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بغداد/ الزوراء:
والسـعودية  االردن  مـن  كل  هنـأت 
العـراق بمناسـبتي نجاح اسـتضافة 
بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 
الـ 25 وفوز املنتخب الوطني العراقي 
اإلعالمـي  املكتـب  بالبطولة.وقـال 
لرئيس مجلس الوزراء، يف بيان، تلقته 
”الـزوراء“: إن ”رئيس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، تلقى اتصاال هاتفيا 
من العاهل األردني، عبد الله الثاني بن 
الحسـني، بحث معه تنميـة العالقات 
الثنائية بني البلديـن، وتعزيز التعاون 
املتبـادل، وتنميته يف مختلف املجاالت، 
فضالً عن مناقشـة القضايا اإلقليمية 
املشـرتك“. االهتمـام  ذات  والدوليـة 

وأضـاف البيـان أن ”ملـك األردن عبد 
الله الثاني، قدم خالل االتصال تهانيه 
إىل رئيـس مجلـس الوزراء بمناسـبة 
فوز املنتخب العراقـي بكأس خليجي 
25 التـي اسـتضافها العراق، وأشـاد 

بحسـن تنظيـم البطولـة“.يف غضون 
ذلك، ذكرت وكالة االنباء السعودية إن 
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سـعود ويل العهـد، رئيـس مجلس 
الـوزراء، بعث برقيـة تهنئة إىل محمد 
شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء 
يف جمهورية العراق، بمناسبتي نجاح 
جمهوريـة العـراق يف تنظيـم بطولة 
كأس الخليـج العربـي لكـرة القـدم 
الخامسـة والعرشين، وفـوز املنتخب 
العراقـي األول لكـرة القـدم بـكأس 
البطولـة .وقـال ويل العهـد: ”يرسنـا 
بمناسـبتي نجاح جمهورية العراق يف 
تنظيم بطولـة كأس الخليـج العربي 
لكرة القدم الخامسة والعرشين، وفوز 
املنتخـب العراقـي األول لكـرة القدم 
بـكأس البطولـة، أن نعـرب لدولتكم 
عن أصدق التهانـي، وأطيب التمنيات 
بتحقيـق مزيد مـن التقـدم والنجاح 

لشعبكم وبلدكم الشقيق ”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة النفط، امـس األربعاء، 
االجـراء  عمـل  بتحويـل  املبـارشة 
اليوميني اىل عقود، مبينة ان ذلك جاء 
استناداً اىل توجيه نائب رئيس الوزراء 
وزير النفط حيـان عبد الغني.وقالت 
الـوزارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
وزارة  يف  واملاليـة  االداريـة  ”الدائـرة 
االجـراءات  اتخـاذ  بـارشت  النفـط 
الالزمة لتحويل عمل االجراء اليوميني 

وفق قـرار مجلس الـوزراء رقم 267 
لسـنة 2022 اىل عقـود وفـق القـرار 
315 لسـنة 2019“.واضاف ان ”ذلك 
جاء بتوجيه مبـارش من نائب رئيس 
الوزراء لشـؤون الطاقـة وزير النفط  
حيان عبـد الغني اىل الدائـرة االدارية 
واملاليـة بـاالرساع يف إصـدار تعميـم 
اىل الـرشكات والتشـكيالت النفطيـة 
لتنفيذ قرار تحويل املشمولني بالقرار 

اىل عقود“. 

برلني/ متابعة الزوراء:
بعدما علت أصوات من الداخل األملاني 
تنـدد باملوافقة عىل إرسـال دبابات 
”ليوبارد“ للقتـال يف أوكرانيا، أطل 
املستشـار األملاني، أوالف شولتس، 
األربعـاء، يف كلمـة أمـام الربملـان 
يوضـح املوقف.وأوضـح شـولتس 
أن بـالده سـتتعامل مـع الـرشكاء 

لتقديم الدعم العسـكري ألوكرانيا.
كما أضـاف أن العملية العسـكرية 
الروسية هي سـبب املتاعب اليوم، 
معترباً أن عىل الجميع العمل بشكل 
رسيع لتغطية نقص الغاز يف البالد.

ورأى أن روسيا تحاول تغيري الواقع 
بأوكرانيـا بالقـوة، معلنـاً أن بالده 
سـتقّدم السـالح الثقيـل لكييـف.

وذكـر أن برلـني سرتسـل دبابـات 
”باتريـوت“  وأنظمـة  ”ليوبـارد“ 
الالزمة، مشدداً  الدفاعية  واألنظمة 
عـىل أن الهـدف من ذلك مسـاعدة 
أوكرانيا يف الدفاع عن نفسها.وأعلن 
املستشـار األملاني أن بالده ستعمل 
األوكرانيـة  القـوات  تدريـب  عـىل 
عـىل قيـادة وصيانـة الدبابات.ويف 

بيان ملجلـس الـوزراء األملاني تمت 
املوافقـة عىل إرسـال 14 دبابة من 
والسـماح  ”ليوبـارد2-“،  طـراز 
بإرسـال ”ليوبارد“ مـن دول ثالثة 
إىل أوكرانيا.ورصحـت أملانيـا بأنها 
سرتسـل 14 دبابـة ”ليوبـارد2-“، 
كما سمحت للدول الرشيكة بإرسال 
هـذه الدبابـات أيضـا إىل أوكرانيا.

ويأتي القـرار األملاني بعد أن أعلنت 
بريطانيا عن أنها ستوفر 14 دبابة 
من طراز ”تشالنجر2-“واسع عىل 
أنها محاولة إلقناع الحلفاء اآلخرين 
بإرسال ”ليوبارد“، التي يوجد منها 
مخـزون أعىل بكثري يف جميع أنحاء 

أوروبا.

الزوراء/ حسني فالح:
أشـاد خـرباء اقتصاديـون بخطـوات الحكومة 
بشـأن تطبيق نظـام الدفع االلكرتونـي، وفيما 
اكـدوا ان هـذا النظـام سيسـهم يف الحـد مـن 
عمليات الفساد ويسـهل عملية التداول النقدي، 
شددوا عىل رضورة تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق 

االكاديمـي  املواطنني.وقـال  وتثقيـف  النظـام 
والخبـري االقتصـادي، صفوان قـيص، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان وجود كتلة نقدية ما يقارب ٧٠ 
تريليـون دينار خـارج النظام املـرصيف ال يمكن 
تتبعها ستسـهل مهمـة الفاسـدين يف الحصول 
عىل الدينار العراقي.وأضاف: ان اتمتة االجراءات 

سـواء عىل مسـتوى الـوزارات االتحادية او عىل 
مسـتوى القطاع الخـاص بإدخال نظـام بي او 
اس وتعميمـه عىل جميع الوحـدات االقتصادية 
سيسـهل مهمـة معرفة من ايـن يأتـي الدينار 
واين يذهب، وبالتايل سـيحد من عمليات الفساد 
وبشكل كبري.من جانبه، قال الخبري االقتصادي، 

باسـم جميـل، يف حديـث لـ»الـزوراء»: انـه ما 
زال املواطـن العراقي يسـتخدم الـكاش النقدي 
وهـذا ما يعرضه اىل مشـاكل عديـدة. مؤكدا: ان 
تطبيق نظـام الدفع االلكرتوني رضوري ملواكبة 

التطورات يف العالم السيما يف املجال املرصيف.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيأة النزاهة أبرز نشاطات هيئة 
النزاهـة االتحادية لشـهر كانون االول 
املايض، فيما اشـارت اىل صدور ٤٧ أمر 
قبض واسـتقدام بحـق ذوي الدرجات 
العليا خالل الشـهر املايض.فيما أعلنت 
الهيئـة االتحاديَّة صدور أمر اسـتقداٍم 

بحـقِّ وزيـر الداخليَّة السـابق {عثمان 
الغانمـي} عـىل خلفيَّـة ارتكابـه عمداً 
مـا يخالف واجبات وظيفتـه؛ لتحقيق 
املنفعة الشـخصيَّة عىل حساب الدولة.
وأكـدت دائـرة التحقيقـات يف النزاهة 
أنَّ محكمـة جنايات ُمكافحة الفسـاد 
املركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة 

السـابق عـىل خلفيَّـة عـرض وتقديم 
كشٍف ُمشـرتٍك غري دقيٍق وغري ُمطابٍق 
للحقيقـة، وعرضه عىل مجلس الوزراء 
قـراٍر  السـتحصال  طارئـٍة؛  بجلسـٍة 
باسـتثنائه مـن إجراءات بيـع وإيجار 
أمـوال الدولـة؛ بهدف االسـتحواذ عىل 
قطعـة أرٍض تبلغ مسـاحتها {٢٨٨٠} 

مـرتاً ملنفعته الشـخصيَّة عىل حسـاب 
أنَّ  الدائرة  الدولة».وأوضحـت  مصلحة 
«الكشـف املُعدَّ من قبل دوائر التسجيل 
العمرانّي والبلديَّة  العقاري والتخطيط 
ة مـا ورد  يف الديوانيَّـة بـنيَّ عـدم صحَّ
بالكشـف املرافق طياً {طلب الوزير إىل 
وزيـر املاليَّـة}».وأضافـت إنَّ محكمة 

جنايـات ُمكافحـة الفسـاد املركزيَّـة 
أصدرت أمـر االسـتقدام بحـقِّ الوزير 
السـابق؛ فضـال عـن ثالثـة متهمـني 
اخريـن، هـم اعضـاء لجنة الكشـف، 
استناداً ألحكام املادة (٣٣١) من قانون 

.« العقوبات العراقيِّ

á‘‰€a@fiÎaán€a@ÚÓ‹‡«@›ËèÌÎ@Übè–€a@Âfl@á®a@¿@·ËèÓé@Ô„Î6ÿ€¸a@…œá€a@‚bƒ„@Z@@@@@@@@Ä€@ÊÏÌÜbón”a

Ôöbæa@ãËì€a@fi˝Ç@bÓ‹»€a@pbuäá€a@Îà@’¢@‚aá‘néaÎ@ùj”@ãflc@47@ZÚÁaç‰€a

È‘Ój�m@›j”@Ú‡ˆ˝æa@Ú˜Ój€a@Ú˜ÓËm@ÒäÎãö@Û‹«@aÎÜáí

@›ibi@ÔÄœ@µ‘jéc@µƒœb´@3Î@’ibè€a@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ@o«ánéa

بريوت/ متابعة الزوراء:
قـرر النائب العام التمييزي، غسـان عويـدات، امس األربعاء، 
اطـالق رساح كل املوقوفـني يف قضيـة انفجـار مرفـأ بريوت 
وسـط أزمة قضائيـة بعد اعـالن املحقـق العـديل يف القضية 
اسـتئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شـهراً عـىل تعليقها.وقرر 
عويـدات، وفـق مذكـرة اطلعت عليهـا وكالة فرانـس برس، 
”اطـالق رساح املوقوفني كافة يف قضيـة انفجار مرفأ بريوت 
دون اسـتثناء ومنعهم من السـفر وجعلهم بترصف املجلس 
العديل“.جاء قراره إثر اتخاذ املحقق العديل قراراً بإخالء سـبيل 
خمسـة فقط من املوقوفني.من جهتـه، أوضح املحقق العديل 

بانفجار مرفأ بريوت طارق البيطـار قائال: ”ال قيمة قانونية 
لقرار مدعي العام التتمييزي بإخالء سـبيل املوقوفني بقضية 
انفجـار املرفأ“.وأضـاف: ”تجـاوب القوى األمنيـة مع قرار 
عويدات بإخالء سـبيل املوقوفني سـيكون بمثابة انقالب عىل 
القانون“.وتابع القايض طارق البيطار مؤكدا: ”املحقق العديل 
وحـده من يملك حق إصدار قرارات إخالء السـبيل، وبالتايل ال 
قيمـة قانونية لقرار غسـان عويدات“.والثالثاء، أدرج قايض 
التحقيقـات يف قضيـة مرفأ بريوت، طـارق البيطـار، النائب 
العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، عىل قائمة 

املدعى عليهم الستجوابهم الشهر املقبل.

اثيوبيا/ متابعة الزوراء:
يـزور رئيس الـوزراء اإلثيوبي، آبي 
أحمـد، اليـوم الخميـس، العاصمة 
السـودانية الخرطوم، وسـط حالة 
مـن التوتر بـني البلدين جـراء نزاع 
حـدودي مسـتمر منـذ عقود.وقال 
مصـدر دبلومـايس إن ”أبـي أحمد 
سـيزور الخرطـوم اليـوم الخميس 
السيادي  املجلس  وسـيلتقي رئيس 
الفريـق أول عبد الفتـاح الربهان“. 
فيما لم تصدر بيانات رسـمية حتى 
اآلن عن الزيارة املرتقبة.وشـدد عىل 

أن القضايـا العالقـة بـني الدولتني 
يمكـن حلهـا عـرب الحـوار، مؤكدا 
حـرص السـودان عـىل االحتفـاظ 
بعالقات وثيقة مـع الجارة إثيوبيا.

يذكر أن الربهـان كان التقى أحمد، 
منتصف شـهر أكتوبر املايض، وأكد 
خالل جلسـة املباحثات عىل هامش 
منتدى ”تانـا“ حول قضايا السـلم 
واألمن يف إفريقيـا يف مدينة بحردار 
اإلثيوبيـة، أنه من املمكـن التوصل 
التفاق بشـأن القضايا الفنية لسـد 

النهضة.
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بغداد/ الزوراء:
استقبل كل من رئيس  مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، الوفد اإلعالمي 
األردنـي  بحضـور نقيـب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العرب، مؤيـد الالمي، وفيما أكد رئيس 
تحالـف الفتـح، هـادي العامـري، أن 
اسـتضافة خليجـي 25 كانـت كفيلة 
الحقيقيـة،  العـراق  صـورة  بعكـس 
اشـار الوفد االعالمي االردني اىل سعيه 
للتعـاون مـع املؤسسـات العراقية يف 
مجاالت الصحافة واالعالم وتكنولوجيا 
املعلومـات، مثمنـني الدعـوة الكريمة 
وحسن الضيافة واالسـتقبال من قبل 

نقابة الصحفيني العراقيني.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقته ” الـزوراء“ ان 
رئيـس مجلس الـوزراء محمد شـياع 
الوفـد االعالمـي  السـوداني اسـتقبل 
االردنـي الـذي يضم رؤسـاء عـدد من 
املؤسسات اإلعالمية األردنية، بحضور 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي والسفري 
االردني يف بغداد. وقدم الوفد، بحسـب 
البيان، التهنئة اىل السـوداني بمناسبة 
فـوز املنتخـب الوطني بـكأس بطولة 
خليجي 25 يف البرصة.كما اسـتعرض 
خـالل اللقـاء أبـرز القضايـا وامللفات 
التي تحظى باالهتمام املشـرتك، ودور 
اإلعـالم يف إسـناد الجهود التـي تواجه 
مختلف التحديـات يف املنطقة والعالم.

وأشـاد رئيس مجلس الوزراء بالعالقة 

التاريخية بني العراق واألردن ومستوى 
التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني 
يف مجاالت عدة، مشـريا اىل دور العراق 
املحـوري يف املنطقـة، واعتمـاده مبدأ 
التـوازن يف إقامـة عالقاتـه مـع دول 
املنطقـة والعالم.بـدوره، أكـد رئيـس 
مجلس النواب، محمد الحلبويس، خالل 
استقباله الوفد اإلعالمي األردني أهمية 
دور اإلعالم بتعزيز التعاون بني العراق 

واألردن، بحضـور نقيـب الصحفيـني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العـرب، مؤيـد الالمـي. وذكـر املكتب 
االعالمـي لرئيس الربملان يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس النواب، 
محمد الحلبويس، استقبل وفدا إعالميا 
يضـم عـددا من مسـؤويل املؤسسـات 
اإلعالمية األردنية بحضور رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب نقيـب الصحفيني 

ب بالوفد  العراقيني، مؤيد الالمي، ورحَّ
الزائر“. مشريا إىل ”العالقة املتينة التي 
تربط بني البلدين والتعاون املسـتمر يف 
املجاالت كافة، وأهميـة دور اإلعالم يف 
تعزيز هذا التعـاون، وبما يعود بالخري 
عىل الشـعبني الشـقيقني“.من جهته، 
أكـد الوفـد، بحسـب البيـان، دعمهم 
اإلعالمي للتعاون الثنائي، معربين عن 
اعتزازهـم بالعالقـات التـي تربط بني 

البلدين وحظوهـا باهتمام جاللة امللك 
عبـد الله الثاني، كما نقـل الوفد الزائر 
تحيـات جاللة امللـك إىل رئيس الربملان، 
الـذي حّملهم بـدوره تحياته، مشـيدا 
بـدوره يف تطوير العالقـات الثنائية.يف 
غضـون ذلك، أكد رئيس تحالف الفتح، 
هادي العامري، أن اسـتضافة خليجي 
25 كانت كفيلـة بعكس صورة العراق 
يف  العامـري  مكتـب  الحقيقية.وقـال 

بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”رئيـس 
تحالف الفتح هادي العامري اسـتقبل 
يف مكتبـه ببغـداد وفـداً إعالميـاً يضم 
عدداً من مديري ومسـؤويل املؤسسات 
العامـري،  األردنية“.وأكـد  اإلعالميـة 
خالل اللقاء، أن ”العراق عاش تجربته 
الديمقراطية بعـد التخلص من النظام 
الديكتاتوري إالّ إن اإلعالم املنفلت املدار 
من الخارج عمل بخبث بالضد من هذه 

التجربـة، وعمد عىل تسـويق الصورة 
السـوداوية عن أوضاع العراق“، مبينا 
أن ”كل ذلـك لـم ينجح“.وتابع أن ”ما 
جرى يف البرصة من اسـتضافة ناجحة 
ورائعـة لبطولة خليجي 25 كان كفيال 
بأن يعكس صـورة العـراق الحقيقية 
والتـي تتمتع أوضاعـه باألمن واألمان 

واالستقرار“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
إكمال  اليارسي،  هيام  االتصاالت،  وزيرة  أعلنت 
اإلنرتنت  خدمة  إلطالق  الالزمة  الفنية  املتطلبات 
اليارسي  املقبل.وقالت  شباط  من  األول  يف  املدعوم 
املقبل  «ابتداًء من ١ شباط  إنه  يف ترصيح صحفي: 
ستطلق خدمة اإلنرتنت املدعوم وتم تهيئة املتطلبات 
أن  كافة».وأضافت  الالزمة  والتجهيزات  الفنية 
ستأتيه  مواطن  كل  سيطلبها  التي  الباقة  «سعة 
كاملة دون مشاركة آخرين بالسعة نفسها وبرسعة 
غري محدودة والخدمة ستتوفر عرب رشكات مرخصة 
اإلنرتنت  ملرشوع  التحتية  البنية  بتوفري  اضطلعت 

املدعوم ونحن شجعناها وقدمنا لها تسهيالت».

@pbj‹�nfl@fib‡◊g@Â‹»m@p¸bóm¸a
‚Ï«áæa@o„6„�a@÷˝†g

@Åbv‰i@÷aã»€a@Êb˜‰Ëm@ÚÌÜÏ»è€aÎ@ÊÜä˛a
Ú€Ï�j€bi@kÉn‰æa@åÏœÎ@25@ÔvÓ‹Ç

@ıaãu˛a@›ÌÏzni@Òãíbjæa@Â‹»m@¡–‰€a
ÜÏ‘«@∂g@µÓflÏÓ€a

@ÚÓõ”@¿@µœÏ”Ïæa@…Óª@Åaãé@’‹�Ì@ıbõ‘€a@NN@Êb‰j€
pÎ7i@dœãfl@äbv–„a

@ÂÌá‹j€a@µi@ãmÏn€a@Âfl@Ú€by@¡éÎ

@‚ÏÓ€a@ÊaÜÏè€a@äÎçÌ@ÔiÏÓq�a@ıaäåÏ€a@êÓˆä
bËœb‰˜néaÎ@pb‘Ó‘zn€a@’Ó‹»m@Û‹«@�aãËí@13@á»i

ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@Âfl@5◊˛a@Úó®a@Û‹«@àÏznèm@á‰:aÎ@µó€a@pb◊ãí@ZÏflÏéåbn‡æa@Òãÿ€a@äÎÜ@¿@—v‰€a@ÚœbÓõi@⁄ÏÁÜÎ@ıbiãËÿ€a@ÈuaÏÌ@ıaäÎç€a@NN‚ÏÓ€a6@ô 5@ô

bÓ„aã◊Î˛@ÚÓ«bœÜÎ@pÏÌãmbi@Ú‡ƒ„cÎ@\ÜäbiÏÓ€^@pbibiÜ@›é6é@µ€ãi@Z@ên€Ïí
aá‰€ÏiÎ@bè„ãœÎ@bÓ„b�Ìãi@Âfl@kÓyãm@¡éÎ

بغداد/ الزوراء:
اكدت املحكمة االتحادية عدم صحة قرارات مجلس الوزراء السابق بشأن تحويل االموال 
«الزوراء»:  عليه  اطلعت  بيان  يف  العليا  االتحادية  املحكمة  كردستان.وقالت  اقليم  اىل 
املرقمة  الوزراء  مجلس  قبل  من  الصادرة  القرارات  صحة  بعدم  الحكم  قررت  إنها 
((١٩٤) يف ٢٠٢١/٦/١٥ و (٢٢٦) يف ٢٠٢١/٧/٦ و(٢٥٧) يف ٢٠٢١/٨/٣ و (٣٣٥) 
يف ٢٠٢١/٩/٢٢ و (٤٠١) يف ٢٠٢١/١١/٢ و (٨) يف ٢٠٢٢/١/١١) حكماً باتاً وملزماً 
جمهورية  دستور  من  و٩٤)  ثالثاً   /٩٣) املادتني  أحكام  اىل  استناداً  كافة  للسلطات 
العراق لعام ٢٠٠٥ واملادتني (٤/ ثالثاً و٥/ ثانياً) من قانون املحكمة االتحادية العليا 

رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ املعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١ وأفهم علناً .

@ıaäåÏ€a@ê‹™@paäaã”@ıbÃ€hi@·ÿ®a
ÊbnéÜãÿ€@fiaÏfl˛a@›ÌÏzni@Úñb©a@’ibè€a

@@@12ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@4ô@›Óñb–n€a



›yaãæa@äbónÇaÎ@Úœbßa@Òb‰‘€a@ Îãìfl@âÓ–‰m@¿@ aãé�bi@ÈuÎ

È‘Ój�m@›j”@Ú‡ˆ˝æa@Ú˜Ój€a@Ú˜ÓËm@ÒäÎãö@Û‹«@aÎÜáí

@˛@|‡è„@Â€Î@µy˝–€a@pb‘znèfl@Ú„åaÏæa@¿@b‰»öÎ@ZÔ„aÜÏè€a
Ú«aäç€a@›‡»i@›Çán€a@ÚËu

@Übè–€a@Âfl@á®a@¿@·ËèÓé@Ô„Î6ÿ€¸a@…œá€a@‚bƒ„@Z@@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏÌÜbón”a
á‘‰€a@fiÎaán€a@ÚÓ‹‡«@›ËèÌÎ

@ÒÜbÓé@‚6±@÷aã»€a@ZÔuã«˛a
ÈmÜbÓé@⁄bËn„a@ùœãÌÎ@fiÎá€a

@äb»éc@Üá±@Übón”�€@äaåÏ€a@ê‹1a
›flb»fl@∂g@çË1a@ÜÏé˛a@¡–‰€a

@Ú–Ó–Ç@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@xÏ‹qÎ

بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
األربعاء،  امس  السوداني،  شياع 
بمرشوع  وضعت  الحكومة  ان 
املالية  التخصيصات  املوازنة  قانون 
شدد  وفيما  الفالحني،  ملستحقات 
عىل عدم السماح ألي جهة سياسية 
وجه  الزراعة،  وزارة  بعمل  التدخل 
القناة  مرشوع  تنفيذ  يف  باإلرساع 

الجافة واختصار املراحل.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان، تلقته ”الزوراء“: أنَّ 
الوزراء محمد شياع  ”رئيس مجلس 
إىل  زيارة  امس  أجرى  السوداني، 
اجتماعاً  وعقد  الزراعة،  وزارة  مقر 

باملسؤولني فيها“.
”سري  الزيارة  خالل  السوداني  وأكد 
ومدى  الزراعية،  الخّطة  تطبيق 
مشرياً  تنفيذها“،  مستلزمات  توفر 
الزراعي  للملف  الحيوية  ”املكانة  اىل 
جرى  الذي  الحكومي  الربنامج  يف 
قابلة  تطبيقية  خّطة  ليكون  وضعه 
للتنفيذ عىل أرض الواقع، وأن العمل 
يف الوزارة يجب أن يكون وفق خّطة 

متكاملة واضحة“.
وأضاف ان ”زيارته إىل وزارة الزراعة 
يف  الحكومة  نهج  عىل  للتأكيد  تأتي 
هذا  ألهمية  التنفيذي،  برنامجها 
االقتصادي  الواقع  إصالح  يف  القّطاع 
املهم  ”من  أنه  اىل  الفتاً  بالعراق“، 
الوزارة  عمل  مسارات  نشخص  أن 
املسارات  القانون،  وفق  املحددة 
والخدمية،  والبحثية  اإلرشادية 

ومستوى تنفيذها“.
يف  ضعف  وجود  أّرشنا  ”إننا  وتابع: 
التنسيق بني وزارة الزراعة والوزارات 

تكامل  وجود  من  بد  ال  إذ  األخرى، 
مشددا  والزراعة“،  الصناعة  بني 
عىل رضورة ”تنفيذ الخطة الزراعية 
للموسم  الوزراء  مجلس  أقرها  التي 
كامل  عىل   2022/2023 الشتوي 
األمن  مجال  يف  ألهميتها  املساحة 

الغذائي“.
املقبل  الزراعي  ”املوسم  أن  اىل  ولفت 
ال  فالح  ألي  دعم  أي  فيه  يكون  لن 
الحديثة  الزراعة  تقنيات  يستخدم 
وهذا  بالرش،  الحديثة  الري  وطرق 
القطاع  إصالح  سياسة  من  جزء 
”الحكومة  أن  مبيناً  الزراعي“، 
املوازنة  قانون  مرشوع  يف  وضعت 
املالية  التخصيصات   ،2023
ملستحقات الفالحني للموسم الشتوي 

ال  بمدة  وسترصف   ،2022/2023
تتجاوز األسبوعني“.

مع  ثنائية  لجان  ”تشكيل  اىل  وأشار 
عقارات الدولة لتذليل املعوقات أمام 
املستثمرين ومع رشكة الكندي إلنتاج 
اللقاحات، من أجل تأمني مستلزمات 
مشاريع الثروة الحيوانية“، موضحاً 
اهتمام  هناك  يكون  أن  ”يجب  أنه 
الزراعي،  واالستثمار  باملستثمر 
الجادين  املستثمرين  ورعاية 

وتوجيههم وفق أهداف الوزارة“.
أجل  من  نعمل  ”أننا  وذكر 
العرصية،  القرى  مرشوع  إكمال 
خريجي  من  املتفرغني  واستقطاب 
واملعاهد  والبيطرة  الزراعة  كليات 
الزراعية، واالنفتاح عىل  واالعداديات 

خلق  يف  ألهميته  التخصصات  باقي 
الوقت  ”يف  مؤكداً  العمل“،  فرص 
املنتج  حماية  عىل  فيه  نعمل  الذي 
كذلك،  املستهلك  حماية  عىل  نعمل 
ومن املهم ضبط االسترياد بعيداً عن 
املواطن  يحتاجه  ما  وتوفري  الفساد، 

من منتجات الثروة الحيوانية“.
عمل  تقييم  عىل  نعمل  ”أننا  واكد 
املقرصين  ومحاسبة  الوزارة 
ولن  واجباتهم،  أداء  يف  واملتلكئني 
نسمح ألي جهة سياسية بالتدخل يف 
”الزراعة  أن  اىل  الفتاً  الوزارة“،  عمل 
أن  ومؤهل  ومستدام  مهم  قطاع 

يخلق التنمية الحقيقية“.
الوزراء  مجلس  رئيس  وجه  كما 
باإلرساع  السوداني،  شياع  محمد 

الجافة  القناة  مرشوع  تنفيذ  يف 
واختصار املراحل. 

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
رئيس مجلس  إن“   ، بيان  يف  الوزراء 
الوزراء محمد شياع السوداني ترأس 
اجتماعاً خصص لبحث سري العمل يف 
مرشوع القناة الجافة، حرضه وزير 
املكلفة  االستشارية  والرشكة  النقل 

بإعداد تصاميم املرشوع“.
البيان،  بحسب  الوزراء  رئيس  وأكد 
ضمن  يندرج  املرشوع  هذا  أّن“ 
تركز  التي  االسرتاتيجية  املشاريع 
برضورة  موجهاً  الحكومة“،  عليها 
اإلرساع يف تنفيذه واختصار املراحل، 
والفوارق  العائدات  تحقيق  أجل  من 
عىل  إيجاباً  تنعكس  التي  النوعية 

االقتصاد العراقي.
الوزراء  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
واألمني  السوداني  شياع  محمد 
جمال  الوطني  املرشوع  لحزب  العام 
تدعيم  أهمية  الضاري،  الوهاب  عبد 

االستقرار الداخيل.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”رئيس مجلس  إن   ، بيان  يف  الوزراء 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
الثالثاء، األمني  استقبل، مساء أمس 
العام لحزب املرشوع الوطني العراقي 

جمال عبد الوهاب الضاري“.
يف  البحث  شهد  ”اللقاء  أن  وأضاف، 
الوطنية  الساحة  مستجدات  آخر 
والخدمية  السياسية  الُصعد  عىل 
التأكيد  ”تم  أنه  إىل  الفتاً  العامة“، 
واالستقرار  األمن  تدعيم  أهمية  عىل 
املواطنني  احتياجات  وتلبية  الداخيل، 
بما  املجاالت،  مختلف  يف  الخدمية 

يلبي طموحاتهم“.

الزوراء/ حسني فالح:

الحكومة  بخطوات  اقتصاديون  خرباء  أشاد 

االلكرتوني،  الدفع  نظام  تطبيق  بشأن 

الحد  يف  سيسهم  النظام  هذا  ان  اكدوا  وفيما 

التداول  عملية  ويسهل  الفساد  عمليات  من 

البيئة  تهيئة  رضورة  عىل  شددوا  النقدي، 

املالئمة لتطبيق النظام وتثقيف املواطنني.

وقال االكاديمي والخبري االقتصادي، صفوان 

كتلة  ان وجود  لـ“الزوراء“:  قيص، يف حديث 

خارج  دينار  تريليون   70 يقارب  ما  نقدية 

النظام املرصيف ال يمكن تتبعها ستسهل مهمة 

الفاسدين يف الحصول عىل الدينار العراقي.

عىل  سواء  االجراءات  اتمتة  ان  وأضاف: 

مستوى  عىل  او  االتحادية  الوزارات  مستوى 

اس  او  بي  نظام  بإدخال  الخاص  القطاع 

االقتصادية  الوحدات  جميع  عىل  وتعميمه 

الدينار  يأتي  اين  من  معرفة  مهمة  سيسهل 

عمليات  من  سيحد  وبالتايل  يذهب،  واين 

الفساد وبشكل كبري.

باسم  االقتصادي،  الخبري  قال  جانبه،  من 

زال  ما  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  جميل، 

النقدي  الكاش  يستخدم  العراقي  املواطن 

مؤكدا:  عديدة.  مشاكل  اىل  يعرضه  ما  وهذا 

رضوري  االلكرتوني  الدفع  نظام  تطبيق  ان 

املجال  يف  السيما  العالم  يف  التطورات  ملواكبة 

املرصيف.

والتكييف  االجواء  تهيئة  يجب  انه  وتابع: 

واالجهزة  وتوفر  للمواطنني  والتثقيف 

بعض  وتحدث  بأخطاء  نقع  ال  حتى  الكاملة 

اإلشكاالت. مبينا: ان هذا النظام سيخفف من 

الفساد املسترشي ويخفف من االخطاء التي 

االمراض  نقل  بالتعامل ويقلل من  قد تحدث 

عند التعامل بالنقدي.

أما الباحث االقتصادي، احمد املاجدي، فقال 

العالم  دول  جميع  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 

تقلل  وبدأت  االلكرتوني،  الدفع  بنظام  تعمل 

التعامل النقدي املبارش. مؤكدا: ان هذا النظام 

فيه مزايا كثرية منها عدم حمل النقود والتي 

قد تتعرض اىل الضياع او االختالس او الرسقة، 

لعدم  التعامل  يف  االحراجات  تقلل من  وكذلك 

توفر أي فئة من العملة النقدية عند التعامل 

كون العملية ستكون الكرتونية.

امور عدة  اىل  النظام يحتاج  ان هذا  واضاف: 

لتطبيقه منها إلزام املصارف العراقية بتطوير 

عملها وفقا للبنوك العاملية من خالل االتمتة، 

وتثقيفية  توعوية  برامج  بث  عن  فضال 

اموالهم  ايداع  عىل  لتشجيعهم  للمواطنني 

البطاقة  عىل  الحصول  مقابل  املصارف  يف 

النظام وكيفية  بمزايا  وإعالمهم  االلكرتونية 

استخدامه.

ل البنك املركزي العراقي  ويف وقت سابق، فصَّ

البالد  يف  اإللكرتوني  الدفع  تعميم  إيجابيات 

أشار  وفيما  والتجار،  للمواطنني  بالنسبة 

ملزمة  كإجراءات  ستعمم  الطريقة  أن  إىل 

بنّي  التجارية،  واملحال  املشاريع  ألصحاب 

كارد  والفيزا  كاملاسرت  الحالية  البطاقات  أن 

الحاجة  دون  بالدفع  استخدامها  املمكن  من 

إلصدار أخرى جديدة.

وقال نائب محافظ البنك املركزي، عمار حمد 

خلف، يف ترصيح صحفي: إن ”قرار الحكومة 

املفاصل  بجميع  اإللكرتوني  الدفع  بتفعيل 

العراقي  واالقتصاد  للبنك  مهماً  دعماً  يمثل 

وكذلك  الورقية  األموال  نقل  تكاليف  وتقليل 

جعلها بمأمن“.

هذه  إدخال  عىل  يعمل  ”البنك  أن  وأضاف 

الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كاسرتاتيجية 

توطني  ملرشوع  استكماال  أساسية  عمل 

الرواتب الذي بدأ منذ سنوات وهو يدعم تقليل 

منافذ رصف األموال (الكاش) باعتباره حالة 

ال تخدم االقتصاد العراقي“.

إيجابية  آثار  له  اإللكرتوني  ”الدفع  أن  وتابع 

إذ  واملصارف،  والتجار  املواطنني  عىل  كبرية 

الحصول  تكاليف  سيقلل  للمواطن  بالنسبة 

عىل الراتب أو اإليراد جراء ما يدفعه من أموال 

للتاجر  وبالنسبة  النقدية  الدفع  أدوات  عرب 

ستكون حركة أمواله بمأمن بدل أن يحملها 

معرضة  وتكون  أماكن  يف  يكدسها  أو  معه 

يؤدي  ما  سيطرته،  عن  الخارجة  للظروف 

لتلفها“.

الدفع  عملية  ممارسة  كيفية  وحول 

البطاقات  ”جميع  أن  خلف  بنّي  اإللكرتوني، 

التي يمتلكها املواطنون كالفيزا واملاسرتكارد 

ولن  الدفع  جهاز  عرب  استخدامها  باإلمكان 

جديدة  بطاقات  إلصدار  حاجة  هناك  تكون 

املمكن  من  البطاقات  وهذه  يمتلكونها،  ملن 

وستمكن  العراق  خارج  أيضاً  استخدامها 

املواطن من الحصول عىل سعر ترصيف بعملة 

الترصيف  سعر  من  أعىل  يزوره  الذي  البلد 

للكاش“.

وأردف كما أن ”البطاقة ستمكن املواطن من 

املنافذ  من  ديناراً   1465 بسعر  الدوالر  رشاء 

من  أفضل  وهو  املركزي  البنك  وفرها  التي 

رشائه كاش بسعر أعىل“.

وبالنسبة لألجهزة املستخدمة يف الدفع، قال: 

إن ”هذه األجهزة موجودة لكنها قليلة، واآلن 

بعد قرار مجلس الوزراء سيقوم البنك املركزي 

الحصول  كلف  وتقليل  لتوفريها  بإجراءات 

التسوق  ومنافذ  للرشكات  بالنسبة  عليها 

لتحقيق  البنك  قرارات من  والتجار وستصدر 

هذا الهدف“.

بغداد/ الزوراء:
قاسم  القومي  األمن  مستشار  أكد 
العراق  األعرجي، امس األربعاء، ان 
يحرتم سيادة الدول ويرفض انتهاك 

سيادته.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
قاسم  القومي  األمن  ”مستشار  ان 
رئيس  بمكتبه  استقبل،  األعرجي 
مجلس  يف  اإلنسان  حقوق  لجنة 

النواب، النائب أرشد الصالحي“.
ملفات  بحثا  ”الجانبني  ان  واضاف 
وإعادة  واألمن  اإلنسان  حقوق 

إىل  وسنجار،  تلعفر  يف  النازحني 
بني  والتنسيق  التعاون  جانب 
القومي ومجلس  مستشارية األمن 
االهتمام  ذات  امللفات  يف  النواب، 

املشرتك“.
أن  اللقاء،  خالل  األعرجي،  وأكد 
الدول  سيادة  يحرتم  ”العراق 
ويرفض أن يكون منطلقاً لالعتداء 
الوقت  نفس  ويف  الجوار،  دول  عىل 
إىل  انتهاك سيادته“، مشريا  يرفض 
املنطقة  واستقرار  أمن  ”تعزيز  أن 
والتعاون  والحوار  بالتفاهم  يكون 

وتكاتف الجميع“.

بغداد/ الزوراء: 
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
األربعاء، حالة الطقس يف البالد لأليام 
املقبلة، فيما توقعت تساقطاً لألمطار 
والثلوج وارتفاعاً يف درجات الحرارة.

”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
يف  الخميس  اليوم  البالد  ”طقس  أن 
صحواً  سيكون  الوسطى  املنطقة 
غائماً  سيكون  الغربية  اقسامها  ويف 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع 
خفيفة فيها، بينما سيكون الطقس 
يتحول  صحواً  الشمالية  املنطقة  يف 
تدريجياً اىل غائم مع فرصة لتساقط 
سيكون  فيما  فيها،  مطر  زخات 
صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس 
يتشكل  كما  الغيوم،  بعض  مع 
الصباح  يف  األماكن  الضباب يف بعض 

درجات  أما  تدريجياً،  ويزول  الباكر 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 

السابق يف عموم البالد“.
غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
الجمعة سيكون يف املنطقة الوسطى 
يتحسن  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
سيكون  فيما  الظهر،  بعد  تدريجياً 
غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
لتساقط  فرصة  مع  غائم  اىل  جزئياً 
الرشقية  اقسامها  يف  مطر  زخات 
بينما  الظهر،  بعد  تدريجياً  ويتحسن 
سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية 
صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات 
األقسام  يف  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 
مقاربة  وتكون  والجنوبية،  الوسطى 
من  الشمايل  القسم  يف  السابق  لليوم 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
املجهز  األسود  النفط  أسعار  األربعاء،  امس  لإلقتصاد،  الوزارّي  املجلس  حدد 
”املجلس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الخارجية،  وزارة  املعامل.وذكرت  إىل 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  الثالثة،  جلسته  عقد  لإلقتصاد  الوزارّي 
كل  وعضويَّة  لإلقتصاد  الوزارّي  املجلس  رئيس  حسني،  فؤاد  الخارجيَّة  وزير 
العمل والشؤون االجتماعية، الصناعة  التجارة،  املاليَّة،  التخطيط،  من: وزراء 
ونائب  العراقّي  املركزّي  البنك  ُمحافظ  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  واملعادن، 
للُشُؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  وُمستشار  لالستثمار  الوطنيَّة  الهيئة  رئيس 
القانونيَّة“.وأضاف  للُشُؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  وُمستشار  اإلقتصاديَّة 
البيان، أن ”املجلس ناقش مشاكل ومعوقات معامل القطاع الصناعّي الخاص 
واملُختلط بحضور ممثلني عن وزارتّي النفط والصناعة واملعادن ورئيس إتحاد 
الصناعات العراقّي وعدد من أصحاب معامل القطاع الخاص واملُختلط، إذ أوىص 
األسفلت  إىل معامل  املجهز  األسود  النفط  يكون سعر  بأن  الوزراء  إىل مجلس 
يتجاوز  ال  أن  عىل  (دبي)  العامليَّة  النرشة  سعر  من   (35%) بسعر  املؤكسد 
سعر الطن الواحد (250) ألف دينار، وبكمية ترتاوح بني  (-70 100 %) من 
د املجلس، بحسب البيان، عىل أنَّ ”سعر النفط األسود  الطاقة التصميميَّة“.وأكَّ
بشأن  أّما  ثابتاً،  سيبقى  للطن،  دينار  ألف   (100) بسعر  املعامل  من  املُجهز 
املعامل األُخرى يكون السعر (150) ألف دينار للطن الواحد، مع إلزام جميع 
معامل اإلسفلت املؤكسد واملعامل األخرى بتسجيل عّمالهم لدى دوائر الضمان 
اإلجتماعي وخالل (4) أشهر وبخالفه ال يتم تجهيزهم بالوقود، ويف حال ترضر 
أحد الطرفني فرياجع القرار بعد (3) أشهر“.وطالب املجلس، بـ“املوافقة عىل 
املكتسبة لعام 2023  املناعة  زيادة كلفة مناقصة تجهيز عالج مرىض نقص 
الكلية  الكلفة  زيادة  املوافقة عىل  الواحد، وكذلك  للفيال  (850) دوالر  وبسعر 
الثانية، واملوافقة عىل زيادة الكلفة الكلية  ملرشوع مجاري بعقوبة / املرحلة 

ملرشوع تأهيل معامل الرشكة العامة للحديد والصلب“.

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة 

م/ إعالن
مناقصة محلية

(١٠٢/م/ د ي أ /٢٠٢٣) تجهيز (٤٠) طن رشيط نحايس ذو الرقم الرمزي  R      /B لتصنيع محوالت التوزيع سعة 
١١/٢٥٠ عىل أن يكون من منشأ آسيوي أو أوربي وحسب الرشوط املذكورة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة االوىل)                                   تاريخ الغلق (١٩ /٢٠٢٣/٢) 
لتقديم عطاءاتهم  الخربة  املؤهلني وذوي  العطاءات  العامة ) بدعوة مقدمي  الصناعة واملعادن/رشكة دياىل  يرس (وزارة 

بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد 

االلكرتوني (info@dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٨٩٦٠٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط ثمانمائة وستة وتسعون مليون دينار عراقي ال 

غريها) واصل مخازن رشكة دياىل العامة.
وثمانمائة  مليون  وعرشون  ستة  (فقط  عراقي  دينار   (٢٦٨٨٠٠٠٠) هو  للمناقصة  االولية  التأمينات  مبلغ  مقدار  ب - 

وثمانون الف دينار عراقي ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي الغريها) غري قابل للرد 

إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
تعبئة  يتم  ان  ويجب  العطاء)  (نماذج  الرابع  القسم  يف  املوجود  العطاء  صيغة  نموذج  يستخدم  ان  العطاء  مقدم  د-عىل 

النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس) وان اخر 
موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٣/٢/١٩، وان العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر رشكتنا/ 
غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٣/٢/٢٠ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة
ورئيس مجلس االدارة 
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برلني/ متابعة الزوراء:

بعدما علت أصوات من الداخل األملاني 

تنـدد باملوافقـة عىل إرسـال دبابات 

”ليوبـارد“ للقتـال يف أوكرانيـا، أطل 

املستشـار األملانـي أوالف شـولتس، 

األربعاء، يف كلمة أمام الربملان يوضح 

املوقف.

وأوضح شـولتس أن بالده ستتعامل 

مع الرشكاء لتقديم الدعم العسكري 

ألوكرانيا.

كمـا أضـاف أن العملية العسـكرية 

الروسـية هي سـبب املتاعـب اليوم، 

معترباً أن عىل الجميع العمل بشـكل 

رسيع لتغطية نقص الغاز يف البالد.

ورأى أن روسـيا تحاول تغيري الواقع 

بأوكرانيـا بالقـوة، معلنـاً أن بـالده 

ستقّدم السالح الثقيل لكييف.

دبابـات  سرتسـل  برلـني  أن  وذكـر 

”باتريـوت“  وأنظمـة  ”ليوبـارد“ 

واألنظمـة الدفاعية الالزمة، مشـدداً 

عـىل أن الهـدف مـن ذلـك مسـاعدة 

أوكرانيا يف الدفاع عن نفسها.

وأعلـن املستشـار األملانـي أن بـالده 

ستعمل عىل تدريب القوات األوكرانية 

عىل قيادة وصيانة الدبابات.

ويف بيان ملجلس الوزراء األملاني تمت 

املوافقـة عـىل إرسـال 14 دبابة من 

طراز ”ليوبارد2-“، والسماح بإرسال 

”ليوبارد“ من دول ثالثة إىل أوكرانيا.

ورصحـت أملانيـا بأنها سرتسـل 14 

دبابـة ”ليوبـارد2-“، كما سـمحت 

للدول الرشيكة بإرسال هذه الدبابات 

أيضا إىل أوكرانيا.

ويأتي القـرار األملاني بعـد أن أعلنت 

بريطانيـا عن أنها سـتوفر 14 دبابة 

من طراز ”تشـالنجر2-“، والتي كان 

ينظـر إليهـا عـىل نطاق واسـع عىل 

أنها محاولـة إلقناع الحلفاء اآلخرين 

بإرسـال ”ليوبارد“، التي يوجد منها 

مخـزون أعىل بكثـري يف جميع أنحاء 

أوروبا.

وقـد رحبـت بريطانيـا بما أسـمته 

اتخـذه  الـذي  الصحيـح“  ”القـرار 

”حلفاء وأصدقاء (الناتو)“ بإرسـال 

دبابات ”ليوبـارد“ إىل أوكرانيا، حيث 

كتب رئيـس الوزراء الربيطاني رييش 

سـوناك يف تغريـدة لـه عـىل موقـع 

”تويـرت“ أن تلك الدبابـات ”إىل جانب 

دبابـات (تشـالينجر2-) الربيطانية 

الدفاعيـة  النـريان  قـوة  سـتعزز 

ألوكرانيا“.

من جانبها رحبت كذلك كل من بولندا 

وفرنسا وأوكرانيا بالقرار.

اسـتعدادها  عـن  الربتغـال  أعلنـت 

”ليوبـارد2-“  دبابـات   4 إلرسـال 

األملانية إىل أوكرانيا.

 Correio da ذلـك صحيفـة  ذكـرت 

Manha املحليـة، نقـال عـن مصـدر 

مقـرب مـن الحكومة، حيـث تمتلك 

الربتغـال 37 دبابة، 12 منها يف حالة 

جيدة.

وقد وافق مجلس الوزراء األملاني عىل 

إمـداد دول ثالثة بدبابـات ”ليوبارد“ 

ألوكرانيا، فيما ذكرت وسـائل اإلعالم 

الفنلنديـة أنـه باإلضافـة إىل أملانيـا 

فإن كل من بولندا وفنلندا وإسـبانيا 

واليونـان والدنمـارك لديهـم دبابات 

”ليوبارد“.

بغداد/ الزوراء:
تظاهـر املئات من املواطنـني، امس االربعاء، 
امام مبنى البنك املركزي وسط بغداد للمطالبة 
بتخفيض سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.
وقال مراسل ”الزوراء“: ان تظاهرة انطلقت 
امس بمشاركة املئات من سكان بغداد، فضال 
عـن آخرين قدموا مـن مختلـف املحافظات 
العراقيـة، بدءا من سـاحة الرصايف، لتمتد إىل 

عمق شـارع الرشـيد مقابل السـوق العربي 
حيث مبنـى البنك املركـزي العراقي ومجمع 

املصارف الحكومية العراقية. 
بإنهـاء  طالبـوا  املتظاهريـن  ان  واضـاف: 
املضاربات يف أسـعار رصف الـدوالر، واتخاذ 
إجراءات اقتصادية عاجلة إلعادة سعر رصف 
الدوالر ضمن السـياق الرسـمي ومحاسـبة 

الفاسدين.

فنلندا/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الفنلنديـة عـن منحها 
تفويضـاً لتصدير معدات عسـكرية إىل تركيا 
بعـد تعليـق تصديرهـا منـذ خريـف 2019 
عـىل خلفية إطالق أنقرة عملية عسـكرية يف 

سوريا.
وقالـت املستشـارة الخاصة يف الـوزارة ريكا 
بيتكانـني لفرانس بـرس إن رخصة التصدير 

تتعلق بفوالذ سيستخدم يف صناعة الدروع.
كمـا أضافت: ”لـم يتم إصـدار أي تراخيص 

تصدير تجارية لرتكيا منذ أكتوبر 2019“.
يشار إىل أن استئناف تراخيص تصدير املعدات 

العسـكرية هـو أحد الرشوط التـي وضعتها 
أنقرة إلعطاء الضوء األخرض النضمام فنلندا 

والسويد إىل حلف شمال األطليس (ناتو).
وكانت سـتوكهولم قد رفعـت تعليق تصدير 

هذه املعدات إىل تركيا يف نهاية سبتمرب.
يأتـي هـذا اإلعـالن بعـد أن أرجـأت أنقـرة، 
الثالثاء، محادثات مع السـويد وفنلندا حول 
انضمامهما للناتو، تزامنـاً مع إدانة الرئيس 
الرتكـي رجـب طيـب أردوغـان سـتوكهولم 
لسـماحها بتظاهـرة حـرق خاللها ناشـط 
يمينـي متطـرف نسـخة من املصحـف أمام 

سفارة أنقرة يف السويد.

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
أدى زعيـم حـزب العمـال كريـس هيبكنـز 
اليمني الدسـتورية رئيسـا لوزراء نيوزيلندا، 
امس األربعاء، عقب اسـتقالة رئيسة الوزراء 

جاسيندا أرديرن، األسبوع املاىض.
وأدى هيبكنـز اليمـني أمـام الحاكـم العـام 
لنيوزيلنـدا خـالل حفـل أقيـم يف العاصمـة 
ويلينجتون حسـبما أفادت قنـاة فرانس 24 

اإلخبارية.
وقال هيبكنز بعـد توليه منصبه إن هذا أكرب 
امتيـاز وأكـرب مسـؤولية يف حياتـي، أشـعر 
التحديـات  ملواجهـة  والحماسـة  باالندفـاع 

املاثلة.

وتقع اآلن عىل عاتق هيبكنز املسؤول السابق 
عن مكافحة كوفيد19-، مهمة إحياء شعبية 

الحكومة قبل االنتخابات املقررة يف أكتوبر.
وانتخـب حزب العمال، هيبكنـز ”44 عاما“، 
الـذى كان وزيـرا معنيـا بمكافحـة كورونا، 
وكذلك وزيرا للرشطة، من أجل قيادة الحزب 

والبالد.
ويأتي ذلك بعد اسـتقالة أرديـرن (42 عاما) 
عـىل نحو مفاجئ، قائلة إنهـا ”لم يعد لديها 

املزيد لتقدمه“ يف ما يتعلق بقيادة البالد.
وأحدثت اسـتقالة أردرن صدمة يف نيوزيلندا 
بعد أقل من ثالث سـنوات عـىل فوزها بوالية 

ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
األربعـاء،  امـس  رشـيد،  جمـال 
أن العاصمـة بغـداد وبقيـة املدن 
العراقية تشهد تحسناً واستقراراً 
أمنياً ما يسـهم يف  إنجاح برنامج 
أن  إىل  أشـار  فيمـا  الحكومـة، 
العراق يسـعى إىل تطويـر قدراته 
واالسـتخباراتية  العسـكرية 

بالتعاون مع األصدقاء.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية 
تلقتـه ”الـزوراء“: أنَّ ”رئيـس 
اللطيـف  عبـد  الجمهوريـة 
جمال رشيد، اسـتقبل امس يف 
قرص بغـداد، عدداً من سـفراء 
الـدول العربيـة املعتمدين لدى 

العراق“.
وأوضح رشـيد، وفقـاً للبيان، أن 
”نتائج تشـكيل الحكومة الحالية 
مثمرة رغم الوقت الذي استغرقته 
يتمتـع  وبرنامجهـا  بالتشـكيل، 
بالجديـة وتشـخيص األولويـات 
بتقديـم  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة 
الخدمات الرضورية وإعادة إعمار 
البنى التحتية، وهذا ما سيتحقق  
يف ظـل االسـتقرار والسـالم الذي 
يعيشـه العراق حاليا بعد سنوات 

الحروب واإلرهاب والعنف“.
وأشـار إىل ”مشـاركته يف مؤتمـر 
القمة العربية يف الجزائر“، مشيدا 
”بالقـرارات التـي تمخضـت عن 
القمـة ودور الجامعـة العربيـة، 
ونجاح الشقيقة الجزائر يف تنظيم 

القمة“.
ولفـت اىل أن ”القـادة والرؤسـاء 
العـرب رحبوا بتشـكيل الحكومة 
وبـدور العـراق يف حـل القضايـا 
العالقة بني الدول العربية“، معربا 
عن سـعادته لزيارته جمهوريتي 

مرص والجزائر.
وأكـد أن ”الحفـاظ عـىل البيئـة 
ودول  عامليـة  قضيـة  أصبـح 
املنطقـة مهتمـة جـدا بتحسـني 
البيئـة ومعالجـة شـحة املياه“، 
الفتـا اىل أن ”الـدول األوروبيـة يف 
منتدى دافـوس االقتصادي كانت 
مهتمة بمشـاركة العـراق وأبدت 
استعدادها للتعاون فهم يعتربون 
منطقتنا غنية وحضارية ومهمة، 
وكان هنـاك اهتمـام ايضـا مـن 
دافـوس  مؤتمـر  يف  املشـاركني 

بالديمقراطية واهميتها“.
وذكـر أن ”العـراق يملـك فرصـا 

اسـتثمارية واعـدة لكننـا نحتاج 
اىل تأهيـل البنـى التحتية وينبغي 
التنسـيق والتعـاون مـع الـدول 
العربية لخلق بيئة اسـتثمارية يف 
العراق“، مبيناً أن ”العراق يحتاج 
يف هـذا املجـال اىل تعـاون ثنائـي 

وثالثي مع األشقاء العرب“.
واعـرب عن امله ”اقـرار امليزانية 
خالل الفرتة املقبلة، والتي لم يتم 
املصادقة عليها منذ ثالث سنوات 
مما تسبب يف تأخر إنجاز املشاريع 
الحيويـة“، داعيـا ”السـفراء اىل 
بلدانهـم  يف  الـرشكات  تشـجيع 

لغرض االستثمار يف العراق“.
أكـد  األمنـي  الوضـع  وبشـأن 
رئيـس الجمهوريـة أن ”الوضـع 
مسـتقر لكن اإلعالم لم ينقل هذه 
الصـورة عـن العـراق لألسـف“، 
داعيـا ”السـفراء اىل نقل الصورة 
الحقيقة عن العراق وحالة األمان 

يف مدنه“.
وقـادة  ”رؤسـاء  أن  إىل  ولفـت 
وسياسـيني أعربـوا عـن دعمهم 
للعـراق يف جهوده لرتسـيخ األمن 
بإقامـة  ورغبتهـم  واالسـتقرار 

عالقات فعالة معه“.
فيما قدم سـفراء الـدول العربية 
لرئيـس  وتقديرهـم  شـكرهم 
الجمهورية عىل حفاوة الرتحيب، 
مؤكدين ”حرص بلدانهم ورغبتها 
يف توسـيع آفـاق التعـاون وبمـا 
يؤّمـن املصالـح العليـا للجميـع 
يف  الشـعوب  تطلعـات  ويحقـق 

الرفاه والتقدم“.
وبنّي السـفري اإلماراتي أن ”بالده 
تحرص عىل توثيـق العالقات بني 

البلدين“، مؤكداً أن ”هناك رشكات 
جاهزة للعمل يف العراق“.

كما تحدث السـفري السـوري عن 
تفائل حكومته بأن يكون للعراق 
دور يف تحسـني العالقات العربية، 
وأن تسـتمر الحكومة العراقية يف 

خطواتها التي اتخذتها.
السـعودي  السـفريان  وتطـرق 
والكويتي إىل أهمية االسـتثمار يف 
العراق والعمل عىل وضع اتفاقية 
حمايـة االسـتثمار وبمـا يحفـز 
املسـتثمر عـىل البـدء بالخطوات 

املبارشة  للعمل. 
أن  السـعودي  السـفري  وأكـد 
عـن  بديـال  أصبـح  ”االقتصـاد 
العسـكرية“،  القـوة  اسـتعمال 
التنسـيق  ”رضورة  اىل  مشـريا 
والتعاون وتسـهيل اإلجراءات من 
العمل االسـتثماري  أجل تطويـر 

واستغالل الفرص املتاحة“.
أما السـفري اللبناني فقد أشار إىل 
”رضورة دعـم القطـاع الخـاص 
الـذي يحتاج اىل رشاكـة حقيقية 

مع القطاع العام“.
وقّدم السـفراء تهانيهم بمناسبة 
فـوز املنتخـب العراقـي ببطولـة 
الخامسـة  الخليج بدورتها  كأس 

والعرشون.
يف غضون ذلك، ذكر بيان، للمكتب 
اإلعالمي لرئاسـة الجمهورية، أن 
”رئيس الجمهوريـة عبد اللطيف 
جمـال رشـيد، اسـتقبل يف قرص 
بغداد، قائد قيادة القوات املشرتكة 
يف نابويل الجنرال ستورت مونش، 
العـراق  يف  الناتـو  بعثـة  وقائـد 

الجنرال جيوفاني انوتيش“.

وأضـاف البيان، أنه ”جرى، خالل 
اللقاء، استعراض املهام التي تقوم 
بهـا البعثة يف العـراق، ودورها يف 
تقديم املشـورة والتدريب للقوات 
األمنيـة العراقية لغـرض تأهيلها 

ورفع قدراتها العسكرية“.
وأكـد رشـيد، أن ”العراق يسـعى 
العسـكرية  قدراتـه  تطويـر  إىل 
مـع  بالتعـاون  واالسـتخباراتية 
األصدقاء من أجل ترسـيخ األمن 
واالستقرار يف املدن العراقية، وبما 
يعزز جهوده يف مكافحة اإلرهاب 

والقضاء عىل بؤره“.
الجمهوريـة  رئيـس  وتحـدث 
لدافـوس  مؤخـرا  زيارتـه  عـن 
حـول  دارت  التـي  والنقاشـات 
الحـرب القائمـة حاليـا مـا بـني 
روسـيا وأوكرانيا، مؤكداً ما أشار 
إليـه يف املؤتمر مـن أن ”الحروب 
والرصاعـات تتسـبب يف خسـائر 
وعسـكرية  واقتصاديـة  ماديـة 

وضحايا بني املدنيني““.
تنتهـي  ”أن  أملـه  عـن  وأعـرب 
الرصاعات والحروب ليعم السالم 
يف العالـم“، مذكـرا بمـا مـّر بـه 
العراق من حروب عبثية تسـببت 
يف إنفـاق مبالـغ طائلـة وإيقاف 
للبلـد  والنمـاء  التطـور  عجلـة 
يف  سـلبية  اقتصاديـة  وتأثـريات 

أغلب املجاالت.
وأشـار إىل أن ”العاصمـة بغـداد 
وبقية املدن العراقية تشهد تحسناً 
واسـتقراراً أمنيـاً خالل السـنتني 
األخريتني وهو ما يسهم يف  إنجاح 
برنامج الحكومة التـي نقدم لها 
لتنفيـذ  اإلجرائيـة   التسـهيالت 

برنامجهـا خاصـة فيمـا يتعلـق 
باملشـاريع السـرتاتيجية املهمة، 
وهـو ما انعكـس باإليجـاب عىل 
الحياة العامة حيث شهدت تطوراً 
الخدمـات الرضوريـة  يف تقديـم 

وتأهيل البنى التحتية“.
وأكد ”السـعي لتحسـني األوضاع 
بجـذب االسـتثمارات والنهـوض 
بواقع االقتصاد العراقي، وخاصة 
مـرشوع تطوير وتوسـيع مدينة 
الفاو الصناعية، وتحديث وسائط 
النقل والصناعات البرتوكيمياوية 
والطاقـة املتجددة ، وإيقاف الغاز 
املحرتق واالستفادة منه صناعياً، 
باإلضافة إىل احتضـان املؤتمرات 
الرياضية، واالرتقاء  واملهرجانات 
بواقـع الرتبيـة والتعليم وإصالح 

مسرية هذا القطاع الحيوي“.
 ولفت إىل زيارتـه لدولتي الجزائر 
العربيـة  الـدول  ومـرص ورغبـة 
بالتعاون عىل ترسـيخ اسـتقرار 
العراق لكونه سيسهم يف استقرار 
كامـل منطقـة الـرشق األوسـط 
ملا للعراق من أهمية سـرتاتيجية 

وقوة تأثري عىل املنطقة العربية. 
وتطرق رشيد إىل ”تحسني العالقات 
ما بني الحكومة االتحادية وإقليم 
كردسـتان كونها تخدم استقرار 
العـراق، وكذلـك الوضـع الخاص 
العراقيـة وخاصة  الحـدود  بأمن 
ونقاشـات  تركيـا،  الجـارة  مـع 
مشـرتكة تتعلق بموضـوع املياه 
املواطنني وأمنهم، وهو  وسـالمة 
العراقـي  الجيـش  يحققـه   مـا 
بالتعـاون مع قوات البيشـمركة 

عىل الحدود العراقية“.
الناتو  وأشـاد، بـ“مواقف حلـف 
الداعمـة للعـراق يف حربـه ضـد 
اإلرهـاب، ودوره يف إطـار برامج 
العسـكرية وتقديم  القدرات  بناء 
االستشـارات األمنية“، معرباً عن 
أملـه ”باسـتمرار التعـاون وبما 
يحقق األهداف املرجـوة يف تعزيز 

أمن البالد“.
بـدوره، عـّرب قائد قيـادة القوات 
املشـرتكة يف نابـويل عـن ”رغبـة 
الحلـف يف توطيـد العالقـات مع 
العـراق يف املرحلة املقبلة“، مؤكداً 
”أهمية العمل والتنسـيق املشرتك 
ملحاربة اإلرهاب، ورضورة تواصل 
الجهـات  مختلـف  مـع  البعثـة 
العراقيـة وبمـا يسـهم يف إنجاح 

مهامها يف العراق“.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت وزارة الصناعة واملعادن عن عزمها 
وضع اسـرتاتيجية مدروسـة لدعم القطاع 
الخـاص، فيمـا اكـدت تشـخيصها ألبـرز 

مشكالت القطاع الخاص الصناعي.
وقالـت املتحدثـة باسـم الـوزارة، ضحـى 
الجبوري، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان وزارة 
الصناعة واملعادن بصدد وضع إسرتاتيجية 
مدروسـة لدعـم القطـاع الخـاص، وهـي 
مستمرة بتنسيق العمل مع القطاع الخاص 
عن طريق املديرية العامة للتنمية الصناعية 
إحدى تشـكيالت وزارة الصناعـة واملعادن 

التـي من خاللها تتم مفاتحـة كل الجهات 
املعنية كالرضائب والكمارك ووزارة النفط 
والبيئـة ويعتمد عليهـا يف إصدار املوافقات 

الخاصة بالقطاع الخاص.
وبينـت ان ”لدى الوزارة عمال مشـرتكا مع 
القطـاع الخاص وحسـب توجيهـات وزير 
الصناعة واملعادن املهندس خالد بتال النجم 
نعمل حالًيا عىل تحديث هذه اآللية حسـب 
املؤرشات الحديثة وبمـا يتالءم مع الوضع 

الراهن“.
القطاعـني،  بـني  الرشاكـة  قانـون  وعـن 
اوضحت انه“ سبق أن حرضنا ندوة ٢٠١٩ 

نظمتها وزارة التخطيط وبحضور ممثلني 
عـن مجلـس النـواب وتـم تثبيـت بعـض 
املالحظات بصدده، كما ان مسـودة قانون 
الرشاكة بني القطـاع العام والخاص معدة 
مـن قبـل وزارة التخطيط واجريـت عليها 
تعديـالت من قبل مجلس الوزراء وارسـلت 

اىل الربملان“.
واشـارت اىل ان ”وزير الصناعـة عقد عدة 
اجتماعات مـع اتحاد الصناعـات العراقي 
باعتبارها الجهة املعنيـة بالقطاع الخاص 
وعدد من الصناعيني وتم خاللها تشخيص 
العديد من املشاكل واملطالب منها ما يخص 

وزارة النفط من خالل تقديم الدعم بتجهيز 
الحصـص بالتسـاوي مـن النفط األسـود 
وبعضهـا متعلق بعقـارات الدولـة وأمانة 

بغداد واألعمار واإلسكان والبلديات“.
واضافـت ان هنـاك“ مطالـب تخص دعم 
االسترياد واإلعفاءات الكمركية والرضيبية، 
وأخرى تتضمن وضـع آلية إلخضاع منافذ 
وتوفـري  الضوابـط  إىل  كردسـتان  إقليـم 
الحمايـة للمنتوجات“. مؤكـدة ان ”بعض 
املشـاكل تحـل حسـب صالحيات الـوزارة 
وبعضها تحتاج إىل ترشيعات وبعضها يتم 

رفعها إىل مجلس الوزراء“.
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جمهورية العراق                           العدد:٢٢١٧/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                      التأريخ: ٢٠٢٣/١/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

 اعالن
اىل املدعى عليه كل من: محمد حسن غايل

                                    وحسنني مهدي حسن
                                     وندى مهدي حسن

أصـدرْت محكمـة بـداءة النارصيـة بتأريـخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ 
قرارها الغيابي بحقك والقايض بإزالة شـيوع العقار تسلسـل 
(٢٩٤٣٧/١١٠ جزيـرة) بيعـا باملزايدة العلنيـة وتوزيع صايف 
ثمنـه عـىل الـرشكاء كل حسـب سـهامه.. وملجهوليـة محل 
اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني ولك 
حـق (االعرتاض واالسـتئناف والتمييز) خالل املـدة القانونية 

وفق االصول.
القايض
عزيز شنته الجابري

جمهورية العراق                                                                                  
وزارة العدل                                                                                                                  العدد : ٢٠٢٢/٣٣٨٢                                                                                

دائرة التنفيذ                                                                                                                 التاريخ :  ٢٣/ ١ /٢٠٢٣
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه (اسعد يحيى مكطوف )
لقد تحقق لهذه املديرية مديرية تنفيذ النارصية وكتاب مركز رشطة الحسني رقم ٥٠٠ يف ٢٠٢٣/١/٢٢ ومختار 
منطقـة الرافدين انك مجهـول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ عليه، 
واسـتنادا للمـادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا يف الصحف الرسـمية خالل خمسـة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش يف الصحف الرسـمية ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ وفق 

القانون. 

                                                                                                                                    املنفذ العدل 
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر: 
*حسـب قرار محكمة االحوال الشخصية ذي العدد ٦٤١١/ش/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٠/٢ واملتضمن نفقة مستمرة 

لالوالد كل من فضل و الياس.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيـأة النزاهـة عـن أبـرز نشـاطات 

هيئـة النزاهـة االتحادية لشـهر كانون االول 

املايض، فيما اشـارت اىل صدور ٤٧ أمر قبض 

واسـتقدام بحـق ذوي الدرجـات العليا خالل 

الشهر املايض.

فيمـا أعلنت الهيئة االتحاديَّـة عن صدور أمر 

اسـتقداٍم بحقِّ وزير الداخليَّة السابق {عثمان 

الغانمي}؛ عىل خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف 

واجبات وظيفته؛ لتحقيق املنفعة الشـخصيَّة 

عىل حساب الدولة.

وأكدت دائرة التحقيقات يف النزاهة أنَّ محكمة 

جنايـات ُمكافحـة الفسـاد املركزيَّـة قـرَّرت 

اسـتقدام وزير الداخليَّة السـابق، عىل خلفيَّة 

عرض وتقديم كشـٍف ُمشرتٍك غري دقيٍق وغري 

ُمطابٍق للحقيقة، وعرضه عىل مجلس الوزراء 

بجلسـٍة طارئٍة؛ السـتحصال قراٍر باستثنائه 

مـن إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف 

االسـتحواذ عىل قطعة أرٍض تبلغ مسـاحتها 

{٢٨٨٠} مرتاً ملنفعته الشـخصيَّة عىل حساب 

مصلحة الدولة».

املُعـدَّ مـن  أنَّ «الكشـف  الدائـرة  وأوضحـت 

قبـل دوائـر التسـجيل العقـاري والتخطيـط 

ة  العمرانـّي والبلديَّة يف الديوانيَّة بنيَّ عدم صحَّ

ما ورد بالكشـف املرافـق طياً {طلـب الوزير 

محكمـة  إنَّ  املاليَّـة}».وأضافـت  وزيـر  إىل 

جنايـات ُمكافحة الفسـاد املركزيَّـة أصدرت 

أمر االسـتقدام بحـقِّ الوزير السـابق؛ فضال 

عـن ثالثة متهمـني اخرين، هـم اعضاء لجنة 

الكشـف، اسـتناداً ألحكام املـادة (٣٣١) من 

».من جهة متصلة،  قانون العقوبـات العراقيِّ

أفـادت دائـرة التحقيقـات يف هيـاة النزاهـة 

بصـدور أمر اسـتقداٍم بحقِّ ثالثـة ُمحافظني 

سـابقني يف بابـل، إضافـًة إىل عضـو مجلس 

ُمحافظٍة سـابٍق؛ الرتكابهم عمـداً ما يخالف 

واجباتهم الوظيفيَّـة.وأشـارت دائرة النزاهة 

ة بالنظر  إىل أنَّ محكمـة تحقيق الحلَّة املُختصَّ

يف قضايـا النزاهة قرَّرت اسـتقدام محافظنِي 

أسـبقنِي وعضـو مجلـس ُمحافظـة سـابٍق؛ 

لقيامهـم بتخصيـص قطـع أراٍض تجاريَّـٍة، 

ل رضراً يف  ا شكَّ خالفاً لقرار مجلس الوزراء، ممَّ

املـال العام، الفتًة إىل قيامهم بذلك، بالرغم من 

وجود مطالعٍة ُمقدَّمٍة من قبل مسؤول تنظيم 

املـدن يف ُمديريَّة بلديَّة الحلـة املُتضّمنة إيقاف 

إجـراءات تخصيص وتسـجيل قطع األرايض. 

وأضافت إنَّ محكمة جنايات ُمكافحة الفساد 

املركزيَّة أصدرت أمراً باسـتقدام محافظ بابل 

األسبق ملُقرصيَّته يف موضوع إبرام بروتوكول 

بـني املحافظـة وإحـدى رشكات االسـتثمار 

العقـارّي وتنظيـم املعـارض، ُمبّينـًة التعاقد 

إلنشاء كرفان داخل مدينة بابل األثرية يف العام 

٢٠١١، ُمشـريًة إىل أنَّه بعد إنجـازه تمَّ رفضه 

مـن قبـل اللجنة الفنيَّـة يف ديـوان املحافظة؛ 

ملخالفته املواصفات وقانون بيع وإيجار أموال 

الدولة بإعفاء الرشكة من تسـديد بدل اإليجار 

للمدة من (٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٤/١٠).

وأوضحـت أنَّ املحكمتـني املذكورتـني يف بابل 

وبغداد أصدرتا أمري االسـتقدام وفقاً ألحكام 

املـادة (٣٣١) مـن قانون العقوبـات العراقي 

رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).
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بغداد/ الزوراء:

وضعت وزارُة النقل ضوابَط خاصة لرشكاِت 

التاكـيس الجـوال يف البـالد وذلـك من خالل 

منحها تراخيص واجازة ممارسة املهنة .

وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقته 

«الزوراء»: إن «الرشكـَة العامة إلدارِة النقل 

أحَد تشـكيالت وزارة النقـل العراقية تعمُل 

وفَق الضوابط وتقوم بإدارة وتنظيم ومراقبة 

نشـاط نقل الركاب (املسـافرين) بواسطة 

املوظفني املتواجدين داخل املرائب».

وأضاف البيان أن «الضوابط الخاصة بمنح 

إجـازة ممارسـة مهنـة لـرشكات التكيس 

الجوال تمـت املصادقة عليها من قبل وزارة 

النقل، حيث نصت هذه الضوابط عىل امتالك 

الرشكـة ١٠٠ مركبة كحـد أدنى، إضافة اىل 

تسـديدها للرسوم املحددة حسـب القانون 

النافـذ، فضال عن العديد مـن الفقرات التي 

تضمن حقوق الراكب و وزارة النقل».

وأكد أن «الرشكات املجازة حاليا هي رشكة 

بريق النهرين (بيل) ورشكة ليمونة ورشكة 

تكيس العائلة ورشكة الركن اليماني ورشكة 

ميله للسياحة والنقل ورشكة اقواس بغداد 

ورشكة االبرش باإلضافـة اىل رشكتي تكيس 

كريم وأوبرا». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليـات بغداد، 
أمـس األربعـاء، عـن رفـع ٣٥ 
سيطرة خالل الشـهر الحايل يف 
العاصمـة، الفتة اىل فتح العديد 
من الشوارع الرئيسة والفرعية 

املغلقة.
بغـداد  عمليـات  قائـد  وقـال 
الفريق الركن، أحمد سـليم، يف 
ترصيح صحفي: أنه «لم تصدر 
حتى اآلن أوامر بشـأن تسـليم 
امللف األمنـي بالكامل اىل وزارة 
الداخلية»، مشريا إىل أن «األوامر 
طبقت يف بعض املحافظات بهذا 
الصـدد، إال إن قيـادة عمليـات 
بغداد مازالت تمارس السيطرة 
عىل جميع القطاعات املوجودة 

يف العاصمة».
وبشـأن اإلزدحامـات املرورية، 
أكد أن «أحد أسباب االزدحامات 

املروريـة وجـود عـدد كبري من 
السـيطرات»، مبينـا أن «قيادة 
عمليـات بغـداد بـارشت منـذ 
لرفـع  خطـة  بوضـع  سـنتني 

السيطرات تدريجياً».
«القائـد  ان  سـليم  وأردف 
أكـد  املسـلحة  للقـوات  العـام 
عـىل االسـتمرار بعمليـة رفـع 
السـيطرات، إذ تـم رفـع خالل 
شـهر كانون الثاني الحايل أكثر 
من ٣٥ سـيطرة بجانبي الكرخ 
والرصافـة، ومـا تبقى سـيتم 

رفعها باملستقبل القريب».
السـيطرات  «رفـع  أن  وتابـع 
موضوعـة  خطـط  يسـبقها 
بالجهـد  املناطـق  لتغطيـة 
االستخباري، إذ إن هناك أجهزة 
تعمـل  اسـتخبارية  ووكاالت 
عـىل تغطيـة املناطق مـن اجل 
االستغناء عن السيطرات»، الفتا 

اىل «فتـح العديد من الشـوارع 
الرئيسة والفرعية املغلقة».

عديـدة  «مناشـدات  أن  وبـني 
ترد مـن املواطنني بشـأن رفع 
السـيطرات او افتتـاح الطـرق 
عـرب الخـط السـاخن أو عـىل 
مواقـع التواصـل االجتماعـي، 
تتم االستجابة لها مبارشة عرب 
تشـكيل لجنـة لتقييـم املـكان 

والحراك بشأنه».
مـن جانـب اخـر، افتتـح امني 
بغداد عمار موىس كاظم، امس 
االربعاء، ساحتني وحديقتني تم 
انجاز تأهيلهما مـن قبل بلدية 
مركـز الكرخ وسـط العاصمة 

بغداد
تلقتـه  لالمانـة  بيـان  ونقـل 
بغـداد  «امانـة  ان  «الـزوراء»: 
واستكماالً ملا رشعت به سابقاً 
مـن اعمـال تطويـر العديد من 

السـاحات وتنفيذ املسـطحات 
الخرضاء ضمن قواطع الدوائر 
البلديـة، انجزت اعمـال تأهيل 
ضمـن  وحديقتـني  سـاحتني 
مركـز  بلديـة  دائـرة  قاطـع 

الكرخ». 
وتابع ان «الدائرة البلدية انجزت 
اعمال تأهيل سـاحة مصطفى 
جمـال الدين املعروفة بسـاحة 
(القيادة) التي تحتوي عىل احد 
اهـم النصـب للفنـان العراقي 
الراحـل محمـد غنـي  الكبـري 
حكمت وهو نصب اشعار بغداد 
وتم اعادة تأهيلها بالكامل من 

اعمال انارة وزراعة «.
واضـاف ان «الدائـرة املذكورة 
انجـزت ايضـاً اعمـال تأهيـل 
سـاحة امللك فيصـل وتضمنت 
اعمـال الزراعـة وتنفيـذ انارة 
الحديقة  جديدة وكذلك تأهيـل 
التخطيـط  لـوزارة  املجـاورة 
وحديقة الشهيد عيل النداوي».

وبني ان «امانة بغداد مسـتمرة 
السـاحات  تأهيـل  بإعـادة 
والشـوارع والـرشوع بأعمـال 
وتطويـر  لتوسـعة  جديـدة 

الشوارع الرئيسة».
واشـار اىل ان «دائرة املشـاريع 
ودائـرة بلديـة مركـز الرصافة 
رشعـت بتطويـر متنـزه ابـي 
نواس وتأهيـل وتطوير حديقة 
جانـب  اىل  السـعدون  بـارك 
مشـاريع أخـرى يتـم تنفيذها 
وسيتم افتتاحها قريباً يف العديد 

من مناطق العاصمة بغداد «.

بغداد/ الزوراء:

االسـتخبارات  وكالـة  أعلنـت 

يف  االتحاديـة  والتحقيقـات 

نينـوى، امس االربعـاء، تفكيك 

خليـة ارهابيـة مكونـة مـن ٣ 

عنارص يف املحافظة.

يف  الداخليـة  وزارة  وذكـرت 

بيان تلقته «الـزوراء»: «عملية 

اسـتخبارية عالية الدقة نفذها 

االسـتخبارات  وكالـة  ابطـال 

يف  االتحاديـة  والتحقيقـات 

محافظـة نينوى، اسـفرت عن 

القاء القبض عىل ثالثة متهمني 

االرهاب)،  (بجريمـة  مطلوبني 

عمـل احدهـم بصفـة اداري يف 

داعش االرهابي وارتكب العديد 

التهديـد واالبتزاز  مـن جرائـم 

تعـود  امـوال  عـىل  للحصـول 

لداعـش، فيما اشـرتك املتهمني 

االخريـن معه من خـالل تزوير 

املستمسـكات الثبوتية والقيام 

بتلك العمليـات املالية».واضاف 

البيان انه «جرى التحقيق معهم 

مـن قبـل ضبـاط اختصـاص 

واتخـذت  القضـاء  بـإرشاف 

بحقهم االجراءات اصوليا». 

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة الصحـة، امـس األربعاء، عن 

وصـول األدويـة الخاصة بعـالج األمراض 

الرسطانيـة، فيما أشـارت إىل إطالق خدمة 

استفسـاراتي االلكرتونيـة لتسـهيل أمور 

املراجعني.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه 

«تم إطالق خدمة استفساراتي االلكرتونية 

لتسـهيل أمور املراجعني للدائرة اإلدارية»، 

مبيناً، أن «استقبال االستفسارات واإلجابة 

عليها يتم عرب الرسـائل النصية أو متابعة 

https://moh. الطلب عـن طريق املوقـع

gov.iq، ولالستفسـار عن الخدمة االتصال 

عىل الرقم املجاني (٥٥٩٩)».

وأشـار البيان إىل «وصـول األدوية الخاصة 

بأنواعهـا  الرسطانيـة  األمـراض  بعـالج 

وسـيتم توزيعهـا لدوائر الصحـة يف بغداد 

واملحافظات وبحسـب االحتياج، فضالً عن 

وصول وجبة جديدة من مادة اليود املشـع 

لتشـخيص وعـالج األمـراض الرسطانيـة 

وسـيتم تسـليمها ملراكـز الطـب النـووي 

والعـالج باإلشـعاع بنوعيهـا التشـخييص 

والعالجي».

وتابع أن «الوزارة خرجت الدورة املتخصصة 

األوىل للرتويـة القلبية بالتعـاون مع مركز 

ابن البيطار لجراحة القلب

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة التجـارة، امـس األربعـاء، أن رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً يخص 

املـواد الغذائيـة واالنشـائية، فيمـا أشـارت إىل أنه 

نحو ٧ ماليني شـخص سيشـملون بزيادة مفردات 

التموينية.وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، 

يف ترصيـح صحفـي: إن «رئيـس مجلس الـوزراء، 

وجـه بدخـول وزارة التجارة خطاً تجاريـاً والقيام 

برشاء كميات كبرية من املواد الغذائية واإلنشـائية 

وكل ما يتعلق بحالة املواطن العراقي»، موضحاً أن 

«هذا القرار سيسهم كثرياً يف سد متطلبات البطاقة 

التموينيـة وتلبية حاجات أساسـية للناس».وتابع 

أن «هـذا القرار نقطـة تحول كبـرية يف عمل وزارة 

التجارة»، منوهاً بأن «زياد مواد البطاقة التموينية 

ستشـمل ٥ ماليني ومئة ألف فرد، إضافة إىل مليون 

و٧٠٠ ألـف يتـم البحث والتقـيص عنهم عن طريق 

دوائـر وزارة العمل والشـؤون االجتماعية».وأطلق 

رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع السـوداني، يف 

وقت سـابق، السـلة الغذائية الخاصة باملشـمولني 

بشبكة الحماية االجتماعية.
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بغداد/ الزوراء:
عـدَّت لجنـة الخدمـات واإلعمـار يف 
األربعـاء،  امـس  النـواب،  مجلـس 
يف  منكوبـة  محافظـة  الديوانيـة 
التوجـه  أعلنـت  وفيمـا  الخدمـات، 
السـتضافة محافظ الديوانية، أكدت 
وجـود رغبـة جدية بتنفيذ مشـاريع 
باملحافظـات وإنجاز  التحتيـة  البنى 

املشاريع املتلكئة.
وقـال رئيس اللجنة، محمـا خليل، يف 
ترصيح صحفـي: إن «رئيس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني، ألزم نفسه 
يف الربنامـج الحكومـي أمـام مجلس 
النـواب وأمـام الشـعب العراقـي، أن 
تكـون حكومتـه حكومـة خدمات»، 
الفتـًا إىل أن «اللجنـة عـدت محافظة 
محافظـة  زيارتهـا  بعـد  الديوانيـة 
منكوبة يف الخدمات، وتحتاج إىل وقفة 

ودعم، فضالً عن بقية املحافظات».

وأضـاف خليـل أن «لجنـة الخدمات 
واإلعمـار لديهـا رغبة جديـة بتنفيذ 
مشاريع البنى التحتية يف املحافظات، 
وإنجاز املشاريع املتلكئة ليكون هناك 
تقدم يف العمل الخدمي»، مشرياً إىل أن 
«هنـاك توجهاً باسـتضافة املحافظ، 
وطالبنـا أن يـدون خـالل قدومـه إىل 
بغداد طلبات املحافظة من املشـاريع 

الخدمية».
وتابـع خليـل: «مقبلـون عـىل إقرار 
االتحاديـة  العامـة  املوازنـة  قانـون 
للسـنة املاليـة، ويمكننا مـع أعضاء 
مجلـس النـواب أن نضمـن مطاليب 
املحافظة املنكوبة يف الخدمات وبقية 
املحافظات».وأكمل: «سنقوم بواجبنا 
والزيـارات  والرقابـة  الترشيـع  يف 
امليدانيـة للعمل عىل وصـول مطالب 
األهـايل يف الديوانية وبقية املحافظات 

إىل قبة الربملان العراقي».

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير املوارد املائية عون ذياب، امس االربعاء، ان مياه األمطار أمنت 
الرية الثانية للموسـم الزراعي الحايل فيما تم تحويل جزء منها باتجاه 

االهوار
وذكر اعالم الوزارة يف بيان، تلقته «الزوراء»: ان «األخري استقبل بمكتبه 
عضـو مجلـس النواب عـن محافظة بغداد النائب سـهيلة السـلطاني، 
وجـرى خـالل اللقاء اسـتعراض إجراءات الـوزارة متمثلـة بحملة درء 
الفيضان يف محافظة بغداد لحماية املناطق السكنية واإلستعداد لهطول 

األمطار». 
وأكـد الوزيـر ذيـاب إن «حملة إزالـة التجـاوزات عن الحصـص املائية 
مسـتمرة لضمـان العدالـة يف توزيعات امليـاه»، مشـرياً إىل أن «الوزارة 
اسـتثمرت ميـاه األمطار لتأمني الريـة الثانية للموسـم الزراعي الحايل 

وتحويل جزء منها باتجاه األهوار». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديرية اسـايش غـرب السـليمانية، امـس األربعاء، عن 
اعتقال «إرهابي» شارك يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف مناطق 
متعددة أبرزها آمريل وسـلمان باك، وذلك قبل محاولة هروبه من 

مناطق مسؤوليتها.
وقالـت املديريـة يف بيـان: إن «قواتنـا بالتعـاون مـع أسـايش 
السـليمانية ألقـت القبض عىل إرهابي شـارك يف عدة جرائم ضد 

اإلنسانية».
وأضافـت املديرية أن «اإلرهابي املعتقـل هو (ع. ق. م.) انضم إىل 
تنظيـم داعش عـام ٢٠١٤ وبايع اإلرهابي مصعـب محمود عبد 
العزيز، وشارك يف قتل عدد من املواطنني يف منطقتي آمريل وسلمان 
باك».وبني البيان انه «منذ عام ٢٠١٨ تواجد اإلرهابي قرب حدود 
طوزخورماتـو - كفري كمقاتل يف تنظيـم داعش»، موضحة أنه 
«حرض إىل حـدود مديريتنا يف ليلة ١٩/١٨ كانـون الثاني ٢٠٢٣، 
وألقت مفارز االسـايش القبض عليه قبل سـاعات من محاولته 

الهروب خارج مناطق مسؤوليتنا يف الليلة نفسها».



بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  ارتفعـت 
األمريكـي مقابل الدينـار العراقي 
مجددا، امس األربعاء، يف البورصة 
الرئيسـية بالعاصمـة بغـداد، ويف 

اربيل عاصمة إقليم كردستان.
وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح 
بغـداد  يف  املركزيتـني  والحارثيـة 
سـجلتا، صباح امس، سعر رصف 

بلـغ 160600 دينار عراقي مقابل 
كل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 
األسعار قد سجلت صباح الثالثاء، 
158500 دينـار عراقـي لكل 100 

دوالر.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء 
الصريفـة  محـال  يف  ارتفعـت 
باألسـواق املحلية يف بغـداد، حيث 
بلغ سـعر البيـع 161000 دينار، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 160000 
دينار.

اقليـم  عاصمـة  اربيـل  يف  أمـا 
كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر يف 
البورصة سجلت ارتفاعا ايضا عن 
صباح يوم أمس، حيث بلغ سـعر 
الدوالر البيـع 162500 ديناراً لكل 
100 دوالر أمريكـي، وبلـغ سـعر 

الرشاء 162475 دينار.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب االجنبـي والعراقي يف األسـواق 
املحلية بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم 

كردستان بشكل طفيف، امس األربعاء.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع 
للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي 430 الف دينار، وسـعر الـرشاء 426 الف دينار، 
فيما كانت االسعار صباح الثالثاء 427 الف دينار للمثقال 
.وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سـجل ارتفاعـا ايضا عند 400 الـف دينار، وبلغ 

سعر الرشاء 396 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 430 الف 
دينـار و 440 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني 400 الف و 410 آالف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيـل فقد شـهدت ارتفاعا طفيفا 
أيضا، حيث بلغ سـعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 
الـف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 465 الف دينار وسـجل 
عيـار 21 بيع 445 الـف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 
380 الـف دينـار.. ويسـاوي املثقـال الواحد مـن الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
امـس  رسـمية،  بيانـات  أظهـرت 
األربعاء، أن قيمـة املبيعات العقارية 
يف األردن ارتفعـت 17 باملئـة يف العام 
املايض لتصـل إىل 5.85 مليـار دينار 

(8.25 مليار دوالر) مقارنة مع العام 
السابق.

وتشـري األرقـام الصادرة عـن دائرة 
األرايض واملسـاحة إىل أن العراقيـني 
األجانب  املشـرتين  تصـدروا قائمـة 

باستثمارات بلغت 119 مليون دينار 
باسـتثمارات  السـعوديون  يليهـم 

قدرها 62 مليون دينار.
وحـل السـوريون يف املرتبـة الثالثـة 

باستثمارات بلغت 22.6 مليون.

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسـبة (0.29%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولـة (661.227.499) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (1.033.074.876) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (614.76) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.29) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(616.57) نقطة.
وتم تداول اسهم (40) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املـايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (89) 
مليون سـهم بقيمة بلغـت (123) مليون دينار من خـالل تنفيذ (28) 

صفقة عىل اسهم 4 رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(19) مليون سهم بقيمة بلغت (53) مليون دينار من خالل تنفيذ (43) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركـزي العراقي النقدية من الـدوالر يف مزاد، امس 

االربعاء، اقل من 90 مليون دوالر.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 84 مليونا و293 ألفا و274 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر.
واضـاف ان املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي بواقع 39 مليونا 
و600 ألـف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 44 مليونا و693 الفا و 274 

دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 13 
مرصفـا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخارج 11 مرصفا، فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 119 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
كشـفـت الرشكـة العامة للسـمنت العراقيـة إحـدى رشكات وزارة الصناعة 
واملعـادن، عـن إنجـاز معمل سـمنت كربالء يف العـام املـايض ٢٠٢٢ بتحقيق 
املُخطط اإلنتاجي املُسـتهدف بإنتاج أكثر من ٢ مليون طـن .وقـاَل ُمدير عام 
الرشكة املُهندس، حسـيـن محســن عبيـد، يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: ان ”معمل سـمنت كربالء ُيعد أحد أهم تجارب الرشكة الناجحة يف مجال 
املُشاركة مع القطاع الخاص“.واضاف عبيد ان ” املعمل استطاع تحقيق إنتاج 
بلغ ( ٢٣٣١٧٠٩ ) طن وبنسبة تطور ( ٧%)“.وتابع ان ”املعمل يطرح إنتاجه 
 ( ISO 9001:2015 ) من السـمنت املُقاوم وفق املُواصفة القياسـية الدوليـة
بموجب شهادة الجودة املمنوحة لُه من مؤسسة TUV AUSTRIA النمساوية، 
إضافة إىل ُمطابقة إنتاجه للُمواصفة القياسية العراقية رقم ( ٥ ) لعام ٢٠١٩ 

املمنوحة من الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة ”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار خامـي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي لليـوم الثاني عىل 
التـوايل، امس األربعاء، مع ارتفاع اسـعار النفـط عامليا.وارتفع خام البرصة 
املتوسـط املصدر آلسـيا 17 سـنتا بما يعادل %0.20 ليصل اىل 83.30 دوالرا 
للربميل الواحد.وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 17 سنتا او ما يعادل 
%0.22 ليصل اىل 77.75 دوالرا.وشـهدت أسعار النفط العاملية ارتفاعا بداية 

االسبوع الحايل مع آمال الطلب الصيني أكرب مستهلك للنفط بالعالم.
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 بغداد/ الزوراء:

توقع خرباء يف الشـأن االقتصادي، 
أسـعار  يف  تغـرّياً  األربعـاء،  امـس 
العقـارات بالعـراق خـالل الفـرتة 
املقبلـة بعد قـرار مجلـس الوزراء 
والـذي نـص عـىل تمليـك األراض 
الزراعية، فيما اعتربوا القرار خطوة 
إيجابيـة تنعكـس بشـكل إيجابي 
عـىل انخفـاض أسـعار العقـارات 

والتخفيف من أزمة السكن.
ويقول الخبري االقتصادي، مصطفى 
أكـرم حنتوش، يف ترصيح صحفي: 
إن ”مسـألة تحويل جنس األرايض 
الزراعية والتي أقيمت عليها املباني 
والبيوت من قبـل األهايل، إىل جنس 
امللـك (عقـاري) بـدل الزراعـي له 
مميزات عديدة ومردودات مالية، إذ 
إن القرار يعني شـمول تلك املناطق 
بالخدمات مـن كهرباء وماء، األمر 
الـذي سـيتيح اسـتحصال جبايـة 

أموال للدولة“.
وأضـاف حنتـوش: ”فضـًال عن ان 
تحويـل األرض لن يكـون باملجان، 
حيـث إن سـعر تحويل املـرت يصل 
إىل 100 ألـف دينـار، ويمكن إعادة 
استثمار هذه األموال بإنشاء الطرق 

والتخطيط العمراني“.
وأوضح أن ”قرار التحويل سـيؤدي 
إىل ارتفاع أسعار األرايض الزراعية، 
وقد يرتاوح سـعر املـرت الواحد من 
700 ألـف دينار إىل مليون، إال أنه يف 
الوقـت ذاته سـينتج عنه انخفاض 
أسـعار العقارات يف املناطق، بسبب 

دخول نحو مليونني ونصف املليون 
وحـدة سـكنية من زراعـي إىل ملك 

رصف“.
املستشـار  قـال  جانبـه،  مـن 
االقتصادي، دريد الشـاكر العنزي، 
”قـرار  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
تحويل األرايض الزراعية إىل سكنية 
كبـري ومهـم جـداً، وكان البـد من 
إجراء دراسـة مسـتفيضة بشـكل 
اقتصـادي وشـامل تبـدأ مـن عدد 
القطع وكمية املواد املسـتخدمة يف 
الوحدات السـكنية والخدمات التي 
يجـب توفريها مـن مـاء وكهرباء 

ومدارس“.

وأشار العنزي إىل أنه ”يجب معرفة 
كل  يف  األرايض  ومسـاحة  حجـم 
تحديـد  إىل  باإلضافـة  محافظـة، 
األسـعار املسـتقبلية، إذ إن القـرار 
سـيوفر نحو مليونـي قطعة أرض 
أي  مـرت،   200 بمسـاحة  سـكنية 
عـرض مفاجـئ ألراض ممكـن أن 
تكون وحـدات سـكنية، إضافة إىل 
أنه سـينتج عنه انخفاض أسـعار 
العقـارات داخل املدن بشـكل عام، 
غري أن أسعار مواد البناء سرتتفع، 
خاصة وان نسبة 80 باملئة من تلك 
املواد مستوردة، األمر الذي سيؤدي 

إىل زيادة الطلب عليها“.

وتابع: ”البد من توفري املواد األولية 
بالتنسـيق مع وزارة الصناعة، مع 
النظـر إىل حجم القـروض والفوائد 
واسـتغالل املبالـغ املودعـة بالبنك 
اإليعـاز  إىل  باإلضافـة  املركـزي، 
للجهـات املعنية النظـر بالخدمات 
املقدمـة للوحدات السـكنية يف تلك 
املناطق، من أجـل تخفيف الضغط 

عن مراكز املدن“.
بدوره، قال التدرييس يف كلية اإلدارة 
واالقتصاد - جامعة املسـتنرصية، 
أحمد الحسيني، يف ترصيح صحفي: 
إن ”القـرار يحمـل أوجـه عديـدة 
سلبية وإيجابية، إذ إن من سلبياته 

الخـرضاء،  املسـاحات  تقليـص 
السيما وان البالد تعاني من تبعات 
واالحتبـاس  املناخيـة  التغـريات 

الحراري والتصحر والجفاف“.
وأضاف الحسيني أن ”إصدار القرار 
سـيزيد من تلـك اآلثـار، فضالً عن 
تشجيع املواطنني عىل تملك األرايض 
الزراعيـة حتى وان كانـوا يملكون 
عقاراً داخل املدن لتحقيق استفادة 

عند تحويلها إىل سكني“.
وأوضح أن ”دراسة مجلس الوزراء 
الزراعيـة بغيـة  ملوضـوع األرايض 
اتخاذ القـرار بشـأنها، توصلت إىل 
أن األمـر عبـارة عـن واقـع حـال، 
وأشـبه بقانون العشـوائيات الذي 
أقـر مـن مجلـس النـواب يف وقـت 
سـابق، وبالتـايل فال يمكـن للدولة 
أمـام  األيـدي  مكتوفـة  تقـف  أن 
واقـع الحـال الذي يشـري إىل وجود 
اآلالف يقطنون  بمئـات  مواطنـني 
أراضيها  اململوكة  العشوائيات  هذه 

للدولة باألساس“.
ودعا الحسـيني مجلس الـوزراء إىل 
”وضع سـقف زمني لعملية تحويل 
أن مـن  يقـرر  كأن  األرض،  جنـس 
يسـكن األرايض الزراعيـة اآلن مثالً 
 /31/12 إىل   2020 تاريـخ  (مـن 
2021) سيكون مشموالً بهذا القرار، 
ومن يشرتي بعد ذلك أرضاً زراعية ال 
يغري جنسها ويبقى بمثابة الساكن 
بالتجـاوز، وذلـك للحـد مـن رشاء 
الزراعية بالتجاوز ولتنتظم  األرايض 

عملية اإلسكان“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية“ 
سـومو“، امس االربعاء، أن الرشكات 
النفطيـة الصينيـة والهندية تصدرتا 
رشاء الخـام العراقـي خـالل شـهر 
كانون االول املـايض. من جانب اخر، 
أكـد مديـر عام رشكـة غـاز الجنوب 
حـرص وزارة النفط عىل االسـتثمار 
األمثـل للغـاز املصاحب مـن الحقول 
النفطية املنتجة، والعمل عىل استثمار 

جميع الكميات املتاحة.
وذكرت ”سومو“ يف إحصائية نرشتها 
عىل موقعها الرسـمي واطلعت عليها 
”الـزوراء“: أن ”الـرشكات الصينيـة 
والهنديـة كانتـا األكثر عـدداً من بني 
الـرشكات العامليـة األخـرى يف رشاء 
النفـط العراقـي وبواقـع 7 رشكات 
لكل واحدة منهما من اصل 36 رشكة 
قامت برشاء النفط خالل شهر كانون 

االول“.
الكوريـة  ”الـرشكات  أن  وأضافـت 
 4 وبعـدد  ثانيـا  جـاءت  الجنوبيـة 
رشكات، وجاءت الرشكات االمريكية 
وااليطالية ثالثـا وبعدد ثالث رشكات 
لـكل واحـدة منهما، ومن ثـم جاءت 
بعـدد  رابعـا  اليونانيـة  الـرشكات 

رشكتـني، فيمـا توزعـت البقية عىل 
الـرشكات االسـبانية و(الهولنديـة-
والروسـية  والرتكيـة  الربيطانيـة) 
واالردنيـة  واملرصيـة  واالماراتيـة 

واملاليزيـة  والتايوانيـة  والكويتيـة 
وبواقع رشكة واحدة لكل منهما“.

وأشـارت ”سـومو“ اىل انهـا ”تعتمد 
يف بيعها للنفـط العراقي عىل املعايري 

الـرشكات  مـع  للتعاقـد  الرئيسـية 
الكربى واملتوسـطة  العاملية  النفطية 
املتكاملـة  والحكوميـة  املسـتقلة 
”ابـرز  ان  اىل  مشـرية  عموديـا“، 

الرشكات العاملية التي اشـرتت النفط 
العراقـي هـي رشكـة ”هندوسـتان 
الهندية وكوكاز الكورية وبرتوجاينة 
الصينية واكسـون موبيـل االمريكية 
وشـل الهولنديـة الربيطانيـة واينـي 

اإليطالية“.
من جانب اخـر، أكد مدير عام رشكة 
غاز الجنوب، حمزة عبد الباقي، امس 
األربعـاء، حـرص وزارة النفـط عىل 
االسـتثمار األمثل للغاز املصاحب من 
الحقول النفطية املنتجة، والعمل عىل 

استثمار جميع الكميات املتاحة.
وقال عبد الباقـي يف بيان: إن اجتماع 
االدارة املشرتكة مع رشكة غاز البرصة 
كان قـد قـرر رفـع معـدل الكميـات 
املسـتثمرة يف حقل الزبري النفطي من 
(35 مقمقا) باليوم اىل (147 مقمقا) 
مليون قدم مكعب قيايس . كما اشار 
اىل زيادة عدد كابسـات محطة حمار 
مـرشف يف الحقـل املذكـور اىل (11) 
كابسـة بإضافـة خمـس كابسـات 

جديدة .
يذكـر ان رشكـة غـاز البـرصة تقوم 
باسـتثمار الغـاز املصاحـب من (4) 
حقـول نفطيـة يف محافظـة البرصة 

أقىص جنوبي العراق.
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بغداد/ الزوراء:
بحثت وزيرة املالية، طيف سامي محمد، مع عدد من النواب قضايا تتصل 
بالجوانـب املالية واالقتصادية وانضاج القوانـني الالزمة لتحقيق التنمية 

الشاملة لالقتصاد .
وذكرت الوزارة يف بيان:“ ان الوزيرة التقت عددا من اعضاء مجلس النواب 

وبحثت معهم محاور متصلة بالجوانب املالية واإلقتصادية ”.
واضافـت :“ان اللقاء ركز عـىل رضورة مضاعفة الجهـود مابني الوزارة 
واللجنـة املالية الربملانية، ومتابعة اهم الربامج االساسـية التي تتضمنها 
مسودة مرشوع قانون املوازنة املقبلة ، من اجل الوصول اىل رؤى مشرتكة 
وانضـاج القوانـني الالزمة بحسـب ما تفرضـه اهداف التنمية الشـاملة 

لالقتصاد العراقي“.

بغداد / نينا:
 كشـف عضو اللجنة املاليـة النيابية، جمال كوجر، اسـباب تأخر وصول 

املوازنة اىل الربملان اىل اآلن.
وقـال كوجر يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لألنباء /نينا/: ان هناك 
اسـبابا سياسية واقتصادية وفنية اخرت وصول املوازنة اىل الربملان لغاية 
اآلن. مشريا اىل: ان االسباب السياسية تتعلق بوجود مشاكل سياسية بني 

ائتالف ادارة الدولة املشكل للحكومة، وايضا الخالف بني اربيل وبغداد .
وأوضح: ان الحكومة وضعت سقفا لسعر الربميل 75 $ ، ولكن انخفاض 
اسعار النفط العاملي اربك حسابات الحكومة، وبالتايل اعادت النظر بسعر 
برميـل النفط يف املوازنة، وهذا االمر ادى اىل اعادة تقديرات جديدة للمبالغ 

املالية .
وأضاف: ان املبلغ املخصص يف املوازنة التشـغيلية كبري، وكان سببا بتأخر 
املوازنـة عىل اعتبـار ان الحكومة ترغب بتنفيـذ الربنامج الحكومي بدون 
عجز كبري، وبالتايل اختارت التأني ودراستها من جديد. داعيا الحكومة اىل 

االرساع بإرسال املوازنة إلقرارها يف الربملان ”.

@µ„aÏ‘€a@xbõ„g@szjm@ÚÓ€bæa
Übón”˝€@Ú‹flbì€a@ÚÓ‡‰n€a@’Ó‘zn€

@ãÇdm@lbjéc@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
Êbæ5‹€@Ú„åaÏæa@fiÏñÎ
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ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@äb‰ÌÜ@—€c@160@åÎbvnÌ@ä¸Îá€a

ÚÀbó€a@fib´@¿@˝Ó‹”@…–mãÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@167@Ú‡Ó‘i@ÊÜä˛a@¿@paäb‘«@aÎ6ía@ÊÏÓ”aã»€a

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@…uaãm
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@pb»Ójæa@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@90@Âfl@›”c
@Ú‹‡»€a@Üaçæ@ÚÌá‘‰€a



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7887    Thu    26     jan    2023العدد:   7887   الخميس    26    كانون الثاني   2023

@kjèi@pb‘ibèæa@Ú‰ß@Û‹«@äb‰€a@|n–Ì@Ú†ãì€a@Üb„
åÎäÏ„@Òaäbjfl

بغداد/ الزوراء:
أبدَى عضو الهيئة اإلدارّية لنادي الُرشطة، مرشف فريق الكرة، اسـتغرابه من السياسـِة التي اتبعتها لجنُة املسابقات يف اتحاِد الكرة والتي تنم 
عـن ترصفاٍت ال مهنية رجحت فيها كفَة فريٍق عىل حسـاِب فريٍق آخر.وأضاف إن لجنَة املسـابقات جانبـت الحقيقَة عندما أرصت عىل إجراِء 
مباراة فريقنا أمام فريق نوروز، الذي نكنُّ له كل الحب واالحرتام، يوم السبت املقبل، بعد أن أجلتها ثالث مراٍت متتاليٍة، إذ قررت بدايًة، وحسب 
ما موثق يف املوقِع الرسـمي، إجراَء املباراة يوم األربعاء، ومن ثم الجمعة، وبعد ذلك إىل يوم السـبت، وهذا مخالٌف بشـكٍل كبرٍي لالئحة الدوري 
والتشـدقات التـي صدعت رؤوسـنا من قبل رئيس اللجنة وأعضائها من عـدم تأجيل املباريات، بل إنهم تعمـدوا إجراءها من دون أخذ رأينا يف 
املوضوِع الذي نحن طرٌف رئييس فيه.وأشاَر إىل إن لجنَة املسابقات استغلت الظرَف الذي تعيشه اللعبة بعد حصوِل العراق عىل لقِب خليجي ٢٥ 
ومـا حصَل من فراٍغ إداري تركه أعضاُء االتحاد املنشـغلني أصالً بطوابري املكافـآت واللهاث صوب األماكن الفخمة لرتتكب ما يحلو لها.وحّمل 

مرشُف فريق الكرة اتحاَد الكرة التبعات القانونّية واملالّية كافة التي حصلت لفريقنا من جّراء هذا الترصف الال رياّيض والتحيُّزي السافر.

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓée@ëdÿ€@a�7õ•@b�ÌÜÎ@‚ÏÓ€a@ÊbnéçÓÀ7”@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

@äÎá€a@¿@·éb‘€a@ÚËuaÏfl@›j”@pbibÓÃ€a@Ô„b»Ì@ÜÎá®a@’Ìãœ@ZåÏ‡Óm

@á€bÇ@Ô„Üä˛a
@∂g@·õ‰Ì@äÎÜäá€a
ÚÓ„aÏÌá€a@’Ìãœ

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلـن االتحـاد العراقـي لكـرة 
القـدم موافقته عىل اسـتضافة 
العراق لبطولة غرب آسـيا تحت 

سن 23 عاماً.
وقـال رئيـس االتحـاد عدنـان 
العراقـي  ”االتحـاد  ان  درجـال 
وافق بشـكل رسمي الستضافة 
العاصمـة بغـداد بطولـة غرب 

الخاصـة  القـدم  لكـرة  آسـيا 
 23 األوملبيـة تحت  باملنتخبـات 
”البطولـة  ان  عاماً“.واضـاف 
سـتقام شـهر حزيران املقبل“، 
مشرياً إىل أن ”املنافسات ستقام 
يف ثالثـة مالعـب تـم تحديدهـا 
وتجهيزها للبطولة وهي ملعب 
املدينة،  الدويل، وملعب  الشـعب 

وملعب نادي الزوراء“.

بغداد/ ميثم الخفاجي:
أعلنـت الهيـأة اإلدارية لنادي كربـالء الريايض اتفاقها مـع محرتف جديد 
لتدعيـم هجومات فريـق الكرة املنافس يف الـدوري العراقـي املمتاز.وقال 
رئيـس الهيأة اإلدارية للنـادي أحمد هدام العامـري إن“ اإلدارة اتفقت مع 
محـرتف غانـي لتدعيم مركـز الهجوم ”، مبينـاً أن“ األيـام القليلة املقبلة 
ستشـهد إكمال اإلجراءات القانونية لالعب وإصدار سمة الدخول النضمام 
املحرتف بشكل رسمي إىل كتيبة العميد الكربالئي وخوض مباريات الدوري 
املمتاز“.وأضـاف العامـري أن“ الهيـأة اإلدارية اسـتعدت للـدوري املمتاز 
مبكراً قبل انطالق املوسـم الحايل من خالل االسـتغناء عن تسـعة العبني، 
والتعاقد مع تسـعة جدد من ضمنهم محرتفون عىل مسـتوى عاٍل للعودة 
بقوة إىل منفسـات الدوري املحيل ”.وأوضـح أن“ النادي مر بضائقة مالية 
خانقة ولكن بدعم من محافظة كربالء وتوجيهه املسـتثمرين يف املحافظة 
بتمويـل النـادي خرجنا من تلك األزمة، واآلن الوضـع املادي جيد وال توجد 
اي مشـكلة تخص الجانب املادي“.وتابع أن“ الفريق اسـتعد بشـكل جيد 
لعودة الدوري واستغل فرتة التوقف التي رافقت بطولة خليجي 25 بإجراء 
الوحدات التدريبية وخوض املباريات الودية مع الفرق املحلية ”، مؤكداً أن“ 
الجهاز الفني والالعبني عازمون عىل تقديم مستوى جيد والظهور بصورة 

افضل مما كان عليه يف بداية املنافسة“.

@pbÌäbjfl@ÂõnzÓé@k»ì€a@k»‹fl@ZfibuäÜ
ÚÓjæÎ˛a@pbjÉn‰‡‹€@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i

@“6´@…fl@á”b»nÌ@ı˝iã◊@Üb„
@‚Ïv:a@¡Ç@çÌç»n€@Ô„bÀ

@…fl@á”b»nm@›Óiäc@Üb„@ÒäaÜg
Ï◊a@á‰ÀÎ˛a

انطاليا/ قحطان املالكي:
أكمل منتخُب الشـباب اسـتعداداته، امس 
األربعاء، ملالقاِة نظريه القرغيزستاني ودياً 
اليوم الخميس عند الساعِة الثالثة والنصف 
عـرصاً بتوقيِت بغـداد، يف ثانـي ُمبارياته 
اإلعدادّيـة يف معسـكره التحضريّي بمدينِة 

أنطاليا الرتكّية تأهباً لنهائياِت آسيا. 
تدريبـاُت االمـس ، التي امتدت إىل سـاعٍة 
ونصف السـاعة، ركَز فيهـا الجهاُز الفنّي 
عىل معالجِة بعض السلبيات التي ارتكبها 
األوىل   التجريبّيـة  املواجهـِة  يف  الالعبـون 
أمام طاجكسـتان، ووضع الحلول الالزمة 

لضمـاِن تالفيهـا خـالل املباريـاِت الثالث 
املقبلة للمنتخِب أمام قرغيزستان واألردن 

ونادي Rapperswil السويرسي.
مباراُة اليوم الخميس قد تشـهد مشـاركَة 
الالعب رشبل شـمعون املحرتف يف الدوري 
األسـرتايل بعـد إكمـاِل جاهزيتـه، بينمـا 
سيسـتمُر غيـاب الالعب بلند آزاد بسـبب 
إصابـٍة عرضيـٍة لحقـت بـه بعـد وصوله 
للُمعسـكر وما زال تحت مراقبِة الجهازين 
الطبـي والفنـي إىل حني اسـتكمال عمليِة 

عالجه التام.
الجهـاُز الفنّي ملنتخِب الشـباب سـيدخل 

بتشـكيلٍة مغايرٍة للمباراِة السابقة، وهذا 
الذي اتضَح يف تدريباِت االمس .

من جانبه، عـرَض الجهاز الفنـّي املباراَة 
السـابقة مع طاجكسـتان أمام الالعبني 
ملشـاهدتها، ورشح مـن خاللهـا الكيفيَة 
التـي لعبهـا منتخبنا، واألخطـاء الفردّية 

والجماعّية التي ارتكبت.
 من جهتـه، حثَّ مدرب منتخب الشـباب 
االلتـزاِم  عـىل  الالعبـني  محمـد  عمـاد 
بالواجبـاِت التكتيكّيـة والتنظيمّية داخل 
أرضيِة امللعب، واالبتعاد عن الرتاخي حتى 

لو كانت املباراُة وديًة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن نادي الحـدود الريايض عن غياب أربعـة العبني عن صفوف 
الفريق عندما يالقي فريق القاسـم يف افتتاح الجولة الثالثة عرشة 

من دوري الكرة املمتاز عىل ارض ملعب كربالء الدويل.
وقـال مديـر الفريق حـازم تيمـوز إن“ أربعة العبني سـيكونون 
خارج تشـكيلة الفريق يف افتتاح الجولة املقبلة بسـبب االصابات 
والحرمان“، مبينا أن ” الغيابات تشمل الالعبني مصطفى محمود 
وسـيف جاسـم وكذلك املحرتفون بـكاري انادي والكسـندر وييل 

بسـبب تعرضهما لالصابة، أما بقية الالعبـني فجاهزون للمباراة 
وعازمـون عىل تحقيق نتيجـة طيبة والعودة بالنقـاط الكاملة”.

واضـاف تيمـوز أن“ إدارة النـادي عـززت الفريق بعـدة تعاقدات 
تحضـريا للـدوري املمتـاز، إذ تـم التعاقد مع املحرتفـني اثنني من 
افريقيـا وهمـا الالعب التوغـويل اكاتـي قادما من نـادي النفط، 
والالعـب الكامروني سـتيفن كوادوو، العب الحدود السـابق الذي 
مثـل الفريق يف دوري الدرجة ألوىل، باإلضافة إىل عيل قاسـم العب 

نادي الطلبة“ .

بغداد/ متابعة الزوراء:
وصـل املهاجـم األردني الدويل خالـد الدردور 
إىل العاصمة العراقية بغـداد، لخوض تجربة 
الديوانية.وسـيمثل  فريـق  مـع  احرتافيـة 
شـهور   4 ملـدة  الديوانيـة  فريـق  الـدردور 
ولنهاية املوسـم الحايل.ويعترب الـدردور من 
املهاجمـني املميزين، حيث قدم يف املوسـمني 
املاضيـني مسـتويات فنية عالية مع شـباب 
األردن ونافـس بقوة عىل لقـب هداف دوري 
املحرتفني.وكان خالد الدردور قد بدأ مسريته 
الكروية مع الرمثا ثم لعب للبقعة وسـحاب 
وشباب األردن، وأصبح من املرشحني لينضم 

يف املوسم املقبل لصفوف الوحدات.

åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎÜ@¿@—v‰€a@ÚœbÓõi@⁄ÏÁÜÎ@ıbiãËÿ€a@ÈuaÏÌ@ıaäÎç€a@NN‚ÏÓ€a
Új‹�€a@…fl@bË‘Ìãœ@Òaäbjfl@·ÿy@7ÓÃni@k€b�m@ÚÌÏßa@Ún”˚fl

بغداد/ ليث العتابي:

يسـتأنف الـدوري املمتـاز مبارياتـه 

اليـوم الخميس، إذ تقـام 5 مواجهات 

باليوم األول من الجولة الـ13، أبرزها 

مواجهـة الكهربـاء والـزوراء، فيمـا 

تستكمل بقية اللقاءات يومي الجمعة 

والسبت املقبلني.

وتفتتح الجولة بلقاء القاسم وضيفه 

الحـدود، عـىل ملعـب كربـالء الدويل، 

ويحاول فيها املدرب عـيل عبد الجبار 

تحسـني موقـع فريقـه مـع انطالقة 

املباريـات، بينما يبحـث الحدود تحت 

قيادة عادل نعمة عن مواصلة عروضه 

القوية والزحف نحو مراكز املقدمة.

ويف مبـاراة ثانيـة، يسـتضيف النجف 

منافسـه دهـوك، ويحاول أهـل الدار 

تحقيـق أول انتصـار بعـد التغيـريات 

العديدة التي طالت قائمته من املحليني 

واملحرتفني يف املريكاتو الشـتوي، فيما 

يرفع دهوك شـعار مباغتة منافسـه 

والعودة بالنقـاط الثالث رغم صعوبة 

املهمة خارج الديار.

ويتطلـع النفـط إىل تصحيح مسـاره 

بعد هفوات الجوالت املاضية، والسعي 

لتجـاوز عقبـة ضيفـه الصناعة عىل 

ملعب الشـعب الـدويل، وباملقابل فإن 

الضيـوف يحاولون تحقيـق االنتصار 

النتائـج  مـن  سلسـلة  بعـد  الثانـي 

املتواضعة، التي جعلـت الفريق يحتل 

املركز قبل األخري.

ويمتلـك نفط ميسـان فرصـة كبرية 

للقفز من الرتتيب السابع إىل الثالث يف 

حال تفوقه عىل ضيفه كربالء يف اللقاء 

الذي سيقام بملعب ميسان األوملبي.

يف املقابـل يرفع عبـاس عطية، مدرب 

الضيـوف، شـعار التعويـض من أجل 

كسـب املواجهـة وتحسـني موقعه يف 

الئحـة الرتتيب، إذ يحتـل حاليا املركز 

الـ 13.

وتختتم لقاءات اليوم األول من الجولة 

بمواجهة قوية بـني الكهرباء وضيفه 

الزوراء، وستكون مواجهة الغد مهمة 

ألصحاب األرض يف حال كسب االنتصار 

من أجـل التقدم لوصافـة الرتتيب، إذ 

يفصلـه عن منافسـه الـزوراء نقطة 

وحيدة.

بينما يحـاول تالميذ، أيوب أوديشـو، 

نيـل الفـوز وحصـد الصـدارة مؤقتا، 

بانتظـار نتيجـة قمة املتصـدر الحايل 

القـوة الجوية مع الثالـث الطلبة التي 

ستجري يوم غد الجمعة.

الهيئـة  ويف سـياق متصـل، طالبـت 

اإلداريـة املؤقتة لنادي القـوة الجوية 

الريـايض لجنـة الحـكام بتغيري حكم 

مبـاراة القوة الجويـة والطلبة املزمع 

اقامتها غدا الجمعة لحسـاب الجولة 

الثالثة عرشة من الدوري املمتاز .

وذكـر الناطـق االعالمي للنـادي عالء 

محمد: نطالب لجنة الحكام باالرساع 

بتغيـري الحكـم الدويل محمد سـلمان 

التعليـم  وزارة  لـدى  موظفـا  كونـه 

العايل والتـي ينتمي لها نـادي الطلبة 

الريايض، وبإدارته للمباراة سيتعرض 

للضغوطات سـيما أن نتيجـة املباراة 

حساسة لكال الطرفني.

وأضـاف محمـد: لدينـا الثقـة كبرية 

بحكامنا الشباب ملا يمتلكوه من قدرة 

كبـرية عـىل تـاليف األخطـاء وإيصال 

املباريات إىل بر األمان، لكن لحساسية 

اللقـاء يتوجـب عـىل لجنـة الحـكام 

تسمية حكم آخر لهذه املواجهة.

اربيل/ متابعة الزوراء :
تعاقدت الهيئة االدارية لنادي اربيل الريايض 
مـع املحـرتف االوغنـدي اكـوي قادما من 
فريق الزوراء، حيث سـيمثله يف منافسـات 

دوري الكرة املمتاز. 
وابدى مـدرب فريق الـزوراء العراقي لكرة 
القـدم ايوب اوديشـو عدم رغبتـه بتواجد 
املهاجم املحرتف األوغنـدي ايمانويل اكوي 
يف صفوف فريقه خالل االنتقاالت الشتوية 
الحاليـة، ألجل اسـتبداله بمهاجم محرتف 

جديد جاري التفاوض معه .
وقـال  مرشف الفريق وعضـو ادارة النادي 
عبد الكريم رزاق إن ”ادارة النادي وبناًء عىل 
رغبة اوديشـو قررت فسـخ العقد رسـمياً 
مع الالعـب ايمانويل بالـرتايض بعد رفض 
املغـادرة مـا لم يسـتلم كامل مسـتحقاته 

املالية“.
واشار اىل ان ”ادارة النادي دائماً مع قناعة 
املـدرب كونـه اعـرف بالجانـب الفني ألي 

العب يمثل فريق الزوراء الكروي“.

اربيل/ الزوراء:
املنتخب  وفَد  أربيل  مدينِة  يف  بارزاني،  نيجرفان  كردستان،  إقليم  رئيُس  استقبل 

الوطنّي العراقّي الفائز ببطولِة كأس الخليج 25 التي اختتمت يف مدينِة البرصة. 
وأشاَر بارزاني يف حديثه إىل دور العبي املنتخب الوطنّي الذين زرعوا روحاً متماسكًة 
عكست الصورَة الحقيقّية عن العراق من شماله إىل جنوبه بمختلِف ألوانه وأطيافه 
ومعتقداته، وستظل هذه الصور الشامخة يف االستحقاقاِت املقبلة، متأمالً أن نشاهد 
املنتخَب العراقّي يف كأس العالم.وكان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، قد 
شارَك إىل جانب رئيِس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 21 كانون الثاني الحايل، 

يف مراسم استقبال وتكريم املنتخِب الوطنّي يف العاصمِة بغداد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن االتحاد العراقي لكرة اليد املشـاركة 
رقـم  نسـختها  يف  العربيـة  البطولـة  يف 
11 للناشـئني، والتـي سـتقام يف األردن، 
خالل الفـرتة من 21 حتى 28 من شـهر 
شباط املقبل.وقال كاظم كامل، املتحدث 
الرسـمي لالتحاد العراقـي: ان مصطفى 
ياسـني مديـر املنتخب، واملـدرب املرصي 
رشيف مؤمن، سـيقودان ناشـئي العراق 
يف البطولـة العربية“.وأضـاف ”البطولة 
العربية خري إعداد للمنتخب قبل البطولة 
اآلسـيوية املؤهلة لـكأس العالم“.وتابع 
”االتحـاد العراقـي سـيقوم بتوفـري كل 
املسـتلزمات التي من شـأنها املسـاهمة 

يف إنجاح مهمـة املدرب“.ونـوه ”الجهاز 
املساعد للمدرب سيتألف من مخلص عبد 
العباس وكوكب حسن مساعدين، ووسام 
فاضـل مدرًبـا لحـراس املرمى“.ولفـت 
”سـيعقد االتحـاد اجتماًعا مـع الجهاز 
التدريبـي ملناقشـة األسـماء املطروحـة 
واملناهـج التدريبية التـي جهزها املدرب 
لهـذه البطولـة، وصـوًال لتصفيات كأس 
العالم مـن أجل توفري األمـوال الالزمة“.

وأتـم ”أبـواب املنتخب العراقي سـتكون 
مفتوحـة أمـام جميـع الالعبـني، ممـن 
يمتلكون املواصفات الفنية والبدنية التي 
تخـدم الفريق ليكون نواة ملسـتقبل كرة 

اليد العراقية“.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
جدة  واتحاد  والنرص  الهالل  يستهل  مختلفة،  وطموحات  بأهداف 
والفيحاء، أول بطولة كأس سوبر سعودي بمشاركة ٤ فرق، عىل غرار 

التجربة اإلسبانية.
ويشارك الهالل باعتباره بطال للدوري، واتحاد جدة وصيفا له، والفيحاء 
كبطل كأس خادم الحرمني الرشيفني، بينما يشارك النرص بعد أن حل 
ثالًثا يف الدوري، يف الوقت الذي تكرر فيه الهالل كبطل الدوري ووصيفا 

للكأس.
وتقام البطولة بنظام التجمع يف العاصمة السعودية الرياض، عىل استاد 
امللك فهد الدويل، وتنطلق من دور نصف النهائي، اليوم الخميس، عىل أن 

يتأهل الفائزان إىل املباراة النهائية يوم األحد املقبل.
ويتطلع اتحاد جدة إىل تحقيق لقب غائب عن خزائنه، فيما يسعى النرص 
يف  تتويًجا  األكثر  الفرق  قائمة  عىل  يرتبع  الذي  الهالل  رقم  معادلة  إىل 
الفارق بينه وبني  إىل توسيع  ألقاب، والذي يتطلع  البطولة بثالثة  هذه 
الفيحاء فيبحث عن ثاني بطولة له يف تاريخه، بعد أن  أما  ومنافسيه، 

كان الفوز بكأس خادم الحرمني يف النسخة املاضية، أول بطوالته.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة نارية بني النرص واتحاد جدة، عىل 
أن يلعب الهالل مع الفيحاء، يف سيناريو مكرر لنهائي كأس امللك املوسم 

املايض.
وتخطف مباراة النرص واتحاد جدة األنظار، باعتبارها إحدى كالسيكيات 
لكنها  خاصة،  وجماهريية  إعالمية  بمتابعة  وتحظى  السعودية،  الكرة 

اكتسبت بعًدا آخر بتواجد النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو.
خاصة  املصابني  لالعبيه  استعاد  جدة  اتحاد  فإن  املقابلة  الجهة  عىل 
عبدالعزيز البييش، وأطمأن الربتغايل نونو سانتو عىل جاهزية عبدالرحمن 

العبود ورومارينهو.
دخل سلمان الفرج قائد الهالل تدريباته فريقه الجماعية مؤخرًا ألول 
مرة منذ العودة من املونديال، كما اطمأن الجهاز الفني بقيادة رامون 
ديلجادو  ميشايل  الربازييل  سيغيب  بينما  إيجالو،  جاهزية  عىل  دياز 

لإلصابة.
الفيحاء، فوجود الرصبي فوك روزافيتش عىل رأس الجهاز  أمام فريق 
الفني للفريق، أحد أهم نقاط قوة الفريق، بقدرته عىل قراءة املنافس، 

وفرض االنضباط التكتيكي عىل العبيه أمام الكبار.

كاليفورنيا/ متابعة الزوراء:
عالم  يف  مغامرته  القدم  كرة  حديثاً  املعتزل  بايل  غاريث  الويلزي  يستهل 
الغولف بمشاركته يف إحدى أبرز دورات املحرتفني يف الواليات املتحدة ”آيه 
كاليفورنيا  (للهواة واملحرتفني) يف والية  آم“   - برو  بيتش  بيبل  تي  أند  تي 
يف شباط/فرباير املقبل، حسب ما أعلن املهاجم الدويل السابق عرب وسائل 
ولوس  اإلسباني  مدريد  وريال  اإلنكليزي  توتنهام  مهاجم  وكتب  اإلعالم. 
إنستغرام: ”متحمس  السابق عرب صفحته عىل  األمريكي  أنجليس أف يس 

لإلعالن عن أنني سأخوض دورة آيه تي أند تي بيبل بيتش 
برو - آم يف بداية الشهر املقبل! هيا“. وسيلعب بايل الذي 
أعلن يف 9 كانون الثاني/يناير الحايل عن نهاية ”فورية“ 

من  والثالثني  الثالثة  يف  وهو  االحرتافية  الكروية  ملسريته 
عمره، يف الدورة مع مشاهري آخرين إىل جانب بعض أفضل 

الالعبني يف العالم. ومن بني 156 هاوياً يشاركون يف دورة بيبل 
بيتش املقررة من 2 إىل 5 شباط/فرباير املقبل، سيلتقي بايل 

فيتسباتريك،  مات  يشارك  بينما  موراي،  بيل  باملمثل 
املفتوحة،  املتحدة  الواليات  ببطولة  الفائز 

وباتريك كانتالي، املصنف خامساً عاملياً، 
ضمن فئة املحرتفني. ولم يخِف بايل 

الذي شارك مع منتخب بالده يف 
مونديال قطر 2022 رغبته يف 

تحٍد جديد  االنتقال لخوض 
يف لعبة الغولف، األمر الذي 
من  النتقادات  عرّضه 
جماهري ريال مدريد التي 
املالعب  بتفضيل  اتهمته 
التزاماته  عىل  الخرضاء 

مع النادي.

سيدني / متابعة الزوراء:
النهائي  نصف  الدور  سابالينكا  أرينا  البيالروسية  بلغت 
بتفّوقها عىل الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتني دون رّد 
ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة لكرة 

املرضب، أوىل البطوالت األربع الكربى.
وجاء فوز سابالينكا، املصنفة الخامسة عامليا، عىل نظريتها 

الـ64 بواقع (6 - 3) و(6 - 2).
ولم تجد سابالينكا (24 عاماً) صعوبات تذكر لبلوغ املربع 
يف  والرابع  الكربى  البطوالت  يف  توالياً  لها  الثاني  الذهبي 
تتخطى  كي  دقيقة  و49  ساعة  إىل  احتاجت  إذ  مسريتها، 
فيكيتش التي كانت تخوض ربع النهائي الكبري الثاني فقط 

يف مسريتها، بعد فالشينغ ميدوز عام 2019.
وتالقي البيالروسية يف الدور قبل النهائي نظريتها البولندية 
بليشكوفا  كارولينا  التشيكية  عىل  الفائزة  لينيت  ماغدا 

بمجموعتني دون مقابل بواقع 
(6 - 3) و(7 - 5).

الرجال،   منافسات  ويف 
عىل تغلّب األمريكي طومي بول 

شيلتون  بن  ث مواطنه  بثال
لواحدة  ربع مجموعات  يف 

حة نهائي بطولة أسرتاليا  ملفتو ا
أوىل  املرضب،  ت لكرة  ال لبطو ا

األربع الكربى.
تفاصيل  املباراة بواقع 7 وجاءت 
3 و5 - 7 و6 - 4 - 6 (8 - 6) و6 - 
املصنف  35 عاملياً.ملصلحة 
الشاب  بن شيلتون البالغ وحاول 
عرشين  89 عمره  واملصنف  عاًما 
العالم  لكن عىل  املفاجأة  إحداث 

بول  رّجحت كّفته.خربة 
ثالث واحتاج ابن  إىل  عاماً  الـ25 
ت  عا يبلغ سا كي  دقائق  و6 
بع  ملر الذهبي للمرة األوىل يف ا

مسريته.
قي  يال النهائي و نصف  يف  بول 
بي  لرص أو ا دجوكوفيتش  نوفاك 
يس  و لر أندري روبليف.ا

ميالنو/ متابعة الزوراء:
مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  األسطورة  تدرب 
الرباط الصليبي، ألول  ميالن، الذي ال يزال يتعاىف من تمزق يف 

مرة يف ميالنو، باستخدام الكرة.
يف  اليرسى،  ركبته  يف  جراحية  لعملية  عاما)   ٤١) إبرا  وخضع 
٢٥ مايو/أيار ٢٠٢٢. وبحسب صحيفة ال جازيتا ديلو سبورت 
اإليطالية، سيبذل إبراهيموفيتش كل ما يف وسعه ليكون جاهزا 
أبطال  لدوري  ال١٦  دور  يف  توتنهام،  مواجهة  لخوض 
وأضافت  املقبل.  فرباير/شباط  يف  أوروبا، 

فرباير/  ١٤ يوم  توتنهام،  ضد  الذهاب  مباراة  أن  الصحيفة، 
شباط املقبل عىل ملعب سان سريو، هي الهدف األهم إلبرا وكل 
الطبيعي،  العالج  وأخصائيي  كمدربيه،  حالته،  عىل  املرشفني 
وأطبائه. وأشارت إىل أن إبراهيموفيش قد يعلق حذائه يف نهاية 
يعمل  الحايل،  الوقت  يف  لكن  عقده،  ميالن  يجدد  لم  إذا  املوسم 
من  إبرا  عاد  وإذا  للمباريات.  للعودة  بجد  السويدي  املهاجم 
اإلصابة بمستوى جيد، فإن مدربه ستيفانو بيويل، يعتربه جزءا 
أساسيا من الفريق لدخول الشوط الثاني وأيضا لدوره يف غرفة 

خلع املالبس نظرا ألقدميته.

القاهرة / متابعة الزوراء:
تابع األهيل سلسلة انتصاراته بفوزه الصعب عىل حساب البنك األهيل بهدف نظيف عىل ملعب 
األهيل  املرصي. وعزز  الدوري  من  الخامسة عرشة  املرحلة  منافسات  الدويل ضمن  القاهرة 
سيطر  منافسيه.  أقرب  فيوترش  عن  نقاط   ٦ بفارق  نقطة   ٣٧ إىل  رصيده  رافعاً  صدارته 
األهيل عىل الشوط االول فسدد مروان عطية من عىل حدود منطقة الجزاء سيطر عليها 
محمود ابو جبل (١٦)، ورد البنك االهيل بعد دقيقة بهجمة مرتدة فتوغل نارص منيس 
الشناوي. ملحمد  االيمن  القائم  بجوار  سددها  قاعود  محمود  الخلف  من  للقادم  ومرر 

وانتظر األهيل حتى الدقيقة ٣٢ ليرتجم سيطرته اىل هدف التقدم، بعدما مرر أحمد عبد 
القادر عرضية متقنة للقادم من الخلف مروان عطية سددها ارتدت من يد ابو جبل 

ووجدت املتابع محمد رشيف الذي سددها يف املرمى.

                         

فلورنسا / متابعة الزوراء:
كشف تقرير صحفي إيطايل، عن موعد حسم ليفربول صفقة 
املغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.وجذب أمرابط 
مونديال  خالل  قدمه  الذي  الرائع  األداء  بعد  ليفربول،  أنظار 
للمغرب  التاريخي  اإلنجاز  يف  ومساهمته  بقطر،   2022
”كالتشيو  شبكة  النهائي.وبحسب  نصف  للدور  بالوصول 
نابي  ليفربول،  وسط  ثالثي  عقود  فإن  اإليطالية،  مريكاتو“ 
تنتهي  ميلنر،  وجيمس  شامربلني  أوكسليد  وأليكس  كيتا 
بانقضاء املوسم الجاري، وبالتايل سيدخل ليفربول املريكاتو 
الصيفي املقبل، بحثا عن العبي وسط جدد.وأضاف التقرير، 
أن ليفربول الذي يتصدر سباق التعاقد مع أمرابط، سينتظر 
حتى نهاية املوسم الجاري، من أجل ضم النجم املغربي.وأشار 
إىل أنه عىل الرغم من رغبة أمرابط يف اللعب لفريق كبري حاليا، 
لكنه يشعر بالسعادة مع الفيوال، وال يمانع االستمرار حتى 
نهاية املوسم.وارتفعت القيمة السوقية ألمرابط بعد مونديال 

قطر، لنحو 25 مليون جنيه إسرتليني.

برشلونة / متابعة الزوراء:
لعب  إمكانية  عىل  تورام،  ليليان  السابق  الفرنيس  النجم  علق 
نجله ماركوس بصفوف برشلونة، خالل الفرتة املقبلة. ويلعب 
األملاني،  مونشنجالدباخ  بوروسيا  صفوف  يف  تورام  ماركوس 
وعىل  أوروبا  أندية  كبار  من  للعديد  باالنتقال  اسمه  وارتبط 
ليليان،  وقال  ميونيخ.  وبايرن  مدريد  وريال  برشلونة  رأسهم 
خالل ترصيحاته إلذاعة ”RAC1“ اإلسبانية: ”أي العب يحلم 
باللعب لربشلونة“. وأضاف: ”برشلونة أصبح فريقا رائعا شيئاً 
فشيئاً، ومتصدراً لجدول ترتيب الليجا، وأنا سعيد جدا لربشلونة 
العنرصية  عىل  القضاء  خيارات  عن  بالحديث  وأتم  وتشايف“. 
يف املالعب: ”إنه أمر صعب للغاية حني تتحدث عن العنرصية 
أو التمييز الجنيس، فأنت تخرب الناس بأنهم بحاجة إىل تغيري 
طريقتهم يف القيام باألشياء، لكن الكثري منهم ال يريد التغيري، 

لذلك علينا إخبارهم أنه ليس من الصعب القيام بذلك“.

لندن / متابعة الزوراء:
ضيفه  من  التعادل  ميونيخ  بايرن  انتزع 
كولن يف الدقيقة األخرية من عمر املباراة 
السابعة  الجولة  يف  الطرفني  التي جمعت 

عرشة من الدوري األملاني لكرة القدم.
عىل ملعب «أليانتس أرينا» تقّدم الضيوف 
الالعب  عرب  الرابعة  الدقيقة  منذ  مبكراً 
وانتظر  السخريي،  الياس  التونيس  الدويل 
هدف  ليسّجل   ٩٠ الدقيقة  حتى  بايرن 
أطلقها  املدى  بعيدة  تسديدة  من  التعادل 
مجنباً  كيميتش  جوشوا  األملاني  الدويل 

فريقه الخسارة.
لبايرن  توالياً  الثاني  هو  التعادل  وهذا 
خارج  الفائتة  الجولة  يف  تعادل  كان  إذ 
لريفع   ،(١-١) اليبتسيش  أمام  أرضه 
البافاري رصيده إىل ٣٦ نقطة يف  الفريق 
 ٢١ كولن  رصيد  أصبح  حني  يف  الصدارة 
نقطة يف املركز العارش. ويف انجلرتا، وضع 
الرابطة  كأس  نهائي  يف  قدماً  نيوكاسل 
عىل  فوزه  عقب  القدم  لكرة  االنكليزية 
مضيفه ساوثهامبتون ١-صفر يف ذهاب 

الدور نصف النهائي.
الدقيقة  يف  الفوز  نيوكاسل هدف  وسّجل 

٧٣ عن طريق الربازييل جويلنتون.
دفاع  قلب  طرد  املباراة  وشهدت 
ساوثهامبتون الكرواتي دويي كاليتا كار 

بعد نيله بطاقتني صفراويني .(٨٦) 
املقبل يف ٣١  الثالثاء  اإلياب  وتقام مباراة 
الشهر الحايل. ويف ايطاليا، أسدى التسيو 
أبرز  عىل  بفوزه  املتصدر  لنابويل  خدمة 
مطارديه ضيفه ميالن ٤-صفر، وذلك يف 
عرشة  التاسعة  املرحلة  منافسات  ختام 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
برصيد  الثالث  املركز  إىل  التسيو  وتقدم 
٣٧ نقطة وبفارق األهداف عن إنرت الرابع 

الذي خرس أمام إمبويل صفر-١.
عن  نقطة  بفارق  العاصمة  نادي  وتأخر 
يتخلف  بدوره  بات  الذي  الثاني  ميالن 

بفارق ١٢ نقطة عن نابويل املتصدر.
افتتح  البداية،  صافرة  من  دقائق   ٤ بعد 
أرضية من  تمريرة  بعد  التسجيل  التسيو 
اإلسباني  تركها  املنطقة،  داخل  زاكانيي 

ليتابعها  قدميه  بني  تمر  ألربتو  لويس 
الرصبي سريغي ميلينكوفيتش-سافيتش 

بقدمه اليرسى أسفل القائم األيرس.
تسديدة  بعد  النتيجة  التسيو  وضاعف 
صدها  ماروسيتش  آدم  املونتينيغري  من 
تاتاروسانو  أنتون  الروماني  الحارس 
لتصطدم بالقائم االيرس وتعود إىل زاكانيي 
أهدافه  ثامن  يف   ،(٣٨) الشباك  يف  تابعها 

هذا املوسم.
ساري  ماوريسيو  املدرب  رجال  وتابع 

استعراضهم الهجومي يف الشوط الثاني، 
من  خطأ  بعد  أهدافهم  ثالث  فسجلوا 
عىل  كالولو  بيار  الفرنيس  الشاب  املدافع 
االسباني بيدرو داخل املنطقة، انربى لها 
وسط  يف  وسددها  ألربتو  األخري  مواطن 
إىل  األخري  يتحول  أن  قبل   ،(٦٧) املرمى 
الربازييل  إىل  بكرة  الرابع  للهدف  ممرر 
تابعها  املنطقة  داخل  أندرسون  فيليبي 
قوية يف الشباك (٧٥)، يف سادس اهدافه 
اسبانيا،  ويف  املوسم.  هذا  الدوري  يف 

الحكم سيزار سوتو جرادو  عندما يطلق 
العاصمة  صافرة انطالق مواجهة ديربي 
نهائي  ربع  يف  الخميس  اليوم  اإلسبانية، 
كأس امللك بني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 

عىل ملعب (سانتياجو برنابيو).
سيكون األتلتي بدون أي هدف يف عقر دار 
املريينجي عىل مدار ٣٣٣ دقيقة، وتحديدا 

منذ ٤ سنوات و٩ أشهر و٧ أيام.
العاصمة  يف  غريمه  مدريد  ريال  والقى 
األوىل منذ  للمرة  الكأس،  أتلتيكو يف  نادي 

العام ٢٠١٥.
رجال  فاز  الدوري،  منافسات  وضمن 
بثنائية  أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  املدّرب 
األحد  يوم  بيلباو  أتلتيك  عىل  نظيفة 
بفضل هدف من حائز  املايض، خصوصاً 
بنزيما،  كريم  الفرنيس  الذهبية  الكرة 
نقاط  ثالث  مسافة  عىل  «امللكي»  ليبقى 

من الصدارة.
ممراً  يكون  لن  «ديربي»  الـ  هذا  لكن 
املدرب  فريق  أمام  «مريينجي»  للـ  سهالً 
الذي  سيميوني،  دييجو  األرجنتيني 
انتعش أخريا بفوز عىل بلد الوليد ٣-صفر 
يف  جريزمان،  أنطوان  الفرنيس  بفضل 
مباراة ظهر فيها العبه الجديد القادم من 

برشلونة، الهولندي ممفيس ديباي.
إىل  الساعي  مدريد  ريال  فإن  ذلك،  رغم 
عام  منذ  األوىل  للمرة  بالكأس  التتويج 
الراجحة  الكفة  ٢٠١٤، قد يكون صاحب 
أنه  ذلك  املواجهة،  هذه  من  بالعبور 
«ديربي»  مباريات   ٧ آخر  يف  يخرس  لم 
برنابيو،  سانتياجو  ملعبه  عىل  خاضها 

مع ٤ انتصارات و٣ تعادالت.
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قـّدم وزيـر االتصـال الجزائـري محمـد 
بوسـليماني عرضاً جديداً حول مسـودة 
قانونـني يتعلقـان بالصحافـة املكتوبة 
واإللكرتونية، والنشاط السمعي البرصي، 
خـالل لقاء مـع أعضـاء لجنـة الثقافة 
واالتصـال يف الربملان، فيمـا تواصل لجنة 
نيابيـة االسـتماع إىل الصحفيني بشـأن 

مسودات قوانني الصحافة املطروحة.
وقـال وزير االتصـال إّن مسـودات هذه 
القوانني تهدف إىل وضع أطر تحّدد كيفية 
ممارسـة أنشـطة الصحافـة املكتوبـة 
واإللكرتونية واملرئية واملسموعة وقواعد 
تنظيمهـا وضبطهـا ورقابتهـا. واعتـرب 
الوزيـر بوسـليماني أّن ”هنـاك حتميـة 
تفـرض مطابقـة النشـاط اإلعالمي مع 
التطـورات الجديدة التي يعرفها املشـهد 
التكنولوجيـة،  والتطـورات  اإلعالمـي 
ووضـع معايـري تتوافـق مـع الدسـتور 
الجديد الصادر يف نوفمرب/ ترشين الثاني 
2020، وبما يستجيب إىل حاجة العاملني 

يف قطاع اإلعالم“.
وكانت الحكومة قد أحالت يف 12 ديسمرب/ 
كانون األّول املايض إىل الربملان مسـودات 
قانون اإلعالم، والذي سيسـمح بتبسيط 
واملجـالت،  الصحـف  إنشـاء  إجـراءات 
وتعزيز سـلطة ضبط السـمعي البرصي 
عـرب تكليفهـا أيضـاً بضبـط ومراقبـة 
خدمـات االتصال السـمعي البرصي عرب 

اإلنرتنت، واسـتحداث مجلس أعىل آلداب 
وأخالقيات املهنة.

الصحافـة  قانـون  الربملـان  إىل  وأحيـل 
املكتوبـة والصحافـة اإللكرتونية، والذي 
يتضّمن جملة من التدابري الجديدة لضبط 
القطاع. ويشرتط الحصول عىل الشهادة 
الجامعيـة وخـربة مهنيـة للحصول عىل 
صفة الصحفي، ويشّدد عىل إثبات خربة 
مهنية تمتد إىل 15 عاماً بالنسـبة ملديري 
الصحف والنرشيات، و5 سنوات بالنسبة 
ملديري املواقـع اإللكرتونية، وهي املواقع 
التي سـتكون ملزمة بـأن تعمل يف نطاق 

إلكرتوني محيل.
كذلـك، يحّدد قانـون السـمعي البرصي 
الرشوط الالزمة للسماح بإنشاء القنوات 
القنوات  التلفزيونيـة واإلذاعات وكذلـك 

عىل اإلنرتنت، ويشرتط القانون أن يكون 
رأس املـال جزائرياً خالصاً، ويمنع وجود 
أّية استثمارات أجنيية. كما ُيلزم القانون 
الجديـد القنـوات واملؤسسـات اإلعالمية 
أن يكـون 61 % من محتواهـا منتجاً يف 

الجزائر.
ويف السـياق نفسه، تواصل لجنة الثقافة 
واالتصال يف الربملان سلسلة لقاءاتها مع 
الصحفيني والكتاب واألكاديميني ملناقشة 
والصحافـة  اإلعـالم  قوانـني  مسـودات 

املكتوبة والسمعي البرصي.
والتقـت اللجنـة، يـوم الثالثـاء، بثالثـة 
إىل  لالسـتماع  وكتـاب  صحفيـني 
القوانني  مقرتحاتهـم بشـأن مضمـون 
الجديـدة. وطالـب الصحفـي عمـار بن 
جدة خالل اللقاء برضورة وضع ضوابط 

للصحافـة اإللكرتونيـة، إىل جانب إعادة 
تنظيم االعـالن العمومي وآليـات تنظيم 
وعمل سلطة الضبط، فيما أكد الصحفي 
والكاتـب العيـد بـن عـروس رضورة أن 
ترتقـي القوانـني الجديـدة إىل مسـتوى 
مسـايرة التطـور التكنولوجـي واإلعالم 

الجديد، وخلق منظومة إعالمية قوية.
وقبل هـذا اللقاء، كانت اللجنة قد عقدت  
لقـاءات مـع صحفيـني، جـرى خاللها 
اقرتاح أن يتم جمع كّل النصوص املتعلقة 
باإلعالم يف مدونة واحدة، بدالً من توزيعها 
عىل عدة قوانني، وتحسـني دور الهيئات 
التـي تملك صالحيات الضبـط واملراقبة، 
مع منح الصحفيني حق انتخاب جزء من 
أعضاء هذه الهيئات، التي تنّص القوانني 
املقرتحـة أن تكون معينة من قبل رئيس 

الجمهورية.
كذلـك، نظمـت الكتلـة النيابيـة لحركة 
للحكومـة)،  (املؤيـدة  الوطنـي  البنـاء 
قبـل أيـام جلسـة اسـتماع إىل عـدد من 
الصحفيني والناشـطني يف نقابات مهنية 
حول مسودات قانون اإلعالم، والصحافة 
املكتوبة واإللكرتونية والنشاط السمعي 
البـرصي. وقـال نائـب رئيـس الربملـان 
وعضو الكتلة عـالل بوثلجة، إّن مرشوع 
القانـون العضـوي كان مطلبـاً للطبقة 
السياسية منذ فرتة، وإنه يجري تحسينه 
وفقاً للدستور الجديد لتوفري بيئة إلعالم 

حر وشفاف ومتوازن.

 واشنطن/ رويرتز:
اقرتاحـاً  مـردوخ  روبـرت  سـحب 
كـورب“  ”نيـوز  دمـج  بمعـاودة 
و“فوكس كـورب“، فيما يبحث أيضاً 
بيع ”موف“ التي تدير موقع ريالتور 
دوت كوم إىل ”كوستار غروب“، وفقا 
إلفصـاح لـدى الهيئـات التنظيميـة 

ومصادر مطلعة.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة إن ”نيوز 
كورب“ تجري محادثات لبيع حصتها 
غـروب“،  ”كوسـتار  إىل  ”مـوف“  يف 

مقابل نحو 3 مليارات دوالر.
أعلن عدد من كبار املساهمني سابقاً 
معارضتهـم ملجموعـة فوكـس نيوز 
”نيـوز  وأفـادت  املقرتحـة.  كـورب 
، يف بيـان، بأنهـا ”ليسـت  كـورب“ 
مثالية ملساهمي نيوز كورب وفوكس 

يف هذا الوقت“.
كان من شـأن الصفقة إعادة توحيد 
اإلمرباطورية اإلعالمية التي قسـمها 
مـردوخ منذ مـا يقرب مـن عقد من 

الزمان.
وأكدت ”نيوز كورب“ إجراء محادثات 
لبيـع ”موف“ إىل ”كوسـتار غروب“، 

بعـد أن أوردت وكالة رويرتز نبأ بذلك 
الثالثاء، مضيفة أنـه ال يوجد ضمان 

بأن املناقشات ستفيض إىل صفقة.
وقال متحدث باسم ”كوستار غروب“ 
إن الرشكـة ”تقّيم باسـتمرار فرص 
االندماج واالسـتحواذ عـرب مجموعة 
واسـعة من الرشكات، لتعظيم قيمة 
حقوق املسـاهمني“، وإنهـا ال تعلق 
يف  التكهنـات  أو  ”الشـائعات  عـىل 

السوق“.
وأفادت مصـادر مطلعة بأنه لم يكن 
هنـاك تبـادل ألي عرض بـني ”نيوز 
كـورب“ و“فوكس نيـوز“ قبل إلغاء 
املداوالت بشـأن االندمـاج، وقالت إن 
معارضة مسـاهمي ”نيـوز كورب“ 

لعبت دوراً يف إلغاء الخطط تلك.
وقال أشـخاص مطلعـون إن ارتفاع 
أسـهم ”نيـوز كـورب“ يف األسـابيع 
القليلة املاضية يعني أن رشكة فوكس 
كانت ستضطر إىل دفع عالوة سعرية 
كبرية مقابل املوافقـة عىل االندماج، 
وهو أمـر ال تعتقد عائلة مردوخ أنها 

تستطيع تربيره للمساهمني.
انخفـض سـهم ”فوكـس“ خمسـة 

يف املائـة، يف حـني ارتفع سـهم ”نيوز 
كـورب“ 25 يف املائـة، منذ اإلعالن عن 
املحادثـات بـني الرشكتـني ألول مرة 
األول. وتبلـغ  أكتوبر/ترشيـن   14 يف 
القيمـة السـوقية لـ“نيـوز كـورب“ 
حالياً نحو 11 مليار دوالر، بينما تقدر 

قيمة ”فوكس“ بأكثر من 17 ملياراً.
وقالت مصادر إن مردوخ اقرتح إعادة 
توحيد إمرباطوريته اإلعالمية الخريف 
النـرش  رشكات  أن  بحجـة  املـايض، 
والرتفيـه التي فصل بينها عام 2013 

ستمنح الرشكة املندمجة نطاقاً أكرب، 
يف مجال األخبـار واألحداث الرياضية 

املبارشة واملعلومات.
ورأى مقربـون من عائلـة مردوخ أن 
الدافـع وراء محاولـة دمج الرشكات 
اإلعالميـة هو خطط خالفـة مردوخ 
البالغ مـن العمر 91 عاماً التي ترمي 
لتوطيـد السـلطة يف يد ابنـه ورئيس 
”فوكس“ الكالن مردوخ، وهي فكرة 
وصفتها الرشكة بأنها ”سخيفة“، يف 

نوفمرب/ترشين الثاني.

باريس/متابعة الزوراء:
سـلّط تقرير إعالمي جديد الضوء 
عـىل ظـروف العمـل يف مشـاريع 
تحضـري البنـى التحتيـة لأللعاب 
األوملبيـة التـي سـتقام يف صيـف 

2024  يف باريـس.
وحقـق تقريـر تلفزيونـي أعدته 
ماليـني  الفرنسـية   BFM قنـاة 
املشـاهدات يف مواقـع التواصـل، 
بعدمـا عـرض ظروف عّمـال من 
أفريقيا جنـوب الصحراء يعملون 
مـن دون وثائق رسـمية يف مباٍن 
ستخصص لأللعاب املقبلة. ونقل 
التقرير شـهادات عـدد من هؤالء 
العمال، بينهم شـاب من مايل، أكد 
أنـه لم يتقاَض سـوى أجـر زهيد 
جـداً، رغم عملـه ألشـهر يف بناء 

مسبح خاص باأللعاب األوملبية.
وسـّبب هـذا التقريـر ردود فعـل 
التواصـل،  مواقـع  عـىل  كثـرية 
غيـاب  عـن  مغـردون  فتسـاءل 
األصوات يف مختلف وسائل اإلعالم 
الغربية، التي تنّدد بظروف العمل، 
مؤسسـات  باسـتغالل  مذكريـن 
إعالمية عـدة لهذا امللف للتصويب 
عىل قطر قبل انطالق بطولة كأس 
العالم يف نوفمـرب/ ترشين الثاني 

املايض.
رّد حسـاب كينيـدي عـىل تقريـر 
BFM مغـرّداً: ”يف النهايـة، هـذا 

األمـر ال يعـّد مزعجـاً إال عندمـا 
السياسـيني  يتعلّق بقطر، غضب 
الـذي تتغري معايـريه يفقدهم كل 

صدقية“. 
فاضحـاً  فيـوه“  ”بـون  وغـرّد 
التناقـض: ”عندمـا تعلّـق األمـر 
بقطر، الكل رصخ بأنها فضيحة. 

هذا مضحك“. 
سـاخراً:  نيمـار  جـان  وكتـب 
آسـف   !!!2024 قطـر  ”قاطعـوا 

أقصد باريس 2024“.
أرقام مشاهدة قياسية يف فرنسا

رغـم كل الهجمـة التـي قادتهـا 
املؤسسـات  يف  األصـوات  بعـض 
اإلعالمية الغربية، حظي مونديال 
يف  كبـرية  بشـعبية   2022 قطـر 
خصوصـاً،  فرنسـا  ويف  العالـم، 
وباتت مبارياته األكثر مشاهدة يف 

البالد خالل العام. 
لوفيغـارو  صحيفـة  ونقلـت 
الفرنسية عن رشكة ميديا ميرتي 
للبحث وقياس الجمهور، أن نحو 
14.3 مليـون فرنـيس تابعوا فوز 
منتخـب بالدهـم عـىل منافسـه 
الــ16  دور  مبـاراة  البولنـدي يف 
األحد املـايض، التي انتهت بنتيجة 

.(1 - 3)
وأّكدت الصحيفة الفرنسية أن هذا 
الرقم القيايس جعل املباراة األكثر 

مشاهدة يف فرنسا لهذا العام.
 26 ليـس هـذا فقـط، بـل يـوم 
نوفمرب/ ترشين الثاني، شاهد ما 
ال يقـل عن 11.6 مليون مشـاهد 
فرنـيس مباراة املنتخـب الفرنيس 
ضـد الدنمـارك، رغـم كل دعوات 

املقاطعة. 

الدوحة/متابعة الزوراء:
يحتفل التلفزيون العربي بالذكرى 
الثامنـة عىل تأسيسـه، بمجموعة 
من الربامج الوثائقية والتحقيقية 
الجديـدة. التلفزيـون الـذي انتقل 
يف  قطـر  يف  لوسـيل  مدينـة  إىل 
يعـد  املـايض  أغسـطس/آب   30
مشـاهديه بمحتوى جديد ونوعي 

يف عامه الثامن.
البداية مع برنامج ”مختفون“ الذي 
يتناول قصص اختفاء شخصيات 
عربية يف ظروف سياسية غامضة. 
الفرضيـات  الربنامـج  يتقـىص 
املختلفـة لقصـص االختفـاء من 
خالل مقابالت مع األطراف املعنية 
ومن بينهـا ذوو املختفـني. حلقة 

الربنامج األوىل تتناول قصة اختفاء 
األب باولو دالوليو يف سـورية قبل 

عرش سنوات.
كذلك سـيتابع املشاهدون سلسلة 
”كواليس“ الوثائقيـة التي تتناول 
أرسار وخفايـا لحظـات مفصلية 
ويف  العربيـة.  السياسـة  عالـم  يف 
هذا اإلطار يعـد التلفزيون العربي 
مشـاهديه بجرعـة مكثفـة مـن 
التحقيقـات لقضايا تشـغل الرأي 

العام العربي.
وتماشياً مع التجديد الذي طرأ عىل 
شاشـة التلفزيـون العربي برصياً 
بعـد انتقله مـن لندن إىل لوسـيل، 
مـن  مجموعـة  القنـاة  طـورت 
برنامج ”حكايات  بينها  برامجها، 
السـينما“ الذي يشـهد تغيرياً عىل 
مستوى الشكل واملضمون. ويقّدم 
املوسـم عدد من الشـباب املؤثرين 
يف مجـال صناعة ورصـد األعمال 

السينمائية يف العالم العربي.
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باريس/متابعة   الزوراء:
غـرّيت التكنولوجيـا صناعـة اإلعـالم بشـكل 
متكـرر. مـن التلغـراف والراديـو والتلفزيون 
وصـوالً إىل الهواتف الذكيـة وأجهزة الكمبيوتر 
األرسع، ومسـاحة التخزيـن األرخـص، وعىل 
الرغم من كل هذه التطورات، ظلت التكنولوجيا 
هي الوسيلة أو األداة، بينما يصنع الصحفيون 

الخرب.
وعندمـا دفعت جائحـة كوفيد١٩ عـدًدا كبريًا 
مـن الصحفيـني للعمـل من املنـزل، تبـنّي أّن 
التغطيـات ال يمكـن أن تتّم عن ُبعـد يف جميع 
الحـاالت، فخاطـر الصحفيـون بالذهـاب إىل 
امليـدان الصحفي وأصبـح اآلالف منهم عرضة 
لإلصابة بفـريوس كورونا بسـبب حركتهم يف 
األماكـن العامـة، وخاصة املناطـق املزدحمة. 
عندهـا أدركـت وسـائل اإلعالم أهميـة الذكاء 
االصطناعي يف هـذا القطاع الذي كان مقتًرصا 
الـذكاء  بواسـطة  املكتوبـة  املقـاالت  عـىل 
االصطناعي وعىل املوضوعات البسيطة كنتائج 
سوق األوراق املالية، ونتائج األلعاب الرياضية، 
مما منح الصحفيـني رشيًكا اصطناعًيا جديًدا 
مربمًجا للمسـاعدة يف جمع األخبار وتقديمها، 
وهذا يعنـي أّن الذكاء االصطناعـي أصبح أداة 
ووسـيًطا يف الوقت نفسـه، باسـتخدام التعلم 
اآليل وهو مجال بحث داخل الذكاء االصطناعي 
يهدف إىل تطوير قـدرة اآلالت عىل فهم كميات 
كبـرية مـن البيانـات والتعامـل معها بشـكل 
مسـتقل، وتعتمـد التقنية عـىل الخوارزميات 
(بـدالً من الكود) لتحليل البيانات والتعلم منها 

التخاذ قرار. 
وقـد أصبحت وسـائل اإلعـالم التقليديـة أكثر 
الـذكاء  تطبيقـات  اسـتخدام  عـىل  انفتاحـاً 
االصطناعي، ففي شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٢٠، 
نـرشت صحيفـة الجارديـان مقـاالً بعنـوان 
«كتـب روبوت هـذا املقـال بالكامـل. هل أنت 
خائـف بعد؟»، وذلك إلظهار ما يمكن أن تفعله 
التكنولوجيـا، وتـّم تكليف برنامـج الكمبيوتر 
لتوليد النصوص يدعـى GPT-٣ بإنتاج مقال. 
النـص مكتـوب لتعليمنـا أن نفكـر يف برامـج 
الكمبيوتـر كأشـخاص. وتّم توجيـه الروبوت 
GPT-٣ لكتابة «I» أي « أنا»: «أعتقد أن الناس 

يجب أن يثقوا بأجهزة الكمبيوتر».
وحالًيـا، يقـوم العديـد مـن النارشيـن مثـل 
Canadian Press بتطبيق التعلم اآليل والبيانات 
والشـبكات  االصطناعـي  والـذكاء  الضخمـة 
العصبيـة لتحسـني أداء وظائفهم. تسـتخدم 

وكالـة األنبـاء الكنديـة الـذكاء االصطناعـي 
يف غـرف األخبـار الخاصـة بهـا، وتسـتخدم 
وكالة األنباء الفرنسـية برنامج «سيسـتيما» 
للتعـرف عىل الصور املزيفـة، وهي مهام توفر 
للصحفيني الكثري من الوقت، ووسـائل اإلعالم 
مثل Bloomberg News باسـتخدام الروبوتات 
آالف  الـذي حلـل   Cyborg وبرنامـج يسـمى 
املقـاالت مـع التقاريـر املالية إلنشـاء تقارير 
جديـدة باالعتماد عـىل البيانـات الضخمة، إذ 
يمكـن لروبوتـات الـذكاء االصطناعـي تحليل 
املعلومات يف الوقت الفعيل وإرسـال رسائل إىل 
صحفيي «بلومربج نيوز» يف حالة وجود عنرص 
إخبـاري أو أي خطـأ يف املعلومـات املعالجـة، 
الـذكاء  تطبيقـات  «بلومـربج»  وتسـتخدم 
االصطناعي أيًضا التي يمكنها تحسني األعمال 
الصحفيـة بسـبب وظائـف معالجـة وتحليل 
كمية كبرية من البيانات يف وقت قصري، لعرض 

موجز األخبار.
يف عام ٢٠١٨، قدمت مجلة Forbes االقتصادية 
للنـرش تسـمى «Bertie»، تسـتخدم  منصـة 
الذكاء االصطناعي ملساعدة املراسلني باملقاالت 
اإلخبارية من خالل تحديـد االتجاهات وزاوية 
التنـاول، واقـرتاح العناوين الرئيسـة، وتوفري 
املحتـوى املرئي املطابق للقصـص ذات الصلة، 
كذلك تسـتخدم صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الـذكاء  أيًضـا  بـرس»  «أسوشـيتد  ووكالـة 
االصطناعي ألداء دور الصحفي، وتعد التقارير 

املاليـة مـن بـني املوضوعـات التـي غالًبـا ما 
يساعدها الذكاء االصطناعي.

يف هـذا السـياق، عملـت «رويـرتز» عـىل بناء 
 Lynx أداة ذكاء اصطناعـي أطلـق عليه اسـم
تحليـل  عـىل  الصحفيـني  ملسـاعدة   Insight
البيانات، واقرتاح أفـكار القصة، وحتى كتابة 
بعض الجمل، بهدف عدم اسـتبدال املراسـلني 
الصحفيني، بل تزويدهم بمساعد عالم البيانات 

الرقمية وكتابة النصوص.
يف أحد األمثلـة التي تشـاركها «رويرتز»، ينبه 
 Walmart الصحفي إىل أن أسهم Lynx Insight
انخفضـت بنسـبة ١٠ يف املئة، مشـرًيا إىل آخر 
مرة انخفض فيها السـهم بهذه الرسعة وملاذا 
ويـرشح كيـف كان أداء الرشكـة مؤخـرًا ضد 

املنافسني.
لكن ليس األمر كله ينرش قصًصا مكتوبة آلًيا - 
فقد استخدم آخرون الذكاء االصطناعي لتعزيز 
التقارير، مثـًال اسـتخدام ProPublica للتعلم 
اآليل لتحليل املوضوعات التي يقيض الكونجرس 
 BuzzFeed األمريكي وقتـه فيها واسـتخدمت
خوارزمية لفـرز بيانات تتبع الرحالت الجوية، 

والبحث عن طائرات تجسس.
كذلك يمكن للـذكاء االصطناعي فحص قواعد 
البيانات الكبرية وإرسـال تنبيهات للصحفيني 
(إطالق صافـرة) بمجرد ظهور اتجاه أو نمط 
متكرر مـن البيانـات الضخمـة. باإلضافة إىل 
دعـم العمليات الصحفية، وتحسـني العمليات 

الصحفيـة وسـري العمـل. يمكـن أن يسـاعد 
املؤسسات عىل تبسيط عملياتها املوزعة لجمع 
املعلومـات، واالتصـال باملصـادر والعمليـات 
الخلفيـة مثـل التعامـل مـع املعلنـني، وما إىل 
ذلـك مـن نسـخ املقابـالت الصوتيـة واملرئية، 
حيـث يمكن للذكاء االصطناعـي أن يوفر وقًتا 
ثميًنـا للصحفيني عـن طريق نسـخ املقابالت 
الصوتيـة واملرئية، وتحويـل البيانات الصوتية 
إىل نص حتـى يتمكن الصحفيـون من الرتكيز 
عىل استخالص األفكار بدالً من نسخ املقابالت 

الصوتية أو املرئية.
وحيـث أّن التحيز قضية عامليـة وال مفر منها 
لوسـائل اإلعالم اإلخبارية. ومع ذلك، يمكن أن 
يسـاعد الذكاء االصطناعي يف تقليل التفسـري 
الذاتـي لبيانـات اإلنسـان حيـث يتـم تدريـب 
خوارزميـات التعلـم اآليل عـىل مراعـاة الدقـة 
وعـدم التحيز، يف النهاية يشـمل تطبيق الذكاء 
الروبـوت  اآللـة ظهـور  االصطناعـي وتعلـم 
كمراسـلني إخباريـني. بعـد دخولهـا صناعة 
التصنيـع والرعايـة الصحية والتسـويق، فإّن 
الروبوتات موجودة اآلن يف غرف األخبار أيًضا.

قـد تكون الخطـوة التاليـة أن يسـاعد الذكاء 
االصطناعـي الصحفيـني البرش يف عمـل أكثر 
تعقيـًدا، مثـل املقـاالت الطويلـة والتحليـالت 
مـع  االسـتقصائية،  والصحافـة  املتعمقـة 
معهـا  التعامـل  يمكننـا  جديـدة  تنسـيقات 
بسهولة بواسـطة أشـكال أخرى من األجهزة 

القابلـة لالرتداء أو األخبار املوزعة يف قنوات لم 
نرها  بعد.

يف هذا السياق، حققت وكالة أنباء شينخوا التي 
تديرها الدولة يف الصـني تقدًما كبريًا من خالل 
نـرش مقدم أخبار روبوت يرتـدي بدلة  مهمته 
تقديـم األخبـار و «يمكنـه قـراءة النصـوص 
بشـكل طبيعي مثـل مذيع األخبـار املحرتف»، 

بحسـب وكالة األنباء   الصينية.
هذا كله وضع أمـام الصحفيني مهمة التعرف 
والتعامـل مع بعـض املفاهيم األساسـية التي 
تشـكل جزء من مسـتقبل اإلعـالم، باإلضافة 
إىل ذلـك تطوير مهـارات التعامل مـع األدوات 
الجديـدة التي تظهر كل يوم يف صناعة اإلعالم، 
وتبنـي ثقافـة التعلـم املسـتمر ملواكبـة آخـر 

املستجدات يف الحقل األكاديمي.
وألن الذكاء االصطناعي يلعـب دوًرا متزايًدا يف 
الصحافة، نشأت مجموعة من املبادرات الدولية 
ملسـاعدة الصحفيني لتكوين معرفة أساسـية 
وزيادة وعيهم حول الذكاء االصطناعي، وتعلم 
اآللـة، ودور الـذكاء االصطناعـي يف حياتهـم 

وأخبارهم. 
الـذكاء  أي   JournalismAI مبـادرة  تمكـن 
الصناعـي يف الصحافـة، وهـي من مشـاريع 
Polis - مركـز أبحاث الصحافـة يف كلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسـية (LSE) بدعم من 
مبادرة أخبار جوجل املؤسسـات اإلخبارية من 
اسـتخدام الذكاء االصطناعي بشكل مسؤول، 
عـن طريق دعـم االبتـكار وبنـاء القـدرات يف 
املؤسسـات اإلخبارية لجعـل إمكانية الوصول 
إىل إمكانيـات الذكاء االصطناعي أكثر سـهولة 
وملواجهة أوجه عدم املسـاواة يف وسائل اإلعالم 

اإلخبارية العاملية حول الذكاء االصطناعي.
 ٢٠١٩ العـام  يف   JournalismAI إطـالق  تـم 
بالفـرص  اإلعالميـة  املؤسسـات  إلعـالم 
التـي توفرهـا التقنيـات التـي تعمـل بالذكاء 
االصطناعـي ولتعزيـز النقـاش حـول اآلثـار 
التحريرية واألخالقية واملالية الستخدام الذكاء 

االصطناعي يف الصحافة.
واملهنيـني  الصحفيـني  بـني  الربامـج  تجمـع 
اإلعالميني لرشح وفحص الـذكاء االصطناعي 
واستكشـاف كيف يمكن أن يسهم االستخدام 
املسـؤول للذكاء االصطناعـي يف بناء صحافة 
أكثر استدامة وشـمولية واستقاللية يف جميع 

أنحاء العالم.
عـن طريـق برنامـج تدريبـي مجانـي عـرب 
اإلنرتنـت، يوفـر الغـوص العميـق يف إمكانات 

الـذكاء االصطناعـي للصحفيـني واإلعالميني 
ملسـاعدة غرف األخبار الصغرية التي ترغب يف 
معرفـة كيفية اسـتخدام الـذكاء االصطناعي 
لتعزيـز صحافتهـا. ويجمـع الربنامـج بـني 
سلسلة من دروس التي يقدمها خرباء يعملون 
يف تقاطـع الصحافة والـذكاء االصطناعي مع 
فـرص للنقاش بـني املشـاركني. باإلضافة إىل 
ذلك، يتم إرشـاد املشـاركني من خـالل تطوير 
املـوارد التي يمكن أن تدعـم رحلة تبني الذكاء 
االصطناعـي يف مؤسسـاتهم اإلعالميـة أثنـاء 
الربنامج وبعـده. الربنامج ُمتـاح للصحفيني 
يف األمريكيتني ومنطقة آسـيا واملحيط الهادئ. 
الذيـن يجيـدون اللغـة اإلنجليزيـة. وهـو غري 
مخصـص للصحفيـني املسـتقلني - يجـب أن 
تكون جـزًءا من غرفة األخبار لالسـتفادة من 

الربنامج. 
كذلـك يوجـد مسـاق مقدمـة يف التعلـم اآليل 
للصحفيـني املجاني عـرب االنرتنت من  تصميم 
 VRT News مـع  بالتعـاون   JournalismAI
وبدعم مـن مبـادرة أخبار جوجـل. من خالل 
أمثلـة مـن التطبيقات الصحفية، ستسـاعدك 
هذه الدورة عىل فهم ماهية التعلم اآليل، وكيف 

يعمل، وكيف يمكنك استخدامه يف تقاريرك.
يتم اسـتضافة الدورة يف مركـز تدريب مبادرة 
أخبـار جوجـل وتتضمـن ٦ وحـدات يمكـن 
استكشـافها بشـكل مسـتقل - عـىل الرغـم 
من أنهـم يوصـون بأخذها بالرتتيـب املقرتح 

للحصول عىل نظرة عامة كاملة:
- تعلم اآللة والصحافة وأنت

- هـل التعلم اآليل هو نفس الـيشء مثل الذكاء 
االصطناعي؟

- مناهج مختلفة للتعلم اآليل
- كيف يمكنك استخدام التعلم اآليل

- كيف تتعلم اآللة؟
- التحيز يف التعلم اآليل.

بعـد إنتهاء الـدورة السـابقة يمكنـك حضور 
 JournalismAI تصميـم  مـن  ثـاٍن  مسـاق 
بالتعـاون مع Texty وبدعـم من مبادرة أخبار 

جوجل.
تعمل الدورة كمكمل مسـاق مقدمة إىل التعلم 
اآليل (املساق السابق) وتعلم الصحفيني كيفية 
اسـتخدام تعلم اآللـة يف تقاريرهـم. من خالل 
االلتحـاق بالـدورة التدريبية، سـتتعلم كيفية 
تدريـب نمـاذج التعلـم اآليل لتحديـد الصـور 

وتصنيفها يف مجموعات بيانات ضخمة.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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الكتابـة اليدويـة متعـة ذهنيـة ، ورياضة 
جسـدية ، وهـي مهمـة لتنميـة املهـارات 
الحركيـة الدقيقة ، وتطوير الدماغ البرشي 

من خاللها .
ويصـادف الثالث والعرشين مـن يناير من 
كل عـام – اليـوم العاملي للكتابـة اليدوية 
أو الخـط اليدوي . ففـي مثل هذا اليوم من 
عـام ١٧٣٧ ولـد السـيايس األمريكي جون 
هانكـوك، الـذي كان أول من وضع توقيعه 
( الضخـم) بريشـة الكتابـة ، عـىل اعـالن 

االستقالل األمريك .
 وكنت قد كتبـت فصال عن الكتابة اليدوية 
ضمن كتابي املعنون «السلطة الخامسة» . 

أعيد اليوم نرشه ملن يهمه األمر .
هل الكتابة اليدوية يف طريقها اىل الزوال ؟

وسـائل اإلتصـال الرقمية، أزاحـت الكتابة 
مـع  يتعامـل  مـن  وكل  جانبـاً.  اليدويـة 
املعلومـات ويسـتخدم هـذه الوسـائل يف 
عمله ، او حياته اليومية، لم يعد بحاجة اىل 
الكتابة اليدويـة ، اال نادًرا ، وعند الرضورة 
فقط ، مثل كتابة املذكرات اليومية أو بضعة 
أسـطر يف دفرت املالحظـات، أوالتوقيع عىل 
مستند أو صك أو صورة، أو كتابة هوامش 
ومالحظات عىل كتـاب خالل قراءته، وهي 
عـادة متأصلـة عنـد العديد مـن املفكرين 

والكّتاب.
فقد حل الكومبيوتر محل األوراق الرسمية 

يف أعمـال الحكومة، ويف كل مجاالت الحياة 
تقريبـا يف العديد مـن املجتمعـات الغربية 
املتقدمـة، وثثمة اليـوم يف الواليات املتحدة 
األمريكيـة والـدول األوروبيـة مؤسسـات 
ودوائـر رسـمية ومنظـات غـري حكومية، 
ومعاهد ومـدارس ال يسـتخدم فيها القلم 

والورق للكتابة اليدوية عىل االطالق. 
ولكن هل الكتابـة اليدوية امر مهم حقاً يف 

حياتنا؟
وهـل هي رضورية للبرش عموماً واملبدعني 
من الكتاب والشـعراء والباحثني عىل وجه 

الخصوص؟
وهل يشكل اختفاؤها التدريجي ضياع نوع 
حميم من التواصل اإلنسـاني عرب الرسائل 
املتبادلـة بني األقـارب واألصدقاء واملعارف 
وملتعـة ال تعـوض للمحبـني، وملعـارف قد 

يطويها النسيان ؟
ففي نهاية املطاف كل يشء يتغري يف الحياة 
ويتطـور بمـيض الزمن . هـل يتحرس أحد 
اليـوم عىل اختفـاء طرق الكتابـة القديمة 
عىل ألواح الطـني، واوراق الربدي، والجلود، 
والتقـش عـىل الصخـور أو يتحـرس عـىل 

انتفاء الحاجة اىل الفاكس او األسـطوانات 
املوسيقية؟

حقا ان املهم هو املحتوى وليس الوسـيلة، 
وما هو مكتوب باليد ليس سهال ارساله أو 
خزنه. واضافة اىل ذلك فإن الكتابة اليدوية 
ليست سهلة. ولكن من املبكر اليوم، القول 

بإن الكتابة اليدوية يف طريقها اىل الزوال .
الحديثـة  الرقميـة  األجهـزة  ان  صحيـح 
تسـاعدنا عـىل مواكبـة العـرص، وإنجـاز 
األعمال عىل نحو أرسع، ولكن الجري وراء 
الرسعـة يفقدنا بعض ما جميـل ورائع يف 

حياتنا!
حتى املـايض القريب، كانـت الكتابة باليد 
تعد تطويراً للذات، ومفتاحاً لفهم اآلخرين 

والدخـول اىل عوالهـم .
كان البعـض يعتقـد أن الكتابـة اليدوية 
الجميلة والصحيحة عامل مساعد للتقدم 
الوظيفـي، والنجاح يف الحيـاة. مثل هذه 
األفكار قد تبدو اليوم عتيقة ملن اعتاد عىل 
أسـتخدام الكومبيوتر والهواتف الذكية يف 
الكتابة وتبادل الرسائل وامللفات والصور، 
ولكن التجارب العلميـة أثبتت أن للكتابة 
الكتابـة  يف  تتوفـر  ال  اليدويـة مميـزات 

الرقمية .
يقـول العلمـاء أن الكتابـة اليدويـة، كمـا 
الرسـم، يسـهم يف تطوير القـدرة العقلية 
ألنها مرتبطة بالدمـاغ، أما الدق عىل لوحة 
املفاتيـح فهي عمليـة سـلبية، بمعنى أنه 
ال ينشـط التفكـري اإلبداعـي، ألن األصابع 
تتحرك عىل لوحة املفاتيح بشـكل عشوائي 
بال إيقـاع والدماغ يتلقى فقـط الضوضاء 
الـذي يمنـع التفكـري .. الكتابـة اليدويـة 
أبطـأ وتتناسـب تماماً مع رسعـة التفكري 
ورضوريـة للتعلـم، ألنهـا تتيح لإلنسـان 

معرفة أعمق وأكثر رسوخا.
وأثبتـت التجربة التي قام بهـا فريق بحث 
«فيالي» يف مرسـيليا انه يتم تنشيط أجزاء 
مختلفـة مـن الدمـاغ عندما نقـرأ حروفا 
تعلمناها من خـالل الكتابة بخط اليد، عن 
تلـك التي يتـم تفعيلها عندمـا نتعرف عىل 

حروف تعلمناها من خالل كتابتها بواسطة 
لوحـة املفاتيـح. عنـد الكتابة باليـد، ترتك 
الحـركات املعنيـة ذاكرة حركيـة يف الجزء 
الحيس الحركي من الدماغ، الذي يسـاعدنا 
عىل التعرف عىل الحروف. وهذا يعني وجود 
عالقة بـني القراءة والكتابـة، ويؤكد فريق 
البحـث، أن النظـام الحـيس الحركي يلعب 
دورا يف عمليـة التعـرف البـرصي يف أثنـاء 

القراءة .
 و جـاء يف بحـث علمـي أنجز عـام ١٩٨٩ 
يف جامعـة « فرجينيـا» ان بعـض املدارس 
األمريكيـة قامـت بمحاولة تحسـني الخط 
الرديء لعـدد من طالبهـا ونجحت يف ذلك، 
وهذا التحسن أدى يف الوقت نفسه اىل تعزيز 
عمليـة التعلم، وقدرة الطـالب عىل القراءة 
العبـارات، والجمل  الصحيحـة، وتشـكيل 

وتذكر النصوص بشكل أفضل.
الكتابة اليدوية منذ الصغر تسهم يف تشكيل 
الطبع اإلنسـاني، وتطّور قدرات األنسـان. 
والخـط اليـدوي ينـم عن شـخصية كاتبه 
ومـن الصعـب، ان لـم يكن من املسـتحيل 
تغيريه ألنه ميزة فردية، تماثل تماما امليزة 

الفردية لبصمات األصابع.
الكتابة هندسة الروح، ونظافة الكتابة من 

نظافة الروح.
الخـط الجميل سـمة لإلنسـان الواثق من 
نفسـه وبفقدانـه نفقد كل روعـة وجمال 
األحرف التى تشـكل الجـزء األهم من تراث 

الشعوب.
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ُيعّد الشـعر أحد أهم األلوان األدبية حيث قد نال اهتمام فئة كبرية 
جًدا من العرب سواء يف العرص الجاهيل أو عصور النهضة العربية 
واإلسـالمية ، وكان يعّد أحد أهم الوسائل اإلعالمية وتناقل األخبار 
والحكايـات املختلفـة ، وكان الشـعر يأتي بالعديـد من األغراض 
املختلفة حيث نجد غرض الغزل والذي كان منتًرشا بشكل كبري يف 

الشعر االندليس إىل جانب أغراض املدح والهجاء والرثاء وغريها .
وقد تمّيز األندلسـيون يف مختلف اآلداب والفنون ومختلف العلوم، 
وأبدعوا يف مجال األدب فأنتجوا أدًبا متنوًعا غزيرًا، وتركوا حضارة 
عظيمة تشـهد عـىل عظمتهم . والشـعر الغزيل عىل مـر العصور  
واالزمـان مـر بالعديد من الفـرتات الزاهية، فعىل سـبيل املثال لم 
يكن شـعر الغزل منترشا بكثرة يف العرص االسالمي ، اما يف العرص 
االندليس فقد انترش الشـعر الغزيل، ولم يكن هذا النوع من الشـعر 
محصورا فقط ما بني الشـعراء املحرتفني وانما تشـارك الشـعراء 
مع االمراء  والكّتاب والفالسفة، ويرجع السبب وراء ذلك للطبيعة 
االندلسـية والتـي كانت مشـهورة بجمالهـا، إذ ان الطبيعة كانت 
تزيد من رغبة الشعراء يف القاء اجمل  واروع ابيات الغزل الجميل، 
لم تكن الطبيعة فقط هي السبب يف انتشار الشعر الغزيل بل كذلك 
ثقافـة املجتمع االندليس بنفسـه، وكان للشـعر الغـزيل االندليس 
ثالث اتجاهات وهـي االتجاه املحدث واالتجاه املحافظ  واالتجاه 
املحافـظ الجديد، وأتبع األندلسـيون يف شـعرهم عامة ويف غزلهم 
خاصة مناهج املرشقيني فعرفوا الغـزل التقليدي والغزل األباحي 
والغزل العفيف واخذ كل شـاعر نصيبه منها حسـب اهواء نفسه 
وتربيته الخلقية اال ان امورا جديدة طرأت يف االدب االندليس منها: 
ظهـور املوشـحات وقد طـرق معظمهـا موضوع الحب وشـيوع 
الغزل باملذكر بشـكل فاق نظريه يف املرشق دون حياء يف وصف أو 
خجل يف تصوير الشـذوذ الجنيس أو ذكر عورات الجسد مع أنحدار 
بااللفـاظ واملعاني اىل درك مزرى لم يعهده الشـعرالعربي من ذي 
قبل. ثم أقبال املرآة االندلسية عىل قول شعر الغزل وتغزلها بالرجل 
مـع بعـض أختالف بني غزلهـا وغزل الرجـل . وكثرة الشـاعرات 
األندلسـيات يف هذا املجال. وهذه الحالة تعكسها طبيعة املجتمع 

هناك.
ومما ال شك فيه أن ميل األندلسيني إىل التحرر وانتهاز فرص العيش 
الرغيـد وحرصهم عىل تحقيق اإلنسـجام مع ما وهبـه الله تعاىل 
لألندلـس من خريات وجمال يف الطبيعة وحتى يف املخلوقات، كانت 
جميعها عوامل او اسـباب دافعة إىل شيوع شعر الغزل. وقد كانت 
هـذه الظواهر اكثر بروزاً يف شـعر الطبقـات الثرية واملرتفة منها 
يف شـعر الطبقات الفقرية. لذالك نرى شاعرات اندلسيات أخريات 

التزمن الورع والتقوى والعفاف والرصانة يف سـلوكهن الشخيص 
ويف شعرهن. وكان كل يشء يف بيئة االندلس الجميلة يغري بالحب 
ويدعـو اىل الغزل ومن ثم لم يكن امام هذه القلوب الشـاعرة غري 
االنقياد لعواطفها فأحبت وتغزلت فانتجت وراءها فيضا من شعر 
الغـزل الرائـع الجميـل. وكان املتوقع ان ينفعل الشـاعر االندليس 
بمؤثـرات الحياة الجديدة الطبيعية واالجتماعية فيبدل من نظرته 
اىل املـراة ومـن مفهمومه لقيم الجمال وظل الغـزل االندليس غزال 
حسـيا بعيدا عن تصوير خلجات النفـوس وما يضطرب فيها من 
شـتى املشـاعر عىل ان أوضح سـمات هذا الغزل تتجىل يف عذوبته 
ورقتـه يف وصف محاسـن من يقع الشـعراء يف حبهن من نسـاء 
االندلـس الجميـالت ويف تصويـر مشـاعرهم املتضاربـة اتجاهن 
مـن وصل وهجر وقـرب وبعد واقبال وصـدود وغريها من حاالت 
الوجد والشـوق . وقد اعتمد األندلسـّيون أيًضـا إىل توظيف غرض 
الوصـف إىل جانب الغزل، وغالًبا مـا كانوا يقرنون هذين الغرضني 
مًعا، فعندما يريد الّشـاعر أن يتغـّزل بامرأة، كان يلجأ إىل وصفها 
بأوصـاف الّطبيعة، فاملـرأة عندهم صورة من محاسـن الّطبيعة. 

وقـد نالحظ يف الغزل االندلـيس وقوفه عند حدود الوصف املادي ملا 
يتعشقه الشاعر من اعضاء جسم حبيبته كما فعل الشاعرالعربي 

يف الجاهلية والعرص االموي . قال الشاعر :
ما أرى الخال فوق خديك ليال عىل فلق
انما كان كوكبا قابل الشمس فاحرتق

وكان للخيال دور بارز يف شـعر الغزل األندليس يف تلك الفرتة، وذلك 
يف تصويـر املحبوب  ومخاطبته، وبث األشـواق إليه، فكان الخيال 
االبتكاري، والخيال التأليفي،فضال عن استخدامهم للخيال البياني 
أو التفسـريي، وقد امتزجت تلك األخيلة وهـي تصور لنا عواطف 
الشـعراء ومشاعرهم، مقدمة أدبا راقيا معربا عن نفسية، ومزاج 
الشـعراء األندلسـيني الغزليني،  وسـعة خيالهم، وقد أدى الخيال 
دورا كبريا يف الشـعر الغزيل األندليس يف تلك املدة، فكان امليدان الذي 
لجـأ الغـزل إليه يف تصويـر الحبيبة، وبـث الشـوق والحنني إليها 
بعـد أن عز اللقاء. ومن خصائص الغـزل األندليس هو التحرر من 
املعانـي البدوية القديمة إذ كانت معاني الشـعر االندليس تتماىش 
يف ذلـك الوقت مع البيئة املتحرضة، والتي كانت سـائدة يف العرص 
االندليس ولم تكن هذه السـمة تشـمل جميع القصائد الغزلية يف 
العـرص االندليس، وكذلـك رقة االلفاظ باالضافـة اىل خّفة االوزان  
والرتاكيـب ولهـذا السـبب جاء شـعر الغـزل يف العـرص االندليس 
رقيقـا جدا ، وتصويـر الطبيعة  مفاتنهـا وكان ذلك يخدم معاني 
الغزل والتـي تقوم بوصف املحبوبة، فتارة يقوم الشـاعر بوصف 
الطبيعة عىل انها تشـبه املحبوبة  ومحاسـنها، وتارة اخرى يقوم 
بوصف محاسن املحبوبة مستعينا بالطبيعة، فقد كان يشبه اعني 

املحبوبـة باملهـا ، ومـن امثلـة ذلـك قـول ابـن خفاجـة/
َوَصقيلَِة األَنواِر َتلوي ِعطَفها

ريٌح َتُلفُّ ُفروُعها ِمعطاُر
عاطى ِبها الَصهباَء أَحوى أَحَوٌر

َسّحاُب أَذياِل الُرسى َسّحاُر
َوالنوُر ِعقٌد َوالُغصوُن َسوالٌِف

َوالِجذُع َزنٌد َوالَخليُج ِسواُر
وطغيـان الوصف املادي للمحبوبـة عىل الوصف الخلقي إذ  لم يعد 
الشـاعر مهتمـا بصفات املرأة من خلق حسـن او حيـاء، بل كان 
يعتمد عىل الجمال. اما انواع الغزل يف الشـعر األندليس فهي الغزل 
الطاهر العفيف: ويف هذا النوع يقوم الشاعر بتصوير فرحة اللقاء 
، إذ يقوم بوصف ما يالقيه من مشاعر مختلفة سواء الم وغرام او 
عذاب، باالضافة اىل لوعة الحب، وان الشاعر ال يتطرق اىل الجوانب 

الحسية يف املحبوبة. والغزل الحّيس : وهنا
لقد أرسلت

áºc@ÙÏ‹é
أُُرص عـىل أني أُحبها ولكننـي أكرهها أيضاً، يا 
لهذا الشـعور، دعينـي يا ميديـا، اذهبي عني، 
اعتقيني مـن التفكري، اللعنة عليِك، أُوشـُك أن 
أُسـلم مخيلتـي إىل مفاتيح الهاويـة، فمع كل 
ذهـاب إىل عملـه تتجـىل أمامي سـهام الشـك 

والخيانة.
-متى ستعود اليوم يا عزيزي؟

سـألُته وأنا مربكة بوسـاوس الخـوف، خوف 
مـن الخيانـة، من الهجـر، من التجاهـل الذي 
هو نصيب أغلب العالقات، أجابني بابتسـامته 
املعهودة خارجـا من املنزل بأناقتـه الصاخبة 

وعطره األخاذ:
-لـو أنـِك ُتقللـني تقمـص دور تلـك املعتوهة 
وتعيشـني حيـاة طبيعيـة مثـل باقي النسـاء 

سـيكون أفضل لِك.
-ال تتهمنـي بالخيال املفرط لتبيح لنفسـك ما 
تشـتهي، أنتـم الرجال نفوسـكم مثقوبة بداء 
التمـرد والتلون ال تصلحـون للعالقات األبدية، 
أنتم فقـط تعبـدون مفاتن املـرأة وبمجرد أن 

ُتؤدوا طقوس الغريزة يموت انبهاركم.
اسـتاء بشـدة من كالمـي، صفع البـاب وهو 
يلعـن النسـاء وعقولهـن الصغـرية، ال هـدف 

واضح أمامي، وضبابية األحداث تسـتدعي كل 
آٍن قرينتهـا فتحيك معها حكايـة جديدة، كان 
هاتفـه النقـال خـارج التغطية، شـتمُت ذلك 
املجيب اآليل وأنا أُدير املفتاح بثقب باب ال أعرف 
أيـن مكانه، لم يكن املشـهد من خيايل، بل كان 

متجلياً بكامل قباحته أمام عيني.
تداخلت الصور يف عينيها ولم تبق سوى صورة 
واحدة اآلن، صورته هـو، ثمة رصاخ فوضوي 
أطلقـه قلبهـا الغاضـب ملا تعيشـه مـن توتر 
مجنون، العصبيـة التي مزقت توازنها جعلتها 
تحطم زجـاج املرايـا وأغلب التحـف املزروعة 
يف زوايـا املنزل، شـعرت باختناق شـديد وهي 
تشهق أنفاسـها بصعوبة، ما تراه ليس خياالً 
أبـداً، إنه بغرفتها مع عاهـرة رخيصة، انهالت 
عليها هواجٌس جمة، حقـد وحب وندم وقهر، 

بدأت ُتصارع نفسها.
تورمت حنجرتها من حرسات اآله التي ُتطلقها 
بشدة أنني مدفون بالثأر يشبه جوع الفاقدين 
خبز الحياة، فها هـو رسيرها الذي اعتادت أن 
تسـمع فيه كلمات الغزل من زوجها الوسـيم 

تحول إىل كومة قذارة رمتها يف حانة الشـارع.
-يا إلهي ُيرهقني هذا الصداع!

تمتمت وهي تقرتب مـن حقيبة فوق املنضدة 

التـي تعلوها املـرآة املفضلـة لهـا، والتي رغم 
مأسـاتها لم تكرسها كالباقيـات، هل ما زالت 
تملـك بعـض العقل لتفكـر يف إبقائهـا؟ أم أن 
الجنـون لـه انطباع آخر غـري املعهـود دائماً؟ 
أخرجت علبة سـجائر وأشـعلت واحدة ودنت 
من النافذة ترُقُب املارة، ملحته هذه املرة ُيغادر 
مع عاهرته يف سـيارة حديثـة، لم تعد دموعها 
تحـرق خدودهـا ربمـا ألنهـا حفرت سـواقي 
انتقـام يف وجههـا، آراء األصدقـاء واألهل عن 
العشـق صبت برأسـها كـرب كان هائجـا، ولم 
تلحـظ إال أفواهـاً قبيحـة مقرعة لهـا كيفما 
أدارت وجههـا، إنهـا هـي، نعم هي العاشـقة 
الغبيـة التي تحدت أهلهـا ومجتمعها لالقرتان 
به، الحب والتضحية، ههههه أي مهزلٍة هذه، 
عاودها الجنون ثانية، مدْت يدها لتحطم املرآة 
املفضلة فأمسكْت بها يد مجهولة، ربما صدمة 
الخيانـة أكرب من صدمة أن يرتاءى لها مخلوق 
يف املـرآة فلم يدب الفـزع يف قلبهـا، حاولْت أن 
تحل يدها من قبضة تلك الساحرة التي تقهقه 
بصوت عال وقد تكحلْت عيناها الجميلتان بدٍم 

أحمر، وسورْت شفتاها باألسود الطاغي.
-ال تخـايف يـا قرينتـي فأنـا منذ آالف السـنني 
أحيا بقـرب الخيانة وأتنقل عىل بسـاط الحرية 

علني أسـتطيع إيجاد ضالتـي، هل ألنني امرأة 
أُقتُل كل يوم؟ وأتسـلُل مثل أفعى يف مسـامات 
الدنيا من أجلكن، لقد بات الُسـُم وشـيكاً عىل 
قتيل فوجدُتِك أخرياً ألقتلـِك به، ابتعدُت خطوة 

للخلف وقد ذعرُت منها بحق اآلن:
-َمن أنِت وماذا تفعلني يف مرآتي؟

-أنـا ميديا، فتـاُة األسـطورة اإلغريقيـة التي 
خانـت وطنهـا وأهلهـا ألجـِل حبيـب لفظها 

بضاعة رخيصة عىل عتبة  اإلهمال.
تلعثمُت   وتسـاءلُت:

-وكيف وصلتي   إىل هنا؟
أشـارْت لها تلك الفاتنة الغريبة بيدها وقالْت:

-اقرتبي مني
دنوُت منها خطوة لكنها اختفْت يف املرآة.

رشـت قطراُت ماء عـىل وجهي، أفيقـي أيتها 
املـرأة الضعيفـة املنقـادة منذ انفصـال حبلِك 
الرسي واملوشـومة بتهم العار عند كل عطسة 
ذكٍر، استفقُت يف قرص غريب ُعلق عىل جدرانه 
ُتهٌم شـتى ومشـانق عديدة وشالل دٍم يفوُر يف 
بركة صغرية وليس سـوى صدى لكلمة خائنة 

فيها طعٌم للموت:
-أين أنا؟

ميديا تدور حويل وُتجيبني بصوٍت مخنوق:

-أنِت يف بـالط دفعُت ثمنه عـدة أرواح، ووطن 
مع قلب   وطفلني.
انتفضُت صارخة:

-أكرهـِك يـا ميديا، أنا لسـُت خائنـة مثلِك، أنا 
لم أبـع وطني ألجِل رجل، ولـم أقتل أحداً ألنال 

رضاه، إنِك تستحقني ما أنِت فيه.
ضحكْت ميديا ضحكة مأل صداها األرجاء:

-مخطئة أنِت يا قرينتي، نحن النساء نبني مع 
الرجال أمان اللحظة التي نتوق لها، لكننا حني 
نكذب عليهم ُنتهم، وحينما نتمرد ُنقتل، لسـنا 

هنا سـوى بضاعة لوقِت الحاجة:
-لـن أقبل أن أكـون مثلِك يا ميديا أنـا امرأة يل 

حياة.
قاطعتها ميديا:

-أيُّ حيـاٍة لِك؟ أنِت أهواٌء تخطـُر بباِل الرجل، 
ونزوة يقيض وطراً معها.

-ال ال، هـذا الكالم ينطبُق عـىل العاهرات فقط 
يا ميديا.

-مسـكينٌة أنـِت يا قرينتـي، هـذا ينطبق عىل 
النسـاء جميعاً بكل حاالتهن، فأنا ُكنُت زوجة 
ولدي أطفـال، وكاد يل املكائد ألنني ُخنُت بلدي 
ألجله، مهما فعلِت للرجل ستبقني مهددة بالال 
نعيـم، اخرجي مـن برقع الطيبة هـذا وكوني 

متسـلطة قبل أن ُيهرمِك الحّب، اهزمي شباك 
الحياة بالغـوص إىل قعر ال تصله صنارة صياد 
عابـر، عـودي إليِك قاتلـة لألوهام ألنـِك مهما 
ابتكرتـي مـن أسـاليب سـتبقني بضاعة وكل 

بضاعة سُرتكل بالقدم:
-لكنني امرأة يا ميديا ولسُت سلعة!

-أنِت امرأة يف السـماء وسـلعة يف األرض!
-شـئِت أم أبيِت، فقانون الله يشء والسـاعون 
يف تطبيقه مجرد مخالـب تخربش جمال املرأة 

والحياة.
-ال ال، لن أسمع كالمِك يا ميديا.

صفعتهـا ميديـا بقوة عـىل وجههـا، فنظرْت 
مجدداً إىل املرآة لم تجدهـا، والدم ُيغطي يديها 

الناعمتني...!
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مرحلـة  تكـون  أن  البديهـي  •مـن 

الخطوبة هي الفرتة األفضل للتعرّف 

إىل رشيـك العمـر عن كثـب ومعرفة 

كافـة أطباعه وأفـكاره ومخططاته 

لكي تسـتطيع الفتاة تكوين رأيها يف 

زوج املستقبل وحسم قرارها النهائي 

قبل اإلقدام عىل خطـوة الزواج، لكن 

لكي نسّهل هذا األمر عىل الفتاة نقّدم 

عـرشة أسـئلة ال بد مـن أن تطرحها 

العـروس عـىل رشيكها خـالل فرتة 

الخطوبـة للتعـرف إليه أكثـر، وهذه 

األسئلة هي: 

ما هدفك يف الحياة؟

ال بـد من  أن تعريف جيداً ما هو هدف 

رشيك حياتك يف الحياة لكي تكتشفي 

أو  مشـرتكاً  هدفكمـا  كان  إذا  مـا 

مختلفـاً، فقـد يكـون هّمـه الوحيد 

تأسيس أرسة أو من املمكن أن يكون 

لديـه أهداف مهنية ومادية إىل جانب 

هدف االستقرار األرسي.

ما طموحك املستقبيل؟ 

كلما أدركت رؤية رشيكك املستقبلية 

اكتشـفِت أفكاره وآراءه ما سـيقلل 

من احتمال الخالفات املستقبلية بدالً 

من أن تتشـاجرا إن كان لديه طموح 

متناقـض مع طموحك فمثالً إن كان 

يطمح للسـفر مـن أجل االسـتقرار 

خارج البالد يجب أن تعلمي ذلك منذ 

فرتة الخطوبة لكي ال تفاجئي بقراره 

بعد الزواج فيقـع الخالف بينكما إن 

كنِت ال تطمحني أو ترغبني بالغربة.

ملاذا تريد الزواج بي؟

يجـب عليـِك أن تسـأيل خطيبـك عن 

السـبب الـذي جعلـه يختـارِك أنـِت 

بالذات دون سـائر الفتيـات لتدركي 

السبب الكامن وراء زواجه بك.

ما تصّورك ملفهوم الزواج؟

إن هـذا السـؤال من األسـئلة املهمة 

بـني الطرفـني، وذلك حتـى يتعارف 

الطرفـان أكثـر، فالبعـض يعتقد أّن 

الزواج رضوري من أجل إنجاب أوالد 

فقـط وتكويـن أرسة، وآخـرون من 

أجل ممارسـة العالقة الحميمة لكن 

يف الحقيقـة، يجب أن يكـون الزواج 

من أجل االرتباط بشخص معنّي يريد 

قضاء كّل سني حياته معه يف الرساء 

والرضاء. 

مـا الصفات التي تحـب أن تجدها يف 

رشيكة حياتك؟

وّجهـي هذا السـؤال لخطيبـك لكي 

تعريف مـا يحب ويكره مـن الصفات 

واسـايل  شـخصيتك  يف  اإلنسـانية 

نفسـك إن كنـِت بالفعـل تتمتعـني 

بتلك الصفات مـن أطباع وأخالقيات 

وسـلوكات ألّنـك إن لم تكونـي املرأة 

املثاليـة بنظـره فسـيندم الحقاً عىل 

االرتباط بك وينفر منك ويسـتصعب 

التواصـل معك ما يسـتتبع مشـاكل 

وخالفات زوجية جمة.

متى تفّضل إنجاب األطفال؟

لهـا  يتعـرّض  التـي  املشـاكل  مـن 

الرشيكان يف أول فرتة من الزواج هو 

عـدم اتفاقهما مسـبقاً عـىل تحديد 

توقيت اإلنجاب، فيجب أن تستفرسي 

مـن خطيبـك إن كان يفّضـل إنجاب 

األطفـال يف أول سـنة من الـزواج أو 

تأجيـل ذلـك ملا بعـد بسـبب ظروف 

مادية وما شابه.

 هل تعاني من أّي مشاكل صّحية؟

يجـب أن تعـريف مـا إذا كان خطيبك 

يعانـي مـن مـرض معني قـد يكون 

سـببه وراثيـاً لالطمئنـان إىل صحة 

أوالدك يف املسـتقبل أيضـًا ألّن الزوج 

املريض بالسـكري أو الكوليسـرتول 

ومـا شـابه يجـب رعايتـه بطريقة 

صحية وغذائية معينة. 

بوالديـك  عالقتـك  هـي  كيـف 

وأصدقائك؟

يجب أن تدركي كيفية عالقة خطيبك 

بوالديه وأصدقائه لكي تكتشـفي ما 

إذا كان انطوائيـاً أو اجتماعيـاً ومـا 

هـي حدود تدخل أهلـه وأصدقائه يف 

حياته ألن الخصوصية أمر هام يجب 

املحافظة عليه.

كيف تقيض وقت فراغك؟ 

من األفضـل أن تعـريف كيفية قضاء 

خطيبـك وقـت فراغـه والتعـرّف إىل 

املختلفـة  أو  املشـرتكة  الهوايـات 

بينكما.

 كم هو مدخولك الشهري؟

يجب أن تعـريف جيداً وضـع خطيبك 

املادي لكي تتجنبـي الخالفات املالية 

مسـتقبالً وتضعي ميزانيـة محّددة 

لإلنفاق واالدخار.

عـادة بعد يـوم طويل وشـاق، 

قـد يتجاهل الكثـريون تجفيف 

شعرهم عقب االستحمام والنوم 

بشـعر مبلل، وهو ما قد يتسبب 

يف مشكلة مؤرقة.

ووفقا للخبري ماكس سـتيفنز، 

من The Sleep Checklist، فقد 

يتسـبب ذلك يف تسـاقط الشعر 

وتلفه. قائال: «تضعف السـالمة 

الهيكليـة لشـعرك عندما يكون 

عرضـة  أكثـر  وتجعلـه  مبلـال 

للتكرس».

وأضـاف: «الذهـاب إىل الفراش 

بشعر مبلل يمكن أن يخلق شعرا 

مجعدا وهشا، لذا إذا الحظت أن 

شـعرك ليس بحالة جيـدة كما 

كان عليـه من قبـل، فقد يكون 

الوقـت قد حـان للتخلـص من 

االستحمام اللييل».

وتابع: «عندما تتقلب باستكرار 

يف أثنـاء نومك، يتعرض شـعرك 

يتسـبب  أن  ويمكـن  للضغـط. 

هـذا الضغط يف تقصف الشـعر 

وعندمـا يكـون شـعرك مبلـال 

يكون من األسهل إلحاق الرضر 

به أكثر مما لو كان جافا». 

وأشـار سـتيفنز إىل أن الشـعر 

الرطب والرطوبة يسـببان أيضا 

نمو البكترييا. ويمكن أن تكون 

البكترييـا التي تنمـو يف الفراش 

وعىل الوسائد ضارة، ويمكن أن 

تسبب مشاكل للبرشة والشعر، 

وقـرشة  الشـباب  حـب  مثـل 

الرأس.

أيضـا  البكترييـا  تسـبب  وقـد 

مشـاكل يف الجهـاز التنفيس إذا 

تشكل العفن

قـال سـتيفنز: «إحـدى أسـهل 

الطرق لتقليل املخاطر املرتبطة 

بالنوم بشـعر مبلل هـي تقليل 

عـدد املـرات التـي تغسـل فيها 

شـعرك يف األسـبوع. عىل الرغم 

مـن أن هذه النصيحـة قد تبدو 

بسيطة، إال أنها تساعد يف تقليل 

الرضر الذي تلحقه بشعرك».

وأشـار إىل أن تـرك بعض الوقت 

بني غسـل الشـعر ووقت النوم 

سيسـاعد أيضـا. باإلضافـة إىل 

إمكانيـة اعتماد أغلفة وسـائد 

حريرية والتـي يمكن أن تحمي 

ألنهـا  أفضـل  بشـكل  الشـعر 

باالنزالق عربها  للشـعر  تسمح 

عند الحركة أثناء الليل.

«األقمشـة  سـتيفنز:  وأضـاف 

الناعمـة تسـبب احتـكاكا أقل 

عنـد التقلـب أثنـاء النـوم كما 

أنها تسـاعد أيضـا يف االحتفاظ 

بالزيوت الطبيعية داخل الشـعر 

ما ينتج عنه شـعر أكثر صحة. 

وإذا كنـت مضطـرا للذهاب إىل 

يجـب  مبلـل،  بشـعر  الفـراش 

أن تسـتثمر يف وسـائد مضـادة 

للماء ألن هذا سـيوقف الرطوبة 

مـن اخـرتاق الوسـائد الخاصة 

الضـار  العفـن  وسـيوقف  بـك 

والبكترييا من الرتاكم».
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املكّونات

فلفـل أبيض- نصـف ملعقة 

صغرية

فلفل أسـود- نصـف ملعقة 

صغرية

نصـف  مطحونـة-  قرفـة 

ملعقة صغرية

نصـف  مطحـون-  حبهـان 

ملعقة صغرية

نصـف  مشـكلة-  بهـارات 

ملعقة صغرية

بصل مفروم- ١

ثوم مهروس- ٦ فصوص

دجاجة مقطعة- كيلوغرام

كركم- نصف ملعقة صغرية

زبدة- ربع كوب

ربـع  مهروسـة-  طماطـم 

كوب

جزر مبشور- ١

ملعقـة  نصـف  كمـون- 

صغرية

ملح- بحسب الرغبة

طماطم مقطعة- ٤

أرز بسمتي- ٣ أكواب

زبيب- ملعقة كبرية

لوز محمص- ربع كوب

ماء- ٦ أكواب

طريقة العمل

- ذوبـي الزبـدة يف قـدر عىل 

النار، اضيفـي الثوم والبصل 

ثم قلبي حتى تذبل املكونات.

- نكهـي بالفلفـل االبيـض، 

القرفـة،  األسـود،  الفلفـل 

الحبهان، البهارات املشـكلة، 

الكركم، امللح والكمون.

املكونات جيداً حتى  -حركي 

البهارات،  تفوح منها رائحة 

غطـي  ثـم  الدجـاج  زيـدي 

القدر واتركي املكونات حتى 

تنضج.

- اضيفـي بعدهـا الطماطم 

املهروسة، الطماطم املقطعة 

والجزر ثم اتركي املكونات من 

جديد حتى تغيل وتتماسك.

-زيدي األرز ثم اسـكبي املاء 

 ٢٥ لحـوايل  القـدر  وغطـي 

دقيقة حتى ينضـج الخليط 

جيداً.

- ابعدي الكبسـة عـن النار، 

الزبيـب واللـوز ثـم  وزعـي 

قدمي طبقك ساخناً.
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األفـراد الذين يتبعـون الرجيم النباتي، هم األقل تعرًُّضـا لإلصابة باألمراض 
املزمنة. ويف مواصفات الرجيم النباتي اآلتي:

-الرجيم النباتي يحتوي عىل كمٍّ هائل من املواد املُضادة لألكسدة، واملتوافرة 
ي جهاز املناعة لـدى النباتيني وُيقلِّل من  يف الخـرضاوات والفواكه، ما ُيقـوِّ
ف الجسم  اإلصابة باألمراض املعدية واملزمنة. واملواد املضادة لألكسـدة ُتنظِّ

وُتخلِّص خالياه من السموم واملواد السامة املرتاكمة داخلها.
-اإلكثـار يف تناول الفواكه والخرضاوات والحبوب الكاملة ُيسـاعد يف تثبيت 
ري، كما أن  ر الدم، ما يقي من اإلصابة بالنوع الثاني من السـكَّ مؤرشِّ سـكَّ
ري،  اتباع نظام غذائي نباتي ُيمكن أن يسـهم يف عالج النوع الثاني من السكَّ

عىل املدى الطويل.
-مؤرشِّ كتلة أجسـام النباتيـني أقل، ُمقارنة باألفراد الذيـن يأكلون األغذية 

الحيوانيَّة، ما ُيجنِّب األَول اإلصابة بالرسطان والبدانة.
- النباتيون هم األقلَّ تعُرًضا لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدمويَّة، وذلك 
لخلـوِّ نظامهم الغذائي من الدهون املشـبعة،كما أنَّ النظام الغذائي النباتي 
ا كبـرًيا من البوتاسـيوم املتوافر يف الفواكـه، وخصوًصا املوز، ما  يحـوي كمًّ

يخفض ضغط الدم.
-النباتيـون يتمتَّعـون بنظام هضمي سـليم وبيئة معويـة متوازنة، فهم ال 
يحتاجـون إىل بذل مجهوٍد كبرٍي يف هضم األطعمـة النباتيَّة، ُمقارنة باألفراد 
ن يتناولون املواد الحيوانيَّة، والتي تحتاج بدورها إىل وقت أطول  العاديني ممَّ
ومجهود أكرب يف الهضم. باإلضافة إىل أنَّ عمليات هضم املواد الحيوانية ينتج 

عنها العديد من الشوائب الحرة التي تزيد من السموم يف الجسم.
مشكالت صحيَّة

| اإلصابـة بنقص حاد يف الحديـد، جرَّاء اتباع الرجيـم النباتي طويًال، تجعل 
النباتيـون يتعرَّضون لإلصابة بفقر الدم. ويف هذا الصـدد، ينصح الباحثون 
بأخـذ عنرص الحديـد مـن البقوليات، وعـىل رأسـها العـدس والفاصولياء 
البيضـاء، إضافًة إىل فول الصويـا وحبوب القمح وبـذور اليقطني واأللياف 

النباتية، والسبانخ الزاخرة بالحديد.
| اإلصابة بنقص شديد يف الكالسيوم ُتواجه النباتيني، نظرًا إىل أنَّ بعض األنظمة 
ة  اته يف قوائم الغذاء الخاصَّ الغذائيَّة النباتيَّة ال يسمح بإدراج الحليب ومشتقَّ
بـه، ما ُيعرِّض ُمتتبعيـه ملخاطر صحيَّة عدَّة، نتيجة النقص يف الكالسـيوم، 
وأبرزها: ارتفاع اإلصابة بهشاشة العظام وضغط الدم، خصوًصا يف صفوف 
د رشـيد عىل  الحوامل والنسـاء يف سـنِّ انقطاع الطمث. ويف هذا اإلطار، يؤكِّ
أهميَّـة إدراج بعض الصنوف الغذائيَّة يف النظام النباتـي اليومي، باعتبارها 
مصدر رئيس للكالسيوم، مثل: اللوز والجوز والفاصولياء والعدس والبازالء 
وأوراق اللفت. كما ينصح رشـيد النباتيني، باستشارة اختصايص التغذية يف 
الت الغذائيَّة من الكالسيوم، لتعويض النقص الحاد الناتج  شـأن تناول املُكمِّ

عن عدم تناول الحليب ومشتقاته.
| النقـص يف الفيتامـني ”ب12“ حالة شـائعة بني النباتيـني. ولتعويض هذا 
الت  النقص، ينصح رشـيد باستشـارة اختصايص التغذية يف شأن أخذ مكمِّ
غذائيَّـة من هـذا الفيتامني بجرعات محـدَّدة، وفق السـن والجنس والحال 

الصحية للفرد.
| النقص يف األحماض األمينيَّة يف الجسـم شـكوى ترتدَّد يف صفوف النباتيني، 
نظـرًا إىل أنَّ بعـض األنظمـة النباتيـة ال يسـمح بتناول األسـماك وزيوتها. 
وُيمكـن للنباتيني الحصول عىل األحماض الدهنيَّة الرضوريَّة، عرب املزج بني 
الحبوب والبقول عىل األقل يف وجبة واحدة يوميَّا، مثل: الفاصولياء مع األرز، 
أو أحد منتجات القمح الكامل. ومن جهة ثانية، وملقاومة النقص يف الربوتني 
جرَّاء عدم تناول اللحوم، ينصح رشـيد بالحصول عىل الربوتني من مصادره 

النباتية األخرى (الفول والتوفو واملكرسات).

اعلنـت الدكتورة مارينا قسـطنطينوفا أن حالة 
البرشة والجلد يف موسم الربد تسوء، إذ قد تعاني 

من الجفاف والحساسية للربد وغري ذلك.
وتوضح الطبيبة يف حديث لصحيفة»إزفيسـتيا» 
كيف يمكن الحفاظ عـىل البرشة بحالة جيدة يف 

موسم الربد.
ووفقا لها، التعرض إىل درجات حرارة منخفضة 
خـالل فرتة طويلة ضار للجلـد، وخاصة األجزاء 
املكشوفة منه - الوجه واليدين، إذ إن أول رد فعل 
للجسم عىل الربد هو تضييق األوعية الدموية، ألن 
هـذه العملية تقلل من فقدان الجسـم للحرارة، 
ولكن مقابل هذا تعاني اليدين والوجه من نقص 

يف املواد املغذية.

وتقول: «باإلضافة إىل ذلك، يسـبب الربد الشديد، 
 - الجلـد  يف  ترتاكـم  خاصـة  جزيئـات  إنتـاج 
السـيتوكينات، ما يزيد من حساسـيته ويجعله 
أكثـر عرضـة للخطـر. وأن بلـورات الجليد غري 
املرئية للعـني أثناء هبوب الريـاح تؤذي البرشة، 

وتبطـئ التغـريات يف درجـة الحـرارة عمليـات 
الدهنيـة  الغـدد  نشـاط  وينخفـض  التجديـد. 
وتصبح افرازاتها (الزهم) أكثر سـمكا وتتوقف 
عـن حمايـة الجلد، الـذي يصبح جافـا، وتظهر 

عليه التهيجات».
واسـتنادا إىل ذلك، يجب زيـادة رطوبة البرشة يف 
الشتاء. وهذا يشمل البرشة الدهنية أيضا، ناهيك 
عن البرشة الجافة التي تحتاج إىل الرطوبة أكثر. 

كما يجب تنظيف البرشة يوميا وبصورة جيدة.
اسـتخدام  يجـب  البـرشة  لتنظيـف  وتضيـف، 
مسـتحرضات خالية من الكحـول، ألن الكحول 
يزيـد من جفـاف الجلد. كما يجب غسـل اليدين 
والوجه بماء دافئ، ألن املاء البارد يسبب جفاف 
الجلد وتقرشه، أما املاء الساخن فيسبب تشققه.
ووفقا لها، يساعد التقشري عىل إزالة التلوث من 
الجلد والخاليا امليتة بشكل شامل. وتنصح يف هذه 
املرحلة باسـتخدام منتجات مهدئة أو مساحيق 
إنزيمية، باإلضافة إىل مقـرشات ناعمة. ويمكن 
تكـرار هذه العملية ١-٢ يف األسـبوع. وتضيف، 

عند اختيار املسـتحرضات لرتطيـب الجلد يجب 
االنتبـاه إىل تركيبتهـا، حيـث يف الشـتاء يفضل 

اسـتخدام مستحرضات محتوية عىل نسبة أعىل 
من الدهون وكذلك حمض الهيالورونيك.

تعّد أيام العطلة فرصة سانحة ومميزة للقاءات العائلية 

التي تبهج الطفل وتسـاعده عىل النمو يف شكل سليم. 

فالعائلـة ال تقتـرص عىل  «املامـا» و «البابـا»، بل هي 

جـذور تمتد إىل الجدين والعم والعمـة و الخال والخالة 

وأوالدهـم، وهذا يشـعر الطفل بأنه ينتمي إىل سـاللة، 

األمر الذي يمنحه الطمأنينة، ويعطيه ركيزة أساسـية 

لنمـوه ألن كل فرد مـن العائلة  يحمـل إليه حصة من 

الفرح واالكتشاف.

شهود عىل املايض 

تمنـح القصص الجميلـة وذكريات املـايض الحميمة، 

التـي يرسدها الجـد أو الجدة، الحفيد شـعوًرا بالفخر 

يمّكنه من رسم صوًرا لجذوره. 

ويكتشـف الطفل األبطال يف تاريخ العائلة بنفسـه من 

خالل ترداد قصص القدامى. فهؤالء هم سـبب مجيء 

« املاما» و «البابا» وسـبب مجيئه يف ما بعد. وهو بذلك 

يفهم املايض.

انفتاح عىل العالم 

ال يمكـن الطفل أن يبقى ملتصًقـا بوالديه مدى الحياة 

فهـو يف حاجة إىل االتصال براشـدين آخريـن. وخاالته 

وأعمامه ليسـوا مجـرد أصدقاء للعائلـة وعالقته بهم 

أعمق بكثري. 

فهم يشـاركونه تاريـخ العائلة وهم أيًضا شـهود عىل 

ذكريـات طفولـة والديـه والطرائـف املتصلـة بهـذه 

الطفولـة. وهـذا يسـاعد الطفـل عـىل تأليـف « قصة 

العائلة» الخاصة به. 

ثـم أن  االختـالف يف شـخصيتهم ويف اهتماماتهـم ويف 

أسـلوب حياتهم يغني شخصية الطفل ويمنحه فرصة 

االنفتاح عىل العالم الخارجي.

دوافع لشخصية مستقلة

ال تشـوب عالقة الطفل مع أوالد أعمامه وأوالد أخواله 

املنافسـة نفسها التي تكون بينه وبني أشقائه، إضافة 

إىل أنها أعمق من عالقته مع رفاقه. 

فهو يشـاركهم تاريخ العائلة نفسه ، ومن جهة أخرى 

غالًبـا ما يكون أوالد األعمام وأوالد األخوال حافزًا لبناء 

شـخصية مسـتقلة. فكثريًا ما تالحظ األم تغري سلوك 

طفلها بـني ليلة وضحاها ليصبح مثل أوالد عمه. وهو 

بمرافقته لهم يخترب حياة العصبة. هذه األمور وغريها 

تنمي عند الطفـل أوارص الحياة العائلية وتجعله يدرك 

أهمية صلة األرحام.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة

١٣٤٠ - ملك إنجلرتا إدوارد الثالث يعلن ملًكا عىل فرنسا.
١٤٧٩ - السـلطان العثماني محمد الفاتح يسـتويل عىل مدينة 

أشقودرة بشمال ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.
١٦٩٩ - توقيـع معاهـدة كارلوفجـة بـني الدولـة العثمانيـة 
والنمسـا وروسـيا والبندقية والتي بمقتضاهـا تنازلت الدولة 
العثمانية عن بالد املجر وإقليم ترانسـيلفانيا للنمسا، ومدينة 

أزاق لروسيا.
١٨٤١ - اململكة املتحدة تحتل هونغ كونغ.

١٨٦١ - والية لويزيانا تنفصل عن الواليات املتحدة.
١٨٨٥ - القوات املوالية للمهدي تحتل الخرطوم.

١٩٣٧ - السـلطات الفرنسية يف الجزائر تحل حزب نجم شمال 
إفريقيا الذي يتزعمه مصايل الحاج.

١٩٣٩ - القوات املوالية لفرانسيسـكو فرانكو تحتل برشـلونة 
بمساعدة من إيطاليا.

١٩٤٢ - وصـول طالئـع القـوات األمريكيـة األوىل إىل أوروبا يف 
أيرلندا الشمالية وذلك للمشاركة يف الحرب العاملية الثانية.

١٩٦٢ - املسـبار «رينجر ٣» ينطلق لدراسة القمر، لكنه أخطأ 
هدفه بما يقدر بحوايل ٢٢٠٠٠ ميل (٣٥٤٠٠ كيلومرت).

١٩٨١ - مـرص تسـتعيد سـيناء والعريش إىل سـيادتها بعد أن 
كانو تحت السيطرة اإلرسائيلية.

١٩٩٢ - الرئيـس الـرويس بوريـس يلتسـن يعلن بأن روسـيا 
ستتوقف عن استهداف املدن األمريكية باألسلحة النووية.

١٩٩٤ - رجل يطلق عيارين ناريني فارغني عىل األمري تشـارلز 
أمري ويلز يف سيدني بأسرتاليا.

١٩٩٦ - السيدة األمريكية األوىل هيالري كلينتون تديل بشهادتها 
أمام هيئة املحلفني الكربى بما عرف بفضيحة وايت ووتر.

٢٠٠٥ -كونداليزا رايز تؤدي اليمني كوزير للخارجية األمريكية، 
لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتوىل هذا املنصب.

تحطـم ثالثة قطـارات يف «جلنديـل» بكاليفورنيـا قرب لوس 
أنجلوس يوقع ١١ قتيل و٢٠٠ جريح.

٢٠٢٠ - وفاة العب كرة السـلة األمريكي السابق كوبي براينت 
إثر تحطم طائرته يف كاالباساس يف والية كاليفورنيا.
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ذات يوم ضاع كلب يف الغابة وكان خائفاً جداً من أن يراه أسد قادم نحوه. فكر 
الكلب يف نفسـه «لقد انتهى أمري اليوم. لم يرتكني األسـد حياً». ثم رأى بعض 
العظـام ملقـاة حوله. أخذ الكلب عظمة وجلس معطياً ظهره لألسـد وتظاهر 
بأنه مسـتمتع بلعق العظمة وبدأ بالرصاخ، ثم بدأ يتجشأ بصوت عاٍل قائالً «يا 
للروعة، عظام األسـد لذيذة حقاً. إذا حصلت عىل املزيد منها فسـيتحول يومي 
إىل حفل».خاف األسـد وقال لنفسـه: «هذا الكلب يصطاد األسـود، عيل أن أنقذ 

حياتي وأهرب». ثم ركض األسد بعيداً عن الكلب وبرسعة.
وكان هناك عىل إحدى األشـجار قرد يتفرج عىل تلك اللعبة بأكملها. فكر القرد 
قائالً: «هذه فرصة جيدة ألعيد األسد بثقة بإخباره بكل هذه الكذبة». إذ حاول 
القـرد أن يجعل من األسـد صديقاً له وبالتايل لن يضطـر إىل القلق والخوف منه 
بعـد ذلك.ركض القرد باتجاه األسـد ليفيش لـه األمر. أما الكلب فقد شـاهده 

يركض خلف األسد فأدرك أن مكروهاً سيقع له إن لم يترصف.
أخرب القرد األسـد بكل يشء حيث رشح له كيف قام الكلب بخداعه. زأر األسـد 

بصوت عاٍل وقال للقرد أن يمتطي ظهره وتوجه إىل الكلب مرسعاً.
كان الكلـب ذكياً جـداً فقد جلس مرة أخـرى معطياً ظهره لألسـد وبدأ يتكلم 
بصـوت عاٍل: «اسـتغرق هذا القرد وقتـاً طويالً. لقد مضت سـاعة كاملة وهو 

عاجز عن اإليقاع بأسد آخر!»
سـمع األسـد الكالم .. فرمى القرد من عىل ظهره وقام بافرتاسه عقاباً له عىل 

الخيانة!.
الحكمة : إذا لم يكن من املوت بد .. فمن العجز أن تموت جبانا!! 
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املفضـل سـماتك  رقمـك  يعكـس 
الشـخصية ونقاط قوتك وضعفك 
وما يعجبك ومـا ال يعجبك، وما إىل 
ذلك. يهدف االختبار هذا إىل تعميق 
فهمك لنفسـك وتسـهيل اكتشاف 
الذات واكتشاف صفات وخصائص 
شـخصيتك وشـخصية األشخاص 
الذيـن تعرفينهـم، بناًء عـىل الرقم 

املفضل لديك بني ٠ إىل ٩.
الرقم ١

إذا كان الرقـم املفضـل لديـك هـو 
١، فأنـت تجسـد صفـات القيادة. 
مسـتقل ومكتفي ذاتياً. لديك حقا 
معايـري عالية، وتحـب أن تكون يف 
القمـة ولـن تتوقف عنـد أي يشء 
لتحقيـق أهدافـك. أنـت عاطفـي 
ولكن يمكـن أن تكون متطلب جداً 
من نفسـك وكذلك مـن اآلخرين يف 
عالقاتك. قد تشـعر أيضاً بالوحدة 
هـذا  بسـبب  األحيـان  بعـض  يف 
التمسـك بالكمال. لديك شـخصية 
محبـة وجذابـة، لكنـك ال تحب أن 

تهيمن عليك.
الرقم ٢

إذا كان رقمـك املفضل هو ٢، فهذا 
يكشـف عىل أنك شـخص عاطفي 

وبديهـي. تريد أن يكـون كل يشء 
مثاليـاً. تحـب أن تكـون محـاط 
بالنـاس واألصدقـاء والعائلـة وما 
إىل ذلـك. كما أنك جيـد يف رؤية كال 
الجانبني من قصـة أو قضية. أنت 

مبدع وحساس.
الرقم ٣

إذا كان رقمـك املفضل هو ٣، فهذا 
يـدل عـىل أنـك منفتـح، وتحظـى 
بشـعبية كبـرية يف محيطـك. أنت 
فضويل تماماً، ورصيح وتسـتمتع 
بالتحدث مع أشخاص من خلفيات 
وثقافـات مختلفة. لديـك مهارات 
تواصل جيـدة. قد تميل إىل التباهي 
بنفسك، ولديك رؤية قوية يف الحياة 
وقناعة بتحويل أحالمك إىل حقيقة. 

أنت جيد يف توصيل أفكارك.
الرقم ٤

 ،٤ هـو  املفضـل  رقمـك  كان  إذا 
فأنت شـخص موثوق به ومخلص 
تريـد  عليـه.  االعتمـاد  ويمكـن 
أن تقـدم أفضـل مـا لديـك دائماً. 
طبيعتك التي يمكن االعتماد عليها 
تجعلك جديـر بالثقة بني أصدقائك 
الداخيل  وعائلتك. ينعكـس جمالك 
يف شـخصيتك. ومع ذلك، يمكنك يف 

بعض األحيـان أن تكون عنيد. أنت 
شجاع، وهذا يساعدك عىل الوقوف 
عـىل أرض الواقـع. أنـت يف معظم 
األوقـات واضـح تمامـاً بشـأن ما 
تريد يف الحياة. أنت متجذر بعمق يف 
معتقداتك. مثابرتك لتحقيق أهدافك 

ونجاحك تستحق اإلعجاب. 
الرقم ٥

إذا كان رقمـك املفضل هو ٥، فهذا 
يدل عىل أنك ميلء بمستوى عاٍل من 
الحمـاس والطاقة. نـادراً ما تبقى 
يف مكان واحد لفـرتة طويلة. تريد 
دائمـاً تجربة الحيـاة وتبحث عما 
هو قادم. تحـب حريتك واملخاطرة 
والتحديات. يمكن أن تكون مندفع 
ومتقلب وغري ناضج أيضاً يف بعض 
األحيـان. ومـع ذلـك، لديـك معدل 
ذكاء مرتفـع. قد تشـعر أّن الناس 

غري قادرين عىل مواكبة طاقتك.
الرقم ٦

إذا كان رقمـك املفضل هو ٦، فهذا 
يكشف أنك شخص لطيف ومهتم. 
تسـتمتع بالعالقـات ومنفتح عىل 
األشـياء والخربات الجديـدة. لديك 
مسـتوى عال مـن الوعـي الذاتي، 
ويمكنـك أيضاً أن تكون مسـتقيم 
عاليـة.  وأخالقـًا  ُمثـًال  لديـك  ألّن 
تحـب الفخامـة وأن تكـون مدلل. 
عاطفتـك معديـة وتجـذب الناس 
إليـك. ال يمكنك أن تتحمل الوقاحة 

أو السلوك الالمبايل. 
الرقم ٧

إذا كان رقمك املفضل هو ٧ ، فهذا 
يمكـن أن يكشـف عـن هدوئـك. 
أنت حكيـم ومحب لطلـب العلم. 
مخلص تماماً لرشكائك. سـتبذل 
قصـارى جهدك إلنجـاح العالقة. 

أنـت منفتـح عـىل الطـرق غـري 
التقليدية. تحب استكشاف أشياء 
ومفاهيم جديـدة يف الحياة. رغم 
ذلك، فأنت تستمتع بالعزلة أيضاً. 
أنـِت مزيج مـن التطبيـق العميل 
والعواطف، ومع ذلك، فأنت تعمل 

أكثر بنهج عميل يف الحياة.
الرقم ٨

 ،٨ هـو  املفضـل  رقمـك  كان  إذا 
فأنت تمتلك شـخصية قوية جداً. 
حدسية، منضبطة، قوي اإلرادة ، 
ومغـرور. أنت تعمل بجد لتحقيق 
أهدافـك، ومصمـم للغاية بمجرد 
أن تتخـذ قـرارك. متـوازن للغاية 
عىل الرغم من أنك يمكن أن تكون 
متقلب املـزاج يف بعـض األحيان. 
تتمتع بمسـتوى عال من احرتام 
الـذات واالعتـزاز باألشـياء التـي 

حققتها يف الحياة. 
الرقم ٩

 ،٩ هـو  املفضـل  رقمـك  كان  إذا 
فأنـت تتميـز بشـخصية جذابة، 
يف  وتعيـش  وودودة   وواثقـة، 
الحـارض. تحمل عاطفـة عميقة 
تجـاه النـاس ودائمـاً مـا تكون 
منفتح عىل مسـاعدة األشخاص 
من حولك. قوي اإلرادة وشـجاع، 

ومكتفي ذاتياً. 
الرقم ٠

من النادر جداً أن تجدي شـخصاً 
يحـب الرقم صفر. إذا كان الصفر 
يكشـف  فهـذا  املفضـل،  رقمـك 
أنك معـروف بـروح الدعابة. أنت 
تجسد صفات الشمولية والكمال، 
وتؤمنني باإلمكانيـات الالنهائية، 
وتعمـل عىل إبـراز أفضل نسـخة 

لنفسك وكذلك لدى اآلخرين.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

عنيد وهلعنادة البيك مـــــــرة

اليزعلك روحلة وباجلذب مرة

ميكن يعترف بالشوك مـــــرة

ويكلك منك احتاجيت جـــــيه 
* * *

مو تعليم شعر احلب ترة الهام

وكلبي بس الك وحدك ترة الهام

لغيرك ما نطخ صدك ترة الهام

الك وحدك فقط ناخذ حتيــــــة
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1 – املوسيقار الدكتور 
2 – شاعرة فلسطينية 

 3 – أجيب – عاصمة أوروبية 
 4 – مؤسـف ومؤجـع من الحزن – اسـم 

موصول 
 5 – رشكة برتولية – جنون – علو ومجد 

 6 – عكس يرس – عكسها فقر 
 7 – متشابهان – يصل إىل 

 8 – مدينة سورية – عالمة موسيقية
 9 – دولة أوروبية .

1 – ممثلة مرصية
 2 – شاعر عراقي راحل 

 3 – ماركة سيارات – نبرص {مجزومة} 
 – األقـارب  أحـد   – متشـابهان   –  4  

متشابهة 
 5 – عكسها صنديد – فيلسوف يوناني 

 6 – متشـابهان + قصـد – أشـد متانـة 
وصالبة 

 7 – عكسها إحدى اإلمارات العربية 
 8 – عكسها من األبجدية – ابغ – سقي 

9 – والية أمريكية .
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لديك رغبة ملحة اليوم يف السـيطرة عىل األمور واتخاذ 
القرارات ولكن قد يؤدي تعدد املسـؤوليات إىل شـعورك 
بالتوتـر إىل حد ما. إذا شـعرت بذلك فحـاول أن تؤجل تلك 
القرارات للغد لكي ال تندم. ركز اليوم عىل التحكم يف أعصابك 

وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

قد يؤثر فيك بعض األشـخاص اليوم لتغري أفكارك ولكن 
احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكريك. ال تقلق وال تيأس 
إذا وجـدت أن أفكارك ووجهات نظـرك متعارضة مع اآلخرين 
فهـذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكـريك عنهم. ابتعد عن 

هؤالء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

ال تفكر يف األمور بسـلبية وإال سـتكون سببا قويا يف 
ضيـاع فرص عظيمـة منك. الوقت من ذهب فاسـتغله 
يف إنجـاز بعض األعمال لتنال إعجـاب من حولك يف العمل. 
عليـك أن تكـون متفائال فسـتدنو من أحالمـك وطموحاتك 

فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

كن حـذرا فربمـا يكون هنـاك أثر سـلبي لوجود 
بعـض األشـخاص يف حياتـك فهـم يحاولـون أن 
يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض يف طريقة 
دون االلتفـات ألحد. اهتم بمشـاريعك وعملك وال تنىس أن 

تأخذ قسطا من الراحة من حني آلخر.

يتعـني عليـك اليـوم أن تنتبـه ألعدائـك فربمـا ال تسـتطيع أن 
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سـهولة التعرف عليهم من خالل 
ترصفاتهـم فغالبا مـا يرغبون يف إحباطك والتقليل من شـأنك. ربما 
ال تالحـظ تأثريهم عليك ولكن سـيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. 

حاول أن تستغل طاقتك يف التغلب عليهم.

تبـذل اليـوم قصـارى جهـدك لتتغلـب عـىل الصعاب 
والتحديـات فربمـا تجـد أن هناك رصاعا بـني رغبتك 
يف املغامـرة وحاجتك إىل التواصـل أوال مع اآلخرين. من 
األفضـل أن تعرب عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض 
فسـتكون لبقـا يف حديثـك خاصة فيمـا بتعلـق باملوضوعات 

الدينية أو الفلسفية.

تحتـل مكانة مميـزة بني رفقائك بـل وربما تحقق 
نجاحـا غـري مسـبوق يف العمـل. سـيحاول الجميع 
االسـتفادة منك والتعر ف عىل ما تقوم به لتحقق أحالمك 
فانصحهم واعرض عليهم بعض األمثلة. ارشح لهم بعض 
الخطـط التـي تمكنهم مـن النجـاح ولكـن دون فخر أو 

كربياء.

تشـعر بالتوتر والقلق عىل مدار األيام املاضية ومن 
املؤسـف أن هذا التوتر سيتسـتمر األيام املقبلة أيضا. 
عليـك أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة سـيئة اليوم 
بسـب عصبيتـك وانفعالك. حـاول أن تحل مشـاكلك وال 
تخاف من الفشـل. ربما تكون مـرتددا يف اتخاذ خطوة ما 

ولكن الخوف من الفشل ليس حال.

أنت سـعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة 
نحـو هدفك ولذلك ستشـعر بالسـعادة عـىل مدار 
اليـوم. تشـعر أن لديك قدرة عالية عـىل الرتكيز ولذلك 
ربمـا تسـتغل هذا الرتكيـز يف إقناع بعـض املعارضني لك 
بوجهـة نظرك. اسـتمتع بروح املغامرة اليـوم من خالل 

الدخول يف مرشوعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

اسـتعد فربما تواجه مشكلة ما يف محيط أرستك، 
فمـن أهـم األمـور التـي يجـب أن تهتـم بها هي 
استشـارة بعض األشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 
لتلك املشكلة. ال تفقد األمل وال تعتمد عىل غريك واستغل 

طاقتك يف التفكري بعقالنية لحل مشاكلك.
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ربمـا تغـري تفكريك اليوم بسـبب إطالعـك عىل بعض 
املعلومـات الجديـدة ولكـن بتواصلـك مـع األصدقـاء 
ومناقشـتهم يف تلـك املعلومات قـد تتغري الصـورة أمامك 
تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها 

عىل اآلخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ربمـا يحـدث يشء مـا يغري أفـكارك وحتـى قراراتـك ولذلك 
ستشـعر بأنك مشـوش. من األفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات 
اليوم فربما تتفاجأ بعض املشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن 

تتحىل بالهدوء وتبدأ يف حل مشاكلك فورا.

Ô”aã«@fiçÀ
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بغداد/ الزوراء:
رئيـس   مـن  كل  اسـتقبل 
مجلس الـوزراء محمد شـياع 
ورئيـس مجلـس  السـوداني، 
النواب محمد الحلبويس، الوفد 
بحضـور  األردنـي   اإلعالمـي 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤيد الالمي، وفيما أكد رئيس 
تحالف الفتح، هادي العامري، 
أن استضافة خليجي 25 كانت 
كفيلـة بعكس صـورة العراق 
الحقيقية، اشار الوفد االعالمي 
االردني اىل سـعيه للتعاون مع 
املؤسسات العراقية يف مجاالت 
الصحافة واالعالم وتكنولوجيا 
الدعـوة  مثمنـني  املعلومـات، 
الضيافـة  وحسـن  الكريمـة 
واالسـتقبال مـن قبـل نقابـة 

الصحفيني العراقيني.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس 
مجلس الـوزراء يف بيان تلقته 
” الـزوراء“ ان رئيـس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني 
استقبل الوفد االعالمي االردني 
الـذي يضـم رؤسـاء عـدد من 
املؤسسـات اإلعالمية األردنية، 
الصحفيـني  نقيـب  بحضـور 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي 

والسفري االردني يف بغداد .
وقـدم الوفـد، بحسـب البيان، 
التهنئة اىل السوداني بمناسبة 
فـوز املنتخب الوطنـي بكأس 

بطولة خليجي 25 يف البرصة.
كمـا اسـتعرض خـالل اللقاء 
أبـرز القضايـا وامللفـات التي 
املشـرتك،  باالهتمـام  تحظـى 
ودور اإلعالم يف إسـناد الجهود 
التي تواجـه مختلف التحديات 

يف املنطقة والعالم.
وأشـاد رئيس مجلـس الوزراء 
العراق  التاريخية بني  بالعالقة 
التعـاون  ومسـتوى  واألردن 

الثنائي بني البلدين الشـقيقني 
يف مجاالت عدة، مشريا اىل دور 
العـراق املحـوري يف املنطقـة، 
واعتماده مبدأ التوازن يف إقامة 
املنطقـة  دول  مـع  عالقاتـه 

والعالم.
بـدوره، أكـد رئيـس مجلـس 
الحلبـويس،  محمـد  النـواب، 
خالل استقباله الوفد اإلعالمي 
اإلعـالم  دور  أهميـة  األردنـي 
بتعزيـز التعـاون بـني العراق 
نقيـب  بحضـور  واألردن، 
رئيس  العراقيـني  الصحفيـني 
اتحـاد الصحفيني العرب مؤيد 

الالمي.
االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
لرئيـس الربملان يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
الحلبـويس،  محمـد  النـواب، 
إعالميـا يضم  اسـتقبل وفـدا 
عددا من مسـؤويل املؤسسـات 
بحضـور  األردنيـة  اإلعالميـة 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
ـب بالوفد  مؤيـد الالمـي، ورحَّ
الزائـر“. مشـريا إىل ”العالقـة 
املتينة التي تربـط بني البلدين 
والتعاون املسـتمر يف املجاالت 
اإلعـالم  دور  وأهميـة  كافـة، 
يف تعزيـز هـذا التعـاون، وبما 
يعـود بالخـري عـىل الشـعبني 

الشقيقني“.
من جهته، أكد الوفد، بحسب 
اإلعالمـي  دعمهـم  البيـان، 
للتعاون الثنائي، معربين عن 
اعتزازهـم بالعالقـات التـي 
تربط بـني البلدين وحظوها 
باهتمام جاللة امللك عبد الله 
الثاني، كما نقل الوفد الزائر 
تحيات جاللة امللك إىل رئيس 
الذي حّملهم بدوره  الربملان، 
تحياتـه، مشـيدا بـدوره يف 

تطوير العالقـات الثنائيـة.
يف غضـون ذلك، أكـد رئيس 

هـادي  الفتـح،  تحالـف 
اسـتضافة  أن  العامـري، 
25 كانـت كفيلـة  خليجـي 
العـراق  صـورة  بعكـس 

الحقيقية.
وقال مكتب العامري يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري 
اسـتقبل يف مكتبـه ببغـداد 
وفداً إعالميـًا يضم عدداً من 
مديري ومسؤويل املؤسسات 

اإلعالمية األردنية“.
اللقاء،  العامري، خالل  وأكد 
أن ”العـراق عـاش تجربتـه 
الديمقراطيـة بعـد التخلص 
من النظـام الديكتاتوري إالّ 
إن اإلعـالم املنفلت املدار من 
الخـارج عمل بخبـث بالضد 
من هذه التجربة، وعمد عىل 
تسـويق الصورة السوداوية 
عن أوضـاع العـراق“، مبينا 

أن ”كل ذلك لم ينجح“.
وتابع أن ”ما جرى يف البرصة 

من استضافة ناجحة ورائعة 
كان   25 خليجـي  لبطولـة 
كفيـال بـأن يعكـس صـورة 
العراق الحقيقية والتي تتمتع 
واألمـان  باألمـن  أوضاعـه 

واالستقرار“.
وأضـاف أن ”اإلعالم الذي عمل 
بخبث بذل جهوداً كبرية، وكان 
أحد املعرقالت إلنجاح املشاريع 
املهمة التي تستهدف املصلحة 
داعيـاً  للبلديـن“،  املشـرتكة 
اىل ”أن تكـون املهمـة الكبرية 
لإلعـالم الحقيقـي هـو خلـق 
األمـل داخـل املجتمـع العربي 
وتفنيـد كل ما يصـدره اإلعالم 
الصهيونـي والسـائرون عـىل 

نهجه“.
من جانبه، اعلـن رئيس اتحاد 
نقيـب  العـرب  الصحفيـني 
مؤيد  العراقيـني،  الصحفيـني 
صحفيـة  وفـودا  ان  الالمـي، 
واعالمية عربية ستزور العراق 

يف االشهر املقبلة.

وقال الالمي:“ ان الوفد االعالمي 
االردني يضم مدراء املؤسسات 
تحريـر  ورؤسـاء  االعالميـة 
والقنوات  والـوكاالت  الصحف 
االردنيـة، وقـد التقـى رئيـس 
مجلس  ورئيـس  الجمهوريـة 
القضاء ورئيـس الربملان، كما 
الوزراء  الوفد رئيس  سـيلتقي 
وعـددا من املسـؤولني والقادة 

العراقيني ”.
واضـاف :“ نعمل عـىل توطيد 
الصحفيـني  بـني  العالقـات 
كمـا  واالردنيـني،  العراقيـني 
وتعزيـز  لتعضيـد  نسـعى 
التعاون بني البلدين الشقيقني 
يف مجـاالت االقتصاد والتجارة 

والعمل والتعاون املشـرتك ”.
واشـار اىل :“ان هناك تفاهما 
وتوطيدا للعالقـات الثنائية يف 
الجانـب االعالمـي ومجـاالت 
اخـرى، كمـا سـتكون هنـاك 
زيارات اخـرى لوفود صحفية 
وصديقـة  شـقيقة  عربيـة 

خالل االشـهر املقبلة تباعا اىل 
العراق، وهي رسـالة واضحة 
للعالـم اجمع ان العراق يتعاىف 
وبخـري، وكما نجـح يف تنظيم 
واسـتضافة ”خليجـي 25“ يف 
البـرصة فإن كل مـدن العراق 

تعيش االمان واإلعمار“.
يف غضـون ذلـك، اشـاد زعيم 
ائتـالف دولـة القانـون نوري 
املالكـي بمواقـف األردن تجاه 
العـراق ودعـم امللـك عبداللـه 
الثانـي ، وال سـيما يف مجـال 

مكافحة اإلرهاب.
وقال املالكي، خالل اسـتقباله 
الوفـد االعالمي االردنـي الذي 
يـزور بغداد بدعـوة من نقابة 
الصحفيـني العراقيني :“ نقدر 
موقـف األردن الـذي لـم يعرب 
أي  العـراق  باتجـاه  حـدوده 
إرهابـي أو مـن يريـد العبـث 
واسـتقراره“،  العـراق  بأمـن 
إىل  الوقـوف  أهميـة  مؤكـدا 
جانب األردن يف ظـل الظروف 

االقتصاديـة الصعبة التي يمر 
بها.

الصحفيني  اكد نقيـب  بدوره، 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 
مؤيـد  العـرب  الصحفيـني 
الوفـد  دعـوة  ان  الالمـي:“ 
اإلعالمـي األردنـي تأتـي مـن 
باب تبادل الخـربات اإلعالمية 
الفرصة  والصحفيـة، وإتاحة 
للقاء كبار السياسيني ورجال 
الدولـة لإلطـالع عـىل الخطط 
للعراق  املسـتقبلية  والربامـج 
، ومـا يقوم به مـن إصالحات 

شاملة يف مختلف املجاالت.
عالقـات  هنـاك  ان  وأضـاف: 
جيدة بني املؤسسات اإلعالمية 
وكالهمـا  البلديـن،  كال  يف 
يف  وتأثـري  حضـور  لديهمـا 
العربـي،  اإلعالمـي  املشـهد 
مـن  االسـتفادة  إىل  داعيـا 
املهنيـة  اإلعالميـة  التجـارب 
الدقيقـة  املعلومـات  نقـل  يف 

والصحيحة.
مـن جانبه، اكد الوفد االعالمي 
االردنـي رفيع املسـتوى، الذي 
يـزور العاصمة بغـداد بدعوة 
رسـمية من نقابة الصحفيني 
للتعـاون  سـعيه  العراقيـني، 
املشـرتك مـع وسـائل االعالم 
العراقيـة يف مجاالت الصحافة 
املعلومـات  وتكنولوجيـا 
املفتـوح،  الرقمـي  والفضـاء 
فيما ثمن هذه الدعوة الكريمة 
وحسـن الضيافة واالسـتقبال 
مـن قبـل نقابـة الصحفيـني 
العراقيـني والزمالء الصحفيني 
ورؤساء املؤسسـات االعالمية 

املهمة يف بغداد“.
وذكرت مدير عام وكالة االنباء 
االردنية (برتا) فريوز مبيضني، 
يف ترصيـح للوكالـة الوطنيـة 
ان  لألنباء(نينـا):“  العراقيـة 
الزيـارة هـي اسـتمرار ألوجه 
التعـاون املختلفـة التـي يرص 

عـىل  معـا  والعـراق  االردن 
يف  تصـب  كمـا  تعضيدهـا، 
مصلحة الشـعبني الشـقيقني 
العربيـة  املنطقـة  ومصلحـة 

عموما“.
واضافت ان ”الزيارة سـتكون 
مهمـة للتعاون معا يف مجاالت 
الصحافة واالعالم وتكنولوجيا 
الرقمي  والفضـاء  املعلومـات 
علينـا،  يحتـم  مـا  املفتـوح، 
وتبادل  االلتقـاء  كصحفيـني، 

الخربات واالفكار ”.
وتابعت مبيضني :“ شخصيا، 
آمـل يف هـذه الزيـارة زيـادة 
ببغـداد  ومعرفتـي  خرباتـي 
وان  واالصالـة،  الحضـارة 
نلتقـي بزمالئنـا الصحفيـني 
واإلعالميـني امليدانيـني، كمـا 
املسـؤولني  للقـاء  نتطلـع 
مجمـل  وبحـث  العراقيـني 
القضايا املشرتكة بني البلدين 
تعزيزهـا  يف  االعـالم  ودور 

والنهوض بها ”.
كما اكـدت عىل اهمية التعاون 
بـني  سـيتم  الـذي  االعالمـي 
املؤسسات الصحفية يف البلدين 

الشقيقني .
مؤسسـة  عـام  مديـر  وقـال 
االذاعـة والتلفزيـون األردنية، 
”نثمـن  البواريـد:  ابراهيـم 
هـذه الدعوة الكريمة وحسـن 
الضيافة واالسـتقبال من قبل 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني 
ورؤسـاء  الصحفيني  والزمالء 
املؤسسـات االعالمية املهمة يف 

بغداد“.
الوفـد  ”حضـور  ان  واضـاف 
االعالمي االردنـي يؤكد اهمية 
التعاون الكبري الذي سـيجري 
بـني املؤسسـات االعالميـة يف 
كال البلدين الشـقيقني، والذي 
سيكون تتويجا ملا بدأه العراق 
واألردن معا من عالقات ثنائية 

أخوية صادقة ومتينة“.


