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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي، امـس االثنـني، بـدء التقديـم 
الثالثـاء. اليـوم  العليـا  الدراسـات  اىل 
وذكر بيـان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: 
ان ”إجـراءات التقديـم اإللكرتونـي اىل 
https://adm.rdd. العليـا  الدراسـات 
edu.iq تبدأ اليـوم الثالثاء املوافق األول 
مـن آذار عىل وفـق التوقيتـات املتعلقة 
بالعام الـدرايس 2023/2022 ويف ضوء 
الربامـج الدراسـية التـي تبلـغ ألفـني 
وخمسـة وتسـعني برنامجاً موزعاً بني 
شـهادات الدبلـوم العـايل واملاجسـتري 

والدكتوراه“.واضاف البيان ”اسـتجابة 
لتزامـن بعـض التوقيتـات واإلجراءات 
الالحقـة للتقديـم مـع شـهر رمضان 
التعليـم  وزارة  قـررت  فقـد  املبـارك، 
التنافـيس  االمتحـان  موعـد  تحديـث 
وتحديد موعـده ابتداًء من يـوم االثنني 
للتخصصـات   2022/5/16 املوافـق 
الطبية والهندسية ومروراً بيوم الثالثاء 
العلـوم  لتخصصـات   2022/5/17
الرصفـة والعلـوم الزراعيـة والبيطرية 
والعلوم اإلداريـة واالقتصادية، وختاماً 
بيوم األربعاء 2022/5/18 لتخصصات 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية“.

بغداد/ الزوراء:

بـارك نقيب الصحفيني العراقيـني، رئيس اتحاد 

الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمـي، للعراقيـني 

عـودة املباريـات الدوليـة اىل املالعـب العراقية.

وقـال الالمي يف تغريدة له عـىل ”تويرت“ تابعتها 

”الزوراء“: ”مبارك للعراقيني وجمهورنا الكريم 

موافقـة االتحـاد الدويل لكـرة القدم عـىل إقامِة 

ُمباراة ُمنتخبنا الوطني ونظريه اإلماراتي ضمن 

التصفياِت اآلسـيوية املُؤهلـة اىل نهائياِت كأس 

العالـم يف العـراق وعـودة املباريـاِت الدولّيـة اىل 

مالعبنا“.وأضاف: ” شكراً لكل الجهود التي بذلت 

لرفع الحيف عن العراق ومالعبه“. وكان االتحاد 

الـدويل لكرة القـدم (فيفا) قد قـرر رفع الحظر 

عن املالعب العراقية بعد الحمالت االعالمية التي 

اطلقـت يف مواقـع التواصل االجتماعـي إلعادة 

املباريات الدولية يف املالعب العراقية.

بغداد/ الزوراء:
قـدم الخبـري االقتصـادي، نبيل املرسـوي، 
امس االثنني، رشحا مفصال بشـأن االرضار 
التـي قـد يخلفها اخراج روسـيا مـن نظام 
”سويفت“ املايل عىل قطاع الطاقة يف العراق، 
أنـه سـتتأثر معظـم االسـتثمارات  مبينـا 
الـرشكات  وخاصـة  العـراق  يف  الروسـية 
العاملة يف حقـول الرتاخيص النفطية.وقال 
املرسـومي يف منشـور عىل صفحته بموقع 
التواصـل االجتماعـي ”فيسـبوك“ واطلعت 
عليه ”الـزوراء“: إن ”نظام سـويفت، وهو 
االسـم املختـرص لجمعية االتصـاالت املالية 

بني املصـارف يف العالـم، والـذي يربط أكثر 
مـن 11000 مؤسسـة مالية تعمـل يف أكثر 
مـن 200 بلـد، مـا يجعلها العمـود الفقري 
لنظام التحويالت املالية يف العالم. وهو أقوى 
األسـلحة املالية التي يمكن أن ُتعاقب به اية 
دولـة، إذ سـيقطع البالد عن جـزء كبري من 
النظام املايل العاملي. تعد روسيا ثاني أكرب بلد 
ضمن «سويفت» من حيث عدد املستخدمني 
بعد الواليات املتحدة ويصل حجم التعامالت 
املالية املرتبطة بروسـيا عرب «سـويفت» إىل 

مئات مليارات الدوالرات سنوياً“.

الخرطوم /أ ف ب: 
تظاهـر آالف السـودانيني املناهضـني 
لالنقالب الذي نّفـذه قائد الجيش عبد 
الفتاح الربهان العام املايض يف شوارع 
العاصمة واملدن املجاورة، فيما حاولت 
الرشطـة تفريقهم، بحسـب مـا افاد 
صحافيو وكالة فرانس برس وشـهود 
عيان، بينما حـاول بعض املتظاهرين 

االقـرتاب مـن القرص الرئايس وسـط 
العاصمـة، أطلقت قـوات األمن قنابل 
الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية 
الجبار املحتجني عـىل الرتاجع.وكانت 
السـكنية  باألحيـاء  املقاومـة  لجـان 
هـي مـن دعـت إىل تظاهـرات،  امس 
االثنـني، مـن أجـل اسـتعادة الحكـم 
املدني ومحاسـبة املسؤولني عن مقتل 

املتظاهرين.وامتدت احتجاجات االثنني 
إىل خارج العاصمة.ويف مدينة ود مدني 
عاصمة والية الجزيرة والتي تبعد 186 
كلم جنـوب الخرطـوم، قال الشـاهد 
عادل أحمد لفرانس برس عرب الهاتف 
”يتظاهـر اآلن حـواىل 4000 متجهني 
نحو مقـر الحكومة، حاملـني األعالم 
السودانية وصور الشـهداء ويهتفون 

السلطة شعب والعسكر إىل الثكنات“.
وقالت أمل حسني من والية القضارف 
رشق البـالد ”خـرج ألفـا شـخص يف 
وسـط املدينة اسـتجابة لدعوة لجان 
املدني“. بالحكـم  للمطالبة  املقاومـة 
وأفاد صحفي فرانس برس بأن قنابل 
الغاز املسـيل للدمـوع التـي أطلقتها 
الرشطة، خرجت منهـا غازات ألوانها 

حمراء وصفراء وخرضاء تؤثر بشـدة 
عىل العيون والتنفس.وقالت املتظاهرة 
تقـوى محمـد لفرانـس بـرس ”هـذا 
الغاز يجعلك تشـعر بضيق يف التنفس 
وألم يف الحلـق لكنه لن يوقفنا“.واورد 
املتظاهر أنور بشري ”نحن شعب لدينا 
قضية مسـتعدون للموت دونها مهما 

كان لون الغاز“.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد املستشار االقتصادي، همام الشماع، 
ان انهاء ملف تعويضات الكويت سيحسن 
اوضاع العراق املاليـة واملرصفية، ويربط 
الجهاز املرصيف باألنظمـة العاملية، وفيما 
اشـار اىل ان االمـوال العراقيـة املجمـدة 
يف البنـوك العامليـة تقـدر بمئـات ماليني 
الـدوالرات وليسـت بالضخمة، حدد خبري 

قانونـي اآلثـار القانونيـة واالقتصاديـة 
مـن  العـراق  خـروج  عـىل  والسياسـية 
طائلـة الفصل السـابع.وقال املستشـار 
االقتصادي، همام الشـماع، لـ“الزوراء“: 
ان العـراق لـم يخـرج بشـكل كامـل من 
الفصل السابع، حيث مازال مجلس االمن 
يترصف ويصدر البيانات بموجب الفصل 
السـابع، وحتى البيان االخـري الذي صدر 

بإنهـاء عمل لجنـة التعويضـات بإيقاف 
املطالبـات كان بموجب الفصل السـابع، 
الن العـراق مـا زال امـام مسـألتني لـم 
تحسـمان بعد تحت طائلة البند السـابع، 
وهمـا ممتلـكات القرص االمـريي فضال 
عن املغيبـني الكويتيني.واضاف: ان انهاء 
التعويضات يجعل العراق يترصف بأمواله 
بشـكل جيد الن القـرار سـيمكن الجهاز 

املـرصيف العراقي مـن االندمـاج بالنظام 
املصـارف  ان  بمعنـى  العاملـي،  املـرصيف 
العراقيـة سـوف تتعامـل مـع املصـارف 
االخرى ليـس كزبائن كما هو الحال اآلن، 
وانما كمصارف تفتح حسابات متقابلة، 
وبالتـايل ليسـت هنالك مطالبـات جديدة 
ُيخـىش ان تصـادر امـوال العـراق نتيجة 
التجـارة الخارجيـة. مؤكـدا: ان القـرار 

سيحسن اوضاع العراق املالية واملرصفية.
وبشأن االموال العراقية املجمدة يف البنوك 
العاملية، قال الشـماع: انـه ال توجد اموال 
عراقيـة ضخمة جدا مجمدة، وانما مبالغ 
تقـدر بمئـات املاليني الـدوالرات مدفوعة 
السـتريادات معينة، وتـم تجميدها خالل 
صدور القرار، فهي ليست امواال ضخمة.
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  الرصافة،  جنايات  محكمة  قررت 
تأجيل موعد محاكمة املتهم بقتل هشام الهاشمي 
إىل منتصف ايار املقبل.وذكر مصدر قضائي لوكالة 
الرصافة  جنايات  «محكمة  أن  الرسمية:  االنباء 
هشام  بقتل  املتهم  محاكمة  موعد  تأجيل  قررت 
ايار املقبل».يشار  الهاشمي اىل يوم ١٦ من شهر 
اىل ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
أعلن يف تموز املايض، القبض عىل قتلة الهاشمي، 
محاكمة  تأجيل  األعىل  القضاء  مجلس  قرر  فيما 

القاتل إىل شباط الحايل.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
صوّت مجلس النـواب، امس االثنني، عىل 
٢٥ لجنـة نيابيـة دائمـة، وعـىل قرارين 
ورشكـة  التظاهـرات  مفقـودي  بشـأن 
النفـط الوطنية، وفيما اكـد وزير املالية، 
عيل عالوي، خالل اسـتضافته يف الربملان، 
انه ليس باالمكان اآلن تغيري سـعر رصف 
الدوالر، عازيا اسباب ارتفاع اسعار املواد 
الغذائيـة اىل ارتفاعهـا عامليـا، اشـار اىل 
ان ٦٠ باملئـة مـن املنافـذ الحدوديـة غري 
مسـيطر عليها.وذكرت الدائرة االعالمية 
ملجلس النـواب يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 

ان مجلـس النواب اسـتضاف يف جلسـته 
الثانية مـن الدورة االنتخابية الخامسـة 
للسـنة الترشيعية األوىل مـن فصله األول 
بحضور ٢٨٨ نائبا، ملناقشـة سعر رصف 
الـدوالر وتداعياتـه عىل السـوق املحلية.
واضافـت انـه يف مسـتهل الجلسـة، أدى 
محمد كريم عبد الحسـني عـن محافظة 
صـالح الديـن وعـالء صبـاح مرعي عن 
محافظة البرصة ووصفي عايص حسني 
عـن محافظة كركوك اليمني الدسـتورية 

لشغل عضوية مجلس النواب.
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بغداد/ الزوراء:
يف  االثنني،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  استقرت 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم كردستان.وقال مصدر 
إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٦٤٠٠ دينار 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح األحد.
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف  أن اسعار  إىل  وأشار 
البيع ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما  بغداد، حيث بلغ سعر 
اربيل  يف  امريكي.أما  دوالر   ١٠٠ لكل  عراقي  دينار   ١٤٦٠٠٠ الرشاء  أسعار  بلغت 
بلغ  البيع، حيث  يف  انخفاضا  الدوالر  اسعار  فقد شهدت  كردستان،  اقليم  عاصمة 
 ١٤٦٠٠٠ الرشاء  سعر  وبلغ  امريكي،  دوالر   ١٠٠ لكل  ديناراً   ١٤٦٣٥٠ البيع  سعر 

دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
واصلت أسـعار النفط ارتفاعها بنسب 
اسـتمرار  مـع  بالتزامـن  متفاوتـة، 
يف  الروسـية  العسـكرية  العمليـات 
أوكرانيا.وارتفع سعر برميل خام غرب 
تكساس الوسـيط أكثر من %6  امس 
االثنـني وبرنـت أكثـر مـن %5 يف ظل 

تزايد قلق األسـواق حيال أزمة الطاقة 
إثر فرض عقوبـات غربية جديدة عىل 
موسـكو بسـبب عمليتها يف أوكرانيا. 
وارتفعـت عقـود خام غرب تكسـاس 
دوالرا،   97.33 إىل   6,27% الوسـيط 
بينما ارتفعت عقود خام برنت 5,24% 
إىل 103.06 دوالرات للربميـل الواحـد.

واالتحـاد  املتحـدة  الواليـات  وقالـت 
األوروبـي إنهمـا سيسـتبعدان بعض 
البنوك الروسـية من نظام ”سويفت“ 
املرصيف.وحذرت دول مجموعة السبع، 
كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان 
وبريطانيا والواليـات املتحدة، من أنها 
سـتتخذ ”إجراءات أخـرى“ تضاف إىل 

العقوبـات التـي أعلنت سـابقا، إذا لم 
توقـف روسـيا عملياتها العسـكرية.
كل  األوروبـي  االتحـاد  حظـر  كذلـك 
التعامالت مـع البنك املركـزي الرويس 
مـا أدى إىل انخفـاض الروبـل بنسـبة 
الدوليـة   التبـادالت  يف  تقريبـا   30%
امـس االثنـني وفق مـا أفـادت وكالة 

”بلومربغ“.وأشار آندي ليبو من رشكة 
”ليبو أويل أسوشـييتس“ يف هيوستن 
إىل أن ”سـحب بعض البنوك الروسـية 
من سـويفت قد يـؤدي إىل اضطراب يف 
إمدادات النفط ألن املشـرتين والبائعني 
يحاولـون معرفة كيفيـة التعامل مع 

القواعد الجديدة“.

موسكو/ بيالروسيا/ متابعة الزوراء:
بـدأت أول مفاوضات بني روسـيا وأوكرانيا منذ 
اندالع الحرب األسـبوع املـايض، وطالبت كييف 
«بوقف فـوري إلطالق النار» فيمـا تجاوز عدد 
الالجئـني الفاريـن من النـزاع ٥٠٠ ألـف، فيما 
اجرى الرئيـس الفرنيس ماكرون، امس االثنني، 
اتصـاال هاتفيـا إىل نظـريه الـرويس فالديمـري 
بوتـني لنحو سـاعة ونصف سـاعة، طالبا منه 
وقـف الرضبات التي تسـتهدف املدنيني وتأمني 
الطـرق يف أوكرانيا.وجـرت املفاوضـات امـس 
اإلثنني يف أحد مقار الرئيس البيالرويس ألكسندر 
لوكاشـنكو عىل الحدود األوكرانية-البيالروسية 

يف منطقـة غوميـل قـرب محطـة تشـرينوبيل 
النووية.وطالبـت كييف «بوقـف فوري إلطالق 
النـار» فيمـا تجـاوز عـدد الالجئـني الفاريـن 
من النـزاع ٥٠٠ ألـف. وقال الرئيـس األوكراني 
فولوديمـري زيلينسـكي «ال أؤمـن يف الحقيقـة 
بنتيجة هـذا االجتمـاع. ومع ذلـك، فليجربوا».
وترأس مستشار الكرملني فالديمري ميدينسكي 
الوفد الرويس فيما تـرأس الوفد األوكراني وزير 
الدفاع أوليكيس ريزنيكوف الذي حرض بلباسـه 
الرئيـس  تحـدث  ذلـك  غضـون  العسـكري.يف 
الفرنيس إيمانويل ماكرون امس اإلثنني هاتفيا 
إىل نظريه الرويس فالديمري بوتني لنحو سـاعة 

ونصف سـاعة، طالبا منه وقف الرضبات التي 
تسـتهدف املدنيـني وتأمني الطـرق يف أوكرانيا، 
وقد «أكد بوتني أنه عازم عىل ذلك»، بحسـب ما 
أعلن اإلليزيه. وأعلنت األمم املتحدة أن أكثر من 
نصف مليون شـخص فروا من أوكرانيا منذ بدأ 
الغزو الرويس قبل خمسـة أيـام، هرب أكثر من 
نصفهم إىل بولندا.و أرسـلت  فرنسا ٣٣ طنا من 
املسـاعدات اإلنسـانية لألوكرانيني. من جانبها 
قالت مفوضـة األمم املتحدة السـامية لحقوق 
اإلنسـان ميشيل باشـليه إن ما ال يقل عن ١٠٢ 
مدنيـا لقـوا حتفهـم وأصيـب ٣٠٤ آخـرون يف 
أوكرانيا منذ أن شـنت روسيا غزوها لكن هناك 

مخاوف أن يكون الرقم الحقيقي «أعىل بكثري».
وأكـد الجيش الـرويس امس االثنـني أن بإمكان 
املدنيني مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا «بحرية» 
متهمـا يف الوقـت ذاتـه السـلطات األوكرانيـة 
باستخدامهم كدروع برشية.كما توافد أكثر من 
نصـف مليون الجـئ أوكراني فاريـن من الغزو 
الرويس لبالدهم، إىل دول مجاورة منذ الخميس، 
وفق آخر إحصاء صادر عن األمم املتحدة. وقال 
املفوض السامي لالجئني يف األمم املتحدة فيليبو 
غراندي يف تغريـدة «فر أكثر من ٥٠٠ ألف الجئ 

حتى اآلن من أوكرانيا إىل دول مجاورة».
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الزوراء/مصطفى فليح:
دعا مستشـار الحكومة املايل، مظهر محمد صالح، اىل 
تطبيق سياسـات بديلة وساندة للتخفيف من تداعيات 
سـعر الرصف، فيمـا شـدد عـىل رضورة الرتكيز عىل 
تخفيض الرضائب ودعم الفقراء.وقال صالح يف حديث 
لــ ”الزوراء“: انه ”يف تقديـري هناك اجراءات مخففة 
بديلـة عـن سـعر الـرصف يطلـق عليهـا يف االقتصاد 
(بروكـيس)، وتنعكـس هـذه عـىل السـلع والخدمات 
املسـتوردة، واولها الرضائب الكمركية، وهذه يجب ان 

تعدل لصالح السـلع التي تمس حياة الناس االساسية 
كاملـواد الغذائية والصحية والطبيـة لالرتفاع الكبري يف 
اسـعار االدوية ومسـتلزمات االنتاج الوطني“. مؤكدا 
ان ”هذه بحد ذاتها افضل ألنها ستشجع االنتاج وتزيد 
الدخـل الحقيقي وهـذا االمر يحتـاج اىل وقفة قوية“.  
واضاف ”االمر الثاني لدينا طبقات فقرية مسجلة عىل 
الرعايـة االجتماعية بما يقارب املليون والنصف، وهي 

مكونة من عوائل اوضاعها صعبة.

بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالح، 
بسـحب مرسـومني أحدهما يخـص نجل 
محافـظ النجـف السـابق املتهـم بقضايا 
العـدل  وزارتـي  دعـا  فيمـا  املخـدرات، 
والداخليـة إللقـاء القبـض عـىل املُدانـني.

الجمهوريـة  بيـان ملكتـب رئيـس  وذكـر 
تلقته ”الزوراء“: أن ”صالح وجه بسـحب 
املرسـومني الجمهوريـني املرقمني (1، 2)، 

وذلـك خـالل اجتمـاع عاجـل مـع اللجنة 
التحقيقية املُشـكلة يف رئاسـة الجمهورية 
حولهما“.ووجـه رئيـس الجمهورية وفقاً 
القضائيـة  الجهـات  اىل  باإليعـاز  للبيـان 
باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة بعـد سـحب 
املرسومني الجمهوريني، ومخاطبة وزارتي 
العدل والداخلية إللقاء القبض عىل املُدانني 

وايداعهم يف املؤسسات اإلصالحية.
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وجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، بسحب مرسومني 
املتهم  السابق  النجف  محافظ  نجل  يخص  أحدهما 
والداخلية  العدل  وزارتي  دعا  فيما  املخدرات،  بقضايا 

إللقاء القبض عىل املُدانني.
وذكر بيان ملكتب رئيس الجمهورية تلقته ”الزوراء“: أن 
املرقمني  الجمهوريني  املرسومني  بسحب  وجه  ”صالح 
(1، 2)، وذلك خالل اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية 

املُشكلة يف رئاسة الجمهورية حولهما“.
اىل  باإليعاز  للبيان،  وفقاً  الجمهورية،  رئيس  ووجه 
بعد  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  القضائية  الجهات 
وزارتي  ومخاطبة  الجمهوريني،  املرسومني  سحب 
العدل والداخلية إللقاء القبض عىل املُدانني وايداعهم يف 
التحقيقية  اللجنة  كذلك  ووجه  اإلصالحية،  املؤسسات 
وعرض  ممكن  وقت  بأرسع  عملها  بإنجاز  املُشكلة 
التحقيق ملعرفة املقرصين ومحاسبتهم وضمان  نتائج 

عدم تكرارها مستقبالً.
يف  يتهاون  لن  أنه  عىل  الجمهورية  رئيس  وشدد 
مجابهة التحدي الخطري بالرتويج للمخدرات وتجارتها 

قد  ما  تصويب  يف  مطلقاً  يرتدد  ولن  فيها،  واملحكومني 
أو  شطط  من  الرئاسية  األوامر  أو  املراسيم  يشوب 
املجتمع  أمن  يف  ستصب  إنها  طاملا  قانونية  مخالفات 

واستقراره.
إحالة   2022 لعام   1 رقم  الجمهوري  املرسوم  وتضمن 
اعضاء مجلس النواب للدورة االنتخابية الرابعة للتقاعد 
األوىل  الجلسة  لعقد  املنتخب  النواب  مجلس  ودعوة 

للدورة الخامسة.
صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  شدد  اخر،  سياق  ويف 
امس االثنني، عىل رضورة االلتزام بالتوقيتات الدستورية 

يف تشكيل الحكومة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل 
فيوال  االنتخابات  ملراقبة  األوروبي  االتحاد  بعثة  رئيسة 

فون كرامون بمناسبة انتهاء عمل البعثة“. 
وأّكد صالح وفقا للبيان عىل ”رضورة تلبية االستحقاقات 
الدستورية  بالتوقيتات  وااللتزام  والتكاتف  الوطنية 
البلد  مصالح  تحمي  فاعلة  ُمقتدرة  حكومة  تشكيل  يف 
وُتحقق  للعراقيني  وخادمة  حامية  السيادة،  وُتعزز 

اإلصالحات الرضورية لعراق مستقر ومزدهر“.
التقرير  كرامون  فون  فيوال  استعرضت  جانبها،  من 
رصد  عن  األوروبي  االتحاد  بعثة  أعدته  الذي  النهائي 
يف  العراقية  السلطات  ”بجهود  مشيدة  االنتخابات، 
إنجاح االنتخابات، مؤكدة ”التزام االتحاد بمواصلة دعم 

العراق“.
السبت  الجمهورية،  رئاسة  أصدرت  سابق،  وقت  ويف 
الخاص عىل املحكوم ”جواد  العفو  بشأن  بياناً  املايض، 

لؤي جواد“ والذي حمل مرسوماً برقم 2.
التواصل  ”مواقع  أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
 (2) املرقم  الجمهوري  املرسوم  تناقلت  االجتماعي 
الصادر يف 10/ 1/ 2022 والقايض بالعفو عن املحكوم 
أن  اىل  ُنشري  وللتوضيح  لؤي جواد)،  املدان (جواد  عليه 
الواردة  التوصية  عىل  بناء  صدر  الجمهوري  املرسوم 
العامة  االمانة  كتاب  بموجب  الجمهورية  رئاسة  اىل 
ملجلس الوزراء املرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) يف 
5 / 1/ 2022 حيث ُتصدر رئاسة الجمهورية مراسيم 
العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا 

إلحكام املادة (73 / اوال) من الدستور“.

الزوراء/مصطفى فليح:
دعا مستشار الحكومة املايل، مظهر محمد 
بديلة وساندة  اىل تطبيق سياسات  صالح، 
للتخفيف من تداعيات سعر الرصف، فيما 
تخفيض  عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  شدد 
يف  صالح  الفقراء.وقال  ودعم  الرضائب 
حديث لـ ”الزوراء“: انه ”يف تقديري هناك 
الرصف  سعر  عن  بديلة  مخففة  اجراءات 
(بروكيس)،  االقتصاد  يف  عليها  يطلق 
والخدمات  السلع  عىل  هذه  وتنعكس 
الكمركية،  الرضائب  واولها  املستوردة، 
التي  السلع  لصالح  تعدل  ان  يجب  وهذه 
تمس حياة الناس االساسية كاملواد الغذائية 
والصحية والطبية لالرتفاع الكبري يف اسعار 
الوطني“.  االنتاج  ومستلزمات  االدوية 
ألنها  افضل  ذاتها  بحد  ”هذه  ان  مؤكدا 

الحقيقي  الدخل  وتزيد  االنتاج  ستشجع 
وهذا االمر يحتاج اىل وقفة قوية“.  واضاف 
لدينا طبقات فقرية مسجلة  الثاني  ”االمر 
عىل الرعاية االجتماعية بما يقارب املليون 
والنصف، وهي مكونة من عوائل اوضاعها 
وااللتفات  انتشالها  يجب  وهذه  صعبة، 
االجتماعية  الرعاية  خالل  من  اليها 
من  املستحقني  شمول  قاعدة  وتوسعة 
املستشار  وتابع  للرعاية“.   املتقدمني 
من  جزء  تخصيص  الثالثة  ”النقطة 
الزيادة الحاصلة يف ايرادات النفط للفقراء 
النسبية يف  الزيادة  النهم االحق عن طريق 
رواتب الرعاية“.وبنّي ان ”هناك الكثري من 
منها  العراق،  يف  للفقر  للتصدي  املشاريع 
تحسني البطاقة التموينية للفقراء فقط“، 
غري  بالبطاقة  مشمولني  ”وجود  اىل  الفتا 

”رفع  رضورة  عىل  مستحقني“.وشدد 
يف  الكبري  لالرتفاع  االدوية  عن  الرضائب 
مشكلة  فيه  بلد  ”نحن  مبينا  اسعارها“، 
املرىض  اعطاء  الرضوري  ومن  صحية، 
ادوية  وهناك  مجانية،  بصورة  االدوية 
دعمها  الحكومة  عىل  الواجب  اساسية 
وادوية  املزمنة  واالدوية  الرسطان  كأدوية 
االطفال، وعىل االقل وضع قائمة تشمل 25 
اىل ”رضورة  دواًء اساسيا مدعوما“. ودعا 
البطالة،  من  والتقليل  العاطلني  تشغيل 
امليرس“.   االقراض  التنمية من خالل  ودعم 
ولفت اىل انه“ يف 2006 تم رفع سعر الرصف 
بنسبة %23، واستمرت هذه املرحلة ألكثر 
بذلك،  تشعر  لم  والناس  سنوات  ثالث  من 
وبهدوء  الرصف،  تعديل  جرى  وبالتدريج 

ومن دون صدمة واهتزازات“. 
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يـرس (وزارة النفط / رشكة نفط الوسـط (ِرشكة عامة) / بغداد / خلـف محطة القدس الكهربائية) 
بدعوة مقدمـي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية باملناقصة املحلية 
العامـة املرقمة (ن و ع /ع / 25/2022) وكلفتها التخمينية تبلغ (379,920,000) ثالثمائة وتسـعة 
وسـبعون مليون وتسعمائة وعرشون الف دينار عراقي الخاصة (بمناقصة تأجري سيارات بعدد (19) 
لنقـل منتسـبي الرشكة يف حقول ديـاىل / محافظة دياىل) وفق وثائق املناقصة وجداول املسـارات عىل 
حساب املوازنة التشغيلية، فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائق املناقصة املحملة 
عىل موقع رشكتنا االلكرتوني (www.mdoc.oil.gov.iq)  ورشاء وثائقها يف مقر الرشكة / قسم العقود 
/ بغداد – الراشـدية – بوب الشـام – خلف محطة القدس الكهربائية خالل اوقات الدوام الرسـمي من 
السـاعة (9:00 صباحـا اىل 1:00 ظهـراً ) هـم او وكالئهم املخولون عـن طريق دوائر كاتـب العدل او 
املخولـون بكتاب صادر عن صاحـب الرشكة لقاء مبلغ قـدره (300,000) ثالثمائة الف دينار عراقي، 
وان هـذا املبلـغ غري قابـل للرد إال اذا الغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوسـط وتـودع العطاءات يف 
صندوق العطاءات رقم (2) الكائن يف مقر الرشكة / االسـتعالمات الوسطية وسيتم عقد املؤتمر الفني 
لإلجابة عن استفسـاراتكم يف السـاعة العارشة من صباح يوم الخميس 2022/3/10 يف (مقر رشكة 
نفط الوسـط /هيئة العمليات ) علما ان اخر موعد الستالم العطاءات الفنية والتجارية (تاريخ الغلق) 
السـاعة الثانيـة عرش بتوقيت بغداد من يـوم الثالثاء املوافق 2022/3/22 وال يسـمح بتقديم العطاء 
الكرتونيـا كما موضحـة بالتعليمات ملقدمي العطاءات ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش 

واإلعالن ويلتزم بإكمال اجراءات التعاقد خالل (14) يوم عمل من تاريخ التبليغ باإلحالة .
وفق املتطلبات ادناه :

1 - متطلبات التأهيل املطلوبة / الوثائق املطلوبة عند تقديم العطاءات توضع بظرف الوثائق املطلوبة 
:

- نسـخة ملونة واضحة من شـهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسـجل الرشكات لعام 2022 
وعقد تأسـيس الرشكة وبيان التأسيس والنظام الداخيل للرشكة والوضع القانون لها، موقع التسجيل 
وكافـة محـارص التعديل الخاصة بالرشكة مع كتب تأييد انجازها من دائرة مسـجل الرشكات وموقع 
عملها الرئييس (بالنسبة للرشكات)، وكتاب تخويل للشخص املخول بتوقيع او وكالة صادرة عن كاتب 

العدل.
- هوية غرفة تجارة بغداد او اي محافظة اخرى نافذة لعام 2022 للرشكات واملكاتب املتقدمة.

- اجازة او هوية ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب او الرشكات املختصة بموضوع املناقصة.
- وصل رشاء املناقصة االصيل.

- تأمينـات اوليـة غري مرشوطة (خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة) مـن مرصف معتمد لدى 
البنك املركزي العراقي وتفضل رشكة نفط الوسط ان يكون يف محافظة بغداد عىل ان يكون مثبت داخل 
املنصـة االلكرتونية للبنـك املركزي العراقي وان يكون حرصاً عن طريق السـند االلكرتوني املسـتخرج 
من املنصة االلكرتونية الخاصة بالبنك املركزي العراقي ويقدم من قبل مقدم العطاء او اي مسـاهم يف 
الرشكـة لصالح رشكة نفط الوسـط / رشكة عامة وبمبلغ قـدره (11,397,000) احدى عرش مليون 
وثالثمائة وسبعة وتسعون الف دينار عراقي وبظرف مغلق منفصل وان يكون واضحا من حيث املبلغ 
(رقمـا وكتابًة) ويكون نافذا يغطي مدة العطاء والغرض منـه قابل للتمديد وتصادر هذه التأمينات يف 
حـال عدم توقيع العقـد بعد 14 يوم عمل من تاريخ التبليغ باإلحالة وبعد انذاره رسـميا بتوقيع العقد 
خـالل 15 يوم من دون عذر مـرشوع قانونا دون الحاجة اىل حكم قضائي او عند سـحب العطاء اثناء 
فـرتة نفاذيتـه وبعد غلق املناقصة او عند رفـض مقدم العطاء تصحيح االخطاء الحسـابية يف عطاءه 
او عدم اسـتكماله للبيانـات املطلوبة من مقدم العطاء اثناء التحليل او تقديـم وثائق و بيانات مزورة 

استنادا اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويهمل اي عطاء ال يحتوي عىل التأمينات االولية.
- املستمسـكات الخاصة باملدير املفوض ( جنسـية / شـهادة جنسـية او البطاقـة الوطنية / بطاقة 

السكن / بطاقة تموينية ).
- كتـاب يتضمـن عدم املمانعة من االشـرتاك باملناقصات صادر عن الهيئة العامـة للرضائب نافذ عام 

2022 يتضمن الرقم الرضيبي ملقدم العطاء معنون اىل رشكة نفط الوسط.
- الهوية الرضيبية ملقدم العطاء صادر عن الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2022 .

- تقديم عمل مماثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع شهادات االستالم النهائية عدد (1) عىل االقل 
قبل موعد تقديم العطاء خالل الـ(عرشة سـنوات) االخرية وبمبلغ (113,976,000) مائة وثالثة عرش 

مليون وتسعمائة وستة وسبعون الف دينار عراقي.
الوثائق القياسـية الخاصة باملناقصة واملسـلمة ضمن وثائق املناقصة اىل مقدم العطاء املثبت   -
عليها ختم قسـم العقود ومصدقة بختم وتوقيع مقدم العطاء ورقيا وعىل قرص (CD) ويهمل العطاء 

.(CD)الذي ال يتضمن تلك الوثائق مع ملئ القسم الثالث بشكل كامل ورقي مصدق و
- تقديم كفاءة مالية (سيولة مالية) املتوفرة لدى مقدم العطاء ومن مرصف معتمد لعام 2022 وبمبلغ 
ال يقـل عن (56,988,000) سـتة وخمسـون مليون وتسـعمائة وثمانية وثمانون الـف دينار عراقي 

والوثائق االخرى الخاصة بالرشكة.
- تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري ملقدم العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي الرصيح 

من قبل مقدم العطاء.
- تقديم عقد ايجار الرشكة او املكتب او سـند ملكية باسـم صاحب الرشكـة او املكتب يتضمن عنوان 
رصيـح ملقدم العطاء، عىل ان يتم اشـعار جهـة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سـبعة ايام 

وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.

- مدة تنفيذ العقد باأليام املطلوبة يف رشوط املناقصة.
- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب.

- تقديـم كتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام 2022 يؤيد شـمول العاملني 
لديهم بالضمان االجتماعي حسـب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسـنة 2015 معنون اىل رشكة نفط 

الوسط حرصاً او غري معنون اىل دائرة اخرى.
- تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعطاء (مدينة / شـارع / عمارة / عنوان الكرتوني) عىل ان 
يتم اشـعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سـبعة ايام وبخالفه يتحمل كافة التبعات 

القانونية.
- يف حال عدم اسـتجابة مقدمي العطاءات اىل مراسـالتنا وعدم االجابة عىل االيميالت الخاصة برشكتنا 
فأنـه يتم اتخاذ االجـراءات الالزمة بحقهم ومنها اسـتبعادهم من املنافسـة اثنـاء التحليل ومصادرة 

التأمينات االولية اسـتناداً للفقرة (سادسـاً) من الضابط رقم 3 .
- تدويـن اسـعار فقرات جـدول املسـارات يف العطاء ومبلغـه االجمايل باملداد وبشـكل مطبـوع رقما 

وكتابًة.
- تحمل املناقص الفائز كافة الرضائب والرسوم املنصوص عليها بموجب القوانني العراقية النافذة.

- ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد.
- تقديم رسالة العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية.

مع مالحظة التايل:
1 - يكون تقديم العطاء بأربع ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسـم كل واحدة منها 

وتوضع يف ظرف كبري يثبت عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة وعنوانها وختمها وحسب التايل:
أ - ظرف يحتوي عىل الوثائق القياسـية املصدقة واملختومة بضمنها العرض الفني املثبت ضمن القسم 

الخاص بالوثائق (القسم الثالث).
ب - ظرف يحتوي عىل مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه (ظرف التأمينات االولية).

ت - ظرف يحتوي عىل املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه (ظرف الوثائق).
ث - ظرف يحتوي عىل العرض الفني والتجاري بشكل مستقل عن الوثيقة القياسية ملقدم العطاء.

2 - يتـم فتح العطاءات يف اليـوم التايل لتاريخ الغلق يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/23 فعىل الراغبني 
من مقدمي العطاءات او ممثليهم يف اليوم املحدد اعاله للفتح.

3 - يكون العرض التجاري نافذ ملدة (120) يوم من تاريخ الغلق املشار إليه اعاله ويكون قابل للتمديد 
عند طلب صاحب العمل ذلك.

4 - الرشكـة غـري ملزمـة بقبـول أوطـأ العطـاءات.
5 - إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

6 - ملئ وتصديق رسـالة تقديم العطاء املرفقة بالقسـم الخاص بمقدمي العطاءات مع ملئ القسـم 
الثالث بشكل كامل مصدقة و (CD) مع ختم كافة اوراق الوثيقة القياسية.

7 - عىل مقدمي العطاءات قبل تقديم العطاء مراجعة الهيئة املالية يف رشكتنا لغرض اعالمهم باملصارف 
املعتمدة.

8 - يحق لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باإلحالة دون تعويض مقدمي العطاءات 
ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

9 -   ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها.
10 - تزويدنـا بالربيد االلكرتونـي الخاص بمقدم العطاء ليتم اعتماده يف كافة املراسـالت واملخاطبات 

وإرسال كتاب التبليغ باإلحالة ويعترب تاريخ وصول املخاطبة هو بدء رسيان املدد القانونية.
11 - يتـم اعـالن نتائج املناقصة عـىل املواقع االلكرتونية الخاصـة برشكتنا ووزارة النفط وإرسـالها 
بكتب اىل الربيد االلكرتوني ملقدمي العطاءات، ويعترب تاريخ النرش واإلرسال االلكرتوني تبليغا تحريريا 
ورسـميا اسـتنادا للفقرة 15 مـن الضوابط رقم 3 امللحقـة بتعليمات تنفيذ العقـود الحكومية لغرض 

رسيان املدد القانونية الخاصة باالعرتاض والخاصة بتوقيع العقد.
2 - يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (وزارة النفط / رشكة نفط الوسـط رشكة عامة / بغداد / 
خلف محطة القدس الكهربائية / االستعالمات الوسطية / صندوق رقم 2 ) علماً ان اخر موعد الستالم 
العطاءات يوم الثالثاء املوافق 2022/3/22 .. العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضوركـم إذا رغبتـم يف الحضور بالعنـوان اآلتي (وزارة النفط / رشكة نفط الوسـط رشكة عامة / 
بغداد / خلف محطة القدس الكهربائية / االسـتعالمات الوسـطية) السـاعة التاسعة صباحا من يوم 

االربعاء املوافق 2022/3/23.
3 -  الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة :

أ - تقديم شهادة تأسيس الرشكة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الرشكات.
ب - اجازة ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب.

ت - هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام 2022 للرشكات واملكاتب.
ث - املستمسـكات الخاصة باملدير املفوض ( جنسـية / شهادة جنسـية او البطاقة الوطنية / بطاقة 

سكن / بطاقة تموينية ).
ج - عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء اوراق املناقصة وتقديم العروض.

 قدوري عبد سليم 
معاون املدير العام 
عـ. املدير العام
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بغداد/ مصطفى العتابي:
صـوت مجلـس النـواب، امـس االثنـني، عىل 25 
لجنة نيابية دائمة، وعىل قرارين بشـأن مفقودي 
التظاهـرات ورشكـة النفط الوطنيـة، وفيما اكد 
وزيـر املاليـة، عيل عـالوي، خالل اسـتضافته يف 
الربملان، انه ليس باالمكان اآلن تغيري سعر رصف 
الدوالر، عازيا اسباب ارتفاع اسعار املواد الغذائية 
اىل ارتفاعهـا عامليـا، اشـار اىل ان 60 باملئـة مـن 

املنافذ الحدودية غري مسيطر عليها.
وذكرت الدائـرة االعالمية ملجلس النـواب يف بيان 
تلقتـه ”الزوراء“: ان مجلس النواب اسـتضاف يف 
جلسـته الثانية من الدورة االنتخابية الخامسـة 
للسـنة الترشيعية األوىل من فصله األول بحضور 
288 نائبا، ملناقشة سعر رصف الدوالر وتداعياته 

عىل السوق املحلية.
واضافت: انه يف مستهل الجلسة، أدى محمد كريم 
عبـد الحسـني عن محافظـة صالح الديـن وعالء 
صبـاح مرعي عـن محافظـة البـرصة ووصفي 
عـايص حسـني عـن محافظـة كركـوك اليمـني 

الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب.
ويف شـأن تشـكيل اللجـان النيابيـة، وجه رئيس 
املجلـس، بحسـب البيـان، جميع الكتـل النيابية 
باإلرساع بتشكيل اللجان النيابية من خالل توزيع 
أعضاءها بشكل متساو عىل كافة اللجان ألهمية 
مهامهـا الرقابية والترشيعيـة، الفتا أنه لحد االن 

لم تقدم الكتل النيابية اختياراتها بشكل دقيق.
واشـار البيان اىل ان املجلـس صوت باألغلبية عىل 
مقرتح رئاسـة مجلس النواب بجعل عدد اللجان 

النيابية الدائمة 25 لجنة.
وصـوت املجلس، ايضا عىل تشـكيل لجنة مؤقتة 
برئاسة النائب األول لرئيس املجلس حاكم الزاميل 
وعضويـة النواب حسـن كريـم وفالح السـاري 
وفيـان صربي ومحمد تميم لتعديل وتحديد مهام 
اللجـان يف النظـام الداخيل ومن ثـم عرضها عىل 

مجلس النواب.
وناقـش املجلس، كذلـك خالل اسـتضافته وزير 
املالية ارتفاع سـعر رصف الـدوالر وتداعياته عىل 
السوق من خالل ارتفاع األسعار وترضر رشيحة 

الفقراء ومناقشـة الدين العام والسياسـة املالية 
لوزارة املالية واملعالجات املطروحة.

ورحب رئيـس املجلس بحضور وزيـر املالية عىل 
عبد األمري عالوي ووكيل الوزارة اىل الجلسـة بناء 
عـىل طلـب مقدم مـن النائـب برهـان املعموري 

واملشفوع بتواقيع 100 نائب.
من جانبه، اسـتعرض عالوي، بحسـب البيان، يف 
رشح مفصل أسباب تغيري سعر الرصف وعالقته 
باإلصـالح االقتصـادي والـذي كان وفق دراسـة 
مستفيضة شـاركت فيها جهات معنية ولم يكن 
قـرارا فرديا من قبـل وزارة املالية، مشـريا اىل ان 
تغيري سـعر الرصف آنذاك كان عىل خلفية تدهور 
أسـعار النفـط العامليـة بتأثـري جائحـة كورونا 
وتراجع يف حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير 
صندوق النقد الدويل بلغ (4.9) % فضال عن عدم 
إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة 
أدى اىل ازمة مالية خانقة حال دون سـداد رواتب 
املوظفني واملتقاعدين مما دفع مجلس النواب اىل 
تمريـر قانوني تمويـل العجز بمبلـغ 27 تريلون 

دينار.
وأشـار وزير املالية اىل ان موازنة عام 2021 التي 
وضعـت وفق خطط إصالحية سـاهمت يف وضع 
الحلول ومعالجة الوضع املايل والعمل عىل تطوير 
اإلسـرتاتيجية املالية طويلة األمد من خالل تقديم 
الورقـة البيضاء التـي اعادت التـوازن لالقتصاد 
العراقـي ووفـرت االسـتقرار االقتصـادي لذوي 
الدخل املحدود وتصحيح االسـتثمار املحيل، مبينا 
أن الخلل باالقتصاد العراقي هو بسبب الرتاكمات 
السلبيات وسيطرة الدولة املبارشة وغري املبارشة 
عىل االقتصاد منذ سبعينات القرن املايض، منوها 
اىل ان إعادة النظر يف سعر الرصف للعملة بصورة 
غـري مدروسـة يـؤدي اىل فوىض ماليـة عىل غرار 
بعـض الـدول  لهـذا كان التوجه اىل تحديد سـعر 
رصف الدينار العراقي بشـكل مريح لحمايته من 
أي تغيـريات خارجية بخطوة اسـتباقية وصائبة 
بالتنسـيق مع البنك املركزي ودراسـته مع رئيس 
الحكومـة ورؤسـاء الكتـل السياسـية واطـراف  
أخرى إضافة اىل دعم صندوق النقد الدويل بشـأن 

تغيري السعر بنسبة معقولة.
وأوضح الوزير ان مسـودة قانـون املوازنة للعام 
الهشـة يف  الفئـات  2021 ركـزت عـىل حمايـة 
املجتمـع وتطبيق بعض عنـارص الورقة البيضاء 
وزيادة الـواردات غري النفطيـة ومعالجة الوزارة 
لتلـك الفئـات من خـالل تخصيـص اكثـر من 9 
ترليـون دينـار للمسـاعدة يف زيـادة مخصصات 
الحمايـة االجتماعية وتحسـني فعاليـة البطاقة 
التموينيـة ودعم املشـاريع الصغرية واملتوسـطة 
للشـباب باإلضافة اىل زيادة معاشات املتقاعدين 

ومخصصات الشهداء والسجناء السياسيني.
وبـني عـالوي أن منافـع تخفيض قيمـة الدينار 
العراقـي زاد مـن إيـرادات الحكومة بنسـبة 23 
باملئة ومنها تعظيم األموال التي تخصص لتمويل 
مشاريع االعمار ويسـمح للحكومة باالستجابة 
للزيادة الحاصلة يف  احتياجات املواطنني ويسـهم 
يف تقوية ميزان املدفوعات للبلد ويجنبه املخاطر، 
إضافـة اىل دعـم صنـدوق النقـد الـدويل لعمليـة 
التخفيـض كونـه سـيقوي الوضع املـايل للعراق 
خاصة القدرة التنافسـية للقطاع الخاص مقابل 
االسـتريادات األجنبية الرخيصة الثمن وانعشـت 

االسـتثمارات األجنبيـة كنتيجة مبـارشة لتطور 
الوضـع املـايل واالقتصـادي الـذي يشـهد تعافيا 

واستقرار األسواق.
ولفـت عالوي اىل أن ارتفاع األسـعار يف األسـواق 
العراقيـة لـم يكن بسـبب تخفيض سـعر رصف 
الدوالر فقط بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العاملية 
منذ عام 2020، موضحا أن ارتفاع اسـعار النفط 
عامليـا فيه فائـدة للعراق وبـذات الوقت يؤثر عىل 
احتياجاته من املواد الغذائية واملشتقات النفطية 
واسـترياد الغاز الذي يسـتخدم لتوليـد الكهرباء 
بنسـبة 30 باملئة، منوهـا اىل تقليل الدين العراقي 

الخارجي بقيمة 4 مليار دوالر سنة 2021 .
واقـرتح الوزير بدعم الرشائح الهشـة يف املجتمع 
عـرب تخصيص منحـة مبارشة تـوزع عن طريق 
البطاقـة التموينية او الرعايـة االجتماعية ودعم 
املشاريع الصغرية واملتوسـطة خاصة يف املناطق 
الريفية نتيجة لتحقق الوفـرة املالية الناتجة عن 

زيادة أسعار النفط.
ويف ذات املوضوع تساءل النائب برهان املعموري 
عـن النتائج املسـتحصلة مـن قـرار وزارة املالية 
الـدوالر  رصف  سـعر  بتغيـري  املركـزي  والبنـك 

وانعكاساتها عىل معيشة املواطنني يف ظل ارتفاع 
اسـعاء املواد الغذائية يف األسواق املحلية ومعرفة 
نسـبة انجاز الورقة البيضـاء وتأثريها عىل عمل 
املؤسسـات الحكوميـة، إضافـة اىل سـؤاله عـن 
عـدم تنفيذ بنـود املوازنـة للعام املايض بتسـديد 
مسـتحقات الفالحـني واالعرتاض عىل تأسـيس 
صندوق البـرتودوالر وحرمان املحافظات املنتجة 

من مبالغ إضافية تحسن حالها.
ويف رده، أشـار وزيـر املالية اىل وجـود خلل عاملي 
باالقتصـاد وخلل بالوضع التجاري واالسـتريادي 
واملؤسساتي يف العراق خاصة املنافذ غري املسيطر 
عليها فضال عن ضعف استيعاب قطاعات الزراعي 
االقتصاديـة  للتغيـريات  والخـاص  والصناعـي 
تسـديد  نسـبة  أن  مبينـا  العالـم.  يف  الحاصلـة 
مسـتحقات الفالحني بلغت 65 باملئـة مع وجود 
مرتاكمـات كثـرية لعامـي 2019 و2020، ذاكـرا 
ان االزمة املالية التـي حصلت يف عام 2021 اثرت 
عىل إمكانية تطبيق بعض البنود الواردة يف قانون 
املوازنة، فيما أكد ان نسـبة إنجاز الورقة البيضاء 
التي ضمـت 322 محورا وصلـت اىل %61، معلنا 
عن أن 60 باملئة من املنافذ الحدودية غري مسيطر 

علها بضمنها الواقعة يف إقليم كردستان.
ويف مداخـالت النواب خـالل الجلسـة التي ترأس 
جانبا منها حاكم الزامـيل، طالب عدد من النواب 
بمعرفـة إمكانيـة إعـادة سـعر رصف الدينـار 
اىل سـابقه لتقليـل تضخـم االسـعار، ومعالجـة 
منافذ تهريب العملة وتأخر تسـديد مسـتحقات 
الفالحـني، إضافـة اىل املطالبـة بـرضورة أتمتـة 
املنافذ الحدودية والتحفـظ عىل اعتماد الحكومة 
عىل سياسـة القـروض الخارجيـة واثقـال البلد 
بالديـون، ووضع الخطـوات اإلصالحيـة الفعلية 
من دون انهاك كاهـل املواطن، ومطالبة الجهات 
املالية بصنع فئات مـن العمالت الصغرية لتجنب 

ارتفاع األسعار لقلة الفئات املتوسطة.
من جانبه، دعـا حاكم الزامـيل الحكومة بالعمل 
عىل فرض سـيطرتها عىل قطاعات املالية ووضع 
حل أساسـيا بالتزام وزارة املاليـة لدعم الطبقات 

البسيطة يف املجتمع.

وأشـار الحلبـويس خـالل الجلسـة اىل أن خلفية 
تغيري سـعر الرصف كانت بسبب جائحة كورونا 
وانخفاض أسـعار النفط وشح الواردات العراقية 
وما تسبب بأزمة مالية لم تتمكن حينها الحكومة 
العراقيـة مـن سـداد التزاماتها تجـاه املوظفني 
واملتقاعدين، فيما بنّي ان الحلول املطروح حددت 
بعـدة خيـارات منهـا تخفيض رواتـب املوظفني 
بنسـبة 30 باملئـة وترسيـح عـدد مـن املوظفني 
واحالتهـم اىل التقاعد اجباريا لكن مجلس النواب 
اختار تعديل سـعر الـرصف الذي حقـق إيرادات 
للدولـة بلغـت 22 تريليـون دينـار واوجـد حـال 
للمشكلة، مطالبا بإيجاد الحلول الناجعة لتعظيم 
الواردات املالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة 
الدينار العراقي، الفتا اىل أن اكرب صفقات للفساد 
حدثـت يف العراق كانـت يف عـام 2012 عندما تم 

تغيري سعر رصف الدوالر.
ويف ذات السـياق، طالـب رئيـس املجلـس وزارة 
املاليـة بالعمل عـىل تقديم رؤية جديـدة ملعالجة 
االثار السلبية التي نتجت عن تغيري سعر الرصف 

عىل ان تقدم اىل املجلس خالل فرتة أسبوعني.
بدوره، أوضـح وزير املالية أنه ليـس باإلمكان يف 
الوقت الحارض تغيري سـعر الـرصف كونه حقق 
اسـتقرارا يف االقتصـاد العراقي وتغيـريه مرتبط 

بارتفاع الوفرة املالية امللبية للطموح.
مـن جانبا اخـر، صـوت املجلس عىل الغـاء قرار 
مجلس الوزراء الذي يقـيض بتكليف وزير النفط 
بمهـام مديـر رشكـة النفـط الوطنية بنـاء عىل 
طلب مقدم من 100 نائب وذلك بسـبب مخالفته 

القانون.
كما صوت املجلس عىل تشكيل لجنة نيابية لتقيص 
الحقائق والبحث عـن املفقودين من املتظاهرين 
يف احداث تظاهـرات ترشين واملغييبـن واألجهزة 
األمنية والضحايـا والجرحى منهم ومتابعة ملف 

قتلة املتظاهرين.
واعلـن الرئيـس الحلبويس عـن تحديد الجلسـة 
املقبلة النتخاب رئيس الجمهورية والتصويت عىل 

اللجان النيابية.
بعدها تقرر رفع الجلسة.

موسكو/ بيالروسيا/ متابعة الزوراء:
روسـيا  بـني  مفاوضـات  أول  بـدأت 
وأوكرانيا منـذ اندالع الحرب األسـبوع 
املـايض، وطالبت كييـف ”بوقف فوري 
إلطالق النار“ فيما تجاوز عدد الالجئني 
الفاريـن مـن النـزاع 500 ألـف، فيمـا 
اجرى الرئيس الفرنـيس ماكرون امس 
االثنني اتصاال هاتفيا إىل نظريه الرويس 
فالديمـري بوتـني لنحو سـاعة ونصف 
سـاعة، طالبا منه وقف الرضبات التي 
تسـتهدف املدنيـني وتأمـني الطـرق يف 

أوكرانيا.
وجرت املفاوضات امـس اإلثنني يف أحد 
مقـار الرئيـس البيـالرويس ألكسـندر 
لوكاشـنكو عـىل الحـدود األوكرانيـة-
البيالروسـية يف منطقـة غوميـل قرب 

محطة تشرينوبيل النووية.
وطالبـت كييف ”بوقف فـوري إلطالق 
النار“ فيما تجاوز عدد الالجئني الفارين 
مـن النـزاع 500 ألـف. وقـال الرئيـس 
األوكرانـي فولوديمـري زيلينسـكي ”ال 
أؤمن يف الحقيقة بنتيجة هذا االجتماع. 

ومع ذلك، فليجربوا“.
وتـرأس مستشـار الكرملـني فالديمري 
ميدينسـكي الوفد الـرويس فيما ترأس 
الوفـد األوكراني وزيـر الدفاع أوليكيس 
بلباسـه  حـرض  الـذي  ريزنيكـوف 

العسكري.
يف غضون ذلـك تحدث الرئيس الفرنيس 
إيمانويل ماكـرون امس اإلثنني هاتفيا 
إىل نظـريه الرويس فالديمري بوتني لنحو 
ساعة ونصف سـاعة، طالبا منه وقف 

الرضبات التي تستهدف املدنيني وتأمني 
الطـرق يف أوكرانيـا، وقـد ”أكـد بوتني 
أنـه عازم عىل ذلك“، بحسـب مـا أعلن 

اإلليزيه. 
وأعلنت األمم املتحدة أن أكثر من نصف 
مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدأ 
الغزو الـرويس قبل خمسـة أيام، هرب 
أكثـر من نصفهـم إىل بولندا.و أرسـلت  
فرنسا 33 طنا من املساعدات اإلنسانية 

لألوكرانيني.
من جانبها قالت مفوضة األمم املتحدة 
ميشـيل  اإلنسـان  لحقـوق  السـامية 
باشليه إن ما ال يقل عن 102 مدنيا لقوا 
حتفهم وأصيب 304 آخرون يف أوكرانيا 
منذ أن شنت روسـيا غزوها لكن هناك 
مخاوف أن يكون الرقم الحقيقي ”أعىل 

بكثري“.
وأكـد الجيـش الرويس امـس االثنني أن 
بإمـكان املدنيني مغادرة كييف عاصمة 
أوكرانيـا ”بحرية“ متهما يف الوقت ذاته 
باسـتخدامهم  األوكرانيـة  السـلطات 

كدروع برشية.
كما توافد أكثـر من نصف مليون الجئ 
أوكرانـي فاريـن مـن الغـزو الـرويس 
لبالدهم، إىل دول مجاورة منذ الخميس، 
وفـق آخـر إحصـاء صـادر عـن األمم 
املتحدة. وقال املفوض السامي لالجئني 
يف األمم املتحدة فيليبو غراندي يف تغريدة 
”فر أكثر مـن 500 ألف الجئ حتى اآلن 

من أوكرانيا إىل دول مجاورة“.
     ويف السـياق ذاتـه تحـدث الرئيـس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون امس االثنني 

هاتفيا إىل نظريه الرويس فالديمري بوتني 
لنحو ساعة ونصف سـاعة، طالبا منه 
وقف الرضبات التي تسـتهدف املدنيني 
وتأمـني الطـرق يف أوكرانيـا، وقد ”أكد 
بوتني أنـه عازم عىل ذلك“، بحسـب ما 
أعلـن اإلليزيه.  كذلك، تشـاور ماكرون 
فولوديمـري  األوكرانـي  نظـريه  مـع 
زيلينسكي ”مرارا يف الساعات األخرية“ 

بحسب الرئاسة الفرنسية.
من جانبه أبلغ الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني نظريه الفرنيس إيمانويل ماكرون 
أنه يشرتط لوقف غزو أوكرانيا االعرتاف 
بالقرم كأرض روسـية وإعالن ”حياد“ 
كييـف وتخيل الحكومـة األوكرانية عن 

”نازيتها“. 
وقـال الكرملـني يف بيـان إثـر اتصـال 

هاتفي بني الرئيسـني إن بوتني اشرتط 
”االعرتاف بسـيادة روسـيا عـىل القرم 
ونزع سـالح الدولة األوكرانية وتخليها 
عن نازيتهـا وضمان وضعها الحيادي“ 

لتسوية النزاع.
بـدوره قـال األمني العام لألمـم املتحدة 
أنطونيـو غوترييـس يف جلسـة طارئة 
الدوليـة  للمنظمـة  العامـة  للجمعيـة 
املكونة من 193 عضوا، بشـأن أوكرانيا 
، إن فكرة حدوث رصاع نووي ”ال يمكن 
تصورهـا عىل اإلطـالق“. ووضع بوتني 
قوات الـردع النـووي الـرويس يف حالة 
تأهب قصوى األحد، وهو تطور وصفه 

غوترييس بأنه ”مروع“.
وقالت وزيرة الدفاع السـويرسية فيوال 
أمهـريد اإلثنـني إن تقييمـا ملسـؤولني 

سويرسيني خلص إىل استبعاد استخدام 
روسـيا أسـلحتها النووية ضـد الغرب 
أوكرانيـا، بعـد  يف رصاع بشـأن غـزو 
أن تبنـت سـويرسا عقوبـات االتحـاد 
األوروبي عىل روسـيا. وقالت يف مؤتمر 
صحفـي يف برين ”بالطبـع نحن ندرس 
جميع السـيناريوهات، لكن تحقيقاتنا 
تشـري إىل أن احتمال استخدام األسلحة 

النووية ضعيف“.
وقال مسـؤول كبري باالتحـاد األوروبي 
اإلثنني إن زعماء االتحاد قد يناقشـون 
احتمـال ضـم أوكرانيا خـالل قمة غري 
رسـمية تعقد يومي العـارش والحادي 
عرش من مـارس/آذار، مضيفا أن هذه 
القضيـة مهمة ألوكرانيا يف املناقشـات 

مع روسيا بشأن إنهاء الرصاع. 
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امن ومجتمع

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد املستشـار االقتصـادي، همام الشـماع، ان 
انهـاء ملف تعويضات الكويت سيحسـن اوضاع 
العراق املاليـة واملرصفية، ويربط الجهاز املرصيف 
باألنظمـة العامليـة، وفيمـا اشـار اىل ان االمـوال 
العراقية املجمـدة يف البنوك العامليـة تقدر بمئات 
ماليني الدوالرات وليسـت بالضخمـة، حدد خبري 
قانوني اآلثار القانونية واالقتصادية والسياسـية 

عىل خروج العراق من طائلة الفصل السابع.
وقـال املستشـار االقتصـادي، همـام الشـماع، 
لـ»الـزوراء»: ان العـراق لم يخرج بشـكل كامل 
من الفصـل السـابع، حيث مـازال مجلس االمن 
يترصف ويصدر البيانات بموجب الفصل السابع، 
وحتـى البيان االخري الذي صدر بإنهاء عمل لجنة 
املطالبـات كان بموجـب  بإيقـاف  التعويضـات 
الفصل السـابع، الن العراق ما زال امام مسألتني 
لم تحسـمان بعد تحت طائلة البند السابع، وهما 
ممتلـكات القـرص االمـريي فضـال عـن املغيبني 

الكويتيني.
واضـاف: ان انهـاء التعويضـات يجعـل العـراق 
يترصف بأمواله بشـكل جيد الن القرار سـيمكن 
الجهاز املـرصيف العراقـي من االندمـاج بالنظام 
املرصيف العاملي، بمعنى ان املصارف العراقية سوف 
تتعامـل مع املصـارف االخرى ليـس كزبائن كما 
هـو الحال اآلن، وانما كمصارف تفتح حسـابات 
متقابلة، وبالتايل ليسـت هنالـك مطالبات جديدة 

ُيخـىش ان تصادر امـوال العراق نتيجـة التجارة 
الخارجيـة. مؤكـدا: ان القـرار سيحسـن اوضاع 

العراق املالية واملرصفية.
البنـوك  يف  املجمـدة  العراقيـة  االمـوال  وبشـأن 
العاملية، قال الشـماع: انـه ال توجد اموال عراقية 
ضخمـة جدا مجمـدة، وانما مبالغ تقـدر بمئات 
املاليني الدوالرات مدفوعة الستريادات معينة، وتم 
تجميدها خالل صدور القرار، فهي ليسـت امواال 

ضخمة.
وحول مدى تهيئة الجهاز املرصيف العراقي للتعامل 

مع االنظمـة املرصفية العاملية، اوضح الشـماع: 
ان بعـض املصـارف العراقيـة مهيأة بـأن ترتبط 
باألنظمـة املرصفية العاملية كمرصف كردسـتان 

الدويل، إذ انه مهيأ للتعامل مع املصارف العاملية.
من جهتـه، حدد الخبري القانونـي، امري الدعمي، 
اآلثار القانونية واالقتصادية والسياسـية املرتتبة 

عىل خروج العراق من البند السابع .
وقـال الدعمي لـ»الـزوراء»: ان اآلثـار القانونية 
واالقتصاديـة والسياسـية املرتتبـة عـىل خروج 
العراق من البند السابع منها ان العراق اصبح دولة 

ذات سـيادة تامة يستطيع إدارة شؤونه الداخلية 
والخارجيـة من دون أي تقييد مـن األمم املتحدة 
أو فرض تدخل يف شـؤونه الداخلية أو الخارجية، 
وأصبحـت ترصفاته ال تخضع أليـة رقابة دولية، 
كما انه أصبح قادرا عىل إدارة أمواله واستثماراته 
وأصوله العقارية بعيدا عن العقوبات االقتصادية 
التي فرضت عليه منذ عـام ١٩٩٠، وقدرة العراق 
باعتبـاره دولة تامة السـيادة بإجراء الترصفات 

القانونية داخليا وخارجيا دون.
واضـاف: ان العـراق يسـتطيع التـرصف بفتـح 
حسـابات خارجية باسـم حكومة العراق وليس 
عرب الوسـطاء كما كان معموال به من قبل، وهذا 
اإلجـراء يعنـي حريـة ترصفـه بأموالـه املنقولة 
خصوصـا، واألهليـة إلبـرام اتفاقيـات دولية أو 
العقـود الدوليـة ذات الصلـة دون العـودة لألمم 

املتحدة أو َمن تخوله ملراقبة هذه الترصفات.
 الفتـا اىل: ان القـرار سـيؤدي اىل تطـور الوضـع 
االقتصـادي والسـيايس يف العـراق بمـا ينسـجم 
وواقع املجتمع الدويل، وتطويـر عالقاته وتمثيله 
واألمـوال  الـرشكات  واسـتقطاب  الدبلومـايس 
لالسـتثمار داخـل العـراق بـدون قيـد ورشوط 
تضعهـا منظمة األمـم املتحدة يف هـذا املجال، ما 

يعني تحسني الوضع االقتصادي .
واختتـم: ان العراق اصبح دولة ذات سـيادة تامة 
غري مهدد للسـلم العاملي، وستسـقط قيود السفر 

والوصاية عىل امواله وتعاقداته املالية والتجارية.
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بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االثنني، ان الشمول باإلعانة االجتماعية 

أو راتب املعني املتفرغ متوقف.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»: ان «الشـمول سواء باإلعانة االجتماعية او راتب 

املعني املتفرغ لذوي االعاقة متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية».
ودعـت «جميع املواطنني اىل عدم مراجعتها بخصوص رواتب االعانة او املعني املتفرغ»، 
منوهـة بأنهـا «سـتعلن فتح بـاب الشـمول لحني اطـالق املوازنـة االتحاديـة وورود 

تخصيصات مالية كافية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االثنني، ضبط ُمخالفاٍت وشـبهات فساٍد 
رافقـت توقيع عقـد بناء بارجـٍة بحريٍَّة 
لرشكـة نفـط البـرصة، ُمبّينـًة أنَّ قيمة 
العقـد تصـل إىل (٥٦,٠٠٠,٠٠٠) مليـون 

دوالر.
وجاء يف بيان صادر عن دائرة التحقيقات 
يف الهيئـة ورد لــ «الـزوراء»: أنَّ «رشكة 
عـت عقداً مـع رشكة  نفـط البـرصة وقَّ
(ENM) الكوريَّـة؛ لبنـاء بارجـٍة بحريٍَّة 
بقيمـة (٥٦,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دوالر»، 
ُمشريًة إىل «أنَّ فريق عمل ُمديريَّة تحقيق 
البـرصة، الـذي انتقـل إىل رشكـة نفـط 

البرصة – قسـم العقود، كشف عن وجود 
ُمخالفاٍت ماليٍَّة وإداريٍَّة وشـبهات فساٍد 

يف العقد املُربم بني الرشكتني».
وأضافت الدائـرة إنَّ «عمليَّة تنفيذ العقد 
خالفـاً  جـاءت  الكوريَّـة  الرشكـة  مـع 
لألغراض التي تمَّ عىل أساسـها التعاقد»، 
الفتـًة إىل «أنـه تمَّ توجيه الدعـوة إىل عدٍد 
كبـرٍي مـن الـرشكات قبـل اإلحالـة عىل 

الرشكة الكوريَّـة».
واشـار اىل انه «تمَّ تنظيـم محرض ضبٍط 
رة  ـَذت وفقاً ملُذكَّ أصـويلٍّ بالعمليَّة التي ُنفِّ
ضبـٍط قضائيَّـٍة، وعرضهـا عـىل قايض 
محكمة تحقيق النزاهة يف البرصة؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة».

بغداد/الزوراء:
 بحـث األمـني العام ملجلس الـوزراء، حميد نعيم الغزي، مع وفد مجلـس نقابة األطباء 
البيطريـني، آلية تطوير قطاعـي الثروة الحيوانيـة والزراعة، والنهـوض بواقع كليات 

الطب البيطري والصناعات الدوائية.
وأكـد بحسـب بيـان لألمانة العامـة: أن التوجـه الحكومـي يف الوقت الحـايل، هو دعم 
األطباء البيطريني واملهندسني الزراعيني، عرب تخصيص مساحات من األرايض ومنحهم 
القروض إلقامة املشاريع عليها، والتي ستسهم يف رفد ودعم القطاع الصناعي الخاص 

وتشغيل األيادي العاملة.
وأشـار الغـزي إىل أن األمانة العامـة ملجلس الوزراء، سـتعمل عىل التنسـيق مع وزارة 
الزراعـة، لغـرض تقديـم الدعم للمؤسسـات الصحيـة البيطريـة، ورفدهـا باملالكات 
والعالجات، إضافة إىل االسـتفادة من الخربات والكفاءات يف كليات الطب البيطري، عرب 

تقديم البحوث والدراسات وإقامة ورش العمل يف مجال الطب البيطري.

@kmaä@Îc@Ú„b«�bi@fiÏ‡ì€a@Z›‡»€a
@C—”ÏnflD@Œã–næa@µ»æa

@ıb‰i@á‘«@¿@pb–€b¨@¡jö@ZÚÁaç‰€a
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@56@Ú‡Ó‘i@ÚÌã¢@Úuäbi

@µÌã�Ój€a@ıbj†˛a@Úib‘„@…fl@szjÌ@çÃ€a
Ú«aäç€aÎ@ÚÓ„aÏÓ®a@ÒÎãr€a@Ô«b�”@ãÌÏ�m

 بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة، امس االثنني، تشـكيل 

لجنة للتحقيق يف حريق مستشفى الهندية.
وبحسـب وثيقة صادرة عـن الوزارة حصلت 
عليها «الـزوراء»، انـه «اسـتنادا لتوجيهات 
رئيس مجلس الوزراء بتاریخ ٢٠٢٢/٢/٢٧، 
تقرر تشـكيل لجنة تحقيقية برئاسـة مدير 
عـام دائـرة التفتيـش وكالة عبـاس صباح 
تفتيـش  قسـم  مديـر  وعضويـة  محمـد، 
التفتيـش  دائـرة  الحكوميـة/  املؤسسـات 
فراس حسام الدين مجید، ومدير قسم األداء 
الصحي / دائـرة التفتيش مهند صالح داود، 
ومدير القسـم القانونـي / الدائـرة االدارية 
سـدرة،  كاظـم  فريـد  والقانونيـة  واملاليـة 
ورئیـس مهندسـني اقـدم / مكتـب املديـر 
العـام/ دائـرة التفتيـش هناء مهـدي غني، 
ورئیس مهندسني/ قسم تفتيش املؤسسات 
الحكوميـة /دائرة التفتيش شـيماء محمود 

محمد».
ووفق الوثيقـة، فإن «اللجنة تهدف للتحقيق 
بأسـباب اندالع الحريق يف مستشفى الهندية 
العـام التابعـة لدائرة صحة كربالء املقدسـة 

مساء اول يوم امس األحد».

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الرتبيـة، امس االثنني، ضوابط 
«الثالـث  املنتهيـة  تنقـل طلبـة الصفـوف 
املتوسط والسادس االعدادي» للنصف الثاني 

من العام الدرايس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ .
وذكرت الـوزارة يف بيان ورد «الـزوراء»: أن 
«نقل الطلبـة بني املديريـات العامة للرتبية 
يتـم بعـد تقديم مـا يثبت نقل محل سـكن 

الطالب هو وبقية افراد عائلته بغض النظر 
عـن واقع حال الطالب فيمـا يخص النجاح 
أو اإلكمـال، وكذلـك يتم نقـل الطلبة داخل 
املديرية يف حـال نجاح الطالب أو إكماله (يف 
امتحانات نصف السنة بدرس أو درسني)»، 
مبينـًة أنه «يمنـع نقل الطلبة مـن املدارس 
املسـائية إىل املدارس الصباحية باإلضافة إىل 
منـع نقل الطلبة من املـدارس الحكومية إىل 

املدارس األهلية».
يف السـياق، أوضحـت الـوزارة «يتـم توقف 
تسـلم طلبات النقـل بعد تأريـخ الـ٣١ من 
شـهر آذار لعـام ٢٠٢٢، عىل أن يتـم تزويد 
مراكز فحص الدراسة اإلعدادية واملتوسطة 
بجميع موافقات النقل لغرض تعديل بيانات 
الطلبة»، وتتحمل املديريـات العامة للرتبية 

مسؤولية خالف ما جاء بكتابنا أدناه».

بغداد/الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس االثنني، بحث ثالثة ملفات خالل اجتماع مع 

فريق أتمتة الجمارك واملنافذ.
وذكـر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»: ان «فريـق مرشوع اتمتة الجمارك واملنافذ 
الحدودية عقد اجتماعه الثاني لسـنة ٢٠٢٢ برئاسـة اللواء عمر عدنان الوائيل 

وبمشاركة كل أعضاء الفريق عرب الدائرة اإللكرتونية املغلقة».
واضاف ان «االجتماع تضمن مناقشـة جدول األعمال املتضمن املواضيع االتية 

منها:
- تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والرضيبي.

- الربـط اإللكرتونـي لربنامج اإلعفاءات بـني هيأة املنافـذ الحدودية واملديرية 
العامة للتنمية الصناعية. 

- تكليـف الهيئـة العامة للكمارك بتقديم ورقة مكتوبـة عن اخر تطورات عقد 
االسيكوادا املربم بني الهيئة العامة للكمارك ومنظمة األونكتاد. 

واشـار اىل ان «رئيـس الهيأة قدم آخـر التطورات التي أنجزت مـن قبل الفريق 
والتـي كان لهـا دور كبري يف تسـهيل التجارة ومنع عمليـات التزوير من خالل 
مبـارشة لجنة مشـرتكة من (املنافـذ والكمـارك والرضيبية) بنصـب برنامج 
تدقيـق الوصوالت الكمركية والرضيبية، حيث كانت املحطة االوىل لعملية نصب 
الربنامج يف منفذ املنذرية والثانية سـتكون يف مطـار بغداد الدويل وتباعا لباقي 

املنافذ». 
وبنّي ان «الفريـق عمل ايضا عىل تطبيق برنامج إلكرتوني للتحكم والسـيطرة 
عىل املواد املعفاة بالتنسيق مع املديرية العامة للتنمية الصناعية»، مشريا اىل ان 
«أعضاء الفريق أبدوا االسـتعداد الكامل لتقديم أفضل الجهود واخلصها لتنفيذ 
توجيهات لجنة األمر الديواني ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ املعنية بالحوكمة اإللكرتونية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االثنني، القبض عىل شـخص 
يتاجر باملرشوبـات الكحولية غري املجازة وبيعها بشـكل (بار 
متنقل) بصحبة عجلته نوع (سايبا) ضمن منطقة سبع ابكار 

رشقي العاصمة بغداد.
وذكـرت القيادة يف بيـان ورد «الـزوراء»: أن «قـوة من الفوج 
الثاني اللواء ٤٤ فرقة املشاة الحادية عرشة، تمكنت من ضبط 
شخص يتاجر باملرشوبات الكحولية غري املجازة وبيعها بشكل 
(بار متنقل) بصحبة عجلته نوع (سـايبا) ضمن منطقة سبع 

ابكار رشقي العاصمة بغداد».
ويف السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد «تمكن قوة من الفوج 
ذاته، وباالشـرتاك مع مفرزة من مكتب استخبارات االعظمية 
ومفرزة من شـعبة مكافحة املخدرات، مـن إلقاء القبض عىل 
متهم يتاجر باألسـلحة غري املرخصة واملـواد املخدرة وبالجرم 

املشهود».
وتابعت «حيث ضبط بحوزته (١.٢٢٩غم) من مادة الكريستال 
املخدرة مع حبـوب مخدرة واجهزة للتعاطي وميزان الكرتوني 
عـدد(٣) ومـواد اخـرى اضافة اىل االسـلحة املختلفـة (بنادق 
عدد (٣) بندقية ، ومسدسـات عدد (٤) مسـدس مع كمية من 

االعتدة ومخازنها».
وأوضحت أن «العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد 

بتواجد املتهم ضمن قاطع املسؤولية يف منطقة االعظمية».
وأشـارت القيـادة إىل أنـه «تمت احالـة امللقى القبـض عليهم 
مـع املـواد املضبوطة اىل الجهـات املختصة إلكمـال االجراءات 

القانونية بحقهم». 
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مديرية شؤون األحوال                     العدد: ٤١٥
                                                   التاريخ : ٢٠٢٢/٢/١٧

اعالن
بنـاًء عـىل طلـب املدعي (عبـد االمري جاسـب 
خزعـل) والذي يطلب من خالله تسـجيل لقبه 
مـن (فـراغ) اىل (الخفاجي) واسـتناداً ألحكام 
املـادة (٢٤) مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم 
(٣) لسـنة ٢٠١٦ تقـرر نرش طلبـه يف الجريدة 
الرسـمية فمن له حـق االعرتاض عـىل الطلب 
مراجعـة املديريـة خالل (١٠) عـرشة ايام من 
تاريـخ النرش وخالفـه سـينظر يف الطلب وفق 

القانون.
موقع العميد 
احمد صالح هادي 
مدير شؤون االحوال املدنية يف ذي قار

جمهورية العراق 
وزارة العدل                رقم االضبارة: ٦١٤ /٢٠٢٢

دائرة التنفيذ                  التاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤
مديرية تنفيذ 

اىل /املنفذ عليه 
املدين / زيد خلف جبار

لقد تحقق لهذه املديرية من مختار حي الشهداء مشعان موازي الجبوري
انـك مجهـول محل اإلقامـة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمادة ٢٧ من قانون 
التنفيـذ تقـرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديريـة تنفيذ النجف 
االرشف خالل خمسـة عـرش يوما تبـدأ من اليوم التـايل للنرش 
ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضـورك ويف حالة عدم حضورك 

سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
سناء نارص حسني

اوصاف املحرر
القـرار ٦٦٢١/ش٢٠٢١/٣ يف ٢٠٢٢/٢/٩ فـرض نفقة مؤقتة 

مائة وعرشون ألف دينار للمدعية زهراء رزاق عودة .

أحوال النجف
بنـاًء عىل طلـب املواطـن (اياد عبـد الرزاق 
حسـن) الـذي يـروم تبديـل لقبـه وجعله 
(العذاري) بـدال من (املوسـوي) فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام 
املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم 
٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ 

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

جمهورية العراق             العدد : ٤١٨٤/ ب /٢٠٢١ 
مجلس القضاء األعىل         التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة النارصية 

اعالن
اىل املدعي عليه (سـلوان عبد الكريـم صبيح) بناءا 
عـىل الدعـوى البدائيـة املرقمة أعـاله واملقامة من 
قبـل املدعي ( عادل مطرش عنيد ) بخصوص ( إزالة 
شيوع العقار تسلسل ١٦٧/٢٢٥ رساي) وملجهولية 
محـل إقامتكـم تقـرر تبليغكـم إعالنـا بواسـطة 
 صحيفتـني محليتـني عـىل موعـد املرافعـة املوافق
 ١٦/ ٣ / ٢٠٢٢ ويف حالـة عدم حضورك أو إرسـال 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق األصول .
القايض
حسني عبد حاتم

جمهورية العراق                                                               العدد: ٢٧٩/ ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                         التاريخ: ٢٠٢٢/١/٢٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

اعالن
عطفا عىل قرار محكمة بداءة الشـطرة املرقم اعاله سـيتم بيع العقار املرقم (٥٣٦٠/٨ املستشـفى) باملزايدة العلنية 
فعـىل الراغـب بالرشاء املراجعة خالل مدة خمسـة عرش يوما من اليوم التايل لنرش هـذا االعالن يف صحيفتني محليتني 
يوميتني واسـعتي االنتشـار ومكان عام ويف لوحة اعالنات املحكمة، مستصحباً معه تامينات قانونية بنسبة ١٠٪ من 

القيمة املقدرة وقت وضع اليد والبطاقة الوطنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية.
القايض                           
عيىس عطوان عبد الله                                    

االوصاف:
موقع العقار : الشطرة ٥٣٦٠/٨ املستشفى
مميزات العقار : يقع الشطرة – املستشفى 

الوصف العام للعقار : عرصة وبمساحة ٢٠٠ م٢. 
القيمة املقدرة : ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنا واربعون مليون دينار عراقي

مبلغ افتتاح املزايدة : ٣٣,٦٠٠,٠٠٠ ثالثة وثالثون مليون وستمائة الف دينار عراقي. 

جمهورية العراق                  العدد: ١١١٠/ب/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                       التأريخ: ٢٠٢٢/٢/٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار 
تسلسل ٥١١٢٥/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم 
التـايل للنـرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم 
الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهـراً يف قاعة محكمة 
البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 
مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
حسني عبد حاتم

• االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.

٢-   مساحة العقار ٢٠٠ م٢.
٣-القيمة املقدرة للعقار ثالثون مليون دينار فقط.

مالحظة:- النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق                       العدد: ٣٣/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل               التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
        محكمة بداءة ناحية القادسية  

اىل/ املدعى عليه عقيل داخل عبد الواحد 
اقاَم املدعي (ظافر سلمان كشيل ) الدعوى املرقمة ٣٣/

ب/٢٠٢٢ موضوعها دين وبعد التحقق واالستفسار من 
الجهـات ذات االختصـاص تبني بأن ليـس للمدعى عليه 
عقيـل داخل عبـد الواحد  محـل اقامة او سـكن معلوم 
حسـب االشـعار املربوط الصادر عن مختـار رمل الزور 
يف ناحية القادسـية املدعو كريم شـوحي الجنابي، عليه 
قـررت املحكمة تعيني يوم ٢٠٢٢/٣/٩ السـاعة الثامنة 
صباحاً موعـداً للمرافعـة وتبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتـني ويف حال عدم حضورك سـوف تجـري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون. 
القايض                                                                                                                            
حسن جواد الحبيب

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (احمد طاهر محسن) 
الـذي يـروم تبديل لقبـه وجعلـه (الدخييل 
املوسـوي) بدال مـن (املوسـوي) فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام 
املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم 
٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ 

يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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بغداد/ الزوراء:
االقتصـاد،  واسـتاذ  الخبـري  حـذر 
موفـق السـيدية، امـس االثنني، من 

ارتفاع اسـعار املـواد الغذائية ويجب 
االسـتعداد لتأمني مخـزون كاٍف أثر 
اضطـراب الوضـع الـدويل بعـد غزو 

روسـيا ألوكرانيـا، اللتني تعـدان من 
الدول الكبرية املنتجة للغذاء العاملي.

وقال السـيدية يف حديث صحفي: إنه 
«يجـب عىل العراق تأمـني مخزونات 
كافية من املواد الغذائية، ألن اسـعار 
ويجـب  ارتفـاع  يف  الغذائيـة  املـواد 

االستعداد لتأمني مخزون كاف».
يف  الغذائـي  «االمـن  أن  وأضـاف 
خطـر ويجب عـىل الـوزارات تغطية 
حاجـة املواطـن»، داعيـاً اىل «رصف 
االمـوال لوزارة التجـارة لتأمني املواد 

الغذائية».
وشـدد السـيدية عىل رضورة «تأمني 
الحبـوب  مـن  كافيـة  مخزونـات 
والزيـوت»، مؤكداً: «يجـب دعم وزار 
التجـارة ماليـاً للحفـاظ عـىل األمن 

الغذائي».

بغداد/ الزوراء:
قدم الخبري االقتصادي، نبيل املرسوي، 
امـس االثنـني، رشحـا مفصال بشـأن 
االرضار التي قد يخلفها اخراج روسـيا 
من نظام ”سـويفت“ املـايل عىل قطاع 
الطاقـة يف العـراق، مبينا أنه سـتتأثر 
معظم االستثمارات الروسية يف العراق 
وخاصـة الـرشكات العاملـة يف حقول 

الرتاخيص النفطية.
وقال املرسومي يف منشور عىل صفحته 
بموقع التواصل االجتماعي ”فيسبوك“ 
واطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”نظام 
سويفت، وهو االسم املخترص لجمعية 
يف  املصـارف  بـني  املاليـة  االتصـاالت 
العالـم، والذي يربط أكثـر من 11000 
مؤسسـة مالية تعمل يف أكثر من 200 
بلد، ما يجعلها العمـود الفقري لنظام 
التحويالت املاليـة يف العالم. وهو أقوى 
األسـلحة املالية التي يمكـن أن ُتعاقب 
به اية دولة، إذ سيقطع البالد عن جزء 

كبري من النظام املايل العاملي. 
تعـد روسـيا ثانـي أكـرب بلـد ضمـن 
«سـويفت» من حيث عدد املستخدمني 
بعـد الواليـات املتحـدة ويصـل حجـم 
التعامالت املالية املرتبطة بروسـيا عرب 
«سويفت» إىل مئات مليارات الدوالرات 

سنوياً“.
وأضـاف أنه ”سـيؤدي اخراج روسـيا 
من سويفت اىل إلحاق الرضر بالتجارة 
الروسـية وسـتجعل مـن الصعب عىل 
بأعمـال  القيـام  الروسـية  الـرشكات 

تجارية، اذ أن بنوكهـا لن تكون قادرة 
عـىل التواصل بشـكل آمن مـع البنوك 

خارج حدودها“.
وأوضح املرسومي ان ”السوق االسيوية 
تستورد نجو ثلثي صادرات العراق من 
النفط الخـام وخاصة الهنـد والصني، 
االورال  خـام  روسـيا  سـتعرض  اذ 
املماثل لخام البرصة املتوسـط بأسعار 
مخفضـة وهو ما قد يفقد العراق جزء 
من حصته السـوقية يف آسـيا، يف حني 
يمكـن للعـراق ان يزيـد مـن صادراته 
النفطية اىل االسواق االوربية خاصة يف 
ضوء ارتفاع تكاليف الشـحن والتأمني 

عىل الصادرات النفطية الروسية“.
وتابع أنه ”يف املقابل هناك اسـتثمارات 
روسية كبرية جدا يف قطاع النفط والغاز 
العراقي، إذ ان رشكة روسـنفت تمتلك 
%60 من خط أنابيب نفط كردسـتان، 
وهو خط التصدير التشغييل الرئييس يف 
العراق. كما ان روسنفت تقوم بإنشاء 
خط أنابيب جديـد للغاز من املتوقع أن 
تصل طاقتـه التصديريـة إىل 30 مليار 
مرت مكعـب من الغـاز سـنويا، والذي 
يمثـل حـوايل %6 مـن إجمـايل الطلب 
عـىل الغاز يف أوروبا. كمـا ان الرشكات 
الروسـية املتمثلـة برشكات لـوك اويل 

بـروم وروسـنفت تسـتثمر يف  وغـاز 
حقول غـرب القرنة /2 وبـدرة وبلوك 

–10 وبعض حفول كردستان“.
من جهتـه، رأى الخبري املـايل العراقي، 
ان  االثنـني،  امـس  الطحـان،  هـالل 
تهديدات الدول االوروبية وامريكا بطرد 
روسـيا من نظام ”سويفت“ من شأنه 
ان يوجـه أكرب رضبـة يف املدى القصري 
لكل سياسـات مكافحة التغري املناخي 
الكربونـي، مسـتبعداً تحييد  والحيـاد 

روسيا عن هذا النظام.
ويقـول الخبـري املـايل هـالل الطحان، 
يف حديـث صحفـي: ”ال يمكـن إخراج 

روسـيا مـن نظـام (سـويفت) وذلـك 
لحاجة أوروبا اىل الغاز الرويس لتشغيل 
الكهربائيـة ومصانعهـا“،  محطاتهـا 
مبينـا ان ”عملية اسـتبدال الوقود من 
الغاز اىل النفط والفحم ليست بالسهلة 

والبسيطة وتحتاج اىل سنوات“.
واشـار اىل ان ”هـذه الترصيحات التي 
تنـادي بمعاقبـة روسـيا بطردها من 
نظام (سـويفت) تأتي عىل عجالة من 
بعـض القـادة مـن اجـل ردع دولة او 

تخويفها“.
ولفت اىل أنـه ”ليس هناك دولة منتجة 
للغـاز قادرة عىل سـد النقـص يف حال 
أوقفت روسـيا تصدير الغاز اىل أوروبا 
وهـو ما أكدته دولة قطـر عندما قالت 
انه ليس من السهل االستغناء عن الغاز 
الـرويس وتعويضه بالغـاز القطري او 

تحويل العالم للفحم والنفط“.
وتأسـس نظام سويفت يف بلجيكا عام 
1973، ويـرشف عليـه البنـك املركزي 
البلجيكـي باإلضافـة إىل البنك املركزي 
الفيـدرايل  واالحتياطـي  األوروبـي 
سـويفت  نظـام  ويرسـل  األمريكـي، 
املاليـني مـن الرسـائل يومًيـا لتبـادل 

األموال وتسجيلها.
واتخـذت الواليـات املتحـدة وبريطانيا 
وأوروبا وكنـدا خطوات، يوم السـبت، 
الستبعاد روسـيا من نظام ”سويفت“ 
للمدفوعات العاملية بني البنوك، يف إطار 
جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو 

التي تواصل هجومها عىل أوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املجلس العاملـي للذهب ان اكثر من 2000 
طـن من الذهب بحوزة عدد مـن الدول العربية. 
مـن جانـب متصـل، ارتفعـت أسـعار الذهـب 
”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقال املجلس العاملي للذهب يف تقرير له اطلعت 
عليـه ”الزوراء“: ان ”البنوك املركزية لعرش دول 

عربية تمتلك أكثر من 2.180 طن من الذهب“.
 مبينـا ان ”هذه الدول مجتمعـة أقل بكثري مما 
تمتلكـه الواليـات املتحـدة وحدهـا مـن حيازة 

الذهب التي تبلغ 8.133 أطنان“.
وأضاف التقريـر أن ”السـعودية تأتي بمقدمة 
الـدول العربية األكثر امتالكا للذهب حيث بلغت 
حيازتها 323.1 طنا، تليها لبنان بـ 286.8 طنا، 
ثـم الجزائر 173.6 طنا، وليبيـا بـ 116.6 طنا، 

والعراق خامسا باحتياطيات تبلغ 96.4 طنا“.

 80.9 بلغـت  مـرص  ”احتياطيـات  ان  وتابـع 
طنا، وجـاءت الكويـت 79 طنا، وجـاءت قطر 
باحتياطيات بلغت 56.7 طنا، تليها االمارات بـ 
55.2 طنا، واخريا جاءت االردن بـ 43.5 طنا“. 
مـن جانـب متصـل، ارتفعـت أسـعار الذهـب 
”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقال الواحـد عيار 21 من 
الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 386 الف 

دينار، وسعر رشاء 382 ألفاً.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 356 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 352 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، 
فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 

يرتاوح بـني 385 الف دينـار و395 ألفـاً، فيما 
تراوح سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 

355 الفـاً و365 الـف دينار.. ويسـاوي املثقال 
الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
استقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني، 

لتسجل ١٨٣ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ١٨٣ مليونـاً و٩٢٢ ألفاً و٩٨٠ 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغـة ١٢٩ مليوناً و٣٠٢ ألـف و٩٨٠ دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ٥٤ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٢ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و١٩ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٢٤ رشكة 

رصافة.

@183@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
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بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، ان العراق سـيحقق سنويا 
مبلغ ٣ مليارات دوالر بعد االنتهاء من ملف تعويضات الكويت، الفتا اىل ان 
إمكانية توجـه العراق للمطالبة بتعويضات عما لحق به من ارضار جراء 

الحرب األمريكية عام ٢٠٠٣.
وقـال قيص يف حديث صحفي: ان ”عملية خروج العراق من البند السـابع 
تسـمح بالسـيطرة عىل كامـل إيرادات النفـط بعد ان كانـت ٣ باملئة من 
اإليـرادات تذهـب كتعويضـات للكويت، وحاليـا من املمكـن ان نحقق ٣ 

مليارات دوالر سنويا بحسب سعر اليوم كإيراد للخزينة“.
وأضـاف ان ”العراق بعد ان اذعن اىل قرارات األمـم املتحدة ومجلس االمن 
وتعويـض الكويـت فمن املمكن ان تكون لدينـا مطالبات من خالل وزارة 
الخارجية السـتثمار قـرار مجلس االمن الـدويل يف ٢٠٠٣ كونه لم يفوض 

امريكا بدخول العراق وكان بمثابة الخروج من االطار الدويل“.
وبـنّي ان ”املنـدوب الـرويس يف مجلـس االمن طالـب العراق بـأن يطالب 
بحقوقه جراء دخول القوات األمريكية للعراق عام ٢٠٠٣، وما ألحقته من 
ارضار بالعراقيـني، خصوصا ان القوات األمريكية لم تنحسـب من العراق 

بعد ٢٠٠٣ بشكل مبارش“. 

بغداد/ الزوراء:
حـذر الخبـري االقتصادي، داود عبد زاير، امس االثنني، من أن تغيري سـعر 
رصف الـدوالر سـيخلق تداعيات سـلبية يف التعامالت املرصفية بتسـديد 
الديون يف السـوق املحلية، مقرتحا ان يكون خفض سـعر الرصف بشكل 

تدريجي واجراء تعاقدات جديدة وفق رؤية الحكومة.
وقال زاير يف ترصيح صحفي: ان “ املطالبة بإعادة سـعر رصف الدوالر اىل 
وضعه السـابق بشكل مفاجئ سـيولد ارباكا كبريا يف التعامالت التجارية 
واملاليـة خاصـة يف مجال تسـديد الديون بالنسـبة للمتعاملني يف السـوق 

املحلية “ .
وأضـاف ان “التخفيض وإعادة سـعر الرصف سـيحمل الدولـة العراقية 
مبالغ مالية كبرية تقـدر باملليارات نتيجة تعاقداتها مع الرشكات والدول 

التي ابرمت ما بعد قرار رفع سعر الرصف“.
واقـرتح عبد زايـر عىل ”القـوى السياسـية ان ال تنظر للموضـوع نظرة 
اسـتقطاب ود جمهورها بقدر ادراك املشاكل والسلبيات التي ستنجم عن 

قرار إعادة الرصف السابق“.
 داعيـا اىل ”العمل عىل تخفيض سـعر الدوالر بشـكل تدريجـي مع اجراء 
تعاقدات جديدة مسـتقبلية وفق رؤية الرؤية املالية للسقف الذي ستصل 

إليه مستقبال“.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق 
لالوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (1.26 %).
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا يـيل: بلغ عـدد االسـهم 
 (4.594.872.852) املتداولـة 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمة االسـهم 

(4.473.293.719) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف 
جلسـة امس عـىل (596.21) نقطة 
مرتفعا بنسبة (1.26 %) عن اغالقه 
يف الجلسة السـابقة البالغ (588.8) 

نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (41) رشكة من 
اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
 (18) املـايل  االفصـاح  بتعليمـات 

رشكة.
املشـرتاة مـن  االسـهم  وبلـغ عـدد 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 

(120) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
(39) مليـون دينار من خـالل تنفيذ 
ثـالث  اسـهم  عـىل  صفقـة   (21)

رشكات.
بينمـا بلغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(20) مليون سهم بقيمة بلغت (50) 
مليـون دينار من خـالل تنفيذ (33) 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 

قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 2009، 
ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

أكـد الخبري االقتصـادي العراقي، رضغام محمد عـيل، امس االثنني، ان 

العراق سيتأثر مع ارتفاع اسعار القمح عامليا عىل خلفية الغزو الرويس 

ألوكرانيا، إال انه األقل تأثرا من باقي الدول العربية.

وقال عيل يف حديث صحفي: ان ”اوكرانيا وروسيا تشكالن سلة الحبوب 

لنحو 30 % من دول العالم وغيابهما سيشـكل شحا يف املعروض الدويل 

مـن القمـح، والـدول العربية مـن بني أبرز مشـرتي القمـح االوكراني 

والرويس وخصوصا مرص واملغرب“.

واضـاف ان ”العـراق هـو األقل تأثرا نسـبيا مـن باقي الـدول العربية 

كونـه يعتمـد غالبا عـىل مصـادر متنوعة للقمـح منها اإلنتـاج املحيل 

وكذلك االسـترياد من اسرتاليا“، مسـتدركا يف الوقت نفسه ان ”الحنطة 

االوكرانيـة تدخل بشـكل غري رسـمي وتسـوق اىل السـايلوات عىل انها 

حنطة محلية“.

واشـار عيل اىل ان ”ارتفاع اسعار القمح عامليا سيؤثر عىل العراق اسوة 

بكل دول العالم املسـتوردة للقمح مهما كان منشـأه الن اسعار القمح 

يف العالـم كله سـرتتفع، ولعل اقرتاب موسـم حصاد القمـح يف املناطق 

املضمونة وشبه املضمونة االمطار يف العراق سيقلل من قوة تأثرنا“.

وتوفر روسـيا وأوكرانيا املحاصيل لقائمة طويلـة من الدول يف مختلف 

أنحـاء العالـم، بمـا يف ذلك كميات كبرية للمشـرتين يف الرشق األوسـط 

وأفريقيا، الذين سيتعني عليهم البحث يف أماكن أخرى وربما سداد املزيد 

مقابل كل من الحبوب نفسها وتكلفة الشحن.

فيمـا اكدت وزارة التجارة، الخميـس املايض، ان العراق لديه خزين جيد 

مـن الحنطة ملواجهة االزمة الحالية يف اوكرانيا من خالل االنتاج املحيل، 

اضافة اىل التعاقد مع اسرتاليا لتوريد القمح منهم وبكميات جيدة.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة، امس 
االثنـني، عـن مسـاٍع لزيادة 
الحنطـة،  محصـول  انتـاج 
فيما أحصـت عدد املحاصيل 

املمنوعة من االسترياد.
وقـال املتحـدث باسـم وزير 
هاشـم  هـادي  الزراعـة، 
حسـني، يف ترصيح صحفي: 
إنَّ «الوزارة، اتخذت إجراءات 
املحـيل من  املنتـج  لحمايـة 

خالل منع استرياد املواد املتوفرة محلياً، خاصة محاصيل الخرض».
 مبينـاً أنَّ «عدد املحاصيل املمنوعة من االسـترياد بلغت نحو ١٣ محصوالً 
كالطماطم والخيار والباذنجان والبطاطا وكذلك املحاصيل الورقية الخس 

والقرنبيط واللهانة وغريها».
وأوضح أنَّ «منع استرياد املحاصيل أدَّى اىل استقرار أسعار السوق، ما أدَّى 
اىل تحقيق أرباح للمزارعني املحليني وتشجيعهم عىل زيادة الرقعة الزراعية 
وزيـادة اإلنتاجية لوحدة املسـاحة لسـد حاجـة السـوق، وتحقيق مردود 

اقتصادي للبالد».
ويف سياق متصل، أشار حسني اىل أن «الخطة الشتوية ملحصول الحنطة تمَّ 

تخفيضها اىل ٥٠ باملئة بالنسبة للمساحات املرويَّة».
 الفتـًا اىل أنَّ «اجمـايل املسـاحة املزروعـة بالحنطة بلغـت ٧ ماليني دونم، 

مقارنة بالعام املايض الذي كان ١١ مليون دونم».
وتابع أنَّ «خفض الخطة سـيؤدي اىل انخفاض اإلنتاج الكّيل للحنطة بنحٍو 

من مليونني ونصف املليون اىل ٣ ماليني طن».
 مؤكداً «مسـاعي الوزارة من خالل دعوة وزارة التجارة لتسـلُّم املحاصيل 
املنتجـة كافـة حتى خارج الخطـة، باإلضافة اىل زيادة املسـاحات املروية 
باآلبـار؛ األمـر الـذي يـؤدي اىل إضافة كميات مـن اإلنتاج الـكّيل ملحصول 

الحنطة».

@ b–mäbi@÷aã»€a@ãqdnÌ@›Á
_|‡‘€a@äb»éc @pb◊ã•Î@� bèfl@Â«@—ìÿm@Ú«aäç€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
أثـار املدرب السـابق للمنتخـب العراقي، زيليكـو بيرتوفيتش، ضجـة بني األوسـاط الجماهريية عقب 
ترصيحاته الصحفية األخرية، التي قللت من إمكانية تأهل أسـود الرافدين، لنهائيات كأس العالم.وقال 
بيرتوفيتـش، يف ترصيحـات له: «سـأقفز من أعـىل البنك املركزي (أعـىل بناء قيد اإلنشـاء يف بغداد) إذا 
تأهل منتخبكم إىل مونديال قطر».وأضاف : «إنها املهمة املسـتحيلة.. العراق ال يملك مقومات الوصول 
للمونديال.. هذه هي الحقيقة الكاملة.. أتمنى من أعماق قلبي أن يتأهل املنتخب العراقي».وانقسـمت 
الجماهري بني مؤيد ومنتقد لترصيحات بيرتوفيتش الذي فشل يف تحقيق االنتصار بجميع املباريات التي 

قاد فيها أسود الرافدين باستثناء مباراة ودية، تغلب فيها عىل أوغندا (١-٠) وأقيمت يف بغداد.

ãºcÎ@ã–ñc

@åbn‡æa@äÎá€a@¿@ıaãflbé@—ÓõÌ@ıaäÎç€aÎ@ıbiãËÿ€a@ÈuaÏÌ@Új‹�€a

@=Ìäán€a@ãÿè»æa@á‘–nÌ@Ô„b»€a
=æaäbj€a@Úybjè€a@Üb•¸

بغداد/ إعالم اللجنة االوملبية
أعرب رئيس االتحاد العراقي املركزي 
للرشاع، تحسـني عيل الحسون، عن 
إمتنانـه للجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة التـي وافقـت عـىل رشاء 

أربعة زوارق تخصصية للعبة.
وبـني الحسـون: ان إتحـاد اللعبـة 
يعاني شـحا يف التجهيـزات الالزمة 
ملواصلة إدائـه كاتحاد أوملبي، حيث 
تأتـي هـذه الخطوة يف سـياق سـد 

النقص بهذا الصدد.
املكتـب  ان  الحسـون:  وأضـاف 
الجديـد، وبرئاسـة رعد  التنفيـذي 
حمـودي، يسـعى لدعـم االتحادات 
الوطنيـة مـن خـالل توفـري كافـة 
املسـتلزمات واملعـدات والتجهيزات 
الرياضيـة التخصصيـة لـكل لعبة 
باالضافة السـتقدام مدربني دوليني 

أجانـب وعـرب عـىل مسـتوى عال 
لغـرض النهـوض بالواقـع الفنـي 
ملختلف األلعـاب الرياضية من اجل 
منافسة فعلية عىل املستوى العربي 

والقاري والدويل.
وبـني الحسـون: ان إتحـاده تقـدم 
بطلب للجنة األوملبية لتأمني الزوراق 
األربعـة كونها باهضـة الكلفة وقد 
اللجنـة  رئيـس  موافقـة  حصلـت 
املكتب  الوطنية وأعضـاء  األوملبيـة 
التنفيذي عىل رشاء أربعة زوارق من 

نوع (ليزر ستاندرد). 
وختـم رئيس االتحـاد حديثه قائالً: 
ان اتحـاد اللعبـة، بمجلـس إدارته 
ومالكاتـه الفنية، يسـعى لالرتقاء 
باللعبـة كونهـا تدخـل يف الربنامج 
األوملبي الدويل ومحّط إهتمام اللجنة 

األوملبية الدولية.

بغداد / رحيم الدراجي
انتظم منتخبا ناشئي وشباب العراق للكاراتيه 
بمعسـكر تدريبي مغلق بمحافظة السليمانية 
نهايـة  حتـى  يسـتمر  العـراق  كردسـتان  يف 
األسبوع الجاري وذلك إستعداداً  لبطوالت غرب 
آسـيا والبطولة العربية ودورة ألعاب التضامن 

االسالمي.
وقال رئيـس االتحاد العراقي املركزي للكاراتيه 
الدكتـور عـادل عيـدان: إن املعسـكر التدريبي 

يجـري لفعاليتـي (الكاتـا والقتال) وسـيعزز 
مـن قـدرات العبي املنتخبني حيـث يرشف عىل 
التدريبـات الجهـاز الفنـي املـرصي الـذي تم 
التعاقـد معه مؤخـراً بدعم مبـارش من رئيس 
اللجنـة األوملبية رعد حمـودي وأعضاء املكتب 
التنفيـذي. واوضح عيـدان: ان الجهـاز الفني 
املرصي تمكن، وخالل فرتة وجيزة، من إحداث 
تقـدم ملمـوس يف أداء الالعبـني كمـا أجـرى 

تغيريات مالئمة يف صفوف املنتخبات.

إدارة االتحـاد واثقـة مـن ان تلـك  وبـني: ان 
التغيريات سيكون لها أثر إيجابي يف مستويات 
ونتائـج الالعبـني يف االسـتحقاقات الرسـمية 
املقبلة.واشـار عيـدان اىل: أن االتحـاد وضـع 
التدريبـي يهـدف  للمعسـكر  منهجـاً مكثفـاً 
ملضاعفـة الوحـدات التدريبية سـعياً للوصول 
بالالعبني اىل أعىل مستويات الجاهزية وتحقيق 
نتائـج طيبـة يف البطـوالت الخارجيـة العربية 

والقارية والدولية.

بغداد /متابعة الزوراء
تلقى فريق الحشـد الشعبي لكرة السلة الخسـارة مجددا امام فريق 
نفط البرصة امس االثنني يف قاعة الشـعب ببغداد بعدما سـبق له أن 
خـرس مباراة الذهاب يف البرصة أيضا وانتهت نتيجة اللقاء  82 نقطة 

لصالح نفط البرصة مقابل 77 لسلة الحشد الشعبي  .
تقدم فريـق نفط البرصة يف الربـع االول بفارق سـلة واحدة لينتهي  
بنتيجـة 16 نقطـة مقابل 14 نقطة لفريق الحشـد الشـعبي ثم عاد 
لينهـي الربع الثاني نتيجـة 37 نقطة مقابل 35 نقطـة قبل الذهاب 

لفرتة االسرتاحة .
وعنـد الربـع الثالث تقدم فريق الحشـد الشـعبي بنتيجـة 62 نقطة 
مقابل 59 نقطة لفريق نفط البرصة إال أن ذلك لم يكن كافيا إللحاق 
الخسـارة بفريق نفط البرصة الذي حسم اللقاء لصالحه ومكنه من 
تحقيق الفوز عىل فريق الحشد الشعبي ذهابا وإيابا لتشتعل املنافسة 
عىل املراكز املؤهلـة للدخول اىل املربع بني فرق دجلة والرشطة ونفط 
البرصة والحشد الشعبي بعد انفراد فريق سلة النفط بالصدارة حيث 

يغرد وحيدا 

@ aãì€a@Üb•g@áœãm@ÚÓjæÎ˛a
ÚÓóó¶@÷äaÎå@Ú»iädi
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلـق، اليوم الثالثـاء، مباريـات الجولة 
24 من الدوري العراقـي املمتاز، بإقامة 4 
لقاءات يف مالعب العاصمة بغداد إىل جانب 

مباراة واحدة يف ملعب ميسان األوملبي.
ويسـتضيف الكهربـاء ضيفـه الطلبة، يف 
ملعب التاجـي، بينما تقام مبـاراة النفط 
وأمانـة بغداد عـىل ملعب األول، وسـيعود 
ملعب الزوراء الجديد الستضافة املباريات، 
وهذه املـرة بإقامـة مباراة أهـل الدار مع 
سـامراء صاحـب الرتتيـب األخـري، فيمـا 
يلتقـي نفط ميسـان عـىل ملعبـه ضيفه 

القاسم.
وتسـتكمل املواجهـات يـوم  غـٍد األربعاء 
بإجـراء 5 مباريـات، أبرزهـا قمـة زاخو 

والرشطة يف ملعب األول، ويستضيف ملعب 
جامعة السليمانية لقاء نوروز والصناعة.
فيمـا تجرى مباراة الكـرخ والقوة الجوية 
عىل ملعب الراحل أحمد رايض، ويشد فريق 
الديوانيـة الرحال صـوب أربيل ملالقاة أهل 
الدار، وتقام مبـاراة نفط البرصة وضيفه 

النجف يف ملعب الفيحاء بمدينة البرصة.
وتختتـم مباريـات الجولة يـوم الخميس 
املقبل، بإجراء مبـاراة واحدة، عندما يحل 
نفـط الوسـط ضيفـا ثقيال عـىل امليناء يف 

ملعب البرصة الدويل.
يذكـر أن الـدوري املمتـاز  يتصـدره فريق 
الرشطـة برصيـد 63 نقطـة، فيمـا يحـل 
الطلبـة ثانيـا (46) والقـوة الجويـة ثالثا 

.(44)

بغداد / حسني الشمري 
تفقد االمني العام للجنـة الباراملبية وكالة، 
احمـد العاني، املعسـكر الندريبـي ملنتخب 
السباحة الباراملبي اسـتعدادا للمشاركة يف 
بطولـة العالـم التي سـتقام يف املانيا خالل 

شهر ايار املقبل .
وقال العاني: ان زيارتنا وتفقدنا للمعسكر 
الباراملبـي  السـباحة  ملنتخـب  التدريبـي 
يأتـي من خـالل حرصنـا الكبـري للوقوف 
عـىل جاهـزة الفريق قبل الدخـول يف غمار 
منافسات العالم التي ستجري يف العاصمة 
االملانيـة برلني وهـي من البطـوالت املهمة 
كونها مؤهلة اىل نهائيات كاس العالم الني 

ستقام يف الربتغال خالل العام الحايل.
واشـار االمني العـام اىل: ان املعسـكر اقيم 
يف محافظـة النجـف االرشف بسـبب عدم 
وجود مسـبح مناسـب ضمـن املواصفات 
الفنيـة يمكنه احتضان تدريبـات منتخبنا 
ولهـذا تـم االتفاق مـع اللجنـة الفرعية يف 
النجـف  للتنسـيق مع االخـوة يف محافظة 
النجـف االرشف لتهيئـة املسـبح املوجـود 
هناك  لغرض املعسكر التدريبي والحمد لله 
جرت االمور مثل ماتم التخطيط اليه وكلنا 

امل بأن يكون سـباحونا بمسـتوى الحدث 
العاملـي مـن اجل تحقيـق نتيجـة ايجابية 
تضاف اىل سلسلة نتائج اتحاداتنا االخرى .

ومن جانبـه، قال رئيـس اتحاد السـباحة 
الباراملبـي هاشـم فـرز: نحن سـعداء جدا 
بهـذه الزيارة مـن قبل االمني العـام للجنة 
الباراملبية الدكتور احمد العاني وهي بالشك 
تضعنـا امـام مسـؤولية كبـرية لتحقيـق 
افضـل االنجـازات، كمـا انهـا سـتزيد من 
عزيمة وارصار سـباحينا عـىل بذل الجهود 
املضاعفة كي نكون منافسـني اقوياء  مع 
سـباحي العالـم لضمان التاهـل اىل بطولة 

كاس العالم.
املانيـا سـتكون  وتابـع فـرز: ان بطولـة 
محطـة عامليـة للعديد من سـباحي العالم 
كونها مؤهلة اىل كاس العالم لهذا سـتكون 
املنافسـة قوية بمشـاركة خرية سـباحي 
العالم الطامحني بالتأهل اىل نهائيات كاس 
العالم التي ستقام يف الربتغال وهذا سيضع  
سباحينا يف اختبار حقيقي وصعب من اجل 
تحقيق نتائج وارقام تأهيلية اىل النهائيات، 
وسيثبت سباحونا انهم جديرون يف الوصول 

اىل كاس العالم.

@ÜaáÃi@Ú‡ñb»€a@∂g@ÚÓ€Îá€a@pbÌäbjæa@ÒÜÏ«Î@ÚÓ”aã»€a@k«˝æa@Â«@ãƒ®a@…œä@äã‘Ì@^b–Óœ^@
Ú‰Ìáæa@k»‹fl@¿@paäbfl�a@Òaäbjfl@Úflb”g@⁄äbjm@ÚÓjæÎ˛a

بغداد/ الزوراء
بـارَك وزيُر الشـباب والرياضـة، رئيس 
االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنان 
درجال، رفـَع الحظر الدويل عن مالعبنا، 
وصـدور قراِر االتحـاد الـدويلّ بإنصاِف 
يف  املدينـِة  ملعـِب  وتحديـد  جمهورنـا 
ُمبـاراة  السـتضافِة  بغـداد  العاصمـِة 
منتخبنـا الوطنـي وشـقيقه اإلماراتي 
يف الرابـع والعرشيـن من الشـهر املُقبل 
لحسـاِب تصفيـاِت كأس العالم ٢٠٢٢، 
والقراُر جـاَء بعد قناعـِة االتحاد الدويل 

بقدرِة العراق عىل استضافِة املُباراة .
وهنأ درجال، يف املؤتمـِر الصحفي الذي 
أقيـَم امس يف مقـّر االتحـاد، الجماهرَي 
العراقّية بمناسـبِة استضافة العاصمة 
الحبيبـة بغـداد املباريـات الدولّيـة بعد 

غياب داَم ٢١ سنًة. 
وقاَل درجـال إن نجاح االتحاد بكسـِب 
قرار رفِع الحظر جـاَء بدعٍم مباٍرش من 
دولِة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
إضافًة إىل دعِم وإسناِد االتحاِد اآلسيوي 
واالتحـاداِت العربّية الشـقيقة، ورئيس 
اتحاد مجلس التعاون الخليجي واإلعالم 
الريـايض، وكذلك الدور البارز للجماهري 
الصـورَة  عكسـت  التـي  الرياضّيـة 
الحضارّيـة يف املبارياِت الدوليـة الودّية 

التي أقيمت يف البرصة وكربالء وأربيل. 
وأشـاَر إىل أن دور رئيـس اتحـاد غربي 
آسـيا، سـمو األمري عـىل بن الحسـني، 
بنقِل نهائي بطولة غرب آسـيا للشباب 
وإقامتهـا يف ملعب املدينة، كان الخطوَة 
األوىل بقراِر رفع الحظر، لحقتُه موافقُة 
االتحـاد الدويل عىل إقامـِة ُمباراة أوغندا 
الودّيـة يف بغـداد، وخالل سـاعاٍت كان 
هنـاك مـؤٌرش ايجابي بالنسـبِة لنا عىل 
موافقِة االتحاد الدويل عىل خوِض املُباراة 

املُقبلِة أمام اإلمارات يف التصفيات. 
وتابَع رئيس االتحاد إن طلبنا بأن تكون 
مواجهـُة منتخب االمـارات يف تصفياِت 
كأس العالـم يف العاصمـة بغـداد كنـا 
واثقني من موافقـِة االتحاد الدويل عليه 
من خالل التقارير التي تسلمناها بوقٍت 
مبكـٍر والتـي كانت توضح لنا إشـاراٍت 
ايجابية تطمنئ اتحادنا برضورِة اختيار 
السـتضافِة  بغـداد  العاصمـِة  مالعـب 

املباراة. 

وأكـَد درجـال أنه سـتتم دعـوُة رئييس 
انفانتينـو  جيانـي  الـدويل  االتحاديـن 
واآلسـيوي الشيخ سـلمان بن إبراهيم، 
فضـًال عن عدٍد مـن رؤسـاِء االتحادات 
األخـرى وبعـض الشـخصيات ملُبـاراة 

اإلمارات يف تصفياِت كأس العالم. 
وكشـَف درجـال عـن إنـه ال توجـد أي 
الـدويل  اشـرتاطاٍت مـن قبـل االتحـاِد 
بخصوِص ُمباراة منتخبنا، والقراُر جاَء 
بعـد قناعـِة الفيفـا بقدرة العـراق عىل 
تنظيِم املباراة، وهّمنا النجاُح فيها لنؤكَد 
للجميع أن العراق قادٌر عىل اسـتضافِة 
املُباريات الدولّية، وان عودة املبارياِت إىل 
العاصمِة بغداد هو استحقاٌق طبيعي . 

وعـن التحضـرياِت، نـوَه درجـال نحن 
مقبلـون عـىل عمٍل كبـرٍي لتغيـري عمِل 
ودراسـة  الكـرة،  اتحـاد  منظومـِة 
واقـع الكـرة، وسـتتم دعـوُة عـدد من 
الشخصيات ملناقشِة اسرتاتيجية وعمل 
منظومِة االتحاد قبل الرشوِع بتطبيقها 

عىل أرِض الواقع .
مـن جهتـه، قـال النائـُب االول لرئيس 

النجاحـات  إن  جبـار:  عـيل  االتحـاد، 
السـابقة للُمباريات الدولّية التي أقيمت 
يف مختلِف مالعبنا أسـهمت بشكٍل كبرٍي 
يف الحصوِل عىل قرار رفع الحظِر الدويل، 
وأشكُر جميَع الجهود التي بذلت يف سبيل 
الحصـوِل عىل القرار، وكذلك الشـكر إىل 

اإلعالِم الريايض والجمهور الكريم.
ومـن جهتهـا باركـت اللجنـة األوملبية 
الوطنية العراقية موافقة االتحاد الدويل 
لكـرة القـدم فيفـا عـىل إقامـة مباراة 
منتخـب العـراق مـع نظـريه االماراتي 
بملعب املدينـة يف العاصمة بغداد والتي 
سـتجري يف الرابع والعرشين من شـهر 
آذار املقبل يف سـياق تصفيات املجموعة 
اآلسـيوية األوىل املؤهلة ملونديال الدوحة 

.2022
جاء ذلك يف بيان رسمي ورد فيه“تتقدم 
العراقيـة  الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة 
باملباركـة اىل جماهـري كـرة القـدم يف 
العراق، إثـر موافقة االتحاد الدويل فيفا 
عـىل إقامـة مبـاراة املنتخـب العراقي 
وشـقيقه االماراتـي بملعـب املدينة يف 

العاصمة بغداد حيث يشّكل ذلك خطوة 
جـاّدة يف طريـق رفع الحظـر الكّيل عن 
مالعـب كـرة القـدم يف العـراق وعودة 
منتخباتنـا الوطنية، وأنديتنا للتباري يف 

مالعبنا وأمام جماهرينا. 
وتهيـب اللجنـة األوملبيـة  بالجمهـور 
العراقـي الكريـم ان يظهـر بالصـورة 
املرشفة املعهـودة به وبمـالكات إتحاد 
الكـرة ان تقـدم مـا بوسـعها إلنجـاح 
تنظيم املباراة ملـا لها من أهمية يف رفع 

الحظر، كلّياً، بأذن الله.
كمـا تشـكر اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
مخلـص  وطنـي  جهـد  كل  العراقيـة 
ودعم شـعبي وجماهريي صادق أسهم 
موافقـة فيفا إلقامة املبـاراة يف العراق 
أمـًال يف تحقيق ما تصبـو إليه جماهري 
الكرة من رفع شامل للحظر عن مالعب  

العراق“.
وقدمـت ارسة االتحاد العربي للصحافة 
الرياضيـة التهنئة والتربيـك اىل االرسة 
الرياضيـة يف العراق الشـقيق واىل ارسة 
كـرة القدم عىل وجه التحديد بمناسـبة 

صدور قـرار االتحاد الـدويل لكرة القدم 
الفيفا بالسماح للعراق الشقيق بإقامة 
مبارياتـه البيتيـة عـىل مالعبـه وبـني 

عشاقه يف املدن العراقية الشقيقة ...
للصحافـة  العربـي  االتحـاد  ارسة  ان 
الرياضيـة التـي اسـعدها هـذا القرار 
الصائـب بالنظر للجهـود املضنية التي 
قامـت بهـا وزارة الشـباب والرياضـة 
العراقيـة ممثلة بوزيرها عدنان درجال 
رئيـس االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
االمـر الـذي اثمر عـن اقامـة املباريات 
عـىل املالعب العراقية، ال سـيما ان كرة 
القدم يف العراق معروفة عىل الصعيدين 
العربي والدويل باملسـتوى املتطور الذي 
التـي  الكبـرية  والجماهرييـة  وصلتـه 
تتمتـع بهـا مـن قبـل عشـاق الكرة يف 
البلد الشـقيق ليأتي هذا القرار ويصب 
يف االتجـاه الصحيـح، وليمنـح العراق 
حقها الطبيعي يف اسـتضافة املباريات 
املهمـة التي سـتكون باكورتهـا اللقاء 
الدويل املقـرر بني املنتخبني الشـقيقني 
العراق واالمارات يف التصفيات االسيوية 

املؤهلـة لنهائيات بطولـة كأس العالم 
2022 والذي سـيقام عىل ملعب املدينة 

الدويل يف بغداد .
بـدوره، عـرب الزميل محمـد جميل عبد 
القـادر، رئيـس االتحـاد العربـي، عـن 
سـعادته البالغـة وأرسة االتحـاد بهذا 
القرار الذي جاء لينصف الكرة العراقية 
ويمنحها حقها الطليعي يف اسـتضافة 
مبارياتهـا يف البلد الشـقيق. ونقل عبد 
القـادر تحيـات وتهانـي ارسة االتحاد 
العربي لالرسة الرياضية العراقية ممثلة 
بوزارة الشـباب والرياضـة واتحاد كرة 

القدم برئاسة الوزير  عدنان درجال ..
مرة اخرى نجدد التهنئة والتربيك للعراق 
وشـعبه واالرسة الرياضيـة متمنني ان 
يشكل هذا القرار انطالقة متجددة لكرة 

القدم العراقية نحو االفاق الدولية .
للصحافـِة  العراقـّي  االتحـاد  وبـارك 
الرياضّيـة االتحاِد العراقـّي لكرِة القدم 
وجمهورنا الكريم ملُوافقِة االتحاد الدويل 
عـىل إقامـِة ُمبـاراة ُمنتخبنـا الوطني 
ونظـريه اإلماراتـي ضمـن التصفيـاِت 

كأس  نهائيـاِت  اىل  املُؤهلـة  اآلسـيوية 
العالـم يف بغداد وعودة املبارياِت الدولّية 

يف مالعبنا. 
ويقـدُم االتحـاد جزيَل الشـكر للجهوِد 
املُخلصـة التي بذلت من وزارِة الشـباب 
والرياضة واالتحاِد العراقّي لكرة القدم 
والتي أثمرت عن موافقِة االتحاد الدويلّ 
عىل خوِض ُمباراة منتخبنا يف التصفياِت 
اآلسـيوّية ببغـداد والتي نتطلـُع اىل أن 

تكون البوابَة لكرس الحظر الدويل. 
الكبـري  اسـتعداده  االتحـاُد  ويعلـن 
للمسـاهمِة يف دعـِم املُبـاراة إعالميـاً، 
وتحقيـق األهداِف املرسـومة التي يقف 

يف مقدمتها رفع الحظر عن مالعبنا.
ويدعو االتحـاُد املؤسسـاَت الحكومية 
كافة إىل إبـداِء التعاون التاّم   مع اتحاِد 
الكـرة للنجـاح يف تنظيـِم املُبـاراة مـن 
جميـع النواحي التنظيمّية، واسـتقبال 
الشـقيق بأفضـل  املُنتخـب اإلماراتـي 
صـورٍة، وبما يليق بالكـرِم العراقي مع 
تلبيِة جميع االحتياجاِت لظهور املُباراة 

بأبهى صورة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
امني الرس املسـاعد يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل سـيف املالكـي، ثمن كل من 
حـرض مراسـم عزاء جـده او اتصل او ارسـل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ********************

الزميلـة انتصـار الـرساج، الصحفيـة يف جريدة 
الصباح، اعلنت انتصارها عىل فايروس كورونا 
الذي اصابها قبل مدة ليست بالقصرية، وثمنت 
زميلتنا تواصل املؤسسات الصحفية واالعالمية 

والرياضيـة مـن اجـل االطمئنان عـىل صحتها، 
خالص االمنيات لها بالشـفاء التام وان يلبسها رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ******************

الزميـل املصور، احمد حطـاب التميمي، احتفل 
بعيد ميالده قبـل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



تابـع برشـلونة سلسـلة انتصاراته يف الـدوري اإلسـباني مؤكداً 
تحسن مستواه يف املباريات األخرية. وانترص برشلونة عىل ضيفه 
أتلتيك بيلباو 4 - 0 يف املرحلة السادسة 
مسـابقة  مـن  والعرشيـن 
الـدوري اإلسـباني لكـرة 
الغابوني  ومنح  القدم. 
أوباميانغ برشـلونة 
الدقيقة  التقـدم يف 
والثالثني  السابعة 
هدفـه  ليسـجل 
آخـر  يف  الرابـع 
بالدوري  مباراتني 
البلوغرانـا. مـع 

البديـل  وأضـاف 

الفرنـيس عثمان ديمبيـيل الهدف الثانـي يف الدقيقة الثالثة 
والسـبعني ليضـع اسـمه يف قائمة املسـجلني ألول مرة مع 
برشـلونة هذا املوسـم يف الليغا. وعاد ديمبييل ليتابع تألقه 
عندما صنع الهدفني الثالث والرابع بتوقيع من الهولنديني 
لـوك دي يونـغ (90) وديبـاي . (3+90) وصـار رصيـد 

برشلونة 45 نقطة يف املركز الرابع فيما توقف رصيد الخارس 
عند 37 نقطة يف املركز الثامن. وهذا الفوز الثاني توالياً لكتيبة 

تشـايف باملسـابقة والثالث عىل التوايل يف جميع املسابقات. 
واقتنص برشـلونة الخميس الفائت بطاقة 

الـدوري  نهائـي  ثمـن  إىل  التأهـل 
األوروبـي بعدما تجاوز مضيفه 

نابـويل 4 - 2، كمـا انترص يف 
املرحلـة املاضية بالدوري 

عىل فالنسيا 4 - 1.

عـاد ليـل بفوز ثمـني مـن أرض مضيفه ليـون بهـدف دون مقابل يف ختـام الجولة 
السادسـة والعرشين من الـدوري الفرنيس لكرة القدم. وارتقـى ليل حامل اللقب 

بهـذا الفوز إىل املركز الثامن عىل جـدول الرتتيب برصيد 39 نقطة، يف حني تجّمد 
رصيد ليون عند 38 نقطة يف املركز العارش. وسـجل الشاب السويدي غابريال 

غودموندسون هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 35.

ُتّوج كريسـتيان كوملـان، بطل العالم 
وحامل الرقم القيايس، بلقب سـباق 
الواليـات  يف  القاعـة  داخـل  م   60
يف  توالًيـا  الثالثـة  للمـرة  املتحـدة 
مؤكـًدا  واشـنطن،  يف  سـبوكان 
العالم  لبطولة  جاهزيته 
داخل القاعة يف بلغراد 

الشهر املقبل.
كوملـان  وحقـق 
إىل  عـاد  الـذي 
منافسات املضمار 
بعـد تنفيذه عقوبة 
إيقاف ملدة 18 شهرًا 
بسـبب خرقـه قواعد 
املنشـطات، زمًنا قدره 
6.45 ثانيـة هو األفضل 

هذا العام.
وتصـدر ابـن الــ25 عاًما، 

العالـم يف سـباقي 60 و100 م، بطـل 
من البداية حتى النهاية منهًيا السباق أمام مارفني 

براييس (6.48 ث).
وبعـد تتويجـه بسـباق 60 م يف بطولـة العالـم 
األخرية داخـل القاعة يف برمنغهـام عام 2018، 
فرض نفسـه املرشح األبرز لالحتفاظ باللقب يف 

بلغراد بني 18 و20 الشهر املقبل.
قـال بعد الفوز: ”إنه شـعور رائع. أنا محظوظ 
لفرصـة املنافسـة هنـا أمـام متسـابقني من 

الطراز العاملي وأحقق الفوز“.
وتابع: ”سـنذهب إىل هنـاك (بلغـراد) ونقدم 
ونكـون  املتحـدة  للواليـات  رائًعـا  عرًضـا 

جاهزين“.

وبعـد تتويجـه بذهبيـة 100م يف مونديـال 2019 
يف قطر، اعتـرب كوملان من أبرز املرشـحني للهيمنة 
عىل سـباقات الرسعـة يف حقبة ما بعد االسـطورة 
الجامايكـي أوسـاين بولت، ولكن ثالثـة انتهاكات 
اللتزامات مكافحة املنشـطات، مرادفة ملدة عامني 
من التعليق، ثم تم تخفيضها إىل 18 شـهرًا، أوقفت 
مسـريته الصاروخية مـا أدى اىل غيابه عن أوملبياد 
طوكيـو الصيف املـايض. وحافظ غرانـت هولواي 
عىل سـجله خالًيا من الهزائم للعام الثامن توالًيا يف 
سباق 60 م حواجز بعد أن سجل بطل العالم 2019 

يف 110 م حواجز زمن 7.37 ثانية.
وحقـق راين كـراوزر، املتوج بآخـر لقبني أوملبيني، 
لقب رمي الكرة الحديد مسـجالً مسـافة 22.51 م 

هي األفضل هذا العام.

القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد  اتخـذ 
مجموعـة من القرارات املشـددة بحق 
روسـيا عىل خلفية التطـورات األخرية 

ضد أوكرانيا
وقرر الفيفا خوض روسـيا مبارياتها 
أرضهـا  ”البيتيـة“ خـارج  الرسـمية 
ودون جمهور، كما منع استخدام اسم 
الرويس  روسـيا وتعويضـه باالتحـاد 

لكرة القدم.
وسـيتم حظر النشيد والعلم الروسيني 
من املنافسـات الدولية حسب االتحاد 
الـدويل الذي يحتفـظ بحقـه يف اتخاذ 
ذلـك  يف  بمـا  إضافيـة،  ”عقوبـات 
االسـتبعاد املحتمل من املسابقات“، يف 
وقت تـّم التطرق يف السـاعات األخرية 
إىل استبعاد الروس من املونديال املقرر 
يف قطـر، خصوصـاً مـن قبـل االتحاد 

الفرنيس.
وأوضـح االتحاد الدويل أّنـه يتعنّي عىل 
روسيا من أجل املشاركة يف املسابقات 
امللحـق األوروبي  الدوليـة، خصوصـاً 
2022 املقـرر يف  املؤهـل إىل مونديـال 
نهاية آذار/مارس املقبل، اللعب باسم 

”االتحاد الرويس لكرة القدم“.
وأضـاف أّن هذه القرارات التي توقعها 
عالـم الرياضة منذ عدة أيـام، اتخذت 
”باإلجمـاع“ مـن قبل مكتـب مجلس 

الفيفا.
وترخـي القـرارات بظاللها عىل مصري 
مباريـات امللحق املؤهل لـكأس العالم 
يف نهاية الشـهر املقبل، ألّن بولندا التي 

ستواجه روسـيا يف 24 الحايل يف نصف 
نهائي املسار الثالث الذي يضم السويد 
وتشـيكيا، حـذرت من أنها سـرتفض 

خوض املباراة.
وأصـدرت اتحـادات بولنـدا والسـويد 
وتشـيكيا بيانات صحافية قبل يومني 
ترفض فيها مواجهة روسـيا يف امللحق 

القاري.
وأوضـح فيفـا أنه ”أخـذ علمـاً بهذه 
املواقف ودخل يف حـوار مع االتحادات 

املعنيـة بهدف إيجـاد حلول مناسـبة 
ومقبولة“.

بولندا تعّد موقف الفيفا غري مقبول
ـ اعتربت بولندا موقـف االتحاد الدويل 
لكرة القدم ”غري مقبول عىل اإلطالق“ 
مؤكدًة أنهـا ”لن تلعب ضد روسـيا يف 
امللحق األوروبي املؤهل إىل كأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
وجـاء رد بولنـدا عـىل القـرارات التي 
اتخذها الفيفا بخوض روسيا ملبارياتها 

تحت رايـة محايدة، ولعـب مبارياتها 
البيتيـة خـارج قواعدهـا، عقب غزو 

أوكرانيا.
وكتب رئيـس االتحاد البولنـدي للعبة 
تشـيزاري كوليشـا عىل تويـرت: ”هذا 
القرار غري مقبول تماًما. لسنا مهتمني 
باملشاركة يف مباراة مثل هذه. لن يلعب 
املنتخب الوطني البولندي ضد روسيا، 

بغض النظر عن اسم املنتخب“.
وأقـّر الفيفـا بحظـر النشـيد والعلـم 

الروسـيني من املنافسـات الدولية مع 
احتفاظـه بحقـه يف اتخـاذ ”عقوبات 
إضافية، بما يف ذلك االستبعاد املحتمل 

من املسابقات“.
وأوضح االتحـاد الدويل بأّنه يتعني عىل 
روسيا من أجل املشاركة يف املسابقات 
امللحـق األوروبي  الدوليـة، خصوصـاً 
2022 املقـرر يف  املؤهـل إىل مونديـال 
نهاية آذار/مارس املقبل، اللعب باسم 

”االتحاد الرويس لكرة القدم“.
وترخـي القـرارات بظاللها عىل مصري 
املباريـات امللحق املؤهل لـكأس العالم 
يف نهاية الشـهر املقبل، ألن بولندا التي 
ستواجه روسـيا يف 24 الحايل يف نصف 
نهائي املسار الثالث الذي يضم السويد 

وتشيكيا، رفضت خوض املباراة.
وأعلن االتحـاد اإلنكليزي لكـرة القدم 
عن عدم مواجهة روسـيا يف املسـتقبل 
املنظور عـىل خلفية التطورات األخرية 
ضد أوكرانيا.ووفقاً لالتحاد اإلنكليزي 
لن يلعب منتخب إنكلرتا أي مباراة ضد 
روسـيا يف املسـتقبل القريـب عىل كل 

املستويات.
وجـاء يف بيان االتحـاد اإلنكليـزي إّنه 
اتخـذ هذا القـرار حيث: ”يدين بشـدة 
الفظائح املرتكبة من القيادة الروسية“ 
بعد بدء غـزو أوكرانيا.واتخذت بعض 
الدول األخرى قـرارات مماثلة وأعلنت 
عدم خوض أّي مباراة لكرة القدم ضد 

روسيا.
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تـّوج ليفربول بلقب كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم للمرة 
التاسعة بفوزه عىل تشـيليس بركالت الرتجيح (11 - 10) بعد 
انتهاء الوقتـني األصيل واإلضايف من املبـاراة بالتعادل من دون 

أهداف يف ملعب ويمبيل.
وانفـرد ليفربول بالرقـم القيايس يف عدد األلقاب يف املسـابقة 
رافعـاً رصيده إىل تسـعة القاب بفارق لقـب واحد عن رشيكه 
السـابق مانشسرت سيتي الفائز بها يف السنوات الثالث األخرية، 

كما أنه األول له يف هذه املسابقة منذ عام 2012.
ووضـع ليفربـول بالتـايل األسـس األوىل نحـو إمكانيـة فوزه 
برباعية غري مسـبوقة يف موسم واحد ألنه ال يزال ينافس بقوة 
عـىل الـدوري املمتـاز، ويبدو يف وضـع جيد لبلوغ ربـع نهائي 
دوري األبطـال بعد أن تقدم عىل إنـرت اإليطايل 2 -صفر يف عقر 

دار األخري، وبلوغه الدور الخامس من كأس إنكلرتا.

‚@60@÷bjé@¿@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@›�i@ÊbæÏ◊

يسـعى ريال مدريد، لحسـم التعاقد 
مع كيليان مبابـي، مهاجم باريس 
املريكاتـو  خـالل  جريمـان،  سـان 
الصيفي املقبل. وينتهي عقد مبابي 
مع باريس يف صيف 2022، ويرفض 
عـروض  كل  اآلن،  حتـى  الالعـب 

التجديد مع الفريق الفرنيس.
وحسـب صحيفة ماركا، فإن مبابي 
يريد اللعب لريـال مدريد، لكنه يرغب 
حقـوق  بشـأن  التفـاق  التوصـل  أوًال 
الصـور الخاصة به. وأشـارت إىل 

أن ريـال مدريد اعتـاد عىل مشـاركة 50 
% من حقـوق الصور مع العبيه، رغم أن 
هذا األمر كان محل نقاش مع كريستيانو 

رونالدو نجم امللكي السابق
وأوضحـت أن ريال مدريـد إذا منح مبابي 
أكثـر من 50 % من حقـوق الصور، فإنه 
سـيعوض الالعـب عـن العـرض الضخم 
الذي رفضه من باريـس. ويحصل مبابي 
حالًيا عىل 21 مليون يورو سنوًيا، ورفض 
مؤخـرًا، عقًدا للتجديد مع سـان جريمان 
ملـدة عامـني. وذكـرت أن راتـب مبابي يف 

مدريـد قد يصـل إىل 25 مليون يـورو، إذا 
قدم املرينجي، تسـهيالت لالعب يف حقوق 

الصور.
وقالـت ”مـاركا“ إن والـدة مبابي طلبت 
أن يحصل الالعب عىل نسـبة من مبيعات 
القمصان كجزء من الراتب، وهذا األمر لم 

يفكر فيه امللكي من قبل.
ويعـد مبابـي، خامـس أكثـر العـب بيًعا 
أن  املتوقـع  العالـم، ومـن  للقمصـان يف 
يتحسـن الرقم إذا انتقـل إىل صفوف ريال 

مدريد.

خطـف نابويل الصـدارة من القطبـني ميالن وجاره 
إنرت بفوز دراماتيكي يف معقل منافسـه التسيو 2 - 
1 يف املرحلة السابعة والعرشين من الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
ونجح نابويل يف استغالل سقوط كّل من ميالن وإنرت 
يف فـخ التعادل مـع أودينيـزي 1-1 وجنوى صفر-
صفر توالياً لريفـع رصيده إىل 57 نقطة وهو نفس 
عـدد نقاط ميـالن لكـن األول يتفوق عليـه بفارق 

األهداف وبفارق نقطتني عن إنرت.
وتنتظـر نابـويل مبـاراة قمة األحـد املقبـل عندما 

يستضيف ميالن.
عـىل امللعـب األوملبـي يف العاصمـة، نجحـت كتيبة 
املدرب لوتشانو سـباليتي يف تحقيق فوز ثمني عىل 
مدرب التسيو ماوريتسـيو ساري الذي كان يواجه 

فريقه السابق نابويل حيث حقق معه نتائج الفتة.
وعـّوض نابـويل بالتـايل إخفاقه يف إكمال مشـواره 
يف مسـابقة الـدوري األوروبـي (يوروبا ليـغ) بعد 
سقوطه عىل يد برشلونة اإلسباني 5 - 3 يف مجموع 
املباراتني يف امللحق الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“.

وافتتـح املهاجـم املخـرضم لورنتسـو إينسـينيي 

التسـجيل للفريق الجنوبي يف الدقيقة 62 بتسديدة 
زاحفة.

وأدرك التسـيو التعادل قبل نهاية املباراة بدقيقتني 

بواسـطة جناحـه اإلسـباني املخرضم بـدرو بكرة 
بيرساه، بيد أن الكلمة األخـرية كانت لنابويل بهدف 

ة سجله اإلسباني فابيان رويز  يد بتسـد

بيـرساه يف الدقيقة الرابعة من الوقـت بدل الضائع 
ليمنح الصدارة لفريقه.

وانتـزع روما فـوزاً يف الدقيقة التاسـعة من الوقت 
بدل الضائع 1 -صفر عىل حساب مضيفه سبيتسيا 
الذي لعـب منقوصاً طوال الشـوط الثاني ليحافظ 
عىل آماله الضئيلة بإمكانية انتزاع إحدى البطاقات 

املؤهلة إىل دوري األبطال املوسم املقبل.
والفوز هو األول لفريق العاصمة بعد ثالثة تعادالت 
توالياً فرفع رصيده إىل 44 نقطة يف املركز السـادس 

متخلفاً بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس  الرابع.
وخاض سبيتسـيا الشـوط الثانـي بأكمله بعرشة 
العبـني إثر طـرد العبه كيلفن أميـان لحصوله عىل 
البطاقة الصفـراء الثانية يف الوقت بدل الضائع من 

الشوط األول.
وصمـد أصحـاب األرض أمـام روما حتـى الدقيقة 
التاسـعة من الوقـت بدل الضائع ليسـجل املهاجم 
اإلنكليـزي تامـي أبراهـام هـدف الفوز مـن ركلة 

جزاء.
وانتـرص كالياري عىل تورينو يف عقر دار األخري 2 - 

1، وكما نجح فريونا بالفوز عىل فينيستيا 3 - 1.

تعـادل فريق بوروسـيا دورتموند مع مضيفه آوجسـبورج 
1-1، خـالل املبـاراة التـي جمعتهما ضمن الجولـة الرابعة 

والعرشين من الدوري األملاني (بوندسليجا).
تقـدم دورتموند بهدف سـجله ثورجان هـازارد يف الدقيقة 
35، قبل أن يتعادل آوجسـبورج عن طريق نواه سارينسـن 

بازي يف الدقيقة 78.
بهـذا التعادل، رفع دورتمونـد رصيده إىل 50 نقطة يف املركز 
الثانـي، بفـارق 8 نقاط خلف بايرن ميونيـخ املتصدر، كما 
رفـع أوجسـبورج رصيـده إىل 23 نقطة يف املركـز الخامس 

عرش.
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بغداد/نينا:
 اشـادت رشكة نفط ميسـان ، بـدور نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس اتحـاد الصحفيني 

العرب مؤيد الالمي ، يف تطوير الصحافة العراقية .
وقـدم ممثـل مدير عـام الرشكة عيل جاسـم البهاديل ، خـالل زيارته مقر النقابـة ، لنقيب 
الصحفيـني درع الرشكـة ، تقديرا وتثمينا لدوره يف تطويـر الصحافة العراقية ونرش الوعي 

والثقافة ، ودعمه ملسرية الرشكة يف دعم االقتصاد العراقي.

بغداد / نينا:
 زار مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور سعد كامل الالمي مقر نقابة الصحفيني العراقيني يف 

بغداد  االربعاء املايض، والتقى نقيب الصحفيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي.
وبحث نقيب الصحفيني مع مدير عام صحة الكرخ سبل التعاون بني دائرة الصحة والنقابة 

وتقديم التسهيالت للصحفيني وارسهم وتذليل الصعوبات امامهم .
واكـد املدير العام دعمه الكامل للصحفيني وتذليل كافـة الصعوبات التي تقف يف طريقهم ، 

مثمناً دورهم يف نقل الرسالة االعالمية ونقل الحقيقة بحيادية ووضوح.

باريس/ا.ف.ب:
أصيب صحفيان دنماركيان بالرصاص يف شـمال رشق أوكرانيا، وفق ما أعلنت صحيفتهما 
التي أكدت أّن حياتهما ليسـت يف خطر. وأفادت صحيفة «إيكسرتا بالديت» الدنماركية، بأّن 
املراسل ستيفان ويترشت، واملصور إميل فيلتنبورغ ميكلسن، أصيبا بالرصاص أثناء عملهما 
قـرب مدينة أوختريكا، التـي تبعد حوايل ٥٠ كيلومرتاً من الحدود الروسـية. ورغم ارتدائهما 
سرتتني واقيتني للرصاص، فقد أصيبا عندما تعرضت سيارتهما إلطالق نار مجهول املصدر.
وكتبـت الصحيفة اليومية التي توظفهما كصحفيني مسـتقلني لتغطيـة الحرب يف أوكرانيا 
«ُنقل االثنان برسعة إىل املستشفى وهما بمأمن من الخطر»، والصحيفة عىل اتصال بوزارة 

الخارجية الدنماركية ورشكة خاصة إلجالئهما.

@ãÌÏ�m@¿@Ôfl˝€a@äÎÜ@Â‡rm@ÊbèÓfl@¡–„
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كركوك /الزوراء:
الصحفيـني  مـن  نخبـة  احيـت 
واالعالميني الرتكمان الذكرى الحادية 
عـرشة بعـد املئـة ليـوم الصحافـة 
الرتكمانيـة التي يصادف يف الخامس 
والعرشين وهو ذكرى صدور جريدة 
حـوادث اول جريـدة تركمانية عمل 
عىل اصدارها الشـقيقان الصحفيان 
محمـد قـديس زادة واحمـد قـديس 
زادة يف ١٩١١ يف كركـوك االحتفاليـة 
التـي ارشف عـىل احيائهـا جميعـة 
قـديس زادة لالعالميـني والصحفيني 

الرتكمان.
والقـى رئيـس جمعيـة الصحفيـني 
الرتكمـان محمـد هاشـم الصالحي 
خـالل الحفل كلمـة تعريفيـة بيوم 
الصحافة والصعوبـات التي واجهت 
االعالم الرتكماني ملئة عام والقامات 
االعالميـة الرتكمانيـة التـي خدمت 

االعالم العراقي والرتكماني.
محافـظ  هنـأ  ذاتـه  السـياق  ويف 
كركـوك راكان الجبـوري , الصحافة 
الرتكمانية يف العراق بمناسبة عيدها 
السـنوي والـذي يتزامن مـع صدور 
جريدة الحوادث الرتكمانية يف كركوك 

يوم ٢٥ شباط ١٩١١ .

وقـال الجبـوري يف رسـالة وجههـا 
بهذه املناسـبة، يسـعدني ان اتقدم 
والصحفيـني  االعالميـني  لجميـع 
بفضائيـة  والعاملـني  الرتكمـان 
العراقيـة الرتكمانيـة وتوركمن اييل 
الناطقـه  االعـالم  وسـائل  وجميـع 
باللغة الرتكمانية ونقابة الصحفيني 
يف  الصحفيـني  وجميـع  العراقيـني 
التهانـي  واطيـب  بأحـر  املحافظـة 
الصحافـة  عيـد  ذكـرى  بمناسـبة 

جميعـا  نحتفـي  التـي  الرتكمانيـة 
بذكرى تأسيسها .

واضاف لقد كانت وماتزال الصحافة 
الرتكمانية منربا مهما لرتسيخ وحدة 
العراق ودعم ومساندة جميع املواقف 
الوطنية ومحاربة االرهاب والتطرف 
ودعـم جهـود االسـتقرار والتعايش 
ودعـم التنـوع... ونحـن نفتخـر يف 
محافظة كركوك بتأمني كافة األجواء 
املناسـبة لعمـل الصحفيـني بجميع 

لغاتهـم ، وضمان حريتهـم وامنهم 
وسالمتهم ونقلهم بمهنية للمكاسب 
التي تحققـت يف كركوك واألمن الذي 
ينعم به مواطنـو املحافظة واألعمار 
والخدمات التي تشهدها كركوك رغم 

التحديات الصعبه التي تواجه البلد.
ويف وقـت سـابق زارت مديرة قسـم 
حقوق االنسان لبعثة االمم املتحدة ( 
يونامي ) هيلينا هرباكن، فرع نقابة 
الصحفيـني العراقيـني يف كركوك. و 

هنـأت هيلينـا هرباكن فـرع النقابة 
بمناسبة استالمه املقر الجديد له .

واسـتعرض الزميـل عبـاس البياتي 
رئيـس الفـرع البدايات التاسيسـية 
يف  العراقيـني  الصحفيـني  لنقابـة 
العـام ١٩٥٩ ودورها الريادي يف دعم 
ورعايـة االرسة الصحفية ، مؤكدا ان 
فـرع النقابة يف كركـوك كان واليزال 
يقف علی مسافة واحدة مع مختلف 

القوميات واالطياف .
واوضـح البياتـي ان الفـرع يواصل 
جهـوده الحثيثـة من اجـل االرتقاء 
واالعالميـة  الصحفيـة  بنشـاطاته 
مشـيدا بدعم محافظ كركوك راكان 
واالرسة  النقابـة  لفـرع  الجبـوري 
الصحفية يف هـذه املحافظة، متمنيا 
ان تتواصـل الزيـارات املتبادلـة بني 
الصلـة  ادامـة  لغـرض  الجانبـني 
والتعاون يف مجال الصحافة املهنية.
مـن جهتهـا اشـادت مديـرة قسـم 
حقـوق االنسـان يف بعثـة اليونامي 
بكركوك بالدور الذي يضطلع به فرع 
كركوك لنقابـة الصحفيني العراقيني 
لخدمة االرسة الصحفية يف املحافظة 
معـربة عـن امتنانها للفـرع وهيأته 

االدارية .

موسكو/ متابعة الزوراء:
تعـرّض موقـع وكالـة األنبـاء الروسـية الرسـمية «تاس» 
للقرصنة قبل قليل. فعند الدخول إىل املوقع تختفي الصفحة 
الرئيسـة، ليظهـر مكانها مقطـع مكتوب باللغة الروسـية 

يدعو إلنهاء الحرب عىل أوكرانيا. 
وكتـب القراصنة: «أيهـا املواطنون األعـزاء. ندعوكم لوقف 
هذا الجنون، ال ترسـلوا أبناءكـم وأزواجكم إىل موت محقق. 
(الرئيـس الـرويس فالديمري) بوتني يجعلنـا نكذب ويعرضنا 
للخطر. كنـا معزولني عن العالم كله، لقد توقف الجميع عن 
رشاء النفـط والغاز. يف غضون سـنوات قليلة سـنعيش مثل 

كوريا الشـمالية. ملـاذا يحصل كل ذلك؟ لذكر اسـم بوتني يف 
الكتب املدرسية؟ هذه ليست حربنا فلنوقفها!».

وأضافت الرسالة: «سُتحذف هذه الرسالة، وسُيطرد البعض 
منا من عمله أو ُيسجن. لكن ال يمكننا تحمل ما يحصل بعد 
اآلن». ووقعت الرسـالة مجموعة عرفت عن نفسـها باسم: 

«صحفيون غري مبالني من روسيا».
وتوسـط الصفحـة علم روسـيا وكتب عليـه «٥٣٠٠ جندي 
رويس قتلـوا يف أوكرانيـا يف أربعـة أيام...أكثر ممـن قتلوا يف 
حرب الشيشـان األوىل (١٩٩٤ ـــ ١٩٩٦)». وبعد دقائق من 

ظهور الرسالة، تعّطل املوقع بشكل كامل.

بروكسل/متابعة   الزوراء: 
إىل جانب الحرب امليدانية التي يسقط 
املدنيني والعسـكريني،  فيها عرشات 
بـني  املعلومـات  حـرب  تتضـارب 
روسـيا والغـرب، بزعامـة الواليـات 
املتحدة األمريكيـة، يف أعقاب التدخل 
العسكري الرويس األخري يف اوكرانيا.

ولعـل من مظاهر هـذه الحرب قرار 
قنـاة  حظـر  األوروبيـة  املفوضيـة 
”روسـيا اليوم“ ووكالة ”سبوتنيك“ 
الروسـية داخل أوروبا بسبب نقلهما 
الرويس فالديمري  الرئيس  ترصيحات 
بوتـني، وهي ترصيحـات رأت أوروبا 
وعـاب  وخادعـة“.  ”كاذبـة  أنهـا 
متخصصـون من خطـوة املفوضية 
باعتبـار أن حزمـة العقوبـات التـي 
تتخذها الدول األوروبية بشـكل عام 
يجـب أن تحـرتم عـىل األقـل ميدان 
التواصل اإلخباري والحق يف الولوج إىل 
املعلومة، باإلضافة إىل إتاحة الفضاء 
اإلعالمي ملختلف املشـارب التحليلية 
عامري،  الفكرية.املهدي  والتوجهات 
أسـتاذ باحث يف املعهـد العايل لإلعالم 
واالتصال، قـال إن ”قـرار املفوضية 
األوروبيـة لـه مـا يـربره ويفرسه، 
عىل اعتبار أن الغزو الرويس لألرايض 
األوكرانية غري مقبول حسب األعراف 
اإلنسـانية“. الدوليـة  والقوانـني 

وأضاف الباحث يف التواصل السيايس 
”القـرار  أن  اإلعـالم،  وبروباغنـدا 

األوروبي نابع من الحرب السياسـية 
واإلعالميـة التـي تـدور رحاهـا بني 
روسـيا والغـرب، عىل الرغـم من أن 
حريـة الصحافـة تقتيض االسـتماع 
إىل الـرأي والـرأي اآلخـر“. وأوضـح 
عامري أنه خـالل األزمات والحروب 
تبقى مسألة حرية الصحافة نسبية 
وقابلة للتغري حسب املزاج العام، كما 
أن الحرية يف مفهومها الشـامل تظل 
مسألة نسبية تمليها أهداف سياسية 
أن  واعتـرب  كـربى.  وإيديولوجيـات 
املنع هو نوع مـن التدجني للجمهور 
والتعسـف يف تسـيري الحقائق، حيث 
كان من األنسب ترك جميع األصوات 
تعـرب، ويف آخر املطـاف الجمهور هو 
الـذي يختـار .فيمـا يـرى الخبري يف 
العالقـات الدولية هشـام معتضد أن 
حظر االتحاد األوروبي قناة ”روسـيا 

اليوم“ ووكالة ”سـبوتنيك“ يدخل يف 
إطـار العقوبات التي يتخذها االتحاد 
األوروبـي ضـد روسـيا عـىل خلفية 
الحرب الواقعة بينهـا وبني أوكرانيا.

وأوضـح أن هـذا الحظـر ينـدرج يف 
خانة محاولـة الغرب تقزيـم الذراع 
اإلعالمية الدولية لروسـيا االتحادية؛ 
ألن وسائل اإلعالم تشكل جزءاً مهما 
واسـرتاتيجيا يف الحـرب القائمة بني 
روسـيا وأوكرانيـا. وأضـاف املحلـل 
الخبـري يف الربوباغندا السياسـية أن 
الخطـوة التـي أقـدم عليهـا االتحاد 
الكثـري  تثـري  أن  يمكـن  األوروبـي 
مـن التسـاؤالت حـول حـدود حرية 
املؤسسـات  أن  خاصـة  الصحافـة، 
األوروبية والثقافة الغربية تقدسـان 
أسـس حريـة التعبـري وتدافعان عن 
الصحافـة وأهميـة حمايـة  حريـة 

الولوج إىل املعلومة، يف إطار ما يسمى 
والنـرش  اإلعالمـي  التواصـل  بحـق 
الصحفـي بـدون قيـود سياسـوية.

واسرتسل الخبري ذاته قائال: ”إذا كان 
العامل األخالقي مسـؤولية مهنية يف 
تدبـري القطـاع الصحفي فـال يمكن 
اتخـاذه كذريعـة سياسـية يف ظرف 
معـني مـن أجـل املسـاس بالحريـة 
الصحفية وقدسـية الخـرب“. وذهب 
الباحث ذاته بعيدا يف طرحه بالتأكيد 
عـىل أن خطـوة االتحـاد األوروبـي 
تعترب تضييقا عـىل الرأي اآلخر، رغم 
كونه يخالـف توجهاته اإليديولوجية 
والسياسـية، إال أن الثقافـة الغربية 
وثوابـت حريـة الصحافـة تحتمـان 
عليه االلتـزام باحرتام اآلراء املختلفة 
واملخالفة لتوجهاته السياسـية. ويف 
االطارذاتـه أعلن التحالـف األوروبي 
لـوكاالت األنبـاء «التعليـق الفوري» 
لعضويـة وكالة «تاس» الروسـية يف 
ضوء «القواعد الجديدة التي تطبقها 
الحكومة الروسية وتقيد بشدة حرية 
اإلعالم». وجـاء يف بيان «قرر مجلس 
التنفيذيـة  الهيئـة  بصفتـه  اإلدارة 
للتحالـف، باإلجماع تعليـق عضوية 
«تاس» يف التحالف األوروبي لوكاالت 
األنبـاء بمفعـول فوري حتـى تقرر 
جمعية عامة وفقاً للنظام األسـايس 
ما إذا كان يجب استبعاد «تاس» من 
تحالفنـا». وأضـاف: «يعترب مجلس 

هـدف  تنتهـك  «تـاس»  أن  اإلدارة 
التحالـف األوروبـي لـوكاالت األنباء 
كمـا هو محـدد يف نظامه األسـايس 
كونها غري قادرة عىل نرش معلومات 
غـري منحـازة هـي يف صلـب إعـالن 
مهمة التحالف». ويضم مجلس إدارة 
التحالـف األوروبـي لـوكاالت األنباء 
خمسـة أعضـاء. ويضـم التحالـف 
٣٢ عضـواً يف جميـع أنحـاء  حاليـاً 
أوروبـا. وأمرت «روسـكومنادزور»، 
اإلعـالم  لوسـائل  الناظمـة  الهيئـة 
الروسية، وسائل اإلعالم الوطنية بأن 
تشـطب من نصوصها أي إشـارة إىل 
قتل مدنيني عىل يد الجيش الرويس يف 
أوكرانيا، وكذلك مصطلحات «الغزو» 
و «الهجوم» و «إعالن الحرب». وقالت 
«روسكومنادزور» يف بيان: «نؤكد أن 
وحدها املصادر الروسـية الرسـمية 
لديهـا معلومات جديـدة وموثوقة»، 
رسـمياً  موسـكو  وصفـت  فيمـا 
تدخلهـا يف أوكرانيـا بأنـه «عمليـة 
عسـكرية خاصة» تهدف إىل «حفظ 
السـالم». ووجه هذا التحذير إىل عدة 
وسـائل إعالم معظمها ينتقد روسيا 
كصحيفـة «نوفايا غازيتا» التي حاز 
رئيـس تحريرهـا عـىل جائـزة نوبل 
 Dojd للسـالم لعـام ٢٠٢١، أو قنـاة
 Mediazona عـىل اإلنرتنت أو موقـع
التي تم تصنيفها يف روسـيا عىل أنها 

«عمالء للخارج».
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باريس/متابعة الزوراء:
غرقت وسـائل التواصل االجتماعي باملعلومات 
املضللة خالل األيام املاضية بعدما شّنت روسيا 
غزواً عـىل أوكرانيا، حيث بدأت مقاطع الفيديو 
واألخبار املشكوك فيها بالظهور بشكل واسع.

ويف ظّل التدفق الكبري للمعلومات غري الدقيقة، 
بات التمييز بـني املعلومات املضللة واملعلومات 
الزائفة أمراً صعباً، لذا تقدم شـبكة الصحفيني 
الدوليـني يف هـذا التقرير املعّمـق مجموعة من 
اإلرشـادات واألدوات التي تساعد الصحفيني يف 
التغطية الصحفيـة لألحـداث يف أوكرانيا بعيداً 

عن الوقوع يف فخ املعلومات واألخبار املضللة.
بعد بضع سـاعات عىل إعالن روسيا بدء عملية 
عسكرية يف أوكرانيا، انترش عىل مواقع التواصل 
االجتماعي فيديو بشكل واسع قيل إنه لطائرات 
روسـّية تدخل املجال الجوّي األوكراني، وحصَد 
الفيديو مئات املشـاركات وآالف التعليقات عىل 
فيسـبوك وتويـرت وإنسـتجرام، إال أّن الفيديو 
املتـداول للطائـرات الحربّيـة هـو مقتطف من 
فيديـو مّدته حـواىل خمس دقائق منشـور عىل 

اإلنرتنت منذ سنوات.
الفيديـو ليـس الوحيـد، حيُث انترشت بشـكل 
واسـع فيديوهات قديمة أو مـن مناطق ثانية، 
وعليه ينصح عدد من املتخصصني باسـتخدام 
تطبيق Verification Plugin الذي يسمح (من 
خـالل عالمـة التبويـب Keyframes) بتقطيع 
الفيديو إىل سلسـلة من املشـاهد، وانطالقاً من 
هذه املشاهد، يمكن القيام ببحث عىل محركات 

عّدة، كما هو الحال يف البحث عن الصور.
ويف محاولـة لكشـف وتوثيق مقاطـع الفيديو 
واألخبـار املشـكوك فيها عىل وسـائل التواصل 

االجتماعي ويف بعض وسائل اإلعالم الحكومية 
 Bellingcat Investigation الروسية، صّممت 
Team جـدوًال لكشـف وتوثيق بعـض مقاطع 
الفيديـو ويتم تحديثه بشـكل يومـي، ويمكن 
للصحفيني االسـتفادة منه ملعرفـة املعلومات 

والفيديوهات املضللة.
ويعـّد التعرّف عىل األخبـار املُضللة صعباً ألّنها 
تحتوي جزًءا حقيقًيا مـن الخرب، لكّنه مأخوذ 
من سـياق معنّي، وبدون هذا السـياق يختلف 
املعنى. وحتى ال يقع الصحفي ضحية لألخبار 
املضللة، تعترب أداة Youtube DataViewer  أو 
(عـارض بيانات الفيديو) الذي طّورته منظمة 
العفـو الدوليـة وسـيلة فعالة أيضاً للسـماح 
بالعثـور عىل جميـع املواقع التـي يظهر فيها 

الفيديو الذي تتقىص فيه.
كذلـك ينبغـي االسـتعانة بدالئـل برصّية مثل 
الفتـات متاجر، أو لوحة تحمل اسـم شـارع، 
أو أسـلوب معمـاري، أو طـراز من األثـاث، أو 
إشـارات السـري، أو النبـات، أو حالـة الطقس 
أو لوحات تسـجيل السـيارات، وهو ما يساعد 
الصحفيني يف التوصـل إىل تحديد موقع الفيديو 

أو حتى تاريخه. 
إضافـة إىل الفيديوهات املضللـة تنترش الصور 
أيضـاً بشـكل واسـع عـرب وسـائل التواصـل 
اإلجتماعـي مـن بينهـا الصـورة املتداولة التي 
تظهر الرئيس األوكراني زيلينسـكي يف سـاحة 
القتـال، إال أّن عمليـة بحث عكسـية بسـيطة 
للصورة أظهرت أن الرئاسـة األوكرانّية وّزعتها 
يف التاسـع مـن نيسـان/أبريل ٢٠١٩، وتظهر 

الرئيس خالل زيارة ميدانّية يف إقليم دونباس.
وينصـح باعتمـاد عمليـة «البحث باسـتخدام 

إذ تسـتند  أو «البحـث املعكـوس»،  الصـورة» 
املعلومات املضلّلة أحياناً كثرية إىل صور أُخرجت 
من سـياقها. واألمـر هنا يف غاية البسـاطة، إذ 
يكفي طرح الصورة عىل محرك بحث ملعرفة ما 
إن كان يتعرّف عليها ويعود إىل مصدرها. كذلك 
يمكـن أخذ لقطة للشاشـة «سـكرين شـوت» 
مـن األرشطـة املصـورة والبحث عـىل جوجل، 
وسـيعرض محـرّك  البحث عىل الفـور املصادر 
التـي كانت نـرشت هـذه الصورة، مـع تاريخ 
النرش ومكان التقاط الصـورة واملحور املرتبط 

بها.
ويمكـن للصحفيـني تحميـل الصـورة يف أحـد 
 Google images, Tineye, محركات البحث مثل

Bing, Yandex للتحقق من مصداقيتها.

ويف حال كان الصحفيون يستخدمون متصّفح 
جوجل كروم، يمكن النقر عـىل الزّر األيمن، ثّم 
النقر عـىل «البحث عن أصل صورة» بواسـطة 
جوجل عندها يبحث املحرّك يف ذاكرته عن صور 
مطابقـة أو مشـابهة، مـا قد يقـود إىل املصّور 

األصيل وتاريخ ومكان التقاط الصورة.
ويمكـن للصحفيني اسـتخدام موقـع مْن نَرش 
مـاذا؟ وتاريـخ العثور عـىل الصور. خـذ رابط 
املنشـور والصقه يف مكان البحث مـع الّتاريخ 
املسـتهدف. يمكنك أيًضا تحديد الشخص الذي 
نـرش الّصورة، والعثور عىل حسـابه عىل تويرت 
عـرب بحث غوغـل، والّتواصل معه للسـؤال عن 
الصـورة.وال يكتفي البحث عـرب اإلنرتنت حيث 
نتعامـل مـع مواضيع ال نملك معرفة مسـبقة 

وافيـة عنهـا، ويف هـذا السـياق ينصـح بطلب 
مساعدة صحفيني آخرين، حيث أتاحت منظمة 
 ١٠٠ مـن  بأكثـر  قائمـة   Inside Newsroom
صحفـي موثوقـني يغّطون الحرب بني روسـيا 

وأوكرانيا عىل األرض.
وللبحـث عن مصـدر اّدعاء أو اقتبـاس، يكفي 
يف بعـض األحيان نسـخ فقرة مـن النص الذي 
تعتقد أنه غري صحيح وطرحه عىل محرك بحث 
ملعرفـة ما إن كان النـص ورَد عىل اإلنرتنت قبل 
تاريخ نرشه حديثاً، أو إذا كان مسـتخرجاً من 

مكان ثاٍن. 
ومـع اسـتمرار انتشـار املعلومـات الخاطئـة 
واملضللة ُتشـارك كريسـتينا تارداجويال، وهي 
 ICFJ مديرة برامج يف املركـز الدويل للصحفيني
مـع مجموعة من مدققـي الحقائق من جميع 
أنحـاء العالم يف مبادرة لكشـف األكاذيب حول 
املعلومات املضللة للغـزو الرويس عىل أوكرانيا، 
ويمكن للصحفيني اإلطالع عىل املبادرة من هنا: 

.RussiaUkraineConflict#
وهنا دليل مبسط موجه للصحفيني ومستخدمي 
الفيديوهـات  كشـف  يف  للمسـاعدة  االنرتنـت 
املزيفة واملفربكة والحد من بث األخبار الكاذبة، 
تم تطويره بواسـطة كبرية منتجي واشـنطن 
بوسـت «نادين أجـاكا» املتخصصة يف منصات 
الفيديـو، ومدقـق الحقائـق «جلني كيسـلر»، 
باإلضافة إىل محـررة التحقق من الفيديو «اليز 
صامويلز».وإضافـًة إىل مـا سـبق، يمكـن أن 
يلجأ الصحفيـون للتأكد من صحـة املعلومات 
واملصادر عىل اإلنرتنـت من خالل مجموعة من 

األدوات أيضاً من بينها:
Web Archive: يف حـال كان الخـرب الـكاذب أو 

الفيديو محذوًفا، يمكن اإلسـتعانة بهذا املوقع  
للعثور عىل الصفحة األصلية.

Fake News Detection Details: وهـو نموذج 
آيل يمكنه التعرف عىل املعلومات الخاطئة بدقة، 
بنسـبة ٨٢ باملئة، كما أّنـه يتحقق من املصادر 

ويعرض تلك املوثوقة.
FactCheck.org: يمكـن للمسـتخدمني طـرح 
أسـئلة يف هـذا املوقـع حـول صحـة األخبـار 
السياسـية، وبالتـايل يقـوم الفريـق العامل يف 
املوقع بتقيص الحقيقة ورشحها بشـكل كامل 

لهم.  
Pic٢Map: يمكن أن يستخدم الصحفيون هذه 
األداة التي تقرأ البيانات الخفية للصورة، وتحّدد 
مكان التقاطها واألداة املستخدمة يف التصوير.

اسـتخدام  للصحفيـني  يمكـن   :Forensically
هذه األداة لكشـف الصـور املفربكـة واألجزاء 

التي تّم تعديلها.
وملعرفـة املزيـد حـول أساسـيات التحقق من 
املعلومـات، يمكـن اإلطالع عىل بعـض املراجع 
التدريبية، من بينها دليل «الصحافة.. واألخبار 
منظمـة  عـن  الصـادر  والتضليـل»  الزائفـة 
اليونسكو، و»دليل التحقق» من صحة املحتوى 
الرقمي يف أوقـات الطوارئ الصـادر عن املركز 

األوروبي للصحافة. 
ختامـاً، تضـّم هـذه األداة مـن دليـل املصادر 
املفتوحة لتغطية الحروب والنزاعات املسـلحة 
يف جميـع أنحاء العالـم، ٢٥ مصـدراً، بما فيها 
تحديثـات مبـارشة لحـرب أوكرانيا وروسـيا، 
الحـرب  وخريطـة  أوكرانيـا،  حـرب  متعقـب 

األوكرانية الروسية. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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-اهال وسـهال زميلنا طالب الربيعي 
وانت ضيف الزوراء االن .

-اهال وسهال بكم جميعا مع شكري 
وتقديري لكم .

-نـود اوال ان تقـدم نفسـك لقرائنا 
الكـرام يف نبـذة   رسيعـة ؟

االسـم االسـم: طالب عبد الحسـني 
كريم 

اسم الفني: طالب الربيعي 
مواليد: ١٩٥٦/١٢/٤ 

مسقط رأس: بغداد االعظمية 
الحالة االجتماعية:  متزوج 

األطفـال:  ٥
الشهادة: دبلوم  فني 

سنه التخرج: ١٩٧٦
االبتدائيـة  املدرسـة  تخرجـت مـن 
١٩٦٨ شارع فلسـطني أبا العتاهية 

االبتدائية.
اما الدراسة املتوسطة ثانوية عقبة 
بـن نافـع ١٩٧٥ شـارع فلسـطني 
يف حـني اكملـت الدراسـة اعداديـة 
الصناعـة الكهربائية ١٩٧٦ شـارع 
فلسطني  تخصص قسم االلكرتون.

اما اخـر عنـوان حصلـت عليه هو 
مدير تصوير لعدة مسلسـالت داخل 
وخارج العراق لفرتة منذ عام ١٩٧٦ 

ولغايه ٢٠٢١.
-يبـدو ان هواياتك بـدأت بيشء من 
الفن اولها الرسـم واخرها التصوير 
فهل تاثرت بيشء معني يف بداياتك؟  

-بالنسـبة لتأثريالعائلة نعم موجود 
فقـد كان يل ابن خـال يف التلفزيون 

يعمل يف النقل الخارجي .
-وكيـف كانـت    بداياتـك ؟ 

-بدايتـي كانت مع الرسـم للوجوه 
واملناظر الطبيعية ويف اإلعدادية كان 
هناك طريق فنـي لعمل مرسحيات 

وبعض النرشات الجدارية.
يف بدايـة عام ١٩٧٦ كانـت لنا دورة 
تطبيقية داخل اإلذاعـة والتلفزيون 
ملدة ثالث أشـهر وبعـد التخرج عام 
١٩٧٦ تم تعييني يف املؤسسة العامة 
لإلذاعـة والتلفزيون انـا ومجموعة 
من الزمالء يف الدراسـة بنفس االمر 

االداري مصـور تلفزيونـي .
-هل تتذكر بعض االسماء منهم ؟ 

-مع املصور عبد الرضا محمد احمد 
كامـريات صبـاح كاظـم  سـيطرة 

وغريهم. 
التلفزيـون  يف  وكان 
وكان  اسـتوديو(١_٢_٣_٤) 
املـرشف الفني فالـح الصويف، حيث 
نسـبت اىل اسـتديو ٤ وكانت جميع 
االسـتديوهات ابيض واسـود وملدة 

قصرية من العمل. 
قمت بتصويـر برامج ثقافية وفنية 
وعلميـة ، يف ١٩٧٦/٧/١ تم افتتاح 
اسـتديو (٥_٦) امللـون وكنـت مـن 
ضمـن كادر االسـتديو ٦ ومن رواد 

امللون يف تلفزيون العراق. 
أقوم مع زمالئي يف العمل حيث كان 
هناك ثـالث كامـريات يف االسـتديو 
امللـون لتصويـر برامـج التلفزيون 
مثل (عدسـة الفن_ وبرامج صحية 

_ وعلمية _ ثقافية).
األغانـي  بتصويـر  نقـوم  كنـا 
الفنـان فاضل  اغنيـة  التلفزيونيـة 
عواد (عليك اسـال) وللفنان رياض 
احمد (ال عىل البال وال عىل الخاطر)

وكان الدوام خفارتني نتناوب صباحا 
ومسـاء يكـون بـث قنـاة ٩ مبارش 

تقديـم الربامـج وكان حينهـا يبث 
برنامـج الرياضة يف أسـبوع تقديم 
مؤيد البدري وبرنامج العلم للجميع 
تقديم كامل الدبـاغ إخراج الزميلني 
وإبراهيـم  الدراجـي  الحليـم  عبـد 
فرحان واستمررت يف العمل استديو 

٦ لغاية عام ١٩٧٩ .
بعدهـا نسـبت اىل النقـل الخارجي 
التلفزيونـي وكان عاملا اخر يختلف 
عن االسـتديوهات مـن حيث العمل 
والربامج املصور الن الكامريات كانت 
غري ثابت مثل االسـتديوهات بحيث 
نصـب الكامريا يحتاج مع مصورها 
مسـاعدين اثنني يف النقل الخارجي 
يف السـنة األوىل كنـت اصور حفالت 
وتصويـر  ومؤتمـرات  ومسـريات 
مباريات كرة القدم والبطوالت التي 

كانت تقام عىل ملعب الشعب .
يف عام ١٩٨٠ اول مرة دخلت سيارة 

الكامريا املحمولة يف  العراق 
كنت أحد مصوريها ويف هذه السنة 
نسـبت لتصويـر مسلسـل املتنبـي 
بطولـة احمـد مرعـي وامينـة رزق 
من مرص وطعمـة التميمي ودكتور 
سعد يونس وفخر العقيدي ودكتور 
ميمون الخالدي والفنان جالل كامل 

من العراق. 
هنـا كانـت الخطـوة األوىل يف عالـم 
الدراما العراقية مع استاذي ومعلمي 
املخـرج الكبري إبراهيـم عبد الجليل 
رحمه الله الذي اكتشـف موهبتي يف 

تصوير الدراما يف الكامريا املحمولة
-يبـدو ان بداياتك كانت مع الربامج 
التلفزيونية املعروفـة لذا حدثنا عن 

البقية ؟
-عام ١٩٨١ بدأ العمل بمسلسل أيام 
ضائعـة بطولة عبـد املجيد مجذوب 
وسمرية بارودي من لبنان ودكتورة 
شـذى سـالم  والفنانـة هنـد كامل 
والفنـان جـالل كامـل مـن العراق 
مع األسـتاذ الكبـري املخـرج كارلو 
هارتيـون رحمه الله صاحب الرؤية 
السـينمائية وألول مـرة يف العـراق 
ينصـب سـكة ( شـاريو ) لكامـريا 
محمولة تلفزيونية يف هذا املسلسل.

-حدثنا عن عالقتك الفنية مع كارلو 

هارتيون ؟
-البد من اإلشـارة اىل الفنان املخرج 
كارلـو فهـو الـذي عمل عـىل صقل 

موهبتي يف عالم  الدرامي
-ومع من من املخرجني االخرين ؟

-يف عـام ١٩٨٢ عملت مع اسـتاذي 
ومعلمي الكبري املخرج إبراهيم عبد 
الجليل رحمه الله يف مسلسـل النرس 
وعيون املدينة وبروز اسـمي يف هذا 

املجال .

   يف نفس العام تم افتتاح استديوهات 
االخبار واستديو ٦٠٠ وستوديو ٨٠٠ 
كان ملدة أربع سـنوات كنت اعمل يف 
اسـتوديوهات البث التلفزيوني التي 

دمرت يف الحرب.
وتصوير عـدة مرسحيات لتلفزيون 
العراق وبعض رشكات اإلنتاج الفني 

منها رشكة بابل والخليج وبغداد .
االعمـال  توالـت   ١٩٨٨ عـام  يف 
املسلسـالت  يف  التصويريـة 
مسلسـل  وصـورت  اسـتوديو٦٠٠ 
الهاجس مع الزميل عمران وجوزيف 

للمخرج الكبري صالح كرم 
رواد التمثيل يوسف العاني وفاطمة 
الربيعي وجواد الشـكرجي وسامي 
قفطان واسـيا كمال وجـالل كامل 

وغريهم 
 مـع املخرج عماد بهي يف املسلسـل 
اكل ورشب بطولة محمد حسني عبد 

الرحيم 
-هـل تعدد لنـا اهـم االعمـال التي 

شاركت بها ؟
-نعـم عملت مع مخرجـني كثريين 

فمثال 
مع املخرج عماد  عبد الهادي  

١-صفر زائد صفر ناقص 
٢-مسلسل أيام االجازة 

٣-مسلسـل حكاية لها وجهان 
٤-مسلسل الجرح 

٥-مسلسل قيس واملجنون 
يف  االنصـاري  عـيل  املخـرج  مـع   

استوديو ٨٠٠ 
١-مسلساللوصية

٢-مسلسل سوق الجواهر 
مع املخرجة رجاء كامل 

١-مسلسل الضفة األخرى
فـردوس  املخرجـة  مـع  وعملـت   

مدحت   

واخر مسلسـل كان يل مـع املرحوم 
املخرج  طـارق الحمدانـي  املقتفي 
المر اللـه بطولة الفنـان طه علوان 
والفنـان غالب جـواد والفنـان عبد 
الخالق املختـار والفنان غالب جواد 
والفنانـة اينـاس طالـب والفنانـة 
ميس كمـر وغريهـم كان ذالك عام 

 ٢٠٠٠
-وهل مارسـت العمـل مع رشكات 

خارجية ؟
-نعم لرشكة   بابل كان تصوير 

مع املخرج نبيل يوسف انتاج رشكة 

بابل 
١-مسلسل ذئاب الليل الجزء الثاني 
مديـر التصويـر ومـع الزميـل اثري 

حميد 
٢-مسلسل الصفقة

٣-سهرة ثوار مايس
-ما املقصود بمدير التصوير ؟

-غالبـا ما يكـون يف االسـتديوهات 
ثـالث او أربـع او خمـس كامـريات 
ويكون لهـا مدير تصوير مسـؤول 
عن توزيع مصورين عىل الكامريات 
التصويـر  السـينما مديـر  لكـن يف 
يختلـف اختالفـا جذريـا مـن حيث 
املسؤولية والعمل وهذا ما اكتشفته 
بعد ان عملت مع كروبات السـينما 

وتحديد بعد عـام ١٩٩٩ مع املخرج 
عيل الحسون ومدير التصوير دانيال 

وكنت اراقبه وهو يصمم اإلضاءة
-وماذا بعد ؟

-بعدهـا مـع املخـرج جمـال عبـد 
جاسـم وثـالث أفالم سـكرين منها 
الفـراق وفلـم الوشـم املميـت وفلم 

اللبوة الجريحة
وأخـريا مع عراب السـينما العراقية 

الفنان الكبري املخرج محمد شـكري 
جميل .

متى سافرت اىل الخارج وملاذا ؟
-سـبب سـفري خارج العـراق عام 
٢٠٠٠ غادرت العراق بسبب الوضع 
االقتصادي متوجها اىل األردن لكونها 

املنفذ الوحيد آنذاك للعراقيني.  
بعـد ١٥ يومـا من دخـويل األردن تم 
تعيينـي يف رشكـة أردنيـة مرموقة 
ومعروفة ملا لديها من قنوات فضائية 
عديدة عربية واجنبية ورشكة انتاج 

تلفزيوني وعملت لها 

١- تصوير مسلسـل االخدود اخراج 
عزمي مصطفى بطولة سـهري اياد 
من العـراق وجيانا عيد من سـوريا 

القباني من األردن 
اخـراج  األخـوة  ٢-مسلسـل 
محمـد عايـش ابطالـه مـن األردن 

والسعودية
٣-قمـت بتغطيـة تقارير من ضمن 
هـذه الرشكـة لقنـاه lbc  وقنـاة 

الجزيرة وقناة دبي  وقناة املنار  
عام ٢٠٠٣ حصلت عىل عقد مع قناة 
الجزيرة يف سـلطنة عمـان وغادرت 

األردن  
كان يل نشـاطات يف تصويـر تقارير 
لقناة الجزيرة وقناة دبي وأبو ظبي 

وقنـاة الجزيـرة الرياضيـة وقنـاة 
الكأس وقناة الكويت وقناة البحرين 

وقناة السعودية.
كما صورت مسلسـل ومضـة فنار 

عام ٢٠١٣ اخراج يوسـف البلويش 
وفيلم جذور الغضب  عام ٢٠١٢ 

تقاريـر تلفزيونيـة لقنـاة تلفزيون 
عمان االوىل والقناة الثقافيةو القناة 
الرياضية. واستمررت يف العمل مده 

١٩ سـنة يف السـلطنة لحني عودتي  
للعراق ٢٠٢١ 

-وهل شـاركت بتصوير مهرجانات 
او فعاليات خارجية ؟

-نعم عديدة 
جميـع  تصويـر  يف  شـاركت   -١
فعاليـات مهرجان بابـل الفني  مع 
املخرج عماد بهجـت وعدنان هادي 

من عام ١٩٩٤ لغاية ١٩٩٩
٢-مهرجان جـرش الفني يف اململكة 
االردنية الهاشـمية منـذ عام ٢٠٠٠  

اىل ٢٠٠٢ .
مسـقط  مهرجانـات  ٣-تصويـر 
لغايـة   ٢٠٠٣ عـام  منـذ  وصاللـة 

٢٠١٨
-ومـاذا عـن الـدورات التخصصية 

الفنية؟
-بالنسبة للدورات هناك ثالث دورات 

اثنان داخل العراق 

١- دورة يف مجـال التصميم واإلنارة 
يف معهد تدريـب اإلذاعة والتلفزيون 

١٩٧٩ وبدرجة  جيد جدا .
٢- دورة يف مجـال التصوير واإلنارة 
يف مقر وزارة االعالم العراقية ١٩٩٢ 

وبدرجة جيد جدا .
اما الدورة الثالثة يف مجال الصحافة 
االلكرتونيـة خـارج العـراق كيفية 
التصويـر واملونتاج يف جهاز املوبايل 
يف املعهـد التابع لقنـاة الجزيرة عام 

٢٠٢٠
لنـا  تحـيص  ان  باالمـكان  -وهـل 
سنوات العمل واالعمال التي قدمتها 

خالل تلك السنوات ؟
-نعـم سـنوات النشـاط اإلعالمـي 
فمنذ عـام ١٩٧٦ ولغايـة ٢٠٢١ يف 

تلفزيون العراق .
١- يف تلفزيـون العـراق مـن سـنة 

١٩٧٦ لغايه ٢٠٠٠.
٢- رشكة اإلنتاج التلفزيون االردنية  
مـن سـنة ٢٠٠٠ لغايـه ٢٠٠٢ يف 
يف  الهاشـمية   االردنيـة  اململكـة 
تصوير مسلسالت وتقارير لقنوات 

فضائية
٣-منذ سـنة ٢٠٠٢ لغاية ٢٠٢١ يف 

سلطنة عمان 
٤-وهل حصلت عىل هدايا وجوائز؟
١- حصلـت عىل قالدة االبداع ملرتني 
مـن اتحاد كتاب وادباء العراق  عام 

٢٠١١ و ٢٠١٤ 
٢- حصلت عىل قالدة االبداع مرتني 
من اتحـاد االذاعيـني والتلفزيونني 

العراق ٢٠١٢ و ٢٠١٥ 
٣- حصلـت عىل درع افضـل مدير 
السـينما  مهرجـان  يف  تصويـر 

العمانيه عام ٢٠١٢ 
٤- لدي عدة شهادات شكر وتقدير 
مـن مؤسسـات  فنيـة ورياضيـة 
خـارج العـراق ودروع كثـرية منذ 

عام ٢٠٠١ ولغاية ٢٠٢٠ 
مـن  شـيئا  االن  تمـارس  -وهـل 

هواياتـك ؟
للكتـب  القـراءة  احـاول  -نعـم 
واملجالت الفنيـة والعلمية والطبية 
اول كتاب قراءتـه ذهب مع الريح  

للكاتبة اجاثا  وكتاب البؤساء. 
-وهل تود ان تضيف شـيئا ؟ 

للوالديـن  والتقديـر  الحـب  -كل 
النهمـا هـم السـبب ملا كنـت فيه 
وبغريهم لم أكون  كما كل الشـكر 
التي سـاندتني  والتقديـر لعائلتي 
طوال مشوار حياتي الفنيه املمتدة 

٤٧ سنة. 
موقف محزن 

حزنـت كثري عندما اتانـي عقد من 
تلفزيـون قطـر عـام ١٩٩٥  وقـد 
منعني مـن السـفر يف وقتها مدير 
ومديـر  مهـدي  فـاس  التلفزيـون 

العالقات شامل رسسم.
-وماذا تعمل االن ؟

معداتـي  ولـدي  متقاعـد  -حاليـا 
الخاصة سـوف أقوم بتصوير أفالم 
يف  واملشـاركة  مسـتقبال  قصـرية 

مهرجانات. 
امكانيـة عمـل دورات  كمـا لـدي 
الصحافـة  ودورات  تصويـر 
التصويـر  كيفيـة  اإللكرتونيـة 

واملونتاج عن طريق الهاتف.
-شـكرا جزيال لك متمنـني لك دوام 

العطاء .
-شكرا لكم ولجريدتكم الغراء .

بدأ هاويا للرسم وكأي هاو البد ان يبدأ 
الوجوه  ورسم  الطبيعية  املناظر  مع 
وحاول ان يكرس قدراته االوىل يف رسم وتخطيط 
النرشات الجدارية املدرسية اىل جانب هذا كانت 
ويف  مدرسته  يف  املرسحية  للفرق  ميالة  رغباته 
املرحلة االعدادية كربت الهواية فشارك يف الكثري 

من املرسحيات والفعاليات الفنية .
وملا كربت براعمه دخل االذاعة والتلفزيون  .

ويف بداية عام ١٩٧٦ تم ادخاله يف  دورة تطبيقية 
داخل اإلذاعة والتلفزيون ملدة ثالثة أشهر

عام ١٩٧٦ تم تعيينه يف املؤسسة العامة لإلذاعة 
كتاب  يف  الزمالء  من  مجموعة  مع  والتلفزيون 

واحد وبعنوان مصور تلفزيوني 
يف حينها كان يف التلفزيون عدد   من االستوديوهات 
٤)  يرشف عليها فالح  ومنها استوديو(١_٢_٣ 

الصويف 
العمل  يف  تدرجه  وخالل   ٤ استوديو  اىل  نسب 
استطاع ان يساهم يف تصوير الكثري من الربامج 
ومنها  االستوديوهات  تلك  يف  انتاجها  يتم  التي 

برامج ثقافية وعلمية ومنوعة 
عىل  حصوله  اىل  وصوال  االوىل  مراحله  هي  تلك 

عنوان مدير استوديو.
وللتعرف عىل كامل مسريته الفنية استضفناه 

يف حوار موسع  لصحيفة «الزوراء».
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الرومانسية يف العرص الحديث، تختلف 
عـن الرومانسـية يف الزمـن القديم، أو 
حتـى منـذ بضـع سـنوات، فالجميـع 
للسـهرات  وقـت  وال  مشـغولون، 
الطـرق  أو  الطويلـة،  الرومانسـية 

الرومانسية التقليدية لتبادل املشاعر.
ولكن الحياة املزدحمـة ال تعني إهمال 
الجانـب الرومانيس، فالطـرق الحديثة 
للرومانسـية تتيـح لـِك الحصـول عىل 
القدر الكايف من املشـاعر وسـط املهام 
التـي ال تنتهـي.. يمكنـك تجربة بعض 

هذه األفكار..
- تبادال كتابة املالحظات الرومانسية

كتابـة جمـل رومانسـية قصـرية لـن 
ثـوان،  بضـع  سـوى  منـك  تسـتغرق 
ولكن سـيكون لها أثر عميق يف القلب، 
وسـتيضء يـوم زوجـك، اكتبـي بعض 
األشـياء اللطيفة التـي تخربه عن مدى 

حبك له، ربما تكفني بكلمة (أحبك)
اتركـي امللحوظة يف حقيبتـه، أو داخل 

الجاكيت، أو عىل مكتبه.
- نزهة قصرية يف الحديقة

الذهـاب يف نزهـة قصـرية إىل الحديقة 
ال  قـد  تقليديـة،   رومانسـية  لقطـة 
تسـتغرق الكثـري مـن الوقـت، ولكنها 
تضيف الكثري من الرومانسية لحياتكما، 

كل ما تحتاجان إليه هو سـاعة واحدة 
للتمشـية، ومن ثم تحصـالن عىل وقت 
لطيف للحديث وتبادل األفكار اللطيفة، 
كمـا يمكن زيـادة جرعة الرومانسـية 
مع بعض الفواكـه الطازجة، أو وجبة 

خفيفة محببة.

- إنشاء مدونة خاصة
بكمـا عـىل  مدونـة خاصـة  أنشـئي 
اإلنرتنت، دّونا فيهـا كل ما يخّصكما، 
ذكريـات لطيفـة، يشء يـود أحدكمـا 
إخبـار اآلخر بـه، أو حتـى خططكما 

للمستقبل.

- طهو وجبة
يمكنـك تحويل إحـدى املهـام املنزلية 
اليوميـة إىل عنرص رومانـيس، كطهو 
االشـرتاك  يمكنكمـا  لطيفـة،  وجبـة 
يف إعـداد وجبـة لطيفـة، كمـا يمكن 
االشـرتاك يف رشاء املكّونات أيضاً، هذا 

يمنحكمـا وقتـاً رومانسـياً تقضيانه 
معاً.

- املساج
املسـاج أو التدليك هو وسـيلة رسيعة 
وسهلة لتبادل الرومانسية واللحظات 
الحميمـة، خاصـة إن كان أحدكما أو 

كالكما يعانيان من يوم شاق.
فقـط عليـك تخصيص نصف سـاعة 
والظهـر،  الرقبـة  منطقـة  لتدليـك 
ذات  العطريـة  الزيـوت  واسـتخدمي 
الروائـح الجميلـة، كما يمكـن إضاءة 
الشـموع إلضفـاء جـو مـن  بعـض 
املوسـيقى  وشـّغيل  الرومانسـية، 

الهادئة، ودعي املشاكل تذهب.
قضاء وقـت هادئ معاً، مـع التقارب 
الجسدي بينكما، سـيمنحكما شعوراً 
بالشبع من الحب والرومانسية، ويعيد 

شحن الطاقة.
- ممارسة الرياضة معاً

يمكن اسـتغالل وقـت الجيم لتقضياه 
معاً، كما يمكن اختيار بعض التمارين 

التي تصلح للممارسة املشرتكة.
هرمـون  تطلـق  الرياضـة  ممارسـة 
تشـعرين  يجعلـك  مـا  اإلندورفـني، 
بالـرىض، كمـا يمنحكما وقتـاً ممتعاً 

معاً.

يشـتكي الكثـري من األشـخاص من 
عدم نومهم براحة حتى انه يتستيقظ 
وسط نومه و يبدأ يشعر بالدوار، مع 
التهاب الحلق أوألـم يف الرقبة، يكون 

الوقت قد حان الستبدال وسادتك. 
كشـف خبـري النـوم مارتـن سـييل 
عـن ألية تسـاعد عـىل معرفـة فيما 
إذا كانت الوسـادة التي يسـتخدمها 
اإلنسـان، أحد مسـببات النوم القلق 
ليـال أو التعب بعد االسـتيقاظ، وذلك 
عن طريق تقديم أهم املعلومات التي 

وصلت اليها الدراسات الحديثة.
و يف حال الشـعور بألم يف الحلق بعد 
االسـتيقاظ مبـارشة هـذا يعنـي أن 
الوسادة يملؤها العث املنزيل، ويف حال 
الشـعور بألم يف الرقبة فهذا يعني أن 
الوسـادة غـري مناسـبة أو أصبحت 
قديمـة جدا، ويف كلتـا الحالتني يجب 

استبدال الوسادة.
وتابع مارتن“ من العالمات الشائعة 
التي تشـري إىل أن الوسادة بحاجة إىل 
اسـتبدالها، من بينها أنها تسـتغرق 

بعض الوقت لتغفو ليالً ألن وسادتك 
تشـعر بعدم االرتيـاح، أو أن رأسـك 
وكتفيـك لـم يعـدا مدعومـني، أو قد 
تستيقظ مصابا بصداع توتري والذي 
مـن املحتمل أن يكون بسـبب نقص 

دعم الرأس“.
غسـل  أهميـة  إىل  الخـرباء  وأشـار 
الوسـادة كل ثالثـة أشـهر، لتجنـب 
تراكم الغبار، وذلك نظرا ألن الشخص 
العـادي يقيض ثلث حياته يف الرسير، 
فإن وسـادته تصبح بشـكل طبيعي 
موطنا للبكترييا وخاليـا الجلد امليتة 
أن تسـبب  والغبـار، وكلهـا يمكـن 
ظهـور حـب الشـباب واملزيـد مـن 

مشكالت البرشة.
وبحسـب الخرباء، يمكن أن يسـاعد 
اسـتخدام واقيات الوسـائد يف زيادة 
الوقت بني االسـتبدال والحفاظ أيضا 
عىل نظافتها لفرتة أطـول، إذا كانت 
يمكـن  قلـق،  مصـدر  الحساسـية 
للواقيـات أن تخلق حاجـزا بني وبني 

عث الغبار أيًضا. 

تعـّد القهـوة مـن املرشوبات السـاخنة التـي يفضلها مئات األشـخاص عن 
غريهـا مـن املرشوبات، فهي ال غنـى عنها يف كل صباح فهـو من املرشوبات 
العاملية التي يبدأ األشـخاص صباحهم برشبها، وذلك حتى تزيد من نشاطهم 

الصباحي اليومي.
إليِك بعض األخطاء الشائعة يف إعداد القهوة تفسد مذاقها.

احـريص دائماً عند رشاء القهـوة أن تكون طازجة ومن املحـال املوثوقة جداً 
بأنها تبيع القهوة طازجة.

عدم معرفتك بكمية الكافيني.
ال بّد من تحضري القهوة ملدة أكثر من 4 دقائق حتى ال يفسد طعمها.

احريص أيضاً عند القيام بإعداد القهوة أن تكون ركوة القهوة نظيفة.
ال ترشبي القهوة مع السكر والحليب فهو يفسد طعمها.

ال تحتفظي بالقهوة لفرتة تزيد عن الشهر ألنها تكون قد فقدت مذاقها.
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يعّد أحد األسباب التي ترشح 
أهمية املوز يف النظام الغذائي 
اليومي هو أنه يحسن حالة 
ويعـزز  املعويـة  البكترييـا 
ويتحـدث  الجيـد  الهضـم 
موقـع ميديـك فـوروم عن 
فؤائد تناول موزة واحدة كل 

يوم.
مفيد للهضم:

املـوز غنـي بالبكتـني، وهو 
نوع مـن األلياف التي تحفز 
يوجـد  أنـه  كمـا  األمعـاء 
والبوتاسـيوم  املغنيسـيوم 
تحـدث  مـا  غالًبـا  و  فيـه، 
الهضمي  الجهاز  مشـكالت 
العنـارص  نقـص  بسـبب 
الغذائيـة، فـإذا كنـت تأكل 
موزة واحـدة يومًيا، يمكنك 

منع هذه املشكلة.
قـد يسـاعد يف تخفيـف آالم 

املعدة:
يشـار إىل املوز أحياًنا باسم 
املعـدة“  حرقـة  ”عـالج 
االنزعـاج  مـن  للتخلـص 
الناجـم عـن حمـض املعدة 
الزائـد، و هـذا ليـس أقلـه 
بسـبب محتوى النشا فيها، 
و يغلـف لـب املوز الغشـاء 
املخاطي املعدي املتهيج مثل 
طبقة واقية، ويريح الجهاز 

أيًضـا  ويؤثـر  الهضمـي، 
بشـكل إيجابي عىل التوازن 

الحميض القاعدي.
رفع املزاج:

يحتوي املوز عىل الرتبتوفان، 
وهـو حمض أمينـي يتحول 
السـعادة“  ”هرمـون  إىل 
السـريوتونني، كما أنه يزيد 
مـن محتـوى الدوبامـني يف 
الجسـم، مما يؤدي أيًضا إىل 

تحسني الحالة النفسية.
توفـري   الطاقـة:

يف املوز، يتـم دمج الفركتوز 
مع األلياف القابلة للذوبان، 
ونتيجة لذلـك، يكون الحمل 
الجاليسـيمي عـىل الجسـم 

ترتفـع   - للغايـة  معتـدالً 
مستويات السكر يف الدم بعد 
تناول هذه الفاكهة تدريجياً 

وليس بشكل حاد.
حماية من األمراض:

البوتاسـيوم املوجود يف املوز 
لـه تأثـري مفيد عـىل ضغط 
الـدورة  ويحسـن  الـدم، 
وجـد  املقابـل،  يف  الدمويـة 
باحثـون يف جامعـة جيونج 
الكوريـة  الوطنيـة  سـانج 
الجنوبيـة أنه يحتـوي مادة 
تقلـل اإلجهـاد التأكسـدي، 
وبالتـايل تقلل خطر اإلصابة 
بأمـراض التنكس العصبي، 

بما يف ذلك مرض ألزهايمر.
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أظهرت دراسة نتائجها أن األشخاص 
الذيـن يتأخـرون يف #النـوم ويعانون 
صباحـا،  االسـتيقاظ  يف  صعوبـة 
يواجهون خطرا أكـرب بالوفاة مقارنًة 

مع أولئك الذين ينامون باكرا.
وبّينـت هـذه الدراسـة التـي تناولت 
ما يقـرب من نصف مليون نسـمة يف 
اململكـة املتحدة تـراوح أعمارهم بني 
38 عامـا و73، أن األشـخاص الذيـن 
ينامـون يف أوقات متأخـرة ليال كانوا 
يواجهـون خطـر وفاة بكل األسـباب 
مجتمعة أعىل بـ10 % من أولئك الذين 
ينامـون باكـراً خـالل فرتة الدراسـة 
التي امتدت عىل سـت سنوات ونصف 

السنة.
أشـارت  سـابقة  دراسـات  وكانـت 
يتأخـرون  الذيـن  األشـخاص  أن  إىل 
يف النـوم ليـًال يواجهـون خطـرا أكرب 
لإلصابـة باألمراض القلبيـة الوعائية 
واضطرابـات األيـض مثل السـكري. 
غري أن هذه الدراسـة هـي األوىل التي 
تستكشـف خطـر الوفاة، وفـق بيان 

لجامعة ساري الربيطانية.
باالسـتناد  الدراسـة  هـذه  وأجريـت 
ونـرشت  عامـة،  بيانـات  قاعـدة  إىل 
نتائجهـا يف مجلـة ”كرونوبايولوجي 

انرتناشونال“ املتخصصة.
وجرى تصنيف املشاركني كـ“أشخاص 

و“أشـخاص   (%  27) صباحيـني“ 
يفضلـون االسـتيقاظ صباحـا عـىل 
السهر“ (35 %) و“أشخاص يفضلون 
السهر عىل االسـتيقاظ صباحاً“ (28 
السـهر  يفضلـون  و“أشـخاص   (%

باملطلق“ (9 %).
وسـّجل أكثر من 10 آالف و500 وفاة 
يف املجمـوع بينها 2127 حالة حصلت 

خالل السنوات الست ونصف السنة.
وقـال أسـتاذ علـم األحيـاء الزمني يف 
جامعة سـاري مالكولم فون شـانتز 
”هذه مشـكلة صحة عامـة ال يمكن 
األشـخاص  أن  إىل  الفتـاً  تجاهلهـا“، 
الذين يطيلون السهر يجب أن يتمتعوا 
بهامـش حرية أكـرب يف مواعيد العمل 
كي يتمكنوا من بدء أشغالهم وإنهائها 

يف شكل متأخر.
جامعـة  يف  األسـتاذة  ولفتـت 
نورثويسـرتن يف شـيكاغو كريسـتن 
ناتسـون املشـاركة يف إعداد الدراسـة 
إىل أن ”محبي السـهر الذين يحاولون 
العيـش يف عالم صباحي قـد يدفعون 

الثمن من صحتهم“.
ولفتـت ناتسـون إىل أن ”األشـخاص 
الذيـن ينامـون يف أوقـات متأخرة قد 
لديهـم  البيولوجيـة  السـاعة  تكـون 
مختلفـة عـن تلـك الخاصـة ببيئتهم 

الخارجية“.
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يحـرص الكثـري من األشـخاص 

بأسـنان ناصعة  الظهـور  عـىل 

البيـاض، األمـر الـذي يجعلهـم 

يتجهـون إىل اللجـوء للعالجـات 

الباهظة الثمن.

ولكـن األمر الـذي قـد ال يعرفه 

الكثريون أن لدى بعض األطعمة 

األسـنان  تفتيـح  عـىل  القـدرة 

وتبييضهـا، و عىل عكس القهوة 

والشاي، املرشوبات التي يمكنها 

باإلصفـرار،  األسـنان  إصابـة 

هناك 5 أطعمة يمكنها تبييضها 

بشكل طبيعي، كما قالت الخبرية 

نيلسـون،  جينيفـر  الصحيـة 

يستعرضها التقرير اآلتي:

الفراولة

الحلـو  مذاقهـا  إىل  باإلضافـة 

الشهي وفوائدها الصحية، يمكن 

استخدام الفراولة للحصول عىل 

ابتسامة بيضاء بسبب احتوائها 

عىل حمض املاليك.

وبخصوص هذا، تقرتح نيلسون 

هرس الفراولـة يف وعاء وفركها 

عـىل أسـنانك ملـدة 5 دقائـق ثم 

تنظيفهـا  ثـم  باملـاء  شـطفها 

بالفرشاة والخيط كاملعتاد.

التفاح والكرفس   والجزر

قالـت نيلسـون إن تنـاول املزيد 

مـن الفواكه والخـرضوات، مثل 

التفاح والكرفس والجزر، يمكن 

أن يكون بمثابة مزيالت طبيعية 

لبقـع األسـنان، و ذلـك ألن هذه 

األطعمـة تزيد من إنتـاج اللعاب 

يف الفم، كمـا أنها تقتل البكترييا 

وتعالج رائحة الفم الكريهة.

الربتقال واألناناس

”إن  الصحيـة:  الخبـرية  قالـت 

الفواكـه الحمضية مثل الربتقال 

واألناناس يمكن أن تكون بمثابة 

غسول طبيعي للفم، و ذلك نظراً 

ألن الحمضيـات تجـرب فمك عىل 

إفراز املزيد مـن اللعاب، ومن ثم 

تغسل األسنان بشكل طبيعي، و 

لكن حذرت نيلسون من الليمون، 

إذ قالت إن مستوياته العالية من 

الحموضة يمكن أن تلحق الرضر 

بأسنانك بدالً من مساعدتها“.

الزبادي والحليب    والجبن

قالت نيلسون إن منتجات األلبان 

تحتـوي عـىل حمـض الالكتيك، 

ممـا يسـاعد عىل منع تسـوس 

األسنان.

أن  الباحثـون  وقالـت: ”يعتقـد 

الربوتينات املوجـودة يف اللبن قد 

تلتصـق باألسـنان وتمنعها من 

مهاجمة األحماض الضارة التي 

تسبب تسوس األسنان، لكن عىل 

العكـس، األجبـان الصلبـة مثل 

البارميزان والشيدر، هي األفضل 

للتبييض ألنها تسـاعد أيضاً عىل 

إزالة جزيئات. 
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املكوّنات
جبن كريـم عىل حـرارة الغرفة – 

400 غرام
سكر بودرة – كوب

كريمة حامضة – كوب
خالصة فانيليا – ملعقة صغرية

عجينـة سـربينغ رولز – بحسـب 
الحاجة

بحسـب   – للقـيل  نباتـي  زيـت 
الحاجة

معجون اللصق:
دقيق – ملعقة كبرية

ماء – ملعقتان كبريتان
للتزين:

سكر أسمر – كوب
قرفة مطحونة – ملعقة كبرية

طريقة العمل
اللصـق: يف  - لتحضـري معجـون 

وعاء، أخلطي الدقيق مع املاء.
وعـاء،  يف  التغليفـة:  لتحضـري   -
مـع  األسـمر  السـكر  اخلطـي 

القرفة.

- لتحضـري الحشـوة: يف الخـالط 
الكهربائـي، اخلطي جبـن الكريم 
والكريمـة  البـودرة  السـكر  مـع 

الحامضة والفانيليا.
- ضعي مقـدار ملعقتني كبريتني 
السـابق يف وسـط  الخليـط  مـن 

رشيحة سربينغ رولز.
- لّفي الرشيحة حول نفسـها عىل 
شـكل رول مع ثني األطراف نحو 

الداخل.

-الصقي الطرف املفتوح بمعجون 
الدقيق.

- اعيـدي الكـرة لإلنتهـاء من كّل 
الحشوة.

- اقيل رشائـح السـربينغ رولز يف 
قـدر مـن الزيـت الغزيـر املحّمى 

ُمسبقاً.
- اخرجـي الرشائـح مـن الزيـت 
وصّفيهـا جيداً ثّم غّمسـيها فوراً 

بخليط القرفة والسكر.

عـىل  الكركـم  يسـاعدك 
تجديـد خاليا البـرشة، ويزيل 
ويحمي  الدهنيـة،  الطبقـات 
من التجاعيد، كما أنه ملطف 
لبرشتـك يف الصيـف، ويعمـل 
عىل توحيد لونهـا، إذ يحتوي 
الكركم عىل مضادات أكسـدة 
تجـدد الخاليـا، كمـا يحتوي 
عىل مواد مضادة لاللتهابات، 
تسـاعد يف التقليل من ظهور 

حب الشباب. 
وبعد كل هذه الفوائد الكبرية، 
جمعنا لك بعض أنواع ماسـك 

للوجه بالكركم.
ماسك الكركم والعسل واللبن 

لرتطيب البرشة
- ملعقة صغرية كركم

- ملعقة صغري عسل
-ملعقة صغرية لبن
طريقة عمل املاسك

مـع  املكونـات  وضـع  يتـم 
عـىل  وضعـه  ثـم  بعضهـا، 
الوجـه، حتـى يجف ملـدة 20 
دقيقة تقريًبا ثم فركه بلطف، 

وشطفه الوجه باملاء البارد.
كـرري هـذه العمليـة مرتني 

أسـبوعًيا، حتى تحافظي عىل 
نضارة برشتك.

ماسـك الكركم واملـوز واللبن 
لتجديد حيوية البرشة

- نصف موزة مهروسة
- ملعقة كركم صغرية

- ملعقة لبن كبرية
طريقة عمل املاسك

ضعي املكونات مع بعضها، ثم 
ضعيها عىل وجهـك واتركيها 
اشـطفي  ثـم  تجـف،  حتـى 
وجهك باملاء الداىفء ثم الفاتر، 

لتجديد خاليا البرشة.
ماسـك الكركـم واللبن وزيت 

الزيتون لحبوب البرشة
- ملعقة صغرية كركم

- ملعقة صغرية لبن
- ملعقة صغرية زيت زيتون

طريقة عمل املكونات
اخلطـي املكونات مع بعضها 
البعض، حتى تصبح خليطا، 
ثم ضعيه عىل وجهك واتركيه 
ملـدة 20 دقيقة، كـرري هذه 
العملية أسبوعًيا، للوقاية من 
حبـوب البـرشة والتقليل من 

ظهورها.
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كشـف الجـراح االستشـاري الدكتـور 
مهنـد محمود السـاعدي ان من االمور 
املهمة لسـالمة وديمومة سالمة الكلية 
واملسـالك البولية والتناسـلية لالنسان 
الـذي يشـكل ركناً مهمـاً يف صحته  اال 

وهو ” املاء“.
الدكتـور  االستشـاري  الجـراح  وقـال 
مهند محمـود السـاعدي وهو صاحب 
الخـربة املرتاكمـة بأختصاصـه طيلـة 
سـنوات طويلة وهو يعمل بمستشفى 
الكاظميـة التعليمي بكفاءة ومهارة يف 
ارشـادات أوىص بها من خـالل جريدة 

الزوراء:
بصـورة  املـاء  بتنـاول  االلتـزام  اوال: 
جـداً  رضوري  أمـر  فهـو  منتظمـة 
اضافـة اىل هذا مراقبة االمراض املزمنة 
وخصوصـا الضغط والسـكر ورضورة 

معالجتها وفق ارشاد طبي ودوري .
ثانيـا: تجنـب تنـاول االدويـة بصورة 
عشـوائية وبدون ارشـاد طبي خاصة 
االدوية املسـكنة لاللم، كما انصح عدم 
حرص االدرار وتركه لفرتة طويلة لكون 
ذلـك يشـكل رضراً ولربمـا يتفاقم ويف 
حالة وجود التهاب املجاري البولية فال 
بد من العالج التشـخيص الدقيق وعدم 

االهمال الذي يربك الحال بشكل ربما ال 
يحمد عقباه .

ثالثـا: ومـن املفيـد ايضا عـدم االكثار 
بتنـاول التوابـل الحـارة جـداً ولكـون 
االختصـاص الطبـي باملسـالك البولية 
مراجعـة  الـرضوري  فمـن  والكليـة، 
الشـخص لطبيب اختصاص باملوضوع 
منهـا  يعانـي  التـي  الحالـة  ملعرفـة 

املريض.
وختم الدكتور الجراح االستشاري قوله 
للزوراء فرصة طيبة من الجريدة لتناول 
هـذه االرشـادات الطبية مـع تمنياتنا 

للجميع بالصحة التامة والتوفيق.
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مـن أجل خوض اختبار شـخصية 
وخفايـا  الطبـاع  يكشـف  دقيـق 
املصري يمكن االعتماد عىل تفاصيل 
املظهـر مثل شـكل اليديـن والفم 
واألنـف... لكـن مـن املفيـد ايضاً 
االنطالق من شكل الوجه وارتباط 
هذا الشـكل ببعض الكواكب. فهي 
تؤثر عىل املصري ولهذا تجعل نتائج 

اي اختبار شخصية اكثر دقة. 
يسـاعد شـكل الوجه عـىل خوض 
اختبار شخصية يكشف الكثري من 
خفاياهـا. لكـن للمزيد مـن الدقة 
االفضـل االنتبـاه اىل ارتبـاط ذلـك 

الشكل بالكواكب. 
شكل الوجه املرتبط بالشمس 

بحسـب اختبـار الشـخصية الذي 
والكواكـب  الوجـه  عـىل  يعتمـد 
معاً، يكون شـكل الوجـه املرتبط 
بالشـمس عـادة مثلثـاً ونحيفـاً. 
كذلك ترتسـم عليه غالباً ابتسامة 
مرشقـة فيمـا يحيـط بـه شـعر 
التمتـع  هـذا  ويكشـف  كثيـف. 
بشـخصية جذابـة وبالقليـل من 
االنانية والفخر بالذات. ويشـري اىل 
ان صاحب هذا الوجه يركز تفكريه 
يف الكثـري مـن االحيـان عـىل ذاته 
وعىل تطويـر قدراته وعىل تحقيق 
مصالحـه الخاصة. كمـا يدل عىل 
السعي الدائم اىل استغالل  املواهب 

وعدم اضاعة الوقت. 
بكوكـب  املرتبـط  الوجـه  شـكل 

جوبيتري 

يتميـز هـذا الوجه عادة بالشـكل 
املثلث وبأنه يصبح أشبه باإلجاصة 
مع التقدم يف العمر. كما انه يتسم 
بنظـرة حادة وثاقبـة وبأنف كبري 
الحجم نسبياً. ويكون صاحب هذا 
الوجه كريمـاً وودوداً يف الكثري من 
املواقف. كما انه عاطفي وايجابي 
مـع  للتعـاون  دائمـاً  ومسـتعد 
االشـخاص املحيطني بـه ولتقديم 
الدعـم لهـم وتحفيزهـم عىل فعل 
كل ما يعـود عليهم بالفائدة. وهو 
يشـعر باالنزعـاج يف حـال عانـى 
احدهـم مـن مشـكلة مـا. فهو ال 
يعيـش الفرح او السـعادة اذا كان 
احـد املقربـني منه حزينـاً. اذاً هو 
يستمد، بحسب اختبار الشخصية 

هذا، تلك السعادة من اآلخرين. 
الوجه املرتبط بالقمر 

يف حال كان الوجه مرتبطاً بالقمر 

فهـذا يعني انه مسـتدير الشـكل 
وممتلئ. كما ان الوجنتني تكونان 
كبريتـني.  والعينـان  منتفختـني 
ويتميـز الشـخص صاحـب هـذا 
الوجه بالغموض وعـدم االنفتاح 
عىل املحيط. وهـو يفضل الوحدة 
والتفكري الصامت وعدم الشكوى. 
كما انه رسيع االنفعال وال يحتمل 
االنتظـار ألنه يريـد الحصول عىل 
حلول رسيعة وسهلة ألي مشكلة. 
ولهـذا ليس من السـهل تشـارك 
الحياة معه أو مشـاركته نشاطاً 

او عمالً ما.  
الوجه املرتبط بكوكب املريخ 

يتميز هذا الوجه، بحسـب اختبار 
الشـخصية هـذا، بالشـكل املربع 
والهنديس وخصوصاً عند منطقة 
الحنك. ومـن ابرز الصفـات التي 
يتسـم بهـا صاحـب هـذا الوجه 

انه شـجاع وطموح ومقـدام وال 
يخـاف من خـوض املغامـرات او 
املشـاركة يف مشـاريع صعبـة او 
غري محسوبة النتائج. وهو ايضاً 
رصيـح جداً وال يحـب املراوغة او 
املماطلـة. كما انه يحسـن ايجاد 
الحلـول للكثري من املشـاكل التي 
يواجههـا يف مجـال عملـه. ولهذا 
أداء  يف  مسـؤولوه  عليـه  يعتمـد 
املهمـات التـي تحتـاج إىل الثقـة 

واملوهبة والقدرات غري العادية.  
الوجه املرتبط بكوكب الزهرة 

يكون شـكل الوجه هـذا بيضاوياً 
والعينـان كعينـّي الظبـي والفـم 
ناعماً واألنف نحيفاً ومسـتقيماً. 
ومن ابرز صفـات صاحبه رهافة 
الحس ودقة املالحظة والكاريزما 
وحـب الحيـاة املـرح والحيويـة. 
ومن السمات التي يظهرها تحليل 
الشخصية من خالل هذا االختبار 
امليـل اىل التواصـل مـع اآلخريـن 
وفتح قنوات الحـوار معهم وبناء 
عالقات الصداقة والصالت املهنية 
املفيـدة. ومنها ايضاً الحرص عىل 
النأي بالنفـس عن كل الرصاعات 
التـي تدور يف املحيـط وعىل عيش 
اوقـات هادئة ومسـتقرة. اذاً من 
املفيـد جـداً االعتماد عـىل اختبار 
شـخصية من خالل شـكل الوجه 
وارتباطـه بالكواكـب مـن اجـل 
التعـرف اكثر اىل الـذات واالنطالق 

من ذلك نحو النجاح يف الحياة.  

*النقـود ليسـت مصنوعـة مـن 
الورق .. وإنما من القطن

* عني النعامة اكرب من دماغها
* تزيد السنة الشمسية عن السنة 

القمرية عرشة أيــام
* يمكن للحلزون ان ينام ملدة ثالث 

سنوات
* جميـع الدببـة القطبية عرساء 

(تستخدم اليد اليرسى)
االسـكيمو  رجـال  يسـتخدم   *
مـن  الطعـام  ملنـع  الثالجـات 

التجمد!!
* صوت البطة ال صدى له وال احد 

يعلم ملاذا؟!
* مـن املمكـن ان تصعـد البقـرة 
الدرج ولكن من املستحيل ان تنزل

اخرتعـه  الكهربائـي  الكـريس   *
طبيب أسنان

*الكاتشب كان ُيستخدم يف القرن 
الثامن عرش كدواء

*الذيـن يتحدثـون اإلنجليزيـة يف 
الصـني أكثـر من سـكان الواليات 

املتحدة األمريكية
* حاسة التذوق لدى الفراشات يف 

قدميها
* الفيلـة هي الحيوانـات الوحيدة 

التي ال تستطيع القفز
* حجـم عينيـك اآلن هـو نفـس 
حجمهـا عند والدتـك ، فالعيون ال 

تنمو بعكس األنف واألذن
* تسقط النملة دائما عىل جانبها 

االيمن عندما تتسمم

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــره اصبـــــ ــلــــــون  ش ــل  علي ــي  قلب ــا  ان
ــره!!! جم ــار  صـــــــ ــك  حب ــار  بن ــعلته  ش
ــره   مــــــ ــون  ملي ــمك  باس ــط  اغل ــرت  ص
ــه عليــــــــــــــ ــل  تزع ــن  م ــا  الدني ــع  ابي
- - - - - - - - - - - - -
ــاك ــي أنس ــدر أن ــى أك ــهل حت ــو س ــك م حب
ــي جروح ــن  وحاض ــه  بي ــي  متش ــك  أحس
ــواك  أهـــــــــــ ــي  أن ــس  ب ــم  نع ــي  تلجمن
ــي روح ــب  أح ــلون  أش ــي  أن ــك  أحب ــا  م أذا 
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وزع األرقـام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمل توزيـع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .
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أبـــــــراج

العمـل املضنـي الـذي تقـوم بـه غري سـهل عىل 
اإلطـالق، لكن تكون له انعكاسـات إيجابية أبرزها 
النجاح الذي يلوح يف األفق. أن يكون الرشيك من أقرب 
الناس إليك، فهذا من أبسـط قواعـد العالقة الناجحة. 
تميل إىل اإلفراط يف تناول الطعام، لكنك يف الوقت نفسه 

تشعر بعقدة ذنب. احسم أمرك.

ستعم أجواء من االرتياب تستوجب منك اتخاذ 
موقـف مـا، وسـتجد حاليـا صعوبـة يف التخيل 
عن طريقة تفكـريك املعتادة، بالرغـم من العواقب 
السلبية التي قد تكون نابعة من املايض. مع ذلك، حاول 
أن تكـون متفتحا حتـى تتمكن من تخطـي املصاعب 

والعراقيل بليونة وسهولة.

سـوف تحصل اليوم عىل الكثري من االهتمام يف العمل، 
كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل يف فريق كلما أمكن 
ذلك، ألن هذا يجعلك تشعر براحة. قم بعمل يشء غري عادي 
اليوم مع أصدقائك. ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة مزاجية 
جيدة ويمكنك تحمل أي يشء. لكن ال ترهق نفسك، وإال فسوف 

تعرض صحتك للخطر.

ال عجب أن تشـعر وكأنك يف مركز الكون، فالناس 
ينجذبون إليك ويشـكلون مجموعة سـعيدة حولك 
حيثما تذهب. تمتع باملحبة والود. النجوم تمدك بطاقة 
حب هائلة يشـعر بها من حولك اليوم. كن مبتسـما وانس 
كل همـوم األرسة و العمل فقط اسـتمتع بالحياة كما هي 

خالية من التعقيدات .

إذا شـعرت خالل األيام املاضية أنك لسـت عىل 
ما يرام، فستالحظ اليوم أن هناك تغريا ملحوظا 
يف أدائك. انتهز الفرصة اليوم لقضاء وقتك يف مكان 
هـادئ أو يف النـادي ملمارسـة رياضتـك املفضلـة أو يف 
رياضة املـيش. ننصحك بأن تعرض أفـكارك الواضحة 

عىل اآلخرين لتستفيد من خرباتهم.

ينتابك شعور باالرتياح واالطمئنان، ولن تعجز 
عن فهم املشـكالت وإيجاد التسـويات املناسبة 
لهـا. الوضـع العاطفي مسـتقر جدا، انتظـر اليوم 
مفاجأة مـن الحبيب قد تقلب املوازيـن. اهتم بصحتك 

خالل الفرتة القادمة فاألجواء غري مريحة.

سـتفيض بالطاقـة وباألفـكار الجيـدة، لكن 
نحذرك من أخطاء يف التقييم وسـوء التفاهم. ال 
تقرض املال ألحد أصدقائك فربما تحتاجه يف القريب 
العاجل. الرشيك بانتظار الخطوة املناسبة منك ال ترتدد 

يف اتخاذها.

إذا فشـلت يف إتمام أمـر ما البارحـة، فما زالت 
الفرصـة متاحة أمامك اليوم. ال تؤجل أي عمل إىل 
الغد فالظروف كلها لصالحك اليوم. إذا أجلت أي يشء 
اليوم، ربما ترتاكم املهام بشـكل ال يمكنك التعامل معه. 
ننصحك بالقيام بأي مهمة من املفرتض إنجازها اليوم.

انت سـعيد الحظ اليوم حيث تشـعر بالراحة التامة 
فيمـا يخـص ذاتك واألمـور التـي تقوم بها. اسـتغل 
الفرصـة اآلن للتواصـل مـع أشـخاص بنفـس عقليتك 
وذكائـك. اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ يف العمل بطاقة 
مركـزة، فمـا كان يبدو غـري متاح قد أصبـح اآلن يف متناول 

يدك.

أنت عىل وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء 
عىل املسـتوى الشخيص أو املهني. انتفع من هذا 
التناغم يف تقويـة عالقاتك والروابـط القائمة بينك 
وبني اآلخرين للتسـلح يف األوقـات العصيبة التي يكون 

فيها الحظ غري مبرش واألحوال ليست لصالحك.

إنه يوم جديد إلعادة الحيوية والحماس لدائرة 
األصدقاء، فال ترتدد يف أن تبدأ شـيئا ما بنفسك، 
سـواء كان ذلـك حفلـة أو رحلة، وسـتكون فرصة 
جيدة للتقارب، سـيقدر الجميع مجهوداتك وسيعربون 

عن ذلك بطرق مختلفة!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت رسيـع الغضب يف الوقت الحـايل عىل غري 
العـادة، ويتغـري مزاجـك فجـأة مـن لطيف إىل 
مخيـف. يجب أن تكـون أكثر تحفظـا وأال تتعامل 
مع كل يشء عىل أنه هجوم شـخيص. ركز عىل األشياء 
املهمة يف حياتك، ركز عىل التعايش السلمي مع عائلتك 

وأصدقائك.

Ò5«Î@Úó”
وصايا ذهبية من أم البنها

1498 - فاسكو دا غاما يصل إىل موزمبيق يف 
طريقه إىل الهند.

1565 - تأسيس مدينة ريو دي جانريو والتي 
تعد أكرب املدن يف الربازيل.

1811 - حاكم مرص محمد عيل باشـا يقيض 
عـىل بقايـا املماليك بمجـزرة رهيبـة عرفت 

بمذبحة القلعة.
1863 - ريبيكا يل تصبح أول سـيدة من أصل 
زنجي تحصل عىل شـهادة بالطب يف الواليات 

املتحدة.
القـوات  تهـزم  اإلثيوبيـة  القـوات   -  1896
اإليطالية الغازيـة هزيمة مروعة يف ”معركة 

العدوى“.
1912 - األمريكـي ألـربت بريي يقـوم بأول 

قفزة باملظلة من الطائرة.

1919 - اندالع الثورة يف كوريا.
1941 - أملانيـا تحتـل بلغاريا وذلك يف الحرب 

العاملية الثانية.
1942 - انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة 
القوات األمريكيـة عىل يد القـوات اليابانية، 
وتعـد هـذه الهزيمة من أكـرب الهزائـم التي 

تلقتها الواليات املتحدة يف تاريخها.
1947 - صندوق النقد الدويل يبدأ بممارسـة 
أعمالـه وذلـك بعد اتفـاق الـدول األعضاء يف 

األمم املتحدة عىل إنشائه.
1956 - تعريـب الجيش األردني وطرد غلوب 
باشـا من األردن وإلغاء املعاهـدة األردنية / 

الربيطانية.
1965 - تأسـيس الفريق الربيطاني السهام 

الحمر لالستعراض الجوي.

1966 - سفينة الفضاء السوفيتية ”فينوس 
3“ تهبـط عـىل كوكـب الزهـرة لتكـون أول 

سفينة فضاء تهبط عىل هذا الكوكب.
1979 - افتتاح أبراج الكويت.

2009 -املحكمـة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ 
أعمالها بمقرها يف مدينة الهاي الهولندية.

2014 - مجلـس االتحاد الـرويس يوافق عىل 
طلب الرئيس فالديمري بوتني استخدام القوة 
يف األرايض األوكرانيـة بعـد تصاعـد نسـبة 

التوترات بشبه جزيرة القرم.
2016 - الحكومـة األردنيـة تعلن مقتل رجل 
أمن أردني وإصابة عنارص أمن آخرين خالل 
اشـتباكات بني مسـلحني ”ينتمـون لتنظيم 
إرهابي“ ورجال األمن اسـتمرت لساعات يف 

مدينة إربد شمال اململكة.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
الكلمات العمودية

1 – شاعر عذري 
2 – ممثل لبناني 

 3 – أرقد – مرفأ مهم يف تركيا عىل بحر إيجه
 4 – ماركة سيارات – صوت االنفجار 

5 – مخرتع الطائرة – للنهي – أرشد 
 6 – من الثمار – مقابلة 

7 – هجم – كتاب لسعيد عقل 
 8 – ممثلة مرصية 

 9 – ممثلة مرصية .
الكلمات االفقية

بالسـحر  اتهمـت  ُسـميت قديسـة فرنسـية   –+2 1
والشعوذة – ممثل مرصي 

3– بحر – عرف – عيب 
4 – عكسها ناقش – جدها يف فيينا 

 5 – من الجوارح – قامت 
 6 – كرسه من حافته – حجر الطاحون 

 7 – خليفة أموي – اسم علم مذكر 
 8 – شاعر تشييل راحل – غري مطبوخ 

 9 – بكى – خليفة عبايس .

 اختبار شخصية دقيق من خالل شكل الوجه وارتباطه بالكواكب 
ÚÓóÉí@paäbjnÇa

·‹»m@›Á

طلـب ولد من أمه أن تلخص له خربتها يف الحياة والحكمة التي أخذتها 
منها ، فقالت له :

 ” هل تقدر عىل االستماع ؟ ” ، فقال لها : ” نعم“...فقالت:
بني:

إياك أن تتكلم يف الناس واألشياء إال بعد أن تتأكد من صحة املصدر، وإذا 
جاءك أحد بنبأ فتبني قبل أن تتهور!

وإياك والشـائعة، ال تصدق كل ما يقال وال نصف ما تبرص، وإذا ابتالك 
الله بعدو قاومه باإلحسـان إليه، ادفع بالتي هي أحسن أقسم بالله إن 

العداوة تنقلب حبا تصور.
إذا أردت أن تكتشـف صديقا سـافر معه! ففي السفر ينكشف اإلنسان 

ويذوب املظهر وينكشف املخرب، وملاذا سمي السفر سفرا؟
إال ألنه عن األخالق والطبائع يسـفر. وإذا هاجمك الناس وأنت عىل حق 
فافـرح! ألنهم يقولون لك أنت ناجـح ومؤثر، فالكلب امليت ال يركل، وال 

يرمى إال الشجر املثمر.
بني..عندمـا تنتقد أحدا فبعـني النحل تعود أن تبـرص وال تنظر للناس 

بعني ذباب فتقع عىل ما هو مستقذر!
نـم باكـرا يـا بني فالربكـة يف الـرزق صباحـا، وأخـاف أن يفوتك رزق 

الرحمان ألنك تسهر.
وسأحكي لك قصة املعزة والذئب حتى ال تأمن من يمكر.

وحينما يثق بك أحد، فإياك ثم إياك أن تغدر.
سأذهب بك لعرين األسد ، وسأعلمك أن األسد لم يصبح ملكا للغابة ألنه 
يزأر! ولكن ألنه عزيز النفس،ال يقع عىل فريسـة غريهمهما كان جائعا 

يتضور، ال ترسق جهد غريك فتتجور!
سـأذهب بك للحرباء، حتى تشاهد بنفسـك حيلتها! فهي تلون جلدها 

بلون املكان، لتعلم أن يف البرش مثلها نسخ تتكرر.
تعود يا بني أن تشكر...اشـكر الله فيكفي أنك مسلم ويكفي أنك تميش 
وتسمع وتبرص، اشكر الله واشكر الناس، فالله يزيد الشاكرين. والناس 

تحب الشخص الذي عندما تبذل له يقدر.
أعظم فضيلة يف الحياة هي الصدق، والكذب وإن نجا هو أرذل رذيلة.

بني.. وفر لنفسـك بديال ألي يشء، استعد ألي أمر، حتى ال تتوسل لنذل 
يذل ويحقر. واسـتفد من كل الفـرص، ألن الفرص التي تأتي اآلن قد ال 

تتكرر.
ال تتشـكى وال تتذمـر! أريـدك متفائـال مقبال عـىل الحيـاة، اهرب من 

اليائسني واملتشائمن، وإياك أن تجلس مع رجل يتطري!
ال تتشـمت وال تفرح بمصيبة غريك، وإياك أن تسـخر من شـكل أحد ، 
فاملرء لم يخلق نفسـه! ففي سخريتك أنت يف الحقيقة تسخر من صنع 

الذي أبدع وخلق وصور.
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املرصية،  الفنانة  أعلنت 

وصيتها  عن  شاهني،  إلهام 

واملستفيدين منها بعد وفاتها، 

وجاء ذلك خالل استضافتها يف 

برنامج «حرب رسي».

مش  «أنا  شاهني:  وقالت 

هكتب جزء من ثروتي لألعمال 

ألن  العلمية  واألبحاث  الخريية 

وعندي  يورثوني  ورثة  عندي 

عائلة هذا حقها أن يورثوا».

التربع  قررت  وأضافت» 

باألعضاء إذا كانت سليمة وده 

يعترب صدقة جارية وعملت يف 

الشهر العقاري تسجيل وعملت 

فيديو صوت وصورة عشان ملا 

أموت يتأكدوا كويس».

باألعضاء  التربع  وتابعت» 

الدول  وكل  البرشية  هيخدم 

القانون  عندها  املتحرضة 

ناس  أرواح  بننقذ  وإحنا  ده 

األلم،  من  ناس  وبرتحم 

بيقولوا  اليل  للناس  وبالنسبة 

حالل وحرام، ألنه كل الشيوخ 

قالوا ده حالل وصدقة جارية 

أموت  م  وبعد  خري  وعمل 

عايش  جسمي  من  جزء  إزالة 

ألنه  بيه،  وينتفعوا  ياخدوه 

يعيش وواخد جزء من  ايل رح 

أعضائي أنا بنتفع فيه طول 

مهو عايش».

@›uc@Âfl@Ô‹óm@Ô€Ïu@b‰Ó‹≠c
@bÓ„aã◊Îc@k»í

@7ó∑@fiáßa@7rm@µÁbí@‚b:g
bËmbœÎ@á»i@bËmÎãq

كّل  بعيد  إنساني  عمل  إىل  املحاماة  من 
مناف  الشاب  أطلق  مجاله،  عن  البعد 

جودة حسن مرشوع «بيت بربع».
وإعادة  إنشاء  إىل  املرشوع  يهدف 
وأهايل  للفقراء  املتهالكة  البيوت  تأهيل 
الشهداء، من خالل تّربع كّل مشرتك بـ 

٢٥٠ دينارا عراقيا.
عىل  ربيًعا،  الـ٢٦  ابن  جودة،  يعتمد 
ينرش  حيث  «فيسبوك»  عرب  صفحته 
الرتميم  قيد  للبيت  فيديو  مقاطع 
التي  باملواّد  إياها  مرافًقا  اإلنشاء  أو 
العمل مع سعرها،  إليها إلتمام  يحتاج 
املخّصص  الهاتف  رقم  إىل  باإلضافة 

للراغبني بالتربع. 
ثقة  ينال  جودة  مرشوع  أن  ويبدو 
عدد  وصل  إذ  واملتربعني،  املؤسسات 
فقط،  املحالت  من   ١٥٠ إىل  املشرتكني 

األمر الذي مّكنه من تحسني أوضاع ٣٠ 
بيًتا ومبارشة العمل عىل البيت رقم ٣١.

املستقبل  خريج  كلية  الشاب  أن  يذكر 
حّبه  أن  إال  املحاماة،  قسم  الجامعة ، 

هذا  إطالق  إىل  دفعه  اإلنساني  للعمل 
إىل  انتماء  اي  املرشوع وحيًدا بعيدا عن 
يشري  كما  دينية   او  سياسية  جهة  أي 

عىل حسابه.

خريطتها  شاهد  منصة  نرشت 
 ،٢٠٢٢ لرمضان  الرمضانية 

وكانت نيليل يف مقدمة نجمات 
بمسلسلها  رمضان  يف  شاهد 

الجديد فاتن أمل حربي.
تعمل  بسيطة  امرأة  فاتن 

العقاري،  الشهر  يف  موظفة 
صغرية  أرسة  ولديها  متزوجة 

تعيش  وطفلني  زوج  من  تتكّون 
مع حماتها يف منزل واحد ودائمة الخالف 
لردود  االنفصال خاصة  تطلب  يجعلها  ما  معها؛ 

تبدو  هكذا  السلبية،  زوجها  فعل 
فاتن  ملسلسل  الرئيسة  القصة 
الذي  كريم  لنيليل  حربي  أمل 
تشارك به يف املوسم الرمضاني 

القادم.
وبمرور األحداث تلجأ فاتن إىل 
طبيب نفيس بعد أن عانت من 
أزماتها مع طليقها حيث وصلت 
بالعديد  فوجئ  ولكن  املحاكم،  إىل 
من املشاكل التي تجعلها تفكر يف طريقة 

أخرى لالنتقام من زوجها. 

زي   Anastasiia Lenna السابقة  أوكرانيا  جمال  ملكة  ارتدت 
ألكثر  وأعلنت  بالدها،  جيش  مع  تضامنا  األوكرانيني،  الجنود 
أنها  التواصيل،    Instagram موقع  يف  يتابعونها  ألفا   ١٩٠ من 
انضمت إىل املقاومة لتقاتل القوات الروسية عىل طريقتها، وهي 
التي قالت حني فوزها يف ٢٠١٥ بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا 
«لقد أعطاني الله نعمة الجمال، وسأستغلها بكل الوسائل» وفق 

تعبريها.
ملمة  وممثلة،  أزياء  عارضة  هي  عاما،   ٣١ البالغة  أنستازيا، 
جامعة  يف  األعمال  إدارة  ودرست  العربية،  منها  لغات،  بخمس 
الصورة  أما  سريتها.  يف  الوارد  بحسب  املحلية،  «سالفيستيك» 
السبت، فكتبت عبارة «تضامنوا مع  «أنستغرام»  بثتها يف  التي 
فيها:  حذرت  املوقع  يف  رسالة  مع  منها،  كل  بجانب  أوكرانيا» 
وفق  قتله»  سيتم  الغزو  بنية  األوكرانية  الحدود  يعرب  من  «كل 

تعبريها.
كما أطلقت أنستازيا، التي سبق وعملت مرتجمة أيضا ومقدمة 
برامج يف إسطنبول، نداءات عرب تغريدات عدة كتبتها يف «تويرت» 
إليصال رسالتها إىل أكرب عدد من الناس، فتفاعل معها آالف من 

مختلف الجنسيات.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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ÚÓéÎã€a@ÚÓflÏÿz€a@‚˝«�a

أفادت وسائل إعالم غربية أن رشكة ”غوغل“ اتخذت قرارا بحظر وتعليق 
اإلعالنات لوسائل اإلعالم الحكومية الروسية عىل منصاته املختلفة.

وذكـرت وكالـة ”رويرتز“ نقال عـن مصادرهـا أن الرشكـة األمريكية 
”غوغـل“ حظـرت إمكانية قيام وسـائل اإلعـالم الحكومية الروسـية 

استخدام اإلعالنات ووسائل الرتويج عىل منصات غوغل املختلفة.
ويف وقـت سـابق، أعلنت رشكة ”فيسـبوك“ عن حظر موقـع التواصل 
االجتماعي وسـائل اإلعالم الحكومية الروسـية من القيـام باإلعالنات 

والرتويج عىل منصاته.

األملانـي،  الفضـاء  رائـد  احتفـل 
ماتيـاس موريـر، بيومـه املائـة 
عىل متن محطـة الفضاء الدولية 
(ISS) من خالل مشـاركة صورة 
لـه داخـل وحـدة قبـة يف املوقـع 
-digita  املـداري، وفقـا لتقريـر
trend.وصـل رائـد فضـاء وكالة 
إىل   (ESA) األوروبيـة  الفضـاء 
محطة الفضـاء الدولية عىل متن 
 SpaceX Crew مركبـة فضائيـة
Dragon مـع ثالثة مـن زمالئه يف 

نوفمرب 2021.
ويف تغريدة مرحة بمناسبة األيام 
املائـة األوىل ملـا سـتكون مهمـة 
مدتها سـتة أشهر، لخصت وكالة 
الفضـاء األوروبية إقامـة ماورر 
حتـى اآلن، حيـث كتبـت: ”هـذا 
100 يـوم مـن: -1 الضغـط عىل 
العلم -2 إجراء تجارب -3 صيانة
-Space_Station 4 التقاط صور 

لألرض -5 تسجيل جوالت محطة 
الفضاء الدولية.

وُتظهـر الصـورة مـاورر داخـل 
قبـة املحطة السـبعة، وهي جزء 
الفضـاء  محطـة  مـن  رئيـيس 
الدوليـة التي توفر لـرواد الفضاء 
املدارية،  مناظر موسعة للمنشأة 

واألرض، وما وراءها.
ومـن هنـا يلتقـط رواد الفضـاء 
املذهلـة  صورهـم  مـن  العديـد 
مـاورر  لـألرض، مـع مشـاركة 
نفسـه يف بعـض جهـوده الرائعة 
عىل وسائل التواصل االجتماعي.. 
لـرواد  أيًضـا  الوحـدة  وتسـمح 
ومسـاعدة  بمراقبـة  الفضـاء 
املركبـات الفضائيـة التي تقرتب 
الفضائية، وهي  املحطـة  وتغادر 
أيًضا نقطة مفيدة ملراقبة السـري 
يف الفضاء خـارج محطة الفضاء 

الدولية.

ُعرِضت مجموعة متنوعة جديدة 
-sno  من زهور ”قطرات الثلج-
drop“ للبيع مقابل 1850 جنيها 
دوالر   2500 (حـوايل  اسـرتلينيا 
موقـع  عـىل  مـزاد  يف  أمريكـي) 

.eBay
صاحـب  شـارمان،  جـو  وكان 
Monksilver Nursery يف مدينـة 
كامربيدج الربيطانية واملخصصة 
األصنـاف  مـن  مزيـج  لعـرض 
الجديدة مـن الزهـور والنباتات، 
أو أصناف النباتات القديمة املعاد 
إحياؤهـا والتـي نـادرا مـا توجد 
للبيـع، قـد قـام يف السـابق ببيع 
نوع مـن زهرة Snowdrop، أطلق 

عليه اسم Golden Fleece، والتي 
عامـا،   18 تطويرهـا  اسـتغرق 
مقابـل 1390 جنيهـا إسـرتلينيا 

(1883 دوالرا أمريكي).
وتصـف قائمة موقع املـزاد، التي 
تعـرض هـذا النـوع الجديـد من 
الزهـرة التـي أطلـق عليها اسـم 
Golden Tears والتـي تـم بيعها 
مقابـل 1850 جنيها إسـرتلينيا، 

بأنها ”قوية للغاية“.
ووصف شارمان يف مقابلة يف عام 
2015 مع صحيفـة ”الغارديان“ 
حبه لهذا النوع من الزهور، وقال: 
مجموعـة  هنـاك  أن  أعتقـد  ”ال 

أخرى من النباتات تشبهها“.

اكتشـف فريـق مـن علمـاء الفلك 
كوكًبـا خارج املجموعة الشمسـية 
”يشبه تاتوين“ يدور حول نجمني، 
ويمكـن ألي شـخص يعيـش عىل 
هـذا الكوكـب أن يرى شمسـني يف 
السـماء، مثـل كوكـب منـزل لوك 
سكاي ووكر يف حرب النجوم - لكن 
لسوء الحظ إنه عمالق غازي، لذا ال 
تضع أي خطط لبنـاء منزل هناك.
ويقـع الكوكـب، املعـروف باسـم 
Kepler-16b ، عىل بعد 245 سـنة 
ضوئيـة وتم اكتشـافه باسـتخدام 
 Observatoire يف  أريض  تلسـكوب 
فرنسـا،  يف   de Haute-Provence
وُيعـرف الكوكب الذي يـدور حول 
نجمـني تقنًيا باسـم كوكب دائري، 
ونـادًرا مـا يتـم اكتشـافه، وإنهـا 
ألغـاز مثرية لالهتمام ألنه ليس من 
الواضح كيف تتشكل هذه الكواكب. 
عادة، تتكـون الكواكب من أقراص 

املـادة حـول نجـم واحـد، تسـمى 
أقـراص الكواكب األولية، ولكن هذا 
قـد ال يعمـل يف نظام بـه نجمتان.
 Amaury الفريـق،  قائـد  وأوضـح 
Triaud  مـن جامعـة برمنغهـام، 
يف بيان: ”باسـتخدام هذا التفسـري 
القيـايس، من الصعـب فهم كيفية 
وجـود الكواكـب الدائريـة“ . ”هذا 
ألن وجود نجمني يتداخل مع قرص 
الكواكـب األولية، وهذا يمنع الغبار 
من التكتل يف الكواكب، وهي عملية 
تسمى الرتاكم. ربما يكون الكوكب 
قد تشـكل بعيًدا عن النجمني، حيث 
يكـون تأثريهما أضعـف، ثم انتقل 
إىل الداخل يف عملية تسـمى الهجرة 
املدفوعـة بالقـرص - أو، بـدالً من 
ذلك، قد نجد أننا بحاجة إىل مراجعة 
فهمنـا لعمليـة الرتاكـم الكوكبي“ 
ميـزة أخـرى بـارزة للكوكـب هي 

طريقة اكتشافه.

كشـفت رشكـة (تويـرت) عـن أنها عىل علـم بفـرض قيود عىل دخـول بعض 
األشـخاص يف روسـيا إىل منصتهـا الخاصـة بالتواصـل االجتماعـي، مؤكدة 
أنها تسـعى للحفاظ عىل املوقع آمنـا ومتاحا.ويأتي حديـث (تويرت) عن هذا 
االضطـراب فيما كانت موسـكو قد أعلنت، يوم الجمعة، فرضت قيود بشـكل 
جزئـي عىل دخول (فيسـبوك) التابع لرشكة ”ميتا بالتفورمـز“ متهمة إياها 
بفـرض ”رقابة“ عىل وسـائل اإلعالم الروسـية.وقامت السـلطات الروسـية 
بتقييد الدخول إىل موقع (فيسـبوك)، عىل نحو جزئـي، بعد يوم من بدء البالد 
اجتياحا ألوكرانيا املجاورة، وسـط تنديد غربي، ولم يتضح عىل الفور ما الذي 
سـتتضمنه قيود روسيا عىل (فيسبوك) الذي يجري اتهامه باالنحياز لألطراف 
الغربية.ويجري اتهام منصات التواصل االجتماعي مثل (فيسبوك) و (تويرت) 
بفرض رقابة توصف باملشـددة عىل املحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية 
أو األفكار املناوئة للغرب.ويف غضون ذلك، لم ترد رشكة (تويرت) عىل الفور عىل 

سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد تواصلت مع الرشكة بشأن أي إجراءات.
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طرحت  ومختلفة،  مغايرة  خطوة  يف 
«برنسيسة  حداد  ديانا  الفنانة 

الغناء العربي» أحدث أعمالها 
بطريقة  املصورة  الغنائية 

بعنوان  كليب  الفيديو 
«سيد الحمقى»، مجددة 

مع  إخراجياً  تعاونها 
اإلماراتية  املخرجة 

ومن  الفهد،  نهلة 
محمد  ألحان 

وتوزيع  أنور 
كامل،  حسام 
بعد أن جاءت 
ت  لكلما ا
عر  للشا

محمد 
 ، سمي لقا ا

لألغنيات  وتنتمي 
التي قدمتها بإحساس  الكالسيكية 

كبري وجرأة أيضاً.
بهذا  سعادتها  عن  ديانا  أعربت  وقد 

التي  األغنيات  ضمن  يأتي  الذي  العمل 
العاطفي  اللون  من  تقدمها  تحب 

املتضمن جرأة يف الطرح، ويمثل املرأة ذات 
التهاون  تقبل  ال  التي  القوية  الشخصية 

بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل 
امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب 

الحق وتدافع عنه.
بصديقتها  التامة  ثقتها  ديانا  وأبدت 

أنها  مؤكدة  الفهد،  نهلة  املخرجة 
وأفكارها  معها  بالعمل  تستمتع 
وتجددها  واإلخراجية  التصورية 

يف  العمل  ُصّور  حيث  املستمر، 
فندق فريساتيش دبي يف يوم عمل 

وتصوير.
وطرحت ديانا حداد أغنية «سيد 
الحمقى» التي تأتي من إرشاف 
أعمالها،  مدير  بشري  حلمي 
الخليجية  اإلذاعات  جميع  عرب 
روتانا  قناة  وعرب  والعربية، 
موقع  يف  واملرئيات  للصوتيات 
توفرها  جانب  إىل  «اليوتيوب»، 
يف منصة deezer املتخصص يف 

عرض األغنية.
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الحرب هي الحرب ال جديد فيها، فهي مهما تعددت اسباب وقوعها تشبه 
بعضها البعض.. دمار وقتل للحرث والنسل لتحقيق مجد زائف ملن يشنها 
دون إدراك لعواقبها مهما اختلف الزمن، وهي يف كل االحوال تحقق نهايات 
غري سعيدة للبرش.. فقط تبقى محصورة يف تحقيق مجد مزيف للقادة 
املنفذين لها، وما يؤكد كالمنا هذا السؤال الذي يطرح نفسه: بربكم هل 
حقق عالم مبدع يف مختلف املجاالت املدنية ما حققه قائد عسكري من 
شهرة؟ فما زالت اسماء القادة العسكر من كال الجانبني الحلفاء واالملان 
يف الحرب العاملية الثانية حديث االعالم العاملي، وتعطي هالة كبرية لهؤالء 
القادة امثال القائد االملاني الفوهرر هتلر الشخصية االشهر واالكثر جدال 
يف القرن العرشين املتسبب يف اشعال الحرب العاملية الثانية واحتالل (١١) 
دولة ما بني احتالل جزئي وكامل وتغيري خارطة القوى العاملية.. واالهم 
والحديث  اكثر من ٦٠ مليون مواطن..  االول يف مقتل  املتسبب  واالقىس 
حرب  الحرب  هذه  سبقت  حيث  يفهم،  ال  الحرب  تلك  يف  هتلر  دور  عن 
األوىل، وكان هتلر يف وقتها جنديا عنيدا،  العاملية  بالحرب  اخرى سميت 
وشهد بأم عينيه كيف خرستها بالده واجربت عىل توقيع التزامات مذلة 
نتيجة لذلك، وطبعت تلك الواقعة يف ذاكرته صورة اثرت كثريا عىل قراراته 
الذكريات من مخلفات املايض لجندي عارص تلك  فيما بعد، فبقيت تلك 
االحداث املؤملة والقاسية وبعد هزيمة االملان اعلن التوقيع عىل معاهدة 
فرساي التي نصت عىل اشد الضوابط والقيود املذلة عىل االلة العسكرية 
نصت  فقد  كسابقتها،  حرب  اشعال  من  االملان  يتمكن  ال  كي  االملانية 
الف جندي   (١٠٠) واالبقاء عىل  االملاني  للجيش  العسكري  التجريد  عىل 
جوية  قوة  بإنشاء  السماح  وعدم  االلزامي  التجنيد  نظام  وإلغاء  فقط، 
هذا  حربية  غواصات  بدون  لكن  الحربية  السفن  من  بحفنة  والسماح 
املانيا  تحملت  فقد  االقتصادية  الناحية  من  أما  العسكرية.  الناحية  من 
التعويضات  وحددت  املترضرة  لألطراف  التعويضات  تقديم  مسؤولية 
بـ(٢٦٩) مليار مارك املاني، وقد سببت بنود االتفاقية درجة عالية من 
يف  هتلر  وجد  لهذا  األملاني..  الشعب  لدى  االنتقام  يف  والرغبة  االمتعاض 
والهيبة  القوة  واعادة  االملاني  الغضب  ترجمة  عىل  القادر  الزعيم  نفسه 
وهي  أال  ووحشية  تطرفا  اكثر  مختلف  بطريق  لكن  االملانية  للعسكرية 
بوتني،  الرويس  الرئيس  وبطله  نفسه  السيناريو  يعاد  واليوم  النازية.. 
فقد شن هذا الرئيس الذي كان من ضحايا الحرب العاملية الثانية الحرب 
عىل اوكرانيا يف سابقة خطرية قد تجر العالم اىل حرب عاملية ثالثة غري 
الشواهد تدل عىل وجود تعقيد يف حل  ان كل  العواقب، خاصة  محمودة 
االمريكي  الرئيس  حاول  ان  بعد  خاصة  ألوكرانيا،  املفاجئ  الغزو  هذا 
جون بايدن االتصال ببوتني هاتفيا لحل املشكلة سلميا، وتم اخباره بأن 
زاد من  االمريكية، مما  التفاهات  للرد عىل  الرويس غري متفرغ  الرئيس 
حدة الحرج، وقد يسهم يف تعقيد املوقف، وكان اول رد عىل ذلك هو اعالن  
روسيا،  عىل  االقتصادي  الحصار  بتكثيف  له،  خطاب  يف  بايدن،  الرئيس 
تقدم  يف  والتمادي  العناد  حد  ووصوله  املوقف  تعقيد  يف  سيسهم  مما 
القوات الروسية الحتالل مناطق اخرى جديدة قد تؤدي –ال سامح الله- 
العالم اىل وقوع حرب عاملية  اىل حصول مواجهة عسكرية مما قد يجر 
ثالثة غري محمودة العواقب، خاصة ان كال البلدين يمتلكان اسلحة دمار 
شامل.. ويف كل االحوال فإن املواجهة مهما كانت سواء كانت عسكرية 
او اقتصادية، فإن نهاياتها ستكون كارثية عىل دول العالم التي ستتحمل 
اوزار هذه املواجهة وستؤدي اىل حدوث كوارث تعيد عقارب الساعة اىل 
الوراء لتذكرنا بما حدث من مآٍس وويالت خاصة عىل منطقتنا العربية 
التقسيم وفق  الثانية ووقوعها تحت مطرقة  العاملية  الحرب  نهاية  بعد 
اتفاقية سايكس بيكو سيئة الصيت التي قسمت العالم العربي اىل دول 
مهيأة  الظروف  كل  ان  خاصة  االحتالل،  سطوة  تحت  تعيش  صغرية 
لحصول هذه الكارثة او محاولة امريكا ارتكاب حماقة شن حرب عىل 
دول تربطها عالقات مع روسيا يف محاولة إلشغال العالم بمشاكل اخرى 
ومحاولة جر   اذن روسيا اىل عواقب هذا الغزو الذي ستتفرع منه غزوات 
قد تكون ألعن من  سابقاتها، خاصة ان الكيان الصهيوني متحفز لتنفيذ 
مخططه يف التوسع وتكوين دولته الكربى من النيل للفرات.. فهل يتعظ 
الرئيس الرويس بوتني ويرتك للشعوب حقها يف تقرير مصريها او حدوث 
العالم  ما هو جميل يف هذا  لكل  نهاية  النتيجة  يف  التي ستكون  الكارثة 

الذي يعيش بداية حصول الكارثة يوم ال ينفع مال وال بنون.
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العاملية،  النجمة  كشفت 
الحسنة  النوايا  سفرية 
لدى األمم املتحدة، أنجلينا 
حيال  قلقها  عن  جويل، 
األوكراني  الشعب  سالمة 
وسط التصعيد العسكري 

البالد ونزوح  الذي تشهده 
اآلالف هرًبا من نريان األزمة 

بني روسيا وأوكرانيا مشرية إىل 
أنها تصيل للشعب األوكراني.

حسابها  عرب  رسالة  ويف 
املبعوثة  كتبت  عىل»إنسغرام» 
السامية  للمفوضية  الخاصة 
ن  و لشؤ

جئني  لال
التابعة لألمم املتحدة: «تركيزي 
مفوضية  يف  زمالئي  مع 
كل  عمل  لضمان  الالجئني 
توفري  لضمان  ممكن  يشء 
وحقوق  األساسية  الحماية 
يف  والالجئني  للنازحني  اإلنسان 

املنطقة».
 ٤٦ البالغة  املمثلة  وتابعت 
تقارير  بالفعل  «تابعنا  عاماً: 
فرار  وعن  إصابات  وقوع  عن 
بحثاً  منازلهم  من  أشخاص 
شاركت  كما  األمان»،  عن 
أصدرته  لبيان  رابطاً  املمثلة 
لألمم  السامية  املفوضية 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
قلقون  «نحن  فيه  جاء 
الوضع  بشأن  للغاية 
والعملية  التدهور  رسيع 
يف  املستمرة  العسكرية 

أوكرانيا».
وتابع البيان إن «العواقب 
الحرب  لهذه  اإلنسانية 
ستكون  السكان  عىل 
ويف  للغاية،  مدمرة 
النهاية ال يوجد منترص 
ضياع  وإنما  الحرب،  يف 
من  ُتحىص  ال  ألعداد 

األرواح».
املفوضية  بيان  وطالب 
املتحدة  لألمم  السامية 
الالجئني  لشؤون 
املدنيني  أرواح  بحماية 
سالمة  من  والتأكد 
املدنية  التحتية  البنية 
األوقات  جميع  يف 
مع  يتماىش  بما 
اإلنساني  القانون 
ووفقاً  الدويل، 
فإن  للمفوضية 
يعملون  مسؤوليها 
األمم  مسؤويل  مع 
والسلطات  املتحدة 
اآلخرين  والرشكاء 
لضمان  أوكرانيا  يف 

تقديم املساعدات.
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