
بغداد/ الزوراء: 
اعلنت وزارة الخارجيـة، امس األربعاء، 
أن وزيـر الخارجيـة السـعودي فيصـل 
بن فرحان سـيزور العراق اليوم.وقالت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”وزيـر الخارجية السـعودي فيصل بن 
فرحان سيزور العراق اليوم الخميس“.
وأضافت انه ”سيتم عقد مؤتمر صحفي 
بني وزير الخارجية فؤاد حسني ونظريه 

السعودي يف مقر الوزارة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
االربعـاء، صـدور قـرار حكـٍم بالحبس 
حضورياً بحقِّ وزيـر الصناعة واملعادن 
مـا يخالـف  االسـبق؛ الرتكابـه عمـداً 
منفعـة  بقصـد  وظيفتـه  واجبـات 
شـخٍص عـىل حسـاب الدولة.وذكـرت 
دائـرة تحقيقـات الهيئة يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: أن ”محكمة جنايات مكافحة 
الفساد املركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس 
حضورياً عـىل وزير الصناعـة واملُعادن 
االسـبق، يف قضيَّة تداول وسائل اإلعالم 
ـن قيامه بـأداء يمنٍي  تسـجيالٍت تتضمَّ
مه منصب وزيـر الصناعة  يف حال تسـنُّ
واملعـادن بتمشـية عمل وأمـور الوزارة 

وفق توصيـات وتوجيهـات أحد أعضاء 
مجلس النوَّاب الحـايل الذي يرتأس حزباً 
سياسـياً معروفاً“.وأضافـت الدائرة أن 
”محكمـة جنايـات ُمكافحـة الفسـاد 
املركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً ألحكام 
العقوبـات  قانـون  مـن   (331) املـادة 
العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) املُعدَّل“.

ت عىل أن  ة 331 نصَّ وأشارت اىل أن ”املادَّ
يعاقـب بالحبـس وبالغرامـة أو بإحدى 
هاتني العقوبتـني: كل موظف أو مكلف 
بخدمـٍة عامـٍة ارتكب عمداً مـا يخالف 
واجبـات وظيفته أو امتنع عن أداء عمٍل 
مـن أعمالهـا بقصـد اإلرضار بمصلحة 
أحد األفراد أو بقصد منفعة شخٍص عىل 

حساب آخر أو عىل حساب الدولة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفـط، امس األربعاء، 
تحقيـق اكثر مـن 7 مليـارات دوالر 
ايـرادات الصادرات النفطية لشـهر 
كانـون الثانـي املايض.وذكـر بيـان 
للوزارة تلقته ”الـزوراء“: أن ”كمية 
الصـادرات من النفط الخام لشـهر 
بحسـب  املـايض،  الثانـي  كانـون 
اإلحصائية األولية الصادرة عن رشكة 
تسـويق النفـط العراقيـة سـومو، 
بلغت مجموع (101) مليون (245) 
ألفـا و( 95 ) برميالً، بإيرادات بلغت 

(7.690) مليـارات دوالر“ .وأضـاف 
البيان أن ”مجموع الكميات املصدرة 
من النفط الخام لشهر كانون الثاني 
يف  النفطيـة  الحقـول  مـن  املـايض 
وسـط وجنـوب العراق بلغـت (98) 
مليونـا و(460) ألفا و (50) برميالً، 
أما مـن حقـول كركوك عـرب ميناء 
جيهان فقـد بلغت الكميات املصدرة 
(2) مليـون و(475) ألفـا و( 516 ) 
برميالً“.وأشـار إىل أن ”معدل سـعر

 

الربميل الواحد بلغ أكثر من (75.96) 
دوالراً ”.

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:
أعلن وفد روسـيا، خالل جلسة عامة 
ملؤتمر نزع السـالح باألمم املتحدة، أن 
إمداد الغرب كييف باألسـلحة لقصف 
املدنيني يف دونباس، يزيد احتمال صدام 
القـوى النووية.وقال الدبلوماسـيون 
الـروس: ”من خالل تورطهـم املتزايد 

يف املواجهة العسـكرية يف أوكرانيا عن 
طريق توفري األسلحة وتدريب املرتزقة 
وتوفري املعلومات االستخباراتية، فإن 
هذه البلـدان تخلق مخاطـر حقيقية 
لصـدام مسـلح مبـارش بـني القـوى 
النووية“.وشـدد الوفـد الـرويس عىل 
أنـه بسـبب نقـل األسـلحة والذخرية 

إىل القوات األوكرانيـة، ُيقتل الناس يف 
دونباس كل يوم.وأضاف: ”هذا الدعم 
لنظام كييف يتعارض مع ترصيحات 
البلـدان  لهـذه  الرسـميني  املمثلـني 
حـول الحاجـة إىل تسـوية سياسـية 
ودبلوماسـية للوضع يف أوكرانيا، مما 
يـؤدي إىل إطالة أمـد النـزاع، ونتيجة 

لذلـك، يسـقط العديـد مـن الضحايا 
الجدد“.ويف سـياق اخـر فبعدما وافق 
”الداعمـون“، مؤخـرا، عـىل إرسـال 
دبابات، صـارت كييـف تضغط ألجل 
الحصول عىل طائرات مقاتلة، وسـط 
رفـض رصيح مـن واشـنطن وبرلني 
ولندن، فيما حكمت القوات الروسية، 

الطـوق حـول مدينـة أرتيوموفسـك 
صحيفـة  األوكرانية.وبحسـب 
”واشنطن بوست“، فإن أوكرانيا تلح 
يف مطالبة حلفائها الغربيني بطائرات 
مقاتلة تسـتطيع إحـداث واقع جديد 

عىل أرض املعركة.

بغداد/ مصطفى العتابي:
افتتـح رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد 
شـياع السـوداني، امس االربعاء، طريق 
الرسيـع  للمـرور  الدورة-اليوسـفية 
جنوب بغداد، فيما اشـار اىل ان الربنامج 
الحكومي يتضمن انشـاء طرق وجسور 
املكتـب  واملحافظات.وذكـر  ببغـداد 
االعالمي لرئيس مجلـس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: أن «رئيـس مجلـس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني افتتح 

للمـرور  اليوسـفية   - الـدورة  طريـق 
الرسيع جنوب بغـداد، بطول ١٤٫٥ كلم، 
وتقاطـع بغـداد الجنوبـي». وأضاف أن 
«الطريـق يضـم مجّرسيـن ومقرتبـات 
بأربعـة مسـارات».يف غضون ذلـك، أكد 
رئيس الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
أن الربنامـج الحكومـي يتضمن إنشـاء 
واملحافظـات،  ببغـداد  وجسـور  طـرق 
مشـرياً إىل أن الحكومـة أعطـت لـوزارة 
اإلعمـار التخصيصـات املطلوبة ملعالجة 

ما تسـمى «طرق املوت».وقال السوداني 
يف ترصيح لعدد من وسائل اإلعالم تابعته 
«الـزوراء»: انه «تم اليـوم افتتاح طريق 
الدورة – اليوسـفية الرسيع، بعدما كان 
هذا املرشوع من املشـاريع املتلكئة، لكن 
بجهـود الـوزارة والجهـات السـاندة تم 
إنجاز هذا العمل بالشكل املطلوب»، مبيناً 
أن «هـذا الطريق سـوف يسـهم بشـكل 

قطعي يف تخفيف الزخم املروري».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر النفـط، حيـان عبـد الغنـي، امس 
األربعـاء، أن مجموعة أوبك بلس قـررت اإلبقاء 
عىل اتفـاق انتـاج النفـط دون تغيري.وقال عبد 
الغنـي وفقـاً لبيـان صـادر عـن الـوزارة تلقته 
«الـزوراء»: إن «اللجنة الوزارية ملراقبة االنتاج يف 
«أوبـك بلس «قررت باجتماعهـا الذي عقد أمس 

التوصية باإلبقاء عىل مستويات االنتاج من دون 
تغيري».وأضـاف إن «االتفـاق الذي تـم االجماع 
عليـه يف شـهر ترشين األول املـايض ٢٠٢٢ نص 
عىل خفـض انتاج املجموعة املسـتهدف مليوني 
برميـل يوميا، أي نحـو ٢٪ من الطلـب العاملي، 
بدءا مـن نوفمرب/ترشين الثانـي املايض، وحتى 
نهاية ٢٠٢٣ دعماً  للسـوق النفطية يف مواجهة 

التحديـات االقتصاديـة واالمنيـة، حيـث بلغت 
نسـبة خفض انتاج العـراق ٢٢٠ الـف برميل».

من جانبه، قال مدير عام رشكة تسـويق النفط 
العراقية «سـومو» عـالء اليارسي وفقـاً للبيان 
إن «العراق اسـتثمر نسـبة الخفض يف تخفيض 
االسـتهالك الداخيل ونجـح يف التقليل من تأثريه 
عىل ايراداته املالية»، مؤكداً ان «التقارير اشارت 

اىل التـزام العراق بمسـتويات خفـض االنتاج«.
بدوره، أكد املتحدث باسـم الوزارة عاصم جهاد 
إن «االجتمـاع اطلع عىل  أحـدث بيانات العرض 
والطلب واملخزونات النفطية ومراجعة التقارير 
الفنية، ودراسة املخاطر الجيوسياسية املحيطة 
يف السـوق ورفع التوصيات إىل االجتماع الوزاري 

املوسع املقرر له حزيران (يونيو) املقبل».
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أنقرة/ متابعة الزوراء:
أعاد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، التأكيد 
عىل أن تركيا لن تسمح للسويد باالنضمام للناتو 
طاملـا اسـتمرت يف السـماح باحتجاجـات تهني 
املصحف.وغضبـت تركيا، التـي تعرقل انضمام 
السـويد وفنلندا للتحالف العسكري، من سلسلة 
تظاهرات يف سـتوكهولم قام بها نشطاء أحرقوا 
املصحـف أمـام السـفارة الرتكية وعلقـوا دمية 
مشـنوقة ألردوغان.كمـا أجلت تركيـا ألجل غري 
مسمى اجتماعا مهما يف بروكسل كان سيناقش 
للناتو.وقـال  الشـماليتني  الدولتـني  انضمـام 

أردوغـان يف خطـاب أمـام نواب حزبـه الحاكم: 
”السـويد، ال ترهقوا أنفسـكم! طاملا تسمحون 
بحرق وتمزيق املصحف، وتفعلون ذلك بالتعاون 
مع قواتكم األمنية، فلن نقول (نعم) النضمامكم 
للناتو“.ونأى مسـؤولون حكوميون سـويديون 
بأنفسـهم عن االحتجاجات، التي تضمنت حرق 
ناشـط يميني متطرف معاد لإلسـالم نسخا من 
املصحف يف ستوكهولم بالسـويد وكوبنهاغن يف 
الدنمارك، بينما أكدوا عىل أن التظاهرات محمية 

بموجب حرية التعبري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أجـرى مكتب التحقيقات الفيدرايل عملية بحث يف منزل 
الرئيس األمريكي جو بايدن يف شـاطئ ريهوبوث بوالية 
ديالويـر، يف ظـل تحقيق جـاد يجريه مستشـار خاص 
حـول تعامل بايدن مع الوثائق الرسية.وكتب بوب باور 
املحامي الشخيص لبايدن يف بيان، امس االربعاء: ”اليوم، 
وبدعم وتعـاون كامل من الرئيس، تجـري وزارة العدل 
تفتيًشـا مخطًطا ملنزلـه يف ريهوبوث بواليـة ديالوير“.

وأضاف باور: ”بموجب اإلجراءات ومعايري وزارة العدل، 
ومن أجل مصلحة األمن والنزاهة، اتفقنا عىل التعاون“.
وتابع: ”البحث اليوم هو خطوة أخرى يف عملية شاملة، 
وتأتي يف الوقت املناسب لوزارة العدل، وسنواصل تقديم 
الدعم والتسـهيل بشـكل كامـل، وسـيكون لدينا املزيد 

مـن املعلومات يف ختام بحث اليوم”.والحظ املراسـلون 
املتمركـزون يف املجتمـع السـاحيل سـيارات رياضيـة 
سـوداء وسـيارات سـيدان تصل إىل املنـزل يف منتصف 
الصباح.وقـام مكتب التحقيقات الفيـدرايل يف 20 يناير 
بتفتيـش منـزل بايـدن يف ويلمنجتون بواليـة ديالوير، 
وأظهـر ما وصفه محاميه بأنه عنارص متعددة تحتوي 
عـىل مواد رسية.كمـا فتش مكتـب التحقيقات، مكتب 
بايـدن يف واشـنطن يف منتصف نوفمرب بعد أن اكتشـف 
محامـو بايـدن ألول مرة مـواد رسيـة يف خزانة مقفلة 
بمركز األبحاث.واشـرتى بايـدن منزله يف ريهوبوث بعد 
تركه ملنصب نائب الرئيس األسبق باراك أوباما.ويقيض 
بايـدن وزوجتـه أحياًنا عطـالت نهاية األسـبوع هناك 

وكان آخرها من 20 إىل 23 يناير.
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الزوراء/ حسني فالح:
حددت وزارة التخطيـط العام املقبل 
2024 موعـدا جديـدا لتنفيـذ التعداد 
العام للسـكان، وفيما اشارت اىل انها 
تنتظر التخصيصات املالية يف املوازنة 
إلكمـال املتطلبات الرئيسـة والالزمة 
لتنفيذه، اكدت عـدم ذكر القومية او 

املذهب يف استمارة التعداد.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الهنـداوي، يف حديـث  الزهـرة  عبـد 
لـ“الـزوراء“: انـه اتخـذ قـرارا بأنه 
لن يكون هنالك سـؤال يف االسـتمارة 
الخاصة بالتعداد العام للسـكان عن 
القوميـة او املذهـب أبـدا باسـتثناء 
الديانة سواء كان مسلما أم مسيحيا 
اىل اخره. مؤكدا: انه حتى يف التعدادات 
السـابقة كان السـؤال عـن القومية 
موجودا ويرتك حريـة كتابة القومية 
للشـخص نفسـه إذا كان يريد كتابة 
قوميتـه او ال، ولكـن هو سـؤال غري 
منتـج تنمويـا وليس فيـه مخرجات 
االسـئلة  ان  اىل:  تنموية.واشـار 
املوجـودة يف االسـتمارة سـتحدد لنا 
ّمن هم السـكان املقيمون االصليون 
ومن هم الوافدون للمحافظة. مبينا: 
ان عـام 2023 كان مـن املفرتض ان 
يشهد تنفيذ التعداد السكاني للسكان 
واملسـاكن، لكـن ذلـك كان مرشوطاً 

التفصيليـة  املتطلبـات  باسـتكمال 
الكاملة للوصـول إىل مرحلة التنفيذ، 
حيث كان من املفرتض أن ينفذ التعداد 
التجريبي يف نهاية العام املايض 2022، 
لكن بسـبب عدم إقرار موازنة 2022 
وتأخر تشكيل الحكومة الحالية حال 
دون ذلك.وأضـاف: ان الوزارة تتنظر 

التخصيصـات املالية التي سـتوفرها 
موازنة عـام 2023 إلكمال املتطلبات 
االساسـية لتنفيـذ التعداد السـكاني 
منها تنفيذ التعداد التجريبي، وتوفري 
األجهزة اللوحية وعددها 150 جهازاً، 
وذلـك يتطلـب التعاقـد مـع رشكات 
عاملية متخصصة لتوفري تلك األجهزة 

وبمواصفات خاصة، فضالً عن إنشاء 
مركـز وطنـي متخصـص ملعالجـة 
البيانات، إضافـة إىل تدريب العدادين 
والذي يبلغ عددهم من 130 إىل 150 
ألف شـخص.وتابع: كذلك نحتاج إىل 
توفـري الصـور الفضائيـة للوحدات 
اإلدارية يف عموم العـراق، فضالً عن 

عمليـات الحـزم والرتقيـم والحرص 
وأساسـية،  مهمـة  مرحلـة  وهـذه 
وتمثل العمود الفقري لتنفيذ التعداد 
وتجهيز تلك األمور يستغرق 3 أشهر 
تقريبـاً. مؤكداً: أن كل تلك املتطلبات 
األساسـية ال يمكـن تنفيـذ التعـداد 
بدونها.وأوضح: أنه تم إعادة تشكيل 
هيئـة التعداد برئاسـة نائـب رئيس 
التخطيـط  الـوزراء وزيـر  مجلـس 
محمـد عـيل تميـم، وتضـم ممثلني 
عن مختلف الـوزارات والجهات غري 
املرتبطـة بوزارة وكذلـك ممثلني من 
إقليـم كردسـتان وصنـدوق األمـم 
املتحـدة، مهمتها العمـل عىل توفري 
ظروف مناسـبة للتعداد. منوهاً: إن 
توفرت الظروف املناسبة سنعلن عن 
موعـد تنفيذ التعداد العام للسـكان.

ولفـت اىل: ان الربنامـج الحكومـي 
أشار إىل تنفيذ االنتخابات للمجالس 
املحليـة خالل العام الجـاري 2023، 
وبالتـايل ال يمكـن تنفيـذ مرشوعني 
بحجـم االنتخابات والتعـداد يف عام 
واحد. مؤكدا: أن هذه السنة ستكون 
املتطلبـات  كل  لتوفـري  تحضرييـة 
األساسية يف حال توفري التخصيصات 
املاليـة، وبعدهـا سـنتجه إىل تنفيـذ 
والتقنيـات  اآلليـات  وفـق  التعـداد 

واملعايري الدولية املعتمدة.
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بغداد/ الزوراء:
املبارشة  األربعاء،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
بإطالق تمويل رواتب املتقاعدين املدني والعسكري 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  الحايل.ودعت  شباط  لشهر 
«الزوراء»:  «إدارة مرصيف الرافدين والرشيد وهيئة 
التقاعد الوطنية لإلرساع باستكمال إجراءات دفع 
رواتب املتقاعدين املدني والعسكري، عرب بطاقات 
كل  املتقاعدين  املالية  اإللكرتوني».وطالبت  الدفع 
نصية،  رسائل  تصلهم  ممن  والعسكري،  املدني 
يف  اآليل  الرصف  ومنافذ  املصارف  فروع  ملراجعة 

بغداد واملحافظات لتسلم رواتبهم.

@›ÌÏ∏@÷˝†hi@Òãíbjæa
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بغداد/ مصطفى فليح:
أعلن مكتـب رئيس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، امس األربعاء، اسـرتداد مبلغ 
يزيـد عـىل ٨٠ مليـون دوالر مـن األمـوال 
املرسوقة، فيما كشـفت هيئة النزاهة عن 
التحـرك السـرتداد أكثـر من ثالثـة ماليني 
دوالر من دولة مجاورة.وقال املكتب يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «الجهـات املختصة 
تمكنـت مـن اسـرتداد مبلغ يزيـد عىل ٨٠ 
مليون دوالر من األمـوال املرسوقة وإعادة 
ان  الدولة».وأضـاف  خزينـة  يف  إدخالهـا 
«ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن 
سـعي الحكومة املسـتمر السـرتداد أموال 
العـراق املهرّبـة للخارج».يف غضـون ذلك، 
أعلنت هيئة النزاهة التحرك السرتداد أكثر 

مـن ثالثة ماليني دوالر مـن دولة مجاورة.
وقال رئيس الهيئـة حيدر حنون يف مؤتمر 
صحفـي تابعتـه «الـزوراء»: إن «صندوق 
اسـرتداد األمـوال يهـدف السـرتداد أموال 
العـراق املهربـة وغريهـا»، مبينـاً أنه «تم 
اسرتداد األموال يف عدد من الدول».وأضاف 
أن «هناك أكثر من ثالثة ماليني دوالر سيتم 
اسـرتدادها من إحدى دول الجوار»، مشرياً 
إىل أن «مساحة الفساد واسعة ونعمل عىل 
الحـد منها».وذكـر أن «مكافحة الفسـاد 
من أولويـات املنهـاج الـوزاري»، الفتاً إىل 
«محارصة الفاسـدين دولياً من خالل عقد 
االتفاقات».وذكر حنون أن «القضاء يقدم 
دعماً كبرياً لهيئة النزاهة»، مشـدداً عىل أن 

«مكافحة الفساد مسؤولية جماعية».

ÚÄÌÎÏ‰€a@ÙÏ‘€a@ÂÄÓi@|Ä‹èfl@‚aáÄ �ñ@ ¸á„a@ã†b¨@Âfl@äâ•@bÄÓéÎä
Òáznæa@·fl˛a@¿@Å˝è€a@ ç„@ã∏˚æ@Úè‹u@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة الحج والعمرة، امس األربعاء، موافقة الجانب السعودي عىل زيادة عدد املعتمرين 
العراقيني.وذكر رئيس الهيئة الشيخ سامي املسعودي يف ترصيح صحفي: إن «رئيس هيئة 
الحج والعمرة سامي املسعودي زار مع مسؤولني عراقيني منفذ عرعر لالطالع عىل إجراءات 
تفويج املعتمرين العراقيني إىل السعودية ألداء مناسك العمرة»، مبيناً أن «الجانب السعودي 
وافق عىل زيادة عدد املعتمرين من ١٠٠٠ اىل أكثر من خمسة آالف». وأضاف أن «هناك تنسيقا 
وتعاونا كبريين بني الهيئة والعمليات املشرتكة والقوات األمنية يف محافظة كربالء املقدسة 
ومحافظة األنبار لتأمني الطريق، إضافة اىل استنفار مالكات هيئة الحج واملنافذ الحدودية 
لتسهيل اإلجراءات املتعلقة يف منح تأشريات السفر اىل الديار املقدسة».وأكد أن «هيئة الحج 
تسعى لرفع العدد ألعىل طاقة استيعابية والوصول اىل عرشة االف معتمر»، الفتاً اىل أن «الهيئة 

العليا للحج والعمرة تبحث مع الجانب السعودي اعداد الحجاج للموسم املقبل».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
الوزراء،  مجلس  رئيس  افتتح 
امس  السوداني،  شياع  محمد 
الدورة-اليوسفية  طريق  االربعاء، 
للمرور الرسيع جنوب بغداد، فيما 
الحكومي  الربنامج  ان  اىل  اشار 
وجسور  طرق  انشاء  يتضمن 

ببغداد واملحافظات.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
اليوسفية   - الدورة  طريق  افتتح 
بغداد،  جنوب  الرسيع  للمرور 
بغداد  وتقاطع  كلم،   14.5 بطول 
”الطريق  أن  وأضاف  الجنوبي“. 
بأربعة  يضم مجّرسين ومقرتبات 

مسارات“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، 
أن  السوداني،  شياع  محمد 
الربنامج الحكومي يتضمن إنشاء 
طرق وجسور ببغداد واملحافظات، 
أعطت  الحكومة  أن  إىل  مشرياً 
التخصيصات  اإلعمار  لوزارة 
املطلوبة ملعالجة ما تسمى ”طرق 

املوت“.
وقال السوداني يف ترصيح لعدد من 
”الزوراء“:  تابعته  اإلعالم  وسائل 
انه ”تم اليوم افتتاح طريق الدورة 
كان  بعدما  الرسيع،  اليوسفية   –
هذا املرشوع من املشاريع املتلكئة، 
والجهات  الوزارة  بجهود  لكن 
العمل  هذا  إنجاز  تم  الساندة 
أن ”هذا  املطلوب“، مبيناً  بالشكل 
الطريق سوف يسهم بشكل قطعي 

يف تخفيف الزخم املروري“.
الحكومي  ”الربنامج  أن  وأضاف 
محور  ضمن  يشمل  حكومتنا  يف 
ومجرسات  طرق  إنشاء  الخدمات 
الزخم  ملعالجة  بغداد  يف  وجسور 
”ستتم  أنه  إىل  مشرياً  املروري“، 
بطرق  تسمى  ما  بتأهيل  املبارشة 
عىل  خطط  إعداد  خالل  من  املوت 

مستوى املحافظات“.
منحت  ”الحكومة  أن  وتابع 
املطلوبة  املالية  التخصيصات 
ومنحت  واإلسكان  اإلعمار  لوزارة 
باإلعالن  وستبارش  الصالحيات 
لفك  املهمة  املشاريع  أهم  عن 

االزدحام“.
األرايض  عىل  التجاوز  وبشأن 
أن  الوزراء  رئيس  أكد  الزراعية، 
”هناك تجاوزاً واضحاً عىل األرايض 
للدولة“،  ملك  هي  التي  الزراعية 
الفتاً إىل أنه ”سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية عىل املتجاوزين“.
اإلعمار  وزير  أعلن  جانبه،  من 
إحالة  ريكاني،  بنكني  واإلسكان، 
أكثر من 30 مرشوعاً للطرق خالل 
األسابيع القادمة، فيما أشار إىل أن 
تخصيصاً  األكثر  هو  الحايل  العام 

للطرق منذ 2003.
افتتاح  وقال ريكاني، عىل هامش 
يف  يوسفية،   – الدورة  طريق 
ترصيح صحفي: ”نتمنى ان يكون 
املواطنني  قبل  من  تعاون  هنالك 
الطرق  هذه  انسيابية  لضمان 

وحمايتها“.
الجميع  ”مصالح  ان  واضاف 
فضال  والبناء،  باإلعمار  تتحقق 
افضل  وضمان  الفقر  تجاوز  عن 
انه  اىل  مشريا  لألجيال“،  مستقبل 
سيتم  املقبلة،  االسابيع  ”خالل 
احالة اكثر من 30 مرشوعاً للطرق 

يف عموم املحافظات“.
واوضح ان ”العام الحايل هو االكثر 
تخصيصاً للطرق منذ عام 2003“، 
مؤكدا ”العمل عىل تحقيق االفضل 

خدمة للمواطن“.
وحذر ريكاني من ”أي تجاوز عىل 
محرمات الطريق، إذ سيتم التعامل 

معه بالسياقات القانونية“.
اإلعمار  وزارة  اعلنت  جهتها،  من 
إنجاز  العامة  واإلسكان والبلديات 
الذي  يوسفية)   - (دورة  طريق 
لشبكة  مهمة  إضافة  سيشكل 

الطرق والجسور يف بغداد.
الطرق  دائرة  عام  مدير  وقال 
اإلعمار  وزارة  يف  والجسور 
العامة،  والبلديات  واإلسكان 
حسني جاسم، يف ترصيح صحفي: 
الطريق  يربط  الطريق  ”هذا  إن 
الدويل رقم 1 بطريق الدورة الرسيع 
الطابقني، وسيكون  منه إىل جرس 
للعاصمة  آخر  جنوبياً  منفذاً 
كبري  بشكل  الزخم  ويخفف  بغداد 
بعلوة  يمر  الذي  الحايل  املنفذ  عن 
الرشيد والكثري من الفعاليات التي 
ذلك  يف  خانقة  ازدحامات  سببت 

املنفذ“.
اكتمل  ”العمل  أن  وأضاف 
أعمال  إنجاز  بعد  بنسبة  % 100 
أن  مؤكدا   ،” بالكامل  التأثيث 
عالية  فنية  بتقنيات  تم  العمل 
معتمدة  مواصفات  وبموجب 
تأثيث  تم  حيث  الرسيعة،  للطرق 

التحذيرية  العالمات  بكل  الطريق 
والتنظيمية واالرشادية واألسيجة 
طرق  وكذلك  الكونكريتية 
والجسور  املشاة  وجسور  الخدمة 
(الفوقانية) التي تسمح للمواطنني 
القاطنني عىل جوانب هذا الطريق 
يكون  ان  بدون  بحرية  السري  من 
هنالك تأثري عىل الطريق الرئيس“.
العوارض  أن“  جاسم  وأوضح 
كانت واحدة من أهم أسباب تلكؤ 
 2014 العام  املرشوع وتأخره منذ 
الذي   347 القرار  بسبب  وذلك 
أوقفت فيه جميع مشاريع الخطة 
وتم  البالد،  عموم  يف  االستثمارية 
استئنافه يف العام 2019 لكن كانت 
هنالك عوارض عائدة لدوائر الدولة 
تجاوزها  تم  وغريها،  وملواطنني 
رقم  الديواني  األمر  لجنة  بموجب 
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العام ملجلس الوزراء ”.

العامة  األمانة  أوضحت  كما 
طريق  تفاصيل  الوزراء  ملجلس 
فيما  اليوسفية)،   - (الدورة 
الطريق  هذا  أن  إىل  أشارت 
االختناقات  بمعالجة  سيسهم 

املرورية ببغداد.
األمانة  باسم  املتحدث  وقال   
صحفي:  ترصيح  يف  مجيد  حيدر 
 - (الدورة  طريق  ”مرشوع  إن 
رئيس  افتتحه  الذي  اليوسفية) 
أهم  من  يعد  الوزراء  مجلس 
املشاريع الحيوية واالسرتاتيجية، 
الخاصة  املشاريع  أحد  وهو 
املرورية  االختناقات  بمعالجة 
أن  مبيناً  بغداد“،  العاصمة  يف 
”الطريق يربط خط رسيع الدورة 
باتجاه   (1) رقم  الدويل  بالطريق 
والفرات  الجنوبية  املحافظات 

األوسط“.
الطريق  ”هذا  أن  مجيد  وأضاف 

االختناقات  فكِّ  يف  سيسهم 
وعلوة  الدورة  ضمن  املرورية 
بغداد  مدخل  باتجاه  الرشيد 
اليوسفية  منطقة  يف  الجنوبي 
سيسهم  كما  وإياباً،  ذهاباً 
حركة  وانسيابية  سهولة  يف 
ملدينة  واملغادرة  الداخلة  العجالت 
الفرات  باتجاه محافظات  بغداد، 

األوسط والجنوب، وبالعكس“.
ولفت إىل أن ”الطريق يبلغ طوله 
أربعة  عىل  ويحتوي  كم،   14.5
رئيسان  منها  اثنان  ممرات، 
خدميان  واثنان  م   15.5 بعرض 
الطريق  وتتوسط  9م،  بعرض 
م،   10 بعرض  وسطية  جزرة 
األعىل  يف  جرسين  إىل  إضافة 
وستة جسور يف األسفل“، مشرياً 
ايضاً  يحتوي  ”الطريق  أن  إىل 
الجنوبي،  بغداد  تقاطع  ضمن 
 818 و  م   545 بطول  مجرسين 

م، يتفرع منهما مقرتبات بأربعة 
مسارات“.

تأثيثه  تم  ”الطريق  أن  وأكد 
وتخطيطه مع وجود سياج أمني 
عىل طول الطريق من الجانبني“، 
الفتاً إىل أن ”الطريق، نفذته رشكتا 
إىل  العائدتان  وحمورابي  آشور 
إضافة  واالسكان،  اإلعمار  وزارة 
الخاص،  القطاع  من  رشكة  إىل 
اإلعمار  وزارة  بذلت  حيث 
خالل  استثنائيا  جهداً  واإلسكان 

مراحل العمل ورسعة اإلنجاز“.
العامة ملجلس  ”األمانة  أن  وتابع 
جميع  بحل  أسهمت  الوزراء، 
الكهرباء  التعارضات مع وزارات 
إضافة  املائية،  واملوارد  والنقل 
األخرى  القطاعية  الجهات  إىل 
إنهاء  أجل  من  استثنائي،  بوقت 

املرشوع“.
كذلك، أعلنت إدارة مرشوع طريق 
كلفة  ان  اليوسفية   – الدورة 
 160 من  أكثر  بلغت  املرشوع 

مليار دينار.
ظافر  دريد  املرشوع  مدير  وقال 
”طريق  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
سيخفف  اليوسفية،   - الدورة 
الكثري من االزدحامات“، مبينا ان 
”كلفة الطريق بلغت أكثر من 16 

مليار دينار“.
رشكة  مشاريع  مدير  ذكر  فيما 
للمرشوع،  املنفذة  حمورابي 
حيدر عاجل، يف ترصيح صحفي: 
عن  عبارة  الطريق  ”مرشوع  ان 
أن  موضحا  كبريين“،  مجرسين 
فك  يف  سيسهم  املرشوع  ”هذا 
الجنوبي  الجزء  عن  االختناقات 

من مدخل بغداد“.
املرور  مديرية  أعلنت  كذلك، 
العامة، امس األربعاء، منع مرور 
رسيع  عىل  الكبرية  الشاحنات 
الداخلة  اليوسفية   – الدورة 
إنشاء  إىل  أشار  فيما  للعاصمة، 
شمال  يف  جديد  جرس  مرشوع 

بغداد.
طارق  العامة  املرور  مدير  وقال 
صحفي:  ترصيح  يف  إسماعيل 
اليوسفية)   - (الدورة  إن ”طريق 
الجنوبي  الدويل  بالرسيع  مرتبط 
”الطريق  أن  مبيناً  للعراق“، 
جداً  كبرية  فرصة  لنا  سيوفر 
وتخفيف العبء يف منطقة جرس 

بغداد“.
الطريق  ”مستخدم  ان  واضاف 
املناطق  من  أو  بغداد  من  القادم 
الشمالية مروراً ببغداد اىل جنوب 
العراق سيسلك هذا الطريق دون 
الدورة  علوة  بمنطقة  املرور 
75 ”، الفتا اىل أن ”هذا  وسيطرة 
عن  العبء  سيخفف  الطريق 

طريق بغداد - بابل القديم“.
مرور  منع  ”تقرر  أنه  واكد 
الطريق  عىل  الكبرية  الشاحنات 
عىل  زخم  هناك  يكون  ال  لكي 
عىل  تحويلها  سيتم  إذ  بغداد، 
بنفس  ودخولهم   75 سيطرة 
خروجها  اما  القديم،  الطريق 
بمرورها  فيسمح  بغداد  من 
باتجاه  به  مسموح  الطريق  عىل 
فرصة  سيوفر  ما  البالد،  جنوب 
كبرية جداً النسيابية حركة املرور 

يف الجنوب الغربي من بغداد“.
مرشوعاَ   19 ”هناك  أن  وتابع 
ضخما داخل مدينة بغداد ومنها 
الشكل  وإعادة  ومجرسات  أنفاق 
يف  والنزول  للصعود  الهنديس 
وكذلك  ومخارجها  بغداد  مداخل 
للشوارع  توسعة  هناك  توجد 
للجزرات  وتقويض  الداخلية 
يف  الساحات  وعموم  الوسيطة 

الكرخ والرصافة“.
البغدادي  ”املواطن  أن  اىل  واشار 
سيلمس فرق كبري خالل األشهر 
”سيكون  أنه  اىل  الفتاً  القادمة“، 
الراشدية  بني  يربط  جرس  هناك 
يف  الشمال  باتجاه  والرسيع 

منطقة بوب الشام“.

بغداد/ الزوراء:

االمري  عبد  الداخلية،  وزير  أعلن 

الشمري، امس األربعاء، عن انخفاض 

الديوانية،  يف  الجنائية  الجرائم  معدل 

فيما أشارت إىل تعزيز ثالث محافظات 

بأفواج إسناد من الرد الرسيع.

األمري  عبد  الداخلية،  وزير  وقال 

الشمري، يف مؤتمر صحفي عقده اليوم 

بمحافظة الديوانية تابعته ”الزوراء“: 

برفقة  الديوانية  محافظة  ”زيارة  إن 

الوكالء واملدراء العامني، تهدف لالطالع 

يف  الوزارة  مفاصل  األمني  الواقع  عىل 

املحافظة“.

مستقرة  ”الديوانية،  أن  إىل  وأشار 

متطلبات  اىل  تحتاج  إنها  إال  امنياً، 

اسناد  عن  فضال  الوزارة،  من  ودعم 

واملرور  املدني  والدفاع  الرشطة  قيادة 

من  وغريها  املخدرات  ومكافحة 

االحتياجات  ”تلك  أن  مبينا  املفاصل“، 

تمت مناقشتها مع محافظ الديوانية، 

ضمن  سيكون  منها  البعض  إن  إذ 

عىل  اآلخر  والبعض  املحافظة  موازنة 

الوزارة“.

وزارة  اىل  األمني  امللف  تسليم  وبشأن 

”قرار  أن  الشمري  أوضح  الداخلية، 

 3 عىل  كان  األمني  امللف  تسليم 

محافظات (واسط، الديوانية، املثنى)، 

تماماً،  مستقرة  محافظات  وهي 

وأصبح هناك تغيري يف تبادل األدوار“.

وتابع أن ”قسم الرشطة هو املسؤول 

له  ساندة  الطوارئ  وافواج  األمني 

القطعات  مع  التنسيق  اىل  باإلضافة 

األمنية  والعنارص  للوحدات  املوجودة 

جميعها بأمرة قسم الرشطة، واالعتماد 

االستخبارية  املعلومات  عىل  يكون 

ومديرية  االستخبارات  جهاز  ودعم 

وكذلك  املحافظة  يف  االستخبارات 

الجنائية  االستخبارات  مع  بالتعاون 

املجرمني  ملطاردة  نفسها  وتطوير 

وتعقبهم والعصابات االجرامية والعمل 

جاٍر بهذا االتجاه“، موضحا أن ”الخطة 

املوضوعة نفذت منذ شهر وأثمر عنها 

انخفاض يف الجرائم الجنائية“.وأكد أن 

الحايل  النهج  لتطوير  مساعي  ”هناك 

النجدة  دوريات  تطوير  خالل  من 

إىل  الفتا  املراقبة“،  وكامرات  واملرور 

الشهرين  خالل  الوزارة  ”إجراءات  أن 

يف  هيكلية  بتغيريات  تمثلت  املاضيني، 

وشملت  املخدرات  مكافحة  مديرية 

بوكالة  ربطها  تم  إذ  االرتباط  جهة 

استحصال  عن  فضال  االستخبارات، 

لتخصيص  الوزراء  رئيس  موافقة 

لدعم  شهرياً  دينار  مليار  قدره  مبلغ 

املصادر ملديرية املخدرات، باإلضافة اىل 

مصحات  بإنشاء  الوزراء  رئاسة  دعم 

قرصية يف املحافظات أي أن متعاطي 

السجناء  مع  يكون  ال  املخدرات 

واملجرمني“.

بعمليات  ترتبط  ”املحافظات  أن  وأكد 

من  استطالع  إجراء  وهناك  الوزارة، 

وتوابعها  االستخبارات  وكالة  قبل 

ضمن  املناطق  يف  عمليات  وتنفيذ 

املحافظات،  بني  الفاصلة  الحدود 

الرسيع  الرد  من  فوج  وضع  تم  حيث 

والنجف،  واملثنى  يف محافظات واسط 

ومتابعة  إسناد  مهمتها  القوات  هذه 

بني  الفاصلة  الحدود  وضبط  الحاالت 

املحافظات“.

بغداد/ الزوراء:

األربعاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

فيما  املقبلة،  لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة 

من  بدءاً  الحرارة  يف درجات  انخفاضاً  توقعت 

اليوم.

أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

املنطقة  يف  الخميس  اليوم  البالد  ”طقس 

مع  غائم  إىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الوسطى 

أقسامها  يف  خفيفة  أمطار  لتساقط  فرصة 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما  الرشقية، 

خفيفة  أمطار  تساقط  مع  غائماً  الشمالية 

رعدية  عواصف  وحدوث  الشدة  متوسطة  إىل 

أحياناً مع تساقط ثلوج يف أقسامها الجبلية، 

الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 

غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً 

عن اليوم السابق يف عموم البالد“.

الجمعة  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 

والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف  سيكون 

صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس 

وأحياناً  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف 

غائماً مع تساقط أمطار، كما تتساقط الثلوج 

الحرارة  درجات  أما  الجبلية،  أقسامها  يف 

األقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

الوسطى والشمالية، وتنخفض قليالً عن اليوم 

السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.

غائماً  سيكون  السبت  يوم  ”طقس  أن  وتابع 

سيكون  بينما   ، الوسطى  املنطقة  يف  جزئياً 

جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 

وتتساقط  أمطار،  تساقط  مع  غائماً  وأحياناً 

املنطقة  ويف  الجبلية   أقسامها  يف  الثلوج 

بعض  مع  صحواً  الطقس  سيكون  الجنوبية 

الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 

لليوم السابق يف عموم البالد“.

سيكون  املقبل  األحد  يوم  ”طقس  أن  وبني 

الوسطى  املنطقتني  يف  غائم  إىل  جزئياً  غائماً 

املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما  والجنوبية، 

زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائماً  الشمالية 

الشمالية، ودرجات  أقسامها  مطر خفيفة يف 

عموم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:

مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 

امس  الندالوي،  محسن  النواب، 

والتنسيق  الحوار  أن  األربعاء، 

بخلق  كفيل  واربيل  بغداد  بني 

القضايا  اغلب  حول  تفاهمات 

العالقة بني الجانبني.

اإلعالمي،  للمكتب  بيان  وذكر 

مجلس  لرئيس  األول  للنائب 

أن  ”الزوراء“:  تلقته  النواب، 

بمكتبه  استقبل  ”املندالوي، 

حكومة  رئيس  نائب  الخاص، 

قوباد طالباني  إقليم كوردستان 

جرى  حيث  له،  املرافق  والوفد 

من  العديد  بحث  اللقاء  خالل 

امللفات العامة للبالد“.

الحوار  ”استمرار  أن  إىل  وأشار 

والتنسيق بني بغداد واربيل خطوة 

األفضل  الطريق  كونه  إيجابية، 

املطلوبة  التفاهمات  لخلق 

تحقيقاً  العالقة  القضايا  وحل 

وتوحيد  للبلد  العامة  للمصلحة 

التحديات  ملواجهة  الجهود 

الحالية واملستقبلية“.

بغداد/ الزوراء:

اإلماراتي  والسفري  زيدان  فائق  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 

سالم عيىس الزعابي، امس األربعاء، التعاون القضائي املشرتك بني 

البلدين.

رئيس   ” أن  ”الزوراء“:  تلقته  األعىل  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 

املجلس القايض فائق زيدان استقبل بمكتبه السفري اإلماراتي سالم 

عيىس الزعابي“.

وأضاف أنه ”تم بحث التعاون بني البلدين يف االختصاص القضائي 

والقانوني وتبادل الخربات“.
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األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:
أعلن وفد روسـيا، خالل جلسة عامة 
ملؤتمر نزع السالح باألمم املتحدة، أن 
إمداد الغرب كييف باألسلحة لقصف 
املدنيـني يف دونبـاس، يزيـد احتمـال 

صدام القوى النووية.
وقـال الدبلوماسـيون الـروس: ”من 
خـالل تورطهـم املتزايـد يف املواجهة 
العسكرية يف أوكرانيا عن طريق توفري 
األسـلحة وتدريـب املرتزقـة وتوفري 
املعلومـات االسـتخباراتية، فإن هذه 
البلدان تخلق مخاطر حقيقية لصدام 

مسلح مبارش بني القوى النووية“.
وشـدد الوفد الرويس عىل أنه بسـبب 
نقـل األسـلحة والذخـرية إىل القوات 
األوكرانيـة، ُيقتل النـاس يف دونباس 

كل يوم.
وأضـاف: ”هـذا الدعم لنظـام كييف 
يتعـارض مـع ترصيحـات املمثلـني 
الرسميني لهذه البلدان حول الحاجة 
ودبلوماسـية  سياسـية  تسـوية  إىل 
للوضـع يف أوكرانيـا، ممـا يـؤدي إىل 
إطالـة أمـد النـزاع، ونتيجـة لذلـك، 

يسقط العديد من الضحايا الجدد“.
وافـق  فبعدمـا  اخـر  سـياق  ويف 
”الداعمـون“، مؤخـرا، عـىل إرسـال 
دبابـات، صارت كييـف تضغط ألجل 
الحصول عىل طائرات مقاتلة، وسط 

رفض رصيـح من واشـنطن وبرلني 
ولندن، فيما حكمت القوات الروسية، 
أرتيوموفسـك  الطوق حـول مدينـة 

األوكرانية.
”واشـنطن  صحيفـة  وبحسـب 
بوست“، فإن أوكرانيا تلح يف مطالبة 

حلفائهـا الغربيني بطائـرات مقاتلة 
تسـتطيع إحـداث واقـع جديـد عىل 

أرض املعركة.
وكانـت الـدول الغربية، عىل رأسـها 
الواليـات املتحـدة، قد تـرددت طيلة 
أشهر قبل أن تقبل بإرسال دبابات إىل 

أوكرانيا، وسط تحذيرات مستمرة من 
موسكو التي تنبه إىل أن ”التمادي“ يف 
الدعم يزيد خطر ”االصطدام“ املبارش 

مع الناتو.
ويحتـدم النقـاش حـول الطائـرات 
يف  القتـال  يسـتعر  بينمـا  املقاتلـة، 

باخمـوت، يف حـني تسـعى القـوات 
الروسـية إىل تطويق املدينـة الواقعة 

رشقي أوكرانيا.
ولـدى سـؤاله حـول مـا إذا كانـت 
الواليـات املتحـدة سرتسـل مقاتالت 
”إف 16“ إىل أوكرانيـا، أجاب الرئيس 
األمريكـي جو بايدن عىل نحو رصيح 

بـ“ال“.
وحني سئل بايدن عن إمكانية الحديث 
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  إىل 
زيلينسـكي، الثالثـاء، بينمـا يواصل 
املطالبة بطائرات مقاتلة، رد الرئيس 
األمريكـي عىل نحـو مقتضب بقوله: 

”سنتحدث“.
لكن رغم هذا الـرتدد األمريكي، يبدو 
أن فرنسـا وبولندا ال تستبعدان هذه 
الخطوة من قائمة الخيارات املمكنة، 
مسـتقبال، رغم مغبة إثـارة حفيظة 

موسكو.
الفرنـيس  الرئيـس  سـئل  وعندمـا 
إيمانويـل ماكـرون بشـأن إمكانية 
إرسـال طائرات مقاتلـة إىل أوكرانيا، 
أملح إىل أنه ال يستبعد الخطوة، بحسب 

ما نقلت وكالة ”أسوشيتد برس“.
يف غضـون ذلك، تحـدث مدير مكتب 
الرئاسـة األوكرانيـة، أنـدري يرماك، 
عـرب منصـة ”تيليغرام“ عـن وجود 
إشـارات إيجابية من بولندا، من أجل 

مواصلة العمل للحصول عىل طائرات 
”إف 16“.

وذهـب وزيـر الخارجيـة األوكراني، 
دميـرتي كوليبـا، يـوم الثالثـاء، إىل 
حد وصـف الحصـول عـىل مقاتالت 
”إف 16“ باألولويـة يف خضم الحرب 

الحالية.
تقدم الواليات املتحدة دعما عسكريا 
مدروسـا بعناية ألوكرانيا، قائلة إنها 
تمنح ما يسـاعد كييف عـىل الدفاع، 
يمكـن تسـخريه  بمـا  اإلمـداد  دون 
األرايض  اسـتهداف  ألجـل  هجوميـا 

الروسية.
تقليـل خطـر االصطدام العسـكري 
املبارش بني موسكو و“الناتو“، بعدما 

زاد التوتر بشكل كبري بني الطرفني.
يرى مسؤولون يف الدفاع األمريكي أن 
تقديم مقاتالت ”إف 16“ قد ال يكون 
ناجعا، ألن هـذه الطائرات تحتاج إىل 
تدريب مكثف خاص بها، وهو أمٌر قد 

يصعب القيام به يف فرتة وجيزة.
ذكرت شـبكة ”يس إن إن“، أن هناك 
انطباعـا يف كييف اليوم، بأن الضغط 
صـار يؤتـي ثمـاره، والدليـل هو أن 
أوكرانيـا تحصـل أو سـتحصل عما 
قريـب، عىل معـدات وأسـلحة كانت 

محل رفض قاطع حتى وقت قريب.
هذا معنـاه أن الدول الغربية تلني مع 

مـرور الوقت، فال تتشـبث بالرفض، 
ال سـيما أن املعركـة تـزداد رضاوة، 
فيقـول الجيش األوكراني إنه بحاجة 
إىل املزيد من عنارص القوة واألسلحة 

حتى يتصدى للجيش الرويس.
عندما زار زيلينسكي واشنطن وألقى 
كلمة حماسـية يف الكونغرس وشكر 
الواليات املتحـدة، يف خطاب بحضور 
أعضـاء مجلـيس النواب والشـيوخ، 
شـدد عـىل أن الدعـم الغربـي ”ليس 
خريا وفضـال“، بل هو اسـتثمار من 
أجـل التصدي لروسـيا، يف إشـارة إىل 
أن كييـف تخوض املعركـة نيابة عن 

حلفائها.
الدفـاع  وزيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
يف  ريزنيكـوف،  أوليـيس  األوكرانـي، 
ترصيـح صحفي ”ما هو مسـتحيل 
اليـوم، سـيكون ممكنـا ال محالة يف 

الغد“.
يف املنحـى نفسـه، قـال مسـؤول يف 
الجيـش األوكراني: ”سـتأتي عاجال 
أم آجـال“، يف معـرض الحديـث عـن 
املقاتالت الغربية.نقلت ”يس إن إن“، 
عن مسؤول يف الجيش األوكراني قوله 
”قبـل عام من اآلن، كان الكل يرفض 
تقديم راجمة الصواريخ هايمرس، يف 
حني لم يكن ثمة من يتصور الحصول 

عىل دبابات أبرامز إم وان“.

تونس/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس التونيس أنه يخوض معركة تحرير 
وطنـي مـن أجـل الحفاظ عـىل الدولـة، داعيا 
قيادات الحرس الوطنـي إىل ”التصدي ملن تآمر 
عىل الدولـة“، وذلك يف رسـالة واضحة لتفعيل 
املحاسـبة ضـد القـوى املتورطـة يف اإلرضار 
بمصالـح البالد خالل العرش سـنوات املاضية، 
والتـي يصفها محللـون وخـرباء بـ“العرشية 

السوداء“.  
تداعيـات  مـن  اآلن  حـد  إىل  تونـس  وتعانـي 
القرارات التي اتخذتهـا الحكومات والربملانات 
املتعاقبـة خالل العرش سـنوات املاضيـة التي 
هيمنـت عليهـا حركـة النهضة اإلسـالمية أو 
شـاركت فيها، وكانت اإلجراءات االسـتثنائية 
التي اتخذهـا الرئيس سـعّيد يف الخ والعرشين 
من أكتوبر من عام 2021، اسـتجابة للمطالب 
الشعبية بإخراج البالد من النفق التي وضعتها 
فيه تلك الحكومات وتفعيل املحاسـبة، خاصة 
ملن تورطوا يف الفساد وانتهاك مؤسسات الدولة 

خالل العرشية املاضية.
وقال سـعيد خـالل اجتماعه مع قيـادات عليا 
للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) 
وفـق  العاصمـة،  بتونـس  العوينـة  ثكنـة  يف 
تسـجيل مصور بثته الرئاسـة عـرب صفحتها 
عىل فيسـبوك: ”ال يمكن أن ُيـرتك أعداء الدولة 

وأعـداء الوطن، بـل وأعـداء الشـعب التونيس 
خارج املساءلة أو خارج دائرة أي جزاء“.

وتوجـه إىل قيادات الحـرس الوطنـي قائال إن 
”الشـعب يريـد املحاسـبة ومطلبـه األسـايس 
املحاسبة ودوركم تاريخي يف االستجابة ملطالب 

الشعب“.
وتابع ”واجبكـم املقدس أن تتم محاسـبة كل 
مـن أجـرم يف حـق الوطـن (...) وال يمكـن أن 
ُيرتك مجرم واحد دون مساءلة.. اليوم نخوض 
معركـة تحريـر وطني للحفـاظ عـىل الدولة، 
وكفى من يسـتخفون بالدولـة ما اقرتفوه من 

جرائم ومن يدبرونه من جرائم يف املستقبل“.
ويف خطابه الشبيه بما وجهه منذ أيام للقضاة 
بالنظـر يف ملفـات بعـض  بـرضورة اإلرساع 
املشـتبه بهم لتحقيق العدالة، شـدد سعّيد عىل 
”قيـادات الحرس الوطني والقضاة الرشفاء أن 
يقوموا بدورهـم كامال حتى يتـم التصدي ملن 
تآمر عىل الدولة يف السـنوات املاضية، ومازالوا 

إىل حد هذه الساعة يتآمرون عىل الدولة“.
وأضاف أن ”الشعب يريد تطهري البالد، الشعب 
يريـد املحاسـبة ألنـه سـئم بالفعل مـن طول 
اإلجراءات، وسـئم بالفعـل مـن القضايا التي 
بقيت منشورة ملدة أكثر من عقد دون أي حكم، 
وحتـى إن صدرت بعض األحـكام فقد صدرت 

لألسف عىل املقاس“.

وسعى سعّيد إلصالح املرفق القضائي من خالل 
حـل املجلس األعـىل للقضاء السـابق يف فرباير 
املـايض، والعمل عىل البـت يف ملفات بعض من 

تمسكوا بحصانتهم خالل العرشية املاضية.
وانتقـد الرئيس التونـيس التحـركات النقابية 
األخـرية، وقـال إن الحـق النقابـي مضمـون 
بالدسـتور، ولكن ال يمكـن أن يتحّول إىل غطاء 

ملآرب سياسية لم تعد تخفى عىل أحد.
وعني سـعّيد، االثنني، وزيريـن جديدين للرتبية 
الرئيسـيني:  خصميـه  ملواجهـة  والفالحـة 
االتحاد العام التونيس للشـغل وحركة النهضة 
اإلسـالمية، اللذين يوظفـان هذيـن الوزارتني 

وغريهما خدمة ألجنداتهما.    
وكلّف الرئيس التونـيس محمد عيل البوغديري 
األمني العام املساعد السابق للمنظمة النقابية 
بحقيبـة وزارة الرتبيـة، وهـو نقابـي سـابق 
مناهـض لتوجهـات األمـني العـام نورالديـن 
الطبوبي ولـه وزن مؤثر داخـل املنظمة، وهو 
قـادر عىل عقد التحالفات وتحريكها بما يخدم 

دوره إذا استمر االتحاد يف التصعيد.
كمـا أن تكليف أمري اللواء منعم بلعاتي املتفقد 
العام للقوات املسلحة وزيرا للفالحة، سيساعد 
عىل تفكيـك مجموعات النفـوذ املختلفة داخل 
هذه الـوزارة التـي تعترب منطقة نفـوذ كبرية 
لحركـة النهضة، حيث تتهم أطراف مقربة من 

اتحـاد الفالحني لوبيات موالية لحركة النهضة 
يف قطاعـات حساسـة، وخاصة إنتـاج اللحوم 
والبيض واأللبان، بعرقلـة اإلنتاج بهدف إدامة 
األزمـة وإثارة الغضب يف الشـارع عىل الرئيس 

سعّيد وحكومته.
ويأتـي خطـاب الرئيس سـعّيد بعد اسـتكمال 
آخـر محطـة يف املسـار االنتقايل عقـب إجراء 
الدور الثاني لالنتخابات الترشيعية، ووضع حد 
للجدل املثار عىل مدى نحو عامني بشـأن غياب 
برملـان يف البالد، بعد أن تـم تعليق عمل الربملان 

السابق وحله الحقا.
ورغـم الهجـوم الـذي شـنته املعارضـة، ويف 
مقدمتها ”جبهة الخالص“ الواجهة السياسية 
لحركة النهضة، عىل مسـار الرئيـس التونيس 
ومطالبتـه بالتنحي عن منصبه بسـبب ضعف 
املشـاركة يف الدور الثاني مـن االنتخابات التي 
بلغـت 11.4 يف املئـة، إال أن مراقبني يرون أنها 
ال تملك القدرة عىل دفع سـعّيد إىل هذه الخطوة 
أو حتـى عىل تعديل املسـار الـذي خطه يف ظل 
ترشذمهـا، وانفضـاض الشـارع التونيس من 
حولهـا، حيث يحّملهـا األخري جـزءا كبريا من 

املسؤولية عن تردي األوضاع يف البالد.
وأعلن الرئيس التونيس قيس سعّيد تمديد حالة 
الطوارئ يف كامل تراب الجمهورية التونسـّية، 
حتـى نهايـة العـام الحـايل، وُنـرش القـرار يف 

الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي).
 وتمـدد تونس دوريـا حالة الطـوارئ، منذ أن 
قـرر الرئيـس الراحـل الباجـي قائد السـبيس 
إعالنهـا يف البـالد يف الرابـع والعرشيـن مـن 
نوفمرب 2015، إثر التفجري االنتحاري يف تونس 
العاصمـة، والذي أودى بحيـاة 12 عنرصا من 
األمن الرئـايس، وجرى تجديد حالـة الطوارئ 

دوريا منذ ذلك الوقت، بشـهر وثالثة أشـهر إىل 
سـتة، غري أن هذه هي املدة األطول، إذ تمتد إىل 

قرابة السنة.
 ويسـتند قـرار الطـوارئ إىل أمـر قديـم يعود 
إىل عـام 1978. وتشـهد تونس جـدال حقوقيا 
منذ ذلـك الوقت، ولم ينجح الربملان السـابق يف 

املصادقة عىل مرشوع قانون جديد.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
أعـاد الرئيس الرتكي، رجب طيـب أردوغان، 
التأكيـد عـىل أن تركيـا لن تسـمح للسـويد 
باالنضمام للناتو طاملا اسـتمرت يف السـماح 

باحتجاجات تهني املصحف.
وغضبت تركيا، التي تعرقل انضمام السـويد 
وفنلنـدا للتحالـف العسـكري، من سلسـلة 
تظاهـرات يف سـتوكهولم قـام بها نشـطاء 
أحرقـوا املصحـف أمـام السـفارة الرتكيـة 

وعلقوا دمية مشنوقة ألردوغان.
كمـا أجلت تركيا ألجل غري مسـمى اجتماعا 
مهمـا يف بروكسـل كان سـيناقش انضمـام 

الدولتني الشماليتني للناتو.
وقـال أردوغـان يف خطاب أمام نـواب حزبه 
الحاكم: ”السـويد، ال ترهقوا أنفسكم! طاملا 
تسمحون بحرق وتمزيق املصحف، وتفعلون 
ذلك بالتعـاون مع قواتكم األمنية، فلن نقول 

(نعم) النضمامكم للناتو“.
سـويديون  حكوميـون  مسـؤولون  ونـأى 
بأنفسـهم عـن االحتجاجات، التـي تضمنت 
حـرق ناشـط يميني متطرف معاد لإلسـالم 
نسـخا من املصحف يف سـتوكهولم بالسويد 
وكوبنهاغن يف الدنمـارك، بينما أكدوا عىل أن 

التظاهرات محمية بموجب حرية التعبري.
والثالثاء املايض، دان رئيس الوزراء السويدي 
أولف كريسرتسـون النشـطاء الذين خرجوا 
يف التظاهـرات بوصفهم ”حمقـى مفيدين“ 
لقـوى أجنبيـة تريـد إلحـاق األذى بالدولـة 

االسكندنافية فيما تسعى لالنضمام للناتو.
وقال كريسرتسـون للصحفيـني يف العاصمة 
السويدية: ”رأينا كيف استغل فاعلون أجانب 
وحتى أطراف من دول أخرى هذه التظاهرات 
إلشعال املوقف بطريقة مرضة مبارشة ألمن 

السويد“.
وكانـت السـويد وفنلندا قد تخليتـا عن مبدأ 
عـدم االنحيـاز العسـكري لالنضمـام للناتو 
بعد العملية العسـكرية الروسية يف أوكرانيا. 
ولم تتبق سـوى تركيا واملجر من دول الناتو 

األعضاء للموافقة عىل انضمامهما.
وصبـاح  األربعـاء، رصح وزيـر الخارجيـة 
الرتكـي مولـود تشـاووش أوغلو بـأن أنقرة 
لديها مشكالت أقل مع فنلندا لتصبح عضوة 
بالناتو مقارنة بالسـويد، لكنـه أكد أن األمر 
إذا  راجـع للتحالـف العسـكري ليقـرر مـا 
كان سـيقبل دولـة واحدة فقـط أو الدولتني 

الشماليتني معا.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الجمهوريـة، عبـد 
اللطيف جمال رشـيد،  األربعاء، 
بأعـداد  النظـر  إعـادة  أهميـة 
املحافظـات،  مجالـس  أعضـاء 
وفيمـا وّجـه بإنشـاء صنـدوق 
خـاص  املواطنـني  لشـكاوى 
برئاسـة الجمهورية، شـدد عىل 
رضورة االرتقاء بواقع الخدمات 

يف كركوك.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس 
الجمهوريـة عبـد اللطيف جمال 
رشـيد اسـتقبل يف قـرص بغداد، 
أمني عام اللجنة التنسيقية العليا 
املحافظـات يف مجلس  لشـؤون 

الوزراء أحمد الفتالوي“.
”رضورة  عـىل  الرئيـس  وأكـد 
الزيـارات امليدانيـة للمحافظات 
املشـاكل  حجـم  عـىل  للوقـوف 
والتحديات التي تواجه املواطنني 
تذليلها“، مشـرياً  والعمـل عـىل 
املحافظـات  دعـم  ”وجـوب  إىل 
وموازناتهـا والخدمـات املقدمة 
تفعيـل  ورضورة  ألهاليهـا، 
نصـوص الدسـتور والقوانني يف 
ما يتعلـق بالالمركزيـة اإلدارية 
املحافظات  إىل  الصالحيات  ونقل 
مكافحـة  عـىل  يسـاعد  بمـا 
الفسـاد والقضاء عليه واالرتقاء 

باملستوى العام للمحافظات“.
إعـادة  ”أهميـة  عـىل  وشـدد 
النظـر بأعـداد أعضـاء مجالس 
املحافظـات يف مـرشوع قانـون 
تعديـل قانـون املحافظـات غري 
إىل  الفتـاً  بإقليـم“،  املنتظمـة 
”اهميـة معالجـة رصف األموال 
املخصصة للمحافظات للنهوض 
والخدمـي،  العمرانـي  بواقعهـا 
إضافـة إىل إنشـاء مـدن جديدة 

متكاملـة يف الخدمـات املقدمـة 
والبنى التحتية“.

األمنـي  ”االسـتقرار  أن  وتابـع 
فتـح  يف  سيسـاعد  والسـيايس 
اآلفـاق أمـام االسـتثمار“، الفتا 
اىل ”أهمية تطويـر هذه الفرص 
للنهـوض بواقـع البـالد وتأمني 
ألبنـاء  واالسـتقرار  الرفـاه 

الشعب“.
ووجه رشـيد ”بإنشـاء صندوق 

خـاص  املواطنـني  لشـكاوى 
برئاسة الجمهورية“.

أن  إىل  الفتـالوي  أشـار  بـدوره، 
”اللجنة سـتؤدي دورا تنسـيقياً 
مع رئاسة الجمهورية من خالل 
االطالع عىل تقارير كل محافظة 
بشكل متكامل“، مؤكداً ”حرص 
الحكومة عىل تفعيل تخصيصات 
البرتودوالر ودفعها إىل املحافظات 
بشـكل مبـارش، كما تم إنشـاء 

صندوق تنميـة العراق وصندوق 
إعمار املحافظات األشد فقراً“.

رئيـس  أكـد  ذلـك،  غضـون  يف 
الجمهورية، عبـد اللطيف جمال 
رشـيد، رضورة االرتقـاء بواقع 
الخدمات وتأهيـل البنى التحتية 

يف محافظة كركوك.
وذكـر بيـان للمكتـب اإلعالمـي 
تلقتـه  الجمهوريـة،  لرئاسـة 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“: 
الجمهورية، عبـد اللطيف جمال 
رشـيد، اسـتقبل يف قرص بغداد، 
وفـداً عشـائرياً كرديـاً من أهايل 

محافظة كركوك“.
وأكـد رئيـس الجمهورية، خالل 
كركـوك  ”ملدينـة  أن  اللقـاء، 
أهميـة خاصـة وقـد عانـت من 
والحرمـان  واالضطهـاد  الظلـم 
يف زمـن النظـام املباد“، مشـدداً 
عـىل ”رضورة االرتقـاء بواقـع 
الخدمات وتأهيـل البنى التحتية 
مـن أجـل تلبيـة مطالـب أهايل 

املدينة“.
وأشـار البيان أنه ”جـرى خالل 
اللقاء بحث واقع املدينة وأهمية 
الحيويـة فيها  باملشـاريع  البدء 
وتطوير املرافـق العمرانية، فيما 
استعرض أعضاء الوفد املعوقات 
التـي تواجههـم ويعانـي منهـا 

أهايل كركوك“.
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جمهورية العراق                                  العدد: ٤٥٠٦/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                       التاريخ: ٢/١ /٢٠٢٣ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار           
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل/ املدعى عليه/ عبدالله احمد رسن / النارصية/ قرب مستشفى 

البيطري
بنـاًء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل املدعي 
(مدير عام رشكة التأمني الوطنيـة اضافة لوظيفته) بخصوص (مبلغ 
تعويـض) وملجهوليـة محل اقامتكـم تقـرر تبليغكم اعالنا بواسـطة 
صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعـة املوافق ٢٠٢٣/٢/١٤ ويف حالة 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقكم 

غيابا وفق االصول.
                                                       القايض
                                             عزيز شنته الجابري

جمهورية العراق                         العدد: ٤٧٠ /ش/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء االعىل                                      التاريخ:٢٠٢٣/١/٣١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م/ اعالن
اىل/ املدعى عليه / حسني مزهر شومان

السـاكن يف العكيكة سـابقا وملجهولية محل االقامـة حاليا بتاريخ 
٢٠٢٢/١٢/١١ اصـدرت هـذه املحكمـة حكمـا غيابيـا يف الدعوى 
اعاله يقيض تصديـق الطالق الخلعي الواقع خارج املحكمة بتاريخ 
٢٠٢٢/٤/١ وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني وعند عدم مراجعتك طرق الطعن القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
                                                                                              القايض 
عالء حسني عيل

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7892   Thu    2     Feb    2023العدد:   7892   الخميس    2    شباط  2023

بغداد/ الزوراء:
أوصت هيئـة النزاهة االتحاديَّة بتوحيد اإلجراءات 
يف املنافذ الحدوديَّة وعدم السماح بدخول البضائع 
ـة  دون شـهادات مطابقـٍة، وقيـام الهيئـة العامَّ
للگمارك بالتنسـيق مع الجهات ذات العالقة لهذا 

الغرض.
وأكدت دائـرة الوقاية يف الهيئـة، ويف تقريٍر أعدَّته 
عن الزيـارات التـي قام بهـا فريقهـا امليدانّي إىل 
هيئة املنافـذ الحدوديَّة والجهاز املركزيِّ للتقييس 
سـلٍع  وجـود  بخصـوص  النوعيَّـة،  والسـيطرة 
ومنتوجـاٍت مسـتوردٍة يف األسـواق املحليَّـة لـم 
تصدر لها شـهادات مطابقٍة يف بلد املنشـأ، ضعف 
دور الجهـات املعنيَّة يف تدقيق شـهادات املُطابقة 
يف املنافـذ الحدوديَّـة، ُمبّينًة اعتمـاد (٤) رشكاٍت 
من بريطانيا وفرنسـا والصـني واإلمارات من قبل 
الجهـاز املركـزّي للتقييـس والسـيطرة النوعيَّـة 
يف عمليَّـة الفحص املُسـبق يف بلد املنشـأ وإصدار 

شهادة املُطابقة.
ويف التقرير املُرسـلة نسـخٌة منه إىل مكتب رئيس 
مجلس الـوزراء واألمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
ووزارات التخطيـط والداخليَّـة واملاليَّـة، اقرتحت 
الدائرة إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠ 
ن عـدم اقتصار التعامل مع  لسـنة ٢٠١٤) املُتضمِّ

الرشكات الفاحصـة املُتعاقدة مع الجهاز املركزّي 
للتقييس والسـيطرة النوعيَّـة يف فحص البضائع، 
الذي خوَّل الوزارات والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة 
باعتمـاد رشكاٍت أخرى غـري املُتعاقدة مع الجهاز 
، تحقيقاً ملبدأ الشـفافية وعدم االحتكار؛  املركـزيِّ
ـا أدَّى إىل تعاقد الوزارات مـع رشكاٍت فاحصٍة  ممَّ

دون املُستوى املطلوب.
ة للگمارك  وشـدد التقرير عـىل قيام الهيئـة العامَّ

واملنافـذ الحدوديَّة بإرسـال عيِّناٍت عشـوائيٍَّة من 
السـلع واملنتوجات املسـتوردة إىل الجهاز املركزّي 
للتقييس؛ لفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات 
املُعتمـدة، وعـدم السـماح بإدخـال غـري املطابق 
للمواصفات وبدون شهادة مطابقٍة واتخاذ ما يلزم 
إلتالفها أو إعادتها إىل الجهة املُورِّدة، الفتاً إىل قيام 
الجهاز املركزّي بإعداد قائمٍة بالسـلع واملنتوجات 
التي يرصدها يف األسـواق بدون شـهادة مطابقٍة 

وإرسـالها إىل (هيئـة املنافـذ الحدوديَّـة، والهيئة 
العامـة للگمارك، وجهاز األمـن الوطنّي- ُمديريَّة 
األمـن االقتصـادي، ووزارة الداخليَّـة - ُمديريَّـة 
الجريمـة االقتصاديَّـة، ووزارة التجارة - الرشكة 
ة للمعارض والخدمـات التجاريَّة العراقيَّة)،  العامَّ
وتأكيـده عىل القيـام بجوالٍت يف األسـواق، أثبتت 
ا يشـري إىل عـدم اتخاذ  وجود السـلع نفسـها؛ ممَّ
أي إجراٍء من قبـل الجهات املذكورة.ودعا التقرير 
إىل أهميَّـة توحيد اإلجـراءات الگمرگـيَّة مع إقليم 
كردسـتان؛ للسـيطرة عىل املواد الداخلـة بصورٍة 
غري رشعيٍَّة وإعادة العمل بالنقاط الگمرگـيَّة مع 
ُمحافظـات اإلقليم، ُمنوِّهاً بتأكيد هيئتي الگمارك 
واملنافـذ والجهـاز املركـزي للتقييـس بـأنَّ أغلب 
السلع تدخل عن طريق منافذ اإلقليم دون شهادة 
مطابقـٍة وغري خاضعٍة لرقابة الجهـات املعنيَّـة.

واقرتح قيام الجهاز املركزيِّ للتقييس والسـيطرة 
النوعيَّة بدراسة إمكانيَّة إنشاء ُمخترباٍت يف املنافذ 
الحدوديَّـة لفحـص البضائع الداخلـة، إضافة إىل 
قيـام (جهـاز األمـن الوطنـّي، ووزارة الداخليَّـة 
مـة،  ـة ملُكافحـة الجريمـة املُنظَّ - املُديريَّـة العامَّ
ق  وُمديريَّة السيطرات والطرق الخارجيَّة) بالتحقُّ
ة إجراءات االسـترياد يف األسواق املحليَّـة  من صحَّ

. واملخازن، بالتنسيق مع الجهاز املركزيِّ
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية، 
أحمـد االسـدي، امس االربعاء، شـمول 
أكثر مـن ٣٨ ألفاً براتـب املعني املتفرغ 
خـالل أربعـة أشـهر، فيما لفـت اىل تم 
تمديد املشـاهدة لـذوي اإلعاقـة لثالثة 

أشهر.
وقال االسـدي يف مؤتمر صحفي عقده 
بمقر الوزارة وتابعته «الزوراء»: إنه «تم 
إطالق الحملة الطبية لفحص املتقدمني 
الحمايـة  بهيئـة  اإلعاقـة  ذوي  مـن 
االجتماعيـة»، مبينـاً أن «أكثر من ٢١٧ 
ألفاً من ذوي اإلعاقـة يتقاضون رواتب 

حاليا».
وأكـد أنه «تم شـمول أكثر مـن ٣٨ ألفاً 
براتب املعني املتفرغ خالل أربعة أشهر»، 
مشرياً اىل أنه «تم تمديد املشاهدة لذوي 

اإلعاقة لثالثة أشهر».
واشـار اىل أنه «تم صدور توجيه بقبول 
التقريـر الطبي الصـادر الخاص بذوي 
اإلعاقـة حتـى وان كان بتاريخ قديم»، 
موضحـاً «وجهنـا بتعيـني ٥ باملئة من 

التعيينـات لذوي اإلعاقة وإطالق رواتب 
ممـن توقفـت رواتبهـم للحاصلني عىل 

ارقام مرورية مجانية».
ونوه االسدي أنه «تم إطالق منصة مهن 
يف آذار املقبـل لتنظم بيانـات املتقدمني 
مـن العاطلني عن العمل»، مبيناً أنه «تم 
زيادة القـروض الخاصة بالعاطلني عن 

العمل».
وتابـع أنـه «تـم إكمـال ١٣٤ ألفـاً من 
للمتقدمـني بشـبكة  البحـث  عمليـات 
الحماية»، الفتا اىل أنـه «أطلقنا اإلعانة 
ملليون و٧٠٠ ألف»، مضيفاً: «تم كشـف 
٦٠٠٠ متجـاوز عـىل شـبكة الحمايـة 

واسرتداد أكثر من مليار دينار».

بغداد/ الزوراء:

اعلـن فريـق الجهـد الخدمـي 

الحكومي، امس األربعاء، عزمه 

تحويـل نشـاطه إىل مؤسسـة 

حكومية ضخمة ملساندة جميع 

الوزارات وحكومات املحافظات 

املحلية، مؤكـدا أن خطته للعام 

الحايل تتضمن إكمال املشـاريع 

املتلكئـة السـيما الطـرق، مـع 

إمكانية شمول املناطق املحررة 

بأعماله. 

وقـال مديـر الجهـد الخدمـي 

الحشـد  هيئـة  يف  الهنـديس 

يف  الكـويف،  نعمـة  الشـعبي، 

ترصيـح صحفـي: إن « فريـق 

الجهد الخدمـي الهنديس يعمل 

عـىل محاور عـدة، بـني أعمال 

صيانـة وتأهيـل وكذلـك إنجاز 

مشـاريع جديـدة مـع إقامـة 

ورشات تعريفية.

 منوهـا اىل: أن التوسـع مؤخرا 

بجانـب الرصافـة، تم بحسـب 

احتياجـا  األكثـر  املناطـق 

للخدمـات، بينمـا بلـغ عددها 

بـورش  التـي  الكـرخ،  بجانـب 

العمل بهـا منذ ترشيـن الثاني 

املايض، ٢٥ مرشوعا.

وبشـأن املحافظـات، أوضـح: 

أن الفريق بارش تنفيذ خمسـة 

مشاريع بالديوانية، بينما سيتم 

شمول جميع املحافظات ابتداًء 

بمحافظتـي املثنـى وميسـان، 

العاصمة  وسيسـتمر أيضـا يف 

بغداد بعد تأشـري أكثر من ٤٣٠ 

ألـف عشـوائية فيها. كاشـفا 

عن وجود تحديـات عدة تواجه 

فريـق الجهـد، أهمهـا التمويل 

واإلشكاالت اإلدارية، فضال عن 

معوقـات فنية ولوجسـتية، إىل 

جانـب الروتـني اإلداري للدوائر 

الـذي يتسـبب بتأخـر العمـل.

وأفصـح الكويف عن: ان برنامج 

الفريـق للعـام الحـايل يتضمن 

تحويـل فريـق الجهـد الخدمي 

الهنديس إىل مؤسسـة حكومية 

ضخمة بإمكانها مساندة جميع 

والحكومـات  الدولـة  وزارات 

املحليـة يف املحافظـات، إضافة 

املتلكئـة  املشـاريع  إكمـال  إىل 

والرتكيـز عىل مشـاريع الطرق 

الخدمـات،  نقـص  ومعالجـة 

إمكانيـة  دراسـة  إىل  إضافـة 

شمول املناطق املحررة، بنشاط 

الفريق.

بغداد/ الزوراء:
ألقـت مفـارز رشطة الطاقـة، امـس األربعاء، 
القبـض عـىل ٤ متهمـني بتهريـب املشـتقات 
النفطيـة يف محافظتي كربالء املقدسـة ودياىل.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان «مفـارز رشطـة الطاقـة املتمثلـة بقسـم 
السـيطرات يف اللواءين الرابع والسـادس القت 
القبـض عـىل ٤ متهمـني وضبطـت عجالتهـم 
املسـتخدمة لتهريب وتدوير املشتقات النفطية 

يف محافظتي كربالء املقدسـة ودياىل». واضاف 
البيـان أن «نـوع املخالفـة تحميـل منتوج من 
دون أوراق رسـمية، فضـًال عن وجـود تحوير 
يف الخـزان، وتم إيداع املتهمـني التوقيف وحجز 
العجـالت واملضبوطـات يف مراكز رشطة النفط 
تمهيداً السـتكمال اإلجراءات القانونية الالزمة 
وعرضهـا عـىل قـايض التحقيـق املختص وفق 
قانون مكافحة تهريب النفط ومشـتقاته رقم 

٤١ لسنة ٢٠٠٨». 

بغداد/ الزوراء:

اسـتقبَل وزيـُر النقـل االسـتاذ رزاق محيبـس 

السعداوي، امس االربعاء، يف مقر الوزارة، عدداً 

من اعضاء مجلس النواب (الدكتور النائب فاتن 

القـره غويل والنائب ضياء الحسـناوي والنائب 

هيثم الفهـد والنائـب زيتون الدليمـي والنائب 

صائـب الحجامـي)، فضـال عـن عضـو لجنة 

الخدمات واالعمار يف مجلس النواب السيد النائب 

ثائر عبـد الجليل السـعيدي، للتباحث يف مجمل 

القضايـا وامللفات املشـرتكة .وأثنى الوزير عىل 

الدعم النيابي املتواصل من قبل السـادة النواب 

مع وزارة النقل واللقاءات واملباحثات املستمرة 

والتعاون املشـرتك يف رفد املؤسسات الحكومية 

وتعزيـز عملها بما يخدم الصالـح العام، وثمن 

الدور الكبري الذي ُيبديه السادة النواب يف تقديم 

الدعم املتواصل لوزارة النقل واملساهمة الفاعلة 

يف تفعيـل االنجاز وتعزيز العمـل.  من جانبهم، 

ثمـَن السـادة النواب الجهـود الحثيثـة والعمل 

الدؤوب واملسـاعي الكبـرية التـي يبذلها معايل 

وزيـر النقـل لتطويـر العمـل للنهـوض بواقع 

الـوزارة وتشـكيالتها وانجاز املشـاريع ضمن 

الخطط املرسـومة ووفق الربنامـج الحكومي.

من جهته، اعرب عضو لجنة الخدمات واالعمار 

يف مجلـس النـواب، النائـب ثائـر عبـد الجليل 

السـعيدي، عـن شـكره وامتنانـه للوزيـر يف 

مهمـة ادارة مفاصل وزارة النقل والنهوض بها 

وادراج املشـاريع املهمة والعمالقة وفق املنهاج 

الحكومي املخطط له.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ بغـداد محمد جابر العطا، 
امس األربعاء، استئناف العمل بمرشوع 
مجمع املحمودية السكني، ضمن خطة 

املحافظة ملعالجة أزمة السكن
وذكـر مكتبـه اإلعالمـي يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: انـه «تـم إسـتئناف العمـل 
بمـرشوع مجمـع املحمودية السـكني، 
والـذي يضم (٨٠٠) وحدة سـكنية، بعد 
توقفـه إثر قـرار مجلـس الـوزراء رقم 
٣٤٧ لسنة ٢٠١٥، والذي يعالج موضوع 
توقـف مشـاريع الخطـة االسـتثمارية 
للوزارات بسبب عدم توفر التخصيصات 

املالية». 
واشـار العطـا إىل أن «املجمع يضم ٨٠٠ 
وحـدة سـكنية موزعـة عـىل ٤٠ مبنى 
بواقـع ٥ طوابـق، والذي يحتـوي عىل ٤ 
شـقق يف كل طابق، بمساحتي بناء ١٠٠ 
مـرت، يف مجمـع A و ٨٠ مـرت يف مجمع 

  .«B
واضـاف محافظ بغـداد «يضم املرشوع 
بنـى تحتية متكاملة مثـل خطوط املاء، 
كمـا  والحدائـق،  والطـرق،  واملجـاري، 
يحتوي عىل مراكز صحية وإدارية ومباٍن 
مدرسـية وحضان، ويضم ايضاً سـوقاً 

نموذجياً مع مرآب لوقوف السيارات». 

بغداد/ الزوراء:

أعلـن رئيـس هيـأة السـياحة، ظافر 

مهـدي عبـد الله، صـدور قـرار ملزم 

لرشكات السفر والسياحة.

وقال عبـد الله يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منـه: «إشـارة لكتـاب البنـك 

س   ٩/٥} بالعـدد  العراقـي  املركـزي 

١٧٢) يف ١٥/١/٢٠٢٣، وانطالقـًا من 

دور البنـك العراقـي االرشايف والرقابي 

عىل القطاع املرصيف ولضمان الحفاظ 

عىل أسعار الرصف».

وأضاف «تنسـب إلزام رشكات السفر 

والسياحة كافة برضورة تثبيت الختم 

الخاص بها عند اصدار أي تذكرة سفر 

وسـياحة ووضع عالمـات للداللة عىل 

الرشكـة املصـدرة مثـل {الباركود} يف 

حالة اصـدار التذاكر االلكرتونية لتاليف 

أي تزوير قد يحدث مستقبالً».
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بغداد/ الزوراء:
كشـف وزيـر التعليم العـايل والبحث 
العلمي، نعيم العبودي، امس األربعاء، 
عـن مشـاريع مهمـة بفتـح فـروع 
لجامعـات أجنبيـة يف العـراق، فيمـا 
أشـار إىل التوجه لربط الطلبة بسوق 
ترصيـح  يف  العبـودي  العمل.وقـال 
صحفـي: إن «زيارتـه إىل جامعة ذي 
قـار جـاءت ضمـن سلسـلة زيارات 
للجامعات بهدف الدعـم والتطوير»، 
مبينـا أنه «مـن املمكن إيجـاد حلول 
للمشـاكل االقتصاديـة واالجتماعية 
الجامعـة  خـالل  مـن  والسياسـية، 
وأضـاف  التعليميـة».  واملؤسسـة 
العبـودي أن «هناك رؤى وفلسـفة يف 
قيادة الوزارة أهمها املسـار الباروني 
الـذي أنطلق هذا العـام يف الجامعات 
التكنولوجيـة األربـع، ويعتـرب هـذا 
املسـار مهمـاً لربـط الطلبة بسـوق 
العمـل وهو من أهم انجـازات وزارة 

التعليم العايل». 
وتابـع أن «هنـاك مشـاريع مهمـة 
منهـا فتح فـروع لجامعـات أجنبية 
التعليـم  واالنفتـاح عـىل  العـراق  يف 
الخارجـي، وكذلـك بناء واسـتحداث 
جامعات جديدة»، الفتا إىل أن «نسبة 
موازنـة التعليـم العايل هـي ١ باملئة 
من املوازنة العامـة، لكن هناك دعماً 
مـن قبـل رئيـس الـوزراء باإلضافة 
إىل أن الكثـري مـن املحافظـات تدعم 
جامعاتها التي تكـون ضمن رقعتها 
الجغرافية».وذكـر أن «هنـاك خطـة 
لدعم الجامعات التي تم اسـتحداثها 
ومازالت فقرية من البنـى التحتية»، 
موضحا أن «بعض الجامعات التي لها 
سيولة مالية من صندوق الجامعات، 
بدأت تنشـئ قاعـات وبنايات وتدعم 
بعض القضايا األساسية يف الجامعة، 
إال أن القضية االساسـية هو الرتكيز 

عىل البحث العلمي يف الجامعات».

بغداد/ الزوراء:

 أعلنت وزارة العدل، امس األربعاء، عن أعداد النزالء املطلق رساحهم من 

األقسام اإلصالحية خالل شهر كانون الثاني ٢٠٢٣.

وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: أن «الـوزارة أعلنت عن أعداد 

النزالء املطلق رساحهم من األقسام اإلصالحية خالل شهر كانون الثاني 

٢٠٢٣»، مشـرية اىل أن «مـن بينهم نسـاء ومشـمولني بقانـون العفو 

العام».

وأضافـت أنـه «بلغ عدد املطلـق رساحهم باإلفراج او بقـرار تمييزي او 

انتهاء املحكومية ٦٥٠ نزيالً، مقسمة اىل ٥٧٦ من الرجال و٧٤ نساء».

وبينـت أن «عـدد املطلـق رساهم بلغ خالل الشـهر املايض للمشـمولني 

بقانـون العفو العـام ١٣ نزيالً، ليصبح عدد املطلـق رساحهم بالقانون 

منذ شهر ترشين الثاني ٢٠١٦ ولغاية ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣، (٩٥٥٢) 

نزيالً».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن جهاُز مكافحِة اإلرهاب، امـس االربعاء، إلقاء القبض 
عىل ٤ ارهابيني وضبط كدس من العتاد يف محافظات كركوك 

والسليمانية وصالح الدين ونينوى.
وذكر الجهاز يف بيان تلقته «الزوراء»: «بتوجيهات من القائد 
العام للقوات املسلحة نفذْت قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب 
سلسـلة من العمليـات النوعية حيث قامت وبالتنسـيق مع 
فـوج مكافحـة إرهـاب السـليمانية بواجبـي إلقـاء قبض 
عـىل إرهابيـني اثنـني يف منطقـة جمجمـال يف محافظـة 

السليمانية».
واضاف أنه «يف سـياٍق متصٍل نفَذ ابطالنا واجب إلقاء قبض 
عىل احد املطلوبني يف قضاء الرشقاط محافظة صالح الدين»، 
مبينـاً أنه «يف نفس اليوم وبجهوٍد حثيثـة ألبطالنا تم تنفيذ 

عملية إلقاء قبض عىل أحد االهداف يف محافظة كركوك».
واشـار اىل أنـه «مـن جانب آخـر واعتمـاداً عـىل معلوماٍت 
اسـتخبارية دقيقة قامت قواتنا بعملية تفتيش عىل أكداس 
لألعتـدة يف محافظـة نينـوى (قضاء الحـرض) وعثرت عىل 
مجموعة اعتدة يف احدى مضافات عصابات داعش االرهابي 

وتم حرق املضافة بالكامل».



بغداد/ الزوراء:
انخفض إنتاج نفط أوبك يف يناير/ 
كانـون الثاني املايض مـع تراجع 
الصـادرات العراقيـة وعـدم تعايف 
اإلنتـاج النيجـريي، بينمـا حافظ 
أعضـاء الخليج عـىل امتثال قوي 
التفاق أوبـك+ بشـأن تخفيضات 

اإلنتاج لدعم السوق .
ووجد مسـح لرويـرتز أن منظمة 
البلـدان املصـدرة للبـرتول (أوبك) 
ضخت 28.87 مليون برميل يوميا 
بانخفـاض 50 ألف برميـل يوميا 
يف  األول،  /كانـون  ديسـمرب  عـن 
سـبتمرب/ أيلـول، بلغ إنتـاج أوبك 

أعىل مستوياته منذ 2020.
وزاد اإلنتـاج من أوبـك وحلفائها، 
املعروفـة  روسـيا،  ذلـك  يف  بمـا 
مجتمعـة باسـم أوبـك+، ملعظـم 
عام 2022 مع تعايف الطلب لشـهر 
نوفمرب/ ترشين الثاني، مع ضعف 
أسـعار النفـط، قامـت املجموعة 
بأكرب خفض ألهـداف اإلنتاج منذ 
األيـام األوىل لوبـاء COVID-19 يف 

عام 2020.
ومـع تراجـع اإلنتاج هذا الشـهر، 
ارتفـع معدل االمتثـال لالتفاق إىل 
٪172 مـن التخفيضـات املتعهـد 

بها، وفًقا للمسح، مقابل ٪161 يف 
ديسمرب/ كانون االول.

وخلص املسـح إىل أن أعضاء أوبك 
العرشة املطلوبـني لخفض اإلنتاج 
يضخـون 920 ألـف برميـل يوميا 
دون املستوى املستهدف يف يناير/ 
كانـون الثانـي. وبلـغ النقـص يف 

ديسمرب 780 ألف برميل يوميا.
وصدر العراق، ثانـي أكرب منتج يف 
منظمة البلـدان املصـدرة للبرتول 
(أوبـك)، عدًدا أقل من الرباميل هذا 
الشهر من حقوله الجنوبية، وفًقا 
لبيانـات إيكون ورشكتني تتعقبان 

التدفقات.
اإلنتـاج  أن  إىل  املسـح  وخلـص 

يف  انتعـش  الـذي  النيجـريي، 
ديسـمرب/ كانون األول، واسـتقر 
عنـد مسـتويات مماثلـة يف يناير، 
مما يرتك املزيد من العمل إذا أرادت 
البـالد تحقيـق هدف رفـع اإلنتاج 
إىل 1.6 مليـون برميـل يوميـا هذا 

الربع.
ووجد املسح أن املنتجني الخليجيني 
يف أوبك التزموا بشـكل وثيق نسبًيا 
بأهدافهم بموجب اتفاقية أوبك +، 
واعتقدت بعض املصادر يف املسـح 
أن السـعودية قلصـت الصادرات، 
وزاد اإلنتـاج يف اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة بنحو عـرشة آالف برميل 

يوميا.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق 
املحليـة بالعاصمة بغـداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة 

اقليم كردستان بشكل كبري، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر 
بيـع للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكي واألوربي 450 الف دينار، وسـعر الرشاء 446 
الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم الثالثاء 442 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقال الواحد عيـار 21 من 
الذهـب العراقـي سـجل ارتفاعا ايضا عنـد 420 الف 

دينار، وبلغ سعر الرشاء 416 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن 
سـعر بيع مثقال الذهـب الخليجي عيـار 21 يرتاوح 
بـني 450 الـف دينـار و 460 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بني 420 الفاً و 430 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا، 
حيث بلغ سـعر بيـع مثقال ذهب عيـار 24 بيع 520 
الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 475 الف دينار وسجل 
عيار 21 بيع 455 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 
390 الف دينار.. ويسـاوي املثقـال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (0.54%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (976.186.182) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.680.620.855) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (615.11) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.54) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (611.83) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (37) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (183) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (264) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (24) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(517) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (886) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(167) صفقة عىل اسهم 4 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
شـددت عضـو لجنة النفـط والغـاز والثـروات الطبيعية النيابيـة، زينب 
املوسـوي، امس األربعاء، عىل أهمية اسـتثمار الغاز املصاحب الستخراج 

النفط يف البالد.
وقالت املوسـوي يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: إن ”معالجة الغاز 
يضع حداً ملشـكلة الطاقة املزمنة يف العراق ويمكن للكميات املهدورة من 
الغاز عند معالجتها، توفري الكهرباء ألكثر من 3 ماليني منزل يف العراق“.

وأشـارت إىل أن ”العـراق يعالـج حاليـا 1.5 مليار قدم مكعـب قيايس يف 
اليـوم من الغاز املصاحب، أي نصف الكميـات التي تنبعث يوميا من هذه 

املادة“.
وأكدت املوسـوي ”رضورة امليض والعمل عىل إيقاف حرق الغاز املصاحب 

وصوالً اىل مرحلة تصفري الغاز املحروق“.
يذكر إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رصح يوم الثالثاء بأن ملف 
اسـتثمار الغاز املصاحب من أولويات عمل حكومته الذي سـيوفر فرص 

عمل وعوائد مالية.

بغداد/ الزوراء:
وافقت مجموعـة ”إجمونت“ الدولية للتحريات املالية عىل ترشـح العراق 

عضوا فيها خالل اجتماع يعقد شهر تموز املقبل.  
وذكر ذلك البنك املركزي العراقي يف بيان ورد اىل ”الزوراء“، وقال إن الجهود 
املبذولـة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسـل األموال 
وتمويـل اإلرهـاب يف البنك املركزي العراقي تكللـت بالحصول عىل موافقة 
عىل ترشيح املكتب لالنضمام إىل عضوية إجمونت لوحدات التحريات املالية 
بعد موافقة رؤسـاء وحـدات التحريات املالية خـالل اجتماعات املجموعة 

املزمع عقدها خالل شهر تموز املقبل.
وبحسب البيان، فقد تم مناقشة تقرير الزيارة امليدانية الخاص بجمهورية 
العـراق التي قام بها ممثلو الدول الراعيـة وخالل اجتماع مجموعة العمل 
املعنية بالعضويـة والدعم وااللتزام MSCWG املنعقد يف السـنغال بتاريخ 
31/1/2023، وانتهـت املجموعـة بعـد عـرض التقرير مـن ممثيل الدول 
الراعيـة إىل ترشـيح املكتب لعضويـة مجموعة إجمونـت بعضوية كاملة 
خالل اجتماعات تموز 2023.وبني البيان أن مجموعة إجمونت تضم 167 
دولة حتى اآلن وتعمل عىل تسـهيل تبـادل املعلومات الخاصة باملتحصالت 
اإلجراميـة وغسـل األموال وتمويـل اإلرهاب عىل الصعيد الـدويل من خالل 
تزويد املكتب بشـبكة اتصاالت آمنـة مع دول العالم، بما يسـهم بمتابعة 
حركـة األموال دوليـاً وتعزيز إجراءات التحقيقات املاليـة وصوالً لعمليات 
اسـرتداد األموال واالصول. ويشمل الدعم الذي تتيحه املجموعة، وفق بيان 
البنك العراقي، توسـيع نطاق التعاون الـدويل وتنظيمه يف تبادل املعلومات 
االسـتخبارية املالية، وزيادة فعاليـة وحدات املعلومـات املالية عن طريق 
توفري التدريب وتبادل املوظفني لتحسني الخربات والقدرات لدى املوظفني، 
وتعزيز التواصل اآلمن فيما بني الوحدات من خالل تطبيق التكنولوجيا عرب 

شبكة إيجمونت اآلمنة.
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بغداد/ الزوراء:

رأى خـرباء اقتصاد عراقيون، امس 
ارتفـاع سـعر رصف  أن  األربعـاء، 
الـدوالر مقابـل الدينـار ناجـم عن 
عوامل سياسية عدة، فيما أكدوا أن 
ذلك االرتفاع أدى إىل خسارة املوظف 

قدرته الرشائية إىل النصف.
وقـال الخبـري االقتصادي، وأسـتاذ 
علـم االقتصاد يف الجامعة العراقية، 
عبد الرحمن املشـهداني، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”الدوالر ارتفع بمقدار 
%15 مقابـل الدينـار العراقـي بعد 
الزيادة التي حصلت يف شهر ترشين 
الثاني، وبالتـايل أدى ذلك إىل ارتفاع 
أسـعار السلع األساسـية بأكثر من 

.“25%
وأوضـح املشـهداني أن ”املوظفني 
خـرسوا  الثابتـة  الدخـول  وذوي 
قدرتهـم عىل الرشاء بمقدار النصف 
بسبب ارتفاع الدوالر، وارتفاع السلع 

يف األسواق من ناحية أخرى“. 
من جهتـه، رأى الخبري االقتصادي، 
باسم جميل، يف ترصيح صحفي: أن 
”املوظفني خرسوا ما قيمته بحدود 
10 إىل %15 من رواتبهم بعد ارتفاع 

أسعار الدوالر“.
وأضـاف جميـل أن ”االرتفـاع أثـر 
عىل حركة األسـواق وعملية الرشاء 
التي تناقصت إىل النصف“، مبينا أن 
”العامـل السـيايس واالقتصادي له 

دور يف هذا االرتفاع“.

الخبـري  أوضـح  جهتـه،  مـن 
االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، 
ان تخفيـض سـعر رصف الـدوالر 
عـن السـعر الرسـمي 1450 دينار 
سـيؤدي اىل زيادة العجـز يف موازنة 

العام الجاري. 

وقال قيص يف ترصيـح صحفي: ان 
”وزيرة املالية قـد اكدت يف ترصيح 
سابق عدم تغيري سعر رصف الدوالر 
مقابل الدينار، حيث سيسـتمر بيع 

الدوالر بـ 1450 للعام الجاري“. 
وأضـاف ان ”عملية وجود التزامات 

عىل الدينار من خالل بند تعويضات 
املوظفني او من خالل املسـتلزمات 
السـلعية والخدمية، فعملية تعزيز 
التوقيـت  هـذا  يف  الدينـار  قيمـة 
سـتحدث نوع من العجز اإلضايف يف 

املوازنة“. 
وبـنّي ان ”تثبيت سـعر الرصف يعد 
دعـم  رضورة  مـع  املتبـع  املنهـج 
الطبقـات الفقـرية والهشـة وذوي 
ارتفـاع  نتيجـة  املحـدود  الدخـل 
األسـعار ألسـباب عامليـة او نتيجة 
انخفاض قيمة الدينار حاليا بسبب 
عدم وجود سـوق تجاري نظامي يف 

الفرتة الحالية“.
يذكر أن سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار العراقي ارتفع بشـكل كبري 
خـالل الفـرتة الحاليـة، إذ بلغ أكثر 
مـن 168 ألف دينار لكل 100 دوالر، 
يف وقـت عجزت الحكومة لغاية اآلن 
عن إيقاف تدهـور الدينار العراقي، 
مما أدى إىل قيـام الحكومة بعملية 
إغـالق محـال صريفـة يف بورصـة 
الكفـاح والحارثيـة والقبـض عىل 
بعض األشخاص ممن وصفتهم بـ 

املضاربني.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنـك الـدويل، امـس األربعاء، 
الحكومـة  مـع  للعمـل  اسـتعداده 
العراقية لتنفيذ املشاريع االستثمارية 
واإلصالحيـة التـي تتطلـب مصـادر 

مالية كبرية.
التنميـة  برامـج  مسـؤول  وقـال 
املستدامة يف البنك، سـليم روحانا، يف 
ترصيح صحفـي: إنَّ ”هناك أكثر من 
طريقة لتنفيذ تقرير املناخ والتنمية“، 
مشـرياً إىل أنَّ ”التقرير يضـع أولوية 
لإلصالحـات، تبـدأ مـن اإلصالحـات 
الرضوريـة جداً من أجـل القدرة عىل 
تنفيذ املشـاريع، مـع رضورة وجود 

قدرة عىل استكمالها“ .
وأضاف روحانـا أنَّ ”الطريقة الثانية 
هي التمويل، والتـي يكون جزء منها 
عاماً، والجزء اآلخر خاصا، لكون البنك 
مهتمـا بهذه القطاعـات لخلق البنية 
والتمويلية، من  السياسـية  الهيكلية 
أجـل التحفيز إىل الذهاب ملشـاريع يف 

الطاقة وتحديداً البديلة واملتجددة“.
مبينـاً أنَّ ”الطريقـة الثالثة يف عملية 

اإلصالح هي التحّول من النظرة اآلنية 
وقريبـة املـدى إىل املتوسـطة وبعيدة 
املدى التي تتطلب بعضا من االستقرار 
األمني والسيايس وخلق إدارات يمكن 
أن ُتكمـل العمـل يف هـذه املشـاريع 
وتنفيذ النظـرة والتوجه حتى يف أطر 
تغـري الحكومات والسياسـات، وهذا 
األمـر مهـم، إذ يجب أن يكـون هناك 
نوع من االستمرارية يف الحكم لتنفيذ 

مشاريع متوسطة وبعيدة األمد“ .
وتابع املسـؤول اإلقليمي يف العراق أنَّ 
”البنـك الدويل سـيكون لـه دور دعم 
تقنـي وفكـري، وهـو يتهيـأ لطلـب 
الحكومة دعم املشـاريع االستثمارية 
األدوات  مـن  والعديـد  واإلصالحيـة 
التـي يمكـن أن نعمـل فيهـا معهـا، 
والتـي تتطلـب مصادر ماليـة كبرية 
وخلق بيئة من أجـل القطاع الخاص 
املعرفـة  مـن  والكثـري  واالسـتثمار 
والتقنيـات واألفـكار الحديثـة التـي 
يمكـن للبنك الدويل مـن خاللها جذب 
الخربات التي نفذت هذه املشـاريع يف 

دول أخرى“.
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 بغداد/ الزوراء:
اسـتبعد عضو يف اللجنـة املاليـة النيابية خروج سـعر رصف الدوالر عن 

سيطرة الحكومة.
وقـال جمال كوجـر يف ترصيح صحفي :“عـىل الرغم من ارتفاع أسـعار 
رصف الدوالر إال ان زمام األمور لم تخرج عن سيطرة الحكومة، وال يمكن 
ان تخرج االمور عن ذلك حتى إذا وصلت أسعار الرص ف اىل ٢٠٠ الف دينار 

للمائة دوالر، وهذا ال يعني خروج الدوالر عن السيطرة“.
وأضاف ان ”عودة سـعر الرصف اىل 1470 ديناراً ممكنة، إال انها ستحتاج 

اىل وقت بحدود الشهر اىل شهرين من اآلن“.
وكان رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني أعلن أمس ان ”ارتفاع أسعار 
الدوالر لم يكن قراراً حكومياً أو برملانياً“، مبينا ان ”السعر الرسمي للدوالر 
ال يزال 1450 ديناراً يف البنك املركزي“، نافياً ”وجود أي قرار برفع أسـعار 

رصف الدوالر“.
وعد السـوداني ”الوضع املايل للعراق يف أفضل حاالته“، مطمئناً املواطنني 

”بعدم القلق من ناحية ارتفاع األسعار وستتم السيطرة عليها“.
وأضاف ”سنعمل عىل إعادة سعر رصف الدوالر إىل سعره الرسمي“، داعياً 

”املواطنني إىل عدم اقتناء الدوالر والدينار هو األقوى“.
وكشـف رئيس الـوزراء عن ان ”وفـداً برئاسـة وزير الخارجية سـيزور 
واشـنطن يف السابع من شـباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار 

الدوالر“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل العراقي لليوم الثاني عىل 

التوايل، امس األربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عاملياً.
وانخفض خام البرصة املتوسط املصدر آلسيا 1.59 دوالر، بما يعادل 1.95% 

ليصل اىل 79.83 دوالراً للربميل الواحد.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 1.59 دوالر أو ما يعادل 2.10% 

ليصل اىل 74.28 دوالراً.
وشهدت أسعار النفط العاملية انخفاضا مع توقع رفع الفائدة األمريكية مما 

سيولد ركودا اقتصادياً.

بغداد/ الزوراء:
وجهت الهيئة الوطنية لإلستثمار، امس األربعاء، الرشكات اإلستثمارية كافة 
املتعاقـدة مع الهيئة لبناء املجمعات السـكنية باإللتزام بسـعر رصف الدوالر 

الرسمي املقرر من البنك املركزي العراقي والبالغ 1470 دينارا للدوالر .
وقالـت املتحـدث الرسـمي باسـم الهيئـة، حنان جاسـم، يف بيـان امس: إن 
التوجيه جاء اسـتنادا اىل قـرار مجلس الوزراء رقم (23026) لسـنة 2023 ، 
وان التوجيـه نص عىل اتخاذ ما يلزم من قبل الرشكات املعنية باإلسـتثمار يف 
املجمعات السـكنية وعدم مطالبة املواطنني املسجلني عىل الوحدات السكنية 
املشـار إلليها بأكثر من السعر الرسمي املعتمد وبعكسه يتخذ بحق الرشكات 

املخالفة اإلجراءات القانونية الالزمة .
وارتفع سعر الدوالر مقابل الدينار بشكل غري مسبوق مؤخرا بسبب اإلجراءات 

التي فرضتها الواليات املتحدة األمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقي مـن الدوالر يف مزاد بيع العملة، امس 

االربعاء، بأكثر من %52 لتصل إىل أقل من 105 ماليني دوالر.
وذكـر مصدر أن البنـك املركزي باع، امـس، خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 105 ماليـني و115 الفا و216 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان املبيعـات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقـع 55 مليون 
دوالر، فيمـا ذهبت البقية البالغة 50 مليونـا و 115 ألفا و 216 دوالر لتعزيز 

األرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصـدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الـدوالر النقدي بلـغ عددها 15 
مرصفـا، فيما بلغ عـدد املصارف التي قامـت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 17 مرصفـا، فيمـا كان اجمايل عـدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 112 رشكة.

@xã≤@%@ä¸Îá€a@ b–mäa@ZãuÏ◊
@ÚflÏÿ®a@Òã�Óé@Â«
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  بغداد/ متابعة الزوراء

هنأ رئيُس االتحاد الدويلّ لكرِة القدم 

جيانـي إنفانتينو العـراق، يف كلمته 

التي ألقاها بمؤتمر االتحاِد اآلسيوي 

الـ 33 الذي انعقـد امس االربعاء يف 

العاصمِة البحرينّية املنامة، ملناسبة 

ببطولـِة  الوطنـّي  منتخبنـا  فـوز 

خليجي 25 ونجـاح تنظيم البطولة 

يف مدينِة البرصة.

وأكـد إنفانتينـو أنه شـاهد بطولة 

كبـرية وافتتاحيـة جميلـة يف كأس 

الخليج بالبرصة.

إنفانتينـو يف كلمتـه خـالل  وقـال 

الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي 

يف املنامـة إنه ”شـاهد بطولة كبرية 

وافتتاحيـة جميلـة يف كأس الخليج 

بالبرصة“.

وفاز رئيـس االتحـاد العراقي لكرة 

بعضويـة  درجـال،  القـدم عدنـان 

املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي.

جـاء ذلـك خـالل حفـل الجمعيـة 

العموميـة لالتحـاد اآلسـيوي الذي 

انعقـد امـس االربعـاء يف العاصمة 

البحرينية املنامة.

وفاز درجال ممثال التحاد غرب آسًيا 

يف املكتب التنفيذي لالتحاد القاري.

يذكر أن رئيس االتحاد السـابق عبد 

الخالق مسـعود هو من مثل العراق 

يف الدورة املاضية 2019/ 2023.

وأعلنـت الجمعية العمومية لالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم انتخاب الشيخ 

سـلمان بن إبراهيم آل خليفة لوالية 

حتـى   2023 مـن  تمتـد  جديـدة، 

.2027

وفاز الشيخ سلمان برئاسة االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم بالتزكية، وفق 

ما تم اإلعالن عنه امس األربعاء. 

وألقى الشـيخ سـلمان كلمة خالل 

أعمال املؤتمر 33 للجمعية العمومية 

لالتحـاد اآلسـيوي، امـس األربعاء، 

حيث تم انتخابه.

وأكد الشـيخ سـلمان شـكره للثقة 

الجمعيـة  مـن  لـه  منحـت  التـي 

العمومية لالتحاد اآلسيوي.

وشـدد عـىل أن االتحـاد اآلسـيوي 

سيسـتمر يف العمل عىل اسـتقطاب 

يرفـع  وأن  املشـجعني  مـن  املزيـد 

املعايـري االحرتافيـة، مضيفا: ”كرة 

الجميـع  تبهـر  اآلسـيوية  القـدم 

وتتطور بشكل متواصل“.

العمـل  ورش  دعـم  أن  إىل  وأشـار 

لتطويـر املدربني والحكام مسـتمر، 

مبينا أن ”االتحاد سـريفع نسقه يف 

هذا الجانب“.

واسرتسـل: ”آمـل أن يبنـي االتحاد 

اآلسـيوي إسـتادا كبـريا يف ماليزيا 

من أجل استضافة األحداث الكروية 

حيـث وضـع حجـر األسـاس لهذا 

املرشوع بدعم الفيفا“.

وتابع: ”أتمنى أن تبهر قطر الجميع 

من جديد بتنظيم كأس آسيا 2023، 

مثلما أبهرت العالـم يف كأس العالم 

 .“2022

وأضـاف: ”يجـب أن أرفـع القبعـة 

الـدويل  االتحـاد  إىل  وكذلـك  لقطـر 

(الفيفـا) عىل مـا تم مـن جهود يف 

تنظيم املونديال“.

رئيـس  املؤتمـر حـرضه  أن  يذكـر 

االتحاد العراقي لكـرة القدم عدنان 

درجـال وأمـني رس االتحـاد محمد 

فرحان.

بغداد/ الزوراء
ملدربي   (  LEVEL1  ) اآلسيوّية  للرخصة  التدريبّية  الدورُة  األربعاء،   امس  انطلقت، 
كرة الصاالت يف قاعِة كلية الرتاث والتي تستمر حتى السادس من شهر شباط الحايل، 
وتنظمها لجنة كرة الصاالت والشاطئّية يف االتحاِد العراقّي لكرة القدم بالتعاون مع 

االتحاد اآلسيوي، وبمشاركة 20 مدرباً.
وتتناوُل الدورة، التي يحارض فيها هيثم عباس بعيوي وعبد الرزاق أبو الهيل املحارضين 
املعتمدين لدى االتحاد القاري وخبري قانون التحكيم عيل عيىس وحسني شالل، رشَح 
طرق تدريب حراس املرمى، فضالً عن مجموعٍة من املحارضات النظرية والتطبيقّية 
التي تتضمن أسَس بناء وتدريب العبي كرة الصاالت، وتعليم الالعب مهارات السيطرة 
إىل  باإلضافِة  بالكرة،  واملراوغة  واملساندة  والطويلة  القصرية  والتمريرات  الكرة  عىل 
دور املدرب يف تعليم الالعب وتنظيم الوحدة التدريبّية، وعملية اإلعداد البدني لالعبني 
وحراس املرمى، إضافة ملحارضاٍت يف التغذية وقانون كرة الصاالت، وستشهد األيام 

األخرية من الدورة عقَد اختبارات عملّية ونظرّية لجميع املشاركني.

بغداد/ الزوراء
نادي  باسم  االعالمي  الناطق  أعلن 
محمد،  عالء  الريايض،  الجوية  القوة 
نيديفريكي  النيجريي  املهاجم  وصول 
أفري  الغاني  الوسط  والعب  ايفيونغ 
أكوا لتمثيل الفريق االول يف مسابقتي 

الدوري املمتاز وكاس العراق.
إىل  وصال  «الالعبني  أن  محمد  وذكر 
بغداد فجر امس االربعاء ٢٠٢٣ ، الفتا 
الفحوصات  سيجريان  الالعبني  أن  إىل 
الطبية  لتمثيل فريق القوة الجوية ملا 

املمتاز  الدوري  يف  مبارياته  من  تبقى 
وكاس العراق».

النيجريي  «املهاجم  أن  وأضاف 
 ٢٤ الـ  صاحب  ايفيونغ  نيديفريكي 
بنغازي  اهيل  مثل  ان  سبق  ربيعا 
فيما  النيجريي،  يونايتد  وأكوا  الليبي 
لعب الغاني أفري أكوا صاحب الـ ٣١ 
وبارما  بالريمو،  مع  ايطاليا  يف  عاما 
نادي  جانب  اىل  وتورينو  وسامبدوريا 
هوفنهايم األملاني ونادي ماالتيا سبور 

الرتكي والباطن السعودي.

@ÚÌÏÓé�a@ÚÓjÌäán€a@ÒäÎá€a@÷˝�„a
@p¸bó€a@Òã◊@Ôiäáæ

@á”b»nÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@äÎá€a@äáónfl
Ô„bÀ@ãÇeÎ@7vÓ„@“6´@…fl
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بغداد/ زيد غالب 
ـل مـدرب فريق الصناعـة بكرة القدم، خالد محمد صبار، مسـؤولية خسـارة فريقه أمام  حمَّ
نفط الوسـط بهدفني لهدف يف انطالق الجولة الـ١٣ من الدوري املمتاز لحكم املباراة، داعياً إىل 
إعـادة النظـر يف القرارات التي اتخـذت يف املباراة.وقال صبار  إن» املنعطـف الذي حدث للفريق 
كان سببه القرارات التحكيمية التي لم تطلق يف مكانها الصحيح والتي أضاعت جهود الالعبني 
وبالتايل خسـارة املباراة»، مضيفاً :» أدعو لجنة الحكام إلعادة النظر يف تلك القرارات ومراجعة 
حسـابات الحـكام إلنجاز ما تبقى مـن الدوري».وأوضح صبار أن» الـدوري املمتاز يعاني من 

هفوات تحكيمية كثرية، واألندية هي من يدفع ثمن تلك الهفوات «.

ãºcÎ@ã–ñc

@›Óiäc@Û‹«@Öãÿ‹€@’znèfl@åÏœÎ@Òãój€a@¡–„@È–Óõfl@‚çËÌ@Új‹�€a

lbjì€aÎ@µ˜íb‰€a@=Én‰æ@7–‰Ç@ãÁbfl@Ôè„Ïn€a@läáæa@lán‰Ì@Ú‹è€a@Üb•g@@NNÚÓjæÎc@ÚÌb«ãi

الرياض/ متابعة الزوراء
واصـل فريقـا النـرص والهالل 
انتصارهما وتنافسهما املحموم 
عـىل لقـب الـدوري السـعودي 
املمتـاز للسـيدات والـذي تبقى 
آخر أسبوعني من عمر الدوري.

وانترص متصـدر جدول الرتتيب 
شـعلة  ضيفـه  عـىل  النـرص 
الرشقية (1-5)، وثاني الرتتيب 
الهالل عىل ضيفه سما (18-0) 
ضمن منافسـات األسـبوع 12 

من الدوري املمتاز.
وعـىل ملعـب نـادي النـرص يف 
الرياض، حسـم صاحب األرض 
األول  الشـوط  منـذ  مباراتـه 
بتسجيله 4 أهداف، وكان بطلها 
العبـة الوسـط الفرنسـية لينا 

يوساحة، التي سجلت هدفني.
وسـجل بقيـة أهـداف النـرص، 
جبـارة،  ميسـاء  األردنيـة 
العيـىس،  حصـة  والبحرينيـة 
وهدف معاكس مـن الجورجية 
تشـيمينافا العبـة شـعلة  آنـا 

الرشقية.

وعىل ملعب كلية العناية الطبية 
صاحـب  حسـم  الريـاض،  يف 
املبـاراة  أيضـًا  الهـالل  األرض 
األول  الشـوط  منـذ  ملصلحتـه 
بتسجيله 9 أهداف بمرمى فريق 
سـما، متذيل جدول الرتتيب بال 

نقاط.
وخطفت العبة الوسـط الغانية 
إليزابيـث آدو، نجوميـة اللقـاء 
مقابـل  أهـداف،   4 بتسـجيلها 
شـوخان  للعراقيـة  أهـداف   3
صالحي، والتـي نجحت يف رفع 
 40 إىل  الشـخيص  رصيدهـا 
هدفاً بالـدوري املمتاز، لتقرتب 
كثـرياً من الفـوز بجائزة هدافة 

الدوري.
النـرص رصيده  ورفـع املتصدر 
النقطـي إىل 29 نقطـة، مقابل 
28 نقطة للثاني الهالل، لينفردا 
بسـباق الفـوز بلقـب الـدوري 
املمتاز، بعـد أن ابتعدا عن بقية 
سـتجد  والتـي  الـدوري  فـرق 
بآخـر  مالحقهـم  يف  صعوبـة 

أسبوعني من ختام الدوري.

@Ô®bñ@ÊbÇÏí@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@Ú‡≠
@ÚÌÜÏ»è€a@k«˝æa@¿@bË‘€dm@›ñaÏm

بغداد/ ليث العتابي
عدسة / طيف عيل 

تغلب الطلبة عىل مستضيفه نفط البرصة بنتيجة (2-1)، 
امس األربعـاء يف ملعب الفيحاء بمدينة البرصة الرياضية، 

ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري العراقي املمتاز.
تقـدم نفط البرصة بهدف السـبق عن طريق مهاجمه عيل 
خليـل يف الدقيقة 7، بعد توغله من عمق دفاعات الضيوف، 
ليسـدد كرتـه بطريقـة رائعـة عىل يمـني حـارس الطلبة 
حسـن أحمد.وارتكـب الربازيـيل كارلـوس برينـو، مدافع 
نفط البرصة، خطأ فادحا ليسـاهم بتسجيل هدف التعديل 
بطريقة عكسـية يف مرمـى فريقه بالدقيقـة 57.وخطف 
الليـربو عيل فائز هدف االنتصـار الثمني للطلبة عن طريق 
ركلة جـزاء، نفذها بنجاح يف الدقيقـة 75 من زمن املباراة 
التـي حرضها جمهـور قليل مـن أنصـار الفريقني.وبهذا 
االنتصـار، عوض الطلبة خسـارته بالجولـة املاضية أمام 
القوة الجوية، لينجح تالميذ املدرب التونيس يأمن الزلفاني 
مـن كسـب 3 نقاط ثمينـة، جعلتـه يقفز للمركـز الثالث 
برصيـد 27 نقطـة.ويف املقابـل، تعـرض نفـط البرصة إىل 
هزيمته الثالثة هذا املوسم، ليبقى بالرتتيب 11 برصيد 19 
نقطة.وتفـوق الكرخ عىل ضيفه أربيـل بنتيجة (1-3)، يف 

املباراة التي أقيمت امس األربعاء.
تقـدم الكـرخ مبكرا بهدف مـن ركلة جـزاء نفذها بنجاح 
يوسـف فوزي يف الدقيقة 4، وأضـاف جعفر عبيس الهدف 
الثانـي يف الدقيقـة 54. وعزز الالعب نفسـه تقـدم فريقه 
بهـدف ثالـث يف الدقيقة 90.وقلـص أمجـد رايض الفارق 

لفريقـه أربيل مـن ركلة جـزاء نفذها بإتقـان يف الدقيقة 
4+90 مـن زمـن املباراة التـي جرت بملعـب الراحل أحمد 
رايض الـذي ظهـر بحلة جديدة بعـد عملية تبديل عشـبه 
الطبيعي ليواكب املواصفات العاملية.ونجح العبو الكرخ يف 
فرض سـيطرتهم عىل مجريات اللقـاء منذ بدايته، وتمكن 
املـدرب أحمد عبـد الجبار مـن اللعب بطريقـة هجومية، 
ساهمت يف تسجيل الثالثية وتحقيق االنتصار الثمني يف أول 
مبـاراة له بملعبه بعـد غياب دام عدة جـوالت، فيما تلقى 
أربيل هزيمته السـابعة يف املوسـم الحايل.وبهذا االنتصار، 
قفز الكرخ إىل املركز التاسـع برصيد 21 نقطة، فيما تجمد 

رصيد أربيل عند النقطة 13 باملركز 15.
ويف مبـاراة ثانية، تمكـن زاخو من إلحـاق هزيمة جديدة 
بالنفـط بعد التغلب عليـه بنتيجـة (1-3)، يف املباراة التي 

جرت بملعب زاخو أمام أنظار أكثر من 10 آالف مشجع.
تقـدم زاخـو بالهـدف األول يف الدقيقـة 39، عـن طريـق 
محرتفه بكـر جربيل كومي، وأضـاف أحمد صربي الهدف 
الثانـي بالدقيقة 72، ثم قلـص عيل رحيم الفارق للنفط يف 

الدقيقة 76.
ونجـح رمضـان صديق مـن مضاعفة النتيجـة ألصحاب 

األرض بهدف ثالث يف الدقيقة 89.
ويعـد هـذا الفوز الثانـي تواليـا لكتيبة املـدرب حيدر عبد 
األمـري، فيما تلقـى النفط هزيمته السـابعة تحـت قيادة 
حكيم شـاكر.وبهذا االنتصار الثمني ارتقـى زاخو للمركز 
13 برصيد 14 نقطـة، فيما بقي النفط باملركز 18 برصيد 

9 نقاط.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
برعايـة اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقـي  االتحـاد  أبـرم  العراقيـة 

املركزي لكرة السـلة عقـداً تدريبياً 
مـع املـدرب التونيس ماهـر خنفري 
يتوىل بموجبـه االرشاف عىل تدريب 

منتخبي الناشئني والشباب.
األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  ورّحـب 
العراقيـة رعـد حمـودي  الوطنيـة 
باملـدرب التونـيس آمـًال لـه النجاح 
بعمله عىل صعيد املنتخبات، منوّهاً 
لتجربتـه الناجحـة مع فريـق كرة 

السلة بنادي الرشطة العراقي.
ودعا حمـودي إدارة االتحاد لتهيئة 
الظرف املالئـم لعمل خنفري سـعياً 
إلنجاح مهمته يف خلق جيل سـلوي 
مقبـل يرتقـي ملـا حققتـه السـلة 

العراقية.
وأشـاد حمودي بعمل إتحاد السـلة 
يف السـنوات األخـرية واصفـًا عمله 
بــ ”العمـيل واملمنهـج واملـدروس 
من خـالل تصاعـد األداء والحماس 
واملتابعني يف الدوري املحيل“، مطالباً 

يف الوقت ذاته االتحاد واملدرب الجديد 
بـ ”إسـتثمار نجـاح االتحاد املحيل 
وتوظيفـه بنجـاح سـلوي عراقـي 
الخارجيـة االقليمية  املنافسـات  يف 

والقارية والدولية“.
وأّكد حمودي عىل الجانب الرتبوي يف 
التعامل مع فرق ومنتخبات الفئات 
العمرية، الفتـًا اىل ان املدرب يف أكثر 
األحيـان يسـمى بـ“املربـي أيضـاً 
نظـراً ألهميـة الجوانـب التهذيبية 

والسلوكية يف عمله الريايض“.
مـن جانبـه، بـنّي رئيـس االتحـاد 
السـلة  لكـرة  املركـزي  العراقـي 
الدكتور حسني العميدي ”ان إتحاده 
تابع تجربة املدرب خنفري مع نادي 
الرشطة الريايض، وإستثمر تأقلمه 
يف األجـواء العراقية العامة وتفّهمه 

العراقـي، سـعياً  الالعـب  لطبائـع 
لصناعة جيل سلوي مقبل“.

وقدم العميدي شكره للجنة األوملبية 
الوطنية العراقية التي سعت النتداب 
مـالكات تدريبية كفـوءة ملنتخبات 
جميع االتحادات الرياضية الوطنية 
بمسـتويات  االرتقـاء  أجـل  ”مـن 
الالعبـني ونقـل الخـربات للمدربني 

العراقيني“. 
اىل ذلك، بنّي رئيـس لجنة املنتخبات 
”ان  الضايـف  صبيـح  االتحـاد  يف 
االتحاد سيشـّكل لجنـة رباعية من 
عضو إتحـادي وأحد أعضـاء لجنة 
املنتخبـات وخبري سـلوي باالضافة 
للمـدرب خنفـري تتحـرك يف جميع 
محافظات البالد الكتشـاف املواهب 
السـلوية والبحـث عنهـا يف جميع 

األنديـة من أجـل تمثيـل دويل الئق 
ملنتخبات الفئات العمرية“.

واعـرب خنفـري عن سـعادته بتويل 
مهمته الجديدة مع السـلة العراقية 
عـىل الصعيـد الوطنـي هـذه املرة، 
مؤكـداً ”سـعيه ليكون عند حسـن 
ظن رئيس اللجنـة األوملبية وإتحاد 
كرة السلة واعداً بتقديم كل ما لديه 
ليضـع بصمـة بّينـة يف إداء الالعب 

السلوي العراقي“.
هذا وقد حرض توقيـع العقد األمني 
العام للجنة األوملبية الوطنية  هيثم 
للجنـة  املـايل  عبدالحميـد واألمـني 
األوملبية الوطنية أحمد صربي ومدير 
القسـم القانوني يف اللجنة األوملبية 
عيل البدري ورئيس لجنة املنتخبات 

يف إتحاد السلة صبيح الضايف.
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القضاء  منع 
ني  سبا إل ا

 ، ا ًد مجد
ين  د تحا ال ا

”يويفا“  األوروبي 
لكرة  ”فيفا“  والدويل 
عقوبات  فرض  من  القدم 
السوبر  دوري  مروجي  عىل 
دوري  عن  املنشق  األوروبي،  ليج 
األبطال، واملدعوم من أكرب ناديني يف 
إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة. وأكدت 
إليها  لجأ  التي  اإلقليمية  مدريد  محكمة 
الداعني للبطولة الجديدة، أنها ألغت قراًرا 
يرجع  مدريد  يف  تجارية  محكمة  أصدرته 
تاريخه إىل نيسان/أبريل املايض والذي كان 
العقوبات.وكانت  هذه  مثل  أمام  الباب  فتح 
املحكمة التجارية رفعت الحظر عىل العقوبات 
التي فرضتها الهيئة القضائية نفسها يف عام 
يف  اإلقليمية  املحكمة  قضاة  2021.وأكد 
وفيفا)  (يويفا  أن  لنا  يبدو  ”ال  قرارهم: 
يستطيعان التربير بالقول إنهما يعمالن 

لحماية املصالح العامة لكرة القدم األوروبية“.
السلطات  بالتايل  اإلقليمية  املحكمة  ومنعت 
ضد  عقوبات  إصدار  من  والعاملية  األوروبية 
أمام  ليج  السوبر  لدوري  املروجة  األندية 
تنظر يف موضوع  التي  األوروبية  العدل  محكمة 
العدل  محكمة  يف  العام  املحامي  وكان  الدعوى. 
املايض  األول/ديسمرب  كانون  يف  اعترب  االوروبية 
بأن االتحاد األوروبي للعبة كان محقا عندما هدد 
هذا  وراء  تقف  التي  األندية  عىل  عقوبات  بفرض 
املرشوع. وإذا كانت املحكمة تواصل استنتاجاتها، 
من املحتمل أن تكون اآلثار املرتتبة عىل أي مرشوع 

جديد مشابه بعيدة املدى.. يمكن بالفعل استبعاد 
وحرمان  الوطنية  البطوالت  من  املشاركة  الفرق 
يف  الوطنية  منتخباتهم  مع  املشاركة  من  العبيها 
كأس أوروبا أو كأس العالم. وأطلق مرشوع دوري 
السوبر ليج يف نيسان/ أبريل 2021، لكنه لم يصمد 
ألكثر من 48 ساعة بعد انسحاب ممثيل إنجلرتا الـ 
6 والناديني اإليطاليني اآلخرين ميالن وإنرت ميالن 
وأتلتيكو مدريد اإلسباني. وبقي كل من يوفنتوس 
وعمالقي إسباني ريال مدريد وبرشلونة متمسًكا 
من  شديدة  معارضة  واجه  الذي  املرشوع  بهذا 
املشجعني، االتحادات املحلية واالتحادين األوروبي 
البطولة  شبح  لكن  الحكومات.  وحتى  والدويل 
الخاصة ظهر مرة أخرى يف منتصف ترشين األول/

أكتوبر مع إطالق هيكل يسمى ”أيه 22 سبورتس 
”حوار“  فتح  يريد  أنه  يدعي  الذي  مانجمنت 
من  األوروبية  لألندية  القدم  كرة  مستقبل  حول 
الدوري  وإلحباط  ممثليها.  من  كل  مقابلة  خالل 
السوبر، رشع يويفا بعملية إصالح واسعة لدوري 
األبطال بدءا من 2024، مع 36 نادًيا بدالً من 32، 
وبطولة مصّغرة من 8 مراحل بدل دور املجموعات 

التقليدي.

بانكوك/ متابعة الزوراء:
الربيطانية هيذر واتسون فوزا مذهال عىل  حققت 
يوليا بوتنيتسيفا من كازاخستان يف بطولة 
للتنس. املفتوحة  تايالند 

واتسون  وأظهرت 
للنجاح،  تعطشها 
باملباراة  وفازت 
 7  /  5 الصعبة 
و7   4  / و6 
 7)  5  /
 ،(5  /

لتجعل من بوتنيتسيفا ضحية أوىل مبكرة. ولم تواجه 
البطولة  يف  األوىل  املصنفة  أندرسكو  بيانكا  الكندية 
مثل هذه املشكلة أمام الربيطانية هاريت دارت، حيث 
4. وفازت التشيكية ليندا  3 و6 /   / 6 فازت بنتيجة 
واملصنفة  البطولة  يف  الثامنة  املصنفة  فروهفريتوفا، 
51 عىل العالم، عىل األمريكية بيثيان ماتيك ساندز 6 
الثاني كل من  للدور  أيضا  تأهلت  1. كما   / 3 و6   /
وتاتيانا  كلينسكايا،  وآنا  مارتا كوستيوك،  األوكرانية 
ماريا. ويف فرنسا، تغلبت الفرنسية كارولني جارسيا 
عىل التشيكية ترييزا مرتنكوفا 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4) 
خالل املباراة التي جمعتهما يف بطولة ليون املفتوحة 
الختامية  بالبطولة  الفائزة  جارسيا،  وكانت  للتنس. 
يف  املحرتفات  التنس  لالعبات  العاملية  الرابطة  ملوسم 
املوسم املايض، تلقت خسارة مفاجئة يف الدور الرابع 
ببطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس أمام البولندية مايدا 

لينيتي، التي وصلت للدور قبل النهائي. وقالت جارسيا 
صعبة.  مباراة  ”كانت  مرتنكوفا:  عىل  انتصارها  عن 
إنها العبة رائعة. خاضت بعض املعارك العظيمة أمام 
العبات كبار، وهذا هو الدور األول. لذلك أنت ال تعلم 

أبدا ما سوف يحدث“.

ميالنو / متابعة الزوراء:
إىل  املتأهلني  أول  اللقب  حامل  ميالن  إنرت  بات 
إيطاليا  كأس  ملسابقة  النهائي  نصف  الدور 
أتاالنتا  ضيفه  عىل  تغلب  عندما  القدم  كرة  يف 
برغامو ١-٠ عىل ملعب «جوزيبي مياتسا» يف 

ميالنو يف ربع النهائي.
ويدين إنرت ميالن بفوزه إىل مدافعه الدويل ماتيو 
الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  سجل  الذي  دراميان 
الوتارو  األرجنتيني  الدويل  من  تمريرة  اثر   ٥٧

مارتينيس.
النهائي  نصف  يف  موعداً  ميالن  إنرت  ورضب 
الذهاب  بنظام  املقبل  نيسان/أبريل  يف  املقرر 
اللذين لتقيا  واإلياب، ضد يوفنتوس أو التسيو 

مساء أمس الخميس يف تورينو.
األربعاء  األخريني  النهائي  ربع  مباراتا  وتقام 
مع  وروما  تورينو،  مع  فيورنتينا  يلعب  إذ 

كريمونيزي.
هاكان  الرتكي  الدويل  الوسط  العب  وحصل 
يف  إلنرت  فرصة  أفضل  عىل  أوغلو  تشالهان 
افتتاح  من  حرمه  القائم  لكن  األول  الشوط 
الذي  دارميان  يفعلها  أن  قبل   ،(٤١) التسجيل 
شكرينيار،  غياب  يف  الدفاع  قطب  مركز  شغل 

بتسديدة عكسية بيرساه يف الدقيقة ٥٧.
نهائي  يونايتد  نيوكاسل  بلغ  انجلرتا،  ويف 

كأس الرابطة اإلنكليزية بعد أن تخطى ضيفه 
ساوثهامبتون يف إياب نصف النهائي ٢-١.

وسجل للماكبايس شون لونغستاف الثنائية ٥ 
و ٢١ فيما وقع عىل هدف الضيوف الوحيد تيش 

آدم يف الدقيقة ٢٩.
برونو  الربازييل  نيوكاسل جهود نجمه  وخرس 

غيمارايش بعد طرده يف الدقيقة ٨٠.
خارج  وحيد  بهدف  ذهاباً  فاز  نيوكاسل  وكان 

ميدانه.
وينتظر نيوكاسل الفائز بمجموع املباراتني بني 
مانشسرت يونايتد ونوتنغهام فورست علماً أن 
يونايتد فاز ذهاباً خارج ميدانه بـ٣ 

أهداف مقابل اليشء.
علماً أن املباراة النهائية ستقام يف ٢٦ شباط/ 

فرباير.
فيها  يبلغ  التي  عام  بشكل  األوىل  املرة  وهذه 
نيوكاسل أي نهائي منذ ١٩٩٩ حني خرس أمام 

يونايتد بالذات ٢-٠ يف كأس إنكلرتا.
املدرب  يتأهل فيها فريق  التي  األوىل  املرة  وهي 
 ٤٧ منذ  الرابطة  كأس  نهائي  إىل  هاو  إيدي 

عاماً.
ويف أملانيا، تأهل يونيون برلني إىل دور الثمانية 
عىل  الصعب  فوزه  عقب  أملانيا،  كأس  ببطولة 
التي  املباراة  ضيفه فولفسبورج ٢ / ١، خالل 

جمعتهما يف دور الـ١٦ من البطولة.
لوكا  سجله  بهدف  فولفسبورج  وتقدم 
وتعادل  الخامسة  الدقيقة  يف  فالدشميدت 
يونيون برلني عن طريق روبن كنوخ يف الدقيقة 

١٢، لينتهي الشوط األول بالتعادل ١/١.
من  برلني  يونيون  تمكن  الثاني،  الشوط  ويف 
تسجيل هدف الفوز عن طريق كيفن بيهرينس 

يف الدقيقة ٨٠.
العب  جييسلمني،  نيكو  طرد  املباراة  وشهدت 

يونيون برلني يف الدقيقة ٨٨.
كما تأهل لدور الثمانية أيضا فريق شتوتجارت 

عقب فوزه عىل مضيفه بادربورن ٢ / ١.

مدريد/ متابعة الزوراء:
ظهري  كارفاخال،  داني  أثنى 
اإلسباني،  مدريد  ريال  أيمن 
اإليطايل  مدربه  شخصية  عىل 
قدرته  بسبب  أنشيلوتي  كارلو 
من  الالعبني  ”تحرير  عىل  الكبرية 

الضغوط“.
وقال كارفاخال يف حوار مع مجلة 
التي  بالخربة  (GQ):“املدرب، 
ويعرف  األمر،  هذا  يجيد  يمتلكها 
كيف يحرر العبيه من الضغوط“.

أي  حل  يستطيع  ”هو  وتابع: 
مع  باستمرار  ويتحدث  مشكلة، 

الالعب، سواء إذا كان سيرشكه أم 
املالبس،  لغرفة  الجيدة  اإلدارة  ال. 
الالعبني  جميع  تجعل  أن  هي 
الجميع  عىل  التأكيد  مع  سعداء، 
القرار.  صاحب  فقط  هو  أنه 
الالعبني يشاركون  أن بعض  رغم 
أنه  إال  اآلخرين،  من  أكرب  بشكل 
حالة  يف  الجميع  جعل  يف  ينجح 

تأهب، وداخل املجموعة“.
عاما  الـ31  صاحب  تطرق  كما 
مع  تعامله  كيفية  عن  للحديث 
اإلصابات املتكررة، مؤكدا أنه أدار 
عىل  القدرة  عدم  مسألة  بذهنه 

العودة ملا كان عليه سابقا.
جيدة  حالة  يف  ”أنا  وأوضح: 

من  للغاية  سعيد  للغاية. 
عىل  سواء  النواحي،  جميع 

االحرتايف،  أو  الشخيص  املستوى 
نجحت  البدني.  وكذلك 

دوامة  من  الخروج  يف 
بفضل  هذه  اإلصابات 
بدنيا  الجاد  العمل 
من  ألن  نفسيا،  وكذلك 
عىل  الحاظ  الرضوري 
يف  والتفاؤل  اإليجابية 

هذه اللحظات“.

برلني / متابعة الزوراء:
بات فريق هاس أول منافس يف بطولة العالم لسباقات 
ملوسم  الجديدة  سيارته  يكشف    1 فورموال-  سيارات 
2023. وكشف هاس عن سيارته الجديدة ”يف اف- 23“ 
، ذات اللون األبيض التقليدي، مع استبدال اللون األحمر 
والجناح  واملحرك  السيارة  جانبي  عىل  األسود  باللون 
إىل  ”نتجه  الفريق:  رئيس  هاس  جني  وقال  الخلفي. 
للفريق  القوية  العروض  بعض  من  بدعم  جديد  موسم 
شتاينر:  جونرت  الفريق  مدير  وأوضح  املايض“.  العام 
”من الواضح أّنني أشارك الجميع نفس الحماس حيال 

كشف النقاب عن السيارة الجديدة.. 
محّطات  من  محّطة  هذه 

التحضري للموسم الجديد، وهو 
بخطوة  أقرب  أّننا  يعني  من ما 
ويقود  التسابق“.  كيفن بدء 
هاس  سيارة  ، ماجنسن  ة يد لجد ا

املوسم  للفريق  عودته  عقب بعد  املايض 
نيكو  بجانب  لفرتة،  الذي االبتعاد  هلكنربج 

يسجل عودته لفورموال- 1 بعد عامني قضاهما كسائق 
احتياطي لهاس.

بغداد / متابعة الزوراء:
خاصة  العاملية  األندية  حركة  تواصلت 
يف قارة أوروبا إلتمام صفقات االنتقال 
صفوفها  لتدعيم  الالزمة  والتعاقدات 
وذلك قبل إغالق باب االنتقاالت الشتوية 
الثاني/يناير  كانون   –  ٣١ يوم  بنهاية 

.٢٠٢٣
العبه  رحيل  ميونخ  بايرن  نادي  أعلن 
اليوم  يف  سابيتزر  مارسيل  النمساوي 
الشتوية  االنتقاالت  فرتة  من  األخري 

صوب الدوري اإلنجليزي.
وأصدر البايرن بيانا رسميا عرب موقعه 
انتقال  خالله  من  أكد  اإللكرتوني، 
يونايتد  مانشسرت  صفوف  إىل  سابيتزر 
يونيو/   ٣٠ حتى  اإلعارة  سبيل  عىل 

حزيران ٢٠٢٣.
يف الوقت ذاته، أكد مان يونايتد يف بيان 
عاما  الـ٢٨  صاحب  مع  تعاقده  آخر، 

حتى نهاية املوسم.
من جانبه، قال سابيتزر ملوقع يونايتد 
هناك  األحيان،  بعض  «يف  الرسمي: 

قرارات مهمة يتم اتخاذها برسعة».
فيها  علمت  التي  اللحظة  «منذ  وأكمل: 
بأن هناك فرصة لالنضمام إىل يونايتد، 
بالنسبة  املناسب  التوقيت  أنه  أدركت 
الفوز  أريد  تنافيس،  العب  فأنا  يل، 
أهدافه  تحقيق  عىل  النادي  ومساعدة 

هذا املوسم».
مسريتي  ذروة  يف  بأنني  «أشعر  وأتم: 
من  الكثري  إضافة  وبإمكاني  كالعب، 
الحالية،  للتشكيلة  والحيوية  الخربات 
مسريتي  لبدء  باإلثارة  أشعر  ولهذا 
وأريد  الفني،  واملدير  الجدد  زمالئي  مع 
مانشسرت  لجماهري  قدراتي  إظهار 

يونايتد».

الحديث  األخرية  الساعات  وشهدت 
الصفقات  من  كبري  عدد  عن  املتواصل 
إتمامها بني لحظة  التي ينتظر  الكربى 
الصفقات  بعض  حسمت  فيما  وأخرى 
الالفتة لعل أبرزها انتقال الدويل املغربي 
عز الدين أوناحي إىل مارسيليا الفرنيس 
تمكن  فيما  أنجيه  مواطنه  من  قادماً 
يف  الحايل  املوسم  ظاهرة  نيوكاسل 

إتمام  من  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري 
إيفرتون  نادي  مهاجم  مع  التعاقد 
طويلة  صفقة  يف  جوردون  أنتوني 

األجل.
أيضاً  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  وضمن 
أعلن ليدز أّنه ضم العب الوسط األمريكي 
ويستون ماكيني من يوفنتوس اإليطايل 

عىل سبيل اإلعارة.

أرسنال  آخر تواصلت جهود  من جانب 
الوسط  العب  مع  بالتعاقد  للظفر 
من  كايسيدو  مويسيس  اإلكوادوري 
صفوف برايتون ورفع أرسنال متصدر 
مع  للتعاقد  عرضه  اإلنكليزي  الدوري 
أسرتليني  جنيه  مليون   ٧٠ إىل  الالعب 
أمال يف إقناع برايتون للتخيل عنه، فيما 
أبدى الالعب من جهته رغبته يف مغادرة 
الفريق الذي يقدم موسماً ممتازاً ويحتل 

املركز السادس برصيد ٣١ نقطة.
وتحسباً لفشل صفقة انتقال كايسيدو 

جاره  مع  مفاوضاته  أرسنال  كثف 
ضم  أجل  من  تشليس  اللندني 

اإليطايل  املدافع  الوسط  العب 
تدعيماً  لصفوفه  جورجينيو 

لخط وسط املدفعجية الذي 
يعاني بعد تعرض املرصي 

إلصابة  النني  محمد 
حتى  تبعده  قد  جديدة 

نهاية املوسم.
ويف  آخر  صعيد  عىل 

أعلن  اإليطايل،  الدوري 
نادي روما أن الالعَب نيكولو 

مرشوع  ضمن  يعْد  لم  زانيولو 
قبِل  من  زانيولو  تجميد  النادي، 

الدويل  يبيَع  لن  أنه  يعني  روما 
اإليطايل يف يناير أو خالل الصيِف مقابل 

عرٍض أقلَّ من ذلك الذي قدمه بورنموث 
قبل  من  رفضه  وتم  املايض،  األسبوَع 

أغضب  ما  العاصمة الالعب  نادي 
اإليطالية.
كد  ير أ تقر
ح صحفي،  نجا

تشيليس 
صفقة يف حسم 

إنزو فرينانديز، نجم وسط  األرجنتيني 
القيد  بنفيكا، قبل دقائق من غلق باب 

الشتوي.
وحاول تشيليس عىل مدار شهر يناير/

صفقة  حسم  الجاري،  الثاني  كانون 
التوصل  من  يتمكن  أن  قبل  فرينانديز، 

التفاق مع بنفيكا يف الوقت القاتل.
سوق  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
عىل  حسابه  عرب  أوروبا،  يف  االنتقاالت 
تشيليس..  إىل  فرنانديز  «إنزو  «تويرت»: 
تشيليس  بني  اآلن  اتفاق  إىل  التوصل  تم 

وبنفيكا».
وأضاف: «األندية تعمل عىل توقيع 
العقود اآلن، بعد أن تم الوصول 

التفاق رسمي».
فرينانديز  «سيوقع  وتابع: 
تشيليس حتى  عقًدا مع 

.«٢٠٣١
جدير بالذكر أن بنفيكا 
عىل  الحصول  اشرتط 
الجزائي  الرشط  قيمة 
مليون   ١٢٠) كاملة 
يورو) للموافقة عىل رحيل 

فرينانديز.
أفضل  جائزة  فرينانديز  وحصد 
قطر  مونديال  خالل  شاب  العب 

.٢٠٢٢
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الرياض/متابعة الزوراء:
يتطلع فريق النرص السعودي إىل االبتعاد بصدارة دوري روشن 
للمحرتفني، عندما يحل ضيفا عىل الفتح يوم غد الُجمعة، ضمن 
الجولة 15 من املسابقة، مستفيًدا من تعادل الهالل مع الرائد.
ولعب الهالل ضد الرائد مقدما عن الجولة 15 بسبب مشاركته 
يف كأس العالم لألندية باملغرب، إذ يستعد ملواجهة الوداد املغربي 
يوم 4 من الشهر الجاري. ويتصدر النرص حاليا الرتتيب برصيد 
33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهالل صاحب املركز الثاني.
ولن يكون النرص يف نزهة أمام الفتح، خاصة أن الفريق أخفق 
يف كأس السوبر السعودي، وخرج من نصف النهائي بالخسارة 
3-1 من اتحاد جدة. واطمأن الجهاز الفني لفريق النرص بقيادة 
الفرنيس رودي جارسيا، عىل جاهزية نجمه كريستيانو رونالدو، 
إذ شارك ”الدون“ يف التدريبات الجماعية أول أمس الثالثاء بقوة.
وسيكون عىل جارسيا إعادة الفريق رسيًعا لطريق االنتصارات 
حتى يتمكن من إحكام قبضته عىل الصدارة، خاصة أن فقدان 
الهالل  مع  املحتدم  السباق  يف  باهظاً  ثمنها  سيكون  نقطة  أي 

واالتحاد والشباب.
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îÓv€bi@ãÓËìn€a@Ú‡Ëni
تونس/ متابعة الزوراء:

فوجئ مستمعو إذاعة شمس أف أم 

التونسـية، امس األربعاء، بانقطاع 

بّثهـا مـن دون سـابق إنـذار، قبـل 

عودته يف وقٍت الحق. 

ويف حديـث مـع ”العربـي الجديد“، 

قالت رئيسـة فـرع النقابة الوطنية 

خولـة  التونسـيني  للصحافيـني 

السليتي إّن بّث ”شمس أف أم“ التي 

انطلقـت عـام 2010، قـد ”انقطع 

اليوم ملدة زمنية طويلة نسبياً“.

وتابعـت: ”بعـد إجـراء العاملني يف 

اإلذاعة االتصـاالت الالزمة عاد البث 

أّن مؤّسسـة  مجـّدداً“، مشـريًة إىل 

الوطنـي  الديـوان  هـي  حكوميـة 

لإلرسـال اإلذاعـي والتلفزي قطعت 

البث بسبب تراكم الديون املستحقة 

عىل اإلذاعة.

وعـّربت السـليتي عـن اسـتغرابها 

أّن تقـوم مؤّسسـة تابعـة للدولـة 

التونسـية بقطع بث مؤسسة تملك 

الدولة %90 من أسـهمها، مشـريًة 

إىل تخوفها من أن يكون ذلك مقّدمة 

إلجراءات ضّد اإلذاعة.

ويواصل العاملون يف إذاعة شـمس 

أف أم تحرّكاتهـم االحتجاجيـة منذ 

أكثـر مـن أربعني يوماً مـن دون أّي 

اسـتجابة من الحكومة التونسـية. 

ويعانـي هـؤالء مـن تأّخـر رصف 

رواتبهم، فهم لم يتلقوا مستحقاتهم 

عن شـهري ديسـمرب/ كانون األول 

وينايـر/ كانـون الثانـي املاضيني، 

إضافـًة إىل غيـاب التأمـني الصحي 

إذاعة  االجتماعية.وكانت  والتغطية 

شـمس أف أم مملوكـة قبـل الثورة 

التونسـية البنة الرئيس السابق زين 

العابديـن بن عـيل، سـريين، وتّمت 

مصادرتها بعد الثورة من قبل الدولة 

التونسية، التي استحوذت عىل 90% 

مـن أسـهمها. لكـن ذلك لـم يمنع 

دخولهـا يف أزمة مالية حادة لم تجد 

لهـا الحكومات التونسـية املتعاقبة 

حّالً منذ عام 2011.ورفع العاملون 

شعار ”شمس تعيش“ لتحركاتهم، 

بغية الضغط عىل الحكومة التونسية 

لتقريـر مصري اإلذاعـة، إن كان من 

خالل تفويضها إىل مسـتثمر خاص 

يلتـزم بخطهـا التحريـري ويضمن 

حقـوق العاملـني، أو تدّخـل الدولة 

لدعمها مادياً لتتجاوز أزمتها املالية 

الصحفيـني  نقيـب  الخانقة.وأكـد 

التونسـيني محمد ياسـني الجاليص 

”الحكومة  أّن  الجديـد“،  لـ“العربي 

ال تبذل مساعي جدية لحّل إشكالية 

املؤسسات اإلعالمية املصادرة، ومن 

بينها شـمس أف أم“، مشـرياً إىل أّن 

ذلـك ”قـد يدفـع العاملـني فيها إىل 

تصعيد تحركاتهم االحتجاجية حّتى 

تتم االستجابة إىل مطالبهم وحلحلة 

امللفات العالقة“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 قرب إصـدار ترشيع ”ُيلـزم أي منصة 
ترغـب يف الوجود بمرص عـىل الهواتف 
ترخيـص  عـىل  بالحصـول  املحمولـة 
قانوني“ يثري جدال واسعا حول مساعي 
الحكومة املرصية إلحكام السيطرة عىل 
مواقع التواصـل االجتماعي، كمحاولة 

للحد من الحرية.
رئيـس  بهـا  أدىل  وأثـارت ترصيحـات 
املجلـس األعـىل لإلعـالم يف مـرص كرم 
جرب أشـار فيها إىل قرب إصدار ترشيع 
الوجـود  ترغـب يف  أي منصـة  ”ُيلـزم 
بمرص عىل الهواتف املحمولة بالحصول 
عـىل ترخيص قانونـي“، جدالً واسـًعا 
وتكنولوجيـة،  إعالميـة  أوسـاط  يف 
ومخاوف من وجـود تهديدات حقيقية 
لصناعة تطبيقات الهواتف الذكية التي 
أخذت تتنامى يف مرص خالل السـنوات 

املاضية.
وجـاءت ترصيحات جرب أثنـاء اجتماع 
لجنـة التعليـم وتكنولوجيـا املعلومات 
التابعة ملجلس الشيوخ (الغرفة الثانية 
للربملان) قبل أيام، وأكد فيها أن الترشيع 
سيصدر قريًبا ويستهدف تنظيم عملية 
البـث الرقمي للمنصـات املختلفة التي 
يطـرح بعضهـا قضايا تدعـم التطرف 

وتشجع عىل املثلية الجنسية.
ولم يوضح جـرب، الذي يـرأس املجلس 
املسؤول عن تنظيم عمل وسائل اإلعالم 
التقليدية والرقميـة، ما إذا كان الهدف 
يرتبط بتنظيم بث املنصات التلفزيونية 

التطبيقـات  مـن  اآلالف  يسـتهدف  أم 
الرقمية التـي تعمل داخل مرص، وتبلغ 
االسـتثمارات السـنوية فيها نحو 600 
وزارة  أرقـام  بحسـب  دوالر،  مليـون 

االتصاالت يف مرص.
وأصـدر املجلـس األعـىل لإلعـالم بياًنا 
يف سـبتمرب املايض لفـت فيـه إىل إلزام 
نتفليكـس  املشـاهدة، مثـل  منصـات 
الدولـة  وقيـم  بـ“أعـراف  وديزنـي، 
املرصية“، وحذر من أنه سيقوم باتخاذ 
اإلجـراءات الالزمـة عنـد بـث محتوى 
يتعارض مـع القيم األخالقية املرصية، 
وآنـذاك طرحـت تسـاؤالت عـدة حول 
إمكانية إخضاع تلـك املنصات للقواعد 
واإلجـراءات التـي تفرضهـا القوانـني 

املحلية.
ويـرى خـرباء أن اتجـاه املجلس األعىل 
لإلعالم ال ينفصل عن مسـاع حكومية 
إلحكام السـيطرة عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، كمحاولة للحد من الحرية 
التـي تتيحهـا للمواطنـني بـال رقابـة 
متينة، عـالوة عىل إمكانية االسـتفادة 
من وجود رشيحة واسعة من املرصيني 
وإخضاعهـا  املواقـع  تلـك  تسـتخدم 

ملنظومة الرضائب.
وأجـرى املجلس األعـىل لتنظيم اإلعالم 
تعديـالت عىل الئحـة الرتاخيص، وضم 
املعلومـات  إليهـا رشكات تكنولوجيـا 
الرشكات  بأنهـا  االجتماعيـة، وعرّفها 
املواقـع  أو  املنصـات  تديـر  التـي 
اإللكرتونيـة التـي تقدم أو تسـتضيف 

الخدمات اإلخبارية أو اإلعالمية أو التي 
تبـث أو تعرض األعمال الفنية ألغراض 
ربحيـة وتسـمح بتمكني املسـتخدمني 
مـن تـداول أو مشـاركة أي محتـوى 
إخبـاري أو إعالمـي مـع مسـتخدمني 
آخرين أو بإتاحـة هذا املحتوى للتداول 
أو املشـاركة بني الجمهـور عىل املنصة 

ذاتها أو املوقع اإللكرتوني نفسه.
وأصبح املجلـس معنًيا بمنح تراخيص 
اإلخباريـة،  اإللكرتونيـة  للمواقـع 
واملنصـات  الصحفيـة،  واملواقـع 
الفضائيـة والرقمية املشـفرة، بجانب 
تلك الرشكات، وألزمهـا بالحصول عىل 
ما ُيعـرف بـ“شـهادة االعتماد“، وهي 
شهادة تصدر عن املجلس األعىل لإلعالم 

وتفيد باستيفاء جميع املتطلبات الفنية 
والقانونية والتنظيميـة التي بموجبها 
ُيسـمح بمزاولة النشاط داخل األرايض 

املرصية.
وتتضمـن تلـك الشـهادة موافقـة من 
جانب مسـؤويل إدارة املنصـة الرقمية 
عىل قبـول إزالـة أي محتويـات ضارة 
تحددها الئحة الرتخيص، من بينها تلك 
التي تحض عـىل الكراهية، أو تيسء إىل 
األفراد أو مؤسسـات الدولة وبما يهدد 
السلم واألمن االجتماعي، كذلك املحتوى 
الـذي يتضمـن التمييـز أو الحض عىل 
ارتكاب أفعـال تنتهك حقوق اإلنسـان 
وتمـس بكرامته، ويتضمـن معلومات 

زائفة أو شائعات شخصية أو عامة.

موسكو/متابعة الزوراء:
طالـب االدعاء الرويس بالسـجن 
غيابيـاً عـىل الصحفي ألكسـندر 
نيفزوروف ملدة 9 سنوات، بتهمة 
تشـويه صورة الجيـش الرويس، 
بموجـب الجـزء الــ2 مـن املادة 
الــ207.3 من القانـون الجنائي 
الـرويس، وفـق ما كشـفه ناطق 
باسـم محكمـة لصحيفـة إر بي 

كا.
نيفـزوروف  ألكسـندر  وُعـرف 
بكونه صحفياً ومذيعاً تلفزيونياً، 
السـابقة  عضويتـه  إىل  إضافـًة 
(النـواب)  الدومـا  مجلـس  يف 
الرويس يف أعـوام 1993 و2007. 
وكانت األجهزة األمنية الروسـية 
قـد تنّبهـت إليـه بعد نـرشه عرب 
صفحته عىل ”إنستغرام“ وقناته 
عىل ”يوتيوب“، مـا وصفته بأّنه 
”معلومات كاذبة عن شّن القوات 
املسلحة الروسـية قصفاً متعمداً 

عـىل مستشـفى توليـد يف مدينة 
ماريوبول“.

ويف مارس/ آذار من العام املايض، 
رفعـت لجنـة التحقيق الروسـية 
قضيـة جنائية بحـق نيفزوروف 
بتهمـة نرش ”أخبـار كاذبة“ عن 
أعمال القوات املسـلحة الروسية، 
الرقابـة  هيئـة  حجبـت  بينمـا 
الروسـية موقع نيفزوروف، الذي 
أدرج يف إبريل/ نيسان املايض عىل 

قائمـة وسـائل اإلعـالم ”العميلة 
للخارج“.

وبحسب رواية التحقيق، تضّمنت 
صـوراً  نيفـزوروف  منشـورات 
كاذبـًة للمصابني جـراء القصف 
كان  املدنيـني،  السـكان  عـىل 
مصدرها وسـائل إعالم أوكرانية. 
إّال أّن نيفـزوروف أعلن حينها أنه 
موجود خارج روسيا، وال يخضع 

لقوانينها.

لندن/متابعة الزوراء:
 قالت صحيفـة تلغراف الربيطانية 
إّن صحفيي ”بي.بي.يس“ يفتقرون 
االقتصـاد،  أساسـيات  فهـم  إىل 
وفقـا ملراجعـة ُمسـتقلة للتغطية 
االقتصادية للمؤسسـة، وجدت أن 
الصحفيـني يتعاملون مـع قضايا 

االقتصاد ”بالفطرة“.
وأضافـت الصحيفـة أّن ”املراجعة 
َخلَصـت إىل أّن النزاهـة يف تغطيـة 
اململكـة  يف  االقتصاديـة  القضايـا 
املتحـدة ُمعرّضة للخطر، ألّن بعض 
الصحفيـني يف املؤسسـة يضعـون 
يف  فجـوات  ولديهـم  افرتاضـات 

معرفتهم“. 
وقّيـم خـرباء االقتصاد مـا إذا كان 
قـد تـّم تحقيـق الحيـاد الواجب يف 
املواضيـع االقتصاديـة التي جاءت 

بتكليـف من مجلس هيئـة اإلذاعة 
تغطيـة  يف  والسـيما  الربيطانيـة، 
العام  الرضائـب واإلنفاق  موضوع 
والديـون  الحكومـي  واالقـرتاض 

الحكومية.
ووجـدوا أن الكثري مـن الصحفيني 
أساسـيات  فهـم  إىل  يفتقـرون 
االقتصـاد أو يفتقـرون إىل الثقة يف 
نقلهـا، وهذا يجلـب مخاطر عالية 
للنزاهة عند الصحفيني ووسيلتهم.
وأفـادوا أنه خـالل فـرتة املراجعة، 
الصحفيـني  بعـض  أن  الحظـوا 
يتعاملون مع املوضوع االقتصادي 
بالفطرة حيث يشـعرون أن الديون 
هي ببساطة يشء سـيئ، وال يبدو 
أنهم يدركـون أن هذا يمكن الطعن 
فيـه، وبنوا العديد مـن االفرتاضات 
العامـة عـىل هذا األسـاس دون أن 

يالحظهـا أحد أو دون أن يصححها 
أحد.

يف  الغرابـة  مالحظـة  وتمـت 
تغطيـة ”بي.بـي.يس“ بالقـول إن 
”زيـادة اإلنفـاق العـام أمـر جيد“ 

و“التخفيضات الرضيبية جيدة“.
وأشـار التقريـر إىل بيـان واحد بث 
عىل الهواء قال فيه صحفي يف ”بي.
بي.يس“ إن الحكومة ”ستضطر إىل 
كذا وكذا…“. وأضـاف ”نحن نقدر 
أن هـذا حـدث بسـبب عرضه عىل 
الهـواء وربما يكون غـري مقصود. 
ومـع ذلـك، يجـب عـىل صحفيـي 
’بي.بـي.يس‘ توخي الحذر الشـديد 
قبل اقرتاح أن الحكومة سـتضطر 
إىل خيـارات مثـل رفـع الرضائـب، 
وخفـض  الرضائـب،  وخفـض 
اإلنفـاق، وزيـادة اإلنفاق، وخفض 
الديون، وزيادة الديون، وما إىل ذلك، 

يف أي مجال“.
تغطيـة  أن  إىل  الخـرباء  وأشـار 
صحفيي ”بي.بي.يس“ تتأثر بإغراء 
الضجة واإلثارة وقالـوا ”نعتقد أن 

الضجة قضية حيادية.
 ال نريـد أن نشـعر بامللـل أيضـا، 
ولكـن ال يجـب أن نـرى قصصا أو 
عناوين رئيسة تبدو وكأنها تطارد 
اإلثارة مـن خالل تحريـك البيانات 
أو األدلـة، ففـي بعـض األحيان تم 
تقديم البيانـات بأكثر الطرق إثارة 

للقلق“.
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باريس/متابعة الزوراء:

فاقت تطبيقـات الـذكاء االصطناعي 
حدود توقعاتنا لشـدة إتقانها للمهام 
بأرسع وقـت مثل زيادة دقـة الصور، 
وكشـف التالعب بها، وتوّقع الكلمات 
التـي نـود البحـث عنهـا، والتدقيـق 
اإلمالئي واللغوي، والرتجمة الصحفية، 
وليـس هذا فحسـب بل باتت تسـاعد 
الصحفيني يف توليد القصص بشكل آيل 
يف املوضوعـات املعتمدة عـىل البيانات 
واألرقـام، وتجيـب عـن تسـاؤالتهم، 
وتكتـب املقاالت واملوضوعات حسـب 
«روبـوت  قّدمـه  مـا  وهـو  الطلـب؛ 
الدردشة اآللية «GPT» لتنوع الخدمات 
التـي يقدمهـا لجمهور املسـتخدمني 
بشـكل عام؛ مما دفع عـدًدا كبريًا من 
البحـث  عـرب  لتجربتـه  املسـتخدمني 
عـن روابط تنزيل التطبيق ومشـاركة 
حواراتهم الصحفية التي أجروها معه 
عـىل صفحاتهم عىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي؛ وهو ما أثار مخاوف عدد 
ال بأس به من الصحفيني بشأن جدوى 
توظيفـه داخل غرف األخبار، ومزاياه 

وسلبياته يف العمل الصحفي.
الدردشـة  روبـوت  إنشـاء  تـّم  لقـد 
 ،٣-GPT ChatGpt باسـتخدام تقنية 
من قبل رشكـة OpenAI، املتخصصة 
يف أبحاث الـذكاء االصطناعي، وجرى 
تدريبه باسـتخدام مجموعـة متنوعة 
مـن تقنيات التعلـم اآليل، جعلته قادًرا 
عـىل فهم لغة البرش وخلـق ردود فعل 
شبيهة باإلنسـان، كما يقّدم الروبوت 
إجابات عن أسـئلتنا، ولكن يتعنّي عىل 
الصحفيـني تدقيـق املعلومـات التـي 
يحصلـون عليهـا قبـل نرشهـا يف أي 

وسيط إعالمي. 
حوارات ومقـاالت صحفيـة مدفوعة 

بالخوارزميات  
اندفـع عـدد كبـري مـن الصحفيني إىل 
تجربـة «ChatGpt» مـن خـالل إعداد 

مقاالت وإجراء حـوارات صحفية من 
خالل هذه التقنية، كما ييل: 

روبـوت  مـع  صحفـي  حـوار  أول 
ChatGPT لـ»املـرصي اليوم». يجيب 
عّمـا يـدور بأذهاننا جميًعـا، ويمكن 

مطالعته من خالل النقر هنا. 
مقـال منشـور يف املوقـع اإللكرتوني 
سـبتمرب/أيلول   ٨ يف  لـ»الجارديـان» 
٢٠٢٠ مكتوب بتقنية «GPT»، عنوانه 
«روبوت يكتب هذا املقال، فهل مازالت 
تشـعر بالخـوف مـن اسـتخدام هذه 
التقنيـة»؟ ويمكن مطالعته من خالل 

الضغط هنا. 
يف مقابلـة مـع «شـبكة الصحفيـني 
الدوليني»، أوضح د.غسـان مراد، وهو 
أسـتاذ باحث يف اللسانيات الحاسوبية 
واإلعالم الرقمـي يف الجامعة اللبنانية، 
عـن كيفيـة عمـل روبـوت الدردشـة 
«ChatGpt»، وإن كان سـيحّل محـل 

البرش ومحركات البحث أم ال. 
 روبوت الدردشة نظام إلدارة املعرفة 

يقول د.غسان مراد إّن «ChatGpt هو 
نظام إلدارة املعرفة من خالل استخدام 
مجموعة من القواعـد والخوارزميات 
التي تسـاعد يف كيفية إنتاج املعلومات 
مـن خـالل البحـث يف بنـوك البيانات 
املُـزود بها روبـوت الدردشـة، وقد تم 
 ،٣-GPT إنشـاؤه باسـتخدام تقنيـة
وتّم تحسـينه وتطويـره حتى أصبح 
«ChatGpt»، ويسـتخدم مـا يسـمى 
بالشـبكات العصبية االلتفافية، وهذا 
الربنامـج قادر عـىل التعُلـم للوصول 
إىل جملـة معينـة لها معنـى، وبالتايل 
يسـتطيع أن يجيـب عـن تسـاؤالتنا 
وكتابـة قصـص». وقـّدم مـراد مثاالً 
يكتـب  أن  منـه  طلبـت  «إذا  قائـًال: 
قصـة عن الولـد الذاهب إىل املدرسـة، 
فسـيفتش عن فعل (ذهب)، ثم يبحث 
عن أكثر الكلمات الواردة بعدها؛ فيجد 
(الولـد)، ثـم يأتي املدخل التـايل ليعثر 
عىل كلمة (إىل املدرسـة) ليقوم بتأليف 

جملـة، والتـي تعـّد مدخلـه لتكويـن 
فقـرة وهكذا حتى يصـل عىل مبتغاه 
الفقـرات  مـن  مجموعـة  تكويـن  يف 
املرتابطـة واملتعلقـة بالقصة التي تود 

أن يساعدك يف كتابتها».  
الـذكاء ابتـكار، والـذكاء االصطناعي 

تكرار
وأضـاف د.غسـان مـراد الـذي أصدر 
مؤخرًا كتاًبا بعنـوان «مرايا التحوالت 
الرقميـة والتمثـالت الذهنيـة للـذكاء 
يمكنـه   ChatGpt» أّن  االصطناعـي» 
أن يكون مسـاعًدا للطالب واألسـاتذة 
والباحثـني فقـط، ولـن يحـّل محـل 
الصحفيـني؛ ألّن اآللة ال تملـك الذكاء 
البـرشي ولكنهـا تقوم بـإدارة الذكاء 
وبالتايل يجب أن يكون سـؤالك محدًدا 
وواضًحا لهـا، ولكنك قـد تحصل عىل 
معلومات غـري صحيحة وبالتايل يجب 
عليـك التحقـق مـن املعلومـات التـي 
تحصل عليهـا». وتابع: «أما محركات 
البحـث، فأرى أّن روبوت الدردشـة لن 
يلغـي أو يقلـل مـن اعتمادنـا عليها، 
وبالنسـبة  للرتجمان اآليل املستخدم يف 
ChatGpt؛ فهـو حالًيا غري جيد ولكن 

مـن املمكـن أن تتطـور خوارزمياتـه 
لتصبـح عمليـة الرتجمـة أفضـل من 

ذلك». 
ويختتـم د.غسـان مراد حديثـه معنا 
قائالً: «سـيظل التنقيب عن املعلومات 
هو أساس عمل الصحفيني، كما يجب 
عليهـم الذهـاب إىل مصـادر املعرفـة 
مبارشة، وليس إىل مستخلصات املعرفة 

التي يقدمها روبوت الدردشة». 
توظيف ChatGpt يف العمل الصحفي 

يف   ChatGpt توظيـف  طـرق  وحـول 
العمل الصحفـي، تقول د.رضوى عبد 
اللطيف، نائب رئيـس تحرير صحيفة 
األخبـار املرصيـة ومديـرة العالقـات 
األكاديمية يف مرص والخليج  بمؤسسة 
صحافـة الـذكاء االصطناعـي للبحث 
«اسـُتخدمت  دبـي:  يف  واالسـترشاف 
منـذ  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 
سـنوات يف املراحـل املختلفـة للعمـل 
الصحفـي وخاصـة يف مجـاالت أتمتة 
املحتـوى، وعمليـات النـرش والتوزيع 
والتسـويق وغريهـا، حتـى وصلنا إىل 
وهـو   ChatGpt الدردشـة  روبـوت 
أحدث نتـاج لتعُلـم اآللة والـذي خلق 

بيئة تفاعلية مع املسـتخدم، وقّدم لنا 
إجابات متناسـقة ومرتابطة مدعومة 
باملعلومـات اإلضافيـة بمجرد ضغطة 
زر وذلـك يف ثواٍن معـدودة؛ فجعل كل 
مع يتعامل معه يشعر أنه يتحدث مع 

إنسان». 
وأضافـت عبد اللطيـف: «هناك الكثري 
مـن املزايـا التـي يقّدمها لنـا روبوت 
الدردشـة ChatGpt وهـي قدرته عىل 
الكتابـة الجيدة باللغـة العربية، وهي 
املّيـزة التي كنـا نفتقدها يف الكثري من 
تقنيات الذكاء االصطناعي يف السنوات 
املاضيـة حيـث كان تعُلم اآللـة بطيًئا 
فيما يتعلق باللغة العربية لصعوبتها، 
وكثـرة مفرداتهـا، ولهجاتهـا، ولكن 
تلـك  عـىل  الدردشـة  روبـوت  تغلـب 
الصعـاب، وأصبـح قـادًرا عـىل جمع 
املعلومـات، وتوليـد األفـكار الجديدة، 
كمـا أنه قـادر عىل ترجمـة النصوص 
املسـموعة أو املكتوبة، ولكن يجب أن 
يراجـع الصحفي النص جيـًدا ويقوم 

بتدقيقه قبل النرش». 
سـلبيات روبـوت الدردشـة يف العمـل 

الصحفي 

أشـارت عبـد اللطيـف إىل أهمية عدم 
االعتماد الكيل عىل روبوت الدردشـة يف 
عملنا الصحفـي ألن هذه األداة أخذت 
معلوماتهـا مـن عـدة مسـتخدمني، 
التـي  البيانـات  قاعـدة  عـن  فضـًال 
وضعهـا ُمصنعها يف البدايـة، وبالتايل 
فمن املحتمـل العثور عـىل معلومات، 
املشـكلة  أمـا  خاطئـة،  وسـياقات 
الثانية فتتعلق باحتمالية إنتاج نسـخ 
متطابقة من املوضوعات وذلك يف حالة 
اعتمـاد جموع الصحفيـني عىل نفس 
املعلومات املسـتمدة من قاعدة بيانات 
روبـوت الدردشـة، وهو مـا يتعارض 
بالطبـع مـع طبيعة مهنـة الصحافة 

القائمة عىل اإلبداع واإلبتكار. 
ونّوهـت أيًضا عبد اللطيـف إىل أننا لم 
نحـل حتـى اآلن معضلـة أخالقيـات 
الذكاء االصطناعي والقوانني الحاكمة 
يف هـذا العالم الـذي يسـتبيح بيانات 
كثري من املسـتخدمني، ولكن ما ُيمّيز 
مهنـة الصحافـة هـو وجـود قوانني 
وكيانـات منظمـة للعمـل الصحفـي 
ومدونات سـلوك مهنية، وبالرغم من 
أّن البعض قد يغفـل تطبيقها ولكنها 
تنظـم وجودهـا وتـردع مـن يخالف 

قوانينها. 
نصائـح مهمـة السـتخدام روبوتات 

الدردشة يف العمل الصحفي 
وُتقّدم لنـا عبد اللطيف نصائح مهمة 
روبوتـات  السـتخدام  للصحفيـني 
الدردشة يف العمل الصحفي، وذلك عىل 

النحو التايل:  
- ال تعتمد كلًيا عىل روبوت الدردشـة 
يف إنتاج محتواك الصحفي، بل استعن 
فقـط باملزايـا التي تراها مناسـبة يف 

عملك الصحفي. 
- ابحـث عـن زوايا جديـدة لقصصك 
الصحفية، واكتبها بأسـلوبك الرسدي 
املميز الـذي لن تفعله لـك أي أداة من 

أدوات الذكاء االصطناعي. 
الـذكاء  تقنيـات  أن  تنـسَ  ال   -

تنتـج  أن  ُيمكنهـا  ال  االصطناعـي 
تحقيقات اسـتقصائية متعمقة، ولن 
تجري مقابالت متعمقة مع املصادر، 
ولن ُيمكنها أيًضا تقديم تغطيات حية 

لألحداث. 
- تأكـّد مـن املعلومـات التـي تحصل 
عليها من مصادر معلوماتك املختلفة 

قبل نرشها. 
- تعلّم أدوات الذكاء االصطناعي التي 
تسـاعدك يف عملـك الصحفـي مثـل: 
الرتجمـة، تفريـع امللفـات الصوتية، 
وزيادة جودة الصور، وكشف التالعب 
بهـا، وإنتاج املحتـوى الواحـد بأكثر 
من شـكل ليناسـب املنصات الرقمية 
املختلفـة، وجمـع وترتيـب البيانـات 
وتسـويق املحتوى، وتقديم التحليالت 
والـرؤى املسـتقبلية، واعتمد عليها يف 

معرفة جمهورك. 
اإلعالميـة  للمؤسسـات  يمكـن   -
الـذكاء  االسـتعانة بتقنيـات وأدوات 
االصطناعي يف إنتاج التقارير اليومية 
التي تتضمن أحوال الطقس ودرجات 
الحرارة، ومتابعة أسواق املال وكل ما 
له عالقـة باألرقام وال يحتـاج لكتابة 

إبداعية. 
اإلعالميـة  املؤسسـات  تقـوم  أن   -
العربية باخـرتاع أدوات جديدة للذكاء 
االصطناعـي باللغـة العربية تناسـب 

احتياجاتها واحتياجات الجمهور. 
لتطبيقـات  كثـرية  أمثلـة  وهنـاك 
ومنصـات روبوتـات الدردشـة التـي 
عملـك  يف  االسـتعانة  بهـا  ُيمكنـك 
الصحفـي، وبعضهـا يحمـل خطًطا 

مجانية، وأخرى مدفوعة، مثل:  
 Chat sonic
 Chinchilla

 Replika
 Reve Chat

 Youchat
Perplexity  (عن/شـبكة الصحفيني 

الدوليني)
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أن تداول املصطلحات األجنبية  كظاهرة 
الفتة، استوجبت الوقوف ازاءها وأثارت 
أسـئلة إشـكالية حولهـا؛ هـل صـارت 
ايقونة للوجاهة االسـتعراضية ام جهل 
الكاتب بغنى تراثنا العربي باملصطلحات 

التي حفظت أصالة آدابنا العربية . 
يكتـب البعض مـن الكتـاب املعارصين 
النارشين بغـزارة يف صحفنـا ومجالتنا 
الدورية واملواقـع االلكرتونية التي تهتم 
باألدب وفنونه دراسـات وقراءات نقدية 
او شـبه نقديـة عـن نتاجـات رسديـة 
وشـعرية ألدباء وكتـاب وأكثرها التتكأ 
عىل منهـج نقدي محدد يظهر جماليات 

النص او اخفاقاته اإلبداعية .
وخالل القـراءة املياومة نلمس كمتلقني 
ونحن نتابـع أصداء جديد السـاحة من 

رسد وشـعر، بوادر تخمة باملصطلحات 
السـيو واللوجيـة وامليتـا وووو. بالرغم 
مـن وجود ما يقابلهـا بالعربية أحيانا ، 

وال ادري أيه أسباب تعمد ذلك؟!
 بالرغم من تعرس هضم ما يرد يف املقال 
النقدي لفهم ومعرفة ما جاء من تحليل 
للمفاهيـم واملعاني الظاهرة واملخبؤة يف 

النص املعني بالتحليل او التفسري.
وهنا اعمم ال اخص او اتهم احد املتلقني 
بالقصـور ثقافيا إلدراك ماكتبه صاحب 
املقـال بـل أتسـاءل عـن جـدوى هذه 
التخمـة االصطالحية األجنبيـة املالزمة 
لكتابات يراد منها تحليل وتفسـري نص 

ادبي كان رسديا او شعريا.
وعىل مـا يبـدو ان البعض يعيـش ازمة 
مصطلحات فلجـأ لألجنبي وفضله عىل 
العربـي بمزاجية انوية عالية او لقصور 

يف ثقافتـه األدبيـة بشـحة اطالعه عىل 
كنوز تراثنا االدبي األصيل .

فلـم يـدرك ان تـداوال مثل هذا يؤسـس 
الزمـة خطـاب عربـي متكأ عـىل الفكر 

الغربـي بالتحديد وتغييب متعمد لخزين 
الرتاث العربي .

العربـي  الثقـايف  الخطـاب  اربـاك  ان 
باملصطلحـات الغربيـة بكثـرة تداولهـا 
واملعانـي  املفاهيـم  تحديـد  يعـرس 
السـيميائية واإليحائيـة يف النص االدبي 
العربـي وسـوء فهـم بـل وتشـتت لدى 
املتلقي. وكان االجـدى بالكاتب ان يعود 
اىل أمهات الكتب التي تهتم بذلك . ليغرف 

بال حساب .
واألمثلـة  كثرية عن أمهـات كتب تراثنا 
«التعريفـات  كتـاب  ومنهـا  األصيـل  
«للجرجانـي الـذي يعـرف املصطلحات 
وهكـذا يصبـح ملقاالتنا معـان مالئمة، 
تيرس وال تعرس عىل املتلقي فهم ما يكتب 

من قراءات أدبية  عن املنجز اإلبداعي.
املفرطـة  االسـتعارة  عمليـة  ان 

للمصطلحات الغربية وتدبيجاها مقاالت 
بعـض كتابنـا املتأخريـن خاصـة ممن 
يذكـون الصفحـات الثقافيـة بعرشات 
املصطلحـات الغربية من العنوان الفخم 
اىل الخاتمـة ال يعوون عرسة ما يقدمون 
للمتلقي وضياع مايودون ان يصل ال ثراء 
النصوص موضوعة الدراسة او القراءة، 
وبذلـك فرطـوا بل جنـوا عىل انفسـهم 
بتهمة التسـطح املعـريف بإهمال خزين 
تراثنا العربي املعريف الذي يمدهم بسخاء. 
وهنا البد من اإلشـارة اىل املهتمني باللغة 
العربيـة الجميلـة ؛اننا بحاجـة لتعريب 
مـا وفد علينـا متأخرا كما فعل السـلف 
عندمـا ترجموا االف املصطلحات لنكون 
منتجـني وليـس مسـتهلكني للحيلولـة 
دون تأثري املصطلحات الغربية عىل بنية 

الخطاب العربي.
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القصة : تفاح ..
( جلس عىل الكريس ، أمر بإطفاء اإلنارة 
، أكل تفاحـًة ، هجرته زوجته وصادرت 

بقية التفاح ..! )
العنوان : تفاح:

فاكهـة جميلـة ذات رائحة زكيـة، ربما 
رمزت للمرأة «حـواء» التي اخرجت آدم 

من الجنة بسببها...
املتن :

جلس عىل الكريس: 
الجلـوس عـىل الكـريس رمـز الرياسـة 
واالمـارة، ودليـل السـيطرة عـىل مكان 
معـني أو شـخصا مـا قـد تسـلم إدارة 

معينة.
 واضطـراب عقـيل شـديد يفـرس فيـه 

األشـخاص الواقع بشـكل غري طبيعي. 
وقد ينتـج عنـه اإلصابـة باالنفصام يف 
الشـخصية.. مجموعـة من الهلوسـات 
واألوهـام واالضطـراب البالغ يف التفكري 
الذكوري  والقوامة التي اكتسبوها بأنهم 
اآلمريـن  والناهني يف حياة من يمتلكون 
.. والسـلوك  هـذا هـو مـا يعرقـل أداء 
الوظائـف اليومية الخاصـة بجاريته..، 

ويمكن أن يسبب اإلعاقة
أظن النـص يف قضيـة اجتماعية ينافح 
عن حقوق املرأة ويتكلم باسـم النسـاء 
جميًعـا يف صدام جنـدري ال يرى نصريًا 
مـن الرجال للنسـاء بل يراهـم خصوما 

من قديم التاريخ..
وعقليـة دونيـة املـرأة والتسـلط عليها 
وقهرها راسـخة من املايض شاملة لكل 
الرجـال ال تسـتثني األرسة املضيقـة بل 

تراها أشد نكريا..
أربع جمـل فعلية أفعالهـا ماضية ثالث 
جمـل منهـا للمجتمـع ثنتـان ضبطتـا 

منزلة املرأة كتحصيل حاصل.
أمر بأطفاء االنارة :

طبعـا هذا الشـخص هو االمـر الناهي، 
وأمره هـذا دبره ألمر سـوف يقوم به، 
واليريـد ان يراه أحد ، ألنـه خائف ربما 

من زوجته..
أكل تفاحة :

ربما قام بالزواج من امرأة اخرى، واكله 
لتفاحة أي أنه تـزوج إمراة ثانية.. رغم 
أنه السـيد الـذي  يرى من حق سـيادته 

الزواج أكثر من مرة .. 
لكن بطبعه الذكوري يحب أن يشـعر أن 

زوجته تحب امتالكه.. وتغار عليه..
طبعا هنا املفارقة الخاصة بالققج التي 

قصمت ظهر البعري...الزوج ..
بقيـة  وصـادرت  زوجتـه  هجرتـه 

التفاح...!
هنا الدهشـة التي جاء بهـا الكاتب، اي 
قامـت برتكه ملـا قام بفعله هـذا، وطرد 
جميع النساء يف الرشكة الخاصة بها او 
الخاصـة بزوجها،  ويمكـن هي خاصة 
بهـا يكـون احتمال أكـرب ملـا لديها من 
سـطوة وقـوة.. وبهذه السـطوة يضع 
الرجـل هنا: بمكانـة شـيزوفرونيا ألنه 
اليستطيع السيطرة عليها وتملكها كما 
تملـك آدم حـواء وكانـت ضعيفة الترى 

سواه رجًال.. 
 وهـذا سـلوك حركي غري سـوي أو غري 
ـم للغايـة. يَظهـر ذلك بعـدة طرق  منظَّ
تـرتاوح بـني الحماقـات الطفوليـة إىل 
ز  انفعال ال ُيمكن التنبُّؤ به. سلوك ال ُيركِّ

عىل األهداف؛ قضمه  للتفاحة يشـعر به 
أن كل النساء  يمتلكها..

 ولذلـك َيصُعـب القيـام باملهـام لُهـّن 
جميًعا...!

Ú�ÌÜÏj«
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املجموعـة الشـعرية (نفثـات شـاعر) للشـاعر عبـد 
املطلـب الشـديدي، التـي جمعهـا وأعدهـا وقـدم لها 
بشـار الشـديدي، ولده ايفاًء وبراً بوالده، حيث رشح 
لنا من خالل اإلهداء الذي يسـتهل بـه هذه املجموعة 

الشعرية:
(أقدم هذه املجموعة الشـعرية والتـي أنجزُت جمعها 
وتنضيدها بعناء وجهود متميزة بسـبب تناثر األوراق 
التي كان قد كتب الشـاعر قصائـده عليها بخط يده 
ومنهـا ُكتب بغري يده.. أضعها بني يدي القارئ الكريم 
إلحياء ذكـرى والدي آمالً أن تنال رضاكم مع كل حبي 

وامتناني.).
ومـن خالل هذا اإلهداء الذي هو أشـبه ببطاقة دخول 
للعالم الشعري للشـاعر عبد املطلب الشديدي، وكذلك 
سنتعرف عىل منجز الشـاعر حيث يتضح لنا أنه كتب 
مجموعتـني شـعريتني قبل هـذه املجموعـة، ليكون 
رصيده الشعري ثالث مجاميع، وهو تأكيد واضح بأن 
الشـاعر قد مارس الشـعر منذ عقود، وهذه املمارسة 
الشعرية لتلك الفرتة الطويلة، مبعث اهتمامنا والسبب 
يف ذلـك أن الكتابـات الشـعرية التـي تضمهـا هـذه 
املجموعة، كتابات شـعرية امتلكـت مقوماتها الفنية 
وكتبت بوعي ومقدرة شاعر خرب بحور الشعر واوزانه 
وقافيتـه، وتحرك بـكل حرية يف عملية بنـاء القصيدة 
العموديـة، وانتقاله من بحر آلخر، مـن أجل أن تكون 

هذه املجموعة الشعرية متنوعة.
ثم ننتقل إىل سرية حياة الشاعر، حيث ولد يف عام ١٩٣١ 
ميالدية، وتويف عام ٢٠١٣ م ، ونتابع مسريته النضالية 
األدبية والشعرية، إبان االحتالل الربيطاني، حيث كان 
الشـاعر يتمتع بالروح الوطنيـة العالية ولديه مواقف 
كثـرية وأشـعار وطنية حماسـية تسـتنفر الجماهري 
ضـد االحتـالل، وسـنتابع يف هـذه السـرية الوضاءة، 
التـي سـوف نعرف مـن خاللها مـا ناله مـن املتاعب 
عـىل ايدي سـلطات االحتـالل الربيطاني آنـذاك، حيث 
أبعدته سـلطات االحتـالل مع املرحوم السـيد (صالح 
الحـيل) إىل خارج العراق وقد سـمح لهما بالعودة بعد 
أخـذ تعهد خطـي بالكف عن اسـتنفار الجماهري ضد 

سـلطات االحتالل، وذلك مثبت يف الوثيقة الخطية التي 
ظل الشـاعر يحتفظ بها للتاريخ. وسـنجد الكثري من 
تفاصيل حياته عرب تلك السـرية، دراسـته، ومسـريته 
االدبيـة، وانتقال االرسة من مدينـة الكاظمية يف بغداد 
اىل بعقوبـة يف محافظـة دياىل، مع نماذج شـعرية من 
كتاباتـه يف بدايـة حياتـه االدبية، وهي سـرية نتعرف 
منها عىل شـاعر ربما لم تسـلط عليـه األضواء، وظل 
خلف سـتار الشـهرة، وهـذا ما تؤكده السـرية، حيث 

نتابع يف ختامها:
(لم يبحث عن الشهرة ولم يكن ممن يتكسب يف شعره 
ولم يكن يمتدح أحد إال من كان يشعر أنهم أهل لذلك)

وهكذا نكون مؤهلني لسرب أغوار العالم الشعري للشاعر 
عبد املطلب الشـديدي، واالطالع عىل كتاباته الشعرية، 
للوقوف عىل مالمح القصيدة الشعرية العمودية لديه، 
وتنوعهـا واختالف ثيماتهـا وموضوعاتها، وصورها، 
ودالالتها، والسياق الفني الذي اتبعه الشاعر يف صناعة 

قصيدته الشعرية.
يف قصيدة (بعيٌد كبعد الشـمس) يضعنا الشـاعر أمام 
رؤية فنية، ملسـرية الحياة التي ال يمكـن أن ينال املرء 

منهـا مناله، واختـالف الناس يف طبائعهم وسـلوكهم 
واخالقهم:

بعيد كبعد الشمس ما أنَت طالُب 
فال الُرش مغلوٌب وال الخرُي غالُب

وما كل ذي جنحني يسمو بجنحه
وال كُل ذي ظفر حمته املخالُب
وما كُل ذي أصٍل كريم ومحتٍد 
يجود كما جاد الكراُم األطايب

اىل آخـر تلك القصيدة، بينمـا تتغنى قصيدة (مدينتي) 
بمدينـة الربتقـال، وطيبة ناسـها وثمارهـا، ومعالم 

الجمال فيها:
شجرة التوت وسوُق الربتقاْل

ونخيالٌت وماٌء كالزالْل
وعناقيد كروٍم ُعلّقْت

كالقناديل تسامت بالجماْل
وخريسان جرى يف زهوِه

صافياً ينساب ما بني الظالْل
أمـا قصيـدة (َذُبلْت زهـرُة ُعمري) فتقـدم رؤية فنية 
وشـعرية، لبلوغ العمر خريفه، وتسـاقط اوراقه، بعد 

ذبـول زهرة العمـر، ونتابع ذلـك من خـالل تداعياته 
الذاتية، وعصٌف من معاناة تعصف يف وجدانه:
َذُبلْت زهرُة ُعمري  **  وانطوت أوراُق سفري
وعدا الشيُب رسيعاً **  عاصفاً نحوي يجري

ظلَّ يف قلبي خفياً  **   وغزا من بعَد شعري
هان لو كان وحيداً **   ما أعانيه بصِرب

إنها اآلالم شتى    **   َبَعدْت عن ألي حرصي
ويف موطن من قصيدة (ليايل كلها منغصات) نرحل مع 

خريف العمر، وخريف الحياة، وسوء التعامل:
ربيع العمر قد وىل وولْت

لياٍل باملآثِر زاخراُت
وأيام الشباب إذا َتَقضْت

فقل من بعدها انتهت الحياة
فإن طالت عليك املزعجاُت
وشاكسـك البنون أو البناُت
وعّقت زوجة وجفا صديق
وطالت محنة أو معضالت

ويف قصيـدة (الحنـني إىل بغـداد) نتابع حنني الشـاعر 
اىل بغـداد، حيث نجد الحنني يشـتد يف هـذا املوطن من 

القصيدة:
الله يا واحة يف البحر وادعة

أجللُت ُحسنِك يف صحٍو ويف مطِر
يا موئل الغانيات الغيد رائعة

ويـا محـط الهـوى يف القلـِب والنظـِر
قد جمعتك رماُل البحر عائمة 

وتحلمني كعذراٍء بذي وطر
وهكذا وقد طفنا ببعض من القصائد الشعرية للشاعر 
عبـد املطلب الشـديدي، حيـث ضمت هـذه املجموعة 
الشـعرية العديد مـن القصائـد الشـعرية، التي تؤكد 
نضج تجربة الشـاعر، وامكانياته يف صناعة القصيدة 
الشـعرية العمودية، كمـا نجد يف هـذه املجموعة الرب 
بالوالـد وااليفاء له، من خالل ولده بشـار الشـديدي، 
الـذي عمل عىل جمـع واعداد وتقديم هـذه املجموعة 

للقارئ لتكون مكملة ملسريته الشعرية
من اصدارات دار الورشـة الثقافيـة – بغداد – املتنبي 
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الشمس ساطعة
يف دواوين الشعر

والروايات
ال بأس بها عيون العابرات

واملانكانات وعلب املاكيياج يف الفرتينات
الهواء دافئ ومريح

السحابة من خلف البلور
تبدو  فضفاضة

وجميلة كفستان العروس
ليلة الزفاف

ال بأس عندما أضجر من الشعر
ووهم الروايات

سأميض بعض الوقت
أشاهد يف اليوتيب بعض األفالم املرسوقة

سأستغل وحدي ممىش الحديقة
ال بأس إن جفاني اإللهام

سأسرتيح عىل هذا الكريس
 إن برد الهواء

وتبدل الجو
ال بأس سأتحمل

كأني أشاهد
فيلم حب

يف الحرب العاملية الثانية
***

أنا ال أستخلص قصيدتي من أي جرح
 كأي عصري من أي فاكهة

ال أزينها بعود نعناع 
أو قرنفل

ال أبصبص لها كبعض الرجال يف الشـوارع 
املزدحمة

ال أستعملها كبندقية منظار
أو أذيبها كقرص مهدئ يف كأس ماء

أو ألبسـها كمعطف ثقيـل  أوكنزة صوفية 
بيضاء يف صقيع جانفي

أو أعلقها كلوحة 
عتيقة يف صالة الضيوف

تستدرج حركتها أبصار الزوار
أو أقلبها ككأس ماء عىل طاولة الرسير

عندما أستفيق ليال
يف الظالم
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أقضُم الوقَت كلما تكللُت باالنتظار
أتهجى شواطَئ النعاس

أعتيل صمَت حوايس الفارغِة إال منَك
أحبو عىل أطراِف يأيس

أتمدُد فوق جثِة ضجري
وأرجُم الكلماِت بالوسن

صوتَك يقيُد أطراَف القصيدِة
ويعيُد ترجمَة لون الشمِس يف عيني

ظلَك ينمو يف ربوِع ذاكرٍة متخمٍة بالنسيان
مرتدياً آثام السكون

عندما يختبئ خلف جدار الخطيئة 
ظلَك ينغرُس يف خارصِة وجعي

يتحوُل تحَت ضوِء القمر 
ساعَة محاٍق

إىل سؤاٍل ينخرُه قلُق األياِم الخاوية عىل عروِشها
كيف أنهُض عىل أطراِف الشوِق مرضجة بُجموِح 

أسئلٍة حمقاَء ؟
وهل يصبُح الخوُف عكازَة للحننِي ؟
عبثاً أقنُع الروَح أن تجالَس االنتظار

تلك الروُح املتمردُة التي تحتويني
تغدُق النهوَض عىل أطرافها املبتورة..

الروُح التي تقُف يف وجه العاصفة
وإذ يمزقها الربُد

تخدش بردة الليل بأظافر النزق
وتبتسـُم سـاخرًة مـن الجالسـني عـىل أطـراف 

قبورهم بِدَعـٍة
ينتظروَن ما ال يأتي

ÔmdÌ@¸@bfl@äbƒn„a@¿
µébÌ@Û‰j€
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 َهويت عىل األرض من يد ذلك الرجِل العجوز 
محنـّي الظهـر،   الـذي أرَبكـُه صـوت منّبه 
السـّيارات، يف صباِح املدينـة الصاخب، وهو 
يهّم  بعبور  الشارع نحو خّباز الحي.  كنت أنا 
حصاد ما تبّقـى من َدخله الليلة املاضية من 
بيعه لُِعلِب املناديل بعد أن تقاسمُه مع طفلة 
يتيمة، كنت أنتظر بصمت وأترقب لعله ينتبه 
لفقدي.. ويسـبق تلك املرأة الثالثينية البدينة 
قبل أن تتلقفنـي من أعىل الرصيف. عباءتها  
الرثة ولسـانها السـليط أجازا لها صّك تملّك 
الشـارع وموقـف السـيارات. الذي رسـمت 
حـدوده مع بعـض أقاربهـا. وكأنها زعيمة 

إحدى املافيـات. عيناهـا الحادقتان رصدت 
أصفـاري، تقدمـت نحـوي برسعـة الـربق 
الخاطفـة.  قبضت عيل بشـدة حتى تداخلت 
حرويف وأرقامي، وشـوهت رسوماتي األثرية 
الجميلة، كنت أتمنى أن ال أقع أسريها، فقبل 
ما يقارب الشهر كنت سجينها يف تلك الّرصة 
العفنة مـع بعض األوراق األخـرى. حرشتنا 
داخـل كيـس صغريعقدتنـا بحبـل قطنـي 
رفيـع يتدىل عـىل صدرهـا كقـالدة  تخفيها 
تحت مالبسـها النتنة. زنزانتي كانت معتمة 
وضيقـة، الروائح  املنبعثة من صدور رفاقي 
ُتصيبني بالـدوار، وأكثرها قرفاً رائحة وقود 
السـيارات. أحياناً أشفق عىل بخل صاحبتي 
كثـرياً، ما كانت  تزعجني أصوات أحشـائها 

الداخلية؛ عندما تثور معلنة الجوع. تباغتها 
بعـرصه قوية من قبضة كّفهـا حتى تذعن 
لهـا صاغـرة بالصـرب والتحمل. بعـد نهاية 
نهارعملها  تتوجه إىل صاحب مطعم الكباب 
يف نهاية السـوق الشعبي. تسند ظهرها عىل 
الجدار قرب حاوية النفايات، تلتفت بنظرات 
ويسـاراً،  تخرجنـي  الحذريمينـاً  يشـوبها 
مـن ّرصة القمـاش تحكـم قبضتها بّشـدة، 
تضغط أكثرفأكثـر؛ كلما أخربها الدماغ أنها 
ستفقدني ثم تخفي يدها خلف ظهرها وتبدأ 
تمثيلهـا املمـزوج بنكهة الدجـل وهي تقول 
لصاحب املطعم شـاكية : «لم أتناول الطعام 
من ليلـة البارحة يـا عم». وبعـد أن تحصل 
عـىل غنيمتهـا مـن الكباب املشـوي وبعض 

الخرضوات؛ ُتعيُدني إىل زنزانتي مبتهجة.   يف 
هذه املدة القصرية من التحرر شاهدت ما لم 
يراه البـرش يف دهر من العمر ؛ لم يرّق قلبها 
يومـاً ولم يؤّنبها ضمري عىل ذلك الطفل الذي 
َتحملُه عىل كتِفها وهي تجول به الشوارع يف 
نهار صيٍف قائظ. كنت  أتمنى لو أملك لساناً 
أو عقالً برشّياً حتى أنقذ ذلك الطفل الرضيع 
الذي لـم تنصفه قوانني البرشيـة، وهو  يدر 
عليها أرباحاً  من التسول، بعد أن أستأجرته 
من أرملة ُتعيـل ثالثة أوالد هو رابعهم، ليس 
لهـم مورد سـوى أجـرة ذلـك الطفـل الذي 
تغطي رأسـه بخرقة بالية لُتثري  عطف املارة 
ليغدقوا عليها املـال بحجة مرضه وحاجتها 
لعالجه. لقد تحررت بصعوبة؛ بعد أن ذهبت 

ألحد األطباء وزادت معـي بعضاً من األوراق 
األخرى، أصفارهـن أعىل رتبة مني،  قدمتها 
للسـكرترية تكشـف عن صدرها الذي نخره 

املرض الخبيث. 
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تعددت األسـباب واالنفصـال واحد، 
وتظـل هنـاك أسـباب مشـرتكة يف 
كل قصة نسـمعها، ونعـرض لكم 9 

أسباب تؤدي إىل االنفصال.
عدم الرتابط الفكري

يحلم الزوج باملستقبل يف نفس الوقت 
الذي ترسـم الزوجة حياتهـا، ولكن 
مـن املهم أن تتقارب هذه األحالم ألن 
البعـد يف التفكـري سـيجعل أحدهما 
يؤثر سلبيا يف اآلخر ما يسبب الضيق 

واالكتئاب.
امللل

عندما تصل العالقـة بينكما كعالقة 
زمالء العمل يكون الطرفان قد وصال 
إىل طريـق مسـدود، فربمـا عليكمـا 
إعـادة التفكـري مـن جديـد لتجديد 

الحياة.
برود املشاعر

وهـو بعد طـرف عـن اآلخـر روحياً 
وعاطفياً.

األزمات املادية
يلعـب املـال دوراً مهمـاً يف الحيـاة، 
ومـرورك بضائقـة مالية كبـرية قد 

يجعلـك تخـرس رشيـك حياتـك التي 
سـتتأثر، فكمـا يوجـد مـن تتحمل 
مشـاق الحيـاة توجـد أيضـاً من ال 

تتحمل متاعب الحياة.
عدم اإلنجاب

يبحـث الـزوج دائما عن مـن يحمل 

اإلنجـاب  تأخـر  حالـة  ويف  اسـمه، 
لسنوات قد يؤدي ذلك لالنفصال.

التفاوت الثقايف
باملسـتوى  النـاس  بعـض  يهتـم  ال 
اختيـار  األقـل عنـد  الـدرايس عـىل 
الـرشكاء، ولكـن مـع مـرور األيـام 
يف  سـتكون هنـاك مشـكلة كبـرية 
الثقـايف  املسـتوى  كان  إذا  التعامـل 

متباعد.
زواج املصالح

انتهـاء  بمجـرد  الـزواج  سـينتهي 
املصلحة.

التدخالت الخارجية
تدخل اآلخرين يف حياتك الشـخصية 
سيفسـدها بكل تأكيد.. احرص من 

ذلك.
الغرية

يبنى الزواج عىل الثقة لكن إن فقدت 
فهذا يعني أنه آجال أم عاجال سينتهي 

هذا الزواج بانفصال.

الشـباب  مـن  الكثـري  يعانـي 

والرجـال مـن البـرشة الدهنية 

فما هي أسباب البرشة الدهنية 

عنـد الرجـال ؟ وكيـف يمكـن 

العناية بهـا وعالجها واالهتمام 

بهـا أيضـا ؟ إذ ان برشة الرجال 

املشـاكل  مـن  العديـد  تواجـه 

املـرأة،  بـرشة  مـع  باملقارنـة 

وهناك العديد من األسباب وراء 

هذه املشـاكل، ولكن املشكلة يف 

الغالب هي ان الرجال ال يريدون 

الكريمات، واملرطبات  استخدام 

مثـل الفتيـات، وباملقارنـة مع 

الفتيات فإنهن أكثر وعيا تجاه 

انهـم يبحثون  برشتهـم، حيث 

عـن حلول دائمة وسـهلة لحب 

الشـباب او أي مشـكلة تواجه 

برشتهم .

أسـباب البـرشة الدهنيـة عنـد 

الرجال

املشـكلة الجلدية األكثر شيوعا 

عنـد الرجال هي البرشة الزيتية 

أو البـرشة الدهنية والتي يرتتب 

عليهـا مشـكلة شـائعة أخرى 

وهي البثور وهي تحدث بسبب 

البرشة الدهنيـة، وعدم الرعاية 

العـرق  بسـبب  أو  املناسـبة، 

املفرط الذي يسـد مسام الجلد. 

كما أن لألنسـجة درجـة عالية 

مـن التنظيـم، حيث يسـتجيب 

حاجز البرشة برسعـة وكفاءة 

للتغـريات البيئية وذلك للحفاظ 

عىل حالة البرشة ضمن التوازن 

املثايل .

التستوسـتريون يمكن  هرمون 

أن يزيد من زيـادة الزيوت التي 

تفـرز يف جميع أنحاء الجسـم، 

والـذي يمكن مالحظته بشـكل 

خاص عىل الوجه .

شـيخوخة الجلـد تكـون أكثـر 

فقـدان  ان  حيـث  الرجـال،  يف 

الكوالجـني مـن بـرشة الرجال 

أكثـر  مبكـرة  سـن  يف  يحـدث 

يف  يسـبب  ممـا  النسـاء،  مـن 

ظهـور خطـوط دقيقة يف سـن 

العرشين،

والتجاعيـد يف سـن الثالثـني او 

االربعـني، والتجاعيد أكثر عمقا 

يف سن الخمسني .

الخاطئـة  الغذائيـة  العـادات 

وعدم العنايـة بالبرشة هي من 

األسباب الرئيسية ملشاكل الجلد 

لدى الرجال .

نصائـح لحـل مشـاكل البرشة 

الدهنية عند الرجال

رشب عـىل االقل ٦-٨ أكواب من 

املاء يوميا .

غسل الوجه جيدا بعد التمارين 

الرياضيـة، ألن العـرق يسـبب 

انسداد املسام وتكون البثور .

الفاكهـة  مـن  الكثـري  تنـاول 

والخضار.

تجنب محاولة افراغ البثور التي 

لهـا رأس ابيـض وتركهـا حتى 

تفرغ من تلقاء نفسها .

محاولـة تقليـل تنـاول الطعام 

الحار .

كنـت  إذا  الليمـون  اسـتخدام 

تعاني من البرشة الدهنية .

استخدام غسول للوجه ويكون 

خايل من املواد الكيميائية .

غسـل وجهك عىل األقل ٤ مرات 

يف اليوم .

تجنب اسـتخدام ادوات الحالقة 

او الشفرات مع شخص اخر .

رشب مـاء جـوز الهنـد هو من 

افضل الحلول لكثري من مشاكل 

الجلـد .اسـتخدام اللبـن الرائب 

عـىل وجهـك، وبعـض الناس ال 

يروق لهـم رائحة اللبـن الرائب 

حيثيمكنهم اسـتخدام  ماسـك 

الطماطم للبرشة الدهنية  .

بعـد  جيـد  مرطـب  اسـتخدام 

االسـتحمام وقبـل النـوم وبعد 

الحالقـة .الحفـاظ عـىل يديـك 

بعيدة عىل وجهـك حتى تتجنب 

نقل املكروبا.
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املقادير
كيلو من املمبار املغسول.
٥ كوب من األرز املرصي.

الطماطم  كيلو ونصـف مـن 
املعصورة.

٢ بصلة مفرومة.
صلصـة  مـن  ملعقـة   ٢

الطماطم.
٢ باقة من الكزبرة الخرضاء.

٢ باقة من البقدونس.
٢ باقة من الشبت.

الفلفـل  ملعقـة كبـرية مـن 
األسود.

ملعقة ونصف من امللح.
ملعقة ونصف من الكمون.

٢ فص ثوم.
ملعقة كبرية من السكر.
ملعقة كبرية من التوابل.

٢ ملعقة كبرية من الزيت.
طريقة التحضري

املمبـار  غسـل  املهـم  مـن 
الجيـد  بالشـكل  وتنظيفـه 
الزائدة،  الدهون  للتخلص من 
وهـذا من خالل نقعـه يف املاء 

والخل ملدة نصف ساعة.
يغسل مرة أخرى باملاء ويدعك 
بالدقيـق وامللح، ويـرتك مرة 

أخـرى ويغسـل باملـاء الفاتر 
جيداً.

نضع الطماطـم املعصورة يف 
وعـاء ونرفعها عـىل النار مع 

إضافة معجون الطماطم.
نضيـف إليها البصـل املفروم 
والثوم وتقلب املكونات وترتك 

عىل النار حتى تتسبك.
نضيـف ثمرتان من الطماطم 
املقطعـة إىل مكعبـات وترتك 

عىل النار.
يتم إضافة الشبت والبقدونس 
التقليـب،  مـع  والكزبـرة 
ويمكنـك إضافـة القليـل من 
النعناع األخرض املقطع حسب 

الرغبة.
نضع السكر، والتوابل، وامللح، 
والفلفـل األسـود، والكمـون 

ونستمر يف التقليب.
املغسـول  األرز  إضافـة  يتـم 
ويتم تقليب جميـع املكونات 

جيداً مع إضافة زيت الذرة.
ترفـع املكونات وتـرتك جانباً 

حتى تربد تماماً.
الحجـم  إىل  املمبـار  يقطـع 

املناسب حسب الرغبة.
املمبـار  قطـع  حشـو  يتـم 

أن ال يمتلـئ  بالخليـط عـىل 
تماماً منعـاً لخروج األرز منه 

أثناء السلق.
نضع وعـاء كبري عىل النار به 
املاء، وامللح، والفلفل األسـود، 
وبصلة كاملـة، وورق لوري، 
ويرتك عىل النار حتى الغليان.
املمبـار  قطـع  وضـع  يتـم 
املحشوة بخليط األرز بالوعاء، 
ويتـم تهدئـة النـار عليه ملدة 
سـاعة إال ربـع تقريبـاً حتى 

ينضج تماماً.
املـاء  مـن  املمبـار  يصفـى 
ويـرتك جانباً حتى يربد تماماً 

والتخلص من املاء نهائياً.
نضـع مقالة كبـرية عىل النار 
بها الزيت وملعقة من السمن 

وترتك حتى تسخن.
يتـم تحمـري املمبار املسـلوق 
بها حتـى نحصل عـىل اللون 

الذهبي.
يصفـى املمبـار املحمـر عىل 
املناشف الورقية للتخلص من 

الزيت الزائد.
يرص يف طبـق التقديم ويزين 
بالبقدونـس ويقـدم سـاخناً 

عىل املائدة.
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تشـكل الدهون عىل نطاق واسـع خطـرا كبريا عىل الصحة، والسـيما 
إن كان الحديث يدور عن الدهون املتحولة واملشـبعة، التي تتسـبب يف 
قائمـة طويلة من املشـكالت التي قد تكون قاتلة مثـل أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
تحتـوي املنتجات الطبيعية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات األلبان عىل 
الدهون املشـبعة. باإلضافة إىل ذلك، تحتوي األطعمة املقلية واملخبوزة 

أيضا عىل دهون مشبعة.
لكـن فكرة تجنب الدهون تماما ليسـت فكرة جيـدة أيضا. يف حني أن 
الدهـون املتحولة (موجودة بمـا يف ذلك يف املنتجـات املخبوزة واملقلية 
واألطعمة الرسيعة) واملشـبعة تعزز االلتهاب يف الجسـم، فإن الدهون 

األحادية غري املشبعة لها فوائد عديدة.
موقـع only my health املتخصـص يف الشـؤون الصحيـة والغذائيـة 
أحـيص 5 أنواع من األطعمة الطبيعية تحتـوي عىل دهون أحادية غري 

مشبعة تعالج االلتهاب يف الجسم:
1. األفوكادو

األفـوكادو من األطعمـة الخارقة التـي تحتوي عىل نسـبة عالية من 
الدهـون األحادية غري املشـبعة، والتي تسـاعد يف الحفـاظ عىل صحة 

قلبك.
مقارنة بالدهون املشـبعة الضارة بالجسـم وتزيد مـن االلتهاب، فإن 

الدهون األحادية غري املشبعة لها تأثري متباين تماما عىل الجسم.
 (E) األفوكادو غني أيضا بحمض الفوليك والبوتاسـيوم وفيتامني هـ

املعروف بخصائصه املضادة لألكسدة التي تساعد يف تقليل االلتهاب.
2. عني الجمل (الجوز)

من األطعمـة الجيدة األخرى املضادة لاللتهابـات التي يمكن للمرء أن 
يضيفها إىل نظامـه الغذائي هو الجوز. إنه زيتي امللمس ويحتوي عىل 

مستوى جيد من الدهون الصحية، مثل أوميغا 3.
باإلضافـة إىل ذلـك، يحتوي الجوز أيضـا عىل أحماض ألفـا لينولينيك 
ولينوليـك. هـذه األحماض لهـا تأثري مضـاد لاللتهابات عىل الجسـم 
وتساعد يف الحفاظ عىل صحة األوعية الدموية، كما أن لها تأثريا جيدا 

عىل مستويات الدهون يف الدم.
3. زيت الزيتون البكر املمتاز

يسـتخدم النـاس عـىل نطاق واسـع زيت الزيتـون البكـر يف وصفات 
مختلفة، فهو غني بالدهون األحادية غري املشبعة، مما يساعد يف تقليل 
مسـتويات الربوتني الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسرتول 
السـيئ وزيادة الربوتني الدهني عايل الكثافة (HDL) أو الكوليسرتول 

الجيد.
باإلضافـة إىل ذلـك، يحتـوي زيـت الزيتون عـىل مركب الفينـول الذي 

يستهدف االلتهابات مع األمراض األخرى.
بالنظـر إىل فوائد زيت الزيتون البكر عىل زيـت الزيتون العادي، يمكن 

للمرء التفكري يف استخدامه بشكل منتظم.

الدكتورة تاتيانا زاليتوفا،  أعلنت 

أن  الروسـية،  التغذيـة  خبـرية 

اإلفـراط يف تنـاول اليوسـفي قد 

يسبب رضرا للصحة.

إىل  مقابلـة  يف  الخبـرية  وتشـري 

أن ثمار اليوسـفي غنيـة باملواد 

املفيـدة وأولها فيتامـني С، كما 

الحمضيات  هـي غنيـة كبقيـة 

بعنارص غذائيـة مفيدة وخاصة 

يف موسـم الربد. ولكن اإلفراط يف 

تناولها يزيد من خطر الحساسية 

ويشكل عبئا إضافيا عىل الكىل.

وتقـول: «عند اإلفـراط يف تناول 

اليوسفي يمكن أن تظهر عالمات 

الحساسـية بسبب ارتفاع تركيز 

فيتامني С يف الجسـم. أي يمكن 

أن يصاب الشخص بطفح جلدي 

(رشى)، كمـا يزداد عـبء الكىل 

أيضا».

ويجـب عـىل األشـخاص الذيـن 

يعانون من مشـكالت يف الجهاز 

البـويل تنـاول اليوسـفي بحذر. 

كما ال تنصح الذيـن يعانون من 

مشـكالت يف الجهـاز الهضمـي 

باإلفراط بتناول اليوسفي.

مـن  «اليوسـفي  وتقـول: 

الحمضيات، أي أنه يهيج الغشاء 

املخاطي للمعدة ويسبب التهاب 

املعـدة لـدى األشـخاص الذيـن 

يعانون مـن أمـراض مزمنة يف 

الجهاز الهضمي».

اليوسـفي  يحتـوي  وتضيـف، 

عـىل نسـبة مرتفعة من سـكر 

الفركتوز.

مـرىض  عـىل  «يجـب  وتقـول: 

مـن  يعانـي  ومـن  السـكري 

التمثيـل  عمليـة  يف  مشـالت 

للكربوهيـدرات ومـن  الغذانـي 

قـرر التخلص من الـوزن الزائد 

االنتباه لذلك».

ووفقـا لهـا ، يجـب أال تتجاوز 

كمية اليوسـفي التـي يتناولها 

الشـخص ٥٠٠ غـرام يف اليـوم. 

وال تنصح تناول اليوسـفي بعد 

تناول وجبة الطعام مبارشة، بل 

يجب التمتع بتناولها خالل فرتة 

النهار.

تظهر دراسـة جديدة أن عبوات الحليب تؤثر 
حقـا يف نكهتـه، إذ وجد العلمـاء أن الكراتني 
العرصية ال تحافـظ عىل نكهته، وأن الزجاج 

أفضل بكثري.
وُتسـتخدم علب الكرتون املقـوى عىل نطاق 
واسع يف املدارس، خاصة يف الواليات املتحدة، 
لذا تشـري النتائـج إىل أن التحـول إىل الزجاج 
يمكـن أن يسـاعد األطفـال عىل االسـتمتاع 

بحليبهم أكثر.
يف غضون ذلك، كان الزجاج والبالسـتيك هما 
األفضـل يف الحفـاظ عىل النكهـة والنضارة، 

وفقا للدراسة.
وقالـت معـدة الدراسـة مـاري آن دريـك، يف 
جامعـة واليـة كارولينا الشـمالية: «الحليب 
أكثـر عرضة للنكهات غري املرتبطة بالتغليف 
مـن العديد مـن املرشوبـات األخرى بسـبب 
طعمـه اللطيف والحسـاس. وقـد وجدنا أن 
طعم الحليـب يمكن أن يتأثر بتبادل مركبات 
العبـوة يف الحليـب وبواسـطة العبـوة التـي 
تمتـص نكهـات الطعـام مـن بيئـة التربيد 

املحيطة».
وللتحقق مـن تأثريات النكهة عـىل العبوات، 

فحـص الباحثـون الحليـب املبسـرت الكامل 
الدسـم واملخزن يف سـت حاويـات من نصف 

لرت.
وبرصف النظر عن الزجاج، استخدم الفريق 
علـب كرتون من الورق املقـوى، وثالثة علب 
أو أباريـق بالسـتيكية (مصنوعة مـن مواد 
بالسـتيكية مختلفـة) وحقيبة بالسـتيكية، 

ُتعرف باسم كيس الحليب.
وتـم تخزيـن كل الحليـب يف ظـالم دامـس 
للتحكـم يف األكسـدة الخفيفـة - والتـي من 
املعـروف أيضا أنهـا تؤثر يف نكهـة الحليب - 
وتم حفظها باردة عند ٤ درجات مئوية (٣٩ 

درجة فهرنهايت).
وتـم تذوق العينـات وتحليلهـا يف اليوم األول 
من التجارب، ثم مرة أخرى بعد ذلك بخمسة 

و١٠ و١٥ يوما.
وفحصـت لجنة مدربة الخصائص الحسـية 
لكل عينة، بينما استخرج الباحثون مركبات 
ملعرفـة كيـف كانـت العبـوة تتفاعـل مـع 

الحليب.
طعـم  الختبـار  العينـات  خضعـت  أخـريا، 
املسـتهلك األعمـى يف اليـوم العـارش ملعرفة 

مـا إذا كان املتذوقـون يمكنهـم التمييز بني 
الحليب املخزن يف الكرتون املقوى أو األباريق 
البالسـتيكية مقارنـة بالحليـب املخـزن يف 

الزجاج.
ووجـد الباحثون أنـه من بني أنـواع العبوات 
املختلفـة، فـإن علـب الكرتـون واألكيـاس 
البالسـتيكية حافظـت عـىل نكهـة الحليب 

ونضارته بشكل أقل.
وكان الحليـب املعبـأ يف علـب كرتـون ذات 
نكهـات مميزة باإلضافـة إىل نكهات عطرية 

منخفضة الحالوة.
وبشكل عام، ارتبطت النكهات غري املوجودة 
يف الحليب التي تم اكتشافها من خالل التذوق 
بزيادة هجـرة املركبات املتطايرة (من العبوة 

إىل السائل).
ومن املثـري لالهتمـام أن الحليـب الخايل من 
الدسـم وجد أنه أكثر عرضة لتأثريات النكهة 
من الحليب كامل الدسـم بسبب «مصفوفة» 
الدهـون فيـه، كمـا وجـدت الدراسـة، التي 

.Dairy Science ُنرشت يف مجلة
تجـدر اإلشـارة إىل أن الحليـب يف التجربة تم 
تخزينه يف الظالم، وهو أمر رضوري للحفاظ 

عىل نكهته إذا كان يف زجاج شفاف. ومشكلة 
الزجاجة الشفافة هي أنها تسمح باألكسدة 
الخفيفـة - التفاعـل الكيميائـي لجزيئـات 
الدهون مع األكسجني، الذي يحفزه الضوء.

ونظرا ألن األكسـدة الخفيفة تؤثر عىل نكهة 
الحليـب، فقـد تحولـت رشكات األلبـان إىل 

الزجاج الداكن الذي يحجب الضوء.
وُيقـال أيضـا أن الزجاجات أسـوأ بالنسـبة 
للبيئـة مـن البالسـتيك ألن تصنيـع الزجاج 

يستخدم كميات أكثر من الطاقة واملوارد. 
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١٠٣٢ - كونراد الثاني يصبح ملًكا عىل بورغندي.

١٢٦٠ - سقوط دمشق يف يد التتار بقيادة كتبغا أحد قادة هوالكو.
١٨٧٨ - اليونـان تعلن الحرب عىل الدولـة العثمانية تضامًنا مع اإلمرباطورية 

الروسية.
١٩٣٣ - املستشـار األملانـي أدولف هتلر يقرر حل الرايخسـتاج (الربملان) بعد 

يومني من توليه السلطة.
١٩٤٣ - استسـالم قائد الجيش األملاني السـادس للقائد السـوفيتي غيورغي 

جوكوف وذلك يف معركة ستالينجراد يف الحرب العاملية الثانية.
١٩٥٧ - األمـم املتحدة تصدر قـراًرا يدعو إرسائيل إىل االنسـحاب من األرايض 
املرصيـة التي ال تـزال تحتلها وعىل قرار بتوسـيع اختصاص قـوات الطوارئ 

التابعة لألمم املتحدة بحيث تصبح حاجزًا بني إرسائيل ومرص.

١٩٨٢ - قوات رسايا الدفاع يف سـوريا بقيادة رفعت األسد تجتاح مدينة حماة 
وتقصفها باملدافع فيما عرف باسم مجزرة حماة.

١٩٨٩ - مغادرة آخر رتل عسـكري سـوفيتي العاصمـة األفغانية كابل بعد ٩ 
سنوات من االحتالل العسكري.

٢٠٠٦ - غـرق العبـارة املرصية السـالم ٩٨ العاملة بني مرص والسـعودية يف 
البحـر األحمر أثنـاء إبحارها من منطقة تبوك إىل سـفاجا، وأدى ذلك إىل غرق 

أكثر من ١٠٣٣ شخص.
٢٠١١ - وقوع ما عرف باسـم موقعة الجمـل يف ميدان التحرير أثناء ثورة ٢٥ 

يناير.
٢٠٢٢ - مقتل زعيم تنظيم داعش يف العراق والشام أبو إبراهيم الهاشمي بعد 

غارة أمريكية نفذتها قيادة العمليات الخاصة املشرتكة.
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تل حرمل هو موقـع آثار يف بغداد، 
وأقـدم جامعـة يف العالم يف الجانب 
بغـداد،  العاصمـة  مـن  الرشقـي 
وبالقـرب منطقة بغـداد الجديدة، 
هنـاك تل ترابي يرتفـع عن األرض 
بحـدود ثالثـة أمتـار يسـمى (تل 
الضباعـي)، ترقـد تحت هـذا التل 
إحـدى أقـدم مـدن التاريـخ وهي 
ّا، وإشـنونا دويلة  مملكة إشـنونـ
سومرية أنشـئت يف حدود ( ٢٠٢٨ 
ق.م. ) وقامـت بـني نهـري دجلة 
وديـايل. ظلت هـذه الدويلة قائمة 
إىل أن ضّمهـا حمورابـي إىل دولتـه 

الكربى عام ١٧٦١ ق.م.
وتسـمية ”تل حرمل“ هي تسـمية 
محليـة أطلقها السـكان املحليون 
عىل املوقع النتشـار نبـات الحرمل 

عىل سطح هذا التل،
تل حرمل هو بقايا إحدى أهم مدن 
إشـنونا يف العرص األكـدي، إذ يعود 
تاريخـه اىل ماقبـل امليـالد بقرابـة 
األلفـي عام. وقـد عثـر اآلثاريون 
فيه عىل أقـدم املخطوطات والرُّقم 
الطينيـة التي تخـص علمي الجرب 
والهندسـة وأن قانـون او رشيعـة 
مملكة إشنونا التي وجدت يف أطالل 
هذا املوقع سبقت رشيعة حمورابي 

الشهرية بقرنني من الزمان.
ومعنى اسمها القديم شادوبوم هو 
ديوان الحسـاب أو بيت املال والذي 
يشـري إىل أهمية هذا املوقع كمركز 

إداري ومايل يف مملكة إشنونة.
وأقـدم اسـتيطان سـكني للمدينة 
كان يف عهـد اإلمرباطورية األكدية 
وعهد سـاللة أور الثالثـة الحاكمة 
(٣٢٥٠-٢١١٥ ق. م)، ولقـد عظم 
شـأن مدينة شـادوبوم يف منتصف 
العـرص البابـيل القديم قبـل حوايل 
٣٨٠٠ عام. ولقد عثر عىل مجموعة 
مـن املباني املشـيدة باللبن والطني 
ومن بينها سـتة معابـد فيها معبد 

كبري بني عـىل طراز املعابد البابلية 
الجنوبية، وكان عـىل جانبي املعبد 
وعـىل جانبـي املدخـل إىل الحجرة 
الواقعة يف الوسـط تمثالني ألسدين 

مصنوعة من الفخار.
ويف موقـع تـل حرمل نشـاهد عدة 
الشـكل بهيئة  مبانـي مسـتطيلة 
مسـتطيل غري منتظم، يبلغ طوله 

١٤٧م وعرضه ٩٨م. 
ويف جبهته الشـمالية باب واسـع، 
الشـمالية  جبهتـه  مـن  وفيـه 
الرشقية برجان كبريان وفيه أعظم 
مبنـى أثـري تـم اكتشـافه حديثا 
وهـو املعبـد الرئيس كما يشـاهد 
معبدين صغريين تمـت صيانتهما 

وتسقيفهما.
لقد كانت (شـادوبوم) يف العصور 
القديمـة مدينة حضاريـة ومركزا 
علميـا إذ عثر علماء اآلثار يف املوقع 
عىل مجموعـة من الرقـم الطينية 
(ألـواح طينيـة) منهـا مـا يرشح 
قضايا رياضية وهندسـية وأخرى 
معادالت جربيـة، ويف أحدها رشح 
لحالة هندسـية من تشابه مثلثات 
قائمـة الزاويـة والتـي كانت هذه 
النظريـة تنسـب للعالـم اليوناني 
اقليدس الذي ولـد بعد ١٧ قرناً من 
بدايـة العرص البابـيل القديم، ولقد 
احتوت الرقم الطينية يف تل الحرمل 
عـىل جـداول رياضيـة مطولـة يف 
وإيجـاد  األعـداد  ورفـع  الـرضب 

جذورها من القوى املختلفة.
لقد اكتشف موقع هذه املستوطنة 
التاريخية عالـم اآلثار العراقي طه 
باقـر يف الفرتة من عام ١٩٤٥ حتى 
عـام ١٩٦٣، إذ اكتشـف فيـه نحو 
٢٠٠٠ رقم طيني، ويف عامي ١٩٩٧ 
و ١٩٩٨ عمـل يف تـل حرمـل فريق 
أثـري مـن جامعـة بغـداد واملعهد 
األثري األملاني بقيادة پيرت ميگلوس 

وليث حسني.
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ترتبـط الشـخصية بالكثـري من 
واالسـم  الـربج  منهـا  العوامـل 
وتاريخ امليالد. إال أنها تتبع أيضاً 
شـهر امليالد. فما الذي يدل عليه 
اختيـار أحد هـذه الطيـور التي 
يرمـز كل منهـا إىل أحـد أشـهر 

السنة؟
يناير

تكـون  عندمـا تخـوض حـواراً 
أول املوافقـني عـىل ما يقـال أو 
أول املعرتضـني. كمـا أّنك تفضل 
العمـل مع أشـخاص يتسـمون 
بالديناميكيـة. لذا ال تحب الجدل 
إظهـار  إىل  املثمـر وتميـل  غـري 
قدراتـك الخاصـة والرتويج لها. 
وال تغـري رأيك بسـهولة إذا كنت 

تعرف أنك عىل حق.
فرباير

تتميز بالكرم الشـديد وتحب أن 
تتشـارك واآلخرين كل مـا لديك 
واملشـاعر  الوقـت  وخصوصـاً 
والطاقـة. وتظهـر الكثـري مـن 
االنفتاح تجـاه التجارب الجديد. 

كمـا تحـاول أن تعيـيش حياتك 
بأفضل الطرق املمكنة. وتسـعى 
إىل عـدم تـرك انطباع سـيئ عن 
نفسـك لـدى األشـخاص الذيـن 

تلتقينهم.
مارس

تتميز بشـخصية منفتحة وهذا 
ما يسـاعدك عىل حل املشـكالت 
التي قـد تواجهها. كذلك تشـعر 
باالرتياح يف كل مكان تذهب إليه 
ومـع كل دائرة اجتماعية تجلس 
فيها. وفيما يتعلق بأخذ قراراتك 
تثـق بنفسـك وليس بمـا يقوله 

اآلخرون.
أبريل

أنـت شـخص لطيـف بطبيعتك. 
كمـا أّنك ال ترفـض تقديم الكثري 
مـن وقتـك ومشـاعرك لآلخرين 
وتتعاطـف معهم كلمـا احتاجوا 
إىل ذلـك. إال أّنـك تفضـل البقـاء 
بمفردك يف حال شـعرت بالخجل 

أو باالنزعاج وعدم االرتياح.
مايو

تتسم شـخصيتك بالحساسية. 
كبـرياً  اهتمامـاً  تبـدي  فأنـت 
بمشـاعر اآلخريـن تجاهك. ويف 
تفهمهـم.  إىل  تسـعى  املقابـل 
إال أّنـك ال تشـعر بالـدفء إال يف 
وسـطك العائـيل. كمـا أنـك كل 
أفـراد أرستك يحبـون محادثتك 
والجلوس برفقتك ألّنك تمنحهم 

الطاقة اإليجابية.
يونيو

تعّد االستقامة من أبرز صفاتك. 
فأنت مثايل وال يمكن مخالفة أي 
قاعدة. وتحب أن يقوم اآلخرون 
باملثـل. وتشـعر باإلحباط إذا لم 
يفعلـوا ذلـك. فأنت تريـد تغيري 
العالـم بأرسه نحـو األفضل. لذا 
تعيش حالـة من القلـق والتوتر 

الدائم.
يوليو

عندما تشهد حياتك موقفاً صعباً 
فإنك تثبت تمتعك بالقوة الالزمة 
لتخطي ذلك. كما تظهر امتالكك 
للكثري مـن األفـكار املميزة التي 
تسـاعدك عـىل ابتـكار الحلـول 
الرضوريـة. كذلـك ال تجـد أّنـك 
تحتـاج إىل آراء اآلخرين لتشـعر 
باالرتياح. وتـرى أنهم يخرسون 
الكثري يف حال لم يقوموا بالتقرب 

منك.
أغسطس

تشـعر باالرتيـاح مـع ذاتـك وال 
تشعر بالحاجة إىل وضع األقنعة 
لـرتيض أذواق اآلخرين. ويف حال 
لم يبـد هـؤالء مشـاعر إيجابية 
تجاهك، فإنك ال تسعى إىل إجراء 
التغيري يف حال لم تظهر اقتناعك 

بذلك.

سبتمرب
تحـب اتبـاع الصيحات أيـاً يكن 
اتجاهها. كمـا أّنك تحب الظهور 
عرب وسـائل التواصل االجتماعي 
لنفسـك مـن  الدعايـة  وإقامـة 
تظهـر  فإّنـك  وهكـذا  خاللهـا. 
اهتماماً كبرياً بما يقوله اآلخرون 
عنـك وتسـعى إىل تغيـري بعـض 

جوانب حياتك بناًء عىل ذلك.
أكتوبر

من أبرز صفات شخصيتك الهدوء 
واملساملة. كما ّنك تتسم بالصدق 
وال تحاول الظهور والحديث عن 
إنجازاتـك. لـذا تعيـش يف الظل. 
وهذا ما يمنع الكثريين من تقدير 
ما تفعله. وهذا يشعرك يف أحيان 

كثرية بالغبن وعدم الرىض.
نوفمرب

ال تتمتع بالحيوية وغالباً ما تلتزم 
الصمـت وال تحـب اإلدالء بآرائك 
وإن كانت بعض املواقف تتطلب 
ذلـك. كمـا أنـك ال تحـب التغيري 
واالسـتقرار  الروتـني  وتفضـل 
طويل األمد. لذا يعتقد الكثريون 
أنك متكرب وهـو اعتقاد خاطئ 

يتعني عليك تغيريه.
ديسمرب

بالتـوازن  شـخصيتك  تتسـم 
تحـب  ال  أّنـك  إال  واالنفتـاح. 
اآلخريـن  رشون  يف  التدخـل 
يعيشـون  تركهـم  وتفضـل 
حياتهم كما يحبـون. لكن هذا 
ال يمنعـك مـن مسـاعدتهم يف 
حـال احتاجـوا إىل ذلـك. ويعّد 
التواضح أيضاً من أبرز صفاتك 
التي تجعل الكثريين يتوقون إىل 

صداقتك.
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حاير تظل لشوكت وعني تظل ابعيــــــــــــــد
وبس باحللم نلتقي وگلي احللم شيفيــــــــــــد
اني ادري مامقتنع وتذوب مثل الشمــــــــــــــع
اتريد ميي جتي ونفس الوقت مـتريـــــــــــــــــد
وصح تختلف من حتب ويّاك ما يختلـــــــــــــف
لكنه گلبي طفل شي قنعه يوم العيــــــــــــد
واعرف جوابك بعد كلمة حبيبي انتظــــــــــــر
والهذه ما اسألك نفس النعيده انزيــــــــــــــد
وارجع حضن صفنتي واغفه على صوت الدمـــــع
ورسمك ميرني غصب چن احنه أيد بـأيـــــــــــد
واصحه وسراب اجلرف وغرگان شوگ الگلــــــــب
ولو فاض نهر العمر جيتك بعد شتفيــــــــــــد؟
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١ ـ شـعر جمـل /  املصبـاح القـوي الضوء إلرشـاد 
السفن ( معكوسة ).  

٢ ـ رمز ريايض /  للتعجب (  معكوسة )/  قلب .  
٣ ـ الحبىل (  معكوسة )/  جاهل .  

٤ ـ تابع / واحد يف ورق اللعب /  مسكن .  
٥ ـ لؤلؤ /  تغرينا وهزلنا ( معكوسة ).  

٦ ـ يشتد يف العمل /  من يسكن بجوارهما .  
٧ ـ محافظة عراقية .  

٨ ـ سهام / سـقي النبـات /  حيوانات اللبـن واللحم 
والحرث .  

٩ ـ يحبه /  للتفسري .  
١٠ ـ باري يف منافسة /  عملة اإلمارات العربية . 

١ ـ مخرج أمريكي للصور املتحركة مبتكر شخصية 
ميكي ماوس .  

٢ ـ منشئ اإلمرباطورية األملانية .  
٣ ـ للتعريف /  من الزهور .  

٤ ـ أقبل وأرسع ( معكوسة )/  خف .  
٥ـ  طيـار فرنـيس أول مـن قطـع البحـر املتوسـط 

بطائرته .  
٦ ـ ماكانت تحتل السلفادور .  

٧ ـ مخط /  قتال /  هدم .  
٨ ـ رئيس لبناني أسبق .  

٩ ـ حيوان مستأنس من جنوب أمريكا /  درجة .  
١٠ ـ أتوىل ادارتها /  ظبي أبيض . 
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يـوم عظيـم وربما يكون مليئـا باألحداث الجـادة أكثر مما 
تتوقـع. يتصل بـك صديق ما اليوم ويطلب منـك أن تلتقي به 
يف أحد النـوادي. هذا الصديق ربما يريـد أن يناقش معك مرشوع 
عمل جديدا سـيكون مصدر ربح دائما لك فيما بعد. كن حذرا فمن 
حولـك أنانيون ولـذا ننصحك بأال تلقي لهم بـاال. ال تدعهم يؤثرون 

يف تفكريك.

مـن املتوقع اليوم أنك سـتقيض معظم سـاعات اليوم يف 
الرشكـة بني الزمالء. اسـتعد لحضور أكثر مـن احتفال أو 
للمشاركة يف إحدى األنشـطة التطوعية. اهتم بهذه األنشطة 
فربما يكون أحد هذه األنشطة بمثابة عامل مساعد لك يف حياتك 

املهنية. لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

ستسأل نفسـك اليوم سؤاال وهو «هل أنت راض عن حياتك 
الشخصية، أم أنت مضطر لتغيري بعض سلوكياتك وأفكارك؟. 
تعودت عىل اتخاذ قرارات تناسبك فقط، ولكن حان الوقت لتدرك 
أنـك ال تعيش بمفردك يف هـذا العالم فيجب أن تفكر يف نفسـك ويف 

الرشيك.

التواصل اليوم مع أفراد األرسة بالتحديد أو مع الحبيب 
قـد يكون له أثـر إيجابي عىل عالقتك بهـم. ربما يدعمك 
أحدهم ويشـجعك عىل املشـاركة يف بعض األنشطة. تتمتع 
اليـوم بالهـدوء والراحة ولذلك ننصحك بـأن تخطط للخروج مع 

الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتـر أوضاعـك املاديـة بعض الـيشء اليوم فكـن حذرا 
ومسـتعدا ألي ظرف طارئ. ربما تسمع بعض األشخاص بعض 
اآلراء التـي تدور حـول األمور املالية ولكن عليـك توخي الحذر وعدم 
تصديـق هـذه اآلراء أو األخبـار. ال تقلـق فاألمـور سـتعود كما كانت 

وأفضل يف أيام قليلة.

ربمـا تلتقـي اليـوم بمجموعة مـن األطفال يف النـادي أو يف 
الشـارع والطريـف أنك ستشـاركهم يف ألعابهـم وتتمنى أن 
ترجـع لطفولتـك مرة أخـرى. تفكـر يف الحب اليـوم ولذلك ال 
تندهـش إذا وجدت شـخصا ما يعـرب عن إعجابه لـك. أنت محط 

أنظار الجميع اليوم.

عـىل الرغم من أن الظـروف اليوم متاحة لالسـرتخاء والراحة 
إال أنك لن تسـتمتع بوقتك بالشكل الذي تتمناه. ستحاول تعديل 
بعـض مواعيدك حتى توازن بـني وقت الراحة والعمـل. حاول أن تغري 
طريقتك يف إنجاز األعمال. يجب أن تنجز األعمال أوال بأول حتى تتجنب 

الشعور بالضغوط.

احـذر إذا كنـت مرتبطا التمسـك باألوهام عىل املسـتوى 
العاطفـي وال تفرط يف خسـارة العالقة مع الرشيك بسـبب 
تأخره يف الرد عىل متطلباتك أو جراء شـعورك العابر بالنقص. 
قد تعاني اليوم مـن وضع عاطفي غري مريح ال يلبي طموحاتك 

وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفة واملشاعر الرقيقة هي عنوان يومك وربما يكون 
السـبب يف ذلك حضـورك لبعض االحتفـاالت االجتماعية 
ولقاؤك ببعض األشـخاص. إذا كنت مرتبطا فتوقع االقرتاب 
من الحبيب بشـكل أكرب. أما إذا كنت غري مرتبط فال تتعجب إذا 

وجدت شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

تعلـم أن تتفـاوض بهـدوء، وال تتـرسع يف الحكم عىل 
اآلخرين. يسـّبب لك لسانك السـليط املشاكل، فكن أكثر 
ودا مع الحبيب خشـية أن يبتعد عنك. كن معتدال فيما يجب 

أن تعتمده يف كميات املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة.
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ربما تكون بحاجة إىل املشـاركة يف األنشطة الجماعية نظرا 
ملا توفره لك من توازن عقيل وعاطفي يف ذلك الوقت. عالقاتك 
بأصدقائك اليوم سـتكون عىل ما يـرام وربما تتوطد. ربما تلتقي 
بمجموعة من األصدقاء الجدد. سـتجد بني هؤالء األصدقاء شـخصا 
مـا يعمل يف نفـس مجالك. ربما تتعلم منه الكثـري ما يتيح لك الفرصة 

للتقدم يف علمك.

ربما يشـاركك اليـوم مجموعة من األصدقاء يف بعض األنشـطة الفنية 
وسـتدفعكم هذه األنشـطة لبداية مرشوع جديد يعـد طفرة يف حياتكم 
جميعـا. إذا كنت تفكر يف االهتمام بالنشـاط الفني فاليوم هو األنسـب 

لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد هدفك وتركز عىل طموحاتك.

Ô”aã«@fiçÀ



2023 من خالل مشاركتها يف  الرمضاني  السباق  السيد  الشابة مايان  الفنانة  تخوض 
دور  األحداث  خالل  تجسد  إذ  يرسا،  النجمة  بطولة  السالمة“  عىل  لله  ”حمد  مسلسل 
ابنتها.وقالت خالل ترصيحات تليفزيوينة إنها سعيدة بالعمل مع يرسا من جديد بعد 
إطار كوميدي اليت مختلف  يف  ولكن  ابنتها  دور  وأنها تجسد  أهلية“،  مسلسل ”حرب 
آدم  ثروت،  العمل محمد  أبطال  باملشاركة مع  أهلية“، معربة عن سعادتها  عن ”حرب 
الرشقاوي، شيماء سيف.. مسلسل ”حمد الله عىل السالمة“ بطولة يرسا، شيماء سيف، 
ذو  محمد  تأليف  الفنانني،  من  وغريهم  عنبة،  الرشقاوي،  آدم  ثروت،  محمد  السيد،  مايان 
كوميدي  إطار  يف  املسلسل  أحداث  وتدور  جروب،  العدل  إنتاج  عمرو صالح،  وإخراج:  الفقار 
اجتماعي.يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم ”هاشتاج جوزني“ الذي يعرض حاليا يف دور 
دينا،  صابرين،  فؤاد،  بيومي  املرصي،  أمري  بطولته  يف  ويشارك  املختلفة،  السينمائية  العرض 
تأليف محمد سمري مربوك،  من  الفنانني، وهو  من  الشنواني، وغريهم  ريهام  إبراهيم،  إسالم 
وإخراج عصام نصار.. فيلم ”هاشتاج جوزنى“ تدور أحداثه يف إطار كوميدى رومانىس املمتزجة 
بعدد من األغاني، وذلك من خالل شخصية فارس (أمري املرصي) الذي يعيش قصة حب مع مايان 

السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج يف نهاية األحداث.
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دبي/ الزوراء / ظافر جلود:
األوسط  الرشق  تأمالت  عنوان  تحت 
يجوب   “Middle East Meditations”
شمه  نصري  العاملي  واملوسيقار  العازف 
عدة والية أمريكية ذاهبا بعوده وثقافته 
وإرثه اإلنساني والثقايف يف تجربة خالقة 
مارسيليز  وينتون  الجاز  أسطورة  مع 
 Jazz at Lincoln Center وأوركسرتا 
النطالقة  تؤسس  فريدة  أمسيات  ليقدم 

مختلفة للعود.
القادم  شمه  نصري  شمه  أن  واملعروف 
العالم  أرجاء  أكثر  غزا  والذي  العراق  من 
جميال،  برنامجا  قدم  والثقافة  بالحب 
الفنان  يخوضها  جديدة  ملرحلة  يؤسس 
بخوض  الدائمة  رغبته  عنه  ُعرف  الذي 
أطلق  أن  بعد  الذي  والتجديد.  التجارب 
مرة  كل  يف  يؤكد  العود»  «عوملة  مبادرة 
إذا اجتمعا مع اإلبداع  الثقافة والفكر  أن 
صدر  يف  مكانة  يحجزوا  أن  استطاعوا 
الطريق  العوملة  ولتصبح  العالم،  ثقافة 
أصبح  طريقا  البدايات  منذ  سلكه  الذي 

مأهوال بالساكنني.
ويؤدي عازف العود العراقي الشهري نصري 
شمه، خالل جولته التاريخية التي ُتنظم 
رسالة  ناقلًة  للعود،  عازف  مع  مرة  ألول 
ظبي  أبو  العاصمة  من  واملوسيقى  الفن 
مؤلفاته  من  متفردة  سلسلة  العالم،  إىل 
غداً  تشمل:  والتي  الخاصة،  املوسيقية 
أجمل، عود جاز، إينانا وديموزي، قرطاج، 
النوبة،  خوف،  بال  عالم  الجنائن،  سيدة 

دجلة، ومع وينتون.
الفنان  العربي  العود  وامري  الكبري  الفنان 
 » الجولة:  هذه  عن  قال  شمة  نصري 
الجولة هي تتويج لرشاكتي مع مهرجان 
أبو ظبي والتي تمتد لعرشين عاماً قدمنا 

ثقافتنا  ونرش  العود  عوملة  فكرة  خاللها 
امتألت  وجوهرها..  بقيمتها  العربية 
بإنجازات عديدة  املدروسة  هذه الرشاكة 
األول  هو  جديد  بإنجاز  نحتفي  واليوم 
من نوعه يف العالم وهو تقديم العود مع 
وينتون  الجاز  أسطورة  جانب  إىل  الجاز 

مارساليس».
يف  اآلن  يتواجد  الذي  شمه  وضع  فقد 
لحفالته  مختارا  برنامجا  أوال  نيويورك 
صديقه  مع  املكثفة  بالربوفات  وبارش 
ممن  شخص  من  أكثر  وأشار  مارسيليز 
التي  العالية  تابعوا الربوفات اىل الكيمياء 
دقة  وعن  مبدعني  نجمني  بني  جمعت 
إضافة  التفاصيل،  بأصغر  تهتم  كبرية 
مكان  غمرت  الكبرية  األلفة  من  روح  إىل 

الربوفات  أصبحت  بحيث  ككل  الربوفات 
حالة من الفرح التي انتزع عنها قلق ما 
قبل الحفل.. الربنامج الذي وضعه الفنان 
الخاصة،  لبصمته  حامال  متنوعا  جاء 
وقام بتوزيع األعمال مجموعة مهمة من 
األمريكيني.الجولة  املوسيقيني  العازفني 
نيويورك  يف  حفلتني  من  انطلقت  التي 
كبريا،  جماهرييا  نجاحا  سجلتا  واللتني 
فيالدلفيا  اىل  قادمة  محطة  يف  ذهبت 
وسانت  وشيكاغو  أوربانا  اىل  ومنها 
ثم  وابليتون  وميلواكي  وأوماها  لويس 
للجولة  ختام  كمحطة  ماديسون  اىل 
تؤسس  أن  األوىل  حفلتها  منذ  استطاعت 
لعالقة خاصة وجميلة بني العود الرشقي 

والجاز الغربي.

 ١١ أرينا،  كوال  كوكا  يف  أمسية  إلحياء  أصالة  الفنانة  تستعد 

فرباير، بأجمل أغنياتها.

الغناء  بدأت  حيث  صغرها  منذ  أصالة  الفنانة  نجم  وسطع 

شاشة  عىل  الرابعة  يف  وهي 

أشهر  ومن  السوري  التلفزيون 

مقدمة  هوغناء  طفولتها  أعمال 

حكايات  الكرتوني  املسلسل 

غنت  أنها  إىل  باإلضافة  عاملية، 

يف  لألطفال  وغنت  األناشيد 

السورية،  الوطنية  املناسبات 

ورعاها والدها مصطفى نرصي 

يف هذا املجال. تويف والدها يف عام 

يف  كبري  أثر  لوفاته  وكان   ١٩٨٦

الغناء  عن  فتوقفت  حياتها، 

وكانت  سنوات  ثالث  ملدة 

بمثابة األب الروحي إلخوتها 

وأنس  وأماني  ريم  الصغار 

وأيهم واملسؤولة عنهم.

العالم  يف  أصالة  صيت  ذاع 

أغنيتها  صدور  بعد  العربي 

أسمع صدى صوتك يف عام ١٩٩١، والذي غنته من شعرالشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يمتاز صوتها بنرباته القوية، 

أثر كبري يف أغانيها وشاركت يف العديد من املهرجانات العربية 

الربامج  من  الكثري  يف  استضافتها  تمت  وكذلك  والدولية، 

لدى  الشاشة  كبريعىل  تأثري  ذات  إطاللتها  وكانت  التلفزيونية 

املشاهدين.
النور،   عبد  سريين  النجمة،  أشادت 
عجرم  نانيس  النجمة  أعمال  بأحدث 
حبو»،  حدا  «بدي  أغنية  كليب  فيديو 
عرب  أيام  منذ  بطرحه  قامت  الذي 
الفيديوهات  بموقع  الرسمية  قناتها 
«يوتيوب»،  واألغنية من كلمات أحمد 
وتوزيع  برجي،  زياد  وألحان  مايض، 
إييل  وماسرت  ميكس  رشارة،  هادي 
بربر.وكتبت سريين، عرب حسابها عىل 
قائلة:» مني زى  بس يشوفها  تويرت، 
قلبة  من  بيفرح  نجاحها  ويشوف 
املميز  نجاحك  لبنان  حلوة  يا  مربوك 
نانىس  عليها  لرتد  دائما»،  املتجدد 
قائلة:» انتي كل الحال شكرًا سريين».

عجرم،  نانىس  النجمة  وطرحت 
أغنيتها الجديدة «يا عيد»، عرب قناتها 
احتفاالً  اليوتيوب  عىل  الرسمية 
كلمات  واألغنية  بالكريسماس 
باسم  وتوزيع  عساف  سليم  وتلحني 
رزق، وظهرت نانىس عجرم يف الفيديو 
زوجها  مع  املشاهد  بعض  يف  كليب 
وبناتها وسط فرحة واحتفاال بأجواء 

الكريسماس 
واألعياد.وطرحت 

اللبنانية نانيس عجرم، كليب  النجمة 
عرب  «علشانك»،  الجديدة  أغنيتها 
يوتيوب، وهي من كلمات شادي نور، 
هاني  وتوزيع  رسور،  بالل  وألحان 
نانيس  أعمال  آخر  يعقوب.وكانت 
وتعاونت  صح»  «صح  أغنية  عجرم، 
فيها مع الدي جي العاملي مارشميلو، 
واألغنية من كلمات أحمد عالء الدين، 

وألحان مودي سعيد.

يعيد مسلسل اإلمام الشافعى للنجم 
خالد البنوى األعمال الدينية التاريخية 
يف الدراما إىل الواجهة مرة أخرى بعد 
التكاليف  بسبب  لسنوات  غيابها 
الكثرية،  والتحضريات  الضخمة 
للخدمات  املتحدة  الرشكة  أن  إال 
التحدى  يف  الدخول  قررت  اإلعالمية، 
تحصريات  بعد  العمل  تصوير  وبدء 
كثرية ومكثفة، حيث رصدت الرشكة 
بالعمل  للخروج  ضخمة  ميزانية 
ممكنة.وقررت  صورة  أفضل  يف 
بمراجع  االستعانة  املنتجة  الرشكة 
طوال  املسلسل  فريق  يالزم  تاريخي 
مراجعة  إىل  إضافة  التصوير،  فرتة 
قبل  من  مستمر  بشكل  الحلقات 
باألزهر  اإلسالمية  البحوث  مجمع 
الرشيف، وكذلك وجود مراجع لغوي 
تقديم  يتم  أنه  السيما  للسيناريو 
العربية الفضحى، هذا  العمل باللغة 
شهدت  املاضية  الفرتة  إىل  باإلضافة 

تدريب الفنانني املشاركني يف البطولة 
عىل ركوب الخيل واملبارزة بالسيف.. 
بطولة  الشافعي»  «اإلمام  مسلسل 
نصال  جودة،  أروى  النبوي،  خالد 
فواز،  وليد  أنور،  خالد  الشافعي، 
أحمد  العييل،  حمزة  خليل،  جيهان 
ونخبة  ضيف  أبو  سلمى  الرافعي، 
أبرزهم  العربي  الوطن  نجوم  من 

وهافال  القيش  خالد  السوريني 
بسيسو  فرح  واألردنية  حمدي، 
وآخرين سيتم اإلعالن عن إسمائهم 
قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة 
محمد  املؤلف  إرشاف  تحت  كتابة 
ليث  السوري  وإخراج  عبية،  هشام 
 Media Hub» رشكة  وإنتاج  حجو، 

– سعدي وجوهر».

معقدة،  كيميائية  عملية  خالل  من 
خاليا  تطوير  من  العلماء  تمّكن 
متعددة  اصطناعية  ”سايبورغ“ 

االستخدامات يف املخترب.
خصائص  من  العديد  يف  وتشرتك 
القدرة  إىل  تفتقر  بينما  الحية  الخاليا 

عىل االنقسام والنمو.
لكي  مهم.  املتماثل  غري  الجزء  وهذا 
مفيدة،  االصطناعية  الخاليا  تكون 
ال  وهذا  بعناية،  فيها  التحكم  يجب 
كانت  إذا  بسهولة  يحدث  أن  يمكن 
تنترش  التي  الطريقة  بنفس  تتكاثر 
بها الخاليا الفعلية.ويعتقد الباحثون 
وراء التطور الجديد أن هذه السايبورغ 
كبرية  مجموعة  لها  يكون  أن  يمكن 
ومتنوعة من التطبيقات، من تحسني 
إىل  الرسطان  مثل  ألمراض  العالجات 
العمليات  خالل  من  التلوث  تنظيف 
املستهدفة.ويقول  الكيميائية 
تان،  شيمنغ  الحيوي  الطب  مهندس 
ديفيس:  كاليفورنيا،  جامعة  من 
للربمجة،  قابلة  سايبورغ  خاليا  ”إن 
األنشطة  عىل  وتحافظ  تقسم،  وال 
قدرات  وتكتسب  األساسية،  الخلوية 
غري أصلية“.وتعتمد الهندسة الخلوية 
إعادة  رئيسيني:  نهجني  عىل  حاليا 
املوجودة  للخاليا  الجيني  التشكيل 

مرونة  (أكثر  جديدة  وظائف  ملنحها 
التكاثر)  عىل  قادرة  أيضا  ولكنها 
الصفر  من  تركيبية  خاليا  وبناء 
لها  تتكاثر ولكن  أن  (والتي ال يمكن 

وظائف بيولوجية محدودة).
هي  السايبورغية  الخاليا  وهذه 
جديدة.  ثالثة  اسرتاتيجية  نتيجة 
البكتريية  الخاليا  الباحثون  وأخذ 
عنارص  وأضافوا  لهم  كأساس 
وبمجرد  صناعي.  بوليمر  من 
البوليمر  تعرض  الخلية،  دخول 
يف  لبنائه  البنفسجي  فوق  للضوء 
طريق  عن  هيدروجيل  مصفوفة 
مصفوفة  محاكيا  املتقاطع،  الربط 
أنها  حني  الخلية.ويف  خارج  طبيعية 
من  الكثري  عىل  الحفاظ  عىل  قادرة 
وظائفها البيولوجية الطبيعية، أثبتت 
أكثر  أنها  السايبورغ  الخاليا  هذه 
درجة  ارتفاع  مثل  للضغوط  مقاومة 
للمضادات  والتعرض  الحموضة 
التي تقتل  اإلجهاد  الحيوية - عوامل 
يف  الباحثون  الطبيعية.وكتب  الخاليا 
خاليا  ”تحافظ  املنشورة:  ورقتهم 
األساسية،  الوظائف  عىل  سايبورغ 
الخلوي  الغذائي  التمثيل  ذلك  يف  بما 
والتوافق  الربوتني،  وتخليق  والحركة 

مع الدوائر الجينية“.

صنع   ٢٠١٠ عام  يف  إطالقه  منذ 
«إنستغرام» اسمه من خالل السماح 
مع  الصور  بتحميل  للمستخدمني 

تسميات توضيحية قصرية.
تسمى  جديدة  أداة  باستخدام  اآلن، 
Notes، يمكن للمستخدمني مشاركة 
اآلخرين منشورات تحتوي عىل رموز 
من  حرفا   ٦٠ إىل  يصل  وما  تعبريية 

النص - وال توجد صور عىل اإلطالق.
وتمنح Notes مستخدمي «إنستغرام» 
خيار نرش مالحظات قصرية للمتابعني 
يف  ما  شخص  إىل  أو  يتابعونهم  الذين 
إطالق  املقربني.وتم  األصدقاء  قائمة 
بما  أخرى  بلدان  يف  بالفعل  األداة 
وأسرتاليا،  املتحدة  الواليات  ذلك  يف 
 MSN بـ  املستخدمون  قارنها  حيث 
Notes أخريا يف  Messenger.وأطلقت 
مرحلة  بعد  وأوروبا  املتحدة  اململكة 
ديسمرب.وتصف  يف  األوىل  اإلطالق 
«طريقة  بأنها   Notes ميزة   Meta
ومعرفة  األفكار  ملشاركة  جديدة 
فعله».وتقول  األصدقاء  ينوي  ما 
األولية،  اختباراتنا  «خالل  الرسالة: 
امتالك  يحبون  األشخاص  أن  علمنا 
يف  يدور  ما  ملشاركة  سهلة  طريقة 
من  بدءا  املحادثات.  وبدء  أذهانهم 
ما  مشاركة  وحتى  التوصيات  طلب 
يخططون له، توفر Notes لألشخاص 
أنفسهم  عن  للتعبري  عفوية  طريقة 

والتواصل مع بعضهم البعض».
املالحظات  تظهر  «إنستغرام»،  وعىل 

عىل  أ
والتي   ،(DMs) املبارشة  الرسائل 
النقر  خالل  من  إليها  الوصول  يمكن 
عىل أيقونة الطائرة الورقية يف الزاوية 
التطبيق.وإلنشاء  من  اليمنى  العلوية 
مالحظة، انقر فوق زر عالمة الجمع 
حيث  حرفا   ٦٠ إىل  يصل  ما  أدخل  ثم 
ذهنك». يف  يدور  ما  «مشاركة  تقول 
يمكنك  ملن  خياران  ذلك  بعد  لديك 
املتابعون   - إليه  مالحظة  إرسال 
لألصدقاء.ويمكن  أو  يتابعونك  الذين 
مالحظتك  يتلقون  الذين  لألشخاص 
الرسائل  بني  ستظهر  برسالة  الرد 
مثل  بك.وتماما  الخاصة  املبارشة 
تكون  «إنستغرام»،  عىل  القصص 
وتختفي  الزوال  رسيعة  املالحظات 
بعد ٢٤ ساعة من نرشها.ووفقا آلدم 
فإن  «إنستغرام»،  رئيس  موسريي، 
Notes يشبه «تحديث الحالة» ومفيد 
للحصول عىل توصيات من مجموعة 
سبيل  األشخاص.عىل  من  مختارة 
ما،  بلد  إىل  مسافرا  كنت  إذا  املثال، 
فيمكنك أن تطلب من األصدقاء الذين 
البلد توصيات بشأن  يعيشون يف ذلك 
األماكن الجذابة التي يجب زيارتها أو 

أماكن تناول الطعام.

كشف موظف سابق يف رشكة «ميتا»، أنه بمقدور «فيسبوك» استنزاف بطاريات 
الهواتف املحمولة ملستخدميها رساً.

باسم  تعرف  العملية  هذه  فإن  هايوارد،  جورج  البيانات  يف  الخبري  ووفق 
بالتخلص  التكنولوجيا «خلسة»  السلبي»، وتسمح لرشكات  «االختبار 

اختبار  باسم  ما  لشخص  املحمول  الهاتف  بطارية  طاقة  من 
امليزات أو املشكالت مثل مدى رسعة تشغيل التطبيق، أو كيفية 

تحميل الصورة.ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» األمريكية 
محكمة  أمام  قضائية  دعوى  رفع  إنه  قوله،  هايوارد  عن 

مانهاتن الفيدرالية، ألنه طرد يف نوفمرب/ ترشين الثاني 
السلبي». «االختبار  يف  للمشاركة  لرفضه  «ميتا»  من 
ولفت هايوارد إىل أنه مع «فيسبوك ماسنجر»، فإن 
الرشكة أجرت االختبار ملعرفة مقدار البيانات التي 

وبسبب  معها،  التعامل  املستخدمني  لهواتف  يمكن 
الهواتف ُتستنزَف.وحسبما  العملية فإن بطاريات  هذه 

ذكر هايوارد فإنه يعتقد أنه «ميتا» أجرت مثل هذه االختبارات 
اختبارات  إجراء  «كيفية  بعنوان  مرشفه  له  قدمه  مستند  عىل  بناء 

سلبية مدروسة»، تضمن ما يبدو أنه أمثلة حقيقية.ووصف هايوارد الوثيقة 
أن  إىل  البيانات  خبري  منها».وأشار  أفظع  املهنية  حياتي  يف  أَر  «لم  بالقول: 

«فيسبوك  عىل  يعتمدون  الذي  باألشخاص  الرضر  تلحق  قد  الرشكة 
اآلخرين،  مع  التواصل  إىل  فيها  يحتاجون  التي  املواقف  يف  مسنجر» 

كاالتصال بالرشطة مثال.
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جلسُت فجر اليوم مثل أي عجوز اعتاد عىل النهوض مبكرا، كان الظالم 
يفرض سطوته عىل البيت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، تسلل نظري 
عرب زجاج النافذة فوجدُت الظالم أشد وحشة، ورأيت حبات املطر تنقر 
الظالم  ان  الفور  عىل  فعلمت  النواح،  يشبه  بصوت  النافذة  زجاج  عىل 
سيستمر ما دام هناك جفاء بني التيار الكهربائي وبني املطر، ويف غمرة 
الوحشة والخوف الذي أنا فيه ارتد رأيس اىل الوراء وتذكرت رفيق صباي 
الباكر ؟  الصباح  اىل ذهني يف هذا  وزميل دراستي «مرهون»، ملاذا قفز 
ربما بسبب الشبه بينه وبني الظالم والخوف من املستقبل، كان مرهون 
صبيا جميل الوجه ، رشيق القوام ، نظيف الثياب ، حلو اللسان ، ورغم 
كل الصفات الحسنة لديه، إال ان عيبا واحدا جعله مثار سخرية ، وكان 
يف  كذبه مرهون  ان  رغم  يكذب  أراه  عندما  يف نفيس  الحزن  يثري  عيبه 
درس  يف  ناجحا  صديقي  يكون  النتائج  ظهور  فمع   ، الدراسة  دائرة 
الرياضة فقط بينما يكون الفشل حليفه يف بقية الدروس، كان حريصا 
عىل كتمان فشله وإذا ما سأله أحد ينطلق لسانه ليخرب الجميع بأنه نال 

النجاح الباهر والتفوق الساحر .
ودارت االيام بنا، وفعل الزمن بنا ما فعل، وترك صديقي مرهون مقاعد 
الدراسة وذهب اىل مقاعد التجارة، وأصبح من رجال املال والنفوذ، ومع 
مسريته  طيلة  رافقه  الذي  الوحيد  عيبه  رغم  املالية  انتصاراته  تواصل 
حادثة  بفعل  الحياة  مرهون  غادر  الثراء،  ومقاعد  الدراسة  مقاعد  يف 
سري مروعة، ولم يرتك لنا غري ذكريات ظهرت يل واضحة يف هذا الصباح 
بأنه  الكبار  الساسة  برشنا  الذي  الظالم  والخوف،  بالظالم  املغمور 
سيندحر، وانه يف النفس االخري، وان النور سيعم العباد والبالد وسنصدر 
الفائض منه اىل الدول الفقرية والشعوب التي عانت من انقطاع التيار 
الكهربائي، ومن الخوف الذي ما زال قادة مسريتنا يزفون لنا البرشى كل 
صباح بانخفاض سعر الدوالر وارتفاع سعر الدينار رغم القفز املتواصل 
للدوالر الذي تحول اىل عفريت يلعب بمقدرات معيشتنا، ويفتك بأحالمنا، 
ويبعث الرعب يف نفوسنا كلما قفزت اسعار املواد الغذائية وما نحتاجه 

من سلع.
بني صديقي الراحل مرهون وبني الخوف من املاعون عالقة وثيقة قائمة 
عىل عيب واحد، وبني مسرية املايض والحارض تشابك ال يجوز الحديث 
لنذهب  قليال  نتنظر  والخوف،  الظالم  من  املزيد  لنا  يجلب  فربما  عنه 
بعدها لتسديد اجور املولدة التي رافقت صعود الدوالر وراحت تتسابق 

معه يف سباق القفز.
رحم الله زميل الدراسة مرهون، وحفظ الله قادتنا الكبار األوفياء، وال 

حول وال قوة إال بالله.
إىل اللقاء ...
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