
بغداد/ الزوراء:
الثالثـاء،  امـس  الـوزراء،  اصـدر مجلـس 
قرارات عدة خالل جلسته االعتيادية املنعقد 
برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.، 
وفيما قرر شـمول 5 فئـات بمنحة الـ 100 
الف دينـار، وافق عىل تعاقد وزارة الكهرباء 

مع رشكة تافانري اإليرانية السترياد الطاقة.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الوزراء  مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة 

االعتيادية العارشة ملجلس الوزراء“.

بغداد/ الزوراء:
دعـِت الكتلـة الصدرية، امـس الثالثاء، 
رئيس مجلـس النواب محمد الحلبويس، 
إىل فتـح تحقيـق فوري بحـادث تجاوز 
عضو مجلس النواب عائشـة املسـاري، 
عـىل النائب عـن الكتلة عيل السـاعدي، 
يف أثنـاء جولـة يف منطقـة بوب الشـام 
أول أمس اإلثنني، بحسـب كتاب رسمي 
للكتلة. ووجهت الكتلة، كتاباً رسمياً إىل 
رئيس مجلس النواب، طالبته فيه بفتح 
تحقيـق بحادثة التجـاوز، التي حصلت 
بحسـب الكتاب اثنـاء تواجد أمني بغداد 
لزيـارة منطقـة بوب الشـام بدعوة من 
النائـب السـاعدي، وحصول مشـاجرة 

واعتداء من قبل الحمايات وما صاحبها 
من اتهامـات من قبل النائب املسـاري. 
وذكـرت الكتلـة، أن اتهامات املسـاري 
تضمنـت تهديداً واضحاً وتشـهرياً بحق 
النائب الساعدي، وغريها من الترصفات 
التـي وصلـت اىل اعتداء عـىل دار النائب 
بإطـالق العيـارات الناريـة مـن مدعني 
بالعمل معهـا. وأكدت، أن العمل النيابي 
والترشيعي يجب أن يكون وفق القانون 
واألطـر الدسـتورية، مؤكـدة اسـتعداد 
النائـب عـيل السـاعدي، لتقديـم كل ما 
يملك من معلومـات وافادات بخصوص 
التحقيق بما يضمن الحفاظ عىل سمعة 

وأخالقية الربملان العراقي واعضائه.

بغداد/ الزوراء:
للمخـدرات  العامـة  املديريـة  أعلنـِت 
واملؤثرات العقلية، امـس الثالثاء، القاء 
القبـض عـىل أخطـر تاجر مخـدرات يف 
جانب الكرخ بالعاصمـة بغداد. وذكرت 
املديريـة يف بيـان ورد ”الـزوراء“، أنـه 
”بعمليـة امنيـة خاطفة، تمكـن ابطال 
مكافحـة مخـدرات مـن القبـض عـىل 
اخطـر تاجـر مخدرات يف جانـب الكرخ 
مـن العاصمة بغـداد وتحديـداً منطقة 

الشـعلة“. وأضافت، أن ”العملية جاءت 
بعـد جمـع املعلومـات وصـدور اومـر 
”القـوة  أن  مبينـة،  بحقـه“،  القبـض 
توجهـت اىل منزلـه يف مدينـة الشـعلة 
وطوقت املكان بالكامل بعد محاولة من 
قبـل املتهم للهـروب ومواجهـة القوات 
االمنية“. وتابعـت، أن ”ابطال مكافحة 
املخدرات كانوا له باملرصاد وتمكنوا من 
القـاء القبض عليه وبحوزتـه كيلو من 

مادة الكرستال ورمانات واسلحة“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن مسـؤول أوكرانـي كبـري أن 
املحادثـات  مـن  الرابعـة  الجولـة 
بـني أوكرانيا وروسـيا اسـتؤنفت، 
امـس الثالثـاء، بعدمـا توقفـت يف 
اليوم السـابق، مشريا إىل أن مطلب 
كييف وقـف إطالق النار سـيكون 

مـن املسـائل التـي سـتطرح عىل 
املفـاوض  النقاش.وكتـب  طاولـة 
بودوليـاك  ميخايلـو  األوكرانـي 
األوكرانـي  الرئيـس  ومستشـار 
فولوديمري زيلينسكي عىل ”تويرت“: 
”املفاوضـات جارية“.وأضـاف أن 
قائمة املسـائل التي سـتطرح عىل 

طاولـة املناقشـات تشـمل ”وقف 
إطـالق النـار وانسـحاب القـوات 
الروسـية“ من األرايض األوكرانية.

وأظهـر الجانبـان بعـض التفاؤل 
يف األيـام األخرية رغـم أن الكرملني 
قال، الثالثاء، إنه من السابق ألوانه 
تقديـم أي ”تكهنات“.مـن جانبه، 

رأى أوليكيس أريسـتوفيتش، وهو 
األوكرانيـة،  للرئاسـة  مستشـار 
إمكانـا للتوصـل إىل اتفـاق سـالم 
بحلول مايـو ”وربما يف وقت أقرب 
بكثري“.ويف وقت سـابق، وعىل وقع 
العملية العسـكرية الروسـية التي 
دخلـت يومها الــ 20، أكد الرئيس 

األوكرانـي فولوديمري زيلينسـكي، 
أن املفاوضات مع روسيا تتواصل.

خطابـه  يف  زيلينسـكي  وأضـاف 
املصـور خالل ليل االثنـني: ”قيل يل 
إن املفاوضـات تمـيض جيـدا جدا. 

لكن دعونا نرى“.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشَف أعضاء يف مجلس النواب العراقي آلية تشكيل 
وتوزيـع اللجان النيابية ويف حـني اكدوا انها جرت 
وفق العرف املعمول به ودون حدوث خالفات تذكر 
اشـاروا اىل رضورة عقد جلسـة للتصويـت عليها 

كي تبـارش مهماتها.وقـال النائب صـالح مهدي، 
يف حديـث لـ»الزوراء»، ان»مسـألة اللجان النيابية 
حسمت كرتشـيح واملتبقي هو التصويت»، مشريا 
اىل ان «االلية التوجد فيها مشـكلة انما املشـكلة يف 
التعطيـل وباالمكان التصويت باالسـبوع القادم».

واضـاف «لم تحـدث اي خالفـات بشـأن التوزيع 
النسـبي للجان وحدثت املسـألة بصورة اختيارية 
وبـكل اريحيـة يف اختيار العضو للجنـة»، مبينا ان 
«االلية املعمول بها هي ان السـادة النواب كل واحد 
ضمـن اختصاصـه ويرى ان نجاحه بهـذه اللجنة 

فينظم لها وبالنسبة الختيار رئاسات اللجان حاليا 
اليوجـد اختيار حتى يتم التصويت وكل لجنة تقوم 
بعقد جلساتها وتختاررئيسا ونائبا لها اما عن عدد 

اعضاء كل لجنة فسقف اعىل هو ١٩ عضوا». 

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت روسـيا، فـرض عقوبـات عىل 
رئيـس الواليـات املتحـدة، جـو بايدن، 
وعـدد مـن كبـار املسـؤولني يف اإلدارة 
األمريكية، ردا عىل العقوبات القاسـية 
التي فرضتها واشـنطن بسبب الحرب 
عىل أوكرانيا.ووفق بياناٍت أولية، قالت 
الخارجية الروسـية، إن موسكو قررت 
فرض «عقوبات شخصية» عىل الرئيس 
االمريكي بايدن وأنتوني بلينكن - وزير 

خارجية الواليات املتحدة ولويد أوستن 
- وزير الدفـاع األمريكي ومارك مييل - 
رئيس هيئة األركان املشرتكة وجاكوب 
سـوليفان - مسـاعد رئيـس الواليات 
املتحدة لألمـن القومي وويليام برينز - 
مدير وكالة املخابرات املركزية وجينيفر 
بساكي - السـكرترية الصحفية للبيت 
األبيض وداليب سـاين - نائب مسـاعد 
رئيـس الواليات املتحـدة لألمن القومي 
وسـامانثا باور - مديـر وكالة التنمية 

الدوليـة وهانرت بايدن هـو نجل رئيس 
الواليـات املتحدة وهيـالري كلينتون - 

املرشحة الرئاسـية األمريكية السابقة 
وريتا جو لويس - رئيسة مجلس إدارة 
بنـك التصديـر واالسـترياد مـن دخول 
األرايض الروسية.كما أعلنت الخارجية 
الروسـية فرض عقوبات شخصية ضد 
رئيس الوزراء الكندي، جاستني ترودو. 
وقالـت الخارجيـة الروسـية إن هـذه 
سلسـلة  عـىل  ردا  تأتـي  العقوبـات 
العقوبـات األمريكية، ونتيجـة حتمية 
ملا وصفته بمسـار الخوف الشـديد من 

روسيا الذي اتخذته اإلدارة األمريكية». 
لكن الخارجية الروسية قالت يف الوقت 
ذاتـه إىل أن هـذا ال يعنـي عـدم إجراء 
اتصـاالت رفيعة املسـتوى مـع هؤالء 
وفرضـت  األمـر.  لـزم  إذا  املسـؤولني 
املتحـدة وحلفاؤهـا عقوبات  الواليات 
شـاملة لم يسـبق لها مثيل عىل روسيا 
وحظـرت وارداتهـا من الطاقـة، بينما 
قدمت مليارات الدوالرات من املساعدات 

العسكرية واإلنسانية ألوكرانيا.
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بغداد/ الزوراء:
أصدرْت محكمة الجنايات املركزية يف الكرخ، امس الثالثاء، حكما 
باإلعـدام شـنقاً حتى املـوت، بحق ثالثة أشـقاء مدانـني لقتلهم 
والدهم طمعـاً باملرياث.وذكر إعالم مجلس القضاء يف بيان ورد لـ 
”الزوراء“، أن ”جنايات الكرخ أصدرت حكما باإلعدام شنقاً حتى 
املوت بحق ثالثة أشـقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً باملرياث“.

وأضاف البيان، أنه ”بعد اكمال التحقيق معهم يف مديرية مكافحة 
اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع االدلة الكافية 
إلدانتهـم واعرتافهم رصاحًة بارتكاب الجريمة“.وأشـار البيان إىل 
أنه ”تمت إحالة املتهمني الثالثة مع اوراقهم التحقيقية اصوليا اىل 
محكمة الجنايات املركزية وصدر الحكم بحقهم وفق احكام املادة 

406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
عن حالة الطقس يف البـالد لأليام املقبلة، 
فيمـا توقعت تصاعد الغبار واسـتمرار يف 

انخفاض درجات الحرارة بدءاً من اليوم.

وذكر بيـان للهيئة، تلقته ”الـزوراء“: أن 
”طقـس البـالد لليـوم األربعاء سـيكون 
صحـواً مـع بعض الغيـوم كمـا يتصاعد 
الغبار يف عدة أماكن من منطقتي الوسطى 
والجنوبية، بينما سيكون طقس املنطقة 

الشـمالية غائماً مع تساقط زخات مطر 
تكـون رعدية وفرصـة لتسـاقط الثلوج 
فوق االقسام الجبلية، أما درجات الحرارة 
فستنخفض بضع درجات بعموم البالد“.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أكـَد مدير إدارة التوجيـه املعنوي يف 
الجيش الليبي، اللواء خالد املحجوب، 
أن الجيـش يدعـم تسـلم حكومـة 
فتحـي باشـاغا، التـي انتخبت من 
مجلس النواب الليبـي، الحكم ألنها 
الحكومـة الرشعية.وقال املحجوب، 
يف مقابلة مع وكالة ”سبوتنيك“، إن 
”الربملان سـحب الثقـة من حكومة 
عبـد الحميـد الدبيبة، ومنـح الثقة 
لحكومـة فتحـي باشـاغا، ونحـن 
كعسـكريني ال نتدخل يف السياسية 

ألن قضيتنا اآلن هي بناء جيش قوي 
يحافـظ عـىل سـيادة البلد“.وحول 
احتماليـة تدخـل الجيـش لتسـليم 
حكومـة باشـاغا أو دعـم حكومة 
الدبيبة، قال املحجوب: ”ال أعتقد أنه 
سـيطلب منا اآلن ذلـك، وإن حصل 
ذلك فسـنراه يف وقته، وهذه املسائل 
تعود لقيـادة الجيش، فنحن لسـنا 
مجموعـات مسـلحة وهـذه األمور 
تتخـذ عىل مسـتوى قيـادة الجيش 

وهي من تقرر“.
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الزوراء/ حسني فالح:
القانـون، عـن  ائتـالف دولـة  كشـَف 
تفاصيـل جديـدة لالتصال الـذي جرى 
بني زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصـدر وزعيمه نوري املالكـي، وفيما 
اكد ان االطار التنسـيقي وصل اىل 130 
مقعـدا بعـد انضمـام اطـراف كرديـة 
وسـنية اليـه، اشـار قيـادي يف تحالف 
النـرص اىل ان االطار التنسـيقي والتيار 
الصـدري طرحـا 3 مرشـحني ملنصـب 

رئيس الوزراء.
وقـال القيادي يف ائتـالف دولة القانون 
وائل الركابي يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
هناك ثمـة انفراجة لالزمة السياسـية 
تلـوح يف االفق بعد اتصـال زعيم التيار 
الصدري السـيد مقتـدى الصدر بزعيم 
ان  اىل  الفتـا  املالكـي،  نـوري  ائتـالف 
السـيد الصدر قدم خالل االتصال اسـم 
جعفر الصدر كمرشـح لرئاسة الوزراء 
.واضاف: ان املالكي اخرب السيد الصدر 
بانه شـخصيا ليس لديـه اي مانع عىل 
جعفـر الصدر، وانمـا طلب منه عرض 
املوضـوع عىل قادة االطار التنسـيقي، 
كما انه طرح عىل السيد الصدر موضوع 
الكتلة االكثر عـددا داخل الربملان والتي 
تكـون مسـؤولة عـن انبثـاق رئيـس 
الـوزراء منهـا والتأكيـد عـىل رضورة 
تشكيل هذه الكتلة يف الجلسة القادمة، 
مؤكـدا ان جعفر الصدر االسـم الوحيد 
الذي طرح حتى اآلن كمرشـح لرئاسة 

االطـار  رؤيـة  ان  اىل  الوزراء.واشـار 
التنسـيقي بان تكون هناك شخصيات 
اخرى تطـرح مع جعفر الصـدر ويتم 
تداولهـا واالتفـاق عليهـا وفـق آليـة 
معينـة، مبينا ان وفد مـن االطار ذهب 
اىل الحنانـة وتباحث مع السـيد الصدر 
.وتابـع: ان الحوارات االن ماضية حول 
هل يدخل االطار والتيار معا اىل جلسـة 

الربملان ليعلنـان عن الكتلة االكثر عددا 
ام ان احدهما يقبل االخر بان يعلن عن 
نفسه بانه الكتلة النيابية االكثر عددا، 
مشـريا اىل ان االطـار يجد نفسـه بانه 
هـو االكثر عددا سـواء لوحده كمكون 
شـيعي او بعد ما يعلـن الثبات الوطني 
الذي وصـل اىل ما يقارب 130 نائبا مع 

ما موجود من اطراف كردية وسنية .

واكـد ان االطار لوحده يضـم االن اكثر 
مـن 85 او 88 مقعدا وبالتايل هذا العدد 
يكـون اكثر مـن التيـار لوحـده كتيار 
شيعي فقط.من جانبه، قال القيادي يف 
تحالف النرص سـالم الزبيدي يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان اتصاالت السيد مقتدى 
الصدر الهاتفية مـع زعماء وقادة كتل 
ومكونات سياسـية، من ضمنها نوري 

املالكـي، زعيـم كتلـة دولـة القانون، 
كان لهـا الـدور األبرز يف كـرس الجمود 
السـيايس وتحريك امليـاه الراكدة، الفتا 
اىل ان هنـاك جـوالت وتفاهمـات بدات 
بني ممثـيل االطـار التنسـيقي والتيار 
الصدري حول طبيعة تشكيل الحكومة، 
وتـم التـداول بأسـماء معينة، بشـأن 
منصب رئيـس الوزراء.واضاف: أنه تم 
اإلتفـاق األويل عىل خمس شـخصيات، 
شـخصيات،   3 عـىل  االسـتقرار  وتـم 
التـي تمثـل الحل الوسـطي، والسـيما 
بعـد تغريـدة رئيس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي التي قد تكون وداعية، والتي 
بمـا معنـاه أنـه انسـحب من سـباق 
الرتشيح ملنصب رئيس الوزراء القادم.

واوضـح: انه بعد اتصال السـيد الصدر 
مـع املالكي، وزعماء الكتل السياسـية 
االخـرى، وأيضـاً مع الرئيس مسـعود 
بارزاني، والتي أفادت بدخول شخصية 
جديـدة ملنصـب رئاسـة الـوزراء وهو 
محمد جعفـر الصدر وهو األوفر حظاً، 
فهو توافقي بني االطار والتيار، وكذلك 
ترشـيح قـوي للدكتور حيـدر العبادي 
كشـخصية ثانيـة بعد الصـدر، وأيضا 
محمـد توفيـق عـالوي، هذه األسـماء 
الثالثة قد تكون لها حظوظ متسـاوية 
أن  الوزراء.وتابـع:  برئاسـة  للفـوز 
االختيـار يتعلـق بطبيعـة التفاهمات، 
وقبول كل األطراف السياسـية برشوط 

مرشح رئيس الوزراء القادم.
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بغداد/ الزوراء:
عاودْت أسعار رصف الدوالر األمريكي االرتفاع مقابل 
الرئيسة  البورصة  يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار 
الكفاح  بورصة  إن  مصدر  بغداد.وقال  بالعاصمة 
امس  صباح  سجلت  بغداد،  يف  املركزية  والحارثية 
١٤٧٤٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سجلت األسعار صباح االثنني ١٤٧١٥٠ دينارا عراقيا 
البيع  أن اسعار  إىل  امريكي.وأشار  مقابل ١٠٠ دوالر 
املحلية  الصريفة باألسواق  ارتفعت يف محال  والرشاء 
عراقيا  دينارا   ١٤٧٧٥٠ البيع  سعر  بلغ  إذ  بغداد،  يف 
الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر   ١٠٠ لكل 

١٤٦٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@ b–mä¸a@ÜÎb»Ì@ä¸Îá€a
@ÜaáÃi@¿
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@bzíãfl@40@ıb8c@Â‹»Ì@laÏ‰€a@ê‹™
@ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆã€

êÓˆã€a@lbÉn„a@Úè‹ß@aá«Ïfl@äaàe@26@Üáy

@Â»�€a@ÙÏ«Ü@›�jm@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
Übè–€bi@’Ó‘zn€a@Ú‰ß@ıbÃ€g@äaã”@áö

بغداد/ الزوراء:
اعلـَن مجلـس النـواب، امـس الثالثـاء، 
أسـماء ٤٠ مرشـحا اىل منصـب رئاسـة 
الجمهوريـة، فيمـا حدد رئيـس مجلس 
النـواب محمد الحلبويس السـبت ٢٦ اذار 
موعـدا النعقـاد جلسـة انتخـاب رئيس 
الجمهورية.وذكرت االمانة العامة ملجلس 
النـواب، يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أنـه 
«اسـتنادا اىل قرار مجلس النواب رقم (٧) 

لسنة ٢٠٢٢ املتخذ يف جلسته املرقمة (٣) 
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٥ وعمالً بأحكام املادة 
(٤) مـن قانون احكام الرتشـيح ملنصب 
رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، 

، يعلن مجلس النواب ما يأتي: –
١. تقـدم للرتشـح لتـويل منصـب رئيس 
واربعـون  خمـس   (٤٥) الجمهوريـة 

مرشحاً.

بغداد/ الزوراء:
قـررِت املحكمـة االتحادية، ابطـال دعوى 
الطعـن ضد قرار الغاء لجنة االمر الديواني 
رقم (٢٩) لسـنة ٢٠٢٠ الخاص بتشـكيل 
اللجنـة الدائمـة للتحقيق بالفسـاد.وذكر 
مجلس القضاء يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه 
سـبق ان اصدرت املحكمة االتحادية العليا 
قرارها بالعــدد (١٦٩ /اتحادية/٢٠٢١)، 
قضت بموجبـه الحكم بعـدم صحة االمر 
الديوانـي رقم (٢٩) لسـنة ٢٠٢٠، ولورود 
طعـن عـىل ذات االمر الديوانـي يف الدعوى 
املرقمـة (٣/اتحاديـة/٢٠٢٢)، واملنظورة 

بتاريـخ امـس املصـادف (٢٠٢٢/٣/١٥) 
ولعدم حضور املدعني او وكيلهم يف الجلسة 
وبطلـب مـن وكيـل املدعـى عليـه قررت 
املحكمـة ابطـال عريضـة الدعـوى وفقاً 
للقانون.واضـاف: إن قرار االبطال ليس له 
تأثري عـىل القرار السـابق املتضمن الحكم 
بعدم صحة االمر الديواني املذكور.وقررت 
امس الثالثـاء، املحكمة االتحاديـة العليا، 
إبطـال الدعـوى (٣ اتحاديـة) والخاصـة 
بالطعن بعدم دسـتورية االمر الديواني ٢٩ 
(لجنـة ابو رغيـف) لعدم حضـور املدعني 

ووكالئهم.

bËÓ‹«@ı˝Óné˝€@ãÇe@a�ãËí@·q@Ú‡ñb»€a@÷Ï�m@Ûny@µ«Ïjé˛@›óÌ@bfl@÷ãÃnèm@á”@ÚÓéÎã€a@paÏ‘€a@ZãÌã‘m
äb‰€a@÷˝†g@—”Ïi@k€b�m@—ÓÓ◊Î@NNbÓ„aã◊ÎcÎ@bÓéÎä@µi@pböÎb–æa@“b‰˜néa

بغداد/ الزوراء:
أطلَق القضاء، مساء امس الثالثاء، رساح مقدم الربامج قيص شفيق بعد اعتقاله يف 
مركز رشطة االعظمية ببغداد. وقال مصدر، ان القضاء اطلق رساح مقدم الربامج يف 
قناة (wtv) قيص شفيق بعد اعتقاله يف مركز رشطة االعظمية بناء عىل دعوى رفعها 
وزير املالية ضده بتهمة التشهري. واضاف املصدر: ان نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
األمر، والسعي إلطالق رساح  ملتابعة  اىل مركز رشطة األعظمية  الالمي توجه بنفسه 
قيص شفيق. واكد الالمي، بحسب املصدر، ان الصحفيني العراقيني يؤدون دورا صعبا 
يف ظروف إستثنائية، وهم بحاجة اىل الدعم واملساندة ليواصلوا عملهم. وكان شفيق 
الذي يقدم برنامجا ناقدا يف قناة Wtv انتقد يف إحدى حلقات برنامجه رفع سعر رصف 

الدوالر التي انعكست عىل القدرة الرشائية للمواطنني.
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@äbjÃ€a@á«bóm@ZıaÏ„˛a
@pbuäÜ@üb–Øa@äaã‡néaÎ
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a:بغداد/ الزوراء

الثالثاء،  امس  النواب،  مجلس  اعلَن 
رئاسة  منصب  اىل  مرشحا   40 أسماء 
مجلس  رئيس  حدد  فيما  الجمهورية، 
اذار   26 الحلبويس السبت  النواب محمد 
رئيس  انتخاب  جلسة  النعقاد  موعدا 

الجمهورية.
النواب،  ملجلس  العامة  االمانة  وذكرت 
”استنادا  أنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
لسنة   (7) رقم  النواب  مجلس  قرار  اىل 
 (3) املرقمة  جلسته  يف  املتخذ   2022
بتاريخ 5/3/2022 وعمالً بأحكام املادة 
ملنصب  الرتشيح  احكام  قانون  من   (٤)
رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، 

يعلن مجلس النواب ما يأتي: –
رئيس  منصب  لتويل  للرتشح  تقدم   .1
واربعون  خمس   (45) الجمهورية 
مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة 

منهم لألسباب االتية: –
بإجراءات  لشموله  مرشح  استبعاد  أ . 

املساءلة والعدالة.
ألسباب  مرشحني  أربعة  استبعاد  ب . 

تتعلق بشهاداتهم الجامعية.
2. استوىف (40) اربعون مرشحاً رشوط 
الرتشح لتويل منصب رئيس الجمهورية 
وهم  القانون  بموجب  عليها  املنصوص 

كل من:
-1 خالد صديق عزيز محمد

-2 فيصل محسن عبود صياد الكالبي
-3 شهاب احمد عبد الله عيل النعيمي
-4 حسني احمد هاشم وداعة الصايف

-5 احمد موح عمران شبني الربيعي
-6 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

-7 صباح صالح سعيد عبدال امللكا
-8 كاظم خضري عباس حسن داوغنة

سعيد  حمه  امني  محمد  رزكار   9-
رمضان

الوهاب  عبد  الصاحب  عبد  لؤي   10-
محمد

-11 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف
مصحب  ثجيل  بريسم  حمزة   12-

املعموري
حسني  علوان  محسن  حسني   13-

الحسني
رشيد  جمال  محمد  اللطيف  عبد   14-

الشيخ محمد
-15 عمر صادق مصطفى مجيد العبديل

-16 برهم احمد صالح احمد
-17 ثائر غانم محمد عيل العثمان

-18 اقبال عبد الله امني حسن حيالوي
-19 خديجة خدايخش اسد قالوس

-20 جبار حسن جاسم عبود
محمد  صدام  الحسني  عبد  هادي   21-

الفريجي
-22 رعد خضري دفاك صايل الجنابي

-23 ئوميد عبد السالم قادر طه باالني
-24 ريرب احمد خالد زبري

كعيد  الرزاق  عبد  رشيد  حيدر   25-
الطائي

-26 كمال عزيز محمد رحيم قيتويل
-27 جمال كبسون حميد عباس

-28 احمد خليل خضري خليل كاخوري
عبود  جبار  األمري  عبد  ظافر   29-

القرييش
حسن  هاشم  ساجت  احمد   30-

العامري
-31 محمد عبيد جدوع عبد الله

-32 عيل عبد حمد داود
-33 عمر احمد كريم حسن به رزنجي

-34 فائزة جبار محمد باباخان
-35 سعد جميل نارص مراد الفييل

-36 عيل عباس رسن سنيد الكرعاني
الرحمن حمه  -37 طه حمه رشيد عبد 

امني
-38 فتحية فتح الله حسن كاكةي
-39 خالد مصطفى حسني رشيف

خلف  محمد  احمد  العزيز  عبد   40-
الجبوري“.

مجلس  رئيس  اعلن  ذلك،  غضون  يف 
جلسة  موعد   ، الحلبويس  محمد  النواب 

انتخاب رئيس الجمهورية.
مقتضب  بيان  يف  الحلبويس  وقال 
يوم  تحديد  تقرَّر  أنه  ”الزوراء“:  تلقته 
لجلسة  موعداً  آذار   26 املوافق  السبت 
رئيس  بانتخاب  الخاصة  النواب  مجلس 

الجمهورية.

الزوراء/مصطفى فليح:
آلية  العراقي  النواب  مجلس  يف  أعضاء  كشَف 
اكدوا  حني  ويف  النيابية  اللجان  وتوزيع  تشكيل 
انها جرت وفق العرف املعمول به ودون حدوث 
جلسة  عقد  رضورة  اىل  اشاروا  تذكر  خالفات 

للتصويت عليها كي تبارش مهماتها.
وقال النائب صالح مهدي، يف حديث لـ“الزوراء“، 
كرتشيح  حسمت  النيابية  اللجان  ان“مسألة 
”االلية  ان  اىل  مشريا  التصويت“،  هو  واملتبقي 
التعطيل  يف  املشكلة  انما  مشكلة  فيها  التوجد 

وباالمكان التصويت باالسبوع القادم“.
التوزيع  بشأن  خالفات  اي  تحدث  ”لم  واضاف 

النسبي للجان وحدثت املسألة بصورة اختيارية 
وبكل اريحية يف اختيار العضو للجنة“، مبينا ان 
كل  النواب  السادة  ان  هي  بها  املعمول  ”االلية 
بهذه  نجاحه  ان  ويرى  اختصاصه  ضمن  واحد 
رئاسات  الختيار  وبالنسبة  لها  فينظم  اللجنة 
اللجان حاليا اليوجد اختيار حتى يتم التصويت 
وتختاررئيسا  جلساتها  بعقد  تقوم  لجنة  وكل 
ونائبا لها اما عن عدد اعضاء كل لجنة فسقف 

اعىل هو 19 عضوا“. 
محاصصة  ليس  التوزيع  ان“نظام  واوضح   
نائبا  خمسون  او  اربعون  لديها  التي  فالكتل 
مع  وتناسب  بنسبة  اللجان  عىل  توزيعهم  يتم 

اعداد املجلس“، مضيفا ”بالنسبة للمستقلني يف 
اللجان هناك لجان فيها عضوان او ثالثة وهناك 

لجان بدون اعضاء مستقلني“. 
 من جانبه قال النائب عن دولة القانون، محمد 
”االتفاق  ان  لـ“الزوراء“،  حديث  يف  الزيادي، 
توزيع  السياسية عىل  الكتل  بني  اصبح واضحا 
اعضائها عىل اللجان النيابية وهناك شبه اتفاق 
عام وتم توزيع اعضاء مجلس النواب كافة عىل 
يتعلق  فيما  خالفات  اي  تحدث  ولم  اللجان  كل 

بالتمثيل النسبي للجان“.
كل  وضع  حاولت  السياسية  ان“الكتل  واضاف 
اعضائها  يف اللجان التي يستطيعون العمل بها 

حسب الكفاءة والخربة والقدرة والشهادة“.
باالتجاه  اللجان  ان  املعلوم  ”العرف  ان  وبني   
للكتلة  الوزارة  كانت  فان  الوزارة  مع  العكيس 
تتصدر  ان  فاليجب  الفالني  الحزب  او  الفالنية 
لجنة برئاستها او نيابتها او تقريرها اىل نفس 
عرف  وهذا  الوزير  اليها  ينتمي  التي  الكتلة 
توجد  ال  القانونية  الناحية  ومن  قانونا  وليس 

مشكلة“. 
الربملانية  الحياة  يف  ”املحاصصة  ان  اىل  واشار   
ليست سبة فهي عبارة عن اصوات  ومن يجني 
اكثر االصوات يكون االقوى يف اختيار ما يشاء 
النه هو من سريجح الكفة وبالتايل بعض االخوة 

املوجودين يعتقدون ان ذلك محاصصة فاذا كان 
لديك اليوم مئة صوت يف الربملان انت قادر عىل ان 

تضع بصماتك يف اي يشء“.
الربملانية   الخامسة  الدورة  ”هذه  ان  واوضح 
تختلف كثريا عن سابقاتها وهناك تأثري بالنوعية 
و واجهة وصول االخوة الربملانيني تختلف تماما 
والقابلية  القدرة  له  شخص  وكل  سبقتها  عما 
عىل ان يقوم بعمله الرقابي والترشيعي من اجل 
جماهريه  ارضاء  اجل  من  بقوة  نفسه  تثبيت 
القادمة والنواب  بالدورة  حتى يكون له نصيب 

سيحاولون االبتعاد عن اخطاء سلفهم“.
بدوره قال النائب، حسني عيل حسن، يف حديث 

واملستقلني  الكتل  ان“اغلب  لـ“الزوراء“، 
وحسب  الرئاسة  لهيئة  رغباتهم  بتسليم  قامو 
االختصاص وتقريبا تم االتفاق عىل هذا املوضوع 
الجلسة للمصادقة وعىل االغلب  ونحن بانتظار 
وهناك  اللجان  من  مكانه  اين  يعلم  نائب  كل 
توافق منذ البداية وحدث التقسيم عىل املكونات 
والكردي  والسني  الشيعي  للكون  باملئة   50+1

واخرجت حصة املستقلني“. 
 واضاف ”حدث اتفاق عىل ان كل لجنة 19 نائبا 
وعرشة  واملكونات  واالكراد  السنة  لالخوة   9
الصدرية  للكتلة  اربعة  منها  الشيعي  للمكون 

واربعة لالطارالتنسيقي واثنني للمستقلني“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس 

يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء، 

البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 

يف  واستمرار  الغبار  تصاعد 

بدءاً  الحرارة  درجات  انخفاض 

من اليوم.

تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 

صحواً  سيكون  األربعاء  لليوم 

يتصاعد  كما  الغيوم  بعض  مع 

الغبار يف عدة أماكن من منطقتي 

بينما  والجنوبية،  الوسطى 

سيكون طقس املنطقة الشمالية 

مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً 

لتساقط  وفرصة  رعدية  تكون 

الجبلية،  االقسام  فوق  الثلوج 

أما درجات الحرارة فستنخفض 

بضع درجات بعموم البالد“.

يوم  ”طقس  أن  البيان،  وأضاف 

صحواً  سيكون  الخميس  غد 

منطقتي  يف  الغيوم  بعض  مع 

بينما  والشمالية،  الوسطى 

سيكون طقس املنطقة الجنوبية 

الغيوم كما  صحواً مع قطع من 

درجات  أما  الغبار،  يتصاعد 

بعموم  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 

البالد“.

وأوضح، أن ”طقس يوم الجمعة 

سيكون صحواً اىل غائم جزئي يف 

والجنوبية،  الوسطى  منطقتي 

املنطقة  طقس  سيكون  بينما 

الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة 

تكون  مطر  زخات  لتساقط 

الحرارة  درجات  أما  رعدية، 

فسرتتفع قليالً بعموم البالد“.

ليوم  البالد  ”طقس  أن  وتابع، 

صحواً  سيكون  املقبل  السبت 

املنطقتني  يف  جزئي  غائم  اىل 

بينما  والجنوبية،  الوسطى 

سيكون طقس املنطقة الشمالية 

غائماً جزئياً اىل غائم مع تساقط 

أما  الشدة،  متوسطة  امطار 

عدة  فسرتتفع  الحرارة  درجات 

الوسطى،  املنطقة  يف  درجات 

يف  درجات  بضع  سرتتفع  كما 

والجنوبية  الشمالية  منطقتي 

من البالد“.
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يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار عراقي غري قابل للرد ، ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 
١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢٢/٤/٧.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعلَن مسؤول أوكراني كبري أن الجولة 

الرابعـة مـن املحادثات بـني أوكرانيا 

وروسـيا اسـتؤنفت، امـس الثالثاء، 

بعدما توقفت يف اليوم السابق، مشريا 

إىل أن مطلب كييـف وقف إطالق النار 

سيكون من املسائل التي ستطرح عىل 

طاولة النقاش.

وكتب املفـاوض األوكرانـي ميخايلو 

بودولياك ومستشار الرئيس األوكراني 

فولوديمري زيلينسـكي عىل ”تويرت“: 

”املفاوضات جارية“.

التـي  املسـائل  قائمـة  أن  وأضـاف 

ستطرح عىل طاولة املناقشات تشمل 

”وقف إطالق النار وانسـحاب القوات 

الروسية“ من األرايض األوكرانية.

وأظهـر الجانبـان بعـض التفـاؤل يف 

األيـام األخرية رغـم أن الكرملني قال، 

الثالثاء، إنه من السـابق ألوانه تقديم 

أي ”تكهنات“.

من جانبه، رأى أوليكيس أريستوفيتش، 

األوكرانية،  للرئاسـة  وهو مستشـار 

إمكانا للتوصل إىل اتفاق سالم بحلول 

مايو ”وربما يف وقت أقرب بكثري“.

ويف وقـت سـابق، وعىل وقـع العملية 

دخلـت  التـي  الروسـية  العسـكرية 

يومها الـ 20، أكـد الرئيس األوكراني 

فولوديمري زيلينسكي، أن املفاوضات 

مع روسيا تتواصل.

خطابـه  يف  زيلينسـكي  وأضـاف 

املصـور خالل ليل االثنـني: ”قيل يل إن 

املفاوضـات تمـيض جيدا جـدا. لكن 

دعونا نرى“.

الواليـات  تنبـأت  ذاتـه  السـياق  ويف 

املتحـدة األمريكية بدقة ببـدء الحرب 

يف أوكرانيـا، ودقـت ناقـوس الخطـر 

من أن الحرب الروسـية كانت وشيكة 

عىل الرغم من نفي موسـكو املستمر 

وتشـكيك أوروبا، فيما قال مسـؤول 

أمريكي رفيع إن األمر قد يستغرق ما 

يصل إىل أسبوعني حتى تطوق القوات 

الروسـية كييـف ثم عىل األقل شـهرًا 

آخر لالسـتيالء عليها، وسيتطلب ذلك 

مزيًجـا مـن القصـف املتواصـل وما 

يمكن أن يكون أسابيع أو شهوًرا من 

القتال يف الشوارع ”من باب إىل باب“، 

لكن الثابـت أن التوقع كيف يمكن أن 

ينتهي األمر أكثر صعوبة بكثري.

وبحسـب تقرير صحيفـة ”نيويورك 

تايمز“ هناك ثالثة جهود دبلوماسـية 

منفصلـة للقنـوات الخلفيـة جاريـة 

لبدء املفاوضات من قبل قادة فرنسا، 

وإرسائيل وتركيا، واملستشـار الجديد 

ألملانيـا. لكـن حتـى اآلن، اصطدمـت 

جميعهـا بالحائـط لرفـض الرئيـس 

الـرويس فالديمري بوتني الدخول يف أي 

مفاوضات جادة.

ويف البنتاغـون، هنـاك نمـاذج لنهاية 

الـرصاع وهـي حـرب طويلـة األمـد 

تجلـب املزيد مـن املـوت والدمار غري 

الرضوريـني للديمقراطيـة األوروبية 

الناشـئة بينما النموذج اآلخر وهو أن 

يسـتقر بوتني ملـا يعتقـد البعض أنه 

كان هدفـه األصيل: ”وهو االسـتيالء 

عىل رقعة واسعة من الجنوب والرشق 

التي تربط روسيا بشبه جزيرة القرم 

براً و التي ضمها عام 2014“. وهناك 

نهاية أكثـر رعًبا حيـث تنغمس دول 

الناتو بشـكل مبـارش يف الرصاع، عن 

طريق الصدفة أو العمد.

وأصبح االحتمال األخري أكثر وضوحا 

يوم األحد، عندما سـقطت الصواريخ 

الروسية يف املناطق الغربية ألوكرانيا، 

وهـي منطقة لـم تترضر حتـى اآلن 

مـن الـرصاع املسـتمر منـذ 18 يوًما 

عىل بعد نحو عرشة أميال من الحدود 

البولندية.

وأعلنـت روسـيا خـالل عطلـة نهاية 

األسـبوع أن اسـتمرار الجهـود لنقل 

األسـلحة عرب تلك املنطقـة إىل القوات 

األوكرانية من شأنه أن يجعل القوافل 

”أهداًفا مرشوعـة“ ، يف تحذير من أن 

مجرد حشد األسلحة عىل أرايض الناتو 

ال يعني أنها محصنة ضد الهجوم.

ويف املقابـالت التـي أجريت مـع كبار 

واألوروبيـني  األمريكيـني  املسـؤولني 

يف األيـام األخـرية، كان هنـاك إجماع 

عىل نقطة واحدة ”تماًما كما كشـف 

األسبوعان املاضيان أن الجيش الرويس 

قـد تعثـر يف خطة الغزو وقد يكشـف 

األسـبوعان أو الثالثة التي ستأتي ما 

إذا كان بإمـكان أوكرانيـا البقاء عىل 

قيـد الحيـاة كدولـة والتفـاوض عىل 

إنهاء الحرب“.

واآلن، مـا يزعـج املسـؤولني هـو أن 

بوتـني قد يوسـع املعركـة إىل ما بعد 

أوكرانيا. ويف الرس، يعرب املسـؤولون 

عـن قلقهم مـن أن بوتني قد يسـعى 

وهـي  مولدوفـا،  عـىل  لالسـتيالء 

جمهوريـة سـوفيتية سـابقة أخرى 

لـم تنضم قط إىل الناتو وتعّد معرضة 

للخطر بشـكل خاص. كمـا أن هناك 

مخـاوف متجـددة بشـأن جورجيا، 

التـي خاضـت حرًبـا مـع روسـيا يف 

عـام 2008. وهناك احتمـال آخر أن 

بوتـني الغاضب من بـطء هجومه يف 

أوكرانيا، قد يصل إىل استخدام أسلحة 

أخرى وهي الكيميائيـة والبيولوجية 

والنوويـة والسـيربانية. وذكـر جيك 

سـوليفان مستشـار األمـن القومي 

للرئيـس بايدن هـذا السـيناريو يوم 

األحـد، إذ ظهـر عـىل قنـاة ”يس بي 

إس“ األمريكية وقال: ”جزء من سبب 

لجوء بوتني إىل تكتيكات متطرفة مثل 

اسـتخدام األسلحة الكيماوية هو أنه 

محبط ألن قواته ال تتقدم“.

والقيـادة  األبيـض  البيـت  ويعكـف 

عـىل  العليـا  األمريكيـة  العسـكرية 

صياغـة كيفيـة الـرد عـىل سلسـلة 

مـن التصعيد، بمـا يف ذلـك الهجمات 

املؤسسـات  الكربى عىل  اإللكرتونيـة 

املاليـة األمريكيـة واسـتخدام بوتـني 

ألسـلحة كيماويـة أو حتـى السـالح 

النووي.

وأخـرب الجنـرال سـكوت دي برييـر، 

الدفـاع،  اسـتخبارات  وكالـة  مديـر 

املرشعـني األسـبوع املـايض أن هناك 

حًدا للمدة التـي يمكن أن تصمد فيها 

كييف مـع اقـرتاب القوات الروسـية 

والجنـوب،  والشـمال  الـرشق  مـن 

وقـال الجنـرال برييـر: ”مـع انقطاع 

اإلمـدادات، سـيصبح األمر يائًسـا إىل 

حد ما وقد تسـقط يف غضون 10 أيام 

إىل أسبوعني“.

وقال مسـؤول أمريكي رفيع إن األمر 

قـد يسـتغرق ما يصـل إىل أسـبوعني 

حتى تطوق القوات الروسية كييف ثم 

عىل األقل شهرًا آخر لالستيالء عليها، 

وسـيتطلب ذلـك مزيًجا مـن القصف 

املتواصل وما يمكن أن يكون أسـابيع 

أو شهوًرا من القتال يف الشوارع ”من 

باب إىل باب“.

بغداد/ الزوراء:

وصلـْت لجنة تقـيص الحقائـق النيابية، 

امس الثالثاء، برئاسة النائب االول لرئيس 

مجلـس النـواب حاكم الزامـيل اىل اربيل، 

فيما عقـدت اجتماعاً موسـعاً مع وزير 

داخلية اقليم كردستان ريبري احمد بشأن 

االسـتهداف الصاروخي االخـري يف اربيل، 

اشـار الزاميل اىل ان العراق لن يسمح بأن 

تكون اراضية ساحة لتصفية الحسابات 

بني الدول االقليمية والعاملية .

وقـال املكتـب اإلعالمـي لنائـب رئيـس 

مجلس النواب يف بيـان تلقتُه ”الزوراء“: 

ان لجنة تقيص الحقائق النيابية بحادثة 

استهداف اربيل برئاسة ”حاكم الزاميل“ 

النائب األول لرئيـس مجلس النواب، بعد 

وصولها اىل محافظة اربيل، أجرت جولة 

ميدانيـة ، لالطـالع عـىل املوقـع الذي تم 

اسـتهدافه يف املحافظـة، وعقدت اللجنة 

اجتماًعا موسـًعا مع وزير داخلية اقليم 

كردسـتان ”ريبـري احمد خالـد“ ونائب 

رئيـس برملـان االقليـم والـكادر املتقدم 

وطبيعـة  حيثيـات  لبحـث  الـوزارة،  يف 

االسـتهداف واالسـتماع لـكل التفاصيل 

والحقائق املتعلقة فيه.

وأكـد الزاميل خالل االجتمـاع، ان ال فرق 

بـني اربيـل وبغـداد وباقـي محافظـات 

الوسـط والجنـوب الن أمن البـالد واحد 

واجبـة  مسـؤولية  عليـه  والحفـاظ   ،

تجـاوز  او  توغـل  اي  وان   ، ومشـرتكة 

او اسـتهداف مـن اي دولـة كانـت غـري 

مقبول مطلقاً فسـيادة العراق ال تتجزأ، 

منوهـاً ان مجلـس النواب ربما سـيدعو 

عدد مـن الجهات والشـخصيات االمنية 

واالسـتخبارية يف االقليم بمـا فيها وزير 

الداخليـة للحضـور لغرض االسـتضافة 

واطالع النواب والشـعب عـىل التفاصيل 

الدقيقه حول حادثة االستهداف  .

وشـدد الزاميل، بحسـب البيـان، عىل ان 

العـراق لن يسـمح بـأن تكـون اراضية 

سـاحة لتصفية الحسـابات بـني الدول 

االقليمية والعاملية، وان التحالف الرباعي 

وايـران  وروسـيا  العـراق  يضـم  الـذي 

وسـوريا، يقيض بان يكون هناك تعاون 

يف مجال تقديم املعلومات وتنسيق الجهد 

األمني ملنع أي استهداف من هذا القبيل، 

فيما طالب األجهزة األمنية واالستخبارية 

يف بغداد واالقليم لرفع مسـتوى التنسيق 

حـول  املعلومـات  وتبـادل  والتعـاون، 

املطلوبني للقضاء لحفظ األمن.

مـن جانبـه قدم وزيـر داخليـة االقليم ، 

التفاصيل واملعلومات حول طبيعة املوقع 

الذي تـم اسـتهدافه، مؤكـًدا ان اربيل ال 

يمكـن ان تقبـل بتواجـد ارسائيـيل عىل 

اراضيها، ولن تكون مالذ أمن لالرهابيني 

والخارجـني عـن القانـون، وان حكومة 

االقليم مستعده الجراء تحقيق دويل حول 

الحادثة ويشارك فيه ممثلني عن الجانب 

االيراني.

كمـا ابـدى ”ريبـري احمـد ” اسـتعداده 

لحضـور جلسـة االسـتضافة يف مجلس 

النواب لتقديـم كل املعلومات التي يمكن 

االسـتفادة منهـا يف التحقيـق، مثمنا يف 

الوقت ذاته زيارة الوفد الربملاني برئاسـة 

السيد الزاميل، واصفا اياها بالدعم الكبري 

الذي سيبقى يف اذهان الشعب الكردي. 

وقـد ضم الوفـد النيابي ، اعضـاء لجنة 

تقـيص الحقائـق النيابيـة كل من نائب 

رئيس مجلس النواب شـاخوان عبد الله 

، و النـواب رئيـس كتلـة دولـة القانون 

عطوان العطواني و رئيـس كتلة الفتح 

عبـاس الزامـيل ، ورئيس كتلـة االتحاد 

الوطنـي الكردسـتاني هريـم كمال آغا 

، ونائـب رئيـس كتلـة السـيادة نايـف 

الشمري .

بغداد/ الزوراء:
امـس  الـوزراء،  مجلـس  اصـدر 
الثالثاء، قرارات عدة خالل جلسـته 
االعتياديـة املنعقـد برئاسـة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي.، وفيما 
قرر شمول 5 فئات بمنحة الـ 100 
الف دينـار، وافق عـىل تعاقد وزارة 
الكهرباء مع رشكة تافانري اإليرانية 

السترياد الطاقة.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء  مجلـس 
مجلـس  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 
الوزراء  مصطفى الكاظمي، ترأس 
الجلسـة االعتيادية العارشة ملجلس 
الـوزراء“، الفتـا اىل ان ”الكاظمـي 
اطلع يف مستهل الجلسة عىل عرض 
شـامل آلخـر مسـتجدات متابعـة 
التي  االقتصادية واإلجراءات  األزمة 
اتخذتهـا الحكومة لتـدارك تأثريات 
االزمـة االقتصاديـة العاملية، وأزمة 
العاملـي املرتبطـة بارتفـاع  النقـل 
الوقـود، وتخفيـف وطـأة  أسـعار 
تأثريهـا عـىل األسـعار واملواطنني 

والسوق املحلية العراقية“.
يف  بحـث  ”املجلـس  ان  واضـاف 
توزيع منحة غالء املعيشة والفئات 
املشـمولة بهـا، وأقـر توزيعها بما 
يضمن العدالة وشمول الفئات األكثر 
احتياجاً“، مبينا ان ”املجلس استمع 
لعرض عن آخر اإلجراءات االحرتازية 
الصحيـة يف املتابعـة، والتأكـد مـن 
تطبيـق اإلجـراءات الصحية لتعزيز 
الحمايـة الوطنية ضد وباء كورونا، 
التطبيقـات  كمـا جـرت مراجعـة 
املتخذة يف هذا الصدد وسـري عملية 
توزيـع اللقاحات وتوفرها يف املنافذ 
الرسمية، ومتابعة البيانات الرقمية 
بشـأن انتشـار الجائحة ومستوى 
يف  واالسـتعدادات  التجهيـزات 
مؤسساتنا الصحية يف مواجهتها“.

وتابع ان ”مجلس الوزراء استضاف 
الـكادر املتقـدم لـوزارة الكهربـاء، 

حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات 
التـي تتعلق باسـتعدادات الـوزارة 
ملوسـم الصيـف املقبـل، وخططها 
يف مجـال اإلنتـاج والصيانة“، مبينا 
ان ”الكاظمـي قـد وجـه ببـذل كل 
الجهود االسـتثنائية لتأمني الطاقة 
الكهربائيـة، كمـا يتعـنّي عـىل كل 
الدوائـر املعنية أن تذلـل العقبات يف 

مواجهة تحدي زيادة اإلنتاج“.
وجـه  ”الكاظمـي  ان  اىل  واشـار 
الحلقـات املعنية يف الوزارة بشـحذ 
الهمم واالستنفار عىل مدار الساعة 
يف مجـال تنفيـذ الصيانـة؛ لضمان 
تزويـد املواطـن بسـاعات أكثر من 
خدمـة الكهربـاء الوطنيـة خـالل 
أشـهر الصيف القادمـة والتخفيف 
من املعاناة يف هذا املجال“، موضحا 
ان ”املجلس اطلـع عىل املوضوعات 
أعمالـه،  جـدول  عـىل  املدرجـة 
والقضايا املعروضة واتخذ القرارات 

الالزمة بصددها، وهي كالتايل:
أوًال/ وافق املجلس عىل:

الحكوميـة  املؤسسـات  إلـزام   1-  
وزارة  بتزويـد  كافـة  املتلكئـة 
التخطيط بالبيانات املطلوبة إلنجاز 
الرقم الوظيفي املوحد وفقاً للجدول 

الزمني املخطط له.
لعـدد  الرواتـب  رصف  يتـم   2-  
املوظفني املثبتني يف وزارة التخطيط 
يف قاعـدة بيانـات الرقـم الوظيفي 

اعتباراً من  تاريخ 1 تموز 2022،
ومحاسبة املقرصين.

ثانيـاً/ املوافقـة عـىل تعديـل قرار 
مجلس الوزراء(352  لسنة 2021) 

كاآلتي:
 -1 املوافقـة عـىل تنفيـذ مـرشوع 
بغداد(برنامـج  ألمانـة  األتمتـة 
ألمانـة  الشـامل  االرتقاء-التحـول 
بغداد)، اسـتثناء من قـرار مجلس 
 ،(2019 لسـنة   245) الـوزراء 
الـرشكات  قانـون  إىل  واسـتناداً 

العامة(22 لسنة 1997).
ثالثـاً/ املوافقـة عىل تعاقـد وزارة 
الكهرباء مع رشكة تافانري اإليرانية، 

وفقاً لآلتي:
 -1 تكون مدة العقد خمس سنوات 
وبالسعر املخفض عىل أساس تعديل 
الحد األول من املعادلة ليكون (3.4) 

بدالً من (4.6) سنت/ك.و.س.
-2 التـزام الجانـب اإليراني بتجهيز 
قـدرة كهربائيـة إجماليـة(1000) 
ميـكا واط كحـد أدنى عـىل جميع 
الخطـوط خـالل فرتة أشـهر حمل 
الـذروة، عىل أن يتـم مراجعة التزام 
طـريف التعاقد بهـذا العقد سـنويا. 
واسـتثناء من الغرامـات التأخريية 
كونهـا لـم تكـن مدرجـة يف العقد 
األصـل وعىل اعتبـار أن التعاقد بني 

حكومتني.
تكون حدود سـعر برميـل النفط يف 
معادلة احتسـاب كلفة رشاء وحدة 
الطاقة بـني 55 دوالراً للربميل كحد 
أدنى ولغاية 90 دوالراً للربميل كحد 

أعىل.
رابعـاً/ املوافقـة عـىل تعديـل قرار 
مجلـس الـوزراء رقـم (72 لسـنة 

2022) بحسب اآلتي:
الفقرة (1) من القرار تكون بحسب 

اآلتي
- تقديم منحة حكومية (100000) 
دينـار، فقـط مئـة ألف دينـار مرة 
واحدة باسـم (منحة غالء معيشة) 

تقدم إىل الفئات اآلتية:
- املتقاعدون ممـن يتقاضون راتباً 
ال يزيـد عن 500000 دينار شـهرياً 

لكل إضبارة.
-  املوظفون ممـن يتقاضون دخالً 

شهرياً ال يزيد عن 500000 دينار.
- األرس التـي تتقاىض راتب الرعاية 

االجتماعية (لكل أرسة).
املعـني  راتـب  يتقاضـون  مـن   -
املتفـّرغ (لألشـخاص ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة).
- لألرس املشـمولة باملنحـة املقدمة 
بموجب قرار اللجنـة العليا للصحة 

والسالمة لسنة 2019.
الفقرة (2) تكون بحسب اآلتي:

• تصفـري الرسـم الكمركـي عـىل 
البضائـع الرضورويـة مـن مـواد 
غذائية ومواد بناء ومواد استهالكية 
(ثالثة أشهر)، وإعادة النظر بالقرار 

بعد معاينة األزمة.
الفقرة (3) تكون بحسب اآلتي:

• إلغـاء القـرارات كافـة الصـادرة 
بشأن حماية املنتج املتعلقة يف حظر 
استرياد املواد الغذائية واالستهالكية 
واالدوية والسـماح باسـترياد املواد 
املذكورة آنفاً (ثالثة أشـهر) وإعادة 
النظـر بشـأن حظرها أو السـماح 
باسـتريادها بعـد معاينـة تطورات 

األزمة.
الفقرة (8) تكون بحسب اآلتي:

• تمويـل وزارة املالية املبالغ املبينة 
يف الفقرة ضمـن (1، و4 من القرار 
2022)، و3 مـن  رقـم (72 لسـنة 
القـرار (70 لسـنة 2022) بمقـدار 
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طرابلس/ متابعة الزوراء:

أكـَد مدير إدارة التوجيـه املعنوي يف الجيش 

الليبـي، اللـواء خالد املحجـوب، أن الجيش 

يدعـم تسـلم حكومة فتحي باشـاغا، التي 

انتخبـت من مجلس النـواب الليبي، الحكم 

ألنها الحكومة الرشعية.

املحجـوب، يف مقابلـة مـع وكالـة  وقـال 

”سـبوتنيك“، إن ”الربملان سـحب الثقة من 

حكومة عبـد الحميد الدبيبـة، ومنح الثقة 

لحكومة فتحي باشـاغا، ونحن كعسكريني 

ال نتدخل يف السياسـية ألن قضيتنا اآلن هي 

بناء جيش قوي يحافظ عىل سيادة البلد“.

وحـول احتماليـة تدخـل الجيش لتسـليم 

حكومـة باشـاغا أو دعم حكومـة الدبيبة، 

قال املحجـوب: ”ال أعتقد أنه سـيطلب منا 

اآلن ذلـك، وإن حصل ذلك فسـنراه يف وقته، 

وهذه املسـائل تعود لقيـادة الجيش، فنحن 

لسـنا مجموعـات مسـلحة وهـذه األمـور 

تتخذ عىل مسـتوى قيادة الجيش وهي من 

تقرر“.

وردا عىل سـؤال حـول مـا إذا كان الجيش 

الليبي يدعم تسـلم حكومة باشاغا الحكم، 

قال املحجوب: ”طبعا نحن ندعم الرشعية، 

وهذه مسألة ال نقاش بها“.

كما أكد املحجوب أن ”وضع وجود حكومتني 

يف ليبيـا هـو وضـع مؤقت، ولن يسـتمر“، 

مشريا إىل أنه يجري التحضري لالنتخابات.

وقـال إن ”وجود حكومتـني وضع مؤقت 

ولـن يسـتمر، وهنـاك عمـل للذهـاب إىل 

االنتخابات، ألن مشـكلة ليبيا هي مسألة 

االنتخابـات“، مضيفا: ”لألسـف حكومة 

الوحـدة الوطنية التي تـم تكليفها لم تكن 

حكومـة وحدة وطنيـة، ولم تقـم بتنفيذ 

أي مـن التزاماتهـا، واآلن هنـاك فرصـة 

لحكومة أخرى يعتقد الليبيون أنها أفضل، 

ألن حكومـة الدبيبـة هي الحكومـة التي 

أفشـلت االنتخابات“. وأكـد املحجوب: ”ال 

بد من وجـود حكومة تهيـئ لالنتخابات، 

ثـم بعد ذلك إجـراء انتخابـات عاجلة، أما 

وجـود حكومة تنافـس يف االنتخابات مثل 

حكومة عبد الحميد الدبيبة، فهذه املسألة 

صعبة“.

يذكر أن الربملان الليبي كان قد صوت يف وقت 

سـابق، لصالح منح الثقـة لحكومة فتحي 

باشـاغا، وزير الداخليـة يف حكومة الوفاق 

الوطنـي السـابقة. وأدت الحكومـة اليمني 

الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.

غـري أن حكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبية 

رفضـت  الدبيبـة،  الحميـد  عبـد  برئاسـة 

قـرار الربملـان الليبـي منح الثقـة لحكومة 

جديدة متهمـة الربملان بالتزويـر، ومؤكدة 

استمرارها يف تأدية مهماتها.

ÚÓ«ãì€a@bË„˛@·ÿ®a@bÀbíbi@ÚflÏÿy@·‹èm@·«á„@Z=Ó‹€a@îÓßa
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

أعلنْت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن وجود 

استجابة كبرية لنصب كامريات املراقبة، فيما 

اكدت ان انتشار هذه الكامريات كشف الكثري 

من الجرائم.

وقال مدير دائـرة العالقات واإلعالم يف الوزارة 

اللـواء سـعد معـن، يف ترصيـح صحفـي: إن 

«ثقافة نصـب كامريات املراقبة وثقافة األمن 

االلكرتونـي التقنـي، نوعـا مـا موجـود عند 

املواطنـني»، مبينـًا أن «االسـتجابة موجودة 

برضورة نصب الكامريات».

عمـل  ورش  أقامـت  «الـوزارة  أن  وأضـاف 

بإرشاف خرباء أمنيني لرشائح املجتمع كافة، 

ولكننا نركز عىل أصحاب الرشكات والبنايات 

وغريها».  

حكوميـة  كامـريات  «هنـاك  أن  إىل  وأشـار 

وكامـريات للقيـادات ولدينـا سـنرت متقـدم 

ومسـتمر وتوصلنـا اىل الكثـري مـن الجرائم، 

حيـث إن أغلـب الجرائـم كشـفت مـن خالل 

تتبـع الكامـريات، لكن يبقـى موضوع نصب 

مشـدداً  مهـم»،  املواطـن  عنـد  الكامـريات 

عـىل «أهميـة تعـاون املواطنني مـع األجهزة 

التحقيقية حني نحتـاج اىل تفريغ كامرياتهم 

يف حادث معني». 

وأكد عـىل «عدم وجود قانـون يلزم املواطنني 

بنصـب الكامـريات،  ولكـن هـي تعليمـات، 

ووجدت استجابة من أغلب املواطنني».

أن «فـرق الرشطـة املجتمعيـة  إىل  ولفـت 

تمارس دورها منذ سـنني بتثقيف املجتمع 

العراقـي، بأهمية نصب كامـريات املراقبة، 

وكذلك الحال بالنسـبة لوكالة االستخبارات 

يف وزارة الداخليـة التـي تشـجع املواطنني 

مـن خـالل جـوالت ميدانيـة عـىل تركيـب 

الكامريات».

 مؤكـداً أن «الحمالت مسـتمرة، وحصلنا عىل 

استجابة من قبل املواطنني».

µ‰†aÏæa@Âfl@Ò7j◊@Úibvnéa@ÜÏuÎ@Â«@o‰‹«c

@Új”aãæa@pa7flb◊@Êdìi@µ‰†aÏ‡‹€@ÒÏ«Ü@ÈuÏm@ÚÓ‹Çaá€a
·ˆaãßa@Âfl@7rÿ€a@—ì◊@bÁäbìn„a@Êc@á◊˚mÎ

بغداد/الزوراء:
هدمْت قوة عسكرية كبرية برئاسة مدير بلدية الغدير، امس الثالثاء، اكرب مرشوع سياحي 
بمدينة «سندباد الند» يف العاصمة بغداد بدون موافقات رسمية.وقال مصدر أمني، ان «قوة 
عسـكرية كبرية برئاسة مدير بلدية الغدير اقدمت عىل تهديم اكرب مرشوع سياحي بمدينة 
سـندباد الند يف العاصمة بغداد بدون موافقات رسـمية، باالضافة اىل االعتداء بالرضب عىل 

كوادر ومهندسني الرشكة الفرنسية «كارفور» و»ماجد الفطيم» االمارتية».

@ÔybÓé@ Îãìfl@5◊c@‚áËm@ÚÓ‰flc@ÒÏ”
ÜaáÃi@¿

إعالن
إىل الرشيـك (حسـن غافـل عبد الحسـني) 
اقتىض حضورك اىل صندوق اإلسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (امري عبـد الحميد رسحان) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
حـي   ٤) املقاطعـة   (٣/٥٣٧٦٣) املرقمـة 
النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوماً داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العراق مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                                                       العدد :١٢٤٥/ب٢٠٢٢/١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                            
محكمة بداءة النجف                                                                         التاريخ:٢٠٢٢/٣/١٣

اىل املدعى عليه / صالح عبد الخالق صالح
أقام املدعيان (رضغام جاسـم محمد و عامر كاظم جرب) الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطلبـان فيهـا الحكم بـ(ابطال القيد املرقـم ١٥٠/ت٢٠٠٦/٢ مجلـد ١٠٧١ والخاص بالعقار 
املرقم ٥٢٢٤٤/حي النداء) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الشهيد الصدر/ الرشيط  حسني ريسان السالمي، عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنـا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعـة املصادف يف يوم ٢٠٢٢/٣/٢٣ 
السـاعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسـال مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

حسني إبراهيم وايل 

فقدان

املرقـم  الوصـل  فقـدان 

٧٦٩٧١٦ يف ١/ ٢/ ٢٠٢١ 

والصادر من بلدية النجف، 

باسـم (عالء عبد الزهره) 

عليـه  يعثـر  مـن  فعـىل 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

إعالن
اىل الرشيـك (جـواد عبـاس حسـون عـيل) 
االسـكان  صنـدوق  اىل  حضـورك  اقتـىض 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (محمد ناجي 
مهدي سلطان) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة (٢/٢١٦٨) املقاطعة (٢ 
حي الحسـني) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـاً داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق مـن تاريخ نرش االعالن 
وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة 
مـن وزارة الكهربـاء دائرة 
محطـة كهربـاء النجـف، 
باسـم (كـرار عبـد العـايل 
طاهـر)، فعـىل مـن يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهـة 

االصدار.

اىل الرشيـك (سـعاد كيلون عبد 
عيل) اقتىض حضورك اىل مديرية 
بلديـة النجـف االرشف لغرض 
اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(زينـب عبـد العبـاس خضـري 
 (٣/٦٦٥٩٨) املرقمـة  للقطعة 
يف النجف حي النداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

اىل الرشيـك (صابرين حسـون 
اىل  حضـورك  اقتـىض  رشـيد) 
مديريـة بلدية الحيدرية لغرض 
اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(حسـن عبـد الهادي جاسـم) 
للقطعة املرقمة (٦١٠/١١٦) يف 
النجف خان الحماد مقاطعة ٦ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك..

اىل الرشيك (كامل كاظم عباس 
ونوريـة وحيد عكـص) اقتىض 
بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك 
النجف االرشف لغـرض اصدار 
اجـازة البنـاء للرشيـك (رقيـة 
رسول حسـن) للقطعة املرقمة 
حـي  النجـف  يف   (٣/٣١٤٦)
العروبة مقاطعة ٤ خالل عرشة 
ايام وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضورك.

حمـد  حمـود  (مكـي  الرشيـك  اىل 

وسـيف عباس محمد وعدي حمود 

حمد واسـمهان عبد الرزاق حسن) 

اقتـىض حضـورك اىل مديرية بلدية 

النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 

البنـاء للرشيـك (كريم عبـود كريم 

عباس) للقطعة املرقمة (٢/٣٧١٩) 

يف النجـف حـي الغديـر مقاطعة ٢ 

خـالل عـرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيـك (فليحة حسـن صالح) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (سـندس جبار شاكر) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
الوفـاء)  حـي   ٤) املقاطعـة   (٣/٤٠٨٧٨)
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة 
مـن وزارة الكهربـاء دائرة 
النجـف  كهربـاء  محطـة 
الغازيـة الجديـدة، باسـم 
(حسـون محمـد احمـد)، 
عليهـا  يعثـر  مـن  فعـىل 
تسليمها اىل جهة االصدار.
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يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار عراقي غري قابل للرد، ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 
١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢٢/٤/٧.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

Ê˝ÄÄÄÄ«g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÚÓj�€a@pbflç‹nèæaÎ@ÚÌÎÜ˛a@’ÌÏèn€@Úflb»€a@Ú◊ãì€a@O@Ú˜Ój€aÎ@Úzó€a@ÒäaåÎ



بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة املالية حسـابات الدولـة العراقية 
لشـهر كانـون االول املايض للسـنة املالية 2021 
والتي أشـارت إىل ارتفـاع مسـاهمة القطاعات 
غـري النفطية بنسـبة %11، فيمـا وصف خبري 
اقتصـادي عمليـة التحول من االقتصـاد الريعي 

بالسلحفاة.
وتابعـت ”الـزوراء“ البيانـات والجـداول التـي 
الجـاري  آذار  املاليـة يف شـهر  أصدرتهـا وزارة 
لحسابات شـهر كانون األول املايض والتي بينت 
إىل أن النفط ال يزال يشـكل املورد الرئييس ملوازنة 
العـراق العامـة بالرغـم مـن انخفاضه بنسـبة 
%1.11 عـن شـهر ترشين الثانـي املايض ليصل 
مسـاهمة النفط باملوازنة العامـة %89 بعد ان 
كان %90 يف شـهر ترشيـن الثانـي املايض، مما 
يشـري إىل أن العـراق يحاول الخـروج من النظام 

االقتصادي الريعي.
ومن خالل جداول املالية يبني ان اجمايل االيرادات 
النفطيـة من بداية شـهر كانون الثانـي ولغاية 
شهر كانون األول بلغت 96 تريليونا و622 مليارا 
و396 مليونـا و704 آالف و686 دينـارا، وهـي 
تمثل نسـبة %89 من اجمايل االيـرادات، يف حني 

بلغت اجمايل االيـرادات غري النفطية 12 تريليونا 
و185  ألفـا  و657  مليونـا  و35  مليـارا  و459 
دينارا، وهي تشـكل %11 مـن اجمايل االيرادات، 
فيما بلغ اجمايل االيرادات النفطية وغري النفطية 
109 تريليونـات و81 مليارا و 432 مليونا و361 
ألفـا و870 دينـارا، وهي اعىل بنسـبة %42 عن 

نفـس الفرتة من العام املـايض 2020 التي بلغت 
63 تريليونـا و199 مليـار دينـار نتيجـة ارتفاع 

أسعار النفط.
وحسب تقرير املالية؛ فإن اإليرادات غري النفطية 
لشـهر كانون االول املايض جاءت مـن اإليرادات 
الجارية املتمثلة بالرضائب عىل الدخول والثروات 

بواقـع 3 تريليونات و252 مليـارا و565 مليونا 
و479 ألفـا و951 دينـارا، وجـاءت أيضـا مـن 
الرضائب السلعية ورسوم اإلنتاج بواقع تريليون 
و283 مليارا و676 مليونا و71 ألفا و 188 دينارا 
وجاءت أيضا من الرسـوم التي بلغت تريليون و 
137 مليارا و 883 مليونا و79 ألفا و 498 دينارا، 
ومن حصة أرباح القطاع العام وبواقع تريليون و 
513 مليارا و945 مليونا و267 ألفا و361 دينارا 
ومن االيرادات التحويلية التي بلغت 4 تريليونات 
و990 مليـارا و265 مليونـا و118 الفـا و713 
دينارا، ومن ايرادات اخرى بواقع تريليون و 561 

مليارا و690 مليونا و987 الفاً و531 دينار.
وايضا جاءت من اإليرادات الرأسمالية التي بلغت 
71 مليارا و108 مليونا و810 آالف و810 دينارا.

ويعـد اسـتمرار الدولـة العراقيـة باالعتماد عىل 
النفـط كمصـدر وحيـد للموازنة العامـة يجعل 
العراق يف خطر من األزمات العاملية التي تحدث بني 
الحني واآلخـر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق 
يتجه يف كل مرة لتغطية العجز عرب االستدانة من 
الخارج او الداخل، وهو بذلك يشري إىل عدم القدرة 
عىل إدارة أموال الدولة بشـكل فعال، والعجز عن 

إيجاد حلول تمويلية بديلة.

بغداد/ الزوراء:
املركـزي  البنـك  مبيعـات  اسـتقرت 
العراقـي مـن العملـة الصعبـة، امس 

الثالثاء، لتسجل 192 مليون دوالر.

وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد 
العمـالت  لبيـع ورشاء  خـالل مـزاده 
االجنبية استقراراً يف مبيعاته لتصل اىل 
192 مليونـاً و484 ألفـاً و468 دوالراً، 

غطاها البنك بسـعر رصف أساس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر.

وذهبت املشـرتيات البالغة 127 مليوناً 
لتعزيـز  دوالراً،  و468  ألفـاً  و744 

األرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات، فيما ذهـب املبلغ املتبقي 

البالغ 64 مليونا بشكل نقدي.
مرصفـًا   24 أن  إىل  املصـدر  وأشـار 

قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و20 مرصفـًا لتلبية الطلبات 
النقديـة، الفتاً إىل مشـاركة 38 رشكة 

رصافة. 
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السعراملادة

1,650,000 دينارشيش اوكراني (1 طن)

.1,500,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,450,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

120,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

115,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

275.000  دينارسكس حصو مكرس

650.000  ديناردبل الطابوق

1,100,000 ديناردبل طابوق احمر

500,000  دينارجص  ( 1طن )

السعراملادة
  3000 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 14,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 11,000 – 13,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

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

 3750 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

6000 – 6500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

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

1000 دينارعلبة فراولة25.000 دينارالباميا

750-1250 دينارالربتقال1000 دينارالطماطة

3000 دينارالو1000 دينارالبطاطا

750-1250 دينارالتفاح1000-1250 دينارالخيار

750-1000 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1000-1500 ديناراللنكي1000-1250 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج500-750 دينارالبصل

1500 ديناراملوز1250دينارالجزر

1500 ديناررمان3000 دينارفاصوليا

750 ديناررقي750 دينارلهانة

1250 ديناربطيخ750 دينارقرنابيط

2500 دينارالعنب1250 دينارشجر

1500 ديناركريب فروت750 دينارخس

1500-2000 دينارالكيوي500 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

2500 ديناراللوبيا

750 دينارباقالء

بغداد/ الزوراء:
قال املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر 
محمد صالح، ان إعداد الحكومة مرشوع 
قانون يتضمن اسـتمرار تمويل املشاريع 

يعد إجراًء مهماً واستثنائياً.
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  صالـح  وقـال 
إعـداد مـرشوع قانون يتضمن اسـتمرار 
تمويل املشـاريع وإرسـاله للربملان اجراء 
مهم وعايل املسـؤولية يف إقرار املشـاريع 
التنمويـة الجديدة املهمـة وذات األولوية 
للعـام ٢٠٢٢، وبوقـت مبكـر دون ربـط 
املوضـوع بترشيع قانـون املوازنة العامة 
االتحادية واملتوقف حاليا بسـبب الظرف 

السيايس الراهن.
وأكـد دعمه ملثـل هـذا التوجه املسـؤول 
والبديل واالسـتثنائي يف اسـتثمار الوقت 
ملصلحة تنفيذ مشـاريع التنمية الوطنية 
الجديدة مبكراً، من خـالل ترشيع منفرد 
إىل حـني إقـرار قانـون املوازنـة العامـة 

االتحادية للعام ٢٠٢٢.
تلـك  مثـل  عـادة  تـدرج  حيـث  وتابـع: 
حزمـة  لتنفيـذ  الالزمـة  التخصيصـات 

املشاريع االستثمارية الحكومية الجديدة 
والتي تدرج يف جانب االنفاق االستثماري 
مـن املوازنة املذكورة عنـد ترشيع قانون 
املوازنـة نفسـها، والتـي لم تـرشع حتى 

الوقت الحارض.
وكان مستشـار رئيس الوزراء قد حدد، يف 
وقت سابق، التأثري االقتصادي الناجم من 
تأخري إقرار املوازنة العامة، فيما أشار إىل 

أن اسـتمرار تباطـؤ املرصوفـات متوقف 
عىل إجراء واحد.

وقال صالح :إن قانون اإلدارة املالية النافذ 
يعد بديالً اسـتثنائياً مهماً لتسيري شؤون 
املاليـة العامة يف البـالد، ذلك يف حال تأخر 
إقرار املوازنة العامة أليِّ سـبب كان، كما 
هـو عليه الحال يف الوقـت الحارض، وهي 
سياسة مالية محددة تمارس من خاللها 

آليـات الـرصف بمـا يماثـل املرصوفـات 
الجاريـة الفعليـة التـي رصفـت بشـكل 
متعاقب يف العام السابق ٢٠٢١ وعىل وفق 

قاعدة رصف هي ١٢-١ شهرياً.
وأضـاف: يف حال توفرت تلـك اآللية، فأن 
النشـاط املايل سيسـتمر من دون إحداث 
طفـرات تالئـم مسـتويات النمـو األعىل 
واملرغوبـة يف االقتصـاد يف وضعه الراهن، 
والربامـج  املشـاريع  تنفيـذ  يف  السـيما 
والنشـاطات االسـتثمارية، وكذلك توفري 
فرص عمـل حكوميـة جديدة، مـا يعني 
أن النشـاط املـايل الحايل هو نشـاط الحد 
األدنـى، ويمثل العام املـايض وال يتطابق 
مع النشـاطات املرغوبة التي تتطلع إليها 
املوازنة وفق مسـتويات النمو السـكاني 
والقطاعـي املرغـوب، تلبيـة احتياجاتها 
وهـي االكـرب قطعـاً، السـيما موضـوع 
االسـتثمارات الجديدة واثرهـا يف التقليل 
من مجاالت البطالة يف قوة العمل ونشاط 
األعمـال يف القطـاع األهـيل وأثرهـا املهم 
يف تعزيـز نشـاط الدخـل الوطنـي إذا ما 

تحققت.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الثقيل بشكل طفيف، امس الثالثاء، يف حني انخفضت 

جميع خامات منظمة اوبك مع تراجع اسعار النفط العاملية.
وارتفـع خام البـرصة الثقيل املصدر آلسـيا ٨ سـنتات وبنسـبة تغيري بلغت 
٠٫٠٨٪ ليصـل اىل ١٠١٫٤٥ دوالر للربميـل الواحـد، يف حـني انخفضـت جميع 
خامـات منظمة اوبك، حيث سـجل خام العربي السـعودي ١٠٨٫٤٧ دوالرات 
للربميل بانخفاض بلغ ٤ سـنتات، وسجل مزيج مربان اإلماراتي اىل ١١١٫٧١ 
دوالراً للربميل بانخفاض بلغ ٥٦ سنتا للربميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 
١٠٨٫٦٨ دوالرات بانخفاض بلغ ٧٫٤٩ دوالرات، وجرياسـول االنغويل ١٠٧٫٤٢ 
دوالرات بانخفـاض بلـغ ٧٫٠٥ دوالرات، وبونـي النيجـريي الخفيف ١٠٦٫٨٤ 

دوالرات بانخفاض بلغ ٦٫٦٠ دوالرات».
وكانت رشكة سـومو قد طلبت قبل عام ٢٠٢٢ من املشـرتين ترشـيح خامي 
البرصة املتوسـط والثقيـل لطلباتهم لعـام ٢٠٢٢، ولم ُتـرش إىل خام البرصة 
الخفيف الذي اكد احد املسـؤولني يف وزارة النفط انه سيخصص هذه الدرجة 

لالستهالك املحيل.
وانخفضت اسـعار النفط عامليا لتحوم حول سـعر ١٠٠ دوالر، بعد ان وصلت 

خالل االسبوع املايض اىل ١٣٩ دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
اعترب الخبـري االقتصادي، منار الطحـان، يف حديث 
صحفـي: ان «االصالحـات االقتصاديـة التـي أعلن 
عنها العراق وتقليـل االعتماد عىل النفط يف موازنته 
العامـة من خالل التحول مـن االقتصاد الريعي هو 

عملية بطيئة»، واصفا إياها بسري «السلحفاة».
واضـاف ان «العـراق بحاجـة اىل ما يقـارب من ١٠ 
سنوات من اصالحات اقتصادية كاملة ليصل اىل ٥٠ 
باملئة مـن اعتماده عىل النفـط يف املوازنة العامة»، 
مسـتدركا يف الوقت نفسـه أن «التقلبـات النفطية 
والتشـوهات واملشاكل االقتصادية التي يعاني منها 
العـراق، اضافة اىل الفسـاد املوجـود يف الدولة تمنع 

مثل هكذا إصالحات اقتصادية».

ولفـت إىل ان «الدولة لم تظهر اهتماما كبريا بإعادة 
الصناعـة والزراعـة، اضافـة اىل ايجاد حل ملشـكلة 
الكهربـاء الذي يعد عصب الحيـاة االقتصادية للبلد 
واكتفت بفرض الرسـوم والرضائـب عىل املواطنني 
كحل ترقيعي ملشـكلة السـيولة النقدية التي عانت 
منها خالل الفـرتة املاضية».ويعد اسـتمرار الدولة 
العراقية باالعتماد عىل النفط كمصدر وحيد للموازنة 
العامـة يجعـل العراق يف خطر من األزمـات العاملية 
التي تحدث بني الحـني واآلخر لتأثر النفط بها، مما 
يجعـل العـراق يتجه يف كل مرة لتغطيـة العجز عرب 
االسـتدانة مـن الخارج او الداخل، وهو بذلك يشـري 
إىل عدم القدرة عىل إدارة أموال الدولة بشـكل فعال، 

والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة الجمـارك العامة، امـس الثالثاء، عن 
بـدء تطبيـق قـرار تصفـري رسـوم املـواد الغذائية 
واالستهالكية.وقالت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
انه «تم تطبيق اجراءات اصدار أعمام تنفيذ قرار ٧٢ 
لسـنة ٢٠٢٢ واملتضمن تصفري الرسـوم الجمركية 
للمـواد الغذائيـة واالسـتهالكية االساسـية ومـواد 

البناء، وذلك لدعم رشيحة املواطنني وقوت الشـعب 
والتي تمس حياتهـم اليومية ملواجهة تحديات غالء 
االسـعار».واضافت ان «ذلك جـاء بمتابعة وارشاف 
مدير عـام الهيئة العامـة للجمارك شـاكر محمود 
الزبيدي».الجديـر بالذكر ان هـذه اإلجراءات جاءت 
بنـاًء عـىل مقرتحات مقدمة مـن قبل وزيـر املالية 

ومدير عام الهيئة العامة للجمارك.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة اإلحصاء الرتكيـة، امس الثالثـاء، ان العراقيني جـاءوا باملرتبة 

الثانية كأكثر الشعوب رشاء للعقارات يف تركيا خالل شهر شباط املايض.
وقالـت الهيئـة يف تقرير اطلعت عليه «الـزوراء»: ان «مبيعات املنازل يف تركيا 
لألجانب ارتفعت بنسـبة ٥٤٫٩٪ يف شـباط ٢٠٢٢ مقارنة بالشـهر نفسه من 
العام السابق وأصبحت ٤ آالف و٥٩١ منزًال، حصلت اسطنبول عىل أعىل حصة 
بواقـع ألف و٩٥٨ منزال، وجاءت انطاليا يف املرتبـة الثانية بمبيعات الف و٩٩ 

منزًال، ثم انقرة بواقع ٢٨٨ منزال».
واضافـت ان «تركيا باعت خالل شـهرين من العام الحايل ٢٠٢٢ وهما كانون 
الثاني وشـباط ٨ االف و٧٧٧ منزال لألجانب وبنسبة ارتفاع بلغت ٥٥٫٦٪ عن 
الفرتة نفسـها مـن العام السابق».واشـارت إىل ان «االيرانيـني تصدروا باقي 
الدول يف األكثر رشاء للعقارات يف تركيا خالل شباط وبعدد ٧١١ منزال»، وجاء 
العراق باملرتبة الثانية حيث اشرتوا ٦٣٣ منزالً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 
٥٠٩ منازل وكازخسـتان رابعا بعدد ١٩٧ منزال، واملانيا خامسـا وبعدد ١٦٩ 
منزال».ويتصدر العراقيون يف قائمة رشاء املنازل يف تركيا منذ العام ٢٠١٥، اال 
انـه تراجع للمركز الثاني بعـد ايران مع بداية العام ٢٠٢١، يف حني أعلن وزير 
الداخلية الرتكي سليمان صويلو يف ١٣ ترشين الثاني ٢٠٢٠، أن أكثر من ١١٤ 

ألف شخص عراقي يتواجدون عىل أرايض بالده.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية بشكل 

كبري، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي ٣٩٦ الف دينار، وسـعر الـرشاء ٣٩٢ الفاً، 
بعد ان سـجلت اسـعار البيع ليوم امس االثنني ٤٠٦ آالف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٥٦ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٥٢ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٤٠٠ ألـف دينار و ٤١٠ آالف فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٥٥ ألفاً و٣٦٥ ألف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيـط، امـس الثالثاء، عـن منـح ٨ رشكات تصنيفا أعىل، 

وترحيل ٨ رشكات اخرى من الدرجة األوىل إىل الدرجة املمتازة
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان « رئيسة اللجنة، مدير 
عام الدائرة القانونية، هناء اسـماعيل ابراهيم، اوضحت ان الجلسـة شهدت 
ايضـا رفع رشكة مـن القائمة السـوداء ورشكات اخرى من الدرجـة الثالثة 
إىل الدرجـة الثانيـة وفق النظـام الجديد، الذي وجه بإطالقـه وزير التخطيط 
خالد بتال النجم».مبينة ان «اللجنة ناقشـت يف هذه الجلسـة محارض لجان 
اإلدراج يف القائمـة السـوداء وموضـوع التأخري يف رفع الطلبـات واإلجراءات 
الواجب القيام بها عن اإلجراءات التي تيل سـحب العمل وما يرتتب عليها من 
اندثارات». واكدت أن» اللجنة أوصت برضورة إصدار إعمام ْيوجب عىل جهات 
التعاقـد مراعاة التوقيتات الزمنية يف اإلجراءات التي تيل سـحب العمل سـواء 
بالنسبة للتنفيذ عىل حساب املقاول أو مفاتحة وزارة التخطيط عن اإلدراج».

فيما حرض االجتماع ممثلو وزارات (النقل، اإلعمار واإلسـكان، املوارد املائية، 
التجارة، االتصاالت)، إضافة إىل اتحاد املقاولني العراقيني ونقابة املهندسني.

›vèÌ@›Ó‘r€a@Òãój€a@‚bÇ
b–Ó–†@aÜÏ»ñ@
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@¬bjõ„¸a@Ú‰ß@äaã”@ù–‰m@“b‰˜né¸a@Ú‰ß
@Ú◊ã‡ìÓj€aÎ@ÚÌãñb‰€a@ıb‘€@ôÏó£

بغداد/ الزوراء
عقدْت لجنُة االستئناف يف االتحاِد العراقّي لكرِة القدم اجتماعاً وبعد اطالِع اللجنة عىل كل أولياِت القرار 
املطعـون به، تبنَي أن طلب االسـتئناف املُقـدم من قبل نادي النارصية واقٌع ضمن املـدِة القانونّية ضد 
قرار لجنة االنضباط املتضمن اعتبار نادي النارصية خارساً (٣-٠) أمام نادي البيشمركة ضمن دوري 
الدرجـِة األوىل  إذ قررت اللجنة نقض قرار لجنة االنضباط املُرقم ٥٥ واملؤرخ يف ٢٠٢٢/٢/٢١، واعتماد 
نتيجِة املُباراة التي انتهت بالتعادِل االيجابي (١-١) و ُمعاقبة نادي النارصية بمبلٍغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) 
خمسة مليون دينار ال غري، وذلك ملخالفتهم نص املادة الثالثة الفقرة ٢٨ من نظاِم املسابقات من عام 

٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك استناداً إىل نص املادة ٥/أ، وبداللِة املادة ٩ من الئحة االنضباط.

ãºcÎ@ã–ñc

µj«¸@Ú»iäc@á»jÌ@áËíÎ@bÓjflaå@ÚËuaÏæ@a7õ•@ÈmbjÌäám@›ñaÏÌ@?†Ï€a

w„ã�ì€bi@µ˜íb‰€aÎ@lbjì‹€@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@ÚÓ”aã«@Ú‰‡ÓÁ

بغداد / متابعة الزوراء

 أعلن وزير الشباب والرياضة 

السابق أحمد رياض ترشحه 

رسـمياً ملنصب رئاسة اتحاد 

اليـد املقبـل، وفيمـا بـنّي ان 

مـن  بدعـم  جـاء  الرتشـيح 

يف  العامـة  الهيئـة  أعضـاء 

اتحاد اللعبـة، أكد ان نجاحه 

سـيكون اضافـة لكـرة اليد 

العراقية.

وقـال رياض قررت الرتشـح 

رسـمياً لرئاسـة اتحـاد كرة 

اليد يف االنتخابات املقبلة التي 

ستحدد الحقاً“.

وأضـاف رياض ”انا ابن هذه 

اللعبة، ومثلـت ناديي الكرخ 

 1995  -  1986 الجيـش  و 

ويل خـربة جيدة عنها واعتقد 

ان وجـودي سـيكون اضافة 

لهـا“، مبيناً أن ”عـدداً كبرياً 

مـن أعضـاء الهيئـة العامة 

يف اتحـاد كـرة اليد شـجعوه 

ووعدوه بمنح أصواتهم“.

وأوضـح ريـاض أن يف ”حال 

الفـوز باالنتخابـات املقبلـة 

فسـأعمل عىل تطوير اللعبة 

بالتعاون مـع اعضاء الهيئة 

سـيفوزون  الذيـن  االداريـة 

بعضويـة االتحـاد واملناصب 

أن  اىل  الفتـاً  الرئيسـة“، 

”الرتشـيح هو حق مرشوع 

ومنافسـة  اللعبـة  ألبنـاء 

رشيفـة والهـدف منـه هـو 

خدمة كرة اليد العراقية“.

@Â‹»Ì@’ibè€a@lbjì€a@ãÌåÎ
áÓ€a@Üb•a@Úébˆä@kó‰æ@ÈzÓíãm

بغداد/ محمد عماد
وحداتـه  إجـراء  الوطنـي  املُنتخـب  واصـَل 
التدريبّيـة  التـي احتضنهـا ملعُب الـزوراء، 
عرص امس الثالثـاء، تحضرياً ملواجهِة زامبيا 
الوديـة التـي تأتـي ضمـن مرحلـِة اإلعـداد 
الخاصـة بمعسـكر املنتخب الوطنـي املقام 
يف بـغـــــداد اسـتعداداً ملواجهتي اإلمارات 
وسـوريا ضمـن التصفياِت املؤهلـة ملونديال 

قطر 2022.
وحـرض التدريبات وزير الشـباب والرياضة، 
رئيـس االتحـاد العراقي لكرة القـدم، عدنان 
درجـال، ومديـر الدائرة القانونيـة واملالية يف 
وزارة الشـباب والرياضة، شـاكر  الجبوري، 
والنائـب الثانـي لرئيس اتحـاد الكرة ُمرشف 
املنتخب، يونس محمود، واألمني العاّم لالتحاد 
محمد فرحـان وأعضاء االتحـاد  فراس بحر 
العلوم، ورحيم لفته وخلف جالل، وشـارَك يف 
تدريبات االمس (26) العباً هم كٌل من محمد 
حميـد، محمد صالح، دلوفـان مهدي، محمد 
شـاكر ، أحمد ابراهيم، حسـن عبـد الكريم، 
مـراد محمـد، عيل حصنـي، إبراهيـم بايش، 
مصطفى محمد جرب، محمد عيل عبود، محمد 
قاسـم، حسـن داخل، شـريكو كريـم، وكاع 
رمضان، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق أحمد 
فرحان، مناف يونس، رسالن حنون، رضغام 
إسـماعيل، حسن رائد، إضافة اىل بشار رسن 
وأيمـن حسـني بعـد التحاقهما ظهـر امس 
مـع وفد املنتخب الوطني، ولـم يكمل الالعب 

حسـني جبار الوحدة التدريبّيـة بعد تعرضه 
إلصابٍة طفيفٍة يف الكاحـل، بينما تدرَب عالء 
عبـاس بشـكٍل منفـرد، وبـإرشاِف ومتابعة 
الجهـاز الطبـي املؤلف مـن طبيـِب املنتخب 
الوطني عبد الكريم الصفار واملعالجني جبار 

عبد الحسن وياسني خضري وأحمد رشيد.
وتضمنـت الحصُة التدريبيـة  تمارين مركبًة 
تركزت عـىل الجانِب الفنـي يف أغلب دقائقها 
بنصِف ملعٍب تارة وأجزاء متفرقة من امللعِب 
تـارًة أخـرى، ثـم تالهـا اللعـب مجموعتني 
(تقسيمة) مع تشخيٍص فني من قبل مدرب 
املنتخـب الوطنـي، عبـد الغنـي شـهد، أثناء 
اللعِب وتصحيـٍح للجمـل التكتيكية وتوجيه 
التعليمـات لالعبني بما يالئم النهَج الخططي 

املتبع من قبل الجهاز الفني.
عىل صعيـٍد متصٍل، التحـَق الالعب مصطفى 
ناظـم بعـد نهايـة الوحـدة التدريبّيـة بوفد 
املنتخـب الوطنـي، بينما يصل اليـوم الالعب 

أمجد عطوان. 
مـن جهٍة أخـرى، من املؤمـل أن يصل صباح 
العاصمـِة  اىل  زامبيـا  منتخـب  وفـد  اليـوم 
بـغــــداد مـن أجل مباراِة منتخبنا الوطني 
يف الثامن عرش من الشـهر الحايل يف مواجهٍة 

يحتضنها ملعب املدينة الدويل.
وقلّـَص الجهـاُز الفنـي للُمنتخـب الوطنـي 
قائمَة الالعبني املتواجدين يف املعسكر الداخيل 
للُمنتخب الوطني املقام حالياً يف بـغــــداد، 
حيـث تم منُح صالحيـة عـودِة أربعة العبني 

لاللتحـاِق بأنديتهـم، وهـم كٌل مـن محمـد 
مزهر وأمري صباح (الرشطة) ويوسف فوزي 

(الكرخ) وحسني عمار (نفط البرصة). 

وخـاَض املنتخـب الوطنـي وحـدًة تدريبيـًة 
صباحية يف قاعِة الجيم بإرشاف مدرِب اللياقة 
البدنية رسدار محمد، وتميزت تدريباُت االمس 

بتمارين القوة املميزة بالرسعة وتم تقسـيُم 
اىل ثـالث مجموعـاٍت مـع تكـراِر  الالعبـني 

التدريب عرب تسـع محطاٍت ولثالِث جوالت.

بغداد/بعثة اتحاد الصحافة الريايض
تواصَل بطولة العرب بالشطرنج منافساتها 
الرشسـة بـني الالعبـني املشـاركني الذيـن 
يمثلـون 13 دولة، والتي وصلـت اىل جولتها 
السادسـة ماقبـل االخرية، إذ اشـتد الرصاع 
االوىل  املراكـز  عـىل  الحصـول  يف  واالثـارة 
والتتويـج بااللقاب قبل يومـني من ختامها 

فسيسدل الستار عليها يوم الخميس.
ويتصدر العب منتخبنا الوطني ربيع صباح 
نـوري فئـة الشـباب دون العرشيـن عامـاً 
الرتتيب برصيد 5 نقاط، وحل الالعب اللبناني 
جورجيو كالوست ثانياً برصيد (4.5) نقطة، 
واحتل الليبي عيل الليري املركز الثالث برصيد 
4 نقـاط، فيما قبض العبنا احمد جزا جمال 

عـىل صـدارة الرتتيـب لفئـة دون 18 عامـاً 
برصيـد 5 نقاط ايضـاً، تاركاً املركـز الثاني 
للمرصي سمري ديفيد برصيد 4 نقاط، فيما 
احتـل املركـز الثالث املوريتانـي عبد الرحيم 
طالـب برصيـد 4 نقاط ايضـاَ، ويف فئة دون 
16 عاما تصدر الرتتيب الالعب الليبي يوسف 
الحسـادي برصيد 5 نقاط، وحل محمد عيل 
الدين من مـرص ثانياً برصيد 5 نقاط، وجاء 
العب منتخب سوريا ريان ديب ثالثاً برصيد4 
نقاط، اما فئة دون 14 عاما فقد سيطر عىل 
صدارتها الالعب الفلسـطيني سـدير محمد 
برصيد (5.5) نقطة، واحتل الالعب املرصي 
وفا حامد املركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما 
حصل العب تونس وائل شـكرون عىل املركز 

الثالـث برصيد 4 نقـاط. اما فئة الشـابات  
دون 20 عامـاً فقـد خاضت املتنافسـات 5 
جـوالت وتمكنـت العبات منتخبنـا الوطني 
من السـيطرة عـىل مراكزهـا الثالثة، حيث 
تصـدرت الالئحـة الالعبـة يمامـة عاصف 
عبد الله برصيد (3.5) نقطة، وحلت سـاره 
مسـعود ثانياً برصيـد (3.5) نقطـة ايضاً، 
فيمـا حلت سـايل عبـاس عبد الزهـرة ثالثاً 
برصيد (2.5) نقطـة، ويف فئة دون 18 عام 
والتي خاضت الالعبات 4 جوالت فقط ، فقد 
تصـدرت العبة منتخبنا الوطني وداد صباح 
نوري الرتتيب برصيد (3.5) نقطة، تليها نبا 
سـامي عباس برصيد 3 نقاط، فيما احتلت 
املركـز الثالـث الالعبـة الجزائريـة نرسين 

بونبدر برصيد (2.5) نقطة، وتمكنت العبة 
منتخبنـا الوطنـي طيبة مهـدي عطية من 
القبض عىل الصدارة منـذ البداية ولحد االن 
لفئة دون 16 عـام برصيد (5.5) نقطة من 
6 جوالت، وجاءت الجزائرية شهرزاد جريود 
ثانياً برصيد 4 نقاط، ومن ثم السـورية نايا 
بوفرود ثالثاً برصيـد 4 نقاط، فيما حصلت 
الالعبة الفلسطينية ايمان سوان عىل العالمة 
الكاملـة برصيد 6 نقـاط ، تصدرت بها فئة 
الشـابات دون 14 عام، تليها العبة منتخبنا 
الوطنـي ملك مهـدي عطية برصيـد (4.5) 
نقطة، واحتلت املركز الثالث التونسية غادة 

جيهي برصيد 4 نقاط.
ويـرشف عـىل البطولـة للذكـور الحكم 

الدويل اسعد اسماعيل توفيق حكماً عاماً 
وكل من الحكم الدويل اسـماعيل ابراهيم 
والـدويل مـرض عبـد الباقي والـدويل عيل 
فرحـان نصـري والدويل عامـر ذياب  وكل 
من الحكم الوطني قاسـم فواز من لبنان 
وعزام زينو من سـوريا وعلياء مسـعود 
السياب من دولة عمان، اما الحكام الذين 
يرشفـون عىل بطولـة االنـاث فهم حكم 
عام البطولة فرحان نصري الوائيل والدويل 
سـعد محسـن الكناني والدويل عيل احمد 
عيل والحكام الوطنيون  رضا عبد السادة 
وعبد العزيز السبعاوي من اليمن وصالح 
فطيس من ليبيا وعالء ممدوح جمال من 

العراق.

@bÓéa@fib�ia@äÎÜ@’z‹fl@Âfl@ıaäÎç€a@Ôó‘m@ÚÓzÓu6€a@≈®a@p˝◊ä
Âèy@fi˝u@ëäbz‹€@%b√@Üã†

الشارقة/ متابعة الزوراء
دور  إىل  اإلماراتـي،  الشـارقة  تأهـل 
املجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه 
عىل ضيفه الزوراء  بركالت الرتجيح من 

نقطة الجزاء (6-5).
ولجأ الفريقان إىل ركالت الرتجيح لحسم 
بطاقة امللحق اآلسيوي مساء امس، بعد 
نهاية الوقتني األصـيل واإلضايف للمباراة 

بالتعادل (1-1).
وودع الـزوراء البطولـة القاريـة، بينما 
صعـد الشـارقة إىل اللعـب يف املجموعـة 
األوىل، إىل جانب الهالل السعودي، الريان 

القطري واستقالل دوشنبه اإليراني.
يف  الفريقـني  أداء  عـىل  الحـذر  وغلـب 
الشوط األول، وضغط الشارقة، وحارص 
الضيـوف، فيمـا اعتمـد الـزوراء عـىل 

الهجمات املرتدة.
وكانت الخطـورة الحقيقيـة األوىل، من 
نصيب الزوراء، بتسـديدة مفاجئة بقدم 
محمـد قـدوح يف الدقيقة 13، والمسـت 
تسـديدته القائـم يف طريقهـا إىل خارج 

امللعب.
الدقيقـة  يف  إىل  الشـارقة  رد  وتأخـر 
22، عندمـا سـدد كايـو لـوكاس، كـرة 
صاروخية، وحولها جالل حسن، حارس 

مرمى الزوراء بتألق إىل ركلة ركنية.
وبقـي كايـو، مصـدر اإلزعـاج األكـرب 
الـزرواء، ولعـب عرضيـة يف  لدفاعـات 
الدقيقة 40، ومرت الكرة من أمام زميله 
برنـارد، املنفرد باملرمـى، لتضيع فرصة 

هدف.
واحتسـب الحكم ركلة جزاء للشـارقة، 
لعرقلـة مدافعـه جسـتافو، واملتقدم يف 

إحدى الهجمات.
وتصـدى كايو، لتسـديد ركلـة الجزاء يف 
الدقيقة 53، وتألق جالل حسـن، حارس 

الزوراء، يف التصدي للكرة بقدمه.
وعاقب الزوراء أصحـاب األرض، بهدف 
رائـع مـن تسـديدة قويـة لركلـة حرة 
مبارشة، بقدم سـعد عبد األمري، من عىل 

حدود منطقة الجزاء يف الدقيقة 60.
ولـم تكـن هنـاك ردة فعـل قويـة مـن 
الشارقة للتعادل، وعانى الفريق من بطء 
التحضـري، وعدم وجـود حلول هجومية 

الخرتاق التكتل الدفاعي للزوراء.
ولعـب الحسـن صالـح، رأسـية علـت 

عارضة الزوراء يف الدقيقة 75، واحتسب 
الحكم ركلـة جزاء ثانية للشـارقة، بعد 
عرقلـة حارس الزوراء، لالعب الشـارقة 

باوزير.
وسـدد الركلة هـذه املرة خالـد باوزير، 
والمسـت يد الحـارس، وأكملت طريقها 
إىل الشـباك معلنـة عـن هـدف التعادل 

للشارقة يف الدقيقة 87.
وألغـى الحكم هدفاً سـجله الشـارقة يف 
الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، بداعي 
التسـلل، لينتهي الوقت األصيل بالتعادل 

.(1-1)
ولجـأ الفريقـان إىل الوقـت اإلضايف عىل 
شـوطني، وأضاع سـالم صالـح، فرصة 
سـهلة للتسـجيل للشـارقة، يف مطلـع 

الشوط اإلضايف األول.
وتألق حارس الـزوراء يف التصدي لكايو 
املنفـرد يف الدقيقة 106، وسـجل كايو، 
هدفاً برأسية يف الدقيقة 7، وألغاه الحكم 

بداعي تسلل سالم صالح.

حـارس  الحوسـني،  عـادل  وتصـدى 

الـزوراء،  لالعـب  لفرصتـني  الشـارقة، 
محمـد رضا، يف هجمـة واحدة بالدقيقة 

.116
وطرد حكم املباراة حارس مرمى الزوراء 
يف الدقيقة 122، بعـد حصوله عىل إنذار 

ثاٍن إلضاعة الوقت.
ولعـب املدافـع عباس قاسـم، حارسـاً 
ملرمـى الـزوراء، بعدمـا أجـرى مـدرب 

الفريق  تغيرياته.
ثم قام سعد عبد األمري، باللعب كحارس 

مرمى، بعد الركلة الثالثة للشارقة.

ولـم يختـرب قاسـم، بعدما أطلـق حكم 
املبـاراة صافرة النهاية عـىل الفور، ليتم 
اللجـوء إىل ركالت الرتجيـح مـن نقطـة 

الجزاء.
وسـجل ركالت الشـارقة كل مـن خالـد 
صالـح،  سـالم  شـوكوروف،  باوزيـر، 
كايو، محمد عبد الباسـط وشاهني عبد 

الرحمن  
وسـجل ركالت الـزوراء كل مـن أحمـد 
األمـري، لهـواري  رستيـب، سـعد عبـد 

الطويل، محمد رضا ومهدي كامل.

وتصدى عادل الحوسني حارس الشارقة، 
لركلة أحمد حسن، العب الزوراء.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
صدر يوم امس الثالثاء العدد السابع والثالثون 

لصحيفـة رشطـاوي التي تصـدر عـن الدائرة 

االعالميـة لنـادي الرشطـة الريـايض.. العـدد 

تضمن مجموعة من املواضيع التي تخص فرق 

النـادي االخـرض والبطوالت التي تشـارك فيها 

عىل املستوى املحيل فضال عن موضوعات اخرى 

تخص رياضتنـا املحلية... كل التوفيق والنجاح 

ألرسة الصحيفة املميزة.

 **************

مراسـل النـرشة الرياضية يف القنـاة العراقية 

اإلخبارية الزميل عبـد الصمد كاظم، احتفل 

بعيد ميالده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات 

لزميلنـا بالعمر املديـد ومواصلـة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.

بغداد/حسني الشمري
حصَد منتخبنا بالعاب القوى الباراملبي احد عرش وساما ملونا يف منافسات اليوم االول 
لبطولة الشارقة الدولية التي انطلقت احداثها اول امس االثنني وتستمر ملدة ثالثة ايام 
دولة   20 بمشاركة  برونزية   3 و  فضية   5 ذهبية  منها   3 الصني  السياد  مؤهلة  وهي 
عربية واسيوية وافريقية واوربية. واعرب عضو املكتب التنفيذي ورئيس اتحاد العاب 
الباراملبي مهدي باقر عن سعادته بحصول العبيه والعباته عىل هذه الحصيلة  القوى 
املتنوعة من اوسمة الفوز   التي اكدت احقية منتخبنا يف املنافسة عىل املراكز االوىل يف 
نصار  حراح  العبينا  نصيب  من  الذهبية  االوسمة  كانت  حيث  باقر  واضاف  البطولة.. 
وحسني فاضل يف فعالية رمي القرص وعيل مبارك يف فعالية 100م اما االوسمة الفضية 
فقد حصدها كل من حسني فاضل واحمد غني يف فعالية رمي القرص وزهراء نجاح يف 
فعالية رمي الرمح وفاطمة فاضل ومحمد ارشف يف فعالية 100م اما بالنسبة لالوسمة 
ونادر  القرص  رمي  فعالية  يف  نزار  وولدان  طالب  محمد  من  كل  نالها  فقد  الربونزية 
ابراهيم يف فعالية 800 م. واشار رئيس االتحاد اىل ان حصيلتنا ستتضاعف من االوسمة 
امللونة  يف اليومني املقبلني السيما وان العبينا والعباتنا قد اثبتوا علو كعبهم يف تحقيق 
االعداد  الرغم من قرص فرتة  الخارجية عىل  االستحقاقات  يف  االيجابية  النتائج  افضل 
واالستعداد الداخيل فقط بسبب الضائقة املالية التي تمر بها اللجنة الباراملبية ولكن هذا 
لم يمنع رياضيينا ورياضياتنا ومالكهم التدريبي بقيادة املدربني وسام غايل لفعاليات  

االركاض ومازن حسني لفعاليات الرمي من حصد افضل النتائج واالوسمة .

بغداد/ الزوراء
وحداته  أوىل  األوملبي  املُنتخب  باَرش 
الشعِب  ملعِب  يف  الثالثاء،  امس  التدريبّية، 
دبي  بطولِة  يف  للمشاركِة  استعداداً  الدويل 
الدولّية التي ستقاُم يف اإلمارات يف العرشين 
املُساعد  املدرب  وقاَل  الحايل.  الشهر  من 

املنتخب  إن  األوملبي، عباس عبيد  للمنتخِب 
بدأ بمعسكٍر داخيل يف بغداد، وبواقِع وحدتني 
مسائّية،  وأخرى  صباحّية  تدريبيتني، 
الودّية  دبي  بطولِة  يف  للمشاركِة  تحضرياً 
للتصفياِت  جيدة  إعداٍد  محطَة  تعترب  التي 

اآلسيوّية التي ستقاُم يف أوزبكستان.
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يحل تشـيليس اإلنجليزي، حامل اللقب، ضيفا 
عـىل ليل الفرنـيس اليوم األربعـاء يف إياب دور 
الــ16 ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة 

القدم.
وكان تشـيليس فـاز يف مبـاراة الذهـاب التـي 
أقيمت بملعبه ”سـتامفورد بريـدج“ بهدفني 
نظيفني، وسيسـعى يف مبـاراة اإلياب ملواصلة 

تفوقه لكي يعرب لدور الثمانية.
ومع ذلـك، قد تبـدو مواجهـة روتينيـة، لكن 
الفريـق الذي يدربـه توماس توخيل، يسـتعد 
للسـفر خارج إنجلرتا للمـرة األوىل منذ تجميد 
أصول مالك النادي الرويس رومان أبراموفيتش 
كجزء مـن عقوبـات الحكومـة الربيطانية يف 

أعقاب الغزو الرويس ألوكرانيا.
رسميا، تم تقييد إنفاق تشيليس بمبلغ 20 ألف 

جنيه إسرتليني (26100 دوالر) عىل املباريات 
الخارجيـة، عـىل الرغم مـن أن هنـاك تقارير 
إعالميـة تشـري إىل أنـه يمكـن تطبيـق بعض 

املرونة.
وقـال توخيل عقب فوز فريقه عىل نيوكاسـل 
1 / صفـر األحد املـايض: ”لم يتغـري أي يشء 
بالنسـبة يل حتى اآلن. آخر معلوماتي أن لدينا 
طائرة لذلك يمكننـا الذهاب بالطائرة والعودة 

بالطائرة“.
وأضـاف: ”إذا لـم يكن هذا صحيحا سـنذهب 
بالقطار، إذا لم يحدث هذا سـنذهب بالحافلة، 
وإذا لـم يكـن هذا متاحا سـأقود سـيارة ذات 

سبعة مقاعد وسأفعل هذا“.
وكان الفريق يفتقد للشـغف أمام نيوكاسـل، 
وسـط حالة من عدم اليقني بشـأن مسـتقبل 

بعض الالعبني الذين تنتهي عقودهم وال يمكن 
تجديدها، ولكن الفريق تمكن من الفوز بفضل 
هدف سـجله كاي هافريتز يف وقت متأخر من 

املباراة.
ويعد تشـيليس هـو الوحيـد الـذي يدافع عن 
تقدمـه يف مباراة الذهاب هذا األسـبوع، حيث 
يلتقـي يف نفـس التوقيت يوفنتـوس اإليطايل، 
ضيفه فياريال اإلسـباني بعـد أن تعادال 1/1 

ذهابا.
وكشـف تقريـر صحفـي إيطـايل، عـن تلقي 
يوفنتوس رضبـة كربى، قبل مواجهة فياريال 

يف دوري أبطال أوروبا.
ويسـتقبل يوفنتـوس نظـريه فياريـال، اليوم 
األربعاء، عـىل ملعب أليانز سـتاديوم، يف إياب 

دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب موقع كالتشيو مريكاتو اإليطايل، فإن 
يوفنتوس سـيفتقد لجهود مدافعـه ليوناردو 

بونوتيش أمام فياريال بسبب اإلصابة.
وأضـاف: ”بونوتـيش لـم يتعاف مـن اإلصابة 
التي تعرض لها عىل مستوى ربلة الساق حتى 
اآلن، وبالتايل سـيغيب عن مبـاراة اإلياب أمام 

فياريال“.
وأشـار: ”بونوتـيش أحدث أزمـة أيًضا ملنتخب 
إيطاليـا، بقيـادة روبرتـو مانشـيني، خاصة 
وأنه سيواجه مقدونيا الشمالية يوم 24 آذار/

مـارس املقبـل يف التصفيات املؤهلـة ملونديال 
قطر“.وتقام قرعـة دور الثمانية يوم الجمعة 
املقبـل، حيـث تأهلـت فـرق بايـرن ميونيخ، 
ليفربول، ريال مدريد، مانشسرت سيتي إىل هذا 

الدور األسبوع املايض.

أكـد النجـم الـدويل اإليطـايل، جورجينيو، العب وسـط 
تشـيليس، أهميـة تكاتف واتحـاد الفريـق ككل، خالل 
املرحلـة املقبلـة، لتخطي الوضـع الحايل الذي يعيشـه 

النادي.
وتعـرض تشـيليس لعقوبـات قاسـية مـن الحكومـة 
الربيطانيـة، بسـبب مالكـه الـرويس السـابق رومـان 

أبراموفيتش.
وحقق تشـيليس فوًزا مهًما للغاية عىل حسـاب ضيفه 
نيوكاسل، بهدف دون رد، ضمن لقاءآت الجولة 29 من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وقال جورجينيو، يف ترصيحـات ملوقع ناديه: ”إنه تحٍد 
جيد أن نكون صادقـني ألننا جميًعا برش، وعندما يدور 

الكثري من حولنا، ال يكون األمر سهًال“.
وأضـاف: ”نحاول العزلـة يف بعض األحيـان عما يدور 
حولنـا، نحاول الرتكيز عىل ما نحتاج إىل القيام به، ألننا 
أيًضـا محرتفون، كما ترون نحن نعرف أهدافنا ونعرف 

ما نحن هنا من أجله“.
وعن كاي هافريتز، قال جورجينيو: ”كاي العب وشاب 
مذهل، يمكنـه أن يصنع الفارق لنا، نحن نؤمن به ألنه 
يمكنـك أن تـرى الجودة التـي يتمتع بهـا واإلمكانيات 

املوجـودة لديـه، إنـه العـب ال غنـى عنـه يف هذا 
الفريـق، ويمكنه أن يصنع الفـارق مثلما رأينا“.

وعن االنتصار عىل نيوكاسـل، قال: ”نؤمن بأنفسنا 
حتى النهاية، هذه هـي مجموعتنا، وكذلك عقليتنا، 

وهذا ما يجب أن نظهره طوال الوقت، ونحافظ 
عىل تركيزنا ونعمل بجد ونقاتل وندفع 

حتى النهاية“.وختم: ”استحقينا 
الفـوز، كانـت نتيجـة رائعة، 

رائعـة  أجـواء  وكذلـك 
للجماهري“.

تأهل اإلسباني املصنف رابعاً عاملياً 
رافايـل نادال إىل ثمـن نهائي دورة 
إنديـان ويلـز األمريكيـة الدولية يف 
كـرة املرضب، إحـدى دورات األلف 
عـىل  بفـوزه  للماسـرتز،  نقطـة 

الربيطاني دان إيفانز 5-7 و6-3.
اإلسـباني  حقـق  الفـوز،  وبهـذا 
انتصار السـابع عرش عىل التوايل يف 
العام 2022، متجنباً مباراة طويلة 
لتحقيـق ”ريمونتـادا“ عـىل غرار 
مباراتـه السـابقة أمـام األمريكي 

سيباستيان كوردا.
وسـيواجه حامل الرقم القيايس يف 
عدد ألقـاب البطوالت الكربى (21) 
منـذ تتويجـه يف بطولـة أسـرتاليا 
املفتوحـة يف كانـون الثاني/يناير، 
أوبلـكا (املصنف  األمريكـي رايـيل 

17) الـذي فاز عـىل الكندي دنيس 
 6-7  (13 (املصنـف  شـابوفالوف 

(4/7)، 4-6 و6-4.

وأُقيص الـرويس دانييـل مدفيديف 
مـن الـدور الثالـث لـدورة إنديان 
ويلـز األمريكية الدوليـة يف التنس، 
لأللـف  املاسـرتز  دورات  إحـدى 
نقطـة، بخسـارته أمـام الفرنيس 
غايل مونفيـس 4-6 و6-3 و1-6، 
صـدارة  عـن  بالتـايل  وسـيتخىل 
التصنيـف العاملي للرصبـي نوفاك 

دجوكوفيتش.
بصـدارة  مدفيديـف  يهنـأ  ولـم 
ثالثـة  سـوى  العاملـي  التصنيـف 
أسـابيع بعدمـا كان انتزعها يف 28 
الغائب  شباط/فرباير من الرصبي 
عـن الـدورة األمريكية ألنـه لم يتم 
تطعيمـه بلقاح فـريوس ”كوفيد-
19“ وبالتـايل تم منعـه من دخول 

الواليات املتحدة.

أثـار الهولندي إريك تـني هاج، املديـر الفني ألياكس 
أمسـرتدام، الجـدل بشـأن مسـتقبله مـع الفريـق 

الهولندي خالل املرحلة املقبلة. 
وارتبط اسم تني هاج بتويل تدريب مانشسرت يونايتد، 
بدًءا من املوسـم املقبل، خلًفا لألملاني رالف رانجنيك، 

لكنه ما زال مرتبًطا بعقد مع فريقه الهولندي.
وانتقد تني هاج مؤخرًا سياسة إدارة أياكس املتمثلة يف 
بيع نجومه باستمرار، وهو ما جعل الجميع يتنبأ بأن 
املدرب الهولندي دخل يف صدام مع اإلدارة، من شـأنه 
أن يعجل برحيله.وتخىل أياكس عن العديد من العبيه 
املتميزين خالل السنوات األخرية، أبرزهم فرينكي دي 
يونج وماتياس دي ليخت ودوني فان دي بيك وحكيم 
زياش.وقـال تني هـاج يف ترصيحات أبرزتها شـبكة 

”توك سـبورت“ اإلنجليزيـة: ”كان عمر 
فريقنا دائًما قصريًا يف السـنوات األخرية، 
لقـد فهمت وما زلـت أفهـم عملية بيع 

التعامل  الالعبني“.وأضاف: ”ال يمكنك 
مع إراقة الدماء هـذه (بيع الالعبني) 
إذا كنـت ترغب يف االسـتمرار يف لعب 
دور مهـم يف دوري األبطـال، فأنـت 
بحاجة إىل العبـني عمالقة من أجل 
ذلك، وال يمكـن ألياكس رشاء عيار 
الالعبني هذا“.وعمل رالف رانجنيك 
يف منصـب املدير الفني ملانشسـرت 
يونايتد، بشكل مؤقت، عقب إقالة 

النرويجي أويل جونار سولسكاير.

عـزز ريـال مدريـد صدارتـه للـدوري 
عـىل  بفـوزه  القـدم  لكـرة  اإلسـباني 
مستضيفه ريال مايوركا بثالثة أهداف 
دون مقابـل يف ختـام املرحلـة الثامنـة 

والعرشين من املسابقة.
افتتـح الربازيـيل فينيسـيوس جونيور 
التسـجيل يف الدقيقة 55 قبل أن يضيف 
القائـد كريم بنزيمة الهـدف الثاني من 
ركلـة جـزاء يف الدقيقـة 77 والثالـث يف 
الدقيقة 82 رافعاً رصيده إىل 22 هدفاً يف 

صدارة هدايف الدوري.
وحقق النـادي امللكي فوزه الرابع توالياً 
يف الـدوري رافعاً رصيده إىل 66 نقطة يف 
الصدارة وبفارق 10 نقاط عن إشـبيلية 
الثانـي، يف حـني منـي ريـال مايـوركا 
بخسـارته الخامسـة تواليـاً والرابعـة 
عـرشة هـذا املوسـم، فبقـي يف املركـز 

السادس عرش برصيد 26 نقطة.
وتعـرض بنزيمـة الـذي يقـّدم أفضـل 
مسـتوياته مع الريـال إلصابة يف قدمه 
اليرسى يف الدقيقـة 85 واضطر إىل ترك 
امللعـب ليكمـل فريقـه املبـاراة بعرشة 
العبـني بعدما اسـتنفذ املـدرب اإليطايل 
كارلـو أنشـيلوتي التبديـالت الخمسـة 

القانونية.
وخـاض ريـال مدريـد املواجهـة أمـام 
مايـوركا منتشـياً بفـوزه (1-3) عـىل 
باريس سان جريمان يف إياب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا يوم األربعاء املايض 
وبلوغـه ربـع النهائي املسـابقة بفوزه 
واإليـاب  الذهـاب  مباراتـي  بمجمـوع 

 (3-2).
واسـتعد فريق املدرب كارلو أنشـيلوتي 
بأفضل طريقة ملواجهة الكالسيكو التي 
ستجمعه مع غريمه برشلونة يوم األحد 
القـادم يف ”سـانتياغو برنابيو“ ضمن 

الجولة التاسعة والعرشين من الليغا.
كريستال باالس ُيعرقل مانشسرت 

سيتي
ـ اقتنص كريسـتال باالس تعادالً ثميناً 
من ضيفه مانشسرت سيتي بدون أهداف 
يف ختام املرحلة التاسعة والعرشين من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
أقيمـت املبـاراة عىل ملعب سيلهرسـت 
بـارك معقل كريسـتال بـاالس اللندني 
وحاول العبو سيتي بكل الطرق تسجيل 
هـدف الفـوز إال أن محاوالتهم فشـلت 
أمـام التألـق الالفـت لحـارس أصحاب 

األرض فيسنتي غوايتا باناديرو.
ورفع مانشسـرت سيتي رصيده بذلك إىل 

70 نقطـة يف الصدارة بفارق أربع نقاط 
فقط أمام ليفربول الثاني.

من جانبه بات رصيد كريسـتال باالس 
34 نقطة يف املركز الحادي عرش.

التسيو يرتقي إىل املركز الخامس
ـ اسـتفاد التسـيو عىل أكمـل وجه من 
تعثـر أتاالنتـا وجـاره رومـا وصعد اىل 
املركز الخامـس، وذلك بفـوزه الصعب 
عـىل ضيفه فينيتسـيا -1صفر يف ختام 
املرحلة التاسـعة والعرشين من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
واحتاج فريق املدرب ماوريتسيو ساري 
إىل ركلـة جزاء يف الدقيقـة 58 اقتنصها 
لويز فيليبـي ونفذها تشـريو إيموبييل 
الـذي انفـرد بصـدارة ترتيـب الهدافني 
بـ21 هدفاً أمام العب يوفنتوس الجديد 
الرصبـي دوشـان فالهوفيتـش (20)، 
ليحسـم النقاط الثـالث وفـوزه الرابع 

عرش هذا املوسم.
لكـن األهـم أنـه، وبعـد تعـادل أتاالنتا 
مـع جنـوى مـن دون أهـداف، ورومـا 
مـع أودينيـزي 1-1، صعـد التسـيو اىل 
املركـز الخامس بــ49 نقطـة وبفارق 
نقطة أمامهما وسـبع خلف يوفنتوس 
صاحـب املركز الرابع األخـري املؤهل اىل 
دوري األبطال، وذلك قبل موقعة الدربي 
املرتقبـة مـع جـاره اللدود رومـا األحد 

املقبل.

رصيـد  تجمـد  املقابلـة،  الجهـة  ويف 
فينيتسيا عند 22 نقطة يف املركز الثامن 
عـرش، أول مراكـز الهبـوط اىل الدرجة 
الثانية، بفارق ثـالث نقاط عن منطقة 
األمـان بتلقيـه الهزيمـة الثالثـة توالياً 

والسادسة عرشة هذا املوسم.
غلطة رساي يحسم ديربي إسطنبول

ـ حقق غلطة رساي فوزاً مهما وحسـم 
عقـب  لصالحـه  إسـطنبول  ديربـي 
تغلبـه عـىل غريمه بشـيكتاش بهدفني 
مقابل هدف لحسـاب املرحلة التاسـعة 

والعرشين من الدوري الرتكي.
ورضب ثنائي غلطـة رساي (مصطفى 
محمد وكريـم أكتورك أوغلـو) بقوة إذ 
منـح األول تمريرتني حاسـمتني للثاني 
أحرز منها هدفني خاطفني يف الدقيقتني 

22 و32 عىل التوايل.
ويف الدقيقـة 85 ضيـق ريدفـان يلمـاز 
بشـيكتاش  هـدف  بإحـرازه  الفـارق 

الوحيد.
وأضـاف غلطـة رساي ثـالث نقـاط إىل 
رصيده فأصبـح رصيده 38 نقطة فيما 
تجمد رصيد بشيكتاش عند 45 نقطة يف 

املركز الثامن.
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كشـف تقرير صحفي إيطايل عن املكاسـب التي جناها يوفنتوس، 
خالل مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا املوسم.

وتأهل يوفنتوس لدور الـ16 من مجموعة ضمت تشـيليس وزينيت 
وماملـو، ليلتقـي مـع فياريال.وبحسـب صحيفـة ال جازيتـا ديلو 
سـبورت اإليطالية، فقد حصل يوفنتـوس عىل 73 مليون يورو بعد 
تأهلـه لهذا الـدور، ويمكن أن يصل هذا املبلـغ إىل 90 مليون يورو، 
حـال تأهله لربع النهائي عىل حسـاب فياريال.وتعـادل يوفنتوس 
مـع فياريال يف لقـاء الذهاب خـارج ملعبه، بهدف ملثله، ويسـعى 
للفوز يف لقاء العودة بتورينو بعد يومني، من أجل العبور للدور ربع 
النهائي.ومـن املقـرر أن يحصل يوفنتوس عـىل 10.6 مليون يورو 
إضافية بالتأهل إىل ربع النهائي، باإلضافة إىل أموال إعالنات املالعب 

وعائدات التلفزيون، ليصل املبلغ إىل 90 مليون يورو.
وتبلـغ قيمـة التأهل إىل الـدور نصـف النهائي 12.5 مليـون يورو 

أخرى، يف حني يحصل املتأهل إىل النهائي عىل 15.5 مليون يورو.

حسم النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، قراره 
بشأن مستقبله مع النادي األملاني عقب نهاية املوسم الحايل، يف ظل 

اهتمام بعض األندية األوروبية الكربى بضمه.
الـدويل النرويجي مرتبط بعقد مع أسـود الفيسـتيفال حتى صيف 
2024، لكنـه يتضمـن يف الوقت ذاته بندا يسـمح لـه باملغادرة هذا 

العام مقابل 75 مليون يورو.
وبحسـب صحيفة ”آس“ اإلسبانية، فإن إيرلينج هاالند اتخذ قرارا 
نهائيـا بالرحيـل عن ملعب سـيجنال إيدونـا بارك بنهاية املوسـم 

الحايل.
وأشـارت إىل رغبـة صاحب الــ21 عاما يف تفعيل الـرشط الجزائي 
الصيـف القـادم، التخاذ خطـوة متقدمة يف مسـريته بعـد عامني 

ونصف مع دورتموند.
يأتـي ذلـك بعدما أعلن هانـز يواكيم فاتسـكه، الرئيـس التنفيذي 
لبوروسيا دورتموند، يف وقت سابق عن حتمية حسم مصري هاالند 

يف غضون 6 أسابيع.
ويعد مانشسـرت سـيتي األقرب لنيل توقيع املهاجم الشاب، وسط 

منافسة رشسة من عمالقي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة.
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يعتقـد النجم الفرنيس السـابق، نيكـوالس أنيلـكا، أن مواطنه 
كيليان مبابي، هداف باريس سان جريمان، قرر بالفعل االنتقال 
لريال مدريد.وينتهـي عقد مبابي يف حديقة األمراء، مع انقضاء 
املوسـم الجاري، وسـط أنبـاء قوية تفيـد بقرب انتقالـه لريال 
مدريد.وقـال أنيلـكا، يف ترصيحات نقلتها صحيفة ”سـبورت“ 
الكتالونيـة: ”بالنسـبة يل، مبابي قرر مسـتقبله بالفعل قبل أن 
يخرس سـان جريمـان يف سـانتياجو برنابيو، ولكـن إذا كان ال 
يـزال مرتدًدا بعـض اليشء، فإن النتيجة سـرتجح كفـة امليزان 
لصالح الريال“.وأضـاف: ”ال أرى كيف يمكنه أن يقرر البقاء يف 
باريس“.وكان باريس سان جريمان قد ودع دوري أبطال أوروبا 

الدور  ثمن النهائي، بعد خسارته أمام مـن 
ريال مدريد بنتيجة 3-2 

يف مجموع املباراتني.
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أعرب فلوريان فريتز، مهاجم منتخب أملانيا ونادي باير ليفركوزن، عن 
امتنانه للدعم الذي تلقاه عقب تعرضه لقطع يف الرباط الصليبي للركبة 
اليرسى، خالل املباراة التي خرسها فريقه أمام كولن يف البوندسـليجا.
وكتب فريتز، 18 عاما،  عرب حسـابه عىل شـبكة ”إنسـتجرام“ لتبادل 
الصور: ”كل الشكر عىل التمنيات بالشفاء والرسائل واملكاملات الهاتفية 
التي وصلتني يف الساعات األخرية“.وأضاف: ”من الجيد معرفة أن الكثري 
مـن الناس تفكـر يف وتمنحنـي القوة“.ويغيب فريتز عـن املالعب لعدة 

أشهر لكنه قد يلحق بمونديال قطر الذي يقام يف نهاية العام الجاري.



تونس/متابعة الزوراء:
 تقـرر تنفيـذ إرضاب عـام يف قطـاع 
اإلعالم العمومي (الرسمي) يف تونس 
عىل أن يتم تحديـد موعده ورشوطه 
تحويـل مؤسسـة  ”بسـبب  الحقـا، 
التلفـزة التونسـية إىل منـرب خـاص 

لرئيس الجمهورية“.
نقابـة  رئيـس  نائـب  وأشـارت 
الصحفيـني التونسـيني أمرية محمد، 
إىل االنحـراف بالخط التحريري داخل 
مؤسسـة التلفـزة التونسـية، وهـي 
مرفق عمومـي، منذ تعيـني عواطف 
اسـتنكرت  كمـا  لتسـيريها،  الـدايل 
اإلذاعـة  مؤسسـة  تسـيري  تواصـل 
التونسـية بالنيابة منذ أشهر. وقالت 
إن النقابـة يف تنسـيق متواصـل مع 
الجامعة العامة لإلعالم، مشـددة عىل 
التوجه نحو التصعيد كإمكانية إقرار 
اإلرضاب العـام يف القطـام اإلعالمـي 

ككل.
ونّظمت النقابـة الوطنية للصحفيني 
العامـة لإلعالم  والنقابة  التونسـيني 
للشـغل)  التونـيس  العـام  (االتحـاد 
الجمعـة املايض تحـّركا احتجاجيا يف 
مؤسسـة التلفـزة التونسـية ضد ما 
سّمته بتوّجه املكلّفة بتسيري املؤسسة 
ملصادرة الرأي اآلخر يف برامج التلفزة 
اإلخباريـة والحواريـة وتحويلهـا إىل 

بوق دعاية للرئيس قيس سعيد.
وقالـت النقابـة يف بيانهـا ”انحرفت 
املكلفة بالتسـيري بالخـط التحريري 

للتلفـزة العموميـة خدمـة للسـلطة 
والتوجه السـيايس الرئـايس، إضافة 
إىل تعّمـد إقصـاء ممنهج لـكل نفس 
الرئيـس.  لتوجـه  ناقـد  أو  مخالـف 
كما عمـدت املكلفـة إىل تعفني املناخ 
االجتماعي داخل املؤسسـة من خالل 
استعمال العقوبات ومجالس التأديب 
ضد الصحفيني، ورضب الحق النقابي 
الصحافيني  واملصوريـن  للصحافيني 
املطالبـة  مـن  ومنعهـم  لرتهيبهـم 

بحقوقهم“.
وأعلنت النقابتان مواصلة التحرّكات 
أن تكـون  االحتجاجيـة ”مـن أجـل 
املؤسسـة مرفقـا عموميـا يعكـس 
مختلف األفـكار والتوجهـات ومنربا 

لتنظيم وإدارة النقاش العام“.
وكان الرئيـس التونيس قيس سـعيد 
أصـدر يف يوليـو املـايض أمـرا بإقالة 

مديـر التلفزيون العمومـي اإلعالمي 
محمد لسـعد الداهش يف أعقاب جدل 

بشأن التضييق عىل إذاعة الربامج.
وأكـد امللحـق بالدائرة الدبلوماسـية 
وليـد  الجمهوريـة  رئيـس  بديـوان 
الحجام حينها، أن رئاسة الجمهورية 
لم تصـدر أي قرار ملنـع الضيوف من 
دخول مقر التلفزيون الرسمي، مشريا 
إىل أنـه ”ال مجال للعودة عن الحريات 
وحريـة اإلعـالم والتعبـري والتفكـري 
وحقوق اإلنسـان وكل املكتسـبات“. 
وأضاف للتلفزيون الرسـمي ”رئاسة 
الجمهورية ليست لها نية لوضع اليد 
عىل اإلعالم العمومـي وما وقع اليوم 
يف التلفزة الوطنية ليست له أي عالقة 
به“، مشريا إىل أن ”عمليات التشويش 
بني رئاسـة الجمهورية واملؤسسـات 
ومفضوحـة  مكشـوفة  العموميـة 

وليس لها مستقبل“.
ورّجحت محمد يف ترصيحات سابقة 
أّن السياسـة التـي تعتمدها عواطف 
التلفـزة  يف تسـيري مؤسسـة  الـدايل 
التونسية من املمكن أن تكون ”خيارا 
فرديا للحفاظ عىل مكانتها يف ترؤس 

التلفزة التونسية“.
ويعانـي اإلعـالم العمومي السـمعي 
منـه والبـرصي يف تونـس مشـكالت 
كثـرية، وظـل يتأرجـح مـرتددا بـني 
الـذي  الرتويجـي  الدعائـي  دوره 
اعتـاده قبـل ثـورة الرابـع عرش من 
ينايـر ٢٠١١، وحريـة التعبـري التـي 
أضحت واقعـا، ودوره الذي ينتظره 
التونسيون لإلسهام يف إنجاح االنتقال 
الديمقراطـي البطـيء والهـّش الذي 

تعيشه تونس.
ويـرى الباحـث التونـيس يف اإلعـالم 
محمد شـلبي أن ”عدة عراقيل تحول 
إىل  تونـس  يف  اإلعـالم  تحويـل  دون 
عمومـي منهـا خاصـة القصـور يف 

القوانني“.
ويؤكـد أن ”تحولـه إىل إعالم عمومي 
يبقـى رهـني االتفـاق عـىل معايـري 
معينـة كأن يتم تقسـيم الوقت مثال 
بني مختلف األحزاب السياسية، نسبة 
للحكومة والرئيس وأخرى للمعارضة 
وهكذا“.ويضيـف ”هـي خطوات لن 
يصلـح حـال التعدديـة اإلعالمية إالّ 
بهـا. لكن يبدو أن هذا آخر ما يشـغل 
أهل السـلطة طاملا أنهم يستحوذون 

عـىل أكثـر من ثالثـة أربـاع الوقت يف 
التلفزيون“.

وحـاول القانـون منـذ ٢٠١١ تقنني 
اإلذاعـات  يف  الظهـور  مسـألة 
والتلفزيونـات وجـاء املرسـوم ١١٦ 
لشـهر نوفمـرب ٢٠١١ الـذي يقول يف 
فصله السادس عرش إن الهيئة العليا 
املسـتقلة لالتصال السمعي البرصي 
”ضمـان  عـىل  تسـهر  (الهايـكا) 
حريـة التعبـري والتعدديـة يف الفكـر 
والرأي خاصـة يف ما يتعلـق باإلعالم 
السـيايس“. وُيلـزم املرسـوُم الهايكا 
بإعـداد تقاريـر دورية لبيـان ”املدة 
الزمنيـة التـي اسـتغرقتها مداخالت 
الشـخصيات السياسـية… يف برامج 

املنشآت السمعية البرصية“.
ويعترب شـلبي أن ”الهايـكا  لم تفعل 
أن  إذ  الصـدد،  هـذا  يف  يذكـر  شـيئا 
التقارير املسـماة دوريـة هي تقارير 
عرضية ترصد أياما قليلة من البث“.

ويضيـف الباحث التونـيس يف اإلعالم 
أن ”خالصة القول إن املرسوم ١١٦ يف 
فصله السـادس عرش حرب عىل ورق. 
إنه قانون الغاب يف شـأن مدة التعبري 

السيايس خارج الفرتة االنتخابية“.
واعتـرب اإلعالمـي كمـال العبيدي أن 
العالقة مـع املواطن هي ”ُلّب مفهوم 
املرفـق اإلعالمي العمومي، فمن املهم 
أن يعكـس تطلعات املواطـن وآماله، 
وأن ُيوفـر له فضـاء للتعبري عن رأيه 
ومساءلة أصحاب القرار واملؤثرين يف 

مختلـف املجاالت، كي يكـون املدافع 
املؤسسـات  اسـتقاللية  عـن  األول 
اإلعالمية العمومية، متى آمن بدورها 
ورأى فيهـا صوتـا لـه، فيسـاهم يف 
إىل  ترمـي  محاولـة  لـكل  التصـدي 
الحـّد من هـذه االسـتقاللية من أي 
طـرف كان، بمـا يف ذلـك الحكومات 

املتعاقبة“.
يذكـر أن محـاوالت حركـة النهضـة 
اإلسالمية الركوب عىل الحدث وتقديم 
نفسـها كمدافع عـن حريـة التعبري 
باءت بالفشـل مع تأكيـد الصحفيني 
عـىل أنها آخـر مـن يمكنـه الحديث 
عن حريـة التعبري يف ضـوء ما فعلته 

باإلعالم يف العرشية املاضية.
الصحفيـني  نقيـب  نائـب  وقالـت 
التونسـيني أمـرية محمـد ”ذكريـات 
تعيسـة من تعامل املنظومة الفاشلة 
مـع اإلعالم طيلـة ١١ سـنة ورغم أن 
الوضـع ال يزال اليوم تعيسـا لألسـف 
فهـذا ال يعني أنكم (حركـة النهضة) 
توظفونه وتظهـرون حماة الحريات، 
أنتم آخر من يمتلك رشعية ليتحدث عن 
حرية الصحافة وحقوق الصحفيني“.

ولـم يسـلم الصحفيـون منـذ عرش 
سنوات من اعتداءات من أنصار حركة 
النهضـة. ويف الوقـت الـذي تخلّصت 
فيـه الصحافـة مـن رقابة السـلطة 
السياسـية، عانـى الصحفيـون من 
نوع آخـر من الرقابة وهـو ”التدافع 
االجتماعي“ كما سـّماه زعيم حركة 

النهضة اإلسالمية الغنويش، فالجميع 
أراد توجيه الصحافة.

وأصـدرت منظمـة ”مراسـلون بـال 
حـدود“ تقريـرا مؤخـرا عـن واقـع 
الحريـات الصحفيـة يف تونس، دعت 
فيه الرئيس قيس سعّيد إىل املحافظة 
عىل حرية الصحافة والتعبري، وقالت 

إنها أحد مكاسب ثورة ٢٠١١.
عـىل  ”الخـوف  إن  شـلبي  ويقـول 
هجمـات  مـن  الصحافـة  حريـة 
السياسـيني ال يخص تونس وحدها، 
بـل هـو أمـر تتقاسـمه اليـوم حتى 
أن  مؤكـدا  الديمقراطيـات“،  أعـرق 
إن  وأثمانـا.  مقتضيـات  ”للصمـود 
وضع الصحفيني اليـوم يف تونس ويف 
غريها يجعلهم معرضني أكثر لضغط 
هشاشـة  إىل  بالنظـر  السياسـيني 
األمـر  ماليـا  اإلعالميـة  املؤسسـات 
الـذي يفيض إىل أوضـاع مالية مزرية 

يعيشها الصحفيون“.
وتشكل مؤسسـة التلفزيون بقناتيها 
الوطنيـة األوىل والثانيـة العبء األثقل 
عىل كاهـل الدولة، إذ تشـغل أكثر من 
١٣٠٠ عنرص بني منتجـني ومحررين 
وفنيـني وإداريـني (بينهـم ١١٢ فقط 
يعملـون يف قسـم األخبـار)، بينمـا ال 
يتطلب سري املرفق كل هذا العدد. وكان 
التلفزيون  الرئيس األسـبق ملؤسسـة 
مختار الرصاع ّرصح يف ورشة دراسية 
بـأن ”ثلثـي املنتسـبني إىل القناتني ال 

يعملون ويتقاضون رواتب“.
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كربالء / نينا:
 شاركت نقابة الصحفيني العراقيني، 
فـرع كربالء املقدسـة، يف االجتماع 
الـدوري لكتلة كربالء النيابية الذي 
اقيـم يف مبنـى قائممقامية قضاء 
الهندية ملناقشة خط سري العمل يف 
الدوائـر الخدمية يف القضاء وتذليل 

العقبات التي تواجهها.
النـواب فراس  وحـرض االجتمـاع 
املسلماوي ومنال املوسوي وابتسام 
الهاليل ومدير مكتب مجلس النواب 
قائممقـام  املقدسـة  كربـالء  يف 
الهنديـة منتظر الشـافعي ومدراء 
الدوائـر الخدميـة وعضـو الهيئـة 
االدارية لفـرع نقابة الصحفيني يف 

كربالء فارس الحسناوي .

مـن  العديـد  االجتمـاع  وتنـاول 
املقرتحـات من قبل مـدراء الدوائر 
التـي تصـب يف تلبيـة االحتياجات 
الخدميـة مـع رشح مفصـل مـن 
اهـم  عـن  الهنديـة  قائممقـام 
املشـاريع يف القضاء ودون النواب 
جميع املقرتحات والطلبات لغرض 
الوصـول لحلـول لجميع املشـاكل 

التي تواجه الدوائر يف القضاء .
من جانبه، ثمن الحسناوي إرشاك 
اجتماعـات  هكـذا  يف  الصحفيـني 
وعدهـا خطوة يف االتجاه الصحيح 
وتضـع  الشـفافية  مبـدأ  تدعـم 
الصحفيني عىل اطالع كامل وتماس 
املواطنـني  مشـاكل  مـع  مبـارش 

والدوائر عىل حد سواء.

بغداد / نينا :
للحريـات  العراقـي  املرصـد  دان   
الصحفيـة قيام سـفري العـراق يف 
بـريوت بمنع فريق قنـاة العراقية 
مـن تغطيـة وقائع إجتمـاع جرى 
اإلثنـني يف العاصمة اللبنانية جمع 
وفدا عراقيا رفيعا بـوزارة الطاقة 

اللبنانية.
العراقيـة يف  وقـال مديـر مكتـب 
بريوت للمرصد :خالل تغطية قناة 
العراقيـة اإلخبارية- مكتب بريوت 

لزيـارة الوفد العراقي الرسـمي إىل 
لبنـان برئاسـة مستشـار رئيـس 
حكومة العراق ، تعرّض فريق عمل 
القنـاة، املدعـو رسـمياً للتغطية، 
للمضايقـة من قبل سـفري العراق 
لدى لبنان إذ قام بمنعهم من إجراء 
مقابلة مع رئيس الوفد، الذي سبق 

وأبدى موافقته عىل الترصيح.
يف  املقابلـة  هـذه  إن   : واضـاف 
صالـح الزيـارة والبلديـن، إذ إنها 
اتفاقيـة  تطويـر  لغـرض  تأتـي 

النفط مقابل الخدمـات بني لبنان 
والعراق.

واوضـح مديـر مكتـب العراقيـة 
للمرصـد: أن فريـق عمـل مكتـب 
بـريوت سـبق وأجـرى مقابلة مع 
وزير الزراعة اللبناني حول أهمية 

هذه الزيارة وأهدافها.
وكانت رئيسـة كتلة الجيل الجديد 
النائبـة رسوة عبـد الواحد طالبت 
بوثيقة بسحب يد السفري العراقي 

يف لبنان وإحالته إىل التحقيق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أصيـب صحفي بريطاني يغطي الحرب يف 
أوكرانيا لحسـاب محطـة «فوكس نيوز» 
ونقل اإلثنان إىل مستشـفى قـرب كييف، 
وفق ما أعلنه التلفزيون األمريكي الذي لم 

يحدد مدى خطورة إصابته.
وقال التلفزيون، يف بيان: «يف وقت سـابق 
أصيب مراسلنا بنجامني هول أثناء إنجاز 

تقارير خارج كييف».
وأضـاف: «لدينا تفاصيـل محدودة يف هذا 
الوقت، لكن بن ُنقل إىل املستشفى وتحاول 
فرقنا عىل األرض جمع معلومات إضافية 

يف ظل تطور الوضع برسعة».
وكانت املدعيـة العامـة األوكرانية، إيرينا 
فينيديكتوفـا، قد أعلنت، يف وقت سـابق، 
عرب صفحتها عىل «فيسبوك» أّن صحافياً 

بريطانياً أصيب بشـظايا يف سـاقيه وُنقل 
إىل املستشفى حيث أدخل العناية املركزة.

كذلـك، نرشت صـورة بطاقتـه الصحفية 
الرسمية بعد إخفاء االسم وجزء من وجه 

الصحفي املصاب.

موسكو/متابعة الزوراء:
اقتحمت موظفة يف القناة األوىل الروسـية اسـتديو األخبار االثنني خالل بث النرشة املسائية 

التي تعد األكثر مشاهدة يف روسيا، لرتفع الفتة خلف املذيعة تندد بالحرب يف أوكرانيا.
بحسـب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا الحادث يشكل خرقا غري عادي لألمن يف القناة 
التـي يهيمن عليهـا الكرملني ويتابع برنامجهـا اإلخباري «الوقت» الذي يبث عند التاسـعة 

مساء ماليني الروس منذ أيام الحقبة السوفياتية، وال سيما كبار السن.
وكشـفت منظمة «أو يف دي أنفو»، التي ترصد االعتقاالت، عن هوية املرأة وقالت إنها تدعى 
مارينا أوفسيانيكوفا، مشرية إىل أنها تعمل يف القناة وهي حاليا موجودة يف مركز للرشطة.

وظهـرت أوفسـيانيكوفا خلـف مذيعـة األخبـار، ييكاترينا أندرييفـا، خالل تـالوة األخرية 
تقريرا عن العالقات مع بيالروسـيا، ملوحة بالفتة كتب عليها بخط اليد «ال للحرب» باللغة 
اإلنجليزية.وحملـت الالفتة أيضا عبارات باللغة الروسـية تقول: «أوقفوا الحرب. ال تصدقوا 

الدعاية. هم يكذبون عليكم هنا»، مع توقيع باإلنجليزية «مواطنون روس ضد الحرب».
وتمكنت أوفسـيانيكوفا من ترداد بعض العبارات باللغة الروسية بينها «أوقفوا الحرب»، يف 
حـني حاولت أندرييفـا التي تقدم األخبار منذ عام ١٩٩٨ التغطيـة عليها برفع صوتها، قبل 
أن تنتقـل القنـاة لعرض مشـاهد أخرى.وقالت القنـاة األوىل يف بيان نقال عـن وكالة األنباء 
الحكوميـة «تـاس» إن «حادثـة وقعـت تتعلق بامرأة دخيلـة ظهرت عىل الشاشـة ويجري 
تحقيق داخيل يف األمر».ونقلت «تاس» عن مصدر يف الرشطة أن املرأة اعتقلت ويمكن توجيه 
تهـم إليها بموجب قانون يحظر األفعال التي تهدف إىل «تشـويه سـمعة» القوات املسـلحة 
الروسية.ونرشت «أو يف دي أنفو» مقطع فيديو ذكرت فيه أوفسيانيكوفا أن والدها أوكراني 
ووالدتها روسـية، وهي ال تعترب أن البلدين عدوان.وأضافت «لسوء الحظ عملت يف السنوات 
األخرية يف القناة األوىل يف صناعة الدعاية للكرملني وأنا اآلن أشعر بالعار الشديد بسبب ذلك».

وانترش مقطع فيديو للحادث برسعة عىل وسائل التواصل االجتماعي، حيث أشاد العديد من 
املسـتخدمني بـ«الشـجاعة غري العادية» للمرأة عىل خلفية القمع الشديد للمعارضة.وشكر 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسـكي املحتجة يف خطابه اللييل املصور.وقال زيلينسكي: 
«أنا ممتن ألولئك الروس الذين ال يتوانون عن محاولة نقل الحقيقة... وألولئك الذين يحاربون 
املعلومـات املضللة ويقولون الحقيقـة والوقائع الصادقة ألصدقائهم وأحبائهم... وبشـكل 
شـخيص للمرأة التي دخلت اسـتوديو القنـاة األوىل بالفتة ضد الحرب».ومـن جهتها، كتبت 
كريا يارمش، املتحدثة باسم زعيم املعارضة املسجون أليكيس نافالني عىل تويرت: «يا إلهي... 
تلك الفتاة رائعة».ومنذ بدء التدخل العسـكري الرويس يف أوكرانيا يف ٢٤ فرباير (شـباط)، تم 

اعتقال آالف املتظاهرين الروس ضد الحرب. 
(عن/صحيفة الرشق االوسط)

@ôbñã€bi@Ô„b�Ìãi@Ô–zñ@Úibñg
bÓ„aã◊Îc@¿

@sj€a@…†b‘m@ÔéÎã€a@ÊÏÌç–‹n€a@¿@Ú–√Ïfl
lãz‹€@ÚõÁb‰fl@Únœ¸@…œãmÎ@äbjÇ�a

_ê„Ïm@¿@ÔflÏ‡«@‚˝«g@∂g@ÔflÏÿy@‚˝«g@Âfl@fib‘n„¸a@Âÿ∫@—Ó◊

áyc@Û‹«@ıaÏ‘né¸bi@b‰€@|‡èm¸@È‡Óí@Êa@á◊c

بغداد/نينا:
عـيل  والنائـب  الصحفـي  نفـى   
الساعدي للمرصد العراقي للحريات 
الصحفيـة التابع لنقابة الصحفيني 
العراقيـني ان يكون هـدد النائب يف 
الربملان عائشة املسـاري، مستغرباً 
انهـا قالـت ذلك مـع إنـه ليس من 
شـيمنا االسـتقواء عىل احد السمح 
اللـه ولكننـا طلبنا منهـا أن تراعي 
الخصوصيـة التـي عليهـا الدائـرة 
االنتخابيـة التي امثلهـا وإرصارها 
عـىل الحضـور اىل مكان كنـا نقوم 
فيه بنشاط إنساني وتقديم خدمات 

للمواطنني رفقة امني بغداد.
وأدان املرصد يف بيـان:» اية محاولة 
للتشـهري والتسـقيط مـن شـانها 
ان تعـرض الزميـل الصحفـي عـيل 
السـاعدي ملشـاكل نرفضهـا تماما 
ويحذر من استخدام هذه االساليب 
التـي تسـبب ضغوطا غـري قانونية 

وترصفـات غـري مسـؤولة يف وقت 
يتطلب التعـاون والرشاكة يف خدمة 

املواطن العراقي».
عـيل  والنائـب  الصحفـي  وأعـرب 
السـاعدي للمرصد، عن اسـتغرابه 
الشـديد مـن الكالم الـذي صدر عرب 
مقطع فيديو للزميلة النائبة عائشة 
املسـاري وهـي تتحدث بـكالم غري 

حقيقـي وال يمت للواقـع بأية صلة 
المـن قريـب وال مـن بعيد، مشـرًيا 
تربطنـا  املسـاري  الزميلـة  ان  إىل 
بهـا عالقـة وديـة طيبة تشـهد لها 
لقاءاتنا السابقة وزياراتنا التفقدية 
املشرتكة لعدد من املناطق وحضورنا 
للفعاليات واملناسبات التي أقيمت يف 
الدائرة السادسـة. وما حصل اليوم 

أمر مؤسف لم نكن نتوقع من هذه 
الشـخصية املحرتمة القيام به وهو 
أنهـا حاولت وبـكل إرصار مصادرة 
النـواب،  مجلـس  أعضـاء  جهـود 
وسـعيهم الحثيث للنهـوض بواقع 

مناطق شمال الرصافة.
واضـاف: كان يل لقـاء سـابق مـع 
أمـني بغداد يف مقـر األمانة بحضور 
نـواب يف شـمال الرصافـة ودعوته 
لزيارة مناطق بوب الشام والثعالبة 
املسـتوى  عـىل  بنفسـه  لالطـالع 
يعيشـه  الـذي  املـرتدي  الخدمـي 
األهـايل. وفعـالً وصل األمـني امس 
االثنـني إىل منطقة بوب الشـام بناًء 
عـىل االتفاق الحاصل بيننا مسـبًقا 
إلجـراء جولة ميدانيـة واإلعالن عن 
إطالق حزمة من املشاريع الخدمية.

إال أننا فوجئنا بقرار املسـاري بأنها 
تريد مصادرة جهودنا طوال األشهر 
املاضية وإيهام األهايل بأنها هي من 

التقت باألمـني وطالبته باملجيء إىل 
مدينة بوب الشـام والثعالبة. حينها 
اتصلنا بالنائبـة وأبلغناها بأن أمني 
بغداد قـادم إىل هنا بنـاًء عىل دعوة 
مسبقة وهو سيحصل ضيًفا عندي 
وسـنجري مًعأ جولة ميدانية للقاء 
األهايل واإلعالن عن إطالق املشاريع 

الخدمية».
وتابع: « طلبنا منها تأجيل حضورها 
وعدم القفز عىل انجازاتنا والتالعب 
بمشـاعر الجماهري التـي انتخبتنا 
الحضـور  عـىل  أرصت  أنهـا  إال   ،
برفقـة مجموعـة مـن حماياتهـا 
الذيـن لـم يكونـوا منضبطـني وال 
بأدنـى األخالقيـات. مع  ملتزمـني 
العلـم إن منطقة بوب الشـام فيها 
محل سـكني وسكن أبناء عمومتي 
وعشـريتي ، وأنـا أكـرر أن كالمهـا 
حول تهديدي لهـا بالقتل كالم عاٍر 

عن الصحة تماًما».

@ÜáÁ@ÊÏÿÌ@Êc@ÔÄÄ–‰Ì@á«bÄÄè€a@Ô‹«@kˆb‰€aÎ@ÔÄÄ–zó€a
@äbèæa@Úìˆb«@Újˆb‰€a
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Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
     الشعر(فلسـفة الوجـود مـن خـالل 

منطلق الرؤيا فيما وراء جدار االشـياء) 

بخـوض عواملـه التـي تقتـرص غايتهـا 

عـىل االيحـاء الـذي يوسـع مـن حدقة 

الرؤيـة مخيلتها اىل عالم مرتصد ملا وراء 

الوجود..  

   والشـاعر محمد سـعد الحسـناوي يف 

نصه الشـعري الذي يدون فيه انكساره 

النفـيس لفقـد قصيدتـه الروحيـة التي 

ارتحلت وصديقه الشـاعر عبدالرسـول 

الربقعاوي التي تبدأ بموجه اشـاري من 

موجهات القصيدة: 

( ملناسـبة رحيـل أخـي الشـاعر عبـد 

الرسـول الربقعاوي , أعيد نرش قصيدتي 

التي كتبتها له عام 2007  )

            كفاَك األُرس يا ِخيلِّ كفاكا

                         فِمْن أٍرس إىل أٍرس أراكا

           قضيَت العمَر يف حلَِك الليايل

                        َخبا نوٌر ولم يخُب سناكا
ً            وتسمو والُعال ُيدنيَك فردا

                  وال يرىض لك املجُد اشرتاكا

           ويأنُف أْن َيرى إالَّك خالً        

ِتِه لواكا                          فثبِّْت فوَق ِقمَّ

املنتج(الشاعر)  الشعري عند  فالخطاب 

ينـزع منزعـا وجدانيا داخليـا من خالل 

رسد شعري متباين بصوره البالغية التي 

اخذت منزعها النفـيس بتداولها االحوال 

االيحائي.. للتجسـيد  الوجدانية كمـادة 

حتى ان وجدان الشـاعر وغنائيته امداه 

بانفعـال متـأن اذ التـوازن بـني الفكـر 

والعاطفـة.. فكانـت طاقتـه الشـعرية 

مرتبـة بهندسـة ايقاعيـة يجرنا جرس 

اللفظـة املوسـيقي فيها صـوب واقعها 

املوضوعـي ..هـذا يعني ان نصـه ينقلنا 

مـن محدوديـة املعنـى اىل المحدوديـة 

املتكلـم  ضمـري  ..باسـتخدامه  الداللـة 

(أنا) باسـلوب الضمـري الجمعي املكثف 

الذي يمثل حالـة االغرتاب الذاتي .. الذي 

يهيمـن عىل النـص فيحيلـه اىل حوارية 

مركبة تفرتش وجود( االنا) وهي تحاور 

ذاتها متجـاوزة الفرديـة فتقدم صورة 

اسـرتجاعية تدفع املتلقي للمشـاركة يف 

التصـور واالندمـاج يف فضائها.. اضافة 

اىل اشتغاله عىل البنية املكانية التي اتخذ 

منها فضاء دالليا منفتحا ..

              وُعد ْ فالساُح بعَدَك ُمستباٌح    

وذاَك املنُرب العاني بكاكا

              وَغرْد للزماِن وإْن َتجنَّى      

                    وُقْل ما يغرتي فيه سواكا

              أراُهم ْمثَل ِحرباٍء لعوٍب

                            ُيَبدُِّل ثوَبُه أّنى رآكا
              ولو غربلَتهم لم تلَق شيئاً

                     سوى قٍش تناثَر يف فضاكا

              وإْن سايرَت َمْن سايرَت دارى

                       وإْن خالفَتُه يوماً قالكا 

  فاملنتج(الشـاعر) يعتمـد الرؤيـا التي 

تنمـو اىل نهايتها نمـوا عضويا حيا عرب 

رموزتضفـي عـىل النـص بعـدا دالليـا 

الفكريـة  للخزانـة  ومحـركا  مضافـا 

للمسـتهلك(املتلقي). فهـو يتخـذ الرمز 

املعـارص (ليضفـي عـىل صوتـه نـربة 

موضوعيـة شـبه محايدة تنـأى به عن 

التدفـق املبـارش للـذات دون ان يخفـي 

الرمـز املنظور الـذي يحدد الشـاعر من 

عـرصه..)  كمـا يقـول الدكتـور جابـر 

عصفـور ..وبذا يتوحد املنتج(الشـاعر) 

مع رمزه..  كونه وسـيلة فنية تعني عىل 

التواصل بني الرتاث واملعارصة .. مع انها 

التخلـو من اللمحـات االيحائية والنزعة 

االنسانية .. وصورها نفذت اىل مدلوالتها 

بذاتها .. كونها كيان عضوي حي يتوالد 

بالحدس النافذ اىل روح االشياء لتكشف 

عن ضمريها ..   

          فال تأىس عىل جوِر الليايل

                      وصارْع والجراَح بِه أساكا

          َمضْت عاٌم وِشعُرك قيَد قلٍب        

                            وأفكاٌر َتنازُع يف رؤاكا

           تحاشيَت القصيَد وكنَت أدرى   

                           إذا ما قلَت حرََّفُه ِعداكا

           وحاىش أْن تقوَل ُهنا رياًء

                     وكنَت الشاعَر األوىف ُهناكا      

    فالشـاعر يصوغ مضامينه الشـعرية 

ببنائيـة فنيـة صادقة تتمثـل يف املهارة 

املنسـجمة  املفـردة  النتقـاء  املبدعـة 

والرتكيب الجميل الخالـق للصورة  التي 

تخفـي وراءهـا طاقة شـعرية كامنة.. 

فضال عـن انه الينظـر اىل واقعـه نظرة 

ذاتيـة حادة بـل ينظره من خـالل رؤية 

وحدتـه  يحقـق  وهـو  شـمولية  كليـة 

اىل  تنتمـي  االفـكار  اذ  العضويـة.. 

موضوعهـا وترتبـط فيما بينهـا نتيجة 

تطـور التجربة الشـعرية يف النفس عرب 

الزمن الـذي يحتضن االزمنـة ونموها.. 

فـكان (الربقعـاوي ) الوعـاء الذي افرغ 

فيـه الشـاعر معاناتـه وجسـد تجربته 

عىل تحقيق انسـانية االنسـان .... وهي 

تنطـق بهم كونـي عرب حـوار الذات مع 

قدرة عىل الخلق واستبطان املضمر ومن 

ثم تحقيق التشكيل الشعري ومطابقته 

الخطاب للواقع ..

         فقْل عبَد الرسوِل وال ُتبايل

                 فصوُتَك يستغيُث بِه َصداكا          

        وُعْد يا صاحبي وأصدْح وغّني    

                           فال يحلو لنا إالّ ِغناكا

فالشـاعر يف نصه يسـتفيد من تقنيات 

الـرسد التـي تمنحـه امكانيـة التواصل 

معه بانتظار تطورات الحدث الشعري.. 

منغمـرة يف عالـم النفـس مـع امتـداد 

خيوطهـا يف حركـة الزمن بنمـو يقرتن 

بنمو الشخصية املنتجة وتطور احوالها 

النفسية والفكرية .. ومواكبتها لتطوره 

فتغـدو يف حركاتهـا واصواتهـا وكأنها 

تحاكي الروح معربة عن مشـاعر ذاتية 

..(وعـد يـا صاحبـي واصـدح وغني)..

فالنداء الذي هو حركة زمنية يف القصيدة 

يدنو من التسـاؤل وينطـوي عىل معنى 

الحرية والتعجب ..

 كل هذا يعني ان النص عند الحسـناوي 

يعتمد الطريقة الرسدية يف املعمار الفني 

باعتماد بداية نصيـة..  فلحظة التأزم.. 

تعقبهـا نهايـة مفتوحـة مـع محاولة 

السـتنهاض كل ما يف الصورة الشـعرية 

االليفة مـن طاقات اليصـال صوتها اىل 

ابعد نقطة خارج الذات .. كون (الشاعر 

الحقيقـي هو الذي يصـل اىل الجوهر يف 

تجربتـه الشـعرية والجوهـر ينتمي اىل 

الحياة ..) .

اياد خضري 

العنوان نص لـه داللته الضمنية يف الخطاب 

الروائي، ألن عنوان اليشء دليله ، نهر الرمان 

تجربة مـوت ، اتخذت الروايـة عنواناً غريباً 

ومحـرياً ، ذلـك ألنهـا تجمع وتولـف ما بني 

املتضادات واملتناقضات ألجل تضليل املتلقي، 

ملحاولة السـارد شـوقي كريم حسن تعتيم 

سبل الوصول اىل الحقيقة او اىل املغزى املراد 

اسـتنباطه .. ففـي اول اسـتقراء للعنوان، 

الشـطر االول نهـر الرمـان، النهـر يرمز اىل  

تدفق الحياة والنماء. 

أمـا الرمـان فريمـز اىل القداسـة والحرمـة 

والخصوبة، الرمان قدسـته جميـع االديان 

السماوية باعتباره واحدا من النعم، الشطر 

الثانـي مـن العنـوان، تجربة مـوت .. املوت 

لحظة االنطفاء والسكون.

من خالل قـراءة الروايـة الواعية الفاحصة 

والكاشـفة ملضمونها، يبدو العنوان غامضاً 

مسـتعصياً عـىل االدراك فيـه غرائبية، لكن 

ربما عندما نتفحص أوراق الرواية نستطيع 

أن نزيـح الضبابيـة الكثيفـة املوجودة عىل 

العنوان.

يقول سـتاندال: االسـلوب هو أن تضيف اىل 

فكر معني جميع املالبسات الكفيلة بأحداث 

التأثري الذي ينبغي لهذا الفكر ان يحدثه.

الرواية تحكـي حكاية التجربة الشـخصية 

الفرديـة او التفكـري الحر الـذي ينجم عنها 

تجربـة بحث هـادئ متأمل يعيشـها روائي 

له القدرة الكبرية يف نسـج االفكار من خالل 

موهبتـه والحيـاة اليومية التي يعيشـها او 

يرصدها ، شـوقي كريم حسـن سيناريست 

بـارع اسـتطاع من خـالل الـرسد يف روايته 

نهر الرمـان تجربة مـوت أن يجعلنا نعيش 

عـىل خشـبة املـرسح ، يغلق ويفتـح ونحن 

مندهشـون واالصـوات تأتـي مـن جميـع 

الجهـات بالتنـاوب منولـوج داخيل يشـدنا 

ويمتعنا يف آن واحد .

العتبات السـبع وجدتها حبـىل بالغرائبية ، 

عاملاً متخيالً مرتامياً ، املوت يف النهاية يكون 

سـؤاالً ليـس له جـواب ، كما ذكره السـارد 

شـوقي كريـم حسـن يف نهايـة روايته ويف 

الغالف االخري.

الروايـة تهتم بالوجـود والكينونـة والزمن 

وفلسفة املوت ، البوابة االوىل او العتبة االوىل 

خصت حرب الثمان سنوات واملوت الجاثم يف 

الصدور والخوف من بطش السلطة مستذكرا 

تناص مـع انشـودة مغناة ( احنه مشـينة 

للحرب .. عاشك يدافع من أجل محبوبته ) ( 

ابن الحمار .. صفق.. وغني.. صفق وغني.. 

ابـن القحبة ، ارقص .. هيا ارقص.. ارواحنا 

لـك الفدى قائدنـا املمجدا.. ال يا سـافل عن 

مـا يطرب الناس ويثري حماسـتهم .. صفق 

... غـن .. ارقـص.. صفق.. غـن .. ارقص .. 

أحنه مشـينه للقرب .. عاشك يدافع عن قهر 

محبوبته ..) ص20 .

شـوقي كريم حسـن يف روايته نهـر الرمان 

تجربـة موت ، تربز تقنيـة الوصف ، امتزاج 

ايقـاع اللفظـة وكأنهـا مشـهد مرسحـي ، 

فتشاهد الحركة الرسيعة والبطيئة بالتناوب 

يرضب االمثال الشـعبية مـرة وأخرى يغني 

أغنيـة مطـرب او مطربـة ، هـذا الخليـط 

املتجانـس يشـد املتلقي ويجعلـه يصفن اىل 

أيـن يأخذنا السـارد يف حكاياته .. اىل املايض 

ويعـود بنا اىل الحارض بلهجة شـعبية أعتاد 

عليها يف أغلب رواياتـه التي قراءتها وكتبت 

عنها ، الرتاث الشعبي واالمثال الشعبية كونه 

يهتـم بها مسـتذكراً االعتقاالت والسـجون 

املوحشة .

(حلم تبدد بني غرفة تحقيق وقاعة اعتقال .. 

ال احد يلم زعل ارواح القاطنني بني الجدران ، 

كنت أنصت لكل انينهم ، همساتهم وأدون ، 

أدون كل ما يمكن ان يكون ضمرياً) ص52    

الروايـة حوارية متعددة االصوات تكثر فيها 

االمثلـة والكالم الشـعبي بلهجـة ابن مدينة 

الغراف .

( يقول القلب : اىل أين تراك ذاهب؟

يقول الجسد : ال عليك ، فقط كن تابعي.

يقـول القلب : انت تريد تغيـري قواعد اللعبة 

فاألجساد هل التي تتبع القلوب. 

يقول الجسـد : ولم تعرتض طـوال وجودنا 

معـا كنت اطيـع ما تجود به مـا رفضت لك 

حامـاً ومـا قلت لـك ال.. انت مـن كان يدمر 

حتى لحظات اسـتكانتي.. كلما طلبت منك 

قليال من الهدوء.) ص32.

يف هذا الحوار نشاهد األنسنة التجربة الرائدة 

يف عالـم الفانتازيا الرسديـة ، اضفاء بعض 

الصفات الخاصة باإلنسان عىل بعض العوالم 

املطلقة او املجردة مثل االخالق والشـمائل ، 

وكذلـك التشـخيص احد انـواع البالغة وهو 

اعطـاء غـري العاقـل صفـة العاقـل ، قـال 

تعاىل( وملا سكت موىس الغضب ) تشخيص 

الغضب كأنه انسـان يقول ويسكت . وكأن 

السـارد يكتب سيناريو ملسلسـل أو فلم من 

أفالم ( االكشن ).

قـام السـارد شـوقي كريـم حسـن برصد 

ومتابعة االحداث من داخل النفس االنسانية 

وبطريقة عجائبية حيث كانت الشخصيات 

املتصارعة ، شخصيات ليست برشية نجدها 

القلـب/ الـروح/ الدماغ/ الوقت / الجسـد 

دواخلها انسانية.

( أيهـا الوقت تأخر .. أريـد معرفة الحقيقة 

.. أيها الوقت ال تقتـل عذوبة الفكرة .. أنثى 

مشتهاة ، ترفل برسمد قبولها تمسك الروح 

قلـق الرغبـة ، حني تبدأ الشـقراء بالتعري ، 

تقول: أكره الشقراوات .

يرد القلـب : أهو .. ما هذا وقت خيار.. دعنا 

نحسـم أمـر ذكورتنـا قبل حلـول الظالم .) 

ص47.. حوار بني القلب والجسـد والروح ، 

أسئلة فلسـفية غرائبية من أجساد متأزمة 

تساق اىل الحروب وتالقي الويالت من شغف 

العيش كلها مشاهد درامية حوارية.

( يسمعها تهمس يف االذان التي كانت تنصت 

لـدوي ماكنـة الخياطـة .. ولج يمـه فطيم 

هـذا ابنج اظنـه خبل .. ما شـوفنه صاجي 

ما تخلينـه ناخذه لشـيخ كمر يقـرا عليه؟ 

ص74

ـــ مالـك سـاكت تحقـق مـن معانـي   )

السؤال؟

ــ االجابات سيدي ارخص من انسان.

ــ كم عمر تبدده الجدران .. كم قرن تضعيه 

الفكـرة .. كم سـجن يكفي ملنـع الحلم من 

غنـاء املواويل .. كم سـجان يكفـي لنوقف 

قوافل العاشقني.. كم قيد نطلب من ال ادري 

من اين لنوقف انثيال السؤال؟) ص82.

”إنَّ أهـم مـا يتصـل بالتقنيـات الرسديـة 

يف الروايـة املعـارصة تلـك التـي تنجـم عما 

يسـميه جريار جينيت باللواحـق، كاالرتداد 

واالسـرتجاع واالسـتذكار، فهـذه اللواحـق 

يف حقيقـة األمـر تسـهم يف طي املسـافات 

واختصـار األزمنـة وفك الفجـوات الناجمة 

عـن عمل الكاتب ويف نفس الوقت تسـهم يف 

دفع السأم وامللل عن القارئ وتكسب العمل 

الروائي حيوية وتجدد ”. 

( انفتقـت اللحظات وانسـابت مثل افاع اىل 

حيث كان االخر منه ، يمارس فوضاه مرددا 

( يـا حضـريي بطـل النوح واهجع شـويه. 

راحت بعد شيفيد.. شالت هديه) 

ضحكت املرأة املاسكة بخيوط لعبته القابلة، 

وهي تضع اكداسـا من االوراق البيض أمام 

بارصيـه اللذين انبجس منهما سـؤال واحد 

ال غـري .. ما املوت؟ .. وملـاذا يتحتم علينا ان 

نمارس لعبته طوال حياتنا؟.) ص 162

أخـرياً ال تفوتني االشـارة أن مـن ضمن ما 

شـدني أثنـاء القـراءة هـي لهجـة الروائي 

شوقي كريم حسن ، اللهجة العامية املتداولة 

والتي لها عالقة بسيطة وتلقائية بني املتكلم 

ولغتـه الخاصة ، تلـك اللغـة املوظفة داخل 

التلفـظ املونولوجي بـني السـارد واملتلقي، 

بتعبـري اخـر عـىل انهـا جملة مـن االلفاظ 

والكلمـات وجملة من العالمـات الدالة التي 

تسـتوجب علماً قائماً بذاته لدراستها ، وهو 

ما يقودني للحديث عن السـيمائية ، الرواية 

نهر الرمان تجربة مـوت ، من خالل قرائتنا 

التأويليـة املنتجة لها اكتشـفنا فيها الكثري 

مـن الفضـاءات الدالـة املوحيـة مـن خالل 

الشـكل املعماري الذي يشـع  يف ثنايا النص 

الرسدي باإليحاءات وأيضاُ من حيث اسلوبها 

السـلس وقراءتها املمتعة فهي تشد القارئ 

إىل أحداثهـا وتجعله يف حالـة ترقب دائم ويف 

وضع ذهني ممتع من التأهب للمفاجآت يف 

تطـور األحداث، الحديث عـن الحرب محزن 

لكـن ينقلنـا السـارد شـوقي كريم حسـن 

بأسـلوبه املفرط بالواقعية إىل درجة ملفته 

للنظر .. إذ يغوص يف صور املجتمع العراقي 

وعذاباته يف الحرب. 

الحالـة االقتصاديـة والصحيـة والنفسـية 

املحطمـة يف املدينـة والريـف ، كلّهـا صـور 

حقيقيـة واقعية مرَّ بها املواطـن العراقي ، 

دوامـة الرصاعات النفسـية التي عشـناها 

وتذوقنا مرارتها يف حقبة مظلمة من تاريخ 

العـراق ، أسـتطاع الروائـي أن يـدون تلـك 

االرهاصات، وأجاد يف رصد كل عينات الوجع 

ومخلفات الحروب .

يذكـر ان الروايـة طبعـت عـن دار العـرب 

بالحجـم   163 بواقـع  سـوريا  دمشـق/ 

املتوسط.

للـداِر أشـــكـو ُغـصـًة بـخـطـابــي
مــن أيٍّ درب ٍ ســــافـروا أحـبـابـي

يـا دار ُماطـاف الـرحيُل بـخـاطـري
فالبـعـُد حكم ٌ يـســتبيح ُ صـوابـي
يـا دار َ مـن ســـكَن الـفؤاد َ تحنني

فـالـدمـع ُ بيـتـي والـمـواجُع بــابي
عدهم ـُ حتـام َ قـلبي صــابـراً يف ب

ُيـسقى من الهجراِن كـأس َ عذاب ِ
ويـالُه مـن عبـِق الحننِي يحيطني

بـالـروض ِ بـالبـيـداِء يف محرابـي
ال خيــَر فـي عيـن ٍ تـرى أطاللـهم

فـالعـمر ُ دون وجـوههم كـســراب ِ
هذي طيوُف الشـوِق خلف نوافذي

جـاءت بـليـل ِ الصـد ِ يف أســراِب ِ
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بدأ الرسـم وعمره 8 سـنوات   

تعلمـه  عـىل أصولـه العلمية 

والفنيـة من خـالل  التقنيات  

املتقدمة يف الضبـط والجمال 

، شـارك  يف معارض كثرية يف 

داخـل العراق وخارجـه  مما  

أضافـت الكثـري اىل معرفتـه 

وثقافته  الفنية وصقل خربته  

اآلن..  الفنية واملسـتمرة لحد 

جـرب  مختلـف الخامـات يف 

الرسم طوال حياته الفنية ,ثم 

تحـول اىل الرسـم املائي التام 

يف 2010 ووجـد فيـه ضالتـه 

الرسم،  ومساحته وحريته يف 

كان اهتمامه يف رسـم املناظر 

الطبيعية واجوائها واملواضيع 

التي تظهر النـاس يف حياتهم 

االيجابيـة والصعبـة , وكذلك 

رسم املدن والشـوارع واالزقة 

الضيقـة والتي تعطـي ايحاءاً  

االجتماعيـة  للحيـاة  حميمـاً 

ويف نفـس الوقـت صعوبتها.. 

الفنان املبدع .. د عامر حسـن 

.

العـني تلتقط املشـاهد األكثر 

اثارة بالنسبة لالنسان العادي 

لكـن الفنـان سـيكون أكثـر 

تركيزاً عىل مكان ما يثريه أوال 

معتقداً إّنه سيثري املتلقي بعد 

توظيفـه كلوحة فنيـة  ذّيلها 

بتوقيعه .. ومن الواضح أيضا 

أّن عـني الفنـان هـي األكثـر 

تحسسـاً للمشـاهد الطبيعية 

مـع  تعاملنـا  يف  واليوميـة 

وأشـجارها  بنخيلها  الطبيعة 

وأنهارهـا  أو املـدن بأزقتهـا 

اململوءة  وعماراتها وشـوارعا 

باللـون مـن الباعـة واملحالت 

.. أعمال الفنـان الذي احرتف 

األلـوان املائية هو  موثٌق مهم 

للمكان .. ولذا ستكون أعماله 

مرجعاً مهماً أيضاً.

الدكتـور  الفنـان  أعمـال  يف 

عامر حسـن مالحظات مهمة 

أشـار اليها عن طريق توثيقه 

زاده  لألمكنة.ممـا  الحـيس 

انتشـاراً محلياً وعامليـاً.. ُيعد 

الفنـان الدكتور عامـر االكثر 

اهتمامـاً يف االسـلوب املائـي 

الكثرية، هو رئيس  ملشاركاته 

جمعية األلـوان املائية العاملية 

كان  وبذلـك  العـراق  فـرع 

انتمـاؤه الفني خـارج العراق 

وداخلـه  وانتشـاره من خالل 

هذه العالقـات الفنية  .. فنان 

نشط ومتحرك فنياً له القدرة 

الكبرية عىل التخطي لصعوبة 

العمـل املائي لكونه ممارسـة 

اليوغا  برياضة  أشبه  طقسية 

تحتـاج اىل صـرب  وتأمل كبري 

واتقان..

تمّيز الفنان باعماله املالصقة 

للحياة اليومية  التي تسـجلها 

عينـه ليعيد بناءها مرة أخرى 

عىل الورق الذي يختاره حسب 

خربته الطويلة وتجاربه ..

يف اعمالـه هنـاك براعة كبرية 

.. هو يوظف فرشـاته وادواته 

املائية بشـكل رائـع ولذا نجد 

ان اكثـر اعمـال عامـر هـي 

محـاكاة لكثري من املشـاهد.. 

فتجد االزقة  ومحالتها بيوتها 

القديمة وشناشيلها كذلك تجد 

الشوارع املهمة يف بغداد حيث 

امتألت بالباعة املتجولني بديال 

مهماً لرسب السيارات وافضل 

مثـاال هو شـارع الرشـيد اما 

الطبيعـة فلها سـجل مفتوح 

فعينه التفارق منظرا خالبا او 

محفزا للرسـم اال وسجله اما  

عن طريـق الكامريا او الذاكرة 

واالخرية هي مهمة صعبة ..

يميـل دائمـا اىل توثيق الحدث 

فله اعمال مهمة لتاريخ العراق 

واحداثـه . لوحـات ترشينيـة  

ومظاهـرات ووقائـع دينية.. 

الحماسـة  تثـري فيـه  كانـت 

والقـوة ملتابعة بـالده املنهوب 

من قبل املافيات من الساسـة 

وتجـار املـال. . اللـون املائـي 

شـكلية  ودالالت  ومرمـوزات 

الدكتـور  الفنـان  لوحـات  يف 

عامر حسـن هي قـدرة فنية 

حاذقـة.. لـو تجاوزنـا اللون 

الصبحت لوحاته كائنات ميتة 

لكنه يجيـد الكر والفر يف لعبة 

االلـوان.. فللون داللة مهمة.. 

عنـده تجـده مـرة يخاطبنـا 

معاتبـا هذا املجتمع من خالل 

نخلـة محروقة أو زقاق مهدم 

ربما تفاصيل عـىل ( عربانة) 

لحمـال، واخـرى  تـرى كتبـا 

تسـند جدار قديمـا ليقول ان 

املعرفة سندا عظيما للوصول 

اىل الغاية.. فنـان كتب افكاره 

بريشـة بارعـة تجـول كثـريا 

ليمـأل عينـه مشـاهدا مهمة 

.. دخـل تاريـخ العـراق بغداد 

القديمة هو محب لها انهرها 

اسـواقها   ازقتهـا  شـوارعها 

بغـداد يف عينـه لون وفرشـاة 

وموضوع . 

الرتاث عىل الورق املائي للفنان 

الدكتور من املهم جدا ان يكون 

عارفا بتاريخ مدينته أو بلده 

يكـون  ان  جـدا  املهـم  ومـن 

قادرا لتنفيذ ذلـك عىل الورق، 

او االخـذ بعني االعتبـار خيار 

الفنـان بـني تخيلـه او جعـل 

املوضـوع ككـوالج من بعض 

املشـاهد بني تربية الفرشـاة 

التـي جعلهـا تسـتقر بقـوة 

والـورق املطيـع كانـت هناك 

اعمال مهمة للفنـان الدكتور 

عامر حسن.
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يعتقـد البعـض أن األطعمة لذيذة 
الطعم هي األطعمـة األكثر صّحة 
ومنفعـة للجسـم، والواقـع هـو 
أنها الوحيـدة التي تدّمـر الصحة 

وتعرّضها للعديد من األمراض.
من هذه األطعمة الوجبات الرسيعة 
بما فيهـا من دهون عـىل انواعها 
والتي تسبب خلالً يف الدماغ وتعيق 
الخاليا الدماغية عن أداء وظائفها 
بشـكل سـليم وتقلـل من نسـبة 

الذكاء.
إليكم قائمة بأسماء هذه األطعمة 

التي تّرض وظائف:
1. الوجبات الرسيعة:

تعمل الوجبات الرسيعة عىل تغيري 

كيمياء املـخ مما يؤدي إىل اإلصابة 
باالكتئـاب وأعراض القلق. كما أن 
الدهـون التي تحتـوي عليها هذه 
األطعمـة تؤثر عىل إفـراز هرمون 

الدوبامني املسؤول عن السعادة.
2. الدهون املتحّولة:

توجـد هـذه الدهـون يف الدونتس 
والبسكويت والشيبيس والحلويات، 
وهـي تؤدي إىل مشـاكل يف الذاكرة 

وتسبب النسيان.
3.الدهون املشبعة:

توجـد يف الزيوت والزبدة واألطعمة 
املقليـة وتعمـل عىل تدمـري خاليا 

الدماغ.
4.اللحوم املصنعة:

نجد اللحوم املصنعة يف الهوت دوغ 
والربغـر التـي تعيق عمـل الخاليا 

العصبية وتؤثر عىل الدماغ.
5. امللح:

يسبب تناول امللح بكثرة يف ارتفاع 
ضغط الدم وعرقلة حركة الجسـم 
ونشـاطه والشـعور بعدم القدرة 

عىل الرتكيز.
6.التونة:

تنـاول التونـة أكثـر مـن 3 مرات 
يف  مشـاكل  يسـبب  أسـبوعياً 

الذاكرة.
7.األطعمة نصف املطهية:

تؤثـر هـذه األطعمة عـىل الجهاز 
العصبي وتسبب مرض الزهايمر.

يحصـل  بـأن  شـخص  كل  يحلـم 
بالراحـة  فيهـا  يشـعر  سـاعات  عـىل 
واالسـرتخاء أو يمارس بعـض هواياته 
الفنيـة والرياضية أو يتسـوق باملحالت 
التجارية، لكن ال يسـتطيع فعل ذلك ألن 
العمـل يحتل معظم وقتـه، ولعالج هذه 
املشـكلة، نسـتعرض يف هـذا التقريـر، 

نصائح إلدارة الوقت.
وقـال خبـري التعليـم واملوجـه املهنـي، 
ريتشـارد إيفانز: ”إذا تم تكليفك بمهمة 
تستغرق أقل من 15 دقيقة، فنفذ املهمة 
عىل الفـور، مما يجعلك تشـعر بالقليل 
من التعب، بـدالً من ترك املهام الصغرية 
ترتاكـم فـوق بعضهـا وتشـعر بالتعب 

الشديد“.
رتب أولوياتك

يجب عـىل الشـخص أن يراجـع قائمة 
مهامـه ويرتبهـا حسـب أولوياتها، مع 
تقسيم املشاريع الكبرية إىل مهام صغرية 
حتـى يتخلـص مـن الشـعور بالتوتـر 

ويستطيع تنفيذها ىف أقرب وقت.
استخدم التكنولوجيا

يفضـل اسـتخدام التكنولوجيـا املتاحة 

للمسـاعدة عـىل تنظيم الوقـت وإنجاز 
املهام، حيث قال ريتشـارد: ”التقويمات 
عرب اإلنرتنت وتطبيقات الهواتف الذكية 
وأجهـزة ضبط الوقـت الرقميـة يمكن 
أن تسـاعد يف تحسـني الجـدول الزمني 

والتذكري باالجتماعات وإدارة الوقت“.
ال تتجاهل التوتر

ال ينصـح بإعطـاء األولويـة للعمل عىل 
حسـاب الصحة، حيـث قال ريتشـارد: 
”هناك العديد من الطرق التي يمكن من 
خاللها تقليل التوتر، بما يف ذلك التمارين 
والتأمل واالستماع إىل املوسيقى املفضلة 
مـع تجربة تقنيـات مختلفـة لتخفيف 

التوتر ”.
قل ”ال“

ليـس عـىل املوظـف أن يعمـل كل ىشء 
بمفـرده، دون أن يحصـل عـىل الراحة، 
لذلـك عليه أن يرفض ويقول ”ال“، حيث 
قال ريتشارد:“ ’إذا كنت تشعر أنك مثقل 
بالعمـل، ارفـض بـأدب تـويل أي مهام 
إضافية و ألقى نظـرة عىل قائمة املهام 
الخاصـة بك قبل املوافقة عىل تويل مهام 

إضافية“.

كيف يطول الشـعر؟ سؤال يشكل 
هاجسـاً كبرياً بالنسـبة اىل العديد 
بالتمتـع  الراغبـات  النسـاء  مـن 
بشـعر طويـل وحيـوي، ويـردن 
أن يحصلـن عـىل إطاللـة ملفتـة 
الالفتة  الترسيحـات  باعتمادهـن 
واملتميزة. ولكنهـن يجدن األمر يف 
غايـة الصعوبة، خصوصـاً إن كن 
يعانني من مشـاكل يف نمو الشعر. 
تعـريف معنا اليم يف هـذا املقال عىل 
اإلجابـة حول سـؤال كيـف يطول 

الشعر.
الخلطات املناسبة

املرحلة األوىل من العناية بالشـعر 
لتطويلـه تمـر عرب اعتمـاد أفضل 
الخلطـات الخاصة يف هذا الشـأن، 
وإليـك بعض الخلطـات الطبيعية 

لتحقيق ذلك:
- قناع البيض: لتحضري هذا القناع 
قومي بفصل صفـار بيضتني عن 
البياض، واستعميل هذا األخري عىل 
شـعرك بالكامـل، وامزجي صفار 
البيض مع فنجـان قهوة من زيت 
كبلسـم  السـتخدامه  الزيتـون، 

للشعر. 
- زيت الخروع: استعيني باملاسك 
الخاص املصنوع من زيت الخروع، 
وقومـي بوضع زيـت الخروع عىل 
الشـعر، ثم اربطيه بقماشة مبللة 
باملـاء الدافئ. كمـا يمكنك اضافة 
بيضة مخفوقة مـع زيت الخروع 
ووضع املزي عىل شعرك بالطريقة 

عينها.
- زيت اللوز: يسـاعدك هذا الزيت 

عـىل تطويـل الشـعر مـن خـالل 
وضـع ثالث قطرات منه عىل موزة 
ناضجة جداً، ثم مزجهما معاً، وما 
إن تحصـيل عـىل مزيج متماسـك 
قومـي بوضعـه عـىل شـعرك مع 
تدليك فروة الـرأس قليالً وبهدوء، 

واتركيه مدة 30 دقيقة. 
كيف تسـاعدين عىل تطويل شعر 

طفلتك؟
نظامك الغذائي

للنظـام الغذائـي الـذي تعتمدينه 
دور كبـري يف تطويل الشـعر، إذ إن 
بعض العنارص الغذائية واملكونات 
يف  تسـاعدك  أن  يمكـن  الصحيـة 
هـذا الشـأن. ويف ما خـص األنواع 
الواجـب توافرهـا يف هـذا النظام، 
الفيتامينات  الرتكيـز عـىل  يجـب 
لـذا  والربوتيـني،  والكالسـيوم 
اعتمـدي عـىل تناول كميـة كبرية 
من الخضار والفاكهة الغنية بهذه 

العنارص.
االبتعاد عـن الصبغة والترسيحات 
املرضة من األسباب األكثر شيوعاً 
لعـدم الحصـول عىل شـعر طويل 
وحيـوي، هـو اإلكثار مـن التغيري 
ترسيحـات  واعتمـاد  الصبغـة  يف 
مـرضة بالشـعر. لذا مـن األفضل 
ان ترتكـي بعـض الوقت لشـعرك 
كـي يرتـاح وينمو بشـكل أفضل 
وأرسع. فتعرضه املسـتمر لحرارة 
مجفف الشعر، او املواد الكيميائية 
املوجودة يف الصبغة ترض ببصيالته 
وتجعله باهتـاً ويصعب أن يطول 

بسهولة. 
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عـىل الرغم مـن التطعيـم، أصيب 
األشـخاص بعـدوى كورونـا عىل 
الرغـم من أنها لم تكن شـديدة يف 
معظمهـم مما يكشـف أن األفراد 
الذيـن تـم تطعيمهـم معرضـون 

للهجوم الفريويس أيًضا.
بـدأت املوجة الثالثة مـن  كورونا 
التـي بلغـت ذروتهـا يف نوفمـرب 
ويناير من هذا العام يف االنحسـار 
بالفعـل. ولكـن مـع اكتشـاف 5 
متغـريات مثرية للقلـق يف غضون 
عامـني والتـي تسـببت يف دمـار 
للبرشية ، ال يمكن استبعاد ظهور 

متغري قوي آخر.
التدابـري  عـن  النظـر  بـرصف 
املعرفـة  فـإن   ، االحرتازيـة 
الواضحة حول األعراض الشائعة 
ألوميكـرون  أمـر حيـوي، ونظرًا 
جميـع  يف  السـكان  غالبيـة  ألن 
أنحاء العالم قـد تم تلقيحهم ضد 
العـدوى الفريوسـية ، فمن املهم 
معرفة األعراض الشـائعة لعدوى  
كورونا التي يصاب بها املرء حتى 

بعد التطعيم.
سيالن األنف

هذا عرض شـائع جـًدا يف كل من 
األفـراد امللقحني وغـري امللقحني، 
وعـىل الرغم من أن سـيالن األنف 
هو أحد أعراض عدد من املشكالت 
الصحيـة ، إال أن انتشـاره خـالل 
ملحوًظـا  كان  كورونـا  عـدوى 
بشكل أكرب، ُيالحظ حدوث سيالن 

األنف بشـكل خاص أثناء اإلصابة 
بعدوى كورونا الناتجة عن متغري 

مثري للقلق.
لذلـك حتى إذا تـم تطعيمك ، فمن 
املحتمل أن تصاب بسـيالن األنف 
لذلـك  لــ كورونـا،  تعرضـت  إذا 

ُينصح بإجراء اختبار كورونا.
التهاب الحلق

كان هـذا هـو العـرض الرئيـيس 
لهجـوم الفـريوس التاجـي الذي 
شـوهد خـالل املوجـة الثالثة من 
 Omicron كان  التـي  كورونـا 
مسؤوالً عنها ، اشتكى العديد من 
األشـخاص، الذين تـم تطعيمهم 
وغري امللقحني، من حكة يف الحلق، 
لـم يظهـر هـذا خـالل املوجـات 
واعتـرب  السـابقة مـن كورونـا، 
الخرباء أنه عالمة تحذير رئيسـية 
-Om بقيـادة   COVID  لعـدوى

.cron
العطس املستمر

قـد يكـون العطـس املسـتمر أو 
الـذي ال يمكـن السـيطرة عليـه 
عالمة حـادة عىل الحساسـية أو 
نزالت الربد ، لكـن عالقته بعدوى 
كورونا كانت أكثـر وضوًحا أثناء 
موجـة Omicron مما كانت عليه 
يف املوجات السـابقة، وأفاد تقرير 
 ZOE COVID صـادر عن دراسـة
أن األشـخاص الذين تم تطعيمهم 
أظهـروا هـذه األعـراض أكثر من 
أولئك الذين لم يتعرضوا للتطعيم.

سعال جديد
األعـراض  أحـد  السـعال  يعتـرب 
املسـتمرة لــ كورونـا، تماًما مثل 
الغثيـان والصداع ، والذي شـوهد 
يف جميـع املوجات الثالث، شـوهد 
السـعال الجـاف واملسـتمر الـذي 
يحدث مرات أكثر يف غضون ساعة 
أو يف نوبـات أكثـر يف غضـون 24 
سـاعة خـالل املوجـة الثالثـة من 
كورونـا وكذلك عندما تـم تطعيم 

معظم األشخاص بالفعل.
الصداع

عالمـة رئيسـية أخـرى لعـدوى 
فقـد  الصـداع،  هـي  أوميكـرون 
عانـى الناس من صداع شـديد إىل 

شديد جًدا أثناء عدوى أوميكرون، 
والصـداع هـو عـرض متكـرر لـ 
كورونا، قـد يكون مـن األعراض 
العرضية وعادة ما يتطور يف وقت 
مبكـر من مسـار املـرض، يصف 
معظـم املـرىض صداًعا مع شـدة 

شديدة.
آالم العضالت

تـم اإلبالغ عـن آالم الجسـم وآالم 
 COVID العضالت يف غالبية حاالت
خالل املوجـة الثالثـة، لوحظ ألم 
جسـدي مصحوب بألم شـديد يف 
الجـزء السـفيل من الجسـم لدى 
املـرىض بغـض النظـر عـن حالة 
التطعيـم الخاصـة بهـم. ”يعاني 

واحـد مـن كل ثالثـة أشـخاص 
مصابني بــ COVID-19 من آالم 
عضليـة غـري عادية. وهـي أكثر 
شـيوًعا بني البالغني الذين ترتاوح 

أعمارهم بني 16 و 65 عاًما .
احتقان باألنف أو غثيان

ُيقـال إنه أكثـر األعراض شـيوًعا 
خـالل املرحلة املبكرة من العدوى ، 
وقد لوحظ الغثيان عند األشخاص 
الذين تم تلقيحهم أيًضا، وقد شعر 
األشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى 
بفريوس كورونا بعـد إصابتهم يف 
املوجات السـابقة بالغثيـان. كان 
الغثيـان أمـرًا شـائًعا يف املوجتني 

األوىل والثانية من كورونا أيًضا.

كلهـا أيـام وينتهي فصل الشـتاء 
ويبدأ الكثريون يف البحث عن أفضل 
الطـرق التـي يمكـن مـن خاللها 
الشـتوية بطريقة  املالبس  تخزين 
مناسـبة وال تقل من قيمتها نظرًا 
ألن مالبـس الشـتاء دائًمـا تكون 
مالبس غالية الثمن، لذا نستعرض 
أفضـل النصائح لتخزيـن املالبس 

الشتوية:
غسل كل املالبس

يجب عليـِك أن تقومي بغسـل كل 
املالبـس الشـتوية قبـل التخزيـن 
والتأكـد من تنظيفهـا حتى لو لم 
تبدو متسـخة  ألن يف حالة تخزين 
املالبـس بدون تنظيفها من املمكن 
أن تتعـرض لتلـف كبـري يصعـب 

إصالحه.
استخدم مزيالت الروائح

بغـض النظـر نظافة املـكان الذي 
تخزنـي فيـه مالبسـك ال بـد مـن 
وضع قطرات من الروائح اللطيفة 
الصابـون  مـن  قطـع  وضـع  أو 
ذات الروائـح الطيبـة وألن بفصل 
الصيـف ترتفـع دراجـات الحرارة 

ومـن املمكـن أن تـؤدي إىل حدوث 
روائح غري مقبولة لذا يفضل وضع 
قطـرات من زيت الالفنـدر األصيل 

بجانب املالبس. 
الصناديق الكرتونية

عند تخزين  املالبس الشتوية  نجد 

البعض يفضل استخدام الصناديق 
الكرتونية بسـبب رخص سـعرها 
وسـهولة حملهـا وأيًضـا تصلـح 
للتخزين بدون أن تتسبب يف حدوث 
تلف للمالبس عىل عكس الصناديق 
بسـبب  للتلـف  قابلـة  الخشـبية 
احتوائهـا عـىل صمـغ وشـقوق 

ممكن أن تجلب الحرشات.
حقائب بالستيكية شفافة

قومـي بتخزين املالبس الشـتوية 
داخل حقائب بالسـتيكية محكمة 
الغلـق تمنع وصول املياه أو دخول 
أي حرشات ويفضل أن تكون هذه 
الصناديـق شـفافة  لكـي يمكنك 
رؤية  مـا بداخلهـا ويفضل وضع 
رشيـط بـكل حقيبـة يوضـح ما 
بداخله عىل سـبيل املثال ” حقيبة 
أي  أو   البلـوزات  أو  املعاطـف 

ملحقات أخري.
يف حالـة عـدم تواجـد مسـاحات 
بخزانـة املالبـس يجـب عليكي أن 
تكوني مبدعة وتبحثي عن طريقة 
جديـدة لتخزين املالبس الشـتوية 

بداخل غرفة صغرية .
استخدام مساحة الحائط الفارغة

 قومـي بتعليق مالبسـك عىل الرف 
وخزنيهـا عـىل حائـط فـارغ عن 
طريق وضع رف بالحائط  وقومي 
برتتيبها فوقه وعند االنتهاء قومي 
بتغطيـة بمـالءة قطنيـة  حتى ال 
تتعـرض املالبـس للغبـار واألتربة  
وتأكـدي مـن أنـك قمتـي برتتيب 
جيـدة   بطريقـة  املالبـس  وحـزم 
وأيًضـا مـن املمكن وضـع مالبس 
بالشـماعات مع الحرص الشـديد 

عىل التغطية . 
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املنـازل  ربـات  مـن  كثـريات 
يرغبن بالحصول عىل الدجاج 
املطاعـم،  يف  كمـا  مقرمـش 
لكـن لتحققـي هـذه النيتجة 
هنـاك بعض األمور التي عليك 
مراعاتاها للحصول عىل دجاج 
مقرمش، عنـد قليه، فيما ييل 
بعض النصائح التي يمكن من 
خالل اتباعها تحقيق النتيجة 

املرجوة.
تكـون حـرارة  أن  يجـب    .1
امتـّص  وإال  عاليـة،  الزيـت 
الدجاج املاّدة الدهنّية وتغرّيت 

نكهته.
2. بعد وضع الدجاج يف الزيت، 
ابـدأي بخفض الحـرارة حتى 

فتحصلني  متوّسـطة،  ُتصبح 
مـن  مقرمـش  دجـاج  عـىل 

الداخل والخارج.
3. أّمـا عالمـة حـرارة الزيت، 
فبإمكانـِك معرفتها من خالل 
وضـع قطعة خبـز صغرية يف 

الزيـت، فـإذا أحمـرّت خـالل 
دقيقة، فهذا يعني بأّن حرارة 

الزيت أصبحت جاهزة للقيل.
اتبعي هذه النصائح البسيطة 
لتحصيل عـىل دجاج مقرمش 

عىل طريقة املطعم.

إذا كنـت تعاني مـن مرض مزمن 
يف الـكىل، يجب أن تكـون حريًصا 
للغايـة فيمـا يتعلـق بمـا تأكله 
وترشبـه، السـيطرة عـىل ارتفاع 
ضغط الـدم والسـكري رضورية 
للغايـة ملنـع أمـراض الـكىل من 
التفاقم، تحتـاج إىل تغيري نظامك 
الغذائـي للتحكم يف مـرض الكىل 
املزمن، يكـون املـرء أكثر عرضة 
لإلصابـة بأمراض الـكىل إذا كنت 
تعانـي مـن مـرض السـكري أو 
ارتفـاع ضغـط الـدم أو أمـراض 
القلب أو تاريخ عائيل من الفشـل 
الكلوي، النظـام الغذائي الصديق 
للكىل يحد من بعض األطعمة ملنع 
املعادن املوجـودة يف تلك األطعمة 

من الرتاكم يف جسمك.
1. النظام الغذائى :

ابـدأ بتنـاول األطعمـة الصحيـة 
لقلبـك وكليتـك، حـاول أن تـأكل 
وتشـرتى الطعام الطـازج فقط، 
يجب أن يشـتمل نظامك الغذائي 
والخـرضوات  الفواكـه  عـىل 
الكاملـة  والحبـوب  الطازجـة 
ومنتجات األلبان قليلة الدسـم أو 
الخالية من الدسـم، حاول تقليل 
امللـح والسـكريات املضافة، بدال 
من ذلك يمكنك اسـتخدام التوابل 
واألعشـاب األخرى لجعل وجباتك 

لذيذة.
2 . قلل من امللح: 

يجـب تجنب الكثري مـن األطعمة 

الجاهزة أو املعبأة التي تشـرتيها 
من السـوبر ماركت أو يف املطاعم 
ألنها تحتوي عىل الكثري من امللح، 
حـاول أن تأكل الطعـام املطبوخ 
يف املنـزل قدر اإلمـكان ألن معظم 
األطعمـة الرسيعـة تحتـوي عىل 
كميـات عالية مـن امللـح، ابحث 
الطعـام  ملصقـات  عـن  دائًمـا 
بكلمات مثل خالية من الصوديوم 
أو خالية مـن امللح ؛ أو منخفضة  
أو معدومـة مـن امللـح أو مملـح 

قليالً.
3. الكمية املناسبة من الربوتني:

عندما يسـتخدم جسمك الربوتني 
، فإنـه ينتـج فضـالت،  كليتـك 
تزيل هذه النفايـات، تناول املزيد 
مـن الربوتينات قـد يجعل كليتيك 
تعمـالن بجديـة أكـرب، ومـن ثم 
، يجـب أن تكـون حريًصـا فيمـا 

يتعلق بالربوتينـات التي تتناولها 
وكمياتهـا، من املهم التأكد من أن 
تناول الربوتني يأتـي من مصادر 
عالية الجـودة مثل بياض البيض 
واللحـوم  والدواجـن  واألسـماك 
وفول الصويا وكميات صغرية من 

منتجات األلبان.
4. السوائل:

املاء مهـم للبقاء عىل قيد الحياة ، 
ولكن عندما تكون مصاًبا بمرض 
الـكىل ، فقد ال تحتـاج إىل كميات 
كبرية منه. وذلك ألن الكىل التالفة 
ال تتخلص من السوائل الزائدة كما 
ينبغي، قد يكون وجود الكثري من 
السوائل يف جسمك خطريًا، يمكن 
أن يسـبب ارتفـاع ضغـط الـدم 
والتورم وفشل القلب، يمكن أيًضا 
أن ترتاكـم السـوائل الزائدة حول 

رئتيك وتجعل التنفس صعًبا.
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يمكن اختبار للبنات العازبات 
ان يكشف بعض الصفات التي 
تنفـر الرجل وتبعده وقد تمنع 
يف بعض الحاالت االرتباط. لذا 
يجـب معرفـة هـذه الصفات 
منهـا  التخلـص  وكيفيـة 
الطـرق.  وبأفضـل  بسـهولة 
ومن اجل خوض هذا االختبار 
مثـًال يجب النظـر اىل الصورة 
وتحديـد الرجـل الـذي يقـدم 
القهـوة لآلخر. قد يبـدو االمر 
محرياً لكـن ال بد من االختيار. 
فقد نرى ان الرجل الذي يرتدي 
الكنزة الخرضاء يعطي القهوة 
الكنـزة  يرتـدي  الـذي  لذلـك 
الحمـراء وقـد نـرى العكس. 
واالختيار يحدد بعض الصفات 
الشـخصية التـي يجب التخيل 
عنها من اآلن وصاعداً من اجل 

عدم ابعاد الرجل وتحقيق حلم 
االرتباط الجميل. 

اختبـار  املمتـع خـوض  مـن 
للبنات العازبات. فهو يسـاعد 
بطريقـة غـري مبـارشة عـىل 

كشف بعض خفايا الشخصية. 
ويف حالـة هذا االختبـار يجب 
وتحديـد  الصـورة  اىل  النظـر 
الشـخص الذي يقـدم القهوة 
لآلخر، صاحب الكنزة الحمراء 
ام الخرضاء. فهذا يساعد عىل 
تحديـد بعـض السـمات التي 
تنفر الرجل وتدفعه اىل االبتعاد 
ويمكـن ان تمنـع حـدوث اي 

ارتبـاط او زواج. 
1 .الرجل بالكنزة الخرضاء 

اذا كانت االجابة هي ان الرجل 
الخرضاء  الكنـزة  الذي يرتدي 
هو من يقـدم القهـوة للرجل 
اآلخـر، فهـذا يدل عـىل العناد 
وعىل عـدم االسـتعداد لتقديم 
التنازالت االيجابية او االعرتاف 
بالخطـأ اياً تكـن النتائج التي 
يمكـن ان ترتتـب عـىل ذلـك. 
ويعني عـدم التمتـع باملرونة 
او  للحـوار  القابليـة  وعـدم 
التفـاوض. ويشـري اىل صفات 
اخـرى منهـا عـدم التخطيط 
واعتماد الفوىض نهجاً للحياة، 
فضالً عن الحرص عىل مراقبة 
ما يفعله اآلخرون ويحققونه 
من مكاسـب بدالً من الرتكيز 
عـىل االداء الخـاص والسـعي 
اىل تحسـينه. وال يمكـن هـذه 

الصفـات ان تجـذب الرجل او 
ان تدفعـه اىل االرتبـاط بمـن 
تتصف بهـا. لذا من الرضوري 
الحـرص عىل التخلـص منها. 
ومن افضل الطرق التي تساعد 
عىل ذلـك، التدرب عـىل التخيل 
عـن االنفعـال الرسيـع وعـن 
اصدار االحـكام املترسعة عىل 
اآلخرين. ومن املهم السعي اىل 
تقبل اآلخر ايـًا تكن توجهاته 
وآراؤه. فليـس مـن الناس من 
هو نسـخة عن اآلخرين. وهذا 
ما يسـاعد عـىل التعايش مع 
الرجـل الـذي يمكـن االرتباط 

به. 
2. الرجل بالكنزة الحمراء 

يف حال تـم اختيار الرجل الذي 
يرتدي الكنزة الحمراء عىل انه 
هو مـن يقـدم القهـوة، فهذا 
يعنـي امتالك بعـض الصفات 
السلبية ومنها املقارنة الدائمة 
بـني االنجـازات الخاصة وتلك 
التي يحققها اآلخرون والشعور 
بسبب ذلك غالباً بالغبن وعدم 
االكتفاء. كما يشـري اىل الرغبة 
الدائمـة يف خـوض الخالفـات 
مع االشـخاص الذين يعملون 
او يعيشـون يف املحيـط. وهو 
مـا يحـول الحيـاة اىل دائـرة 
للرصاعات املسـتمرة. وهذا ما 
ال يمكـن اي رجـل تحمله. اذاً 
ومن اجل التمكن من االرتباط 
يشـري اختبار البنات العازبات 
هذا اىل رضورة التمتع بالقدرة 
عـىل بناء عالقات سـليمة مع 
اآلخرين. ويجب ان تكون هذه 
العالقات مبنيـة عىل التفاهم. 
كمـا مـن الـرضوري ان يتـم 
الحـرص عىل الفـرح بالنجاح 
الخـاص بـدالً مـن مقارنتـه 
بنجاح االخريات. فهذا يساعد 
ألن  بالـرىض  الشـعور  عـىل 

القناعة كنز ال يفنى. 
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 -امللكة اليزبيث تملك 1/6 من مساحة الكرة األرضية. 

تملـك امللكـة إليزبيـث 6600 مليون فـدان مـن األريض أي ما 
يعادل 1/6 من مساحة الكرة األرضية. فهي امللكة الدستورية 

لـ 16 دولة. 
- حـوت «52 هرتز» هو املخلوق األكثر وحدة، فهو ينادي منذ 

عقدين وال من مجيب.
يسمى حوت 52 هرتز ألنه يصدر أصواتاً شبيهة بالغناء بذبذبة 
52 هرتز التي ال يمكن للحيتان األخرى سـماعها. ال أحد يعلم 
إىل أي نـوع ينتمـي ألنه لم تتم رؤيته مـن قبل أي برشي، لكن 
العلمـاء تمكنوا من تسـجيل صوته. األصـوات التي يطلقها ال 

تتطابق مع أي حوت معروف. 
- عىل املعدة إفراز السـائل املخاطي كل أسبوعني وإال هضمت 

نفسها.  
هل سـبق لك أن سـألت عن سـبب قيام املعدة بهضم نفسها؟ 
حسناً اإلجابة تكمن يف واقع أن املعدة تفرز اإلنزيمات والسوائل 
واملواد الكيميائية الالزمـة لهضم الغذاء لكنها محمية ببطانة 

مخاطية تتجد كل أسبوعني لحمايتها. 
-أكرب مستعمرة للنمل تمتد ستة آالف كلم بني 3 قارات. 

تمتد املسـتعمرة لنحو سـتة آالف كيلومرت من شـمال إيطاليا 
مروراً بجنوب فرنسا وحتى ساحل إسبانيا، ويسكنها مليارات 
النمل الذي يحتل ماليني األعشـاش. النمـل يعمل معاً ويهاجم 

أي نوع جديد دخيل. 

أبـــــــراج

أصحاب برج الحمل حظك لليوم: مهنياً:تنشـغل 
اليوم بالعديد من النشـاطات املهمة وتحرض ألمور 
جديدة بالعمل. عاطفياً:ترصف بعفوية فالحبيب يحبك 

كما أنت. 

الثور
الجوزاء

الرسطان
األسد

العذراء
امليزان

العقرب
القوس
الجدي

الدلو
الحوت

أصحاب بـرج القوس حظـك لليـوم: مهنياً:ال 
تكـن متمـرداً عـىل قوانـني العمـل والتـزم بها. 
عاطفياً:تـزداد تألقاً بنظر الحبيب وتقرب املسـافة 

بينك وبينه. 

مهنيـاً: تؤثر فيك بعض األحـداث الخارجية وتدخلك يف 
حالة قلق وتعيق إنجاز أعمالك. عاطفياً: تعيش استقراراً 
عاطفياً ويريحك األسـلوب الجديد الـذي تتبعه مع الرشيك. 
اجتماعيـاً: حياتـك االجتماعية غنيـة باللقاءات مع أشـخاص 

يقاسمونك أفكارك وهواياتك. 

أصحـاب بـرج الدلـو حظـك لليـوم: مهنياً:ال 
تسـتنتج األمور عىل حسب هواك عليك أن تفكر 
بطريقة منطقيـة. عاطفياً:يزعجك غـرور الحبيب 

وتكربه عليك. 

مهنيـاً: تعـّزز موهبتـك يف الحصـول عـىل الدعم من 
اآلخريـن مواقفـك ومصالحك. عاطفيـاً: تنعم بجو من 
الطمأنينـة وراحـة البال مـع الرشيك وتعيـش معه عالقة 
مثالية. اجتماعياً: تحتّل الصداقة مركزاً مهماً يف حياتك ويجعلك 

إخالصك محّط أنظار الغري. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم: مهنياً:ترتفع 
أسهمك بالعمل وتزداد شعبيتك أمام زمالء العمل. 

عاطفياً:عالقتك مع الحبيب يف أوجها وتزداد تألقاً. 

لليـوم:  حظـك  الرسطـان  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:تفكـر جديـاً يف تأسـيس عملـك الخاص 
واالسـتقالل. عاطفياً:ال تصعب األمور عىل الحبيب 

وكن أكثر مسايره له. 

أصحاب برج العقرب حظك لليوم: مهنياً:مشاريع 
جديـدة تعمل عليهـا اليوم وتسـعى اىل انجاحها. 

عاطفياً:ال تراهن عىل مقدار محبة الحبيب لك. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم: مهنياً:ال تكن 
مترسعاً بقراراتك وتأنى قبل أن تقوم بأية خطوة. 

عاطفياً:يعود االستقرار اىل عالقتك العاطفية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

أصحاب برج الثور حظك لليوم: مهنياً:تسيطر 
عىل األوضاع اليوم بالعمل وتمسك بزمام األمور. 
عاطفياً:عليك أن تعرف كيف تختار الرشيك املناسب 

عندما تقرر االرتباط. 

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسـد حظك لليـوم: مهنياً:تقوم 
بالكثري من الخطط من أجل مواجهة منافسـيك 
بالعمـل. عاطفيـاً:ال تكـن عنيـداً واعطـي الحبيب 

فرصة اخرى. 

غزل عراقيصــــورة و حــــدث
ــك بيـ ــت  داخ ــي  وحروف ــزل  ياغ ــس  ب ــزل  غ
ــره الفكــــ ــع  واجم ــك  اوصف ــد  اتري ــلون  ش
ــوان الديـــــــ ــك  وعين ــده  قصي ــك  رمش اذا 
ــطره يس ــيابنــــــــــــه  س ــن  اض ــب  واحلاج
ــي يصيح ــو كلب ــوفك ه ــي من اش ــد حلك اس
ــره يجـــــــــ ــك  ال ــوم  الي ــده  والتري ــك  اضح

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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أكو من جلمة ...
وأكو من سطرة 

يكتشـف  ماجـالن  فردينانـدو   -  1521
الفلبني.

1775 - وصـول طالئـع الجيـش الفاريس 
بقيادة كريم خان زند ملحارصة البرصة.

1910 - وقوع معركة هدية بني قوات شيخ 
املنتفق سـعدون باشـا والقـوات الكويتية 
الصبـاح  املبـارك  جابـر  الشـيخ  بقيـادة 

بمشاركة قوات عبد العزيز بن سعود.
1939 - أملانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا 

يف الحرب العاملية الثانية.
1968 - وقوع مجزرة ماي الي خالل حرب 

فيتنام.
1977 - اغتيـال رئيـس الحـزب التقدمـي 
االشـرتاكي اللبناني كمال جنبالط يف كمني 

مسلح عىل طريق بعقلني / دير دوريت.
1978 - منظمـة األلويـة الحمراء تخطف 

رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
1988 - قصف مدينة حلبجة بالكيمياوي، 
وأدى ذلـك إىل مقتـل 5000 شـخص مـن 

املدنیین بینهم نساء وأطفال وشیوخ.
1989 - عـودة طابـا إىل السـيادة املرصية 

وذلك برفع العلم املرصي فيها.

1990 - االتحـاد السـوفيتي والفاتيـكان 
تقيمان عالقات دبلوماسية بني بلديهما.

2003 - مقتل الناشـطة األمريكية راشيل 
كـوري بعدما دهسـتها جرافـه إرسائيلية 
بعد أن وقفت بوجهها ملنعها من هدم بيت 

فلسطيني يف رفح غزة.
2017 -مقتـل مـا يزيـد عن 40 شـخصاً 
وجـرح العـرشات جـراء قصـف للطريان 
األمريكي عىل مسجد يف قرية الجينة بريف 
حلـب الغربي الخاضع لسـيطرة املعارضة 

السورية.

يف إحدى ليايل خريف 1995 ، وأثناء إبحار إحدى السـفن الحربية 
األمريكية العمالقة برسعة كبرية بالقرب من السـواحل الكندية، 
أظهـرت أجهـزة الرادار جسـما هائـال يف طريقـه إىل االصطدام 

بالسفينة .
هـرع القبطـان إىل جهـاز الالسـلكي وخاطـب الجهـة األخرى 
القبطان: هنا قبطان السـفينة الحربية األمريكية  مطلوب تغيري 

االتجاه بمقدار 15درجة إىل الجنوب  لتفادي االصطدام.
 أكـرر تغيري االتجاه بمقدار 15 درجة للجنوب لتفادي االصطدام 

... حول
الجهة األخرى : علم ... هنا السلطات الكندية

الطلـب غـري كاف. ننصح بتغيـري االتجاه بمقـدار 180درجة ... 
حول .

القبطان: ماذا تعني ...!
أنـا أطلب منكـم تغيـري اتجاهكم بمقـدار 15درجـة فقط نحو 
الجنـوب لتفادي االصطـدام ؟ أما عن سـفينتنا فليـس ذلك من 
شـأنك ... ولكننـا سـنغري اتجاهنا بمقدار 15 درجـة ولكن نحو 

الشمال ... لتفادي االصطدام أيضا . حول

الجهـة األخرى: هذا غـري كاف. ننصح بتغيـري اتجاهكم بمقدار 
180 أو عىل األقل 130درجة . حول

القبطـان: ملاذا تجـادل وترص عىل إصدار األوامـر؟ دون أن تقوم 
أنت بتفادي التصادم باملقدار ذاته؟ نحن سـفينة حربية أمريكية 

، فمن أنتم عىل أي حال؟
الجهـة األخرى: نحن حقـل برتول عائم! وال نسـتطيع الحركة ! 

احرتس
لكن الوقت كان قد اسـتنفد يف هذا الحوار الالسـلكي غري املثمر، 

واصطدمت السفينة بالحقل البرتويل .
والـدرس الذي تتعلمه من هذه القصة هـو أال تفرتض أن الجهة 
األخـرى لهـا مثل مواصفاتـك . فليـس الهدف الوحيـد لالتصال 
أن تبعـث برسـالتك إىل األخرين بل يجب أن يكـون هدفك رباعي 

األبعاد:
أن تفهم الطرف اآلخر
ثم أن تستقبل رسالته

ثم أن تجعل نفسك مفهوما
وأخريا أن تبعث برسالتك إليه .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

اختبار للعازبات يكشف عن صفة في الشخصية تنفر الرجل

الطرف اآلخر
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يـرضب للشـخص الـذي يعامـل النـاس حسـب قدرهـم ، وعـىل قدر 
عقولهم. 

أصلـه: أن أحـد الحالقني كان يحلق يومـا ألحد زبائنـه بموس ماضية 
فزلّـت يده فأصاب وجه الزبون بجرح غائر ، بدأ الدم يسـيل منه غزيرا 
فمـا كان مـن الحالق إالّ أن مال عـىل أذن الزبون وقال لـه : (( تره أكو 
بعكالك وسـخ )) وتلك كناية عن تعرّض سـمعته لكالم الناس ! فثارت 
ثائرة الرجل وأحّمر وجهه غضبا وقفز من مكانه وصاح : (( اتخسـه ! 
.. انـا أخو خيته .. )) . فتوقف نزيف الدم يف الحال . فاعتذر الحالق إليه 
، وأخربه بأنه قد قال ما قال حتى يثري غضبه ، ويهز أعصابه ، فينقطع 

نزيف الدم . فسامحه الرجل وقبل عذره .
وكان للحالق صبي ذكي مجّد وكان قد سـمع ورأى ما دار بني أسـتاده 
الحالق والزبون . وبينما كان يحلق ألحد الزبائن ذات يوم أصاب الزبون 
بجرح يف وجهه سـال منه الدم غزيرا . فمال الصبي عىل الزبون وهتف 
يف أذنـه : (( تره أكو بعكالك وسـخ )) فلم يتحـرك الزبون ، ولم ينقطع 
نـزف الدم ، فقال الصبي : (( تره سـمعة بنتك موزينـة باملحلة )) فلم 
تؤثـر كلمتـه يف الزبون شـيئا. فقـال : (( الناس دا يحجـون عىل بنتك 
)) فلـم يتحرك الزبـون كذلك . وكان الحالق يسـمع ويرى مايجري بن 
الصبي والزبون ، فأرسع إىل الزبون ورفع كفه ورضبه سـطرة شـديدة 
عىل رقبتـه . فارتاع الزبون لذلك وانتابه الغضب وقام من مقعده ثائرا، 
وسـأل الحالق : (( هاي شـنو ؟ .. ليش ترضبني ؟ )) . وقبل أن يجيبه 
الحـالق انقطع نزف الدم وتوقـف .. فاعتذر الحالق إىل الزبون ، وأطلعه 
عىل حقيقة األمر ، وأن السـطرة ماكانـت إالّ لتوقف النزيف . ثم التفت 
الحـالق إىل صانعه وقال له : (( شـوف ابني .. الناس مو كلهم سـوه .. 
أكو من جلمة ... وأكو من سطرة )) . فتعّجب الصبي من كالم الحالق، 

وسعة اطالعه ، وشدة ذكائه .. وذهب ذلك القول مثال.

خواطر
-حبيبي .. أََعِشـَق ُحروَف الَحِب ألَنَِّها َمْن ُحروِف اْسِمَك 
.. أَْعشـُق سـُكوَن اللَّْيِل ألَنِّه َمْن ِدْفِء َهمِسـَك .. أَْعَشُق 
أغاني الَْحَب َوأَْعَشـَق َصـْوَت نبضاتك .. أََعِشـَق ُجُنوَن 
الَْحـبِّ َوأَْعَشـَق ُكلُّ لَْحَظاِتـَك .. أَْعَشـُق َتَعاِبـرَي الزََّعـِل 
يَِّبَة ِبُقلَِّبَك َوأَْعَشَق ُصُدَق  َوالْبسمَة ِبشفاِتَك .. أَْعَشُق الطَّ
إِْحَساِسـَك .. أَْعَشـُق َغـُروَرَك َوأَْعَشـَق ُكلُّ قسـواتك .. 
أََعِشـَق ُترَاَب أْرِضَك َوأَْعَشُق َممشا أَْقَداَمَك .. أَْعَشُق ُكلَُّك 
َوأَُذوَِّب ِعْشـَق أَْنَفاِسـَك وابتدي َواْنَتَهي أََنا بذاتك .. ملكاً 

عىل عرش الكربياء.
-بـني أحضانـك أبقـى والربيـع بعيونـك أرسح فواديك 
البديـع عىل كتفيك ألقي طرياً ذاب فهواك وأدمن عشـه 
وعرشه أدمن غصنك وأعواد الياسمني آه ِمن عطرك حني 
يغدق الروح والقلب .. آه ِمن سحرك حني يمالني حرارة 
ودفء يـواري بردي وثلوجي فحضنك أشـتهي الجنة .. 
دعيني العمر أتنفسـك أعيشـك أحكيك لكل كائن يعرف 
الحب لكل مالك ذاب فهواك وسـكن القلب .. لكل السما 
واألرض أحبك كل الثواني إليك رسـائل شـوق حمراء ال 

تنتهي تسكن قلبك وتشتهي.

الكلمات العمودية
1 – اسم سابق لكينشاسا .

2 – مماثالن – عكسها أحد اإلتجاهات السياسية .
3 – إحدى الحواس – أرسل .

4 – رتبة دينية مسيحية – ندم .
5 – أحصل ”مجزومة“ – األحمق .

6 – يقال {صات و ..... } – أسم بطل لعبة رياضية سابق .
7 – متفجرة – أضاء .

8 – صفة للحمل – مماثالن ثم مماثلني .
9 – عائلة رسام لبناني راحل .

الكلمات االفقية
1 – مدينة يف الواليات املتحدة األمريكية .

2 – فيلم لفريد األطرش .
3 – لفظة هجاء – أسم علم مؤنث .

4 – من الحبوب – مرض .
5 – دولة عربية .

6 – ينهمر من العيون – دولة عربية .
7 – أول من دعى نفسه فيلسوفاً .

8 – عكسها ملكي – من أسماء األسد – عالمة موسيقية .
9 – مدينة أمريكية شهرية بمياهها املعدنية .

لليـوم:  حظـك  الجـوزاء  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:تتطـور أعمالك وتسـتعد ملرحلـه جديدة 
واعـدة. عاطفياً:ال تطيـل فرتة بعدك عـن الحبيب 

وتمسك به. 
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سّكان  حال  كان  هكذا  املفيد،  باملخترص 
ذلك  من  األخري  األسبوع  يف  بغداد  العاصمة 
العام، إذ حرمت أعمال العنف الطائفي الناس 
الواقع  هذا  طبيعية.  بصورة  العيش  من 
يعكسه فيلم «كليش ماكو» الذي يروي قّصة 
كاتبة وأّم عزباء اسمها سارة (تؤدي دورها 
يف  الكبري  شغفها  فقدت  الجندي)،  دارينا 
انطالق  فقبل  األعمال..  هذه  بسبب  الكتابة 
بعد  أعقاب  ويف  وجيزة،  بفرتة  الجديد  العام 
وجريانها  سارة  تتحصن  املفاجئة،  األحداث 
من املستقبل املجهول بينما يحاولون تشكيل 
الذي  الفيلم  هذا  عرض  باألمل.  واٍه  شعور 
السليمانية  مدينتي  بني  أحداثه  تصّورت 
العاصمة  يف  املحطة  مؤسسة  يف  وبغداد، 
املوصل  مدينة  يف  عرضه  مع  تزامًنا  بغداد، 
ضمن سلسلة العروض والورش التي تقيمها 
 The بالتعاون مع  منظمة حبيبي كولكتيف 
املجلس  من  بتمويل    Station Foundation
الثقايف الربيطاني يف العراق. وكان الفيلم قد 
انطلق يف جولة عروض بموطنه بعد عرضه يف 
بلدان عربية ونيله جوائز عّدة أبرزها جائزة 

السينمائي  دبي  مهرجان  يف  املقدمة   IWC
العربي  والصندوق  إىل سند  باإلضافة  الدويل، 
الدوحة  ومؤسسة  (آفاق)  والفنون  للثقافة 
فنال  األوروبي،  الصعيد  عىل  أّما  لألفالم. 
منحة CNC & Institut Français يف فرنسا، 
ومؤسسة الفيلم الربيطاني، كما فاز بجائزة 
للسينما  ماملو  مهرجان  سوق  ضمن  مادية 
تمويل  الفيلم ضمن قسم  اختري  إذ  العربية، 

مرحلة ما بعد اإلنتاج. يذكر أن «كليش ماكو» 
من إخراج املخرجة العراقية املقيمة يف لندن 
التأليف  وشاركتها  جي،  الباجه  ميسون 
بطولة  من  وهو  الجبوري،  إرادة  الدكتورة 
عباس،  مريم  حّجار،  باسم  الجندي،  دارينا 
العباس،  أبو  محمود  الشهري  العراقي  املمثل 
أحمد  العيل،  سامي  خلف،  سلمان  زيدون 

هاشمي، لبوة عرب، وعيل الكريم وغريهم.

وهبي،  هيفاء  النجمة،  اعتذرت 
 ١٩ يوم  أمريكا  يف  حفلها  عن 

مارس الشهر الحايل، مؤكدة 
ألسباب خارجة عن ارادتها 
الحفل..  منظمني  وإرادة 
وغردت هيفاء عرب حسابها 
«ألسباب  قائلة:  تويرت،  عىل 

وإرادة  إرادتي  عن  خارجة 
إحياء  من  أتمكن  لن  املنظمني 

 ١٩ بتاريخ  مقرة  كانت  الّتي  الحفلة 
مارس يف والية الس فيجاس األمريكية».  وعىل 

جانب آخر، تستأنف هيفاء وهبي تصوير مشاهدها يف 
فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس املقبل وذلك 
بعد فرتة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبي، 
وانتهى  باملكسيك،  مؤخرا  أحييته  الذي  حفلها  بسبب 
صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم 

أكثر من أسبوعني. يف فرنسا والتي استغرقت 
ومرص،  فرنسا  بني  تصويره  يتم  الفيلم 
وبعد  كوميدي،  إطار  يف  أحداثه  وتدور 
يقررون  فرنسا  العمل يف  أبطال  تجمع 
تشكيل عصابة لرسقة لوحة املوناليزا 
متنكرون.  وهم  اللوفر،  متحف  من 
كل  بطولة  باريس»  «رمسيس  فيلم 
خاطر،  ومصطفى  وهبي،  هيفاء  من 
املريغني،  وحمدي  حافظ،  ومحمود 
ومحمد ثروت، ومحمد سالم، ومحمد أسامة 
الشهري بأوس أوس، وسمرية مقرون، والفيلم من 
إخراج أحمد خالد موىس، وتأليف كريم حسن بشري.وتنتظر 
هيفاء وهبي عرض فيلمها «أشباح أوروبا» املؤجل منذ فرتة، 
ويشارك يف بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، 
أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، وآخرون، 

إخراج محمد حماقي.

غنائًيا يف  ديانا حداد، حفالً  النجمة،  تحيي 
العراق يوم الجمعة، = املوافق ١٨ من شهر 
بابل  مهرجان  حفل  ضمن  وذلك  مارس، 
خالل  وتقدم  العاملية،  والفنون  للثقافات 

الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها.
حفالً  مؤخرًا  حداد  ديانا  الفنانة  وأحيت 
غنائًيا بمعرض إكسبو عىل مرسح اليوبيل، 
الفنان  مع  «دويتو»  الحفل  خالل  وقدمت 
السهرة  حفل  شاركها  الذي  العراقي  حاتم 
العرص  «بني  أغنية  معاً  وقدماً  الغنائية، 
والتي  املوسيقية،  الفرقة  برفة  واملغرب»، 
حملت يف بدايتها مواال مشرتكا بني العراقي 

وحداد.
بهذه  سعادتها  عن  حداد  ديانا  وأعربت 
الحفل الكبري الذي تشارك به يف حدث عاملي 
ترحيبها  يف  وقالت  واإلمارات،  دبي  من 
زوار  بجميع  «أرحب  قائلة:  للجمهور 
معرض اكسبو ٢٠٢٠ دبي، وجودكم اليوم 
معنا يف هذا الحدث العاملي فخر كبري لنا»، 
عىل  دائماً  بيفرحني  ووجودكم  وأضافت: 
صعيدي الشخيص ألنه هو الطاقة اإليجابية 

من  بجميع  ديانا  رحبت  يل».كما  الحقيقة 
يف  التلفزيون  شاشات  عرب  الحفل  يشاهد 
العالم العربي والعالم، وقالت: «نرحب بكل 
هنا  من  الشاشات  عرب  يشوفنا  اليل  العالم 
دبي  شكراً  قائلة:  واختتمت  االمارات»  من 
تجمعون  دائماً  ألنكم  اإلمارات..  شكراً   ..

العالم بكل محبة وتسامح، الله يديم األمن 
واألمان علينا جميعاً».

من  جديدها  بني  حداد  ديانا  وتنقلت  هذا 
أرشيفها  أغنيات  بني  ومن  األغنيات، 
الجمهور  وتواصل  تفاعل  وسط  الناجح، 

مع أغنياتها ونغماته.
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أصـدرت جوجل تحذيـرًا لـ 2.6 مليار شـخص يسـتخدمون متصفح 
الويب كـروم الخاص بهـا، حيث أخرب عمـالق التكنولوجيـا األمريكي 
املعجبني األسبوع املايض أنه يتوقع ارتفاًعا يف عدد الهجمات اإللكرتونية 
املبلغ عنها يف األشـهر املقبلة. وأوضح أدريان تايلور، عضو فريق أمان 
Chrome، الزيـادة يف مشـاركة مدونـة يف 10 مـارس الجاري.وُطلـب 
منـه كتابة املنشـور رًدا عـىل التقاريـر املتزايدة عن عمليات اسـتغالل 
الثغـرات التـي تـم العثور عليها بواسـطة شـبكة الباحثـني يف جوجل 
حسـبما نقل تقريـر ملوقع ذي صن.هذه هي نقـاط الضعف يف الربامج 
التي يتم اسـتخدامها بنشـاط من قبل املحتالني عـرب اإلنرتنت القتحام 
كـروم ومهاجمة املسـتخدمني. وتبلغ جوجل عن الثغـرات التي تجدها 
يف سلسـلة مدونة عادية. وقال تيلـور: ”إذا كنت قارًئـا منتظًما ملدونة 
إصـدار كروم الخاصـة بنا، فربما الحظـت أن عبارات مثل“ اسـتغالل 
CVE-1234-567  ”ظهـرت يف كثري مـن األحيان مؤخرًا“. وأضاف: أن 
الزيـادة يف تقارير الهجمات اإللكرتونية ناتجة عىل األرجح عن عاملني.
وقال تيلور: ”بينما قد تبدو الزيادة مقلقة يف البداية، من املهم أن نفهم 
السبب وراء هذا االتجاه.“ وأضاف: ”إذا كان ذلك بسبب وجود العديد من 
برمجيات إكسـبلويت يف الربية، فقد يشـري ذلك إىل اتجاه مقلق.“ وقال: 
”إذا كنا ببسـاطة نكتسـب املزيد من الوضوح يف اسـتغالل املهاجمني، 
فإنه أمر جيد ألنه يعني أنه يمكننا االستجابة من خالل توفري إصالحات 
لألخطاء ملستخدمينا بشـكل أرسع، ويمكننا معرفة املزيد حول كيفية 

عمل املهاجمني الحقيقيني.

كشـف تقرير حديث عن أن واتسآب يخترب تصميًما جديًدا لقسم معلومات 
 ، WABetaInfo االتصال ملسـتخدمي أبل أيفون، ووفًقا لتقرير صـادر عن
بدأت منصة املراسـلة اململوكة لرشكة فيس بـوك يف طرح تحديث تجريبي 
جديـد ألجهزة أيفـون. وتعد واجهة املسـتخدم املعاد تصميمهـا جزًءا من 
التحديـث التجريبي الذي يجعل إصدار التطبيق يصـل إىل 2.22.6.73، وإذا 
تذكرنـا، فقد طـرح WhatApp واجهة مسـتخدم مماثلة لقسـم االتصال 
للحصول عىل معلومات العمل يف تحديث سـابق. ويكشف التقرير أيًضا عن 
أنه عىل الرغم من أن قسـم معلومـات االتصال املعاد تصميمه هو جزء من 
التحديث التجريبي، إال أن بعض مسـتخدمي iOS قادرون عىل رؤية واجهة 
املسـتخدم التي تم تجديدها بعد تثبيت أحدث إصدار مستقر، يشري هذا إىل 
أن الرشكة لن تستغرق الكثري من الوقت إلحضار واجهة املستخدم الجديدة 
يف تحديث مستقر. وحسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها يف التقرير، 
فإن الواجهة املعاد تصميمها هي نفسها التي تظهر يف معلومات حسابات 

األعمال، تتضمن الواجهة أيًضا اختصاًرا جديًدا لرسالة البحث.

تطـور رشكـة ناشـئة يف مجـال 
املجوهـرات الفاخـرة نوعـل من 
أنواع األملاس املصنوع من الهواء، 
حيث تسحب ثاني أكسيد الكربون 
(CO2) مـن الغالف الجوي لصنع 
األحجار الكريمة يف املخترب، والتي 
تتطابق فيزيائًيا وكيميائًيا مع تلك 
التي يتـم اسـتخراجها، وتصفها 
بأنها مـاس سـالب الكربون من 
خالل اسـتخراج 20 طناً من ثاني 
أكسيد الكربون من الهواء مقابل 

كل قرياط من األملاس يباع.
 هـذا األمـر حصـل عىل شـهادة 
Aether the B Corp كأول منتـج 
للماس يحمل هذا اللقب، وتختلف 
أحجارها عن أحجار املاس األخرى 
املزروعة يف املخترب ألنها تنتج من 

البرتوكيماويات مثل امليثان.
تخطـط Aether اآلن السـتخدام 
18 مليون دوالر يف التمويل لزيادة 
إنتـاج املاس، بما يف ذلـك برنامج 

البيـع بالجملـة الذي تـم إطالقه 
للتو.تسـتخدم الرشكـة مفاعـًال 
الكربون  الستخراج ثاني أكسـيد 
من الهواء، وتتبع تقنيتها املبتكرة 
بعد ذلـك تخليـق الهيدروكربون، 
مما يعني أن ثاني أكسيد الكربون 
يتـم تصنيعـه يف خـام  امللتقـط 
التغذيـة الهيدروكربونـي الـالزم 
لزراعـة املاس يف مفاعل ترسـيب 

البخار الكيميائي.
”نمـو  هـي  التاليـة  والخطـوة 
األملـاس“، حيث يتـم إدخال املواد 
الخام الهيدروكربونية يف مفاعالت 
الكيميائـي  البخـار  ترسـيب 
املتخصصـة التي تعمـل بالطاقة 

النظيفة بنسبة 100%.
كمـا أنـه بمجـرد أن يتـم تطوير 
بلـورات املـاس بالكامـل، يقـوم 
الخرباء بقصها وصقلها وإضافة 
اللمسـات النهائيـة إىل األحجـار 

الكريمة.

أعلـن تطبيق (تيك تـوك) إطالقه 
لخدمـة جديدة لتوزيع وتسـويق 
املواد املوسـيقية باسـم ”ساوند 

أون“.
وتتيح الخدمة الجديدة للمبدعني 
املوسـيقية  مؤلفاتهـم  تحميـل 
مبـارشة إىل تطبيـق (تيـك توك) 
باإلضافـة إىل وجود هذه املؤلفات 
عىل املنصات العاملية األشهر مثل 
أبل ميوزيك وسبوتفاي وباندورا.
يف الوقت نفسـه فـإن (تيك توك) 
يقـدم خدمـة توزيع هـذه املواد 
مجانا للمبدعني خالل العام األول 
مـن نـرش األغنية، حيـث يحصل 
املبـدع عـىل 100 % مـن عائدات 
مؤلفاته يف السنة األوىل، ويف السنة 
الثانية يحصل تطبيق (تيك توك) 

عىل 10 % من هذه العائدات.

يحتفـظ  نفسـه  الوقـت  يف 
حقوقهـم  بكامـل  املوسـيقيون 
املاليـة الناتجة عن بث مؤلفاتهم 
عىل املنصات األخرى التي تديرها 
الصينيـة  دانـس  بايـت  رشكـة 
املالكـة لتطبيق (تيك توك) بما يف 
ذلك خدمة بث املوسيقى مبارشة 
ريسـو وتطبيق تحرير تسجيالت 

الفيديو كاب كت.
وتسـتهدف منصـة سـاوند أون 
أدوات  توفـري  أسـايس  بشـكل 
ترويـج وانتشـار للموسـيقيني، 
وإتاحة الوصول إىل خدمة توثيق 
(تيـك تـوك) للفنانـني، وإضافة 
األغانـي إىل قسـم األغانـي عـىل 
إىل  والوصـول  التطبيـق،  نافـذة 
مبدعـي املحتوى الرئيسـيني عىل 

تطبيق (تيك توك).

@Âfl@ÊÏiãÿ€a@kzèm@ÚÓ‰‘m@ãÌÏ�m
Ú‡Ìã◊@äbvyc@…‰ó€@Ïv€a@“˝Ã€a

  paáÌãÃm

fi˝†@˝fl@á‡ya

Ô„aá‡z€a@|€bñ

@kuaÏ€aÎ@÷aã»€a@Â«@b«bœÜ@lã®a@¿@›n‘Ì@Êbè„g@@c@
@b«Ï�fl@Êb◊@ıaÏé@NN›ÓvjmÎ@‚a6ya@›´Î@áÓËÄÄí@ÏËœ
@È‹mb”@â€a@Îá»€a@Êb◊@ıaÏÄÄéÎ@@Nb–‹ÿfl@Îa@bÄÄ«Ï�nfl@Îa
@‚a@Ô‹Óˆaãéa@‚c@çÓ‹ÿ„a@‚c@Ô„b‡r«@LÔuäbÇ@‚c@Ô‹ÇaÜ
@fibuã€a@aÏÄÄèÉjm@¸@AäaÜ@Èj”@‚c@ÔÿÌãfla@‚a@Ô„aãÌc

A‚b»€a@áˆb‘€a@…fl@·n–‹nÇa@ÊaÎ@Ûny@·ËmbÓzõm

@Úè‹u@á‘«@¿@LÙãÇc@�Òãfl@LlaÏ‰€a@ê‹™@›ìœ@fiby@¿
@ÚÌäÏnÄÄéá€a@Òáæa@Â‡ö@ÚÄÄÌäÏË‡ßa@êÄÄÓˆä@lbÄÄÉn„a
@ÚÌÜb•¸a@ÚÄÄ‡ÿ0a@Û‹«@b�flaç€@ÊÏÿÓÄÄé@LAHÚÄÄÓ„br€aI
@|Óí6€a@lbi@|n–i@ôb©a@7Ç˛a@bÁäaã”@…fl@b�flbvè„aÎ
@��›y@Û‹«@laÏ‰€a@ê‹™@5 �§@Êc@LÒáyaÎ@ÒãæÎ@a�ÜáÄÄ™

NÒáÌáu@�Òãÿjfl@ �pbibÉn„¸@a�Üaá»néa@@È�è–„

املصورين  عدسات  رصدت 
النجمة، سيلينا جوميز وهي 
لحفل  الحمراء  السجادة  عىل 
توزيع جوائز النقاد، يف لوس 
أنجلوس، إذ ظهرت بفستان 
تصميم  من  أحمر  ملكي 

لويس فيتون.
تصدرت  متصل،  سياق  ويف 
فور  الرتيند  جوميز  سيلينا 
أغنية  كليب  فيديو  إصدار 
 «Let Somebody Go»
بالتعاون مع فرقة كولدبالي، 
وتعترب األغنية ثاني تعاون يف 
أغنية  بعد  كولدبالي،  ألبوم 
فرقة  مع   «My Universe»

.BTS البوب الكورية
 Let Somebody» والقت أغنية
حيث  واسًعا،  صدى   «Go
كليب  الفيديو  تصوير  تم 
ويقوم  واألسود،  باألبيض 
من  مارتن  كريس  ببطولته 
وسيلينا  كولدبالي  فرقة 
املقطع  ونال  جوميز، 
كما  الجمهور،  إعجاب 
حيث  كبريًا،  نجاًحا  حققت 
كولدبالي  فرقة  تصدرت 
 ،١٠٠ Hot املرتبة األوىل عىل
يقرب  ما  األغنية  وحققت 
من ٣ ماليني مشاهدة عىل 
يوتيوب بعد ساعات فقط 

من طرحها.
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استعجاال  أقل  فريدمان،  توماس  األمريكي،  الصحفي  الكاتب  يكن  لم 
لكليهما..  الذهبية  التسعينيات  أيام  فوكاياما  فرانسيس  من  بالفرح 
كالهما فرح بالنظام العاملي الجديد بعد انهيار جدار برلني (١٩٨٩) ومن 
وحرب  املايض،  القرن  من  التسعينيات  أوائل  السوفياتي  االتحاد  بعده 
يخطط  بات  ما  اىل  فباإلضافة   ..(١٩٩١) الكويت  من  العراق  إخراج 
والعراق   (٢٠٠٢) أفغانستان  غزو  صمموا  الذين  الجدد  املحافظون  له 
(٢٠٠٣) كإحدى نتائج هجمات ١١ـ ٩ـ ٢٠٠١ وسقوط الربجني، فإن 
كال من فوكاياما وفريدمان نظرا ملا أسماه فوكاياما «نهاية التاريخ» 
بانتصار الرأسمالية وسقوط الشيوعية، وللعوملة التي نّظر لها فريدمان 
الزيتون»..  وشجرة  ليكزس  و»السيارة  مسطح»  «العالم  كتابيه  عرب 
الحمل  تجعل  أن  العوملة  شأن  من  فإن  قوله،  فريدمان  أراد  ملا  طبقا 
أحد  يف  الهمربغر  شطائر  واحدة،  طاولة  وعىل  معا،  يتناوالن  والذئب 
مطاعم مكدونالد.. ومطاعم مكدونالد مثلها مثل السيارة ليكزس أحد 

أبرز رموز العوملة التي كرست العالم بوصفه مجرد «قرية كونية». 
 واستنادا لفرضية فريدمان، فإن مطاعم مكدونالد ال توجد إال يف الدول 
الديمقراطية التي جعلت النزاعات والحروب خلفها.. النزاعات والحروب 
والدول  املتخلفة..  الدول  حصة  من  فقط  باتت  لفريدمان  بالنسبة 
املتخلفة طبقا لفريدمان هي تلك التي ال توجد فيها فروع ملكدونالد.. 
ومكدونالد بالنسبة لفريدمان ليست مجرد سلسلة مطاعم ذات ماركة 
عاملية شهرية بل هي عنوان العالم املسطح الجديد الذي ال يتقاتل فيه 
الفلسطينيني  أحد عىل بضعة أشجار زيتون مثلما يختزل الرصاع بني 

واإلرسائيليني. 
 اآلن، وطبقا لألخبار الواردة من أجواء حرب القرم الجديدة (ال أقصد 
التي  التاريخ  يف  القرم  بل حرب  بوتني عام ٢٠١٤)،  التي ضمها  القرم 
والدولة  الروسية  اإلمرباطورية  بني  عرش  التاسع  القرن  يف  وقعت 
العثمانية، حيث لم تكن آنذاك مطاعم عابرة للقارات واملحيطات، فإن 
مطاعم «مكدونالد» يف موسكو ويف كييف بدأت تغلق أبوابها مثلما أغلقت 
التخصصات  العاملية يف مختلف  الرشكات واملاركات  الكثري من  أبوابها 

بسبب الحرب ونتيجة للعقوبات.
صحيفة  يف  الشهري  العمود  كاتب  وهو  لفريدمان،  يمكن  الذي  ما 
العوملة  أيقونات  أبرز  ألحد  حصل  ما  حيال  قوله  تايمز»،  «نيويورك 
يتوجب  َمن  البلدين؟  أبوابها يف كال  تغلق  بدأت  التي  مطاعم مكدونالد 
اإلجابة  له  يحق  وَمن  جديد،  من  العوملة  أسئلة  طرح  إعادة  اآلن  عليه 
عليها يف ظل عالم يسري بقوة نحو املجهول عىل أصعدة مختلفة؟ هل 
مثله  ومصريه  باإلنسان  تتعلق  فرضيات  طرح  يف  فوكاياما  استعجل 
يف ذلك مثل فوكاياما الذي أنهى التاريخ بجرة قلم؟ هل النظام العاملي 
حتمية  بمثابة  كانت  مخرجاته  أهم  إحدى  هي  التي  والعوملة  الجديد 
والتقييم  للمراجعة  قابلة  زمنية  حقبة  مجرد  أم  التاريخي  التطور  يف 
يمكن  ال  لكنه  وارد،  وقد تقرص؟ كل يشء  تطول  قد  مراحل الحقة  يف 
الجزم بالنهايات والبدايات طاملا أن اإلنسان مهما كانت رجاحة عقله 
وعمق تفكريه يبقى محدود التفكري واإلدراك طاملا «وفوق كل ذي علم 
«قرية  أصبح  الذي  فالعالم  قليال»..  إال  العلم  من  أوتيتم  و»وما  عليم» 
كونية» وهو املصطلح الذي نحته عالم املستقبليات مارشال ماكلوهان 
لم يعد كذلك حني داهمته جائحة كورونا.. والعالم لم يعد قرية حتى 
لو كونية طبقا ملاكلوهان أو مسطحا طبقا لفريدمان ملجرد أن تعولم 
الهواتف  فيها  بمن  التواصل  ووسائل  واملقتنيات  التقنيات  صعيد  عىل 
اىل  الساعة  عقارب  يريد  ألنه  فرد  يحركه  أن  يمكن  فالعالم  الذكية.. 
الوراء.. والعالم حني يفكر بنقل الغاز من روسيا اىل أوروبا عرب أوكرانيا 
أساطيل  إىل  تحتاج  أنابيب  بل  الكف،  بحجم  ذكي  هاتف  به  يتحكم  ال 
لحمايتها، ولكنها يف املقابل لن تحتاج أكثر من زر لتدمريها لتعود، ليس 

أوروبا وحدها، بل البرشية اىل العرص الجليدي األول.
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طرحت النجمة اللبنانية، نانيس 
«ما  الجديد  كليبها  عجرم، 
انتظار،  طول  بعد  تعتذر»، 
عرب  للكليب  صورة  ونرشت 
بموقع  الشخيص  حسابها 

لتعلن  قليل،  منذ  إنستجرام 
قناتها  عرب  الكليب  وصول  عن 
بموقع  الرسمية 
 ، ب تيو يو
لتي  ا و

حققت 
ت  ا عرش
ف  ال آل ا

من 

املشاهدات 
ل  خال
ت  عا سا

قليلة.
تستعد  و
لنجمة  ا

اللبنانية، 
نانيس عجرم، إلحياء حفل غنائي 
باريس،  يف  أوملبيا  مرسح  عىل 
يونيو  الجمعة ١٠ من شهر  يوم 
بمثابة  سيكون  والذي  املقبل، 
تقدم  حيث  لجمهورها،  مفاجأة 
ومميزة  متنوعة  باقة  خالله 
لدى  املحببة  أغنياتها  أشهر  من 

محبيها.
النجمة  حفالت  آخر  وكانت 
التي  مرص  يف  نانيس  اللبنانية 
وحضور  السخنة  بالعني  أقيمت 
نانيس  وخطفت  العدد،  كامل 
األنظار بهتافات اإلعجاب بمجرد 
املرسح  خشبة  عىل  صعودها 
املوسيقية،  فرقتها  بجوار 
نصفه  فستان  ومرتدية 
أبيض  واآلخر  أسود 
«ما  ألغنية  ومرددة 
وأنا  هنا  تيجي 

أحبك».
نانيس  وأشعلت 
من  بباقة  الحفل 
التي  املميزة  أغانيها 
طوال  بها  تألقت 
الفني  مشوارها 
اليل  ده  «مني  منها: 
«سالمات»،  نسيك»، 
«آه ونص»، «إنت إيه» 
و»يا بنات»، باإلضافة 
إىل «إنت مرصي» التي 
من  املزيد  أشعلت 
أجواء اإلثارة، وغريها 
مما قدمتها بناًء عىل 

رغبة الجمهور.

الجنايني،  طارق  املنتج،  طرَح 
ملسلسل  األول  التشويقي  اإلعالن 
النجم  بالعربي، وظهر فيه   suits
منذ  اإلعالن  وحقق  ياسني،  آرس 
مواقع  صفحات  عرب  طرحه 
الخاصة  االجتماعي  التواصل 
عالية،  مشاهدة  نسبة  بالرشكة 
تشويقي  إعالن  طرح  وسيتم 
عرب  تباًعا  بطل  لكل  خاص 
صفحات الرشكة خالل ٦ أيام قبل 
طرح اإلعالن الرسمي للمسلسل.

إنه  الجنايني:  طارق  املنتج  وقال 
سيقدم صورة غري مسبوقة ملرص 
يف هذا العمل وغري مألوفة. مشريًا 
يف  كبريًا  وقًتا  أخذ  العمل  أن  إىل 
الكتابة ليصبح واقعًيا وقريًبا من 
مجتمعنا املرصي والعربي وليس 

مجرد عمل مرتجم فقط.
يشار إىل أن الجنايني قد حصل 

لتقديم  القانونية  الحقوق  عىل 
املسلسل  من  العربية  النسخة 
الذي   ،Suits الشهري  األمريكي 
تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح 
عرشة مسلسالت أمريكية عىل 

مدار الـ٢٠ عاًما املاضية.
سوتس»   -  suits» مسلسل 

من  العربية  النسخة  وهو 
األمريكي  املسلسل 
 Suits الشهري  العاملي 
وسيناريو وحوار محمد 
عبد  ويارس  حفظي 
مريم  وإخراج  املجيد 
آرس  وبطولة  أحمدي، 

ريم  داود،  أحمد  ياسني، 
مبارك،  صبا  مصطفى، 
محمد شاهني، تارا عماد، 
وعدد  درويش  مصطفى 

من آخر من الفنانني.
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