـخص مبدع 
وتستحق النجاح، األمور العائلية جيدة، أخبار جيدة 
حول عىل مسـتوى العائلة، عليك التخفيف من حالة 

التفكري والقلق.

عـام جديـد وشـخصية جديـدة، شـعار وضعته 
لنفسـك من أجل العمل عىل تغيري شـخصيتك وكل 
ما يتعلق بك يف هذا العام، تخطط من أجل هذا التغيري 
وتعمـل عليه، قد تصادفك بعـض األزمات يف هذه الفرتة 

لكن تتمكن من تجاوزها بكل سهولة بسبب هدوئك.
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األمور ممتـازة وملصلحتك يف العمـل وتحقق إنجازات 
مهمـة، بعـض األخبـار السـيئة قـد تصلـك عـن احد 
االشـخاص املقربني، عليك ترتيب أولوياتك، اتصال هاتفي 
من صديق يحمل الكثري من العتاب، استمع له وحاول أن تحل 

الخالف بينك وبينه، انتبه لصحتك يا عزيزي خصوصاً للقلب.

سوف تتمكن من حل خالف بني زميلني لك يف العمل يا عزيزي برج 
الحمل كن عادالً وغري ظالم، شخصيتك املؤثرة واملقنعة تساعدك عىل 
الربوز يف العمل ويف الحياة الشـخصية، تتلقى مكافأة مالية أو مساعدة 
مـن قبل أحد األشـخاص، هناك قرار يشـغل تفكريك ولكـي تتمكن من 

حسمه بعد، استمع لنصائح العائلة واألصدقاء، انتبه لصحتك أكثر.

Ô”aã«@fiçÀ



مسابقة  تحكيم  للجنة  الخمييس  لقاء  املرصية  النجمة  انضمت 
الدياسبورا بالدورة الـ12 ملهرجان األقرص للسينما األفريقية، 
ويشارك يف عضوية هذه اللجنة املنتج السينمائي بيدرو 
بيمنتا من موزمبيق، والناقد واملؤرخ اللبناني الكبري 
الدياسبورا  مسابقة  يف  العريس.ويشارك  إبراهيم 
تاليا“  ”رحلة  و  تونس،  من  ”حرقة“  هي  أفالم   6
إنتاج بلجيكا، السنغال، لوكسيمربج، وفيلم ”الرسالة 
األخرية إىل نارص“ من أملانيا، و“نساء جزائريات يف فرنسا: 
إنتاج فرنس جزائري مشرتك، و“عىل قيد الحياة“  املرياث“ 
بلجيكا. إنتاج فرنيس سنغايل مشرتك، وفيلم ”جووا“ من 
لقاء الخمييس ممثلة مرصية تخرجت يف كلية التجارة، ثم 
وعملت  منه،  وتخرجت  املرسحية  الفنون  بمعهد  التحقت 
حياتها  بدأت  ثم   ، أكتوبر   6 جامعة  يف  بالتدريس  ذلك  بعد 
مرسحية  ىف  عملت  ثم  اإلعالنات،  مجال  يف  بالعمل  الفنية 
(تحب تشوف مأساة)، وعملت يف مسلسل (العطار والسبع 
أون  (شباب  كوم  والسيت  الطبالوي)،  و(حارة  بنات)، 
أشهر  ومن  القمر)  (جارة  اإلذاعي  واملسلسل  الين)، 
أعمالها مسلسل (راجل وست ستات)، وكذلك العديد من 
الزمالك،  يف  كذلك  أرض،  :أرض  منها  السينمائية  األفالم 
قلب جرئ، حاحا وتفاحة، الفارس واألمرية، عسكر يف 
املعسكر، عصفور الجنة . يشار إىل أن فعاليات الدورة 
الـ12 ملهرجان األقرص للسينما األفريقية تنطلق تحت 
شعار ”السينما خلود الزمان“، وصمم امللصق الخاص 
بالدورة لفنان الشاب محمود إسماعيل، إذ يقدم امللصق 
أساسية:  عنارص   3 يف  املهرجان  عن  برصًيا  تصورا 

السينما، األقرص، أفريقيا.
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وماجد  عجرم  نانيس،  النجمان  يحيي 

مهرجان  يف  غنائًيا،  حفالً  املهندس 

املقبل،  فرباير   ١٠ يوم  بالكويت  فرباير 

ويقدمان خالل الحفل باقة مميزة من 

معها  يتفاعل  التي  أغنياتهما  أشهر 

الجمهور.

وطرحت النجمة، نانيس عجرم، أغنيتها 

الجديدة «يا عيد»، عرب قناتها الرسمية 

بالكريسماس  احتفاالً  اليوتيوب  عىل 

عساف  سليم  وتلحني  كلمات  واألغنية 

نانيس  وظهرت  رزق،  باسم  وتوزيع 

بعض  يف  كليب  الفيديو  يف  عجرم 

وسط  وبناتها  زوجها  مع  املشاهد 

الكريسماس  بأجواء  واحتفاال  فرحة 

واألعياد.

وطرحت النجمة اللبنانية، نانيس عجرم، 

كليب أغنيتها الجديدة «علشانك»، عرب 

نور،  شادي  كلمات  من  وهي  يوتيوب، 

هاني  وتوزيع  رسور،  بالل  وألحان 

يعقوب.وكانت آخر أعمال نانيس عجرم 

مع  فيها  وتعاونت  صح»  «صح  أغنية 

واألغنية  مارشميلو،  العاملي  جي  الدي 

وألحان  الدين،  عالء  أحمد  كلمات  من 

مودي سعيد.

ما زالت إليسا تتصدر وسائل 

بسبب  اإلجتماعي  التواصل 

غيابها عن حفل توزيع جوائز 

JOY AWARDSبسبب   »

عالجية  رحلة  يف  تواجدها 

األمريكية،  املتحدة  بالواليات 

قد  عجرم  نانيس  وكانت 

صحة  عىل  الجمهور  طمأنت 

إليسا وعربت عن إفتقادها لها 

خالل الحفل .

لكن  و

ا  ذ ما

عن 

الخاصة  إليسا  تحضريات 

بألبومها الغنائي املنتظر؟

اإلحساس  ملكة  أن  يرتدد 

ألبومها  عمل  وفريق  إليسا 

إستقروا  الجديد  الغنائي 

املبارك  الفطر  عيد  موعد  عىل 

لطرح  املبدئي  املوعد  ليكون 

خالل  تأجيله  بعد  األلبوم 

بعض  بسبب  املاضية  الفرتة 

برشكة  الخاصة  الخالفات 

توزيع األلبوم مما جعل إليسا 

لحني  األلبوم  طرح  تؤجل 

إنتهاء األزمة.

ستقوم  إليسا  أن  علم  وقد 

بطرح أغنية سينغل خالل 

الفرتة القادمة فور عودتها 

من رحلتها العالجية حتى 

هذه  األلبوم  تأجيل  تعوض 

األغنية  أن  ويرتدد  الفرتة 

املرصية  باللهجة  ستكون 

الرومانيس  للطابع  وتنتمي 

عيد  إحتفاالت  مع  تزامناً 

إليسا  ان  بالذكر  الحب.جدير 

يف  الحب  عيد  حفل  ستحيي 

خوري  مروان  برفقة  لبنان 

كما أنها ستشارك يف مهرجان 

بحفل  بالكويت  فرباير  هال 

فرباير   ١٧ بـ  املهرجان  ختام 

املقبل.

وسارة  زين  من  كل  تصدر 
منذ  ميديا  السوشيال  وسائل 
ملسلسل  االوىل  الحلقات  عرض 
الثمن عرب شاشة منصة شاهد 
ماذا  وسنكشف  اإللكرتونية، 
عن  جمال  رزان  أو  سارة  قالت 
باسل  أو  زين  مواجهة  صعوبة 
الثمن. أحداث  ضمن  خياط 
تصوير  كواليس  هامش  عىل 
حلقات الثمن، بدأت رزان جمال 
«زين»  شخصية  عن  حديثها 
أحداث  ضمن  تواجهها  التي 
انها تكرهه كثرياً،  الثمن وقالت 
معقدة.وأضافت  شخصية  فهو 

ان سارة واجهت صعوبة كبرية 
تجعلها  لم  ولكنها  حياتها  يف 
صادقة  إمرأة  فهي  قاسية؛ 
من  العديد  ولديها  وشفافة 
أن  بمجرد  ولكن  الطموحات، 
كل  تركت  إبنها  بمرض  علمت 
أنها  أجله.وإعرتفت  من  يشء 
معقدة  حب  قصة  ستعيش 
شخصية  أنه  خاصة  زين؛  مع 
قاسية ولديه وجهة نظر خاطئة 
اإلفصاح  ورفضت  النساء  عن 
أنها  قالت  ولكنها  أرسارها،  عن 
اإلختالفات. رغم  الحب  وجدت 
وقالت رزان جمال عن شخصية 

تضحي  أن  مستعدة  أنها  سارة 
إبنها  حياة  أجل  من  يشء  بأي 
التضحية؟  بهذه  ستصل  فأين 
تجربة  أن  جمال  رزان  وذكرت 

 ٩٠ أنه  خاصة  صعبة  املسلسل 
العمل  فريق  كل  ولكن  حلقة 
يقدم أقىص ما بجهده من أجل 

نجاح املسلسل.

املُصّورة  أغنيتها  بانه  الفّنانة  أطلقت 
بالتعاون  أنا»  «يا  بعنوان  الجديدة 
.«يا   Universal Music MENA مع 
 Arabic Popالـ نوع  من  أغنية  أنا» 
كلمات  من  وهي  الدرامّي،  الكالسيكّي 
عامر  وتوزيع  بانه  وألحان  نّفار  تامر 

هذه  خالل  من  بانه  تتوّجه  شومايل.. 
أّياماً  ُمستذكرة  الطفلة  بانه  إىل  األغنية 
والطفولة  والعفوّية  بالرباءة  مليئة 
الزمن  مرور  مع  نفقدها  التي  الجميلة 
نمّر  التي  املُختلفة  الحياة  ومع محّطات 
بها. ُيذكر أّن أغنية «يا أنا» ُصّورت عىل 

طريقة الفيديو كليب يف بريوت تحت إدارة 
الثاني  هو  تعاون  يف  نبها  رامي  املخرج 
«مجانني».أغنية  أغنية  بعد  بانه  مع 
التطبيقات  جميع  عىل  ُمتوّفرة  أنا»  «يا 
الفيديو كليب فعىل قناة  أّما  املوسيقّية، 

بانه الخاّصة عىل موقع «يوتيوب .

”نتفليكس“  منصة  أعلنت 
لإلنتاج الفني عن خطط لتغيري 
طريقة وصول املستخدمني إىل 

خدماتها.
”الصن“  صحيفة  وذكرت 
املرتقب  التغيري  أن  الربيطانية 
من  املستخدمني  سيمنع 
مع  حساباتهم  مشاركة 
الدفع  دون  آخرين  مشرتكني 
لقاء امليزة، وذلك لضمان بقاء 

أرباح الرشكة.
األشخاص  عىل  وسيتعني 
استخدامهم  ضبط  تم  الذين 
آخرين  أشخاص  لحسابات 
إنشاء معلومات تسجيل دخول 

خاصة بهم.
إنه  ”نتفليكس“  إدارة  وقالت 
جديد  خيار  هناك  سيكون 
”مشاركة  خيار  إلضافة 
ستسمح  والتي  مدفوعة“، 
ولكن  متعددة  تعريف  بملفات 
اشرتاك  من  أقل  تكلفتها 

كامل.
”مشاركة  أن  وأضافت 
واسع  نطاق  عىل  الحساب 
املدى  طويلة  قدرتنا  تقوض 
نتفليكس  يف  االستثمار  عىل 

وتحسينها“.
أي مؤرش  اآلن  يوجد حتى  وال 

عىل موعد طرح امليزة.

كبريًا  تحديًثا  واتسآب  طرح 
ملياري  عددهم  البالغ  ملستخدميه 
البحث  إمكانية  تضمن  مستخدم، 
التاريخ  حسب  محادثة  عن  برسعة 
للمستخدمني  امليزة  تتيح  مرة،  ألول 
تحديد التاريخ الذي يريدون االنتقال 
إليه وتجنب التمرير خالل املحادثات 
الطويلة للعثور عىل ما يبحثون عنه.

اململوك  املراسلة  تطبيق  أن  كما 
لرشكة  Meta -سّهل أيًضا مشاركة 
الصور ومقاطع الفيديو واملستندات 
أو  العائلة  أو  األصدقاء  مع  األخرى 

الزمالء.
يمكن  الكمبيوتر  أجهزة  غرار  عىل 
الصور  ونقل  سحب  للمستخدمني 
ومقاطع الفيديو واملستندات األخرى 
أو  الصور  مثل  أخرى،  تطبيقات  من 

Safari يف دردشة  واتساب.
خيار  من  آب»  «واتس  استوحى  لقد 
جوجل  يف  اإلرسال»  عن  «تراجع 

جيميل أيًضا، مما يمنح املستخدمني 
إجراء  عن  للرتاجع  ثواٍن  بضع 

«الحذف من أجيل».
التحديث  يف  تقديمها  تم  أخرى  ميزة 
من  مزيًدا  املستخدمني  تمنح  األخري 
عندما  رؤيته  يمكنه  من  يف  التحكم 
باستخدام  باإلنرتنت  متصالً  يكون 

عنرص تحكم جديد يف الخصوصية.
مسنجر  فيسبوك  ميزة  وعكس 
إنشاء  واتساب  فريق  سّهل  املفيدة، 

محادثة جديدة مع نفسك.
املستخدمني  من  العديد  يستخدم 
كمساحة  الشخصية  الدردشة  هذه 
لتدوين املالحظات أو ترك التذكريات.

النقر   WhatsAppers لتطبيق  يمكن 
نفسك»  إىل  رسالة  «أرسل  زر  عىل 

للبدء.
متاحة  الجديدة  امليزات  هذه  لكن 
لألسف فقط ملن لديهم أحدث إصدار 

من التطبيق.

كشفت «أبل» عن مجموعة خاصة من اإلعدادات لحماية االطفال من املحتوى 
سواء  أطفالهم،  بأجهزة  التحكم  األمور  أولياء  عىل  لتسهل  الالئق،  وغري  الضار 

.Family Sharing آيفون» أو «آيباد»، مما جعلها تتطلق  منذ فرتة ميزة»
تتيح ميزة «املشاركة العائلية (Family Sharing) ملا يصل إىل ٦ أفراد من العائلة 
لديهم أجهزة «أبل»، بمشاركة الوصول إىل خدمات أبل املختلفة، مثل خطة «أبل 

ميوزيك» عىل سبيل املثال.
أفراد  أحد  بواسطة   Family Sharing مجموعة  إىل  طفل  حساب  إضافة  وعند 

العائلة البالغني، ستمنح أبل مقدمي الرعاية مجموعة من الخيارات.
التواصل  عىل  القدرة  وتقييد  للعمر،  املناسبة  املحتوى  قيود  ذلك  ويتضمن 
إىل  أجهزتهم،  عىل  يشء  أي  تنزيل  أو  لرشاء  البالغني  إذن  وطلب  اآلخرين،  مع 

الزمنية  والحدود  الشاشة،  توقف  أوقات  جدولة  جانب 
يف  البالغني  األشخاص  ألحد  ُيمكن  للتطبيقات.. 

إعداد  العائلة،  م  ُمنظِّ باسم  وُيعرف  العائلة، 
 iPhone املشاركة العائلية» للمجموعة من»
الخاص   Mac أو   iPod touch أو   iPad أو 

به.
العائليةعىل  «املشاركة  تفعيل  كيفية 

: iPod touch أو iPad أو iPhone
- انتقل إىل «اإلعدادات»

- اضغط عىل اسمك يف بداية القائمة 
- اضغط عىل «املشاركة العائلية»، ثم اضغط عىل 

«إعداد العائلة».
إلعداد  الشاشة  عىل  تظهر  التي  التعليمات  اتبع   -

عائلتك ودعوة أفراد من العائلة.
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أن تقرأ يف الغالب ال تخطط ال يهم إن كنت قارئا عاديا بلغة فرجينيا 
وولف أم إنتقائيا. قد تقرأ كل جديد إن كان يف حقل إختصاصك او ربما 
تزحف اىل حقول أخرى ولو من باب اإلطالع، أو «تبحوش» يف مكتبتك 
عن كتب كنت إشرتيتها ولم تجد الوقت املناسب لقراءتها.. أن تكتب 
تلك هي املسألة. الكتابة نوعان، نوع ما أنت مطالب به عىل غرار هذا 
العمود األسبوعي هنا يف «الزوراء». النوع اآلخر هو الذي تقرتحه أنت 
لنفسك برصف النظر عن الحجم والحقل وهل هو مجرد بحث ينرش 
الكتاب؟.  أو ربما يصل اىل مرحلة  يف مطبوع أو تنرشه عىل األنرتنت 
العربات.  املتن تسكب  املتن.. وعند  اىل  الهامش  هنا تنتقل من مرحلة 
فالبحوث الطويلة تختلف عن األعمدة واملقاالت القصرية لجهة إنها ـ 
البحوث الطويلةـ تحتاج اىل منهجية وتخطيط ومصادر.. وهذه كلها 
وحتى  جديد.  أنه  مايعتقد  تقديم  يريد  ملن  تفرغ  وربما  وقت  تحتاج 
من   البد  فكان  حني  حتى  «القشمرة»  يف  أستمر  فسوف  الوقت  يحني 
املكدسة  الكتب  من  اإلنتهاء  طريق  عن  وذلك  قراءاتي  ترتيب  إعادة 

حسب التصنيف. قررت أبدأ ملا تحت يدي من مذكرات. 
التي أرشف  الخفية»  «املذكرات  بمذكرات محمد حسنني هيكل  بدأت 
بهيكل  أعجب  جيل  من  وألنني  الباز..  محمد  املرصي  الكاتب  عليها 
ومدرسته الصحفية العمالقة. هيكل كتب هذه املذكرات يف أواخر أيامه 
تقريبا فإن معظم إن لم يكن كل من كتب عنهم كانوا قد إنتقلوا اىل 
دار البقاء، ولحق هو بهم بعد سنوات (تويف هيكل ٢٠١٦). ومع أنني 
أصدق بكل مايرويه هيكل فإن هناك من ال يصدق أو عىل األقل يرى 
إنه يبالغ. يل حكاية مع هيكل رحمه الله حر من يصدقها وحر من ال 
يصدقها. جاء هيكل اىل العراق عام ١٩٨٩ مدعوا يف أحد املؤتمرات عىل 
ما أتذكر. كنت صحفيا شابا آنذاك، التقيته يف فندق الرشيد حيث يحل 
ضيفا وكان معه حني التقيته رئيس وزراء مرص األسبق عزيز صدقي.. 
قدمت له نفيس مع إعجابي بكتبه التي كنت قرأتها ومن بينها «خريف 
الغضب». هيكل رحمه الله وأثناء الحديث عن هذا الكتاب قال يل.. هذا 
والكتاب  له  قلت  جانبي  من  مرص.  يف  كتابا   ١٥ ضده  صدر  الكتاب 
السادس عرش يف العراق. سألني مستغربا .. ما اسم هذا الكتاب وملن؟ 
أجبته «سقوط مدرسة هيكل» واملؤلف هو عزيز السيد جاسم.. كان 
املرحوم عزيز السيد جاسم مسجونا وقتذاك عىل خلفية كتابه «عيل 
سلطة الحق». سألني وهل عندك الكتاب أجبته نعم وإتفقنا أن أجلبه 
الرجل  شكرني  لهيكل  الكتاب  جلبت  بالفعل  الفندق..  اىل  مساء  له 
وغادرت.. كان هيكل غادر هو اآلخر اىل مرص وبعد إسبوعني أستدعيت 
اىل وزارة اإلعالم.. قيل يل الوزير «املرحوم لطيف نصيف جاسم» يريد 
«يشوفك» ومعك نسخة من كتاب عزيز السيد جاسم «سقوط مدرسة 
هيكل». دخلت عىل الوزير فبادرني بالسؤال التايل: هل التقيت هيكل؟ 
قلت له نعم عندما كان يف بغداد؟ ماذا دار بينكما؟ رسدت له القصة 
تحدثنا  إننا  أخربته  عندما  القصيد  بيت  عن  يبحث  كان  إنه  ويظهر 
عن مدرسته الصحفية وكتاب السيد جاسم؟ سألني.. هو طلب منك 
الذي أخربته  أنا  لم يكن يعرف عنه شيئا لكن  أجبته ال ألنه  الكتاب؟ 
وطلبه مني وأعطيته نسخة.. صمت الوزير وشطب عىل ورقة كانت 

عىل مكتبه وقال يل .. إنرصف. إنرصفت وإنتهى األمر. 
اىل  إنتقلت  معه  حكايتي  أتذكر  جعلتني  التي  هيكل  مذكرات  بعد 
«إسرتاتيجيات  كتاب  فبعد  نكدي.  طابع  ذات  مذكرات  مجموعة 
كيسنجر» التي يروي فيها ذكرياته مع نيكسون أيام كان مستشارا 
لألمن القومي فوزيرا للخارجية، قرأت مذكرات خالد عيل الصالح «عىل 
طريق النوايا الطيبة».. والصالح أول عضو قيادة قطرية لحزب البعث 
من  تاريخ  بالتفاصيل  الصالح  يروي  املايض..  القرن  خمسينيات  يف 
املؤامرات واملؤامرات املضادة ذات الطابع النكدي بينه ومع مجموعته 
وآخرين..  السعدي  صالح  عيل  ومجموعة  الركابي  فؤاد  تضم  التي 
وألنني بحاجة اىل اإلنتهاء مما لدي من أدب املذكرات إنتقلت اىل كتاب 
اعتقد  حظ»..  «سوء  وعنوانه  نادر  سامي  سهيل  املعروف  الصحفي 
إنتقلت  سهيل  حظ  سوء  بعد  املضمون..  عىل  للتدليل  يكفي  العنوان 
املناسبات  لم يكن يضحك حتى يف  الذي  «أوراق سعدون حمادي»  اىل 

الوطنية.
ووديع  حبش  جورج  مذكرات  تنتظري  حيث  طويلة  تزال  ال  القائمة 
حداد ومن بعدها قد أعود اىل بحثي أو أبحث عن حجة أخرى للتأجيل 
العراق  «تاريخ  من  الثمانية  املجلدات  مؤخرا  إشرتيت  إنني  السيما 
إبراهيم  الصديق  نصيحة  عىل  بناًء  العزاوي  لعباس  إحتاللني»  بني 

الصميدعي و.. حبل التربيرات عىل الجرار.
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