
بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، أن جهاز املخابرات لعب دوراً 
يف تفكيـك املنظمـات اإلرهابيـة، فيمـا 
اشـار اىل ان رجـال املخابـرات نجحـوا 
املتخاصمـني  نظـر  وجهـات  بتقريـب 
وإبعاد شـبح الحـروب يف املنطقة.وقال 
الكاظمـي، يف كلمـة خـالل حفل وضع 
الحجر األساس للبناية اإلدارية الجديدة 
يف مقر جهاز املخابرات الوطني، بحسب 
بيـان ملكتبه تلقته ”الـزوراء“: إن جهاز 
الوطنـي مؤسسـة وطنيـة  املخابـرات 
مهنيـة ومحرتفـة، قامت بـدور كبري يف 
تأمـني األمـن القومـي العراقـي، وأمن 
املنطقة بشـكل عام. مؤكـدا: عملنا منذ 
عـام 2016 عـىل بنـاء قـدرات برشيـة 
كبرية، سـاهمت يف تأمني األمن الوطني 

ومواجهـة تحديات كربى بنجـاح بارز، 
وبسـعي أبطـال الجهاز نجحنـا نجاحاً 
كبـرياً يف تحقيق الكثري من األهداف التي 
رسمت الستهداف منابع ورؤوس كبرية 
اإلرهابية.واضاف: أسسـنا  للجماعـات 
لبنـى تحتيـة لألمـن القومـي الوطنـي 
العراقي يف مختلف املجاالت املعنية. الفتا 
اىل: ان جهـاز املخابرات الوطني نجح يف 
تأسيس عالقات دولية واسعة ومتنوّعة 
لصالح العراق، واالستفادة من الخربات 
الدوليـة يف تأمني األمن الوطني العراقي، 
وقـد أعطى ذلـك للعـراق زمـام القيام 
بمبـادرات إقليميـة، وقـد كان لجهـاز 
املخابـرات دور كبـري يف تخفيـض حّدة 
الـرصاع وإبعـاد العراق عـن الرصاعات 

الدولية.

بغداد/ الزوراء:
بـارشت وزارة املاليـة، امـس االثنـني، 
إطـالق تمويل رواتـب موظفـي الدولة 
لشهر شـباط الحايل.وذكر بيان للوزارة 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”دائرة املحاسـبة 
بـارشت ابتداًء من اليـوم بتمويل رواتب 

الوزارات والجهـات غري املرتبطة بوزارة 
البيـان  الحايل“.ودعـا  شـباط  لشـهر 
وحـدات اإلنفـاق التابعـة للـوزارات إىل 
”مراجعة دائرة املحاسبة يف مقر الوزارة 
وحسـب جدول املراجعة املعتمد لغرض 

البدء بإجراءات التمويل“.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أفادت صحيفـة ”القبس“ الكويتية بأن 
الرئيـس املرصي، عبد الفتاح السـييس، 
ونظـريه الجزائـري، عبد املجيـد تبون، 
سـيصالن اليـوم الثالثـاء إىل الكويت يف 
زيـارة رسمية.وأشـارت الصحيفـة إىل 
أن الرئيسـني سـيصالن رفقـة الوفدين 
املرافقـني لهما، وسـيلتقيان أمري البالد 

الشـيخ نواف األحمـد الجابـر الصباح.
وكان الرئيـس املرصي اسـتقبل، األحد، 
رئيس مجلـس األمة الكويتـي، مرزوق 
الغانـم، وبحث معـه العالقـات الثنائية 
وتطورات األوضاع اإلقليمية.من جانبه، 
يوجـد الرئيس الجزائـري حاليا يف دولة 
قطـر، حيث وقـع العديد مـن اتفاقيات 

التعاون بالدوحة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف مناورة دبلوماسية تبدو األخرية، 
جاءت بوسـاطة الرئيـس الفرنيس، 
البيـت  قـال  ماكـرون،  إيمانويـل 
األبيـض إن الرئيـس األمريكي، جو 
املبـدأ“  بايـدن وافـق ”مـن حيـث 
عىل لقـاء نظريه الـرويس فالديمري 

بوتـني، طاملا أنه يؤجل شـن هجوم 
عـىل أوكرانيا، وهـو الهجـوم الذي 
األمريكيـون  املسـؤولون  يحـّذر 
مـن احتمـال حدوثـه قريبـاً جـداً، 
فيمـا قال مستشـار األمـن القومي 
األمريكـي، جيك سـوليفان، إن لدى 
الواليات املتحدة األمريكية معلومات 

استخبارية تفيد بأن روسيا تخطط 
لغزو عنيـف للغاية ألوكرانيا.وأكدت 
املتحدثة باسـم البيت األبيض، جني 
بسـاكي، أن اإلدارة األمريكية كانت 
واضحـة يف أنها ”ملتزمـة بمواصلة 
الجهود الدبلوماسية حتى لحظة بدء 
الغزو“.مـن املقـرر أن يجتمع وزير 

الخارجية األمريكـي أنتوني بلينكن 
بنظـريه الـرويس سـريغي الفروف، 
الخميـس املقبـل، يف أوروبـا، وذلك 
طاملا أن روسـيا لم ترسل قواتها إىل 
أوكرانيا، وفق ما نقلته ”أسوشييتد 
بيـان:  يف  بسـاكي  برس“.وقالـت 
للدبلوماسـية،  دائمـا  ”مسـتعدون 

ومسـتعدون أيضا لفـرض عقوبات 
رسيعة وخطرية، إذا اختارت روسيا 
الحـرب.. يبـدو أن روسـيا تواصـل 
االسـتعدادات يف الوقت الحايل لشـن 
هجوم واسـع النطاق عـىل أوكرانيا 

قريبا جدا“.

الزوراء / يوسف سلمان:
ال تـزال تداعيات ارتفاع سـعر رصف الدوالر محل 
جدل داخل االوسـاط النيابيـة، التي افصحت عن 
مسـاٍع سياسـية تتبناها الكتل النيابية ملسـاءلة 
بامللـف  املعنيـة  الـوزارات  ومسـؤويل  الـوزراء 
االقتصادي بعـد االثار املالية التـي أرضت بكاهل 

املواطنني وقـوت عوائلهم.وقـال النائب عن قوى 
االطار التنسيقي، فالح الخزعيل، لـ»الزوراء»: ان 
«اغلب الكتل السياسية يف مجلس النواب، وباألخص 
الكتـل الكبرية، وقفت ضد تطبيـق قانون املوازنة 
العامـة حـول اسـتضافة او حتى توجيه سـؤال 
برملاني شـفهي لرئيس الـوزراء وبعـض الوزراء 

يف امللـف االقتصادي واملايل»، مشـريا اىل ان «هناك 
عدة مخاطبات رسـمية وجمـع تواقيع موثقة يف 
مجلـس النـواب السـتضافة الوزراء واملسـؤولني 
ورئيـس الحكومـة امام الربملان عـن عدم تطبيق 
نصـوص قانون املوازنة العامة ٢٠٢١ ولكن هناك 
تعمـد بعـدم تنفيذها «. واضـاف ان « منذ الدورة 

املاضيـة تحدثنا عن فشـل سياسـة وزارة املالية 
والبنك املركزي يف ادارة امللف االقتصادي واالخفاق 
الحكومـي الواضـح يف التعامل مـع االزمات التي 
شـهدها البلد، وطالبنا الجميـع بإقالتهم لكن لم 

يسمعنا احد»،

الدوحة/ متابعة الزوراء:
أعـرب أمـري قطـر، الشـيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، عن أمله أن يتم التوصل 
النـووي  امللـف  يف  اتفـاق  إىل  قريبـاً 
اإليرانـي، يريض كل األطراف ويضمن 
حـق الـدول يف االسـتخدام السـلمي 
للطاقـة النوويـة، فيما أكـدت إيران 
إحراز تقدم مهـم يف مفاوضات فيينا 
الراميـة إلحياء االتفـاق النووي لعام 
٢٠١٥.وقال أمـري قطر، خالل مؤتمر 
صحفـي يف ختام مباحثاته يف الدوحة 
مع الرئيس اإليرانـي إبراهيم رئييس: 

«اطلعت من الرئيـس اإليراني عىل ما 
وصلت إليـه مفاوضات فيينا بشـأن 
االتفـاق النـووي، وقطـر تتابع بكل 
اهتمام سري مفاوضات فيينا، ملا لهذا 
املوضوع من تأثري عىل أمن واستقرار 
املنطقة».وأكـد أمـري قطر اسـتعداد 
بـالده لتقديـم أي مسـاعدة ممكنة 
الخـالف  ينهـي  اتفـاق  إىل  للتوصـل 
ويضمـن أمـن واسـتقرار املنطقـة، 
كمـا جـّدد التأكيـد عـىل أن الحـوار 
هـو السـبيل األمثـل لحـل الخالفات 
ومواجهـة التحديـات، مضيفـا: أنـه 

بحـث مع الرئيـس اإليرانـي القضايا 
اإلقليميـة والدوليـة التـي تهـم قطر 
وإيـران، كما «تبادلنـا وجهات النظر 
بالنسـبة ملكافحة اإلرهـاب والوضع 
واليمـن  وفلسـطني  أفغانسـتان،  يف 
وسـورية». وفيمـا يخـص العالقات 
الثنائيـة بـني قطر وإيـران، قال أمري 
قطـر إنه «تـم التوقيع عـىل عدد من 
االتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم بني 
البلدين، ومن املهـم أن تجرى متابعة 

تنفيذها».
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عمان/ متابعة الزوراء:

أعلـن الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة األردنية، 

فيصـل الشـبول، إصابـة رئيـس الـوزراء، بـرش 

الخصاونـة، بفـريوس كورونا امـس االثنني، وذلك 

خـالل تواجده يف زيارة رسـمية إىل مرص.وكشـف 

الشـبول أن ”نتيجـة الفحـص الذي أجـراه رئيس 

الـوزراء عقب ترؤسـه الجتماعـات اللجنـة العليا 

األردنيـة املرصيـة املشـرتكة مـع نظـريه املرصي 

مصطفـى مدبويل، ظهرت إيجابيـة مع عدم وجود 

أعراض مرافقـة لإلصابة“.ولفت أنه ”جرى تعديل 

برنامـج زيارة رئيس الوزراء يف ضـوء ذلك، وإلغاء 

اللقـاءات الرسـمية التـي كانت مقـررة، بما فيها 

لقـاء الرئيس املرصي عبد الفتاح السـييس، والذي 

كان سـيتخلله نقل رسالة شـفوية من جاللة امللك 

عبـد اللـه الثانـي إىل أخيه الرئيـس املرصي“.وبني 

الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ”رئيس الوزراء 

سيخضع فور عودته للعزل املنزيل وفقا للربوتوكول 

الصحي املقرر“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفط أكثر مـن دوالر يف بداية 
التعامالت، امس االثنني، وسط مخاوف متزايدة 
بشـأن الرصاع املحتمـل بني روسـيا وأوكرانيا، 
مع توضيح الواليـات املتحدة واالتحاد األوروبي 
أن روسـيا سـتواجه عقوبات إذا غزت جارتها.
وزادت العقـود اآلجلـة لخام برنـت 1.34 دوالر 
يف  للربميـل  دوالر   94.88 إىل  املئـة  يف   1.4 أو 
الساعة 23:12 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت 

املبكـرة. التعامـالت  يف  للربميـل  دوالر   95.00
وارتفعـت العقـود اآلجلة لخام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكـي 1.68دوالر أو 1.8 يف املئـة 
إىل 92.75 دوالر للربميل بعد أن سـجلت 92.93 
دوالر للربميل.وقـال فيفيـك دار، املحلـل يف بنك 
كومنولث يف مذكـرة: ”إذا حدث غزو رويس كما 
حذرت الواليات املتحدة واململكة املتحدة يف األيام 
األخـرية، فقد ترتفع العقود اآلجلـة لخام برنت 

فوق 100 دوالرللربميل“.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـت وزارة الصحـة تجـاوز ذروة 
وفيمـا  الرابعـة،  الوبائيـة  املوجـة 
اشـارت اىل ان اخـذ الجرعـة الثالثـة 
للقـاح كورونـا رضوري ملواجهة اي 
متحـور لكورونا، اكـدت أهمية إلزام 
مراجعي الدوائر بإبراز كارت التلقيح 

او فحص ”البي يس ار“.
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي 
يف الوزارة، ربى فالح حسن، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان العـراق قـد تجاوز 
ذروة املوجـة الرابعة لكنـه لم يخرج 
منها، وهـذا مـا ادى اىل تراجع اعداد 
االصابـات والوفيـات بكورونا خالل 
االيـام املاضيـة. مؤكـدة: ان املوجـة 
الوبائية لم تنته، حيث ما زلنا نسجل 
يوميـا اصابـات ووفيـات، وان كان 
ان  نسـبي.وأضافت:  تراجـع  هنـاك 
تقليل خطورة املوجة الوبائية يعتمد 
عىل مدى التزام املواطنني باإلجراءات 
الوقائيـة كارتداء الكمامـة والتباعد 
االجتماعـي واخذ اللقـاح. مبينة: ان 
نسـبة التلقيـح كلما كانـت مرتفعة 
يستطيع العراق تجاوز مرحلة املوجة 
مهمـا كانـت خطورتها.وتابعت: ان 
اي موجة وبائية نتعـرض لها يمكن 
التـزام  تأثريهـا مـن خـالل  تقليـل 
باإلجـراءات الوقائيـة وزيادة نسـبة 
التلقيـح. مؤكـدة: ان عـدم االلتـزام 
يـؤدي اىل زيـادة بأعـداد االصابـات 

.واشـارت اىل: انـه كلمـا كان هنالـك 
التـزام حقيقي باإلجـراءات الوقائية 
بأعـداد  قلـة  سنشـهد  والصحيـة 
صحيحا.وبشـأن  والعكس  االصابات 
اخـذ الجرعـة الثالثـة، قالـت: نحـن 
نلتـزم بقرارات اللجنـة العليا للصحة 
والسالمة وال يوجد يشء اسمه إلزامي 

سـواء بالتلقيح او غـريه. مبينة: انه 
من ضمن قرارات اللجنـة العليا إلزام 
املوظفـني واملراجعني واملنتسـبني اما 
جلب كارت اللقاح او فحص مسـحة 
”البـي يس ار“ لضمـان خلـوه مـن 
الفحص اسـبوعيا  اإلصابة، ويكـون 
املواطـن  لسـالمة  دوري  وبشـكل 

واملراجع واملجتمع بأكمله.وأوضحت: 
رضوري  الثالثـة  الجرعـة  اخـذ  ان 
ألنهـا سـتزيد مـن املناعـة للفئـات 
املستهدفة، وبالتايل ستكون له مناعة 
اكثـر ملواجهـة اي متحـور ممكن ان 
يتعرض له سـواء حاليا او مستقبال.

وحـول االقبال عـىل التلقيـح، ذكرت 

حسـن: انه من خالل املوقف الوبائي 
اليومي هناك زيـادة ملحوظة بمعدل 
اللقاحات لكن ليسـت ضمن املستوى 
املطلـوب، حيث نحتـاج اىل اعداد اكثر 
بالنسبة للملقحني. الفتة اىل: ان معدل 
التلقيح حاليا 30 ألفا يف اليوم بينما يف 
املوجة الثالثة كنا نشـهد اكثر من 50 
ألفا ومرات 100 الف.ويف وقت سابق، 
أكـدت وزارة الصحة انحسـار املوجة 
الرابعـة من جائحة كورونا يف العراق، 
متحـورات  ظهـور  أن  أكـدت  فيمـا 
وموجـات جديدة احتمـال قائم.وقال 
املتحدث باسـم الوزارة، سـيف البدر، 
أننـا  ”نعتقـد  يف ترصيـح صحفـي: 
تجاوزنـا ذروة املوجـة الرابعة، وهذا 
يختلـف عن انحسـار املوجـة، أي أن 
املواطن عليه أن ال يقلل من التزاماته 
الوقائيـة“، مؤكـداً أن ”خطـر ظهور 
موجـات وبائيـة جديـدة ومتحورات 
أخرى للفريوس ال يزال قائماً وحذرنا 
من ذلك سابقاً“.وأشار اىل أن ”اإلقبال 
عىل الجرعة التعزيزية دون املسـتوى 
املطلـوب“، داعيـاً اىل ”رضورة تلقي 
الجرعـة الثالثة كونها مهمة، وتحقق 
حماية عالية لكبار السـن واملصابني 
املوقـف  املزمنة“.وشـهد  باألمـراض 
الوبائي، خالل األيام املاضية، تراجعاً 
يف معـدل االصابـات اليوميـة قابلـه 
ارتفـاع ملحـوظ يف معـدل الشـفاء 

للمصابني بفريوس كورونا.

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:
وصل وزير الخارجيَّة، فؤاد حسني، امس االثنني، إىل 
نيويورك لحضور جلسة مجلس األمن.وقال املُتحدِّث 
تلقته  بيان  يف  الصحاف،  أحمد  الخارجّية،  باسم 
الخارجيَّة فؤاد حسني وصل،  إنَّ «وزير  «الزوراء»: 
إىل نيويورك لحضور جلسة مجلس األمن املخصصة 
لالستماع إىل اإلحاطة التي سيقّدمها رئيس مجلس 
أنَّ  للتعويضات».وأضاف  املتحدة  األمم  لجنة  إدارة 
النهائّي ملجلس  التقرير  «الجلسة سيعرض خاللها 
اىل  التعويضات»، مشرياً  لجنة  أعمال  اإلدارة بشأن 

أن «الوزير سيلقي كلمة العراق يف هذه الجلسة».

@äÏõ®@⁄äÏÌÏÓ„@¿@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
Ô€Îá€a@Âfl˛a@ê‹™@Úè‹u

@¿@�aäÎÜ@k»€@paãibÉæa@åbËu@ZÔ‡√bÿ€a
ÚÓibÁä�a@pb‡ƒ‰æa@ŸÓÿ–m

@kmaÎä@›ÌÏ∏@÷˝†g@ãíbjm@ÚÓ€bæa
¬bjí@ãËì€@µ–√Ïæa

@oÌÏÿ€a@ÊaäÎçÌ@ÊÏjmÎ@ÔèÓè€a@NN@‚ÏÓ€a

@b„ÎäÏÿi@Ô„Üä˛a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@Úibñg@aä¸ÎÜ@95Ä€a@Âfl@l6‘mÎ@ç–‘m@¡–‰€a@äb»éc
@›Ófl5‹€

ÚÓ”aã»€a@ıaÏu˛a@¿@äÎãæa@ÜÎb»m@ÚÓæb»€a@Êa7�€a@pb◊ãí@ZÚÌÏßa@Úy˝æa

ãè€a@—ìÿÌ@Ô„a5Óé@7jÇÎ@NN÷aã»€bi@‚áÉnèfl@Ô„ÏÓ‹fl@ãè≤@⁄ÏjèÓœÒ7Ç¸a
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 @…fl@·Áb–m@Òã◊âfl@…”ÏÌ@ÊaáÌå
ÚÓ„b�Ì5€a@ÚÓuäb©a@ÒäaåÎ

@‚á»i@Â»�€a@ÚÌÜb•¸a@fiÏj‘i@pbzÓuãm
ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä@kó‰æ@|Óí6€a@|nœ@ÚÌäÏnéÜ

بغداد/ الزوراء:
وقع رئيس مجلس القضاء األعىل، القايض 
فائق زيدان، امس االثنني، مذكرة تفاهم مع 
وزارة الخارجيـة الربيطانية.وذكر مجلس 
القضاء األعىل، يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه 
« وقع رئيس مجلس القضاء االعىل، القايض 
فائق زيـدان، امس االثنـني، مذكرة تفاهم 

مع امانـدا ميلينـغ وزيرة الدولة لشـؤون 
اسـيا والرشق االوسـط يف وزارة الخارجية 
والتنمية الربيطانية تخـص تبادل التعاون 
القضائي والقانوني بـني البلدين».وأضاف 
البيان أن «مراسـم التوقيع حرضها سفري 
جمهورية العـراق يف اململكة املتحدة جعفر 

الصدر، والوفد املرافق لرئيس املجلس».

الزوراء/ مصطفى فليح:
رجـح االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
ان تقبـل املحكمـة االتحاديـة الطعـن 
املقـدم بشـأن عـدم دسـتورية فتـح 
بـاب الرتشـيح (مـرة اخـرى) ملنصب 

رئيس الجمهورية، فيما اشـار االتحاد 
امكانيـة  اىل  الكردسـتاني  االسـالمي 
ترشيح شـخصية كردية تتوافق عليها 

االحزاب الكردية.

bÓ„aã◊Î˛@ÚÌbÃ‹€@—Ó‰«@ÎçÃ€@¡�¶@bÓéÎä@Êdi@ÚÌäbjÉnéa@pbflÏ‹»fl@b‰Ìá€@ZÂ�‰íaÎ
bÓ„aã◊Îc@Û‹«@‚Ïv:a@Âí@7Ç˛a@›�uc@bæb†@µmÏi@ıb‘€@Û‹«@’œaÏÌ@ÊáÌbi

بغداد/ الزوراء:
واصلت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي االرتفاع، امس 
االثنني، بعد افتتاح البورصة الرئيسية يف بغداد. وقال مصدر إن بورصة الكفاح 
 ١٤٦٥٠٠ امس  صباح  من   ١١ الساعة  سجلت  بغداد،  يف  املركزية  والحارثية 
دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سجل سعر رصف الدوالر عند 
 ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٤٥٠٠٠ بغداد  يف  امس  صباح  البورصة  افتتاح 
الصريفة  ارتفعت يف محال  البيع والرشاء  أن اسعار  إىل  امريكي.وأشار  دوالر 
البيع ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي لكل  باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغ سعر الرشاء ١٤٥٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.

@ÚñäÏj€a@¿@ÜÏ»ó€a@›ñaÏÌ@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
رّجح مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـة، مظهـر محمـد صالح، 
امس االثنني، بقاء سعر رصف الدوالر 
مقابـل الدينـار العراقي عـىل وضعه 
الحـايل. وقـال صالـح ان ”السياسـة 
النقدية هي التي تحدد سـعر الرصف 
املركـزي“،  البنـك  قانـون  بموجـب 

مستدركاً أنه ”لألسف حدثت تدخالت 
”التنسـيق  ان  كثرية“.واضاف صالح 
النقديـة والسياسـة  السياسـة  بـني 
املاليـة يف بلـد ريعي مثـل العراق مهم 
جداً، السـيما ان االحتياطات الساندة 
وزارة  مصدرهـا  العراقـي  للدينـار 

املالية“.

@›ib‘fl@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@Zá‡´@ãËƒfl
Ô€b®a@È»öÎ@Û‹«@Û‘jÓé@äb‰Ìá€a

5ô@›Óñb–m
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@ŸÓÿ–m@¿@�aäÎÜ@k»€@paãibÉæa@åbËu@ZÔ‡√bÿ€a
ÚÓibÁä�a@pb‡ƒ‰æa
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@‚á»i@Â»�€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@fiÏj”@|uãÌ@?†Ï€a@Üb•¸a
ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä@kó‰æ@|Óí6€a@|nœ@ÚÌäÏnéÜ
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@paäb‘»€aÎ@⁄˝fl¸a@Z·è‘€a
…Ó‡ßa@ÚÓ€Î˚èfl@Úflb»€a@Úfl˝è€a

HRRURI@·”ä@Ê˝«a

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
لعب  املخابرات  جهاز  أن  الكاظمي، 
اإلرهابية،  املنظمات  تفكيك  يف  دوراً 
املخابرات  رجال  ان  اىل  اشار  فيما 
نظر  وجهات  بتقريب  نجحوا 
يف  الحروب  شبح  وإبعاد  املتخاصمني 

املنطقة.
حفل  خالل  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
للبناية اإلدارية  الحجر األساس  وضع 
املخابرات  جهاز  مقر  يف  الجديدة 
تلقته  ملكتبه  بيان  بحسب  الوطني، 
”الزوراء“: إن جهاز املخابرات الوطني 
ومحرتفة،  مهنية  وطنية  مؤسسة 
األمن  تأمني  يف  كبري  بدور  قامت 
القومي العراقي، وأمن املنطقة بشكل 
عام. مؤكدا: عملنا منذ عام 2016 عىل 
ساهمت  كبرية،  برشية  قدرات  بناء 
ومواجهة  الوطني  األمن  تأمني  يف 
وبسعي  بارز،  بنجاح  كربى  تحديات 
كبرياً  نجاحاً  نجحنا  الجهاز  أبطال 
التي  األهداف  من  الكثري  تحقيق  يف 
ورؤوس  منابع  الستهداف  رسمت 

كبرية للجماعات اإلرهابية.
لألمن  تحتية  لبنى  أسسنا  واضاف: 
مختلف  يف  العراقي  الوطني  القومي 
جهاز  ان  اىل:  الفتا  املعنية.  املجاالت 
تأسيس  يف  نجح  الوطني  املخابرات 
ومتنوّعة  واسعة  دولية  عالقات 
من  واالستفادة  العراق،  لصالح 
األمن  تأمني  يف  الدولية  الخربات 
ذلك  أعطى  وقد  العراقي،  الوطني 

للعراق زمام القيام بمبادرات إقليمية، 
وقد كان لجهاز املخابرات دور كبري يف 
العراق  وإبعاد  الرصاع  حّدة  تخفيض 

عن الرصاعات الدولية.
عملوا  املخابرات  رجال  ان  اىل:  واشار 
والحالية  السابقة  الحكومات  خالل 
املتخاصمني،  نظر  وجهات  تقريب  يف 
املنطقة،  يف  الحروب  شبح  وإبعاد 
من  أكثر  يف  نجحنا  لله  والحمد 
وساطة، وتأمني ظروف نجاحها عىل 
حصلت  وبعضها  السالم،  بغداد  أرض 
يف داخل هذه املؤسسة. مبينا: ان تلك 
تقارب  تحقيق  يف  ساهمت  املبادرات 
تكامل  وخلق  متصارعة،  دول  بني 
األمنية  الساحات  مختلف  يف  إقليمي 

والسياسية واالقتصادية.
يؤمن  املخابرات  جهاز  ان  واكد: 

مختلف  مع  والرشاكة  بالتعاون 
األجهزة، فإرساء األمن محلياً وإقليمياً 
ودولياً هو أمٌر تكاميل بني املعنيني، يف 
مشريا  االسرتاتيجي.  القرار  صناعة 
مفهوماً  يعد  لم  اليوم  األمن  ان  اىل: 
أضحى  بل  التقليدي،  بمعناه  ضّيقاً 
يف  مكّثفاً  وعمالً  اسرتاتيجية  رؤية 
مختلف املجاالت والساحات، وهذا ما 
التصدّي  إىل  املخابرات  بجهاز  يدفع 
ملواجهة التحديات واألخطار، بناًء عىل 

مستوى التهديدات والفرص.
وبني: ان لجهاز املخابرات الوطني دورا 
اإلرهابية،  املنظمات  تفكيك  يف  جبارا 
واعتقال  وقتل  داعش،  خصوصاً 
مما  الرئيسية،  قياداتها  من  العرشات 
أجهض كل محاوالت استعادة التنظيم 
األمنية  قواتنا  املهزومة بسواعد  قوته 

وجهاز  البطل  العراقي  الجيش  من 
العمليات  وقيادة  اإلرهاب  مكافحة 
والحشد الشعبي والبيشمركة، وكذلك 
واستخبارات  الوطني  األمن  جهاز 
البطلة  والصنوف  الداخلية  وزارة 

األخرى.
بفاعلية  عمل  الجهاز  ان  اىل:  ولفت 
املنّظمة  الجريمة  مواجهة  يف  كبرية 
شبكات  تفكيك  ويف  أشكالها،  بكل 
كربى خارج العراق. معربا عن امله أن 
يعّزز هذا الرصح االستخباري الجديد 
الذي نضع حجره األساس اليوم الدور 

الوطني املرشف لكوادر الجهاز.
والتحديات  الواجبات  ان  اىل:  واشار 
جاهزيتنا  مستوى  رفع  إىل  تدعونا 
والبقاء  كوادرنا،  قدرات  وبناء 
البالد  فأمن  االستعداد،  أهّبة  عىل 
أجهزتنا  بنجاح  واستقرارها مرهونة 

االستخبارية.
إن  قائال:  العراقي،  للشعب  وخاطب 
األمنية  واألجهزة  املخابرات  جهاز 
النظام  كأجهزة  تكون  لن  األخرى، 
أجهزة  بل  مستبّدة،  ظاملة  البائد 
حفظ  واألخري  األول  هدفها  مهنية، 
فقط،  بالقانون  ومؤسساتها  الدولة 
حيث قدم الجهاز الكثري من الشهداء 
ذكرهم  وسيبقى  الوطن،  خدمة  يف 
يف  أمانة  فدماؤهم  وجداننا،  يف  خالداً 

أعناقنا.
وختم القول: بالتوكل عىل الله وباسم 
الحجر  العظيم نضع  العراقي  الشعب 

األساس لهذا الرصح االستخباري.

الزوراء / يوسف سلمان:
محل  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  تداعيات  تزال  ال 
عن  افصحت  التي  النيابية،  االوساط  داخل  جدل 
ملساءلة  النيابية  الكتل  تتبناها  سياسية  مساٍع 
الوزراء ومسؤويل الوزارات املعنية بامللف االقتصادي 
بعد االثار املالية التي أرضت بكاهل املواطنني وقوت 

عوائلهم.
فالح  التنسيقي،  االطار  قوى  عن  النائب  وقال 
السياسية  الكتل  ”اغلب  ان  لـ“الزوراء“:  الخزعيل، 
وقفت  الكبرية،  الكتل  وباألخص  النواب،  مجلس  يف 
استضافة  حول  العامة  املوازنة  قانون  تطبيق  ضد 
لرئيس  شفهي  برملاني  سؤال  توجيه  حتى  او 
امللف االقتصادي واملايل“،  الوزراء يف  الوزراء وبعض 
ان ”هناك عدة مخاطبات رسمية وجمع  اىل  مشريا 
الوزراء  النواب الستضافة  تواقيع موثقة يف مجلس 
واملسؤولني ورئيس الحكومة امام الربملان عن عدم 
2021 ولكن  العامة  املوازنة  قانون  تطبيق نصوص 

هناك تعمد بعدم تنفيذها ”.
فشل  عن  تحدثنا  املاضية  الدورة  منذ   ” ان  واضاف 
امللف  ادارة  يف  املركزي  والبنك  املالية  وزارة  سياسة 

التعامل  يف  الواضح  الحكومي  واالخفاق  االقتصادي 
الجميع  وطالبنا  البلد،  شهدها  التي  االزمات  مع 
بإقالتهم لكن لم يسمعنا احد“، مبينا ان ”استدعاء 
اجل  من  ليس  املركزي  البنك  ومحافظ  املالية  وزير 
تخفيض سعر رصف الدوالر، وانما لبحث معالجات 

آلثار رفع سعر رصف الدوالر يف السوق املحلية ”.
السهالني،  عيل  املستقل،  النائب  اكد  باملقابل، 
املالية  ووزارة  املركزي  البنك   ” ان  لـ“الزوراء“: 
يتحمالن مسؤولية ارتفاع سعر رصف الدوالر امام 
الدينار العراقي والذي انعكس سلبا عىل دخل املواطن 
السلع  ارتفاع اسعار  واملوظف بصورة عامة نتيجة 

والبضائع واملواد الغذائية املستوردة بالدوالر  ”.
واضاف ان ” الحكومة والبنك املركزي ووزارة املالية 
الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  معالجة  يستطيعون 
النيابية غري  املالية  اللجنة  ان  مبينا   ،” الدينار  امام 
مختصة بهذه القضية التي هي من اختصاص وزارة 

املالية ”.
ان  تستطيع  النيابية  املالية  اللجنة   ” ان  واوضح 
تويص البنك املركزي بضخ املزيد من العملة الصعبة 
لكن  املحيل،  الطلب  امام  قيمته  لخفض  السوق  يف 

البنك املركزي غري ملزم باألخذ بهذه التوصية ”.
موازنة  يف  العملـة  تغيري سعر رصف  امكانية  وعن 
االقتصادية  ”الظروف  ان  اوضح  املقبل،  العام 
الراهنة قد ال تسمح للحكومة اجراء تغيري كبري يف 
سعر الرصف الحايل الذي هو صالحية حرصية للبنك 

املركزي ال غريه ”.
حاكم  النواب،  مجلس  لرئيس  االول  النائب  وكان 
املشرتك  النيابي  االجتماع  خالل  اعلن،  الزاميل، 
محافظ  بحضور  الدوالر  رصف  سعر  ملناقشة 
انه  العراقي،  املركزي  البنك  ادارة  مجلس  واعضاء 
”سيتم اصدار قرار منع سفر بحق وزير املالية عيل 
املخابرات  وجهاز  الداخلية  وزارة  محمال   ،” عالوي 
حضوره  متطلبات  اكمال  لحني  سفره،  مسؤولية 
امام مجلس النواب واالدالء بشهادته وحسم امللفات 

التي بعهدته .
وقال الزاميل، خالل االجتماع الذي حرضت ”الزوراء“ 
طارئة  جلسة  ”سنعقد  املايض:  السبت  منه  جانبا 
االسبوع الحايل بناًء عىل طلب رسمي وقعه ٥٠ نائبا، 
وسعر  العملة،  وتهريب  املالية،  السياسة  ملناقشة 

الرصف والفواتري املزورة“ .

الزوراء/ مصطفى فليح:
رجح االتحاد الوطني الكردستاني ان تقبل املحكمة 
فتح  دستورية  عدم  بشأن  املقدم  الطعن  االتحادية 
باب الرتشيح (مرة اخرى) ملنصب رئيس الجمهورية، 
فيما اشار االتحاد االسالمي الكردستاني اىل امكانية 
االحزاب  عليها  تتوافق  كردية  شخصية  ترشيح 
الكردية.وقالت عضو االتحاد الوطني الكردستاني، 
ريزان شيخ دلري، يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”قرار 
رئيس  قبل  من  الجمهورية  لرئاسة  الرتشيح  فتح 
كما  للدستور،  وخرق  قانوني  غري  النواب  مجلس 
عىل  مشددة  قانونية.  غري  حددت  التي  املدة  ان 
”رضورة ان تقبل املحكمة االتحادية الدعوى، وإذا 

لم يحدث ذلك فاالمر عادي وستقبل به كل االحزاب 
السياسية“.وتوقعت ان ”يتم قبول الطعن من قبل 
القرار  قبول  حال  ”يف  مؤكدة  االتحادية“،  املحكمة 
صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  حظوظ  ستكون 
”منصب  ان  وبّينت  ثانية“.  بوالية  الفوز  يف  قوية 
رئيس جمهورية العراق ليس سهال وال يمكن اختيار 
سيايس“،  بحزب  ارتباطه  ملجرد  لتوليه  شخص  أي 
وله  قوي،  الوطني  االتحاد  ”مرشح  ان  اىل  الفتة 
دور منذ 2003 عىل الساحة السياسية، وكان نائبا 
واصبح  قويا  دورا  ولعب  الوزراء،  مجلس  لرئيس 
رئيسا للجمهورية، لذلك دولة مثل العراق تحتاج اىل 
هذا  لتتبوء  دور قوي وكبري  لها  شخصية سياسية 

كردية  شخصية  ايجاد  صعوبة  واكدت  املنصب“. 
لهذا املنصب تتوافق عليها االحزاب الكردية، معللة 
بمرشحها،  متمسكة  سياسية  جهة  ”كل  بأن  ذلك 
بمرشحنا“.من  متمسكون  وطني  كاتحاد  ونحن 
الكردستاني،  االسالمي  االتحاد  عضو  قال  جانبه، 
ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  كوجر،  جمال  النائب 
املحكمة  اختصاص  من  قبوله  او  الطعن  قرار  ”رد 
انه  واضاف:  وارد“.  االحتمالني  وكال  االتحادية 
”من املمكن ترشيح شخصية كردية ملنصب رئيس 
الجمهورية تتوافق عليها االحزاب الكردية“، معربا 
عن امله حدوث ذلك، ”حيث حصل هذا لعدة دورات 

سابقة“. 
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وزارة العدل                          رقم االضبارة: ٤ /خ/٢٠١٩
دائرة التنفيذ     التاريخ: ٢٠٢٢/٢/١٤

مديرية تنفيذ غماس
اعالن

العقار تسلسل ١/٢٠٤ غماس  تبيع مديرية تنفيذ غماس 
الغرب الواقع يف غماس العائد للمدين (يونس جابر عطية) 
وهادي  وحسن  (عمار  من  كل  الدائن  طلب  لقاء  املحجوز 
ومدينه) البالغ (٣١٣٤٤١٠٠٠) دينار فعىل الراغب بالرشاء 
تبدأ  يوما  عرش  خمسة  مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
الجنسية  وشهادة  املقدرة  القيمة  من  املائة  من  عرشة 

العراقية، وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
كرار عدنان هادي

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : ١/٢٠٤ غماس الغرب 

٢- جنسه ونوعه : عقار يحتوي عىل ثمانية محالت واربعة 
غرف وصالة وصحيات 

٣- حدوده واوصافه : محالت تجارية
٤- ثمانية محالت واربعة غرف وصالة وصحيات

٥- ٢٨٥ م٢ و ٧٦ سنتمرت
٦- درجة العمران: جيدة جدا

٧- الشاغل : مستأجرين
٨- القيمة املقدرة: اربعمائة مليون دينار

تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط 
ادناه يف محافظة (بابل) يف اليوم (الثالثني) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل، والرشوط التي يمكن 

الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد.
محافظة  يف  الرشكة  قسم  يف  عرش  الحادية  الساعة  يف  الحضور  الراغبني  فعىل 
(بابل) عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل ( الرشكة 
العامة إلدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة 
القانونية  التأمينات  ويدفع  االصلية)  (النسخ  السكن  وبطاقة  املوحدة)  الوطنية 
البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه 
البدلني يف عدد سنني  الناكل فرق  املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل 
العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

 - /محاويل  حصوة   – محاويل   ) ...وخطوط  خطوط   ٧ فقط  العاملة  الخطوط 
مسيب/محاويل - كربالء) غري عاملة

مدة االيجار سنة واحدة ... يدفع بدل االيجار عىل شكل قسطني متساويني.
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام / وكالة        
رئيس مجلس االدارة     

العدد: ١٦ /خ/٢٠٢٢ وزارة العدل            
دائرة التنفيذ     التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٠

مديرية تنفيذ الشطرة
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الشطرة العقار العائد اىل املدين (حسني 
يف  الواقع   ٣٠٨٢/٤٠ تسلسل  خليف)  محيسن  صعيصع 
عبيد)  حسني  (مازن  الدائن  طلب  لقاء  املحجوز  الغراف 
البالغ (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
التايل  اليوم  من  يوما  ثالثني  تبدأ  مدة  خالل  املديرية  هذه 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة 
التحصيل  رسم  وان  العراقية،  الجنسية  وشهادة  املقدرة 

والداللية عىل املشرتي.
منفذ عدل الشطرة
محمد باقر عبدالرضا محمد

املواصفات:
١- رقم العقار: ٣٠٨٢/٤٠.

٢- موقعه: قضاء الغراف/ حي االعالم.
٣- جنسه ونوعه: عرصة.

نوم وصحيات  استقبال وصالتني وغرفتني  املشتمالت:   -٤
داخلية وأخرى خارجية.

٥- القيمة املقدرة: ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليون.
٦- درجة العمران: عرصة/ مشيد عليها (استقبال وصالتني 

وغرفتني نوم وصحيات داخلية وأخرى خارجية).
٧- الشاغل: املدين (حسني صعيصع محيسن خليف).

املالحظات اسم العقار  التأمينات ت

الخطوط العاملة فقط ٧ خطوط ١,٦١٣,٣٠٠ مليون دينار خطوط مرآب املحاويل/١٠ خطوط ١
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

يف منـاورة دبلوماسـية تبـدو األخرية، 

جـاءت بوسـاطة الرئيـس الفرنـيس، 

إيمانويل ماكرون، قـال البيت األبيض 

إن الرئيس األمريكي، جـو بايدن وافق 

”مـن حيـث املبـدأ“ عـىل لقـاء نظريه 

الرويس فالديمري بوتني، طاملا أنه يؤجل 

شن هجوم عىل أوكرانيا، وهو الهجوم 

الذي يحّذر املسـؤولون األمريكيون من 

احتمـال حدوثـه قريباً جـداً، فيما قال 

مستشار األمن القومي األمريكي، جيك 

سـوليفان، إن لـدى الواليـات املتحـدة 

األمريكيـة معلومات اسـتخبارية تفيد 

بأن روسـيا تخطط لغزو عنيف للغاية 

ألوكرانيا.

وأكـدت املتحدثة باسـم البيت األبيض، 

جني بساكي، أن اإلدارة األمريكية كانت 

واضحـة يف أنهـا ”ملتزمـة بمواصلـة 

الجهود الدبلوماسـية حتى لحظة بدء 

الغزو“.

من املقـرر أن يجتمع وزيـر الخارجية 

بنظـريه  بلينكـن  أنتونـي  األمريكـي 

الـرويس سـريغي الفـروف، الخميـس 

املقبل، يف أوروبا، وذلك طاملا أن روسـيا 

لم ترسـل قواتهـا إىل أوكرانيا، وفق ما 

نقلته ”أسوشييتد برس“.

وقالـت بسـاكي يف بيان: ”مسـتعدون 

دائما للدبلوماسـية، ومستعدون أيضا 

لفـرض عقوبات رسيعـة وخطرية، إذا 

اختارت روسيا الحرب.. يبدو أن روسيا 

تواصل االسـتعدادات يف الوقـت الحايل 

لشن هجوم واسع النطاق عىل أوكرانيا 

قريبا جدا“.

أن  األحـد،  أمريكـي،  مسـؤول  وذكـر 

تأكيـدات بايـدن أن بوتني اتخـذ قراراً 

بإرسـال قـوات إىل أوكرانيـا اسـتندت 

إىل معلومـات اسـتخبارية، تفيـد بأن 

القـادة الروس عىل الخطـوط األمامية 

تلّقوا أوامر ببدء االسـتعدادات النهائية 

للهجوم.

وتحدث املسؤول، رشيطة عدم الكشف 

عن هويته، نظراً لحساسية املعلومات 

االستخباراتية.

وقالت الواليـات املتحدة ودول أوروبية 

عديدة، ألسابيع، إن بوتني حشد القوات 

التي يحتاجها لغـزو أوكرانيا. وهددت 

دول غربية بفـرض عقوبات كبرية إذا 

فعل بوتني ذلك.

ويف السـياق ذاته، قال مستشـار األمن 

القومـي األمريكـي، جيـك سـوليفان، 

إن لـدى الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

معلومات اسـتخبارية تفيد بأن روسيا 

تخطط لغزو عنيف للغاية ألوكرانيا.

عـن  يس“  بـي  ”إن  شـبكة  ونقلـت 

سـوليفان قولـه، إن الدالئل تشـري إىل 

أن الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني 

والـروس يمضون قدماً يف خطة لتنفيذ 

غزو عسكري كبري، مضيًفا ”لقد رأينا 

يف السـاعات الــ24 املاضيـة تحركات 

أخرى للوحدات الروسية عىل الحدود يف 

وضع يسمح لها بالهجوم“.

وتابع أن ”الغزو الذي تحّذر واشـنطن 

والغـرب من أنـه قد يتـم يف أي لحظة، 

للغايـة“،  سـيتمّثل بعمليـة ”عنيفـة 

معلومـات  لدينـا  ”لكـن  مضيفـا 

اسـتخباراتية أيضا تشـري إىل أن شكال 

القسـوة“  أشـكال  مـن  حتـى  أكـرب 

سـيتخللها. سـتكون حربـا تخوضها 

روسـيا ضد الشـعب األوكراني لقمعه 

وسحقه وإيذائه“.

وأكد البيت األبيض أن الرئيس األمريكي 

جـو بايـدن سيشـارك يـوم الخميس 

املقبـل يف اجتمـاع افـرتايض ملجموعة 

السـبع لبحث األزمـة األوكرانية، مبيًنا 

أن بايدن قبل بشـكل مبدئي عقد لقاء 

مـع نظريه الرويس فالديمـري بوتني إن 

لم يحدث غزو لروسيا.

مـن جهة أخـرى، نقلت قنـاة ”يس إن 

إن“ عن مسؤول يف البيت األبيض قوله، 

إن فريـق األمن القومـي يطلع الرئيس 

بايـدن بانتظام عىل كافة املسـتجدات 

يف األزمة األوكرانية، وأن البيت األبيض 

يراقب األحداث عن كثب.

بدوره، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء 

إن  جونسـون،  بوريـس  الربيطانـي، 

اململكة املتحدة اطلعـت عىل معلومات 

استخبارية تشري إىل أن خطة فالديمري 

بوتني لغزو أوكرانيا جارية بالفعل.

وأضـاف املتحـدث بحسـب مـا نقلت 

شـبكة ”إندبندنت“: أن هذا ال يعني أن 

القوات الروسـية بدأت يف عبور الحدود 

إىل أوكرانيـا، لكنه أكد أن خطة الرئيس 

بوتـني للغزو قـد أصبحت قيـد التنفيذ 

عىل أرض الواقع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الرويس 

أبـدى  بوتـني  إن  الفـروف،  سـريغي 

ملاكرون اسـتعداده للقاء بايدن برشط 

وجود أجندة يمكن تحقيقها.

وكان اإلليزيـه قـد أعلـن، ليـل األحد - 

اإلثنـني، أن بايدن وبوتـني ”وافقا عىل 

مبدأ أن يلتقيا يف قمة اقرتحها نظريهما 

الفرنيس إيمانويل ماكـرون، ولكن لن 

يكون ممكناً عقدها إال يف حال لم ُتقِدم 

روسيا عىل غزو أوكرانيا“.

يف غضـون ذلك، أعلن وزيـر الخارجية 

الرويس، سريغي الفروف، امس اإلثنني، 

أنـه سـيلتقي نظريه األمريكـي أنتوني 

وقـال  الخميـس.  جنيـف  يف  بلينكـن 

الفروف خـالل اجتماع طـارئ ملجلس 

األمـن التابع للكرملـني: إنه تحّدث مع 

بلينكـن عـن مطالـب روسـيا األمنية 

وسـيعقد وإيـاه اجتماعاً آخـر ”يف 24 

شباط/فرباير يف جنيف“.

ويف سـياق اخر، دعا زعيمـا املنطقتني 

االنفصاليتـني يف رشق أوكرانيـا، امس 

االثنني، الرئيس الرويس فالديمري بوتني 

وإقامـة  باسـتقاللهما  االعـرتاف  إىل 

”تعاون دفاعي“.

وأطلـق هـذه الدعـوة املنسـقة، التـي 

بثـت عـرب التلفزيـون الـرويس، زعيم 

”جمهورية دونيتسك الشعبية“ دينيس 

بوشـيلني وزعيم ”جمهورية لوغانسك 

الشعبية“ ليونيد باسيتشنيك.

عىل الفور، رّد بوتني بالقول إن روسـيا 

باسـتقالل  االعـرتاف  طلـب  تـدرس 

االنفصاليني يف أوكرانيا.

وقـال بوتـني، خـالل اجتمـاع ملجلس 

األمن الرويس: ”الغـرض من اجتماعنا 

اليوم هو االسـتماع إىل زمالئنا وتحديد 

خطواتنا التالية يف هذا االتجاه“.

وقـال بوشـيلني ”النظـام األوكرانـي، 

خالفـا اللتزاماتـه، قـرر حـل (النزاع) 

بالقـوة“، داعيـا ”باسـم الشـعب“ إىل 

االعرتاف باسـتقالل أراضيه وإىل اتفاق 

بني روسـيا ودونيتسـك يشـمل تعاونا 

دفاعيا.

ووجه النـواب الـروس يف 15 فرباير/ 

الـرويس  الرئيـس  إىل  دعـوة  شـباط 

املناطـق  باسـتقالل  لالعـرتاف 

االنفصاليـة األوكرانيـة املدعومة من 

موسـكو، والتـي تشـهد مواجهة مع 

الجيـش األوكرانـي يف رشق هـذا البلد 

منذ ثماني سنوات.

ويتهم الغربيون موسـكو، التي نرشت 

وفقا لهـم حواىل 150 ألـف جندي عىل 

الحدود األوكرانيـة، بالبحث عن ذريعة 

لتربير تدخل مسلح.

وتعتـرب روسـيا املحرضة عـىل الرصاع 

وداعمة االنفصاليني مع اندالع الحرب، 

عقب ضم روسـيا شـبه جزيـرة القرم 

بعـد وصول املوالني للغرب إىل السـلطة 

يف كييف أوائل العام 2014.

بغداد/ الزوراء:

للتنسـيق  الوطنيـة  الهيئـة  اتفقـت 

االسـتخباري، امس اإلثنني، عىل تأسيس 

مركز للتنسـيق األمني واالستخباري مع 

دول جوار العراق. 

وذكـر املكتـب اإلعالمـي ملستشـار األمن 

القومـي، يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن 

”مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 

ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسـيق 

مجتمـع  قـادة  بحضـور  االسـتخباري، 

االستخبارات واألمن“.

ناقـش  ”االجتمـاع  أن  البيـان،  وأضـاف 

دعم جهـود وزارة الخارجيـة العراقية يف 

رفـع الحظر األوروبي عـن الناقل الجوي 

الوطني العراقي، من خالل تأمني سـالمة 

املطارات، وكذلك اعتماد املنشآت الحيوية 

االسـتخبارات  أوىل يف خطـط  كأسـبقية 

واألمن“.

وتابـع: ”كمـا جـرت مناقشـة تطويـر 

التعاون والتنسيق االسـتخباري مع دول 

الجـوار واإلقليـم، تأكيـدا ملبـدأ الحكومة 

العراقيـة يف انتهـاج التعـاون والرشاكات 

االستخبارية التي تدعم محاربة الجريمة 

واإلرهاب، وتم االتفاق عىل تأسيس مركز  

للتنسـيق األمني واالسـتخباري مع دول 

جوار العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكـة العامـة لخدمـات املالحـة 
الجويـة، امـس االثنني، عـودة أبرز رشكات 
الطريان العاملية للمرور يف األجواء العراقية .

وقـال مدير عـام الرشكـة، نـزار ابراهيم 
الزيـادي، يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إّن 
”الرشكـة عقدت عـدداً مـن االجتماعات 
الجويـة  الرقابـة  قسـم  بـني  املسـتمرة 
بمالكاتـه املحليـة الوطنيـة مـع كربيات 
منظمات الطريان املدني، السـيما منظمة 
 FAA االمريكيـة،   الفيدراليـة  الطـريان 
عـىل  القيـود  بتقليـل  األخـري  وقرارهـا 
اسـتخدام األجـواء العراقيـة اىل مـا دون 

ارتفاع 32.000 قدم“.
العامليـة  الطـريان  ”رشكات  أّن  وأوضـح 
املرموقة عاودت املرور يف االجواء العراقية 
ومنذ بداية شـهر شـباط الحـايل“، مبيناً 
أّن ”تلـك الجهـود جـاءت منسـجمة مع 

توجيهـات وتوصيـات وزيـر النقل نارص 
بالخدمـات  واالرتقـاء  الشـبيل  حسـني 

املالحية“.
من جهتـه، بنّي مدير قسـم إدارة الحركة 
الجويـة، عيل نعمـة عبـاس: أن ”األجواء 
العراقية أصبحـت تزدحم بكربى رشكات 
الطريان العامليـة املرموقة العابرة لألجواء 
العراقيـة، وكانت آخرها عـودة الخطوط 
 British airways الربيطانيـة  الجويـة 
الستخدام األجواء العراقية لغرض العبور 
مـن وإىل اململكة املتحدة، إضافة إىل العديد 
الخطـوط  الطـريان، منهـا  مـن رشكات 
الجوية الفرنسية Air France و الخطوط 
الكنديـة Air Canada و الخطـوط امللكية 
الهولندية KLM و طريان لوفتهانزا األملاني 
lufthansa والخطوط الجوية السويرسية 
Swiss Air والعديد مـن الرشكات العاملية 

املهمة االخرى“ .

بغداد/ الزوراء:
حدد مجلس القضـاء األعىل، امس اإلثنني، 
أسـباب ارتفـاع معدالت حـاالت الطالق يف 
العـراق، فيما أوىص بمعالجة ظاهرة زواج 

القارصين.
وقـال املجلس لوكالة األنباء الرسـمية: إن 
”املحاكـم سـجلت أرقامـا عاليـة لحاالت 
الطالق خـالل السـنوات املاضيـة“، مبيناً 
أن ”انتشـار الظاهـرة أصبحـت مشـكلة، 
تعـود أسـبابها إىل الجوانـب االجتماعيـة 
واالقتصادية، فضالً عن الظروف التي مرت 

بالبالد منها البطالة وأزمة السكن“.
وأضاف أن ”اختـالل منظومة القيم وعدم 
احـرتام هـذه الرابطـة تعد سـبباً رئيسـاً 
السـترشاء حـاالت الطـالق يف املجتمـع“، 

مشـرياً إىل أن ”الحـد مـن انتشـار ظاهرة 
الطالق تحتـاج إىل جهد كبـري وتعاون من 
جميـع الجهـات املسـؤولة إىل جانـب دور 
الترشيعات، والسـيما أن القانون العراقي 

ال يجرم الطالق خارج املحكمة“.
وتابـع أن ”تجريم الطالق خـارج املحكمة 
أحـد الحلـول املسـاهمة يف الحـد أو إغالق 
عدد كبري من حـاالت الطالق، باإلضافة إىل 
ترشيع قانون يمنع زواج القارصين خارج 
املحكمـة وتغريـم من يقـوم بهـذا الفعل 
ومعاقبته“، الفتـًا إىل أن ”زواج القارصين 
مسـترشية  ظاهـرة  أصبـح  وطالقهـم 
بشـكل كبـري، وأن عالجها يقـع عىل عاتق 
الجهات الدينيـة واالجتماعية والترشيعية 

والجامعات واملدارس“.

الدوحة/ متابعة الزوراء:

أعـرب أمـري قطر، الشـيخ تميم 

بـن حمـد آل ثاني، عـن أمله أن 

يتـم التوصـل قريبـاً إىل اتفاق يف 

امللـف النـووي اإليرانـي، يريض 

كل األطـراف ويضمن حق الدول 

يف االسـتخدام السـلمي للطاقـة 

النوويـة، فيما أكدت إيران إحراز 

تقدم مهـم يف مفاوضـات فيينا 

الراميـة إلحياء االتفـاق النووي 

لعام 2015.

وقـال أمـري قطر، خـالل مؤتمر 

صحفـي يف ختـام مباحثاتـه يف 

الدوحـة مـع الرئيـس اإليرانـي 

إبراهيـم رئيـيس: ”اطلعـت من 

الرئيـس اإليراني عـىل ما وصلت 

إليـه مفاوضـات فيينـا بشـأن 

االتفاق النووي، وقطر تتابع بكل 

اهتمام سري مفاوضات فيينا، ملا 

لهـذا املوضوع من تأثري عىل أمن 

واستقرار املنطقة“.

وأكـد أمري قطـر اسـتعداد بالده 

ممكنـة  مسـاعدة  أي  لتقديـم 

للتوصل إىل اتفـاق ينهي الخالف 

ويضمن أمن واستقرار املنطقة، 

كما جّدد التأكيد عـىل أن الحوار 

هو السبيل األمثل لحل الخالفات 

مضيفا:  التحديـات،  ومواجهـة 

أنـه بحث مـع الرئيـس اإليراني 

القضايـا اإلقليمية والدولية التي 

تهـم قطر وإيران، كمـا ”تبادلنا 

وجهات النظر بالنسـبة ملكافحة 

اإلرهاب والوضع يف أفغانسـتان، 

وفلسطني واليمن وسورية“.

 وفيما يخص العالقـات الثنائية 

بني قطر وإيـران، قال أمري قطر 

إنـه ”تـم التوقيع عىل عـدد من 

التفاهم  ومذكـرات  االتفاقيـات 

بني البلدين، ومن املهم أن تجرى 

متابعة تنفيذها“.

 ووجه أمري قطـر التهنئة إليران 

إىل  الوطنـي  فريقهـم  بصعـود 

بطولـة كأس العـام 2022 التي 

ستقام يف الدوحة، ووجه الدعوة 

والشـعب  اإليرانـي  الرئيـس  إىل 

اإليراني للقدوم إىل قطر ومؤازرة 

فريقهم واالستمتاع يف البطولة.

من جانبه، أكد الرئيس اإليراني، 

خالل املؤتمـر الصحفي، أن عىل 

واشنطن إظهار استعدادها لرفع 

العقوبات عن بالده.

من جانب آخر، أكد رئييس السعي 

لتوسيع إطار التعاون والعالقات 

بـني بـالده ودول الخليـج، وقال 

إن هـذه الزيـارة ”تفتح صفحة 

جديـدة يف العالقـات، وقد اتفقنا 

التـي  الفـرص  ننتهـز  أن  عـىل 

لتوسـيع نطاق  البلدان  يملكهـا 

العالقات بيننا“.

وقبل املؤتمر الصحفي، عقد أمري 

قطـر والرئيـس اإليراني جلسـة 

الديـوان  يف  رسـمية  مباحثـات 

األمريي، امس االثنني.   

ووفـق بيـان للديـوان األمـريي 

القطري، فقـد ”رحب أمري قطر 

بالرئيس اإليراني والوفد املرافق، 

اإلقامـة،  طيـب  لهـم  متمنيـا 

البلدين  وللعالقات الوطيـدة بني 

مزيـداً مـن التطـور والنمـاء يف 

شتى املجاالت“.

 مـن جانبـه، ”أعـرب الرئيـس 

اإليرانـي عـن شـكره ألمري قطر 

عـىل حسـن االسـتقبال وكـرم 

تطويـر  إىل  متطلعـا  الضيافـة، 

العالقات القطرية اإليرانية ملا فيه 

خـري ومصلحة شـعبي البلدين، 

كما عّرب عن حرصـه عىل تعزيز 

إىل  الثنائـي وتطويـره  التعـاون 

آفاق أرحب ونقله إىل مسـتويات 

إقليمية ودولية“.

ويف سياق اخر، أكدت إيران إحراز 

تقدم مهـم يف مفاوضـات فيينا 

الراميـة إلحياء االتفـاق النووي 

لعام 2015، وطالبت بأن يفيض 

كل  رفـع  إىل  جديـد  اتفـاق  أي 

واستبعدت  األمريكية،  العقوبات 

محادثـات  نفسـه  الوقـت  يف 

مبـارشة مـع الواليـات املتحدة، 

ويأتي ذلك وسـط توقعـات بأن 

تكلّـل املفاوضـات بـني طهـران 

والقوى الكربى بالنجاح قريبا.

وقـال املتحدث باسـم الخارجية 

اإليرانية، سـعيد خطيب زاده، يف 

مؤتمره الصحفي األسبوعي: إن 

املحادثات املسـتمرة منذ أشـهر 

النمسـاوية أحرزت  العاصمة  يف 

األيـام  يف  تقدمـا واضحـا جـدا 

األخرية.

أي  أن   : زاده  خطيـب  وأضـاف 

اتفـاق قـادم يف فيينـا يجـب أن 

يتضمن رفـع جميـع العقوبات 

عـن  النظـر  بغـض  األمريكيـة 

تسميتها.

يف  العقوبـات  رفـع  أن  وتابـع: 

أن  ينبغـي  فيينـا  مفاوضـات 

يضمن مصالح إيران االقتصادية 

بوضـوح، مؤكدا أن ال مسـاومة 

بشـأن ما سماه الخطوط الحمر 

لبالده وحقوقها.

ورأى املتحـدث باسـم الخارجية 

اإليرانيـة أن عىل الطـرف املقابل 

اتخاذ الخطوات الصعبة والجدية 

حقيقيـة  إرادة  وجـود  وإثبـات 

لذلك، الفتـا إىل أن طهران تنتظر 

واشـنطن  مـن  قـرارات  اتخـاذ 

(بريطانيـا  األوروبـي  والثالثـي 

وفرنسا وأملانيا) يف فيينا.

وأكـد املسـؤول اإليرانـي: أنه لن 

يكون هناك اتفـاق عىل أي يشء 

يف فيينـا قبـل االتفـاق عـىل كل 

يشء، مشريا إىل أن الوفد اإليراني 

املفاوض يف فيينا قدم مقرتحات 

العقوبات لبقية  مكتوبة بشـأن 

األطراف.

ويف األيام املاضية، برزت مؤرشات 

يف فيينـا عـىل قـرب التوصـل إىل 

اتفاق جديـد بني إيـران والقوى 

الكـربى، لكن كل طـرف يطالب 

الطـرف اآلخـر باتخـاذ قـرارات 

حاسـمة بشـأن بعض القضايا 

العالقة.

من جهته، قال أمني مجلس األمن 

القومي اإليراني عيل شـمخاني، 

املحادثـات  إن  االثنـني:  امـس 

املبارشة مـع الواليات املتحدة لن 

تـؤدي إىل أي انفراجـة، وليسـت 

املفـاوض  الوفـد  أجنـدة  عـىل 

اإليراني يف فيينا.

ويف تغريـدة له عىل تويرت، أضاف 

يف  املفاوضـات  أن  شـمخاني: 

فيينـا منـذ البدايـة كانـت بـني 

إيـران ومجموعة ”1+4“ وممثل 

وسـتتواصل  األوروبي،  االتحـاد 

بهذه الصـورة من دون أي تغيري 

النتيجة.. حسـب  حتى تحقيـق 

تعبريه.

@’Óè‰n‹€@ç◊ãfl@êÓédm@Û‹«@÷b–m¸a
÷aã»€a@äaÏu@fiÎÜ@…fl@äbjÉné¸aÎ@?fl˛a

@ÚÓæb»€a@Êa7�€a@pb◊ãí@ZÚÌÏßa@Úy˝æa
ÚÓ”aã»€a@ıaÏu˛a@¿@äÎãæa@ÜÎb»m

@ b–mäa@Âfl@áz‹€@pbÓñÏm@äáóÌ@ıbõ‘€a
÷˝�€a@p¸by@p¸á»fl
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنـواء الجوية، امـس االثنني، 
حالـة الطقس يف البـالد لأليام املقبلـة، فيما 
توقعـت ارتفاعاً بدرجـات الحرارة بـدءاً من 

اليوم.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقس البالد اليوم الثالثاء سيكون صحواً اىل 
غائم جزئي يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، 
بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً يف املنطقة 

الشمالية، أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً 
عن اليوم السـابق يف املنطقة الوسطى، فيما 
سـتكون مقاربة لليوم السـابق يف املنطقتني 

الشمالية والجنوبية من البالد“.
وأضاف البيـان أن ”الطقس ليوم غد األربعاء 
سيكون صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبية، بينما سـيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائماً جزئيـاً مع فرصة 
مطـر خفيفـة يف اقسـامها الشـمالية، أمـا 

درجـات الحرارة فسـرتتفع قليالً عـن اليوم 
السابق بعموم البالد“.

الخميـس  ليـوم  ”الطقـس  أن  وأوضـح 
سـيكون غائماً جزئياً يف املنطقتني الوسطى 
والجنوبيـة، بينما سـيكون طقـس املنطقة 
الشـمالية غائمـاً جزئياً اىل غائـم مع فرصة 
لتسـاقط زخات مطر خفيفـة ومتفرقة، أما 
درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربـة لليوم 

السابق بعموم البالد“. 

ولفـت اىل أن ”الطقـس ليوم الجمعـة املقبل 
سـيكون يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبية 
غائمـاً جزئيـاً اىل غائم مع فرصة لتسـاقط 
زخات مطر خفيفـة يف اماكن متفرقة منها، 
بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً 
جزئيـاً اىل غائم مـع فرصة لتسـاقط زخات 
مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة، أما درجات 
الحرارة فسـتنخفض عـدة درجات عن اليوم 

السابق بعموم البالد“.

‚ÏÓ€a@Âfl@�aıái@Òäaã®a@pbuäái@ b–mäa@ZıaÏ„˛a
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امس االثنني، عن تثبيت 
أكثر من ثالثة آالف عقد واستحداث أكثر من 

١٤ الف درجة وظيفية خالل العام املايض.
وقالـت الوزارة يف بيـان ورد «الـزوراء»: انه 
«دائرة املوازنـة احدى دوائـر التابعة لوزارة 
املاليـة صادقت عـىل املالكات إلجـراء حذف 
واسـتحداث ٩٧٤٤ درجة وظيفية باإلضافة 
اىل كلف املحارضين واألجراء اليوميني لسنة 
٢٠٢١»، مبينـة ان «ذلك جـاء بمتابعة وزير 

املالية عيل عبد االمري عالوي».
واضافـت ان «الدائرة أنجـزت كل االجراءات 
املتعلقـة بالحذف واالسـتحداث لـــ ٩٧٤٤ 
درجـة وظيفية لسـنة ٢٠٢١ وذلك اسـتناداً 
ألحـكام املـادة ١٢- ثانيـــاً ( أ ) من قانون 
اىل  وإرسـالها  االتحاديـة  العامـة  املوازنـة 
مجلـس الخدمـة االتحـادي كونهـا الجهـة 

املعنيـة بالتعيـني لتلك الدرجـات الوظيفية، 
كمـا تـم احتسـاب كلـف (٢٩٥٦٨٣) عقداً 

للمحارضيـن املجانيني لعام ٢٠٢١ ملديريات 
الرتبيـة يف املحافظـات كافـة حسـب قـرار 

األمانة العامـة ملجلس الـوزراء رقم (٣١٥) 
لسنة ٢٠١٩».

وذكرت انه «تـم تحويل (٣٠٥٢٨٨) من أجر 
يومي اىل عقد تطبيقـا لقرار مجلس الوزراء 
(٣١٥) لسنة ٢٠١٩ وسيتم إكمال النشاطات 
األخرى ضمـن موازنة عام ٢٠٢٢»، الفتة اىل 
«اسـتحداث (٤٣٩٦) درجـة فصل سـيايس 
حسـب قرار لجنة التحقـق يف األمانة العامة 

ملجلس الوزراء».
وتابعـت انه «تم تثبيـت (٣٩٠٩) عقداً ممن 
لديهم خدمة (٥) سـنوات فأكثر»، موضحة 
ان «الـوزارة عملـــت يف ظل الظروف املالية 
الصعبـة للحد مـن البطالة وتوظيـف أعداد 
كبـرية من أصحاب الشـهادات ممن تزايدت 
اعدادهم يف السـنني االخـرية دون حصولهم 
عـىل فرصـة عمـل تالئـم تطلعاتهـم نحـو 

مستقبل افضل».

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، 
عن ضبطها حاالت تجاوٍز واسـتيالٍء 
عىل عقاراٍت مملوكـٍة للدولة وبيعها 
للُمواطنني يف ُمحافظة نينوى، خالفاً 

للقانون.
دائـرة التحقيقات يف الهيئة أشـارت 
يف بيان ورد «الزوراء»، إىل: أنَّ «فريق 
ذ ثالث  عمل ُمديريَّة تحقيق نينوى نفَّ
رات  عمليَّاٍت ُمنفصلـٍة، بموجب ُمذكَّ
ضبـٍط قضائيَّـة، ُمبّينـًة أنَّ الفريـق 
انتقـل خاللها إىل عدٍد مـن جمعيَّات 
اإلسـكان يف املُحافظة وقـام بضبط 

حـاالت تالعـٍب وتجـاوٍز كـربى عىل 
عقارات الدولة، مؤكدًة ضبطه (١٤) 
ُمتَّهماً بتلـك التجـاوزات، من بينهم 

(٣) رؤساء جمعيَّاٍت».
الدائرة أفـادت أنَّ «الفريق، الذي قام 
باالنتقـال إىل مقـرِّ جمعيَّة إسـكان 
ة يف  ُمنتسـبي رشكـة الكنـديِّ العامَّ
ن من ضبط رئيٍس و(٦)  نينوى، تمكَّ
أعضاء يف الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع 
وبيـع أراٍض تعـود ملكيَّتها إىل وزارة 
املاليَّـة، ُمشـريًة إىل قيـام املُتَّهمـني 
بتقطيـع مسـاحة (١٤٤) دونماً من 
أراٍض جنسـها زراعـي، وبيعها لقاء 

مبالغ مايلٍّ خالفاً للقانون».
إنَّ «الفريـق قـام خـالل  وأضافـت 
عمليَّـٍة ثانيٍة بضبط رئيـس جمعيَّة 
وذوي  املُتقاعديـن  إلسـكان  الديـار 
الدخـل املحـدود يف املحافظـة و(٤) 
لقيامهـم  الجمعيَّـة؛  أعضـاء  مـن 
بالتجـاوز عـىل (٢٣٣) دونمـاً مـن 
األرض العائـدة ملكيَّتها للدولة وفرز 
(١٢٠٠) قطعـة أرض منهـا؛ لغرض 
للقانـون  ُمخالفـٍة  بصـورٍة  بيعهـا 
ملنفعتهـم الشـخصيَّة، الفتـًة إىل أنَّ 
العمليَّـة أسـفرت عن ضبـط مبالغ 
ُل جزءاً  ماليَّـٍة يف مقرِّ الجمعيَّة ُتشـكِّ

من إيرادات بيع تلك األرايض».
فريق عمـل ُمديريَّة تحقيـق نينوى، 
الذي انتقل يف عمليٍَّة ثالثٍة، إىل جمعيَّة 
ن من  العدل التعاونيَّة لإلسكان، تمكَّ
ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ 
 (٢٣٠) باالسـتيالء عـىل  لقيامهمـا 
دونماً مـن األرايض الزراعيَّة العائدة 
مسـاحاٍت  إىل  وتقطيعهـا  للدولـة 
صغـريٍة وبيعهـا إىل املُواطنني، وفقا 

للبيان
وتابعت انه «تمَّ تنظيم ثالثة محارض 
رفقـة  وعرضهـا  قضائيَّـٍة،  ضبـٍط 
املُتَّهمني عـىل قايض محكمة تحقيق 

ـة بقضايـا النزاهة؛  نينـوى املُختصَّ
الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني املضبوطني 
يف العمليَّتني األوىل والثالثة وفق أحكام 

املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وكانـت الهيئة قـد أعلنـت منتصف 
كانون الثاني املايض عن ضبط (١٨) 
في جمعيَّة إسكان ُمنتسبي  من ُموظَّ
تربيـة نينوى؛ لقيامهـم ببيع أراٍض 
للدولـة،  زراعيَّـٍة عائـدٍة ملكيَّـتهـا 
خالفـًا للقانـون، فضـًال عـن ضبط 
مليـار   (١,٧١٢,١١١,٠٠٠) مبلـغ 
دينار ُيمثُِّل جـزءاً من مبالغ بيع تلك 

األرايض.

Üb•¸a@Úflá©a@ê‹™@∂g@bËn‹éäcÎ@taázné¸aÎ@“â®a@pbuäÜ@pç≠c
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بغداد/الزوراء:
افـاد مصـدر أمني، امـس االثنـني، باندالع 
نزاع عشائري طاحن ضمن منطقة الشعب 
شـمال رشق العاصمة بغداد.وأبلغ املصدر 
أن «النـزاع اندلـع بـني عشـرية البطابطـة 
والبيضان ضمن منطقة الشعب واستخدمت 
فيه االسـلحة الخفيفة واملتوسطة».ووفقاً 

للمصـدر فإنـه «لم تـرد اية معلومـات اذا 
كانت هنـاك اصابات حتـى اآلن».وتابع أن 
«القوات االمنية تتجهز يف محاولة للسيطرة 
عىل النزاع».ويف سياق منفصل، افاد مصدر 
أمنـي بأن فتاة تبلغ من ١٧ عاماً بواسـطة 
شنق نفسها بـ(شـال) داخل غرفة منزلها 

ضمن منطقة الغزالية غربي بغداد».

كركوك/الزوراء:
اطلق صندوق املبادرات املجتمعية «تمكني»، امس االثنني، حملة لدعم النازحني والفقراء 

واملتعففني يف محافظة كركوك.
وقـال رئيـس رابطـة املصـارف الخاصة، وديـع الحنظل يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إن 
«صندوق املبـادرات املجتمعية «تمكني»، اطلق بإرشاف البنك املركزي ورابطة املصارف 

الخاصة العراقية، حملة لدعم النازحني والفقراء واملتعففني يف محافظة كركوك».
وأضـاف أن «الحملـة جـاءت لدعم اكثر مـن ٣ االف عائلـة، من النازحـني واملتعففني 
والطبقة الفقرية بسـلة غذائية كبرية واحتياجاتهم املنزلية»، مبيناً أن «صندوق تمكني 
الذي يرتأسه محافظ البنك املركزي اهتم بجميع فئات املجتمع ويقدم الدعم لهم بشكل 
مسـتمر».من جهته، أعرب محافظ كركـوك راكان الجبوري، عن شـكره وتقديره إىل 
صنـدوق تمكـني والبنك املركـزي ورابطة املصـارف الخاصة لجهودهـم املبذولة لدعم 

النازحني، مشرياً إىل أن «هذا الدعم يساهم يف عودة النازحني إىل منازلهم».

بغداد/الزوراء:
وّجـه وزير الداخليـة، عثمـان الغانمي، 
امس االثنـني، أن تكـون إدارات أقسـام 
وشـعب مديرية حمايـة األرسة والطفل 

من العنارص النسوية حرصاً.
وقال املكتـب اإلعالمي لوزارة الداخلية يف 
بيان تلقته «الزوراء»: إّن «وزير الداخلية 
عثمـان الغانمـي وّجـه، امـس االثنني، 
بإعطـاء مسـاحة أكـرب للمـرأة العاملة 
يف مديريـة حمايـة األرسة والطفل، وأن 
إدارات أقسـامها وشـعبها مـن  تكـون 
العنـارص النسـوية حـرصاً»، مبينـاً ان 

«هـذه الخطـوة تعد هـي األوىل يف تاريخ 
وزارة الداخلية».

وأكد الغانمي أن «العنارص النسوية قادرة 
عـىل التعامـل مع الحاالت التـي تصل إىل 
هذه املديرية، لكـون أغلب القضايا التي 
ترد هي من األرس»، مشدداً «عىل إنصاف 
الطبيعـي  املـرأة ومنحهـا اسـتحقاقها 

واإليمان بعملها يف بلدنا الديمقراطي».
وأكد أن «لدى وزارة الداخلية أعدادا كبرية 
من العنـارص النسـوية تحمـل كفاءات 
عالية ومهنية يشـار لهـا بالبنان، وهي 

قادرة عىل تحمل املسؤولية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس االثنني، إحباط محاولتي تهريب يف منفذي ميناء ام 

قرص الشمايل والشالمجة.
وذكـر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أن «منفذ ميناء أم قرص الشـمايل تمكن من ضبط 
وإحباط محاولة تهريب ٦ سـيارات مخالفة لرشوط وضوابط االسـترياد خارج الحرم 
الجمركـي معدة للتهريـب»، مبيناً أن «السـيارات املضبوطة كانت بـدون قمارة ودون 

املوديل». 
ويف عمليـة منفصلة، أضاف: أن «منفذ الشـالمجة الحـدودي تمكن من ضبط وإحباط 
محاولة تهريب فاكهة (االلنكي) تالفة غري صالحة لالسـتهالك البرشي، وتشكل خطراً 

عىل صحة وسالمة املواطن». 
وأشـار إىل أنـه «تمت احالـة املخالفتـني لعرضها أمام أنظـار قايض التحقيـق التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصريه».
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دياىل/الزوراء:
شـهد قضاء خانقني ومناطق عـدة يف دياىل 
اكرب حملة تطوعية لجمع تربعات لصبي من 

سكنة املحافظة مصاب برسطان العظام.
 وقـال الناشـط املدنـي مـن سـكان قضاء 
خانقـني، الدكتور عيل طالـب، احد منظمي 
الحملة: إن «صبياً يدعى صهيب من سـكان 
ناحية جلوالء التابعة لخانقني أصيب بمرض 
رسطان العظـام»، مبيناً أن «عالجه يتطلب 
السـفر اىل خـارج العـراق وبكلفـة ٥٠ الف 

دوالر لنجاح عملية الحفاظ عىل ساقه».
وأكد طالب أن «ذوي واقرباء املصاب طالبوا 
بحملـة إلنقاذ صهيب، فبـادر أهايل خانقني 
وعـرب مناطق عـدة لجمـع تربعـات اجراء 
العمليـة الجراحيـة يف الهنـد»، موضحاً أنه 
«تم جمع املبلغ بفزعـة الخريين يف خانقني 

ومناطق عدة من دياىل وبغداد».
وأشـار طالـب اىل «اكتمـال إجراءات سـفر 
صهيـب اىل الهنـد إلجـراء العمليـة خـالل 
اليومـني القادمـني يف بادرة إنسـانية كبرية 
توحـد املكونات بغض النظـر عن املذهب او 

القومية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، امس 
االثنني، عن اصدار اللجنـة العليا إلدارة النفايات 
عدداً من التوصيات بشـأن إنشـاء مواقع الطمر 

الصحي.
وقالت االمانة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «اللجنة 
العليا إلدارة النفايات يف العراق أوصت عرب دائرة 
شؤون مجلس الوزراء واللجان يف األمانة العامة 
ملجلس الـوزراء، عـدداً من التوصيـات التي من 
شأنها تحديد صالحية املواقع املستخدمة للطمر 

الصحي».
واضافـت ان «التوصيـات تضمنـت تأليف لحنة 
فرعية تتوىل إعداد مسـودة مرشوع قانون إدارة 
النفايات، عىل أن تستعني بمن تراه مالئماً ومفيداً 
لصالح العمل، وعىل أن تضم اللجنة يف عضويتها 
أم مؤسسـات بصفـات (محليـة أو  أشـخاصاً 
دوليـة)، وتراعـي االطـالع عىل مخرجـات لجنة 
األمـر الديوانـي (٧٥ لسـنة ٢٠١٩)، ومخرجات 
اسـتغالل  بمـرشوع  الخاصـة  العمـل  ورشـة 

النفايات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية».

وتابعـت ان «التوصيـات تضمنت أيضـا، تأليف 
فريق عمل متخصص مـن وزارة البيئة؛ لالطالع 
عىل قطعـة األرض يف منطقة النهـروان؛ لغرض 
تقديـم تقريـر مفصـل بشـأن صالحيـة املوقع 
أو عـدم صالحيته؛ إلنشـاء موقـع طمر صحي، 

إضافة إىل إعطـاء دائرة عقارات الدولة، األولوية 
واإليعاز بتسـهيل إجـراءات تخصيـص األرايض 
املنوي تنفيذ مرشوعات الطمر الصحي بتقنيات 
بغـداد  أمانـة  إىل  تمليكهـا  أو  عليهـا،  حديثـة 

ومديريات البلديات يف املحافظات».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليـات بغداد، امس 
االثنـني، القبـض عـىل قاتـل بعـد 
ارتكابـه لجريمـة قتـل يف جانـب 

الرصافة رشقي العاصمة بغداد.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لــ 

«الزوراء»: انه «بعد ورود معلومات 
عن حدوث جريمـة قتل يف منطقة 
العبيـدي رشقـي بغـداد توجهـت 
قوة من اللـواء الثاني الفرقة االوىل 
رشطـة اتحاديـة، وبالتنسـيق مع 
قسـم اسـتخبارات قيادة عمليات 

بغداد ومفرزة من استخبارات اللواء 
احـد مفاصل وكالة االسـتخبارات 
والتحقيقـات االتحاديـة، وتمكنت 
مـن رضب طوق أمني عىل منطقة 
الحادث وتمكنت من اعتقال القاتل 
الذي نفذ جريمته بإطالق النار عىل 

شـخص مدني وقتله داخل عجلته 
ضمن املنطقة املذكورة أعاله».

«التحقيقـات  ان  البيـان  وأَضـاف 
خـالف  وجـود  إىل  تشـري  األوليـة 
ارتكابـه  إىل  أدى  شـخيص سـابق 

هذه الجريمة».
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جمهورية العراق                      العدد: ٩٥٦/ب٢٠٢٢/١
مجلس القضاء األعىل                 التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٠

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

اىل/ املدعى عليه (بشري عبد الكاظم علوان) 
اقاَم املدعي (هاني تركي جابـر) الدعوى البدائية املرقمة 
اعـاله والتـي يطلب فيهـا الحكم بـ (تمليكه سـهامك يف 
القطعـة املرقمة ٣/٤٥٩٦٧ م٤ جزيرة النجف التي سـبق 
وان اشـرتاها املدعي منك بموجب مقاولة البيع الخارجية 
املؤرخـة (٢٠١٩/٤/١) ولثبـوت مجهوليـة محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي العدالة /١ 
(عبد الحسـن خلف العكراوي) عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف يف ٢٠٢٢/٢/٢٨  السـاعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول. 
القايض 
عامر حسني حمزة

فقدان 
فقدت مني االجازة املرقمة 
٧٥٢ والصادرة من الرشكة 
الحبوب  لتصنيـع  العامة 
فرع النجف بإسم (وسام 
جاسم حماده) فعىل من 
يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
اىل الرشيكة (حوراء حميد جرب) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
الحـرية لغـرض اصـدار اجازة 
البنـاء للرشيك (جاسـم محمد 
عبد الحسـني مشكور) للقطعة 
املرقمة ( ١٠٠/٣١١ ) يف النجف 
حـي الحجاميـة مقاطعـة ٤٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املرقمة 
٤٤٢٣١٤ يف ٢٠١٠/٨/٢٦ 
والصـادرة مـن مدرسـة 
السـلوك القويم االبتدائية 
للبنـني بإسـم (احمد عبد 
العظيم محمد سعيد) فعىل 
من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

إىل الـرشكاء ( قاسـم عدنان معـارج ومنى 
عدنان معـارج وحنان عدنـان معارج واية 
عامـر عدنان معـارج ) اقتـىض حضوركم 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم 
(صفاء جليل محسـن) بالبناء عىل حصته 
 (١/١٧٥٥) املرقمـة  القطعـة  يف  املشـاعة 
املقاطعة (٣ الحصـوة) حدود بلدية النجف 
ولغرض تسـليفه قـرض االسـكان وخالل 
مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يومـا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

فقدان 
الهويـة  منـي  فقـدت 
رشكـة  مـن  الصـادرة 
توزيـع املنتجات النفطية 
فرع النجف بإسم (سيف 
سـلمان تركي) فعىل من 
يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
حسـاني  فيصـل  (حيـدر  الرشيـك  إىل 
منصـور) اقتىض حضـورك اىل صندوق 
االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (اسعد 
حمزة هادي سـالم) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٧٦٦٥٣) 
املقاطعـة (٤ حي ميسـان) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إىل الرشيك (عيل حسـني مهدي) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (بتول شـناوه رسحان) 
بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٥٢٩٧٧) املقاطعـة (٤ حي 
النـداء) حـدود بلديـة النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سـوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

صالـح  حيـدر   ) الـرشكاء  اىل 
 ( حسـن  عزيـز  وارساء  مهـدي 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
بلديـة الحيدريـة لغـرض اصدار 
اجـازة البنـاء للرشيـك ( مثنـى 
 جميل سـلمان ) للقطعة املرقمة

( ١٠٢٢/١١٦ ) يف النجـف حـي 
خـان الحمـاد مقاطعـة ٦ خالل 
سـتتم  وبخالفـه  ايـام  عـرشة 

االجراءات دون حضورك.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة 
املنتجات  من رشكة توزيع 
توزيـع  هيئـة  النفطيـة 
النجف  الفرات االوسـط يف 
بإسـم (طالب عبد السادة 
ذياب) فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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بغداد/ الزوراء:
وجه مرصف الرافدين اململوك 
بغـداد  يف  فروعـه  للدولـة 
االثنني،  امـس  واملحافظـات، 
بمنح قـروض ترميم وتأهيل 
للموظفـني  السـكنية  الـدور 
الرقعـة  حسـب  واملواطنـني 

الجغرافية لسكن املقرتض. 
االعالمـي  املكتـب  واوضـح 
اىل  ورد  بيـان  يف  للمـرصف 
انـه اوعز لفروعه  «الزوراء»: 
االلتزام بالضوابط والتعليمات 
الخاصـة بمنح قروض ترميم 

وتأهيل الدور السكنية.
تقديـم  يتـم  ان  إىل  وأشـار 
الرقعـة  حسـب  املعامـالت 
املقرتض  لسـكن  الجغرافيـة 

وباالعتمـاد عىل موقع العقار 
كمعيـار لتوزيع الطلبات عىل 

الفروع املعنية. 
وكان مـرصف الرافديـن قـد 
اعلـن، يف وقـت سـابق، منح 

قروض ترميـم وتأهيل الدور 
السـكنية للموظفني، وبواقع 
٥٠ مليون دينـار وللمواطنني 
٣٠ مليـون دينـار، وبفائدة ٥ 

باملئة.

بغداد/ الزوراء:
رّجح مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـة، مظهـر محمـد صالح، 
امس االثنني، بقاء سعر رصف الدوالر 
مقابـل الدينـار العراقي عـىل وضعه 

الحايل.
 وقـال صالـح ان ”السياسـة النقدية 
هي التي تحدد سـعر الرصف بموجب 
قانون البنك املركزي“، مسـتدركاً أنه 

”لألسف حدثت تدخالت كثرية“.
واضـاف صالـح ان ”التنسـيق بـني 
املالية  النقدية والسياسـة  السياسـة 
يف بلـد ريعـي مثـل العراق مهـم جداً، 
السيما ان االحتياطات الساندة للدينار 
املاليـة“،  وزارة  مصدرهـا  العراقـي 
مبينـا انه ”وفقاً لبيـان البنك املركزي 
هنالك فهـم وارصار عىل الحفاظ عىل 
استقرار سـعر رصف الدينار العراقي 
عىل سعره الحايل، وأن بيان البنك اشار 

اىل ارصار ودفاع عن سعر الرصف“.
ورأى أنه ”من املؤكـد ان هنالك فوائد 
يف قـرار رفـع سـعر الـرصف والكثري 
من املضار“، مردفـا ان ”وزارة املالية 
كانت متحوطة مـن موضوع املضار، 
السـيما من حيـث الطبقـات الفقرية 

ومدى التضخم“.
واختتـم صالـح انـه ”حسـب بيـان 
وزارة املاليـة يبـدو ان مجلس النواب 
السابق خفض املوازنة ورفع من دعم 
الطبقات الفقرية وهـي نقطة مهمة 

بتقديـري“، مشـرياً اىل ”حـذف اكثر 
مـن تريليـون دينار مـن مخصصات 
الفئـات املشـمولة برواتـب الرعايـة 

االجتماعية“.
من جهتـه، أوضح الخبـري القانوني، 
صالحيـات  مـدى  التميمـي،  عـيل 
الحكومـة تجـاه تحديد سـعر رصف 
الدوالر بالسـوق املحليـة، الفتا اىل ان 
االمـن االقتصـادي مـن أوىل اوليـات 

حكومة ترصيف االعمال.
وقـال التميمـي يف ترصيـح صحفي: 

ان ”األمـن االقتصـادي هـو مـن أوىل 
اولويـات حكومـة ترصيـف األمـور 
اليومية ومستثنى من مفهوم ترصيف 
االعمـال أو األمـور اليوميـة، ويمكن 
وفق هذا االمر ان يقرتح محافظ البنك 
املركـزي تغيـري سـعر رصف الـدوالر 
والنزول به ويعـرض ذلك عىل الربملان 

حتى يعطيه الرشعية“.
وأضـاف ان ”منـح رشعيـة الربملـان 
املركـزي  البنـك  محافـظ  ملقـرتح 
األعضـاء  لعـدد  املطلقـة  باألغلبيـة 

نصـف العـدد الـكيل زائد واحـد، فإن 
هـذا التغيـري يتـم اعتمـاده، حيث ان 
تربيـرات ذلـك هو أثـر هـذا الصعود 
بسـعر الرصف عىل الفقراء وشـيوع 
البشعة،  الجريمة واالنتحار والجرائم 
كما أن الصعود بسعر الرصف يخالف 
املواد ٣٠ و٣١ من الدستور والتي تلزم 
الحكومة بتوفري الحياة الحرة والعيش 
الكريم“.وبـني ان ”باإلمـكان تضمني 
هذا املقرتح بالنزول بسـعر الرصف يف 
قانون املوازنـة القادمة والذي تقدمه 

الحكومة املنتخبة وفق تغيريات سعر 
الرصف وهذا يصبح قانونا ملزما“.

بينما حـذر الخبري االقتصـادي، نبيل 
العيل، امس االثنني، املعنيني من اتخاذ 
قرار بإعادة سـعر الـرصف اىل قيمته 
السابقة بشكل فوري، مبينا ان القرار 

سيؤدي اىل تدهور بأسعار السوق.
وضـال العيل يف ترصيـح صحفي: ان 
”عمليـة التخفيـض يجـب ان تكون 
اإلجـراءات  تفعيـل  مـع  تدريجيـة 
اإلصالحيـة يف مجـال دعـم البطاقـة 
الحـدود وتفعيل  التموينيـة وضبـط 
والزراعـي“. الصناعـي  القطاعـني 
واضاف ان “ القرار بشأن إعادة قيمة 
سعر رصف الدوالر اىل قيمته السابقة 
منهـا  سـلبية  تأثـريات  اىل  سـيؤدي 
خلـق مشـاكل يف السـوق بـني الدائن 
واملديـن، وكذلـك سـتتحمل الحكومة 
خسـائر مالية جراء عقود التعامالت 
املاليـة والتجاريـة “ .واشـار اىل ان “ 
الحكومة املقبلة يجـب ان تعمل وفق 
سياسـة اقتصادية مرنـة وتعمل عىل 
التخفيـض التدريجي لسـعر الرصف 
مـع تفعيـل اإلجـراءات اإلصالحية يف 
مجال دعم البطاقة التموينية وضبط 
الصناعي  القطاعني  الحدود وتفعيـل 
والزراعـي من خالل اسـتغالل الوفرة 
املالية لدى البنك املركزي جراء ارتفاع 
أسـعار النفط خـالل السـنة الحالية 

واملاضية“.

بغداد/ الزوراء:
االثنـني،  امـس  النفـط،  وزارة  كشـفت 
عـن دخولهـا بمفاوضـات مـع رشكـة 
هاليربتـون العامليـة لتطويـر حقـل غاز 
عكاز يف محافظة األنبار، يف وقت أرسـلت 
فيه العقـد األويل لتطوير حقل املنصورية 
السـتحصال  الـوزراء  ملجلـس  الغـازي 

املوافقة الالزمة بشأنه.
وقـال وكيـل الـوزارة، املديـر التنفيـذي 
لرشكة النفط الوطنية، حامد الزوبعي، يف 
ترصيح صحفي: إن ”مناقشـات معمقة 
تجـري حاليـا بـني رشكـة (هاليربتون) 
لخدمات الطاقة ورشكـة النفط الوطنية 
لتطويـر حقـل غـاز (عـكاز)“، متوقعا 

”التوصل إىل نتائج نهائية قريبا“.
وأوضح أن ”الوزارة سبق أن تواصلت مع 
رشكات إقليميـة وعاملية قبـل التفاوض 
مـع رشكة (هاليربتـون) لغرض التوصل 
إىل اتفـاق يحقـق األهـداف املخطـط لها 
بتطوير حقل (عكاز) بعد أن تمت إحالته 
ضمـن جولـة الرتاخيص الثالثـة يف العام 

2010 إىل رشكـة (كـوكاز) الكورية التي 
لم تسـتطع إكمال أعمالها بسبب أحداث 
عصابات داعش اإلرهابية وانسحبت بعد 

ذلك“.
وأعلـن الزوبعـي أن ”إنتـاج العـراق من 
الغاز املصاحب سـيصل إىل 2 مليار و700 
مليون قدم بحلـول العام 2025، ما يمثل 
نسـبة 80 باملئة من احتياجات البالد من 

الغاز الطبيعي“.

وبني أن ”اإلنتاج حاليا بحدود مليار و500 
مليون قدم مكعب يومي قيايس من الغاز 
املصاحـب، بينما يبلـغ إنتاجه من حقول 
الغاز الحر (حقل السـيبة الوحيد بالبالد) 
نحو 50 مليون قدم مكعب تذهب مبارشة 

إىل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية“.
ولفـت الزوبعـي إىل ”إرسـال العقد األويل 
يف  الغـازي  املنصوريـة  حقـل  لتطويـر 
الـوزراء  مجلـس  إىل  ديـاىل  محافظـة 

للمصادقـة عليـه بعد أن تـم توقيعه بني 
 (SINOP) رشكة النفـط الوطنية ورشكة
الصينية، وسـيوفر مـا ال يقل عن (100) 
مليـون قـدم مكعـب قيـايس مـن الغاز 

الجاف يف اليوم“. 
من جهتها، اعلنت رشكة الحفر العراقية 
ان مالكاتهـا الفنيـة والهندسـية بارشت 
حفر البرئ النفطـي ” MJ-129“ يف حقل 

مجنون النفطي يف محافظة البرصة .
تلقـت  بيـان  يف  النفـط  وزارة  وذكـرت 
”مـالكات  ان  منـه:  نسـخة  ”الـزوراء“ 
الرشكـة بارشت بعمليـات الحفر يف البرئ 
النفطـي يف حقـل مجنـون النفطـي بعد 
اكمال كل االستعدادات الالزمة من تهيئة 
وتشـغيل معدات جهاز الحفر“ ، مشـريا 
ان ”ذلـك يأتي يف حقل مجنـون النفطي، 
وان العمـق املقـرر للبـرئ 3648 مـرتا اىل 
تكويـن املـرشف“. واشـار عبدالكريم اىل 
ان“ عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز 
الحفر IDC 56 وهو من االجهزة الحديثة 

التي تمتلكها الرشكة“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر، امس االثنني، لتصل اىل 

اكثر من ٢١٢ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعا يف مبيعاته من الدوالر لتصل إىل ٢١٢ مليوناً و٦٤٨ ألفاً 
و٧٧١ دوالراً أمريكياً، غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً 
لـكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحد الـذي بلغت املبيعات فيه ٢٠٦ ماليني 

و٨٢٩ ألفاً و٩٦٣ دوالراً.
واضاف ان الحـواالت الخارجية ارتفعت امس مقارنـة باملبيعات النقدية 
حيث بلغت الحواالت ١٥٥ مليوناً و٢٤٨ ألفاً و٧٧١ دوالرا، فيما ذهب املبلغ 

املتبقي البالغ ٥٧مليوناً و٤٠٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار إىل ان ٢٧ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و٢٠ 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٩٥ رشكة توسط.

@ãr◊˛@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@ b–mäa
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@212@Âfl

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éa
السعراملادة

  2,500 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  10000 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,000-1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

1750-2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

 2,500 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 13,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 3750 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

6000 – 6500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6250 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000دينارتمر برحي750 دينارالطماطة

750-1250 دينارالربتقال2500 ديناراللوبيا

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالبطاطا

750-1250 دينارالتفاح1250-1500 دينارالخيار

750-1000 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1000-1500 ديناراللنكي1250-1500 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج750 دينارالبصل

1500 ديناراملوز1000-1250 دينارالجزر

1500 ديناررمان2500 دينارفاصوليا

1000 ديناررقي750 دينارلهانة

1250 ديناربطيخ1000 دينارقرنابيط

2500 دينارالعنب1250 دينارشجر

1500 ديناركريب فروت750 دينارخس

1500 دينارالكيوي750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

1000 دينارفراولة1500 ديناربروكيل

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط أن العراق لم يشـهد ارتفاعاً جامحاً بنسـب التضخم، 

فيما كشفت عن اجراءات لضمان عدم ارتفاعه خالل السنوات املقبلة.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، عبد الزهرة الهنـداوي، يف ترصيح صحفي: إن 

«عوامل عديدة داخلية وخارجية تؤثر عىل التضخم السنوي».
وبـنّي أن «مؤرشات التضخم خالل العام الحايل شـهدت ارتفاعـًا يف معدالتها 

باملقارنة مع ما كانت عليه يف عام ٢٠٢١».
وأوضـح أن «مؤرشات التضخم شـهدت ارتفاعا بنسـبة بلغت نحـو ٦ باملئة 
باملقارنـة مع مـا كانت عليه يف العـام املايض»، مشـريا اىل أن «عوامل ارتفاع 
وانخفـاض التضخم مرهونة بحجم كتلـة العملة النقدية املتداولة، فضال عن 

حجم االستثمارات واالستريادات».
وأضـاف أن «التضخـم يف العـراق، يرتفـع بمعـدالت منطقيـة وفقـا للواقع 
االقتصـادي، اىل جانـب حجـم الكتلـة النقديـة املوجـودة يف التداول ونسـبة 

االستثمار».
وأكـد أن «العراق لم يشـهد ارتفاعاً جامحاً بنسـب التضخم ومن غري املتوقع 
أن يشـهد ذلك يف السـنوات املقبلة خاصة وأن الكتلة النقدية املتداولة تشـهد 
استقرارا يف األسواق، عالوة عىل حركة االستثمار يف عموم البالد تشهد تحسنا 

ملحوظا، السيما يف قطاع السكن وتنفيذ املشاريع الحكومية».

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار ٢١ من الذهـب الخليجي 

والرتكي واألوربي بلغ ٣٨٤ الف دينار، و سعر رشاء ٣٨٠ الفاً.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقراراً أيضاً عند ٣٥٤ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٥٠ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٥ الف دينار و٣٩٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٥٥ الفاً و٣٦٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
شـدد املتخصـص بشـؤون 
السـابق،  النائـب  الطاقـة، 
عباس العطايف، عىل رضورة 
الـرشكات  نحـو  التوجـه 
الرصينة كسيمنز والرشكات 
الصينيـة العاملـة يف مجال 
الكهربـاء من اجل حل ازمة 
الطاقـة يف العـراق، الفتا اىل 
ان بعـض عقـود املحطـات 
الغازيـة عليهـا الكثـري من 

عالمات االستفهام.
وقـال العطـايف يف ترصيـح 
صحفي: ان ”العراق تعرض 
يف الصيف اىل استهداف أبراج 
الطاقـة، مايحتم عىل وزارة 

الشـبكة  تقسـيم  الكهرباء 
لحمايـة  اقسـام  ثالثـة  اىل 
املنظومـة، مع االتجـاه اىل 
الـرشكات العامليـة كرشكة 
وأخـرى  األملانيـة  سـيمنز 

صينية“.
املحطـات   ” ان  وأضـاف 
الحراريـة كمحطة واسـط، 
قبـل  مـن  انشـاؤها  تـم 
رشكات صينية، حيث تزداد 
بزيـادة  التوليديـة  قدرتهـا 
درجات الحـرارة، فضال عن 
انهـا تعمل بالنفط األسـود 
ونوعيات أخرى من الوقود، 
عـىل عكس باقـي املحطات 
لهـا بعـض  اتجهـت  التـي 

عالمات  وتشـوبها  العقـود 
استفهام كاملحطات الغازية 
حيـث لـم تصـل اىل نصـف 

طاقتها اإلنتاجية“.
ينبغـي  ”الدولـة  ان  وبـني 
ان تتوجـه نحو منـح مبلغ 
٥ ماليـني دينـار تمنـح مع 
قروض اإلسـكان مـن اجل 
الجديـدة  املنـازل  تزويـد 
بالطاقة املتجددة، وليس من 
خـالل القـروض املطروحة 
املركـزي  البنـك  قبـل  مـن 
مـع  وفقهـا  اتفـق  والتـي 
وبأسـعار  خاصـة  رشكات 
مرتفعة جـدا التلبي احتياج 

املواطن“. 
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@Òãÿ€a@äÎá€@ÚËÿ„@¸
ÚÓöbÌã€a@ÚÓ”aã»€a@ÊÎÜ

@Újéb‰æbi وأخرياً تنفس الجميع من متابعي دوري
الكـرة املمتـاز الصعـداء عندمـا عادت 
شـبكة االعـالم العراقـي اىل جانب قناة 
العراقية الرياضيـة وبتظافر جهود كل 
مـن وقف وراء حل مسـألة نقل الدوري 
الكروي اىل احضان قناة الوطن والعودة 
املتواصلـة ألرسة  الجهـود  مـن خـالل 
الشـبكة التي عملت عىل عودة مباريات 
الـدوري منـذ ايـام مـن عـىل شاشـة 
العراقيـة الرياضية التـي ال يختلف احد 
فهي تعـد فاكهة تعودنا عليها مواسـم 
عديدة ونحن نتابع نقل مباريات دورينا 
من عىل شاشتها الجميلة وقبل ان تعود 
بنقل املباريات كان يلّ سؤال وجهته لالخ 

الزميل االعالمـي املعروف كريم حمادي 
وهو احد ابناء الشـبكة، حيث اكد يل ان 
الجهـود متواصلـة مع الجهـات املعنية 
وحل مشـكلة عـودة العراقية الرياضية 
لنقل مباريـات الدوري وفعالً تحقق كل 
يشء حيث عـادت شاشـة الوطن بنقل 
مباريـات الـدوري اىل جانـب برامجهـا 
الرياضيـة املنوعـة وتغطيتهـا لالحداث 

الرياضية داخل وخارج الوطن.
نعم اقولها برصاحة انه ال نكهة لدوري 
الكـرة دون العراقيـة الرياضيـة فهـي 
فاكهـة ومميـزة بـكل يشء.. نعـم مع 
اعتزازنـا ببقيـة القنـوات التلفزيونية، 
إال ان قنـاة العراقية الرياضية لها طعم 

خاص يف نفوسنا وقلوبنا فهي تحتضن 
كفـاءات اعالمية طموحة من الشـباب 
والشابات اىل جانب وجود رشكة عشتار 
التـي يقودها االخ محمـد هيجل .. نعم 
انهـا قناة الوطـن التي قادهـا اكثر من 
زميـل عزيـز بداية مـن الزمـالء محمد 
خلـف وحمـزة حسـني وحسـني عيال 

وحليم سلمان وحيدر شكور.
القنـاة الرياضيـة ومنـذ انبثاقهـا عام 
2005 والتـي توىل قيادتها الزميل محمد 
خلف وبعد فرتة اي عام 2006 نالت هذه 
القناة حقوق النقل الحرصي ملنافسات 
دوري الكرة العراقي، وليومنا هذا حيث 
عملت عىل تغطية وتوطيد عالقاتها مع 

اتحـاد الكـرة العراقي انـذاك من خالل 
الزميل حمزة حسـني.. وهـا هو الزميل 
حيدر شـكور يواصل جهوده ومتابعته 
الجـادة التي بذلها من اجل اعادة الروح 
اليهـا وها هي قنـاة العراقية الرياضية 
تعود الينا واىل جماهري وعشاق الكرة يف 
كل مكان نتابعها بشـغف وشوق ونحن 

من بالد الغرب.
 شـكراً ملن سـعى لحـل مشـكلة النقل 
االعـالم  لشـبكة  وشـكراً  التلفزيونـي 
العراقي ورشكة إلدارة القناة والعاملني 
فيها عىل مـا بذلوه من جهود عىل عودة 
مباريات الدوري العراقي من خالل هذه 

القناة املحرتمة.
äÏjßa@Êb„á«
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـرر الجهـاز الفني لفريق املينـاء، بقيادة أمني فيليب، االسـتغناء عـن خدمات مهاجم 
الفريق الدويل السـابق محمد شـوكان ألسباب فنية. وقال نادي امليناء يف بيانه املقتضب: 
«محمد شـوكان خارج أسوار امليناء بطلب مبارش من مدرب الفريق أمني فيليب ألسباب 
فنيـة». ولم يكشـف النادي يف بيانه تفاصيل اخرى، يف وقت يشـهد نـادي امليناء انحداًرا 
خطـرًيا يف نتائجـه وتراجعـه للرتتيب قبل األخري رغـم محاوالت اإلدارة تصحيح املسـار 
بعـد تعاقدهـا مع املدرب فيلب أمـني الذي بات يتعرض لضغوط واسـعة من قبل اإلدارة 

والجماهري عىل إثر الخسارة أمام أربيل (٣-٠) والتعادل السلبي مع زاخو.

ãºcÎ@ã–ñc

Òãÿ€a@’Ìã–€@aáÌáu@biäáfl@äbjßa@áj«@áºc@Ô‡èm@Öãÿ€a@ÒäaÜg
بغداد/ متابعة الزوراء

انتزع أمانة بغـداد انتصاًرا ثميًنا 
مـن مسـتضيفه نفـط البـرصة 
(0-2)، يف املبـاراة التي احتضنها 
ملعب البرصة الدويل، ضمن ختام 
مباريـات الجولـة 22 من الدوري 

املمتاز.
سـجل هديف أمانة بغـداد كل من 
اإليفواري كريسـت بالدقيقة 34، 
ومصطفى حسني يف الدقيقة 87.

بهذا االنتصـار رفع أمانـة بغداد 
رصيده إىل 23 نقطة يف املركز 15، 
بينما ظل رصيد نفط البرصة 30 

نقطة يف املركز التاسع. 
شهد الشوط األول سيطرة نسبية 
لنفط البرصة الـذي باغت مرمى 
رسهنـك محسـن منـذ الدقيقـة 
17، عـن طريـق الجنـاح أحمـد 
جـالل، الـذي كاد أن يسـجل اول 
األهداف لوال تدخل املدافع سـتار 
جبار، الذي أنقذ فريقه من هدف 

محقق.
وعند الدقيقة 30 عاد أحمد جالل 
وأهدر فرصة جديدة بعد أن سـدد 

باتجـاه املرمى، ليقف املدافع عيل 
حسني عائقا أمام طموح جالل يف 

إحراز هدف التقدم.
اللقـاء، تمكن  وعكس مجريـات 
املحـرتف اإليفواري كريسـت من 
وضع فريقه أمانة بغداد باملقدمة، 
بعد أن استغل خطأ دفاعًيا وأودع 
كرته بسـهولة يف مرمى الحارس 
حيدر جمال الدين يف الدقيقة 34.

ويف الشوط الثاني، تكرر سيناريو 
الحصـة األوىل عندما ضغط نفط 
عـرب  مكثـف،  بشـكل  البـرصة 
محاوالت مختلفـة من قبل أحمد 
فرحـان وحيدر عبد الجليل، إال أن 
براعة رسهنك محسن حالت دون 

تسجيل هدف التعادل.
وعانى مدرب أهل الدار عماد عودة 
مـن غياب قلب الدفاع موىس داو، 
ليسـتغل الضيوف هجمـة مرتدة 
جديـدة ويضع البديـل مصطفى 
حسـني الهـدف الثانـي بطريقة 
رائعة بعـد أن سـدد تصويبة من 
خـارج منطقـة الجـزاء لتعانـق 

مرمى نفط البرصة.

@¡–„@È–Óõfl@åÎbvnÌ@ÜaáÃi@Ú„bflc
äÎá€a@¿@µœáËi@Òãój€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
امـس  الريـايض،  الكـرخ  نـادي  أعلـن 
االثنني، تعيني أحمـد عبد الجبار امللقب، 
مدربـا للفريق خلفا للمسـتقيل حسـن 
أحمـد، وذلك حسـبما أفاد النـادي عرب 
حسـابه عىل موقع التواصل االجتماعي 

”فيسبوك“.
وقـال الكـرخ يف بيانه ”اختـارت الهيئة 
اإلدارية للنادي املدرب أحمد عبد الجبار، 

ملعرفتـه املسـبقة بإمكانيـات الالعبني، 
ولتدارك موقف الفريق يف املنافسة“.

وبارش عبد الجبار تدريباته مع الفريق، 
ليعـود مجـدد لقيـادة الكـرخ بعـد أن 
غـادره منتصـف مرحلة اإليـاب، وعمل 
بشكل مؤقت مع الصناعات الكهربائية 

املشارك يف دوري الدرجة األوىل.
يذكر أن حسـن أحمد قدم استقالته بعد 
نهايـة مباراة فريقه أمـام النفط والتي 

خرسهـا بنتيجـة (2-1)، ولكنـه فضل 
االنتقال لفريق النجف بدال من املستقيل 

حيدر عبودي.
ويعاني الكـرخ هذا املوسـم من تراجع 
نتائجه ووصوله ملنطقـة الخطر بحكم 
تواجـده يف الرتتيب الـ17 بــ18 نقطة، 
ولم يحقق االنتصار سوى يف مواجهتني 
فقـط، بينما تعرض للخسـارة 8 مرات، 

وتعادل يف 12 مباراة.

äb‰ÌÜ@µÌ˝fl@Úq˝q@È∫ãÃmÎ@µmaäbjfl@\·éb”@÷aåã€a@áj«^@Ú†ãì€a@k«¸@‚ã•@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
›Óiäc@läáfl@á«bèfl@Û‹«@ÍåÎb§@k‘«

بغداد/ الزوراء 
اجتمعت لجنـُة االنضبـاط يف االتحاِد 
العراقّي لكرِة القـدم، امس االثنني، يف 
مقـّر االتحاد، بحضور رئيـِس اللجنة 
بعـِض  عـىل  واطلعـت  وأعضائهـا، 
الحاالِت املُؤسـفة التي حصلت يف عدة 
مباريـاٍت، واتخذت فيها قراراٍت قابلة 

لالستئناف.
 واضافت اللجنـة انه بناء عىل مقطع 
الفيديو الذي انتَرش يف وسـائل اإلعالم 
املُختلفة بخصوص تجاوِز العب نادي 
الرشطِة الريايض الذي يحمل الرقم ٢٥ 
عبد الرزاق قاسـم، عىل مساعِد مدرب 
نادي أربيـل الريايض، يف املبـاراِة التي 
أقيمـت عىل ملعـب فرانسـوا حريري 
املمتـاز  الـدوري  منافسـات  ضمـن 
الثانيـة والعرشيـن، وعليـه  للجولـة 
قـررت اللجنـة ما يـيل: إيقـاف العب 
نادي الرشطـة الذي يحمـل الرقم ٢٥ 
عبد الرزاق قاسـم مباراتني مع غرامٍة 
ماليـٍة مقدارهـا  ثالثة ماليـني دينار 
عراقي، اسـتناًدا إىل أحكام املادة ٥٠/
ثالًثا انضباط، قراًرا قابالً لالسـتئناف 

ضمن املدة القانونية.
واطلعت، أيضا، عىل التقريِر املُقدم من 
قبل مرشِف مباراة فريقي أمانة بغداد 
ونفط البرصة ضمن الجولة (١٥) من 
دوري كرة الصاالت والشاطئية للموسم 
٢٠٢٢/٢٠٢١ ، والحظت وجوَد تجاوز 
من قبل العِب نفط البرصة الذي يحمل 
الرقم (١١) (يحيى أسـعد) عىل حكم 
املبـاراة، وعليه قررت اللجنـة ما ييل: 
إيقـاف العـب نـادي البـرصة (يحيى 
أسعد) مباراتني استناداً إىل املادة ٤٧/ 
صاالت، قراًرا قابالً لالسـتئناف ضمن 

املدة القانونية.
 وناقشـت اللجنـة، كذلـك، االعرتاَض 
املُقـدم من قبل نادي البيشـمركة عىل 
نـادي النارصية الريـايض بخصوص 
إرشاِك العـب نـادي النارصيـة الـذي 
يحمل الرقم (١٠٠) يف الكشوفات باسم 
(فؤاد سالمي)، وبعد اطالِع اللجنة عىل 

االعـرتاض من قبل نادي البيشـمركة 
الحظت أن إرشاك الالعب يف املباراة ُيعد 
مخالًفـا لنظام املسـابقات يف الدوري 
العراقي للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١، وعليه 
قـررت اللجنـة ما يـيل: اعتبـار نادي 
النارصيـة خاًرسا بنتيجـة (٣-صفر) 
اسـتناًدا إىل أحكام املـادة الثالثة/٢٧ 
مسـابقات، قـراًرا قابـًال لالسـتئناف 

ضمن املدة القانونّية.

 واطلعـت اللجنة عىل التقريـر املُقدم 
فريقـي  مبـاراة  مـرشف  قبـل  مـن 
الرمادي والحدود ضمن دوري الدرجِة 
 ،٢٠٢٢/٢٠٢١ موسـم  مـن  األوىل 
والحظت وجوَد حالـة تجاوٍز من قبل 
مدير نادي الرمادي (مازن عبود) عىل 
طاقم التحكيـِم بألفاٍظ غري محرتمٍة، 
وعليـه قـررت اللجنة ما يـيل: إيقاف 
مديـر فريق الرمـادي (مـازن عبود) 

ثالث مبارياٍت وفق أحكام املادة 51/1 
انضباط، قراًرا قابالً لالستئناف ضمن 

املدة القانونية.
وبعد اطالع اللجنة عىل التقرير املُقدم 
مـن قبـل حكِم مبـاراِة فريقـي العلم 
واملـرور ضمـن دوري الدرجـة األوىل 
للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١، الحظت وجوَد 
حالـة تجاوز مـن قبل مـدرِب حراس 
مرمى نـادي العلم (حمزة حسـوني) 

والعـب فريق العلم الـذي يحمل الرقم 
(٥٢) (رائـد يوسـف)، ومرشف فريق 
نـادي العلـم (عـدي ثائر) عـىل حكم 
املبـاراة، وعليه قررت اللجنـة ما ييل، 
اعتبـار نـادي العلـم خـاًرسا بنتيجة 
(٣-٠) أمـام نـادي املرور اسـتناًدا اىل 
أحـكام املـادة الرابعـة/١١، وبداللـة 
املـادة الرابعة/٩ مسـابقات وإيقاف 
مدرب حراس مرمى نادي العلم حمزة 
حسـوني أربع مباريـاٍت اسـتناًدا إىل 
املـادة ٥١/ 1 انضبـاط وإيقاف العب 
نـادي العلم الـذي يحمـل الرقم (٥٢) 
إىل نهايِة هذا املوسـم واملوسـم املقبل 
بالـرضب  لتجـاوزه   (٢٠٢٣/٢٠٢٢)
عىل حكـم املبـاراة وفق املـادة ٥١/٣ 
انضبـاط. وإيقاف مرشف فريق نادي 
العلم (عدي ثائر) ست مبارياٍت ضمن 
أحكام املادة ٥١/١ انضباط و حرمان 
جمهور نادي العلم من مرافقة الفريق 
ثالث مبارياٍت استناًدا اىل احكام املادة 
٥/ب انضباط، قراًرا قابالً لالستئناف 

ضمن املدة القانونّية.
كمـا اطلعـت اللجنـة عـىل التقريـر 
املُقدم من قبل مـرشف مباراة فريقي 
دهوك وسـوق الشـيوخ ضمن دوري 
الدرجِة األوىل للموسـم ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
والحظت وجوَد حالـة تجاوٍز من قبل 
العـب فريق سـوق الشـيوخ (عباس 
فاضل) الذي يحمـل الرقم (٤)، حيث 
قاَم الالعب املذكور برفع حذائه مرتني 
عـىل الجمهـور املوجـود يف املُدرجات، 
وعليـه قـررت اللجنة ما يـيل: إيقاف 
العب سوق الشيوخ الذي يحمل الرقم 
(٤) (عبـاس فاضـل) سـت مبارياٍت 
استناًدا اىل أحكام املادة ٥٨/ انضباط، 
قـراًرا قابـًال لالسـتئناف ضمـن املدة 

القانونّية.
 وقـررت اللجنُة اسـتدعاَء العب نادي 
مـوىس)  (محمـد  الريـايض  الطلبـة 
للحضـور أمامها يوم االثنـني املوافق 
عـرشة  الثانيـة  السـاعِة  يف   (2/28)

ظهراً.

بغداد /حسني الشمري 
اسـتهل منتخبنا بكرة الهدف للمكفوفني مشاركته يف بطولة غرب 
اسـبا بفوز كبري عىل منافسـه املنتخب البحريني الشقيق بنتيجة 

10/صفر التي جرت بينهما صباح يوم امس االثنني.
وقال االمـني العام للجنـة الباراملبية وكالة الدكتـور احمد العاني: 
انطلقت باكورة منافسـات فرقنا يف غرب اسـيا بفوز عريض عىل 
املنتخب البحريني بكرة الهدف للمكفوفني بنتيجة كبرية  و بالشك 

هي بداية جيدة وسننتظر نتائج افضل يف املباريات املقبلة .
واضاف العاني: انطلقت امس االول منافسـات بطولة غرب اسـيا 
االحد  من خالل اسـتعراض املنتخبات املشاركة والبالغ عددها 12 
منتخبـا عربيا مـن ضمنها العـراق والبلد املنظـم البحرين وكانت 
بداية املشـاركة مع منتخبنا بكرة الهـدف للمكفوفني، ومن املؤمل 
ان تكـون منتخباتنا قد اسـتهلت مشـاركاتها مثل العـاب القوى 

وتنـس الطاولـة ورفـع  االثقال ومـن املؤمـل ان يكـون منتخبنا  
بالريشـة الطائرة قد بدا مشـاركته مسـاء امس االول االثنني وهو 
مـن املنتخبات الفتية الذي تم  تشـكيله قبل ايـام قليلة وهذه هي 
املشاركة الخارجية  االوىل  له وسنكون عىل موعد مع حصد اوسمة 

الفوز ملنتخباتنا  ان شاء الله .
واختتـم الدكتـور احمـد العاني حديثـه بالقول: تبقـى طموحات 
كبـرية  وثقتنا عاليـة بان تكـون منتخباتنا هي الحصان االسـود 
يف تحقيـق افضـل النتائج التي تضعنا عىل قمـة املنتخبات العربية 
املشـاركة وهذا ما سنؤكده بالدليل القاطع عىل ارض الواقع وليس 
مجرد الكالم وااليام  املقبلة سـتثبت ذلـك بهمة ابطالنا ومالكاتهم 
التدريبية وعىل راسهم الجهاز االداري متمثال برئيس البعثة االمني 
املايل للجنـة الباراملبية عبيد عنيد الغزي ورئيـس اللجنة الباراملبية 

الدكتور عقيل حميد  وعضو املكتب التنفيذي مجيل عودة .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عمت الفرحة منزل املراسـل يف القنـاة العراقية 
الرياضية الزميل سـيف عيل الخرسان وحرمه 
املصون بعد ان رزقهما الباري عز وجل بمولود 
أسـمياه (حسـني)، امنياتنا الصادقة للجميل 
حسـني بموفـور الصحـة والعافية والسـعادة 
الدائمـة وان يجعله رب العاملني من أبناء السـالمة 

والذرية الصالحة ويحفظه مع عائلته الكريمة من كل رش ومكروه.
 *******************

صدر يـوم امس االثنـني العدد الخامـس والثالثون 
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية 
لنادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
التـي تشـارك فيها عىل املسـتوى املحـيل فضال عن 
موضوعـات اخـرى تخـص رياضتنا املحليـة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.

بغداد/ الزوراء
زاَر وزيُر الداخلّية عثمان الغانمي، امس االثنني، مقّر نادي الرشطة ُبغية االطالِع 
عىل مرشوع امللعب واملرافقات التابعة له من أجل استئناف العمل فيه يف املستقبل 
القريب، وكان يف استقباله رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية للنادي كافة.وأوعَز وزير 
بناء  يف  الخاصة  املتعلقاِت  جميع  حلحلِة  يف  باإلرساع  الغانمي،  عثمان  الداخلية 
قّدم رئيُس  العقبات كافة مستقبالً.من جانبِه،  املرشوع، ووجَه بتسهيل وتدارِك 
معايل  اىل  واالمتنان  الشكَر  فاهم،  حليم  الفريق  الرشطة،  لنادي  اإلدارية  الهيئة 
الوزير لتخصيص جزٍء من وقته والحضور اىل نادي الرشطة يف هذه الزيارة املُثمرة.

الوزير،  امللعب أصبحت واضحًة ملعايل  بناء  إن قضية مرشوع  النادي  وأكَد رئيس 
وخالل األيام القريبة املُقبلة ستزف برشى استئناف العمل باملرشوع.وأوضَح فاهم 
نطمنئ جميَع الجماهري ومحبي هذا النادي العريق بأننا كإدارٍة ماضون يف إيجاِد 
الحلول الناجعة من أجل إكماِل هذا املرشوع، بعد أن وجدنا رغبًة كبريًة من قبل 

وزير الداخلية، وهذا ما يتالءم وتطلعاتنا إلسعاِد جماهري هذا النادي.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني  للمنتخب  االعالمي  املنسق  نفى 
بعض  استدعاء  القدم  بكرة  العراقي 
جستن  بينهم  ومن  املحرتفني،  الالعبني 
اإلمارات  مباراتي  يف  للمشاركة  مريام، 
املونديال.وقال  تصفيات  يف  وسوريا 
شهد  الغني  عبد  املدرب  ان  عماد:  محمد 
أو  محيل  العب  ألي  الدعوة  يوجه  لم 
جستن  استدعاء  أنباء  محرتف».وأضاف 
غري  األمريكي،  بالدوري  املحرتف  مريام 

رؤية  يمتلك  «املدرب  صحيحة».وتابع 
ومن  الالعبني،  مستويات  جميع  حول 
ضمنهم مريام، سيتم إعالن قائمة أسود 
أمام  املباراة  مكان  تحديد  بعد  الرافدين، 
الغني شهد،  اإلمارات».وزاد «املدرب عبد 
وتابع  أربيل،  إىل  األحد  أمس  اول  حرض 
لقاء أصحاب األرض مع الرشطة». ونوه 
«املدرب مستمر يف متابعة أغلب مباريات 
أخرى  واجبات  ومنح  املحيل،  الدوري 
ملساعديه يف متابعة الالعبني املحرتفني». 
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كشـف تقرير صحفي إسـباني عـن تلقي 
األرجنتيني دييجو سـيميوني، املدير الفني 
ألتلتيكـو مدريد، صدمة قوية قبل مواجهة 

مانشسرت يونايتد.
ويسـتقبل أتلتيكو مدريد نظريه مانشسرت 
يونايتـد، يوم غد األربعـاء، عىل ملعب واندا 
مرتوبوليتانو، يف ذهـاب دور الـ16 لدوري 
أبطـال أوروبا. وبحسـب صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فقد غاب الفرنيس 

توماس ليمـار، جناح أتلتيكـو مدريد، عن 
تدريبـات الفريـق صبـاح اليـوم، بداعـي 

اإلصابة.
وخـاض ليمـار مراًنا خفيًفا مـع الحارس 
ليكوميـت يف صالـة األلعـاب الرياضية، يف 
حـني خاضـت باقـي املجموعـة مراًنا عىل 

العشب.
وأشـارت الصحيفة، إىل أن مشـاركة ليمار 
أمـام يونايتـد، أصبحـت محل شـك كبري، 

خاصـة أنه لـم يتعـاف من اإلصابـة حتى 
اآلن.وحال لم يتعاف ليمار، فإنه سـينضم 
إىل زميلـه البلجيكي يانيك كاراسـكو، الذي 

يغيب لإليقاف.
ويعـد غياب ليمار عن مواجهة مانشسـرت 
للفريـق  قويـة  رضبـة  بمثابـة  يونايتـد، 
املدريـدي، خاصـة وأن الجنـاح الفرنـيس 
انتقالـه  منـذ  مواسـمه،  أفضـل  يقـدم 

للروخيبالنكوس.

مهاجـم  مبابـي،  كيليـان  يواجـه 
باريس سان جريمان، أزمة جديدة 
قبل مواجهـة ريال مدريد يف إياب 

دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وسـجل مبابـي هـدف الفـوز يف 
مباراة الذهـاب عىل ملعب حديقة 
األمـراء (1 ـ0)، ويلتقـي الفريقان 
مجـددا عـىل ملعـب سـانتياجو 
برنابيو يوم 9 مارس/ 

أذار املقبل.
إال أن كيليـان نـال بطاقـة صفـراء يف 
خسـارة بي إس جي ضد نانت (1-3)، 
ليتقـرر إيقافـه مباراة واحدة بسـبب 
الحصول عـىل 3 إنذارات يف أقل من 10 
مباريات. وسـبق أن نال مهاجم سان 
جريمان نفس العقوبة، وغاب بسببها 
عن مبـاراة لوريان أواخر العام املايض 
2021. وقالت شبكة ”كانال سبورت“ 

إنـه وفقا لقـرار العقوبة، فسيشـارك 
كيليان مبابي يف مباراة سـانت إيتيان 
يوم السبت املقبل. لكن املهاجم الشاب 
سـيغيب عن مواجهة نيـس املقرر لها 
5 مـارس/ أذار املقبـل، يف الجولـة 27 
من الدوري الفرنيس، ما يعني افتقاده 
للياقة املباريات لغيابه عن املالعب ملدة 
10 أيام قبـل مواجهة اإلياب ضد ريال 

مدريد.

قاد ليربون جيمس فريقه للفوز 
يف مباراة كل النجـوم التقليدية 
تجمـع  التـي  سـتار“  ”أول 
أفضل العبي دوري كرة السـلة 
األمريكي للمحرتفني، بتسجيله 
سلة الحسم أمام فريق كيفن 
يف   160  -  163 دورانـت 
كليفالند، فيما اختري ستيفن 
كـوري صاحـب 50 نقطـة 

أفضل العب يف املباراة.
”روكيـت  ملعـب  عـىل 
مورغيـدج فيلدهـاوس“ يف 
 19.400 كليفالنـد، وأمـام 
متفرج، وعىل الرغم من انه 
لـم يحّطم الرقـم القيايس 
أنتونـي  باسـم  املسـجل 
ديفيـس صاحب 52 نقطة 
يف مبـاراة ”أول سـتار“ عام 
2017، إال أن كوري حقق رقماً 

سياً  جديـداً للرميات الثالثية بتسـجيله قيا
16 رميـة مـن 27 محاولة، بسـهولة تامة حيث 
تمكن من رمي بنجـاح من خارج القوس 11 يف 

الشوط األّول، يف انجاز فريد من نوعه.
وحّطـم كـوري الرقم القيـايس السـابق لعدد 
الثالثيـات بحوزة بـول جورج مـع 9 رميات 
يف عام 2016.قال كـوري ”حاولت وحاولت. 
عندمـا أبدأ تزداد طاقتي. من الرائع أن أعود 
إىل أوهايـو“. وأضاف ”من الواضح أن هذه 
الـكأس لهـا معنـى خـاص. أنـا متواضع 
جـداً ومبارك جـداً وأقّدر ذلـك“. وال يعترب 
ما حققـه كوري غريباً لالعـب الذي دخل 
تاريـخ الدوري من أوسـع أبوابـه كأفضل 
مسجل عن الرميات الثالثية، بعدما تجاوز 
هذا املوسـم الرقـم القيايس السـابق الذي 
كان يحملـه راي ألن، كما يتضمن سـجل 
كـوري الفوز بلقـب الـدوري 3 مرات مع 
غولدن سـتايت ووريـرز (2015 و2017 
و2018)، إضافـة إىل اختياره أفضل العب 
يف املوسم العادي مرتني (2015 و2016).
ولم يسـتقبل كوري اسـتقبال األبطال يف 
كليفالنـد، اذ أطلقـت الجماهري صيحات 
االستهجان ضد الالعب الذي حرم فريقهم 

كافاليـريز من التتويـج بلقب الدوري بخسـارته يف 
النهائيات الثالث التي خاضها أمام ووريرز.

ويف حني اعترب موزع اللعب ابن الـ 33 عاماً مهندس 
فوز فريق ليربون، إال أن األخري هو من سـّجل سـلة 
الفوز من تسـديدة من مسـافة متوسـطة أوصلت 
فريقـه إىل 163 نقطة، وهو الرقم الذي كان يتوجب 

عىل أحد الفريقني بلوغه إلعالن فوزه.
وأنهـى جيمـس املولـود يف أوهايـو، اللقـاء مع 24 
نقطـة إىل 6 مرتـدات و8 تمريـرات حاسـمة، فيما 
أضـاف اليونانـي يانيـس أنتيتوكونمبـو 30 إىل 12 
مرتدة، وبرزا معاً يف الربع األخري الذي شهد منافسة 
محتدمة بني الفريقني.قال جيمس الذي حقق فوزه 
الخامـس توالياً كقائد للفريق ”لـم أكن ألحلم بهذه 

اللحظة، أفضل من الحقيقة التي حدثت للتو“.
وخـاض نجم لـوس أنجليس ليكرز البالـغ 37 عاماً 
مبـاراة كل النجوم للمرة الـ 18 يف مسـريته، ليعادل 
انجـاز الراحل كوبي براينت، ومتخلفاً بفارق مباراة 

عن صاحب الرقم القيايس كريم عبد الجبار.
وانسـحب العب ارتكاز يوتاه جاز دونوفان ميتشـل 
(25 عاماً) والـذي اختري ضمن الفريـق االحتياطي 
لليربون قبل ساعات من انطالق املباراة بعدما أملت به 
وعكة صحية.يف املقابل، لم يتمكن الكامريوني جويل 
إمبيـد ونقاطه الــ 36 إىل 10 مرتدات مـن الحؤول 
دون خسـارة فريق دورانت املصـاب والغائب تماماً 
عن املبـاراة لوفاة جدته.وبرز أيضـاً ديفن بوكر مع 
20 نقطـة والميلو بول (18)، فيما أضاف ديجونتي 
موراي 17 وأندرو هيغينز 10. وسجل النجم الصاعد 
لفريـق ممفيس غريزليس، جا مورانت سـت نقاط 
لصالح فريق دورانت وكان واحداً من سـبعة العبني 
شاركوا ألول مرة يف مباراة ”أول ستار“.وخالل فرتة 
االسـرتاحة، كرمت رابطـة الدوري أفضـل الالعبني 
عـىل مدار تاريـخ الـ ”أن بي ايـه“ يف الذكرى الـ 75 

النطالقه.
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تأهلـت األمريكية جيسـيكا بيغـوال، املصنفـة 14 عاملياً، إىل 
الدور الثانـي يف بطولة قطر توتال إنرجيـز املفتوحة للتنس 
عقب فوزها عىل التشـيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتني 

نظيفتني.
وحسـمت بيغـوال، املصنفة التاسـعة يف البطولـة، املواجهة 
أمام الالعبة املصنفة 45 عاملياً يف سـاعة و10 دقائق بنتيجة 
6 - 3 و6 - 2.وتلعـب جيسـيكا بيغـوال يف الـدور القادم مع 
السلوفينية كايا يوفان، املصنفة 92 عاملياً، عقب فوز األخرية 

عىل السويرسية ستيفاني فوغيليه بنتيجة 4-6 و6-2.
ويف مواجهة أخرى، عجزت األمريكية صوفيا كينني، املصنفة 
90 عامليـًا، عن تجـاوز مواطنتها آن يل، املصنفـة 57 عاملياً، 

لتفوز األخرية بنتيجة 6-3 و6-7 (5-7) و3-6.
وتلعـب آن يل يف الـدور الثاني أمام اليونانية ماريا سـكاري، 

املصنفة الثامنة عاملياً.
وغادرت السويرسية بيليندا بنتشـيتش، املصنفة 24 عاملياً، 
املنافسـات عقـب هزيمتها أمـام الدنماركية كالرا توسـن، 

املصنفة 33 عاملياً، 6-4 و3-6 و3-6.
وتواجه كالرا توسـن يف الدور القادم اإلسبانية باوال بادوسا، 
الخامسـة عاملياً.وحققت البيالروسـية فيكتوريـا أزارينكا، 
املصنفـة 12 يف البطولـة واملتوجـة باللقـب عامـي 2012 
و2013، الفـوز عىل الكازاخيـة يوليا بوتنتسـيفا، املصنفة 

42 عامليـًا، بمجموعتني لواحدة 5-7 
و2-6 و5-7 يف نحو 3 ساعات.

وسـتكون البيالروسـية عىل موعد 
مـع األمريكية ماديسـون برينغل، 
املصنفـة 60 عامليـًا، والتي فازت 
عىل الالعبة الرتكية إيبيك أوز 7-5 
و3-6.وحققـت األمريكيـة أماندا 
أنيسـيموفا، املصنفـة 41 عاملياً، 
الفوز عـىل الربازيليـة بياتريس 
حداد مايا بمجموعتني نظيفتني 
5-7 و4-6.وتأهلت البيالروسية 
ساسـنوفيتش،  أليكسـاندرا 

املصنفـة 63 عاملياً، إىل الدور 
جيز الثاني يف بطولة قطر توتال  نر إ

هـا املفتوحـة للتنـس عقـب  ز فو
شـواي  الصينيـة  يف عـىل  جونـغ 
األول.وحسـمت  عبـة الـدور  لال ا
املواجهـة  أقـل البيالروسـية  يف 

بمجموعتني  نظيفتـني مـن سـاعة 
1-6 و6-1.

ساسـنوفيتش،  وسـتالقي 
الصاعدة من التصفيات، النجمة 

يف التونسـية أنـس جابـر، الثامنـة 
البطولة والعارشة عاملياً.

وتمكنـت الكرواتية آنـا كونجوه، 
مـن  عامليـًا،   52 إزاحة املصنفـة 

4 األوكرانية مارتا كوستيوك، املصنفة  9
7 عامليـًا، عقب فوزهـا عليهـا بنتيجة 4-6  - 5 و

و3-6 لترضب الكرواتية موعداً اإلسـتونية أنيت كونتافيت، 
السادسـة عاملياً يف الدور الثاني.وفازت البلجيكية أليسـون 
فـان أوتفانـك، املصنفـة 55 عامليـاً، عـىل الروسـية فـريا 
زفوناريفـا، املصنفة 45 عاملياً، بمجموعتني نظيفتني 6-4 

و4-6 يف مواجهة دامت ساعتني.

رونالـدو  الربازيـيل  األسـطورة  وجـه 
نازاريـو (الظاهـرة)، إشـادة خاصـة 
ملـدرب ريـال مدريـد، اإليطـايل كارلـو 

أنشيلوتي.
ونرش رونالدو، عرب حسابه الرسمي عىل 
”فيسـبوك“، صورة له مع أنشـيلوتي، 
وكتـب عليهـا“: ”أحد أفضـل املدربني 
يف مسـريتي، واألفضـل عىل املسـتوى 
الشخيص.. من دواعي رسوري أن أراك 

مرة أخرى“.

وسبق أن تدرب رونالدو تحت قيادة 
أنشـيلوتي ملـا يقـرب من عـام، يف 

صفـوف ميالن، قبل أن يعاني من 
عدة إصابات أجربته عىل الرحيل.

يذكـر أن رونالدو حقق لقب كأس 
العالم مـع منتخب الربازيل مرتني، 

بينمـا  و2002،   1994 نسـختي  يف 
حصـل عـىل الوصافـة يف 1998، عقب 

خسـارة املبـاراة النهائية أمام 
فرنسا .(3 - 0) 
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أكد االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه ال توجد أي خطط 
لنقل املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسربج، يف 
أعقاب األزمة التي اندلعت بني روسيا وأوكرانيا. وذكر يويفا، أن 
االتحاد األوروبي سرياقب األوضاع بشكل مستمر. وتقام املباراة 
النهائية لدوري األبطال يف 28 آيار/مايو املقبل عىل ملعب سـان 
بطرسـربج أرينـا، الذي اسـتضاف مباريات يف مونديال روسـيا 
2018. وحشـدت روسـيا أكثر من 100 آلف جندي عىل حدودها 
مع أوكرانيا، مما أثار مخاوف الغرب بشأن إمكانية حدوث غزو 

وشيك ألوكرانيا، وهو األمر الذي تنفيه موسكو.

فتـح نادي سـتاد بريسـت، تحقيًقـا، يف واقعة تعـرض نجمه 
الجزائري يوسف بالييل، إلساءة عنرصية.

وقالـت إذاعة ”مونـت كارلو“، إن إليـاس رمضاني، الصحفي 
يف Mediapart، هـو من أبلغ عن الواقعة خالل مباراة بريسـت 
ضد ريمس، أمس األول األحد، ضمن منافسـات الجولة 25 من 

الدوري الفرنيس.
وأكد ميشـيل دير زاكاريان، مدرب ستاد بريست، أنه لم يسمع 
تلك اإلساءآت، وأن الالعب البالغ من العمر 29 عاًما تمتع بدعم 

جماهري ناديه.
ورصح جريجوري لورنزي، املدير الريايض لربيست، أن النادي 
سـيفتح تحقيًقا يف الواقعة، بالتعاون مع ريمس، حول إساءة 

محتملة ضد الالعب الجزائري.
يذكر أن يوسـف بالييل أهـدر ركلة جزاء يف الشـوط الثاني من 

مباراة ستاد بريست ضد ريمس بالدوري الفرنيس.

ستجذب مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشسرت يونايتد 
األنظار يف منافسـات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا التي تستكمل هذا األسبوع.
وسيسـتقبل أتلتيكو مدريد مانشسـرت يونايتد، يوم 
غد األربعاء، يف ختام منافسات الذهاب التي انطلقت 

األسبوع املايض وتستكمل هذا األسبوع.
ويسـتقبل حامـل اللقـب تشـيليس ليـل الفرنـيس، 
ويحل يوفنتـوس ضيفا عىل فياريـال اليوم الثالثاء، 
بينمـا يسـتقبل بنفيـكا أياكـس تزامنـا مـع لقاء 

الروخيبالنكوس واملان يونايتد.
ويتشـابه وضع أتلتيكو ومانشسـرت حيث يشهدان 
موسـما يف الدوري بعيـدا عن تطلعاتهمـا، فاألتلتي 
حامل لقـب الليجا يحتل حاليا املركـز الرابع بفارق 
15 نقطة عـن ريال مدريد املتصـدر، وبنفس املركز 
يحل الشياطني الحمر يف الربيمريليج ولكن بفارق 20 
نقطة عن الغريم مانشسرت سيتي صاحب الصدارة.

وتشـهد املباراة عودة النجم كريسـتيانو رونالدو إىل 
مدريـد مجـددا، ولكن هذه املرة بقميص مانشسـرت 
يونايتد ليواجـه غريمه املفضل أتلتيكـو الذي عانى 

كثريا من أهدافه.
فسـجل الربتغـايل كريسـتيانو رونالـدو 7 أهداف يف 
مرمـى أتلتيكـو مدريـد بقيـادة مدربـه األرجنتيني 
دييجو سـيميوني يف املباريات الـ10 التي جمعتهما 

يف أوروبا.
وستكون هذه املرة الثانية التي يتواجه فيها أتلتيكو 
ومانشسـرت يونايتـد يف تاريخهمـا بعدمـا التقيا يف 
 1991 موسـم  األوروبيـة  الكـؤوس  كأس  بطولـة 
/1992 وفـاز الفريق اإلسـباني عىل أرضه ذهابا (3 

- 0) ثم تعادل الفريقان إيابا .(1-1) 

ويمـر فياريـال بلحظة تاريخية حيـث يخوض ثمن 
نهائـي دوري األبطـال ألول مرة منـذ 13 عاما، عىل 
عكس ضيفه هذا األسبوع يوفنتوس الذي يشارك يف 

هذا الدور للعام الثامن عىل التوايل.
ورغم أنه ليس يف أفضل حاالته، سيعتمد يوفنتوس يف 
هـذا اللقاء عىل خربته يف دوري األبطال أمام فياريال 
الطمـوح بقيادة املدرب أوناي إيمري صاحب الخربة 

يف مواقف مشابهة.

وعـىل ملعـب ”سـتامفورد بريدج“ يسـتقبل حامل 
اللقب تشيليس اليوم الثالثاء ضيفه ليل الذي يخوض 
ثمن النهائي ألول مرة منذ 15 عاما، بعدما أنهى دور 
املجموعات يف صـدارة مجموعته عىل عكس خصمه 
اإلنجليزي الذي خالف التوقعات واحتل املركز الثاني 

خلف يوفنتوس.
ويخـوض تشـيليس اللقـاء بعـد تتويجـه مؤخـرا 
بمونديـال األنديـة وبينمـا يحتـل املركـز الثالـث يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز، يحتل ليل املرتبة التاسـعة 
يف الـدوري الفرنـيس الذي منـي فيه حتـى اآلن بـ7 

هزائم.
ويستقبل بنفيكا الذي يخوض ثمن النهائي ألول مرة 
منذ 5 سـنوات، غدا األربعاء أياكس أمسـرتدام الذي 
تألـق يف دور املجموعـات وتصـدر مجموعته بفضل 
العبه سيباستيان هيلري هداف البطولة بـ10 أهداف، 
أما بنفيكا فتأهل مـن املركز الثاني بمجموعته التي 

تصدرها بايرن ميونيخ.
وتأكـد غياب الثناني باولو ديبـاال ودانيييل روجاني، 
نجمي يوفنتـوس، عن مبـاراة الفريـق املقبلة أمام 
فياريال، ضمن منافسـات ذهـاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وقال يوفنتوس، عرب موقعه الرسمي: ”خضع باولو 
ديبـاال الختبـارات طبية، لتشـخيص إصابته، والتي 
أظهـرت معاناتـه مـن اسـتطالة يف العضالت شـبه 
الوترية يف الفخذ األيرس. وتقدر أوقات التعايف بحوايل 

10 أيام“.
وأضاف: ”كشـفت الفحوصـات الطبية، أن روجاني 
يعاني من استطالة يف العضلة ذات الرأسني الفخذية 

يف فخذه األيرس، ويقدر غيابه أيًضا بـ10 أيام“.
وكان ديبـاال تعـرض إلصابـة، أجربته عـىل مغادرة 
مبـاراة تورينـو، الجمعـة املـايض، والتـي انتهـت 
بالتعـادل 1-1 بني الفريقني، بينمـا أصيب روجاني 

أثناء عمليات اإلحماء قبل اللقاء.
ويسـتمر غياب الثنائـي عن يوفنتـوس يف املباريات 
أمام إمبويل يوم 26 فرباير/شباط بالدوري اإليطايل، 
بينما قد يعود الالعبان ضد فيورنتينا يوم 2 مارس/

آذار، يف ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

@Òaäbjfl@¿@åÏ–‹€@È‘Ìãœ@ÜÏ‘Ì@ÊÎ5Ó€
›õœ˛a@äÏ◊Î@‚Ïv‰€a@›◊
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أنقرة/متابعة الزوراء:
 قتـل صحفـي تركي بالرصاص يف مقر صحيفته يف كوجايل شـمال غرب البالد، وفق ما 

أفادت وسائل إعالم محلية.
وهاجم مسلح مدير ومحرر الصحيفة اليومية املحلية ”سيس كوجايل“ (صوت كوجايل) 
غونغـور أرسـالن يف مكتبه. ونقـل الصحفـي إىل مستشـفى املدينة حيث تـويف متأثرا 

بجروحه الخطرة.
وأعلنت محافظة كوجايل أن الرشطة ألقت القبض عىل املعتدي، من دون إعطاء تفاصيل 

عن هويته أو مالبسات عملية القتل.
وقال ممثل منظمة ”مراسـلون بال حدود“ يف تركيا إيرول أونديروغلو إن الصحفي كان 
يحقـق يف مزاعم فسـاد يف مدينتـه، وندد بالهجـوم مطالبا بتوضيح مالبسـاته وإنزال 

”أقىس عقوبة“ عىل املسؤولني عنه.
ويف آخر مقالتني له، انتقد الضحية رئيس بلدية كوجايل املنتمي إىل حزب العدالة والتنمية 
الحاكم ملنحه مشاريع عامة لرشكات قريبة من حزبه.  وسبق أن تعرض أرسالن العتداء 

جسدي ووجهت إليه الئحة اتهام بسبب مقاالته. 
ورصح ممثـل منظمة ”مراسـلون بال حـدود“ بأن ”كثرييـن رأوا أنه يمتلك الشـجاعة 
لتناول ملفات فسـاد“. ودعت نقابة الصحفيني األتراك التي نددت باالغتيال، إىل ”وضع 

حد لالعتداءات عىل الصحفيني وإفالت املسؤولني عنها من العقاب“.

الحسكة/متابعة الزوراء:
اعتقل مسـلحون ُيعتقد بتبعيتهم لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، ليلة السبت - األحد، 
صحفيـاً يعمل مراسـًال لقناة «ARK» التي تبث برامجها عرب مواقـع التواصل االجتماعي، 
وتتبع لـ «الحزب الديمقراطي الكردستاني – سورية»، أكرب أحزاب املجلس الوطني الكردي 
املعارض. وقال مصادر مطلعة يف الحسـكة إن مجموعة ملثمة ومدججة باألسلحة، ُيرجح 
أنهـا تتبع إحـدى املؤسسـات األمنية لـإلدارة الذاتية، اعتقلـت الصحفي أحمـد صويف من 
منزلـه الكائن يف قرية «بانة قرسي»، ريف املالكية أقىص شـمال رشقي سـورية، واقتادته 
إىل جهـة مجهولـة. وأضاف أن «صـويف» يعمل مراسـًال لقنـاة «آرك» التلفزيونية ومقرها 
إقليم كردسـتان العراق، وهو عضو نقابة صحفيي «كردسـتان سورية»، وعضو يف اللجنة 
املنطقية لـ»الحزب الديمقراطي الكردسـتاني». وُيعترب هذا الحادث الثاني من نوعه يف هذا 
الشهر حيث كان الصحفيان صربي فخري، مراسل قناة آرك التلفزيونية، وباور مال أحمد، 
مراسل موقع يكيتي ميديا، تعرضا لالختطاف من منزليهما يف مدينة القامشيل، ٥ شباط/
فرباير الجاري، عىل يد مجموعة مسـلحة، وتم اإلفراج عن األخري بينما ال يزال مصري األول 
مجهـوالً. ويف هـذا الصدد، أصـدر املجلس الوطني الكـردي بياناً صحفياً، األحـد، اتهم فيه 
حزب «االتحاد الديمقراطي الكردسـتاني» باملسـؤولية عن أعمال خطف الصحفيني، وقال 
البيان أن هدف هذه العمليات «كّم األفواه وحجب املعلومة عن الناس، ورصف األنظار عن 
إخفاقاتهم  السياسية واإلدارية»، كما اعترب االعتقال استمراراً  لحملة تستهدف اإلعالميني 
ومراسـيل القنوات والوكاالت اإلعالمية الكرديـة. وأضاف «إن املجلس الوطني الكردي يدين 
اعتقال هؤالء اإلعالميني وسياسة قمع الرأي والعمليات الرتهيبية التي يطلق pyd (االتحاد 
الديمقراطي الكردسـتاني) لفاعليها العنان دون محاسـبتهم وردعهم، مثلما مارسوها يف 
إحراق مكاتب املجلس واختطاف نشطائه، وإنه يدعو كافة األطراف السياسية والفعاليات 
االجتماعيـة واملنظمـات الحقوقيـة إىل إدانة هذه االنتهـاكات، ويضع قيادة «قسـد» أمام 
مسـؤوليتها يف مالحقة هؤالء ومحاسـبتهم كمـا تعّهدت بذلك»، كما ناشـد البيان الجانب 
األمريكي بوضع حّد لهذه األعمال التي تتسـبب يف «عدم االسـتقرار وإتاحة املجال لإلرهاب 

واإلرهابيني».
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أوتاوا/متابعة الزوراء:
 تشـهد االحتجاجـات التي تعرفها 
كندا اهتماما واسعا من مستخدمي 
مواقع التواصل االجتماعي يف الدول 
العربية. وانشغل مغردون بمقارنة 
شـعارات حقـوق اإلنسـان التـي 
ترفعهـا كنـدا عندما يتعلـق األمر 
باحتجاجـات يف الخـارج وإغفـال 
هذه الشعارات عندما يتعلق األمر 
باحتجاجـات تـرضب البلـد. وأكد 
البعض أن شعارات حقوق اإلنسان 

ليست سوى ”لالبتزاز السيايس“.
وأعلنـت الرشطـة الكنديـة التـي 
تواصل العمل عىل تفريق مجموعة 
من املحتجني يف العاصمة الفدرالية 
أوتـاوا، أن ”تقدمـا كبـريا“ أحرز، 
لناحية إخالء وسط أوتاوا املشلول 
منذ أسـابيع بسـبب االحتجاجات 

املناهضة للقيود الصحية.
ومنـذ أواخـر ينايـر تحول وسـط 
مدينة أوتاوا إىل ساحة احتجاجات 
للمئـات مـن الشـاحنات الثقيلـة 
والصغرية واملركبـات األخرى التي 
يقول مالكوها إنهم سـئموا تدابري 

مكافحة وباء كوفيد – ١٩.
تعلـو  الكنديـة  األعـالم  وكانـت 
يف  املشـاركة  املركبـات  بعـض 
احتجـاج أوتاوا، إىل جانب الالفتات 
التي تطالب باستعادة  والشعارات 
الحقوق املنصوص عليها يف دستور 
البالد، ومـن بينها الحـق يف رفض 
لقـاح ضـد كوفيـد – ١٩، وإلغـاء 

فـرض اللقاح للعمل أو السـفر أو 
تناول الطعام يف حانة محلية.

وقد تسـببت القافلـة، التي ُنظمت 
تحت شعار ”قافلة الحرية ٢٠٢٢، 
يف شل حركة املرور يف قلب املدينة، 
وأجربت بعض الرشكات عىل إغالق 
أبوابهـا وتعطيـل حيـاة السـكان 
اليومية. ويف عطالت نهاية األسبوع 
املتتاليـة تجمع عرشات اآلالف من 
الربملان  األشـخاص بالقـرب مـن 

الفدرايل إلظهار دعمهم للقافلة.
جـرس  املتظاهـرون  أغلـق  وقـد 
أمباسـادور، وهـو طريـق تجارة 
يف  وندسـور  بـني  يربـط  حيـوي 

بالواليـات  وديرتويـت  أونتاريـو 
الجـرس  إغـالق  وخنـق  املتحـدة. 
صناعـة  رشكات  إىل  اإلمـدادات 
السـيارات يف ديرتويـت، مما أجرب 
موتـورز  وجنـرال  موتـور  فـورد 
وتويوتا موتور عىل خفض اإلنتاج. 
وتمـر عـىل الجـرس يف االتجاهـني 
بضائع قيمتهـا ٣٦٠ مليون دوالر 
يف اليـوم تمثـل ربـع قيمـة تجارة 
املتحـدة  الواليـات  بـني  البضائـع 

وكندا.
ويف الثالـث عرش مـن فرباير ألقت 
الرشطـة الكندية القبـض عىل ما 
بـني ٢٥ و٣٠ متظاهـرا وتحفظت 

عىل حـوايل ١٢ مركبـة، يف محاولة 
لتيسـري الوصـول إىل الجـرس. ويف 
وقـت الحق مـن نفس اليـوم أعيد 
فتـح الجـرس أمـام حركـة املرور 

التجارية والركاب.
ويف الرابـع عـرش من فربايـر اتخذ 
تـرودو  الـوزراء جاسـتن  رئيـس 
وول  صحيفـة  تصفهـا  خطـوة 
سـرتيت جورنال بـ“غـري العادية 
القومـي  األمـن  تعـرض  بحجـة 
لخطر“، وتتمثل يف تفعيل سلطات 
الطوارئ التي نادرا ما تسـتخدم يف 

البالد. 
التواصل  ويتهم مستخدمو مواقع 

اإلعـالم اليسـاري بالتعتيـم عـىل 
بمكيالـني  والكيـل  االحتجاجـات 
فيما يخص تغطيـة االحتجاجات. 
ويتداول معلقون عىل نطاق واسع 
صورا ومقاطع فيديو تظهر القمع 
”الكبري“ الذي تمارسـه السلطات 

الكندية ضد املحتجني.
دعـس  فيديـو  مقطـع  وأظهـر 
املحتجـني بأحصنـة يركبها رجال 
أمن فيمـا أظهـرت مقاطع أخرى 
اعتداء رجال األمن بالرضب الشديد 
عىل املحتجني. وكانت صورة تظهر 
محتجني عـىل ركبهم أمـام رجال 
األمن أثارت جدال واسـعا وشبهها 
البعض بممارسات تنظيم داعش.

وانتقـد معلقـون تغطيـة اإلعـالم 
اليساري الحتجاجات كندا. 

وعىل الرغم من عدم وجود منهجية 
التحيـز  دقيقـة لقيـاس وتقييـم 
األيديولوجي لوسـائل اإلعالم، فقد 
بـذل العديد من األكاديميني جهودا 
مـن أجل تصنيـف وسـائل اإلعالم 
أيديولوجيـا، وذلك وفقا ملشـاريع 
وتحليـل  لرصـد  وأدوات  بحثيـة 
واملعالجـات  اإلخبـاري  املحتـوى 
الصحفية، وكذلك استطالعات رأي 
ملعرفة توجهات جمهور الوسـيلة 

اإلعالمية. 
ويتهـم معلقـون وسـائل اإلعـالم 
العربية بالوقوع يف فخ التحيز الذي 
تمارسـه وسـائل اإلعالم اليسارية 

التي تنقل عنها. 

برلني/متابعة الزوراء:
ال تـزال قضيـة رصف موظفـني عاملني 
يف القسـم العربـي من «دويتشـه فيله»، 
املؤسسـة اإلعالميـة الدوليـة لجمهورية 
أملانيـا االتحادية، تتفاعـل. إذ ينتظر عدد 
من املوظفني انتهاء التحقيق معهم ملعرفة 
مصريهـم. ومن املتوقـع أن ينضـّم عدد 
إضايف من العاملـني إىل قائمة املرصوفني 
التي تضّم حتى السـاعة باسل العرييض، 
ومرهـف محمـود، ومـرام سـالم، وفرح 
مرقـه، وزاهي عالوي، ويارس أبو معيلق. 
كما فضت التعاقد مع داود إبراهيم، وهو 

مدّرب يف أكاديميتها الخاصة.
مجريـات  عـن  اإلدارة  تتكّتـم  وبينمـا 
التحقيـق وترفـض الكشـف عن أسـماء 
العاملـني املتهمني بـ»معاداة السـامية»، 
يتواصل التحريض عىل املوظفني يف القسم 
العربي سواء يف اإلعالم األملاني، أو من قبل 
املنظمـات الداعمة لالحتالل يف أملانيا. وقد 
انضم أخـرياً إىل الجوقة عدد من النواب يف 
البوندستاغ الذين رأوا أن إجراءات الفصل 

غري كافية.
نهاية األسـبوع املـايض، صـدر أكثر من 
موقـف وبيـان مـن النـواب األملـان عـن 
املوضـوع. وكانت لجنـة الثقافة واإلعالم 
قـد عقـدت اجتماعاً غري علنـي مع مدير 

«دويتشـه فيله» بيرت ليمبـورغ قبل أيام 
تخللتهـا مواقـف مختلفـة. فالنائب عن 
حزب الخرض إرهارد غروندل عىل سـبيل 
املثـال رأى أن فصـل ٨ عاملني يف القسـم 
العربـي «غري كاف، إذ هناك أجواء أتاحت 
تطـور هـذا الفكـر»، وتوّقـع أن ينجـح 
ليمبورغ يف تنفيذ خطة العمل التي سـبق 
أن أعلـن عنها قبـل أسـبوَعني، لتوظيف 
أشخاص جدد وتدريب العاملني عىل «نبذ 

الفكر املعادي للسامية».
ويف انتظار اتضاح الصورة النهائية لهذه 
التحقيقات ينتظـر العاملون املرصوفون 

تبلـور الصورة الكاملة ملعرفة اإلمكانيات 
رصف  دعـوى  لرفـع  أمامهـم  املتاحـة 
تعسـفي ضـد الشـبكة األملانيـة. يف هذا 
اإلطار قالت الصحفية الفلسطينّية مرام 
سـالم، التـي كانـت أول من تبلّـغ بقرار 
فصلهـا يف السـابع مـن فرباير/شـباط 
الحـايل. إنه «حتـى هذه اللحظـة لم يتم 
التواصل معي عن أسباب الفصل، واكتفوا 
يف القرار بكتابة «تم فصلك لسبب مهم»، 
ما هو هذا السـبب؟ ال أعلم. ولكني أؤمن 
أن دويتشـه فيله وجدت نفسـها يف أزمة 
حقيقية بسـبب التهم التي وجهت ضدها 

مـن الصحـف األملانيـة، ولهذا قـررت أن 
تتـرصف رسيعاً قبيل مثـول مديرها بيرت 
ليمبـورغ أمام البوندسـتاغ األملاني. وكل 
هـذا مـن دون مراعاة خطـوات التحقيق 
الصحيحة واملناسـبة، ومـن دون مراعاة 
الصحفية والحقوقية واإلنسانية  املعايري 

حتى».
وترى سالم أن ما قامت به «دويتشه فيله» 
خطري «إذ تفتح املجـال لرتهيب العاملني 
يف املجـال الصحفـي يف أملانيـا، وتضييـق 
الخناق حـول أي انتقاد قـد يتم توجيهه 
إلرسائيل، فقد كان كافياً أن أكتب (حرية 
التعبري وهم)، حتى يتـم اقتباس جملتي 
يف الصحافة األملانية، ويبدأ التحقيق معي 
يف معـاداة السـامية، وهـو أمر مشـني. 
ولنقـل إنه تم فصيل ألسـباب أخرى، وأنا 
ال أعلـم حتـى اآلن ما هـي، إال أن تحويل 
صحفـي للتحقيق بسـبب انتقـاد حرية 
التعبـري يف أوروبـا انتهاك صـارخ لجميع 
املواثيق املتعلقة بحرية التعبري». وتضيف 
«دويتشـه فيله سـمحت للجنة التحقيق 
بمراقبـة حسـابات صحفيـني يعملـون 
لديها، وبدء التحقيق معهم، وهذا اخرتاق 
واضـح للحريـات الصحفيـة، ويذكرنـي 
بأسلوب الدول القمعية، ويفرض الرقابة 

الذاتية عىل الصحفيني.
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القاهرة/ متابعة الزوراء: 
قبـل سـنوات قريبـة كانـت صناعـة املحتـوى 
مقتـرصة عـىل داريس اإلعـالم والصحافـة، بل 
كانت تفصل بينهما خطوط واضحة. بينما اآلن 
نحـن أمام عدد ال نهائي مـن ُصناع املحتوى، بل 
وتالىش رشط التخصص والدراسة. وبات املتابع 
وحـده صاحب القرار، وحده مـن يمنح اللقب، 
أما أنت فيمكنك أن تصنع املحتوى من عىل أريكة 
منزلك، فقط إذا نجحـت يف مواكبة «الرتند». أما 
ُصناع اإلعالم املرئـي أو الصحافة فكانت عليهم 
مجاراة األدبيـات الجديدة للمهنـة، وإال تخلفوا 

عن الركب.
كل هذه املتغـريات خلقت واقعاً جديـداً. ويأمل 
خرباء اإلعـالم يف «صناعة محتـوى مالئم يلتزم 
معايري العمل اإلعالمي أو العلني». وسط مخاوف 
مـن املحتوى «غـري املالئـم» بسـبب أن «صانع 
املحتـوى ال يزال حـراً، ال يحتاج فقط؛ إال لهاتف 

ذكي ووسيلة الستخدام شبكة اإلنرتنت».
فادي رمزي، مستشار اإلعالم الرقمي، واملحارض 
يف الجامعة األمريكية بالقاهرة، ُيعرّف عن ُصناع 
املحتوى الرقمي، فيقول يف ترصيحات لـ«الرشق 
األوسط» شارحاً: «علينا أوالً تحديد هوية صانع 
املحتـوى. ثمـة رشوط تجعـل من أي شـخص 
صانـع محتوى؛ أن يمتلـك هاتفاً ذكيـاً، يمكنه 
االتصال باإلنرتنت، ولديه فكرة أو يشء يرغب يف 
التعبـري عنه من خالل فيديـو أو مقطع صوتي، 
أما املحتوى النيص فبات األقل توافراً ألنه يتطلب 

مهارة خاصة».
وعن سوق صناعة املحتوى. يقول رمزي: «شهد 
تغيـريات جذرية فيمـا يخص صناعـة املحتوى 
الرقمي، بدأت من نهايات عام ٢٠٢٠، مع ظهور 
املحتـوى الصوتـي مـن خـالل تطبيـق (كلوب 
هاوس)، ال سيما أنه قدم ما ُيعرف بـ(املحادثات 
اللحظيـة) وهـو نمط عـرصي، رغم شـعبيته، 
تراجـع بعدمـا أثـرى سـوق املحتـوى الرقمـي 
بتجربـة فريدة، ما عـزز فكرة اعتمـاد املحتوى 

الصوتي وأفسح املجال أمام البود كاست».
أسـامة عصام الديـن، الخبري يف تطويـر مواقع 
التواصل االجتماعي باململكة العربية السعودية، 
يوافـق رمـزي رأيـه خـالل لقـاء مـع «الرشق 
األوسـط» ذكر فيـه أن «العام املـايض كان عام 
محتوى الفيديوهات الطـويل القصري بامتياز... 
وهـو املحتـوى الـذي بـرع فيـه (تيـك تـوك) 
بفيديوهات مستخدميه البسيطة املوجهة منهم 
وإليهم، والتي قادته إىل عرش التطبيقات الكبرية 
مع مليار مسـتخدم نشـط شـهرياً. بـل ومّكن 
العمالق الصيني من تخطي الوقت الذي يمضيه 
املستخدمون يف أمريكا وبريطانيا عىل (يوتيوب). 
واليـوم بإمكاننا أن نرى شـعبية هـذا املحتوى 
تـزداد أكثر وأكثـر مع دخول منصـات أخرى يف 
املنافسـة، كخاصيـة ريلـز مـن «(إنسـتغرام)، 
و(شـورتس) من (يوتيـوب)، و(األضـواء) من 

(سناب شات)...».
عـودة إىل رمـزي، فإنـه يرجـع الزيـادة يف ضخ 
املحتـوى الرقمي يف الفضاء الشاسـع إىل بضعة 
عوامـل، موضحـاً: «ثمـة مـؤرشات لهـا عالقة 
مبـارشة بتعزيز مجال صناعة املحتوى الرقمي، 
إذ تشـري التقاريـر الدوليـة إىل زيادة اسـتخدام 
الهاتف الجوال مقارنة بالحاسـوب الذي تراجع، 
كذلـك بات نمـط التصوير الـرأيس (الطويل) هو 
السائد، عىل العكس من قبل، حيث كانت املقاطع 
تصـور بطريقـة أفقية، من ثم صـار كل ما هو 
مالئم إلمكانات الهاتف الجّوال، هو السـائد، ما 
عّزز صناعة املحتـوى الرقمي من حيث الكثافة 

العددية وليس ثراء املحتوى».
مـن جهـة أخرى، يشـدد خـرباء عـىل أن زيادة 
املحتـوى ال تعني الجـودة، بل عـىل العكس من 
ذلك، سـهولة صناعـة املحتوى أفسـحت املجال 
للصالـح والطالح عىل حد سـواء. وهذا ما يعّقد 
مهمـة املؤسسـات اإلعالميـة التي تسـري وفقاً 
ملعايـري وأدبيـات فرضتها املهنـة، ويعزز أهمية 
الحديث عـن دور منصات التواصـل االجتماعي 

يف حجـب املحتـوى، حـال ثبـوت خطورته عىل 
املتابعـني. وإزاء هـذه النقطة يـرشح رمزي أن 
«منصـات التواصل االجتماعي هـي أوالً وأخرياً 
رشكات هادفـة للربحيـة، وتدلل عىل ذلك قضية 
(فيسـبوك) التـي نتابعهـا منـذ أشـهر، بعدما 
خرجت موظفة (فيسـبوك) السابقة فرنسيس 
هوغـن، واتهمت لوغاريتمـات الرشكة العمالقة 
بتعمـد تمريـر معلومـات مغلوطة عـن جائحة 
(كوفيـد - ١٩)، ألن هـذا مـن شـأنه خلق حالة 
جدال ثم مكاسـب للرشكة». ويتابـع: «هذا هو 
النمـوذج الربحي لـكل منصـات التواصل، وهو 
بقاء املسـتخدمني أطول مدة ممكنة ما يسـمح 

بعرض مزيد من اإلعالنات».
فـادي رمزي يمّيز بني املنصـات، من حيث مدى 
رصامـة التعامل مـع املحتوى غـري املوثوق، أو 
الذي يحمل شـبهة عنـف أو تحريـض. ويقول: 
«وفـق تقرير (رويـرتز) لإلعالم، فـإن الجمهور 
يثـق يف (تويـرت) من حيـث دقة املعلومـات، ألن 
املنصـة اتخـذت تدابري أكثر رصامـة يف التصدي 
للمعلومـات الخطـرية أو غـري اآلمنـة... وكذلك 
(غوغـل) و(يوتيـوب). ويمكـن القـول إن ثمة 

إجراءات احرتازية يتخذها عمـالق التكنولوجيا 
لحماية املستخدم من املحتوى غري الالئق، بينما 
(فيسبوك) مرتاجع يف هذا الصدد وربما أسهم يف 
نرش محتـوى غري مرغوب فيه بشـكل يدعو إىل 

القلق».
وحقاً، يشـري مراقبون إىل أن االتهامات املوجهة 
لرشكة «ميتا» (فيسـبوك سابقاً، ومالكة املوقع 
الشهري) دعت إىل اتخاذ الرشكة بعض اإلجراءات 
من أجـل ضبط سـوق املحتوى الرقمـي. فمثالً 
خالل األشـهر املاضية، أصدر موقع «فيسبوك» 
قـراراً بوقـف ربـط اإلعالنـات بعـدد املتابعني. 
ووفقاً للمحتـوى الذي يقدمه الحسـاب، يعتقد 
أسـامة عصام الدين أنه «تقدم يف تقنني صناعة 
املحتوى». ويضيف: «إنها خطوة كبرية، بال شك، 
تعني أن هذه املنصـات بدأت بمعرفة ومالحظة 
األثر السـلبي الذي تسـببه بعض أنواع املحتوى 
املنتـرشة... وقرار كهذا سـيجعل صناع محتوى 
يعيدون النظـر يف تقييم املحتوى الذي يقدمونه، 
وما إذا كانت له آثار سـلبية عىل املشـاهد، أم ال، 
وهـي خطوة أرجو أن تتبعهـا منصات التواصل 

األخرى».

عـن أنواع املحتـوى األكثر رواجـاً، يقول رمزي: 
«يف علـم التواصـل الرقمـي ينقسـم املحتوى إىل 
أربعة أشـكال: الرتفيهي، والتعليمي والتوعوي، 
واملحتـوى امللهـم، واملحتوى املقنـع... وجائحة 
مكانـة  تعزيـز  يف  أسـهمت   (١٩  - (كوفيـد 
املحتوى التعليمي الذي عادة ما يقدمه شـخص 
متخصـص، ألن املتابعـني بحاجـة لفهم املرض 
وكيفية التعامل معه، ثم ظهور اللقاح، ورضورة 
اإلملـام بمعلومات موثوقة عن أهميته وتبعاته». 
ويسـتطرد: «ويصعـد معه، بالتـوازي، املحتوى 
الرتفيهي، ال سـيما بني الشعوب العربية ومرص 

بشكل خاص، ألننا شعوب نميل إىل الفكاهة».
ويف السـياق نفسـه، عن تأثري صعـود املحتوى 
املتخصـص لضبـط سـوق صناعـة املحتوى، 
يـرى عصام الديـن: «من جهـة املنصات، فهي 
ستتسـابق إلرضـاء صنـاع املحتـوى وتقديـم 
املحتوى يف منصاتها. بعضها سرتضيهم األرقام 
ومسـرية النمو، والبعض اآلخر بكسـب األموال 
من خالل مشاهدات ووصول صانع املحتوى». 
أمـا عـن املنافسـة بـني املحتـوى املتخصـص 
الذي يقـدم معلومات موثوقة نسـبياً، واملحور 
الديـن: «كالهمـا  الرتفيهـي، فيقـول عصـام 
سيواصل بالصعود والنجاح، مع اختالف معيار 
النجـاح من مجـال إىل آخر. فالوصـول إىل عدد 
محدود من النـاس لصانع محتوى متخصص، 
قـد يكون أنجح بكثري من الوصول إىل عدد كبري 
لصانـع محتـوى ترفيهـي، ألن جمهـوره هو 

جمهور مركز ومحب للتخصص الذي ُيقدَّم».
املحتـوى  صعـود  أن  خـرباء  يـرى  حـني  ويف 
املتخصص ربما يبرش بعـودة الثقة يف املحتوى 
اإلعالمي أو عىل األقل يرجح كفته، يعتقد رمزي 
أنـه «ال داعي لرفـع التوقعات، ذلـك أن صعود 
املحتـوى التعليمـي والتوعوي وظهـور صانع 
املحتـوى املتخصص، ال يعنيان عىل اإلطالق أننا 
بصدد محتـوى يلتزم معايري العمل اإلعالمي أو 
العلنـي... إذ ما زلنا أمـام صانع محتوى حر ال 

يحتاج إال لهاتف ذكي ووسيلة الستخدام شبكة 
اإلنرتنـت. وواقع األمر أنه ما زال متعذراً تطهري 
الفضاء الرقمـي من املحتوى الـرديء الذي قد 
يصل إىل حد اإلسفاف». ويتابع رمزي: «مواقع 
التواصل تسري بقوانني املجتمعات، التي قد تجد 
فيهـا كل األنماط، منها ما هـو مفيد وترفيهي 
ونافع، ومنها يف الوقت نفسه ما يضج باملحتوى 
الـرديء. وبالتايل، الحل يكمـن يف توعية املتابع 
وتزويـده بثقافـة االنتقـاء، رغـم أنهـا مهمة 
شـاقة». ثم يقول: «أتوقع زيـادة املحتوى غري 
الالئق أو ما هو دون املسـتوى... وباألخص مع 
دخول الفئات البسيطة لسوق صناعة املحتوى 
بغرض الرتبـح. وهذا املحتوى يجـري التفاعل 
معه عىل مستويني: األول هو الغرض الرتفيهي، 
أما املستوى الثاني فهو التفاعل السلبي بغرض 

النقد والرفض».
مـن جهة ثانية، حـول توقعات ضبـط املحتوى 
يف عـام ٢٠٢٢، يـرشح أسـامة عصـام الديـن 
فيقـول: «ثمة أمـل يلوح يف األفق؛ لكن تشـوبه 
بعض املعوقات. بال شـك رفعت جائحة (كوفيد 
- ١٩) املعايـري وزادت اهتمـام مراقبة املنصات 
للمحتوى املنشور عليها، خصوصاً ذلك املحتوى 
املتعلق بحياة الناس، وهكذا شـاهدنا (يوتيوب) 
تعلـن عن خطط توظيفها لعـرشة آالف موظف 
يعملون يف الرقابة عام ٢٠٢٢، و(فيسبوك) تعلن 
عـن نظام ذكاء صناعي جديـد ملحاربة املحتوى 
الـذي يحض عىل الكراهيـة. إن جميع تطبيقات 
التواصـل عموماً رفعت من معايـري الرقابة عىل 
املحتوى، وزادت من موظفيهـا املراقبني... لكن 
املتوقع أن يسـتمر صّناع املحتوى باملبالغة وقلة 
االكـرتاث كثـرياً ملعايـري املؤسسـات اإلعالمية، 
ويظل معيار النجاح األرقام يف املقام األول. إال أن 
اإلجراءات القانونية التي تعمل عليها الحكومات، 
واملحاسـبة الرادعـة لألفعال الخاطئـة، وحدها 

التي ستجعلهم يهتمون بهذا الجانب».
 (عن/صحيفة الرشق االوسط)
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املصـور  اسـتضافت  -الـزوراء 
عصمـت  املخـرضم  التلفزيونـي 
الداغسـتاني فـكان معـه الحـوار 

اآلتي :-
-اهـال وسـهال بـك زميـل عصمت 

وانت اليوم ضيف الزوراء 
وبالـزوراء  بكـم  ومرحبـا  -اهـال 

الحبيبة .
-نـود اوال ان تعرف نفسـك لقرائنا 

الكرام ؟
احمـد  محمـد  عصمـت  -اسـمي 
الداغستاني تعينت يف دائرة االذاعة 
خريـج   ١٩٦٤ عـام  والتلفزيـون 
دراسـتي  اكملـت  االعداديـة وقـد 
االعدادية يف املانيا اما والدتي فكانت 

١٩٤٤/٧/١ واالن متقاعد 
-حدثنـا عـن التاثريات التـي اثرت 
فيك وجعلتك محبا للعمل يف االذاعة 

والتلفزيون وخاصة التصوير ؟
-ولدت يف عائلة متوسـطة فوالدي 
كان موظـف يف الربيـد املركـزي يف 

قسم الرقابة .
-كيف صار ميولك للتصوير ؟

االفـالم  ارقـب  باسـتمرار  -كنـت 
والصـور التي تنرش عـىل واجهات 
املحالت وكنت اعجب ببعض الصور 
واحدث نفيس كيف تتكون الصورة 
علما ان اكثر الصور كانت باالسود 
التصويـر  واالبيـض ولهـذا بـدأت 
كهواية فحاولت ان اتعلم التصوير 
مع شـخص اسـمه احمد القباني 
وكنت فيها صبيا وكانت لديه كامريا 
اسـمها بولكس فتعلمت منه البعد 

البؤري واهمية العدسـة والنورمن 
الكامريا  والسوفت وكل مواصفات 
وكيـف تؤخذ اللقطـة فعملت معه 
وكان محله يف شارع الرشيد واسم 
املحل استوديو القباني كما تعلمت 
طبع الصـور والتحميـض وكيفية 
اضافة املـواد الكيمياوية وكل فيلم 
له مـادة معينة يتـم تحميضه من 

خاللها كنت اخرج معه .
-وبعـد ان تعلمـت التصويـر ايـن 

عملت ؟
-عـام ٦٤ قدمت للعمل يف تلفزيون 

العراق كمصور .
-وكيف تعلمت التصوير املتحرك ؟

-كان التصويـر يختلف عـن وقتنا 
الحـارض اذ كان الفيلـم ياتينا عىل 
شـكل مادة مغناطيسـية اسـمها 
كينـي كـورد وكانت املواد تسـجل 
صوتيا قبل الفيديو وكان االستوديو 

يف البنكله .
العمـل  تعلمـت  كيـف  -طيـب 

بالفيديو؟
اليوميـة  باملمارسـة  -تعلمتهـا 
وكنت اتابـع عملهم بشـكل دقيق 
ويومـي ولم تكـن يف حينها دورات 

تخصصية .
تدربـت  كامـريا  اول  اسـم  -ومـا 

عليها؟
-كانـت كامـريا بولكـس يضعون 
عليها رشيط ٨ ملم واملدة للتصوير 

ثالث دقائق .
-ويف اي قسم عملت اوال ؟

-عملـت يف املخترب وكنـا نعمل عىل 

تحميـض الفيلـم وكيفية التخلص 
من اكسـدة الفيلم ثم تطور العمل 
ورصنا نكلف بواجبات وناخذ معنا 
كامرية البولكس وبعد فرتة طويلة 

وصلتنا الكامريا املحمولة .
-وكيـف كنتـم تصـورون الحـدث 

بالكامريا البولكس ؟
-كنـا نعمـل عـىل تحديـد اللقطة 
يرافقنـا  وكان  االنـارة  وتوزيـع 

مخرج .
-هل تتذكر بعض من االحداث التي 

صورتها ؟ 

-نعـم اكثرهـا كانـت يف حكم عبد 
الكريم قاسم .

-وكيف ينجز الفيلم يف حينها ؟
-كانـوا يرسـلون الفيلـم اىل لنـدن 
الفيلـم  مـع  بنجـز  الخـرب  وكان 

بالربيد.
-مـا الواجبـات التـي كنـت تكلف 

بها؟
واخـرة  رياضيـة  منهـا  -عديـدة 

مناسبات .
-وكيف دخلت االذاعة ؟

الـذي  -دخلتهـا بواسـطة والـدي 

الخاصـة  الرقابـة  يف  يعمـل  كان 
ان  سـمعت  حينهـا  ويف  بالربيـد 
االذاعة والتلفزيون قد طلبوا تعيني 
مصوريـن وكان التعيني عن طريق 

مجلـس الخدمـة وبعـد النظـر يف 
طلبـك ومؤهالتك وتدخـل امتحان 

تحريري.
-ومتى عملتم بالكامريا املحمولة ؟
-بحـدود السـبعينيات ومـا بعدها 
واول كامـريا كانت سـوني ودخلت 
اىل قسـم التصويـر ثـالث كامريات 

فقط .
الكامـريا  عـىل  تعلمـت  -وكيـف 

املحمولة ؟
-كانـت لـدي اوليات عـن الكامريا 
السـينمائية فحاولت التعلم عليها 
بمسـاعدة جماعتي وبـدون دورة 
تدريبيـة وملـا اتقنـا العمـل عليها 
رصنـا نكلـف بتدريـب املصوريـن 
الجدد الـذي يعينـون معنا ورصنا 
نكلف بشـتى انواع الواجبات وكان 

اكثر تصويرنا بالسينما .
-هل شاركت بانتاج وتصوير افالم 

سينمائية ظ
اسـمه  فيلـم  اول  صورنـا  -نعـم 
الربتقـال الحزين يتنـاول القضية 
الفلسـطينية وقـد تـم عرضـه يف 

تلفزيون العراق حينها .
-كم قسم بارشت فيه ؟

-اقسام معينة منها القسم الثقايف 

وقسم حقائب التي تصلنا .
-هل تتذكر اسما املثقفني الذين كنت 

تسجلون معهم وتستضيفونهم ؟
-كثريون منهم موسـيقيني وشعرا 

وادبا وكتاب .
-وبعد الثقافية اين عملت ؟

-تـم تكليفـي بالقسـم السـيايس اي 
الربامـج السياسـية وكنا نسـتفيد من 

الحقائب االخبارية التي تصلنا .
-املصـور الـذي عمـل عـىل الكامريات 
الكامـريات  اىل  القديمـة كيـف ينظـر 

الحديثة التي تتطور باستمرار ؟
-كل عمـل يتطلـب اسـاس ونحـن يف 
عملنا عىل الكامريات القديمة كنا نعترب 
االسـاس للعمل وليس الكامريات فقط 
هـي التي تتطويـر بل جميـع االجهزة 
اليوم يف تطور واسع ورسيع وهكذا هي 
الرشكات الصناعية اليوم التي تتسابق 

من اجل الربح والتطوير الجهزتها 
-متى تمت احالتك عىل التقاعد ؟

-تم تحويلنا كدائرة منحلة والن عمري 
قد تجاوز السـن القانونـي فقد احلت 

عىل التقاعد عام ٢٠٠٦.
-شـكرا جزيـال اخ غسـان متمنني لك 

العمر املدير والصحة والعافية 
-شكرا لكم ولجيدتكم الغراء.

الناي  يسـتمر صديقنا عازف 
الشهري شكر مرزوق بالكتابة 
عن املطربني القدامى وذكريات 
الفـن القديـم وقـد تنـاول يف 
كتاباتـه اسـماء كثـرية مـن 
مطربي الريـف واملقام وحتى 
االغنية الحديثة ممن عارشهم 
وعـارصه ففـي كتاباتـه عن 
الفنانـة مـي اكـرم وزوجهـا 
وحيد يقول عن مي اكرم كان 
مجرد ظهورها بوجها الدائري  
األسـمر وبعيونهـا الضاحكة 
ينتـرش  الجميلـة  ومالمحهـا 
الفـرح ويتغري إيقـاع األمكنة 
..نعم فهـي صانعة بهجة من 
طراز رفيع ..أغنياتها بسيطة  
ومألوفة ومحّببة للنفس ولكل 
األذواق وكأنهـا مرسوقـة من 
أفـواه النـاس وأحالمهـم ....

وال أظن أن أحدا ما .. يسمعها 
فال يتبدل مزاجه نحو األحسن 
..هي ظاهـرة فريدة يف تأريخ 
األغنيـة العراقية فقد شـّكلت 
مع زوجها وحيد سـعد ثنائيا 
اليتكرر أبدا  إذ  تناغما يف األداء 
والصـوت واإلقناع وعىل الرغم 

مـن ظهـور ثنائيـات أخـرى 
لكنها لم تستمر ولم تقدم فنا 

مثلما قدم مي ووحيد 
بـدأت مـي الغنـاء يف برنامج 
(عمو زكـي ) وكان حضورها 
متميـزا حيـث قدمـت أغـان 
كان  ثـم  لألطفـال  خاصـة 
ظهورهـا املميـز مـع املطرب 
أغنيـة  يف  محمـود  صبـاح 
(ليـش ليـش يجـاره)  التـي 
كتـب كلماتها املطـرب عارف 
محسن ولحنها هيثم شعوبي 
الحقيقية ومن  بداية شهرتها 
ثـم إلتحقـت بفرقة اإلنشـاد 
العراقيـة وهنـاك تعرفت عىل 
الـذي  سـعد  وحيـد  املطـرب 
قدمـت معـه أشـهر أغانيهـا 
مثل (أسـتعجل يميل الساعة) 
و(  السـياره)  و(ياسـايق 
االسـمراني)كما قدمـت أغان 
منفـردة لعـل مـن أشـهرها 
(ياشميسـة)  وأغنية  بغدادية 
التي كتب كتبها الفنان خزعل 
مهدي والشاعر كريم العراقي 

..  يمتاز 
 صوت مي بالعذوبة والحالوة 

األغانـي  أداء  عـىل  وقدرتـه 
الرسيعة ذات اإليقاع الراقص 

مـن  بالعديـد  مـي  أشـرتكت 
وخـارج  داخـل  املهرجانـات 
العـراق كما إشـرتكت بتقديم 

بعض الربامج التلفزيونية  
مـي أكـرم تعيـش اآلن عزلـة 
ووحشـة وفاقة ومـرض  بعد 
أن غاب عنها وحيد عام ٢٠١٢ 

ابتعـدت عـن األضـواء ولكن 
تبتعـد  أن  لألضـواء  اليمكـن 
عنهـا فما تـزال أغانيها جزءا 
من الذاكره العراقية والذائقة 
الشعبية التي التتنصل من أي 

منجز أصيل
الفـرح  التـي صنعـت  مـي.. 
والبهجـة  ذات زمن تسـتحق 
منا أن نتذكرهـا دائما  .. فهل 

باملوسـيقى  املعنـني  يعـرف 
والفن والثقافة هي اآلن تعيش 
إيجـار يف كردسـتان  يف بيـت 
هزيـل  تقاعـد  عـىل  تعتـاش 
اليسد نفقات اإليجار واألدوية 
وقوتهـا اليومي  هكـذا يكون 
يعيشـون  مبدعينـا  معظـم 
بعزلة تامـة ويموتون بصمت 

فادح  ..  !!

جدا،  صعبة  عديدة  بمراحل  العراق  يف  والسينمائي  التلفزيوني  التصوير  •مر 
املايض يعتمد عىل كامرية واحدة  القرن  اوال يف خمسينيات  التلفزيون  اذ كان 
اسمها ( بولكس )، وكانت تلك الكامريا تعبأ برشيط سينمائي حجمه ٨ ملم، ومدته ٣ 
دقائق، وعند الحاجة اىل مدة اطول تعبأ برشيط اخر، ويسجل الصوت، ويرسل الفيلم 

اىل لندن وهناك تدخل عليه عمليات بعد التحميض ليعود اىل التلفزيون بالربيد .
كل تلك املراحل مر بها وتعلمها مصورون بسطاء احرتفوا املهنة باملمارسة وبمساعدة 
بعضهم البعض دون دورات تخصصية وبعد مرور االزمات تطور العمل بالكامريا بعد 
املخرضم عصمت  املصور  العراق حسب قول ضيفنا  اىل  املحمولة  الكامريا  دخلت  ان 
الداغستاني الذي عمل اوال عىل الصورة الفوتوغرافية ثم دخل التلفزيون عام ٦٤ يذكر 

ان التلفزيون تم استحداثه يف الخمسينيات .
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يف تاريخنـا القديـم هنـاك الكثـري مـن الشـواهد 
العمرانيـة ففـي كربـالء والنارصيـة وكل بقـاع 
العـراق تجد املئات من الشـواهد واالبنية التي كان 
اهلنا سابقا يسـكنونها ويستخدمونها للكثري من 
حياتهـم وحاجاتهم ويف كربالء بالـذات تجد اليوم 
بعضا من تلك االثار القديمة من خان النص وخان 
النخيلـة وخـان الربع كلها شـواهد عـىل تاريخنا 
التليد و من املدهش ان ترى جمال وعظمة تاريخك 
املوغل بالقدم وهو شاخص ويتجىل حتى االن عرب 

اآلثار املنترشة عىل طول البالد وعرضها.
واليـكاد ان تخلوا مدينة مـن مدن العراق اال وفيها 
مناطـق اثرية لحقب متعددة ومتعاقبة عىل امتداد 

مساحات واسعة.
ويـرى آثاريـون ان هنـاك مواقع اثريـة عديدة لم 
تكتشـف بعـد تمثـل حضـارات العراق مـن زمن 

السـومريني واالشـوريني والبابليـني والحضـارة 
االسـالمية والحقب التـي تلتها ابـان حكم املغول 
ومن ثم الصفويني وآخرها حكم العثمانيني وصوال 

اىل العراق الحديث.
ولقطة اليوم تسلط الضوء عىل خان الربع ويمتلك 
اسـم آخـر بـ خـان النخيلـة وهو احد شـواخص 
هذة آالثار الذي يعـود تاريخ بناءه اىل حقبة حكم 
االمرباطوريـة العثمانيـة للعراق، ويقـع يف مدينة 
كربالء اذ امتازت هذة الحقبة من الناحية العمرانية 

يف البناء االعتماد النمط املعماري اإلسالمي.
ويبعد خـان النخيله عن مدينـة كربالء بحوايل ١٤ 
كلـم إىل جنـوب الغربـي منهـا عىل طريـق كربالء 
ـ النجف. وسـمى بخـان الربع ألنه يتوسـط ربع 
املسـافة بني كربالء والنجف، حيث كان يسـتخدم 

لراحة املسافرين القادمني إىل كربالء.

_@Ú‹ÓÉ‰€a@Êb£@bflÏÌ@o»8@›Á



أفادت دراسة طبية أن النقص الحاد يف فيتامني (B12)،  تؤدي إىل تلف 
شـديد يف األعصاب، غري القابل لإلصالح ويؤثـر يف فقدان البرص ما لم 

يتم عالجه.
وأوضحت الدراسـة رضورة تناول فيتامني (B12) لحماية األعصاب، 
فإن املسـتويات املنخفضة من الفيتامني يف الجسـم تعرض األعصاب 
البرصية لخطر التلف، ألن األعصاب مغطاة بطبقة واقية تعرف باسم 

املايلني تحمي األعصاب وتمكنها من نقل اإلحساس.
ولفتت الدراسـة إىل السبب الرئيس للنقص الحاد لـ (B12) يف الجسم، 
يأتـي نتيجة توقـف إنتاج مـادة (املايلني)، ما يجعـل العصب املنتهي 
ضعيفـا، ففـي هذه املرحلـة، قد يحـدث اعتالل األعصـاب املحيطية، 
وهو عادة ما يسـبب اإلحسـاس بالوخز يف اليدين والقدمني يف املراحل 

األولية.
وبحسـب الدراسة، فإنه نظرًا ألن فيتامني (B12) يلعب دوًرا رئيسا يف 
إنتـاج خاليا الدم الحمراء، فإن الوحـدات تتضخم وتتلف عندما ُتحرم 
من املغذيات، ما يؤدي اىل منع الخاليا من مغادرة نخاع العظام ، حيث 

يتم إنتاجها لتدوير الدم.
وأوضحت الدراسـة أنه بإمكان الجسـم بعد ذلك أن يتوقع تراكم مادة 

(البيلريوبني) الصفراء، والتي يمكن أن تعطي الجلد مسحة صفراء.
وأضافـت أن دور فيتامـني ب (B12)، يف الجهـاز العصبـي يعنـي أن 
النقـص يمكن أن يرض العصب البـرصي، ويمكن أن يحدث اضطراب 

وتشوش يف رؤية العينني نتيجة لنقص الفيتامني.
وفـرست حـدوث ذلك نتيجـة النقص يف تلـف العصب الـذي يؤدي إىل 
العينني، الفتة اىل أن اإلشـارة العصبية التي تنتقل من العني إىل الدماغ 

تتعطل بسبب هذا الرضر، مما يؤدي إىل ضعف البرص.
وسميت هذه الحالة باالعتالل العصبي البرصي والعالج الذي يتضمن 
مكمـالت (B12) عـادة ما يعكس الضعف، ولكـن حدوث رضر كاف، 
يفقـد كابل األليـاف العصبية قدرته عـىل التجدد، ما يتسـبب يف فقد 

بعض املرىض برصهم بشكل دائم.
ويعتـرب فيتامـني (B12) مـن الفيتامينـات القابلـة للذوبـان يف املاء 
واملخزنـة يف الكبـد، ويمكنـه تلبية احتياجات الجسـم لسـنوات وهو 
أسـايس ملجموعة من العمليات البيولوجية داخل الجسـم ، بما يف ذلك 

إنتاج خاليا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي.

يخطئ بعض البرش يف تصنيف العالقات 
اإلنسانية، وقد يعتقد بعض األشخاص 
خطـأً بأن الـزوج أو الزوجـة أو األبناء 
هـم ملكية خاصـة، فيتعاملـون بمبدأ 
السـيطرة وكبـت الحريـة، ويبـدو هذا 
واضحـاً يف محاولتهم للتقليـل من آراء 
اآلخرين واسـتجوابهم بطريقة مزعجة 
جداً، ومحاولـة تخمني قرارات اآلخرين 
وآرائهـم واسـتنتاج مقاصدهـم، كمـا 
أن األشـخاص الذين يحبون السـيطرة 
غالبـاً يكونـون سـيئني جـداً يف تلقـي 
األوامـر، ويميلـون إىل القيـام باألمـور 
بطريقتهم الخاصـة دون الحاجة آلراء 
اآلخريـن، وخاصة يف العمـل، معتقدين 
أن طريقتهم هي األفضل دائماً واألرسع 
واألنجح، كما يعتقـدون أن لهم القدرة 
عـىل أن يكونـوا أصحـاب مسـؤوليات 
كثرية وأنهم يسـتحيل أن يفشـلوا؛ ألن 
لهم قدراتهـم وإمكانياتهم، ويف الواقع 
فإن حب السيطرة ما هو إال فهم خاطئ 
للحياة ينتج عنه هذا االتجاه والسـلوك 
الخاطـئ، فيما ييل فلنتابع هذه النقاط 
التوضيحية حول ماهية حب السيطرة:

بدايـة علينـا أن نفـرق بني املسـؤولية 
والسـيطرة، حيث أن املسؤولية ال تعني 
السـيطرة، فاللـه خلقنـا أحـراراً نملك 
زمام أنفسـنا، ولم يخلقنـا عبيداً ألحد، 
ويف اآلخرة سـوف يحاسـب كل فرد عن 

أفعاله، ولـو علم كل إنسـان هذا الحق 
ملـا تجاوز وال تهـاون يف حقوق من هم 
أمانـة عنـده، فالـزوج أمانـة البـد من 
الحفـاظ عليه يف رشفـه وعرضه وبيته 
وممتلكاته وصحتـه وراحته، والزوجة 
وأمانهـا  وأمنهـا  كرامتهـا  يف  أمانـة 
وتكاليف معيشـتها وراحتها وصحتها، 
فـال ملكية ألحد عىل اآلخـر، بل معاملة 

مـودة ورحمـة وسـكن كمـا أمـر رب 
العاملني ومسـؤولية محـددة بالحقوق 

والواجبات.
تربيتهـم  يف  أمانـة  األبنـاء  وكذلـك 
وتنشـئتهم عىل القيم واألخالق الدينية، 
عـىل  ومحاسـبون  مكلفـون  واآلبـاء 
التقصـري يف حق أوالدهـم، وبالتايل لهم 
حقـوق الرعايـة والحنان مـن أوالدهم 

عنـد الكرب، ولكنهـم يف النهاية أحرار يف 
اختيارهـم لحياتهـم ومجالهـم املهني 
وطريقـة معيشـتهم طاملـا لـم تخرج 
عن حدود العرف، فاملسـؤولية ال تعني 
السيطرة وكبت الحرية والترصف نيابة 
عنهم أو إجبارهم عىل الترصف بصورة 

معينة.
• التأثري السلبي ملشاعر السيطرة

وعن التأثري السـلبي ملشاعر السيطرة 
التـي يمتلكهـا البعض: أمـا من يرص 
عىل التعامل بمنطـق االمتالك، ويرص 
عىل أن يكون اآلمـر الناهي وال يعطي 
ملـن هم يف أمانتـه الحريـة، فإنه بذلك 
يتـرصف بعكـس قوانني الحيـاة التي 
منـا  كالً  جعـل  حـني  اللـه  رشعهـا 
مسؤوالً عن نفسـه، فاملسيطر نفسه 
ال يملك لنفسـه نفعاً وال رضاً، وطاقة 
السيطرة النابعة منه سوف تعود عليه 
بطاقة عكسـية ترضه، بمعنى أن يجد 
مديـره يف العمـل يتعامل معـه بنفس 
مبدأ السـيطرة، فيعود يشـكو من أنه 
ال يسـتطيع تحمل هـذا االختناق، وال 
يلقي باالً ملن هو خانقهم بسـيطرته، 
فهذه املشاعر املسـيطرة املستبدة البد 

أن ترتد عىل صاحبها بالسلب.
• التعامل األمثل مع املسيطرين

يكـون التعامـل األمثل مع الشـخص 
املسيطر برفضك االنجرار وراء الرشوط 
التي يفرضهـا، ويمكنك القيـام بذلك 
عن طريق مواجهة ذلك السلوك بحوار 
حذر أو الحّد من ردود الفعل املتوقعة، 
وأفضـل قرار تتخذينـه هو رصفه عن 
ذهنك، ومحاولة التحرر من سـيطرته 
العاطفية عىل أفكارك ومشـاعرك، ثم 
تسـتطيعني مواجهته وإقناعه بالكف 

عن السيطرة عىل أفعالك.
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ومـع موجة املتحـورات التـي اجتاحت العالـم، ويف املقابل 
فيضانـات اللقاحات، نشـأت مجموعة مـن األعراض التي 
يستغرب منها املصاب بمتحور (أوميكرون)، إليكم أبرزها: 

الصداع وآالم الركبة وأالم أسفل الظهر.
 أوضـح الدكتور (شـارو دوت أرورا)، من املعهد اآلسـيوي 
للعلوم الطبية يف مستشفى (فريد آباد بالهند)، أنه:“ ينشط 
الفريوس مستقبالت األلم يف الجسم، إذ تحفز عدوى كوفيد 
19- إفـراز هرمون يسـمى السـيتوكينات، والذي يسـبب 

االلتهاب“.
وتابع: ”هذا يشـبه مسـار اإلشـارة من السـيتوكينات إىل 
الربوسـتاجالندين E2 الذي يزيد من تنشـيط مسـار األلم، 
Covid- وهـذا هو سـبب إصابة هـذه املناطق الـ3 خـالل

.”19
ونسـتعرض فيمـا ييل األعـراض غـري املعتـادة التي يجب 

مراقبتها، والتي تسبب األلم:
آالم أسفل الظهر

حددت آالم أسـفل الظهـر كميزة ألوميكرون يف ديسـمرب/ 
كانـون األول 2021، عندمـا ظهـرت ألول مـرة يف جنـوب 

أفريقيـا، إذ اسـتغرق البحـث بعض الوقت لتأكيـد العالمة 
الفردية.

واآلن، يـدرج تطبيـق (ZOE COVID Study)، آالم أسـفل 
الظهر كأحد أهم 20 عرضاً للفريوسـات اليوم، إذ أبلغ عنه 
من قبل %20 من األشـخاص الذين يسـتخدمون التطبيق 

ولديهم اختبار Covid إيجابي.
الصداع

إذا اسـتيقظت وأنـت تعانـي من صداع شـديد دون سـبب 

واضح، فال تتفاجأ إذا اتضح أنه (كوفيد).
وجدت دراسة (ZOE) أيضاً أن الصداع شائع للغاية بالنسبة 
للذين يعانون من (أوميكرون)، إذ يؤثر عىل حوايل %67 من 

املصابني بالخلل.
إذا كان لديـك صداع بمفـرده، فقد يكون هنـاك العديد من 
التفسـريات األخرى، ولكـن إذا كان مصحوباً بأعراض مثل 
العطـس والتعـب، فمن املحتمـل جداً أن يكـون عالمة عىل 

اإلصابة بـ (كوفيد).
آلم الركبة

يوضـح الطبيب أرورا أن آلم الركبة ناجم عن التهاب يمكن 
الشعور به من خالل األربطة واملفاصل.

كما أفـاد بيرت وانج، جراح العمود الفقـري يف طب العظام 
بجامعة ييل واألسـتاذ املسـاعد يف كلية الطب بجامعة ييل، 
إن الكثري من آالم (كوفيد) يتم الشـعور بها حول األنسـجة 

الرخوة واملفاصل.
لكن الخرباء ليسـوا واضحني ملاذا يبـدو أن هذا العرض هو 
سـمة من سـمات (أوميكرون) أكثر من سالالت الفريوس 

القديمة.

العسـل األسـود يعتـرب جوهـرة 
سـوداء تمتلك العديد من الفوائد 
والعنارص التي يكون الجسـم يف 
حاجـة دائمـة لها تعـرف عليها 

فيما ييل:
املواد املضادة لألكسـدة: يحتوي 
العسـل األسود عىل نسـبة عالية 
جـدا من املواد املضادة لألكسـدة 
أكثـر مـن السـكر العـادي مما 
يجعله مفيدا جـدا يف التقليل من 
خطر اإلصابة بمرض الرسطان، 
كما أنه يحمي من أمراض القلب 

واألوعية الدموية. 
للعسـل  والعظـام:  الروماتيـزم 
مضـادة  خـواص  األسـود 
لاللتهابـات وبذلك فهو يسـاعد 
الروماتيـزم والتهاب  عىل عـالج 
املفاصـل، كمـا أنـه يحافظ عىل 
العظـام الحتوائـه عـىل  صحـة 

عنرص الكاليسيوم. 
السـمنة: يوجـد بالعسـل مـادة 
تسـمى البوليفينـول لهـا تأثـري 
ثبتـت  وقـد  لألكسـدة  مضـاد 
فعاليتها يف تقليل السـمنة والحد 
من زيادة الوزن، وهو كذلك يعمل 
عـىل تقليل امتصاص السـعرات 

الحرارية بالجسم. 
الصـداع: يعترب العسـل األسـود 
عالجـا جيـدا للصداع حيـث إنه 
 (6 (ب  فيتامـني  عـىل  يحتـوي 

وحمض البانتوثنيـك الذي يؤدي 
الصـداع  حـدوث  إىل  نقصهمـا 

والشعور بالتعب واإلجهاد. 
الجهاز العصبي: يحتوي العسـل 
األسـود عـىل عنـرص املغنيزيوم 
الذي يسـاعد عىل تنشيط الجهاز 
العصبـي، وهو يعمـل كذلك عىل 
واألوعية  لألعصـاب  االسـرتخاء 
نقـص  إن  حيـث  الدمويـة، 
إىل  يـؤدي  بالجسـم  املغنيزيـوم 
ارتفـاع ضغط الدم والتشـنجات 

العضلية. 

األنيميا: يحتوي العسـل األسـود 
عـىل نسـبة عاليـة مـن عنـرص 
لتكويـن  جـدا  الهـام  الحديـد 
الهيموغلوبني بالـدم مما يجعله 
عنرصا فعاال جدا يف عالج األنيميا 

وفقر الدم. 
حـب الشـباب: يحتـوي العسـل 
األسـود عـىل حمـض الالكتيـك 
الذي يسـاهم بـدوره ويعمل عىل 

تخفيف حب الشباب. 
العسـل  يحتـوي  البوتاسـيوم: 
األسـود عـىل نسـبة مـن عنرص 

البوتاسـيوم والـذي يعمـل عـىل 
الحامـيض  التـوازن  حفـظ 
والقاعدي بخاليا الجسم، ويلعب 
البوتاسـيوم دورا هامـا جـدا يف 
العضـالت  وتقلـص  األعصـاب 

والحفاظ عىل صحة القلب. 
مرض السـكري: يسـاعد العسل 
مسـتوى  تنظيـم  عـىل  األسـود 
السـكر يف الدم، حيث إنه يحتوي 
عىل نسـبة سـكر منخفضة مما 
يساعد عىل إبطاء عملية التمثيل 
الغذائي للغلوكـوز، وهو يحتوي 

عـىل نسـبة عاليـة مـن الكروم 
والـذي يـؤدي نقصـه إىل ضعف 
تحمـل الغلوكـوز مـا يـؤدي إىل 

اضطراب نسبة السكر يف الدم. 
الصحة الجنسية: يساعد العسل 
الصحـة  تعزيـز  عـىل  األسـود 
الجنسـية حيث إنـه يحتوي عىل 
عنرص املنجنيز الذي يسـاعد عىل 
إنتاج الهرمونات الجنسـية، كما 
يساعد عىل تحسني عمل الجهاز 
العصبي والوقايـة من الجلطات 

الدموية 
اسـتخدام  يمكـن  اإلمسـاك: 
العسل األسـود يف عالج اإلمساك 
مـع  اسـتخدامه  طريقـة  عـن 
الحليب يف الحقـن الرشجية مثل 
لفوسـفات  الرشجيـة  الحقـن 
الصوديوم املستخدمة لألطفال يف 

املستشفيات. 
الحيض: تعانـي املرأة دائما أثناء 
فـرتة الحيـض مـن نقصـان يف 
عنرص الحديد يف الجسـم، وبذلك 
فالعسـل األسـود يمـد الجسـم 
بالحديد الذي يمنح الجسم القوة 
الكالسـيوم  أن  كمـا  والصحـة، 
واملغنسـيوم املوجـود يف العسـل 
األسـود يسـاعد عىل تمنع تخثر 
تخفيـف  عـىل  ويعمـل  الـدم، 
تشـنجات الحيض والحفاظ عىل 

صحة عضالت الرحم.

ÚÓj†@|ˆbó„

AÍáˆaÏœ@Û‹«@“�ã»m@NNNŸ‡èß@Ú‡ˆaÜ@Úuby@ÜÏé˛a@›è»€a

HÊÎãÿÓflÎcI@äÏzn∑@Úibñ�a@p¸¸ÜNN aáñÎ@ãËƒ€a@›–éc@‚¸e

NNNNÛËia@Ú‹�€

NN@Ñj�æa

bË‰«@?Ãnèm@¸@xbÓÿfl@|ˆbó„@ZÚƒybßa@ÊÏÓ»€a@pbjybó€

Êb≠àbj€a@p¸Îä@Ú‘Ìã†

للعيـون الواسـعة أو الجاحظـة سـحرها الخاص 
الـذي ال يسـتطيع أحـد أن ينكـره، ولكـن 

العيـون الجاحظة تحتاج إىل ملسـات 
مكيـاج عيـون خاصـة لتظهـر 

تكـون  ال  حتـى  أو  جمالهـا 
خافتـة. اقرأي اآلتي لتتعريف 

عـىل بعض نصائـح وضع 
املكياج لصاحبات العيون 

الجاحظة.
الجاحظـة  العيـون   -
تحتـاج دائمـا إىل أيالينر 
لـذا  جمالهـا،  ليظهـر 
اختـاري رسـمة األيالينر 

التـي تفضلينها وارسـمي 
عيونـك بهـا وسـرتين كيف 

أصبحت طلتها مختلفة تماما.
- املاسـكرا من أدوات املكياج التي 

إبـراز جمـال عيونـك.  ستسـاعدك يف 
اختـاري املاسـكرا املكثفـة واملطولـة للرموش 

لتعطي لعيونك شكال أكثر جاذبية.
- يفضـل أن تتجهي إىل ظل الجفون باللون الداكن 
حتى ال يظهر عينيك أوسـع ممـا هي عليه. جربي 

رسوماتالعيون السـموكي، فهي سيكون لها دور 
كبري يف إظهار جمال عيونك.

- للحصول عىل مكياج عيون ساحر، 
يمكنك أيضا االتجـاه إىل درجات 
اللون البني أو النحايس يف ظل 
سـيمنحان  ألنهما  الجفون 
عيونـك الجاحظـة نظـرة 

ساحرة.
تخيلتـي مظهـر  - هـل 
مـع  قبـل  مـن  عيونـك 
باأليالينر  العيون  مكياج 
إنـه سـيعطي  امللطـخ؟ 
جريئـا  مظهـرا  لعيونـك 

ومميزا للغاية.
- إذا كنـت ترغبني يف التمتع 
بمكياج عيون بسـيط للعيون 
الكحل  اكتفـي بوضع  الجاحظة، 
عـىل خـط الرمـوش السـفيل، وضعي 
طبقـة خفيفة مـن املاسـكرا واختـاري أحمر 
شـفاه هـادئ.- وأخريا ال تخيش تجربـة الكحل أو 
األيالينـر امللون، فهـو بالتأكيد سـيكون له طابعا 

مميزا مع عيونك.

طريقة روالت الباذنجان
املكوّنات

باذنجان حجم متوّسط مقّطع 
إىل رشائح رفيعة وطويلة - 2

ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - بحسب الرغبة

صلصة طماطم جاهزة - كوب 
ونصف

بيض حجم كبري - 1
جبن ريكوتا - نصف كوب

مذّوبـة  مجّمـدة،  سـبانخ 
ومعصورة - 250 غرام

ثوم مهروس - فص
جبن بارميزان مبشور - نصف 

كوب
جبن موزاريال مبشور - كوب

طريقة العمل
- أنثـري القليل مـن امللح عىل 
رشائـح الباذنجـان واتركيهـا 

حانباً لحواىل 15 دقيقة.
الباذنجـان  قطـع  جّففـي   -
ورقيـة،  محـارم  بواسـطة 
صّفيها يف صينية فرن مدهونة 
بالقليـل مـن الزيـت وأضيفي 
إليهـا رشـة مـن امللح ورشـة 

فلفل أسود.
فـرن  إىل  الصينيـة  أدخـيل   -

محّمى مسبقاً عىل حرارة 180 
درجة مئوية ملدة ترتاوح بني 8 

و10 دقائق.
- يف وعـاء، أخفقـي البيضـة 
وأضيفـي إليها جبن الريكوت، 

السبانخ والثوم.
- نّكهـي بامللح والفلفل وقلّبي 

املكّونات حتى تتجانس.
- جّففـي رشائـح الباذنجـان 
ورقيـة  محرمـة  بواسـطة 
وضعي القليل من مزيج الجبن 
عىل طـرف كل واحـدة ولّفيها 

عىل شكل رول.
- أسكبي ربع كوب من صلصة 

الطماطم يف قعـر صينية فرن 
وصّفي فوقها روالت الباذنجان 

املحشية.
- أسكبي باقي كمية الصلصة 
عـىل الوجـه ثـّم أنثـري جبن 
البارميـزان وجبـن املوزاريـال 

عىل الوجه.
- أدخـيل الصينية إىل فرن حام 
عىل حـرارة 160 درجة مئوية 
لحـواىل 60 دقيقة حتى تنضج 

املكوّنات.
- أخرجـي الصينية من الفرن، 
اتركيهـا لحـواىل 5 دقائـق ثّم 

قّدميها عىل سفرتك.
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من املؤكد أن النظافـة تعد صفة وعادة 
إيجابيـة، غـري أنه ليسـت ثمـة حاجة 
أشـياء  لتعقيـم كل مـا تالمسـه مـن 
حتى داخـل الجدران األربعـة يف منزلك. 
باملقابـل، هنـاك مناطق معينـة تحتاج 

تعقيما بالذات.
فبعـض الجراثيم املنتـرشة داخل املنزل 
لـن تلحق بك الرضر، بل هي يف الحقيقة 
يمكـن أن تسـاعدك عـىل بنـاء الجهاز 

املناعي لجسمك.
وتوضح دراسة ملركز أملاني مختص بتقديم 
املشورة للمستهلكني أنه يمكنك أن تستخدم 
املـواد املطهرة فقط لتنظيـف منزلك عندما 
تتطلب الرضورة ذلك، وإحدى الحاالت التي 
تستدعي التنظيف املكثف هي وجود شخص 

يقيم باملنزل ومصاب بمرض معد.
وعىل الرغم من أنه من الشـائع وجود مواد 
تنظيـف كثرية ومتعـددة داخـل املنزل فإن 

كثريا من األماكن فيه يتم تجاهلها يف األغلب 
عند القيام بعملية التنظيف.

وهذه األماكن بالذات هي التي يمكن للمواد 
املنظفـة واملطهرة أن تسـاعد عىل مقاومة 
انتشـار البكترييـا الضارة فيهـا، فاملربدات 
-عىل سـبيل املثال- يجب أن يتـم تنظيفها 
بشكل منتظم بمادة منظفة لكل األغراض، 
كما يجب تنظيف مقابض األبواب باملسـح 

من حني آلخر.
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”من شـابه أباه فما ظلـم ” يردد العرب 
املثـل، عندمـا يالحظـون األبنـاء  هـذا 
يخطون نفس خطى آبائهم، ويترصفون 
عـىل نفـس نهجهـم ويسـلكون نفس 
دربهم، يعود ذلك املثـل إىل قديم الزمان، 
حيـث كان هنـاك رجال يخـاف عىل ابنه 
الصغري إىل درجـة الجنون، فكان يخىش 
عليه أن ينحرف، أو يقع يف الحب وتفسد 
أخالقـه، لذلك قرر أن يحبسـه يف غرفته 
داخـل املنـزل، لدرجـة أن والدتـه كانت 
تدخل له الطعام والرشاب ومن ثم تغلق 

الباب عليه فور خروجها.
ومرت السنني وكرب الفتى الصغري وأصبح 
رجال، ويف يوم من األيام دخلت عليه أمه 
لتعطيـه الطعام كعادتها، ولكنها غفلت 
أن تقـوم بغلـق الباب كعادتهـا، فخرج 
الشاب مـن الغرفة واندهش عندما وجد 
أمه تقوم بتمشيط شعر فتاة من فتيات 
الجريان، حيث أنه لم ير يف حياته سـوى 

أبيه وأمه.
وسـأل أمه ما هذا يا أمي، فأخربته كذبا 
”هـذا رأس ذيب-ذئـب-، ثم عـاد الفتى 
إىل حجرتـه، وعندما دخـل األب عىل ابنه 
وجـده ينشد قائـال، ”الذيب مالـه قذلة 
هلهليـه، الذيـب ماله قذلـة هلهلية، وال 
له ثمـان مفلجات معاذيـب، والذيب ما 

يمشط بالعنربيـة، ال واهني من مرقده 
يف حشا الذيب“.

وأدرك األب أن ابنـه وقـع يف الحـب، لـذا 
قرر أن يرسـله إىل شـيخ القرية ليعلمه، 
وحينما ذهب الشاب إىل الشيخ، فسـأله 
الشيخ هل تعلم حروف الهجاء، فأجابه 

”نعم، لقد علمني والدي“.
فقال له الشيخ قل شـئ بحـرف األلف، 
فقال لـه، ”ألف وليف الـروح قبل أمس 
زرنـاه……… غـرو يسـيل عـن جميـع 

املعاني“.
فقال له الشيخ قل شئ بحرف الباء فقال 
”والباء بقلبي شيد القرص مبناه………. 

وادعى مباني غريهم مرمهاني“.
فقال له شـئ برحف تاء، فقال له ”التاء 
تراني كل ماوحيت طرياه………. افزلو 

حلو الكرى قد غشـاني“.
فقال له شئ بحرف الثاء، فقال له ”الثاء 
ثلـوم القلب محد بريفـاه……….. اال ان 

خيل من عذابه سقاني“.
فسـأله الشيخ مندهشا، مـن علمك كل 
ذلك، فأجابه ”أبي“، فقال له الشيخ ”من 
شـابه أباه فما ظلم“، ومنـذ ذلك الحني 
أصبحت هذه املقولة يرددها األشخاص، 
عندما يجدون األبناء يخطون عىل نفس 

خطى آبائهم، ونهجهم.

الهاتـف هـو جـزء أسـايس 
من حياة الغالبية السـاحقة 
يعتمد  البـرش، فالـكل  مـن 
عىل هاتفه من اجـل القيام 

باموره الحياتية اليومية.
الرقم الخاص بكل واحد منا 
قد يكون قد تم إختياره وفق 
األرقام املفضلة أو وفق رقم 
الحظ الخاص بكل شـخص 
من االشخاص وقد يكون قد 
تم إختيـاره بشكل عشوائي 

من دون التفكري باالمر.
فما الـذي يعنيه رقـم هاتفك 
عليـك  ارقـام  وأي  الحـايل 

إختيارها لتجلب لك الحظ؟
أوالً: مـا داللـة رقـم هاتفـك 

الحايل؟
إن كان رقم هاتفك عبارة عن 
سلسـلة مـن االرقـام برتتيب 
تصاعـدي فهـي يعنـي انـك 
الفرص  وبالتـايل  محظوظـة 
العديـدة ما تفـك تصادفك يف 
الحيـاة. العكـس صحيـح إن 
كانـت االرقام برتتيـب تنازيل 
اي مثال يبدأ بتسـعة واالرقام 
االخـرى هـي اقل من تسـعة 

فحينها انت غري محظوظة.
رقم الهاتف الذي يحتوي عىل 
تكـرار الرقمـني   ٤ و ٨ يعني 
ان حيـاة حامـل هـذا الرقـم 
حافلـة بالصعوبـات. فوفـق 
الرقمني  علم األرقام اجتمـاع 
٤ و ٨ يؤسـس لرحلـة وعـرة 
جداً فيهـا الكثري من االحباط 

واملشاكل.
رقـم الهاتـف الـذي يحتـوي 
عىل الرقـم ٦ ملرتني عىل االقل 
الوفري. فالرقم  بالحظ  يرتبط 
٦ هـو رقم يجلـب الكثري من 
الحظ رشط اال يكـون تاريخ 

ميالدك يحتوي عىل الرقم ٣.
رقـم الهاتـف الـذي يحتـوي 
عىل ٥ و ٢ يرتبـط بحياة غري 
ثابتـة عىل االطـالق. ويف حال 

أو  متتاليـني  الرقمـني  كـان 
يفصل بينهما رقم واحد فقط 
فالحياة العاطفية لحامل رقم 

الهاتف هذا تعيسة.
عندمـا تجتمع االرقـام ٨ و ٥ 
بشـكل متكرر يف رقـم هاتف 
أو ٨ و ٢ فحينها نحن نتحدث 
عن الكثـري من سـوء الطالع 
واملشـاكل مـا يجعـل حامـل 
الرقـم هـذا يعاني مـن القلق 

والتوتر واإلكتئاب.
عند إختيار رقم الهاتف يجب 
تجنـب تكـرار الرقم نفسـه، 
رغـم ان الغالبيـة تحب أرقام 
فيهـا  يتكـرر  التـي  الهاتـف 
الرقم نفسه بحكم انها ارقام 
مميـزة.. لكنها ليسـت كذلك 

هي بل تبعد الحظ السيئ.
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
يمكنهـم   ٢٨-  ١٩-  ١-١٠
  ٩  ،٤،٢،٣ االرقـام  اختيـار 
ضمـن رقـم هاتفهـم لجذب 

الحظ اىل حياتهم .
يف  ولـدوا  الذيـن  لألشـخاص 
يمكنهـم   ٢-١١-٢٠-٢٩
إختيـار االرقـام ١، ٥   ضمن 
رقم هاتفهـم لجذب الحظ اىل 

حياتهم .
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
يمكنهـم    ٣٠  -٣-١٢-٢١
اختيار االرقـام ١،٢،٩  ضمن 
رقم هاتفهـم لجذب الحظ اىل 

حياتهم .

يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
اختيار  يمكنهم   ٤،١٣،٢٢،٣١
رقـم  ضمـن    ٨  ،٦ االرقـام 
اىل  الحـظ  لجـذب  هاتفهـم 

حياتهم .
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
اختيـار  يمكنهـم   ٥،١٤،٢٣
رقـم  ضمـن    ١،٦ االرقـام 
اىل  الحـظ  لجـذب  هاتفهـم 

حياتهم .
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
اختيـار  يمكنهـم   ٢٤  ،٦،١٥
االرقـام ٥،٨،٤،٧  ضمـن رقم 
اىل  الحـظ  لجـذب  هاتفهـم 

حياتهم .
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
اختيـار  يمكنهـم   ٢٥  ،٧،١٦
رقـم  ضمـن    ٩،٦ االرقـام 
اىل  الحـظ  لجـذب  هاتفهـم 

حياتهم .
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
٨، ١٧، ٢٦ يمكنهـم اختيـار 
االرقـام ٥،٦،٤  ضمـن رقـم 
اىل  الحـظ  لجـذب  هاتفهـم 

حياتهم .
يف  ولـدوا  الـذي  لألشـخاص 
اختيـار  يمكنهـم   ٢٧  ،٩،١٨
االرقـام ١،٢،٣،٧   ضمن رقم 
اىل  الحـظ  لجـذب  هاتفهـم 

حياتهم .
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غزل عراقي
الح  طولـك  شـفت  مـن  عثـر  جدمـي  صـّح 
عمـده  طحـــــــــــت  مـن  نخيتـك  مـا  لكـن 
العـون  طلبـت  ومـا  جرحـي  عـىل  توجيـت 
لتسـنـــــده  إجفوفـه  إليطيـح  أدري  ألن 
إزغـــــــــار  والّنجـوم  أكـرب  الكمـر  صـّح 
وحـــــده  بالكمـر  مـو  الّسـمة  تحلّـه  بـس 
لسـان  ماكـو  ألن  مـو  تـرى  سـاكت  وإذا 
أبــــــــــده  الحجـي  مـن  الّصمـت  مـرّات 

صــــورة و حــــدث

    1958 - اإلعـالن عـن قيام 

الجمهوريـة العربيـة املتحدة 

باتحـاد بـني سـوريا ومرص 

شـكري  تنـازل  بعـد  وذلـك 

القوتيل عن الحكم لجمال عبد 

النارص.

    1972 - الشيـخ خليفة بن 

حمـد آل ثانـي يتـوىل مقاليد 

الحكم يف دولة قطر بعد قيامة 

بانقالب أبيض عـىل ابن عمه 

الشيخ أحمد بن عيل آل ثاني.

    1973 - تأسـيس جامعـة 

قطر.

مؤتمـر  انعقـاد   -  1974     

القمـة اإلسـالمي بالهـور يف 

باكستان.

الداخليـة  وزارة   -  1986     

لحـزب  ترخـص  اإلسـبانية 

الديمقراطيني املليليني ليصبح 

حزًبا مرشوًعا يمارس نشاطه 

داخل مدينتي سبتة ومليلية.

    1987 - تأسيس جمهورية 

إثيوبيا الشعبية الديمقراطية

    1990 - ممثـل األمني العام 

لألمـم املتحـدة املكلـف بملف 

الصحـراء الغربيـة جوهانس 

مانز يقـوم بزيـارة الصحراء 

لإلطالع عىل الوضع باملنطقة.

يقبـل  العـراق   -  1991     

لوقف  السـوفييتي  باملقـرتح 

إطالق النار، والواليات املتحدة 

ترفض هذا املقرتح لكنها تعد 

العراق بأنها لن تهاجم القوات 

العراقية التي ستنسـحب من 

الكويت يف غضون 24 ساعة.

    2006 - تفجـري يف رضيـح 

اإلمامني عيل الهادي والحسن 

تدمـري  إىل  يـؤدي  العسـكري 

القبة بالكامل.

    2008 - افتتاح شارع املعز 

بالقاهرة  األزهـر  يف منطقـة 

الفاطمية ليكون أكرب متحف 

مفتوح لآلثار اإلسالمية.

بحـي  انفجـار   -  2009     

يـؤدي  القاهـرة  يف  الحسـني 

فرنسـية  سـائحة  مقتـل  إىل 

وإصابة 10 آخرين.

    2011 – زلـزال يف نيوزيلندا 

يعـد األكثـر دمويـة يـرضب 

كرايسـتشريش ، مما أسـفر 

عن مقتل 185 شخًصا.

51 شـخًصا  2012 – مقتـل 

يف  آخريـن   700 وإصابـة 

حـادث قطار يف بوينس آيرس 

رئيـس  باألرجنتـني.2014 

أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش 

الربملـان  قبـل  مـن  يعـزل 

األوكرانـي ( املجلـس األعـىل 

األوكرانـي) بتصويت 328-0 

، محقًقا هدًفا رئيسـًيا لتمرد 

 – األوروبـي.2015  امليـدان 

انقـالب عبارة تقل 100 راكب 

يف نهر بادما ، مما أسـفر عن 

مقتل 70 شخًصا.

2017 - علمـاء الفلك يعلنون 

أن النجـم ترابيسـت1- يضم 

سبعة كواكب خارج املجموعة 

الشمسـية، بعضهـا يـدور يف 

نطاقه الصالح للحياة.

2018 – رجـل يلقـي قنبلـة 

الواليات  يدوية عـىل سـفارة 

 ، بودغوريتشـا  يف  املتحـدة 

يف  اسـتشهد  مونتينيغـرو. 

مكان الحادث إثر انفجار ثان 

ولم يصب أحد غريه.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أبـــــــراج

تركـز اليـوم عىل عدد مـن املشاريع التـي تتعلق 
بعالقاتـك الشخصيـة. مهمـا كانت طبيعـة املهام 
التي تسند إليك اليوم، ال تندهش إذا وجدت أنها معقدة. 
قـد تحاول جاهدا أن تنتهي منهـا هذا اليوم، ولكن من 

األفضل أن تقوم بجزء منها اليوم والجزء اآلخر غدا.

تشعـر ببعض التقـدم املعنوي ويرتافـق ذلك مع 
بعـض التحسـن الـذي يفـرض عليك الحسـم قبل 
تفاقم األمور. تشعر بارتيـاح معنوي وأمل بمصالحة 
وتقارب مع الرشيك والتخطيط ملسـتقبل واعد معا. يخيل 
إليك أنك مصاب بأمـراض ال وجود لها، لذا قم بالفحوص 

الالزمة لتطمنئ.

تمـر بفرتة اسـتقرار، وبإمكانـك اآلن البدء يف 
أعمالـك بذهـن صاف وصحـة جيـدة. يف نفس 
الوقت، ستسـتمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكري 
يف أن األشـياء لن تظل هكذا سـهلة بال نهاية. يجب أن 
تعمل عـىل تأمني نجاحـك اآلن حتى تقـوي موقفك يف 

املستقبل.

تسـتعني اليـوم بأجهـزة الحاسـب اآليل أو أي 
أنواع أخـرى من األجهـزة التكنولوجية املتقدمة 
يف العمل. هذه الخطوة ستسـاعدك بشكل ال تتخيله 
وسـتعود بالنفع عليـك. تحركاتك رسيعة جـدا اليوم. 
تستطيع التعرف والتعامل مع أي جهاز جديد يف عملك 

بسهولة.

تقبل عىل األعمال متخلصا من كل العراقيل، وتحل 
كل املشكالت الصغرية، ويكون تقدمك رسيعاً. تجابه 
كل الريـاح، وقد تتطرق إىل قضايا قانونية، أو تتفاوض 
بشـأن رشوط مهنيـة أو عقد مادي أو عالوة عـىل الراتب أو 
عمل جديد. تقوم بسـفر أو تبحث عن منزل جديد، متسلحا 

بمعنويات قوية وديناميكية بال حدود.

األنشطـة الجماعية التي تتعلق باألمور اإلنسـانية 
والفكريـة قد تكون من أهم أولوياتـك اليوم، خاصة 
إذا شـاركك فيها عـدد من األصدقـاء أو الزمالء أو حتى 
الحبيب. من املتوقع أن تتعرف عىل عدد كبري من األشـخاص 
يف فـرتة مـا بعد الظهـرية. اطلع عىل بعـض الكتب واملجالت 

حتى تتعرف عىل معلومات أكثر.

قـد ترى اليوم مجموعة مـن أصدقاء طفولتك 
أو من األصدقاء الجدد. تتطور عالقتك العاطفية 
اليوم وربمـا تصبح أكثر تفاهما مـع الرشيك. هذا 
التفاهم ربما يحفزكما عىل اتخاذ خطوة جديدة ويجعل 
كل منكمـا يهتم بالطـرف اآلخر. يوم ممتـاز واألجواء 

الهادئة تساعدك عىل إنجاز كل أعمالك.

أنـت رسيع البديهـة جدا اليوم، فأنت شـخص 
حسـاس جـدا بطبعـك، ولكـن اليوم قـد تتغري 
وتتقبـل آراء اآلخريـن دون تذمر أو انفعال. إذا كنت 
تحاول أن تغري طريقة تعاملك معهم، فيجب عليك أوال 

أن تتفاهم مع اآلخرين وتقرتب منهم.

تبدأ اليـوم مرشوعا مهما للغايـة يتطلب منك 
تركيزا ومهارة، ولحسـن الحظ أنت عىل ما يرام 
اليوم ومزاجك يف حالة جيدة. سـتكون مرسورا جدا 
بالنتائـج التي تحققها وسـتحظى بإعجـاب اآلخرين. 
توقع الحصول عىل بعض الهدايا تقديرا لجهودك. توقع 

زيادة يف دخلك هذا اليوم.

واكب االحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي 
وترحـب بالفرص عىل أنواعها. هذه هي الفرصة 
املناسـبة إلثبات حضورك وشـخصيتك. يوم مفعم 
بالنشـاط يف مجـال العمل يتيح لك الفرصـة ألن تتعلم 
املزيد عن تقنيات أو كتابة التقارير. ابذل ما يف وسـعك، 

وقد تكون هناك عالوة أو ترقية قريبا.

هنـاك يشء ما محـري اليوم قد يعكـر صفوك. 
قد تسـتشيط غضبا فربما تفقـد بعض األوراق 
املهمة ولن تجد وسـيلة للعثـور عليها. من الصعب 
جدا أن تتخذ أي قرار اليوم، ألن الصورة ليست واضحة 
أمامك. من األفضل أن تقيض يومك بعيدا عن األصدقاء 

وأن تتجنب اتخاذ أي قرارات.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تعشـق املغامـرات وتتمنـى أن تقـوم برحلة 
اسـتكشافية مع الحبيب. تالحـظ اليوم تراجعا 
يف العمـل أو يف بعض املشاريع فعليـك الرتكيز عىل 
تطويرها. هذه هي اللحظة املناسـبة لالنطالق، خاصة 
إذا كنت تفكر يف السفر جوا. ستستمتع بجو جميل مع 

الحبيب.
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دخل طفـل صغري ملحـل الحالقة 
فهمـس الحـالق للزبـون : ”هذا 
أغبى طفـل  يف العالم ... سـأثبت 
لك ذلك“. وضـع الحالق جنيه بيد 
و25 قرش باليـد األخرى درهما، 
و اسـتدعى الولـد وعـرض عليه 
املبلغـني فأخذ الولـد ال25 قرش 
أقـل  «ألـم  الحـالق:  ومىش.قـال 
لـك!! هـذا الولـد ال يتعلم أبـدا...
ويف كل مـرة يكـرر نفـس األمر. 
و عندمـا خرج الزبـون من املحل 

قابـل الولد خارجا من محل اآليس 
 كريم، فدفعته الحرية أن يسـأله: «ملاذا تأخـذ ال25 قرش كل مرة وال تأخذ 

الجنيه؟!» قال الولد: «ألن اليوم الذي آخذ فيه الدرهم تنتهي اللعبة..!!»
أحيانـا تعتقد أن بعض الناس أقل ذكاء كي يسـتحقوا تقديرك لحقيقة ما 
يفعلون، والواقع أنك تسـتصغرهم عىل جهل منك. فال تحتقرن إنسـاناً وال 

تستصغرن شخصاً وال تعيبن مخلوقاً.
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موعد  إليسا  النجمة  أعلنت 
إصدار ألبومها الجديد وذلك يف 

شهر يوليو/تموز املقبل.
جاء ذلك عىل هامش مشاركة 
«جوي  مهرجان  يف  إليسا 
ايواردز» الذي أقيم يف العاصمة 
وضّم  الرياض  السعودية 
يف  النجوم  أهم  من  كوكبة 
للمرة  بينهم  من  وكان  العالم، 
إىل  ترافولتا  الفنان جون  األوىل 
الخليج  ونجمات  نجوم  جانب 
ومغنني  ممثلني  من  العربي 
والقاهرة  لبنان  من  ونجوم 

وسوريا.
األلبوم الجديد الذي تعمل عليه 

بعدما  إنتاجها  من  هو  إليسا 
وأحبت  روتانا،  رشكة  تركت 
كمنتجة  مسريتها  تواصل  أن 
تجربة  وهي  ألعمالها؛  منفذة 
جديد،  عالم  إىل  إليسا  ستنقل 
لعلها اليوم تجربة ما إذا كانت 

ستنجح يف اإلنتاج أم ال.
أن  املنتظر  من  كان  أنه  ُيذكر 
عيد  يف  جديداً  إليسا  تصدر 
تأجيالً  أن  يبدو  لكن  الحب، 
طرأ عىل هذا اإلصدار، يف وقت 
يف  وقتها  إليسا  فيه  تستغل 
من  بقي  ما  لتسجيل  بريوت 
عملية  تبدأ  أن  عىل  ألبومها 

الرتويج مطلع الصيف املقبل.
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حتى الساعة ال معلومات حول البدء بتصوير مسلسل «العني 
اللبناني  والفنان  النور  عبد  سريين  سيجمع  الذي  بالعني» 

رامي عياش.
املبارشة  تتم  أن  املفرتض  من  كان  أنه  املعلومات  يف  ما  كل 
الصّباح  رشكة  أعلنت  بعدما  الحالية  السنة  بداية  بالتصوير 
يف أكتوبر ٢٠٢١ عن هذا التعاون الذي سيجمعها بعبد النور 

وعياش، وقالت إن االخراج هو للمخرجة رنده علم.
بشهر  الخاصة  الرشكة  انتاجات  وتأخرت  الوقت  سبق  لكن 
مسلسلني  وتصوير  تسليم  يف  االرساع  إىل  دفع  ما  رمضان، 
كان اتفقا عىل عرضهما يف رمضان املقبل، وبالتايل ال إمكانية 
للقيام أو لتصوير مسلسل ثالث أو رابع خصوصاً أن مسلسال 
يقتيض  ما  وهذا  بريوت  يف  الرشكة  تصوره  آخر  مرصيا 
جهوزية أو استنفارا تاما لجهة فريق العمل، وبالتايل هذا ما 
الصفر  ساعة  انتظار  يف  الوقت  من  مزيداً  املسلسل  سيؤجل 
ايار /مايو  أي يف  انتهاء شهر رمضان  بعد  يبدأ  أن  املفرتض 

املقبل.
يذكر أن سريين عبد النور كانت أحيت قبل أيام حفل زفاف 
كبري خاصا يف العاصمة االردنية عمان وعادت يف اليوم التايل 

إىل بريوت .

نانيس  اللبنانية،  الفنانة  نرشت 
حسابها  عىل  صورة  عجرم، 

التواصل  بموقع  الخاص 
مستخدمة  االجتماعي 

خاصية القصص القصرية.
من  عجرم  نانيس  وظهرت 
عىل  قائلة:»  وعلقت  املطار 

مغامرة  عىل  للحصول  استعداد 
طال انتظارها «.

عىل  القادم  لحفلها  التشويق  من  كنوع 
أماكن االحتفاالت يف  أوملبيا أعرق  مرسح 
فرنسا يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٢ وكانت قد 
أعلنت عن املوعد بمنشور عىل حسابها 

الخاص بموقع التواصل االجتماعي.
سنوات  بعد  يأتي  الحفل  هذا  أن  يذكر 
حفل  آخر  كان  حيث  االنقطاع،  من 
الفرنيس  أوملبيا  مرسح  عىل  لها  غنائي 

عام ٢٠١٦.

والرتاث/  لآلثار  العامة  الهيئة  أعلنت 
عرض  اقامة  الدين  صالح  آثار  مفتشية 
معالم  عىل  للرتكيز  سامراء  يف  مبهر  ازياء 

األثرية.
وقالت الهيئة ان «هذه الجلسة تمت للرتكيز 
محافظه  يف  األثرية  سامراء  معالم  عىل 
الثقايف  الركود  بعد سنني من  الدين،  صالح 
للعالم  ايجابية  صورة  ونقل  والسياحي، 
السياحية  للوجهة  صالحة  املدينة  بأن 
املواقع  هذه  تنمية  عىل  والرتكيز  العاملية 
األثرية  العراق  مقدرات  اثمن  من  تعد  التي 

وكنوزها».
زيارة  شملت  «الجولة  ان  البيان  واضاف 
وقرص  الجامع  واملسجد  امللوية  املئذنة 
الجوسق الخاقاني (قرص الِربكة)»، الفتا اىل 
ان «الجلسة اقيمت بدعوة رسمية من قبل 
الدار  مع  وبالتنسيق  سامراء،  قائممقام 

العراقية لألزياء التابعة لوزارة الثقافة».
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نجـح فريق بحثـي من جامعـة كاليفورنيا يف أمريكا، يف ابتكار سـاعة 
ذكية تسـتطيع قياس منسـوب هرمون الكورتيزول الذي يفرزه جسم 

اإلنسان يف حالة التعرض للقلق أو التوتر بفعل املؤثرات الخارجية.
هذه التقنية تتميز بالدقة وعدم الحاجة إىل سحب عينات من الدم، كما 

تعترب وسيلة سهلة لتحديد مستوى التوتر لدى املستخدم.
كمـا كشـف الباحث سـام إمامينجـاد املتخصـص يف مجال الهندسـة 
الكهربائية والحوسـبية يف جامعة كاليفورنيا قوله: ”نظراً لصغر حجم 
جزيئات الكورتيزول، فإن مسـتوى تركيزه يف العرق يقارب منسوبه يف 

جسم اإلنسان“، وفق ما نقله موقع ”تيك إكسبلور“.
هذا وتم تجهيز الساعة الذكية الجديدة برشائح رقيقة تحتوي عىل مادة 
الصقة لجمع قطرات العرق من سطح الجلد، باإلضافة إىل مستشعرات 

لرصد الكورتيزول، وقياس منسوبه يف العرق.
ويعكـف فريـق الدراسـة عـىل ابتـكار أجهـزة قابلـة لالرتـداء مزودة 
بمستشعرات حيوية لرصد مستويات جزيئات مواد أو هرمونات معينة 

يف الجسم من أجل تشخيص بعض األمراض أو الحاالت الصحية.

ارتفع عدد املستخدمني النشطني يف 
العراق ملواقـع التواصل االجتماعي 
3 ماليـني ونصـف املليـون  بنحـو 
مسـتخدم جديـد، ليصـل إىل قرابة 
30 مليون مسـتخدم مـن أصل 41 
مليـون عراقـي، أي حـوايل ثالثـة 
أربـاع السـكان، إال أن اإلقبـال عىل 
”فيسـبوك“ وحـده تراجـع، وفقا 

لتقرير سكاي نيوز عربية .
وأوضـح مركـز اإلعـالم الرقمي يف 
العـراق: أن هناك زيـادة واضحة يف 
عـدد مسـتخدمي مواقـع التواصل 
أحـدث  يف  النشـطني،  االجتماعـي 
ومقارنـة  العـام  لهـذا  إحصائيـة 
بالعـام املـايض. وذكـر املركـز أن 
عـدد مسـتخدمي مواقـع التواصل 
خالل هذا العـام بلغ 28.35 مليون 
مسـتخدم نشـط، بزيادة 3 ماليني 
و350 ألـف مسـتخدم  عـن العـام 
إحصائيـة  آلخـر  طبقـا  املـايض، 
سوشـيال“  آر  ”وي  ملؤسسـتي 
و“كيبيـوس“ املتخصصتـني يف هذا 

املجال.
ونوه املركز إىل وجود 18.85 مليون 
مسـتخدم عىل منصة ”فيسبوك“، 
و15.45 مليـون مسـتخدم نشـط 
عـىل ”إنسـتغرام“، و13.8 مليـون 
مستخدم عىل ”سناب شات“، و1.9 
مليون مسـتخدم لـ“تويرت“، و1.4 
مليون مستخدم لشبكة ”لينكدإن“، 
مليـون   16.15 إىل  باإلضافـة 
مسـتخدم عـىل تطبيق ”فيسـبوك 
ماسـنجر“. وحسـب املركـز، فإن 
هنـاك زيـادة يف أعداد مسـتخدمي 
االجتماعية، خصوصا  املنصات  كل 
و“إنسـتجرام“،  شـات“  ”سـناب 

باسـتثناء ”فيسـبوك“ و“فيسبوك 
ماسـنجر“، حيث فقـدت املنصتان 
مليوني مسـتخدم مقارنـة بأرقام 

العام املايض.
هـذه  تفاصيـل  عـن  وللحديـث 
يقـول  ودالالتهـا،  اإلحصائيـات 
مسؤول األمن السـيرباني يف املركز 
الرقمـي العراقـي، مؤمـل شـكري: 
”هذه اإلحصاءات مستمدة بطبيعة 
الحال من املواقع املختصة بمسـح 
يف  النشـطني  املسـتخدمني  أعـداد 
مواقع التواصل االجتماعي العراقي، 
ويقارنها املركز بإحصائيات األعوام 

السابقة“.
موقـع  مـع  حديـث  يف  وأوضـح 
”سكاي نيوز عربية“: أنه ”يتم كل 
عـام إجراء إحصائيـة خاصة بعدد 
السوشـيال  مسـتخدمي منصـات 
ميديـا الفعالـني يف العـراق، وفـق 
آليـات تقنية عاليـة“. وتابع: ”لعل 
ما اختلف خالل اإلحصائية الجديدة 
هو أن فيسبوك التابع لرشكة ميتا، 
خـرس أكثر من مليوني مسـتخدم، 
وأبرز أسـباب هـذا الرتاجع لعمالق 
السوشـيال ميديا يف بـالد الرافدين، 
هـو أن الكثـري مـن املسـتخدمني 
حذفـت حسـاباتهم، مثـال بسـبب 
وقـد  فيسـبوك،  معايـري  سياسـة 
تواصل الكثريون معي حول مشكلة 
وتعطلهـا،  حسـاباتهم  فقدانهـم 

وعدم قدرتهم عىل استعادتها“.
واستطرد شكري موضحا: ”املشكلة 
هنا أن فيسـبوك نفسـه يقـول إن 
لديه نقـص يف املوظفني، وال يمكن 
بالتايل تتبع كل الشكاوى والقضايا 

التي تقدم للموقع“. 

يف جديـد العلم يف عالم الروبوتات، 
طـور علماء يابانيـون روبوتا، يف 
 RIKEN Guardian إطار مرشوع
Robot، وهـو عبارة عـن روبوت 
طفل يدعى نيكـوال يمكنه نقل 6 
مشاعر أساسية، هو األكثر شبًها 

لإلنسان.
كما تم تزويد نيكوال بـ“عضالت“ 
متحركـة يف وجهـه تسـمح لـه 
بالتعبـري عـن السـعادة والحزن 
واملفاجـأة  والغضـب  والخـوف 

واالشمئزاز.
وعىل الرغم من أن الروبوت نيكوال 
عبـارة عـن رأس ووجـه فقط إال 

أن املطورين يأملـون يف أن يكون 
لـه مجموعـة من االسـتخدامات 
يف املسـتقبل القريـب، عـىل األقل 

عندما يحصل عىل جسد.
من جانبه، قال الباحث الرئييس يف 
املرشوع واتارو ساتو إن ”أجهزة 
أندرويد التي يمكنها التواصل مع 
البـرش عاطفيـاً سـتكون مفيدة 
يف مجموعة واسـعة مـن مواقف 
الحيـاة الواقعية، مثل رعاية كبار 
السـن، ويمكن أن تعـزز رفاهية 
اإلنسـان، ال سـيما أولئـك الذيـن 
يحتاجـون إىل عناية بدنية والذين 

يعيشون بمفردهم“.   

كشـفت رشكة ”آبـل“ األمريكيـة عن إعـادة طرحها لفيلمها السـينمائي 
”كودا“ يف دور عرض سينمائية مجانا  للجمهور، باعتباره أول أفالمها الذي 

يدخل يف سباق الرتشيحات للفوز بجائزة أوسكار. 
وسـيعرض فيلم ”كودا“ يف جميع املدن الرئيسية يف أمريكا ولندن، بدءا من 

الجمعة املقبل املوافق 25 فرباير/ شباط الجاري وحتى األحد 27 فرباير.
وتـدور أحداث فيلم ”كودا“ حول ”روبي“، وهي طالبة يف املدرسـة الثانوية 
والعضو الوحيد القادر عىل السـمع يف عائلة أفرادها من الصم يف غلوسـرت، 
ماساتشوستس.وسـتتضمن العروض السـينمائية الجديدة املجانية لفيلم 

”كودا“ تسميات توضيحية من أجل املشاهدين الصم وضعاف السمع.
ويلعـب بطولة فيلم ”كودا“ ممثلـون صم يف الحقيقة، ونال 3 ترشـيحات 
أوسـكار، منها ”أفضل فيلم“، وجائزة ”أفضل سيناريو مقتبس“، وأفضل 

ممثل مساعد لرتوي كوتسور، وهو أول رجل أصم يرشح ألوسكار.
ويقـام حفل توزيع جوائز أوسـكار الــ94، يف 27 مـارس/ آذار املقبل، يف 

مكانه املعتاد، مرسح دولبي يف والية كاليفورنيا األمريكية.
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الزوراء / دبي:
ملكة  ووصيفة  سوريا،  جمال  ملكة  نخلة،  سارة 
ملرشوع  مرة  ألول  دبي  تزور  العرب،  جمال 
سينمائي مقبل، بدأ حلمها الفني منذ طفولتها، 
فأثبتت يف عملها األول موهبتها ونالت اإلعجاب، 
فقد حصلت، بالصدفة، عىل اللقب، بعد إذ كانت 

اللجنة املنظمة ملسابقة «ملكة جمال العرب» 
التي أقيمت يف مرص تختار متبارية واحدة 

جمالها،  ملكة  هي  دولة،  كل  من 
لقب  فتاة عىل  فتنافست مع ١٠٠ 

وفازت  سوريا»  جمال  «ملكة 
به. 

: منذ صغري  تقول عن ذلك 
أو  مذيعة  بالعمل  أحلم 

أرستي  لكن  ممثلة، 
أن  عىل  ترص  كانت 
دراستي،  أستكمل 

ما  أفعل  ثم  ومن 
أريده، فكانت بدايتي يف 
الحقاً  ألنتقل  اإلذاعة، 
اليوم  وأنا  مرص،  إىل 
للتمثيل..  متفرغة 
مسابقة  بعد 
بارشت  الجمال، 
الدراسة يف ورشة 
املمثل،  إعداد 
املخرج  مع 
جالل  خالد 
شجعني  الذي 
وكان  كثرياً، 
يزور الورشة 
نهاية  يف 

أسبوع،  كل 
فنانني  مع 

نقدم  ومخرجني 
عروضاً  أمامهم 

فاختارني  متنوعة، 
فكري  محمد  املخرج 

يل،  فني  عمل  أول  لبطولة 
وهو فيلم «منطقة محظورة»، 

املعروف باسم «قرص البارون»، 
منذ  تصويره  من  انتهيت  وقد 

بالكامل  معداً  كان  فرتة.والفيلم 
القرص  هذا  صاحب  «البارون»  عن 
الذي بناه لحبيبته، يف سياق قصة 
توثيق  يتخللها  رومانسية  درامية 
لكن  املبهم،  القرص  هذا  لتاريخ 
الحال تبّدلت أثناء التصوير، ليصري 

الفيلم من نوع جديد تماماً، سيكون 
مفاجأة حقيقية. 
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قبَل الولوج يف قصِة مقايل البد أن أذكر شيئاً من تاريخ أول ملك حكَم العراق.
بغداد  يف  الُقشلة  بمبنى  بسيٍط  حفٍل  يف  العراق،  عىل  ملكاً  األول  فيصل  َج  توِّ
بتاريخ ٢٣ آب عام ١٩٢١، إيذاناً ببدِء العهد امللكي وتأسيس الدولة العراقية 
بوصفه  األمم  لُعصبة  وانضمامه  العراق،  استقالل  عىل  بالحصول  الحديثة، 

دولًة مستقلة، ليضيف دعامة قويًة ملا بدأ به لحظة التأسيس. 
العراق، ومنذ زمن بعيد، كان ذا أهمية ومحط أنظار جميع الدول األوروبية، ملا 
يمتلكه من ثروات، وخاصة بريطانيا التي قامت باحتالله عام ١٩١٧، وبدأت 
تأمني حاجتها ومتطلبات االحتالل من أموال العراقيني، وكانت تهدف الحتالٍل 

دائٍم من خالل ربط العراق باإلدارة الهندية.
لم يقف الشعب العراقي، املعارض لالحتالل الربيطاني واإلدارة االستعمارية، 
ثورة  وبعد  والطرق،  الوسائل  بشتى  املقاومة  إىل  عمَد  بل  االيدي،  مكتوَف 
وتأسيس  امللكي  الحكم  قيام  يف  تفكُر  بريطانيا  بدأت   ١٩٢٠ عام  العرشين 

الدولة العراقية الحديثة.
آنذاك  لم يكن أمام بريطانيا، أيضا، إال امللكية للعراق، وكانت الخيار الوحيد 
أمامها، ألن بريطانيا كانت ترتئي تأسيس نظام حكم ملكي، فوقَع االختيار 
عىل فيصل بن الحسني ليكون ملكاً عىل العراق يف مرحلٍة صعبٍة وحساسٍة، 

وكان عليه أن يوازن بني رغباِت االحتالل الربيطاني وبني رغبات العراقيني.
الشعب  وتعامَل   ،١٩٢١-١٩٣٣ للفرتة  عاماً   ١٢ نحو  حكمه  فرتُة  واستمرت 
العراقي مع امللك فيصل األول بالوِد والرتحاب، ألنه سليُل العائلة الهاشمية، 
الربيطاني،  االنتداب  للتخلص من  آماالً كبرية  العراقيون يعلقون عليه  وكان 
بمساندٍة  وحظي  ملكاً  تتويجه  يف  واسعة  احتفاالت  وجرت  به  رحبوا  لذلك 

شعبيٍة كبرية.
أقول.. بعد هذه املقدمة: لم يستغل امللك فيصل منصبه من أجل رغباته، ولم 

يأكل حق املواطن العراقي، وكان يحرتم استقاللية القضاء.
أقام  عندما  بنفسه،  وحَرض  القضاء،  أمام  االول  فيصل  امللك  امتثل  نعم.. 
املواطن «كاظم جلعوط»، صاحب معمل طابوق «جلعوط»، دعوى قضائية 
عىل امللك فيصل االول، خالصتها إنه جّهز امللك بكمية من الطابوق ومواد البناء 

بما يساوي (١٠٠) دينار، ولم يسددها امللك.
أمام  الحضور  اىل  املحكمة  مبلغ  طريق  عن  االول  فيصل  امللك  استدعاُء  تم 
االول، ونودي عليه  امللك فيصل  املحددين، وحرض  الوقت واملكان  القايض، يف 
باسمه الرصيح، فأجاب بكلمة «حارض»، أّيد امللك ادعاء املشتكي، لكنه طلب 

من الحاكم أن يقسط املبلغ عليه «عرشة دنانري» كل شهر.
األول  القسط  يدفع  أن  وأمر  املواطن «كاظم جلعوط»،  أخذ موافقة  القايض 

بداية كل شهر يف املحكمة نفسها.
نعم.. هكذا ُتدار الدولة ومؤسساتها، ويأخذ كل ذي حق حقه.. «الكل سواسية 

أمام القانون»، ولهم الحق يف التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة.
منظمة  مؤرش  بموجب  «فساداً»  العالم  دول  أكثر  بني  من  حالياً  والعراق 

الشفافية الدولية عىل مدى السنوات املاضية.
 ٢٠٠٣ عام  منذ  البالد  يف  الحاكمة»  «الطبقة  العراقيون  املواطنون  ويحّمل 
العراقي، وعدم استقرار  النفط  الدوالرات من عائدات بيع  بـ»هدر» مليارات 
والغالء  والبطالة،  الفقر  نسبة  وارتفاع  وأمنياً،  واقتصادياً  سياسياً  البلد 
الدوالر،  رصف  سعر  صعود  نتيجة  املعيشة،  وغالء  األسعار  وارتفاع  السائد، 

وهو ما بات يسيطُر عىل تفكري الفرد واألرسة.
تشرُي املادة ١١١ من الدستور العراقي إىل أن «النفط والغاز هو ملك كل الشعب 
العراقي يف كل األقاليم واملحافظات»، فيما تنص املادة ٣٠ منه عىل أن الدولة 
«تكفل للفرد ولألرسة، وبخاصة الطفل واملرأة، الضمان االجتماعي والصحي، 
واملقومات األساسية للعيش يف حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل املناسب، 

والسكن املالئم».
والكادحة  الفقرية  الطبقة  ذوي  من  السيما  حالياً،  العراقيني  املواطنني  لكن 
منهم، يحارصهم الغالء والعوز، نتيجة ارتفاع سعر رصف الدوالر، ويخشون 

من األمراض واألوبئة، والجوع املدقع يف بلدهم النفطي.
وأنشأ  للبالد،  دستوراً  فوضَع  الداخيل،  اإلصالح  منهاج  فيصل  امللك  انتهَج 
مجلساً لألمة، وأقام عالقات بني العراق وبريطانيا عىل أسس معاهدات ١٩٢٢، 
١٩٢٦ ـ ١٩٢٧، ١٩٣٠، وطّبق التجنيد اإلجباري عام ١٩٢٦، وأقام العديد من 
املرشوعات يف الرّي، الصناعة، املواصالت، الصحة، التعليم، الكهرباء، وغريها، 

وعمَل جاهداً عىل إصالح ذات البني بني العراق وجريانه.
تويف امللك فيصل األول يف ٨ أيلول ١٩٣٣ جرّاء أزمة قلبية أملت به عندما كان 
التي كانت ترشف عىل عالجه  موجوداً يف برن بسويرسا، وقيل إن للممرضة 
يداً بموته، حيث شيع بأنها قد سّمته بدس السم يف اإلبرة التي أوىص الطبيب 

عالجه بها.
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مواقع  ضجت  أن  بعد 

يف  االجتماعي  التواصل 

بخرب  األخرية  الفرتة 

املرصي  الفنان  دخول 

غيبوبة،  يف  حسني  تامر 

الجمهور  تامر  فاجأ 

الجديد،  لفيلمه  مشوقاً 

املمثلة  مع  فيه  يجتمع  والذي 

وهذا  الزاهد،  هنا  املرصي 

عرب  صور  مجموعة  نرش  عرب 

موقع  عىل  الخاص  حسابه 

التواصل االجتماعي.

قائالً:  املنشور  عىل  علق  تامر 

ناس  اغىل  عىل  الهنا  «مساء 

من  صور  دي  انا،  قلبي  عىل 

تصوير  يومني  اول 

لفيلمنا الجديد 

 ( بحبك   )

يف  طبعاً 

س  نا

هتقرا 

اسم 

لفيلم  بحِبك ا

طبعاً  دا  بحَبك  هتقراه  وناس 

درامة  يف  عشان  مقصود 

الوقت  طول  هنبحث  الفيلم 

بحِبك  كلمة  صدق  مدى  عن 

الرجل لألنثى و بحَبك من  من 

فعالً  احداث  يف  للرجل  األنثي 

محريه جداً .. الفيلم اكيد فيه 

رومانيس  إطار  يف  بس  ضحك 

بحت مش موجود بقاله كتري 

نجمة  بمشاركة  اترشفت 

الجميله  واملستقبل  اليوم 

اني  مبسوط  و  الزاهد  هنا 

بداية  يف  اكتشفها  من  اول 

حياتها ويف الفيلم دا بكتشفها 

جديد  بشكل  وبقدمها  تاني 

جداً  ومبسوط  وعليكم  عليها 

نجم  قلبي  حبيب  ملشاركة 

حمدي  الكبري  الكوميديا 

شاء  ان  هيعمل  اليل  املرغني 

الفيلم  يف  رهيب  شغل  الله 

لألسف  و  الجميله  كعادته 

علشان  مصورش  لسه 

اول  يف  بس  صوره  انزل 

ههريه  له  تصوير  يوم 

بعد  وانتظروا  صور 

نجمه  انضمام  ايام 

من  مميزه  جميله 

املستقبل  نجوم 

هيكون  اليل 

مستقبل  ليها 

شاء  ان  كبري 

الله..»

ر  لجمهو ا

بشكل  تفاعل 

كبري مع املنشور، 

حماسهم  عىل  مؤكدين 

تامر  يجمع  فيلم  ملشاهدة 

بهنا.
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