
الزوراء/ حسني فالح: 
أشاد مراقبون للشـأن العراقي بمساعي 
إعـادة سـعر رصف الدوالر امـام الدينار 
اىل سـعره االعتيـادي، وفيما اشـاروا اىل 
ان اعـادة رفع قيمة الدينـار امام الدوالر 
ستخفض االسـعار يف االسواق املحلية اىل 
النصـف، أكدوا ان سياسـة رفـع الدوالر 

لم تحقـق اي نتائـج ايجابيـة لالقتصاد 
العراقـي طيلـة الفـرتة املاضيـة، بينمـا 
شـكا مواطنـون مـن عـدم قدرتهم عىل 
رشاء املواد االسـتهالكية سـواء الغذائية 
او املنزلية بسـبب رفع سعر الدوالر.وقال 
الخبري يف الشـؤون املاليـة، احمد الباوي، 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: انه بعـد تغريدة 

السـيد الصدر الحظنا ان هنالك مبادرات 
ومساعي إلعادة سعر رصف الدوالر امام 
الدينـار اىل سـعره االعتيادي الـذي كان 
مسـتقرا عليه لفـرتة طويلـة. مبينا: ان 
هذه املساعي تأتي بعد ان فشلت سياسة 
خفـض قيمة الدينار العراقي واثرها عىل 
االسواق العراقية، والتي تسببت بارتفاع 

كبري ألسـعار املـواد االسـتهالكية، وهذا 
ارض املواطن العراقي.واضاف: ان خفض 
قيمة الـدوالر ورفع سـعر رصف الدينار 
سيخفض االسـعار اىل النصف، الن اغلب 
املـواد املوجـودة يف السـوق مسـتوردة. 
داعيا اىل االرساع بإصدار قرار يعيد سـعر 
رصف الدوالر اىل ما كان عليه يف السـابق.

مـن جهته، ذكر الخبـري االقتصادي، عبد 
الرحمن املشهداني، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان عمليـة خفـض قيمـة الدينـار التـي 
جـرت يف ١٩/ ٢٠٢٠/١٢ كانـت بضغط 
مـن الحكومـة وبالتحديـد وزيـر املالية 
عىل البنـك املركزي وألزمـه بإصدار قرار 
لخفـض قيمـة الدينـار. مبينـا: انه من 

الناحية الواقعية يمكـن ان تخضع ادارة 
البنـك املركزي اىل نفـس الضغوط لتغيري 
سـعر الرصف لكن من الناحية االجرائية 
والقانونيـة ال يمكـن للربملـان ان يتدخل 
يف عمـل البنـك املركـزي ألنـه مؤسسـة 
مسـتقلة يحكمها قانون رقم ٥٦ لسـنة 
٢٠٠٤ .واضاف: ان عملية ربط انخفاض 

قيمـة الدينار امـام انخفـاض او ارتفاع 
اسـعار النفط غري منطقيـة من الناحية 
االقتصاديـة الن ارتفـاع اسـعار النفـط 
معناه زيـادة ايرادات الحكومة وليسـت 
ايـرادات البنك املركـزي وكذلك انخفاضه 

يعني انخفاض اإليرادات. 

بغداد/ الزوراء: 
الدينـار  رصف  سـعر  أزمـة  اتخـذت 
العراقـي منحـى تصاعديـا بعـد طلب 
النائـب األول لرئيـس مجلـس النواب، 
حالكـم الزاميل، إصدار أمر منع سـفر 
بحـق وزيـر املاليـة، عـيل عبـد األمري 
عالوي، لحني اكمال متطلبات حضوره 
إىل مجلـس النـواب، فيمـا اعلـن وزير 
املالية اسـتعداده للتعـاون مع مجلس 
النـواب يف إطـار الدسـتور والقوانـني 

واللوائح املعمول بها.
وجـاءت الدعوة بعد سـاعات من نرش 
وسـائل إعالم محلية عراقية، ما قالت 
إنهـا رسـالة بعثهـا الوزير عـالوي إىل 
رئيـس الحكومة مصطفـى الكاظمي 
يرفـض فيهـا الحضـور للربملان.ومن 
األسـباب التـي أوردها عـالوي لرفض 
الذهـاب للربملـان، وفقـا للرسـالة، أن 
االسـتدعاء هـو ”خـارج صالحيـات“ 
”إدارة  الزامـيل، كمـا رفـض عـالوي 
الحكومـة تماما من خـالل التغريدات 
مـن القادة السياسـيني، بغـض النظر 
عن شـعبيتهم ومكانتهم.وكان السيد 
الخميـس،  تغريـدة،  يف  قـدم  الصـدر 
سـتة مقرتحـات بشـأن سـعر رصف 
الدوالر، من بينها استدعاء وزير املالية 
ومحافـظ البنـك املركـزي تحـت قبة 
الربملان، وتنظيم سوق العملة العراقية 
بصورة مركزية وسن ”بعض القوانني 
التي تزيد يف قيمة سـعر رصف الدينار 

العراقي“.وبمجـرد صـدور التغريـدة، 
قال بيان صـادر عن املكتـب اإلعالمي 
للنائـب االول لرئيـس مجلـس النواب، 
حاكـم الزامـيل، إن الربملـان العراقـي 
قرر اسـتدعاء عـالوي ومحافظ البنك 
املركـزي مصطفى غالـب مخيف بناًء 
عـىل ”توجيهات زعيـم التيار الصدري 

مقتـدى الصدر“.وعـىل الرغم من عدم 
حضور عـالوي، إال أن مجلـس النواب 
السـبت، محافـظ  امـس  اسـتضاف، 
البنـك املركزي مصطفـى غالب ونائبه 
”ملناقشـة النتائج املرتتبـة عن ارتفاع 
رصف  سـعر  رفـع  نتيجـة  األسـعار 
الـدوالر“، بحسـب بيـان صـادر عـن 

االول  النائـب  الزاميل.ودعـا  مكتـب 
لرئيـس الربملان، حاكـم الزاميل، امس 
السـبت، بحسـب بيان مـن مكتبه، إىل 
معالجة السـلبيات الناجمة عن تغيري 
سعر الرصف، فيما تعهد محافظ البنك 
املركـزي، مصطفى غالب، بمحاسـبة 
الضوابـط  عـن  الخارجـة  املصـارف 

الرصف.وطالـب  بأسـعار  واملتالعبـة 
”الزاميل االدعاء العام باتخاذ االجراءات 
القانونيـة الالزمة اصولياً، ملنع سـفر 
وزير املالية ”عيل عبـد االمري عالوي“، 
لوجـود عدد من امللفـات بحقه ولحني 
حسم موضوع مساءلته عند حضوره 
خالل جلسـة هذا االسبوع واستجوابه 
يف حال االمتناع، محمالً وزارة الداخلية 
وجهـاز املخابـرات املسـؤولية يف حال 
مغادرته البـالد، مؤكدا أن عدم حضور 
عـالوي اىل مجلـس النـواب ”سـابقة 
خطرية“.وأضـاف أن ”ذلـك جاء خالل 
اجتماعـاً  السـبت،  امـس  ترؤسـه، 
موسـعاً حرضه عدد من رؤساء الكتل 
السياسية والنواب، الستضافة محافظ 
البنـك املركزي مصطفى غالب مخيف، 
فيمـا امتنع وزير املالية عيل عبد االمري 
عالوي عن الحضور ملناقشـة موضوع 
تهريـب العملة وسـعر رصف الدوالر، 
وتحكـم بعض املصارف بمـزاد العملة 
ووضع أنجـع الحلول لتخفيف تأثريها 
عىل املواطنني“.وأكد الزاميل أن ”رئاسة 
النواب مسـؤولون  واعضـاء مجلـس 
قانونياً واخالقيـًا ورشعياً بالدفاع عن 
حقـوق الشـعب، باعتبارهـم ممثلني 
عنه“، مبيناً أن ”طلب استضافة وزير 
املاليـة ومحافـظ البنك املركـزي جاء 
بطلب رسـمي وقع عليـه اكثر من 50 

نائبا“.
@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

الزوراء/ مصطفى العتابي:
افتتـح رئيس مجلـس القضـاء األعىل، 
القـايض الدكتـور فائـق زيـدان، مبنى 
نينـوى  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية الـذي دمرته عصابات داعش 
االرهابية اثناء احتـالل املحافظة وأعيد 
بنـاؤه وترميمـه بتمويل مـن الحكومة 
االملانية وبرنامج االمم املتحدة االنمائي 
املحافظـة. ادارة  ومشـاركة   UNDP
االفتتـاح  وقـال زيـدان، خـالل حفـل 
حسـب بيان تلقته ”الزوراء“: إنه ”رغم 
سـيطرة االرهـاب عىل املحافظـة إال ان 
القضاء اسـتمر بأداء مهامه من موقع 
خارج مركـز املحافظة إلعطاء رسـالة 
ان حكـم القانون يجـب ان يبقى نافذا 
حتـى يف الظـروف الصعبـة“، الفتـا اىل 
ان ”القضـاء قـدم عـدداً من الشـهداء 
الواجـب“. ألداء  قربانـا  املحافظـة  يف 
العهـد  يجـدد  ”القضـاء  أن  وأضـاف 
بالحـرص عـىل تطبيق القانـون بحياد 
تام مهما كانت الظـروف والتحديات“.

اىل ذلك، اهدى نقيب املحامني العراقيني، 
ضيـاء السـعدي، درع النقابة اىل رئيس 
املجلس القـايض الدكتور فائـق زيدان.
وذكـر مجلـس القضـاء يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: انه ”بمناسـبة زيارة رئيس 
مجلس القضـاء االعىل القايض الدكتور 
فائـق زيـدان محافظة نينـوى الفتتاح 
مبنى رئاسـة محكمة استئناف نينوى، 
أهـدى نقيـب املحامني ضياء السـعدي 
درع النقابـة اىل رئيس املجلـس تقديراً 

لجهوده يف تكريس القانون.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
تعـرض البـالد ملنخفـض جوي قـادم من 
البحر االحمر والبحر املتوسط، ما سيتسبب 
العاصمـة  أمطـار متوسـطة يف  بهطـول 
بغداد، فيما سـتتعرض املناطق الشـمالية 
للبـالد للسـيول.وذكر بيان للهيئـة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”البالد سـتتأثر بمنخفض 
جوي ابتداًء من اليوم األحد ناتج من اندماج 
منخفضني جويـني األول من البحر األحمر 
والثاني من البحر املتوسط ترافقهما كتلة 
هوائية رطبـة ومعتدلة نسـبياً“. وأضاف 

أن ”طقـس اليـوم االحد يف املناطـق كافة 
سـيكون غائماً مصحوباً بتسـاقط أمطار 
متوسـطة الشـدة وأحياناً غزيـرة خاصة 
يف األقسـام الغربية من املنطقة الوسـطى 
واالقسـام الشـمالية الرشقية من املنطقة 
الشمالية (الرشيط الحدودي الرشقي) مع 
احتمال حدوث سـیول فيها، أما بالنسـبة 
للعاصمـة بغداد فسـتكون فيهـا األمطار 
متوسطة الشدة وليست غزيرة، ويتصاعد 
الغبـار يف عـدة أماكن مـن البـالد والرياح 
جنوبية رشقية معتدلة إىل نشطة رسعتها 

(40-30 كم/س“.

بغداد/ الزوراء /نينا:
 طالب رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 
الالمـي، الربملانات العربيـة بوضع ترشيعات 
بالتنسـيق فيمـا بينهـا لحمايـة الصحفيني 
اثنـاء تأدية أعمالهم وبخاصـة املناطق التي 
بهـا حـروب بوضع حزمـة مـن الترشيعات 
لحمايـة الصحفيـني، موجهـا التحيـة ألرس 
الشـهداء من الصحفيني.واستعرض الالمي، 

يف كلمـة ألقاهـا يف املؤتمـر الثانـي والثالثني 
لالتحاد الربملانـي العربي الذي عقد بالقاهرة 
بمشـاركة عربيـة تحـت شـعار ”التضامن 
العربي“، تجربـة الربملان العراقـي ودوره يف 
وضع ترشيعات تسـاعد الدولـة عيل التنمية 
وحمايـة الصحفيـني بالتنسـيق مـع نقابة 
الصحفيـني العراقيني التـي تعمل عىل توفري 
مناخ آمـن للصحفيني يف ظل تحديات ما بعد 

كورونا.وأكـد أهمية االسـتفادة من الخربات 
التنميـة،  تحقيـق  صعيـد  عـىل  الصحفيـة 
فضـال عن تعزيز مجـاالت التعـاون للتمنية 
الثقافيـة ونرش الوعي، وتبني الحـوار البّناء 
بما يسـاهم يف نهضة الشعوب.وأشاد الالمي 
بـدور الصحفيـني العـرب الداعـم للقضيـة 

الفلسطينية.
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الصومال/ متابعة الزوراء:
ُقتل عرشة أشـخاص عىل األقّل بينهم مسـؤولون سياسـيون 
محليون، يف تفجري انتحاري يف مطعم يف مدينة بلدوين، وسـط 
الصومـال تبنته ”حركة الشـباب اإلسـالمية“ وفـق ما أفادت 
الرشطة وشـهود.وقع الهجـوم رغم التدابري األمنية املشـددة 
التـي فرضـت يف بلدوين عشـية الجولة األوىل مـن االنتخابات 
الترشيعية يف الدائرة التي تبعد قرابة 340 كلم شمال العاصمة 
مقديشـو.ومن بني القتىل مسـؤوالن محليان، فيما أصيب 16 
مدني بجروح، حسـبما قـال الرشطي محمود حسـن لوكالة 
فرانـس برس عرب الهاتف مضيفا أن الهجـوم نفذه انتحاري. 
وقال ”إنه أسـوأ هجـوم رأيته يف هـذه املدينة“.وأعلنت حركة 
الشباب يف بيان تبنت فيه االعتداء أن ”مقاتال من الشباب دخل 
املوقـع.. وبني القتىل مسـاعد حاكم منطقة حريان ومسـاعد 

رئيس الشـؤون االجتماعية يف منطقة بلدوين ومساعد رئيس 
أجهزة االستخبارات يف بلدوين“.وشهدت الصومال، وخصوصا 
مقديشـو، سلسـلة من الهجمات يف األسابيع  املاضية يف وقت 
يستعد هذا البلد لتنظيم انتخابات أرجئت مرارا.وبحسب شهود 
عيان دمر االنفجار الهائل مسـاحة خارجية من املطعم حيث 
كان الناس يجلسون تحت األشجار لتناول الغداء واالسرتاحة.

وقال الشـاهد مهد عثمان ”رأيت العديد من الجثث ولم أتمكن 
من إحصاء عدد الجرحى الذين نقلوا إىل املستشـفى“. وأضاف 
”البعـض منهـم كانـوا ينتظـرون طلبيـات الطعام“.وتابـع 
”رأيت.. أحذية وقبعات متناثرة يف مكان الهجوم، عدا عن بقع 
الدماء واألشـالء“.يفرتض أن تسـتكمل الصومال االنتخابات 
الترشيعيـة التي تأخـرت أكثر من عـام، يف موعـد أقصاه 25 

شباط/فرباير وفق جدول زمني.

طهران/ الزوراء:
ناقـش الرئيـس اإليرانـي، إبراهيـم رئييس، 
يف اتصـال هاتفـي، مـع الرئيـس الفرنيس، 
يف  التطـورات  آخـر  ماكـرون،  إيمانويـل 
مفاوضـات فيينـا الراميـة إلحيـاء االتفاق 
النووي املربم عام 2015، الذي انسحبت منه 
واشـنطن عام 2018 متخليـة عن تعهداتها 
باالتفـاق، أعقبهـا وقـف طهـران معظـم 
التزاماتهـا النووية.وحدد الرئيـس اإليراني 
خالل االتصال رشوط االتفاق املحتمل بالقول 
إنه ”يجب أن يتضمن رفع العقوبات وتقديم 
ضمانـات موثوقة بها (لاللتزام بالتعهدات) 
وإنهاء املسائل واملزاعم السياسية (املرتبطة 

بربنامـج إيـران النـووي)“، وفقاً ملـا أورده 
موقـع الرئاسـة اإليرانية.وأضـاف أن الوفد 
اإليراني يتفاوض ”بجدية“، وأّن بالده قدمت 
خالل املفاوضات ”مقرتحات بناءة“، مشرياً 
إىل أنها درسـت مقرتحات الطرف اآلخر عىل 
أسـاس مدى توافقها مع املصالح اإليرانية.
وأكد رئيـيس أّن ”الوفد اإليرانـي أعلن مراراً 
أنه يرّحب بابتكارات تؤّمن حقوق الشـعب 
اإليراني وتحافظ عليها“، قائالً إّن ”الضغوط 
واملزاعم السياسـية طرحت بهدف الحفاظ 
عىل أدوات الضغط (العقوبات) عىل الشعب 

اإليراني وأنها تقّوض فرص أي اتفاق“.

äÏnéá€a@äb†g@¿@ÊÎb»n‹€@á»nèfl@ZÎ˝«Î@NNã–è€a@Âfl@ÚÓ€bæa@ãÌåÎ@…‰∑@k€b�Ì@Ô‹flaç€aÎ@NNá«bónm@Ô”aã»€a@äb‰Ìá€a@Úflåc
“ãó€a@äb»édi@Új«˝næaÎ@¡iaÏõ€a@Â«@Úuäb©a@“äbóæa@Újébz∑@áË»nÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@≈œb´

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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 بغداد/ الزوراء:
السبت، توضيحاً  الرافدين، امس  أصدر مرصف 
نقل ملكية شقق بسماية.وقال  بشأن  مقتضباً 
إن  «الزوراء»:  تلقته  مقتضب  بيان  يف  املرصف 
«عملية تحويل نقل ملكية شقق بسماية من واىل 
االستثمار  هيئة  بدوائر  تتعلق  واملشرتي  البائع 
الهيئة  رئيسة  وعدت  سابق،  وقت  حرصاً».ويف 
الوطنية لالستثمار سهى داود نجار، بالسيطرة 
عىل حاالت «املتاجرة والسمرسة» التي شهدتها 
بسماية  مرشوع  يف  السكنية  الوحدات  أسعار 

السكني مؤخراً.

@Êdìi@|öÏÌ@ÂÌáœaã€a
ÚÌb‡èi@’‘í@ÚÓÿ‹fl@›‘„

@ÊÏ„b‘€a@’Ój�m@Û‹«@òÌãy@ıbõ‘€a@ZÊaáÌå
“Îãƒ€a@o„b◊@b‡Ëfl@Úflbm@ÚÌÜbÓ¢

@äb�fldi@kjènÌ@Ïu@ù–É‰fl@ZıaÏ„¸a
lÏ‰ßaÎ@fib‡ì€a@¿@fiÏÓéÎ@ÜaáÃji@Ú�éÏnfl

@äbzn„a@‚ÏvÁ@¿@Ê¸Î˚èfl@·Ë‰Ói@b±ãuÎ@˝Ón”@26
fibflÏó€a@¡éÎ

@Ôè„ã–€a@Í7ƒ„@…fl@Üá±@Ô„aãÌ�a@êÓˆã€a
b‰ÓÓœ@pböÎb–fl@¿@÷b–m¸a@¬Îãí

bËõ–©@paıaãug@Ú‹ª@Â«@—ìÿmÎ@Û‰ræa@¿@äb»é˛a@ b–mäa@…ibnm@Òäbvn€a

Öãÿ€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@¡–‰€aÎ@åbn‡æa@äÎá€a@ÚœbñÏ€@Ô‘mãÌÎ@ÚÓq˝ri@ÚÓ„aÏÌá€a@‚çËÌ@Új‹�€a6@ô
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@Ôiã»€a@Êbæ5‹€@…iaã€a@ã∏˚æa@‚bnnÇa
ÔéÏj‹®a@Ú◊äbì∑@ÒãÁb‘€a@¿

الزوراء/ مصطفى فليح:
اختتمـت، مسـاء امس السـبت، أعمال 
يف  العربـي  للربملـان  الرابـع  املؤتمـر 
العاصمـة املرصية القاهرة، بمشـاركة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس.
وذكـر املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
النـواب، يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن 
«أعمـال املؤتمر الرابع للربملـان العربي 
ورؤسـاء املجالس والربملانـات العربية، 
اختتمـت يف مقر جامعة الـدول العربية 
بالقاهرة».هذا وقد بدأت، امس السبت، 
أعمـال املؤتمـر الرابع للربملـان العربي 

ورؤسـاء املجالس والربملانات العربية يف 
مقر جامعـة الدول العربيـة بالقاهرة، 
بمشـاركة رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبويس.وذكـر بيان للمكتب اإلعالمي 
لرئيس مجلس النواب تلقته «الزوراء»: 
أن «الحلبـويس وصـل إىل مقـر جامعة 
الـدول العربيـة للمشـاركة يف املؤتمـر 
الرابع للربملان العربي ورؤساء املجالس 
والربملانات العربيـة»، مبيناً أن «املؤتمر 
انطلـق تحـت عنـوان (دور الربملانيـني 
يف تحقيـق األمـن واالسـتقرار يف العالم 

العربي)».

ıaáËì€a@ãé˛@ÚÓzn€a@ÈuÏÌÎ@µÓ–zó€a@ÚÌb‡®@ÚÓiã«@pb»Ìãìm@…öÏi@k€b�Ì@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@êÓˆä
Ôiã»€a@Ô„bæ5€a@Üb•˝€@µq˝r€aÎ@Ô„br€a@ã∏˚æa@fib‡«c@¿@Èn◊äbìfl@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  رسول،  يحيى  اللواء  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  أعلن 
الجنوب  واليتي  يسمى  ما  بني  عاماً  منسقاً  يعمل  بداعش  قيادي  عىل  القبض  إلقاء 
وكردستان.وقال اللواء رسول، يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «عمليات ُمشرتكة انطلقت 
ملُالحقة املطلوبني والهاربني ممن ينتمون لبقايا عصابات داعـش اإلرهابية واملسجلني 
يف قواعد بيانات األجهزة األمنية والذين زّور بعضهم هويات رسمية وغري من جلدته 
القبض عىل  إلقاء  من  الشجعان  رجالنا  «وتمكن  العدالة».وتابع:  قبضة  للهروب من 
أحمد» وهو  أبو  املُكنى  الشجريي  فارس  داعـش «محمد وهبي  القيادي يف عصابات 
املنسق العام بني مايسمى بوالية الجنوب ووالية ُكردستان لدى العصابات اإلرهابية، 
املُديرية  وُشجعان  األبطال  رجالنا  قبل  من  االرهابي  هذا  مراقبة  عملية  تمت  أن  بعد 

العامة ملُكافحة اإلرهاب يف أربيل بُمراقبة اإلرهابي».

@>Ì¸Î@Û‡èÌ@bfl@’è‰∑@Úyb†�a
›Óiäc@¿@î«aái@ÊbnéÜã◊Î@lÏ‰ßa

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعتـرب الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
أن روسـيا سـتحاول مهاجمة أوكرانيا 
القريبـة» بقـرار مـن  «خـالل األيـام 
بوتـني،  فالديمـري  الـرويس،  الرئيـس 

متوقعـا أن الهجوم سـيطال العاصمة 
األوكرانيـة كييف، وفيمـا أعلنت وكالة 
اإلعالم الروسـية نقال عن الكرملني أن 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني أمر 
امس السبت ببدء تدريبات اسرتاتيجية 

األوكرانـي  الرئيـس  عـرض  نوويـة، 
فولوديمـري زيلينسـكي، لقـاء نظريه 
الرويس فالديمـري بوتني بهدف منع أي 
غـزو رويس لبالده.وقـال بايدن، خالل 
مؤتمر صحفي يف البيت األبيض: «لدينا 

أسـباب لالعتقاد بأن القوات الروسـية 
ستحاول مهاجمة أوكرانيا يف األسبوع 
املقبل، يف األيام القريبة».وأضاف بايدن: 
«نعتـرب أنهـم يخططون لشـن هجوم 
عىل العاصمـة األوكرانيـة كييف، التي 

يقطنهـا ٢٫٨ مليـون شـخص بريء».
واعتـرب الرئيـس األمريكي أن روسـيا 
سـتحاول اختالق «مربر كاذب» لشـن 

حرب عىل أوكرانيا.

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m
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@NNã–è€a@Âfl@ÚÓ€bæa@ãÌåÎ@…‰∑@k€b�Ì@Ô‹flaç€aÎ@NNá«bónm@Ô”aã»€a@äb‰Ìá€a@Úflåc
äÏnéá€a@äb†g@¿@ÊÎb»n‹€@á»nèfl@ZÎ˝«Î

Ôiã»€a@Ô„bæ5€a@Üb•˝€@µq˝r€aÎ@Ô„br€a@ã∏˚æa@fib‡«c@¿@Èn◊äbìfl@fi˝Ç@fib–†˛a@áÓ‰§@ãƒ±@Ô€Îá€a@ÊÏ„b‘€aÎ@paÏ‰é@…èn€a@Íã‡«@åÎbvnÌ@%@·Ëõ»i

@k€b�Ì@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@êÓˆä
@ÚÌb‡®@ÚÓiã«@pb»Ìãìm@…öÏi

ıaáËì€a@ãé˛@ÚÓzn€a@ÈuÏÌÎ@µÓ–zó€a

î«aá€@ıb‡n„¸a@·Ëni@›–†@—€c@Âfl@ãr◊c@åbvnybi@÷aã»€a@·Ënm@îmÎÎ@ênÌaä@ÂflÏÓÁ

بغداد/ الزوراء: 
اتخذت أزمة سعر رصف الدينار العراقي 
األول  النائب  طلب  بعد  تصاعديا  منحى 
الزاميل،  حالكم  النواب،  مجلس  لرئيس 
املالية،  وزير  بحق  منع سفر  أمر  إصدار 
اكمال  لحني  عالوي،  األمري  عبد  عيل 
النواب،  مجلس  إىل  حضوره  متطلبات 
فيما اعلن وزير املالية استعداده للتعاون 
الدستور  إطار  يف  النواب  مجلس  مع 

والقوانني واللوائح املعمول بها.
نرش  من  ساعات  بعد  الدعوة  وجاءت 
قالت  ما  عراقية،  محلية  إعالم  وسائل 
إنها رسالة بعثها الوزير عالوي إىل رئيس 
يرفض  الكاظمي  مصطفى  الحكومة 

فيها الحضور للربملان.
عالوي  أوردها  التي  األسباب  ومن 
للرسالة،  وفقا  للربملان،  الذهاب  لرفض 
صالحيات“  ”خارج  هو  االستدعاء  أن 
”إدارة  عالوي  رفض  كما  الزاميل، 
التغريدات  خالل  من  تماما  الحكومة 
النظر عن  السياسيني، بغض  القادة  من 

شعبيتهم ومكانتهم.
تغريدة،  يف  قدم  الصدر  السيد  وكان 
سعر  بشأن  مقرتحات  ستة  الخميس، 
وزير  استدعاء  بينها  من  الدوالر،  رصف 
املركزي تحت قبة  البنك  املالية ومحافظ 
العراقية  العملة  سوق  وتنظيم  الربملان، 
القوانني  ”بعض  وسن  مركزية  بصورة 
الدينار  رصف  سعر  قيمة  يف  تزيد  التي 

العراقي“.
وبمجرد صدور التغريدة، قال بيان صادر 
عن املكتب اإلعالمي للنائب االول لرئيس 

مجلس النواب، حاكم الزاميل، إن الربملان 
ومحافظ  عالوي  استدعاء  قرر  العراقي 
مخيف  غالب  مصطفى  املركزي  البنك 
بناًء عىل ”توجيهات زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر“.
عالوي،  حضور  عدم  من  الرغم  وعىل 
امس  استضاف،  النواب  مجلس  أن  إال 
السبت، محافظ البنك املركزي مصطفى 
املرتتبة  النتائج  ”ملناقشة  ونائبه  غالب 
سعر  رفع  نتيجة  األسعار  ارتفاع  عن 
عن  صادر  بيان  بحسب  الدوالر“،  رصف 

مكتب الزاميل.
الربملان،  لرئيس  االول  النائب  ودعا 
بحسب  السبت،  امس  الزاميل،  حاكم 
السلبيات  معالجة  إىل  مكتبه،  من  بيان 
فيما  الرصف،  سعر  تغيري  عن  الناجمة 
مصطفى  املركزي،  البنك  محافظ  تعهد 
عن  الخارجة  املصارف  بمحاسبة  غالب، 

الضوابط واملتالعبة بأسعار الرصف.
باتخاذ  العام  االدعاء  ”الزاميل  وطالب 
اصولياً،  الالزمة  القانونية  االجراءات 
االمري  عبد  ”عيل  املالية  وزير  سفر  ملنع 
بحقه  امللفات  من  عدد  لوجود  عالوي“، 
عند  مساءلته  موضوع  حسم  ولحني 
االسبوع  هذا  جلسة  خالل  حضوره 
واستجوابه يف حال االمتناع، محمالً وزارة 
املسؤولية  املخابرات  وجهاز  الداخلية 
عدم  أن  مؤكدا  البالد،  مغادرته  حال  يف 
حضور عالوي اىل مجلس النواب ”سابقة 

خطرية“.
وأضاف أن ”ذلك جاء خالل ترؤسه، امس 
عدد  حرضه  موسعاً  اجتماعاً  السبت، 

والنواب،  السياسية  الكتل  رؤساء  من 
املركزي  البنك  محافظ  الستضافة 
مصطفى غالب مخيف، فيما امتنع وزير 
املالية عيل عبد االمري عالوي عن الحضور 
وسعر  العملة  تهريب  موضوع  ملناقشة 
املصارف  بعض  وتحكم  الدوالر،  رصف 
الحلول  أنجع  ووضع  العملة  بمزاد 

لتخفيف تأثريها عىل املواطنني“.
وأكد الزاميل أن ”رئاسة واعضاء مجلس 
واخالقياً  قانونياً  مسؤولون  النواب 
الشعب،  حقوق  عن  بالدفاع  ورشعياً 

باعتبارهم ممثلني عنه“، مبيناً أن ”طلب 
البنك  ومحافظ  املالية  وزير  استضافة 
عليه  وقع  رسمي  بطلب  جاء  املركزي 

اكثر من 50 نائبا“.
سيشهد  الحايل  ”االسبوع  أن  وأضاف 
انعقاد جلسة برملانية طارئة الستجواب 
تسعى  جهة  ”أي  أن  إىل  منوهاً  الوزير“، 
لتعطيل دور السلطة الترشيعية والرقابية 
ملحاسبة  جاٍر  العمل  وأن  ”واهمة“، 
”الورقة  أن  إىل  مشرياً  الفاسدين“، 
االصالحية التي قدمها عالوي لم يتحقق 

منها يشء سوى اإلرضار بالشعب وزيادة 
الفقر“.

نيابية  لجنة  بـ“تشكيل  الزاميل  وأوعز 
املعلومات  وجمع  الحقائق  لتقيص 
داعياً  املركزي“،  البنك  عمل  ومتابعة 
الحكومة إىل ”معالجة السلبيات الناجمة 
اسعار  وارتفاع  الرصف  سعر  تغيري  عن 

السوق“.
النواب سيتخذ كل  أن ”مجلس  إىل  ولفت 
الحكومة  الالزمة حال عجزت  االجراءات 
باستخدام  ملزماً  وسيكون  ذلك،  عن 

هذا  اثار  بعالج  الدستورية  صالحياته 
املوضوع“.

االجتماع  خالل  ”وجرى  البيان:  وتابع 
االستفسارات  من  الكثري  طرح 
اعضاء  قبل  من  واملقرتحات  والتساؤالت 
البنك  محافظ  عىل  النواب  مجلس 
املركزي، وبدوره أوضح مصطفى مخيف 
السياسة النقدية للبنك املركزي واالسباب 
الدوالر،  رصف  سعر  لرفع  دفعت  التي 
والتعهد بمحاسبة املصارف الخارجة عن 

الضوابط واملتالعبة بأسعار الرصف“.
املركزي  البنك  إدارة  الزاميل  وطالب 
بالبيانات  النواب  مجلس  بـ“تزويد 
حول  الدورية  والتقارير  واملعلومات 
تقويم  عىل  والعمل  العملة،  بيع  مزادات 

السياسة البنكية يف البالد“.
عيل  املالية،  وزير  طالب  ذلك،  غضون  يف 
رئيس  السبت،  امس  عالوي،  األمري  عبد 
للمجلس  جلسة  بعقد  النواب،  مجلس 
كوزير،  عليه  الثقة  عىل  للتصويت 
عن  كلمة  بإلقاء  له  السماح  طلب  فيما 

االقتصاد وسعر الرصف.
وقال عالوي، بحسب وثيقة: إنه ”مستعد 
إطار  يف  النواب  مجلس  مع  للتعاون 
بها  املعمول  واللوائح  والقوانني  الدستور 
واملسؤوليات  السلطات  تقسيم  ومبدأ 
والقضائية  التنفيذية  السلطات  بني 

والترشيعية للدولة“.
السوق  يف  الدوالر  بيع  أسعار  وسجلت 
املحلية انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر 
الورقة النقدية من فئة 100 دوالر أمريكي 
146.5 ألف دينار، امس السبت، مقارنة 

بـ148 ألف دينار يف االيام السابقة.
وكان البنك املركزي العراقي خّفض قيمة 
األمريكي  الدوالر  مقابل  الرسمية  العملة 
إجراء من هذا  أول  2020، يف  يف ديسمرب 
أزمة  النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع 
مالية خانقة تعصف بالبالد نتيجة انهيار 

أسعار النفط يف حينه.
البنك  حدده  الذي  الرصف  سعر  وبلغ 
الواحد،  للدوالر  دينارا   1450 املركزي 
 1190 البالغ  السابق  السعر  من  بدال 
دينارا، مما أثار جملة من االنتقادات من 
سياسيني واقتصاديني ومواطنني عىل حد 

سواء.
وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض يف 
حينه إىل األزمة االقتصادية الخانقة التي 
للنفط  منتج  أكرب  ثاني  البالد،  بها  تمر 
أوبك، نتيجة انخفاض أسعار  يف منظمة 

الخام.
األسواق  يف  النفط  السعر  ارتفاع  لكن 
لم  قياسية  ملستويات  مؤخرا  العاملية 
الجدل  أثار  سنوات،  سبع  منذ  تعهدها 
الدينار  قيمة  خفض  قرار  بشأن  مؤخرا 
النظر  إعادة  إمكانية  ومدى  العراقي 

فيه.
املواد  يف  كبريا  ارتفاعا  العراق  وشهد 
وبيض  والفواكه،  والخضار  الغذائية 
املائدة والدواجن واللحوم، واملواد الطبية 
املنزلية،  املواد  اىل كل  اضافة  واالنشائية، 
واملكائن  للسيارات  االحتياطية  واالدوات 
الدوالر  ارتفاع سعر رصف  بعد  واملعدات 
كثرة  اىل  ادى  الذي  االمر  كبري،  بشكل 

العوز وانتشار البطالة يف البالد . 

بغداد/ نينا:
 طالب رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
بالتنسيق  ترشيعات  بوضع  العربية  الربملانات 
أعمالهم  تأدية  اثناء  الصحفيني  لحماية  بينها  فيما 
وبخاصة املناطق التي بها حروب بوضع حزمة من 
الترشيعات لحماية الصحفيني، موجها التحية ألرس 

الشهداء من الصحفيني.
واستعرض الالمي، يف كلمة ألقاها يف املؤتمر الثاني 
والثالثني لالتحاد الربملاني العربي الذي عقد بالقاهرة 
العربي“،  ”التضامن  شعار  تحت  عربية  بمشاركة 
ترشيعات  وضع  يف  ودوره  العراقي  الربملان  تجربة 
الصحفيني  وحماية  التنمية  عيل  الدولة  تساعد 
بالتنسيق مع نقابة الصحفيني العراقيني التي تعمل 
عىل توفري مناخ آمن للصحفيني يف ظل تحديات ما 

بعد كورونا.
عىل  الصحفية  الخربات  من  االستفادة  أهمية  وأكد 
مجاالت  تعزيز  عن  فضال  التنمية،  تحقيق  صعيد 
التعاون للتمنية الثقافية ونرش الوعي، وتبني الحوار 

البّناء بما يساهم يف نهضة الشعوب.
وأشاد الالمي بدور الصحفيني العرب الداعم للقضية 
اإلرسائييل  االحتالل  بإنهاء  مطالبا  الفلسطينية، 
عىل  املستقلة  الدولة  وإقامة  الفلسطينية  لألرايض 
القدس  وعاصمتها   1967 يونيو  من  الرابع  حدود 

الرشقية.
الوفود  لرؤساء  التحية  كلمته،  يف  الالمي،  ووجه 
العربية املشاركة بفعاليات املؤتمر الثاني باسم 150 

الف صحفي من مختلف البلدان العربية، معربا عن 
سعادته يف الخروج بتوصيات تدعم التضامن العربي 
وتجاوز  العرب  االشقاء  بني  التعاون  من  وتعزز 
االزمات الراهنة. مثمنا دور الربملانات العربية يف دعم 
الخطوات الرامية ملزيد من التعاون من اجل التنمية 

والتكامل يف شتى املجاالت .
الوقت  هذا  يف  واجتماعها  الدول  مشاركة  أن  وأكد: 
االقطار  تواجه  التي  التحديات  جملة  ظل  يف  املهم 
إليجاد  مهمة  خطوة  والرشاكة  للتعاون  العربية 
ما  السيما  كافة،  التحديات  لتجاوز  عملية  حلول 

يتعلق بمواجهة اإلرهاب.
وقال الالمي: إن أعمال املؤتمر سيكون لها أثر كبري 
عىل دعم العالقات العربية ووضع اهداف اسرتاتيجية 

من اجل التكامل وتحقيق األهداف التنموية.
عىل  مشرتكا  خطرا  يمثل  اإلرهاب  إن  وأضاف: 
لتحقيق  الترشيعات  من  ملزيد  متطلعا  الجميع. 
تطلعات شعوب املنطقة وامليض نحو مستقبل يليق 
املجاالت  يف  التنسيق  من  بمزيد  مطالبا  بتاريخها، 
املختلفة بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها نحو 

الرفاهية واالزدهار.
وثمن الالمي جهود الربملانات العربية يف إطار تحقيق 
الجميع.  عىل  بالنفع  يعود  الذي  بالشكل  اإلصالح 
الربملاني  التعاون  تعزيز  برضورة  كلمته  مختتما 
التضامن  اجل  من  املستجدات  كل  مع  والتعاطي 
العربي، ملواجهة التحديات التي تفرض نفسها عىل 

املنطقة.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإعادة 
يف  محتجز  عراقي  طفل  ألف  من  أكثر  دمج 
نفت  فيما  باإلرهاب،  متعلقة  بتهم  العراق 
جهات رسمية تلك املعلومات جملة وتفصيال، 
السلطات  إن  الجيايش،  سعيد  قال،  فيما 
أو  اإلرهاب  بتهم  أطفاال  تحتجز  لم  العراقية 

شبهة االنضمام لداعش.
وجاء مطلب املنظمة تعقيبا عىل تقرير حديث 
لألمم املتحدة حول وضع األطفال يف النزاعات 
العام  األمني  دعا  حني  يف  بالعراق،  املسلحة 
السلطات  غوترييش،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم 

العراقية إىل إطالق رساح األطفال. 
منظمة  باسم  املتحدثة  وايل،  بلقيس  وقالت 
الذي جاء يف  الرقم  إن  رايتس ووتش:  هيومن 
تقرير األمم املتحدة ”صادم“، نظرا ألنه يأتي 
بعد أكثر من 4 سنوات عىل انتهاء أغلب املعارك 
واملواجهات العسكرية مع داعش، التي اقترص 

نشاطها اآلن عىل هجمات متفرقة. 
وأوضحت، يف ترصيحات خاصة لـ“الحرة“: أن 
القانون الدويل يحظر تجنيد األطفال النزاعات 
املسلحة، وحال حدوث ذلك، فإنه يجب التعامل 

معهم كضحايا ال كمجرمني. 
األطفال  من  بعدد  التقت  أنها  وايل  وأكدت 
لداعش،  االنضمام  بتهم  العراق  يف  املحتجزين 
مشرية إىل أنها لم تر أي أدلة عىل ضلوعهم يف 
فورا  عنهم  باإلفراج  مطالبة  عنيفة،  أنشطة 

ومنحهم فرصة للتعايف واستكمال تعليمهم. 
مجتمعاتهم  إىل  األطفال  إلعادة  وايل  ودعت 
حياتهم  الستكمال  أرسهم  مع  شملهم  ولم 
الطبيعية، مضيفة أن مواصلة العراق الحتجاز 

للقلق ومخالف  أمر ”مثري  هؤالء األطفال هو 
للقانون الدويل“، بحسب تعبريها. 

األطفال  قسم  يف  الدعم  رئيسة  وأوضحت 
منظمة هيومن رايتس ووتش، جو باركر، يف 
بعض  أن  املتحدة،  األمم  تقرير  حول  تعقيبها 
مشرية  أعوام،   9 من  أقل  املحتجزين  األطفال 
إىل أن بعضهم أخربها ”أّنهم ُجّندوا للقتال مع 
إنهم عملوا طهاًة  بينما قال آخرون  التنظيم، 
لبضعة  تدريب  يف  شاركوا  فقط  أو  وسائقني، 

أيام“.
املحتجزين،  أحد  ذكر  فقد  لباركر،  وطبقا   
وكان يبلغ من العمر 17 عاما، أنه كان يعمل 
يف مطعم باملوصل كان يخدم عنارص داعش، 
يف حني قال آخرون أن ال عالقة لهم بالتنظيم، 
توجيه  فتّم  لداعش،  انضموا  أقارب  لهم  لكن 
إىل  النظر  دون  جميعا  إليهم  اإلرهاب  تهمة 

مدى تورطهم.
”إّن  قالوا  بية  الصِّ أغلب  فإن  لباركر،  ووفقا 
منهم،  اعرتافات  النتزاع  عّذبوهم  املحققني 
بأنابيب  للرضب  تعرضهم  عن  وتحدثوا 
قضبان،  أو  كهربائية  كابالت  أو  بالستيكية 

وأحيانا لساعات“.
وقال جميعهم تقريبا إنهم اعرتفوا يف النهاية 
أمامهم  ليس  أّن  معتقدين  بداعش،  بِصالتهم 

أّي خيار آخر، وفقا لباركر.
البيدر، يف  العراقي، عيل  الباحث واملحلل  وقال 
عن  النظر  ”بغض  الحرة:  موقع  مع  اتصال 
حجم األعداد، فإن السلطات العراقية املختصة 
يف  اإلنسان  حقوق  تراع  لم  األمنية  والجهات 

تعاملها مع هذا امللف“.
الثامنة  دون  األطفال  من  ”الكثري  وأضاف: 

أو  كيدية  تقارير  بسبب  موجودين  عرشة 
أجربوا  أو  بهم  غرر  قدر  صغار  مجرد  كانوا 
التنظيم  ذلك  مع  للعمل  التهديد  وطأة  تحت 

اإلرهابي“. 
البيدر من نتائج االحتجاز عىل الصحة  وحذر 
النفسية لألطفال، قائال: ”يدخل الطفل بريئا 
باألفكار  تشبع  وقد  منه  ليخرج  السجن  إىل 
املتطرفة واإلرهابية، إذ أن السجون تتحول إىل 

بؤر لنرش األفكار املدمرة بينهم“.
يف املقابل، قال مستشار الشؤون االسرتاتيجية 
سعيد  العراقي،  القومي  األمن  مستشارية  يف 
تحتجز  لم  العراقية  السلطات  إن  الجيايش، 
االنضمام  شبهة  أو  اإلرهاب  بتهم  أطفاال 

لداعش.
محافظة  يف  التحرير  عمليات  ”بعد  وأضاف: 
من  األجنبية  العوائل  مئات  وجدنا  نينوى، 
داعش،  مع  كانوا  الذين  واألطفال  النساء 

ودخلوا البالد بشكل غري قانوني“. 
ونوه الجيايش، يف حديث مع ”الحرة“، إىل أنه 
النساء  من  عدد  عىل  القبض  إلقاء  جرى  قد 
إن  قائال  قضائية،  أحكام  بحقهم  وصدرت 
بشكل  أطفالهن  رعت  العراقية  ”الحكومة 
إعادة  بغية  بدولهم  االتصال  وتم  إنساني، 
ما  وهو  األصلية“،  بلدانهم  إىل  الصغار  هؤالء 

حدث بالفعل يف حالة بعض األطفال.
لم  العراقية  السلطات  أن  الجيايش  وشدد 
ولكن  أطفال،  ضد  قضائية  أحكام  أي  تصدر 

ضد نساء عضوات يف التنظيم. 
ومن ناحيته، أعرب مدير عام إصالح األحداث 
عن  أمني،  كامل  العراقية،  العدل  بوزارة 
”استغرابه“ من صدور هذا التقرير يف مثل هذا 

الوقت.
قديمة  أرقام  عىل  اعتمد  ”التقرير  وأضاف: 
تعود إىل عام 2000 وخلط بني األحداث األجانب 

واألحداث العراقيني“، بحسب وصفه.
حدث   1200 من  أكثر  هناك  أن  أمني  وأوضح 
فرتة  أنهى  بعضهم  لبالدهم،  تسفريهم  تم 
120 عىل األقل مستعدين  محكوميته، وهناك 
من  اإلجراءات  انتهاء  انتظار  ويف  للسفر، 

بلدانهم. 
اعترب  ألنه  الدقة،  بعدم  التقرير  أمني  واتهم 
املتواجدين مع أمهاتهم من عضوات  األطفال 
داعش متهمني، مؤكدا أن هذا ليس صحيحا. 

يف  األحداث  من  أي  تعرض  قطعا  أمني  ونفى 
دائرته للعنف والتعذيب. 

مع  العاملني  ”األحداث  أن  عىل  أمني  وشدد 
داعش، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية 
يف  فقط“،  الذكور  من  و8  اإلناث  من   28 هم 
الرابعة  دون  األطفال  أغلب  إدانة  يتم  لم  حني 
يف قضايا  أجنبيا،  أم  عراقيا  كان  عرش، سواء 

إرهاب.
وأضاف األمني أن هناك حاالت قليلة كان بها 
14 عاما، ولم تتجاوز  إدانات ألطفال أقل من 

األحكام 6 أشهر من الحبس. 
وقال أمني إن امللف برمته قد قارب عىل االنتهاء 
واإلغالق وأن األعداد تتناقص باستمرار نتيجة 
النتهاء فرتات األحكام، وأن آخر عملية تسفري 
لألحداث قد تمت الشهر املايض، حيث أرشفت 
إىل  هولنديني  طفلني  رجوع  عىل  اليونيسيف 

بالدهم.
                          املصدر موقع الحرة
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العامة والخاصة بـ (DETHANOL CH3OH) بكمية (٧٠٠٠٠  املناقصة  تعلُن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) عن 
كغم) وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة 
امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك / بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص 
(CD) لقاء مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح 
العروض يف اليوم التايل لتأريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض 
بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة، علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية 
نهاية الدوام الرسمي ليوم (االحد) املوافق ٢٠٢٢/٣/١٣ وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل 
مائتان  فقط   (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) بمبلغ  تقدر  التخمينية  الكلفة  بأن  علماً  اإلعالن،  اجور  دفع  املناقصة  عليه  تحال  من 
وعرشة ماليني دينار، وسيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات  يف الساعة العارشة من 

يوم (االحد) املوافق ٢٠٢٢/٣/٦ وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

مالحظة:
١.يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل مواقع التواصل االجتماعي.

٢.يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.
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جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء      

ديوان الوقف الشيعي                   العدد:٢٨٤
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

التاريخ: ٢٠٢٢/٢/١٣ شعبة األمالك املوقوفة                          
م/ إعالن 

تعلُن مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية لسنة واحدة للعقار 
ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشيعي يف 
ذي قار خالل مدة سبعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية مستصحبني 
املزايدة) مع  املقدرة (قبل موعد  القيمة  القانونية والبالغة ٢٠٪ من  التأمينات  معهم 
صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة سكن وتأييد مختار مصدق وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية يف اليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
النرش واالعالن والداللية وبدفع بدل االيجار السنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة ايام 
املزايدة الساعة (العارشة) صباحا يف مقر  القطعية عىل ان تجري  من تاريخ االحالة 

مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.
بدل االيجار السنوياملساحةموقعهرقم ونوع امللكت

١٦٤,٠٠٠,٠٠٠م٢حي سومر١٤٩٨٢٢/١١٠

م.ر. مهندسني
احمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار
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الزوراء/ حسني فالح: 

أشاد مراقبون للشأن العراقي بمساعي 

إعادة سـعر رصف الدوالر امام الدينار 

اىل سـعره االعتيادي، وفيما اشـاروا اىل 

ان اعادة رفع قيمة الدينار امام الدوالر 

ستخفض االسعار يف االسواق املحلية اىل 

النصـف، أكدوا ان سياسـة رفع الدوالر 

لـم تحقق اي نتائـج ايجابية لالقتصاد 

العراقـي طيلة الفـرتة املاضيـة، بينما 

شـكا مواطنون من عـدم قدرتهم عىل 

رشاء املواد االسـتهالكية سواء الغذائية 

او املنزلية بسبب رفع سعر الدوالر.

وقال الخبـري يف الشـؤون املالية، احمد 

الباوي، يف حديـث لـ“الزوراء“: انه بعد 

تغريدة السـيد الصدر الحظنا ان هنالك 

مبادرات ومسـاعي إلعادة سعر رصف 

الدوالر امام الدينار اىل سعره االعتيادي 

الذي كان مسـتقرا عليه لفرتة طويلة. 

مبينـا: ان هذه املسـاعي تأتـي بعد ان 

فشـلت سياسـة خفض قيمـة الدينار 

العراقي واثرها عىل االسـواق العراقية، 

والتـي تسـببت بارتفاع كبري ألسـعار 

املواد االسـتهالكية، وهذا ارض املواطن 

العراقي.

واضـاف: ان خفض قيمة الدوالر ورفع 

سـعر رصف الدينار سيخفض االسعار 

اىل النصـف، الن اغلـب املـواد املوجودة 

يف السوق مسـتوردة. داعيا اىل االرساع 

بإصـدار قرار يعيد سـعر رصف الدوالر 

اىل ما كان عليه يف السابق.

مـن جهتـه، ذكـر الخبـري االقتصادي، 

املشـهداني، يف حديـث  الرحمـن  عبـد 

لـ“الـزوراء“: ان عمليـة خفـض قيمة 

الدينـار التي جـرت يف 19/ 12/2020 

كانت بضغط مـن الحكومة وبالتحديد 

وزيـر املالية عىل البنـك املركزي وألزمه 

بإصدار قـرار لخفـض قيمـة الدينار. 

مبينـا: انه من الناحيـة الواقعية يمكن 

ان تخضع ادارة البنك املركزي اىل نفس 

الضغوط لتغيري سـعر الرصف لكن من 

الناحية االجرائيـة والقانونية ال يمكن 

للربملان ان يتدخل يف عمل البنك املركزي 

ألنه مؤسسة مسـتقلة يحكمها قانون 

رقم 56 لسنة 2004 .

واضـاف: ان عمليـة ربـط انخفـاض 

قيمة الدينار امـام انخفاض او ارتفاع 

اسعار النفط غري منطقية من الناحية 

االقتصاديـة الن ارتفاع اسـعار النفط 

معناه زيادة ايرادات الحكومة وليسـت 

ايرادات البنك املركزي وكذلك انخفاضه 

يعنـي انخفـاض اإليـرادات. مؤكدا: ان 

املـربرات الحكومية بشـأن رفع الدوالر 

كانت غـري واقعية وغـري منطقية ولم 

يتحقـق منهـا يشء ايجابـي لالقتصاد 

ال بدعم الزراعـة وال الصناعة وال حتى 

املحافظـة عىل الـدوالر يف داخل الدولة، 

ولم يتمكن من تمويل عجز املوازنة.

واسـتدرك قائـال: ان قرار عودة سـعر 

الـرصف اىل 120 ألفا مقابل 100 دوالر 

سريبك السوق العراقية وكذلك ستسقط 

ثقـة االفراد، إذ ان رفـع قيمة الدينار ال 

يـؤدي اىل خفـض االسـعار وعودته اىل 

مـا كان عليه الن لدينـا جمودا وهيكلة 

لألسـعار يف االسـواق العراقية. مؤكدا: 

ان يف العـراق عادة عندما يرتفع الدوالر 

ترتفع االسـعار لكن عندما ينخفض ال 

تنخفـض األسـعار، وهذا مـا الحظناه 

يف تسـعينيات القـرن املـايض يف ظـل 

االزمات.

وشـدد عـىل: ان يكـون خفـض قيمة 

الـدوالر امـام الدينـار تدريجيـا وليس 

بدفعة واحدة.

اما الخبري القانوني، عيل التميمي، فقد 

اوضح يف حديث لـ“الزوراء“ ان الربملان 

بإمكانـه تغيـري سـعر رصف الـدوالر 

مقابل الدينار من خالل املوازنة يف حال 

وصـول موازنة 2022 اليـه. مؤكدا: ان 

قرار رفع سـعر رصف الدوالر بحد ذاته 

مخالف للدستور.

واضـاف: ان رفـع سـعر رصف الدوالر 

يف قانـون موازنـة 2021 كان مخالفـا 

للدستور ومليثاق العهد الدويل. الفتا اىل: 

أن قانون البنك املركزي بموجب قانونه 

56 لسـنة 2004 هـو هيئـة مسـتقلة 

بموجب املادة 3 من هذا القانون وأيضا 

تعليمـات البنـك املركزي لعـام 2017، 

وبالتـايل هو الذي يحدد سـعر الرصف، 

وإذا كان هنـاك صعود يف السـعر فالبد 

من السـيطرة عىل أسعار السوق ومنع 

التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا.

اىل ذلك، قال مواطنـون لـ“الزوراء“ ان 

رفع سعر رصف الدوالر ارض بحاالتهم 

املعيشـية، حيث اثر عىل قوتهم اليومي 

اجتماعيـة  بمشـاكل  تسـبب  وحتـى 

بسـبب عدم قدرة رب االرسة عىل رشاء 

االحتياجـات الرضورية للمنزل سـواء 

كانت مواد غذائية او مواد اسـتهالكية 

اخرى.

واضافـوا: ان رفـع الـدوالر خفض من 

قيمة راتب املوظف او املتقاعد حيث ان 

املوظـف او املتقاعد الذي يتقاىض 600 

الف يف السـابق كان يقدر بـ 500 دوالر 

بينما اآلن بحـدود 400 دوالر، ما يعني 

ان الراتب انخفضت قيمته بحدود 100 

دوالر شـهريا، فضال عن ذلـك االرتفاع 

الفاحش يف االسـعار يف االسواق املحلية 

والـذي بلـغ اكثـر مـن %50 واحيانـا 

%75، داعني الحكومـة والبنك املركزي 

اىل النظر اىل املواطنني من خالل خفض 

سـعر رصف الـدوالر والسـيطرة عـىل 

االسواق املحلية.

ويف 20/ 12/ 2020، أبلغ البنك املركزي 

العراقي املصارف املجازة رسـمياً برفع 

الدينـار  الـدوالر مقابـل  سـعر رصف 

العراقي.  

وقـال املـرصف يف وثيقـة موجهـة إىل 

املصارف املجازة، جاء فيها: إن ”سـعر 

رشاء الدوالر من وزارة املالية سـيكون 

بـ1450 دينـارا للدوالر الواحد، و1460 

دينارا سـعر البيع للمصارف من خالل 

نافذة بيع العملة األجنبية، فيما سيكون 

سـعر بيع املصارف واملؤسسات املالية 

غـري املرصفيـة إىل املسـتفيد النهائـي 

بسعر 1470 دينارا للدوالر الواحد“.

طهران/ الزوراء:

ناقش الرئيس اإليراني، إبراهيم رئييس، 

يف اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنيس، 

إيمانويـل ماكـرون، آخـر التطورات يف 

مفاوضات فيينا الرامية إلحياء االتفاق 

النووي املربم عام 2015، الذي انسحبت 

منه واشـنطن عـام 2018 متخلية عن 

تعهداتها باالتفاق، أعقبها وقف طهران 

معظم التزاماتها النووية.

وحـدد الرئيس اإليراني خـالل االتصال 

رشوط االتفـاق املحتمـل بالقـول إنـه 

العقوبـات  رفـع  يتضمـن  أن  ”يجـب 

وتقديم ضمانات موثوقة بها (لاللتزام 

بالتعهـدات) وإنهـاء املسـائل واملزاعم 

السياسـية (املرتبطـة بربنامـج إيران 

النووي)“، وفقاً ملا أورده موقع الرئاسة 

اإليرانية.

وأضـاف أن الوفـد اإليرانـي يتفـاوض 

خـالل  قدمـت  بـالده  وأّن  ”بجديـة“، 

املفاوضات ”مقرتحات بناءة“، مشـرياً 

إىل أنها درسـت مقرتحات الطرف اآلخر 

عىل أسـاس مدى توافقها مع املصالح 

اإليرانية.

وأكـد رئيـيس أّن ”الوفـد اإليراني أعلن 

مـراراً أنـه يرّحـب بابتـكارات تؤّمـن 

وتحافـظ  اإليرانـي  الشـعب  حقـوق 

عليهـا“، قائـًال إّن ”الضغـوط واملزاعم 

الحفـاظ  بهـدف  السياسـية طرحـت 

عـىل أدوات الضغـط (العقوبـات) عىل 

الشعب اإليراني وأنها تقّوض فرص أي 

اتفاق“.

وشـدد الرئيس اإليراني عىل أّن أنشطة 

بـالده النووية ”سـلمية“، مضيفـاً أّن 

”التقاريـر املتعـددة للوكالـة الدوليـة 

للطاقـة الذرية تؤكد كذب مزاعم بعض 

الدول“، معلناً استعداد إيران ”للتعاون 

حسـن  إلثبـات  الوكالـة  مـع  املهنـي 

نواياها“.

مـن جهتـه، أكـد الرئيس الفرنـيس أّن 

”تقّدمـاً جيدا قـد أحـرز يف مفاوضات 

فيينا ونأمل يف أن تثمر يف أقرب وقت عن 

نتيجة“، وفقاً ملوقع الرئاسة اإليرانية.

بـدوره، قال وزيـر الخارجيـة اإليراني 

حسني أمري عبد اللهيان، يف كلمة خالل 

مؤتمـر ميونـخ لألمـن، مسـاء امـس 

السـبت، إّن مطالب بالده يف املفاوضات 

”منطقية وعادلة“، مضيفا أنها تتمثل 

يف ”رفـع جميـع العقوبـات والتحقـق 

منه والحصـول عىل ضمانات رضورية 

لاللتزام بالتعهدات“.

وأضاف ”اآلن وأنا أتحدث معكم، زمالئي 

يواجهـون يف فيينـا أالعيـب مزدوجـة 

للطرف الغربي حـول النص (لالتفاق) 

مسـتعدون  ”أننـا  مؤكـداً  والوقـت“، 

للوصـول إىل اتفـاق جيـد يف أقرب وقت 

رشيطة أن يكون الطرف اآلخر مستعداً 

التخاذ قرارات سياسية“.

وُتعقد حالياً الجولة الثامنة، وهي أطول 

الجـوالت ضمـن محادثات فيينـا، وقد 

انطلقت يوم 27 ديسـمرب/كانون األول 

املـايض، وتوقفـت خاللهـا املفاوضات 

ثـالث مرات. وتؤّكد جميـع األطراف أّن 

املفاوضات قد دخلت مرحلتها األخرية، 

وأن االتفاق بات رهني قرارات سياسية 

للطرفني الرئيسني؛ األمريكي واإليراني، 

إذ يرمي كل منهما الكرة يف ملعب اآلخر، 

بالقـول إّن عىل الطرف اآلخر اتخاذ تلك 

القرارات.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

اعترب الرئيس األمريكي، جو بايدن، 

مهاجمـة  سـتحاول  روسـيا  أن 

أوكرانيـا ”خـالل األيـام القريبة“ 

الـرويس،  الرئيـس  مـن  بقـرار 

فالديمري بوتني، متوقعا أن الهجوم 

األوكرانيـة  العاصمـة  سـيطال 

كييف، وفيما أعلنت وكالة اإلعالم 

الروسـية نقـال عـن الكرملـني أن 

الـرويس فالديمـري بوتني  الرئيس 

أمـر امس السـبت ببـدء تدريبات 

اسرتاتيجية نووية، عرض الرئيس 

األوكراني فولوديمري زيلينسكي، ، 

لقاء نظريه الرويس فالديمري بوتني 

بهدف منع أي غزو رويس لبالده.

وقال بايدن، خالل مؤتمر صحفي 

يف البيـت األبيـض: ”لدينا أسـباب 

لالعتقـاد بـأن القـوات الروسـية 

يف  أوكرانيـا  مهاجمـة  سـتحاول 

األسبوع املقبل، يف األيام القريبة“.

أنهـم  ”نعتـرب  بايـدن:  وأضـاف 

عـىل  هجـوم  لشـن  يخططـون 

العاصمـة األوكرانيـة كييف، التي 

شـخص  مليـون   2.8 يقطنهـا 

بريء“.

أن  األمريكـي  الرئيـس  واعتـرب 

روسـيا سـتحاول اختـالق ”مربر 

كاذب“ لشـن حرب عـىل أوكرانيا، 

متهما قوات جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسـك املعلنتـني مـن طـرف 

واحد بـ“اسـتفزاز“ السـلطات يف 

كييف.

وأردف: ”تابعنا خالل األيام األخرية 

تقارير حول زيادة ملموسـة لعدد 

حاالت انتهاكات نظام وقف إطالق 

النـار من قبل القـوات االنفصالية 

املدعومة من طرف روسـيا والتي 

يف  أوكرانيـا  اسـتفزاز  تحـاول 

دونباس“.

وأشار بايدن إىل أنه ”واثق“ من أن 

بوتني، اتخذ ”قرارا لغزو أوكرانيا“، 

معلومـات  إىل  اعتقـاده  مرجعـا 

اسـتخباراتية من دون كشـف أي 

أدلة تؤكد صحة ترصيحاته.

وشـدد بايـدن مـع ذلـك عـىل أن 

إدارتـه ال تنـوي قطـع االتصاالت 

الدبلوماسـية مـع روسـيا حـول 

أوكرانيـا، مبينـا: ”لطاملـا لم يقم 

سـتبقى  بذلـك،  (بوتـني)  هـو 

الدبلوماسية فرصة“.

وأوضـح: ”لـن نرسـل قـوات إىل 

أوكرانيـا، لكننـا سـنواصل دعـم 

الشعب األوكراني. الواليات املتحدة 

وحلفاؤنـا مسـتعدون للدفاع عن 

كل شـرب مـن أرايض الناتو من أي 

تهديد ألمننا الجماعي“.

مسـتعدون  ”إننـا  بايـدن:  وأكـد 

لفرض عقوبات قاسية عىل روسيا 

يف حـال غزوهـا أوكرانيـا. لكنني 

أجدد أنه ال يـزال بإمكانها اختيار 

سبيل الدبلوماسية“.

وأشـار مـع ذلـك إىل أنـه ال يعتقد 

بأن الرئيـس الرويس يـدرس بأي 

شـكل احتمال اسـتخدام األسلحة 

النوويـة، مرجحا أنـه ”مركز عىل 

إقنـاع العالم بأنه قـادر عىل تغيري 

الديناميكية يف أوروبا“.

أن  األمريكـي  الرئيـس  واعتـرب 

لقـاء  قبـل  العسـكرية  األعمـال 

بلينكـن والفـروف من شـأنها أن 

تغلق الباب أمام الدبلوماسية.

ويف ظل التوتر املتصاعد بني روسيا 

وأوكرانيـا، أعلنـت وكالـة اإلعالم 

الروسـية نقـال عـن الكرملـني أن 

الـرويس فالديمـري بوتني  الرئيس 

أمـر اليوم السـبت ببـدء تدريبات 

اسـرتاتيجية نووية، تشمل إطالق 

صواريخ باليستية.

التدريبات أحدث بيان رويس للقوة 

يف وقت توتر حاد مع الغرب بسبب 

أوكرانيا.

ويف تقارير منفصلة، ذكرت وسائل 

اإلعالم الرسمية يف روسيا البيضاء 

أن الرئيس ألكسـندر لوكاشـينكو 

وهو حليف وثيق لبوتني شـارك يف 

اإلرشاف عىل التدريبات العسكرية 

إىل جانب بوتني يف غرفة عمليات يف 

الكرملني.

فيمـا نقلـت الوكالة عـن دميرتي 

بيسكوف، املتحدث باسم الكرملني 

قوله ”نعم“، ردا عىل سؤال عما إذا 

كانت التدريبات بدأت.

كما قال الكرملني إن روسيا أصابت 

أهدافـا بحريـة وبريـة بصواريخ 

باليسـتية وصواريخ كـروز امس 

السـبت، يف إطار تدريبـات نووية 

اسـرتاتيجية يـرشف عليها بوتني 

ورئيس روسيا البيضاء.

وأضـاف أن التدريبـات السـنوية 

شـهدت إطالق الصواريخ األرسع 

من الصـوت كينجال وتسـريكون 

وعدد آخر من األسلحة.

تأتي هذه التدريبات يف الوقت الذي 

أعلـن مسـؤول يف البنتاغـون، أن 

أكثر من %40 من القوات الروسية 

أوكرانيـا  املحتشـدة عـىل حـدود 

اتخـذت وضعيـة هجوميـة، الفتاً 

إىل أن مرحلـة زعزعـة االسـتقرار 

التي تقودها روسـيا يف هـذا البلد 

”بدأت“.

وقال املسـؤول طالباً عدم كشـف 

هويتـه إن الواليـات املتحـدة التي 

الروسـية  القـوات  عـدد  تقـدر 

املنتـرشة حاليـًا شـمال أوكرانيـا 

ورشقها وجنوبهـا بأكثر من 150 

ألف جنـدي، رصدت منـذ األربعاء 

تحـركات لقـوات روسـية باتجاه 

الحدود، وفق فرانس برس.

وترجـع املخـاوف الغربية لحشـد 

روسـيا ما يقـدر بنحـو 150 ألف 

جندي من قواتها بما يف ذلك حوايل 

%60 مـن إجمـايل قـوات روسـيا 

الربية قرب الحدود األوكرانية.

يف املقابل، يرص الكرملني عىل عدم 

وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.

لكـن موسـكو طالبـت الواليـات 

يبقـوا  بـأن  وحلفاءهـا  املتحـدة 

أوكرانيا والجمهوريات السوفيتية 

السـابقة األخـرى، خـارج الناتو، 

وعـدم نـرش أسـلحة يف أوكرانيـا 

وكذلـك سـحب قـوات الحلف من 

أوروبا الرشقية.

الرئيـس  عـرض  جانبـه  مـن 

األوكراني فولوديمري زيلينسـكي، 

امس السـبت، لقاء نظريه الرويس 

فالديمري بوتني بهدف منع أي غزو 

رويس لبالده.

وقـال زيلينسـكي خـالل مؤتمـر 

ميونيـخ لألمن ”ال أعـرف ما الذي 

لهـذا  الـرويس،  الرئيـس  يريـده 

السبب، أقرتح بأن نلتقي“.

بذات املناسـبة، طالـب زيلينكيس 

بإطـار زمني ”واضـح“ النضمام 

بالده إىل حلف شـمال األطليس، يف 

ظل تزايد املخاوف من غزو محتمل 

لبالده من قبل روسيا التي ترفض 

بشـدة انضمام كييف اىل التحالف 

العسكري الغربي.

وقال: ”ما الذي يمكننا القيام به؟ 

يمكننـا دعـم أوكرانيـا وقدراتهـا 

الدفاعيـة بقـوة“ عـرب ”تقديـم.. 

جـداول زمنيـة واضحـة وعملية 

النضوائها يف الحلف“.

”درع“  أوكرانيـا  أن  عـىل  وشـدد 

أوروبـا يف وجـه الجيـش الرويس 

وبالتايل تستحق دعما دوليا أكرب. 

وأكـد ”عىل مـدى ثماني سـنوات، 

كانـت أوكرانيـا درعا. عـىل مدى 

ثمانـي سـنوات، كانـت أوكرانيـا 

تصـّد جيشـا يعـد بـني األكـرب يف 

العالـم“، يف إشـارة إىل النـزاع بني 

كييف واالنفصاليني املدعومني من 

موسكو يف الرشق.

وتدعي الحكومـة يف كييف والدول 

األعضـاء يف الناتـو بـإرصار بـأن 

روسـيا تحشـد قوات كبـرية قرب 

الحدود مع أوكرانيا ”تمهيدا لشن 

لـألرايض  جديـدة“  غـزو  عمليـة 

األوكرانية.

وأكـدت الحكومة الروسـية مرارا 

أنـه ال نيـة لهـا لشـن أي عمليـة 

عـىل أوكرانيا، مشـددة عىل أن كل 

التقاريـر التـي تتحـدث عـن ذلك 

كاذبة والغرض من هذه االدعاءات 

يتمثـل يف تصعيد التوتر يف املنطقة 

وتأجيج الخطاب املعادي لروسـيا 

اقتصاديـة  لعقوبـات  اسـتعدادا 

جديدة وتربير توسع الناتو رشقا، 

األمر الذي تعارضه موسكو بشدة 

قائلة إنه يهدد األمن الرويس.

املكتـب  أفـاد  ويف سـياق اخـر 

الصحفـي للبيـت األبيـض بأن 

الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 

مـدد حالـة الطـوارئ يف البالد، 

التـي تم فرضهـا يف مارس عام 

2020 بسـبب انتشـار فريوس 

كورونا.

وجاء يف بيان صـدر عن املكتب أن 

الرئيس األمريكي السـابق، دونالد 

ترامـب، أعلـن يف 13 مـارس عام 

2020 ”فـرض حالة الطـوارئ يف 

البـالد بسـبب وبـاء كورونـا، ويف 

فربايـر عـام 2021 قـام الرئيـس 

بايـدن،  جـو  الحـايل،  األمريكـي 

بتمديد حالة الطوارئ“.

وأضـاف البيان: ”ال تـزال جائحة 

فريوس كورونا تمثل تهديدا كبريا 

لصحة املجتمع وأمن البالد، وبهذا 

الصدد يجب الحفـاظ عىل رسيان 

مفعول حالة الطوارئ يف البالد بعد 

1 مارس عام 2022“.
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امن ومجتمع

املثنى/الزوراء:
كشـف مدير عـام الرقابـة التجاريـة واملالية يف 
وزارة التجارة، محمد حنون، خالل زيارة تفقدية 
إىل املثنـى، متابعة ارتفاع األسـعار يف املحافظة، 

مشريا اىل جملة اجراءات لخفضها.
وأفاد بيان لدائرة الرقابة التجارية واملالية، تلقت 
«الزوراء» نسـخة منه: ان «الزيارة التي شـملت 
مواقـع الخزين االسـرتاتيجي للحنطة وسـايلو 
السـماوة واملطحنـة الحكومية ومخازن السـلة 
الغذائية، جـاءت ضمن خطة التدقيـق واملتابعة 
آلليات عمـل الدوائر التجاريـة باملحافظة وبيان 
مواقف خطـط التجهيز ملفردات السـلة الغذائية 
ومـادة الطحـني املجهـزة للمواطنـني ومعرفـة 
اسـباب االرتفاع الذي حصـل بمناطق املحافظة 

مقارنه باملحافظات القريبة».
واشـار اىل «ان لقاًء جمع املديـر العام مع مدراء 
فـروع الرشكات املعنية بالبطاقـة التموينية اكد 
خالله اهمية اسـتنفار كل الجهود لتجهيز كامل 
مواد السلة الغذائية عىل عموم مناطق املحافظة 
التـي وصلت نسـبة التجهيـز فيها اىل مسـتوى 
متقـدم جـدا، فضـال عـن التأكيد عـىل رضورة 

اسـتكمال تجهيـز حصـة املواطنـني مـن مادة 
الطحني».

ولفـت حنـون، بحسـب البيـان، اىل توجيه وزير 
التجـارة «بمتابعـة الوضع الغذائـي يف محافظة 
املثنى ومعالجة كل املالحظات التي يتم تشخيصها 
من قبل الفرق الرقابية كذلك بذل قصارى الجهود 

السـتكمال عمليـات التجهيـز لجميـع مفردات 
السلة الغذائية»، مشريا اىل «جملة من االجراءات 
االداريـة التـي سـيتم اتخاذها ملعالجة مشـكلة 
ارتفاع اسـعار الطحني يف املثنى اهمها االستمرار 
بعمليات التجهيز لجميع مفردات السلة الغذائية 
وضـخ كميات مـن الطحـني للمخابـز واالفران 

واملحـال التجاريـة، فضـال عـن متابعـة خطط 
التسويق بجميع املحافظات».

وزار مديـر عام دائـرة الرقابـة التجارية واملالية 
عـددا مـن املحـال التجاريـة يف اسـواق مدينـة 
السـماوة والتقى تجار الجملة واملفرد لبيع املواد 
الغذائية واسـتمع اىل مالحظاتهم بشأن االسباب 
الحقيقية الرتفاع االسعار وامكانية مساهمتهم 
يف انخفـاض االسـعار مـن خـالل التعـاون مع 
الوزارة برفد السـوق بكميات مـن املواد الغذائية 
وعـدم اسـتغالل املرحلة لفرض اسـعار اضافية 

ترهق كاهل املواطنني.
وشـدد عىل أن «ظاهرة ارتفاع االسعار وخاصة 
ملـادة الطحـني ستشـهد انفراجـا واضحـا بعد 
انخفـاض املـواد التـي لهـا عالقـة باألعـالف، 
باإلضافـة إىل خطـط التجهيـز املسـتمرة ضمن 
البطاقـة التموينيـة واملعالجـات التـي اتخذتها 
الـوزارة بضـخ كميـات مـن الطحني لألسـواق 
املحليـة ملعالجـة طلبـات املواطنـني املسـتمرة 
لنوعية الطحني املحـيل املجهز من الوزارة والذي 
يشـهد إقباال بسيب نوعيته الجيدة التي تضاهي 

املستورد».

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، 
امس السـبت، تخصيص ١٠٠٠ قطعة 
ارض لبنـاء مدارس عليها، فيما اشـار 
تمكنـت  الهندسـية  املـالكات  ان  اىل 
خالل السـنتني املاضيتني من بناء ٩١٠ 
مدرسـة بمختلف السـعات الدراسـية 

واعادة الروح لـ٢٦٣٤ بناية.
ورد  بيـان  يف  الرتبيـة  وزارة  وذكـرت 
لــ «الـزوراء»: أن «وزيـر الرتبية، عيل 
حميـد الدليمـي، أكـد ان تطوير قطاع 

التعليـم يعد أحـد أهم أهـداف التنمية 
املسـتدامة»، مبينـاً ان «توفـري البيئـة 
التعليميـة املناسـبة للتالميـذ والطالب 
تمثل إحدى األدوات الرئيسـية لتحقيق 

هذا الهدف» .
رئيـس  «دولـة  ان  الدليمـي  وأضـاف 
الـوزراء، مصطفى الكاظمـي، كان له 
الـدور الرئيـس يف دعـم قطـاع التعليم 
وملف االبنية املدرسـية، حيث استمدت 
وزارة الرتبية نشـاطها مـن هذا الدعم 
ومضـت بخطـى حثيثة السـتكمال ما 

بدأته مـن عملية تطوير وتغيري جذرية 
وشـاملة يف أطر ومسارات التعليم وفق 
فلسـفة تربويـة حديثـة، قائـًال: نحن 
نطالـع بفخر تلـك املنجـزات الرتبوية 
التي انبثقت عن رؤية وتطلعات الدولة 
يف ترسـيخ حقبـة جديدة مـن التطور 
واالزدهـار يف قطاع التعليـم، صاحبها 
عمـٌل كبـري وتخطيط واسـرتاتيجيات 
تعليميـة  ملنظومـة  تحقيقـاً  فاعلـة، 
تنافسية، توظف اإلمكانات لبناء أجيال 

مواطنة».

مالكاتنـا  اسـتطاعت  «لقـد  وتابـع: 
الهندسية خالل السنتني املاضيتني من 
بنـاء ٩١٠ مدرسـة بمختلف السـعات 
الدراسـية واعادة الروح لـ٢٦٣٤ بناية 
مدرسـية لتظهرها بحلٍة جديدة بعد ان 
ملسـتها يد االعمـار، فضالً عـن ادخال 
٥١ مدرسـة اىل الخدمـة كانـت ضمن 
املشاريع املتوقفة (مرشوع رقم واحد) 
وتخصيـص ١٠٠٠ قطعة ارض سـيتم 
بناء مدارس عليها ضمن إطار التعاون 

بني الحكومتني العراقية والصينية «.

وختـم الدليمي حديثه باإلشـارة إىل ان 
التخصيصات  الخطـط وقلـة  «غيـاب 
املاليـة طـوال عقود مـن الزمن ارضت 
باملؤسسـة الرتبوية ونتج عنها ظاهرة 
ازدواجيـة الدوام الـذي تعمـل الوزارة 
جاهدة ألنهـاء هذا امللـف وتوفري بيئة 
تعليمية جديـدة ألبنائنا االعزاء سـعيا 
منها نحو بناء جيل متمكن من مهارات 
العـرص ومعتـز بهويتـه الوطنية، عىل 
الرغم من شـد الصعوبـات والتحديات 

التي تواجهها يف هذا املجال».

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الكهرباء، امس السبت، إجراءاتها 
لحل مشكلة التجاوزات عىل الطاقة، فيما أكدت 
امليض بمـرشوع الجبايـة اإللكرتونيـة وتدعيم 

شبكات التوزيع لفك االختناقات.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الكهربـاء، أحمد 
مـوىس، يف ترصيح صحفـي: إن «الوزارة تعتزم 
امليض يف مرشوع الجباية اإللكرتونية الذي يسعى 
إىل نصب العدادات الذكية ملنع املتجاوزين، ودعم 
قطاع التوزيع، وإشعار املواطنني بكلفة الطاقة 
الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء وهو ما 

من شأنه أن يمنع التجاوزات».
وأضاف موىس أن «مرشوع الجباية اإللكرتونية 
سـيقدم جملة من املعالجات مـن قبيل تحويل 
مشـرتكني  اىل  النظاميـني  غـري  املشـرتكني 
مسـتهلكني نظاميـني بفضل العـدادات الذكية 
سـواء للمواطنـني أو عـىل املحولـة الواحدة أو 
املغذيات، وسيسعى إىل مراقبة األحمال ومراقبة 
املوظفـني الذيـن يتالعبـون بمقـدرات الجباية 

ومعدالت االستهالك».
ولفـت إىل أن «الـوزارة ماضيـة أيضـاً يف نصب 
املحطـات املتنقلـة والثابتـة وتدعيـم شـبكات 
التوزيـع وتغيري سـعات املحوالت مـن أجل فك 
االختناقـات وتقديـم سـاعات تجهيـز كهرباء 

معقولة للمواطنني».
وبشأن موافقة مجلس الوزراء عىل طلب وزارة 
الكهربـاء بتكليـف وزارة النفـط بالتعاقـد مع 
رشكة ميسـان للطاقـة املحدودة لتوفـري الغاز 
ملحطـة املحافظة االسـتثمارية، قال موىس: إن 
«محطة ميسان من املحطات االستثمارية التي 
عملـت عليهـا رشكة ربـان السـفينة والتي تم 
إنجازها، ومن جملة التعاقدات ضمن السقوف 
الزمنية مـع وزارة الكهرباء يفـرتض أن تدخل 

حيـز الخدمة ضمـن اسـتعدادات الصيف، لكن 
لألسـف حتى اآلن امدادات الوقـود غري جاهزة 

لهذه املحطة».
وتابـع: «وعليـه قدمـت الرشكة عرضـاً يقيض 
بإنشـاء خط أنبوب يصـل إلمـدادات الوقود إىل 
املحطـة، وكان مـن املفرتض أن تنجـزه وزارة 
النفط لكنها انشـغلت بأمور كبرية، لذلك كلفت 
الرشكة بإنجـاز خط أنبوب ناقـل لصالح هذه 

املحطة كي يتسنى تشغيلها ودخولها العمل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت عمليـات بغـداد اعتقال عصابـة تتاجر 
باألعضـاء البرشيـة، فيما ضبطـت ٢١ مخالفاً 

لرشوط اإلقامة.
وذكر بيان للعمليات تلقته «الزوراء»: أنه «لتعزيز 
االمن واالستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد 
وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، 
تمكنت قوة من لواء (١٥) العامل بإمرة الفرقة 
االوىل رشطـة اتحاديـة باالشـرتاك مـع مفرزة 
مـن مكتب مكافحة االتجـار بالبرش/ الرصافة 

ومفرزة من اسـتخبارات الكرادة بالتنسيق مع 
قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من القاء 
القبض عىل عصابة للمتاجرة باألعضاء البرشية 

مكونة من (٩) اشخاص بينهم (٥) نساء».
وأضاف البيـان أن «ذلك جاء بعـد كمني محكم 
نصب لهم ويف الجرم املشـهود يف داخل مساج يف 

منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد».
وأشـار اىل أن «قـوة من اللواء اعاله باالشـرتاك 
مع مفـرزة من (اسـتخبارات الكرادة، شـؤون 
االقامـة، االمـن السـياحي) تمكنت مـن تنفيذ 

واجب بحـث وتحـر، تمكنت خاللـه من ضبط 
(٧) اشخاص مخالفني لرشوط وضوابط دائرة 

االقامة والجنسية يف منطقة البتاويني».
وتابـع البيـان أن «قوة مـن اللـواء (٤٤) فرقة 
املشـاة (١١) تمكنـت من ضبط (١٤) شـخصاً 
مخالفـني لـرشوط وضوابـط دائـرة االقامـة 
والجنسية ايضاً ضمن منطقة الوقف يف سيطرة 
الجرس يف جانب الرصافة، وتمت احالة املتهمني 
اىل الجهـات ذات االختصـاص لينالـوا جزاءهم 

وفق القانون العادل».
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االنبار/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس السبت، بالقبض 
عىل احد املتورطني باستهداف مقر حزب 

«تقدم» يف محافظة األنبار.
وقال املصدر إن «قوة أمنية اعتقلت احد 
االشـخاص املتورطني باسـتهداف مقر 
تقـدم يف هيت بمحافظة االنبار اول يوم 

امس».

وأضاف املصدر أن «عملية االعتقال تمت 
من خالل متابعة كامريات املراقبة».

واشار اىل أن «التحقيق مع املتهم مستمر 
ملعرفة الجهات التي تقف ورائه».

وتعرض مقر تابع لحزب تقدم، بزعامة 
رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
يف محافظـة االنبـار غربي البـالد، ليلة 

الجمعة، اىل هجوم برمانة يدوية.

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الصناعة واملعادن، امس السـبت، اسـتعدادها التام لتجهيـز كل العالمات 
املروريـة وفق التوقيتـات الزمنية املحددة، مبينة عدم وجود تنسـيق مع مديرية املرور 
العامة بشـأن تصنيع أرقام السيارات. وقال إعالم وزارة الصناعة: إن «معمل العالمات 
املروريـة التابـع اىل الرشكة العامـة للصناعـات الفوالذية هو املعمل الوحيـد يف العراق 
الـذي يختـص يف تصميم وتصنيـع وتجهيز العالمـات املرورية واالرشـادية والعالمات 
الدعائيـة واملطبوعات وامللصقات بأنواعها والعاكسـات األرضيـة وأرقام األزقة والدور 
اىل جانـب تصنيـع العالمـات الكهربائية الدوارة التـي تتميز بالدقة والجودة وبحسـب 
املواصفات العاملية»، مؤكداً أن «املعمل لديه االمكانية واالسـتعداد لتجهيز دوائر الدولة 
بمختلـف العالمات وبكافة االنواع واالحجام وحسـب الكميـات املطلوبة ويف التوقيتات 
الزمنية املحددة».وأشـار إىل أن «هنالك تعاوناً مستمراً مع أمانة بغداد لتأهيل العالمات 
االرشـادية للطـرق الرسيعة وتصنيع عالمـات داللة جديدة وحسـب الطلب، إضافة اىل 
التعاون مع رشكات وزارة الصناعة الشقيقة ودوائر الدولة األخرى يف تصميم وتصنيع 
لوحات الداللة بمختلف القياسات»، مؤكداً: «ال يوجد أي عمل مع مديرية املرور العامة 

يف تصنيع اللوحات الخاصة بأرقام السيارات».

بغداد/الزوراء:
عزا نقيـب املعلمـني عباس السـوداني، 
امـس السـبت، ظاهـرة االعتـداء عـىل 
املعلمـني اىل لجـوء املعلم للعشـرية ألخذ 
حقـه دون اللجـوء للقضـاء، مؤكـدا ان 
رئيس مجلـس القضاء األعـىل، القايض 
فائـق زيدان، وجه القضاة باتخاذ اقىص 
العقوبـات بحـق املعتديـن وفـق قانون 

حماية املعلم.
وقـال السـوداني يف ترصيح صحفي: ان 
”نقابة املعلمني بذلت جهودا كبرية ألجل 
إقـرار قانـون حماية املعلم، وقـد اقر يف 
الدورة السـابقة وصـودق عليه من قبل 
رئيـس الجمهوريـة والقانـون يتضمن 
مواد عقابية شديدة بني السجن والغرامة 

املالية تضمن حقوق املعلم“.
وأضاف انه ”لألسف املعلم ذاته لم يفعل 
القانـون يف حالة االعتـداء عليه ويفضل 
اللجوء لعشريته بدال من الذهاب للقضاء، 
ممـا أدى اىل اسـتفحال الظاهـرة، حيث 
ان اغلـب االعتـداءات تحسـم بالرتايض، 

وبالتايل يضيع حق املعلم“.
وأوضـح السـوداني ان “ نقابة املعلمني 
التقت قبل أيام برئيـس مجلس القضاء 
األعىل، القايض فائـق زيدان، حيث وجه 
األخـري جميـع القضـاة باتخـاذ اقىص 
العقوبـات بحـق املعتديـن وفـق قانون 
حمايـة املعلم مـع التأكيد عـىل الجهات 
التنفيذيـة تنفيـذ مذكـرات القبض عىل 

وجه الرسعة “ .

بغداد/الزوراء:
قّررت وزارة االتصاالت، امس السبت، شمول مناطق جديدة يف جانب الرصافة بخدمات 

الكابل الضوئي.
وقـال مدير العالقات واإلعالم يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية بالوزارة، ناطق 
أحمـد إبراهيم، يف بيان اطلعت عليـه «الزوراء»: إن ”الوزارة تعمـل عىل تعميم خدمات 
الكابل الضوئي ضمن املناطق التي ما زلت غري مشمولة بخدماته، إذ تم شمول محالت 
جديـدة يف جانب الرصافـة (٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٣، ٥٠٣، ٣٠٩، ٣١١، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٤، ٥١٠، 

.(” ٥٠٨
وأشـار إبراهيم إىل ”توجـه الرشكة إلعادة تهيئة البنى التحتيـة لدائرة اتصاالت نينوى، 
وإكمال مرشوع الكابل الضوئي ضمن قضاء سـنجار الذي توقف بسـبب األوضاع التي 

مرت بها املحافظة خالل األعوام املاضية».
وأوضح أن ”الرشكة تركز عىل إدخال مرشوع الكابل الضوئي إىل الخدمة ضمن املناطق 

التي أنجز فيها لتوفري خدمات اتصاالتية متطورة“. 

@çÓËvn€@‚bn€a@bÁÜaá»néa@Â‹»m@Ú«b‰ó€a
Úœb◊@paäbÓè€a@‚b”äcÎ@ÚÌäÎãæa@pbfl˝»€a

@pbiÏ‘»€a@Ûó”c@àb¶bi@ÈuÏÌ@ıbõ‘€a
µ‡‹»æa@Û‹«@ÂÌán»æa@’¢

@¿@ÒáÌáu@’†b‰fl@fiÏ9@Zp¸bóm¸a
ÔˆÏõ€a@›ibÿ€a@pbflá£@Úœbñã€a

@“aáËnébi@µ†äÏnæa@áyc@Û‹«@ùj‘€a
äbj„˛a@¿@C‚á‘mD@lçy@ã‘fl

Úflb”�a@¬Îãì€@�b–€b¨@21@¡jöÎ@ÚÌãìj€a@ıbõ«˛bi@ãubnm@Úibó«@fib‘n«a

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية عن ايقاف ٣ حاالت ابتزاز 
الكرتوني و ٤ حاالت عنف ارسي يف محافظتني.

وذكـرت الداخلية يف بيـان:» ان مفارز الرشطة 
املجتمعية تمكنت بعمليات منفصلة، من إيقاف 
حالتـي ابتـزاز الكرتونـي يف األنبـار، وحالـة يف 
كركـوك لفتيات تعرضن للتهديد بنرش صورهن 
الشـخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي من 
قبل أشـخاص، ما لم يدفعن لهم مبالغ مالية أو 

يرضخن لرغباتهم الدنيئة».
واضافـت:» ان ذات املفـارز تمكنـت من إيقاف 
(٣) حـاالت عنـف أرسي ضـد فتيـات يف االنبار 
ايضا، وحالة عنف ارسي ضد امرأة يف كركوك».

وأشـارت اىل:» ان الرشطـة املجتمعيـة اتخـذت 
اإلجـراءات الالزمة بحق املجرمـني واملخالفني، 
كما قدمت الدعـم النفيس واملعنـوي للضحايا، 
فضال عن تأمني حسابات ضحايا االبتزاز وحذف 
محتويـات ابتزازهـن، وحـث ذوي املعنفات اىل 
العنايـة بهن ورعايتهن وحل املشـاكل بالطرق 

والودية والتفاهم بعيدا عن العنف واإلكراه».

بابل/الزوراء:
بحث مدير عام دائرة التحريـات والتنقيبات، عيل 
شلغم، مع مدير دار بابل للثقافة والفنون واالعالم 

النطـالق  الجاريـة  االسـتعدادات  الشـاله،  عـيل 
مهرجان بابل للثقافات والفنـون العاملية بدورته 
التاسـعة واملقـرر اقامته للمدة من السـابع عرش 

اىل السـادس والعرشين من شهر آذار املقبل والذي 
تنظمـه دار بابـل للثقافـة والفنـون واالعالم عىل 

خشبة املرسح البابيل.
وقـال شـلغم، يف بيـان ورد «الـزوراء»: انه «تمت 
مناقشـة عـدد مـن املقرتحـات املتعلقـة بدعـوة 
املهرجـان لعدد من اهم أسـماء الثقافـة العربية 
والعامليـة، ليكون حضورهم للعـراق عامال مهما 
من عوامـل اعادة املكانة الثقافيـة للعراق الجديد 

عامليا وعىل اسس صحيحة وغري دعائية». 
ومن جانبه، أكد الشاله: ان «وزير الثقافة متعاون 
مـع الجميـع عـىل اقامـة املهرجانـات الثقافيـة 
وبمشاركة دوائر الوزارة يف املهرجان ومنها الهيئة 
العامـة لآلثـار والـرتاث ودائرة السـينما واملرسح 
والفرقة السـمفونية العراقيـة، وغريها من دوائر 
الوزارة واستحداث جائزة ألبرز فعاليات املهرجان 
الذي يشرتك فيها مثقفي العراق والعرب والعالم.

صالح الدين/الزوراء:
أعلـن قائد عمليات صالح الدين، اللواء الركن عبد املحسـن حاتم، إعادة ٩٥ 

عائلة نازحة من منطقة الصد يف جبال مكحول امس السبت.
وقال اللواء الركن حاتم يف ترصيح صحفي: إنه «تمت إعادة العوائل النازحة 
مـن منطقة الصد يف جبال مكحول والبالغ عددها ٩٥ عائلة صباح امس اىل 

قراهم التي نزحوا منها بعد تأجيل العملية العسكرية املقررة».
وأضاف أن «النزوح لتلك العوائل كانت بسـبب العمليات العسكرية ملالحقة 

عنارص داعش اإلرهابية يف تلك القرى «.
وعن العمليات االستباقية، ذكر قائد عمليات صالح الدين: أنه «تم قتل اثنني 
مـن اإلرهابيني يف وادي اللبن بمنطقة حمرين القريبة من سـد نهر العظيم 

واالستيالء عىل زوارق عدد اثنني وأسلحتهم وتدمري ثالث مضافات «.

ذي قار/الزوراء:
كشـف مصـدر امني يف ذي قار عـن انتحار فتاة شـنقاً داخـل منزلها يف 
قضـاء الرفاعي شـمايل املحافظة، ومـرصع طفل بلغـم اريض وانفجار 
قذيفـة هاون غرب النارصيـة .وذكر املصدر:» ان األجهـزة األمنية تلقت 
بالغاً بانتحار فتاة « طالبة مدرسة « يف الـسادسة عرشة من العمر داخل 
منزلهـا يف قضاء الرفاعـي .واضاف املصـدر:» ان الفتاة انتحرت بشـنق 
نفسها بواسـطة حبل دون معرفة االسباب، وان الرشطة نقلت الجثة اىل 
دائرة الطب العديل يف النارصية وفتحت تحقيقاً يف الحادث «.واعلن مصدر 
امني يف ذي قار عن مرصع طفل يف العارشة من عمره نتيجة انفجار لغم 
اريض من مخلفات الحروب السـابقة يف باديـة النارصية، فيما انفجر ت 

قذيفة هاون يف احد قرى قضاء البطحاء غرب مدينة النارصية.

@åaçnia@p¸by@S@“b‘Ìg
@—‰«@p¸by@T@Î@Ô„Î6ÿ€a
µnƒœb´@¿@ãéc

@ÚÓæb»€a@ÊÏ‰–€aÎ@pbœb‘r‹€@›ibi@ÊbuãËfl@÷˝�„¸@ÚÌäbu@paÜaá»néa

@Úyåb„@Ú‹ˆb«@95@ÒÜb«g@ZÂÌá€a@Å˝ñ
fiÏzÿfl@fibju@¿@áó€a@Ú‘�‰fl@Âfl

@Ôöäc@·Ã‹i@›–†@ ãóflÎ@Òbnœ@äbzn„a
äb”@à@¿@ÊÎbÁ@Ú–Ìâ”@äbv–„aÎ

No: 7666   Sun   20     Feb    2022العدد:   7666    األحـد   20   شباط     2022

جمهورية العراق                                             العدد: ٤٢٧/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                       التاريخ : ٢٠٢٢/٢/١٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / محمد خريي عبود
م/ تبليغ

قامـِت املدعية (فردوس ناجي رزاق) الدعـوى الرشعية املرقمة اعاله والتي 
تطلـب فيها الحكم بنفقة مسـتمرة لالوالد (سـمر وجالل وعـيل) وبالنظر 
ملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائـم بالتبليـغ لـذا تقـرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني يوميتـني بالحضور امـام هذه املحكمـة صباح يوم 
املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                    القايض
                           حسن وايل حسني

فقدان
فقَد مني الوصل املرقم (٤٣٣٨١٤) 
يف ٢٠٢٠/١٢/٢٠ والصـادر من 
بلدية النجف بإسم (يارس حسن 
نـارص) فعـىل مـن يعثـر عليـه 

تسليمه اىل جهة االصدار.



بغداد/ الزوراء:
كشف عضو مجلس مكافحة الفساد 
السابق، سـعيد ياسني، امس السبت، 
عن وجود 10 مليارات دوالر من أموال 
العراق املنهوبة يف بريطانيا، مشريا اىل 
أن الدول تتهرب يف تلبية املتطلبات ألنَّ 
هذه األموال تم دمجها يف االقتصاديات 

الوطنية.
وقـال ياسـني يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”أمـام العـراق إجـراءات قانونية 
يجـب أن يتخذهـا بصـدد مالحقتـه 
أمواله املنهوبة، وبحسب تقرير هيئة 
النزاهة الذي أوضـح أنَّ هناك ملفات 
باسـرتداد األمـوال تمـت تهيئتها من 
أجـل املطالبـة، ولكـن نحتـاج داخل 
العراق إىل إجراءات قانونية وقضائية 

تتعلق بجودة األحكام“.
ولفـت إىل ”الحاجـة ملعرفـة عناوين 
وسـكن ومحل إقامة املطلوبني داخل 
وخارج العراق، كما نحتاج إىل تطابق 
املفاهيم القانونية بـني العراق ودول 
واملدانـني  واملتهمـني  لألمـوال  املـالذ 
واملطلوبني، ونحتاج كذلك إىل استثمار 

ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  (اتفاقيـة 
الفسـاد) مع دول األطراف باإلضافة 
ملكافحـة  العربيـة  (االتفاقيـة  إىل 
الفساد) من خالل عقد اتفاقية إطار 
دول وعقـد اتفاقيـات ثنائية مع دول 
املالذ مـن أجل وضع آلية لالسـرتداد، 
ألن هنـاك جرائـم مجرّمـة يف العراق 
ونفـس الجريمة غـري مجرّمة يف دول 

املالذ“.
وأوضـح أنَّ ”الـدول تتهـرب يف تلبية 

املتطلبـات ألنَّ هذه األموال تم دمجها 
يف االقتصاديـات الوطنيـة، مـا يعني 
أنه يف حـال تجميد وحجز واسـرتداد 
هـذه األمـوال إىل العـراق سـتؤثر يف 
اقتصاديات تلك الدول، مما يتطلب من 
العراق يف حال حجز وتجميد واملوافقة 
عىل اسـرتداد هذه األمـوال من الدول 
أن يكـون هناك جـدول زمني، واألهم 
تسـجيل هذه األمـوال باسـم العراق 
وبعدهـا تأتي مرحلة عوائد الفسـاد، 

وهـذا أمر مهم إذا كانـت هذه األموال 
تعمل ولها عوائد يف تلك الدول“.

ولفـت ياسـني إىل أنـه ”يف الفعاليات 
االقتصاديـة لهذه األموال هناك عوائد 
يجب أن تكون ضمن عملية االسرتداد، 
حيـث لدينا أصل املبلـغ وعائدات هذا 

املبلغ املرسوق“.
وأوضح أنـه ”بغض النظر عن الدول، 
فقـد تـم ذكر بعضهـا عرضـاً ومنها 
بريطانيـا التي يشـتبه بوجود عرشة 
مليـارات دوالر من األمـوال العراقية 
املنهوبة كعقارات، ونفسها موجودة 
يف األردن ولبنـان، ويف األخـرية يوجـد 
انهيـار اقتصادي واألمـوال التي يراد 

اسرتدادها متأثرة“.
بمجـال  والناشـط  الخبـري  وأكـد 
مكافحة الفسـاد ”حاجـة العراق إىل 
تعاون دويل، بمعنـى تبادل املعلومات 
القانونية وتبـادل املجرمني، ونحتاج 
قبل االسـرتداد إىل تدابـري وقائية عىل 
حركة األموال وسد الثغرات القانونية 
يف العراق، ومنها ترشيع قانون العقود 
واملناقصات واملشرتيات الحكومية ال 

أن تكـون تعليمات، باإلضافة إىل عدم 
وضع اسـتثناء ألي مؤسسـة إلجراء 
العقود دون التزام يف املنافسة والدعوة 
املبـارشة لجهـة واحدة وليـس لعدة 
جهـات، أي أن تحـال تلـك العقود إىل 

جهات القطاع الخاص بالتنافس“.
ونـوه ياسـني بــ ”الحاجـة لضبـط 
التحويـالت املالية ألنَّ هناك شـبهات 
بـأنَّ األمـوال املحولـة للخـارج ألجل 
االسترياد ال تعادل كمية السلع املوردة 
للعـراق“، ويوضـح أنه ”حـني تكون 
التحويـالت املالية 45 مليـار دوالر إىل 
الخارج ألجـل االسـترياد فإننا نرصد 
اإليراد السـلعي ال يعادل أكثر من 15 

مليار دوالر“.
وأشار إىل ”رضورة معرفة حملة أسهم 
هـذه الـرشكات التـي يتم االسـترياد 
منها والتي تعمـل داخل العراق، ومن 
هـم املشـاركون؟ وأعضـاء مجلـس 
اإلدارة، هل هم سياسـيون من درجة 
مديـر عـام فما فـوق؟ وهـذه مهمة 
لفتح موضوع الكسـب غري املرشوع 

وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟)“. 

بغداد/ الزوراء:
صالـح  االقتصـادي،  الخبـري  قـال 
إن  الهمـايش، يف ترصيـح صحفـي: 
سـعر  لخفـض  الربملـان  ”دعـوات 
الـرصف هي دعوات سياسـية بعيدة 
عـن املهنيـة والواقعيـة“، مشـرياً إىل 
”إخفاق الحكومـة يف تحقيق التوازن 

االقتصادي بعد رفع سعر الرصف“.
وأضـاف الهمـايش أن ”تغيـري سـعر 
عالقـة  لـه  ليسـت  الـدوالر  رصف 
بالشـارع أو السـوق وإنما له عالقة 
بالسياسـة النقدية التي اتبعها البنك 
املركـزي، وهذه السياسـة تعتمد عىل 
يف  والتجـاري  االقتصـادي  النشـاط 
البلد وعىل حجـم الكتلة النقدية، وما 
زالت الكتلـة النقدية ال تتناسـب مع 
حجـم النشـاط االقتصـادي العراقي 

والتجاري“.
وأوضـح أن ”البنـك املركـزي عندمـا 
اتخذ قـراراً برفع سـعر الرصف كان 
بسبب مشكلة السـيولة النقدية التي 
كان يعاني منهـا البلد وما زال يعاني 
لهذه اللحظة“، مبيناً أنَّ ”إعادة سعر 
مشـكلة  سـُيعيد  لسـابقه  الـرصف 

السيولة“.
وتابـع ”عندما يحدث تغيري يف العملة 
الحكومـة  تتخـذ  العالـم  دول  يف كل 
مجموعـة مـن اإلجـراءات للحفـاظ 
عـىل السـلع األساسـية، وكان مـن 
املفـرتض بالحكومة اتخـاذ إجراءات 
بإعفاء السلع األساسية من الجمارك 

والرضيبـة للحفاظ عىل األسـعار أو 
تقـوم بإصالحـات اقتصادية لبعض 

السلع األساسية“. 
من جهته، كشـف الخبـري القانوني، 
عـيل التميمـي، امـس السـبت، عـن 
الطـرق القانونيـة التـي مـن املمكن 

سلكها لخفض سعر الدوالر مجدداً.
وقـال التميمـي يف ترصيـح صحفي: 
إنـه ”يمكـن لــ ٢٥ نائباً وفـق املادة 
٦١ سـابعا /ب مـن الدسـتور طرح 
موضـوع عام للنقاش واالسـتيضاح 
واسـتضافة الوزيـر املختـص، كمـا 
أن املـادة ٥٨ مـن الدسـتور اجـازت 

عقـد الجلسـة االسـتثنائية بموافقة 
٥٠ نائبـا، وهـذا ليس اسـتجواباً، بل 
اسـتفهاما موافقا للدستور والنظام 

الداخيل للربملان“.
واضـاف: ”األمن االقتصـادي هو من 
أوىل اولويـات حكومة ترصيف األمور 
اليومية، وهو، اي هذا األمن، استثناء 
من مفهوم ترصيف االعمال أو األمور 
اليومية“، مشـرياً إىل انه ”يمكن وفق 
هذا ان يقـرتح محافظ البنك املركزي 
تغيري سعر رصف الدوالر والنزول به، 
ويعرض ذلك عىل الربملان حتى يعطيه 

الرشعية“.

وتابـع: ”عندها إذا حظـي التصويت 
باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء نصف 
العـدد الـكيل زائـد واحد يعتمـد هذا 
التغيـري، حيـث ان تربيـرات ذلك هو 
أثر هـذا الصعود بسـعر الرصف عىل 
الفقراء وشـيوع الجريمـة واالنتحار 

والجرائم البشعة“.
واوضـح: ”كمـا أن الصعـود بسـعر 
الـرصف يخالـف املـواد ٣٠ و٣١ من 
الدستور والتي تلزم الحكومة بتوفري 

الحياة الحرة والعيش الكريم“.
وبـني التميمـي ان الحـل اآلخـر هو 
”بعد هـذا االسـتيضاح يتـم تضمني 

هذا املقرتح بالنزول بسعر الرصف يف 
قانون املوازنـة القادمة والذي تقدمه 
الحكومة املنتخبة وفق تغيريات سعر 

الرصف وهذا يصبح قانونا ملزما“.
”الحالـة  ان  اىل  التميمـي  واشـار 
االقتصادية كان لهـا األثر الكبري عىل 
حياة الفقراء وأدت إىل زيادة الجريمة 
والطـالق واالنتحـار، لـذا  فـإن الحل 
املستعجل هو للمصلحة العامة، حيث 
أن حيـاة النـاس هـي فـوق القانون 

والشعب مصدر السلطات“.
وكان البنك املركـزي العراقي قرر، يف 
19 من كانون األول 2020، رفع سعر 
بيع الدوالر للبنوك ورشكات الرصافة 
إىل 1460 دينـارا، مـن 1182 دينـارا 
للدوالر الواحد، بهدف تعويض تراجع 
اإليـرادات النفطية الناجم عن تدهور 
أسـعار النفط يف وقت صـدرو القرار 
لكـن النفط قفز اليوم اىل أكثر من 90 

% للربميل.
وكانـت الحكومة قد قررت، يف كانون 
مـن  سلسـلة  اتخـاذ   ،2020 األول 
اإلجراءات التقشـفية التـي اعتمدتها 
ملعالجـة أزمتهـا املاليـة لسـد العجز 
الحاصـل يف موازنتهـا، وتنفيذا لبنود 
”الورقـة البيضـاء“ التـي جـاء بهـا 
رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، 
ومن بينها خفض قيمة عملته املحلية 
بواقع 1450 دينارا للدوالر الواحد بعد 
ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينار 

للدوالر.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امس السـبت، ان متوسـط 
صـادرات العراق من النفط الخـام ألمريكا بلغت ٢٢٥ ألـف برميل باليوم 

خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه «الزوراء»: ان «متوسـط االستريادات 
األمريكيـة من النفط الخام خالل األسـبوع املايض مـن عرشة دول بلغت 
٥٫٣٠٠ ماليني برميـل يوميا منخفضة بمقدار ٦١٠ الف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ ٥٫٩١٠ ماليني برميل يوميا».
واضافـت ان «العراق جاء خامسـا كأكـرب مصدر للنفط الخـام ألمريكا، 
حيـث بلغت هذه الصادرات بمعدل ٢٢٥ ألف برميل يوميا خالل األسـبوع 
املايض، منخفضا عن األسـبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات 

فيه ٢٢٦ ألف برميل يوميا».
واشـارت اىل ان «اكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كنـدا بمعدل بلغ ٣٫٣٤٢ مليـون برميل يوميا، تلتها املكسـيك 
باملرتبـة الثانية بمعدل ٥١٠ ألف برميل يوميا، تلتها كولومبيا ثالثا بمعدل 
٣٢٤ الـف برميل يوميا، ومن ثم السـعودية رابعا بمعـدل ٢٥٠ الف برميل 

يوميا ثم الربازيل سادسا بمعدل ٢٠٥ الف برميل يوميا».
ووفقـا لإلدارة فـإن «كمية االسـتريادات األمريكية من النفـط الخام من  
نيجرييـا التي جاءت سـابعا بلغـت بمعـدل ١٨٢ ألف برميـل يوميا تلتها 
اإلكوادور ثامنا بمعدل ٩٨ ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت روسـيا تاسعا 
بمعـدل ٩٣ ألف برميل يوميا، واخريا جاءت ترينيـداد وتوباغو بمعدل ٧١ 

ألف برميل يوميا».
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بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الصناعة، امس السـبت، 
أنَّ 2021 كان أسـوأ األعوام بالنسـبة 
بسـبب  الوطنـي  املنتـج  لحمايـة 
التطبيـق الضعيف للقوانـني املتعلقة 
بهذا الجانـب، فيما نوَّهت بتوقف 35 
مصنعاً حتـى اآلن نظـراً ألنَّ تأهيلها 
يعد عملية غـري مربحة لتقادمها مع 

عدم وجود رغبة باستثمارها.
وقال مدير الدائـرة الفنية يف الوزارة، 
يف  املدنـي،  مهـدي  إدريـس  نـارص 
ترصيـح صحفـي: ”الـوزارة نفـذت 
خطة قصرية املدى شـملت تأهيل 22 
مصنعاً، وأخرى متوسطة لتأهيل 20 
مصنعـاً مـن املؤمـل أن تنتهي خالل 
العـام الحايل، إىل جانب إعادة نشـاط 

املصانع السرتاتيجية مستقبالً».
 286 تمتلـك  ”الـوزارة  أنَّ  وأوضـح 
مصنعاً أغلبها منجزة منذ ثمانينيات 
القـرن املـايض ومـا قبلهـا، وتعاني 
تقادم أبنيتها واندثارها، وحتى املواد 
االحتياطية التي تدخل يف عملها توقف 

تصنيعها يف الدول».
وبنّي املدني أنَّ ”عملية تأهيل املصانع 
القديمة أصبحت غري مربحة، وبالتايل 
لجـأ مسـتثمرون إىل إنشـاء مصانع 

بالقرب منها بخطوط إنتاجية جديدة 
للوصول إىل إنتاجيـة عالية ومربحة، 
فيمـا تولـت الـوزارة إعـادة الـروح 
لبعض املعامل التـي كانت بحاجة إىل 

أموال بسيطة».
ولفـت إىل أنَّ ”عدد املصانـع املتوقفة 
35 مصنعـاً، بعضهـا ال توجد جدوى 
اقتصاديـة منها بالتشـغيل مع عدم 
إقبال املستثمرين عليها، ويستحسن 
أخـرى  مصانـع  وإنشـاء  إهمالهـا 

بالقرب منها واإلعـالن عنها كفرص 
استثمارية».

وأوضـح املدنـي أن ”الـوزارة تعانـي 
التضخم يف املالكات العاملة، إىل جانب 
عمـل عـدد مـن املصانع بنسـبة 50 
باملئـة من الطاقـة اإلنتاجية بسـبب 
عـدم وجود حماية للمنتج املحيل، ألنَّ 
تطبيق أغلـب القوانـني ضعيف جداً، 
وقـد أصبـح العـام 2021 أسـوأ عام 

لحماية املنتج الوطني“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة اإلحصـاء الرتكية ان العراقيني جاؤوا باملرتبة 
الثانية كأكثر الشعوب رشاء للعقارات يف تركيا خالل شهر 
كانـون الثاني املايض. وقالت الهيئة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان ”مبيعات املنـازل يف تركيا لألجانب ارتفعت 
بنسـبة 56.5 ٪ يف كانـون الثانـي املـايض 2022 مقارنة 
بالشـهر نفسه من العام السـابق وأصبحت 4 آالف و186 
منزًال، حصلت اسطنبول عىل أعىل حصة بواقع الف و771 
مـن مبيعـات املنازل لالجانـب، وجاءت انطاليـا يف املرتبة 
الثانية بمبيعات  914 منزًال، ثم انقرة بواقع  269 منزال“. 

واضافت ان ”مبيعات املنازل لألجانب لشهر كانون الثاني 
من عام 2022 انخفضت عن شـهر كانـون األول من عام 
2021 بنسـبة 46.61 باملئـة“. واشـارت إىل ان ”االيرانيني 
تصدروا باقي الدول يف األكثر رشاء للعقارات يف تركيا خالل 
كانـون الثانـي وبعدد 761 منزال ”، وجـاء العراق باملرتبة 
الثانية حيث اشرتوا 513 منزالً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد 
بـ 479 منزال، واملانيا رابعا بعدد 204 منزال، وكازخستان 
خامسـا وبعدد 132 منزال“. ويتصدر العراقيون يف قائمة 
رشاء املنـازل يف تركيـا منـذ العـام 2015، إال أنـه تراجع 

للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» بشكل طفيف يف األسواق املحلية، 

امس السبت.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر 
بيع ٣٨٦ الف دينار، و سـعر الرشاء ٣٨٢ الفاً، فيما سـجلت اسعار البيع يوم 

الخميس املايض ٣٨٥ الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند ٣٥٦ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٥٢ ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٥ الف دينار و٣٩٥ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٥٥ الفاً و٣٦٥ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشف النائب عن البرصة، عيل شداد الفارس، امس السبت، عن خطة عمل 
برملانية سـتقوم بهـا اللجان الربملانية الرقابية ملراقبة سـجالت الرشكات 
النفطيـة العاملة يف البرصة ضمن عقـود جوالت الرتاخيص النفطية فيما 
يخـص نسـبة تشـغيل العمالـة املحلية واالجنبيـة وفقـا لقوانني جوالت 

الرتاخيص النفطية.
وقـال الفارس يف حوار إذاعي تابعته «الزوراء»: ان ”لجان النفط والطاقة 
والعمل والشـؤون االجتماعيـة تقوم بالطلب من وزارة العمل والشـؤون 
االجتماعيـة بمتابعـة سـجالت الـرشكات النفطيـة العاملـة يف البـرصة 
واملحافظـات املنتجة للنفـط وإلزامها بتطبيق بتدقيق سـجالت العاملني 

للعمالة املحلية واألجنبية».
وأضـا، ان ”القوانـني واالنظمـة والتعليمـات ضمـن جـوالت الرتاخيص 
النفطيـة تلزم الرشكات االسـتثمارية بتشـغيل ٨٠٪ مـن العمالة املحلية 
و٢٠ ٪ للعمالـة االجنبيـة»، مؤكدا «العمـل عىل إلزام الـرشكات النفطية 
االسـتثمارية بتلك النسـبة وإيجـاد فرص للعمل للباحثـني عن العمل من 

العمالة املحلية».
وأشـار الفـارس اىل ان ”هنـاك مرشوعـا سـيتم العمل بـه وتفعيله وهو 
مرشوع بناء القدرات وإنشاء اكاديمية التدريب والتطوير لتطوير وتدريب 
قدرات الشباب الباحثني عن العمل وتسويقهم بطريقة احرتافية اىل العمل 
بالـرشكات النفطية واسـتبدال العمالـة االجنبية وتهيئة البديل املناسـب 

حسب االختصاصات املطلوبة“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري النفطي، صالح املوسـوي، امس السـبت، عـن األرباح التي 
يجنيها إقليم كردسـتان العراق من بيع النفط، مشـريا اىل أنها تقدر بـ٢٠ 

مليار دوالر سنويا.
وقال املوسـوي يف حوار اطلعت عليه «الـزوراء»: إن ”تداعيات القرار عىل 
اإلقليـم وعـىل النظام السـيايس خطـرية، ويقلل من حـدة التوجه إلقامة 

األقاليم“.
وأضاف، أن ”اإلقليم استفاد مما قيمته ٢٠ مليار دوالر سنوياً ببيع النفط 

إىل دول الجوار من دون تسديد اإليرادات إىل الحكومة االتحادية“.
وأشار املوسـوي اىل ان ”ما يسـمى بتطوير الحقول النفطية جاء بمبالغ 
كبرية تصل إحداها إىل ما نسـبته ٨٠ ٪ من العائدات، التي تذهب إىل تركيا 

و١٩ ٪ لإلقليم، فيما ترسل ١ ٪ إىل الحكومة االتحادية“. 

بغداد/ الزوراء:
تعتزم وزارة العمل والشؤون االجتماعية توسعة مظلة الشمول للمتقدمني 
إلنشـاء مشـاريعهم الخاصة، فيما تسـتعد إلطـالق وجبـات جديدة من 

القروض امليرسة خالل األشهر املقبلة.
وقاَل معـاون مدير عـام دائرة العمـل والتدريب املهني بالـوزارة، عباس 
فاضل، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة تسعى إىل تعزيز رصيد 
صنـدوق اإلقراض لشـمول عـدد أكرب من املتقدمني إلنشـاء مشـاريعهم 
من خالل االهتمام باملشـاريع الصغرية كونها مرتكزاً أساسـياً يف ازدهار 

اقتصاد البالد».
وأضاف فاضل أن ”الوزارة أعدت آلية لالفادة من مبالغ األقساط السنوية 
املسـرتجعة للقروض مـن خالل إعـادة توزيعهـا بني املسـجلني بقاعدة 
بياناتها الخاصـة بالعاطلني وعددهم تجاوز املليـون و٧٠٠ ألف“، مؤكداً 
”مساعي الوزارة لخلق فرص عمل للعاطلني وبحسب التخصيصات املعدة 

لذلك».
وأوضح أن ”االنطالقة الحقيقية للوزارة ستكون بمجال الحد من البطالة 
مـن خالل متابعـة القروض التـي تم إقراضهـا للمسـتفيدين“، موضحاً 
أن ”الـوزارة تسـعى إىل تنظيـم قطـاع العمل مـن خالل تسـجيل جميع 
املشاريع التي أسست عرب صندوق اإلقراض يف الضمان االجتماعي وهيئة 

الرضائب».
وأشار فاضل إىل أن ”جميع املشاريع التي أسست من قبل صندوق اإلقراض 
كان لها تأثري حقيقي يف سوق العمل، ما يتطلب توعية الباحثني عن فرصة 

عمل بأهمية القروض املمنوحة واالفادة منها بصورة صحيحة“.
كاشفاً عن ”عزم الوزارة إطالق وجبات جديدة من القروض خالل األشهر 

املقبلة، أسوة بـ ٢٥ وجبة للقروض كانت قد أطلقتها سابقاً“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعة، امس السـبت، أسـباب ارتفاع أسـعار الخضار 
املحليـة، فيما حددت ثالثة عوامل رئيسـة لتنشـيط القطـاع الزراعي 

والوصول لألمن الغذائي.
وقـال مستشـار الـوزارة، مهـدي القيـيس، يف ترصيـح صحفـي: إن 
«االنتـاج املحيل من الخـرضاوات يكفي لتغطية االحتيـاج، لذلك نحن 
ملتزمون بالروزنامة الزراعية، وليست لدينا أي مشكلة بهذا املنع عىل 

اإلطالق».
وأضاف أن «العامل الرئيس الرتفاع أسـعار الخضار هو بسبب ارتفاع 
سعر رصف الدوالر، حيث إن املحاصيل الزراعية بصورة عامة وغريها 
مـن املـواد مرتبطـة باالسـتريادات مثـل السـماد والبـذور و املبيدات 
الحرشيـة ، فكل هـذه العوامل ارتبطت بارتفاع سـعر الرصف وأثرت 

عىل سعر املنتج املحيل».
وأشـار إىل أن «العـراق يحتـاج إىل ثالثة إجـراءات أساسـية، األول هو 
السـيطرة عىل الداخـل ومنع اإلغـراق السـلعي، واإلجـراء الثاني هو 
الحاجـة للتصنيـع الزراعي الذي يرتقـي باملنتجـات الزراعية املحلية، 
والثالـث تخفيـف الكلف، وهذا يحتـاج إىل تدخل الدولـة لتقليل الكلف 

للمواد الداخلة التي تسمى بمدخالت اإلنتاج الزراعي».
مؤكداً أن «جميع هذه العوامل كفيلة بديمومة نشاط القطاع الزراعي 

وتوسعته بالطريقة التي تحقق لنا أمناً غذائياً».

@¿@b–Ó–†@b«b–mäa@›vèÌ@kÁâ€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@äbÓ‹fl@20@áÓ–nèm@ÊbnéÜã◊@Z7jÇ
¡–‰€a@…Ói@Âfl@bÌÏ‰é@ä¸ÎÜ

@fiÏ‡ì€a@Ú‹ƒfl@…ÓéÏm@‚çn»m@›‡»€a
ÒãèÓæa@üÎã‘€bi

@ b�‘€a@¡Óì‰n€@ÚèÓˆä@›flaÏ«@3
@ÔˆaâÃ€a@Âflˇ€@fiÏñÏ€aÎ@Ô«aäç€a

@Ú€b‡«@›ÓÃìm@Új”aãæ@ÚÓibÓ„@Ú�Ç
Òãój€a@¿@ÚÓ�–‰€a@pb◊ãì€a

?†Ï€a@wn‰æa@ÚÌbº@¿@cÏé˛a@Êb◊@2021@ZÚ«b‰ó€a

bÓ◊ãm@¿@fiåb‰‡‹€@�ıaãí@ãr◊˛a@fiÎá€a@Ú‡ˆb‘i@�bÓ„bq@÷aã»€a



بغداد /حسني الشمري 
وصلت بعثة منتخبات  اللجنة الباراملبية 
الوطنيـة العراقيـة وذلك للمشـاركة يف 
بطولة غرب اسيا الثالثة التي ستنطلق 
منافسـاتها اليوم االحد وتسـتمر حتى 

مملكـة  يف  املقبـل  االسـبوع  مطلـع  
البحرين. 

وقـال االمـني العـام للجنـة الباراملبية 
وكالة، الدكتور احمـد العاني:  غادرتنا 
امـس منتخباتنـا يف اللجنـة الباراملبية 

غمـار  يف  لدخـول  العراقيـة  الوطنيـة 
منافسـات بطولـة غـرب اسـيا الثالثة 
فعاليـات  سـت  يف  فرقنـا  وستشـارك 
القـوى  والعـاب  االثقـال  وهـي رفـع 
وتنس الطالة وكـرة الهدف للمكفوفني 
والبوتشـيا والريشة الطائرة، وستكون 
املـايل للجنـة  بعثتنـا برئاسـة االمـني 
عبيـد عنيد الغزي الـذي كان قد وصول 
يـوم امـس االول الجمعـة اىل العاصمة 
البحرينية املنامـة برفقة رئيس اللجنة 
الدكتـور عقيـل حميـد وعضـو املكتب 
التنفيـذي للجنـة مجيل عـودة لغرض 
حضـور انتخابـات املكتـب التنفيـذي 
لغرب اسيا، وسريشح االخ مجيل عودة 
اىل منصب االمني املايل للمرة الثانية عىل 
التـوايل، متمنني لـه املوفقيـة يف تجديد 
توليـه منصـب االمـني املايل وهـو  يعد 

انجازا اداريا للجنة الباراملبية اضافة اىل 
انجازاتها يف املالعب العربية واالسـيوية 

والدولية .
وانهى الدكتور العانـي حديثه بالقول: 
كلنا امل وامنيات وطموحات كبرية يف ان 
تكون منتخباتنا فرس الرهان يف حصد 
اوسـمة مختلفة واعتالء املركز االول يف 
البطولـة السـيما وان منتخباتنا كانت 
قد اسـتعدت عرب الدخول يف معسكرات 
تدريبية داخلية نتيجـة الضائقة املالية 
التي تمر بهـا اللجنة إال ان هذا ال يمنع 
مـن بذل اقىص الجهود من اجل تحقيق 
افضـل االنجـازات التـي تليـق باللجنة 
الباراملبيـة التـي عرفت بعكـس الوحه 
املرشق عن الرياضة يف العراق برغم من 
كل الصعوبـات التي يمر بهـا بلدنا ويف 

مقدمتها االزمة املالية .
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بغداد/ متابعة الزوراء
قدم حسن أحمد، مدرب الكرخ، امس السبت، استقالته من تدريب الفريق عىل خلفية الخسارة 
أمام النفط (١-٢)، ضمن الجولة الـ٢٢ من الدوري املمتاز.وقال مصدر مقرب من إدارة الكرخ 
«املدرب حسـن أحمد قدم استقالته إلدارة النادي عقب انتهاء املباراة التي جمعت فريقه أمام 
الكـرخ، وانتهـت ملصلحة الضيـوف (٢-١) يف الدقائـق األخرية».وأضـاف «اإلدارة بصدد فتح 
االتصـاالت مع بعض املدربني لقيادة الفريق يف الجـوالت املقبلة أبرزهم قحطان جثري، وقيص 
منري، إىل جانب مدرب سوري لم يتم الكشف عن اسمه».ويعاني الكرخ هذا املوسم من تراجع 

نتائجه ووصوله  ملنطقة الخطر بحكم تواجده يف الرتتيب الـ١٧ بـ١٨ نقطة.

ãºcÎ@ã–ñc

µèœb‰æa@åãic@ÊÜä˛aÎ@bÓ€a6écÎ@xäb©a@¿6´@Û‹«@á‡n»‰é@ZáÓj«

بغداد/ الزوراء
نظمـت جماهـرُي الرشطـة، صباح 
امـس السـبت، وقفـًة احتجاجيـًة 
أمام بوابِة وزارة الشباب والرياضة، 
مطالبًة وزيري الشـباب والداخلية، 
عدنـان درجـال وعثمـان الغانمي، 
بـاإلرساع يف حل قضيـِة ملعب نادي 
الرشطـة الـذي أصبـح حلـَم هـذه 

الجماهري.
مـن جانبـه، وعـَد وزيـر الشـباب 
والرياضة، عدنـان درجال، جماهرَي 
نـادي الرشطـة خرياً يف قضيـِة بناء 
امللعب، وقـاَل درجـال التقيُت وزير 
يـوم  الغانمـي  عثمـان  الداخليـة 
الخميـس املايض، وتناقشـنا يف أمِر 
امللعـب، وبـإذن الله سـنصل اىل حٍل 

خالل هذا األسبوع.
وأكـَد وزيـر الشـباب والرياضة إن 
الغانمي حريٌص جـداً يف قضيِة بناء 
امللعـب، وملسـتُ هذا الـيشء بعد أن 
تكلمـت معـه يف املوضـوع مبيناً إن 
املوافقـات األولّيـة مـن قبـل وزيـر 
الداخلية موجـودٌة.. نعم كان هناك 
تلكٌؤ يف بناء امللعب يف السـابِق لكننا 

سنجد حالً للقضية قريباً. 
عىل صعيٍد متصـٍل، قدمت جماهرُي 
اىل  وتقديرهـا  شـكرها  الرشطـة 
وزيـر الشـباب والرياضـة عدنـان 
درجال ملوقفه واستماعه ملطالبهم، 
آملني منـه اإلرساع يف إيجاِد الحلول 
الناجعـة، وبناء ملعبنا يف املسـتقبل 

القريب.

الزوراء/ د. محمد الوزني
خـرس فريـق نـادي البشـمركة للكـرة 
الطائرة امـس االول الجمعة امام نادي 
اشـواط  بثالثـة  البحرينـي  كليـب  دار 
مـن دون رد يف اوىل مباريـات البطولـة 
العربية االربعني لالنديـة ابطال الدوري 
املقامة حاليا يف تونس، وانتهت اشـواط 
املباراة التي اقيمـت يف قاعة رادس عىل 
التـوايل : 26/28 ، 18/25 و 21/25.. 
كان بإمـكان كتيبة البشـمركة بقيادة 
د. صـالح كانبي تحقيـق نتيجة افضل 
اللحـاق  يف  الالعبـون  نجـح  عندمـا 
بالنقـاط بعـد  بمنافسـيهم والتعـادل 
ان كانـوا متأخرين بفـارق ثالث نقاط 
إال ان عـدم اسـتثمار االرسـال وضعف 
حائط الصد والتغطية حالت دون املسك 

بزمام املبادرة والفوز بالشوط الذي ُيعد 
ضمانة كبرية لتحقيق نتيجة افضل .

ويف حديـث هاتفي خاص لجريدتنا  مع 
د . صالح كانبي مدرب الفريق، قال: ان 
سبب خسارة الشـوط االول من املباراة 
قلبـت موازيـن النتيجـة واثـرت كثـريا 
عـىل أداء العبينـا الذين تباين مسـتوى 
عطائهـم حتـى خـالل الشـوط الواحد 

السيما يف مهارتي الصد واالرسال .
ومـن الجديـر باالشـارة ان الفريـق قد 
تعاقـد خالل هـذه البطولة مـع العبني 
محرتفني احدهما من تونس واآلخر من 

ايران .
وسـيلعب الفريق مباراتـه الثانية اليوم 
االحـد امـام نـادي الشـعلة اليمنـي يف 

الساعة السابعة مساًء .

@·ƒ‰m@Ú†ãì€a@Üb„@7Ábª
k»‹æa@ıb‰j€@ÚÓubvnya@Ú–”Î
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بغداد/ الزوراء
َوَصَف املدرُب املسـاعد  للُمنتخب األوملبّي 
املجموعـَة الثانيـة التـي سـيلعب فيهـا 
العراق بنهائياِت كأس آسـيا املُقبلة تحت 
(23 عاماً) يف أوزبكسـتان بشهر حزيران 
املقبـل، بأنهـا  متوازنـٌة، ُمعتـرباً عـدم 
مواجهة منتخبـات رشق القارِة عىل إنها 
فرصٌة سانحٌة للتنافِس عىل خطف إحدى 
بطاقتي التأهل للدور الالحِق للمنافسات.

وقاَل املدرُب املسـاعد للمنتخـب األوملبي، 
عباس عبيد إن عدم اللعِب أمام منتخباِت 
دول رشق القـارة، مثـل كوريـا والصـني 
وفيتنـام وتايلنـد، أمـٌر يف غايـِة األهمية، 
كونها منتخبات تعتمُد عىل الرسعة، وهو 
يف اعتباراتها يشٌء جيٌد، كوننا سـنخوُض 
غماَر منافسات املجموعة أمام منتخباٍت 

مقاربٍة لنا يف املستوى الفني.
وأضـاَف لدينا ثقٌة كبريٌة بتحقيِق األفضل 
يف النهائياِت املقبلة بعد الجرعاِت التدريبّية 
الطويلـِة والتجارب التي توالت طيلة املدة 
السـابقة، ولكن ال يخفى عىل الجميِع أن 
املنتخب األردني هو بطُل غرب آسـيا التي 
أقيمت يف السعودية قبل أشهر، وهو فريٌق 
ممتاٌز جدا، ويمتلـك العبني جيدين، وهو 

بال شك سيكون من الفرِق الطامحة بقوٍة 
للتأهِل للدور الثاني.

وأوضـَح:ان منتخب أسـرتاليا يمثل قارًة 
وحده، ومـن املؤكـد أن مسـتواه متطوٌر 
جداً، ومؤسـس بطريقٍة احرتافيٍة عالية، 
وسـيكون مـن املنافسـني عـىل صـدارة 

املجموعة.
وزاَد أمـا املنتخـُب الكويتي فهـو بالحِس 
النوعـي، وليـس الرقمي، أقُل مـن الفرق 

األخرى كفاءًة يف املجموعة.
وواصـَل يف الفـرتِة املقبلـة ال توجـد لدينا 
 ، FIFA DAY تجمعـاٌت باسـتثناِء أيـام 
وسـيكون تجمعنـا األخـري يف دبـي حيث 
البطولـة الودّية يف الثلث األخري من شـهر 
آذار املقبـل، وهي فرصٌة لتكـون الربوفَة 

األخرية للمنتخب.
واختتَم املدرب املساعد للمنتخب األوملبي، 
عبـاس عبيـد، حديثـه بالقول سيشـكُل 
العبونـا مـن املحرتفـني خـارج العـراق 
العمـوَد الفقـري للمنتخـِب، ويف تصوري 
الشـخيص أن يشـكلوا الفـارَق الكبـري يف 
حقيقيـة  وإضافـة  املنتخـب،  تشـكيلِة 
لخطوِط الفريـق وبعض املراكز املؤثرة يف 
املرحلـة الالحقة، مع االعتماِد عىل العبينا 

املوزعـني بني فرق الـدوري املمتاز ليكّون 
ذلك توليفًة مهمًة ملنتخبنا تحت سـن 23 

عاماً.

آسـيا  كأس  نهائيـات  قرعـة  أن  يذكـُر 
للمنتخبـاِت االوملبيـة، التـي جـرت أمس 
الخميـس يف العاصمِة املاليزية كواالملبور، 

يف  العراقـّي  األوملبـي  املنتخـَب  أوقعـت 
املجموعـة الثانيـة اىل جانـِب منتخبـات 

أسرتاليا واألردن والكويت.

@Öãÿ€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@¡–‰€aÎ@åbn‡æa@äÎá€a@ÚœbñÏ€@Ô‘mãÌÎ@ÚÓq˝ri@ÚÓ„aÏÌá€a@‚çËÌ@Új‹�€a
µœáËi@—v‰€a@åÎbvnÌ@ıbiãËÿ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلـب الطلبـة عـىل الديوانيـة بنتيجة 
(0-3)، مساء امس السبت، عىل ملعب 
الشـعب الـدويل، ضمن الجولـة 22 من 

الدوري العراقي املمتاز.
وسـجل ثالثيـة الطلبـة كل مـن وكاع 
رمضان يف الدقيقة (17)، وإدريسـيا يف 
الدقيقـة (35)، ومحمد زامل بالدقيقة 

.(39)
وبهـذا االنتصار الثمني اسـتعاد الطلبة 
 43 الرتتيـب مؤقتـا برصيـد  وصافـة 
نقطة، فيما ظل الديوانية باملركز الـ18 

برصيد 16 نقطة.
وحسـم أبنـاء املـدرب السـوري، أنس 
مخلوف، املباراة منذ شوطها األول بعد 
أن تسـيد أصحاب األرض عىل مجريات 

اللقاء.
وكاع  اإليقـاف  مـن  العائـد  وتمكـن 
رمضان من افتتاح التسـجيل بطريقة 
جميلة، ثم سجل إدريسا الهدف الثاني 

بعد توغله يف عمق الدفاع.
واقتنص زامل الهدف الثالث قبل نهاية 
الشـوط األول بــ6 دقائـق، ليواصـل 
الطلبة قدراته التهديفية يف زيارة شباك 

املنافسني بعد ثالثية النجف.
ورغم محاوالت عبيدة كاظم وعماد عبد 
الحسـن لتقليص الفارق للديوانية، إال 
أن أصحـاب األرض نجحوا يف املحافظة 

عىل النتيجة.
وأعلن مـدرب الديوانية حمـزة هادي، 
اعتذاره عن تكملة مشواره مع الفريق، 
لغياب األجواء املناسـبة لالستمرار مع 

الفريق يف الفرتة املقبلة.
انتـزع فريـق النفـط فـوزا قاتـال من 
مسـتضيفه الكرخ، بعد تغلبه (2-1)، 
امـس السـبت، يف ملعب الراحـل أحمد 

رايض بالعاصمة بغداد.
وافتتـح عمر عبـد الرحمن التسـجيل 
ألصحـاب األرض يف الدقيقـة 37، إال أن 
العـب النفط عيل رحيم أدرك التعادل يف 

الدقيقة 40.
وأضـاف أحمد عبد الـرزاق هدف الفوز 
عمـر  مـن   88 الدقيقـة  يف  للضيـوف 

اللقاء.
ورغـم التغيريات العديـدة التي أجراها 
مـدرب الكرخ حسـن أحمد يف الشـوط 

الثانـي القتناص الفوز الغائب منذ عدة 
مباريـات، إال أن عبـد الـرزاق املنتقـل 
حديثا لتشـكيلة النفـط اقتنص هدف 
التفـوق الثمـني يف الرمـق األخـري من 

املباراة.
وحقـق املدرب باسـم قاسـم انتصاره 
الثانـي تواليـا، يف مرحلـة اإليـاب مـن 

الدوري املحيل.
بهـذا االنتصار، رفع النفـط رصيده إىل 
33 نقطة يف املركز السـابع، بينما بقي 
الكـرخ يف الرتتيـب الــ17 برصيـد 18 

نقطة.
جديـدة  لخسـارة  النجـف  وتعـرض 
يف الـدوري املمتـاز، وهـذه املـرة أمـام 
امـس   ،(0-2) الكهربـاء  مسـتضيفه 

السبت، عىل ملعب التاجي.
وافتتح عبـد الله عبد األمري التسـجيل 
وأضـاف   ،50 الدقيقـة  يف  للكهربـاء، 
الغاني ماموني شـافيو الهدف الثاني، 

يف الدقيقة 89.
ورغم سـوء األحـوال الجوية واشـتداد 
أن  إال  بغـداد،  العاصمـة  يف  الريـاح 
جماهري النجف اسـتمرت يف مسـاندة 
فريقها، الذي فشل يف تصحيح مساره، 
وتعويـض خسـارته يف الجولة املاضية 

أمام الطلبة 3-1.
وتعـرض تالميـذ املدرب حيـدر عبودي 
للخسارة الثامنة، هذا املوسم، والثانية 

تواليا يف مرحلة اإلياب.
يف املقابـل، واصـل الكهربـاء عروضـه 

القويـة، وتمكن من خطـف الفوز بعد 
تعادله السلبي يف الجولة املاضية، أمام 

الرشطة املتصدر.
وفشـل فريـق سـامراء يف تحقيق أول 
انتصار بالـدوري املمتاز، بعدما اكتفى 
بالتعـادل (1-1) مـع ضيفه الصناعة، 
مساء امس السـبت، يف ملعبه بحضور 

15 ألف متفرج.
تقـدم الصناعـة عـرب عـيل جمعـة يف 
الدقيقـة 65، وتعادل لسـامراء سـيف 

جبري يف الدقيقة 79.
ولـم يتمكن سـامراء من انتـزاع الفوز 
األول، ليسـتمر يف مسلسل اإلخفاقات، 
رغم تغيري الجهاز التدريبي واالستعانة 

باملدرب الشاب سامر سعيد.

وما زال شبح الهبوط إىل دوري الدرجة 
األوىل، يطارد أبناء امللوية.

يف املقابـل، تمكن الصناعة من كسـب 
نقطـة ثمينـة خـارج الديـار، يف ظـل 
األسـلوب التكتيكي الحذر الـذي اتبعه 

مدربه صادق حنون.
بهذا التعادل، أصبح رصيد الصناعة 25 
نقطة يف املركز 11، بينما بقي سـامراء 

يف قاع الرتتيب بـ6 نقاط (تعادالت).
وتعـادل فريـق نـادي زاخـو وضيفـه 
فريـق امليناء وانتهت بالتعادل السـلبي 
0-0، وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده 
34 باملركـز السـادس، كمـا  للنقطـة 
رفع امليناء رصيـده للنقطة 14 باملركز 

التاسع عرش.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل  جليل صبيح اكد اكتسـابه 
الشـفاء من االزمة الصحية التي عانى منها يف 
االيام املاضية، خالص دعواتنا لزميلنا بالشفاء 
التام وان يمن عليـه الرحمن بالصحة والعافية 

التامتني.
 *******************

مراسل برنامج (كووول) الذي يبث من عىل شاشة 
قناة (الغدير) الفضائية الزميل مصطفى معد، 
احتفـل بعيـد ميالده قبـل ايام قليلـة، خالص 
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلن االتحاد العراقي لرفع االثقال عن اتفاقه مع مدرب بيالرويس لقيادة املنتخب 
اتفق  االتحاد  إن  االتحاد:  رئيس  مزعل،  كاظم  محمد  وقال  االثقال.  لرفع  الوطني 
الوطني واالرشاف عىل  لتدريب منتخبنا  اينكا  البيالرويس هنجر  املدرب  رسميا مع 
باقي الفئات. مبيناً أن االتحاد انهى اجراءات تأشرية دخول املدرب للعراق وسيصل 
اىل بغداد االسبوع املقبل التمام اجراءات التعاقد معه رسمياً.واشار اىل: ان املنتخب 
العراقي للرجال والنساء لرفع االثقال دخال معسكرهما التدريبي يف بغداد بإرشاف 
بينما  للرجال،  زيدان  وحيدر  يرس  وعمار  جواد  ومحمد  كاظم  الكريم  عبد  املدربني 
يقود املنتخب النسوي املدرب عباس أحمد، بانتظار وصول املدرب البالرويس. وبني: 
ان الهدف من التعاقد مع املدرب البيالرويس واقامة املعسكر هو لالستعداد ملنافسات 
دورة التضامن االسالمية املقررة انطالقها يف قونيا الرتكية شهر اب املقبل بمشاركة 

واسعة لدول العالم االسالمية وكذلك لبناء جيل يكون رافداً للمنتخب الوطني.
الخامسة  النسخة  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  من   2022 نسخة  منافسات  وتقام 
ضمن هذه األلعاب، خالل الفرتة من 9 اىل 18 اب 2022 يف قونية الرتكية تحت إرشاف 
االتحاد الريايض أللعاب التضامن اإلسالم، ويعد تنظيم هذه األلعاب املرة األوىل التي 

سُتنظم فيها اللجنة األوملبية الوطنية الرتكية حدثا رياضيا من هذا النوع.

بغداد/ ميثم الخفاجي
للكيوكو  الوطني  منتخبنا  يستعد 
العالم  بطولة  يف  للمشاركة  شنكاي 
التي ستقام يف إسبانيا شهر حزيران، 
ايران  يف  األوسط  الرشق  وبطولة 
الوقت  يف  الحايل،  العام  من  آذار  شهر 
من  اللعبة  اتحاد  فيه  يعاني  الذي 
انعدام التخصيص املايل واستمرار قلة 
عن  املسؤولة  الجهات  قبل  من  الدعم 

الرياضة. 
وقال بطل املنتخب الوطني مصطفى 
» اتحاد اللعبة أقام معسكراً  وهيب إنَّ
استعداداً  كربالء  محافظة  يف  تدريبياً 
سيتم  التي  املحلية  البطوالت  النطالق 
الوطني  املنتخب  اختيار  أساسها  عىل 
الخارجية  االستحقاقات  يف  املشارك 

املقبلة».
يعاني  اتحاده   « أنَّ وهيب  وأضاف 

التخصيص  وانعدام  الدعم  قلة  من 
 12 املايل للسنة الثالثة عىل التوايل مع 
يهدد  ما  وهذا  آخر،  رياضيَّاً  اتحاداً 
نشاطات االتحاد املحلية والخارجية»، 
» العبي املنتخب يواصلون  إىل أنَّ الفتاً 
استعداداتهم اليومية من دون معرفة 

بإمكانية مشاركتهم من عدمها «.
طالب  اللعبة  اتحاد  ان»  وهيب  وتابع 
واقامة  املنتخب  بدعم  وتكراراً  مراراً 
املعسكرات ولكن دون جدوى»، مشريا 
اىل ان « املنتخب الوطني يستحق الدعم 
تم  التي  الطيبة  النتائج  بعد  السيما 
احرازها يف اخر بطوالت، منها بطولة 

العالم التي اقيمت مؤخراً يف بولندا».
جائزة  عىل  حصل  قد  وهيب  وكان 
عىل  لسنتني  قاضية  رضبة  ارسع 
يف   2018  ، البنان  يف   2017 التوايل 

تونس .
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برر ماسـيمليانو أليجري املدير الفني ليوفنتوس، الظهور 
الضعيـف لدوسـان فالهوفيتـش مهاجـم الفريـق، خالل 
مباراتهـم أمـام تورينو، التـي انتهت بالتعـادل (1-1)، يف 
الجولة 26 من الدوري اإليطايل.وقال أليجري يف ترصيحاته 
بعد املباراة لشـبكة DAZN ”لم يكن األمر سـهال، ولم نكن 
متألقـني مقارنة بتورينو لكننا لعبنا مباراة جيدة“.وتابع: 
”مـن املفارقات أننا اسـتقبلنا هدفا يف أفضـل لحظاتنا، يف 
الشـوط األول سنحت لنا 3 فرص للتسجيل، عكس الشوط 
الثانـي الذي (افتقدنا فيه خطورتنـا)“. وأضاف: ”لم نكن 

جيديـن يف الشـوط الثانـي، لكني 
أعتقد أنه أمر طبيعي، أود أن أقول 
إن الالعبني قدموا مباراة جيدة من 

حيث االلتزام والحدة، وحاولوا الفوز 
حتـى النهاية، لـذا فهي نقطة تسـمح 

لنا بزيـادة اإليجابيـات“. وأردف أليجري: 
”إصابة ديباال؟ لسـت قلقا عىل اإلطالق. هذه 

طبيعـة اللعبـة. ومن سـيكون تحـت ترصفنا 
وجاهز ويتمتع بلياقة بدنية سـيلعب يوم الثالثاء 

ضـد فياريـال ثم نسـتعد بعدهـا ملواجهـة إمبويل“.
وعـن غياب تأثري فالهوفيتش أمـام تورينو علق مدرب 

يوفنتـوس ”لقـد عانى ألنه جيد جدا، لكـن عليه أن يتعلم 
الكثري“. وأردف: ”الليلة كان عليه أن يسحب بريمري مدافع 
تورينـو ألطـراف امللعـب وال يعطيـه أي تفـوق، ألنه قوي 
للغاية يف الكرات املبارشة وأقل قوة عندما تسحبه بعيدا عن 

مواقعـه“.وزاد: ”دعونا ال ننىس أنه جـاء من فريق يقدم 
موسـما جيدا لكنه يلعب مباراة كل أسبوع، من الطبيعي 
أن يتطـور، وعليه ذلك“. واسـتطرد: ”عليك أن تعتاد عىل 

ضغـط املباريـات املتتاليـة، وإال فلن تتمكـن بدنيا من 
لعب مباراة كل ثالثة أيام“. وحول سباق عدة فرق عىل 
املربع الذهبي، قال: ”هناك التسـيو عاد ومن ثم يعتمد 

األمر عىل ما سـيفعله فيورنتينـا بمبارياته املقبلة، روما 
يف الخلف لكن ما يـزال هناك 12 مباراة. دعونا نركز عىل 

فياريال حاليا“.

تغنى األملانـي يورجن كلوب مدرب ليفربول، باملرصي 
محمد صالح نجم الريدز.

وعـاد صـالح إىل الليفـر بعـد مشـاركته يف كأس األمم 
األفريقيـة، وبات عـىل بعد هدف واحد مـن الوصول إىل 
الهـدف رقم 150 مـع ليفربول بكافة املسـابقات، بعد 

تسجيله هدفا يف شباك إنرت بدوري األبطال.
وقال كلـوب يف املؤتمر الصحفـي: ”أتواجد هنا منذ 7 
سـنوات فقـط، وهذا الفريـق هو أحد أفضـل الفرق.. 
ولعـب صالح دوًرا كبريًا يف ذلك، كما أن رقمه جنوني. تقول 

150 هدفا، لقد تحدثنا مؤخرًا عن 100“.
وأضـاف: ”عودة صالح هـي أخبار جيدة حًقـا. حصل عىل 
نفس االسـتقبال مثل ساديو ماني ونابي كيتا. لم نعتقد 
أنـه يمكننا أخـرًيا الفـوز باملباريات عندمـا يعود. لقد 

فعلنـا ذلك عندما كان بعيًدا“. وتحـدث كلوب عن نوريتش، 
قائال: ”تعرفون مدى إعجابـي بدانييل فارك، لقد قام بعمل 
رائع ثـم جاء دين سـميث، لقد حقق نجاًحا ألنـه جيد. إنه 
فريـق كـرة قدم جيد حًقـا وال يتوقفـون أبًدا عـن االعتقاد 
بقدرتهـم عىل البقاء بالربيمريليج“. وأشـد كلوب بالربازييل 
روبرتو فريمينو، قائال: ”فريمينو هو فريمينو. إنه شـخص 
ال يصدق. عندما يكون يف حالة مزاجية جيدة، فهو يسـاعد 
الفريق بشـكل كبري. ويمكن أن يكون بوبي يف التشكيلة كل 
يوم بسـبب جودته“. وعما إذا كان الفريق الحايل هو أفضل 
فريق يدربه، فأجاب: ”نحن لسنا هارلم جلوبرتوترز (فريق 
كرة السـلة األمريكي االسـتعرايض)، هناك الكثري من الفرق 
الجيدة التي يجب أن ننافسها. وال نريد أن نخرس النهائيات. 

وأجبت عىل هذا السؤال 5 ماليني مرة“.

أوقفـت وحدة النزاهـة يف االتحاد الـدويل أللعاب القوى 
عداءة سـباقات الرسعة النيجريية بليسينغ أوكاغباري 

10 سـنوات لثبوت تناولها مـواد محظورة وعدم 
التعاون مع التحقيق الذي أجرته سلطات 

الكشف عن املنشطات.
وقـال بيـان صـادر عـن وحـدة 

املحكمـة  ”قـررت  النزاهـة: 
عـداءة  إيقـاف  التأديبيـة 
بليسـينغ  الرسعـة 
 10 ملـدة  اوكاغبـاري 
سنوات“، موضحاً أّنه تّم 
معاقبـة العـداءة لخمس 

سنوات ”لتناول مواد عدة 
محظورة“، وخمس سنوات 

أخـرى ”لرفضها التعاون مع 
تحقيق وحدة النزاهة“.

أمـا رئيس وحـدة النزاهة بريت كلوزيـه فقال: ”نرحب 
بقرار املحكمة التأديبية. عقوبة العرش سـنوات رسـالة 
قويـة ضد جميع املحـاوالت املقصودة للغش عىل 

أعىل مستوى يف الرياضة“.
وكانت أوكاغباري إحدى أبرز العداءات 
املرشـحات إلحـراز سـباق 100 م يف 
ألعاب طوكيـو األوملبيـة الصيفية، 
لكنها أوقفت بصـورة مؤقتة قبل 
خوضهـا الـدور  نصـف النهائي 
معـدل  بسـبب  السـباق  هـذا  يف 
هورمـون النمو إثر فحص حصل 
خـارج املنافسـات وتحديداً يف 19 
بأّنهـا كانت  تموز/يوليـو، علمـاً 
خضعـت لفحـص جـاءت نتيجتـه 
إيجابيـة بمادة ”ايبو“ يف وقت سـابق    

من العام الحايل.

أضاف آرسنال، اسـًما جديًدا، للقائمة املخترصة 
للمهاجمني الذيـن يمكنه من خاللهم تعزيز الخط 

األمامي للفريق، يف نافذة االنتقاالت الصيفية.
ويملك آرسـنال، حالًيـا مهاجمني فقط، هما ألكسـندر 
الكازيـت، وإيـدي نكيتيـاه، علًما بـأن عقديهما ينتهي 

بنهاية املوسم الحايل.
وتم االسـتغناء عـن قائد الفريق السـابق بيـري إيمريك 
أوباميانج ليكمل انتقاله إىل برشـلونة، وحاول آرسـنال 
اسـتبداله باملهاجم الرصبي دوسـان فالهوفيتش، لكن 

األخري اختار يوفنتوس، كخياره التايل.
ووفًقا ملا ذكره موقع ”كالتشيو مريكاتو“، أدرج آرسنال 
مهاجـم إنرت ميـالن الوتـارو مارتينيز كخيـار محتمل، 
لكنه يواجه منافسة من مانشسرت سيتي، بطل الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ويمـر مارتينيـز بحالة واعـدة مع النرياتـزوري بقيادة 
املدرب سـيموني إنزاجـي، حيث سـجل 11 هدًفا يف 22 
مبـاراة بالـدوري اإليطـايل حتـى اآلن هذا املوسـم، مع 

سيطرة إنرت عىل سباق السكوديتو.

الالعب البالغ من العمر 24 عاًما، والذي سـجل 19 هدًفا 
يف جميع املسـابقات مع إنرت املوسـم املايض، لديه عقد 
حتـى العام 2026 مـع رشط جزائي بقيمـة 94 مليون 

جنيه إسرتليني.
ومن األسـماء األخرى التي أبدى آرسـنال اهتمامه بها، 
مهاجـم إيفرتون دومينيك كالفـريت لوين، والعب ريال 

سوسييداد، وألكسندر إيزاك.

ُجـرّدت بريطانيـا مـن ميداليتهـا 
الفضية يف سـباق التتابـع 4 مرات 

100 م يف أوملبيـاد طوكيـو الصيف 
املايض عىل خلفية ثبوت حالة تنّشط 

دجـاي“  ”يس  تشـيجيندو  للعـداء 
أوجـاه، حسـب ما أفـادت محكمة 

التحكيم الرياضية (كاس).
املأخـوذة مـن  العينـات  وكشـفت 
أوجـاه وجـود مادتـني محظورتني 
أوسـتاريان وأس- 23، تستخدمان 
بشـكل عام لزيـادة كتلة العضالت، 
آب/  6 يف  السـباق  انتهـاء  بعـد 

أغسطس املايض.
وأحـرزت إيطاليـا الذهبيـة، فيمـا 
مـن املتوّقع بعـد قـرار املحكمة أن 
تحصل كندا صاحبـة املركز الثالث، 
عىل امليدالية الفضية، فيما ستحرز 

الصني، الرابعة،   الربونزية.

اقرتب نـادي ريـال مدريد من التفـوق عىل باقي 
عمالقة أوروبا، يف سـباق التعاقـد مع النرويجي 
إيرلينـج هاالنـد، مهاجـم بوروسـيا دورتموند.
صاحب الــ21 عاما أثريت الكثري مـن التكهنات 
حول مستقبله مع أسود الفيستيفال عقب نهاية 
املوسـم الحايل، يف ظل إمكانيـة رحيله مقابل 75 

مليون يورو، حسبما ينص العقد املربم بينهما.
من جانبها، كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية 
عـن توقيع هاالند عىل اتفاقيـة تفضيلية، تقيض 
بمنـح الريـال أحقيـة التفـاوض مـع دورتموند 
لضمـه أوال قبل أي ناد آخر.أما شـبكة ”سـكاي 
سـبورت أملانيـا“، فقـد أفـادت بأن ريـال مدريد 
عازم عىل التعاقد مع هاالند واإلبقاء عليه ملوسـم 
آخـر داخل ملعب سـيجنال إيدونـا بارك.ويهدف 
مسـؤولو الريـال لتحصـني هاالند مـن مطامع 
منافسـيه، حيث يسـتهدف ضمه للفريـق بداية 
من موسـم 2023 - 2024، وذلـك يف ظل التعويل 
عىل املهاجم الفرنيس كريم بنزيما.ويرغب النادي 
امللكي يف قطع الطريق عىل غريمه برشلونة، الذي 
يخطط هو اآلخر للظفر بتوقيع الدويل النرويجي 
الصيف املقبل.رغم ذلـك، فإن الوضع االقتصادي 
الراهن للبارسـا يحول دون نجاحـه يف الحصول 

عىل توقيع مهاجم دورتموند هذا العام.

رفض االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“، االستئناف الذي تقدم به مانشسرت 
سيتي ضد إيقاف مدافعه كايل ووكر 3 مباريات يف دوري أبطال أوروبا. وتلقى 

ووكر البطاقة الحمراء بعد ركل أندري سـيلفا، يف الخسـارة أمام اليبزيج يف 
ديسـمرب/كانون األول املـايض يف مرحلـة املجموعات، ليتم اعتبـار الخطأ 
باعتـداء، وبالتايل تم إيقافه 3 مباريات بدًال من مباراة واحدة. وغاب ووكر 
بالفعل عن الفوز أمام سـبورتنج لشبونة بخماسية نظيفة يف ذهاب دور 
الـ16 هذا األسبوع، وسيغيب عن مباراة العودة يف مانشسرت يوم 9 مارس 
املقبل، كما سيغيب عن ذهاب ربع النهائي يف أبريل املقبل. يذكر أن ووكر 

شارك مع مانشسرت سيتي يف 23 مباراة بجميع املسابقات هذا املوسم، 
وسجل خاللها هدفا وحيدا وصنع هدفني، وأتى هدفه الوحيد يف الفوز 

بدوري األبطال أمام كلوب بروج البلجيكي(5 - 1) .
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تغلّب ماينتس عىل ضيفه باير ليفركوزن 
3 - 2 يف الجولـة الثالثـة والعرشيـن من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وتناوب عىل تسجيل أهداف الفائز كل من 
أرون مارتـني (57) وجان بول بويتيوس 

(84) وماركوس إنغفارتسن .(88) 
يف املقابل وّقع كل من باتريك تشيك (35) 

ولوكاس أالريو (74) هديف الخارس.
ورفـع ماينتـس رصيـده إىل 34 نقطـة 
يف املركـز السـابع يف حـني تجّمـد رصيد 
ليفركوزن عند 41 نقطة يف املركز الثالث.

إلتيش يقلب الطاولة عىل رايو فاليكانو
ـ حقـق إلتيش فوزاً مثرياً عىل ضيفه رايو 
فاليكانـو 2 - 1 يف الجولة 25 من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وافتتـح غارسـيا التسـجيل للضيوف يف 
الدقيقـة 52 ثـم أدرك األرجنتيني غويدو 
يف  األرض  ألصحـاب  التعـادل  كارييـو 
إزكويـل  مواطنـه  وبصـم   77 الدقيقـة 
بونيس عىل فوز إلتيش بتسجيله لهدف يف 

الدقيقة 84. 
وحقق إلتـيش انتصاره السـابع يف الليغا 

هذا املوسم. 
ال غالب وال مغلوب يف ديربي تورينو

ـ سـقط يوفنتوس يف فـخ تعادل إيجابي 
مخيب أمـام جاره تورينـو 1-1 يف دربي 
السادسـة  املرحلـة  افتتـاح  يف  املدينـة 
والعرشيـن مـن بطولـة ايطاليـا لكـرة 

القدم.
وكان يوفنتـوس البادئ بالتسـجيل عرب 

قطب دفاعه الدويل الهولندي ماتايس دي 
ليخت (13)، ورّد تورينو عرب قائده الدويل 

أندريا بيلوتي .(62) 
وجـاء التعـادل املخيـب، الثانـي تواليـاً 
يف الـدوري، قبـل رحلـة فريق ”السـيدة 
العجـوز“ إىل إسـبانيا ملواجهة فياريال يف 

ذهاب الدور ثمن النهائي ملسـابقة دوري 
أبطال أوروبا الثالثاء املقبل.

ورفـع يوفنتوس رصيـده إىل 47 نقطة يف 
املركز الرابـع كما رفع تورينو رصيده إىل 

33 نقطة يف املركز العارش.
تعادل ليل وميتز

ـ حسـم التعادل السـلبي نتيجـة مباراة 
ليـل وضيفه ميتـز يف املرحلة الخامسـة 
والعرشين من منافسات الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
وفشل الفريقان يف استغالل كافة الفرص 
التـي أتيحت لهما أمـام املرميني ليحصل 

كل منهما عىل نقطة.
وبهـذه النتيجـة رفع ليل رصيـده إىل 36 

نقطة يف املركز التاسع.
أمـا ميتز فقـد بات رصيـده 21 نقطة يف 

املرتبة الثامنة عرشة.
تعادل بوافيستا مع بنفيكا

ـ قلب بوافيستا، تأخره بهدفني نظيفني، 
أمـام مضيفه بنفيكا إىل تعادل (2-2)  يف 
الجولة الـ23 من الـدوري الربتغايل لكرة 
القدم.تقـدم بنفيـكا بهدفـني نظيفـني 
سـجلهما عـادل تاعرابـت، وأليخانـدرو 
جريمالدو، يف الدقيقتـني (21، 30)، قبل 
أن يسـجل بوافيسـتا هديف التعـادل عن 
طريـق جوسـاتفو سـوايري، وجايـوس 

ماكوتا يف الدقيقتني (74، 80).
ورفع بوافيسـتا، رصيده إىل 22 نقطة يف 
املركـز الـ12، كما رفع بنفيكا رصيده إىل 

51 نقطة يف املركز الثالث.
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أعلنـت بطولـة العالم للفورمـوال 1 أن جائزة الواليـات املتحدة 
الكربى سـتقام عىل حلبة أوسـتن يف تكساس حتى عام 2026، 
عقب التوّصـل إىل اتفاق مع املعنيني عنها لتمديد العقد 5 أعوام 

إضافية.
وعلّـق املديـر التنفيـذي للبطولـة العامليـة اإليطـايل سـتيفانو 
دومينيـكايل، قائالً: ”نحن مـرسورون لالعالن عـن تمديد عقد 

استضافة حلبة األمريكيتني قبل انطالق العام الجديد 2022“.
وأضاف: ”أوّد أن أشـكر املرّوج عىل تفانيه املسـتمر وحماسـه 
للفورمـوال 1 حيث نواصـل معاً زيادة اإلثارة حـول رياضتنا يف 
الواليـات املتحـدة بعد النجـاح الكبري الـذي حققتـه (منصة) 
نتفليكـس وعمـل (قنـاة) إي أس بـي أن والعـام املذهـل الذي 

شهدناه يف 2021“.
وأردف قائال: ”أوسـتن مدينة رائعة، والحلبـة من بني الحلبات 
املفضلـة عند جميع السـائقني، وال يسـعنا االنتظـار للعودة يف 

ترشين األّول/أكتوبر ملزيد من اإلثارة واملتعة“.
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الجزائر/ متابعة الزوراء:
 أثـار ظهـور أول مذيعـة مـحجبـة يف نـرشة 
األخبار الرئيسة بالتلفزيون الرسمي الجزائري 
خالل األيـام القليلة املاضيـة احتفاء كبريا عىل 
مواقع التواصـل االجتماعي ويف بعض منصات 

اإلعالم العربية.
وألول مـرة منـذ نصـف قـرن ظهـرت املذيعة 
املحجبـة نجوى جدي عىل التلفزيون الرسـمي 
إللقاء نرشة األخبار، وبذلك يتم اإلعالن رسـميا 
عـن نهاية الحظر غـري املعلن عـىل الحجاب يف 

التلفزيون الجزائري.
ومنذ االسـتقالل اسـتمر التلفزيـون الجزائري 
يف سياسـة منع ظهور الصحافيـات املحجبات 
عىل مختلف قنواتـه، بالرغم من عدم وجود أّي 
قوانني تنظيمية رصيحـة تنص عىل ذلك، وهو 
األمر الذي عزاه البعض إىل قناعات شـخصية، 
املسـؤولني  ارتجاليـة صـادرة عـن  وقـرارات 
الجزائـري  التلفزيـون  إدارة  عـىل  املتعاقبـني 

وتسيريه منذ االستقالل.
وسـبق أن اتهم نشـطاء جزائريـون التلفزيون 
الجزائري بتعمـد منع املذيعـات املحجبات من 

تقديم نرشات األخبار.
وجاء االتهام بعدما تردد عام ٢٠١٢ أن التلفزيون 
منع إحدى مذيعاته من استئناف عملها بتقديم 
النـرشة اإلخبارية بعد عـودة األخرية من رحلة 

الحج وقرارها بارتداء الحجاب.

وكانـت الصحفيـة نصـرية مزهـود، تعمل يف 
التلفزيـون العمومـي منـذ أكثر مـن عقدين، 
التزمـت بالحجاب بعـد عودتها من الحج، غري 
أنهـا قوبلـت بقـرار منعهـا من تقديـم نرشة 
األخبـار الرئيسـة عند عودتها ملبـارشة عملها 
مـن جديد. وتربعـت نصرية مزهود، لسـنوات 
طويلة، عىل عرش النرشة الرئيسـة للتلفزيون 
الجزائري التي تبث يف الساعة الثامنة بالتوقيت 
املحـيل، كما أنهـا تقدم برنامجا سياسـيا عىل 
شاشـة التلفزيون الرسـمي. لكن مصادر من 
داخـل التلفزيون نفـت أن يكون ملنـع مزهود 
من تقديم األخبار عالقـة بتحّجبها، وأكدت أن 
لألمر عالقـة بخالف مهني عميـق بني املذيعة 
ومسـؤولها املبارش، وتردد أن هـذا املدير منع 
املعنية من تقديم األخبار ألسـبوع قبل سفرها 

إىل البقاع املقدسة.
وكانت نعيمة ماجر، شـقيقة نجـم كرة القدم 
الجزائـري الشـهري رابـح ماجـر، أول مذيعـة 

يطالها املنع بعد ارتدائها الحجاب.
ويف ترصيحـات صحفية سـابقة قالـت نعيمة 
ماجـر،  والتـي تعمـل حاليـا يف قسـم الربامج 
العربيـة بالتلفزيـون، إن التلفزيـون الجزائري 
ينتـج كفاءات رهيبـة ”لكنهـا يف األخري تهجر 
الوطن نحو فضائيات عربية بحثا عن مناخ حّر 
ال يمارس فيـه اإلقصـاء أم التهميش تحت أّي 
مسـّمى وتسـعى نحو فضاء أوسع، فضال عن 

املزايا األخرى التي سـتظفر بها، وهي الشـهرة 
واملال“.

التـي تملكهـا  الكريـم  القـرآن  وتبقـى قنـاة 
الحكومـة، هي القنـاة الرسـمية الوحيدة التي 

تسمح ملذيعاتها بالظهور بالحجاب.
يذكر أن صحيفة الـرشوق الجزائرية نقلت عن 
مصدر من داخل التلفزيون الجزائري الرسـمي 
أن نجوى جـدي بالفعل أول صحافية مـحجبة 
تقـوم بتقديم نرشة أخبار رئيسـة. وأضاف أنه 
منـذ الحراك تـم السـماح للمحجبـات بتقديم 
الربامـج. وقـال الكاتـب املعـروف بدفاعه عن 

اإلخوان يارس الزعاترة:
واسـتغرب متابعـون التناقضـات التي تعرتي 
املشـهد الجزائـري إذ تقود جزائريـات حمالت 
إلكرتونية ضد الحجاب الذي يرغمن عىل لباسه 
قرسيا يف إشـارات إىل تحوالت اجتماعية عميقة 
تقودها تيارات متطرفة. وتحتل النساء يف املجال 
الرمـزي للدولة مكانة محوريـة، فتتمكن هذه 
الدولة من تصدير هوية اجتماعية وثقافية عرب 

السيطرة عىل مالبس النساء.
املجتمـع  الحجـاب يف  الحديـث عـن  ويعـد 
الجزائـري املحافـظ أمـراً شـائعاً. وخلصت 

دراسة إىل أن الحجاب منترش بمعدالت مرتفعة 
ألسـباب اجتماعية وليست دينية، مشريًة إىل 
تراجع اللباس التقليـدي مثل الحايك لصالح 
لباس وفـد عىل الجزائر من املـرشق العربي. 
واملثري، أنه يف ذات الوقت، تواجه املحجبات يف 
الجزائر حظراً غري رسمي من ممارسة بعض 
الوظائف أو العمل يف بعض قطاعات مرتبطة 

بتمثيل البلد أو التعامل مع األجانب.
ويف ينايـر٢٠١٩ سـجلت السـلطات األمنيـة 
لفتيـات  انتحـار  حـاالت   ١٠ الجزائريـة 
باستخدام ”الخمار“ (الحجاب) الذي يرتدينه 
يف عدد من الواليات دون رابط بينهن. واعترب 
معلقون أن انتحارهن رسـالة عن معاناتهن 
بسـبب إجبارهن عىل ارتـداء الحجاب. وقال 
مقدم الربامج أحمد سـمري عىل قناة مكملني 
يف  املتشـددة  التيـارات  وتعتمـد  اإلخوانيـة: 
الجزائر نظرية الصرب االسـرتاتيجي القائمة 
عىل ”مقاومة النفس الطويل“ وذلك من خالل 
تغيريات عميقة يف املجتمع الجزائري. ويلفت 
معلقون عىل مواقـع التواصل االجتماعي إىل 
العودة الناعمة للحجـاب والجلباب كظاهرة 
اجتماعية ودينية، عرب تغلغل بعض التيارات 
الدينية املتشددة كالتيار السلفي، الذي يعترب 
الجلبـاب والحجـاب هو صلـب التدين، وكل 
املنتسـبات للتيـار ملزمـات بارتدائـه مهما 

كانت قناعاتهن السابقة.

يذكـر أن عـدد مـن النشـطاء والناشـطات 
هاشـتاغ  فـرتة  قبـل  أطلقـوا  الجزائريـات 
عـىل  #سـجينات_الحجاب_يف_الجزائر 
تويـرت بهـدف التوعيـة بـاألرضار النفسـية 
واالجتماعية التي ترتتب عـن إجبار الفتيات 
عىل ارتـداء الحجـاب، ما أثار جدالً ونقاشـاً 
واسعني. وتربع الهاشـتاغ عىل قائمة األكثر 
تـداوالً يف الجزائـر، ولفـت مطلقـوه إىل أن 
هدفهـم هـو توعيـة الجزائريـني بمخاطـر 
إجبـار الفتيات عـىل ارتداء الحجاب يف سـن 
مبكر. ولفـت معلقون إىل أنهم ال يناقشـون 
فرضيـة ارتـداء الحجـاب مـن عدمهـا، وال 
يهاجمـون الحجاب بأّي حال مشـددين عىل 
أن هدفهـم هو الدفاع عن حق املرأة وحريتها 
يف التحكم يف جسـمها واتخـاذ قراراتها وهي 
ناضجـة. واعتـربت مغـردات الحجـاب أحَد 
أشـكال التمييز ضد املرأة، واعتربته أخريات 
”قمعـاً“ لحريتهن سـّبب لهـن االضطرابات 
النفسـية. ورددن عبارات مثـل ”الحجاب ال 
يمثلنـا“ و“ال تقتلـوا الطفولـة“، وأرشن إىل 
أن ”اإلجبـار عىل الفضيلـة ال يخلق مجتمعاً 
فاضـًال بل منافقـاً“ مهددين بـأن ”الضغط 
الـذي تتعـرض لـه الفتيـات سـيقودهن إىل 
الثورة واالنفجار الحتمي ذات يوم“. وقوبلت 
الحملة بهيسـترييا كبرية من اإلسـالميني يف 

الجزائر وصلت حد تكفري مطلقاتها.
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كركوك /نينا:
نظمت مؤسسـة مـام االنسـانية دورة تدريبيـة اعالمية لبنـاء وتطوير القـدرات يف مجال 
الصحافة والتواصل االجتماعي (تحت عنوان تطوير مهارات االعالميني) بمشـاركة عدد من 
مسـؤويل اعالم الدوائر الحكومية وبتعاون مع قسم االعالم واالتصال الحكومي يف محافظة 

كركوك واستمرت خمسة ايام.
وجـرى خـالل الدورة تقديم محارضات ومناقشـات ودراسـات تسـهم يف التطويـر وزيادة 
الخربات بما يعزز العالقه بني املواطن وموسسات الدولة ويسهم يف ايصال الرسائل للمتلقني 
وتقويـة الخطاب الرسـمي للدوائر وتوثيق املشـاريع وابرازها وتعزيـز العالقه بني املواطن 
ومؤسسات الدولة الخدمية واظهار الجهود االيجابية املشرتكة التي تتميز بها كركوك بروح 
الفريـق الواحـد. ووزعت يف ختام الدوره الشـهادات التقديرية للمشـاركني يف املركز الثقايف 
يف كركـوك. واشـاد مدير االعالم واالتصال الحكومي بنجاح الورشـة التـي جاءت بدعم من 
محافظ كركـوك وحرص االدارة عىل دعم جهود االعالم وعملهم ، للتواصل والتعاون وتبادل 
الخربات االيجابية بما يخدم الرسالة التي تعتمد ادارة املحافظة ودوائرها تقديمها يف خدمة 

جميع املواطنني .

كراتيش/ أسوشييتد برس:
أردى لصـان يسـتقالن دراجة ناريـة منتجـاً تلفزيونياً 
قتيالً، عندما حاول صدم دراجتهما بسيارته ملنع عملية 
سـطو يف شـارع بكراتيش، أكرب مدن باكسـتان، حسب 
ما أفـادت الرشطة. قـال ضابط الرشطة نـارص افتاب 
للصحفيـني إن الصحفي التلفزيوني أطهـر متني، الذي 
يعمل مع محطة «سـماء» اإلخباريـة التلفزيونية، كان 
يف طريقـه إىل منزلـه بعد أن أوصل أطفاله إىل املدرسـة، 
عندمـا شـاهد رجلني يخطفـان شـيًئا من أحـد املارة.
عمد متني إىل صـدم دراجة اللصوص النارية بسـيارته، 
لكـن أحد اللصني تمكن من فتح النـار فقتله. بعدها فر 
اللصـان مـن املوقـع. وأدان وزير الداخلية الباكسـتاني 

شـيخ رشـيد أحمد الواقعة معرًبا عن تعازيه ألرسة أطهر 
متني، وأصدر أوامر للرشطة بالقبض عىل اللصني. وتشـتهر مدينة كراتيش السـاحلية املزدحمة، 

جنوبي باكستان، بجرائم الشوارع.

عّمان/متابعة الزوراء:
حّذرْت نقابة الصحفيني األردنيني وسائل اإلعالم من املشاركة يف أي تغطيات إعالمية لسباق 
«رايل باها» الذي يجري يف مدينة العقبة وذلك احتجاجاً عىل مشـاركة ١٣ متسابقاً من دولة 

االحتالل اإلرسائييل، معتربًة املشاركة تطبيعاً مع العدو.  
وقال نقيب الصحفيني األردنيني راكان السـعايدة يف بيان، إّنه من العار أن نسـمح بمشاركة 
الكيـان الصهيوني بفعالية رياضية تقام عىل األرايض األردنية، بينما يمارس االحتالل يومًيا 
املجازر واالنتهاكات بحق الشـعب الفلسطيني ومن أبرزها ما يتعرض له املقدسيون يف حي 
الشـيخ جراح من محاوالت سلب منازلهم، ناهيك عن عمليات القتل واالعتقال وهدم املنازل 
يف مختلف املدن الفلسطينية، واالقتحامات املتكررة للمسجد األقىص املبارك، من قبل قطعان 

االحتالل بقصد تدنيس هذه البقعة الرشيفة. 
وطلب مجلس النقابة من وسـائل اإلعالم األردنية وقف أي تغطيات إعالمية لـ « رايل باها»، 
شـاكراً قنـاة رؤيا الفضائية وأية مؤسسـة أردنية ومنهـا مطاعم حمادة، النسـحابها من 

الرعاية للسباق ومن التغطية اإلعالمية. 
واعتـرب مجلس النقابة مشـاركة متسـابقني إرسائيليني يف «رايل باها»، اسـتفزاًزا ملشـاعر 
الشـارعني العربـي واألردني، اللذين يرفضـان االحتالل، ويدعمان املقاومة الفلسـطينية يف 

مرشوعها النضايل ضد االحتالل. 
وطالبت النقابة بإلغاء مشـاركة الصهاينة يف هذا السـباق، ودعت كافة املتسـابقني العرب 
لالنسـحاب، ملا يشكل هذا املوقف يف حال تحقيقه دعما معنويا للشعب الفلسطيني ونرصة 

للمقدسات اإلسالمية. 
وقدمت النقابة التحية للشـعب األردني الرافض للتطبيع مع كيان االحتالل والدعم للشـعب 
الفلسـطيني املقاوم املتشـبث بأرضـه ووطنه ويتصـدى ويقاوم ويضحي مـن أجل نرصة 

فلسطني ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
هاجمـت السـلطات الجزائريـة بشـدة قنـاة 
رسمية فرنسية، عىل خلفية بثها فيلماً بعنوان 
«الجزائـر الرسيـة»، يتطرق اىل ملـف اإلرهاب 
والعرشيـة الدامية يف التسـعينيات يف الجزائر، 

ويلمح لدور األجهزة األمنية يف تلك األحداث.
ونرشت السـلطات رًدا حاًدا عـرب وكالة األنباء 
الرسـمية، ضـد السلسـلة التي تبـث حتى ١٨ 
مـارس/ آذار املقبل، وتـروي قصة التحقيق يف 
حادث اختطاف تاجر سـالح أملاني يف الجزائر، 
تتطـور فيـه األحـداث بشـكل تتداخـل فيـه 

السياسة واألمن واإلرهاب. 
وجـاء يف الرد الجزائري أن «وسـائل السـمعي 
البرصي العمومية بفرنسـا لـم تطِو بعد ملف 
العرشية السـوداء. ال يزال الحقـد ضد الجزائر 
وشـعبها ومؤسسـاتها الرشعية يرمـي بثقله 
يف وسـائل اإلعالم العمومية الفرنسية، والعمل 
الخيايل ليس الوحيد عىل شاكلته، والذي أنتجته 
القناة الفرنسـية-األملانية (آرتي) عن العرشية 
السـوداء، وهو يهدف إىل تحديث أطروحة «من 
يقتل من؟» ويؤكد مرة أخرى أن وسائل اإلعالم 
هـذه ال تيـأس من أمانيهـا يف رؤيـة الفوىض 

تحط من جديد عىل أرض الجزائر».
وكانـت القناة قـد بثت الليلـة املاضيـة فيلماً 
عن فـرتة العرشيـة الدامية يف التسـعينيات يف 
الجزائر، تضمن مرحلة تورط الجيش واألجهزة 

األمنية الجزائرية يف األحداث الدامية، مسـتنًدا 
إىل القرارات السابقة لبعض الضباط املنشقني 
املتواجديـن يف الخـارج، وهـي الرسديـة التي 
ترفضها السـلطات الجزائرية بالكامل وتنفي 
حدوثها، وتعتـرب أن مثل هذه االهتمامات هي 
محاولة لتربئة الجماعات اإلرهابية من املجازر 
الدامية. واتهمت السـلطات الجزائرية وسـائل 
اإلعـالم الفرنسـية بالسـعي للعـودة إىل إثارة 
الجـدل حول مـن يقف وراء املجـازر وعمليات 
التقتيـل التـي كانـت تشـهدها الجزائر خالل 
األزمـة الداميـة يف التسـعينيات، حيـث كانت 
وسـائل إعالم غريبـة توجه اتهامـات للجيش 

الجزائري بالتورط يف بعضها.

وذكـر الـرد الجزائـري أن وسـائل اإلعـالم 
الفرنسـية «التـي بسـطت السـجاد األحمر 
للجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ املنحلـة، (تـم 
حظرها يف مـارس/آذار ١٩٩٢) وهو الحزب 
املسـؤول عن وفـاة مـا يزيد عـن ٢٠٠ ألف 
شـخص، تثبت أن أطروحة «من يقتل من؟» 
ال تزال مستمرة بقوة يف وسائل إعالم الخدمة 
العمومية الفرنسية. بينما ينبغي عىل وصاية 
هذه املؤسسات اإلعالمية التي ترحب بحركة 
رشـاد اإلرهابيـة، وريثة الجبهة اإلسـالمية 
لإلنقاذ، أن تسـتخلص العرب من فشل الربيع 
العربي الـذي تحول بالفعل إىل فوىض وإبادة 

جماعية يف سورية وليبيا».

واعترب نفس املصدر أن عىل «الذين قرروا إنتاج 
هذه الـرداءة إحقاق الحق حـول هذه الذاكرة 
التـي ال تزال صادمة لدى الجزائريني، وذلك من 
خالل الرشوع بنبذ تلك الفكرة املتداولة لسنوات 
عدة والتي مفادها أن رشـاد وسـلفها الجبهة 
اإلسـالمية لإلنقـاذ هما حـركات ثورية، وهي 
نظرية أخرى تمت تغذيتها بشكل واسع يف هذا 

اإلنتاج لوسيلة اعالم عمومية فرنسية».
واتهمت السـلطات الجزائرية وسائل اإلعالم 
العمومي يف فرنسـا «بدعـم منظمة إرهابية 
يف الجزائـر (رشـاد) ال تتبنى نفـس التفكري 
لفرنسـا الرسـمية املنخرطـة يف حـرب ضد 
اإلرهـاب االسـالموي بمنطقـة السـاحل»، 
مشرية اىل ان هذا يؤكد وجود «رغبة واضحة 
يف محاولة توفري الظروف للفوىض يف الجزائر 
وهـي فـوىض ال يريـد الجزائريون عيشـها 

مجددا وال الغوص فيها».
واملقصـود بحركـة رشـاد، تنظيم سـيايس 
وقيـادات  ومعارضـون  ناشـطون  أسسـه 
سـابقة لــ «الجبهـة اإلسـالمية لالنقـاذ»، 
يقيمـون يف الخارج، تخصصـوا يف مهاجمة 
السلطة والجيش واألجهزة األمنية، وتتهمها 
السـلطات بأنها تقف وراء الشعارات املثرية 
للجـدل، املتعلقة بمهاجمـة الجيش وجهاز 
املخابـرات، حيـث تـم تصنيفهـا كتنظيـم 

إرهابي  يف الجزائر.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 ستنضم ”خالصة األخبار“ عىل فيسبوك إىل مقربة املفارقات 
التاريخية يف ذاكرة مستخدمي املوقع، إذ تعمل ميتا الرشكة 
األم لفيسـبوك عىل تغيري اسـم ”خالصة أخبار فيسبوك“ إىل 
اسـم ”الخالصة“، وذلك وفقـا لتغريدة مـن الرشكة. وكان 
اسم ”خالصة األخبار“ ساريا منذ تقديم امليزة ألول مرة منذ 

أكثر من ١٥ عاما.
العالـم،  يف  اسـتخداما  املنصـات  أكثـر  فيسـبوك  وتعتـرب 
والخالصـة هـي واجهتها الرئيسـة.ويعد هذا مجـرد تغيري 
يف االسـم ليعكس بشـكل أفضل املحتوى املتنـوع الذي يراه 
األشـخاص يف الخالصـة، وذلـك وفقـا لترصيحـات دامـي 
أويفيسـو املتحدث باسم فيسـبوك.لكن موقع ”ذي فريج“ 
قال إنه يمكن قراءة هذا القرار عىل أنه محاولة من فيسبوك 
للتنصل من سـمعته كمركـز للمعلومات املضللـة، لقد قام 
حرفيـا بإخراج األخبـار من خالصـة األخبار.وقال متحدث 
باسـم رشكة ميتا ”نعتقد أن الخالصـة هي انعكاس أفضل 
للتنوع الواسـع للمحتوى“. ووسعت رشكة فيسبوك تجربة 

تقليل املحتوى السـيايس يف خالصة األخبار، وقالت الرشكة 
إن التجربة شـهدت نتائج إيجابية.ويمكن أن يسـاعد تغيري 
االسم أيضا يف إزالة االلتباس املحتمل داخل التطبيق. وعندما 
تـم تقديم خالصة األخبار منذ أكثـر من عقد ونصف العقد، 
لم تكن لدى فيسبوك أيضا عالمة تبويب األخبار.وقالت ميتا 
يف مذكرة للموظفني إن اسـم ’خالصـة األخبار‘ جعل الناس 

يعتقـدون أنه مكان للقصص اإلخبارية بدال من منشـورات 
األصدقـاء. ويضاعـف موقع فيسـبوك من رغبتـه يف العمل 
كمصـدر إخباري. وأعلن املوقع قبل أيام قليلة أنه سـيطلق 
”فيسـبوك نيوز“ يف فرنسا.وكتب عىل مدونة رشكة ميتا إن 
”فيسبوك نيوز هي عالمة تبويب مخصصة عىل فيسبوك يف 
قسـم اإلشارات املرجعية التي ستسلط الضوء عىل القصص 
اإلخبارية من مجموعة متنوعة من مصادر األخبار املوثوقة 
وذات الصلـة“. وأضاف البيان ”كجزء من التزامنا املسـتمر 
بالصحافة وإنشـاء املحتوى يف ميتا، ستوفر عالمة التبويب 
الجديـدة هذه لألشـخاص مسـاحة مخصصـة للبحث عن 
القصص التي تهمهم أكثر، مع ضمان منح التقارير األصلية 
وصوال أوسع إىل الجماهري“.وسيساعد فريق من الصحفيني 
املستقلني يف تنظيم أخبار فيسبوك الفرنسية لضمان ”نظرة 
عامـة عادلة لألخبار املنشـورة“. باإلضافـة إىل ذلك، أصبح 
 (Bulletin) فيسـبوك نارشا يف حد ذاتـه من خالل بوليتـني
للمحتوى اإلخباري، وهي منتدى مستقل للمقاالت املجانية 

واملدفوعة واملدونات الصوتية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
 أعلن جيسـون كيلر الرئيس التنفيذي لوارنر 
”يس.أن.أن“  لشـبكة  األم  الرشكـة  ميديـا 
األمريكية مغادرة مديرة التسـويق يف الشبكة 
ورئيسة اتصاالتها أليسون كوليست منصبها 
بعد أسـبوعني تقريًبا من إجبـار رئيس ”يس.
أن.أن“ جيـف زاكـر عىل ترك منصبه بسـبب 
عالقته بها.وقال كيلر ”بناًء عىل مقابالت مع 
أكثـر مـن ٤٠ شـخًصا ومراجعـات ألكثر من 
١٠٠ ألف نص ورسـائل بريـد إلكرتوني، وجد 
التحقيق أن جيف زوكر وأليسـون كوليسـت 
وكريس كومو انتهكوا سياسات الرشكة، بما 
يف ذلك معايري وممارسات أخبار ’يس.أن.أن‘“.

ديسـمرب  يف  ”يس.أن.أن“  شـبكة  وطـردت 
املايض مذيعها الشـهري كريس كومو، بسبب 
املساعدة التي قدمها لشقيقه، حاكم نيويورك 
السـابق أندرو كومو، حني كان يواجه مزاعم 
بالتحـرش. وأضاف كيلر ”لدينـا أعىل معايري 

النزاهـة الصحافيـة عىل شـبكة ’يس.إن.إن‘، 
وهذه القواعد تنطبق بالتساوي عىل الجميع“. 
وتابـع ”بناء عـىل املعلومـات التـي قدمت يل 
أثنـاء التحقيـق، أعتقـد اعتقادا راسـخا أننا 
اتخذنا الخطوات الصحيحة واتخذنا القرارات 
الصحيحـة“. وقالت كوليسـت من جانبها إن 
”تقرير وارنر ميديا الليلة هو محاولة لالنتقام 
مّنـي ومحاولـة لتغيري القصـص اإلعالمية يف 
ضوء الدمـار الذي أحدثوه خالل األسـبوعني 
املاضيني“. ولم يعلق ممثـل زوكر عىل الفور. 
كما رفض كومو التعليق. وتقاتل وارنر ميديا 
مـن أجل الفوز بدعـوى قضائية رفعها كومو 
الـذي عـني محامًيا بـارًزا يف هوليـوود وأخرب 
أصدقـاءه أنه يريد ماليني الـدوالرات املتبقية 
يف عقـده. وبينمـا أجرت الشـبكة عرب رشكة 
محامـاة تحقيقـاً داخليـاً يف القضيـة، ُسـئل 
جيف زاكر وأليسـون كوليست عن عالقتهما، 
فأكداهـا، لكنهما لم يفصحـا عنها، يف إخالل 

بقواعـد الرشكة. ومنذ ذلـك الحني، أجرب زاكر 
وكوليسـت عـىل االسـتقالة مـن منصبيهما، 
فيمـا تحاول وورنر ميديا أن تقول إّن القواعد 
تنطبـق عىل الجميع، وسـط صفقـة اندماج 
ضخمة مرتقبـة مع رشكة ”ديسـكوفريي“.
وأشـاد الرئيس التنفيذي لرشكة ديسـكفري، 
ديفيـد زاسـالف بـأداء شـبكة ”يس.أن.أن“، 
بالغـة  األخبـار سـتكون  أن خدمـة  مؤكـدا 
األهمية، حتى اكتمال االندماج. وقال زاسالف 
إن ”شـبكة ’يس. تلفزيونيـة  يف ترصيحـات 
أن.أن‘ لديهـا أكرب مجموعة مـن الصحافيني 
حول العالم“. يأتي ذلك بينما يشـعر موظفو 
”يس.أن.أن“ بالقلـق بشـأن مصريهـم، بعـد 
اسـتقالة زوكر، ومـع اقرتاب نقـل امللكية إىل 
إدارة جديـدة جراء عملية االندمـاج املرتقبة.
وأشار زاسالف إىل أن زوكر ”صديق جيد“ لكنه 
رفض اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة باستقالته، 
مشـريا إىل رضورة أن تظـل ”ديسـكوفري“ 

بعيـدة قانونيا عـن ”يس.أن.أن“، حتى يحدث 
االندماج اإلعالمي الضخـم ويحظى بموافقة 
الحكومة. عىل جانب آخر، أشـارت تقارير إىل 
احتمالية أن يكون رجل األعمال جون مالون، 
وراء اإلطاحة بزوكر من رئاسـة شبكة ”يس.

أن.أن“. ومالون هو أحد املليارديرات املانحني 
للرئيـس األمريكـي السـابق دونالـد ترامـب، 
والرئيـس التنفيـذي لرشكـة ليربتـي ميديـا، 
أكرب مسـاهم يف ”ديسـكوفري“، التي ستتوىل 
السـيطرة عىل ”يس.أن.أن“ يف وقت الحق من 
هذا العام.ويتكهـن املوظفون واملطلعون عىل 
وسـائل اإلعالم، بـأن مالون وراء االسـتقالة 
املفاجئـة لزوكـر، ألن عالقـة األخـري بزميلته 
معروفة منذ سـنوات. ويف رسـالة الحقة، قال 
كيلر إن ”ثالثة من كبار املسؤولني التنفيذيني 
سـيقودون ’يس.أن.أن‘ حتى اكتمال االندماج 
مع ’ديسـكوفري‘ وهم: مايـكل باس، وإيمي 

إنتيليس، وكني جاوتز“.

ÚÓè„ãœ@ÚÓ8ä@Òb‰”@Òáìi@·ubËm@ÚÌãˆaçßa@pb�‹è€a

CäbjÇ˛a@Úñ˝ÇD@Âfl@äbjÇ˛a@xã≤@⁄ÏjèÓœ
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áflbö@›öbœ
عـرض الفنـان ابراهيـم نعمـة اكثر من 

اربعني عمًال فنياً عىل قاعة املعهد الفرنيس 

يف بغداد.. تحت عنوان (رسديات الجمال) 

ليخـوض تجربة األدب يف الفن كسـارد .. 

وهكذا حدث أن جميع أعماله كانت تروي 

لنـا قصصاً مختلفة عـن عوامله وأحالمه 

ويومياتـه جرّدهـا حتى اصبحـت رموزاً 

وشـفرات أتقن األداء عىل قماشة اللوحة 

.. مبتكـر وحـاذق .. ال يخفي عن أعماله 

محنـة التقنيـة واالسـلوب وحتى خربته 

التجريبيـة. وللمـرة الثانية أعـود ألكتب 

عـن أعماله ألنها تجربـة قّيمة تحتاج اىل 

االنتشـار أكثر من أن توضع عىل الجدران 

للمشاهدة واملتعة ، تجربة تليق باإلشادة 

والكتابة عنها ...

التجريـد لغـة العالم املعـارص لغة تفتح 

ذراعيها للتكوين والخيـال واالبتكار لغة 

التشـفري والرتميـز ولـكل فنـان بصمته 

ورأيه واشتغاالته التجريبية والدؤوبة ، ويف 

أعمال الفنان ابراهيم نعمة ترك للمتلقي 

الخيار للتأويل والتفسـري والشـعور بما 

تمليـه عليـه تلـك العوالم املشـفرة ففي 

األعمال اكتظاظ كبـري من الوحدات التي 

تشـري للمتقي عىل انها سجل مفتوح من 

الكتابـة بلغة فنان محرتف .. قدم الفنان 

أعمالـه بعدة خامات مـن التقنية واللون 

.. وألننا نشاهد عرضا متشابها اىل حدما 

مـن حيـث الرتاكيـب لنخـرج بمفهـوم 

االسـلوبية والبصمـة للفنـان كواجهـة 

تعريفيـة وكمدخل شـامل يجسـد قدرة 

الفنـان ، داعـب خيالـه مشـاعر املتلقي 

ليتسـاءل ويـرتك الخيار له للكشـف عن 

املخبوء من الدالالت ..

األعمال أكثرها عىل ورق .. مغسولة بنقيع 

األلـوان وكأنهـا نهر تطوف عـىل امواجه 

رسـائل قادمة  من البعيـد .. زمن أراد أن 

يرتك لنـا النجاة حتى ال نغـرق يف معمعة 

الحضارة املرتهلة .. ترك آثارا .. جسدها ـ 

نعمةـ  بحريـة .. ربما كنا نبحث عنها يف 

غّيهب املايض .. الفنان يمتد بني نهرّين من 

املاء والطني والخرضة .. والسماء الزرقاء 

الصافيـة .. كانت هذه املعطيات محمولة 

باتقـان وحرفيـة عاليـة يف اشـتغاالته .. 

تجد اللـون الرتابي مكاناً قديماً مقسـماً 

اىل مجموعة من املربعات .. بيوت يسكنها  

سـاكنيها ظهروا وهم يحيطون بكائنات 

صغـرية تتحـرك يف عقولنـا  ..ايقاع ثابت 

منذ االزل...-نحن اسالفكم- .. 

احـاط بنـا الفنان كثـرياً  من الشـاعرية 

حتى دخلنا عوامله الخفية الظالل السوداء 

املقدسـة .. الذي مأل بعـض لوحاته وهو 

يحدثنا عـن داخل الـذات املهمشـة التي 

تعيش بني احتباس الروح وطفح العيش 

يف معاناة رسـم بدقـة خطوطها البيضاء 

وتصدعاتها ..فخربشاتها .. 

 ربمـا كان يميل الفنان اىل القصدية نحو 

ترجمـة لواقع مؤلم . يف اجزاء من اعماله 

معهـا  تربطنـا  قديمـة  وارسار  خفايـا 

وشائج تاريخية .. مرة  تجد سعف النخل 

والـوردة  والزهـرة  والسـنبلة  والعشـبة 

واالرقام والنوتات  وغريها ..

يف اعمـال الفنـان ابراهيم نعمة حسـية 

عالية .. موسيقى من نوع خاص .. 

سـألته هل ممكـن ان نعزف هـذا االيقاع 

..؟.. كانـت النوتـات مرسـومة بحرفيـة 

داخل فضاء حر تحفز أصابعك ان تراقص 

هذه النغمات.. كأني اسـمع اغنية يمة يا 

يمة.. لداخل حسـن او ربما بيتهوفن .  او 

ذاكرة عميقة .. 

سـجل الفنان ايقاعاته اللونية والحسية 

بطريقة مهذبة نـراه يتجذر كثريا باألداء 

كفنـان محرتف يف مجموعـة من اعماله 

التـي شـدتنا نحـو االصغـاء والتأمل  .. 

ويف اخرى كان يبسـط لنا فضاءاٍت حرة  

دخلنـا معه اىل عامله بـني الحلم واليقظة 

تراه مـرة نشـطا قويا يف اللـون االصفر 

وتـراه غائمـا حزينا يف اللون االسـود اما 

االزرق فـكان عميقـا للتأمـل والصفـاء 

والنقـاء .. كل هذه الفضاءات لها والدات 

صغرية تتحـرك بحرية داخل مسـاحات 

صفـرية ال تتجـاوز بصع سـنتمرتات .. 

اال انهـا مخيلـة واسـعة... االرقـام هي 

تواريـخ وحسـابات ووالدات وفاتـورات 

ندفعهـا يوميا  ربما من الوقت والعمر او 

من حياتنـا العملية ربما تضحيات ارقام 

حروب  خسـارات.. ربـح .. كل مايتعلق 

بهذا الرقم الساحر الذي اكيد خلقه فنان 

بهـذه االشـكال الرائعة .. اكثـر األعمال 

تجـد فيها رقمـا او اكثر وربمـا ممتلئة 

باألرقـام ليقول الفنان اننـا تحت رحمة 

هـذه االرقام سـنتحول اىل رقـم عابر يف 

الحياة.. أما تشكيل االرقام وتداخلها مع 

االخرى من عنارص ووحدات العمل فكان 

الفنـان مقتدرا يف توظيفها بشـكل بارع 

ليمأل أدمغتنا لغة تعبريية جديدة.

Êaã�j€a@Ô‹«@Âèy
@Òı˝flÎ@›flc

ذهبْت بعيداً عنه ، ظل يتتبعها وهو عار ، الشـمس 
ال تـرشق يف مكان جغرافيتهـا وقت رشوقها عنده 
، صدفة املـالءة البيضاء ومقيـاس الحرارة وعالج 
إلتهـاب الحلق وراء ظهورها مرة أخرى ، سـمعت 
صوته غري النقي ، تبللت مالبسها ، طلبت منه عرب 
األثـري رسيراً ومالءة نظيفـة ، لكنها غري بيضاء .. 
أعطاهـا أمالً غري أصفر بعد أن نيس أمله السـابق 

!..
ÒäÏvËfl@ïbì«c

رأيت بلبالً يتنقل من شـجرة إىل شجرة ، يبحث عن 
أنثاه الحقيقية ، ال يجدها ، يهاجر ثم يعود ، ويظل 
يتنقل دون جدوى ، يبنى عشـاً ؛ ويبني آخر ، لكنه 

ال يستقر يف عش ..
يهجـر كل أعشاشـه وينام فوق شـجرة أغصانها 

يابسة وقابلة للكرس وبعضها يتساقط ..!!
@lbnÿ€a@cã”

- سألها :
ماذا قلِت لها ،

ماذا قالت لك ..؟
أدارت ظهرها وغـادرت الحظرية ، لحقها ، خلعت 

فردًة من نعالها ورمته بها ..
لم تحمر عيناه ولم ير رشوق الشـمس ولم يتناول 

مالءة ، لكنه قرأ الكتاب ..!

@Úflb‡◊ @
اتجهت نظراتهم إليه ، لم تسـتطع زوجته تغطيته 
بردائهـا الرمـادي ، ظلت نظراتهم تطـارده ، بقي 
هو يلبس الكمامة السـوداء ، قلعت زوجته النخلة 

الشاردة نحو السماء والقابعة بجوار املسجد .
@Übflã€a@ÊÏ‹i@ıbì«

تناوال العشـاء يف إحدى املناسبات ، أحدهما وصف 
العشـاء بأنه رمـادي ، اآلخر قال بأنه : سـيتعاقد 
مع هذا املطعم يف أقرب مناسـبة له .. تشـاجر مع 

صديقه ..
طرف ثالـث فاجأهما وناول األول فاتورة مديونية 

عشاء ، عمرها خمسة عرش عاماً ..!
* تعداد 

أُغلـق باب املدرسـة ، بعد شـهور زاد عـدد أطفال 
القرية .!!

@ãèÿnÌ@%@o‡ó€a
ال أريـد لهـذا البنـاء أن يسـتمر ؛ املـآذن تتصدع ، 
األشـجار تتكـرس أغصانهـا ، الشـوارع تتمـزق 
أرضياتهـا ، السـماء يسـود لونها ، البحـار يزداد 
بإتجاهـات  يسـريون  النـاس  حتـى   ، هيجانهـا 
متعاكسـة ، فكيف أسـمح لهذا البناء أن يسـتمر 

..؟!
استمع إليه معظمهم ..

حاوره شـخص منهم ، يطيل شعر رأسه ؛ وقال له 
: وهل أنت إال جسد عار ُيغطى بمالءة ؛ ربما تكون 

هذه املالءة مثقولة أو ممزقة ..!
نظر إليه .. صمت ومازال صامتاً ..!!

 Êaäbèfl•
انتهى من صالته ، 

التفت خلفه ، بصق ..!!
* قطرات هاربة 

قفز عـىل املاء ، خـرج مبلالً ، لم يسـتطع تجميع 
القطرات التي تتساقط من جسمه ..!!

 ıbuã«  
عاد من رحلته ، اسـتقبلته مجموعة من الضفادع 

؛ إحداهن عرجاء ..
لم يبتسـم ، لكنه لـوح ليده نحو الجهـة األخرى ، 
غـادرت الضفـادع ، بقيت العرجـاء ، ، بقيت حتى 
الصباح ثم غادرت وهي ممسكة وردة ، لكنها غري 

صفراء ..!
@bzu@Âfl@ÒÜbËí

يف أول زيارة لها شـاهدت منارات املدينة شـامخة 
، ويف ثاني زيـارة رأت تلك املنارات متصدعة وربما 
متسـاقطة أحجارهـا ، لكنهـا يف الزيـارة الثالثـة 
للمدينة لم تر ولم تشاهد أي منارة .. حينما مللمت 
وجمعت تلك املشـاهدات لم تكن أربع مشـاهدات 

كما كانت متيقنة ومعتقدة ..!
دور السـينما واملسـارح مـألت أرجـاء املدينـة ، 
ابتسـمت طفلتها وسـألت : من هو السـيد جحا ؛ 

الذي شاهدناه يف إحدى املرسحيات..؟!

 äbÿnya *
أحبته ،

أرشبته السم ..!!!
* نقلة 

أضاء املدينة ، 
مازالت الشمعة تحرتق بهدوء  .!
NN@á€bÇJ

يميش خلفهم ، يأكل من بقايا طعامهم ، يلبس هو 
وبناته فاضل مالبسهم القديمة.

يتفنن يف خدمتهم ..
تتفوق بناته يف تعليمهن ، بناتهم يف أسفل القائمة 
، ُيتهـم بتمزيق مالبسـهم الرطبـة ، ُيحكم عليه ، 

إحدى بناتهم تربأه وتعرتف ..،
( خالد ) هو من مزق ال … !!

عيل لفتة سعيد
منـري  املـرصي  القـاص  يعتمـد 
عتيبـة يف عمليـة بنـاء قصصـه 
القصرية جدا عىل  ثالثة مرتكزات 
رئيسـة.. أّولهـا: وجـود حكايـة 
وثانيهـا: ترتيـب الحكايـة عـرب 
لغة القصـة القصـرية، والثالثة: 
ربـط النهايـة التي تمّيـز القصة 
القصرية جدا عن غريها بالعنوان 
الرئيس الذي يعد جزءا من بنائية 
الحكايـة  والتدويـن وليـس ثريا 
أو عتبة أوىل. وذلـك يف مجموعته 
”قطعـة مـن جوليـا روبرتـس. 
مئة قصـة وقصة قصـرية جًدا“ 
الصـادرة عـن دار غـراب للنرش 
والتوزيـع بالقاهرة عام 2022م. 
وهي مجموعتـه الثالثة يف مجال 
القصة القصرية جـدا بعد ”روح 
الحكاية“ التي حصـد بها جائزة 
الدولة التشـجيعية عام 2015م، 
و“أرواح أخـرى“ التي صدرت يف 
بغداد عـام 2021م عن دار أهوار 

للنرش.
إن عملية تفكيك هـذه املرتكزات 
الثالث تقـّرب عمليـة التأويل إىل 
مبتغاها الـذي يراد الوصول إليه، 
مثلمـا تجعـل حصـاد القصدية 
واضحـة، وهو األمر الـذي يؤّدي 
اىل أن يكون نـصّ عتيبة الرسدي 
يمازج بني نّيص القصة القصرية 
والقصـة القصـرية جـدا، وهـي 
حسـنٌة كبـرية تلـك التـي يقوم 
وطريقـة  النـّص  ببنائيـة  بهـا 
التدويـن يف مثـل هـذه  الخاصية 
التـي يعمـل القاص عـىل مللمتها 
يف متن الحكايـة واللغة التي هي 
لغة قّص سلسة، ومن ثم الربط، 
ليأتـي دور املتلّقـي لتفكيك هذه 
املرتكزات، وجعلهـا عالماٍت دالًّة 

عىل ما يمكن التوّصل إليه.
إن الخاصيـة التـي يتبعها عتيبة 
يف كتابتـه لهذا الجنس األدبي لها 
ثالث ممّيزات مهمـة.. أّولها: إنه 

يعتمـد عـىل تراتبية الفعـل الذي 
يقـود مهمـة الفاعـل مـن أجـل 
ترتيب حكايته بطريقته الخاصة. 
والثانيـة: إنه يعتمد عـىل تفعيل 
بؤرة الحكاية ألنها األساس الذي 
يمنح القبول لـدى املتلّقي وكأنه 
يقرأ قّصة قصـرية.. والثالثة: إنه 
ال يعتمد عىل مفارقة النهاية التي 
هي أسـاس هذا النوع من القص 
فحسـب، بل يسـحب القـارئ إىل 
التفكـري يف ماهيـة النهايـة عىل 
املسـتوى  مانحـة  أنهـا  أسـاس 
التأوييل الذي جعله القاص يتمّدد 

إىل أكثر من فاعلية.
إن هذا النوع القصيص ال يستلزم 
التفكـري بفاعلية اللغة التي كثريا 
مـا تكون لـدى منتجيها هي أس 
التفاعـل بـني الفكـرة والغاية/ 
القصـد، وبـني اللغـة والهـدف/ 
التأويل.. لكنه يسحب عربة لغته 
بطريقـٍة هادئـٍة ويمّررهـا عرب 
مسـالك حكائيـة، وكأنـه يروي 
لآلخـر قّصتـه التـي يوجـد فيها 
حكايـة، ثـم يفاجئهـم بالنهاية 
التـي تجعل من يسـتمع لـه، أنه 
فهم املعنـى واملغزى، خاصة وإن 
عناوينه ال تعد جزًءا منفصًال، بل 
مكّمًال  مهًما، وهـي طريقة تعد 
أحـد أعمدة هذا النـوع القصيص 
باسـتثناء العنـوان الرئيس الذي 
أراده أن يـيش بفاعليـة الجـذب 

القادرة  العتبـة  الرتويجـي، وأنه 
عـىل سـحب املتلّقي عىل أسـاس 
عنوانـه)  مـن  يقـرأ  (الكتـاب 
وهـي طريقة مهمة مـن طرائق 
طـرح املنتـج، عىل الرغـم من إن 
العنـوان الرئيس هو عنوان قّصة 
مـن القصـص املئة وواحـد التي 
ارتدت  التـي  املجموعة  جمعتهـا 
أغلبها جلباب الرتكيز عىل فحوى 
الحكايـة أكثر منهـا وجود فكرة 
عائمـة، أو إن الفكرة منصهرٌة يف 
الحكايـة. باعتبـار إن هذا النمط 
القصيص كثريًا ما يلجأ إىل ترتيب 
الفكرة، عرب اللغة الشعرية إلصابة 
هدف املتلّقي ودهشته. ولهذا نجد 
عناوين القصـص جزءا من املتن 
الـرسدي الـذي يمّيـز الرسديات 
عـن بعضهـا، وهـي عناويـن يف 
أغلبها تعتمد عىل كلمٍة واحدٍة أو 
جملٍة مـن مبتدأ وخري أو مضاٍف 
ومضاف إليه أو جملة ٍاسـمية أو 
صفٍة وموصـوف أو حتى  جملٍة 
قصصيٍة كاملٍة تصويرية كعنوان 
(عيناك شمسان وشفتاك حديقتا 
فراولـة) أو عنـوان (بيـت صغري 
فوق جزيـرة وحدنا) لهـذا تلعب 
العناوين دوًرا أساسـيا يف ترجيح 
الحكايـة يف املتن الـرسدي، مثلما 
تفعل عىل إعالء عملية الرتّقب  يف 
خاصية التدويـن، ملعرفة النهاية 

التـي يرتقبها املتلقي الذي يحكي 
له املؤلّـف عن فحواهـا بطريقٍة 
مخترصٍة جدا. لكنه ال يلجأ دوما 
اىل هكذا عناوين، بل بما يحتاجه 
ثوب التدويـن وطريقة خياطته، 
ـا مرتًبا بطريقٍة قد  لينتج لنا نصًّ
ينفرد بهـا عتيبة يف هـذا املجال. 
وهـي تعتمد عـىل ثالثـة أركان: 

الفكرة/الحكاية/التدوين.
لتقريـب  أنموذجـا  أخذنـا  ولـو 
الطريقـة البنائيـة لـدى القاص 
يف قصـة قصـرية قد تكـون هي 

الجامعة لكل ما أسلفناه:
 قصـة ”لوم“: (أخربه قومه أنهم 
مـرص؛  إىل  الباديـة  سـيغادرون 
طعـام  عـىل  يحصلـون  علهـم 
ينقذهـم مـن الجـوع. نظـر إىل 
أوالده وزوجتـه الذيـن يـكادون 
يهلكون. عضه األلم؛ ألنه ال يملك 
راحلة يذهب عليها معهم. رصخ 
يف إخوتـه الئما؛ ألنهم لم يلقوه يف 

البرئ عندما كان صغريًا.) 
وهنا نالحظ إن العنوان جاء جزًءا 
مـن النـّص وهـو يرتبـط بكلمٍة 
ذكرهـا يف املتـن (رصخ يف إخوته 
الئما).. فالقصة تبدأ بفعل ماٍض 
وهو فعل حكائي إخباري معلوم 
االتجـاه  يقـود اىل الوصـول (إىل 
مـرص). ليأتـي بعدها املسـتوى 
التحليـيل الـذي جاء هنـا قصديا 

(علّهـم يحصلـون عـىل طعـام) 
ليحملـه املسـتوى القصدي الذي 
جـاء هنـا تربيرًيـا (ينقذهم من 
الجوع)، ليتحـّول الرسد الرسيع 
إىل الحاضنـة الذاتية للبطل حيث 
يذكر مـا هو متعلّق بـه وبالذين 
أخـربوه، أن لـه عائلـة جائعـة، 
فيربز املسـتوى التأويـيل (عضه 
األلم)، ليعـود إىل التربير الرسدي 
يقفـز  الـذي  اإلخبـار  بطريقـة 
مبارشًة إىل املسـتوى الذي يمازج 
بني الفلسـفي والتأويـيل، والذي 
هـو يف أغلـب نهايـات قصصـه، 
ليعطي مفعول الدهشة والتفكري 
والتحليـل وصيـد املعنـى وربـط 
والحكايـة  بالحكايـة  العنـوان 
باملتن، لينتج فكرة، وهنا يف البنية 
الكتابية كشـف لنا وجـود أخوة 
أيضا وليـس فقـط أوالد وزوجة 
وقـوم، رغـم إن كّل يشء قد يبدو 
تفسرييا، أنهم ذاٌت واحدٌة ترتبط 
التي تشـعر  الجائعة،  بالخاصية 
بالحرمان ليكون الربط  بني البرئ  
ويوسـف والشـخصية الضاجـة 
باالحتجاج ولكن بطريقٍة أخرى.

إن هذا األنموذج قد يكون جامًعا 
كطريقٍة بنائيـٍة وتدوينيٍة ألغلب 
قصص املجموعة التي سـينتهي 
املتلّقـي منهـا ليقـف عـىل ثالث 
عمليات تأويل.. األوىل: إن الحكاية 
هـي صاحبـة الرؤيـة والـكأس 
املعـىل.. الثانية: إن رضبات اللغة 
هـي مـن تسـرّي الحكايـة بثوب 
القّص القصري جـدا.. الثالثة: إن 
التمـازج بـني الداخـل والخـارج 
للشـخصيات التـي تحمـل عـىل 
ظهرهـا وجـع الحكايـة لتكتمل 

املعاني.
هـذه  يف  املهمـة  الثالثيـات  إن 
املجموعـة هـي عالمـات الفعـل 
التدوينـي، وهي ثالثيـات فاعلة 
وال نقـول مختلفـة لكنها تحمل 

الفرادة الرسدية.
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يأرسنا، عىل حني غفلة

يستأثر بنا فندين له صاغرين

تجدنا هائمني عىل مسارح

حد الجنون 

يف بحثنا عن رساب 

يف جو ضبابي.. يخطفنا األرق

بسياطه امللتهبة

نكتوي بها...لكن باشتهاء

ننتظره حامال إلينا

طيفا يلوح مودعا

فنبكي الفراق 

ورسعان ما نتشهى حضوره ولو طيفا.

هو الحب، قدر ظالم ...وطيب

يتسلل إىل خالياك

فيحرقها

وتتألم مستلذا االحرتاق 

يف أتون رهيب.

تنظر بعيون مغمضة 

إىل مجاهل مرعبة

فيها وحوش تنهش لحم غزالن

تجوب الرباري

هادئة

مساملة

ومع ذلك، يطيب لك العيش يف املجاهل تلك.

تنقاد ألوامر قوة الحب املستبد

ولطاملا حاربت االستبداد

طلبا للحرية

لكنه الحب!
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الشـاعر الـرويس الكبـري نيكـوالي غوميلـوف 

( 1921-886) كان أول ضحيـة مـن ضحايـا 

البالشـفة يف حملتهـم ضـد أهـل األدب والفـن 

والفكـر والعلـم . اتهمـه البالشـفة باإلشـرتاك 

يف مؤامـرة ضـد النظـام القائـم ، وتـم اعتقاله 

يف الثانـي مـن اغسـطس 1921 ، واعـدم رميا 

بالرصاص مع سـتني شـخصا آخرين يف الرابع 

والعرشين من الشـهر ذاته . وقد منع البالشفة 

تداول دواوين الشـاعر ومؤلفاتـه األخرى حتى 

اواخـر الثمانينيات من القـرن املايض . حني تم 

تشـكيل لجنة من املؤرخني لالطالع عىل الوثائق 

السـوفيتية الرسـمية من أجل تحديـد عدد من 

تم إعدامهم من سـجناء الـرأي والضمري ، وعدد 

من تم زجهم يف املعتقالت السـوفيتية الرهيبة يف 

الفرتة الستالينية .

ولقد تبني – إسـتنادا إىل وثائق رسمية سوفيتية 

– ان املؤامـرة املزعومة كانـت مفربكة من قبل 

البالشـفة للتخلـص مـن املـع ضبـاط الجيش 

االمرباطـوري القيـرصي . فقـد كان الشـاعر 

الكبـري ، يف الوقت تفسـه ضابطـا مقداماً ، حر 

التفكري ، مسـتقل الرأي . ويحمل عددا من ارفع 

األوسـمة العسـكرية لشـجاعته الفائقة خالل 

الحرب العاملية األوىل .

يف عام 1992 تم رد اإلعتبار اىل غوميلوف ، وأعلن 

القضاء الرويس براءة الشاعر الكاملة من التهم 

املوجهـة اليه . و رفع الحظر الذي كان مفروضا 

عىل تداول مؤلفاته .

ترجم غوميلـوف ملحمة جلجامش شـعراً عام 

1918. ونرشهـا عـام 1919 . وكانـت هذه أول 

ترجمة شـعرية روسـية للملحمة التي وصفها 

الشاعر بأنها أعظم ملحمة يف الرتاث اإلنساني .

يقول غوميلوف يف مقدمة ترجمته :“

لسـت متخصصا يف اآلشـوريات . ولم يكن هديف 

تقديم ترجمة ذات قيمة علمية“.  

ترجم غوميلـوف امللحمة من لغة وسـيطة هي 

الفرنسـية ، التي كانت لغة علية القوم يف روسيا 

يف العهد القيرصي .اسـتند غوميلوف يف ترجمته 

عـىل الرتجمة الفرنسـية للملحمـة، التي أعدها 

املسـترشق الفرنـيس إي. دورم ، والتـي صدرت 

يف باريـس عـام 1917. كما استشـار الشـاعر 

فالديمـري شـيليكو ، املتخصـص يف النصـوص 

السومرية واآلشـورية ، الذي كتب مقدمة قيمة 

لهذه الرتجمة الشعرية البديعة .

ويضيـف غوميلـوف :» من أجل جعـل الرتجمة 

مقبولة لكل من يحب الشـعر ، أخذت حريتي يف 

اسـتعادة األجزاء املفقودة من بعض السـطور ، 

عن طريـق التخمني . والتخلص مـن التكرارات 

اململة ، والجمع بـني الحلقات التي تفصل بينها 

فجـوات ، عندمـا كنـت متأكـًدا من أننـي كنت 

أتحدث عن نفس اليشء مثل مؤلف امللحمة ،  

كما حاولـت ملء الفجـوات املزعجـة للغاية يف 

الجداول املنشورة . 

مـن أجل سـهولة القراءة ، كنت ملتزًما بشـكل 

صارم بالنص الشعري األصيل ، وسعيت إىل خلق 

إيقـاع مماثل لكل سـطر ، وربطهـا ، عالوة عىل 

ذلك... أعتقد أنه كان يل الحق يف تطبيق األساليب 

املذكورة أعاله ، ألن امللحمة املذهلة عن جلجامش 

يجـب أن تكون ملًكا للجميع ، وليس فقط لفئة 

ضيقة من املتخصصني . لتكن صعوبة الرتجمة 

تربيرا لنواقصها“.



كشـفت هيئـة الـدواء املرصية عن 
الطريقـة الصحيحة السـتعمال قلم 

األنسولني ملرض السكر.
تضمنـت  الـدواء  هيئـة  وبحسـب 
الطريقـة الصحيحـة مجموعـة من 

الخطوات شملت:
1 -يتـم تنظيـف الجلد مـكان حقن 

اإلنسولني.
-2 يمكن اسـتخدام ضمادة كحولية 
أو قطعة قطن مغموسة يف الكحول.
-3 ترتك املنطقة تجف قبل الحقن. 

4 - امسـك ثنيـة مـن الجلـد، ويتم 
الضغط برفـق عىل الجلـد والدهون 

بني اإلبهام واإلصبع األول.
-5 يتم إدخال اإلبرة مبارشة يف الجلد 

يف وضع عمودي.
6 -يضغـط عـىل زر الحقـن لحقـن 
اإلنسولني مع االسـتمرار يف الضغط 

عـىل زر الحقـن يف مكانهـا ملـدة ١٠ 
ثواٍن.

7 -تسـحب اإلبرة للخارج و يستبدل 
غطاء اإلبرة مـع الضغط عىل موقع 
الحقن ملـدة ٥ إىل ١٠ ثـواٍن وال يدلك 

مكان الحقن. 
8 -يتم إخراج اإلبرة من القلم بتدوير 
اإلبـرة املغطاة عكـس اتجاه عقارب 

الساعة. 
9 -توضـع اإلبرة يف حاوية لها غطاء 

محكم .
10 - يتم تركيب غطاء القلم وتخزين 

القلم حسب التوجيهات.

 يظهر الصداع النصفي بنسـبة أكرب 
لدى النسـاء باملقارنة مـع الرجال، 
ويبدو أن النسـاء املصابات بالصداع 
النصفـي هن أكثر عرضـة لإلصابة 

بمشاكل القلب واألوعية الدموية.
فقد كشـفت دراسـة جديدة صدرت 
عن معهد الصحة العامة يف أملانيا أن 

النسـاء املصابات بالصـداع النصفي 
(ميغريـن) قد يكّن أكثر عرضة لإلصابة بمشـاكل القلب واألوعية الدموية 

كالنوبات القلبية والجلطات.
واسـتند الباحثون إىل بيانات 115541 ممرضـة تراوحت أعمارهن بني 25 
و42 عاما وخضعن للدراسة مدة 22 عاما من عام 1989 إىل يونيو حزيران 
2011.وخلـص تحليـل البيانـات إىل أن النسـاء الالئي يعانني مـن الصداع 
الصنفي قد يصبن بشكل عام أكثر بنسبة 50 % ممن ال يعانني من نوبات 

الصداع القاسية بمشكالت يف القلب كبرية ومشكالت يف الدورة الدموية.
واتضح أن املصابات بالصداع النصفي املعروف بالشـقيقة migraine أكثر 
عرضـة لإلصابة بارتفاع ضغط الدم والكولسـرتول ولهن تاريخ أرسي من 

اإلصابة بالنوبات القلبية وهن عادة مدخنات وبدينات.
وفيمـا لـم يعرف بعد مـا إذا كان عالج الصداع النصفي يـؤدي إىل الحد من 
خطـر اإلصابة بمشـاكل القلب واألوعية الدموية، أكـد توبياس كريث كبري 
الباحثـني ومدير معهد الصحة العامة يف أملانيا إنه يجب أال تشـعر النسـاء 

بالخوف من النتائج الجديدة.

سـواء كنتما ثنائًيا متزوًجا حديًثا أو 
لقد مىض عىل زواجكما سنوات عدة، 
بالتأكيـد أنكمـا قـد مررتمـا ببعض 
األوقـات التـي ال تكون فيهـا العالقة 
ورديـة ويتخلّلهـا بعض الشـجارات. 
ولكن من قال إّن الشجارات بني الحني 
واآلخـر تدل اىل عـدم التوافـق وزوال 
الحب بني الزوجـني؟ بل عىل العكس، 
إن بعـض الشـجارات تكـون مفيدة 
وبّنـاءة يف حيـاة كل ثنائـي وتقـّوي 
العالقة وتحّصنها. إليك عّينة من أبرز 
أنـواع الشـجارات التي يقـوم بها كل 

ثنائي ناجح.
املنزل:  االهتمـام بمـرصوف  كيفيـة 
غالًبـا  متـزوج  ثنائـي  كل  يختلـف 
عـىل طريقـة رصف املـال مـن حيث 
األولويـات واإللتزامـات العائلية. هذا 
النقاش بينهما طبيعـي للغاية إذا لم 
يتعـدَّ التجريـح وحدود االحـرتام بني 

الزوجني.
كيفية تنظيـم السـؤوليات يف املنزل: 
املتـزوج  وبخاصـة  الثنائـي  يواجـه 

حديًثـا مشـكلة يف تقّبل حـدود اآلخر 
وحّريته ومسـؤوليته يف املنزل. فتكثر 

النقاشات الحادة والشجارات بينهما 
يف هـذا الفـرتة. لذا ننصحـك عزيزتي 

بالجلوس والتحدث مع زوجك إليضاح 
والحريـات  املهـام  وتنظيـم  األمـور 

املتنـازع عليهـا كما يفعـل كل ثنائي 
ناجح.

الثنائـي  حيـاة  يف  املقربـني  تدخـل 
الخاصـة: ومن أكثر األمـور التي تثري 
غضـب الـزوج أو الزوجة هـي تدخل 
اآلخرين يف حياتهما وبخاصة املقرّبني 
من عائلتـه أو عائلتها والذي يجعلهم 
يصّبان غضبهمـا ببعضهما البعض. 
لـذا عليكمـا كثنائـي رسـم الحـدود 
لآلخريـن ووضع حـّد لتطفل أي كان 
وتدّخلـه يف حياتكمـا لكـي ال تتفاقم 

املشكالت بينكما.
املشاجرة التي تسببها طريقة التعبري 
عن الغضب: وأخريًا، من مّنا ال يشـعر 
بالغضب أحياًنا كثرية؟ لكن الطريقة 
الخاطئـة واملبالـغ فيهـا يف التعبـري 
قـد تـؤدي إىل النقاشـات الحـادة أو 
املشـاجرة بني الزوجـني. وهنا يكمن 
دور الطرف اآلخر يف استيعاب رشيكه 
لكي ال يـؤّدي النقاش اىل تأّزم الوضع 
بينهما. وهذا ما يفعله الثنائي الناجح 

يف حياتهما الزوجية.
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مـن أجـل تربية طفلـك بطريقـة صحيحة 
لينشـأ إنسـاناً مهذباً وصالحاً تفخرين به، 
هناك بعض النصائح التي يجب أن تضعيها 
يف اعتبارك. تابعي القراءة لتحصيل عىل أهم 
النصائـح التـي تسـاعدك عـىل تربية طفل 

مهذب وصالح.
1 - اآلداب األساسية

يجب أن تعلمي طفلك الردود املهذبة، أن يبدأ 
حديثه بـ“من فضلك“، وينهيه بـ“شـكراً“، 
وأن يتحـدث مـع اآلخرين بطريقـة مهذبة 

وأسلوب مجاملة لطيف.
2 - معاملة مميزة وليس تمييز يف املعاملة

يجب أن يشعر طفلك بأنه مميز بالنسبة لِك، 
ولكـن يجب أال يتلقـى معاملة خاصة ويتم 
تمييـزه عـن الجميع، ألن ذلـك ينمي داخله 
الشعور باالسـتحقاق ويجعله أنانياً ال يرى 

سوى رغباته دون حساب لغريه.
3 - مدح الفعل

تشجيع طفلك يستدعي املدح والثناء، ولكن 
يجب أن يكون املدح للفعل وليس لشـخص 
طفلك، فمدح الفعل يشـجع طفلك عىل بذل 
املزيد من الجهد للحفاظ عىل مستواه، ولكن 
مدح شـخص طفلـك يهز ثقته بنفسـه مع 

أول إخفاق يواجهه.
4 - التدريب عىل الكفاءة الذاتية

يتعلـم طفلك فعل بعض األشـياء لنفسـه، 
مثل ارتداء مالبسه أو ترتيب غرفته أو إعداد 
شـطرية لنفسـه، هذا يعـزز ثقته بنفسـه 

واحرتامه الذاتي واعتزازه بقدراته.
ولكـن الكفـاءة الذاتيـة مسـتوى أعىل من 
مجـرد تعلم خدمة الـذات، فالكفاءة الذاتية 
تعتمد عىل القدرة عىل الصرب، واملثابرة وعدم 
االستسـالم، ما يجعل طفلك مؤهالً ملواجهة 

الواقع بروح قوية وثقة يف النفس ال تهتز.
5 - السيطرة عىل مشاعره

األطفال الصغار كتلة متحركة من املشاعر، 

لذا من املهـم تعليم الطفـل كيفية مواجهة 
مشاعره، وعدم الخجل من االعرتاف بالحزن 
أو الغضـب أو الحب، ثم بـذل الجهد لتنمية 

مهارة السيطرة عىل املشاعر، فيتعلم الطفل 
متى يسـيطر عىل مشـاعره، ومتـى وكيف 

يطلق لها العنان بطريقة صحية.

تتنـوع أسـباب ظهـور التجاعيـد يف سـن 
العرشين، حيث تعترب املشكلة التي تواجهها 
الكثـري من البنات ويطرحن يف هذا السـياق 
العديد من االسئلة وهو ايضاً ما اثار اهتمام 

االختصاصيني.
ولهـذا اجريـت االبحـاث التـي تهـدف اىل 
معرفة العوامل املسـببة لظهـور عالمات 
التقدم يف السـن عىل البرشة يف سن مبكرة 
ومـن املهم التعـرف عليهـا ألنهـا ترتبط 
غالباً ببعض العادات اليومية السيئة التي 

تتبعها الكثريات.
عوامل تسبب التجاعيد يف العرشين
1. التعرض املكثف ألشعة الشمس

- يعترب من ابرز اسباب شـيخوخة البرشة.
- يـؤدي تعريـض البـرشة لوقـت طويـل 
ألشـعة الشـمس يوميـاً اىل تدمـري ألياف 
الكوالجـني التي تؤمن مرونتها وشـبابها 
ويطلـق الخرباء عـىل ذلك تسـمية عملية 

تنكس النسيج املرن الشميس.
- يسـبب هذا تعـب البـرشة وجفافها كما 
يمكـن ان يزيـد احتمـال االصابـة بمرض 
رسطـان الجلـد لذا من الـرضوري الحرص 
عىل عدم التعرض للشمس يف اوقات الذورة 
اي من السـاعة 11 ظهراً حتى الـ3 من بعد 
الظهر وتطبيق كريم بدرجة حماية كافية.

2. تناول كمية كبرية من السكر
- هـذا هو الخطـأ الذي ترتكبـه الكثريات 
وهو ما يسـبب ارتفاع مسـتوى السكر يف 
الـدم وحدوث عمليـة الغليكاتيون وتلحق 

هـذه العملية الـرضر بالكوالجني ايضاً ما 
ينتج عنه ظهور التجاعيد والخطوط.   

3. وضعية النوم
 يمكن ان تؤثر عىل حالة برشة الوجه اىل حد 
كبري لذا تنصـح الخبريات بعـدم النوم عىل 
احـد الجانبني مع إلصاق الوجه بالوسـادة 
واالفضـل يف هـذه الحالـة االسـتلقاء عـىل 
الظهر او اختيار وسادة ذات غطاء مصنوع 
من الحرير او الساتان او القطن الطبيعي.   

4. النقص يف الربوتني
- يعني هذا ان الكربوهيدرات تشـكل جزًءا 
مهمـاً من النظـام الغذائـي وعنـد تناولها 
يحولها الجسـم اىل سـكريات، االمـر الذي 
يؤدي اىل جمود االنسجة الضامة واىل تكون 

الخطوط والتجاعيد.     
- ومـن اجـل منـع هـذا مـن الـرضوري 

الحرص عىل تنـاول االطعمة التي تحتوي 
عـىل الربوتني فهو يسـاعد عـىل الحفاظ 
عىل نعومة انسـجة البـرشة وليونتها كما 
انه يحفز الجسـم عـىل انتـاج الكوالجني 

وااليالستني وحمض الهيالورونيك.
5. االكتئاب

 - تنعكس الحالة النفسـية اىل حد كبري عىل 
صحة البرشة فاالكتئاب يؤثر بشكل سلبي 
عىل الحمض النووي للخاليا ما يوقف عملية 

انقسامها وتجددها ويسبب موتها املبكر.
 - يمنع الشـعور بالحزن والكآبة والتوتر 
النـوم واالكل بطريقة صحيـة االمر الذي 

ينعكس عىل البرشة.
- من املهم يف هذه الحالة التحدث اىل طبيب 
اختصـايص وتنـاول املتممـات العشـبية 

املهدئة.

6. النقص يف املغذيات
 - يعّد هذا النقص من ابرز اسـباب ظهور 
التجاعيـد يف سـن العرشيـن وملنعـه مـن 
الـرضوري الحـرص عىل تنـاول املأكوالت 
التـي تحتـوي عـىل مضـادات االكسـدة 
ومنها البيتا كاروتني والليوتني والليكوبني 

.E والفيتامني
وللحصـول عليها مـن املهـم الرتكيز عىل 

تناول الخضار والفواكه الطازجة.
 - ننصـح ايضاً باسـتهالك االصناف التي 
تحتـوي عـىل الفيتامـني C ألنـه يحفـز 
انتـاج الكوالجني ومنها التـوت والفراولة 

والربتقال وغريها.
7. عدم النوم لساعات كافية

 مـن اجـل الحفـاظ عـىل صحـة البرشة 
وجمالهـا وحيويتها، ال بـد من النوم لعدد 
ساعات كاف ولهذه الغاية ال بد من تنظيم 
مواعيـد النـوم عـىل اال تقـل مدتـه عن 7 
ساعات يف كل ليلة، ومن الرضوري يف هذه 
الحالـة ابعاد كل العوامل التـي تؤثر عليه 
سـلباً مثـل الهاتـف الخلـوي والتلفزيون 

وغريهما.
ومـن اسـباب ظهـور التجاعيـد يف سـن 
ويف  الوراثـي،  العامـل  ايضـاً  العرشيـن 
هـذه الحالـة يجب الحـرص عـىل تقديم 
العناية املبكرة للبرشة يف الصباح واملسـاء 
وتنظيفها ورشب ما ال يقل عن لريتني من 
املاء يوميـًا والنوم جيداً وتنـاول االطعمة 

املغذية.
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املكوّنات
سميد ناعم - 3 أكواب

لبن زبادي - كوب
زبدة مذّوبة - كوب

ماء زهر - ملعقة صغرية
بايكنـغ بـاودر - ملعقتـان 

صغريتان
بحسـب   - مقّسـم  لـوز 

الحاجة
قطر - بحسب الحاجة

ماء - القليل
طريقة العمل

- حّمـي الفـرن عـىل حرارة 
180 درجة مئوية.

- يف وعـاء، ضعـي السـميد 
واللبـن الزبادي والزبدة وماء 

الزهر والبايكنغ باودر.
- أخلطـي املكونـات بيديـك 

حتى تتجانس.
قهـوة  فناجـني  إدهنـي   -

بالطحينة.
- أسـكبي مقـدار ملعقتـني 
كبريتني من خليط البسبوسة 

يف كّل فنجان.
كّل  يف  لـوز  حّبـة  ضعـي   -

فنجان.

- صّفـي الفناجني يف صينية 
مع قليل من املاء.

- أدخـيل الصينيـة إىل الفرن 
حتى تشقر البسبوسة.

-9 أخرجـي الفناجـني مـن 
النـار واسـكبي فـوراً عليها 
ملعقتـني كبريتني من القطر 

وهي ساخنة.

يف ظـل التنافـس الـرشس بني 
الـرشكات املصنعـة للهواتـف 
الذكيـة حول العالـم وإطالقها 
للعديـد خـالل فـرتات قصرية 
وبوترية متسارعة قد يكون من 
الصعب عىل املستخدمني اتخاذ 

قراراً بالرشاء ما دون تردد.
وهناك بعض األخطاء الشائعة 
التـي يقع بها بعـض الراغبني 
جديـد،  ذكـي  هاتـف  بـرشاء 
والتـي ينبغي عليك الحذر منها 

وتجنبها.
رشاء  تجنـب  ُيفضـل  بدايـة، 

النسخ االقتصادية من الهواتف 
الذكيـة مرتفعـة املواصفـات، 
فهنـاك العديـد مـن الرشكات 
تطـرح هاتفهـا الرائـد “ فالق 
شيب “ وبعد مدة تطرح نفس 
بمواصفـات  لكـن  النسـخة 
أقل، وقـد يجذب اسـم الهاتف 
الكثري من املستخدمني لرشائه 
خصوصـاً وأنـه يأتـي بسـعر 
أقـل، لكـن يف الحقيقـة فـإن 
العديـد مـن الهواتـف الذكيـة 
سـواًء  املواصفات،  متوسـطة 
من نفس الرشكة أو غريها من 

بمواصفات  متوفرة  الرشكات، 
وأسعار أفضل من هذه النسخ 

االقتصادية.
ثانياً، ال ينصح برشاء الهواتف 
كبـرية  بشاشـات  الذكيـة 
”الفابلت“ لألشـخاص الذين ال 
يحملـون حقيبة عنـد تنقلهم، 
أي  سـيصطدم  الحقيقـة  ويف 
مسـتخدم بمسـألة حمله بعد 
رشائـه لـه بفرتة قصـرية، فال 
هاتـف  حمـل  تصـور  ُيمكـن 
بشاشـة 6 إنش مثـًال بصورة 
األماكـن،  جميـع  ويف  دائمـة 
وربمـا ُتعتـرب هـذه الهواتـف 
مناسـبة أكثر للسيدات اللواتي 

يحملن حقيبة بصورة دائمة.
أخرياً، ُيفضل أال يقرر املستخدم 
بسـبب  معـني  هاتـف  رشاء 
حولـه،  اإلعالمـي  الضجيـج 
وهي لألسـف مسـألة شـائعة 
لـدى الكثرييـن، لـذا ُيفضل أن 
احتياجاتـه  املسـتخدم  يحـدد 
األساسـية ومن ثـم يبحث عن 
الهاتف األنسب الذي يلبي هذه 
االحتياجـات ال أن يعتمـد عىل 
الضجـة التـي يسـمع عنها يف 
الوسائل اإلعالمية املختلفة عن 

هذا الهاتف أو ذاك.
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تنـاول  بـني  جميعنـا  يربـط 
الربتقال،  وباألخـص  الحمضيات 
واالسـتفادة مـن فيتامني (يس)، 
لكـن مـاذا هنالـك أبعد مـن تلك 

الفائدة؟
إليكم أبرز الفوائد التي تحصدونها 

عند تناولكم الربتقال:
صحة القلب

يرتبط اسـتهالك فاكهة الربتقال 
وعصـري الربتقـال بالعديـد مـن 
الفوائـد الصحيـة للقلـب، وذلـك 
التي  الغذائيـة  العنـارص  بفضـل 

يحتوي عليها بشكل طبيعي.
مركبـات  مـن  نوعـان  هنـاك 
يف  املوجـودة  (الفالفونويـد) 
(هيسـبرييدين)  الربتقـال، 

و(نارنجينـني)، وهما مسـؤوالن 
عـن العديد مـن الفوائـد املذهلة 

التـي يقدمهـا تنـاول الربتقـال، 
وتظهر الدراسـات أنه عند تقييم 

النسـاء عىل وجه التحديد، يرتبط 
تنـاول كميات أكرب مـن مركبات 
الـ (فالفونويد) بانخفاض خطر 
التاجية  اإلصابة بأمـراض القلب 

والسكتة الدماغية.
املناعة

يحتوي الربتقال بشكل طبيعي عىل 
(كاروتينات) مثل (بيتا كاروتني) 
وهي  كريبتوكسـانثني)،  و(بيتـا 
املناعـة  تدعـم صحـة  مغذيـات 

بشكل طبيعي.
وبالطبـع يسـاعد فيتامني يس يف 
تحفيـز إنتاج خاليا الدم البيضاء، 
والتي يمكن أن تساعد يف محاربة 

االلتهابات يف الجسم.
البرشة

يف  الربتقـال  يسـاعد  أن  يمكـن 
البـرشة  نظـارة  عـىل  الحفـاظ 
الدعم  بطريقـة طبيعية، ويأتـي 
يدعـم  الـذي  يس  فيتامـني  مـن 
ومـن  الـ(كوالجـني)،  إنتـاج 
تحـارب  التـي  ال(كاروتينـات) 
الجذور الضارة للجلد، لذلك يمنح 
الربتقال جسـمك تغذيـة للبرشة 

من الداخل إىل الخارج.
االلتهاب

يرتبـط االلتهـاب املزمـن ببعض 
النتائج غـري املواتية، بمـا يف ذلك 
زيادة خطر اإلصابة ببعض أنواع 
الدماغيـة  والسـكتة  الرسطـان 
النـوع  مـن  السـكري  ومـرض 

الثاني.

والربتقال مـن األطعمـة التي قد 
تسـاعد يف مكافحة هـذه الحالة، 
وقـد تكـون مـادة ال(فالفونويد 
الهسربيدين) املوجودة يف الربتقال 
وعصـري الربتقال هي السـبب يف 

هذا الدور املضاد لاللتهابات.
قرش الربتقال

يف حـال الحاجة إىل فائدة قصوى، 
فباإلمـكان دمـج قـرش الربتقال 
إىل نظامك الغذائـي إلحتوائه عىل 
عنارص غذائيـة مثل فيتامني يس 

وألياف وكالسيوم.
باإلضافـة إىل ذلـك، تعد القشـور 
مصدرا غنيا بمادة اليمونني، وهو 
مركـب له فوائـد فريـدة مضادة 

لاللتهابات ومضادة للرسطان.
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غزل عراقي
ــار واحـــــــت ــه  يومي ــتاقلك  اش ــت  بدي
ــزن اح ــك  صوت ــمع  اس ــووم  ماي واذا 
ــار للن ــه  كربتـــــــ ــدي  بي ــي  كلب ــت  جب
ــن أم ــي  كلبـــــــــ ــك  حب ــار  بن ــش  ولي
ــار تنه ــوك  الش ــن  م ــي  اعيون ــاف  أخ
ــن يبج ــوم  يــــــــ ــن  يجيه ال  ــف  وخاي
ــار ن ــع  دم ــو  م ــزل  ين ــي  اعيون ــع  ويدم
ــن اصف ــع  توك ــن  م ــهر  ش ــه  دمع وكل 

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

حكمتك ستخدمك كثريا. كل ما تحتاجه هو وضع 
خطة منطقية. اسـتخدم طريقتك يف البحث وطور 
خطتـك إىل مدى أبعـد، هذا ينطبق عىل مسـاعي العمل 
واألمور العاطفية عىل حد سـواء. اجمع كمية أكرب من 

املعلومات قبل إجراء ذلك التعديل.

أنـت اليـوم رومانيس وعاطفي جـدا. تبحث 
اليـوم عـن قصص وأفـالم وروايـات وقصائد 
الحـب. إذا كنـت مرتبطـا بالفعل، فتوقـع تناول 
العشـاء مع الحبيب يف سهرة رومانسية، أما إذا كنت 
غري مرتبـط فربما تقابل نصفـك اآلخر يف مكان غري 

متوقع.

ربمـا يـزورك اليوم شـخص غري متوقـع ليتناول 
معـك وجبـة العشـاء. ربمـا تتوتر وال تعـرف كيف 
تختـار ثيابك عندمـا تعلم بقدومه، وماذا سـتقول له، 
وما الذي سـتقدمه له أثناء الضيافة. ال تتوتر وال تنزعج يا 
عزيزي القوي، ضيفك سيسـتمتع بالوقت الذي سـيقضيه 

يف منزلك.

ربما يتم إجراء بعض العمليات التجارية يف منزلك، 
ولكن ننصحك قبل أن توافق عىل رشاء أي يشء، وأن 
تقوم باإلطالع عليه جيدا. لديك رسعة بديهة هذا اليوم 
فحاول أن تستغلها. ربما تالحظ أن األرسة بأكملها متوترة 
أو مضطربـة بسـبب بعض األحـداث الغريبـة التي وقعت 

مؤخرا.

الحـوار وفتح باب املناقشـة مـع اآلخرين قد 
يجعلك تكتسـب بعض املعلومـات التي تغري من 
طريقة تفكريك تماما. تركز كل تفكريك واهتمامك 
القضايـا اإلنسـانية والسياسـية واالجتماعيـة  عـىل 
والثقافية. أمامك فرصة جيدة اليوم الستغالل مهاراتك 

ومواهبك.

ربمـا يترصف أحـد األصدقاء أو أحد أفـراد األرسة 
بطريقة غريبة أو غري مألوفة هذا اليوم. ربما تتساءل 
هل هذا الشـخص منزعج منك أو لديه مشـكلة بسببك. 
األمر ليس كذلك. هذا الشـخص لديـه العديد من األمور التي 
تتطلب مزيدا من الرتكيز واالنتباه. الحبيب مشغول جدا هذا 

املساء، ولذلك من املتوقع أن تقيض الليلة بمفردك.

أصبحت اليوم أكثر انشغاال بعائلتك أكثر مما سبق، 
ربمـا يكون الرس وراء ذلك هو ظهور أشـخاص جدد 
يف محيط األرسة. تلتقي اليوم بمجموعة من األشـخاص 
ذوي الخـربة يف بعـض املجـاالت التـي تهتـم بها منـذ فرتة، 
فحاول أن تسـتغل هذه الفرصة لالستفسار منهم عن بعض 

املعلومات.

تهتـم اليوم بأمورك الشـخصية املتنوعة، ربما 
تريد أن ترتب هذه األمور وتجد حلوال ملشـاكلك، 
ولذلك سـتفكر يف قضاء سـاعات متعددة بمفردك. 
األعباء واملسـؤوليات الخارجية امللقـاة عىل عاتقك لن 

تتيح لك الفرصة للراحة حتى ولو لدقائق معدودة.

ربمـا تكون مضطـرا إلجراء بعـض االتصاالت 
باألصدقـاء. أوشـكت عـىل تحقيـق هدفـك. ال 
تتكاسـل وواصل العمل حتى تنتهي من آخر خطوة. 
ربما تقيض سـاعات طويلة يف سـيارتك نظرا الزدحام 

الشوارع. ستكون مرسورا بما تفعله اليوم.

تشـعر أنك مهـدد من زمالئك يف العمل بسـبب 
تنافسـهم معك. دافـع عن نفسـك وال تجعلهم 
يقللـون مـن شـأنك أمام مديـرك. تسـتطيع اليوم 
كشـف الحقيقة دون الوقوع يف أي مشـكلة. عاطفيا: 
أنت محظوظ جدا، فظروفك العاطفية األخرية سـتتيح 

لك فرصا جيدة لالقرتاب من الحبيب.

تقـيض معظـم وقتـك اليوم يف حضـور بعض 
االحتفـاالت والنـدوات ويف املشـاركة يف بعـض 
األنشـطة الجماعية. سـتكون عـىل تواصل ببعض 
الشـخصيات املهمة. احـرص عىل فتح باب املناقشـة 
مع هذه الشـخصيات يف بعـض املوضوعات التي تهمك 

شخصيا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يطغـى اليـوم الشـعور بالحساسـية الزائدة 
عـىل االهتمام بالعمـل واإلنتـاج. تتميز برسعة 
البديهـة يف فرتة مـا بعـد الظهرية. ربمـا تعرب عن 
بعض األفكار الجديدة لآلخرين. ال تندهش إذا أذهلتهم 
أفكارك البسـيطة. اهتم بأفكارك وال تقلل من شـأنها 

حتى لو كانت بسيطة.

Ò5«Î@Úó”
الملك وزوجة خادمه

متحـف  افتتـاح   -  1872
يف  للفنـون  املرتوبوليتـان 

نيويورك.
وزراء  رئيـس  اغتيـال   -  1910
مرص بطرس غايل عىل يد إبراهيم 

الورداني.
1911 - صـدور العدد األخري من 
صحيفة ”تشينغ ياو“ الصينية، 
وهـي أقـدم صحيفـة يف العالـم 
كانـت قد صـدرت أول مـرة عام 

.713
1919 - اغتيـال حبيب الله خان 

أمري أفغانستان.
1928 - إنجلرتا تعرتف باستقالل 
واحتفظـت  األردن  رشق  إمـارة 
العسـكري  بـاإلرشاف  لنفسـها 

وبعض اإلرشاف املايل.
1942 - الشـيخ سلمان بن حمد 
آل خليفـة يتوىل حكـم البحرين 
خلًفـا لوالـدة الشـيخ حمـد بن 

عيىس بن عيل آل خليفة.
الهاجانـاه  عصابـات   -  1948
األحيـاء  تقصـف  الصهيونيـة 
بقذائـف  حيفـا  يف  العربيـة 

املورتار.
1963 - القوات العربية تنسحب 
من الكويت بعد تسلم عبد السالم 
عارف حكم العـراق وإعدام عبد 

الكريم قاسم.
إىل  تنضـم  إرسائيـل   -  1969
انتشـار االسـلحة  معاهدة عدم 

النووية.
1971 - اللـواء عيدي أمني يعني 
نفسه رئيًسا عىل أوغندا بعد أقل 
من شـهر عىل انقالبه العسكري 

عىل سلفه ميلتون أوبوتي.
عائلـة  رساح  إطـالق   -  1991
الجنـرال املغربـي محمـد أفقري 
التي قضت يف اإلعتقال 20 سـنة 
بسبب اتهام الجنرال بالضلوع يف 

محاولة إسـقاط طائرة الحسن 
الثاني.

2002 - النـريان تلتهـم قطـاراً 
وتقتـل 370 راكًبا وتصيب 65 يف 

الرقاع الغربية بصعيد مرص.
2006 - مجلـس األمـة الكويتي 
الشـيخ نواف  يبايـع باإلجمـاع 
األحمد الصبـاح ولًيا للعهد وذلك 

بعد تزكية األمري.
اإلرسائيـيل  الرئيـس   -  2009
شـمعون برييـز يكلـف رئيـس 
حـزب الليكود بنيامـني نتنياهو 
بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك 
بعـد االنتخابات التـي أجريت يف 

10 فرباير.
مـن  مجمـوع  قيـام   -  2011
الشـباب  الحقوقـني  النشـطاء 
بدعوة الشعب املغربي للنزول إىل 
الشارع من أجل املطالبة بدستور 
جديد، وقاد هذا الحرك الشـعبي 

حركة 20 فرباير.
يفـوز  تمبكتـو  فيلـم   -  2015
بجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل 
سـيناريو ومخرجه عبد الرحمن 
سيسـاكو يفوز بأفضل مخرج، 
وبيـار نيني يفـوز بأفضل ممثل 
وأدال أنـال تفوز بجائـزة أفضل 
ممثلـة، وذلـك يف الحفل األربعني 

من جائزة سيزار.
- 2017

الخارجيـة الروسـية تعلن وفاة 
املنـدوب الدائم لروسـيا يف األمم 
املتحدة فيتايل تشـوركني يف مقر 
البعثة الروسـية لألمم املتحدة يف 

مانهاتن.
اإلعـالن رسـميا عـن مجاعة يف 
أجزاء من جنوب السـودان، وأن 
نحـو نصـف السـكان يف البـالد 
سيواجهون نقصا كبريا يف الغذاء 

بحلول شهر يوليو املقبل.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
إلرشـاد  الضـوء  القـوي  املصبـاح  جمـل /   شـعر  ـ   1

السفن ( معكوسة ).  
2 ـ رمز ريايض /  للتعجب (  معكوسة )/  قلب .  

3 ـ الحبىل (  معكوسة )/  جاهل .  
4 ـ تابع / واحد يف ورق اللعب /  مسكن .  

5 ـ لؤلؤ /  تغرينا وهزلنا ( معكوسة ).  
6 ـ يشتد يف العمل /  من يسكن بجوارهما .  

7 ـ محافظة عراقية .  
8 ـ سهام / سقي النبات /  حيوانات اللبن واللحم والحرث .  

9 ـ يحبه /  للتفسري .  
10 ـ بارى يف منافسة /  عملة اإلمارات العربية . 

الكلمات األفقية 
1 ـ مخرج أمريكي للصور املتحركة مبتكر شـخصية ميكي 

ماوس .  
2 ـ منشئ اإلمرباطورية األملانية .  

3 ـ للتعريف /  من الزهور .  
4 ـ أقبل وأرسع ( معكوسة )/  خف .  

5 ـ طيار فرنيس أول من قطع البحر املتوسط بطائرته .  
6 ـ ماكانت تحتل السلفادور .  

7 ـ مخط /  قتال /  هدم .  
8 ـ رئيس لبناني أسبق .  

9 ـ حيوان مستأنس من جنوب أمريكا /  درجة .  
10 ـ أتوىل ادارتها /  ظبي أبيض . 

في أي وقت تستيقظين ليال؟ إختاري وسنكشف لك ما الذي يؤرقك ويشغل بالك
ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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-هل تعلم أن ترك املصباح منرياً عند النوم، يسبب األرق، ويؤثر 
بشكل سلبي يف  العينني، كما يؤثر يف الجهاز العصبي بالسلبية، 

بحيث يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند االستيقاظ؟
-هل تعلم أن مشـاهدة التلفاز من مسـافة تقل عن اثنني مرت، 

تؤدي إىل ضعف البرص؟
-هل تعلم أن قص األظافر من سنن الفطرة؟

-هـل تعلم أن فوق البعوضة، حرشة صغرية جداً ال ترى بالعني 
املجردة، إذا طارت ماتت البعوضة؟

-هـل تعلم أن الصلصال والطني الـذي نلعب فيه؛ أصله الرتاب، 
وأنه املادة التي خلق منها اإلنسان؟

-هل تعلم أن نسـبة األطفال الذيـن يولدون أذكياء تصل إىل 85 
%، لكن البيئة التي يعيشـون فيها، واألرسة تطمس مواهبهم، 

فتقل النسبة إىل 20 % فقط؟!
-هل تعلم أن شـكل الكـرة األرضية بيضاوي، ولـو كان دائرياً 
لكنا نصافح بعضنا البعض باملقلوب، أو لكنا وقعنا عدة مرات؛ 
كلما دارت األرض حول نفسها؟ فهذا من رحمة الله عز وجل.

ُيحكى أن أحد امللك صعد يوًما ألعىل قرصه فرأى سـيدة عىل سـطح دار 
بجانـب قرصه لم ير امللـك أجمل منها يف حياته فالتف إىل خادم له وقال 
لـه ملن هذه فقال له يا موالي هـذه زوجة خادمك فريوز فنزل امللك وقد 
وقع يف حبها وشـغف امللك بها فاستدعى فريوز وقال له يا فريوز فقال 
له لبيك يا سيدي فقال له امللك خذ هذا الكتاب واذهب به إىل البلد الفالني 
وأتـى بالجواب فأخذ خادمه الجواب وتوجه به إىل منزله فوضع الكتاب 
تحت رأسـه وجهز نفسـه للسـفر وبات ليلته فلما أصبـح وودع أهله 

وصار طالًبا حاجة امللك .
ولكنـه لم يعلم بما دبـره امللك ، وأما امللك فإنه ملـا توجه خادمه فريوز 
قـام مرسًعـا إىل دار خادمه فقرع البـاب قرًعا خفيًفـا فقالت الزوجة 
من بالباب فقال لها امللك أنا سـيد زوجك امللك ففتحت له الزوجة الباب 
وجلس فقالـت له الزوجة أرى موالنا اليوم عندنا فقال لها زائرًا فقالت 
له أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خريًا فقال لها امللك أنا امللك 
سيد زوجك وما أظنك عرفتني فقالت له لقد عرفتك يا موالي وقد علمت 
أنك امللك وسيد زوجي ولكن سبقت األوائل يف زوجهم سأترك مائكم من 

غري ورد وذلك لكثرة الوراد فيه .
إذا سـقط الذباب عىل طعام رفعت يدي ونفيس تشتهيه وتجنب األسود 
ورود مـاء إذا كان الـكالب ولغن فيه ويرتجع الكريـم خميس بطن وال 
يرىض مسـاهمة السـفية ثم قالت له يا أيها امللك تأتي إىل موضع رشب 
كلبـك ترشب منـه ، وحينها اسـتحى امللك من كالمهـا وتركها وخرج ، 
فنيس امللك نعله يف الدار ، وأما ما كان يف أمر فريوز فإنه ملا خرج وسـار 
يف طريقـه تفقد الكتاب فلم يجده معه فتذكر أنه نسـيه تحت فراشـه 
، فرجـع إىل داره يف الحـال فتوافق وصلوه مع خـروج امللك فدخل للدار 

ورأى نعل امللك.
فعلم أن امللك لم يرسله إال ليبعده عن داره فسكت ولم يقل شيًئا ، وأخذ 
الكتاب وسـار لحاجة امللك فقضاها ثم عـاد إليه فأنعم عليه امللك بمئة 
دينار فمىض إىل السـوق واشـرتى ما يليق بزوجتـه ليقدمه لها وذهب 
لزوجته فسلم عليها وقال لها إن امللك أنعم علينا وأريد أن تظهري ألهلك 
ذلـك فقالت له الزوجة حًبا وكرًما ، ثم قامت فوًرا من مكانها وتوجهت 
مبـارشة إىل بيت أبيهـا ففرحت أرستهـا وأقامت عند أهلها ملدة شـهر 
كامـل فلم يذكرها زوجها طوال تلـك املدة فأتى إليه أخوها فقال له إما 
أن تخربنا بسـبب غضبك أن تحاكمنا إىل امللك فقال له إن شـئتم الحكم 

فافعلوا فما تركت لها عيل حًقا ، فطلبوه إىل الحكم فأتى معهم .
وكان القايض جالًسـا عند امللك فقال أخو الزوجة إن أعطيت هذا الغالم 
بستان سالم الحيطان ببرئ ماء عامر وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم 
حيطانه وأخرب برئه فالتفت القايض إىل فريوز وقال له ما تقول يا غالم 
، فقال فريوز أيها القايض قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن 
مما كان فقال له القايض هل سلم إليك البستان كما كان ، فقال له األخ 

نعم ولكن أريد معرفة السبب فقال القايض ما قولك .
فقـال وللـه ما رددت البسـتان كراهة فيـه وإنما جئت يـوم من األيام 
فوجدت فيه أثر األسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراًما 
لألسـد ، فاستوى امللك جالًسـا فقال امللك أرجع إىل بستانك مطمنئ أمن 
فولله إن األسد دخل البستان ولم يأثر فيه أثرًا وال التمس منه ثمرة وال 
ورق وال شـيًئا ، لم يلبث فيه غري لحظة وخرج من غري بأس ، فولله ما 

رأيت يف حياتي مثل بستانك .
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 الجميـع مـر بهـذه التجربـة، اإلسـتيقاظ يف 
املوعد نفسه يومياً. قد يخيل اليك بان ساعتك 
البيولوجيـة تتآمر ضدك وتمنعك من الحصول 
عىل الراحة التي تحتاجني اليها بشـدة. لكن يف 
الواقع االمر مرتبط بحالتك النفسية وبالطاقة 
التـي تعرب يف جسـدك خـالل أوقـات محددة. 
وعليـه حـني تصطدم هـذه الطاقـة «بعقبة» 

فهي تخرجك من سباتك.
ففـي اي سـاعة تسـتيقظني ليـًال؟ إختـاري 

وسنكشف لك ما الذي يشغل بالك.
الصورة رقم ١

ان كان موعـد إسـتيقاظك هـو بني التاسـعة 
والحاديـة عرش ليـًال فأنت أصـًال تعانني قبل 
الخلـود اىل النـوم. يف الواقع تعانـني كثرياً قبل 
الوصـول اىل مرحلـة الهدوء العقـيل والنفيس  
والجسـدي التي تمكنك من اإلستسـالم للنوم. 
هناك بعض املسائل التي عليك مواجهته، هذه 
املشـاكل العالقة تقومني ومنـذ مدة بتأجيلها 
وحان الوقت لحسـمها كي تتمكن الطاقة من 
العبور بشكل سلسل وبالتايل عدم االستيقاظ 
يومياً. حني تدركني بان هذه املشـاكل العالقة 
تعيق تقدمك يف الحياة فسـتجدين الشـجاعة 

الكافية لحلها.
الصورة رقم ٢

إن كان موعـد اسـتيقاظك هـو بني السـاعة 
الحادية عرش والواحدة بعد منتصف الليل فهذا 
يعانـي انك تعانـني من انعدام الثقـة بالنفس 
وبأنك تطلقني االحكام القاسـية بحق نفسـك 
واالخرين. عىل االرجح مـررت بتجربة مخيبة 
لالمال مع حبيب أو رشيك سابق مؤخراً وهذه 
املشـكلة ضاعفـت انعـدام ثقتك بنفسـك. ما 
عليـك القيام به هو التعامل مع هذه املشـاعر 
ثم إيجاد الحلول الجذرية ملشكلة ثقتك بنفسك 
فالوضـع أصبـح ينعكس سـلباً عـىل صحتك 

بسبب استيقاظك يومياً يف هذا املوعد.
الصور رقم ٣

إن كان موعـد اسـتيقاظك هـو بني السـاعة 
الواحـدة بعض منتصـف الليـل والثالثة فجراً 
فأنـت تحملـني الكثري مـن الغضـب يف داخلك 
كمـا انك تعانني مـن عذاب الضمـري. الغضب 
العارم هـذا قد يكون نتيجة مشـاجرة حدثت 
قبل الخلود اىل النوم يف حال لم يكن استيقاظك 
هو بموعد يومي، اما ان كان معدل استيقاظك 
هو يومي أو شـبه يومي فـإن الغضب مرتبط 
بحالة عامة قـد تكون حياتك برمتها أو حدث 
ما مسـتمر أو الرشيك. املشـكلة هنـا هو انك 
تسـتيقظني وأنت تشـعرين باملرارة والغضب 
وتبدأيـن بالتفكـري باملشـكلة ثـم تتضاعـف 

املشكلة.
عذاب الضمري مشكلة بحد ذاتها فهو ال يغذي 
الغضب واملرارة فحسب بل يجعلك عاجزة عن 
التفكري أو حتى القيام بأي خطوة من شـأنها 

ان تحل املشاكل العالقة.
الصورة رقم ٤

إن كان موعـد اسـتيقاظك هـو بني السـاعة 
الثالثـة والخامسـة فجـراً فأنـت تعانـني من 

الحـزن واإلكتئـاب. هنـاك الكثري مـن االمور 
السـلبية التـي تواجهـك يف حياتك حاليـاً وقد 
تكون وفـاة احدهـم أو بسـبب إنفصالك عن 
الرشيـك. يف حـال لم يتم التعامل مع مشـاعر 
الحـزن هـذه فالتأثري سـيكون طويـل االمد. 
عليك اللجوء اىل األصدقـاء واملقربني للحصول 
عىل الدعم العاطفي الذي يساعدك عىل تجاوز 

املرحلة الصعبة هذه.
الصورة رقم ٥

ان كان موعد اسـتيقاظك هو بني الخامسـة 
فجـراً والسـابعة صباحـاً  فهـذا يعنـي انك 
تشـعرين بـأن عالقـة يف مـكان مـا يف هذه 
الحيـاة. مشـكلتك هي انـك لـم تتمكني من 
تحقيـق أي تقدم أو تطور يف حياتك منذ مدة، 
والشـعور باليأس وكره الذات تسلل اىل عقلك 
وقلبك. تشعرين بأنك فاشلة وتقارنني نفسك 
باالخرين وتخرجني خارسة بشكل دائم. يجب 
التحكم بهذه املشـاعر السلبية وتعلم تقينات 
تسـاعدك عىل اإلنطالق بنهارك بطريقة أكثر 

إيجابية.



بيت،  براد  األمريكي،  املمثل  رفع 
دعوى قضائية جديدة ضد زوجته 
يتهمها  جويل  أنجلينا  السابقة 
من  استبعاده  بمحاولة  فيها 
صفقة لبيع ممتلكاتهم املشرتكة 

بحسب موقع دييل ميل. 
يزعم براد بيت يف أوراق القضية 
التي قدمها محاميه إىل املحكمة، 
من  تبلغ  التي  جويل  أنجلينا  أن 
العمر ٤٦ عاما، تحاول بيع ٥٠٪ 
العنب  مزرعة  يف  حصتها  من 

اململوكة لهما، يف فرنسا. 
يمتلك  عاما،   ٥٧ بيت  براد  كان 
الرشاكة،  هذه  أسهم  من   ٪٦٠
بثالث  انفصالهما  قبل  لكن 
سنوات، أقرا عقدا جديدا بملكية 

مناصفة بينهما. 
أن  دعوته  يف  بيت  براد  يدعي 
أنجلينا جويل تحاول التحايل عىل 
ملكيتهما،  بيع  رفض  يف  حقه 
العائد  الربح  مقدار  يؤثر عىل  ما 
عليه، يف الوقت الذي استثمر فيه 
وأمواله  وقته  من  هوليوود  نجم 

وجهده يف هذه امللكية. 
تبلغ قيمة العقار اآلن حوايل ١٦٤ 
املكان  نفس  وهو  دوالر،  مليون 
قرانهما  الزوجان  فيه  عقد  الذي 
مصدر  ووصف   ،٢٠٠٨ عام 
مقرب منهما بأن جويل تترصف 

بانتقامية تجاه والد أبنائها. 
القضائية  الدعوى  وصفت 
املرفوعة يف لوكسمبورج، أنجلينا 

مسار  عرقلة  تتعمد  بأنها  جويل 
زوجها  مع  قضاياها  يف  األمور 
من  استبعاده  وتحاول  السابق، 
خسارة  عليه  مايرتتب  الصفقة 

مادية كبرية له. 
األمريكية  املمثلة  وكشفت 
األسباب  عن  جويل  أنجلينا 
الحقيقية النفصالها عن زوجها 
الشهري  هوليوود  نجم  السابق 
لها  سابقة  مقابلة  يف  بيت،  براد 

مع الجارديان الربيطانية.
الخروج  جويل  أنجلينا  تحاول 
به  تمر  الذي  واملأزق  املرحلة  من 
أرستها خاصة أبنائها الستة التي 
تشاركهم مع براد بيت، يف خضم 

معركة الحضانة الحالية. 
إنها  جويل  أنجلينا  وقالت 

أبنائها  سالمة  عىل  تخىش 
أنها  خاصة  والدهم،  من 
منه  الطالق  بطلب  تقديم 
بعدما   ٢٠١٦ سبتمرب  يف 
البنهم  بيت  براد  تعرض 
متن  عىل  وهم  مادوكس 
بسبب  خاصة  طائرة 
إدمان  مع  معاناته 

الكحول.
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أحيت ملكة اإلحساس إليسا حفالً غنائياً 
حفالت  ضمن  البهاما  بجزر  ضخماً 
بورد،  أون  ستارز  من  الجديد  املوسم 
الغنائية  جولتها  من  عودتها  وبمجرد 
ملفاجآت  التحضري  يف  ستبدأ  هناك 
للتعاون  عودة  .ويف  لجمهورها  غنائية 
بعد  خوري  ومروان  إليسا  بني  الفني 
طويلة،  لسنوات  بينهما  فنية  قطيعة 
من  إليسا  عودة  خوري  مروان  ينتظر 
وضع  لبدء  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التي  األعمال  عىل  النهائية  اللمسات 

ستقوم يجمعهما سوياً.
حيث علم أن هناك أغنيتني إتفقا عليها 
إحداهما  املاضية؛  الفرتة  خالل  الثنائي 
قضية  تحمل  واألخرى  رومانسية 
نسائية وهى النوعية التي إشتهرت بها 

إليسا يف الفرتة األخرية.
خوري  مروان  إتفق  آخر،  صعيد  عىل 
فني  تعاون  عىل  عجرم  نانيس  مع 

جديد حيث إجتمعا سوياً مؤخراً وأبدى 
الثنائي رغبتهما يف التعاون خالل الفرتة 
القادمة، عىل أن يجمعهما مرشوع فني 

قوي قبل نهاية العام.
وكان مروان خوري قد أكد يف ترصيحاته 

التحضري  بصدد  بالفعل  أنه  الخاصة 
عجرم  بنانيس  يجمعه  غنائي  لعمل 
يتفقان  مرة  من  أكثر  أنهما  خاصة 
عىل مرشوع، ولكنه تأجل إلنشغال كّل 

منهما.

قد  كانت  أنها  رغم 
قبل  من  أعلنت 

تحضريها  عن 
درامي  لعمل 
يد  جد
به  تشارك 
املنافسة  يف 

نية  مضا لر ا
يحمل  القادمة 

ياسمني  أن  يبدو  انه  إال   ،» «نغم  عنوان 
رئيس  إتخذت قراراً مفاجئاً تجاه هذا العمل.

رئيس  ياسمني  عنهم  إعتذرت  درامي   عمل  من  أكثر 
بمسلسل  مشاركتها  أعلنت  حتى  املاضية،  الفرتة  خالل 
األبطال  عن  اإلعالن  وبدء  الجديد،  الرمضاني  للموسم  نغم 
بدر  وسوسن  الجليل  عبد  كعمرو  العمل  يف  معها  املشاركني 
تماما  توقف  املرشوع  أن  إال  سامي  ياسم  للمخرج  وآخرين 

لحني إشعار آخر، حيث علم أن ياسمني إعتذرت 
الغياب  وقررت  نهائي  بشكل  البطولة  عن 
القادم.ويرتدد  رمضان  يف  جمهورها  عن 
أن هناك خالفات بني فريق عمل املسلسل 
وهو ما نفاه مصدر خاص نهائياً، مؤكداً 
قوي  عمل  تقديم  تحاول  ياسمني  أن 
بنفس نجاح مسلسل ملوك الجدعنة الذي 
شاركت ببطولته املوسم الرمضاني؛ وهو 
ما جعلها تنسحب من املرشوعات الدرامية 
هذا املوسم خاصة أن الوقت ضيق لتقديم عمل 

ضخم باملنافسة الرمضانية القادمة.
عىل صعيد آخر، ستقوم ياسمني بالرتكيز يف أعمالها السينمائية 
ستبدأ  مرشوع  من  اكثر  لديها  حيث  القادمة،  الفرتة  خالل 
بتصويرهم بعد رمضان املقبل.جدير بالذكر أن ياسمني شاركت 
ريا  أحفاد  مرسحية  خالل  من  املرسح  خشبة  عىل  مرة  ألول 

وسكينة أمام دينا الرشبيني قبل أيام.

اعرتفت النجمة العراقية، رحمة رياض، بأنه ال يوجد منافسة لها 
من جانب نجمات بالدها العراق، مشرية إىل أنها ترى أنها تنافس 

نفسها فقط، متابعة: «ما يف منافسة أنا ينافس نفيس».
وقالت رحمة رياض، يف مقطع دعائي إلحدى الحلقات التلفزيونية 
التي ستعرض لها، إنها كانت متأكدة من مسألة وصولها إىل تلك 
لو جاءت  أنها  النجومية».وأوضحت، رحمة رياض،  املرحلة من 
يف رأسها فكرة «مجنونة» و»جريئة» تقوم بتنفيذها دون تردد، 

وهو ما يدل عىل أن شخصيتها تمتاز بالجرأة.
الربومو  خالل  الرسم،  يف  موهبتها  رياض،  رحمة  واستعرضت 
الدعائي، بينما خلق املقطع تفاعالً واسعاً بني الجمهور يف مواقع 
سيجري  التي  الحلقة  بأن  تأكيدات  وسط  االجتماعي،  التواصل 

عرضها يف األسبوع املقبل ستكون «نارية».
أغنية  أيام عن بدء تصوير  أعلنت رحمة رياض، قبل  وكانت قد 
جديدة يطغى عليها الطابع الدرامي، وهي من كلمات عيل موىل، 
األغنية  وستكون  نبهان،  رامي  وإخراج  عيد،  محمود  وألحان 

باللهجة اللبنانية.
الرومانسية  بأغنيتها  كبرياً  نجاحاً  رياض،  رحمة  وحققت 
نسب  تجاوزت  حيث  أشهر،   ٦ قبل  أصدرتها  والتي  «الكوكب» 

مشاهداتها ١٠٠ مليون مشاهدة.
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دّشـنت العاصمة الفرنسـية باريـس أّول رادار يلتقط صـورة تلقائية 
للوحة السيارة إذا تجاوزت عتبة الضوضاء. وستخوض املدينة التجربة 

ملدة ثالثة أشهر، للتحقق من موثوقية األجهزة. 
وسـتخترب املدينـة إذا كان بإمـكان الرادار أن يحدد بشـكل ال لبس فيه 
لوحـات ترخيص الدراجـات النارية أو السـيارات التي تصـدر أصوات 

مزعجة قبل املوافقة عىل القرار رسميا مع نهاية 2022.
واعتبـاًرا من ربيع عام 2023، سـتفرض غرامات عىل السـيارات التي 

تصدر ضوضاء عالية قد تصل إىل 135 يورو!
وتهدف هذه  الخطوة إىل جعل املدينة أكثر هدوءا بتقليل الضجة الناتجة 
عـن حركـة املرور املعتربة نوًعا من التلّوث السـمعي الـذي ترتتب عليه 
نتائج سـلبية متعّددة سـواء من الناحية النفسـية والصحية والعقلية 
عـىل املدى القريب أو البعيد. فهذه الظاهرة ال تسـبب فقط اضطرابات 
النوم والتوتر بقدر ما تسـبب فقدان السـمع وآالما يف األذن ومشاكل يف 

القلب.

كشـفت تقارير صحفية بعضا من 
مواصفات هاتف رشكة أبل املنتظر 
ىف وقـت الحق من هـذا العام تحت 
اسـم ”آيفون 14“، حيـث قالت إن 
الهاتـف قد يأتـى بتصميم مختلف 
تماًمـا عـن كل إصـدارات اآليفون 
السـابقة، كما ُذكر أنه يمكن إعادة 
ُيسـمى  مـا  أو   “Touch ID“الــ
ببصمـة اإلصبع، وفًقـا للترسيبات 

الحالية.
وأوضحـت الترسيبات أن رشكة أبل 
األمريكيـة ترغب ىف القيـام بقفزة 
كبـرية ىف هواتـف آيفـون، التى لم 
تشـهد أى تغيري ىف التصميم بشكل 
ملحوظ منذ ظهـور هاتف ”آيفون 
11 برو“، وفقا ألخبار اآلن حسـبما 

ذكرت البيان اإلماراتية.
فيمـا أشـارت أيًضـا التقاريـر إىل 
أن هنـاك بعـض التكهنـات حـول 
ُصنع الهيـكل الخاص بالهاتف من 

التيتانيـوم، والـذى مـن شـأنه أن 
أقـوى   “iPhone 14 Pro” يجعـل 

وأخف وزًنا من سابقه.
لـم يسـتبعد املصـدر أن تلتـزم أبل 
بنفـس مقاسـات الشاشـة، حيث 
سـيأتى ”آيفون 14 برو“ بشاشـة 
مقـاس 6.1 بوصـة، و ”آيفون 14 

برو ماكس“ بـ6.7 بوصة.
واستبعدت التقارير أن توفر الرشكة 
4 إصـدارات مـن هاتفهـا الجديـد 
كاملعتاد، حيث قالت إنه من املتوقع 
أن تسـتغنى عـن اإلصـدار العادى 
و“املينـي“ وتكتفـى بـ“آيفون 14 

برو“ و“آيفون 14 برو ماكس“.
ومـن ناحيـة األسـعار فقـد توقع 
موقـع ”Tom’s Guide“ التقني، أن 
تكشـف أبل السـتار عـن هواتفها 
الجديـدة ىف سـبتمرب املقبـل، وقـد 
تبدأ األسـعار من 999 دوالًرا لهاتف 

”آيفون 14 برو.

تزعـم شـكاوى قدمهـا اثنـان من 
املبلغـني عـن املخالفـات إىل هيئـة 
األوراق املالية والبورصات األمريكية 
هذا الشـهر أن رشكة ”ميتا“ ضللت 
املستثمرين بشأن جهودها ملكافحة 
تغـري املنـاخ واملعلومـات الخاطئـة 
عـن فـريوس كورونا املسـتجد عرب 

منصاتها املختلفة.
مـن  املقدمـة  الشـكاوى  وتزعـم 
 ،“Whistleblower Aid” مجموعـة
وهـي منظمـة غـري ربحيـة تمثـل 
الرشكـة  يف  السـابقة  املسـؤولة 
فرانسيس هيوغن، أن الرشكة قدمت 
يف  وإغفـاالت  ماديـة  “تحريفـات 
بيانات للمستثمرين” حول جهودها 

ملكافحة املعلومات املضللة.
الشـكاوى،  أن  وأوضحت الصحيفة 
التـي لم يتـم اإلبالغ عنهـا من قبل، 
أمـام  هيوغـن  شـهادة  إىل  تسـتند 
الكونغرس األمريكـي وامللفات التي 
قدمهـا محاموهـا إىل املنظـم املـايل 
العام املايض، وهي ملفات مستمدة 
مـن آالف املسـتندات الداخليـة التي 
حصلـت عليها املسـؤولة السـابقة 

قبل مغادرتها الرشكة يف أيار/ مايو 
املايض.

وفًقـا للنسـخ املنقحة مـن الوثائق 
الصحيفـة،  عليهـا  اطلعـت  التـي 
تزعم إحدى الشـكاوى أن املعلومات 
الخاطئـة عـن تغـري املنـاخ كانـت 
منترشة بشكل واسـع عىل منصات 
مثـل  املختلفـة،  الرقميـة  “ميتـا” 
““فيسبوك” و ””انسـتغرام”، وإن 
الرشكـة تفتقر إىل سياسـة واضحة 

بشأن هذه القضية.
من جانبه، رصح أندرو باكاغ، كبري 
-Whistl ”املستشارين يف مجموعة 
blower Aid“، بأن الوثائق التي تمت 
مشـاركتها مـع الهيئـة األمريكيـة 
“توضح تماًمـا أن ميتا كانت تقول 
شـيًئا يف العلن وتفعل عكسـه يف ما 
يتعلـق بنهجهـا تجـاه تغـري املناخ 
واملعلومات الخاطئة حول كورونا.”

وأضـاف: ”هذا ليـس مجرد ترصف 
غري مسـؤول للجمهـور، إنه يضلل 
الحـق  لديهـم  الذيـن  املسـتثمرين 
القانونـي يف الحصول عـىل إجابات 

صادقة من الرشكة“.

أعلنت رشكة السياحة الفضائية ”فريجن غاالكتيك“ خططها لفتح مبيعات 
تذاكر الرحالت إىل الفضاء.

تمنـح هذه الخطوة الراغبـني فرصة الذهاب برحلـة دون مدارية عىل متن 
الطائرة الفضائية الخاصة.

ووضعـت  الرشكة هدفا داخليا يتمثل ببيـع 1000 تذكرة قبل بدء الرحالت 
املنتظرة يف نهاية هذا العام.

ويتم دفع ثمن التذكرة عىل مرحلتني: دفع وديعة  قدرها 150 ألف دوالر من 
أجـل تأمني املقعد ثم دفع 300 ألف دوالر املتبقية قبل الرحلة. مع اإلشـارة 
إىل أن  لـدى Virgin Galactic تطبيق يمكن لألفراد ملؤه عىل موقع الرشكة 
اإللكرتوني.وتتيح الرشكـة للزبائن ثالثة خيارات: رشاء تذكرة ملقعد واحد، 

مجموعة مقاعد مخصصة لألزواج أو العائالت، أو رشاء الرحلة كاملة.
أّمـا الرحلة، فتسـتغرق مدتها سـاعة ونصف. سـيطري السـياح يف إحدى 

طائرات الفضاء التابعة للرشكة التي تقلع من الجو. 
ثـّم تنقل هذه املركبـات إىل ارتفاع حـوايل 49000 قدم تحـت جناح طائرة 
حاملـة ضخمـة تسـمى White Knight Two والتـي بمجـرد الوصـول إىل 
االرتفاع الصحيح،  تطلق طائرة ثم تشـعل محركها الصاروخي عىل متنها، 
لتبدأ بالصعـود إىل الفضاء. عندما ترتفع الطائرة إىل أكثر من 50 ميال فوق 
سطح األرض، يمكن للركاب عىل متنها فك أحزمة مقاعدهم والطفو حول 

املقصورة لبضع دقائق والتفرج عىل األرض من 17 نافذة.
ثم للعـودة إىل األرض يحول الطيارون أجنحة الطائرة وينزلقون إىل املدرج، 
مثل الطائرة العادية.يحصل املشاركون يف الرحلة عىل شارة رائد الفضاء، إىل 
جانب محتوى تصويري للمسـافرين خالل فرتة التدريب والرحلة، ومالبس 

من ”فريجن غاالكتيك“ وبدلة فضاء.
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أن  عن  خاصة  معلومات  كشفت 
مجموعة أم بي يس تعّد العدة لتصوير 
بالطبع  مقتبس  طويل  عربي  مسلسل 
«حرب  ومسلسل  الرتكية  الدراما  عن 
وقت،  منذ  بالرتكي  ُقّدم  الذي  الورود» 
اللبنانية  املمثلة  البطولة  دور  ويؤدي 
باميال الكيك إىل جانب السوري محمود 
جانب  إىل  يجمعهما  أول  لقاء  يف  نرص 
انجو ريحان وصباح بركات ولني غرّة.. 
التي  صليبا  ستيفاني  العمل  ومفاجأة 
يبدأ  أن  املفرتض  املسلسل  يف  ستشارك 
تركي،  مخرج  بإرشاف  قريباً  تصويره 

كما دأبت العادة ملجموعة من املسلسالت 
ومطلوبة  متداولة  أصبحت  التي 
و»عالحلوة  بريوت»،  «عروس  منها 
الكيك  باميال  بطولته  أّدت  الذي  واملرة» 

السنة  نهاية  كبرياً  نجاحاً  وحصد  أيضاً 
املاضية.

للعمل الجديد  باميال الكيك متحمسة جداً 
خصوصاً بعد أن وجدت أن هذا النوع من 
مشاهدة  نسبة  ويحقق  مطلوب  الدراما 

التي  شاهد  منصة  بيانات  بحسب  عالية 
محطة  عىل  عرضه  مع  تزامناً  عليها  يعرض 

.mbc٤
ُيصور  كان  الذي  صغرية»  «جرائم  مسلسل  أن  ُيذكر 

بعد  تصويره  توقف  نفسها  الرشكة  ملصلحة  تركيا  يف 
اللبنانية ريتا حرب، عىل  الحادث الذي تعرضت له املمثلة 

أن ُيستكمل الحقاً.
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ذلك  أنىس  ال  ذلك  املتاعب، ويف ضوء  الصحافة هي مهنة  إن مهنة  يقال 
اليوم املشؤوم الذي كاد أن يكلفني حياتي بعد أن كلفني مدير عام وكالة 
االنباء العراقية، املرحوم الدكتور عدنان الجبوري، بواجب قال انه مهم 
جدا، حيث كلفني بمهمة صحفية يف غاية الخطورة بأن اغادر فورا «واع» 
باصطحاب مصورين تلفزيونيني اثنني من دائرة االذاعة والتلفزيون مع 
سائق والذهاب فورا يف مهمة صحفية اىل محافظة البرصة يف ضوء خرب 
نرشته جريدة الجمهورية،  قال فيه الكاتب ان القوات االمريكية دفنت 
وقامت  الباطن،  حفر  منطقة  يف  الحرب  يف  استسلموا  عراقيني  جنودا 
القوات االمريكية بدفنهم وهم احياء.. وفعال تم تنفيذ الواجب والتوجه 
نوع  بسيارة  البرصة  باتجاه  نسري  ونحن  مساًء،  البرصة  محافظة  اىل 
االذاعة  دائرة  مصوري  الزمالء  من  اثنني  مع  حديثة   ليست  الندكروز 
والتلفزيون الحظت ان الشارع الذي نسري فيه  الرابط بني بغداد والبرصة 
مهجور وغري سالك من السيارات، وتعجبت لهذه الحالة، ويف اول سيطرة 
واحتمال  آمن  غري  الشارع  ان  أخربونا  الطريق  يف  صادفتنا  عسكرية 
الله  عىل  توكلت  لكني  ضحايا  وقوع  عن  يسفر  مسلح  لهجوم  تعرضنا 
التوقف مهما  الرسعة وعدم  بزيادة  السائق  املسري مع توجيه  وواصلت 
اقتىض االمر عندها اصبح االمر خارج السيطرة وال يمكن الرتاجع عن 
البحث عن رفاة  املكلفني بها، وهي  املهمة  لتنفيذ  الطريق  السري يف هذا 
حفر  منطقة  يف  االمريكي   للجيش  الحرب  يف  استسلموا  عراقيني  جنود 
الباطن لكن الجيش االمريكي لم يستجب لنداءاتهم وقام بدفنهم احياء يف 
الصحراء استناداً اىل خرب مفربك نرشه سعد البزاز يف جريدة الجمهورية، 
كما اسلفت، وقد ثبت بامللموس ان الخرب مفربك ومختلق وغري حقيقي، 
وما ان وصلنا مدينة البرصة ليال، وكان باستقبالنا مسؤول مكتب «واع» 
يف البرصة منتصف الليل اوصلنا مدير مكتب «واع» اىل احد الفنادق للراحة 
اللوجستية،  االمور  ترتيب  بعد  غد  يوم  صباح  الواجب  لتنفيذ  استعدادا 
املستلزمات  الواجب بعد توفري كل  لتنفيذ  االنطالق  الصباح تم  وفعال يف 
الرضورية، ومن ضمنها فريق عسكري لتأمني الحماية وتجنب الوقوع 
يف حقول االلغام ودليل يعرف املنطقة معرفة جيدة، وانطلقنا بسيارتنا 
ترافقنا ثالث سيارات عسكرية باتجاه حفر الباطن، ويف سرينا شاهدنا 
حجم  تؤرش  مؤملة   مشاهدات  وكانت  املدمرة  العراقية  االسلحة  حطام 
املعاناة التي تعرض لها العسكري العراقي يف مواجهة حرب غري متكافئة 
التي جرت  املنطقة  تلك  الباطن، وشاهدنا  اىل منطقة حفر  حتى وصلنا 
املنطقة مقفرة وعبارة عن صحراء جرداء  وكانت  فيها معارك طاحنة 
تنترش فيها الكثبان الرملية املتحركة تتغري مع حركة الرياح العاصفة.. 
وترجلنا من السيارات ولم نجد أي أثر لجنود دفنوا يف الصحراء الن عملية 
ومن  املوقع،  وصورنا  لدينا،  متوفر  غري  هنديس  جهد  اىل  تحتاج  البحث 
املشاهدات التي جذبت انتباهي وجود اثار دبابة عراقية مدمرة بالكامل 
انها دبابة فقد  أثر يدل عىل  تعرضت لهجوم صاروخي لم نجد فيها أي 
كشمعة  انصهرت  انها  للمشاهد  يرتاءى  حتى  تاما  تحطيما  تحطمت 
لتحكي قصة حرب غري متكافئة تكنولوجيا تمت بنزوات شيطانية حرب  
عبثية اسهمت يف تدمري الجيش العراقي والبنية التحتية للعراق، وما زالت 
املوقع حتى  اكملنا تصوير  ان  يومنا هذا، وما  تداعياتها مستمرة حتى 
أشبه  كئيبة  مدينة  وكانت  عجالة،  عىل  البرصة  مدينة  اىل  ادراجنا  عدنا 
احد  العسكرية، وجلسنا يف  البدالت  تلبس  اشباح  تتجول فيها  بمعسكر 
املقاهي لتناول الشاي وركّنا السيارة يف مكان قريب من املقهى، وفجأة 
انه  وتبني  السيارة،  جهة  من  صادرا  املنطقة  هز  انفجار  دوي  سمعنا 
نتيجة انفجار اطار السيارة االحتياط «السبري». أما كيف انفجر وبهذه 
املفاجئة  كانت  فكم  وتعاىل..  سبحانه  الله  بعلم  فهذا  بالذات،  الساعة 

كبرية وادخلتنا يف ضحكة عفوية صادرة من القلب.
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عبد  لشريين  قوية  فنية  عودة 
العام  بنهاية  بدأتها  الوهاب 
انفصالها  خرب  بعد  املايض 
حبيب،  حسام  عن  املفاجىء 
ورغم أن العالقة عادت بينهما 

لكن  املاضية  األيام  خالل  قوية 
خطة  لديها  الوهاب  عبد  شريين 
الذي  حسام  عن  بعيدة  فنية 
الفرتة  طوال  أعمالها  يدير  كان 

املاضية.
و  عام يبد أن 

 ٢٠٢٢
ن  سيكو

عام الحظ بالنسبة إىل شريين عبد 
الوهاب؛ فبعد نجاحها يف أكثر من 
الجمهور  به  فاجأت  غنائي،  عمل 
به  وتصدرت  املاضية  الفرتة  خالل 
نسب املشاهدة بداية من «وبحلفلك 
« حتى «القماص» التي حققت بها 

ماليني املشاهدات وقت طرحها.
وقد علمت نواعم أن شريين اتفقت 
أعمالها  لتدير  الطباخ  سارة  مع 
لم  ولكن  القادمة،  الفرتةة  خالل 
صديقها  عن  شريين  تستغِن 
يدير  كان  الذي  كريم  املقرب 
املاضية،  الفرتة  خالل  أعمالها 
عىل أن تحرض لها خطة فنية 
غنائي  بحفل  تبدأها  قوية 
العربية  اململكة  يف  ضخم 
املقبل،  مارس  يف  السعودية 
كما تتفاوض عىل حفل آخر 
يف الكويت ولكن لم يحدد 

موعده حتى اآلن.
آخر،  صعيد  عىل 
تستعد شريين لطرح 
يتضمن  ألبوم  ميني 
أنهت  التي  األغنيات 
خالل  تسجيلها 
حيث  املاضية،  الفرتة 
من  أكثر  حالياً  تسجل 
أغنية لتضيفها لأللبوم 
خالل األسابيع القادمة 

تمهيداً لطرحه.
قد  شريين  وكانت 
يف  أخرياً  شاركت 
برنامج  افتتاح  حفل 
املواهب  اكتشاف 
لديها  كما   «الدوم» 
فعاليات  من  أكثر 
ضخمة   غنائية 
عن  تتكتم 
عىل  تفاصيلها، 
فيها  تشارك  أن 
الفرتة  خالل 

املقبلة.


