
بغداد/ الزوراء:
نفـى البنـك املركـزي العراقـي منـع أو 
تقييـد البيـع النقـدي للمواطنني.وذكر 
اعـالم البنـك يف بيـان تلقته «الـزوراء» 
أن «البنـك املركـزي العراقـي ينفي منع 
او تقييـد البيـع النقـدي للمواطنـني»، 
مشـريا اىل ان «التسـجيل االليكرتونـي 
يضمـن تلبيـة حاجـة املواطـن للدوالر 
ويمنع تكرار البيع للشـخص نفسـه».

وأضـاف أن «هـذا االجـراء يعترب فرصة 
لحصول املواطنني عىل الدوالر لألغراض 
البنـك  قيود».وأهـاب  دون  املرشوعـة 
املركزي العراقي بـ»وسائل اإلعالم كافة 
والجمهور االعتماد عىل املكتب االعالمي 
للبنك املركزي العراقـي يف الحصول عىل 
املعلومات املتعلقة بنشاطات وإجراءات 

البنك املركزي العراقي».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
السـوداني، تكليف الدكتور حسن نعمة 
مجلـس  لرئيـس  مستشـاراً  اليـارسي 
الوزراء للشؤون الدستورية.وقال املكتب 
اإلعالمـي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 
تلقته“ الـزوراء“: ان ”اليارسي سـيبدأ 
مهام عملـه بعقد اجتماعـاٍت ولقاءاٍت 
وتباحث مع ممثيل الرئاسـات التنفيذية 
والترشيعيـة، فضـًال عـن التـداول مع 
السـلطة القضائيـة بغية رسـم مالمح 
التعديـالت  إلجـراء  طريـق  خارطـة 
ان  البيان  املطلوبة“.وأضاف  الدستورية 
”هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة 
لتنفيذ بعض مضامـني املنهاج الوزاري 
الـذي صادق عليه مجلـس النواب يف 27 
باتفـاق  وعمـًال  األول2022-،  ترشيـن 
الكتل السياسـية حول الحاجة إىل إجراء 
تعديالٍت دسـتوريٍة ُيتفق عليها، وتجنباً 
لتكـرار حاالت االنسـداد السـيايس التي 
حصلـت بمراحل مختلفـة، خصوصاً يف 
الفرتة األخرية“.وتابـع ان ”هذا اإلجراء 

يأتـي سـعياً مـن الحكومـة لتحقيـق 
االنسـيابية املطلوبة للعمـل يف مفاصل 
الدولـة، بما يتوافق مع قراراٍت سـابقٍة 
للمحكمـة االتحاديـة العليـا ومواقـف 
ملجلـس القضـاء األعـىل، انطـوت عـىل 
الدعـوة إلجـراء التعديالت الدسـتورية، 
فضالً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً 
من الحكومة للرأي العام يف العراق حول 

الحاجة الفعلية إلجراء تلك التعديالت“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
أحمـد األسـدي، امـس األحـد، إطـالق 
رواتب العمـال املتقاعديـن املضمونني 
لشهر شباط 2023. وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”وزير العمل 
والشـؤون االجتماعية، أحمد األسدي، 
أعلن إطالق رواتب العمـال املتقاعدين 
املضمونني لشهر شـباط 2023“.فيما 

أوضحـت املدير العـام لدائـرة التقاعد 
والضمـان االجتماعـي للعمـال، خلود 
حريان فنجان، وفقاً للبيان: ان ”الدائرة 
املتعلقـة  االجـراءات  جميـع  اكملـت 
املتقاعديـن  العمـال  رواتـب  بإطـالق 
املضمونـني لديهـا ابتداًء من السـاعة 
الحاديـة عـرشة من صبـاح امس، مع 
اسـتمرار املنحة بمقدار خمسـني الف 

دينار شهريا، لحني إقرار القانون“.

تونس/ متابعة الزوراء:
فتحت مراكز االقرتاع يف تونس صباح 
امس األحد أبوابها الستقبال الناخبني 
لـإلدالء بأصواتهـم يف الجولـة الثانية 
(اإلعـادة) من االنتخابـات الترشيعية 
الختيار أعضاء مجلس نواب الشعب.

وبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحاً  
غرينتـش)  بتوقيـت   0700) امـس 
مسـاء  السادسـة  حتـى  ويسـتمر 
بالتوقيت املحيل.فيما سيتنافس 228 

مرشـحاً و34 مرشحة عىل 131 دائرة 
انتخابيـة يف الجولة الثانية من إجمايل 
161 مقعـداً بمجلـس نواب الشـعب.

وكان رئيـس الهيئـة العليا املسـتقلة 
لالنتخابات، فاروق بوعسـكر، كشف 
أن إعالن النتائج األولية للجولة الثانية 
سـيكون يف أول فرباير/شـباط املقبل 
عـىل أقـىص تقديـر، بينما سـتصدر 
النتائـج النهائيـة بعد اسـتكمال كل 
الطعـون والبـت فيهـا يف الرابـع من 

مـارس آذار القادم.ومـن املنتظـر أن 
يشارك نحو سـبعة ماليني و853 ألف 
و447 ناخبـاً يف الجولـة الثانيـة مـن 
انتخابـات أول مجلس نواب الشـعب 
بعد التغيريات السياسـية التي أجراها 
الرئيـس قيس سـعيد.يذكر أن الدورة 
األوىل لالنتخابـات شـهدت عزوفاً عن 
املشـاركة التـي بلغـت 11.22 باملئـة 
فقـط مـن إجمـايل عـدد الناخبـني، 
لكـن رئيـس الهيئـة العليا املسـتقلة 

لالنتخابات توقع إقباال أكرب يف الجولة 
الثانية.وأوضح يف ترصيحات سـابقة 
أن عدد املقرتعني تراجع وعدد الدوائر 
فرصـة  للناخـب  وسـتتاح  تقلـص، 
أفضـل لالختيار بني شـخصني فقط.

وكان الرئيـس قيس سـعيد قـد أقال 
الحكومة وحل الربملـان يف 25 يوليو/
تموز 2021 قبل أن يقر دستورا جديدا 
عقب استفتاء شعبي.وصاغ سعيد يف 
سـبتمرب/أيلول املايض قانونـًا جديداً 

لالنتخابـات يشـمل تعديالت واسـعة 
أبرزهـا اعتمـاد طريقة االقـرتاع عىل 
األفراد بـدال من القوائـم، والتصويت 
عـىل دورتـني، وخفـض عـدد أعضاء 
مجلـس نواب الشـعب إىل 161 عضوا 
مـن 217.وتقـول أحـزاب املعارضـة 
إن الدسـتور الجديـد جعـل مجلـس 
النواب ”بال صالحيات“، وإن القانون 
االنتخابي ”يهدف إلقصائها“، وقررت 

مقاطعة االنتخابات الترشيعية.

بغداد/ مصطفى فليح:
أعلنـت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب، امس 
األحد، انتخاب عدد من رؤساء اللجان النيابية 
ونائـب اول ونائبـا ثانيـا لـكل لجنة.وذكرت 
الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه «بحضور 
رئاسـة مجلس النـواب، تم انتخـاب النائب 
عباس الزاميل رئيسـًا للجنة االمن والدفاع».

وأضافـت أنه «تـم انتخاب النائـب كريم ابو 
سوده نائبا اول، فيما انتخب النائب سكفان 
يوسـف نائبا ثانيا لرئيس اللجنة».يف غضون 
ذلـك، أعلنت الدائرة اإلعالميـة ملجلس النواب 
انتخـاب النائب زيـاد الجنابي رئيسـاً للجنة 
النزاهـة النيابية.وذكرت الدائـرة يف بيان أنه 
«بحضور رئاسـة مجلس النـواب تم انتخاب 

النائـب زياد الجنابي رئيسـاً للجنـة النزاهة 
النيابية».

وأضافت انه «تم انتخاب النائب عالية نصيف 
نائباً اول لرئيس اللجنة، والنائب كريم شكور 
نائبـاً ثانياً».كمـا أعلنـت الدائـرة اإلعالمية 
ملجلـس النواب انتخاب النائـب ريبوار هادي 
النيابية.وذكـرت  القانونيـة  للجنـة  رئيسـاً 

الدائـرة يف بيان أنه «بحضور رئاسـة مجلس 
النواب، تم انتخاب النائب ريبوار هادي رئيساً 
للجنـة القانونيـة النيابية».وأضافت أنه «تم 
انتخـاب النائب مرتىض السـاعدي نائبا أول، 
فيما انتخـب النائب عبد الكريم عبطان نائبا 

ثانيا لرئيس اللجنة».

طهران / متبعة الزوراء: 
اعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات املسلحة 
االيرانية تعـّرض احد مجمعات الصناعات 
اصفهـان  يف  للـوزارة  التابعـة  الدفاعيـة 
لهجـوم فاشـل بأجسـام طائـرة صغرية 
(مسـرّيات) اصيب احدها مـن قبل الدفاع 
الجوي للمجمع فيما انفجر االثنان اآلخران 
بعـد وقوعهمـا يف فخـاخ دفاعيـة، فيمـا 

كشـف مسـؤولون أمريكيون وأشـخاص 
مطلعون عىل عملية أصفهان، التي وقعت 
ليل السـبت، أن إرسائيل نفذت غارة رسية 
بطائرة مسرية استهدفت مجمعاً دفاعياً يف 
إيران.ويف أعقاب االنفجار الذي وقع يف أحد 
مجمعات الصناعات الدفاعية يف أصفهان، 
قالت وزارة الدفاع واسناد القوات املسلحة 
للجمهوريـة اإلسـالمية االيرانيـة يف بيان 

اصدرته بهذا الصدد: هذا الهجوم الفاشـل 
وقـع مسـاء يـوم السـبت نحو السـاعة 
 ٢٠:٠٠ (نحـو  املحـيل  بالتوقيـت   ٢٣:٣٠
بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح يف ضوء 
التمهيدات والتدابـري الدفاعية احباط هذا 
الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغرية. 
واضاف البيان: ان هذا الهجوم الفاشـل لم 
يسـفر عن وقوع ضحايـا ولحقت ارضار 

طفيفـة بسـقف املصنـع والتـي بفضـل 
اللـه لم تتسـبب يف إحداث خلـل يف معدات 
ومهمـات املجمع.وقـال البيـان: ان وزارة 
الدفاع واسـناد القـوات املسـلحة تطمنئ 
الشـعب االيراني االبي أن انشـطة مراكزنا 
إلنتـاج القدرات واالمن ستسـتمر برسعة 
وجديـة، ولن يكـون ملثل هـذه االجراءات 
العمياء تأثري عىل اسـتمرار مسـرية تقدم 

البالد.ويف السياق نفسه، كشف مسؤولون 
عـىل  مطلعـون  وأشـخاص  أمريكيـون 
عملية أصفهـان التي وقعت ليل السـبت، 
أن إرسائيـل نفـذت غـارة رسيـة بطائرة 
مسرية استهدفت مجمعاً دفاعياً يف إيران.

هدفهـا  أصفهـان  رضبـة  أن  وأوضحـوا 
احتواء طموح طهران النووي والعسكري، 

بحسب صحيفة «وول سرتيت جورنال».
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت الدفـاع الروسـية أن قواتهـا أحبطت 
واسـتطالع  تخريـب  مجموعـات   4 نشـاط 
أوكرانية يف خاركوف، فيما بلغ إجمايل خسائر 
العدو نحـو 350 جنديا عىل محاور عدة خالل 
اليـوم املايض.وأوضحـت الدفـاع الروسـية يف 
تقريرها اليومي أن القوات األوكرانية خرست 
مـا يصل إىل 50 جنديا عىل محور كوبيانسـك، 
و110 جنود عىل محور كراسـني ليمان، و90 
جنديـا عىل محـور دونيتسـك، ومـا يصل إىل 
100 جنـدي بني قتيـل وجريح عـىل محوري 
جنوب دونيتسـك وزابوروجيه.وأشار التقرير 

إىل أن القوات الروسـية واصلت تنفيذ عمليات 
هجوميـة وتقدمهـا عـىل محـاور دونيتسـك 
وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.ويف ما ييل أبرز 

ما جاء يف تقرير الدفاع الروسية:
 AN / تدمـري راداريـن أمريكيني من طـرازي
TPQ-36 و AN / TPQ-48 ومسـتودع ذخرية 
 M777 يف خريسون، وتدمري مدفعني من طراز
ومدفعـني مـن طـراز Paladin ومحطة رادار 
AN / TPQ-50 أمريكيـة الصنـع عىل محور 
دونيتسـك.كما تـم تدمـري ثالثة مسـتودعات 

للذخرية املدفعية يف دونيتسك.

لندن/ متابعة الزوراء:
أقال رئيس الوزراء الربيطاني رييش سـوناك، ناظم 
الزهاوي من رئاسة حزب املحافظني ، بعد أن كشف 
تحقيـق مسـتقل يف شـؤونه الرضيبية عـن وجود 
انتهـاك خطري للقانون الوزاري.ويف رسـالة موجهة 
من سـوناك إىل الزهاوي قال فيها: ”بعد االنتهاء من 
تحقيق املستشار املسـتقل الذي اطلعنا عىل النتائج 
التـي توصل إليها، من الواضح أنه كان هناك انتهاك 
خطري للقانون الوزاري“، بحسـب شـبكة ”سكاي 
نيوز“ الربيطانية.وأضاف ”نتيجة لذلك، فقد أبلغتك 
بقـراري بعزلك من منصبك يف حكومـة جاللة امللك. 
عندما تغادر، يجب أن تكون فخوراً للغاية بإنجازاتك 

الواسـعة النطـاق يف الحكومـة عىل مدى السـنوات 
الخمس املاضية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت االمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
ضمـن  حكوميـة  مؤسسـة   96 إدراج 
مـرشوع صحـة الصـدور االلكرتونيـة، 
وفيما كشـفت عن خطة لتدريب 4 االف 
موظف للعمل عىل انظمة االتمتة، اشارت 
اىل ان هذا النظام سـيقيض عىل الفسـاد 
املـايل واإلداري يف املؤسسـات الحكومية 

واملحافظات والهيئات املستقلة.
وقـال املتحـدث باسـم االمانـة العامة 
ملجلـس الوزراء، حيـدر مجيد، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان االمانـة العامـة تعمل 
عىل مـرشوع صحـة الصـدور الورقية 
وتحويلهـا اىل الكرتونيـة، واآلن دخلـت 
ضمن هذا النظام 96 مؤسسة حكومية 
مابني وزارة وهيئـة ومحافظة. مؤكدا: 
انها سـهلت الكثري للمواطنني واختزلت 
الزمـن والوقـت وقضـت عـىل الفسـاد 
االداري وحـاالت االبتـزاز .وأضـاف: ان 
العمل مسـتمر إلدخال بقية املؤسسات 
ضمـن هـذا الربنامج. مبينـا: ان هنالك 
خطـة لتدريـب 4 االف موظـف للعمـل 
عـىل االنظمـة التـي تحولـت اىل اتمتـة 
وكذلك املعدات الخاصة باإلنشاء.وحول 
اتمتـة الكمـارك، قـال مجيـد: إن فريق 
اتمتة الجمـارك واملنافذ الحدودية واحد 
مـن الفـرق املنضويـة يف اللجنـة العليا 
للحوكمة االلكرتونية يف العراق، يرأسها 
رئيس هيئة املنافذ الحدودية اللواء عمر 
عدنان الوائيل.وأوضح: ان الفريق حقق 

نسب انجاز ومراحل متقدمة يف موضوع 
اتمتـة الوصـل الرضيبـي والجمركـي، 
ممـا انعكـس ايجابـا عىل عمـل الهيئة 
مـن جهة وعىل الدولـة العراقية بصورة 
عامـة. مؤكـدا: أن اتمتـة الوصـل أدت 
اىل ايقـاف عمليـات التالعـب والتزويـر 
والشـبهات، فضـال عـن الفسـاد املايل 
والقضـاء عـىل عملية التالعـب بجنس 

املادة وتزوير الوثائق الرسمية.وأضاف: 
ان عمليـة دخـول وخـروج املـواد عرب 
املنافـذ الحدودية كافـة الربية والجوية 
لعمليـة  تخضـع  جميعهـا  والبحريـة 
الوصل الرضيبي والجمركي االلكرتوني 
وتذهـب  االمـوال  اسـتحصال  ويتـم 
جميعهـا إىل الدولـة، إذ تحقـق خـالل 
السـنتني املاضيتني وبجهد رئيس هيئة 

املنافـذ الحدودية مـا يقـدر برتيليونني 
ان  مجيـد:  دينار.وأكـد  مليـار  و850 
رئيـس الوزراء وجه بـرضورة االهتمام 
بملف الحوكمة وأتمتة الجمارك واملنافذ 
الحدودية.من جانبه، قال رئيس جامعة 
التكنلوجية، عبـاس البكري، يف ترصيح 
صحفي سـابق: إن“ الجامعة تشارك يف 
ملـف بناء قـدرات الدولـة بالتعاون مع 

األمانـة العامة ملجلس الوزراء من خالل 
وضع برنامج ملؤسسات الدولة يف عملية 
التدريب والتطوير“. مبينا ان“ الجامعة 
قامت بمرشوع جديـد هو تعليم النزالء 
يف  العمليـة  هـذه  وبـدأت  والسـجناء، 
سـجن الكـرخ املركـزي بالتعـاون مع 
وزارة العـدل وحقـق نتائـج إيجابية“. 
وأضـاف أن“ املرشوع يخص السـجناء 
املحكومـني أحكام طويلـة األمد“، الفتا 
اىل أن“ السجني يستطيع إكمال شهادته 
الجامعية من خالل التسجيل يف الجامعة 
املعتمـدة“.  التسـجيل  اآلليـات  ضمـن 
واشار اىل أن“ التعليم يف السجون يمكن 
الدولـة مـن ضمـان معايري الشـفافية 
ان“  اىل  ولفـت  املتقدمـة“.  الـدول  يف 
الجامعـة يقع عىل عاتقها بناء القدرات 
ملؤسسـات الدولة بالتعـاون مع االمانة 
العامة ملجلس الوزراء ووزارة االتصاالت 
لغرض بناء مركز البيانات بمؤسسـات 
الدولـة“. وتابـع أنه ”تم إطـالق بعض 
الخدمات االلكرتونيـة للمواطن، ومنها 
صحـة الصـدور، وهنالـك برامج أخرى 
ستطلق الحقا ”، موضحا ان“ الجامعة 
لديها مسـاٍع لتأمني الربامج التي تخدم 
املواطن وتمنحـه الرفاهية، ومن ضمن 
املشـاريع إصدار جواز السفر والبطاقة 
املوحـدة وبقيـة الوثائق بكل شـفافية 
ومـن دون أي جهد عـرب تمكني املواطن 
مـن التقديـم عـىل الوثائـق والحصول 

عليها وهو يف منزله“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الصناعة واملعادن، خالـد بتال النجـم، بجـذب 
رشاكـات  فـي  معهـا  للدخـول  الفرنسيـة  الرشكـات 
والحديـد.وذكر  الفوسفـات  صناعـات  فـي  حقيقيـة 
رئيس  زيارة  ضوء  ويف  وجـه،  «النجم  إن  للوزارة  بيان 
الفرنسية  السفارة  مع  بالتواُصل  فرنسا،  إىل  الوزراء 
للتوُصل آللية للدخول يف رشاكات حقيقية مع الرشكات 
الفرنسية للُمساهمة يف إعادة إحياء صناعات الفوسفات 
أوعز  «الوزير  أن  العراق».وأضاف  يف  والُصلب  والحديد 
باملبارشة الفورية بالعمل والتنسيق املُشرتك مع الجانب 
من  املوضوع  باعتبار  ملعاليه  موقف  ورفع  الفرنيس 

أولويات واهتمامات الحكومة العراقيـة».

@ÈuÏÌ@Ú«b‰ó€a@ãÌåÎ
ÚÓè„ã–€a@pb◊ãì€a@lâ°

@ãébÓ€a@Âèy@—‹ÿÌ@ıaäåÏ€a@êÓˆä
ÚÌäÏnéá€a@ÊÎ˚ì‹€@È€@aäbìnèfl

@fib‡»€a@á«b‘nfl@kmaÎä@÷˝†g
¬bjí@ãËì€@µ„Ï‡õæa

@áÓÓ‘m@Îc@…‰fl@Ô–‰Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
µ‰†aÏ‡‹€@á‘‰€a@…Ój€a
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@ÊÎb»n€a@ÒäÎãö@Êaá◊˚Ì@ÊbflÏ◊Î@Ô„aÜÏè€a
paäáÉæaÎ@lbÁä�aÎ@“�ã�n€a@Úzœbÿ∑

بغداد/ الزوراء:

أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء محمد 

العـام  واألمـني  السـوداني،  شـياع 

ملجلـس وزراء الداخلية العرب محمد 

بـن عـيل كومــان، رضورة التعاون 

بمجاالت مكافحة التطرّف واإلرهاب 

وآفة املخدرات.وذكر املكتب االعالمي 

تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء  لرئيـس 

«الزوراء»: أن رئيـس مجلس الوزراء 

محمـد شـياع السـوداني، اسـتقبل 

األمني العـام ملجلـس وزراء الداخلية 

العرب، محمد بن عيل كومـان، وجرى 

خـالل اللقـاء التأكيـد عـىل التعاون 

األمنـي يف مجـال مكافحـة التطرّف 

واإلرهـاب، ويف مجـال مكافحـة آفة 

املخدرات، فضالً عن التنسـيق األمني 

واملعلوماتي املشرتك وتبادل الخربات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب 

العـراق يف محاربـة  البيـان، إىل دور 

اإلرهاب بالنيابة عن العالم، ومكانته 

يف إرسـاء السـالم يف املنطقة وتعزيز 

أمنها واستقرار شعوبها.

@ÚÓ»Ìãìn€a@pbibÉn„˝€@ÚÓ„br€a@Ú€Ïßa@¿@·ËmaÏñdi@ÊÏ€áÌ@ÊÏÓè„Ïn€a
Úzíãfl@34Î@bzíãfl@228@Ú◊äbì∑

بغداد/ الزوراء:
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسني، إنه ال توجد قوات قتالية 
وزير  الجوار.وأكد  دول  عىل  للتعدي  استخدامها  يمكن  وال  العراق،  أرايض  يف  أجنبية 
الخارجية فؤاد حسني يف مقابلة مع «العربية» أنه يجب أال تكون أرايض العراق منطلقاً 
ألي هجوم عىل دول املنطقة، وال يمكن استخدامها للتعدي عىل دول الجوار.كما أضاف 
فؤاد حسني أن التوتر بني أمريكا وإيران يؤثر عىل العراق، وهناك حاجة إىل تخفيفه.إىل 
ذلك، قال وزير الخارجية العراقي إن بالده بحاجة إىل الدول اإلقليمية والخليجية، وإنها 
ليست يف جزيرة معزولة.وأكد أن عالقة بغداد مع السعودية قوية، وسيتم بحث اللجان 
املشرتكة بني البلدين.كما أضاف وزير الخارجية أن مصلحة العراق الوطنية هي التي 

تحدد سياسة العالقات مع اآلخرين.

@á»n‹€@b‰Óöaäc@‚aáÉnéa@Âÿ∫@¸@Z÷aã»€a
äaÏßa@fiÎÜ@Û‹«

@@@3ô@›Óñb–n€a @@@3ô@›Óñb–n€a

µ‰†aÏæa@Ùá€@Ô«Ï€a@ÑÓé6€@ÚÌäÎãæa@ÚÓ«Ïn€a@p˝º@Âfl@k„bu
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بغداد/ مصطفى فليح:
أعلنت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب، 
رؤساء  من  عدد  انتخاب  األحد،  امس 
اللجان النيابية ونائب اول ونائبا ثانيا 
تأجيل  اىل  اشارت  فيما  لجنة،  لكل 
اليوم  املقررة  النواب  مجلس  جلسة 
رئاسات  انتخابات  الستكمال  االثنني 

اللجان النيابية.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
النواب،  مجلس  رئاسة  ”بحضور  أنه 
الزاميل  عباس  النائب  انتخاب  تم 

رئيساً للجنة االمن والدفاع“.
وأضافت أنه ”تم انتخاب النائب كريم 
انتخب  فيما  اول،  نائبا  سوده  ابو 
ثانيا  نائبا  يوسف  سكفان  النائب 

لرئيس اللجنة“.
يف غضون ذلك، أعلنت الدائرة اإلعالمية 
زياد  النائب  انتخاب  النواب  ملجلس 
النزاهة  للجنة  رئيساً  الجنابي 

النيابية.
”بحضور  أنه  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
انتخاب  تم  النواب  مجلس  رئاسة 
للجنة  رئيساً  الجنابي  زياد  النائب 

النزاهة النيابية“.
النائب  انتخاب  ”تم  انه  وأضافت 
عالية نصيف نائباً اول لرئيس اللجنة، 

والنائب كريم شكور نائباً ثانياً“.

ملجلس  اإلعالمية  الدائرة  أعلنت  كما 
هادي  ريبوار  النائب  انتخاب  النواب 

رئيساً للجنة القانونية النيابية.
”بحضور  أنه  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
انتخاب  تم  النواب،  مجلس  رئاسة 
للجنة  رئيساً  هادي  ريبوار  النائب 

القانونية النيابية“.
النائب  انتخاب  ”تم  أنه  وأضافت 
فيما  أول،  نائبا  الساعدي  مرتىض 

انتخب النائب عبد الكريم عبطان نائبا 
ثانيا لرئيس اللجنة“.

يف  النواب  مجلس  انتخب  وايضا 
املجلس،  برئاسة  املنعقدة  جلسته 
النائب حسنني الخفاجي رئيساً للجنة 

االستثمار والتنمية النيابية.
للمجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
مجلس  رئاسة  ”بحضور  أنه  بيان  يف 
حسنني  النائب  انتخاب  تم  النواب، 

االستثمار  للجنة  رئيساً  الخفاجي 
والتنمية النيابية“.

النائب سوزان  انتخاب  واضافت ” تم 
اللجنة  لرئيس  اول  نائباً  منصور كرم 

والنائب حسني السعربي نائباً ثانياً“.
النيابية  املالية  اللجنة  انتخبت  كذلك، 

النائب عطوان العطواني رئيساً لها.
وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 
مجلس  رئاسة  ”بحضور  إنه  بيان  يف 

انتخاب  الحلبويس  محمد  النواب 
النائب عطوان العطواني رئيساً للجنة 

املالية النيابية“.
واضافت أنه ”تم انتخاب النائب (احمد 
والنائب  للجنة  اول  نائب  مظهر) 

(اخالص الدليمي)  نائبا ثانيا“.
التخطيط  لجنة  انتخبت  كما 
االتحادية  والخدمة  االسرتاتيجي 
رئيساً  التميمي  ليىل  النائب  النيابية 

لها. 
للمجلس  االعالمية  الدائرة  وذكرت 
مجلس  رئاسة  ”بحضور  أنه  بيان  يف 
النواب، تم انتخاب النائب ليىل التميمي 
االسرتاتيجي  التخطيط  للجنة  رئيساً 

والخدمة االتحادية.
غاندي  النائب  انتخاب  ”تم  واضافت 
اللجنة  لرئيس  اول  نائباً  الكزنزاني 

والنائب محمد البلداوي نائباً ثانياً“.
الحلبويس  هيبت  النائب  انتخب  وكما 
والثروات  والغاز  النفط  للجنة  رئيساً 
نهرو  النائب  انتخب  فيما  الطبيعية، 
عدنان  والنائب  اول  نائبا  محمود 

الجابري نائبا ثانيا للجنة.
النواب  مجلس  قرر  ذلك،  غضون  يف 
االثنني؛  اليوم  املقررة  جلسته  تأجيل 
اللجان  رئاسات  انتخابات  الستكمال 

النيابية.

بغداد/ الزوراء: 
الغزي،  حميد  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  شدد 
بالتوقيتات  االلتزام  وجوب  عىل  األحد،  امس 
الزمنية والفنية بمرشوع مدخل النارصية الغربي 
إعمار  صندوق  إدارة  وجه  فيما  إنجازه،  وترسيع 

محافظة ذي قار بإنهاء إدراج مشاريع 2023.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة، حيدر مجيد، يف 
ترصيح صحفي: إن ”األمني العام ملجلس الوزراء 
قار  ذي  محافظة  إىل  زيارة  أجرى  الغزي،  حميد 
مرشوع  موقع  خاللها  زار  أيام،  أربعة  استمرت 
منطقة  يف  الغربي  النارصية  مدينة  مدخل  تنفيذ 

البطحاء“.
وأضاف مجيد أن ”األمني العام ملجلس الوزراء شدد 
الزمنية  بالتوقيتات  بااللتزام  املنفذة  الرشكة  عىل 
املربم  العقد  يتضمنها  التي  الفنية  وباملواصفات 
ما بني صندوق إعمار محافظة ذي قار والرشكة، 

هذا  تنفيذ  يف  الجهد  ومضاعفة  اإلرساع  وكذلك 
املرشوع الحيوي واملهم“.

املرشوع  أن  أيضاً  أكد  العام،  ”األمني  أن  إىل  ولفت 
ذي  محافظة  يف  املهمة  املشاريع  من  واحد  هو 
مدينة  مدخل  يف  حضارية  واجهة  وسيكون  قار، 
النارصية، إضافة إىل املدخلني الجنوبي والغربي“.

ذي  إعمار محافظة  ”إدارة صندوق  أن  إىل  وأشار 
املداخل  لتكتمل  املرشوع  تنفيذ  عىل  تعمل  قار 
بني  ما  واملرتبطة  قار  ذي  بمحافظة  الخاصة 

املحافظات الجنوبية والغربية والشمالية“.
وجه  الوزراء،  ملجلس  العام  ”األمني  أن  وتابع 
بإنهاء  قار  ذي  محافظة  إعمار  صندوق  إدارة 
 ،2023 لسنة  بالصندوق  الخاصة  املشاريع  إدراج 
أولوياتها  ضمن  الصندوق  إدارة  تضع  أن  عىل 
الشباب  ومشاريع  الرتفيهية  املشاريع  بإدراج 
ملحافظة  اإلدارية  الوحدات  من  عدد  يف  والرياضة 

الحيوية  األساسية  املشاريع  إىل  إضافة  قار،  ذي 
ومحطات  التحتية  بالبنى  املتمثلة  والسرتاتيجية 

الطرق  املتعلقة بقطاعات  املياه واملجاري، وأيضا 
والجسور والقطاعات الصحية والرتبوية“.

بغداد/ الزوراء: 
نظريه  مع  حسني  فؤاد  الخارجية  وزير  بحث 
جوية  رحالت  تسيري  يف  بريطة  نارص  املغربي 
ورفع  الدخول  سمات  منح  وتسهيل  البلدين  بني 
الثقايف  النقل والتبادل  التعاون يف ملفات  مستوى 

والعلمي واإلفادة من الخربات الثنائية.
الصحاف  أحمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
فؤاد  الخارجية  ”وزير  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
بريطة  نارص  املغربي  نظريه  مع  بحث  حسني 
التي  القضايا  من  جملة  حالياً  العراق  يزور  الذي 
املصالح  ورفع مستوى  الثنائية  بالعالقات  تتصل 
وناقشا  رحبة،  آفاق  إىل  البلدين  بني  املشرتكة 
للمغرب،  للعراقيني  الدخول  سمات  منح  تسهيل 

واملغاربة للعراق بشكل مشرتك“.
وأضاف أن ”الجانبني بحثا كذلك يف اآلليات املمكنة 
بني  الرابط  املبارش  الجوي  الخط  تفعيل  إلعادة 
بغداد والرباط وهذه املسألة ستبحث من الجهات 
القريبة  املدة  خالل  البلدين  بني  املعنية  القطاعية 
العراقية  اللجنة  اجتماعات  وستنعقد  املقبلة، 
من  جملة  عىل  الضوء  لتسلط  املشرتكة  املغربية 
ويكون  املشرتك  االهتمام  ذات  والقضايا  امللفات 

التي تبحث وتوضع  القضايا  امللف يف مقدمة  هذا 
لها آليات قابلة للتنفيذ“.

أكدا،  واملغرب  العراق  خارجية  ”وزيري  إن  وتابع 
اآلليات  وفق  يتم  أن  يجب  الهدف  هذا  تحقيق  أن 
سيتفق  التي  الربوتوكولية  والقنصلية  القانونية 
وضع  سيتم  إذ  املقبلة،  القليلة  املدة  خالل  عليها 
منح  تيسري  عىل  تنص  التي  اآلليات  من  جملة 
والخارجية  لها  واضحة  آليات  وايجاد  السمات 
العراقية وقدر تعلق األمر بالجانب القنصيل ستتابع 

املوضوع باهتمام لتنقله اىل حيز التنفيذ“.
وتابع أن ”من جملة املواضيع التي بحثت اهمية 
وتطوير  والعلمي  الثقايف  التبادل  عىل  الرتكيز 
والجوانب،  القطاعات  مختلف  يف  الخربات 
استدراج  ملوضوع  بالغة  أهمية  أوليا  والوزيران 
القدرات والخربات لدى البلدين يف مختلف الجوانب 
بما ينعكس عىل تعزيز قدرات الجهات القطاعية 

يف البلدين“.
يؤكد  والرباط  بغداد  بني  ”التعاون  أن  إىل  وأشار 
الجانبني  بني  الدبلوماسية  العالقة  أن  حقيقة 
عن  يعرب  جديد  وجيل  جديد  مستوى  اىل  انتقلت 
مصالح مشرتكة يف ظل وفرة مالية يتوافر عليها 

العراق وموقع سرتاتيجي وموارد برشية وثروات 
طبيعية وكذلك الدور املحوري الذي يؤديه العراق 
يف املستويني االقليمي والدويل وكذلك العمق العربي 

الذي يربط البلدين“.
بني  تربط  دبلوماسية  عالقة  أي  ”مسار  أن  وبني 
الدبلوماسية  تفعيل  أهمية  عىل  سيؤكد  البلدين 
الفعاليات  أخذ  بمعنى  الجانبني  بني  الشعبية 

يف  سبيلها  العام  الرأي  يف  والقدرات  املجتمعية 
مع  املشرتكة  والربامج  األفكار  وبناء  التواصل 
ذلك  يف  واألساس  املغربي  الجانب  يف  يناظرها  ما 
العالقات  مستوى  الثقايف  التبادل  مستوى  تفعيل 
والربامجيات التي ترفع من مستوى تعزيز العالقة 
بني  والتضامن  األخوة  مشاريع  وتعزز  االيجابية 

الشعبني الشقيقني“.

بغداد/ الزوراء: 
األحد،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
تقلص ساعات التجهيز نتيجة توقف 
الغاز اإليراني 12 يوماً، وفيما كشف 
وزير الكهرباء، زياد عيل فاضل، عن 
التوجه لتوقيع عقود خاصة بالطاقة 
الكهربائية مع رشكة جي األمريكية، 
جاهزة  أصبحت  العقود  أن  إىل  أشار 
 5 ملدة  التوليدية  الوحدات  لصيانة 

سنوات.
تلقته  بيان،  يف  الوزارة  وقالت 
مبادئ  من  تنطلق   إنها  ”الزوراء“: 
الشفافية واملصداقية أمام العراقيني 
املنظومة  به  تمر  بما  إلشعارهم 
الخطة  تحديات  من  الكهربائية 
”هناك  أن  مؤكدة  الوقودية“، 
رغم  سيطرتها  عن  خارجة  ظروفاً 
حقيقية  معالجات  لرسم  سعيها 
وتنويع  الكهرباء  مللف  واسرتاتيجية 
والضغط  العبء  لتخفيف  مصادرها 

عىل املواطنني“. 
وأوضحت وزارة الكهرباء أنها ”تعلن 
بشكل  املورد  الغاز  إمدادات  توقف 
محطات  عن  يوماً   12 وملدة  كامل 
اإلنتاج ألغراض الصيانة ألنابيب نقل 
مما  اإليراني،  الجانب  بحسب  الغاز 
ميكا   7500 حوايل  بخسارة  تسبب 

واط من املنظومة يف بغداد واملناطق 
الوسطى والفرات االوسط، االمر الذي 
بشكل  االنتاج  احمال  تحديد  اىل  أدى 
كبري من الطاقة، وبالتايل ثأثريه عىل 

ساعات تجهيز الكهرباء“.
”اتخذت  أنها  الوزارة  وذكرت 
إجراءاتها العاجلة املتضمنة التنسيق 
العايل مع وزارة النفط لضخ كميات 

ألجل  البديل  الوقود  من  إضافية 
تعويض ما فقدته املنظومة من الغاز 
املورد والذي يمكن أن يؤثر عىل إدامة 

زخم اإلنتاج“.
وبينت أن ”توقف إمدادات الغاز املورد 
صباح  منذ  بدأت  الصيانة  ألغراض 
الثاني  كانون   26 املوافق  الخميس 
”تفهم  إىل  املواطنني  داعية   ،“2023

االستهالك  برتشيد  والتعاون  ذلك 
لعبور هذه االزمة“.

زياد  الكهرباء  وزير  ذلك،  غضون  يف 
معرض  افتتاح  خالل  فاضل  عيل 
يف  الثامنة  بدورته  للطاقة  العراق 
ترصيح صحفي: إن ”هناك عدداً من 
شاركت  الكربى  العاملية  الرشكات 
باملعرض، من ضمنها رشكتا سيمنز 

االملانية وجي األمريكية“.
لعقد  الحكومة  يف  ”توجهنا  وأضاف: 
اتفاقيات وعقود طويلة األمد لتأهيل 
الرشكات  مع  الوحدات  وصيانة 
املصنعة مبارش“، مشرياً ”إننا وقعنا 
سيمنز،  رشكة  مع  اتفاقية  عىل 
رشكة  مع  اخرى  اتفاقية  وسنوقع 

جي األمريكية خالل األيام املقبلة“.
جاهزة  أصبحت  ”عقودنا  أن  وتابع 
مع  التوليدية  الوحدات  لصيانة 
سنوات“،   5 ملدة  الرشكات  كربيات 
موضحاً أن ”هناك مجموعة مشاريع 
لزيادة اإلنتاج خالل السنوات الثالثة 

املقبلة“.
وأكد أن ”العام الحايل مهم جدا، النه 
الغاز  استثمار  عىل  العمل  سيشهد 
وهذا  اإلنتاج  قطاع  لدعم  املصاحب 
أن  إىل  الفتاً  كبري“،  عمل  إىل  يحتاج 
مع  االتفاقيات  ضمن  أدرج  ”ذلك 

رشكتي سيمنز وجي“.
نحو  واضحاً  توجهاً  ”هناك  أن  وبني 
”إننا  موضحاً:  النظيفة“،  الطاقات 
الطاقة  إنتاج  كلف  تقليل  إىل  نحتاج 
الوقود  استخدام  تقليل  خالل  من 
املرحلة  يف  عليه  نعتمد  ما  وهذا 
الطاقات  مشاريع  بتنفيذ  القادمة 

الشمسية“.

بغداد/ الزوراء:

بغداد  العاصمة  يف  محكمة  أصدرت 

الثاني  النائب  بحق  استقدام  أمر 

لرئيس مجلس النواب.

األعىل   القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 

من  املقدمة  الشكوى  عىل  ”بناًء  أنه 

ضد  العليا  االتحادية  املحكمة  قبل 

النواب  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 

أحمد،  الله  عبد  شاخوان  العراقي، 

باستقالل  َمَساِسِه  بسبب  وذلك 

عمل  يف  وتدخله  القضائية،  السلطة 

وتجاوزه  العليا  االتحادية  املحكمة 

عليها وانتهاك حرمة قراراتها خالفاً 

أصدرت  أن  بعد  والقانون  للدستور 

قرارها االخري بالعدد(170 / اتحادية 

/2022)  يف 25 /1 /2023 ”.

تحقيق  ”محكمة  أن  البيان  وأضاف 

الكرخ الثالثة اصدرت امر االستقدام 

من   (229) املادة  وفق  أعاله  املذكور 

املرقم  العراقي  العقوبات  قانون 

(111) لسنة 1969 املعدل“.

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  واتهم 

يوم  يف  الله،  عبد  وان  شاخه  النواب، 

الجمعة (27 كانون الثاني الجاري)، 

يف  تمثيل  لها  يسمها“  ”لم  جهة 

لوزيرة  باإليعاز  الدولة  إدارة  تحالف 

املالية بعدم ارسال مستحقات إقليم 

كوردستان البالغة 400 مليار دينار، 

وفيما بنّي انها هي من ”أمرت“ نائباً 

اإلقليم،  ضد  دعوى  عىل  بالتوقيع 

تتسبب  من  هي  الجهة  هذه  أن  أكد 

إىل  وتهريبه  الدوالر  أسعار  بارتفاع 

الخارج.

بغداد/ الزوراء: 
البالد لألسبوع  أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، حالة الطقس يف 
من  بدءاً  رعدية  عواصف  وحدوث  لألمطار  تساقطاً  توقعت  فيما  الحايل، 

اليوم.
يف  االثنني  اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
املنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة 
كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة تنخفض 
وتشتد  ممطراً  غائماً  سيكون  فالطقس  الشمالية  املنطقة  أما   ، قليالً 
غزارة األمطار مساءاً كما تتساقط الثلوج فوق األقسام الجبلية  ويتشكل 
الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، 
اىل غائم  يتحول  الجنوبية غائماً جزئياً  املنطقة  الطقس يف  فيما سيكون 
ممطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 

السابق“.
الوسطى  املنطقة  الثالثاء سيكون يف  يوم غد  أن ”طقس  البيان   وأضاف 
عواصف  حدوث  مع  الشدة    متوسطة  االمطار  وتكون  ممطراً  غائماً 
رعدية خاصة يف اقسامها الرشقية وتقل شدة االمطار يف االقسام الغربية 
الغربية  بينما تنخفض قليالً يف اقسامها  الحرارة ترتفع قليالً  ، ودرجات 
عن اليوم السابق، أما املنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً ممطراً 
وتكون االمطار متوسطة اىل غزيرة الشدة تكون رعدية احياناً كما تتساقط 
الثلوج فوق األقسام الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً ، فيما سيكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً ممطراً وتكون االمطار متوسطة الشدة  

تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات“.
وأشار إىل أن ”طقس يوم االربعاء سيكون يف املنطقتني الوسطى والجنوبية 
صحواً اىل غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات 
الحرارة تنخفض بضع درجات، أما املنطقة الشمالية فالطقس سيكون 
غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا كما تتساقط 
الثلوج يف بعض االماكن منها ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، 
ودرجات الحرارة تنخفض قليال“. وأوضح أن ”طقس يوم الخميس املقبل 
سيكون يف املنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة ، 
فيما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون األمطار 
متوسطة الشدة مع تتساقط الثلوج فوق املرتفعات الجبلية ،أما املنطقة 
ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  غائماً  سيكون  فالطقس  الجنوبية 

تدريجياً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً يف عموم البالد“.
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بعد أن كانت غائبًة مهمشًة يف املحافل العربية والدولية استطاعت 

االتحادات  يف  املتميز  حضورها  تفرض  أن  الصحفيني  نقابة 

واملنظمات العربية والدولية، ومنها اتحاد الصحفيني العرب الذي 

عملية  لالتحاد  النقابة  عودة  عملية  تكن  ولم  القاهرة..  مقره 

سهلة، بل كانت عملية صعبة، حيث استطاعت النقابة، وبجهود 

بل  ال  االتحاد،  يف  الريادي  موقعها  تحتل  أن  الالمي،  مؤيد  نقيبها 

بجهوٍد  االتحاد  رئاسة  الالمي  نقيبها  يرتأس  ان  اىل  الحال  وصل 

استثنائيٍة فاقت التصور، هذا االمر جعل العراق له صوت وحظوة 

صوب  كل  من  الصحفيون  عليه  تهافت  حتى  العرب  نظرائه  بني 

لزيارته والتباُرك به وعقد صداقات مع زمالء املهنة تسهم يف تعزيز 

التضامن العربي ملواجهة كل االخطار املحيطة به.. باألمس زارت 

العراق نخبة من الصحفيني املرصيني واطلعوا عىل الوضع يف البالد 

وما ينعم به من هدوء وامان، وكشفوا زيف االعالم الحاقد املظلل 

الفوىض، وإنه  بلد تسوده  العراق  أن  والداني  للقايص  الذي صور 

ان  اكتشفوا  لكنهم  السائدة،  االوضاع  وسط  ينهض  ان  يمكن  ال 

العراق قد خرج من عنق الزجاجة وهو متعاٍف، والتقوا املسؤولني 

أفضل  ستكون  حتما  التي  القادمة  باأليام  تفاؤلهم  عن  واعربوا 

يزور  املرصي  الوفد  العراق  زار  ومثلما  البالد،  تطوير  طريق  عىل 

تربطنا  الذين  االردنيني  الصحفيني  أشقائنا  من  وفد  اليوم  البالد 

القضاء،  مجلس  رئيس  الوفد  التقى  حيث  وثيقة،  عالقات  بهم 

الخربة  الواسعة  الشخصية  لهذه  وتقديره  إعجابه  عن  واعرب 

بالقانون، وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج النقابة لتنفيذ زيارات 

مع  العالقات  لتعزيز  رحبة  افاق  لفتح  العرب  الصحفيني  للزمالء 

نظرائهم العراقيني، وبالتايل تعزيز العالقات مع شعوب هذه الدول 

ووحدة  اقتصادها  لتعزيز  جديدة  افاق  فتح  باتجاه  وسياسييها 

ميدانا رحبا إلعادة  باتت  التي  الدولية  املحافل  يف  واملوقف  الكلمة 

العالقات مع تلك الدول التي تسهم يف تعزيز العالقات وعودة العراق 

اىل محيطه العربي ومن ثم الدويل.. فأهال وسهال بأشقائنا العرب 

يف بلدهم العراق الذي هو حاضنة لكل أبناء أمتنا العربّية.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
حـذر رئيس برنامـج األغذيـة العاملي 
يف األمـم املتحـدة بالعـراق، عـيل رضا 
قرييش، من مخاطر تغيري املناخ وشح 
املياه عىل األمن الغذائي ونزوح األفراد. 
وأشـاد يف مقابلة مع ”العربي الجديد“ 
بإجراءات الحكومة المتصاص ارتفاع 
أسعار الغذاء عاملياً، لكن ما يزال هناك 

الكثري للعمل عليه.
وقـال رئيـس برنامج األغذيـة العاملي 
يف األمـم املتحـدة بالعـراق، عـيل رضا 
قرييش: ان العراق حظي باهتمام كبري 
مـن برنامـج األغذية العاملي، السـيما 
عىل صعيد تداعيـات التغريات املناخية 
واألمن الغذائي وأعداد األشخاص الذين 
يعانون من مسـتويات اسـتهالك غري 
كافيـة للغـذاء، فما تقييمكـم للوضع 

الحايل؟
بحسـب تحليل خـاص بربنامج الغذاء 
األممـي، يبلـغ عدد مـن يعانـون من 
مستويات اسـتهالك غري كافية للغذاء 
يف العـراق نحـو مليونـني ومائـة ألف 
شخص، بينما يبلغ عدد من يتأقلمون 
معيشـياً ويركزون عىل الغـذاء وحده 
ويسـتغنون عن باقي األمور الحياتية 
بسـبب فقرهـم مليونني وسـبعمائة 

وخمسني ألفاً.
لتخفيف  الحكومية  اإلجراءات  وبشأن 
وطـأة هـذا الوضـع، منهـا برنامـج 
البطاقـة التموينية ومرتبـات الرعاية 
الحكومـة  التـي عـززت  االجتماعيـة 
قاعدتهـا أخـرياً، فهـل هذه إجـراءات 

كافية؟
قال عـيل رضا قريـيش: ان العراق من 
البلـدان القليلة يف املنطقـة التي تقدم 
االجتماعيـة  للحمايـة  برامـج  عـدة 
وأهمهـا برنامـج البطاقـة التموينية 
الذي نعتقد أنه يساعد كثرياً عىل توفري 
مستويات جيدة لألمن الغذائي، خاصة 
أنه يشـمل جميع أفراد الشـعب، لكن 
نعتقـد أن املليونـني واملائـة ألف ممن 
أرشنـا إليهـم بحاجـة إىل مسـاعدات 
غذائية إضافية لتحقيق األمن الغذائي 

لهم ولعوائلهم.

العالـم  عـىل  الخامـس  هـو  العـراق 
بمسـتوى التأثر بالتغري املناخي وفقاً 
ملـا أعلنته وزارة البيئـة، إذ إن هنالك 5 
تحديات أثرت عىل األمن الغذائي تتمثل 
يف شـح شـديد يف األمطـار باألعـوام 

املاضية.
ونعتقـد أن هنـاك حاجـة إلصالح هذا 
النظـام عـرب حجـب املـواد التموينية 
العوائـل امليسـورة وتدويـر مـا  عـن 
يخصـص لحصصهم من أمـوال نحو 
الفئات الهشـة لتحسـني املخصصات 
لهم وزيادتهـا، وهذا مرشوع مطروح 
ونعمـل عـىل تطبيقـه مـع وزارتـي 
التجارة والعمل والشـؤون االجتماعية 
العراقيتـني ونعتقد أنه سـيوفر الكثري 
من األموال التي يمكن إعادة توجيهها 

نحو الفئات الهشة.
أيضـا هناك خطـوة إصالحيـة أخرى 
تعمل الحكومة العراقية عىل تطبيقها 
تتمثل يف البطاقة التموينية اإللكرتونية 
وهـذا املرشوع بـدأ بالتعـاون معنا يف 
مدينـة النجف ومـن خالله سـيجري 
تحديـد الفئـات األكثر هشاشـة بدقة 
أكرب عرب تحليل معدل دخلها الشـهري 
بالبيانـات لربنامـج األغذيـة العاملـي 
وعـن املالحظات اامهمة بشـأن التغري 

املناخي، فهل تطلعنا عىل أهم مخاطر 
هـذا التغري عـىل العـراق، خاصة يف ما 

يتعلق بأمنه الغذائي؟
قال: العـراق هو الخامـس عىل العالم 
بمسـتوى التأثر بالتغري املناخي وفقاً 
ملـا أعلنته وزارة البيئـة، إذ إن هنالك 5 
تحديات أثرت عىل األمن الغذائي تتمثل 
يف شـح شـديد يف األمطـار باألعـوام 
املاضيـة، وقلة تدفقات ميـاه األنهار، 
وارتفـاع رقعـة الجفـاف والتصحـر، 
العواصـف  وكثـرة  الرتبـة،  وملوحـة 
الرتابيـة، والتغـري املناخـي أثـر كثرياً 
عـىل املجتمعـات الضعيفـة خاصة يف 
املناطق الريفية ومـن تمتهن الزراعة، 
إذ اضطـرت بسـبب الجفـاف إىل تـرك 
تسـتغلها  التـي  الزراعيـة  األرايض 
والنزوح من مناطقها بحثاً عن قوتها 

وتحقيقا ألمنها الغذائي.
وعن رأيه هل ساعد اإلنفاق الحكومي 
عـىل تقليـل آثـار التغـري املناخي عىل 

العوائل؟
نعم كثرياً.. وما قلل الفجوة هو ارتفاع 
أسـعار النفـط ما مكـن الحكومة من 
تخصيـص األموال ملعالجـة تلك اآلثار، 
لكـن يف املقابـل عـىل العـراق أن يتجه 
إليجاد موارد إضافية وال يتوقف فقط 

عـىل النفط بخطـط تمتـد إىل الثالثني 
عامـاً املقبلة، ألن العالـم يتجه لتقليل 
النفـط بشـكل كبـري  االعتمـاد عـىل 
واستخدام الطاقة النظيفة واملتجددة.

 اسـتمرار اعتمـاد العراق عـىل النفط 
كمورد رئييس له تداعيات مسـتقبلية 

عىل أمنه الغذائي؟
لـو عدنـا إىل فـرتة جائحـة كورونا يف 
عـام 2020 لوجدنا أن الطلـب العاملي 
عىل النفـط هبط إىل أدنى مسـتوياته 
وتراجعت موارد العراق إىل مسـتويات 
غري مسبوقة وهذا بالطبع أثر عىل أمنه 
الغذائي، نتيجة قلـة األموال واعتماده 
عىل تأمني الغذاء عرب االسترياد، ولنا أن 
نتخيل إن تكرر هذا كيف ستكون آثاره 
الخطرية مـع االرتفاع الكبري ألسـعار 
املـواد الغذائية، وكذلك مشـاكل التغري 
املناخي التي أثرت عـىل الزراعة، وهنا 
يجب عىل العـراق وضع خطط واقعية 
لتحقيـق االكتفـاء الذاتـي مـن املواد 
الغذائيـة تعالـج أو تقلـل آثـار التغري 
املناخي، وعىل العـراق أن يتجه رسيعاً 
نحـو اإلعداد ملـوارد بديلـة خاصة مع 

الزيادة السكانية الهائلة.
وجود نظام البطاقة التموينية وتوفري 
الحكومة مواد غذائية بأسعار مدعومة 

مـن أهـم العوامـل التي سـاعدت عىل 
امتصـاص الصدمات االقتصادية ومن 
بينهـا ارتفـاع سـعر الـدوالر والحرب 
الروسـية ـ األوكرانيـة، التـي رفعـت 
أسـعار الغذاء عاملياً بنسـبة وصلت إىل 
%300، ويف العـراق وصـل التضخم إىل 
%13 فقط بسبب دعم الحكومة، حيث 
دفع البلد مبالغ طائلة السـترياد املواد 
الغذائية بأسعار مضاعفة، خاصة بعد 
ترشيـع قانون األمـن الغذائي يف العام 
املايض والذي خصص 5 مليارات دوالر 

لتأمني الغذاء للعراقيني.
ويف العـام 2019 حقق العراق االكتفاء 
أن تؤثـر  الحبـوب قبـل  الذاتـي مـن 
املناخـي  والتغـري  كورونـا  تداعيـات 
وتقلـل اإلنتاج للنصـف، نعتقد أن عىل 
الحكومة زيادة دعم املزارعني وإيقاف 
االسـترياد الجائر للمواد املنتجة محلياً 
كالطماطـم والخـرض للتشـجيع عىل 
زراعتهـا ومنـع خـروج األمـوال مـن 
البلد، الوضع بحاجة إلصالحات يف هذا 

الجانب.
وبـدأت الحكومـة بتشـجيع املزارعني 
عىل اسـتخدام الري الحديث الذي يقلل 
هـدر امليـاه ووفـرت ُمحفـزات جيدة 
كالقروض والدعم بالبـذور وغريهما، 
وباملقابـل عـىل املزارعـني التأقلم مع 
الوضـع الحـايل وتـرك أسـاليب الـري 
القديمـة، لكـن أيضـا عـىل الحكومة 
الحديثة  التكنلوجية  تعميم األسـاليب 
الداعمة للزراعة وكذلك اسـتثمار املياه 
الجوفية يف مواسم الشح وتحسني نظم 
توقـع املناخ ومعرفة مواعيد تسـاقط 
األمطار بدقة واستثمارها بنحو أشمل 
يف التخزين والسقي لتحسني املخرجات 

الزراعية وزيادة اإلنتاج.
يجب عىل العـراق وضع خطط واقعية 
لتحقيـق االكتفـاء الذاتـي مـن املواد 
الغذائيـة تعالـج أو تقلـل آثـار التغري 

املناخي.
وهنالك تجربة ناجحة يف كربالء يف هذا 
الجانب، حيث جرى تبني الري الحديث 
بعد الحصول عىل قروض من الحكومة 
وجرى تحويل مسـاحات شاسعة من 

الصحـراء ملـروج خـرضاء زرع فيهـا 
النخيـل والعديد مـن املحاصيل ووصل 
األمر إىل أن يكتفي املرشوع ذاتيا مالياً 
ويؤمـن حاجـة املحافظة مـن الغذاء 

ويتوسع دون طلب املزيد من األموال.
ونعتقد من املهـم تعميم هذا املرشوع 
وأن  خاصـة  املحافظـات  باقـي  يف 
هنـاك الكثري مـن األرايض التي تتمتع 
بالخصوبـة لتحقيق االكتفـاء وتوفري 
متطلبات األمن الغذائي وخاصة شمال 

العراق.
وبشـأن ”الورقة البيضاء“ وراء تعايف 

االقتصاد العراقي أم النفط؟
وكيف تنظرون إىل تحدي قلة التدفقات 
املائيـة للعراق عرب تركيـا وإيران وهل 
تدخلتـم لحـث األطراف عـىل الوصول 

التفاق مرٍض؟
ننظـر لهـذا مـن جانـب إنسـاني من 
ناحيـة تداعياته عىل النـاس وخاصة 
مـن يمتهنون الزراعة مـن املجتمعات 
الفقرية والهشـة بعيدا عـن التداعيات 
السياسـية، ألن املوضـوع أثـر كثـرياً 
عليهم وأخـرج أراضيهم عـن الخدمة 
بسـبب الجفـاف وخاصـة يف جنـوب 
العراق من جفاف لألهـوار التي تعترب 
تراثـاً إنسـانيا وأيضـا مـا حصـل يف 
محافظة دياىل بسـبب قطع التدفقات 
مـن إيـران ونحثهـا مـع تركيـا عـىل 
النظر للتأثريات اإلنسانية يف الحسبان 
العراقيـة  الحكومـة  مـع  والتعـاون 
والجلوس معاً إليجاد الحلول املناسبة، 
خاصة أن األزمة تطورت تداعياتها إىل 
حد إجبار تلـك املجتمعات عىل النزوح 

من مناطق سكناها.
وعن حجم االسـتثمارات املطلوبة من 
العراق لتمكينه من تحقيق أمن غذائي 

مستدام ومستقر؟
خصصـت الحكومـة يف العام املايض 5 
مليارات دوالر لرشاء األغذية والحبوب 
عـرب قانـون األمـن الغذائـي، ونعتقد 
أنه يجب االسـتمرار يف ذلـك وتوفريها 
بأسـعار زهيـدة للمواطنـني، ونعمـل 
حاليـاً مـع وزارة الزراعـة ومنظمـة 
األغذيـة والزراعـة (فاو) عـىل تحديد 

التـي  الغـذاء  مـن  األساسـية  املـواد 
يحتاجهـا العراقيون عـرب خطة أطلق 
عليهـا (االسـتثمار الزراعـي) تضـع 
بنظر االعتبار مشـاكل شح املياه وقلة 
التدفقـات املائيـة من أجـل تقليل أثار 
التغـري املناخـي وإيجاد بدائـل لتأمني 

األمن الغذائي.
وعـن كيف النظـر لإلنفـاق الحكومي 
الهائل عىل الرواتب والذي يصل إىل أكثر 

من 50 مليار سنوياً؟
زيادة التعيينات يف الوظائف الحكومية 
رفعت مسـتوى اإلنفاق عـىل الرواتب 
السـتيعاب املحتاجني للعمل والسـبب 
عدم وجود تنويع يف االقتصاد العراقي 
لتوفري الوظائف خارج إطار مؤسسات 
الدولـة، كذلـك ال يوجد قطـاع خاص 
حقيقي مزدهـر قادر عىل اسـتيعاب 
القدرة البرشية الهائلـة التي يمتلكها 
العـراق، لذلك نجـد الشـباب العراقي 
يـرى يف الوظيفـة الحكوميـة األمـان 
املادي املسـتقر الذي يحقق متطلباته 
وأمنـه الغذائي ويرص عـىل أن يحظى 

بفرصة.
الرواتـب  الكبـري عـىل  اإلنفـاق  لكـن 
وتراجع أسعار النفط املحتمل قد يدفع 
لتقليـل األموال املخصصة ملعالجة آثار 
التغـري املناخي املهددة لألمـن الغذائي 
وكذلك اإلنفاق عىل سـد حاجة العراق 
من الغذاء، وهو خطر مستقبيل نتمنى 
إيجاد معالجات حقيقية له.. واقرتحنا 
دعـم القطاع الخاص وجعلـه مزدهراً 
وقادراً عىل استيعاب القدرات البرشية 
لتقليـل  املاليـة  متطلباتهـا  وتأمـني 
الضغط عىل القطـاع العام يف اإلنفاق، 
وكذلك دعم مشـاريع الشـباب بتوفري 
معالجـة  وأيضـاً  امليـرسة  القـروض 
آثـار التغري املناخي إليصـال العراق إىل 
مسـتوى تحقيق االكتفـاء الذاتي من 
الغذاء ملنع الحاجة لالسـترياد وإنفاق 

األموال الطائلة.
وحقيقة إيجاد عدد هائل من العاملني 
يف هـذا القطاع العـام زادت املصاريف 
التشـغيلية وقللـت امليزانيـة املتوفـرة 

للمشاريع التنموية واالستثمارية.

لندن/ متابعة الزوراء:

أقـال رئيس الـوزراء الربيطانـي، رييش 

سـوناك، ناظـم الزهـاوي مـن رئاسـة 

حزب املحافظني ، بعد أن كشـف تحقيق 

مسـتقل يف شـؤونه الرضيبية عن وجود 

انتهاك خطري للقانون الوزاري.

إىل  سـوناك  مـن  موجهـة  رسـالة  ويف 

الزهـاوي قال فيهـا: ”بعـد االنتهاء من 

تحقيق املستشـار املسـتقل الذي أطلعنا 

عىل النتائج التي توصل إليها، من الواضح 

أنـه كان هنـاك انتهـاك خطـري للقانون 

الوزاري“، بحسب شبكة ”سكاي نيوز“ 

الربيطانية.

أبلغتـك  لذلـك، فقـد  ”نتيجـة  وأضـاف 

بقـراري بعزلـك من منصبـك يف حكومة 

جاللة امللك. عندما تغادر، يجب أن تكون 

فخوراً للغاية بإنجازاتك الواسعة النطاق 

يف الحكومة عىل مدى السـنوات الخمس 

املاضية“.

وتعـرض الزهـاوي لضغـوط سياسـية 

متزايـدة لرشح ظروف تسـوية رضيبية 

دفع فيهـا ماليني الجنيهات، مقابل عدم 

سداده لرضائب مستحقة عليه.

ودفع غرامة بسـبب رضيبة لـم يدفعها 

عندمـا كان وزيراً للماليـة، وفق ما قيل 

لهيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي يس).

وكان سـوناك قد أمر يف 23 يناير/كانون 

الثاني الجاري بإجـراء تحقيق يف األمور 

املتعلقـة بالزهـاوي، حيـث  الرضيبيـة 

قوضـت موجـة جديـدة مـن االدعاءات 

حول مخالفات ماليـة يف الحزب الحاكم 

تعُهد سوناك بإدارة ال تشوبها شائبة.

وقال الزهاوي سابقاً إنه كان ”مهمالً“ يف 

شؤون الرضائب الخاصة به، بعد صدور 

تقريـر يفيـد بأنه دفـع فاتـورة بقيمة 

4.8 مليـون جنيـه إسـرتليني (6 ماليني 

دوالر) إىل مصلحـة اإليـرادات والجمارك 

الربيطانيـة، جـزء منهـا غرامـة لعـدم 

تسوية املبلغ الصحيح يف ذلك الوقت.

يذكر أن الزهاوي (55 عاما) توىل منصبه 

يف اليوم نفسـه الـذي أصبـح فيه رييش 

سوناك رئيساً للوزراء، أي يف 25 أكتوبر/

ترشين األول من العام املايض.

وتـوىل الزهـاوي منصبه الـوزاري األول، 

يف عـام 2018، خـالل حكومـة، ترييـزا 

مـاي، املحاِفظـة كوزير للتعليـم، ودعم 

بحسـب ترصيحاته ”سياسـة االحرتام“ 

التنمـر  مشـكلة  ملواجهـة  املـدارس،  يف 

املتنامية.

وحينما توىل بوريس جونسون مسؤولية 

الحكومـة، عينه وزيراً لألعمال، ثم عمل، 

باإلضافة إىل هـذا املنصب، وزيراً للصحة 

والرعايـة االجتماعيـة، قبـل أن يصبـح 

وزيرا للمالية، يف يوليو من العام املايض.

والزهاوي هو بريطاني من أصل عراقي، 

ولد يف بغداد، عام 1967، وشغل مناصب 

حكومية رفيعة قبل تسميته وزيرا ملالية 

الحكومة الربيطانية.

موسكو/ متابعة الزوراء:

أعلنت الدفاع الروسـية أن قواتها 

مجموعـات   4 نشـاط  أحبطـت 

أوكرانيـة  واسـتطالع  تخريـب 

يف خاركـوف، فيمـا بلـغ إجمايل 

خسـائر العدو نحـو 350 جنديا 

عـىل محـاور عـدة خـالل اليوم 

املايض.

يف  الروسـية  الدفـاع  وأوضحـت 

القـوات  أن  اليومـي  تقريرهـا 

األوكرانيـة خـرست مـا يصل إىل 

50 جنديا عىل محور كوبيانسك، 

و110 جنود عىل محور كراسني 

ليمـان، و90 جنديـا عـىل محور 

 100 إىل  دونيتسـك، ومـا يصـل 

جنـدي بـني قتيـل وجريـح عىل 

دونيتسـك  جنـوب  محـوري 

وزابوروجيه.

القـوات  أن  إىل  التقريـر  وأشـار 

الروسـية واصلت تنفيذ عمليات 

هجوميـة وتقدمها عـىل محاور 

دونيتسـك  وجنـوب  دونيتسـك 

وزابوروجيه.

ويف مـا ييل أبرز مـا جاء يف تقرير 

الدفاع الروسية:

تدمـري راداريـن أمريكيـني مـن 

 AN و   AN / TPQ-36 طـرازي 

TPQ-48 / ومسـتودع ذخرية يف 

خريسـون، وتدمـري مدفعني من 

طـراز M777 ومدفعني من طراز 

 AN / رادار  ومحطـة   Paladin

TPQ-50 أمريكيـة الصنـع عىل 

محور دونيتسك.

كما تم تدمري ثالثة مسـتودعات 

املدفعية يف دونيتسـك،  للذخـرية 

أربـع طائـرات بدون  وإسـقاط 

طيـار وصـاروخ HARM مضاد 

الصنـع،  أمريكـي  للـرادارات 

إضافة إىل اعرتاض 16 قذيفة من 

 HIMARS راجمـات الصواريـخ

و“أولخا“ و“أوارغان“.

وبلغ مجموع مـا تم تدمريه منذ 

بداية العملية العسكرية الخاصة 

381 طائـرة، و204 مروحيـات، 

و2980 طائرة بدون طيار، و402 

من منظومات الصواريخ املضادة 

للطائرات، و7670 دبابة ومدرعة 

أخـرى، و995 راجمـة صواريخ، 

املدفعيـة  مـن  قطعـة  و3956 

امليدانية ومدافع الهاون، و8218 

مركبة عسكرية خاصة.

بكني / متابعة الزوراء:
متجـاوزاً قيـود التصدير األمريكيـة القائمة 
منذ عقود، اشـرتى أكرب معهد صيني ألبحاث 
األسـلحة النووية رقاقـات كمبيوتر متطورة 
مـن الواليات املتحدة ما ال يقل عن 12 مرة يف 

العامني ونصف العام املاضيني.
فقد كشفت وثائق مشرتيات عن أن أكاديمية 
الصني للفيزياء الهندسية التي تديرها الدولة 
تمكنـت من الحصـول عىل أشـباه املوصالت 
-I  التـي تصنعهـا رشكات أمريكيـة مثـل
tel Corp و Nvidia Corp، منـذ عـام 2020 
عىل الرغم من وضعها عىل القائمة السـوداء 
للتصديـر بالواليـات املتحـدة يف عـام 1997، 

بحسب صحيفة ”وول سرتيت جورنال“.
وتم الحصـول عـىل الرقائق، التي تسـتخدم 
عىل نطاق واسـع يف مراكـز البيانات وأجهزة 

الكمبيوتر الشخصية، من بائعني يف الصني.
كذلـك اشـرتى بعضهـا كمكونـات ألنظمـة 
منهـا  العديـد  رشاء  تـم  حيـث  الحوسـبة، 
بواسـطة معمـل املعهـد لدراسـة ديناميات 
املوائع الحسـابية، وهو مجال علمي واسـع 

يتضمن نمذجة التفجريات النووية.

وتتحدى هذه املشـرتيات القيود طويلة األمد 
التـي تفرضها الواليات املتحـدة والتي تهدف 
إىل منـع اسـتخدام أي من منتجـات الواليات 
املتحـدة ألبحـاث األسـلحة الذريـة مـن قبل 

القوى األجنبية.
 ،CAEP وكانـت األكاديمية، املعروفة باسـم
واحدة من أوائل املؤسسـات الصينية املدرجة 
املتحـدة،  القائمـة السـوداء للواليـات  عـىل 
واملعروفـة باسـم قائمـة الكيانات، بسـبب 

عملها النووي.
إىل ذلـك، وجـدت مراجعـة دوريـة لـألوراق 
البحثية التي نرشتها CAEP أن 34 عىل األقل 
خالل العقد املايض أشارت إىل استخدام أشباه 

املوصالت األمريكية يف البحث.
واسـتخدمت هذه التقنية بعـدة طرق، بما يف 

ذلك تحليل البيانات وإنشاء الخوارزميات.
فيمـا تراوحت أحجـام معظـم الرقائق التي 
اشـرتتها األكاديمية مـن 7 نانومرتات إىل 14 
نانومـرتا، حيـث يصعب عـىل الصـني إنتاج 

الكثري منها بكميات كبرية.
وهـي متوفـرة عىل نطاق واسـع يف السـوق 
 Xeon Gold املفتوحـة: يمكن رشاء إصدارات

مـن Intel و Nvidia’s GeForce RTX مـن 
Taobao، أحد أكرب أسواق التجارة اإللكرتونية 
يف الصني. ولم تشـمل عمليـات الرشاء أحدث 
جيـل مـن الرقائـق التي تـم إطالقهـا خالل 

العامني املاضيني.
وتؤكد النتائـج عىل التحدي الذي يواجه إدارة 
بايدن يف الوقت الذي تسـعى فيه إىل مواجهة 
اسـتخدام التكنولوجيـا األمريكيـة مـن قبل 

الجيش الصيني بقوة أكرب.
ففـي أكتوبر/ترشين الثاني 2022، وسـعت 
الواليـات املتحـدة نطاق لوائـح التصدير ملنع 
الصني مـن الحصول عىل الرقائـق األمريكية 
األكثـر تقدمـاً وأدوات تصنيـع الرقائق التي 
تدعم الذكاء االصطناعـي وأجهزة الكمبيوتر 
للحـرب  أهميـة  تـزداد  والتـي  العمالقـة، 

الحديثة.
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اعالن 
اىل الرشيك (سلمان عبد الحسني لوبي) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيك (نديم محمد سـعيد) للقطعة 
املرقمة ٣/٥٢٩٨٢ يف النجف حي النداء 
مقاطعة () خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك (عدنان فرحان عيل) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (قاسـم حاكم 
عطيـه) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (١/٥٩٩٦) املقاطعة (٣) يف املناذرة حدود 
بلديـة ناحيـة املنـاذرة ولغـرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نـرش االعـالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
العدد:٤٤٣/ب/٢٠٢٢ مجلس القضاء األعىل        

التاريخ: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣ رئاسة محكمة استئناف النجف          
محكمة بداءة املناذرة

اىل/ املدعى عليه (وسام عبد السادة يوسف) 
م/اعالن

اقامت املدعية (سـمرية غافل عبيد) الدعوى البدائية املرقمة ٤٤٣/ب/٢٠٢٢ 
املتضمنة طلبها بتسـليمها بدل قيمة مفردات البطاقـة التموينية للفرتة من 
الشهر التاسع لسنة ٢٠٢١ وتسـليمها البطاقة التموينية، وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليـغ وتأييد مختار املنطقة، عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني رسـميتني يوميتني محليتني للحضور 
أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف ٢٠٢٣/٢/١٢ السـاعة التاسعة 
صباحا، ويف حالة عدم حضورك أو إرسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.

القايض
عيل حميد الحيدري

اعالن 
اىل الرشيك (عقيل عبدالله فرخ) اقتىض 
النجـف  حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيـك (يـارس عبـد الحسـن عبيد) 
للقطعـة املرقمـة ٣/٤٦٩٩٢ يف النجف 
حـي النـداء مقاطعة () خـالل عرشة 
ايـام وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

اعالن
اىل الرشيـك (عقيل جواد كاظـم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (فاطمة كاظم 
ضمـد) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٢٢٧٠/١١٦) املقاطعة (٦/حي الحيدرية) 
خان الحماد حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحـد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                                         العدد:١٢/ج/٢٠٢٣        
مجلس القضاء االعىل             التاريخ :٢٠٢٣/١/٢٥

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح الحيدرية

اىل/ املتهم الهارب (محسن حسن رايض الجنابي)
اعالن

لعـدم تواجـدك ولكونك متخفي عن االنظار يا (محسـن حسـن 
رايض الجنابي / اسـم االم : انيسـة كاظم/ تولـد: ١٩٨١) تقرر 
تبليغـك باالعـالن بالصحف املحلية للحضور امـام هذه املحكمة 
خالل فرتة امدها (٣٠) يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى املرقمة 
اعاله املشـتكي فيها (جراح عيل لفته) وفق احكام املادة ١/٤٥٦ 
من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسـه سـتجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 
محمد كامل كرماشة

تنويه 
نـرشت جريـدة الـزوراء بعددها 
 ٢٠٢٣/١/٢٦ بتاريـخ   ٧٨٨٧
إعالناً صادراً مـن محكمة بداءة 
النارصيـة حيث ذكر رقم االعالن 
٢٢١٧/ب/٢٠٢٢ خطأ والصحيح 
هو ٢٢١٧/ب/٢٠٢٠.. لذا اقتىض 

التنويه.

فقدان 
فقد مني الوصـل الصادر من 
مديريـة بلدية الكوفـة املرقم 
 ،٢٠٢٢/٨/٧ يف   ٢٢٧٧٢٤
بإسم (ناطق حسن عبدالله)، 
فعىل من يعثر عليها تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل     

رقم االضبارة:                                                                             ٢٠٢٢/٨٤٠
دائرة التنفيذ                                                                                التاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣

مديرية تنفيذ/ املناذرة
اىل /املنفذ عليه/ وسام عبد السادة يوسف

لقد تحقَق لهذه املديرية من مركز رشطة العسـكري بالعدد ٩٣٦ يف ٢٠٢٣/١/٢٢ ومختار 
منطقـة حي رمضـان انك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطـن دائم او مؤقت او مختار 
يمكـن اجـراء التبليـغ عليه واسـتنادا للمادة ٢٧ مـن قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا 
بالحضـور يف مديريـة تنفيذ املناذرة خالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من اليـوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامـالت التنفيذيـة بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق  القانون.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت ال عمران

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة االحـوال الشـخصية يف املنـاذرة بالعـدد ٢٩٧/ش/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٦/٣٠ 
املتضمـن إلزام املدعي اعاله بتأديته للمدعية (سـمرية غافل عبيد) نفقة ماضية خمسـة 
وسـتون الف دينار ملدة سـتة اشـهر ونفقة مسـتمرة تسـعون الف دينار شـهريا ونفقة 

مستمرة ألطفالها خمسة وستون شهريا لكل واحد.

جمهورية العراق 
وزارة العدل     
رقم االضبارة:                                               ٢/ب/٢٠٢٣

دائرة التنفيذ                                                التاريخ ٢٠٢٣/١/٢٩
مديرية تنفيذ             

اىل /املنفذ عليه/ احمد غالب جياد

لقـد تحقَق لهذه املديرية من مركز رشطة النعمان بالعدد ١٣٨٥ ومختار 
املنطقـة لحي الجمهوري (فاضل عبد هويدي) انك مجهول محل اإلقامة 
وليـس لـك موطن دائـم او مؤقـت او مختار يمكـن اجـراء التبليغ عليه 
واسـتنادا للمادة ٢٧ مـن قانون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي  وفق القانون.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت ال عمران

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة بـداءة املنـاذرة بالعـدد ٥٦٥/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠١٢/١٢/٨ 
بإلزام املدعي (احمد غالب جياد) بتأديته مبلغ للدانية سـتة ماليني دينار 

عراقي.

اعالن 
اىل الرشيك (قاسـم عبد الحسـني كريم) 
بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار اجازة 
البنـاء للرشيك (احمد عبد الكاظم غافل 
املرقمـة ٣/٤٧٤٩٨  للقطعـة  حسـني) 
يف النجـف حي النـداء مقاطعة () خالل 
عـرشة ايـام وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضورك .

فقدان 
فقد مني الوصـل الصادر من 
مديريـة بلدية الكوفـة املرقم 
 ،  ٢٠٢٢/٧/٢٦ يف   ٢٢٧٦٨٠
بإسم (ناطق حسن عبدالله)، 
فعىل من يعثر عليها تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقـدت منـي الوثيقـة املدرسـية 
 ٢٠١٤/١٠/١٤ يف   ٢٥٧ املرقمـة 
الصـادرة مـن مدرسـة (اعدادية 
صناعـة النجـف املهنية) باسـم 
(سـالم عبد جرب)، فعىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن 
اىل الرشيك (مسـلم كاظم عبد) اقتىض 
النجـف  بلديـة  اىل مديريـة  حضـورك 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيك (فاطمة علوان عبيد) للقطعة 
املرقمة ٣/٥٦٢٨١ يف النجف حي النداء 
مقاطعـة () خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

اعالن 
اىل الرشيك (عدنان فرحان عيل) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة املنـاذرة 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(قاسـم حاكم عطيه) للقطعة املرقمة 
١/٥٩٩٦ يف املناذرة مقاطعة (٣) خالل 
عـرشة ايام وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضورك .

جمهورية العراق                                         العدد:٢٥/ج/٢٠٢٣        
مجلس القضاء االعىل              التاريخ :٢٠٢٣/١/٢٥

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح الحيدرية

اىل/ املتهم الهارب (محسن حسن رايض الجنابي)
اعالن

لعدم تواجدك ولكونك متخفي عن االنظار يا (محسن حسن رايض الجنابي 
/ اسـم االم : انيسـة كاظم/ تولد: ١٩٨١) تقرر تبليغك باالعالن بالصحف 
املحلية للحضور امام هذه املحكمة خالل فرتة امدها (٣٠) يوم من تاريخ 
االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشتكي فيها (فاضل جاسم محمد) وفق 
احكام املادة ١/٤٥٦ من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسه 

سـتجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

القايض 
محمد كامل كرماشة

جمهورية العراق                                                                                                                                  رقم االضبارة: ٥٣/خ/٢٠٢٢
وزارة العدل                                                                                                                        التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٥ 

دائرة التنفيذ          
مديرية تنفيذ 

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ املشـخاب العقار تسلسـل ١٠٣٠/٢١ م٣ الواقع يف املشـخاب العائد للمدين (ضياء عيل عبد االمري) املحجوز لقاء 
طلـب الدائـن (صادق خليف صالح) البالغ      دينار. فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 

التايل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
عماد بجاي الحمداني

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : املشخاب طريق املشخاب ناحية القادسية.

٢- جنسه ونوعه : طابو رصف.
٣- حدوده واوصافه : 

٤- مشتمالته: عرصة مشيد عليها جملون.
٥- مساحته:    ٤٠٠ م٢

٦- درجة العمران: 
٧- الشاغل : املدين ضياء عيل عبد االمري 

٨- القيمة املقدرة: (٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتان وخمسة وعرشون مليون دينار.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة، امس االحد، ضبط أكثر 
من ٥٠ طناً من األدوية املهربة يف بغداد ودياىل 

ونينوى.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» 
أنـه «تنفيـذا لتوجيهات وزيـر الصحة صالح 
الخاصـة  الصيدليـات  بمتابعـة  الحسـناوي 
واألدوية حفاظا عىل صحة وسالمة املواطنني 
أعلنت دائرة التفتيش عن قيام فريق مشـرتك 
من قسم تفتيش املؤسسات الصحية الخاصة 
يف الدائـرة ومديرية مكافحة الجريمة املنظمة 
يف وزارة الداخلية وجهاز االمن الوطني واسناد 
معلوماتي من قيادة عمليات بغداد عن ضبط 
عـدد من الصيدليات واملحـال غري املرخصة يف 

بغداد ودياىل ونينوى».
وأضافـت، ان «هذه الصيدليـات تحتوي عىل 
كميـات كبرية مـن االدويـة املهربـة واملقلدة 
تقـدر بأكثر من ٥٠ طنـاً وفق محارض ضبط 

أصوليـة كما تم اغالق العديـد من الصيدليات 
الوهمية يف تلـك املحافظات واحالة ١٧ متهما 
اىل القضـاء من القائمني عـىل تلك الصيدليات 

الوهميـة». وأشـارت الـوزارة اىل «اسـتمرار 
فرقهـا التفتيشـية بمتابعـة ومراقبة سـوق 
الـدواء املحلية ومؤسسـات القطـاع الصحي 

الخـاص بغيـة توفـري الـدواء االمـن والفعال 
والحفاظ عىل االمـن الصحي ملواطنينا الكرام 

يف عموم محافظات البالد».
كما أعلنـت وزارة الصحة، امس األحد، إطالق 
حمالت عديدة لتحصني األطفال من األمراض، 
فيما أشـارت إىل ان الحمالت سـتغطي جميع 

املحافظات.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة سـيف البدر يف 
ترصيـح صحفـي ان «برنامـج التحصني هو 
مـن اولويات العمل الحكومي وزارة الصحة»، 
مبينا ان «الوزارة اطلقت عدة حمالت (من دار 
اىل دار) لتاكيد تلقـي اللقاحات لالطفال ليس 
فقط فيما يخص شلل األطفال وانما االمراض 

االخرى سواء الحصبة وغريها».
وأضـاف ان «نسـب التغطية تحسـنت كثريا، 
لكـن ما زلنا نعمـل لتغطية بعـض الفراغات 
املوجودة يف بعض املناطق النائية باملحافظات 

العراقية».
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بغداد/الزوراء:
أكـد مركـز إنعـاش األهـوار واألرايض الرطبـة 
العراقيـة التابـع لـوزارة املـوارد املائيـة، امـس 
األحـد، تحسـن الوضـع املائـي والبيئـي ألهوار 
محافظـات البـرصة وميسـان وذي قـار، بعـد 
ارتفاع مناسـيب املياه وانخفاض نسبة األمالح 
الذائبـة فيها، بفضـل األمطار التـي هطلت عىل 
البـالد مع نهاية العـام املايض. وقـال مدير عام 
املركز حسـني عـيل الكنانـي يف ترصيح صحفي 
إنه «بعد فرتة الشـح املائي الذي عانت منه البالد 
خالل الثالث سـنوات املاضية كانت هناك حاالت 
مطرية هطلت عـىل العراق نهايـة العام ٢٠٢٢، 
وأعـدت وزارة املـوارد املائيـة خطـة عاجلة من 
أجل اسـتغالل ميـاه األمطار إلرواء املسـاحات 
الزراعية واالسـتفادة من كميات املياه يف األنهار 
واألعمدة الرئيسـة منها من أجل االستفادة منها 
يف إعـادة إغمار مناطق األهـوار يف املحافظات يف 
ذي قار وميسان والبرصة». وأضاف الكناني أنه 
«تم الحراك العاجل من قبلنا بالتنسيق مع هيئة 
التشـغيل ومن خـالل مديريات املـوارد املائية يف 
املحافظـات الثالث من أجل اطالق الحصة املائية 
أو التصاريف املوجودة املتيرسة بعد تأمني اإلرواء 
للمسـاحات الزراعيـة مـن خالل األمطـار، وتم 
دفـع التصاريف باتجاه مناطـق األهوار يف هذه 

املحافظات فتحسن الوضع املائي بشكل متتابع 
يف مناطـق األهـوار». وتابع أن «الوضع تحسـن 
األهوار يف الجبايش بذي قار وارتفعت املناسـيب 
فيهـا أكثر مـن ٥٥ سـم، واألهوار الوسـطى يف 
محافظـة ذي قار التـي هي تقع أيـرس الفرات 
أيضاً اندفعت بها املناسـيب نحو ٦٠ سم، وهور 
أبو زرك يف محافظة ذي قار الذي يتغذى من نهر 
الغراف واملتفرع من نهر دجلة أيضاً ارتفعت فيه 
املناسيب ألكثر من مرت و٢٣ سم، وأهوار الشايف 
يف محافظة البرصة التي تتفرع من نهر الشـايف 
الـذي يتغذى من شـط العـرب تحسـن الوضع 
فيهـا ووصلت نسـبة اإلغمـار ألكثر مـن ٨٠٪، 

وتحسـن الوضع البيئي يف كل مناطق األهوار».
وذكر الكناني أن «نسـبة األمالح الذائبة يف هور 
الحويزة يف محافظة ميسان انخفضت وارتفعت 
املناسـيب فيـه ألكثر مـن ٣٠ سـم، وانخفضت 
األمـالح الذائبـة نتيجة هـذه الزيـادة يف أهوار 
املحافظات الثـالث، ونأمل خالل الفـرتة املقبلة 
أن تكون هنـاك حاالت مطريـة جديدة من أجل 
االسـتمرار يف امللء التدريجي ملناطـق األهوار».
ودعا املواطنـني إىل «عدم التجاوز عىل الحصص 
املائية املوجودة يف األعمدة الرئيسـة لألنهار، من 
أجل تأمـني التزامات القطاعـات املعنية باملياه 

وهي قطاعات مياه الرشب وقطاع األهوار».

ميسان/الزوراء:
أعلنت مديرية تربية ميسان، امس األحد، وصول الرحالت ٥٠٠٠ 
رحلة مدرسية ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 

السوداني.
وقال مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي يف ترصيح 
صحفي إن «٥٠٠٠ رحلة مدرسـية وصلت إىل محافظة ميسـان 

ضمن مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».
 وأضاف، أن «هذه املبادرة ستسـهم وبشـكل كبري يف سد نقص 
الرحـالت املدرسـية الحاصل يف مـدارس املحافظـة»، مؤكداً، أن 
«التوزيع سـيتم بشـكل مبارش ملدارس األقضيـة والنواحي عىل 
مـدى يومني متتاليـني لحني إكمال التوزيـع تحت إرشاف ممثل 

رئيس الوزراء».
وأشـار إىل أن «تربية ميسـان حصلت عىل ٥٠٠٠ رحلة مدرسية 

مؤخراً من قبل وزير الرتبية إبراهيم نامس الجبوري».
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بغداد/الزوراء:
املركـز االسـرتاتيجي  أكد رئيـس 
العـراق  يف  االنسـان  لحقـوق 
فاضل الغـراوي، امـس االحد، ان 
الـرتاث  الثقـايف يف العـراق يمثـل 
تاريـخ االنسـانية وموطن نشـأة 
الحضـارات القديمـة، مشـريا اىل 
تعـرض الـرتاث الثقـايف اىل اكـرب 

رسقة يف التاريخ املعارص. 
وقال الغراوي يف بيان اطلعت عليه 
«الـزوراء» ان «الـرتاث الثقـايف يف 
العراق تعرض اىل اكرب عملية نهب 
ورسقة يف التاريخ املعارص بعد عام 
٢٠٠٣  فقد رسقـت متاحف واثار 

بالكامل وبيعت خارج العراق». 

وأضاف الغـراوي، أن «اكرب تدمري 
لهذا الـرتاث واملمتلـكات الثقافية 
كانـت عـىل يـد عصابـات داعش 
املسـاجد  بتفجريهـا  االرهابيـة 
واملقامات وقبور وارضحة االنبياء 
وتجريـف  واملكتبـات  والكنائـس 
وتحطيم االثار يف مدينتي النمرود 

والحرض». 
وطالب الغراوي منظمة اليونسكو 
بـان «تويل اهتمـام اكـرب لحماية 
يف  الثقافيـة  واملمتلـكات  الـرتاث 
الحكومة والربملان  داعيا  العراق»، 
اىل «االرساع بترشيع قانون حماية 
املمتلكات الثقافية لحماية الرتاث 

الثقايف يف العراق». 

اربيل/الزوراء:

أعلنت وزارة البلديات والسـياحة يف اقليم كردسـتان العراق، االحد، عن 

العثـور عـىل ٥٨٠٠ موقع أثري جديد بعد إجراء مسـح لــ٤٠ باملئة من 

مسـاحة اإلقليم. وقال مدير اآلثار والثقافـة يف الوزارة كيفي مصطفى 

عـيل يف ترصيح صحفـي إن «املدة املاضية لم تشـهد تخصيص ميزانية 

لقطاع اآلثار، ولكن حكومة اإلقليم قررت خالل اآلونة األخرية تخصيص 

مبلغ ٩٠٠ مليون دينار إلصالح وترميم املباني واملعالم األثرية املهملة». 

وأضـاف عيل، أن «هنـاك ٩ مديريـات يف اإلقليم لحمايـة املواقع األثرية 

التي تم تسـجيلها من خالل املسـح األثري الذي قامت به مديرية اآلثار 

والبعثـات األجنبيـة». وأشـار عيل إىل «وجـود آليات عـدة لحماية اآلثار 

منهـا املراقبة مـن قبل الحـراس واملختارين ملنـع التجـاوز عليها، كما 

توجد بعثـات وفريق يطلع عىل املواقع األثريـة، خاصة املتوقع التجاوز 

عليها، حيث يتم االتصال من خالل رقم خاص وتتخذ املديرية اإلجراءات 

القانونية ضد املتجاوزين». 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعالم األمن، امـس االحد، اعتقال سـتة مطلوبني 

بتهم اإلرهاب واملخدرات يف محافظتني.
وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، انه «وفقـاً ملعلومات 
اسـتخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد 
التابعـة اىل املديرية العامة لالسـتخبارات واالمـن يف وزارة الدفاع 
وبالتعـاون مـع قوة امنية مشـرتكة القبض عىل احـد املطلوبني 
للقضـاء وفق احكام املادة (٤/١) إرهاب وذلك من خالل تواجده 
يف منطقـة البتاويـن ببغـداد»، مبينـة أن «املطلوب تم تسـليمه 

أصولًيا اىل الجهات املختصة».
وعىل صعيًدا اخـر وبواجبات منفصلة نفذتهـا مفارز املديرية يف 
مناطـق متفرقـة من العاصمة، اسـفرت عن القـاء القبض عىل 
ثالثـة مطلوبـني للقضاء احدهم بتجـارة وترويج املـواد املخدرة 
واخر كان يقوم بعمليات النصب واالحتيال عىل املواطنيني مقابل 

مبالغ مالية، بحسب البيان.
وأشار البيان اىل انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهم 

واحالتهم اىل التحقيق».
وأوضح، أن «مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية تمكنا من 
القاء القبض عىل مطلوبني اثنني للقضاء وفق احكام املادة (٢٨) 
مخـدرات، تم القبض يف مركـز مدينة الديوانية وقضـاء الدغارة 

بالتنسيق مع شؤون املخدرات باملحافظة».



بغداد/ الزوراء:
العراقـي،  املركـزي  البنـك  ـَه  وجَّ
امس األحـد، املصـارف الحكومية 
الرشـيد – املـرصف  (الرافديـن – 
العراقـي للتجارة TBI ) بتوسـيع 
النقـدي  الـدوالر  بيـع  منافـذ 
للمسافرين يف مطارات البلد (بغداد 
 – أربيـل   – النجـف   – البـرصة   –

السليمانية).
ووّجـه البنك كذلـك يف بيان، امس، 
الطلبـات  اسـتقبال  يكـون  بـأن 
صباًحا ومسـاًء لشـمول عدد أكرب 

من املسافرين.
وأوضـح البيـان: أّن بيـع الـدوالر 
النقدي يشمل املسافرين عرب املنافذ 
الحدودية الربية عـن طريق منافذ 
البيـع املخصصـة يف املصارف، بعد 
تقديم املتطلبات الخاصة بالسـفر 

(الفيـزا أو خروجيـة املركبـة) .
مـن جانـب متصـل، نفـى البنـك 
املركزي العراقي، امس االحد، تقييد 

البيع النقـدي للـدوالر األمريكـي.
وذكـر بيـان للبنـك املركـزي ورد 
اىل ”الـزوراء“: ان البنـك املركـزي 
العراقي ينفي منـع او تقييد البيع 
التسـجيل  النقدي للمواطنني، وان 

االليكرتونـي يضمن تلبيـة حاجة 
املواطن للدوالر ويمنع تكرار البيع 

لذات الشخص. 
وأشار البيان إىل أن (البنك املركزي) 
”يعترب هذا اإلجراء فرصة لحصول 
املواطنـني عـىل الـدوالر لألغراض 

املرشوعـة دون قيـود“. 
العراقـي  املركـزي  البنـك  وأهـاب 
بوسـائل اإلعالم كافـة والجمهور 
اإلعالمـي  املكتـب  عـىل  االعتمـاد 
للبنـك املركزي العراقي يف الحصول 
عىل املعلومات املتعلقة بنشـاطات 
وإجراءات البنـك املركزي العراقي، 

وفقا للبيان.
وكشـف مصـدر مسـؤول يف البنك 
السـبت، عـن  العراقـي،  املركـزي 
اتخاذ البنك خطوة جديدة، سـوف 
تدفع اىل ارتفاع سعر رصف الدوالر 
مقابـل الدينار العراقي يف السـوق 

املحيل.
وقـال املصـدر إن ”البنـك املركزي 
العراقي، سـوف يعمـل عىل إيقاف 
(املبيعـات النقديـة)، وسـيتم بيع 
النقـد فقط عرب منصـة الكرتونية 
املبيعـات  قيمـة  سـيقلل  ممـا 

النقدية“.

بغداد/ الزوراء:
واصلت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينار 
العراقـي، امس األحد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة 
بغـداد، واقليـم كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصتـي 
الكفـاح والحارثيـة املركزيتـني يف بغـداد سـجلتا أمس 
164300 دينـار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما 
كانت االسعار مع افتتاح البورصة صباح أمس 164000 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر.وأشار إىل أن اسعار البيع 

والـرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية 
يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 165000 دينار عراقي 
لـكل 100 دوالر امريكـي، بينمـا بلغـت أسـعار الرشاء 
163000 دينـار عراقـي لـكل 100 دوالر امريكي.أما يف 
اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر يف 
البورصة سـجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سـعر الدوالر 
البيع 165000 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 164975 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اوضح الخبري االقتصادي املختص يف شـؤون العقارات، عبد السالم حسن، 
عن آلية للقضاء عىل الفسـاد وادخـال مردودات اضافية لخزينة الدولة من 
خـالل املعامالت العقارية. وقال حسـن يف ترصيح صحفـي: ان ”الحكومة 
قادرة عىل اتخاذ قرارات بشـأن دوائر التسـجيل العقاري والبلديات التابعة 
ألمانة بغداد وتحصل من خالل قراراتها عىل مليارات تستفيد منها يف تعظيم 
موارد املوازنة“. واضاف ان ”معظم املنازل يف العاصمة تم تقطيعها، وبالتايل 
فإن الدولة تحصل عىل مبالغ ورسوم كغرامات ازاء تقطيع املساحات كون 
مخالفـة للقانـون، إال ان الكثـري مـن املخالفات تحصل فيهـا حاالت غش 
ورشـاوى تمنح للجان املختصة التي تجري عمليات الكشـف املوقعي عىل 
املنزل او البناية“. وبني حسن: ان ”الحكومة ومن اجل القضاء عىل الفساد 
وتعظيـم مواردها وتحقيق الفائدة للمواطن، فإن بإمكانها تعديل القوانني 
واصـدار قرارات تتيح فـرز السـندات العقارية بحيث تقـيض عىل ظاهرة 
السند املشرتك وتحصل من خالل ذلك عىل رسوم اضافية بدال من ان تذهب 
هذه االموال يف جيوب الفاسدين، حيث تحقق هذه املبالغ للحكومة اكثر من 

90 مليار دينار سنويا“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امـس األحد، منخفضا 
بنسـبة (%0.40).وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم 
امس كما ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة (539.817.931) سهما، بينما بلغت 
قيمـة االسـهم (896.533.775) دينـارا. واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عـىل (615.6) نقطة منخفضا بنسـبة (%0.40) عن اغالقه يف 
الجلسـة السـابقة البالغ (618.06) نقطة.وتم تداول اسهم (42) رشكة من 
اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 

من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (20) 
مليون سهم بقيمة بلغت (28) مليون دينار من خالل تنفيذ (7) صفقات عىل 
اسهم رشكتني.بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف 
السوق (110) ماليني سهم بقيمة بلغت (211) مليون دينار من خالل تنفيذ 
(97) صفقة عىل اسـهم 4 رشكات.يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية قد 
اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلطـالق نظام التداول عـرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات 
تداول اسـبوعيا من االحـد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
شكك الخبري النفطي، حمزة الجواهري، امس األحد، يف عرض توتال املايل البالغ 
27 مليار دوالر إلنشـاء اربعة مشاريع اسـتثمارية يف العراق.وقال الجواهري 
يف حديـث صحفي: إن ”االتفاق بـني العراق ورشكة توتال هـو مجرد مذكرة 
تفاهم ولم ترتقي اىل عقد لغاية اآلن الن العقد يحتاج إىل وقت طويل إلبرامه“.
وأضـاف الجواهري ان ”العرض السـعري التي تقدمت به توتـال والبالغ 27 
مليـار دوالر ألربعة مشـاريع اسـتثمارية مبالـغ فيه“، مبينـا ان ”واحد من 
هذه املشـاريع املتعلق بالطاقة النظيفة 1000 ميـكا واط كلفته ال تتعدى ما 
بـني 800 اىل 900 مليـون دوالر“.وتابع أن ”التفاهـم الثاني حول كمية الغاز 
املستثمرة ال تتعدى 600 مقمق (مليون قدم مكعب قيايس) وليس كل الكمية 
التي تحرق والبالغة 1500 مقمق، وبالتايل فهذا املرشوع ليس كافيا للعراق“.
وأشار الجواهري إىل ان ”تطوير حقل ارطاوي ال يستحق العناء واالرقام التي 
وضعـت لهـذا التطوير كبرية، كمـا أن رشكة توتال طلبت املشـاركة باإلنتاج 
والعراق ليس لديه مشـاركة وهو مخالف للدسـتور“، متسـائال عن ”كيفية 
وطبيعـة االتفاق الذي جرى بني رئيس الوزراء العراقي خالل زيارته لفرنسـا 
مع رشكة توتال والتي لم يتحدث عنها اي شخص وحتى وزارة النفط“.واكد 
ان ”الرقم التي وضعته رشكة توتال لهذه املشـاريع االربعة والبالغ 27 مليار 
دوالر كبرية جدا وهي تكفي لبناء عراق جديد وليس إلنشـاء اربعة مشـاريع 

فقط“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امـس األحد، أن صادرات العراق 
النفطية ألمريكا بلغت نحو 200 الف برميل يوميا كمعدل خالل األسـبوع 

املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“ إن ”متوسـط االسـتريادات 
االمريكيـة من النفط الخام خالل االسـبوع املايض مـن ثماني دول بلغت 
5.078 ماليـني برميل يوميا منخفضا بمقـدار 599 الف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.677 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت معدل 195 ألف برميل 
يوميـا األسـبوع املايض، منخفضا عن األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغت 

الصادرات النفطية ألمريكا بمعدل 201 الف برميل يوميا.
كما أشـارت إىل أن ”اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كندا وبمعدل بلـغ 3.419 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسـيك 
بمعـدل 511 الـف برميل يومياً، وبلغـت االيرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل 433 الـف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيـا بمعدل 244 الف برميل 

يومياً“.
ووفقـاً لـإلدارة، فإن ”كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام من 
نيجرييـا بلـغ معدل 114 الف برميـل يوميا، ومن الربازيـل بمعدل 93 الف 
برميل يوميا، ومن االكوادور معدل 69 الف برميل يوميا، فيما لم تسـتورد 

اي كمية روسيا او ليبيا“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، فيما استقر يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 438 الف دينار، وسعر الرشاء 434 الف دينار، 

فيما كانت االسعار ليوم السبت 433 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 408 آالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 404 آالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 410 آالف و420 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهـب عيار 24 بيع 505 آالف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 465 ألف دينار 
وسـجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 380 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:

امـس  التخطيـط،  وزارة  أعلنـت 
االحد، عـن تبنيها سياسـة جديدة 
لالسـتثمار يف رأس املـال البـرشي 
بالعـراق بالرشاكـة مـع 5 وزارات 
قطاعيـة. فيما اعلنت رصد الجهاز 
املركزي لإلحصاء ارتفاعا يف معدل 
التضخـم الشـهري خـالل الشـهر 
األخـري من العـام املنـرصم 2022 
(شهر كانون االول املايض) بنسبة 
(%0.3) مقارنة مع شـهر ترشين 

االول الذي سبقه.
وقالـت مديـر عـام دائـرة التنمية 
عبـد  مهـا  الـوزارة،  يف  البرشيـة 
الكريم الراوي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”الـوزارة تسـعى عـن طريـق 
االبتـكار يف السياسـات والخطـط 
ودعم الربامـج واملشـاريع وتنفيذ 
تعزيـز  إىل  اإلصالحيـة  اإلجـراءات 
رأس املال البرشي املسلح باملعارف 
لضمـان  املناسـبة،  واملهـارات 
اسـتقرار وازدهار املجتمع يف عالم 
يتغري بإيقاع غري مسبوق واقتصاد 

رقمي“. 
”الـوزارة  أن  الـراوي  وأضافـت 

حرصـت عىل تحقيق هـدف تعزيز 
وبنـاء رأس املال البرشي من خالل 
ضمـن  فيـه  االسـتثمار  تحسـني 
أولوياتهـا وتوجهاتها املسـتقبلية 
متوسطة  االسـرتاتيجية  لخططها 

وبعيدة األمد“.
مبينـة أن ”هذا املـرشوع ينفذ مع 

وزارات قطاعيـة كالرتبية والتعليم 
العلمـي والصحة  العـايل والبحـث 
والعمـل  والرياضـة  والشـباب 
والشؤون االجتماعية، ليتماىش مع 
املسـارات املوضوعيـة التي حددها 
وأعلـن عنها العراق بعمله يف قطاع 
التعليـم ضمـن ركائـز قمـة األمم 

املتحـدة للتحـول يف التعليـم التـي 
عقدت يف أيلول من العام املايض“. 

وأكـدت أن ”تلـك املسـارات تمثلت 
بتوفري مـدارس منصفة وشـاملة 
والرتكيـز عـىل التعليـم واملهـارات 
من أجـل الحياة والعمـل والتنمية 
املعلمني ومهنة  املستدامة وتطوير 

التعليـم والتحول الرقمـي وتمويل 
التعليم“.

السياسـات  ”تلـك  أن  إىل  مشـرية 
تتمـاىش مـع محـاور  واملهـارات 
املنهاج الـوزاري وتهدف اإلجراءات 
املنبثقة عنها إىل تحقيق أبعاده ذات 

الصلة“.
وزارة  اعلنـت  اخـر،  جانـب  مـن 
التخطيـط، امس االحـد، عن رصد 
الجهاز املركـزي لإلحصاء ارتفاعا 
يف معـدل التضخم الشـهري خالل 
الشـهر األخـري من العـام املنرصم 
2022 (شـهر كانون االول املايض) 
بنسـبة (%0.3) مقارنة مع شهر 

ترشين االول الذي سبقه.
واوضح املتحدث الرسـمي للوزارة، 
عبدالزهرة الهنـداوي، يف بيان ورد 
اىل ”الزوراء“: ان ”هذا االرتفاع نجم 
ارتفاع اسـعار قسم الرتفيه بنسبة 
(%2.4)، وقسـم السلع والخدمات 
وقسـم   ،(2%) بنسـبة  املتنوعـة 

النقل ارتفع بنسبة (1.5%)“.
ولفت البيان إىل أن ”معدل التضخم 
السـنوي خالل العام 2022 سـجل 

ارتفاعا بنسبة (4.9%)“.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة استثمار البرصة تحقيق 
خمسـة مشـاريع صناعيـة مهمـة 
مـن بدايـة العـام 2023 ضمن خطة 
سـتتجاوز الـ 30 مرشوعاً خالل هذا 
العام، فيما أشار إىل أن نجاح خليجي 
25 سـينعكس إيجابيـاً عـىل الوضع 

االقتصادي واالستثماري يف العراق.
وقـال رئيس هيئة اسـتثمار البرصة، 
عالء عبد الحسـني، يف مقابلة أجرتها 
معـه وكالـة األنبـاء العراقيـة (واع) 
وتابعتها ”الزوراء“: إن“ الهيئة تحاول 
أن تركـز خـالل خطـة العـام 2023 
عـىل مشـاريع التنميـة االقتصاديـة 
املسـتدامة ”، مؤكداً تحقيق خمسـة 
مشـاريع صناعية مهمة خالل العام 

الحايل“.
وأضـاف أن“ خطة الهيئة منح بعض 
ملشـاريع  االسـتثمارية  اإلجـازات 
صناعيـة فضالً عـن إعـارة األهمية 
للمشـاريع السكنية عىل اعتبار هناك 

أزمة سكن يف عموم العراق ”.
وأوضـح أنـه ”لـدى الهيئـة مرشوع 

تجـاري كبـري مـن املؤمـل أن يفتتح 
هـذا العام ويعترب أكرب مول تجاري يف 
العراق والسادس عىل مستوى الرشق 

األوسط“.
أن“ املشـاريع  وبـني عبـد الحسـني 
الصغـرية أيضـا لهـا اهتمـام كبـري 

بوصفها نواًة ملشاريع كبرية أخرى“. 
الصناعـات  مشـاريع  ”أن  إىل  الفتـًا 
السـمنتية حققت اكتفاًء ذاتياً ولكن 
نحاول أن نحقق هذا االكتفاء بنسـبة 
%100 لتلك الصناعة من خالل إنشاء 
بعض املشـاريع الساندة مثل صناعة 

أكياس السمنت ”.
خليجـي  تأثـريات  عـن  وبالحديـث 
25 يف البـرصة، أوضـح رئيـس هيئة 
اسـتثمار البـرصة أن“ نجاح خليجي 
25 سـينعكس ايجابيـاً عـىل الوضع 
العراق  االقتصـادي واالسـتثماري يف 

عموماً والبرصة خصوصاً، وذلك ألنه 
من خالله اطلع العديد من املستثمرين 
أثناء زيارتهـم للمحافظة عىل الواقع 
االقتصادي واالستثماري يف العراق“ .

ويف السياق نفسه، أشار عبد الحسني 
إىل أنـه ”ضمـن الخطة االسـتثمارية 
للعام 2023 يف محافظة البرصة يجب 
أن تتجـاوز ال 30 مرشوعـاً وسـيتم 
التأكيـد عـىل الجانـب الصناعي أوال 
كـون البـرصة تعتـرب من أكـرب مدن 
الطاقة يف العالـم وهي مهيأة بجميع 
املسـتلزمات كل املوانـئ“، فضالً عن 
قطـاع  يف  االسـتثمارية  مشـاريعنا 

السكن ”.
وأضاف أن ”قطـاع الصحة له حصة 
كبرية خـالل مشـاريع العـام الحايل 
وحققنـا به انجـازاً مرضياً حتى اآلن 
” إذن سـيتم رفـد القطـاع الصحـي 
الحكومي بأكثر من 800 رسير قريباً، 
فضـًال عن مـرشوع املفاعـل النووي 
املختـص باألغـراض الطبيـة والـذي 
يعتـرب املـرشوع االسـتثماري الثاني 

عىل مستوى العراق ”.

Úflaánèæa@ÚÌÜbón”¸a@ÚÓ‡‰n€a@…Ìäbìfl@Û‹«@2023@fi˝Ç@çÓ◊6€a@fiÎbÆ@ZÒãój€a@äb‡rnéa
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 بغداد/ الزوراء:
أوضحـت وزارة الصناعـة واملعـادن إجراءاتهـا الفنيـة والقانونيـة ملنع 
ومكافحة الغش الصناعي والتجـاري بالتعاون مع الجهات األمنية، فيما 
أكدت عىل رضورة تشـكيل مجلس لحماية املستهلك ليأخذ القانون دوره 

يف الحزمة االقتصادية.
وقـال املركـز اإلعالمي للـوزارة، يف ترصيح صحفـي: إن ”هناك مجموعة 
من القوانـني والترشيعات تعنى بموضوع الغـش الصناعي، منها قوانني 
الصحة العامـة والحجر الصحـي والجهاز املركزي للتقييس والسـيطرة 
النوعية والعالمات التجارية، وإجراءات الفحص، وغريها والتي تأخذ عىل 

عاتقها مكافحة الغش الصناعي والتجاري“.
وأضـاف أن ”دور الـوزارة يف هذا الجانب برز من خالل تبني إصدار قانون 
حمايـة املسـتهلك رقم 1 لسـنة 2010 الـذي يتم من خاللـه توجيه عمل 
الجهـات املعنيـة وفق القوانـني بموضوعات حماية املسـتهلك ومكافحة 
الغـش الصناعـي والتجاري“.وأكد عىل ”رضورة تشـكيل مجلس حماية 
املسـتهلك ليأخذ القانـون دوره يف الحزمة االقتصاديـة التي تنظم حركة 
املنتجات املسـتوردة واملصنعة محليا يف األسـواق من خـالل بقاء األصلح 
واملطابق للمواصفات، لحماية صحة وسـالمة املواطـن العراقي، وتعزيز 
الحصة السوقية للمنتج الوطني“.وأشـار إىل أن ”الوزارة تقوم بالتنسيق 
مـع األجهزة األمنيـة التابعة لـوزارة الداخلية كاملديريـة العامة ملكافحة 
الجريمـة املنظمـة والجريمة االقتصادية وباقي األجهـزة األمنية، يف حال 
ضبط أو تأشـري أي مخالفات، باإلضافة إىل اإلجراءات الواردة عن املحاكم 

املختصة باملوضوع قدر تعلق األمر بمسؤوليات الوزارة الفنية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي النقدية من الدوالر يف مزاد امس األحد، عىل 

حساب الحواالت الخارجية بمشاركة 26 مرصفا.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع اليوم خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 63 مليونا و 335 ألفا و 80 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقع 44 
مليونا و100 ألف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليونا و235 الفا و 

30 دوالراً لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 16 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخارج 10 مصارف فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 197 رشكة.

@›Óÿìm@fiÏy@ÚÓñÏm@‚á‘m@Ú«b‰ó€a
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@ÚÌá„˛a@ù»i@paäaÜg@Zã–»u@kÓjy
µœ60a@µj«˝€a@äbÓnÇa@¿@o‹ìœ

بغداد/ متابعة الزوراء
وجه نجم منتخبنا الوطني السـابق، حبيب جعفر، انتقـادات الذعة لبعض إدارات األندية، يف 
سوء اختياراتها لالعبني املحرتفني.وقال جعفر: لألسف يف اآلونة األخرية شهد الدوري العراقي 
التعاقـد مع محرتفـني أغلبهم أفارقة بعقـود رخيصة».وأضاف «هـذه التعاقدات أثرت عىل 
مستوى مباريات املوسم، وتابعنا هبوط األداء لعدم وجود املحرتفني الحقيقيني لصنع الفارق 
بـاألداء أو النتيجة».وزاد «هل يعقل أن يتم التعاقد مـع بعض املحرتفني بقيمة ٢٠٠٠ دوالر، 
هذه القيمة تأتي بمحرتف ال يلبي الطموح».وتابع «بعض السمارسة يرسلون فيديو قصريا 

للمحرتفني، يتم تقطيع األهداف أو لقطة مهارية، دون عرض بقية ملحاته يف املباراة».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓé�@a7õ•@bÌÜÎ@ÊÜä˛a@‚bflc@fiÜb»nÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

ãófl@¿@Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@Ú€Ï�ji@⁄äbìÌ@µœÏ–ÿæa@ÎÜÏu@kÉn‰fl

بغداد/ رحيم عودة
اختتمـت وبنجاح كبري يف العاصمة بغـداد، وبإرشاف مبارش من قبل 
اللجنة األوملبية الدولية واالتحاد الـدويل للمصارعة،  الدورة التدريبية 
والتحكيمية  التي نظمت من قبل االتحاد العراقي املركزي للمصارعة 
بحضور ممثل وزير الشباب والرياضة، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة 
عبـد الرحمن اللويـزي ونائب رئيـس لجنة الحـكام يف االتحاد الدويل 
محمـد كمال بو عزيـز ورئيس االتحـاد العربي املركـزي للمصارعة 
شعالن عبد الكاظم  ومدير عام دائرة العالقات والتعاون الدويل حسام 
حسن.. واستمرت ستة ايام بمشاركة عدد كبري من املدربني والحكام 
االتحاديني العاملني ضمن منهاج االتحاد للموسـم االخري ، وشـهدت 
الـدورة إلقـاء العديد مـن املحـارضات النظريـة والعمليـة بإرشاف 
املحارضين نائـب رئيس لجنة الحكام يف االتحـاد الدويل محمد كمال 
بو عزيز  وممثل االتحاد الدويل أحمد بن املنصف ، تناولت املحارضات 
النظريـة رشح العديد من النقـاط املهمة من أجل االطالع  عىل العلوم 
الحديثـة يف مجال التدريب واخر املسـتجدات التـي طرأت عىل قوانني 

اللعبة فيما يخص الحكام.
ويف ترصيـح لـه اعرب رئيـس االتحـاد العراقي املركـزي للمصارعة 
شـعالن عبد الكاظم عن سـعادته للنجاح الكبري الذي حققته الدورة 
التدريبيـة والتحكيميـة من خالل املحارضات التـي كانت عىل أهمية 
عاليـة ملا تضمنته مـن جوانب مهمة اتوقع ان يكـون لها أثر كبري يف 
االرتقـاء بمسـتوى املدربني والحـكام نحو األفضل عـن طريق زيادة 

املعلومات واكتساب املزيد من الخربات.

بغداد/ متابعة الزوراء
 كشـف العب املنتخـب الوطني  
آسو رسـتم سبب فسـخ عقده 
مع نادي الساملية الكويتي، وعن 
العـروض التي تلقاهـا من عدة 
أندية عربية، بعد تتويج املنتخب 

العراقي بطال لخليجي 25.
مؤتمـر  خـالل  رسـتم  وقـال 
صحفي: انه فسـخ عقـده الذي 
أبرمه قبل سـتة أشهر مع نادي 
بـإرشاف  الكويتـي  السـاملية 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وبني: ان سـبب انهاء العقد جاء 
بطلب منه كون ان نادي الساملية 
تخلـف عـن دفـع مسـتحقاته 

املالية عىل مدار األشـهر السـتة 
املاضية باسـتثناء مبلغ مقدمة 

العقد.
لـه،  املقدمـة  العـروض  وعـن 
السـعودية  ان  رسـتم:  أوضـح 
ودوالً  وتونـس  وليبيـا  وايـران 
عربية اخرى قدمـت له عروضاً 
إىل جانب االندية العراقية واندية 
ناديّي  وبالخصوص  كوردستان 

اربيل ونوروز.
وأشـار آسو إىل: أنه سـيتأنى يف 
اختيـار النادي الـذي يلعب له يف 
املرحلة املقبلـة حتى يضمن انه 
سـيكون العباً مؤثـراً وتكون له 

بصمة فيه.
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انطاليا/ قحطان املالكي
تعادَل منتخب الشـباب أمـام نظريه األردنّي 
بهـدٍف لـكل منهمـا، يف املُباراِة التـي أقيمت 
امـس األحـد يف ملعـِب افرينسـكي ضمـن 
املُعسـكر التدريبي املقـام يف مدينـِة أنطاليا 
اسـتعداداً لنهائياِت كأس آسيا للشباب التي 
تسـتضيفها أوزبكسـتان يف األول مـن آذار 

املقبل.  
بـني  تكافـؤاً  األول  املبـاراة  شـوط  شـهَد   
املنتخبـني، مـع أفضليـٍة عراقّيـٍة يف بعـض 
األحيـان، حيـث نجـَح منتخبنا بإنهـاِء هذا 
الشـوط بهـدٍف مقابـل ال يشء، جـاَء عـن 
طريق كرٍة ثابتٍة أسـكنها يف الشباِك األردنّية 
حيـدر عبد الكريـم. ويف الشـوِط الثاني بّكَر 
املنتخـب األردني بالتعديـل عن طريق محمد 
أبو هزيـم يف الدقيقِة األوىل عـن طريق ركلة 

جـزاٍء احتسـبها الحكـم الرتكـي، بعـد ذلك 
تراجَع املنتخب األردنّي إىل مناطقه الدفاعّية، 
حيـث كاَد منتخبنا أن يتقـدم عدة مراٍت لوال 
براعة الحارس األردني، وكذلك إضاعة بعض 
الفـرص ملنتخبنا حالـت دون التقدم مجدًدا، 
بعد ذلك أطلق حكُم املباراة صفارته، لتنتهي 

املباراة بتعادل املنتخبني. 
يذكُر أن منتخب الشـباب تعادل مع منتخِب 
طاجكستان بال أهداٍف، وفاَز عىل قريغستان 

بهدفني لهدف، وتعادل مع األردن سلبياً.
ومن املؤمل أن تتواجـد جميع تلك املنتخبات 
التـي واجههـا منتخبنـا يف نهائيـاِت كأس 
آسيا املقبلة يف أوزبكسـتان، هذا وسيخوض 
منتخبنـا مباراتـه الرابعـة واألخـرية يف هذا 
املعسكر أمام ناديRapperswil  السويرسي 

يوم غٍد الثالثاء.

بغداد/ حسني الشمري
عدسة / اسعد السيالوي

يواصـل منتخـب اتحـاد الجـودو 
للمكفوفـني  الباراملبـي تدريباتـه 
اللجنـة  قاعـة  عـىل  املنتظمـة 
الباراملبية يف مجمع وزارة الشباب 
للمشـاركة  اسـتعدادا  والرياضـة 
يف بطولـة الجائـزة الكربى بمرص 
للمدة من التاسع ولغاية السادس 

عرش من شهر شباط املقبل.
وقال االمني العام للجنة الباراملبية 

مجـيل عـودة الجابـري: يسـتعد 
منتخبنا الوطني لجودو املكفوفني 
لالشرتاك يف بطولة الجائزة الكربى 
بمـرص املؤهلة اىل االسـتحقاقات 
دورة  منهـا  املقبلـة  الخارجيـة 
االسـياد يف الصـني للعـام الحـايل  

وباراملبياد باريس للعام املقبل.
واضاف الجابري: ان هذه البطولة 
تعـد مـن املشـاركات الخارجيـة 
املهمـة ضمـن املنهـاج السـنوي 
التحاد الجـودو للمكفوفني كونها 

تأهيلية اىل اسـتحقاقات خارجية 
سـتحظى  ولهـذا  وافضـل،  اهـم 
البطولـة بمشـاركة واسـعة مـن 

منتخبات اسيا وافريقيا واوروبا.
وبـني عـودة: سـيتألف وفدنا من 
االمـني املايل التحاد الجـودو وحيد 
كاظـم رئيسـا للوفـد ومصطفى 
الونـد إداريـا وعـيل عبـد الخالـق 
مدربا اضافة اىل اربعة العبني وهم 
قـيص سـعدي وطه رعد وسـجاد 
محمد ومرتـىض ابراهيم، ونتطلع 

اىل تحقيـق نتائـج ايجابيـة تليق 
برياضة اللجنـة الباراملبية واتحاد 

اللعبة.
وانهى االمني العام للجنة الباراملبية 
مجـيل عودة الجابـري بالقول: ان 
ثقتنا عالية وكبـرية بالعبي اتحاد 
الجـودو للمكفوفـني يف ان يكونوا 
عـىل موعـد مـع االنجـاز وحصد 
اوسـمة الفـوز كي يؤكـدون علو 
كعب اللعبة وانتشارها وتطوير يف 

العراق.
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بغداد/ الزوراء
اكـد وزيـر الشـباب والرياضـة، أحمد 
املربقـع، ان زيارة رئيـس االتحاد الدويل 
للسباحة وااللعاب املائية حسني املسلم 
اىل بغداد قـد مهدت الطريـق اىل تعاون 
مستقبيل كبري مع املؤسسات الرياضية 

والتعليمية يف العراق. 
جـاء ذلـك خـالل املؤتمـر الصحفـي 
املشـرتك الـذي عقـد يف بغـداد امـس 
االحد وحـرضه رئيس االتحاد العراقي 
خالـد  املائيـة   وااللعـاب  للسـباحة 
كبيـان. واضـاف: ان العمـل الجمعي 
والتعـاون بـني املؤسسـات الرياضية 
ووزارة الشـباب والرياضـة يفيض اىل 
نتائـج ايجابيـة مهمة عىل مسـتوى 
تطـور الرياضـة عمومـا والسـباحة 
بشـكل خاص كما حصل باألمس من 
تفاهمـات معمقة مع االتحـاد الدويل 
للسباحة ممثال برئيسه حسني املسلم 
وبصـورة مركزة فيما يخص توسـيع 
قاعدة اللعبة بدعـم من االتحاد الدويل 
ووزارة  الشـباب  وزارة  ومشـاركة 
الرتبية واتحاد اللعبة واللجنة االوملبية 
بهـدف محـو االميـة للعبة السـباحة 
ونرشهـا كمنهج تعليمـي يف املدارس 
فضال عن دعـم اللعبة نوعيـا واقامة 

البطوالت يف العراق. 
وشـدد املربقع عـىل ان الدعم الحكومي 
الكبري لقطاعي الرياضة والشـباب من 
مجلس الـوزراء وشـخص دولة رئيس 
الوزراء السـيد محمد شـياع السوداني 
كان له ابلغ االثـر يف التوجه الجاد نحو 
الرياضة واكمـال البنى التحتية وتوفري 
جميـع االحتياجـات كمطلـب اسـايس 
مهـم شـعبيا وجماهرييا للنجـاح كما 
الحظنا ذلك يف بطولة الخليج االخرية يف 
البـرصة ونجاحها الكبـري. موضحا: ان 
جميـع االلعاب الرياضة ستشـهد ذات 
التألق واالزدهار مستقبال وتوفري جميع 

مستلزمات النهوض بها. مقدما شكره 
وتثمينه ملا قدمه االتحاد الدويل للسباحة 

وروح التعاون لرئيسه املسلم. 
واعـرب املسـلم عـن شـكره وتقديـره 
لالسـتقبال الحافـل من وزير الشـباب 
والرياضـة، وقـدم التهنئة له ملناسـبة 
نجـاح بطولة الخليـج يف البرصة وفوز 

العراق للمـرة الرابعة بـكأس البطولة، 
مؤكـدا: ان االتحاد الـدويل بحث مطوال 
مـع وزارة الشـباب واللجنـة االوملبيـة 
واتحـاد السـباحة أهـم سـبل تطويـر 
اللعبة يف العراق والسعي الجاد لالرتقاء 
بالسباحني العراقيني من خالل مشاريع 
دعم يسعى االتحاد الدويل للعبة تقديمها 
للعراق ونرشها كأساسيات يف املدارس.

وقـدم املسـلم شـكره لوزيـر الشـباب 
والرياضة احمد املربقع عىل ما ابداه من 
رغبة كبـرية للتعاون يف شـتى املجاالت 

ذات الهدف املشرتك.
يف  الخاصـة  باملسـابح  يتعلـق  وفيمـا 
السـباقات، اكد رئيـس االتحاد العراقي 
رئيـس  ان  كبيـان:  خالـد  للسـباحة 
االتحـاد الـدويل يدعم توجهنـا يف اقامة 
البطـوالت ونرش اللعبة وال يشـرتط ان 
تكـون املسـابح بطـول 50م، وهـو ما 

يوفر فرصة طيبة السـتثمار املنشـآت 
الرياضية الخاصة عىل اكمل وجه . 

رئيـس  اسـتقبل  متصـل،  سـياق  ويف 
اللجنة األوملبية الوطنيـة العراقية  رعد 
حمودي رئيس االتحاد الدويل للسـباحة  

والرياضات املائية حسني املسلم.
ورّحـب حمـودي بضيفـه معربـاً عـن 
سـعادته بوجـود املسـلم يف العاصمـة 
بغـداد ويف مقر اللجنة األوملبية العراقية 
مشيداً باملكانة األوملبية الدولية والقارية 

والعربية التي يحظى بها ضيفه.
مـن جانبه، ثّمن املسـلم أطـر الرتحاب 
التـي أحيـط بهـا معـّرباً عن سـعادته 
بلقاء حمـودي، القيمة األوملبية الدولية 
والقاريـة والعربية، والحـارس الكروي 
الـذي نسـتذكر أيـام ألقـه ونجوميتـه 

باحرتام كبري.
وبحـث الجانبـان أهـم سـبل تطويـر 

اللعبة يف العراق والسعي الجاد لالرتقاء 
بالسباحني العراقيني من خالل مشاريع 
دعم يسعى االتحاد الدويل للعبة تقديمها 

للعراق.
وأّكـد املسـلم: ان العـراق يف أولويـات 
االتحاد الدويل للسـباحة كأحـد البلدان 
يف  األميـة  محـو  بمـرشوع  املشـمولة 
السـباحة. الفتاً اىل: انـه مرشوع يتبناه 
االتحـاد الـدويل للعبـة لتعليـم الصغار 
أساسـيات السـباحة للتعامـل مع املاء 
وتجنيبهـم الغرق وليس لجعلهم أبطاال 

أوملبيني.
ومـىض للقـول: إنـه سـريفد االتحـاد 
العراقي بسـتة مدربـني أكفاء يقدمون 
مبـادئ محـو أميـة السـباحة ملدريس 
الرتبيـة الرياضيـة يف وزارة الرتبية كي 
الصغـار.  تعليـم  يسـتكملوا مـرشوع 
مؤكـداً: ان النهـوض بواقع السـباحة 

العراقية وكل األلعـاب يف جميع البلدان 
التـي زارهـا يبـدأ مـن وزارات الرتبيـة 
تحديـداً وبالتعـاون مـع إتحـاد اللعبة 
واللجنـة  والرياضـة  الشـباب  ووزارة 

األوملبية يف البلد.
ان االتحـاد  أيضـاً عـىل  وأكـد املسـلم 
الدويل سينشـئ يف البحرين مركزاً دولياً 
للسـباحة يأخذ عـىل عاتقـه إحتضان 
حيـث  اللعبـة  يف  الواعـدة  الكفـاءات 
سـيكون للعراق حصة بواقع سـباحني 
إثنـني كخطـوة أوىل يف املـرشوع بعيـد 

األمد. 
مـن جانبه، أعرب حمـودي عن إمتنانه 
لخطـوات االتحـاد الدويل بهـذا الصدد، 
مؤكـداً إسـتعداد اللجنـة األوملبية لدعم 
إتحاد السـباحة بكل ما يساعده لتأمني 
إنجـاح مشـاريع االتحاد الـدويل للعبة 

الساعية لتطوير السباحة يف العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء
قـررت لجنة املسـابقات يف االتحـاد العراقي 
لكرِة القدم نقل مباراة الكالسيكو بني الزوراء 
والقوة الجوية، املقرر إقامتها يوم غٍد الثالثاء 

من ملعب الزوراء إىل ستاد الشعب الدويل.
وجاء قـرار لجنة املسـابقات ملنـح الفرصة 
ألكـرب عـدد مـن أنصـار الفريقـني لحضور 
املبـاراة، وعـدم قـدرة ملعـب الـزوراء الذي 
يتسـع إىل 20 ألف مقعد فقط، عىل استيعاب 

الجماهـري الكبرية املتوقـع حضورها ملتابعة 
الكالسيكو، الذي يقام يوم غٍد الثالثاء ضمن 

الجولة 14 من الدوري العراقي املمتاز.
وتـم اإلبقـاء عىل توقيـت املباراة السـابق يف 
تمام السـاعة 7:30 مسـاًء حسـب التوقيت 

املحيل للعراق.
وتفتتـح الجولة الـ14، غـدا الثالثاء، بإقامة 
5 مباريـات، عىل أن تسـتكمل األربعاء املقبل 

بإجراء 5 مواجهات أخرى.

بغداد/ متابعة الزوراء 
أعلن نادي الديوانية الريايض تعيني املدرب 
جاسـب سـلطان لقيادة الفريق يف الدوري 
املمتـاز، خلفـا للمسـتقيل األردنـي هيثم 

شـبول.وذكر الديوانيـة يف بيـان مقتضب 
”تم تعيني املدرب جاسـب سلطان، لتدريب 
الفريـق الكـروي يف الدوري املمتـاز خالل 

املراحل املتبقية منه“.

وسـبق لسـلطان أن عمل مع أندية النجف 
والقاسـم ونفـط الوسـط، كمـا كانت له 
محطات عديدة كمدرب مسـاعد يف املواسم 

املاضية مع النجف.

بغداد /إعالم اللجنة األوملبية 
الوطنية  األوملبية  اللجنة  برعاية 
املركزي  العراقي  االتحاد  وّقع  العراقية، 
للتنس األريض امس األحد عقداً تدريبياً 
زكي  عثمان  محمد  املرصي  املدرب  مع 
الوطني  املنتخب  تدريب  بموجبه  يتوىل 
اللجنة  رئيس  ورحب  للعبة.  العراقي 
العراقية رعد حمودي  الوطنية  األوملبية 
التوفيق  له  آمالً  املرصي  باملدرب 
مع  املقبلة  مهمته  يف  والتميز  والنجاح 
حمودي:  العراقي.وقال  التنس  اتحاد 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  ان 
من  الوطنية  االتحادات  بدعم  ملتزمة 
الكفاءات  مع  التعاقدات  إبرام  خالل 
أيضاً  واالجنبية.وأكد  العربية  التدريبية 
اللعبة  إتحاد  يتعاون  ان  رضورة  عىل 
مع املدرب الجديد وان يؤمن له االقامة 
مع  التعاون  سبل  وتأمني  املالئمة 
النجاح  له  ليتسنى  العراقيني  املدربني 
بمهمته وخلق قاعدة مميزة من املواهب 
وعد  جانبه،  الصغرية.من  والخامات 
وتوظيف  بوسعه  ما  كل  بتقديم  زكي 
ونتائج  بأداء  االرتقاء  أجل  من  خرباته 
العقد  توقيع  العراقيني.وحرض  الالعبني 
رعد  العراقية   األوملبية  اللجنة  رئيس 
حمودي، ورئيس االتحاد العراقي للتنس 
املكتب  وعضو  العگييل  سيف  األريض 

الدكتورة  التنس  اتحاد  عضو  التنفيذي 
للجنة  العام  واألمني  گيالن،  بيداء 
األوملبية هيثم عبد الحميد، واألمني املايل 
ومدير  صربي،  أحمد  األوملبية  للجنة 
سياق  البدري.ويف  عيل  القانوني  القسم 
األوملبية  اللجنة  رئيس  التقى  منفصل، 
صباح  حمودي  رعد  العراقية  الوطنية 
العاصمة  يف  اللجنة  بمقر  األحد  امس 
واالعالم  العالقات  دائرة  مدير  بغداد 
بوزارة الداخلية اللواء سعد معن.وبحث 
بني  الريايض  التعاون  تفعيل  الجانبان 
اللجنة األوملبية ووزارة الداخلية السيما 
الداخيل  األمن  قوى  وعموم  الوزارة  ان 
العديد  املختلفة  تضمان يف تشكيالتهما 
من الرياضيني األبطال بمختلف األلعاب، 
الوطنية  منتخباتنا  مثل  من  وبينهم 
االستحقاقات  يف  للمشاركة  ويستعد 
الدولية املرتقبة.وإستمع حمودي إليجاز 
قدمه معن يتضمن تفعيل سبل التعاون 
بني املؤسستني.من جانبه، عّرب حمودي 
يف  الرياضة  دعم  يف  األوملبية  الرغبة  عن 
النها  الداخلية  وزارة  ومؤسسات  أندية 
املنتخبات  يف رفد  أساسياً  شّكلت منهالً 
األلعاب  بمختلف  العراقية  الوطنية 
األمني  اللقاء  حرض  وقد  الرياضية.هذا 
عبدالحميد  هيثم  األوملبية  للجنة  العام 

واألمني املايل أحمد صربي.

@ê‰n€a@Üb•g@NNÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@ÚÌb«ãi
Ô◊å@á‡´@ãóæa@läáæa@…fl@aá‘«@…”ÏÌ

@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€aÎ@ıaäÎç€a@ÏÿÓé˝◊@Òaäbjfl@›‘„
Ô€Îá€a@k»ì€a@k»‹fl@∂g

ÚÓ„aÏÌá€a@Òãÿ€@aáÌáu@biäáfl@Êb�‹é@kébu@ÚÓ‡èm



 ملبورن/ متابعة الزوراء:
املفتوحة  أسرتاليا  بطولة  بلقب  ديوكوفيتش،  نوفاك  الرصبي  النجم  توج   
املباراة  يف  التفوق  بعد  وذلك  االحرتافية،  مسريته  يف  العارشة  للمرة  للتنس 

النهائية عىل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، امس األحد.
وحسم ديوكوفيتش املباراة بثالث مجموعات دون رد بواقع (٦-٣) و(٧-٦) 
و(٧-٦) يف غضون ساعتني و٥٦ دقيقة، ليعادل بالتايل رقم اإلسباني رافائيل 
نادال كأكثر الالعبني فوزا ببطوالت الجراند سالم يف التاريخ برصيد ٢٢ لقبا، 

ويضمن العودة لصدارة التصنيف العاملي الذي سيصدر، اليوم اإلثنني.
أخطاء،   ٣ بارتكاب  األول  إرساله  شوط  عىل  مبكرا  تسيتسيباس  عانى 
األوىل  الفرصة  اليوناني  وأنقذ  للكرس،  نقطتني  عىل  ديوكوفيتش  ليتحصل 
بإرسال قوي، بينما أهدر الرصبي الثانية بخطأ مبارش، ليعدل تسيتسيباس 

النتيجة (١-١).
واستمر ضغط ديوكوفيتش عىل تسيتسيباس من الخط الخلفي وإجباره 
الرابع،  عىل ارتكاب األخطاء، ليتحصل عىل فرصة أخرى للكرس يف الشوط 
ليتحصل عىل الكرس بعد خطأ مزدوج من اليوناني، ليتقدم الرصبي (٣-١).
وأظهر ديوكوفيتش راحة كبرية عىل شوط إرساله، فلم يفقد سوى ٣ نقاط 

يف أول ٣ أشواط، ليعزز تقدمه (٤-١).
ونجح كل العب يف املحافظة عىل شوط إرساله بعدها، ليحسم ديوكوفيتش 

املجموعة األوىل دون معاناة بنتيجة (٦-٣) يف غضون ٣٦ دقيقة.
وأتت انطالقة املجموعة الثانية بصورة هادئة، بارتفاع مستوى تستسيباس 

إرساله  شوط  عىل  العب  كل  محافظة  مع  الخلفي  الخط  من  التبادالت  يف 
بسهولة، ليتعادال (٣-٣).

وارتفعت الثقة أكثر وأكثر عند اليوناني، وظهر ذلك يف رضباته القوية من 
الخط الخلفي، وزيادة فاعلية إرساله األول مع تراجع مستوى ديوكوفيتش 
بعض اليشء وزياردة ارتكابه األخطاء وتوتره يف النصف الثاني من املجموعة، 
ديوكوفيتش  مستوى  انخفاض  وتواصل   .(٥-٤) تسيتسيباس  ليتقدم 
فرصة  تسيتسيباس  ليمنح  الخط،  بمحاذاة  بتسديدة  سهل  خطأ  بارتكاب 

أنقذها الرصبي برضبة  العارش، ولكن  الشوط  املجموعة يف  للكرس وحسم 
قاضية من الخط الخلفي، ليعدل النتيجة (٥-٥).

املستوى عىل  الثنائي من ضعف  التعادل، عانى  الوصول لشوط كرس  ومع 
اإلرسال بخسارة ٣ نقاط لكل العب يف البداية عىل إرساله.

لكن تواصلت أخطاء اليوناني مع صمود ديوكوفيتش بصورة أكرب من الخط 
الخلفي، ليتحصل الرصبي عىل فرصتني لحسم املجموعة، وترجم الفرصة 
 ٧٠ غضون  يف   (٧-٦) الثانية  املجموعة  ليحسم  مميز،  أول  بإرسال  األوىل 

دقيقة.
لكرس  نقطتني  عىل  بالحصول  بقوة،  الثالثة  املجموعة  تسيتسيباس  وبدأ 
إرسال ديوكوفيتش يف الشوط األول، ونجح يف الكرس من الفرصة الثانية بعد 
خطأ من الرصبي، ليتقدم اليوناني (١-٠).وتحصل ديوكوفيتش يف الشوط 
بصعود  تسيتسيباس  أنقذها  لكن  الكرس،  لرد  مبارشة  فرصة  عىل  التايل 
مميز عىل الشبكة، وتفوق الرصبي من الخط الخلفي وتحصل عىل فرصة 
بخطأ  املرة  ترجمتها هذه  يف  نجح  الخط،  بمحاذاة  بتسديدة مميزة  أخرى 
اإلرسال  شوط  عىل  العب  كل  (١-١).وحافظ  النتيجة  ليعدل  اليوناني،  من 
دون مواجهة أي معاناة تذكر، مع ارتياح أكرب لديوكوفيتش يف ظل التفوق 
إىل  الثالثة من جديد  ليتقدم الرصبي (٥-٤).ووصلت املجموعة  النتيجة،  يف 
شوط كرس التعادل، ولكن بدأه اليوناني بصورة باهتة للغاية ليتأخر (٥-٠) 
يف النقاط، واستغل ديوكوفيتش الفرصة وحسم املجموعة واللقاء لصالحه 

يف نهاية املطاف (٧-٥).

ميالن/ متابعة الزوراء:
  تلقى ميالن خسارة تاريخية بخسارته أمام ضيفه ساسولو، بنتيجة 
 20 الجولة  بمنافسات  األحد،  امس  التي جمعتهما  باملباراة   ،(5-2)
جريجوري  من  كل  ساسولو  خماسية  اإليطايل.أحرز  الدوري  من 
ديفريل (19)، دافيد فراتيس (22)، دومينيكو برياردي (30)، أرماند 
املقابل،  (79).يف  هينريك  وماتيوس   (47) جزاء  ركلة  من  لوريونت 
سجل هديف ميالن كل من أوليفيه جريو (24) وديفوك أوريجي (81).

بخسارة ميالن، تجمد رصيد الفريق عند 38 نقطة ليرتاجع للمركز 
الرابع، بينما رفع ساسولو رصيده إىل 20 نقطة باملركز الـ16.ميالن 
بدأ اللقاء برسعة ونجح يف تسجيل هدف التقدم بعد مرور 8 دقائق 
من بداية اللقاء، عن طريق جريو، بعد كرة عرضية ممتازة من ثيو 
هرينانديز بالجانب األيرس لداخل املنطقة ليقابلها جريو بتسديدة يف 
الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

18، فمن كرة وصلت  الدقيقة  باللقاء جاء يف  األول  تهديد ساسولو 
تسديدة  أطلق  املنطقة  داخل  األيرس  بالجانب  لوريونت  للمهاجم 
تمكن  واحدة،  دقيقة  وبعد  تاتاروسانو.  الحارس  لها  تصدى  قوية 
الهدف األول بعد انطالقة برياردي بالكرة من  ساسولو من تسجيل 
بعد منتصف امللعب، ليتوغل ويمرر كرة تمر من أمام الجميع لتصل 
إىل ديفرل بالناحية اليرسى أمام املرمى وخايل من الرقابة ليسكنها 
الشباك.عاد ساسولو ليسجل الهدف الثاني يف الدقيقة 22، عن طريق 
املنطقة  داخل  ليتوغل  تمريرة من برياردي  الذي حصل عىل  فراتيس 
تقديرها  يف  تاتاروسانو  الحارس  أخطأ  اليمنى،  بقدمه  كرة  ويسدد 
لتمر من جانب يديه لداخل الشباك. ونجح ميالن يف العودة للمباراة 
يف  األول  ميالن  هدف  أحرز  الذي  جريو  طريق  عن  الفارق  بتقليص 
الدقيقة 24، بعدما استغل القناص الفرنيس كرة عرضية من ناحية 

اليمني، لريتقي أعىل من املدافع ويحولها برأسية يف الشباك.
طريق  عن  ثالث  بهدف  النتيجة  ساسولو  ضاعف   ،30 الدقيقة  ويف 
برياردي الذي استغل ركنية نفذها تراوري بشكل متقن لداخل الستة 

ياردة، ليقابلها برياردي برأسية يف الشباك.

برأسية  جريو  ملسها  عرضية  كرة  كاالبريا  مرر   ،45+1 الدقيقة  يف 
لتمر إىل ريبيتش بالناحية اليرسى، ويطلق الكرواتي تسديدة وصلت 

ألحضان الحارس كونسييل.
من  كبرية  اعرتاضات  شهدت  األول  الشوط  من  األخرية  الدقيقة 

العبو ميالن، بعدما انطلق ريبيتش بالكرة باتجاه املرمى 
من جهة اليسار، وحاول روجريو العب ساسولو 

ميالن  مهاجم  لكن  خطأ،  وارتكاب  اعرتاضه 
العب  وجه  يف  يده  بمرفق  عليه  تعدى 

ويشهر  صافرته  الحكم  ليطلق  ساسولو، 
البطاقة الصفراء يف وجه ريبيتش.

يف محاولة للعودة للمباراة، أجرى بيويل 
تبديل أول بالدفع برفائيل لياو مع بداية 
دي  شارل  محل  ليحل  الثاني،  الشوط 

كيتيالر.
بعد  جزاء  ركلة  عىل  الضيوف  وحصل 
الشوط،  انطالق  من  فقط  ثانية   36
الكرة وونجح  لوريونت  استلم  بعدما 
يف وضع كاالبريا خلفه ليتوغل داخل 
الحكم  ويطلق  ويسقط،  املنطقة 
تمكن  جزاء،  ركلة  محتسبا  صافرته 
لوريونت يف الدقيقة 48 من تسجيلها 
بنجاح. ونجح ريبيتش يف إعادة ميالن 
الهدف  سجل  بعدما  اللقاء،  ألجواء 
ركلة  بعد   ،54 بالدقيقة  مليالن  الثاني 
حرة نفذت من تونايل، ملسها أوبيانج 

ريبيتش  إىل  لتصل  بسيطة  برأسية 
املنفرد تماما باملرمى ليسكنها الشباك، 
ألغى  الفيديو،  لتقنية  العودة  وبعد  لكن 

وسنحت  التسلل.  بداعي  الهدف  الحكم 
فرصة مليالن لتقليص النتيجة، بعدما مر 

لداخل  كرة  ليمرر  األيرس  الجناح  من  لياو 
تسديدة  أطلق  الذي  ريبيتش  إىل  املنطقة 

العبو  واعرتض  العارضة.  من  أعىل  بيرساه 
ميالن يف الدقيقة 70 عىل كرة ملست يد فراتيس 
العب ساسولو، عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو 
مخالفة،  دون  اللعب  باستكمال  أشار  لكنه 
أوال.  الالعب  فخذ  ملست  الكرة  أن  وجد  بعدما 
مع انهيار ميالن وفشله يف العودة، زاد ساسولو 
بعدما  الخامس  الهدف  بتسجيل  األهداف  من 
ثيو  من  الكرة  خطف  يف  برياردي  املتألق  نجح 
هرينانديز ليتوغل ويمرر الكرة إىل هنريكي الذي 
سدد كرة أرضية سكنت الشباك. البديل أوريجي 
بالدقيقة  مليالن  الثاني  الهدف  تسجيل  يف  نجح 
81، بعدما استلم البلجيكي الكرة خارج املنطقة، 
ومرت  بالعارضة  رضبت  رائعة  تسديدة  وأطلق 

لداخل الشباك.

جريونا/ متابعة الزوراء:
جديدة  صدمة  اإلسباني  برشلونة  تلقى   
عثمان  الفرنيس  نجمه  إصابة  بشأن 
بآالم يف عضالت  ديمبيل  ديمبيل. وشعر 
الفخذ اليرسى، خالل الشوط األول من 
رسعة  سباق  بعد  جريونا،  مواجهة 
مع أرناو مارتينيز، وطلب التغيري 

حتى ال تتفاقم اإلصابة.
وقال برشلونة يف بيان مقتضب، 
«أظهرت  «تويرت»:  عىل 
أُجريت  التي  الفحوصات 
األول  الفريق  العب  عىل 
إصابته  ديمبيل،  عثمان 
يف املستقيم األمامي من 

فخذه األيرس».
تقارير  وكانت 

الطبي  للجهاز  األول  االنطباع  أن  إىل  صحفية قد أشارت 
لربشلونة لم يكن جيًدا، وأفادت التقديرات األولية بغيابه 

ملدة ٣ أسابيع.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ووفقا 
تبني  حيث  ديمبيل،  إصابة  بشأن  سيئة  أخبارا  برشلونة 
سيغيب  وبالتايل  أسابيع،   ٥ ستكون  غيابه  مدة  أن 
الدوري  يف  يونايتد  مانشسرت  مباراتي  عن  مؤكد  بشكل 

األوروبي.
يتعاىف  أن  يريدون  برشلونة  مسؤويل  أن  إىل  وأشارت 
املخاطرة  ويرفضون  كامل،  بشكل  اإلصابة  من  ديمبيل 
الجديدة،  للمدة  ووفقا  املباريات.  إىل  رسيعا  بعودته 
سيغيب عثمان عن برشلونة يف الليجا ضد «ريال بيتيس 

وإشبيلية وفياريال وقادش وأملرييا».
فالنسيا  أمام  بالغياب  أيًضا  مهدد  ديمبيل  أن  وأوضحت 
آذار املقبل، وستكون عودته  يف األسبوع األول من شهر 

املؤكدة ضد أتلتيك بيلباو.

أبها / متابعة الزوراء:
عاد العب أوملبياكوس اليوناني، محمد سعد القحطاني، إىل الدوري السعودي 
ووقع  الجاري.  الشتوي  املريكاتو  خالل  حر،  انتقال  صفقة  يف  للمحرتفني، 
 ،٢٠٢٦ عام  حتى  يمتد  بعقد  أبها،  نادي  إىل  انتقاله  عقود  عىل  القحطاني 
تم  ثم  أبها،  نادي  يف  مشواره  القحطاني  واستهل  النادي.  أعلن  حسبما 
أوملبياكوس  نادي  إىل  وانتقل   ،٢٠٢١ يوليو/تموز  يف  األول  للفريق  تصعيده 
يناير/كانون  يف  اليوناني  النادي  عن  رحيله  قبل   ،٢٠٢٢ فرباير/شباط  يف 
الثاني الجاري.ويجيد القحطاني، مواليد عام ٢٠٠٢، اللعب يف مركز الوسط 
املهاجم. وانضم من قبل إىل برنامج االبتعاث الريايض يف إسبانيا، والذي يهدف 
إىل تطوير مواهب كرة القدم السعودية، تحت إرشاف وزارة الرياضة.ويحتل 
أبها املركز الثامن يف ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد ١٩ نقطة من ١٤ 

مباراة، ب٦ انتصارات وتعادل و٧ هزائم.

                         

باريس/ متابعة الزوراء:
وجه مسؤولو باريس سان جريمان أنظارهم إىل أحد الالعبني 

البارزين يف صفوف آرسنال خالل املوسم الحايل.
ووفقا لشبكة لو سبورت 10 الفرنسية، فإن نارص الخليفي، 
جابرييل  بقدرات  معجب  جريمان،  سان  باريس  رئيس 

مارتينييل، جناح آرسنال.
نصيحة  طلب  الخليفي  أن  إىل  الفرنسية  الشبكة  وأشارت 
مواطنه  مع  التعاقد  حول  باريس،  نجم  سيلفا،  دا  نيمار 

(مارتينييل).
وأوضحت لو سبورت 10 أن نيمار كان مؤيدا لرأي الخليفي 
الالعب  أن  تؤكد  األخرية  األنباء  لكن  مارتينييل،  ضم  بشأن 

قريب من تجديد عقده مع آرسنال.
من  األخرية  للمرحلة  وصل  مارتينييل  إن  تقارير،  وقالت 
مع  عقدا  وسيوقع  التجديد،  بشأن  آرسنال  مع  املفاوضات 

الجانرز حتى 2027.
ساهم  إذ  آرسنال،  مع  استثنائيا  موسما  جابرييل  ويقدم 
بتسجيل 7 أهداف مع الجانرز، فيما صنع هدفني خالل 19 

مشاركة بالربيمرليج.
املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  ترتيب  يتصدر  آرسنال  أن  يذكر 
مانشسرت  مالحقه  عن  نقاط   5 بفارق  نقطة،   50 برصيد 

سيتي.

الدوحة / متابعة الزوراء:
أصدر نادي السد بياناً رسمياً عرب حسابه الرسمي عىل تويرت 

أوضح فيه موقفه من الالعب عبد الكريم حسن.
وقال النادي إّنه باإلشارة إىل األخبار املعلنة يف اآلونة األخرية من 
جانب رشكة نادي الجهراء الكويتي لكرة القدم بشأن التوقيع 
أّن  تأكيد  السد  نادي  الكريم حسن تود رشكة  الالعب عبد  مع 
الالعب املذكور أعاله قام بإنهاء تعاقده مبكراً ومن طرف واحد 
مع رشكة نادي السد بدون سبب أو عذر مقبول. وبناء عىل ما 
التفويض  أعطت  قد  القدم  لكرة  السد  نادي  فإّن رشكة  تقدم 
عبد  الالعب  ضد  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  القانوني  للقسم 

الكريم حسن وأي ناٍد آخر لضمان حقوق ومصالح النادي.

لندن/ متابعة الزوراء:
تأهل مانشسرت يونايتد إىل الدور الخامس 
تألق  بفضل  اإلنكليزي  االتحاد  كأس  من 
كاسيمريو  نجميه  من  خالص  برازييل 

وفريد.
قائمة  إىل  يونايتد  مانشسرت  وانضم 
املتأهلني للدور الخامس من كأس االتحاد 
من  ريدينغ  عىل  فوزه  بعد  اإلنكليزي 
(التشامبيونشيب)  األوىل  الدرجة  دوري 

بثالثة أهداف لهدف.
السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 
الهولندي  دون أهداف بالرغم من اعتماد 
عىل  يونايتد  مانشسرت  مدرب  هاخ  تني 

معظم عنارصه األساسية.
الحلول  كاسيمريو  الربازييل  ووجد 
التقدم  منح  بعدما  رسيعاً  الضيف  لدفاع 
قرابة  خالل  بثنائية  يونايتد  ملانشسرت 
من  د (٥٤ و٥٨) مستفيداً  خمس دقائق 

تمريرتني ملواطنيه أنتوني وفريد.
السابق  اإلنكليزي  الدويل  كارول  وتعرّض 
للطرد بتلقيه اإلنذار األصفر الثاني (٦٥) 
مانشسرت  ليمنح  فريد  يعود  أن  قبل 

يونايتد هدف تأمني الفوز .(٦٦) 
املباراة  يف  إرشاكه  من  دقائق  ثالث  وبعد 
تسجيل  من  أماندو  السنغايل  تمكن 
الثانية  الدقيقة  يف  الرشيف  ريدينغ  هدف 
بايرن  سقط  أملانيا،  ويف  والسبعني. 
ميونيخ يف فخ التعادل للمرة الثالثة توالياً 
ضيفه  مع  النقاط  تقاسم  عندما  وذلك 

آينرتاخت فرانكفورت ١-١ ضمن الجولة 
١٨ من الدوري األملاني لكرة القدم.

اللقب  حامل  البافاري  الفريق  وأنهى 
عليه  وقع  بهدف  متقدماً  األول  الشوط 
يف  ردوا  الضيوف  لكن   ،٣٤ ساني  لوروا 
الدويل  عرب  التعادل  بهدف  الثاني  الشوط 

الفرنيس راندال كولو مواني ٦٩.
بايرن ميونيخ صار رصيده ٣٧ نقطة عىل 
قمة الرتتيب، لكن بفارق نقطة واحدة عن 

فرانكفورت  آينرتاخت  أما  برلني،  أونيون 
فوصل إىل النقطة ٣٢ يف املركز الخامس.

املدرب  ألبناء  توالياً  الثالث  التعادل  وهذا 
وكولن  اليبزيغ  بعد  ناغليسمان  يوليان 

وبنفس النتيجة ١-١.
وبقي بايرن من دون فوز يف العام الجديد 
أن  بعد   ،١٩٧٨ منذ  األوىل  املرة  وهذه 
مونديال  عطلة  بعد  املنافسات  استنأف 

قطر ٢٠٢٢ والعطلة الشتوية.

ولم يذق بايرن طعم االنتصارات منذ عودة 
استمرار  من  خشية  وسط  املنافسات، 
العقم الهجومي بعدما سّجل ثالثة أهداف 
فقط يف آخر ثالث مباريات، مقارنة بـ٤٩ 
بمعدل  أي  سبقت،  مباراة   ١٥ يف  هدًفا 

٣٫٢٦ أهداف يف املباراة الواحدة.
العودة  يف  بيتيس  ريال  نجح  اسبانيا،  يف 
خيتايف  دار  عقر  من  ثمينة  نقاط  بثالث 
عىل  جمعهما  الذي  اللقاء  يف  قاتل  بهدف 

ملعب (كوليسيوم ألفونسو برييز)، ضمن 
الجولة ١٩ بالدوري اإلسباني «الليجا».

يف  املوقف  سيد  هو  السلبي  التعادل  ظل 
لتحمل  الدقيقة ٨٦  أن جاءت  إىل  املباراة، 
من  الفريقني،  بني  االشتباك  فض  هدف 

ركلة جزاء سجلها بورخا إجليسياس.
وبهذا الفوز القاتل يعود الفريق األندليس 
لدرب االنتصارات رسيعا بعد خسارته يف 

الجولة املاضية بهدف عىل يد إسبانيول.
يأتي  نقطة   ٣١ البيتيس  رصيد  وأصبح 
أمام  له  مؤجلة  مباراة  مع  خامسا،  بها 

برشلونة.
بينما واصل خيتايف مسلسل نزيف النقاط 
بعد أن تلقى خسارته الرابعة عىل التوايل، 
نقطة  بـ١٧  ليبقى  املوسم،  هذا  العارشة 
بدخول  مهددا  ويبقى  الـ١٧،  املركز  يف 

منطقة الهبوط.
يف ايطاليا، عاد أتاالنتا إىل درب االنتصارات 
بالفوز عىل سامبدوريا بهدفني نظيفني، 
يف إطار الجولة ال٢٠ من الدوري اإليطايل.

الظهري  ألتاالنتا،  الفوز  هديف  سجل 
والعب   (٤٢) ماهيل  يواكيم  الدنماركي 
الوسط اإلنجليزي أديموال لوكمان .(٥٧) 
بهذه النتيجة ارتفع رصيد أتاالنتا إىل ٣٨ 
نقطة يف املركز الثالث، بينما تجمد رصيد 

سامبدوريا عند ٩ نقاط يف املركز ال١٩.
ويتصدر نابويل البطولة برصيد ٥٠ نقطة 
بفارق ١٠ نقاط عن إنرت ميالن يف املركز 

الثاني.
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أنقرة/متابعة الزوراء:
اإلعالميـة  املنظمـات  أعربـت   
بشـأن  قلقهـا  عـن  الرتكيـة 
مضايقـة صحفيـة مـن إذاعة 
حاولـت  أمـريكا“  ”صـوت 
اسـتجواب زعيم حزب الحركة 
اليمينـي  الرتكـي  القوميـة 

املتطرف دولت بهجيل.
وجهت الصحفية يلـدز يازجي 
أوغلـو سـؤاال إىل بهجـيل بعـد 
اجتماع الحزب يف مبنى الربملان 
يف أنقرة حول حادثة قتل سنان 
ألتيس الرئيس السـابق ملنظمة 
الرماديـة“  ”الذئـاب  مافيـا 
وهـي الجنـاح الشـبابي لحزب 
املتطـرف.  القوميـة  الحركـة 
للحادث  ويظهر مقطع فيديـو 
وسـط  يسـري  وهـو  بهجـيل 
زحمة املراسـلني. وبينما تطرح 
يازجـي أوغلو سـؤاال، ُيسـمع 
بهجيل يقول ”اهتمي بشـؤونك 

الخاصة“.
وبعـد ذلك دفـع رئيـس أركان 
بهجيل امليكروفونات بعيدا، كما 
دفع نائب للحزب يازجي أوغلو 

بعيدا عن الطريق.
يف  برصاصـة  أتيـس  وُقتـل 
كان  بينمـا  أنقـرة،  العاصمـة 
يغـادر شـقته مـع صديـق يف 
الثالثني من ديسـمرب من العام 

املايض.
القوميون حـزب الحركة  واتهم 
القوميـة بالفشـل يف الـرد عـىل 
أتيـس منصب  مقتلـه. وشـغل 
رئيـس الذئـاب الرماديـة قبـل 
أن يقيلـه زعيـم حـزب الحركة 
القوميـة وكان هدفـا ألعضـاء 
التواصل  املجموعة عىل وسـائل 

االجتماعي.
وبعـد أن قتـل مسـلحون أتيس 
يف أنقـرة، انتقد بعـض املؤيدين 
الوطنيني حزب الحركة القومية 
لعدم تعليقه عـىل حادثة القتل. 
ويف خطاب برملاني هذا الشـهر، 
قال بهجيل إن بعض الناس كانوا 
القتل إللقاء  يحاولون استخدام 
ظـالل عـىل الحـزب ”باتهامات 
ال أسـاس لهـا تهـدف إىل خلـق 
صدوع“ يف التحالف الذي شـكله 

مع حزب العدالة والتنمية.
واتهمـت الذئـاب الرمادية، التي 
عملـت داخـل تركيـا لعقود من 
أعمـال عنف  بارتكاب  الزمـان، 

بشـكل  سياسـية  دوافـع  ذات 
اليسـار  زعمـاء  ضـد  رئيـيس 
الطائفيـة  واألقليـة  واألكـراد 

العلوية يف تركيا.
كمـا تعرضـت املنظمـة لتدقيق 
متزايـد يف أوروبا منذ أن حظرها 
يف  الفرنسـيون  املسـؤولون 
أعمـال  الرتكابهـا   2020 عـام 
عنـف والتحريـض عـىل خطاب 

الكراهية.
يذكر أن حـزب الحركة القومية 
لديـه تحالف سـيايس مع حزب 
يف  الحاكـم  والتنميـة  العدالـة 
تركيـا وسـبق أن رفضا مقرتحا 
برملانيا تقدم به حزب الشـعوب 
لألكـراد  املـوايل  الديمقراطـي 
طالب فيه بالتحقيق يف العالقات 
املفرتضـة ملنظمات إجرامية مع 
الحكومة الرتكيـة، وفق ما ذكر 

موقع بولد ميديا اإلخباري.
ويف أعقاب الحادث، انتقد أعضاء 
القوميـة  الحركـة  حـزب  مـن 
وأنصـاره يازجـي أوغلـو عـىل 

وسائل التواصل االجتماعي.
واتهم النائـب عن حزب الحركة 
أوزدمـري  إسـماعيل  القوميـة 
الصحفية عىل تويرت ”بالترصف 

كمحرضة بحجة طرح سؤال“.
تويـرت  عـىل  هاشـتاغ  وانتـرش 
يشـري إىل يازجي أوغلو عىل أنها 
”محرضة“ و“عميلة“، ووجهت 
منشـورات عىل وسائل التواصل 
وتعليقات  إهانـات  االجتماعـي 
إن  قائلـة  للمراسـلة،  معاديـة 
الشـعب الرتكي سـوف يسـكت 

إذاعة ”صوت أمريكا“.
ودافـع املرشعـون املعارضـون 

ودعاة اإلعالم عن يازجي، قائلني 
إن مهمـة وسـائل اإلعـالم هي 

طرح األسئلة.
وشـارك أوزغـور أوزيـل نائـب 
رئيس املجموعة الربملانية لحزب 
املعارضة الرئيس يف تركيا، حزب 
الشعب الجمهوري، مقطع فيديو 
للحـادث عـىل وسـائل التواصل 
االجتماعـي وقـال ”الصحفيون 
ليسوا من يطرحون األسئلة التي 
تريدونهـا. نحـن نديـن التوبيخ 
اللفظي والتدخل الجسـدي ضد 
يطرحـون  الذيـن  الصحفيـني 

األسئلة نيابة عن الجمهور“.
وانتقد عيل باباجان رئيس حزب 
الديمقراطيـة والتقـدم (ديفا)، 
وهو جزء مـن تحالف املعارضة 
العدالـة  حـزب  ضـد  املشـكلة 
والتنميـة الحاكم، الطريقة التي 
تحـدث بها زعيم حـزب الحركة 

القومية إىل الصحفية.
املراسـلني  جمعيـة  وقالـت 
الربملانيـني يف تركيـا إن التدخـل 
الجسـدي ضـد الصحفيـني من 
قبل املسؤولني أو أعضاء الحزب 

أمر غري مقبول.
وقالت يازجي أوغلو إنها تأسف 
لكونها موضوع تقرير إخباري. 
وأضافت إلذاعة ”صوت أمريكا“، 
”الجزء األكثر حزنا هو أن عضوا 
يف الربملـان هـي التـي دفعتنـي 
جسـديا وليس الحراسة األمنية 
ألحد السياسـيني. لم يتم سـؤال 
بهجيل بشكل مبارش عن جريمة 
القتل واملزاعـم التي أحاطت بها 

من قبل.
كان  إذا  عمـا  أسـأله  أن  أردت 

يرغب يف الرد. كان من املزعج أن 
أرى أنني متهمة بكوني مستفزة 

باإلضافة إىل ما حدث“.
ورفضـت املجموعـات اإلعالمية 
الرتكية التعليقات عىل أن يازجي 

أوغلو كانت مستفزة.
وقال فاروق إريـن رئيس اتحاد 
النقابـات العماليـة التقدمية يف 
تركيا، إن ”مثـل هذه االتهامات 
ضد يازجي أوغلـو غري مقبولة. 

إنها عضو يف النقابة“.
وأضاف ”طرحـت يازجي أوغلو 
السـؤال بطريقة الئقـة للغاية، 
لقد كان الجمهور الرتكي مهتما 
بمعرفتـة اإلجابـة. لكن قيل لها 
أن تهتـم بشـؤونها الخاصة. يف 

الواقع، هذا هو عملها“.
وقال إيـرول أوندير أوغلو املمثل 
الرتكـي ملنظمـة مراسـلون بال 
حـدود ”يف الديمقراطيـات، تعد 
الصحفي  امللحـة مـن  األسـئلة 
حالـة عاديـة حيـث يجـب عىل 
األشـخاص الذيـن يطلقون عىل 

أنفسهم سياسيني التكيف“.
وأضـاف ”إذا تـم تصنيف إحدى 
الزميـالت عـىل أنهـا محرضـة 
وُطلـب منها أن تهتم بشـؤونها 
الخاصـة ملجـرد أنهـا طرحـت 
سـؤاال كجـزء مـن وظيفتهـا، 
فهذا مؤرش عـىل أن أولئك الذين 
يتوقـون إىل مجتمـع مغلـق قد 

أصيبوا بالقلق“.
وقال سيبل غونيس األمني العام 
لجمعية الصحفيـني األتراك إن 
”الصحفيـني يعملـون يف بيئـة 
مخيفـة، حيث يعيشـون تحت 

التهديد“.

 لندن/متابعة الزوراء:
بعد أيـام من حظر الهند فيلمـاً وثائقياً 
مـن إنتاج ”بـي بي يس“، يدقـق يف دور 
رئيـس الـوزراء نارينـدرا مـودي خالل 
أعمـال الشـغب املناهضـة للمسـلمني 
عـام 2002، أرسعـت السـلطات لوقف 
عرضـه يف الكليـات والجامعات، وتقييد 
نـرش مقاطع منه عىل وسـائل التواصل 
تعرضـت  خطـوة  يف  االجتماعـي، 
النتقـادات، ووصفت بأنهـا اعتداء عىل 

حرية الصحافة.
لـم تبث ”بـي بي يس“ الفيلـم الوثائقي 
”الهند: سؤال مودي“، املكون من جزءين 
يف الهند، لكن الحكومة الفيدرالية هناك 
منعته خـالل نهايـة األسـبوع املايض، 
كما حظرت مشـاركة مقاطع منه عىل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي، اعتماداً 
عىل سـلطات الطوارئ، بموجب قوانني 
تكنولوجيـا املعلومـات. وامتثل تطبيقا 
تويرت ويوتيوب لطلب الحكومة الهندية، 

وأزاال روابط الفيلم الوثائقي.
ذّكـر الجزء األول مـن الفيلـم الوثائقي 
بالفـرتة األكثر إثـارة للجدل يف مسـرية 
مـودي السياسـية، عندما كان رئيسـاً 
لـوزراء واليـة غوجـارات الغربيـة عام 
2002. وركز عىل أعمال الشغب الدامية 
املعادية للمسـلمني التـي راح ضحيتها 

أكثر من ألف شخص.
األسـبوع املـايض، وصفـت الخارجيـة 
الهنديـة الفيلـم الوثائقي بأنـه ”دعاية 
تهدف إىل الرتويج لرواية مشوهة تفتقر 
إىل املوضوعية“، كمـا انتقدت ”التحيز“ 
املسـتمرة“.  االسـتعمارية  و“العقليـة 
وندد كبري املستشـارين يف وزارة اإلعالم 
واإلذاعـة الحكوميـة، كانشـان غوبتا، 
بالفيلم، ووصفه بأنـه ”قمامة معادية 
للهند“. وقـال إن ”تويـرت“ و“يوتيوب“ 
تلقتـا أوامر بحظر روابـط الفيلم، وأكد 

أنهما ”امتثلتا للتوجيهات“.
مـن جهة ثانية، أكـدت ”بي بي يس“ أن 
الفيلـم الوثائقي ”خضـع لبحث دقيق“ 
وشـمل مجموعة واسـعة من األصوات 
واآلراء. وأضافـت يف بيان: ”عرضنا عىل 
الحكومـة الهنديـة الحـق يف الـرد عـىل 
املسـائل التي أثـريت يف الفيلم الوثائقي، 

لكنها رفضت“.
وما أثار قلقاً أكرب وسـط هذا االستنفار 
التنسـيق  الوثائقـي هـو  الفيلـم  عـىل 
بـني الحكومـة الهنديـة وبـني عمالقة 
”تويـرت“  وتحديـداً  التكنولوجيـا، 
قـال  السـياق،  هـذا  ويف  و“يوتيـوب“. 
الصحفـي الهندي، رقيب حمـدي نايك، 
ملوقع ذي إنرتسـبت اإلخباري: ”وجهت 
الحكومـة الهنديـة مئـات الطلبـات إىل 
منصات مختلفة للتواصـل االجتماعي، 
لحـذف  وتويـرت،  يوتيـوب  وتحديـداً 
املنشـورات التي تتضمن مقتطفات من 
الفيلم الوثائقي أو روابط له“. وأضاف: 
”من املعيب أن الرشكتني امتثلتا ملطالب 

السـلطات وأزالتا الكثري من املشاركات 
ومقاطع الفيديو“. وأشار إىل أن ”الفيلم 
الوثائقـي أثـار قلق مودي ألنـه يواصل 
التهـرب مـن املسـاءلة عـن تواطؤه يف 
أعمال العنف. إنه يرى يف الفيلم الوثائقي 
تهديـداً لصورته دولياً، وقد شـن حملة 

غري مسبوقة ضده يف الهند“.
هـذا النـوع مـن الرقابة الـذي يتضمن 
تعتيماً عىل جرائم ضد اإلنسانية ارتكبها 
زعيـم سـيايس أجنبـي تثـري مخـاوف 
بشـأن ممارسـات ”تويرت“، ال سيما يف 
ظل إدارتها الجديدة، إذ اسـتحوذ عليها 
امللياردير إيلون ماسـك، نهاية أكتوبر/ 
ترشيـن األول املايض، مقابـل 44 مليار 

دوالر.
ردد ماسك، املالك أيضاً لرشكتي سبيس 
إكـس وِتسـال، مزاعمـه بأنـه ”مؤيـد 
باملطلـق لحريـة التعبـري“. أحدثت هذه 
النقطة جـدالً واسـعاً، وتمحورت حول 
إمكانيـة اسـتغالل هذا التوجـه يف منح 
منرب للمتطرفـني والعنرصيني وغريهم. 
وبينما عّرب ماسـك عـن فخرة بالتصدي 
يف  املحافظـون  واجهـه  الـذي  للقمـع 
الواليـات املتحدة عىل منصـات التواصل 
االجتماعي، وهو األمر الذي وصفه بأنه 
ليس أقل من ”معركة من أجل مستقبل 
الحضارة“، يبدو أنه يفشـل يف تحد أكثر 
خطـورة، وهو التصـدي لطلبات القمع 
مـن الحكومات األجنبية. ماسـك حاول 
طبعاً تربير املوقف الذي اتخذته ”تويرت“ 
إزاء الفيلم الوثائقي يف الهند، إذ غرّد: ”ال 
يمكنني إصالح كل مـا يتعلق بتويرت، يف 
أنحاء العالم كافة، بني عشية وضحاها، 
وسـط انهماكي بتشغيل تسال وسبيس 

إكس وغريهما“.
أمـا املتحـدث باسـم ”يوتيـوب“، جاك 
إن  مالـون، فقـال لــ“ذي إنرتسـبت“ 
روابـط الفيلـم الوثائقـي حذفـت مـن 
املنصة بسـبب مطالب من ”بي بي يس“ 
تتعلـق بحقـوق الطبـع والنـرش. لكنه 
رفض التعليق عىل الطلبات التي قدمتها 

الحكومة الهندية.
يف مواجهـة هـذه الرقابـة عـىل الفيلـم 
الوثائقي، نـرش عضوا الربملـان الهندي 
من حـزب ترينامـول املعـارض، ماهوا 
مويـرتا وديريك أوبرايـن، روابط له عىل 

شـبكة اإلنرتنت. منشـور مويرتا ال يزال 
متاحاً عىل ”تويرت“، لكن رابط الفيلم ال 
يعمل. أما منشـور أوبراين فحذف كله. 
حتـى أن ”تويـرت“ منعت املسـتخدمني 
الهنود من االطالع عىل منشورين للممثل 
جون كوزاك عـن الفيلم الوثائقي. وقال 
كوزاك، لـ“ذي إنرتسبت“ أيضاً: ”تلقيت 
إشـعارين يعلماننـي بأننـي ممنـوع يف 
الهند“. السـينمائي األمريكي ألف كتاباً 
عنوانـه ”ما يمكن ومـا ال يمكن قوله“ 
 Things That Can And Cannot Be
الشـهرية  الهنديـة  العاملـة  مـع   Said
أرونداتي روي، وهي من أشـد املنتقدات 

لحكومة مودي.
مارسـت حكومة الهند الضغط بانتظام 
عىل ”تويـرت“، يف محاولة ليل ذراعها. يف 
مرحلـة ما، هـددت الحكومـة باعتقال 
بسـبب  البـالد،  يف  ”تويـرت“  موظفـي 
رفضهـم حظر الحسـابات التي يديرها 
منتقدون. قبل تويل ماسك زمام األمور، 
كان لـدى ”تويرت“ معدل امتثال بنسـبة 
20 يف املائـة لطلبات الحكومية الهندية. 
لكنه حني اسـتحوذ عـىل الرشكة، رسح 
نحـو 90 يف املائة من موظفيها يف الهند، 
البالـغ عددهم نحـو 200 موظف، وفقاً 
لـ“ذي إنرتسبت“. ويبدو حالياً أنه يتجه 
أكثـر فأكثـر نحـو الخضـوع للحكومة 
الهنديـة. قد يكون سـبب الخضوع هو 
تشـابك أعمال ماسـك األخـرى. إذ لديه 
مصالـح تجاريـة خاصـة بـه يف الهند، 
حيـث تحاول رشكته ِتسـال الضغط من 
أجـل إعفائها من الرضائـب للدخول إىل 

السوق.
يف السياق نفسه، تعرضت رشكة غوغل، 
املالكة ملنصة يوتيوب، لضغوط شـديدة 
مـن الحكومة الهنديـة. ُتظهـر تقارير 
الشـفافية العامة للرشكـة أن الحكومة 
الهنديـة وجهت أكثر مـن 15 ألف طلب 
لحذف منشورات منذ عام 2011، مقارنة 
بأقل من 5 آالف طلب قدمتها أملانيا مثالً 
ونحـو 11 ألف طلـب للواليـات املتحدة 
األمريكية، يف الفرتة الزمنية نفسها. بني 
ينايـر/ كانون الثانـي ويونيو/حزيران 
من عـام 2022، فرضت ”غوغل“ رقابة 
عـىل 9 يف املائـة مـن املنشـورات التـي 

احتجت عليها الحكومة الهندية.
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باريس/متابعة الزوراء:
عندمـا ملعت يف مخيلتي فكرة إنشـاء موقع 
محيل يجمع مختلف املعطيـات واملعلومات 
واألخبـار عن املنطقـة التي أعيـش فيها يف 
الجزائـر، كل ما سـيطر عىل تفكـريي آنذاك 
هـو كيـف أجسـد الفكـرة. لم يخطـر ببايل 
البعد االقتصادي للموضـوع، وأقصد بالبعد 
االقتصـادي هـو اسـتدامة هذه الوسـيلة، 
وكان هـذا األمر من بني الدروس املهمة التي 
ترسـخت يف ذهني خـالل تجربتي مع مركز 

التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشئة.  
فقـد تخطـر ببالك فكرة محـددة وتبارش يف 
تنفيذهـا وتلقى املسـاعدة الالزمـة لتنطلق 

لكن، هل خططت فعًال لتستمر؟  
رغم انطـالق مرشوع أقواس نـت اإلعالمي 
بقـوة عـام ٢٠١٧ ويف فـرتة قصـرية أثبـت 
وجوده كإعالم محيل يرصد وينقل ما يحدث 
يف املنطقـة، إال أنـه عرف فـرتات صعبة من 
املد والجزر نظـًرا الختالف العمـل اإلعالمي 
عـن إدراة مـرشوع إعالمـي وكذلـك نقص 
الجهات املختصة لالستشـارة يف مجال إدارة 
املشـاريع اإلعالمية يف املنطقـة التي أعيش 
فيها، وهـذا مـا جعلني أكتسـب معلومات 
مـن خالل العديد مـن األخطـاء التي مررت 
بها، من تأسـيس املوقـع إىل تكوين الفريق، 
إىل وضع خطة لالستمرار، إضافة إىل كيفية 
إدارة العمـل يف وقت األزمات مثل كوفيد ١٩. 
وجـاءت تجربة مركـز التوجيـه للمبادرات 
اإلعالمية الناشئة يف الوقت املناسب من أجل 
إعادة بعث املرشوع وإنعاشـه ووضعه عىل 

املسار السليم، لينطلق ويصمد.    
أول ما تتعلمه وقبل ولوجك إىل برنامج مركز 
التوجيـه، هـو طريقـة التقديـم للربنامج، 
فخالل ملء استمارة التقديم عليك أن تكون 
واضًحا بشـأن فكرة املرشوع، والهدف منه، 
وُيطلب أيًضـا أن تكون واضًحا مع نفسـك 
بخصوص هدفك من املشاركة وتفرغك لها، 
وهذا االلتـزام بحد ذاته لبنة أساسـية نحو 

تطوير مرشوعك.  

الفـرق بـني املـرشوع اإلعالمـي واملرشوع 
التجـاري: اعتقـدُت يف بداية األمـر أّن تنفيذ 
مرشوعي اإلعالمي يقترص فقط عىل خدمة 
املجتمـع والصحافـة الحـرة، وركـزُت عىل 
التغطيـات اإلعالميـة، لكـن عند إتـالف أي 
وسيلة من وسائل العمل كاكامريا أو بطاقة 
الذاكـرة  أو حتـى املوبايل الشـخيص، وعند 
احتياجـك لضمان اجتماعـي ألحد العاملني 
معـك، يصفعـك هـذا الواقع لتعيـد التفكري 
يف خطواتـك يف هـذا املـرشوع، فاملـرشوع 
اإلعالمي ال يختلـف عن أي مرشوع  تجاري 
آخـر، وهو يحتاج إىل رأسـمال ولفريق عمل 
محمـي قانونًيا ومؤمـن اجتماعًيا، ويعتمد 
املـرشوع عىل خطط لجنـي مداخيل تضمن 
له االستمرارية، وهذه النقطة التي لم تأخذ 
حيـزًا كبـرًيا يف خطـة عمـيل وأدت إىل توتر 
واهتزاز يف سري املرشوع. صحيح أّن الرتكيز 
عىل تقديم محتـوى جيد هو هدف املرشوع 
لكـن ال بّد مـن وضع أهـداف مادية تسـند 

املرشوع.  

تعلمُت كيف أؤسـس للمـرشوع: ينطلق كل 
مـرشوع من فكـرة ولكن ليسـت كل فكرة 
تصلح ألن تكون مرشوًعا، الشـغف ال يكفي 
وحـده، قد يدفعك للتهـور والدخول يف عالم 
املشـاريع، لكن إن لـم يكن هناك تأسـيس 
لهـذا الشـغف ودراسـة االحتياجـات التـي 
باسـتطاعته تلبيتها، قد يبقـى مجرد حالة 
ظرفية تنتهـي بمجرد اعتقادك أنك حاولت، 
ويف أسوأ الحاالت قد يصيبك اإلحباط وتلقي 
اللوم عىل كل من حولك إال نفسك. وقد أثبتت 
الدراسـات أّن مرشوًعا واحًدا من بني تسعة 

مشاريع قابل لالستمرار.  
لهـذا وجهنـا املختصـون بمركـز التوجيـه 
للمبادرات الناشـئة لطريقة تحويل الفكرة 

إىل مرشوع وذلك من خالل: 
تحديد الهدف الرئيـس للمرشوع، ورضورة 
معرفة جمهورك والفئة املسـتهدفة بشـكل 
دقيق، ومـن خالله تقوم بتحديد األنشـطة 
الرئيسية للمرشوع، بالتايل تتمكن من رسم 
خطة للمرشوع ومعرفـة احتياجاته املادية 

والبرشيـة. ويفضل استشـارة مختصني يف 
املجال للمسـاعدة مثل محاسـب مايل مثًال. 
ويمكن االستعانة بنموذج تصميم املرشوع، 

وهو متاح عىل اإلنرتنت.  
االهتمـام بالعالمة التجارية ملرشوعك، أو ما 
تعـرف بالرباند، وهذا بهـدف التميز ويكون 
مـن اختيـارك السـم املـرشوع ثـم تصميم 

الشعار إىل طرق الرتويج له.  
املـايل للمـرشوع وطـرق  الجانـب  دراسـة 
الحصول عىل تمويل، لعـّل من أكثر املحاور 
التـي أرقتنـي يف املـرشوع، والتـي كادت أن 
تؤدي إىل نتائـج وخيمة، عدم اطالعي الكايف 
وفهمـي إلدارة الجانـب املـايل يف املـرشوع، 
بدايـة من تحديـد امليزانيـة الالزمة إىل طرق 
الحصـول عـىل التمويل، ومن خـالل خرباء 
مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشـئة 
والويبينـارات املقّدمة فيه، تطرقنا بشـكل 
املـايل  اإلطـار  تحديـد  معرفـة   إىل  محـدد 
للمرشوع، سـواء كان املرشوع بودكاسـت، 
أو تصوير قصيص، أو تحقيق اسـتقصائي. 

كل مـرشوع له احتياجـات مادية وبرشية، 
واملطلـوب منـك كمدير للمـرشوع أن تحدد 
هذه االحتياجات بدقة، باإلضافة إىل معرفة 
حرصهـا يف جـدول احرتايف واضـح، لتكون 
عىل دراية بحيثيات املرشوع وتسـهل عملية 
توصيل الفكرة للمستثمر أو للجهة املمولة.   
إىل جانـب مـا تقـّدم، يجـب وضـع خطـة 
واسرتاتيجية بحيث يكون للمرشوع عائدات 
مادية ليدعم نفسـه بنفسـه يف حالة غياب 

التمويل.  
تكوين فريـق العمل، حتـى وإن كنت تجيد 
فعل كل يشء لوحدك، يحتاج املرشوع لفريق 
عمل من أجل االسـتمرار، لهذا فإّن تقسـيم 
املهام يسـاعد يف إتقان العمل يف وقت مريح. 
لذلـك اختيـار فريـق العمل يكـون بناًء عىل 
دراسـتك الدقيقـة ملرشوعك، وهـذا ال يعني 
أنـك سـتلقي بكافة املهـام عليهـم، بل عىل 
العكس سـتعمل غالًبا بشكل مضاعف ألنك 
تسـعى لنجاح مرشوع بوجودهم، فستفكر 

يف استقرارهم واستدامة املرشوع.  
االطالع عىل خربات وتجارب اآلخرين، يعترب 
هذا األمر هدية مشـاركتنا يف برنامج مركز 
التوجيـه، فليس هناك أفضل مـن أن تتعلم 
من تجارب اآلخرين بأخطائهم ونجاحاتهم، 
تحدياتهـم،  عـىل  تغلبـوا  كيـف  وخاصـة 
وألّن املركـز يجمـع بني مشـاركني/ات من 
مختلف الدول فتسـنى لنا مشاركة تجاربنا 
وتحدياتنـا، واسـتفدنا مـن النصائـح التي 
وجهـت لهـم. فمعرفة أنني لسـت الوحيدة 
التي تعيش مغامـرة إدارة مرشوع إعالمي، 
ووجود نسـاء أخريـات يف املجموعة، أعطى 
نوًعا من الدفع املعنوي والسـند أيًضا. فرغم 
اختالف البيئة وجدنا نقاًطا مشـرتكة بيننا، 
يف البحث عن ممولني، والتوتر الذي يصاحبنا 
فيمـا إذا كنـا اتخذنا القـرار الصحيح أم ال، 
وبقينـا عـىل تواصـل حتـى بعد الجلسـات 
التدريبيـة من أجـل التشـاور والحديث عن 

مشاريعنا وسبل تطويرها. 
كيف استفاد مرشوعي؟

يف  املوجهـني  مـع  الجلسـات  بدايـة  منـذ 
برنامج مركز التوجيه رمزي تسـدل وأحمد 
املـرشوع  بنـاء  إعـادة  بـدأت يف  عصمـت، 
أصعـب  يف  كان  وأنـه  خصوصـا  مجـدًدا،  
حاالتـه، فكانـت البداية عىل ورقـة بيضاء 
مـع مراعـاة التجربة وما مررنا به سـابًقا، 
فحـددت مـن جديد مـن نحن ومـاذا نقدم، 
وأرسـيت نموذج األعمال الخاص بنا، أملمت 
قدر اإلمكان بكل جوانب املرشوع، وأعطيت 
كل محـور حقـه مـن الوقـت يف الدراسـة، 
مثل أنشـطة املرشوع الرئيسـية خاصة تلك 
التي لها عائـدات مادية، االحتياجات املادية 
والبرشية وطريقـة تكوين فريق الذي يدفع 
بعجلـة املرشوع لألمـام، وبفضل توجيهات 
املدربني، أعددت مسودات ملقرتح تمويل، إىل 
أن أصبـت، وتوجهت باملقـرتح لعدة جهات 
ممولة، ونحـن يف مراحـل متقدمة من أجل 

عقد رشاكات.   
 بعد نهايـة الربنامج، يبدو مرشوعي وكأنه 
خـرج مـن غرفة إنعـاش، بطاقـة متجددة 
وصـورة أوضـح عـىل اسـتعداد للمواصلـة 

وخوض املغامرة.  
واليوم أنا ممتنة لهذه الفرصة التي بفضلها 
اسـتطعنا الحصول عىل منحة من الصندوق 
األوروبي للديمقراطية، ما ساعدنا عىل إطالق 
مجموعـة مـن الـدورات التكوينيـة لفائـدة 
املهتمـني بالصحافـة من الفتيات والشـباب 
يف املنطقة سـتدوم ملدة ١٢ شهرًا، واستقبلنا 
عرشات الطلبات للمشاركة، كما تمت دعوتنا 
لتغطية أهم األحداث الدولية يف املنطقة، مثل 
امللتقى الدويل حول اإلمام الشيخ املغييل وهو 
من أبـرز علماء املنطقة ولـه صيت إفريقي، 
وكذلك ليايل مرسح الصحراء الدولية التي كنا 
فيها  رشيًكا إعالمًيا واكب الحدث من بدايته 
لنهايته، وقريًبا سـنعقد رشاكـة مع منتدى 
مسـار للصحفيـني واإلعالميـني الجزائريني 
مـن أجل فتـح دورات تكوينيـة يف الصحافة 
واإلعالم.  (عن/ شبكة الصحفيني الدوليني- 

حنان بطاش)
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ما بني الفكرة والخيـال ثّمة توّجه الكتمال 
املعنى، وما بني املعنى والنضج ثّمة مهارة، 
ومـا بني املهارة والتدوين ثّمة لعبة ال يمكن 
ممارستها بغياب املقدرة والحافز اإلنتاجي. 
هكـذا هو النّص الذي يبدأ بفكرٍة شـفاهيٍة 
وينتهـي بتدويـٍن جمـايل، ال جمالية بدون 
مهـارة اللعبة التـي تقود البنـاء إىل مرحلة 
االنتهـاء الـكّيل من إنتاجية النـص. بمعنى 
أن البعض يذهب إىل الفكرة كشعٍر أو رسٍد, 
وينىس اللعبة التي تنتج هذه الفكرة، مثلما 
ينـىس املهـارة التي تبـدأ مـن أّول حرٍف يف 

العنوان وتنتهي بآخٍر حرف يف النهاية.
ولهذا نقف أمام عنوان مجموعة األديبة عبري 
خالـد يحيـي املعنونة (سأشـرتي ُحُلًما بال 
ثقـوب) لنربهن عىل لعبة املنتجة لقصصها 
الثالثـني املوّزعة عىل أربعة أقسـام معنونة 
هي األخرى (األحالم/ السخرية/ الرسائل/ 
املواقـف), وهـي تـكاد تكـون هنـا اللعبة 
الخارجيـة التـي ينظر لها املتلّقي ليسـتمّد 
سـاعات التلّقـي املقبلـة ملـا بعـد العنوان، 
وخاّصة وأن هذه الرؤيـة الخارجية تجعل 
من وجود الرتابط التفكيكي حاًرضا.. فهي 
تبدأ باألحالم, ليأتي بعدها قسـم السخرية 
سـواء من األحـالم ذاتها أو من مـا تحمله 
مـن غايـاٍت مختلفـة، ليكـون البحث عن 
الرسـائل التي تمنحها سخرية األحالم ومن 
ثـم مواقفها املختلفة سـواء كانـت عملية 
االقتناع بها أو التوّقف عندها كجزٍء مناوئ، 
ولذا سـيكون العنوان الرئيس هـو الناطق 
الرسمي باسـم هذه االقسام األربعة، ليس 
من ناحية اسـتلهامه للقصـص وعنوانات 
أقسامها وعنوانات القصص ذاتها التي تيش 
بهدفية واحدة يجمعهـا خيٌط ليس فكري، 
فحسـب, بل مخيايل مجرّد، ومهارة اللعبة/ 
البنية الكتابية، حتى لكأن امللتّقي سـيقف 
مثلمـا وقفـت املنتجـة بكلمة (سأشـرتي 

اإلرصاريـة/  املسـتقبلية/  الفعليـة/   (
املخاتلـة/ الغائيـة/ الصعبة أيًضـا، ألن ما 
بعـد (سـني) الفعل املسـتقبيل ثّمـة ما هو 
مخيـايل واقعي/ أمنية ليسـت مسـتحيلة، 
بل هـي أمنيـة معلّقـة بالتفسـري (ُحُلًما) 
فتكتمل ليس اللعبة التدوينية للعنوان, ألنه 
سيفّرس ليس من شكله الخارجي وإنما ما 
سـيأتي من قصص، بل من خالل الصعوبة 
واملستحيل، أو االنتهاج والتأويل، أو االرتداد 
والتجميل من خالل جملة (بال ثقوب) فيبدأ 
التأويـل مـن أّول لحظـة العنـوان الرئيس، 
من يأتـي ليبيع املنتجة حلًمـا واحًدا وليس 
مجموعـة أحالم، رشط أن تكون بال ثقوب، 
ألنها تريـد االحتفاظ بـه بتفاصيله التي ال 
يمحوها النهار واليقظة والتخلّص من لعبة 
املراوغة املكانية، ألن الحلم باألسـاس ليس 
واقًعا، فكيف تجمع بني الحلم والرشاء وبني 

الرشط والتحقيق.
إن اللعبة التدوينيـة يف هذه املجموعة التي 
تأخـذ عدًدا مـن األبعـاد. بعيًدا عـن قبولنا 

بالفكرة, ألننا ناقش املهارة والقدرة.. اللغة 
والشخوص.. الحوار والتأسيس. وبعيًدا عن 
عتبات التقديم وما اسـتعانت به من أقوال 
للمشـاهري أللكسـندر دوما وأوسكار وايلد 
وهنـري فان دايك وكذلك هيلني كيلر, والتي 
تـيش أنها حركات أفـكار القصص وغايتها 
والقصدية التـي تعتمد عليها، فهذه العتبة 
التوضيحية االستعانية ليست اعتباطية، بل 
لتجعل امللتّقي أمام حقيقتني يف هذه اللعبة. 
األوىل: إن الدخول لفهم األفكار يبدأ من فهم 
االسـتعانة بمثل هذه األقـوال. والثانية: إن 
هذه االسـتعانة ما هـي إّال توضيح للوعي, 
سواء الخاص باملنتجة أو بروحية القصص، 
وهذه األبعاد التي أخذتها اللعبة اإلنتاجية، 
ال تبـدأ بعناويـن القصـص، بل باألقسـام 
األربعـة، حيث وضعـت لكّل قسـم عنواًنا, 
ذكرناها سـابًقا.. وهو ما يعني أن االطالع 
عىل عنوانات كّل قسم يمّكن من الوصول إىل 
هدفية النّص الذي يحمـل جنبتني... األوىل: 
أن كّل قسـٍم لـم يكن ملجرّد وضعـه، وإنما 

لجمع ما هو متشـابه من األفكار. والجنبة 
الثانية: إنها تـيش بأنها متّصلة مع األخرى 
وال تقـرتب مـن ناحيـة الغايـة، وليس من 
ناحية الصنعة، ألن الصنعة متشابهٌة مثلما 
تكـون اللعبة يف اللغـة متشـابهة, والعالج 
متشـابه, وليس مجرّد جمٍع مـع اآلخر بل 

يجمع كّل قسم وما يفرّقه عن كل قسم.
إن اللعبة يف كّل قسـم تتّم بعـد اإلفراغ منه 
وقراءة ما يحتويه مـن قصص، تعتمد عىل 
خاصّية الحكايـة، مثلما تعتمد عىل تراتبية 
التدويـن، فـكّل مجموعٍة تعتمـد عىل ثالث 
فّعاليـات.. األوىل: إنها تحمـل أفكارها التي 
ترتبط بعنوان القسـم. الثانيـة: إنها تحمل 
متبنّياتها القصدية التي انوجدت من أجلها 
فكرة القّصة.. الثالثة: أنها تحمل خاصّيتها 
التدوينية يف الشكل الخارجي الذي يتم فيها 

تبويب التدوين.
إن البنيـة الكتابيـة يف هـذه املجموعـة ال 
تقودهـا الفكرة رغم إنها العمود األسـاس، 
بل تقودهـا اللغة وكيفية التدوين، فاملنتجة 

تقـود بحرفيـة اإلنتـاج مفاصـل التدويـن 
الداخيل، وهـذه املفاصل تعتمد اعتماًدا عىل 
تدويـر الحكاية لصالـح الفّن القصيص, وال 
ترتك الحكاية تقود املفردة، بل جعلت املفردة 
تقود النـص، فهي تلعب لعبتهـا يف التناوب 
مع ما بني رسدية التدويـن وروح الحكاية، 
تقف حيث تشـاء لتبدأ الرتقيم داخل النص، 
أو ترتك التقسيم عىل شكل مقاطع، أو ترتك 
النّص يكمـل قيافته كامًال.. ولذا فهي أيًضا 
يف الرتتيـب الخاص للغة، تجعـل األمر يأخذ 
ثالثة طرق.. الطريق األول: إنها لغٌة فيها من 
الشـعر الذي يجعل من النـّص قابًال للتلّقي 
والتفكري ال قابًال للتصديق املبارش العاطفي.. 
بمعنى أن الكثري مـن الكّتاب يعتمدون عىل 
تسـويق الحكاية بطريقـٍة مبارشٍة عرب لغٍة 
مبارشٍة تتـالءم مع القصدية التـي يريدها 
املنتج، لكن املنتجـة هنا جعلت اللّغة واحدًة 
مـن مفاتيح اللعب، بهدف اإلعالء من شـأن 
الرتاكيـب اللغويـة التـي تقرّب الصـورة إىل 
ذهنية املتلّقي (كنُت يف السادسِة من عمري 
حينما نظرُت إىل تلـك الرشيطِة البلهاِء التي 
ربطْت بها أّمي شـعري الذي كنـُت أحبُّ أن 
يغطَي جبهتي .. رأيُتها تسخُر مّني! تناولُت 
املزهرية النحاسـية التي كانت عىل الطاولة 
املجاورة، وانهلُت بها عليها، وأحلُتها نثاًرا!) 

ص ٥٦
الطريق الثاني: إنهـا لغٌة تعتمد عىل مقدرة 
اإليحـاء أكثر مـن مقدرة الـرشح لتفاصيل 
النّص، وهي بهذا تخرج من قالب املبارشة، 
لذا هي تحتاج اىل متلٍق يفّكر أكثر منه قارئ 
مسـرتٍخ عىل خارجيـة الحكايـة. (أغرْتني 
الشمُس بالخروِج من كهِف منزيل، ودعْتني 
للرتّيض عىل شـاطئ البحر، ورشب القهوة 
بحرضتهما، وألنني تأّخرُت بالخروج، ريثما 

أنهيـت بعـض األعمـال املنزليـة) ص ٨١
أمـا الطريـق الثالث: إنها لغـٌة تقود الرسد، 
اىل  مناطق جريئـٍة وإن بدت روحية، لكنها 

حرضت لتبنـي روح القصة التي تحتاج اىل 
مسـتويات مختلفة متداخلة مـع بعضها.

(لـم أُكمْل حديثي مـع الله، أحدهـم تدّخل 
مفسـًدا عـيل مناجاتـي وخلوتـي، كان قد 
سـبق يل أن جلسـت يف حرضتـه القدسـية 
لثواٍن عديـدة، وكانت حياتي تنسـاب أمام 
ناظري بسالسـة، كنت خاللها أبكي عىل ما 
فرّطت، وأضحك من سـعادة آنية منحنيها 

القديُر بفضٍل وكرم) ص٥٢
أنتجـت  منهـا  الكثـري  يف  القصـص  وألن 
بطريقة املتكلّم، لكنه يخاطب اآلخر سـواء 
منه املتلّقي أو املوما إليه، الذي يرد يف بعض 
األحيان ذكره وتوصيفه.. اسـمه وترتيبه. 
ولهذا فـإن حاصل جمع  التدوين القصيص 
يف هـذه املجموعـة أخـذت طريقـة اإلنتاج 
عرب ثالثة مسـتويات رئيسـية، مـع تداخل 
املسـتويات الثالثة األخرى. أّولها: املستوى 
اإلخباري الـذي يحتل الجزء األكرب يف عملية 
اإلخبـار مـن الـذات اىل الخـارج. ثانيهـا: 
املسـتوى التصويري الـذي يعتمد عىل فعل 
املفـردة املبـارشة أو الشـعرية يف غالبيتها, 
وهـو يتداخـل مـع املسـتوى القصـدي يف 
تبيـان مفاصـل القـص. ثالثها: املسـتوى 
الفلسـفي الـذي يحمل روح وهـدف النّص 
ككّل مـن خـالل بّث بعـض األفكار سـواء 
منهـا العقائدية أو حتـى الفكرية  املنعتقة 
مـن حبـل الغايـة الحكمائية مثـًال. وهذه 
املسـتويات كلّهـا تداخلـت مع املسـتويني 
التحليـيل والتأوييل، حيث تّتجـه املنتجة إىل 
ترسيب تحليلها الخاص يف هذه الجزئية أو 
تلـك من أجل خلق تأويـٍل يكون يف صالحها 

وأن يتم تقّبلها من قبل املتلّقي.
إن املجموعة فيها مهارة القّص التي لم تغب 
عنها مهـارة التدوين، وبالتايل مهارة اللعبة 
واملقـدرة عـىل قيـادة املسـتويات الرسدية 
لصالـح الفكـرة الداخليـة، وليـس لصالح 

الحكاية الخارجية.
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ِيف اللَّْحِن َنَرشُب ارواَح األناشيِد

                  َعَىل الضفاِف َوِمْن َكفِّ الَتَقالِيِد
َيا َنسَمًة َسَكرَْت َحْيُث الُعُذوِق َهَمت

                      َوالرأُد ُمْسَتِحَياً َفْوَق الَعَناِقيِد
َال ُتْمِهلِيِه إَذاً ِيف ايِّ ُمْنَعَطٍف  

                  ُكْوِنْيِه ، ِعنَد َسَخاءاِت املَوَاِعْيِد
َبنَي املَرَاِفِه ال َينتاُبِك َقَرتٌ

                     إال الَعَطاُء أ َيا ِبْنَت األجاويِد
َقْت َهذا الَصَفاَء َفَهل أْفَياؤِك َرسَ

             ِيل ان أُواِري َعَىل َخْوٍف َتَجاِعيدِي
ِيف َبرَزٍخ َقلٍِق َما َبنْيَ َواِصلِِه 

                    إىل الَضَباِب ِنَهاَياُت االخاِديِد
اْبُن الُحُروِب َواْبُن الَعْوِز َيطَعُنِني

                   َصْربٌ ، ُيِشرْيُ اىل ُكلِّ املََناِكيِد
َوالوَقُت ِديَُّتُه َتغريَبٌة َوُهَنا 

              َفخُّ املََساَفِة ..  َيا َنحُن «املِكاريِد»
َيغتاُلَنا َعلََناً يف أوِج َصحوَِتَنا 

                   َوالَغيُب َيشِطُب ارَقاَم املواليِد
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وسـط الصخب القصـّيص الهـادر، َثّمة 
مجموعات قصصّية انمازت عن غريها يف 
مشغلها الرتكيبّي الذي يسعى إىل املغايرة 
والتفرّد، فالرتاتبّية الشكلّية القائمة عىل 
االستنساخ املتواتر لنصوص املجموعات 
القصصّية معنـى ومبنى يجعلها يف بنية 
إيقاعّية واحـدة مّما يولّد امللل والقطيعة 
مع سـاردّية املتلّقي، لذا يسـعى صانعو 
القـّص إىل املغايرة يف املوضوعة والشـكل 
مخيـال  يف  الـرسد  جـذوة  تّتقـد  حتـى 

املتلّقي.
ومـن قـراءة فاحصـة ملجموعـة لعنـة 
البصـل يتبـنّي للقـارئ التحـوّالت التـي 
حاقت بالذات السـاردة، فالبنية العميقة 
للنصوص اشـتغلت عىل تشّظية العالقة 
ما بني الشخصّية واملكان املألوف بسبب 
االغـرتاب الوجـودّي الذي تعانيـه، وهذا 
ما تجّسـد يف أغلب قصصهـا مثل «لعنة 
و»بـؤس  األحـالم»  و»خّيـاط  البصـل» 
فضفـاض»، فالبطـل امللحمـّي املعارص 
يعانـي مـن ضغوطـات وجودّيـة كبرية 
مرّدهـا السـلطات القهرّية التـي توّجه 
سـهامها عـىل البطـل املهّمـش واملنّيس 
والقابـع عىل حـواّف التحقـري، وهذا ما 
تسعى إليه القّصة الحديثة التي تّتجه إىل 
تفعيل الهامش بوصفـه بنية تقويضّية 
ُتهّشـم مركزّيـات ووصايـا الرسديـات 

الكربى.
لـم تكتـِف القاّصـة بتوظيـف املهّمـش 
القـاع يف  واملنـّيس وشـخوص  واملهمـل 
مشغلها القصّيص؛ بل عمدت إىل توظيف 

تقانات رسدّية مثل األسـطرة واألنسـنة 
والتغريـب، ففي قّصة «مرآة ميديا» نجد 
استحضار األسـطورة اإلغريقّية يف بنية 
القّص الحارض عرب توليفة رسدّية ما بني 
بطلة األسـطورة والبطلـة املعارصة عرب 
بنيـة حدث مختلفة، إذ أسـطرت بطلتها 
املعارصة عرب عوالم متخّيلة غري مألوفة، 
إذ تقـول يف الصفحـة الحاديـة عـرشة 
«قطرات مـاء ُترش عىل وجهـي، أفيقي 
أيتها املـرأة الضعيفة ايتهـا املنقادة منذ 
انفصـال حبلك الرسي واملوشـومة بتهم 
العار عند كل عطسـة ذكـٍر» فالحوارية 
الـواردة بـني البطلـة اإلغريقيـة والفتاة 
املعـارصة اشـتغلت عـىل نسـقني األول 
وحـدة الحدث الذي جعـل من الضحيتني 
تتماهيان يف ذات التفكري والثاني تصفري 
بينيـة الزمـن بـني الحدثـني وصهرهما 
يف بنيـة واحدة مما جعل بنية األسـطرة 
تتحقق عـىل وفق بنية الزمن املعارص، يف 

حني أنسـنت لفافة التبغ يف قّصة «لفافة 
التبـغ األخرية» بعـد أن شـّيدت لها بنية 
إنسـانّية مسـتحرضة همومهـا الذاتّية 
ورغباتهـا املؤّجلة عـرب حكاية مفرتضة 
مثلمـا نلحـظ ذلـك يف الصفحـة الثالثة 
عـرشة «أنتظـر نريانه تحرق إحسـايس 
وتذرونـي دخاناً يف سـماء شـهوته فكل 
صديقاتـي الغافيـات تحـت حذائـه نلّن 
متعة ملسـاته وقضنّي األجـل بني زفريه 
املتحرس» فاللفافـة تعاني ذات االغرتاب 
الوجـودي الـذي تعاني الذات االنسـانية 
النفسـّية  اإلسـقاطات  مـرّده  وهـذا 
للثـورة  واالقتصادّيـة  واالجتماعّيـة  
الصناعّية عىل اإلنسان، أي ما ُيطلَق عليه 
(مكننة اإلنسـان) من جهة وإسقاطات 
الحروب من جهة أخرى لنشهد التماهي 
ما بني الجسـدين تحت تلك الضغوطات، 
وهـذا يعـد مـن املحـاوالت القصصيـة 
الجيـدة التـي تحاول عىل إعادة تشـكيل 
الشـخصية القصصية املفارقة عىل وفق 
رؤيـة جديدة، أّما يف قّصة «معجزة بعمر 
الدهشة» نلحظ تحوّالت الجسد برتكيبة 
تقرتب من بطل رواية «املسـخ» للروائّي 
(فرانـز كافـكا) ، ولـو تابعنـا الصفحة 
الخامسـة عرشة نقرأ «دخل غرفته وهو 
بحالة هلع كانت أوداجـه منتفخة كأنه 
سـقاها ُسـًما هالًكا وحينما اقفل الباب 
شـعر بانقبـاض يف قلبه ورعشـة خوف 
رست يف جسـده ال يـدري مـا يصنـع»، 
فالتحول الذي حاق بالشـخصية بالرغم 

من تشكيله يف االستهالل القصيص إال أنه 
كان مقنًعـا مـع ذروات القصة املرتبطة 
بحركيـة األحـداث ليصـل بنـا إىل الذروة 
التـي أوقعت القـارئ يف ورطة نصوصية 
لم يسـتطع معهـا فك شـفرات الخاتمة 
بعـد ذوبان الواقـع باملتخيـل، فاملتحول 
الجسـدي أضحى بنية نسـقية تحمل يف 
طياتها املضمرة رفًضا وجودًيا للسلطات 
التي تحـاول تقويـض الذات االنسـانية 

وتعليبها يف مفاهيم سلطوية سائدة.
القصـّيص  الشـكل  لـم يخـُل   
للمجموعـة مـن تعددّيـة وجهـة النظـر 
الرسدّيـة فتـارة نجـد الـراوي العليم من 
خارج األحداث مهيمًنا يف قّصة ثم يتحّول 
إىل سارٍد مشارٍك مساٍو للشخصّية يف قّصة 
ثانيـة ليتحـّول إىل أصغر من الشـخصّية 
قي قّصـة ثالثة، يف حني تنوعت األنسـاق 
الرسدّيـة يف املجموعة مّتخذة من النسـق 
التتابعّي بنية رسدّية يف قّصة ثّم يتحّول إىل 
النسـق املتوازي يف قّصة ثانية ليتحّول إىل 
نسق االسرتجاع يف قّصة ثالثة يف رحلة من 
التحـّوالت فالبطل يف قصة «طفل تنصفه 
جريمة» تخىل عن سـيادة السـارد العليم 
إىل السارد املشارك يف األحداث ليتحدث عن 
الطفل وينقب عن حكايته، والسؤال الذي 
يتبادر للذهن، ملاذا أصبح البطل مشارًكا؟ 
الجواب ألن املبنى الرسدي تطلب املفارقة 
التـي غيبت الحقيقة عـن الرجل والطفل 
الذي كان نتاج العالقة غري الرشعية واألم 
املغلـوب عـىل أمرها، ومع حركيـة الفعل 

الرسدي تتكشـف لنا التفاصيل، فالسارد 
العليـم قـد يفسـد املعرفة يف هذا الشـكل 
الرسدي، وهذا ما تجىل يف الصفحة الثانية 
والعرشيـن حينمـا نقرأ « مللمـُت كرامتي 
التي سـفكها هذا الطفل فأنا متعب ايضاً 
مـن زمن مـىض، ُمكبـٌل بأصفـاد ماٍض 
يسحُل ركن أمان اتوكأ عليه، نعم أنا أيضا 
متعـب جـداً مثل هـذا الطفل وأمـه، لقد 
كرس خاطـري، اللعنة علينـا نحن البرش 
ما اقىس جوفنا املمتلـئ بالتناقض»، عن 
طريـق هـذه الحواريـة نلحـظ أن البطل 
املشـارك قد تعـرض إىل خلخلـة وجودية 
بعـد معرفتـه بحقيقـة الطفـل االبن، يف 
حـني شـهدت قصـة «دم ابيـض» تحوًال 
اصبـح  إذ  السـارد،  تموقعـات  يف  كبـرًيا 
السـارد العليـم العارف بكل يشء سـارًدا 
مـن خـارج األحـداث، فاملتغري الجسـدي 
الغامض الـذي طال الشـخصية وتموقع 
يف داخلهـا يحتاج إىل السـارد العليم الذي 
يكشـف لنا أرهاصاته الداخلية ومخاوفة 
الوجوديـة ونوجيه دفة سـاردية املتلقي 
حيث النهايات املفرتضة التي تسـاعده يف 
فهم جوانيات الشـخصية، مّما تّم تحليله 
وبيانه أستطيع القول أّن القاّصة (سلوى 
أحمد) اجتهدت كثريًا يف تنويع صياغاتها 
الرسدّيـة عرب مجموعتهـا «لعنة البصل» 
مّما جعلهـا تنماز عن املتشـابه واملتواتر 
املألـوف يف املشـهد القصـّيص، فاملغايرة 
والتجديـد والتجريـب من مـآالت القاّص 

املعارص.
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   صوت الرصاص يلعلع قريبا من داره الواقعة 
يف قرية عشـريته، بل هـو من دار جـاره «أبو 
صـادق» االنسـان الخلوق. حدث نفسـه، وهو 
ممتعض جدا مما يجري اآلن: لم يكن هذا وقت 
الرمي، قال مع نفسه، لم تمض عىل بدء املباراة 
سـوى دقائق، هـو «هـدف» احتسـبه الحكم 
تسلل، فلماذا «شـعل» السماء بهذا الرمي، ويف 

هذا الشارع املوحل؟ 
   نادى عىل ابنه بسـنواته العرش وسـأله عمن 
يرمـي هكذا؟ فأجابـه مرسعا: انـه جارنا أبو 
صـادق. قالها ولم يضف شـيئا، وعاد اىل كتابه 

يقرأ فيه درسه.

   تصاعـد مرة أخرى صـوت الرمي، كانت أكثر 
من فوهـة بندقية تطلـق الرصـاص، أو هكذا 
خّمـن، كان صـوت الرصاص يعلن عـن كونه 
اطالقـات حية، فبدا عليه االنزعاج  كثريا، وهو 
يرى املبارات يف التلفزيون الذي أمامه، فقد كان 
املسؤولون واضحني يف تعليماتهم بعدم الرمي، 
وأيضـا لم يكن الوقت مناسـبا ملثـل هذا الرمي 
ألكثر من فوهة بندقة، ولم يكن هناك أي هدف 

لفريقنا.
   وقبل ان ينهض ليكلم جارهم أبا صادق دخلت 
الغرفـة عليـه زوجتـه مرسعة، وهـي تصيح، 
وتولـول، صاحت:بـه: قـم برسعة جـد صادق 
مات قبل دقائق، وهذا ابنه الذي يرمي، وبعض 

الجريان، لتسمع العشرية املجاورة بموته. 
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مـا من إنسـان معصوم عـن الخطأ 

يف العالقـة الزوجيـة، ولكن هل كنت 

تعلمـني أّن هنـاك بعـض التّرصفات 

التـي ال يتقّبلهـا الـزوج نهائيـاً من 

قبلـك؟ فهذه الترصفـات، إذا تكّررت 

قد تؤّدي إىل تدهـور العالقة الزوجية 

وإبتعاد الرجل عن زوجته! اكتشـفي 

ما فيما ييل:

التحّدث عن مشـاكلكما الخاصة مع 

اآلخرين: ال يتقّبل الرجل الزوجة التي 

الخاصـة لألصدقاء!  تفـيش األرسار 

فهنـاك العديد مـن األمـور يجب أن 

تبقـى رسّيـة بـني الـزوج وزوجته، 

إحرتاماً للخصوصية.

التكلّم عن أمه: يكره الرجل املرأة التي 

تتكلّم طوال الوقت عن أّمه وتنتقدها 
من دون ملل.

 مقارنة الزوج بشخص آخر: ال يتقّبل 

الرجـل املـرأة التي تقارنه بشـخص 

آخر. فهذا التّرصف يشعره بالدنيوية 

ويدفعه إىل التفكـري بأّنك ال تقّدرينه 

وال تقّدرين تضحياته.

انتقـاد طريقة تعاملـه مع األطفال: 

اعتمـدي أسـلوب الحـوار الرصيـح 

والتفاهـم للتحـّدث بهـذه املواضيع 

الحساسة واألساسية. ال تنهايل عليه 

باالنتقـادات غـري املنطقيـة أي مـن 

دون أن ترشحي لـه ما الذي يزعجك 

يف ترصفاته مـع األوالد. فاالنتقادات 

ستشـعره باإلحبـاط وبأّنـه أب غري 

صالح. لذا انتبهي جّيداً لهذه النقطة 

التـي قـد تتفاقم وتؤّدي إىل مشـاكل 

خطرية مع الوقت.

اإلهمـال: ال يحب الرجل الزوجة التي 

تهمله أي املـرأة األنانية التي ال تهتّم 

إّال بنفسـها. فهو قد ينزعج مثالً من 

الزوجـة التـي تخرج مـع أصدقائها 

طوال اليوم وترتكه وحيداً يف املنزل!

توصلـت دراسـة جديـدة أجراهـا 
علمـاء يف جامعـة كاليفورنيـا يف 
اإلشـعاعات  أن  إىل  دييغـو  سـان 

املنبعثة من مجففات طالء األظافر 
قـد  البنفسـجية  فـوق  باألشـعة 
يكون لها عالقـة باإلصابة بمرض 

الرسطان.
وتبني أن مجففات طـالء األظافر، 
الشـائع اسـتخدامها يف صالونات 

املـادة  إتـالف  يمكنهـا  التجميـل، 
الخلوية والوراثية، كما أنها تتسبب 
يف حدوث طفـرات دائمة يف الخاليا 
البرشية املرتبطة مع خطر اإلصابة 

بالرسطان.
يأتـي ذلـك موافقـا ألدلـة علميـة 
أوردتهـا دراسـات سـابقة عىل أن 
األشـعة فوق البنفسجية يمكن أن 
تسـبب تلف الجلد وتزيد من خطر 

اإلصابة برسطان الجلد.
يشار إىل أن الوكالة الدولية ألبحاث 
الرسطـان تصنـف األشـعة فـوق 
البنفسـجية ذات النطـاق العريض 
(٣١٥-٤٠٠ نانومرت) عىل أنها مادة 
مرسطنة مـن املجموعة ١، لكن يف 
الوقت ذاته يمكن التعرض لألشعة 
فـوق البنفسـجية عند اسـتخدام 
العديد مـن املنتجات التجارية التي 

الشـمس ومـن  تأثـريات  تحاكـي 
بينها أجهزة تسمري البرشة ومثلها 
مجففـات األظافر باألشـعة فوق 

البنفسجية.
وفحـص الباحثون أجهزة تسـمري 
البـرشة عىل نطاق واسـع وثبت أن 
لها عالقة سـببية برسطـان الجلد 
وتلف الحمض النووي غري املبارش.

وتحتـوي مجففـات األظافـر عىل 
مصابيح األشـعة فوق البنفسجية 
موجـات  منهـا  تنبعـث  متعـددة 
األشـعة فوق البنفسـجية ترتاوح 
بـني ٣٤٠ و٣٩٥ نانومـرتا، وهـذه 
هي األطوال املوجية املسـؤولة عن 
معالجـة وتجفيـف تركيبات طالء 

األظافر.
وتتعرض األظافر واليدين لإلشعاع 
باستخدام مجفف األظافر باألشعة 

فوق البنفسـجية ملـدة تصل إىل ١٠ 
دقائـق لـكل جلسـة، وعـادًة مـا 
يغري املسـتخدمون العاديون طالء 

أظافرهم الجل كل أسبوعني.
خـالل التجـارب أدى التعـرض إىل 
اإلشـعاع ملـدة ٢٠ دقيقـة إىل موت 
بينمـا   ،٪٢٠-٣٠ بنسـبة  الخاليـا 
تعريـض  حـاالت  ثـالث  تسـببت 
متتاليـة ملـدة ٢٠ دقيقـة يف مـوت 
الخاليـا بنسـبة ترتاوح بـني ٦٥ - 

.٪٧٠
ويـرى الباحثـون أن هنـاك حاجة 
إىل مزيـد مـن التجارب عـىل البرش 
قبـل أن يتمكنـوا مـن التوصـل إىل 
اسـتنتاجات نهائية حـول مخاطر 
اإلصابـة بالرسطان مـن التعرض 
باألشـعة  األظافر  ملجففات طـالء 

فوق البنفسجية.

كاذب ، حزيـن،  سـعيد، أو حتى متعبا. عيون 
منتفخـة هـي املـؤرش املعتـاد للتعـب وعدم 
الحصـول عـىل قسـط كاف من النـوم، هناك 

طرق طبيعية بسيطة للحد من االنتفاخ.
١)  حلقات الخيار 

 البد انك رأيت ذلك كثريا يف األفالم واملنتجعات. 
قطـع الخيـار املثلج إىل رشائـح رقيقة وضعه  
عىل عينيـك ملـدة ١٠ دقائق. هذا سـوف ُيقلل 

مـن التجاعيـد حول عينيـك.  كمـا أن للخيار 
خصائـص مضـادة لاللتهابـات الطبيعية من 

شأنها أن ٌيقلل عىل الفور أي انتفاخ.
٢)  أكياس الشاي 

 يمكنـك اختيـار نوع من الشـاي إما الشـاي 
األخـرض أو األسـود. ضـع أكياس الشـاي يف 
املاء السـاخن لبضع دقائق، بعـد ذلك، اتركها 
لتـربد،  ضـع القطن يف الشـاي و مـن ثم عىل 

عينيـك ملـدة ٢٠ دقيقة. وهذا سـوف يقلل من 
التورم، وتسـاعدك عىل االسـرتخاء واستعادة 

حيويتهم.
٣) املالعق املثلجة 

عىل الرغم من أن العملية قد تبدو غريبة بعض 
اليشء، وامللعقة املجمدة هو وسيلة رائعة للحد 
من االنتفـاخ يف عينيـك يف أرسع وقت ممكن. 
ضـع ملعقتـني يف الثالجة لبضـع دقائق حتى 

ُتصبـح بـاردة . ثم،ضعها عـىل جفونك ، كرر 
هذه العملية حتى ٌتالحظ الفرق . 

٤) زيت األطفال
صدقوا أو ال تصدقوا، أن زجاجة زيت األطفال 
تسـتخدمها لتنعيم برشتك يمكن أن تساعد يف  
تقليل االنتفاخ يف عينيك. إضافة بضع قطرات 
من الزيت يف بعض املاء الدافئ و اخلطه جيدا. 
بعـد ذلك، باسـتخدام القطن ضـع القليل عىل 

عينيك ملـدة ٢٠ دقيقة. يحتـوي زيت األطفال 
فيتامني E، الذي ٌيساعد يف الحد من تورم تحت 

عينيك.
٥) التدليك

  التدليـك هـو وسـيلة رائعـة للتخلـص مـن 
االنتفـاخ. تدليك عينيك من الزاويـة الداخلية، 
باسـتخدام  الخارجيـة  الزاويـة  إىل  وصـوال 

حركات دائرية. 
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مقادير الجرك العراقي
٣ أكواب طحني ابيض 

٤⁄١ كوب سكر 
٤⁄١ كوب زيت 

١ كوب حليب سائل، دافئ
١ ملعقة كبرية خمرية 

١ ملعقة صغرية بايكنغ باودر 
بيضتان
سمسم 

رشة هيل 
طريقة التحضري 

كـوب  يف  الخمـرية  توضـع   .١
الحليـب مـع ملعقة كبـرية من 
السـكر، يغطـى الكـوب ويـرتك 

ليختمر.
أفضـل طريقـة لعمـل الكاهـي 

العراقي
تحضـري  مطبخـك  يف  جربـي 

الكليجة العراقية
السـكر،  الطحـني،  يخلـط   .٢

البياكيغ باودر والهيل.
٣. تضـاف بيضـة وكـوب الزيت 

ويخلط جيدا مع الطحني.
مـع  الخمـرة  اختمـار  بعـد   .٤
الحليـب، ُيعجن بهـا الطحني اىل 
أن تصبح عجينة ملساء، ُتغطى 

بقطعة قماش اىل ان تختمر.
٥. يتم إدخـال العجينة اىل الفرن 

ساخن.

٦. ُتشكل العجينة بحسب الرغبة 
اىل ضفائر أو عىل شكل حلزون.

٧. توضـع العجينـة املشـكلة يف 
صينية الفرن وترتك ربع سـاعة، 
يدهـن الوجـه بالبيـض ويـرش 
عليه السمسـم وقليل من السكر 

ثم تدخل الفرن ملده ١٥ دقيقة.

من املشـاكل الشـائعة التي يعانيها االنسـان، 

هي مشكلة النسـان املزعجة التي قد تسبب له 

متاعب عديدة، يف العمل ويف عالقاته االجتماعية، 

ولكن ال يجب أن يستسـلم الفرد لهذه املشكلة 

التـي قد يكون لهـا حلول كثـرية، اليكم قائمة 

بأهم االعشـاب التي قد تعالج مشكلة النسيان 

دون اللجـوء اىل األدويـة التجاريـة غري املجدية 

والتي ال بد أن يكون لها آثار جانبية سلبية عىل 

الصحة.

- عشـبة الجينسـنغ (ginseng): تتمّتـع هذه 

النبتـة الصينيـة بالعديد من الفوائـد الصحية. 

فهـي تنّشـط الدماغ من خـالل تعزيـز الدورة 

الدمويـة فيصل األوكسـجني واملـواد املغذية يف 

شـكل أفضـل إىل املخ. يف هـذا السـياق، يعمل ا 

لجينسينغ عىل تحسـني الذاكرة ويقّوي القدرة 

عىل الرتكيز.

- عشـبة املريميـة: تتميـز املر يميـة برائحتها 

الزكية وغالًبا ما تسـتخدم عىل شـكل توابل يف 

الطعام. ونشـري إىل أن املريمية تساهم يف تهدئة 

األعصاب وتساعد عىل الرتكيز يف حاالت التوتر.

- النعناع األخرض: يساعد النعناع عىل التخلّص 

أتبتـت  النفـيس. وقـد  التعـب واإلرهـاق  مـن 

الدراسات أن أوراق النعناع تحتوي عىل عرشات 

املركبات الكيميائية التي تنشـط الذاكرة. لذلك 

ننصـح بتنـاول النعنـاع يوميـاً ملّدة أسـبوعني 

للحصول عىل النتائج املرجوّة.

- الفانيليا: رائحة الفانيليا فّعالة جًدا يف تنشيط 

الدمـاغ وتقوية القدرة عىل الرتكيز. لذا ننصحك 

بغـيل نبتـة الفانيـال باملـاء السـاخن وتنّشـق 

رائحتها الزكية.
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ال تزال أسـباب الخرف غري معروفة إىل حد كبري، لكن الدراسات وجدت باستمرار 
ارتفاع معدل اإلصابة باملرض بني املنعزلني اجتماعيا.

وأثار هذا أسئلة أكرب بني املجتمع العلمي حول األفراد الذين قد يكونون عرضة ملثل 
هذه العوامل. وتشـري نتائج دراسـة جديدة اآلن إىل أن العزوبية يف منتصف العمر 

يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بالخرف بسبب نقص املشاركة االجتماعية.
وأكدت دراسـة نرويجية جديدة أن االستمرار يف الزواج لسنوات عديدة يف منتصف 

العمر يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة بالخرف يف سن الشيخوخة.
وظهرت النتائج من مسـح شـمل أكثر من 150 ألف شـخص وافقوا عىل تحليل 

معلوماتهم الصحية.
وتـم تقييم أنـواع مختلفة من الحالـة االجتماعية لدى األشـخاص عىل مدار 24 
عاما، مع تحري الباحثني فيما إذا كانت هذه الحالة مرتبطة بتشخيص الخرف.

وتمكـن الباحثون بعد ذلك مـن تقييم اإلصابة بالخرف مقابـل العوامل الصحية 
األخرى، مثل مشاكل الصحة العقلية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتوقـع العلمـاء أن تقدم هـذه العوامل تفسـريا لحدوث الخـرف، لكنها لم تفعل 
ذلك.

ومع ذلك، فإن ما ظهر من البيانات هو وجود صلة بني إنجاب األطفال وانخفاض 
معدل اإلصابة بالخرف.

كما اتضح أن أعىل معدل لإلصابة بالخرف كان بني األشـخاص غري املتزوجني أو 
املطلقني.

ومن ناحية أخرى، كان األشخاص الذين تزوجوا بشكل مستمر طوال فرتة الـ 24 
عاما أقل عرضة لإلصابة باملرض.

ووفقا للبيانات، فإن إنجاب األطفال يقلل من خطر اإلصابة بالخرف بنسـبة 60 
% بني األشخاص غري املتزوجني.

وسـلط أحد الباحثني يف الدراسـة الضوء عىل االعتقاد السائد بأن إنجاب األطفال 
يتطلب املزيد من املشاركة املعرفية.

وأوضحـت أسـتا هابريج، األسـتاذة يف الجامعة النرويجية للعلـوم والتكنولوجيا 
(NTNU): ”عىل سـبيل املثال، عليك التعامل مع األشخاص واملشاركة يف األنشطة 

التي لن تضطر إىل القيام بها بطريقة أخرى“.
وأضافت الباحثة: ”إن ما يسـبب الخرف بالتحديد هو لغزا. يشري هذا االستطالع 
إىل أن الزواج وانخفاض خطر اإلصابة بالخرف مرتبطان، لكننا ال نعرف السـبب. 
وتقـول إحدى النظريات أن املتزوجني يعيشـون حياة أكثـر صحة وأن هذا يفرس 

االختالفات يف مخاطر اإلصابة بأمراض مختلفة. 
ويف هـذا االسـتطالع، لم نجـد أي دعم لالختالفـات الصحية بـني املتزوجني وغري 

املتزوجني من شأنه أن يفرس االختالف يف خطر اإلصابة بالخرف“.
وعـىل الرغم من أن الدراسـة ال ُتظهر شـيئا عن العوامـل البيولوجية املتورطة يف 

اإلصابة بالخرف، إال أنها ُتظهر أن الحالة االجتماعية يمكن أن تؤثر يف املخاطر.
وقال فيجارد سكريبيك، من املعهد النرويجي للصحة العامة: ”نحن نعلم أن بعض 
الجينـات تزيد من خطـر اإلصابة بالخرف، ولكن يمكن لألشـخاص الذين لديهم 

هذه الجينات أن يعيشوا حتى سن 90 عاما دون التعرض ملشاكل يف اإلدراك“.
واقرتحت الباحثة أن الزواج قد يسـاعد األفراد عىل أن يصبحوا نشـيطني معرفيا 

ويستجيبون بشكل أفضل للشدائد والتوتر.

يرى خرباء الصحة أنَّ الشـعور 

الدائـم بالـربد يف فصل الشـتاء 

قد يعود ألسباب مرضية، قد ال 

تخطرعىل بال الكثريين.

نقـدم لـك ٦ أسـباب مرضية، 

الشعورالدائم بالربد: تفرسِّ

١- مشـاكل يف الغـّدة الدرقية: 

الغـدة  أداء  انخفـاض  يـؤدي 

مصـدر  تعـّد  التـي  الدرقيـة، 

التدفئة يف الجسـم، إىل الشعور 

بالـربد، األمرالذي يدفـع الغدة 

النخاميـة إىل إفـراز هورمـون 

لتحفيزها عـىل إنتاج املزيد من 

الحـرارة. وما ان تشـعر الغّدة 

النخاميـة بـأنَّ حرارة الجسـم 

ارتفعـت، تتوقف الغّدة الدرقية 

عن العمل ثانية.

الدمويـة:  الـدورة  ٢- خلـل يف 

يف  اضطـراب  يحـدث  عندمـا 

تدفـق الـدم، يزيـد اإلحسـاس 

بربودة القدمـني واليدين. إذ اّن 

تدفق الدم يتأثربعوامل عديدة، 

واألوعيـة  القلـب  كأمـراض 

الدمويـة، ويف حـال ضعفهما، 

يصبح مـن الصعب ضـخ الدم 

بشـكل جّيـد يف أصابـع اليدين 

والقدمني.

٣- مرض السكري: يؤدي تطّور 

اإلصابـة  إىل  السـكري  مـرض 

املحيطي،  العصبـي  باالعتـالل 

القدمـني  يف  بألـم  والشـعور 

واليديـن، إذ تتـرضر األعصاب 

املسـؤولة عن إرسـال إشارات 

درجة حرارة الجسـم إىل الدماغ 

، لذلك يشـعر مريض السكري 

بربودة يف أطرافه.

٤- انخفـاض مسـتوى الحديد 

يف الـدم: للحديـد أهميَّـة كبرية 

يف تمكـني خاليا الـدم الحمراء 

من أداء مهمتها بشـكل أفضل،  

إيصـال  عـىل  تعمـل  والتـي 

أنحـاء  كافـة  إىل  األوكسـجني 

الجسـم. وانخفاض مسـتوى 

تثبيـط  إىل  يـؤدي  الحديـد 

خاليـا الدم الحمراء والشـعور 

بالربودة.

الـوزن:  انخفـاض   -٥

يشعرقليلو الوزن دائماً بالربد، 

لعـدم توافـر كميـة كافية من 

الدهـون، كما تؤثـر قلة الوزن 

يف عمليـة االسـتقالب، وهو ما 

يؤثـريف درجة حرارة الجسـم. 

فاملحافظة عـىل وزن طبيعيي 

درجـة  للحفـاظ عـىل  كفيـل 

حرارة الجسم الطبيعية.

النـوم  قلـة  تؤثـر  األرق:   -٦

درجـات  تنظيـم  تـوازن  يف 

مشـاكل  وإحـداث  الحـرارة 

فقـد  الجهازالعصبـي.  يف 

اختربالباحثـون آثـار حرمـان 

النـوم ملـدة ٦٠ سـاعة عىل ٢٠ 

رجـًال، وتوصلـوا إىل أّن درجـة 

حرارة الجسم انخفضت لديهم 

نتيجة الحرمان من النوم.

بدايـة اليـوم بالنسـبة للطفـل بمثابة 
شـحن لطاقته، فإما تكون بداية اليوم 
سبباً يف طاقة إيجابية ونشاط وتفاؤل، 
أو تكون سـبباً يف خمول الطفل وحزنه 
باقي اليـوم، لذا احريص عـىل أن تكون 
بدايـة اليـوم بالنسـبة لطفلـك بدايـة 
إيجابيـة مرحـة تكـون خطـوة أوىل يف 

يومه املثمر.
تابعي القراءة لتتعريف عىل أهم ٣ أشياء 
يحتاجهـا أطفالك كل صباح لبداية يوم 

مثمر.
١- االهتمام

يحتـاج الطفـل للشـعور بـأن والدتـه 
تهتـم بـه، ويف الصباح يحتـاج أطفالك 
إىل اهتمـام إيجابي. واالهتمام اإليجابي 

يشـعر الطفل بأهميته يف قلبك، دون أن 
يفسده.

عىل سبيل املثال فإن االهتمام اإليجابي 
ال يشمل أداء مهام طفلك بدالً منه، مثل 
مسـاعدته يف ارتـداء جواربه أو تحضري 
أدواتـه املدرسـية، وإنمـا يعنـي الثناء 
عليه وتقدير كل سلوك إيجابي يقوم به 
الطفل، عىل سـبيل املثال عندما يساعد 
طفلك أخوته، أو يسهم يف تحضري وجبة 
اإلفطار، عليِك إلقاء الضوء عىل سلوكه 
اإليجابي وشـكره عليه، هـذا االهتمام 
يشـعر الطفل أنه مرئي، وأن سلوكياته 
اإليجابيـة محـل تقدير منـِك، وهذا هو 

االهتمام اإليجابي.
٢- املودة

بالتأكيـد تحملـني يف قلبـك الكثـري من 
املشـاعر والعاطفة تجاه طفلك، ولكنه 
يرغب يف إظهار هذه املودة حتى تشحن 
طاقتـه بالحـب والتفـاؤل ليبـدأ يومه 

بقلب مفتوح عىل العالم.
احريص عـىل إظهار املـودة عرب كلمات 
واضحـة تعرب عـن حبك لطفلـك، وعرب 
أفعال بسـيطة مثل االهتمام بمظهره، 
وطبعـاً التعبـري عـن حبـك لطفلك عرب 
احتضانـه وتقبيلـه قبـل الخـروج من 

املنزل.
٣- الكلمات اإليجابية

كلماتـك لهـا تأثـري عميق عـىل طفلك، 
فاختـاري كلماتـك بعنايـة، وخاصة يف 
الصباح، احـريص عىل أن تكون كلماتك 

املوجهـة لطفلـك إيجابيـة، لتشـعريه 
بالدعم واملحبة والقبول، مما يعزز ثقته 
يف نفسـه، ويجعلـه أقـوى وأكثـر ثباتاً 

وإرادة أمام التحديات.
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١٦٤٩ - تنفيذ حكم اإلعدام بحق تشارلز األول ملك إنجلرتا.

١٦٦١ - إعـدام حامي اللـوردات بإنجلـرتا أوليفر كرومويل رسـمًيا بعد 
وفاته بسنتني.

١٦٤٨ - التوقيع عىل «اتفاقية مونسرت» إلنهاء «حرب الثمانني سنة» بني 
هولندا وإسبانيا.

١٨٣٥ - الرئيـس األمريكـي أنـدرو جاكسـون يتعـرض ملحاولـة اغتيال 
أثنـاء وجوده يف قاعة مجلـس النواب، وهي أول محاولـة اغتيال لرئيس 

أمريكي.
سـان  إىل  كاليفورنيـا  يف  بوينـا»  «يربـا  قريـة  اسـم  تغـري   -  ١٨٤٧

فرانسيسكو.
١٨٩٣ - الخديـوي عباس حلمي الثاني يعفـو عن أعضاء الثورة العرابية 

املنفيني إىل رسنديب.
١٩٣٣ - أدولف هتلر يصبح مستشاًرا للرايخ األملاني الثالث.

١٩٤٨ - اغتيال مهاتما غاندي عىل يد أحد الهندوس املتطرفني.
١٩٥٦ - حلف وارسو يعلن انضمام أملانيا الرشقية إليه.

١٩٧٦ - محكمة إرسائيلية تقر بحق اليهود يف الصالة بسـاحات املسـجد 
األقـىص يف أي وقت يشـاءون من النهـار، وذلك بعد أن بـرأت ٤٠ يهودًيا 
اتهموا بالدخول عنوة داخل املسجد مرددين األناشيد اليهودية مما تسبب 

يف وقوع اشتباكات بينهم وبني املسلمني عند ساحات املسجد.
١٩٨٤ - اكتشـاف ثالثـة قنابل يدوية من النوع الذي يسـتخدمه الجيش 

اإلرسائييل أمام باب األسود، وكانت القنابل مخبأة يف إحدى ثمار القرع.
٢٠٠٣ - بلجيكا توافق عىل قانون يتيح زواج مثليي الجنس.

٢٠١٣ - كوريـا الجنوبية تطلق صاروخها الحامـل األول نارو-١، حامًال 
قمرًا اصطناعًيا ألغراض بحثية.

٢٠١٧ - قمة أديس أبابا ُتسِفر عن عودة املغرب رسميا لالتحاد األفريقي 
بعد تأييد ٤٠ دولة لعودته.

٢٠١٨ - انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري يف مدينة سوتيش الروسية، 
بهدف املساهمة بإيجاد حل سيايس للحرب األهلية السورية.

٢٠٢٢ - فوز الحزب االشـرتاكي برئاسـة رئيس الوزراء أنطونيو كوسـتا 
باألغلبية املطلقة يف االنتخابات الربملانية املبكرة يف الربتغال.
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مرحبـا أنـا عندي ولـد عمره 
٣ سـنوات ومشـكلتي معه أن 
سـلوكه يف البيت ممتاز، حتى 
أنه مرات يساعدني يف األعمال 
ولكـن  ذكـي.  وهـو  املنزليـة 
خارج البيت يسـّبب يل انهياًرا 
عصبًىـا خاصة عندمـا نخرج 
يـرىض  ال  فهـو  املطعـم،  إىل 
الجلـوس يف مكانـه  ويتحـرك 
ويحرجنـي  مسـتمر  بشـكل 
برصاخه وملسـه األشـياء. ما 
هي الطريقة املناسبة للتعامل 
معـه فأنا موظفة ودوام عميل 
 ٣ إىل  صباًحـا   ٨ سـاعة  مـن 
عًرصا. نحن نعيـش  يف أربيل، 
و التتوافـر لدينـا أمكنة  مثال 
لتعليم املوسـيقى أونشـاطات 
أخرى وأشـعر بـأن ابني يحب 
الوقـت  ويف  كثـرًيا،  الرياضـة 
نفسه يكره الحضانة جًدا وال 
يرىض الذهـاب إليهـا، وهناك 
مشـكلة أخـرى فهـو اليـزال 
ينام يف غرفتي هل هذا يؤثر يف 

شخصيته؟
مشـكلتك سـيدتي هي إحدى 
املشكالت التي يواجهها معظم 
األهـل. فهناك بعـض األطفال 
الذيـن ال يمكـن اصطحابهـم 
أن  بعـد  إال  عامـة  أماكـن  إىل 
يصـريوا فعـًال قادريـن عـىل 
ضبـط ترصفاتهم. وربما ابنك 
ليـس مسـتعداً تمامـاً لفكرة 
اصطحابـه إىل املقهى، أو ربما 
يكون مسـتعداً يف اليـوم الذي 
يكـون فيـه هادئـاً أو جائعاً. 
ونصيحتي هي أنـه يمكنك أن 
تصحبينـه إىل مطعـم تتوافـر 
فيـه صالـة ألعـاب مخصصة 
لألطفال فقد ذكـرت أنه يحب 
الرياضة، وصالة األلعاب توفر 
له ما يحّبه. كمـا يمكنك أثناء 
اصطحابـه إىل املقهى إعطاؤه 

قلمـاً وورقة أو أشـياء أخرى 
أثناء انتظارك  تبقيه مشـغوالً 
النادل. أو يمكنـك القيام معه 
إىل  جالسـان  وأنتمـا  بلعبـة 
الطاولة كلعبة فزورة الكلمات 
واملفردات. وحاويل سيدتي قدر 
اإلمكان السيطرة عىل رد فعلك 
الذي يسـببه  تجـاه اإلحـراج 
فكلمـا كنـت هادئـة تجعلينه 

هادًئا.  
أمـا يف مـا يتعلّق بعـدم رغبته 
يف الذهـاب إىل الحضانـة، فهل 
تحّققت مـن األسـباب. عليك 
أن تعريف أن الكثري من األطفال 
تنتابهم نوبات البكاء الشديد يف 
اليـوم األول  من الحضانة وقد 
يستغرق قبولهم اإلنفصال عن 
أمهاتهم  أسـبوًعا أو أكثر، لذا 
تسـمح بعـض دور الحضانة 
لـألم باملكـوث مـع طفلهـا يف 
سـاعتني  مـدة  األول  اليـوم 
ويتقلص تدريجًيا مكوثها، إىل 
أن يعتاد الطفل عـىل الحادقة 
وبقية األطفال واألهم من هذا 
أن تكونـي رصيحـة معه، فال 
تباغتينـه وترحلـني أثناء لعبه 
مـع األطفال، بل عليك التحدث 
إليه كأن تقـويل له مثالً» املاما 
اآلن ذاهبة إىل العمل وأنت أيًضا 
لديـك عمـل هنا، سـأعود عند 

الساعة الثالثة».
أنـه  يتعلّـق بمشـكلة  أّمـا يف 
ال يـزال ينـام معـك يف الغرفة 
نفسها، فإذا لم يكن يف إمكانك 
توفـري غرفة خاصة به يمكنك 
أن تضعي يف الغرفة رسيرًا له. 
و بهـذه الطريقـة تحّرضينه 
عنـك.  التدريجـي  لإلنفصـال 
فتقولني له مثالً: «من الجميل 
أن يكون لـكل واحد رسيره»، 
هكذا يدرك معنى اإلسـتقاللية 

والخصوصية. 
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طـرق تقديـم ورشب الشـاي 

تختلـف مـن بلد آلخـر، ولكن 

ايضـا مـن شـخص آلخـر، إذ 

ان النـاس يحبـون ان يرشبوا 

الشاي عىل طريقتهم الخاصة، 

وحسـب ذوقهـم هـم... فهل 

ترشبه داكنـًا، خفيفـاً، حلواً، 

مرّاً؟ االجابة عىل هذه االسئلة 

سـتدلنا عـىل ارسار خفيـة يف 

شخصية:

١ الشـاي الداكن مـع الحليب 

وقطعتان من السكر

إذا كنـت ترشب الشـاي بهذه 

أّن  يعنـي  فهـذا  الطريقـة 

اآلخريـن يلجؤون إليـك دائماً 

مـا.  مشـكلة  واجهـوا  كلمـا 

وتشـري هـذه الطريقـة ايضا 

إىل أّنـك تبدو ثقتـك بقناعاتك، 

وال تتخـىل عن آرائك وخياراتك 

بسـهولة. لذا يعتقد الكثريون 

أّنك متسلط.

دون  مـن  الداكـن  الشـاي   ٢

سكر

بهـذه  الشـاي  تناولـك  يـدل 

تهتـم  أّنـك  عـىل  الطريقـة 

بالتفاصيـل يف حياتك العائلية 

واملهنيـة. إال أّنك تسـري عكس 

التيـار يف أمور كثـرية. لذا تجد 

صعوبـة يف تحقيق االنسـجام 

مع محيطك غالباً.

٣ الشـاي الخفيـف مع قطعة 

من السّكر

يشري هذا الخيار إىل أّنك تتمتع 

بالقدرة عىل التفكري بوضوح. 

لذا يمكنك أخذ القرارات املهمة 

والصحيحـة بسـهولة. ورغم 

ذلـك يعتقد بعض األشـخاص 

وقليلـة  الـرشود  كثـرية  أّنـك 

تناولـك  يـدل  كمـا  الرتكيـز. 

الشـاي بهـذه الطريقـة عىل 

أّنـك تتمتـع بشـخصية مرنة 

وبالقدرة عىل الحوار والتفاعل 

مع األشخاص املحيطني بك.

٤ الشاي متوسط الكثافة مع 

الحليب ومن دون سّكر

يكشـف تناول هذا الشاي أّنك 

تتمتـع بشـخصية اجتماعية 

وال تحب رفـض الدعوات التي 

توجه إليـك. إال أنه يـدل أيضاً 

عـىل أّنـك ال تتعامل مـع أمور 

كانـت  وإن  بجديـة  الحيـاة 

تحتـاج إىل ذلـك. كمـا يعنـي 

أّنـك تبدأ بمعالجة املشـاكل يف 

اللحظات األخرية.

٥ الشـاي الخفيف مع الحليب 

ومـن دون سـّكريعرف جميع 

األشـخاص املحيطني بـك أّنك 

تقدم لهم دائماً النصيحة التي 

يحتاجون إليها. لذا فهم يرون 

فيك مخزنـاً ألرسارهم. وهكذا 

أّنهم يسـتمعون  تـرى دائمـاً 

إىل نصائحـك رغم أّنك تسـعى 

أحياناً إىل الحفاظ عىل مسافة 

تفصلك عنهم.

٦ الشـاي الداكن مـع الحليب 

ومن دون سكر

يـدل اختيـار هذا الشـاي عىل 

الـذي  بالـذكاء  تتمتـع  أّنـك 

يسـاعدك عـىل التمييـز بـني 

الخطأ والصواب بوضوح. كما 

يعنـي أّنـك تتسـم بالتواضع. 

لكنـك تحـب التغيـري وتحاول 

دائماً الهـروب من الروتني من 

خـالل السـفر أو االنتقـال إىل 

منـزل جديـد أو تغيـري دائرة 

األصدقاء.

٧ الشـاي الخفيف مع الحليب 

وقطعتـان من السـّكريف حال 

كان هـذا الشـاي هـو خيارك 

األمثـل فهـذا يعني أّنـك تحب 

أن تعيـش حالـة مـن الهدوء 

الحني واآلخر.  والسـكينة بني 

لطفـك  أّن  عـىل  يـدّل  كمـا 

اآلخرين  يدفعـان  وتسـامحك 

إىل االعتقاد أّنك ضعيف. تعرف 

ذلـك لكّنـك تشـعر باالرتيـاح 

النفيس ألّنك ال تتعرض باألذى 

ألحد.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

حلمت بيك انت تبجي وكلك دموع      
وجيت امسحت دمعك من عيونــك

رافـض باحلقيقـة الـمــــــسك واهللا          
وقشمرني احللم جرني جلفــــونك

بستك باحللم بس شو مــــــحسيت        
وكعدت لكيت نفسي محاوط طعونك

يخدعنه احللم تخدعنه كل النـــاس       
يخـدعنــه القدر يـاربـي عــونــــك

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

١ ممثـل بلجيكـي من ممثـيل أفـالم اآلكشـن o أرض فيها 
جنائن خرضاء يانعة

٢ حديث o سـوق كبري تباع فيه املنتجات املتنوعة والرتويج 
لها

٣ تصيد o وكالة فضاء
٤ نصف كلمة قروي o مغارة o أقدم ودخل

٥ ثلثا كلمة قرن o شدة الخوف والفوىض النفسية
٦ أظلمت

٧ أعطيك وعدا o فرض من فروض االسالم
o االسـم األول ألحـد بابـوات  ٨ قـوي وعظيـم الجـربوت 

الفاتيكان
٩ سيارة اشرتك يف تصميمها أدولف هتلر

١٠ ملك آشوري سـميت باسمه احدى أشهر مالحم التاريخ 
o سأم (معكوسة)

١ بحرية افريقية تمثل احد منابع النيل o طريق واسعة
٢ بلد، الذين يتحدثـون االنجليزية فيها عددهم أكرب من 

سكان الواليات املتحدة o مترسع
٣ ربـط بـ وأعطـى املسـؤولية o العمل السـينمائي إذا 

أضيف عليه صوت غري الصوت األصيل
٤ مـن جسـمك ويتحكـم يف باقي األعضـاء o العب كرة 

برازييل صنف األحسن يف العالم
٥ بيت o ثمن معاملة

٦ نصف مبنى o من أسماء القرد o وجه (بالعامية)
٧ أداة نصب o يا للدهشة

٨ ممارسـات تجاريـة يتنافس فيها املشـرتون o خوف 
شديد

٩ كتب وبعث واستقبل ما كتبه اآلخرون o معنى
١٠ ما يصنع منه لب قلم الرصاص o تمثال للعبادة أيام 

الجاهلية

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

مهنياً: قد يحمل إليك هذا اليوم فرصاً سعيدة، ويمكن 
أن توّظف طاقاتك من أجل بلورة مرشوع ممّيز.

عاطفياً: تلتقي الحبيب قريباً وتضعان النقاط عىل الحروف 
يف استمرار العالقة عىل أسس سليمة.

صحياً: كل ما تخطط له يسري عىل خري ما يرام، وتبدو األمور 
جلية عىل وجهك.

مهنياً: تشـكو تراجعاً يف املعنويات وتأخـرياً يف املعامالت 
وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال األمور 
عىل االطالق. عاطفياً: تشعر ببعض الرتاجع املعنوي، ويرتافق 
ذلـك مع بعـض الرتّدد الـذي يفرض عليك الحسـم قبـل تفاقم 
األمـور. صحيـاً: اآلالم العابرة التي تنتابك بـني حني وآخر تحتم 

عليك زيارة الطبيب بأرسع وقت.

مهنيـاً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحّرر من بعض 
الضغـوط، أو يتيح لك فرصة لها عالقـة بعمل قديم أو 
ارتبـاط مزمن. عاطفيـاً: مجموعة من املـؤرشات الجيدة، 

تالقي مساعيك نتيجة مثمرة جداً وتتحسن العالقة.
صحيـاً: تحاش قـدر اإلمكان الدخول يف معمعـات وحوارات 

ساخنة قد توتر لك أعصابك.

مهنياً: يرتاجع وضعك املهني بعض اليشء اليوم، ما قد 
يضّيع عليك فرصـاً ممتازة للقاءات مهنيـة تبدو واعدة 
جّداً. عاطفياً: طموحك العاطفي كبري جداً، لكنك تبحث عن 

الفرصة املناسبة التي تساعدك عىل تحقيق هذا الطموح.
صحيـاً: عـوارض القلـق التـي تنتابك بـني الحني واآلخـر تبقي 

أعصابك يف حال توتر دائم.

مهنيـاً: حاول أال توظـف أموالك يف اسـتثمارات من دون 
وضع خطط ثابتة لها، وإال خرست كل يشء يف لحظة.

عاطفياً: الرشيك يطالبك بجواب حاسـم حول طبيعة العالقة 
بينكما، ويريد توضيحاً لبعض األمور التي تهّمكما.

صحيـاً: تتماثل للشـفاء بعد وعكـة أملّت بك، وهذا ما ينسـحب 
ارتياحاً عىل جميع أفراد األرسة.

يتيح هذا اليـوم فرصاً جيدة لالتصـاالت واملفاوضات 
املتعلقة بشأن مايل، ويشري اىل عملية رشاء مهمة.

عاطفيـاً: ال تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة 
التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.

صحيـاً: تحـاول جمـع أكـرب عدد مـن املحيطـني بـك للقيام 
بنشاطات رياضية يومية.

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تدّخل سافر يف أعمالك وعن 
اعرتاض عىل مشاريعك.

عاطفيـاً: اغتنم فرصة بقائـك يف املنزل للتفكـري بهدوء يف أمور 
كانت تشغل بالك إزاء الرشيك.

صحياً: خصص املزيد من الوقت لرتتاح من عناء العمل ومارس 
الرياضة يومياً.

مهنياً: يحّذرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو خّضات 
وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية.

عاطفياً: يوم ضبابي مع الرشيك لكنه ال يسـتحق الذكر، ومن 
األفضل تقديم بعض التنازالت لتخطيه بسالم.

صحياً: ال تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك 
تخصيص وقت يومي لها.

مهنيـاً: قد يحمـل هذا اليـوم فرصة للعمـل بعيداً عن 
الضجيج، فتنكّب عىل ملف تحافظ عىل رسّيته.

عاطفيـاً: تسـتعّد للقيام برحلـة مع الحبيـب واالبتعاد عن 
أجواء العمل والضغوط املرهقة التي ترافقك يف عملك.

صحياً: الصداع شـبه الدائم سـببه إما ضعف يف النظر أو عامل 
آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد.

مهنياً: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان 
ما بالنسبة إىل وضع مايل أو تموييل تبحثه.

عاطفيـاً: ارتباط عاطفي جديد يف طريقـه إليك، قد يحمل 
إليك مرشوع وزواج واستقرار نهائي.

صحيـاً: إذا كنت تكثر مـن تناول الحلويات، النتائج سـتظهر 
قريباً جداً ولن تكون مطمئنة.
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مهنيـاً: قد تشـعر بعـدم االسـتقرار، ومع ذلـك تجد هدفك 
يتحقـق ألنك صاحـب إرادة صلبة وال تخاف مـن املواجهة إذا 
متسلحاً بالحق. عاطفياً: استقرار ومراوحة يف العالقة بالرشيك، 

وخصوصاً بعد توضيح األمور ووضع النقاط عىل الحروف.
صحيـاً: تنفـذ بانتظام وعنايـة ما يطلبـه الطبيب منك، فتشـعر بأن 

صحتك نحو املزيد من التحسن.

مهنيـاً: يتيـح أمامك هذا اليـوم فرصاً جديدة لرشاكـة محتملة أو 
للبدء بمرشوع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات.

عاطفياً: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشّنجاً قليالً 
بسـبب وضع عاطفي متأزم أو لّرس أخفيته. صحياً: تلتزم أمام الجميع 

اإلقالع عن التدخني والبدء بممارسة الرياضة يومياً.

Ô”aã«@fiçÀ



”كلمة  اسم  تحمل  والتي  أغنياتها  أوىل  لطرح  زاهر  أحمد  ليىل  الفنانة  تستعد 

أخرية“ يف األول من شهر فرباير املقبل .

وكانت ليىل أحمد زاهر  قد طرحت برومو أغنيتها ”كلمة أخرية ”؛ وذلك عرب 

 :” األغنية  برومو  عىل  زاهر  ليىل  وكتبت  يوتيوب،  الشهري  الفيديوهات  موقع 

قريبا ”.

األغنية من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسالم زكي، والذى بدأ ىف العمل 

عىل هذه األغنية من أكثر من ستة أشهر.

وتنتظر ليىل أحمد زاهر طرح فيلم ”مطرح مطروح“ بطولة كال من النجوم 

محمد  مغاورى،  سامى  سيف،  شيماء  عفيفى،  كريم  حميدة،  محمود 

املنفذ  السعدنى، رشيف ثروت ومحمدى القايض وتأليف محمد عز واملخرج 

خالد أبوغريب وإخراج وائل إحسان.
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وافق مواطن من محافظة أربيل عىل تزويج 
بطلب  املتقّدم  العريس  نطق  بمهر  ابنتيه 

الزواج لشهادة اإلسالم.
قضاء  من  عيل  محمود  املواطن  وبني 

يشء،  كل  من  أفضل  هذا  إن  شقالوة 
بنفس  الثالثة  ابنته  لتزويج  مستعّد  وأنه 
املكّنى  عيل  محمود  أن  إىل  الطريقة.ُيشار 
ويعود   ،١٩٦٢ تولد  الجبوري،  خولة  بأبي 

باألصل إىل قضاء الحويجة التابع لكركوك، 
وقدم إىل شقالوة عام ٢٠١٢، وزّوج ابنتيه 
خالل ٤ أعوام بمهر ال يتعدى إلقاء النطق 

بالشهادة.».
بهذه  ابنته  قران  عقد  تم  :»إنه  عيل  وقال 
وهما  ومنهما،  منه  برىض  فقط،  العبارة 
سعيدتان جدا، ألن صهرّي رجالن كفوءان 
جداً، نحن عىل معرفة بهما وهما جديران 
وللناس  ابنتي،  مهر  «هذا  بالثقة».وأضاف 
هذه  من  الناس  يستفيد  ان  آمل  آراء، 
التجربة للحياة، صحيح أن املحكمة سجلت 
مبلغ ١٠٠٠ دينار إىل جانب هذين العبارتني، 
ابنتي  مهر  لكن  املحكمة،  إجراءات  هذه 
ذكرتهما». اللتني  العبارتني  هذين  يتعّد  لم 
من  تزّوج  عيل  محمود  أن  بالّذكر  الجدير 
وأخرى  متوفية،  إحداهن  نساء  ثالث 
لديه  الثالثة،  اآلن مع  تطلّقت، وهو يعيش 
١٧ ابناً، ١٠ منهم بنات. وزّوج أبو خولة ٩ 
تبلغ  واحدة  لديه سوى  يبق  ولم  بناته  من 
يوجد يشء  «ال  أنه  أكد  عاماً.أبو خولة   ١٤
أثمن من عبارة الشهادة عىل وجه األرض، 
فعيل،  من  العربة  أخذ  الناس  من  آمل  لذلك 

ألن السعادة أوىل من املال».

التأخري  بعض  من  الرغم  عىل 
الذي طاول سلسلة من اإلنتاجات 
لجهة  رمضان  بموسم  الخاصة 
التصوير والتنفيذ، يبدو أن رشكة 
الصّباح  ستنهي خالل أسبوعني 
عمليات تصوير مسلسل «عاصم 
الزند» الدراما السورية التي تعيد 
تيم حسن إىل موطنه يف عمل يقال 
أنه ينقل حقبة تاريخية مهمة يف 
لبنان  تاريخ 
 ، يا ر وسو
لقصة  ا
لتي  ا
ف  رش ا

عليها 
ج  ملخر ا
مر  سا
لرباقوي  ا

واسع  كانت محط جدل  ونفذها 
الدراما  إىل  حول عودة تيم حسن 
عليه  اعتاد  بعدما  التاريخية 
«»مودرن»  ادوار  يف  املشاهد 
من  أجزاء  خمسة  يف  قدمها 
يحمل  بفيلم  واختتمها  «الهيبة» 
أشهر.وعلم  قبل  نفسه  االسم 
العمل  اشرتت  سورية  قنوات  أن 
هو  كما  دمشق  يف  وسُيعرض 
الحال بالنسبة ملحطة أم بي يس 
«شاهد»،  ومنصة  السعودية 
لبنانية  تلفزيون  محطة  وكذلك 
يف،  تي  ام  تكون  أن  املرجح  من 
الصّباح،  تتعاون مع رشكة  التي 
زمالئه  مع  حسن  تيم  يتنافس 
نفسها  للرشكة  انتاجات  يف 
يعيد  الذي  بالنار»  «النار  ومنها 
للعمل  بشار  وكاريس  فهد  عابد 

عبد  محمد  اخراج  من  وهو  مًعا 
كوسا.يذكر  رامي  العزيزوكتابة 
ُصّور  الزند»  «عاصم  ان  أخرياً 
يف  وكذلك  ودمشق  بريوت  بني 

الوقت  كان  حيث  حمص  مدينة 
السيناريو  معالجة  يف  لصالحه 
جداً  القريبة  بتفاصيله  وعرضه 

من يومياتنا.

العالم  يف  املؤثرات  أكثر  قائمة  إختيارها ضمن  بعد   
هاشتاغ  تصدر  العاملية،  فوربس  مجلة  ضمن 
يحمل اسم «فوربس تختار نجوى كرم « الرتند 
العربية إحتفاالً  الدول  عرب تويرت يف كثري من 
نجوى  العربية  األغنية  شمس  بنجمتهم 
من  عربية  دول  عرشة  من  كرم.بأكثر 
بينها لبنان ومرص والعراق حتى اليمن 
تصدر  السعودية،  العربية  واململكة 
اإلعالن  منذ  الرتند  كرم  نجوى  إسم 
فوربس  قائمة  تواجدها ضمن  عن 
األكثر  العربية  باعتبارها  العاملية 
فوق  العالم  نساء  ضمن  تأثرياً 
األوىل  املرة  ليست  الخمسني.وهذه 
التي تصنف فيها نجوى كرم ضمن 
مجلة  بقائمة  بالعالم  تأثرياً  االكثر 

حيث  العاملية  فوربس 
وُصنفت  سبق 

أكثر  ضمن 
 ١ ٠ ٠

شخصية 
عربية تأثرياً 
عام  يف 

كما   ،٢٠١٧
ضمن  جاءت 

نجمات   ١٠ أفضل 
املرسح  عىل  عربيات 

العاملي بعام ٢٠١٨.
أما يف عام ٢٠٢١، فقد صنفتها ضمن األكثر مبيعاً 
بـ ٦٠ مليون نسخة، وأخرياً يف عام ٢٠٢٣ ضمن أكثر 

النساء األكثر تأثرياً فوق سن الخمسني.

صربي  هند  الفنانة  دخلت 
وأطلقت  واملوضة،  األزياء  عالم 
 Second التجارية  عالمتها  

Chance لألزياء الجاهزة.
االلكرتوني  للموقع  وبالرجوع 
يف  األزياء  ظهرت  لرشكتها، 
كبري  لحد  تشبه  املجموعة 
يف  صربي  هند  به  ظهرت  ما 
عال»،  عن  «البحث  مسلسل 
بني  الجمهور،  إعجاب  ونال 
الطويلة  امللونة  الكيمونوهات 
بوهو  بستايل  والكارديجان 

.Boho Style
 ٦٠ من  األسعار  وترتاوح 
دوالرا، أي ١٧٠٠ جنيه، إىل ٤٠٦ 
دوالرات، أي ما يتجاوز ١٢ ألف 
صربي  هند  أن  يذكر  جنيه. 
أطلقت عالمتها التجارية لألزياء 
Second Chance يوم ٢٣ يناير 
مع  بالتعاون  وذلك  الجاري، 

مصممة األزياء ريم الرتكي.

يهدف  صحفي؛  بيان  وبحسب 
عالمة  يكون  أن  املرشوع 
تجارية مميزة يف صناعة األزياء 
العاملية الخاصة بالنساء، وذلك 

أزياء  ارتداء  عىل  ملساعدتهن 
عرصية وجذابة وأنيقة تعكس 
إىل  باإلضافة  الفريدة،  هويتهن 
املرشوع من  يف  جعلهن رشكاء 

خالل تخصيص جزء من العائد 
لصالح منظمات املجتمع املدني 
املعنية بتنمية ودعم املجتمعات 

من خالل صناعة األزياء.

كريستيانو  الربتغايل،  النجم  أعلن 
طباٍخ  عن  البحث  عزمه  رونالدو، 
مهمته  أن  إىل  مشريًا  مغٍر،  براتٍب 
ستكون ليست بالبسيطة أو السهلة.

وأفادت تقارير إعالمية برتغالية، بأن 
إىل  يصل  ما  لتقديم  مستعد  رونالدو 
دوالرا)   5651) شهريا  يورو   5200
ال  األمر  أن  إىل  منوهًة  املنزل،  لشيف 
يقترص عىل املهارات يف الطبخ وإتقان 
يف  واملهارة  والتقديم،  الطهي  فن 
واألكالت  الوصفات  من  العديد  تنفيذ 
إلىمواصفات  باإلضافة  العاملية، 
الدون  عنها  يبحث  أخرى  محددة 
بمطبخ  شيفاً  يكون  أن  يريد  َمْن  يف 
(ماركا)  صحيفة  العائلة.وبحسب  
الربتغايل  النجم  فإن  اإلسبانية 
من  ”يكافح“  رونالدو  كريستيانو 
به، عىل  العثور عىل طاٍه خاص  أجل 
الذي  املغري“،  ”الراتب  من  الرغم 
رونالدو  أن  املصادر  يقرتحه.وأبرزت 
حصل عىل قطعة أرض، ال تبعد كثريا 
”قرصا  عليها  سيبني  لشبونة،  عىل 
مسريته  انتهاء  بمجرد  صغريا“، 

كالعب كرة قدم محرتف.
مرتا   2720 العقار  مساحة  وتبلغ 
 21 التقريبية  قيمته  وتبلغ  مربعا، 
مليون يورو (نحو 22 مليون دوالر).

يبحث  التقاعد“،  ”قرص  أجل  ومن 
من  موظفني،  عن  النرص  مهاجم 
وشؤون  الطبخ  عن  املسؤول  بينهم 
املطبخ.لكن يف املقابل طلبات رونالدو 
يتم  فكي  وبسيطة،  سهلة  ليست 
التعاقد مع ”الدون“، يجب أن يعرف 
املحلية  األطباق  من  العديد  الطاهي 
يفضلها  التي  تلك  خاصة  والعاملية، 
الياباني  السويش  مثل  الزوجان، 
لدى  املفضل  املشوي  القد  سمك  أو 
عدة  هناك  ذلك،  عن  الالعب.فضال 

يتعلق  معظمها  العقد،  يف  بنود 
عليه  يحرص  ما  بالرسية.أكثر 

جورجينا  ورشيكته  رونالدو 
من  التأكد  هو  رودريغيز 
جدران  بني  يحدث  ما  أن 
املنزل  حبيس  يظل  بيته 
لوسائل  البتة  يكشف  ال 

اإلعالم.

سيكون  أنه  «تويرت»  رشكة  أعلنت 
التواصل  منصة  مستخدمي  بإمكان 
من  األول  من  اعتبارا  االجتماعي 
حسابهم  تعليق  عىل  الطعن  فرباير، 
بموجب  وتقييمهم  املوقع  عىل 
إعادة  أجل  من  الجديدة،  املعايري 

تفعيل الحساب.
تلت  التي  الجديدة،  للمعايري  ووفقا 
رشاء امللياردير إيلون ماسك للرشكة 
عىل  الحسابات  تعلق  لن  أكتوبر،  يف 
االنتهاكات  حالة  يف  إال  «تويرت» 
واملتكررة  املستمرة  أو  الجسيمية 
لسياسات املنصة.وتشمل االنتهاكات 
أو  محتوى  يف  االنخراط  الجسيمة 
أو  والتحريض  قانوني،  غري  نشاط 

واملشاركة  األذى،  أو  بالعنف  التهديد 
تستهدف  التي  املضايقات  يف 

مستخدمني آخرين، وغري ذلك.
إنها ستتخذ من اآلن  وقالت «تويرت» 
باملقارنة  حدة  أقل  إجراء  فصاعدا 
بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول 
التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو 
مطالبة املستخدمني بإزالة التغريدات 
قبل االستمرار يف استخدام الحساب.

ماسك  تعرض  املايض،  ديسمرب  ويف 
حسابات  تعليقه  بسبب  النتقادات 
العديد من الصحفيني، بسبب الجدل 
بشأن  عامة  بيانات  نرش  حول 
تفعيل  أعاد  لكنه  امللياردير،  طائرة 

الحسابات يف وقت الحق.

تحول  أن  بوسعها  تطوير طريقة  باحثون يف «غوغل» من  تمكن 
خالل  من  املوسيقى،  من  ممتدة  دقائق  عدة  إىل  النصوص 

االستعانة بمزايا الذكاء االصطناعي التي صارت تقتحم الكثري 
يمكنها  «غوغل»  باحثو  طورها  التي  املجاالت.الطريقة  من 

موسيقية  مقطوعات  إىل  األصوات  بعض  تحول  أن  أيضا 
الطريقة  تؤديها عدة آالت للعزف.ويقول خرباء إن هذه 

تشبه أنظمة أخرى تعتمد عىل الذكاء االصطناعي مثل 
«DALL-E» الذي ينتج صورا من خالل اعتماده عىل 
سيكون  الطريقة،  هذه  مكتوبة.وبفضل  نصوص 
فيه  يصف  نصا  يقدم  أن  مثال  املستخدم  بوسع 
الذكاء  نظام  يقوم  وعندئذ،  الجاز،  موسيقى 
وموسيقية،  صوتية  قطعة  بإنتاج  االصطناعي 
وفق املواصفات التي جرى تقديمها.وهذا النظام 
عليه  أطلق  «غوغل»  باحثو  طوره  الذي  الجديد 
اسم «ميوزك إل إم»، وقد نرشت الرشكة «ألفابت» 
نماذج تم الحصول عليها بالطريقة املبتكرة.وقال 
«مذهلة»،  إنها  املقاطع  عىل  اطلعوا  أشخاص 
خمس  من  وإحداها  ثانية،   ٣٠ بمدة  فبعضها 
متاحة  زالت غري  ما  الخاصية  لكن هذه  دقائق، 
أن  الطريقة  لهذه  املستخدمني.ويمكن  لعموم 
تحاكي أصوات البرش، عرب دقة فائقة، حتى أنها 
النظام  هذا  تدريب  تماما.وجرى  مشابهة  تبدو 
بيانات  بقاعدة  االصطناعي،  الذكاء  عىل  املعتمد 
موسيقية ضخمة توجد فيها ٢٨٠ ألف ساعة من 

املوسيقى.
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أنها  أو  األقدار مصادفة،  مغامرة وضعتها  التاريخ عن شخصيات  يحدثنا 
صنعت قدرها بنفسها لتؤدي أدواراً مثرية يف رحالت االستكشاف والتعرف 
عىل شعوب األرض ولغاتها وطبائعها وعاداتها، بل أن بعض هؤالء تمكنوا 
بذكائهم ومهاراتهم أن يصبحوا كأنهم أحد أبناء تلك الشعوب، ليشاركوها 
أفراحها وأتراحها، وآدابها وفنونها، ويسهموا يف سنوات سلمها وحروبها، 
ويف صنع تاريخها وأحداثها، ملا حظوا فيه من مكانة مرموقة وثقة عالية 
عند ملوكها وسالطينها وامرائها. وأشهر هؤالء الرحالة اإليطايل ماركو بولو 
الطرق  بعدد من  تتحكم  اساطيلها  كانت  التي  البحرية  البندقية  امارة  ابن 
عرش  الثالث  القرن  أواسط  يف  املتوسط  األبيض  البحر  وموانئ  التجارية 

امليالدي .
ترجمه سنة ١٩٥٩  الذي  بولو مغامراته واستكشافاته»  «ماركو  كتابه  يف 
املقدم حسن حسني الياس وراجعته سمرية عزام وقدم له جعفر الخياط 
يقص علينا املؤرخ رشارد جي. ولش حكاية هذا الصبي اإليطايل املغامر من 
بدايتها يف البندقية حتى اتيحت له فرصة االبحار والسفر مع والده وعمه 
لتقودهم رحلتهم الطويلة عرب السفن وعىل ظهور الخيل والجمال والبغال 
إىل الصني أيام حكم االمرباطور قبالي خان الذي كان قد استقبل والد ماركو 
بولو وعمه استقباالً كريماً يف رحلتهما األوىل، وحني عادا يف رحلتهما الثانية 
بعد سنتني اصطحبا معهما ماركو الصغري يف رحلة استغرقت ثالثة أعوام 
ونصف صادفتهم فيها األهوال واملصاعب قبل وصولهما إىل بالط قبالي خان 
امرباطور  أخ هوالكو وحفيد جنكيز خان  بكني، وقد رحب قبالي وهو  يف 
املغول وجدهم األكرب بعودتهم – كما يكتب الخياط يف مقدمته - واكرب فيهم 
يافعاً  شاباً  أصبح  الذي  ماركو  نظره  ولفت  للمشاق،  وتحملهم  جرأتهم 
فألحقه بخاصة أتباعه. فتعلم لغة الترت وبرهن عىل ذكائه وجدارته برعاية 
الخان حتى عينه يف منصب رسمي وصار ينتدبه للكثري من املهام الخطرية. 
إىل  عاد  حتى  عنها  يتوقف  لم  التي  مذكراته  بتدوين  عني  الحني  ذلك  ومنذ 

بالده بعد أن مكث يف الصني مدة تناهز السبع عرشة سنة. 
بعد ما يقرب من سبعة قرون ونصف القرن عىل رحلة ماركو بولو إىل الصني، 
النقل  وسائط  تطور  بفضل  تماماً  مستبعدة  تبدو  املغامرة  هذه  مثل  فإن 
ووسائل االتصاالت الحديثة التي اخترصت املسافات بني البلدان وشعوبها، 
وسنوات  شهوراً  قطعها  يستغرق  كان  التي  الطويلة  املسافات  وأصبحت 
وتحدث فيها أنواع املخاطر والصعوبات تقطع بساعات من املتعة والراحة 
والرفاهية واالسرتخاء، وصار كل يشء مكشوفاً للعالم أجمع، لذلك ال فرصة 
لظهور ماركو بولو جديد، إال بثوب معارص، ومهمة جديدة تتناسب وعرص 
التواصل والرسعة والحوار واالنفتاح . وهذا ما فعله الشاب املرصي أحمد 
السعيد الذي قاده حب القراءة واالطالع وهو يف الثامنة من عمره إىل كتاب 
أنيس منصور «حول العالم يف ٢٠٠ يوم» فبدت له القصص التي يحتويها 
الكتاب مثل الحكايات الخيالية، كما كانت تلك هي املرة األوىل التي يتعرف 
فيها عىل الصني أو يعلم بوجودها، مما ألهب خياله وحماسته ملعرفة املزيد 
عن هذه البالد، وما أن بلغ سن الدخول إىل الكلية حتى بدأ يفكر يف اختيار 
لرغبة  احرتاماً  الطب  بدراسة  يحلم  كان  فقد  أفكاره،  يف  ويدقق  مستقبله 
والده وارسته، لكنه ترك هذا الحلم وتحول لدراسة اللغة األملانية، وتزامن 
اللغة  ترك  فقرر  الجدد،  للطلبة  الصينية  اللغة  قسم  قبول  بداية  مع  ذلك 
وربما  والتحدي،  املغامرة  بروح  مدفوعاً  القسم  هذا  يف  والتسجيل  األملانية 
بما بقي يف خياله من كتاب أنيس منصور، ليقلب هذا القرار الصغري حياته 
رأساً عىل عقب، ويقوده يف نهاية املطاف وبرتتيب القدر إىل منطقة نينغشيا 
يف الشمال الغربي للصني التي وصلها عام ٢٠١٠ ليبدأ فيها مرشوعه الذي 
أوصله إىل لقبه املعروف عند الصينيني «ماركو بولو العالم العربي يف العرص 

الحديث».
ما الذي فعله أحمد السعيد ليحظى بهذا اللقب ؟ لم يركن لعمله التقليدي 
واالقتصادية  الثقافية  املنتديات  يف  والصينية  العربية  اللغتني  بني  مرتجماً 
ترجمة  مرشوع  يف  أيضاً  عمل  بل  العربية،  والدول  الصني  بني  والتجارية 
ونرش ألف عنوان من كالسيكيات األدب الصيني والعربي، مما جعله يدرك 
أهمية التبادل الثقايف بني العرب والصني ليبدأ كما يقول يف كتابه «سنواتي 
يف الصني» : بتأسيس مرشوعه الذي اختار له اسم بيت الحكمة تيمناً بأول 
مركز ترجمة مهني ومحرتف يف التاريخ الذي أنار فضاءات بغداد عاصمة 
الثقافة قبل ١٢٠٠ سنة « وجعل له فرعاً يف القاهرة ليتواصل ويرتجم وينرش 

مع رشكائه الصينيني أكثر من ٦٤٠ كتاباً يف عرش سنوات.
ماركو بولو العرب الذي حرض افتتاح الدورة األخرية ملعرض العراق الدويل 
للكتاب اشرتك بجناح كبري إلصدارات مرشوعه العربي الصيني «بيت الحكمة 
ينتشوان  مدينة  يف  للبقاء  مرة،  أول  وصوله  عند  يخطط  كان  للثقافة»، 
حارضة منطقة نينغشيا الصينية ملدة ثالثة أشهر، لكنه أحب املدينة وتزوج 
فيها، وأسس فيها مرشوعه الثقايف، ومازال متمسكاً بالحياة يف الصني، عىل 

خالف ماركو بولو الذي عاد إىل موطنه البندقية يف نهاية املطاف.
الثقافية  العالقات  خدمة  أجل  من  وممتدة  كبرية  ملهمة  نفسه  كرس  لقد   
والصينيني، وتمتني  العرب  القراء  واألدباء واملرتجمني وعموم  املثقفني  بني 

الصداقة بني العالم العربي والصني.
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