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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس هيئة النزاهـة، حيدر حنون، 
امـس األحـد، ان العام الحايل سـيكـون 
”عـام حصـاد األمــوال“، فيمـا توعـد 
بمحاسـبة كلَّ مـن يسـتغل الوظيفـة 
ة.وذكـر حنون،  للعبـث باألمـوال العامَّ
خـالل لقائـه إدارة وُمنتسـبي مكتـب 
تحقيق الهيئة يف ميسـان، بحسب بيان 
لهيئة النزاهة تلقته ”الزوراء“: ان ”ملّف 
م األموال والكسب غري املرشوع له  تضخُّ
أهمية بارزة“، الفتاً إىل أنَّ ”جرائم الفساد 
ق منها، بيد  ومنها الرشوة يصعب التحقُّ
أنَّ مالحقة أموال املُكلَّفني والتقّيص عنها 
كفيٌل بكشـف املصادر التي أثرى عربها 
البعض عىل حسـاب املال العام“.وشدد 

عـىل ”تكثيف جهود ُمديريَّـات ومكاتب 
تحقيـق الهيئة يف بغـداد واملحافظات يف 
التقـّيص والتحرّي عن أموال املسـؤولني 
والقطـاع  فـني  واملُوظَّ املُحافظـات  يف 
الخـاّص الذيـن يرتبطـون بهم“.وتعهد 
حنـون بأنَّ ”يكـون العام الحـايل ”عام 
حصاد األموال“ والعمل بكلِّ قوٍَّة واقتداٍر 
السـرتداد األمـوال وإعادتهـا إىل خزينة 
الدولـة“، الفتـا  إىل ”الخطـوات الحثيثة 
التـي اتَّخذتها الهيئـة والجهات األخرى 
ـة؛ بغية تفعيل ملّف االسـرتداد  املُختصَّ
وإخراجـه مـن دائـرة الترصيحـات إىل 
ـة بإيـداع مـا  صناديـق الخزينـة العامَّ

يسرتدُّ فيها“.

ليبيا/ الزوراء:
أعلن جهاز الردع ملكافحة اإلرهاب التابع 
لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية 
الليبية اعتقال صانعة املحتوى وعارضة 
األزياء العراقية داليـا فرهود ووجودها 
يف سـجونه، بعـد أيـام من اإلعـالن عن 
اختفائها واختطافهـا عىل يد مجموعة 
مسـلحة يف مقـر سـكناها يف العاصمة 
طرابلس. وقال املتحدث الرسـمي باسم 
جهـاز الـردع أحمـد سـالم إن فرهـود 

”ليسـت مخطوفة كما يـروج البعض، 
بل موقوفة بطريقة رسـمية وبعلم من 
النيابـة العامـة“، مشـرياً إىل: ان سـبب 
اعتقالها انتهاكها للخصوصية ونرشها 
محتوى ال يتناسـب مع املجتمع الليبي.
وقال سـالم يف ترصيحات صحفية، ليل 
السـبت: إن فرهـود تخضـع للتحقيق، 
وسـيتم إحالتها عىل النيابة مع التحفظ 
عىل اتهامها يف قضية أخرى، من دون أن 

يفصح عن القضية األخرى.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنت قوّات األمـن الرتكية أّنها اعتقلت 
يف  داعـش  أنصـار  مـن  شـخصاً   15
إسـطنبول، وأحالتهـم عـىل السـلطات 
أّن  الرشطـة  بيـان  القضائية.وجـاء يف 
املوقوفني كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات 
وتحديـداً  الغربيـة  القنصليـات  ضـّد 
السـويدية والهولنديـة، وأماكن العبادة 
الدينيـة للمواطنني املسـيحيني واليهود 
يف تركيا، وذلك عـىل خلفية حادثة حرق 
القرآن التي وقعت يف ستوكهولم، بحسب 
ما أفـادت وكالـة ”األناضـول“ لألنباء.
وقـد نـرشت وسـائل اإلعـالم الرتكيـة، 
منها ”يني شفق“، مقاطع من عمليات 

املداهمـة واملضبوطات.ومنذ أيام، ألقت 
قوات مكافحة اإلرهـاب التابعة ملديرية 
أمن إسـطنبول القبض عىل أحد عنارص 
تنظيم ”داعـش“ اإلرهابي، كان يخطط 
الستهداف السـياح واملواطنني يف إحدى 
املناطق الحيوية باملدينة.وأفادت مصادر 
أمنية بأن فرق مكافحة اإلرهاب أطلقت 
عمليـة ضد تنظيـم ”داعـش“ بالوالية، 
وتمكنت من تحديد هوية مشتبه به قام 
بتصويـر ونرش مقاطـع فيديو تتضمن 
للتنظيـم اإلرهابـي، والتهديد  الرتويـج 
بتنفيـذ عمليـات يف املناطـق الحيويـة 

املكتظة بالسياح واملواطنني.

الزوراء/مصطفى فليح:
شـّخص الخبري االقتصـادي، صفوان 
سـعر  ازمـة  حـل  جوانـب  قـيص، 
الرصف يف العـراق، فيما اكد ان نجاح 
السـوداني يف زيارته املرتقبة ألمريكا 
بوضع خريطة طريق لتالقي املصالح 
بـني الطرفني ستسـهم بتغيري شـكل 
االقتصـاد العراقي.وقـال صفـوان يف 

حديـث لـ“الـزوراء“: ان ” الحكومـة 
ماضية باتجاه  السـيطرة عىل اسعار 
سـعر الرصف يف السـوق املـوازي من 
خالل ادوات  حكومية عن طريق وزارة 
التجـارة ومن املمكن ايضا اسـتعمال 
بقيـة الـوزارات ألغـراض االسـترياد 
بالسعر الرسـمي والضغط باالسواق 
مـن اجـل ان يكون السـعر منافسـا 

ألسعار السوق، وبالتايل يضطر التجار 
غري النظاميـني اىل التحول اىل التجارة 
النظامية“.واضاف ان ”البنك  املركزي 
سـاهم من خالل اطالق مجموعة من 
االجراءات وتوسـيع دائرة بيع الدوالر 
ملـن لديـه غـرض رشعـي يسـتطيع 
عـىل  للسـيطرة  كإجـراءات  اثباتـه 
الدوالر يف السـوق املوازي“.واشـار اىل 

ان ”الفيـدرايل االمريكي مسـؤول عن 
معرفة مـن هو املجهز للعراق إذا كان 
هو يقع يف دائرة الشبهة سرتفض أي 
اداة مـن هذه االدوات لكـن االجراءات 
الداخليـة تأتي متالزمـة مع ما يطلب  
الفيدرايل عىل اعتبار ان البيئة الداخلية 
هي مسؤولية البنك املركزي واملصارف 
هـي  الخارجيـة  والبيئـة  العراقيـة 

مسـؤولية الفيدرايل االمريكي“.ولفت 
اىل ان ”هنـاك خطـوات اخـرى الحقة 
عـىل مسـتوى رشاء الغـاز االيرانـي 
والكهربـاء بالدينار العراقي بعيدا عن 
الـدوالر، وهـذا يحتاج اىل تسـوية مع 
الفيـدرايل االمريكـي لتجنـب الضغط 

عىل قيمة الدينار يف هذه املرحلة“.

الزوراء/ حسني فالح:
دعـا نـواب مـن لجـان مختلفـة الحكومة اىل 
إنصـاف املحافظـات املحرومة وتوزيـع عادل 
للثـروات واملـوارد املاليـة يف املوازنـة االتحادية 
لعام ٢٠٢٣، وسـط ترقب ارسـالها اىل الربملان 
خالل االيـام املقبلة، فيما شـددوا عىل رضورة 

إجـراء التعداد العـام للسـكان لضمانة حصة 
كل محافظـة بشـكل دقيق.وقـال عضو لجنة 
االقتصـاد والتنمية، محمد الزيـادي، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان املوازنات السـابقة للحكومة 
العراقية جميعها شهدت غبنا لبعض املحافظات 
خاصـة املحرومـة مـن الخدمـات، فضـال عن 

انهـا ال تراعـي االعـداد الحقيقية لسـكان كل 
محافظة. مبينـا: ان هناك حاجة ملحة إلجراء 
التعـداد العام للسـكان من اجـل تنظيم الكثري 
من األمور يف البالد ومنهـا االنتخابات الخاصة 
بمجالس املحافظات وكذلك الربملانية.وأضاف: 
ان اإلرصار عىل اجراء التعداد السكاني سيحدد 

العـدد الحقيقـي لـكل محافظـة، خصوصـا 
محافظـة املثنـى، إذ ان عـدد النـواب فيهـا ال 
يتناسـب مع العـدد الحقيقي للسـكان، إذ يتم 
التعامـل مع املحافظـة عىل أسـاس ٧٠٠ الف 

نسمة يف حني ان سكانها يزيدون عن مليون.

كييف/ متابعة الزوراء:
جـرّد الرئيس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسـكي، العديـد من السياسـيني 
ذوي النفوذ السـابقني من الجنسية، 
يف أحـدث خطـوات «لتطهـري» البالد 
من التيارات املؤثرة املوالية لروسـيا، 
وفق مـا ذكرته وكالـة رويرتز.حيث 

قال زيلينسكي خالل كلمته املصورة: 
«وّقعت اليوم عىل الوثائق ذات الصلة 
التخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهري 
دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب 
زيلينسـكي  يذكـر  ولـم  املعتـدي». 
األسـماء، لكنـه قـال إنهـم يحملون 
مزدوجة.بينمـا  روسـية  جنسـية 

ذكـرت وسـائل اإلعـالم الحكومية يف 
أوكرانيا أن القائمـة تضم العديد من 
كبار السياسـيني من مكتب فيكتور 
يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا السـابق 
الـذي كان مواليـاً ل روسـيا مـن عام 
٢٠١٠ إىل أن تـم عزلـه من منصبه يف 
عـام ٢٠١٤.كمـا ذكرت وكالـة أنباء 

«آر بـي يس» األوكرانيـة أن القائمـة 
وزيـر  تاباتشـنيك  دميـرتو  شـملت 
التعليـم والعلـوم السـابق، وأندريـه 
كليوييف نائب رئيس الوزراء السابق، 
وفيتايل زاخارتشـينكو وزير الداخلية 

السابق.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
نفى رئيس مجلس السـيادة االنتقايل 
قائد الجيش السـوداني، عبـد الفتاح 
الربهـان، أن يكـون الجيـش يخطط 
لالنقالب عىل االتفاق اإلطارّي.جاء ذلك 
يف كلمة لـه خالل حفل زفاف جماعّي 
يف اليوم الثاني مـن جولته بوالية نهر 
النيـل (شـمال)، وفـق بيـان ملجلس 
الربهـان:  االنتقايل.وقـال  السـيادة 
”هنـاك مـن أفزعتهـم (لم يسـّمهم) 
جوالتنا، واعتقـدوا أننا بصدد التنّصل 
أن  اإلطاري“.وأضـاف  االتفـاق  مـن 
”القوات املسـلحة ال تخطط لالنقالب 

عىل ما اتفقت عليه، بل تسـعى إىل أن 
يتوافق السـودانيون ويّتحدوا إلخراج 
البالد من وضعها الراهن، وهي ماضية 
يف البحـث عـن الحلول التـي يمكن أن 
تجمـع الناس“.وشـدد الربهـان عىل 
أن ”الجيـش ليس ضد أحـد، وقد وّقع 
عـىل االتفـاق اإلطاري عـىل أال ُيقيص 
اآلخريـن، وأن يشـمل النقـاش حول 
القضايـا املتفـق حولهـا كل القـوى 
السياسـية عدا املؤتمر الوطني (حزب 
الرئيـس املعزول عمر البشـري -1989

.(2019

إسالم أباد / متابعة الزوراء:
األسـبق،  الباكسـتاني  الرئيـس  تـويف 
بريفيز مـرشف عن عمـر 79 عاما بعد 
رصاع طويل مع املرض يف مستشفى يف 
اإلمارات، بحسب ما أكدت أرسته، امس 
األحد.وأكدت السـفارة الباكسـتانية يف 
اإلمارات خـرب الوفاة.مـرشف، الجنرال 
العسكري السـابق الذي حكم باكستان 
مـن 1999 حتـى 2008، كان يخضـع 
للعالج يف املستشفى األمريكي، يف مدينة 
دبي، وفق ما نقلت وسائل إعالم محلية 
عن أرسته ومصادر دبلوماسـية.وكان 
الرئيس الباكسـتاني األسبق يعاني من 
الداء النشواني، وهو مرض نادر يتسبب 
يف تلـف األعضـاء.ويف وقـت سـابق من 

الشهر الحايل، أعلنت أرسته يف بيان نرش 
عىل حسـابه يف ”تويرت“ أن مرشف ُنقل 
إىل املستشفى بسبب مضاعفات مرضه.
وأشـارت األرسة إىل أن مـرشف يعيـش 
”مرحلة صعبة يتعـذر فيها التعايف، وال 
تعمـل فيهـا أعضاء الجسـم عـىل نحو 

جيد“.وَحَكـم مرشف باكسـتان لقرابة 
عرش سنوات بعد استيالئه عىل السلطة 
يف انقالب أبيض عام 1999 وأرشف عىل 
النمو االقتصادي الرسيع للبالد.وحاول 
تنظيم القاعدة وإسـالميون متشددون 
قْتـَل مـرشف ثـالث مـرات عـىل األقل.

2008، أجريـت يف باكسـتان  ويف عـام 
أول انتخابـات ديمقراطيـة يف 11 عاًما 
وخـرس حـزب مـرشف. ويف مواجهـة 
مسـاءلة بغرض العزل يف الربملان تنحى 
مرشف عن الرئاسـة وفر إىل لندن.وعاد 
مرشف إىل باكستان عام 2013 لخوض 
االنتخابـات الربملانية؛ لكـن صدر قرار 
بعدم أهليته للرتشح وُسمح له بمغادرة 

البالد إىل دبي عام 2016.
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القاهرة/ الزوراء:
ثّمن رئيس جمهورية مرص العربية، عبد الفتاح 
السـييس، دور اإلعـالم العربـي يف بنـاء الدولـة 
الوطنية من خالل الخطاب اإلعالمي املتزن والذي 
أدى اىل تعزيز وسـائل التنميـة وبناء املجتمعات 
املتطورة، فيما نقل نقيـب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
تحيـات رئيـس مجلـس الـوزراء محمد شـياع 
السوداني اىل فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس 
مع تمنياتـه لجمهورية مرص العربية وشـعبها 

الشقيق بدوام االزدهار والتقدم .
 وذكر بيـان لنقابة الصحفيـني العراقيني تلقته 
” الـزوراء“: ان رئيس جمهوريـة مرص العربية 
عبـد الفتاح السـييس دعـا، خالل لقائـه رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي وأعضاء 
األمانة العامـة لالتحاد بحضـور رئيس املجلس 
األعىل لتنظيـم االعالم كرم جـرب، اىل أهمية بناء 
إعالم وطني يسهم يف بناء اإلنسان العربي ويعزز 
مسارات التنمية يف البالد العربية . وعرب السييس، 
خـالل اللقاء بحسـب البيان، عـن رؤيته لالعالم 
العربي ودور اتحاد الصحفيني العرب يف النهوض 
بالواقـع اإلعالمـي العربـي وتوحيـد الخطـاب 
اإلعالمي من خالل بناء منصات إعالمية مشرتكة 
تجـاه األحـداث التـي يشـهدها عاملنـا العربي، 
مشـيداً بالعالقـات العراقية املرصيـة وتطورها 
عـىل املسـتويات كافة .مـن جانبه، نقـل نقيب 
الصحفيـني العراقيـني رئيس اتحـاد الصحفيني 
العـرب، مؤيـد الالمـي، تحيـات رئيـس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني اىل فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السييس مع تمنياته لجمهورية مرص 

العربية وشـعب مرص الشـقيق بـدوام االزدهار 
والتقـدم .واوعز الرئيس السـييس، خالل اللقاء، 
بتخصيص مبنى جديد التحاد الصحفيني العرب 
ودعمه السـتعدادات االتحـاد لالحتفال بالذكرى 
(60) عـىل تأسـيس االتحـاد .كمـا عـّرب رئيس 
االتحاد العـام للصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
عن خالص تقديـره لفخامة الرئيس عبد الفتاح 

السـييس رئيـس جمهوريـة مـرص العربية عىل 
حفاوة استقباله ألعضاء األمانة العامة لالتحاد. 
وثمـن الالمي، بحسـب بيان التحـاد الصحفيني 
العـرب تلقته“ الـزوراء“، التهانـي الصادقة من 
الرئيس السييس للقيادة الجديدة لالتحاد ودعمه 
الكامـل لالتحاد لتقويـة دوره وقيامـه بمهامه 
دفاعا عـن الصحافة واإلعـالم ىف الوطن العربي 

وبناء الوعـي ومواجهة الحمـالت املغرضة التي 
تهـدد مجتمعاتنا ودولنا الوطنيـة .  وأكد رئيس 
االتحاد العام للصحفيني العرب، مؤيد الالمي، أن 
لقاء فخامة الرئيس السـييس منـح االتحاد قوة 
دفـع حقيقيـة للقيام بدوره كامـال بعد انتخاب 

األمانة العامة الجديدة.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  كلَّف 
بمهاّم  العوادي  باسم  األحد،  امس  السوداني، 
املكتب  للحكومة.وذكر  الرسمي  املتحدث 
تلقته  بيان  يف  الوزراء،  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
محمد  الوزراء  مجلس  «رئيس  إن  «الزوراء»: 
شياع السوداني قرر تكليف باسم العوادي بمهاّم 
«ذلك  أن  للحكومة».وأضاف  الرسمي  املتحدث 
الرأي  مع  البّناء  التواصل  لنهج  استمراراً  جاء 

العام، وتوفري املعلومات عن األداء الحكومي».

@‚bË∑@ÜaÏ»€a@·ébi@—Ó‹ÿm
ÚflÏÿz‹€@Ô8ã€a@táznæa

@Ô€b®a@‚b»€a@ZÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä
@fiaÏÄfl˛a@Übóy@‚b«@ÊÏÄÿÓé

@bÓ€aÜ@ÚÓ”aã»€a@fib‘n«a@Â‹»m@bÓjÓ€
ê‹iaã†@¿@ÜÏÁãœ

bËœb�nÇa@Â«@Ê˝«�a@Âfl@‚bÌc@á»i

@aÏ��Ç@bÓì«aÜ@15@›‘n»m@bÓ◊ãm
@ÚÓiãÀ@pbÓ‹ó‰”@áö@pb‡v:

@l˝‘„˝€@¡�≤@¸@îÓßa@ZÊbÁ5€a
äb†�a@÷b–m¸a@Û‹«

ÔiÜ@¿@“ãìfl@çÌÎãi@’jé˛a@Ô„bnè◊bj€a@êÓˆã€a@ÒbœÎ

Òãój€a@¡–„@‚bflc@‚ÏÓ€a@ÚÌÏv‹€@Új»ñ@ÚËuaÏflÎ@¬b‘„@t˝ri@ÊbèÓfl@Âfl@ÜÏ»Ì@ıaäÎç€a
CÚÓœbñ@ıb8D@Ô”aã»€a@›è‹èæa@ãÌÏóm@Âfl@ÔËn‰Ì@—Óé@Ïic@Ô‹«@xãÉæaÒ7Ç˛a

6@ô

 bÓˆbõ”@ÚflÏè0a@7À@p˝flb»‡‹€@kmaÎã€a@÷˝†g@bË‰Ói@Âfl
@ÂÌãÁbƒnæa@ò¶@pbËÓuÏm@äáóÌ@Ô„aÜÏè€a

µÓébÓè€a@ıb‰vè€a@Âfl

@ÚÓ–Ó√Î@ÚuäÜ@5621@taáznéa@Â‹»m@ÚÓ€bæa
@ÜÏ‘»€a@oÓjrn€

بغداد/ مصطفى العتابي:
اصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، امـس االحـد، توجيهـات تخـص 
املتظاهريـن مـن السـجناء السياسـيني مـن 
بينها إطـالق الرواتب املوقوفـة للمعامالت غري 
املحسـومة قضائياً لحني حسمها أصولياً.وقال 
املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: إنـه «إسـتجابة إىل مطالب 
املتظاهريـن من السـجناء السياسـيني، الذين 
جـرى إيقـاف رواتبهم يف السـابق، وّجه رئيس 
مجلـس الوزراء محمد شـياع السـوداني لجنة 
مختصة من الدوائر املعنية ملقابلتهم واالستماع 
لشـكاواهم».واضاف أن «السـوداني وّجه بأن 
تكون الحلـول قانونية وتحافـظ عىل املصلحة 
العامـة للدولة وتراعي بالوقت نفسـه مصلحة 
املواطنـني املترضرين مـن هـذه الفئة».وتابع 

أنه «قد أتمـت اللجنة مقابالتها واستشـاراتها 
من الجهات املشـّكلة منها، وقد شملت مجلس 
شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيني، 
وهيئة التقاعد الوطنية، واملستشار القانوني يف 
مكتـب رئيس الوزراء، ورفعـت توصياتها التي 

نالت موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومنها:
- إطـالق الرواتـب املوقوفـة للمعامـالت غـري 
املحسومة قضائياً لحني حسمها أصولياً، وفقاً 

للقانون.
- قيـام املترضريـن بطلـب إعـادة املحاكمـة، 
بالنسـبة للمعامالت املحسـومة قضائيـاً، بعد 

استنفاد طرق الطعن القانوني.
- تتوىل لجنـة مختصة من ممثيل هيئة التقاعد 
الـوزراء،  الوطنيـة، ومكتـب رئيـس مجلـس 
ومؤسسة السجناء السياسيني تنفيذ التوصيات 

املذكورة».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املالية، امس األحد، اسـتحداث 
يف  العقـود  لتثبيـت  درجـة وظيفيـة   ٥٦٢١
مؤسسـات الدولة.وذكر بيان للـوزارة تلقته 
«الزوراء»: انه «بتوجيه ومتابعة وزير املالية، 

طيف سـامي محمـد، أنجزت دائـرة املوازنة 
الدرجـات  اسـتحداث  إجـراءات  الـوزارة  يف 
الوظيفية يف الـوزارات واملحافظات والجهات 

غري املرتبطة».

Ô”aã»€a@Übón”¸a@7ÓÃni@·ËèÓé@bÿÌãfl˛@ÈmäbÌå@¿@Ô„aÜÏè€a@Åb≠@ZÜbón”a@7jÇ
÷aã»€a@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@Úflåc@›y@k„aÏu@òÉí

بغداد/ الزوراء:
اخرى،  مرة  لالرتفاع  العراقي  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  عاودت 
مصدر:  كردستان.وقال  واقليم  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  يف  االحد،  امس 
أمس  ٢٫٢٥ مساء  الساعة  يف  بغداد سجلت  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  إن 
امس  صباح  األسعار  كانت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٦٧٠٠٠
١٦٣٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر. وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف 
محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٦٨٠٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠  دينار عراقي  الرشاء ١٦٦٠٠٠  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  لكل ١٠٠ دوالر 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن االسعار ارتفعت ايضا حيث 
سجل البيع ١٦٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر أمريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٦٧٩٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.

·Ó‹”�aÎ@Ú‡ñb»€a@¿@ b–mä¸a@ÜÎb»Ì@ä¸Îá€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@4ô@›Óñb–n€a

2ô@›Óñb–n€a



Ú‹u˚fl@…ÌäbìflÎ@äaã”�a@äbƒn„aÎ@fibéä�a@k”ãm@NNRPRS@Ú„åaÏfl÷aã»€a@¿@“ãó€a@ã»é@Úflåc@›y@k„aÏu@òÉí

@Û‹«@Ú„åaÏæa@ÜäaÏæ@fiÜb«@…ÌåÏn€@ÚÓibÓ„@paÏ«Ü
µ‹†b»‹€@›‡«@ôãœ@7œÏmÎ@pbƒœb0a

@bÿÌãfl˛@ÈmäbÌå@¿@Ô„aÜÏè€a@Åb≠@ZÜbón”a@7jÇ
Ô”aã»€a@Übón”¸a@7ÓÃni@·ËèÓé

@…öÎ@Û‹«@›‘‰€a@ãÌåÎ@…fl@’–nÌ@Î¸á‰æa
ÚÓóó¶@paäÎÜ@¿@ÂÌäbÓ�€a@⁄aãí�@Ú�Ç

@UVRQ@taáznéa@Â‹»m@ÚÓ€bæa
@ÜÏ‘»€a@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î@ÚuäÜ

@Û‹«@ÚÓ„aÏÌá€a@≈œb´@Ú€b”g
Ú‹j‘æa@Êbæ5€a@Úè‹u@fib‡«c@fiÎáu

الزوراء/ حسني فالح:

مختلفة  لجان  من  نواب  دعا 

املحافظات  إنصاف  اىل  الحكومة 

للثروات  عادل  وتوزيع  املحرومة 

واملوارد املالية يف املوازنة االتحادية 

لعام 2023، وسط ترقب ارسالها 

املقبلة،  االيام  خالل  الربملان  اىل 

إجراء  رضورة  عىل  شددوا  فيما 

لضمانة  للسكان  العام  التعداد 

حصة كل محافظة بشكل دقيق.

االقتصاد  لجنة  عضو  وقال 

يف  الزيادي،  محمد  والتنمية، 

املوازنات  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 

العراقية  للحكومة  السابقة 

لبعض  غبنا  شهدت  جميعها 

املحرومة  خاصة  املحافظات 

ال  انها  عن  فضال  الخدمات،  من 

لسكان  الحقيقية  االعداد  تراعي 

هناك  ان  مبينا:  محافظة.  كل 

حاجة ملحة إلجراء التعداد العام 

للسكان من اجل تنظيم الكثري من 

األمور يف البالد ومنها االنتخابات 

املحافظات  بمجالس  الخاصة 

وكذلك الربملانية.

اجراء  عىل  اإلرصار  ان  وأضاف: 

سيحدد  السكاني  التعداد 

محافظة،  لكل  الحقيقي  العدد 

إذ  املثنى،  محافظة  خصوصا 

يتناسب  ال  فيها  النواب  عدد  ان 

إذ  للسكان،  الحقيقي  العدد  مع 

عىل  املحافظة  مع  التعامل  يتم 

حني  يف  نسمة  الف   700 أساس 

مليون،  عن  يزيدون  سكانها  ان 

وبالتايل فإن عدد نوابها يجب ان 

وبالنسبة   ،7 من  بدال   10 يكون 

يجب  املحافظة  مجلس  ألعضاء 

ان يكون 15 عضوا بدال من 11.

العام  التعداد  ان  اىل:  واشار 

محافظة  لكل  سيحدد  للسكان 

ان  خصوصا  املوازنة  يف  نسبتها 

عىل  تحتسب  ما  عادة  النسبة 

محافظة،  لكل  السكانية  النسبة 

وبالتايل فإن هناك رضورة ملحة 

من  الكثري  لحل  التعداد  إلجراء 

رضورة  اىل  داعيا  اإلشكاليات. 

توفري فرص عمل للعاطلني.

لجنة  رئيس  قال  جانبه،  من 

النيابية،  واملحافظات  االقاليم 

يف  الدوبرداني،  شريوان  النائب 

موازنة  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 

اآلن  حتى  تصل  لم   2023 عام 

لدى  ومازالت  النواب  مجلس  اىل 

هي  ما  نعلم  ال  لذلك  الحكومة، 

املوازنة  من  محافظة  كل  نسبة 

االتحادية.

اىل  املوازنة  وصول  عند  وأضاف: 

لجنة  ستتشارك  النواب  مجلس 

اللجان  مع  واالقاليم  املحافظات 

املستفيضة  املناقشة  يف  املعنية 

النسبة  ومعرفة  للموازنة 

من  محافظة  لكل  الحقيقية 

املوازنة .

من جهته، أكدت اللجنة القانونية 

يضع  النواب  مجلس  أن  النيابية 

موازنة  إقرار  أولوياته  رأس  عىل 

الربملان  أن  إىل  مشرية   ،2023

سيكون داعماً لبنودها.

أحمد  اللجنة،  عن  النائب  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  فواز، 

من  سيكون  املوازنة  ”قانون 

بداية  يف  عملنا  أولويات  أهم 

الثانية  للسنة  الترشيعي  الفصل 

أن  مبيناً  الخامسة“،  الدورة  من 

”اللجنة يف انتظار إرسال املوازنة 

من الحكومة وشغلنا الشاغل هو 

ترسيع إقرارها“.

من  الكثري  ”هناك  أن  وأضاف 

املوازنة  تنتظر  التي  التحديات 

املحارضين  بتثبيت  مقرتنة 

مؤسسات  عموم  يف  والعقود 

الدولة والوزارات املعنية“، مشرياً 

املوازنة  قانون  ”مرشوع  أن  إىل 

إقراره  بعد  التنفيذ  حيز  سيدخل 

الربنامج  تنفيذ  أجل  من  نيابياً 

محمد  الوزراء  لرئيس  الحكومي 

به  وعد  الذي  السوداني  شياع 

التصويت عىل  أبناء شعبنا خالل 

الربنامج يف مجلس النواب“.

الزوراء/مصطفى فليح:
االقتصادي،  الخبري  شخص 
ازمة  حل  جوانب  قيص،  صفوان 
فيما  العراق،  يف  الرصف  سعر 
اكد ان نجاح السوداني يف زيارته 
خريطة  بوضع  ألمريكا  املرتقبة 
بني  املصالح  لتالقي  طريق 
شكل  بتغيري  ستسهم  الطرفني 

االقتصاد العراقي.
حديث  يف  صفوان  وقال 
الحكومة   ” ان  لـ“الزوراء“: 
عىل  السيطرة  باتجاه  ماضية 
السوق  يف  الرصف  سعر  اسعار 
املوازي من خالل ادوات حكومية 
ومن  التجارة  وزارة  طريق  عن 
بقية  استعمال  ايضا  املمكن 
االسترياد  ألغراض  الوزارات 
والضغط  الرسمي  بالسعر 
باالسواق من اجل ان يكون السعر 
وبالتايل  السوق،  ألسعار  منافسا 
اىل  النظاميني  غري  التجار  يضطر 

التحول اىل التجارة النظامية“.
واضاف ان ”البنك  املركزي ساهم 
من  مجموعة  اطالق  خالل  من 
بيع  دائرة  وتوسيع  االجراءات 

رشعي  غرض  لديه  ملن  الدوالر 
كإجراءات  اثباته  يستطيع 
السوق  يف  الدوالر  عىل  للسيطرة 

املوازي“.
ان ”الفيدرايل االمريكي  اىل  واشار 
هو  من  معرفة  عن  مسؤول 
يقع  هو  كان  إذا  للعراق  املجهز 
يف دائرة الشبهة سرتفض أي اداة 
االجراءات  لكن  االدوات  هذه  من 
ما  مع  متالزمة  تأتي  الداخلية 
ان  اعتبار  عىل  الفيدرايل  يطلب 
مسؤولية  هي  الداخلية  البيئة 
البنك املركزي واملصارف العراقية 
مسؤولية  هي  الخارجية  والبيئة 

الفيدرايل االمريكي“.
خطوات  ”هناك  ان  اىل  ولفت 
رشاء  مستوى  عىل  الحقة  اخرى 
بالدينار  والكهرباء  االيراني  الغاز 
وهذا  الدوالر  عن  بعيدا  العراقي 
الفيدرايل  مع  تسوية  اىل  يحتاج 
عىل  الضغط  لتجنب  االمريكي 
قيمة الدينار يف هذه املرحلة ووفق 
جدول زمني يتفق عليه من خالل  
ستقوم  التي  العاملية  الرشكات 
املصاحب  الغاز  استثمار  بعملية 

ألغراض توليد الكهرباء بعيدا عن 
استرياد الغاز االيراني“.

الربط  موضوع  ”كذلك  واضاف 
بالربط  واالرساع  الكهربائي 
لدينا  تكون  لكي  الكهربائي 
وتحويل  الكهرباء  لرشاء  امكانية 
من  املعاقبة  غري  للدول  الدوالر 

الواليات املتحدة االمريكية“.
”فتح  ان  اعتقاده  عن   واعرب 
املمكن  من  املفاوضات  هذه  مثل 
ان تنظم العالقة بني العراق وبني 
والتي محل شبهة  املعاقبة  الدول 
من اجل ان يكون هناك استقرار يف 
سعر الرصف يف السوق املوازي“. 

وبني ان ”الجدية التي تتحرك بها 
مكافحة  يف  السوداني  حكومة 
سيساعد  من  هي  الفساد 
سعر  عىل  السيطرة  يف  الحكومة 
اموال  وحماية  املوازي  الرصف 
واالستقرار  العراقي  الشعب 
حكومة  نجحت  فإذا  االقتصادي، 
االدارة  طمأنة   يف  السوداني 
ستساعد  باعتقادي  االمريكية 
الحكومة  االمريكية  االدارة 
الحالية يف موضوع استقرار سعر 

الرصف“.
للواليات  السوداني  زيارة  وعن 
الزيارة  ”هذه  ان  اوضح  املتحدة، 
مهمة  إذا نجحت حكومة السوداني 
لتالقي  طريق  خريطة  وضع  يف 
والواليات  العراق  بني  املصالح 
املتحدة االمريكية لكل القطاعات 
االمريكية  الحماية  واستثمار 
العاملية  االموال  رؤوس  جذب  يف 
كاستثمارات  العراقي  للداخل 
عاملية  واستثمارات  امريكية 
بتغيري  سننجح  امريكية  بحماية 

شكل االقتصاد العراقي“. 
 ” االزمة  هذه  حل  ان  اىل  واشار 
السوداني  حكومة  بجدية  يرتبط 
مكافحة  رشوط  اىل  االمتثال  يف 
الفساد وزيادة مستوى الشفافية 
والبنك املركزي وقدرته عىل  ترصني  
من  الخارجية  املالية  التحويالت 
ووزارة  املعتمدة  املصارف  خالل 
فحص  عىل  وقدرتها  التجارة 
التجار  اجازات االسترياد ومعرفة 
واجبار  ودعمهم  الحقيقيني 
التجار غري النظاميني عىل التحول 

للسوق النظامية“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  اتفق 
امس  املندالوي،  محسن  النواب، 
رزاق  النقل،  وزير  مع  األحد، 
إلرشاك  خطة  وضع  عىل  محيبس، 

الطيارين يف دورات تخصصية.
األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”النائب األول لرئيس 
املندالوي  محسن  النواب  مجلس 
من  مجموعة  بمكتبه  استقبل 
العراقية  الجوية  الخطوط  طياري 
عام  الحكومة  نفقة  عىل  املبتعثني 
مشاكلهم  إىل  لالستماع  2018؛ 

ومعالجتها مع املعنيني“.
أجرى  ”املندالوي  أن  وأضاف 

النقل  وزير  مع  هاتفياً  اتصاالً 
أوضاع  معه  بحث  محيبس،  رزاق 
وأهمية  ومطالبهم،  الطيارين 
تخصصية،  دورات  يف  إرشاكهم 
الشبابية  طاقاتهم  من  لالستفادة 
وكفاءتهم، ورضورة اتخاذ إجراءات 
ملعالجة  املقبلة  األيام  رسيعة خالل 

وضعهم“.
وأبدى النائب األول ”اهتمامه الكبري 
متابعة  عىل  وحرصه  بالطيارين 
مع  ملفاتهم  جميع  ومعالجة 
إليهم  املشار  أن  خصوصا  املعنيني، 
سنوات“،  منذ  تدريبهم  أكملوا  قد 
عمل  خطة  ”وضع  عىل  مشددا 
طياري  طاقم  ضمن  الستيعابهم 

الخطوط الجوية العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
وظيفية  درجة   5621 استحداث 
لتثبيت العقود يف مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: 
املالية،  انه ”بتوجيه ومتابعة وزير 
أنجزت  محمد،  سامي  طيف 
إجراءات  الوزارة  يف  املوازنة  دائرة 
يف  الوظيفية  الدرجات  استحداث 
الوزارات واملحافظات والجهات غري 

املرتبطة“.
الدرجات  إجمايل  ”عدد  أن  وأضاف 
5621 درجة موزعة  الوظيفية بلغ 

كاآلتي:
 132 • وزارة الزراعة مركز الوزارة 

.
مديرية   / ميسان  محافظة   •

الزراعة 80 .
العامة  الرشكة   / الصناعة  •وزارة 

للفحص والتأهيل الهنديس 68 .
املشاريع  رشكة   / النفط  وزارة   •

النفطية 926.
بابل  ملحافظة  البلدية  املؤسسات   •

.2117
البيطرة  دائرة   / الزراعة  •وزارة 

.148

• مجلس النواب 38.
الغابات  دائرة   / الزراعة  وزارة   •

والتصحر 437.
كربالء  محافظة  مجلس  عقود   •

املقدسة 71.
األوسط  الفرات  جامعة  عقود   •

التقنية 706 .
الوزارة  مركز   / الثقافة  وزارة   •

. 273
• مركز وزارة اإلعمار واإلسكان 2.

• وزارة الصناعة / الرشكة العامة 
للصناعات اإلنشائية / 40 .

• محافظة املثنى /مديرية الزراعة 
.19

الدائرة   / الشيعي  الوقف  ديوان   •
اإلدارية 89.

مديرية   / الدين  صالح  محافظة   •
الزراعة 445 .

مجلس   / املثنى  محافظة   •
املحافظة 30 .

االستحداث  ”إجراءات  أن  وتابع 
مجلس  قراري  اىل  إستناداً  جاءت 
 (23067) املرقمني  الوزراء 
وعمالً   ،2023 لسنة  و(23066) 
بإعمام وزارة املالية رقم (75555) 

يف 27 كانون األول 2022“.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء  رئيس  الحلبويس، عىل مقرتح  النواب، محمد  رئيس مجلس  وافق 
محمد شياع السوداني، بإدراج اقالة محافظ الديوانية زهري الشعالن عىل 

جدول اعمال جلسة الربملان املقبلة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها ”الزوراء“ صادرة بتاريخ امس ومذيلة بتوقيع 
السوداني، موجهة إىل رئيس مجلس النواب، فإن رئيس الوزراء اقرتح إقالة 

محافظ الديوانية زهري عيل شعالن سلمان، من منصبه.
وادراج  املقرتح  عىل  باملوافقة  الكتاب  عىل  الحلبويس  هّمش  جهته،  من 

االقالة عىل جدول اعمال جلسة الربملان املقبلة.
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القاهرة/ الزوراء:

ثّمن رئيـس جمهورية مرص العربية، 

عبـد الفتـاح السـييس، دور اإلعـالم 

العربـي يف بنـاء الدولـة الوطنيـة من 

خالل الخطـاب اإلعالمي املتزن والذي 

أدى اىل تعزيـز وسـائل التنميـة وبناء 

املجتمعـات املتطورة، فيما نقل نقيب 

الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحاد 

الالمـي،  العـرب، مؤيـد  الصحفيـني 

تحيات رئيس مجلـس الوزراء محمد 

شـياع السـوداني اىل فخامـة الرئيس 

عبـد الفتـاح السـييس مـع تمنياتـه 

لجمهوريـة مـرص العربية وشـعبها 

الشقيق بدوام االزدهار والتقدم .

الصحفيـني  لنقابـة  بيـان  وذكـر   

ان  الـزوراء“:   ” تلقتـه  العراقيـني 

رئيـس جمهورية مـرص العربية عبد 

الفتـاح السـييس دعـا، خـالل لقائه 

رئيس اتحـاد الصحفيني العرب مؤيد 

الالمي وأعضاء األمانة العامة لالتحاد 

بحضور رئيس املجلس األعىل لتنظيم 

االعالم كرم جرب، اىل أهمية بناء إعالم 

وطني يسـهم يف بناء اإلنسان العربي 

البـالد  يف  التنميـة  ويعـزز مسـارات 

العربية .

 وعرب السـييس، خالل اللقاء بحسـب 

البيـان، عـن رؤيتـه لالعـالم العربي 

يف  العـرب  الصحفيـني  اتحـاد  ودور 

النهـوض بالواقـع اإلعالمـي العربي 

وتوحيد الخطـاب اإلعالمي من خالل 

بناء منصات إعالمية مشـرتكة تجاه 

األحداث التي يشـهدها عاملنا العربي، 

مشـيداً بالعالقات العراقيـة املرصية 

وتطورها عىل املستويات كافة .

الصحفيـني  نقيـب  نقـل  جانبـه،  مـن 

العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 

مؤيـد الالمـي، تحيـات رئيـس مجلـس 

الوزراء محمد شياع السوداني اىل فخامة 

الرئيس عبد الفتاح السـييس مع تمنياته 

لجمهوريـة مرص العربية وشـعب مرص 

الشقيق بدوام االزدهار والتقدم .

واوعز الرئيس السـييس، خالل اللقاء، 

التحـاد  جديـد  مبنـى  بتخصيـص 

الصحفيني العرب ودعمه الستعدادات 

االتحاد لالحتفـال بالذكرى (60) عىل 

تأسيس االتحاد .

العـام  االتحـاد  رئيـس  عـّرب  كمـا 

للصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، عن 

خالص تقديره لفخامـة الرئيس عبد 

الفتـاح السـييس رئيـس جمهوريـة 

مـرص العربية عىل حفاوة اسـتقباله 

ألعضاء األمانة العامة لالتحاد. 

وثمـن الالمي، بحسـب بيـان التحاد 

الصحفيـني العرب تلقتـه“ الزوراء“، 

الرئيـس  مـن  الصادقـة  التهانـي 

السـييس للقيـادة الجديـدة لالتحـاد 

ودعمه الكامل لالتحـاد لتقوية دوره 

وقيامه بمهامـه دفاعا عن الصحافة 

واإلعالم ىف الوطن العربي وبناء الوعي 

ومواجهة الحمالت املغرضة التي تهدد 

مجتمعاتنا ودولنا الوطنية .  

وأكد رئيس االتحـاد العام للصحفيني 

العرب، مؤيد الالمـي، أن لقاء فخامة 

الرئيـس السـييس منح االتحـاد قوة 

دفع حقيقية للقيام بدوره كامال بعد 

انتخاب األمانة العامة الجديدة.

من جانبه قال املستشار أحمد فهمى، 

رئاسـة  باسـم  الرسـمى  املتحـدث 

الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة 

العـرب  الصحفيـني  اتحـاد  لرئيـس 

وأعضـاء األمانـة العامـة لفوزهم ىف 

انتخابات االتحاد التى أجريت مؤخرًا، 

مؤكـًدا دعم مـرص الكامـل ألعمالهم 

وللـدور املهـم الـذى يقوم بـه اتحاد 

الصحفيـني العرب ىف دعـم الصحافة 

والقارئ العربى.

وأعرب الحضور عن ترشفهم باستقبال 

الرئيس لهم بالتشكيل الجديد لألمانة 

العامة لالتحـاد، منوهني إىل تقديرهم 

ملكانة مـرص الرائدة ىف العالم العربى، 

ودورها السـياىس الراشـد واملسـئول 

عـىل املسـتويات العربيـة واإلقليمية 

ملـا  تثمينهـم  ومؤكديـن  والدوليـة، 

تطـورات  مـن  مـرص  ىف  يشـهدونه 

تنموية ملموسة بخطى رسيعة.

وذكـر املتحـدث الرسـمى، أن اللقـاء 

شـهد حـواًرا مفتوًحـا مـع الرئيـس 

بشـأن ُسـبل تعزيـز الـدور الحيـوى 

للصحافة العربية، حيث أشار الرئيس 

والعربيـة  عموًمـا  الصحافـة  أن  إىل 

عـىل وجه الخصوص تواجـه أوضاًعا 

وسـائل  انتشـار  فرضهـا  جديـدة 

التواصل االجتماعى عىل نطاق واسع 

للغاية، األمـر الذى يسـتلزم مواصلة 

الصحافـة تحديث دورها باسـتمرار 

والتـوازن بـني مقتضيـات املنافسـة 

مـن جانـب، والعمـق واملوضوعية ىف 

الطرح اللذين يميزان العمل الصحفى 

عـىل الجانب اآلخر، وعـىل النحو الذى 

ُيسـهم ىف بلـورة رؤى جـادة وفعالة 

للتعامل مع التحديات املشـرتكة التى 

تواجـه الـدول العربية، وعىل رأسـها 

تحقيق السـلم واالسـتقرار والتنمية 

االقتصاديـة واالجتماعيـة الشـاملة، 

مؤكـًدا أن الكلمـة مسـئولية وأمانة 

كبرية لتأثريها ىف تشكيل الوعى العام 

والعقل الجمعى للشعوب.

كمـا تطرق اللقـاء إىل األوجه املتعددة 

للعمل العربى املشرتك والتحديات التى 

تواجهه، وما شـهدته الـدول العربية 

خالل السـنوات األخرية مـن تحديات 

غري مسـبوقة هددت الدولـة الوطنية 

ذاتهـا، ككيان وطنى جامع للشـعب 

يوفر له األمن وسبل العيش والحياة.

وىف ذلـك اإلطار أكد الرئيس، أن موقف 

مرص ثابت بشـأن القضايـا العربية، 

من إعالء للتضامن العربى، وترسـيخ 

املؤسسات الوطنية، ورفض التدخل ىف 

الشـئون الداخلية للدول، مع الحرص 

الدائم عىل حسن الجوار وتعزيز روابط 

اإلخاء واملحبة بني الشعوب العربية.

وتنـاول اللقاء أيًضا تطورات األوضاع 

عىل الساحتني العربية والدولية، حيث 

أكـد الرئيـس أهميـة العمـل العربى 

الجماعـى ىف التعامـل مـع األزمـات 

التسـوية  جهـود  ودفـع  القائمـة، 

السـلمية لهـا، بمـا يحقـق املصالح 

العليا للشـعوب العربية ويحافظ عىل 

مقدراتهـا، السـيما ىف هـذا التوقيـت 

الدقيق الذى يمر به النظام الدوىل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت سـلطة الطريان املدنـي العراقي، 
امس األحـد، البدء بالتدقيـق الدويل ألمن 

الطريان يف العراق من قبل فريق دويل.
وقال رئيس سـلطة الطـريان، عماد عبد 
الرزاق األسدي، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
”إننـا سـعداء اليوم مـن خـالل تضافر 
جهـود جميع املعنيني يف الطـريان املدني 
يف البـالد من أجل اجتيـاز عملية التدقيق 
األمني الـدويل USAP-CMA ، وعرب فريق 
التدقيق الدويل - اإليكاو والذي يهدف ذلك 
إىل التـزام العراق بتطبيـق جميع املعايري 
وااللتزامـات الدوليـة بمـا يخـص أمـن 

وتسهيالت الطيـران املدني يف البــالد“. 
 وأكد األسدي أن ”التدقيق األمني سيكون 
منطلقـاً ملسـتقبل واعـد للطـريان بعـد 
التوصيـات واملالحظات،  تطبيق جميـع 
ملا له مـن أثر كبري يف اسـتقطاب التوافد 
األجنبـي يف البالد، وسـيعزز بذلـك واقع 

التنمية االقتصادية يف العراق“.
وتابـع البيـان أنه ”تـم البـدء بالتدقيق 
الدويل ألمن الطـريان كان بحضور فريق 
التدقيق الـدويل - اإليـكاو ووزير داخلية 
حكومة إقليم كردسـتان العـراق وفريق 
التدقيق األمني التابع لقسم أمن الطريان 

املدني“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنت قوّات األمن الرتكيـة أّنها اعتقلت 15 
شـخصاً مـن أنصار داعـش يف إسـطنبول، 

وأحالتهم عىل السلطات القضائية.
وجـاء يف بيـان الرشطـة أّن املوقوفني كانوا 
يعتزمـون تنفيـذ هجمات ضـّد القنصليات 
الغربيـة وتحديـداً السـويدية والهولنديـة، 
وأماكن العبادة الدينية للمواطنني املسيحيني 
واليهـود يف تركيا، وذلك عـىل خلفية حادثة 
حـرق القـرآن التي وقعـت يف سـتوكهولم، 
”األناضـول“  وكالـة  أفـادت  مـا  بحسـب 

لألنباء.
وقـد نرشت وسـائل اإلعـالم الرتكيـة، منها 
”يني شـفق“، مقاطع من عمليات املداهمة 

واملضبوطات.
ومنذ أيـام، ألقت قـوات مكافحـة اإلرهاب 
التابعـة ملديرية أمن إسـطنبول القبض عىل 
أحد عنارص تنظيم ”داعش“ اإلرهابي، كان 
يخطـط السـتهداف السـياح واملواطنني يف 

إحدى املناطق الحيوية باملدينة.
وأفـادت مصادر أمنيـة بأن فـرق مكافحة 
اإلرهاب أطلقت عملية ضد تنظيم ”داعش“ 
بالوالية، وتمكنت من تحديد هوية مشـتبه 
بـه قـام بتصويـر ونـرش مقاطـع فيديـو 
تتضمن الرتويج للتنظيم اإلرهابي، والتهديد 

بتنفيذ عمليـات يف املناطق الحيوية املكتظة 
بالسياح واملواطنني.

ونقلـت وكالـة ”األناضـول“ الرتكيـة عـن 
املصادر أن قـوات مكافحة اإلرهاب داهمت 
منزل املشتبه به ويدعى ”م. أ.“، حيث ألقت 
القبـض عليه، كمـا صادرت أجهـزة رقمية 
وعددا من رايات التنظيم وأدوات تستخدم يف 
صناعتها مثل األقمشة واألصبغة، فضال عن 
أدوات حادة كان يخطط السـتخدامها خالل 

تنفيذ عملية إرهابية.
وأضافت أنه نتيجة لفحـص املواد الرقمية، 
عثـرت الفرق عىل مقطع فيديـو يظهر فيه 
املتهم وهو يتلقى من مشتبه به آخر رسالة 
املبايعـة لـ“داعـش“. كمـا عثـرت الفـرق 
األمنيـة عـىل معلومات تشـري إىل أنه خطط 
لتنفيـذ عملية يف إحدى املناطـق الحيوية يف 

إسطنبول.
وذكـرت الوكالة أن السـلطات الرتكية ألقت 
القبض عىل مشتبهني بانتمائهما إىل تنظيم 
”داعـش“ يف واليـة قيـرصي وسـط البالد. 
وقالت إن فرق الدرك داهمت بتوقيت متزامن 
موقعـني كان يختبـئ فيهمـا املشـتبهان، 
وتمكنـت مـن القبـض عليهما، مشـرية إىل 
أنهما سوريان ومتورطان يف أنشطة مسلحة 

لصالح التنظيم يف بلدهما.

كييف/ متابعة الزوراء:
األوكرانـي،  الرئيـس  جـرّد 
العديد من  فولوديمري زيلينسكي، 
السياسيني ذوي النفوذ السابقني 
من الجنسـية، يف أحـدث خطوات 
”لتطهـري“ البـالد مـن التيـارات 
املؤثـرة املواليـة لروسـيا، وفق ما 

ذكرته وكالة رويرتز.
حيث قال زيلينسكي خالل كلمته 
عـىل  اليـوم  ”وّقعـت  املصـورة: 
الوثائـق ذات الصلة التخاذ خطوة 
أخـرى لحمايـة وتطهـري دولتنـا 
مـن أولئـك الذين يقفـون بجانب 
املعتـدي“. ولـم يذكر زيلينسـكي 
األسـماء، لكنه قال إنهم يحملون 

جنسية روسية مزدوجة.
اإلعـالم  وسـائل  ذكـرت  بينمـا 
الحكومية يف أوكرانيـا أن القائمة 
تضم العديد من كبار السياسـيني 
يانوكوفيتش  من مكتب فيكتـور 
رئيس أوكرانيا السـابق الذي كان 
موالياً ل روسـيا مـن عام 2010 إىل 
أن تـم عزله مـن منصبـه يف عام 

.2014
كمـا ذكـرت وكالـة أنبـاء ”آر بي 

القائمـة  أن  األوكرانيـة  يس“ 
شـملت دميرتو تاباتشـنيك وزير 
التعليم والعلوم السـابق، وأندريه 
كليوييـف نائـب رئيـس الـوزراء 
السـابق، وفيتـايل زاخارتشـينكو 

وزير الداخلية السابق.

خالل شـهر يناير/كانـون الثاني 
املايض، أعلـن الرئيـس األوكراني 
فولوديمري زيلينسكي، عن سحب 
الجنسـية األوكرانيـة من عدد من 

السياسيني املعارضني.
إذ قـال زيلينسـكي يف فيديـو عىل 

قناته يف ”تليغرام“: ”بناًء عىل املواد 
التـي أعدتهـا دائرة األمـن ودائرة 
الهجـرة الحكوميـة يف أوكرانيـا، 
ووفقاً لدستور بلدنا، قررت سحب 
جنسـية أربعـة أشـخاص، هـم: 
ديركاش،  ليونيدوفيتـش  أندريـه 

كـوزاك،  رومانوفيتـش  وتـاراس 
كوزمـني،  رافليفيتـش  ورينـات 
فالديمريوفيتـش  وفيكتـور 

ميدفيدتشوك ”.
وأضاف زيلينسـكي: ”هذه ليست 
آخـر قـرارات مـن هـذا القبيـل، 
فالخدمات تعمل“. وكان ُينظر إىل 
فيكتور ميدفيدتشوك، يف السابق، 
عـىل أنـه أكـرب حليـف للرئيـس 
الرويس فالديمـري بوتني يف كييف، 

واتهم بالخيانة العظمى.
كمـا يعـد ميدفيدتشـوك واحـداً 
مـن بني أكثـر من 50 سـجيناً تم 
تسـليمهم إىل روسـيا يف سبتمرب/

أيلول، مقابل 215 جندياً أوكرانياً 
مسجونني.

 ،2022 أبريل/نيسـان  يف  بينمـا 
عـن  الدولـة  أمـن  إدارة  أعلنـت 
اعتقـال النائـب، ويف 8 أكتوبـر/

ترشيـن األول 2021، أعلن ضباط 
مليدفيدتشـوك  القانـون  إنفـاذ 
شكوكاً أخرى بالخيانة واملساعدة 
لإلرهاب، وقال النائب نفسـه إنه 
يعترب القضايـا الجنائية املرفوعة 

ضده اضطهاداً سياسياً.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

نفـى رئيس مجلـس السـيادة االنتقايل قائد 

الجيش السـوداني، عبد الفتـاح الربهان، أن 

يكون الجيش يخطـط لالنقالب عىل االتفاق 

اإلطارّي.

جـاء ذلـك يف كلمـة لـه خـالل حفـل زفاف 

جماعّي يف اليوم الثاني من جولته بوالية نهر 

النيـل (شـمال)، وفق بيان ملجلس السـيادة 

االنتقايل.

وقـال الربهـان: ”هنـاك مـن أفزعتهـم (لم 

يسـّمهم) جوالتنـا، واعتقـدوا أننـا بصـدد 

التنّصل من االتفاق اإلطاري“.

وأضـاف أن ”القـوات املسـلحة ال تخطـط 

لالنقالب عىل ما اتفقت عليه، بل تسـعى إىل 

أن يتوافق السودانيون ويّتحدوا إلخراج البالد 

من وضعها الراهـن، وهي ماضية يف البحث 

عن الحلول التي يمكن أن تجمع الناس“.

وشـدد الربهان عـىل أن ”الجيـش ليس ضد 

أحـد، وقد وّقع عىل االتفـاق اإلطاري عىل أال 

ُيقـيص اآلخريـن، وأن يشـمل النقاش حول 

القضايا املتفق حولها كل القوى السياسـية 

عدا املؤتمر الوطني (حـزب الرئيس املعزول 

عمر البشري 1989-2019).

كما دعـا جميع األطراف ”للكـف عن املّيض 

بالعملية السياسـية بمعزل عن بقية القوى 

السياسية“.

ويف وقـت سـابق، قـال الربهان يف مناسـبة 

مشـابهة بمنطقة ”كبوشـية“ يف والية نهر 

النيـل: إن ”الجيـش ال يريـد أن يمـيض يف 

االتفاق اإلطـاري مع جهة واحـدة، بل يريد 

مشاركة الجميع يف تنفيذه“.

ويف 8 يناير/كانون الثانـي املايض، انطلقت 

املرحلـة النهائيـة للعمليـة السياسـية بني 

املوقعـني عـىل االتفـاق اإلطاري املـربم يف 5 

ديسمرب/كانون األول املايض من العسكريني 

واملدنيـني، للتوصل إىل اتفاق سـيايس نهائي 

وعادل.

واالتفـاق اإلطـاري شـاركت يف مشـاوراته 

اآلليـة الثالثيـة املكونـة مـن األمـم املتحدة 

واالتحاد اإلفريقي والهيئة الحكومية للتنمية 

”إيغـاد“، والرباعيـة املكّونـة مـن الواليات 

املتحدة وبريطانيا والسعودية واإلمارات.

ويهـدف االتفاق إىل حل األزمة السـودانية 

25 أكتوبـر/ ترشيـن األول  املمتـدة منـذ 

إجـراءات  الربهـان  فـرض  حـني   ،2021

اسـتثنائية منهـا حـل مجلـيس السـيادة 

وزراء  واعتقـال  االنتقاليـني  والـوزراء 

وسياسـيني وإعالن حالة الطوارئ وإقالة 

الوالة (املحافظني).

وقبـل إجـراءات الربهان االسـتثنائية، بدأت 

 2019 آب  أغسـطس/   21 يف  بالسـودان 

تنتهـي  أن  مقـررا  كان  انتقاليـة  مرحلـة 

بإجـراء انتخابـات مطلع 2024 ويتقاسـم 

خاللها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية 

عت مع الحكومة اتفاق  وحركات مسلحة وقَّ

سالم يف جوبا عام 2020.
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعالن
اىل املدعى عليه / سلوان عبد الكريم صبيح

اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣ قرارها الغيابي 
بحقك والقايض بإزالة شـيوع العقار تسلسـل ١٦٧/٢٢٥ رساي وذلك 

بيعاً وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء.
وملجهوليـة محـل اقامتك قـرر تبليغك بواسـطة صحيفتـني محليتني 
ولـك حق االعرتاض واالسـتئناف والتمييز خالل املـدة القانونية ووفق 

االصول.
القايض
حسني عبد حاتم

إعالن
اىل الـرشكاء (سـندس يوسـف عزيـز ومرتىض حسـن 
وانفـال حسـن حلـو) اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق 
االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك (زيد سامي منعم) بالبناء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (٣/١٢٧٠٦) املقاطعة (٤/

حي صدام) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
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بغداد/الزوراء:

أكـد رئيس هيئة النزاهة، حيـدر حنون، امس 

األحـد، ان العام الحايل سـيكـون «عام حصاد 

األمـوال»، فيما توعد بمحاسبة كلَّ من يستغل 

ة. الوظيفة للعبث باألموال العامَّ

وذكـر حنون خـالل لقائـه بإدارة وُمنتسـبي 

مكتـب تحقيـق الهيئـة يف ميسـان، بحسـب 

بيان لهيئة النزاهـة تلقته «الزوراء» ان «ملّف 

م األموال والكسب غري املرشوع له أهمية  تضخُّ

بـارزة»، الفتـاً إىل أنَّ «جرائـم الفسـاد ومنها 

ق منها، بيد أنَّ مالحقة  الرشـوة يصعب التحقُّ

أمـوال املُكلَّفني والتقّيص عنها كفيٌل بكشـف 

املصادر التي أثرى عربها البعض عىل حسـاب 

املال العام».

وشـدد عىل «تكثيف جهـود ُمديريَّات ومكاتب 

تحقيق الهيئة يف بغداد واملحافظات يف التقّيص 

والتحـرّي عن أموال املسـؤولني يف املُحافظات 

فـني والقطاع الخـاّص الذين يرتبطون  واملُوظَّ

بهم».

وتعهـد حنون بـأنَّ «يكون العـام الحايل «عام 

حصـاد األمـوال» والعمـل بـكلِّ قـوٍَّة واقتداٍر 

السـرتداد األموال وإعادتها إىل خزينة الدولة»، 

الفتـا  إىل «الخطـوات الحثيثـة التـي اتَّخذتها 

ة؛ بغية تفعيل  الهيئة والجهات األخرى املُختصَّ

ملّف االسرتداد وإخراجه من دائرة الترصيحات 

ة بإيداع ما يسـرتدُّ  إىل صناديـق الخزينة العامَّ

فيها».

ـرات تفاهٍم وتعاوٍن  ولفـت إىل «عقد عدَّة ُمذكَّ

رة تفاهٍم مع الجمهوريَّة  ثنائيٍَّة كان آخرها ُمذكَّ

الفرنسيَّة، وأخرى سرتى النور يف األيام املُقبلة، 

والتـي تهـدف لحثَّ الخطـى وتسـارع الزمن 

بإعـادة ما اختطفتـه يد الفاسـدين من قوت 

الشعب، سواٌء يف حقبة النظام البائد أو ما بعد 

٢٠٠٣»، مشـددا «أهميَّة تطوير وسائل العمل 

التحقيقيِّ وتنمية مهارات ُمحّققي للهيئة، بما 

ُيسـِهُم يف إنجاز اإلخبارات الحقيقيَّة والسعي 

الحثيـث للبحث والتقيصِّ عـن املعلومات التي 

ترد للهيئة».

ودعا حنـون «إىل أن يكـون التحقيق ُمتَّسـماً 

بأعـىل درجـات املهنيَّة وُمدعومـًا باألدلة التي 

ـن القضاء مـن إصدار القرارات املُناسـبة  تمكِّ

ين مـن الفاسـدين واملُتجاوزين  بحـقِّ املُقرصِّ

ة». عىل األموال العامَّ

وأشـاد «بعمل الفرق امليدانيَّة واإلنجازات التي 

قتها يف األسابيع املنرصمة»، واصفاً «إياها  حقَّ

بالوجـه الناصـع للهيئـة مـن خـالل االلتزام 

بُمقوِّمات العمل والدستور والقانون والحقوق 

والحريَّات».

واشتملت زيارة رئيس الهيئة ملُحافظة ميسان 

اللقـاء برئيـس محكمـة اسـتئناف املُحافظة 

محمد حيدر، إذ «تمَّ التأكيد عىل رفع مسـتوى 

التعـاون والتنسـيق بـني ُمديريَّـات ومكاتب 

ـة بالنظر يف  تحقيـق الهيئـة واملحاكم املُختصَّ

قضايـا النزاهـة، بما ُيسـِهُم يف رسعـة إنجاز 

القضايـا وإصدار القرارات بحقِّ الفاسـدين»، 

ُمبّيناً أنَّ «النزاهة والقضاء يٌد واحدٌة متماسكٌة 

ستحاسب بقوٍَّة كلَّ من ُتسوُِّل له نفُسُه تجاوَز 

صالحيَّاته واستغالل الوظيفة للعبث باألموال 

ة». العامَّ

وأكـد أنَّ «الهيئة تعمل بمعيَّـة القضاء وتحت 

ارشاف رئيـس مجلـس القضاء األعـىل (فائق 

زيدان) يف حملة مكافحة الفساد»، موضحا ان 

«الشـعب العراقّي سيلمس ويحصد ثمار هذه 

الرشاكة يف األيَّام واألشهر املقبلة».
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بغداد/الزوراء:
األحـد،  امـس  الصحـة،  وزارة  أعلنـت 
توجههـا نحـو الحوكمـة اإللكرتونيـة 
الـوزارة،  يف  العمـل  مفاصـل  لجميـع 
فيما أشـارت إىل آلية لتسـعري الفقرات 

العالجية يف الصيدليات األهلية.
وقـال املتحـدث باسـم الوزارة، سـيف 
البـدر، يف ترصيـح صحفـي إن «هنـاك 
توجهـاً حكوميـاً يف وزارة الصحة نحو 
الحوكمة اإللكرتونية واإلدارة املحوسبة 

لجميع مفاصل العمل وبالتدريج».
وأضاف البـدر أن «هذا املوضوع يحتاج 
إىل تدريـب ومتطلبات خاصة من ناحية 
التجهيـزات واملعدات التي سـوف تؤمن 
هـذه الحوكمـة ومـن ضمنهـا اإلدارة 
املحوسبة أو اإلدارة اإللكرتونية ملوضوع 

تخزين وتوزيع األدوية».
وتابع أن «من سياسـات وزارة الصحة 
ضمـن الربنامـج الحكومي هـي إعادة 
الدوائيـة،  السياسـة  بمجمـل  النظـر 

وحتما سـيكون هذا املوضوع جزءاً من 
إعادة النظر بهذه السياسـة بالتنسيق 
مـع الجهـات املعنيـة وأهمهـا نقابـة 

الصيادلة».

ولفت البـدر إىل أن «هناك آلية لتسـعري 
الفقرات العالجية يف الصيدليات األهلية»، 
مؤكـداً أن «الوزارة مسـتمرة بتطبيقها 

بالرشاكة مع نقابة الصيادلة».

بغداد/الزوراء:

اكـد قائد عمليـات دياىل، اللـواء الركن عيل 

فاضـل عمـران، امـس االحـد، توجيـه ٦ 

رضبات قاصمة للجريمة املنظمة.

ان»  صحفـي  ترصيـح  يف  عمـران  وقـال 

الجريمة املنظمة بكل عناوينها تمثل تهديدا 

لالمن واالسـتقرار الداخـيل وهي التقل عن 

فعل االرهابيني يف دياىل», مؤكدا ان «قياداته 

وضعت اسرتاتيجية شـاملة ملواجهتها من 

خالل تفعيـل الجهد االسـتخباري يرافقها 

سلسلة عمليات نوعية».

واضـاف ان» القيـادة وجهـت ٦ رضبـات 

قاصمة للجريمة املنظمة يف دياىل من خالل 

تفكيك واعتقال ابرز شبكاتها ودرء مخاطر 

التهريـب الذي وصل اىل مرحلة الصفر الول 

مرة بعد ٢٠٠٣ ، باإلضافة اىل كشف خيوط 

جرائم غامضة عدة واعتقال الجناة».

واشـار اىل ان» اعتمـاد اسـرتاتيجية االمن 

الشـامل يف مواجهة كل من يهدد االستقرار 

اولويـة لقيادة عمليات دياىل وما تحقق من 

نتائج يمثـل ثمرة جهود اسـتثنائية دامت 

ألشهر».

وكانـت قيـادة عمليـات ديـاىل نجحـت يف 

االطاحـة بالعديـد مـن الخاليـا االرهابيـة 

والجريمة املنظمة يف االسابيع املاضية».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة العـدل، امس األحـد، إطـالق رساح (٩١) حدثاً خالل 

شهر  كانون الثاني املايض.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» إن «املوقف الشـهري لدائرة 

إصـالح األحداث خالل  شـهر كانون الثاني املـايض بلغ العدد الكيل 

للمفرج عنهم ٩١ حدثاً بينهم ٣١ حدثاً موقوفني تم اإلفراج عنهم، 

و٣٩ حدثاً تخلية بعد قضاء مدة املحكومية، و١٩ باإلفراج الرشطي، 

وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب 

توصية شـعب البحـث االجتماعـي ومصادقة الجهـات القضائية 

باإلضافة إىل ٢ بإخالء السبيل».وأضافت أن «دائرة إصالح األحداث 

تتابع بشكل مستمر آلية  إطالق الرساح بعد إنتهاء كافة اإلجراءات 

القانونية، حرصاً  منها عىل إتمام عملها بالشكل األمثل  «

االنبار/الزوراء:
أعلن مدير مستشـفى الفلوجة 
للنسـائية واالطفـال التعليمـي 
بمحافظـة االنبار، عالوي محي 
العيساوي، امس األحد، تسجيل 
اعـىل نسـبة والدة خـالل العام 
املايض ٢٠٢٢ يف مدينة الفلوجة 

واملناطق املحيطة بها.
ترصيـح  يف  العيسـاوي  وقـال 
صحفي ان «مستشفى الفلوجة 
للنسـائية واالطفـال التعليمـي 
سـجل خـالل عـام ٢٠٢٢ نحو 
١٣ ألـف و٤١٥ حالة والدة حية 
وتعد هذه املحصلة االكرب نسبة 

لألعوام املاضية «. 

واضـاف ان» عـدد الذكـور بلغ 
نحو ٦٨٨٤ تربع اسم محمد عىل 
قائمة الذكور تـاله عيل واحمد 
للسنة الثالثة عىل التوايل»، مبينا 
ان» عدد االناث بلغ ٦٥٣١ تربع 
اسـم «ليان» االكثر اسـتخداما 
تـاله اسـم جنـات ثـم رزان ثم 

ميار وريان ».
مبينـا ان» معظم حاالت الوالدة 
لـم يحدث فيهـا اي مضاعفات 
تسـجيل  ودون  مرضيـة 
تشوهات خلقية»، موضحا ان» 
الكوادر الصحية يف املستشـفى 
اتخذت اجـراءات احرتازية غري 
مسبوقة للحيلولة دون تسجيل 

مضاعفات عرضية عند الوالدة»  
، مؤكدا «ان هذا العدد يعد االول 

من نوعه  «.
يشار اىل ان مستشفى الفلوجة 
يتخـذ  واالطفـال  للنسـائية 

اجراءات احرتازية تتضمن إلزام 
الجميع بارتـداء الكمامة ومنع 
الزيـارات للمـرىض وان يرافـق 
املريـض اداري واحـد فقط وال 

يسمح ألكثر من هذا العدد «. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديرية مكافحـة اجرام بغـداد، امس 
االحد، إلقـاء القبض عىل عصابـة متخصصة 

بالنصب واالحتيال عىل املواطنني.
وذكـرت املديريـة يف بيان ورد لــ «الزوراء» إن 
«مفارز مكتب القدس ملكافحة اإلجرام، تمكنت 
مـن إلقـاء القبـض عـىل عصابـة متخصصة 
بالنصـب واالحتيـال عـىل املواطنـني»، مبينة 
أن «عمليـة القبـض جاءت بعد أن اسـتنجدت 
املشـتكية بمفارزنـا املنتـرشة أثنـاء الواجـب 

حـول قيـام مجموعـة أشـخاص مجهولـني 
بالنصـب واالحتيـال عليها بمبلـغ (٣٠ مليون 
دينار) بحجـة ترصيف عملـة أجنبية (يورو) 
وهميـة ال قيمة لها بعد إقناع املشـتكية بأنهم 

خليجيون».
وأضافـت «تـم تشـكيل فريـق عمـل مختص 
وإجـراء الكشـف عـىل محـل الحـادث وجمع 
املعلومات بالطـرق الفنية وتتبع الجناة، حيث 
تم الوصول ألحد أفراد العصابة والقبض عليه، 
وبداللته جرى استدراج بقية املتهمني والقبض 

عليهـم بكمني محكم وبوقت قيايس ال يتجاوز 
ثالثة أيام».

وتابعـت: «ضبـط بحـوزة املتهمـني عجلتـني 
مستخدمتني يف الجريمة، فضال عن مبلغ (٢٥٠ 
ورقة من العملـة األجنبية املزورة) وتم تدوين 

أقوال جميع أفراد العصابة وهم ٥ متهمني».
واتم البيان: «اتخذت اإلجراءات القانونية بحق 
املتهمني وتوقيفهم وفق أحكام املادة ٤٥٦ من 
قانـون العقوبات لينالـوا جزاءهم العادل وفق 

القانون».

بغداد/الزوراء:
التجـارة، امـس  أعلنـت وزارة 
األحـد، انخفاض أسـعار املواد 
املدعومة، فيما حذرت  الغذائية 
بإجراءات   باألسـعار  املتالعبني 
قانونية.وقال مديـر عام دائرة 
يف  واملاليـة  التجاريـة  الرقابـة 
الـوزارة، ريـاض املوسـوي، يف 
ترصيح صحفي إن «الدائرة تقع 
عليها مسـؤولية كبرية ملتابعة 
السـوق املحيل وتقييم األسعار 
عىل مدار الساعة، وبالتايل لدينا 
اطـالع تام عـىل جميع أسـعار 
أن  الغذائية».وأوضـح  املـواد 
«الحملـة التي تقوم بها الوزارة 
املبـارش  البيـع  منافـذ  بفتـح 
لبعض املواد الغذائية وبأسـعار 
مدعومـة هـي ليسـت جديدة، 
وانمـا انطلقت قبل مدة، وبدأت 

تؤثر عىل انخفاض األسـعار يف 
األسـواق»، مؤكداً أن «الحمالت 
الكربى التي قامت بها الوزارة، 
أدت إىل خفـض أسـعار املـواد 
إىل  قبلنا».وأشـار  املدعومة من 
أن «الدائـرة لديهـا تنسـيق مع 
األمنيـة منهـا جهاز  األجهـزة 
األمن الوطني، ملتابعة كل املواد 
التـي يحتكرهـا بعـض التجار 
ذوي النفـوس الضعيفة، حيث 
تـم ضبط مـواد غذائيـة كانت 
مخزونـة  لغـرض االحتـكار يف 
أكثـر مـن محافظـة، واتخذنا 
اإلجـراءات القانونيـة بحقها». 
وأضـاف أن «اإلجـراءات التـي 
تتخذهـا الـوزارة ليـس الهدف 
منهـا رضب مصالـح التجـار، 
وانما لتنظيم العمل ملنافستهم، 
علمـاً أن أغلـب هـذه املنتجات 

هي محلية من القطاع الخاص، 
لذلك فإن الوزارة تدعم املنتجات 
املوسـوي  وحـذر  املحليـة». 
املتالعبني باألسـعار بأن «قوت 

املواطنني (خـط أحمر)، ولدينا 
القـدرة عـىل الوصـول ألغلـب 
املحتكريـن، واتخـاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم».
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بغداد/الزوراء:
امـس  الكهربـاء،  وزارة  كشـفت 
األحد، عن إجـراء تجربتني للجباية 
بغـداد،  العاصمـة  يف  االلكرتونيـة 
فيمـا أكـدت وجود حراك ودراسـة 
للسـيطرة  االلكرتونـي  للتحويـل 
عـىل الضائعـات وتعظيـم ايردات 

الجباية.
وقال املتحدث باسـم الوزارة احمد 
إن  صحفـي  ترصيـح  يف  مـوىس 
«وزارة الكهربـاء اتخذت جملة من 
اإلجراءات إلنهاء قضية التجاوزات 
عـىل الشـبكة الوطنيـة والحد من 
الضائعـات، من بينهـا التعامل مع 
املشـرتكني غري النظاميـني بصفة 
مسـتهلكني تقدم لهم الخدمة من 
خـالل دعمهـم بشـبكات التوزيع 
ونصـب العدادات بغية اسـتحصال 
أن  إىل  الفتـاً  الجبايـة»،  أجـور 
«التعامل مع تلك الفئة كمشرتكني 
يتعـارض مـع التصميم االسـاس 
للمدن بحسب دوائر البلدية وأمانة 

بغداد».
وأضاف أن «الـوزارة أعدت خططاً 
سرتاتيجة من بينها دراسة للميض 

االلكرتونـي  التحـول  بمشـاريع 
االلكرتونيـة  الجبايـة  ومشـاريع 
عرضـت لنقـاش مسـتفيض مـع 
مالكتها ومع األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء ومـع مجلـس الـوزراء»، 
مبينا أن «الـوزارة عملت بتجربتني 
للجباية االلكرتونية يف بغداد: األوىل 
يف جانـب الرصافـة تمثلت بمجمع 
بسـماية والثانية يف جانـب الكرخ 

وتمثلت بحي الجامعة».
وأشـار إىل أن «الوزارة عملت أيضا 
االلكرتونيـة  القـراءات  بتجربـة 
يف بعـض مـدن محافظـة كربـالء 
الزائريـن  مـدن  ومنهـا  املقدسـة 
كتجربة للميض بمشـاريع التحول 
االلكرتوني يف عمـوم املحافظات»، 
مؤكـدا أن «مجلـس الـوزراء خول 
وزارة الكهربـاء ان تمـيض بعقـد 
مـع الرشكات االستشـارية املعنية 

بمشاريع الشبكات الذكية».
االلكرتونـي  «التحـول  أن  وتابـع 
سيسـهم يف تحويل املشرتكني غري 
النظاميني اىل مستهلكني، باالضافة 
اىل تأهيل شبكات التوزيع وتعظيم 

موارد الجباية».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت األمانة العامـة ملجلس الوزراء، امس األحـد، إطالق خدمة تغيري 

اسم املشرتك بورقتي املاء والكهرباء بدون الحاجة للمراجعة.

وقـال املتحدث باسـم األمانة حيدر مجيد يف ترصيـح صحفي إن «دائرة 

مركز البيانـات الوطني يف األمانة العامة ملجلـس الوزراء أطلقت خدمة 

تغيري اسم املشـرتك يف ورقتي املاء والكهرباء عرب بوابة أور اإللكرتونية، 

مـن دون الحاجـة إىل مراجعة الدوائـر املعنية».وأضاف أن «اسـتحداث 

هـذه الخدمـات اإللكرتونية تباعـاً، تأتي ضمـن خطة األمانـة العامة 

ملجلـس الـوزراء يف أتمتة جميع الخدمـات الحكومية التي لها مسـاس 

مبارش مع املواطنني»، الفتاً إىل أن «ذلك يهدف إىل اختزال الوقت وتجاوز 

البريوقراطية، إضافة إىل الحد من حاالت التزوير والتالعب والفساد».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت هيـأة املنافـذ الحدوديـة، امـس األحد، ضبـط (٣) 

حاويـات مخالفة لرشوط االسـترياد يف منفذ ميناء أم قرص 

الشمايل.

وقـال املتحدث باسـم الهيأة يف بيـان تلقته «الـزوراء» : ان 

«هيـأة املنافذ الحدودية تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكل 

البضائـع يف منفـذ ميناء أم قـرص الشـمايل وبالتعاون مع 

مركز الكمرك تم ضبط (٣) حاويات حجم ٤٠ قدما تحتوي 

(معـدات زراعيـة وواجهـزة كهربائيـة ومالبـس متنوعة) 

جميعهـا مخالفـة لـرشوط وضوابـط االسـترياد لكونهـا 

تجاوزت املدة القانونية املسموحة عىل بقائها يف امليناء دون 

انجاز معامالتها الكمركية».

واضاف انه «تم تشـكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة 

وتنظيم محرض ضبـط أصويل وإحالتها عـىل مركز رشطة 

كمـرك ام قرص لعرض املوضوع أمام أنظار قايض التحقيق 

التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة».



 بغداد/ متابعة الزوراء:
كشفت وزيرة املالية، طيف سامي، 
امس األحد، عن الفوائد األساسـية 

من نظام اإلدارة املالية العامة.
وقالـت وزارة املالية يف بيان اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: ان ”وزيـر املالية 
طيف سامي عقدت، امس، اجتماعا 
مشـرتكا مـع فريـق البنـك الدويل 
واعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة 
بتنفيذ مرشوع نظام اإلدارة املالية 
العامـة IFMIS، بحضـور عدد من 
املعنيـة  للدوائـر  العامـني  املـدراء 

بمرشوع (أفِمس)“.
ناقـش  ”اإلجتمـاع  ان  مبينـة   
املخرجـات املصـادق عليهـا خالل 
واسـتعراض  السـابقة،  الفـرتة 
املراحـل القادمـة لتنفيـذ املرشوع 
وفـق التوقيتـات الزمنيـة املحددة 
والُكلـف املرصودة، فضال عن بحث 
مـدى اسـتجابة النظام مـع باقي 
األنظمة الفرعية مثل إعداد املوازنة 
املشـرتيات  وأنظمـة  االتحاديـة 
واملدفوعات واألصول الثابتة ونظام 
الرواتـب ونظام اإليـرادات واالدارة 

النقدية“.
وتابعـت ان ”الوزيرة اسـتمعت اىل 

عرض تفصييل حول تصميم وتنفيذ 
املراحل القادمة للمرشوع، وعالقته 
املبـارشة بنظـام حسـاب الخزينة 
املوحـد، عـىل النحـو الـذي يالئـم 
طبيعـة النظام املايل واملحاسـبي يف 
العـراق، فضال عمـا يقدمه تطبيق 
النظام من مزايا اإلسـتخدام األمثل 

للموارد النقدية للدولة“.
”الفوائـد  ان  الوزيـرة  واكـدت 
األساسية من النظام هي قدرته عىل 
تحسـني التقارير املاليـة واإلدارية 
وهيكل حسابات شـامل للحكومة 
االتحادية وتوحيد هيكل الحسابات 

لـدى الهيئات املسـتقلة، إضافة اىل 
إصدار التقاريـر وفقاً لإلحصائيات 
املاليـة الحكوميـة ووضـع أسـس 
الحسـابات الالمركزية يف الوزارات 
االتحادية، واعتماد نظام معلوماتي 
محاسـبي معرتف به دولياً ونظام 
معلوماتـي عـىل أحـدث مسـتوى 
دويل مـن الناحية الفنيـة والعلمية 
وتحسني عمليات املراقبة والتدقيق، 
فضال عـن تحسـني إدارة اإليرادات 
والتدفقـات  والنقـد  واملرصوفـات 
النقدية وحسابات الرواتب ومتابعة 

حسابات تكاليف املشاريع“.

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

حساب الحواالت الخارجية.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 82 مليونا و134 الفا و460 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقع 57 
مليونـا و400 الف دوالر، فيما ذهبـت البقية البالغة 24 مليونا و734 الفا 

و480 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 18 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 14 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 211 رشكة.
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 اكـدت اللجنـة املاليـة النيابية، امس 
االحـد، ترقـب وصـول موازنـة العام 
الجاري نهاية األسبوع الجاري، مبينة 
ان املوازنـة سـتنهي ازمـة املضاربة 

بالدوالر وسرتفع من قيمة الدينار.
 وقـال عضـو اللجنة، جمـال كوجر، 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”الحكومـة 
عازمة عىل ارسال املوازنة خالل األيام 
املقبلـة، ومـن املتوقـع وصولهـا اىل 

الربملان نهاية األسبوع“.
ان  يمكـن  ال  ”االزمـة  ان  وأضـاف 
تستمر بشأن الدوالر، لذلك فإن إقرار 
املوازنة مؤرش إيجابي وتحسني قوي 
للدينـار العـراق كونها سـتنفق نحو 
200 تريليون دينار يف السـوق مقابل 

ترصيف الدوالر“.
وأشـار اىل ان ”مالمـح املوازنة للعام 
الجاري مختلفـة جذريا عما كانت يف 
األعوام السابقة، وستتضمن إجراءات 

إصالحية ضمن املنهاج الحكومي“.
وكانـت اللجنـة املاليـة النيابيـة، قد 
كشفت، الخميس املايض، عن عزمها 
تشـكيل لجنـة ملتابعة تأخر إرسـال 
داعيـة  املوازنـة،  قانـون  مـرشوع 
الحكومة إىل اإلرساع يف إرسال مسودة 
مـرشوع قانـون املوازنـة االتحاديـة 

لعام 2023 إىل مجلس النواب. 
مـن جانب متصـل، اكد عضـو لجنة 

االقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، 
يارس الحسـيني، انه لن تكون هنالك 
موازنـة مـا لم يسـتقر سـعر رصف 
الدوالر.وقال للوكالة الوطنية العراقية 
لألنباء ”نينا“: ان تذبذب سعر الدوالر 
لـه تأثريات سـلبية كبرية عـىل واقع 
املواطن العراقي الذي سـتربز نتائجه 
قريبـا ان لـم تجـد الحكومـة حـال 

رسيعا.واضاف الحسـيني: ان سـعر 
رصف الدوالر لن يسـتقر ما لم يوافق 
العراق عىل ربـط انبوب النفط برصة 
-عقبة وتسليم االدارة املالية العراقية 
بيد البنك الفيدرايل االمريكي بالشـكل 
الـذي يؤمـن ألمريـكا عـدم وصـول 
دوالرهـا اىل دول املحـور الرشقي.من 
جهة متصلة، توقعت لجنة االستثمار 

النيابية تراجع سـعر رصف الدوالر يف 
األسواق املحلية.

وقـال نائـب رئيـس اللجنة، حسـني 
 ” صحفـي:  ترصيـح  يف  السـعربي، 
مشكلة ارتفاع أسـعار رصف الدوالر 
تحـل داخليـاً وخارجيـاً“. مبينـا ان 
”الحـل الخارجـي يكـون مـع البنك 
الفيدرايل االمريكي واللقاء الذي حصل 

مؤخراً يف اسـطنبول انعكـس إيجابياً 
عىل أسعار الرصف“.

أسـعار  تراجـع  ”نتوقـع  وأضـاف 
الـرصف وتذهب اىل االسـتقرار إال ان 
الحكومة بحاجة اىل عمل جاد يمكنها 
مـن السـيطرة عـىل تهريـب األموال 
والسـيطرة عىل املضاربـات الداخلية 
من بعض التجار الذين حاولوا احتكار 
البضاعـة، وان تحديد هـذه املواضيع 
يحتـاج اىل انتبـاه وعمل جـاد ملراقبة 

املصارف“.
وبهدف مواجهة أزمة أسعار الرصف، 
التقـى محافـظ البنـك املركـزي عيل 
العالق والوفـد املرافق له، خالل األيام 
الثالثـة املاضيـة، يف تركيـا، مسـاعد 
برايـن  األمريكيـة  الخزانـة  وزيـر 
أزمـة  تداعيـات  نيلسـون، ملناقشـة 
الـدوالر وانعكاسـاتها عـىل األوضاع 

االقتصادية يف البالد.
وأصدر البنك العراقي الحزمة الطويلة 
األوىل من التسهيالت لتلبية الطلب عىل 
الـدوالر، يف جانبي النقـد والتحويالت 
الخارجيـة، ملواجهة أزمـة االرتفاع يف 

أسعار رصف الدوالر.
ومن بني اإلجراءات الجديدة، بحسـب 
بيـان للبنـك: ”زيـادة سـقف البيـع 
النقـدي ألغـراض السـفر إىل 7 آالف 
دوالر شـهرياً، ويكون بيعها للبالغني 

(18 سنة فأكثر) حرصاً“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية، 
حامد يونس، امـس األحد، حرص 
وزارة النفـط عـىل دعم مشـاريع 
زيـادة الطاقة االنتاجيـة للمصايف 
العراقيـة وتحسـني نوعية وجودة 
املنتجات النفطية وفق املواصفات 
االوروبيـة (يـورو 5).. جـاء ذلـك 
خـالل ترؤسـه االجتمـاع القيادي 
لقطاع التصفيـة بحضور عدد من 
الـوزارة  مديـري رشكات ودوائـر 
ونخبـة مـن املـالكات الهندسـية 
والفنيـة، وفقـا لبيان صـادر عن 

وزارة النفط امس.
ونقـل البيان عن يونـس قوله: ان 
الـوزارة وضمن خططهـا ماضية 
يف مشـاريع تطوير البنـى التحتية 
لقطـاع التصفية، اضافـة اىل بناء 
عـدد مـن وحـدات تحسـني كافة 

املنتجات النفطية ومنها البنزين.
الجنـوب  مصـايف  ان  إىل:  واشـار 
ستشهد خالل الفرتة القادمة تنفيذ 
عدد من مشـاريع تطويـر وتأهيل 
وحدات االزمرة وتحسـني البنزين، 
وتنصيـب وحـدات جديـدة ملجمع 
 (FCC) التكسـري بالعامل املساعد
بالتعـاون مـع احـدى الـرشكات 
اليابانيـة الرصينة، وتعـد األوىل يف 
العراق، وتتمتع بتقنية رفع نسـبة 
كفـاءة وطاقة املنتجـات البيضاء 
املصـايف وبجـودة  مـن مخلفـات 

عالية.
مبيناً: إن مرشوع مجمع التكسري 
 (FCC) بالعامل املسـاعد للسوائل
يهـدف اىل توفري منتجـات نفطية 
بجـودة عاليـة وفـق املواصفـات 
يعمـل  إذ   ،(5 (يـورو  االوروبيـة 
املرشوع عىل انتاج منتجات نفطية 
ذات قيمة مضافة عالية كالبنزين 
والديزل وفق املواصفات القياسية 

واملعايري البيئية.
وبحـث االجتمـاع ايضـا الخطـط 
املستقبلية واملشاريع الهادفة ذات 
الجـدوى االقتصاديـة التـي تعمل 
الوطنـي  الجهـد  رشكات  عليهـا 
بغيـة تحقيـق االهـداف املرجـوة 
مـع رضورة االهتمـام بمسـتوى 
الخدمـات التي تقدمهـا الرشكات 
املجـاالت، والعمـل عىل  بمختلـف 

ايجاد الحلول املناسـبة للمعوقات 
العمـل وفـق  تعـرتض  قـد  التـي 
التوقيتـات الزمنيـة املخطـط لها 
خدمة للصالح العام، وفقا للبيان.

إدارة  أعلنـت  اخـر،  جانـب  مـن 
معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، أن صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغت نحو 8 ماليني برميل 

يف شهر كانون الثاني املايض.

وقالـت االدارة يف جدول لها اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: إن ”العراق صدر 
مـن النفط الخـام اىل امريكا خالل 
شـهر كانون الثاني املايض 7.874 
ماليـني برميل، وبمعـدل 254 ألف 
برميل يوميا، منخفضا عن شـهر 
كانـون االول الذي بلغت الصادرات 
النفطيـة العراقية فيـه إىل أمريكا 
8.928 ماليني برميل وبمعدل 288 

ألف برميل يوميا.
واضافت ان ”العـراق صدر النفط 
الخام ألمريكا خالل األسبوع األول 
مـن شـهر كانـون الثانـي بمعدل 
150 الـف برميل يوميا، فيما صدر 
متوسـط 201 الف برميل يوميا يف 
االسـبوع الثاني، وصدر متوسـط 
195 الف برميل يوميا يف األسـبوع 
الثالـث ”، مشـريا اىل ان ”صادرات 
االسـبوع الرابـع بلغـت 489 الف 

برميل يوميا“.
وذكـرت إدارة معلومـات الطاقـة 
األمريكية أن ”العراق جاء باملرتبة 
الرابعة يف صادراتـه ألمريكا خالل 
الشـهر املـايض بعد كل مـن كندا، 
واملكسـيك، والسـعودية، واملرتبـة 
الثانيـة عربيا بعد السـعودية التي 
بلغت األخرية صادراتها ألمريكا 15 
مليونا، و438 الـف برميل يوميا“، 
مبينـة ان ”كنـدا جـاءت باملرتبـة 
األوىل كأكثـر دولة مصـدرة للنفط 

ألمريكا تليها املكسيك.

ÂÌç‰j€a@ÒÜÏu@µè•Î@¿bó‡‹€@ÚÓubn„�a@Ú”b�€a@ÒÜbÌå@…Ìäbìfl@·«á€@⁄ãzn„@Z¡–‰€a

@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@…Ói@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@82

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة التخطيـط العراقيـة، امس االحد، أن متوسـط دخـل الفرد 

العراقي بلغ 7 ماليني دينار خالل املؤرش الخاص بالعام 2022.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف حديث صحفي: إن 
”متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل باألسعار الجارية بلغ ما بني 6.5 

اىل 7 ماليني دينار خالل العام املايض“.
وأضاف أن ”ارتفاع أسـعار النفط سـاهم يف ارتفاع متوسط نصيب الفرد 
مـن الناتـج املحيل“، مبينا أن ”متوسـط دخـل الفرد يحتسـب من خالل 

تقسيم الناتج القومي اإلجمايل عىل عدد السكان البلد“.
وحصـة الفـرد أو دخلـه، هو مـؤرش اقتصـادي يقيـس درجـة التنمية 
االقتصادية يف بلد ما وأثرها االجتماعي، ويتم ذلك من خالل قسـمة قيمة 

الناتج املحيل اإلجمايل عىل عدد السكان.
ويعتمد العراق وهو من الدول الريعية بشـكل شبه تام يف موازنته العامة 
عـىل النفـط، فبعد أن مر بظـروف اقتصاديـة صعبة خـالل العام 2020 
نتيجة انخفاض أسـعار النفط وتفيش فريوس كورونا، ارتفعت االسـعار 
مرة اخرى يف نهاية العام 2021 وبداية 2022 لتتجاوز 100 دوالر للربميل 

الواحد بعد اندالع الحرب بني روسيا وأوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
وجـه مرصف الرشـيد الحكومـي، امس األحـد، فروعه باسـتقبال معامالت 

القروض ولكل القطاعات بعد إطالق الخطة االئتمانية لعام 2023.
ودعـا املرصف يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“ ”املواطنـني الراغبني بالحصول عىل 
الخدمات املرصفيـة اىل مراجعة فروع املرصف يف بغـداد واملحافظات لتقديم 
طلباتهم وترويج املعاملة“. واوضح ان ”السـلف االلكرتونية سـيتم إطالقها 

الحقا“.
وكان مـرصف الرشـيد، اعلن يـوم الخميـس (1 / 12 / 2022) ايقاف منح 

االئتمان بكل أنواعه (السلف والقروض).
وأوضح ان ”قرار اإليقاف جاء ألغراض التطبيق السنوي، عىل أن يتم استئناف 

العمل بداية العام املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة بغداد 
بشكل طفيف، فيما اسـتقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

األحد.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي 425 الف دينار، وسـعر الـرشاء 421 الف دينار، 

فيما كانت اسعار الذهب ليوم السبت 423 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 391 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 425 الف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 395 الفاً و405 آالف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهـب عيـار 24 بيـع 495 ألف دينار، وسـجل عيـار 22 بيـع 455 ألف دينار 
وسـجل عيـار 21 بيـع 435 ألف دينـار، فيما سـجل عيار 18 بيـع 370 الف 

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

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع البنك الدويل تباطؤ معدل النمو االقتصادي يف العراق خالل عامي 2023 
و2024.وقـال البنك يف تقرير له اطلعت عليه ”الـزوراء“: انه من ”املتوقع أن 
يتباطأ معدل النمو يف منطقة الرشق االوسـط وشمال افريقيا ليحقق 3.5% 
يف العـام 2023 و%2.7 يف العـام 2024“. مبينا ان ”التباطـؤ يعود اىل تراجع 
الطفـرة التي حققتها البلدان املصدرة للنفـط حيث انه من املتوقع أن يتباطأ 
النمـو مـن %6.1 يف العـام 2022 اىل %3.3 يف العـام 2023 و%2.3 يف العـام 
2024“.واشـار اىل انه من املتوقـع ان ”يتباطأ النمو يف العراق اىل %4 يف العام 

2023 واىل %2.9 يف العام 2024 اي اقل من مستويات ما قبل الجائحة“.
مبينـا انه من املرجح ان ”يؤدي نقـص امدادات املياه والكهرباء، باإلضافة اىل 
ما تشهده البالد من حالة عدم االستقرار السيايس والعنف اىل عرقلة جهودها 

يف تحقيق معدالت نمو اقوى“.

بغداد/ الزوراء:
توقـع الخبري االقتصادي، ضياء محسـن، امس االحد، انجالء أزمة الدوالر 
فور تطبيق إجراءات البنك املركزي الجديدة، مبينا ان األسـواق ستدخل يف 

عدة مراحل لحني االستقرار الكيل.
 وقال محسـن يف ترصيح صحفي: ان ”االتفاق بني البنك املركزي العراقي 
والفيدرايل األمريكي واإلجراءات الحكومية أسـهمت بخفض سـعر رصف 

الدوالر بشكل كبري مما منح الزخم الكبري لتحريك السوق ”.
وأضـاف ان ”الوضع سـيختلف جذريا عمـا قبل االتفاق الـذي جرى بني 
املركـزي العراقي والفدرايل األمريكي ”. مشـريا اىل ان ”األسـبوع الجاري 
سيشهد تحرك السوق التجارية بعد ان توقفت بسبب الرتقب وما ستؤول 
إليه حالة تذبذب وسعر رصف الدوالر من خالل بدء تطبيق تعليمات البنك 
املركزي بالسـماح للبنوك واملصارف العراقية بيع الدوالر بسعره الرسمي 

وفق ضوابط وتعليمات املركزي والتي ستطبق من اليوم االحد ”. 
وعانـى سـوق بورصـة الدوالر يف العـراق مـن اضطرابات يف اسـعار بيع 

والرشاء بسبب عدم وضوح الرؤية حيال تقلبات السوق.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبـري االقتصـادي، الدكتـور نـارص الكنانـي، ان 90 باملئة من 
اإليرادات النفطية يتم تهريبها اىل خارج البالد من خالل الحواالت السوداء 
للحصول عىل سـلع وبضائع مختلفة. وقـال الكناني يف ترصيح صحفي: 
ان ”الحكومة تسـعى لتخفيض سـعر رصف الدوالر، ولكن املوضوع اكرب 
من حجمها، خصوصا ان هناك مشـاكل تتعلق بتهريب العملة والحواالت 
السـوداء، إذ ان الكثـري مـن االسـتريادات املتعلقـة باأللبسـة واألجهـزة 
الكهربائية واألدوية وقطع غيار السـيارات واملـواد املنزلية، فإنها جميعا 
تدخل العراق من خالل الحواالت السـوداء، أي من خالل مبالغ تخرج من 
البلد بشـكل غري رسـمي“. وأضاف ان ”هناك نحو 60 مليار دوالر تخرج 
من العراق سنويا و90 باملئة من هذا املبلغ هو حواالت سوداء، يف حني ان 
املبالـغ التي تخرج من الدولة لصالح وزارة التجارة ورشكة كيماديا فإنها 
تفتح اعتمادات رسمية بمبلغ ال يتجاوز مليار دوالر“. وبنّي ان ”90 باملئة 
من اإليـرادات النفطية تذهب خارج العراق من خـالل التهريب واملتاجرة 
واسـترياد البضائع من خالل الحواالت السوداء، وبالتايل فإن ملف الدوالر 

يحتاج اىل إجراءات كبرية من اجل السيطرة عليه“.

@Üã–€a@›ÇÜ@¡éÏnfl@Z¡Ó�Én€a
äb‰ÌÜ@µÌ˝fl@7@ÏÆ@Õ‹i

No: 7894   Mon    6     Feb    2023العدد:   7894    االثنين   6    شباط   2023

@áˆaÏ–€a@Â«@—ìÿm@ÚÓ€bæa@ÒãÌåÎ
Úflb»€a@ÒäaÜ�a@‚bƒ„@Âfl@ÚÓébé˛a

@Übón”¸a@Ïπ@˚†bjni@ÚÓ€ÎÜ@pb»”Ïm
2024Î@2023@fi˝Ç@Ô”aã»€a

@Úflåc@ıbËn„a@…”ÏnÌ@Übón”a
›j‘æa@ Ïjé˛a@…‹�fl@ä¸Îá€a

@paÜaãÌ�a@Âfl %@90@Z7jÇ
ıaÜÏè€a@p¸aÏ®bi@lãËm@ÚÓ�–‰€a

@p˝flb»fl@fibj‘nébi@ÈuÏÌ@áÓíã€a
Úœb◊@pb«b�‘‹€Î@üÎã‘€a

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ‹€@—Ó–†@ÜÏ»ñ



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7894   Mon    6     Feb    2023العدد:   7894    االثنين   6    شباط   2023

@Ô‹Ìåa5€a@bËœ6´@Ïÿìm@ëäaÏ‰€a@ÒäaÜg
b‡Ó€@Ï„Îãi

بغداد/ متابعة الزوراء:
نجـح نـادي الزوراء الريايض يف تسـجيل العبيه الجديدين اليمني عمر الداحي والسـوري عيل بشـماني لدى 
اتحاد الكرة.وقال مدير فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق إن ”نادي الزوراء سجل العبيه الجديدين اليمني 
عمر الداحي والسـوري عيل بشماني رسـمياً لدى اتحاد الكرة“.وأضاف ”الالعبان سـيصالن يوم غد الثالثاء 
لالنخـراط بالتدريبات تمهيـداً لالنضمام لقائمة الفريـق يف مباراة نفط البرصة يوم الجمعـة املقبل“.وفيما 
يخص املحرتف الربازييل برونو ليما، أوضح عبد الرزاق أن ”إدارة نادي الزوراء تقدمت بشـكوى رسـمية ضد 
محرتفها الربازييل برونو ليما يف لجنة شـؤون الالعبني لعـدم التحاقه بالفريق رغم حصوله عىل مقدم العقد 

والبالغ ٥٠ الف دوالر“. يذكر ان فرتة االنتقاالت يف العراق ستنتهي منتصف ليل اليوم االثنني.

ãºcÎ@ã–ñc

Òãój€a@¡–„@‚bflc@‚ÏÓ€a@ÚÌÏv‹€@Új»ñ@ÚËuaÏflÎ@¬b‘„@t˝ri@ÊbèÓfl@Âfl@ÜÏ»Ì@ıaäÎç€a

bÓ„b�Ìãi@¿@%b»€a@Ú€Ï�ji@⁄äbìÌ@=æaäbj€a@Úybjè€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أعلـن نـادي أمانة بغـداد الريايض تعاقـده مع الالعب الـدويل األردني 
يوسـف الرواشدة.وكان الرواشدة قريبا من االنتقال إىل الديوانية لكنه 
غرّي وجهته بسـبب حالة عدم االستقرار الفني التي يشهدها الفريق.

وسـيلعب الرواشـدة لفريق أمانـة بغداد حتـى نهايـة دوري الدرجة 
األوىل، ومن ثم سـيعود إىل األردن، لتحديد وجهته املحلية املقبلة.وكان 
الرواشـدة قد بدأ مسريته مع العربي، ومثل العديد من األندية املحلية، 
منهـا ”الجزيرة والرمثـا والفيصيل“.ويعترب الرواشـدة، الذي يشـغل 
مركز الجناح األيرس، من الالعبني املميزين عىل مستوى الكرة األردنية، 
ولعب ملنتخب النشامى لسنوات طويلة، كما خاض تجربة احرتافية يف 
قطر.وشـهدت املالعب العراقية يف األيـام املاضية انتقال عدد كبري من 

العبي األردن، نظرا لتأخر انطالق املوسم املحيل إىل أيار املقبل.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:
األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  دعـا 
الوطنية العراقيـة رعد حمودي 
الجمعيـة العاّمة للجنة األوملبية 
لالنعقاد يف إجتماعها االعتيادي 
الـدوري السـنوي، وذلـك عنـد 
السـاعة الحاديـة عـرشة مـن 
املوافـق  السـبت  يـوم  صبـاح 
للحـادي عـرش مـن شـهر آذار 
املقبـل بمقـر اللجنـة األوملبيـة 
العاصمة  بشـارع فلسـطني يف 

بغداد.
أعلن ذلك مدير االعالم يف اللجنة 
العراقيـة،   الوطنيـة  األوملبيـة 

مبينـاً أن ”عـىل جميـع أعضاء 
الجمعية العاّمة مراجعة األمانة 
العامـة لتسـلم الدعوة بشـكل 
رسـمي باليد، ومن األمني العام 

حرصاً“.
ان االجتماع االعتيادي  وأضاف: 
يجـري إنعقاده، بشـكل دوري 
سـنوي، عىل وفق الفقرة 1 من 
املادة 25 من النظام الداخيل رقم 
1 لسـنة 2020 املعـدل، ”وذلـك 
للتداول بأبرز معطيات املشـهد 
األوملبـي العراقـي ومناقشـتها 
من قبـل الجمعية العاّمة للجنة 

األوملبية“.

@Ô€Îá€a@…fl@á”b»nÌ@ÜaáÃi@Ú„bflc
ÒáíaÎã€a@—éÏÌ@Ô„Üä˛a
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تقـام اليوم االثنني خمس مباريات ضمن 
منافسات الجولة الخامسة عرشة لدوري 
الكـرة املمتـاز، حيـث يسـتضيف ملعب 
النجـف االوملبـي لقـاء يجمع بـني نفط 
الوسـط وضيفه القادم من شمال العراق 
فريق زاخـو، ويواجه فريق النفط ضيفه 
نوروز عىل ملعب الشعب الدويل، ويحتضن 
ملعب فرانسو حريري لقاء اصحاب الدار 
فريـق اربيل وضيفه القادم من العاصمة 
بغـداد فريـق الصناعـة، ويواجـه فريق 
الطلبة منافسـه فريـق الكرخ عىل ملعب 
نادي الزوراء الريـايض وتختتم مباريات 
اليـوم بلقاء يجمـع فريق القـوة الجوية 
وضيفـه القـادم مـن محافظـة البرصة 
فريـق نفط البـرصة عىل ملعب الشـعب 

الدوري. 
ويف مباريـات االمس، حقق فريق دهوك 
فوزا مهمـا عىل ضيفه كربـالء صاحب 
االرض والجمهور بهـدف احرزه الالعب 
شافيو ماموني ضمن منافسات الجولة 
الكـرة  دوري  مـن  عـرشة  الخامسـة 

املمتاز.
وتغلـب الـزوراء عـىل مسـتضيفه نفط 
ميسـان (1-3) يف ملعب ميسان األوملبي، 
وسـط حضور جماهريي زاد عىل 20 ألف 

مشجع.

تقـدم الـزوراء عن طريق عـالء عباس يف 
الدقيقـة 37، وأضـاف سـعد عبـد األمري 

الهدف الثاني يف الدقيقة 45+2.
وقلص بنيامني أكور الفارق لنفط ميسان 
يف الدقيقـة 54، فيمـا عـاد عـالء عباس 
ليضيـف الهدف الثالث للزوراء والثاني له 

يف الدقيقة 83. 
ورفـع الـزوراء رصيـده إىل 30 نقطـة يف 
صدارة الرتتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد 
نفط ميسـان عنـد النقطـة 22 يف املركز 

الثامن.  
الشـوط  يف  الفـرص  الفريقـان  تبـادل 
األول، وظهـر الضيوف بصـورة أفضل يف 
االسـتحواذ عىل منطقة العمليات، يف ظل 
تحـركات سـعد عبد األمري ولـؤي العاني 

ومراد محمد.
وأنقذ حارس مرمى نفط ميسـان مهدي 
هاشـم فريقه من عدة محـاوالت خطرة 
للـزوراء جاءت عـن طريق عـالء عباس 

ومراد محمد.
ويف املقابل حاول ياسني سامية وبنيامني 
أكـور تهديـد مرمى جـالل حسـن الذي 

تصدى ألكثر من تصويبة.
وجـاء الهـدف األول للزوراء بعـد فاصل 
مهاري من جهة اليسار ملراد محمد، الذي 
لعب عرضية متقنة أكملها بسهولة عالء 

عباس يف شباك أهل الدار.

وكاد جعفـر نـارص أن يعـادل النتيجـة 
مليسـان لوال براعة جالل حسـن يف الذود 

عن مرماه.
ووجـه سـعد عبد األمـري رأسـية جميلة 
أبعدها برباعة مهدي هاشم إىل ركنية، ثم 
استغل عبد األمري بعدها الهفوات الدفاعية 
لنفط ميسـان وسجل الهدف الثاني قبيل 

نهاية الشوط األول بلحظات.
ويف بدايـة الشـوط الثانـي، نجـح نفـط 
ميسـان يف تقليص الفـارق عرب محرتفه 
النيجـريي بينيامني أكور، بعد اسـتغالله 

كرة عرضية تابعها بتصويبة يف الشباك.
وتواصلت الفواصـل الهجومية للطرفني، 
فأهدر بنيامني وسـامية فرصـا جديدة، 
وسـط تألق الحارس جالل حسـن ودفاع 

الزوراء.
وعـاد الضيـوف للسـيطرة عـىل وسـط 
امليـدان، وهدد عالء عبـاس مجددا مرمى 

ميسان، لكن كرته علت العارضة بقليل.
ونجح عباس يف اسـتغالل خطأ مشـرتك 
من حارس ميسـان ودفاعه، ليسدد كرة 
قوية وضعها عىل يسـار مهدي هاشـم، 
معلنا تسـجيل هدفـه الشـخيص الثاني 

والثالث لفريقه باملباراة.
وأجرى أيوب أوديشـو مدرب الزوراء عدة 
تبديالت دفاعية للحفاظ عىل تقدم فريقه، 

الذي نجح يف كسب اللقاء (3-1).

بغداد / حسني الشمري:
الجيـش   يحتضـن مسـبح نـادي 
االوملبـي تدريبات اتحاد السـباحة 
الباراملبي الذي يسـتعد للمشـاركة 
يف بطولـة العالـم التي سـتقام يف 
بريطانيا للمدة من الثاني عرش من 
شـهر اذار املقبـل ولغاية العرشين 
منه.وقـال االمـني املسـاعد للجنة 
الباراملبية ورئيس اتحاد السـباحة 
يواصـل  فـرز:  هاشـم  الباراملبـي 
منتخبنا الوطني تدريباته املنتظمة 
تحت ارشاف مدربه سمري صبحي 
بطولـة  يف  للمشـاركة  تحضـريا 

العالـم التـي سـتجري احداثها يف 
مدينة شيفيلد الربيطانية مشاركة 
واسـعة ومهمة من خرية سباحي 

منتخبات العالم.
واضاف فـرز: ان هذه البطولة تعد 
مـن البطـوالت املهمـة والصعبـة 
وهـي باكـورة منهاجنا السـنوي  
للعام الحايل الذي نطمح بأن يكون 
موسـم حصد االنجازات واالوسمة 
امللونة بعد ان ختامنا العام املايض 
بحصيلة وفرية من االوسمة والتي  
وصلت اىل 19وساما ملونا يف بطولة 

مرص الدولية.

للجنـة  املسـاعد  االمـني  واشـار 
الباراملبيـة اىل: ان وفدنـا سـيتالف 
من املتحدث رئيسـا للوفد وسـمري 
صبحـي مدربـا اضافـة اىل اربعـة 
سباحني وهم كل من قاسم محمد 
ومصطفـى  هاشـم  ومصطفـى 
عماد ومحمد عـالء، ونحن بدورنا 
نعـول عليهم كثريا يف نيل اوسـمة 
الفوز عىل الرغم من قوة املنافسني  
والتي ستؤكد تفوق سباحينا ليس 

عربيا او اسيويا بل عامليا.
واختتـم رئيـس اتحـاد السـباحة 
حديثـه   فـرز  هاشـم  الباراامبـي 

بالقول: نتطلع اىل ان يكون ابطالنا 
الرقـم الصعـب يف هذه املشـاركة 
املهمـة التي سـتحظى بمشـاركة 
واسـعة من افضل سـباحي العالم 
مـن اسـيا وافريقيـا واوربـا كـي  
يف  نؤكـد حسـن سياسـة عملنـا 
ملثـل  سـباحينا  وتحضـري  اعـداد 
هكذا اسـتحقاقات خارجية مهمة 
لتحقيـق هدفنا املنشـود يف خطف 
اوسمة الفوز واملنافسة عىل املراكز 
االوىل العتـالء منصات التتويج عىل 
الرغم مـن صعوبة املهمـة بوجود 

خرية ابطال منتخبات العالم.
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بغداد/ محمد خليل- قحطان املالكي:

اكـد مـدرب املنتخـب االوملبـي رايض 

شنيشل انه أبلغ االتحاد العراقي لكرة 

القدم بعـدم موافقته عىل  املشـاركة 

يف منافسـات بطولة غرب آسـيا التي 

العربيـة  االمـارات  دولـة  يف  سـتقام 

املتحدة خـالل شـهر اذار املقبل بديال 

عن املنتخب الوطني.

واضاف: انه لم يطلع بشكل كامل عىل 

مستويات العبي املنتخب األوملبي حتى 

اآلن بل ان  اتمام تسـجيلهم باملنتخب 

هو مجرد حرب عىل ورق. مشريا اىل: انه 

يحتـاج إىل تجمع ومباريـات تجريبية 

قبل املشـاركة يف بطولـة بحجم غرب 

آسـيا ألنه ليس من املعقول أن أشارك 

بمنتخـب ال أعرف مسـتويات العبيه، 

وبالتايل ستكون املهمة صعبة بالنسبة 

له ولالعبني ايضا.

وتابـع شنيشـل: ان صعوبـة مهمـة 

يف  تكمـن  األوملبـي  املنتخـب  تدريـب 

األعمـار املحددة لالعبـني وهذا صعب 

مهمتي يف البحث عن العبني للمنتخب، 

فحتـى اآلن لـم يجد قلب دفـاع بعمر 

يسـمح لـه باملشـاركة مـع املنتخب 

األوملبي يف الدوري املمتاز، لذلك ما زال 

يبحث عن مدافـع بمواصفات خاصة 

يف االندية التي تنشـط بدوري الدرجة 

االوىل.

ويف سـياق منفصـل، بـارش منتخـُب 

الشـباب تدريباته امس األحد يف ملعب 

املدينِة اسـتعداداً لنهائياِت كأس آسيا 

للشـباب التي تستضيفها أوزبكستان 

يف األول من آذار املقبل.

 وشارك يف تدريباِت االمس (23) العباً، 

بينما غـاَب عنها العـب الرشطة عبد 

الرزاق قاسـم والعب نوروز إسماعيل 

أحمد، إضافـًة إىل الالعبـني املحرتفني 

آدم رشـيد وبلند إزاد ورشبل شمعون 

املنتخب  بتدريباِت  الذين سـيلتحقون 

قبل أيام من بطولِة كأس آسـيا، بينما 

منـح الجهـاز الفنـي الالعب سـجاد 

محمـد مهـدي راحـًة إجباريـًة بعـد 

شعوره بشـٍد عضيل جرّاء  تدريبه مع 

فريقه نفط ميسان.

وتركزت التدريباُت عىل بعض التمارين 

الخفيفـة والتمطية، بعد راحٍة منحها 

الجهاز الفنّي ملـدة 3 أيام لالعبني بعد 

إنتهاء معسكر املنتخب يف تركيا.

وطالب مدرُب منتخب الشـباب عماد 

محمد الالعبني بالرتكيز يف األيام املقبلة 

والشعور باملسؤوليِة التامة، خصوصاً 

أن أياماً قليلة تفصل منتخبنا الشبابي 

عن املشاركِة يف نهائياِت كأس آسيا.

الشـباب  منتخـب  إن  محمـد:  وبـنّي 

سـيالقي ودياً نادي الكـرخ يف الحادي 

عرش من الشـهر الحايل، ومالقاة أحد 

األندية املحلية يف 17 أو 18 من الشـهر 

الحـايل، وكذلـك قـد يالقـي املنتخـَب 

األردني يف أربيـل إذا تمت املوافقُة من 

قبـل االتحـاد العراقّي عـىل ذلك، قبيل 

مغادرته إىل أوزبكسـتان، خصوصاً أن 

الجهاز الفنّي سـبق أن قـّدم منهاجاً 

يف  املباريـات  تلـك  إقامـَة  يتضمـن 

محافظِة أربيل. 

وأكَد محمد: إن األندية التي ينتمي لها 

الالعبون ألكسندر اوراها، االي فاضل، 

أمني الحموي رفضت تفريغهم، بعد أن 

ردت عىل الكتِب الرسمّية التي  أرسلها 

مديـر املنتخب مـن أجل مشـاركتهم 

والتحاقهم باملنتخِب يف نهائياِت كأس 

آسيا للشباب.

 موضَحـا: عملنا كل ما بوسـعنا لكي 

يتواجد هؤالء الالعبـون، لكن أنديتهم 

رفضـت تواجدهم معنـا يف النهائيات، 

وعللت ذلك بسبب عدم إدراج البطولة 

يف أيـام  الفيفـا دي، وكذلـك لحاجتها 

لهؤالء الالعبني.

واختتَم مدرب منتخب الشـباب عماد 

محمـد حديثه بالقـول: ثقتنـا عاليٌة 

بالالعبـني املتواجديـن مـع املنتخـب، 

لدينا مجموعـٌة جيدٌة نثـق بقدراتهم 

وإمكانياتهم، وهم قادرون عىل صناعِة 

الفارق يف النهائياِت اآلسيوّية.

بغداد/ الزوراء :
التقى وزير الشباب والرياضة، أحمد املربقع، يف مكتبه الخاص، نجوم الكرة العراقية 
اللقاء  عرب  جعفر.وجرى  وحبيب  كاظم  وعالء  صدام  نعيم  من  كل  وهم  السابقني 
استعراض عدد من مواضيع املهمة املتعلقة بالشأن الريايض، وال سيما نجاح تنظيم 
بطولة خليجي 25، ودور وزارة الشباب والرياضة املهم يف هذا النجاح، وتوفريها البنى 
التحتية الكبرية إلقامة االحداث الرياضية، ودعم قطاعي الشباب والرياضة بمختلف 
املجاالت.كما بحث الطرفان آلية إطالق أكاديمية ريال مدريد لصنع املواهب وتطويرها، 
وإكمال جميع املتعلقات الخاصة بانطالقها للعمل. ومن جهة أخرى، قدم الوفد شكره 

لوزير الشباب والرياضة لتعاونه يف رفد ودعم املشاريع الرياضية الواعدة.

بغداد/ متابعة الزوراء :
آسيا  لبطولة غرب  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
رئيس  كأس  (بطولة  اليد  لكرة  الثالثة 
جدول  األحد،  امس  اآلسيوي)،  االتحاد 
العاصمة  يف  تقام  التي  البطولة  مباريات 
سمية  األمرية  صالة  عىل  عمان،  األردنية 
بمشاركة  للشباب،  الحسني  بمدينة 
منتخبات األردن والكويت والعراق والهند.

البطولة  أن  املنظمة  اللجنة  وأوضحت 
ومن  الكامل  الدوري  نظام  وفق  ستقام 
مرحلتني.وتنطلق البطولة  يوم غد الثالثاء، 
يف  والعراق  األردن  منتخبا  يلتقي  حيث 

السادسة مساء، ويسبقها مباراة الكويت 
األربعاء  األردن  منتخب  ويلتقي  والهند 
املقبل منتخب الكويت، فيما يواجه العراق 
نظريه الهندي.وتقرر عقد االجتماع الفني 
بحيث  اإلثنني،  اليوم  بالبطولة  الخاص 
األردني  االتحاد  لرئيس  كلمة  يتضمن 
االتحاد  وملمثل  املنيس،  تيسري  الدكتور 
التعليمات  مناقشة  جانب  إىل  اآلسيوي، 
الفنية واإلدارية، واعتماد قوائم املنتخبات 
املشاركة.وتقرر كذلك تعيني عضو مجلس 
سليم  اليد،  لكرة  األردني  االتحاد  إدارة 

العيارصة، مديرا للبطولة.
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روما / متابعة الزوراء:
أثار األرجنتيني باولو ديباال، نجم روما، حالة من القلق داخل 
منافسات  ضمن  األوملبيكو،  بملعب  إمبويل،  لقاء  خالل  فريقه 

الجولة 21 من الدوري اإليطايل.
مشاكل  من  عانى  ديباال  أن  إيطاليا“،  ”فوتبول  موقع  وذكر 
أسفل الظهر، إذ سيجري الالعب فحوصات طبية لتحديد مدى 

إصابته.
وأضاف أن النجم األرجنتيني بدا أنه يعاني من رضبة بسيطة 
الثاني  الشوط  يف  بها  تأثر  لكنه  األول،  الشوط  أحداث  خالل 
جوزيه  ليضطر  الظهر،  أسفل  بمنطقة  يمسك  وهو  وظهر 
بخروج  تبديل  إجراء  يف  للجيالورويس،  الفني  املدير  مورينيو 

ديباال لحساب إدواردو بويف.

عقب  ظهره  عىل  الثلج  يضع  وهو  ديباال  وشوهد 
خروجه من أرض امللعب وجلوسه عىل مقاعد البدالء، 

ليزيد من مخاوف الجهاز الفني، خصوصا أنه العنرص 
الهجومي األبرز بالفريق.

شباك  يف  روما  هديف  صنع  ديباال  أن  بالذكر  جدير 
إمبويل، الذي حقق الجيالورويس بهما الفوز (2-0)، 

بجدول  الثالث  للمركز  ويقفز  الثالث  النقاط  ليحصد 
ترتيب الكالتشيو، برصيد 40 نقطة.

يف  روما  مسرية  عىل  للحفاظ  الربتغايل  املدرب  ويسعى 
املسابقة، إذ تعول عليه الجماهري يف إعادة النادي إىل مناطق 

الكبار وحجز مقعد مؤهل لدوري األبطال، حال عدم قدرته 
عىل منافسة نابويل املتصدر بفارق 13 نقطة.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
لبايرن  الريايض  املدير  حميديتش،  صالح  كشف 
النادي  تعاقد  صفقة  عن  جديدة  تفاصيل  ميونيخ، 

البافاري مع النجم الربتغايل جواو كانسيلو.
الساعات  يف  ميونيخ،  بايرن  إىل  كانسيلو  وانضم 
اإلعارة  سبيل  عىل  الشتوي  املريكاتو  من  األخرية 
حتى نهاية املوسم قادما من مانشسرت سيتي، مع 

إمكانية رشائه نهائيا مقابل 70 مليون يورو.
”بيلد“  لصحيفة  ترصيح  يف  حميديتش،  وقال 
 4 منذ  ميونخ  بايرن  يف  كانسيلو  ”أردنا  األملانية: 
سنوات. تحدثنا إىل وكيله خورخي مينديز، الذي كان 

يعلم أنني أريد ضم جواو“.
بأن  إشارة  عىل  ”حصلت  حميديتش:  وأضاف 
ثم  املايض،  األحد  يوم  املريكاتو  يف  متاح  كانسيلو 

إن  كبرية.  برسعة  الصفقة  سارت 
املثابرة تؤتي ثمارها“.

وزعمت تقارير بأن كانسيلو طلب 
يف  سيتي  مانشسرت  عن  الرحيل 
يف  دخوله  عقب  الشتوي،  املريكاتو 

بيب  اإلسباني  املدرب  مع  أزمة 
جوارديوال.

صالح  كشف  أخرى،  جهة  من 
الريايض  املدير  حميديتش، 

عن  ميونيخ،  لبايرن 
خورخي  مع  محادثاته 
السابق  الوكيل  مينديز، 
لكريستيانو رونالدو، نجم 

النرص.
تقارير  زعمت  أن  وسبق 

مينديز  هدد  رونالدو  بأن 
بـ“رضورة نقله إىل بايرن ميونيخ 

أو تشيليس هذا املوسم، وإال سينفصالن“.
وقال حميديتش، يف ترصيح لصحيفة بيلد األملانية: 
”تحدثنا عن رونالدو. لكنني قلت بوضوح لخورخي 

مينديز: هذا غري ممكن بالنسبة لنا“.
وأضاف: ”قلت ملينديز إن الصفقة بالكامل ال تناسب 
بايرن ميونيخ، سواء ماليا أو رياضيا. إنها ال تتناسب 

مع فلسفتنا وأسلوب الفريق“.
العب  إلدخال  الفرصة  لنا  أتيحت  لو  ”حتى  وختم: 

علينا  آلخر،  وقت  من  األملاني  الدوري  إىل  كبري 
تمويل  إعادة  يمكننا  كيف  بالضبط  نحدد  أن 

الصفقة“.

لوس أنجليس / متابعة الزوراء:
نقطة فقط من تحطيم   ٣٦ بعد  ليربون جيمس عىل  بات 
الرقم القيايس لعدد النقاط يف دوري كرة السلة األمريكي 
الجبار،  عبد  كريم  األسطورة  يملكه  والذي  للمحرتفني 
بعدما سجل ٢٧ نقطة يف خسارة فريقه أمام نيو أورليانز 
بيليكانز ١٢٦-١٣١. يقف «امللك» عند عتبة كتابة فصل 
مسجل  أفضل  يصبح  أن  بإمكانه  إذ  أسطورته،  يف  جديد 
لوس  يف  نقطة   ٣٨٫٣٨٧ صاحب  الجبار  عبد  أمام  التاريخ  يف 
أنجليس بمواجهة أوكالهوما سيتي ثاندر، أو يف حال فشل يف 
حتى  االنتظار  فعليه  فريقه  دار  عقر  يف  االنجاز  هذا  تحقيق 

الخميس املقبل بمواجهة ميلووكي باكس.
الفوز  يف  ليكرز  فشل  التاريخي،  املوعد  وبانتظار 
التأهل  سباق  يف  منافسيه  أبرز  أحد  عىل 
أوف»  «بالي  اإلقصائية  األدوار  إىل 
وهو فريق بيليكانز الذي أنهى 
سلسلة من ١٠ هزائم توالياً.

جيمس،  نقاط  تحل  ولم 
يف  دقته  إىل  إضافة 
 (٢٢ من   ١٠) التسديد 
دون  من  متابعات  و٩ 
خسارة ليكرز، يف حني 
أنتوني  تألق  وبرغم 
ديفيس بتسجيله ٣٤ 
نقطة إىل ١٤ متابعة 

أمام فريقه السابق، إال أنه غاب يف الربع األخري (نقطتان فقط) 
الذي سجل خالله بيليكانز ٢٨ نقطة مقابل ٢٠ لليكرز، علماً أن 

الفريق الفائز تأخر بفارق ١٢ نقطة قبل االسرتاحة.
وتراجع ليكرز للمركز الثالث عرش يف املنطقة الغربية، فيما صعد 
بيليكانز الذي ُيدين بفوزه إىل براندون إنغرام (٣٥ نقطة) للمركز 
العارش، متأخراً بفارق ٣ مراتب عن غولدن ستايت ووريرز الفائز 

عىل داالس مافريكس ١١٩-١١٣.
دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  نجمه  الخارس  صفوف  عن  وغاب 
ووريرز ستيفن كوري  نجم  تكن حال  قدمه.ولم  بكعب  املصاب 
(٢١ نقطة و٧ تمريرات حاسمة) أفضل، اذ اضطر ملغادرة أرض 
امللعب يف الربع الثالث جراء تعرضه الصابة يف ركبته اليرسى بعد 

اصطدامه بالالعب ماكينيل رايت.

                         

مدريد / متابعة الزوراء:
القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  ثاني  مدريد  ريال  نادي  أعلن 
إصابة العب وسطه البلجيكي إدين هازار يف ركبته اليرسى 
وغيابه عن مواجهة ريال مايوركا التي أقيمت أمس األحد يف 
املرحلة العرشين. وقال النادي امللكي يف بيان صحفي: ”بعد 
تشخيص  تم  هازار،  إيدن  العبنا  أجراها  التي  الفحوصات 
املباراة  وكانت  اليرسى“.  الركبة  أوتار  يف  بالتهاب  إصابته 
األخرية لهازار يف الدوري اإلسباني بالتحديد ضد ريال مايوركا 
أيلول/سبتمرب  من  التاسع  يف  برنابيو  سانتياغو  ملعب  يف 
املايض. وانضم البلجيكي يف عام 2019 إىل ريال مدريد مقابل 
115 مليون يورو، لكنه تعرض إلصابات متسلسلة ولم يلعب 
بينها  املسابقات  مباريات يف جميع  املوسم: سبع  هذا  كثرياً 
ثالث مباريات فقط أساسياً، وسجل هدفاً واحداً مع تمريرة 
الثاني/يناير  كانون  نهاية  يف  هازار  وغاب  حاسمة.  واحدة 
املايض عن الدربي ضد أتلتيكو مدريد يف ربع نهائي مسابقة 
إصابة  بسبب  الدوري  يف  بلباو  أتلتيك  ضد  واملباراة  الكأس 

طفيفة يف الكاحل.

تورينو / متابعة الزوراء:
عىل  يوفنتوس  نادي  حرص 
عدم قطع عالقته مع العبه 
الربتغايل  األسطورة  السابق، 
نجم  رونالدو،  كريستيانو 

النرص السعودي الحايل.
صورة  يوفنتوس  ونرش 
الحساب  عىل  رونالدو، 
بموقع  للنادي  الرسمي 
تويرت،  االجتماعي  التواصل 

وكتب عليها: ”عيد ميالد سعيد“.
وأكمل النجم الربتغايل، اليوم، 38 عاما، إذ إنه من مواليد 5 

فرباير/ شباط 1985.
التوتر يف عالقة رونالدو ويوفنتوس يف  وكان هناك بعض 
عىل  الربتغايل  الالعب  حصول  عدم  بسبب  األخرية،  الفرتة 

رواتبه املتأخرة.
يذكر أن يوفنتوس اتفق رسا مع رونالدو عىل خفض راتبه 
 20 النادي  يدفع  أن  عىل  كورونا،  جاحة  أثناء   2020 يف 

مليون يورو مستقبال للدون الربتغايل.
محاميه،  خالل  من  أشهر،  عدة  منذ  طلبا  رونالدو  وقدم 
التي  اليويف،  مع  التحقيق  يف  الوثائق  بعض  عىل  لالطالع 
املدعي  رفضه  لكن  للرواتب،  الرسية  باملدفوعات  تتعلق 

العام يف تورينو.

له  الثالثة  الهزيمة  مدريد،  ريال  تلقى 
بالخسارة بنتيجة (٠-١) خالل مواجهة 
األحد،  امس  مايوركا،  ريال  نظريه 
الليغا،  ضمن منافسات الجولة ٢٠ من 

يف معقل األخري ملعب «إيبريوستار».
وسجل هدف مايوركا، ناتشو قائد ريال 

مدريد بالخطأ يف مرماه بالدقيقة ١٣.
ريال  رصيد  يتجمد  الخسارة  وبهذه 
الثاني  املركز  يف  نقطة   ٤٥ عند  مدريد 
بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع مايوركا 

رصيده إىل ٢٨ نقطة يف املركز العارش.
أصحاب  من  بمحاوالت  املباراة  بدأت 
عمق  يف  كرة  مافيو  مرر  حيث  األرض، 
أندري  الحارس  لكن  الجزاء،  منطقة 
بها  أمسك  مدريد  ريال  العب  لونني 

برسعة يف الدقيقة ٨.
بالهدف  التقدم  يف  مايوركا  ونجح 
داني  أرسل  حيث   ،١٣ الدقيقة  يف  األول 
منطقة  داخل  عرضية  كرة  رودريجيز 
الجزاء نحو زميله موريكي لكن املدافع 
ناتشو وضعها يف شباك فريقه بالخطأ 

ليمنح التقدم ألصحاب األرض.
واحتسب حكم املباراة ركلة حرة لريال 
مدريد عىل حدود منطقة الجزاء، أرسلها 
داني سيبايوس داخل املنطقة، لكنها لم 
لتخرج ركلة مرمى يف  تصل ألسينسيو 

الدقيقة ٣٢.

وحاول املدافع أنطونيو روديجر تسديد 
لكنها  الجزاء،  منطقة  خارج  من  كرة 
يف  مايوركا  مرمى  عن  بعيدا  مرت 

الدقيقة ٣٨.
عن  التكشري  يف  مدريد  ريال  ينجح  ولم 
أنيابه، إذ فشل يف التسديد طوال الشوط 

والعارضة  القائمني  بني  عىل  األول 
ملايوركا.

ريال  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 
مايوركا بهدف دون رد.

تلقى  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
منطقة  داخل  بينية  كرة  رودريجو 

بدفاع  ارتطمت  كرة  وسدد  الجزاء، 
الدقيقة  الركنية يف  إىل  مايوركا لتتحول 

.٥٢
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء لريال 
مدريد يف الدقيقة ٥٧، بعد التحام قوي 
من رايكوفيتش حارس مرمى مايوركا 

ضد فينيسيوس داخل املنطقة.
ركلة  لتسديد  أسينسيو  ماركو  وانربى 
الجزاء، حيث سدد أسفل يمني الحارس 
ويحرم  للكرة  تصدى  الذي  رايكوفيتش 

املرينغي من التعادل.
خارج  من  التسديد  أسينسيو  وحاول 
منطقة الجزاء، كرة أرضية مرت بجانب 

القائم األيرس يف الدقيقة ٦٦.
وانطلق فينيسيوس بمجهود فردي عىل 
الجزاء،  منطقة  ودخل  األيرس  الطرف 
وسدد كرة تصدى لها الحارس، قبل أن 
الدقيقة  يف  الركنية  إىل  الدفاع  يشتتها 
العب  سانشيز  أنطونيو  ٦٨.وسدد 
مايوركا كرة أرضية عىل حدود منطقة 
الجزاء، وصلت بني أحضان أندري لونني 
الدقيقة  يف  مدريد  ريال  مرمى  حارس 

.٨٤
الطرف  من  عرضية  كرة  أالبا  وأرسل 
األيرس نحو ماريانو دياز داخل منطقة 
مرت  كرة  الطائر  عىل  وسدد  الجزاء، 

أعىل العارضة األفقية يف الدقيقة ٨٧.
وصوب توني كروس كرة صاروخية من 
عن  بعيدا  مرت  الجزاء،  منطقة  خارج 

مرمى مايوركا يف الدقيقة ٨٨.
مدريد  ريال  العبي  محاوالت  وفشلت 
املرينجي  ليتلقى  األخرية،  الدقائق  يف 
الهزيمة الثالثة له هذا املوسم يف الليغا.

الرباط / متابعة الزوراء:
رئيس  عىل  السعادة  من  حالة  سيطرت 
السعودي  الهالل  نادي  إدارة  مجلس 
ونجومه، عقب فوزه الصعب عىل الوداد 
املغربي بركالت الرتجيح بنتيجة (٥-٣)، 
العالم  كأس  نهائي  لنصف  والتأهل 

لألندية.
املغربي،  الوداد  عىل  الثمني  وبفوزه 
وانفرّد  املميزة  أرقامه  الهالل  واصل 
كأس  نصف  إىل  الثالثة  للمرة  بتأهله 
العالم لألندية، كأول ناٍد آسيوي يصل إىل 

هذا الرقم.
الهالل،  نادي  نافل رئيس  بن  وغرد فهد 
موقع  عىل  الشخيص  حسابه  عرب 
«تويرت»: «ألف مربوك للوطن.. الهالل يف 
للمرة  العالم لألندية  نصف نهائي كأس 
فيه  ترتفع  آخر  عاملي  محفل  الثالثة، 

راية اململكة خفاقة».

واملرور  بالفوز  الهالل  نجوم  واحتفل 
قال  حيث  باملونديال،  الذهبي  للمربع 
الشخيص  حسابه  عرب  الدورسي  سالم 
عىل موقع «تويرت»: «الحمد لله.. والقادم 
للجميع»، يف  الله، مربوك  إن شاء  أجمل 
حني غرد سعود عبد الحميد ظهري أيمن 
الحلم  ناصية  عىل  «قف  قائال:  الزعيم، 

وقاتل».
وأعقبه، سلمان الفرج نجم وقائد وسط 
بقوله:  لإلصابة،  الغائب  الهالل  فريق 
األزرق،  الكيان  «ألف مربوك لكل عشاق 
شكرا لجميع زمالئي الالعبني وبإذن الله 
نواصل املسرية بالرتكيز والطموح ذاته.. 
عالًيا  الوطن  شعار  لرفع  دائما  ونسعى 

يف املحافل العاملية».
وقال محمد الربيك الظهري األيمن للهالل 
الوطن،  ملمثل  «مربوك  لإلصابة:  الغائب 
مربوك  أبطال،  يا  مربوك  ألف 

حني  يف  مكان»،  كل  يف  الهالل  جماهري 
الزعيم:  مهاجم  الحمدان  الله  عبد  كتب 
لله  الحمد  للزعيم،  مربوك  ألف  «ألف 
وأرفق  زعماء»،  يا  مربوك  الفوز،  عىل 
صورة له وهو يحتفل بعد تسجيله ركلة 

الرتجيح بنجاح.
وسط  العب  املالكي  اإلله  عبد  وعلق، 
«الحمد  بقوله:  لإلصابة،  الغائب  الهالل 
للهالل  الثمني  الفوز  مربوك  ألف  لله.. 
والتأهل يف أكرب بطوالت العالم، أسأل الله 

التوفيق لزمالئي يف بقية املشوار».
وتفاعل الحارسان محمد العويس وعبد 
هيون  جانج  واملدافع  املعيوف،  الله 
إيجالو  أوديون  الهجومي  والثنائي  سو 
الفريق  العبي  وبقية  الشهري  وصالح 
والفيديو  بالصور  الفوز،  مع  الهاليل 
التواصل  مواقع  عىل  حساباتهم  عرب 

االجتماعي املختلفة.
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 الرباط / متابعة الزوراء:
يتهم مراقبون وسـائل اإلعالم الفرنسية 
باالنحيـاز والكيل بمكيالـني يف تغطيتها 
للشـأن املغربي، مؤكدين تواتر الحوادث 
التي تؤكد سعي اإلعالم الفرنيس إلرضاء 

أنظمة سياسية عىل حساب أخرى.
انتقدت وسائل إعالم مغربية ما وصفته 
للقنـوات  املتكـررة“  بـ“االسـتفزازات 
الفرنسـية املعروفة خالل األيـام القليلة 
املاضيـة، خاصـة بعد قـرار قنـاة ”بي.
اإلخباريـة   (BFMTV) أف.أم.تـي.يف“ 
الفرنسـية توقيف الصحفـي ذي األصل 
العمـل  عـن  املباركـي  رشـيد  املغربـي 
والتحقيـق معه بسـبب خـرب أذاعه قبل 
أشـهر عن ”اعـرتاف إسـبانيا بسـيادة 

املغرب عىل صحرائه“.
وقالت وسائل إعالم مغربية ”يظهر جليا، 
وفـق متتبعـني، أن القنـوات الفرنسـية 
توصلـوا  عليهـا،  القائمـني  وباألحـرى 
االنتصـارات  ذكـر  لرفـض  بتعليمـات 
املتواليـة للدبلوماسـية املغربيـة يف مـا 

يخص الوحدة الرتابية“.
وتتعلق التقارير موضوع الحدث بما بثه 
املقدم مـن تقرير حول منتدى اقتصادي 
بني املغرب وإسبانيا تّم تنظيمه يف يونيو 
املـايض، حيـث نطـق الصحـايف املغربي 
يف نـرشة األخبـار الليليـة يـوم الثانـي 
والعرشين من يونيو 2022 التي يقّدمها 
عبارة ”الصحراء املغربية“ وهي العبارة 

التي أغضبت إدارة القناة.
آنـذاك، تـّم نـرش تقريـر إخبـاري حول 
”تحسـن العالقـات الدبلوماسـية بـني 
املغرب وإسبانيا“ حيث تم ذكر ”عبارات 
غري معهودة يف وسائل اإلعالم الفرنسية“ 
التـي تتضمن اعرتاف إسـبانيا بسـيادة 

املغرب عىل صحرائه.
ويف هذا الصدد، قال رشـيد عىل الهواء إّن 
”صفحـة مهمة يف العالقـات بني املغرب 
وإسـبانيا افتتحـت، منتـدى اقتصـادي 
يرّحـب باملسـتثمرين اإلسـبان يف مدينة 
الداخلة“، مستخدما مصطلح ”الصحراء 

املغربية“.
ونقلت صحيفـة بوليتيكو أّن إدارة ”بي.

أف.أم.تـي.يف“ فتحـت تحقيقـا داخليـا 
من أجل فهم مصـدر محتويات إعالمية 
عديـدة بثـت يف برنامـج عىل القنـاة لم 
تخضع مسـبقا إىل املوافقـة املعمول بها 

يف قاعة التحرير.
وقالـت وكالـة األنبـاء الفرنسـية نقـال 
عـن موقـع بوليتيكـو، إن إدارة القنـاة 
اإلخبارية األكثر شـعبية يف فرنسا قررت 
فتح تحقيق حول مصـدر مواد إخبارية 
بّثها املذيع من دون الرجوع إىل مسؤولية 

يف القناة.
وأعلنت إدارة القناة الفرنسية أن تحقيقا 
داخليا ”قـد أطلق بالفعل منـذ أكثر من 
أسبوعني، بعد ورود معلومات بخصوص 
أحد صحافييها“، مؤكـدة أن املعني قيد 

التوقيف عن العمل يف الوقت الحايل.
التابعـة  الصحفيـني  نقابـة  واعتـربت 
للقناة أن الحادثـة تمثل ”وقائع خطرية 
وغـري مقبولـة، يف حالـة ثبـوت كونهـا 

صحيحة“.
وتسـلط الحادثة الضـوء، وفق مراقبني، 

السـلطات  سـلوك  ”ازدواجيـة“  عـىل 
فبينمـا  االنفصاليـني.  مـع  الفرنسـية 
تقدم قنوات إخبارية فرنسـية عىل غرار 
24 نفسـها كمنـرب يف جميـع  فرانـس 
املواسم لالنفصاليني يف بوليساريو باسم 
احـرتام حرية التعبري، تراقب السـلطات 
الفرنسـية من أعىل مسـتوى من الدولة 

عندما يتعلق األمر بانتقاد الجزائر.
وكمثـال عىل ذلك، ألغيـت مقابلة لزعيم 
”مـاك“ الجزائري فرحـات مهني ضيفا 
عـىل أكتوبـر املـايض عـىل قنـاة ”يس.
التابعـة  اإلخباريـة    (CNEWS)“نيـوز
القريبـة  الشـهرية  بولـوري  ملجموعـة 
مـن اإلليزيه قبل دقائـق من مروره عىل 
الهـواء، وفق ما أظهر فيديو مرسب عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقال مراقبون للشـأن املغربـي إن إلغاء 
اللحظـة  الفرنسـية يف  مقابلـة مهنـي 
األخـرية سـلط الضوء عـىل الرقابة التي 
تمارسـها فرنسـا عىل وسـائل إعالمها 
إلرضـاء بعـض األنظمـة عـىل حسـاب 

أخرى.
ويتسـاءل مراقبون، بعـد تجاهل حرية 
التعبري التـي ترفعها كراية عىل أراضيها 
ويف أي مـكان آخر، إىل أي مدى سـتكون 
فرنسـا مسـتعدة لالنحراف عـن قيمها 

الديمقراطية؟
ويف سـياق آخـر، انتقدت وسـائل إعالم 
مغربيـة تخصيص مذيع بقنـاة فرانس 
24 لجزء من وقت برنامجه للحديث عن 
أن القنـاة اتصلت بالعديد من مسـؤويل 
اإلعـالم باملغرب للمشـاركة يف برنامجه 
لكنهـم اعتـذروا تـارة ولم يجيبـوا تارة 

أخرى.
مجلـس  رئيـس  مجاهـد  يونـس  ورد 
عـدم  اختـار  إنـه  باملغـرب  الصحافـة 
املشـاركة يف برنامج ”منتدى الصحافة“ 
الذي تبثه قناة فرانس 24، بسبب ”ضعف 
مستوى املضامني التي يقدمها“، مؤكدا 
أن القنـاة لـم تتواصـل معه سـوى عرب 
تطبيق واتسـاب، دون أي تفاصيل حول 

الربنامج والضيوف.

وأضاف مجاهد أنه يتلقى يوميا العرشات 
مـن الرسـائل واالتصـاالت مـن قنوات 
وصحـف وطنيـة ودوليـة يجيـب عنها 
حني القـدرة، مؤكدا أنه ال يمثل نفسـه، 
واملشاركة باسم الهيئة تقتيض التواصل 
عرب قنوات رسـمية واضحة وليس بتلك 

الطريقة التي اتصلت به القناة عربها.
وأضـاف رئيـس مجلـس الصحافـة، يف 
حديـث مـع موقـع هسـربيس املغربي 
”أنـه يتحفـظ عـىل الربنامـج، وكذلـك 
الصحايف الذي وقعت له مشـاكل سابقة 
مع املجلـس الوطنـي للصحافة ورفض 
االعتـذار عنهـا، رغـم مطالـب الهيئـة 
العليا لالتصال الفرنسية“، وزاد ”القناة 

تتعامل مع املغرب بشكل منحاز“.
واعترب املتحدث ذاته أن القناة ”أصبحت 
تطغى عىل مضامينها الربوباغندا بشكل 
كبري“، مطالبا بـ“الجدية يف التعاطي مع 
الصحافـة املغربية“، كما أكد أن ”سـوء 
النيـة دائما يحرض يف مثـل هذه الربامج 

وأهداف التواصل مع رئيس املجلس“.
كما أورد مجاهـد أن ”مجلس الصحافة 
وضعيـة  تهـم  عديـدة  بيانـات  طـرح 
صحافيني بعـد طردهم من ألعاب البحر 
املتوسـط، وتغطيـة القمـة العربيـة يف 
الجزائر، لكـن القناة لم تتناول املوضوع 
عىل اإلطالق، يف حني تسـارع لالتصال يف 

مثل املواضيع التي ناقشها الربنامج“.
وليسـت هـذه املـرة التي تتصـادم فيها 
قنـاة فرانـس 24 مـع املجلـس الوطني 
للصحافة، وفق املتحدث ذاته، مشـريا إىل 
أن مناسـبة أخرى سـبقتها خالل يوليو 
”منتـدى  نفسـه  الربنامـج  ويف   ،2021
موضـوع  تنـاول  بعدمـا  الصحافـة“، 
حريـة الصحافة يف املغـرب، وزاد ”ادعى 
الصحـايف تواصلـه مع املجلـس وهذا لم 

يحدث أبدا“.
كمـا أكـد رئيـس املجلـس، يف ترصيحه 
لهسربيس، مراسلة القناة حينها وإقرار 
بـرضورة  الفرنسـية  االتصـال  هيئـة 
االعتـذار ”لكن القناة ظلـت تتهرب ملدة 
ثمانيـة أشـهر قبـل أن تتلـو االعتـذار، 

ولم يكـن حينها املذيع األصـيل من قدم 
الربنامج، بل اختار صحافية أخرى“.

وشـدد مجاهـد عـىل أن قنـاة فرانـس 
24 ”تتعامـل مع املغرب بشـكل منحاز 
وبانتقائية كبرية“، مردفا ”بلدان عديدة 
تشهد خروقات لكن ال يتم التطرق إليها 
عىل اإلطالق“، ومتسـائال حـول العالقة 
بـني هـذا األمـر والنقـاش بـني املغرب 

وفرنسا عىل املستوى السيايس.
ويتهـم مغـردون وإعالميـون مغاربـة 
وسـائل إعـالم فرنسـية بشـن هجمات 
إعالمية ضـد بالدهم، وسـبق ان اتهموا 
قنـاة فرانس 24 بتمويـل حملة إعالنية 
عىل موقع فيسـبوك للرتويج التهاماتها 

ضد املغرب.
ويوليـو املايض تصدر هاشـتاغ سـاخر 
#غرد_كأنك_صحايف_فرانـس  بعنـوان 
24 الرتنـد املغربي عىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي، رد فيـه مغـردون مغاربة 
بطريقتهم الخاصـة عىل بعض التقارير 
الصحفية التـي نرشتها قناة فرانس 24 
حـول اتهـام املغرب باسـتخدام برنامج 

بيغاسوس للتجسس.
وتقول شامة درشول الباحثة املتخصصة 
يف اإلعـالم الجديـد إن قنـاة فرانـس 24 
تنتمي إىل ما يسـمى باإلعالم الدعائي أو 
اإلعـالم املوجه، وهو اإلعـالم الذي يكون 
تابعا لـوزارة خارجية دولـة ما، ويمول 
مـن قبلها، لكن ينفذ أجندة وزارة الدفاع 
تحت غطاء ناعم. ويسـتهدف هذا النوع 
من اإلعالم الـدول التي لوزارة الخارجية 
مصالح إسـرتاتيجية بها (حالة فرنسا/
املغـرب). وتضيـف أن ”هـذا النـوع من 
اإلعـالم يدخـل يف مجـال نـادر اسـمه 

الخدمات الالعسكرية“.
وعام 2017 استنكرت الحكومة املغربية 
إقـدام قناة فرانـس 24 القسـم العربي 
عـىل بـث لقطات تعكـس أجـواء التوتر 
والتظاهـر يف دولـة فنزويـال، وتقديمها 
عـىل أنهـا صـور ملتظاهريـن يف مدينـة 

الحسيمة.
عن صحيفة العرب

عمان/ متابعة الزوراء:
انطلقت أعمال ملتقى قادة اإلعالم 
العربـي يف دورتـه الثامنـة الـذي 
تنظمـه هيئـة امللتقـى اإلعالمي 
وزارة  مـع  بالتعـاون  العربـي 
االتصال الحكومي، امس األحد، يف 
األردن، تحت رعاية رئيس مجلس 

الوزراء برش الخصاونة.
حـرض جلسـة االفتتـاح، وزيـر 
الناطـق  الحكومـي  االتصـال 
الرسـمي باسم الحكومة األردنية 
فيصل الشـبول، نائبـا عن رئيس 
مجلـس الـوزراء، األمـني العـام 
املسـاعد لجامعة الـدُّول العربية 
رئيـس قطـاع اإلعـالم واالتصال 
أحمـد خطابي وعدد من سـفراء 
الـدول لـدى األردن ولفيـف مـن 

اإلعالميني العرب.
وتتضمـن جلسـات امللتقى امس 
3 جلسـات، فيمـا تعقـد  األحـد 
الجلسة األوىل تحت عنوان ”واقع 
ومستقبل اإلعالم يف ظل املتغريات 
املهنيـة  ”تنظيـم اإلعـالم.. بـني 

والقيدية“.
تحـت  الثانيـة  الجلسـة  وتعقـد 
عنـوان أزمـات اإلعـالم العربـي 
حريـة  (بـني  تجاوزهـا  وسـبل 

املمارسة ومسؤولية املهنة)، فيما 
الثالثـة تحت  الجلسـة  سـتكون 
عنوان تحوالت صناعة اإلعالم بني 
الفكر والتطبيق (مستقبل اإلعالم 
الخاص يف ضوء متغريات صناعة 

اإلعالم).
للملتقـى  العـام  األمـني  وكان 
اإلعالمـي العربي مـايض عبدالله 
الخميس، قد قال يف وقت سـابق، 
إن املستجدات واألحداث اإلعالمية 
الراهنة عىل رأس أولويات ملتقى 
قـادة اإلعـالم ، وذلـك مـن خالل 
جـدول أعمـال يراعـي أن تكون 
هـذه القضايا مطروحة بقوة بني 
يدي قـادة اإلعـالم العربي يف ذلك 

التجمع املميز.

قيمـة  أن  إىل  الخميـس  وأشـار 
ملتقى قادة اإلعالم العربي تتمثل 
يف مواكبتـه للكثـري مـن األحداث 
التي تخـص اإلعالم العربي وتؤثر 
فيـه بقـوة، موضحـا أن الكثـري 
مـن القضايا اإلعالميـة قد أثريت 
يناقشـها  أن  تسـتحق  مؤخـرا، 
املؤتمر وعىل رأسها اإلعالم ودوره 
يف األحـداث واملتغـريات الكثـرية، 
ودور اإلعالم يف األزمات املختلفة، 
وما يساهم به اإلعالم من تقريب 
تباعدهـا،  أو  النظـر  وجهـات 
إضافـة إىل دور اإلعـالم يف تدعيم 
العالقات العربية، وهي قضية قد 
استجد عليها الكثري خالل األعوام 

املنرصمة.

هسربيس/ مصطفى شاكري:
أرجعت مقالة تحليلية، منشورة بمجلة ”ذي إيكونوميست“ 
الربيطانيـة، التقارب السـيايس واالقتصادي املفاجئ بني 
فرنسا والجزائر إىل أزمة الغاز الطبيعي بالقارة األوروبية، 
مؤكدة أن ”تداعيات الحرب األوكرانية-الروسية هي التي 

دفعت باريس إىل تغيري موقفها من املغرب“.
وأوضحـت املقالـة أن ”العالقـات بـني الجزائر وفرنسـا 
كانت متوترة للغاية قبل سـنة ونصف بسبب ترصيحات 
الرئيـس إيمانويل ماكرون بخصـوص الذاكرة الجماعية 
للجزائريني“، مشـرية إىل ”تقليص التأشـريات الفرنسية 
املنطقـة  بلـدان  غـرار  عـىل  البلـد  ملواطنـي  املمنوحـة 

املغاربية“.
ولفـت املصـدر إىل أن ”الجزائر اسـتدعت بعنف السـفري 
الفرنـيس لالحتجـاج عىل ترصيحـات الرئيـس الفرنيس، 
ومنعـت القـوات الجويـة الفرنسـية من املجـال الجوي 
الوطني، لكن بعد ذلك تغري موقف باريس بشـكل مفاجئ 

من جنراالت قرص املرادية“.
وأوردت املجلة الربيطانية أن ”الرئيس الفرنيس استضاف 
أعـىل جنرال جزائـري، وهو سـعيد شـنقريحة، بوصفه 
أقـوى رجـل يف البـالد، ثم بعـث وفـدا وزاريـا إىل الجزائر 
لتوقيع اتفاقيات مشرتكة، ما أفىض إىل حدوث ديناميكية 

سياسية استثنائية بني البلدين“.
”يف مقابل العالقات املزدهرة مع الجزائر، توترت العالقات 
السياسـية مع املغرب“، تضيف املقالـة، التي أردفت بأن 
”آخر زيارة للرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون إىل املغرب 
تعود لسنة 2018، لكن امللك محمدا السادس قىض عطلته 

بفرنسا العام املايض دون أن يلتقي بالرئيس“.

وأشـار املصدر عينه إىل ”دفاع حزب الرئيس الفرنيس عن 
قرار الربملان األوروبي بخصوص حقوق اإلنسان باململكة 
املغربيـة، بـل إنـه أسـهم يف تمريـر القـرار دون توجيـه 
انتقادات متزامنة للنظام الجزائري الذي له سـجل واسع 

يف هذا املجال“.
وحول ذلك ّرصح الخبري األمريكي يف شؤون الجزائر جيف 
بورتر، للمجلة الربيطانية سالفة الذكر، بأن ”املغرب كان 
يرسـم دوائر بشـأن الجزائر يف أوروبا والواليـات املتحدة 
األمريكيـة، لكنها أصبحت فجأة أكثر أهمية ألوروبا وأقل 

إشكالية“.
وذكـر املصـدر اإلعالمـي، يف هذا السـياق، بأن ”رئيسـة 
الـوزراء اإليطالية حلت بالجزائر ملناقشـة االسـتثمارات 
الطاقية املشـرتكة، إذ تعتمد إيطاليا حاليا عىل 40 باملائة 
من الصادرات الطاقية الجزائرية، وهو ارتفاع ملحوظ يف 
حاجيـات البلد األوروبي باملقارنـة مع فرتة ما قبل اندالع 

أزمة كييف“.
ويف ظـل التقارب السـيايس بـني باريـس والجزائر، قالت 
املجلـة إن ”الجزائر تسـتورد جل أسـلحتها من روسـيا، 
لكنهـا اتجهـت أيضا إىل فرنسـا لرشاء الكثري مـن العتاد 
العسـكري، ما زاد مـن فرحة األوروبيـني بخصوص هذا 
التقـارب“، مشـددة عـىل أن ”املغرب أدار ظهـره ألوروبا 

القديمة بصفة نهائية“.
وأضافـت املقالـة أن ”اململكة املغربيـة اتجهت نحو عقد 
رشاكات جديدة مع إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية“، 
منبهـة يف هذا الصدد إىل أن ”النظام العسـكري الجزائري 
يتخوف من األسلحة العسكرية اإللكرتونية املتطورة التي 

ستوفرها تل أبيب للرباط يف األشهر املقبلة“. 

@‚˝«�a@ÒÜb”@Û‘n‹fl@fib‡«c@÷˝�„a
ÊÜä˛bi@Ú‰flbr€a@ÈmäÎÜ@¿@Ôiã»€a

@ÔébÓè€a@läb‘n€a@Îç»m@ÚÓ„b�Ìãi@Ú‹™
åbÃ€a@Úflåc@∂g@ãˆaçßaÎ@bè„ãœ@µi

ÚiäbÃæa@ÚƒÓ–y@7rm@ÔiãÃæa@Êdì‹€@Ôè„ã–€a@‚˝«�a@ÚÓ�Ãm

باريس/متابعة الزوراء:
إّن الشـعور بالتوتر والقلـق بني املتخصصني 
يف األخبار أمر شـائع. فوفًقا ملقالة منشـورة 
يف مجلـة كولومبيـا للصحافـة عـام ١٩٩٩، 
أشـار نحـو ٤٠٪ مـن املحرريـن يف الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة إىل «إصابتهـم بمشـاكل 
صحيـة متعلقة بالعمـل مثـل األرق وإدمان 
الكحـول وارتفـاع ضغط الـدم». وعىل الرغم 
من عدم وجود شـبكات التواصل االجتماعي 
يف ذلـك الوقت، وامتالك عـدد قليل من الغرف 
اإلخبارية ملواقع إلكرتونية، إال أّن املتخصصني 
يف مجـال اإلعـالم كانـوا يعملـون لسـاعات 
طويلة ويقومون بتغطية موضوعات صعبة، 
إىل جانـب مواجهتهـم الضغوطـات املهنيـة 

األخرى.
للصحافـة  دارت  مركـز  وجـد   ،٢٠١٥ ويف 
أربعـة و٪٥٩ مـن  أّن مـا بـني  والصدمـات 
الصحفيني يعانون مـن أعراض اضطراب ما 
بعد الصدمة بناء عـىل املوضوعات الصحفية 
مواقعهـم  أو  بتغطيتهـا  يقومـون  التـي 
الجغرافيـة. كمـا أدت جائحـة كوفيـد١٩-، 
واالضطرابات االجتماعية، وحدوث مجموعة 
مـن األزمـات االقتصاديـة العامليـة عـىل مر 

السنوات، إىل تفاقم الوضع.
وانطالًقا من ذلك، ما هي اإلجراءات التي يجب 
أن يتخذهـا الصحفيـون لالعتنـاء بصحتهم 
النفسـية، بما يف ذلك تقييم مـدى احتياجهم 
للحصول عىل اسـرتاحة من الصحافة؟ نقدم 
إليك يف السطور التالية بعض نصائح املدربني 
املهنيـني الذيـن يعملون مـع املتخصصني يف 

األخبار حول العالم.
ما ال يعلمونك إياه يف كلية الصحافة

قالت املدربـة املتخصصة يف مجـال الوظائف 
والقيادة، فيبي جافني، يف مقابلة لهذه املقالة، 
إنهـا «ترى زيـادة يف عـدد األشـخاص الذين 
يعانـون مـن االحـرتاق الوظيفـي واألعراض 
املصاحبـة لـه»، أو عـىل األقـل «اسـتجابات 
مرافقة لالحـرتاق الوظيفي وأوصاف لكيفية 

رؤية األشخاص لوظائفهم».
وترى جافني أّن هذا األمر يحدث نتيجة العديد 
مـن الضغوطـات التي يواجههـا الصحفيون 
كجـزء مـن عملهـم، إذ إّن مهنـة الصحافـة 
تتعامـل بانتظـام مـع موضوعـات صعبة - 
أبرزها يف السـنوات األخـرية كل من الجائحة 
حالـة  جانـب  إىل  والحـرب،  واالحتجاجـات 
الضبابيـة االقتصاديـة التي تطـارد صناعة 

الصحافة.
 The Self-Investigation ومن جانبها، تهدف
– وهي مؤسسـة تهتم برفاهيـة الصحفيني 
– إىل تشـجيع الصحفيـني عـىل الرتكيـز عىل 
يف  املدربـة  وأشـارت  النفسـية.  صحتهـم 
املؤسسـة، ألـدارا مارتيتيجـي، إىل أّن جائحة 
كوفيد ١٩ هي من األسـباب الرئيسية للوضع 
الحايل. وأوضحـت أّن العديد مـن الصحفيني 
الذيـن لـم يعتادوا عـىل العمل يف ظـل أوضاع 
خطرية، وجدوا أنفسهم فجأة يف مكان غريب 

وجديد، مستكملًة: «اضطررنا للمرة األوىل أن 
نقـّدم تقارير عن واقع صعب كان يؤثر علينا 
يف نفـس الوقـت»، مضيفـة أّن هـذه األزمة 
حولت الصحفيني من مجرد مراقبني للمشهد 

إىل كونهم أطراًفا مترضرة منه أيًضا.
وقالـت مارتيتيجـي: «رأى العديـد منـا أننـا 
افتقرنـا إىل األدوات الالزمـة إلدارة مثـل هذا 
املوقف، وهو ما جعل الصحفيني أكثر انفتاًحا 
عـىل إمكانية االعرتاف بأننا نفتقر إىل األدوات 

العاطفية التي ال يعلموننا إياها يف الكلية».
وّضح حدودك

وأشـارت مارتيتيجي إىل أّن املؤسسـة تحاول 
خلق مسـاحة للصحفيـني ليكونوا عىل دراية 
بالظـروف التـي يعملـون فيهـا، فضـًال عن 
تحديد احتياجات الصحفيني التي تمكنهم من 
ممارسة الصحافة التي يؤمنون بها «بصفاء 

ذهني وحالة هادئة وليست مضطربة».
وأضافـت مارتيتيجـي أّن هـذا األمـر قد يثري 

بعض األسئلة مثل:
«هـل من املفيـد أن أكـون دائًما عـىل اتصال 

باملعلومات ووسائل التواصل االجتماعي؟».
«كيف يؤثر هذا األمر عىل حياتي؟».

«ما نوع الصحفيني الذين أريد أن أكونه؟».
«هل يمكنني أن أكون كما أرغب يف املؤسسـة 

اإلخبارية التي أعمل معها؟».
وُيعد عجز الصحفيني عن التعبري عن أنفسهم 
 The هو أحد أهم التحديات التي شهدها فريق
مارتيتيجـي:  وتقـول   .Self-Investigation
«نـرى الكثـري من اإلحبـاط لـدى الصحفيني 
الغارقـني يف كميـة العمل الـذي يقومون به، 
ويشـعرون بالعجـز عـن رفض القيـام بهذا 
القدر مـن العمـل»، مضيفة: «هناك شـعور 

كبري بالخوف».
كما يحدث هذا األمر مع الصحفيني املستقلني 
أيًضـا، الذين ربما يخافون مـن رفض العمل 
عىل أحد املشاريع الصحفية، خوًفا من توقف 

املؤسسـة الصحفيـة عـن االسـتعانة بهم يف 
أعمال صحفية أخرى.

واتفقـت جافني مـع مارتيتيجـي، فهي ترى 
أّن «األمـر يتعلق حًقـا بالحـدود والتوقعات، 
والتأكد من ماهية هذه الحدود والتوقعات»، 
مشرية إىل أهمية أن يوضح الصحفيون األمور 
املناسـبة لهـم «وال يتوقعـون أّن رشكاءهـم 
أو مديريهـم يعرفـون احتياجاتهـم بطريقة 

سحرية».
دور صناعة الصحافة

وأشـارت جافـني إىل أهميـة تقبـل املديريـن 
لحـدود موظفيهـم وتوقعاتهـم، وأن يكونوا 
عىل اسـتعداد ملناقشـة «ما يراه الصحفيون 
منطقًيا لهـم كأفراد ويخـدم يف نفس الوقت 

الجمهور ويحافظ عىل استمرارية العمل».
وأوضحـت جافـني أّن هذا األمر قـد ال يكون 
متاًحـا يف كل مؤسسـة إخباريـة، ومـن ثم، 
فمن األهمية بمـكان البحث «وتحديد الغرف 
اإلخبارية التـي قد ُتزعـج موظفيها والغرف 

اإلخبارية التي تكون عىل دراية باملشكلة».
ومـن جانبهـا، قالـت مارتيتيجـي إّن بعض 
متقلـدي املناصب القيادية بـدأوا يف مالحظة 
تأثري الضغط عىل موظفيهم، ومع ترك بعض 
الصحفيني من العمل يف مهنة الصحافة، ُيدرك 
املحـررون أنهم يفقدون املواهـب الصحفية، 
وأشـارت مارتيتيجي إىل وجـود «مخاوف ألن 
الصحفيـني يعانـون بالفعـل مـن االحـرتاق 

الوظيفي ويريدون هجر مهنة الصحافة».
وافرتضـت مارتيتيجـي أّنـه ربما هـذا األمر 
هـو ما يزيـد من اهتمـام املديريـن بالعافية 
العاطفيـة والصحـة النفسـية للصحفيـني، 
أّن «الصحافـة تحتـاج صحفيـني  مضيفـة 
أصحـاء، وتحتـاج لتسـهيل الحالـة الذهنية 

السوّية ملمارسة الصحافة».
نصائح إضافية

اخرج األمر من عقلك
نصحـت جافـني الصحفيـني بقضـاء بعض 
الوقـت يف كتابـة مـا يفعلونـه، وأن يعـربوا 

بالكتابة عن مشـاعرهم، وكيـف يتمنون أن 
تكـون األمور؟ موضحـة أّنه «بمجـرد كتابة 
هذه األمـور يمكن إجراء املزيد مـن التحليل 
لها من مسـافة عاطفية بعيـدة قليًال مما لو 
كان األمـر مجرد ضجيج يف رأسـك»، وينبغي 
عـىل الصحفـي أن يسـأل نفسـه: مـا هـي 
املشاكل التي لدي بعض التأثري عليها من بني 
هذه األمـور؟ وما هي األمـور التي أفرتضها 

عن نفيس أو عن اآلخرين؟
اعرف قيمتك

كلما عرفت نفسك بشكل أفضل، زادت قدرتك 
عىل الرتويج لنفسك كمساهم ذي قيمة، وترى 
جافني أّنه « كلما كان لديك اسرتاتيجية بشأن 
بناء مهاراتـك وملفك املهنـي، وكلما تمكنت 
من بناء شـبكة عالقتـك، وزدت الفرص التي 

ستختار بينها».
كن محدًدا

وأشـارت جافـني إىل أّن «تحديـد مجموعـة 
املفـردات العاطفيـة الخاصة بنـا ومعرفتنا 
حـول ماهيـة االحـرتاق الوظيفـي، بخـالف 
املصطلحـات الرائجة التي تصفه، سـيفيدنا 

الكتشاف ما نحتاج أن نقوم به».
تدرب عىل الحزم

ومن جانبهـا، قالت مارتيتيجـي إّن االحرتام 
والحزم هما املكونان األساسـيان لهذا األمر، 
وقّدمت مثاًال ملساعدة الصحفيني عىل توصيل 
رفضهـم للقيام بيشء مـا وذلك عن طريق أن 
يقولوا: «أتفهم احتياجـك لهذا األمر، وأتفهم 
أن هـذا األمـر مهم لـك، ولكنني ال أسـتطيع 
القيـام بذلـك ولـن أفعلـه؛ ألن قيامـي بذلك 
سيعني أنني لن أحصل عىل قدر من الراحة».

تحدث مع زمالئك
إّن حديثك مع زمالئك قد يساعدك عىل مواجهة 
اإلحبـاط والقلـق، وأوضحـت مارتيتيجي أّن 
هذا األمر «يسـاعدنا عىل التواصل مجدًدا مع 
تلك القيم واملبادئ واألهداف الصحفية، ويعيد 
الشـعور بالحمـاس والشـغف بالصحافة».    

(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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 محمد جرب حسن 
يف الطابق الثاني من مقهى رضا علوان، 
وقـرب نافذتـه املطلـة عـىل الشـارع 
الرئيـس يف الكـرّادة، كان هو مشـغوالً 
بفكـرة تراوده منذ فـرتة طويلة، وهي 
أن يلتقـي بحبيبتـه التي لـم يرها منذ 
أكثـر من ثالثـة عقود، وعـىل رشط أن 

يكون هذا اللقاء بالصدفة!
لذلك كان يتحدث مع نفسه قائالً:

- سـيأتي يـوٌم والتقيها صدفـًة وجهاً 
لوجه! و تلتقـي عيناي يف عينيها، ربما 
يف شـارع أو مطعم أو (مول)، أو حتى 
يف هـذه املقهى، حينهـا -وقت حدوث 
الصدفـة- هـي لـن تكون وحدهـا، قد 
تكـون برفقـة زوجها أو ابنهـا، أو مع 
إحـدى بناتهـا أو صديقتهـا الحميمـة 
التـي كانـت تالزمها مثل ظلهـا، وكان 
هـذا االحتمـال األخـري هو مـا يتمناه 
ملعرفتـه بهذه الصديقـة وبينه وبينها 

سالم وكالم.
يف الثامنـة مسـاًء كان عـىل موعٍد مع 
صديـق له، وألنه متأكـد من عدم قدوم 
صاحبـه يف الوقت املحـدد وأحياناً عدم 
مجيئه نهائياً، حاول ان يشـغل نفسـه 

بقراءة كتاب اشرتاه من بائع كتب قرب 
املقهى وعنوانه (عالم الصدفة) ملؤلفه 
بول ديفيس، لحظتها شـعر أن هاجس 
الصدفة الـذي يتملكه قـد ازداد وصار 
يف أوج نشـاطه، فتوقع أن يحدث معه 
مـا كان ينتظره منذ سـنوات، وعندما 
انتهى من ارتشاف فنجان القهوة األول 
و راق له مذاقه املر أخذ يردد مع نفسه 

ما قاله أحد الشعراء:
لم يكن قهوًة

 هذا الذي ارتشفته اليوم
 يف مقهى رضا علوان

 كان وجها ملدينة
 قبل أْن تتلّفع بالسواد

 و تصطبغ بالدم
 وجهاً أضعناه

 وأضعنا معه وجوهنا 
لذا احبَّ أن يرتشـف فنجاناً ثانياً لريى 
وجـه املدينـة الـذي احّبه منـذ الصغر 
بصورة اكثر وضوحـاً، التفت يميناً ثم 
شـماالً باحثاً عن نـادل املقهى، عندها 

وقعت عيناه عليها.. 
- يا إلهي ما هـذه الصدفة! لقد تحقق 
مـا توقعته، يبدو إنهـا هي.. نعم هي.. 

ال هـذا غـري معقول، كأنـي يف حلم من 
أحالم اليقظة، ال يفصلني عنها سـوى 

ثالث طاوالت.
لقد عرفها رغم انكباب وجهها مشغولة 

باملوبايل.
- كيف يل ان ال اعرفها؟

نظَر لها مرًة أُخرى، رأى قرب طاولتها 
كريس لـم يجلس عليه أحـد، ووضعت 

امامها عىل الطاولة فنجانّي قهوة!
ترك كتابـه الذي كان يقرأ به، حاول أن 
ينهـض و يخطو نحوهـا ويلقي عليها 
التحية، شـعَر بدوار يف رأسـه وخفقان 
شـديد يف قلبـه الـذي كاد أن يخرج من 
الكـريس،  اىل  ورجـع  تريـث  صـدره، 

استجمع قواه وسأل نفسه قائالً:
- مـاذا أنـا فاعـل؟ َمـن يقـول إنهـا 

تتذكرني؟
حسـناً حسـناً.. ال بـأس سـأجلس يف 

الكريس قبالها،  
سرتفع عينيها وتنظر يل..

و سأنظر لها مثل تمثال اخرس!
وهـي تنظـر يل بنظرة صادمـة، وربما 
تتفاجـأ بوجـودي، سـيكتيس وجهها 
الجميل األسمر باللون االحمر، وتتلعثم 

وتتوقف الكلمات يف جوفها، وقد اسبب 
لها حرجاً لم تكن تتوقعه.  

لكن ماذا لو سـألتني لحظتها سؤاالً أنا 
سألته لنفيس عرشات املرات ولم اعرف 

اجابته:
- لَِم تركتنـي؟ أ لم يكن بيننا  اتفاٌق ان 
تأتي بأهلك و ُتقدم لطلب يدي للزواج؟

ملاذا لم توضح يل رس اختفائك؟ 
بل هروبك الذي لم افهمه لغاية اآلن.. 

 لحظتهـا سـتهتز نياط قلبـه من وقع 
كلماتها و يبدأ باالعتذار بأعذار شـتى، 
منهـا التحاقـه بالخدمـة العسـكرية، 
وكذلـك الحـرب املسـتعرة التـي كانت 
تحصد ارواح الشـباب، وألنها سوف ال 
تقتنـع بكل ما يقوله، لم يبَق له غري أن 

يغرّي دفة الحديث ويسألها: 
- كيف هم أوالدك؟

هل اصبح عندك احفاد؟
لقد تقصّيت عن أخبـارك من هنا ومن 
هنـاك، وعرفـت عنـِك القليل الـذي لم 

يشِف غلييل..
يبقـى مسـتمراً بكالمه حتـى يتحاىش 
اسـئلتها، لكنهـا سـتقطع ثرثرتـه و 
تبـدأ بالـكالم رافعة يدها مع اإلشـارة 

لتعاتبـه  نحـوه  بإصبعها(السـبابة) 
بحرقة مثلما كانت تفعل سابقاً، حينها 
سـيطلب منهـا وهو يبتسـم بهدوء أن 
تنزل يدهـا عندما تتكلم معه، فتضحك 

وتقول له:
أما زلت تذكر؟

فيجيبها ضاحكاً: وكيف يل أن أنىس..
وقبل أن يسرتسـل معهـا بحديث أكثر 
أحسَّ بيـٍد تربت عىل كتفـِه من الخلف 
الذهنـي  رشوده  مـن  ينتبـه  جعلتـه 

وصوت النادل يستأذنه بكل أدب:
- عفـواً أسـتاذ.. لقد حـاَن وقت إغالق 

املقهى.
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يقول فيكتور موفورمـوف( من يريد ان ينترص 
يف الحيـاة عليـه ان ينتـرص عـىل نفسـه وعـىل 
خوفه وكسـله وانانيته وتردده وان ينترص عىل 

نواقصه)
لكن رغـم ذلك هل يسـتطيع ان يخـوض غمار 
حرب مع خياله ليحوله اىل حقيقة وتستمر معه 

حتى نهاية حياته؟
.يحكـي لنـا ( هربـرت جـورج) حكايـة رجـل 
يتجول يف احدى شوارع املدينة،مع ولده الصغري 
الـذي سـيحني بعد ايـام عيـد ميالده،يجذبه يف 
احـدى جوانب الشـارع محـل او متجر لاللعاب 
السـحرية،وهو مـن املتاجـر التي اعتـاد يوميا 
عـىل رويتـه يوميا،فهـو ذو واجهـة تـدل عـىل 
محتواها الجذاب،سـحب الولد يد والده وادخله 
املتجر،وبالتأكيد الطفـل ينجذب اىل كل ماحوله 
مـن العـاب ودمـى سـحرية وكـرات وصناديق 
باشـكال والوان مختلفة .صاحب املحل اسـمر 
البـرشة وطويـل وغريـب الشكل،يسـألهم عما 
يرغبون برشائه فيشـري له الولـد برغبته برشاء 
الكرات،هنا تبدأ االشياء السحرية بالظهور حيث 
يظهرلهم صاحب املتجر الكرات من عدة اماكن 
وبخفـة يـد تثـري اهتمامهم،واخربهـم ان مـن 
يدخلـون املتجر البد انهم اوالد صالحني،شـاهد 
الرجـل خلـف نوافذ املتجر صبيا يسـحبه والده 
للدخول وهو يرفض،واخـر يطلب من والده ان 
يدخل لكنه يخـربه انه مغلق،وطفـل اخر يبدو 

عليه الدالل يحاول الدخول دون جدوى،استغرب 
الرجل من ذلك وسـأل صاحب املتجر كيف يقوم 
تتـواىل  انـه مـكان سـحري،ثم  بذلك،فاخـربه 
العـروض السـحرية حيـث يخـرج لهـم كرات 
مـن مالبسـهم وجيوبهم ويخربهـم انه يحصل 
عليها مجانـا ويمنحها مجانا،ويخرج من قبعة 
الرجل حمامة منفوشة وبيضتان،ويخربهم عن 

رضورة تنظيـف القبعـة باسـتمرار،يبدأ الرجل 
باالنزعـاج خصوصا بعـد يقوم باعمـال اخرى 
بهلوانية تثري  غضب الرجل يف حني اليشعر الولد 
بـاي خـوف او قلق بـل يسـتمتع بوقته،انتهت 
االلعاب السحرية باخفاء ولده يف احدى االلعاب 
،غضب الرجل من صاحب املتجر واخذ بمالحقته 
طالبا ان يعيد ابنـه،يف لحظات قليلة يجد الرجل 

نفسـه يف الشـارع ويصطدم باحد املارة،والولد 
يف مـكان اخر من الشـارع حامال معـه علب او 
صناديـق هدايا ليرسع له والده ويصطحبه بعد 
ان تذكـر عنـوان منزلـه بصعوبة،الهدايا داخل 
الصناديـق كنت لعب مع قطة جميلة،بعد مرور 
ستة اشهر اخربه الطفل ان االلعاب تنقاد وفقا 

الوامره!!
تشـري الروايـة بني طياتهـا خياال وابتعـادا عن 
الواقع ويمكن ان نسـتخلص منها  ان االنسـان 
مهمـا هـرب وابتعـد او لجـا اىل خيالـه فانـه 
البـد ان يفيـق ويعـود يومـا اىل حياتـه وواقعه 
الحقيقي،مبتعـدا عـن حلمه وخياله،اسـتخدم 
الكاتـب لغة سـهلة واسـلوب رسدي متسلسـل 
رئيسـية،القصة  شـخوص  بعـدة  ومسـتعينا 
متماسكة ومشوقة فيها الخيال والحب والجراة 
،التخلو مـن الخوف واملفاجأة،املـزج بني احالم 

الطفولة وحكمة الكبار.
واديـب  مفكـر  هـو  ويلـز  جـورج  هربـرت 
الخيـال  الدب  الروحـي  االب  انكليزي،يعـد 
الروائي،اثـارت  االنتـاج  غزيـر  العلمـي،كان 
رواياته االوساط الثقافية،واحدثت ضجة كربى 
وكان لهـا نجاح جماهـريي كمـا كان لالعمال 
التاريخية،وخصوصـا روايـة ( الـة الزمن)،من 
اعمالـه املشـهورة ( جزيرة الدكتـور مورو)، ( 

حرب العوالم).
رشـح لنيـل جائـزة النوبـل اربـع مرات،كانت 
رواياتـه قد بـدا عليهـا التشـاؤم خصوصا بعد 

اندالع الحرب العاملية الثانية،تويف عام ١٩٤٦
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احمـد الجنديـل،  إن وقع احـد اصداراته 
بني يديك ، واتخذت مكانك املعتاد لقراءته 
وانت ال تعرف من هو هذا األحمد الجنديل ، 
عندها تعرف ان  هذا الذي كتب هذا املنجز 
الـذي بـني يديك هـو  كاتب يتحـدث عنه 
منجـزه  قبـل ان تعرفه، وقعـت للجنديل 

بني يدي روايتان اهدانيهما هو يل 
 ( آلهـة مـن دخـان) ، و (الرمـاد ، ليلـة 

اغتيال الشمس)
جلسـُت يف سـاعة متأخرة من الليل  بعد 
أن سـكن اوار الهواجـس والتذكر وخبت 
الحـرسات التي تسـببها الوحـدة القاتلة 
، أمسـكت  بروايـة ( آلهـة مـن دخـان ) 
وكالعـادة أول مـا ابـدأ به هو مـاذا قال 
الكاتب يف االهداء ألستوحي منه ماذا كان 
يدور يف ذهن الكاتب  من مشاهد واحداث 
رقصت عىل بوابات مخياله  فتمكن منها  

فكان االهداء:
اىل:

( مليعـة  الهاربـة مـن سـجون الخوف ، 
تناثر دمها  عىل شفتي قلمي فأثمر هذه 

الرواية)
فشـدني هذا االهداء ألعرف من هي مليعة 
وماذا جرى لها وكيف هربت من سـجون 
الخـوف  حتـى كشـف الجنديـل اللثـام  
والحجب عن كل االرهاصات  واملمارسات 
التي اتخذها كل الشـخوص الذين اتخذوا 
من الخرافات طريقا البتزاز الناس وكيف 
وظفوا ذلك يف كسـب ود الحاكم الذي هو 
االخـر كان بحاجة اىل دجلهم ليتمكن من 
الناس ، رواية آلهة من دخان ال تبتعد عن 
الواقع فهـي ترسد بكل وضوح مشـاهد 
تماثـل الواقـع إن لـم  تكن اساسـا بنات 
الواقع . اخذتني االحداث معها وانسـتني 
كم مىض من الوقت حتى سـمعت املنادي 
ينادي لصالة الفجر  وعندما انتهى املؤذن 

من األذان  وصلت اىل  العبارة االخرية :
(لـم تعـد يل القدرة عـىل اتمام السـالم ، 
اسـندت رأيس اىل احـدى قوائـم الرضيح 
، سـقط بعدهـا جسـدي ولم اعد اشـعر 

بيشء). 
فكتبُت انتهيت من قراءة الرواية يف الساعة 
الرابعـة والنصف من فجـر الخميس  ١١ 

آب ٢٠٢٢. 
يف مسـاء اليـوم التايل ألجأتنـي نفيس اىل 
الجلـوس وقـراءة روايـة ( الرمـاد ،  ليلة 

اغتيال الشمس )
وكالعادة قرأت االهداء فكان : 

اىل جابر خميس العثمان 
(أحـالم تسـتجديك الرجـوع، وميسـون 
ترتقـب الطريـق، والزقاق يسـكنه حزٌن 

عميق) 
قلبُت الصفحة فأرسنـي  الجنديل حينما 

قال: 
الرماُد 

روايـٌة مـن صنـع الخيـال ، واذا توافقت 
شخصية حقيقية مع شخصيات الرواية  
فـان ذلـك يعـود اىل املصادفـة وحدهـا .  
كتبتها ملن يهوى السباحة يف بحرية خياله 
، أما الذيـن ال يجيدون  فن العوم ، وليس 
لديهم خربة يف عالم االبحار ، فال املك لهم  
غـري النصيحة  بعدم قـراءة هذه الرواية 
ألنها ال تـروق لهم، وال تتحدث عنهم، وال 

تمت لهم بصلة .
أول مـا وجدت جابر بـن خميس العثمان 
الوزان، لم ينتبـه اىل اللحم الذي وضعه يف 
القدر فغلبـت عليه النـار واحرتق بعضه 
، ميسـون التي تكور جسـمها بعضا عىل 
بعـض، كانـت حتمـا جائعة فأفـرد لها 
قطعـا من اللحـم لـم تلذعهن النـاُر ولم 
يصلن درجة االحـرتاق . وملا وضع قطعة 

اللحم أمامها قال : 
(أعرف أنها تالفة ، ولكنها غذاء ممتاز) ( 

أي صرب ينفع مع الجوع ) . 

فقلت يف نفيس وانا غارق يف بحر الرواية ، 
هذا الجابر زوج مثايل  وذو مروءة  حتما، 
فهـو لم يرتك زوجه غرثى البطن فأبى إالّ 
أن يطعمها بما يسد الرمق حتى ولو كان 

محرتقا . 
الروايـة  طريـق  مسـتن  عـىل  مشـيُت 

فاحتجزت عينيَّ عبارة جابر:
(أوالد الكلـِب ، منعـوا بيع الخمـر، أمروا 

بإغالق محالت بيعها) 
قلُت من هنا بدأت الحكاية ، يلجأ الفقراء 
املعذبون اىل تناولهـا للهروب من واقعهم 
املرير ، لكن االغنياء وامليسورين اصحاب 
وتمضيـة  بطـرا  يتعاطونهـا  الكـروش 

لألنس. 
تتوالد االحداث وتتشـابك وتربز شخوص 
الروايـة ، مجيـد العربنجـي  مكتوب عىل 
عربته ، سـريي وعني الله ترعـاك،  وعىل 
بـاب عبد الله املؤذن مكتـوب « امللُك لله  ، 
ورشيد الولهان وغريهم الكثري فكل منهم 

له سمته ، 
وجابر ُيقبض عليه ويودع السجن كغريه 
من الفقراء الذين يرفضون الظلم والفقر 
والتسـلط ومنهم من اتهمه بالكفر وهي 
التهمـة التـي كان جابر وامثالـه يدانون 
بها لكي يودعوا يف غياهب نقرة السلمان 
، ذلـك املنفـى البعيـد يف عمـق الصحراء 
والـذي تحولت جدرانـه اىل صفحاٍت كتب 
عليهـا جابٌر ورفاقه من املعذبني سـطور 
معاناتهـم ، جابر مؤمن جدا بأن اشـباه 
الرجال ال موقف لهم . ويف نقرة السـلمان 
يصبـح جابـر هـو العمـدة ملجوعـة من 
االصدقـاء منهم  مـن انهـى محكوميته 
وخـرج مثـل عطشـان  الذي ترك سـبع 
الهور واستوطن بغداد ليعمل هناك بعيدا 
عن اعني املخربين واملنافقني  ، لكن جابرا 
لم يهدأ له بال ، كان مشغوال بأمره كثريا 
عندما اشتعلت الحرب واشتد اوارها،  أما 
سعدون فذهب جابر اليه اىل الرميثة وقال 

له :
(كلما  تشـعر بالوحدة تعصف بك ستجد 

بيتي مفتوحا لك عىل الدوام ).  
لكنني كقارئ لهذا السفر، كنُت متعاطفا 
جدا مع جابر وعطشان وسعدون  واحالم  
وحتى مـع عبد الله املؤذن الذي ينفر منه 
جابـر بال سـبب ، لكـن جابـراً خلص يف 
النهاية اىل أن الشعب موزع االهواء ، يأكل 

االحباط ما تبقى له من تفاؤل . 
ولكننـي وانـا غائـص يف خضـم االحداث 
ومصري شـخوصها شـغلت بايل ميسون 
كثـرياً ، حتـى وصلـًت اىل آخـر سـطر يف 

الرواية الذي يقول : 
( عند العرص ، لم يبق يف الزقاق غري القطة 

ميسـون وهي تعاني من ألم املخاض)  
عندهـا ضحكـُت مـن االعمـاق وقلت يف 
نفيس: لله درك يا ابا شـمس، خدعتني يف 

ميسون وانطلت عيل اللعبة .
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ليتني أسـتطيع الرصاخ أو حتى البكاء، أو لبس السـواد والحزن 
جهاًرا، ولكن ُحرمُت من كلِّ ذلك، وظلت تلك الطقوس التي تعمد 
إليها النسـاء مكلومة القلوب فرصتي الوحيـدة للحياة والتي لم 

يتسَن يل ممارستها.
منذ إرشاقة صباح هذا اليوم وأنا أستشعر حصول يشء ما ولكني 

ال أعلم ما هو وحديس ال يعينني عىل ذلك.
ملاذا أنا قلقة إىل هذه الدرجة يا ُترى؟

نظـرُت من خلف سـتارة النافذة، نافذتهم مغلقـة لم ُتفتح بعد، 
عدُت وجلسـُت عىل طـرف رسيري وأنـا أقنع نفـيس أّنها مجرد 

هواجس ال مربر لها.
مـرَّ النهاُر بطيًئـا ثقيًال عىل غري العادة، نازعُت سـاعاته الثقيلة 
ساعة... ساعة، حتى ألقى الليُل رداءُه املظلم عىل البيوت املتقاِبلة 
التي ال يفصلها سـوى ثالثة أمتار أو أقل من ذلك، هذه املسـاحة 
التـي تعجُّ بالصغار طـوال النهار تسـمى ( الدربونة)1ولن ُتغلق 
األبواب التـي تبقى مرشعة طوال النهار التي تجلس عىل أعتابها 

النساء العجائز لتبادل أطراف الحديث.
شـهدت هذه الدربونة أجمل أيامنا وذكرياتنـا الطفولية؛ فكنا ال 
نربحهـا إال عند حلول أذان املغـرب، يف الدربونة كنا أنا وأحمد ابن 
الجريان الذي يكربني بخمس سـنني، ولكنِّي كنُت أراه كبريًا جًدا؛ 
فهـو يعتني بي، ويوصلني إىل مدرسـتي، يدافع عني، يشـعرني 

بأنني جزٌء منه ال يمكنه التخيل عني،  كنت أشعر باألمان معه.
عندما كربنا أنا وأحمد تحّول حب طفولتنا إىل عشق بريء يسّور 

قلبينا؛ فصديق الطفولة أصبح أغىل األماني وأجملها .
أحمـد يـردد دائًما أمك ليس لهـا فضل يف تربيتِك، أنـا من رّبيتك، 
يل كل الحق بِك، وال أسـمح ألحد أن يأخذك منـي، تحّمُر وجنتاي 
وأُطرق خجًال ولكني أُسـعُد كثريًا عند سـماعي كلماته الحنونة، 

يضع يده تحت حنكي ويرفعه وينظر يف عيني:
-ملاذا تخجلني مّني؟ لم تكوني هكذا عندما كنت صغرية.

أزداُد خجـًال وأهرُب وأغلـُق الباب من خلفي، أذهـُب مرسعًة إىل 
النافذة وأقف خلف السـتارة، وأرفـع طرفها ألراه قد فتح نافذته 
عىل مرصاعيها ويرسـم ابتسـامة كبرية عىل وجهه؛ فهو يعرف 

أّني أراقبه خلف الستارة.
    اليـوم عـىل غري العادة فتحت نافذتي ونظـرت إىل نافذة غرفتِه 
املُغلقة أكثر من عرشين مرة مع علمي أنه غري موجود، مرَّ النهار 
بطوله وأنا هكذا، لم أترك حراسـة النافـذة إال عند منتصف الليل 

وتعبي من الذهاب واملجيء طوال النهار. 
استسلمت عيوني للنوم وهي تمّني النفس بطيٍف ألحمد يمرُّ من 

أمام نافذتي ويسكن روع قلبي.
قبـل الفجر بقليل دوْت رصخـٌة موجعٌة فزعنا عليهـا، واقتلعْت 
قلبـي من بنِي أضلعي، ثـم توالت رصخات أخـرى، ُهِرع الجميع 
يبحث عن مصدر الصوت، خرج أبي وإخوتي إىل الدربونة، لحقت 

بهم أمي وهي تقول:
-(اسم الله منو هذا)؟

أتكأ بثقل جسـدي عىل باب الدار الخشبي وأمسك مقبضه بكفي 
املرتجفة، إذني تسـرتق السـمع من خلف البـاب َعلَها تعرف ما 

الذي حصل وملا قلبي يرتعش هكذا.
وبعد وقـٍت قليل عاد أخـي ليخربني أنَّهم جلبـوا جثة أحمد فقد 

استشهد يف الحرب.
مـرت اليـوم خمس وثالثون سـنة وأنـا كل ليلة أسـتيقظ فزعة 
قبل بـزوغ الفجر عىل رصخـة صمت  ال أسـتطيع اخراجها من 

صدري.
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يجلُس املايض أمامي طواَل الليل.
(هذِه عادٌة سّيئٌة دوَن شّك).
ويبقى ُيذّكرني بما قد حدث

قبَل عاٍم أو عامني 
أو قبَل عرشين 

أو قبَل خمسني عاماً.
فأطلُب منُه بإلحاٍح شديد

أن يرتكني ألنام.
فليَس من املعقول 

أن يالزمني مالزمَة الحرِف للنقطة
والروح للجسد.

لكّنُه ال يردُّ عيلَّ أبداً،
أحياناً يتمتُم بكلماٍت ال أفهُمها

أو بإشاراٍت ال أعرُفها.
وحنَي يرى املايض أنَّ الدمع
قد حارصني ِمن كلِّ جانب،

يرتُك غرفتي فجأًة،
ومن تحِت الباب
يرتُك يل قصيدًة،

قصيدًة أّولها عتاب أو ألم
وآخرها ندم.
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يف بدايـة العالقـة، يتغـازل الزوجان 
طـوال الوقت، وهو ما يشـعرهما أن 
كل لحظـة معـاً هي لحظـة مميزة، 
ولكن مع الوقت وازدياد املسؤوليات، 
قديمـة،  ذكريـات  املغازلـة  تصبـح 

ويسيطر امللل عىل املوقف.
مـا رأيـك يف اسـتعادة األيـام الخوايل 
وتحويل أوقاتك مع زوجك من أوقات 
عاديـة إىل أوقـات رومانسـية مليئة 
بالحب واللحظات الجميلة التي ترسم 
خريطة ذكرياتكما معاً يف املسـتقبل 
وتجعـل حياتكمـا الزوجية مثل فيلم 

رومانيس ال ينتهي؟ إنها املغازلة.
كيفيـة  عـن  تتسـاءلني  كنـِت  وإذا 
مغازلة زوجك بعد مرور سـنوات من 
الزواج، فاإلجابة تجدينها يف السطور 

القادمة. تابعي القراءة.
-1 قومي بتشـغيل أغنية رومانسية 

يف السيارة
املجـاور  املقعـد  يف  بينمـا تجلسـني 
لزوجك، وهو منهمك يف قيادة السيارة، 
قومي بتشغيل أغنية رومانسية تمثل 

لكما ذكرى جميلة يف عالقتكما.
-2 أرسـيل له رسـالة وهـو يف نفس 

الغرفة
من الطبيعي أن ترسل الزوجة رسالة 

حـب إىل زوجهـا وهـو مسـافر أو يف 
العمل، ولكن إذا قمِت بإرسال رسالة 
حـب لزوجـك وهـو يجلس معـِك يف 
نفـس الغرفة، فإنها مغازلة رصيحة 
منِك، وسوف يكون لها تأثري عميق يف 

نفسه.
-3 ارتدي له املالبس التي يحبها

أنـِت تعرفني زوجك، تذكـري نظرات 
إعجابه الشـديد عندما يـراِك مرتدية 
فسـتان ما. حان الوقـت إلخراج هذا 

الفستان من خزانة مالبسك، واختبار 
نظـرات زوجك لـِك مرة أخـرى وأنِت 

ترتدين املالبس التي يحبها.
-4 اطلبي منه موعداً غرامياً

بـني  رضوريـة  الغراميـة  املواعيـد 
الزوجني السـتمرار الحب والشـغف، 
ولكـن غالباً مـا تكون مخطـط لها. 
مـا رأيـك أن تفاجئـي زوجـك بطلب 
موعـد غرامي غري متوقـع؟ بالتأكيد 

للمفاجأة تأثري آخر.

-5 اضحكي معه
الضحـك لـه تأثـري إيجابـي كبـري يف 
العالقة بني الزوجني، السيما الضحك 
عىل النـكات أو املواقف الطريفة التي 
يرويها الزوج. ضحكك عىل الطرائف 
التـي يلقيهـا زوجك عىل مسـامعِك، 

بمثابة مغازلة له.
-6 اكتبي له رسالة حب خفية

اكتبي لزوجك رسـالة حب، وخبئيها 
يف حقيبتـه أو سـيارته أو جاكيتـه، 

عندمـا يعثـر عليهـا سـوف تكـون 
مغازلتـك له قد وصلت، وربما يبادلك 

الرومانسية.
-7 احتضنيه أثناء النوم

بعد سـنوات مـن الـزواج، يلـزم كل 
منكمـا نصيبـه من الفـراش حتى ال 
يزعج اآلخر، ولكن من أجل اسـتعادة 
زوجـك،  ومغازلـة  الرومانسـية 
احتضنيـه أثناء النوم بـدالً من النوم 

عىل جانبك يف أقىص الرسير.
-8 مغازلة رسيعة يف املطبخ

املطبـخ، حيث يعلم أفـراد أرستك أنه 
املكان الذي تكونني فيه مشغولة جداً، 
ما رأيك أن يكون هو املحطة القادمة 
ملغازلـة زوجك؟ اتركـي األطباق وكل 
مـا بيـدك، واحتضني زوجـك وألقي 
عىل مسـامعه كلمات الحب والغزل، 
سـيكون تأثريهـا أكـرب عليـه، ألنِك 
تركـِت ما يشـغلك فقـط لتهتمي به 

وتبادليه الحب.
-9 اهميس يف أذنه بكلمات الحب

فـور عودته من العمـل، أو بينما هو 
منشـغل بيش، اقرتبي منـه واهميس 
يف أذنه بكلمات الحب والرومانسـية، 
غـري  وقـت  يف  تفاجئيـه  أن  املهـم 

متوقع.

يواجهـون  ممـن  الكثـري  يعـزو 

طقطقـة يف مفاصلهـم األمـر إىل 

الشيخوخة والتقدم يف العمر، لكن 

األمر ربما يكـون عالمة عىل يشء 

أكثر خطورة.

وذكر أن األمر يعتمد عىل مسـتوى 

نشاطك وحتى الطقس، ويف املجمل 

ال داعي للقلق.

لكـن يف بعـض الحـاالت، تكـون 

طقطقة املفاصـل مؤرشا عىل أمر 

خطري. 

وتقـول هيئـة الصحـة العامة يف 

بريطانيا إن هذا األمر قد يكون من 

أعراض هشاشة العظام.

ومن األعراض التـي يجب االنتباه 

لها طقطقـة املفاصـل يف الركبة، 

إذ إن املصابـني بالفصال العظمي 

يتأثرون يف كلتـا الركبتني، يف حني 

أن البعـض قـد يعانـون من هذه 

الحالة يف ركبة واحدة فقط.

وسـيواجه غالبية هـؤالء أملا أثناء 

املـيش، خاصة يف حالـة صعودهم 

أو هبوطهم عـن الدرج، وقد يصل 

األمـر إىل تأرجح ركبتي الشـخص 

أو عدم القدرة عىل الوقوف بشكل 

مستقيم.

أمـا الذيـن يعانون من هشاشـة 

عظـام يف الورك، فسـتكون لديهم 

مشـكلة يف تحريـك مفاصل الورك 

مثـل صعوبـة ارتـداء األحذيـة أو 

والخـروج  السـيارة  إىل  الصعـود 

منها، وعادة ما يعاني هؤالء أبضا 

من ألم من الفخذ وخارج الورك.

 ٣ العظمـي  الفصـال  ويصيـب 

مناطق رئيسة يف اليد:

قاعدة اإلبهام.

أطـراف  إىل  األقـرب  املفاصـل 

أصابعك.

املفاصل الوسطى من أصابعك.

وقـد يتالىش األلـم بمـرور الوقت 

ويختفي يف النهاية، لكن النتوءات 

والتورم ستبقى.

ألعـراض  العالجـات  وتشـمل 

هشاشة العظام:

إجراءات نمط الحياة مثل املحافظة 

وممارسـة  املثـايل  الـوزن  عـىل 

التمارين بشكل منتظم.

العـالج الطبي من أجـل التخفيف 

من األلم.

العالجات الداعمة لجعل النشاطات 

اليومية أسهل.

متى تراجع الطبيب؟

تقـول هيئـة الصحـة العامـة يف 

بريطانيا إنه ينبغي عىل الشـخص 

مراجعـة الطبيـب يف حـال واجـه 

طقطقة مستمرة يف املفاصل.

وبينمـا تؤثـر هشاشـة العظـام 

عىل املفاصل يف الجسـد كلها، فإن 

الركبة هي أكثـر املناطق تأثرا، ثم 

الورك فاملفاصل الصغرية يف اليد.
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املقادير

- البيض: ٣ حبات

- سكر: كوب

ملعقـة  الليمـون:  بـرش   -

كبرية

- الزيت: نصف كوب

نصـف  الليمـون:  عصـري   -

كوب

- زبادي: علبة

- دقيق: ٢ كوب

- بكينج بودر: ملعقة كبرية

- الفانيليا: ملعقة صغرية

طريقة التحضري

والسـكر  البيـض  نخلـط   -

والفانيال.

- نضيف عليها الزيت وعصري 

الليمون نخلطهـا جيًدا ومن 

ثم الزبادي.

- نضيـف الدقيـق بالتدريج 

وأخرياً البكنج بودر.

- ندهـن القالـب املخصـص 

للخبز ثم نسكب الخليط.

- يخبـز بالفـرن مـن تحت 

ملدة نصف سـاعة عىل درجة 

حرارة ١٨٠ مئوية.

يتـداول كثـريون أن النعامة تضع رأسـها يف الرتاب كي 
تختبئ، وهذه املعلومة خاطئة.

وتعـود هـذه الخرفـة إىل بلينـي األكرب الـذي كتب عن 
هـذا األمـر ما بـني ٢٣-٧٩ بعد امليـالد. إذ ادعـى بليني 
أن النعامة عندما تضع رأسـها يف الـرتاب تعتقد أن كل 
جسـمها مختفـي وهي معلومـة غـري صحيحة حيث 
تهرب النعامة عندما تشـعر بالخطر دوماً وليس هناك 
صـورة واحدة تـم التقاطهـا لها وهي تضع رأسـها يف 

الرتاب.
وبات وضع النعامة رأسها يف الرتاب مثالً منذ الحني عن 
اإلنسـان الذي يتهرب من مواجهة مشـاكله، لكن هذه 
املسـألة كانت مجرد خرافة افرتضهـا كاتب، فصدقها 

كثريون.
وسـاعد عدم انتشـار أماكن تواجد النعامة عىل انتشار 
هذه الخرافة، حيث أن محدودية الدول التي توجد فيها 

جعل معرفة الناس محدودة بها.
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ابنـي ضعيف الشـخصية، يمنح هاتفه ملن هب ودب، ويشـرتي مـا ال نحتاجه؛ 
خجـًال من الباعـة، ويتكلم بصوت هامـس كالبنات، ويتوىل تنظيـف املكان بعد 

انتهاء معسكر تخييم مع زمالئه وحده.
وبنـاء عىل األعراض السـابقة فـإن هذه الحالـة يعاني من ضعف الشـخصية، 
وعىل عكـس ما تتوقعني وترغبني، فابنك املراهق حسـب رأيك يجب أن تكون له 
شـخصيته االسـتقاللية، وقادراً عىل إبداء رأيه والتمسك به دون تعصب، وقادراً 
عـىل املناقشـة والدفاع عـن مبادئه، ويبـدي قدراتـه دون خوف، وال يستسـلم 
لنقـاط الضعف، وغريها الكثري من امليزات التي توحي بأنه سـيصبح رجالً قوي 

الشخصية، يعتمد عليه يف بناء مستقبله.
فكيف تكتشفني أن ابنك املراهق يعاني من ضعف الشخصية، وعالجه قبل فوات 

األوان؟
 وهذه عدة عالمات تستطيع كل أم أن تكتشف من خاللها ضعف شخصية ابنها، 

وهي كالتايل:
1. ضعف القدرة عىل الرفض؛ كأن يعود لك من السوق بمشرتيات أنت ال ترغبينها 

ولم تكلفيه بها؛ ملجرد أن البائع قد ألح عليه أن يشرتي منه.
2. ضعف القدرة عىل االعتذار؛ كأن يطلب منه صديقه مبلغاً من املال عىل سـبيل 
القـرض، فيقرضه كل ما يملك مثل مرصوفه األسـبوعي؛ ألنـه يخجل أن يعتذر 

له.
3. ال يسـتطيع إبداء رغبته؛ كأن يخربك أن درسـًا مهماً قد فاته، وهو يسـتمع 

لحديث ما من زميله ال يهمه.
4. ضعف القدرة عىل تحمل مهمة، أو وظيفة كلف بها؛ كأن يتحمل فوق طاقته 
مهمة قام بتوكيله بها شخص ما، وال يعرف كيف يتملص منها رغم أنها خارج 

اهتماماته.
5. ضعـف القدرة عىل املحافظة عىل ممتلكاته؛ كأن يطلب منه زميله أن يتحدث 

بهاتفه النقال فيمنحه له؛ حتى ينفد رصيده وال يستطيع أن يمنعه.
6. ضعف القدرة عىل التمسك بقيمه، وهو بذلك يكون ضعيفاً أمام أشخاص ما، 
كأن يكذب من أجل أال يغضب صديقه املفضل، ويؤيده يف شـهادة غري صحيحة؛ 

ليكسب وده.
وعـىل ذلك ينصحنـا األخصائي النفـيس داغر بمسـاعدة االبن املراهـق بالطرق 

التالية؛ للتخلص من الشخصية الضعيفة، وبناء شخصية قوية فعالة:
1. تعويده عىل عدم الحرص عىل مشاعر اآلخرين عىل حساب مشاعره.

2. إبداء وجهة نظره بقوة وبصوت متزن وأحرف متماسـكة؛ بدون ارتباك يرغم 
اآلخرين عىل تقبل رأيه، واالستماع له.

3. عدم مرافقة اآلخرين ومسايرتهم يف كل األحوال؛ خشية غضبهم أو خرسانهم؛ 
ألنه يصبح «إّمعة»، وهذا ما نهى عنه االسالم.

4. عـدم تنكيس الرأس عنـد الحديث، والنظر يف عيـون املحدثني مبارشة يمنحه 
قوة يحتاجها لطرح نفسه وتقديمها.

5. عدم التواضع املبالغ فيه يف مواقف تحتاج لالعتزاز بالنفس.
6. أن يظهـر مشـاعره الداخليـة ويعرب عنهـا؛ لكي ال يعاني مـن التوتر النفيس 

مستقبالً، وذلك بمتابعة تغريات وخلجات وجهه أثناء نقاش ما.

يمكـن أن تؤثر الظـروف الطبية 

والتزامـات العمل يف جـودة النوم 

بشـدة، ولكـن يمكـن التخفيـف 

مـن هـذه املشـكالت مـن خالل 

نمـط  يف  الصحيحـة  التغيـريات 

الحياة.

املؤسسـات  بعـض  وتشـجع 

الصحيـة عىل اسـتهالك الفاكهة 

لتحسني مدة ونوعية النوم.

الغذائيـة  الخصائـص  وأثبتـت 

الفريـدة للكرز وفاكهـة الكيوي، 

يف  فائدتهـا  املثـال،  عـىل سـبيل 

تحسني الكفاءة العامة للنوم. 

وسـلطت دراسـة نرشتها مجلة 

 Asia Pacific Journal of

Clinical Nutrition الضـوء عىل 

فوائد الكيوي للنوم.

ووفقا للدراسـة، تحتـوي فاكهة 

مـن  مجموعـة  عـىل  الكيـوي 

التـي تشـمل  الطبيـة  املركبـات 

مضادات األكسدة والسريوتونني.

وأثبت كال الجزيئـني فائدتهما يف 

عالج اضطرابات النوم، ما يساعد 

عىل تحسـني بداية النـوم ومدته 

وجودته.

تـم التوصـل إىل هـذا االسـتنتاج 

بعد أن أجرى العلماء دراسـة عىل 

عينة من أربعة وعرشين شخصا 

تـرتاوح أعمارهـم بـني ٢٠ و٥٥ 

عاما.

وتنـاول جميـع املشـاركني ثمرة 

الكيـوي قبـل النوم بـ «سـاعة» 

كل ليلـة عىل مدى أربعة أسـابيع 

بينمـا تم تقييم معايـري مختلفة 

من النوم.

وبعد أربعة أسابيع، أظهر املرىض 

تقليل وقت االسـتيقاظ بعد بداية 

النـوم وانخفاضـا يف الوقت الذي 

يستغرقه النوم. 

«إجمـايل  أن  إىل  العلمـاء  وأشـار 

وقـت النـوم وكفـاءة النـوم زاد 

إىل  بشـكل ملحـوظ». وخلصـوا 

الكيـوي  فاكهـة  «اسـتهالك  أن 

قـد يحسـن بدايـة النـوم ومدته 

الذيـن  البالغـني  وكفاءتـه لـدى 

يعانـون مـن اضطرابـات النـوم 

املبلغ عنها ذاتيا».

ورغم وجود ما يـربر إجراء مزيد 

هـذه  لتأكيـد  التحقيقـات  مـن 

التأثريات، إال أن هناك تفسـريات 

معقولـة لتأثـري الكيـوي املعـزز 

للنوم.

أوال، تبني أن محتوى السريوتونني 

فريـدا  دورا  يلعـب  الكيـوي  يف 

وهـذا  النـوم.  دورات  تنظيـم  يف 

مقدمـة  كيميائيـة  مـادة  ألنـه 

للميالتونـني، الهرمـون الرئيـس 

املسؤول عن إحداث النوم.

وهناك حاجة إىل مزيد من البحث 

األكسـدة  مضـادات  دور  لفهـم 

يف تعزيـز النـوم، لكن الدراسـات 

أظهـرت أن انخفاض مسـتويات 

مضـادات األكسـدة مرتبط بقلة 

النـوم. وأضـاف الدكتـور مايكل 

بريوس، األخصائـي علم النفس 

النـوم:  الرسيـري وخبـري طـب 

«الكيـوي ليـس الطعـام الوحيد 

الـذي يحتمـل أن يعـزز النـوم. 

هنـاك عـدد مـن أنـواع الطعـام 

األخـرى التـي يمكن أن تسـاعد 

عـىل النـوم. فتسـاعد األطعمـة 

باملغنيسيوم والبوتاسيوم  الغنية 

عـىل تعزيـز االسـرتخاء والدورة 

الدمويـة، وهي تشـمل الخضار 

الورقية الداكنة واملوز واملكرسات 

والطماطم  والحمضيات  والبذور 

األطعمـة  الكاملـة.  والحبـوب 

الغنية بالكالسـيوم تسـاعد عىل 

زيادة مستويات امليالتونني».

تعـزز  أخـرى  فاكهـة  وهنـاك 

النـوم غالبا ما تذكرهـا الهيئات 

الصحيـة وهي الكـرز الحامض.

ويف إحـدى الدراسـات التجريبية 

بقيـادة جامعـة واليـة لويزيانا، 

أدى عصـري الكـرز الحامـض إىل 

إطالة وقت نوم كبار السن الذين 

 ٨٤ بمقـدار  األرق  مـن  يعانـون 

دقيقة. وال تحتوي الفاكهة فقط 

عـىل مضـادات األكسـدة، ولكن 

تشري الدراسات إىل أنها واحدة من 

املصادر الغذائية الوحيدة لهرمون 

النوم امليالتونني.

تحلـم الكثري مـن الفتيـات بالحصول عىل 
خـدود ممتلئة ألنهـا تعطي مظهـراً جذاباً 
وتجعـل للوجـه مالمـح سـاحرة، وضعف 
الوجـه والخديـن غالبـاً يكـون عالمة عىل 
الشـيخوخة ويعطي مظهراً أكرب يف السـن، 
ووجـود الدهون تحت الجلد يقل مع التقدم 

يف السن.
ونـرى أن معظـم األطفـال لديهـم خـدود 
وردية وسمينة تعطي نظرة بريئة وجميلة، 
لذلـك يفضل الكثري مـن البالغني هذا الوجه 

للحفاظ عىل مظهر الشباب.

ويمكـن تحقيق ذلـك عن طريق اسـتخدام 
الطـرق الطبيعية دون اللجـوء إىل العمليات 
ببعـض  املاديـة، فقـط قومـي  والتكلفـة 
التمارين والعالجات املنزلية التي تسـاعدك 

يف إعطاء الخدود مظهراً ممتلئاً.
الطريقـة األوىل: نفخ البالونـات من الطرق 
الفعالـة للحصول عىل خدين ممتلئني، ومن 
السهل القيام بها، فقط تحتاجني إىل النفخ 
يف بالـون بالفم مع االسـتمرار ملدة دقيقة، 
بعد ذلك قومي بإخراج الهواء، وعليك تكرار 

هذه العملية ٥ أو ٦ مرات يومياً.

الطريقة الثانية: الصبار له خصائص هامة 
يف شّد الجلد، إذ يساعد يف التخلص من ترهل 
الخدين، وأيضاً يعزز مرونة الجلد،إضافة إىل 
احتوائه عىل مواد مضادة لألكسـدة، والتي 
تمنـع الـرضر الذي تسـببه الجـذور الحرة 
ويعـزز إنتـاج الكوالجـني إلعطائـك برشة 

شابة.
قومي فقـط بتدليك الخدين بهـالم الصبار 
بحركات دائرية ملدة ١٠ دقائق، واتركيه ملدة 
١٠ دقائـق أخرى، ثم اغسـليه باملاء الفاتر 

مع تكرارك لهذه الوصفة مرتني أسبوعياً
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 ١٧٧٨ -  التوقيـع عـىل التحالـف العسـكري األمريكي / الفرنـيس بعد أن 
دعمت فرنسـا املسـتعمرات الثالث عرش األمريكية خالل حرب اسـتقاللها 
ضـد اململكة املتحدة، وقـام بتوقيع التحالف كل من مـن الجانب األمريكي 

بنجامني فرانكلني ومن الجانب الفرنيس لويس السادس عرش.
١٨١٧ -  القائد األرجنتيني خوسـيه دي سان مارتني يعرب جبال األنديز مع 

جيشه لتحرير تشييل من االحتالل اإلسباني.
١٨٤٠ -  نيوزيلندا تدخل ضمن املستعمرات الربيطانية.

١٩٢٢ -  التوقيـع عـىل معاهدة واشـنطن البحرية وذلك للحد من التسـلح 
البحـري لـكل مـن الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة واليابان وفرنسـا 

وإيطاليا.
١٩٥٢ -  األمـرية إليزابيث تتوج ملكة عىل اململكـة املتحدة بعد وفاة والدها 

امللك جورج السادس.
١٩٧٤ -  مجموعة من املسـلحني الفلسـطينيني يحتلون السفارة اليابانية 
يف الكويت ويحتجزون السـفري وأربعة من الدبلوماسيني ومستشار نفطي 

ياباني و١١ موظًفا.
١٩٨٤ -  بدايـة أحـداث ما يعـرف بانتفاضة ٦ شـباط يف لبنـان ضد حكم 

الرئيـس أمني الجميل والتي انتهت بالسـيطرة عىل غـرب بريوت بيد أحزاب 
املعارضة وانقسام الجيش.

 ١٩٩٨ - مطـار واشـنطن الـدويل يتحول اسـمه رسـمًيا إىل مطـار رونالد 
ريغان.

٢٠٠٦ - ميشـال عون وحسن نرص الله يوقعان عىل وثيقة تفاهم سياسية 
بني التيار الوطني الحر وحزب الله وذلك يف كنيسة مار ميخائيل.

٢٠١٣ -  اغتيال السـيايس التونيس شكري بلعيد، أحد مؤسيس تيار الجبهة 
الشعبية .

٢٠١٤ -  انطالق األلعاب األوملبية الشـتوية ٢٠١٤ يف سوتيش (روسيا)، وقد 
أقيم حفل االفتتاح يوم الجمعة ٧ فرباير ٢٠١٤.

 ٢٠١٦ -  زلزاٌل ِبُقوَّة ٦٫٤ درجات يرضب تايوان ويتسبب ِبمقتل ٤١ شخًصا 
عىل األقل.

 ٢٠١٧ -  الكنيسـت اإلرسائييل يقر قانون تبييض املسـتوطنات، بتأييد ٦٠ 
عضوًا ومعارضة ٥٢.

٢٠٢٢ -  منتخـب السـنغال لكرة القـدم يحرز كأس األمـم األفريقية للمرة 
األوىل بتغلبه عىل نظريه املرصي بركالت الرتجيح.
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جـاء رجـٌل إىل محـل دجـاج ومعـه 
يريـد تقطيعهـا  دجاجـٌة مذبوحـٌة 
فطلـب منـه صاحـُب املحـل تركها 

والعودة بعد ساعٍة ألخذها.
صاحـب  عـىل  املدينـة  قـايض  مـر 
محـل الدجـاج وقـال لـه :- أعطني 
دجاجـة، فأجابـه:- ليـس عندي إال 
هذه الدجاجة، وهي لرجل سـريجع 
ليأخذهـا. فقال القـايض :- أعطني 
إياهـا وإذا جـاءك صاحُبها قل له إن 
الدجاجـَة طارت، فـإن اعرتض دعه 
يشـتكي وال يهمك. ثم أخـذ القايض 

الدجاجة وذهب.
وجـاء صاحـب الدجاجـة إىل محـل 
الدجاج كي يأخـذ دجاجته، فأخربه 
صاحـب املحل بأنها طارت.? فغضب 
صاحـب الدجاجـة وقـال : هـل أنت 

مجنون؟
لقد أحرضتها وهـي مذبوحٌة فكيف 

تطري وهي ميتة !!!؟
هَيـا نذهب للقايض، حتى يحكم بينا 

ويظهر الحق ...
وأثناء ذهابهم للقايض مرُّوا بمسـلٍم 
صاحـب  فـأراد  يقتتـالن  ويهـودي 
بينهمـا  يفصـل  أن  الدجـاج  محـل 
ولكن إصبعـه دخلت يف عني اليهودي 

ففقأتها.
تجمع الناس وأمسكوا بصاحب محل 
الدجـاج وجـّروه إىل عنـد القـايض، 
وعندمـا اقرتبـوا من املحكمـة أفلت 
منهم وهـرب ودخل مسـجداً وصعد 
فـوق املنـارة فلحقـوا بـه فقفز من 
فـوق املنـارة ووقـع عىل رجـل كبرٍي 

فمات الرجُل.
جـاء ابـن الرجـل ولحـق بصاحـب 
محـل الدجاج وأمسـكه هـو وباقي 
الناس وذهبـوا به إىل القـايض، فلما 
رآه القـايض تذكر حادثـة الدجاجة 

وضحك .
وهو ال يدري أن عليه ثالث قضايا:-

رسقة الدجاجـة وفقئ عني اليهودي 
وقتل الرجل كبري السن ..

عندما علم القـايض بالقضايا الثالث 
أمسك رأسه وجلس يفكر، ثم قال :- 
دعونا نأخذ القضايا واحدة واحدة... 

نادوا أوالً عىل صاحب الدجاجة
قال صاحـب الدجاجـة :- هذا رسق 
دجاجتـي وقـد أعطيته إياهـا وهي 
مذبوحـة، ويقول أنها طـارت، كيف 

يحدث هذا يا سيادة القايض ؟؟
قال القـايض : هل تؤمـن بالله، قال 
: نعـم ، قال القـايض : يحيي العظام 
وهي رميـم قم ... فما لـك يشء عند 

الرجل...
احرضوا املدعي الثاني..

جاء اليهودي وقـال : هذا الرجل فقأ 
عينـي ...! فقال القـايض لليهودي : 
العني بالعني والسن بالسن، لكن دية 
املسـلم ألهل الذمة النصف ...! يعني 
نفقـأ عينـك الثانية حتـى تفقأ عني 

واحدة للمسلم، فقال اليهودي : ال
أنا أتنـازل عـن اإلدعاء عليـه. فقال 

القايض : أعطونا القضية الثالثة.
جـاء ابـن الرجـل املسـن الـذي تويف 
وقـال : هـذا الرجل قفز عـىل والدي 
من فـوق منارة املسـجد وقتلـه ...! 
فقـال القـايض : اذهبـوا باملتهـم اىل 
نفس املكان، واصعد أنت فوق املنارة 
وتقفـز عليه ...! فقال الشـاب : لكن 

ياحرضة القايض إذا ما
تحرك يميناً أو يساًرا يمكن أن أموت 
أنـا، قال القايض : والله هذه ليسـت 
مشكلتي، ملاذا لم يتحرك والدك يميناً 
او يسـاًرا ؟؟ فقال الشاب : ال ال أريد 

شيئاً منه وأتنازل عن اإلدعاء عليه.
العـربة : هنـاك دائمـاً من يسـتطيع 

إخراجك مثل الشعرة من العجني إذا
كان عندك دجاجة تعطيها للقايض..

تضيـع الحـــــقوق بفســــــاد 
العدالة.
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يمكن اجراء اختبار الشخصية 
القويـة بطـرق مختلفة ومنها 
رسـوم  مجموعـة  اىل  النظـر 
واختيـار احدهـا. ويقـدم هذا 
االختبار مثالً عدداً من املحافظ 
بأشكال وطرق تنظيم مختلفة. 
ويتعـني عىل مـن يخوضـه ان 
يختار واحدة مـن تلك املحافظ 
بحسب اسلوب ترتيبها. فهذا ال 
يسـاعد عىل اختبار الشخصية 
القوية فقط، بل يكشف بعض 
الخفيـة  والصفـات  الطبـاع 

ونقاط الضعف ايضاً.
١ املحفظة الفارغة

اذا تم خوض اختبار الشخصية 
املحفظـة  واختيـار  القويـة 
ان  اىل  يشـري  فهـذا  الفارغـة 
ابـرز نقـاط القوة هـي التمتع 
بالحصانة وعدم التأثر باالجواء 
السـلبية او باآلراء التي تسبب 
الشـعور باإلحبـاط وتدعـو اىل 
االنكسـار او االنهـزام. ومنهـا 
التحكـم  عـىل  القـدرة  ايضـاً 

اآلخرين  االشـخاص  بقـرارات 
والتأثري عليهم بطريقة ايجابية 
ببعـض  القيـام  اىل  ودفعهـم 
الخطوات العملية املفيدة خالفاً 
ملا كانوا يخططون له. ويشـري 
اختيـار هـذه املحفظـة ايضاً 
التنظيـم وتجنـب  اىل  امليـل  اىل 
وعـدم  الفوضويـة  الظـروف 
القـدرة عىل العمـل يف اطارها. 
فالرتتيـب يف هـذه الحالـة هو 

مفتاح الصالبة والنجاح.
٢ املحفظة الفوضوية

املحفظـة  كانـت  حـال  يف 
الفوضويـة او غري املنظمة هي 
الخيـار االول، فهـذا يشـري اىل 
عدم التمتع بالقدرة عىل التعلم 
من التجارب السـابقة اياً تبلغ 
اهميتهـا واىل عـدم التفكـري يف 
موضوعية  بطريقـة  االحـداث 
ومثمـرة. كمـا يـدل عـىل عدم 
امتـالك موهبة السـيطرة عىل 
االحـكام  واطـالق  االنفعـاالت 
الفورية عـىل املواقف من دون 

تفكـري. لكن هـذا يكشـف يف 
املقابـل عدداً من نقـاط القوة 
ومنهـا قوة الشـخصية وعدم 
االستسـالم امـام اي موقـف 
صعب والسعي الدائم اىل تحدي 
املعوقـات بعنـاد واىل ازالتهـا 
مـن اجل بلـوغ االهـداف التي 
يتـم تحديدها يف وقت سـابق. 
ايجـاد  عـىل  القـدرة  ويعنـي 
الحلـول للمشـاكل وان كانت 
معقدة جـداً والتفاؤل واظهار 

ردود الفعل االيجابية غالباً.
٣ املحفظة املمتلئة

يف اختبـار الشـخصية القويـة 
هـذا قد يتـم اختيـار املحفظة 
املمتلئـة والتـي تحتـوي عـىل 
الكثري من االوراق واملسـتندات. 
وهذا يكشف التمتع بالشجاعة 
واالقـدام وعـدم الـرتدد يف اخذ 
غـري  كانـت  وان  القـرارات 
مضمونـة النتائـج ويف خوض 
املغامرات الجديدة دائماً والقيام 
وغـري  املفاجئـة  باملشـاريع 
املتوقعـة. كذلك يدل هذا الخيار 
عىل القدرة عىل االنسـجام مع 
كل املتغريات التي قد تطرأ عىل 
محيـط العمل او عـىل الحياة 
واالجتماعيـة.  الشـخصية 
ويعنـي امتـالك موهبـة بناء 
القـرارات املقبلـة انطالقاً من 
هـذه املتغـريات وبالكثري من 
املرونة والقوة والثقة بالنفس 
وبالقـدرات. ويشـري ايضاً اىل 
الحرص عىل االبتعاد عن كل ما 
قد يجعل االحداث تسـري نجو 

نهايـة غـري سـعيدة يف الحياة 
االجتماعية او املهنية.  

٤ املحفظة املنظمة
مـن املمكـن ان يتـم اختيـار 
املحفظـة املنظمـة وهـذا يدل 
عـىل التمتع ببعـض الصفات 
الجميـع يف كل  تجـذب  التـي 
اللقاءات واملناسبات والظروف 
وعىل الكايرزمـا التي ال يمكن 
احداً مقاومتها. ويعني امتالك 
وامكانيـة  متعـددة  مواهـب 
اداء اكثـر مـن عمـل يف الوقت 
نفسـه ومراكمـة الخـربات يف 
مياديـن مختلفة. كما يشـري 
اىل رسعـة التعلـم واكتسـاب 
املعـارف لالسـتفادة منهـا يف 
والخاصـة  العمليـة  الحيـاة 
ويكشـف  واالجتماعيـة. 
هـذا االختيـار ايضـاً الحيوية 
وهـي  والديناميـة  والحركـة 
الجميع عىل  صفـات تشـجع 
التجـاوب مع صاحبهـا وبناء 
املثمرة معه. ويؤرش  العالقات 
املالحظـة  دقـة  عـىل  ايضـاً 
االسـتفادة  بموهبة  والتمتـع 
من التفاصيل من اجل تحقيق 
النجـاح واالنجازات والتميز يف 
اي مجـال. ومن ابرز ما يمكن 
ان يعلنـه اختبـار الشـخصية 
اختيـار  خـالل  مـن  القويـة 
التفـوق  املرتبـة  املحفظـة 
التجـارب  معظـم  يف  الدائـم 
وعـدم الخـوف من املنافسـة 
او الرتاجـع امامهـا اضافة اىل 

الثقة الدائمة بالنجاح.
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إذا عينك سفينة تسابق اإلعصـــــار
أكيد السفن ميها بال وشك ترســــي

وألن خايف حتسدك ياحبيبي الناس
عليك الفلق أقره وآية الكرســـــــي

==============
جمالك معجزة وخدين مو خديــــن
كلش ضاويات ونورهن يسطــــــع
وهيه املعجزة بخدودك احللــــوات

ألن أول گمر ويه الشمس يطلـــــع
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لديك مشاريع مهمة في العمل وعليك أن تركز قدر 
اإلمكان على حتقيق اجلزء األكبر منها عبر التواصل مع 
الزمالء في العمل. احلبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك 
باملزاجية في نهاية اليوم. احلب الذي كنت قد نسيته يعود 

ليظهر على السطح من جديد.

ــاد يجتمعان اليوم معاً في بوتقة  احلب والعمل اجل
 ً ــاً غامرا ــكان واحد ليمنحاك إحساس ــدة وفي م واح
ــعادة! تنال إعجاب العاملني معك بفضل طاقاتك  بالس

وحيويتك وقدرتك

ــبّ ما لديك  ــخص يح ــرد يحبك، ولكن كل ش كل ف
ية  أيضا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض اجلدّ
اليوم، برهن بأنك ميكن أن تتغلب على حب االمتالك. جتنب 
ــي أن حتصل على  ــر ما يحدث. لديك أمل ف ــرة ثمّ انظ الغي

املكانة التي تريدها.

يقع خالف بينك اليوم وبـني أفراد أرستك، خاصة 
السـيدات، وقد يؤدي إىل توتر وقلق. تشعر بأن قلبك 
يتمزق بسـبب الحب الذي تحمله يف قلبك تجاههم لكن 
يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف. انبته فالوقت ال يحتمل 

أي خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليوم بعض الحفـالت يف بعض األماكن 
املفضلـة إليك. تفكر يف حضـور حفل واحد فقط 
وتضـع خطة لذلـك منذ الصبـاح. ال تنـس مواعيدك 
املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب 

كثرة املسؤوليات.

ــير أعمالك اليوم بالطريقة اإليجابية التي حتلم  تس
ــا. قد حتتاج إلى كل طاقاتك ومهارتك خالل إجراء  به
مفاوضات مهنية تؤمن لك احملافظة على مصاحلك في 
ــة مهمة. راع  ــة أو احلصول على اتفاقي ــل صفقة مربح ني

صحتك فقد تعاني من تشنج عضلي.

الـرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسـبب 
لـك املزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص 
ما التشـاجر معك بسـبب خطة ما قمت بها بدون سبب. 
يفاجئك اليـوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

ــدة قد تزيد من  ــتثمارات جدي تبحث عن طرق واس
أرباحك. ال تنظر فقط إلى سلبيات احلبيب وتذكر أنه 
وقف جانبك في مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء أكثر 
ــليمة. مشاعر صداقة قد تتبدل  كي تتخذ القرارات الس

إلى مشاعر حب.

التطورات التي حدثت في الفترة األخيرة جعلتك أكثر 
ــدة. رمبا تتعامل  ــا ببعض اجملاالت اخملتلفة واجلدي اهتمام
ــجيل في بعض الكورسات  مع األمر بجدية، فكر في التس
لدراسة كل مجال على حدة. إنه الوقت املناسب التخاذ مثل 
هذه اخلطوة. هناك بعض األشخاص يريدون أن يشاركوك في 

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

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

املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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ــوم على أجواء  ــط الذي يلقي بثقله الي جابه الضغ
حياتك الزوجية. حاول قدر اإلمكان استعادة االنسجام 
والوفاق الذي ساد في الفترة األخيرة بينك وبني الشريك، وال 

توقظ بعض األحداث أو التفاصيل املزعجة التي مت إخمادها.

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

وتقصده بالفعل. تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



انتهى املخرج العراقي عيل أبو سيف من تصوير آخر مشاهد املسلسل االجتماعي 
إيناس  املمثلة  إنتاج  ومن  هادي،  مهند  تأليف  من  صافية»  «سماء  العراقي 
طالب.وهناك تلميحات بأنه سيتم تغيري اسم املسلسل إىل اسم آخر قبل عرضه 
عىل املشاهدين أو يبقى عىل اسمه الحايل، حيث املوضوع لم يزل قيد النقاش 
بني القائمني عىل املسلسل.املسلسل شارك يف تجسيد شخصياته العديد من 
نجوم الدراما العراقية البارزين أمثال خضري أبو العباس، طه علوان، فالح 
هناء  طالب،  إيناس  القرييش،  كاظم  هادي،  مهند  نارص،  محمد  إبراهيم، 
حيث  جمال،  ساندي  طالب،  مريا  جمال،  تمارة  شكري،  سوسن  محمد، 
درامية  بطريقة  معالجتها  تمت  عراقية  اجتماعية  املسلسل قضية  يتناول 
تجعل املتلقي يتفاعل مع أحداثها حتى النهاية.ويتوقع أن يعرض املسلسل 

عىل شاشة إحدى القنوات الفضائية العراقية خالل رمضان املقبل.
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بدء  عن  عيدي،  صفاء  املخرج،  كشف 

قرن)  (ربع  مسلسل  بتصوير  العمل 

األعمال يف  تأليفه، والذي سينافس  من 

سباق شهر رمضان املبارك. وقال عيدي 

إن « العمل من إنتاج رشكة نغم لإلنتاج 

الفني من املغرب، ورشكة العربية فيلم 

لإلنتاج الفني من العراق، وسيتم تصوير 

العراق  داخل  األوىل  العرش  الحلقات 

حسب  التصوير  موقع  سيغري  ثم  ومن 

النص».وأضاف  ومكانية  سينوغرافيا 

رانيا  الفنانني  بطولة  من  العمل  أن» 

يوسف وسمر جابر من مرص، والفنانة 

اىل  إضافة  املغرب،  من  زرهان  سلوى 

نخبة من نجوم الفن العراقي وأبرزهم 

حيدر منعثر وغانم حميد وناهي مهدي 

ومهران  البغدادي  وباسم  ريسان  وعيل 

املمثل  مشاركة  جانب  اىل  الجبار،  عبد 

خطوة  وهي  بانش)،  جي  (اي  الكندي 

العراقية».  الدراما  ستشهدها  جديدة 

أربعة  فكرة  يتناول  «العمل  أن  وبني 

أصدقاء درسوا يف كلية الفنون الجميلة، 

يلتقون  عاماً   (٢٥) ملدة  فراق  وبعد 

قصة  يف  وتتداخل  نجوم،  وهم  بعدها 

عن  يشء  فيها  أخرى  محاور  العمل 

تهريب اآلثار، وبعض مشاهد التشويق 

عىل  يؤكد  العمل  أن  واألهم  (األكشن)، 

بتدمري  السماح  وعدم  الوطن  حب 

تأريخه الحضاري والثقايف».

من  األوىل  الحلقات  عرض  بعد 
العمر  منتصف  «أزمة  مسلسل 
الغفور  عبد  ريهام  نجحت   ،»
أحداث  ضمن  بشخصيتها 
الرتيند  تتصدر  أن  يف  املسلسل 

كعادتها.
عىل  بها  تطل  شخصية  فبكل 
الجمهور، تجد ريهام تبحث عن 
لم  جريئة  فنية  ومغامرة  تحٍد 

تشهدها بها من قبل.
ُعرضت أحداث الحلقة السادسة 
من مسلسل أزمة منتصف العمر، 
وما زال العمل يحقق أصداًء كبرية 
االجتماعي،  التواصل  عىل مواقع 
عبد  ريهام  الفنانة  تبدي  فيما 
الغفور سعادتها بالتفاعل الكبري 
الذي يحقق املسلسل منذ عرضه 
عىل منصة «شاهد»، مشددًة عىل 
دائًما  أنها 

مختلفة  أعمال  تقديم  إىل  تسعى 
احرتاًما  عالية  فنية  جودة  وذات 
ريهام  وعقليته.وتؤكد  للجمهور 
ترصيحاتها  يف  الغفور  عبد 
إطار  يف  يدور  العمل  أن  الخاصة 
مختلف  رسد  وأسلوب  جديد 
حولها  تدور  التي  للقصة 
األحداث، مشريًة إىل أن الدور بكل 
املستوى  عىل  صعباً  كان  تأكيد 
تحب  ما  دائًما  ولكنها  النفيس، 
تلك النوعية من األدوار التي تمثل 
مسلسل  للممثل..  دائًما  تحِد 
إخراج  العمر»،  منتصف  «أزمة 
كريم العدل، بطولة كريم فهمي، 
رشدي  رئيس،  رنا  السعيد،  عمر 
وسلوى  سعد،  ركني  الشامي، 
يف  األحداث  وتدور  عيل.  محمد 
تجسد  فيما  اجتماعي،  إطار 
متزوجة  منزل  ربة  دور  ريهام 
ابنة  ولديها  الشامي  رشدي  من 

التي تنشأ بينها  وهي رنا رئيس 
وبني كريم فهمي قصة حب.هذا 
عبد  ريهام  النجمة  وتواصل 
مسلسل  أحداث  تصوير  الغفور 

املسلسل  وهو  األصيل»،  «عائلة 
الذي تخوض من خالله بطولتها 
يتم  أن  عىل  الجديدة  الدرامية 

عرضه خالل الفرتة املقبلة.

أغنيتها  طوجي  هبة  اللبنانّية  النجمة  طرحت 
بعنوان «حبيبي خلص» من  الجديدة  املُنفردة 

.«Universal Arabic Music» إنتاج رشكة
عاطفّية  بوب  أغنية  خلص»  «حبيبي 
إيقاعّية بروح الديسكو تمزج بني املوسيقى 
من  وهي  واألوركسرتالّية،  اإللكرتونّية 
أنطوني  كلمات 
 ( ونيس د أ ) خوري
أنطوني  وموسيقى 
وأسامة  خوري 
 ، ني حبا لر ا
التوزيع  أّما 
فلـ املوسيقّي 
 F r e d e r i c
  S a v i o
مة  سا أ و
ني  حبا لر ا
ج  ر جو و
و قّسيس 
و    Massih

.Massari
عّربت النجمة هبة طوجي عن فرحتها بإطالق أغنية 
،بعد  الثانية  املُنفردة  األغنية  وهي  خلص»  «حبيبي 
النجم  مع  سوا»  نبقى  Que Sera Seraلو  أغنية» 
العاملّي لويس فونيس، والتي ستكون ضمن األلبوم 
 Universal» رشكة  إنتاج  من  قريباً  سيصدر  الذي 

 Arabic Music
أسامة  املوسيقّي  واملؤلّف  للُمنتج  فنّي  وإرشاف 
تعبري  هي  األغنية  :»هذه  هبة  وقالت  الرحباني. 
عن  اإلنفصال  قّررت  وحاملة  قوّية  إلمرأة  صادق 
تدعو  وهي  بإستمرار.  الفرص  منحه  بعد  حبيبها 
تغيري  إحداث  بهدف  بالشجاعة  دائماً  للتحّيل  املرأة 

إيجابّي يف حياتها».
وتابعت هبة بالقول:» صّورت «حبيبي خلص» عىل 
باريس  يف  وتحديداً  فرنسا  يف  كليب  الفيديو  طريقة 
أجواء  Nadira Amrani ضمن  املخرجة  إدارة  تحت 
تتحدّى  التي  القوّية  املرأة  صورة  تعكس  إيجابّية 
العاطفّية وتختار سعادتها وحّريتها فوق  ظروفها 
عىل  ُمتوّفرة  خلص»  «حبيبي  أغنية  يشء»..  كّل 

جميع التطبيقات املوسيقّية العاملّية.

الفن  بأخبار  املعنية  الصفحات  تداولت 
املمثلة  اعتزال  عن  أنباء  واملشاهري 
أن  بعد  خاصة  العويض،  أمل  الكويتية، 
أقدمت عىل إغالق حسابها الشخيص عىل 

تطبيق إنستغرام.
االجتماعي  التواصل  مواقع  وتداولت 
الخرب وسط تردد أنباء عن ابتعادها خالل 

الفرتة الحالية عن السوشيال ميديا تمهيداً 
العتزالها العمل الفني واإلعالمي نهائيا.

العويض  أمل  إغالق  أن  البعض  واعترب 
وسط  اعتزالها  عىل  مؤرشاً  يعد  حسابها 
شخصية  من  زواجها  عن  األخرى  األنباء 

معروفة جعلها تقدم عىل االعتزال.
أو  األنباء  تلك  عىل  العويض  أمل  تعلق  ولم 
تكشف سبب إغالقها حسابها الشخيص عىل 
إنستغرام وهل ستبتعد فرتة أم أن األمر يعود 

إىل اعتزالها بالفعل.
إغالقها  قبل  قد نرشت  العويض  أمل  وكانت 
تطبيق  خالل  من  رسالة  الرسمي  حسابها 
سناب شات مؤكدة فيها أن الحياة السعيدة 

ال تشرتط املال والشو.
وكتبت أمل العويض: «الحياة عمرها ما كانت 
أحد  تلقى  ملا  السعيدة  الحياة   .. وشو  مال 

يهمك وتشوفه األمان والحنان واملستقبل - 
أرسة بيت عيال وشغل وتحرتم رغابته وكل 
األوامر حتى لو عىل حساب شغلك ونفسك».
واختتمت أمل العويض: «بس اليل يعور البي 
ينكر كل هالسنني ويعورك ... أنا عن نفيس 
شخصيتي اليل يغلط لو مرا وما يحرتمني .. 
.. اختاروا صح ..  براا مايف مجال لو دقيقة 

الحب الحقيقي حب األبناء».
فاجأت  سنوات   ٤ قبل  العويض  أمل  وكانت 

الخضوع  جراء  مالمحها  بتغري  الجمهور 
من  تفاصيلها  عن  كشفت  تجميل  لعملية 
عرب  نرشته  قصري  فيديو  مقطع  خالل 

حسابها الرسمي يف تطبيق سناب شات.
إحدى  داخل  وهي  الفيديو  خالل  وظهرت 
تجري  إنها  وقالت:  التجميلية،  العيادات 
حقن  خالل  من  ألنفها  تطويل  عملية 
استيائها  عن  أعربت  حيث  البوتوكس 

وكرهها من األنوف الصغرية .

تستعد رشكة ”أبل“ إلطالق نظارتها 
العام  من  الثاني  الربع  يف  الذكية 
التأجيل،  من  سنوات  بعد  الجاري، 
فيما تعتزم استبدال إطار ”الستانلس 
ستيل“ بآخر من التيتانيوم يف إصداري 
”آيفون 15 برو“ و ”برو ماكس“ مع 
تعمل  الصوت  يف  تحكم  أزرار  إدخال 
 ،Haptic Effect االهتزازات  بنظام 

بحسب ”بلومربغ“.
وبحسب موقع (الرشق)، فقد أوضح 
التقرير أن ”أبل“ بدأت بالفعل عرض 
من  محدودة  مجموعة  عىل  نظارتها 
والخدمات  التطبيقات  مطوري  كبار 
اإللكرتونية، حتى يتمكنوا من تطوير 
والتعرف  معها،  لتتوافق  تطبيقاتهم 
املعروف  تشغيلها،  نظام  عىل  أكثر 
 ،“Borealis” باسم  الرشكة  داخل 
تجارياً  اسماً  يحمل  أن  واملتوقع 
”أبل“  إن  التقرير  ”xrOS“.وقال 
كرَّست كامل مواردها وتركيزها تجاه 

واملنتظر  الجديدة،  الذكية  نظارتها 
إطالقها يف الفرتة بني مارس ويوليو، 
بعد أن بدأت العمل عىل تطويرها منذ 
2017، بهدف إطالقها يف 2019، قبل 
 2021 ثم   2020 إىل  التأجيل  يتم  أن 
وبعد ذلك 2022، وأخرياً العام الحايل.

التي  النظارة  أن  إىل  التقرير  وأشار 
كانت   Reality Pro اسم  ستحمل 
مع  يناير،  يف  النور  إىل  ستخرج 
بحلول  األسواق  يف  تجارياً  عرضها 
نهاية العام، إال أن العديد من العقبات 
واجهت الرشكة، ليتم تأجيل اإلطالق 
قبيل عقد مؤتمرها  الثاني،  الربع  إىل 
  .WWDC 2023 يونيو  يف  للمطورين 
عن  الكشف  ”أبل“  خطة  وتتضمن 
والخدمات  الربمجية  النظارة  مزايا 
واإلمكانيات، خالل مؤتمرها السنوي 
تصل  أن  عىل  يونيو،  يف  للمطورين 
سبتمرب  بني  الفرتة  بحلول  األسواق 

وديسمرب من العام الحايل.

الفيديوهات  منصة   – توك»  «تيك  تقوم 
اإلبداع  -عىل  عاملًيا   الرائدة  القصرية 
املحتوى  وصناعة  الذات  عن  والتعبري 
األصيل الذي يعمل عليه صانعو املحتوى  
بكل شغف واهتمام، لذلك قامت املنصة 
قواعد  إنفاذ  نظام  عىل  تحديث  بإجراء 
مّما  املبدعني،  دعم  بهدف  الحسابات 
صانعي  ويمنح  املحتوى  صناعة  يسّهل 
املحتوى تجربًة أكثر سهولًة وسالسًة عند 
استخدام «تيك توك».ويتمّثل الهدف من 
هذا التحديث الذي أطلقته « تيك توك» يف 
تحديد ورشح السلوكيات واملحتوى غري 
فحني  املنصة،   مجتمع  يف  به  املسموح 
السياسات،  تلك  بانتهاك  األفراد  يقوم 
ترسع املنصة باّتخاذ اإلجراءات والتدابري 
الالزمة حيال املحتوى غري املالئم حفاًظا 
عىل  التأكيد  مع  املجتمع،  أمان  عىل 
توك  تيك  مجتمع  أعضاء  معظم  أن 
عدًدا  أّن  غري  بالسياسات،  يلتزمون 
بشكٍل  السياسات  ينتهكون  جًدا  قليًال 
سلوكهم.ومن  يغرّيوا  أن  دون  متكّرر 
أجل تقديم تجربة أفضل للمستخدمني، 
نظام  تحديث  عىل  توك»  «تيك  عملت 
إنفاذ قواعد الحسابات ملواجهة أّي نوع 

من االنتهاكات املتكّررة، واملساعدة عىل 
أكثر  بشكل  املؤذية  الحسابات  حذف 
تقديم تجربة  الحرص عىل  كفاءة،  مع 
أكثر وضوًحا واّتساًقا للغالبية العظمى 
التقّيد  يريدون  الذين  املبدعني  من 
لتحسني  أخر  نطاق  بالسياسات.ويف 
الشفافية بشأن ممارسات اإلرشاف عىل 
مستوى املحتوى، بدأت تيك توك باختبار 
ميزة جديدة يف بعض الدول من شأنها أن 
مقاطع  حول  بمعلومات  املبدعني  تزود 
وضع  تم  التي  بهم،  الخاصة  الفيديو 
غري  أنها  عىل  وتصنيفها  عليها  إبالغ 
التوصيات  صفحة  إىل  للوصول  مؤهلة 
السبب،  عىل  إطالعهم  مع   ،  For You
ومنحهم الفرصة اللتماس إعادة النظر.

الحسابات  قواعد  إنفاذ  نرش  حالًيا  يتم 
توك  تيك  وستقوم  عاملًيا،  املحدث 
بإخطار جميع أعضاء مجتمعها عندما 
لهم،  متاًحا  الجديد  النظام  هذا  يصبح 
ومشاركة  تطوير  توك  تيك  وستواصل 
التي  الطرق  بشأن  تحرزه  الذي  التقدم 
ستستخدمها لتقييم الحسابات وضمان 
قرارات تنفيذ دقيقة ملختلف الحسابات 

من كّل األنواع عرب املنّصة.

حيث  املحتوى،  ملنشئي   «Go Live Together» ميزة   YouTube موقع  أعلن 
مستخدمني  مع  للمحتوى  املبارش  البث  عىل  املبدعني  امليزة  هذه  ستساعد 

آخرين من هواتفهم، وستسمح أيًضا أحدث ميزة تركز عىل منشئي 
«البث  إىل  ضيف  بدعوة  للمستخدمني   YouTube يف  املحتوى 

املبارش املشرتك» ملقاطع الفيديو. وقد انتقلت منصة بث 
لتقديم  تويرت  إىل  جوجل  لرشكة  اململوكة  الفيديو 

أسايس  بشكل  تستهدف  التي  الجديدة  امليزة 
 YouTube وأملح  املحتوى،  منشئي 

تقدم  قد  الرشكة  أن  إىل  أيًضا 
ملستخدمي  امليزة  هذه  قريًبا 

أيًضا.وتقول  املكتب  سطح 
شاركها  التي  التغريدة 
 :TeamYouTube حساب 
 Go Live Together «تقديم 

بث  لبدء  جديدة  طريقة  وهي   ،
كل  ضيف،  ودعوة  بسهولة  مشرتك 

ذلك من هاتفك! يحتاج منشئو املحتوى 
البث  الستضافة  مشرتًكا   ٥٠ من  أكثر  إىل 

املشرتك، ولكن يمكن ألي شخص أن يكون كذلك 
ضيف!.»ستتوفر أحدث ميزة متعلقة بمنشئي املحتوى 

 Go» وسيظهر خيار ،iOS و Android ملستخدمي YouTube يف
Live Together» يف قسم «إنشاء» أسفل زر «البث املبارش» يف تطبيق 
YouTube للموبايل، وستسمح منصة بث الفيديو أيًضا للمبدعني 
بإرسال رابط إىل أي ضيف.وبرصف النظر عن هذا ، سيتيح موقع 
يف  هواتفهم  من  املبارش  البث  املحتوى  ملنشئي  أيًضا   YouTube
الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  من  املجدولة  املبارش  البث  مجموعات 
بهم، ومع ذلك ، يمكن للمستخدمني الوصول إىل هذه امليزة للبث 
املبارش مبارشة من هواتفهم املحمولة.عالوة عىل ذلك ، سيتمكن 
املبدعون أيًضا من تبديل ضيوفهم يف البث املبارش. ولكن يمكن 
البث  الحصول عىل مضيف مشارك واحد فقط يف  للمستخدمني 
املبارش مرة واحدة. سيظهر موجز البث الخاص باملستخدم الذي 

بدأ البث املبارش فوق ضيوفه حتى بعد دعوتهم.
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للمدن التاريخية العريقة روح وذاكرة وحنني مثل البرش تماماً، الفرق 
يف  سجني  وحنينها  صامتة،  وذاكرتها  ساكنة،  املدن  روح  أن  الوحيد 
جدرانها وأماكنها وأحيائها ومحالتها وبيوتها، والزمان فيها «متجمد 
يف املكان» عىل حد تعبري أحد كبار املتصوفة. وقد هيأت األيام لكل مدينة 
فولكلورها  ويتناقلون  تراثها،  ويوثقون  تاريخها،  يكتبون  ُحرَّاساً، 
عرب  ذكرها  ويحييون  جيل،  إىل  جيل  من  املتداولة  الشعبية  وحكاياتها 
السنني، ولوالهم لفقدت املدن الروح واملعنى والذاكرة الحية. ومن حظ 
بغداد أن ُحرَّاسها كثٌر، وعشاقها أكثر، ال تخلو منهم حقبة من حقبها 
بشكل  تبلورت  التي  املحلية  وهويتها  الشعبية  روحها  وأن  التاريخية، 
الصور  وتوثقها  األلسن،  تتناقلها  العرشين،  القرن  بدايات  مع  خاص 
عبد  نبيل  الباحث  الُحرَّاس   هؤالء  ومن  واملقاالت.  والبحوث  والكتب 
الكريم الحسيناوي الذي دشن يف قاعة املتحف البغدادي املوسم الجديد 
ملنتدى بغداد الثقايف يف أمانة بغداد بمحارضة عن درابني وأزقة الرصافة 
القديمة، ومنها درابني تحمل مسميات طريفة ارتبطت بمهن أو صفة 
النملة، ودربونة  الخرك، ودربونة  أم  أمثال دربونة  أو أشخاص ظرفاء، 

الصخلة، ودربونة الطنطل!. 
نشأ الحسيناوي يف محلة فرج الله وأكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة 
واالعدادية يف مدارس الرصافة القديمة، وتخرج يف كلية اآلداب بجامعة 
بغداد، ومع أن تخصصه يف قسم العلوم اإلسالمية واللغة العربية إّال أنه 
حصل عىل فرصة العمل والتعيني يف وزارة الكهرباء وبقي فيها إىل حني 
املرحلة  منذ  البغدادي  بالرتاث  اهتمامه  بدأ  سنوات.  سبع  قبل  تقاعده 
العالف عن  الكريم  تأثر بكتب عبد  بأحد أعمامه، مثلما  تأثراً  اإلعدادية 
جواد،  ومصطفى  اآللويس،  سالم  وبندوات  بغداد،  يف  والقيان  الغناء 
وملحات عيل الوردي، وكتاب عباس العزاوي العراق بني احتاللني. وهو 
من  عدد  توثيق  أيضاً  ويواصل  تراثي،  كتاب  تأليف  عىل  حالياً  يعكف 
األحياء واألماكن البغدادية القديمة بمعونة فريق عمل فني. والحسناوي 
ُحرَّاس  فهناك  هذه،  أيامنا  يف  البغدادية  الذاكرة  ُحرَّاس  من  واحد  هو 
آخرون ال تخطئهم العني أمثال صباح السعدي وفريقه الخاص للتوثيق، 
البغدادي،  الثقايف  املركز  يف  الكائن  الرافدين  أرض  متحف  صاحب  وهو 
والباحث معتصم املفتي، والباحث يارس العبيدي، كذلك ال يمكن اغفال 
العامني  التميمي خالل  أنجزه محمد خليل  الذي  املهم  التوثيقي  الجهد 
واألفالم  التلفزيونية  الربامج  مئات  وقدم  وأنتج  صور  إذ  املاضيني 
وعادات  الرتاثية  بغداد  معالم  ألغلب  التوثيقية  والفيديوهات  القصرية 
ومقاهيهم  وأسواقهم  وأتراحهم،  وأفراحهم  مناسباتهم  يف  البغداديني 
وأكالتهم وألعابهم الشعبية، فضالً عن الكتب الحديثة التي وثقت أحياًء 
بعينها مثل كتاب عيل عبد األمري الزبيدي « شذرات من تراث الكاظمية 
يف القرن العرشين «، وكتاب عبد الجبار التميمي عن محلتي العيواضية 

والرصافية.
البغدادية كتاب «محالت بغداد يف مئة  الذاكرة  ُحرَّاس  من آخر نتاجات 
ياسني،  الفريض ونادية  إسماعيل  للباحَثنْي قيص  عام ١٨٥٨-١٩٥٨م» 
وقد اعتمدا يف تحديد مواقع تلك املحالت عىل خرائط بغداد القديمة التي 
وضعها كل من فليكس جونز ولويس ماسنيون ورشيد الخوجة ومحمد 
أحمد سوسة  الذي وضعه  بغداد  املساحة، وأطلس  أمني زكي ومديرية 
واملزود  املصور  الفخم  كتابهما  بداية  يف  الباحثان  ويالحظ   ،١٩٥٢ عام 
بالخرائط، أن «املحالت عموماً ليست لها حدود معلومة بل إنها من األمور 
االعتبارية، ففي كل عرص يصطلحون عىل أسماء ويجعلون مسمياتها 
محالت. وهناك محالت قديمة تغريت أسماؤها أو اندمجت مع محالت 
محالت  وهناك  املحلة،  حجم  لصغر  أو  املدينة  يف  التوسع  بسبب  أخرى 
الرئيسة بداية  العاصمة  أو أكثر عند فتح شوارع  انشطرت إىل قسمني 
ووسط القرن العرشين». ويتضمن الكتاب عرضاً وتوصيفاً ملا يقرب من 
وأكثر من ٣٠٠ صورة  والرصافة  الكرخ  بغدادية يف جانبي  ١٤٠ محلة 
تاريخية نادرة مع عرشات الخرائط لتلك املحالت، كما يتضمن طرائف 
باللغة  لبغداد لوحة  أوائل احتاللهم  اإلنكليز علَّقوا يف  إن  بغدادية، منها 
االنكليزية تمنع الدخول إىل احدى املحالت املشبوهة، وتحتها ما يفرتض 

أنها ترجمة إىل اللغة العربية تقول « ممنوع الخشوش من هنانا «!.
إبراهيم  من  عدهم  يصعب  كثريون  الشعبية  البغدادية  الذاكرة  ُحرَّاس 
الدروبي وأمني املميز وجالل الحنفي وعبد الرزاق الحسني وحسني عيل 
محفوظ وعباس بغدادي ومرهون الصفار وعزيز جاسم الحجية وفخري 
الشابندر  وموىس  السالم  عبد  وعماد  الكرخي  حاتم  وحسني  الزبيدي 
وطارق حرب، إىل أخر جيل من هؤالء العشاق الذين تجمعهم بني حني 
وآخر ندوات ومحارضات مثل تلك التي قدمها الحسيناوي يف منتدى بغداد 
الذي ينشط فيه كالً من الباحثني الرتاثيني عبداملنعم العيساوي وعادل 
العرداوي، أو مثل تلك األنشطة واملحارضات التي تقام كل يوم جمعة يف 
البغدادي الذي يديره بشغٍف وتفاٍن ومحبة عاشق بغداد  الثقايف  املركز 
طالب عيىس، ناهيك عن فعاليات ومهرجانات رابطة املجالس البغدادية. 
املعاميد  العشاق  أمثال هؤالء  ذاكرة مدينة حية يحرسها  ال خوف عىل 

الذين هدَُّهم عشُق بغداد الجميلة.
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