
بغداد/ الزوراء:
تلقـى رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف 
جمـال رشـيد، امـس األربعـاء، دعـوة 
رسمية لزيارة إيران، فيما وعد بتلبيتها، 
وفيما اكد رئيس مجلس الوزراء حرص 
الحكومة عىل إدامة افضل العالقات مع 
طهران، اشـار وزيـر الخارجية االيراني 
حسـني عبد اللهيان اىل ان بـالده تدعم 
جهود العراق يف ترسيخ امنه واستقراره.
وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: ان «رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشـيد استقبال، يف قرص 

بغـداد، وزير الخارجية اإليراني حسـني 
أمـري عبداللهيـان والوفـد املرافـق له»، 
مبينا ان «رئيس الجمهورية تلقى دعوة 
رسـمية من الرئيـس اإليرانـي إبراهيم 
رئيـيس لزيـارة الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانية حيث وعد بتلبية الدعوة يف أقرب 
فرصة ممكنة».وأكد رئيس الجمهورية 
جـاران  بلـدان  وإيـران  «العـراق  أن 
وتربطهمـا عالقـات تاريخيـة وأوارص 
مشـرتكة حيـث بإمكانهما أن يسـهما 
يف تعزيـز األمن واالسـتقرار يف املنطقة، 
وتشـجيع الركـون إىل الحـوار والتهدئة 

لحل اإلشـكاليات يف القضايـا اإلقليمية 
والدوليـة»، الفتـا إىل أن «ترسـيخ األمن 
يتطلـب تعـاون جميـع دول املنطقة».
وأشـار رئيس الجمهوريـة إىل «رضورة 
التنسيق والتشـاور حيال القضايا ذات 
االهتمام املشـرتك وبما يخـدم مصالح 
وسـائر  واإليرانـي  العراقـي  الشـعبني 
شـعوب املنطقـة»، منوهـا إىل «أهمية 
التواصل وتبادل وجهات النظر واألفكار 
بني مسـؤويل البلدين ملواجهـة تحديات 

اإلرهاب والتطرف».
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بغداد/ الزوراء: 
اكد مجلـس القضاء االعىل دعمه لحرية 
التعبـري عن الـرأي وسـالمة الصحفيني 
عـرب اعتماد اجـراءات قانونية سـليمة 
ومواجهـة التحديـات الرقميـة. وذكـر 
مجلـس القضـاء االعـىل يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ان ممثـل مجلـس القضاء 
االعـىل القـايض عامـر حسـن شـنته/ 
قايض محكمـة تحقيق الكـرخ الثالثة، 
شـارك يف اعمـال املؤتمر الـدويل ملنظمة 
اليونسـكو ضمن الفريـق العراقي الذي 
ضم مسـؤول قطـاع حريـة التعبري عن 
الـرأي يف املنظمة االممية ضياء الرساي.
واضاف: ان املؤتمر الذي انطلقت اعماله 
يف العاصمة الفرنسية باريس للفرتة من 

23-21 شـباط 2023 وبمشـاركة نحو 
4000 مشـارك، يهـدف ضمن نسـخته 
الثانيـة اىل ”صياغة وثيقة عاملية جديدة 
لتنظيـم واقع حريـة التعبري عـن الرأي 
والتطـور  الرقميـة  التحديـات  ظـل  يف 
املتسـارع ومحاولة وضع حلول وإيجاد 
انرتنـت موثـوق للعالم“. واشـار اىل ان 
فريق العراق املشارك قدم عروضا تتعلق 
بقطـاع تنظيـم اإلنرتنـت واملعلومـات، 
الـرأي وسـالمة  التعبـري عـن  وحريـة 
الصحفيني واجـراءات القضاء العراقي، 
فيمـا حظيت خطـوة تأسـيس محاكم 
النـرش يف العـراق برتحيب مـن املجتمع 

الدويل.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيسـا هيئتي النزاهـة حيدر حنون 
والكمارك حسن العكييل، امس األربعاء، 
عـىل أهمية مكافحـة الفسـاد وتعظيم 
إيـرادات الدولة.وقالت هيئـة النزاهة يف 
بيان تلقته ”الـزوراء“: ان ”رئيس هيئة 
النزاهة االتحاديَّة حيدر حنون اسـتقبل 
ـة للگمارك حسـن  رئيـس الهيئـة العامَّ
العكيـيل“، مبينا انه ”تـمَّ التباحث حول 
عـدٍد مـن القضايـا املشـرتكة ال سـيما 

سات الدولة“. مكافحة الفساد يف ُمؤسَّ
واكد حنون، خالل اللقاء الذي تمَّ يف مقر 
ة  الهيئة، عىل ”أهميَّـة عمل الهيئة العامَّ
للگمـارك يف الرقابـة عىل املـواد الداخلة 
للبلد وحجم اإليرادات املُستوفاة ملصلحة 
ة، وإعـادة النظر ببعض  الخزينـة العامَّ
الگمرگيَّـة  التسـهيالت  منـح  قـرارات 
واإلعفـاءات من الرسـوم؛ بغيـة تعظيم 
إيرادات الدولة املاليَّة“، مبدياً ”االستعداد 

الكامـل لدعم هيئـة الكمارك ورئيسـها 
لالضطـالع بمهامهـم ال سـيما يف مجال 
منـع التهريب ومنع إدخال املواد املمنوع 
اسـتريادها، والعمـل بدقٍة وشـفافيٍة يف 
مجال استيفاء الرسوم الگمرگيَّة للسلع 
والبضائع الخاضعة لذلك دون استثناٍء“.

ـة  العامَّ الهيئـة  رئيـس  أشـاد  بـدوره، 
للگمارك ”بعمل الهيئة وسـعيها الدؤوب 
سـات  السـتئصال آفة الفسـاد من ُمؤسَّ
الدولة“، ُمبديـاً ”اسـتعداد الهيئة لفتح 
أبوابهـا أمـام تحقيقـات هيئـة النزاهة 
يف أيَّـة مزاعـم أو شـبهات فسـاٍد يمكن 
أن تردها“.واكـد أنَّ ”مكافحـة الفسـاد 
وتقليل مسالكه تسهم يف زيادة الرشكات 
ا  األجنبيَّة املستثمرة العاملة يف العراق؛ ممَّ
يسـهم يف رسعة وترية عمليَّـات اإلعمار 
والتنمية يف البالد“، الفتا اىل ”حرصه عىل 
رفع مسـتوى التعاون بـني الهيئتني بما 

يصبُّ يف املصلحة العامة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، امس األربعاء، 
اسـرتداد نحـو مليـاري دينـار مـن 
الـرشكات  عـىل  املسـتحقة  الديـون 
واألشـخاص. وقـال املتحدث باسـم 
الـوزارة كريـم السـيد يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: إن“ وزارة الرتبية تمكنت 

خالل الشـهر الحايل من اسرتداد أكثر 
من مليـار و838 مليون دينار عراقي 
عن مبالغ تضمني وقـرارات تنفيذية 
أشـخاص  بحـق  ُمسـتحقة  لديـون 
ورشكات“. وأضاف أن“ األموال نزلت 
فعلياً لحسـاب وزارة الرتبية وخزينة 

الدولة“.

وارسو/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيـس األمريكي، جو بايدن، 
إن حلف شـمال األطليس ”الناتو“ 
بـات أقـوى بعد مـرور عـام عىل 
انـدالع الحـرب يف أوكرانيا، معتربا 
قـرار نظـريه الـرويس، فالديمـري 
بوتـني، بتعليـق العمـل بمعاهدة 

خطـأ  النوويـة  سـتارت“  ”نيـو 
بايدن  ترصيحات  جسـيما.جاءت 
وارسـو،  البولنديـة  العاصمـة  يف 
خالل لقائه قـادة دول ”مجموعة 
يف  تضـم  التـي  بوخارسـت“ 
جـزءا  كانـت  دول،   9 عضويتهـا 
من االتحاد السـوفيتي السـابق أو 

جـواره، وهي اآلن جـزء من حلف 
شـمال األطليس.وقـال بايـدن إن 
”التـزام الواليـات املتحـدة تجـاه 
”الناتـو“ واضح، وهـو الدفاع عن 
كل شرب من أرايض الدول األعضاء 
فيه“.وأضـاف بـأن الحلـف بـات 
أقوى مـن أي وقت مـىض، مؤكدا 

أن بالده ستدرس الخطوات املقبلة 
التي يمكن للحلف اتخاذها بشكل 
بوتـني  إن  بايـدن  جماعي.وأكـد 
ارتكاب خطأ كبـريا بإعالئه تعليق 
مشـاركة روسـيا يف معاهدة ”نيو 
ستارت“، آخر معاهدة متبقية بني 
موسكو وواشنطن تضع قيودا عىل 

أسـلحتهما النووية االسرتاتيجية.
ووجـه الرئيـس األمريكـي حديثه 
إىل قـادة ”مجموعة بوخارسـت“ 
قائال إن الجنـاح الرشقي يف الناتو 
(أعضاء املجموعة) يمثلون الخط 

األمامي يف دفاعنا الجماعي.

نابلس/ متابعة الزوراء:
استشـهد عرشة فلسـطينيني، وأصيـب العرشات 
خـالل  اإلرسائيـيل،  االحتـالل  قـوات  برصـاص 
مواجهـات واشـتباكات اندلعت، امـس األربعاء، 
يف مدينة نابلس، شـمايلّ الضفـة الغربية.وأفادت 
وزارة الصحة الفلسطينية، يف بيان، باستشهاد ١٠ 

مواطنني وإصابة ١٠٢ آخريـن بالرصاص الحّي، 
بينهم ٦ بحالة خطـرة، عىل األقل.وأعلنت الصحة 
أن الشـهداء هم: املسـن عدنان سـبع بعارة (٧٢ 
عاماً)، والشـاب محمد خالد عنبويس (٢٥ عاماً)، 
والشـاب تامر نمر مينـاوي (٣٣ عاماً)، ومصعب 
منري عويس (٢٦ عاماً)، وحسـام بسـام إسـليم 

(٢٤ عامـاً)، ومحمـد عمـر أبو بكـر (٢٣ عاماً)، 
والشـاب وليـد دخيـل (٢٣ عامـاً)، واملسـن عبد 
الهـادي أشـقر (٦١ عاماً)، ومحمد فريد شـعبان 
(١٦ عامـاً)، جـارس جميـل قنعـري (٢٣ عاًمـا).

وارتفع عدد الشـهداء الفلسـطينيني بعد ارتكاب 
قـوات االحتالل اإلرسائييل مجزرة جديدة يف مدينة 

نابلس امس، إىل ٦١ شـهيدا منذ بداية العام الحايل 
حتى اليوم، بينهم ٢٦ خالل الشـهر الحايل.وخالل 
عدوان االحتالل عىل نابلس، أصيب ثالثة صحفيني 
برصاص قـوات االحتالل اإلرسائيـيل، وهم: عمري 

استيتية الذي أصيب بشظية يف األذن.

ÊaãË†@…fl@pb”˝»€a@ÚflaÜg@Û‹«@ÚflÏÿ®a@ôãy@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€aÎ@ÊaãÌg@ÒäbÌç€@ÒÏ«Ü@Û‘‹nÌ@áÓíä

ê‹ib„@Ú‰Ìáfl@Ô‹Óˆaãé�a@fi˝ny¸a@‚bzn”a@fi˝Ç@100@Âfl@ãr◊c@ÚibñgÎ@µÓ‰Ó�è‹œ@10@ÜbËìnéa

Íäaã‘néaÎ@È‰flc@ÑÓéãm@¿@÷aã»€a@ÜÏËu@·«á„@ZÊbÓË‹€a@áj«

ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@Ô€b9@pb◊bjníaÎ@pbËuaÏfl@ ¸á„a@ıÏö@¿

لندن/ متابعة الزوراء:
فرضت بعـض املتاجر الكـربى يف اململكة املتحدة 
قيودا عىل مشرتيات املتسوقني من بعض الفاكهة 
والخرضاوات بسـبب ”تحديات التوريد“ الناجمة 
عـن األحـوال الجويـة يف جنـوب أوروبا وشـمال 
إفريقيا.وتعاني اململكة من نقص يف الطماطم منذ 
فـرتة، لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة 
والخضار مما دفع تجـار التجزئة إىل فرض قيود 

عـىل املبيعات.وتأتـي هذه الخطـوة بعدما تحدث 
مزارعون ومـوردون يف املغرب عن ظروف صعبة 
مـن انخفاض درجـات الحـرارة إىل أمطار غزيرة 
وفيضانات يف األسـابيع األخـرية أثرت عىل حجم 
اإلنتاج.وأدى سـوء األحوال الجوية الذي أثر أيضا 
عـىل املزارعني يف جنوب إسـبانيا، إىل إلغاء رحالت 

العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل اإلمداد.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
يف وزارة الداخليـة، امـس األربعاء، أسـباب تأخر 
صـدور الجـوازات االعتياديـة، وفيما أشـارت إىل 
تسـلم 3 ماليني نسـخة من البطاقة الوطنية من 
الجهـة املجهـزة، اكدت وجـود انفراجـة بإصدار 
املدنيـة  األحـوال  عـام  مديـر  الجوازات.وقـال 
والجوازات واإلقامة، اللواء رياض الكعبي يف بيان، 

تلقته ”الزوراء“: إن ”وزارة الداخلية تحرص عىل 
االنتقـال إلصـدار الجـواز االلكرتونـي املعتمد يف 
كل دول العالـم والـذي له مـردودات ايجابية عىل 
املواطـن العراقي أثناء سـفره للخارج“.وتابع أن 
”التحضـريات التي تنفذ يف مديرية األحوال املدنية 
إلنجاز الجواز االلكرتوني تتسـبب بتأخري ضمني 

يف إصدار الجواز العادي للمواطنني.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنت امانـة بغداد احتفـاال مركزيا 
رسـميا اليـوم الخميـس يف مقرهـا 
وفعاليـات يف حديقـة االمة وشـارع 
املتنبـي احتفاًء بالذكـرى املئوية عىل 
تأسيسها، فيما كشفت عن تفاصيل 
حملة ”بغداد أجمل“ لتطوير وتأهيل 
يف  واملتنزهـات  املناطـق  مـن  عـدد 

العاصمة.
وقـال املتحـدث باسـم امانـة بغداد، 
محمد الربيعي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان امانة بغداد كمؤسسة تأسست يف 
23 شـباط عام 1923 بقرار من امللك 
فيصـل االول بأن تكون هنـاك امانة 
لبغداد وبلدية وامينها صبيح نشأت. 
مؤكدا: ان االمنـاء الذين تعاقبوا عىل 
امانـة بغـداد 37 امينا مـن ضمنهم 
االمـني الحايل عمـار موىس.واضاف: 
انه سـيكون هنـاك احتفال رسـمي 
بهذه املناسـبة يف املقـر، باالضافة اىل 
احتفـاالت اخـرى بحديقـة األمة ويف 
شـارع املتنبـي ويف مناطـق املنصور 
والكـرادة وشـارع فلسـطني. مبينـا 
انه سـيتم اعـالن بغـداد اجمل خالل 
الذكـرى املئوية. وأوضـح: ان االمانة 
تعمـل بنظـام الـ 1 عـىل 12 برصف 
االمـوال لكـن لديهـا امـواال تجبيها 
من بعض القطعات وتسـتخدم هذه 

االمـوال يف تنفيذ مشاريعها.وبشـأن 
حملة بغداد اجمل، اشـار اىل: انه بعد 
اطـالق الحملـة بتوجيـه مـن رئيس 
الـوزراء اسـتعدت امانة بغـداد بكل 
االستعدادات بجدولها اليومي، اضافة 
اىل املشـاريع االخـرى التي تسـتحق 

اعادة تهيئـة مرافقها السـياحية او 
الطرقية كالسـابق. مؤكـدا: انه كان 
توجيـه رئيس الوزراء عـىل كل بغداد 
واخـذ امني بغداد ووكيلـه الفني بأن 
نبدأ من شـارع ابو نـواس .وبني: ان 
مرشوع تأهيل شارع ابو نواس قديم 

لكنه ترك يف الفرتات السابقة، حيث تم 
اعداد التصاميم من قبل دائرة التطوير 
والتصاميـم يف االمانة العامـة. الفتا 
اىل ان كان هنـاك اتفـاق مع الرشكة 
املنفـذة واملهندسـني ليضعوا خارطة 
طـرق توسـيع لكـي تكـون مريحة 

للمشاة والنشاطات الرياضية، فضال 
الهوائية  الدراجـات  عن اسـتعماالت 
وكذلـك زيـادة املسـاحات الخرضاء، 
باالضافة اىل رفع التشوهات املوجودة 
واعادة الجلسات وايضا االنارة الليلية 
والزينية .واكد: ان املساحة التي سيتم 
تطويرها ستكون 2 كلم. الفتا اىل انه 
سيسـتغرق العمل اكثر من شهر ويف 
نهاية شهر نيسان سنشاهد ابو نواس 
فيه تطويـر كبري.وتابع: حاليا آليات 
املوارد املائية تعمل تسـوية للرتبة ما 
بعد الكورنيش، حيث سيصبح هناك 
كورنيـش عـىل ابـو نواس كمـا كان 
سـابقا ، كذلك تطوير بارك السعدون 
القديم بمسـاحة تقريبا مـن 4 اىل 5 
دوانم ، حيث تـم إعداد التصاميم من 
قبـل دائـرة التطويـر والتصاميـم يف 
االمانة العامة واعطت جمالية كبرية 
للبـارك. مؤكـدا: ان هناك شـوارع يف 
كشـارع  الحملـة  شـملتها  بغـداد 
الزيتون وسـننطلق اىل شوارع اخرى 
كشـارع قنـاة الجيش بعـد ان تمت 
زيادة املسـاحات الخرضاء يف القناة.
ولفت اىل: انه ستكون هناك مساحات 
خـرضاء يف شـارع قنـاة الجيـش يف 
نهايـة شـهر آذار، أي سـتعاد عملية 
الزراعة يف هذا الشارع وستكون ذات 

جمالية أكرب.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة االتصاالت ، امس األربعاء، عدم مطالبتها 
أو  أو رشوط  أو معلومات  أية مستمسكات  تقديم 
األنرتنت.وذكر  بخدمة  لالشرتاك  معينة  متطلبات 
بيان للوزارة، تلقته «الزوراء»: أنها «ال تطلب تقديم 
أية مستمسكات أو معلومات أو رشوط أو متطلبات 
معينة لالشرتاك بخدمة األنرتنت».واضاف البيان أنه 
«ستتم محاسبة أي رشكة أو وكيل يطلبان ذلك من 
املواطنني»، داعياً «املواطنني اىل االتصال عىل هواتف 
ما  التخاذ  الحاالت  مثل هذه  لالبالغ عن  الشكاوى 
يلزم بحق املخالفني».واشار «اىل ان أرقام الشكاوى 

.» ٠٧٧٢٢٢٢٧٧٢٥/ ٠٧٨٣٢٢٢٧٠٠٠

@pb◊ãí@á«Ïnm@p¸bóm¸a
¡iaÏõ‹€@Ú–€bÉæa@o„6„¸a

@ÚÌã®@È‡«Ü@á◊˚Ì@ıbõ‘€a@ê‹™
µÓ–zó€a@Úfl˝éÎ@cã€a@Â«@7j»n€a

@Êaá◊˚Ì@⁄äb‡ÿ€aÎ@ÚÁaç‰€a@>˜ÓÁ@bèÓˆä
@paÜaãÌ�a@·Óƒ»mÎ@Übè–€a@Úzœbÿfl@ÚÓ‡Ác

@äbÓ‹fl@ÏÆ@ÜaÜ6éa@Â‹»m@ÚÓi6€a
@Ú‘znèæa@ÊÏÌá€a@Âfl@äb‰ÌÜ

@µ”Ïènæa@pbÌ6ìfl@ÚÓ‡◊@áÌá•@NNbÓ„b�Ìãi
äbõ©aÎ@È◊aÏ–€a@Âfl

@Âfl@ÚÉè„@µÌ˝fl@3@fiÏñÎ@Â‹»m@ÚÓ‹Çaá€a
ÒáyÏæa@Ú”b�j€a

Ô€Îá€a@5€a@Üb•¸a@…fl@äbvn€a@fiÜbjn€a@ÒÜbÌå@∂g@Û»è„@Z›‘‰€a

‚ÏÓ€a@paıb‘€@åãic@¿@ÜÎá®a@ÈuaÏÌ@⁄ÏÁÜÎ@ÊbèÓfl@¡–„@—ÓõÌ@Ú†ãì€a6@ô

4@ô

 @Âfl@ÚÓ„br€a@Úflç®a@Â‹»�Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
ÚÓj‰u˛a@Ú‹‡»€a@Û‹«@fiÏóz‹€@p˝ÓËèn€a

@’‹�né@µÓ–zó€a@Úz‰fl@ZÚœb‘r€a@ãÌåÎ
Ú„åaÏæa@äaã”g@á»i

بغداد/ الزوراء: 
العراقـي، امـس  املركـزي  البنـك  أعلـن 
األربعاء، الحزمة الثانية من التسـهيالت 
للحصـول عـىل العملـة األجنبيـة، فيما 
بحثـت لجنـة االقتصـاد النيابيـة نتائج 

زيارة الوفد العراقي إىل واشنطن.
وذكر املكتـب االعالمي للبنـك املركزي يف 
بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: انه 
«إلحاًقـا بما تـّم إعالنـه يف الحزمة األوىل 
من التسهيالت التي قّدمها البنك املركزي 
من اجل تحقيق استقرار أسعار الرصف، 

فإنَّ الحزمة الثانية ستتضمن اآلتي:
١- سيتّم تنظيم تمويل التجارة الخارجية 
من الصني بشـكل مبارش، وبعملة اليوان 

الصيني عرب خيارين:
ل: تعزيـز أرصدة املصارف  أ ) الخيـار األوَّ
العراقية التي لديها حسابات مع مصارف 

صينية بعملة اليوان الصيني. 
أرصـدة  تعزيـز  الثانـي:  الخيـار  ب ) 
املصـارف العراقيـة من خالل حسـابات 
البنك املركزي إىل املستفيد النهائي بعملة 
اليوان الصيني من خالل حسـاباتنا لدى 
مرصف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية 

يف سنغافورة.
٢-  سـيتّم تقديـم تسـهيالت للتحويالت 
املالية إىل الواليات املتحدة وأوروبا باآللية 

نفسها الحًقا.

بغداد/ الزوراء:
حدد وزيـر الثقافة والسـياحة واآلثار، 
أحمـد فـكاك البدراني، امـس االربعاء، 
موعد إطالق املنحـة املالية للصحفيني، 
فيمـا أكـد إنهـا سـتكون مجزية.وقال 
البدراني يف ترصيح صحفي: أن «املنحة 
سـتكون جاهـزة بعـد إقـرار املوازنـة 

مجزيـة»،  وسـتكون   ،٢٠٢٣ العامـة 
الفتا اىل ان» أسـماء الصحفيني واألدباء 
والفنانـني وصلت عن طريـق النقابات 
واالتحادات وال عالقة للوزارة بتسـجيل 
األسماء، وهنالك مساع إلتمام بطاقات 
(الكـي كارد) لضمـان وصولهـا اىل كل 

محافظات العراق».

@@ÈÓ‹«@Êb◊@bø@ÙÏ”c@|jñc@Ïmb‰€aÎ@—‹®a@Ôöaäc@Âfl@5í@›◊@Ô‡z‰é@ZÊáÌbi
@bÓ„aã◊Îc@¿@lã®a@ ¸á„a@Û‹«@‚b«@äÎãfl@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
تساقطاً لألمطار وتصاعداً للغبار.وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أن «طقس البالد اليوم 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  صحواً  سيكون  الخميس 
صحواً اىل غائم جزئي، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً اىل غائم مع 
فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».
وأضاف البيان أن «طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم يف جميع مناطق 
القسم  يف  قليالً  والجنوبية، وترتفع  الوسطى  األقسام  الحرارة يف  تغري يف درجات  البالد، وال 
الشمايل من البالد».وتابع أن «طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً يف املنطقتني الوسطى 

والجنوبية، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم .

@‚bÌ˛a@fi˝Ç@äbjÃ‹€@á«bómÎ@äb�flc@ZıaÏ„˛a
Ú‹j‘æa

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

bÌäÏé@Î@bÓ◊ãm@…fl@b‰flbõm@fiaç€ç€a@ÊÏ8ãÌ@Òãój€a@Âfl@ÊÏ„b‰œ

@@@8ô@›Óñb–n€a



übÌã€aÎ@ÊaãË†@µi@äaÏ®a@çÌç»m@Û‹«@÷aã»€a@ÜÏË°@áÓìÌ@ÊbÓË‹€a@áj«

Â�‰íaÎ@∂g@Ô”aã»€a@áœÏ€a@ÒäbÌå@wˆbn„@szjm@ÚÓibÓ‰€a@Übón”¸a

@‚ÏvË‹€@ÚÓ”aã»€a@Ôöaä˛a@‚aáÉnéa@…‰∫@äÏnéá€a@ZÚÓuäb©a@ãÌåÎ
äaÏßa@fiÎÜ@Û‹«

ÚÓj‰u˛a@Ú‹‡»€a@Û‹«@fiÏóz‹€@p˝ÓËèn€a@Âfl@ÚÓ„br€a@Úflç®a@Â‹»�Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

@‚á«@lbjéc@@@@@@@@@@@Ä€@òÉìÌ@Übón”a@7jÇ
áÌáßa@“ãó€a@ã»é@üãœ@Û‹«@Òäá‘€a

ÒáyÏæa@Ú”b�j€a@Âfl@ÚÉè„@µÌ˝fl@S@fiÏñÎ@Â‹»m@ÚÓ‹Çaá€a

ŸÌ6ÿ€g@fiaã‰uÎ@ç‰‡Óé@…fl@Ú»”Ïæa@pbÓ”b–m¸a@âÓ–‰m@á«Ïfl@Üá•@ıbiãËÿ€a

Òäbvn€a@ÒäaåÎ@paıaãuhi@¡jmãfl@ãfl˛a@Êc@á◊c paåaÏßa@äaáñhi@Úuaã–„a@ÜÏuÎ@pá◊c

@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
@Êb‡öÎ@äaã‘né¸aÎ@Âfl˛a@ÑÓéãm

µ‰†aÏæa@Úfl˝é

@Åb≠g@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Î¸á‰æa
@Ôiã»€a@Ô„bæ5€a@Üb•¸a@ã∏˚fl

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  الجمهورية عبد  رئيس  تلقى 
دعوة  األربعاء،  امس  رشيد،  جمال 
وعد  فيما  إيران،  لزيارة  رسمية 
مجلس  رئيس  اكد  وفيما  بتلبيتها، 
إدامة  عىل  الحكومة  حرص  الوزراء 
اشار  طهران،  مع  العالقات  افضل 
عبد  حسني  االيراني  الخارجية  وزير 
اللهيان اىل ان بالده تدعم جهود العراق 

يف ترسيخ امنه واستقراره.
وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”رئيس الجمهورية عبد 
اللطيف جمال رشيد استقبال، يف قرص 
بغداد، وزير الخارجية اإليراني حسني 
له“،  املرافق  والوفد  عبداللهيان  أمري 
تلقى  الجمهورية  ”رئيس  ان  مبينا 
اإليراني  الرئيس  من  رسمية  دعوة 
الجمهورية  لزيارة  رئييس  إبراهيم 
بتلبية  وعد  حيث  اإليرانية  اإلسالمية 

الدعوة يف أقرب فرصة ممكنة“.
”العراق  أن  الجمهورية،  رئيس  وأكد 
وتربطهما  جاران  بلدان  وإيران 
مشرتكة  وأوارص  تاريخية  عالقات 
يف  يسهما  أن  بإمكانهما  حيث 
املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن  تعزيز 
والتهدئة  الحوار  إىل  الركون  وتشجيع 
لحل اإلشكاليات يف القضايا اإلقليمية 
والدولية“، الفتا إىل أن ”ترسيخ األمن 

يتطلب تعاون جميع دول املنطقة“.
وأشار رئيس الجمهورية إىل ”رضورة 
التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات 
االهتمام املشرتك وبما يخدم مصالح 
وسائر  واإليراني  العراقي  الشعبني 
”أهمية  إىل  منوها  املنطقة“،  شعوب 
النظر  وجهات  وتبادل  التواصل 
واألفكار بني مسؤويل البلدين ملواجهة 

تحديات اإلرهاب والتطرف“.
الجمهورية  ”بمواقف  الرئيس  وأشاد 
الشعب  إىل جانب  اإلسالمية ووقوفها 
السياسات  مواجهة  يف  العراقي 

الدكتاتورية للنظام السابق ومساندة 
حلبجة  ملجزرة  تعرضهم  بعد  الكرد 
عىل  الحرب  يف  تالها  وما  واألنفال 

تنظيمات داعش اإلرهابية“.
من جهته، أكد وزير الخارجية اإليراني 
”موقف بالده الداعم لجهود العراق يف 
يف  ورغبتها  واستقراره،  أمنه  ترسيخ 
وإدامة  البلدين  بني  املشرتكات  تعزيز 
أوارص العالقة التاريخية بني الشعبني 
الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق 

املشرتك“.
”من  أن  اىل  اإليراني  الوزير  وأشار 
العواصف  مواجهة  بلده  اهتمامات 
إيران  تقيم  أن  املتوقع  ومن  الرملية 
مؤتمرا وزاريا الصيف املقبل ملناقشة 

سبل مواجهة العواصف الرملية“.
مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف   
الوزراء محمد شياع السوداني، حرص 
العالقات  أفضل  إدامة  عىل  الحكومة 

مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس  وقال 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن“ 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس 
خارجية  وزير  استقبل  السوداني 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية حسني 

أمري عبد اللهيان والوفد املرافق له“. 
شهد  اللقاء  ان“  البيان  واضاف 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
اإلقليمية  القضايا  ومناقشة عدد من 
املشرتك،  االهتمام  ذات  والدولية 
التعاون  آفاق  تعزيز  عىل  والتأكيد 
واالقتصادية  األمنية  املجاالت  يف 

والثقافية“. 
حرص  اللقاء  خالل  السوداني  وأكد 
أفضل  إدامة  عىل  العراقية  الحكومة 
اإلسالمية  الجمهورية  مع  العالقات 
التعاون  توطيد  يف  والرغبة  اإليرانية، 

والرشاكة عىل مختلف املجاالت“. 

نقل  اللهيان  عبد  ان“  البيان  وتابع 
اإلسالمية  الجمهورية  رئيس  تحيات 
رئيس  إىل  رئييس  إبراهيم  اإليرانية 
عمق  عىل  وتأكيده  الوزراء،  مجلس 
البلدين  بني  األخوية  العالقات 
إىل  بالده  تطلع  عن  معرباً  الجارين، 
عقد جولة جديدة من املباحثات للّجنة 
والتزام  الجانبني،  املشرتكة بني  العليا 
شأنه  من  ما  بكل  اإليرانية  الحكومة 

أن يسهم يف تقدم العراق وازدهاره“.
العراقي  الخارجية  وزيرا  أكد  كما 
الدستور  األربعاء،  حسني،   فؤاد 
العراقية  األرايض  استخدام  يمنع 
اشاد  فيما  الجوار،  دول  عىل  للهجوم 
أمري  حسني  اإليراني  الخارجية  وزير 
عبداللهيان، بجهود العراق عىل تعزيز 

الحوار بني طهران والرياض.
فؤاد  العراقي  الخارجية  وزير  وقال 
حسني خالل مؤتمر صحفي مشرتك 

مع نظريه اإليراني، تابعته ”الزوراء“: 
”تطرقنا مع وزير الخارجية اإليراني 
تهم  التي  القضايا  من  مجموعة  إىل 
والحدودي  األمني  والوضع  البلدين، 
أن  مبيناً،  املباحثات“،  من  جزءاً 
اتخذت مجموعة  العراقية  ”الحكومة 
مع  الحدود  لحماية  اإلجراءات  من 

إيران“.
يمنع  العراقي  ”الدستور  أن  وأوضح، 
للهجوم  العراقية  األرايض  استخدام 
عىل دول الجوار“، مشرياً إىل ”التطرق 
املتعلقة  اإليرانية  للمستحقات 
املستحقات  وان  الغاز، خاصة  برشاء 
املباحثات يف  اإليرانية كانت جزءاً من 

واشنطن“.
ملف  يف  خطوات  ”هناك  واضاف، 
القضايا  بحث  وتم  السككي،  الربط 
إىل  الزيارة  ونتائج  والدولية  االقليمية 
املتعلقة بالجانب اإليراني“،  واشنطن 
منوها بأن ”التوصل إىل تفاهمات بني 

إيران وأمريكا مهم للعراق“.
الخارجية  وزير  قال  جانبه،  من 
ان  اللهيان،  عبد  امري  حسني  االيراني 
ومستقالً  واحداً  عراقاً  تدعم  ”إيران 
قرار  دعمها  عن  فضالً  وقوياً، 
مؤكداً  املصري“،  تقرير  يف  العراقيني 
متابعة  بملف  الترسيع  ”رضورة 

جريمة اغتيال قادة النرص“.
وتقدمه  العراق  ”قوة  أن  وأوضح، 
إىل  الفتاً  وأمنها“،  إيران  قوة  من  يعّد 
إطار  يف  اجريت  مهمة  ”مباحثات  أن 
العراق  بني  املشرتكة  األمنية  اللجنة 
العراق  أمن  تعزيز  وندعم  وايران، 

وسيادته يف مواجهته لالرهابيني“.
وتابع، ان ”الحكومة العراقية عازمة 
لتهديد  منطلقاً  العراق  يكون  أّال  عىل 
دول الجوار، والجهود مستمرة يف اطار 
تطوير العالقات االيرانية مع العراق“، 
مشيدا ”بالجهود العراقية عىل تعزيز 

الحوار بني طهران والرياض“.

بغداد/ الزوراء: 
األربعاء،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن 
للحصول  التسهيالت  من  الثانية  الحزمة  عن 
عىل العملة األجنبية، فيما بحث لجنة االقتصاد 
إىل  العراقي  الوفد  زيارة  نتائج  النيابية، 

واشنطن.
بيان  يف  املركزي  للبنك  االعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته ”الزوراء“: انه ”إلحاًقا بما تّم إعالنه يف 
الحزمة األوىل من التسهيالت التي قّدمها البنك 
املركزي لتحقيق استقرار أسعار الرصف، فإنَّ 

الحزمة الثانية ستتضمن اآلتي:
-1   سيتّم تنظيم تمويل التجارة الخارجية من 
الصيني  اليوان  وبعملة  مبارش  بشكل  الصني 

عرب خيارين:
املصارف  أرصدة  تعزيز  ل:  األوَّ الخيار  أ )     
مصارف  مع  حسابات  لديها  التي  العراقية 

صينية بعملة اليوان الصيني. 
املصارف  أرصدة  تعزيز  الثاني:  الخيار  ب )  
املركزي  البنك  حسابات  خالل  من  العراقية 

الصيني  اليوان  بعملة  النهائي  املستفيد  إىل 
بي  (جي  مرصف  لدى  حساباتنا  خالل  من 

مورغان)، وبنك التنمية يف سنغافورة.
-2   سيتّم تقديم تسهيالت للتحويالت املالية إىل 

الواليات املتحدة وأوربا باآللية نفسها الحًقا.
-3   ستكون الوثائق املطلوبة للتقديم للتحويالت 
املالية الخارجية املذكورة آنًفا: قائمة (فاتورة) 
املستندي،  االعتماد  أّوليات  أو  فقط،  تجارية 
يثبت  الزبون للمرصف الحًقا ما  ُيقّدم  أن  عىل 

دخول البضاعة.
-4   سوف تصدر تعليمات تفصيلية تشمل ما 

ُذِكَر آنًفا.
رشكات  لوكالء  املالية  التسويات  تنظيم     5-
غرام)  وموني  يونني  (ويسرتن  املايل  التحويل 
A من خالل  فئة  الرصافة  عن طريق رشكات 
أحد املصارف العراقية بحساب تسويات واحد 

لجميع تلك الرشكات. 
-6   بإمكان املواطنني تحويل املبالغ املسموح 
الشهر  يف  دوالر   (7500) أعىل  بحّد  بتحويلها 

التحويل  رشكات  وكالء  خالل  من  الواحد 
بالسعر  غرام)  وموني  يونني،  (ويسرتن  املايل 
البنك  ويقوم  دينار/دوالر،   (1320) الرسمي 
بهؤالء  الخاصة  الحسابات  بتعزيز  املركزي 
األجنبية  العملة  بيع  نافذة  خالل  من  الوكالء 

ورشائها.
الوكالء  أسماء  يتضمن  جدول  سُينَرش     7-
بإمكان  وسيصبح  ومواقعهم،  املعتمدين 
مبالغ  تحويل  يف  يرغبون  الذين  املواطنني 
(كاإلعانات  مختلفة  الستخدامات  شخصية 
العائلية، أو االستخدامات التجارية البسيطة)، 
(مصارف  الوكالء  هؤالء  إىل  مبارشة  التوّجه 
ورشكات رصافة أو أي كيانات أخرى مرخصة 
من قبل البنك املركزي أو سوف ترخص الحقاً)، 

للتحويل بسعر رصف (1320) دينار/دوالر.
لبيع  جديدة  استخدامات  إضافة  ستتّم     8-
قاعدة  توسيع  يف  يسهم  بما  النقدي،  الدوالر 
التزاماتهم  دفع  لتسهيل  للمواطنني  البيع 
بالدوالر األمريكي، وبما ال يتعارض وإعماماتنا، 

والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابًقا 
بهذا الشأن.

والخاصة  الحكومية  للمصارف  السماح     9-
ورشكات الرصافة من الفئات A و B بتوسيع 
منافذ بيع الدوالر النقدي يف أيٍّ من فروعهم عىل 
FITR حًرصا،  ذلك من خالل منصة  يكون  أن 
الجغرايف  التوزيع  زيادة  برضورة  إشعارنا  مع 

لهذه املنافذ وتنويعه.
االقتصاد  لجنة  استضافت  ذلك،  غضون  يف 
البنك  محافظ  النيابية،  واالستثمار  والصناعة 
رصف  سعر  ملناقشة  العالق  عيل  املركزي 

الدوالر.
الشمري يف ترصيح  اللجنة كاظم  وقال عضو 
صحفي: إن ”اللجنة استضافت محافظ البنك 
املركزي عيل العالق ملناقشة سعر رصف الدوالر 

واستقرار السوق“.
زيارة  نتائج  أيضا  بحثت  ”اللجنة  أن  وأضاف، 
الوفد العراقي إىل واشنطن إضافة إىل عدد من 

امللفات األخرى“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
شّخص الخبري االقتصادي، صفوان 
البنك  قدرة  عدم  أسباب  قيص، 
الرصف  سعر  فرض  عىل  املركزي 
لذلك،  املناسبة  واملعالجات  الجديد 
مرتبط  االمر  ان  اىل  اشار  فيما 

بإجراءات وزارة التجارة.
لـ“الزوراء“:  وقال قيص يف حديث 
عىل  حريص  املركزي  ”البنك  ان 
يف  الرصف  سعر  عىل  السيطرة 
البنك  سياسة  لكن  املوازي  السوق 
تستطيع  لن  بمفردها  املركزي 
املوازي،  الرصف  بسعر  التحكم 
اىل  تدخل  تزال  ال  سلع  فهناك 
غري  منافذ  من  العراقية  االرايض 

رسمية بدون تحويل خارجي“.
واكد ان ”هذه السلع تباع يف السوق 
بالدينار العراقي ويحاول اصحابها 
خالل  من  الصعبة  العملة  اخراج 
مما  املوازي  السوق  من  رشائها 
يؤدي اىل ارتفاع الطلب عىل الدوالر 

يف السوق املوازي“.
وزارة  ”اجراءات  ان  اىل  واشار 
كمية  زيادة  اىل  تحتاج  التجارة 
هذه  وتنويع  املستوردة  املواد 
املواد من اجل ان تطلب السلع من 
ينخفض  لكي  الوزارة  استريادات 

الطلب عىل السلع التي تباع اآلن يف 
السوق املوازي، وبذلك يمكن زيادة 

قدرة املنتوج النظامي املنافس“.
الحكومة  ”قرار  ان  اىل  ولفت 
يحاول  الرصف  سعر  تخفيض 
املستهلكني  عىل  العبء  تقليل 
الذي  هو  حاليا  املوازي  والسوق 
مؤكدا  السلع“.  بأسعار  يتحكم 
مناسبة  العراق  ”إيرادات  ان 
مناسب  املركزي  البنك  واحتياطي 
بالتأكيد  لكن  الدينار  قيمة  لزيادة 
تكون  ان  عليها  النقدية  السياسة 
املايل  االصالح  عملية  يف  القائد 
يف  تساهم  بحيث  واالقتصادي 
القطاعات  يف  عمل  فرص  خلق 
العاطلني  وتشغيل  االقتصادية 
بما  االقتصادية  السياسة  وتوجيه 

يحقق اهداف السياسة النقدية“. 
مناسب  اآلن  ”التوقيت  ان  واكد 
املنافذ  عىل  الدولة  ارادة  لفرض 

الحدودية“. 
السنوات  ان ”العراق يف  اىل   مشريا 
مشكلة  من  يعاني  كان  السابقة 
وجود  وعملية  واالرهاب  املخدرات 
السوق  يف  نظامية  غري  اسعار 
فاسد،  دينار  وجود  نتيجة  املوازي 
عىل  الفاسدين  قدرة  قللنا  فكلما 

منافذ  من  الدينار  عىل  الحصول 
برتصني  ذلك  ساهم  رسمية  غري 
السعر  اىل  وعودته  الرصف  سعر 

الطبيعي“. 
السيطرة  اآلن  ”املهم  ان  اىل  ولفت 
السوق،  داخل  السلع  اسعار  عىل 
يف  التجارة  وزارة  نجحت  وإذا 
الرسمية  باألسعار  السلع  استرياد 
وبدون  جمارك  بدون  وضخها 
مناسبة  وبأسعار  رضيبة 
التجار  ستجرب  فإنها  للمستهلكني 
اىل  التحول  عىل  النظاميني  غري 

السوق النظامي“. 
االيراني  املفاوض  ”عىل  ونوه 
تجارة  ينظم  ان  الرتكي  واملفاوض 
الخرضاوات وتجارة املواد الغذائية 
رسمية  منافذ  من  ويدخلها 
وبالتفاوض مع الفيدرايل االمريكي 
لكي تكون عملية الرشاء من خالل 
التحويالت  وتكون  املركزي  البنك 
السوق  خالل  من  وليس  نظامية 
االدوية،  سوق  وكذلك  املوازي 
فاملوضوع يحتاج اىل وقت لكي تتم 
السيطرة عىل ملف االسترياد وملف 
معايري  ايضا  وبإرشاف  اإلنتاج، 
قد  وبتقديري  الدولية،  االمتثال 

نقرتب من منتصف السنة“.

بغداد/ الزوراء:
املدنية  األحوال  مديرية  أعلنت 
وزارة  يف  واإلقامة،  والجوازات 
الداخلية، امس األربعاء، عن أسباب 
االعتيادية،  الجوازات  صدور  تأخر 
ماليني   3 استالم  إىل  أشارت  وفيما 
من  الوطنية  البطاقة  من  نسخة 
وجود  اكدت  املجهزة،  الجهة 

انفراجة بإصدار الجوازات.
املدنية  األحوال  عام  مدير  وقال 

رياض  اللواء  واإلقامة،  والجوازات 
”الزوراء“:  تلقته  بيان،  يف  الكعبي 
عىل  تحرص  الداخلية  ”وزارة  إن 
االنتقال إلصدار الجواز االلكرتوني 
والذي  العالم  دول  كل  يف  املعتمد 
املواطن  عىل  ايجابية  مردودات  له 

العراقي أثناء سفره للخارج“.
تنفذ  التي  ”التحضريات  أن  وتابع، 
إلنجاز  املدنية  األحوال  مديرية  يف 
بتأخري  تسبب  االلكرتوني،  الجواز 

العادي  الجواز  إصدار  يف  ضمني 
تضاعف  إىل  أدى  مما  للمواطنني، 
العمرة  موسم  يف  املعتمرين  أعداد 
عىل  كبرياً  ضغطاً  تسبب  وكذلك 

مكاتب الجوازات“.
 وبني الكعبي أن ”مديرية الجوازات 
تعمل بأقىص طاقاتها لتجاوز هذا 
كميات  ”وصول  مؤكداً  التأخري“، 
جديدة من الجهة املجهزة يف العراق 
من  جديد  جواز  ألف   50 والبالغة 

طلبها؛  تم  جواز،  مليون  أصل 
تخفيف  مسألة  من  سيعجل  ما 
الزخم وإنجاز معامالت املواطنني، 
بالتزامن مع استمرار العمل بمنح 
مناطق  أربع  يف  االلكرتوني  الجواز 
يف بغداد تمثل الكرخ والرصافة“.  

البطاقة  إصدار  موضوع  وبشأن 
الوطنية، ذكر أن ”عمليات اإلصدار 
ثالثة  وصول  بعد  بانسيابية  تسري 
املجهزة  الجهة  من  نسخة  ماليني 

ماليني  عرشة  وصول  وبانتظار 
بطاقة أخرى سيتم تجهيزها بواقع 
مليون إىل مليون ومئتني وخمسني 

ألف نسخة بطاقة شهرياً“.
إىل  دعوة  الكعبي  اللواء  ووجه 
مديرية  عمل  بـ“دعم  املواطنني، 
األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
والتعاون من أجل االرتقاء بالخدمة 
يمثل  األمر  وهذا  لهم  املقدمة 

هاجس وزارة الداخلية األول“.

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  تضمني 
املوقعة مع رشكتي سيمنز وجنرال إلكرتيك، 
فيما   ،2023 موازنة  قانون  مرشوع  يف 

حددت موعد الرشوع بتنفيذها.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد موىس، يف 
ترصيح صحفي: إن ”االتفاقيات ومذكرات 
سيمنز  رشكتي  مع  وقعت  التي  التفاهم 
العناية  ضمن  تأتي  إلكرتيك،  وجنرال 
لوضع  الكهرباء  مللف  الكبرية  الحكومية 
معالجات اسرتاتيجية وحقيقية تخدم ملف 

الكهرباء“. 
ومذكرات  ”االتفاقيات  أن  موىس،  وأضاف 
عام  موازنة  مرشوع  يف  ضمنت  التفاهم 
املالية  التخصيصات  لها  ورصدت   ،2023

ستتحول  املوازنة  إقرار  وبمجرد  الالزمة 
عقود  إىل  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات 

وعمل عىل األرض“.
وتابع أن ”خطوات تنفيذ االتفاقات ستأتي 

لإلنجاز  زمني  سقف  مرشوع  ولكل  تباعاً 
خالل  ومنها  سنة  خالل  سيكون  ما  ومنها 
مشرياً  سنوات“،   3 خالل  وأخرى  سنتني 
صيانات  تضمنت  التفاهم  ”مذكرات  أن  إىل 

للوحدات  سنوات   5 ملدة  األمد  طويلة 
التوليدية“.ولفت إىل أن ”املشاريع ستتضمن 
املصاحب،  الغاز  عىل  تعمل  محطات  إنشاء 
ويتضمن نصب وحدات الدورة املركبة التي ال 
تحتاج إىل الوقود، تعمل عىل الحرارة الناتجة 
وتتضمن  البسيطة،  الدورة  وحدات  من 
عىل  تعمل  حرارية  محطات  بنصب  امليض 
الوزارة  تحقق  وبذلك  الوقود،  أنواع  جميع 
التشغيلية،  للنفقات  ضغطاً  والحكومة 
أن  املورد“.وأكد  الغاز  عىل  االعتماد  وتقليل 
مشاريع  لجميع  دعماً  تتضمن  ”املشاريع 
البنوك  حث  حيث  من  املتجددة  الطاقات 
موضحاً  مشاريع“،  هكذا  مثل  تمويل  عىل 
عقدها  يتم  التي  التفاهم  ”مذكرات  أن 
خطوة اسرتاتيجية ملعالجات حقيقية مللف 

الكهرباء“.

بغداد/ الزوراء:
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  أكد 
أهمية  األربعاء،  امس  رشيد،  جمال 
البلد  يف  واالستقرار  األمن  ترسيخ 

وضمان سالمة املواطنني.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
قرص  يف  استقبل  رشيد  ”الرئيس  أن 
بغداد، وفد منظمة بدر، وأكد أهمية 
البلد  يف  واالستقرار  األمن  ترسيخ 

وضمان سالمة املواطنني“.
إىل  البيان،  بحسب  رشيد،  وأشار 
القوى  جميع  جهود  تضافر  ”أهمية 
والتنسيق  والتعاون  السياسية 
وحسم  التحديات  ملجابهة  املشرتك 
املشاكل والخالفات عن طريق الحوار 
واملواقف،  الرؤى  لتوحيد  والتالقي 
تطبيق  يف  الحكومة  دعم  ورضورة 
الذي  الطموح  الوزاري  برنامجها 
يرتكز عىل تحسني األوضاع املعيشية 
واالنطالق  للمواطنني  والخدمية 
والبنى  االسرتاتيجية  املشاريع  يف 
يف  تساهم  التي  األساسية  التحتية 

االرتقاء بواقع جميع املحافظات“.
ونوه رئيس الجمهورية بـ ”رضورة 

ترسيخ الصورة الحقيقية للبلد بعيداً 
السلبية  اإلعالم  وسائل  بعض  عن 
التي تحاول رسم صورة نمطية غري 
واقعية عن األوضاع الجديدة اآلمنة يف 

البلد“.
التعايش  دعم  ”رضورة  عىل  وشدد 
يف  التنوع  وحماية  البلد  يف  السلمي 
املسائل  وحل  املحافظات،  جميع 
االتحادية  الحكومة  بني  العالقة 
الدستور  وفق  كردستان  وإقليم 
قانون  إقرار  عىل  والعمل  والقانون 
هذه  بحل  الكفيل  والغاز  النفط 

املسائل“.
”أعضاء  أن  اإلعالمي  املكتب  وبني 
رئيس  طروحات  ثمنوا  الوفد 
الجمهورية، ورضورة تضافر جهود 
حماية  اجل  من  السياسية  القوى 
وتحسني  البلد  يف  واالستقرار  االمن 
والخدمية  املعيشية  األوضاع 
بحسب  الوفد،  وأشاد  للمواطنني“. 
تمثيل  يف  الرئيس  بدور  البيان، 
الجزائر  يف  العربية  القمة  يف  العراق 
مشريين  الدولية،  املؤتمرات  وباقي 
الحكومة  لنجاح  العمل  رضورة  اىل 

وتوفري كل اإلمكانيات لذلك“.

بغداد/ الزوراء: 
األربعاء،  امس  املندالوي،  محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
بغداد،  تستضيفه  الذي  العربي  الربملاني  االتحاد  مؤتمر  إنجاح  أهمية 

واالستفادة من تواجد كافة الربملانات املشاركة لتحقيق مصالح شعوبها. 
تلقته  النواب،  مجلس  لرئيس  األول  للنائب  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”النائب األول لرئيس مجلس النواب محسن املندالوي، استقبل 
رئيس مجلس النواب املرصي حنفي جبايل، والوفد النيابي املرافق له؛ والذي 
الذي  العربي  الربملاني  لالتحاد  والثالثني  الرابع  املؤتمر  أعمال  يف  سيشارك 

تستضيفه العاصمة بغداد من الفرتة (23 – 26) من الشهر الحايل“.
وأكد املندالوي ”أهمية إنجاح املؤتمر واالستفادة من تواجد كافة الربملانات 
تربط  التي  العالقة  ”عمق  إىل  شعوبها“.وأشار  مصالح  لتحقيق  املشاركة 
البلدين الشقيقني، وما يجمعهما من مشرتكات حضارية وثقافية ودينية، 
املحافل  يف  املواقف  وتنسيق  الربملاني  التعاون  لتعزيز  استثمارها  ورضورة 

اإلقليمية والدولية، وتمنياته لهم بطيب اإلقامة يف بلدهم العراق“.
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نابلس/ متابعة الزوراء:
فلسـطينيني،  عـرشة  استشـهد 
وأصيـب العـرشات برصـاص قـوات 
االحتالل اإلرسائيـيل، خالل مواجهات 
واشـتباكات اندلعت امس األربعاء، يف 

مدينة نابلس، شمايلّ الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يف 
بيان، باستشهاد 10 مواطنني وإصابة 
102 آخرين بالرصاص الحّي، بينهم 6 

بحالة خطرة، عىل األقل.
هـم:  الشـهداء  أن  الصحـة  وأعلنـت 
املسن عدنان سـبع بعارة (72 عاماً)، 
والشـاب محمـد خالد عنبـويس (25 
عامـاً)، والشـاب تامـر نمـر ميناوي 
(33 عامـاً)، ومصعـب منـري عويس 
(26 عامـاً)، وحسـام بسـام إسـليم 
(24 عاماً)، ومحمد عمر أبو بكر (23 
عاماً)، والشاب وليد دخيل (23 عاماً)، 
واملسن عبد الهادي أشقر (61 عاماً)، 
ومحمـد فريـد شـعبان (16 عامـاً)، 

جارس جميل قنعري (23 عاًما).
وارتفـع عدد الشـهداء الفلسـطينيني 
بعد ارتـكاب قوات االحتالل اإلرسائييل 
مجزرة جديدة يف مدينة نابلس ، إىل 61 
شـهيدا منذ بداية العام الجاري حتى ، 

بينهم 26 خالل الشهر الجاري.
وخالل عـدوان االحتالل عـىل نابلس، 
برصـاص  صحفيـني  ثالثـة  أصيـب 
قوات االحتالل اإلرسائييل، وهم: عمري 
اسـتيتية الذي أصيب بشظية يف األذن، 
ومحمـد الخطيـب برصاصـة يف اليد، 
وأحمـد خلـف، بحالة اختنـاق بالغاز 

السام املسيل للدموع.
وقـال الناطـق اإلعالمي باسـم لجنة 
الوطنيـة يف  والفعاليـات  املؤسسـات 

نابلـس غسـان حمـدان، لـ“العربـي 
الجديد“، إن قوات االحتالل اإلرسائييل 
انسـحبت مـن املدينة بعدمـا ارتكبت 
مجـزرة بـكل املقاييس، فيمـا أكد أنه 
جـرى اإلعـالن عـن اإلرضاب والحداد 

بنابلس.
وأشـار إىل أن قوات االحتالل كانت قد 
حارصت منزالً يف حارة الحبلة القريبة 
من السوق الرشقي القريبة من البلدة 
القديمة من املدينة، وحارصت الشابني 
محمـد أبـو بكـر الجنيـدي وحسـام 
اسـليم، وأطلقت قنابل حارقة باتجاه 
املنـزل، تزامنا مـع انـدالع مواجهات 
واشـتباكات مسـلحة، أسـفرت عـن 
وإصابـة  مواطنـني   10 استشـهاد 

العرشات بالرصاص.

وأكد حمدان أن قوات االحتالل اغتالت 
الشابني الجنيدي واسليم، وتم انتشال 
وقـع  عـىل  املنـزل  مـن  جثمانيهمـا 
الهتافـات والتكبريات، بعد انسـحاب 

قوات االحتالل من مدينة نابلس.
رسـالة  بحسـب  الجنيـدي  ورفـض 
صوتية نرشتها ”كتيبة نابلس“ التابعة 
لـ“رسايـا القدس“ الذراع العسـكرية 
لـ“حركة الجهاد اإلسالمي“، ورفيقه 
اسـليم، تسـليم نفسـيهما لالحتـالل 
وهما محارصين، وأكد الجنيدي أنهما 
”ماضيـان عـىل درب الشـهداء، ولـم 

يهربا“.
مـن جهـة أخـرى، أكـدت مجموعتـا 
”عرين األسـود“، و“كتيبـة نابلس – 
التابعـة لـ“رسايـا القدس“  بالطـة“ 

الـذراع العسـكرية لـ“حركـة الجهاد 
اإلسـالمي“، أن مقاتليهمـا يتصدون 
ويخوضـون  االحتـالل،  لقـوات 
البلـدة  يف  وخصوصـاً  اشـتباكات، 

القديمة من مدينة نابلس.
ودعـت املجموعتـان يف بيـان صحفي 
خالل االقتحام ”كل من يحمل السالح 
يف املدينة وقرى وبلدات نابلس لخوض 

معركة مع قوات االحتالل“.
إىل ذلـك، أدان الناطق باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية نبيـل أبو ردينـة، امس 
األربعاء، العدوان اإلرسائييل عىل مدينة 
الحكومـة اإلرسائيلية  الً  نابلس، محمِّ
مسـؤولية ”التصعيـد الخطـري الـذي 
يدفـع املنطقـة نحـو التوتـر وتفجر 

األوضاع“.

وقال، بحسـب مـا ذكرته ”وفـا“، إن 
الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل 
يف مدينـة نابلـس ، ”تؤكـد مـن جديد 
أهمية مطلبنا برضورة تحرك املجتمع 
الدويل فـوراً لوقف الجرائم اإلرسائيلية 
ومقدسـاته،  وأرضـه  شـعبنا  بحـق 
ووقف اإلجـراءات اإلرسائيلية أحادية 

الجانب“.
وطالـب أبـو ردينـة اإلدارة األمريكية 
بالتحرك الفوري والضغط الفاعل عىل 
الحكومة اإلرسائيلية، لوقف جرائمها.

الـوزراء  رئيـس  أدان  جانبـه،  مـن 
الفلسـطيني محمـد اشـتية، العدوان 
اإلرسائيـيل يف مدينـة نابلس، ووصفه 
تسـعى  الـذي  املنظـم“  بـ“اإلرهـاب 
إرسائيـل من خاللـه لتصديـر أزمتها 

الداخلية إىل الساحة الفلسطينية.
وطالـب اشـتية، بحسـب مـا ذكرته 
”وفـا“، األمـم املتحـدة بالكـف عـن 
سياسة املعايري املزدوجة التي تشجع 
إرسائيـل عـىل مواصلـة عدوانها عىل 

الفلسطينيني.
ويف سياق اخر، أعلن الناطق العسكري 
العسـكرية  الذراع  القّسـام،  لكتائـب 
لـ“حركة حماس“، أبو عبيدة، يف بيان 
مقتضـب، أن ”املقاومة يف غزة تراقب 
جرائم العـدو املتصاعدة تجاه أهلنا يف 
الضفة املحتلـة“، وأضاف أن املقاومة 

”صربها آخذ بالنفاد“.
مـن جهتـه، طالـب أمـني رس اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
حسـني الشـيخ، يف ترصيـح صحفي، 
املجتمـع الـدويل بـ“التدخـل الفوري 
لوقـف هـذه املذابح، وتوفـري الحماية 
اإلدارة  مطالبـاً  لشـعبنا“،  الدوليـة 

األمريكيـة ”بالضغـط عـىل حكومـة 
االحتالل وإجبارها عىل وقف عدوانها 

وإجراءاتها املدمرة“.
من جانبها، اعتـربت وزارة الخارجية 
مجـزرة  الفلسـطينية  واملغرتبـني 
االحتالل يف نابلس، بأنها ”إرهاب دولة 
منظمـاً، وتصعيـداً خطرياً يف سـاحة 

الرصاع“.
وأكـدت الـوزارة يف بيان لهـا، أن وقف 
الجانـب  أحاديـة  اإلجـراءات  جميـع 
غـري القانونية، بما فيهـا االقتحامات 
الدموية وجرائم القتل خارج القانون، 
واستعادة األفق السيايس لحل الرصاع، 
هو املدخـل الوحيد لتحقيـق التهدئة، 
فيمـا أكدت أنهـا تتابع هـذه الجرائم 
عىل املستويات كافة، بما فيها األممية 

واملحاكم الدولية املختصة.
ولفتـت ”حركـة فتـح“ مـن جهتها، 
يف بيـان لهـا، أّن عـدوان االحتـالل يف 
نابلـس يؤّكـد أّن حكومـة االحتـالل 
ماضية يف تأزيم األوضاع عرب اإلرهاب 
الدموّي الذي يمارسـه جيش االحتالل 
ومليشـيات املسـتوطنني، واستهداف 
الدويل  املدنيني.ودعت الحركة املجتمع 
إىل التدّخـل الفوري، وإلـزام منظومة 
االحتالل بوقـف عدوانها الهمجّي عىل 
الشـعب الفلسـطيني، مطالبـًة إيـاه 
بكـرس حلقـة الّصمـت املطبـق تجاه 
مـا يرتكبـه االحتـالل بحـّق الشـعب 

الفلسطينّي.
أّمـا ”الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر 
فلسـطني“، فاعتـربت يف بيـان لهـا، 
مجـزرة االحتالل يف نابلـس، عىل أنها 
من ثمار الصفقة الثالثية بني السلطة 
املتحـدة  والواليـات  الفلسـطينية 

وإرسائيل، التي مّهدت الطريق لتملص 
االحتالل من مسـؤولياته عن جرائمه 
النكـراء التـي يقرتفهـا كل يـوم ضد 
أبناء الشـعب الفلسـطيني، وأرضهم، 

وحقوقهم الوطنية املرشوعة.
وشـددت الجبهـة الديمقراطيـة عىل 
رضورة أن يكـون الـرد عـىل مجـزرة 
املسـؤولية  مسـتوى  عـىل  نابلـس 
الوطنية والسياسـية واألخالقية التي 
يتطلبهـا الدفاع عن مصالح الشـعب 
الفلسطيني، بما يعني رفض االقرتاح 
األمريكـي باللقاء مع دولـة االحتالل، 
إلحيـاء اتفاق أوسـلو، واإلقـدام فوراً 
عىل تطبيـق قرارات املجلـس املركزي 
الفلسـطيني، ونقـل ملـف املجزرة إىل 
مجلـس األمن يف األمـم املتحدة التخاذ 
موقـف صـارم، دون أي اعتبار ملوقف 

الواليات املتحدة.
الشـعبّية  ”الجبهـة  أكـدت  ذلـك،  إىل 
لتحريـر فلسـطني“، يف بيـان لها، أن 
استمرار التصعيد اإلرسائييل يف الضفة 
الغربية هو اسـتمرار يف نهج اإلرهاب 
والعدوان الذي سيحرق لهيبه االحتالل 
وسـيزيد  العدوانيـة،  ومخططاتـه 
مقاومة وإرصار الشـعب الفلسطيني 
تصـدي  أن  عـىل  مشـددة  اشـتعاالً، 
املقاومـني لقـوات االحتـالل هـو الرد 

الطبيعي عىل العدوان.
يف هـذه األثناء، عم اإلرضاب الشـامل 
غالبيـة محافظـات الضفـة الغربية، 
غـد  يـوم  العتبـار  دعـوات  وسـط 
الخميس، يـوم إرضاب شـامل حداداً 
عـىل أرواح شـهداء نابلـس، والدعوة 
لتصعيد املواجهات عىل نقاط التماس 

مع االحتالل.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 أعاد الرئيس الجزائري عبداملجيد تبون النظر 
يف بعض سياسـاته الحكومية التي ثبت حتى 
اآلن عدم جدواها، فضال عن أن بعضها تحول 
إىل مثار تململ يف الشـارع الجزائري بسـبب 

تبعاتها السلبية.
وأمر تبون الحكومة بتخفيف بعض اإلجراءات 
املشـددة التي جرى اتخاذها لتسوية عدد من 
امللفـات التنظيميـة، كمـا فتح املجـال أمام 

إمكانية مراجعة سياسة التقشف.
وأوعـز تبـون للحكومـة بأال تكون سياسـة 
تقليـص الـواردات عـىل حسـاب حاجيـات 
املواطنني، وهو أمر يوحي بأن السـلطة بدأت 
تستشـعر خطـورة حالـة التململ الشـعبي 
جراء بعض التدابري االقتصادية واالجتماعية 
الرادعـة، وهـي تحـاول أن تتـالىف أي انزالق 
قد يخلط أوراقها عشـية الحديـث عن والية 

رئاسية ثانية للرئيس تبون.
وأفاد بيان ملجلس الوزراء األخري بأن ”الرئيس 
عبداملجيد تبون أمـر بأن تكون عمليات هدم 
البنايـات املأهولة غري الرشعية وفق مخطط 
مدروس بدقة يحرضه الوالة، ثم يرفعونه إىل 
وزير الداخلية للبت فيه نهائيا، بعد اسـتنفاد 
كل سبل التسـويات اإلدارية والقانونية، وأال 
تكون عمليات هدم السـكنات املأهولة خالل 

فصل الشتاء“.
الجزائـري مـن حكومتـه  الرئيـس  وطلـب 
”استحداث جهاز يقظة دقيق خالل األسبوع 
الجـاري، بالتنسـيق بـني وزارات الداخليـة 
والزراعة والتجـارة، يتوىل املراقبـة واملتابعة 
ية لتموين السـوق بمختلف املواد األساسية 
التي أصبحـت تسـتغلها عصابـات لزعزعة 

االستقرار االجتماعي“.
فاتـورة  تقليـص  يكـون  ”أال  عـىل  وشـدد 
االسـترياد عـىل حسـاب املسـاس بحاجيات 
املواطن، وإنما بمراعاة توفر اإلنتاج الوطني 
كّما ونوعا، وتكثيـف أنظمة اإلنذار والرقابة، 
بدءا مـن األحياء والقرى بإرشاك السـلطات 
املحلية، بهدف مراقبة أسعار املواد األساسية 

وتموين األسواق بكل أنواعها“.
وتأتـي هـذه الخطـوات يف ظل حالـة غضب 
متصاعـد لـدى فئـات مختلفة مـن املجتمع 
وجدت نفسـها يف مواجهة إجراءات حكومية 
ردعيـة عىل غرار حملة هدم بنايات شـيدها 
خـواص بدعوى عـدم امتالكهـم للرتاخيص 

الالزمة وانتهاكهم لألمالك الحكومية.
كمـا تعانـي األسـواق املحليـة مـن شـح يف 
بعض املواد األساسـية مما سـاهم يف ارتفاع 
أسـعارها، ومسـت مختلف القطاعـات بما 
فيهـا البنـاء واملـواد األولية واالسـتهالكية، 
والـدواء وغريها، األمر الذي سـاهم يف شـلل 
الكثـري من املؤسسـات الصغـرى والحرفيني 
إىل جانب تسـجيل معانـاة كبرية لدى املرىض 

ووضعية املشايف الحكومية.
ومنذ قـدوم الرئيس تبون إىل السـلطة نهاية 
العام 2019، وضعت الحكومات التي شّكلها 
تقليص فاتورة الواردات هدفا رئيسيا لعملها، 
 وتمكنت يف ظرف ثالث سـنوات من خفضها 

مـن حدود 60 مليـار دوالر إىل نحو 30 مليارا 
بغية تحقيق توازن يف امليزان التجاري.

واتخذت السلطة يف البالد من الحد من تهريب 
العملة األجنبية تحت غطاء االسترياد ووقف 
االسترياد العشوائي ذريعة لتقليص الفاتورة 
السنوية، لكن ذلك لم يراع حاجيات أساسية 
والتجـاري  االقتصـادي  النشـاط  لتحريـك 
الداخـيل، فضال عـن أنه خلق نـدرة وغالء يف 

األسعار.
وذكر وزير التجـارة وترقية الصادرات كمال 
رزيـق يف هذا الشـأن بـأن مراجعـة القطاع 
سـمحت بشطب نحو 24 ألف منتج مستورد 
مـن ضمن 40 ألفـا كانت تحصيهـا الجهات 
الحكومية، وأن الرتكيز جار اآلن من أجل قلب 
املعادلة إىل التصديـر، وهو ما مكن الحكومة 
من تسـجيل صادرات خارج املحروقات ألول 
مـرة يف تاريخ البـالد قدرت بسـبعة مليارات 

دوالر.
لكن ناشطني يف القطاع عربوا عن امتعاضهم 
مـن سياسـة الحكومـة، كونها سـاهمت يف 
إفـالس اآلالف منهـم، وحرمان السـوق من 
العديـد من املواد، السـيما وأن البالد تعتمد يف 
الغالـب عىل املنتجـات األجنبيـة، وأن اإلنتاج 
املحيل ال يزال بعيدا من حيث النوعية والكمية 

التي تفي بغرض املستهلك الجزائري.
ومع تركيز الحكومة عـىل توفري ودعم املواد 
األساسـية كالخبز والزيت والحليب، وإطالق 
أجهـزة وترشيعات رقابيـة صارمة يف مجال 
مكافحة االحتـكار واملضاربة غري املرشوعة، 
تتواصـل ندرة وغـالء مختلف املـواد األخرى 
منها األدوية واملواد األولية، ومواد البناء، مما 
أدى إىل إفـالس اآلالف مـن الـورش الحرفية 

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة.
ولـم توفق حكومات الرئيـس تبون املتعاقبة 
يف خلـق تـوازن بـني تقليص الـواردات وبني 
بعث إنتاج محيل، مما خلق حالة من االرتباك 
تسـري نحـو غضـب اجتماعي يرتاكم شـيئا 
فشـيئا، وهو ما دفع تبون إىل التدخل وإعادة 

توجيه الحكومة يف بعض السياسات.
وخصص مجلـس الوزراء جزءا من أشـغاله 
ملوسـم شـهر رمضان ملا يتميز به من إقبال 
واسع عىل االسـتهالك، بحض الحكومة عىل 
توفري الحاجيـات املطلوبة وتكثيـف الرقابة 
يف األسـواق، غري أن تجربة السـنوات القليلة 
املاضية مع فشل السلطات املختصة يف ضبط 
األسـعار تبقي نفس سـيناريو الغالء السائر 
إىل املزيد من االرتفاع، وتكريس توسـع دائرة 

الفقر داخل املجتمع.

وارسو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
إن حلف شـمال األطلـيس ”الناتو“ 
بـات أقـوى بعـد مـرور عـام عىل 
انـدالع الحـرب يف أوكرانيـا، معتربا 
فالديمـري  الـرويس،  نظـريه  قـرار 
بوتني، بتعليق العمل بمعاهدة ”نيو 

ستارت“ النووية خطأ جسيما.
جاءت ترصيحات بايدن يف العاصمة 
البولندية وارسو، خالل لقائه قادة 
دول ”مجموعـة بوخارسـت“ التي 
تضـم يف عضويتهـا 9 دول، كانـت 
جزءا من االتحاد السوفيتي السابق 
أو جـواره، وهي اآلن جزء من حلف 

شمال األطليس.
وقـال بايـدن أن ”التـزام الواليـات 
املتحدة تجاه ”الناتو“ واضح، وهو 
الدفاع عن كل شرب من أرايض الدول 

األعضاء فيه“.
وأضاف بأن الحلف بات أقوى من أي 
وقت مىض، مؤكدا أن بالده ستدرس 
الخطوات املقبلة التي يمكن للحلف 

اتخاذها بشكل جماعي.
وأكد بايدن إن بوتـني ارتكاب خطأ 
مشـاركة  تعليـق  بإعالئـه  كبـريا 
روسـيا يف معاهدة ”نيو سـتارت“، 
آخـر معاهدة متبقية بني موسـكو 
عـىل  قيـودا  تضـع  وواشـنطن 

أسـلحتهما النووية االسـرتاتيجية.
ووجـه الرئيـس األمريكـي حديثـه 
إىل قـادة ”مجموعـة بوخارسـت“ 
قائـال إن الجناح الرشقـي يف الناتو 
(أعضاء املجموعـة) يمثلون الخط 

األمامي يف دفاعنا الجماعي.

وظهـرت هـذه املجموعـة يف عـام 
عاصمـة  بوخارسـت  يف   2015

رومانيا، يف أعقاب قرار روسيا ضم 
شبه جزيرة القرم.

مـن:  كال  عضويتهـا  يف  وتضـم 
وبلغاريـا،  وبولنـدا،  رومانيـا، 
وإسـتونيا،  وهنغاريـا،  والتشـيك، 

والتفيا، وليتوانيا، وسلوفاكيا.
مـن جانبه أكد األمـني العام لحلف 
”أن  سـتولتنربغ،   ينـس  الناتـو 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 

ليس مستعدا للسالم“.
وقـال يف كلمتـه بقمـة مجموعـة 
تسـتضيفها  التـي   9 بوخارسـت 
نسـمح  ”لـن  البولنديـة  وارسـو 
لروسـيا بالتأثري عىل أمن أوروبا“.

كما أضاف ”سـنحمي كل شرب من 
أرايض الحلف“.

إن  رومانيـا  رئيـس  قـال  بـدوره، 
الحـرب يف أوكرانيـا جلبـت املعاناة 

وتسـببت يف نزوح املاليـني، مضيفاً 
أمـر  ألوكرانيـا  الدعـم  ”مواصلـة 

رضوري ملستقبل أوروبا“.
”واشـنطن  كلمتـه  يف  تابـع  كمـا 
أظهـرت التزامـا كبـريا تجـاه أمن 
الجنـاح الرشقي للناتو“، معربا عن 
تطلعه لتعزيز الحضور األمريكي يف 

رشق أوروبا.
مجموعـة  أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر 
”بوخارست 9“ تأسسـت يف الرابع 
مـن نوفمرب عام 2015 يف العاصمة 
الرومانية بوخارسـت بمبادرة من 
رئيـس رومانيـا كالوس يوهانيس 
ورئيـس بولنـدا أندريـه دودا خالل 
لقـاء ثنائي جمع بينهمـا، وتجمع 
بلغاريـا  هـم  أعضـاء  دول  تسـع 
وإسـتونيا  التشـيك  وجمهوريـة 
واملجـر والتفيـا وليتوانيـا وبولندا 

ورومانيا وسلوفاكيا.
وظهرت املجموعة بشـكل أسـايس 
بهدف مواجهة موقف روسـيا بعد 
ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 
وتدخلها الالحق يف رشق أوكرانيا يف 
عام 2014، السـيما أن كافة الدول 
األعضـاء يف ”بوخارسـت 9“ كانت 
إما جـزًءا مـن االتحاد السـوفيتي 
السـابق أو أعضاء يف حلف وارسـو 

السابق.
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لندن/ متابعة الزوراء:
فرضـت بعـض املتاجـر الكـربى يف اململكة 
املتحـدة قيـودا عىل مشـرتيات املتسـوقني 
مـن بعـض الفاكهـة والخرضوات بسـبب 
”تحديـات التوريـد“ الناجمـة عـن األحوال 

الجوية يف جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
وتعاني اململكة من نقـص يف الطماطم منذ 
فـرتة، لكن النقص طـال أنواعـا أخرى من 
الفاكهـة والخضار مما دفـع تجار التجزئة 

إىل فرض قيود عىل املبيعات.
وتأتي هـذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون 
ومـوردون يف املغرب عن ظـروف صعبة من 
انخفاض درجات الحـرارة إىل أمطار غزيرة 
وفيضانات، يف األسـابيع األخـرية أثرت عىل 

حجم اإلنتاج.
وأدى سـوء األحـوال الجوية الـذي أثر أيضا 
عـىل املزارعني يف جنـوب إسـبانيا، إىل إلغاء 
رحالت العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل 

اإلمداد.
وقـال أندرو أوبي من اتحـاد البيع بالتجزئة 
الربيطانـي يف بيـان ”أدت الظـروف الجوية 
الصعبة يف جنوب أوروبا وشـمال إفريقيا إىل 
تعطيل حصاد بعـض الفاكهة والخرضوات 

بما يف ذلك الطماطم والفليفلة“.
وأضاف أنه ”من املتوقع أن يستمر االضطراب 
لبضعة أسابيع، لكن املتاجر قادرة عىل إدارة 
مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع املزارعني 
لضمان وصول العمالء إىل مجموعة واسـعة 

من املنتجات الطازجة“.
إحـدى  ”اسـدا“  باسـم  متحـدث  وأشـار 
مجموعـات املتاجر الكـربى يف بريطانيا، إىل 
”تحديات من املصدر يف الحصول عىل بعض 

املنتجات“ التي تزرع يف املنطقة.
وأضـاف ”فرضنا حـدا مؤقتا بثـالث حبات 
مـن كل منتج لعدد صغري جـدا من الفاكهة 
والخضار، حتى يتمكن العمالء من الحصول 

عىل املنتجات التي يبحثون عنها“.
ويشـمل هذا اإلجـراء الطماطـم والفليفلة 
والخيار والخس وأكياس السلطة والربوكويل 

والقرنبيط والتوت.

من جهتها، قالت سلسلة متاجر موريسونز 
إنها ستسمح لكل عميل برشاء حبتني فقط 
مـن الطماطم والخيـار والخـس والفليفلة 

اعتبارا من امس األربعاء.
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إعالن
إىل الرشيك ( عباس عدنان خزعل ) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيام رشيكك (سـعد عجيل 
هاشـم) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (١١٦/٢٦٥٠) املقاطعـة (٦) خان الحماد 
حـدود بلديـة الحيدريـة ولغـرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خـارج العراق من تاريخ 
نـرش االعـالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقـك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الـرشكاء (افاق خضري عبـاس و احمد 
محمد حسن حبيب و هاشم محمد حسني 
عيىس) اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة البناء 
للرشيك (ليىل حسني عباس حسن) للقطعة 
املرقـم (٢/٩٢١) يف النجـف حـي (االمري) 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام وبخالفة 

ستتم االجراءات دون حضوره.

إعالن
إىل الرشيـك ( يوسـف جميـل يوسـف ) اقتـىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك 
(عمار خضري محمد) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٦٣٨٥) املقاطعـة (٤) 
حي ( النداء ) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
إىل الرشيك ( عالء نعمان ظاهر ) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (سـعد 
ناظـم دهـش) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٣/٣٣٣٥) املقاطعـة (٤) حي 
(العروبـة) حـدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحـد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

تنفيذ/ ٣٠

جمهورية العراق                        رقم االضبارة: ٢٠٢٢/٦٠٤

وزارة العدل                    التأريخ: ٢٠٢٣/١/٢٣

دائرة التنفيذ              

مديرية تنفيذ الرفاعي

إىل املنفذ عليه

لقـد تحقق لهذه املديريـة من حيدر عبد الرزاق جروان الخالـدي (املدين)إنك مجهول 

محـل االقامـة وليس لديك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكـن اجراء التبليغ عليه، 

واسـتناداً للمـادة (٢٧)  من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديرية 

تنفيذ الرفاعي خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليـوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 

التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون .

املنفذ العدل

سعد كاظم برزان السعيدي

أوصاف املحرر:

وصل امانة بمبلغ (خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار) للدائن (عيل عادل طراد مزعل) 

تنفيذ/ ٢٥
جمهورية العراق                           العدد: ٢٠٢٢/٣٧٦٦
وزارة العدل                                           التأريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٠

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه/ أحمد عبد الكريم فرهود

لقـد تحقق لهـذه املديرية مختارية الرشقية واملختـار محمد باقر عيل ومركز 
رشطـة البلـدة ١٩١٧ يف ٢٠٢٣/٢/٤ انـك مجهـول محل االقامـة وليس لديك 
موطـن دائـم او مؤقت او مختار يمكـن اجراء التبليغ عليه ، واسـتناداً للمادة 
(٢٧)  مـن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا يف الصحف املحلية خالل خمسـة 
عـرش يومـا تبدأ مـن اليـوم التايل للنـرش لغـرض تخليـة العقار للمسـتأجر 
٢٧٣٢٩/١١٠ جزيرة ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
أثري فائق الحميداوي

أوصاف املحرر:
قرار محكمة البداءة النارصية املرقم ٤١٥٨/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١١/١٤ 

تخلية العقار 

جمهورية العراق                                                                                                                                         العدد: ١٢٠٥/ش٢٠٢٢/٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                   التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٠

رئاسة محمكة استئناف القادسية
محكمة االحوال الشخصية يف الشامية

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
اىل/ املدعى عليه / حسني طالب عبد مطر

بتاريـخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ وبالعدد ١٢٠٥/ش٢٠٢٢/٢ اصدرت هذه املحكمة حكمها الغيابي املتضمن ( اوال:- الحكم بتصديق الطالق 
الرجعي الذي اوقعه املدعى عليه (حسني طالب عبد مطر) عىل املدعية (فاطمة عايد درويش ) بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠ واعتباره طالقا 
رجعيـا واقعـا بينهما للمرة االوىل والعده عىل املدعية النقضائها وليس للمدعى عليـه ارجاع زوجته املدعية لعصمته اال بعقد و مهر 
جديدين وليس للمدعية االقرتان برجل اخر إال بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. ثانيا:- لم تحكم املحكمة بحق السكنى للمدعية 
لتنازلها عنه امام هذه املحكمة ولم تحكم املحكمة بالرسوم واملصاريف لعدم وجود طرف رابح او خارس يف هذه الدعوى) وبالنظر 
ملجهوليـة محـل اقامتك تم تبليغك بالقرار املذكور اعاله نرشا بالصحف املحلية اسـتنارا ألحكام املـادة ٢١ مرافعات مدنية ويف حال 
عدم حضورك لغرض االعرتاض عىل الحكم الغيابي خالل فرته عرشة ايام من اليوم التايل بالنرش بالصحف الرسـمية يسـقط حقك 
باالعرتاض عىل الحكم ويف جميع االحوال يف حال عدم اعرتاضك عىل الحكم يسـقط حقك بالطعن عليه الحكم مليض ثالثون يوما من 

اليوم التايل لتاريخ النرش بالصحف املحلية.

القايض 
زمان عبد االمري محمود
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بغداد/ الزوراء:

أكد وزيـر النقـل، رزاق محيبس السـعداوي، 

امـس األربعاء، سـعي العراق لزيـادة التبادل 

التجاري مع اتحاد النقل الربي الدويل.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقته «الزوراء»: أن» 

وزير النقـل رزاق محيبس السـعداوي التقى 

عىل هامـش اجتماعـات لجنة األمـم املتحدة 

االقتصاديـة ألوروبـا (UNECE) يف جنيـف، 

األمني العام التحاد النقل الربي الدويل أمبريتو 

دي بريتو، وبحث معه تفعيل االتفاقيات التي 

تسهل مرور البضائع بني العراق واتحاد النقل 

الربي الدويل.

ونقل البيان عـن الوزير قوله خالل االجتماع: 

إن» تفعيل اتفاقية النقل الربي الدويل للعبور يف 

العراق بنظام التري، يشكل خطوة مهمة لتعزيز 

مكانـة العراق كرشيـٍك تجارٍي اسـرتاتيجي، 

ويخلـق ممرات نقل ومواصـالت تجارية أكثر 

فاعلية يف املحيط اإلقليمي وعامليا».

وأضاف السـعداوي أن» العراق يسعى لزيادة 

التبـادل التجاري وتوطيد العالقات بني العراق 

واملنظمـات األمميـة يف مجال النقـل، وتفعيل 

اتفاقيـة التري التي تسـتهدف تسـهيل املرور 

الربي الـدويل ملتعهـدي النقـل ووكاالتهم من 

خـالل حركـة البضائـع الخاضعـة لألختـام 

الكمركيـة، بنظام بسـيط وفعـال، من حيث 

التكلفة والحد من حـاالت التأخري عىل املعابر 

الحدودية، ومرور حاويات الشـحن واملركبات 

يف التجارة الدولية».

وأكد أن» الوزارة تسعى لزيادة التبادل التجاري 

ودعـم االقتصاد املتبادل مـع الدول، من خالل 

تطويـر قطـاع النقل الربي بشـكل مسـتدام 

ومتكامـل، إىل جانب تعزيز التعـاون وتوطيد 

العالقـات بني العـراق واملنظمـات األممية يف 

مجال النقل». 

وأشـار بيان الوزارة إىل أن» وزيـر النقل يبذل 

جهوداً حثيثـة لتفعيل االتفاقيـة، التي أقرّها 

مجلس النواب عام ٢٠١٦، كونها تتيح دخول 

آالف الشـحنات من البضائع إىل العراق، كونه 

يمثـل وصلة ربط وممـرا متميزا بـني الدول، 

كمـا سـتتيح االسـتفادة من عائدات رسـوم 

أن»  إىل  والـGPS».ونـوه  والرتانزيـت  التـري 

نظام الــ TIR يعمـل عىل تعميـم اإلجراءات 

عـىل الحدود، للتقليل مـن العبء اإلداري الذي 

تتحمله الجمـارك، ورشكات النقل والخدمات 

اللوجسـتية، كمـا يهـدف إىل تقليـل فـرتات 

االنتظار عىل الحدود لتوفري املال والوقت».
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بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر التعليـم العـايل والبحـث 
العلمي، نعيم العبودي، امس االربعاء، 
مسـتعدة  العراقيـة  الجامعـات  أن 
نظرياتهـا  مـع  التعـاون  لتطويـر 
السـويدية يف مجاالت املنح الدراسية 

والتوأمة والبحث العلمي املشرتك.
وذكـر بيـان لـوزارة التعليـم العايل، 
تلقته «الـزوراء»: أن «وزيـر التعليم 
العايل والبحث العلمي نعيم العبودي، 
اسـتقبل السـفرية السـويدية لـدى 
العراق جيسيكا سفاردسرتوم، وبحثا 
أفـق التعاون العلمي واألكاديمي بني 

جامعات البلدين».
وأكـد وزيـر التعليم خـالل اللقاء أن 
«الجامعات العراقية مستعدة لتطوير 
التعـاون مـع نظرياتهـا السـويدية 
يف مجـاالت التبـادل الثقـايف واملنـح 
الدراسـية والتوأمـة بـني الجامعات 

والبحث العلمي املشرتك».
العـايل  التعليـم  «وزارة  أن  وأوضـح 
والبحث العلمي أرست خطوات جادة 
للتنسـيق والتعـاون األكاديمـي مع 
دول االتحـاد األوربي بهـدف اإلفادة 
من الخـربات والتجـارب الناجحة يف 
مجـال تطوير قطـاع التعليـم العايل 
والسـيما ما يتعلـق بمسـار بولونيا 

واألنظمة التعليمية».
مـن جهتهـا، أعربـت السـفرية عن 
«تقديرهـا للرؤيـة التـي تعمـل بها 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي»، 
مؤكـدة يف الوقت نفسـه «اسـتعداد 
بالدهـا إىل فتـح أفـاق إيجابيـة بني 
املؤسسـات التعليميـة يف كال البلدين 
مـن  الثنائيـة  العالقـات  وتطويـر 
وتبـادل  الدوليـة  املؤتمـرات  خـالل 
الزيـارات وتنظيم مذكـرات التفاهم 

األكاديمي».

بغداد/ الزوراء:

ألقى قسم شؤون السيطرات يف كركوك القبض عىل متهم حاول تهريب 

أكثر من ١١٦ الف دوالر يف إحدى السيطرات.

وذكـر بيان لوزارة الداخلية ان «قيـادة رشطة محافظة كركوك املتمثلة 

بالسـيطرات الخارجيـة، تمكنـت من خـالل عمليات التفتيـش الدقيق 

للعجالت واألشـخاص من إلقاء القبض عىل متهـم ُضِبَط بحوزته مبلغ 

مايل قدره ١١٦ ألفاً و٣٣٧ دوالراً كان يروم تهريبها».

وأشـار اىل «تسـليم املتهـم واملضبوطـات اىل جهة االختصـاص إلكمال 

اإلجراءات القانونية والتحقيقية بحقه».

بغداد/ الزوراء:
دشـن رئيـس حكومة إقليـم كردسـتان، مـرسور بارزانـي، امس 
األربعـاء، عمل أول بوابة إلصـدار التأشـرية اإللكرتونية، وهي جزء 
مـن برنامج العمل الحكومي يف التحول اإللكرتوني للخدمات العامة 
ورقمنـة الخدمات الحكومية التي مـن املقرر اكتمالها يف أواخر عام 
٢٠٢٥.وقـال رئيس الحكومة يف كلمة لـه: إن التكنولوجيا والبيانات 
الخاصة بهذه الخدمات ستسهل تقديم املزيد من الخدمات الرقمية، 
بمـا يمهد الطريق لتجديـد مطاراتنا ومنافذنـا الحدودية، إىل جانب 
املسـاهمة يف فتح آفاق تجارية جديدة مع رشكائنا الدوليني. وأشار 
إىل: أن التأشرية اإللكرتونية تعد واحدة من عدة خدمات أخرى لهذه 
التشـكيلة الوزارية، وتهـدف إىل االرتقاء بالخدمـات العامة وتعزيز 
األعمـال التجاريـة يف كوردسـتان. مبينـاً أن بعض هـذه الخدمات 
سُيعلن عنها يف األشهر املقبلة.وأشاد بارزاني بوزارة الداخلية ودائرة 
تكنولوجيـا املعلومات لوضعهما الخدمات الرقمية يف صلب أولويات 

عملهما، فضالً عن التزامهما بربنامج التحول اإللكرتوني.
للـزوار   (visit.gov.krd) الجديـدة  اإللكرتونيـة  البوابـة  وتتيـح 
واملسـتثمرين التقـدم بطلب للحصول عىل تأشـريات عـرب اإلنرتنت 
(أون الين)، مما سيسـاعد يف تعزيز السـياحة واالسـتثمار األجنبي 
يف إقليـم كردسـتان.. وباإلضافة إىل بوابة التأشـرية اإللكرتونية، تم 

تطوير عدة أنظمة أخرى لتحسني األمن الحدودي.

بغداد/ الزوراء:

كشـفت لجنة الرتبيـة النيابية، امس 

األربعـاء، عن إعـداد خطة لتأسـيس 

(صندوق التنمية) ملعالجة ملف نقص 

األبنية املدرسـية بالتنسيق مع األمانة 

العامة ملجلس الـوزراء والجهات ذات 

العالقة.  

وقالت عضو اللجنـة، زيتون الدليمي، 

يف حديث صحفي: إن «هناك حاجة إىل 

إنشـاء ٨ آالف مدرسـة، وهذا العدد ال 

يمكن أن ُينجز وفق اإلمكانيات املحددة 

للدولة وميزانياتها السنوية يف غضون 

عام أو عامني، إذ تحتاج إىل مدة التقل 

عن خمسـة أعوام لبناء هذه املدارس 

لفك الدوام املزدوج. وأضافت الدليمي 

أن «عـدد الطلبـة يف تزايـد، وبالتـايل 

فإن هنـاك حاجة ملحـة إلنجاز أبنية 

مدرسـية جديدة سنوياً، مبينة أن هذا 

امللف ممكن أن يعالج من خالل إنشاء 

(صندوق التنمية) الذي يعتمد عىل سد 

حاجة البلد للمؤسسـات التعليمية أو 

الصحية من خالل خطط االستثمار أو 

الدفـع باآلجل من أجل اختصار الوقت 

وحل أزمات البنى التحتية املرتتبة عىل 

مر األعوام املاضية».وأوضحت أنه «من 

املؤمل اعتمـاد هذه الخطـة والتوجه 

نحـو الـرشكات االسـتثمارية ويكون 

الدفع لها باآلجل عىل شكل أقساط أو 

دفعات مالية إلنشاء مؤسسات جديدة 

ورفدهـا بملحقـات فنية ولوجسـتية 

وتجهيزهـا بالكامـل، منوهة بأن هذا 

الصنـدوق يهـدف ملعالجـة الخلـل يف 

نقص املؤسسات الخدمية».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية موعد إطالق 
جـواز السـفر اإللكرتونـي. فيمـا 
كشفت الوزارة عن وجود تحركات 
مع الجانب السعودي لخفض سعر 
تأشـرية دخول املسافر العراقي إىل 

أرايض اململكة.
واإلعـالم  العالقـات  مديـر  وقـال 
يف الـوزارة، اللـواء سـعد معـن يف 
ترصيح صحفي ان :»مطلع الشهر 
املقبل سوف يكتمل العمل بالجواز 
االلكرتوني يف بعـض املكاتب، عىل 

أمـل أن يتوسـع شـهريا ليشـمل 
جميـع مكاتـب إصدار الجـوازات 

بكل املحافظات».
ولفـت اىل ان «الجـواز االلكرتوني 
الجـواز  مـع  متزامنـاً  سـيكون 
القديم، لحني البدء بإغالق املكاتب 
وتحويـل اإلصـدار مـن القديم اىل 

االلكرتوني».
وكانت وزارة الداخلية اعلنت العمل 
بجـواز السـفر اإللكرتوني خـالل 
العـام الحايل ويحمـل أكثر من ١٧ 
عالمـة أمنية غـري قابلـة للتزوير، 

مؤكـدة أن إصـداره سـريفع من 
تصنيفه عامليا.

 مـن جانب اخـر، كشـفت وزارة 
الداخلية عن وجـود تحركات مع 
الجانب السـعودي لخفض سـعر 
تأشرية دخول املسافر العراقي إىل 

أرايض اململكة.
اإلقامـة  شـؤون  مديـر  وقـال 
بمديرية األحوال املدنية والجوازات 
واإلقامة يف الوزارة، العميد رضغام 
التميمـي، يف ترصيح صحفي: إن 
«البـالد أبرمـت اتفاقيـات دولية 
عـدة تنص عـىل التعامـل باملثل، 
منها االتفاقية مع الجانب اللبناني 
التـي تمنـح فيـزا داخـل املطـار، 
وهناك تحركات لالنفتاح عىل دول 
الخليج السـيما الجانب السعودي، 
إذ يوجـد تحرك للتعامـل باملثل مع 
الجانب السـعودي وخفض سـعر 
تأشـرية دخول املسافر العراقي إىل 

األرايض السعودية».
وبشـأن دخـول العمالـة األجنبية 
للبـالد، قال التميمـي إن «الداخلية 
العمـل  وزارة  مـع  وبالتنسـيق 

والشـؤون االجتماعيـة وحكومـة 
للتقليـل  دراسـة  أعـدت  اإلقليـم، 
مـن دخـول العمالـة األجنبيـة إىل 
فـرص  خلـق  يف  إسـهاما  البـالد، 
عمل للعاطلني من الشـباب» مبينا 
أن «الدراسـة تضمنـت الرتيـث يف 
منـح الفيزا للـدول التي تأتي منها 

العمالة». 
كبـريا  انتشـارا  «هنـاك  أن  وبـنّي 
للعمالـة األجنبيـة يف البـالد ممـن 
يدخلـون البـالد بطريقتـني، األوىل 
خـالل موسـم الزيـارات الدينيـة، 
والثانيـة عـن طريـق كردسـتان، 
ومن ثم يتجولون داخل املحافظات 
واملناطـق بعد انتهاء مـدة اإلقامة 
والذين يعملون بمجـاالت متعددة 
إىل جانب أنهم يشكلون خلال أمنيا 

ومجتمعيا كبريا».
ولفت التميمي اىل أن «قانون وزارة 
العمـل ينـص عىل أن تكـون هناك 
مناصفـة يف العمـل بـني العمالـة 
األجنبيـة واملحليـة، كما ينص عىل 
دخول العمال املهرة وليس العاملني 

بمجال الخدمات».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين، إيفان فائق جابرو، 
امـس األربعـاء، عـودة (١٦٥٠) نازحـاً اىل مناطـق 

سكناهم األصلية يف نينوى.
وقالـت جابـرو يف بيان تلقته «الـزوراء»: ان «١٦٥٠ 
نازحاً عادوا من مخيـم الجدعة الخامس إىل مناطق 
سكناهم األصلية يف مناطق (مركز املوصل والحرض 
و القيارة والبعاج وتلعفر وحمام العليل ) بمحافظة 

نينوى».
واضافـت ان «العـودة جـاءت اسـتكماالً لربنامـج 
االسـتقرار لـألرس العائـدة، فضالً عن التنسـيق مع 

القـوات األمنيـة والحكومـة املحليـة يف نينـوى بعد 
استحصال املوافقات األصولية لتأمني عودتهم».

بغداد/ الزوراء:

أفادت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة 

بالتجاوز  ُمتَّهمـني  بضبط (١٠) 

عىل عقـارات الدولة واملال العام، 

دوائـر  يف  بالرشـوة  وُمتلبِّسـني 

االجتماعيَّـة  والشـؤون  العمـل 

والبلديَّـة وصنـدوق اإلسـكان يف 

ُمحافظة ذي قار.

يف  التحقيقـات  دائـرة  وأكـدت 

النزاهـة أنَّ فريـق عمـل مكتـب 

تحقيـق ذي قـار الـذي انتقل إىل 

ن  ُمديريَّـة بلديَّـة النارصيَّة، تمكَّ

يف  فـني  ُموظَّ  (٧) ضبـط  مـن 

املُديريَّة؛ عىل خلفيَّة وجود نقٍص 

ز، ُمبّيـنًة  يف مادة « الـكاز» املُجهَّ

أنَّ املُتَّهمني مسؤولون عن نقٍص 

ُيقـدَُّر بــ (٣٩,٠٠٠) ألف لرت من 

« الـكاز»؛ بعدِّهم أعضاًء يف لجنة 

املحروقات والفحص واالستالم.

الفريـق  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت   

فني اثنني يف  ن من ضبط ُموظَّ تمكَّ

صندوق اإلسكان وُمديريَّة توزيع 

كهرباء ذي قار متلبسني بالجرم 

املشـهود أثنـاء تسـلُّمهما مبلغ 

الرشـوة من أحد املُواطنني؛ لقاء 

إنجاز معاملة القرض املمنوح له 

من قبل دائرة صندوق اإلسكان.

وأوضحـت أنَّ الفريق قام بضبط 

ٍل  ُمتَّهٍم بالتجاوز عىل عقاٍر ُمسجَّ

والشـؤون  العمـل  وزارة  باسـم 

العمـل  قسـم   / االجتماعيَّـة 

االتحـادّي يف املُحافظـة، الفتًة إىل 

قيـام املُتَّهـم باسـتغالل العقـار 

ككراٍج لوقوف السيَّارات وجباية 

األموال من أصحاب العجالت دون 

، الفتًة إىل قيام املُتَّهم  سنٍد قانونيٍّ

بذلـك باالتفـاق مع مديـر دوائر 

العمـل والشـؤون االجتماعيَّة يف 

ذي قار.

من جانـب متصـل، أعلنت هيئة 

النزاهـة االتحاديَّـة عـن تنفيـذ 

عمليَّتـي ضبٍط ملُتَّهمني بالتجاوز 

عـىل عقـاراٍت مملوكـٍة للدولـة 

وترويج معامالٍت؛ خالفاً للقانون 

يف ُمحافظة نينوى.

يف  التحقيقـات  دائـرة  وأشـارت 

الهيئة إىل أنَّ فريـق عمل ُمديريَّة 

ـن من ضبط  تحقيـق نينوى تمكُّ

مكاتـب  أصحـاب  مـن  اثنـنِي 

العقـارات عـن تهمـة قيامهمـا 

بالتجاوز عىل قطع أراٍض زراعيٍَّة 

تعوُد ملكيَّتهـا للدولة وتقطيعها 

وبيعها دون استحصال املُوافقات 

األصوليَّــة، ُمبّينـًة أنَّ مسـاحة 

األرض تبلـغ (٥) دوانـم وُتقـدَُّر 

قيمتهـا بـمليـار و٥٥٠ مليـون 

دينار.

وأضافـت الدائـرة إنَّه تـمَّ خالل 

ـَذت بنـاًء عىل  العمليَّـة التـي ُنفِّ

ـرٍة قضائيَّـٍة ضبـط مبلـغ  ُمذكَّ

و(٣٤)  دينـاٍر،  ماليـني  خمسـة 

وصل قبٍض ملبالـغ من املُواطنني 

عن بيع قطع األرايض.

ـذ،  نفَّ الفريـق  أنَّ  وأوضحـت 

الحشـد  هيئـة  مـع  بالتعـاون 

الشعبي يف مدينة املوصل، عمليَّة 

ضبٍط ألحد األشخاص عىل خلفيَّة 

قيامـه برتويج معامـالت منحة 

الرعاية االجتماعيَّة وإجراء املسح 

فة  امليدانيِّ بـدالً من زوجته املُوظَّ

بصفة عقٍد يف هيئـة رعاية املرأة 

وقيامـه  نينـوى،  محافظـة  يف 

بتقـايض مبالـغ ماليَّـٍة عـن كلِّ 

معاملٍة ُيروِّجهـا خالفاً للقانون، 

الفتـًة إىل أنَّ املُتَّهـم ُمنتسـبٌ يف 

عالقـة  وال  البيشـمركة  قـوات 

االجتماعيَّة. الرعايـة  بدائـرة  له 

ـدت تنظيم محـرضي ضبط  وأكَّ

أصوليَّني يف العمليَّتني، وعرضهما 

عـىل  الثـالث  املُتَّهمـني  رفقـة 

قـايض محكمة تحقيـق النزاهة 

يف ُمحافظـة نينـوى؛ الـذي قرَّر 

املـادة  أحـكام  وفـق  توقيفهـم 

(٣٤٠) من قانون العقوبات.



بغداد / نينا:
املنصـة  ان  اقتصـادي  خبـري  أكـد 
”سـويفت  نظـام  االلكرتونيـة 
”سـتجعل عملية بيع الدوالر بشـكل 
أسـهل وآمـن، فيمـا أوضـح آخر ان 
ربط العراق بنظام سـويفت العاملي 
سـريصن من جودة النظـام املرصيف 

العراقي .
وأكـد الخبـري االقتصـادي، رضغام 
محمد عـيل، ان املنصـة االلكرتونية 
نظام ”سويفت ”ستجعل عملية بيع 

الدوالر بشكل أسهل وأمن.
وقال محمد عـيل يف ترصيح للوكالة 
الوطنيـة العراقيـة لألنبـاء ”نينـا“: 
ان ” اعتمـاد البنك املركـزي العراقي 
عـىل املنصة االلكرتونية ”سـويفت“ 
سـيؤدي اىل ضبط عملية بيع الدوالر 
بشـكل او بآخـر بحيـث ال يتـم بيع 
الـدوالر ألكثـر من شـخص ومعرفة 
اين ذهبت االموال التي تحصل عليها 
املصـارف وكذلـك رشكات الصريفة 
يف مزاد البنك املركزي بشـكل مبارش 
يؤهلها دون املرور بوسـطاء او دون 
احتكارها من مقبل املصارف وبيعها 

بأكثر من سعرها“.
املنصـة  اعتمـاد  ”لذلـك  وأضـاف: 
حلقـة  بإزالـة  يسـهم  االلكرتونيـة 
الوسـطاء الذيـن كانوا وسـطاء بني 
املصـارف واملواطنـني وايضـا تجعل 
املصـارف وسـيطا مؤقتا غـري قادر 

عـىل التالعب كما كان سـابقا، حيث 
ان املصارف كانت تتفـق فيما بينها 
الحتكار الدوالر وبيعه بأسـعار اعىل 
سـواء كان عـن طريق الحـواالت او 

غريها ما ادى اىل ارتفاع الدوالر ”.
وأكـد ان ” هـذه املنصـة االلكرتونية 
سـتجعل عملية البيع بشـكل أسهل 
ولكـن باإلمكان ايضـاً ضبط االيقاع 
بشكل أكرب إذا كان استحداث أجهزة 
”اي تـي ام“ الـرصاف اآليل يتعامـل 
لحامـيل  محـدود  بشـكل  بالـدوالر 

جميـع  يف  كارت  املاسـرت  بطاقـات 
انحاء العراق ”.

مـن جهتـه، أكـد الخبـري يف الشـأن 
ان  قـيص،  صفـوان  االقتصـادي، 
ربط العراق بنظام سـويفت العاملي 
سـريصن من جودة النظـام املرصيف 

العراقي .
للوكالـة  ترصيـح  يف  قـيص  وقـال 
الوطنيـة العراقيـة لألنبـاء ”نينـا“: 
إنه“ من الواضح ان العراق سـيمتثل 
ملتطلبـات الفـدرايل االمريكي ونظام 

التحويالت الدويل باعتبـار أن عملية 
الدولية  التحويـل  ترصـني عمليـات 
ستسـاهم بتعزيـز الثقـة بالنظـام 
جـذب  وبالتـايل  العراقـي  املـرصيف 
عمـل  فـرص  وايجـاد  االسـتثمار 

للعراقيني ”.
واضـاف ”ان عمليـة ارتباط اقتصاد 
ايـران بالعقوبـات ومحاولة تصدير 
السـلع االيرانية اىل الداخـل العراقي 
بتقديـري  خارجـي  تحويـل  بـدون 
سـاهمت بزيـادة سـعر الـرصف يف 

السـوق املوازي عىل اعتبار ان السلع 
االيرانية تبـاع بالدينار العراقي ومن 
ثـم يتـم رشاء الـدوالر مـن السـوق 
املوازي ومحاولة اخراج الدوالر بعدة 

وسائل“.
 مشـريا اىل ”انه سـابقا كانت عملية 
التحويل تتـم من خالل اتبـاع نظام 
حـواالت ملصـارف مراسـلة ثانويـة 
وفواتري مضخمة لألسـعار تسـاهم 
بإخـراج الـدوالر العراقـي بـدون ان 

تأتي بسلع او خدمات“.
االمريكـي  الفـدرايل   ” ان  اىل  واشـار 
واملصارف الدولية املركزية تقوم حاليا 
بفحص التحويالت الخارجية لجميع 
دول العالم بـ5 تريليونات دوالر حجم 

املعامالت املفحوصة يوميا ”.
وتابـع ”ان عـىل الجانـب االيراني ان 
يطالـب بتنظيـم التجارة مـع العراق 
مـن خالل الفـدرايل االمريكـي لرشاء 
حاجات ايـران االقتصادية من خالل 
نظام تجاري واضح بني العراق وايران 
مـن اجـل ان ال نخضـع للعقوبـات 
االمريكيـة الن خـرق العقوبـات من 
الجانـب العراقـي يمكـن ان يؤدي اىل 
اخضاع النظـام املـرصيف العراقي اىل 
العقوبـات، وبالتأكيد ترصني التجارة 
سـتتبع بعملية انشـاء قاعدة جديدة 
للمسـتوردين للعـراق، وهـذا النظام 
سـريصن من جـودة النظـام املرصيف 

العراقي ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة االسـتثمار يف محافظة 
 13 البـرصة، امـس األربعـاء، منـح 
إجـازة اسـتثمارية ملشـاريع كبـرية 
ضمـن خطتهـا للعـام 2023، فيمـا 
حددت نوع املشاريع وكلفتها املادية.

وقـال رئيس هيئة اسـتثمار البرصة، 
عالء عبد الحسني، يف ترصيح صحفي: 
املحافظـة  يف  االسـتثمار  ”هيئـة  إن 
منحت بعد تشـكيل مجلـس إدارتها، 
13 إجازة اسـتثمارية ملشاريع كبرية 
ضمن خطتها لهذا العام“، الفتاً إىل أن 
”كلفة هذه املشاريع بلغت نحو 862 

مليون دوالر“.
وأضاف عبد الحسـني أنـه ”تم إنجاز 
قسـم من هذه املشـاريع وتشـغيلها 
بعـض  تكتمـل  لـم  فيمـا  تجريبـاً، 
املشاريع بسـبب عدم اكتمال املكائن 
التـي سـتعمل يف املشـاريع“، منوهاً 
بأن ”بعض املشاريع لم يتم البدء بها 
بعد، حتى يكتمل العقد مع املستثمر، 
فضالً عن وجود تجاوزات تعيق عمل 
املشـاريع، وأن هيئة االستثمار تعمل 
مع الحكومة املحلية لتجاوز مشـكلة 

التجاوزات“.
وأشار إىل أن ”املشـاريع االستثمارية 
التي منحت إجازة هذا العام، تضمنت 
معمل عرب الرشق الذي يقع يف منطقة 
الهدامـة باتجاه أم قـرص عىل طريق 

صفوان، وهو معمـل للمواد الالصقة 
وقد تم تشـغيله بشكل تجريبي، ومن 
املفـرتض أن يصل إنتاجه إىل أكثر من 
32 نوعاً من املـواد الالصقة، لكنه لم 

ينتج اآلن سوى 13 نوعاً فقط“.
ولفـت إىل أن ”املعمل يسـتخدم أذرع 
الروبوتـات يف عمليـة اإلنتـاج، وهذه 
يف  نوعهـا  مـن  األوىل  تعـد  العمليـة 
محافظـة البـرصة، فيما يعـد املعمل 

األول من نوعه يف العراق“.
 وتابع أن ”من املشاريع االستثمارية 
القابلـوات  إلنتـاج  معمـل  األخـرى 
وسـتكون  الكهربائيـة،  واألسـالك 
معدات هذا املـرشوع أملانية وفنلندية 
املنشـأ، ويعـد العـراق البلـد األول يف 
الرشق األوسط والثالث يف العالم الذي 
يسـتخدم هـذه املعـدات، وسـيغطي 
املنتـج حاجـة البلـد، ومـن املمكـن 
تصدير الفائض إىل دول الجوار، إال أن 
هذا املعمل لم يكتمل بعد لعدم اكتمال 

املكائن التي ستعمل به“.
وأكمـل: ”باإلضافـة إىل معمـل إنتاج 
السـندويج بنـل الذي وصلت نسـبة 
إنجازه نحـو %60 ويختـص بإنتاج 
ألواح السندويج بنل املضادة للحرارة 
والحرائق“، فضالً عن مرشوع مدينة 
يشـمل  الـذي  االقتصاديـة  البـرصة 
معمل حديد وصلب وسـينتج يف حال 
إنجاز املرحلة األوىل منه 120 ألف طن 

سـنوياً، ولدى اكتمـال املراحل كافة، 
سـينتج مليونـاً وربـع املليـون طـن 
سـنوياً، إضافـة إىل مـرشوع محطة 
طاقـة كهروحراريـة 28 ميـكاواط، 
ومعمـل إنتـاج الكونكريـت، ومعمل 
إلنتـاج الخرسـانة مسـبقة الصـب، 
ومخـازن  امليـاه  تحليـة  ومحطـة 

متنوعة“.
ولفت عبد الحسـني إىل أنـه ”تم أيضاً 
منح إجازة استثمارية ملرشوع سوق 
تجـاري نموذجي يف مركـز محافظة 

البـرصة سـيضم 540 محـًال تجارياً 
مختلف القياسات، ومخازن ومواقف 
سـيارات بمواصفات عاليـة الجودة، 
وسيكون هذا السوق العرصي حديثاً 
وبمواصفـات ممتـازة أسـوة بالدول 
املجـاورة، فضـًال عـن منـح إجـازة 
اسـتثمار ملـرشوع مجمـع الـرشوق 
السـكني بواقـع 800 وحدة سـكنية 
عموديـة يف مركـز املحافظـة، ومنح 
إجـازة اسـتثمارية ملـرشوع مجمـع 
النسيم السكني والذي سيضم 1978 

مركـز  يف  متنوعـة  سـكنية  وحـدة 
املحافظـة، ومدينـة سـكنية بواقـع 
4000 وحدة سـكنية، وستكون هذه 
املدينة السكنية متكاملة ونموذجية، 
خـرضاء  مسـاحات  وسـتحوي 

واسعة“.
ونـوه إىل ”منـح إجـازة اسـتثمارية 
ملرشوع متنزه ومشـتل يف شط العرب 
عىل مسـاحة 34 دونماً، وسـيحتوي 
املتنزه عىل حدائق ومحميات ونوافري 

ومدن ألعاب“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
التضخـم  أن  الـدويل  البنـك  أعلـن 
السـنوي للغذاء يف العراق بلغ 6.5% 
خالل العـام 2022، فيما اعترب خبري 
اقتصادي بـأن هذه النسـبة خطرية 

لريعية االقتصاد العراقي.
وقال البنـك يف تقرير له اطلعت عليه 
”الزوراء“: انه ”ال يزال تضخم أسعار 
الغـذاء املحليـة مرتفعـاً يف مختلـف 
أنحـاء العالـم مسـجال %5“، مبينا 
انه ”مـن املتوقـع أن ”يصل عدد من 
يعانـون من أزمة غذائيـة إىل 205.1 

ماليني شخص يف 45 بلدا“.
السـنوي  ”التضخـم  ان  واضـاف 
للغـذاء يف العـراق للعـام 2022 بلـغ 
%6.5“، مشـريا اىل ان ”هذا التضخم 
يعترب عاليا نسـبيا بالنسبة ملؤرشات 

التضخم العاملية“.
وعربيا، اشار البنك اىل ان ”اقل تضخم 
للغـذاء خـالل العـام 2022 كان من 
نصيب االردن التي بلغت فيها نسـبة 
%0.6، تليهـا قطـر بنسـبة 1.6%، 
ومن ثـم ليبيا التي بلغ فيها التضخم 
%3.8 والسـعودية %4.3“، مبينا ان 
”اعىل تضخم من بـني الدول العربية 
كان من نصيب لبنـان التي بلغ فيها 

تضخـم الغـذاء %142.9، فيمـا بلغ 
التضخم الغذاء يف مرص %37.3، ويف 
املغـرب %15 ويف الجزائـر 13.3%“. 
واضافـت ان ” تضخم الغـذاء إليران 
عـىل  و70.1%   84% بلـغ  وتركيـا 

الرتتيب“.
من جانبه، اعترب الخبري االقتصادي، 
محمد الحسـني، يف حديث صحفي: 
ان ”نسبة التضخم الغذائي يف العراق 
تعترب اعتياديـة إذا ما قورنت بباقي 
الـدول العالم التي ارتفـع فيها ايضا 
مسـتويات  اىل  الغذائـي  التضخـم 
عاليـة، إال انها تبقـى هذه املؤرشات 

خطرية عىل العـراق نتيجة االقتصاد 
الريعي ”.

واضاف ان ”ارتفاع التضخم الغذائي 
يف العالم ظهر بشكل كبري بعد الحرب 
الروسـية االوكرانيـة، وبالرغـم من 
انخفاضـه فيما بعـد إال ان دول مثل 
العراق لم ينخفـض فيها مما يوجب 
عىل صانعي القـرار اتخاذ الخطوات 
الالزمـة لتنويع االقتصـاد واالهتمام 
الزراعـي  القطـاع  بتطويـر  أكثـر 
والصناعـي اللذيـن مـا زاال مهملني 
لغاية اآلن وال يسـاهمان إال بنسـبة 

%2 من الناتج القومي االجمايل“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، 

امس األربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح 
امس، 153300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االسـعار 

صباح يوم الثالثاء 153500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 154000 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكـي، بينما بلغت أسـعار الـرشاء 152000 دينار عراقي لـكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن االسعار سجلت انخفاضا 
طفيفـا ايضـا حيث بلغ سـعر الدوالر البيـع 153300 دينار لـكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 152300 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

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

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
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 392 الف دينار، وسـعر الـرشاء 388 الف دينار، 

وهي األسعار نفسها ليوم الثالثاء.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 358 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 390 الف دينار و 400 ألف، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 360 الفاً و 370 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا أيضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهـب عيـار 24 بيع 455 الف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 420 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 آالف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
علق الخبري يف الشـأن االقتصادي، 
نبيل جبار التميمي، امس األربعاء، 
عىل إطالق البنك املركزي العراقي، 
الحزمـة الثانيـة مـن التسـهيالت 
للحصول عـىل العملة األجنبية.ويف 
وقت سـابق من يوم أمـس، أطلق 
البنـك املركـزي العراقـي الحزمـة 
الثانية مـن التسـهيالت للحصول 
عىل العملة األجنبية من املصارف، 
والتـي قـال إنها سـتضمن تنظيم 
الخارجيـة مـن  التجـارة  تمويـل 
وبعملـة  مبـارش  بشـكل  الصـني 

اليوان الصيني.
ويف هـذا الصدد، أوضـح التميمي، 
يف ترصيـح صحفـي: أن ”الحزمة 
الثانية للبنـك املركزي العراقي، لن 
تأتي بيشء جديد عن الحزمة األوىل، 
باسـتثناء قضية التعامـل باليوان 
الصينـي، وباقي القضايا نفسـها 
طرحـت يف الحزمـة األوىل، فحتـى 
املحيل  العراقـي  السـوق  السـاعة 
يواجه مشـكلة يف تمرير الحواالت 
الصغـرية  الحـواالت  خصوصـاً 
”الحزمـة  أن  للتجار“.وأضـاف 
الثانيـة للبنك املركـزي العراقي لن 
تحـل أزمـة ارتفـاع سـعر رصف 
الدوالر يف السـوق املحيل، خصوصاً 
ان هـذه الحزمـة لـن تأتـي بـأي 
يشء جديـد حتى يكـون حال لهذه 
االزمة، واسـتمرار ارتفاع مبيعات 
البنك املركزي بشـكل مسـتمر مع 
ارتفاع مبلغ الحواالت تبرش بخري، 
لكن هـذا االرتفاع يجـب ان يبقى 
مسـتمر، وبقاء هذا االرتفاع ربما 
يحل ازمة الدوالر خالل الشـهرين 

املقبلني“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد امس االربعاء، لتسـجل 

اكثر من 200 مليون دوالر .
وذكـر مصـدر أن ”البنـك املركـزي بـاع امس خالل مـزاده لبيـع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، 203 ماليـني و926 الفـا و209 دوالرات، غطاها البنك 
بسـعر رصف اسـاس بلغ 1305 دنانري لكل دوالر لالعتمادات املسـتندية 
والتسـويات الدولية للبطاقات االلكرتونية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر 

للحواالت الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حـواالت، اعتمادات) وبواقـع 144 مليونـا و526 الفا و209 
دوالرات، فيما ذهبت البقية البالغة 59 مليونا و 400 الف دوالر عىل شكل 

مبيعات نقدية .
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 20 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 118 رشكة.
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 بغداد/ الزوراء:
اعلـن وزير العمـل، احمد االسـدي، امس األربعـاء، تعديل فقرة تشـغيل 

العمالة الوطنية يف املشاريع االستثمارية اىل 70 باملئة.
وقال االسـدي يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: انه ”تقرر تعديل فقرة تشـغيل 
العمالة الوطنية يف املشاريع االستثمارية بنسبة  70 باملئة  مقابل  30 باملئة  

من العمالة االجنبية“.
وأضـاف ان ”هـذه الفقـرة ستسـهم بشـكل كبـري يف توفري فـرص عمل 

للعاطلني عن العمل وتشغيل اعداد كبرية من االيدي العاملة العراقية“.
مشريا اىل ان ”مجلس الوزراء سبق وان صادق عىل توصيات اللجنة املشكلة 
لتصحيح وضع العمالة غري الرشعية يف العراق، منها تنظيم دخول العمال 
األجانب يف املشـاريع االستثمارية وتحديد نسـبتهم فيها وكذلك املشاريع 

الخاصة بالحقول النفطية ورشكات جوالت الرتاخيص“.

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

بنسبة (0.98%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (26.845.751.573) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (34.010.489.450) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (624.07) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.98) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (618.02) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (41) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (25) 
مليار سـهم بقيمة بلغت (33) مليـار دينار من خالل تنفيذ (28) صفقة 

عىل اسهم ثالث رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(26) مليار سـهم بقيمـة بلغت (33) مليار دينار من خـالل تنفيذ (63) 

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

والسياحة والفنادق.

@ÚÓ‰†Ï€a@Ú€b‡»€a@›ÓÃìm@Òã‘œ@›Ìá»m
%@70Ä€@…Ìäbìæbi
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@Òáv‰€a@Òã◊@läáfl@k”b»m@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
@bÓ€bfl@ÈflãÃmÎ

بغداد/ الزوراء:
اجتمعـت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقّي لكرة القدم ملناقشـة تقارير بعض مرشيف وطواقم التحكيم يف عدٍد 
مـن املباريات، وكما ييل، ناقشـت اللجنُة تقريري مرشف وطاقم التحكيم ملباراة ناديي الشـعلة والنجدة ضمن 
منافسـاِت دوري الدرجـة الثانية للموسـم (وبعد االطالع عـىل األولياِت كافة تبنّي للجنة وجـود اعتداٍء من قبل 
م واأللفاظ البذيئة، وعليه ولكل ما  مدرب فريق النجدة جمال حيدر شـوبه عىل مسـاعد الحكم بالرضب والتهجُّ
تقـدم قـررت اللجنة معاقبة جمال حيدر شـوبه) بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول املالعب لنهاية املوسـم 
وبغرامٍة ماليٍة قدرها اربعة ماليني دينار عىل ان تدفع الغراماُت املفروضة عىل أي ناٍد أو عىل العبيه أو ممثليه أو 

مالكه التدريبّي إىل االتحاد من قبل النادي خالل مدة أقصاها ٧٢ ساعًة من تاريخ إصدار العقوبة.

ãºcÎ@ã–ñc

ÊbnèÿiåÎdi@Ú‡◊˝‡‹€@%b»€a@Ú€Ï�i@¿@÷aã»€a@›r∫@áubæa@—éÏÌ

µj«˝€aÎ@µiäá‡‹€@açœby@á»m@lbjì€a@kÉn‰fl@pbjÌäán€@›ìÓ‰í@ÒäbÌå@Zá‡´@Üb‡«

بغداد/ متابعة الزوراء:
وصـف نجـم الكرة العراقية السـابق، سـعد قيس، خطوات اتحـاد الكرة 
بتأمني مباريـات دولية مع منتخبات كربى باإليجابية.وقال قيس ”إقامة 
مباريات ودية عىل مسـتوى عاٍل، إن كانت مع إيران أو روسيا ستجلب لنا 
منفعة وفائدة فنية كبرية“.وواصل“البحث عن وديات مع منتخبات كربى 
خطـوة باالتجـاه الصحيح، ويجب عـىل االتحاد العراقي تكـرار التجارب 
السابقة مع املكسـيك واإلكوادور واللعب مع فرق أوروبية أيًضا يف الفرتة 
املقبلة“. وزاد ”املنتخب الوطني يمر بمرحلة انتقالية مع املدرب اإلسباني 
خيسـوس كاساس، واملسؤولية أصبحت كبرية بعد الفوز ببطولة خليجي 
25“.وختم نجم منتخبنا السابق ترصيحاته، قائالً ”االحتكاك باملنتخبات 
القوية فرصة لتجربة مسـتويات الالعبني الذين أظهروا إمكانيات عالية، 
فضالً عن الذين لم تتم دعوتهم مسبًقا“.يذكر أن املنتخب الوطني سيالقي 
ودًيا نظريه اإليراني يف 28  من شهر آذار املقبل، كما تلقى دعوة من نظريه 

الرويس ملواجهته يف موسكو يف الشهر ذاته.

بغداد/ الزوراء:
بـارش منتخبنا الوطني لألشـبال 
معسـكرهم  باملبـارزة  والرباعـم 
ايـران  يف  يقـام  الـذي  التدريبـي 
ويستمر ملدة عرشة ايام استعدادا 
لالسـتحقاقات الخارجية املقبلة. 
وتألـف الوفد من املـالك التدريبي 
واالداري، باإلضافـة اىل ١٧  العباً 
توزعـوا عـىل األسـلحة الثالثـة، 
لالسـتفادة  االتحـاد  ويهـدف 
القصوى من املعسـكر الذي يقام 
العاصمـة طهـران ومحافظة  يف 
يـزد لرفـع الجوانب الفنيـة لدى 

اعدادهـم  اجـل  مـن  مبارزينـا 
للمشـاركة يف بطولة غرب اسـيا 
التي تقام يف االردن، كما سيتضمن 
املعسـكر مواجهات مع املبارزين 
االيرانيـني األمر الذي سيسـهم يف 
تهيئة تلك األعمار بشـكل علمي، 
كما سـيكون لـه األثـر الكبري يف 
رفع واقـع اللعبة ضمن محيطها 
اآلسيوي والعربي سيما ان املبارز 
العراقي أصبح لديه حضوراً طيباً 
السـابقة  املشـاركات  جميـع  يف 
واسـتطاع أن يحقـق العديـد من 

اإلنجازات العربية واآلسيوية.

@Ò7jÿ€a@pbjÉn‰æa@ÚËuaÏfl@ZêÓ”@á»é
b‰mã◊@ãÌÏ�m@3bñ@¿@kóm

@·«a5€aÎ@fibjíˇ€@Òåäbjæa@bjÉn‰fl
bÓée@lãÃ€@a7õ•@ÊaãÌg@¿@Êaãÿè»Ì

@’Ìãœ@7Ábª@Â«@ÚiÏ‘»€a@…œä@ùœãÌ@Òãÿ€a@Üb•a
ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a

بغداد/ متابعة الزوراء:

أعلن املالكم العراقي، يوسف نعيم املاجدي، 

عن مشـاركته يف بطولة العالـم للمالكمة 

االوزبكيـة  العاصمـة  يف  إقامتهـا  املقـرر 

طشقند يف شهر ايار املقبل.

وقال املاجدي: انه سيمثل العراق يف بطولة 

العالم للمتقدمـني املقررة انطالقها مطلع 

الشـهر املقبـل، بعـد ان ترحـل مـن فئـة 

الشـباب، وسـيخوض نزاالت العالم بوزن 

71 كغم.

واشـار اىل: انه يواصـل تدريباته يف امريكا 

”مكان اقامته“ بواقـع وحدتني تدريبيتني 

تحت ارشاف املدرب االمريكي رافورد.

وبـني: انـه املالكـم الوحيـد الذي سـيمثل 

العراق يف بطولة العالـم. الفتاً اىل انه فاتح 

االتحـاد العراقي للمالكمـة لتفريغ مدرب 

منتخـب العـراق لتدريبـه واالرشاف عليه 

خالل مشاركته يف بطولة العالم بطشقند.

وكان يوسف املاجدي قد تّوج بلقب بطولة 

العرب باملركز االول التي جرت يف العاصمة 

املرصية القاهرة العام املايض.

بغداد/ قحطان املالكي:
رايض  األوملبـّي  املنتخـب  مـدرُب  زار 
تدريبـاَت  األربعـاء،  امـس  شنيشـل، 
ُمنتخب الشـباب التـي أقيمت يف ملعِب 
املدينة يف العاصمِة بغداد، والذي يستعُد 
للدخوِل يف ُمعرتِك نهائياِت كأس آسـيا 
للشباب التي ستستضيفها أوزبكستان 
يف األول مـن الشـهر املقبـل إىل الثامن 

عرش من الشهر نفسه.
الفنـي  الجهـاَز  شنيشـل  والتَقـى   
والالعبـني، وبـارَك جهودهـم املبذولة، 

يف  والنجـاح  التوفيـق  لهـم  متمنيـاً 
النهائياِت اآلسـيوّية، ملـا لهذِه البطولة 
من أهميـٍة لهـذا الجيل الجديـد للكرِة 
العراقّية الذي يتابعـه منذ فرتٍة، ولديه 

تصوٌر كامٌل عن العبيه . 
من جانبه، أشاد مدرُب منتخب الشباب 
عماد محمد بهذه الزيارة، واصفاً إياها 
باإليجابّيـة، وتمثل حافزًا عالياً للجهاز 
التدريبّي والالعبـني يف هذا الوقت قبيل 

دخول النهائياِت اآلسيوّية.
وتمَنـى محمـد عـىل مـدرِب املنتخـب 

األوملبّي رايض شنيشـل التواجد ملتابعِة 
منتخب الشـباب يف أوزبكستان ملا لهذا 
الحضـور من دافٍع إيجابـي للجميع يف 
النهائيـاِت اآلسـيوّية ومتابعـة العبي 

املنتخب عن قرب. 
يذكر أن منتخَب الشـباب من املؤمل أن 
يغادَر إىل أوزبكسـتان يوم األحد املقبل 
آسـيا  كأس  نهائيـاِت  يف  للمشـاركِة 
للشـباب، حيـث سـيالقي يف األول من 
الشـهر املقبـل، يف أوىل مبارياته يف تلك 

النهائيات، منتخَب إندونيسيا.

‚ÏÓ€a@paıb‘€@åãic@¿@ÜÎá®a@ÈuaÏÌ@⁄ÏÁÜÎ@ÊbèÓfl@¡–„@—ÓõÌ@Ú†ãì€a@k‘‹€a@›flby
Òãì«@Ú‰flbr€a@Ú€Ïßa@÷˝�„a

بغداد/ ليث العتابي:
تنطلق اليوم الخميـس مباريات الجولة 
 5 بإقامـة  املمتـاز  الـدوري  مـن   18
مواجهـات أبرزهـا مواجهـة الرشطـة 
وضيفـه نفط ميسـان، فيما تسـتكمل 
املباريـات يـوم غـٍد الجمعة بإجـراء 5 
لقـاءات آخـرى أهمهـا لقـاء زاخو مع 

املتصدر القوة الجوية .
وتفتتـح املواجهات بلقاء نفط الوسـط 
وضيفه القاسـم بملعـب النجف الدويل، 
ويتصـارع الفريقـان عـىل حصد نقاط 
الفوز بعد تقاربهما يف سـلم الرتتيب، إذ 
يحتل أصحـاب األرض املركز 15 برصيد 
19 نقطـة ، فيمـا يأتـي ضيفـه خلفه 

بموقع واحد وبفارق 3 نقاط.
ويحـاول سـامر سـعيد مـدرب نفـط 
الوسـط إيقـاف نزيـف إهـدار النقـاط 
إنتصـاره األول معـه، فيمـا  وتحقيـق 
يسعى الضيوف لكسب االنتصار الثاني 
توالياً ، رغم صعوبة املهمة يف ظل غياب 
املديـر الفنـي عقب إسـتقالة عـيل عبد 

الجبار.
ويسـتضيف ملعـب كربالء الـدويل لقاء 
الديوانيـة صاحـب الرتتيـب اآلخري مع 
تعـد  مبـاراة  يف  الخامـس،  الكهربـاء 
صعبة ألهل الدار بعد النتائج املتواضعة 
بالجوالت املاضية، وإسـتمراره بفقدان 
النقـاط وآخرهـا الهزيمة أمـام كربالء 
الكهربـاء  يطمـح  وباملقابـل   ،(1-3)
الرشطـة  أمـام  خسـارته  بتعويـض 
بالنتيجة ذاتها ، ليعود إىل املربع الذهبي 

ومواصلة العروض القوية.
وتبـدو أفضلية الفريـق الربتقايل أفضل 
نسـبياً مـن الديوانيـة إلمتالكه عنارص 
محليـة ومحرتفـة قـادرة عـىل صنـع 

الفارق.
ويحل دهـوك ضيفاً ثقيالً عـىل الحدود 
يف مبـاراة تقـام بملعب الشـعب الدويل 
بالعاصمة بغداد، ويرفع صقور الجبال 
شـعار الفوز رغم صعوبـة املهمة أمام 
فريق قدم مباراة كبرية بالجولة املاضية 
وأحرج الزوراء حتى الوقت بدل الضائع 
عندما كان متقدمـاً بفارق هدف إال أنه 
منح منافسه التعادل ليفرط باإلنتصار 
الثمـني، ويأمـل رمضـان سـليمان من 
إسـتغالل فرتة توهج مهاجمـه الغاني 

برينـس أوبوكو لقيادتـه النتصار جديد 
بعد مساهمته بتسجيل هدفني يف شباك 

نفط ميسان والفوز (3-1).
ويحتل دهوك الرتتيب السـادس برصيد 
30 نقطة، فيما يأتي الحدود باملركز الـ 

11 برصيد 22 نقطة.
العـودة لسـكة  النجـف عـن  ويبحـث 
اإلنتصـارات مـن بوابة ضيفـه أربيل يف 
مواجهة صعبة له يف ظل تراجع نتائجه 
بعد إقالة أحمد خلف واإلستعانة باملدرب 

عبـد الغني شـهد، الذي لـم ينجح حتى 
اآلن بكسـب العالمـة الكاملـة، وأكتفى 
بالتعـادل (1-1)، يف املواجهة السـابقة 

أمام نفط الوسط.
وباملقابـل، يطمـح الضيـوف رغم عدم 
اإلتفاق مع مدرب جديد خلفاً للمستقيل 
غـازي فهـد ، اذ يقوده للمبـاراة الثانية 
توالياً الجهاز الفني املسـاعد الذي يعول 
اىل بعـض العنـارص الدولية عـالوة عىل 
املحرتفني بمباغتة أهل الدار والعودة إىل 

أربيل بنقاط االنتصار.
ويحتل النجف الرتتيب الـ 7 فيما يتأخر 

أربيل عنه بـ 10 مراكز.
وتختتـم مواجهـات اليـوم األول، بلقاء 
يجمـع الرشطـة الوصيـف مـع نفـط 
ميسـان صاحب الرتتيب الـ8، وتسـعى 
الكتيبة الخرضاء إىل مواصلة إنتقاضتها 
وكسب العالمة الكاملة والقفز للصدارة 
مع إنتظار هدية من زاخو يف إبعاد القوة 

الجوية عن املركز األول.

ويمتلك مؤمن سليمان، مدرب الرشطة، 
عنـارص فعالة قادرة عىل خطف النقاط 
الـ 3 ، ولديه قوة هجومية ضاربة بوجود 

املواس وآسو رستم وبسام شاكر.
وباملقابل، فإن املباراة سـتكون يف غاية 
الصعوبة عىل أبناء ميسـان بعد تلقيهم 
لخسـارة خـارج الديـار أمـام دهـوك ، 
املسـار ومباغتـة  لتصحيـح  والسـعي 
الوصيف بنيل نتيجـة إيجابية وعىل أقل 
تقدير العودة إىل ميسان بنقطة ثمينة .

بغداد/ الزوراء:
اجتمعـت لجنــُة االسـتئناف يف االتحـاِد العراقـّي لكـرِة القدم، 
وناقشـت عدة طلباِت اسـتئناف مقدمة عىل طاولتها من بعض 

األندية من أجل البت فيها، وكما ييل: 
ناقشــت اللجنـُة طـلـَب االسـتئناف املقـدم مــن قبـل نـادي 
القـوة الجوّيـة الرياضــي، وقــررت قبولـه شــكـال لتقديمه 
ـّة وبعد االطالع عىل األوليـات وقرار لجنة  ضـمـن املـدة القانوني
االنضبـاط وعليه قررت اللجنة  رد اسـتئناف نادي القوة الجوّية 
املقـدم إىل لجنِة االسـتئناف لعدم وجود سـنٍد قانوني واملصادقة 

عىل قرار لجنة االنضباط.
وناقشـت اللجنـة كذلك طلـَب االسـتئناف املقدم مـن قبل نادي 
السماوة الرياّيض، وقررت قبوله لتقديمه ضـمن املدة القانونّية، 
وبعـد االطـالع عىل أوليـات الطلب وقـرار لجنة االنضبـاط عليه 

تقرر إلغاء قرار لجنة االنضباط كون نادي السـماوة قد أشــرَك 
الالعب محمد عيل حسـني بالرقم 9 يف مباراته أمام نادي الجوالن 
بنـاًء عىل الـرأي القانوني الصـادر من القســم القانوني، ورأي 
لجنة املسـابقات الذي سمح له بإرشاك الالعب و حرمان الالعب 
محمد عيل حسـني من نادي السـماوة ملدة سـنة واحدة وإحالة 
ملفـه عىل لجنِة شـؤون الالعبني يف االتحـاد لتحديد مصريه بعد 
انتهـاء العقوبـة حسـب املـادة13 /11 مـن نظام املســابقاِت 
للموســم الكـروي 2023-2022 للدرجتـني األوىل والثانية كونه 
قد وّقع عقدين يف الوقت نفسـه لناديني مختلفني، عقد مع نادي 
الصـليـخ بتاريخ 2022/9/4، وعقد مع نادي السـماوة بتاريخ 
2022/9/18 و اعتمـاد نتيجـة املبـاراة الرســمّية التـي جرت 
بتاريخ 25\12\2022 ضـمن منافســاِت الدرجة األوىل، وكانت 

النتيجة (3_2) للصالح فريق السماوة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أنهى منتخبنا لكرة السلة مشواره بالنافذة الثانية من التصفيات املؤهلة لكأس 
داخل  األربعاء،  امس  نقطة   82-65 العماني  شقيقه  عىل  بتغلبه   ،2025 آسيا 
الثالث  انتصاره  حصد  يف  الوطني  املنتخب  نجح  بالدوحة.وبذلك  لوسيل  صالة 
تواليا، بعد الفوز عىل قطر (70-75)، واإلمارات (74-82).ورغم ضمانه بطاقة 
إال أن كتيبة  2025 بإندونيسيا،  النهائية املؤهلة لكأس آسيا  التأهل للتصفيات 
األول  الشوط  وأنهت  اللقاء،  مجريات  عىل  السيطرة  يف  نجحت  النجار  محمد 
التي  املتبقية،  الفرتات  يف  أفضليته  الوطني  املنتخب  (36-28).وأكد  متقدمة 
17 نقطة. اللقاء لصالحهم بفارق  البدالء، وتمكنوا من حسم  أغلب  شارك بها 
بهذا االنتصار، قفز منتخبنا إىل صدارة ترتيب مجموعته، التي تضم أيضا قطر 

وفلسطني واإلمارات والكويت وعمان.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
العماني  بالسيب  الطائرة  فريق  فاز 
بثالثة  الشمال  مصايف  نظريه  عىل 
ضمن  شوطني،  مقابل  أشواط 
منافسات الجولة الثانية من البطولة 

العربية املقامة يف مرص.
وجاءت نتائج األشواط كالتايل «٢٥-
-١٥  ،١٨-٢٥  ،٢٥-١٥  ،٢٥-٢٧  ،١٩

١١»، لصالح السيب العماني.

الجولة  يف  خرس  قد  السيب  وكان 
القطري  الوكرة  أمام  للبطولة  األوىل 
بنتيجة (٣-٢)، بعد مباراة قوية من 

الطرفني.
ويشارك يف البطولة العربية ١٢ فريقا، 
تم تقسيمها إىل مجموعتني، تضم كل 
منهما ٦ فرق، ويقام بينها دوري من 
دور واحد، لتتأهل أول ٤ فرق من كل 

مجموعة إىل الدور ربع النهائي.
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الدوحة / متابعة الزوراء:
قال األرجنتيني رامون دياز، املدير الفني لفريق الهالل السعودي، 
إنه لن يغري طريقته يف مباراة اليوم، أمام فوالد خوزستان اإليراني.
وشدد دياز، خالل املؤتمر الصحفي التقديمي ملباراة ربع نهائي 
دوري أبطال آسيا، الذي عقد يف العاصمة القطرية الدوحة، عىل 

اللعب  اإليراني جيًدا، ويدرك اعتمادهم عىل  الفريق  أنه درس 
التحصينات. هذه  فك  عىل  قادر  فريقه  أن  مؤكدا  الدفاعي، 
يف  التحكم  خالل  من  أسلوبنا  فرض  عىل  ”قادرون  وأضاف: 
العبيه  معنويات  أن  الفني،  املدير  وأوضح  اللعب“.  مجريات 

عالية جًدا وكذلك تركيزهم، وتابع: ”جاهزون للفوز ومواصلة 
املشوار يف البطولة“. وأشار إىل أنه سيتخذ  قرار مشاركة 

الغد،  مباراة  يف  اإلصابات،  من  العائدين  الالعبني 
خاصة  تماًما،  جاهزيتهم  من  التأكد  بعد 

بعد شفاء كويالر وسلمان الفرج. وأبدى 
الذي  املستوى  عن  رضاه  عدم  دياز 

قدمه الفريق أمام شباب أهيل دبي 
رغم الفوز 3 - 1، مبيًنا أن مباراة 

فوالد ستكون معقدة، إذا قدم 
فريقه نفس األداء السابق، 

االستعداد  يتوجب  لذلك 
جيًدا لهذه املرحلة.

برشلونة/متابعة الزوراء:
والد  خورخي  مع  اجتماًعا  برشلونة،  رئيس  البورتا  خوان  عقَد 

األرجنتيني ليونيل مييس نجم باريس سان جريمان.
تم  االجتماع  فإن  اإلسبانية،  كتالونيا»  «راديو  إذاعة  وبحسب 

األسبوع املايض بني الثنائي ملناقشة مستقبل مييس.
وأضافت: «البورتا تناقش مع والد مييس حول إمكانية عودة نجله 
النادي الكتالوني  إىل برشلونة، كما تحدثا عن التكريم الذي يعتزم 

تنفيذه للنجم األرجنتيني».
لصحيفة  خورخي  فيه  رصح  الذي  الوقت  يف  هذا  يأتي 
سبورت منذ أيام قائال: «ال أعتقد أن ليو مييس سيلعب 
لربشلونة مرة أخرى، لم نتحدث مع البورتا، وال يوجد 

أي عرض منهم».
جميع  وحقق  برشلونة،  أساطري  من  مييس  ويعّد 

األلقاب املمكنة مع النادي الكتالوني، لكنه انتقل إىل باريس سان 
جريمان يف صيف ٢٠٢١، علًما ان عقده مع الفريق الفرنيس ينتهي 

الصيف املقبل.
مالبسات  وضح  خورخي  أن  إىل  اإلذاعة  أشارت  آخر  سياق  يف 

ترصيحات ماتياس شقيق مييس ضد رئيس النادي الكتالوني.
وكان ماتياس قد تحدث مؤخرا، عن أن مييس لن يعود إىل برشلونة 
«ناكر  بـ  ووصفه  البورتا،  خوان  النادي  رئيس  من  التخلص  قبل 

الجميل».
ألن  النظر،  وجهات  لتقريب  اجتماعا  كان  «لقد  اإلذاعة:  وتابعت 

مييس من أساطري برشلونة، ويجب تطبيع العالقة بني الطرفني».
ُيذكر أن مييس يقيض إجازة قصرية يف مدينة برشلونة، واستغل ليلة 
اإلثنني املايض لتناول العشاء مع سريجيو بوسكيتس وجوردي ألبا 

نجمي البلوجرانا.

دبي/متابعة الزوراء:
شفيونتيك،  إيغا  البولندية  سحقِت 
مبارياتها  أوىل  يف  عاملياً،  أوىل  املصنفة 
يف دورة دبي للتنس ليىل فرنانديز ٦-١ 

و٦-١، وبلغت الدور الثالث.
احتفاظها  عىل  أيام   ٣ من  أقل  وبعد 
احتاجت  الدوحة،  لدورة  بطلة  بلقبها 
للفوز  فقط  دقيقة   ٧٢ إىل  شفيونتيك 
الواليات  بطلة  وصيفة  فرنانديز  عىل 

املتحدة املفتوحة ٢٠٢١.
بهذه  األمر  «لم يكن  وقالت شفيونتيك: 
أصعب  كان  لقد  بالتأكيد.  السهولة 

واصفة  النتيجة»،  تعكس  مما  بكثري 
لبطولة اسرتاليا  املالعب برسعة مماثلة 
املجموعة  «يف  وتابعت:  املفتوحة. 
الثانية... كنت بحاجة إىل رفع مستواي. 
لم يكن لدّي الكثري من الوقت ألعتاد عىل 
أستطيع  ألنني  سعيدة  لكنني  الظروف، 

لعب التنس بقوة».
الثالث  الدور  إىل  شفيونتيك  وتأهلت 
ليودميال  الروسية  مع  موعداً  ورضبت 
أبوظبي  دورة  وصيفة  سامسونوفا 
والتي تأهلت إىل الدور الثالث من دون أن 
تلعب جراء انسحاب منافستها الصينية 

كينوين جينغ بسبب أوجاع يف املعدة.
سابالينكا  أرينا  البيالروسية  واحتاجت 
دقيقة   ٥٩ إىل  عاملياً  ثانية  املصنفة 
منافستها  عىل  كاسح  انتصار  لتحقيق 
األمريكية لورين ديفيس ٦-صفر و٦-١ 

يف الدور الثاني أيضاً.
مع  التايل  الدور  يف  سابالينكا  وتلتقي 
اللقب  حاملة  أوستابنكو  يلينا  الالتفية 
عىل  بدورها  فازت  والتي  املايض  العام 
و٦-  ٦-٢ فروهفريتوفا  ليندا  التشيكية 

جيسيكا  األمريكية  تأهلت  كما  صفر. 
البلغارية  عىل  بفوزها  الثالثة  بيغوال 

فيكتوريا توموفا ٦-٢ و٥-٧ و٦-١.
غارسيا  كارولني  الفرنسية  وخرجت 
من  مبكرا  عاملياً  خامسة  املصنفة 
األمريكية  أمام  بخسارتها  الثاني،  الدور 

ماديسون كيز ٥-٧ و٤-٦.
وتلتقي كيز يف الدور التايل مع البيالروسية 
فيكتوريا أزارينكا الفائزة بصعوبة بالغة 
انيسيموفا  أماندا  األخرى  األمريكية  عىل 

٤-٦ و٦-٤ و٧-٦ .(٧-٥) 
ساّكاري  ماريا  اليونانية  ووّدعت 
التشيكية  أمام  سادسة  املصنفة 
فيما  و٢-٦،   ١-٦ بليشكوفا  كارولينا 
كرايتشيكوفا  باربورا  التشيكية  تأهلت 
كاساتكينا  داريا  الروسية  حساب  عىل 

السابعة ٦-٤ و٤-٦ و٧-٥.

                         

ميونيخ/ متابعة الزوراء:
لبايرن  السابق  التنفيذي  الرئيس  رومينيجه،  هاينز  كارل  أبدى 
ميونيخ، اندهاشه من االتهامات التي تالحق يوفنتوس وبرشلونة 
15 نقطة من رصيده  الفرتة األخرية. وعوقب يوفنتوس بخصم  يف 

بالدوري اإليطايل، بسبب قضايا املكاسب الرأسمالية املزورة.
مملوكة  رشكة  إىل  أموال  بدفع  اتهامات  برشلونة  يواجه  فيما 
لجنة  لرئيس  السابق  النائب  نيجريرا،  إنريكيز  ماريا  لخوسيه 

الحكام، خالل الفرتة من 2016 إىل 2018.
سبورت“  ديللو  ”كوريري  صحيفة  مع  حواره  يف  رومينيجه  وقال 
أسمع  لم  ذلك،  أصدق  لم  يوفنتوس،  فعله  ما  ”بقراءة  اإليطالية: 
أي يشء مثل هذا يف حياتي“. وأضاف: ”يوفنتوس ناد مهم للغاية، 
أنا  مرماه،  يف  هدفا  سجل  لكنه  اإليطالية،  للكرة  مرجعية  ونقطة 
متأكد من أنه سيتمكن من إعادة بناء ذاته بالوقت املناسب“. وحول 
أنني  أخربك  عندما  ”صدقني  علق:  برشلونة،  ضد  املثارة  القضايا 
ضحكت عندما قرأت هذه األنباء، ومع ذلك، لم أتفاجأ بذلك، يف كل 
مرة لعبنا فيها يف إسبانيا كنت أشعر بإحساس غريب“. وأتم: ”هذه 
إسبانيا،  يف  املحلية  البطولة  يف  فقط  تؤثر  لن  مقبولة،  غري  أشياء 

يجب معالجة مواضيع التحكيم بجدية كبرية وباحرتام“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
مّدد بروكلني نتس عقد مدربه جاك فون لسنوات عدة، وذلك بعد 
تخليه عن نجميه كيفن دورانت وكايري إرفينغ يف صفقة تبادل، 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  يف  املشارك  النادي  أفاد  ما  بحسب 
الدوري  بلقب  كالعب  املتوج  عاماً)   48) فون  وشغل  للمحرتفني. 
قبل  املدرب  2007، منصب مساعد  عام  أنتونيو سبريز  مع سان 
أن يتسلم مهام املدرب الرئييس يف األول من ترشين الثاني/نوفمرب 
املايض بعد إقالة املدرب السابق الكندي ستيف ناش. ومنذ بداية 
فون، حقق نتس 32 فوزاً مقابل 19 هزيمة ليصل الفريق إىل عطلة 
الرشقية  املنطقة  ترتيب  يف  التقليدية خامساً  ”أول ستار“  مباراة 

بـ34 فوزاً مقابل 24 هزيمة.

بغداد / خاص للزوراء:
تقام اليوم الخميس (٨) مباريات ضمن 
األوروبي،  الدوري  نهائي  ثمن  اياب 
ترافورد)  (أولد  قمة  اىل  األنظار  وتتجه 
يونايتد  مانشسرت  امللعب  صاحب  بني 
االسباني،  برشلونة  وضيفه  االنجليزي 
انتهت  قد  الذهاب  لقاء  نتيجة  وكانت 
بالتعادل االيجابي (٢-٢) يف برشلونة، يف 
مباراة أوفت بوعودها من ناحية االثارة 

والكرة الجميلة.
ويمر كال الفريقني بأفضل مستوياتهما 
مانشسرت  يحتل  اذ  الحايل،  الوقت  يف 
يونايتد املركز الثالث يف الدوري االنجليزي 
الدوري  برشلونة  يتصدر  بينما  املمتاز، 

االسباني.
لعب  سيتم  التعادل  تكرار  حالة  ويف 
التعادل  استمر  واذا  اضافيني  شوطني 
ركالت  خالل  من  الحسم  سيكون 

الرتجيح.
ومن املؤمل أن يعود اىل صفوف برشلونة 
تعافيه  بعد  بوسكيتس  سريخيو  قائده 
من االصابة، لكن مشاركته قد تكون غري 

مؤكدة بسبب عدم الجاهزية التامة.
التأهل،  يف  كبرية  يونايتد  فرص  وتبدو 
دوري  نهائي  لخسارتيه  الثأر  ومحاولة 
األبطال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١، عندما كان 

ويدرب  غوارديوال  بيب  برشلونة  يدرب 
أليكس  األسكتلندي  السري  مانشسرت 

فريغسون. 
مانشسرت  نجم  فريديناند  ريو  وقال 
يملك  حالياً  ناديه  بأن  السابق  يونايتد 
يملك  خيا  «دي  قيادية:  شخصيات 
الشخصية، أيًضا لوك شو عاد من املوت 
هو  اآلن  مختلفني.  مدربني  قيادة  تحت 

الفريق، مهما  الدعامة األساسية يف هذا 
مارتينيز  نملك  كما  يلعب،  فهو  حدث 

وفاران يف قلب الدفاع».
أن  يجب  ال  كاسيمريو.  لديك  «ثم  وأتم: 
أقول أي يشء سلبي عنه. ونملك برونو يف 
املقدمة ومعه شارة القيادة، راشفورد هو 
واألهداف.  بالثقة  به  يحتذى  الذي  املثال 
اآلن  للفريق  الفقري  العمود  يبدو  لذا 

مليًئا بالشخصيات القيادية».
ويحل يوفنتوس االيطايل ضيفا عىل نانت 
الفرنيس، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت 

بالتعادل االيجابي (١-١) يف تورينو.
ميتييالند  يلتقي   ،(MCH) ملعب  وعىل 
الدنماركي مع ضيفه سبورتينج لشبونة 
الربتغايل، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 

االيجابي (١-١) يف لشبونة.

خطر  األملاني  ليفركوزن  باير  ويواجه 
االمارة  يف  يلعب  عندما  مبكراً  الخروج 
وكانت  الفرنيس،  موناكو  نادي  أمام 
نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح موناكو 

 .(٣-٢)
ويخوض حامل الرقم القيايس يف التتويج 
اشبيلية  نادي  مرات)   ٦) بالبطولة 
أرضه  خارج  سهلة  مهمة  االسباني 
أمام آيندهوفن الهولندي، بعد التفوق يف 

اسبانيا بنتيجة (٣-٠).
ضيفه  مع  الفرنيس  رين  ويلعب 
شوختور دانيتسك األوكراني عىل ستاد 
(روازون بارك)، وكانت نتيجة الذهاب 
بهدفني  شوختور  بفوز  انتهت  قد 

مقابل هدف واحد.
املتألق  األملاني  برلني  أونيون  ويحاول 
واقصاء  املفاجأة  احداث  من  محلياً 
أياكس أمسرتدام الهولندي بعد نجاحه 
بالعودة من األرايض املنخفضة متعادالً 

بدون أهداف.
األوروبي  املؤتمر  كأس  بطل  ويلتقي 
ريد  ضيفه  مع  االيطايل  روما  نادي 
ستاد  يف  النمساوي  سالزبورغ  بول 
الذهاب  نتيجة  وكانت  (األوملبيكو)، 
قد انتهت لصالح ممثل النمسا بهدف 

وحيد.

ليفربول/ متابعة الزوراء:
أمام مستضيفه  تأخره  اإلسباني  قلب ريال مدريد 
ذهاب  يف   (٥-٢) باهر  فوز  إىل  اإلنكليزي  ليفربول 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واستهل فريق «الريدز» موقعة ملعب «أنفيلد» املثرية 
األوروغواياني  توقيع  من  بهدفني  تقّدم  إذ  بقّوة 

داروين نونيز (٤) واملرصي محمد صالح .(١٤) 
الكؤوس  أمجد  لقب  حامل  امللكي،  الفريق  أّن  إالّ 
لخمسة  بتسجيله  مذهلة  عودة  حّقق  األوروبية، 
أهداف كاملة بواسطة كل من الربازييل فينيسيوس 
 (٤٧) ميليتاو  إيدير  ومواطنه  و٣٦)   ٢١) جونيور 

والفرنيس كريم بنزيمة (٥٥ و٦٧).
 ١٥ يف  برنابيو»  «سانتياغو  يف  اإلياب  مباراة  وتقام 

آذار/مارس املقبل.
وفشل ليفربول يف الثأر من خسارته أمام املريينغي 
املسابقة  نهائي  يف  جونيور  فينيسيوس  بهدف 

القارية األم يف باريس يف أيار/مايو املايض.
مدريد  ريال  خاللها  يحقق  التي  األوىل  املرة  وهي 
بفارق  التأخر  رغم  أرضه  خارج  مباراة  يف  الفوز 

هدفني ضمن املسابقات األوروبية.

كما أنها أكرب خسارة لليفربول عىل أرضه يف تاريخ 
مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع الهزيمة 
بنتيجة ٣-٠ أيضا أمام ريال مدريد يف موسم ٢٠١٤-

.٢٠١٥
يف ربع  اإليطايل قدماً  نابويل  فرانكفورت، وضع  ويف 

أوروبا  أبطال  دوري  بفوزه عىل نهائي 

بهدفني  األملاني  فرانكفورت  آينرتاخت  مستضيفه 
األوروبية  املسابقة  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  نظيفني 

العريقة.
باب  أوسيمني  فيكتور  النيجريي  املهاجم  افتتح 
أربع  بعد   ٤٠ الدقيقة  يف  اإليطايل  للفريق  التسجيل 
كيفن  فرانكفورت  حارس  تصدي  من  دقائق 
خفيشا  الجورجي  نفذها  جزاء  لركلة  تراب 

كفاراتسخيليا.
وإثر مجهود فردي مميز من كفاراتسخيليا، أضاف 
الثاني يف الدقيقة ٦٥  جيوفاني دي لورينزو الهدف 
من عمر املباراة التي شهدت طرد نجم فرانكفورت، 
املهاجم الدويل الفرنيس راندال كولو مواني يف الدقيقة 

٥٨ بعد تدخله القوي عىل الكامريوني أنغيسا.
آينرتاخت  األوروبي  الدوري  لقب  حامل  ويحّل 
فرانكفورت الذي يخوض األدوار اإلقصائية يف دوري 
الخامس  يف  نابويل  عىل  ضيفاً  األوىل،  للمرة  األبطال 
عرش من شهر مارس/آذار املقبل عىل ملعب «دييغو 
عىل  جداً  صعبة  تبدو  مهمة  يف  مارادونا»  أرماندو 
أمام  املباراة  يف  كثرياً  عانى  الذي  األملاني  الفريق 

متصّدر الدوري اإليطايل.
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 تونس/متابعة الزوراء:
 تتصاعد حدة التوتر بني السلطات 
الصحفيـة  واألوسـاط  التونسـية 
واإلعالميـة بصـدور قرار بسـجن 
موزاييـك.أف.أم  إذاعـة  مديـر 
نورالديـن بوطار بتهمـة ”تبييض 
األمـوال“ و“اإلسـاءة ألعـىل هرم 
يف السـلطة“، وفتـح تحقيـق مع 
نقيب الصحفيني التونسيني محمد 
ياسـني الجـاليص بتهمـة االعتداء 
عىل موظف عمومي أثناء مبارشته 

لعمله.
أف.أم  موزاييـك  إذاعـة  وقالـت 
الخاصة يف تونس، إن القضاء حكم 
بسجن مديرها بوطار املوقوف عىل 
ذمة التحقيق منذ أسـبوع بسـبب 
خط التحريـر. لكن البعض يرى يف 
األمر مغالطـة ألن موزاييك.أف.أم، 
تؤكد أن ”الخط التحريري ملوزاييك 
هـو التهمـة األساسـية وأن تهمة 
تبييض األموال هـي تهمة افتعلت 
للتغطية عىل التهمة األوىل“. ويرّوج 
الناطق  املوقع اإللكرتوني ملوزاييك 
باللغة الفرنسـية، املوّجه أساسـا 
إىل الخـارج وللنخب، لتهمة وحيدة 
وهي “اإلساءة للرئيس قيس سعيد 

من خالل الخط التحريري“.

وقال مراقبـون إن ”بطاقة اإليداع 
تمـت مـن قبـل قـايض التحقيـق 
بالقطب القضائـي املايل وذلك يدل 
أن الجريمة جناية وليسـت مجرد 

جنحة“.
وقـال أسـتاذ الصحافـة واإلعـالم 
صالح الدين الدريدي إن ”األستاذة 
دليلـة مصـدق (محاميـة بوطار) 
إدارة  إن  قالـت  عندمـا  أخطـأت 

عمـل  يف  تتدخـل  ال  موزاييـك 
الصحفيـني. وقد ألتمـس لك عذرا 
ألن األميـة إزاء املصطلـح مازالت 
منترشة كثريا وحتـى لدى البعض 

من أهل القطاع“.
وأضاف الدريدي ”الخط التحريري 
هـو بمثابة الدسـتور الـذي يحدد 
رؤية الوسـيلة اإلعالميـة للقضايا 
عرضهـا  وطريقـة  املطروحـة 

وتناولها. طبيعة التمويل واإلشهار 
ومضمون الشـبكة الربامجية هما 
والعاملون  الرؤيـة.  ترجمان هذه 
باملؤسسـة بكافـة أصنافهـم هم 
أعـوان تنفيذ هـذه الخيارات. وإن 
زاغ أحدهم فحراس املعبد يعيدونه 
ويسـمون  الجـادة.  الطريـق  إىل 

اصطالحا: حراس البوابة“.
وتابـع الدريدي ”الخـط التحريري 

واإلشـكال  السـبل  وضـع  هـو 
الفهـم  والربامـج لتحقيـق ذلـك. 
الخاطـئ أدى لتحويل املحطات إىل 
أحزاب سياسـية والعاملني بها إىل 
الناطقـني باسـمها واملدافعني عن 

أجنداتها“.
محامـي  أن  اإلذاعـة  وذكـرت 
النقابة الوطنيـة للصحفيني أيوب 
الغداميس قال إن قـايض التحقيق 
االقتصـادي  القضائـي  بالقطـب 
واملـايل (مختـص بقضايا الفسـاد 
املـايل) أصدر االثنني بطاقة سـجن 
بحـق نورالدين بوطـار ”دون ذكر 
مدة التحفـظ وال تفاصيله. وجاء 
الحكم بالسـجن بتهمة اسـتعمال 
الخط التحريري لإلذاعة يف اإلساءة 
ألعىل هرم يف السلطة ورموز الدولة 

وتأجيج الوضع يف البالد“.
وقـال املحامـي ”تمّنينـا أن يتخذ 
قايض التحقيق قرارا شـجاعا بناء 
عـىل معطيـات قانونيـة يف امللف، 
وقرائننـا تثبـت أن التهمـة كيدية 

لكن ذلك لم يحدث“.
وتعليقـا عـىل الترصيحـات، قـال 
الدريـدي إن الغدامـيس مثلـه مثل 
مـن  الكثـري  ينقصهمـا  مصـدق 
الثقافة اإلعالمية. الخط التحريري 

يف الشـان السـيايس العام يجب ان 
يتحىل بالتغطية املتوازنة واملساءلة 
وتعزيـز التناظـر ودعـم تعدديـة 
االراء يف كافـة املحطـات اإلذاعيـة 
والتلفزيونية الخاصة والعامة عىل 
حد السـواء“، مطالبا بعدم تضليل 

الجمهور وزيادة الجهل اإلعالمي.
وأضاف الدريدي ”العيب كل العيب 
عىل املهندس اإلعالمي وأخطبوطه 
من السـدنة والخرباء وعىل الهيئة 
العليا املسـتقلة لالتصال السمعي 
البـرصي والنقابـات وعىل املدربني 
ومعهد الصحافـة الذين يبدو أنهم 

ال يفهمون املصطلح“.
ومن جانبه قـال نقيب الصحفيني 
التونسـيني محمد ياسني الجاليص 
إنه أحيل للتحقيق يف ما يتعلق بأحد 
العام املايض، واصفا  االحتجاجات 
بأنها تضييـق ومحاوالت  الخطوة 
والصحفيـني  النقابـة  لرتهيـب 
وإخماد األصـوات املنتقدة للرئيس 
قيـس سـعيد. وأضـاف أنـه علـم 
طريـق  عـن  للتحقيـق  بإحالتـه 
محاميتـه التـي كانـت تدافع عن 
نشـطاء آخرين يف نفـس القضية، 
وأخربته املحامية بأن اسمه مدرج 

إىل جانب هؤالء النشطاء.

وأشـار إىل أن الشـكوى التي قدمها 
رجـال رشطـة تتهمـه بالتحريض 
عىل العصيان واالعتداء عىل الرشطة 
خالل احتجاج يف ١٨ يوليو من العام 
املايض ضد الدسـتور الجديد. وتابع 
”لم يكـن هنـاك اعتداء أو اشـتباك 
مع الرشطـة“، وقال إنه كان يغطي 

االحتجاج ولم يكن مشاركا فيه.
وتعّد نقابة الصحفيني من املدافعني 
الرشسـني عن حريـة التعبـري التي 
عرفـت أوجهـا يف تونس بعـد ثورة 
بثقـة  اإلعـالم  يحظـى  وال   .٢٠١١
التونسـيني الذيـن يعتربونه موجها 

ومتحزبا.
ونفـذت الرشطة هذا الشـهر موجة 
اعتقاالت شملت معارضني بارزين، 
لكن اعتقـال مدير إذاعـة موزاييك، 
وهي واحدة من أهم وسـائل اإلعالم 
املسـموعة يف البـالد، ضمـن موجة 
االعتقاالت األخرية أثار جدال واسـعا 

ومخاوف بشأن تراجع الحريات.
فيمـا قـال الرئيـس التونـيس إنه 
ليس هناك أي اسـتهداف للحريات 
الصحافـة بـأي شـكل.  ولحريـة 
وأكد سـعيد أن إجراءاتـه قانونية 
مـن  تونـس  إلنقـاذ  ورضوريـة 

الفوىض.

_@ÚÓébÓé@laçyc@∂g@ê„Ïm@¿@ÚÓfl˝«g@pbèé˚fl@ãÌãzn€a@¡Ç@fiÏy@›Á

بغداد/ الزوراء: 
اكـد مجلـس القضـاء االعىل 
التعبـري عـن  لحريـة  دعمـه 
الصحفيـني  وسـالمة  الـراي 
عرب اعتماد اجـراءات قانونية 
سـليمة ومواجهـة التحديات 

الرقمية .
وذكـر مجلس القضـاء االعىل 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
االعىل  القضـاء  ممثل مجلس 
القايض عامر حسـن شنته/ 
قايض محكمة تحقيق الكرخ 
الثالثة، شارك يف اعمال املؤتمر 
الدويل ملنظمة اليونسكو ضمن 
الفريـق العراقـي الـذي ضـم 
مسـؤول قطاع حرية التعبري 
عن الـرأي يف املنظمة االممية 

ضياء الرساي.
واضـاف، ان املؤتمـر يهـدف 
يف  اعمالـه  انطلقـت  الـذي 
باريس  الفرنسـية  العاصمـة 
للفـرتة مـن 21 - 23 شـباط 
 4000 2023 وبمشاركة نحو 
مشارك، ضمن نسخته الثانية 

عامليـة  وثيقـة  ”صياغـة  اىل 
جديـدة لتنظيـم واقـع حرية 
ظـل  يف  الـراي  عـن  التعبـري 
والتطور  الرقميـة  التحديـات 
وضـع  ومحاولـة  املتسـارع 
حلول وإيجـاد انرتنت موثوق 

للعالم“.
العـراق  واشـار اىل ان فريـق 
املشـارك قدم عروضـا تتعلق 
اإلنرتنـت  تنظيـم  بقطـاع 
التعبري  وحريـة  واملعلومـات، 
عن الراي وسالمة الصحفيني 

واجـراءات القضـاء العراقي. 
فيما حظيت خطوة تأسـيس 
العـراق  يف  النـرش  محاكـم 
برتحيـب من املجتمـع الدويل، 
وبخاصة عقـب تأهيل قضاة 
احـدث  وفـق  املحاكـم  هـذه 

معايري القضاء املراعي لحرية 
التعبري وتحوالته الرقمية. 

واوضـح، ان النسـخة الثانية 
من املؤتمر وناقشـت ”املبادئ 
عمـل  لتنظيـم  التوجيهيـة 
املنصات الرقمية: نهج متعدد 
التعبري  األطراف لصون حرية 
والوصول إىل املعلومات“ ضمن 
نشـاطاتها العرشيـن ليومني 
عرب نظام ”اونالين واوفالين“.  
وتابع انه ضمن مساع مجلس 
القضاء االعـىل، لتنظيم واقع 
االسـتخدام الرقمـي بالعراق، 
يعتزم ممثـل مجلس القضاء 
عقد لقاءات جانبية مع مالك 
التواصـل  منصـات  ومـدراء 
العاملية ومقدمي  االجتماعـي 
خدمـات اإلنرتنت لالتفاق عىل 
صيـغ تعاون أولية قد تسـهم 
بما يضمن معالجـة املحتوى 
سياسـات  إطـار  يف  السـيئ 
دون  والحيلولـة  املنصـات 
وصوله إىل مسـتوى التقايض 

واملالحقات القانونية.

القاهرة/متابعة الزوراء:
الصحفيـني  نقابـة  وكيـل  أعلـن 
املنتهية واليته، واملرشح  املرصيني 
مـريي،  خالـد  النقيـب،  ملنصـب 
عـن زيـادة قيمـة بـدل التدريـب 
يتقاضـاه  الـذي  والتكنولوجيـا 
أعضاء النقابة شهرياً 3 آالف جنيه 
أمريكيـاً)،  98 دوالراً  (مـا يعـادل 
تزامناً مع إجراء انتخابات التجديد 
النصفـي عـىل مقعـد النقيب، و6 
أعضـاء مـن أصـل 12 عضـواً يف 

مجلس النقابة الشهر املقبل.
وكتـب مـريي عـىل ”فيسـبوك“: 
”أخبار سارة للجماعة الصحفية... 
اإلعالن خالل أيام عن زيادة البدل، 

وحزمة خدمات متكاملة“.
وزيـادة بـدل الصحفيـني نوع من 
رشـوة انتخابية معتادة، دائماً ما 
تقرّهـا الحكومة مـع حلول موعد 
كّل  النقابـة  مجلـس  انتخابـات 

عامني، دعماً للمرشح.
تحريـر  رئيـس  مـريي  ويعمـل 
لصحيفـة األخبار الحكومية، وهو 
املرشـح األوفر حظاً يف االنتخابات 
املرتقبـة بوصفه مقرباً من أجهزة 

الدولة.
وكان مـريي محـّرراً يغطـي ملف 
القضـاء قبـل اندالع الثـورة يف 25 
يناير/ كانون الثاني 2011، وُرقي 
إىل منصـب مدير تحريـر صحيفة 
أحـداث  عقـب  اليوميـة  األخبـار 
30 يونيـو/ حزيـران 2013، قبـل 
أن يتـوىل منصـب رئيـس تحريـر 
الصحيفـة بقرار مـن الرئيس عبد 

الفتاح السييس عام 2017.
ويواجه مريي منافسة رشسة عىل 
مقعد النقيب يف مواجهة الصحفي 

اليساري املنتمي إىل تيار املعارضة 
خالـد البليش، وهو رئيـس تحرير 
موقع درب، التابع لحزب التحالف 
ومدعـوم  االشـرتاكي،  الشـعبي 
مـن ”تيـار االسـتقالل النقابي“، 
برفقـة 5 مرشـحني عـىل مقاعـد 
العضوية، وهم: جمال عبد الرحيم 
يونـس  وهشـام  (الجمهوريـة)، 
(األهرام)، ومحمـود كامل (أخبار 
اليـوم)، وعمـرو بدر (الدسـتور)، 

ومحمد الجارحي (الكرامة).
وشغل البليش منصب رئيس لجنة 
الحريـات يف مجلـس النقابـة بني 
وسـّجل  و2017،   2013 عامـي 
خاللها عّدة مواقف رافضة لحبس 
الصحفيني يف قضايا النرش. واتُّهم 
العام املايض بـ“نرش أخبار كاذبة 
يف  فيسـبوك“،  يف  حسـابه  عـرب 
بالغات تقدم بها مجهولون ضده، 
إّال أّن النيابة العامة أخلت سـبيله 

بالضمان الشخيص.
عـىل  املرشفـة  اللجنـة  وكانـت 
انتخابـات النقابة قـد أغلقت باب 
التنـازل والطعون  تلقـي طلبـات 
ضد املرشـحني، يوم االثنني، معلنًة 

وجود 11 مرشـحاً ملنصب النقيب، 
مـن  للعضويـة،  مرشـحاً  و40 
بينهم 6 مرشـحني محسوبني عىل 
جبهـة مريي هـم: محمد شـبانة 
(األهـرام)، ومحمد يحيى يوسـف 
(أخبـار اليـوم)، وحمـاد الرمحي 
(الدسـتور)، وعبد الرؤوف خليفة 
(األهـرام)، ومحمد السـيد (اليوم 
السـابع)، وسـامي عبـد الـرايض 

(الوطن).
وقبل أسـبوع، أعلن مجلس نقابة 
الصحفيـني رصف معـاش بطالة 
لنحو 405 صحفيـني عاطلني من 
العمل، بقيمة 1250 جنيهاً شهرياً 
مـن  بدايـة  تقريبـًا)،  دوالراً   40)

مارس/ آذار املقبل.
ويعاني صحفيو مرص من أوضاع 
معيشية شـديدة الصعوبة، دفعت 
الكثري منهم إىل ترك املهنة، والعمل 

يف مجاالت بعيدة عن الصحافة.
ويرتافـق ذلـك مـع ارتفـاع غـري 
مسـبوق يف أسـعار جميع السـلع 
بسـبب  األساسـية،  والخدمـات 
فقـدان العملة املحلية أكثر من 90 

% من قيمتها يف غضون عام.

باريس/متابعة الزوراء:
 قوبلت خدمة االشرتاك املدفوع التي أعلنت عنها حديثاً 
رشكة ميتا يف منصتيها فيسبوك وإنستغرام بربودة من 
خرباء ومستخدمني لإلنرتنت، إذ منهم من علّق بسخرية 

عليها، فيما اتهم آخرون الرشكة بتقليد شبكة تويرت.
وتتيح الخدمة الجديدة ”ميتا فرييفايد“ للمسـتخدمني 
اإلفادة من عالمـة تعريف زرقاء، ومن ولوج مبارش إىل 
خدمة العمالء يف الرشكة، مع تعزيز حضور حسـابات 
املشـرتكني بها عـىل الشـبكة ومزيد مـن الحماية من 

انتحال الصفة.
لكـّن محللـني كثرييـن يف وول سـرتيت يـرون أن هذا 
االشـرتاك لن يدّر عـىل املـدى القصري إيـرادات موازية 

للمبالغ الطائلة املستقاة من اإليرادات اإلعالنية.
ويقول أنجيلو زينو من رشكة ”يس.أف.آر.أي“ للبحوث 
”ال نعتقـد أن خدمـة التحقق الجديدة من الحسـابات 
ستتخطى 1 إىل 2 يف املئة من رقم األعمال اإلجمايل خالل 

األشهر الـ18 املقبلة“.
لكـّن زينو يشـدد عـىل حاجة ميتـا إىل تنويـع مصادر 
دخلها، يف ظل تأثري التضخم عىل املعلنني ومع املنافسة 
القوية التي تواجهها الشـبكة اململوكة ملارك زوكربريغ 

يف سوق اإلعالنات اإللكرتونية.
وقبل ميتا، أطلقت تويرت خدمتها املدفوعة للتحقق من 
الحسـابات، والتـي تتيح الحصول عىل عالمـة التوثيق 
الزرقاء الشـهرية، إضافة إىل ترويج أفضل للمنشورات، 
وعـدد أقل من اإلعالنات ونرش تغريـدات بعدد أكرب من 
األحرف. واتهم مستخدمون لإلنرتنت زوكربريغ برسقة 
فكـرة امللياردير إيلون ماسـك عرب املسـارعة إىل إطالق 
”ميتا فرييفايد“. لكن ماسـك رد عـىل تغريدة تضمنت 

هذا االتهام، قائال إن هذا األمر ”ال مفر منه“.
ويـرى دان إيفز من رشكـة ”ويدبوش سـيكيوريتيز“ 
أن إطـالق االشـرتاك املدفـوع ينطوي عـىل ”مجازفة“ 
مـن ميتـا. ويقـول ”قـد يحصـل رد فعل عكـيس من 
املستهلكني الذين سريفضون دفع فلس واحد لفيسبوك 
أو إنسـتغرام، وقد تدفعهم هذه املبادرة إىل التخيل“ عن 

خدمات ميتا.
كمـا أن سـعر االشـرتاك بالخدمـة الجديدة قد يشـكل 
عامالً سـلبياً للبعـض: 11.99 دوالراً لعرض االشـرتاك 
لألجهـزة  دوالراً  العنكبوتيـة، و14.99  الشـبكة  عـرب 
العاملـة بنظامـي التشـغيل املطورين مـن أبل وغوغل 
اللتـني تتقاضيـان عمولة عىل املشـرتيات التي تحصل 

عرب متاجرهما االفرتاضية.
”هارغريفـز  رشكـة  مـن  سـرتيرت  سـوزانا  وتقـول 
النسـداون“ إن ”أكثريـة مسـتخدمي ميتـا، سـواء يف 
فيسـبوك أو إنسـتغرام، قـد يسـتقبلون هـذا العرض 
الجديد بكثـري من الالمباالة“. غـري أن املحللة تعترب أن 
أصحاب الرشكات الصغرية والشـخصيات املعروفة قد 
يدفعون املال لحماية حساباتهم من القرصنة أو تعزيز 

حضورهم عىل الشبكة.
وكتبـت األخصائيـة يف األمن اإللكرتونـي كافيا بريملان 
عرب تويرت أن ”تدابري األمان ال يجب أن تكون مطروحة 
للبيـع“، معتربة أن هذا التدبري سـيؤدي إىل هوة رقمية 

بني املستخدمني املقتدرين وأولئك األقل ثراء.
ودعـت بريملان إىل أن يعزز أصحـاب الرشكات العمالقة 
يف مجـال التكنولوجيا معركتهـم ضد الجهات الضالعة 
يف عمليـات االحتيـال عـرب اإلنرتنـت، وأن يقللـوا مـن 
الوقـت الذي يمضونـه يف تطوير خدمـات مدفوعة من 

مشرتكيهم الذين يستغلون بياناتهم الشخصية أصالً.
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الرباط/متابعة الزوراء:
األدبيـة  الدراسـات  مختـرب  نظـم 
واللسـانية وعلوم اإلعـالم والتواصل 
بكليـة اآلداب بمدينة فـاس  املغربية 
”اإلعـالم  موضـوع  يف  محـارضة 
تقاطعـات  بـني  والسوسـيولوجيا 
التنويـر ونـوازع التغريـر“، ألقاهـا 
الدكتـور محمـد سـالم الرشقـاوي، 
املدير املكلف بتسيري بيت مال القدس 
الرشيف.وحاول الرشقاوي من خالل 
معالجـة هـذا املوضوع ”قيـاس أثر 
السوسـيولوجيا يف فهم أدوار اإلعالم 
وتبسيط الرسالة اإلعالمية وأهدافها 
ومقاصدهـا، لفهـم مـا يـروج عرب 
مختلف وسـائل االتصال من رسـائل 
تحتكم أحيانـا إىل مرجعيات الدعاية 
أهـداف  لخدمـة  املُوجـه  واالبتـزاز 
وأجنـدات حددهـا أصحابها بشـكل 
ُمسبق“، وأشار إىل ”سؤال التقاطعات 
املعرفيـة بـني التنويـر والتغريـر يف 
سـياق ما تمنحه السوسيولوجيا من 
إمكانيـات التحليـل املعـريف لتأثريات 
التجـاوز املـادي أو الرمـزي للحدود 
والقوانـني واألعراف، يف العالقات بني 
األفراد واملجتمعات، حيث بات يظهر 
عىل وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة 
والفدلكـة  التوليـف  مظاهـر  مـن 
واالفـرتاء والتربيـر مـا يجعلنـا إزاء 
ظاهرة نفسـية بامتيـاز، ال ُتربر هذا 
االنزيـاح الخطري الـذي يرضب القيم 

اإلنسانية يف مقتل“.
وأضـاف املحارض أنه ”مـن البديهي 
أن يتوجـه اهتمامنا لإلحاطة بفوائد 

تداخـل العلـوم يف تطويـع العمليـة 
االتصالية املتعلقة بموضوع التنوير، 
الـذي ُيعد أسـاس اشـتغال وسـائل 
تشـكيل  يف  واهتماماتهـا  اإلعـالم 
الـرأي العـام القـادر عىل املسـاهمة 
يف بنـاء البلـدان وتعزيـز عالقاتها ملا 
يخـدم املصلحة؛ بيد أن بـذل الجهود 
للتغريـر  اإلمكانيـات  واسـتثمار 
النزوع  باألفـراد واملجتمعات يغـذي 
نحو النفور والتطرف ويؤدي، حتما، 

إىل االصطدام“.
ولم يستفض املتحدث كثريا يف تأطري 
املنهجية من باب تداخل العلوم ”إال يف 
حدود ما سمح بتمثُّل األوجه املختلفة 
لهذا النـزوع إىل التغرير بالرأي العام، 
من خالل مئات الرسائل التي ينتجها 
اإلعالم بمختلف وسائطه لدى جارتنا 
الرشقيـة، مثال، أو لدى أجهزة الدولة 
باسـتدعائها  فرنسـا  يف  العميقـة 
منظومة فصل الحقائـق واختزالها، 
والركـون إىل تقنيات التمييز والوصل 
أو  املطابقـة  دون  مـن  والتجميـع 
االختزال، لتقويـض النموذج املغربي 
والتشـكيك يف مؤسسـاته الضامنـة 

لألمن واالستقرار والتنمية“.
كمـا قـال الرشقـاوي: ”لقـد باتـت 
تحوالت املجتمع املغربـي وامتدادات 
إفريقيـا ويف  الدولـة ومصالحهـا يف 
العالم ُتقلق أكثر من جهة، ما يدفعنا، 
مؤسسـات وأفرادا، إىل تأمـل التدفق 
اإلعالمـي املُمنهـج للحد مـن توهج 
البلـد ورضب مصالحه، وتقدير تأثري 
ذلـك عىل الوحـدة الوطنيـة واللُّحمة 

املجتمعية“.
وأبرز مدير بيت مال القدس الرشيف 
أن ”اإلعالم يستغل لدى هذه األطراف 
نوازع بعض األفراد ’املغاربة‘ لبسـط 
إىل  يسـتند  بواقـع  املعرفـة  نظريـة 
املصـادر ’الرسيـة‘ لتوفـري القابليـة 
املنشودة للمعرفة والتعلم عند العامة، 
وذلك بترسيب معلومات ومعطيات ال 
يجدهـا املغاربة يف وسـائل إعالمهم، 
ألنها ببساطة ُملفقة وغري صحيحة، 
يزعـم أصحابهـا أنهـا قـد تنجح يف 
وتوجيهـه  العـام  الـرأي  اسـتمالة 
برسـائل تعزف عـىل وتـر اتجاهاته 
العاطفيـة والسـيكولوجية“، وركـز 
يف هذا اإلطار عىل ”مـدى قدرة إعالم 
التنوير عىل تملك أدوات النقد املنهجي 
ملقاربة هذا السلوك (الغربي) املستبد 
واملتعـايل، الـذي يعتقد أنـه ال مناص 
من الحـد من نزوع اململكـة املغربية 
إىل االسـتقاللية، والعمـل عـىل فهـم 
ميـوالت أصحابـه النفسـية، بعدما 
تجـاوز بعضهم حـدود الربوباغاندا، 
ليسـقط يف مدارج اختـالق األكاذيب 

وتصديقها“.
ومع ذلك، يضيف الرشقاوي، ”فعندما 
يجد الواحد منا نفسـه أمام دينامية 
متسـارعة لتطور العداء املسـتبد، يف 
اآلونة األخرية، تجاه بالدنا من أطراف 
أوروبيـة، بما نشـهده من اتسـاع يف 
تدفـق األخبـار الكاذبـة واملعلومات 
ورسعة إتاحتهـا للجمهور، فإن ذلك 
يضاعف من مسـؤولياتنا الجماعية 
لضمـان أقـىص حـد مـن الحمايـة 

األكثـر هشاشـة وُعرضـة  للفئـات 
ملخاطـر التغريـر، وفـق التصنيفات 

املوضوعية واملعايري املعتمدة“.
وأوضح املتحـدث ذاته أنـه ”إذا كان 
يصعـب تمثـل التفاعـالت االرتدادية 
يتعلـق  األمـر  ألن  التغريـر،  إلعـالم 
بسيكولوجية مركبة ألفراد تحكمهم 
نـوازع فرديـة أو سـلوكية ُتحـاول 
تربيـر اتجاههـا إىل معـاداة املغـرب 
تارة،  املؤسسات  بدفعها باستقاللية 
وبالحريـة تارة أخرى، وباملسـؤولية 
الفرديـة طورا، فـإن اآلثـار املتعددة 
التي يحدثها هذا اإلعالم عىل األنماط 
إال  مواجهتهـا  يمكـن  ال  السـلوكية 
بإتاحة املعلومات الصحيحة للباحثني 
عنها عىل أوسع نطاق ممكن“، وشدد 
عىل أن ”مقاصد إعالم التنوير تستند 
إىل القيـم وتهـدف إىل بنـاء املجتمـع 
وحماية وحدته الوطنية، وتقوم عىل 
معان إنسانية ومفاهيم أخالقية، وال 
مربر من أال تحقـق النجاح املطلوب، 
وتبلغ أهدافها وتعزز التفاف املجتمع 

حول ثوابته ومؤسساته“.
سـالم  محمـد  الدكتـور  وختـم 
الرشقاوي محارضته بالتشـديد عىل 
أنـه ”مـن الطبيعـي أال تجد وسـائل 
الـذي  القبـول  األوروبيـة  التغريـر 
كانـت تأمله لدى الفئات املسـتهدفة 
بوعـي  الصطدامهـا  برسـائلها، 
املغاربة وقدرة مؤسسـات البالد عىل 
تطويع إسـرتاتيجية عدد من البلدان 
التـي كانت تحـاول إخضـاع املغرب 

لديكتاتورية الرتهيب واالبتزاز“.
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هـذا الفيـض مـن االبـداع وهـذا الزخم مـن الوهج 
الشـعري يف تعدد ثيمات القصيدة التي كتبها الشاعر 
« سـعد» وهـو يتباهى كمـا يتباهى الشـعراء اينما 
حلـوا بحبيباتهم لكي يظل الحـب ناظما للمتن الذي 
انطلـق منـه ، والذي يتفحـص هذه القصيـدة يجد 
ان الحب هو اإلنسـان واإلنسـان هـو الحب ، بل هي 
باالحـرى مغامـرة حرة مرسـومة من لدن الشـاعر 
بشكل تخميني ،  فيبدو شاعرنا سار عىل نظرية من 
سـبقوه ليؤكد لنـا عرب قصيدته التـي انطلق منها « 
مريم» وكأن لسان الشـاعر يقول للجميع « أنا أحب 

أذن أنا موجود» 
  ولو نستذكر الشاعر « عنرتة بن شداد» وهي يتذكر 
محبوبتـه « عبلـة» ويضعهـا يف الذات التـي تتحمل 
عذاباتـه ، والتي اليمكن تلمس السـبيل إليها اإل لدى 
من يمتلك قلبا يتسـع بحبه  للجميـع ، وحتى يكون 
الغزل يف هـذه الدائرة الفلسـفية التـي ننطلق منها 
عرب قصيدة الشـاعر « سعد» والتي تحولت املرأة من 
خاللها إىل رموز وإشـارات ويتمثل يف ما يعتمل قلبه 
، مـن ورؤى وقضايا وأسـئلة حارت بهـا الكثري من 

العقول . 
فجاء الشـاعر وبقصيدتـه املعنونـة « مريم» ليقول 
كلمته عرب البوح الداخيل  الذي رسمه وهو  يجد عاملا  

يعج بالحركة ويضج بالرصاع.
حكمت وما عدلت حكومة ظالم 

 ومضت عىل نهج النسا تتظلم 
  وللتاريـخ امكنـة تقيم فيك وكذلك تسـكنك ، وهي 
بهذا تخلق العاطفة القوية بني شـاعرنا ومانسـجه 
مـن قصيدته كـي تكون وصـال بينه وبـني الحياة ، 
فجميـع األسـئلة  الكثرية يف كل العصورالتي تشـكو 
ألم الفراق وهي تحيـا يف الوجدان تبني مدى الفوارق 
بـني الشـعراء الذين مارسـوا قيم الحـب الرسمدي . 

واختلفـت املعايري وفق محتوى القصيدة التي إنطلق 
منها الشـاعر « يارس» أو لنقل  بني شـاعر وآخر أراد 
البقـاء يف مخيلة من حاول التغلغل إىل أعماق حبيبته 

التي ظل يناجيها .
ملكت َ عىل قلبي املذاهب َ مريُم 

وتملكت بمشاعري تتحكم 
وللتاريخ نقول ان معظم الشـعراء الكبار لهم اقامة 
خاصـة ومميـزة ومتفـردة يف سـماءالذات التي لها 
أشـكال وجودها املتعدد ، وكينونتها املتجاوز للوحدة 
، وهـي بالتايل  تأخذ مناحي مختلفة ومتفردة ، ولها 

من الخصائص التي تثري يف ما وراء البرشية .
 فكأنما افلتوا من رشط البرش بمعجزة من املعجزات 
، وألن الشـعر كما أكده من سـبقونا هـو عبارة عن 
عربـة ناقلة لرسـالة وكذلك هو الكشـف عن أرحب 
مضمـون انسـاني لهذه الرسـالة من خـالل الحالة 

املدروسـة كما جـاء يف عتبة النص الـذي أراد « يارس 
« ان ينطلق منه ويضع بصماته اإلنسانية التي تزود 
منها وشـكلت له تلك الحبيبة املسـار األول يف حياته 
الصارخـة بالطمأنينة يف القلب وقوة يف نفسـه ، وإىل 
التفكـري يف اسـتخدامات طاقـات عقلـه وذكائـه يف 

توضيح رسهدفه الذي يبوح به بهذه القصيدة .
إن قلُت « يامريوم ُ»  مالِك كلما 
أقدمت أقص عن ُعالك ِ وأرجُم 

هذا التعايل منِك باعد بيننا 
قالت هوانك يف هوانا سلُم 

ان هذه التخيالت التي سـجلها الشاعر عرب قصيدته 
« مريم» والتي تهدف عند التحليل األخري إىل ان يكّون 
اإلنسان لنفسـه صورة واضحة ومعلومة عن هدفه 
الذي ينشـده هو بالـذات ، عرب آليات عديـدة ومنها 
تفهمـه تفهما ً أفضـل وأدق ملا يريده وينشـده وان 

يحاول ان يجعل من محور حياته كلها تأمل سـاكن 
وذلك ملـا يحمله من تفرد شـكيل ، وهنـا ومن خالل 
هذا النداء الروحي املتعلق بشـاعرنا « سـعد» والذي 
أراد رفع شـعور  الخوف  الرهيب الذي يحارصه من 
الوحـدة ، فهو جسـد نظرية عدم الخـروج بال رفيق 
أو خل ٍ يف هذه الدنيا وحتى يؤسـس بيته الدافئ عرب 

حياة عائلية يبتغيها كل شاعر أو مغرم بحبيبة .
قالت هواُنَك يف هوانا ُسلُم 

فاركب صليبًك وأت ِ جلُجلة ً الهوى 
واصدح بأعىل الصوت ِ إني مجرم 

وراكع عىل اعتاب قلبي تأئبا ً 
فلربما رق الفؤاد ُ املغرم 

وهنا نؤكد ان شـعر الغزل بوصفه فنا قديما وأصيال 
وهو من فنون الشعر العربي ، وهو التغني بالحبيبة 
ويعرب عن الشـوق إليها ، وبغض النظر عن تلك الفئة 
من البرش فهـم يتواصلون بهذه املحـاوالت بإعتبار 
الشـعر الحقيقي الـذي يزداد ايقاعه وصـداه عمقا ً 
كلمـا تكونت نظرة جديدة عن هذا الكائن اإلنسـاني 
الـذي يضع ذاته يف رؤاه الشـعرية .هذا البحر الهادر 
مـن النصـوص والشـعراء عـىل اختـالف الشـعراء 
وعصورهم ظلوا يدورون يف التأويل املحدود واملفهوم 
املحدود لهذا الفن الشـعري وعىل الشعراء ان يكونوا 
مرايـا منتجة تمكنهم من االنعـكاس فيها أكثر مما 

تمكنه آي مرآة أخرى .
جازاك ربك ما جنيت ألشرتي 

بمذلتي إشفاق قلبك مريم ُ
 بقى ان نذكر ان الشـاعر يارس سـعد اصـدر العديد 
من الدواوين الشـعرية ، وهو يكتب الشعر العمودي 
، وقصيـدة  النثـر ، وكان قـد شـارك يف العديـد مـن  
األمسيات الشعرية يف والية ميشيغن ، ومن اصداراته 
الشـعرية « خوابـي الحنـني» و « أصـداء مـن خلف 

الرشيط» وغريها .
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يف تلك اللّحظة املتأّخرة من اللّيل كانت الّسـاعة تشري 
إىل منتصف اللّيل إّال عرش دقائق، انتفضُت من فرايش 
و ركضُت نحو مكتبي الّصغري أبحث عن قلم و بعض 
أوراق، بيدّي املرتعشـتني كانت األوراق تتطاير هنا و 
هنـاك و كان القلـب يرتجُف معها... كنـُت أحسُّ أّن 
دّقاته تتسـارُع و تتصارُع مـع الزّمن لكّن صوتا من 

أعماقي كان يهتُف بل يرصُخ بأعىل صوته:
«هّيـا يـا أحـالم انتفـيض و انُفيض غبـار أزمنـٍة، إّنِك 
مجموعة أحالم و لسِت حلًما واحدا، أليَس هذا اسمِك؟

إذْن، كوني األحالم الجميلة».
ُيوقفـه،  يربكـُه،  الفكـُر  كان  اللحظـة  ذات  يف  و 

ينهُرُه...
خرجْت مّني تنهيدة عميقة أحسسـُتها أراحتني مّما 
بداخيل من رصاٍع فابتسمُت كما كنُت منُذ طفولتي و 

شبابي، ابتسامة أمٍل و إرصار يف آٍن. 
ما يزال الوقـت يمّر رتيباـ ثقيال بـل لكأّنه قد توّقف 
عن املسـري، ما تزال منتصف اللّيل إّال تسـعة دقائق، 

نظرُت الّساعة الحائطّية،
-ها قد مرّت دقيقة واحدة، جّيد جّدا.

 ألّول مرّة أسـعُد بتباطِؤ عقارب الّسـاعة، هكذا هو 
اإلنساُن يأمُل أن ُيَطّوَع الزّمَن لخدمته. قلُت ذلك و أنا 

ما أزاُل أبعثر األوراق باحثة عن ورق أبيض..
-الحمد للّه، أخريا. ها هي مجموعة أوراق.

عنـد ئٍذ، فتحُت درج مكتبي األيمن و الوحيد أخرجُت 
مـا يف جوفـه مـن دفاتـر و ملّفـاٍت تحـّول بياضها 
اصفـرارا... بحثـت لكـن هـذه املـرّة ليـس طويال. 
فوجهتـي باتـت واضحـة أمامـي تمـام الوضـوح، 
أخرجـُت ملًفا ُكتب عليه بخّط غليٍظ أحمَر: «قصص 

قصرية للّنرش».

وضعته أمامي و قد كانت الّسـاعة تشري إىل منتصف 
اللّيل إّال سـبع دقائق... بعـض الّثواني فقط و يغلق 
باب االشرتاك يف املسابقة العربّية... و يف هذه الّثواني 
القليلـة توّهج الحلم بداخيل و انتصب صامدا محلّقا 
يف األفـق البعيـد... رأيتنـي صبّية مرفرفة كفراشـة 

تبتسم لها دروب الحياة... 
يف هذه الّثواني القليلة سكنني الحلم و هزّني اإلرصار 
و العزيمة فما عادت يدّي مرتجفتني و ما عاد الزّمن 
يبعدني عنه حلما سكنني منذ أكثر من ثالثة عقود و 

هذه القصص بني درج مكتبي:
-لقد حان أوان القطاف، لقد حان فال تتيّبيس.

رفعُت سّماعة الهاتف و أعلنُت بكّل عزم:
-أريد االشرتاك يف املسابقة.

فجاءنـي الّصـوت ممزوجا بالحلم منغمسـا يف ذاتي 
الحاملة عىل الّدوام... 

www.alzawraapaper.com
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ُكلما انظُر للمرآة
ارى شخصاً ال اعرفه

فأرصخ وأقول.. هذا ليس أنا
نعم ليس أنا

فأنا مازلت يف العرشين من عمري
 أحمُل أُمنياتي املؤجلة

و وصايا أبي
ودعوات أُّمي

احفُظ تاريخ الوالدات 
اشعُر اني لم اغادر صفحات العشق

 ولم الّوح بعد للراحلني 
لم اسمع بكاء الثكاىل 

ولم اسمع طبول الحروب العبثية
 نعم أنا ما زلت بالعرشين 

قلبي الذي ينبض جنبات صدري 
يخربني بذلك

حتى خزانة ذكرياتي تقول يل
هذا ليس أنت

فما زالت هناك فسحة كبرية فيها لم تمتلئ
إذن

َمن هذا الذي ينظر يل
بعينيه الغائرتني و ذوائبه املغطاة بالشيب 

تنذر باقرتاب الوعد الذي سيأتي
من هذا الذي ينظر يل

وأسنانه متفرقة مثل أوالده 
الذين يتوزعون يف بالد الشتات 

ارجع مرة أُخرى 
وارصخ بوجه املرآة

هذا ليس أنا
ليس أنا

فريجع الصدى من بعيد
هذا ليس أنا

ليس أنا
ليس

أنا
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َظلَّ عمره َيتشـّوق ابنا ، َيحِمُل اسـمه ويبقي ِذكره بعد َفنـاء، َهكذا َحال أبناء 
ني ؛ الُبدَّ وأن يَروا أثرهم بعد الرَّحيل َعالمًة َعىل الَفالَحِة ، فالجدران وأَشـجار  الطِّ
ر الَحّي بامليِت ، الشـيخ « محمد  رات أطالل ُتكابِّر ، ُتذكِّ الَكافـور والنَّخـالِت املُعمِّ
ـِف األقدار ، َيأوي  األبيـض» انتظـر َحّتى احرقه لهيب االنتظـار ، يئس من َتعطُّ
ر  ـح بها ، يمسك مسبحته الكوك يكرها يف وجوٍم ، اليزال يَتذكَّ لِخلوِة جده يَتمسَّ
ريق»، يَتخوُُّف أن َيؤول  حاَل عهد إليه جده وهو يف َحرشِجة املوت : «ابق عىل الطَّ
مآله ليصبح كذكِر النخيل الفارد الذي غرس نواته بجواِر الجدار ُمنتظرا طرحه 
ُل  ، لَكنَّـه َخيَّب َظنَّه ، يَتحلَّب ِريقه ، يتشـهى وهو يمرر يـده فوق كرنافه ، ُيؤمِّ
نفسـه أن يـرى بلحه يتألأل تحت وَهِج الشـمس ، كما اخـرب « انرشاح» زوجته 
الِب  الفاتنة ، ِحني أوصته أن ّيّتِخذ من ِخلفِة نخالت الباشا الُحمر ، فَحالهم كاَلجَّ

، هكذا تَمنَّت ، وهكذا فعل .
لكنَّه لم يحسـب لألقداِر ِحسـابها ، إذ كيف َيخيب غرسه ، وهو َمَرضب األمثال 
بني الفالحني ، يَتحاكون عن رضبِة فأسه، وّبراعِة يده، وخصوبة أرضه، ووفرة 

محصوله، لم تفلح الرعاية فجاء ذكرًا خشنا، يهتز جريده
باِح، يلعن اليوم الذي َغـرََس نواته ، أقدم ألف مرة أن  ُمتحدِّيـا ، ُيطالِعـه مع الصَّ
يقتلعه من جذورِه ، لكنه اهتدى باألخرِي  فجعَل من أكواز َطلعِه سـبيال ، يلقح 
» محمـد األبيـض « يف ياِفَعا ، تلقفه جـده يربيه يف ِحجره  نخيـل الناس ، َشـبَّ
،يلقنه آداب الطريق ، لم يكن يف نسـلهم وال مـن أجداده، من ُرِزَق حمرة وجهه 
، وُزرقة عينيه وال شـعره األشـهب ، ِحده برصه يف ِحلكة الليل اكسـبته شهرة 
، لكنـه وحده من يكره شـمس النهار ، يتلّصص عليها مـن فجوِة داره، ريثما 
يخرج يلعن وَيسـّب ، ماتـت « انرشاح « وحلم األمومة يخايلهـا كزوجها، الذي 
اسـلم أمره للِه ُمضطرا ، انقطع تدريجيا عن الناس ، انكفأ عىل نفسه يف غرفٍة 
منزويـا ، ويف صبيحـِة يـوٍم صائف ، اطلـق « محمود أبو جعـاره» صوته الذي 
يشـبه النِّباح من ميكروفـون الجامع : «يفنى الخلق ويبقـى الله ، تويف لرحمة 
الله الشـيخ محمد األبيـض ، والجنازة بعد صالة الضهر»، هـل كان الرجل عىل 
فرة جريـده ، وَتهّدَل قلبه املعتدل  اتفـاق بالرَّحيـِل مع َذكِر النَّخيل ، رضبت الصِّ
ـوس جزعه املتني ، فتدّىل عنقه ، ولم يعـد بد من اقتالعه ، لريحل عىل  ، َنَخـَر السُّ

إثِر صاحبه .
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عرفته منـذ بدايات حبونا وثبـات أقدامنا 
عـىل األرض، وظل رفيقا دائما ىل. كان إبنا 
لرجل يعمل بإحدى رشكات الغزل باملدينة 
الشهرية بمصانع الغزل. يخرج بعد صالة 
الفجـرو يعود مـع مغيب الشـمس. كان 
يتوسـط إخوته فهم  سبعة وهو بالرتتيب 
الرابع بينهـم. األم ربة بيـت أمية لم تتلق 
أى قسـط مـن التعلـم، ولكنهـا تتمتـع 
بحكمة تفوق عمرها وتفوق أميتها، تدير 
حياتهـا بشـكل مذهل.رغـم أن الفاصـل 
العمـرى بني كل إبن وآخر ال يتجاوز العام 
والنصـف. كنا سـويا معا، نذهـب ملكتب 
حفـظ القـرآن، ويف اوقات اخـرى نلعب.. 
إرتبطنا معا منذ بدايات العمر بكل الزوايا، 
حتى طوال دراسـتنا كنا نجلس عىل مقعد 
واحـد. هو ببيتـى وأنـا ببيتـه، ال تفرّقنا 
إال سـاعات النـوم. لم نفـرتق إال بمرحلة 
الدراسـة الجامعيـة. منـذ بدايـات العمر 

وهـو يهوى الصيد، ينهـض باكرا، يأتينى 
حامـال سـنارته، أتابعـة، لـم أكـن أهوى 
الصيد فنذهـب إلحدى الزراعـات القريبة 
من النهرو نحفر السـتخراج الديدان التى 
تسـتخدم طعمـا للسـمك، يختـار مكانا 
يخيل له أن به ما يطمح من أسماك. يظل 
سـاعات ينتظر صيـده ومهمتـى التقط 
السـمك الذى إقتصنتـه السـنارة واضعه 
بكيـس من القمـاش أعـده لهذاالغرض . 
ننهض عند بزوغ الشمس ولهيب أشعتها 
يّرص عـىل صفعنا. يلقى السـنارة جانبا، 
ثم يخلـع ثيابه حتى يصبـح عاريا تماما 
دون خجل مني مربرا أنـه مايزال صغريا. 
يلقـى بنفسـه إىل النهر، وسـط رصخاتى 
له بالخروج حتى ال يصاب بالبلهاريسـيا. 
ويصبح تحت رحمـة الطرطري املخصصة 
لعالج هذا املرض حينها. وكم رأيت تالميذ 
بالوحـدة  يصطفـون  طوابـري  املـدارس 
الصحية وهم يأخذون هذه اللقحات وكم 

كانت صعبة عىل األطفال الصغار، فالبكاء 
كان يتعاىل بينهم دائما . أرصخ وأرصخ وال 
مباالة بنداءاتي، طقس يتكرر يوميا، حتى 
وصلنا إىل مرحلة التعليـم اإلعدادي ونحن 
بالصـف الثانـى تحديدا..أصيـب بمـرض 
إحتار أطباء املدينة بتشخيصه إىل أن ذهب 
إىل اإلسـكندرية بتوصية من أحد األقرباء. 
رصخ  الطبيب : أنـه مصاب بحمى البحر 
املتوسـط، كانـت أول مـرة يسـمع فيهـا 
بهـذا املـرض. ظل شـهورا يتنـاول الدواء 
وهوطريح الفراش . واهن تماما ال يتحرك 
بسهولة. وبعد كثري من املعاناة تعاىف . بعد 
إن شفي وتعاىف ، فاجأني بتغيري طقوسه 
إىل طقس لم أكن أتوقعه فقد عشق الدخول 
إىل االنابيـب املتصلـة بالسـواقى، يصطاد 
ما فيها من أسـماك  بيديـه وحقيقة كان 
بارعا . ظل عىل هذا املنوال سـنوات طوال، 
أصيـب مرة أخـرى بذات املرض السـابق، 
كانت وعكة أشـد وطـأة هذه املـرة طلّق 
كل هواياته الغريبـة، وأخذ منهجا جديدا، 
عشـق حلقـات الذكـر والدروشـة. وكان 
يغيـب باأليـام ال أحد يعلم عنه شـيئا ولم 
يسـأله أحد أين كان، تخرج من الجامعة، 
عمـل بمديريـة الزراعـة، كان مغلقا عىل 

نفسه، رفض الزواج نهائيا، قائال ملرات.
انـا رجل أحمـل بجسـدى مرضا رشسـا 
أنهى الكثري من عافيتى، ثم ان إحسـايس 
ينبأني بأنـى قريب من املوت. فكيف ىل ان 
اظلم إنسـانة كل ذنبها أنها تزوجت منى؟ 
أرجوكم ال تكثروا بالحديث ىف هذا الشـأن. 
وعـاود عيش حياته عىل منهجـه الجديد، 
عمل، حلقات ذكر ودروشة وإرتياد املوالد 
بكل البقـاع، القرآن الكريـم رفيقا دائما، 
األب أضيـف إىل عمره أعواما لم يعشـها، 
ولم يعرفها، إنحنى ظهره حزنا عىل اإلبن 
األكـرب الذى كان دوماً مصدر السـعادة يف 
البيت ويف كل اللياىل. كان يقلد الجميع حتى 
نفسـه بحـركات تمثيلية رائعـة. و ما إن 
حصل عىل مؤهله التعليمى املتوسط وأدى 
الخدمة العسـكرية، إال وقـد نادته نداهة 
السـفر للعراق ضمن موجة سادت وعلت 
الوطـن، غالبية الشـباب والرجال شـدوا 
الرحال اليه كان هذا يف اواسط السبعينات 
. إكتفى بإرسـال حواالت مالية إىل أرسته، 
ثم إنقطعـت أخباره تماما.هنـاك أقاويل 

كثرية ترددت عن سـبب غيابـه ، قالوا أنه 
يعمـل يف رشكة نفط وأنه أصبح له شـأن 
ومكانة صعب ان يتخىل عنها ومكاسـبها 
وواجهتها  اإلجتماعيـة، وقالوا إنه قتل يف 
حـادث ما، وقالـوا إنه تزوج إحـدى بنات 
أن  عليـه،  واشـرتطت  القـرار  أصحـاب 
ينسلخ عن ماضيه ويمحو ذاكرته تماما. 
واعتقد انـه كان صاحب شـخصية تقبل 
اإلنسـالخ. األب زاد زهده يف الحياة وإزداد 
ظهرة تقوسا وكأنه يرسل رسالة لالرض، 
أنا قـادم إليك قريبـا، األم تقرحت عيونها 
بكاءا ،األب توىف فجأة، جاءت األم لتوقظة 
لصالة الفجر قبل الذهـاب للعمل، وجدته 
بال حراك. وكأن طائر املوت قد أقام عشـه 
بهذا البيت..لم تمر سنوات قليلة إال ولحقه 
صديقى، أيضا سـكته قلبيـة، وتاله أخان 
آخران بذات طقوس املوت، عاد األخ االكرب 
بعد غياب أكثر من عرشين عاماً بصحبته 
زوجـة وأوالد وبعـض املـال، لـم يعلم بما 
حدث ألرسته، بكى كثريا، ولكن عالم ينفع 
البكاء.،األم فقدت الرؤية لحد كبري. إلتحق 
القرية..حـاول  رشكات  بإحـدى  الكبـري 
جاهدا أن يعيد البهجة إىل البيت، إسـتطاع 
ولكـن بعد العـودة بسـنوات قليلـة مات 
بنفس الطريقة، ومازالت الزوجة العراقية 
وأوالدهـا يقومـون يف رعايـة األم التى لم 
يتبـق لها إال إبنة  وحيدة وبعض األحفاد..
تكتفـى بما تبقى لها من برص أن تضمهم 

لصدرها تشم منهم رائحة من ذهبوا.

pÏæa@ãˆb†

No: 7905   Thu    23     Feb    2023العدد:   7905    الخميس   23    شباط   2023



ال يخلـو بيت مـن املشـكالت، ولكن 
أغلبها ينتهي بسـالم، وبعضها يرتك 
جرحاً يف نفس أحد الزوجني اليمحوه 
الزمان، والحياة الزوجية فيها الكثري 
من املشكالت، التي بدورها قد تتضمن 
بعـض األخطـاء، التـي تعمـل عـىل 
تحويل زوجك وتغيريه من زوج رائع 
ليصبح زوجاً سيئاً بجميع املقاييس، 
وهذه األخطـاء ترتكبينها دون دراية 
كافية منك بآثارها، نوضحها لك من 

خالل السطور التالية:
توجيه اللوم له:

إذا كنت دائمـة توجيه اللوم لزوجك، 
عـن  املسـؤولية  كافـة  وتحملينـه 
املشـكالت التي تقـع بينكمـا، فهذا 
كفيـل بتغيري مشـاعره تجاهك، وقد 
تجدينـه ينفر منك ويبتعـد عنك، لذا 
تجنبي هذا األمر، وتعاميل بأسـلوب 

أفضل.
انتقاده دائماً:

الطفـل الصغـري ال يحتمـل االنتقاد 
الدائـم لـه، وقـد تصبح شـخصيته 
ضعيفـة جـداً، وقـد ينقلـب ضدك، 
ويؤثر عليـه هذا األمر بشـكل كبري، 
فمـا بالك إذا كنت دائمة توجيه النقد 
لزوجـك؟ اعلمـي بـأن كثـرة توجيه 
االنتقاد لـه عىل أتفه األمور قد يقلب 
شخصيته ضدك، وسـيكون له تأثري 

معاكس.
تجاهل رأيه:

رأي زوجـك أسـايس يف كل شـؤون 
املنـزل، وإذا فكـرت للحظـة بإلغـاء 
هـذه األهميـة ولـم تقومـي بإعارة 
رأيـه االهتمام، فاعلمي أن عالقتكما 
سوف تسوء يوماً بعد يوم، وال تظني 
أن تغاضيه عن بعـض األخطاء التي 
تقومني بارتكابها يعني أن ال رأي له، 
إذ ستكتشـفني بتماديك يف هذا األمر 
أنك جعلت ترصفات زوجك هجومية، 

وهو ما ستفاجئني فيه يوماً ما.

يسـاعد اتبـاع روتـني الصبـاح عـىل 
تجنب إجهاد اتخاذ القـرار. إن إجهاد 
القـرار هـو ظاهـرة طبيعيـة عندما 
تكـون هناك حاجة التخـاذ الكثري من 
القـرارات برسعة، مما يمكن أن يؤدي 
إىل انخفـاض الدافع وزيـادة التوتر إذ 
يغمر املخ وابل من الخيارات املستمر. 
ويمكـن أن يؤدي وضـع روتني محدد 
إىل تقليـل عـدد القرارات التـي يحتاج 
الشخص إىل اتخاذها يف الصباح، وهو 
ما ينتج عنه قدرة الحفاظ عىل الطاقة 
العقليـة التخاذ القرارات األكثر أهمية 
التـي يمكـن أن يواجههـا عـىل مدار 

اليوم.
يف  معينـة  عنـارص  تضمـني  ينبغـي 
الروتني الصباحـي لضمان أقىص قدر 
من اإلنتاجية والنجاح والسعادة، كما 

ييل:
١. اإلفطار الصحي:

إن وجبـة الفطـور املغذيـة هـي أمر 
حاسـم لروتني صباحي مثمر. عندما 
يتـم تغذيـة الجسـم والعقـل بوجبة 

متوازنـة يف الصبـاح، فإن املـرء يوفر 
الطاقـة والعنـارص الغذائيـة الالزمة 
لقضاء اليوم برتكيز ووضوح. سـواء 
كان ُيفضـل تنـاول البيـض والخبـز 
املحمص من الحبوب الكاملة أو دقيق 
الشـوفان مـع الفاكهـة الطازجة أو 
مخفـوق الربوتني، فـإن قضاء بعض 
الوقت يف تغذية الجسـم بوجبة إفطار 
صحيـة يمكن أن يسـاعد عـىل تجنب 
شـعور بالجوع أو اإلنهـاك الرسيع يف 
منتصف النهار وتحسني الرتكيز طوال 
اليوم. يراعى أن تحافظ وجبة الفطور 
عـىل توازن نسـبة السـكر يف الدم ويف 
الوقت نفسه تمنح الطاقة لبدء اليوم.

٢. التخطيط وتحديد األولويات:
يمكـن أن يسـاعد أخـذ بضـع دقائق 
كل صباح للتخطيط ألنشـطة ومهام 
اليـوم وتحديـد األولويات عـىل البقاء 
عىل املسـار الصحيح وتجنب الشعور 
باإلرهـاق مـن قائمـة املهـام. يتيـح 
تخصيـص وقـت للتخطيـط وتحديد 
األولويـات الرتكيـز عىل املهـام األكثر 

أهميـة أوالً وتجنب إضاعـة الوقت يف 
املهـام األقل أهمية. يمكن أن يسـاعد 
ذلـك عىل الشـعور بمزيد مـن التحكم 
والسـيطرة وتقليل التوتـر، مما يؤدي 
إىل زيـادة اإلنتاجيـة والنجـاح. يجب 
أن يتم بـدء التعامل مـع املهام األكثر 
إلحاًحـا يف الصبـاح حيث يكـون لدى 

الشخص أكرب قدر من الطاقة.
٣. التأمل اليقظ:

إن أخـذ بضع دقائق فقـط كل صباح 
أو مساء للتأمل، والرتكيز عىل التنفس 
بانتظـام ومراجعة األفـكار يمكن أن 
يساعد يف تصفية الذهن وتقليل التوتر. 
لقـد ثبت أن تأمـل اليقظة يسـاعد يف 
تحسـني الرتكيز وتقليل القلق وزيادة 
الرفاهيـة العامـة. مـن خـالل تهدئة 
العقـل والرتكيز عىل تنظيـم التنفس، 
يمكن أن يقيض املرء يومه بشعور من 
الهـدوء والسـالم الداخـيل، مما يمكن 
أن يسـاعد يف ضبط النغمـة ليوم أكثر 
إنتاجية وأقل إرهاًقا، كما يسـاعد عىل 

الخلود إىل النوم بشكل مريح.

٤. التمرينات الرياضية:
يعـد دمج النشـاط البدنـي يف الروتني 
اليومـي طريقـة رائعة للمسـاعدة يف 
الحصول عىل مزيد من الطاقة، وسواء 
كان املـرء يفضل جلسـة يوغا رسيعة 
أو الجـري أو تمرين ريايض، فقد ثبت 
أن النشـاط البدنـي يعـزز اإلنتاجيـة 
والوضـوح العقيل. تسـاعد ممارسـة 
الرياضـة يف رفع معدل رضبات القلب 
ومـن زيادة تدفق الدم، إىل جانب إفراز 
هرمـون اإلندورفـني، الـذي يمكن أن 
ُيحسـن الحالـة املزاجيـة ويقلـل من 
التوتـر، وبالتايل يمكن الفـوز بضبط 

نغمة يوم منتج وحيوي قادم.
٥. ممارسة االمتنان:

إنهـاء يومـك بمالحظـة إيجابيـة من 
خالل التعبري عن االمتنان لألشـياء يف 
حيـاة اإلنسـان يمكن أن يسـاعده يف 
الحفاظ عىل نظرة إيجابية وتحسـني 
كان  سـواء  عـام.  بشـكل  السـعادة 
الشـخص يقـوم بتدويـن مالحظـات 
ومذكـرات يف دفـرت يوميـات أو مجرد 

يقوم بالتفكري يف األشـياء التي يشعر 
باالمتنـان لوجودها، فـإن تخصيص 
بضـع دقائـق كل ليلـة للرتكيـز عـىل 
اإليجابيات يمكن أن يسـاعد يف ضبط 
النغمة ليوم تايل أكثر إيجابية وإرضاًء. 

مـن خـالل الرتكيز عـىل مـا يجب أن 
يكون الشخص شـاكراً له بدالً من ما 
يفتقر إليـه، يمكنه أن يبدأ يومه التايل 
بشـعور من التقدير والرضـا، مما قد 

يؤدي إىل زيادة السعادة والرفاهية.

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

¯Óé@›uã€@ŸuÎå@fiÏ•@á”@Ÿˆb�Ç˛@ÔËjn„a

ÚÓubn„�a@Ú‹”Î@÷bÁä�a@Âfl@Ÿó‹¶@paÜb«

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا

NNNNÛËia@Ú‹�€

NNN@Ñj�æa

·z‹€bi@êÌaã«

ã»ì€a@7�»n€@paÏ�Ç@5

املقادير
- لحم مفروم : ٥٠٠ gr (ناعماً) 

(متوسـطة   pcs  ١  : البصـل   -
مفرومة ناعماً) 

 pcs  ١  : حلـو  أخـرض  فلفـل   -
(مفرومة ناعماً) 

- بنـدورة : ١ pcs (كبـرية مفرومة 
ناعماً) 

: حزمـة (مفرومـة  البقدونـس   -
ناعماً) 

- الثوم : فّصان (مهروس) 
- الشـطة : ملعقـة كبرية (حسـب 

الرغبة) 

- ملح : ملعقة صغرية 
- بهارات : نصف ملعقة صغرية 

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية 
- الخبـز العربي : رغيف (متوسـط 

الحجم) 
طريقة التحضري

١. يحّمـى الفـرن عىل حـرارة ٢٠٠ 
درجة مئوية.

٢. تخلط اللحمة مع البصل والفلفل 
والبندورة والبقدونس والثوم وامللح 
والبهار والفلفل األسـود والشـطة 

حتى تمتزج تماما.
٣. يفتح كل رغيف خرب إىل طبقتني 

ويدهـن داخلهـا وخارجهـا بزيت 
الزيتون.

٤. يوّزع خليـط اللحمة عىل الوجه 
األبيض لألرغفة ثم تغّطى بالطبقة 

األخرى منها.
٥. توضـع األرغفـة يف صينيـة ثـم 
الفـرن وتشـوى حتـى  إىل  ُتدخـل 

تتحّمص وينضج اللحم داخلها.
(يمكن شـوي األرغفة عىل شـواّية 

كهربائية).
٦. قدمي العرايس ساخنة مقّطعة 
عىل شـكل مثلثات مـع الحّمص أو 

اللبن الزبادي إىل جانبها.

هـل تحرصـني يف كل مناسـبة عـىل تجديـد ترسيحة 
شـعرك ليبـدو جميـًال؟ بالتأكيـد سـتجيبني بنعـم، 
فجاذبية مظهرك وإطاللتك ال تكتمل من دون ترسيح 
شعرك بشكل مميز، كيف ال وهو تاج رأسك، لكن ماذا 

عن تأثري رائحة شعرك، هل فكرِت يف ذلك؟
لرائحة شـعرك تأثري كبري يف جاذبية مظهرك وسـحر 
إطاللتك، لذا سـنقدم لِك ٥ خطـوات لالهتمام برائحة 

شعرك، وكيفية الحفاظ عىل ثباتها طويالً.
- الشـامبو والبلسـم: اختـاري الشـامبو والبلسـم 
املناسبني لنوع شعرك، واحريص عىل أن يتميزا برائحة 
عطرة. وأفضل وقت يمتص فيه الشـعر املواد املغذية 

واملعطرة حينما يكون مبلالً.
- الزيـوت العطرية: يوجد كثري مـن الزيوت العطرية 
التي تزيد من جمال الشعر وتألقه، إضافة إىل تميزها 
برائحتها العطرة، مثل زيت الالفندر، زيت الياسـمني 
وغريهما من الزيوت العطرية. يمكنك رش الزيت عىل 
فروة رأسك، أو منابت شعرك، كما يمكنك رش العطر 

يف الهـواء لتعريض شـعرك لـرذاذه، واهتمي بالقيام 
بهـذه الخطـوة بعـد االسـتحمام مبـارشة، لزيـادة 

االمتصاص.
- اسـتخدام الهـواء البـارد: عند اسـتخدامك مجفف 
ليه عىل الهـواء البارد،  الشـعر بعد االسـتحمام، شـغِّ
وقومي بتوجيهه مبارشة إىل شـعرك إلغالق مسامات 
فـروة الرأس، ومنحـه االنتعاش الـالزم، واإلبقاء عىل 

رائحة شعرك العطرة طوال اليوم.
- بيكربونـات الصوديـوم: قومـي بنثـر كميـة قليلة 
مـن بيكربونات الصوديوم عىل منابت شـعرك، فهذه 
الطريقـة رائعـة، وتزيد مـن امتصاص الزيـوت التي 

تفرزها فروة الرأس.
- نظافـة املشـط: احـريص عىل الحفاظ عـىل نظافة 
املشـط الذي تستخدمينه يف ترسيح شعرك عن طريق 
غسـله أسبوعياً بالشـامبو املعطر، كما يمكنك وضع 
قطرات من الزيت العطري عىل الفرشـاة الخاصة بك 

ملنح شعرك رائحة عطرة وانتعاشاً طويالً.
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تعّد ظاهرة «التنّمر» أو االستقواء 
التـي  الرئيسـة  املشـاكل  إحـدى 
يعانـي منها األطفـال واألهل، إّما 
يف املدرسـة أو يف املجتمـع. ويتّخذ 
التنّمـر أشـكاًال عـّدة، كاالعتـداء 
والعدوانيـة  واإلذالل  الجسـدي 
ونرش الشائعات والتنابز باأللقاب 
وهلم جرا. وقـد ينعكس هذا األمر 
سـلبًيا عـىل حيـاة طفلـك لدرجة 
أو  املدرسـة  اىل  الذهـاب  رفضـه 
حّتى الرسـوب يف صّفه. فاألطفال 
املتنمرّيـن الّذيـن يتعّمـدون إيذاء 
األشـخاص  أكثـر  هـم  زمالئهـم 
اىل  نفسـًيا وبحاجـة  املتّرضريـن 
الشـعور بالقوة والسـيطرة ألّنهم 

يفتقرون إليها يف حياتهم.
إّن املتنمـّر هـو شـخص ضعيـف 
ومجـروح، فيعمـد اىل التعبري عن 
أمله مـن خالل إيـذاء اآلخرين لكي 
يشـعروا باأللم نفسه مّما يشعره 
ويسـتهدف  مؤقًتـا.  بالتحّسـن 
املتنّمرون نوًعا معّيًنا من األطفال، 
فيخشون الشخص القوّي والواثق 
من نفسه، بينما يسيئون اىل الطفل 
الخجول والهادئ والذكي واألصغر 
حجًما. لألسـف، ال يستطيع األهل 
طفلهـم  كان  إذا  مـا  يعرفـوا  أن 
يتعرّض للتنّمر ولكـن ما يمكنهم 
فعلـه هو تسـليح الطفـل ببعض 
املهـارات لكـي يدافع عن نفسـه 
أثنـاء تعرّضـه للتنّمـر. ومـن هذا 
املنطلـق، نقّدم لك النصائح التالية 
لكي تساعدي طفلك عىل مواجهة 

املتنمرّين:
املحّبـة  عـىل  مبنّيـة  عالقـة   •

والعاطفة:
تتشـّكل صورة النمط االجتماعي 
لـدى الطفل بـدًءا مـن عائلته من 
خالل العالقة بني والديه وإخواته. 

لذا، حـاويل بناء عالقـة مع طفلك 
والتعاطـف  الحـّب  عـىل  مبنّيـة 
والتواصـل. فـإن تعلّم طفلـك أّنه 
يحّق له الكالم وابـداء رأيه واعتاد 
أن يكون محبوًبـا من دون مقابل 
وأن يعّرب عن أفكاره وأحساسـيه 
بـاالذالل  الشـعور  دون  مـن 
فسـيكون واثًقا من نفسـه أيًضا 
خـارج املنــزل، وبالتايل سـيكون 
أقل عرضة للتنّمـر. ويف حال دخل 
يف مواجهـة مـع أحـد املتنمريـن 
سـيتمكّن من صـّده بفضل ثقته 
يخشـون  املتنمّريـن  ألّن  بنفسـه 

األطفال األقوياء.
• كوني قدوة لطفلك:

يميـل الطفـل اىل االقتـداء بأهلـه 
وتقليـد تّرصفاتهـم أثنـاء حدوث 
مشـكلة مع زمالئـه. إن كنت من 
األشخاص الّذين يستسلمون أو إن 

كنت تسـمحني لآلخرين باإلساءة 
إليك فسـيتعلّم طفلك االستسـالم 
ويسمح لآلخرين بإيذائه. وسيّظن 
تعـرّض  إن  بـأس  ال  أن  طفلـك 
لإلسـاءة، لذلـك يجـب أن تدافعي 
عن حّقك، ولكن بطريقة محرتمة 
والئقـة وهكذا سـيتعلّم طفلك أن 

يتحّىل بالثقة خالل املواجهة.
• كونـي عـىل تواصـل دائـم مـع 

طفلك:
إبقـي قريبـة من طفلـك وتحّدثي 
معه باستمرار. من املهّم أن يعرف 
طفلك أّن بامكانه أن يتحّدث معك 
عـن أّي موضوع. لذا، سيسـاعدك 
إجراء حديث رصيح مع طفلك عىل 
اكتشـاف ما إذا كان هناك مشكلة 

ما ومعالجتها يف وقت مبكر.
• دّربي طفلك عىل الرّد بحزم ولكن 

بطريقة لبقة:

بعـض  يحفـظ  طفـيل  إجعـيل 
العبارات من أجل استخدامها أثناء 
تعرّضه للمضايقـة. يمكن للطفل 
أن يكون حازًما بطريقة مهّذبة ما 
يمنحه الثقة بالنفـس. لذا، حاويل 
تعليمـه عبارات مثل: «حان دوري 
 «! «توقـفّ تلمسـني»،  «ال  اآلن»، 
وغريها. كمـا علّميه متى يجب أن 
ينسحب ويميض من دون االكرتاث 
للمتنمّر، وهذا أيًضا شكل آخر من 

أشكال القوة والثقة بالنفس.
طفلـك  يشـعر  أن  بـأس  ال   •

بالخوف:
يجب أن يعرف طفلـك أّن ما من 
حرج إن شعر بالخوف من املتنّمر 
وطلب املسـاعدة من شخص بالغ 
ليضع حًدا للمتنمّر، فهذا ال يجعل 
منه شخًصا ضعيًفا. ذكرّي طفلك 
بأّن الشـخص املتنمّر هو ضعيف 

مـن  ومجـروح  ومتـرضّر  جـًدا 
الداخل. واجعليـه يعرف أّنه ليس 

وحده يف مواجهة املتنمّر.
• علمـّي طفلك مهـارات الرّد عىل 

املتنمّر بطريقة مساملة: 
«ملاذا تقول هـذا؟»، «ملاذا تحاول 
أن تؤذي مشـاعري؟» إّن املوافقة 
بسـخرية عىل مـا يقولـه املتنّمر 
يسـبّب له االرباك فيحـاول إيذاء 
الطفـل، ولكـن مـن دون جدوى. 
مثالً، إن قـال املتنمّر «أنت غبّي»، 
جاوبـه «نعـم، شـكرًا عـىل هذه 
املعلومـة» أو «إًذا، ماذا تريد؟» أو 
«كيف يؤّثر هذا األمـر عليك؟» أو 
«شـكرًا، أنا مرسور ألّنك الحظت 
ذلك.» تجاهـل تعليقاتهم، وانظر 
اىل شـخص آخر واضحك، ال تبدي 
اهتماًمـا ملا يقولـه املتنّمر، اتركه 
واميض يف طريقك. ويمكنك دائًما 
ملضايقتـك  بمحاوالتـه  تهـزأ  أن 
قائالً: «حسـًنا، ماذا هناك بعد؟» 
«هـل هذا يشـعرك بتحسـّن اآلن، 
لليـوم، هـل  أنهيـت عملـك  هـل 
تسـتطيع اآلن أن تنـام يف الليل؟» 
من خالل االسـتهزاء والسـخرية 
مـن تعليقاتـه، سـتنقلب األدوار 

ويصبح هو املستهدف.
• ليس مسـموًحا ألحـد أن يلمس 

طفلك: 
يف حـال تعرّض طفلـك ألي تهديد 
جسـدي يجب أن تعلمّيه أن يحّدق 
يف عينّي املتنمـّر ويقول له :» إّياك 
وأن  أخـرى!»  مـرّة  تلمسـني  أن 
ينـزع يدي املتنمّر عنه، إن اقتىض 

األمر.
تذّكـري دائًمـا أّن املتنمـّر يصبح 
شـخًصا عاجـزًا مسـلوب القوة، 
مـا إن تفشـل محاوالتـه يف إيذاء 

اآلخرين أو ترهيبهم.

حـذر مختصون مـن خطـورة التحديق يف 
شاشـات الهواتف الذكية لفـرتات طويلة، 
وإمكانيـة تسـبب ذلـك بـرضر يف الرقبة، 

يتطلب تدخال جراحيا.
يقضيهـا  التـي  السـاعات  تزايـد  ومـع 
املسـتخدمون عىل هواتفهم الذكية يوميا، 
حذر أطبـاء مـن أن اإلجهاد املتكـرر الذي 
يطـال العظام واألعصاب والعضالت يمكن 
أن يسـبب أملا مزمنا، باإلضافـة إىل تصلب 
العضـالت والتهـاب املفاصـل وانضغـاط 

األعصاب.
وأشار باحثون إىل أن رأس الشخص البالغ 
يزن ما بـني 4.5 إىل 5.4 كيلوغرام، ويؤدي 
إمالته لألمـام بزاوية 45 درجة للتحديق يف 
الهاتـف املحمول إىل زيادة مقـدار الضغط 

والقوة عىل الرقبة بحوايل 22 كيلوغرام.
ونقـل عـن األسـتاذة املسـاعدة يف الطـب 
الطبيعي وإعادة التأهيل يف جامعة تكساس 
ساوثويسـرتن، كافيتـا تريفيـدي، قولها: 
”البـرش مخلوقـات منتصبة، وأجسـامنا 

ليسـت مصممة للنظر إىل األسـفل لفرتات 
طويلـة مـن الوقـت، ممـا يضـع ضغطا 

إضافيا عىل العمود الفقري العنقي“.
ألسـفل  التحديـق  عنـد  أنـه  وأوضحـت 
باستمرار، يمكن أن تؤدي قوة 22 كيلوغرام 
اإلضافية إىل إجهاد أو إصابة املفاصل التي 

تربط الفقرات.
وأضافت: ”كلما مالت الرقبة لألسـفل زاد 
الضغـط. يتـم شـد العضـالت املحيطة يف 
محاولـة لحماية األعصاب املجـاورة، مما 

يتسـبب بـدوره يف حـدوث التهـاب وألم يف 
الرقبة“.

وتشـمل خيارات العالج غري الجراحية ملثل 
هـذه اإلصابات، األدوية والعـالج الطبيعي 
وحقن السـتريويد، وقد يحتـاج املرىض يف 

أسوأ الحاالت لعملية جراحية.
ونصحت تريفيدي بأن إمسـاك هاتفك عىل 
مسـتوى العني، يسـاعد يف تقليل الضغط، 
ويمكـن أن يمنع اآلالم ومشـاكل الرقبة يف 

املستقبل.
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لربما تساءلنا يوما.. هل ملواقع التواصل االجتماعي أرضارها 
أكرب من سلبياتها أم العكس؟

ومنافعه،  أرضاره  يشء  لكل  أن  يوما  سمعت  تكون  قد 
يشء،  بكل  التوسط  عليه  يحتم  وذكاءه  اإلنسان  خربة  وأن 
فيستخدم ما هو مفيد، ويرتك ما هو ضار لكن هل تنطبق 

هذه الفكرة عىل برامج التواصل االجتماعي.
العلم وتحديدا  اليه باحثو  دعني اخربك بأن أغلب ما توصل 
علماء النفس يف واشنطن واملانيا بأن التأثري النفيس وتحديدا 
فأنت  البرش،  نفسية  يف  األكرب  األثر  له  ميديا  للسوشيال 
التطبيقات،  من  مجموعة  عرب  البرش  ماليني  مع  تتخاطب 
وتقوم بنرش تحديثات ووقائع وكالم لعلك ال تدري ما األثر 
يف  أتعمق  ال  ودعوني  ويصدق،  يقرأ،  من  كل  يف  يرتكه  الذي 
والرهبة  الهلع  لنرش  تستعمل  التي  الكاذبة  األخبار  شأن 
أشخاص  ينرشها  التي  ودينيا  علميا  الخاطئة  واملعلومات 
لربما يكونون تحت السن القانونية أو تحت مؤثرات ال يعلم 
التي تخلفها  اآلثار  ما  قليال  تدرك  بدأت  فلعلك  بها،  الرب  إال 
هذه املعلومات التي ال تأتيك موثوقة بنسبة ٩٩٪ كما كنت 
عن  بدائل  أضحت  التي  الجديدة  الوسائل  هذه  اخرتاع  قبل 
الداهية  و  الكتب،  منها جميعا، وهو  أثمن  وما هو  التلفاز، 
األكرب لهذا اليشء هو استغالل بعضهم لهذه املواقع للرتويج 
عن املواضيع والترصفات السيئة لتبني لنا هذه املواقع مدى 
أن قامت  االستغالل منذ  بدأ  إذ  الناس؛  أنفس بعض  بشاعة 
أنها  بحجة  الشخصيات  هذه  وتفحص  بمتابعة،  الناس 
كلمة  كل  ترتكها  التي  اآلثار  عن  غافلني  وساخرة  مضحكة 
يتكلم بها أصحاب املواقع عديمة الفائدة، فتتفقد أصحابك، 
التي  الغريبة  املصطلحات  بأحد  يتفوه  فرتاه  أهلك،  وربما 
يتكلم بها صاحب املوقع املشهور بحجة أنها متداولة «ترند» 
أن  ما  الذي  األكرب  الرضر  عن  غافلني  يستخدمها  والجميع 
يكرب، ويصبح املوضوع طبيعيا بني األفراد، فينشأ جيل جديد 
لم تتم تربيته عىل األخالق وعىل أسلوب الحديث وأسس الدين 
واللباقة بل ترى أطفاال كانوا يف سنهم تتعلم اللغة والكتاب 
املقدس وتطيع أوامر والديهم حتى أصبحوا ما عليه يتكلمون 
بأمور معدومة يمكنك أن ترى مستقبلهم من خاللها.. وهذا 
يف  مفيدة  أنها  بل  كال  سيئة  كلها  املواقع  هذه  أن  يعني  ال 
الوقت ذاته، ولكن إن استثمرتها يف أمور ال تخرج عن منحنى 

األخالق.
ففي هذا الوقت تميز إنسان عن إنسان فقط من خالل أخالقه 
اللهو والتدخل فيما ال  واستثماره لنفسه ولوقته بعيدا عن 
يعنيه، لعل الشعب يف يوم ما يقوم بثورة نهضة علم يمحو 
البلد  لتأريخ  ال تمس  أعمال  األفراد من  بقية  به  قام  ما  كل 
القديم بصلة، ودعوني ألقي عليكم جملة أثارت بي تحفيزا 
لكتابة ما يجول بخاطري..يمكننا أن نتعلم ما لم نكن نعرفه 
نحن ال نجيد تدمري العالم القديم فحسب بل نجد أيضا بناء 

العالم الجديد لقائلها الخالد ماو تيس تونغ.

·ébu@á€bÇ@˝«
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اذا  ان االنسـان  - هـل تعلـم 

عطس وعيناه مفتوحتان فمن 

املحتمل ان تخرج العينان من 

محجريها.

- هل تعلم ان القفص الصدري 

لالنسـان يتحرك عند التنفس 

يف السـنة الواحـدة اكثر من 5 

ماليني مرة.

- هل تعلم ان الحرشة الوحيدة 

التي تتمكن من تحريك رأسها 

هي حرشة فرس النبي.

- هل تعلم ان التفاح له تأثري بشكل اكرب من مادة الكافيني 

يف جعل الشخص مستيقظا حتى الصباح.

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ
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١٦٦٠ - امللك كارل الحادي عرش يتوىل عرش السويد.

١٧٩٧ - القوات الفرنسية تشن هجوماً فاشالً عىل اململكة املتحدة.
١٨٨٣ - والية أالباما األمريكية تسن أول قانون ملنع االحتكار.
١٨٨٧ - زلزال يرضب الريفيريا الفرنسية ويخلف ألفي قتيل.

١٨٩٣ - رودولف ديزل يحصل عىل براءة اخرتاع محركات الديزل.
١٩٠٣ - الواليات املتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إىل األبد.

١٩٠٤ - الواليـات املتحـدة تحصل عـىل حقوق التحكـم بمضيق بنما 
مقابل عرشة ماليني دوالر.

١٩٣٤ - امللك ليوبولد الثالث يتوىل عرش بلجيكا.
١٩٤١ - ألول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.

١٩٤٤ - قيام االتحاد السوفياتي بتهجري قرسي للشيشان.
١٩٥٣ - احتجاب مجلة الرسالة عن الصدور بعد أن ظلت عرشين عاًما 
املجلـة األدبية األوىل يف الوطـن العربي والتي اشـرتك يف تحريرها كبار 
الكتـاب يف مرص والوطـن العربي، وكان يـرأس تحريرها األديب أحمد 

حسن الزيات.
١٩٨٠ - تفجـري أمـام مبنـى وزارة الخارجيـة يف لبنان يـودي بحياة 
الطفلة مايـا ابنة القيادي يف القوات اللبنانية بشـري الجميل مع ثالثة 

من مرافقيها.
١٩٨١ - عسكريون يستولون عىل الربملان اإلسباني ويحتجزون جميع 

أعضائه، ُعرفت هذه املحاولة النقالبية الفاشلة ب ٢٣-ف.
١٩٩١ - قـوات التحالف تدخـل العراق مؤذنة ببدايـة املعارك الربية يف 

حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت.
١٩٩٩ - محكمـة تركيـة تديـن الزعيـم الكـردي عبـد اللـه أوجـالن 

بالخيانة.
٢٠١٤ - رئيـس وزراء إسـتونيا أندروس أنسـيب يقدم اسـتقالته بعد 

تسع سنوات من توليه منصبه.
٢٠١٨ -عرشات الجرحى والقتىل يف تفجري سيارة مفخخة أمام مسجد 

بمدينة بنغازي رشقي ليبيا.

@â‰fl@Ô≤äbm@çÃ€@ZãõÓÇ˛a@ãó”
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قلعة األخيرض هي قلعة أثرية تقع يف بادية كربالء وسـط العراق 

وال تزال أطالل القلعة قائمة إىل يومنا هذا.

يقع قرص األخيرض يف جنوب غرب كربالء عىل بعد خمسـني كيلو 

مـرتاً منها، وبنحو 192 كيلو مرتاً جنـوب غربي بغداد، وهو يعد 

من أعظم وأروع اآلثار اإلسـالمية القائمة ال يف العراق فحسب بل 

يف العالم أجمع، ومن مراكز السـياحة الجذابة يف الرشق األوسط، 

حيـث ينفرد بفخامته وهندسـته العجيبة. وتعلل تسـميته بهذا 

االسـم إلخرضار األرض القائم فوقها، ودعـى العقيق املجاور له 

باألبيض لبياض حصده ورماله.

قـرص األخيرض هو قرص مسـتطيل الشـكل ويتمثـل ثلث أرضه 

حصن مساحته 160× 160 مرتاً، وكان يحوي مسجدا به محراب 

صغري يف كل من جانبيه وحرمه بالطة، ومبنى هذا املسـجد جزء 

أصيـل مـن بناء القـرص، ووجوده ينفـي ما يقال مـن إن تاريخ 

تشييد القرص يعود إىل أزمنة تسبق الفتح اإلسالمي للعراق، ولقد 

جمع مبنى األخيرض يف عمارته بني األسـاليب الريازة الساسانية 

والبيزنطية ومن أشـياء لم تكن معهودة قبل اإلسالم، فمشكياته 

ونوافذه وزخرفته قريبة الشبه بما يف مبنى طاق كرسى، وتيجان 

أساطينه املنحوتة من املرمر منقوشة بزخرفة بيزنطية األسلوب 

قوامها ورق شـجر، ويعد القرص أحسـن بناء عربي قائم تتجىل 

فيـه عظمة العمـارة اإلسـالمية األوىل. وهو قرص واسـع منيف 

متعدد األجـزاء واملرافق يف داخل حصن منيـع أبعاده 175×169 

مرت وتبلغ مسـاحته 112×83 مرتاً وبقيت معالم القسـم األكرب 

من أجزائه قائمة، مما سـهل أمر صيانتـه وترميمه، وجعله من 

األماكن السياحية األثرية الشهرية يف العالم.
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حـني تخرجـني برفقـة رشيك 

حياتك بمفردكما، ماذا ترتدين 

غالباً؟ تنورة؟ فستاناً؟ رسواالً؟ 

ليس هذا عـىل درجة كبرية من 

األهميـة. إال أّن لـون زّيـك هو 

املفتـاح الذي يمكـن زوجك أن 

ينفـذ من خاللـه إىل الكثري من 

أرسار شـخصيتك. فمـا الـذي 

يقوله لون الثياب الذي تفضلني 

عنك كزوجة ورفيقة درب؟

١- األصفر

إذا كان هـذا اللـون هـو الـذي 

يسـيطر عـىل خزانة مالبسـك 

املرتبطة بمناسباتك العاطفية، 

فهذا يعني، بالنسـبة إىل رشيك 

حياتـك، أّنـك تتمتعـني بالكثري 

مـن الطاقـة وباالندفـاع حني 

يتعلـق األمر بتقديم املسـاعدة 

لألشـخاص الذين يعيشـون يف 

محيطـك. كما يدّل عـىل أّنك قد 

تبديـن االهتمـام بـه أكثر منه 

بنفسـك. إذاَ هو يشعر، يف هذه 

الحالـة، بأن الحيـاة إىل جانبك 

أمر مريح جداً.

٢- األخرض

أول مـا يتبـادر إىل ذهن رشيك 

حياتـك حـني يـراك فيمـا أنت 

ترتديـن مالبس خـرضاء اللون 

هو أنـك صادقـة إىل حـّد كبري 

جـداً وال تّدعني ما لسـت عليه. 

كمـا يعني هذا، بالنسـبة إليه، 

أّنـك تشـعرين باالنسـجام مع 

ذاتك وال تسعني إىل أن تصبحي 

شخصاً آخر وال ُتظهرين غريتك 

مـن أي امـرأة أخـرى. وهذا ما 

يدفعـه إىل الشـعور باالرتيـاح 

أثناء وجوده إىل جانبك.  

٣ - األبيض

إذاً، املالبـس بيضـاء اللون هي 

تلك التي ترتدينهـا كلما قررت 

حضور مناسبة ما برفقة رشيك 

حياتك. وهذا يشـري، بالنسـبة 

إليه، إىل أّنك صاحبة شـخصية 

غامضة إىل حّد ما وأّنك تتسمني 

والعاطفة.  والعفويـة  بالرباءة 

كمـا يدّل هذا عـىل أّنك تتوخني 

حذرك يف ما يتعلق بالتعامل مع 

األشـخاص الذين يعيشـون يف 

محيطك. وهذا ما يجعل زوجك 

يبدي ثقة كبرية بك.

٤- األزرق

إذا كنـت ترتدين اللـون األزرق 

برفقـة  ذهابـك  عنـد  غالبـاً 

شـيك حياتـك لحضـور حدث 

ما، فهذا يكشـف جانبـاً مهماً 

من شـخصيتك: أّنـك تتمتعني 

بالقـدرة عـىل التفكـري بعمق 

وعـىل التفاعـل مـع اآلخريـن 

والجاذبية  بالهدوء  وتتسـمني 

الغامضة. كما يـدّل هذا اللون 

عىل أّنك تتحلـني بالعقالنية يف 

مواجهة كل األمور واملشكالت 

تعتمديـن عـىل عاطفتـك  وال 

إليجاد الحلول لها.   

٥- االحمر

الحمراء،  املالبـس  إذا اخـرتت 

فأنـت تريدين أن تقويل لرشيك 

حياتك إّنـك مفعمة بالعاطفة 

إليـه.  باالنجـذاب  وتشـعرين 

وهـذا يفرحـه بالطبـع. كمـا 

أّنـك  الخيـار عـىل  يـدل هـذا 

شـديدة االنفعـال، أي رسعان 

ما تنتقلـني من حالـة الهدوء 

إىل حالـة الغضـب، مـا يعنـي 

أن عالقتكمـا قد تمـر ببعض 

املطبات، فانتبهي!

٦- األسود

ها أنـت ترتدين مالبس باللون 

األسـود أثناء جلوسـك برفقة 

رشيـك حياتـك. وهـذا يدفعه 

إىل الشـعور بالقلـق، ألن هـذا 

اللون يعكس الجانب السـلبي 

مـن شـخصيتك، الجانب الذي 

تسـعني دائماً إىل إخفائه. كما 

أنّه يـدّل عىل أّنـك تضعني عىل 

وجهك قناعاً وال تحبني إظهار 

طباعـك الحقيقيـة. لـذا، فهو 

يطلب إليك دائماً أن تعميل عىل 

إدخـال التعديالت عىل طباعك. 

فهل ستفعلني؟    

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

acebook

يروح الروح للمحبوب شهـــــدي
انا النحلة النحيلة وخلص شهدي
حرت للغالي غير الورد شهـــدي
الورد بس للورد يصلح هديـــــة

*************************
روى الزيتون من دمعــــــي والراك
أوغيرك مانحل جســمــي والراك
أخاف أطول غيبتكـــــــم والراك
وعند وصلك تدانيني املنيـــــــه

************************
عيوني من الدمع جلن وغــــــارن 
وعلى حيل الهجر هدن وغـــــارن 
اموتن من حتب غيري وغــــــــارن 
اريدك بس حتبني وهاي هيـــــــه 

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1-جنون - عظم اإلنسـاِن الذي عليه األسـنان 
- قامة

 2-النوع الصخري منه مـادة معدنية خيطية 
غري قابلة لالحرتاق وال الذوبان - استقامة
 3-صفيحة عريضة خشباً كانت أو عظماً

 4-مخترص - أصناف من الناس (م)
 5-انتقام - َصداق

 6-للتعريف - رجل دين
 7-زهيد - صعب

 8-من األلوان - الفؤاد (م)
 9-متشـابهان - خري جليـس يف األنام - ملكي 

(م)
10-نعلل (م) - من الفواكه (م)

1-حيوان منقرض - ما ال َيصيد من الطري
 2-مـرض معـد - أوصانـا به الرسـول صىل الله 

عليه و سلم خريا - ال يشء
 3-سقي (م) - قام الشعر من فزع

 4-وحدة قياس - الزاوية
 5-مدينة فرنسية - يجمع (م)

 6-من الفواكه - مدينة عراقية (م)
 7-الـذي يكثر سـب جريانه - حجارة ُيسـتنجى 

بها (م)
 8-آلَة حربيٌة قديمة  (م)

 9-مـا يتخلـف من القمـح والـرز ونحوهما بعد 
استخراج حبه - برئ - سقيم

 10-أصوب (م) - السهاد (م)

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

يـوم عظيـم وربما يكون مليئـا باألحداث الجادة أكثـر مما تتوقع. 
يتصـل بك صديق مـا اليوم ويطلب منك أن تلتقي بـه يف أحد النوادي. 
هـذا الصديـق ربما يريـد أن يناقش معك مـرشوع عمل جديدا سـيكون 
مصدر ربـح دائما لك فيما بعد. كن حذرا فمن حولـك أنانيون ولذا ننصحك 

بأال تلقي لهم باال. ال تدعهم يؤثرون عىل تفكريك.

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

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

ستسـأل نفسـك اليوم سـؤاال وهـو «هل أنـت راض 
عـن حياتـك الشـخصية، أم أنت مضطـر لتغيري بعض 
سـلوكياتك وأفكارك؟. تعودت عىل اتخاذ قرارات تناسـبك 
فقـط، ولكن حان الوقت لتـدرك أنك ال تعيش بمفردك يف هذا 

العالم فيجب أن تفكر يف نفسك ويف الرشيك».

التواصـل اليوم مع أفـراد األرسة بالتحديد أو 
مع الحبيب قد يكون له أثر إيجابي عىل عالقتك 
بهم. ربما يدعمك أحدهم ويشـجعك عىل املشاركة 
يف بعض األنشطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك 

ننصحك بأن تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتر أوضاعك املادية بعض اليشء اليوم فكن 
حذرا ومسـتعدا ألي ظرف طارئ. ربما تسـمع بعض 
األشخاص بعض اآلراء التي تدور حول األمور املالية ولكن 
عليـك توخي الحذر وعدم تصديق هذه اآلراء أو األخبار. ال 

تقلق فاألمور ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربما تلتقي اليوم بمجموعة من األطفال يف النادي 
أو يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم يف ألعابهم 
وتتمنـى أن ترجـع لطفولتـك مرة أخـرى. تفكر يف 
الحب اليوم ولذلك ال تندهش إذا وجدت شخصا ما يعرب 

عن إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

عىل الرغم من أن الظروف اليوم متاحة لالسرتخاء والراحة 
إال أنك لن تسـتمتع بوقتك بالشـكل الذي تتمناه. ستحاول 
تعديـل بعـض مواعيدك حتى تـوازن بني وقت الراحـة والعمل. 
حـاول أن تغري طريقتك يف إنجاز األعمال. يجب أن تنجز األعمال 

أوال بأول حتى تتجنب الشعور بالضغوط.

احذر إذا كنت مرتبطا التمسك باألوهام عىل املستوى 
العاطفـي وال تفرط يف خسـارة العالقـة مع الرشيك 
بسـبب تأخـره يف الرد عـىل متطلباتك أو جراء شـعورك 
العابـر بالنقص. قـد تعاني اليوم مـن وضع عاطفي غري 

مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفة واملشاعر الرقيقة هي عنوان يومك وربما 
يكـون السـبب يف ذلك حضورك لبعـض االحتفاالت 
االجتماعية ولقاؤك ببعض األشخاص. إذا كنت مرتبطا 
فتوقع االقرتاب من الحبيب بشـكل أكرب. أما إذا كنت غري 
مرتبط فال تتعجب إذا وجدت شـخصا مـا يخرتق حياتك 

العاطفية.

تتفـاوض بهـدوء، وال تتـرسع يف  أن  تعلـم 
الحكم عىل اآلخرين. يسـّبب لك لسانك السليط 
املشاكل، فكن أكثر ودا مع الحبيب خشية أن يبتعد 
عنـك. كن معتـدال فيما يجب أن تعتمـده يف كميات 

املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة.
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ربما تكون بحاجة إىل املشـاركة يف األنشطة الجماعية 
نظـرا ملا توفـره لك من تـوازن عقيل وعاطفـي يف ذلك 
الوقـت. عالقاتـك بأصدقائك اليوم سـتكون عـىل ما يرام 
وربمـا تتوطـد. ربما تلتقـي بمجموعة من األصدقـاء الجدد. 
سـتجد بني هؤالء األصدقاء شـخصا ما يعمـل يف نفس مجالك. 

ربما تتعلم منه الكثري ما يتيح لك الفرصة للتقدم يف علمك.

ربما يشاركك اليوم مجموعة من األصدقاء يف بعض األنشطة 
الفنية وسـتدفعكم هذه األنشـطة لبداية مـرشوع جديد يعد 
طفـرة يف حياتكـم جميعا. إذا كنـت تفكر يف االهتمام بالنشـاط 
الفني فاليوم هو األنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد 

هدفك وتركز عىل طموحاتك.

Ô”aã«@fiçÀ



الضخم  السعودي  املرسحي  العرض  وينطلق  قليلة  أيام 
يف  التأسيس  بيوم  إحتفاال   ” أمجاد  إمتداد  ”معلقاتنا 
ضمن  عمران  آسيل  وتشارك  السعودية،  العربية  اململكة 
نوعها  من  األوىل  ُتعّد  تجربة  يف  املرسحي  العرض  نجوم 

بالسعودية.
شعري  مرسحي  عمل  أول  هي  أمجاد  إمتداد  معلقاتنا 
اململكة  نجوم  من  كبرياً  عدداً  تجمع  إذ  باململكة  غنائي 
نورة  األمرية  جامعة  خشبة  عىل  السعودية  العربية 
بالرياض من 22 فرباير وتستمر حتى 27 فرباير، وتضم 
هذا  ضمن  وجودها  اعتربت  التي  عمران  آسيل  من  كل 
عيل  إلهام  إىل  باإلضافة  لها  كبري  رشف  الضخم  العمل 
تحت  واملرسحية  العرض.  ضمن  أيضاً  تشارك  التي 
مساعد  بن  الرحمن  عبد  األمري  امللكي  سمو  إرشاف 
واإلخراج لعامر الحمود الذي أكد أنه يعترب هذه التجربة 
تحدياً قوياً لكل من يشارك بها ألنه أول عمل مرسحي 
شعري غنائي بالسعودية يحظى بهذا الدعم اإلنتاجي 
الكبري. عىل صعيد آخر، فقد تربع جميع العاملني يف 
الزلزال يف  العمل بما يقرب من مليون ريال لضحايا 

سوريا وتركيا خالل الفرتة املاضية.

ملسلسل  املنتجة  الرشكة  استقرت 
اسم  عىل  الجديد  غانم  سمري  دنيا 
”رصاع  من  بدال  سليمة“  ”جت 
الذي  ملسلسلها  اسما  الفصول“ 
السباق  به  لتخوض  به  تخوض 
يتكون  إذ   ،2023 املقبل  الرمضاني 
من 15 حلقة، وتدور أحداثه يف إطار 

كوميدي.
مسلسل ”جت سليمة“ تأليف كريم 
وإخراج  جمال،  وسامح  يوسف 
إسالم خريى وإنتاج أحمد السبكي، 
دنيا  جانب  إىل  بطولته  يف  ويشارك 
سالم،  محمد  من  كل  غانم  سمري 
محمد  شريين،  مغاوري،  سامي 

ثروت، وعدد آخر من الفنانني.
 3 غياب  غانم  سمري  دنيا  وتكرس 
بعدما  رمضان  دراما  عن  سنوات 
من  بعمل  التواجد  عىل  اعتادت 
بطولتها مدار السنوات املاضية، إال 
أعمالها  آخر  تقديم  منذ  غابت  أنها 
الذي   “3 الحدوتة  ”بدل  مسلسل 
 2019 رمضان  شهر  يف  عرضه  تم 
ماجد  هشام  بطولته  يف  وشارك 

أحمد  غانم،  سمري  سالم،  محمد 
سيف،  شيماء  فؤاد،  بيومي  رزق، 
دالل  أوتاكا،  محمد  وهبة،  عمرو 
شيحة،  هنا  روجينا،  العزيز،  عبد 

وإخراج خالد الحلفاوي.
خالل  غانم  سمري  دنيا  وعرضت 
مرسحيتها  املاضية  الفرتة 
”أنستونا“ التي سجلت أول تجاربها 

عىل خشبة املرسح.

لدنيا سمري غانم مؤخراً  كماعرض 
أهايل“،  ”تسليم  فيلم  السينمات  يف 
والذي شارك ىف بطولته هشام ماجد 
العزيز،  عبد  ودالل  فؤاد  وبيومي 
العمل قصة زوجني، يحلم  ويتناول 
الطبيب  بمهنة  يعمل  الذي  الزوج 
لكن  لكندا،  الهجرة  يف  البرشي 
حياة  يف  امرأة  تظهر  ما  رسعان 

الزوجني وتالحقهما يف كل مكان.
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تراجعت نسبة تنفيذ مرشوع أو موسم 

املفرتض  جديد من مسلسل «ستاراك» 

وبحسب بعض التغريدات أن يعود بعد ٩ 

سنوات من الغياب عىل القنوات التابعة 

مصادر  وقالت  يس»،  بي  «ام  ملجموعة 

لكن  جيدة  كانت  الفكرة  إن  خاصة 

دراستها استغرقت لوقت، فما كان من 

تنفيذها  عن  النظر  غّض  إّال  أصحابها 

املعلومات  ووفق  الصفحة.  وطوي 

الخاصة، فإن اإلعالم السعودي سُينفذ 

«ذا  برنامج  من  جديداً  موسماً  الحقاً 

فويس» للكبار، ويبدو أن هناك توافقاً 

ذكر  والتي  التحكيم  لجنة  أسماء  عىل 

واملنتج  الساهر  كاظم  ستتضمن  أنها 

املرصي املخرضم محسن جابر وتدرس 

حالياً أسماء املدربني الباقني. وطرحت 

أسماء نوال الكويتية وأنغام لالنضمام 

لكن  فويس»،  «ذا  مدربي  لجنة  اىل 

الثابت اىل اليوم هو الساهر. يف السياق، 

علم أن تنفيذ «ذا فويس» سيكون هذه 

املرة من اململكة العربية السعودية عىل 

غرار ايدول الذي ما زال ُيعرض اىل اليوم 

الفائز  تتويج  انتظار  يف  الرياض  من 

السعودي يف ايدول بعد أسبوعني.

عليك»  «عليك  أغنية  حّققت 
الفنانان  فيها  تعاون  التي 
نجاًحا  نبيل  وسيف  دوزي 
األثر  وعىل  طرحها،  بعد  كبريًا 
راقًصا  تحدًيا  النجمان  أطلق 
مواقع  عرب  األغنية  إيقاع  عىل 

التواصل االجتماعي.
أصدر الفنان العراقي سيف نبيل 

كة  ر بمشا
ن  لفنا ا

تحمل  أغنية  دوزي  املغربي 
عرب  عليك»،  «عليك  عنوان 
«يوتيوب»، وجمع هذا الديو بني 
الثقافة املغربية والعراقية، وهو 

أول تعاون فني بني الطرفني.
سمري  األغنية  كلمات  وكتب 
نبيل،  سيف  ولحنها  املوجاري، 
الصباغ.  عمر  التوزيع  أما 
عىل  عليك»  «عليك  وطرحت 
صورت  كليب،  الفيديو  طريقة 
املخرج  إدارة  تحت  مشاهده 

أحمد املنجد.
ودوزي  سيف  من  كل  وظهر 

بـ»لوكات  الكليب  يف 
جسد  إذ  مختلفة»، 

طبيب،  دور  دوزي 
دور  نبيل  جسد  فيما 

مريض يزور العيادة.
األغنية،  إصدار  وبعد 

تحدًيا  النجمان  أطلق 
راقًصا عىل إيقاع أغنيتهما 

املشرتكة.

تصوير  زكي  منى  النجمة  استأنفت 
مشاهد مسلسلها الجديد تحت الوصاية 
املشاهد  من  انتهائها  بعد  القاهرة  يف 
واإلسكندرية،  بدمياط  الخارجية 
األسابيع  مدار  عىل  صورتها  والتي 
أحداث  خالل  تجسد  إذ  املاضية، 
العمل شخصية حنان وهي 
أم البن بعمر ٩ سنوات 
رضيعة،  وطفلة 
بعد  وترعاهما 
وفاة زوجها وسط 

زوجها،  عائلة  أمام  تواجهها  كبرية  صعوبات 
االب  وفاة  بعد  الوصاية  قانون  العمل  ويناقش 

أو الزوج.
وحصل عىل صور من كواليس العمل يف دمياط 
وتحديداً منطقة الطابية بعزبة الربج، إذ ظهرت 
السفن  إحدى  بطالء  قيامها  أثناء  زكي  منى 
مرتدية مالبس عاملة بناء سفن أثناء تواجدها 
باملدينة،  املتواجدة  الورش  إحدى  عمال  بني 
لتأمني  مكثفا  أمنيا  تواجدا  املنطقة  وشهدت 
موقع التصوير منذ اليوم األول من تواجد أرسة 

العمل. 

”سيدتي  مرسحية  صناع  قرر 
الجميلة“ للنجمني أحمد السقا وريم 
مصطفى، استئناف عرض املرسحية 
 24 املوافق  الجمعة  يوم  مرص  يف 
مسارح  أحد  عىل  الجاري،  فرباير 
تحقيق  بعد  وذلك  أكتوبر،   6 مدينة 
السعودية،  يف  كبريًا  نجاًحا  العرض 
خالل  مرص  يف  عرضها  بعد  وكذلك 

الفرتة املاضية.
وريم  السقا  أحمد  النجمان  ويعيد 
”سيدتي  مرسحية  تقديم  مصطفى 
مجدداً  املرسح  خشبة  عىل  الجميلة“ 
عام  تقديمها  من  سنة   53 بعد  بعد 
املهندس  فؤاد  النجمني  بطولة   1969
وشويكار وأصبح العمل من أيقونات 
هذا،  وقتنا  حتى  املرصي  املرسح 

كمال  شخصية  السقا  أحمد  ويجسد 
التي قدمها فؤاد املهندس فيما تجسد 
التي  صدفة  شخصية  مصطفى  ريم 

قدمتها شويكار. 
من  مقتبسة  الجميلة“  ”سيدتى 
برنارد  لجورج  بيجماليون  مرسحية 
شو، وتم تقد تقديمها يف أكثر من عمل 
سواء عىل خشبة املرسح أو السينما، 
وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب 
حسن  وإخراج  قمر  بهجت  الراحل 
حول  أحداثها  وتدور  السالم،  عبد 
جميلة  امراة  عن  يبحث  الذي  كمال 
تدعي  نشالة  فترسقه  للملك،  لرييها 
صدفة فيعجب بشخصيتها املتوحشة 
اإلتيكيت،  آداب  ليعلمها  ويأخذها 

ويعلمها كيفية الترصف مع امللك. 

اكتشف العلماء نظام نجمي ثنائي 
نادر جدا قد ينفجر ويمأل الفضاء 
بالذهب، حيث يعد ”واحدا من كل 
أن  ُيعتقد  أنه  لدرجة  مليار“،   10
النوع موجودة  10 فقط من هذا 
يف مجرتنا بأكملها، ويقول خرباء 
هذا  لدى  إن  املتحدة  الواليات  يف 
املناسبة  الظروف  جميع  الثنائي 
النهاية  يف  مميز  انفجار  إلطالق 
عند اندماجه، مما يخلق انفجاًرا 
من  مرة   1000 سطوًعا  أكثر 

االنفجار النجمي العادي.
وميًضا  سينتج  االنفجار  هذا 
الذي  املشع  الضوء  من  مضيًئا 
العنارص  من  كبرية  كميات  ينتج 
والذهب  الفضة  مثل  املهمة 

والبالتني واليورانيوم يف الفضاء.
يقع التجمع النجمي غري املعتاد، 
 ،CPD-29 2176 باسم  املعروف 
سنة   11400 حوايل  بعد  عىل 
التعرف  وتم  األرض،  من  ضوئية 
مرصد  بواسطة  مرة  ألول  عليه 
نيل جرييلز سويفت التابع لناسا، 
يف  الفضاء  إىل  إطالقه  تم  والذي 

عام 2004.
املتابعة  مالحظات  سمحت 
 SMARTS تلسكوب  باستخدام 
مرصد  يف  مرت   1.5 طوله  البالغ 
 Cerro Tololo Inter-American
بتأكيد  الفلك  لعلماء  تشييل  يف 
ما  يوًما  سيشكل  النظام  أن 
يرون  ألنهم  وذلك  مميز،  إطالق 
نيوتروني،  نجم  عىل  يحتوي  أنه 
يدور  ضخم  نجم  إىل  باإلضافة 
أن  إىل  طريقه  يف  وهو  قرب  عن 

ينتهي.
عن  ناتجة  هائلة  انفجارات  هذه 
النيوترونية  النجوم  اصطدام 
يؤدي  مما  البعض،  ببعضها 
من  مكثفة  نفاثة  إرسال  إىل 
عرب  الطاقة  عالية  الجسيمات 

الفضاء.
يساعد  أن  الباحثون  يأمل 
كيفية  لغز  كشف  يف  اكتشافهم 
االنفجارات  هذه  مثل  تشكل 
والذي  ”الكيلونوفا“،  تسمى  التي 
بدوره سيلقي الضوء عىل مصدر 

أثقل العنارص يف الكون.

 Apple لتطبيق  جديد  تحديث  إطالق  عن  آبل  أعلنت 
الجديدة  امليزات  من  العديد  معه  حمل  اإللكرتوني،   Store

للمستخدمني.
 Apple Store مستخدم  بإمكان  بات  الجديد  التحديث  ومع 
عليها،  بالحصول  يرغب  التي  للمنتجات  جديدة  قوائم  إنشاء 
وحفظ وتنظيم املنتجات يف تلك القوائم، ومشاركة القوائم مع 

مستخدمني آخرين.
ميزات  عىل  أيضا   Lists ميزة  حصلت  سبق  ما  إىل  وباإلضافة 

تمكن املستخدم من حفظ التطبيقات للعودة إليها الحقا واالطالع 
عليها لتحميلها يف الهاتف أو الجهاز الذكي.

عىل  تعرض  ميزات  عىل  أيضا   Apple Store تطبيق  وحصل 
فيها،  املوجود  املنطقة  يف  آبل  متاجر  وجود  أماكن  املستخدم 
ومعلومات عن تلك املتاجر وأوقات عملها ووسائل الدفع املتوفرة 
فيها. وكانت آبل قد أعلنت مؤخرا أيضا عن إطالق نسخة اختبارية 
لهواتف  امليزات  من  العديد  ، حملت معها   iOS 16.4 أنظمة  من 
تعبريية  ورموزا  تشغيل  واجهات  األجهزة  تلك  ومنحت  آيفون 

جديدة.

املسؤولة  ”ميتا“  رشكة  أعلنْت 
عن شبكة ”إنستغرام“ عن إطالق 
تنال  قد  الشبكة  يف  جديدة  ميزة 

إعجاب الكثري من املستخدمني.
رئيس  قال  الشأن،  هذا  ويف 
زوكربريغ  مارك  الرشكة، 
-Cha أو القنوات  ميزة   ”إن 

لصناع  تسمح  الجديدة   nels
املحتوى عىل إنستغرام بمشاركة 
الرسائل العامة بني شخص وآخر 
والتفاعل مبارشة مع متابعيهم، 
أنواع  مختلف  امليزة  هذه  وتدعم 
والصور  النصوص  مثل  املحتوى 
واستطالعات الرأي وردود الفعل 

وغريها“.
الجديدة  امليزة  عرب  والنرش 
منشئي  عىل  مقترصا  سيكون 
املحتوى  صناع  من  ”القنوات“ 

عىل ”إنستغرام“ فقط، وسيسمح 
عىل  بالرد  القنوات  هذه  ملتابعي 
املحتوى والتفاعل مع املنشورات 
أو استطالعات الرأي، وفقا ملوقع 

.TechCrunch
إىل  زوكربريغ  مارك  أشار  كما 
إنستغرام  يف   “Channels  ” أن 
إضافية  ميزات  عىل  ستحصل 
أن  املفرتض  ومن  املستقبل،  يف 
تطبيقات  يف  الخدمة  هذه  تطرح 
يف   Facebook و   Messenger

األشهر املقبلة.
فإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
بصورة  طرحت  الجديدة  امليزة 
الحسابات  من  لعدد  تجريبية 
ومن  حاليا،  ”إنستغرام“  عىل 
املفرتض أن تصل إىل عدد أكرب من 

املستخدمني مستقبال.
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ما الذي بقي لدينا غري ذاكرة تنط برأسها بني فرتة وأخرى فتبعث فينا 
العزاء ، أسماء تتوج الذاكرة ، وأقالم ترتبع عىل عرشها ، ورغبة جامحة 
يف الكتابة عن كل هذا الخزين املرشق الذي يحتل ذاكرتنا ، رحل املعلم 
الكبري حنا مينة ، والينبوع املتدفق بالعطاء محمد املاغوط ، والشاعر 
الكبري الذي نسجت من قلمه وتواضعه سجادة الوفاء جميل حيدر ، وما 
اكثر القناديل التي تنري ذاكرتي موزعة يف فضاء ذاكرتي العجوز من كل 
البلدان ، امنية تجتاحني يف الكتابة عن كل قنديل أنار درب مسريتي وال 

املك غري الدعاء بتحقيقها .. ما زال الحصريي أحد القناديل الكثرية .
بالجمال  املتدفقة  املفردة  زاده   ، الدنيا شاعراً  إىل  الحصريي  لقد خرج 
إىل  القفز  القادرة عىل  البليغة  والقصيدة   ، بالسحر  املرتعة  والصورة   ،
انتقاء  يف  تنحرص  فوظيفته  الوظيفة،  يف  يطمح  لم  املنازلة،  ميادين 
التي  الشهرة  إىل  يقرتب  ولم  البالغة،  برحيق  وشحنه  األنيق  الحرف 
إىل  فتصل  قافيته  شفتي  من  تتطاير  فشهرته  املجامالت،  تخلقها 
الرؤوس وهي مزدانة باإلثارة ومشبعة بالسخونة، ولم يتعب نفسه يف 
أناقته الخارجية، فقلمه األنيق يف بناء القصيدة وصياغتها يعوضه عن 
مظهره الخارجي، كان أشباه الشعراء ينظرون إليه بازدراء من خالل 
مظهره الخارجي، وكان الحصريي ينظر إليهم بازدراء اكرب من خالل 
أقالمهم الداخلية البائرة ، كان يسري عىل طريق ملغم بكل عثرات النفاق 
والغرور ، وعندما تضيق به الدروب ويصعب عليه التنفس ، ويجد نفسه 
يف دائرة اإلهمال والتهميش ، يطلق رصخته املشهورة يف وجوه الجميع 

: ( أنا شيخ الصعاليك منذ ابتداء الزمان ) .
تعرفُت عىل الشاعر عبد األمري عبود مهدي الحصريي يف بداية السبعينات 
إليه  يدي  مددُت  وعندما  الرشيد)  (أنا  بديوانه  مأخوذاً  ساعتها  كنُت   ،

مصافحاً ، وأنا أردد مطلع قصيدته:
أجائع ؟ أّي يشء ثّم يا قلُق ؟       أمن حطامي هذا يمطر العبُق

كانت عيناه ترسالن بريقاً من الفرح الربيء ، ابتسامة عذبة انبثقت 
من شفتيه وصلني عطرها مّما جعلني أواصل قراءة القصيدة ، كفي 
صاغها  التي  بالجواهر  املمتلئة  حقيبته  األخرى  يده  ويف  كفه،  تعانق 
وجدُت  األحاديث،  وتباين  األمايس  تعدد  ومع  بالعافية،  املمتلئ  قلمه 
ووجدُت  للصعاليك،  شيخاً  وليس  القافية،  عرش  عىل  أمرياً  الحصريي 
إبداع هذا  الكثري مّمن وضعوا تاج اإلمارة عىل رؤوسهم صعاليك أمام 
األمري  إرادة  مساحة  أّن  وأدركُت  الشمس،  نحو  شطره  امليمم  الشاعر 
أصغر من مساحة معاناته، وأمام حاالت الضغط والتهميش، ومواجهة 
عالم  إىل  الحالم  الشاعر  هرب  منها،  يعاني  التي  النفيس  واملد  الجزر 

الكأس التي دفعته إىل نهايته، وساهمت يف إيقاف قلبه عن الحركة.
إىل اللقاء . 

›Ìá‰ßa@áºa

ÚÓ„bq@7ó®a@…fl@

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@Úiãvn€@á»nèm@Êaã‡«@›Óéc
áÌáu@�á•Î@Ú‡Éö

@&bÀ@78@bÓ„Ü@›è‹èæ@ÔˆbË‰€a@·é¸a@CÚ‡Ó‹é@ouD

@á”@äÜb„@Ôˆb‰q@Ô‡≠@‚bƒ„@“bìn◊a
kÁâ€bi@ıbõ–€a@ˇ∫@aäbv–„a@kjèÌ


