
بغداد/ مصطفى فليح:
بحـث وزير الخارجية، فؤاد حسـني، مع 
نظريه السعودي، االمري فيصل بن فرحان، 
الوضـع املتوتـر يف الخليـج وُسـُبل إبعاد 
الخطر عن املنطقة، فيما اكد حسـني أن 
الحكومة تعمل عىل خلق فرصة ُمناسبة 
للتفاهمات بني طهـران والرياض.وذكر 
بيان لوزارة الخارجيـة تلقته ”الزوراء“: 
ان وزيـر الخارجيَّة، فؤاد حسـني، اجرى 
اتصاال هاتفيا مع وزير خارجيَّة اململكة 
العربيَّـة السـعودّية، األمـري فيصـل بـن 
العالقـات  الجانبـان  وناقـش  فرحـان، 
الثنائيَّة والتعاون والتنسـيق املُشـَرتك يف 
مجال دعم مرشحي الجانبني يف املنظمات 
الدوليَّـة، وأسـباب تأخـر عقـد الجولـة 

الخامسـة مـن املباحثـات السـعودّية-
اإليرانّية، وتم تبـادل وجهات النظر بهذا 
الخصوص . وأضاف: انه تم بحث الوضع 
املتوتـر يف الخليـج ورضورة إيجاد ُسـُبل 
إلبعـاد الخطـر عن املنطقـة وخلق حالة 
استقرار وأمان. ُمؤكداً استعداد الحكومة 
العراقيَّـة أنَّ تلعـب دوراً محوريـاً يف هذا 
املجال.. ويف ختام املباحثات أّكد الوزيران 
عىل رضورة استمرار التواصل خالل هذه 
الفرتة الحساسة من تأريخ املنطقة.وأّكد 
وزيـر الخارجيَّة، فؤاد حسـني، بحسـب 
البيـان: أنَّ الحكومـة العراقيَّة سـتعمل 
بكل ُجُهدها وتسـتثمر جميـع عالقاتها 
من أجل خلق فرصة ُمناسبة للتفاهمات 

بني طهران والرياض.

 بغداد/ الزوراء:
حـــددت وزارة الـصـحـة إجـــازة 
باملتحـور  املـصــاب  املــوظـــف 
الجديد أوميكرون. وقـال مدير تعزيز 
الصحـة يف الـوزارة، هيثـم العبيـدي، 
”هنـاك  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
متابعـة يوميـة وأسـبوعية مـن قبل 
اللجان االستشـارية بشـأن مؤرشات 
الـوبــاء، حيـث تعمـل عـىل رفــع 
التوصيـات إىل اللجنـة العليـا للصحة 
والسالمة الوطنية التخاذ اإلجــراءات 
املـشــددة املناسبة بشـأن السيطرة 
عـىل كـورونــا“. وبــني أنــه ”تـم 
التأكيـد منذ دخــول املوجـة الرابعة 

عىل أنهـا رسيعة االنتشـار والعدوى، 
يوميـا  الوبائـي  املـوقــف  ويشـهد 
تسـجيل إصـابـات بــاآلالف، ومـن 
املـتـوقــع ارتفاعهـا أكـثـر خـالل 
األيـــام املقبلـة“. وأشـار العبيـدي 
إىل أن «مـدة إصابة املريض وشـفائه 
بالسـاللة الجديدة أقرص من سـاللة 
دلتـا، وبالتايل قدمت الـوزارة نصائح 
وتوصيـات بأن تكون إجـازة املوظف 
باملتحور الجديـد أمدها يرتاوح بني ٥ 
ـ ٧ أيـام فقـط، إال يف حـاالت خاصة 
عندما تكون اإلصابة شـديدة بحسب 

الوضع الصحي للمريض».

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الزراعـة، أمـس األحد، 
ملؤتمـر  أساسـية  مرتكـزات  أربعـة 
منظمـة األغذيـة والزراعـة (الفـاو) 
املقـرر انعقـاده اليوم وغـدا يف بغداد، 
فيمـا أعلنـت إعـادة افتتـاح مكتـب 
برنامـج األغذيـة العاملـي بالعاصمة.
وقـال وكيـل وزيـر الزراعـة، مهـدي 
إن  صحفـي:  حديـث  يف  القيـيس، 
”مؤتمـر منظمـة األغذيـة والزراعـة 
(الفاو) املقـرر انعقاده يف بغداد اليوم 

وغدا سـيكون برعاية رئيـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمي، ووزيـر الزراعة 
محمـد الخفاجـي بمشـاركة العراق 
العضو يف املنظمـة وقرابة 30 دولة“.

وأضـاف أن ”املؤتمر ينعقد كل عامني 
تحت اسـم (املؤتمـر االقليمي للرشق 
األدنـى وشـمال افريقيا)“.مبينـاً أن 
”انعقاد املؤتمر رقـم 36 يف بغداد يعد 
انتصاراً لدبلوماسـية العـراق وأهمية 

دوره يف املنظمة الدولية“. 

شفشاون/ متابعة الزوراء:
بعـد إعـالن خـرب وفـاة الطفـل ريـان 
رسـميا، أوضح الديوان امللكي يف بيان: 
أن امللـك محمد السـادس أجرى اتصاال 
هاتفيا مع والدي ريان، وأعرب عن أحر 
تعازيه ألفـراد األرسة كافة، كما أعرب 
عن تقديـره لجهود السـلطات الدؤوبة 
خـالل عمليـة إخـراج ريان مـن البرئ.

وشـغلت عملية إنقاذ ريـان، البالغ من 
العمـر 5 سـنوات، والعالـق يف منتصف 

برئ عمقهـا 60 مرتا وال يتجاوز قطرها 
30 سـم، يف ضواحي مدينة شفشاون، 
بشـمال املغرب، شـغلت العالـم أجمع.

وشـهدت الواقعـة تعاطفـا كبـريا من 
جميع أنحاء العالم، حيث نرش مغردون 
عىل موقع التواصل االجتماعي ”تويرت“ 
بتدوينـات  وأرفقوهـا  الطفـل  صـور 
بلغـات مختلفـة، ودشـنوا العديـد من 
الهاشـتاغات.وقىض الطفـل نحو 100 
سـاعة داخـل حفـرة ضيقـة يف البرئ، 

عانى خاللها من نزيف يف رأسـه بسبب 
ارتطامه بالصخور أثناء سـقوطه، كما 
أظهـرت املعاينات الطبيـة التي أجراها 
الفريـق الطبـي الـذي دخـل إىل النفـق 
السـتخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني 
من كسـور يف الرقبـة والعمود الفقري.

وترقب املاليني يف املغرب والعالم العربي 
نهاية سـعيدة ملحنة الطفل الذي جلبت 
قصتـه تعاطفـا دوليـا واسـعا، لكـن 
شاءت األقدار أن يلفظ أنفاسه األخرية 

وحيـدا قبل وقت قليـل من وصول فرق 
اإلنقاذ إليه.من جهتها، كشـفت جريدة 
”الوطن“ ن أن الطفل تويف يوم الجمعة 
تقريبا، ولكن كان هناك تكتم عىل الخرب 
وبقي يف إطار البرئ فقط ومن هم حوله.
وأوضحـت أن األمل فقد وتم التكتم عىل 
خـرب الوفاة واسـتكملت أعمـال الحفر 
واإلنقـاذ حتـى أخـرج ونقـل بسـيارة 
اإلسـعاف، ليعلن الديوان امللكي املغربي 

بشكل رسمي عن وفاته الحقا.

بغداد/ مصطفى العتابي:
قـررت املحكمـة االتحاديـة، امس األحـد، إيقاف 
إجراءات انتخاب هوشـيار زيباري ملنصب رئاسة 
الجمهوريـة مؤقتـاً، فيما نفت الدائـرة القانونية 
يف مجلـس النـواب اصدارهـا بيانا بشـأن جدول 
اعمال جلسـة انتخاب رئيس الجمهورية.وجاء يف 
قـرار املحكمة الذي تلقته «الـزوراء»: انها «قررت 
ايقاف اجراءات انتخاب (هوشـیار محمود محمد 

زيباري) ملنصـب رئيس الجمهوريـة مؤقتا لحني 
(١٧اتحادية/٢٠٢٢)».واضافت  الدعـوی  حسـم 
ان «القـرار صـدر باألكثريـة يف ٩/ رجب/ ١٤٤٣ 
هجريـة املوافـق السـادس من شـباط الحايل».يف 
غضـون ذلـك، نفت الدائـرة القانونيـة يف مجلس 
النواب إصدارها بياناً بشأن جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية.وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 
يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إن» الدائرة القانونية يف 

مجلـس النواب تنفي صدور بيان او ترصيح منها 
مفـاده عـدم تأثري االمـر الوالئي الـذي صدر عن 
املحكمة االتحادية العليـا اليوم عىل جدول اعمال 
جلسـة مجلس النـواب الخاصـة بانتخاب رئيس 
الجمهورية».ودعـت الدائـرة «وسـائل االعالم اىل 
تحـري الدقة واسـتقاء املعلومـات والبيانات من 
مصادرهـا الرسـمية املخولة يف مجلـس النواب».
وكانت االمانة العامة ملجلس النواب اعلنت، رسميا، 

اكتمـال جميـع االجـراءات واالسـتعدادات لعقد 
جلسـة انتخاب رئيس الجمهوريـة اليوم االثنني.

كمـا اعلنت الدائـرة االعالمية ملجلـس النواب عن 
جدول اعمال جلسـة اليوم االثنني.وذكرت الدائرة 
يف بيـان تلقته «الزوراء»: ان جدول اعمال جلسـة 
اليـوم االثنـني تتضمن تاديـة اليمني الدسـتورية 
لبعض النواب وانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة 

ان الجلسة ستعقد يف الساعة ١٢ ظهرا.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس التونيس، قيس سـعّيد، 
حل املجلس األعـىل للقضاء، معتربا أنه 
يخدم أطرافـا معينة بعيدا عن الصالح 
«هـذا  أن  سـعّيد  رأى  وفيمـا  العـام، 
املجلـس أصبحـت تبـاع فيـه املناصب 
بل ويتم وضع الحركـة القضائية بناًء 

عـىل الوالءات»، اعترب يوسـف بوزاخر، 
يف  للقضـاء  األعـىل  املجلـس  رئيـس 
تونـس، أن قرار الرئيـس بحل املجلس 
غـري قانوني ومحاولـة لوضع القضاء 
«يف مربـع التعليمات» الرئاسـية. وقال 
الرئيـس التونـيس قيس سـعّيد، خالل 
زيارة إىل مقـر وزارة الداخلية: «ليعترب 

هـذا املجلس نفسـه يف عـداد املايض». 
مشـريا إىل أن «هـذا املجلـس أصبحـت 
تبـاع فيـه املناصـب بـل ويتـم وضـع 
الحركة القضائية بنـاًء عىل الوالءات».

وتابع سـعّيد، الذي أعلـن يف ٢٥ تموز/ 
يوليـو تعليـق أعمـال الربملـان وإقالة 
رئيـس الحكومـة وتـويل السـلطات يف 

البـالد: «سـنعمل عـىل وضع مرسـوم 
مؤقت للمجلس األعىل للقضاء»، مؤكدا 
أن «أمـواال وممتلـكات تحصـل عليها 
عدد مـن القضـاة املليـارات املليارات، 
هـؤالء مكانهـم املكان الـذي يقف فيه 

املتهمون».
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بولندا/ متابعة الزوراء:
بـدأت تعزيـزات أمريكيـة إضافيـة قوامهـا 
3 آالف جنـدي بالوصـول إىل بولنـدا يف إطـار 
طمأنـة الحلفـاء القلقني من التوتـر الرويس 
– األوكرانـي، وتضاف هذه القـوات إىل 8500 
جنـدي وضعهم الرئيـس األمريكي جو بايدن 
يف حالة تأهب نهايـة كانون الثاني/يناير. إىل 
ذلك، نقلت تقارير االسـتخبارات األمريكية أن 
روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق 

ألوكرانيـا، وأنـه بات لديهـا بالفعل %70 من 
القـوة الالزمـة لتنفيـذ عملية كهذه.وأشـار 
ناطـق باسـم الجيـش البولنـدي إىل أن نقـل 
التعزيزات األمريكية إىل بولندا يف إطار طمأنة 
الحلفاء القلقني من التوتر الرويس - األوكراني 
”قد بدأ“.وتابع الناطق امليجور برجنيسـالف 
ليتشينسكي: ”وصلت طالئع الجنود إىل مطار 

يسيونكا“ يف جنوب رشق البالد. 

القاهرة/ الزوراء:
رحب األمني العـام لجامعة الـدول العربية، أحمد أبو 
الغيـط، بقرار قمة االتحاد األفريقـي تجميد عضوية 
إرسائيل بصفـة مراقب لدى املنظمة، مشـددا عىل أن 
هذا القرار يعد بمثابة ”خطوة تصحيحية“ تتسق مع 
املواقـف التاريخية لالتحاد األفريقي الداعمة للقضية 
بيـان:  يف  العربيـة،  الجامعـة  الفلسـطينية.وذكرت 
”رحب السـيد أحمـد أبو الغيط األمـني العام لجامعة 
الدول العربيـة بالقرار الذي اتخذتـه القمة األفريقية 

املنعقـدة اليـوم 6 شـباط/فرباير الجـاري يف أديـس 
أبابـا، وذلك بتجميـد عضوية إرسائيـل كمراقب لدى 
االتحـاد األفريقي، عقب انضمامها يف آب/أغسـطس 
2021 لالتحاد بصفة مراقب بناًء عىل قرار من رئيس 
املفوضية“.وأكـد البيـان ”أن قـرار تجميـد عضويـة 
إرسائيـل لـدى االتحاد األفريقـي يعـد بمثابة خطوة 
تصحيحيـة، وتأتـي اتسـاقا مـع املواقـف التاريخية 

لالتحاد األفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
الكردسـتاني  الوطنـي  االتحـاد  اكـد 
صالـح،  برهـم  برتشـيح،  تمسـكه 
ملنصـب رئيس الجمهوريـة، مؤكدا انه 
االقرب لتويل املنصب، وفيما رجح عدم 
انعقـاد جلسـة اليوم النتخـاب رئيس 
الجمهوريـة، رأى ائتالف دولة القانون 
أن تفسـري املحكمـة االتحاديـة االخري 
غـرّي مفهـوم الكتلـة االكرب وسـيعيد 

النظر بخارطة التحالفات السياسية.
الوطنـي  االتحـاد  عضـو  وقـال 
الكردسـتاني، طارق جوهر، يف حديث 
االنسـداد  مرحلـة  ان  لـ“الـزوراء“: 
السـيايس التـي يمـر بها البلـد لن تتم 
املفاوضـات  دون  مـن  معالجتهـا 
والحوارات ال سـيما بعد قرار املحكمة 
االتحادية بشـأن الكتلـة االكرب عددا يف 
الربملان. الفتا اىل: ان موضوع تسـمية 
املناصـب ال يتعلق فقط باالتحاد وإنما 
هو جزء مـن العملية السياسـية التي 
من املفرتض أن يتـم التوافق واالتفاق 
القـوى  بـني  خارطتهـا  رسـم  عـىل 
السياسـية املمثلـة للمكونـات، كردية 
وشـيعية وسنية.واشـار اىل: ان هناك 
تعمقاً يف الخالفات سواء كانت يف البيت 
الشـيعي أو الكـردي، وبـدأت العملية 
بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، 
ويفرتض أن ينتخب رئيس الجمهورية 

يف السابع أو الثامن من شباط الجاري 
قبـل تكليفه ملرشـح رئاسـة الـوزراء 
لتشـكيل حكومـة جديـدة خـالل 30 
االتحاديـة  املحكمـة  أن  يوماً.وتابـع: 
شددت عىل وجوب ان يحظى التصويت 
يف جلسـة انتخاب رئيـس الجمهورية 

بوجود نصاب ثلثي العدد الكيل ألعضاء 
مجلس النواب، وهذا خلـق جواً جديداً 
للعملية السياسـية، ويف حال قوطعت 
الجلسـة من جزء أكرب من الثلث فإنها 
حصـول  جوهـر  تعقد.واسـتعبد  لـن 
نصاب قانوني بجلسـة اليـوم، مؤكدا: 

ان االتحاد الوطني متمسـك بمرشحه 
برهم صالح، ونرجح أن يفوز مرشحنا 
يف الجولـة الثانية التـي تتطلب أصوات 
نصف الحارضين للجلسة، وليس ثلثي 
أعضاء الربملان كما يف الجولة األوىل.من 
جهته، قال عضو ائتالف دولة القانون، 

وائـل الركابي، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان تفسـري املحكمـة االتحادية بشـأن 
الكتلة االكرب وجلسـة انتخـاب رئيس 
الجمهوريـة غـرّي الكثري مـن املفاهيم 
والتحالفـات. مبينـا: ان هذا التفسـري 
سـوف يجعـل التحالـف الثالثـي الذي 
استطاع ان يمرر رئيس الربملان محمد 
الحلبويس يف الجلسة االوىل ال يستطيع 
يف الجلسـة الثانيـة ألنـه اآلن ال توجد 
كتلة أكرب وموضوعها اآلن متوقف عىل 
الحوارات.واضاف: ان عملية التحالفات 
هي التي سـتحدد كيفيـة التوافق عىل 
رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء 
القـادم. مؤكدا: ان العملية السياسـية 
قـد أعيدت اىل التوافقية مرة اخرى بعد 
اىل:  االتحادية.واشار  املحكمة  تفسـري 
ان الحـوارات قائمة وسـتتضح معالم 
هذه الحـوارات بشـكل ادق واوضح يف 
جلسة اليوم االثنني، وهم متفقني عىل 
كل االمور الكتمال النصاب والتصويت 
لرئيس الجمهورية. متوقعا: أنه سوف 
لن يميض النتخـاب رئيس الجمهورية 
يف جلسـة اليـوم لربما يؤجل للجلسـة 
التـي تليها.واكد: ان الحـوارات كفيلة 
يف تحديـد هـذا املوضوع. الفتـا اىل: ان 
االطار التنسـيقي هو االقرب بالتوافق 
مع التيار الصدري لتشـكيل الحكومة 

القادمة .
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بغداد/ الزوراء: 
رتل  حول  توضيحا  االمني  االعالم  خلية  أصدرت 
يف  الخلية  األنبار.وذكرت  يف  العسكرية  العجالت 
بيان: ان بعض مواقع التواصل االجتماعي ووسائل 
مسلح  (فصيل  قيام  عن  أنباًء  تناقلت  اإلعالم 
األنبار دون  إىل  باملقاتلني  يستقدم عجالت مدججة 
هذا  بأن  نوضح  ان  نود  وتابعت:  أوامر عسكرية). 
ألداء  امللتحقني  من  الشعبي  للحشد  تابع  الرتل 
الدورية  إجازاتهم  انتهاء  بعد  مقراتهم  يف  الواجب 
ويف طريقهم إىل قضاء القائم. الفتة اىل: أن الحشد 
الشعبي هو جزء من املؤسسة األمنية والعسكرية، 

وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مجلس القضاء األعىل تشـكيل لجنة 
تحقيقيـة بشـأن اغتيـال القـايض احمد 
السـاعدي بمحافظة ميسـان، وفيما اكد 
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
إرسـال وفـٍد أمنـيٍّ للمحافظـة لإلرشاف 
املبارش عـىل التحقيق وتقديـم تقرير عن 
الوضع األمني، اشـارت وزارة الداخلية اىل 
اتخاذ جملة من اإلجراءات ملعالجة الوضع 
األمني يف املحافظة.وذكر املجلس يف وثيقة 
اطلعـت عليها «الـزوراء»: أنه» تم تكليف 
لجنة قضائية خاصـة للتحقيق يف حادث 
اغتيـال القـايض السـاعدي»، مبينـا أن» 
املعلومات األولية تشـري إىل تقصري متعمد 
يف عدم اتخاذ اإلجـراءات األمنية».اىل ذلك، 
ـه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،  وجَّ
بفتـح تحقيٍق فوريٍّ يف عمليـات االغتيال 
األخرية يف ميسـان ومحاسـبة املقرصين، 
بينما أشار إىل إرسال وفٍد أمنيٍّ للمحافظة 
لـإلرشاف املبارش عـىل التحقيـق وتقديم 
تقرير عن الوضـع األمني.وقال الكاظمي 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إنَّ «محافظة 
ميسـان شـهدت يف اآلونة األخـرية تكراراً 
للعمليـات اإلجراميـة املنظمـة، وآخرهـا 
جريمتـا اغتيـال القـايض الشـهيد أحمد 
فيصل، واغتيال الضابط يف وزارة الداخلية 
الشـهيد حسـام العليـاوي، فضـًال عـن 
جرائم تجارة املخـدرات وبعض النزاعات 
العشائرية املسـلحة».وأضاف أنَّ «سلطة 

الدولة وسـيادة القانون لن تقف سـاكنة 
إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم 
واالسـتقرار، ولـن تذخر القـوات األمنية 
بكل صنوفها جهداً يف سـبيل فرض كلمة 
القانـون وتقديـم املجرمـني إىل العدالة»، 
موجهـاً «بفتح تحقيق فـوري يف عمليات 
االغتيـال األخـرية، ومحاسـبة املقرصين 
ومـن يثبـت تماهلهـم يف أداء واجباتهـم 
أو تقاعسـهم عـن تنفيذ أوامـر القبض، 
ومراجعـة اإلجراءات األمنية والسـياقات 
التي تتابع حركة املجرمني واملشتبه بهم».

وتابـع الكاظمـي، وفقاً للبيان: «أرسـلنا 
وفداً يضـم وزير الداخليـة ورئيس أركان 
الجيـش ونائـب قائد العمليات املشـرتكة 
لغـرض املتابعـة واإلرشاف املبـارش عـىل 
التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع األمني 
يف محافظة ميسـان، وتقييـم اإلجراءات 
وأداء القيـادات األمنيـة بـأرسع وقـت»، 
أن يكونـوا عضـد  اىل  «املواطنـني  داعيـاً 
الدولـة، وسـند قواتهـا األمنيـة يف عملها 
لبسط األمن وترسخ السلم األهيل وفرض 
سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم 
للعدالة ومحاسـبة املقرصين».يف غضون 
ذلك، أعلنـت وزارة الداخليـة اتخاذ جملة 
من اإلجـراءات ملعالجة الوضـع األمني يف 
ميسان، فيما أشارت إىل أن الوضع األمني 
باملحافظـة يحظـى باهتمام مـن رئيس 

مجلس الوزراء.
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بغداد/ الزوراء: 
نفى مرصف الرافدين االنباء التي تحدثت عن وجود ٨٠ الف متقاعد عراقي يتسلمون 
رواتبهم يف القاهرة . وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
هي  القاهرة  يف  رواتبهم  يتسلمون  عراقي  متقاعد  الف   ٨٠ بوجود  تناقله  تم  ما 
معلومات غري دقيقة وغري صحيحة. مشريا اىل: ان املرصف ال عالقة له ولن يتدخل 
بأمور خارج سياق عمله فيما يتعلق باملتقاعدين . واضاف: ان التعامالت البنكية 
البنك  قانون  بموجب  الرخصة  سحب  بسبب  متوقفة  القاهرة  يف  الرافدين  لفرع 
املركزي. مؤكدا: ان البنك املركزي املرصي طالب بزيادة رأس مال فرع الرافدين يف 
القاهرة اىل ١٥٠ مليون دوالر مقابل افتتاحه.واشار اىل: ان االدارة العامة للمرصف 

تدرس املقرتح املرصي مع الجهات املعنية للموافقة عليه او رفضه.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مجلس القضاء األعىل تشكيل لجنة 
احمد  القايض  اغتيال  بشأن  تحقيقية 
وفيما  ميسان،  بمحافظة  الساعدي 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 
للمحافظة  أمنيٍّ  وفٍد  إرسال  الكاظمي، 
وتقديم  التحقيق  عىل  املبارش  لإلرشاف 
تقرير عن الوضع األمني، اشارت وزارة 
اإلجراءات  اتخاذ جملة من  اىل  الداخلية 

ملعالجة الوضع األمني يف املحافظة.
عليها  اطلعت  وثيقة  يف  املجلس  وذكر 
”الزوراء“: أنه“ تم تكليف لجنة قضائية 
خاصة للتحقيق يف حادث اغتيال القايض 
الساعدي“، مبينا أن“ املعلومات األولية 
اتخاذ  عدم  يف  متعمد  تقصري  إىل  تشري 

اإلجراءات األمنية“.
مصطفى  الوزراء،  رئيس  ه  وجَّ ذلك،  اىل 
يف  فوريٍّ  تحقيٍق  بفتح  الكاظمي، 
ميسان  يف  األخرية  االغتيال  عمليات 
إىل  أشار  بينما  املقرصين،  ومحاسبة 
لإلرشاف  للمحافظة  أمنيٍّ  وفٍد  إرسال 
املبارش عىل التحقيق وتقديم تقرير عن 

الوضع األمني.
وقال الكاظمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
اآلونة  يف  شهدت  ميسان  ”محافظة  إنَّ 
اإلجرامية  للعمليات  تكراراً  األخرية 
املنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القايض 
الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط يف 
وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، 
فضالً عن جرائم تجارة املخدرات وبعض 

النزاعات العشائرية املسلحة“.

وسيادة  الدولة  ”سلطة  أنَّ  وأضاف 
هذه  إزاء  ساكنة  تقف  لن  القانون 
السلم  تهدد  التي  النكراء  الجرائم 
األمنية  القوات  تذخر  ولن  واالستقرار، 
بكل صنوفها جهداً يف سبيل فرض كلمة 
العدالة“،  إىل  املجرمني  وتقديم  القانون 
موجهاً ”بفتح تحقيق فوري يف عمليات 
املقرصين  ومحاسبة  األخرية،  االغتيال 
واجباتهم  أداء  يف  تماهلهم  يثبت  ومن 
القبض،  أوامر  تنفيذ  عن  تقاعسهم  أو 
ومراجعة اإلجراءات األمنية والسياقات 
واملشتبه  املجرمني  حركة  تتابع  التي 

بهم“.
”أرسلنا  للبيان:  وفقاً  الكاظمي،  وتابع 
وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان 
املشرتكة  العمليات  قائد  ونائب  الجيش 
عىل  املبارش  واإلرشاف  املتابعة  لغرض 
الوضع  عن  تقرير  وتقديم  التحقيق، 
وتقييم  ميسان،  محافظة  يف  األمني 
اإلجراءات وأداء القيادات األمنية بأرسع 
يكونوا  أن  اىل  ”املواطنني  داعياً  وقت“، 
يف  األمنية  قواتها  وسند  الدولة،  عضد 
السلم  وترسخ  األمن  لبسط  عملها 
األهيل وفرض سيادة القانون؛ من أجل 
ومحاسبة  للعدالة  مجرم  كل  تقديم 

املقرصين“.
الداخلية  وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
ملعالجة  اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ 
أشارت  فيما  ميسان،  يف  األمني  الوضع 
إىل أن الوضع األمني باملحافظة يحظى 

باهتمام من رئيس مجلس الوزراء.

وزارة  يف  واإلعالم  العالقات  مدير  وقال 
األمني،  اإلعالم  خلية  رئيس  الداخلية، 
صحفي:  ترصيح  يف  معن،  سعد  اللواء 
إن ”الوفد االمني برئاسة وزير الداخلية 
عثمان الغانمي، الذي وصل (االمس) إىل 
ميسان، عقد اجتماعات لتحديد مكامن 
االمنية،  الثغرات  تكمن  وأين  الخلل، 

وكيف سيكون العالج“.
وأكد ”وجود جملة من العالجات للوضع 

األمني يف محافظة ميسان، منها إسناد 
وتعزيز املوقف وتفعيل مذكرات القبض 
بالجهد  املتعلقة  األمور  من  وغريها 
أنه  إىل  إضافة  وامليداني،  االستخباري 
بالجهد  بالغ  اهتمام  هنالك  سيكون 
كل  بني  املستوى  عايل  وتنسيق  االمني 
يف  املوجودة  االستخبارية  املؤسسات 

املحافظة“.
للحد من  إجراءات  ”هناك  أن  إىل  وأشار 

عن  الخارجة  والعصابات  املخدرات 
املنظمة“،  الجريمة  وعصابات  القانون 
مشدداً عىل ”وجود عمل حقيقي سيعزز 
ميسان  محافظة  يف  االمني  الوضع 

بالكامل“.
وتابع: ”نرفض أن تكون هناك عمليات 
االخرية  االغتياالت  سيما  اغتياالت، 
وضباط  التحقيق  بقايض  الخاصة 
وسائل  داعيا  وغريها“،  الرشطة 

االعالم، اىل ”الدقة يف نقل املعلومة ونقل 
الحقيقة، الن هناك مبالغات تحصل يف 

بعض االحيان“.
ميسان  يف  األمني  ”الوضع  ان  وبني 
يحظى باهتمام رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي“، الفتا اىل انه ”سيكون هناك 
تطبيق  عملية  يف  واضح  أمني  جهد 

القانون باملحافظة“.
الغانمي  عثمان  الداخلية  وزير  ووصل 
والوفد املرافق له، صباح امس االحد، إىل 
محافظة ميسان، لالطالع عىل األوضاع 
األمنية، والسيما بعد االغتياالت األخرية 

التي تعرضت لها املحافظة.
دّواي،  عيل  ميسان،  محافظ  أعلن  كما 
باملحافظة  العليا  األمنية  اللجنة  اتخاذ 
بينما  األمن،  لتعزيز  مهمة  إجراءات 
أشار اىل مخاطبة رئيس الوزراء ملعالجة 

ثالثة ملفات.
إنَّ  صحفي:  ترصيح  يف  دّواي  وقال 
ميسان  يف  العليا  األمنية  ”اللجنة 
تراجع  بعد  مهمة  اجراءات  اتخذت 
الوضع األمني يف املحافظة“، مبيناً أنه 
االتحادية  الحكومة  مخاطبة  ت  ”تمَّ
مصطفى  الوزراء  برئيس  متمثلة 
والدفاع  الداخلية  ووزارتي  الكاظمي 
ودعم  عاجلة  اجراءات  التخاذ 
النزاعات  ملفات  معالجة  يف  ميسان 
والجريمة  واملخدرات  العشائرية 

املنظمة“.
ه بزيارة وفد  وأضاف أنَّ ”الكاظمي وجَّ
الوفد  وصل  حيث  للمحافظة،  أمني 

الغانمي  عثمان  الداخلية  وزير  برئاسة 
األول  الفريق  الجيش  اركان  ورئيس 
والعمليات  يارالله  االمري  عبد  الركن 
املشرتكة لدراسة الوضع يف املحافظة“، 
يف  اجراءات  اتخاذ  ”سيتم  أنه  اىل  الفتاً 
استتباب  لغرض  املقبلة  القليلة  الفرتة 

األمن“.
الصدرية  الكتلة  دعت  جهتها،  من 
واالرساع  للقضاة  الحماية  توفري  اىل 
بمحاسبة املقرصين بأحداث االغتياالت، 
فيما اشارت اىل ان اغتيال قاٍض بمنطقة 

آمنة يعّد مؤرشاً خطرياً.
حسن  الصدرية،  الكتلة  رئيس  وقال 
العذاري، يف بيان تلقته ”الزوراء“: ”بمزيد 
نبأ  أمس  يوم  تلقينا  واآلىس  الحزن  من 
املختص  الشجاع  القايض  استشهاد 
تحقيق  محكمة  يف  املخدرات  بقضايا 

ميسان احمد فيصل الساعدي“. 
لذويه  التعازي  بخالص  ”نقدم  واضاف 
ومحبيه وزمالء املهنة“، داعيا ”القيادات 
والجهات املعنية إىل توفري كامل الحماية 
الفعالة للقضاة والقانونني، وتهيئة بيئة 
آمنة مؤمنة لهم، واالرساع بمحاسبة كل 
املقرصين بأحداث االغتياالت التي بدأت 

باالنتشار يف البلد“.
وتابع ان ”اغتيال عنرص قانوني مختص 
بمكافحة املخدرات يف منطقة تعد آمنة 
تقف  أن  يجب  خطري  مؤرش  هو  انما 
إمكانياتها  كل  وتضع  الحكومة  عنده 
الجناة  عىل  بالقبض  االمني  للتحشيد 

وبأقىص رسعة ممكنة“.

بغداد/ الزوراء:
األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  أشاد 
الخاص  واملستشار  زيدان  فائق 
كريستيان ريترش، اليوم االحد، بعمل 
تنظيم  أعضاء  ملحاسبة  القضاة 
داعش االرهابي عن الجرائم الدولية.

وذكر إعالم القضاء يف بيان : انه ”خالل 
القضاء  مجلس  نّظمها  احتفالية 
األعىل يف مقر املجلس وفريق التحقيق 
التابع لألمم املتحدة (يونيتاد) لتعزيز 
من  املرتكبة  الجرائم  عن  املساءلة 
قبل تنظيم داعش االرهابي حيث بدء 
الحفل بالوقوف حدادا لقراءة سورة 
القايض  الشهيد  روح  عىل  الفاتحة 
اغتالته  الذي  خصاف  فيصل  احمد 
محافظة  يف  االجرامية  العصابات 
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الخاص  واملستشار  زيدان،  فائق 
(يونيتاد)،  التحقيق  فريق  ورئيس 
الذين  القضاة  ريترش،  كريستيان 
األساسية  التدريبية  الدورات  أتّموا 
الدويل  الجنائي  القانون  يف  واملتقدمة 

والقانون اإلنساني الدويل“.
الدورات  ”هذه  ان  البيان،  وأَضاف 
عرب  ُبعد  عن  اُقيمت  التي  التدريبية، 
خمسة  ملُّدة  واستمرّت  اإلنرتنت 
محارضة،  أربعني  تضمنت  أشهر، 
مع  بالتعاون  منهجها  وضع  وتّم 

الجامعة الوطنية األسرتالية“.

وتابع، ”وتمّثل الهدف من هذه الدورة 
أعضاء  وخربات  معرفة  ترسيخ  يف 
يف  العام  االدعاء  واعضاء  القضاة 
الجنائي  بالقانون  صلة  لها  مجاالت 

الدويل والقانون اإلنساني الدويل“.
رسور  دواعي  ”من  البيان،  واردف 
أن  (يونيتاد)  التحقيق  فريق  وفخر 
املحارضين  من  مجموعة  يحشد 
العربية،  اللغة  متحدثي  من  الّدوليني 

يف  بارزين  خرباء  لكونهم  باإلضافة 
إجراء  خدم  الذي  األمر  املجال،  هذا 
بني  التفاعيل  الحوار  من  جلسات 

القضاة واملحارضين“.
هذه  ”ُتعترب  البيان،  وبحسب 
حيوية  جوانب  القانونية  الجوانب 
التي  الجرائم  طبيعة  إىل  بالنظر 
كونها  داعش،  تنظيم  ارتكبها 
جرائم دولية، ومن شأن بناء قدرات 

ملالحقة  الباب  يفتح  أن  القضاة 
عىل  داعش  تنظيم  من  الجناة 
ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد 
الجماعية  اإلبادة  اإلنسانية وجرائم 
قانوني  إطار  تّبني  حال  العراق،  يف 

مالئم يف العراق“.
واشار اىل ان ”هذا وقد بنّي املستشار 
الخاص، ريترش، أهمية هذا املرشوع 
قائالً: ”يهدف مرشوع بناء القدرات 

هذا إىل دعم فئة جديدة من الخرباء 
العراقيني يف القانون الجنائي الدويل 
والقانون اإلنساني الدويل، مما يعود 
فحسب،  العراق  عىل  ليس  بالفائدة 
بأرسها،  املنطقة  عىل  أيضاً  بل 
القضائية  السلطة  ألعضاء  وُيمكن 
اآلن  يتسلحون  الذين  العراقية، 
الجنائي  القانون  يف  الخربة  بتلك 
الدويل والقانون اإلنساني الدويل، أن 
يضطلعوا بدور محوري يف ُمساءلة 
الجناة من تنظيم داعش عن الجرائم 
وإّن  العراق.  يف  املرتكبة  الدولية 
رؤية مثل هذه املحاكمات تجري يف 

العراق هو هدفنا املشرتك.“
وشكر رئيس مجلس القضاء االعىل، 
القضاة  عن  ونيابة  املجلس  بأسم 
يونيتاد  فريق  الدورة  يف  املشرتكني 
عىل  االسرتالية  الوطنية  والجامعة 
بما  الدورة  هذه  خالل  ماقدموه 
العلمية  القدرات  تطوير  من  يسهم 
مثل  تنظيم  بتكرار  ورحب  للقضاة 

هذه الدورات .
(يونيتاد)  التحقيق  فريق  وأّكد 
مع  بالعمل  إلتزامه  عىل  مجدداً 
املزيد  يف  العراقي  القضائي  النظام 
للبناء  القدرات،  بناء  مشاريع  من 
عىل ما تّم تحقيقه بالفعل، ولضمان 
تنظيم  من  أفراد  محاسبة  تتم  أن 
داعش عىل الجرائم الّدولية املُرتكبة 

أمام محاكم عراقية.

بغداد/ الزوراء: 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  اكد 
النواب، حاكم الزاميل، خالل لقائه 
رئيس مجلس أمناء شبكة اإلعالم 
املجلس،  وأعضاء  الونان،  جعفر 
إصالحية  خطة  وضع  رضورة 
شاملة لتطوير املنظومة االعالمية 

الرسمية.
االول  النائب  ملكتب  بيان  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  الربملان  لرئيس 
مجلس  رئيس  استقبل  الزاميل  ان 
أمناء شبكة اإلعالم، جعفر الونان 
وأعضاء املجلس، وأكد عىل وجوب 
االعالمية  املؤسسة  دور  يكون  أن 
والبرشي  املادي  دعمها  بقدر 
الظواهر  معالجة  يف  املوجود 
واإلحساس  السلبية  املجتمعية 
فضال  الشعب،  وهموم  بأوجاع 

عن إبراز الدور االيجابي ملؤسسات 
الدولة دون تضخيم، وكذلك اظهار 
لهذه  املرتدي  او  السلبي  الدور 
لها،  الحلول  وإيجاد  املؤسسات 
والتأكيد عىل مواكبة دور االصالح 
والتغيري الذي ينشده الفرد العراقي 

وتكثيف انتاج الربامج التوعوية.
واشار الزاميل، بحسب البيان، اىل: 
أن قياس نجاح اي وسيلة اعالمية 
يعتمد عىل مقدار نجاحها يف كسب 
وكذلك  املتابعني،  من  قدر  اكرب 
انتباههم  وشد  بهم  التأثري  مدى 
بربامج يجدونها ملبية ملتطلباتهم 

وحاجاتهم.
داعيا املعنيني للعمل بروح الفريق 
اصالحية  خطة  لوضع  الواحد 
شاملة لتطوير املنظومة االعالمية 

الرسمية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، حالة الطقس يف 
يف  تدريجيا  ارتفاعاً  توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع  البالد 

درجات الحرارة بدءاً من غد الثالثاء.
البالد  ”طقس  أنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
فيما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون  االثنني  اليوم 
بعموم  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة  درجات  ستكون 

البالد“.
وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد الثالثاء سيكون صحواً 
واحياناً غائماً جزئياً يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون 
غائماً جزئياً يف املنطقة الشمالية، يف حني سيكون طقس 
درجات  أما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم البالد“.

وبنيَّ أن ”الطقس ليوم األربعاء سيكون صحواً مع بعض 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم  من  القطع 
ودرجات  جزئياً،  غائماً  الشمالية  باملنطقة  فيما سيكون 
الحرارة سرتتفع قليالً يف االقسام الوسطى والجنوبية، يف 
حني سرتتفع بضع درجات يف القسم الشمايل من البالد“.

وتابع أن ”طقس يوم الخميس املقبل سيكون غائماً مع 
فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يف أماكن متفرقة يف 
باملنطقة  سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 
اىل  خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً  الشمالية 
متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة 
الوسطى  األقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع 
القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون  والجنوبية، 

الشمايل من البالد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس األحد، وصول شحنة جديدة من اللقاح 
فايزر.وذكرت  رشكة  إنتاج  من  املستجد  كورونا  لفريوس  املضاد 
الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية يف بيان تلقته 
املضاد لفريوس  اللقاح  أنه ”وصلت شحنة جديدة من  ”الزوراء“: 
الدويل  بغداد  مطار  عرب  فايزر  رشكة  انتاج  من  املستجد  كورونا 
وكان عدد الجرعات 1,006,200 جرعة“.وأضافت أنه ”تم توزيع 
اللقاحات بني الربادات املخصصة لنقل تلك اللقاحات، حيث انطلقت 
محافظات  عموم  يف  التلقيح  نقاط  اىل  واحد  وبوقت  الربادات  تلك 
العراق، وبما فيها اقليم كردستان“.وتابعت أنه ”قد تمت العملية 
بحضور فريق املراقبة والتقييم من االتحاد الدويل للصليب األحمر 
والهالل األحمر، حيث يعد ذلك ضمن مهام االتحاد ضمن عقده مع 

وزارة الصحة ملراقبة توزيع ونرش لقاحات كورونا“.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة الدفاع، امس األحد، تنويهاً 
بشأن ما نرش بشأن أرزاق الجيش.وذكر 
”رداً  أنَّه  ”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان 
تناولت  إعالمية،  وسائل  تناقلته  ما  عىل 
فيه أرزاق الجيش العراقي، متهمًة الوزارة 
بالتقصري يف أرزاق الجندي العراقي، نود 
تتسلَّم  حيث  يأتي،  ما  بصدده  نبنّي  أن 
األرزاق  العراقي  الجيش  وحدات  جميع 
الطرية من مذاخر التموين والنقل بشكل 
يومي للمشرتكني يف املذاخر، ويتم التسلُّم 
من قبل لجان مختصة تم تشكيلها لهذا 
أرزاق  الغرض“.وأضاف أن“هناك جدول 
الجيش  ملنتسبي  أسبوعي  بشكل  يعد 

جميع  بني  توزيعه  ويجري  العراقي، 
فيه  ويتم  والقيادات،  والفرق  الوحدات 
من  اليومية  األرزاق  توزيع  توضيح 
وحسب  والعشاء)  والغداء  (الفطور 
ملزماً  األرزاق  ويكون جدول  القياسات، 
بموجب  العراق  الجيش  وحدات  لكل 
الوحدة  ”آمر  أنَّ  آنفاً“.وتابع  الجدول 
متابعة  مسؤولية  يتحمل  العسكرية 
القياسات  حسب  وتوزيعها  األرزاق 
د أنَّ  والنوعية والكمية عىل املقاتلني“.وأكَّ
” الوزارة تتابع موضوع األرزاق الخاصة 
تقصري  أي  وأن  مبارش،  بشكل  بالجنود 
يف هذا الجانب، بحال ثبوته يف أي وحدة، 

ستتم محاسبة املسؤولني عنه“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، امس األحد، اسرتداد 337 قطعة أثرية عراقية 
من متحف نابو يف لبنان.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: أنه ”تكللت الجهود 
املبذولة من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز األمن الوطني وحسب 
إجراءات لجنة األمر الديواني رقم 1 لسنة 2021  بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية من 
متحف نابو يف لبنان خالل احتفالية رسمية أقيمت (امس) بالعاصمة اللبنانية بريوت، 
إذ تم توقيع محرض التسلم أصولياً“.وأضافت أنه ”يف الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة 
اللبناني اتصاالً هاتفياً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيداً بالقيادة العراقية، 
نقل  إجراءات  تنظيم  أنه ”سيتم  إىل  البلدين“، مشرية  العالقة بني  وجهودها يف تطوير 
اآلثار إىل العراق برفقة أعضاء اللجنة اليوم االثنني“.وتابعت أنه ”ستتم مراسم تسليم 
اآلثار يف مطار بغداد الدويل، وخالل العام 2021، اسرتّد العراق 17000 قطعة أثرية ولوح 
حلم گلگامش من الواليات املتحدة األمريكية“، منوهة بأنه ”تأتي هذه الثمرات بفضل 

التعاون بني املؤسسات الحكومية العراقية واملؤسسات يف الدول الصديقة“.
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إحدى  الزراعية،  البحوث  دائرة  تعلن 
وجود  عن  الزراعة،  وزارة  تشكيالت 
الحنطة  بذور  اكياس  تجهيز  مناقصة 
لربنامج اكثار بذور الرتب العليا ملحصول 
 poly coated paper الحنطة مصنوعة من
وحسب املواصفات املطلوبة وبكمية مائة 
الف كيس، فعىل الرشكات ذات االختصاص 
الدائرة  الراغبة يف املشاركة مراجعة مقر 
شعبة العقود الستالم املواصفات والنموذج 
للرد،  قابل  غري   (٢٠٠٠٠٠) مبلغ  مقابل 
عىل ان يتم تسليم العطاءات لغاية الساعة 
املوافق  الثالثاء  يوم  ظهراً  عرش  الثانية 

.٢٠٢٢/٢/٢٢
املدير العام
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أديس أبابا/متابعة الزوراء:

 تجـد القمـة األفريقية التـي انطلقت السـبت يف 
العاصمة اإلثيوبية أمامها قضايا خالفية بالجملة 
ال تسـتطيع أن تبت فيها بشكل جماعي، بعضها 
يتعلـق بمنـح إرسائيل صفـة املراقـب، والبعض 
اآلخر بموضوع االنقالبـات واملوقف من الحرب يف 

إثيوبيا.
ودعـا رئيـس الوزراء الفلسـطيني محمد إشـتية 
االتحاد األفريقي السـبت خالل قمته السـنوية إىل 
سـحب صفة املراقب التي منحها رئيس مفوضية 

املنظمة إلرسائيل يف يوليو.
وأثار قرار رئيس مفوضية االتحاد األفريقي موىس 
فقـي محمد يف يوليو بشـأن إرسائيل، احتجاجات 

شديدة من قبل الكثري من الدول األعضاء الـ55.
وقـال إشـتية ”ندعـو إىل سـحب صفـة إرسائيل 
كمراقب لدى االتحاد األفريقي واالعرتاض عليها“ 
واصفـا منحهـا إلرسائيـل بأنـه ”مكافـأة غـري 
مسـتحقة“ لالنتهـاكات التي ترتكبهـا الحكومة 

اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني.
الـدول  رؤسـاء  مـن  العـرشات  أمـام  وأضـاف 
والحكومـات األفارقـة املجتمعـني يف مقر االتحاد 
القـارة  ”شـعوب  أن  أبابـا  أديـس  يف  األفريقـي 
والالإنسـانية  الدمـار  جيـدا  تعـرف  األفريقيـة 
الناجمني عـن االسـتعمار واألنظمـة ذات الصلة 

بالتمييز العنرصي املؤسيس“.
وتابـع، مسـتندا إىل تقرير ملنظمة العفـو الدولية 
نـرش هـذا األسـبوع ”ال ينبغـي إطالقـا مكافأة 
إرسائيل عـىل انتهاكاتها ونظام الفصل العنرصي 

الذي تفرضه عىل الشعب الفلسطيني“.
لكـن عقـدة الخالف الرئيسـية يف القمة سـتكون 
موضـوع االنقالبات وكيـف التعامل معها خاصة 
بعد فشل خيار تجميد العضوية، وتمادي الجهات 
املنقلبـة يف التمسـك بمواقفهـا مثل مـا يجري يف 
مايل.وشهدت القارة عددا من االنقالبات، آخرها يف 
بوركينا فاسو قبل أقل من أسبوعني. وندد االتحاد 
األفريقي مسـاء الثالثاء املـايض بمحاولة إطاحة 

السلطة يف غينيا بيساو.
وعلـق مجلـس السـالم واألمـن التابـع لالتحـاد 
األفريقـي منـذ يونيـو عضويـة أربـع دول هـي 
بوركينـا فاسـو ومايل وغينيا والسـودان بسـبب 

تغيري حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.

وكان رئيـس مفوضيـة االتحـاد األفريقي موىس 
فقـي محمد نـدد بـ“العـودة املقلقـة لالنقالبات 

العسكرية“.
لكن املنظمة تتعرض النتقادات بسـبب عدم ثبات 
موقفهـا يف مواجهة االنقالبات، خصوصا بسـبب 
عـدم تعليقها عضوية تشـاد، حيـث توىل مجلس 
عسكري السـلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي 

إتنو يف أبريل.
ويف محاولـة ملنع املزيد من الضغـوط والعقوبات 
األفريقيـة عليهـا، تتجه مايل إىل إرسـال رسـائل 
إيجابيـة ملحيطهـا من خـالل التلميـح بمراجعة 
ميثـاق املرحلـة االنتقاليـة والقانـون االنتخابـي 

ووضع جدول زمني جديد.
وجـاء يف مرسـوم تـاله التلفزيـون العام مسـاء 
الجمعـة أن املجلـس الوطني االنتقـايل الذي يقوم 
مقـام الربملـان االنتقـايل ”مدعو إىل عقد جلسـة 
اسـتثنائية اعتبارا من الرابع من فرباير ويف األيام 

التالية“.
وجـاء يف املرسـوم أيضا أن جـدول أعمال املجلس 
املرحلـة  ميثـاق  ”مراجعـة  خصوصـا  يتضمـن 
االنتقاليـة وقانـون االنتخابـات“ مـن أجل وضع 
جـدول زمني جديد، مـن دون الدخول يف تفاصيل 

إضافية.
وأخـذت الجماعة االقتصادية لـدول غرب أفريقيا 
(إيكـواس) واالتحـاد االقتصادي والنقـدي لدول 
غـرب أفريقيا يف التاسـع مـن يناير سلسـلة من 
اإلجـراءات االقتصاديـة والدبلوماسـية الصارمة 
حيال مايل ملعاقبة املجلس العسـكري الحاكم عىل 
نيته البقاء يف السلطة سنوات عدة بعد انقالبني يف 

أغسطس 2020 ومايو 2021.
وتطلـب دول غـرب أفريقيا املدعومـة من األرسة 
الدوليـة من السـلطة العسـكرية يف مـايل خفض 
مدة املرحلـة االنتقالية وتقديم جدول زمني جديد 

لالنتخابات.
ولم يف العسكريون الذين يقفون وراء االنقالبني، 
بوعدهـم إقامـة انتخابات رئاسـية وترشيعية يف 
السـابع والعرشيـن مـن فرباير ليتسـلم املدنيون 
بنتيجتها السلطة مجددا.وقال سولومون ديرسو 
مؤسـس مجموعة ”أمانـي“ لألبحاث املتخصصة 
بشـؤون االتحاد األفريقي، إن املناقشات يجب أن 
تتجاوز اإلدانات البسـيطة وأن تركز عىل أسـباب 

االنقالبات مثل اإلرهاب أو املراجعات الدسـتورية 
التي تسمح للقادة بالبقاء يف السلطة.

وأضاف ”فقط عندما تحدث أزمة نتسـاءل: كيف 
يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه الرسعة؟“.

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سرييل رامابوزا رشحا 
بشـأن االسـتجابة األفريقيـة لجائحـة كوفيد – 
19 بعـد عامني تقريبـا عىل اكتشـاف أول إصابة 

بالفايروس يف القارة.
وحتى تاريخ السـادس والعرشين من يناير تلقى 
11 يف املئة فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، 
كامـل الجرعـات، اسـتنادا إىل املراكـز األفريقيـة 

ملكافحة األمراض والوقاية منها.
وكانـت دول عـدة مؤثـرة أعضـاء يف املنظمـة قد 
نـددت بهذا القرار، بينها جنوب أفريقيا والجزائر، 
العتبـاره أنـه يتعـارض مـع ترصيحـات االتحاد 

األفريقي الداعمة لألرايض الفلسطينية.
ويـرى عدد مـن املحللـني أن التصويـت عىل هذه 
القضية قد يظهر انقسـاما غري مسبوق يف تاريخ 

املنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما.
ولم ُيعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات 
سـيتطرقون إىل الحـرب يف شـمال إثيوبيـا بـني 
القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شـعب 
تيغراي منذ نوفمرب 2020، كما لم ُيعرف الشـكل 
الذي سـيتخذه النقـاش يف هذا املوضـوع. وتعترب 
النقاشـات يف هـذه املسـألة حساسـة ألن إثيوبيا 

تستضيف مقر االتحاد األفريقي.
وانتظر فقي حتى أغسطس، أي بعد تسعة أشهر 
عىل بدء القتال، لتعيني الرئيس النيجريي السـابق 
أولوسـيغون أوباسـانجو مبعوثـا خاصـا مكلفا 

التوصل إىل وقف إلطالق النار.
وقـال دبلوماسـيون إن إثيوبيا التـي كانت عضوا 
يف مجلس السـالم واألمن التابع لالتحاد األفريقي 
منذ أبريـل 2020، لم يتم اختيارها هذا األسـبوع 
مـن بني األعضـاء الخمسـة عرش يف هـذه الهيئة 

املسؤولة عن النزاعات والقضايا األمنية.
وقالـت كاريـن كانيـزا نانتوليا، مديـرة املنارصة 
ألفريقيـا يف منظمـة هيومن رايتـس ووتش غري 
الحكوميـة الجمعة ”يجب عىل الـدول األعضاء يف 
االتحـاد األفريقـي أال تتجاهل الجرائم الجسـيمة 
التي ارتكبتها جميع األطراف املتحاربة، بما يف ذلك 

قوات الحكومة الفيدرالية، يف الرصاع يف إثيوبيا“.

القاهرة/ الزوراء:
رحـب األمني العـام لجامعة الـدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، بقرار قمة االتحاد األفريقي 
تجميـد عضوية إرسائيل بصفـة مراقب لدى 
املنظمة، مشددا عىل أن هذا القرار يعد بمثابة 
”خطـوة تصحيحيـة“ تتسـق مـع املواقـف 
التاريخية لالتحاد األفريقي الداعمة للقضية 
الفلسـطينية.وذكرت الجامعـة العربيـة، يف 
بيان: ”رحب السـيد أحمد أبـو الغيط األمني 
العـام لجامعة الـدول العربية بالقـرار الذي 
اتخذتـه القمـة األفريقيـة املنعقـدة اليوم 6 
شـباط/فرباير الجاري يف أديـس أبابا، وذلك 
بتجميـد عضويـة إرسائيـل كمراقـب لـدى 
االتحـاد األفريقي، عقـب انضمامها يف آب/
أغسـطس 2021 لالتحاد بصفة مراقب بناًء 

عىل قرار من رئيس املفوضية“.
وأكد البيان ”أن قرار تجميد عضوية إرسائيل 
لـدى االتحـاد األفريقـي يعد بمثابـة خطوة 
املواقـف  مـع  اتسـاقا  وتأتـي  تصحيحيـة، 
التاريخية لالتحاد األفريقي الداعمة للقضية 

الفلسطينية“.
ونوهـت الجامعـة العربية بأنـه ”كان لزاما 
أن يتم اتخاذ هذا القـرار الحكيم انطالقا من 
عـدم مكافـأة إرسائيل عىل ممارسـاتها غري 

القانونية بحق الشعب الفلسطيني“.
وكان املجلـس التنفيـذي لالتحـاد األفريقي 
األول/ ترشيـن  يف  اجتماعـه،  يف  أرجـأ  قـد 
أكتوبر املايض، اتخاذ قرار بشـأن قرار رئيس 

مفوضية االتحاد، مويس فقي، بمنح إرسائيل 
صفة مراقب.

ويف بداية آب/أغسطس املايض، اعرتضت كل 
من الجزائر وتونس ومرص وليبيا وموريتانيا، 
باإلضافـة إىل جمهورية جزر القمر، رسـميا 
عىل قبول رئيـس مفوضية االتحاد األفريقي 
لوثائـق اعتمـاد إرسائيل عضوا لـدى االتحاد 

بصفة مراقب.
وجاء يف بيان وقعه املندوبون الدائمون للدول 
املذكـورة لـدى االتحـاد األفريقـي يف أديـس 
أبابا: ”تطلب السـفارات املذكورة من رئيس 
املفوضيـة إدراج هذه املسـألة عىل الجلسـة 
الالحقـة من أعمـال املجلـس التنفيذي وفقا 
للفقرة 5 من القسـم الثاني من الجزء الثاني 
مـن معايري منـح صفة مراقب املشـار إليها 

أعاله“.
وأشـار البيـان إىل املواقف األفريقيـة الثابتة 

والداعمة للحقوق الفلسطينية املرشوعة.
كمـا قوبـل منـح إرسائيـل صفـة مراقب يف 
االتحاد األفريقي بانتقادات سـفارات كل من 
اململكـة األردنية الهاشـمية ودولـة الكويت 
ودولة قطـر ودولـة فلسـطني والجمهورية 
اليمنيـة، وبعثة جامعـة الـدول العربية مع 

السفارات األفريقية العربية.
وقـدم السـفري اإلرسائييل لـدى إثيوبيا، ألييل 
أدماسـو، أوراق اعتمـاده كمراقب يف االتحاد 
األفريقـي إىل رئيس مفوضية االتحاد، موىس 

فقي محمد، يف مقر املنظمة يف أديس أبابا.

لندن/ بي بي يس:
نرشت صحيفة األوبزرفر مجددا، وتقرير ملحرر 
الشـؤون الداخليـة فيها مـارك تاونسـند وكيا 
بالـوش بعنـوان: ”الرشطـة تحـذر املعارضني 
أن  مـن  املتحـدة  اململكـة  يف  الباكسـتانيني 
حياتهـم يف خطر“.ويؤكـد التقريـر أن رشطـة 
مكافحة اإلرهـاب الربيطانيـة نصحت املنفيني 
الباكسـتانيني الذين يلتمسون اللجوء يف اململكة 
املتحـدة، باالبتعاد عـن األنظار، بعـد تحذيرات 
من أن حياتهـم قد تكون يف خطر بعد انتقادهم 
رشطـة  القوي.وقالـت  الباكسـتاني  للجيـش 
مكافحة اإلرهاب ألهداف محتملة، أنهم بحاجة 
إىل إبـالغ الرشطـة إذا كانـوا يعتزمـون السـفر 
داخل اململكة املتحدة، بحسب الصحيفة.ونقلت 
األوبزرفر عن معارضة مقيمة يف بريطانيا، إنها 
تلقـت معلومـات تفيـد بأنه سـيتم التعاقد مع 
قتلة مرتبطني بعصابات املخدرات الباكسـتانية 
القصـوى  التأهـب  السـتهدافهم.وتأتي حالـة 
هذه، يف أعقاب محاكمة أخـرية أُدين فيها قاتل 
مأجور مقيم يف لندن بتهمة التآمر لقتل منشـق 
باكستاني.واسـتمعت املحكمـة إىل أنـه ُعرض 
عـىل محمد جوهـر خان، مبلـغ 100 ألف جنيه 
إسـرتليني، لقتـل مدون منشـق ومنتقد رشس 
ألجهزة املخابرات الباكستانية، هو أحمد وقاص 
غورايا، يف هولندا العام املايض.وتشري الصحيفة 
إىل أنـه ومع ذلك، فـإن الوسـيط الغامض وراء 
الخطـة، واملعـروف باسـم ”مزمـل“، ال يـزال 
طليقا، حيث أكدت رشطة العاصمة الربيطانية 
أنها ال تزال تحاول إثبات هويته ومكان وجوده. 

ولـم تعلق الرشطة عىل مـا إذا كانت عىل اتصال 
بالسلطات الباكستانية لتحديد مكانه.وأضافت 
األوبزرفر ان الرشطة اصدرت مناشدة للجمهور 
للحصـول عـىل معلومات عـن ”مزمـل“، الذي 
يتحدث بلكنة بريطانية والذي أخرب خالل رسالة 
صوتية عرضت يف املحكمة، خان أن ”الوظائف“ 
املستقبلية يف اململكة املتحدة وأوروبا ستتبع بعد 
مقتل غورايا.وقبل أيام من بدء املحاكمة الشهر 
املايض، قام ضباط من رشطة مكافحة اإلرهاب 
بزيارة منزل املعلق السـيايس الباكستاني رشيد 
مراد يف اململكة املتحـدة ملراجعة تقييم إجراءات 
أمنه.وقـال املحامي فضل خان، وهو هدف آخر 
واضـح للسـلطات الباكسـتانية، للصحيفة إنه 
تـم إبالغه من قبـل ضباط من قيـادة مكافحة 
اإلرهـاب يف رشطـة العاصمـة، بإخطـار قوات 
الرشطة الربيطانية األخرى إذا كان ينوي السفر 
خارج لندن.كما ُحذرت عائشـة صديقة، العاملة 
الرصيحـة  الباكسـتانية  واملعلّقـة  السياسـية 
واملقيمـة يف لنـدن، مـن تهديـد عـىل حياتهـا، 
أن  أخربهـا  محاميـا  أن  للصحيفـة  وكشـفت 
ستشـمل  السـتهدافها  املسـتخدمة  الطريقـة 
مشـاركة من عصابـات املخدرات الباكسـتانية 
التـي تتخـذ مـن بريطانيـا مقـراً لها.وتحدثت 
األوبزرفـر مع خمسـة معارضني باكسـتانيني 
آخريـن، يعيشـون يف املنفـى يف خمـس مـدن 
مختلفة يف أوروبـا، وأعربوا جميعا عن مخاوف 
مماثلة بشأن سالمتهم. وكان اثنان منهم تلقيا 
تحذيرات من الرشطة يف البلدين اللذين يعيشان 

فيهما بوجود تهديد محتمل لحياتهما.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس التونيس، قيس سعّيد، 
حل املجلس األعـىل للقضاء، معتربا 
أنه يخـدم أطرافا معينـة بعيدا عن 
الصالـح العـام، وفيمـا رأى سـعّيد 
أن ”هـذا املجلس أصبحـت تباع فيه 
املناصـب بـل ويتـم وضـع الحركة 
القضائية بناًء عىل الوالءات“، اعترب 
يوسـف بوزاخـر، رئيـس املجلـس 
األعـىل للقضـاء يف تونـس، أن قرار 
الرئيس بحـل املجلس غـري قانوني 
ومحاولة لوضع القضـاء ”يف مربع 

التعليمات“ الرئاسية. 
وقال الرئيس التونيس قيس سـعّيد، 
خـالل زيارة إىل مقر وزارة الداخلية: 
”ليعترب هذا املجلس نفسـه يف عداد 

املايض“. 
مشـريا إىل أن ”هذا املجلس أصبحت 
تبـاع فيـه املناصب بـل ويتم وضع 
عـىل  بنـاًء  القضائيـة  الحركـة 

الوالءات“.
وتابع سعّيد، الذي أعلن يف 25 تموز/ 
يوليـو تعليق أعمـال الربملان وإقالة 
رئيس الحكومة وتويل السـلطات يف 
البالد: ”سـنعمل عىل وضع مرسوم 
مؤقـت للمجلـس األعـىل للقضاء“، 
مؤكدا أن ”أمواال وممتلكات تحصل 

عليهـا عـدد مـن القضـاة املليارات 
املليارات، هؤالء مكانهم املكان الذي 

يقف فيه املتهمون“.
من جهتـه، اعترب يوسـف بوزاخر، 
رئيـس املجلـس األعـىل للقضـاء يف 
تونس، أن قرار الرئيس بحل املجلس 
غري قانوني ومحاولة لوضع القضاء 

”يف مربع التعليمات“ الرئاسية.

وأضاف: ”املجلـس ليس من املايض 
هو من الحارض واملستقبل.. القضاة 
لـن يسـكتوا.. هـذا تدخـل مبـارش 
ومحاولـة لوضـع القضـاة يف مربع 

التعليمات“.
املجلـس  أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر 
األعىل للقضاء مؤسسـة دسـتورية 
”ضامنة يف نطاق صالحياتها حسن 

سـري القضاء واسـتقاللية السلطة 
القضائية“، حسـب الدسـتور، ومن 
بني صالحياتـه اقـرتاح اإلصالحات 
الرضورية يف مجال القضاء.. ويأتي 
قرار سـعّيد بعـد انتقادات شـديدة 
وجههـا للقضاء وإثـر تواتر دعوات 
بحل املجلس و“تطهري القضاء“ من 

قبل انصاره.

ومـن املقـرر أن تنظـم تظاهـرة يف 
ذكـرى اغتيـال املناضـل السـيايس 
اليساري شكري بلعيد.. ودعا سعّيد 
أنصـاره إىل ”التظاهـر بـكل حريـة 
مـن دون االلتحام مع قوات األمن“. 
نحـو  التظاهـرة  هـذه  إىل  ودعـت 
عرشين منظمة مـن بينها ”االتحاد 
العـام التونـيس للشـغل“ و“الهيئة 
التونسـيني“  للمحامـني  الوطنيـة 
و“الرابطـة التونسـية للدفـاع عـن 

حقوق اإلنسان“.
شـباط/فرباير  مـن  السـادس  ويف 
2013، اغتيـل املعـارض اليسـاري 

شكري بلعيد يف تونس العاصمة.
وتبنى إسالميون متطرفون االغتيال 
الـذي أثـار أزمـة سياسـية انتهـت 
بخـروج حركة النهضـة من الحكم 
وإطالق حوار وطني بني كل املكونات 
السياسية، وتم االتفاق عىل تشكيل 
حكومـة تكنوقـراط أمنـت وصول 

البالد إىل انتخابات يف 2014.
ومنـذ ذلـك التاريـخ فتـح القضاء 
يف  أحكامـه  يصـدر  ولـم  تحقيقـا 

القضية حتى اليوم.
وقال سـعّيد يف هذا الصدد: ”لألسف 
تـم التالعب بهذا امللـف من قبل عدد 

من القضاة يف النيابة واملحاكم“.
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بولندا/ متابعة الزوراء:
بـدأت تعزيـزات أمريكيـة إضافيـة قوامها 
3 آالف جنـدي بالوصـول إىل بولنـدا يف إطار 
طمأنـة الحلفاء القلقني مـن التوتر الرويس 
– األوكرانـي، وتضاف هذه القوات إىل 8500 
جنـدي وضعهم الرئيس األمريكي جو بايدن 

يف حالة تأهب نهاية كانون الثاني/يناير. 
إىل ذلك، نقلت تقارير االستخبارات األمريكية 
أن روسـيا تكثف اسـتعداداتها لغزو واسـع 
النطـاق ألوكرانيـا، وأنه بات لديهـا بالفعل 
%70 من القوة الالزمة لتنفيذ عملية كهذه.

وأشـار ناطق باسـم الجيش البولندي إىل أن 
نقـل التعزيزات األمريكيـة إىل بولندا يف إطار 
طمأنة الحلفاء القلقني من التوتر الرويس - 

األوكراني ”قد بدأ“.
برجنيسـالف  امليجـور  الناطـق  وتابـع 
ليتشينسكي: ”وصلت طالئع الجنود إىل مطار 
يسيونكا“ يف جنوب رشق البالد. مضيفا ”أن 
القسم األكرب من الكتيبة األمريكية وقوامها 

1700 جندي سيصل ”قريبا“.
ورأى امليجور ليتشينسـكي أن االستعدادات 
اللوجسـتية ”بـدأت منذ األسـبوع املايض“. 
والسبت، حطت طائرة تقل جنودا من الفرقة 
األمريكيـة 82 املحمولـة جـوا يف يسـيونكا.

وأكد الجيش األمريكـي، يف بيان، أن الجنرال 

كريسـتوفر دوناهيو قائـد الفرقة 82 وصل 
إىل بولندا.

كما لفت الكابتن مات فيّرس، املتحدث باسم 
الفيلق الثامن عرش املحمول جوا الذي تنتمي 
إليه الفرقـة، يف بيان السـبت، إىل أن ”وجود 
فيلقنـا يهـدف إىل تعزيز القـوات األمريكية 
املوجـودة يف أوروبـا، ويثبـت التزامنـا تجاه 

حلفائنا ورشكائنا يف الحلف األطليس“.
وتابـع البيان: أن الفيلـق الثامن عرش يضم 
قـوات متمرسـة يف القتال ”جاهـزة لتعزيز 
قـدرة الحلـف عـىل ردع العـدوان الـرويس 

وهزمه“.
وكانت الواليات املتحـدة قد أفادت، األربعاء، 
عن إرسـال ثالثة آالف جندي أمريكي إضايف 
إىل أوروبـا الرشقيـة للدفـاع عـن دول حلف 
شـمال األطلـيس ”مـن أي اعتـداء“ وسـط 
محاوالت دبلوماسية إلقناع موسكو بسحب 

قواتها املحتشدة عىل حدود أوكرانيا.
وتضاف القوات األمريكية الجديدة إىل 8500 
جنـدي وضعهم الرئيس األمريكي جو بايدن 
يف حالـة تأهب نهايـة كانـون الثاني/يناير 
ليتـم نرشهـم يف قوة الـرد الرسيـع التابعة 

للحلف األطليس إذا لزم األمر.
أن  أمريكيـون  مسـؤولون  أعلـن  ذلـك،  إىل 
االسـتخبارات األمريكيـة تعتقد أن روسـيا 

تكثـف اسـتعداداتها لغـزو واسـع النطـاق 
ألوكرانيا، وأنه بات لديهـا بالفعل %70 من 

القوة الالزمة لتنفيذ عملية كهذه.
واعترب هؤالء أن االسـتخبارات األمريكية لم 
تحدد مـا إذا كان الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتني قد اتخـذ قرار االنتقـال إىل الهجوم أم 
ال، وأنه يريد أن تكـون كل الخيارات املمكنة 
موجـودة أمامه، مـن الغـزو الجزئي لجيب 

دونباس االنفصايل، إىل الغزو الكامل.
ووفق تقدير االستخبارات، إذا اختار الرئيس 

الرويس الخيار األكثر تشددا، فيمكنه تطويق 
العاصمـة األوكرانية كييف وإطاحة الرئيس 

فولوديمري زيلينسكي يف غضون 48 ساعة.
وحـذروا مـن أن النـزاع سـتكون لـه كلفة 
برشية كبرية يف ظل خطر تسببه يف مقتل ما 
بـني 25 و50 ألف مدني، وما بني 5 و25 ألف 
جندي أوكرانـي، وما بني 3 و10 آالف جندي 
رويس. كما يمكن أن يتسبب يف تدفق مليون 
إىل خمسـة ماليـني الجئ، بشـكل رئييس إىل 

بولندا.
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أتقدم بجزيل الشكر والعرفان وحسن كلمات الثناء 
لكل من شـاركنا يف مصابنا الجلـل بوفاة فقيدنا 
املرحوم الخبري القانوني االسـتاذ (طارق حرب) 
بحضـور مجلس العـزاء او االتصـال الهاتفي او 
برقيات التعزية او عرب مواقع التواصل االجتماعي 
من املراجع العظام والحكومـة العراقية املتمثلة 
بالرئاسات الثالث وشيوخ العشائر والوجهاء وكل 
النقابات واملنظمات ووسـائل اإلعالم واالصدقاء 

واألحبة.
سـائلني املوىل –عزوجل- أن يجـزي الجميع خري 

الجزاء، وأن ال يريهم أي مكروه.
زياد طارق حرب
عن عائلة الفقيد
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
حـــددت وزارة الـصـحـة إجـــازة املــوظــف 
املـصــاب باملتحور الجديـد أوميكرون. من جانب 
اخـر، قررت وزارة الصحة زيادة السـعة الرسيرية 
الشـهيد غـازي  الخـاص يف مستشـفى  للجنـاح 
الحريـري للجراحـات التخصصيـة يف مدينة الطب 

ببغداد.
وقــال مديـر تعزيـز الصحـة يف الـوزارة، هيثـم 
العبيـدي، يف ترصيح صحفـي: إن «هنـاك متابعة 
يومية وأسبوعية من قبل اللجان االستشارية بشأن 
مؤرشات الـوبـاء، حيث تعمل عىل رفـع التوصيات 
إىل اللجنة العليا للصحة والسـالمة الوطنية التخاذ 
اإلجــراءات املـشــددة املناسبة بشـأن السيطرة 

عىل كـورونـا». 
وبــني أنــه «تــم التأكيـد منـذ دخــول املوجة 
الرابعـة عـىل أنهـا رسيعـة االنتشـار والعـدوى، 
ويشهد املـوقـف الوبائي يوميا تسجيل إصـابـات 
بـاآلالف، ومـن املـتـوقـع ارتفاعها أكـثـر خـالل 

األيــام املقبلة».
وأشار العبيدي إىل أن «مدة إصابة املريض وشفائه 
بالسـاللة الجديدة أقرص من سـاللة دلتا، وبالتايل 
قدمت الوزارة نصائـح وتوصيات بأن تكون إجازة 

املوظـف باملتحـور الجديـد أمدها يـرتاوح بني ٥ ـ 
٧ أيـام فقـط، إال يف حــاالت خاصـة عندما تكون 
اإلصابة شديدة بحسب الوضع الصحي للمريض».

وبشـأن إعــالن منظمة الـصـحــة الـعـاملـيـة 
سـاللة  مــن  فرعيـة  مـتـحــورات  وجـــود 
«هـنــاك  أن  العبيـدي  أوضــح  أومـيـكــرون، 

تـحـورات تـحـدث بـاســتـمـرار للفريوس لكن 
بعضها ال تظهر بسـبب ضعفهـا، وأخــرى تعمل 
عىل إثبات نفسـها وتنترش، ويكـون التعامل معها 

بــاإلجــراءات العالجية والـوقـائـيـة نفسها».
وأكــد أن «مصطلح التعايش مع الفريوس صعب 
وغـري وارد، إذ ال يـوجـد تـعـايـش مـع املــرض 

وإنـمــا مـن خــالل الوقاية والـعــالج وتجنب 
اإلصـابـة، فاملقصود بهذا األمــر أن الـفـيـروس 
قــد يصبح دائـمـيـا، لــذا ينبغي التلقيح للعودة 
إىل الحيـاة الطبيعيـة، عـىل الرغم من اسـتمرارية 

وجوده».
مـن جانب اخر، قررت وزارة الصحة زيادة السـعة 
الرسيريـة للجناح الخاص يف مستشـفى الشـهيد 
غـازي الحريـري للجراحات التخصصيـة يف مدينة 

الطب ببغداد.
وذكر بيـان للوزارة تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: 
انه «وبناًء عىل مقتضيات املصلحة العامة اصدرت 
وزارة الصحـة بيانـا تقـرر بموجبه زيادة السـعة 
الرسيريـة للجناح الخاص يف مستشـفى الشـهيد 
غازي الحريـري للجراحات التخصصيـة التابع اىل 
دائرة مدينة الطب ببغداد {من ٧٠ اىل ٩٥} رسيراً».

ونقـل البيـان عن الوكيـل االداري للـوزارة، توفيق 
وليد، قوله: ان «هذه الزيادات يف السـعة الرسيرية 
واالفتتاحـات واالسـتحداثات واالضافـات للوزارة 
تأتـي ضمن الخطة االسـرتاتيجية يف بناء وانشـاء 
واستحداث عدد من الشعب والوحدات يف املؤسسات 
الصحيـة خدمـة للصالح العـام ولتوفـري خدمات 

كفؤة للمواطنني».

بغداد/ الزوراء:
أكـد قائـد عمليـات بغـداد، الفريـق الركن 
احمد سليم، امس االحد، أن الحشد الشعبي 
كان لـه دور كبري يف قتـل اإلرهابيني ونصب 
الكمائـن لهـم ورصـد تحركاتهـم يف قضاء 

الطارمية شمايل العاصمة.
إن  وقـال سـليم يف ترصيحـات صحفيـة: 
”قضـاء الطارميـة وشـمال بغـداد بصورة 
عامة لم يشـهد اي فعالية للعـدو منذ اكثر 
من ٦ اشهر“، مبينا أن ”هذا لم يأِت من فراغ 
وانما جاء بسبب زيادة العمليات التعرضية 
لقطعاتنا املتمثلة بالفرقة السادسـة وحتى 
مقر قيادة عمليات بغداد بكتيبة االستطالع 
ولـواء املغاوير باسـتهداف مضافات العدو 

وبجهد مميز جداً لدائـرة أمن بغداد/ جهاز 
األمـن الوطنـي بتزويـد القطعـات األمنية 
باملعلومات التفصيلية وتنفيذ واجبات سواء 

أكانت غارات عىل األرض أم غارات جوية“.
وأضـاف أنه ”باالسـتناد اىل تلـك املعلومات 
االشـهر  خـالل  قطعاتنـا  نفـذت  املؤكـدة 
املاضيـة عدة واجبـات يف قضـاء الطارمية 
كان اهمهـا يوم ٢٤ كانون الثاني املايض، إذ 
تّم قتل ٦ من إرهابيي داعش أحدهم قيادي 
كبـري بالتنظيم االرهابـي برضبتني جويتني 
بعد تطويقهـم ومحارصتهم مـن قبل لواء 
٥٩ فرقة ٦ وكتيبة اسـتطالع قيادة عمليات 

بغداد وفوج الطارمية /حشد شعبي“.
وأوضح سـليم أن ”هناك معلومات ترد من 

وكاالت االسـتخبارية عن وجـود مضافات 
متحركـة، حيث اصبح العدو يسـتعني بها؛ 
ألن الثابتة يتم استهدافها من قبل القطعات 
األمنية“، مضيفاً أن ”القطعات األمنية تقوم 
وفقاً للمعلومـات التي تردنا، بالتعرض عىل 
تلك املضافات واالسـتيالء عليها كما حصل 
يف الشـهر املـايض، إذ كان هنـاك اسـتيالء 
عىل عدد من االسـلحة الخفيفة واملتوسطة 
وقذائف الــ(آر بي جي ٧) ومـواد متفجرة 
كالـيس فـور والتي ان تـي بكميـات كبرية 

ضمن قاطع املسؤولية“.
ولفـت اىل أن ”هنـاك تعاوناً كبـرياً جداً بني 
األهايل والقـوات األمنية، حيث بدأ من خالل 
وجود فوج الحشد الشعبي املشكل من ابناء 

الطارميـة والـذي كان له دور كبـري يف قتل 
االرهابيني ونصب الكمائن لهم ورصد حركة 
املجاميع االرهابيـة وقتل وجرح عنارصها، 
باإلضافـة اىل تواصل املواطنـني املدنيني مع 
ضباط االسـتخبارات يف الطارمية وحتى يف 
بعض االحيان يتصلون بنا مبارشة يف قيادة 

العمليات“.
وأكد سـليم أنَّ ”األمن الذي يشـهده قضاء 
الطارميـة لـم يـأِت مـن فـراغ وانمـا جاء 
من تعـاون كبـري بـني القطعات املاسـكة 
والوكاالت االسـتخبارية من جهة واملواطن 
من جهة أخرى“، مشـريا اىل أن ”الطارمية 
مـن الناحيـة الجغرافيـة ترتبـط بـثـالث 
محافظات اضافة اىل بغداد، حيث الشـمال 

قيـادة عمليـات سـامراء بمحافظة صالح 
الديـن ورشق الطارمية قيادة عمليات دياىل 
وغـرب الطارميـة قيـادة عمليـات األنبار، 
بالتـايل هـي عقـدة مواصـالت بـني هـذه 

املحافظات“.
وأوضح قائد عمليات بغداد أن ”قواتنا ترصد 
بـني الحني واآلخر تسـللت بعـض املجاميع 
االرهابية اىل الطارميـة للتنقل للمحافظات 
االخـرى“، الفتـا اىل انـه ”يف الفـرتة االخرية 
انخفضـت عمليات التسـلل بسـبب تجهيز 
القطعات االمنية بكامريات حرارية ونواظري 
حراريـة يتـم تركيبهـا عـىل البندقيـة مما 
سهل اسـتهداف هذه املجاميع، بالتايل قلت 

حركتهم كثريا يف اآلونة االخرية“.
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 بغداد/ الزوراء:
رشعـت قوات الحشـد الشـعبي والجيش 
بعملية تفتيش واسـعة يف حاوي العظيم 

رشق محافظة صالح الدين.
وذكر بيان إلعالم الحشـد تلقت «الزوراء» 
انطلقـت  «العمليـة  ان  منـه:  نسـخة 

والثامـن  التاسـع  اللواءيـن  بمشـاركة 
والثمانـون ضمن قيـادة عمليات كركوك 
ورشق دجلـة للحشـد الشـعبي وقوة من 
الجيش ضمن قيادة عمليات صالح الدين 
لتفتيش مناطق حـاوي العظيم بحثا عن 

فلول داعش وتدمري مخابئه».

 بغداد/ الزوراء:
عثـرت مفـارز الرشطـة االتحاديـة، امس االحد، عـىل صواريخ «كـراد» وقنابـر هاون يف 
محافظة كركوك.وذكرت القيادة، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: انه «وفقاً ملعلومات 
استخبارية دقيقة، وضمن الجهود األمنية لقطعات الرشطة االتحادية من خالل عملياتها 
املسـتمرة لتطهري قواطع املسؤولية من مخلفات العصابات اإلرهابية املهزومة».واضافت 
«نّفذت قوة من اللواء الحادي عرش الفرقة الثالثة رشطة اتحادية باالشرتاك مع مفرزة من 
اسـتخبارات اللواء التابعة لوكالة االسـتخبارات والتحقيقـات االتحادية يف وزارة الداخلية 
مسـنودة بالجهـد الهنـديس للفرقة عمليـة لتفتيـش قرية (الخالديـة ) التابعـة لقضاء 
الحويجة يف محافظة كركوك».وتابعت القيادة ان «عملية التفتيش أسفرت عن العثور عىل 
٦ صواريـخ گراد تالفة، ٢ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم ، ٢ قاذفة RBG٧»، مؤكدة «التعامل 

مع املواد املضبوطة من قبل مفرزة الجهد الهنديس للفرقة».

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
نبيـل كاظـم عبـد الصاحـب، والوكالـة 
الفرنسـية للتنميـة، امـس االحـد، أفـق 

التعاون املشرتك.
وقالت الوزارة يف بيان صحفي: إن «الوزير 
نبيل كاظم عبد الصاحب اسـتقبل، امس، 
للتنميـة  الفرنسـية  الوكالـة  وفـدا مـن 
برئاسة املديرة اإلقليمية يف الرشق األوسط 
«الجانبـني  أن  بونو».وأضافـت  كاثريـن 
بحثا بحضور مسـؤول املشاريع يف وكالة 
التنمية الفرنسـية سريج سنريتش وعدد 
من املديرين العامني يف الوزارة أفق التعاون 
املشـرتك يف مجـاالت التنميـة ومتطلبات 
التنسـيق لتمويل عدد من املشـاريع التي 
يتصدرها مركز البحث والرعاية الصحية 
مستشـفى  وبنـاء  املوصـل  جامعـة  يف 
تخصـيص يحقق األهـداف املتوخـاة من 

خدمة املجتمع».
وأعرب الوزير، وفقاً للبيان، عن «شـكره 
للوفد الزائر عىل الجهود املبذولة يف ميادين 

التعاون مع العراق وترتيب األولويات التي 
تقتضيهـا طبيعـة املشـاريع يف محافظة 

نينوى».
مشـريا اىل أن «وزارة التعليم تويل اهتماما 
كبـريا للجامعـات التـي تعرضـت للرضر 
بسـبب عصابات داعـش اإلرهابية، وأنها 
تضع يف صدارة اهتمامها تقديم الخدمات 
العلميـة والبحثية بالتعـاون مع الجهات 
ذات العالقـة يف املحافظـة والسـيما مـا 
واملراكـز  املستشـفى  بمـرشوع  يتعلـق 

البحثية العلمية املختصة».
مـن جانبهـا، عـربت املديـرة اإلقليميـة 
يف الـرشق األوسـط، كاثريـن بونـو، عن 
«شـكرها وتقديرها لوزارة التعليم العايل 
والبحـث العلمي عىل تعزيز مسـار العمل 
املشـرتك ورسم خارطة دقيقة للتعاون يف 
مجـال التمويل وبرامـج التدريب والبحث 
الطبي، ووضع النقاشـات ضمن سياقها 
اإليجابي الذي يحقـق أهداف التنمية عىل 
وفـق توقيتـات مدروسـة تخـدم البلدين 

الصديقني».

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزيـر البيئة املخول بالصالحيات اإلدارية واملالية والفنية، جاسـم الفالحي، امس 
االحد، عن وصول دعم دويل يف مشـاريع تحسـني البيئة، مبيناً أن األولوية الحكومية يف 

هذا اإلطار ستكون ملتابعة برامج الدعم الدويل.
وقـال الفالحي يف ترصيح صحفي: إن ”جهد الوزارة مسـتمر يف تحقيق أهداف التنمية 
املسـتدامة والقيام بمهامها، التي سـيكون عىل رأسـها تنفيذ مشـاريع العراق يف حقل 

الطاقة املتجددة“.
وأضـاف أن ”العراق بدأ عملياً يف تطبيق مفهوم التحـول الجذري إىل الطاقات املتجددة، 
وهذا ما تدعمه الحكومة العراقية عىل أعىل املستويات“، مبيناً أن ”التأثري بدا واضحاً يف 

التوجه الحكومي يف هذا املوضوع.“
وتابـع الفالحي أن ”هناك الكثري من املشـاريع الواعدة يف املراحل املقبلة“، كاشـفاً عن 
”وجود دعم دويل كبري للعراق يف مشاريع تحسني واقعه البيئي، وهو ما تضعه الحكومة 

يف أعىل سلم أولوياتها من أجل تنفيذ الربامج الدولية“.
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 بغداد/ الزوراء:
ألقـت مفـارز مديرية مكافحة إجـرام بغداد 
القبض عىل متهم برسقة عجلة يف العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: ان «مكتـب مكافحـة رسقة سـيارات 
الرصافـة تمكـن من ضبط عجلـة مرسوقة 
نـوع متسـوبييش كنـرت ازرق اللـون بوقـت 
قيـايس من خـالل املمارسـات األمنيـة التي 
تنفذها مفارز املديرية ضمن قاطع الرصافة 
والتي أثمر عنها ضبـط العجلة بعد تعرضها 
للرسقة خالل ٤٨ سـاعة فقـط، وتم القبض 
عـىل حائزهـا واتخـاذ اإلجـراءات القانونية 

بحقه أصوليا».
وأشـار اىل ان «مفـارز املديرية نفـذت أوامر 
قبض بحق عدد من املتهمني لقيامهم برسقة 
مبالغ مالية ومنازل سـكنية ومحال تجارية 
ودراجـات نارية ودراجات تـك تك، ومتهمني 
آخريـن مطلوبـني بقضايا جنائيـة مختلفة 
ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد يف جانبي 
الكرخ والرصافة، حيث تـم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية كافة بحقهم وتقديمهم إىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل».

 بغداد/ الزوراء:
كشـفت دائـرة التحقيقات يف هيـاة النزاهة عن 
تنفيذهـا عمليَّـة ضبـٍط يف محطـة وزن تقـوم 
بجبايـة مبالغ ماليٍَّة مـن أصحاب العجالت أكثر 

من املُقرَّر قانوناً يف محافظة كركوك.
وأفـادت الدائرة، ويف معرض حديثها عن العمليَّة 
ـرٍة قضائيٍَّة، بأنَّ فريق  َذت بناًء عىل ُمذكَّ التي ُنفِّ
عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إىل محطة 
الوزن التي تقُع يف الطريق الرابط بني ُمحافظتي 
ن من ضبط مسؤولني  كركوك والسليمانيَّة، تمكَّ
يف املحطـة؛ لقيامهم بجبايـة مبالغ من أصحاب 

عجالت الحمل أكثر من املُقرَّرة قانوناً.
التحـرِّي  بأعمـال  قـام  الفريـق  إنَّ  وأضافـت: 
والتدقيق لإلجازة االستثماريَّة التي منحتها هيئة 
استثمار كركوك؛ لتنفيذ مرشوع تطوير وتشغيل 
محطات نظام السـيطرة عىل األثقـال املحوريَّة 
بمبلغ مليونـي دوالر، عىل أن يقوم املُسـتثمران 
بجباية مبالغ ماليٍَّة وفق النسـب املُقرَّرة قانوناً؛ 

ة. لقاء قيامهم بتطوير الشوارع العامَّ
دت: أنَّ املُسـتثمرين قاما بجباية مبلغ (٢٠)  وأكَّ
ألـف دينـاٍر عن كل عجلـٍة خالفاً لقـرار مجلس 
الـوزراء رقم (٣٠٢ لسـنة ٢٠١٩) الذي نصَّ عىل 

تخفيـض املبلـغ إىل (٥) آالف دينـاٍر، فضـًال عن 
جبايـة مبالغ الغرامـات املفروضة عىل أصحاب 
العجالت؛ نتيجة الحمولة الزائدة خالفاً لتعليمات 

هيئة استثمار كركوك.
وبيَّنـت: أنَّ العمليَّـة أسـفرت عـن ضبـط أحـد 
املُستثمرين وُمدير املحطة واملحاسب، إضافة إىل 
ضبـط دفاتر وصوالٍت، الفتـًة إىل تنظيم محرض 
ضبٍط أصويلٍّ وعرضه رفقة املُتَّهمني عىل محكمة 
ة بقضايـا النزاهة؛ التي  تحقيـق كركوك املُختصَّ
قرَّرت التحقيـق وفقاً ألحكام املـادَّة (٣٣٩) من 

قانون العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، 
امـس األحـد، أن العـراق بحاجـة اىل 
دعم الدول املتقدمة يف مجال التعليم.
وقالـت الـوزارة يف بيـان صحفي: إن 
«الوزيـر عيل حميد الدليمي اسـتقبل 
امـس يف مكتبـه السـفري الربيطاني 
مارك برايسون ومدير املجلس الثقايف 
العـراق جيـم بـرتي،  الربيطانـي يف 
بحضور مدير عام العالقات الثقافية 
عالء عبد عودة الوائيل». مبينة أنه «تم 

بحث آفـاق التعاون العلمي والرتبوي 
لالستفادة من تجارب الدول املتقدمة 
بما يخدم النظام التعليمي يف العراق» 
.وأكد الدليمي، بحسب البيان، «حرص 
الوزارة عىل تحقيق املزيد من التعاون 
والرشاكة بني العراق وبريطانيا» آمالً 
«اسـتمرار الدعم وخاصـة يف برامج 
تدريـب املـالكات وتحسـني األداء يف 
تدريـس اللغـة االنكليزيـة وتوظيف 
التكنولوجيـا يف التعليـم، باإلضافـة 
إىل الربامـج والـدورات التـي يقدمها 

التـي  الربيطانـي  الثقـايف  املجلـس 
تستهدف تحسني نوعية التعليم ورفع 
كفاءتـه «.وتابع الوزيـر أن «العراق 
يحتـاج اىل دعـم الـدول املتقدمـة يف 
مجال الرتبيـة والتعليم واالطالع عىل 
التجربة الربيطانيـة وتنفيذ مرشوع 
التعليـم الشـامل بالجـودة عىل غرار 
ما تم تحقيقُه من برامج سابقة بني 
الـوزارة واملجلس الثقـايف الربيطاني 
ومنهـا (املـدارس الصديقـة للطفل، 
اإلدارات  الخارجي، تطويـر  التقييـم 

أوضـح  «. مـن جانبـه،  املدرسـية) 
السـفري الربيطانـي «أهمية الرشاكة 
ودور بـالده يف دعم التعليم من خالل 
عـدد مـن الربامـج واملشـاريع التي 
يقيمها املجلس الثقـايف الربيطاني».

مشرياً اىل «حرص بالده واستعدادها 
عـرب  التعـاون  أوجـه  كل  لتقديـم 
مؤسسـاتها املختصة لقطاع التعليم 
بالعـراق وتنفيـذ الخطـط والربامج 
التطويرية بمـا يعزز موقعه الرتبوي 

عاملياً».
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نرشت جريدة الزوراء يف عددها 
 ٢٠٢٢/٢/٣ بتاريـخ   ٧٦٥٥
إعالنـًا صـادراً مـن محكمـة 
االحوال الشخصية يف الشطرة 
املرقم ١٠٩/ش/٢٠٢٢، حيث 
ذكر اسم املفقود (رايض محمد 
خشان) خطأ، والصحيح هو 
(رافـد محمـد خشـان).. لذا 

اقتىض التنويه.

فقدان 
املرقـم  العقـار  سـند  فقـد 
يف  العروبـة  حـي   ٣/٧٠٣٧
العراقيـة  بإسـم  النجـف، 
سـلمان)،  كاظـم  (عواطـف 
والصادر من مديرية التسجيل 
العقـاري يف النجـف فعىل من 
يعثر عليها تسـليمه اىل جهة 

االصدار.

إعالن
اىل الرشيك (عقيل جواد كاظم) 
اقتـىض حضـورك اىل مديرية 
بلدية النجـف االرشف لغرض 
اصـدار اجـازة بنـاء للرشيك 
(فاطمة كاظم ضمد) للقطعة 
يف   (٢٢٧٠/١١٦) املرقمـة 
النجف حـي الحيدرية / خان 

الحماد مقاطعة ٦ .

اعالن فقدان 
فقـدت وصوالت القبض الخاصة بنقابة املعلمني لألسـماء املدرجة يف ادناه فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل نقابة املعلمني فرع النجف االرشف.

إعالن
اىل الرشيك (عيل عبد الكريم عيل) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
(حسـني  للرشيـك  بنـاء  اجـازة 
كاظـم غـازي) للقطعـة املرقمة 
(٣/٥١٥١٤) يف النجف حي النداء 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك. 

أحوال النجف
بناًء عـىل طلب املواطن (عبد الحسـني عبد 
االمـري كاظم) الـذي يروم فيـه تبديل لقبه 
وجعله (البـو عربي) بدال مـن (البو عري) 
فمن لديـه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مـدة اقصاها (خمسـة عـرش يوم) 
وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديريـة يف 
الدعوى وفق احـكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل                                                   رقم االضبارة :٢٠٢١/٣٤٤٢
دائرة التنفيذ                                               التاريخ:٢٠٢٢/٢/٢

مديرية تنفيذ النجف
اىل/ املنفذ عليه/ رضغام باقر كنيوي 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه املديرية واشعار املختار (عبد الكريم مهدي 
الجبـوري) انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، 
واسـتنادا للمـادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضـور يف مديرية تنفيذ (النجف) خالل 
(خمسـة عرش يوما) تبدأ مـن اليوم التايل للنرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضـورك، ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
قرار محكمة بداءة الكوفة بالعدد ٥١٩/ب٢٠٢١/١ يف ٢٠٢١/٨/١٧ واملتضمن إلزام املدعى عليه (رضغام 
باقر كنيوي) بتأديته للمدعي (احسان ثابت عبد) مبلغ مقداره اربعة عرش مليون وستمائة الف دينار.
املنفذ العدل
سناء نارص حسني

إعالن
اىل الرشيـك (التفـات بديري 
عاشـور) اقتـىض حضورك 
النجـف  بلديـة  مديريـة  اىل 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
بناء للرشيك (حسـني رشيد 
املرقمـة  للقطعـة  مجيـد) 
(١٠٢٦٤/٣) يف النجـف حي 

صدام مقاطعة ٤ . 
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملي للذهـب تقدم 
العـراق مرتبـة واحدة ضمـن جدول 
أكثـر دول العالـم يف احتياطي املعدن 
النفيس. من جانب متصل، اسـتقرت 
أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف 

األسواق املحلية، امس األحد.
ووفقـا ألحدث جـدول نـرشه املجلس 
العاملـي للذهب يف شـباط لعام 2022، 
واطلعت عليه ”الـزوراء“ فإن ”العراق 
تقدم مرتبة واحدة ليصل اىل املركز 38 
مـن أصل 100 دولة مدرجـة بالجدول 
بأكـرب احتياطـي للذهـب بعـد تراجع 
لرتتيـب ليبيا ضمن الجدول“، مبينا ان 
”العراق احتل املرتبة الرابعة عربيا بعد 

كل من السعودية والجزائر ولبنان“.
واضاف ان ”العراق حافظ عىل حيازته 
مـن الذهب بدون تغيـري لتبلغ حيازته 
مـن الذهب 96.4 طنـا وهي تمثل 8.8 

% من باقي احتياطاته األخرى ”.
كما اوضح املجلس أن ”االحتياطيات 
الرسـمية العامليـة من الذهـب زادت 
بمقدار 14.2 طًنـا حيث قامت تركيا 
برشاء كمية من الذهب بمقدار 10.1 
أطنان، كما أضافت أوزبكسـتان 8.4 

أطنان وجمهورية قريغيزسـتان 1.1 
طـن وجمهوريـة التشـيك 0.4 طـن 
وأوكرانيا 0.3 طن ، فيما قامت بعض 
الدول ببيع الذهب وهي كازاخسـتان 
4.8- اطنان، رسيالنـكا 3.6- أطنان 

وبولندا 1.6- طن“.

واشـار اىل ان ” الواليـات املتحـدة ما 
زالـت ترتبع عـىل تصنيفها بني الدول 
باكرب حيـازة للذهب يف العالم وبواقع 
8.133 طـن تليها املانيـا 3.359 طن 
ومن ثـم جاءت ايطاليـا 2.451 طن، 
فيما تذيلت السـلفادور باملرتبة 100 

وبواقع 1.4 طن تسـبقها سـورينام 
وبواقع 1.5 طن“.

للذهـب  العاملـي  مجلـس  ان  يذكـر 
والذي يقـع مقره يف اململكـة املتحدة 
ويمتلك خربة واسعة ومعرفة عميقة 
بالعوامـل املسـببة لتغيـري السـوق، 

ويتألـف أعضـاؤه من أكـرب رشكات 
وأكثرهـا  العالـم  يف  الذهـب  تعديـن 

تقدماً.
مـن جانب متصل، اسـتقرت أسـعار 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي  الذهـب 

األسواق املحلية، امس األحد.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 
يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 
للمثقـال  سـجلت  العاصمـة   بغـداد 
الواحد عيـار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي سعر بيع 371 الف 
دينار، و سعر الرشاء 367 الفاً، وهي 
نفس االسـعار التي سجلت يوم امس 

السبت.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 من الذهـب العراقي سـجل 
اسـتقرارا ايضا عند 341 الف دينار، يف 

حني بلغ سعر الرشاء 337 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال 
الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف 
دينـار و375 ألفـاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهـب العراقي بني 340 
الفاً و345 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الزراعة، امس األحد، أربعة مرتكزات 
أساسية ملؤتمر منظمة األغذية والزراعة (الفاو) 
املقـرر انعقاده اليوم وغدا يف بغـداد، فيما أعلنت 
عن إعادة افتتاح مكتـب برنامج األغذية العاملي 

بالعاصمة.
وقـال وكيل وزيـر الزراعـة، مهـدي القييس، يف 
حديـث صحفـي: إن ”مؤتمـر منظمـة األغذية 
والزراعـة (الفاو) املقرر انعقـاده يف بغداد اليوم 
وغـدا سـيكون برعاية رئيس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، ووزيـر الزراعـة محمـد الخفاجـي 
بمشـاركة العراق العضو يف املنظمـة وقرابة 30 

دولة“.
وأضـاف أن ”املؤتمـر ينعقـد كل عامـني تحـت 
اسـم (املؤتمر االقليمـي للرشق األدنى وشـمال 

افريقيا)“.
مبينـاً أن ”انعقـاد املؤتمر رقـم 36 يف بغداد يعد 
انتصـاراً لدبلوماسـية العـراق وأهميـة دوره يف 

املنظمة الدولية“. 
املؤتمـر  يف  االساسـية  ”املرتكـزات  أن  وتابـع 
ب عىل 4 نقـاط تتضمن تبادل  وأهميتـه سـتنصَّ
الخربات وبحـث ملف التغـريات املناخية، وازمة 
املياه مع دول الجوار، وانحباس االمطار، اضافة 

اىل تصورات مسـتقبلية عن كيفية معالجة ملف 
األمن الغذائي ووفرته   وديمومته“.

 الفتاً اىل أن ”الخربات املشرتكة ستتضافر لغرض 
االرتقـاء بالقطـاع الزراعـي يف العـراق والـدول 

اإلقليمية بصورة عامة“. 
وأضـاف أن ”منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمم 
املتحدة (الفاو) أعادت افتتـاح مكتبها يف بغداد، 

ما يدل عىل أن العراق له ثقل يف املنظمة“. 

وأوضحت األمانة العامة ملجلس الوزراء، يف وقت 
سـابق، أهم امللفـات التي سـتتم مناقشـتها يف 
املؤتمـر الدويل ملنظمة األغذيـة والزراعة الدولية، 
واملقرر انعقاده يومي 7 و 8 شـباط الحايل، فيما 

أكدت التوجه ملناقشة 3 ملفات تخص العراق.
وقـال املتحـدث باسـم األمانـة العامـة ملجلـس 
الـوزراء، حيدر مجيد: إن ”انعقـاد املؤتمر الدويل 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) يف 
بغداد يؤكد عودة العراق لوضعه العربي واإلقليمي 
والدويل، واالجتماع سـيكون ضمن الدورة الـ 36 
للمنظمـة وسـتحرضه أكثـر مـن 30 دولة عىل 

مسـتوى وزاري ومن بينها دول عربية“.
وأضاف أن ”املؤتمر يسـتمر ملدة يومني وأهميته 
عراقياً تكمن يف أنه سـيفتح ملفـات تخص أوالً 
الغذاء وثانياً الزراعة وملف املياه، وسيفتح آفاق 

التعاون واملناقشة مع الدول املتشاطئة“.
وتابـع أنه ”ضمـن الخطة التـي وضعتها وزارتا 
الزراعـة واملـوارد املائية للمؤتمر سـيكون هناك 
نقاش ملوضوع حصص العراق املائية وسـتفتح 
نقاشـات جانبية بهذا الشـأن خاصـة ما يتعلق 
باملشـاكل العالقـة يف ملف امليـاه، ووزارة املوارد 
وصلـت ملراحل متقدمة لحل تلك اإلشـكاالت مع 

الجانب الرتكي“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االحد، عن 
قرب اطالق مبادرتي ”تمكني والشـمول املايل“ بالتنسـيق 
مع البنك الدويل ورابطة املصـارف العراقية الخاصة لدعم 

الفئات الهشة التي تعنى بها الوزارة.
وقالت وكيلـة الوزارة، عبري الجلبـي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”الـوزارة أبرمت اتفاقـا مع رابطة املصـارف العراقية 
الخاصة لغرض إطالق مبادرة صندوق (تمكني) وإمكانية 
تنفيـذ مشـاريع وبرامـج لدعـم الفئـات التي تعنـى بها 
الـوزارة والتعـاون يف إعادة تأهيـل الـدور االيوائية ومنح 
القروض امليرسة لتأسـيس مشـاريع حقيقية ذات جدوى 

اقتصادية“.
مشـرية اىل ”إعداد وثيقة تعاون بـني الوزارة والرابطة مع 

تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه“.
وأضافـت الجلبي أن ”الوزارة وبالتنسـيق مع البنك الدويل 

سـتنفذ مـرشوع الشـمول االقتصـادي يف محافظـة ذي 
قـار الـذي يسـتهدف 2200 مسـتفيد من راتـب الحماية 
االجتماعيـة، كما سـيقوم املرشوع بتحويل املسـتفيدين 
إىل منتجـني فعالني من خالل إرشاكهـم يف دورات تدريبية 

ومنحهم مبالغ لتنفيذ مشاريعهم الخاصة“.
وبينت أن ”االستعدادات من قبل الوزارة استكملت لغرض 
البدء يف تنفيذ مرشوع الشـمول مـن خالل مراكز التدريب 

املنترشة يف املحافظة“.
مؤكـدة أن ”الوزارة تدعم الفئات الهشـة من أجل االرتقاء 

بالواقع االقتصادي لتلك املحافظة“.
وأوضحـت الجلبـي أن ”الـوزارة تقـدم خدمـات لرشائح 
واسـعة من ضمنها فئة ذوي اإلعاقة ومستفيدو الحماية 
االجتماعيـة مـن األرس الفقرية، فضال عن فئـة العاطلني 
عن العمل، وهي مسـتعدة السـتقبال أي دعم أو تعاون يف 

مجاالت تخص الشأن االجتماعي واألرس املعوزة“.

بغداد/ الزوراء:
للجمعيـات  املحـيل  االتحـاد  اعلـن 
الفالحيـة يف ديـاىل، امـس االحد، عن 
تقلص انتاج بحريات االسماك بنسبة 

50 % بسبب لعنة الجفاف.
وقال رئيـس االتحاد، رعـد التميمي، 
يف حديـث صحفي: ان“ لعنة الجفاف 
التـي تـرضب ديـاىل منـذ 10 اشـهر 
انعكسـت بشـكل الفـت عـىل قطاع 
تربيـة االسـماك والتـي تـدار اغلبها 
مـن مزارعني اسـتثمروا اموالهم بها 
يف محاولة لتغري مصـادر رزقهم بعد 
االنتكاسات املتكررة يف قطاع الزراعة 

خالل السنوات املاضية“.
واضـاف التميمـي ان“ ديـاىل فقدت 
50 % مـن انتـاج بحريات االسـماك 
بسـبب لعنـة الجفـاف وسـتفقد ما 
تبقى يف غضون اشهر معدودة بسبب 
تفاقم االزمة وعدم القدرة عىل تامني 
املياه باإلضافـة اىل ان اغلب محطات 

انتاج االسـماك يف االنهر الرئيسة هي 
االخرى بـدأت بالتوقف مع انحسـار 

املياه بمعدالت عالية“.
واشـار اىل ان“ لعنـة الجفـاف ربمـا 
سـتقيض عىل قطاع تربية االسـماك 
الـذي وصـل اىل مرحلـة االكتفـاء يف 
السـنوات االخـرية بدياىل وسـاهم يف 

توفـري االف الفـرص للعاطلـني عـن 
العمل“.

وتعانـي محافظـة ديـاىل مـن ازمـة 
جفاف حـادة يف االشـهر االخرية مع 
انحسـار كبـري لخزيـن ميـاه بحرية 
حمريـن التي تشـكل مصـدرا مهما 

للمياه يف املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة الكمارك عن تصدير 4540 طناً من مـادة الكربيت اىل الهند. وذكر 
بيان للكمارك تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”مركـز كمرك ميناء خور الزبري 
قـام بتقديم كل الجهد وتسـهيل اجراءات عملية التصديـر 4540 طناً من مادة 
{الكربيت} واملتوجهة إىل الهند عىل متن الباخرة ART“. وأشـار اىل ان ”هذه تعد 

أول باخرة تصدير لهذه املادة“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد النائـب عن ائتالف دولـة القانون، محمـد الزيادي، امس األحـد، ان االطار 
التنسـيقي عـازم عـىل تخفيض سـعر رصف الـدوالر يف حال اشـرتك بالعملية 
السياسية، الفتا اىل ان تخفيض السعر سيكون احد رشوط التصويت عىل رئيس 
الوزراء للحكومة املقبلة. وقال الزيادي يف حديث صحفي: ان ”االطار التنسـيقي 
رفـض ارتفاع سـعر رصف الدوالر مقابـل الدينار عنـد التصويت عـىل موازنة 
٢٠٢١، حيث تسبب ذلك بإحداث رضر كبري يف مختلف رشائح الشعب“. واضاف 
ان ”من كان سـببا يف تمرير املوازنة بسعر الدوالر الحايل، يحظى اليوم باألغلبية 
داخـل الربملان، ومـن املؤمل ان يتم تصحيح املسـار بتخفيض سـعر الرصف“.

وبـني الزيادي ان ”االطار التنسـيقي ويف حال كان جزء من العملية السياسـية، 
فأنه سيضع رشطا عند التصويت عىل رئيس الوزراء، حيث لن يمرر املرشح من 
دون الحصول عىل كلمة منه بتخفيض سـعر الرصف، ولكن بذهاب االطار نحو 

املعارضة فعندها ال يمكن له وضع الرشوط بل املطالبة بتعديل السعر“.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة (١٫٣٧٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٤٢٠٫٦٩٨٫١٣٢) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٥٤٩٫٦٨٢٫٧٢٦) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠  يف جلسـة امس عـىل (٥٧١٫٢٧) نقطة 
منخفضا بنسبة (١٫٣٧٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٩٫١٨) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٢) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (٢٠) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (٩٥) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٠٠) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٢١) 

صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنـك املركـزي العراقـي، امـس األحد، مـن الحواالت 

الخارجية عىل حساب املبيعات النقدية يف مزاد أمس االحد.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
األمريكـي، انخفاضا يف مبيعاته من الدوالر بنسـبة ٨٫٢٩٪ لتصل إىل ١٨٨ 
مليونا و٢٥١ الفا و٦٧٦ دوالرا أمريكيا، غطاها البنك بسعر رصف اساس 
بلـغ ١٤٦٠ دينـاراً لـكل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املـايض، الذي بلغت 

املبيعات فيه ٢٠٥ ماليني و٧٨٧ الفا و٢٤٣ دوالرا أمريكيا.
واضـاف ان مبيعات البنك ذهبـت معظمها لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت حيث بلغت ١٥٦ مليونا و٤٦١ الفا و٦٧٦ دوالرا، فيما ذهب 

املبلغ املتبقي البالغ ٣١ مليوناً و٧٩٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار إىل أن ٢٧ مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، ١٥ 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٧٢ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان. 
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٧٩٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

األسعار ليوم السبت ١٤٧٨٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مسؤول حكومي، امس االحد، عن انتهاء ما اسماه رشيان التهريب 
شمال رشق محافظة دياىل. وقال مدير ناحية قره تبه (١١٠كم شمال رشق 
بعقوبة) وصفي التميمي يف حديث صحفي: ان“ تهريب املاشية واالغنام من 
كردستان صوب دياىل وبقية املحافظات من خالل طرق نسيمية يف قره تبة 
شكل يف االشهر املاضية مصدر قلق عىل الثروة الحيوانية الن عملية التهريب 
تجلـب االمراض واالوبئـة كونها غري مفحوصة باإلضافـة اىل انها تؤدي اىل 
انهيار االسـعار وتـرضر اصحاب الحقول يف الداخـل“. واضاف التميمي ان 
”االجهـزة االمنيـة نجحت مـن خالل جهد اسـتخباري يف تحديد مسـارات 
التهريب وقطعها وانهاء رشيان التهريب بشـكل تام مع كردستان“، مؤكدا 
أن ”هناك سلسـلة اجراءات اتخذت للتشـديد عىل املسـارات الربية ملنع اي 
محاوالت تهريب لألغنام واملاشـية“. واشار اىل ان ”نجاح القوات االمنية يف 
احباط عدة محاوالت ومصادرة قطعان كبرية شكل رضبة مهمة لعصابات 

التهريب يف االشهر االخرية ما ادى اىل انحسار نشاطها بشكل كبري“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة االسـتثمار يف محافظة النجف االرشف، امس االحد، عن سـحب 

رخص ١١٠ مشاريع متلكئة يف املحافظة.
وقـال نائب رئيس الهيئة، فـراس فاضل، يف بيان اطلعت عليـه «الزوراء»: إن 
”محافظة النجف االرشف عالجت املشاريع املتلكئة والسيما ذات نسب اإلنجاز 
املتواضعـة“. وأضـاف فاضل أن ”املحافظة سـحبت رخص١١٠ مشـاريع“، 
كاشـفا عن ”إعادة ٣٥ مرشوعاً ومبارشتها بالعمل من جديد وبنسـب إنجاز 
جيـدة“. وكانـت وزارة التخطيط أعلنت، يف وقت سـابق، عن اعـادة أكثر من 
١٠٠٠ مـرشوٍع اسـتثماري للعمـل، نالت محافظـة ذي قـار النصيب األكرب 

للجديدة واملنجزة منها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امـس االحد، عن اعادة أكثر مـن ١٠٠٠ مرشوٍع 
استثماري للعمل، نالت محافظة ذي قار النصيب األكرب للجديدة واملنجزة 
منهـا. وقـال املتحدث باسـم وزارة التخطيـط، عبد الزهـرة الهنداوي، يف 
ترصيـح صحفـي: إنه ”يتـم التحـدث اليوم عـن ١٦١٦ مرشوعـاً، جلها 
كانـت متوقفة بكلفـة تناهز الـ ٢٠ تريليون دينار“. وأشـار الهنداوي اىل 
”بـذل وزارة التخطيط لجهود كبرية من أجل متابعة هذه املشـاريع بغية 

استمرارها واتمامها بأقرب وقت“.
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بغداد/ الزوراء
عقدت لجنُة االسـتئناف اجتماعها يف مقر االتحاِد العراقّي لكرة القدم، واطلعت عىل أولياِت قرار 
لجنـة االنضباط املرقـم (٣٣) املؤرخ يف ٢٤/١/٢٠٢٢، والذي يخُص األحـداث التي رافقت مباراة 
نادي النارصية مع نادي البحري) التي جرت ضمن دوري الدرجِة األوىل، وبعد االسـتماِع وتدوين 
إفادة مرشف املباراة غانم فاضل، حيث ذكر إنه بعد الدقيقة ١+٩٠، وعند إصابِة أحد العبي نادي 
البحـري، قـاَم جمهوُر نادي النارصية برمـي الحجارِة (واألحذية) وقناني املـاء عىل العبي نادي 
البحري، وعليه فقد تقرر ما ييل، معاقبة نادي النارصية بحرماِن جمهوره من الحضور ملباراتني 

ابتداًء من الدور الرابع من املرحلِة الثانية استناداً للمادة ( ٥ / ب ) انضباط.

ãºcÎ@ã–ñc

o¢@ÔébÓé@Òãój€a@Úƒœb´@¿@25@ÔvÓ‹Ç@Úflb”g@äaã”@ZäáÓy@äaãí

÷aã»€a@¿@Êbè„�a@÷Ï‘y@ÚÓöÏ–fl@áœÎ@Ô‘n‹Ì@ÚÓjæÎˇ€@‚b»€a@µfl˛a

بغداد / عباس عيل هندي
حقـق فريـق اربيـل امـس االحد 
فوزاً مستحقاً عىل فريق الحبانية 
بثالثـة اشـواط دون رد يف املباراة 
قاعـة  يف  احداثهـا  جـرت  التـي 
الشـعب بالعاصمة بغـداد ضمن 
منافسـات الدوري املمتـاز للكرة 

الطائرة. 
انتهت االشـواط عىل النحو (-25

12) و(21-25) و (25-17). 
وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف 
من الدويل حمزة حاكم حكماً اول 
واالتحادي عالء كاظم حكما ثانيا 

والدويل جاسم صايف مسجال.

@äÎÜ@¿@ÚÓ„bj®a@åÎbvnÌ@›Óiäc
åbn‡æa@Òãˆb�€a

@ÚËuaÏæ@ÈnÌçÁbu@Â‹»Ì@¡éÏ€a@¡–„
äÎá€a@¿@ıb»iä˛a@ıaãflbé

ÚÓ„b‡Ó‹è€bi@bÓée@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbìæa@Û‹«@’œaÏm@pbjÉn‰fl@ÚÓ„b$

بغداد/ امري الداغستاني 
 اكـد رئيس نادي الكـرخ، رشار حيدر، أن 
قرار إقامة كأس الخليج ورفع الحظر عن 

العراق سيايس وليس رياضياً.
وقال حيـدر: ان قرار اقامة خليجي 25 يف 
البرصة ورفع الحظر عن مالعبنا سيايس 
وليـس رياضيـا، وعـىل الدولـة أن تدعـم 
امللفـني املهمـني وتقـوم بدورهـا الفعال 

العادة الحياة الكروية ملالعبنا.
واشـار حيدر اىل: ان العراق يمتلك مالعباً 

عـىل مسـتوى عـال وقـادر السـتضافة 
املنتخبات والبطوالت يف مشـاركات ودية 

ورسمية.
وتابـع رئيـس نـادي الكرخ: أنـه البد من 
والـدول  الـدويل  االتحـاد  عـىل  الضغـط 
الخليجيـة بغيـة اسـتحصال املوافقـات 
لبطولـة  مالعبنـا  الحتضـان  الرسـمية 
الخليج املقبلة والبطوالت االخرى السعاد 
الجمهـور العراقي الـذي يعترب كرة القدم 

متنفسه الوحيد .

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
إستقبل األمني العام للجنة األوملبية الوطنية 
العراقيـة هيثـم عبـد الحميـد، يف مكتبـه 
صبـاح امس االحـد، وفداً يمثـل مفوضية 
حقوق االنسان يف العراق مكوناً من رسمد 
سعيد البدري مدير قسم العالقات واالعالم 
ومهدي حسـن الغراوي معاون مدير قسم  

النرش والتثقيف.
وأكـد األمـني العام دعـم اللجنـة األوملبية 
الوطنيـة ملف حقـوق االنسـان يف العراق 
من خالل املفوضية، مبدياً إستعداد اللجنة 

األوملبيـة الكامـل لتقديـم الخدمـات التي 
تحتاجها املفوضية يف عملها.

األوملبيـة  اللجنـة  ان  عبدالحميـد:  وبـني 
العراقية  تؤكد سعيها الجاد لدعم مفوضية 
حقوق االنسـان يف العراق ذلـك ألن أهداف 
الحركـة األوملبيـة الدولية تتضمـن أهمية 

دعم منظمات حقوق االنسان.
وأشـار اىل: ان املسـتقبل القريب سيشـهد 
األوملبيـة  اللجنـة  بـني  مشـرتكاً  تعاونـاً 
واملفوضيـة من أجـل تحقيق أكـرب فائدة 
للرياضيـني والرياضيـات خالل  متوخـاة 

مشـاركاتهم املقبلة عىل الصعيدين املحيل 
والخارجي.

من جهته، أوضح عضـو املكتب التنفيذي 
للجنة األوملبية، الدكتـور إبراهيم البهاديل، 
أهميـة إتفاقيـات التعـاون التـي وقعتها 
اللجنـة األوملبيـة يف اآلونـة األخـرية مـع 
االسـبانية  األوملبيـة  اللجـان  نظرياتهـا 
والربتغالية وااليرانية والرتكية ما يسـتلزم 
عكـس الصورة الحقيقيـة الحرتام حقوق 
االنسـان عمومـاً يف العـراق والرياضيـني 

بشكل خاص.

@@xäb©aÎ@›Çaá‹€@ÊÏjÁdnÌ@ÊÏÌÏßaÎ@7ÃnÌ@l˝�€a@á‹uÎ@5ÿm@ıaäÎç€a@pbyÏ‡†
@@@ıbnì€a@p¸b‘n„a@÷Ïé@Åbn§@ÒáÌáßa@pbib�‘né¸a@Ûº

بغداد / صالح عبد املهدي

مـع االعـالن عـن اغـالق  ابواب 

ان   الحظنـا  الشـتوي  املريكاتـو 

املوسـم  يف  االنتقـاالت  بورصـة 

الحايل قد شـهدت حركة نشيطة 

افضـت اىل الكثـري مـن عمليـات 

الحـذف واالدخـال التـي خرجت 

بهـا الفـرق املشـاركة يف  دوري 

الكـرة  املمتـاز بحثـا عـن نتائج 

افضـل يف اتون الـرصاع التنافيس  

املحـيل الـذي اكمل نصفـه االول 

بانتظار اسـتئناف النصف الثاني 

يوم غد الثالثاء.. (الزوراء) راقبت  

الصفقات الجديدة  التي  ابرمتها 

فرقنـا العرشيـن، وخرجت بهذه 

الحصيلة :

@ÚÌÏßa@pbib�‘néa@
ونعنـي  الـدوري  لقـب  حامـل 

فريق القوة الجوية انتظر سـوق 

الشـتوية عـىل احـر  االنتقـاالت 

مـن الجمر لكنـه لم يخـرج منه 

بصفقات مهمة عـززت تطلعات  

املـدرب  الجديـد  حكيـم شـاكر  

السـيما ان الفريـق امامه مهمة 

مزدوجـة تتمثـل باملحافظة عىل 

اللقـب مـن جهـة  واملشـاركة يف 

االسـتحقاق القـاري املتقدم من 

جهة اخرى، ويف هـذا االطار ابرم 

الجويـون ثالث صفقات خارجية  

لتدعيـم الخـط الهجومـي اولها 

النايجـريي بسـمارك ايبـوكا ثم 

السـويرسي لـوالال رايـل بجانب 

صانـع االلعـاب الجزائري محمد 

املهـدي بـوكايس، وعـىل الصعيد 

املحيل اسـتقطب الفريق مهاجم 

النجف احمد كوني والعب وسـط 

جـرب   محمـد  منتظـر  الـزوراء 

وحـارس مرمـى القاسـم محمد 

كريم وباملقابل غادر الفريق عدد 

من  جالس دكـة البدالء وهم عيل 

عبد الحسـن واحمد عبـد الرزاق 

وحسـني محسـن واحمـد زامـل  

وعيل محمد .

@Ú†ãì€aÎ@ıaäÎç€a
 اما الزوراء الذي يسـتهل املرحلة 

الثانيـة تحت قيـادة املدرب ايوب  

اوديشـو فرّكـز  يف اسـتقطاباته 

عـىل الجانـب الهجومـي بدليـل 

التوقيع مع الدويل اللبناني محمد 

قـدوح والعب الطلبـة زياد احمد  

ومعهم الجزائري اسامة بولتواك  

لكن دكة بدالئه ستفتقد لخدمات 

عدد غري قليل مـن العنارص وهم  

املحرتف املغربي حمزة الصنهاجي 

املغـادر اىل البحريـن و عيل رحيم  

املتجـه ألمانـة بغداد ومنـار طه 

الـذي اختـار امليناء  وعمـاد عبد 

للديوانيـة  الـذي وقـع  الحسـني 

ومنتظـر محمد جرب الـذي اختار 

يف  مصطفـى  شـقيقه  مرافقـة 

القـوة الجويـة، وباالتجـاه نحو 

الرشطـة املتصـدر  فـإن الفريق 

يشـهد اسـتقرارا  تحسـده عليه 

بقية الفـرق  السـيما انه حافظ 

باسـتثناء  نجومـه  كامـل  عـىل 

الثنائـي عمـار كاظـم واملحرتف 

النيجريي مايكل اوهانو وباملقابل 

اسـتقطب املهاجم محمد  قاسم 

نصيف القادم من  نفط البرصة .

@ÚÓi˝†@pa7ÓÃm
الطلبة الذي شهد  يف بداية  املوسم 

الحـايل تغيري جلـده  واصل حملة 

التغيـريات الكربى فدخل  سـوق 

االنتقـاالت الشـتوية وخرج منه 

وداخليـة   خارجيـة  بصفقـات 

يؤمل منها  الوصـول بالفريق اىل 

مرحلة املنافسـة عـىل اللقب ويف 

هـذا االطار نشـري اىل التوقيع مع  

الثنائـي اللبنانـي حيـدر عواضة 

وسـعد  يوسـف  واملدافع الغاني 

ماباتا  وزميله السنغايل عيل اوني 

بجانب العـب النفط عيل قاسـم  

والعب زاخو محمـد جواد والعب 

النفـط مـوىس عدنـان  لكنه من 

جانب اخر سيفتقد لخدمات عدد 

غري قليـل من العبيه املغادرين اىل 

الفـرق االخرى  وهم زيـاد احمد  

املغـادر اىل الـزوراء وعـيل كريـم  

الـذي وقـع للصناعة وعـيل حلو 

الـذي  سـيمثل امليناء وكـرار نور 

املغادر اىل الديوانية والحسن سعد 

الـذي اتجـه سـامراء ومصطفى 

حسني الذي وقع المانة بغداد.

ÚÌãój€a@Òãÿ€a@bj�”
 وباالتجـاه جنوبـا نحـو البرصة 

الفيحاء نجد ان فريقها االم ونعني 

املينـاء  العريـق قد شـهد  جملة 

تغيريات سـعيا مـن ادارة النادي  

لتصحيح مسار الفريق واالرتقاء 

به اىل مواقع تليق  بسمعته  واول 

تلك  التغيريات تمثلت باستقطاب 

املـدرب  امـني فيليـب الـذي حل 

بديـال لهاتـف شـمران  فيمـا تم 

االلعـاب  صانـع  مـع  التوقيـع 

االردني مهدي عواضة والجزائري 

بـالل بـو عـيل اىل جانـب عثمان 

دياباتي القادم من النيجر ، وعىل 

صعيد االسـتقطابات املحلية فقد  

استعاد الفريق العبه حسني فالح 

من نفـط الوسـط  وزميله احمد 

محسـن ابوكريشـة  مـن النجف 

اىل جانـب العب منتخب الشـباب 

اسهر عيل  والعب الطلبة عيل حلو 

والعب الزوراء منار طه  وحارس 

مرمـى القـوة الجويـة عـيل عبد 

الحسـني والعب الديوانيـة احمد 

محمـد فيما غادر الفريق  منتظر 

وذو  الصناعـة  اىل  السـادة  عبـد 

الفقار عايـد اىل النجف وعبد الله 

عبـد االمري اىل الكهرباء. اما جاره 

نفط البرصة فلم تشـهد صفوفه 

الكثري من التغيريات  لكننا نشـري 

املحـرتف   اسـتقطاب  اىل   هنـا 

السـوري ثائـر كروما  اسـتعادة 

احمد زامل من القوة الجوية  مع 

مغادرة عقيل مهدي واحمد جالل 

ومحمد قاسم نصيف .

@ÚÓ–v‰€a@Òãÿ€a@˝rø
ومن بـرصة الخري نحـط الرحال 

يف النجـف االرشف لنتعـرف عـىل 

جديد فريقها االم الذي شـهد هو 

االخر حركة نشـيطة فاستقطب  

رعد فنر من اربيل وعدنان محمد 

من الصناعة وذو الفقار عايد من 

امليناء واحمد محسن اوميغا  من  

امانة بغداد بجانب السوري ريفان 

عبد الرحمن والكامروني ارنست 

تـريي وباملقابـل غـادر الفريـق 

احمـد لفتـه اىل القـوة الجوية و 

رساج الدين  صباح اىل امانة بغداد  

وكنان عـادل اىل الصناعة وعبيدة 

كاظم اىل الديوانية  واحمد محسن  

ابوكريشـة اىل امليناء. أما الشقيق 

االصغر ونعني نفط الوسط  فقد 

ابـرم ثالث صفقـات مهمة كانت 

مع مصطفى محمود العب  نادي 

الفجرية االماراتـي وصفاء جبار 

العـب الديوانيـة ومحمد شـاكر 

حارس مرمى زاخو  بينما غادره 

انـس مالك اىل الديوانية وحسـني 

فـالح اىل املينـاء ومحمـد مـرض 

اىل سـامراء ومحمـود خليـل اىل 

النفط.

@ÚÌÜaáÃi@pb‘–ñ
انديـة بغـداد كانت لهـا حصتها 

هـي االخـرى فالنفـط مثـال بدا 

الخارجيـة  بالصفقـات  يقتنـع 

التي   السـابقة  السـنوات  بخالف 

لم تشهد اسـتقطاب اي محرتف  

ليوقع هـذه املرة مـع البوركيني 

محمـد اوتـارا والتوغـويل  اكاتي 

نفـط  مهاجـم  بجانـب  جنامـا 

الوسـط محمود خليـل  والثنائي 

املعار مـن القوة الجوية حسـني 

محسـن واحمد عبد الرزاق بينما 

غادره  الحـارس محمد حميد اىل 

الكهربـاء  وعـيل قاسـم وموىس 

عدنان اىل الطلبة  ومروان  حسني 

اىل اربيل. أما ابرز  صفقات  امانة 

بغداد فكانت التوقيع مع  مهاجم 

الطلبة السـابق عبد القادر طارق 

وزميله مصطفى حسـني والعب 

النجف رساج الديـن صباح بينما 

املعتـزل  جهـود  الفريـق  خـرس 

خلدون ابراهيم، وحصل الكهرباء 

عىل خدمات محرتف اربيل الغاني 

شـافيو مومنـي  وعبد اللـه عبد 

االمري من امليناء  بجانب الحارس 

الدويل السـابق محمـد حميد، ويف 

الصناعـة عـزز الفريـق صفوفه  

بعـدد من الالعبني وهم عيل كريم 

مـن الطلبـة ومشـكور كريم من 

الكـرخ  وكنان عـادل من النجف  

ومنتظر عبد السـادة مـن امليناء 

مع االسـتغناء عن عدد غري قليل  

من عنارص الفريق السابقة .

بغداد/ متابعة الزوراء
الوسـط  نفـط  فريـق  صفـوف  اكتملـت 
ملواجهـة  اسـتعدادا  بغـداد،  معسـكر  يف 
مسـتضيفه سـامراء، األربعـاء املقبـل، يف 
ملعب سـامراء، يف الجولـة 20 من الدوري 

املمتاز.
والتحـق الرباعي محمد شـاكر، مصطفى 
عبـد الجليـل، مصطفـى محمـود وصفاء 
جبار بالتدريبات التي أقيمت امس يف ملعب 
الصناعـة، ضمـن التحضـريات املتواصلـة 

ملواجهة سامراء.
كما انضـم صانع األلعاب سـجاد جاسـم 
بالتدريبـات بعـد مشـاركته مـع املنتخب 
العراقي يف تصفيات مونديال قطر، وخوضه 
بشكل أسايس مباراة لبنان والتي قدم فيها 

مستوى جيدا.
وقاد املـدرب عبـد الغني شـهد التدريبات، 
التـي شـملت العمل عـىل التجهيـز البدني 
لالعبـني، وبعض التطبيقـات التكتيكية، يف 
محاولة لخلق حالة االنسـجام بني الالعبني 

السابقني والعنارص الجديدة.
وتعـد صفقة انضمـام املهاجـم مصطفى 
محمـود هـي األبـرز لفريق نفط الوسـط 
يف االنتقـاالت الشـتوية، قادمـا مـن فريق 
الفجرية اإلماراتي يف رحلة استمرت لنصف 

موسم.
ويحتـل نفط الوسـط بعـد نهايـة مرحلة 
الذهاب للدوري املحيل، املركز الثالث برصيد 
37 نقطـة بفارق املواجهـات عن الوصيف 

الطلبة الذي تساوى معه يف كل يشء.

بغداد/ حسني عمار 
تقدمت 8 دول للمشـاركة يف البطولة اآلسـيوية للقوس والسـهم التي 
سـتحتضنها محافظة السليمانية يف السـادس من آيار املقبل وتستمر 
حتى الحادي عرش من الشهر ذاته.وقال رئيس االتحاد العراقي املركزي 
للقوس والسـهم سـعد املشـهداني إن“ مدينة السـليمانية ستحتضن 
ب للرجال  بطولة كأس آسـيا للمتقدمني بفعالية القوس املحدَّب واملُركَّ
والنسـاء (فردي وفرقي وفرقي مختلط) ”. مبيناً أن ” 8 دول أرسـلت 
كتاباً رسـمية للمشـاركة يف البطولة وتم تسـجيلها عن طريق االتحاد 

الدويل بشكل رسمي وهي كازخستان وتركمانستان والهند وبنغالدش 
وباكسـتان وايـران واألردن واليمن“.واضـاف املشـهداني أن“ اتحاده 
متواصل مع وزير الشباب والرياضة لتذليل الصعوبات وانجاح البطولة 
من خالل الدعم املعنوي واللوجستي، واآلن نحن بانتظار الدعم املايل“. 
وتابـع :“ قبـل 10 أيـام وصل وفد مـن االتحاد اآلسـيوي لالطالع عىل 
املالعب والفنادق يف مدينة السـليمانية بصورة عامة والتقى الوفد مع 
محافظ السـليمانية ومدير األمن ومدير صحة السليمانية واطلع عىل 

جميع الرتتيبات، وقدَّم تقريراً إيجابيَّاً لالتحاد اآلسيوي“.
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مراسـل برنامـج (هاتريك) الذي يبـث من عىل 
قنـاة (يو تـي يف)، الزميل نزيـه الركابي، اعلن 
انتصاره عىل فايروس كورونا الذي اصابه قبل 
مدة ليسـت بالقصرية، وثمـن الركابي تواصل 
املؤسسـات الصحفيـة واالعالميـة والرياضية 
مـن اجل االطمئنان عىل صحتـه، خالص االمنيات 
لزميلنـا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العـزة واالجالل ثـوب الصحة 

والعافية.
  **********************

العدد السـادس والسـتون من صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضيـة رأى النور امس االحد، وتضمن العديد 
من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة 
كـرة القـدم وبقية األلعـاب األخرى التـي زينت 
بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات ألرسة 
الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجـاح يف قـادم 

األيام.



واصـل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته 
وحقـق انتصاره الثالث تواليـاً بفوزه املثري 
عىل ضيفه ووصيفه املوسم املايض اليبزيغ 
2-3 يف املرحلـة الحاديـة والعرشيـن مـن 
بطولـة املانيـا لكرة القـدم، فابتعد تسـع 

نقاط مؤقتا يف الصدارة.
وسـجل تومـاس مولـر (12) والبولنـدي 
روبـرت ليفاندوفسـكي (44) والكرواتـي 
يوسـكو غفارديـول (58 خطـأ يف مرمـى 
فريقه) أهـداف بايرن ميونيـخ، والربتغايل 
أندريه سـيلفا (27) والفرنيس كريسـتوفر 

نكونكو (53) هديف اليبزيغ.
ونجـح مـدرب النـادي البافـاري يوليـان 
ناغلسـمان يف التفوق عىل فريقه السـابق 
اليبزيـغ للمـرة الثانيـة هذا املوسـم بعدما 
تغلـب عليه 4 - 1 ذهابـا يف اليبزيغ، وألحق 
بـه الخسـارة األوىل بعـد ثالثـة انتصارات 

متتالية.
وبفوزه الثامن يف مبارياته التسـع االخرية، 
عـزز بايرن صدارتـه بـ52 نقطـة ووضع 
ضغطا قويا عىل مطارده املبارش بوروسـيا 
دورتمونـد الـذي تنتظره قمـة نارية أمس 

األحد ضد ضيفه باير ليفركوزن.
يف املقابل، تراجع اليبزيغ اىل املركز السـابع 

بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة.
وعـزز ليفاندوفسـكي موقعـه يف صـدارة 

الئحة الهدافني برصيد 24 هدفاً.
هذا و علق جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن 
ميونيخ، عىل فوز فريقه الثمني عىل حساب 
ضيفـه اليبزيـج (2-3)، ضمن منافسـات 

الجولة الـ21 من الدوري األملاني.
الفريـق البافـاري عـزز صدارتـه لجـدول 
ترتيب البوندسـليجا بوصولـه للنقطة 52، 
موسـعا الفارق مؤقتا مع غريمه بوروسيا 

دورتموند إىل 9 نقاط.
وأبرز املوقع الرسـمي للبايـرن ترصيحات 

ناجلسمان، الذي قال: ”كانت مباراة مثرية 
للغايـة، لكنـي ال أعتقـد أننا كنا نسـتحق 
الفـوز بشـكل كبري، وهذا ال يعنـي أنه غري 

مستحق“.
وأضاف مدرب بايرن ميونيخ صاحب الـ34 
عاًمـا: ”كال الفريقـني كان لديهمـا فرصة 

للفوز، والتعادل كان سيكون منطقيا“.
وأشـار إىل الرسعـة التي تحىل بهـا فريقه 
يف الهجمـات، فضال عـن قيامه بالكثري من 
املجازفة يف الشـوط األول، مما أدى لفقدان 

الكرة كثريا.
يف  تحسـنت  ”األمـور  ناجلسـمان:  وأتـم 
الشـوط الثاني، حيث كنا أكثر صربا، وكان 
فوزا مهما بعدما سنحت الكثري من الفرص 

لكال الفريقني“.
وأثنـى تومـاس مولر، نجم بايـرن ميونخ، 

عىل األداء الذي قدمه اليبزيج خالل مواجهة 
الفريقـني، والتـي انتهـت بفـوز العمـالق 
البافاري (2-3) يف إطار منافسـات الجولة 

الـ21 من الدوري األملاني.
وقـال مولـر، يف ترصيحات نرشهـا املوقع 
الرسـمي لناديـه: ”الفريقان قدمـا مباراة 
جذابة وكانا متشـابهني يف أسـلوب اللعب، 

ويف طريقة خلق الفرص“.
وأكمـل: ”حاولنـا القيام بتمريـرات مؤثرة 
يف الثلث الهجومي بعد خسـارة االسـتحواذ 

وارتكاب بعض األخطاء“.
وأكـد املهاجم األملاني عـىل أحقية فريقه يف 
تحقيق الفوز، مضيفـا: ”بالطبع، كان من 
املمكن لاليبزيج أن يسـجل هدفني آخرين، 

وهو ما ينطبق علينا أيضا“.
وأشـار صاحـب الــ32 عامـا إىل أهميـة 

تحقيـق فريقه الفوز عىل أحد أفضل الفرق 
االنتصـار  وأن  سـيما  ال  البوندسـليجا،  يف 
تحقق أمـام الجماهـري العائدة مـن جديد 

مللعب أليانز أرينا.
يذكـر أن الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إىل 
52 نقطة، عزز بهـا صدارته لجدول ترتيب 
البوندسـليجا بفـارق 9 نقـاط مؤقتـا عن 

أقرب مالحقيه.
وأوقـف  الصعـداء  آوغسـبورغ  وتنفـس 
صحـوة أونيـون برلـني عندما تغلـب عليه 
بهدفني نظيفني سجلهما النمسوي ميكايل 

غريغوريتش (16) وأندري هان .(59) 
الخامسـة  وألحـق أوغسـبورغ الخسـارة 
هـذا املوسـم بأونيـون برلـني وحرمه من 
انتـزاع املركـز الثالـث ولو مؤقتا مـن باير 

ليفركوزن.

وتجمد رصيد أونيـون برلني عند 34 نقطة 
وحافـظ عـىل املركـز الرابـع بعدما فشـل 
فرايبـورغ يف انتزاعـه منه بخسـارته أمام 
مضيفه كولن بهدف وحيد سجله الفرنيس 

أنتوني موديست يف الدقيقة 23.
وتجمد رصيـد فرايبورغ عنـد 33 نقطة يف 
املركـز الخامـس، فيمـا صعد كولـن الذي 
استعاد توازنه بعد خسارتني متتاليتني، اىل 

املركز السادس برصيد 32 نقطة.
وبدوره فشـل هوفنهايم يف اسـتغالل تعثر 
فرايبـورغ النتـزاع املركـز الخامـس منـه 
بخسـارته أمام مضيفه ماينتـس بهدفني 
نظيفني سجلهما الكوري الجنوبي يل جاي-
سـونغ (79) والفرنـيس مـوىس نياخاتـي 

 (83).
وتراجـع هوفنهايم إىل املركز الثامن برصيد 
31 نقطة بفـارق األهداف أمـام أينرتاخت 
فرانكفورت الذي عاد اىل سـكة االنتصارات 
بعد خسـارتني وتعادل واحـد، عندما عمق 
جـراح مضيفه شـتوتغارت بالفوز عليه 3 
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ورفـع أينرتاخت فرانكفورت رصيده اىل 31 
نقطة بفـارق نقطة واحدة امـام ماينتس 

الذي عزز موقعه يف املركز العارش.
وهي الخسـارة الثالثة تواليا لشـتوتغارت 
والخامسـة يف مبارياته الست األخرية التي 
لـم يذق فيهـا طعم الفـوز، فتجمد رصيده 
عنـد 18 نقطة يف املركز السـابع عرش قبل 

األخري.
وتعـادل أرمينيـا بيليفيلـد مـع بوروسـيا 
مونشـنغالدباخ بهـدف لياني سـريا (19) 

مقابل هدف للفرنيس الحسان بليا .(38) 
وصعد بوروسـيا مونشـنغالدباخ اىل املركز 
الثانـي عرش برصيد 23 نقطة، فيما تراجع 
أرمينيـا بيليفيلـد اىل املركـز الرابـع عـرش 

برصيد 22 نقطة.

يثق ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جريمان، يف 
حالـة فريقه قبل اللقاء املرتقب مع ريال مدريد، يوم 15 
فرباير شباط الجاري، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبـا. وقـال بوكيتينو، خـالل مؤتمر صحفـي: ”لقد 
سـنحت لنا الفرصة طوال الشـهر املايض للعمل بشـكل 
جيـد، وتحضري الفريق بدنيا، بعكس الحال يف السـنوات 
املاضية، وخاصة العام السـابق.. وذلك بسـبب الفاصل 
الزمنـي بني املباريات“. وأضاف املدرب األرجنتيني: ”أثق 

أننا سـنكون يف أفضل حالة ضد ريال مدريد، تلك املباراة 
التي يرتقبها الجميـع.. لكننا نركز أوال عىل مواجهة ليل 
غدا األحد، يف بطولة الدوري“. وأردف: ”مباراة ليل مهمة 
لعـدة اعتبـارات، منهـا تعزيـز تصدرنا لجـدول الدوري 
بفـارق مريح من النقاط، ودخـول مواجهة ريال مدريد 
بأفضل حالة بدنية وفنية وذهنية.. ألنه ال يمكن الفصل 
بـني الحالة النفسـية وتأثريها عىل الرتكيـز التكتيكي“.

تأثـر  الفريـق بالخروج من الكأس وبشـأن 

أمام نيس، رد مدرب سان جريمان: ”نحن بحالة جيدة.. 
بالطبـع نحـن محبطون بسـبب الخسـارة، لكن ركالت 
الرتجيح ال تنصف الفريق األفضل دائما.. يجب أن نتقبل 
هـذه الهزيمـة ونتطلـع لألمام، ألنـه تنتظرنـا بطوالت 
أخرى، ال بد أن نسـتعد لها بكل حماس وتركيز“. وأشار 
أيضا إىل أن العبـي أمريكا الجنوبية، عادوا من منتخبات 
بالدهـم بحالة بدنيـة جيدة، مؤكـدا أن أمامـه خيارات 

عديدة لقائمة مباراة ليل.

سـيموني   اعـرتف 
إنزاجـي املديـر الفنـي 
بأن  إنرت ميـالن  لفريـق 
أخطـاء  ارتكـب  فريقـه 
عديدة تسببت يف الخسارة 
أمـام غريمه ميالن (2 - 
1) يف ”ديربـي الغضب“، 
ضمـن األسـبوع 24 من 

الدوري اإليطايل.
وقـال إنزاجـي يف ترصيحاته 
بعـد اللقاء: ”هذه هـي كرة القدم، 
سـيطرنا عـىل كل يشء ولـم نكـن 
أقويـاء حتـى النهايـة، لقـد كانـوا 
محظوظني يف الهـدف األول وأذكياء 

يف الثاني“.
”رأيـت  وأضـاف: 
الديربـي يسـري يف 
ملدة  اتجاه واحد 

60 دقيقة. الالعبـون كانوا غاضبني 
بعد التعادل، خاصـة أن الهدف جاء 
بعد مخالفة واضحة ضد سانشـيز، 

ففقدنا الرتكيز“.
وتابـع: ”يف الدقائق الــ 25 األخرية، 

لم نسيطر، واملباراة كانت مفتوحة. 
نعلـم أنهـا هزيمة مؤملـة لكن يجب 
أن تكـون الفرق القوية قـادرة عىل 

تحليل أخطائها“.
وأردف: ”إذا أعيدت هـذه املباراة 10 

مرات فقد نخرسها مرة واحدة، نعلم 
جميعا مدى أهمية الديربي، لكننا لم 

نستحق الخسارة“.
وزاد: ”حتى اسـتقبلنا هدف التعادل 
لم نسـمح مليالن بأي يشء عىل أرض 
امللعب. تلقينا درسا صعبا، لكنه قّيم 
ويحفزنـا أكثـر للتصميم عـىل قتل 
املباريـات املقبلـة حتـى ال يتكرر ما 

حدث أمام ميالن“.
وعن سـبب تبديالته الثالثة بإخراج 
الوتارو وهاكان وبرييسـيتش، علق 
إنزاجـي ”الوتارو قـدم كل ما لديه، 
بينمـا طلـب برييسـيتش الخـروج 
السـاق  ربلـة  يف  مشـكلة  بسـبب 
كان  وكالهانجولـو  (السـمانة)، 
متعبا“، مشـريا إىل أن ضياع الفرص 
(والهزيمة) تسـببا يف تسليط الضوء 

عىل هذه األمور (التغيريات).

بلغ مانشسـرت سـيتي ثمن نهائي كأس االتحـاد اإلنكليزي 
بتخطيه ضيفه فولهام يف الدور الرابع 4-1.

وسـجل الجزائري ريـاض محرز ثنائية، األول مـن ركلة جزاء 
53، و57، وكان إلكاي غوندوغان 6 وجون سـتونز 13 سـجال 

األول والثاني لسيتي.
يف حني وقع عىل هدف فولهام الوحيد فابيو كارفالهو 4.

وحقق نجم الوسـط السـابق فرانك المبارد بدايـة موفقة يف مهمته 
كمـدرب إليفرتـون، بقيادته القطـب األزرق ملدينة ليفربـول إىل ثمن 
النهائي بالفوز عىل ضيفه برنتفورد بأربعة أهداف للكولومبي يريي مينا 
(31) والربازييل ريشارليسون (48) ومايسون هولغايت (62) وأندروس 

تاوسند (1+90) مقابل هدف إليفان توناي (54 من ركلة جزاء).
وتعاقد إيفرتون مع نجم ومدرب تشـيليس السابق يف 31 كانون الثاني/

يناير خلفاً لإلسباني املقال رافايل بينيتيس.
وعـاد المبارد اىل التدريب للمرة األوىل منذ أن أقاله تشـليس يف 25 كانون 
الثاني/ينايـر 2021، بعدمـا كان مدربـاً للفريق الذي تألـق يف صفوفه 

كالعب، منذ تموز/يوليو 2019.
وبثنائيـة جميلة لقائده هاري كاين (13 و66) وهدف احتسـب بالخطأ 
لسـويل مارش بعدما حـول عرضية الربازييل إيمرسـون يف شـباك فريقه 

(24)، تخطـى توتنهـام عقبة ضيفه برايتـون من دون عناء يذكـر رغم عودة 
األخـري إىل األجواء بعد التخلف بهدفني من خـالل تقليصه الفارق عرب املايل إيف 

بيسوما .(61). 

حقـق موناكـو الفوز عـىل ضيفه ليون 
2 - 0 ضمـن املرحلـة 23 مـن الـدوري 

الفرنيس.
وسـجل ملوناكو جيان لوكاس 2 ووسام 

بن يدر 27.
وصـار رصيد فريـق اإلمارة الفرنسـية 
36 نقطة يف املركز الرابع، يف حني توقف 
رصيـد ليون عنـد النقطـة 34 يف املركز 

الثامن.
وعـزز بن يـدر موقعه يف صـدارة الئحة 
الهدافني برصيد 14 هدفاً بفارق هدفني 
أمـام الكندي جوناثـان ديفيـد مهاجم 
ليل حامل اللقب الذي اسـتضاف باريس 
سـان جريمـان املتصـدر يف قمـة نارية 

أمس األحد يف ختام املرحلة.
ويف مبـاراة ثانيـة، واصل سـانت إتيان 

صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما 
تغلب عىل ضيفه مونبلييه 3 - 1.

وكان مونبلييـه البادئ بالتسـجيل عرب 
ايـيل واهي يف الدقيقة 11، وقلب سـانت 
إتيان الطاولـة يف الدقائق العرش األخرية 
بتسـجيله ثالثـة أهـداف تنـاوب عليها 
الجزائري األصل رومـان هامومة (82) 
وأرنـو نورديـن (90) والـدويل التونيس 

وهبي الخزري (90+2).
وتخلص سـانت إتيان مـن املركز األخري 
مؤقتـا بعدما رفع رصيـده اىل 18 نقطة 
بفارق نقطة واحدة امام لوريان مؤقتا.

يف املقابـل، منـي مونبلييـه بخسـارته 
الثالثة يف مبارياته األربع األخرية فتجمد 
رصيـده عند 34 نقطة يف املركز السـابع 

بفارق األهداف أمام ليون.
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أفصـح باولـو مالدينـي املديـر التقنـي لفريـق ميالن عـن موقف 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش من تجديد عقده مع الفريق. وغاب 
إبراهيموفيتش (40 عاًما) عن مواجهة إنرت يف ديربي ميالنو، ضمن 
مباريات الجولة 24 من الدوري اإليطايل؛ بسبب اإلصابة. وقال باولو 
مالديني يف ترصيحات لقناة ميالن الرسمية: ”زالتان يعرف ما يريد، 
وال يقـوم بتزييف أي يشء، إنه يعرف جيـًدا تفاصيل عقده املحتمل 
مـع ميالن“. وأضـاف: ”إذا لم يكن يرغب يف االسـتمرار فسـيكون 
أول مـن يقول ذلك“. وختم املدير التقني للنادي اللومباردي: ”رغبة 
زالتان هي االسـتمرار مع ميالن، ولن يكون عبًئا عىل فريقنا أبدا“.

وبعد مبـاراة الديربي، رفـع ميالن، رصيـده إىل 52 نقطة، يف املركز 
الثانـي يف جدول ترتيـب الكالتشـيو، فيما يتصدر إنـرت برصيد 53 

نقطة، وله مباراة مؤجلة.

أهدت النيوزيلندية زوي سادوسـكي سـينوت بالدها أول ذهبية 
يف تاريخها بفوزها بذهبية مهارة املنحدرات ضمن دورة األلعاب 
األوملبيـة الشـتوية - بيجـني 2022. وكانـت املحاولـة األخـرية 
لسادوسكي سينوت (20 عاماً) يف مسابقة التزلج عىل املنحدرات 
الجليدية، هي األفضل بالنسـبة لها حيث حققت 92.88 نقطة.

وفازت األمريكية جوليا مارينو بامليدالية الفضية حيث سـجلت 
أعىل معدل نقـاط لها (87.68 نقطة) خـالل محاولتها الثانية.
وذهبت امليدالية الربونزية إىل األسـرتالية تيس كوادي بتسجيلها 

84.15 نقطة يف أفضل محاولة لها.

قلـب املهاجم الفرنـيس املخـرضم أوليفييه جـريو الطاولة عىل 
إنـرت حامل اللقـب واملتصدر وأعاد األمل مليـالن باللقب األول منذ 
2011، وذلك بتسـجيله هديف الفوز 2 - 1 يف موقعة ديربي ميالنو 
يف املرحلـة 24 من الـدوري اإليطايل لكرة القـدم. وصدم املهاجم 
البالـغ 35 عامـاً إنـرت يف ربع السـاعة األخري بهدفـني يف غضون 
أقـل من أربـع دقائق، محـوالً تخلـف فريقه منذ الشـوط األول 
بهدف للكرواتي إيفان برييشـيتش، ليلحق بحامل اللقب ومدربه 
سـيموني إينزاغي الهزيمة الثانية فقط هذا املوسم، بعد األوىل يف 
16 ترشين األول/أكتوبر أمام التسـيو، الفريق السابق إلينزاغي.
ولـم يكـن الفوز عىل إنـرت لصالح ميـالن فقط نتيجـة تقليصه 
الفـارق الذي يفصلـه عن جاره إىل نقطة فقـط لكن مع خوضه 
مبـاراة أكثر من ”نرياتسـوري“، بـل أعاد فريق سـتيفانو بيويل 
األمـل لكل مـن نابويل وأتاالنتـا وحتى يوفنتوس باملنافسـة عىل 
اللقب. وسـتكون الفرصة قائمة أمـام نابويل لتقليص الفارق إىل 
نقطة أيضاً يف حال فوزه عىل مضيفه فينتسـيا أمس األحد، فيما 
سـيقرتب أتاالنتـا ويوفنتوس بفـارق 7 و8 نقـاط توالياً يف حال 
فوزهما عىل كالياري وفريونا أمس األحد. وتأتي الهزيمة الثانية 

إلنرت هذا املوسم يف مستهل أسبوعني شاقني، إذ يستقبل روما 
يف الـدور ربع النهائي مـن الكأس املحلية غـدا الثالثاء 

قبـل أن يحل عىل نابويل يف املرحلـة املقبلة، يف آخر 
تحضري الستقبال ليفربول اإلنكليزي يف ذهاب 

الدور ثمن النهائـي من دوري أبطال أوروبا 

يف 16 الشهر الحايل. ويف العاصمة، فرط روما بنقطتني 
ثمينتـني من أجـل رصاعه للمشـاركة يف دوري أبطال 
أوروبـا بتعادله عىل أرضه مع جنوى من دون أهداف.

ورفع روما رصيده اىل 39 نقطة يف املركز السـادس 
بفارق ثالث نقاط عـن يوفنتوس، فيما بات رصيد 
جنوى 14 نقطة يف املركز التاسع عرش قبل األخري.

وفاز التسيو عىل مضيفه فيورنتينا بثالثية نظيفة 
للرصبـي سـريغي ميلينكوفيتش سـافيتش (52) 

وتشـريو إيموبييل (70) وكريسـتيانو برياغي (81 
خطأ يف مرمى فريقه) يف لقاء أكمله 

املضيف بعـرشة العبني يف آخر 
5 دقائق.

نيجيـز،  سـاؤول  اإلسـباني  عـب اقـرتب  ال
ة أتلتيكـو مدريد، املُعار إىل تشـيليس، من  د لعـو ا

صحفي إسباني.لصفـوف الروخيبالنكوس، بحسـب تقرير 
وانضم سـاؤول، إىل تشيليس يف الصيف املايض، عىل سبيل اإلعارة ملدة موسم، 

مع خيار الرشاء مقابل 40 مليون يورو.
وبحسـب صحيفـة ”مـاركا“ اإلسـبانية، ال يخطط تشـيليس لتفعيل خيار 
الرشاء؛ لعدم إقناع سـاؤول مدربه توماس توخيل يف املباريات التي شـارك 

بها.
وأكدت الصحيفة، أن األرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
يرحـب بعودة سـاؤول لصفوف فريقه، مـن أجل اسـتعادة االتزان الذي 

يفتقده وسط األتليتي.
وشـارك سـاؤول يف 18 مباراة مع تشـيليس يف جميع املسـابقات، صنع 

خاللها هدًفا وحيًدا.
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سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:

يقيض الهدف من ”ملفات تعريف االرتباط“ 
أو («الكوكيـز» يف عمليـات تتبـع البيانات 
املخـاوف  ظـل  يف  األشـخاص،  بحمايـة 
املتعلقة بالخصوصية عرب شبكة اإلنرتنت، 
ال أن تكون وسـيلة للتجسـس اإللكرتوني، 

وفق ما يؤكد مبتكرها.
وأوضـح املهندس ورجل األعمـال املقيم يف 
كاليفورنيـا لـو مونتـويل أّن ”ملف تعريف 
االرتبـاط“ األصيل الذي ابتكـره قبل حوايل 
ثالثة عقود، كان يهدف إىل تسهيل استخدام 
شـبكة اإلنرتنت من خالل السماح للمواقع 

اإللكرتونية بتذّكر مستخدميها.
ورغـم ذلـك، هوجمـت هـذه التكنولوجيا 
ملسـاعدتها الـرشكات التقنيـة عـىل جمع 
األساسـية  العـادات  حـول  البيانـات 
للمسـتهلكني ومنحهـا لقطـاع اإلعالنات 
اإللكرتونيـة املوجهـة الذي يحقـق أرباحاً 

باملليارات من الدوالرات سنوياً.
وقال مونتويل الذي ابتكـر ”ملفات تعريف 
كان  عندمـا   ١٩٩٤ العـام  يف  االرتبـاط“ 
مهندسـاً يف ”نتسكايب“، إّن اخرتاعه يأتي 
يف ”صلـب تكنولوجيا خطـط إعالنية عدة، 
لكّن املقصود لم يكن ذلك“، مشـرياً إىل أّنها 
”ببسـاطة تقنية أساسـية لتمكني املوقع 

اإللكرتوني من العمل».
وانضمـت غوغل أخـرياً إىل قائمـة متزايدة 
من رشكات التكنولوجيـا، عرب اإلعالن عن 
خطة جديدة لوقف أنواع معينة من ملفات 
تعريف االرتباط، بعدما تعرّضت املقرتحات 
السـابقة التي قّدمتهـا املجموعة العمالقة 
يف مجـال اإلعالنات اإللكرتونيـة النتقادات 

واسعة.
وال تقترص ملفـات «الكوكيـز» عىل جمع 
فقـط،  اإلنرتنـت  متصفـح  معلومـات 

لكنهـا ُتخزِّن أيضـا تفضيالتـه للمنتجات 
حها  املعروضـة، والصفحـات التـي يتصفَّ
أكثر مـن غريها، لـذا سيشـاهد املزيد من 
املنتجـات أو العـروض املماثلـة لطلبه، أو 
املزيد مـن اإلعالنـات املشـابهة لإلعالنات 

ف لقراءتها. التي توقَّ
ويشـري مونتويل أثناء الحديث عن ”ملفات 
تعريـف االرتبـاط“ إىل أّن ملفـات الربمجة 
التـي تتيـح للموقـع اإللكرتونـي التعرّف 
إىل املسـتخدمني، سـاعدت يف جعـل بعض 

الخصائـص ممكنة مثل تسـجيل الدخول 
التلقائي أو تذكر محتويات عربات التسوق 

يف مواقع التجارة اإللكرتونية.
وبحسـب دراسـة نرشتها جامعة موناش 
األسـرتالية، تسـاعد الـ«كوكيـز» املواقـع 
اإللكرتونية، وتحديـدا تلك التابعة للمتاجر 
ـب املسـتهلكني أو  عـىل اإلنرتنـت، يف تعقُّ
الزبائـن، عرب جمع بيانـات تاريخ الرشاء، 
وموقعهـم الجغرايف، ومواقعهـم املفضلة، 
بل وحتـى نوع أنظمـة تشـغيل أجهزتهم 

ح. التي يستخدمونها عند التصفُّ
ويف غيـاب مـا يسـّمى بملفـات تعريـف 
االرتبـاط الخاصـة باألطـراف األوىل التـي 
تسـتخدمها املواقـع اإللكرتونيـة للتفاعل 
املبارش مع املستخدمني، سُيعامل الشخص 
يف كل مـرة يدخل فيها إىل شـبكة اإلنرتنت 

كما لو أّنه يستخدمها للمرة األوىل.
وأشـار مونتـويل إىل مشـكلة يف ما يسـّمى 
بملفات تعريف االرتباط الخاصة باألطراف 
الخارجية التي أنشأتها املواقع اإللكرتونية 

املسـتخدمني  متصفحـات  يف  وُوضعـت 
وشـبكات اإلعالنـات التي تجمـع البيانات 

من هذه امللفات.
ويوضح مونتويل أّن التتّبع اإلعالني يحصل 
فقـط من خـالل عمليـة ُمخطـط لها بني 
عـدد كبري من املواقع اإللكرتونية وشـبكة 
اإللكرتونيـة  املواقـع  وتشـارك  إعالنـات. 
بيانات أنشـطة املسـتخدمني مع شبكات 
اإلعالنـات التـي تسـتعملها بعـد ذلـك يف 

اإلعالنات املوجهة.
ويوضـح مونتـويل ”إذا بحثت عرب اإلنرتنت 
عن بعض املنتجات املتخصصة الغريبة، ثم 
ظهرت أمامـك كمية هائلة مـن اإلعالنات 
املواقـع  املنتـج يف عـدد مـن  حـول هـذا 

اإللكرتونية، ستكون تجربتك غريبة“.
ويضيـف ”من الطبيعـي االعتقـاد بأّنه يف 
حال يعرف املوقع أّني أبحث عن حذاء أزرق 
من الجلد السويدي مثالً، فإن ذلك يعني أنه 
يعـرف كل يشء عنـي، ما يعنـي الرغبة يف 

الخروج من هذا النظام“.
وبـدأت الحكومـات بالتحـرك ملواجهـة ما 
يحصـل عـرب اإلنرتنت، ما تجـىل أخريا عرب 
فرض السـلطات الفرنسـية عـىل رشكتي 
غوغل وفيسبوك غرامة بـ٢١٠ مليون يورو 
(٢٣٧ مليون دوالر) هذا الشهر عىل خلفية 

استخدامهما ملفات تعريف االرتباط.
وإذا جمع موقع إلكرتوني ضمن شبكة ّما 
معلومات تعريف شـخصية عن مستخدم، 
كاسـمه مثـًال أو بريـده اإللكرتوني، فمن 
املمكـن ”ترسيبها“ بطريقـة تجعل نظام 

التصفح مرتبطا باملستخدم.
ويقـول مونتـويل ”هذا تأثري شـبكي يف كل 
املواقـع اإللكرتونية املختلفـة التي تتواطأ 
مـع القائمـني عـىل اإلعالنـات املوجهة“، 
مضيفاً ”ُصّممت ملفـات تعريف االرتباط 

أساساً لتوفري الخصوصية“.
ويشـري إىل أّن أحـد الردود عـىل ما يحصل 
يكمـن يف وقـف اإلعالنات املوجهـة والبدء 
يف  الخدمـات  عـىل  اشـرتاكات  بفـرض 

اإلنرتنت.
ويدعـم مونتويل كذلك التخلـص التدريجي 
مـن ملفـات تعريـف االرتبـاط الخاصـة 
باألطـراف الثالثة، محذراً مـن أّن التخلص 
مـن ملفـات الربامـج بالكامل من شـأنه 
أن يدفـع املعلنـني إىل اسـتخدام املزيد من 

األساليب الخفّية.
ويقـول إّن ”اإلعالنـات سـتجد طريقة ّما، 
وسـيصبح ذلـك بمثابـة سـباق التسـلح 
التكنولوجي، وسيقوم قطاع اإلعالنات بكل 
ما يلزم ليسـتمر يف العمل، آخذاً يف االعتبار 
تعرّض املليارات من الدوالرات إىل الخطر“.

وقـد يـؤدي التخلص مـن ملفـات تعريف 
االرتبـاط الخاصـة باألطـراف الثالثـة إىل 
معاقبـة املواقع اإللكرتونيـة الصغرية عن 
غري قصـد، وذلك عـرب اسـتبعاد اإلعالنات 
املوّجهـة عنهـا والتـي تجني مـن خاللها 
األمـوال، مـا سـيمنح مزيـداً مـن القـوة 
لـرشكات التكنولوجيـا الكبـرية مثـل أبل 

وغوغل وميتا.
ويـرى مونتـويل أّن الحـل الوحيـد القابـل 
للتطبيق عـىل املدى الطويل هـو يف اعتماد 
قواعـد تسـمح مللفـات تعريـف االرتبـاط 
بالبقاء قيد االستخدام، ويف اعتماد التحكم 
الذي يشـمل مثالً السـماح للمسـتخدمني 
باختيـار مـا إذا كانـوا يريدون مشـاركة 
بياناتهـم أم ال. ويؤكـد أّن املسـتخدمني ال 
يمكنهم تصّفح املواقع اإللكرتونية من دون 
ملفات تعريف االرتباط، مضيفاً ”علينا أن 
نكون أكثـر دقة بموضوع اسـتخدامها يف 

مجال اإلعالنات“.

باريس/ا.ف.ب:
الوطنيـة  «الجمعيـة  رفضـت 
الفرنسـية»، مرشوع قرار دعمته 
أحزاب عدة يدعو الحكومة إىل منح 
وضع الالجئ يف فرنسـا، مؤسـس 
جوليـان  «ويكيليكـس»  موقـع 
أسانج، املسجون يف لندن، فيواجه 

احتمال تسليمه للواليات املتحدة.
ولم يكـن النص الـذي نظرت فيه 

الجمعية الوطنية ملزماً. 
إىل  املرشـحان  خصوصـاً  وأيـده 
الشـيوعي  الرئاسـية،  االنتخابات 
اليسـار  فابيـان روسـيل، وزعيم 
ميلونشـون،  جان-لوك  الراديكايل 
ونـواب مـن املدافعني عـن البيئة، 
اشـرتاكية،  ونائبـة  ووسـطيون، 

وحفنة من نواب األكثرية.
وأتـى درس مـرشوع القـرار هذا 
بعـد أيام عىل اتفاق بـني الجمعية 
الشـيوخ  ومجلـس  الوطنيـة 
الفرنسـيني، حـول اقـرتاح قانون 

لتوفـري حمايـة أفضـل للمبلغـني 
يف فرنسـا. وأيـد ١٧ نائباً مرشوع 

القرار، فيما عارضه ٣١.
وأسـانج مسجون يف بريطانيا منذ 
عـام ٢٠١٩، بعدمـا أمىض سـبع 
سـنوات يف سـفارة اإلكـوادور يف 

لندن إىل حيث لجأ.
األمريكـي  القضـاء  ويطالـب 
بتسـلّم أسـانج، بعدما وجـه إليه 
االتهـام بموجب قوانـني مكافحة 

يف  أسـانج  ويواجـه  التجسـس. 
الواليـات املتحدة حكماً بالسـجن 
١٧٥ عاماً، لسماحه بنرش عرشات 
آالف الوثائق الرسية، وتحديداً حول 
عمليـات أمريكيـة يف أفغانسـتان 

والعراق.
ورفض نواب مـن الغالبية النص، 
مشـددين عـىل تضمنـه «نقاطـاً 
خالفية»، وال سيما عىل الصعيدين 

القانوني والدبلومايس.

نيويورك/متابعة الزوراء:
أعلنـت مجموعـة ميتـا املالكة لفيسـبوك االسـتغناء 
رسميا عن مرشوع العملة الرقمية الذي أطلقته وسط 
ضجـة إعالميـة كبـرية يف ٢٠١٩، إذ تعتـزم مؤسسـة 
”دييـم“ التي كانـت تعمل عليه بيع أصولها الرئيسـة 
واالنسـحاب تماما من املرشوع بسبب الفشل يف إقناع 

الهيئات الناظمة به.
وكانـت الشـبكة االجتماعية العمالقـة خاضت مجال 
العمـالت االفرتاضيـة مـن خـالل إطالق ”ليـربا“ عام 
٢٠١٩ والتي كانت سـتقدم طريقة دفع جديدة خارج 

الدوائر املرصفية التقليدية.
وإدراكاً منهـا ملخـاوف الهيئات الناظمة بشـأن عملة 
تديرها رشكة خاصة، قـررت املجموعة األمريكية بعد 
ذلـك أن تعهد إدارتها إىل كيان مسـتقل مقره يف مدينة 
جنيـف السـويرسية أُطلقت عليـه يف البداية تسـمية 

”ليربا“.
وكانت هذه املبادرة عىل املسار الصحيح، لكن ”اتضح 
خالل مناقشات مع السلطات األمريكية أن املرشوع ال 
يمكـن أن يتقدم أكثر من ذلك“، عىل ما أكد املدير العام 

للمؤسسة ستيوارت ليفي يف بيان االسبوع املايض.
وقال املحلل روب إندرله من ”إندرله غروب“ إن ”فكرة 
صنع فيسبوك عملة مشفرة أصابت الجميع بالذعر“. 
وأضـاف ”بالنسـبة إىل الهيئات الناظمـة، ذهب األمر 
بعيدا جدا، إذ أعلنت رصاحة أنها ال تثق بفيسـبوك“ يف 

هذا املرشوع.
وسـتبيع ”دييم“ حقـوق امللكيـة الفكريـة واألصول 
األخرى للرشكة يف مقابل ١٨٢ مليون دوالر إىل مرصف 
”سـيلفرغيت كابيتـال كوربوريشـن“ املتخصـص يف 

العمالت الرقمية.
ويف األسـاس، وضعت فيسـبوك تصـورا لطريقة دفع 
جديدة تتيح رشاء البضائع أو إرسال األموال بالسهولة 

والرسعة نفسيهما إلرسال رسالة فورية.
لكّن املـرشوع أثار منـذ إطالقه انتقادات شـديدة من 
املصـارف املركزية والهيئـات الناظمة وصّنـاع القرار 
السـيايس عىل حـد سـواء. وقد أبـدت هـذه الجهات 
قلقـا بشـأن املخاطـر التـي تهـدد اسـتقرار النظام 
املـايل، ومكافحة تبييض األمـوال أو حمايـة البيانات 

الشخصية.
كما أثارت فكرة سعي فيسبوك لسّك النقود بالطريقة 
املعتمدة نفسـها مـن البنوك املركزية، اسـتياء هيئات 

ناظمة كثرية.
وبعـد انسـحاب رشكاء رئيسـني مثـل «بـاي بـال» 
و“فيـزا وماسـرتكارد“ رسعان ما خفضت املؤسسـة 

طموحاتها، قبل اعتماد اسم ”دييم“ يف نهاية ٢٠٢٠.
وقال ليفي ”منذ البداية، سعى مرشوع دييم إىل اإلفادة 

من مزايا تقنية ’بلوكتشاين‘ (سلسلة الكتل) لتصميم 
نظام دفع أفضل وأكثر شموالً“.

وأشار إىل أن املؤسسـة تمكنت من بناء واختبار نظام 
مدفوعـات قائـم عـىل تكنولوجيـا تديـر أيضـا عملة 
البتكوين، وتتضمن ضمانات ضد استخدامها من قبل 

جهات إجرامية.
يف الوقت نفسـه ”سـعينا بصورة فاعلة للحصول عىل 
تعليقـات من الحكومـات والهيئـات التنظيمية يف كل 
أنحاء العالم، وقد تطور املرشوع وتحّسـن بشكل كبري 

بنتيجة ذلك“، بحسب املسؤول.
وخلص ليفي إىل أن املحادثات انهارت يف النهاية وباتت 
”أفضـل طريقـة للمـيض قدمـاً تتمثل يف بيـع أصول 
مجموعـة دييم“. وأشـار إىل أن املؤسسـة والرشكات 

التابعة لها ستبدأ يف التفكك ”يف األسابيع املقبلة“.
وقال املحلل روب إندرله ”عىل حد علمي، دييم ماتت“. 
واعترب أن سمعة فيسبوك تراجعت إىل نقطة ”ستواجه 

فيها صعوبة بالغة يف القيام بمرشوع كبري“.
أما محللة االسرتاتيجيات اإلبداعية كارولينا ميالنيزي 
فأشارت إىل أن ميتا قررت ”تقليص خسائرها والرتكيز 
عـىل املـرشوع األهـم لديهـا“، أي عالـم ميتافـريس 

املوازي.
وأوضح مـرصف سـيلفرغيت الذي سيشـرتي أصول 
”دييـم“ يف بيان منفصل أنه سـيدفع ٥٠ مليون دوالر 
نقـداً ويعيد ما يقـرب من ١٫٢ مليون سـهم جديد إىل 

”دييم“، بمبلغ إجمايل يعادل ١٨٢ مليون دوالر.
ومـع أصول ”دييم“، يسـعى املرصف الـذي يتخذ من 
كاليفورنيـا مقـراً لـه، لتحسـني البنية التحتيـة التي 
أرسـاها أساسـا مـن أجل مـرشوع ”سـتابل كوين“ 
الخاص به، وهي عملة رقمية مسـتقرة من املفرتض 

أن يكون سعرها متكافئا مع الدوالر.
وقـال املديـر العـام للمـرصف أالن اليـن إن مـرصف 
سيلفرغيت الذي يخطط إلطالق املرشوع يف وقت الحق 
من هذا العام، ”ملتزم بمواصلة رعاية مجتمع مطّوري 
الربامـج املفتوحة املصـدر الذي يدعـم التكنولوجيا“. 
وأضاف ”نحن واثقون من أنهم سيكونون متحمسني 

للرؤية الخاصة بنا“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعتـذر املقدم األمريكـي املثري 
املتهـم  روغـان  جـو  للجـدل 
مضللـة  معلومـات  بنـرش 
حـول وبـاء كوفيـد ١٩ عـرب 
السـبت  الصوتيـة،  تدويناتـه 
عن ترصيحـات عنرصية فيما 
أزالـت منصـة «سـبوتيفاي» 
التي قدمها،  الحلقات  عرشات 
«نيويـورك  لصحيفـة  وفقـا 

تايمز».
ويف مقطـع فيديـو نـرش عىل 
روغـان  قـدم  «إنسـتغرام»، 
«اعتـذاراً صادقـا ومتواضعا» 
عـن «أكثر أمـر جعلنـي أندم 
وأشـعر بالخزي ألنني تحدثت 

به علنا».
وأقـر بـأن اسـتخدامه كلمـة 
خـالل  برامجـه  يف  «زنجـي» 
السـنوات الـ١٢ املاضية والتي 

جمعت بمقطع فيديو حديث، 
حتـى  «فظيعـا،  اآلن  يبـدو 

بالنسبة إيل».
أنـه حـذف  إىل  أيضـاً  وأشـار 
حلقـة من تدويناتـه الصوتية 
قـارن فيهـا وجـوده يف حـي 
بفيلم  يسكنه أشخاص سـود 
«بالنيت أو ذي إيبس» (كوكب 

القرود).

جـو  «ذا  برنامجـه  ومـع 
الـذي  إكسـبريينس»  روغـان 
منصـة  عـىل  حرصيـاً  يبـث 
«سبوتيفاي» منذ العام ٢٠٢٠ 
دوالر،  مليـون   ١٠٠ مقابـل 
تعرض جو روغـان النتقادات 
قبل أيام قليلة من شـخصيات 
اعتربته خطـريا إذ يرتك املجال 
معلومـات  لنـرش  مفتوحـا 

مضللة حول الجائحة.
وأعرب املغني األمريكي الكندي 
نيـل يونغ عـن احتجاجه عىل 
روغـان  مدّونـات  محتـوى 
الصوتية، مطالبا «سبوتيفاي» 
املوسـيقية،  أعمالـه  بحـذف 
ورسعان ما انضم إليه زمالؤه 
السـابقون كروسـبي وستيلز 
ونـاش، وكذلـك املغنية جوني 
ميتشـل، مـا تسـبب بموجـة 
التواصـل  مواقـع  اجتاحـت 
االجتماعـي ودعت املشـرتكني 
إلغـاء  إىل  «سـبوتيفاي»  يف 

اشرتاكهم.
وبحسـب ما أوردت «نيويورك 
أزالـت  السـبت،  تايمـز» 
 ٧٠ بتكتـم  «سـبوتيفاي» 
حلقـة مـن «ذي جـو روغـان 
إكسبريينس» يف األيام األخرية.

رئيـس  دافـع  والخميـس، 

«سـبوتيفاي» دانيـال إك عـن 
املوقـع بني  العقـد الحـرصي 
رشكته وجـو روغان، مشـريا 
مهـم  االتفـاق  هـذا  أن  إىل 
للمجموعـة الرائـدة يف مجـال 
البث التدفقـي، مع تأكيد عدم 
اتفاقه مع روغـان عىل «كثري 

من األشياء».
وأكـد جـو روغـان يف اعتذاره 
عىل «إنسـتغرام» أنه «لم يكن 

عنرصيا مطلقا».
وأوضح أنـه «ال يوجد سـياق 
شـخص  ألي  يسـمح  واحـد 
أبيض» بأن يقول تلك اإلهانة.

العـودة  يمكننـي  «ال  وتابـع 
بالزمـن وتغيـري مـا قلتـه... 
لكنني آمل بأن يكون هذا األمر 
علّـم كثـرا مدى اإلسـاءة التي 
تحملهـا هـذه الكلمـة عندما 

يقولها شخص أبيض».

لندن/متابعة الزوراء:
اتُّهمـت الحكومـة الربيطانية بترسيع 
تسـوية رسـوم ترخيص الوصـول إىل 
خدمـات هيئة اإلذاعـة الربيطانية «بي 
بي يس»، التي تدفعها األرس الربيطانية 
وتعرف بـ «ترخيص التلفزيون»، إللهاء 
الجمهـور عـن فضيحة تالحـق رئيس 
الوزراء الربيطاني، بوريس جونسـون، 
بسبب إقامة حفالت يف حديقة داونينغ 
سـرتيت خالل فرتة اإلغـالق، يف انتهاك 

لقواعد كوفيد-١٩.
الثانـي  يناير/كانـون  منتصـف  ويف 
املـايض، أثـارت تغريـدة عىل حسـاب 
«تويرت» لوزيرة الثقافة نادين دوريس، 
رسـوم  مسـتقبل  حـول  تسـاؤالت 
الرتخيـص وعالمات اسـتفهام بشـأن 
اسـتخدامها لعبـة ُتلعـب داخـل حزب 
املحافظني. أكدت دوريس، خالل الفرتة 
ذاتها، أنه سيتم تجميد رسوم الرتخيص 
ملـدة عامني، أي أنها سـتبقى عند ١٥٩ 
جنيًها إسـرتلينًيا سـنوياً حتى إبريل/

نيسـان ٢٠٢٤، وبعد ذلك سـرتتفع بما 
يتماىش مع التضخم ملدة أربع سنوات. 
حـزب  مؤتمـر  يف  دوريـس،  وقالـت 
األول  أكتوبر/ترشيـن  يف  املحافظـني 
املـايض، إن «بـي بـي يس «تحتـاج إىل 
تمثيـل  أجـل  مـن  حقيقـي»  «تغيـري 
اململكة املتحدة بأكملهـا، الفتًة إىل أنها 
كانت «منارة للعالم»، لكن األشـخاص 
املوجوديـن فيهـا اليوم لديهـم خلفية 
مماثلة وتحيز سيايس معني، ويتحدثون 

بالطريقة ذاتها.
وكان رئيس الوزراء قد شّكك يف جدوى 
ترتيبـات ترخيـص «بي بـي يس» عىل 
املدى الطويـل، وكان هنـاك اقرتاحات 
بإلغاء هذه الرسوم يف الوقت املناسب.

وتعد رسـوم ترخيص البث التلفزيوني 
السـنوي، املصدر الرئييس ألموال هيئة 
اإلذاعـة الربيطانيـة. وعـىل الرغم من 
االتهامـات املنتظمـة التـي واجهتهـا 
اإلذاعـة بالتحيـز مـن جميـع جوانب 
الطيـف السـيايس، ُيزعـم أن مقدمـي 

األخبار ال يخضعون لتدخل طرف ثالث 
وهم األفضل لتقديم املعلومات املحايدة 
التي تشكل حجر الزاوية للديمقراطية 
الحديثة. كما ُيقال إن الرسوم اإلجبارية 
هـي الـرشط األسـايس لهيئـة اإلذاعة 
الربيطانيـة للحفاظ عىل اسـتقالليتها 

التحريرية.
وبـدأت الرسـوم اإلجباريـة لرتخيـص 
التلفزيـون يف عـام ١٩٤٦، لكن يحتدم 
النقاش اليوم بعد ميض خمسة وسبعني 
عاماً، حول جدواها مع اكتظاظ مشهد 
واملواقـع  الفضائيـة  بالقنـوات  البـث 
ويعـد  البـث.  وخدمـات  اإللكرتونيـة 
ترخيص التلفزيـون مطلًبا إلزامًيا ألي 
أرسة يف اململكة املتحدة تشاهد أو تسجل 
الربامج عىل التلفزيون أو الكمبيوتر أو 
جهاز البث أثناء بثها (البث التلفزيوني 
تلفزيون  املبـارش). ويغطي ترخيـص 
واحد جميع أجهزة التلفزيون أو أجهزة 
الكمبيوتـر أو الهواتـف املحمولة أو أي 
جهاز يتلقى إشارة تلفزيونية يف املنزل. 
بيـد أّن هـذا الرتخيـص غـري مطلـوب 
ملشـاهدة أي محتوى يبث بشـكل غري 
مبـارش مثـل املحتـوى املؤرشـف عىل 
ويعفـى  الفيديـو.  مشـاركة  مواقـع 
مـن دفع رسـوم ترخيـص التلفزيون، 
أولئك الذيـن يتلقون ائتمـان تقاعد أو 
املسجلون كمكفوفني أو الذين يعيشون 

يف دار رعاية سكنية.

وتواجـه «بي بي يس» هـذه التحديات 
بسبب التحّول الكبري الذي شهده العقد 
املايض يف عادات استخدام الناس لوسائل 
اإلعـالم مـع تطـّور أجهـزة التلفزيون 
املـزودة باإلنرتنت. وتنافسـها خدمات 
البث عرب اإلنرتنت مثل «أمازون برايم» 
و»ديزنـي بـالس» و»نتفليكـس» التي 
أخذت حصة يف السوق برسعة. ويتزايد 
عـدد أولئك الذين تـرتاوح أعمارهم بني 
يشـاهدون  ال  الذيـن  عاًمـا،  و٢٤   ١٦
برامج «بي بي يس» ويفضلون مشاهدة 
«يوتيـوب»، حتـى باتت «بـي بي يس» 
تحتـل  حالياً ٣ سـاعات فقـط من كل 
١٠ ساعات يشـاهدها الناس. ويرّجح 
البعـض انخفاض هـذا الوقـت إىل أقل 
من سـاعتني بحلول نهاية العقد. ففي 
األشـهر الخمسـة بني نوفمرب/ترشين 
الثاني ٢٠١٩ ومارس/آذار ٢٠٢٠، قّرر 
٨٢ ألف شـخص آخـر االنسـحاب من 

مشاهدة التلفزيون.
إىل ذلك، تبني أحدث البيانات التي حصلت 
عليها «ريدفيلد وويلتون سـرتاتيجيز» 
(رشكة استشارات اسرتاتيجية عاملية) 
آراء الجمهور بشـأن قرار إلغاء رسوم 
ترخيص التلفزيون عام ٢٠٢٧، ونموذج 
تمويل هيئة اإلذاعة الربيطانية بشـكل 
عام. إذ يرى أكثر من نصف الربيطانيني 
(٥٤ باملائة) الذين شـملهم االستطالع 
أن خدمـات «بـي بي يس» ال تسـتحق 

رسـوم الرتخيص الحالية البالغة ١٥٩ 
جنيًها إسرتلينًيا سنوًيا، مقارنة بـ ٢٩ 
باملائة ممن يوافقون عىل أّنها تستحق 
هذا املبلغ. وبالتايل تؤيد قطاعات كبرية 
مـن الجمهـور إلغاء رسـوم الرتخيص 
بالكامل، بدالً من مجرد تجميدها لعدد 

من السنوات. 
وعـىل الرغم مـن أّن دوريـس أوضحت 
الرتخيـص يف  إلغـاء رسـوم  قـرار  أن 
غضـون خمس سـنوات ليـس نهائياً، 
فـإن البيانات تظهـر أن الدعم ملثل هذا 
القرار سـيكون كبـرًيا حيـث يؤيد ٦٣ 
باملائة مـن الربيطانيني الذين شـملهم 
االسـتطالع  بمـا يف ذلـك ٧٢ باملائة من 
الناخبـني املحافظني لعـام ٢٠١٩ و٥٧ 
باملائـة مـن الناخبـني العماليـني لعام 
٢٠١٩، الحكومة إللغاء رسوم ترخيص 
هيئة اإلذاعة الربيطانية يف عام ٢٠٢٧، 
بينما يعارضه ١٦ باملائة فقط. ويعتقد 
٥٠ باملائة من الربيطانيني بشـكل عام 
أّنـه يجـب تمويل «بـي بـي يس»، عن 
طريـق اإلعالنـات أو االشـرتاكات وهو 
خيار مفضل مـن قبل كل من الناخبني 
والناخبـني   ٢٠١٩ لعـام  املحافظـني 
العماليـني لعام ٢٠١٩، عـىل الرغم من 
أنه أكثر شـعبية لدى الحـزب األول ٦٢ 
باملائـة مقارنـة مع الحـزب األخري ٤١ 
باملائة. ظـل دعم هذا الخيار مسـتقرًا 
نسـبًيا وازداد تاييده يف شباط/ فرباير 
باملائـة  ليبلـغ ٥٦  وأيار/مايـو ٢٠٢١ 
مقابـل تسـجيل معارضـة ١٩ باملائـة 

و١٨ باملائة عىل التوايل.
ومن املرجح أن يحظى إعالن الحكومة 
األخـري بتأييد بـني الناخبـني باعتباره 
نعمة للعديد مـن األرس التي تعاني من 
ارتفاع تكاليف املعيشـة. مع ذلك، فإّنه 
لن يلغي أو يغطي عىل املشاكل الحالية 
التـي تواجههـا الحكومـة. يف املقابـل، 
انتقدت «بي بـي يس» خطوة الحكومة 
بتجميـد رسـوم الرتخيـص، ووصفها 
مديرها العـام تيم ديفي بأنها «مخيبة 

لآلمال».
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جريـدة الزوراء كانـت لها وقفة مع 
املخـرج واملمثل سـعد دعيبـل وكان 

هـذا الحـوار :-
-اهـال بـك زميل سـعد ضيفـا عىل 

جريدة الزوارء .
-اهال ومرحبا بك وبالزوراء الحبيبة 
وانا مسـتعد لالجابة عىل أي سـؤال 

تودون طرحه .
-اذا قدم نفسك اوال لقرائنا االعزاء؟ 

-االسم سعد كاظم عطية دعيبل
االسم الفني  سعد دعيبل

النجـف االرشف...من  مواليد مدينة 
أرسة علمية وأدبية

أكملت الدراسـة االبتدائية والثانوية 
يف مدينتي النجف االرشف...

او  مؤسسـة  يف  اوال  عملـت  -هـل 
دائـرة معينة قبل تعيينـك يف االذاعة 

والتلفزيون ؟
-نعـم عملـت يف املـرسح خـالل تلك 
املدريس..الكثري  واملرسح  الدراسـة.. 
من األعمال..قمت بتمثيل وإخراج..
وشاركت بمهرجانات يف هذا املجال.
والعـروض عـىل مسـارح املدينـة..
أخرجت مرسحية (مدينة الربتقال)

للكاتب عـزي الوهـاب.. ومرسحية 
كاظـم  للكاتـب  السـعادة)  (رس 
عديـدة... الخطيب...ومرسحيـات 

منها املشـكلة... واملرشوع....
بعد ذلك تم تعييني يف املؤسسة العامة 
للثقافة الفالحية..وعملت يف املرسح 
الريفـي  للمـرسح  الريفي...قدمنـا 
املتنقـل للعديـد مـن املرسحيـات..
تعرض للقـرى والضواحي الجمهور 
من الفالحني...حيث يسـتمر عرض 
العمل املرسحي عدة أشـهر يف فصل 
الصيـف مثلـت بمرشحـة الشـمس 
للمخرج كاظـم الخطيب ومرسحية 
الكالبي.... للمخرج يوسـف  املوقف 
وكانت األدوار التي نقلتها رئيسـة..
بمرسحيات..منهـا  مثلـت  وكذلـل 

التجربة للمخرج دخيل العكاييش
إىل وزارة  نقـل  ذلـك قدمـت  ..بعـد 
الثقافـة واإلعالم  كـون مالكي كان 
ضمـن وزارة الزراعة..وخـالل ذلـك 
الفنـون الجميلة،وتم  دخلت معهـد 
تنسـيبي يف وزارة الثقافـة واإلعالم 
للسـينما  العامـة  املؤسسـة  إىل 
اقسـام  بعـدة  واملرسح..وعملـت 
منها قسـم االنتاج وقسـم األبحاث 
يف  ادرس  ذلـك  والدراسـات...خالل 
املعهد أثناء دراسـتي بمعهد الفنون 
الجميلة شـاركت وقدمـت العرشات 
مـن األعمال املرسحيـه طيلة خمس 
الدراسة..فكانت مرسحيات  سنوات 
منها القاعدة واالسـتثناء لربشت... 
ومرسحيـة الغجر للكاتب بوشـكني 

مثلت دورا رئيسا.
وشـاركت بأعمال عديدة لألسـاتذة 
األخـرية... املرحلـة  والطلبة..ففـي 
كان يل مرشوع تخـرج هو أطروحة 
بعنـوان  مرسحيـا  عمـال  تخرجـي 
الظلمـة تأليـف الكاتـب اإلنكليـزي 
جاالواي...كتطبيـق للتخـرج العمل 
بطولة الفنان عالوي حسني والفنان 

الظلمـة  فوزي..مرسحيـة  محمـد 
التجريبـي..  املـرسح  عـىل  قدمـت 
القرن املايض.. املرسحية  ثمانينيات 
تتحـدث عـن اثنـني يعمـالن بفنار 
والفنار هـو دليل ملراقبة السـفن يف 
البحـر.. حياتهمـا رصاع بدون ناس 
يعيشـان ذكريـات املـايض يتـذران 

عوائلهم وحبيباتهم..وذكرياتهم
اي اإلنسـان ال يمكن أن يعيش دون 

االخرين
-حدثنا عن بدايات عملكم يف االذاعة 

والتلفزيون؟
-الحقيقة ان كل من عمل يف االذاعة 
والتلفزيـون يعرف هـذه الحقيقة، 
حقيقة االندفاع والرغبة وحب العمل 
وبداية اقول اننا عملنا بدأب متواصل 
وبمحبـة وتفاني حتـى اننا كثريا ما 
كنـا نعمـل وال نهتم للوقـت وكثريا 
مـا كنا نعمل ليال وال نشـعر بالوقت 
حتى كان الصبـاح يطلع علينا دون 

ان نشعر .
-اعمـال كثـرية انجزناهـا يف مجال 
الدرامـا نتذكرهـا بفـرح وحزن أي 
بفرح ملا قدمنا وبحزن ملا نطمح اليه 

من املزيد من االنجازات. 
-بدايتـي انا من مدينـة العلم مدينة 
النجف االرشف فكنت كثريا ما اذهب 
اىل بغداد ملشـاهدة اعمـال مرسحية 
فكانـت البداية مع املـرسح الطالبي 
فشـاهدة مثال كان يامـا كان وكنت 
اتابع اعمال كثرية فضال عن متابعتي 
للسـينما فكنت اسـكن مدينة ليس 
فيها سينما فحاولت ان ادخل معهد 
الفنـون الجميلـة ويف املعهـد عملنا 
الكثري مـن االعمال الدرامية وبنفس 

الفـرتة التي كنت فيهـا طالبا دخلت 
التلفزيـون مـن خـالل التدريب ولم 
اتسلق اذ بدات من الكالكيت مساعد 
مخـرج ثم مخـرج مسـاعد مخرج 
منفـذ حتـى ان وصلـت اىل مرحلـة 

سنحت يل فرصة االخراج. 
التدريـب  -دخلنـا دورات يف معهـد 
االذاعـي والتلفزيونـي وكل دورة ال 
تقـل عـن ثالثـة اشـهر وكان الذين 
درسـونا قدما وقسـم منهم اسسوا 
البنكلة اذ كان تلفزيون العراق قديم 
يف تاسيسه ونتيجة لفخري يف دائرتي 
قدمت الحدى املرشفات لوحات تؤكد 
مناسـبة تاسـيس تلفزيـون العراق 
ففـي بدايتـي عملـت مـع املخـرج 
عبد الهـادي مبارك وبسـام الوردي 
وصبيـح صـادق وطـارق الجبوري 
وجمـال محمد واخريـن وكانت من 
االعمال التي شاركت بها حلقات من 
مسلسالت منها براءة ذمة والياقوتة 
ومسلسـل صـور عربية مـع الفنان 
فالح زكي واخرى كثرية ويف كل هذه 
االعمال كنت مساعد مخرج ومخرج 
منفذ حتى وصلت القناعة لدى ادارة 

التلفزيون ان اكون مخرجا .
-حدثنـا عـن اعمالـك قبـل دخولك 

التلفزيون لطفا ؟
-خـالل عميل يف بغداد اسسـنا فرقة 
مـرسح الكاظمية لنادي الشـباب..
وأخرجـت لهـم عـدة اعمـال منهـا 
الفقراء للشـاعر  مرسحية رصخـه 
عدنـان الصائغ..ونخبة من املمثلني 
الشباب يف وقتها منهم الفنان نارص 
اليارسي،والفنـان اياد رايض ..حيث 
حصلـت املرحلة عىل الجائـزة األوىل 

ضمـن مدينة بغـداد كان ذلك يف عام 
١٩٨١

وكذلـك أخرجـت مرسحيـات لنادي 
األعظمية...اشـرتك فيهـا نخبة من 
املمثلـني الفنـان اإلعالمـي احسـان 

كاظم والفنان نارص ابراهيم ...
-ومتـى انتقلـت اىل دائـرة االذاعـة 

والتلفزيون ؟
-خالل تلك الفرتة كنت أعمل مساعد 
تـم  التلفزيون...حيـث  يف  مخـرج 
تنسـيبي من السـينما واملـرسح إىل 
التلفزيون بعدها تم نقل خدماتي إىل 
دائرة االذاعه والتلفزيون عام ١٩٨٧

يف  عملـك  عـن  االن  -حدثنـا 
التلفزيون؟

-تدرجـت يف العمل التلفزيوني وكان 
حلمي وهاجيس الشاشة الصغرية

بعد ذلك قدمت للدراسـة يف أكاديمية 
اختصايص  الجميلة..فـكان  الفنون 

من املعهد االخراج والكلية .
-وماذا عن نشاطاتك يف الكلية ؟

-يف كلية الفنون الجميلة قدمنا خالل 
األربـع سـنوات الكثري مـن األعمال 
التلفزيونيـة... اضافة اىل مشـاريع 
التخرج وشـاركنا األساتذة والطالب 

بتلك األعمال .
كان بعض الطالب يسـتعينون بنا يف 

عملهم كوننا نعمل يف التلفزيون..
وعن ماذا كان مرشوع تخرجك ؟

 - قدمـت مـرشوع تخرجـي. عمال 
دراميا تلفزيونيا بعنوان الوهم

وكان من بطولة  هاني الخزاعي .
وفكـرة العمل كانت يف فرتة الحصار 
يتحـدث عـن شـاب متـزوج  عقيم 
يحلـم بطفل...ومـرور الزمن يرزق 
لحالـة  الطفـل  ...يتعـرض  بطفـل 
مرضية...وال يملك املال الكايف إلجراء 

عملية له
يبـذل قصارى جهـده ليقـوم ببيع 
ممتلكات بيته...ويبدأ بالرصاع كيف 
يتم إنقاذ الطفل وهو يف املستشـفى 
كان للمونتاج األثر يف بناء املشاهد...

وخالل األحـداث يحصل العد التنازيل 
للطفل

حتى أن يصل املستشفى ومعه املبلغ 
يفتـح. الطفل فـارق الحيـاة...ورد 

فعل االم
وقد شارك العمل بمهرجان الكلية .

-كيف تصـف لنا تواصلـك وحركتك 
الفنية بني الطلبة ؟

- خالل دراستي تسع سنوات املعهد 

والكلية...كانت عالقتي مع األساتذة 
والطـالب مثمرة...ورشـحت الكثري 
مـن األسـاتذة لتمثيـل ادوار..خالل 
عميل مسـاعد اخراج منهم االسـتاذ 
الفنـان عزيـز جرب يف سـهرة صوت 
وصوره للمخرج عبد الهادي مبارك..

عام ١٩٨٧واالسـتاذ الكبري عبد الله 
الياقوتة.؟كونـي  سـهرة  جـواد..يف 

مساعد مخرج لألعمال... 
وكثرية هي األخرى...

-هل مثلت ؟
-نعـم واول عمـل سـينمائي مثلت 
بـه هـو فيلـم البنـدول.... للمخرج 
كارلو هاريتون ومـن تأليف الكاتب 
معاذ يوسـف...وكان املخـرج املنفذ 
االسـتاذ الفنان طالـب جميل... وقد 
تـم اختيارنـا ضمـن مجاميـع تـم 
اختيارهم يف معهـد التدريب اإلذاعي 
والتلفزيوني... حيث احتضن الكثري 
مـن الشـباب فضـًال عـن الفنانـني 
عـام  وكانـت  النجـوم  العراقيـني 

١٩٧٨/١٩٧٧
كانت شـخصيتي دور املراقب...مع 
الفنـان وجيـه عبـد الغنـي والفنان 

االسـتاذ جاسـم العبودي
تم تصوير املشـاهد بعـدة اماكن...

منها مدارس شارع فلسطني واملخترب 
يف ثانوية الحريري باالعظمية..

وفضـال عـن مؤسسـات الشـباب..
ومناطق عامة

كانـت تلـك البدايـة لكـن طموحي 
مسـاعد  بـدأت  اإلخراج.....حيـث 
مخـرج ثانـي مـع املخـرج الفنـان 

محمد منري فنري،١٩٨٠
-اول اعمالك التلفزيونية ؟

-عملت اوال يف مجـال كالكيت....ثم 
تواصلت كمسـاعد مخرج وتدرجت 
بالعمل ثم عملت مساعد يف مسلسل 
صور عربية ١٩٨١للمخرح فالح زكي 
املبـارك... ٣٠حلقة لشـهر رمضان 

كان العمـل داخيل وخارجي...مابني 
يف  السـياحية  واملدينـة  االسـتوديو 
الحبانية، وعملت مساعد مع الكثري 

من املخرجني عبد الهادي مبارك .
 وعملـت مـع املخرج بسـام الوردي 
سـهرة غربـاء منتصف الليـل مثلت 
دورا رئيسـيا ومخـرج منفـذ ايضا 
ومع املخرج دطارق الجبوري أعماال 

منها اللعنه،والياقوتة، وبراءة ذمة

والتطرق بـاب الورطة، ومع املخرج 
جمال محمـد يف عمل بعنـوان زوايا 

امللتقى ، وعدة افالم وثائقيه 
-ملاذا اخرتت االخراج وانت املمثل ؟

- أخـرتت االخـراج كونـه هوايتـي 
تدرجـت  كونـي  بدقـة  ...وعملـت 

بطريقة مهنية .
- اذكر لنا مشاركاتك كممثل ؟

- األعمـال التـي مثلـت بهـا كثـرية 
ومنها 

فيلـم البنـدول دور املراقـب
سهرة الياقوتة دور الشاب

غربـاء منتصـف الليـل مثلـت دور 
رئيس العصابة

مسلسل نادية دور الدكتور
مسلسـل بيت الحبايب دور سـاعي 

الربيد
مسلسـل  يف  تاريخيـه  شـخصيات 

قضاة املسلمني
فضال عن املشاركة بأعمال عديدة

ومثلت دور الضابط يف مسلسل ناس 
من دنيانه

احـرتم املقولـة أن ليس هنـاك دور 
كبري ودور صغري

بل هناك ممثل كبري وممثل صغري.
-ومتـى اصبحـت تحمـل مسـتوى 

مخرج ؟
بعد أن خضت تجارب عديدة يف العمل 

التلفزيوني كمساعد مخرج
تقرر ترشيح اعمال يل كمخرج

حيـث بدأت عمـال تسـجيليا بعنوان 
الربيد يف كل مكان

كان يضـم كادر منهم الفنان صالح 
محمـد طه والفنان هانـي الخزاعي 

وتصوير شطب عيدان
بعدها أخرجت عمال بعنوان االتصال 

معكم دائما
ثم فيلما بعنوان رحلة مسافر

وعمال تسـجيليا بعنوان أمانة الله يف 
أعناقنا،

وثورة العرشين
وسلسلة مدن عراقية 

مهرجـان  يف  بهـا  شـاركت  منهـا 
القاهره لإلعالم العربي

-هـل كنـت تختـار العمـل ام تكلف 
به؟

-األعمال كثـرية و يتم اختيارها من 
قبيل....اعمـل لهـا دراسـة واقدمها 

ملدير التلفزيون...
وحتـى األعمال التي تطـرح علينا...

ايضا نعمل لها دراسة.
-حدثنا عن بداياتك مع املرسح ؟

-يف أملـرسح كانت بدايتي اعمل واعد 
أعماال مدرسيه طالبية شبابية

األعمال التي أنجزها هي ثمرة وجهد 
ووقت منها من ترك أثرا طيبا 

مثل فيلم كبار السن

ملا لهذه الرشيحة من أهمية وغرباء 
منتصف الليل....

-وهل تضع لنفسـك رؤيـة عندما 
تعمل ؟

انـا اعمـل وفـق املنهـج/ -نعـم 
فهـو املدرسـة الوثائقيـه وكيفية 
إنتاجهـا  تطويرها..وكيفيـة 
وتوظيف كوادرها..وتفرعاتها مثل 

الديكو دراما
االعتبـار وحـدة  بنظـر  اخـذ  ثـم 
املوضوع...كـون العمـل الوثائقي 
يتعـارض مـع الروائي مـن جانب 
الخيال كما هو يف األعمال الدرامية 
وكذلـك دور التكنولوجيـا الحديثة 
إلنتـاج تلـك األعمال ولهـذا أصبح 
العمل الوثائقي يشارك بمهرجانات 

محلية ودولية
قدمـت  تقريبـي  عمـل  -كـم 

للتلفزيون؟
مـا  للتلفزيـون  -ماقدمتـه 
يقـارب مئـة عمـل بـني الدرامـا 

والوثائقي،والربامج.....
-هل كان لك تعاون مع االذاعة ؟

كممثـل  اإلذاعـة  يف  عملـت  -انـا 
واالذاعة فهي فن االبداع والخيال

وبمـا أن التلفزيـون فـن الصـوت 
والصـورة... فكثري مـن املخرجني 
لهـم تاريخهم املرشق مـع االذاعة 
....كمـا تعاملـت مـع االذاعـة يف 
اختيار املذيعـني ومقدمي الربامج 
وحاجتنـا كانـت أيضـا لعنـارص 
الصوت املتمثلـة بالكلمة املنطوقة 

واملوسيقى واملؤثرات الصوتية .
-هل حصلت عىل جوائز وتكريم ؟

-التكريم حافز مهم للمبدعني
خاصة ممن أنجـز أو حقق منجزا 
معينـا وقد حصلت عـىل تكريمات 

وكتب شكر عديدة .
-هل شاركت باعمال ومهرجانات 

؟
-شـاركت بعـدة مهرجانات داخل 
وخارج العـراق ويف أكثر من دوره 

يف مهرجان القاهره
شاركت كمخرج بفيلم

الفرات يعانق النيل
وباص ومحطات،

كذلك شاركت باملهرجانات إضافة 
كمخرج شـاركت برئيس أو عضو 
لجان منها مهرجان نقابة الفنانني 

العراقيني
الدويل  السـينمائي  بابـل  مهرجان 
تقيمـه جامعة بابـل ومهرجانات 

معهد الفنون الجميلة…
 أما عميل كأستاذ جامعي

تدرجت باملراتب العلمية
واالن استاذ مساعد

قمت بالتدريس عدة كليات ومعاهد 
يف مجـال االذاعـة والتلفزيـون.... 
السـابقة  وظيفتـي  عـن  فضـال 

تدرييس يف كلية الفنون الجميلة
-هـل يف نيتـك عمـل معـني تـود 

انتاجه؟
- يف ذهني....إقامة حمالت إعالمية 
فضال عن إنتاج الربامج التي تبني 

اإلنسان
وتخفـف عنه الهجمـات من خالل 
الخطاب الوافد الذي اجتاز الحدود 

اإلدارية والجغرافية واالجتماعية
حققـت  الشـعوب  مـن  وكثـري 

االنجازات...من خالل ذلك.
لـذا كل مـن يعمـل يف هـذا املجال 
الفنـي لديه رسـالة وهي جزء من 

عنارص العملية االتصالية
علينـا أن نفكر كيف نوظفها لبناء 
املجتمع....نستخدم عنارص اإلبهار 

والتشويق... و التكنولوجيا للبناء
-شـكرا يـا سـعد دعيبـل املخرج 

واملمثل والفنان .
-شكرا لكم عىل هذه االستضافة .

تدرج يف حياته ضمن  اكاديمي،  تلفزيوني وممثل واستاذ  سعد دعيبل مخرج 
مناطق الفرات االوسط، وبني االجواء الدينية وتلك العادات والتقاليد الفراتية، 
احب عالم االبداع ونظر اىل مستقبله ليبدع من خالل دخوله االذاعة والتلفزيون بداية 

عام ١٩٧٧/١٩٧٦.
التلفزيوني..كمساعد مخرج ومخرج مساعد ومخرج  بدأ وتدرجت يف عالم االخراج.. 
ومنها  التلفزيونية  لالفالم  مخرج  منها  االعمال  من  الكثري  يف  ومخرج....وابدع  منفذ 

برامج كما ولج عالم التمثيل فشارك يف الكثري من االعمال الدرامية .
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سـور الصني العظيم هو أحد أهم  مواقع 
الرتاث العاملي واختـري واحدا من عجائب 
الدنيا السبع الجديدة يف العالم يف استطالع 
للـرأي الـدويل عـام 2007. أصبح سـور 
الصني العظيم من أهم األشـياء التي البد 
من رؤيتها بالنسـبة للزوار والسـائحني 
حيـث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء 

العالم كل عام .
بدأت عملية البناء لسـور الصني العظيم 
يف 221 قبـل امليالد، حيث بنى اإلمرباطور 
تشـني يش هوانغ  الجزء األول  من سـور 
الصني العظيم ، ولكن تم تدمري معظمها 
مع مرور الوقت . ويف 1449،  قامت ارسة 
مينغ ببناء ما نعرفه اليوم باسـم سـور 
الصـني العظيم للدفاع عـن حدود الصني 

خاصة ضد القبائل املنغولية .
يصل طول سـور الصني العظيم إىل  أكثر 
مـن 4،000 ميـال ، بنيت عـىل مدى فرتة  
2009 يعتقـد  أن  300 سـنة. ويف عـام 
طـول  الجداريمكـن أن يصـل  إىل 5،000 
كيلـو مـرت (حـوايل 3107 ميـل) ،ةومع 
تقدم التكنولوجيا و GPS و األشعة تحت 
الحمراء ، يعتقد العلمـاء علماء اآلثار أن 
سـور الصني العظيم هو أكرب بكثري مما 
كان يعتقد سابقا، فقد وضعت مقاييس 
جديدة عىل أن  سور الصني العظيم طوله  
بنحـو 8850 كم (5،500 ميـل). واليزال 
علماء اآلثار يبحثون عن رفات املفقودين 

من الجدار.
 يرتفع سـور الصني العظيم إىل نحو 7.6 

مرت وهو نفس عرضه عند القاعدة وتوجد 
أبراج مراقبة كل نحو مائة وخمسني مرتاً 
عىل طول السور. و هذه األبراج ترتفع إىل 
حوايل 12 مرتاً، وكانت تستخدم يف املايض 

كمراكز مراقبة.
منذ أن فتحت الصني حدودها للسـياحة 
يف أواخـر 1980s، أصبح هنـاك أكثر من 
مليون شـخص يقومـون  بزيارة سـور 

الصني العظيم يف كل عام.
ومع الوقت والسـياحة ترض سور الصني 
العظيـم.  ثالثني يف املئة من سـور الصني 
العظيـم أصيـب  بارضار جسـيمة و 50 
يف املئـة قد اختفى، وفقا السـتطالع عام 
2007 الـذي أجرته جمعية سـور الصني 

العظيم.

تبحث الكثري من الفتيات عن أفضل 
الطرق لتقوية وزيادة نمو األظافر 
بـأرسع وقت، فـال توجـد طريقة 
مثبتـة لترسيـع نمـو األظافـر، و 
لكن الخرب السـار هو أن العديد من 
العالجات يمكـن أن تقوي األظافر 
وتمنعها مـن التكرس، مما يمنحها 
فرصة أفضل للبقـاء بصحة جيدة 

ومظهر جيد.
لذلـك إليِك أهـم النصائـح لتطويل 

األظافر.
- تنـاويل البيوتني: يعتـرب البيوتني 
فيتامـني ب مهمـاً يحـول الطعام 
بشـدة  يـوىص  كمـا  طاقـة  إىل 
بتقوية الشـعر واألظافر يمكن أن 
تسـاعد مكمالت البيوتني يف تقوية 

أظافرك.
و تعتـرب خمـرية البـرية والبيـض 
واملكـرسات  والرسديـن  املطبـوخ 
الكاملة  الجـوز والحبـوب  وزبـدة 
وفول الصويـا والفاصوليا األخرى 
والقرنبيط واملـوز والفطر مصادر 
جيدة للبيوتي. يمكنك أيضاً اختيار 

املكمالت الحيوية.
- اسـتخدمي مقويات األظافر: إذا 
كانت أظافرك ناعمة، فمن املرجح 
أن تتكـرس، لذلك عليك مسـاعدتها 
عـىل النمـو ينصـح الخـرباء عادة 
باسـتخدام مقويـات األظافر ملنع 
تكـرس األظافـر إنهـا مثـل الطالء 
الـذي تضعينـه عـىل أظافـرك، ثم 
يمكنك إزالته باستخدام مزيل طالء 

األظافر.

- تجنبـي لصـق األظافـر بالصمغ 
واملواد امللمعة السامة: فاالستخدام 
املنتظـم للصمـغ لرتكيـب األظافر 
األظافـر  يضعـف  االصطناعيـة 
الطبيعيـة ويجعلهـا أكثـر عرضة 
اسـتخدام  األفضـل  للكتـرس مـن 
ملمعات األظافـر التي تحتوي عىل 
مـواد كيميائيـة سـامة أقـل أو ال 
تحتوي عىل مـواد كيميائية ابحثي 
عـن تركيبـات خالية من السـموم 

ذات أساس مائي.
- للحفـاظ عـىل أظافـرك جيـدة، 
حافظي عليها جافة ونظيفة (مما 
يمنع البكترييا مـن النمو تحتها)، 
اسـتخدمي مقـص أظافـر حاد أو 
كليـربز لقصها بشـكل مسـتقيم، 
ورطبـي يديك وأظافـرك خاصة يف 
القاعـدة حيـث توجـد الجليـدات، 
وال تقضمي أظافـرك أو تقرصيها 

كثرياً.
5. بلليهـا ثـم قومـي بربدها:عـىل 
الرغـم من رغبتـك يف الحصول عىل 
أظافـر طويلة، إال أنه ال يزال يتعني 
عليِك بردها كثرياً ملنع العوائق التي 
قد تتسبب يف انقسامها بليل أظافرك 

أوالً لتليينها وبعدها ابرديها.
-ترطيب منتظـم: يوىص بمعالجة 
يديـك وأظافرك بانتظـام بالزيوت 
التـي يمكـن أن تحبـس الرطوبـة 
وتحمـي الجلـد وتقـوي أظافـرك 
زيـت  مثـل  الطبيعيـة  الزيـوت 
الجوجوبا وزيت األفـوكادو وزبدة 

الشيا خيارات جيدة.

يعترب تكوين أرسة مسؤولية كبرية، خاصة يف ما 
يتعلق بتأمني احتياجات أفـراد األرسة، وتحقيق 

االستقرار املايل الذي يحميها من االنهيار.
وكلمـا زاد عدد أفـراد األرسة، أصبـح التفكري يف 
االسـتقرار املايل مهمة أصعب، حيـث تزداد بنود 
اإلنفاق من أعياد امليالد، زيارات الطبيب، مصفف 
الشـعر، صيانة السـيارة، صيانة املنزل، والكثري 
من النفقات اإلضافية التي تصّعب ضبط ميزانية 

األرسة بدقة.
ولكن باالشـرتاك مع زوجك يمكنِك تطبيق بعض 
النصائح التي تساعدك عىل ضبط ميزانية األرسة 
وتحقيق االسـتقرار املايل الذي يشـعركم باألمان 

ويمنحكم فرصة االستمتاع بدفء األرسة.
- تحديد مواعيد دخل األرسة

دخـل األرسة سـواء الراتـب األسـاس أو اإلضايف 
يكـون لـه أوقات محـددة، عليـِك تحديدها بدقة 
حتـى تتمكني من تحديد مواعيد سـداد الفواتري 

حسب األولويات.
عىل سبيل املثال هناك نفقات شهرية ثابتة يجب 
أن تكون محددة حسـب موعد الراتب األسـاس، 
وهناك فواتري ربع أو نصف سـنوية يمكن تحديد 
موعـد سـدادها بالتزامـن مـع مواعيـد الراتـب 

اإلضايف.
تحديـد مواعيد دخـل األرسة يسـاعدك عىل بناء 

الهيـكل األسـاس لخطـة اإلنفـاق، وبالتـايل ال 
تشـعرين بالتوتر تجاه بنود اإلنفاق ألن كل يشء 

محسوب موعد سداده بدقة.
- خصيص صندوقاً للطوارئ

يجب تخصيـص مبلغ خاص كل شـهر من أجل 
وضعـه يف صنـدوق الطـوارئ، واحـريص عـىل 
عدم سـحب أي أموال منـه إال يف حاالت النفقات 

الطارئة فعالً.
- ضعي رؤية جديدة ألولويات اإلنفاق

نحـن يف عـرص يدفعنـا نحـو االسـتهالك، هناك 
الكثري من املغريـات التي تحارصنا وتدفعنا نحو 

إنفاق األموال يف أشياء غري مهمة.
عليـِك وضـع رؤيـة جديـدة ألولويـات اإلنفاق، 
والحديـث مـع أفـراد أرستـك عـن أهميـة رشاء 
االحتياجـات األساسـية والرضوريـة، وتجنـب 
إنفـاق املال يف رشاء أغـراض غري رضورية ملجرد 

أنها ضمن عروض خصم أو أنها موضة.
- ضعي خططاً لالدخار

يجب أن تدخري جزءاً من دخل األرسة، واحريص 
عـىل أن يكون لديِك عدة أنواع من خطط االدخار: 
خطط ادخار قصرية املدى، رشاء مالبس أو هدايا 
األعياد، وخطط طويلة املدى لرشاء سيارة جديدة 
أو بيـت جديد، وخطة ادخار من أجل األمان املايل 

بعد التقاعد.
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ال أحد يشـك يف حـب الوالديـن ألبنائهما، 

ولكـن هـذه العاطفـة النبيلـة يجـب أن 

يشـعر بها األبنـاء كيفما تّرصفـوا حتى 

تؤتي ثمارها الرتبوية الصحية، فينشأون 

بشـخصية متوازنـة واثقـني بأنفسـهم، 

يحبـون الحيـاة ويترصفـون بإيجابية يف 

مواجهة الصعاب مهما كانت. 

فمـاذا تعنـي الرتبيـة عىل الحـب؟ وكيف 

تكـون؟ وهل يـؤدي هـذا الحـب إىل دالل 

األبناء؟

كلمة الحب: إن أغلب الصور التي يرسمها 

الطفـل يف ذهنـه عـن نفسـه هـي نتاج 

الـكالم الذي يسـمعه. فعندما يكون كالم 

األهل يتمحـور حول اإلهانة واالسـتهزاء 

والتشـنيع وما شـابه، نجد الطفـل غالًبا 

مـا يعانـي مـن االنطوائيـة أو العدوانية 

أو الخـوف أو ضعـف الثقـة بالنفس وما 

شابه.

نظرة الحـب: إن تعابري الوجـه وحركات 

الجسـد تعّرب مثل الكلمات عن شـعورنا، 

ونـرى أن األطفـال بارعون يف قـراءة لغة 

الجسـد. فالنظـرة املليئـة بعاطفة الحب 

تصـل إىل الطفـل ولهـا مفعـول مشـابه 

يكـون  الحـاالت  بعـض  ويف  للكلمـات، 

مفعولها أكرب. 

طعام الحب: وهذا ما نراه حني تسعى األم 

إىل تحضـري الطعـام الذي يحّبـه أبناؤها، 

ويسـعى األب لـرشاء ما يحبـه طفله من 

مأكوالت، ال ما يفضلـه هو. ويكتمل ذلك 

عنـد جلـوس العائلـة إىل طاولـة الطعام 

ونرى الوالد يضع لقمة يف فم ابنه او ابنته 

من طبـق وجده لذيًذا، ويريد أن يشـاركه 

ابنه املتعة.

ملسـة الحـب: عنـد املحادثة ما بـني األب 

واالبـن، ُيفّضـل أن تكون يـد األب اليمنى 

عىل كتف االبن اليمنى. فأغلب الدراسـات 

أثبتـت أن مجرد اللمس يجعل اإلحسـاس 

بالـود وبـدفء العالقـة يرتفـع إىل أعـىل 

الدرجـات. ولهـذا يجـب التقـارب خـالل 

املحادثـة، فمهمـا كانت املشـاكل نرى أن 

نصفها يضمحل حني يشعر االثنان بدفء 

العالقة. ومثال عىل ذلك، أن أول يشء يخرب 

به التلميذ والدته عندما يصل اىل البيت، أن 

املعلمة رّبتت عىل كتفه وهو يعمل، فرتجم 

ذلك بأنه تربيت محبة وتشـجيع وقد عنى 

له الكثـري، ولهذا حاول جاهـًدا أن يعطي 

أفضـل ما لديـه. وهذا املثـال أيًضا يمكننا 

إسقاطه عىل الوالدين.

لبـاس الحب: فـرشاء الثيـاب وغريها من 

احتياجات الطفل، تعبري آخر عن الشـعور 

باالهتمـام والـود. فارتداء االبـن أو البنت 

ما يحبانه، يولّد شـعوًرا باالمتنان واملودة. 

ومثال عىل ذلك عندما نسـأل ولـًدا أو بنًتا 

عما يرتديانه ومن أحرضه أو اختاره لهما، 

نجدهما يجيبان بصوت يغلب عليه الحنني 

والود عندما يذكران والدهما أو والدتهما. 

ضمـة وُقبلة الحـب: إن العاطفـة القوية 

ترتجم من خالل ضّمة. فبنظرة إىل أنفسنا 

نجـد أننـا إذ كنـا يف مواقف تغلـب عليها 

أحاسـيس عالية، نسعى اىل ضّم الشخص 

الـذي أمامنا، وذلك ينطبق عىل أحاسـيس 

السـعادة والحـزن والوجع والخـوف وما 

شابه. ولدى الطفل التعبري نفسه.

بسمة الحب: إن البسـمة تريح صاحبها، 

وتقلل من الجهد العضيل والنفيس. فتنعش 

العينـني وتخفف التجاعيد، وتسـاعد عىل 

الهضـم، وتحفز التفكـري، وتعطي صورة 

مرشقة للحياة، وتعكس الطاقة اإليجابية، 

وتمتص الغضب ...الخ.

يف سـن العرشين، يمكن بسـهولة 
تنـاول البيتزا كل ليلة ملدة أسـبوع 
دون الشعور بزيادة يف الوزن بشكل 
كبـري، لكـن األمـر يختلـف تماما 
عندما تصل إىل مرحلة األربعني من 
عمرك، ربما أصبحـت أكثر حرصا 
يف تناول الطعام حتى ال تعاني من 

السمنة.
هنـاك العديـد من الطـرق للتعامل 
مـع وزنك، وعندما يصـاب الرجال 
إىل  ينظـرون  فإنهـم  بالسـمنة، 
انخفاض هرمون التستوسـتريون 
الـذي يـؤدي إىل انخفـاض الطاقة 

وزيادة االحتفاظ بالدهون.
إليك 4 خطوات لخسارة الوزن بعد 

سن األربعني:
- ال تجـرب نفسـك عىل نمـط األكل 

األكثر انتشارا
يانـيس،  صمويـل  ويليـام  يقـول 
مدير مركز ديـوك للحمية واللياقة 
البدنيـة بالواليات املتحـدة: ”هناك 
العديـد من أنماط األكل التي يمكن 
اتباعها لفقدان الـوزن، لكن يجب 

أن تختار املناسـب لك ولجسمك، يف 
بعض األحيان يكون األمر بسـيًطا 
مثل قرص الوقت الذي تأكل فيه إىل 
فـرتة ترتاوح من 8 إىل 10 سـاعات 

يف اليوم“.
وتشري ”ستانفورد“، إىل أنه ال يجب 
الرتكيز عىل السعرات الحرارية، بل 
أن يكـون لديك نظامـا غذائيا عايل 

الجـودة مـن الربوتـني الخـايل من 
الدهون والحبوب الكاملة والفواكه 
والخرضوات، كون األطعمة املصنعة 
تـؤدي إىل زيـادة الـوزن، وكلما قل 
تناول الطعـام كان أفضل؛ فوجبة 
من سـمك السـلمون باإلضافة إىل 
بعض الحبوب والخضار والسـلطة 
يمكن أن تمنحك املزيد من الشعور 

بالشبع“.
- كن أقوى

ويقـول ”يانـيس“، إنـه بدايـة من 
الثالثينيـات، يمكـن أن تفقد من 3 
إىل 5 % مـن كتلة عضالتك كل عقد 
مـن الزمـن إذا لم تكن نشـًطا مع 
تقدمك يف السـن، ويمكنك الحفاظ 
عـىل تلك العضـالت أو اسـتعادتها 

من خالل روتني قوة منتظم وخطة 
تمرين محكمة.

األدويـة  فعاليـة  مـن  تحقـق   -
الخاصة بك

يف بعـض األحيـان، يمكـن لألدوية 
التي تتناولها أن تؤدي إىل مشـاكل 
صحيـة أخرى، مثـل ارتفاع ضغط 
الـدم أو زيادة الوزن، لـذا يجب أن 
تسأل طبيبك عما إذا كانت مخاوف 
زيادة وزنك يمكن أن تكون بسـبب 

آثار جانبية للوصفات الطبية.
- تأكد من أنك تنام جيًدا

النوم لوقت كاف من 8-6 سـاعات 
يف اليـوم مهـم للغايـة، ألن النـوم 
املفـرط يمكـن أن يـؤدي إىل زيادة 
الـوزن، والحرمـان مـن النـوم قد 
يـؤدي إىل مشـاكل صحيـة أبرزها 

تدهور وظائف الدماغ مع الوقت.
وإذا كنـت تنـام بشـكل صحي وال 
تشـعر بنتائـج إيجابيـة، ففكر يف 
زيارة الطبيب، الذي يمكنه التعمق 
يف املشـكلة ومسـاعدتك يف إيجـاد 

بعض الحلول.
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املكوّنات
عسل – 200غ

سكر – كوب
زالل بيض – 1 

خالصة فانيليا – نصف ملعقة 
صغرية

لوز محّمص ساخن – كوبان
ملح – رّشة

طريقة العمل
 1 -  إفـردي ورقة زبـدة يف قعر 

صينية فرن.  
 2 -  يف قـدر عىل حـرارة هادئة، 
السكر  العسـل. أضيفي  ضعي 
باسـتمرار  املزيـج  وحرّكـي 
لــ-25  30 دقيقة حتـى يذوب 

السكر بالكامل.  
 3 -  ضعـي زالل البيـض وامللح 
يف الخـالط الكهربائي. أخفقي 

املزيج حتى يكثف.  

الـزالل  مزيـج  أضيفـي    -  4 
العسـل  مزيـج  إىل  تدريجيـاً 
وحرّكي جيداً بواسطة الخفاقة 

اليدوية لـ-40  45 دقيقة.  
 5 -  عندمـا يصبح لـون املزيج 
أبيض وقوامه كثيفـاً، أضيفي 

اللوز الساخن.  
الفانيليـا   6 -  زيـدي خالصـة 
حتـى  املكونـات  وحرّكـي 

تتداخل.  

يف  النوغـا  مزيـج  إفـردي    -  7 
صينية الفرن، ضعي ورقة زبدة 
عـىل الوجـه واضغطـي عليها 
 بواسـطة يديـك حتـى تحصيل 

عىل سطح متساٍو وناعم.  
جانبـاً  الصينيـة  أتركـي    -  8 
عىل حـرارة الغرفة حتى يجمد 

النوغا.  
 9 -  قّدمـي النوغـا بـارداً، ألف 

صحة .

نوهت خبرية التغذية الروسـية مـن الخطر الناجم 
عن تنـاول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي عىل 
أمالح املعادن الثقيلة ويمكن أن يتسـبب بالتسـمم 

وظهور حصوات الكىل والغيبوبة.
و قالـت ماريـا روزانوفـا: ”إن الطماطـم املزروعة 
بالقـرب مـن الطرقـات أو بالقرب من املؤسسـات 
الكيميائيـة يمكـن أن تسـبب رضرا للصحـة“، و 
بحسـب الخبرية فأن الطماطم التـي تنمو بالقرب 
من هذه األماكن ترتاكم فيها أمالح املعادن الثقيلة، 
كما أن الطماطم غري الناضجة تشكل خطرًا أيًضا.

وأضافـت قائلـة: ”إذا تخيلنـا نظرًيـا، عىل سـبيل 
املثـال، أن عـدًدا كبريًا من الطماطـم غري الناضجة 
تتم معالجتها للحصول عىل عصري الطماطم فإنها 
سـتحتوي عـىل كمية كبرية مـن الجرعة السـامة 

للجسم“.
وأوصـت بـرشاء الطماطـم مـن متاجـر معتمـدة 
وموثـوق بها، وتناول الخـرضاوات الناضجة فقط 

وغسلها بشكل جيد.

تسـتدعي بقع املالبس إزالتها 
برسعـة، قبـل غسـل القطع 

الحقاً.
سـنتطلع عـىل اهـم الوصايا 

املتصلة بغسل املالبس:
1 - يمكن اسـتخدام التبييض 
للمالبس البيضاء قبل غسلها، 
ال سـيما لنـزع بقـع العـرق 

التـي ترتاكـم يف منطقة تحت 
اإلبطني.

2 - ال بد من فرك مكان البقعة 
برفق، منعاً من تلف القطعة.

األوسـاخ  إزالـة  يمكـن   -  3
الصلبـة العالقة عـىل املالبس 
أو سـكني  بواسـطة ملعقـة 
غسـلها  ثـم  ومـن  حـادة، 

بالطريقة االعتيادية.
يف هـذا اإلطار، تتـم إزالة بقع 
والعصـري  والقهـوة  الشـاي 
بغمس قطعـة املالبس يف ماء 
الصـودا، واسـتخدام الفـوط 
إزالـة  يف  البيضـاء  الورقيـة 
غسـلها  ثـم  ومـن  البقعـة، 

كاملعتاد.
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يف أحـد األيـام كان هنـاك سـباق للضفادع 
ُنظـم يف قرية صغرية يف نهـر ميكونغ. وتم 
التعهد بمسـار السـباق لقروي شاب، الذي 
قـدم املسـتحيل مـن أجـل إرضـاء رئيـس 
القريـة، فوضع خط النهاية للسـباق امام 

عتبة منزله، يف أعىل تلة كبرية.
باعرتاف الجميع، بدت رحلة السباق صعبة 
للغايـة، إن لـم تكـن مسـتحيلة، حيـث أّن 
وصول خـط النهاية ُيعد رضب من الخيال. 
ومـع ذلك، أثـار هذا األمر والسـباق فضول 
املتفرجني الذين احتشـدوا ليشـهدوا بداية 
السـباق. خصوًصـا أن رئيـس القريـة، قد 
أعـرب عن القيمة الكبرية التي، وضعها من 
نصيـب الضفدع الذي ينجز بنجاح مثل هذا 
العمل الفذ. تجمع الكثري من الناس لحضور 

الحدث، وأُعطيت صفارة البداية.
يف الواقـع لم يكن الناس يعتقـدون أنه من 
املمكـن أن الضفادع تصـل إىل أعىل. وكانت 

كل العبارات التي يرددونها:
هذا مستحيل! إنها لن تصل أبًدا.

وبدأت الضفادع تدريجًيا تشـعر باإلحباط. 
إال ضفدع واحد استمر يف الصعود. واستمر 

الناس يف قول:
حًقا هذا ال يسـتحق كل هذا العناء! إنها لن 

تصل أبًدا.
والضفـادع بـدأت تعرتـف بهزيمتهـا أمام 
التحدي، وانسـحبوا إال ضفدع واحد استمر 
يف الصعـود رغـم كل الصعـاب. واسـتمر 

الناس:
كان يمكـن التنبـؤ بهذا الرتاجع! سـيكون 

مصري الباقني كغريهم إىل الفشل!
يف النهايـة، كل الضفـادع غادرت السـباق، 
فيمـا عـدا ضفـدع صغـري، فقـط وعىل قد 
الجهـد الهائل واملثابرة، وصـل إىل قمة التل 

وعرب خط النهاية منتًرصا.
شـيوخ القرية، أصابهـم الذهول، ثـم أراد 
أن يعرفـوا كيف اسـتطاع الضفدع الصغري 
إنجاز مثل هذا العمل الفذ. درسـنا ذلك من 
كل زاوية واكتشـفنا أخـرًيا أن له خاصية. 

لقد كان أصم!
العربة مـن هـذه القصة، هي كيـف يمكن 
للشـخص الواثـق مـن نفسـه وقدراته أن 
أي  أمـام  يفشـل  وال  النجـاح  يف  يسـتمر 
تحـدي يعرتيـه، أحياًنـا نحاط بأشـخاص 
نعتقد أنهم أصدقـاء أو عزيزيني والحقيقة 
أنهـم يدمروننا تدريجًيا، كمـا هو الحال يف 
الرصخات املتعالية من الناس، التي أصابت 
الضفادع باإلحبـاط، فجعلتهم يتخلون عن 
أحالمهم وطموحاتهم تحـت تأثري التعابري 

السلبية.

قصة سباق الضفادع

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــراغ فــــــــــ ــه  اصابعن ــني  اب ــه  خل اهللا 
ـــــــــوه س ــي  منش ــن  م ــد  باي ــد  اي ــى  حت
ــالج عـــ ــن  اله ــا  م ــروح  ج ــه  بي ــه  وخل
ــدوه ال ــي  يامحبوب ــدك  عن ــس  ب ــط  وفق
ــش تعي ــى  حت ــوى  الــــه ــتم  تش ــاس  الن
ــوى هــ ــتمك  اش ــاس  الن ــس  عك ــه  وان
ــدوخ يـــــ ــده  اي ــز  يه ــافك  لوش ــر  الگم
ــوه  ضـ ــدي  عن ــم  ه ــه  ان ــران  بط ــول  يگ

Ò5«Î@Úó”
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أبـــــــراج

إذا كنت ترتدد يف التقدم لألمام خالل الفرتة األخرية، 
فيجب أن تعرف السبب، ما األمر الذي جعلك تتوقف 
أو ترتاجع؟ الخوف أم الفشـل؟ أم التعليقات السـلبية 
التي أخربك بها شخص ما؟ حان الوقت اآلن للتحرر من 
هذه القيود واملخاوف التي تبعدك عن النجاح والتقدم.

بعـض  قـراءة  يف  وقتـك  معظـم  تقـيض 
املوضوعـات التي تتعلق بعلـم التنجيم والعلوم 
وأثرها عىل حياتك. مـن املتوقع أن تختلط ببعض 
الشخصيات التي تهتم بالدراسات امليتافيزيقية. هذا 
يعني أنك سـتغري اتجاهاتك وأفـكارك قريبا. قد تعزز 

هذه االتجاهات من قدرتك عىل التفكري.

تفكر بشـكل واضح وعقالني جدا، وهذا األمر 
يف غايـة األهميـة، ولذلـك سـينبهر مـن حولك 
بأفـكارك وآرائك. يعلم من حولـك أن كالمك موثوق 
فيـه وصحيح، لذلك ال تخذلهم أبـدا. فكر يف كل موقف 

بوضوح قبل أن تسدي إليهم النصائح.

ربمـا تجد صعوبة يف الربط بـني قلبك وعقلك. يف 
الحقيقـة، حياتك العاطفيـة مضطربة هذه األيام 
بعـد فـرتة مـن االزدهـار. إن كل مـا تحتاجـه اليوم 
لتحقيـق أحالمك هو وضع خطة عملية يصحبها تفاٍن يف 

العمل وإخالص.

رغبتـك يف رؤيـة األصدقـاء ملحة جـدا اليوم، 
ولكن ربما تواجهك صعوبة يف ذلك بسبب ظروف 
العمـل. ال تتذمر، ألنك سـتنجز أعمالك قريبا وتنفذ 
رغبتـك يف أقرب وقت. اليوم عمل وإرصار وعزيمة وغدا 

مرح وسعادة وراحة.

سـتصل إىل بر األمـان بعدما كنت مشـتتا وال 
تعـرف وجهتـك الصحيحـة. حـان الوقـت اآلن 
لكي تهدأ وتعيد حسـاباتك من جديد. اسـرتخ قليال 
واكتشـف املـكان الـذي وصلت إليـه اليـوم. قم بيشء 

مختلف اليوم حتى تكرس الرتابة وامللل.

من املحتمل أن تشعر اليوم أن تقف يف مكان ما 
والرؤية ليسـت واضحة لتسلك طريقا آخر. عىل 
الرغـم من أن الظروف يف حالة تغري مسـتمر، لكنك 
ستكتشـف خالل أيـام الطريق الصحيـح للخروج من 
هذه األزمة أو الدوامة. ال تجعل املشاكل البسيطة تغري 

مزاجك بل من األفضل أن تكون إيجابيا.

يصـل إىل منزلـك اليوم عـدد مـن الزائرين غري 
املتوقعني برا أو جوا. ستستضيف هذه املجموعة 
يف منزلك. تتبادل معهم بعض األفكار وتشـاركهم يف 
بعض املناقشـات، ولذلك سـيجلبون لـك بعض األخبار 

الجديدة. فكر يف املستقبل بدال من التفكري يف املايض.

ربما تشعر بالفشـل واإلحباط عندما تجد أن من 
حولك يتعاملون معك بطريقة سيئة أو غري مهذبة 
يف بعـض املواقف كمـا كنت تتوقع. عندمـا تحاول أن 
تتواصـل مع شـخص ما، محـاوال التأثري عىل مشـاعره، 
سـتجد أن هذا الشخص يترصف بطريقة عكسية ويبتعد 

عنك.

هل الحبيب مسـتاء من انشغالك طوال الوقت 
بأمر مـا؟ ربمـا تترضر مـن كالمـه وتعليقاته 
يف البدايـة، ولكـن ننصحـك بـأن تنظـر للموضوع 
بطريقـة موضوعيـة ألن الحبيب له حـق عليك وأيضا 
العائلـة واألصدقاء. يجب أن تخصـص وقتا من أجلهم 

وتخصص وقتا أيضا من أجل راحتك.

تسهم هذه الفرتة يف تلطيف األجواء وتقريب العواطف 
واألفـكار، فتنتقل مـن مرحلة ضبابيـة إىل مرحلة أكثر 
وضوحـاً. يجعلـك هـذا اليـوم تقدم عـىل خيـارات جديدة 
وقـرارات ذكية، متعلما من تجارب املايض ومرتكزاً عىل أسـس 
متينة. تتحسـن الظروف وتحسـم أمرك وتسري باتجاهات أكثر 

رسوخاً. من املحتمل أن تجد السالم بعد طول انتظار.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

العقبـات والعراقيـل التـي تجاهلتهـا خـالل 
األيام املاضية تزداد يوما بعد يوم بشـكل يفوق 
الخيـال. كن حذرا وفكر يف كالمك قبل أن تتفوه به، 
ألن كالمك قد يكون سـببا يف اشـتعال الحرب. ال مجال 
للمزاج اليوم. الصعوبات تهدد حياتك وتعرضك للخطر 

فكن حذرا.

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl
كيف أتخلص من الكره والحسد؟

457 - ليـوم األول يصبـح أول إمرباطـور 
لإلمرباطورية البيزنطية.

1830 - مجلـس الـوزراء الفرنـيس يقر يف 
جلسة خاصة احتالل الجزائر.

1882 - صدور الدستور املرصي.
م للمحاكمة بتهمة  1898 - إميل زوال ُيقـدَّ
التشهري بسـبب نرشه مقالة كتبها بعنوان 

أنا أتهم ...! تتحدث عن قضية دريفوس.
1900 - تأسيس حزب العمال.

1924 - الحكومـة اإليطاليـة التي يقودها 
الزعيـم الفـايش بينيتـو موسـوليني تقرر 
إقامـة عالقـات دبلوماسـية مـع االتحـاد 

السوفيتي.
1939 - افتتاح مؤتمر املائدة املستديرة بني 
مندوبي مرص والعراق واألردن والسـعودية 
واليمن، ومندوبني بريطانيني يف قرص سان 

جيمس يف لندن.
1947 - الفلسطينيون واليهود املستوطنني 
يف فلسطني يعلنون بشكل منفصل رفضهم 

إىل اإلقرتاح الربيطاني بتقسيم فلسطني إىل 
دولتـني األوىل فلسـطينية عربيـة واألخرى 
يهودية مع بقاء القدس تحت إرشاف دويل.

1959 - الرئيس الكوبي فيدل كاسرتو يعلن 
دستور كوبا الجديد.

1965 - املالكـم األمريكي كاسـيوس كالي 
يعلـن إسـالمه ويغري اسـمه إىل محمد عيل 

كالي.
1979 - كوكـب بلوتو يتحـرك ليدخل مدار 

نيبتون ألول مرة منذ تاريخ اكتشافه.
الفلبينيـة  املعارضـة  زعيمـة   -  1986
كورازون أكينو تفوز باالنتخابات الرئاسية 

عىل منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
السـوفييتي  الشـيوعي  الحـزب   -  1990
يتنـازل عـن احتكار السـلطة بعـد هيمنة 

استمرت 72 عاًما.
1992 - التوقيـع عـىل معاهـدة االتحـاد 
األوروبـي التـي تعـرف باسـم «معاهـدة 

ماسرتيخت».

العهـد األردنـي األمـري عبـد  1999 - ويل 
اللـه يؤدي القسـم ملًكا للمملكـة األردنية 
الهاشـمية أمـام مجلـس األمة بعـد وفاة 
والده امللك الحسـني بن طالل، ويتخذ اسم 
عبـد الله الثاني، ويعني أخـاه األمري حمزة 
بـن الحسـني ولًيا للعهـد بناء عـىل وصية 

والده.
2006 - أمـري دولة الكويت الشـيخ صباح 
األحمد الصباح يصدر أمرًا أمريًيا يزكي فيه 
الشـيخ نواف األحمد الصباح لوالية العهد، 
ويصدر مرسـوًما يسمي فيه الشيخ نارص 

املحمد الصباح رئيًسا ملجلس الوزراء.
2011 - اإلعالن عن نتيجة استفتاء جنوب 
السـودان الذي أجـري يف 9 ينايـر، وكانت 
النتيجة أن 98.83 % من املقرتعني صوتوا 

النفصال الجنوب عن الشمال.
2015 - لوحة متـى تتزوجني؟ ُتباع بمبلغ 
300 مليـون دوالر أمريكـي وبذلـك تصبح 

أغىل لوحة بيعت يف التاريخ.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1 -من بحور الشعر العربي

2 -مـن الحمضيـات - إحـدى البلدان التأسيسـية األربع من 
اململكة املتحدة

3 -كمل (م) - تحضري
4 - يبس - مصّحة

5 -الـكالم الكثري و الفلسـفة الزائـدة , أو أكل الطعام ببطء 
(ن) - رضوري

6 -يدخل - من الدواجن - متشابهان
7 -جزيرة إيطالية (م) - إسم أديبة عربية

8 -بلدان (م)
9 - طائر لييل من الجوارح (م) - بسط

10 - دولة عربية – سحب
الكلمات األفقية 

1 - دولة أوربية - قادم
2 - للتمني - نادر

3 - متشابهان - ميناء جزائري دويل -  استرت
4 -انسجام - عملة آسيوية

5 - ريض بما أُعطي - كل طعام صنع لَجْمع (م)
6 - أترك ! - مدينة سورية

7 - قصة نثرية - تقبيل (م)
8 - صحراء

9 - من األنبياء عليهم الصالة و السالم (م) - عرب
10 - داوم عىل اليشء و لم يفارقه - عدم انحياز

ماذا يقوله لون شعرك عن الرجل المناسب لك بحسب شخصيتك؟
ÚÓóÉí@paäbjnÇa

لدي مشكلة وأريد التخلص منها لكن 
ال أعرف الحل، مشكلتي أنني يف الغالب 
أكره وأحقد، وصـدري يضيق من 50 
% تقريبـا ممـن أعرفهـم، وتربطني 
بهـم عالقـة عمـل، صداقة، دراسـة، 
وال أتمنـى لهم النجـاح، ويظهر عىل 
وجهي بأني أكره لهم الخري والنجاح، 
علًما بأنـي غري راض عـن هذا الرش، 
وأريـد أن الـكل يعيش يف أمن وسـالم 
ونجاح وخري، لكـن يف داخيل غري ذلك 

تماًما.
ومشـكلة أخرى وهي: أنني موظف 
يف مصنع منذ سـنة وسـتة شـهور، 
ولـدي صديق يف عمـري، بدأنا العمل 
مع بعض، كل يـوم نتقابل يف العمل 
ملدة ٨ سـاعات يومًيا، عمل جماعي، 
نجلس بجانب بعـض أو وجها أمام 
وجـه، وأنـا أحبـه جـًدا، ولكـن منذ 
حوايل ٢٠ يوما كنا نضحك ونتسامر، 
ومعنـا زميـل آخـر، فعملت إشـارة 
بيدي مقبولة بضحك ومن غري قصد 
إسـاءة، ولكن صديقي فهم إشـارة 
يـدي خطـأ، فرد عـيل بـكالم جارح 
جعلنـي أغضب منـه، ألني كنت غري 
بكالمـه،  سـيجرحني  أنـه  متوقـع 
وحالًيا ال أكلمه منذ ٢٠ يوما، وعندما 
أراه يضحك مع غريي يضيق صدري، 
وأغضـب، ويظهر عىل تعابري وجهي 
ما أشـعر بـه، وال أتمنـى أن يضحك 

معُه أحد، وأن الكل يبتعد عنه.
أريد مسـاعدتي ألتخلـص من هاتني 

املشكلتني.
النصائح والحلول:

أوالً: نحـن نشـكر لـك انزعاجـك من 
هـذه املشـاعر التـي تجدهـا يف قلبك 
تجـاه اآلخريـن، وعـدم رضـاك بها، 
وهـذا إن شـاء اللـه دليل عـىل أنك ال 
ُتريد بالناس إالَّ الخـري، وأن هذا الذي 
تجـده من املشـاعر املقابلـة إنما هي 
أحاديث نفس، ليسـت أموًرا مستقرّة 
يف نفسـك، فكراهتك لها وعدم رضاك 

عنها دليل عىل ذلك إن شاء الله.
واللـه تعـاىل ال ُيؤاخذ اإلنسـان عىل 
ا لـم تعزم  مـا يجـول يف صـدره ممَّ
عليه النفس ولم يعزم عليه القلب، 
النفـس والخواطر  فمجرد حديـث 

العابرة ال ُيؤاخذ الله تعاىل بها.
مـن  انزعاجـك  يشـتّد  أالَّ  فنرجـو 
هـذه الحالة، ويحاول الشـيطان أن 
يتّرسب إىل قلبك فُيدخل إليه الهموم 
والغمـوم، فإنه يتمّنى ذلك ويحرص 

عليه غاية الحرص.
ولكن مـع هذا أنت مطالـب بتزكية 
املسـاوئ  مـن  وتطهريهـا  نفسـك 
الفاضلـة  باألخـالق  وتحليتهـا 
واألعمال الحسـنة، فجاهد نفسـك 
يف تحقيـق ذلـك قـدر اسـتطاعتك، 
ومّما ُيعنيك عىل هذا أن تلجأ إىل الله 
سـبحانه وتعاىل بالدعاء أن ُيطهرك 
من الحقد والحسـد لعباده املؤمنني، 
والله تعـاىل قادٌر عىل كل يشء. ومن 
األسـباب املُعينـة أن ُتجاهد نفسـك 
بفعل الخـري تجاه اآلخريـن، فاجُربْ 
نفسك عىل أن تفعل الخري لآلخرين، 
وأن ُتعينهم عىل مـا يحتاجون إليه، 
ففي هـذا ُمجاهدة وإرغـام للنفس 
وانتقال من حاٍل إىل حال، فإذا فعلت 
ذلـك فإنك سـتتعّود الخـري واملحبة 

للناس، وستفعله بإذن الله تعاىل.
وهنـاك جوانـب معنويـة ينبغـي أن 
تستحرضها، وهي: أن تعلم بأن تمّني 
هم  زوال النعمـة عـن النـاس ال يرضُّ
شـيًئا، وإنما يرضُّ هـذا املتمّني، فإن 
الله تعاىل قد قّدر املقادير وكتب اآلجال 
واألعمـار واألرزاق، فتمنِّيك زوال خرٍي 
أو نعمـة عـن الغري لن ُيزيلهـا، وإنما 
ُتوقع نفسك يف اإلثم. فإذا تذّكرت هذه 
الحقيقة وأمعنـت النظر فيها ودامت 
عـىل بالك فإنك سـتعلم حينها بأنه ال 
فائـدة لك ُترجى من وراء هذا التمّني. 
فـإذا داويت نفسـك بهـذا العلم وهذا 
العمل فإنك سـتنجو بـإذن الله تعاىل 
ا  من رشور هذا الحسد ومن أدوائه. أمَّ
ما ذكرت من هجـرك لزميلك فإنه ال 
يجوز لك أن تهجر زميلك فنصيحُتنا 
لـك أن تكـون أنـت األفضـل، وأنـت 
، فُتبادر إىل إنهاء هذه القطيعة  الخريِّ
بأن تبـدأ صديقـك بالسـالم، وتعلم 
أن الناس دائًمـا ُعرضة للخطأ، وإذا 
كنت سُتعاتب صديقك وصاحبك عىل 
كل خطأٍ يفعله فإنك لن تجد صديًقا 

وال صاحًبا يدوُم لك.
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 ال يرتبـط لون الشـعر باملظهر الخارجي فقط، بـل إنه يعكس أيضاً 
بعـض خصائص الشـخصية والطبـاع. وأكثر من ذلك، هو يكشـف 
صفات الرجل الذي يمكن املرأة أن ترتبط به وأن تعيش برفقته حياة 

زوجية مستقرة وخالية من الخالفات.
1 - الشعر البني الداكن  

إذا كنت من صاحبات الشعر البني فهذا يعني أنك تتمتعني بالفضول 
وبقـدرات فكرية وذهنية بارزة. كما يشـري إىل أّنـك تميلني إىل املثالية 
وتحبني خوض التحديات وإقامة عالقة صداقة مع أشـخاص محبني 

للمرح والحياة.
الزوج املناسـب لـك: ألّنك دائمة الحماس والحيوية فمن املناسـب أن 
ترتبطي بشـخص مرح ومحب للمغامـرات وال يرتدد يف أخذ القرارات 

الصعبة ويف إيجاد حّل لكل أنواع املشكالت.
2 -الشعر االشقر

 فإن كان شعرك أشقر فهذا يعني أّنك صاحبة شخصية قوية وتحبني 
أن تعييش الحياة بملء قلبك وحواسـك. كما يدل هذا عىل أّنك متفائلة 

وتثقني بقدراتك يف كل املجاالت.
الزوج املناسـب لك: تحتاجني إىل رجل يمكنك االعتماد عليه يف املواقف 
الصعبة. كما أّنك تريدين له أن يبادلك العاطفة والوفاء اللذين تتسمني 

بهما بدورك.
3 -الشعر االحمر

إذا كان شـعرك احمـراً فأنت تحبـني النظام وتفضلني أن تسـيطري 
عـىل كل األمـور املرتبطة بمحيطك. كما يدل هـذا عىل أّنك رسعان ما 

تظهرين تعاطفك مع األشخاص الذين يحتاجون إىل ذلك.
الزوج املناسب لك: ال وجود ألنصاف الحلول لديك. لذا يناسبك االرتباط 
برجل رصيح وصادق. كما من األفضل أن يكون رشيك حياتك شـديد 
االنسـجام مـع قناعاتك وأن يدعمـك يف تحقيق التقدم يف مشـاريعك 

ومخططاتك.
4 - الشعر البني الفاتح

يعني لون شعرك هذا أّنك ال تشبهني الكثري من النساء. فأنت تتمتعني 
بشـخصية مختلفة وتقومني يف حياتك بخيـارات مختلفة مثل قراءة 
الكتـب واالهتمام بالفنـون. لذا ال يمكنك أن تعييش حالة االنسـجام 
مـع األشـخاص املحيطـني بك. وهـذا ما يجعلـك تعانـني الكثري من 

الصعوبات.
الـزوج املناسـب لـك: تحلمـني بـأن تعيـيش حيـاة زوجيـة حافلـة 
بالرومنسـية. لكـن عليك أن تكوني واقعية. فالرجل املناسـب لك هو 
ذلـك  الجدي الذي يعرب عن عاطفته بطريقـة عملية. فال مجال لديه 

للمشاعر. إذاً من األفضل أن تتفهمي ذلك.



العراقيني  السنة عىل  الحب  يطّل عيد 
الصعد  عىل  االستقرار  تزعزع  وسط 
كاّفة.إّال أن إرادة الحياة وثقافة الحّب 
االحتفال  عن  الرافدين  بالد  تثنيا  لن 
عىل  الحايل  شباط   ١٤ يف  العيد،  بليلة 
عراقي  صوت  حنونني،  صوتني  أنغام 
أصيل وآخر من لبنان الشقيق.فأعلنت 
عىل  رياض  رحمة  العراقية  النجمة 
ستحيي  أنها  انستغرام  عرب  حسابها 
ليلة عيد الحب مع جمهورها العراقي 
عاصمة  اربيل،  يف   White Hall يف 

رياض  رحمة  كردستان.وُتقدم  إقليم 
أعمالها  منوعة من  باقة  االحتفال  يف 
الغنائية القديمة والجديدة.من جهته، 
النجم  العربي،  الغناء  فارس  يشارك 
اللبناني عايص الحالني رحمة رياض 
عىل  فيديو  ونرش  االحتفال.  إحياء  يف 

شّوق  «انستغرام»  عرب  حسابه 
هذا  إىل  العراقي  جمهوره  فيه 

املعزة  عن  معرًبا  االحتفال، 
للعراق  يكّنها  التي  الكبرية 

وأهله.
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أغنية  لطرح  أصالة  النجمة  تستعد 
اسم  تحمل  الحب  عيد  يف  جديدة 
األمري  كلمات  من  تبغاني»  «تقول 
سعد  بندر  وألحان  محمد  بن  بدر 
وتهدي  الرشايطي،  عصام  وتوزيع 
هذه  حسن  فائق  زوجها  أصالة 
خالل  من  ذلك  ونرشت  األغنية 
عيل  الرسمي  حسابها  عرب  تغريدة 
«بشهر  قائلة  وعلقت  اإلنستجرام 
يهديها  عاشق  لكل  هدية  الحب 
لحبيبي  بهديها  كمان  وأنا  لحبيبه 
فائق  ورفيقي  عيوني  لنور  ألبي 

حسن».
وتقول كلمات األغنية:

تبغاني  تقول 
تبغيني  و

ماجيك
اجيك 

لوني عىل الكوع مايش
ارسع من الطرف لرتد الجيك
واجيك لوني طريح الفرايش
يايل تبرشني بصبحك لياليك

يايل حيات العمر دونك وال يش
كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بال يش
طرحت  قد  أصالة  النجمة  وكانت 
الله»،  دخيل  «أنا  الجديدة  أغنيتها 
واألغنية من ألبومها الخليجي الجديد 
تشُك  «ال  بعنوان  ألبوم  ميني  وهو 
للناس»، ويتضمن العمل أربع أغان 
متنوعة من ألحان املوسيقار دكتور 
للناس»  َتْشُك  «ال  وأغنية  طالل، 
كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى 
كلمات  الله»  دخيل  «أنا  املوجي، 
البابطني، وتوزيع ميثم عالء  سعود 
كلمات  املحبة»  «سلطان  الدين، 
الله  عبد  بن  تركي  بن  األمري فيصل 
وتوزيع موسيقي حسام كامل، «يا 
شايفني أنفوسكم» كلمات عبد الله 

بودله وتوزيع سريوس.
الجديد  ألبومها  أن  أصالة  وأكدت   
الدائم  لحرصها  استثنائي  عمل  هو 
فكرا  يحمل  طربي  فن  تقديم  عىل 
موسيقيا متطورا، مؤكدة شعورها 

بالفخر لهذا التعاون .
عن  أصالة  وكشفت   
بأغاني  الشديد  تفاؤلها 
تشُك  «ال  ألبوم  امليني 
أن  مشرية  للناس»، 
تحمل  أغنية  كل 
جديدة  فكرة 
فنية  وقيمة 
متميزة، ووجهت 
التحية  أصالة 
جميع  إىل 
شاركوا  الذين 
العمل،  بهذا 
أن  وتمنت 
الفيديو  ينال 

كليب 
ني  غا أ و
م  لبو أل ا
ب  عجا إ

الجمهور.

الغنائية  املنافسات  تصبح  آخر،  بعد  أسبوع 
العراقيني  املشرتكني  بني  ودقة  صعوبة  أكثر 
 IRAQ» برنامج  من  الثاني  املوسم  ضمن 
IDOL- محبوب العراق» عىل «MBC العراق».. 
ويف العرض املبارش الثالث، تنافس ١٢ مشرتكاً 
ليثبتوا  متنوعة،  غنائية  ألوان  تقديم  عىل 
إىل  بالوصول  وجدارتهم  الفنية  إمكانياتهم 
والحصول  اللقب،  وتحقيق  الربنامج،  نهائيات 
«بالتينوم  رشكة  مع  إنتاج  عقد  عىل  بالتايل 
إحداهما  وتصوير  أغنيتني  لتسجيل  ريكوردز» 
رافقت  وفيما  كليب..  الفيديو  طريقة  عىل 
امتحاناً  خوضهم  قبيل  املشرتكني  عنرب  ميس 
وأمام  املرسح  عىل  غنائهم  خالل  من  جديداً 
لجنة التحكيم املؤلفة من حاتم العراقي، رحمة 
املرسومي  مهند  كان  نبيل،  وسيف  رياض 
يرافقهم يف الكواليس. مّر املشرتكون الواحد تلو 
اآلخر أمام اللجنة، التي كانت تعطي انطباعاتها 
عند تقديم كل منهم لوصلته الغنائية، ووجهت 
لهم كذلك نصائح وإرشادات مفيدة.. وقد غّنى 
التي  الله  العبد  نور  تبعته  الفرطويس،  عالء 

عادت للغناء عىل املرسح بعدما عانت من وعكة 
صحية، منعتها من املشاركة يف العرض املبارش 
وعيل  طوبان،  فأحمد  أركان،  زعيم  ثم  املايض، 
وسليم  الحنني،  ووردة  صباح،  وهمام  السالم، 
سالم وهيا حازم. وغنت عفراء سلطان رافقها 
عزفاً داني الحلو، ليطل بعد ذلك بدر باسم، ثم 
كان مسك الختام مع محمد الجاسم.وكشفت 
عنرب عن أن ١٢ مشرتكاً وصلوا إىل هذا العرض، 

الذي يشهد يف نهايته مغادرة واحد منهم، داعية 
من  املفضل  ملشرتكهم  التصويت  إىل  الجمهور 
خالل وسائل األرقام الهاتفية والرسائل النصّية 
من بلدان مختلفة ومن خالل MBC VOTE. ويف 
يرافقهم من  املرسومي  كان مهند  الوقت،  هذا 
الكواليس. ويف نهاية الحلقة، حصلت نور العبد 
الله عىل أقل نسبة تصويت، وانتهت رحلتها يف 

الربنامج. 

وهو  أجنبي،  عاملي  موقع  أعلن 
 ،Celebrity Net Worth موقع 

عن ثروة الفنانة اإلماراتية، أحالم 
بمبلغ  تقديرها  وتم  الشاميس، 
التوقعات  كل  يفوق  خيايل 
الخاصة. ممتلكاتها  بخالف 

منقول  وغري  منقولة  أموال 
تملكها  كبرية  ثروة  تشكل 

الفنانة اإلماراتية أحالم، حيث 
 Celebrity Net Worth قّدر موقع

الفنانة. تملكها  التي  الثروة  األجنبي 
الشاميس،  الفنانة اإلماراتية أحالم  وتصدرت 

محرك  عىل  (تريند)  البحث  مؤرشات 
وذلك  املاضية،  الساعات  خالل  جوجل، 
بعد ساعات من حفلها ليلة الجمعة، 
العربية  باململكة  الرياض  موسم  يف 
السعودية. وتصل ثروة أحالم إىل ٢٥ 
من  العديد  جانب  إىل  دوالر  مليون 
لديها  فهي  بها،  الخاصة  املمتلكات 
ولديها  بها  تسافر  خاصة  طائرة 
دبي  بني  والقصور  املنازل  من  الكثري 
ولبنان وباريس ولندن، فضال عن أسطول 
والمربغيني  بورش  بني  أيضاً  السيارات  من 

وغريها.

يندرج العمل ضمن سلسلة األفالم الطويلة، 
إذ ان مدة عرضه ساعة ونصف.

عنرص املفاجأة واالقتحام والخطف والحركة 
القصة  إخراج  بها  يتمّيز  عنارص  الرسيعة، 
ملوظف  فساد  ملفات  عن  بالبحث  تبدأ  التي 
واملطاردات  التحري  وبعد  مؤسسة  داخل 

يتحول التقيص اىل قتل وتصفية للمافيات.
طاقات  تقدمها  مشّوقة  مغامرة  العمل  يعّد 
عجلة  تحريك  يف  بمواهبها  مؤمنة  شبابية 
العراقي  الجمهور  متطلبات  وتلبي  الفن 
بأساليب  لغتهم  من  قريبة  بوليسية  ألعمال 

وتقنيات حديثة. 
أًما الالفت فهو أن العمل سلّط الضوء عىل دور 
وعدم  العصابات  مواجهة  يف  العراقية  املرأة 
ما  بحسب  ذخريتها،  نفاد  حتى  استسالمها 

قال مخرج ومنتج العمل ليث العسكري.
وأوضح قائال: «بالتحدي واإلرصار استطعنا 
التغلب عىل الكثري من العراقيل منها انسحاب 
اىل  باالضافة  االطفال،  وتدريب  الشخصيات 
التي  التصوير  مواقع  عن  البحث  صعوبة 
مهجورة،  كأكواخ  غربيًّا  طابًعا  تتطلب 
يد  عىل  دمرت  التي  االماكن  من  متخذين 
املشاهد،  بعض  االرهابي  «داعش»  عصابات 

خصوًصا املناطق الشمالية».
هذا  يحملها  التي  الرسالة  إىل  هنا  ويشري 

بإمكانه  العراقي  الشاب  ان  «مفادها  العمل 
ان ينتج فيلًما بهذا املستوى العاملي، كذلك هو 
الخراب وتحويله من دخان  قادر عىل توثيق 
حرب إىل دخان فن من قبل شباب من جميع 
محافظات العراق، اجتمعوا ليقدموا اول فيلم 
االعتماد  وبدون  العراق  يف  اكشن  سينمائي 

عىل رشكات االنتاج».
«تذكرة  بـ  سينطلقون  أنهم  عن  وكشف 
خلفّيته،  حول  جوجلة  قريًبا..ويف   «٠٢ قتل 
كشف العسكري عن أنه خّريج كلية الفنون 

النفس  علم  درس  انه  إىل  باإلضافة  الجميلة 
لثالث سنوات «الستكشاف الشخصية يف هذا 
العالم»، لتأتيه بعدها فكرة انتاج نوع جديد 
العمل..  بهذا  العراق واملتمثلة  األعمال يف  من 
إنتاج،  تدعمه رشكات  أن  يف  برغبته  وأخربنا 
كاشًفا يف هذا الخصوص عن أن العمل أرادته 
لم  أنه  إال  املرصية  لإلنتاج  «الصباح»  رشكة 
وسطي  حّل  عىل  بل  املبلغ  عىل  االتفاق  يتم 
يقيض بعرضه يف الصاالت ليتخذ الحًقا قرار 

توزيعه عىل رشكات اإلنتاج.

األخيرة
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مقاٌل  ينرش  كان  سنوات،  عدة  ومنذ  أسبوٍع،  كِل  من  اليوم  هذا  مثل  يف 

للخبري القانوني الراحل طارق حرب «رحمه الله تعاىل».. واليوم ارتأيت، 

وفاًء وعرفاناً له، أن أكتَب يف هذا اليوم عنه، ويف الزاوية املخصصة له.

لكنه  (٢ شباط عام ٢٠٢٢)،  املايض  االربعاء  نعم، رحل طارق حرب يف 

سيبقى حارضا يف قلوبنا وقلوب العراقيني.

جميٌل جداً أن يكون اإلنسان «غائبا حارضا».. فالغائُب عندما يرتك أثراً 

كبرياً وبصمة مهنية أو علما يف حياته ينتفع منه اآلخرون، سيبقى ذكر 

اسمه مستمراً ال ينقطع، وإن غاب تحت سطح األرض، فاإلنسان يعيش 

حياة واحدة.. والحياة مهما طالت فهي قصرية والبد أن تنتهي.

كاتباً  كان  بل  فحسب،  قانونياً  خبرياً  او  محامياً  حرب  طارق  يكن  لم   

ومؤرخاً ومؤلفاً ويدير الكثري من الندوات.

تم  وعندما  «الزوراء»..  صحيفتنا  يف  يكتُب  حرب  وطارق  سنوات  منذ 

زاويته  عنوان  يكون  أن  اقرتح  اسبوعي  مقال  كتابِة  عىل  معه  االتفاق 

وتراث  عراقي  تاريخ  من  بدلوه  ما  يدلو  كي  «منمنمات»  األسبوعية 

بغدادي يف هذه الزاوية ليخرج بذلك عن املألوف.

اتفقنا، وبدأ الراحل طارق حرب بإرسال املقال االسبوعي مكتوباً ورقياً 

يف اليد، تفاجأت حينها واتصلت به، وقلت له يا استاذ طارق ملاذا ترسل 

االيميل..  الحاسوب وإرساله عىل  األفضل كتابته عىل  املقال هكذا.. من 

فقال ال استطيع الكتابة، ووقتي ال يسمح، فقلت له إذن لنبارش النرش، 

وبعدها نتحدث قريبا عن هذا املوضوع.

مكتوبة  املقاالت  يرسل  حرب  طارق  الراحل  وبدأ  أيام  إال  هي  ما  وفعالً 

بصحيفة  الخاص  الفيسبوك  عىل  او  االيميل،  عىل  ويرسلها  جيد  بشكل 

الزوراء.

كانت املقاالت التي يرسلها وتنرش يف «الزوراء» حرصيًة للصحيفة، ولم 

االلكرتوني  املوقع  يف  عالية  قراءاٍت  نسب  تحقق  وكانت  قبل،  من  تنرش 

لصحيفة الزوراء، وتويرت وفيسبوك.

من  أكثر  يرسل  كان  االحيان  بعض  ففي  معنا،  متعاونا  الراحل  كان 

مقال، فكنا ننرش واحداً ونحتفظ باآلخر اىل االسبوع املقبل.. ولم تقترص 

أيضا  يرفدنا  كان  بل  فقط،  االسبوعي  مقاله  نرش  عىل  معنا  مشاركته 

املشهد  يتصدع  عندما  منها  القانونية  السيما  الخاصة،  الترصيحات  يف 

السيايس العراقي.

ويف إحدى املرات لم يرسل الراحل طارق حرب مقاله األسبوعي، فاتصلت 

به عدة مرات ولم يرد، فاضطررت اىل نرش إحدى املقاالت التي لم تنرش 

له وكنا نحتفظ بها.

يا  يل:  فقال  باألمس،  له عما جرى  زياد، وقلت  ولده  التقيت  يوم،  وبعد 

استاذ عندما كنت تتصل كان والدي يف صالة العمليات إلجراء قسطرة، 

لذلك لم نستطع الرد عليك.

أما آخر مقال نرش للراحل طارق حرب يف صحيفة «الزوراء»، فكان يوم 

رئيس  انتخاب  (إجراءات  عنوان  تحت   (٣١-١-٢٠٢٢) املوافق  االثنني 

للجمهورية).

ختاماً أقول.. لقد رحل طارق حرب عنا، ولكن تاريخه لن يرحل، وذكراه 

ومؤلفاته ستبقى خالدة يف نفوسنا.

ولد طارق حرب يف بغداد عام ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م، ونشأ وترّبى فيها ويف 

مدارسها.. حصل عىل شهادة بكالوريوس يف القانون العام من الجامعة 

املستنرصية ببغداد عام ١٩٧٥، ثم حصل عىل شهادة املاجستري يف القانون 

من جامعة بغداد عام ١٩٨٠، وكذلك عىل شهادة الدبلوم يف القانون من 

جامعة اإلسكندرية.

كما لُه العديد من املؤلفات التي زخرت بها املكتبات العراقية والعربية.

بها  أصيب  قلبية،  نوبة  إثر  حرب  طارق  القانوني  الخبري  وفاة  وجاءت 

فجر يوم االربعاء (٢ شباط ٢٠٢٢) يف دارِه الواقعة يف منطقة الكاظمية 

ببغداد.
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يف خطـوة الفتة، ألغت منصة ”يوتيوب“ عداد مرات عدم اإلعجاب العامة عرب 

مقاطع الفيديو.
وللتوضيح، فإن املسـتخدمني سيظلون عىل النظام األسايس ملوقع ”يوتيوب“ 
التابـع لرشكة ”غوغل“ األمرييكية، بحيث يكونون قادرين عىل النقر فوق زر 

”عدم اإلعجاب“ أسفل املقطع، لكنهم لن يروا عدد املراجعات السلبية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف منع استهداف صناع املحتوى الصغار عرب هجمات 
الكراهيـة أو املضايقات ولتعزيز التفاعالت املحرتمة بني املشـاهدين وصناع 
املحتـوى. وأوضحت الرشكة، يف بيان، أن بيانات تجربتها أظهرت انخفاًضا يف 

سلوك الكراهية الهجومي.
وتأتـي التغيـريات يف موقـع يوتيـوب يف الوقـت الـذي تتهـم فيه الشـبكات 
االجتماعية الرئيسـية ومنصـات الفيديو كثريًا من قبـل املرشعني واملنظمني 

والهيئات الرقابية بعدم القيام بما يكفي ملحاربة املضايقات عرب اإلنرتنت.
خطـوة ”يوتيوب“ أثارت جدال واسـًعا عىل مواقع التواصـل االجتماعي حيث 
انقسـمت اآلراء بني مؤيدة للتغيري باعتباره وسيلة للحد من التنمر عىل صناع 
املحتوى، وبني معارضة له باعتبار أن أعداد عدم اإلعجاب هي وسيلة النتقاد 

املحتوى.
ندد جاويد كريم، الرشيك املؤسـس الثالـث ملوقع يوتيوب، بإزالة املنصة لعداد 
عـدم اإلعجاب العـام ملقاطع الفيديو، مشـرًيا إىل أن التغيري يـؤدي إىل تراجع 

املنصة.
وقـال كريم: ملـاذا تجري يوتيوب هـذا التغيري غري املرغوب فيـه عاملًيا، هناك 
سـبب. ولكن ليس سـبًبا مفيًدا، ولن يتم الكشـف عنه علًنـا، تعد القدرة عىل 
التعرف بسـهولة ورسعـة عىل املحتوى اليسء ميزة أساسـية ملنصة املحتوى 

التي ينشئها املستخدمون. ليس كل املحتوى الذي ينشئه املستخدمون جيد.
ويف سياق مّتصل، رأى البعض أن سبب هذا التغيري هو تطبيق ”تيكتوك“.. إذا 
كل ماذا يفعله يوتيوب هو تقليده بكل بساطة سواء عن طريق الـShorts او 

إخفاء الـ dislikeبغّض النظر عن تأثري هذه التعديالت عىل املحتوى.

تقـّدم ملحـوظ تشـهدها اإلمارات 
العربيـة املتحدة عـىل الصعد كاّفة، 
عّزز موقعها عىل الخارطة العاملية.

فعاليـات  اسـتمرار  مـع  فتزامًنـا 
معرض ”اكسبو دبي2020“، أعلن 
نائب رئيـس دولة اإلمـارات رئيس 
املجلس الوزراء حاكم دبي، الشـيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، أن بالده 
سـتطلق أجمـل مبنـى عـىل وجـه 

األرض يف الـ22 من شباط الحايل.
وكان بـن راشـد قـد تفقد الشـهر 
إنفينيتـي  املـايض انطـالق جـرس 
تحفـة  يعـد  والـذي  (الالنهايـة)، 
ومعماريـة  وفنيـة  هندسـية 
عامليـة جديـدة، مؤكداً عـرب تويرت 
املسـتقبل..  نحـو  ”جسـورنا  أن: 

طموحاتنا ال نهاية لها“.
ويتكـّون الجـرس من 6 ممـرات يف 
كل اتجـاه، ولـه قـوس عىل شـكل 
رمـز الالنهايـة. ويبلـغ طوله 300 
مـرت وعرضـه 22 مـرتا، ويمكن أن 

كال  يف  مركبـة   24000 يسـتوعب 
االتجاهني.

يحّسـن الجـرس حركـة التنقل بني 
ديرة وبر دبي من خالل زيادة العدد 
اإلجمـايل للممرات التـي تعرب خور 
دبـي من 48 إىل 60 ممـرّا.. ويتمّيز 
أمتـار   3 بمسـار مشـرتك بطـول 

للمشاة وراكبي الدراجات.
هذا وسـيقلّل وقت السفر من 104 
دقيقـة إىل 16 فقـط بحلـول عـام 

.2030
هذا وأطلقت دولة اإلمارات الحزمة 
الثانية مـن بيانات املريـخ التي تم 
جمعها بوسـاطة مسبار األمل بني 

24 أيار 2021 و31 آب 2021.
ويهـدف مسـبار األمـل مـن خالل 
استكشـاف  إىل  العلميـة  مهمتـه 
وغالفـه  األحمـر  الكوكـب  منـاخ 
الجـوي وفتـح آفـاق جديـدة أمام 
الخاصـة  العلميـة  االستكشـافات 

باملريخ.

أفـادت رويـرتز، نقـال عـن تقرير 
لـ“بلومبـريغ“، أن رشكـة آبـل قد 
تكشـف يف مارس املقبل عن هاتف 
آيفـون منخفـض التكلفـة يعمـل 
بتقنيـة الجيل الخامس 5G وجهاز 
للتقريـر،  محدث.ووفقـا  آيبـاد 
سيكون آيفون الجديد هو التحديث 
خـالل   iPhone SE لطـراز  األول 
عامني، وسـيضم إمكانات شـبكة 
ومعالجـا  محسـنة  وكامـريا   5G
آيبـاد  جهـاز  وسـيكون  أرسع.. 
الجديد تحديثا لطراز Air، وسيتميز 
بمعالـج أرسع وبإمكانات شـبكة 
5G أيضا.وتخطـط الرشكـة أيضا 
لجهاز ”ماك“ جديد بمعالجات من 
تصميم أبل، ويمكن أن يتم اإلعالن 

عنه يف شهر مارس.
وأعلنت أبـل يف أكتوبـر املايض عن 
طرازيـن جديديـن من ”مـاك بوك 
يعمـالن   MacBook Pro بـرو“ 

بمعالجات أكثر قوة.
وأشار التقرير إىل أنه مع بقاء نحو 
شـهر لإلطالق املتوقـع، فقد تتغري 
خطـط أبل، وقـد تواجـه تأخريا يف 

اإلنتاج أو عوائق أخرى.
ولـم تـرد الرشكـة عىل الفـور عىل 

طلب للتعليق من قبل رويرتز.
ويشار إىل أن أبل تغلبت عىل مشكلة 
النقص العاملي يف املعالجات الرقمية، 
يف  ”قياسـية“  مبيعـات  وسـجلت 
يناير املـايض، متجـاوزة تقديرات 

وتوقعات األرباح.

اكتشـف علماء الفلك كوكبني خارجيني صغريين يفقدان غالفهما الجوي 
مثل البخار املتصاعد من قدر من املاء املغيل، وتم الكشف عن هذه العوالم 
 ،(Caltech) يف الدراسة األخرية، التي قادها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

يف أنظمة النجوم التي تبعد 103 و 73 سنة ضوئية، عىل التوايل. 
ووفقا ملـا ذكرته صحيفـة ”ديىل ميـل“ الربيطانية، اسـتخدم الفلكيون 
مرصـد دبليـو إم كيـك عـىل قمة ماوناكـي يف هـاواي لدراسـة اثنني من 
الكواكب يف النظام النجمي TOI 560، وتلسكوب هابل الفضائي األيقوني 

 .HD 63433 للنظر إىل زوج آخر يدور حول
وتشـري النتائج التي توصلوا إليها إىل أن غازات الغالف الجوي تترسب من 
 ،HD 63433 ومن الكوكب يف ،TOI 560.01 املسمى ،TOI 560 الكوكب يف
املسمى HD 63433 c. وقال مايكل زانج، الباحث الرئييس لكال الدراستني 
وطالب دراسـات عليا يف معهـد كاليفورنيا للتكنولوجيا: ”اشـتبه معظم 
ر“،  علمـاء الفلـك يف أن الكواكـب يمكن أن يكـون لها غالف جـوي متبخِّ
مضيفـا ”لكن لم يسـبق ألحد أن اكتشـف أي شـخص أثنـاء القيام بذلك 
حتى اآلن.“ وقال الباحثون إن املثري للدهشـة أنهم اكتشفوا أيًضا أن الغاز 

املوجـود حول TOI 560.01 كان يهرب يف الغالـب نحـو نجمـه القريـب. 
وقال الربوفيسور هيذر كنوتسـون، باحث مشارك يف الدراسة: ”كان هذا 
غـري متوقع، حيث تتوقع معظـم النماذج أن الغاز يجـب أن يتدفق بعيًدا 
عـن النجم“، مضيفا، ”ال يزال لدينا الكثري لنتعلمه حول كيفية عمل هذه 

التدفقات يف املمارسة العملية.“
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ياسمني  املرصية،  الفنانة  نرشت 
عىل  لها  فيديو  مقطع  العزيز،  عبد 
حسابها الخاص عرب تطبيق تبادل 

فيه  ظهرت  (انستغرام)،  الصور 
عن  جداً  مختلفة  بمالمح 

تعود  الذي  الطبيعي  شكلها 
رؤيتها  عىل  الجمهور 

فيه.
بشكل  تغري  وظهر 

عىل  وملفت  كبري 
الفنانة  مالمح 

 ، ية ملرص ا
يف  وخاصة 

شفتيها 
بدتا  اللتني 

وذات  كبريتني 
جًدا،  منتفخة  خدود 

وهذا دليل واضح عىل أنها 
أجرت عملية تجميل، حسب قول 

متابعينها.
أّن  إال  كبري،  بشكل  جدال  الفيديو  مقطع  وأحدث 
بعض متابعيها َرّجحوا أن تكون ياسمني وضعت 

«فيلرت تجمييل»، ولم تخضع ألّي عملية تجميل.
إذ  التفاعالت،  العديد من  الفيديو  ولقي مقطع 
إن العديد منهم من َيُظّن أّنه مجرد فلرت لتغيري 
أجرت  أنها  يظنون  وآخرين  وجهها،  معالم 

عملية تجميل ألنفها والشفتني.
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