
بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النفـط مجموع الصادرات 
النفطيـة وااليـرادات املتحققـة لشـهر 
كانـون االول املـايض، فيمـا اكـدت ان 
االيرادات بلغـت (7) مليـارات و(391) 
مليونا و(749) الف دوالر.وذكرت الوزارة 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: أنه ”بحسـب 
االحصائيـة النهائية الصادرة من رشكة 
تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث 
بلغت كمية الصـادرات من النفط الخام 
و(927)  الفـا  و(579)  مليـون   (101)
برميـال، بإيـرادات بلغـت (7) مليـارات 
و(391 ) مليونـا و (749) الـف دوالر“.
واشـارت االحصائيـة، بحسـب البيان، 
اىل ان ”مجمـوع الكميـات املصدرة من 
النفط الخام لشـهر كانون االول املايض 
مـن الحقول النفطية يف وسـط وجنوب 
العراق بلغـت (98) مليونا و(570) الفا 

و (290) برميـال، فيما كانـت الكميات 
املصـدرة مـن نفـط كركوك عـرب ميناء 
الـف  و(700)  مليونـني   (2) جيهـان 
و(95) برميال“.وبينت ان ”معدل سـعر 
الربميل الواحد بلـغ (72,768) دوالراً“، 
مؤكدة انه ”تـم تحقيق ايرادات اضافية 
عـن بيع كميات مـن الشـحنات للنفط 
الخـام املصدر بعالوة سـعرية حيث بلغ 
االيـراد الكيل لهـا (143,025,310.50) 
دوالر ”.وتابعـت ان ”الكميـات املصدرة 
تـم تحميلها من قبل (29) رشكة عاملية 
مختلفة الجنسـيات، من موانئ البرصة 
وخـور العمية والعوامـات االحادية عىل 
الرتكي“.يذكر  الخليج ومينـاء جيهـان 
ان الـوزارة ومـن خالل ايمانهـا باطالع 
الشعب عىل عمليات التصدير وااليرادات 
املتحققـة منـه اتخـذت هـذا االجـراء 

الشهري .

بغداد/ الزوراء:
يرحـب برنامج األمـم املتحـدة اإلنمائي يف 
العـراق بمسـاهمة قدرهـا 5 ماليني يورو 
(5.63 مليون دوالر أمريكي) من الحكومة 
الهولنديـة إىل برنامـج إعـادة االسـتقرار 
التابـع لربنامـج االمـم املتحـدة االنمائي، 
حيث سيساهم هذا التمويل بدعم مبادرات 
املحـررة  املناطـق  يف  االسـتقرار  تحقيـق 
مـن داعش.وقـال برنامـج األمـم املتحدة 
اإلنمائـي، يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”بهـذا االلتزام املايل الجديد سـيبلغ إجمايل 
مساهمة هولندا يف برنامج إعادة االستقرار 
للمناطق املحـررة إىل 107.45 مليون دوالر 
أمريكي“، مشـريا إىل أن ”هولندا تعد ثالث 
أكرب مسـاهم من بـني 30 رشيـك لتمويل 
الربنامج، وحتى يومنا الحايل دعم برنامج 
إعـادة االسـتقرار للمناطق املحـررة 4.93 
مليـون عراقـي نزحوا بسـبب الحرب ضد 
داعش“.مـن جانبهـا، قالت املمثـل املقيم 

لربنامـج األمم املتحـدة اإلنمائي يف العراق، 
زينة عيل أحمـد: إن تأثري جهودنا لتحقيق 
االسـتقرار مع الدعم السخي من الرشكاء 
الرئيسـيني مثـل هولنـدا واضـح للعيـان 
يف جميـع أنحاء العـراق، حيث يتـم إعادة 
فتـح املـدارس مجـدداً، وامليـاه النظيفـة 
تصـل إىل املنـازل، والطـرق املعبـدة تربط 
الناس بسـهولة، ويتم إعادة تأهيل املنازل 
املترضرة“.وأضافت زينة: ”من خالل هذه 
املساهمة، أعطت هولندا األولوية لتحسني 
وضـع املجتمعـات العراقيـة وازدهارهـا، 
وأنـا أحييهـم عـىل التزامهـم وقيادتهم“. 
”بصفتها أحد املساهمني األوائل يف برنامج 
إعـادة االسـتقرار للمناطق املحـررة، فأن 
هولنـدا تعرف قيمة برنامـج األمم املتحدة 
اإلنمائـي كونه يربط جهـود إعادة اإلعمار 
والتعايف بأنشطة االستقرار التي تركز عىل 
سـبيل املثال عىل إعادة تأسـيس التماسك 

املجتمعي“.

دبي/ متابعة الزوراء:
بعد نحو أسـبوع عىل الهجوم ضد أبو 
ظبـي، أعلنت اإلمارات، امـس االثنني، 
يف  باليسـتيني  صاروخـني  اعـرتاض 
أجوائها أطلقهما الحوثيون اليمنيون، 
فيمـا أكدت الرياض إصابة شـخصني 
إثر سـقوط صاروخ أطلقه الحوثيون 

عىل جازان الواقعة جنوب اململكة. من 
جهتهم، تبنى الحوثيون هذه الهجمات 
متحدثني عـن تنفيذ عملية عسـكرية 
”العمقـني  اسـتهدفت  ”واسـعة“ 
وتشـارك   واإلماراتـي“.  السـعودي 
اإلمـارات يف تحالـف عسـكري بقيادة 
السـعودية يدعم القـوات الحكومية يف 

اليمـن يف مواجهة الحوثيني. وتعرضت 
االمارات ألول اعتداء مؤكد من الحوثيني 
عـىل أراضيهـا، االثنني املـايض، عندما 
استهدفت طائرات مسـرية وصواريخ 

أبوظبي، موقعة ثالثة قتىل.
وغالبا ما يسـتهدف الحوثيون األرايض 
السـعودية بهجمات صاروخية.وعقب 

التحالـف  اإلمـارات كثـف  اسـتهداف 
غاراتـه الجويـة عىل املناطـق الواقعة 
اليمـن،  يف  الحوثيـني  تحـت سـيطرة 
وأوقعت دمـارا، وتسـببت بانقطاع يف 

اإلنرتنت. 
وأوقعت غارة عىل سـجن يف صعدة، يف 
شـمال البالد، سـبعني قتيال عىل األقل 

وأكثـر من مئـة جريح. لكـن التحالف 
نفى أن يكون نفذها. 

مـن جهتهـا، أعلنـت اإلمـارات، امس 
االثنني، اعرتاض صاروخني باليستيني 
يف أجوائها قالت إن الحوثيني أطلقوهما 

باتجاه أراضيها.

بغداد/ الزوراء:
انطلقـت، امس االثنني، اعمـال املجلس 
العراقـي السـعودي يف الريـاض، وفيما 
اوىص املجلس بتوفري تسهيالت مالية بني 
بنوك البلدين، أكد وزير التجارة السعودي 
السـعودي  التنسـيق  مجلـس  رئيـس 

العراقي، الدكتور ماجد القصبي، إن ويل 
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان، 
كلفـه بـأن يكـون وزيـرا يف الحكومـة 
العراقيـة، وأن يكـون تقييـم أدائـه من 
خالل رئيس وزراء العراق.وقال القصبي 
خالل جلسـات ملتقى مجلس التنسـيق 

السـعودي العراقي «عندمـا رشفني ويل 
العهـد برئاسـة املجلـس، وّجهنـي بأن 
أكون وزيراً يف الحكومة العراقية، بهدف 
تأكيد قوة ومتانة العالقات بني البلدين»، 
مشريا إىل أن كل املمكنات لتنمية العالقة 
اللـه  وعفـا  اآلن،  فرصهـا  أحسـن  يف 

عمـا سـلف.وأوضح وزير التجـارة، أن 
املشـكالت موجودة والتحديات موجودة 
وكلهـا من ُصنـع البرش والحلـول أيضاً 
مـن ُصنع البرش، ويمكن التغلب عىل كل 
الصعوبات.واضـاف إن «العراق يجمعنا 
معـه الدين والدم واللغـة والجوار، حيث 

الحـدود املشـرتكة تمتد عـىل طول ٨١٤ 
النمـو  أن «كل مقومـات  كـم»، مبينـاً 
واالزدهار موجودة، واإلرادة السياسـية 
موجودة واإلمكانيات موجودة». وأضاف 
«أقـرتح أن يكـون امللتقى سـنوياً، وأن 
يكون العـام القادم يف العراق، ولكن البد 

من وضع اجندة لالسـتفادة من امللتقى 
وتطويـره». وأشـار إىل أن «الكثـري من 
السـعوديني والعراقيني يجهلون الفرص 
بـني البلديـن، لذلـك ال بـد مـن تحديـد 
الفـرص وتبـادل املعرفـة والخربات بني 
البلدين»، مشـدداً عىل «أهمية أن ترتجم 

أفعال».مـن  إىل  والقـرارات  التوصيـات 
جانبه أكد االمني العـام ملجلس الوزراء، 
حميد الغـزي، ان حجم التبادل التجاري 
بـني البلدين بلغ ١٥٪ ونطمح لرقم يليق 

بإمكانيات البلدين.
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لندن/ متابعة الزوراء:
قال رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس جونسـون، إن 
معلومات املخابرات حول غزو رويس ألوكرانيا مثرية 
للتشـاؤم، لكنهـا ال تعنـي أن الغزو واقـع ال محالة، 
ووجـه تحذيراً للرئيس الرويس فالديمري بوتني من أن 
أي رصاع يمكن أن يتحول إىل ”شيشان جديدة“.وقال 
جونسون يف ترصيحات تلفزيونية: ”علينا أن نوضح 
للكرملـني ولروسـيا بمنتهـى الرصاحـة أن (الغزو) 
سـيكون خطوة كارثية“.ورداً عىل سؤال حول ما إذا 
كان يعتقد أن الغزو بات وشيكاً اآلن، قال جونسون: 
”معلومـات املخابـرات حـول هـذه النقطـة مثـرية 
للتشاؤم بشدة“.وأضاف: ”ال أعتقد أن هذا حتمي اآلن 
يف كل األحـوال، أعتقـد أن املنطق يمكـن أن ينترص“.

وقال جونسون إنه سيتحدث مع زمالئه القادة حول 
هذه املسـألة يف وقت الحق من امس االثنني.وأوضح: 

”علينا أيضا توصيل رسـالة مفادها أن غزو أوكرانيا 
سـيكون، مـن منظـور رويس، عمـًال مؤملـاً وعنيفاً 
ودمويـاً، وأعتقد أن من املهم جـداً أن يفهم الناس يف 

روسيا أن األمور قد تتحول إىل شيشان جديدة“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
كشـف عضـو مجلـس النـواب الليبـي، عبـد 
السـالم نصيـة، أن لجنـة خارطـة الطريـق 
املنبثقة عن املجلس توصلت، امس االثنني، إىل 
مسـارين حول إجراء االنتخابـات والتعديالت 
الدسـتورية.وقال عبد السـالم نصيـة، خالل 
جلسـة مجلس النـواب يف طـربق التي عقدت 
امس: أن ”املسـار األول وهو اسـتكمال إجراء 
االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة وفق قوانني 
مجلـس النواب محـدد بمدة زمنيـة ما بني 8 
أو 9 أشهر“.وأشـار إىل أن املسـار الثانـي هو 
”الدسـتور وهذا ما تعمل عليـه لجنة خارطة 
الطريـق وكان التوافـق مـع مجلـس الدولـة 
ونوعا ما مع هيئة الدستور عىل تشكيل لجنة 
إلجراء تعديـالت ليكون جاهـز للتصويت من 

قبـل الشـعب الليبي، وهـذا يحتـاج إىل تعديل 
دسـتوري“.وأضاف أنـه تـم اليـوم االتفـاق 
عىل تشـكيل لجنة من 24 عضـوا من أعضاء 
مجليس النواب والدولة والخرباء. مشريا إىل أنه 
يف حال فشـل هذه اللجنة يف تعديل الدسـتور، 
هنـاك عديـد مـن اآلراء املتضاربة لحـل هذه 
املشـكلة، مؤكدا عىل رضورة حسـم موضوع 
تزايـد  وسـط  الجلسـة  االنتخابات.وتأتـي 
األصوات الشـعبية واألممية والدولية املطالبة 
بتحديـد موعـد قريـب لالنتخابات الرئاسـية 
وتحقيـق تطلعات الليبيني.وكان من املقرر أن 
تجري ليبيا انتخابات رئاسية يف شهر ديسمرب 
املايض، إال أنها فشـلت يف ذلك، ما وجه رضبة 
كبرية للجهود الدولية إلنهاء عقد من الفوىض 

يف الدولة الغنية بالنفط.
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الزوراء/ حسني فالح:
رجـح مختصون يف الشـأن االقتصادي 
ارتفاع اسـعار النفط اىل اكثر من 100 
الحـايل،  العـام  خـالل  للربميـل  دوالر 
وفيما شـددوا عـىل رضورة وضع آلية 
السـتثمار االيـرادات املاليـة املتحققة، 
دعوا اىل اهمية إنشـاء صندوق سيادي 

لألجيال.
وقـال الشـماع يف حديث لـ“الـزوراء“: 
انه وفـق االرقـام املعلنة والحسـابات 
للسـعر االفـرتايض لربميـل النفـط يف 
موازنـة 2021 والسـعر الواقـع لبيـع 
النفط يف االسـواق العاملية فإن املوازنة 
حققـت فائضـا ماليـا نتيجـة ارتفاع 
اسـعار النفط.واضـاف: ان التوقعـات 
العامليـة تؤكـد ان بدايـة العـام الحايل 
ستشـهد عـودة الطلب عـىل النفط اىل 
مسـتوياته السـابقة، وانهـاء اتفـاق 
اوبـك بلس لخفـض االنتاج، مـا يعني 
ان العـراق سـيزيد صادراتـه النفطية، 
ووفقا للمعطيات الحالية فإن االسعار 
دوالر   100 مـن  اكثـر  اىل  سـتصعد 
للربميـل خالل عـام 2022، ما سـيزيد 
من االيرادات املالية للدولة.وشـدد عىل 
رضورة االسـتفادة مـن الوفـرة املالية 
املتحققـة مـن مبيعـات النفـط لدعم 
القطاعـات االقتصادية وتحقيق تنمية 
اقتصاديـة يف البلـد، الن نسـبة الفقـر 
والبطالـة مرتفعـان والبـد مـن وضع 
املعالجات الحقيقية لها.من جهته، قال 

الخبري االقتصادي، نبيل املرسـومي، يف 
حديـث لـ“الزوراء“: إن هناك مؤرشات 
عىل صعود اسـعار النفـط وتجاوز الـ 
100 دوالر خـالل عام 2022. مبينا: ان 
تسـجيل خام برنت أكثـر من 87 دوالراً 
يعد مـؤرشاً عىل تعايف وانتعاش سـوق 
النفـط العامليـة بفعل عوامـل عديدة.

واضاف: ان ارتفاع االسعار يأتي نتيجة 
لطلـب قـوي يرافقـه عـرض محـدود 
بسـبب عـدم قـدرة أوبـك عـىل تنفيذ 
الزيـادات الشـهرية البالغـة 400 ألف 
برميل يومياً واالكتفـاء بـ (250) ألف 
برميل فقط، إضافـة اىل ذلك عدم قدرة 
منتجي النفط الصخري وتوزيع األرباح 

واالستثمار يف الصناعة وهي مضطربة، 
وتحتاج اىل رؤوس أموال كبرية للتحول 
نحو الطاقة النظيفة.وتابع: فضال عن 
التوتـرات التي يشـهدها العالم خاصة 
املسـلحة  والهجمـات  كازاخسـتان  يف 
التـي تعرضـت لهـا اإلمـارات والتـي 
ألقت الشـك يف مدى سـالمة اإلمدادات 

النفطية، اضافة اىل ذلك الطقس البارد 
الـذي يعيشـه النصـف الغربـي للكرة 
األرضية. مبيناً: أن جميع هذه العوامل 
دفعت أسـعار النفط إىل هذه االسـعار 
العالية.واشـار اىل: ان ارتفـاع اسـعار 
النفـط بالتأكيد سـينعكس ايجابا عىل 
االقتصـاد العراقـي املعتمد شـبه كليا 
عىل النفط. داعيا اىل استثمار االيرادات 
املتحققة التي من املؤمل ان تكون اكثر 
من العام املايض يف مشاريع استثمارية 
مدرة للدخل.وشـدد عـىل أهمية العمل 
عىل تأسـيس صندوق سـيادي ومصد 
مـايل واقتصادي كـون ارتفاع اسـعار 
النفط لن يستمر وسنواجه يف السنوات 
املقبلة عوامل هبوط يف األسـعار، لذلك 
الصنـدوق مهـم للمحافظـة وضمـان 
املستقبل لألجيال املقبلة.اىل ذلك، توقع 
الخبري االقتصادي، ضياء املحسـن، أن 
يكون سـعر برميـل النفـط يف موازنة 
2022 70 دوالرا، ما سيوفر 140 مليار 
النفطية.وقـال  الـواردات  مـن  دوالر 
املحسن يف ترصيح صحفي: إن ”الزيادة 
الحاصلة ليست فقط يف أسعار النفط، 
وانما هناك زيادة كبرية يف طلب كميات 
النفـط، األمـر الـذي سـيفجر موازنة 
140 مليـار دوالر كـواردات  إىل   2022
نفطية يف حال حدد سـعر برميل النفط 
بـ70 دوالرا“. مشـرياً إىل أن ”سـعر الـ 
70 دوالرا للربميـل الواحد أفضل سـعر 

لحماية املوازنة“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
شمول  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  قررت 
الثالثة من  بالجرعة  فأكثر  األعمار من ١٨عاماً 
لقاح كورونا.وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: 
للربنامج  االستشارية  العلمية  «اللجنة  أن 
بتاريخ  اجتماعها  عقدت  للتحصني  ع  املوسَّ
٢٠٢٢/١/١٥».وأضاف البيان أنه «لغرض زيادة 
مناعة املستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من 
تقرر  أوميكرون،  وبضمنها  كورونا  متحّورات 
شمول األعمار فوق ١٨ عاماً بالجرعة اإلضافية 

الثالثة».

@µÃ€bj€a@µ‰†aÏæa@…Óª@fiÏ9
b„ÎäÏ◊@Åb‘€@Âfl@Úr€br€a@Ú«ãßbi

@7@Âfl@ãr◊c@oÃ‹i@b‰maÜaãÌg@Z¡–‰€a
Ôöbæa@ãËì€a@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl

ÎäÏÌ@µÌ˝fl@5@Äi@÷aã»€a@·«ám@aá‰€ÏÁ

@bÓ„aã◊Îc@¿@ aãñ@c@ZµmÏi@äâ±@ÊÏè„Ïu
\ÒáÌáu@ÊbìÓí\Ä€@fiÏznÌ@Êc@Âÿ∫

@ıaãu�@ÂÌäbèfl@Â«@—ìÿÌ@=Ó‹€a@Êbæ5€a
ÚÌäÏnéá€a@p˝Ìá»n€aÎ@pbibÉn„¸a

bÌÏ‰é@Úéäáfl@“¸e@8Î@ÚÓ‰ÿé@ÒáyÎ@µÌ˝fl@3@∂g@÷aã»€a@Úuby@äá‘m@¡Ó�Én€a
ÊaãÌg@ÚËuaÏæ@a7õ•@ÊaãË†@¿@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@?†Ï€a@kÉn‰æa6@ô
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 @‚ÏÓ€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿz‡‹€@Ú8by@Úè‹u
@Úè‹u@ÚÌäÏnéÜ@‚á«@ÔÌÏ«Ü@’Ó”án€

∂Î˛a@ÚÓ8ã€a@Êbæ5€a
الزوراء / يوسف سلمان:

تعقـد املحكمـة االتحادية، صبـاح اليوم 
الثالثـاء، الخامـس والعرشين من كانون 
الثانـي الجاري، جلسـة مرتقبـة لتدقيق 
الدعويني الخاصتني بعدم دستورية جلسة 
مجلس النواب الرسـمية االوىل واملقامتني 
مـن قبـل املدعيني باسـم خزعل خشـان 
ومحمـود املشـهداني .لكـن شـخصيات 
سياسـية وقانونية ترتقب بقوة الجلسـة 
املؤمـل عقدهـا اليوم، انقسـمت بشـأن 
تفسريات النصوص الدسـتورية املتعلقة 
بجلسـات مجلـس النـواب، منهـا فريق 
يدعـم املـادة ٧٠ مـن الدسـتور العراقي، 
وفريـق معـرتض اخـر يـرى ان النصاب 
القانوني لجلسات مجلس النواب حّددته 
املادة ( ٥٩ / أوال ) من الدسـتور .وتعيقا 
عىل ذلك، اوضح الخبري القانوني، حسـن 
الحاج، ان املادة ٥٩ من الدستور العراقي 
نصت عـىل (أوال / يتحقق نصاب انعقاد 
جلسـات مجلس النواب بحضور األغلبية 
املطلقـة لعـدد أعضائـه.. ثانيـا / تتخذ 
النـواب  مجلـس  جلسـات  يف  القـرارات 
باألغلبية البسـيطة، بعد تحقق النصاب، 
مـا لـم ُينـص عـىل خـالف ذلك).وقـال 
الحاج لــ» الـزوراء «: ان « املادة ٢٣ من 
النظام الداخـيل ملجلس النواب نّصت عىل 

(يتحقق نصاب انعقـاد املجلس بحضور 
األغلبيـة املطلقـة لعـدد أعضائـه وتتخذ 
قراراته باألغلبية البسيطة لعدد األعضاء 
الحارضين، ما لم ينص الدستور عىل غري 
ذلـك ) .واضـاف ان « الدسـتور العراقي 
اورد ٣ انـواع مـن األغلبية هـي (األغلبية 
البسـيطة .. واألغلبية املطلقـة.. وأغلبية 
ثلثـي اعضـاء مجلس النـواب)، مبينا ان 
« الحـد األدنـى لألغلبيـة البسـيطة هي 
(النصـف + واحـد) لعـدد الحضـور مع 
تحقق النصـاب القانونـي، والحد األدنى 
لهذه األغلبيـة هي ٨٤ نائبا «.واوضح ان 
« األغلبيـة املطلقة هي (النصف + واحد) 
لعدد اعضاء مجلس النواب، والحد األدنى 
لهـذه االغلبية هـي ١٦٦ نائبا «، مشـريا 
اىل ان « الحـد األدنـى ألغلبيـة ثلثـي عدد 
اعضاء مجلس النواب التي جاءت يف املواد 
( ٧٠ / أوال ، ٦١ / رابعـا ، ٩٢ / ثانيـا ) 
هي ٢٢٠ نائبـا «.واعترب الخبري القانوني 
ان « املـادة ٥٩ من الدسـتور تحّدثت عن 
جلسـات مجلس النواب االعتيادية، حيث 
تتخذ القرارات يف هذه الجلسات باألغلبية 
البسـيطة «، الفتـا اىل ان « هنـاك مواد يف 
الدسـتور اوجبـت التصويـت باألغلبيـة 

املطلقة.

@ÚÓnèÓ€bi@ÑÌäaÏói@ÚÌÜÏ»è€aÎ@paäbfl�a@“aáËnéa@ÊÏ‰‹»Ì@ÊÏÓqÏ®a
=√@Ïic@áö@‚Ïv:a@Û‹«@ Ïjéc@ÏÆ@á»i

بغداد/ الزوراء:
النقابة،  العراقيني،البدء بإجراءات تجديد هويات اعضاء  أعلنت نقابة الصحفيني 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  النقابة  للتجديد.وذكرت  الالزمة  الضوابط  حددت  فيما 
أنها بدأت امس االثنني، تجديد هويات الزمالء اعضاء النقابة، مشددة عىل الزمالء 
النقابة  اىل  الزميل  التجديد عىل ان يكون حضور  النقابة لغرض  االعضاء مراجعة 
او تقديم وكالة من كاتب العدل ملن ال يستطيع الحضور اىل النقابة.وأضافت: أنه 
يشرتط جلب كتاب تأييد من مؤسسة اعالمية معتمدة ومجدد اعتمادها، واسمه 
ارقام هوياتهم  الذين تزيد  للزمالء  النقابة  ضمن مالك املؤسسة املصادق عليه يف 
تسهيال  الصدد  بهذا  معها  التعاون  رضورة  عىل  فوق.وشددت  فما   (١٠٠٠٠) عن 

إلجراءات تجديد الهويات.

@pbÌÏÁ@áÌá§@cájm@µÓ–zó€a@Úib‘„
Úflå˝€a@¡iaÏõ€a@Üá•Î@bËˆbõ«c

ÊbèÓfl@¿@ıaáËì€a@…‡™@åb≠hi@Új€b�‡‹€@ÚÓubvnya@Ú–”Î

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

دمشق/ متابعة الزوراء:
اقتحمـت قـوات سـوريا الديمقراطية 
«قسد» البوابة الرئيسية لسجن غويران 
يف الحسـكة، حيـث يتحصـن عدد من 
عنارص داعش، فيما أعلن مكتب األمم 

املتحدة لتنسـيق الشؤون اإلنسانية أن 
«ما يصل إىل ٤٥ ألف شخص نزحوا من 
منازلهـم إىل أحياء أخـرى» من مدينة 
الحسـكة، منذ بدء هجـوم داعش عىل 
سجن غويران مساء الخميس.وتحاول 

قوات «قسـد» إعادة فرض السـيطرة 
بالكامل عىل سـجن غويران الذي شهد 
مؤخراً اشـتباكات دامية، بينما سـمع 
امس دوي إطالق نـار يف محيطه، وأن 
بعـض مقاتـيل داعـش انسـحبوا من 

سـجن الحسـكة إىل منازل مجـاورة.
كمـا قالت قوات سـوريا الديمقراطية 
يف بيـان: إن ٣٠٠ مـن مقاتـيل تنظيم 
داعش استسـلموا امـس االثنني.يذكر 
أن هنـاك مخـاوف عـىل مصـري مئات 

القّرص من املقاتلني السابقني يف داعش 
املعتقلني يف السجن، وذلك بعد أيام من 
اشتباكات بني عنارص التنظيم وقوات 

«قسد» أوقعت حويل ٢٠٠ قتيل.

Ôì«aÜ@300@ãédmÎ@Úÿè®a@¿@ÊaãÌÏÀ@Âvé@·zn‘m@ÚÓ†aã‘∫á€a@bÌäÏé@paÏ”
·:åb‰fl@Âfl@òÉí@—€c@45@ÏÆ@ÅÎç„@á◊˚m@Òáznæa@·fl˛a

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



∂Î˛a@ÚÓ8ã€a@Êbæ5€a@Úè‹u@ÚÌäÏnéÜ@‚á«@ÔÌÏ«Ü@’Ó”án€@‚ÏÓ€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿz‡‹€@Ú8by@Úè‹u

@ÜÎb»m@Òäaã®a@pbuäÜ@ZıaÏ„˛a
êÓ‡©a@Âfl@aıái@üb–Ø¸a

@ b–mä¸a@ÊaÜÎb»m@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñg
µÌ˝fl@Y@Ùá»nÌ@µz‘‹æa@Üá«Î

@Û‹«@÷aã»€a@ôãy@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@…fl@ÊÎb»n€a@çÌç»m

ÒbœÎ@Ú€by@QSÎ@Úibñg@UWUV@›Óvèm@á»i

ÔÿÌãfl˛a@7–è€a@Èˆb‘€@fi˝Ç

الزوراء / يوسف سلمان:
صباح  االتحادية،  املحكمة  تعقد 
والعرشين  الخامس  الثالثاء،  اليوم 
جلسة  الجاري،  الثاني  كانون  من 
الخاصتني  الدعويني  لتدقيق  مرتقبة 
بعدم دستورية جلسة مجلس النواب 
قبل  من  واملقامتني  االوىل  الرسمية 
املدعيني باسم خزعل خشان ومحمود 

املشهداني .
وقانونية  سياسية  شخصيات  لكن 
عقدها  املؤمل  الجلسة  بقوة  ترتقب 
تفسريات  بشأن  انقسمت  اليوم، 
املتعلقة  الدستورية  النصوص 
فريق  منها  النواب،  مجلس  بجلسات 
يدعم املادة 70 من الدستور العراقي، 
وفريق معرتض اخر يرى ان النصاب 
النواب  مجلس  لجلسات  القانوني 
من   ( أوال   /  59  ) املادة  حّددته 

الدستور .
الخبري  اوضح  ذلك،  عىل  وتعيقا 
 59 املادة  ان  الحاج،  القانوني، حسن 
من الدستور العراقي نصت عىل (أوال / 
يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس 

النواب بحضور األغلبية املطلقة لعدد 
يف  القرارات  تتخذ   / ثانيا  أعضائه.. 
باألغلبية  النواب  مجلس  جلسات 
لم  النصاب، ما  بعد تحقق  البسيطة، 

ُينص عىل خالف ذلك).
وقال الحاج لـ“ الزوراء ”: ان ” املادة 
23 من النظام الداخيل ملجلس النواب 
انعقاد  نصاب  (يتحقق  عىل  نّصت 
املطلقة  األغلبية  بحضور  املجلس 
لعدد أعضائه وتتخذ قراراته باألغلبية 
الحارضين،  األعضاء  لعدد  البسيطة 
ما لم ينص الدستور عىل غري ذلك ) .

اورد  العراقي  الدستور   ” ان  واضاف 
(األغلبية  هي  األغلبية  من  انواع   3
املطلقة..  واألغلبية   .. البسيطة 
وأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)، 
لألغلبية  األدنى  الحد   ” ان  مبينا 
واحد)   + (النصف  هي  البسيطة 
النصاب  تحقق  مع  الحضور  لعدد 
القانوني، والحد األدنى لهذه األغلبية 

هي 84 نائبا ”.
هي  املطلقة  األغلبية   ” ان  واوضح 
اعضاء  لعدد  واحد)   + (النصف 

لهذه  األدنى  والحد  النواب،  مجلس 
اىل  مشريا   ،” نائبا   166 هي  االغلبية 
عدد  ثلثي  ألغلبية  األدنى  الحد   ” ان 
اعضاء مجلس النواب التي جاءت يف 

املواد ( 70 / أوال ، 61 / رابعا ، 92 / 
ثانيا ) هي 220 نائبا ”.

املادة   ” ان  القانوني  الخبري  واعترب 
59 من الدستور تحّدثت عن جلسات 

مجلس النواب االعتيادية، حيث تتخذ 
باألغلبية  الجلسات  هذه  يف  القرارات 
هناك   ” ان  اىل  الفتا   ،” البسيطة 
التصويت  اوجبت  الدستور  يف  مواد 

الحالتني  كال  ويف  املطلقة،  باألغلبية 
الذي  القانوني  النصاب  يكفي تحقق 

جاء يف املادة ( 59 / اوال ) ”.
واستدرك بالقول ان ” األغلبية الواردة 
تكفي  ال  الدستورية  املادة  هذه  يف 
لتحقق رشط الثلثني الوارد يف املادة ( 
70 / أوال ) التي نّصت عىل ( ينتخب 
املرشحني  بني  من  النواب  مجلس 
ثلثي عدد  بأغلبية  للجمهورية  رئيساً 

أعضائه) ”.
ماجد  القانوني،  الخبري  وكان 
املتعلقة  اآلليات  اوضح  الجبايس، 
بشأن دستورية جلسة مجلس النواب 
دستوريتها  عدم  او  االوىل  الرسمية 
القرار  اىل  وصوال  عنها،  وماتخمض 
رئاسة  هيئة  عمل  بإيقاف  الوالئي 

مجلس النواب .
 ” ان   :” الزوراء  لـ“  الجبايس  وقال 
تفصل  من  هي  االتحادية  املحكمة 
النواب  مجلس  جلسة  دستورية  يف 
دستوريتها،  عدم  او  االوىل  الرسمية 
االدلة  كانت  إذا  الخيارين،  كال  ولها 
االجراءات  دستورية  إللغاء  كافية 

فلها  االوىل  الجلسة  عىل  ترتبت  التي 
ذلك الخيار الن واليتها ثابتة، لكن اذا 
كانت االدلة ال تكفي يمكن للمحكمة 
الدعاوى  موضوع  اصل  رد  االتحادية 
بإجراءات  للطعن  املقدمة  الدستورية 

الجلسة االوىل ”.
يتعلق  الوالئي  االمر   ” ان  واضاف 
بدعوى موضوعية تطعن بعدم صحة 
الرسمية االوىل،  الجلسة  االجراءات يف 
اجراءات  تصحيح  ذلك  يعني  وال 
عالقة  لها  وليس  أبدا،  الجلسة  تلك 
باإلجراءات السابقة، بل ثبتت الوالية 
وهو  بالدعوى  الفصل  عىل  للمحكمة 
الرئاسة  يد  بسحب  تحفظي  اجراء 
بعض  ضياع  من  خوفا  الترصف  من 
الحقوق لصاحب الدعوى إذا مارست 

رئاسة الربملان مهامها ”.
قررت  االتحادية  املحكمة  وكانت 
مجلس  رئاسة  هيئة  عمل  إيقاف 
املنعقدة  الجلسة  يف  املنتخبة  النواب 
الحايل  الثاني  كانون  من  التاسع  يوم 
الدعاوى  حسم  لحني  مؤقتا  إيقافا 

املقامة .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، حالة الطقس يف البالد لأليام 

املقبلة، فيما توقعت انخفاضاً يف درجات الحرارة بدءاً من الخميس.
الثالثاء  اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  جزئي  غائم  اىل  صحواً  سيكون 
طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً اىل غائم مع فرصة مطر خفيفة 
الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  صباحاً،  الغربية  اقسامها  يف 
صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 

السابق بعموم البالد“.
وأضاف أن ”طقس يوم غٍد األربعاء سيكون غائماً جزئياً يف املنطقتني 
غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى 
وفرصة  احياناً  رعدية  تكون  امطار  تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً 
لتساقط الثلوج، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف 
االقسام الوسطى والجنوبية، يف حني سرتتفع قليالً يف القسم الشمايل 

من البالد“.
يف  جزئياً  غائماً  سيكون  املقبل  الخميس  ليوم  ”الطقس  أن  وأوضح 
مع  جزئياً  غائماً  سيكون  الشمالية  املنطقة  ويف  الوسطى،  املنطقة 
تساقط امطار خفيفة وتساقط للثلوج يتحسن تدريجياً، فيما سيكون 
الحرارة  أما درجات  اىل غائم جزئي،  الجنوبية صحواً  املنطقة  طقس 
فستنخفض قليالً يف األقسام الوسطى والجنوبية، يف حني ستنخفض 

بضع درجات يف القسم الشمايل من البالد“.
يف  جزئياً  غائماً  سيكون  املقبل  الجمعة  ليوم  ”الطقس  أن  اىل  ولفت 
املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس املنطقة الشمالية 
يتحسن  للثلوج  وتساقط  خفيفة  امطار  تساقط  مع  جزئياً  غائماً 

تدريجياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
اصابة جديدة   5756 اكدت تسجيل 
 2756 وشفاء  وفاة  حالة  و13 

حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،24173 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
تسجيل  تم  انه  مبينة   .17238848

حالة  و13  جديدة  اصابة   5756
وفاة وشفاء 2756 حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،(96.5%)  2081178 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  أما   ،2159993
تحت العالج: 54515، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،93
24300. الفتة اىل: ان عدد امللقحني 
عدد  ليصبح   ،57865 امس:  ليوم 

امللقحني الكيل: 9094272. 

بغداد/ الزوراء:
عىل  العراق  حرص  االثنني،  امس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  أكد 
الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  املتحدة.وقال  الواليات  مع  التعاون  تعزيز 
الكاظمي،  الوزراء، مصطفى  ان ”رئيس مجلس  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
استقبل السفري األمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، والوفد املرافق له“، مبينا 
انه ”جرى خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية بني العراق والواليات املتحدة، 
وآفاق توسعة التعاون بني البلدين يف مختلف املجاالت“.وأكد رئيس مجلس 
الوزراء، خالل اللقاء: ”حرص العراق عىل تعزيز التعاون مع الواليات املتحدة 
ضمن  األمني  التعاون  إىل  باإلضافة  واالقتصادية،  الدبلوماسية  املجاالت  يف 
أطر املشورة والتمكني والدعم االستخباري، والحفاظ عىل سيادة العراق“.
األمن  تعزيز  يف  العراق  لجهود  املتحدة  الواليات  ”دعم  تولر  أكد  جانبه،  من 
يف  العراقية  الحكومة  سعي  تأييدها  وكذلك  وإقليميا،  محليا  واالستقرار 
التنمية  فرص  عىل  إيجاباً  ينعكس  بما  واالقتصادي،  املايل  اإلصالح  مجال 

املستدامة وازدهار االقتصاد العراقي“.
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بغداد/ الزوراء:
انطلقـت، امـس االثنني، اعمـال املجلس 
العراقـي السـعودي يف الريـاض، وفيمـا 
اوىص املجلس بتوفري تسهيالت مالية بني 
بنوك البلدين، أكد وزير التجارة السعودي 
السـعودي  التنسـيق  مجلـس  رئيـس 
العراقـي، الدكتور ماجد القصبي، إن ويل 
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان، 
كلفـه بـأن يكـون وزيـرا يف الحكومـة 
العراقيـة، وأن يكـون تقييـم أدائـه من 

خالل رئيس وزراء العراق.
وقـال القصبـي خـالل جلسـات ملتقى 
العراقـي  السـعودي  التنسـيق  مجلـس 
برئاسـة  العهـد  ويل  رشفنـي  ”عندمـا 
املجلـس، وّجهنـي بـأن أكـون وزيـراً يف 
الحكومـة العراقيـة، بهـدف تأكيـد قوة 
ومتانة العالقات بني البلدين“، مشريا إىل 
أن كل املمكنات لتنمية العالقة يف أحسـن 

فرصها اآلن، وعفا الله عما سلف.
وأوضـح وزيـر التجـارة، أن املشـكالت 
موجـودة والتحديـات موجـودة وكلهـا 
مـن ُصنـع البـرش والحلـول أيضـاً مـن 
ُصنـع البـرش، ويمكـن التغلـب عىل كل 

الصعوبات.
واضـاف إن ”العراق يجمعنـا معه الدين 
والـدم واللغـة والجـوار، حيـث الحـدود 
املشـرتكة تمتـد عـىل طـول 814 كـم“، 
مبيناً أن ”كل مقومـات النمو واالزدهار 
موجـودة، واإلرادة السياسـية موجـودة 

واإلمكانيات موجودة“. 
وأضاف ”أقرتح أن يكون امللتقى سنوياً، 
وأن يكون العام القـادم يف العراق، ولكن 
البـد مـن وضـع اجنـدة لالسـتفادة من 

امللتقى وتطويره“. 
وأشـار إىل أن ”الكثـري مـن السـعوديني 
والعراقيني يجهلون الفرص بني البلدين، 
لذلـك ال بد مـن تحديـد الفـرص وتبادل 
املعرفـة والخربات بني البلدين“، مشـدداً 
التوصيـات  ترتجـم  أن  ”أهميـة  عـىل 

والقرارات إىل أفعال“.
مـن جانبـه أكـد االمـني العـام ملجلـس 
الـوزراء، حميد الغـزي، ان حجم التبادل 
التجـاري بني البلدين بلـغ %15 ونطمح 

لرقم يليـق بإمكانيـات البلديـن، واعلن 
توقيـع الجانبـني مذكـرة تفاهم بشـأن 

الربط الكهربائي الستبدال الطاقة.
وقـال الغـزي، يف كلمة له خـالل ملتقى 
األعمـال العراقـي - السـعودي املنعقـد 
بالرياض، تابعته ”الزوراء“: أن ”التعاون 
بني العراق والسـعودية مسـتمر انطالقاً 
مـن توجيهـات رئيـس مجلس الـوزراء 
مصطفى الكاظمي برضورة دعم روابط 
األخوّة والتعاون االقتصادي بني البلدين“، 
مبيناً أن ”سياسـة ومنهجيـة الحكومة 
املتعاقبة السابقة والحالية بدعم املجلس 
التنسيقي العراقي السعودي، هو لقناعة 
البلديـن أنها بدايـة صفحـة جديدة بني 
العالقات التأريخيـة، وفعالً أثمر املجلس 
عن تأسيس مجلس األعمال املشرتك بني 
البلدين، كما نتج بعـض اإلنجازات منها 
فتـح منفذ عرعر املغلق منذ سـنوات وملا 

له من فوائد كبري“.

قـدم  السـعودي  ”الجانـب  أن  وأضـاف 
ورقة تضمنت بعض املشـكالت يف املنفذ، 
وسـوف نعمـل عـىل تجاوزهـا وعالجنا 
البعـض منها، وسـتتم معالجة ما تبقى 

خالل األسبوع املقبل“.
وتابـع الغـزي أن ”املجلس التنسـيقي 
نتج عنـه فتح ملحق يف بغـداد وتوقيع 
العديد مـن مذكـرات التفاهـم لتعزيز 
العالقة بني البلدين، ونعمل عىل ملفات 
عديدة ومنها الربط الكهربائي وتطوير 
املـدن الصناعيـة والتعـاون الريـايض 
وغريهـا“، الفتاً إىل أن ”اليوم سيشـهد 
توقيـع مذكـرة تفاهـم بشـأن الربط 
والسـعودية  العـراق  بـني  الكهربائـي 

الستبدال الطاقة“.
وأوضـح أن ”فرقنـا الفنية مسـتمرة يف 
أعمالهـا يف البرتوكيماويـات“، مبيناً أن 
”املرتكـزات الثالثة لرؤيـة اململكة 2030 
األوسـط  الـرشق  العهـد  ويل  ومبـادرة 

األخـرض، سـينتج عنهـا مباحثـات بعد 
وصـول وفد مـن لجنة الزراعة برئاسـة 

وزير الزراعة إىل السعودية“.
وبني أن ”للمجلس دوراً مهماً يف التعاون 
االقتصادي ونأمل من الرشاكة االستفادة 
من الصناعي واالقتصادي وخلق مشاريع 
صناعية مسـتدامة“، موضحـاً أنه ”منذ 
تشـكيل املجلس التنسـيقي منـذ البداية 
ثبتنـا نقطة أساسـية وهي عـدم إيقاف 
مجلـس األعمـال االقتصـادي العراقـي 
والسـعودي مع وجود إرادة حقيقية بني 

الحكومتني“.
وأكـد أن ”حجـم التبـادل التجـاري بني 
البلديـن بلـغ %15، وهذا تطـور وتقدم 
ونطمح للوصول إىل رقم يليق بإمكانيات 

البلدين“.
من جهته، قال رئيس الجانب السـعودي 
يف مجلس التنسـيق العراقي السـعودي، 
محمـد بـن عبـد اللـه الخريـف، خـالل 

ملتقـى األعمـال العراقـي - السـعودي 
املنعقـد بالريـاض، وتابعته ”الـزوراء“: 
أن ”مجلس التنسـيق العراقي السعودي 
بارش واطلق العديد من املبادرات للنهوض 
باالسـتثمارات والتبادل التجاري، ومنها 
انشـاء مركـز بيانات للفـرص، ومبادرة 
لحرص الدراسات االولية، فضالً عن العمل 
عىل ملتقى اقتصادي بني البلدين ومبادرة 

تشجيع االستثمارات السعودية“. 
عمليـة  ”تسـهيل  اىل  الخريـف  ودعـا 
االستثمار بني البلدين وخاصة االجراءات 
بما يسـهم يف تعزيز التبـادل التجاري“، 
مشـرياً اىل أن ”العـراق والسـعودية هما 
بلـدان جـاران، ولهمـا حجـم كبـري من 
االسـتثمار يسـتحق النظـر اىل فتح اكثر 

من منفذ لدخول البضائع“.
ودعـا ”البنـوك العراقية والسـعودية اىل 
تسـهيالت مالية للتواصـل بينهما والذي 
سـيعود اىل نتائـج جمـة“، الفتـاً اىل أن 
”املرحلة املقبلة تتطلب أن يكون للقطاع 

الخاص دور كبري“.
واعـرب الخريف عن أمله ”أن يكون لقاء 
اليوم بدايـة للتعاون االقتصـادي الكبري 
بني البلديـن، وتواصل اللقـاءات الثنائية 

لتلبية الطموحات“.
مـن جانبـه، أعلن رئيـس اتحـاد الغرف 
التجاريـة العراقية، عبد الرزاق الزهريي، 
تطلع العراق لتشكيل كتلة اقتصادية مع 

السعودية.
وقال الزهريي، يف كلمـة له خالل ملتقى 
األعمـال العراقـي - السـعودي املنعقـد 
إن  ”الـزوراء“:  وتابعتـه  بالريـاض، 
”اململكـة العربية السـعودية تعـد عمقاً 
اسـرتاتيجيا مهماً، ملا تملكه من اقتصاد 
كبري، وهنـاك تغـرّيات اقتصادية حدثت 
مـا بعد كورونـا“، مبيناً ”اننـا نتطلع اىل 
تشكيل كتلة اقتصادية مع السعودية“. 

وأضاف أن ”العراق يمتلك املياه والطاقات، 
باإلضافـة اىل امتالك السـعودية الخربات 
واملال“، معربـًا عن أمله ”أن يكون هناك 
تواصل بني القطاعني الخاصني: العراقي، 
والسـعودي، ونطمـح ان يكـون مواكباً 

للتطور“.
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دبي/ متابعة الزوراء:
بعد نحو أسـبوع عىل الهجـوم ضد أبو ظبي، 
أعلنـت اإلمـارات، امـس االثنـني، اعـرتاض 
صاروخـني باليسـتيني يف أجوائهـا أطلقهما 
الحوثيـون اليمنيـون، فيمـا أكـدت الرياض 
إصابة شـخصني إثر سـقوط صاروخ أطلقه 
الحوثيون عىل جازان الواقعة جنوب اململكة. 
مـن جهتهم، تبنى الحوثيـون هذه الهجمات 
متحدثني عن تنفيذ عملية عسكرية ”واسعة“ 

استهدفت ”العمقني السعودي واإلماراتي“.
وتشـارك اإلمارات تشارك يف تحالف عسكري 
بقيادة السـعودية يدعم القوات الحكومية يف 

اليمن يف مواجهة الحوثيني. 
وتعرضـت االمـارات ألول اعتـداء مؤكـد من 
الحوثيني عىل أراضيها، االثنني املايض، عندما 
استهدفت طائرات مسرية وصواريخ أبوظبي، 

موقعة ثالثة قتىل.
األرايض  الحوثيـون  يسـتهدف  مـا  وغالبـا 

السعودية بهجمات صاروخية.
وعقـب اسـتهداف اإلمـارات كثـف التحالف 
غاراتـه الجويـة عـىل املناطـق الواقعة تحت 
سـيطرة الحوثيني يف اليمـن،  وأوقعت دمارا، 

وتسببت بانقطاع يف اإلنرتنت. 
وأوقعت غارة عىل سـجن يف صعدة، يف شمال 
البالد، سـبعني قتيال عىل األقل وأكثر من مئة 

جريح. لكن التحالف نفى أن يكون نفذها.
  مـن جهتها، أعلنت اإلمـارات، امس االثنني، 
اعـرتاض صاروخـني باليسـتيني يف أجوائها 
قالت إن الحوثيني أطلقوهما باتجاه أراضيها، 
وفق مـا نقلت وكالـة األنبـاء الحكومية عن 
وزارة الدفاع، مشرية إىل أن تدمري الصاروخني 
لم تنجم عنه ”خسـائر برشيـة“، وأن ”بقايا 
الصواريـخ البالسـتية التـي تـم اعرتاضهـا 
وتدمريها سـقطت يف مناطـق متفرقة حول 

إمارة أبوظبي“.
   أما الرياض فقد أعلنت إصابة شخصني إثر 
سـقوط صاروخ بالسـتي أطلقـه املتمردون 

عىل جازان يف جنوب اململكة. 
ويف وقـت الحق، قـال التحالـف إّن الدفاعات 
السـعودية دّمـرت ”صاروخا بالسـتيا أُطلق 

باتجاه ظهران“ يف جنوب اململكة.
 وقال املتحدث العسكري باسم حركة ”أنصار 
الله“ يحيى رسيـع إن الحركة نفذت ”عملية 
”العمقـني  اسـتهدفت  واسـعة“  عسـكرية 

السعودي واإلماراتي“، وذلك ”ردا عىل تصعيد 
العدوان“ عىل اليمن.

اسـتهدفوا ”مواقـع  الحوثيـني  أن  وأوضـح 
حيوية وهامة يف دبي بعدد كبري من الطائرات 
املسـرية“، وقاعـدة الظفـرة الجويـة حيـث 
تتواجـد قوات أمريكية وفرنسـية وإماراتية، 
”وأهدافـا حساسـة أخرى يف عاصمـة العدِو 
اإلماراتي (أبو ظبي) بعدد كبري من الصواريِخ 
البالستيِة“. كما تحدث عن استهداف ”مواقَع 

حيويٍة وحساسٍة“ يف السعودية.
وهدد الحوثيون بتنفيذ هجمات أخرى، داعني 
املدنيني يف اإلمارات إىل االبتعاد عن ”املنشـآت 

الحيوية“. 
فيما أعلـن املتحدث باسـم الحوثيني، محمد 
عبـد السـالم عرب تويـرت، صباح االثنـني، أنه 
سيجري الكشـف ”خالل السـاعات القادمة 
عـن تفاصيـل عمليـة عسـكرية يف العمـق 

اإلماراتي والسعودي“.
 بالتزامن مع ذلك، شدد رسيع عىل ”جهوزية“ 
الحوثيني ”لتوسـيع عملياتهـم خالل املرحلة 
القادمة ومواجهة التصعيَد بالتصعيد“، مجددا 
دعوته ”للـرشكات األجنبية واملسـتثمرين يف 

دويلـة اإلمـارات بمغادرتها كونهـا أصبحت 
دولًة غرَي آمنة ومعرضٌة لالسـتهداِف بشـكٍل 
مستمٍر طاملا استمرت يف عدوانها وحصارها 

للشعِب اليمني“.
وسـحبت اإلمارات غالبية قواتها من اليمن يف 
2019، لكّنها ال تزال تدّرب وتدعم قوات يمنية 
تمّكنت مؤخرا من اسـتعادة أرايض من أيدي 
الحوثيني، األمر الذي دفع املتمردين للتصعيد 

عرب مهاجمة أبوظبي، وفقا ملحللني.   
وقالت وزارة الدفاع اإلماراتية من جهتها إنها 
”عىل أهبة االستعداد والجاهزية للتعامل مع 
أي تهديدات، وأنها تتخذ كل اإلجراءات الالزمة 

لحماية الدولة من كافة االعتداءات“.
وأعلنت وزارة الدفـاع ”نجاح“ طائرة مقاتلة 
من طراز أف16- عند الساعة 04,10 بتوقيت 
اليمـن (01,10 بتوقيت غرينيتش) يف ”تدمري 
منصـة إطـالق الصواريـخ البالسـتية“ التي 

أطلقت الصاروخني عىل أبوظبي.
وأشـارت إىل أن املنصـة التـي أطلـق منهـا 
الصاروخان كانت يف الجوف يف شـمال اليمن، 
مـن دون أن تحّدد ما إذا كانـت الطائرة التي 

نّفذت العملية إماراتية.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أمريكيـة  محـاوالت  خضـم  يف 
وأمميـة للوسـاطة بـني املدنيـني 
والعسـكريني، تظاهـر اآلالف من 
يف  االثنـني،  امـس  السـودانيني، 
العاصمـة وأحيائها من جديد ضد 
االنقـالب العسـكري الـذي نفـذه 
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 

الربهان قبل ثالثة أشهر.
يف  املتظاهريـن  آالف  وتجمـع 
مسـرية إىل قرص الرئاسـة وسـط 
الخرطـوم، كمـا خـرج محتجون 
إىل شـوارع مدينـة أم درمان غرب 
العاصمـة للمطالبـة بحكم مدني 
ومحاسـبة املسـؤول عـن مقتـل 
املتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء 
االحتجاجات ضد االنقالب وقد بلغ 
عددهـم 73 شـخصا عـىل األقل.. 
وامتـدت االحتجاجات إىل أبعد من 

الخرطوم.
ويف ود مدني عاصمة والية الجزيرة 
عىل بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، 
قال عماد محمد أحد شهود العيان 
عـرب  الفرنسـية  األنبـاء  لوكالـة 
الهاتـف ”تجمع حـوايل ثالثة آالف 

شخص يف وسـط املدينة يحملون 
أعالم السـودان وصور الذين قتلوا 
وأضـاف  االحتجاجـات“.  أثنـاء 
لحكـم  ال  املتظاهـرون  ”هتـف 

العسكر.. مدنية قرار الشعب“.
احتجاجـات  السـودان  ويشـهد 

اضطرابـات  تتخللهـا  متواصلـة 
وعنـف منـذ االنقالب الـذي أطاح 
خاللـه الربهـان باملدنيـني الذيـن 
تقاسـموا مـع الجيـش السـلطة 
بعد سـقوط الرئيس السابق عمر 

البشري.

وأطـاح الربهان الـذي كان يرأس 
عـىل  املـرشف  السـيادة  مجلـس 
العمليـة االنتقاليـة باملدنيـني من 
السـلطة، ثم عـاد رئيـس الوزراء 
عبد الله حمدوك إىل رأس الحكومة 
عـىل  وبنـاًء  دويل  ضغـط  تحـت 

اتفاق مع العسـكر، لكن الشـارع 
رفـض ما اعتـربه تنـازال، مطالبا 
بتسليم السلطة كاملة إىل املدنيني، 

فاستقال حمدوك.
وشـكل الربهان األسـبوع املايض 
األعمـال“  ”لترصيـف  حكومـة 
مؤلفـة مـن موظفـني كبـار غري 

معروفني.
يف هذا الوقت، يحاول كل من املبعوث 
الخاص األمريكي للقرن األفريقي، 
ديفيد سـاترفيلد، ومساعدة وزير 
يف  مـويل،  األمريكـي،  الخارجيـة 
إرساء حوار يف السودان الذي يضم 
45 مليون نسـمة، وهـو من أكرب 

دول أفريقيا.
املوفدان الخميس الربهان  والتقى 
إىل  دعـوة  ووجهـا  الخرطـوم،  يف 
”حوار وطني جامع وحكومة من 

أشخاص أكفاء يديرها مدني“.
أن  األمريكيـان  املبعوثـان  وأكـد 
واشنطن ”لن تستأنف املساعدات 
للسودان قبل وقف العنف والعودة 
إىل حكـم بـإدارة مدنية كمـا يريد 
السـودانيون“، بحسـب ما أفادت 

السفارة األمريكية يف الخرطوم.

دمشق/ متابعة الزوراء:

اقتحمت قوات سـوريا الديمقراطية ”قسد“ 

البوابة الرئيسية لسجن غويران يف الحسكة، 

حيـث يتحصن عدد من عنارص داعش، فيما 

أعلن مكتب األمم املتحدة لتنسـيق الشـؤون 

اإلنسـانية أن ”ما يصل إىل 45 ألف شـخص 

نزحـوا مـن منازلهـم إىل أحياء أخـرى“ من 

مدينة الحسـكة، منذ بدء هجوم داعش عىل 

سجن غويران مساء الخميس.

وتحاول قوات ”قسد“ إعادة فرض السيطرة 

بالكامـل عـىل سـجن غويـران الذي شـهد 

مؤخراً اشـتباكات دامية، بينما سـمع امس 

نـار يف محيطـه، وأن بعـض  دوي إطـالق 

مقاتيل داعش انسـحبوا من سجن الحسكة 

إىل منازل مجاورة.

كما قالت قوات سوريا الديمقراطية يف بيان: 

إن 300 من مقاتيل تنظيم داعش استسلموا 

امس االثنني.

يذكـر أن هنـاك مخـاوف عىل مصـري مئات 

القـّرص مـن املقاتلـني السـابقني يف داعش 

املعتقلـني يف السـجن، وذلـك بعـد أيـام من 

اشـتباكات بـني عنـارص التنظيـم وقـوات 

”قسد“ أوقعت حويل 200 قتيل.

وأعلنـت اإلدارة الذاتيـة الكرديـة ”الحظـر 

الـكيل“، اعتباراً من امس االثنني حتى نهاية 

الشـهر الحايل عىل منطقة الحسـكة، حيث 

تجـري املعـارك التـي أدت إىل موجـة نزوح 

واسـعة مـن األحيـاء املحيطـة بالسـجن. 

وأوضحـت أن هدف اإلجـراء ”منـع الخاليا 

اإلرهابية من أي تسلل خارجي“.

وشـارك أكثـر مـن 100 من مقاتـيل داعش 

املوجودين خارج السـجن وداخله، يف هجوم 

منّسـق بدأ مساء الخميس عىل السجن الذي 

يرشف عليـه األكراد، يف عملية تعترب ”األكرب 

واألعنف“ منـذ إعالن القضاء عـىل التنظيم 

يف سـوريا قبل ثالث سنوات. وتجدد الهجوم 

يف اليـوم التـايل.. وتصـدت له قوات سـوريا 

الديمقراطيـة التي يشـكل املقاتلون األكراد 

أبرز مكوناتها.

وأفاد املرصـد عن إدخال وحـدات من قوات 

األمن الكرديـة وقوات مكافحـة اإلرهاب يف 

قوات سـوريا الديمقراطية ”عربات مدرعة 

إىل سـاحة سـجن غويـران“، بعـد رفـض 

”غالبية عنارص التنظيم الذين يتحصنون يف 

مباٍن بالسجن االستسالم“.

من جهته، قال املتحّدث باسـم قوات سوريا 

الديمقراطية، فرهاد شامي، لوكالة ”فرانس 

برس“: ”دهمـت قواتنا أحـد املهاجع حيث 

كان يتحّصـن معتقلـو داعـش ويواصلـون 

عمليات العصيان“.

التنظيـم  ”العـرشات مـن عنـارص  وسـلّم 

أنفسـهم داخل السـجن ويف محيطه“، وفق 

ما قاله املرصد، الفتاً إىل أن ”سجناء التنظيم 

باتـوا محصوريـن يف الجـزء الشـمايل مـن 

السجن“.

وأّدت االشتباكات العنيفة إىل فرار مجموعة 

من السجناء لم يتسن التأكد من عددهم.

يف سـياق متصل، أعلن مكتـب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسـانية أن ”ما يصل إىل 

45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إىل أحياء 

أخرى“ من مدينة الحسـكة، منذ بدء هجوم 

داعش عىل سجن غويران مساء الخميس.

@ÚÓnèÓ€bi@ÑÌäaÏói@ÚÌÜÏ»è€aÎ@paäbfl�a@“aáËnéa@ÊÏ‰‹»Ì@ÊÏÓqÏ®a

ãÿè»€a@·ÿ®bi@áÌá‰n‹€@‚Ï†ã©a@ äaÏí@¿@aÜá™@ÊÎãÁbƒnÌ@µÓ„aÜÏè€a@“¸e

@ÂvÄÄé@·zn‘m@ÚÓ†aã‘∫á€a@bÌäÏÄÄé@paÏ”
Ôì«aÜ@300@ãédmÎ@Úÿè®a@¿@ÊaãÌÏÀ

=√@Ïic@áö@‚Ïv:a@Û‹«@ Ïjéc@ÏÆ@á»i·:åb‰fl@Âfl@òÉí@—€c@45@ÏÆ@ÅÎç„@á◊˚m@Òáznæa@·fl˛a

                 

@fiÎá€a@Ú‡ˆb”@Âfl@÷aã»€a@xaãÇg@äaã”@Üb»ic@bfl
_fiaÏfl˛a@›ÓèÀÎ@lbÁä�a@Úzœbÿ∑@Ò7�©a
äáÓy@ıb8c

يف الوقت الذي يعيش فيه العراق أزمة تشـكيل الحكومة الجديدة واالتفاق بني 
االطياف املتصارعة عىل إنهاء هذا امللف يصدر قرار االتحاد االوروبي برفع اسم 

العراق من قائمة الدول عالية املخاطر يف غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
صـدور القرار بمضمونـه وتداعياته ما زال محط تحليل وقراءة عن االسـباب 
والتوقيـت والدوافـع، وبالتـايل ما األهـداف الحقيقيـة التي جعلـت االوربيني 
يتخذون هذا القرار، وبالتايل هل لهذا القرار خلفيات ومصالح سياسـية ام أن 

األمر موضوعي فقط ومتعلق بأبعاد اقتصادية؟ 
ويف الوقـت الذي يختلف فيه املحللـون يف قراءة اهداف وابعاد هذا القرار تفرس 
بعـض املصادر القـرار انطالقاً من عـدة وقائع، اولها ان العـراق املصدر االول 
للنفط بنحو ٤ ماليني برميل للنفط بشـكل يومي وبسـعر يفوق أحيانا الـ ٨٠ 
دوالراً امريكيـًا أي بمـردود مايل ضخم عىل خزينة الدولـة، وبالتايل عىل الحياة 
العامـة يف العراق مـن خدمات ورفاهية وغريهـا، إال ان الحقيقة ان العراقيني 
مـا زال اكثر من ٣٠ باملئة منهم يعشـيون تحت خـط الفقر، االمر الذي يرشح 
أن العـراق ما زال منهوباً، وان ثرواته تذهب اىل جيوب الخارج، فينعم االخرون 
بثرواته فيما شعبه ما زال يطالب بأبسط مقومات الحياة الكريمة والخدمات 
الرضوريـة من استشـفاء وطبابة وتعليم وكهرباء وغريهـا. انطالقاً من هذا، 
فمـن الطبيعـي ان يرتك هـذا القـرار انطباعاً ايجابيـاً بأن االمـن االقتصادي 
والسـيايس يف العراق سـليم ومؤمـن، وانه بعيـد كل البعد عـن جريمة دولية 
متعلقة بغسـيل االموال او تمويل العمليات االرهابية، فهل الحقيقة هي كذلك 

بعيون االوربيني واالمريكيني، وما الذي يحصل فعالً؟!
ال شـك ان العـراق غـارق بوحول املصالـح االمريكيـة واالوربية منـذ العدوان 
األمريكي، وأي حدث عىل مسـتوى التغيري االسرتاتيجي املتعلق بالتعاطي معه 
ينـدرج ضمن اطر هذه املصلحـة، فهل يعني هذا القرار من بـاب التحليل انه 
يفتـح املجاالت لتهريب االمـوال اىل الداخل االوروبـي او االمريكي تحديداً دون 
أي ضوابط، وهذا السـؤال يكفينا للرد عليه مـن الباب النفطي: أين تذهب كل 
هذه االموال، وكل تذهب جراء فساد داخيل فقط ام ان العني عىل النفط ال تزال 

جاحظة وكل القرارات الغربية تصب يف تحويل مساربها املالية إليها. 
يف املعطيات الواقعية، وإذا ما أزحنا مسألة األبعاد واألهداف للقرار، تربز أمامنا 
مجموعـة من التأثريات املبارشة للقرار، ال سـيما ما يتعلـق بإمكانية حصول 
اعرتاف دويل بالنظام املايل املرصيف، خصوصاً ان البنك املركزي العراقي يسـعى 
لتحقيـق انفتاح كامل من خالل املصارف األهليـة والحكومية عىل دول العالم 
سـيكون اوىل نتائج هذا االنفتاح هو السـماح بفتح فروع مرصفية عراقية يف 
تلـك الـدول، ما يؤدي اىل زيادة دقـة تتبع األموال خارج البيئـة العراقية، وهذا 
االمر سـينعكس ايجاباً عىل حركة االسـترياد والتصدير وسيخفف من تكاليف 
االسـترياد بعد ضبط عملية العمـوالت التي كانت تذهـب يف عملية التحويالت 
املاليـة، وهذا االمر بالطبع سـيلعب دوراً يف تعزيز االقتصاد العراقي عرب جذب 

االستثمارات سواء من الخارج.
غري ان هذه االمور تحتاج اىل خطة اسرتاتيجية داخلية من قبل النظام املرصيف 
الـذي عليـه أن يعمل ليكون ضمـن النظام املايل الدويل من خـالل تطوير البنى 
التحتية املتعلقة بنظم املعلومات او النظام املحاسبي لتكون املصارف العراقية 
قـادرة فعال عـىل الدخول يف النظام املـايل الدويل، وهذا يحتـاج اىل جهود كبرية 

ليستطيع العراق فعال االستفادة من هذا االنفتاح. 
وبني الشـق االقتصادي والشـق السـيايس للقرار، يتطلع العراقيـون لتطوير 
نظامهم االقتصادي واالسـتفادة من كل ثرواتهم ومقدراتهم الوطنية ليكونوا 
عىل مسـتوى التحديات املقبلة، وتحويل القرار ليكـون فعال لصالحهم وليس 

لصالح أي دول أخرى.  
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امن ومجتمع

 بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة املوارد املائية، امس االثنني، عن 
تأمني مياه الرشب والسـقي بنسـبة ١٠٠٪، 
فيما اشـارت اىل ان الفراغ الخزني يف السدود 

ما زال كبرياً.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب، يف ترصيح 
صحفـي إن «كميـات ميـاه األمطـار التـي 
وصلـت للخزانـات متواضعة، حيث شـكلت 
بعض التغيري، لكنه تغيري جزئي جداً»، مبيناً 
أنه «بسـبب انخفاض درجات الحرارة سبب 
ذلك اىل عـدم ذوبان الثلوج، لذلـك فالواردات 

التي تأتي لألنهر هي متواضعة».
 وأضـاف أن «الفصـل الشـتائي الحايل وفري 
بالثلوج يف املنطقة الشـمالية يف العراق، ولها 
تأثري إيجابي يف فـرتة ذوبان الثلوج يف الربيع 
القـادم»، مشـرياً اىل أن «العراق لديه سـدان 
أساسـيان مهمان وهما سـد املوصل وسـد 
حديثـة، أحدهما يقع عىل نهـر دجلة واآلخر 

عـىل نهر الفـرات، حيـث أن املتغـريات التي 
حصلت يف السـدين محدودة جـداً، وهي غري 
مؤثـرة، أما باقي السـدود كسـد دوكان فقد 

ارتفـع منسـوب املياه فيه بشـكل ملحوظ، 
لكـن أيضـاً ال يزال هنـاك فـراغ خزني كبري 
يتجـاوز الــ١٢ مرتاً حتى يصل إىل املنسـوب 

األقىص».
وتابـع أن «سـد دوكان مؤثـر عـىل مناطـق 
محدودة كمشـاريع ري كركـوك، إضافة إىل 
أنه يعطي كميات من املياه إىل الزاب االسفل، 
أي وارداته املائية ليسـت كبرية حتى نستفيد 
منها»، الفتا إىل أن «الزيادة يف سـد دربندخان 

كانت واضحة».
وذكـر ان «الوقت ال يزال مبكـراً حتى نعطي 
رقماً دقيقاً عن مناسـيب املياه يف السدود»، 
موضحـا أن «املؤرشات جيـدة، وأصبح لدينا 
اطمئنان بتأمني مياه الرشب واالستخدامات 
البرشية وسـقي البسـاتني والخرض بنسـبة 

١٠٠ باملئة».  
واشـار اىل ان «موضـوع زراعـة املحاصيـل 
االسـرتاتيجية كالرز والـذرة الصفراء يعتمد 
عىل وارداتنـا يف الربيع، فاذا كانـت الواردات 
جيدة فمن املمكن أن توضع الخطة املناسبة 

لزراعة املحصولني».

بغداد/الزوراء:
 أكـدت هيـأة اإلعالم واإلتصـاالت ان 
األمـن السـيرباني أحـد أهم أسـلحة 
واملقبلة».وذكر  الحاليـة  الرصاعـات 
بيان للهيـأة تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه ان «عضو مجلس مفويض الهيأة 

عبـد العظيم محمـد الصالح أكد عىل 
اهميـة التحول الرقمي يف مؤسسـات 
الدولـة، ملـا يوفـره من جهـد ووقت 
وأموال» منوها اىل ان «األمن السيرباني 
احد اهم االسـلحة املؤثرة يف رصاعات 
املرحلة الحاليـة واملقبلة وعىل جميع 

املستويات».وبني الصالح خالل لقائه 
املستشار لشؤون تقنية املعلومات يف 
رئاسـة مجلس الوزراء حسـن هادي 
ان «هيئـة اإلعالم واالتصاالت وضعت 
قطـاع  ايـالء  اولوياتهـا  مقدمـة  يف 
والتقنيـات  املعلومـات  تكنولوجيـا 

اهمية مضاعفة».وأشار اىل ان «األمن 
السـيرباني أحد أهـم مفاصل التحول 
الرقمي ومـا يقدمه مـن حماية امن 
املعلومات وحمايـة البيانات الخاصة 
والعامة».بـدوره شـدد هـادي عـىل 
«الدور الـذي تضطلع به هيئة اإلعالم 

واالتصـاالت ودورها املهـم يف التحول 
الرقمي» موضحا ان «األمن السيرباني 
املعلومـات وتصفـح  امـن  وحمايـة 
اإلنرتنـت ورضورة اشـاعة مفاهيـم 
االمن السـيرباني يف دوائر ومؤسسات 

الدولة».

نينوى/الزوراء:
أعلنـت مفتشـية آثـار وتـراث نينـوى، امس 
االثنني، عن انهاء جميـع التجاوزات الحاصلة 
عـىل األرايض العائـدة لها بالتعـاون مع بلدية 
املوصـل وبلديـات املحافظـة، وإغـالق ملفها 

بالكامل.
وقال املفتش يف مديرية اآلثار والرتاث خري الدين 
أحمـد يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن ”ملف 
إزالة التجـاوزات عـىل األرايض العائدة ملديرية 
اآلثـار والرتاث، أُغلق بالكامـل بعد تنفيذه من 

قبل فريق عمل شكلته حكومة نينوى املحلية، 
يضم القوات األمنية ومفتشـية اآلثار وبلديات 

نينوى“.
”الحملـة نفـذت إلزالـة  ان  وأضـاف احمـد، 
التجاوزات الحاصلة عىل قطع األرايض العائدة 

ملكيتهـا للهيئـة الواقعـة ضمـن سـوق بيع 
املوايش واملتمثلة بالخانات واألبنية العشـوائية 
مـع أغلب املناطـق املتفرقة باملدينـة“، منوهاً 
بأن ”الحملة تهدف إىل حماية املمتلكات العامة 

والحفاظ عليها من العبث والتجاوز ”. 
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بغداد/الزوراء:

اكـدت وزاة التخطيـط، امـس االثنـني، 

حاجـة العـراق ألكثـر من ثالثـة ماليني 

وحدة سـكنية و٨ االف مدرسـة سنويا، 

مبينـا ان الكثـري من الخطـط املوضوع 

انصدمت بالعقبات عىل ارض الواقع.

وقال املتحدث باسـم الوزارة عبد الزهرة 

الهنـداوي يف حـوار متلفـز ان “ العـراق 

يحتـاج اىل ثالثـة ماليني وحدة سـكنية 

سـنويا فيما يسـكن العاصمـة بغداد ٨ 

ماليـني مواطـن وعـىل صعيد املـدارس 

فهناك فجوة تصل اىل ٨ االف مدرسة“.

وأضـاف الهنـداوي، ان “ هنـاك تقـدم 

لكن ليس باملسـتوى املطلوب يف محاربة 

الفقر بالعـراق اال ان الكثري من الخطط 

املوضوع انصدمـت بالعقبات عىل ارض 

الواقع ”.

العـراق  الفقـر يف  ان“ نسـبة  واوضـح 

انخفضـت اىل ٢٠ باملائـة بعـد ان كانت 

اعىل من ذلك وان الظروف املختلفة وغري 

املتوقعـة لم تجعل خـط الفقر ينخفض 

كما كان مخطط له“.

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة التعليـم العـايل والبحث 
يف  املـيض  االثنـني،  امـس  العلمـي، 
تحقيـق اهـداف ومتطلبـات التنمية 

املستدامة.
وذكـر بيان للوزارة تلقتـه «الزوراء» 
انه «انسـجاماً واليوم الـدويل للتعليم 
يف الرابع والعرشين من كانون الثاني 
وتأكيـدا عـىل أهمية وأثـر التعليم يف 
برامج التنميـة وإحداث التغيري، فإن 
الـوزارة ماضيـة يف سياسـتها التـي 
تتعاطـي وأهداف التنمية املسـتدامة 
العـراق  يف  متطلباتهـا  وتحقيـق 

وسرتاتيجيتها يف مراعاة مؤرش النمو 
السـكاني وتوفري الخدمـات العلمية 
لقطاعات  واالستشـارية  والتعليمية 

الدولة كافة».
الظـروف  مـن  «بالرغـم  واضـاف، 
والتحديات فإن مؤسساتنا الجامعية 
الحكوميـة واألهليـة نجحـت يف هذا 
املسـار عـىل وفـق مـؤرشات األمـم 
والتوعيـة،  اإلرشاف،  يف  املتحـدة 
املسـتدامة  التنمية  بأهداف  والتعليم 
وتمكنـت مـن اسـتيعاب أكثـر مـن 
مليـون ومئـة وثالثة عـرش ألفاً من 
الطلبة عىل صعيد الدراسـات األولية 

الطبيـة  التخصصـات  يف  والعليـا 
والبيطريـة  والزراعيـة  والهندسـية 
والعلوم الرصفـة واإلدارية والرتبوية 
والفنـون  والقانونيـة  واإلنسـانية 
تحقيقاً ملهامهـا ووظائفها يف تقديم 
املعرفة وإنتاج البحث العلمي وخدمة 

املجتمع». 
نشـارك  املناسـبة  «بهـذه  وتابـع، 
منظمـة اليونسـكو احتفالها باليوم 
مزيـد  إىل  ونتطلـع  للتعليـم  الـدويل 
مـن التعـاون يف املجـاالت التعليمية 
والربامج التنموية التي تخدم املنطقة 

والعالم».

بغداد/الزوراء:

كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس االثنني، عـن حاالت تالعٍب وتزويـٍر يف دائرة 

ة ُمحافظة األنبار أفضت إىل اختالس أكثر من ملياري دينار. صحَّ

وذكـرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة، يف معرض حديثها عـن تفاصيل عمليَّة الضبط 

ـَذت بموجـب ُمذكـرٍة قضائيٍَّة، يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، أنَّ «فريق عمل  التـي ُنفِّ

ة ومرصف الرافديـن يف املُحافظة،  مكتـب تحقيـق األنبار الذي انتقـل إىل دائرة الصحَّ

قام بالتحقيق والتحرّي عن عمليَّات تحريٍف وحكٍّ وشـطٍب يف الصكوك العائدة لدائرة 

صحة األنبار خالل عامي (٢٠١٦ و٢٠١٧)».

ن من ضبط (١٥) صكاً ثبت التالعب والتزوير فيها»،  وأضافت الدائرة إنَّ «الفريق تمكَّ

ت إضافة مبالغ ماليٍَّة عىل الصكوك املضبوطة أعىل من املبلغ الحقيقيِّ  ُمبيِّنًة أنه «تمَّ

املُثبت يف مستندات الرشاء والرصف، وبلغ مجموع املبالغ املُضافة واملُختلسة؛ نتيجة 

التحريف والتالعب (٢,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار».

واشـارت اىل أنَّـه «تـمَّ تنظيـم محرض ضبـٍط أصـويلٍّ، وعرضه عىل قـايض التحقيق 

؛ الذي قرَّر إصدار أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ ُمدير الحسابات وُمحاسب الرصف يف  املُختصِّ

دائرة صحة االنبار، استناداً إىل أحكام املادة (٣١٦) من قانون العقوبات».

وكانـت الهيئـة قد أعلنت خالل الشـهر الجاري عن ضـبط تالعـٍب وتــزويٍر وهـدٍر 

ة األنبار بعد الكـشـف عن وجود (٢٥٠) ألف اسـٍم  بـــ (٥) ملـيارات ديـناٍر يف صحَّ

ُمكرٍَّر ووهميٍّ يف فحوص فايروس كورونا، وفقدان (٢٥٧) ألف من مادَّة ُتستخَدُم يف 

تشخيص اإلصابة بالفايروس.
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مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف       العدد/ ١٠٦٨
التعاقد والتوزيع                        التاريخ / ٢٠٢٢/١/٢٠

إنذار

اىل ورثة الفالحة املتوفية (كحطة ابراهيم حسـني) 

املوزع عليها مسـاحة (٨) دونم ضمن السلف ١/١ 

مقاطعـة ٥٠ / الحمرة بموجب قرار التوزيع املرقم 

عـن  الرتحالكـم  بالنظـر   ..  ١٩٧١/٩/١٤ يف   ٣١٧

املنطقة وترك املسـاحة املوزعة عن مورثتكم اعاله 

عرضة للتجاوزات واالسـتغالل من قبل الغري وعدم 

امتثالكم للتعليمات رقم (٤) لسنة ١٩٧٠ لذا ننذركم 

بوجـوب التقيد بمـا اوجبـه القانون واسـتغاللكم 

املسـاحة خالل فـرتة (١٠) ايـام من تاريـخ النرش 

ومراجعة مديريتنا / قسـم االرايض وبخالفه سوف 

نقـوم بإلغـاء التوزيـع وق الضوابـط والتعليمـات 

املعمول بها.

جمهورية العراق                    العدد: ٣/ ج /٢٠٢٢                                   
مجلس القضاء االعىل             التاريخ: ٩ /١ /٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب ( كرار عيل حسني حسن ال جميل )
م/ اعالن

ملجهوليـة محـل اقامتك يا (كرار عيل حسـني حسـن ال 
جميل / اسم االم: بندله عاقول تولد:١٩٨٧) تقرر تبليغك 
باالعـالن بالصحف املحلية للحضـور امام هذه املحكمة 
خالل فرتة امدها (٣٠) يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى 
املرقمة اعاله املشـتكي فيها (يونس فاضل عبد محمد) 
وفـق احكام املـادة ١/٤٥٩ من قانـون العقوبات واثناء 
الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحكمة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
                                                                                                                         
القايض                                                                                                                      
عيسم عيل الجبوري 

جمهورية العراق                العدد: ٢٥/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل        التاريخ : ٢٠٢٢/١/٢٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية 

اىل املدعى عليه / ثائر غازي مراد
م/ تبليغ

اقامـِت املدعيـة (دالل دخيـل مـراد) امام هـذه املحكمة 
الحكـم  فيهـا  تطلـب  ٢٥/ش/٢٠٢٢  املرقمـة  الدعـوى 
بموجبها مشاهدة اطفالها كل من (زهراء ومريم ونرجس 
وتسـنيم ورسـل وحيدر) وملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختار منطقة (حي السالم 
الجنوبـي) املختار فارس عبد االمـري العبايس، قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١/٢٧ السـاعة التاسـعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون.
                  القايض
                جواد عبد الكاظم مجيد

جمهورية العراق               العدد: ٢/ ج /٢٠٢٢                                   
مجلس القضاء االعىل          التاريخ: ٩ /١ /٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب ( نزار عيل حسني حسن ال جميل )
م/ اعالن

ملجهوليـة محـل اقامتـك يـا (نزار عيل حسـني حسـن ال 
جميل / اسـم االم: بندله عاقول تولد:١٩٨٥) تقرر تبليغك 
باالعـالن بالصحف املحليـة للحضور امام هـذه املحكمة 
خالل فرتة امدهـا (٣٠) يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى 
املرقمـة اعاله املشـتكي فيها (يونس فاضـل عبد محمد) 
وفق احـكام املـادة ١/٤٥٩ من قانـون العقوبـات واثناء 
الدوام الرسـمي وبعكسه سـتجري املحكمة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض                                                                                                                   
عيسم عيل الجبوري 

جمهورية العراق                                                  العدد: ٢٢٢٦ / ب /٢٠٢١                  
مجلس القضاء األعىل                                            التاريخ: ١٧/ ١ / ٢٠٢٢                           

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية  

إعالن
سـتبيُع محكمـة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٣٠٩٠٣/١١٠ جزيرة وخـالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة 
البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 

مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

األوصاف:
١-العقـار يقـع يف مدينـة النارصية قـرب املدينة املائيـة وهو عبارة عن دار سـكن مكون من اسـتقبال وهـول وغرفتني ومطبخ 

ومجموعة صحية.
٢-مساحة العقار: ٢٠٤,١٥ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائة وعرشة مليون دينار فقط.
مالحظة :

- النرش يف صحيفتني محليتني 
- ان يكون االعالن بصورة واضحة

جمهورية العراق                                                   العدد: ٢٤٧٦ / ب /٢٠٢١                  
مجلس القضاء األعىل                                             التاريخ: ٢٤/ ١ / ٢٠٢٢                           

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية  

إعالن
سـتبيُع محكمـة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٣٢٩٠٧/١١٠ جزيرة وخـالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة 
البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 

مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
حسني عبد حاتم

األوصاف:
١-العقار عبارة عن دار مؤلفة من باحة خارجية واستقبال وصالة وغرفتني نوم ومطبخ وصحيات وغرفة يف الطابق العلوي مبني 

من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء.
٢-مساحة العقار: ٢٠٠ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائة وخمسة عرش مليون دينار فقط.
٤-العقار مشغولة من قبل مستأجر

مالحظة :
- النرش يف صحيفتني محليتني 

محكمة بداءة الرفاعي                   العدد:٧/ب/٢٠٢٢
                                                    التاريخ:٢٠٢٢/١/٢٣

إعالن
املدعي / هادي خلف سعود

املدعى عليه / حسني كاظم عيل
اىل املدعى عليه حسني كاظم عيل اقام املدعي هادي خلف 
سـعود الدعوى البدائية املرقمـة ٧/ب/٢٠٢٢ لدى هذه 
املحكمـة يطلب فيها مبلـغ دين قـدره (٦٤,٠٠٠,٠٠٠) 
اربعـة وسـتون مليـون دينـار عراقـي وملجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليـغ وانتقالك اىل جهة 
مجهولة قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني عىل 
موعـد املرافعة ٢٠٢٢/١/٣٠ السـاعة التاسـعة صباحاً 
ويف حال عدم حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً حسب االصول.
القايض
احمد محمود مدلول

اعالن
اىل الرشيكـة (غنيه محمد حسـن) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (صادق شهيد مظلوم) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
صـدام)  حـي   ٤  ) املقاطعـة   (٣/٨١٤٩)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن

خضـري  (سـالم  الرشيـك  اىل 

غـازي) اقتىض حضـورك اىل 

مديرية بلديـة الكوفة لغرض 

اصـدار اجازة البنـاء للرشيك 

(فاطمة عباس رشاد) للقطعة 

املرقمـة ٣/٢٤٥٤٧ يف النجف 

حي ميسان مقاطعة ٤.

محكمة بداءة الرفاعي                  العدد: ٤٦٦                                   
                                                 التاريخ : ٢٣ / ١ /٢٠٢٢                              

اعالن
عطفاً عىل القـرار عىل الصادر من هـذه املحكمة املرقم 
٧٢٥/ب/٢٠٢١ بتاريخ      / /٢٠٢١ واملكتسـب الدرجة 
القطعية واملتضمن ازالة شـيوع العقار تسلسـل ١١٦٩ 
الرساي الرفاعي بيعا، لذا قرر االعالن عن بيعه يف املزايدة 
العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا 
صادف اليوم االول للمزايدة عطلة رسـمية تكون املزايدة 
يف اليـوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا. 
فعـىل الراغبني يف الرشاء مراجعة املحكمة مسـتصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة 
البالغة (٣٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وثالثون مليون دينار وان 

اجور االعالن والداللية واملصاريف عىل املشرتي.
االوصاف:

العقار يقع عىل شارع فرعي خلف قسم تربية الرفاعي.
مساحة العقار ٩٢,٣١ م مربع.

القايض
احمد محمود مدلول

اعالن
اىل الرشيكـة (جنان ياسـني عبد 
عوف) اقتىض حضورك اىل مديرية 
لغـرض  االرشف  النجـف  بلديـة 
اصدار اجازة البناء للرشيك (دنيا 
هاتف عبداللـه) للقطعة املرقمة 
٤٩٨٣٤/٣ يف النجـف حـي النداء 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

اعالن

اىل الرشيكة (برشى داخل كاظم) 

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 

النجـف االرشف لغـرض اصـدار 

اجازة البناء للرشيك (اثري سـاعد 

حسني) للقطعة املرقمة ٣/٩٥٥٦ 

يف النجف حي صـدام مقاطعة ٤ 

خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

اعالن
اىل الرشيكـة (زمـن عبـد الحمـزه علوان) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (بهـاء اسـماعيل ابراهيم) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمة (١٠/١٠) املقاطعة (   ٤٦ عباسية) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

محكمة بداءة الرفاعي              العدد:٦/ب/٢٠٢٢
التاريخ:٢٠٢٢/١/٢٣

إعالن
املدعي / عيل حواس كريم

املدعى عليه / حسني كاظم عيل
اىل املدعى عليه حسني كاظم عيل اقام املدعي عيل حواس 
كريـم الدعوى البدائيـة املرقمـة ٦/ب/٢٠٢٢ لدى هذه 
املحكمـة يطلب فيها مبلـغ دين قـدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) 
ثمانيـة وعرشون مليـون دينار عراقـي وملجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليـغ وانتقالك اىل جهة 
مجهولة قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني عىل 
موعـد املرافعة ٢٠٢٢/١/٣٠ السـاعة التاسـعة صباحاً 
ويف حال عدم حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً حسب االصول.
القايض
احمد محمود مدلول

أحوال كربالء
بناًء عىل الطلب املقدم من قبل السيد (حسن 
مدلول رسيع شـوييل) الـذي يطلب اضافة 
لقبه وجعله (مسعود) بدال من (فراغ) فمن 
لديـه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل 
مـدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه 
سـوف تنظر هـذه املديريـة يف الطلب وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة 

الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ .
العميد الحقوقي
محمد عبد االمري منخي
مدير شؤون االحوال املدنية يف كربالء

اعالن
اىل الرشيكـة (فريضه جـوده داود) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (منال محمد نـارص) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
النـداء)  (٤ حـي  املقاطعـة    (٣/٤٨١٢٥)
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

No: 7648   Tue   25     Jan    2022العدد:   7648    الثالثاء     25   كانون الثاني     2022



بغداد/ الزوراء:
انتقـدت رشكـة نفـط ذي قـار، امس 
االثنـني، الـرشكات األجنبيـة العاملـة 
يف املحافظـة، وأبرزهـا برتوناس ولوك 
أويل، لعـدم التزامها بـرشوط التعاقد 
التـي تلزمهـا بـأن يكـون 80 باملئـة 

مـن كوادرها مـن أهايل املنطقـة التي 
تسـتثمر فيها. وقال مدير إعالم رشكة 
نفط املحافظة، هادي الركابي، يف بيان 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”رشكتي 
برتونـاس ولوك أويل لـم تلتزما بفقرة 
ضمـن العقد املربم معهمـا، تنص عىل 

تشغيل ما نسـبته 80 باملئة من األيدي 
العراقيـة، األمـر الـذي يدفـع سـكان 
املناطق التي تستثمر فيها الرشكتان إىل 
هجمـات هدفها الضغط عىل الرشكات 

لتشغيل أبنائها“.
وأضـاف الركابـي أن ”رشكـة ذي قار 
عىل تواصل مع رشكتي برتوناس ولوك 
أويل اللتني تعمـالن يف املحافظة بهدف 
إتاحـة املزيد من فـرص العمـل ألبناء 
املحافظـة“، مؤكدا أن ”املحافظة توفر 
حمايـة عالية املسـتوى لتلك الرشكات 

بهدف أداء عملها بشكل طبيعي“.
وأوضح أن ”الـرشكات النفطية تتأخر 
برصف أموال املنافع االجتماعية، وهو 
خرق ألحد بنود عقود جوالت الرتاخيص 
التي تنص عىل تنفيذ مشاريع تحت بند 
املنافع االجتماعيـة يف املناطق القريبة 
من الرشكات النفطيـة أو يف املحافظة 

بكلفة 5 ماليني دوالر سنوياً“.

بغداد/ الزوراء:
أوضح املستشـار املـايل لرئيس الـوزراء، مظهر 
محمد صالـح، امس االثنـني، تأثري تأخـر اقرار 
املوازنة عىل االقتصـاد العراقي، مبينا ان املوازنة 
تشـكل 50 باملئـة مـن الناتـج املحـيل اإلجمـايل 

بالعراق.
وقال صالح يف حديـث صحفي: إن ”النظام املايل 
بالعـراق يتحـوط بقانـون االدارة املالية يف حالة 
حدوث أي طارئ سيايس أو تأخر أو ظرف معني، 
تأخـر اقـرار املوازنـة قانـون االدارة املالية يحل 
محل قانون املوازنة يف تسيري شؤون املالية للبالد 

يعني تنظيم النفقات وااليرادات“.
واضاف ان ”املوازنة خطة سنوية ملدة عام واحد، 
وعندما ال يوجد هناك خطة سنوية يتم استخدام 
النفقات الفعليـة الجارية للسـنة املاضية يكرر 
القديـم ويضيـف 1 عـىل 12 مـن املرصوفـات 
الجاريـة الفعلية مـن رواتب واجـور والتزامات 
الدفع املسـتمر ويسـمى الحد االدنى من االمور 

املالية العامة“.
وتابع ان ”هذا االمر ال يكون فيها تخطيط ورؤيا 

ألنه ال توجد موازنـة ألنه املوازنة تخطيط ورؤيا 
واهـداف، وبالتـايل يكـون هنـاك تكـرار أهداف 
العام املايض عىل السـنة الحالية وتتلمس صدور 

املوازنة حتى تتحقق أهدافك“.
ولفـت صالح إىل أنه ”كلما تعطلت املوازنة املالية 
وتميض االشـهر معناهـا اهداف املوازنـة املالية 

ال تتحقق وتكرر أهداف السـنة املالية السـابقة، 
وبالتـايل يرتتـب عىل ذلـك مشـاريع جديدة غري 
موجـودة، تعيينات جديدة غـري موجودة والتزام 
لتطويـر النشـاط الحكومية وبرامـج حكومية 
تتعطل، فأن السـوق ال يعرف رؤيتـه بأي اتجاه 
ستكون ألنه املوازنة جوهر السياسة االقتصادية 
باي اتجاه سـتذهب هذا العام هل سـيكون نحو 
االسـتثمارات  نحـو  أو  االنكمـاش  أو  التوسـع 

واملشاريع“.
واكد صالح ان ”السـوق سـيبقى يف هذه الحالة 
قلق وحالة من عدم اليقني لقرارات املسـتثمرين 
ان  اىل  الفتـا  بالسـوق“،  االقتصـادي  ونشـاط 
”املوازنـة تشـكل 50 باملئـة مـن الناتـج املحيل 
اإلجمايل بالعـراق وتأثرياتها عىل االقتصاد يكون 

85 باملئة“.
وتعثـرت حكومـة مصطفى الكاظمي بإرسـال 
قانـون املوازنـة قبـل ان يقـوم مجلـس النواب 
العراقي بحل نفسـه استعدادا إلجراء االنتخابات 
املبكـرة يف العـارش مـن اكتوبـر ترشيـن االول 

.2021

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة االسـتثمار الوطنية عن 
قـرارات مهمـة وجديدة تخـص بيع 
ورشاء الوحـدات السـكنية يف مجمع 

بسماية السكني.
وقالت رئيسة الهيئة، سها داود نجار، 
يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
”نود أن نبني للمواطنني اتخاذ الهيئة 
الوطنيـة لالسـتثمار عـدة إجـراءات 
قانونية وإداريـة ملنع حاالت املتاجرة 
السـكنية  بالوحـدات  والسـمرسة 
ملـرشوع بسـماية السـكني، والتـي 
تسـببت مؤخـراً برفع أسـعارها بما 
يقرب من 40 % فوق سعرها الفعيل، 
األمـر الذي أثقل كاهـل املواطنني من 
املشـرتين الحقيقيني أصحاب الدخل 
املحـدود واملتوسـط، والذين تأسـس 

املرشوع من أجلهم“.
وبينت إن ”الهيئة، وبتوجيه من رئيس 
مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمي، 
وتصويـت مجلس الـوزراء، خفضت 
مقـدار دفعـة املقدمـة للحصول عىل 
وحدة سكنية من 25 % إىل %10 من 
قيمتهـا الكلية، ولجميع املسـاحات، 
وعملـت عـىل تمديـد مـدة التسـديد 

الفعـال يف حـّل  اإلسـهام  إىل  سـعياً 
أزمة السـكن، وملنع حـاالت املضاربة 
والرتّبح عىل حسـاب الكلفة األصلية 
ودخـل املواطنـني، وتحملـت املبالـغ 
املرتتبة عن فرق سـعر الـدوالر بما ال 

يؤثر يف املواطنني الراغبني بالرشاء“.
وأكدت نجار ”اتخـاذ قرار، وبدءا من 
اليـوم، بتقنني عمليات تحويل امللكية 
اىل إشـعار اخر واقتصارها عىل الدفع 
بنسبة 100  %  لحني صدور تعليمات 

جديدة بهذا الخصوص، وسـيتعرض 
املخالفـون ممن يقومـون باملتاجرة 
للمساءلة القانونية وتحمل مسؤولية 
عدم االلتزام بالتعليمات ووفق العقد 
املربم بني الهيئة الوطنية لالسـتثمار 

واملستفيد“.
وأضافـت ”وجهنـا بحـرص عمليات 
البيـع والـرشاء فقـط عـرب الهيئـة 
للتعليمات  الوطنية لالسـتثمار وفقاً 
األصولية املعلنة عىل املواقع الرسمية 
الخاصة بالهيئة، وستتخذ اإلجراءات 
القانونيـة الرادعـة بحـق أي موظف 
أو ممثـل ألي مؤسسـة أخرى معنية 
باملـرشوع يثبـت توّرطهـا برتويـج 
غـري  التعامـالت  هـذه  تسـهيل  أو 

القانونية“.
”الهيئـة سـتوفر  أن  وأكـدت نجـار 
وجبات جديدة من الشـقق السـكنية 
سيتم توزيعها بني املواطنني عن طريق 
القرعة“. داعية ”الراغبني بالحصول 
عىل وحدة سكنية يف مرشوع بسماية 
إىل عدم اللجوء إىل شبكات السمارسة 
وتبليـغ الهيئـة عـن أي حالـة ابتزاز 
يتعرض لها املشرتي من قبل أي جهة 
كانت، وبعكسـه سـيكون قد شـارك 
بضياع جهـود الحكومة والهيئة وكل 
الجهـات السـاندة للمـرشوع بتوفري 
سكن عرصي الئق ومدعوم للمواطن 

العراقي“.
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بغداد/ الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي، وسـام التميمـي، ان امليض بطريق الحرير عرب العراق 
يواجه تحديات كبرية داخلية وخارجية سياسية وإقليمية يف آن واحد، الفتا اىل 
ان بعض األطراف يف الداخل تسـعى إلفشال املرشوع من خالل املال الخليجي 
الـذي تتلقاه بني الحني واألخر. وقال التميمـي يف حديث صحفي: ان ”العراق 
يعتمـد عىل النفـط كمصدر اول القتصاده بنسـبة تتجاوز الــ ٨٥ باملئة من 
الناتـج اإلجمايل لإليرادات الشـهرية، يف حني سـيتمكن العـراق بجعل النفط 
كإيراد ثانوي يف حال تنفيذ طريق الحرير وجعل العراق معربا له“. وأضاف ان 
”هناك جملة تحديات سياسية تتعلق بوقوف بعض األطراف ضد هذا املرشوع، 
خصوصـا التي تم اغراؤها باملال الخليجي من اجـل تغري اتجاه الطريق نحو 
دول مجلس التعاون، واولها االمارات التي يسـعى حكامها للحصول عىل هذا 
الطريق“. وبني ان ”رصاعا إقليميا ودوليا يجري عىل هذا الطريق، حيث تقف 
امـريكا بالضد من تمريـره باملجمل، خصوصا انها تعـد الصني عدوتها األوىل 
اقتصاديا وتسعى بشـتى الطرق لتحطيمها وافشال مشاريع سواء يف العراق 
او دول املنطقـة“. وذكـر التميمي ان ”العراق يعد االوفـر حظا من باقي دول 
الخليـج وخصوصا االمـارات، من حيث املسـاحة التي تمكـن الصني وكربى 
الـرشكات العامليـة من انشـاء مصانعها عـىل ارض العراق، إضافـة اىل تعدد 
جـواره وارتباطه بدول أوروبا بشـكل مبارش، ما يجعلـه يتميز عىل غري من 

الدول من ناحية األرضية املناسبة ملرور الطريق وانشاء املصانع“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس االثنني، بشـكل كبري، 

لتصل ألكثر من ٢٢٤ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعـا يف مبيعاته من الدوالر بنسـبة ٨٫٧٤ ٪ لتصل إىل  ٢٢٤ 
مليونا و٨٠٩ آالف و٩١ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس 
بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحد، التي بلغت املبيعات 

فيه ٢٠٦ ماليني و ٤٦٩ الفا و٧١ دوالرا أمريكيا.
واضاف ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات والتي بلغت ١٧٣ مليونا و ٥٨٩ الفا و٩١ دوالرا، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٥١ مليوناً و ٢٢٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٨ مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و١٩ مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل ١٩٦ رشكة 

توسط.

@·nÓé@Új‘»€a@lÏj„c@ÚÓ”b–ma@Zãói@kˆb„
Êbæ5€a@Ú€Îb†@Û‹«@bËyã†

@ÈuaÏÌ@ãÌã®a@’Ìã†@ZÜbón”a
ÚÓ‡Ó‹”gÎ@ÚÓébÓé@pbÌá•

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

No: 7648   Tue    25     Jan    2022العدد:   7648    الثالثاء    25    كانون الثاني    2022

بغداد/ الزوراء:
كشـف النائب عن محافظـة البرصة، عيل عبد السـتار، امس االثنني، عن 
توجيه أسـئلة برملانية من قبل نواب املحافظـة لحكومة ترصيف األعمال 

اليومية.
وقـال عبـد السـتار يف ترصيـح صحفـي: إن ”حكومة ترصيـف األعمال 
اليومية تنتظرها أسئلة برملانية ملعرفة أسباب مد أنبوب نفط من البرصة 

إىل العقبة“.
وأضاف أن ”هذا املوضوع سيتم طرحه عىل طاولة الربملان خالل الجلسات 
القادمـة للحصول عىل اجابة مقنعة لنواب البرصة والشـعب العراقي من 

الجدوى االقتصادية من مرشوع مد انبوب نفط“.
وأشار عبد الستار إىل أنه ”يف حال عدم استجابة الجهات املختصة ستعرض 

نفسها للمساءلة القانونية وربما لالستجواب داخل مجلس النواب“.
وكانت النائبة عن اإلطار التنسيقي، ابتسام الهاليل، حذرت، يف وقت سابق، 
مـن أن مـد أنبوب نفط إىل العقبة قد يعـرض حكومة مصطفى الكاظمي 

املنتهية واليتها للمساءلة القانونية. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
الحبـوب  مصـدري  جمعيـة  أعلنـت 
والبقـول والبـذور الزيتيـة يف البحـر 
امـس  الرتكيـة،  املتوسـط  األبيـض 
االثنني، أن العراق جـاء باملرتبة االوىل 
واملعجنـات  البقوليـات  باسـترياد 
ومنتجـات السـكر الرتكية خالل عام 

.2021
وقال رئيـس إدارة الجمعية، حسـني 
أرسـالن، يف تقريـر لـه اطلعـت عليه 
أضافـت  ”الجمعيـة  ان  ”الـزوراء“: 
قيمـة 2 مليـون و 77 ألـف طـن من 
منتجات البقـول ومنتجات املعجنات 
والسكر ومنتجات السكر إىل األسواق 

العاملية“. 
تركيـا مـن  ان ”صـادرات  واضـاف 
البقـول احتلت املرتبـة األوىل وبقيمة 
415.3 مليون دوالر، وجاءت منتجات 
املعجنـات يف املرتبـة الثانيـة وبقيمة 

327.6 مليـون دوالر، فيمـا جـاءت 
منتجات السـكر والحلويات يف املرتبة 

الثالثة بقيمة 175.3 مليون دوالر“.
وأوضح أرسـالن: ”أن الجمعية قامت 
بتصديـر منتجاتهـا إىل 188 دولـة يف 
عـام 2021“، مبينـا ان ”البلد األكثر 

تصديرًا إليه هو العراق بقيمة 303.8 
مليـون دوالر حيـث حقـق ارتفاعـا 
بنسـبة 65 باملئة، وجاءت سـوريا يف 
املرتبـة الثانيـة بقيمـة 172 مليـون 
دوالر واليمـن ثالثـا بقيمة 58 مليون 

دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
حـدد االتحـاد املحـيل للجمعيات الفالحيـة يف دياىل، امـس االثنني، ثالثة 

عوامل تقف وراء استنزاف الثروة الحيوانية بنسبة بلغت 30 %.
وقال رئيس االتحـاد رعد التميمي يف حديث صحفي: ان“ الجفاف وغالء 
اسـعار االعالف وانحسار املسـاحات الخرضاء عوامل رئيسية قادت اىل 
استنزاف غري مسـبوق للثروة الحيوانية يف االشهر 10 املاضية من خالل 
اضطرار املئات من املربني اىل بيع املوايش واالغنام لتعويض خسائرهم“.
واضاف التميمي ان ”الثروة الحيوانية اسـتنزفت بنسـبة 30 % بشـكل 
عام يف دياىل بسـبب العوامل الثالثة فيما بلغت النسـبة 50 % يف مناطق 
اخرى بسـبب بيع اعداد ليس قليلة من املوايش من اجل تأمني السـيولة 

املالية خاصة مع قرار منع الزراعة للموسم الثاني عىل التوايل“.
واشـار اىل ان ”عمليات البيع مسـتمرة وتزداد مع الوقت ما يظهر حجم 

املعاناة االقتصادية ملربي الحيوانات يف املناطق الزراعية“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 
يف البورصـة الرئيسـة بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردسـتان. وقال مصدر إن 
بورصـة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت صبـاح امس 147900 
دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت األسـعار ليوم االحد 
147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي. وأشـار إىل أن اسـعار البيع 
والـرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغـداد، حيث بلغ 
سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار 
الـرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكـي. أما يف اربيل عاصمة 
اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر 
البيـع 147950 دينارا لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر الرشاء 147800 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت ادارة الجمارك الصينية، امـس االثنني، ان الصادرات النفطية العراقية 

اىل الصني بلغت أكثر من 54 مليون طن مرتي خالل عام 2021.
وقالـت االدارة يف تقريـر لها اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”الصادرات النفطية 
العراقيـة اىل الصـني بلغـت أكثـر مـن 54.07 مليون طـن مرتي بمـا يعادل 
(383.897 مليون برميل) وتعادل (31.991 مليون برميل شهريا) خالل عام 
2021 وبنسبة انخفاض بلغت 10.1 باملئة مقارنة بعام 2020 التي بلغت هذه 
الصـادرات 60.11 طـن مرتي أو ما يعادل 426.781 مليـون برميل ما يعادل 

35.565 مليون برميل شهريا“.
واضافت ان ”السـعودية جاءت باملرتبة االوىل كأكـرب مصدر للنفط اىل الصني 
خالل عام 2021 بصادرات بلغت 621 مليون برميل تليها روسيا ثانيا ومن ثم 

العراق ثالثا وعمان رابعا وانغوال خامسا“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب االجنبي واملحيل، امس االثنني، يف األسواق املحلية.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوروبي سـعر بيع 377 الف دينار، وسـعر رشاء 373 الفاً، وهي نفس 

األسعار املسجلة أمس االحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 347 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 343 ألفا. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 380 الـف دينار و385 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر بيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و355 الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعة، امس االثنني، انها تعول عىل إقامة مؤتمر مشـرتك مع 
منظمـة األغذيـة والزراعة ”فـاو“ التابعة لألمم املتحدة يف الثامن من شـباط 
املقبل، لبحث مجاالت تطوير املسـتلزمات الزراعيـة وعمليات تقنني املياه، يف 

أكرب مراجعة لخطط العراق الزراعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: إن 
”عمل (فاو) هو متابعة املسـتوى املعايش للدول األعضاء ومحاربة املجاعة“، 
مشرياً إىل أن مندوبي العراق والوزارة ”دخلوا يف مفاوضات مع املنظمة لبحث 
إنعـاش القطاع النباتي أو الحيواني“. وعد النايف املؤتمر نقطة تحول لصالح 
العراق يف مجال اسـرتاتيجياته الزراعية، مبيناً أن ”املؤتمر سـيجمع عدداً من 
أعضـاء املنظمة وكبار مديري الوزارة، وسـيبحث اسـرتاتيجيات تقنني املياه 
وتطوير املستلزمات الزراعية“. وأوضح أن ”جدول األعمال سيتطرق للحد من 
التصحر وتقنيات املياه الحديثة وآليات الحد من أزمة املياه وتقاسـم األرضار، 
لذلك حرصنا عىل حضور الجانب الرتكي املعني باملياه باعتبار تركيا من الدول 
املتشـاطئة“. مبيناً أن ”الحكومـة مطالبة بزيادة التخصيصـات للوصول إىل 

االكتفاء الذاتي يف جميع املحاصيل الزراعية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اكـد رئيس نادي الكرخ الريايض، رشار حيدر، أنـه ليس من حق اتحاد الكرة اتخاذ قرار 

مصريي بشأن تحديد عدد الفرق الهابطة اىل الدرجة االوىل لفرق الدوري املمتاز.
وقـال حيدر «ليس من حق االتحـاد العراقي لكرة القدم ان يقرر هبـوط اربعة فرق هذا 
املوسـم»، موضحا أن «أي قرار يتخذ بهذا الشأن فهو يعد خارج الضوابط املعمول بها يف 
نظـام االتحاد».واكد حيدر أنه «ال يحق لالتحاد اصدار قـرار نهائي بإنزال الفرق االربعة 
االخرية»، مشـريا إىل أنه «سـتكون هناك كلمة للهيئة العامة بشأن هذا القرار يف اجتماع 

مرتقب سيعقد قريبا».

ãºcÎ@ã–ñc

ÊaãÌg@ÚËuaÏæ@a7õ•@ÊaãË†@¿@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@?†Ï€a@kÉn‰æa
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بغداد/ سيف املالكي
لكـرِة  الـدويلّ  االتحـاد  ممثـُل  أكـَد 
القـدم (فيفـا)، السـعودي عصـام 
املُقبـل  الشـهر  أن  السـحيباني، 
سيشـهد تكراَر زيارتـه إىل العاصمِة 
الكاملـِة  الدراسـِة  إلتمـام  بغـداد 
لوضـِع االتحاد العراقـّي لكرِة القدم 
واستحداث اسرتاتيجّيٍة إداريٍة وفنّيٍة 
للسنوات األربع املقبلِة وفق التعاوِن 
املُشـرتك مـع االتحاديـن اآلسـيوي 

والدويل .
يف  وجـودي  إن  السـحيباني:  وقـاَل 
العاصمـِة بغـداد وحضـور املبـاراِة 
الدولّية بني ُمنتخـِب العراق وأوغندا 
جاَء بدعوٍة كريمٍة من وزير الشباِب 
والِرياضة رئيس اتحاد الكرة، عدنان 
درجال، واألمني العاّم محمد فرحان، 
فضالً عن عقـِد اجتماعـاٍت ُمكثفٍة 
مع األمانِة العاّمة واملكاتب واللجان 
املوجـودِة يف االتحـاد، والتعرف عىل 
الِسياسـِة املالّية املعتمدة يف االتحاد، 
االتحـاد،  يف  العمـل  سـري  وكذلـك 
وشـاهدُت ان هنـاك تطـوراً كبرياً يف 
املالّية واإلدارّيـِة، وهذا  السياسـتني 
مـا نطمُح إليه يف االتحاد الدويلّ لكرِة 
القـدم كـون التطـور يسـهُل عملنا 

لالرتقاِء بعمل االتحاداِت الوطنّية .

وأفاَد: ناقشنا برامَج التطوير وورش 
العمـل والَنـدوات املُعتمـدة من قبل 
(فيفا)، ومدى استفادِة اتحاد الكرة 
منها، بعد أن عقدنـا لقاءاٍت ُمكثفة 
عىل مـدى اليومني املاضيني تضمنت 
تـدارَس التعـاون املشـرتِك وتطوير 
الكفـاءات، وتمكني املالكاِت اإلدارية 
واإلرشاف عـىل اللجـاِن املوجـودة يف 
االتحـاد وتطويـر عملهـا، واعتماد 
التقنّيـات الحديثـة وفـق املتطلباِت 

الدولّية.
واستطرَد الحسيباني حديثه بالقول: 
إن العاصمة بغـداد تضُم بنى تحتيًة 
رياضيـة ومالعـب عـىل  ومنشـآت 
مسـتوى عاٍل، والحاُل نفسه يف بقيِة 
املحافظـات العراقّية، وهو يوازي ما 

موجوٌد يف البلدان العربّية والعاملّية.
مختتمـاً حديثـه: ان التنظيـَم الذي 
شـهدتُه املباراُة الدولّيـة الودّية التي 
جمعت املنتخبني العراقي واألوغندي 
عـىل  كان  والتحضـري  مثاليـاً،  كان 
مستوى عاٍل، والحضور الجماهريي 
مدرجـاُت  شـهدتُه  الـذي  الكبـري 
امللعب أعطى رونقـًا وجماليًة كبريًة 
للمبـاراِة، فضـًال عما شـاهدته من 
انسـيابيِة دخـول وخـروج الجميع 
وبدون أي عوائق، وهو ما سـجلناه. 

@=Én‰fl@Òaäbjfl@ZÔ„bjÓzè€a@‚bó«
bÓ‡Óƒ‰m@oz≠@aá‰ÀÎcÎ@÷aã»€a

طهران/ محمد عماد
خاَض املنتخـبُ الوطنّي، امس االثنني، أوَل 
وحدة تدريبّية يف ملعِب كارگران بالعاصمِة 
اإليرانية طهران بمشـاركة (14) العباً هم: 
سـعد عبـد األمري، حسـن رائـد، مصطفى 
ناظم، حسن عبد الكريم، محمد عيل عبود، 
أحمد إبراهيم، شريكو كريم، أحمد فرحان، 
فهـد طالـب، عالء عبـاس، حسـني جبار، 
حسن أحمد، عيل ياسني، وحسني عيل الذي 
خاَض تدريباته بشكٍل ُمنفرٍد وخفيٍف بعد 
تعرضـه إلصابـٍة يف عظِم السـاق يف مباراِة 

أوغندا الودّية. 
وحـرَص الجهـاُز الفنـي، بقيـادِة املـدرب 
عـىل  التدريبّيـة  الوحـدِة  يف  برتوفيتـش، 
تطبيِق بعـض الجوانب التكتيكّية يف نصِف 
ملعـٍب كون عدد الالعبـني املتاحني للوحدِة 
التدريبّيـة ال يسـمح بأن تكـون عىل طوِل 

امللعب.  
 وخاَض حراُس املرمى تدريباتهم بعيداً عن 
وجوِد مدربهم (أحمد جاسم) الذي يخضُع 
للحجـر الصحـّي بانتظار نتيجـِة الفحِص 

الثانية. 
عىل صعيٍد متصٍل، اسـتدعى الجهاُز الفني 

للمنتخـِب الوطنـّي الالعـب (ميثـم جبار) 
لاللتحـاِق ببعثـِة املُنتخـِب الوطني، وتمت 
تهيئُة اإلجراءات الالزمِة لتأمني وصوله من 

قبل الجهاِز اإلداري للمنتخِب الوطني.
وتلقـى العبـو املنتخـب الوطنـّي (فرانس 
ضيـاء بطرس وزيدان  اقبـال ومهند جعاز 
وأمري العماري وعيل الحمادي) إشعاراً من 
رشكاِت الطـريان الرتكي بإلغـاِء رحالتهم 
بسـبب سـوِء األحواِل الجوّية يف تركيا من 

تساقِط الثلوج الكثيف. 
ويسـعى املديُر اإلداري للمنتخـِب الوطني 
جاهـداً، ومن مقر إقامتـِه يف غرفِة الحجر 
الصحـي، إىل اإلرساِع يف تأمني رحالٍت بديلٍة 
لالعبـني املذكـورة أسـماؤهم أعـاله، وقد 
تـم لغايـة اآلن تأمنُي رحـالٍت بديلـة، وقد 
يستوجُب عليهم االنتظار لساعاٍت طويلة. 
 ويحظـى األمـُر بمتابعٍة مـن قبل مرشِف 
املُنتخـب الوطني، يونس محمـود، وعضو 
اتحـاد الكرة، فراس بحـر العلوم، من أجل 
تهيئـِة وتأمنِي وصول الالعبني بوقٍت زمنّي 
ال يتعارُض مع موعِد املباراة ومع اإلجراءاِت 
الصحّية التي تجرب االنتظار (٢٤) ساعًة ملا 

بعد الوصول.

بغداد/رافد البدري
توجـت جامعـة البرصة لالنـاث ببطولة 
جامعـات العـراق بالشـطرنج الرسيـع 
فيمـا احـرزت جامعـة النهريـن للذكور 

املركـز االول، يف البطولـة التـي نظمتها 
الجامعـة التكنلوجيـة واسـتمرت ملدة 4 
ايام، وتحـدث حكم عـام البطولة الدويل 
سـعد محسـن الكنانـي قائـًال: انطلقت 

هذه البطولة يف القاعة الرئيسـية ملرسح 
الجامعة وبمشـاركة كبرية تمثلت بواقع 
(208) العبـني و (50) العبة مثلوا اغلب 
الجامعـات العراقيـة والكليـات االهليـة 
يف العـراق. مضيفاً: ان البطولة شـهدت 
الالعبـني  بـني  جـداً  قويـة  منافسـات 
املشـاركني، نظـراً لتواجـد اغلـب العبي 
املنتخبات العراقية من كال الجنسـني من 
فئتـي الشـباب واملتقدمني، حيث سـبق 
انطـالق البطولـة اقامـة املؤتمـر الفني 
وبحضـور رئيـس الجامعـة التكنلوجية 
الدكتـور احمـد الغبان، ومسـاعد رئيس 
الجامعـة الدكتور حسـني حميـد كريم، 
وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الوفود 
املشـاركة، وابتـدأ الحفل بقراءة سـورة 
الفاتحة عىل ارواح شهداء العراق وعزف 

النشيد الوطني. 

احـرزت  البـرصة  جامعـة  ان  وقـال: 
لقـب البطولـة لالنـاث تلتهـا الجامعـة 
التكنلوجيـة مناصفًة مع جامعتي بغداد 
واملسـتنرصية بعـد ان تسـاوى الجميع 
ديـاىل  جامعـة  حلـت  فيمـا  بالنقـاط، 
باملركز الثالث مناصفـًة مع كلية الرتاث 

الجامعة،
ويف منافسـات الذكور فقد توجت جامعة 
مـع  مناصفـًة  االول  باملركـز  النهريـن 
تسـاوى  ان  بعـد  التكنلوجيـة  الجامعـة 
بالنقاط، واحرزت جامعـة املوصل املركز 
الثانـي مناصفًة مع جامعة بغـداد، فيما 
جـاءت الجامعـة املسـتنرصية يف الرتتيب 
الثالث مناصفًة مع جامعة ذي قار ايضاً،

البطولـة جرت وفق النظام السـويرسي 
وبواقـع 9 جوالت بالنسـبة للطالب، و7 
جوالت بالنسـبة للطالبات، زمن الجولة 

15 دقيقـة مع اضافة 10 ثوان لكل نقلة 
منجزة، وتم تطبيق جميع قوانني االتحاد 
الـدويل للعبـة ولوائـح االتحـاد العراقي 
للشـطرنج ووزارة التعليم العايل والبحث 
العلمـي، واللجـان املؤلفة مـن الجامعة 
التكنلوجيـة وكليـة الرافديـن الجامعـة 
وكليـة املصطفى، وقادهـا الحكم الدويل 
سـعد محسـن الكنانـي حكمـاً عامـاً، 
والحكم الرئييس الدويل اسماعيل ابراهيم 
كاكاخـان، امـا الحكـم الـدويل ضمـري 
جبار مـوىس فقد كان مرشفـًا  لربنامج 
ملنافسـات  بالنسـبة  مانجـر  سـويس 
الطالب، والحكم الدويل عيل فرحان نصري 
مرشفاً لربنامج سـويس مانجر ملنافسا 
الطالبـات، اما الحكام املسـاعدون فهم 
كل من: حسنني فاضل وسعاد عبد االمري 

وعاصف عبد الله فياض.

µ‰qa@Û‹«@Ú‡è‘€a@›j‘m@¸@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@kÉn‰fl@‚bflc@b‰maäbjfl@Z@@@@@@@@Ä€@ŸÓíbÁ
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بغداد / امري رسول 
قـال مـدرب منتخب لبنان بكـرة القدم 
التشـيكي، ايفـان هاشـيك، ان املباراة 
املرتقبة امام املنتخـب العراقي يف األول 
من شهر شباط املقبل ضمن التصفيات 
االسـيوية املؤهلة ملونديـال قطر نهاية 
العـام الحـايل ال تقبـل القسـمة عـىل 
اثنتني لكال املنتخبـني اللبناني والضيف 

العراقي.
خـاص  حـوار  يف  هاشـيك  وأوضـح 
لصحيفـة (الـزوراء): ان لقـاء الذهاب 
الـذي جمعنـا مـع املنتخـب العراقـي 
وانتهى بالتعادل السـلبي لم يكن ملبيا 
للطمـوح فكون ان املباراة كانت مغلقة 
من قبـل العبي املنتخبني رغم محاوالت 
منتخب األرز بتسـجيل هدف الفوز عىل 
املنتخب املنافس الـذي يمتلك مجموعة 
جيـدة مـن الالعبـني الذيـن يمتـازون 
بالرسعـة وال ننـىس دور حارس مرمى 
املنتخـب العراقـي الـذي قدم مسـتوى 
اكثر من رائع يف املباراة املذكورة. مبينا: 
ان منتخـب لبنان سـيعمل عىل تحقيق 
نتيجتـني ايجابيتـني يف املباراتـني امام 
كوريا الجنوبية يوم السـابع والعرشين 
من الشـهر الحايل وامام منتخب العراق 
يف األول مـن الشـهر املقبـل مـن اجـل 
املحافظـة عىل حظـوظ منتخـب االرز 
الثالثـة يف  البطاقـة  التنافـس عـىل  يف 
املجموعة األوىل نظرا لصعوبة التنافس 
عـىل البطاقتـني األوىل والثانيـة اللتـني 
يتنافـس عليهما منتخبـا ايران وكوريا 
بالالعبـني  ثقـة  لذلـك كيل  الجنوبيـة، 
اللبنانيـني لتقديـم مسـتوى اكثـر من 
رائـع والقتال خـالل اللقاءيـن واللعب 
بجماعيـة بدال من االعتمـاد عىل بعض 
املهارات الفردية بغية تحقيق اكرب قدر 
ممكن من النقاط قبل انطالق الجولتني 

األخريتني من التصفيات املونديالية.
وتابع مدرب منتخب لبنان: ان الوصول  
اىل مونديـال قطر صعب بالنسـبة لبلد 
صغري مثـل لبنان خصوصـا انها تقام 
مـرة واحدة كل اربع سـنوات وتشـارك 
فيهـا افضـل املنتخبـات عىل مسـتوى 
قـارات العالـم الخميس، وبالتـايل فإن 
مسـألة الوصـول اىل املونديـال تحتـاج 
اىل جهوزية تامـة وتوفري كل متطلبات 

الجهاز الفني والالعبني لهذا املنتخب او 
ذلك البلد.

وعن مسـتوى االرز يف منافسات بطولة 
العرب األخرية التي أقيمت يف قطر وتوج 
بلقبها منتخب الجزائر، اكد هاشيك:  ان 
مستوى املنتخب اللبناني يف البطولة لم 
يكن سيئا حيث قدمنا مستويات جيدة 
وظهرنا بروحية جيـدة وتركيز افضل، 
البطولـة  يف  مجموعتنـا  ان  ننـىس  وال 
كانت صعبة جـدا خصوصا انها ضمت 
املنتخبـني الجزائـري واملـرصي اللذين 
يمتلـكان مجموعة كبرية مـن الالعبني 
الجيديـن مـن أصحـاب املهـارات لذلك 
فـإن االمـر لم يكن سـهال ابـدا ملنتخب 
لبنان الذي قدم أداء مرشفا رغم توديعه 

املنافسات العربية من الدور األول.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العـدد الرابع والسـتون من صحيفـة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية رأى 
النـور اول امـس االحد، وتضمن العديـد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخـرى التي زينت بأقـالم صحفية 
مرموقـة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل سـاجد املهداوي، احتفل بعيد 
ميـالده يوم امـس االثنـني، خالـص االمنيات 
لزميلنا املهداوي بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

بغداد / محمد الخفاجي 
َضِمن منتخبنا الوطني للمالكمة اربعة اوسمة ملونة يف بطولة اسيا تحت سن ٢٢ عاما املقامة 
نظريه  عىل  الفوز  من  حمدان  قاسم  عيل  املالكم  تمكن  اذ  طشقند،  االوزبكية  العاصمة  يف  حاليا 
الياباني والتأهل إىل الدور نصف النهائي ضامنا إحدى امليداليات امللونة يف وزن ٦٠ كغم، كما حقق 
املالكم يحيى هشام الفوز عىل منافسه من املنتخب السعودي متأهال اىل الدور نصف النهائي ايضا 
منافسات  من  الثالث  اليوم  ويف  كغم،   ٦٣.٥ وزن  منافسات  ضمن  اخرى  ملونة  ميدالية  ليضمن 
البطولة القارية تغلب املالكم موىس جعفر عىل نظريه السريالنكي واضعا الوسام الثالث يف حصيلة 
محمد  مالكمنا  حقق  كغم   ٥٤ وزن  ويف  كغم،   ٥١ وزن  يف  النهائي  قبل  الدور  اىل  بتأهله  العراق 
الرابع وسيواجه نظريه من  الوسام  االردني مضيفا  املنتخب  منافسه من  الفوز عىل  عبدالحكيم 

اوزبكستان يف مواجهات النصف نهائي.
تجدر االشارة اىل ان اتحاد املالكمة اختار سبعة مالكمني لتمثيل العراق يف هذه البطولة هم كل من 
موىس جعفر وزن 51 كغم ومحمد عبدالحكيم وزن 54 كغم ومحمد انور وزن 57 كغم وعيل قاسم 
وزن 60 كغم ويحيى هشام وزن 63.5 كغم وكرار نعمة وزن 67 كغم ورضا طالب وزن 75 كغم. 

بغداد/ متابعة الزوراء
لخسارة  الوطني  منتخبنا  تعرض 
اليد، وهذه  لكرة  آسيا  جديدة يف بطولة 
بنتيجة  البحريني،  املنتخب  أمام  املرة 
التي أقيمت مساء  املباراة  (٣١–٣٤)، يف 
امس االثنني، بالصالة الرياضية بمدينة 
الدمام باململكة العربية السعودية.وظهر 
املنتخب الوطني بشكل جيد طوال دقائق 
البحريني  املنتخب  التي حسم  املواجهة، 
شوطها األول بنتيجة (١٨–١٥)، وساهم 

املوهوب جاسم غصاب بتقليل الفارق يف 
أكثر من مناسبة.وتمكن الفريق الوطني 
من إدراك التعادل يف مطلع الشوط الثاني 
املنتخب  أن خربة  إال  بنتيجة (٢٢–٢٢)، 
األخرية. الدقائق  يف  تفوقت  البحريني 
لتحقيق  الوطني  منتخبنا  ويحتاج 
األربعاء  الكويتي  يوم غد  االنتصار عىل 
الرتتيب  لقاء  عىل  املنافسة  أجل  من 
الثالث النتزاع البطاقة الخامسة املؤهلة 

للمونديال.
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سجل الدويل اإلسباني سريخيو راموس أول أهدافه مع 
باريس سـان جريمان ليسـاهم يف فوز فريق العاصمة 
الكاسـح برباعيـة نظيفة عـىل ضيفه رانـس يف ختام 
املرحلـة الثانيـة والعرشين من الـدوري الفرنيس لكرة 

القدم، ليخطو خطوة أخرى نحو استعادة اللقب.
ولم تتغـري األمور يف مقدمة الرتتيب مـع ختام املرحلة 
مع تحقيق الفـرق الثالثة األوىل االنتصـارات، ليحافظ 
سـان جريمان عىل فارق النقاط الـ11 مع نيس الثاني 
و13 مع مرسـيليا الثالث ويبقى عىل املسـار الستعادة 

اللقب الذي خرسه املوسم املايض لصالح ليل.
وسـجل أهداف سـان جريمان اإليطـايل ماركو فرياتي 
(44)، رامـوس (62)، هـدف عكـيس مـن البلجيكـي 
ووت فـاس (67) والربتغايل دانيلو برييرا (75) ليقودوا 

الفريق إىل الفوز الثاني توالياً يف الدوري.
زياش يعيد تشيليس إىل االنتصارات

ـ أعـاد املغربي حكيم زياش فريقه تشـيليس إىل سـكة 
االنتصارات يف الـدوري اإلنكليزي بعد غيابه عنها ألربع 
مباريـات، بفـوزه 0-2 عـىل ضيفه توتنهـام يف ديربي 

لندن ضمن منافسات املرحلة 23.
ضمـن  بتوتنهـام  األوىل  الخسـارة  تشـيليس  وألحـق 
منافسـات الدوري منـذ تويل املـدرب االيطـايل أنتونيو 

كونتي املهام يف أوائل ترشين الثاني/نوفمرب الفائت.
وافتتح زياش املسـتبعد عن منتخب بالده الذي يستعد 
لخوض الـدور ثمن النهائـي من كأس أمـم إفريقيا يف 
الكامـريون ألسـباب انضباطية، التسـجيل بتسـديدة 
رائعـة من خـارج املنطقـة يف الدقيقـة 47، فيما أحرز 

املدافع الربازييل تياغو سيلفا الثاني .(55) 
وعانى تشيليس مؤخرًا يف الدوري بعد أن فشل يف تحقيق 
أي انتصار يف املباريات األربع االخرية، مع خسـارة ضد 
مانشسـرت سـيتي املتصدر وثالثة تعـادالت، آخرها يف 

املرحلة السابقة ضد مضيفه برايتون 
(1ـ  1) أدت تلـك النتائج إىل خسـارته الوصافة لصالح 
ليفربـول وتراجعه اىل املركـز الثالث، عىل بعد 10 نقاط 
من مانشسـرت سـيتي رغم أن األخري لعـب مباراة أقل، 
ونقطة عـن الريدز الذي لديه مباراتـان أقل من نظريه 
اللندني.وسـيغيب تشـيليس عن منافسـات الربمريليغ 
حتـى منتصـف شـباط/فرباير بسـبب فـرتة التوقف 

الشـتوية ومـن ثم انشـغاله يف كأس العالـم لألندية يف 
اإلمارات.

برشلونة يغلب اآلفيس
ـ سـجل الهولنـدي فرينكي دي يونغ هدفـاً يف الدقائق 
األخـرية ليقـود فريقه برشـلونة إىل انتصار صعب عىل 
مسـتضيفه ديبورتيفـو أالفيـس (0-1) ضمن الجولة 
22 من الدوري اإلسباني.وبعد تعادل يف املرحلة املاضية 
مع غرناطـة (1-1) وخروج من ثمن نهائي مسـابقة 
الكأس عىل يد بلباو 3-2 بعد التمديد، استعاد برشلونة 
واملدرب تشايف هرنانديز نغمة االنتصارات بفضل هدف 
قاتل سـجله الهولندي فرنكـي دي يونغ يف الدقيقة 87 

بعد تمريرة من الوافد الجديد فريان توريس.
وبات برشـلونة بانتصاره التاسـع للموسـم خامسـاً 
بفارق نقطـة خلف أتلتيكو مدريـد الرابع ومثلها أمام 

ريال سوسييداد. 
بايرن يبتعد مجدداً

ـ ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب مجدداً بفارق سـت 

نقـاط عن غريمه بوروسـيا دورتموند بفوز مسـتحق 
عـىل مضيفـه الجريح هرتـا برلـني 4 - 1، فيما واصل 
وصيفه املوسـم املايض اليبزيـغ صحوته بقيادة مدربه 
الجديد اإليطـايل األصل دومينيكو تيديسـكو بتحقيقه 
الفوز عىل حسـاب ضيفه فولفسبورغ 2 - 0 يف املرحلة 

20 من الدوري األملاني.
بعد فـوز دورتموند عىل مضيفه هوفنهايم 3 - 2، كان 
بايرن مطالباً بالعودة من العاصمة بانتصاره السادس 
عرش للموسـم من أجل إحباط عزيمـة الفريق األصفر 
واألسـود الذي عـاد ليتخلف عـن فريق املـدرب يوليان 

ناغلسمان بفارق ست نقاط.
ويف املقابـل، تجمد رصيد هرتا عنـد 22 نقطة يف املركز 

الثالث عرش بفارق ثالث نقاط عن منطقة الخطر.
ولم يجد العمالق البافاري صعوبة تذكر يف تحقيق فوزه 
الخامس توالياً عىل هرتا برلني بعدما أنهى الشوط األول 
متقدماً بهدفني، األول يف الدقيقة 25 برأسـية للفرنيس 
كورنتان توليسـو الذي سـبق مارتون دارداي اىل الكرة 

بعـد عرضية مـن مواطنه كينغسـيل كومـان وحولها 
برأسه يف شباك ألكسندر شفولو، والثاني يف الدقيقة 44 

لتوماس مولر إثر ركلة حرة نفذها يوزوا كيميتش.
وحصـل النادي البافـاري عىل أكثر مـن فرصة لتعزيز 
تقدمـه، أبرزها لسـريج غنابـري الذي فضل التسـديد 
عوضـاً عـن التمرير للبولنـدي روبرت ليفاندوفسـكي 
الـذي كان يف موقـع مثايل للتسـجيل، فمـرت محاولته 

بجانب القائم .(60) 
وأتيحـت ملولر فرصـة مثالية من أجـل توجيه الرضبة 
القاضيـة لنـادي العاصمـة بعدمـا وصلتـه الكرة من 

غنابري، إال أنه اصطدم بتألق شفولو .(65) 
لكن شـفولو لعب بعدها الـدور الرئيس يف القضاء عىل 
معنويـات فريقه حـني أخطأ يف تمرير الكـرة اىل زميله 
املدافع لينوس غيخرت، فخطفها لوروا سـانيه وأودعها 
الشـباك (74)، ثم أضاف غنابري الرابع يف الدقيقة 79 

بعد تمريرة من كيميتش.
وقلص البديـل الهولنـدي يورغن إيكيلنكامـب الفارق 
ألصحـاب األرض بعـد كـرة لعبـت مـن منطقـة نادي 
الحـارس  فحـاول  املقابلـة،  املنطقـة  اىل  العاصمـة 
مانويل نوير الوصول إليها لكن املونتينيغري سـتيفان 
يوفيتيتـش ضايقـه ليسـمح لزميله يف وضـع الكرة يف 

الشباك .(80) 
تعادل ميالن مع يوفنتوس

ـ انتهت القمة املرتقبة بني الغريمني ميالن ويوفنتوس 
بالتعادل السـلبي عىل ملعب ”سـان سـريو“ يف املرحلة 

الثالثة والعرشين من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وقبل الدربي الناري املنتظر بني قطبي ميالنو يف املرحلة 
املقبلة املقررة يف السـادس من شباط/فرباير، بات إنرت 
متقدمـاً يف الصـدارة بفـارق 4 نقاط عىل جـاره اللدود 
الذي فشل يف تحقيق الفوز للمرحلة الثانية توالياً، وذلك 
بعد فـوز فريق املدرب سـيموني إينزاغي السـبت عىل 

فينيتسيا 2 - 1.
كما استفاد نابويل من تعادل ميالن، إذ تقدم عليه وبات 
ثانياً بفارق األهداف بفوزه عىل سالرينيتانا 4 - 1، فيما 
فشـل يوفنتوس يف اسـتغالل تعثر أتاالنتا أمام التسيو 
(صفر-صفر) إلزاحته عن املركـز الرابع األخري املؤهل 

اىل دوري األبطال وبقي خلفه بفارق نقطة.

انتـزع ميامي هيت صـدارة املنطقـة الرشقيـة بفوزه عىل 
ضيفه لوس أنجليس ليكرز 113 - 107 يف دوري كرة السلة 

األمريكي للمحرتفني.
واسـتغل ميامـي هيـت خسـارة كل مـن بروكلـني نتـس 
وشـيكاغو بولـز أمـام مينيسـوتا تمربوولفـز 125 - 136 

وأورالندو ماجيك 95 - 114 توالياً.
وقاد جايسـون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس إىل الفوز عىل 
مضيفه واشـنطن ويـزاردز 116 - 87 بتسـجيله 51 نقطة، 
فيما واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب عىل 

ضيفه يوتا جاز 94 - 92.
يف املبـاراة األوىل عـىل ملعب ”إف تي إكـس أرينا“ يف ميامي 
وأمام 19973 متفرجـاً، رضب ميامي هيت بقوة يف الربع 
األول وكسـبه بفارق 14 نقطة (39 - 25) وسـعه إىل 17 
نقطـة يف نهاية الشـوط األول بعدما كسـب الربع الثاني 

27-30، ثم إىل 19 نقطة عقب الربع الثالث .(20 - 18) 
وانتفـض ليكرز يف الربع األخـري (37 - 24) بفضل تألق 
”امللـك“ ليـربون جيمـس وراسـل وسـتربوك ونجـح يف 
تقليـص الفارق إىل أربـع نقاط قبل دقيقـة واحدة من 
نهايـة املباراة، لكـن هيت الذي خـاض اللقاء يف غياب 
كايل الوري وتايلر هريو، تمكن من تأمني فوزه بفارق 

ست نقاط.
وفـرض جيمي باتلر نفسـه نجمـا يف صفوف هيت 
بتحقيقـه ”تريبل دابل“ حيث سـجل 20 نقطة مع 
12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما كان زميله 
دنكن روبينسون أفضل مسجل يف صفوف الفريق 

برصيد 25 نقطة.
وكان جيمـس أفضل مسـجل يف املبـاراة محققاً 
”دابـل دابل“ مـع 33 نقطـة و11 متابعة، فيما 
المس وستربوك الـ“تريبل دابل“ بتسجيله 24 نقطة 

مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
واسـتعاد هيـت توازنـه عقب خسـارته أمـام أتالنتا 
هوكس السـبت وحقق فوزه الـ30 يف 47 مباراة هذا 
املوسم مسـتغالً الخسارة السـابعة عرشة لكل من 
بروكلني نتس وشيكاغو بولز، علماً بأّن هيت لعب 
مباراة أكثر من األول ومباراتني أكثر من الثاني.

وأوقف مينيسـوتا تمربوولفز صحوة بروكلني 

نتس وألحق به الخسـارة الــ17 هذا املوسـم واألوىل بعد فوزين 
متتالني عندما تغلب عليه 136 - 125.

وعانـى نتس الذي خـاض املباراة يف غياب نجمـه كيفن دورانت 
املصـاب، أمام تألق الثالثي أنتوني إدواردز (25 نقطة) ودانجيلو 
راسـل (23 نقطـة و10 تمريرات حاسـمة) وكارل أنتوني تاونز 

صاحب 23 نقطة بينها 15 يف الربع األخري.
يف املقابـل، تألـق كايـري إرفينـغ يف صفوف نتس بتسـجيله 30 
نقطة، وأضاف باتي ميلز 21 نقطة، فيما اكتفى جيمس هاردن 

بتسجيل 13 نقطة ومثلها متابعات.
ويف الثالثة عىل ملعب ”أمواي سنرت“ وامام 18846 متفرجاً، مني 
شيكاغو بولز بخسارته الثانية توالياً عندما سقط أمام أورالندو 

ماجيك 95 - 114 رغم 41 نقطة لنجمه ديمار ديروزان.
وتراجع بولز إىل املركز الثالث أمام فيالدلفيا سـفنتي سـيكرسز 
الفائز عىل مضيفه سـان أنتونيو سـبريز 115 - 109 بفضل 38 

نقطـة و12 متابعـة للكامريونـي جويـل إمبيـد.
ويف املنطقـة الغربية، واصل ووريرز صحوته وحقق فوزه الثاني 
توالياً والـ34 هذا املوسـم عندمـا تغلب بصعوبة عىل ضيفه يوتا 

جاز 94 - 92.
ويدين ووريرز الذي غاب عن صفوفه كالي طومسون ودرايموند 
غرين بسـبب اإلصابة، إىل جوردان بـول صاحب 20 نقطة، فيما 

اكتفى النجم ستيفن كوري بتسجيل 13 نقطة فقط.
يف املقابـل، كان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش أفضل مسـجل يف 
صفوف يوتا برصيد 21 نقطة، وكان قاب قوسـني أو أدنى حسم 

النتيجة لصالح فريقه يف الصافرة النهائية برمية بعيدة.
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اقرتبت رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز، من إجراء تحول كبري يف 
قواعد تأجيل املباريات بالربيمريليج هذا املوسم.

وكانـت الرابطة ترفـض تأجيل أي مباراة هذا املوسـم، طاملا أن 
الناديـني لديهما 13 العًبا عىل األقل، باإلضافة إىل حارس مرمى، 
عقب اسـتبعاد حـاالت كورونا واإلصابـات األخـرى والغيابات 

بسبب الواجب الدويل.
وحسـب صحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، فإن القواعد الجديدة 
ستعتمد يف تأجيل املباريات، عىل عدد اإلصابات بفريوس كورونا 

دون النظر إىل الالعبني املتاحني.
وأشـارت إىل أن أي فريـق لديـه 4 إصابـات بفـريوس كورونـا، 
يسـتطيع طلب تأجيل مباراته يف منافسـات الـدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وأوضحـت أن هذا االقرتاح ُعرض يف االجتمـاع األخري بني رابطة 
الربيمريليج واألنديـة، وتمتع بموافقة 18 نادًيا، وقد يدخل حيز 

التنفيذ بداية من الجولة املقبلة.

قـال الالعب فرينكـي دي يونج، صاحب هدف الفوز لربشـلونة 
عىل حسـاب مضيفه ديبورتيفو أالفيـس، إن هذا االنتصار مهم 

للفريق، خاصة يف هذا التوقيت الصعب من املوسم.
وأكـد دي يونج، الذي سـجل الهدف يف الدقيقـة 87: ”نحتاج إىل 
تحسـني طريقة اللعب، أن نكون أكثر حسـًما بالكرة، خاصة يف 

ملعب الخصم“.
وأوضح أن تسـجيله لهدف الفوز، ال يعنـي أن اللعب كان جيًدا، 
مضيًفـا: ”يمكـن أن أتحسـن كثريًا، لكـن األداء لم يكـن كارثًيا 

أيًضا“.
وتحدث النجم الهولندي عن الخسارة يف كأس السوبر أمام ريال 

مدريد مؤخرًا والفشل يف التتويج باللقب.
وتابـع ”لم نلعب بشـكل سـيئ ضـد الريـال، لكـن يؤملني قول 
إننا نشـعر بالفخـر عندما نخرس أمام امللكـي. ال ينبغي هذا. يف 

برشلونة عندما تخرس، عليك أن تشعر باإلحباط“.
وارتقى برشلونة بهذا االنتصار للمركز الخامس يف جدول الليجا 
برصيد 35 نقطة، لكن ال يزال تفصله 15 نقطة عن ريال مدريد 

صاحب الصدارة، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني.

بنزيمـا،  كريـم  الفرنـيس  تعـرض 
مهاجم ريال مدريد، ملشـكلة جديدة 
أثناء خـوض مباراة إلتيش (2-2)، يف 

الجولة الـ22 من الدوري اإلسباني.
فوفًقا لصحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية، 
تعرض منزل بنزيما للسطو من قبل 

لصوص أثناء املباراة.

وأشـارت الصحيفة إىل أن املنزل كان 
خالًيـا حينهـا، بينما لم يتـم تحديد 

حجم املرسوقات حتى اآلن.
وتعد هـذه املرة الثانية، التي يتعرض 
فيها منزل املهاجم الفرنيس للسطو، 
حيـث  األخـرية،  السـنوات  خـالل 
واجـه نفـس األزمـة يف عـام 2019، 

أثنـاء خـوض مبـاراة الكالسـيكو 
ضـد برشـلونة. ولـم يكـن بنزيما 
محظوًظـا عىل اإلطـالق، إذ أهدر 
ركلة جزاء مع ريال مدريد، ألول 
مـرة يف مسـريته بالليجـا، كما 
خرج من املبـاراة بعدما تعرض 

إلصابة عضلية.

يدرس اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني لتوتنهام هوتسبري، 
التعاقد مع العب مغربي خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

وكتـب فابريزيـو رومانو، خبـري انتقـاالت الالعبـني واملدربني يف 
أوروبـا، عرب حسـابه بموقع التواصـل تويرت: ”يـدرس توتنهام عدة 
خيـارات لتعويض تانجي ندومبييل، إذا انضم األخري إىل باريس سـان 

جريمان عىل سبيل اإلعارة“.
وسـط  العـب  أمرابـط،  سـفيان  ”املغربـي  وأضـاف: 
فيورنتينا، أحد الالعبني يف قائمة اهتمامات املدرب 

أنطونيو كونتي“.
واختتـم: ”لـم يتم تحديـد أو االتفـاق عىل أي 
يشء حتـى اآلن. هنـاك العديـد مـن الالعبني 
املرشحني، وسيحسـم توتنهام قراره النهائي 

هذا األسبوع“.
ويمتد عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا حتى 
صيف عام 2025، لكنه ال يشـارك بانتظام مع 

الفريق اإليطايل خالل املوسم الحايل.

حسـم نادي تشـيليس، التعاقد مع أحد الالعبني يف خط الدفاع، خالل 
املريكاتـو الشـتوي الجاري.ووفًقا لشـبكة ”سـكاي سـبورتس“ 

الربيطانيـة، فإن تشـيليس تعاقد مع ديالن ويليامـز (18 عاًما) 
.مـن ديربي كاونتي، مقابل رسـوم لم يتم الكشـف عنها حتى  ن آل ا

تشيليس ويجيد ديالن ويليامز يف مركز الظهري األيرس الذي يعاني منه 
إيمرسـون هـذا املوسـم، عقب إصابـة بنجامـني تشـيلويل، وإعارة 

يسـتطيع باملريي، باإلضافة إىل تراجع مسـتوى ماركوس ألونسو. و
والعـب ديـالن ويليامـز، اللعب أيًضـا يف مركز العب الوسـط  املدافـع 

العب يبـدأ مباراة يف الوسـط األيرس.يذكر أن ديالن ويليامـز، كان أصغر 
كأس االتحاد اإلنجليزي منذ أكثر من عام.

اإلنجليـزي ويحتل تشـيليس، املركز الثالـث يف جدول ترتيب  الـدوري 
نقـاط عن مانشسـرت املمتاز هذا املوسم برصيد 47 نقطة، بفارق 10 

سيتي صاحب الصدارة.
يف قضيـة االعتداء عىل مـن جهة أخرى، تحركت رشطة لندن رسيًعا، 
توتنهام، األملانـي أنطونيـو روديجر، مدافع تشـيليس،  مباراة  خالل 

يف الجولة 23 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
األشياء عىل وشـهدت املباراة، قذف بعض مشجعي توتنهام،  لبعض 

بـول روديجر، بينما أمسـك املدافـع األملاني بقداحة، كي  يشـاهدها 
أنـه جرى القبض عىل تريني حكم اللقاء.وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“، 

رجلني مشتبه تورطهما يف االعتداء عىل روديجر.
وأشـارت رشطة لندن إىل أن التحقيقات ال تزال جارية، باالشـرتاك مع تشيليس 

وتوتنهام، لتحديد أي شخص آخر متورط يف قذف أشياء أثناء اللقاء.
وقال نادي توتنهام إنه سيعمل مع تشيليس، ملراجعة اللقطات واتخاذ اإلجراءات 
املناسـبة.وأقيمت املباراة، أمس األحـد، عىل ملعب سـتامفورد بريدج، وانتهت 

بفوز البلوز بهدفني دون رد.
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تدرج يف ميدان العمل الصحفي ليصل 
اىل تقديم االخبار مر بصعوبات حاله 
كحال الكثري مـن الصحفيني ويؤكد 
ان إيصـال صـوت النـاس والتقرب 
منهم ونقل معاناتهم  من مقومات 
النجاح االعالمـي، انه مقدم االخبار  
حسني نمري الهاشمي املولود يف عام 
١٩٩٣ وهو خريج كلية االعالم قسم 
االذاعـة والتلفزيون والـذي كان لنا 
معه هـذا الحوار لنسـأله عن بداية 
مسـريته يف االعـالم فقـال: كانـت 
مسـريتي يف االعـالم يف بداية ٢٠١١ 
وكانـت بداياتـي بسـيطة جـداً من 
خالل العمل يف احدى املؤسسـات أو 
منظمـات املجتمع املدنـي يف مجال 
التصويـر ومنهـا انتقلـت اىل اكثـر 

من عمل يف مجـال االخراج ومونتري 
وعملت يف الصحافة يف مجال تحرير 
االخبار وعملت معد للربامج وصوالً 

اىل تقديم االخبار.
تحديات الوسط

وعـن الصعوبـات التي مـر بها منذ 
دخولـه الوسـط االعالمـي اجـاب: 
واجهـت الكثري مـن الصعوبات عىل 
املستوى املهني واملستوى الشخيص 
واملسـتوى املادي ايضـًا خصوصاً يف 
وقـت التقشـف تأثرت املؤسسـات 
االعالمية كافة يف هذا املوضوع وكان 
تحديا كبريا بالنسبة يل يف تلك الفرتة 
بـان اسـتمر يف االعـالم او اسـتقيل 
لتوفـري لقمـة العيـش وصعوبـات 
االسـتهداف  منهـا  اخـرى  كثـرية 

äbjÇ¸a@·Ìá‘m@ÏÆالشخيص وغري ذلك .
وعن دخولـه مجال تقديـم االخبار 

اوضـح: من خـالل عمـيل يف املجال 
لفـرتة طويلة جداً وتنقـيل بني اكثر 

من صفة ، اتيحت الفرصة من خالل 
العمل داخل شـبكة االعالم العراقي 
عـن طريـق الصدفه اُكتشـفت اني 
امتلك خامة صـوت وبالتايل انتقلت 

اىل مرحلة مذيع االخبار.
bÌáÓfl@›íÏè€a@ÒÏ�é

وعن تأثري السوشل ميديا عىل االعالم 
اكد «نعـم اصبح تأثريها خطري جداً 
ويهدد وجود مؤسسـات ال بل جعل 
املؤسسات ترضخ ومنها مؤسسات 
عاملية كبرية مثل bbc , cnn وغريها 
لهـذه املنظومة (بالسوشـل ميديا) 
، لكـن بطبيعـة الحـال تـم التعامل 
بشـكل سـليم مـع وجـود مواقـع 
قبـل  مـن  االجتماعـي  التواصـل 
املؤسسـات ومـن قبـل اإلعالميـني 
ايضا ، وبالتأكيد هي تشـكل خطراً 

عىل مسـتوى الفهـم العام للصحف 
والفهـم العـام لالعالمـي واصبحت 
الصورة االن مهزوزة نوعاً ما بسبب 
مشاهري السوشل ميديا وما اىل ذلك 

من هذه التفاصيل .
Ôfl˝«¸a@Åbv‰€a@pbflÏ‘fl

 وعن الـربوز االعالمي بني هذا الكم 
الهائـل مـن الشـخصيات االعالمية 
اشـار اىل ان  «االعالمي يستطيع ان 
يربز نفسـه مـن خالل عـدة عوامل 
ابرزهـا وأهمها هو كيف يسـتطيع 
ان ينجـح يف مجالـه املهنـي وكيف 
يستطيع ان ينجح يف اطار املؤسسة 
التي يعمـل بها ، وماهـي املقومات 
التـي يمتلكهـا وكيف يسـتطيع ان 
يعمل عىل هذه املقومات وتطويرها 
، ايضاً يسـتطيع ان يربز نفسه من 

خـالل إيصال صوت الناس والتقرب 
منهم ونقل معانات الناس من داخل 
املجتمع اىل داخل املؤسسة والعكس 
صحيح والعديد من باقي التفاصيل 
واملقومـات االخرى التـي يتمتع بها 

االعالمي ليربز نفسه .
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الحسـكة/متابعة الزوراء:
أصيـب عـدد مـن الصحفيـني واإلعالميني 
خالل عملهم يف تغطية االشـتباكات الدائرة 
بمحيط سـجن غويران، يف مدينة الحسكة 
شـمال رشقي سـورية، خالل األيام الثالثة 
املاضية، نتيجة تجاهل السـالمة والحماية 

خـالل    العمـل. 
ووفـق اخر حصيلة، فقد أسـفرت األحداث 
عن مقتل اإلعالمـي يف الدفاع الذاتي، أحمد 
النارص، كما أصيب ٥ آخرون وهم مراسـل 
وكالـة «هـاوار» باسـل رشـيد، ومراسـل 
وكالة «نـورث برس» جيندار عبـد القادر، 
واإلعالمـي يف املجلس العسـكري الرسياني 

فايـز    األملـح.
أمـا كل مـن مراسـلة قنـاة «الغـد» نـاز 
السـيد، واملصورة يف القنـاة ذاتها توريفان 
طوبال، فأصيبتا خالل مهمة لهما بتغطية 
مجريات األحداث يف محيط سـجن غويران 
جراء حادث سـري، باإلضافـة لنجاة طاقم 
«العربية الحدث» من قذيفة هاون سقطت 
بالقـرب منـه خـالل التغطيـة يف منطقـة 

السـجن. 
وتـم رصـد التجاهل مـن قبـل الصحفيني 
توجهـوا  الذيـن  واإلعالميـني  واملراسـلني 
لتغطيـة االشـتباكات الجاريـة يف منطقـة 
سـجن غويران، لوسـائل األمن والسـالمة 

أنهـم  كمـا  األوىل،  الدرجـة  يف  الشـخصية 
دخلوا مناطق تندلع فيها االشتباكات األمر 
الذي يشـكل خطراً عـىل الحيـاة، واقرتبوا 
بشـكل مبالغ فيه من مناطق االشتباكات، 
إضافـًة لعدم تقديـم األمن والسـالمة من 
قبل الوسـائل اإلعالمية للعاملني يف تغطية 
التغطيـة  عـىل  السـجن  يف  االشـتباكات 

الصحفيـة.
وقالت الرئيسـة املشـرتكة التحـاد اإلعالم 
الحـر التابع لإلدارة الذاتية، أفني يوسـف : 
«نحن شـددنا خالل بيان لنـا عىل رضورة 
اسـتخدام وسـائل الحماية والسـالمة من 

دروع وخـوذ وغريهـا، وأيضـاً عىل وجوب 
الشـخصية فـوق كافـة  السـالمة  وضـع 
والشـفاء  السـالمة  نتمنـى  االعتبـارات، 
العاجـل للزمـالء املصابني، كمـا نرجو من 
املؤسسات اإلعالمية توفري وسائل ومعدات 

األمان والسـالمة   ملراسـليها».
وكان املركز اإلعالمي التابع لقوات سـورية 
الديمقراطيـة «قسـد» قد أصـدر بياناً ذكر 
فيه أن الصحفيني يؤدون دوراً مهماً يف نقل 
املعلومـة للـرأي العـام، بخصـوص الوضع 
األمني االستثنائي جنوب الحسكة، وخاصة 
يف محيط سـجن الصناعة (غويـران)، لكن 

الذيـن يغطـون  يتوجـب عـىل الصحفيـني 
االشـتباكات يف الخطوط األمامية وخطوط 
املـؤازرة االلتـزام بمعايـري الحمايـة التـي 

تضمن سـالمتهم  واسـتكمال مهمتهم.  
وأضاف البيان: «عىل هذا األسـاس، نتمنى 
مـن جميـع زمالئنـا الصحفيـني االلتـزام 
بارتـداء الـدرع الواقـي للرصـاص وكذلك 
خوذة الرأس». ونّبـه إىل أن املركز اإلعالمي 
يف «قسـد» سـيتخذ إجراءات اضطرارية يف 

حـال عـدم  االلتـزام    بتلـك   املعايـري».
وكان مكتـب رصـد وتوثيـق االنتهـاكات يف 
شـبكة الصحفيني الُكرد السـوريني قد أكد، 
يف بيـان صـدر عنـه يف ٢١ ينايـر/ كانـون 
الثانـي، «عـىل رضورة امتـالك أّي صحفي 
املهارات األساسـية يف السـالمة املهنية عند 
التغطيـة امليدانيـة، بـدءاً باألمن الشـخيص 
يف مناطق النـزاع، ومـروراً باختيار وتأمني 
مقـر اإلقامة خـارج أرض املهمـة، وقواعد 
والتعامـل مـع  املنطقـة،  باتجـاه  السـفر 
نقاط التفتيش املنتـرشة عىل طريق الرحلة 
بحذر ودقة شـديدة، وواضعـاً نصب عينيه 
االختطـاف بأّيـة لحظـة، وأخـرياً معرفـة 
إجـراءات الحمايـة مـن األسـلحة الناريـة 
والقناصـة والتي تتطلب الـدرع الواقي من 
الخوذة  النظـارات،  القفـازات،  الرصـاص، 

الواقيـة مـن    الرصـاص».

 واشـنطن/متابعة الزوراء: 
التواصـل  وسـائل  أن  يف  شـك  ال 
االجتماعـي، باتـت اليـوم يف دائرة 
الضـوء، أكثـر مـن أي وقت مىض. 
السياسـية  األحداث  ولقد فرضـت 
الضخمـة وغري املعهودة التي جرت 
يف الواليـات املتحـدة نفسـها عـىل 
املشـهد، وهو ما أثار تساؤالت عن 
دور تلـك الوسـائل يف السياسـات، 
مع رئيـس أمريكي سـابق فريد يف 
وأحد  والتعبئة،  والتحريض  التعبري 
أكثـر مسـتخدمي تلـك الوسـائل، 
و«أحداث  الرئاسـية  واالنتخابـات 
٦ ينايـر (كانـون الثانـي)»، أو يف 
للعنرصيـة  املناهضـة  املظاهـرات 
والتعامـل مـع جائحـة «كوفيـد - 

.«١٩
ينطبـق هـذا التقديـر أيضـاً عـىل 
الوسـائل،  تلـك  انتشـار  مسـاحة 
وليس فقط عـىل الواليات املتحدة. 
فقـد أصبحت بلدان العالم سـاحة 
مفتوحـة أمـام وسـائل التواصـل 
االجتماعـي، لتبـادل اآلراء والنرش 
السياسـيني  مـن  سـواًء  املبـارش، 
والناشـطني والصحفيـني، أو مـن 
املواطنـني العاديـني، بمعـزل عـن 

طبيعة املواد املنشـورة.
ويف معزل عـن تقييمات يمكن ألي 
شخص اإلدالء بها استناداً لتجربته 
الشـخصية، تكشـف اسـتطالعات 
رأي جادة عن أن معظم األمريكيني 
وتعليقاتهـم،  أفكارهـم  ينـرشون 
بتأثـري مـن «مصدر إخبـاري» ما، 
غالبـاً من خـالل وسـائل التواصل 
االجتماعـي. لكنهـم يضيفون، أنه 
رغم سهولة الحصول عىل املعلومة 
والتعبري عن الرأي، فإنه من الصعب 
يف الوقت نفسـه، محاولة غربلة أو 
فرز مـا هو صحيح وغـري صحيح 
من تلـك األخبـار. ويف حبـن ينظر 
إىل مسـاحة الحريـة التـي توفرها 
كأداة  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
يسـتخدمها الكثريون للتواصل مع 
اآلخريـن وفتح الحـوارات - بما يف 
ذلـك مع املعارضني السياسـيني -، 
إّال أن األدلـة تشـري أيضـًا إىل أنهـا 
قد ترفع من مسـتوى االنقسامات 

السياسـية يف املجتمع وتغذيها.

ذلـك أن أولئـك الذيـن ينـرشون أو 
يدلـون بتعليقـات سياسـية عـرب 
اإلنرتنـت، هم إما مـن املتخصصني 
الـرأي،  وكتـاب  والصحفيـني 
التزامـاً  «األكثـر  األشـخاص  أو 
آيديولوجيـاً»، واألقـل انفتاحاً عىل 
التسـويات من منطلـق اعتقادهم 
بـأن وجهات نظرهم هـي الصائبة 

و الغالبـة.
وبحسـب اسـتطالع ملركـز «بيو»، 
أجرى دراسـة ملـدى التطـرف بني 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
والسياسـيني  ومسـتخدميها 
األمريكيني، يعتقد معظم األمريكيني 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أن 
مـن  تجعـل  اإلنرتنـت،  ومنصـات 
الصعـب معرفـة ما هـو الصحيح 
وما هـو الخطأ ممـا ينرش عربها، 
وهـو تقدير يتشـارك فيـه غالبية 
والجمهوريـني  الديمقراطيـني 

واملسـتقلني.
ال  اآلن  حتـى  متصـل،  سـياق  يف 
يـزال معظـم األمريكيـني يميلـون 
إىل االعتقـاد بـأن وسـائل اإلعـالم 
الحقيقيـة واملعروفة، سـواء كانت 
مواقع إخبارية مرئية أو مسموعة 
أو مكتوبـة، تبقى مصدراً رئيسـياً 
يمكـن ليس فقـط التحقـق منها، 
بل ومحاسـبتها مادياً ومقاضاتها 

قانونيـاً.
بـل إنهـا عندما ترتكب أي وسـيلة 

إعالميـة الخطـأ، ال يمكـن فقـط 
الكاتـب  محاسـبة  أو  مقاضاتهـا 
أو الصحفـي، بـل يمكـن أن تقوم 
هـي نفسـها بطرده. ومـن ناحية 
ثانيـة، فـإن الجـدل الدائـر حـول 
كيفية مسـاءلة منصـات التواصل 
االجتماعـي عن مضمـون ما ينرش 
جوهـر  أن  أيضـاً  يكشـف  فيهـا، 
النقاش يدور حول القدرة عىل تعيني 
الحـدود الفاصلة بني مسـؤوليتها 
ومسؤولية مسـتخدميها والتحقق 
مـن هويتهـم، مـن دون أن يؤدي 
إىل تقييـد حريـة التعبـري يف الوقت 

نفسـه.
نصف املسـتطلَعني يف تقرير «بيو» 
يـرون أن سـهولة الحصـول عـىل 
التواصـل،  وسـائل  مـن  املعلومـة 
أيضـاً مسـاحة مبارشة  تمنحهـم 
للتعبري عن رأيهم، بينما ترى أقلية 
ضئيلـة العكـس. ثم إنـه يقول إن 
النرش أو التعليـق عىل اإلنرتنت هو 
إحدى طرقهـم املفضلة للتأثري عىل 

النتائج  السياسـية.
الذيـن  املقابـل يقـول معظـم  ويف 
التواصـل  وسـائل  يسـتخدمون 
االجتماعـي للتعبري عن رأيهم، إنها 
تسهل عليهم االنتماء إىل «مجتمع» 
ما، والعثور عىل أشـخاص يتفقون 
ليسـت  أشـياء  واكتشـاف  معهـم 
اإلعـالم  وسـائل  عـىل  متوفـرة 
الرئيسـة. يف حني يرى نصفهم أنه 

«من األسـهل العثور عـىل وجهات 
نظـر أخـرى ال تتفق مـع آرائهم». 
وهـو عـىل أي حـال أمـر حقيقي 
نعايشـه يف حياتنـا اليومية، خالل 
مـن  الوسـائل،  لتلـك  اسـتخدامنا 
و«يوتيوب»  و«فيسـبوك»  «تويرت» 

و«إنسـتغرام» وغريها.
انقسـام آيديولوجي  واضح

بيـد أن أولئـك الذيـن أبلغـوا عـن 
نرشهـم، والتعليـق عىل السياسـة 
عـرب اإلنرتنـت، كطريقـة ملحاولـة 
ممارسـة التأثـري السـيايس، كانوا 
التسـويات  عـىل  انفتاحـاً  أقـل 
مـع  الـرأي  وتبـادل  واملسـاومات 
اآلخريـن وقبولهـم االختـالف، من 

غالبيـة  األمريكيـني    عمومـًا.
آيديولوجيـة»  «أكثـر  أيضـاً  وهـم 
داخـل أحزابهـم، من أولئـك الذين 
قليـًال.  ينـرشون  أو  ينـرشون  ال 
فالديمقراطيون الذين ينرشون عىل 
اإلنرتنـت، يميلـون أن يكونوا أكثر 
ليربالية أو حتـى ليرباليون للغاية، 
يقابلهـم جمهوريـون محافظـون 
أو محافظـون للغاية. وهذا يشـري 
إىل ظاهرة أكـرب، أنه عندما يتواجه 
التواصـل  منصـات  عـىل  النـاس 
االجتماعـي مـع معارضيهم، فعىل 
أشخاصاً  أنهم سيواجهون  األرجح 

متزمتـني    آيديولوجيـاً.
الديمقراطيـون  يتمسـك  وكمـا 
وأفكارهم  بمواقفهم  «املتشددون» 

غـري قابلـني بالتنـازل لخصومهم، 
الجمهوريـون  يتمسـك  كذلـك 
أن  كمـا  بمواقفهـم.  املتشـددون 
الطرفـني يعتقـدان أن مـا يقومان 
بنـرشه من وجهات نظـر، تتوافق 
مع أراء غالبية األمريكيني يف معظم 
القضايـا! وال يشـعر النـارشون - 
مـن الطرفني - بأنهـم معزولون يف 
قوقعتهم عن بقيـة األمريكيني، بل 
يؤكـدون أنهـم يجرون مناقشـات 
سياسـية مع أشـخاص لديهم آراء 
سياسـية مختلفـة عـىل األقـل يف 

بعـض األحيـان.
مـن جانـب آخر، يشـري اسـتطالع 
مركز «بيو» أيضاً إىل حقيقة أخرى، 
هي أن معظم الناس - ببسـاطة - 
ال يشاركون آراءهم السياسية عىل 
منصـات التواصـل االجتماعـي. إذ 
يقـول ٧٠ يف املائة مـن األمريكيني 
إنهم نادراً ما ينـرشون عن قضايا 
وحتـى  اجتماعيـة،  أو  سياسـية 
أنهم ال ينـرشون أبداً عنهـا. كذلك 
يقـول بعضهم إنهـم يحجمون عن 
النـرش، ألنهـم ال يريدون اإلسـاءة 
لآلخريـن أو التعـرض للهجوم، أو 
ألنهـم ببسـاطة ال ينتبهـون جيداً 
ملـا يطالعونه مـن آراء، أو أن ليس 

لديهـم   مـا   يضيفونـه.
وسـائل  أن  االسـتطالع،  ويضيـف 
تعـد  باتـت  االجتماعـي  التواصـل 
«موطنـاً ألكثـر األمريكيـني تحزباً 
الحركيـة  مجـال  يف  واألنشـط 
السياسـية»، بحيث صار من شبه 
املسـتحيل فهم الثقافة السياسـية 
اليـوم مـن دون االعـرتاف بالـدور 
املقابـل  يف  ولكـن،  تلعبـه.  الـذي 
الغالبيـة  أن  االسـتطالع  يكشـف 
الصامتة الحقيقية هم أولئك الذين 
ال يعـربون عن آرائهـم وينرشونها 

عىل منصات التواصل االجتماعـي.
ولعـل تجربة فشـل االسـتطالعات 
يف كشـف حقيقة نيـات التصويت، 
التـي ظهرت نتائجهـا يف انتخابات 
٢٠١٦ و٢٠٢٠. تضيف إىل صعوبات 
العـام  الـرأي  حقيقـة  معرفـة 
السياسـية  الخالفات  يف  األمريكـي 
(عن/صحيفـة  واالجتماعيـة. 

الرشق االوسـط)
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باريس/متابعـة   الـزوراء:
أعلنـت مجموعـة «آلتس ميديا»، الرشكـة املالكة لقناتي «بـي أف أم» و»آر أم يس» 
الفرنسـيتني، «وقف ظهور مؤقت» ملقدم الربامج املخرضم جان جاك بوردان املتهم 

باالعتـداء الجنـيس عـىل    إحـدى الصحفيـات    يف املجموعـة    اإلعالميـة.
ويف بيـان صحفـي، قالـت «آلتـس ميديـا»، إن وقف ظهـور مقدمها «يأتـي لتجنب 
التالعـب السـيايس واإلعالمي بهذه القضيـة»، موضحًة أن «هذا القـرار تم اتخاذه 
حتـى ال يرض بـاألداء اليومـي» لقنواتها التلفزيونيـة. وأكدت أنه تـم «فتح تحقيق 
داخـيل للتأكـد من عدم إطـالع موظفي الرشكـة ومديريها عـىل أي حقائق من هذا 
النـوع». ولـم يحدد البيان املدة التي سـيغيب بهـا بوردان عن الشاشـة، وهو يقدم 
برنامج املقابلة السياسـية يف بث مشـرتك بني «بـي أف أم» األخبارية و»ار ام يس»، 
ويسـتضيف كبار السياسـيني والشـخصيات الفرنسـية. ويف أول رد عىل قرار وقف 
ظهوره عىل الشاشـة، قال بوردان يف بيان صحفي: «يؤسـفني القرار األحادي الذي 
اتخذتـه املجموعـة املالكة لبي أف أم وآر أم يس بسـحبي عن الشاشـة ملنع مخاطر 
اسـتغالل الشـكوى التي أنا موضوعها». وأضاف: «أذّكر بأنني أعرتض عىل الحقائق 
التـي أتهم بها وأسـتنكر تجاهل مبدأ قرينـة الرباءة». وكان مكتـب املدعي العام يف 
باريـس قد فتح تحقيقاً ضد جان جاك بورديـن يف ١٨ يناير/كانون الثاني بعدما تم 
رفع شكوى من قبل صحفية سابقة يف قناة «بي أف أم». وبحسب ادعاء الصحفية، 
فـإن الواقعة تعـود إىل شـهر أكتوبر/ترشيـن األول عام ٢٠١٣، حيث حـاول مقدم 
الربامـج الشـهري التحرش بها يف مسـبح داخل فندق كانـا يقيمان فيـه أثناء رحلة 
عمـل يف مدينة كالفي. يف االدعـاء التي تقدمت به الصحفية، تقـول إن املقدم النجم 
قـال لها: «أنا دائما أحصـل عىل ما أريده». وأضافت: «لقد فهمـت من هذه الجملة 
كمـا لو أنه كان يحذرني أنه عاجالً أم آجالً سـيحصل عىل مـا يريده مني، وكتهديد 
من شـخص له سـلطة هرمية فوقي».وأثارت هذه القضية موجـة من ردود الفعل 
يف الطبقة السياسـية، وكانت املرشـحة لالنتخابات الرئاسـية فالـريي بيكريس أول 
املتفاعلـني، حيث قالت خـالل مقابلة تلفزيونية، إن «قانـون الصمت قد انتهى»، يف 
إشـارة إىل هذه القضية.من جهته، ألغى املرشـح عن أحزاب البيئة لالنتخابات يانيك 
جـادو، مقابلـة كان من املقرر إجراؤها يوم الجمعة املـايض عىل قناتي «بي أف أم» 
و»آر أم يس» مـع جـان جاك بوردان، ونقلت قناة «فرانـس أنفو» عن وفد من حزبه 
كان يرافقه إىل اجتماع الربملان األوروبي يف مدينة سرتاسبورغ الفرنسية قوله: «لقد 

فعلنـا مـا كان علينـا    القيـام    بـه».

تونس/متابعـة الـزوراء:
تويف عميد الصحافة التونسية اإلقليمية (الصحف الصادرة بالخارج) عيل البقلوطي 
صبـاح امس اإلثنني، عن عمر يناهز ٨٠ عاماً. ويعتـرب الراحل واحداً من الصحفيني 
التونسـيني القالئـل الذيـن آمنوا بـدور الصحافة اإلقليميـة يف التوعيـة والتثقيف يف 
املناطـق. وأسـس البقلوطـي مجلة خـارج العاصمة منـذ مطلع ثمانينيـات القرن 
املايض، وهي مجلة «شـمس الجنوب» التي تصـدر يف محافظة صفاقس، ثاني أكرب 
 La Gazette املـدن التونسـية. ثم عاد وأسـس مجلة ناطقة باللغة الفرنسـية هـي
Du Sud. وقـد حافظت املطبوعتان عىل دورية إصدارهما رغم مـا تعانيه الصحافة 
اإلقليميـة من صعوبـات مالية نتيجة ضعـف التوزيع وتراجع اإلعالنـات التجارية.

ونتيجة لخربته هذه كان البقلوطي واحداً من أبرز املدافعني عن الصحافة اإلقليمية، 
إذ أسـس مع مجموعـة من أصحاب الصحـف اإلقليمية رابطة تدافـع عن حقوقهم 
وتطالب السـلطات التونسـية بتأمني تمويل يضمن لهم االستمرارية للقيام بدورهم 

يف املناطـق التـي تصـدر منهـا   مجالتهـم      وصحفهـم.
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وبغية تسـليط الضوء عـىل ما قدمه 

قيـس املرشـد كان لذاكـرة معه هذا 

الحوار :-

-بدأ نرجـب بك اخ قيس يف جريدتكم 

الزوراء .

وبالـزوراء  بكـم  ومرحبـا  -اهـال 

العتيدة.

-لكـي نسـتمر يف الحـوار نـود اوال 

البطاقـة  االكارم  لقرائنـا  ان تقـدم 

التعريفية لجنابك الكريم ؟

-نعم البطاقة التعريفية الكاملة 

االسـم: قيس خلـف صايل سـاجت 

املرشد

مواليد: ١٩٨٠/٥/٨ 

بغداد/ مدينة الصدر

اعالمي اقتصادي

بكالوريوس لغات/ جامعة بغداد

بكالوريوس اعالم/ املستنرصية

ماجستري يف االعالم االقتصادي . 

- لـكل مبدع بيئة نشـأ فيهـا واثرت 

فيـه فهل كان للبيئـة واالرسة اثرا يف 

رسم طريقك يف الحياة ؟ 

- حتمـا هنـاك جملـة مـن العوامل 

التـي سـاعدتني يف الوصـول اىل مـا 

انـا عليـه االن، ولعل أبرزهـا اهتمام 

الوالديـن وتشـجيعهم املسـتمر منذ 

الطفولـة إلكمال دراسـتي بالدرجة 

األسـاس ناهيـك عن دعمهـم املادي 

العملية والعلمية،  واملعنوي ملسريتي 

كمـا ان الهـدف االسـايس لتحقيـق 

طموحاتـي واهدايف، يكمن يف كسـب 

رضا الوالدين وادراكهم بان سـنوات 

اهتمامهم بي ونصبهم عيل لم تذهب 

سدى، فلطاملا سعيت اىل ان اجعل من 

ابوي فخورين بي، واشعارهم بانني 

رست عىل نهج هم رسموه يل وكانت 

نتائجهم مثمرة والحمد لله.

- ابداعاتـك وهواياتك خـالل مرحلة 

املتوسـطة   االبتدائيـة   الدراسـة 

اإلعدادية 

- أحـالم الطفولـة لـدى كل انسـان 

تختلـف عن رغباته يف مراحل عمرية 

متقدمـة، فاحـالم طفولتـي كانـت 

تتمحـور صوب ان اصبح مسـتقبال 

(طبيـب)، لـكل ليس كل مـا يتمناه 

املـرء يدركه، فالظـروف االجتماعية 

واالقتصادية واملعاشـية التي تفرض 

عـىل االنسـان بني حـني واخـر ربما 

تجعل من أحالمه مبعثرة وتصبح غري 

قابلـة للتحقيق، وبالتـايل قد نضطر 

أحيانا اىل تغيري احالمنا واهدافنا مع 

املتغيـريات التي تطـرأ علينا، عىل اية 

حـال فان احالمي بـان اصبح طبيبا 

قد غريتهـا ما مررت بـه من ظروف 

اقتصادية ومعيشـية صعبة دفعتني 

اىل ان اخصـص جزءا كبريا من وقتي 

للعمل عىل حسـاب الدراسـة، وكان 

ذلك يف مرحلـة اإلعدادية ومن بعدها 

بغـداد  جامعـة  يف  بالبكالوريـوس 

كلية اللغـات، وهي املكان الذي بدأت 

فيـه احالمـي تتغري صـوب ان أكون 

(مراسـل) صحفـي، وفعال عشـقت 

العمـل الصحفي وكان ذلـك يف العام 

(٢٠٠٤)، حينهـا كنت طالب مرحلة 

ثالثة، واقدمت عـىل الكتابة يف مجلة 

طالبية عمل عىل تاسيسها مجموعة 

من الطـالب آنذاك، بعـد ذلك تقدمت 

بطلـب تعيـني يف إذاعـة (العهـد) يف 

مطلـع عـام (٢٠٠٠)، وتـم قبـويل 

للعمل كمراسـل صحفـي، وملدة (٤) 

اشـهر تقريبا، بعدها تقدمت للعمل 

يف شـبكة االعالم العراقي كمراسل يف 

مديرية االخبـار يف القناة، وتم قبويل 

بعد شهر من التدريب املستمر وصدر 

امر تعييني بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٩.

وهوايـات  ابداعـات  لـك  -هـل 

مارسـتها خالل الكلية  حدثنيا عنها 

بالتفصيل؟ 

- هوايتي األساسـية لعب كرة القدم 

ميدانيا والكرتونيا .

االذاعـة  يف  بالعمـل  فكـرت  -متـى 

والتفزيون وملاذا ؟

يف العـام ٢٠٠٤ بني هواية وبني حبي 

للعمـل الصحفي ورغبتي يف ان أكون 

عنـرصا يف مسـاعدة النـاس ونقـل 

مشاكلهم للراي العام.

-هـل كانـت نيتـك العمـل كمخرج 

كمعد او مقدم برامج

- لم افكر يف العمل االخراجي اطالقا 

رغم حبي الشـديد لـه، الن اإلخراج 

ابـداع متطـور  عالـم  عبـارة عـن 

ومتجـدد، لكـن حينما كنـت اعمل 

مراسـال كنـت احرص عـىل اختيار 

اللقطـات التي اريـد واشـعر بانها 

سـوف تضفي يشء مهنـي وجميل 

للقصـة التـي اعمـل عـىل اعدادها 

وخصوصا تلك القصص اإلنسـانية، 

امـا بخصـوص االعـداد فهـو يشء 

جميـل، واعتقـد بان املراسـل عمله 

يحتم عليه ويمهد له بان يكون معدا 

ومقدما للربامج لكونه يمتلك ملكة 

تشـخيص املشـكلة تجـاه أي حدث 

وتوجيه األسـئلة املطوبـة للمعنيني، 

وهـذا بحد ذاتـه عمل معـد ومقدم، 

لكن بشكل دقيق سعيت اىل ان أكون 

مقدم برامج يف العام (٢٠١٣).

-هـل عملت يف مؤسسـة معينة قبل 

دخولك االذاعة والتلفزيون

- نعم إذاعة (العهد) . 

-اول عمل استلمته يف التلفزيون ؟

- اعداد تقرير تلفزيوني عن مدرسة 

(زينب الحوراء) يف منطقة حي طارق 

يف بغـداد، وقـد تـم اعـداد تلفزيوني 

عن معاناة التالميذ يف هذه املدرسـة 

املتهالكة، وقد تم منحي كتاب شـكر 

وتقديـر مـن قبـل اإلدارة بعد عرض 

التقرير واستجابة وزارة الرتبية عىل 

الفور وااليعاز اىل ترميمها.

-كيف كانت رؤية االخرين تجاه اول 

عمل قدمته ؟

الحمـد لله كانت جيـدة جدا من قبل 

مديـر االخبـار يف ذلـك الوقـت عـام 

(٢٠٠٦) السيد كريم حمادي، وكذلك 

معاون مديـر االخبار السـيد عباس 

عبود.

-اول برنامـج تلفزيونـي اعددته او 

قدمته للتلفزيون

- برنامـج (صنـع يف العـراق)، وهو 

اول الربامـج االقتصادية يل يف القناة، 

وكانت الفكرة األساسية منه اظهار 

املصانع العراقية وقدرتها عىل اإلنتاج 

وتشـجيعها ودعمهـا، يف ظـل تدفق 

املستورد واملواد املهربة والتي انهكت 

موازنة الدولة و صحة املواطنني.

-ومـا الربامج االخـرى التي اعددتها 

وقدمتها فيما بعد ؟

اقتصـادي)  (اصـالح  برنامـج   -

وبرنامج (دينار)

- وضـح مالمـح ومضامـني جميع 

وحسـب  اعددتهـا  التـي  الربامـج 

تسلسـلها الزمنـي واكثـر برنامـج 

لـدى  صـدى  ولقـي  فيـه  ابدعـت 

االخرين؟

- برنامـج (دينـار) الـذي اعمل عىل 

اعداده وتنسـيق ضيوفـه وتقديمه 

يف  الربامـج  افضـل  مـن  اعتـربه 

اول  باعتبـاره  املهنيـة،  مسـريتي 

برنامـج اقتصادي (يومي) يف العراق 

عمل عىل تقديـم مضمون اقتصادي 

اسـتطاع من تغطية جميع األنشطة 

واملشـكالت االقتصادية مـع التأكيد 

عـىل طـرح الحلول املناسـبة لكل ما 

يطرح فيه من عراقيل تواجه مختلف 

املحليـة  االقتصاديـة  القطاعـات 

والدولية.

- هل كانت لك مشـاركات تلفزيونية 

اخرى غري الربامج ؟

- نعـم اعـداد التقاريـر التلفزيونية 

بجميع أنواعها باسـتثناء الرياضية 

منها.

تلفزيونيـة  دورات  دخلـت  هـل   -

للتدريب وعن ما ذا ؟

- نعم شاركت يف دورة اعداد (املتحدث 

الرسمي) يف قناة (mtv) اللبنانية .

-هل تبـؤات رئاسـة قسـم معني يف 

التلفزيون ؟

- نعم تسـنمت منصب (رئيس قسم 

املراسـلني) يف (مديريـة االخبـار) يف 

قناة العراقية.

- هـل لك تعـاون مع االذاعـة حدثنا 

عنه وعن مجاالته ؟

- كثرة عميل وانشغايل بالتلفزيون لم 

يمنحني الفرصة التي اتمناها .

 -هـل تـم تكليفـك العـداد برامـج 

للمشاركة يف مهرجانات او مسابقات 

خارج الدائرة ؟

- نعم تم تكليفي للمشاركة يف تونس 

مـن خـالل برنامـج (دينـار) ضمن 

مهرجـان اتحـاد اإلذاعـات العربيـة 

الذي يقام سنويا يف تونس وقد حصد 

الجائزة األوىل كافضل حوار تلفزيوني 

عربي عام ٢٠١٩

مـاذا  االن  التلفزيونيـة  الربامـج   -

يعجبك فيها وما تتمنى لها ؟ 

- أتمنـى ان تتمحور أفـكار الربامج 

اإلعالمية كافة صوب تثقيف املجتمع 

االقتصاديـة  املجـاالت  بمختلـف 

والرتبويـة  والعلميـة  واالجتماعيـة 

القيـم والعادات  واألخالقيـة ودعـم 

االصيلة للمجتمع العراقي فضال عن 

دعم القيم والتعاليم اإلسالمية وبقية 

األديان السماوية.

- هـل لك نهج معني يف اعداد الربامج 

ام  – ثقافيـة – تنمويـة – منوعـه 

ماذا؟ 

- انـا متخصص يف العمل االقتصادي 

واعمل عىل نرش املفاهيم االقتصادية 

للمتلقني وذلك بسـبب غياب الثقافة 

االقتصادية بشـكل كبـري عن غالبية 

املجتمـع العراقـي وارغـب يف زيادة 

معلوماتـي االقتصاديـة أوال قبل كل 

يش، كـون هـذا يسـهم يف تسـهيل 

عملية إيصال املعلومة بشـكل ميرس 

للجماهري.

- املعـروف عنك انك قدمـت الربامج 

االقتصاديـة هل لك عالقة باالقتصاد 

كتخصص اكاديمي ؟ 

- االقتصـاد أسـاس الحيـاة وعصب 

الوجـود فـكل يش بالعالـم مرتبـط 

مرتبطـة  السياسـة  باالقتصـاد، 

مرتبطـة  الرياضـة  باالقتصـاد، 

مرتبطـة  الثقافـة  باالقتصـاد، 

مرتبطـة  السـياحة  باالقتصـاد، 

باالقتصـاد، هذه األسـباب جعلتني 

االعـالم  يف  العمـل  صـوب  اتجـه 

االقتصـادي عـىل حسـاب املجـاالت 

األخـرى، فضال عـن كـون العمل يف 

هـذا املجـال يضفـي لالعالمـي عىل 

املسـتوى الشـخيص معلومات ثرية 

عما يدور حولـه، ويزيد من معرفته 

تجاه ابرز املشـكالت األساسية التي 

تعرقل مسار التنمية يف بالده وبقية 

البلدان.

- يشء تـود ان تقدمه وتخدم الناس 

فيه ؟

- العمـل عـىل اعـداد وإنتـاج مـادة 

إعالميـة (اسـتقصائية) إزاء كل ما 

يعرقـل تطويـر االقتصـاد الوطنـي 

وانعدام الخدمات واملشـاريع وغياب 

الطـالع  للشـباب،  العمـل  فـرص 

الراي العام عن األسـباب واملسـببني 

القطاعـات  لتدهـور  الحقيقيـني 

االقتصادية يف البالد.

- هل لك افكار مستقبلية جديدة ؟

- نعم اسـعى اىل انتـاج مواد إعالمية 

اقتصادية ويف مختلف املجاالت وبثها 

للـراي العـام رغبة مني يف االسـهام 

يف زيـادة املعرفـة االقتصاديـة لـدى 

الجمهور.

- شـكرا لك اسـتاذ قيس املرشد معد 

ومقدم الربامج االقتصادية يف شبكة 

االعالم العراقي متمنـني لك املوفقية 

والنجاح .

- شكرا لكم .

عرف بني اقرانه وزمالئه ممن عملوا معه يف شبكة االعالم العراقي انه معد ومقدم للربامج االقتصادية 
الناجحة .

بدأ عمله  االعالمي: مراسل اذاعي يف اذاعة العهد بداية عام ٢٠٠٦
ثم عمل كمراسل تلفزيوني يف قناة العراقية ثم تدرج بالعمل وحقق نجاحات كثرية فتم تكليفه  كرئيس لقسم 

املراسلني يف قناة العراقية وملدة اربعة اعوام منذ عام ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٤ 
تم بدأ يشارك  يف تقديم برامج اقتصادية فكان اول برنامج قدمه بعنوان ( صنع يف العراق ) ثم برنامج ( اصالح 
االذاعات  تونس التحاد  االوىل ملهرجان  املرتبة  االخري عىل  الربنامج  ) وقد حصل  دينار   ) برنامج  ثم   ( اقتصادي 

العربية وكافضل برنامج حواري .
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سـلمان املنكـوب مطرب ريفـي قديم 
العمـارة  مقاهـي  يف  كثـريا  عـرف 
والنارصيـة... ولـد سـلمان املنكوب يف 
محافظة ميسان / ناحية املجر الكبري 
عام ١٩١٨ ، يف أرسة دينية فوالده غالم 
عيل أحد قراء املنرب الحسيني ومعروف 
يف العمـارة والبرصة والفرات األوسـط 
وجـده رشهـان العاشـقي وصـل إىل 
مرحلـة متقدمـة يف الفقـه والرشيعة. 
ولقـد القـى معارضـة العائلة بسـبب 

ولعه بالغناء.
* رحـل إىل بغداد ١٩٤٥ودخـل االذاعة 
١٩٤٨ وعندما شـاع الكاسيت بالعراق 

دخلت إىل كل بيت عراقي.
* عـىل الرغـم من أن التعليم الرسـمي 
لسـلمان املنكوب يكاد يكون محدودا، 
إال أنه قارئ جيد للتاريخ، وهو يقرض 
الشـعر الفصيح ويجيد كتابة الشـعر 
العامي كاالبوذيـة والزهريي والدارمي 

وكثري من أغانية من نظمه
* كان يتحـدث باإلضافـة إىل العربيـة 
والرتكيـة،  والفارسـية  (اإلنجليزيـة 
والروسية، والهندية ) وذلك لكونه عمل 

كبحار يف بدايات حياته يف البرصة.
* تأثـر يف حياتـه باملطـرب العمـاري 

السيد فالح وتعلم منه الغناء

* يذكر العوام أنه ُسمى باملنكوب لنكبة 
حلـت به كمـا يذكر يحيـى الجابري يف 
أوراقه أطـوار الغناء الريفـي العراقي 
بينما يذكر سـلمان املنكوب يف مقابلة 
معـه أن فيضانـا نـزل عـىل منطقـة 
الوشـاش فتـم اعـالن هـذه املنطقـة 
منطقة منكوبـة. وينفي أي يشء آخر 

له عالقة بهذه التسمية.
وملحـن  شـاعر  املنكـوب  سـلمان   *
وعـازف عود وكمان وربابـة. وله لون 
خاص وطريقـة خاصة بـاألداء امتلك 
بهـا القلـوب واالسـماع. وذو حنجـرة 
قوية واسـعة املسـاحات وبقيْت هذه 

الحنجرة واسـعة املسـاحات حتى بعد 
بلوغـه العقـد الثامـن. غنـى سـلمان 
املنكـوب جميـع االطـور كالعنيـيس، 
الشـطيت،  الشـطراوي،  الحيـاوي، 
املحبـوب،  الركبانـي،  املسـتطيل، 
العيـاش،  الكـون،  جبـري  املجـراوي، 
الصبـي، الالمـي، املسـتطيل، الغافيل، 

الحويزاوي، املحمداوي وغريها.
لبيضافـون  سـلمان  سـجل   *
والتلفزيـون  واالذاعـة  والجقماقجـي 

العراقيني وله قرابة ٦٠٠ كاسيت.
* غنى يف كافة املناسـبات سواء كانت 
وطنيـة، حفالت زواج، بـل حتى الرثاء 

وهو أفضل من أداه ومن أشهر مراثيه 
: ( مرثـاة أبـو زمـان / مرثـاة املغني 

املشهور سيد محمد )
* كما أن من أشهر أعماله( ياهضيمه) 

و
- كنا سنني غياب
- بيك التعب ضاع

- راحت أيام الشباب
- أمرن باملنازل

- ومـن أجمـل مـا غناه هو كاسـيت 
حفلة حسن واملفارق

تويف رحمه الله يف الثاني من ايلول عام 
.٢٠١١
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الزواج ليس ارتباط شـخصني فقط، 
ولكنه ارتباط بـني عائلتني، لذلك من 
املهم أن تكون العالقات بني كل طرف 
وأهل رشيك حياته، جيدة ومستقرة.

قد تشـعرين بالتوتـر عندما تفكرين 
يف كيفيـة االندمـاج مع أهـل رشيك 
بهـذه  ليـس  األمـر  ولكـن  حياتـك، 
الطـرق  بعـض  فهنـاك  الصعوبـة، 
التي تسـاعدك عىل كسـب احرتامهم 
ومحبتهم بسـهولة. تابعـي القراءة 

لتعريف كيفية ذلك.
-1 بادري باالحرتام

لكـي تحصـيل عـىل االحـرتام، يجب 
أن تقدميـه، والعالقـة القائمـة عىل 
االحـرتام تكون ناجحـة وصحية، لذا 
بـادري بإظهار احرتامك ألفراد عائلة 
زوجك، وسـوف تحظـني باحرتامهم 
يف املقابـل، عـالوة عـىل أن احرتامـك 
لهم سـوف يجعلِك شـخصاً مفضالً 

بالنسبة إليهم.
2 - كوني أمينة عىل األرسار

أفـراد العائلة الواحدة يكتمون أرسار 
لهـا،  العائلـة ويكونـون مخلصـني 
وأنِت اآلن ضمن أفـراد عائلة زوجك، 

لـذا يجب أن تترصيف كفـرد من أفراد 
العائلـة، فال تفـيش أرسارهم. كوني 

أمينـة عىل أرسارهـم ومخلصة لهم، 
واحرتامهـم  محبتهـم  فتكسـبني 

وإخالصهم لِك.
3 - ال تتدخيل يف ما ال يعنيِك

أنـِت اآلن فـرد مـن عائلـة زوجـك، 
ولكن هـذا ال يمنع وجود حدود عليِك 
أال تتعديهـا، مثـل عـدم التدخـل يف 
شـأن ال يخصك، وعـدم التطفل عىل 
أخبارهـم ما دامـوا لم يخـربوِك بها 
مبارشة. كوني ودودة ولكن احرتمي 

خصوصيتهم.
4 - أحسني استقبالهم

من أهـم الطرق التي تكسـبك محبة 
أهـل زوجك هو حسـن اسـتقبالهم 
بهـم،  الحفـاوة  وإظهـار  بيتـك،  يف 
وإكرامهـم، واحـريص عـىل دعوتهم 

لزيارة بيتك كل فرتة.
5 - احريص عىل صلة الرحم

حتى لو كان زوجك مشغوالً يف العمل، 
فـال تتكاسـيل أنِت عـن صلـة أهله، 

وتشجيع أطفالك عىل صلة الرحم.
اذهبي لزيارة أهل زوجك مع أطفالك 
حتى لـو لم يكـن زوجـك بصحبتك، 
وإن كانـوا يف بلـد أخـرى أو مـكان 
بعيـد، يمكنـِك التواصـل معهـم عرب 
الهاتـف، املهـم أن يشـعروا بحرصك 
عـىل التواصل معهم، واسـتمرار الود 

بينكم.
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كشـفت مفوضة الصحة العامة يف مدينة 
شـيكاغو األمريكيـة أليسـون أروادي أن 
أحد أهـم األعـراض الذي قد يكـون دليال 
عىل اإلصابة بمتحـور ”أوميكرون“ حتى 
قبل إجراء االختبـارات الطبية هو التهاب 

الحلق.
التهـاب  أن  بالتأكيـد  ”الحظنـا  وقالـت 
الحلق هو عالمة تنبؤ باإلصابة (بمتحور 

أوميكرون)“.
وحثـت أروادي املرىض الذيـن يعانون من 
أعـراض األنفلونزا والـزكام عىل افرتاض 
أنهم أصيبوا بفريوس كورونا، إىل أن يظهر 

االختبار الطبي خالف ذلك.
بـدوره قـال املختـص الـرويس يف مجـال 
املناعة، فالديمري بوليبوك، يف وقت سـابق 
إن األعـراض املميـزة لسـاللة أوميكرون 
لفريوس كورونا هي التهاب الحلق الشديد 

واحتقان األنف والسعال الجاف. 
يكون مسار املرض يف حال إصابة البالغني 

بمتحـور ”أوميكرون“ لفـريوس كورونا 
أخف، مقارنة بسالالت أخرى للفريوس.

أعلن ذلك مدير مخترب التشخيص والعالج 
الرسيـري يف رشكـة ”فيرتو– سـيبرييا“ 
طبيب الوبائيـات د. أندريه بوزدنياكوف ، 

وقال إن مسـار املرض الذي سّببه متحور 
”أوميكرون“ يكون يف حال إصابة البالغني 
بـه أخف من مسـار املـرض الذي سـّببه 

متحور“دلتا“.
وأشـار إىل أن األشـخاص املطّعمني يمكن 

أن يصابـوا كذلك بمتحـور ”أوميكرون“، 
لكـن غالبـا ما يكـون مسـاره خفيفا أو 
ال يثـري أية أعـراض واضحـة وال يتطلب 
اتخاذ أية إجراءات عالجية باستثناء إزالة 

األعراض.
وقـال الطبيـب إن هنـاك أدلـة كثرية عىل 
ذلك يف بلـدان أخرى، مشـريا إىل أن مرض 
”أوميكرون“ يتطور برسعة كبرية ويحل 
محل ساللة ”دلتا“ ل فريوس كورونا، وإنه 
يصيـب الكثرييـن، لكن الذيـن يتم نقلهم 
إىل املستشـفيات قليلون ونسبة املسارات 
الخطـرية للمـرض منخفضـة. وأضـاف 
قائـال:“ ”نتمنـى أن يكـون لدينـا األمـر 

نفسه“.
وأعـاد الطبيـب إىل األذهـان أن التطعيـم 
ضد ”كوفيـد – 19“ وتعزيز التطعيم بعد 
مرور فرتات معينة من الزمن يعد وسـيلة 
عالجية فعالة وحيدة للحيلولة دون تطور 

املسار الخطري للمرض.

يقبل عدد كبري من األشـخاص عىل 
تناول الحمص كونه من البقوليات 
الغذائيـة  باملـواد  واملليئـة  الغنيـة 
املفيدة لصحـة الجسـم، حيث يمد 
الرجـل بالطاقـة ويعالـج أمـراض 

مختلفة.
فوائد الحمص للرجل:

1. تعزيز القدرة الجنسية:
الحمـص يزيـد مـن القـدرة عـىل 
االنتصـاب ويعالج مشـاكل رسعة 
الحيوانـات  أعـداد  ويزيـد  القـذف 

املنوية ويحسن من رسعتها.
2. العنارص الغذائية:

الحمص يحتـوى عىل كمية معتدلة 
مـن السـعرات الحراريـة، يوفر 46 
سعر حرارى لكل 1 أوقية (28 غرام)، 
وحـوايل 67 ٪ مـن هـذه السـعرات 
الحرارية مـن الكربوهيدرات ويأتي 
الباقي من الربوتـني وكمية صغرية 

من الدهون.
3. تقليل الشهية:

الربوتني واأللياف يف الحمص يساعدا 
عىل إبقاء شـهيتك تحت السيطرة، 
يعمل الربوتـني واأللياف عىل إبطاء 
عمليـة الهضـم ممـا يسـاعد عىل 

تعزيز الشعور باإلمتالء.
مسـتويات  مـن  الربوتـني  يزيـد 
الهرمونـات التـي تقلل الشـهية يف 
الجسـم وتـؤدي تأثـريات الربوتني 
واأللياف يف حبات الحمص إىل تقليل 

إستهالك السعرات الحرارية تلقائًيا 
عىل مدار اليوم.

4. غني بالربوتني:
للربوتـني  كبـري  مصـدر  الحمـص 
النباتي، ممـا يجعله خيـاًرا غذائًيا 
مناسـًبا ألولئـك الذيـن ال يتناولون 
املنتجات الحيوانيـة، و توفر حصة 
1 أونصـة (28 جرام) حوايل 3 جرام 
مـن الربوتني، وذلـك مماثل ملحتوى 
الربوتـني يف األطعمة املشـابهة مثل 
يسـاعد  و  والعـدس،  الفاصوليـا 
يف  الحمـص  يف  املوجـود  الربوتـني 
تعزيز الشـعور باإلمتـالء والحفاظ 

عىل الشهية تحت السيطرة.
و جـودة الربوتني يف الحمص أفضل 

من األنـواع األخرى مـن البقوليات 
وذلـك ألنـه يحتـوي عـىل جميـع 
األساسـية  األمينيـة  األحمـاض 

تقريًبا، باستثناء امليثيونني.
كامـال  مصـدرا  ليـس  الحمـص 
للربوتـني وللتأكد مـن حصولك عىل 
جميع األحماض األمينية يف نظامك 
الغذائـي عليـك بإقرانه مـع مصدر 

بروتني آخر مثل الحبوب الكاملة.
5. إنقاص الوزن:

الحمـص له العديد مـن الخصائص 
التـى تسـاعدك ىف التحكـم بوزنك، 
منخفض السعرات الحرارية إىل حد 
مـا والربوتني واألليـاف يف الحمص 

تشجع عىل إدارة الوزن.

و أظهـرت األبحـاث أن األشـخاص 
الذيـن يتناولون الحمـص بإنتظام 
أقـل عرضة بنسـبة 53 ٪ للسـمنة 
وكان لديهـم مـؤرش كتلة الجسـم 
ومحيـط الـوزن أقـل مقارنـة مع 

أولئك الذين لم يتناولوه.
6. السكر يف الدم:

الحمص لـه العديد من الخصائص 
تساعد يف إدارة مستويات السكر يف 
الدم، مصدر جيد لأللياف والربوتني 
وكالهما معروف بـدوره يف تنظيم 
نسـبة السـكر يف الـدم، فاألليـاف 
تبطـئ امتصـاص الكربوهيدرات، 
مما يشـجع عىل ثبات مسـتويات 

السكر يف الدم.

و تنـاول األطعمة الغنية بالربوتني 
يسـاعد ىف الحفاظ عىل مستويات 
السـكر يف الدم صحية لدى األفراد 
املصابـني بداء السـكرى من النوع 
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7. الهضم:

الحمـص مـيلء باألليـاف املفيدة 
األلياف  الهضمـى،  الجهاز  لصحة 
أغلبها مـن النوع القابـل للذوبان 
باملـاء  تمتـزج  أنهـا  يعنـي  ممـا 
يف  الهـالم  تشـبه  مـادة  وتشـكل 

الجهاز الهضمي.
و تسـاعد يف زيادة عـدد البكترييا 
الصحيـة يف األمعـاء ومنـع نمـو 
البكترييـا غري الصحيـة وتقلل من 
خطر حدوث بعض أمراض الجهاز 
الهضمـي مثـل متالزمـة القولون 

العصبي ورسطان القولون.
8. مرض القلب:

للعديـد  كبـري  مصـدر  الحمـص 
املغنيسـيوم  مثـل  املعـادن،  مـن 
بأهميتهـا  تعـرف  والبوتاسـيوم، 
لتعزيز صحة ألنها تسـاعد يف منع 
إرتفـاع ضغط الدم الذى يعد عامل 

خطر رئييس ألمراض القلب.
األلياف القابلة للذوبان يف الحمص 
تساعد يف تقليل مستويات الدهون 
الثالثية والكوليسرتول الضار الذى 
يزيد مـن خطر اإلصابـة بأمراض 

القلب.
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يعشـق كثري من األطفال الشـوكوالتة 

الـذرة  أو  فليكـس  الكـورن  ورقائـق 

املقرمشة كما يسـميها البعض. فكال 

منهمـا يحتـوي عـىل عنـارص غذائية 

مفيدة لصحة وبناء أجسامهم.

ولكـن هـل فكرتـي مـن قبـل يف عمل 

حلـوى شـهية ومفيـدة ألطفالـك من 

الشـوكوالتة والكـورن فليكس؟ حقا 

فاملزج بينهما يعطي لـك حلوى لذيذة 

ورسيعة. لـذا إليك يف الخطـوات األتية 

الشـوكوالتة  حلـوى  عمـل  طريقـة 

والكـورن فليكـس لتضمنـي ألطفالك 

وجبة غذائية صحية.

مقاديـر عمـل الشـوكوالتة بالكـورن 

فليكس:

١٠٠ جرام شوكوالتة داكنة

٣ مالعق كبرية عسل

٧٠ جرام كورن فليكس

طريقـة عمـل الشـوكوالنة بالكـورن 

فليكس:

١- يف إناء متوسط، ضعي الشوكوالتة 

الداكنـة عـىل نـار هادئة حتـى تذوب 

تماما.

الشـوكوالتة  إىل  العسـل  اضيفـي   -٢

واخلطي املزيج جيدا.

٣- اسـكبي حبيبات الكـورن فليكس 

عىل الخليط وقلبي جيدا.

٤- قومـي بوضع املزيج يف القوالب، ثم 

ضعيها يف الفريزر ملدة ساعتني.

٥- بعدما تتماسـك قوامهـا، اخرجيها 

وضعيها يف أطباق التقديم.

ملحوظة: إذا كانت القوالب ذات أشكال 

مميـزة، سيسـاعدك ذلـك عـىل زيادة 

حمـاس أطفالـك لتناولهـا، فاختاري 

قوالـب ذات أشـكال كارتونيـة أو عىل 

هيئة الوردة أو القلب مثال.

قد تالحظني فجأة عىل طفلك الوديع ذو الطبع الهادئ تغيريا يف سلوكه 
حيث أصبح حركاّ جدا وصوتا عالياّ عكس املعتاد! تحاولني السـيطرة 
عليـه بمواجهته وسـؤاله عما حصـل له ولكنه ال يجيبـك أو قد ينفي 
وجود أي سـبب فحريتك تـزداد وال تعرفني كيف تتعاملني معه خاصة 
أن هـذا ليس طبعه وأنت تعلمني جيدا انه ال يعاني من فرط النشـاط 

وان هذه حالة مؤقتة وستزول. 
راجعـي نفسـك إن كان هنالك أي تغيري قد حـدث يف حياتكم األرسية 
كسـفر األب أو انشـغالك عنه أو مرض أحد األخوة. مهما كان السبب 

بسيط أال أن تأثريه قد يكون كبريا عىل الطفل.
اليـك هذه النقـاط املهمة التي عليك اإلملام بها ليسـتعيد طفلك توازنه 

خالل أيام قليلة:
- تجنبي األسئلة املبارشة وال تسلطي الضوء عىل ترصفات طفلك.

- ابعدي عنه األلعاب اإللكرتونية وأستبديلها بألعاب بسيطة كالتلوين، 
الجكسو أو الليغو. هذه األلعاب تساعد عىل تهدئته.

- تحدثـي بصـوت هـادئ كـي تتمكنـي مـن السـيطرة عـىل طفلك 
وال تتصـوري أنـك إذا رفعـت صوتك سـيتجاوب ويهـدأ. العكس هو 

الصحيح.
- كوني حريصة عىل أن ينام طفلك باكرا وأذهبي إىل فراشه قبل النوم 
وأجلـيس معه. اقرئي له قصـة أو تحدثا بأمـور مضحكة أو خططي 

معه لربنامج يوم الغد.
- طفلـك بحاجـة يف هـذه الفـرتة إىل مزيـد مـن الحنـان واالحتضان 
فأجلسـيه بحضنك وقّبيل رأسـه عندما يجلس بجانبك. ملسات حنانك 

مهمة جدا.
- ال للحلويـات والوجبـات الجاهزة بـل أكثري من الخـرض والفواكه 

الطازجة.
- قليل من مشـاهدة طفلك لربامج التلفزيون واسـمحي بوقت محدد 

فقط.
- الهواء الطلق يسـاعد طفلك عىل التنفس ويزيد من راحتة النفسـية 

وسيستنفذ طاقته الزائدة عند اللعب والجري.
- اطلبـي من بقية أفـراد األرسة عدم توجيه االنتقاد لترصفات الطفل 

أو تركيز االهتمام عىل ما يفعله.
- من األفضل أن تقويل ألرستك بأسـلوب مرح ومشـّجع بأنكم جميعا 
ستلتزمون ملدة أسـبوع باتباع منهجا صحيا للغذاء والراحة واالبتعاد 
عـن اإللكرتونيـات لتجنـب التوتر. سيشـعر طفلك انه ليـس بمفرده 

يواجه نظاما مختلفا.

أعطـال  إىل  املنزليـة  الكهربائيـة  األدوات  تتعـرّض 
مفاجئة، ولكن قبل االتصـال برشكة الصيانة يمكن 

إجراء التدابري اآلتية:
| الثّالجة: إذا توقفت الثّالجة عن التربيد، يجب فحص 
التيار الكهربائي ووصول الكهرباء للثالجة، أو تغيري 
مفتـاح الكابينـه إذ يـؤدي تلفه إىل تالعـب يف حرارة 
الثالجـة. ويف حـال لم يغلق باب الثالجـة جّيًدا، يجب 
إعادة ترتيب األغراض يف داخلها لرتك مسـافة كافية 

إلغالق الباب.
| املكـواة: قـد تفسـد املكـواة أحياًنا املالبس بسـبب 
الحـروق امللتصقـة عـىل سـطحها، وال سـّيما ذلـك 
الحديد، لذا يكمن الحل بتنظيف هذا األخري من خالل 
مسـحه بقطعة من القماش، مبلّلـة بـالخّل املّخفف 

باملاء.
| املكنسـة الكهربائيـة: يف حـال لم تمتّص املكنسـة 
الكهربائيـة األوسـاخ كافة، يجب التأكـد من نظافة 

الكيـس يف داخلهـا، وإخراجه من املكنسـة وتفريغ 
محتوياتـه أو تبديـل الفالتـر،  أو تنظيـف الخرطوم 
مـن خالل إدخال املاء إىل داخلـه للتخلص من األتربة 
العالقـة، مـع التأكـد من تجفيفـه جّيًدا قبـل إعادة 

تركيبه.

كشفت دراسة علمية أن استهالك املرشوبات الغازية 
بشـكل كبري يرتبط بزيادة التعامل بشكل عنيف بني 

املراهقني.
وجاء يف الدراسة أن املراهقني الذين يرشبون أكثر من 
خمس معلبات من املرشوبـات الغازية يكونون أكثر 
عرضـة للقيام بأفعـال عنيفة تتضمـن االعتداء عىل 

الغري وحمل أسلحة.
وتم إجراء الدراسة يف بوسطن بوالية ماساتشوستس، 
وشـملت ألفا و878 مراهقا يف الفئة العمرية بني 14 

و18 عاما بـ22 مدرسة حكومية.
وتـم تقسـيم الطـالب إىل فئتـني؛ همـا االسـتهالك 

املنخفـض، أي من يرشبـون أربع عبوات أسـبوعيا، 
واالستهالك املرتفع، أي من يرشبون أكثر من خمس 

عبوات أسبوعيا.
وكان ثلـث مـن شـملتهم الدراسـة ينتمـون إىل فئة 
االسـتهالك املرتفع، وتم سـؤالهم بخصـوص اذا ما 
كانـوا يتعاملـون بحدة وعنـف مـع معارفهم، وهل 

يميلون إىل حمل سكني أو مسدس.
وكانت نسـبة من يحملون سالحا يف من يرشب أكثر 
من 14 علبة من املرشوبات الغازية أسبوعيا حوايل 43 
%، يف حـني تراجع املعـدل إىل 20 % بني من يرشبون 

علبة واحد من املرشوبات الغازية أسبوعيا.
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يؤكـد األطبـاء ان رشب السـوائل 
املفيدة مثل املاء والشاي بعد تناول 
الطعـام أو يف إثنـاء ذلك، يمكن ان 
يسـبب ارضارا جسـيمة للجهـاز 

الهضمي وخاصة املعدة.
والرضر الناتج عن رشب السوائل 
يتمثـل،  اثنائـه  يف  أو  األكل  بعـد 
إبطـاء  يف  األطبـاء،  رأي  حسـب 
يف  واالمتصـاص  الهضـم  عمليـة 

الجهاز الهضمي.
ويقـول الخرباء: ”عنـد رشب املاء 
من أجل أن يساعد عىل بلع الطعام 
تبطـؤ عملية هضم هـذا الطعام، 
بـارضار  يتسـبب  بالتـايل  وهـذا 

للمعدة“.
ويؤكد األطباء ان اإلنسـان عندما 
يبـدأ بتنـاول طعامـه تبـدأ املعدة 
كميتهـا  تكفـي  عصـارة  بفـرز 

لهضم الطعام. لذلك عندما يرشب 
اإلنسـان السـوائل مبـارشة بعـد 
االنتهـاء من تنـاول الطعـام فإن 
تركيـز هـذه العصـارة ينخفض، 

مما يسبب بطء عملية الهضم.
ويؤدي هذا حسـب رأي األطباء اىل 

تآكل غشـاء املعدة. وهم يؤكدون 
ان اخطر السوائل هي تلك املحتوية 
يرشبهـا  التـي  أو  السـكر،  عـىل 
الشـخص عند تناولـه الحلويات، 
حيث يسـبب هذا يف البداية تخمراً 

يف املعدة وتكوناً للغازات.
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 أنظـري جيداً إىل املـرآة وراقبي 
هل الخـط الفاصل بـني جذور 
شـعرك األمامية وأعىل جبينك. 
هل هذا الخط دائري؟ عىل شكل 
مثلـث؟ زاويـة؟ جـدي اإلجابة 
عىل هذه األسـئلة ثـّم تعرّيف إىل 
نفسـك من خالل هـذا االختبار 

لتحليل الشخصية:
1 - خط دائري

يرسـم  الـذي  الخـط  كان  إذا 
الحـدود الفاصلـة بـني جـذور 
شعرك األمامية وجبينك دائرياً، 
فهـذا يعني أّنـك تميلني بطبعك 
إىل املثالية، أّي إىل القيام باألمور 
األفضل.  النحـو  املختلفة عـىل 
لذا، فأنـت ترغبني يف أن يسـري 
الـذي  النحـو  عـىل  يشء  كّل 
تريديـن. إال أّن هـذا ال يعود إىل 
كونك امرأة متكـّربة، بل إىل أّنك 
تواكبـني كّل تفاصيـل املهمـة 
التـي تنّفذينها بدقـة وتعرفني 
مسـبقاً أن مجرياتها ستسـري 
عـىل النحو الـذي تشـائني. قد 
توتـر  وإرصارك  عنـادك  يثـري 
األشـخاص الذين يعيشـون يف 
محيطـك أو يعملـون معك. إال 
أنهـم رسعـان ما يعدلـون عن 
هذا الشعور السلبي ما أن تتبنّي 

صّحة أفكارك وتوجهاتك.
2 - معني

شـعرك  نهايـات  تشـكل  هـل 
مـع جبينك شـكل معـني؟ إذاً، 
اعلمي أنك امـرأة حاملة، أّي أّنك 
تحبـني العيش يف عالـم الخيال 
واالبتعـاد، بـني الحـني واآلخر، 

عن الواقـع. لذا، تتوقـني غالباً 
إىل مشـاهدة األفالم الرومنسية 
الروايـات  وقـراءة  الكوميديـة 
العاطفيـة بالرغـم مـن أّنك ال 
تحبني االعـرتاف بذلك. وتميلني 
يف هذا السـياق، كمـا يف الحياة، 
إىل النهايـات السـعيدة. كذلـك 
فإّن توقعاتك املرتبطة بأعمالك 
ويومياتك كثـرية وكبرية، فأنت 
تريدين الحصول عىل كّل يشء. 
بالطبـع، ال ضـري يف الطمـوح 
والتخّيـل، لكن مـن األفضل أن 
ُتبقـي قدميك ثابتتني عىل أرض 
الواقـع. فبـدالً مـن أن تحلمي 
بما ستشـرتين يف حال أصبحت 
تمتلكـني مبلغاً كبـرياً من املال 
مثالً، إسـعي إىل أن تقومي بما 

يجب لكي تحققي ذلك.
3 - زاوية مقلوبة

أنظري مجـدداً إىل مرآتك، تأميل 
مالمحك وال سـيما تلك الحدود 

جبينـك  أعـىل  بـني  الفاصلـة 
وأسـفل شـعرك واطرحي عىل 
نفسك السـؤال التايل: هل تبدو 
هـذه الحـدود عىل شـكل قمة 
مسـننة مقلوبـة؟ فـإذا كانت 
إجابتك هـي «نعم»، إعلمي أّنك 
تتحلني بالصفـات التالية: أنت 
تتسـمني باملنطـق وتعتمديـن 
عليه يف الكثري من أمور حياتك، 
تتوسـلني  ال  أّنـك  يعنـي  مـا 
وسـيلة  واالنفعـال  العاطفـة 
لحـّل مشـكالتك وال تظهريـن 
تحّيزك إال ملا يفرضه عقلك. من 
هذا املنطلق، فإّنـك تنظرين إىل 
األمور مـن جوانبهـا املختلفة. 
وهـذا ما قـد يزعـج صديقاتك 
أحياناً، إذ إن كالً منهّن ترغب يف 
أن تؤيدي وجهة نظرها. واآلن، 
إليـك هذه النصيحـة: حاويل أن 
تتوخي الوضوح، قدر اإلمكان، 
عندما ُتعربني عن وجهة نظرك 

عىل مسمع من اآلخرين.    
4 - مثلث

نعم، قـد يتخذ الخـط الفاصل 
بني جذور شعرك وجبينك شكل 
مثلـث! ويف هـذه الحالـة، قـد 
يعني هـذا أّنك شـخص متمرّد 
حتى النهاية. لـذا، فإن القبول 
باألمور كما هي ال يندرج ضمن 
الئحة خياراتك وكذلك هي حال 
األمـور املتوقعة. فأنت عادة ما 
تفضلـني اختيـار سـبل جديدة 
التحديات يف  ومختلفة وخوض 
كّل شأن، وهو الّرس الذي يكمن 
الذي  بالتعلـق  الشـعور  خلـف 
يبديه اآلخرون تجاهك. وبالرغم 
مـن ذلـك، انتبهـي! فقـد تبدو 
آراؤك العفويـة قاسـية أحياناً 
أصدقـاؤك  جيـداً:  ولتتذكـري 
يلجـؤون إليك طلباً للمسـاعدة 
حني يتعني عليهـم أن يواجهوا 

الحقائق الصعبة.

نستخدم هذا املثل عندما نريد الحديث عن موهبة شخص 

مـا موجودة أيضاً عند والده أو ملديح االبن واألب معاً. أما 

قصة املثل فهي عـن إوزة وضعت بيضتني وماتت، فأخذ 

صاحـب األوزة هاتـني البيضتـني ووضعهمـا مع بيض 

دجاجـة لكي تفقس معاً، وبعد أن فقس البيض عاشـت 

األوزتان مع الدجاج . ويف يوم من األيام اقرتبت الدجاجة 

مـع أبنائها من حوض للمياه، فقفـزت األوزتان إىل املياه 

وأخذتـا بالعوم بـدون أي تدريب مسـبق، فقال  صاحب 

الدجاجة «ابن الوز عوّام».
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع من املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
محتاجـة كلـش إلـك يـيل شـاغل انـت الفــكـر 
محتاجـة إلـك مـو حجـي وارتـاح مـن يـنذكـر 
هنّيالـه مـن كابلـك يـا أحـىل صـورة شـــــعر 
محتاجـة إلـك مـا تجـي مـا باقـي يش بالعمـر
اعتــــذر آنـه  زعـالن  الزّعـل  ليـش  زعـالن؟ 
عطـر نحـري  صريعـىل  لخاطـري  ارجـع  بـس 

صـري عـىل جفنـي كحـل حلينـي بـني السـمـر 
الجمــر طفـايل  مـا  بـس  الّدمـع  ذرف  تعبنـي 

ينفجـــــر  ال  خـويف  ويـا  داخـيل  يف  بـركان 
شـو مأخـرك مـا تجـي مـا ظـل إلـك كل عــذر
بــدر وأصبـح  كمـل  أي  كمـل  جرحـك  أهـالل 

يـرس  مـو  عـرس  حّبـك  اتعبـت  حيـل  صدكنـي 
وشـكــــثر  شـكثر  بيـك  وتوّسـلت  اترجيـت 
أمـــــر  لهـل  وجربتنـي  الرجـه  بيـك  فـاد  مـا 
مـا بعـد أضلـن شـهد خلّيـك مّنـي حــــــــذر 
غـدر طبعـك  أنـت  كـول  تسـتحي  ال  واحجيهـا 

حّبـك تحّيـة صبـح مـا تلفـض بالعصــــــــر 
الهجـر صـار  عـادي  يش  تـرد  ال  وبعـد  روح 
 الـيل ماعـرف معنـى العشـك مابعد أحطلـه كدر
 جانـت درجتـك ألـف بـس هّسـه صـارت صفـر

1260 - سقوط حلب يف يد التتار، وهي أول مدينة 
شامية تواجه الغزو املغويل بعد سقوط بغداد.

1479 - السلطان محمد الفاتح يجرب إمارة البندقية 
بناء  انسحبت  والتي  إسطنبول  توقيع معاهدة  عىل 
عليها  وفرضت  العثمانيني  حرب  من  رشوطها  عىل 

غرامات الحرب وجزية سنوية.
1890 - افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمرص.

اتصال  أول  يفتتح  بيل  جراهام  ألكسندر   -  1915
هاتفي عرب قارة أمريكا الشمالية.

1919 - تأسيس عصبة األمم.
عىل   8.3 بقوة  بتشييل  تشيالن  يف  زلزال   -  1939
مقياس ريخرت يخلف 28000 قتيل، وهو أحد أخطر 

زالزل العالم.
املتحدة  الواليات  عىل  الحرب  تعلن  تايالند   -  1942
واململكة املتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها 
مع اليابانيني الذين وعدوه بإعطاء تايالند جزء من 

أرايض الصني وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
اإلسماعيلية  مدينة  يقتحمون  اإلنجليز   -  1952
املرصية، ورجال الرشطة املرصية يرفضون تسليم 
أسلحتهم، وأدى ذلك إىل وقوع معركة باإلسماعيلية 
قتل فيها 50 جندي مرصي وأصيب 80 آخرين وأرس 

الباقون.
1971 - عيدي أمني يطيح بميلتون أوبوتي بانقالب 

يف أوغندا.
اليابان  بني  صلح  اتفاقية  عىل  التوقيع   -  1972

واالتحاد السوفيتي تضع حًدا لعداء دام ربع قرن.
1975 - زلزال يف تايوان، وهو باألصل زلزالني متتالني 
األول بقوة 7.5 عىل مقياس ريخرت والثاني 7.0 عىل 

مقياس ريخرت.
الرئيس املرصي محمد أنور السادات يبلغ   - 1980

هيئة األمم املتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء 
بني مرص وإرسائيل.

1991 - تحرير جزيرة قاروه الكويتية من الجيوش 
العراقية، لتكون أول أرض تحرر من الغزو العراقي.

أخاه  يعزل  طالل  بن  الحسني  األردن  -ملك   1999
األكرب  نجله  ويعني  العهد،  والية  من  الحسن  األمري 

األمري عبد الله خلًفا له.
ريخرت  مقياس  عىل   6.4 بقوة  كولومبيا  يف  زلزال 

يؤدي إىل مقتل 1185 شخصا عىل األقل.
شاحنتني  تمنع  اإلرسائيلية  الرشطة   -  2000
الرتميم  أعمال  تحتاجهما  أولية  بمواد  محملتني 

الجارية يف املسجد األقىص من الدخول إىل املسجد.
مقياس  عىل   5.0 بقوة  الفلبني  يف  زلزال   -  2006

ريخرت.
2010 -سقوط طائرة ركاب إثيوبية يف البحر األبيض 
وقت  بعد  وذلك  اللبنانية  السواحل  قباله  املتوسط 
قصري من إقالعها من مطار رفيق الحريري الدويل يف 

بريوت برحلتها املتجهة إىل أديس أبابا.
تنفيذ حكم اإلعدام بحق وزير الدفاع العراقي األسبق 
عيل حسن مجيد الشهري بعيل الكيماوي بعد صدور 
وإبادة  قتل  جرائم  يف  بحقة  باإلعدام  أحكام  أربع 

جماعية.
بيوم  سميت  مرص،  يف  شعبية  -احتجاجات   2011
الغضب وذلك تنديًدا بتدني األجور وارتفاع األسعار 
بإصالحات سياسية، وتطورت  واملطالبة  والبطالة، 
25 يناير للمطالبة  األحداث بعد ذلك إىل اندالع ثورة 

بإطاحة الرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.
نجيب  يكلف  سليمان  ميشال  اللبناني  الرئيس 
ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله عىل 

68 صوًتا يف االستشارات النيابية.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

تبـدو اليـوم حساسـا جـدا وتـيسء فهـم بعض 
زمالئـك. تحاول اليوم أن تسـتغل ذكاءك وعقلك يف 
ابتكار أفكار جديدة حتى وإن كان ذلك يتطلب منك بذل 
جهد أكرب. ربما يحفـزك ذلك الحماس عىل االطالع عىل 

أفكار وآراء اآلخرين والتعبري عن آرائك دون خجل.

ال تتعجب اليوم إذا وجدت نفسك نشيطا وأكثر 
حيوية بعد استيقاظك من النوم. حاول أن تؤجل 
تحقيـق بعض األحـالم هذه األيـام قبـل أن تواجه 
العالـم. أنـت عبقـري اليـوم وربما تفكـر يف أمور غري 
تقليدية وغريبة، ولكـن ال تعتقد أن هذه األمور يمكنك 

تحقيقها عىل أرض الواقع.

يوم غري مناسب للسفر خاصة عن طريق الجو. ربما 
تواجهك بعض التأجيالت يف رحالتك وربما تفقد أمتعتك. 
للتخطيط ألي  أيضا غري مناسب تماما  اليوم  أن هذا  كما 
أخرى  وبدائل  اختيارات  امامك  ذلك  من  الرغم  وعىل  رحلة، 
الرضوري  من  كان  وإذا  السفر.  عن  بعيدا  نفسك  عن  للرتفيه 
جدا اليوم السفر عرب الجو، ننصحك بأن تكون يف املطار يف وقت 

مبكر جدا.

هنـاك أكثر مـن مسـؤولية وأكثر مـن مهمة 
تجعلك مشغوال طوال اليوم، ولكن عىل الرغم من 
ذلك ال تكف عن التفكري يف أحالمك ومسـتقبلك. عىل 
الرغـم من أنـك تفكر يف االنتقال إىل مـكان جديد، لكنك 

من املهم اإليفاء بوعودك القديمة. استغل وقتك.

لديك اليوم فرصة غري متوقعة للسفر ملكان بعيد عىل 
نفقة شخص ما. ربما تتعرف عىل أحد األشخاص اليوم 
من خالل بعض املؤتمرات أو الندوات التي تحرضها. هل 
أنت مدرس أو محارض؟ إذا كنت بالفعل تدرس يف املدارس أو 
مكان  يف  محارضة  إللقاء  الوحيدة  فرصتك  فاليوم  الجامعات، 
التي  املواد  كل  بتحضري  وقم  استعد  قبل.  من  تزره  لم  مميز 

تحتاجها وانطلق.
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كان  عرش  والثامن  عرش  والسابع  عرش  السادس  القرون  =طوال 
املشاكل  من  سلسلة  ملعالجة  التبغ  يستخدمون  االوروبيون  االطباء 
الصحية مثل الصداع وتسوس االسنان والتهاب املفاصل وحتى رائحة 

الفم الكريهة. 
=يتعامل التايالنديون مع الفيل االبيض عىل انه حيوان مقدس.

منصات  اخرتع  الذي  هو  (األب)  بوش  جورج  األمريكي  =الرئيس 
التنقيب عن النفط يف املياه العميقة. 

=سم افعى الكوبرا قوي للغاية اىل درجة ان من يلمسه لبعض الوقت 
يصاب بنوبة إغماء حادة. 

=علم دولة الفلبني هو العلم الوحيد يف العالم الذي يتغري ترتيب لونيه 
الحرب  الدولة ففي حال  التي تعيشها  السالم  او  الحرب  لحالة  وفقا 
يكون اللون االحمر يف االعىل واللون االزرق يف االسفل اما يف حال السلم 

فيكون الوضع معكوسا. 

ال تقلق من املسـتجدات التـي تحدث لك اليوم. ربما 

تسـلك الطريق الصحيح فكن مبتسـما. تختار دائما 

الطريق الصحيح يف الوقت املناسب. ال داع اليوم للشعور 

بالندم أو الخجل بسبب األمور التي حدثت لك يف املايض. حّول 

تجاربك السلبية إىل دروس وعرب من أجل مستقبل أفضل.

ننصحـك بـأن تكـون عاطفيـا اليـوم وتهتـم 
باألمـور املحببة إليك. بدال مـن أن تتناول أنواعا 
مختلفـة من األطمعة يف وجبة واحـدة، قم باختيار 
نوع أو نوعني من األطعمة املفضلة إليك. يمكنك تناول 
كميـات أخرى يف أوقات الحقة. ال تجعل أحدهم يفرض 

عليك تناول طعام ال تحبه.

اليـوم هـو أحد األيـام التي تشـعر فيهـا أنك 
لديك قـدرة عىل النهوض والتفكـري يف عواطفك 
بطريقة عقالنية. حبـك للحرية ليس املقصود منه 
التعامل مع كل األمور العاطفية املتأزمة، لذلك ال تزعج 
نفسـك وتكرر املحاولة. عليك أن تحذر من هؤالء الذين 

يسببون لك املشاكل.

مفيدة  ثمارا  تعطي  جهودك  أن  جيدا  وتلمس  ترى 
ووافرة، وأن تعبك لم يضع سدى، ال داع إىل تقلب املشاعر 
تزامن  يسببها  عابرة  ضغوط  مجرد  ألنها  الحبيب،  تجاه 
املشكالت  اختالق  إىل  داع  فال  املتنوّعة،  واملسؤوليات  الواجبات 
الرياضية،  األندية  أحد  يف  اليومي  نشاطك  عىل  ثابر  واألزمات. 

وحاول املحافظة عىل جدول تناول الطعام بانتظام.

كنت تشـعر خالل الفرتة املاضية بالتشـاؤم عند التفكري 
يف مسـتقبلك ولكن اليوم ستتغري مشـاعرك تماما وتشعر 
بالرسور والبهجة وتحاول جاهدا أن تحقق لنفسـك مستقبال 
ناجحـا ومرشقا. ربمـا تبدأ مرشوعا جديدا اليـوم. عىل الرغم من 
أنـك حريص عىل اتخاذ هذه الخطـوة إال أن علماء الفلك ينصحونك 
بالـرتوي حتى تبحث املرشوع من جميع جوانبه وتفحص الحقائق 

وتعيد تقييم النتائج.

مـن هو أكثر شـخص فضوليا يف جريانـك؟ من هو 
الجـار الذي تندهش عندما تـرى ترصفاته؟ حاول أن 
تهدأ ألن هذا الشخص يثري غضبك. كن شجاعا واستقبل 
هـذا الشـخص يف منزلك ورحب به. ربما تكتشـف يف النهاية 
أن هذا الشـخص محبوب جدا وربما العكس ولكن حاول أن 

تتعرف عليه عن قرب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

حياتك تحتاج إىل بعض األفكار الخيالية لتغيري 
الروتـني اليومي اململ. هل تفكر يف شـخص ما 
اليـوم؟ ال تعتمد عىل أي شـخص وال تظـن أنه قد 
يقـوم بعملك بدال منـك. تخلص من هـذه الفكرة وقم 
بتحديد أهدافك بنفسك حتى تكون مستعدا عندما تجد 

نفسك أمام اختيارات متعددة.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1سندريال الشاشة ماتت يف 

ظروف غامضة يف لندن.
سـوري  وممثـل  2مطـرب 
o مـن أغنياته يا بنات املكال

للنفي
 o 3الحيوان يميش يف األرض

مستغرقون يف سبات
4نصف أرسة o من آلت إليه 

الوصاية.
5سيدة الشاشة العربية.

6ثلثا تخت o مصباح
ثيـاب   o قميـص  7نصـف 

بالية.
 o 8عـدم قـدرة عىل النـوم
نصف عابر o ضمري متكلم.

9ممثـل ومخـرج مرسحي 
وسينمائي راحل ترك الطب 
 o البيطـري مـن أجـل الفن

أخطأ
10ممثل ومرسحي مرصي 
راحل عمل سـنوات مخرجا 

يف اإلذاعة الربيطانية

افقي
مـن   o بحريـة  1مركبـات 
التناسـلية  النبات  أعضـاء 

(جمع).
2وعد يحافظ عليه o واضح 

ومعلن.
كافـة  مـن  يكتـب  3مـا 
املعلومات عـن موضوع أو 

حدث ما oمن األطراف
4حيوان ضخـم الحم يحب 
العسـل o شـقيقة o نصف 

بدري
5مـن مـدن مـرص o رست 

وهنئت.
6نصف ساحر o سال o من 

الشهور امليالدية.
7متشـابهة o مـن الظهـر 
عليـه  توضـع   o فصاعـدا 

األشياء.
8الحكواتي (معكوسة).

9أدوية مضادة (معكوسة) 
o رسيع الغضب.

10فنانـة مرصيـة راحلـة 
ملعـت كراقصـة مـع فريد 

األطرش.
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وكرم  آرتشيل  هاندا  الثنائي  تعايف  بعد 
بوسني من عدوى فريوس كورونا، تصّدر 
اسم كل منهما تريند تويرت يف تركيا قبل 
ساعات بعد شائعة حمل هاندا التي أثارت 
جدالً واسعاً عرب مواقع الصحافة الرتكية 
الكثري  يف  ميديا.تردد  السوشيال  ووسائل 
من املواقع اإللكرتونية الرتكية أن الثنائي 
هاندا آرتشيل وكرم بوسني بطيل املسلسل 
الرتكي الشهري «أنت اطرق بابي» يستعدان 
ملرشوع فني جديد يجمعهما خالل املوسم 
لحني  تفاصيله  يعلنا  لم  ولكن  القادم، 
الجهة  وبني  بينهما  التعاقدات  انتهاء 
املنتجة.ولكن املؤكد الذي ذكرته الصحف 
حالياً  يجري  بوسني  كرم  أن  الرتكية 
مفاوضات مع منصة ديزني بلس ليكون 
بطل مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان 
لبطولته  والذي رشح  الدنيا»  «بيني وبني 
أن  عىل  نور،  وحفصة  أوزدمري  ديميت 
يكون بداية تصويره يف مارس املقبل.أما 
الرتكية  الصحف  عرب  انترش  الذي  الخرب 

ديميت  غضب  فهو  اإللكرتونية،  واملواقع 
ألعمالها  اإلدارية  الرشكة  من  أوزدمري 
أيضاً  آرتشيل  هاندا  أعمال  تدير  والتي 
الجديدة  األعمال  معظم  عرضت  حيث 
عىل هاندا خالل الفرتة املقبلة، األمر الذي 
إىل  هاندا  نزلت  أن  كثرياً.وبمجرد  أزعجها 

أحد شوارع تركيا فور شفائها من عدوى 
وسائل  كامريات  إليها  تسارعت  كورونا، 
أزمة  عن  لسؤالها  واإلعالم  الصحافة 
الغرية بينها وبني ديميت األمر الذي نفته 
هاندا بلباقة وسارعت إىل سيارتها مربرة 

بسوء الطقس البارد.

واملحافظات  املناطق  من  مشرتكاً   ١٥
العرض  إىل  تأهلوا  املختلفة،  العراقية 
آيدول»  «عراق  برنامج  من  األول  املبارش 
قطع  مشرتكون  العراق»..   MBC» عىل 
بعضهم مسافات بعيدة من أجل املشاركة 
يف الربنامج، وتحقيق حلمهم الفني وسعياً 
عىل  الحصول  وبالتايل  باللقب،  الفوز  وراء 
ريكوردز»  «بالتينوم  إنتاج مع رشكة  عقد 
عىل  إحداهما  وتصوير  أغنيتني  لتسجيل 

طريقة الفيديو كليب. 
تجارب  يف  كانت ميس عنرب حارضة  وكما 
قبيل  للمشرتكني  معنويات  تعطي  األداء، 
وإثر  اللجنة  أمام  لالمتحان  دخولهم 
يف  أيضاً  موجودة  كانت  فقد  خروجهم، 
وترحب  لتستقبلهم  األول،  املبارش  العرض 
باللجنة الثالثية املؤلفة من حاتم العراقي، 
مهند  ورافق  نبيل..  وسيف  رياض  رحمة 
قبيل  الكواليس،  من  املشرتكني  املرسومي 
عنرب  وكشفت  املرسح.  عىل  ظهورهم 
استبعاد  ستشهد  الحلقة  نهاية  أن  عن 
أقل  عىل  لحصولهما  املشرتكني  من  اثنني 
إىل  مشرية  الجمهور.  من  تصويت  نسبة 

عىل  نصية  رسائل  عرب  متاح  التصويت  أن 
 MBC أرقام مخّصصة للبلدان، وعىل تطبيق
مشرتكني  ثالثة  وقف  وبالفعل،   .VOTE
دائرة  يف  تصويت  نسبة  أقل  عىل  حصلوا 
حكيم،  زهور  املسار،  محمد  وهم  الخطر، 
محمد  أن  عنرب  أعلنت  ثم  سالم،  وسليم 

سينتهي  َمن  هما  حكيم  وزهور  املسار 
سالم  سليم  وأن  الربنامج،  يف  مشوارهما 

سينضم إىل زمالئه مجدداً.
محبوب   -IRAQ IDOL» برنامج  وُيعرض 
العراق» عىل «MBC العراق»، كل ليلة جمعة 

يف تمام الساعة ١٠ ليالً بتوقيت بغداد. 

CÚ‹Ìái@‚cD@Âfl@ÜÏ€Ï∑@÷åãm@aãiÏí@bÿ„bÌãi
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رزقت املمثلة الهندية، بريانكا شوبرا، 
بمولودها األول من زوجها املغني 

الذي  األمريكي، نيـك  جوناس، 
سـنوات،  بعـرش  يصغرهـا 
وجرت الوالدة عـن طريق أم 

بديلة.
حيث اسـتقبل نيـك جوناس 
بريانكا  (٢٩ عاما)، وزوجته 

تشـوبرا (٣٩ عاما)، طفلتهما 
األوىل قبل ١٢ أسـبوعا من موعد 

الوالدة الطبيعيـة، ووصلت الطفلة 
األسـبوع  يف  وكانـت  للزوجـني،  األوىل 

السـابع والعرشيـن مـن نموهـا، إىل مستشـفى 
بجنوب والية كاليفورنيا األمريكية، حيث ستبقى 

باملستشـفى حتـى تنمـو أكثـر وتصبح 
بصحة جيدة بما يكفي للعودة بها إىل 

لوس أنجلوس مع والديها .
وأعربـت شـوبرا عـن سـعادتها 
بقـدوم مولودهـا األول (فتـاة)، 
وقالت عرب حسـابها الرسمي يف 
موقع «إنسـتغرام»: «نحن نؤكد 
بسـعادة غامـرة أننـا اسـتقبلنا 

طفلنا األول بواسطة أم بديلة».
قـال   ،«DailyMail» موقـع  ووفـق 
مصـدر مقرب من الزوجـني إنهما كانا 
يرغبـان يف إنجـاب طفل معا مـن قبل، لكن 
جداولهمـا املزدحمـة وانشـغالهما يف العمل كان يعيق 

عليهم تحقيق ذلك.

الفنانـة املرصيـة مـي  كشـفت 
عـز الدين عنانضمامهـا لتطبيق 
التواصـل (تيك توك) للفيديوهات 
الكوميدية، وظهر أول أعمالها عىل 
التطبيـق فيديو كوميدي لجريمة 

«رضب وتسميم الزوج».
ونـرشت مـي أّول مقطـع فيديو 
عـىل  شـاركته  التطبيـق  عـىل 
حسـابها الخـاص عـرب تطبيـق 
(انسـتغرام)،  الصـور  تبـادل 
وعلقت عليـه: باكـورة أعمايل يف 

تيك_تـوك دي هتبقي ظييييطة.. 
اضحك_لتنىس_همومك_وتـوكل_

عىل_الله».
بجملـة  الفيديـو  مقطـع  وبـدأ 
«جوزك مات إزاي؟»، لَرتد مي عز 
بالقول: «مسموم!!»، ومن  الدين 
ثم يسـألها املتحدث يف املقطع: « 
والكدمات إىل عىل وشه دي بتاعت 
إيـه»، لتجيـب: «مكانـيش عايـز 
يبلع السـم»، ما أثار تفاعل كبري 

بني متابعيها.

ÂÇbé@ã�fl

امللعون  البارد  الزمن املظلم  الفوازير والطالسم، ويف هذا  عرصنا عرص 
تكون السياسة قد ارتدت طاقية اإلخفاء والساسة وضعوا عىل وجوههم 

قناع الخطابات املزيفة بألسنة تجيد كل اساليب الخداع والتضليل.
واحدة من اكرب الفوازير تعقيدا، ومن أكثر الطالسم رضرا لعموم الشعب 
هي محنة الكهرباء التي جلبت الهم والغم اىل النفوس، وجعلت الشعب 
الدوالرات  مليارات   ، املخيف  املرعب  الطلسم  هذا  أرسار  فك  يف  حائرا 
رصفت وأخرى رسقت من أجل ان ينعم الشعب بربكة الكهرباء، عرشات 
الترصيحات الرنانة والطنانة خرجت من ألسنة ال تعرف الصدق وهي 
دائرة  انفلت من  بعضها  كاذبة  الكهرباء، وعود  تبرش بوصول مكرمة 
املعقول وراح يبرش بتصدير الكهرباء العراقية الوليدة اىل ارجاء العالم 
كانت  وبعضها  القاتل،  والربد  الدامس  الظالم  من  يعاني  الذي  املتمدن 
متواضعة فاكتفت بزف البرشى اىل الشعب وهي تؤكد عىل ان كهرباء 

العراق للعراقيني متأثرة بالشعار الذي يقول: نفط العرب للعرب.
ايفادات واجتماعات مغلقة ومفتوحة، ورسقات بحجم فجيعتنا تمارس 
يف  الزغاريد  بإطالق  يطالبنا  والجميع  فوقها،  ومن  الطاولة  تحت  من 
أمام  أنفسنا  وجدنا  الغطاء  رفع  وعندما  القادم،  الكهربائي  العرس 
محنة الكهرباء وجها لوجه، وان كل ما قيل كان من باب ذر الرماد يف 

عيون الفقراء واملساكني من شعب العراق.
حفنة مما رصف عىل الكهرباء كان بإمكانها ان تجعل الكهرباء واقفة 
اموال  العراق، ونصف ما رسق من  التحية لشعب  عىل قدميها وتؤدي 
ملعالجة منظومة الكهرباء كان بإمكانه ان يوفر النور والدفء اىل القارة 

االفريقية وصوال اىل بالد الواق واق.
واملاء  التدفئة  انواع  بكل  غارقة  وبيوتهم  السياسيني  كبار  يجتمع 
الساخن والنور الوهاج، وبعد كل اجتماع يبدأ البكاء والرصاخ واالتهام 
واالختالف، وعند العودة اىل بيوتهم يغرقون بالضحك عىل شعب يعيش 
اىل  الفقرية واىل كل ما يمت بصلة  املمزقة واملالجئ والبيوت  الخيام  يف 

الحياة، ومع كل يوم تكرب الفوازير وتتعقد الطالسم.
بلدان تنعم بالكهرباء لم تخرس الكثري، وشعوب َمّن الله عليهم بتوفري 
التيار الكهربائي دون ان تتصدع رؤوسهم بالخطابات الفارغة الجوفاء، 
السياسية  قيافتهم  بكل  السادة  يجتمع  املطلسمة  الفوازير  بلد  ويف 
األكرب  املحنة  من  الشعب  يعاني  بينما  االكرب  الكتلة  مالمح  ليقرروا 

الناجمة عن انعدام التيار الكهربائي.
توفري  عن  عاجزا  دام  ما  إليه  بحاجة  فلسنا  السادة  أيها  النفط  خذوا 
الكهرباء، ال يهمنا َمن سيأتي للجلوس عىل عرش السلطة ما دام سوط 
واحدة  مرة  نسمع  ان  نريده  ما  كل  يلعب عىل ظهورنا،  والظالم  الربد 
التي  والطالسم  الفوازير  أرسار  عن  لنا  ليكشف  بالصدق  يتمتع  لسانا 

اخذت بخناقنا طيلة السنوات العجاف التي أرضعتنا الخيبة واإلحباط.
إىل اللقاء...

@›Ìá‰ßa@áºc
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@|‡èÌ@brÌázm@ãjnÉm@TikTok
fib‡€a@kèÿi@ÂÓ«áj‡‹€

تعمل Tiktok عىل ميزة االشـرتاكات املدفوعة ملنشـئيها والتي ستمكنهم من 
كسب املال من خالل مقاطع الفيديو القصرية الخاصة بهم عىل املنصة، فيما 
لـم تشـارك الرشكة بعد تفاصيل حـول الوقت الذي يمكننـا فيه توقع طرح 
التحديث الجديد أو املبلغ الذي سـيتمكن منشـئو املحتوى من تحصيله، لكن 
التقريـر يف The Verge قـال إن املبدعـني عىل املنصة سـيكونون قادرين عىل 
كسـب املال من خالل املحتوى.ويخترب عمالق التكنولوجيا حالًيا التحديث يف 
-Inst  الواليات املتحدة مع منشئي محتوى محددين، ويبدو أن املنافسة بني
gram و TikTok متقاربة حيث ورد أن السابق يعمل عىل تحديث مماثل.ويأتي 
تأكيـد TikTok عىل االشـرتاك املدفوع بعد أيام من صـدور تقرير بخصوص 
انسـتجرام، وقال إن منصة مشـاركة الصور اململوكـة لرشكة Meta تخترب 
دعًما من شـأنه أن يسـمح للمبدعني عىل املنصة بكسـب املال عرب املتابعني 
املدفوعني.وإذا تم اعتماد هذه امليزة الجديدة، فستكون هذه أحدث خطوة من 
خالل منصة مشاركة الفيديو القصرية ملساعدة منشئيها عىل تحقيق الدخل 
من محتواهم، وكانت االشـرتاكات ”مفهوًما قيد االختبار“، وأنه كان ”يفكر 
 ،“TikTok دائًمـا يف طرق جديـدة إلضفاء قيمة عىل مجتمعنا وإثـراء تجربة

حسبما ذكرت صحيفة Verge نقالً عن املتحدث زاكاري كايزر.

كشـف تقريـر صحفـي عـن أنه 
معرفـة  األشـخاص  وسـع  يف 
إصابتهم بفـريوس (أوميكرون) 
وهو املتحـور الجديد من فريوس 
(كورونـا)، قبـل أن تظهر نتيجة 

الفحص املخربي.
ومع رفـع القيـود التـي فرضت 
ملواجهـة (أوميكـرون) يف أنحـاء 
إنجلـرتا، حذر الخـرباء الجمهور 
مـن أعـراض جديـدة قـد تعنـي 
إصابتهم بسـاللة املتحور الجديد 
20 عارضـا  املعتدلة.وتـم رصـد 
املعتـدل  (أوميكـرون)  ملتحـور 
يعنـي  ممـا  الربيطانيـني،  لـدى 
أن األمـر قد يكون محـريا بعض 
الـيشء ملعرفة متـى يمكن إجراء 
االختبار، ومع ذلك يقول الخرباء: 

”إن عارضـا واحـدا بعينه يمكن 
أن يحذر الشـخص وينبهه بشأن 
إصابتـه بالفريوس قبل أن تظهر 

نتيجة االختبار اإليجابية“.
والعـارض هو التهـاب الحلق، إذ 
إنه أول األعراض التي تشـعر بها 
عندمـا تصـاب بالعـدوى، ولذلك 
يفضـل البقاء يف املنـزل عند هذه 
الحالة وإجراء الفحوص الالزمة.

وبحسب مفوضة الصحة العامة 
األمريكيـة،  شـيكاغو  مدينـة  يف 
التهـاب  فـإن  أروادي،  أليسـون 
الحلق هو العارض األكثر شيوعا 
 (-19 (كوفيـد  باختبـار  للتنبـؤ 
اإليجابـي، وهـذا يعنـي أن عليك 
البقاء يف املنزل، إذا كان لديك هذا 

العارض.

يسمح انستجرام اآلن للمسـتخدمني بعمل ”remix“ أو إعادة خلط ألي 
فيديو عام عىل نظامه األسـايس، واآلن، ستتمكن من إعادة مزج مقطع 
فيديو وسـتكون أيًضا حاًرضا يف الفيديو الجديد، ثم يمكنك نرش الفيديو 
الجديد يف ملفك الشـخيص.وأعلنت منصة مشاركة الصور والفيديو عىل 
تويرت، وقالت الرشكة ”نحب أن نرى مجتمعنا يبتكر مع لحظة ريمكس 
عىل Reels، بدًءا من اليوم، نطرح ميزة يمكنك من خاللها إعادة مزج أي 
مقطع فيديو عام جديد تراه عىل انسـتجرام، ولن تتأثر مقاطع الفيديو 
املنشـورة قبـل هـذا اإلطالق“.ويحتوي انسـتجرام أيًضا عىل إرشـادات 
خطوة بخطوة حول كيفية اسـتخدام امليزة، ولتجربة امليزة التي تسمح 
لك بإعادة مزج الفيديو ونرشه عىل ملفك الشـخيص، وللقيام بذلك، أوالً، 
اخـرت الفيديو الذي تريد إعادة مزجه عىل النظام األسـايس، كما يمكنك 
عمل“remix“ لفيديوهات Reels، ثم اضغط عىل عالمة القطع الرأسـية 

(أيقونة ثالثية النقاط) يف الزاوية اليمنى السفلية من البكرة املؤهلة.
بعـد ذلك، سـرتى خيـار ”Remix This Reel“، وباملثـل، إذا كان مقطع 
فيديو موجوًدا عىل النظام األسـايس، فسـتجد رمـًزا أفقًيا ثالثي النقاط 
يف الزاوية اليمنى العليا من املنشور. انقر فوق ذلك وسرتى خيار ”إعادة 
دمـج هـذا الفيديو“ بـني الخيارات األخرى.وسـيؤدي النقـر فوق خيار 
ريمكس فيديو / ريل إىل تشـغيل الكامريا، واآلن سيظهر الفيديو األصيل 
الـذي تريد إعادة مزجه عىل الجانب األيرس من الشاشـة، ويمكنك أيًضا 
إجـراء تغيريات عـىل الصوت يف Reel ورفع مسـتوى الصوت أو خفضه 

أيًضا.. يمكن أيًضا إضافة التعليقات الصوتية.

يعتـرب سـم العقـارب مـن أخطـر 
بهـا  يصـاب  قـد  التـي  السـموم 
األشـخاص، ومن املمكـن أن يهدد 
حيـاة األشـخاص الذيـن يصابون 
بـه، خاصة يف بعض القـرى النائية 
الجافـة  الصحراويـة  واملناطـق 
يف املغـرب، فإنـه يشـكل بالنسـبة 
يمكـن  ثمينـة  مـادة  للباحثـني 

استخدامها يف الصناعة الدوائية.
ومن أجل اسـتخراج هذا النوع من 
السـموم بشـكل آمن، طـور فريق 
من الباحثـني املغاربة مـن جامعة 
الحسـن الثانـي بالـدار البيضـاء، 
جهـازا يمكـن من اسـتحالب سـم 

العقارب دون مخاطر.
وقد تمكـن الباحثـون املغاربة من 
الحصول مؤخرا عـىل براءة اخرتاع 
لهـذا الجهـاز الروبوتـي املخصص 
لالستخراج اآليل للسم من العقارب 
بشـكل رسيع وآمن، عوض اعتماد 
الطريقـة اليدوية التـي تعتمد عىل 
”التحفيز امليكانيكي“، أو ”التحفيز 

الكهربائي اليدوي“.
وقد أظهر استخدام هذا السم الذي 
يحتوي عىل مادة ”كلوروتوكسني“ 
نتائـج واعـدة يف مجـال الصناعـة 
العلمـاء  مـازال  حيـث  الدوائيـة، 
يبحثون عن إمكانية اسـتخدامه يف 
عالج مرض الرسطان، وإنقاذ آالف 
املرىض الذين يعانون من مشـكالت 

صحية مختلفة.
سـم  اسـتخراج  جهـاز  ويقـوم 
الباحثون  ابتكـره  الـذي  العقـارب 
املغاربـة، عـىل تثبيت ذيـل العقرب 
وإرسال شـحنة كهربائية تحفيزه 

عىل إنتاج قطرات من السم.
ويمكـن لهـذا الجهاز الـذي يتكون 
مـن نظـام هوائـي واهتـزازي من 
دون  بعـد،  السـم عـن  اسـتحالب 
الحاجة إىل اللجوء للطرق التقليدية، 
التـي ال تخلو مـن املخاطـر، حيث 
يعمـل عىل تجميـع قطرات السـم 
بشـكل رسيع عـرب شـبكة ناقالت 

آلية ثم تخزينها.
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بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب وال أعز» تضامن 
نخبة من النجوم مع النجمة منى زكي، وكان من بينهم 
جديدة  صورة  نرشت  التي  الغفور  عبد  ريهام  الفنانة 
عرب صفحتها الرسمية عىل موقع التواصل االجتماعي 

للصور والفيديوهات إنستجرام.
برفقة  الصورة  يف  الغفور،  عبد  ريهام  وظهرت 

رائع  «أداء  الصورة:  عىل  وعلقت  زكي،  مني  الفنانة 
كالعادة».

الرسمي  البوسرت  الرازق  عبد  غادة  ونرشت 
للفيلم عرب خاصية ستورى باإلنستجرام 
الفيلم  يا حبيبتي  :»مربوك  وعلقت عليه 

تحفة وأنتي طبعا «.
بجد   «: الرازق  عبد  غادة  وأضافت 
عمرها  طول  زكي  ومنى  تحفة  فيلم 

أستاذة».
ملنى  صورة  بدر  سوسن  ونرشت 
انستغرام،  بموقع  حسابها  عرب  زكي 
فني  تاريخ  «منى،  قائلة:  وعلقت 
جميل، صنعتيه من أول لحظة ظهرتي 
ومالمحك  الحقيقية،  بموهبتك  فيها 
الجميلة، وإيمانك بنفسك وفنك، منى 

زكي املوهوبة، املحرتمة، بحبك».
يف  شارك  الذي  خباز  جورج  ونرش 
الفيلم صورة تجمعه بمنى زكي عرب 
حسابه بموقع التواصل االجتماعي 
Instgram واكتفى بوضع إيموجي 

«قلب» دعما منه ملنى.
املهن  نقابة  دافعت  من جانبها، 
فيلم  عن  املرصية  التمثيلية 
الذي  أعز»،  وال  «أصحاب 
املنصات  إحدى  عىل  يعرض 
تعرض  والذي  اإللكرتونية، 
ملوجة واسعة من االنتقادات 

يف األيام األخرية.
برئاسة  النقابة  وعربت 
«أرشف  املمثل  النقيب 
الواسع  دعمها  عن  زكي»، 
التعبري،  لحرية  والدائم 

وخصوصاً للممثلة منى زكي 
من  األعىل  النسبة  نالت  التي 

االنتقادات.
بالجميع  «نهيب  النقابة:  وتابعت 
بعدم التعرض ألشخاص أعضائها من 
الفنانني ملجرد مشاركتهم يف عمل قد 

يتفق البعض او يختلف عليه».

نجوى  اللبنانية،  الفنانة  اطلقت 
سعر  ارتفاع  بسبب  رصخة  كرم، 
تحدثت  رسالة  ووجهت  الدوالر 

نيابة بعن املواطن اللبناني.
باملدرسة  :“كانوا  كالمها  يف  وجاء 
قبل كل موضوع، يحطولنا عنوان، 
ملا  سؤال!..  الشبع،  العنوان  اليوم 
طلع سعر الدوالر، طارت االسعار، 
االسعار  ظلت  الدوالر  نزل  وملا 

ناكل  نظل  بدنا  اليمتى  لك  طايرة، 
مناسبهم  مش  منا  كتار  بعض، 
رح  ايمتى  الدوالر،  سعر  ينزل 
املصيبة،  بتجمعنا  ايمتى  نشبع، 
نحنا  زال  ما  يشيلنا،  ناطرين  مني 
الضمري  نباع  بعض،  نغرق  عم 
وال  نشبع،  رح  وما  اللرية،  بسوق 
آخرة، ويف  يف  نرحم، وحياتكن  رح 

آخرة“.. الشبع بيلغي الجشع“.
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تخطت أغنية «معليش» الجديدة 
فارس  مرييام  املرسح  مللكة 
قناتها  عرب  مشاهدة  مليوني 

الرسمية عىل يوتيوب .
انطالقاً من رسالة مرييام الفنية 
وتالقح  الحضارات  مزج  وهي 
للجيل  وتقديمها  الثقافات 
وقع  مختلفة،  بصورة  الجديد 
اختيارها هذه املرة عىل الحضارة 
األمازيغية التي دمجتها باللهجة 
لتقّدم  املغربية 
غنية  أ

«معليش» 
املوسيقي  نمطها  التي حملت يف 
املوسيقية  اآلالت  جميع 
وغّنتها  التقليدية  األمازيغية 
باللهجة املغربية لتخاطب جميع 
«معليش»  العربية.أغنية  الدول 
يوسف  وألحان  كلمات  من 
داويس،  حميد  توزيع  العماني، 
ماسترييغ  عادل،  طايف  ميكس 
لندن. Abbey Road Studios يف 

عىل  «معليش»  أغنية  صّورت 
أملانيا  يف  كليب  الفيديو  طريقة 
وتحديداً برلني، من إخراج رشيف 
الكليب  أجواء  تمّيزت  ترحيني.. 
اللوك  أهّمها  متعددة،  بلوكات 
األمازيغي، وقد استوحت مرييام 
الخطوات الراقصة من الفولكلور 
األمازيغي ألداء الرقصة التقليدية 
املخصصة لألغنية التي صّممتها 
راقصني  بمشاركة  بنفسها 
وراقصات من مختلف الدول 

األجنبية.
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