
بغداد/ الزوراء:
هنـأ رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالـح، 
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  ورئيـس 
الكاظمي، الرشطة العراقية بالذكرى املئوية 
لتأسيسـها.وقال صالـح يف تغريدة له عىل 
منصة ”تويـرت“ تابعتها ”الزوراء“: ”أتقدم 
بالتهنئة لقـوات الرشطة بكل تشـكيالتها 
بمناسـبة  ومراتـب  ضباطـاً  ومنتسـبيها 
عيدهم“.وأضاف ”أننا نستذكر تضحياتهم 
الجسـام يف مقارعـة اإلرهـاب ودورهم يف 
السهر عىل أمن املواطنني وتعزير االستقرار 
االجتماعـي“، مبينـاً ”واجبنـا دعمهم بما 
يسـهم يف تسـهيل وتطويـر مهـام عملهم 
واحـرتام حقوق اإلنسـان وحفظ الحريات 
العامة“.اىل ذلك، هنأ رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفى الكاظمـي، بالذكرى املئوية لعيد 
تأسـيس الرشطة، فيما أشـار اىل أن رجال 
الرشطـة هم حـزام األمن الداخـيل وحماة 
القانـون. وذكـر الكاظمـي يف تغريدة عىل 
حسابه الرسمي بتويرت تابعتها ”الزوراء“: 
”يف عيدهـا املائة، تحّية للرشطـة العراقية 
وأبطال الداخلية الشـجعان رجاالً ونسـاًء، 
عيون الوطن الساهرة وحزام األمن الداخيل 

وحمـاة القانون“.وأضـاف ”املجد والرفعة 
لشـهداء الرشطـة، الـدرع األمـني واملصـد 
األول لهجمـات اإلرهـاب املندحـر، كل عام 
وأنتـم تديمون أسـباب األمن واالسـتقرار 
بمهنيتكم املعهودة“.يف غضون ذلك، حرض 
القائـد العـام للقوات املسـلحة، مصطفى 
الكاظمـي، حفـل تخـّرج دورة الضبـاط 
العالية بمناسـبة الذكرى املئوية لتأسيس 
الرشطة العراقية.وذكر بيان ملكتب لرئيس 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  الـوزراء، 
مجلـس الـوزراء، القائـد العـام للقـوات 
املسـلحة، مصطفى الكاظمي، أرشف عىل 
مراسـم تخّرج دورة الضباط العالية (52) 
يف حفـل أقيـم بمناسـبة الذكـرى املئويـة 
لتأسـيس الرشطـة العراقية“.وأضاف أنه 
”تم اسـتعراض كراديـس الخريجني الذين 
نالـوا رتبة ضابـط يف الرشطـة العراقية“.

وتابع البيـان أن ”الكاظمي كرّم املتفوقني 
األوائل واملتميزين عىل الدورة، ووزع بينهم 
الهدايـا التقديرية، وقـد التربيكات لجميع 
الخريجـني الذين سـيلتحقون يف مهامهم، 
وأداء واجباتهـم يف حمايـة أمـن العـراق 

وشعبه الكريم“.

بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر، امس االحد، 
يف األسـواق املحلية.وسـجلت أسـعار بيع 
الدوالر، 148.250 دينـارا لكل 100 دوالر، 
لت أسعار رشاء الدوالر 147.750  فيما سجَّ
ديناراً لـكل 100 دوالر.وقرر البنك املركزي 

العراقي، يف وقت سابق، تعديل سعر رصف 
الـدوالر أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سـعر 
رشاء الدوالر من وزارة املالية 1450 ديناراً، 
أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 
دينـاراً لكل دوالر، فيما يكون سـعر البيع 

للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دوالر.

بغداد/ مصطفى العتابي:
االحـد،  امـس  الصحـة،  وزارة  اعلنـت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 
734 اصابـة جديدة و7 حـاالت وفيات 
وشفاء 248 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربية ليوم امـس: 10816، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 16921056. 
مبينة انه تم تسجيل 734 اصابة جديدة 

و7 حـاالت وفيات وشـفاء 248 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 
2067382 (%98.6)، بينما عدد حاالت 
االصابـات الـكيل: 2097540، أمـا عدد 
الحـاالت التي تحـت العـالج: 5951، يف 
حني ان عدد الحـاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 61، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
24207. الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 48319، ليصبح عـدد امللقحني 

الكيل: 8668194.

جنيف/ متابعة الزوراء:
تلتقي الواليات املتحدة وروسيا يف جنيف 
يف محاولـة لنـزع فتيل األزمـة املتفجرة 
بشـأن أوكرانيا يف مبادرة جدية للسـعي 
إىل تقريـب وجهـات نظر حـول األمن يف 
أوروبا. وقبيل اللقاء، اسـتبعدت موسكو 
تقديم ”أي تنازل“، فيما تعهدت واشنطن 
”برد قـاس“ يف حـال حـدوث أي عدوان 

محاولـة  أوكرانيا.وتشـكل  عـىل  جديـد 
تجنـب نزاع جديـد يف أوكرانيـا موضوعا 
طارئا سـيطرح يف املحادثـات املرتقبة يف 
جنيف بني الواليات املتحدة وروسيا، لكّن 
البحث سيتناول أيضا مخاوف أخرى عىل 
املـدى الطويل مثل األمـن يف أوروبا ونزع 
السـالح وإعـادة العالقات الدبلوماسـية 
بني الواليات املتحدة وروسـيا إىل املستوى 

مواضيـع  عليه.وخمسـة  كانـت  الـذي 
خالفيـة بـني الواليـات املتحدة وروسـيا 
قبل محادثاتهما يف جنيف: نزع السـالح: 
يتمثل الهدف األسـايس من ”الحوار حول 
االسـتقرار االسـرتاتيجي“ املقـرر عقده 
االثنـني يف جنيـف، خصوصـا يف إعـادة 
إطالق املناقشـات حول الحد من التسلح 
بني القوتني النوويتني.وبعد االتفاق الذي 

تم التوصل إليـه قبل عام لتمديد معاهدة 
”نيوستارت“ بشـأن الحد من الرتسانات 
قالـت  سـنوات،  خمـس  ملـدة  النوويـة 
واشـنطن إنها مسـتعدة التخاذ إجراءات 
أخرى رشط أن تسـحب موسـكو قواتها 
أوال مـن الحـدود األوكرانية.وأضيـف إىل 
هذا امللف الكالسـيكي موضوع الهجمات 
اإللكرتونية التـي ألقى األمريكيون باللوم 

فيهـا عـىل الروس عـىل خلفيـة عمليات 
تضليـل عرب اإلنرتنـت واتهامات بالتدخل 
يف االنتخابات.يتهـم الغرب روسـيا بنرش 
مـا يصل إىل 100 ألف جنـدي عند الحدود 
مع أوكرانيا، ويتوعد بفرض عقوبات غري 
مسـبوقة يف حال حدوث غزو جديد للبالد 

بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنت سـلطة الطريان املدني أنها تنتظر تعليمات 
اللجنـة العليا للصحة والسـالمة الوطنية بشـأن 
الوافدين من الدول التي سـجلت اصابات بمتحور 
«اوميكـرون»، وفيمـا اكـدت ان افتتـاح مطـار 
كركوك متوقف عىل بعض االمور الفنية،  كشـفت 

وزارة الصحـة عن اتخاذها إجـراءات جديدة بعد 
تسجيل إصابات بأوميكرون.وقال املتحدث باسم 
سـلطة الطريان املدنـي، جهاد الديـوان، يف حديث 
لـ»الزوراء»: ان سـلطة الطريان املدني مؤسسـة 
تنفيذيـة تنفذ ما يأتيها مـن تعليمات وتوجيهات 
مـن اللجنـة العليـا للصحـة والسـالمة الوطنية. 

مؤكدا: انه ال توجد حتى اآلن اي قرار بمنع السفر 
اىل الدول التي سجلت اصابات بمتحور اوميكرون 
او منع الوافدين من تلك الدول.واضاف: ان سلطة 
الطـريان املدنـي تنتظـر التعليمـات والتوجيهات 
الواردة من اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
بشـأن متحور اوميكرون. الفتـا اىل: ان االجراءات 

الوقائيـة املتبعة يف املطارات العراقية هي نفسـها 
املطبقة يف اغلب مطارات العالم، وهي جلب فحص 
(بي يس ار) من املسـافرين قبـل موعد الرحلة بـ 
٤٨ ساعة او ٧٢ ساعة، فضال عن التباعد وارتداء 

الكمامات وجود املراقبني يف الصاالت.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
اندلعـت مواجهـات عنيفة بـني املحتجني 
وقوات األمن السودانية قرب القرص الرئايس 
يف الخرطوم، امس األحد.واستخدمت قوات 
األمن مجددا الغاز املسيل للدموع والقنابل 
مـن  محتجـني  ملنـع  بكثافـة،  الصوتيـة 

الوصول إىل القرص وسط العاصمة.وقالت 
لجنـة أطباء السـودان املركزية إن محتجا 
قتـل يف مظاهرات، امس األحد، إثر إصابته 
يف عنقه بقنبلة غاز مسيل للدموع، لريتفع 
بذلك عـدد القتىل منـذ أحـداث ٢٥ أكتوبر 
املايض إىل ٦٢.وجاءت «مليونية الشـهداء» 

وإعـادة  العسـكري  االنقـالب  إلسـقاط 
الحكـم املدنـي، بالتزامن مـع ردود أفعال 
متباينة حول مبـادرة تبنتها األمم املتحدة 
للحـوار بـني فرقـاء األزمـة يف البالد.ومن 
أكثـر من نقطة بالخرطـوم، تجّمع اآلالف 
عنـد محطة باشـدار، جنوبـّي الخرطوم، 

وتوجهوا نحـو القرص الرئايس، لكن قوات 
مكافحة الشـغب تصدت لهـم عند مدخل 
شـارع القرص يف منطقة السـكة الحديد، 
وأطلقـت عليهـم الغـاز املسـيل للدمـوع 
بكثافـة والقنابل الصوتيـة، لتبدأ مواجهة 
بني الطرفني، اسـتخدم فيهـا املتظاهرون 

الحجـارة وإعـادة عبـوات الغـاز املسـيل 
للدموع تجاه الرشطة.وفرضت السلطات 
األمنيـة السـودانية إجـراءات مشـددة يف 
الخرطوم قبل ساعات من انطالق مليونية 

«الشهداء» إلسقاط االنقالب العسكري.
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ذي قار/ هادي الجوبرياوي:
زار االمـني العام ملنظمـة اوبك، محمـد باريكندو، املناطق 
االثريـة يف محافظـة ذي قار.وذكر بيـان لرشكة نفط ذي 
قار تلقتـه ”الزوراء“: ان ”مدير عـام رشكة نفط ذي قار 
املهندس، عيل خضري العبودي، استقبل األمني العام ملنظمة 
الـدول املصّدرة للنفط (أوبك) محمد باريكندو، يف زيارة إىل 
املحافظـة، ورافق العبـودي الوفد الزائـر يف جولة لإلطالع 
عىل مدينة أور األثرية بصحبة عدد من املسؤولني يف وزارة 
النفـط“ .وأعرب باريكندو، بحسـب البيان، عن سـعادته 
البالغـة بهذه الزيارة، لالطـالع عىل املواقـع األثرية ملدينة 
أور واالسـتفادة من املكان األسـطوري املقـدس“، مؤكًدا 
”اعتزازه بالتنسـيق مع وزارة النفط ومسـؤوليها لزيارة 
األماكن ذات الرمزية دينية ألتباع الديانات السماوية“ .من 

جهتـه، رّحب مدير عام رشكة نفـط ذي قار بزيارة األمني 
العـام ملنظمة (أوبـك)، مشـرياً إىل ”املكانـة الرفيعة التي 

يحتلها العراق يف نفوس مختلف الطوائف واألديان ”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
الرئاسـة  باسـم  املتحـدث  أعلـن 
قاسـم  الرئيـس  أن  الكازاخسـتانية 
توكاييـف بصـدد اإلعـالن عـن تشـكيلة 
الحكومـة الجديدة غدا الثالثاء ، وذلك بعد 
إقـاالت عىل خلفيـة االحتجاجات العنيفة 
التـي تشـهدها البالد.وأوضـح املتحـدث 
بريـك أوايل، يف بيان بثته قنـاة ”خرب 24“ 
الكازاخسـتانية: ”سيكون هناك تغيريات 
يف 11 يناير/كانون الثاني“، يف إشـارة إىل 
التعديل الحكومي.يف سـياق متصل، قالت 
لوكالـة  الكازاخسـتانية  الصحـة  وزارة 
”سبوتنيك“، امس األحد، إن أكثر من 160 

شـخًصا لقوا مرصعهم يف أعمال الشغب 
األخرية.وأوضحت الـوزارة: ”خالل أعمال 
الشغب قتل 164 شـخصا يف كازاخستان 
يف األيـام املاضيـة، وتـم تسـجيل معظم 
الضحايـا يف أملـا آتـا 103“، فيمـا قالـت 
الداخليـة الكازاخسـتانية، يف بيان، اليوم 
األحد، إنـه ”حتى اآلن، تـم اعتقال 5135 
شـخصا يف جميـع أنحاء كازاخسـتان“.

يذكـر أن كازاخسـتان تشـهد منـذ عـدة 
أيـام موجـة احتجاجـات بـدأت بمطالب 
اقتصادية تحولت الشـتباكات عنيفة بني 
املتظاهريـن وقوات األمن يف عدد من املدن 

بينها أملا آتا كربى مدن البالد.
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بغداد/ الزوراء:
صوت أعضاء مجلس النواب الجديد، 
امـس االحـد، عـىل اختيـار ”محمـد 
الحلبـويس“ رئيسـا للمجلـس لوالية 
جديـدة ثانيـة عـىل التـوايل بأغلبيـة 
األصـوات، فيمـا فـاز حاكـم الزاميل 
من التيـار الصدري بمنصـب النائب 
وشـاخوان  الربملـان،  لرئيـس  األول 
عبدالله نائباً ثانياً، يف جلسـة شهدت 
بـني  واملشـادات  الفـوىض  بعـض 
”التيـار“ و“االطار“، نقـل عىل اثرها 
املشـهداني  محمـود  السـن  رئيـس 
اىل املستشـفى، ليتسـلم بديلـه خالد 

الدراجي رئاسة الربملان مؤقتا.
ملجلـس  االعالميـة  للدائـرة  ووفقـا 
النـواب فأن النائـب محمد الحلبويس 
حصد أصوات 200 نائب، فيما حصل 
النائب محمود املشـهداني  منافسـه 
14 صوتـاً فقـط، يف حـني بلغت عدد 
اوراق الباطلـة 14 صوتـاً أيضاً.وفاز 
الحلبـويس، رئيسـاً ملجلـس النـواب 
لدورته الخامسـة باألغلبيـة املطلقة 
التصويـت،  األوىل مـن  الجولـة  مـن 
التصويـت  يف  نائبـاً   228 وشـارك 
لالختيـار بـني الحلبـويس ومحمـود 
املشـهداني.كما فـاز النائـب حاكـم 
الزامـيل من التيار الصـدري بمنصب 
النائـب األول لرئيس الربملان العراقي.

وصـوت اعضاء مجلـس النواب، عىل 
اختيـار النائـب عـن التيـار الصدري 
”حاكـم الزامـيل“ نائبـاً أوالً لرئيـس 
الجديدة.وحصـل   بدورتـه  املجلـس 
الزاميل عـىل 182 صوتاً، متفوقا عىل 
منافسـه  املرشـح الثانـي  للمنصب 
النائـب حميد عباس الشـبالوي الذي 
حصل عـىل 34 صوتاً فيمـا كان عدد 
صوتاً.وبعـد   11 الباطلـة  االوراق 

انتهـاء اجـراءات التصويـت ألختيار 
النائـب االول لرئيـس مجلس النواب، 
أعلنت الدائـرة االعالمية للمجلس، أن 
عدد املصوتـني ألختيـار النائب االول 
لرئيـس املجلس بلـغ 227 نائباً، كما 
بلغـت اوراق االقرتاع العـدد ذاته.كما 
انتخـب الربملـان، شـاخوان عبداللـه 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
املجلس.وجـاء  لرئيـس  ثانيـاً  نائبـاً 

انتخاب شاخوان عبدالله بعد تحصله 
عـىل 180 صوتـاً، مقابـل 33 صوتـاً 
ملنافسـته عـىل املنصـب رسوة عبـد 
الواحد، مـع 13 ورقـة باطلة.وبذلك 
تكتمـل هيئـة رئاسـة الربملـان، بعد 
انتخـاب محمـد الحلبـويس رئيسـاً، 
وحاكـم الزاميل نائباً أوالً وشـاخوان 
نائبا ثانيا.وترأس الجلسة بعد توقفها 
واستئنافها النائب خالد الدراجي أكرب 

األعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس 
الجلسـة املشـهداني بوعكـة صحية 
ورفـع الجلسـة مؤقتـا بعـد فوىض 
 ، الربملـان  جلسـة  وتدافع.وشـهدت 
امـس األحـد، حالة مـن الفوىض بعد 
أن أخفق يف اختيـار رئيس يف البداية.
وثـارت الفـوىض يف الجلسـة بعد أن 
الشـيعي  التنسـيقي  اإلطـار  أعلـن 
أنـه قـدم لرئيـس الربملـان املؤقت ما 

يفيد أنه الكتلة األكـرب يف املجلس، ما 
أشـعل خالفات بني الكتلـة الصدرية 
وبني التيار التنسـيقي وصلت إىل حد 
أن املشهداني  التدافع.وتناقلت أخبار 
ربمـا يكون قـد تعرض العتـداء من 
جانـب بعـض النواب.وقـال النائـب 
مثنـى أمـني مـن االتحاد اإلسـالمي 
الجلسة بشكل  الكردسـتاني: ”بدأت 
طبيعي برئاسـة رئيس السـن وتمت 

الدسـتوري“.وأضاف:  اليمـني  تأدية 
”بعدها تقدم اإلطار التنسيقي بطلب 
تثبيت كونهم الكتلة األكرب مشـريين 
إىل أن كتلتهـم مؤلفـة مـن 88 نائبا. 
عندهـا طلـب رئيس الربملـان املؤقت 
- األكرب سـنا - تدقيق هذه املعلومة، 
بعـض  وقـام  مداخـالت،  وحصلـت 
النواب باالعتداء عليه“.وبعدما سادت 
الفوىض لفرتة،استأنف مجلس النواب 

، جلسـته االفتتاحية للدورة الربملانية 
الخامسـة، امس األحد، برئاسة خالد 
الدراجي، وذلك بعد نقل رئيس السـن 
محمـود املشـهداني إىل املستشـفى.
وذكـرت الدائرة اإلعالميـة للمجلس، 
يف بيـان مقتضب : أن ”خالد الدراجي 
ترأس الجلسـة، بناء عـىل دعوة أمني 
عـام املجلس كبري السـن االحتياطي 
الثاني، لتويل إدارة الجلسة“.وأعلن إثر 
ذلك ترشـيح كل من محمد الحلبويس 
(37 مقعداً لكتلتـه) البالغ من العمر 
41 عامـاً، واملشـهداني مـن ”عزم“، 
لرئاسـة الربملـان، وفق بيـان للدائرة 
اإلعالميـة يف الربملان.وقـال الدراجـي 
إن املرشـحني لرئاسـة املجلس هما: 
محمد الحلبويس ومحمود املشهداني.
وانطلقت الجلسة يف وقت متأخر عن 
املوعـد املحدد لهـا بسـبب الخالفات 
بـني الكتـل السياسـية. وأدى النواب 
الجـدد اليمـني الدسـتورية ممهدين 
الطريق لرئيـس الجلسـة، وهو أكرب 
األعضـاء سـنا، لفتـح باب الرتشـح 
ملنصب رئيس الربملان ونائبيه.وشارك 
أعضـاء ”الكتلـة الصدريـة“، وهـي 
الفائـزة بالعدد األكرب مـن املقاعد يف 
االنتخابـات الربملانيـة األخـرية، وهم 
يرتـدون األكفـان، فيمـا دخـل نواب 

”امتداد“ اىل الربملان بـ“توك توك“ ”.
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بغداد/ الزوراء:
منح  إيقاف  االحد،  امس  الرتبية،  وزارة  قررت 
باالنتساب  والتالميذ  للطلبة  السماح  موافقات 
الوزارة  السنة.وقالت  نصف  امتحانات  لقرب 
منه:  نسخة  عىل  «الزوراء»  حصلت  وثيقة  يف 
املتضمن  الوزير  مكتب  كتاب  اىل  «استنادا  انه 
والتالميذ  للطلبة  السماح  ايقاف منح موافقات 
باالنتساب لعدم الجدوى منها، وذلك لقرب اجراء 
 -٢٠٢١) الدرايس  للعام  السنة  امتحانات نصف 
الخاصة  السجالت  تنظيم  اجل  ومن   (٢٠٢٢

باملدارس للطلبة والتالميذ».

@pb‘œaÏæa@|‰fl@—”Ïm@ÚÓi6€a
Új‹�‹€@lbèn„¸bi
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بغداد/الزوراء:
من  والخصويص  األجرة  مركبات  أصحاب  االحد،  امس  العامة،  املرور  مديرية  حذرت 
التالعب باألرقام التعريفية للسيارات، للتهرب من الغرامات واملخالفات املرورية.وقال 
مدير إعالم مديرية املرور العامة، العميد حيدر كريم، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن 
”التالعب بأرقام السيارات، التي تعد هوية املركبة التعريفية، يعد مخالفة لكل األعراف، 
الجهات  القضية عىل  وإحالة  املركبة  إىل حجز  املرور  قبل مفارز  وسيؤدي رصده من 
”اإلجراءات  أن  كريم  املخالف“.وأضاف  بحق  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  املختصة 
املرور عىل  أن ”رجال رشطة  أحداً“، مبيناً  املتالعب ال تستثني  املتخذة بحق  القانونية 
التالعب هو  ”الهدف من  أن  وأوضح  بها“.  التالعب  اللوحات حال  ودراية بجميع  علم 
التهرب من رصد املركبة املخالفة، عرب وضع األصباغ أو الطني عىل لوحة األرقام لتظهر 

مختلفة عما هي عليه“ . 

@‚b”ä˛bi@k«˝n€a@Êdìi@äâ•@äÎãæa
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الزوراء/ حسني فالح:

أنها  املدني  الطريان  سلطة  أعلنت 

تنتظر تعليمات اللجنة العليا للصحة 

الوافدين  بشأن  الوطنية  والسالمة 

اصابات  سجلت  التي  الدول  من 

بمتحور ”اوميكرون“، وفيما اكدت 

ان افتتاح مطار كركوك متوقف عىل 

الفنية،  كشفت وزارة  بعض االمور 

الصحة عن اتخاذها إجراءات جديدة 

بعد تسجيل إصابات بأوميكرون.

وقال املتحدث باسم سلطة الطريان 

حديث  يف  الديوان،  جهاد  املدني، 

الطريان  سلطة  ان  لـ“الزوراء“: 

ما  تنفذ  تنفيذية  مؤسسة  املدني 

وتوجيهات  تعليمات  من  يأتيها 

العليا للصحة والسالمة  اللجنة  من 

حتى  توجد  ال  انه  مؤكدا:  الوطنية. 

اآلن اي قرار بمنع السفر اىل الدول 

بمتحور  اصابات  سجلت  التي 

اوميكرون او منع الوافدين من تلك 

الدول.

املدني  الطريان  سلطة  ان  واضاف: 

والتوجيهات  التعليمات  تنتظر 

للصحة  العليا  اللجنة  من  الواردة 

متحور  بشأن  الوطنية  والسالمة 

االجراءات  ان  اىل:  الفتا  اوميكرون. 

الوقائية املتبعة يف املطارات العراقية 

هي نفسها املطبقة يف اغلب مطارات 

(بي يس  العالم، وهي جلب فحص 

ار) من املسافرين قبل موعد الرحلة 

فضال  ساعة،   72 او  ساعة   48 بـ 

عن التباعد وارتداء الكمامات وجود 

املراقبني يف الصاالت.

وبشأن مطار كركوك، قال الديوان: 

اآلن موعد محدد  انه ال يوجد حتى 

املطار  ان  مؤكدا:  املطار.  الفتتاح 

جاهز لالفتتاح ولم تبق سوى بعض 

االجراءات الفنية واجراءات السالمة 

التعليمات  تطبيق  يتطلب  ألنه 

الدولية  املنظمة  من  الصادرة 

جاهزا  يكون  لكي  املدني  للطريان 

افتتاحه  فرتة  ان  واوضح:  تماما. 

تستغرق اقل من سنة.

الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 

اتخاذها إجراءات جديدة بعد تسجيل 

إصابات بمتحور أوميكرون.

العامة  الصحة  دائرة  مدير  وقال 

يف  األمري،  عبد  رياض  الوزارة،  يف 

ترصيح صحفي: إن ”وزارة الصحة 

تسجيل  املايض،  الخميس  أعلنت، 

حاالت إصابة بأوميكرون من خالل 

يجريه  الذي  الجيني  التتبع  فحص 

يف  املركزي  العامة  الصحة  مخترب 

الفحص  ”هذا  أن  مبيناً  بغداد“. 

والتحورات  السالالت  ملتابعة  هو 

املوجودة يف العراق بشكل دوري“.

حاالت   5 رصد  ”تم  أنه  وأضاف 

دهوك  من  بأوميكرون  إصابة 

وبعض األجانب يف البعثات األجنبية 

أن  إىل  مشرياً  بغداد“،  يف  املوجودة 

اىل محافظة  اثنني عادا  ”مسافرين 

عائلتهما،  يف  الوباء  ونرشا  دهوك 

ألجانب  إصابات  تسجيل  تم  فيما 

املتحدة  الواليات  من  مقبلني 

االمريكية“.

تراقب  الصحة  ”وزارة  أن  وتابع 

الوضع الوبائي من ناحية اإلجراءات 

مع  نتخذها،  سوف  التي  الوقائية 

الخارج  من  املقبلني  متابعة  تشديد 

املدارس“،  يف  الصحية  والرقابة 

يتضمن  كتاباً  عممنا  ”اننا  موكداً 

الحاالت  عىل  الفحوصات  زيادة 

املشكوك فيها“.

ويف وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة 

باملتحور  إصابة  حاالت   5 تسجيل 

أوميكرون ملسافرين عائدين.

”تّم  إنه   : بيان  يف  الوزارة  وقالت 

باملتحور  إصابة  حاالت  تسجيل 

من  العائدين  من  لعدد  أوميكرون 

فحوصات  خالل  من  وذلك  السفر، 

التتبع الجيني التي يجريها  مخترب 

الصحة العامة املركزي يف بغداد“.

5 حاالت  ”تّم تسجيل  انه  وأضافت 

دهوك  محافظة  من  أوميكرون 

األجانب يف  الدبلوماسيني  وعدد من 

بغداد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:

االقتصادي  املجال  يف  مختصون  أكد 

ان انشاء املدن الصناعية من املمكن 

تقفز  اقتصادية  ثورة  يحدث  ان 

توفري  رشيطة  الخاص  بالقطاع 

الغطاء القانوني واالمني واللوجستي 

للمستثمرين.

املؤسسات  بإدارة  املختص  وقال   

حديث  يف  جبار،  عيل  االزمات،  يف 

تكلمنا  ”إذا  اننا  لـ“الزوراء“: 

واالرقام  االقتصادي  الفكر  بلغة 

الصناعية  املدن  فأهمية  االقتصادية 

البلد  ان  بحكم  للعراق  جدا  كبرية 

املمكن  ومن  املسألة،  لهذه  يفتقد 

عملية  يف  ثورة  املدن  هذه  تكون  ان 

حركة  واحداث  االقتصادي  النهوض 

بصورة  الخاص  بالقطاع  عمل 

االعداد  يتم  ان  برشط  جدا  كبرية 

اقتصاديا  لها باسرتاتيجيات سليمة 

ومهنيا، واالخذ بتجارب الدول مثلما 

والسعودية  باإلمارات وعمان  حصل 

واالردن“.

 واستدرك ”لكن ما يصدر من وزارة 

الصناعة واملؤسسات الحكومية منذ 

يتجاوز  لم  اآلن  حد  اىل   2005 عام 

هو  دليل  وخري  االعالنات،  مرحلة 

اكثر  يف  الوزراء  رئاسة  بني  االتفاق 

من مرحلة مع االردن إلنشاء مدينة 

العراقية  الحدود  عىل  صناعية 

االعالنات  حد  تتجاوز  ولم  االردنية 

واخذ الصور“.

واكد ان ”العراق بحاجة كبرية لهذه 

عوامل  تتوفر  ان  يجب  لكن  املدن 

القوانني  منها  الشأن،  بهذا  كبرية 

التي تحمي املصانع واملستثمرين يف 

التي  هذه املدن وايضا توفري الطاقة 

من  يشكو  فالعراق  املعامل،  تشغل 

مسألة امدادات الطاقة، وايضا نحن 

املهارة“،  العاملة  االيادي  اىل  بحاجة 

قوة  يمتلك  العراق  ان  ”مع  الفتا 

عاملة كبرية جدا ونسبة بطالة عالية 

جدا إال ان املشكلة يف االيادي العاملة 

املاهرة املتمرسة يف انواع التكنلوجيا 

والصناعات الحديثة“. 

 وعن املدة الالزمة إلنشاء هذه املدن، 

حسب  املدن  هذه  عادة  ”تنشأ  قال 

فيها،  تتخصص  التي  الصناعة 

اوقات  اىل  املصانع ال يحتاج  وانشاء 

كبرية جدا، ومن املمكن انجازها من 

سنتني اىل خمس“.

وأشار اىل اننا ”يمكن ان نشهد قفزة 

كبرية لو تم العمل بهذا االمر وامامنا 

تجربة السعودية فهي يف عام 1995 

صناعية  مدن  خمس  تملك  كانت 

أما  ايرادات ليست عالية،  وبمعدالت 

مدينة   28 من  اكثر  تملك  فهي  اآلن 

من  بالسعودية  قفزت  جدا  ضخمة 

الدول  اىل  النامية  الدول  مصاف 

.“G20 الصناعية

يتم وتحدث  ان  ان ”هذا يمكن  واكد 

قفزة بالحركة الصناعية واالقتصادية 

خالل  من  العراق  يفتقدها  التي 

وهذا  الصناعية،  املدن  اسرتاتيجية 

صحيحة  ارادة  اىل  يحتاج  املوضوع 

كيفية  هو  واالهم  سليم،  وتخطيط 

للبنى  والتأسيس  واالعداد  تنفيذه 

ترشيعات  وضع  كذلك  التحتية، 

والصناعي  املستثمر  تحمي  قانونية 

ذلك  اىل  اضف  مصنعا،  ينشئ  الذي 

تساعد  التي  املرصفية  املنظومة 

املايل“،  التبادل  عملية  عىل  الرشكات 

مشددا ”واالهم حماية هذه املناطق 

قانونيا وامنيا من تدخالت العصابات 

او املافيات االقتصادية ”.

الخبرية  اكدت  جانبها،  من 

ان  سميسم:  سالمة  االقتصادية، 

الصناعية  املدن  انشاء  ”قضية 

الدولة ال تمتلك  إذا كانت  مهمة جدا 

هذا  توفر  حتى  املالية  االمكانات 

بجانب  تستعني  االقل  وعىل  اليشء، 

من االستثمار الخاص سواء كان هذا 

اجنبيا وتحاول  او  االستثمار عراقيا 

انعاش  سبيل  يف  منه  تستفيد  ان 

قطاع الصناعة“. 

اننا  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  وقالت   

يف  الخطوة  هذه  ان  من  الرغم  ”عىل 

اننا  إال  رشوطها  نعرف  وال  بدايتها 

تحرك  حتى  جيدة  تكون  ان  نأمل 

هذا القطاع، وبالتايل تمتص البطالة 

تفرض  رشوطا  وضعت  إذا  السيما 

وليست  الوطنية  العمالة  استخدام 

العمالة االجنبية الرخيصة من رشق 

اسيا“.

 واشارت اىل ان ”انشاء املدن يتوقف 

وحجمه،  االستثمار  نوعية  حسب 

جدا  كبرية  الصناعية  املدن  وبعض 

يف  هي  عموما  لكن  وقتا،  تأخذ 

اربع  اىل  السنتني  بني  ترتاوح  اغلبها 

سنوات“.

اثارها  نلمس  ان  ”يمكن  واكدت   

بتشغيل  والبدء  العمالة  تشغيل  بعد 

القطاعات  وهذه  البناء،  قطاعات 

كثرية  ملحقة  قطاعات  بها  ترتبط 

اقتصاد  كخرباء  عليها  نطلق 

النه  الكبري“،  القطاعي  بـ“التشابك 

اولية  ومواد  نقل  قطاع  اىل  يحتاج 

كالحديد واالنشائية، وكلها سيكون 

يفعل  قطاع  فكل  طلب،  عليها 

وبالتايل نشهد حركة  االخر،  القطاع 

يف السوق“. 

يف  الصناعية  املدن  هيئة  مدير  وقال 

محمد،  عواد  حامد  الصناعة،  وزارة 

يف ترصيح صحفي سابق: إن ”هناك 

دعوات من الدول اإلقليمية والعربية 

إلنشاء مدن صناعية جديدة كإيران 

والسعودية والكويت ومرص وسوريا 

وتركيا“. 

وفود  مع  لقاءات  ”إجراء  إىل  وأشار 

األسبوعني  خالل  الدول  تلك  أغلب 

الصناعية  املدن  مؤتمر  يف  املاضيني 

بهذا  للتباحث  سوريا  يف  عقد  الذي 

تركيا  مع  اللقاء  جرى  فيما  الشأن، 

شمال  يف  اقتصادية  مدينة  إلنشاء 

بني  الفاصلة  الحدود  عىل  العراق 

البلدين“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
التحالف  مع  التعاون  مرحلة  ان  األحد،  امس 
املشورة  تقديم  القتايل  دوره  انتهاء  بعد  الدويل 
األملانية،  الدفاع  وزيرة  اشارت  فيما  والتدريب، 
كريستني المربخت، استعداد بالدها االستمرار 
تحددها  التي  األولويات  وفق  العراق  بدعم 
الحكومة العراقية، اعلن سفري االتحاد االوروبي 
إىل  تهدف  سنوات  لسبع  تمتد  أوروبية  خطة 

تقديم الدعم املؤسساتي للعراق.
الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
وزيرة  استقبل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
والوفد  المربخت  كريستني  األملانية  الدفاع 
يف  رحب  ”الكاظمي  ان  مبينا  لها“،  املرافق 
نقل  وأبلغها  الضيف،  بالوزيرة  اللقاء  مستهل 

تحياته إىل املستشار األملاني“.
الثنائية  العالقات  أهمية  ”عىل  الكاظمي  واكد 
بني البلدين يف مختلف املجاالت والسيما املجال 
إىل  مشريا  واالستخباري“،  والعسكري  األمني 
”الدور الكبري الذي تؤديه أملانيا ضمن التحالف 
اإلرهابية،  داعش  عصابات  ملحاربة  الدويل 
جيوب  تواجد  استمرار  مع  تطويره،  وأهمية 
تعزيز  وأيضاً  العراقية،  األرايض  عىل  إرهابية 

النجاحات التي تحققها القوات العراقية“.
وبني أن ”املرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف 
الدويل بعد انتهاء دوره القتايل يف العراق تتطلب 
أملانيا، يف  العمل بجد مع الرشكاء يف مقدمتهم 
للقوات  والتدريب  واملشورة  الدعم  توفري  إطار 
الجيش  الخصوص  وجه  وعىل  العراقية، 
حماية  يف  العراق  لقدرات  تعزيزا  العراقي، 

اراضيه ومؤسساته الديمقراطية“.
األملانية  الدفاع  وزيرة  أشادت  جانبها،  من 

العراقية يف  التي حققتها الحكومة  باإلنجازات 
مجال محاربة اإلرهاب، وأكدت ”استعداد أملانيا 
التي  األولويات  وفق  العراق  دعم  باستمرار 

تحددها الحكومة العراقية“.
العراقية  ”للحكومة  شكرها  عن  وعّربت 
ملعالجتها قضية العراقيني العالقني عىل الحدود 
عىل  وتشجيعهم  األوروبي،  لالتحاد  الرشقية 

العودة للعراق“.
يف غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء، 

مصطفى الكاظمي، امس األحد، سفري االتحاد 
والوفد  فاريوال،  فيليه  العراق،  لدى  األوروبي 

املرافق له.
بيان  يف  اللقاء  خالل  الكاظمي،  السيد  وقال 
ملكتبه االعالمي تلقته ”الزوراء“: إن املشرتكات 
تفتح  األوروبي  باالتحاد  العراق  تجمع  التي 
املستقبل، ووصف  يف  التعاون  املزيد من فرص 
األوروبي  االتحاد  دول  مع  العالقات  سيادته 

بأنها عالقات اسرتاتيجية طويلة األمد.
للكاظمي  التهنئة  فاريوال،  السفري،  وحمل 
قائمة  من  اسمه  رفع  يف  العراق  نجاح  عىل 
الدول عالية املخاطر يف مجال تمويل اإلرهاب، 
عىل  دليالً  اإلنجاز  ذلك  وعّد  األموال،  وغسيل 
الفساد،  مكافحة  مجال  يف  الكاظمي  نجاح 
واملرصفية  املالية  اإلجراءات  سالمة  وعىل 
مؤكداً:  إصالحها،  جهود  وفاعلية  العراقية 
أكرب  لدرجة  الطريق  ستمهد  الخطوة  هذه  أن 
العراق  بني  واالستثماري  التجاري  التبادل  من 

والدول األوروبية.
الدور  وأشار سفري االتحاد األوروبي إىل تنامي 
خطة  إىل  الفتاً  للعراق،  اإليجابي  اإلقليمي 
تقديم  إىل  تهدف  سنوات  لسبع  تمتد  أوروبية 
الدعم املؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير 

الكفاءات املالية وعمل البنك املركزي العراقي.

بغداد/ الزوراء:

أسعد  البرصة  محافظ  قدم 

االنبار  ومحافظ  العيداني، 

امس  الدليمي،  فرحان  عيل 

األحد، اِستقالتهما من الربملان 

العراقي.

وثيقة  يف  العيداني،  وقال 

”نزوالً  إنه  ”الزوراء“:  تلقتها 

محافظة  جماهري  رغبة  عند 

استمرارنا  لغرض  البرصة، 

ولتحقيق  املحافظة  إدارة  يف 

حقوق  ولضمان  االستقرار 

اإلدارية  الناحية  املحافظة من 

املحكمة  وملصادقة  والربملانية 

االتحادية عىل النتائج النهائية 

لصدور  ووفقاً  لالنتخابات، 

 66 املرقم  الجمهوري  املرسوم 

املتضمن دعوة أعضاء الربملان 

للدورة  النواب  مجلس  يف 
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من  استقالتي  أقدِّم  فإنني   ،

عضوية مجلس النواب“.

وأضاف أّنه ”ال مانع لدّي وفق 

ألقرب  استبدايل  من  القانون 

املرشحني الخارسين يف الدائرة 

محافظة  يف  األوىل  االنتخابية 

البرصة“.

قّدم محافظة  ذلك،  يف غضون 

حميد  فرحان  عيل  األنبار، 

الفائز  املرشح  الدليمي، 

الترشيعية  االنتخابات  يف 

االول،  ترشين  يف  جرت  التي 

الربملان  استقالته من عضوية 

حميد  احمد  املرشح  لصالح 

رشقي فرحان العلواني.

صادرة  وثيقة  وبحسب 

االنتخابات  مفوضية  عن 

اإلدارة  رئيس  بتوقيع  مذيلة 

فرحان  عباس  االنتخابية 

مجلس  إىل  ومعنونة  حسن، 

مرشح  موضوع  تحت  النواب 

رشيف  حميد  احمد  فإن  بديل، 

عيل  ييل  العلواني  فرحان 

فرحان حميد الدليمي.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، حالة الطقس لألسبوع الحايل، 

فيما توقعت تساقط أمطار وانخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً اليوم.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم االثنني يف 

إىل غائم مع تساقط أمطار  املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً 

الغربية منها لتشمل أغلب أقسامها بعد الظهر،  ابتداًء من االقسام 

بتساقط  مصحوباً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما 

أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً كما تتساقط 

الطقس  الجنوبية سيكون  املنطقة  الجبلية، ويف  أقسامها  الثلوج يف 

متعددة  أماكن  يف  خفيفة  أمطار  تساقط  غائم مع  إىل  جزئياً  غائماً 

يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  ليالً،  منها 

عن  درجات  بضع  ستنخفض  بينما  والجنوبية،  الوسطى  االقسام 

اليوم السابق يف القسم الشمايل من البالد“.

إىل  الثالثاء سيكون غائماً جزئياً  أن ”طقس يوم غد  البيان  وأضاف 

يتحسن  منها  متعددة  أماكن  يف  خفيفة  أمطار  تساقط  مع  غائم 

تدريجياً يف املنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس املنطقة الشمالية 

تتساقط  كما  احياناً  رعدية  تكون  أمطار  بتساقط  مصحوباً  غائماً 

الثلوج يف أقسامها الجبلية، يف حني سيكون طقس املنطقة الجنوبية 

متفرقة  أماكن  يف  خفيفة  أمطار  لتساقط  فرصة  مع  جزئياً  غائماً 

منها، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف جميع 

مناطق البالد“.

الوسطى  املنطقة  يف  سيكون  االربعاء  يوم  ”طقس  أن  إىل  وأشار 

غائم  واحياناً  جزئي  غائم  اىل  ليالً  يتحول  الغيوم  بعض  مع  صحواً 

كما يتشكل الضباب يف الصباح الباكر يزول تدريجياً، بينما سيكون 

أمطار  تساقط  مع  غائم  إىل  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس 

يزول  الباكر  الصباح  يف  الضباب  يتشكل  كما  الرشقية  اقسامها  يف 

بعض  مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  وسيكون  تدريجياً، 

بعموم  السابق  اليوم  عن  قليالً  سرتتفع  الحرارة  ودرجات  الغيوم، 

البالد“.

الوسطى  املنطقة  يف  املقبل،  الخميس  يوم  ”طقس  أن  إىل  ولفت 

املنطقة  طقس  سيكون  بينما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون 

الشمالية غائماً جزئياً إىل غائم مع تساقط أمطار يف أماكن متعددة 

منها تكون رعدية احياناً، يف حني سيكون طقس املنطقة الجنوبية 

صحواً إىل غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة يف اقسامها 

السابق  اليوم  عن  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  الرشقية، 

بعموم البالد“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
اندلعـت مواجهات عنيفة بـني املحتجني 
وقـوات األمـن السـودانية قـرب القرص 

الرئايس يف الخرطوم، امس األحد.
واسـتخدمت قـوات األمـن مجـددا الغاز 
املسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، 
ملنـع محتجـني مـن الوصـول إىل القرص 

وسط العاصمة.
وقالت لجنة أطباء السـودان املركزية 
إن محتجـا قتـل يف مظاهـرات، امس 
األحـد، إثـر إصابتـه يف عنقـه بقنبلة 
غاز مسـيل للدموع، لريتفع بذلك عدد 
القتـىل منذ أحـداث 25 أكتوبر املايض 

إىل 62.
وجـاءت ”مليونيـة الشـهداء“ إلسـقاط 
االنقالب العسكري وإعادة الحكم املدني، 
بالتزامـن مـع ردود أفعـال متباينة حول 
مبـادرة تبنتها األمم املتحـدة للحوار بني 

فرقاء األزمة يف البالد.
ومن أكثـر من نقطة بالخرطـوم، تجّمع 
جنوبـّي  باشـدار،  محطـة  عنـد  اآلالف 
الخرطوم، وتوجهوا نحو القرص الرئايس، 
لكـن قوات مكافحة الشـغب تصدت لهم 
عنـد مدخـل شـارع القـرص يف منطقـة 
السـكة الحديـد، وأطلقـت عليهـم الغاز 

املسيل للدموع بكثافة والقنابل الصوتية، 
لتبدأ مواجهة بني الطرفني، استخدم فيها 
املتظاهرون الحجارة وإعادة عبوات الغاز 

املسيل للدموع تجاه الرشطة.
السـودانية  األمنية  السـلطات  وفرضـت 
إجراءات مشددة يف الخرطوم قبل ساعات 

من انطالق مليونية ”الشـهداء“ إلسقاط 
االنقالب العسكري.

وكان عضو مجلس السـيادة عبد الباقي 
الزبـري قـد تعهـد خـالل اجتمـاع أمنـي 
ترأسـه السـبت، بعـدم اسـتخدام العنف 
ضد املحتجـني ومحاسـبة أي ”نظامي“ 

يـدان بعمليـات نهـب أو سـلب، كما أكد 
الحرص عىل عدم اسـتخدام العنف داخل 
ضـد  الصحيـة  واملرافـق  املستشـفيات 

املتظاهرين السلميني.
وبعد أقل من 24 سـاعة عـىل دعوة األمم 
املتحدة األطـراف السـودانية للجلوس يف 

حـوار لحل األزمـة التي تعصـف بالبالد، 
انطلقـت مسـريات جديـدة يف الخرطـوم 

وأكثر من 20 مدينة أخرى، األحد.
وحسـبما أفـادت مصادر ”سـكاي نيوز 
عربيـة“، فقـد وصلت مواكـب املحتجني 
يف الخرطـوم إىل شـارع القـرص الرئايس، 
للمطالبة بانسـحاب الجيـش من الحياة 
السياسية وإفساح الطريق أمام حكومة 

من املدنيني.
ورغم اإلجراءات األمنية املشـددة وإغالق 
الجسـور الرئيسـية الرابطـة بـني مـدن 
العاصمـة الثـالث، الخرطـوم وأم درمان 
إىل  السـودانيني  آالف  خـرج  وبحـري، 
الشـوارع، يف مشـهد متكـرر عـىل مـدار 

األسابيع املاضية.
الجديـدة،  املسـريات  انطـالق  وقبيـل 
أخلت سـلطات األمن املناطق واألسـواق 
القريبـة من محيط القـرص الرئايس من 
املارة، وأمرت أصحـاب املحالت بإغالقها 

والخروج من املنطقة.
وأكـد تجمع املهنيـني السـودانيني، الذي 
قـاد احتجاجـات أدت إىل إطاحـة نظـام 
عمر البشـري عام 2019، رفضه للمبادرة 
التي أطلقها فولكر بريتس املمثل الخاص 

لألمني العام لألمم املتحدة يف السودان.

وقال التجمع يف بيان إن املبادرة ”تسـعى 
املجلـس  مـع  التطبيـع  تجـاه  للدفـع 
العسـكري“، مشـريا إىل أن ”حـل األزمة 
يكمـن يف إسـقاط السـلطة العسـكرية 

وتقديم عضويتها للعدالة“.
وفيمـا رحبت بعـض الحركات املسـلحة 
باملبادرة وأعلن البعـض القبول املرشوط 
بهـا، رفضتهـا حركة عبـد الواحد محمد 
نـور غـري املوقعة عـىل اتفـاق السـالم، 
واعتربتهـا خطوة عـىل طريق دعم الخط 

”االنقالبي“.
وتعمقت األزمة السياسية يف السودان قبل 
أيام، مع اسـتقالة عبد اللـه حمدوك من 

رئاسة الحكومة تحت ضغط الشارع.
والسـبت قالت األمم املتحدة إنها ستدعو 
القادة العسـكريني واألحزاب السياسـية 
والفصائل السودانية األخرى للمشاركة يف 
مناقشـات، تهدف إىل إنهاء أزمة اشتعلت 
مع إطاحـة الجيش املكـون املدني يف 25 

أكتوبر املايض.
ونجحت وسـاطة األمم املتحدة عىل مدى 
األسابيع التي أعقبت تحركات الجيش يف 
إعادة حمدوك إىل منصبه، لكن اسـتقالته 
األسـبوع املايض زادت الغمـوض املحيط 
السـيايس، وفـرتة  السـودان  بمسـتقبل 

انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات 
عام 2023.

وأطلقـت لجـان املقاومة يف أحيـاء املدن 
السـودانية وأحزاب سياسـية وجماعات 
أخـرى مطالبـة بالديمقراطيـة، حملـة 
احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار 
”ال تفاوض“، وأودت حمالت شنتها قوات 
األمـن عـىل املحتجني بحياة 60 شـخصا 

عىل األقل.
وقـال بريتـس يف بيـان أعلن فيـه إطالق 
العملية السياسـية الجديـدة: ”لم تنجح 
كل التدابـري التـي تم اتخاذهـا حتى اآلن 
يف اسـتعادة مسـار التحول الـذي يحقق 

تطلعات الشعب السوداني“.
وتابـع: ”لـم يسـهم العنف املتكـرر ضد 
املتظاهريـن السـلميني عقـب االنقـالب 
سـوى يف تعميـق انعـدام الثقـة بـني كل 

األحزاب السياسية يف السودان“.
وجـاء يف بيـان األمـم املتحدة أنه سـتتم 
دعـوة كل أصحـاب املصلحة الرئيسـيني 
مـن املدنيـني والعسـكريني، بمـا يف ذلك 
الحركات املسـلحة واألحزاب السياسـية 
واملجتمع املدنـي واملجموعات النسـائية 
ولجـان املقاومـة، للمشـاركة يف العملية 

السياسية.

طرابلس/متابعة الزوراء:
 قالـت مصـادر ليبية مطلعـة إن املستشـارة 
األممية، ستيفاني ويليامز، تعمل عىل استخدام 
لجنـة خارطـة الطريـق التـي شـكلها رئيس 
مجلس النواب املكلف، فـوزي النويري، إللغاء 

مرشوع االنتخابات الرئاسية والربملانية.
وأضافـت املصـادر أن ويليامـز اجتمعـت قبل 
ساعات من عقد اجتماع عرب تطبيق ”زوم“ مع 
ممثيل دول بريطانيا وإيطاليا وأملانيا والواليات 
املتحدة وفرنسـا، بخالد املرشي، رئيس مجلس 
الدولة، وسـبقت هذا االجتمـاع أيضا بلقاء مع 
أعضاء لجنـة خارطة الطريـق التابعة ملجلس 

النواب.
وجدد املرشي رفضه املطلق إلجراء االنتخابات، 
معتربًا أن الحل يف استفتاء عىل مسودة الدستور 
التي ترفضها املنطقة الرشقية بأكملها كما أن 
املكونات الثقافية من األمازيغ والتبو والطوارق 

امتنعت عن املشاركة يف إعدادها.
يف  الدسـتور  يسـقط  أن  مراقبـون  ويتوقـع 
االستفتاء إذا ما تم إجراؤه عىل قاعدة األقاليم، 
وهو ما يعني إعادته إىل هيئة صياغة الدستور 
التي سـتكون مطالبة بتعديل البنود املرفوضة 
مـن إقليـم برقـة (املنطقـة الرشقيـة)، وقـد 
تسـتغرق هذه العملية سنوات.وبحسـب ذات 
املصـادر تفضل بعـض الـدول العربيـة وعدد 
مـن األعضـاء الدائمني بمجلس األمـن الرتكيز 
عىل وضع تاريـخ جديد لالنتخابات الرئاسـية 
والربملانيـة وقبـل كل ذلـك معالجـة املشـاكل 
القانونيـة مـن تزويـر املسـتندات والشـهائد 
العلميـة التـي منعـت عمـاد السـائح رئيـس 
املفوضية العليـا لالنتخابات من إعالن القائمة 
النهائية للمرتشـحني.ويعتقد مراقبون للوضع 
يف ليبيـا أن تحركات املستشـارة األممية وعدم 
تحديدهـا لرؤيـة واضحة وإرسـالها رسـائل 
مختلفـة عقـب كل اجتمـاع تقـوم به سـوف 
يدفعهـا لالصطـدام بموقـف املجتمـع املدني 
الليبـي الـذي بـدأ يعلـو صوتـه بعـد مظاهرة 
يف مدينـة طـربق طالـب فيها نشـطاء بإجراء 
االنتخابات وعدم تشكيل سلطة مؤقتة جديدة 
وعـدم عقـد أّي صفقة سياسـية تضمن بقاء 
األجسام السياسـية الحالية.وتوقعت املصادر 
أن تقابـل تحركات ويليامز أيضا برفض بعض 
النيابيـة والرئاسـية  املرتشـحني لالنتخابـات 
الذيـن بدأوا يف التكتل سياسـيا لدعـم خيارات 
إجـراء االنتخابـات دون تأخري وإزالـة عوائق 
عدم إجرائها، الفتة إىل أن بعض أعضاء مجلس 
النـواب يف طـربق لـن يدعموا مخرجـات لجنة 
خارطـة الطريق التـي عىل ما يبـدو تتحرك يف 
اتجاه واحد وهو إعالن فشـل إجراء االنتخابات 
وإعـادة تشـكيل السـلطة التنفيذيـة وتحديد 
موعد لالسـتفتاء عىل مرشوع الدستور.وتأتي 
تحركات ويليامـز تزامنا مع إحياء مفاوضات 
بني الربملان ومجلس الدولة وسط توقعات بأن 
هـذا التقارب سيسـهل إنهـاء رشعية حكومة 
عبدالحميـد الدبيبـة الـذي يتمسـك بالبقاء يف 

السلطة.
وقـال عضـو املجلـس مـوىس فـرج إن هناك 
تواصال بـني مجليس الدولة والنـواب يهدف إىل 

التوافـق حول آليـات عمل إلنجاز االسـتحقاق 
الدسـتوري، واسـتكمال بقية االسـتحقاقات 

الوطنية عىل أساسه.
وأضاف فرج يف ترصيحـات إعالمية محلية أن 
مجلـس النـواب أدرك أنه ال بديـل عن الرشاكة 
الوطنيـة يف معالجة االنسـداد السـيايس الذي 
تواجهـه العملية السياسـية، بعـد تعثر إجراء 
االنتخابـات بالقوانـني التـي أصدرهـا مجلس 

النواب منفردا.
وأشـار فـرج إىل أن املـرسح السـيايس الليبـي 
يشـهد حراكا نشطا ينبغي التفاعل معه بوعي 

دون تشاؤم؛ بعيدا عن اإلفراط يف التفاؤل.
ويقول مراقبون إن هناك قناعة لدى األوسـاط 
الليبية والدولية باستحالة إجراء االنتخابات وأن 
ما يشغل تلك األوسـاط اآلن لم يعد االنتخابات 
التي باتت يف طي التأجيل، بل تشـكيل سـلطة 

تنفيذية جديدة أو بقاء حكومة الدبيبة.
ويقـول هـؤالء املراقبون إن الرصاع السـيايس 
تبقـى  جديـد  مـن  الحـرب  انـدالع  وخطـر 
سـيناريوهات قائمة يف ظل اسـتمرار التنافس 
الدويل عـىل ليبيا وعـدم التوصـل إىل تفاهمات 
بني القوى الكـربى وخاصة روسـيا والواليات 
املتحدة.وزادت حـدة تلك االنقسـامات مؤخرا 
مع بـروز توجـه بريطانـي معـارض للتوجه 
األمريكـي. وظل املوقف الربيطانـي واألمريكي 
لسـنوات موحـدا حـول ليبيـا. ويف حـني تربز 
مـؤرشات بشـأن عـدم ارتيـاح بـني حكومـة 
الدبيبة واإلدارة األمريكية حيث لم يجر أّي لقاء 
بني رئيس الحكومة وأّي مسـؤول أمريكي عدا 
السـفري الذي يبعث برسائل تعزز ما يرّوج من 
أنباء بشـأن برود العالقات بني الطرفني، ترص 
بريطانيـا عىل دعم الدبيبة ورفض تشـكيل أي 

سلطة ”موازية“.
وكان السـفري األمريكي أكد خـالل لقاء جمعه 
بالدبيبة أن عىل الراغبني يف الرتشح لالنتخابات 
االسـتقالة وعدم خـوض حملتهـم االنتخابية 
انطالقـا مـن مناصبهـم. وهو ما اعتـرب دعما 
أمريكيـا غري مبارش لتشـكيل سـلطة تنفيذية 
جديدة.ويقـول مراقبـون إن تعيني سـتيفاني 
ويليامز مستشـارة لألمني العام لألمم املتحدة 
بشـأن الوسـاطة يف ليبيـا وهـي دبلوماسـية 
أمريكيـة شـغلت منصـب القائـم باألعمال يف 
السـفارة األمريكية بطرابلس سـنوات قبل أن 
تتوىل منصـب نائـب املبعوث األممـي، يعكس 
توجها أمريكيـا ملنع إجراء انتخابـات قد تقود 

نتائجها إىل فوىض جديدة.
وقال النائب الديمقراطي بالكونغرس األمريكي 
تيد دويتش إن األغلبية السـاحقة من الشـعب 
الليبـي تريد إجراء انتخابات ”خالية من العنف 
والرتهيب، ويف ظل إطار قانوني واضح املعالم“.

وشـدد دويتش يف سلسلة تغريدات عرب حسابه 
يف موقـع تويرت عـىل أهمية ”ضمـان أن تكون 
االنتخابات حرة ونزيهة“ داعًيا جميع األطراف 
إىل ”دعم اسـتمرار الالعنف والحوار املستمر“.

وتابـع أن املفوضيـة العليا لالنتخابـات أّجلت 
االنتخابات الرئاسـية بسبب ”اتفاق واسع عىل 
أن إجـراء االنتخابـات يف ظل اإلطـار القانوني 

الحايل سيؤدي إىل اضطرابات“.

جنيف/ متابعة الزوراء:
تلتقي الواليات املتحدة وروسـيا يف 
جنيف يف محاولة لنزع فتيل األزمة 
املتفجرة بشأن أوكرانيا يف مبادرة 
جديـة للسـعي إىل تقريب وجهات 
نظر حول األمـن يف أوروبا. وقبيل 
اللقاء، اسـتبعدت موسكو تقديم 
”أي تنازل“، فيما تعهدت واشنطن 
”بـرد قـاس“ يف حـال حـدوث أي 

عدوان جديد عىل أوكرانيا.
وتشـكل محاولة تجنب نزاع جديد 
يف أوكرانيا موضوعا طارئا سيطرح 
يف املحادثات املرتقبة يف جنيف بني 
املتحـدة وروسـيا، لكّن  الواليـات 
البحـث سـيتناول أيضـا مخاوف 
أخرى عىل املدى الطويل مثل األمن 
يف أوروبـا ونـزع السـالح وإعادة 
العالقات الدبلوماسية بني الواليات 
املتحدة وروسـيا إىل املستوى الذي 

كانت عليه.
وخمسـة مواضيـع خالفيـة بـني 
الواليـات املتحـدة وروسـيا قبـل 

محادثاتهما يف جنيف:
نزع السالح: يتمثل الهدف األسايس 
االسـتقرار  حـول  ”الحـوار  مـن 
االسرتاتيجي“ املقرر عقده االثنني 
يف جنيف، خصوصا يف إعادة إطالق 
املناقشـات حول الحد من التسلح 

بني القوتني النوويتني.
وبعـد االتفـاق الـذي تـم التوصل 
إليـه قبـل عـام لتمديـد معاهـدة 
”نيوسـتارت“ بشـأن الحـد مـن 
النوويـة ملـدة خمس  الرتسـانات 

إنهـا  واشـنطن  قالـت  سـنوات، 
مسـتعدة التخاذ إجـراءات أخرى 
رشط أن تسحب موسـكو قواتها 

أوال من الحدود األوكرانية.
وأضيف إىل هذا امللف الكالسـيكي 
موضـوع الهجمـات اإللكرتونيـة 
التـي ألقى األمريكيون باللوم فيها 
عىل الـروس عىل خلفيـة عمليات 
تضليـل عـرب اإلنرتنـت واتهامات 

بالتدخل يف االنتخابات.
يتهم الغرب روسـيا بنرش ما يصل 
إىل 100 ألف جندي عند الحدود مع 
أوكرانيا، ويتوعد بفرض عقوبات 
غري مسـبوقة يف حال حدوث غزو 
جديد للبالد بعد ضم شـبه جزيرة 

القرم عام 2014.
واألوروبيـون  واشـنطن  تريـد 
انسـحاب هـذه القـوات وإحيـاء 
اتفاقـات مينسـك التـي ُيفـرتض 
أن تنهي النـزاع يف دونباس برشق 
أوكرانيا بني كييـف واالنفصاليني 

املوالني لروسيا.
جهتهـا  مـن  موسـكو  وتطالـب 
بوضع حد لتوسـيع حلف شـمال 
األطليس عنـد حدودهـا وتقليص 
عـدد العسـكريني التابعني للحلف 
يف أوروبـا الرشقيـة، وهي مطالب 
كثرية اعتـرب خصوم روسـيا أنها 

”غري مقبولة“.
حقوق اإلنسـان والسجناء: تقول 

إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، 
إنهـا تضـع تعزيـز الديمقراطيـة 
والدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان يف 
صميم سياستها الخارجية، وتدعو 
خصوصا إىل إطالق رساح املعارض 
الرويس ألكـيس نافالنـي وتطالب 

بمزيد من الحرية السياسية.
عـىل الصعيـد الثنائـي، تـم النظر 
يف املـايض يف تبـادل سـجناء لدى 
البلدين، لكن هذا األمر لم يتحقق. 
وقد يشمل التبادل األمريكيني بول 
ويالن وتريفور ريد املسـجونني يف 

روسيا.
من الجانـب الرويس، دعـت والدة 
بـوت  فيكتـور  األسـلحة  تاجـر 

وكذلك عائلة الطيار الرويس املتهم 
كونسـتانتني  الكوكايني  بتهريـب 

ياروشينكو إىل إطالق رساحيهما.
أزمة سفارات: باتت أعداد املوظفني 
الدبلوماسـيني لكل مـن البلدين يف 
أدنى مسـتوياتها بعد سلسلة من 

عمليات الطرد وإجراءات الرد. 
حتى إن األمريكيني يحذرون من أن 
سفارتهم يف موسـكو قد ال تكون 
ببسـاطة قـادرة عىل العمـل هذا 
العام.. ويشكل هذا امللف موضوع 
مفاوضات منذ أشهر لكن من دون 

إحراز تقدم كبري حتى اآلن.
نقـاط سـاخنة أُخـر : انتقـدت 
قـوات  نـرش  املتحـدة  الواليـات 
روسية لدعم حكومة كازاخستان 
التي تواجه أعمال شـغب، بعدما 
كانت شـككت أيضا بالدعم الذي 
قدمته روسـيا لرئيس بيالروس، 
ألكسندر لوكاشـينكو، إثر إعادة 
انتخابـه املثـرية للجـدل وكذلـك 
يف أزمـة املهاجريـن األخـرية مع 

أوروبا.
موسـكو  دعـم  يـزال  ال  كذلـك، 
الحاسـم لرئيس النظام السوري، 

بشار األسد، محل خالف.
الواليـات  تضغـط  أفريقيـا،  ويف 
املتحدة واالتحاد األوروبي لتقليص 
الروسـية  فاغنـر  مجموعـة  دور 
شبه العسـكرية املتهمة بارتكاب 
انتهاكات لحقوق اإلنسان يف ليبيا 
وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي 

يمكن أيضا أن تنترش يف مايل.
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تايوان/متابعة الزوراء:
 وّجهـت تايـوان رضبـة دفاعيـة فّعالة عىل 
خط املواجهـة يف رصاع القـوى العظمى بني 
الواليات املتحدة والصـني، وأصبحت طرفا ال 

غنى عنه لكال الجانبني.
ففي خطوة نحو السيطرة عىل تصنيع أشباه 
املوصـالت األكثـر تقدمـا اسـتحوذت رشكة 
تايوان لصناعة أشباه املوصالت املحدودة (تي 
إس إم يس) العمالقة عىل تقنية بالغة األهمية 
لألجهزة الرقمية املتطورة واألسلحة.. وتوفر 
”تي إس إم يس“ اليوم أكثر من 90 يف املئة من 
اإلنتاج العاملي لهذه الرشائح، وفقا لتقديرات 

الصناعة.
وتجـد كلتا القوتـني العظميني نفسـيها اآلن 
معتمدتني بشـدة عـىل الجزيـرة الصغرية يف 

تنافسهما املتوتر بشكل متزايد.
وبالنسـبة إىل واشـنطن، فإن السماح لبكني 
متزايـدة القـوة باجتياح مـا تقدمه ”تي إس 
إم يس“ يف رصاع من شـأنه أن يهـدد القيادة 
العسـكرية والتكنولوجية للواليـات املتحدة. 
ومع ذلك، إذا غزت الصني تايوان فليس هناك 
ما يضمن قدرتها عىل االسـتيالء عىل صناعة 
الرشائح. ويمكن أن تصبح ضحية بسـهولة، 
ممـا يـؤدي إىل قطـع إمـدادات الرشائح عن 
صناعـة اإللكرتونيـات الضخمـة يف الصـني. 
وحتـى لـو نجـت الرشائح مـن االسـتحواذ 
الصينـي، فمن شـبه املؤكد أنها سـُتعزل عن 

سلسلة التوريد العاملية الرضورية إلنتاجها.
كـرس  والصـني  أمـريكا  مـن  كل  وتسـعى 
اعتمادهمـا عـىل تايوان.. وأقنعت واشـنطن 
رشكة ”تي إس إم يس“ بفتح مصنع أمريكي 
ينتـج املسـبوكات املعدنيـة ويصنـع أشـباه 
موصالت متقدمة وتسـتعد إلنفـاق املليارات 
من الـدوالرات إلعادة بنـاء صناعتها املحلية 
لصنـع الرشائـح. وتنفـق بكني اسـتثمارات 
كبرية أيضـا، لكن صناعتها متأخرة بنسـبة 
عقـد أو نحـو ذلك عـن تايـوان يف العديد من 
املجاالت الرئيسـية. ويقـول محللون إنه من 

املتوقع أن تتسع الفجوة يف السنوات املقبلة.
وتعتـرب مصانـع املسـبوكات املعدنيـة قّيمة 
لالقتصاد العاملي لدرجة أن البعض هنا يشري 
إىل قطـاع الرشائـح يف تايوان عـىل أنه ”درع 
سـيليكون“ يردع أي هجـوم صيني ويضمن 
الدعـم األمريكـي. ويف مقابلـة، قالـت وزيرة 
االقتصـاد التايوانية وانغ مـي - هوا لرويرتز 
يف سـبتمرب إن الصناعـة مرتبطة بمسـتقبل 
الجزيـرة بشـدة. وأضافت أن ”هـذا ال يتعلق 
فقط بسـالمتنا االقتصادية. حيـث يبدو أنه 

مرتبط بأمننا القومي أيضا“.
وقـال مارتـني رارس ضابـط مخابـرات كبري 
سـابق ومحلل يف وكالـة املخابـرات املركزية 
األمريكيـة ”القلـق األكـرب يف واشـنطن هـو 
احتمال سـيطرة بكني عىل قـدرة تايوان عىل 
صناعة أشباه املوصالت“. وأضاف رارس وهو 

اآلن زميل كبري يف مركز األمن األمريكي الجديد 
”سـتكون رضبة مدمـرة لالقتصاد األمريكي 
وقـدرة الجيـش األمريكي عىل نـرش منصات 

(األسلحة) الخاصة به“.
ويف أحـد أوضـح ترصيحـات إدارة جو بايدن 
حـول الحاجـة إىل مقاومـة هجـوم صينـي 
عىل تايوان، قال مسـؤول كبـري يف البنتاغون 
للجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ يف 
الثامن من ديسمرب املايض إن أشباه املوصالت 
بالجزيـرة كانت السـبب الرئييس وراء أهمية 

أمن تايوان للواليات املتحدة.
ولم يعلق متحدث باسم مجلس األمن القومي 
بالبيـت األبيـض عىل نقـاط الضعـف، لكنه 
قال إن واشـنطن ”سـتعترب أّي جهد لتحديد 
مسـتقبل تايوان بوسـائل غري سلمية تهديدا 

للسالم واألمن يف غرب املحيط الهادئ“.
ويحـذر البعـض مـن تفـوق تايـوان. فعـىل 
الرغـم من أنه من الواضـح أنها تتمتع بميزة 
اسـرتاتيجية، إال أنها قد ال تكون كافية لردع 
الصـني عن محاولة االسـتيالء عـىل الجزيرة 

بالقوة.
لكن ما هو معرض للخطر بالنسبة إىل الصني 
وأمـريكا هو الوصـول إىل الرشائح التي تعمل 
عىل تشـغيل جّل التقنيات العسكرية واملدنية 
املتقدمـة، بمـا يف ذلـك الهواتـف املحمولـة 
وأدوات التشخيص والبحث الطبية التي كانت 

أساسية يف مكافحة جائحة كوفيد - 19.

لكـن الرشائـح األكثـر تقدمـا، والتـي تعترب 
الواليـات  التسـلح بـني  حاسـمة يف سـباق 
املتحـدة والصني، هي تلك التـي توصف بأنها 
10 نانومـرت أو أقل، أي القطـاع الذي تهيمن 
عليـه تايوان. وتجمع هـذه األجهزة الصغرية 
املليارات من املكونات اإللكرتونية يف مسـاحة 

صغرية ال تتعدى بضعة ملليمرتات مربعة.
ويتمثـل أحد املخاوف األمريكية الرئيسـية يف 
خسـارة األرض يف السباق السـتخدام الذكاء 
االصطناعي يف األسـلحة. حيث يمّكن الذكاء 
االصطناعـي اآلالت مـن التفوق عىل البرش يف 
حل املشـاكل واتخاذ القـرارات. ومن املتوقع 
أن تحدث ثورة يف الحرب، وتتوقف عىل أشباه 

املوصالت.
ويف تقريـر ُوّجـه يف شـهر مـارس املايض إىل 
الكونغرس، حذرت لجنة األمن القومي للذكاء 
االصطناعـي من الحزبني من أن التهديد الذي 
تواجهـه ”تي إس إم يس“ كشـف عن ضعف 
صـارخ. وقـال التقريـر إن تايـوان أنتجـت 
”الغالبية العظمى من الرشائح املتطورة“ عىل 
مسـافة قصرية من ”املنافس االسـرتاتيجي 
الرئيـيس ألمـريكا. وإذا كان خصـم محتمـل 
أفضـل من الواليـات املتحدة يف مجال أشـباه 
املوصـالت عىل املـدى الطويـل أو قطع فجأة 
وصول الواليات املتحدة إىل الرشائح املتطورة، 
فقـد يكـون لـه اليـد العليـا يف كل مجال من 

مجاالت الحرب“.
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امن ومجتمع

 بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثار، امس 
األحد، أنَّها استحدثت ثالثة مراكز يف املحافظات، 
فضـًال عن بغـداد، لتسـليم املنحة للمسـتحقني 
مـن الصحفيـني والفنانـني واألدباء والشـعراء 
الشـعبيني واملصورين والتشكيليني والخطاطني 
واملوسيقيني لسنة ٢٠٢١ الذي سيبدأ غداً االثنني 

.
وذكـرت الوزارة يف بياٍن تلقته «الزوراء»: أنَّه بعد 
اجتماع السـيد وزير الثقافة والسـياحة واآلثار، 
الدكتـور حسـن ناظـم، مـع اللجنـة املركزية؛ 
لتسـهيل توزيـع املنحـة وتخفيـف األعبـاء عن 
مثقفينـا وفنانينا تقرر اسـتحداث ثالثة مراكز 

فضالً عن بغداد، وهي:
١. بغداد: ويكـون التوزيع يف مقر وزارة الثقافة 
والسـياحة واآلثـار، ويشـمل محافظـات: دياىل 

والكوت واألنبار. 
٢.البـرصة: ويكون التوزيع يف املتحف الحضاري 
يف مجمع القصور الرئاسية، ويشمل محافظتي 

ميسان والنارصية. 
٣. النجـف: ويكون التوزيع يف مقـر اتحاد أدباء 
وكتاب النجف؛ ويشمل محافظات بابل وكربالء 

والديوانية والسماوة. 

٤.كركـوك: ويكـون التوزيـع يف مفتشـية اآلثار 
ويشمل املحافظات الشـمالية، واملوصل وصالح 

الدين. 
وبيَّنـت الـوزارة أنَّ التسـليم سـيكون يدوياً من 

خالل لجنٍة مركزيٍة من املحاسبني واملدققني. 
وأوضحـت: أنَّ عىل املشـمولني باملنحة ممن ترد 
أسماؤهم ضمن قوائم النقابات والجمعيات التي 
سـتنرش الحقاً يف رابٍط عىل املنصات اإللكرتونية 

للـوزارة اصطحـاب هويـة النقابـة أو الجمعية 
+ هويـة األحـوال املدنيـة أو البطاقـة املوحـدة 
(األصليـة + نسـخة مصـورة ملونـة)، ويكون 
االسـتالم حرصاً من قبل الشـخص نفسـه، وال 

ُيقبل أي تخويل. 
وأوضحت الوزارة: سـيكون جـدول التوزيع عىل 

النحو اآلتي:
األسـبوع األول: يبدأ غـداً االثنني ويكون التوزيع 

للصحفيـني يف بغـداد فقـط حتـى نهايـة يـوم 
الخميس. 

أمـا األسـبوع الثاني فيكـون التوزيـع للفنانني 
ابتـداًء من يوم األحد املوافق للسـادس عرش من 

الشهر الجاري، وحتى يوم الخميس.
أما األُسبوع الثالث فابتداًء من يوم األحد املوافق 
للثالـث والعرشيـن مـن الشـهر الجـاري توزع 
املنحة يف األيام الثالثة األوىل عىل األُدباء، ثمَّ توزع 
عىل الشعراء الشـعبيني واملصورين واملوسيقيني 
والتشكيليني والخطاطني من املنضوين يف نقابة 

الفنانني.
ونّوهـت الـوزارة إىل: أنَّ التوزيع سـيبدأ يف مركز 
بغداد السـاعة الواحدة بعد ظهر غٍد االثنني حتى 
الثامنـة ليالً، أمـا بقية األيام فيبدأ من السـاعة 

الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساًء.
أمـا التوزيـع يف مراكـز املحافظـات فيبـدأ يوم 
األحد املوافق السـادس عرش من الشهر الجاري 
للصحفيـني؛ ثـمَّ يف األسـبوعني الثانـي، والثالث 
حسـب الجدول أعاله، أي أنَّ هناك تأخري أُسبوع 

واحٍد عن مستحقي املنحة يف مركز بغداد. 
وأهابـت الوزارة بالصحفيـني واألدباء والفنانني 
املشـمولني باملنحـة التعاون مـع الـوزارة بهذا 

الشأن حسب التعليمات أعاله.

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
األحد، عن تفاصيل أوامر االسـتقدام 
الصادرة بحق مسؤولني يف ُمحافظتي 
تلـك  أنَّ  ُمبّينـًة  ونينـوى،  الديوانيَّـة 
األوامر صـدرت عىل خلفيَّـة التحقيق 
يف قضايـا تتعلق بارتـكاب ُمخالفاٍت 

ورىش وابتزاز.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»: 
الهيئـة،  يف  التحقيقـات  «دائـرة  إن 
أفادت بأنَّ محكمـة تحقيق الديوانيَّة 
ـة بقضايـا النزاهـة أصدرت  املُختصَّ

مسـؤولني  بحـقِّ  اسـتقداٍم  أمـري 
سابقني شـغال منصب رئيس مجلس 
املُحافظـة؛ عـىل خلفيَّـة التحقيق يف 
قضيَّـة وجـود ُمخالفـاٍت يف واردات 
التابـع  السـيَّارات  تسـقيط  موقـع 
لوزارة الصناعة واملعادن يف الديوانيَّة، 
واسـتقطاع نسـبة (٢٥٪) من املبالغ 
 ، ملصلحة املُحافظة دون سـنٍد قانونيٍّ
الفتـًة إىل أنَّ أمري االسـتقدام صدرا؛ 
 ٣٢٠) املادَّتـني  أحـكام  إىل  اسـتناداً 

و٣٤٠) من قانون العقوبات».
ويف محافظـة نينوى، أشـارت الدائرة 

بحسـب البيـان إىل «إصـدار محكمة 
ـة بقضايـا النزاهة  التحقيـق املُختصَّ
أوامر باستقدام النائب الفنيِّ ملُحافظ 
الـموصـل  وقـائمـمقـام  نينـوى 
ومسـؤوٍل كبـرٍي يف ُمكافـحـة إجرام 
املُحـافظـة يف قضايـا تتـوىلَّ الهيئـة 

التحقيق فيها».
التحقيـق  «محكمـة  إنَّ  وأضافـت 
ة بقضايا النزاهة يف املحافظة  املُختصَّ
أصدرت أمـر اسـتقداٍم للنائب الفني 
ملُحافـظ نينـوى عـىل وفـق أحـكام 
املـادة (٣٣١) من قانـون العقوبات؛ 

عـىل خلفيَّـة التحقيـق يف قضيَّة رفع 
اسـم أحد املُواطنني املُسـتفيدين من 
تخصيـص قطع أرٍض، ووضع اسـم 

شخٍص آخر مكانه خالفاً للقانون».
«املحكمـة  أنَّ  الدائـرة  وأوضحـت 
أصـدرت أمـر اسـتقدام لقائممقـام 
قضـاء املوصل؛ عـىل خلفيَّة التحقيق 
يف قضيَّـة شـبهات تقاضيـه رشـوًة 
بمبلـغ (٢٤٠) ألف دوالٍر مـع عجلٍة؛ 
لقاء التغايض عن تجـاوز الجمعيَّات 
التعاونيَّة السـكنيَّة عـىل أراٍض تعود 
أنَّ أمـر  ُمبّيـنـًة  ملكيَّـتهـا للدولـة، 

االسـتقدام صدر؛ اسـتناداً إىل أحكام 
القرار (١٦٠ / ثانياً لسنة ١٩٨٣)».

قبـٍض؛  أمـر  «صـدور  إىل  ولفتـت 
مـن   (٣٠٨) املـادة  ألحـكام  تنفيـذاً 
مسـؤوٍل  بحـقِّ  العقوبـات  قانـون 
كبـرٍي يف ُمكافحة إجـرام نينوى؛ عىل 
خلفيَّة التحقيـق يف قضيَّة ابتزاز أحد 
املُواطـنـني، وتهـديـده ومطـالبتـه 
بدفـع مبلـغ (٦٠) مليـون ديـنـار، 
ثمـن قطعـة أرٍض اشـرتاها املُواطن 
مـن إحـدى الجمعيَّـات التعاونيَّـة يف 

املُحافظة».
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بغداد/الزوراء:

هنَّـأ قائد رشطـة بغداد، اللـواء الركن ماجد 

فالـح املوسـوي، امس األحـد، القائـد العام 

للقـوات املسـلحة ووزيـر الداخليـة وجميع 

ضباط ومنتسـبي الوزارة بمناسـبة الذكرى 

املئويـة لتأسـيس الرشطـة العراقيـة، فيما 

أعلن اسـتخدام تقنيات متطورة يف الكشـف 

عن الجريمة والحد منها.

وقال املوسوي، يف ترصيح صحفي: إنَّ «هناك 

تطورات ومواكبة للتقنيات العاملية يف كشف 

الجريمـة والحد منها، وهي تشـمل املجاالت 

األمنية واالسـتخبارية كافة، وذلك من خالل 

التواصل مع دول العالم وعرب إرسـال الوفود 

الرسمية للمعارض الدولية املتعلقة بالجوانب 

األمنية والعسكرية عىل حد سواء».

ـت إضافـة الكثـري مـن  أنَّـُه «تمَّ وأضـاف 

التقنيات الخاصة بأجهزة كشف املتفجرات 

جـداً  واملتطـورة  العاليـة  التقنيـات  ذات 

ومن مناشـئ عامليـة رصينـة، وكذلك هناك 

تطـور ومواكبة للتطـورات العاملية يف مجال 

التحقيقـات واألدلة الجنائية، تضاف إىل ذلك 

التقنيات يف مجال طباعـة البطاقة الوطنية 

وجوازات السفر، فضالً عن تقنيات متطورة 

جـداً يف تكنولوجيا املعلومـات واالتصاالت»، 

مؤكداّ أنَُّه «تمَّ ارسـال عدد كبري من الضباط 

واملنتسبني اىل خارج العراق لالشرتاك بدورات 

تدريبية لتطوير مهاراتهم األمنية يف املجاالت 

كافة».

وبشـأن عمل الرشطة االتحادية، ذكر اللواء 

الركـن املوسـوي: أنَّ «املهـام الحربيـة التي 

قامـت بها قوات الرشطـة االتحادية يف قتال 

مجاميـع داعـش اإلرهابيـة وتحرير األرض 

منها أضاف لها مهارات قتالية مكتسبة، ويف 

جميع صفحـات القتال والقتـاالت الخاصة 

وكذلـك أضاف إليها القدرة العالية يف املناورة 

ورسعـة الحركة والقـدرات الناريـة الهائلة 

التـي تمتلكهـا يف معالجـة جميـع األهداف 

الثابتة واملتحركة والعمل يف مختلف الظروف 

والصحراويـة  الوعـرة  واألرايض  الجويـة 

واملناطق املبنية»، مبيناً أنَّ «هذه االمكانيات 

الكبرية أضافت للمنظومة الدفاعية العراقية 

الوطنيـة عموماً قدرات عالية جداً، يحسـب 

لها العدو ألف حساب».

وبشـأن عيـد الرشطـة العراقية، قـال قائد 

رشطة بغـداد: إنَّه «بمناسـبة حلول الذكرى 

الــ١٠٠ لتأسـيس الرشطة العراقيـة أتقدم 

بأسـمى آيـات التهانـي والتربيـكات للقائد 

العام للقوات املسلحة ووزير الداخلية ووكيل 

الـوزارة لشـؤون الرشطـة والـوكالء وقادة 

الوزارة».

التهانـي  بخالـص  أتقـدم  «كمـا  وتابـع: 

والتربيـكات اىل ضباط ومنتسـبي وموظفي 

قيادة رشطة بغداد وجميع ضباط ومنتسبي 

وموظفـي وزارة الداخليـة، وأسـال البـاري 

عزَّ وجلَّ أْن يحفظهـم ويحفظ عوائلهم من 

كل ٍرش وسـوء، وان تكـون هـذه املناسـبة 

حافـزاً للتقدم اىل أمام يف سـبيل تقديم املزيد 

مـن العطـاء وخدمـة املواطنـني وتحقيـق 

األمـن واألمان واالسـتقرار لعمـوم املجتمع 

العراقي».

وختـم القـول «الرحمة والرضـوان واملغفرة 

لشـهداء العـراق األبطـال رحمـة اللـه عىل 

أرواحهـم الطاهـرة، والشـفاء العاجل بإذن 

الله للجرحى واملصابني».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت خليـة اإلعالم الحكومـي، امس االحد، ضبـط ١٢ حاوية مخالفـة لضوابط ورشوط 

االسترياد يف ميناء أم قرص الجنوبي.
وذكـر بيـان لخلية االعـالم الحكومي، تلقته «الـزوراء»: أنه «تم ضبـط ١٢ حاوية تجاوزت 
املـدة القانونيـة عىل بقائها يف ميناء ام قرص الجنوبـي، دون مراجعة أصحاب العالقة، فيما 
احالـت هيأة املنافـذ الحدودية امللف إىل القضـاء التخاذ اإلجراءات القانونية املناسـبة بحق 

املخالفني».
وأضـاف البيـان أن «هذا االجراء يأتي تنفيـذاً لقرار قايض تحقيق محكمة أم قرص، بشـأن 
حسـم ملف الحاويات املرتوكة، لتفادي حصول أي حوادث محتملة يف املوانئ بسـبب تكدس 

الحاويات يف ظروف مخالفة لرشوط السالمة والتقييس النوعي».
يذكـر ان هيأة املنافذ الحدودية، وبإرشاف ومتابعة من رئيسـها اللواء عمر الوائيل، شـكلت 
لجنة يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي بالتعاون والتنسيق مع مركز الجمرك وجميع الجهات 

العاملة املختصة، لتنفيذ قرار قايض التحقيق بشأن ملف الحاويات املكدسة.

البرصة/الزوراء:
أكدت دائرة شـؤون االلغـام، امس االحد، 
مبارشتهـا إجراء املسـوحات عـىل موقع 
الرميلة يف الزبـري بمحافظة البرصة، عىل 
خلفيـة حادثة الرميلة الـذي أودى بحياة 
عدد مـن املواطنني واصابـة اخرين منهم 
خالل األسبوع املايض.وذكر بيان للدائرة، 
شـؤون  «دائـرة  أن  «الـزوراء»:  تلقتـه 
األلغام/ املركز االقليمـي الجنوبي كلفت 
منظمة DRC إلجراء أعمال املسح التقني 
عىل موقع حـادث الرميلة يف قضاء الزبري 

ضمن محافظة البرصة للتحقق من مدى 
تلـوث املوقع». وأضـاف البيـان أن «وفداً 
رسمياً من دائرة شؤون األلغام زار موقع 
الحـادث يف الرميلـة، بمشـاركة منظمـة 
DDG /DRC يف البـرصة، إلجـراء أعمـال 
املسح التقني، بتوجيه من املركز االقليمي 

الجنوبي التابع لدائرة شؤون األلغام».
يذكـر ان منطقة الرميلة شـهدت انفجار 
مقـذوف أودى بحيـاة عدد مـن املواطنني 
واصابـة اخريـن منهـم خالل األسـبوع 

املايض.

دياىل/ الزوراء:
غـري  الخريجـني  مـن  العـرشات  تظاهـر 
املحارضيـن يف محافظة ديـاىل، امس االحد، 
وسـط بعقوبة رافعني الفتـات دونت بها ٣ 
مطاليب.وقـال عضو تنسـيقية التظاهرة، 
رأفـت عـيل: ان“ العـرشات مـن الخريجني 
غـري املحارضين خرجوا يف تظاهرة سـلمية 
يف شـارع املحافظـة رافعني الفتـات دونت 
بها ٣ مطاليب اساسـية هـي اجراء الحذف 

واالسـتحداث والتقاطـع الوظيفي من اجل 
توفري درجـات وظيفية لشـمول الخريجني 

وفق قرار ٣١٥ مثل اقرانهم املحارضين“.
واضاف عيل ان ”الخريجني يف حالة اعتصام 
منـذ اسـبوعني امـام بوابـة تربيـة ديـاىل 
والتظاهرة هي رسالة احتجاجية اخرى من 
اجل بيان مطاليبهم املرشوعة“، الفتا اىل ان 
”التظاهرة قطعت شـارع املحافظة بشكل 

كامل لفرتة وجيزة“. 

بغداد/الزوراء:
احبطـت وكالة االسـتخبارات، امس االحـد، محاولة اسـتهداف ارتال الدعم اللوجسـتي 
بأربع عبوات ناسـفة يف بغداد واملثنـى والديوانية.وذكرت خلية االعالم االمني يف بيان ورد 
«الـزوراء»: إنه «من خالل املتابعة امليدانية وتكثيف الجهود االسـتخبارية، تمكنت وكالة 
االسـتخبارات والتحقيقـات االتحاديـة يف وزارة الداخليـة يف محافظة املثنـى والديوانية 
وبغداد، واثناء املسح امليداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي ورواح 
املواطنني بأربع عبوات ناسفة معدات للتفجري عىل الطريق الرسيع الدويل الرابط بني بغداد 

– البرصة».وأشار البيان إىل إنه «تم تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبري املتفجرات»
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دياىل/الزوراء:
أعلنـت مديريـة تربيـة محافظـة ديـاىل، امس 
االحد، إنهاء إجراءات تسـليم ٥٦ موقعاً إلنشاء 
مدارس نموذجية ممولة مـن القرض الصيني.

وقال مديـر اإلعـالم الرتبوي يف املديريـة، عمار 
العبيـدي، يف ترصيـح صحفي: إنه «تم تسـليم 
٥٦ موقعا يف عموم الوحدات اإلدارية إىل الرشكة 
املنفـذة وبحضور ممثـل عـن إدارة املرشوع يف 
االمانـة العامة ملجلـس الوزراء».وأشـار اىل ان 
«املحافظـة هيـأت ١١٨ قطعـة أرض ملـرشوع 
املـدارس النموذجية ضمن القـرض الصيني إال 
ان األمانـة العامة ملجلـس الوزراء خصصت ٥٦ 
مدرسـة فقـط»، الفتا اىل أن «مـرشوع القرض 
الصيني سـيخفف الكثري من االكتظاظ والزخم 

الحاصل يف االبنية املدرسية».
وبحسـب وزارة الرتبيـة، فـإن العـراق بحاجة 
ألكثـر مـن ١٢ ألـف مدرسـة السـتيعاب أعداد 
الطـالب الذين يقارب عددهـم ١١ مليون طالب 

يف املراحل كافة.

االنبار/الزوراء:
 كشف مصدر طبي مسؤول يف مديرية صحة محافظة 
األنبـار غربي العـراق، امس األحد، عـن وصول جثة 
امرأة وطفلها «مقتولني» إىل إحدى مشايف املحافظة، 
فيما اسـتنفرت قوات الرشطـة املحلية بحثاً عن رب 
األرسة «الهارب».وقـال املصـدر يف ترصيح صحفي: 
ان «مستشـفى هيت التعليمي استقبلت جثتي امرأة 

شـابة وطفلها البالغ من العمر أربع سـنوات، وعىل 
جسـديهما آثار جـروح بليغـة تؤكد مقتلهمـا بآلة 
حـادة». مبينـاً أنه «بعد الكشـف عـن الجثامني من 
قبـل األطباء املختصـني يف املستشـفى، اتضح أنهما 
مقتوالن قبل يومني او أكثر، كون الدم كان متخثراً».
ولفـت املصدر إىل أن «التحقيقات االولية التي اجرتها 
قوات الرشطـة املحلية يف هيت، وعن طريق التحقيق 

مع اهايل منطقة الضحايا، تشري إىل أن املتهم الوحيد 
يف القيـام بالجريمة هو رب األرسة، كونه اختفى عن 
األنظار قبل ايام ايضا، كما انه لم يعد إىل عمله وأغلق 
هاتفـه، أي مـن املمكن انـه نفذ الجريمـة وهرب».

وتابـع املصدر بالقـول «قوات الرشطـة قامت بنقل 
الجثتـني إىل دائرة الطب العديل يف الرمادي، للتأكد من 

وقوع الجريمة قبل أيام، من عدمها».

اربيل/الزوراء:
حددت هيئـة حقوق اإلنسـان يف إقليم 
كردسـتان ٤ أسـباب وراء زيادة نسبة 
املهاجريـن مـن اإلقليـم، فيمـا طالبت 
الحكومـة بوضع الحلول لتقليل نسـب 

الهجرة.
وقالـت رئيسـة هيئة حقوق االنسـان 
يف كردسـتان، الدكتـورة منـى ياقو، يف 
ترصيـح صحفـي: إن «الهيئة ليسـت 
ودقيقـة  رسـمية  احصائيـات  لديهـا 
عـن اعـداد هجـرة الشـباب والعوائـل 
ازديادهـا، لضعـف  بكردسـتان رغـم 

االليـات لـدى الهيئة وغيـاب الكفاءات 
املتخصصـة»، مشـرية اىل أن «اسـباب 

هجرة الشباب والعوائل كثرية».
وأضافـت أن «السـبب األول هو فقدان 
االمان االقتصادي، إذ يجد رب العائلة او 
الشـاب املتخرج من الكلية نفسه دون 
عمل وال يمكنه اعالـة اطفاله وعائلته 
لعـدم توفر فرص العمل، لذا فإنه حتما 
يفكر بالهجرة اىل بلد اخر يجد فيه عمال 
او اعانـة ماليـة من قبل دولـة املهجر، 
وهنـاك سـببان آخـران همـا انعـدام 

االستقرارين السيايس واألمني».

وتابعـت ياقـو أنـه «ال يوجـد اهتمام 
ككل،  العراقـي  املجتمـع  يف  بالتـوازن 
بل اغلب الـرشكات اسـتقدمت العمال 
االجانـب للعمـل لديها كـون اجورهم 
أقل مـن اجـور العامل العراقـي، وهذا 
أدى اىل تفاقـم ازمة فرص العمل وتزايد 
مسـاحات البطالـة بـني الشـباب مـا 

يضطرهم للهجرة».
االقليـم  مـن  «املهاجريـن  أن  وبينـت 
والديانـات  الرشائـح  يمثلـون جميـع 
ومؤخرا برز الشباب ضمن العدد األكرب 
وسـائل  سـلطت  حيـث  للمهاجريـن، 

االعـالم عـىل معاناتهـم قـرب الحدود 
البيالروسيا».

 وأشـارت رئيسـة الهيئة إىل أن «الهيئة 
ضـد فكرة الحـد من الهجـرة ألنه حق 
دسـتوري بالعـراق، فالدسـتور أعطى 
الحق للمواطـن برتك الحـدود والعودة 
بأي وقـت يريد، أمـا إذا أردنا تثقيفهم 
فأعتقد أنهـم مواطنون يحبون بلدهم، 
ولكـن الظـروف هـي مـن اضطرتهم 
للهجـرة، ولكي نعيدهـم أمامنا طريق 
واحد فقـط، هو اعادة النظر بأسـباب 

الهجرة وتوفري فرص العمل».
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جمهورية العراق
محافظة النجف األرشف

مديرية الزراعة
قسم األرايض واملساحة

سكرتارية لجنة املزايدات العلنية
اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف / قسم االرايض واملساحة عن توفر املساحات 
املدرجـة اوصافها ادناه لغرض تأجريها باملزايدة العلنيـة وفقا ألحكام القانون 
٢١ لسـنة ٢٠١٣ للتعاقد حسب قانون ٣٥ لسنة ١٩٨٣، فعىل الراغبني باالشرتاك 
باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مسـتصحبني معهـم التأمينات االولية 
البالغة (٢٠٪) من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسـوف تجري املزايدة (املناداة) 
بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة 
ثالثـون يومـا والتي تبدأ مـن اليوم التايل لنـرش االعالن) ويف مقـر مركز مديرية 
الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور االعالن.
العدد : ٢٤٦

التاريخ : ٢٠٢٢/١/٩ 
مواصفات االرض 

منعم شهيد حسني 
مديرية زراعة النجف االرشف / وكالة

وزارة العدل 
مديريـة التسـجيل العقـاري العامـة                      نمـوذج رقـم (٢٨) 

تسجيل عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناًء عىل الطلـب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥ لتسـجيل 
تمـام العقار تسلسـل ١٤٣٤ بإسـم (صـالح مهدي شعشـاع) مجدد 
باعتبـار حائز له بصفة املالك للمـدة القانونية، ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيداً  لتسـجيل وفق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم 
(٤٣) لسـنة ١٩٧١ قررنـا اعالن هـذا الطلب، فعىل مـن يدعي بوجود 
عالقـة او حقـوق معينة عـىل هذا العقـار تقديم ما لديه مـن بيانات 
اىل هـذه الدائـرة خالل مدة ثالثـني يوما اعتبارا من اليـوم التايل لنرش 
اإلعالن، وكذلـك الحضور يف موقع العقار يف السـاعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا اإلعالن، وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ 
مطرش نعيم صرب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل            العدد: ٢٦٠٧/ب/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية          التاريخ: ٢٠٢٢/١/٩   
محكمة بداء النارصية

اعــــــالن
اىل املدعى عليهما: نجاة جلود محسن 

                      وادي جخيور
أصـدرت محكمة بـداءة النارصيـة بتاريـخ ٢٠٢١/١٢/٢١ 
قرارهـا الغيابي بحقـك والقـايض بتجديد القـوة التنفيذية 
لقـرار الحكـم الصـادر عنهمـا بالعـدد ٩٤٠/ب/٢٠١٠ يف 

٢٠١٠/٨/١٠ ولغاية تاريخ ٢٠٢٥/٨/٩.
وملجهوليـة محـل اقامتك قـرر تبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتني ولك حق االعرتاض واالسـتئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية ووفق األصول.
املعاون القضائي                                               القايض

قاسم نعيم                                     عزيز شنته الجابري 



بغداد/الزوراء:
 اعلـن سـوق العراق لـألوراق املالية، 
امـس االحد، عـن تـداول 930 مليار 
سـهم بقيمة مالية بلغت 812 مليار 

دينار عراقي خالل سنة 2021.
وبلـغ عدد جلسـات التـداول التي تم 
تنظيمها خالل عام 2021 بلغت 226 
جلسة“، مبيناً أن ”الرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل هذه الفرتة بلغت 80 
رشكة من أصل 105 رشكات مدرجة 

يف السوق“.
وكان عدد األسهم املتداولة خالل عام 
2021 بلغ 930 مليار سـهم بارتفاع 
بلغ 131 باملئة مقارنة بالعام املايض 
بقيمة مالية بلغـت 812 مليار دينار 
بارتفـاع بلـغ 146 باملئة عـن العام 
املـايض، من خـالل تنفيـذ 114 الف 
و467 صفقة“، مشرياً إىل أن ”مؤرش 
أغلـق   ISX60 املتداولـة  األسـعار 
عـىل 569 نقطـة يف اخر جلسـة عام 

.“2021
وكانت اكثر الرشكات تداوالً لالسـهم  

خالل العام 2021 كان قطاع املصارف 
وبواقـع 95.9 %، جـاء بعده القطاع 
الصناعي وبواقع 2.7 % ومن ثم جاء 
القطـاع الخدمات وبواقـع 0.54%، 
يليه قطاع االتصاالت وبواقع 0.4%، 
ومن ثم قطاع االستثمار بواقع 0.25 
% ومـن ثم القطـاع الزراعي وبواقع 
0.1 %، يليـه قطـاع الفنادق وبواقع 
0.05 %، ومـن ثم جاء قطاع التامني 

.“% 0.02
لـألوراق  العـراق  سـوق  ان  يذكـر 
املالية ينظم خمسـة جلسـات تداول 
أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميـس، 
ومـدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصـارف 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتأمني واالسـتثمار املايل والسياحة 

والفنادق.

دياىل/الزوراء:
اكد عضو مجلس النواب املنحل الفائز باالنتخابات مرض 
الكـروي، ان دياىل مقبلة عىل موسـم ثالث بـدون زراعة 

بسبب الجفاف.
وقـال الكروي يف ترصيح صحفي  ان ”كل املؤرشات تدلل 
بـان صيف دياىل املقبل سـيكون ربما االقـىس بعد 2003 
خاصـة مـع ازمة جفـاف غري مسـبوقة تـرضب حاليا 
%70 مـن املناطق يف ظل وصول خزين بحرية حمرين اىل 
مرحلـة النضوب الفعيل“.واضـاف، ان ”ترصيحات وزير 
املوارد املائية يف زيارته اىل دياىل اشـارت بما اليقبل الشـك 

اىل تاكيد شـكوكنا بان املحافظة مقبلة عىل ثالث موسـم 
بدون زراعة بسـبب الجفاف الحاد والذي سـيكون ثقيال 
جدا عىل االف املزارعني خاصـة وانهم ارغموا عىل ايقاف 

الزراعة ملوسمني متتاليني ”.
واشـار اىل ان ”مصـري 10 االف مـزارع بـات مجهـول يف 
دياىل مع محدودية القدرة عىل تامني مياه السـقي مؤكدا 
رضورة االنتباه لخطورة ايقـاف الخطط الزراعية والتي 

ستؤدي اىل رضر بالغ جدا“.
وتعاني دياىل من ازمة جفاف حادة مستمرة منذ 9 اشهر 

خاصة مع انحسار خزين بحرية حمرين“.
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بغداد/الزوراء:
أّكـد األمني العـام ملجلس الوزراء حميـد نعيم الغزّي، امـس األحد، أهمية 
إنهـاء ملف املشـاريع الحيوّية يف املناطق املحـررة. وذكرت األمانة يف بيان 
تلقتـه ”الزوراء“ أن ”األمني العام ملجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بحث 
مـع املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلنمائـي يف العراق، زينة أحمد، 
ذة يف املناطق املحررة“. آخر املسـتجدات لعمل الربنامج واملرشوعـات املنفَّ
وأكـد األمني العام ملجلس الوزراء، وفقاً للبيـان، ”رضورة إنهاء هذا امللف 
الحيـوي واملهم، وإعادة جهد االسـتقرار للمناطق املحررة، عرب تنفيذ أهم 
املرشوعات ضمن القطاعـات الرتبوية، والصحية، والبنى التحتية؛ لتأمني 
الحياة الكريمـة للمواطنني“. وأضاف البيان، أّن“الجانبني ناقشـا اإلعداد 
الفتتاح عدد من املرشوعـات املنفذة يف محافظتي نينوى وكركوك، بعد أن 
تم تأهيلها من قبل الربنامج بالتنسـيق بني األمانة العامة ملجلس الوزراء 
والـدول املانحة، إضافة إىل التحضري لعقد مؤتمـر دويل للجنة التوجيهية، 
الستعراض ما تم إنجازه خالل املرحلة السابقة بحسب الخطة املرسومة“.
وتابـع، أّن“الطرفني تطرقا خـالل اللقاء، إىل إمكانية إسـهام الربنامج يف 
تطويـر برنامج الحوكمـة اإللكرتونية وآليـة التبادل الرقمـي، إضافة إىل 
العمل املشـرتك عىل برنامج مكافحة التطرف العنيف وإشـاعة املصالحة 
املجتمعيـة، وإقامـة ورش العمـل والـدورات التدريبية لتطويـر املهارات 
للجانب العراقي“. من جانبها اشادت املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة 
اإلنمائـي يف العراق ”عـىل دور األمانـة العامة ملجلس الـوزراء، بـ“تمديد 
عـىل الربنامج لغاية سـنة 2023، واطالق الدفعـة الثانية من األموال التي 
خصصتهـا الحكومـة العراقية لدعم الربنامج يف تنفيـذ مرشوعات تأهيل 

املناطق املحررة“.

بغداد/الزوراء:
حددت وزارة الزراعة، أسـباب ارتفاع أسـعار بعـض املحاصيل الزراعية، 

فيما أشارت إىل أنه ال يوجد قانون محدد ملحاسبة املخالفني“.
وقال املتحدث باسـم الوزارة حميد النايف، يف ترصيح صحفي إن ”ارتفاع 
االسـعار يرتبـط يف بعـض االحيان بوفـرة املحصول من عدمهـا، وبالتايل 
عندما تتوفر املحاصيل تقل اسـعارها وعندما تشـح يرتفع السعر، فضال 
عن تدخل بعض التجار والذي يرفع أسعار بعض املحاصيل“. وأضاف، أن 
”جميع املحاصيل التي توفرها الوزارة أسـعارها مناسـبة ورخيصة جدا 
وأقل نسـبياً مـن مثيالتها يف دول الجوار“. وأشـار إىل أن ”الوزارة ليسـت 
لهـا عالقة بعملية وضع االسـعار، ولكن عندما يرتفع سـعر محصول ما 
تتدخـل بعملية توفريه لتحقيق توازن يف سـعره باألسـواق“. ولفت إىل أنه 
”ال يوجد قانون محدد ملحاسـبة املخالفني، والعراق من الدول التي تعتمد 
مبدأ اقتصاد السوق (السوق الحر) وال يمكن فرض سعر محدد واملوضوع 
يختص بالعرض والطلب وطبعاً يجب أن تكون األسـعار بالحد املعقول“.
ولفت إىل أن ”الوزارة لديها قسـم خاص بمتابعة االسـعار مهمته مراقبة 
االسـواق ملعرفة اسباب االرتفاع باملحاصيل ووضع املعالجات، أما إذا كان 

االرتفاع مفتعال من التجار فيتم إخبار الجهات االمنية“. 

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االحد، 
لتسجل 188 مليون دوالر. وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده 
لبيع ورشاء العمالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصل اىل 188 مليوناً 
و043 ألفـاً و182 دوالراً، غطاهـا البنك بسـعر رصف أسـاس بلغ 1460 
ديناراً لكل دوالر. وذهبت املشـرتيات البالغة 144 مليوناً و933 ألفاً و182 
دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما 
ذهب املبلغ املتبقي البالغ 43 مليونا بشكل نقدي. وأشار املصدر إىل أن 24 
مرصفـًا قام بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، و17 مرصفاً لتلبية 

الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 17 رشكة رصافة.

النجف/الزوراء:
أعلنت بلدية النجف األرشف، امس االحد، منح املوظفني العاملني بأجر يومي 
إجازة إجبارية وذلك بسبب االزمة املالية التي تعاني منها الدائرة. واستثنت 
البلدية األجراء الذين يعملون بالفعل بصفة عامل نظافة او سـائق، مبينة 
ان ”هـذا اإلجراء يشـمل كافة األجـراء الذين ال يعملـون بصفتهم املتعاقد 
عليهـا ضمـن العقد“. وأكـدت ان ”اإلدارة تسـعى جاهدة إليجـاد الحلول 

املناسبة لهذه الرشيحة وان جميع العاملني هم محط اهتمام“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكية، امس األحد، عن انخفاض 
صادرات العـراق النفطية إىل الواليات 
املتحـدة لتصـل إىل 226 ألـف برميـل 
األسـبوع  خـالل  كمتوسـط  يوميـا 

املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان ”متوسـط االستريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
األسـبوع املايض من عرش دول بلغت 
5 ماليـني و242 ألـف برميـل يوميـا 
منخفضـة بمقـدار 928 ألـف برميل 
باليـوم عـن األسـبوع الـذي سـبقه 
والذي بلغ 6 ماليني و170 الف برميل 

يوميا“.
واضافت ان ”أمريكا استوردت النفط 
الخـام من العـراق بمعـدل 226 ألف 
برميل يوميا خالل األسـبوع املايض، 
منخفضة عن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغت متوسـط الصادرات فيه 

268 ألف برميل يوميا“.
اإليـرادات  ”أكثـر  ان  اىل  واشـارت 
األسـبوع  النفطيـة ألمريـكا خـالل 
املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3 
ماليني و803 آالف برميل يوميا، تليها 
السـعودية بمعـدل 418 ألـف برميل 

يوميا، تلتها املكسيك بمعدل 226 ألف 
برميل يوميا، ثم روسـيا بمعدل 151 

ألف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 
األمريكية من النفط الخام من روسيا 
بلغت بمعـدل 127 ألف برميل يوميا، 
تليها االكوادور بمعدل 95 الف برميل 
يوميا، ثم جاءت ترينيداد وتوباغو بـ 
79 الـف برميل يوميا، ومن ثم جاءت 

بلغـت  بمعـدل صـادرات  كولومبيـا 
64 الـف برميـل يوميا، اخـريا جاءت 
نيجرييـا بمعـدل صـادرات بلغت 53 

الف برميل يوميا“.
ادارة  اعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 
الجمـارك الصينية، امـس األحد، عن 
النفطيـة  للصـادرات  كبـري  تراجـع 
العراقية اىل املصايف الصينية املستقلة 
املـايض  االول  كانـون  شـهر  خـالل 

.2021
لهـا  احصائيـة  يف  االدارة  واظهـرت 
اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”الصادرات 
العـراق النفطية اىل املصـايف الصينية 
املسـتقلة انخفضت بنسـبة 49.6 % 
لتصـل اىل 539 الف طن مـرتي او ما 
يعادل( 3.826 مليون برميل) مقارنة 
بشـهر ترشين الثاني الذي بلغ 1070 
مليون طن مرتي او ما يعادل (7.597 

ماليني برميل)، اال انه ارتفع بنسـبة 
79.7 % مقارنـة بنفس الشـهر من 
العام املـايض 2020 الـذي بلغت فيه 
الصـادرات النفطيـة اىل الصـني 300 

الف طن ( 2.130 مليون برميل)“.
النفطيـة  ”الصـادرات  ان  واضافـت 
العراقية للمصايف الصينية املسـتقلة 
خـالل الفـرتة مـن كانـون الثاني اىل 
كانون االول املايض مـن العام الحايل 
2021 بلغت 8.767 ماليني طن مرتي 
او ما يعادل (62.245 مليون برميل) 
منخفضة عـن نفس الفرتة من العام 
املـايض 2020 الذي بلغـت الصادرات 
النفطيـة العراقية للمصـايف الصينية 
املسـتقلة 15.697 مليون طن مرتي 
مليـون   111.448  ) يعـادل  مـا  او 

برميل)“.
”إجمـايل  ان  اىل  الرشكـة  واشـارت 
املسـتقلة  الصينيـة  املصـايف  واردات 
البالغة 37 مصفـاة ارتفعت من دول 
رشق االوسط، وهو ما يمثل ما يقرب 
مـن ثلث اإلجمايل يف عام 2021، حيث 
بلغت حصتها اإلجمالية من شحنات 
النفـط الخـام مـن اربـع دول وهي 
السعودية واالمارات وعمان والكويت 
٪32.5 مـن اإلجمـايل ، مقارنـة بــ 

٪24.3. يف عام 2020“.
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بغداد/الزوراء:
 أبرم كل مـن وزارة الصناعة واملعادن 
العراقيـة، ووزارة الصناعـة اللبنانية، 
امس األحد، مذكـرة تفاهم للتعاون يف 

املجال الصناعي بني البلدين.
وعقـَد وزير الصناعة واملعادن منهـل 
عزيــز الخبـاز امس يف مقـر الوزارة 
ببغـداد جلسـة ُمباحثـات مـع وزيـر 
الصناعة اللبناني جـورج بوشـكيـان 
واملُستشـارين  الـوكالء  بحضـور 
واملُديريـن العامـني يف مركـز الـوزارة 
والوفـد اللبناني وُسـفراء ِكال البلدين 
ووقعـا ُمذكـرة تفاهـم تتضمـن ِعدة 
بنود ومواد آلليـات التعاون والرشاكة 

الصناعية بني البلديـن .
وجــدَد الخبـاز يف ُمسـتهل الجلسـة 
التأكيـد عـىل توجيهـات دولـة رئيس 
الـوزراء واهتمـام الحكومـة العراقية 
بالوقـوف مع لبنـان حكومًة وشـعباً 
لتخطـي األزمـة والظـروف الصعبـة 
التـي تواجههـا ، ُمشـرياً إىل ان لـدى 
لبنـان إمكانيـات ُمتميـزة يف عدد من 
الصناعـات منها الصناعـات الدوائية 
وتبـاُدل  اإلسـتفادة  باإلمـكان  وأنـُه 
الناجحـة  التجـاُرب  ونقـل  الخـربات 
بـني البلدين يف هـذا املجـال واملجاالت 
الصناعية األخرى والسـيما ان العراق 
بلد غني ويزخر بالُقدرات واإلمكانيات 

يف ُمختلف القطاعات.
ودعـا الوزير العراقـي إىل أهمية وضع 

أُسس سليمة للتعاون والبدء بالخطوة 
للتعـاون  خـري  بـادرة  لتكـون  األوىل 
والرشاكة الصناعية خاصًة وان وزارة 
الصناعـة العراقيـة تعمـل بمجـاالت 
كبرية وأسـلوب أكثر انفتاحـاً ، مؤكداً 
اَن الحكومـة العراقيـة تسـعى لبنـاء 
رشاكة حقيقية مع ُكل دول العراق وان 
تجعل العـراق العباً حقيقياً يف املنطقة 
اإلقليميـة ولد دورا فاعـال وُمتوازنا يف 

التعاُمل مع جميع دول املنطقـة .

بــدوره عـّربَ وزير الصناعـة اللبناني 
عن أمله بأن يكون هـذا اللقاء خطوة 
جديـدة ملُسـتقبل العالقـات والتعاون 
املُشـرتك بمـا فيـه مصلحـة البلديـن 
واملنطقـة .وذكر بيان صادر عن وزراة 
الصناعـة واملعـادن العراقية انه جرى 
ِخالل الجلسة إستعراض أبرز املجاالت 
الصناعي  للتعاون  املُتاحة  واملشـاريع 
املُشرتك لتكون خطوة وبداية ملُستقبل 

صناعي كبري بني البلدين.

ـت ُمناقشـة العقـود املُربمة  كما وتمَّ
مـع الجانـب اللبنانـي لتجهيز بعض 
املُنتجـات الصناعيـة والتباُحـث حول 
إمكانية إستغالل املساحات والطاقات 
الكبـرية التي تتمتع بهـا رشكة أدوية 
سامراء ومصنع أدوية نينوى يف إقامة 
مشـاريع دوائية جديدة إلنتاج األدوية 

املُزمنة والرسطانية، وفقا للبيان.
واشـار البيـان إىل التعـاون يف مجـال 
الصناعات التعدينية حيث وجَه الوزير 

العراقي بعقد لقاءات ُثنائية مع الوفد 
اللبنانـي لتزويدهـم بـُكل املعلومـات 
واإلجابة عن االستفسـارات والتواُصل 
الفني املُبارش مع الكـوادر املُتقدمة يف 
الوزارة كما وجَه بتزويد الوفد اللبناني 
وقانـون  الصناعيـة  املُـدن  بقانـون 
اإلستثمار الصناعي واملُنتجات املحلية 
املشـمولة بقانـون حمايـة املُنتجـات 

املحلية ودليل املُنتجات الوطنيـة .
إلـى ذلك قاَل الخباز يف مؤتمر صحفي 
ان الزيـارة واملُباحثات جاءت من أجل 
إيجاد صيغ للتعاون بني العراق ولبنان 
ولوضـع الخطـوة األوىل لهـذا التعاون 
يخـدم  صناعـي  لتكامـل  والسـعي 
البلديـن. فيمـا أشـاَر وزيـر الصناعة 
اللبنانـي إىل اَن املُباحثـات جرت تحَت 
شـعار الصناعة التكاُملية بني العراق 
ولبنان وسنسعى لتحقيق هذا التكاُمل 

يف املرحلة القادمـة .
ووصل وفد لبنانـي يضم رجال أعمال 
واقتصـاد وصناعـة لبنانيني برئاسـة 
الصناعـة جـورج بوشـكيان،  وزيـر 
أمـس السـبت، إىل العاصمـة بغداد يف 
زيـارة رسـمية للمشـاركة يف مؤتمـر 
رجال األعمال اللبنانـي العراقي.وقال 
بوشـكيان إن الزيـارة تأتي أيضا ”من 
أجل تفعيـل كل االتفاقات املشـرتكة، 
العربـي،  التيسـري  إتفـاق  وتفعيـل 
وفتح وتسـهيل الرتانزيت عىل الحدود 

العراقية، السورية واللبنانية“.
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 بغداد/الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

األحد .
وسـجلت  أسعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة بغداد  
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سـعر بيع 
368 الف دينار، و سعر الرشاء 364 الفاً،  وهي نفس االسعار التي سجلت 

اول امس السبت.
وسـجل سـعر بيع املثقال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي اسـتقرارا 

ايضا عند 338 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 334 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 370 الـف دينار و375 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
احتـل العـراق املرتبـة الثالثة من بـني البلدان األكثـر اسـترياداً لفاكهة 
اليوسـفي من تركيـا، وذلك وفقا إلحصائية نرشتهـا وكالة ”األناضول“ 

الرسمية الرتكية.
حققـت تركيـا عائدات بلغـت قيمتهـا 453 مليون دوالر، مـن صادرات 
اليوسـفي ما ُيعرف باللهجة العراقية الدارجة بـ“الاللنكي“ إىل 72 دولة 

خالل العام 2021.
ونـرشت ”األناضول“ إحصائية صادرة عن اتحاد مصدري منطقة إيجة، 
فقد صدرت تركيا خالل العام املايض 931 ألف طن من اليوسفي مقارنة 

بـ861 ألف طن يف 2020.
وأضافت أن حجم الصادرات من اليوسفي يف العام املايض ارتفعت بنسبة 

4 باملئة مقارنة بالعام 2020.
وأوضحت املعطيات أن الصادرات الرتكية من اليوسـفي حققت عائدات 
بقيمـة 453 مليـون دوالر العام املـايض مقارنة بــ437 مليون دوالر يف 

.2020
وجـاءت روسـيا يف مقدمة البلدان املسـتوردة بقيمـة 266 مليون دوالر 

وتليها أوكرانيا بـ 58 مليون دوالر والعراق بـ32.5 مليون دوالر.

بغداد/الزوراء:
توقع مسـؤول حكومي، امـس االحد، ارتفاع التضخـم يف العراق مرتبتني 
عرشيتني خالل العام الحايل 2022. وقال املسؤول الذي فّضل عدم الكشف 
عن هويته، يف ترصيح صحفي، ”من املتوقع أن يرتفع التضخم السنوي يف 
العراق اىل مرتبتني عرشيتني خالل العام الحايل نتيجة ارتفاع أسعار السلع 
واملـواد بشـكل مضطرد يف االسـواق املحلية، اال اذا تدخلـت الحكومة ملنع 
ذلـك“. واضاف ان ”معظم املواد التي تباع يف األسـواق مسـتوردة وبالتايل 
فهي تتأثر باألسـعار العاملية التي تشـهد ارتفاعا متواصال خالل العامني 
املاضيـني وخصوصـا املـواد الغذائيـة“، مبينـا ان ”ارتفاع قيمـة الدوالر 
األمريكـي وانخفاض قيمة الدينار العراقي باألسـاس هـي األخرى أثرت 
عىل رفع التضخم“. وأشـار املسؤول إىل أن ”إعادة إحياء املعامل واملصانع 
الحكوميـة املتوقفة ودعم املنتج املحيل من شـأنه إيقاف ارتفاع التضخم 
يف العراق“، مسـتدركا أن ”البنـك املركزي العراقي لديـه القدرة عىل وقف 
ارتفـاع التضخم كون سياسـته النقدية قادرة عىل اسـتيعاب التضخم“.
وكان الجهـاز املركـزي لإلحصـاء قد أعلـن يف 21 كانون األول/ ديسـمرب 
املايض عن ارتفاع التضخم السـنوي يف العراق لشهر ترشين الثاني اىل 8.4 

% مقارنة بنفس الشهر من العام املايض.
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بغداد/ امري الداغستاني
 أوضح عباس عبيد، مساعد مدرب املنتخب 
االوملبـي لكـرة القدم، بـأن الجهـاز الفني 
برئاسـة التشـيكي مريوسـالف سـوكوب 
املدير الفني للمنتخـب  االوملبي بكرة القدم 
لم يبعد أي العب من معسكر انطاليا للمدة 
مـن الرابع والعرشين إىل الحـادي والثالثني 

من الشهر الحايل.
وقال عبيد  ان ”الجهاز الفني استبعد عرشة 
العبني بشـكل مؤقت وليس نهائيا“، مبينا 
ان ”سـبب تقليص املنتخب مـن 36 اىل 26 
العبا هـو لدعوتنا لعدد كبـري من املغرتبني 

العراقيني املحرتفني يف دول أخرى“.
واضاف ”اننا كجهـاز فني وقع يف اختبارنا 
اسـماء جيدة مـن الالعبـني املغرتبني الذين 
تابعناهم عرب وسائل مختلفة، وارتأينا أن ال 
نحكم عىل السـمع والنظر بلقطات الفيديو 
بل دعونا الالعبني املحرتفني ملعسكر انطاليا 
الـذي سـيبدأ يف الرابـع والعرشيـن من هذا 
الشـهر للوقوف عىل جاهزيتهـم ووصولنا 

لقناعة يف دعوتهم للمنتخب“.
وأوضـح عبيـد أن ”سـكوب تشـاور معنا 

كجهاز فني مسـاعد إلبعاده بشـكل مؤقت 
عـرشة العبني واسـتدعاء أحد عـرش العبا 

محرتفا ملعسكر تركيا“.
وبـني ان ”التغيريات حدثـت بقرار جماعي 
قبـل التوجـه اىل تركيـا إلقامـة املعسـكر 
التدريبي الخارجي يف مدينـة أنطاليا للمدة 
مـن الرابع والعرشين إىل الحـادي والثالثني 
مـن الشـهر الحـايل والـذي يدخـل ضمـن 
استعدادات اولية لبطولة كأس آسيا 2022 
تحـت 23 عامـاً التي سـتضيفها العاصمة 
األوزبكية طشـقند للمدة مـن األول ولغاية 

التاسع عرش من شهر حزيران املقبل“.
واشـار اىل ان ”منهاجنـا سـيكون حافـال 
وخـوض  املكثفـة  التدريبيـة  بالوحـدات 
املواجهـات الوديـة ملنتخبنـا للوقـوف عىل 
جاهزيـة املنتخـب االوليـة قبـل الدخول يف 

املنافسات االسيوية املقبلة“.
ويشارك االوملبي العراقي يف بطولة اإلمارات 
الدوليـة التي سـتقام يف مدينـة دبي مطلع 
منتخبـات  جانـب  اىل  املقبـل  آذار  شـهر 
السعودية واإلمارات  وأوزبكستان، وتايالند، 

وفيتنام ، وكوريا الجنوبية، واألرجنتني.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7637   Mon   10     Jan    2022العدد:   7637    االثنين     10   كانون الثاني     2022

@…Ìäbìæa@’�‹»m@ÚÓ€bæa@pbóÓóÉn€a
›ibi@¿@ÚÓöbÌã€a

بابل / أحمد جنجون
كشـف مدير شـباب ورياضة بابـل، مصطفى الجبـوري، عن املشـاريع الرياضيَّـة املتلكئة يف 
املحافظة والتي تنقسم بني شطرين: األول مشاريع يتم التنفيذ واإلرشاف عليها من قبل وزارة 
الشـباب والرياضة، والثاني تقع فيه املشـاريع ضمـن الخطة االسـتثمارية للحكومة املحلية. 
وقال انَّ « هناك مرشوع تأهيل املالعب القديمة يسري بخطى بطيئة جداً من قبل الرشكة املنفذة 
بحجة عدم تسلُّمها أي مبلغ من الحكومة املحلية، إذ يضّم املرشوع تأهيل ملعب نادي املدحتية 
وتأهيل بناية اإلدارة املحلية لنادي القاسـم وتأهيل ملعب الهاشـمية وتأهيل منتدى الشـوميل، 

باإلضافة إىل إنشاء أربعة مالعب خماسية موزعة بني املسيب والنيل والقاسم «.
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بغداد/ حسني عمار
د نائب رئيـس الهيئة اإلدارية  أكَّ
هيثـم  الوسـط،  نفـط  لنـادي 
بعيوي، أنَّ فريق الصاالت يسعى 
بمحـرتف  صفوفـه  تعزيـز  اىل 
جديد، اسـتعداداً للمشـاركة يف 

بطولة األندية الآلسيوية.
وقـال بعيـوي: إنَّ ”فريق نفط 
الوسط، لغاية الجولة العارشة، 
حصـد نقاط املباريـات بصورة 
مثاليـة وحقـق الفـوز بعـرش 
جـوالت متتاليـة“. مبينـا أنَّ ” 
هـدف إدارة النـادي هـو حصد 

لقب الدوري للمرة التاسعة ”.
وأضـاف بعيـوي أنَّ ” الفريـق 
تنظـره مشـاركة مهمـة وهي 

بطولة األندية اآلسـيوية يسعى 
خـري  فيهـا  العـراق  لتمثيـل 
تمثيـل، بعد أن كانـت لنا نتائج 
مرشفـة يف البطوالت السـابقة 
من خـالل حصول النـادي عىل 
مركز الوصيـف يف تايلند 2016 
وإحرازنا املركز الرابع عىل آسيا 
وملرتـني: األوىل كانـت يف بطولة 
يف  والثانيـة   2015 اصفهـان 

بطولة اندونيسيا 2018“.
وأشـار بعيـوي إىل أنَّ ” الفريق 
يعد العـدة لكي يكون منافسـاً 
كبرياً عىل لقـب الدوري وجاهزاً 
األنديـة  بطولـة  يف  للمشـاركة 
اآلسيوية ليكون رافداً للمنتخب 

الوطني بالالعبني املميزين“.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نـادي الـربج اللبنانـي موافقتـه عىل 
احـرتاف نجمـه حسـن املهنـى إىل الـدوري 

العراقي املمتاز.
وسـجل حسـن املهنى 3 أهداف مع الربج يف 
الـدوري اللبناني، وهـدف بالكأس وصنع 5 

آخرين. 
ويعتـرب مهنـى أحد افضـل العبـي الدوري 
اللبنانـي هـذا املوسـم، مما وضـع األنظار 
نحوه مـن قبل الجهاز الفنـي ملنتخب لبنان 

الذي اختاره عدة مرات.
وسيلتحق  حسن املهنى بنادي نفط ميسان، 
ليكون مع الالعب عباس عايص نجم شباب 

الساحل بنفس الفريق.
وأشارت مصادر اىل أن حسن املهنى وعباس 
عـايص سـيغادران لبنـان مطلع األسـبوع 

املقبل، مع وصول البطاقة الدولية لهما. 
وتمنى نـادي الـربج التوفيق لالعب حسـن 
املهنـى يف مشـواره، يف حـني تمنـى الالعب 
التوفيق للنادي وشـكر جماهريه عىل الدعم 

املتواصل. 
يشـار إىل أن نادي نفط ميسان يحتل املركز 
الثالث عرش يف جدول ترتيب الدوري املمتاز، 

برصيد 19 نقطة جمعهم من 17 لقاء.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
اختتمت مساء امس السبت الدورة التدريبية 
التحكيميـة التـي أقامهـا االتحـاد العراقي 
املركزي للمواي تاي عىل مدار ثالثة أيام بدءاً 

من السادس من كانون الثاني الجاري.
وحرض األمني العام للجنة األوملبية الوطنية 
العراقية هيثم عبد الحميد باالضافة لرئيس 
االتحـاد العراقـي للمـواي تـاي مصطفى 

جبار علگ،  وعدد مـن أعضاء االتحاد كما 
حرضها أيضـًا أمني رس  االتحـاد العراقي 
للكيـك بوكسـنغ عدنـان املوسـوي. وقال 
رئيـس إتحاد اللعبـة مصطفى جبار علگ: 
ان الدورة شـارك فيهـا 45 مدربـاً وحكماً 
من جميـع محافظات العراق، فيما حارض 
فيهـا مدربـان مختصـان هم عيل سـاهر 
ومحمد حسـن كما حـارض فيها الحكمان 
الدوليـان حيـدر حميـد ومحمود هاشـم.
وختـم علـگ حديثه قائـًال: ان املشـاركني 
تلّقوا املحارضات النظرية يف طرق التدريب 
الحديثـة للعبة، وآخر مسـتجدات التحكيم 
للنـزاالت واالسـتعراضات كما تـم تطبيق 
تلـك املحارضات بأسـلوب منهجـي عميل.
ويف ختام الـدورة، قام األمـني العام للجنة 
األوملبيـة العراقية هيثم عبدالحميد بتوزيع 
شـهادات املشـاركة والهدايا التذكارية بني 

املشاركني.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلـق اليوم اإلثنني منافسـات الجولة 
الثامنـة عـرشة مـن الـدوري  املمتـاز 
بإقامة اربـع  مباريات قوية، يتصدرها 
لقاء الرشطة وضيفه النجف عىل ملعب 

الشعب الدويل.
وتسـتكمل الجولة يوم غـد الثالثاء من 
خـالل خمسـة لقـاءات قويـة، أبرزها 
كالسـيكو الزوراء والقوة الجوية، الذي 

يخطف األضواء يف املسابقة.
وتختتم املباريات األربعـاء املقبل بلقاء 
قمة الطلبة وامليناء عىل ملعب الشـعب، 
حيـث يبحث األنيق عن تعزيز موقعه يف 
الوصافة برصيد 33 نقطة، فيما يحاول 
الضيوف كسـب االنتصار الثاني تواليا، 
إذ يحتـل املينـاء املركـز 18 برصيد 13 

نقطة.
وأبرز مباريات اليوم من الجولة الثامنة 
عرشة ستقام عىل ملعب الشعب الدويل، 

بني الرشطة وضيفه النجف.
فالرشطة صاحب 15 انتصارا من أصل 
17 مبـاراة، جمع منها 47 نقطة، يغرد 
بصدارة الـدوري املمتاز بعيدا عن أقرب 

مطارديه بـ14 نقطة كاملة.
ويبحـث القيثـارة عـرب بوابـة النجـف 
الوصـول للنقطة 50، بعـد أن نال لقب 
بطل الشـتاء قبل نهاية مرحلة الذهاب 

بجولتني.
فيمـا يرفـع أبناء املدرب حيـدر عبودي 
شـعار الفوز رغم صعوبة املهمة، إال أن 
كتيبة غزالن البادية تدرك أهمية مجاراة 
املتصدر ومواصلة النتائج اإليجابية بعد 
الفوز األخري عـىل أمانة بغداد، قفز من 
خاللها الفريق للمركز السادس برصيد 

28 نقطة.
ويستضيف أربيل يف ملعب دهوك ضيفه 
القادم من السـليمانية فريق نوروز، يف 
مواجهـة تحسـني الرتتيـب ومحاولـة 
القفـز مـن املراكـز املتأخـرة، إذ يحتل 
أربيل املركـز الـ15 برصيـد 17 نقطة، 
ويحاول مدربه السـوري نزار محروس 

تحقيق االنتصار الرابع تواليا.

يف املقابـل، يسـعى مـدرب نـوروز، ويل 
كريم، للخروج بنتيجة إيجابية وكسـب 
نقـاط الفوز يف ظل امتالكـه 16 نقطة 

فقط وضعته يف املركز الـ16.
ويحـل فريـق نفط البـرصة ضيفا عىل 
جاره نفط ميسـان، يف مواجهة يحاول 
الضيـوف االسـتفادة منهـا وانتـزاع 3 
نقـاط تقربهـم مـن مراكـز املقدمـة.

ويبلغ رصيد فرسـان البرصة 25 نقطة 
يف املركـز الثامن، فيمـا يتطلع أصحاب 
األرض إىل تعويض خسارتهم يف الجولة 
املاضيـة وتحسـني موقعهـم، إذ يحتل 
نفط ميسـان املركز الــ13 برصيد 19 

نقطة.
ويواجـه فريـق الصناعـة يف ملعبه ندا 
قويا، وهو فريق نفط الوسط، يف اختبار 
صعب، يرفع من خالله شـعار التحدي 
لإلطاحـة بصاحب الرتتيـب الرابع (33 
 22 األرض  أصحـاب  نقطة).ويمتلـك 
نقطـة يف املركـز العارش، بينمـا يتطلع 
عندليب الفـرات إىل تعزيز انتصاره عىل 
القوة الجوية، بانتزاع فوز جديد يقربه 
مـن مركـز الوصافـة، إذ يتخلف فقط 

بفارق األهداف عن الطلبة والزوراء.
املبـاراة األكثـر أهمية يف هـذه الجولة، 
سـتجمع القوة الجويـة صاحب املركز 

الخامـس برصيد 32 نقطة، مع الزوراء 
الثالـث يف الرتتيب برصيـد 33 نقطة، يف 
كالسـيكو منتظر مـن قبـل الجماهري 
العراقيـة، التي سـتزحف بأعداد غفرية 
ملتابعتـه مـن املدرجات.ويأمـل مدرب 
الصقور، رايض شنيشل، تغيري الصورة 
السلبية، بعد الهزيمة يف الجولة املاضية 
والعـودة إىل سـكة االنتصـارات، وهـو 
الهـدف نفسـه للنـوارس التـي تحاول 

االنتصار وفك الرشاكة مع الوصيف.
وتشهد هذه الجولة مباراة الديوانية مع 
أمانـة بغداد يف ملعب األول، إذ يأتي أهل 
الـدار باملركز الـ19 برصيـد 12 نقطة، 

فيما يمتلك أسـود العاصمة 19 نقطة، 
يف املركز الـ11.

ويلتقـي صاحـب املركـز األخـري فريق 
سـامراء أمام ضيفه زاخو، يف مسـعى 
للمدرب الجديد، سـامر سعيد، بتحقيق 
الفوز األول ألبناء امللوية الذين يمتلكون 
4 نقاط فقط.بينما يتطلع مدرب زاخو، 
عبد الوهاب أبو الهيل، للعودة إىل مراكز 
املقدمة، حيث يمتلـك فريقه 26 نقطة 
يف املركز السـابع. ويف مواجهات أخرى، 
يلتقي القاسم أمام النفط، وعىل ملعب 
كربالء الدويل ستجرى مواجهة بغدادية 

تجمع الكهرباء بالكرخ.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميـل طالل 
العامري، وذلك لوفاة املغفور لها ابنة شـقيقه 
... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد الفقيدة 
برحمته الواسعة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق 

اهلها ومحبيها الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
  *****************

العدد الثاني والسـتون من صحيفـة الريايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية 
رأى النور امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقـة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 *****************

عضـو الهيئة العامـة لالتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضية الزميل عماد الشـكاكي، احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.

بغداد/ محمد عماد
(ريبني  الوطني  املنتخب  العُب  لها  خضَع  التي  الطبية  الفحوصات  نتائُج  أظهرت 
يؤكد   بفايروس كورونا، ما  إصابته  يونايتد  بوريرام  ناديه   تايالند  مع  سوالقا) يف 
الذي  تايالند  املتبع يف  الصحي  الربوتوكول  ناديه، وبحسب  التدريباِت مع  غيابه عن 
وظهور  الجديدة  الفحوصاِت  إجراء  بغية  أياٍم  لسبعة  العزل  الفايروس  حامَل  يلزم 

نتيجِة الفحص السلبية التي تتيُح له العودة اىل التدريباِت من جديد.
الصحية   تطوَر حالته  انه سريى  هاتفي  اتصاٍل  يف  املنتخب، سوالقا،  وأوضَح العب 
مع أخِذ العالجات الالزمة يف األسبوِع املقبل لكي تتضح صورة تواجده أو غيابه يف 
الحايل،  الشهر  من  عرش  السابع  يف  بغداد  يف  سيقاُم  الذي  الوطني  املنتخِب  معسكر 
نفسه  الشهر  من  والعرشين  الحادي  يف  ودياً  أوغندا  منتخب  مواجهة  واملتضمن 

تحضرياً ملواجهتي  إيران ولبنان يف التصفياِت املؤهلِة ملونديال قطر ٢٠٢٢.

بغداد/ متابعة الزوراء
اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  اختتم 
احتضنته  الذي  الخارجي  معسكره 
استعداداً  الدوحة  القطرية  العاصمة 
للمشاركة يف منافسات البطولة اآلسيوية 
التي ستقام يف اململكة العربية السعودية 

يوم الثامن عرش من الشهر الحايل .
اليد  لكرة  العراقي  االتحاد  رئيس  وقال 
التدريبي  املعسكر   « إنَّ األعرجي  محمد 
دولة  يف  الوطني  املنتخب  خاضه  الذي 
قطر استمر للفرتة من ٣ اىل ٨ من الشهر 
الحايل، خاض فيه مباراتني مهمتني مع 
املعسكر   » أّن  مبيناً  القطري»،  املنتخب 
املرجوَّة  الفائدة  حقق  فقد  مثمراً،  كان 

القوة  نقاط  تحديد  خالل  من  منه 
تجاوز  وكيفية  الفريق  لدى  والضعف 
البطولة  يف  وتالفيها  السلبية  النقاط 
املنتخب   » أنَّ  األعرجي  املقبلة».وأضاف 
يف  االحد  امس  يوم  منذ  انتظم  الوطني 
للفرتة  بغداد  يف  مغلق  تدريبي  معسكر 
بعدها  الشهر،  هذا  من   ١٥ لغاية   ٩ من 
سيسافر اىل الدمام يف اململكة السعودية 
اىل  املؤهلة  البطولة اآلسيوية  للدخول يف 

كأس العالم «.
اليد  بكرة  آسيا  بطولة  قرعة  أنَّ  يذكر 
املجموعة  يف  الوطني  منتخبنا  أوقعت 
قطر  منتخبات  جانب  إىل  الثالثة 

واإلمارات وُعمان.
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تصدر السيد نارص غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة 
beIN اإلعالميـة ورئيـس رابطـة األندية األوروبيـة ورئيس 
 Sports Pro مجلس إدارة نادي باريس سـان جريمان، قائمة
السـنوية لـ ”العرشة األكثر تأثرياً لعام ٢٠٢٢“ بصفته إحدى 
أكثر الشـخصيات تأثرياً يف عالم الرياضة العاملية. وقد حصل 
السيد نارص غانم الخليفي عىل هذه املكانة يف القائمة بفضل 
جهوده يف صياغة أجندة الرياضة العاملية للعام املقبل، واحتل 
هذه املرتبة إىل جانب كبار قادة الرياضة مثل ديفيد زاسالف، 
الرئيس واملدير التنفيذي لشبكة ” ديسكفري“. تجدون أدناه 
مقتطف مـن مقال قائمة Sports Pro السـنوية لـ ”العرشة 
األكثر تأثـرياً لعام ٢٠٢٢“.”يف أحد أيـام صيف 2021 بدا من 
املنطقي تماماً التسـاؤل كيف يمكن لشخص واحد أن يجمع 
كل هـذا النفوذ يف الرياضة األكثر شـعبية يف العالم“. ويف ذلك 
الحني قام السـيد نارص غانم الخليفـي، رئيس مجلس إدارة 
نادي باريس سـان جريمـان الفرنيس، بـرشاء ليونيل مييس 
الـذي ربما يكون أعظـم العب كرة قـدم يف التاريخ، ليلعب يف 

الدوري الـذي تمتلك مجموعـة beIN اإلعالمية، املجموعة 
التي يرتأسها حقوق بثه يف العديد من األسواق.

ويف الحقيقة من اإلنصاف القول إن قسماً كبرياً من األموال 
التـي تتدفق اآلن يف سـوق كرة القدم تعـود إىل العديد من 
الرشكات التي يرتأسـها السيد الخليفي الذي توىل رئاسة 
النادي الفرنيس يف 2011. ”السـيد الخليفي هو شخصية 

محورية يف الرصاع الدائر عىل القوة يف أعىل مستويات كرة 
القدم“. وكان السـيد الخليفي (48 عاماً) من بني من تصدوا 
لتشـكل دوري السـوبر األوروبي املنشـق، وهو املوقف الذي 

أوصله إىل منصب رئيس رابطة األندية األوروبية.
ومن خالل منصبه هذا إضافة إىل منصبه يف اللجنة التنفيذية 

لالتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، سـيكون للسـيد 
الخليفـي دون أدنـى شـك دور حاسـم يف صياغة 

شكل كرة القدم األوروبية يف املستقبل، وهي 
املهمـة التـي مـن املرجـح أن تتضمـن 

حماية مصالح نادي باريس سـان 
جريمـان مـن النـوادي املتمردة 

املتبقيـة يف الدوري السـوبر. 
”وهناك الكثري من القضايا 

التي تستوجب معالجتها. 
وإذا كان العام 2021 هو 
العام الذي تمكن خالله 
الخليفي من اكتسـاب 
السـلطة،  املزيـد مـن 
فسيكون تركيزه خالل 
حـول   2022 العـام 
سبل اسـتخدامه لهذه 

السلطات“.

حرص تشـايف هرينانديز، املدير الفني لربشـلونة، عىل التواصل مجـدًدا مع ألفارو موراتا، 
مهاجـم يوفنتوس املعار مـن أتلتيكو مدريد. وزعمـت تقارير أن املكاملة األوىل بني تشـايف 

وموراتـا جـاءت يف بداية املريكاتو الشـتوي، وتضمنت الحديث التايل من املدرب اإلسـباني: 
”مرحًبا.. أنا تشايف.. هل ترغب يف االنتقال إىل برشلونة؟“. ووفًقا لصحيفة ”آس“ اإلسبانية، 

فإن تشايف هرينانديز اتصل مجدًدا بألفارو موراتا لطمأنته بأن البارسا ال يزال يتمسك بضمه 
يف املريكاتـو الشـتوي الجاري. وجـاء ذلك بعد أن خرجت أنباء أن موراتا مسـتاء وغاضب من 

ترصيحات مسـؤويل يوفنتوس، حول حتمية استمراره مع الفريق اإليطايل حتى نهاية املوسم 
الحايل. وقالت تقارير صحفية مؤخًرا إن برشلونة حاول إقناع يوفنتوس بالتخيل عن موراتا عرب 

أكثـر من صفقة تبادلية، لكن النادي اإليطايل رفض ضم العبي البارسـا، ويبحث عن التعاقد مع 
مهاجمني آخرين أبرزهم ماورو إيكاردي نجم باريس سان جريمان.

قال تقرير صحفي إسباني، إن فالنسيا مهدد بالتعرض لعقوبة مالية، 
بسـبب تلميحه بأن ركلة الجزاء التي سـجل منها كريم بنزيما الهدف 

األول لريال مدريد يف مباراة الفريقني، غري صحيحة.
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء يف الشوط األول، بعدما سقط الربازييل 
كاسـيمريو يف منطقة جـزاء الخفافيش عقب احتكاك مـع الدفاع، يف 

لقطة أثارت اعرتاضات العبي فالنسيا.
وكتب الحساب الرسمي لفالنسيا عىل ”تويرت“: ”بدأت الرسقة يف مدريد 

كالعادة عىل طريقة مسلسل (ال كازا دي بابل)“.
ووفًقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فإن لجنة املسابقات 

يف االتحاد اإلسباني ستحقق يف تلك التغريدة.
وأشـارت إىل أنـه وفًقا للمادة 100 من قانون االنضباط، فإن فالنسـيا 
سـيتعرض لعقوبة ماليـة، ألنه أدىل بترصيح يشـكك يف حيادية حكام 
مباراتـه ضد ريال مدريد. وأوضحـت أن قيمة العقوبة ترتاوح من 601 
إىل 3005.06 يـورو، وألن هـذا الخطأ األول لفالنسـيا، فمن املتوقع أن 
تكـون الغرامـة بقيمة 1500 يـورو فقط. وانتقد خوسـيه بورداالس، 
مدرب فالنسـيا، ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف األول لريال مدريد، 

خالل مباراة الفريقني بملعب سانتياجو برنابيو، معتربا أنها ”حسمت“ 
اللقاء، وبدا مستاء من عدم اللجوء لتقنية حكم الفيديو (فار).

واحتسـبت ركلـة جـزاء للملكـي بداعي عرقلـة عمـر ألديريتي لالعب 
املريينجي كاسيمريو، نفذها كريم بنزيما بنجاح ليفتتح أهداف الريال، 

يف مباراة انتهت بفوز امللكي .(4 - 1) 

وقـال بـورداالس يف ترصيحاته عقب اللقاء: ”لدي شـعور سـيئ، ألن 
النتيجـة غري عادلـة باملرة. بدأنا املباراة عىل نحو جيد، وسـيطرنا عىل 
مجريـات األمور يف الشـوط األول ثـم جاءت لعبة ركلـة الجزاء التي ال 

وجود لها واندهشت من انطالق الصافرة“.
وأضـاف: ”ال أفهـم بتاتا، كانت نقطة تحول. ليـس عذرا لكنها فتحت 
شـهية الريال لزيادة حصيلته من األهداف ومنحته الثقة. كان الشوط 

الثاني كارثيا“.
وأشـار بـورداالس إىل أنـه رأى أمـس صورا للعبـة املثـرية للجدل بني 
الشـوطني وأكـد: ”كان عمر ألديريتي متمركزا يف موقعه وكاسـيمريو 

هو من تدخل عليه، سقط أرضا رغم أنه يستطيع املرور“.
وتابع: ”أتفهم أن الحكم قد يخطئ عىل أرضية امللعب، لكن كان ينبغي 

عىل حكم الفار، أن يبلغه بعدم وجود ركلة جزاء“.
وبدا بورداالس حزينا للمسـتوى الذي ظهر به فريقه يف الشـوط الثاني 
وسـهولة اخرتاق صفوفـه، معرتفا بحاجة فالنسـيا لتدعيم خطوطه، 
حيـث أقر بأن فريقه هو ”الثاني عىل مسـتوى الليجا يف تلقي األهداف 

ولن نذهب إىل أي مكان إذا استمررنا عىل هذا النحو“.

قلـب بوروسـيا دورتمونـد تأخـره أمـام 
مضيفه أينرتاخت فرانكفورت بهدفني إىل 
فـوز 3 - 2 يف منافسـات املرحلـة الثامنة 
عـرشة مـن الـدوري األملاني لكـرة القدم 
املقامة خلف أبواب موصدة، ليضّيق الخناق 
عىل بايرن ميونيخ املتصدر الذي كان خرس 
أمام ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 1-2 

يف افتتاح هذه الجولة.
واسـتفاد هوفنهايم الفائـز عىل مضيفه 
آوغسـبورغ 3 - 1، مـن تعـادل فرايبورغ 
وبايـر  بيليفيلـد  أرمينيـا  ضيفـه  أمـام 
ليفركـوزن أمـام أونيون برلـني بالنتيجة 
ذاتها 2-2 للتقدم للمركز الثالث واملنافسة 

عىل املراكز األوروبية.
رفـع دورتموند الـذي حقق فـوزه الـ 12 
هذا املوسم، رصيده يف املركز الثاني إىل 37 
نقطة، ليقلـص الفارق بينه وبني العمالق 
البافاري املثقـل بإصابات فريوس كورونا 
إىل ست نقاط، فيما تجمد رصيد أينرتاخت 
فرانكفورت املبتعد أكثر عن أندية املقدمة 

عند 27 نقطة يف املركز السابع.
وصعد هوفنهايم للمركز الثالث برصيد 31 
نقطة متقدماً بفارق نقطة عن فرايبورغ 

الرابع ونقطتني عن ليفركوزن الخامس.
وجدد دورتموند، فوزه عىل منافسه بعدما 
كان أسـقطه 5 - 2 ذهابـاً بفضـل قائده 
ماركـو رويس ومهاجمه الدويل النرويجي 
إرلينـغ هاالنـد الـذي لعـب أساسـياً هذه 
األمسية ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وتأخـر دورتمونـد يف غضـون 24 دقيقة 
بهديف املهاجم الكولومبي رافايل سانتوس 
بوريـه (15 و24)، قبل أن يرّد يف الشـوط 
البلجيكـي  البديـل  الثانـي بثالثيـة عـرب 
ثورغـان هـازار (71) واإلنكليـزي جـود 

بيلينغهام (87) والسـوري األصل محمود 
داود .(89) 

فوز باهر لريال مدريد
ـ حّقق ريال مدريد فوزاً باهراً عىل ضيفه 
فالنسـيا بأربعة أهداف لواحـد يف املرحلة 

العرشين من منافسـات الدوري اإلسباني 
لكرة القدم.

وتناوب عىل تسجيل أهداف الفريق امللكي 
كل مـن الفرنـيس كريم بنزيمـة (43 من 
ركلة جـزاء و88) والربازييل فينيسـيوس 

جونيور (52 و61).
وذلّـل الربتغايل غونسـالو غيديش الفارق 

للضيوف يف الدقيقة 77.
ورفـع ريال رصيـده إىل 49 نقطـة معززاً 

صدارته للمسابقة املحلية.
يف املقابل تجّمد رصيد فريق ”الخفافيش“ 

عند 28 نقطة يف املرتبة التاسعة.
وهو الفوز الــ15 للمريينغي يف الليغا هذا 
املوسم مقابل 4 تعادالت وخسارتني بينما 
تعرّض فالنسيا لهزيمته السادسة مقابل 

7 انتصارات ومثلها تعادالت.
وواصـل كريم بنزيمة عطـاءه املتميز مع 
فريق العاصمة اإلسـبانية إذ عّزز صدارته 

لجدول هدايف الليغا برصيد 17 هدفاً.
كمـا وصـل الفرنيس إىل الهـدف رقم 301 
خالل مسريته مع الفريق امللكي يف املباراة 
رقم 584 له مع املريينغي يف كل املنافسات 
ليصبـح رابع العب يصل إىل هذا اإلنجاز يف 
تاريخ ريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو 
 323) غونزاليـس  وراؤول  هدفـاً)   450)
هدفـاً) ثـم ألفريـدو دي سـتيفانو (308 

هدفاً).
لونس يقرتب من املراكز األوروبية

ـ ألحق لونس بضيفه رين خسارته الثالثة 

توالياً يف الـدوري الفرنيس لكرة القدم بعد 
فـوزه عليـه 1 -صفـر ضمن منافسـات 
املرحلة العرشين، ليقرتب أكثر من املراكز 

األوروبية.
ويدين لونس بفوزه املتأخر والقاتل ملهاجم 

رين السابق البديل ويسيل سعيد .(89) 
وتقّدم لونس للمركز السـادس يف الرتتيب 
برصيد 30 نقطة، فيمـا تجّمد رصيد رين 

عند 31 يف املركز الرابع.
تشيليس بسهولة إىل الدور الرابع

ـ بلـغ تشـيليس الـدور الرابـع مـن كأس 
االتحاد اإلنكليزي بفوز سـهل عىل ضيفه 

تشيسرتفيلد بخمسة أهداف لهدف.
األملاني تيمو فرينر افتتح التسجيل للبلوز 
يف الدقيقة السادسة بعد تمريرة من النجم 
املغربـي حكيـم زيـاش، ليضيـف كالـوم 
هودسون أودوي الهدف الثاني يف الدقيقة 
الثامنة عـرشة، ليعـود بعدهـا بدقيقتني 
العمالق البلجيكي روميلو لوكاكو ويدون 

الهدف الثالث بعد تمريرة من فرينر.
أندرياس كريستينسن  الدانماركي  املدافع 
سـجل رابع أهداف رجـال توماس توخيل 
مـن متابعـة رأسـية يف الدقيقة التاسـعة 

والثالثني.
فيما اختتم حكيم زياش خماسية تشيليس 
يف الدقيقة الخامسـة والخمسني من ركلة 
جزاء، هذا وحمل هدف الضيوف الوحيد يف 
اللقاء توقيع الهولندي أكوازي أسـانتي يف 

الدقيقة الثمانني.
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انضم برشـلونة إىل سـباق التعاقد مع العب وسط فرنيس خالل 
املوسم املقبل.

وينتهـي عقـد الفرنيس بوبكـر كامارا مع مارسـيليا يف الصيف 
املقبل، ويرفض الالعب حتى اآلن كل عروض التجديد.

ووفًقا ملوقع ”كالتشيو مريكاتو“ اإليطايل، فإن مسؤويل برشلونة 
أجـروا اتصاالت مؤخـرًا مع ممثـيل كامارا، ملعرفـة موقفه من 

اللعب يف ”كامب نو“ خالل املوسم املقبل.
وزعمـت العديـد مـن التقارير، أن مانشسـرت يونايتـد يرغب يف 
ضـم كامارا مجاًنا الصيف املقبـل، لتعويض مواطنه بول بوجبا 

القريب من مغادرة ”أولد ترافورد“.
بينمـا ميـالن يراقب كامارا، تحسـًبا لخسـارة خدمـات نجمه 

اإليفواري فرانك كييس الذي ينتهي عقد يف املوسم الحايل.
وشـارك بوبكـر كامارا هذا املوسـم يف 22 مباراة مع مارسـيليا 
يف مختلـف البطوالت، وأحرز هدًفا واحـًدا، ولم يقدم أي تمريرة 

حاسمة، بينما تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

تّوجت املصنفة أوىل عاملًيا األسـرتالية آشـيل بارتـي بلقب دورة 
أدياليد األسـرتالية بفوزها يف النهائي عىل الكازاخسـتانية إيلينا 

ريباكينا 6 - 3 و 6 - 2.
ولم تحتج بارتي إىل أكثر من 64 دقيقة لتتفوق عىل املصنفة 14 
عاملًيا والسابعة يف الدورة، لتحقق لقبها الرابع عرش يف مسريتها 

االحرتافية يف منافسات الفردي.
وقالت بارتي بعد الفوز: ”لقد قدمت أسـبوًعا رائًعا، تمكنت من 

العمل بشكل تصاعدي من خالل كل مباراة“.
وتابعت بطلة روالن غاروس 2019 ”لقد تحسنت وتطورت“.

وأضافـت: ”شـعرت ربمـا أنه بشـكل عـام كان إرسـايل خالل 
االسبوع سالًحا قوًيا. شعرت أنني عانيت إليجاد االيقاع قليال يف 

بداية االسبوع وتمكنت من التحسن بشكل تدريجي“.

أجـرى النجم الربتغايل كريسـتيانو رونالدو، محادثات مع وكيل 
أعماله خورخي مينديز، بشأن مستقبله مع مانشسرت يونايتد.

وتوجـه مينديـز إىل بريطانيـا للحديـث عـن مخـاوف رونالدو 
مـن انتهاء تجربة عودته إىل مانشسـرت يونايتـد، بكارثة، وذلك 
بحسب صحيفة ”ذا صن“ الربيطانية. وسجل رونالدو 14 هدًفا 
يف 22 مبـاراة خاضها رفقـة اليونايتد يف جميع املسـابقات هذا 
املوسـم، وصنع 3 آخرين، لكن يشـعر النجم الربتغايل باإلحباط 
من مسـتوى الفريق. كما يشـعر رونالدو أيًضـا بخيبة أمل من 
خطـط وأسـلوب لعب مـدرب الفريق رالـف رانجنيـك، وينتابه 
القلق ممـا يحدث داخل اليونايتد، يف ظـل تعرض الفريق للكثري 
من االنتقـادات، خصوصا كونه أحد القادة. وأضافت ”ذا صن“، 
الفريق يعاني من عدة مشاكل، ويشعر رونالدو بدوره بالضغط 
الشديد من املوقف الحايل، فمع رغبته الشديدة يف قيادة اليونايتد 
لتحقيـق النجاحات، يرى أنه من الصعب الوصول إىل ذلك حاليا.
وجلس مينديز مع رونالدو ملناقشة الوضع الحايل وطرح رؤيتهم 

ملشاكل الفريق وكيفية حلها، مع عدم استبعاد أي خيار.
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كشـف تقريـر صحفـي بريطاني، عـن تفاصيل حـوار رسي بني رالف 
رانجنيـك، املدير الفني املؤقت ملانشسـرت يونايتـد، والعبه الفرنيس بول 
بوجبا. وينتهي عقد بوجبا مع الشياطني الحمر يف الصيف املقبل، وبالتايل 
يستطيع التوقيع مع أي ناٍد مجاًنا. ويغيب الالعب الفرنيس عن مباريات 
مانشسـرت يونايتـد منذ شـهر نوفمرب/ ترشيـن الثاني املايض، بسـبب 
إصابة يف الفخذ. ووفًقا لصحيفة ”مريور“ الربيطانية، فإن رانجنيك عقد 
جلسـة مع بوجبا وأبلغه أنه لن يترسع يف الدفع به يف املباريات، وسيسمح 
له بالحصول عىل كامل وقته للتعايف من اإلصابة. وأشارت إىل أن رانجنيك أملح 
إىل أن بوجبا لديه املسـاحة للتحدث مع األندية األخرى التي يخطط لالنتقال إىل 
أحدها يف املوسم املقبل. ورد بوجبا بأنه ليست أي نية لالحتجاج أو االعرتاض عىل 

قرارات رانجنيك، وأنه ملتزم تماًما بالعمل 
من أجل إعادة مانشسـرت يونايتد إىل 
املراكز األربعة األوىل يف الدوري 
املمتـاز. اإلنجليـزي 

أن  ”مريور“  وذكرت 
يتخذ  لـن  بوجبـا 
بشـأن  قـراًرا 
حتى  مستقبله 
الصيـف املقبل، 
سـيظل  حيـث 
مينـو  وكيلـه 
يعمـل  رايـوال 
أفضـل  إليجـاد 

عقد له.
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الرباط/متابعـة    الـزوراء:
قال يونس مجاهد، رئيـس املجلس الوطني 
للصحافـة، إن الصحافـة املغربيـة تعيـش 
أزمـة هيكليـة ظهـرت مالمحها منذ سـنة 
مـع  واسـتمرت  حدتهـا  وازدادت   ،٢٠١٣
ظهور الجائحة. وأضاف مجاهد، الذي كان 
يتحدث عىل هامش اللقاء التشـاوري حول 
”الصحافـة الوطنيـة: أي خيـارات ملواجهة 
التحديات الجديدة وكسـب رهان التأهيل“، 
أن املعدل اليومي ملبيعـات الصحف الوطنية 
نهايـة  خـالل  نسـخة   ٣٨٥٠٠ إىل  تراجـع 
سـنة ٢٠٢٠، بعدمـا كان يقـدر بحوايل ٧٦ 
ألـف نسـخة خـالل األشـهر الثالثـة األوىل 
من السـنة ذاتهـا.  وأوضح رئيـس املجلس 
الوطني للصحافـة أن من بني مظاهر هذه 
األزمـة، تواري نصف الصحـف الورقية عن 
الصـدور، إىل حـدود نهايـة ٢٠٢٠، كمـا لم 
تنـج منها الصحافـة الرقمية. واسـتحرض 
مجاهـد تأثر قطاع اإلشـهار بهـذا الوضع، 
حيث نزلـت اإلعالنات التجاريـة خالل فرتة 
الحجـر الصحي لتصل نسـبة االسـتثمارات 
إىل أقل مـن ٤٠ يف املئة، وكان الخارس األكرب 
يف هذا الوضع هو الصحافة الورقية، اليشء 
الـذي دفع ٣٢ يف املئـة من املعلنـني للتوجه 
إىل التواصـل الرقمي كأولوية سـنة ٢٠٢٠، 
و٩٢ يف املئـة منهـم توجهـوا إىل الـرشكات 
واعتـرب   .“GAFAM” العمالقـة  الرقميـة 
املتحـدث ذاتـه األمر أزمـة بنيويـة متعددة 
األسـباب تضافرت عدة عنارص يف تكريسها 
بسـبب ضعـف معـدالت القراءة ومشـاكل 
التوزيـع وتوجهـات قطـاع اإلشـهار، وكذا 
املنافسة القوية لوسـائل التواصل الحديثة، 
وهـو واقع يعرفـه كل العالم. وبـرأ مجاهد 
الصحافـة  تدهـور  مـن  الرقمـي  التحـول 
الورقيـة باملغرب، عىل اعتبـار أن الصحافة 
الرقمية بدورهـا مأزومة وتحتاج إىل هيكلة 
وتنظيـم وتأهيـل، مؤكدا افتقـار الصحافة 
املغربيـة بشـقيها لنموذج اقتصـادي مالئم 
لخصوصيتهـا ولواقـع محيطهـا، إضافـة 
إىل هشاشـتها، ونقـص رأس مالهـا، وقلـة 
مواردها البرشية وضعف منسـوب حكامة 

وحسن تسـيري أغلبها. واستحرض املتحدث 
ببنيـات  املتعلقـة  املـؤرشات  مـن  بعضـا 
املقـاوالت الصحفية املغربيـة البالغ عددها 
٧٣١ مقاولـة، منهـا ٤٤٧ إلكرتونية و٢٨٤ 
ورقية، ضمنها الوطنية والجهوية، بنسـبة 
تقـدر بحـوايل ٣٩ يف املئة. وقـال مجاهد إن 
أكثـر من ٥٣ يف املئة من املقاوالت الصحفية 
الورقية تشـغل أقل مـن ٥ صحفيني، وأكثر 
مـن ٢٨ يف املئـة تشـغل صحفيـا واحدا هو 
نفسـه مديـر النـرش ورئيـس التحرير.أما 
بالنسـبة للصحافة الرقميـة، يضيف رئيس 
املجلس الوطنـي للصحافة، فإن ٨٦ يف املئة 
من مقاوالتها تشـغل أقل مـن ٥ صحفيني، 
وحوايل ٤٧ يف املئة منها تشغل شخصا واحد 
هو نفسـه مديـر النـرش ورئيـس التحرير 
وصاحـب املـرشوع. وتسـاءل مجاهـد عن 
كيفية مالءمـة الدعم العمومـي مع قانون 
الصحافـة والنرش، وباألخـص املادة ٧ منه، 
الـذي ينـص عـىل تنميـة القـراءة وتعزيـز 
التعدديـة ودعم املـوارد البرشيـة، وكذا مع 
مرسـوم مـارس ٢٠١٩ الـذي يؤكد رصاحة 
عـىل تخصيـص الدعـم لـ“تنميـة القدرات 

أجـل  مـن  واملواكبـة  والتكويـن  البرشيـة 
التأهيـل وتعزيز التعدديـة وتحديث اإلنتاج 
والتجهيز والطباعة والتوزيع“. وشـدد عىل 
صعوبة إحداث أي تغيري جذري يف ظل البنية 
الحالية، عـىل اعتبار أن األغلبية السـاحقة 
من املقاوالت هي صغرية أو متوسـطة، كما 
أن املحيـط االقتصـادي العام الذي تشـتغل 
يف ظلـه لم يتطـور ومـا زال تقليديا. ورغم 
اآلفـاق الواعـدة التـي فتحتهـا تكنولوجيا 
التواصل الحديثة، يـورد مجاهد، إال أنها لم 
تستثمر بالشـكل الكايف من طرف املقاوالت 
الصحفية، حيث اسـتعملتها بشـكل مبسط 
لتطويـر  كفرصـة  إليهـا  تنظـر  أن  دون 
اسـتثمارات كـربى، مندمجـة وذات قيمـة 
مضافة عالية يف الصحافة واإلعالم والفنون 
والثقافـة وغريها. وقـال: ”ال يمكن تصور 
أيـة قدرة عىل املنافسـة الجهويـة والقارية 
يف مجـاالت الصحافـة واإلعـالم والتواصـل 
دون تجـاوز البنية الحالية، من خالل العمل 
عـىل خلق وحـدات كـربى، مندمجـة، تضم 
الصحافـة الورقيـة والرقميـة، كجـزء من 
منظومـة أشـمل، يف اسـتعمال تكنولوجيـا 

التواصـل الحديثة، تسـتثمر يف كل ما تتيحه 
املرئـي  التواصـل  إمكانـات هائلـة يف  مـن 
واملسـموع، مما يسـمح بتنويـع املضامني 
واملـواد“. وأضاف أنه ”مـن املمكن اختصار 
املسـافات التـي تفصلنـا عن بلـدان أخرى 
واإلعـالم  الصحافـة  قطاعـات  يف  سـبقتنا 
والتواصل، عرب االسـتفادة من الفرص التي 
رشيطـة  الحديثـة،  التكنولوجيـا  توفرهـا 
التوفـر عىل اسـرتاتيجية واضحة، تهدف إىل 
تقويـة بنية هـذه القطاعات عـىل مختلف 
والتجارية،  والصناعية  البرشية  املستويات، 
وجعلهـا يف خدمة منظومـة وطنية متنوعة 
عـىل  تعتمـد  مصداقيـة،  ذات  وتعدديـة، 
كفـاءات متطـورة“. وباإلضافـة إىل املوارد 
الذاتية مثل التسـويق واإلشهار، أكد مجاهد 
أن هذه البنية الجديـدة تحتاج إىل منظومة 
دعـم عمومـي بـرشوط محـددة ومتعاقـد 
بشأنها، لتحقيق أهداف استثمارية وتطوير 
كفـاءات وتقديم منتوج جيد، مشـريا إىل أن 
النموذج السـابق للدعـم العمومي لم يحقق 
إال هـدف إعانة املقـاوالت لبقائهـا عىل قيد 
الحياة. واعتـرب مجاهد النمـوذج الصناعي 
الحايل يف الصحافة غري قادر عىل بلوغ هذه 
األهـداف؛ ألنـه مجـزأ ومحـدود اإلمكانات 
ومحصـور يف إنتـاج بطريقـة تقليديـة، يف 
أغلبـه، كمـا أن واقع التسـويق والتوزيع ال 
يسـاعده عىل التطور، داعيـا إىل التفكري يف 
نموذج بديل يقوم عىل تشجيع االستثمارات 
يف مجمعـات كـربى، قـادرة عىل املنافسـة 
اإلقليميـة والقاريـة والدوليـة عـرب آليـات 
والتسـهيالت  العمومـي  بالدعـم  متعـددة، 
كما حصل مـع قطاعات أخرى.وبخصوص 
تجارب أغلـب الصحافة الرقمية والجهوية، 
قال رئيـس املجلس الوطنـي للصحافة إنها 
بنيات صغرية ال قـدرة لها حاليا عىل القيام 
بـاألدوار التـي مـن املفرتض أن تقـوم بها، 
ويصعب اعتبارها ”منشـآت“ كما يسـميها 
القانون، رغـم تكاثرها عىل الصعيد الكمي، 
مطالبـا بدمجهـا ضمـن مخطط شـامل يف 
الدعم العمومي برشوط تساهم يف إخراجها 

من دائرة   الهشاشـة  والعشـوائية.

واشـنطن/متابعة  الزوراء:
 تعتزم املجموعة اإلعالمية التابعة للرئيس األمريكي السابق 
دونالـد ترامب إطالق شـبكة التواصـل االجتماعي الخاصة 
بهـا ”تـروث سوشـيال“ يف الحـادي والعرشين مـن فرباير 
القـادم، بحسـب ما جاء يف إعـالن عىل متجر ”أبل سـتور“ 

لتنزيـل   التطبيقـات.
ووفقـاً لإلعـالن مـن املتوّقـع أن يصبـح تطبيـق ”تـروث 
سوشـيال“ متاحـاً للتنزيـل عـىل متجـر أبـل للتطبيقات يف 
الحـادي والعرشيـن مـن فربايـر. وسـتكون لهـذا التطبيق 
ميـزات مشـابهة ألدوات االّتصـال املوجودة عىل فيسـبوك، 

بحسـب  املصدر  نفسـه.
وكان املليارديـر الجمهـوري قـّرر إطـالق هـذه الشـبكة 
الخاصـة بـه بعد أن حظـرت حسـاباته عىل مواقـع تويرت 

وفيسبوك ويوتيوب يف يناير ٢٠٢٠ بتهمة حّض أنصاره عىل 
اقتحام الكابيتول. وقال ترامب إّنه قّرر إنشـاء هذه املنّصة 
”للوقـوف يف وجه اسـتبداد عمالقـة التكنولوجيـا“، مّتهما 
الـرشكات الكـربى يف وادي السـيليكون بأّنها ”اسـتخدمت 

سـلطتها األحادية إلسـكات األصوات املنشـّقة يف أمريكا“.
وقـال ترامـب ”نحن نعيـش يف عالـم لطالبان فيـه حضور 
قـوي عىل تويـرت بينمـا ُحِجب حسـاب رئيسـكم األمريكي 
املفضل. الجميع يسألونني ملاذا ال يقف أحد يف وجه عمالقة 
التكنولوجيـا؟ حسـنا، سـنفعل، قريبا“. ويعتقـد مراقبون 
أن املنصـة الجديدة ذات طابع سـيايس، ولـن تكون منصة 
السـتعراض األفـكار كمـا تويـرت، وال مكانـا تجتمـع فيه 
العائلـة مثل فيسـبوك. وقد تصبح شـكال آخر من أشـكال 
منصات التواصـل االجتماعي ”للتعبري الحـر“ مثل ”بارلر“ 

و“غـاب“. ومـن الواضح أن دونالد ترامب يريد أن يسـتعيد 
منصة الكالم، ويعتقد أن مرشوعه الجديد سـيمنحه ذلك.

وكانـت شـبكات التواصـل االجتماعـي العمالقـة الثـالث، 
فيسـبوك وتويـرت ويوتيوب، فرضـت حظراً عـىل امللياردير 
الجمهـوري يف أعقـاب الهجـوم الدمـوي الذي شـّنه جمع 
مـن أنصاره عـىل مبنـى الكابيتول يف السـادس مـن يناير 
ملنـع الكونغرس من املصادقة عىل فوز منافسـه جو بايدن 
بالرئاسـة. وقبـل حظره كان لدى ترامب مـا يقرب من ٨٩ 
مليـون متابـع عـىل تويـرت و٣٥ مليوناً عىل فيسـبوك و٢٤ 
مليونـاً عىل إنسـتغرام. ولطاملـا لجأ إىل تويـرت للتواصل مع 
أنصـاره، كمـا كان يكشـف عرب هـذه املنّصة عـن العديد 
مـن القرارات األساسـية -التـي اّتخذها حني كان رئيسـا- 

واإلقـاالت   والتعيينـات    التـي أجراهـا.
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 الرباط/ متابعة الزوراء: 
 قـال الوزيـر املنتـدب لـدى وزيرة 
االقتصـاد واملالية املكلـف بامليزانية 
فـوزي لقجـع، يف لقـاء تشـاوري 
أي  الوطنيـة:  ”الصحافـة  حـول 
خيارات ملواجهة التحديات الجديدة 
وكسب رهان التأهيل“ مع الهيئات 
املهنيـة األكثـر تمثيليـة يف مجـال 
الصحافة واإلعالم، إن برامج الدعم 
التـي منحتهـا الدولة للمؤسسـات 
سـنة  عرشيـن  طيلـة  الصحافيـة 

أفرزت ”الهشاشة“.
وأشـار لقجع يف اللقـاء الذي عقده 
محمد املهدي بنسعيد، وزير الشباب 
والثقافـة والتواصـل، إىل أن ”الدعم 
لم يؤد إىل إنتاج مؤسسات صحافية 
قوية، وكان يأتي إلنقاذ املؤسسات 
التي تعاني مؤقتا“، داعيا إىل توقيف 
هـذا املنهج والبحث عـن بديل يفرز 
مؤسسات إعالمية ”قوية ومهنية“، 
مضيفا أنه يجب تعديل املسار الذي 

رغم إيجابياته أنتج ”الهشاشة“.
ولفت لقجع إىل أن الصحافة ليست 
مجـاال للتوظيـف، بـل هـي مجال 
لالحرتاف يسـعى فيه املسـتثمر يف 
اإلعـالم للربح واالشـتغال بطريقة 
اقتصـادي  مجـال  كأي  احرتافيـة 

آخر.
وزاد ”لكي تلعـب الصحافة دورها 
ال بـد أن نتخـذ إجراءات وقـرارات، 
وأعتقـد أننـا أخذنـا الوقـت الكايف 
للتشـخيص، لكن دائما كانت لدينا 
ونضيـع  ونـرتدد  ضائعـة  حلقـة 
الوقـت، وقـد بدأنـا محـاوالت منذ 
٢٠٠٥، ألن العقـد مـع الدولـة منذ 
هذا التاريخ، وعلينا أن نعرتف بأننا 
صنعنـا وضعا يتميز بالهشاشـة يف 

مجال الصحافة“.
وكان تقرير رسمي مغربي توصل إىل 
أن ”خطرا حقيقيا يتهدد الصحافة 
املغربية“، بعدما وصلت إىل وضعية 
غري مسبوقة شّبهها بـ”االحتضار“. 
وربـط التقريـر الـذي أعدتـه لجنة 
املنشـأة الصحافية وتأهيل القطاع 
الذي  للصحافـة  الوطني  باملجلـس 
صـدر يف ديسـمرب املـايض ”األزمة 
الوجودية“ التي تواجهها الصحافة 
املغربية بتحديـات يتداخل فيها كل 
املعنيني بالقطاع وتتمثل أساسـا يف 
”عامل التحـول الرقمي ومحدودية 
سـوق اإلعـالن، باإلضافـة إىل أزمة 
الطباعـة والتوزيع وتراجع جمهور 

يف  الكـربى  واالختيـارات  القـراء، 
التعامـل مـع الصحافـة، كقطـاع 

وطني اسرتاتيجي“.
رئيـس  مفتـاح،  نورالديـن  ورأى 
فيدراليـة النارشيـن، أن األهـم هو 
”كسـب ثقـة القـراء“ ألن التحدي 
القـراءة،  ضعـف  هـو  املطـروح 
الكبرية  املؤسسـات  وتسـاءل ”هل 

سـتعيد الثقة لدى القارئ؟“.
ودعـا مفتـاح إىل وجـوب ضمـان 
حصة من سـوق اإلشهار للصحف، 
مؤكدا أن هذا السوق الذي يبلغ رقم 
معامالته ٣ مليـارات درهم تحصل 
منه وسـائل اإلعـالم العمومية عىل 
٣٥ يف املئة فقـط. كما انتقد هيمنة 

الـرشكات الرقميـة العمالقـة مثل 
فيسبوك وغوغل عىل سوق اإلشهار 
يف املغرب بنسبة ٨٥ يف املئة وتعامل 

املؤسسات العمومية معها.
ويف هـذا الخصـوص كشـف رئيس 
املجلـس الوطنـي للصحافة يونس 
مجاهـد أن ٣٢ يف املئة مـن املعلنني 
توجهوا إىل التواصل الرقمي كأولوية 
سـنة ٢٠٢٠، وأن ٩٢ يف املئـة منهم 
توجهـوا نحـو الـرشكات الرقميـة 
العمالقـة ”جافـا“، معتـربا أنه من 
الطبيعـي أن يتأثر سـوق الطباعة 

والتوزيع يف املغرب.
وانطلقت أشـغال اللقاء التشاوري 
لإلعـالم  العـايل  باملعهـد  األربعـاء 

بحضـور  الربـاط  يف  واالتصـال 
ممثـيل كل مـن املجلـس الوطنـي 
املغربيـة  والفيدراليـة  للصحافـة، 
لنارشي الصحف، والنقابة املغربية 
والجمعيـة  الوطنيـة،  للصحافـة 
والنارشيـن،  لإلعـالم  الوطنيـة 
املغربيـة لإلعالم، وذلك  والفيدرالية 
السـتعراض أهـم املعيقـات يف بيئة 

العمل التي يمثلونها.
والثقافـة  الشـباب  وزارة  ووفـق 
اللقـاء يأتـي ”يف  والتواصـل فـإن 
إطـار الجهود التي تقـوم بها وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل -قطاع 
النهـوض  أجـل  مـن  التواصـل- 
مـن  الصحافـة  قطـاع  بأوضـاع 
خالل تمكينه مـن األدوات واآلليات 
املالئمة لتطويـره حتى يتمكن من 

أداء وظائفه“.
وخالل أزمـة كوفيـد – ١٩ حصلت 
اإللكرتونيـة  واملواقـع  الصحـف 
املغربيـة عـىل ٤٠٠ مليـون درهم، 
وقد أشـاد املهنيون بقرار الحكومة 
إلخـراج  الدعـم  هـذا  تخصيـص 

الصحف من غرفة اإلنعاش.
وكشـف نورالدين مفتـاح أن الدعم 
املخصـص للصحـف قبـل كوفيد – 
١٩ كان محـدودا مقارنـة مع رقم 
معامـالت الصحـف، مشـريا إىل أنه 
إىل حـدود نهايـة ٢٠١٩ كان رقـم 
معامالت الصحف سـنوًيا يف حدود 
الدعـم  أن  مليـار درهـم، يف حـني 
السـنوي لم يكن يتعـدى ٦٥ مليون 

درهم.
واعتـرب فـوزي لقجـع أن النهوض 
بالصحافة رشط أسـايس للنهوض 
الديمقراطيـة  ودعـم  باملجتمـع 
والتعدديـة، الفتـا إىل إمكانية وضع 

برنامج جديد ملدة ٥ أو ١٠ سـنوات 
ورصـد ميزانية تناهـز ٥٠٠ مليون 
إىل مليـار درهـم يف أفـق ٢٠٢٥ أو 
٢٠٣٠، إلنتـاج مؤسسـات إعالمية 
كبرية ومهنية ومستقرة، وربط هذا 
االمر بأهميـة االسـتثمار يف املوارد 
البرشيـة الصحفيـة وتعزيز مكانة 

الصحفي املهني.
والثقافـة  الشـباب  وزارة  وتضـع 
والتواصـل آخـر اللمسـات بشـأن 
مرشوع قانون جديد يقيض بتغيري 
وتتميم القانـون املتعلق بالصحافة 
بإضافـة  األمـر  والنـرش، ويتعلـق 
فقرة ثانية إىل املادة ١٥ من القانون 
٨٨٫١٣ تسمح باستثناء املطبوعات 
الدوريـة أو العلميـة سـواء كانـت 
رشط  مـن  إلكرتونيـة  أو  ورقيـة 
التوفـر عىل مديـر نـرش، بحكم أن 
هذا النوع من املطبوعات ال يمارس 
مهنة الصحافة وفق التعريف الوارد 

بالقانون.
ويف مـا يتعلـق بواقـع الصحـف يف 
مجاهـد،  يونـس  أوضـح  املغـرب 
رئيـس املجلس الوطنـي للصحافة، 
أن األزمـة يف املؤسسـات الصحفية 
بـدأت منـذ أكثـر مـن ٨ سـنوات، 
خاصة مع ضعف نسبة املقروئية يف 
املغرب مع تسـجيل ارتفاع تكاليف 
اإلنتـاج والتوزيـع وتراجع املبيعات 
وعائـدات اإلشـهار. وأكـد مجاهـد 
أن تدهـور الصحافـة الورقية ليس 
سـببه الوحيد التحـول الرقمي ألن 
الصحافة اإللكرتونية تعاني بدورها 
مـن أزمة خانقـة، بل يعزى سـبب 
هذا التدهور، عىل حد قوله، إىل عدم 
توفـر الصحافـة املغربية بشـقيها 

عىل نموذج اقتصادي مالئم.

وأوضـح يونـس مجاهـد أن املعدل 
اليومـي ملبيعات الصحـف الوطنية 
خـالل األشـهر الثالثة األوىل لسـنة 
٢٠٢٠ بلغ حوايل ٧٦ ألف نسـخة ثم 
تراجع يف السـنة إىل ٣٨ ألف نسخة، 
مؤكـدا أن هذا الرتاجع مسـتمر إىل 

اليوم.
وأشـار املتحدث ذاتـه إىل أنه لم يعد 
يصـدر مـن الصحـف الورقيـة إىل 
حـدود سـنة ٢٠٢٠ إال حوايل نصف 
ما كان يصـدر قبل جائحة كورونا، 
معتـربا أن الصحافة اإللكرتونية لم 
تنـج بدورها من مظاهـر الرتاجع، 
خاصة مع تأثر سوق اإلشهار حيث 
تراجعـت، عىل حد قولـه، اإلعالنات 
التجارية خالل فرتة الحجر الصحي 
لتصل نسبة االستثمارات إىل أقل من 
٤٠ يف املئـة. ودعـا مهدي بنسـعيد، 
الشـباب والثقافة والتواصل،  وزير 
إىل إنشـاء نمـوذج اقتصـادي جديد 
وإيجـاد  اإلعالميـة،  للمؤسسـات 
حلـول بنيويـة للقطـاع مـن أجـل 

مواكبة التحول الرقمي.
املؤسسـات  أن  عـىل  شـدد  كمـا 
نمـوذج  إىل  حاجـة  يف  الصحفيـة 
عـىل  ملسـاعدتها  جديـد  جبائـي 
النهـوض بمهامهـا، موضحـا أنـه 
غـري مفهـوم أن تدفع املؤسسـات 
اإلعالمية رضائـب للدولة مثل باقي 

املؤسسات. 
ودعـا إىل إعداد مقاربة اسـتثمارية 
للدعم العمومي وإخضاعه لرشوط 
الحوكمـة والشـفافية. لكن فوزي 
املكلـف  املنتـدب  الوزيـر  لقجـع 
بامليزانية اعترب أن مشكلة املؤسسات 
اإلعالميـة ليسـت الرضائـب، ألنها 

أصال ”نسبة جزافية جد ضئيلة“.
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موسكو/متابعة الزوراء:
رصح وزيـر الدفاع الرويس، سـريغي شـويغو، أن حرب املعلومات تجـري اليوم يف كل 

الجبهات، مضيفا أنه ليس لروسيا الحق يف أن تخرس فيها.
وقال شـويغو يف بـث قناة «زفيزدا» الروسـية: «حان الوقت عندما يجـري اليوم ليس 
فقط نقل املعلومات بشـكل أو بآخر، وهذه هي الحرب الكبرية. حرب املعلومات التي 

تجري يف كل الجبهات، وليس لدينا الحق يف أن نخرس فيها».
وتم يف القناة امس األحد عرض فيلم وثائقي يحدث عن عمل دائرة املعلومات واملواصالت 
الجماعية لوزارة الدفاع الروسية. وتحدث شويغو يف هذا الفيلم عن الظروف التي يعمل 

فيها حاليا موظفو هذه الدائرة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
تصدرت اإلعالمية منى الشاذيل قائمة أفضل إعالمية لعام ٢٠٢١ يف استطالع رأي مركز 
«بصـرية»، وجاءت يف املركز األول حيث حصلت عىل ٣٩٪ من مجمل األشـخاص الذين 

شاركوا يف االستطالع. 
وجاءت يف املرتبة الثانية اإلعالمية مليس الحديدي بنسـبة ٢٣٪، يليها إسـعاد يونس يف 

املرتبة الثالثة بنسبة ٤٪.
أما قائمة أفضل مذيع يف نفس العام، فقد تصدرها اإلعالمي عمرو أديب بنسـبة ٣٤٪، 
يليـه عمـرو الليثي بنسـبة بلغت ١٣٪، ثم أحمد موىس بنسـبة ١٠٪. أيضـا تم اختيار 
الفنانة ياسـمني عبـد العزيز كأفضل ممثلة بنسـبة ٢١٪، تليها منـى زكي ومي عمر 

بنسبة ١٠٪ لكل منهما، ثم الفنانة الراحلة دالل عبد العزيز بنسبة ٦٪.
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املصـور  اسـتضافت  الـزوراء 
التلفزيوني ماجد علوان وكان معه  

هذا الحوار .
-اهـال وسـهال بك اخ ماجـد ضيفا 

عىل الزوراء .
-اهال وسهال بك وبالزوراء الغراء .

-نود اوال  ان توضح للقارئ الكريم 
البطاقه الشخصية لحرضتك 

-ماجـد علوان بيات الكروي خريج 
االعداديـة مصـور تلفزيوني اعمل 
عـىل الكامـريا املحمولة التـي انقل 
مـن خاللهـا االخبـار و االنشـطة 
الخارجيـة يف بغـداد و املحافظـات 
و قـد عملـت عىل انـواع عديدة من 

الكامريات 
-لـكل انسـان توجـه يف الحيـاة و 
عائلة لها ميـول و رغبات قد يتأثر 
بها احد االبناء و يسـري عىل نهجها 
رسـم  يف  دور  لعائلتـك  كان  فهـل 

طريقك يف الحياة 
-لم يكـن لعائلتي اي دور يف رسـم 
طريقـي و هواياتي فقد كان والدي 
رجل كبري السـن متقاعد تويف عام 
١٩٦٣ و قـد كنـا خمسـة إخـوة و 
عائلتنـا مكونـه مـن سـبعة افراد 
فقد كانـت حالتنا املاديـة ضعيفة 
جـدا ولهذا اضطـررت ان اعمل مع 
احد املصوريـن الفوتوغرافيني عام 

١٩٦٥ و كان عمري ١٣ سنة  .
 كنـت اعمـل معـه عـىل تحميض 

الصور و تنظيمها 
و كان اسـم االسـتوديو (استوديو 

الهندي) 
كنت اعمل صباحا يف االسـتوديو و 
يف املسـاء اذهب اىل املدرسة و كنت 
عندما اذهب اىل املدرسة ايضا اعود 

اىل االستوديو للعمل من جديد 

و هكـذا و مـن مرحلـة الخامـس 
ابتدائي كنت اعمل يف هذا االستوديو 

حتى وصويل اىل الثالث املتوسط 
و بمـا اننـي كنـت اعمل لسـاعات 
طويلة فقد كنت اعاني من دراستي 
الثالـث  انهيـت  عندمـا  و  كثـريا 
املتوسط تركت العمل يف االستوديو 
و لكن تعلمت من االستوديو الكثري 
من االشياء و كانت تلك االشياء لها 
تأثريا كبريا عىل رغباتي يف التصوير 
و قـد كان ملراحـل تكويـن الصورة 
تأثري عىل نفسـيتي بحيـث احببت 

هذه العملية
-و ماذا بعد هذه التجربة؟ 

-عندما اكملت الثالث املتوسط تمت 
دعوتي للخدمة العسكرية 

و بعد ان انجزت الخدمة العسكرية 
شـاهدت اعالنا يف التلفزيون لطلب 
مصوريـن و باملصادفـة اننـي قبل 

ان انتمـي اىل االذاعـة و التلفزيون 
كنت انتميـت اىل جمعية املصورين 
و دخلت دورة  للتصوير الفوتغرايف 

و يف تلك الدورة 
كانت نتيجتي االول عىل زمالئي من 
مجمـوع ٢٥ مشـاركا و من خالل 
تلك الدورة تعلمت الكامرة و فنونها 

و الكثري عن الكامريا.
و  اإلذاعـة  اىل  قدمـت  عندمـا  و 
التلفزيون تم اختباري و يف االختبار 
اسـتطعت اإلجابة عـىل العديد من 

األسئلة بخصوص الكامريا .
-هـذا يعنـي ان هوايـة التصويـر 
الفوتغرايف هي التي دفعتك اىل العمل 

كمصور تلفزيوني ؟
-نعم. و بعد االختبار تدربت عىل يد 
زمـالء قدامى لهم خـربه طويلة يف 
العمل فحصلت عىل درجه مصور و 

تم اصدار امر بتعيينـي كمصـور .
-و هـل تتذكر بعض اسـماء الذين 

اختربوك ؟
-نعم اتذكـر منهم املصـور عباس 
خلـف و غفـوري معـروف و جبار 

غريب و اخرين. 
-هذا يعني انك كنت مسلحا بالكثري 
مـن املعلومات التـي اهلتك لتجاوز 
اول قسـم  تتذكـر  االختبـار فهـل 

عملت فيه؟
-اول عمل كان يل يف قسـم الكامريا 
املحمولـة و مـع املصـور غفـوري 

معروف كمساعد له يف التصوير .
-و ما واجبات هذا القسم؟

-لهذا القسـم مهمات كثـرية منها 
إخبارية و منها برامجية لتوفري ما 

تحتاجه من فعاليات .

-و ماذا بعد؟
-اسـتمر عمـيل يف هـذا القسـم و 
غفـوري  املصـور  ان  باملصادفـة 
معـروف كلف بعمـل درامي فكنت 
أشـاركه يف تصويـر املسلسـالت و 

األعمال الدرامية .
-بما انك مارست العمل يف التصوير 
الفوتغـرايف كيف حاولـت ان تتعلم 

التصوير املتحرك؟
املمارسـة  خـالل  مـن  -حاولـت 
الطويلـة و العمـل اليومـي و حمل 
عنهـا  الكثـري  اتعلـم  ان  الكامـريا 
تعلمـت العمل من خالل املمارسـة 
اليوميـة و حمـل الكامريا و معرفة 
تفاصيلها فبـدأت اعتمد عىل نفيس 
خاصـة  و  املتحـرك  التصويـر  يف 

خـالل عميل يف تصوير املسلسـالت 
التلفزيونيـة و خاصة املسلسـالت 
البدويـة التي كانت تنفـذ يف الدائرة 
من خالل االردنيـني الذين كان لهم 

تعاون مع الدائرة 
دائـرة  اىل  انتسـابك  -و متـى كان 

االذاعة و التلفزيون؟

-١٩٧٩ بعـد االختبار تم اصدار امر 
اداري بتعييني كمصـور تلفزيوني 

يف قسم الكامريا املحمولة.
-وما هو اول قسم عملت فيه؟

-قسم الكامريا املحمولة .
-لنعد اىل عملك و تدريبك عىل قسـم 

الدراما؟
-عندما كانت تأتينـا واجبات فيها 
عمـل درامي كنت اسـتفيد من هذا 
العمل و اطور نفيس بشـكل رسيع 
اي تعلمـت حركـة الدرامـا و كيف 

اتابع املمثل و حركة املمثلني .
-مـا اول عمـل تلفزيونـي حصلت 

منه عىل اعجاب االخرين؟
-اول عمـل تلفزيوني كنت اصوره 
بمفردي كانت سـهرات تلفزيونية 
مـع املصـور كريـم حمـزة اذ كنت 
السـهرات  تصويـر  يف  ارافقـه 
التلفزيونيـة و منها كمـا عملت يف 
تصويـر املسلسـالت التلفزيونية و 
منها مسلسل (سعيد بس  باالسم) 

اخـراج اكـرم كامـل كمـا صورت 
(احفـاد نعمان) مع الدكتور طارق 

الجبوري .
-كم قسم عملت فيه؟

-استمر عميل عىل الكامريا املحمولة 
لسنوات طويلة.

-و هـل شـاركت يف تصويـر افالم 

تلفزيونية؟
-نعـم. شـاركت يف تصويـر فيلـم 
(اطفال العراق) الذي اعدته الفنانة 

العربيه (رغدة) .
-و هـل كانـت لـك مشـاركات يف 

االقسام الرياضية؟
-نعم. شاركت يف تصوير العديد من 

االحداث الرياضية وخاصة رسـالة 
الـدوري  الـذي كان يقدمـه الزميل 
ماجـد عبد الحـق فتـم تفريغي اىل 
الشوؤن الرياضية حتى عام ٢٠٠٠ 
, بعـد عـام ٢٠٠٠ تمـت اعادتي اىل 
قسـم الكامـريا املحمولة واسـتمر 

عميل فيه حتى سـنة ٢٠٠٣ .
-و ماذا بعد ٢٠٠٣؟

وزارة   حـل  تـم  عـام٢٠٠٣  -بعـد 
االعالم يف العـراق فضطررنا للعمل 
يف مؤسسـات غـري حكوميـة فأول 
عمـل يل كان يف قناة(البغدادية) ثم 
قنـاة (النهريـن) فعملت مصورا يف 
قسـم الرياضة فشاركت يف تصوير 

الدوري و بطوالت رياضية اخـرى .
-و ما الـذي يحتاجـه املصور لكي 

يكون مصورا رياضيا صحيحا؟
-ان يكون رسيـع املالحظة خفيف 
الحركة يجيـد اخذ اللقطة املطلوبة 
التـي  الصحيحـة  االلتقاطـات  و 

تسهل العملية ا الخراجية .
-هل تتذكر حدث ريايض مهم بقي 

يف ذاكرتك ؟
يف  الجيـدة  قدرتـي  اىل  -نتيجـة 
التصويـر تـم اختيـاري كأحسـن 
مصـور لالحداث الرياضية بشـكل 
عام من خالل لجنة  تم تشكيلها يف 

نقابة الصحفيني العراقيني .
-هل شـاركت يف تصويـر مباريات 

عربية او عاملية ؟
-لم اشارك .

-ما رأيـك يف املصورين الذين تراهم 
يعملون يف القنوات الفضائية االن؟

-لم اجـد يف بعضهم القدرة الكافية 
لدى املصوريـن الحاليني مقارنة يف 
املصوريـن السـابقني اذ تنقصهـم 
املعلومـة الكافية و الخفة يف العمل 
و هـم بحاجـة اىل متابعـة االخبار 
الرياضية العامليـة التي تأهلهم ألن 

يكونوا مصورين ممتازين.
-و ماذا تعمل حاليا؟

- انـا االن متقاعـد و ال امارس اي 
عمل يف مجال التصوير .

-و هل لـك رغبـة االن يف العودة اىل 
العمل كمصور؟

-نعـم. لـدي الرغبـة لكـن تمنعني 
قدراتي الجسدية و تقدم العمر .

-شـكرا جزيال لك اخ ماجد متمنني 
لك الصحة والعافية.

-شـكرا لك و لجريدة الـزوراء التي 
تسلط الضوء عىل املبدعني.

fib‡∞@Ô‡«@ozñ@?Ó„bmNNÔuaäá€a@äbjßa@áj«
 يتذكر املسـتمعون هذه االغنيـة التي غناناها الفنـان عبد الجبار 
الدراجـي فهي اول اغنية له  هذا املطرب الراحل ولد يف جانب الكرخ 
من بغداد عام ١٩٣٦، ويف الثالثة والعرشين من عمره حالفه الحظ 
حني وضعته أغنيته األوىل ”تانيني صحت عمي يا جمال“ عىل سلم 
الشهرة، لقد صارت تلك األغنية هي الزمة لكل غنـــاء يف كل مكان 
مثلهــا مثل ”ال خرب“ لفاضل عــواد أو ”يا نجمة“ لحسـني نعمة 

أو ”يا طيـــور الطايرة“ لسعـــدون جابر.
ابتكار أغنية عراقية جديدة، عناء يعفي الدراجي نفسـه منه، فقد 
كانـت بغداد حني ظهر فيهـا تعج بمبدعيها الكبـار: عباس جميل 
وناظـم الغزايل ورضا عـيل ومائدة نزهت وعفيفة إسـكندر ووديع 
خونـده وناظم نعيـم ومحمد نويش، وكلهـم بغداديون أصالء، فما 

الذي يمكن أن يفعله ريفي هناك؟
أما حني غنى املطرب املرصي إسماعيل شبانة أغنيته ”نازل يا قطار 
الشـوق“ فقد بدا واضحـا أن ألداء الدراجي إمكانية عىل اسـتدراج 
اآلخريـن إىل اإلعجاب بـه وتقليده. البعض يؤكـد أن أغنية ”خي ال 

تسـد الباب“ التي غنتها فائزة أحمد وهي من ألحان رضا عيل كان 
الدراجي هو أول من غناها.

غري أن الدراجي لم يسعفه الحظ يف الغناء خارج العراق، كما حدث 
مـن قبله مع ناظم الغزايل ومن بعـده مع فاضل عواد. بقي مطربا 
محليـا، ولـم يتوقف عن الغنـاء حتى عام ٢٠٠٤ حـني فجع بموت 
ابنـه، فكانت تلك بدايـة غربته التي قضاهـا يف األردن إىل أن توفاه 
الله. سـرية الدراجي يف الغناء هي عبارة عن مجموعة متالحقة من 
األغنيـات الناجحة التي ينطـوي نجاحها عىل حـّس فطري عميق 
بالكلمة كما يف اللحـن. صحيح أن صوت الدراجي لم يكن خارقا يف 
تميزه، غري أن تمّيز الدراجي كان يكمن يف أدائه التلقائي املشـحون 

بالعاطفة التي يغلب عليها طابع السؤال الرجويل.
كل أغنية منه كانت وقفة يف تاريخ الغناء العراقي. لم يغن الدراجي 
أغنية لم تأخذ حقها من الشـهرة؛ «ما ريد املـا يردوني»، «علمتني 
اشلون أحبك»، ”دكتور جرحي االويل عوفه“، «شكول للناس لو عنك 
يسـألوني» و»صبحـة»، إضافة إىل أغنيته «نازل يا قطار الشـوق» 

التي تخىل عنها لصديقه عبدالزهرة مناتي الذي أبدع يف أدائها، حني 
وهبتهـا بحة صوته الكثري من ألم الحنـني الريفي. و»هي أغنيتك» 

قالها الدراجي بكرم فاشتهر مناتي بها.
علمتني اشلون أحبك

لـم يكن مطلوبا من الدراجـي أن يبتكر أغنية عراقية جديدة، كانت 
بغـداد حني ظهـر الدراجـي تعج بمبدعيهـا الكبار: عبـاس جميل 
وناظـم الغزايل ورضا عـيل ومائدة نزهت وعفيفة إسـكندر ووديع 
خونـده وناظم نعيـم ومحمد نويش، وكلهـم بغداديون أصالء، فما 

الذي يمكن أن يفعله ريفي هناك؟
أغنية عبدالجبار الدراجي كانت نوعا من التبغدد، وهو الدرس الذي 
كان صعبا بالنسـبة إىل الكثري من امللحنـني واملطربني الذين ظهروا 
يف سـبعينات القـرن العرشيـن والذين أثر ظهورهـم نهاية الحقبة 
البغدادية يف الغناء، ليسود بعدها غناء ريفي، أعاد العاطفة العراقية 
إىل سـابق عهدها يف الحزن األسود، وكان إلياس خرض هو رمز ذلك 

التحول الذي قىض عىل كل رجاء يف استعادة األغنية البغدادية.
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ماجد علوان مصور تلفزيوني ناجح انتسب اىل االذاعة والتلفزيون ١٩٧٩  وهو االن متقاعد 

 اسمه الكامل ماجد علوان بيات الكروي  الدراسة االعدادية مصور تلفزيوني عمل عىل الكامريا 
املحمولة التي تعمل عىل نقل االخبار وتصوير االنشطة الخارجية لالستفادة منها يف االخبار واالنشطة 

املحلية 
ماجد عمل عىل انواع عديدة من الكامريات وتدرب عىل تصوير االخبار والفعاليات املحلية داخل وخارج 

بغداد اضافة اىل مشاركات تصويرية اخرى يف اقسام التلفزيون وله بصمة يف التصوير اذ يشهد 
له الكثري من زمالئه بالقدرة وااللتزام والتفاني من اجل عمله واتقان مهنته .
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قـال الدكتور فتحي قناوي، أسـتاذ كشـف الجريمة 
باملركـز القومـي للبحـوث الجنائيـة واالجتماعية يف 
مرص، إنه عند التعرض ألي ابتزاز أو تهديد إلكرتوني 
يجب التوجه مبارشة ملباحث اإلنرتنت املوجودة يف كل 
مكان عىل مستوى الدولة، وتحرير محرض، مشريا إىل 
أن السلطات لها القدرة عىل الوصول ألي شخص من 

هؤالء الذين يمارسون االبتزاز يف أي مكان.
وأضـاف أن الحقيقـة هـي أفضل وسـيل للدفاع عن 
النفـس وترصف الفتاة بإبالغ أهلها ترصف سـليما، 
ألن األهـل مهما حدث سيسـاعدونها، لكن املشـكلة 
هنا أن طبيعة الفتاة واملكان لهما تأثري عىل ترصفها، 
فصفة الثبات االنفعايل ليسـت موجودة يف كل البرش، 
وليـس مـن الطبيعي االنتحـار مع التعـرض ألزمات 

حتى لو كانت يف منتهى الصعوبة.
وأوضـح الدكتور فتحـي أنه: ”يجب متابعـة األبناء، 
وعدم تجاهل مشـاعرهم حتى لو أظهروا لنا الصمت 
أمـام بعض األزمات التي يتعرضون لها، ألن الكتمان 
يف بعـض الحاالت يجعل االبن ينفجر فجأة بشـكل قد 

يؤدي لفقدانه.
ولفت أستاذ كشـف الجريمة باملركز القومي للبحوث 
الجنائيـة واالجتماعيـة إىل أهميـة االنتبـاه لخطورة 
مواقـع التواصل االجتماعي، فال يجب التعامل مع أي 

شـخص إال إن كنا نعرفـه جيدا، ونتأكد مـن هويته، 
ونعـرف الدائـرة املحيطة به واألشـخاص املشـرتكني 
بيننا، قبل إجراء حوار معه، حتى ال نتحول إىل فريسة 
سـهلة أمام مثـل هؤالء األشـخاص الذيـن يرتكبون 
مثل هذه الجرائم ويصبحون مثل الشـيطان املتخفي، 

ويف حـال عـدم معرفة الشـخص الـذي نتواصل معه 
بشـكل جيد فإن إغالق الباب من البداية هو الترصف 

السليم.
وبـني أنه ”يجب الحرص الشـديد عند وضع أي صور 
شـخصية عـىل أي حسـاب مـن حسـابات التواصل 

االجتماعـي، ألن مثـل هـؤالء ”الشـياطني“ يمكنهم 
اسـتخدامها بشـكل ميسء، فهناك من يتنكرون عىل 
مواقـع التواصل االجتماعي وينتحلون صفات أطباء، 
أو خـرباء تجميل، أو مالبس أو غريه“. وشـدد عىل أن 
القانون رادع يف التعامـل مع االبتزاز اإللكرتوني، لكن 
أوال يجب التحرك والتقـدم بإبالغ الجهات املعنية، ألن 
تردد البعض يف اإلبالغ عن االبتزاز والتحرش اإللكرتوني 
يحمي هـؤالء املجرمني. مـن جانبها قالـت الدكتورة 
هالـة منصور، أسـتاذة علم االجتمـاع ب جامعة بنها ، 
إن أول خطـوة يجب عىل الفتيات االنتباه لها هي عدم 
وضع أي صـور خاصة عىل الهاتـف املحمول، فهناك 
من يضعن صور لهن عىل الهاتف معتقدين أن أحدا لن 
يراها وهذا غري صحيح، كما ال يجب إعطاء الثقة ألي 
أحد، وعدم الخـوف طاملا لم نرتكب أخطاء وأي خوف 
نتغلب عليه بالقوة الشخصية أو العنارص التي يمكن 
أن تدعمنـا حتى يف حالة ارتكاب الخطأ. وأوضحت أن 
املبتز يعتمد عىل ضعف الضحية أو استسـالمها، وهنا 
حال تعرض فتاة لالبتزاز يجب عليها أن تستمد قوتها 
من شـخصيتها إن اسـتطاعت، بردع املبتـز وتهديده 
باإلبـالغ عنـه، أو إبالغ األهـل واالسـتقواء بهم، وهنا 
أنصح األهل بمساعدة أبنائهم عند وقوعهم يف مشكلة 

قبل حسابهم وال يبدؤون بالحساب مبارشة.
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يف  املايونيـز  عمـل  مقاديـر 
املنزل:

٢ بيضة
١ ملعقة صغرية عصري ليمون 

أو خل
نصف ملعقة صغرية ملح

١ كوب زيت زيتون 
١ فـص ثـوم مهـروس

طريقة عمل املايونيز يف املنزل: 
١- قومي بفضـل الصفار عن 
بياض البيض، وضعي الصفار 
داخـل الخـالط الكهربائي، ثم 

اخفقيه جيدا.
وامللـح  الثـوم  اضيفـي   -٢
والليمون إىل الخليط ثم اعيدي 

مزجه يف الخالط. 
٣- قومي بسكب نصف الزيت 

أوال حتى يتماسك قوام املزيج، 
ثم اضيفي النصف الثاني. 

البسـيطة  الطريقـة  بهـذه 
تتمكنني ممن تنـاول املايونيز 
مـع جميـع األكالت املفضلـة 

لديك. 
يمكنـك  هامـة:  ملحوظـة 
اسـتخدام الحليـب بـدال مـن 
البيض لعمل املايونيز يف املنزل 

بدون بيض.

يحظى شاي البابونج بشعبية 
العصـور  مـر  عـىل  كبـرية 
ومذاقـه  املتعـددة  لفوائـده 
اللطيف. باإلضافة إىل فعاليته 
يف تخفيـف األرق واملسـاعدة 
عىل االسـرتخاء، مـا هي أهم 
التي يتمتع  الفوائد الصحيـة 

بها شاي عشبة البابونج؟
يسـاعد عـىل النـوم العميـق 

والتخلص من األرق:
إذ يحتوي شاي البابونج عىل 
مضادات األكسدة التي يمكن 
أن تقلـل األرق واضطرابـات 

النوم األخرى. 
لصحة األمعاء:

عىل الرغم من أن هذه الدراسة 
قـد أجريـت عىل الفـرئان، إال 
أن  أظهـرت  قـد  النتائـج  أن 
البابونـج يلعـب درواً هاماً يف 
صحة الجهـاز الهضمي. وقد 
تكـون الخصائـص املضـادة 
مسـتخلص  يف  لاللتهابـات 
البابونج قـادرة عىل الحماية 
واضطرابـات  اإلسـهال  مـن 

املعدة. 
قد يساعدك احتساء كوب من 
شاي البابونج عىل االسرتخاء 
اضطرابـات  مـن  والتقليـل 

القلق.

تخفيف آالم الدورة الشهرية:
أثبتت العديد من الدراسات أن 
شاي البابونج قد يكون قادراً 
عىل تقليل األلم والتشـنجات 

التي تحدث أثناء الحيض.
يعزز صحة جهاز املناعة:

يخفـف شـاي البابونـج من 
أعـراض نزالت الـربد، كما قد 
يساعد استنشـاق البخار من 
وعاء من شاي البابونج أيضاً 
إىل تخفيـف أعـراض احتقان 

األنف.
يسـاعد عىل خفض السكر يف 

الدم:
السـكري  ملـرىض  بالنسـبة 
تنظيـم  يكـون  أن  يمكـن   ،
الـدم  يف  السـكر  مسـتويات 
مسـألة حياة أو مـوت. وعىل 

الرغم من أن البابونج لن يحل 
محل األدوية، ولكن ُيعتقد أنه 
يمكـن أن يمنع زيادة نسـبة 
السـكر يف الـدم. بحسـب ما 
نـرشه موقـع (إيكـو واتش) 

األمريكي.
لصحة القلب: 

بفضل احتوائـه عىل مركابت 
يسـاعد  فالفونويـد،  مثـل 
خفـض  عـىل  البابونـج 
ومسـتويات  الـدم  ضغـط 

الكوليسرتول.
عىل الرغم من فوائده املتعددة 
غـري أنـه ينصـح بمراجعـة 
الطبيـب قبل اعتمـاده كبديل 
عالجـي إذا كنـت تعانـي من 
مشـاكل هرمونية أو أمراض 

معينة.
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الحلـم ليس حكرًا عىل األشـخاص 
املبرصين فقط، فكل شخص يحلم 
اعتماًدا عىل ما عايشه يف الحقيقة. 
لكـن السـؤال الـذي يـدور يف بـال 
الجميع اآلن، هـو كيف لألعمى أن 
يحلم؟ وهـل أحالمه ُتشـبه أحالم 

املبرصين؟ وماذا يرى فيها؟
بالتأكيد، فإن األشخاص املكفوفني 
لكـن  البـرش،  كسـائر  يحلمـون 
تختلف أحالم الشخص األعمى عن 
اآلخرين بسـبب اختالف طبيعة ما 
ُيعايشـه يف الحقيقـة. وُهنا ُيمكن 
قسـمني  إىل  املكفوفـني  تصنيـف 

للحكم عىل نوعية األحالم:
* أعمى منذ الوالدة

هـذا النوع يحلـم كاآلخرين تماًما 
لكـن لكنه ال يرى صـوًرا يف الحلم، 
وإنمـا تعتمد أحالمه عىل حواسـه 
األخرى كالشـم والرائحة والطعم. 
فُيمكنه أن يشـعر بطعم األشـياء 
يف منامه أو رائحتها، لكنه ال يراها 

ُمطلًقا.
* أعمى بعد إبصار

أما من فقد حاسة البرص بعد فرتة 
من اإلبصار ألي سـبٍب كان سـواء 

آخـر،  يشٍء  أو  مـرض  أو  حـادث 
فُيمكنه أن ُيشـاهد صوًرا اعتماًدا 
عىل ما عايشه خالل فرتة إبصاره. 
الحلـم  يف  البرصيـة  فتجربتـه 
محدودة بأشـكال وألـوان معينة، 
لكن الوضوح يف هذه األحلم يتالىش 

مع الزمن.
قـد  دنماركيـون  باحثـون  وكان 

حاولـو التوصـل إىل حقيقة أحالم 
ع  تطـوَّ تجربـة  عـرب  املكفوفـني 
خاللها 50 شخًصا بالًغا. 11 منهم 
مكفوفـون منذ الـوالدة، 14 منهم 
فقدوا البـرص يف مرحلة عمرية ما 
بعد سن العام الواحد، و25 شخًصا 

ُمبرصين.
املتطوعني  التجربة اشـرتطت عىل 

بـأن يقوموا بمـلء اسـتبيان عرب 
الحاسوب بعد استيقاظهم مبارشًة 
مـن النوم إن صادفـوا حلًما خالل 
نومهـم. بالطبـع فـإن املكفوفني 
اسـتعملوا برامج تحويل الكالم إىل 

نص عرب الحاسوب.
هـذه التجربة بيَّنـت أن املكفوفني 
يحلمون لكن ليـس بذات الطريقة 

التـي يحلـم بهـا املُبـِرص. فأحالم 
املكفوفني هي مزيج من املعلومات 

الحسية التي ُيدركها.
املشـاركني  مـن   %  18 حـوايل 
املكفوفـني أفـادوا بأنهـم تذوقـوا 
طعًما يف حلم واحد عىل األقل. و30 
% منهم أفادوا أنهم شـّموا رائحة 

واحدة عىل األقل يف األحالم.
وعـىل الرغم من اختـالف الطبيعة 
املكفوفـني  أحـالم  بـني  الحسـية 
واملبرصيـن، إال أنهـا ال تختلـف يف 
شـعور الحالم بهـا وُتعطي نفس 

شعور املبرص خالل حلمه.
دراسـات أخرى أفـادت أن األعمى 
ُيمكن أن يتخيَّل أشكاًال يف أحالمه، 
تماًمـا كما يتخيل الطفل وحوًشـا 
سمع بها من القصص الخيالية يف 

أحالمه.
لذلك، فاألعمى قد يتخيل أن اإلنسان 
شـكله هكـذا، واللـون األحمر هو 
هكذا، والطـري هكذا. فكما رسـم 
الصـورة يف خيالـه يحلـم بها. ألن 
الحلم هـو انعكاس تفكـري العقل 
الباطن باألشـياء املتكررة الظهور 

أو املوجودة يف صورة الخيال.

يحـرص الكثـريون يف فصل الشـتاء 
عـىل الوقاية من الـربد واتخاذ كامل 
األمـراض  لتجنـب  االحتياطـات 
املوسـمية مـن خـالل توفـري الدفء 

والطاقة ألجسامهم.
وقالـت اختصاصيـة التغذيـة دينـا 
بـي دييل، من جامعـة موغال صدقي 
غربـي  موغـال  بمدينـة  كوتشـمان 
تركيـا: ”يأتي فصـل الشـتاء البارد 
هذا العـام متزامنا مع تزايد املخاطر 
املرتبطة بفـريوس كورونا، واملتحور 
الجديـد أوميكـرون ومـع انخفاض 
درجـات الحـرارة خالل الشـتاء يبدأ 
جسم اإلنسان بالتأثر بربودة الجو“.

وأضافـت: ”لذلـك يحتـاج اإلنسـان 
إىل اتبـاع الكثري من الوسـائل لتدفئة 
التـي  لألطعمـة  ويمكـن  جسـمه، 
تستغرق وقًتا أطول للهضم أن ترفع 
درجة حرارة الجسـم وتمده بالطاقة 
بالـدفء،  الشـعور  وتسـاعده عـىل 

بطريقة سليمة وفعالة“.
ونصحت املختصة ديـيل بتناول هذه 
املجموعة من األطعمة واملرشوبات يف 

فصل الشتاء:
حساء الدجاج بالخرضاوات والبصل

تدفئـة  عـىل  الحسـاء  هـذا  يعمـل 
الجسم، ويمنحه الكثري من العنارص 
ويقـاوم  الرضوريـة،  الغذائيـة 
اإلحسـاس بالجوع، ويمنح شـعورا 
بالشـبع ويعطيه كثريا من العنارص 
التـي يحتاج إليهـا مثـل الربوتينات 
والفيتامينات، فضـال عن رشب املاء 
بشـكل كاف وهـي طريقة بسـيطة 
ملساعدة الجسـم عىل البقاء دافًئا يف 

الشتاء. 
الخرضاوات الجذرية

نصحـت املختصـة بتنـاول أطعمـة 
مثـل البطاطـا الحلـوة التـي تحوي 

نسبة عالية من فيتاميني ”أ“ و“ج“ 
والبوتاسـيوم وكذلك تناول الشمندر 
والجـزر، والكـراث والبصل األخرض، 
تحـوي  كونهـا  والفجـل،  واللفـت، 
مركبـات تسـاعد عىل إبقاء الجسـم 

دافًئا وتستغرق وقًتا أطول للهضم.
الزنجبيل

يدعـم حركـة الجهـاز الهضمي كما 
يقـوي جهاز املناعـة، ويولد الحرارة 
يف الشـتاء ويسـاعد يف تنظيم عملية 
التمثيـل الغذائـي، ويعزز مـن تدفق 
الدم لتدفئة أصابع اليدين والقدمني، 
ويحوي الزنجبيل مـادة البوليفينول 

النفاذة التي تشعر الجسم بالدفء.
األطعمة الغنية بالحديد

والسـبانخ  الحمـراء  اللحـوم  مثـل 
السـوداء، فهي مصدر  والفاصوليـا 
كبري للدهون غري املشـبعة األحادية، 
اللينوليك والربوتينات  وكذلك حمض 
”ب  وفيتامينـات  والزنـك  والحديـد 
12“، و“د“ والبوتاسـيوم،  6“ و“ب 
وعنـد  واملغنيسـيوم،  والفوسـفور، 
تناولهـا، فإن الجسـم ينفـق طاقة 
إضافيـة يف هضم الطعـام وهذا يولد 

حرارة الجسم ويشعر بالدفء.
الحبوب الكاملة

يف الشـتاء يجب اإلكثـار من تناول 
الحبـوب مثل السمسـم والشـمر 
والشـعري  والشـوفان  والحلبـة، 
واألرز البنـي فهـي مصـدر ممتاز 
والتـي  املعقـدة،  للكربوهيـدرات 
تستغرق وقًتا لهضمها يف الجسم، 
يسـتخدم  العمليـة،  هـذه  خـالل 
لهضـم  إضافيـة  طاقـة  الجسـم 
الطعام، وهذا بدوره يجعل الجسم 

أكثر دفًئا.
زبدة الفول السوداني

يمنـح هـذا الغـذاء الجسـم الطاقة 

التي تبعث عىل الـدفء الرسيع، كما 
يمد الجسـم بالحديـد والفيتامينات 
واأللياف ولكن يجب عدم اإلكثار من 
الفول السـوداني ألنه يسـبب زيادة 

الوزن.
البهارات والتوابل الحارة

يحتـوي الفلفـل األسـود عـىل مادة 
”بيبريين“، وهو مركب يمنحه مذاقه 
ويساعد يف الحفاظ عىل الجسم دافئا 
خـالل فصل الشـتاء وكذلـك القرفة 
والقرنفل والفلفل الحار لديها القدرة 
عىل تحفيز التوليد الحراري للجسـم 

مبارشة.
العسل الطبيعي

الطاقـة  الجسـم  العسـل  يعطـي 
والسكريات الالزمة، وينصح بتناوله 
خالل الشتاء بانتظام أو رشبه باملاء 
الساخن، ألنه يساعد يف الحفاظ عىل 

دفء الجسم.
املوز

يحتـوي عـىل الكثري مـن فيتامني 
”ب“ واملغنيسيوم، اللذين يساعدان 
الغدتني الدرقية والكظرية يف تنظيم 
بالشـكل  الجسـم  درجـة حـرارة 

الصحيح.
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كشفت دراسة جديدة أن مجموعات 
اختبار فريوس كورونا التي تستخدم 
فقـط مسـحات األنـف تكـون أبطأ 
بمتحـور  اإلصابـة  اكتشـاف  يف 

”أوميكرون“ من مسحات الحلق.
والدراسـة األمريكية أجريت عىل 30 
شـخصا أثناء تفيش ”أوميكرون“ يف 
خمسة أماكن عمل مختلفة يف جميع 
أنحاء الواليات املتحدة، وتم تطعيمهم 
بشكل كامل وإجراء اختبارات تفاعل 
البوليمـرياز املتسلسـل القائمـة عىل 
 LFT واختبـارات  الحلـق  مسـحة 
املسـتندة إىل مسحة األنف خالل فرتة 

البحث.
قـد  األمـر  أن  الدراسـة  ووجـدت 
يسـتغرق ثالثة أيام يف املتوسط حتى 

يتـم الحصـول عـىل فحـص ايجابي 
يف اختبـار التدفـق الجانبـي القائـم 
عـىل مسـحة األنـف (LFT) بعد أول 
نتيجـة إيجابية لـPCR، مشـرية إىل 
أن أن معظـم حـاالت ”أوميكـرون“ 
كانت معدية ”لعدة أيام“ قبل أن يتم 
اكتشـافها عن طريق اختبـار منزيل 

رسيع.
وبحسب العلماء، يرجع السبب يف ذلك 
إىل أن الفريوس ينمو يف الحلق بشكل 
أرسع مـن األنـف، وبالتـايل يسـهل 
اكتشافه. يف حني أن بعض اختبارات 
LFT ال تتطلـب سـوى مسـحة مـن 
األنـف، فإن جميع اختبـارات تفاعل 
املتسلسـل تتضمن أخذ  البوليمـرياز 
عينـات مـن كل مـن األنـف والجزء 

الخلفي من الحلق.
وقـال مؤلفـو الدراسـة: ”وجدنا أن 
اختبـارات املسـح األنفيـة تأخرت يف 
القدرة عىل اكتشاف كوفيد19- خالل 
فرتة مبكـرة من املـرض عندما كان 

معظم األفراد مصابني بأميكرون“.
يف بداية الدراسة، حصل 28 من أصل 
30 شخصا عىل نتائج سلبية خاطئة 
(False negative)، عـىل الرغـم من 
وجود حمولة فريوسـية معدية، قبل 
أن تكون النتيجة إيجابية يف النهاية.

ويف املتوسـط، اسـتغرق األمـر ثالثة 
أيـام حتـى يظهـر االختبـار إيجابيا 
أول  بعـد  الجانبـي  التدفـق  عـىل 
نتيجـة إيجابية لتفاعـل البوليمرياز 

املتسلسل. 

 يجب العناية بالبرشة مع برودة الشتاء، وذلك بتجنب االستحمام املتكرر 
والذي يستغرق مدة طويلة، وإال فقد تتعرض البرشة لجفاف شديد. 

و يكفـي أخـذ دش دافئ مـرة واحـدة يومياً وأخـذ حمام مريـح مرة يف 
األسـبوع، مع مراعاة إجراء عملية تقشري مرة أسبوعياً واستعمال لوشن 

للجسم غني بمواد الرتطيب دائماً. 
ومن جانبه، أوىص فنان التجميل األملاني بيرت شميدينغر بمواءمة املكياج 
مع برودة الشـتاء أيضاً، ناصحاً باسـتعمال املسـتحرضات الغنية باملواد 
الفعالة، التـي تعتني بالبرشة. وأوضح شـميدينغر أنه ينبغي اسـتعمال 
إما مسـتحرضات عناية غنية بمواد الرتطيب تحت املكياج أو مسـتحرض 

أساس ذي قوام كريمي للبرشة الجافة.

تتجـه ربات البيـوت اليوم أكثر من 
أي وقت مىض إىل استبدال املنتجات 
باملنظفـات  الطبيعيـة  املنزليـة 
الكيميائية، بهدف التوفري والحفاظ 
عىل سـالمة أفراد العائلة، كما عىل 

البيئة.
نسـلط الضوء عىل 5 مواد فّعالة يف 

تنظيف البيت، يف ما يأتي:
الخـل  يتوّفـر  األبيـض:  الخـل   .1
ويمكـن  البيـوت،  كّل  يف  األبيـض 
اسـتخدامه بعد تخفيفـه باملاء، يف 
تنظيـف النوافذ والجـدران، وحتى 
األطباق. كما يفيد يف إزالة الرتسبات 
الكلسية عن األسـطح، ويساعد يف 
التطهري، كمـا القضاء عىل الروائح 

الكريهة.
2. الليمـون الحامـض: يسـتخدم 
الليمون الحامض يف تنظيف أماكن 
عدة يف املنزل، من باب ”الدش“، إىل 
األطباق واملراحيض. ويفيد أيضاً يف 

إعادة اللمعان إىل قطع األثاث.

ُتعـرف  صـودا“:  ”البايكينـغ   .3
”البايكينغ صودا“ منذ وقت طويل 
بقدرتها عـىل التخلّص من الروائح 
داخل الثالجـة والقمامة يف املطبخ. 
كما أنه يمكن استخدامها لتنظيف 
أسطح املطبخ، خصوصاً الطاوالت 

والبالوعة.
4. امللح: يعترب امللح عنرصاً فعاالً يف 
نزع الشـحوم، كما يفيد يف تنظيف 
املكـواة من خـالل رش القليل منه 
عـىل ورقـة، من ثـم تمـرر املكواة 
السـاخنة قليـًال عليهـا لتنظيفها، 
فضـًال عـن قدرتـه عىل إزالـة بقع 

الشاي من خالل تدليكها به.
مـاء  إن  ”األُكسـيجني“:  مـاء   .5
للبكترييـا  مضـاد  ”األُكسـيجني“ 
وللفريوسات؛ وعند دمجه مع املاء، 
يمكن اسـتخدامه يف تنظيف أماكن 
مختلفة من املنزل، ال سـيما تعقيم 
املراحيض والتخلـص من الجراثيم 

املرتاكمة عىل أسطح الحّمام.
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يرضب للشـخص الكسـول الـذي تعوّد 
عىل البطالة وعـاش عالة عىل غريه من 

الناس
أصلـه: أن رجـال كان لـه ولد كسـول ، 
وكان كلمـا يحاول إصالحه وإرشـاده ، 
يزداد كسـال وبالدة ، حتـى تعب الرجل 
ومّل ويأس من إصالحه وسـلم أمره إىل 
اللـه تعاىل . ويف ذات يوم قـرر الرجل أن 
يرسـل إبنـه إىل مجمع التنابلـة ليعيش 
بينهـم ويصبـح واحـدا منهـم ، فرييح 
ويسرتيح . وكان التنابلة آنذاك يعيشون 
يف بستان كبري يف إحدى ضواحي بغداد ، 
ينامون فيه طيلة يومهـم . فإذا جاعوا 

أكلـوا مما يتسـاقط عليهـم من رطب ، 
مـن النخيل املوجودة يف البسـتان ، وإذا 
أحّسـوا بالظمأ رشبوا من ماء الساقية 
. ذهـب الرجل إىل شـيخ التنابلة ورشح 
له األمر وسلّم له ولده الكسول . فرحب 
شـيخ التنابلة بالتنبل الجديد وقال له : 
(( شوف بابا روح نام هناك يم الساكية 
.. وملا توكع يمك رطبة من النخلة أكلها 
وإذا عطشـت إرشب من ماي السـاكية 
.. وإنـت مـا مطلوب منـك أي عمل هنا 
)) . فانبطـح الولـد عـىل األرض ، قرب 
السـاقية ، يف إنتظـار سـقوط الرطـب 
بالقرب منه ، وبعد مدة وجيزة سقطت 

رطبـة بالقـرب من رأسـه ، فلـم يكلّف 
نفسه عناء إلتقاطها ووضعها يف فمه ، 
فقـال بكالمه البطيء املتثائب : (( رحم 
الله والديـه اليل يخّيل الرطبة بحلكي )) 
. فسـمع شـيخ التنابلة ماقالـه التنبل 
الجديـد فضحك منـه واسـتدعاه إليه ، 
وقـال له : (( كوم ولك كـوم روح ألبوك 
كول له : آني تنبـل ونص .. و ما أحتاج 
أعيش ويـه التنابلة حتى أتعلّم منهم )) 
. ثـم علم النـاس بحكاية ذلـك الصبي ، 
وعجبوا من كسـله وضحكوا من فعله ، 
فقالوا فيـه (( تنبل أبو رطبة )) وذهب 

ذلك القول مثال .

 طلـب ولد من أمه أن تلخص له خربتها يف 

الحياة والحكمة التي أخذتها منها، فقالت 

له  ” هل تقدر عىل االستماع ؟ ” ، فقال لها 

: ” نعم“...فقالت:

بنـي: إياك أن تتكلم يف الناس واألشـياء إال 

بعد أن تتأكد من صحة املصدر، وإذا جاءك 

أحد بنبأ فتبني قبل أن تتهور!

وإيـاك والشـائعة، ال تصـدق كل ما يقال 

وال نصف ما تبـرص، وإذا ابتالك الله بعدو 

قاومه باإلحسـان إليـه، ادفـع بالتي هي 

أحسـن أقسـم بالله إن العداوة تنقلب حبا 

تصور.

إذا أردت أن تكتشـف صديقا سـافر معه! 

ففـي السـفر ينكشـف اإلنسـان ويذوب 

املظهـر وينكشـف املخـرب، وملـاذا سـمي 

السفر سفرا؟

إال ألنه عن األخالق والطبائع يسـفر. وإذا 

هاجمك الناس وأنت عىل حق فافرح! ألنهم 

يقولون لك أنت ناجح ومؤثر، فالكلب امليت 

ال يركل، وال يرمى إال الشجر املثمر.

بني..عندمـا تنتقد أحدا فبعني النحل تعود 

أن تبرص وال تنظر للناس بعني ذباب فتقع 

عىل ما هو مستقذر!

نم باكرا يا بنـي فالربكة يف الرزق صباحا، 

الرحمـان ألنـك  أن يفوتـك رزق  وأخـاف 

تسـهر. وسـأحكي لك قصة املعزة والذئب 

حتى ال تأمن من يمكر.

وحينمـا يثـق بك أحـد، فإياك ثـم إياك أن 

تغدر. سأذهب بك لعرين األسد ، وسأعلمك 

أن األسـد لم يصبح ملـكا للغابة ألنه يزأر! 

ولكن ألنه عزيز النفس، ال يقع عىل فريسة 

غـريه مهما كان جائعـا يتضور، ال ترسق 

جهد غريك فتتجور!

سـأذهب بك للحرباء، حتى تشاهد بنفسك 

حيلتها!فهي تلون جلدها بلون املكان، لتعلم 

أن يف البرش مثلها نسخ تتكرر. تعود يا بني 

أن تشكر...اشـكر اللـه فيكفي أنك مسـلم 

ويكفي أنك تميش وتسـمع وتبرص، اشـكر 

الله واشـكر الناس، فالله يزيد الشـاكرين. 

والناس تحب الشخص الذي عندما تبذل له 

يقدر. أعظـم فضيلة يف الحياة هي الصدق، 

والكذب وإن نجا هو أرذل رذيلة. بني..

وفـر لنفسـك بديال ألي يشء، اسـتعد ألي 

أمـر، حتـى ال تتوسـل لنذل يـذل ويحقر. 

واسـتفد من كل الفرص، ألن الفرص التي 

تأتي اآلن قد ال تتكرر. 

متفائـال  أريـدك  تتذمـر!  وال  تتشـكى  ال 

مقبـال عـىل الحيـاة، اهرب من اليائسـني 

واملتشـائمن، وإيـاك أن تجلـس مع رجل 

يتطري!

ال تتشمت وال تفرح بمصيبة غريك، وإياك 

أن تسـخر من شـكل أحد ، فاملرء لم يخلق 

نفسـه! ففي سـخريتك أنـت يف الحقيقة 

تسخر من صنع الذي أبدع وخلق وصور.
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-هل تعلم أن قوس قزح ال يظهر إال إذا كانت الزاوية بني الشـمس وخط 
األفق أقل من 40 درجة مئوية.

- هل تعلم أن عدد عضالت األُُذن الواحدة للقط هي 32 عضلة.
- هل تعلم أن الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي تمتلك أربع ُرَكب. 

- هل تعلم أن الِحرباء تستطيع الرؤية باتجاهني مختلفني يف الوقت ذاته، 
وذلك ألن عيونها تستطيع التحرك بشكل ُمستقل.

- هل تعلم أن التمساح ال يستطيع أن يقوم بإخراج لسانه من فمه. 
- هل تعلم أن عدد عظام اإلنسـان عند الوالدة هو 270 عظمة، ثم تلتحم 

بعضها فيصبح عددها 206 عظمة عند اإلنسان البالغ. 
- هـل تعلم أن الَجمل يسـتطيع أن ُيخـزن ما مقداره 113 لـرتا من املاء 

خالل 13 دقيقة.
- هـل تعلم أن الحرب العاملية الثانية كانت أكثر الحروب تدمرياً عىل مدار 

التاريخ.
 -هـل تعلـم أن أول قنبلـة ذريـة يف الحرب العامليـة الثانية تمَّ إنشـاؤها 
بواسـطة أمريـكا، ولقد تم إسـقاط هذه القنبلة يف مدينة هريوشـيما يف 

اليابان. 
-هل تعلم أن عدد البكترييا يف األُذن قد يزيد بمقدار 700 مرة إذا تم ارتداء 

السماعات ُمدة ساعة كاملة. 

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

غزل عراقي

الحلـوات بعيونــــــك  مـرض  صابـك  اذا 
ابقيهـا وعيــــــن  عيـــــــن  انطيـك  راح 
العــــني اخذهـا  هـم  عيونـك  طابـت  واذا 
اخليهـــا وبيـك  عيــــــــــونـي  تسـتاهل 
نهــار ليـل  بيـك  تحــــــــلـم  عيونـي  اريـد 
ابـــديهـا مـا  دموعــــــــك  احضـن  حتـى 
دمـوع تبجـي  وردت  عـربه  خنكتـك  واذا 
بجيــهـا عيونـي   .. انـت  عيونـك  خطيـه 

صــــورة و حــــدث

630 - فتـح مكـة عـىل أيـدي 

املسـلمني بقيـادة النبي محمد 

(صىل الله عليه وسلم) .

1863 - بدء العمل يف لندن ألول 

خط قطار أنفاق يف العالم.

اجتمـاع  أول  عقـد   -  1920

ويف  األمـم،  عصبـة  ملنظمـة 

هـذا االجتمـاع أقـرت معاهدة 

فرسـاي التـي أنهـت الحـرب 

العاملية األوىل.

1922 - تعيـني آرتور غريفيث 

أيرلنـدا  لدولـة  رئيـس  كأول 

املستقلة.

1923 - لتوانيـا تحتل منطقة 

ميميـل (كالبيديا حالًيا) بعدما 

كانت تحـت اإلدارة الفرنسـية 

منذ عام 1920.

1943 - الحبيب بورقيبة يلتقي 

بالزعيم الفايش اإليطايل بينيتو 

أليسبيجي  موسوليني يف قرص 

وذلك بعد إفراج القوات األملانية 

عنه إثر اعتقاله يف فرنسا.

1946 - منظمـة األمم املتحدة 

تعقد أول جمعيـة عامة لها يف 

لنـدن بحضور مندوبني عن 51 

دولـة وذلـك بعد إلغـاء عصبة 

األمم رسـمًيا وذلك لفشـلها يف 

الحيلولـة دون وقـوع الحـرب 

العاملية الثانية.

إدريـس  محمـد   -  1948

”املؤتمـر  يؤسـس  السـنويس 

برئاسـة  الربقـاوي“  الوطنـي 

محمد الرضا السـنويس ليمهد 

إلعالن استقالل برقة.

1949 - انـدالع الثورة الصينية 

بقيادة ماو تيس تونغ.

املناضـل  مقتـل   -  1973

الهمرشي  محمود  الفلسطيني 

متأثـرًا يف جراحه إثـر محاولة 

املخابـرات  يـد  عـىل  اغتيالـه 

اإلرسائيلية يف باريس.

املتحـدة  الواليـات   -  1984

تسـتأنفان  والفاتيـكان 

عالقاتهما الدبلوماسية.

1989 - بدايـة جـالء القـوات 

الكوبية من أنغوال.

2000 - أمريـكا أون الين تعلن 

عن نيتها رشاء تايم وارنر نظري 

162 مليـار دوالر، وتعـد تلـك 

الصفقـة أكرب صفقـة تجارية 

يف العالم.

2001 - بداية ويكيبيديا كجزء 

من مـرشوع نيوبيديـا لتصبح 

مستقلة بعد خمسة أيام.

2006 - إفتتـاح بطولـة كأس 

الخامسـة  األفريقيـة  األمـم 

والعرشين املقامة يف مرص.

2017 - وصـول عـدد الوفيات 

يف القـارة األوروبية إىل أكثر من 

20 شـخصا بسبب موجة الربد 

القارس التي ترضب القارة .

الوطنَّيـة  يـة  2019الجمعَّ  -

ُببطـالن  تقـيض  الڤنزويلَّيـة 

الرئاسـية  االنتخابـات  نتائـج 

التـي جريت خالل شـهر مايو 

2018 وأفضت إىل فوز نيكوالس 

املهمـات  وتـوكل  مـادورو، 

ية إىل خوان غوايدو مما  الرئاسَّ

ية. أدخل البالد يف أزٍمة سياسَّ

تشيسـكيدي  فليكـس  فـوز 

الرئاسـية  باالنتخابـات 

الكونغـو  جمهوريـة  يف 

الديمقراطية.

2020 - وفاة السلطان قابوس 

بن سعيد السـلطان التاسع يف 

تاريخ عمان عن عمر ناهز 80 

عاًما، وتـويل ابن عمه هيثم بن 

طارق والية الحكم خلًفا له.
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-كّنا معـاً دائماّ نتقاسـم األفـراح واألحزان، كّنـا دائماً 
نحاول أن نـرسق من أّيامنا لحظـاٍت جميلة، نحاول أن 
تكـون هذه الّلحظـات طويلة، نحاول أن نحّقق سـعادًة 
وحّباً دائمني، حاولنا دائماً أن نبقى معاً آلخر العمر، لكن 
لم يخطر ببالنا أّن الّلقاء ال يدوم، وأّن القضاء والقدر هو 
سـّيد املوقف، وأّنه ليس بيدنا حيلة أمام تصاريف القدر، 

وتقلّباته. 

-بعد الفراق.. ال تنتظر بزوغ القمر لتشكوا له ألم الُبعاد.. 
ألنه سـيغيب لريمي ما حملـه ويعود لنا قمراً جديد.. وال 
تقـف أمـام البحـر لتهيج أمواجـه وتزيد عـىل مائه من 
دموعـك ألنه سـريمي بهمك يف قاع ليس لـه قرار ويعود 
لنـا بحر هادئ من جديد.. وهذي هي سـنة الكون.. يوم 

يحملك ويوم تحمله. 

-إذا شاءت األقدار واجتمع الشمل يوماً فال تبدأ بالعتاب 
والهجـاء والشـجن، وحـاول أن تتذكر آخـر لحظه حب 
بينكما لكي تصل املايض بالحارض وال تفتش عن أشـياء 
مضـت ألن الذي ضاع قد ضاع، والحـارض أهم كثرياً من 
املـايض، ولحظـة اللقاء أجمـل بكثري مـن ذكريات وداع 
موحش وإذا إجتمع الشـمل مرة آخرى حاول أن تتجنب 
أخطـاء األمس التـي فرقت بينكما ألن اإلنسـان ال بد أن 

يستفيد من تجاربه. 

-إذا فرقت األيام بينكما فال تتذكر ملن كنت تحب غري كل 
إحساس صادق وال تتحدث عنه إّال بكل ماهو رائع ونبيل 
فقـد أعطاك قلباً.. وأعطيته عمـرا وليس هناك اغىل من 

القلب والعمر يف حياة اإلنسان.

أبـــــــراج

أصحـاب بـرج الحمـل: مهنيـاً: عليـك أن تتحىل 
بالدبلوماسـية كي تعرف كيـف تتعامل مع األمور 
املربكة. عاطفياً: ال ترتدد يف طلب املساعدة من الحبيب 

ان احتجتها. 

أصحاب برج القـوس: مهنياً: ال تفكر بطريقة 
سـلبية بل حاول أن تكن ايجابيـاً يف تعاطيك مع 
األمـور. عاطفيـاً: تحـاول أن تبحـث بعـض األمور 

املالية مع الحبيب. 

أصحاب برج الجوزاء: مهنياً: تمتلك الكثري من 
املؤهالت حاول أن تعرف كيف تستغلها. عاطفياً: 

ال تظلم الحبيب قبل أن تتأكد من الحقائق. 

أصحاب برج امليزان: مهنياً: ال تتأثر بالشائعات 
وثابر يف عملك.  

عاطفيـاً: الحبيب يمارس ضغوطـات عليك ال تعرف 
كيف تتعامل معها. 

أصحـاب بـرج الدلو:مهنياً:تجـاوب مع زمالء 
العمـل وتبـادر اآلراء معهـم عاطفيـاً:ال تخترب 

محبة الحبيب لك فأنت تدرك أنه ال يطيق فراقك. 

أصحـاب برج العـذراء: مهنياً:كـن صبورا فال 
يمكن أن تصل اىل طموحك برسعة.

 عاطفيـاً: الغريه تمأل قلبـك وال تعرف كيف تتعامل 
معها.

أصحـاب بـرج الجدي: مهنيـاً: تشـعر بالتوتر 
بسـبب أجواء العمـل الجديـدة عاطفياً:تتجاوز 

مرحلة صعبه مع الحبيب. 

أصحاب بـرج الرسطان: مهنيـاً: تخوض اليوم 
الكثري من املجادالت مع رؤسائك بالعمل. عاطفياً: 

تحاول ارضاء الحبيب بشتى الطرق. 

أصحاب بـرج العقـرب: مهنيـاً: تعـرض عليك 
رشاكـه يف مجـال جديد فكر جيـدا عاطفياً: التزم 

بمواعيدك تجاه الحبيب.

كل  تضيـع  الحوت:مهنيـاً:ال  بـرج  أصحـاب 
انجازاتك بترصف طائش تقوم به. عاطفياً:تحاول 

أن تجد تفسرياً لترصفات الحبيب الغريبة مؤخرا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

أصحاب برج الثور: مهنياً: تلتبس عليك بعض 
األمـور يف العمـل اليوم وتحـاول أن تجـد حلول 
لهـا . عاطفياً: ال تتخذ قرارات طائشـة حول مصري 

عالقتك بالحبيب. 

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسـد: مهنياً: تقوى عالقاتك مع 
زمـالء العمل وتربـط صداقات معهـم. عاطفياً: 

طلبات الحبيب كثرية وال تعرف كيف تلبيها. 

رأيس
1ممثل سـوري مميز 
التغريبـة  يف  شـارك 

الفلسطينية
2غوار الطوشة

3االسـم الثانـي ملمثل 
كوميـدي  مرسحـي 

مرصي o ثلثا دار
مرصيـة  4ممثلـة 
متزوجـة مـن أحمـد 

حلمي
بعـد  يقـدم  5طعـام 
o قرأ  الرئيسة  الوجبة 
يف  وتمعـن  وفحـص 

موضوع ما
انتاجه  6يعمل ولكـن 
 o عائـد إلينـا o قليـل

متشابهان
7إمارة عربية o سـئم 

o جملة موسيقية
8احقاق العدل o والدة

9يوضع لتجميل العني 
مرصيـة  ممثلـة   o
متزوجـة مـن نقيـب 

الفنانني
10حروف متشابهة

أفقي
1والد الوالد o البيه البواب

 o 2فـرك الـيشء بالـيشء
اسـم يعرف به الشـخص 
 o الرسـمي  اسـمه  غـري 

عكس ميت
3فيلـم مـرصي (1955) 
من إخراج هنـري بركات 
الحليـم  عبـد  بطولـة  و 

حافظ و إيمان
مدينـة  مـن  4شـخص 

الضباب
5ممثلـة سـورية لقبهـا 

مرصي
6ثلثا بلح o ثمر منه زيت 
مذكور يف القرآن (مبعثرة

ينشـف   o 7للنـداء 
(معكوسة)

مـن   o 8متشـابهان 
األطراف o متشابهان

راحل  مـرصي  9كوميدي 
سمي مرسح هام باسمه 
الــ  (بـدون  القاهـرة  يف 

التعريف).
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لني  بريطانيا،  جمال  ملكة  قالت 
يف  املشاركة  تستطع  لم  إنها  كاليف، 
بعدما  العالم،  جمال  ملكة  مسابقة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  رفضت 
ذلك  مرجعة  دخول،  تأشرية  منحها 
سورية.وقالت  أصول  ذات  كونها  إىل 
عاما،   ٢٩ العمر  من  البالغة  لني، 
إن  متدربة  كطبيبة  تعمل  والتي 
أفراد عائلتها منحوا تأشريات لزيارة 
تحصل  لم  لكنها  املتحدة،  الواليات 
مواليد  من  لكونها  وذلك  عليها، 
دمشق يف سوريا.ونقل عن لني قولها: 
«تقدمت بطلب للحصول عىل تأشرية 
أن  أتوقع  لم  بريطاني.  سفر  بجواز 
يرفض طلبي، فأنا أمّثل بريطانيا يف 
زوجي  «حصل  املسابقة».وأضافت: 

طلبي  لكن  تأشرية،  عىل  وطفلتي 
رفض بسبب مكان والدتي».وطالبت 
لني سفارة الواليات املتحدة يف لندن، 
ومنحها  باملوضوعية،  بالتمتع 
التأشرية لحضور املسابقة التي تقام 
ترصيحات  عىل  يناير.وردا   ١٥ يف 
يف  أمريكيون  مسؤولون  قال  لني، 
رسية  التأشريات  «سجالت  إن  بيان: 
وبالتايل  األمريكي،  القانون  بموجب 
حاالت  تفاصيل  مناقشة  يمكننا  ال 
قد  لني  الفردية».وكانت  التأشريات 
 ،٢٠١٣ عام  يف  بريطانيا  إىل  وصلت 

وشاركت  اإلنجليزية،  تعلمت  حيث 
يف حمالت للمساواة بني الرجال 

والنساء، والدفاع عن حقوق 
الالجئني.

الحكيم،  آثار  املرصية،  الفنانة  أعلنت 
جدالً  أثار  ما  رسمياً،  الفن  اعتزالها 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل  كبرياً 
حان  قد  املناسب  الوقت  أن  إىل  مشريًة 

بعد تشبعها من الفن.
وقالت إنها اعتزلت الفن منذ عام ٢٠١٠، 
للجمهور،  رسمياً  ذلك  تعلن  لم  لكنها 
ألنها رأت أنها تشّبعت من الفن من خالل 
مشوارها  خالل  قّدمتها  التي  األدوار 

الفني الذي استمر حوايل ٣٥ عاماً.
عىل  األعمال  من  بالعديد  فيه  وشاركت 
ترى  كما  والسينما،  الدراما  مستوى 
الحكيم أنه واجب عليها أن تتفرغ لعبادة 

الله وشكره عىل ما رزقها من ِنعم.
عن  ابتعدت  الفنانة  أن  ذكره  الجدير 
قّدمت  بعدما   ،٢٠٠٩ عام  منذ  التمثيل 
مسلسل (الوتر املشدود)، الذي شاركت 
وأملع  أهم  من  كبرية  مجموعة  مع  فيه 
نافع  عماد  تأليفه  توىل  والذي  النجوم، 

وأخرجه خالد بهجت.
لها  إعالمي  ظهور  آخر  أن  إىل  ُيشار 
حضورها  خالل   ،٢٠٢٠ عام  كان 
املرسح  (املتفائل) عىل  عرض مرسحية 
بطيل  مع  صورة  والتقطت  القومي، 

العرض سامح حسني وسهر الصايغ.
العمر ٦٣ عاماً،  الحكيم من  آثار  وتبلغ 

وتخرجت يف كلية اآلداب قسم إنجليزي 
مشوارها  وبدأت  شمس،  عني  بجامعة 
القرن  سبعينيات  منتصف  يف  الفني 
منذ  كبرية  شهرة  نالت  فيما  املايض، 
يف  نجاحاً  وحققت  الثمانينات،  حقبة 
من  والتسعينات،  الثمانينات  فرتتي 

خالل العديد من األعمال الفنية.

مواقع  نبيل،  سيف  العراقي،  النجم  أشعل 
املوسم  انطالق  مع  االجتماعي  التواصل 
من  وذلك  آيدول؛  عراق  برنامج  من  الثاني 
له  بفيديوهات  لجمهوره  تشويقه  خالل 
نالت إعجاب الكثريين. ويشارك سيف نبيل يف 
الثاني  موسمه  يف  آيدول  عراق  تحكيم  لجنة 
عىل التوايل.. وقد كانت تعليقات النجم سيف 
نبيل للمشرتكني حديث رواد السوشال ميديا، 
وقد تداول الكثريون مقطعاً للمشرتكة منار 
نبيل  سيف  روح  ويظهر  املتابعني،  أضحك 
النجم  ويواصل  القلب.  من  والقريبة  الحلوة 
العراقي سيف نبيل تصّدر الرتند عىل يوتيوب 
بفيديو كليب أغنيته الجديدة «آه ياني» التي 
أخرجها دان حداد، وقد اجتازت الـ١١ مليوناً 
كلمات  من  وهي  املشاهدات،  عدد  بنسبة 

وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صّباغ.
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طرحت رشكة اليف ستايلز ستوديوز 
أغنية ”بناقص“ للنجمة املرصية 

أيتـن عامـر يف أوىل تجاربها 
وصـدرت  الغنائيـة، 
طريقة  عىل  األغنية 
كليـب  الفيديـو 
حرصيـًا عـرب قنـاة 

عىل  الرسمية  الرشكة 
اليوتيوب.

درامـي  غنائـي  بقالـب 
باللهجة املرصية قدمت أيتن 

عامـر أوىل أعمالهـا الغنائية، وحملت 
كلمات تامر حسـني وألحان وليد سعد وتوزيع 

األغنيـة  ابراهيم.وتمحـورت  أحمـد 
حول موضوع عدم تقدير الرشيك 
ملـا يقدمـه رشيكـه يف العالقـة 
العاطفية من حب، حيث ينظر 
اىل ما يتم تقديمه بنظرة عدم 
الرضـا، كمـا ويتعامـل مـع 
رشيكه بوعود كاذبة وفارغة.

وحمل الكليـب توقيع املخرجة 
حيـث  عرفـة،  بتـول  املرصيـة 
ترجمـت األغنية اىل صورة ترجمت 
خاللهـا عنـوان األغنيـة ”بناقص“ اىل 
فكـرة سـلطت خاللها الضوء عـىل أن الحياة 

تستمر بعد أي عالقة فاشلة.

الفنانـة هيفـاء 
تتواجـد  وهبـي 
العاصمـة  أيـام يف  منـذ 
فاحتفلت  باريـس  الفرنسـية 
الجديـد، وبدأت  بالعـام  هنـاك 

تصوير أحـدث أفالمها «فوق برج 
إيفل».

حيث نـرشت هيفاء صورة لطاقم 
القصـص  الفيلـم عـرب خاصيـة 
عـىل  حسـابها  يف  القصـرية 

بإنستغرام.
وظهـر بالصـورة عدد مـن أبطال 
الفيلـم، منهـم مصطفـى خاطر 
أوس  وأوس  املريغنـي  وحمـدي 

ومحمد ثروت ومحمود حافظ.

pb‡‰‡‰fl

يف سلسلة «بغداد تراث وتاريخ» كانت لنا محارضة عن حكام بغداد بعد 
نصف  خالل  بغداد  والة  ان  لنا  تبني  حيث   ،١٥٣٤ سنة  العثماني  الفتح 
القانوني  سليمان  عهد  يف  بغداد  العثمانية  القوات  لدخول  التايل  القرن 
العثمانيني أصال، وإنما كانوا من اصول غري عثمانية بل  كانوا من غري 
دخول  اىل  يعود  ذلك  ان  هل  نعلم  وال  الدقة  وجه  عىل  اوربية  اصول  من 
سكان البالد االوربية التي فتحها سليمان القانوني السلطان العثماني ام 
انهم نالوا رضا السلطان العثماني يف قتالهم اىل جانب الجيش العثماني 
عاصمة  اىل  وصل  حيث  اوربا،  من  الغربي  للجزء  الجيش  هذا  فتح  عند 
فيينا وعاصمة املجر هنغاريا يف قلب اوربا، وان كان هؤالء الوالة تسموا 
املماليك  انهم من  او  آبائهم  اسماءهم واسماء  اسالمية وتركوا  بأسماء 
والعبيد الذين تم تدريبهم يف املعاهد واملعسكرات واملدن العثمانية كحالة 
والتاسع  الثامن  القرن  والقاهرة يف  بغداد  الحكم يف  تولوا  الذين  املماليك 

عرش.
كان  الذي  باشا  الوايل سليمان  بتعيني  ببغداد  العثماني  الحكم  ابتدأ  وقد 
من اصل مجري هنغاري والذي توىل والية بغداد من الفتح العثماني سنة 
١٥٣٤ حتى سنة ١٥٣٦ ووايل بغداد أياس باشا الذي كان من اصل ألباني 
البالطه چي وعيل باشا الصويف وجغالة  ١٥٤٥ ووالة بغداد محمد باشا 
زادة سنان باشا الذين كانوا اصلهم من البوسنة. أما الوايل حسني باشا 
١٥٧١ فكان اصله يعود اىل الهرسك وكان ايضاً وايل بغداد اسكندر باشا 
والة  من  إحصاءه  استطعنا  ما  وهذا  الچراكسة،  القرقاز  من   ١٥٦٦
عهد  حيث  م،   ١٥٨٦ سنة  حتى   ١٥٣٤ سنة  العثماني  الفتح  منذ  بغداد 
لبغداد،  العثماني  للحكم  االوىل  سنة  الخمسني  خالل  زادة  جغالة  الوايل 
الجيش  بني  كبرية  معركة  جرت  عندما  لبغداد  العثماني  الحكم  بدأ  وقد 
الصدر األعظم،  الذي كان يشغل منصب  ابراهيم باشا  العثماني بقيادة 
الذي كان يحتل  الصفوي  الجيش  العثمانية مع  الدولة  أي رئيس وزراء 
بغداد  اىل  ذلك وصل  الصفوي، وبعد  الجيش  واندحر  بغداد  بغداد، ففتح 
النقود  رضب  وتم   ،١٥٣٤ سنة  القانوني  سليمان  العثماني  السلطان 
العثمانية يف بغداد سنة ١٥٤٣، حيث توىل الحكم يف بغداد عدد من الوالة 
منهم فرهاد باشا الصوالق وأياس باشا وتمرد عيل باشا ومحمد باشا 
البالطه چي وغريهم، وكان اول واٍل لبغداد سليمان باشا املجري ونقل 
من والية ديار بكر ونصب كأمري امراء ونال منصب الشام وحلب وكان 
أياس باشا بآداب ومروءة يف الكمال وتوىل بعد ذلك مناصب كثرية حتى تم 
اعدامه يف أررضوم، والوايل محمد باشا البالطه چي فقد لقب بهذا اللقب 
لخشونة كالمه والوايل اسكندر باشا كان من قبيلة قبارتاي الچركسية 
عيل  الوايل  أما  مرص.  وايل  اخرها  عديدة  مناصب  وتوىل  املماليك،  ومن 
باشا الصويف الذي كان من اهايل البوسنة فقد كان عدال مجتنباً االطماع 
وايل  أما  الظلم.  عن  بعيداً  للعدل  مياال  كان  باشا  حسني  والوايل  صالحا، 
ترجع  اصول  من  يوسف  االصيل  واسمه  باشا  سنان  زادة  جغالة  بغداد 
اىل دولة البوسنة، وكان ابن قبطان الفرنك جغالة، ونال مناصب عديدة 
منها والية بغداد وقبطانية البحر ورسدارية العجم، وعّمر يف بغداد خاناً 
معروف بخان اجغان وقهوة وأسواق، واستمر يف حكمه بغداد ملدة ثالث 

سنوات.
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نجح مهندسو جامعة ميسوري األمريكية يف تصميم نموذج أويل لجهاز 
جديد ملراقبة ضغط الدم، يستخدم يف مراقبة ضغط الدم لدى األشخاص 
عـىل أسـاس منتظم، مما يسـاعد عـىل الكشـف املبكر عن املشـكالت 
الصحيـة املختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم، الـذي ال توجد له عالمات أو 

أعراض تحذيرية.
ويف الطريقـة التقليدية ثمة عدد من العوامل التي تؤثر عىل دقة القراءة 
لضغط الدم، بما يف ذلك توتر املريض الذي يخضع لقياس ضغط الدم يف 

عيادة الطبيب، فيما يعرف باسم ”متالزمة املعطف األبيض“.
وقـام الباحثون يف جامعة ميسـوري بتخصيص جهاز مشـبك اإلصبع 
التجاري لتوفري طريقـة رسيعة وغري مؤذية للجلد، لقياس ضغط الدم 

ومراقبته باستمرار.
ويقول ريتشـارد بيفيلد، طالب دراسـات عليا يف الهندسـة امليكانيكية 
والفضائيـة يف كليـة الهندسـة بجامعـة ميسـوري واملؤلـف الرئييس 
للدراسـة: ”إىل جانب قياس ضغط الدم، يمكن للجهاز أيًضا قياس أربع 
عالمات حيوية إضافية يف وقت واحد، هي: معدل رضبات القلب، تشبع 

األكسجني يف الدم، درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس“.

 لطاملـا اتقـن العديد مـن صانعي 
الذكية صناعـة األجهزة  األجهـزة 
القابلـة للطي، لكن يبدو أن رشكة 
الجنوبية  الكوريـة  (سامسـونغ) 
حافظـت عـىل اليـد العليـا يف هذا 

املجال.
(سامسـونغ)،  واسـتعرضت 
خـالل املعرض السـنوي لـألدوات 
االسـتهالكية املنعقد يف مدينة الس 
فيغاس بواليـة نيفـادا األمريكية، 

العديد من األجهزة القابلة للطي.
ومـن بـني هـذه األجهـزة، سـواء 
هواتـف ذكيـة وأجهزة حواسـيب 
محمولـة (الب تـوب) تظهـر عىل 

.(G)و (S) شـكل الحرفني
وكانـت (سامسـونغ) قـد صنعت 
جهاز حاسـوب لوحي تابليت، هو 
األكرب من نوعه يف العالم، ويشـبه 
باللغـة   (S) الحـرف  تصميمـه 

اإلنجليزيـة، ويتكـون مـن ثـالث 
شاشـات تندفـع إىل الخـارج بعـد 

تحريكها
أمـا األجهزة التي تأتي عىل شـكل 
الهاتـف (G)، فتندمج الشاشـات 
نحـو الداخل، بما يسـمح بحماية 

الشاشة من أي خدش.
ويف املعرض، كشفت (سامسونغ) 
وهـو   ،(Flex Note) جهـاز  عـن 
حاسـوب شـخيص محمول، الذي 
زادت مسـاحة شاشـته من 13 إىل 

17 بوصة.
الكوريـة  الرشكـة  وعرضـت 
الجنوبية هاتفا ذكيا بشاشة تمتد 

إىل الجانب.
ولدى الرشكة هاتـف بالفعل قابل 
للطـي مطـروح يف األسـواق، وهو 
غالكـيس- زي، بسـعر يبـدأ مـن 

1799 دوالرا.

بسـبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، حظر الجيش السـويرسي استخدام 
واتسـآب اململوك لرشكة Meta من بني خدمات املراسـلة الشـائعة األخرى 
من قبل أفراد الجيش، وُطلب من موظفي الجيش استخدام تطبيق املراسلة 
السـويرسي املشـفر ”Threema“ بدالً مـن ذلك، وفًقـا للتقارير، وبرصف 
النظـر عن واتسـآب، حظر الجيش السـويرسي أيًضا اسـتخدام Signal و

.Telegram
ووفًقا للتقارير، يبدو أن الشـاغل الرئييس هو ”قدرة السلطات يف واشنطن 
عـىل الوصـول إىل البيانات املخزنة مـن قبل الرشكات التـي تخضع للوالية 
القضائيـة األمريكيـة، كمـا هـو موضـح يف قانـون CLOUD األمريكي“، 
ووفًقا للتقارير، ”ُيلزم قانـون CLOUD مزودي الخدمة الخاضعني للوالية 
القضائيـة األمريكية باالمتثال ألوامر البحث، بغض النظر عن مكان وجود 

الخوادم“. 
ونظـرًا ألن Threema يقع يف سـويرسا، فلن تكون ملزمـة بالرد عىل أوامر 
التفتيـش هذه، وتعمـل Threema أيًضا بما يتماىش مـع GDPR (الالئحة 
العامـة لحماية البيانات) لالتحـاد األوروبي، ونقلت صحيفـة تاميديا عن 
متحـدث باسـم الجيـش قوله إن ”أمـن البيانات هـو أحد أسـباب التغيري 

السيايس.

أضافت (Meta) مركزًا للخصوصية 
عرب مجموعـة تطبيقاتها لتثقيف 
مليارات املستخدمني، حيث أصبح 
هـذا املركـز متاًحـا لعـدد محدود 
من األشـخاص الذين يستخدمون 
(فيسـبوك) عىل سـطح املكتب يف 

الواليات املتحدة يف الوقت الحايل.
مركـز  يقـوم  أن  املتوقـع  ومـن 
الخصوصيـة بتثقيف األشـخاص 
الخصوصيـة  خيـارات  بشـأن 
الخاصة بهم وتسهيل فهم كيفية 
قيـام (Meta) (املعـروف سـابًقا 
باسم فيسـبوك) بجمع املعلومات 

واستخدامها.
وقالـت الشـبكة االجتماعية: إنها 
”سـتطرح هـذا عـىل املزيـد مـن 
األشخاص والتطبيقات يف األشهر 
املقبلة“، وأضافت(Meta) يف بيان: 
”لقـد أنشـأنا عـدًدا مـن عنارص 
التحكـم يف الخصوصيـة واألمـان 
عـرب تطبيقاتنـا وتقنياتنا عىل مر 
السنني، وهدفنا هو أن يعمل مركز 
لعنـارص  كمحـور  الخصوصيـة 

التحكم وتعليم الخصوصية“.
ويحتوي اإلصدار الحايل من مركز 
الخصوصية عىل خمـس وحدات: 
والتجميـع  واملشـاركة  األمـان 

واالسـتخدام واإلعالنـات، ويمكن 
حـق  لديهـم  الذيـن  لألشـخاص 
األويل  اإلطـالق  هـذا  إىل  الوصـول 
العثـور عـىل مركـز الخصوصيـة 
اإلعـدادات  إىل  باالنتقـال 
والخصوصيـة عىل إصدار سـطح 

املكتب من فيس بوك.
وأضاف ميتا: ”بينما نقوم بتوسيع 
مركز الخصوصية، سنضيف املزيد 
من الطرق للوصول إليه يف األماكن 
التي قد تكـون لديك فيها مخاوف 
وسـتتيح  بالخصوصية“،  تتعلـق 
لك الفئـات إدارة إعـدادات األمان، 
منشـوراتك،  تشـارك  مـن  ومـع 
وكيف تجمـع (Meta) معلوماتك 
ملفـك  هـو  ومـا  وتسـتخدمها، 

اإلعالني وتفضيالتك.
”يمكنـك  الرشكـة:  وأوضحـت 
تحسـني أمـان الحسـاب، وإعداد 
أدوات مثـل املصادقـة الثنائيـة أو 
معرفة املزيد حول كيفية محاربة 
(Meta) تجريف البيانات والتعرف 
عىل األنواع املختلفـة من البيانات 
وكيـف   ،(Meta) تجمعهـا  التـي 
يمكنـك عـرض هـذه البيانات من 
 (Access) مثـل  أدوات  خـالل 

معلوماتك ”.
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علوش  كندة  الفنانة  تصدرت 
الحلقات  عرض  مع  (تويرت)  ترند 
بيت  ستات  مسلسل  من  األخرية 
واملثري  املذهل  أدائها  بعد  املعادي، 
شخصية  خالل  من  للدهشة 
بمنتهى  الرش  تمارس  التي  مريم 
تقتل  وهي  واألريحية  الطيبة 
خيانته  عىل  منه  انتقاماً  زوجها 
عىل  حالياً  ُيعرض  واملسلسل  لها 
سلسلة  ضمن  شاهد  منصة 

أعمالها األصلية.
بـ  وصفه  يمكن  الذي  األداء  هذا 
كندة  للنجمة  املمتنع»  «السهل 
مع  ذروته  إىل  وصل  والذي  علوش 
ث  ا حد أل ا

األخرية 
ر من املسلسل،  ثا أ

التواصل  مواقع  رواد  إعجاب 
بأداء  أشادوا  الذين  االجتماعي 
منشوراتهم،  خالل  من  كندة 
(أمل)  كتبته  ما  بينها  من  والتي 
كل  اليل  «مريم  تقول  تغريدة  يف 
اليل  الطيوبة  املسكينة  إنها  عارف 
يف  حقها  تاخد  عرفت  نياتها  عىل 
يف  أبدعت  كندة  وحقيقي  النهاية 

هذا الدور».
رائع  «تقمص  (عمرو):  وكتب 
يف  نياتها  عىل  اليل  الست  لدور 
الرصاحة  السيتينيات  فرتة 
أوي  هبلة  إنها  صدقت  أنا 
اما  عليا  صعبت  بس  كده، 
عرفت الحقيقة»، كما غرّد 
«دلوقتي  قائالً  (عمرو) 
املسلسل  خلصت  أنا 
عجبني أوي ربط األحداث 
بس  ممتعة،  والنهاية 
يطلع  كله  ده  الرش  إيه 
منك يا مريم برافو بجد 
للمثلني واملخرج الرائع 

كندة عظيمة».
املعادي  بيت  ستات 
خالل  أحداثه  تدور 
مختلفة  عصور  ثالثة 
الستينيات  وهي 
وعرصنا  والثمانينيات 
من  إطار  يف  الحايل، 
واإلثارة  التشويق 
بالكوميديا  املغلف 
وهو  السوداء، 
العربية  النسخة 
األمريكي  للمسلسل 
 Why Women Kill
نجاحاً  القى  والذي 
عند عرضه موسمني منه 

خالل ٢٠١٩ و٢٠٢١.

من  سابا،  نيكول  اللبنانية،  النجمة  تتعاون 
شويري،  جاد  والفنان  املخرج  مع  جديد 
األعمال  آخر  من  عاما   ١٥ غياب  بعد  وذلك 
أغنية  خالل  من  سوًيا،  فيها  تعاونا  التي 
طريقة  عىل  وتصويرها  تسجيلها  سيتم 
الفيديو كليب وطرحها خالل الفرتة املقبلة 

لتكون مفاجأة لجمهور نيكول سابا.
خالل  من  نجاح  سابا  نيكول  وحققت 
الفنان جاد  فيه مع  تعاونت  الذي  العمل 
أغنية  لها  وأنتج  أخرج  حيث  شويري، 
«بحبك أوي»، والتي طرحتها عام ٢٠٠٦، 
واألغنية من كلمات أحمد مايض وألحان 

هيثم زياد وتوزيع جان ماري ريايش.
من  مؤخرًا،  سابا  نيكول  وانتهت 
الجديد  السينمائي  فيلمها  تصوير 
بطولته  تجسد  الذي  الحب»  «مفتاح 
بسام  املمثل  وحوار  تأليف  من  وهو 
أمام  البطولة  الذي سيلعب دور  عيل 

يف  أيًضا  ويشارك  سابا،  نيكول 
يوسف،  ميالد  الفنان  البطولة 

ياسني  روعة  الفنانة 
مها  القديرة  والفنانة 
املرصي وغريهم، والفيلم 
من إخراج جمال الرسوي 

وتم تصويره بالكامل يف أبو 
يف  طرحه  املقرر  ومن  ظبي 

موسم عيد الحب ٢٠٢٢ .
سابا،  نيكول  وطرحت 

بعنوان  أغنية  مؤخرًا، 
وهي  حلو»،  «الجو 
شهدت  التي  األغنية 
سابا  نيكول  عودة 

للكليبات بعد اقتصار 
عىل  الفني  نشاطها 
الحفالت  إحياء 
فقط،  الغنائية 

الضوء  وسلطت 
األغنية  خالل  من 
عىل  صورتها  التي 

كليب،  الفيديو  طريقة 
تكون  أن  أرادت  التي  األشياء  بعض  عىل 

الرتويج  أبرزها  كانت  والتي  للجمهور  رسالة 
للسياحة يف لبنان بإظهار جمال الطبيعة بها، 
رشيف  الغنائي  الشاعر  كلمات  من  واألغنية 

عبيد، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أمني نبيل.
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