
بغداد/الزوراء:
أعلنـْت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االثنني، صدور أمر استقداٍم بحقِّ مستشار 
وزارة النفط؛ بتهمٍة تتعلَّق بإحداث الرضر 
عمداً بأموال ومصالـح الجهة التي يعمل 
التحقيقات بالهيئة،  فيها.وذكرت دائـرة 
يف بيـان ورد لــ ”الـزوراء: أنَّ ”محكمـة 
بقضايـا  ـة  املُختصَّ الرصافـة  تحقيـق 
النزاهة، قرَّرت اسـتقدام مستشار وزارة 
التسويق واالسرتاتيجيَّات  النفط لشؤون 
يف مركز الـوزارة، يف موضـوع التأخري يف 
تحميـل النفـط الخام املُصـدَّر من رشكة 
أنَّه  تسـويق النفط (سـومو)“.وأضافت 
”ترتَّب عىل ذلك قيام الرشكة بدفع غرامٍة 

املُتعاقـد  الـرشكات  إىل  ماليَّـٍة  تأخرييَّـٍة 
معهـا؛ جـرَّاء التأخري الحاصـل يف عمليَّة 
تحميل النفط الخـام من موانئ التصدير 
بني عامي 2016 و2017“.وبينت الدائرة 
ة  إنَّ ”محكمـة تحقيق الرصافـة املُختصَّ
بقضايا النزاهة، أصدرت أمر االسـتقدام 
بحقِّ املُتَّهـم، وفقاً ألحـكام املادة (340) 
من قانـون العقوبـات رقم (111 لسـنة 
العليـا  الهيئـة  املُعدَّل“.أعلنـت   (1969
ملُكافحـة الفسـاد، امـس االثنـني، تنفيذ 
أمـر قبـٍض بحقِّ رئيـس هيئة اسـتثمار 
ُمحافظة صالح الديـن؛ عىل خلفيَّة طلب 

منفعٍة إلداء عمٍل من أعمال الوظيفة.

بغداد/ الزوراء:
حصَد العراق، امس االثنني، املركز االول 
يف مؤرش سالمة استخدام اللغة العربية 
اللغة.ويف  لهذه  املستخدمة  الدول  بني 

لسان  مؤسسة  عليها  عملت  احصائية 
للذكاء االصطناعي ٢٠٢٢ ، حصد العراق 
استخدام  سالمة  مؤرش  يف  االول  املركز 

اللغة العربية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة األنـواء الجوية، امس 
االثنني، عـن حالة الطقـس يف البالد 
توقعـت  فيمـا  الحـايل،  لألسـبوع 
استمرار تساقط األمطار.وذكر بيان 
للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس 
املنطقـة  يف  الثالثـاء  ليـوم  البـالد 
جزئيـاً  غائمـاً  سـيكون  الوسـطى 
وضبـاب خفيف مع تسـاقط زخات 
ويتحسـن  مطـر خفيفـة صباحـاً 
الطقـس تدريجيـاً قبـل الظهر، وال 
تغري يف درجات الحرارة، ويف املنطقة 
الشـمالية سـيكون الطقس صحواً 
مع بعض الغيـوم، ودرجات الحرارة 
ترتفـع قليـًال عـن اليـوم السـابق، 
فيمـا سـيكون الطقـس يف املنطقة 
وتكـون  ممطـراً  غائمـاً  الجنوبيـة 
األمطار متوسـطة إىل غزيرة الشـدة 
وحـدوث عواصـف رعديـة أحيانـاً 
يتحول الطقـس اىل غائم جزئي بعد 
الظهـر، ودرجات الحـرارة تنخفض 

قليـًال عن اليـوم السـابق“.وأضاف 
البيـان، أن ”طقس يـوم غد األربعاء 
سـيكون صحـواً مع بعـض الغيوم 
مع ضباب خفيف صباحاً، ودرجات 
الحـرارة مقاربـة لليـوم السـابق يف 
عمـوم البالد“.وأوضـح، أن ”طقس 
يوم الخميس يف املنطقتني الوسـطى 
والشـمالية سـيكون غائمـاً جزئياً 
إىل غائـم، فيما سـيكون الطقس يف 
املنطقة الجنوبيـة صحواً مع بعض 
الغيـوم يتحول اىل غائـم جزئي ليالً، 
أما درجات الحرارة فسـرتتفع قليالً 
يف عموم البالد“. وأشار إىل أن ”طقس 
البـالد ليوم الجمعة املقبل، سـيكون 
غائمـاً جزئيـاً مع فرصة لتسـاقط 
زخات مطر وضباب خفيف صباحاً، 
أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 
لليوم السـابق يف االقسـام الوسطى 
والشـمالية، يف حـني سـرتتفع قليالً 
عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“.

رام الله / متابعة الزوراء:
أكدْت نقابة الصحفيني الفلسطينيني 
صحفيـا   55 قتلـت  إرسائيـل  إن 
فلسـطينيا منـذ عام 2000، مشـرية 
إىل تسـجيل أكثـر مـن 900 ”انتهاك“ 
خـالل العـام 2022.جـاء ذلـك خالل 
مؤتمـر صحفي ُعقـد  امـس االثنني 
بمقـر النقابة يف رام الله، عرضت فيه 

تقريرها السـنوي ألبـرز ”االنتهاكات 
والجرائـم“ اإلرسائيلية.وقـال نقيـب 
الصحفيـني نـارص أبـو بكـر إن ”55 
الجيـش  برصـاص  قتلـوا  صحفيـا 
اإلرسائيـيل أو القصـف منـذ 2000“، 
الفتـا إىل مقتل صحفيتـني خالل عام 
2022 هما شـريين أبو عاقلة مراسلة 
القطريـة، والصحفية  الجزيـرة  قناة 

املحلية غفـران وراسـنة.وأوضح أبو 
بكر أن ”أكثر مدينة شهدت اعتداءات 
إرسائيليـة هـي مدينة القـدس.. ملنع 
نقل حقيقة ما تتعرض له املقدسـات 
اإلسـالمية واملسيحية“.وأشـار نقيب 
الصحفيـني إىل تحـرك النقابـة دوليا 
إىل جانـب االتحـاد الـدويل للصحفيني 
للوصول إىل املحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: ”بالفعل قدمنا شكوانا (ضد 
إرسائيل) يف 20 سبتمرب/ أيلول 2022، 
ويف ديسـمرب/ كانـون األول اسـتلمنا 
رسـالة رسـمية مـن املحكمـة تفيد 
باسـتالم شـكوانا وتحويلهـا لجهات 

االختصاص يف املحكمة ملتابعتها“.
لجنـة  رئيـس  قـال  جانبـه،  مـن 
الحريات يف النقابـة محمد اللحام، إن 

تعرضوا  ومؤسساتهم  ”الفلسطينيني 
ألكثـر مـن 8500 اعتـداء إرسائيليـا 
منـذ عـام 2013“.وأشـار إىل إصابـة 
52 صحفيا بالرصـاص، وتعرض 90 
آخرين إلصابات مبارشة بقنابل الغاز 
والصـوت، و117 لالعتـداء الجسـدي 

خالل 2022.

بغداد/ الزوراء:
قفزْت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل 
الدينـار العراقـي، امـس االثنـني، يف البورصـة 
الرئيسـة بالعاصمة بغداد، فيما شهدت اسعار 
املواد الغذائية ارتفاعا يف االسـواق املحلية نتيجة 
ارتفـاع قيمـة الدوالر,وقال مصـدر إن بورصة 

الكفـاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلت، 
أمس، يف الساعة ١ ظهرا ١٥٨٤٠٠ دينار عراقي 
مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت االسـعار 
خـالل افتتاحـه صبـاح امـس ١٥٧٣٠٠ دينار 
مقابـل ١٠٠ دوالر.وأشـار إىل أن اسـعار البيـع 
والـرشاء ارتفعـت يف محال الصريفة باألسـواق 

املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٥٩٠٠٠ 
دينـار عراقـي لـكل ١٠٠ دوالر امريكـي، بينما 
بلغت أسـعار الرشاء ١٥٨٠٠٠ دينار عراقي لكل 
١٠٠ دوالر امريكي.يف غضون ذلك، افاد مراسـل 
«الزوراء» بان سعر رصف الدوالر مقابل الدينار 
ارتفع مسـاء امس االثنني يف محـال الصريفة  ، 

حيث بلغ سـعر البيـع ١٦٠٠٠٠ دينار مقابل ال 
١٠٠ دوالر بينمـا الـرشاء كان ١٥٩٠٠٠ دينـار 
مقابـل ال ١٠٠ دوالر.واضـاف: ان حركة البيع 
والـرشاء مـن قبـل املواطنـني يف مكاتـب البيع 

والرشاء للعملة الصعبة كبرية .

برازيليا/ متابعة الزوراء:
أكـَد االتحـاد األوروبـي دعمـه للرئيس 
الربازييل املنتخب، لوال دا سيلفا وللنظام 
عـن  وأعـرب  الربازيـيل،  الديمقراطـي 
تضامنـه مع املؤسسـات الديمقراطية، 
وإدانتـه ألعمال الشـغب.وقال املفوض 
السـامي للسياسـية الخارجية لالتحاد 

األوروبـي، جوزيب بوريل، يف بيان امس 
االثنـني، إن  «االتحـاد األوروبـي يديـن 
بأشـد العبارات أعمال العنف املناهضة 
للديمقراطيـة التـي وقعت يـوم األحد، 
٨ يناير».وأعـرب بوريـل عـن ثقته بأن 
«الديمقراطية الربازيلية سـتهزم العنف 
السياسـيني  الزعماء  والتطرف».ودعـا 

الربازيليـني، وخاصـة الرئيس السـابق 
االتـرصف  إىل  بولسـونارو،  جايـري 
بمسؤولية، وحث مؤيديه عىل العودة إىل 
ديارهم.وقال املسؤول األوروبي: «يمكن 
حل الخالفات السياسـية يف املؤسسـات 
الديمقراطية الربازيلية، وليس من خالل 
العنف يف الشوارع».وتطورت احتجاجات 

وتظاهـرات يف الربازيـل إىل أعمال عنف 
وشـغب، إذ قام أنصار الرئيس الربازييل 
السابق بولسونارو، األحد باقتحام مبنى 
الربملـان واملحكمـة العليا ومقـر إقامة 
رئيـس الدولة، قبـل أن تتمكن الرشطة 
يف وقـت الحـق مـن إخالئهـا واعتقـال 
أكثـر من ٤٠٠ منهـم.وال يعرتف أنصار 

بولسـونارو بهزيمته يف انتخابات العام 
املـايض، وينظمون بانتظام احتجاجات 
للمطالبـة بعـودة الرئيـس السـابق إىل 
السـلطة. ويف ينايـر الجاري تسـلم لوال 
دا سـيلفا، رسـميا مهامـه كرئيس بعد 

فوزه يف االنتخابات.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اوضحـْت لجنـة االسـتثمار النيابيـة تفاصيل 
وامتيازات قانون االستثمار الصناعي ويف حني 
بينت اهميته اكدت انه سـيحدث طفرة ويعيد 
عبارة صنع يف العراق يف حـال اقراره وتنفيذه.

وقال عضو لجنة االسـتثمار النيابية، حسـني 
عيل حسـن، يف حديث لـ“الـزوراء“، ان“قانون 
االسـتثمار الصناعي كان من املفرتض ان يقرأ 
قـراءة ثانية لكن اجلت القراءة الثانية بسـبب 
عدم اكتمال النصاب يف الجلسـات االخرية لذلك 
اجـل لهذا  الفصل كي يقـرأ قراءة ثانية“.وبني 
ان ”الحكومـة قدمت مقرتحاتها ونحن كلجنة 

اسـتثمار عقدنا عدة ورشـات عمل وجلسات 
بهذا الشـأن مع غرفة تجارة بغداد وخرباء من 
الغرفة وممثـل عن التنميـة الصناعية وممثل 
عـن وزارة الصناعـة و عـن رئيـس الـوزراء 
ووضعنا الكثـري من النقـاط واملالحظات لهذا 
القانـون“، مضيفـا كذلك تم اسـتضافة وزير 
الصناعـة والـكادر املتقـدم بمشـاركة لجنـة 
االقتصـاد والصناعة  واسـتضافة رئيس هيئة 
املتقـدم فيهـا ونوقـش  االسـتثمار والـكادر 
القانون لسـاعات مـن اجل وضـع الكثري من 

املالحظات والتفاصيل“.

بغداد/ الزوراء:
وافَق مجلس األمن الدويل باإلجماع عىل تمديد آلية 
تقديم املسـاعدات اإلنسانية إىل نحو أربعة ماليني 
سـوري يف شـمال غربـي البالد ملدة سـتة أشـهر 
أخرى عـرب تركيـا، متفاديـاً رصاعاً معتـاداً مع 
روسـيا حول القضية.ويلزم صـدور تفويض من 
املجلس املؤلف من 15 عضوا الستمرار تدفق هذه 
املساعدات، وذلك ألن السلطات السورية لم توافق 
عىل العمليات اإلنسانية التي تقدم املساعدات، بما 
يشـمل األغذيـة واألدوية واملـأوى، للمناطق التي 
تسـيطر عليها املعارضة يف سوريا منذ 2014.ويف 
مفاجأة، انضمت روسـيا، الحليف الوثيق لسوريا 

والتـي كان دعمهـا محـل شـك، إىل التصويـت.
وكان مـن املقرر أن ينتهي أجـل التفويض الحايل 
لربنامـج املسـاعدات التابع لألمم املتحـدة، اليوم 
الثالثاء.وحذر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوترييش، من أن الوضع اإلنساني املرتدي بالفعل 
يف سـوريا يـزداد سـوءا، وقـال إنـه إذا لـم تجدد 
شـحنات املسـاعدات من تركيا إىل شـمال غربي 

إدلب، فقد ال ينجو ماليني السوريني من الشتاء.
وقال غوترييش إن عمليات التسـليم مسـاعدات 
زادت عـرب خطـوط الرصاع داخل البـالد، وهو ما 

مارست روسيا ضغوطاً من أجله.
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الزوراء/ حسني فالح:
اشاَد مراقبون للشـأن السيايس العراقي، 
بالزيارات املفاجئـة التي يقوم بها رئيس 
الوزراء اىل الوزارات واملؤسسات الحكومية، 
وفيما اكدوا ان هذه الزيارات ستعجل من 
تنفيـذ املشـاريع الخدميـة التـي تالمس 

حيـاة املواطنـني، حـددوا أبـرز املعوقات 
التي تقف أمام تنفيذ الربنامج الحكومي.
وقـال عضو ائتالف النرص سـالم الزبيدي 
يف حديث لـ“الزوراء“: انه مع بداية العام 
الجديـد نتطلع بان يكـون عمل الحكومة 
يعالج جميع امللفات واالخطاء السـابقة 

النهـاء حقبة من املعاناة مـن اجل تنفيذ 
بعـض الربامـج الحكومية التـي تالمس 
حيـاة املواطـن العراقـي ومنهـا الجانب 
الخدمـي واالقتصادي .واضاف: ان الكثري 
مـن القوانني واملشـاريع املهمـة مازالت 
السياسـية  معطلـة بسـبب الضغوطات 

وعـدم االسـتقرار البيئة السياسـية للبلد 
وهـذا ناتـج عن شـكل النظام السـيايس 
التوافقـي الـذي انولـدت منـه الحكومة 
بعد معاناة وانسداد سـيايس كبري بالتايل 
ممكن ان تحدث بعض املشاكل بني القوى 
والكتل التـي تطالب باالوزان السياسـية 

واالستحقاقات االنتخابية وهذا يمكن ان 
يقوض عمل الحكومة التي تسعى لتنفيذ 
مشاريع بعيدا عن هذه الضغوطات ويجب 
ان تكون هنالك آليات دستورية لتنفيذ كل 

الخطوات التي تقوم بها الحكومة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  العراقية،  الجوية  القوة  كلية  فتحْت 
ضمن  امللتحقني  من  جديدة  دفعة  أمام  أبوابها 
الدورة التدريبية (٨٠)، بعد أكثر من خمس سنوات 
سعيد  محمد  ثابت  الدفاع  وزير  التوقف.وأعلن  من 
العبايس، رسمياً امس، التحاق دفعة جديدة يف الدورة 
التدريبية الـ٨٠ للقوة الجوية العراقية. وقال العبايس 
اليوم يف قاعدة محمد  يف ترصيح صحفي: «نجتمع 
األبطال  من  جديدة  دفعة  الستقبال  الجوية  عالء 
الذين سريفدون الجيش العراقي بكفاءات قادرة عىل 
حمل املسؤولية وإكمال املسرية بغية حماية العراق 

وحفظ أمنه من أي اعتداء أو عدوان».

@|n–m@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@ÚÓ‹◊
ÒáÌáu@Ú»œÜ@‚bflc@bËiaÏic
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ÚÓiã»€a@ÚÃ‹€a@‚aáÉnéa@Úfl˝é

@¡”bèm@äaã‡néa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
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ÈnÓ‡ÁcÎ@Ô«b‰ó€a@äb‡rné¸a@ÊÏ„b”

@áÌá∏@Û‹«@ bª�bi@’œaÏÌ@Âfl˛a@ê‹™
bÓ◊ãm@5«@bÌäÏè€@paá«bèæa@·Ìá‘m

Ô”aã»€a@…‡n1a@ÈuaÏÌ@â€a@\fiÎ˛a@áÌáËn€a^@paäáÉæa@—‰óm@ÚÓ‹Çaá€a

25@ÔvÓ‹Ç@¿@ÚiÏ»ói@?‡Ó€a@Í7ƒ„@Û�ÉnÌ@Ô„b‡�»€a@kÉn‰æa6@ô

4@ô

 paåaÏßaÎ@ÚÓ„áæa@fiaÏy˛a@ÚÌãÌáæ@áÌáßa@Û‰jæa@|nnœa
@Ú†ãì€a@åbËß@ÚflÏÿ®a@·«Ü@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€a
Ô»‡n1a@Âfl˛a@·Ó«ám@ÚÓ‡Ác@Û‹«@ÜáìÌÎ 25@ÔvÓ‹Ç@¿@µ–Óƒ„@µœáËi@ÚÌÜÏ»è€a@Û‹«@k‹ÃnÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@NNÒã�ø@ıaÏuc@¡éÎ

الزوراء/ مصطفى العتابي:
أكـَد رئيس مجلـس الـوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة، محمد شياع السوداني، 
امس االثنني، أن الحكومة لن تدخر جهداً 
يف دعم جهاز الرشطة، مبيناً أن الربنامج 
الحكومي، وفيما شـدد عىل أهّمية تدعيم 
األمـن املجتمعي بوصفـه مفتاحاً ملُجمل 
العمليـة األمنيـة يف العـراق، افتتح املبنى 
الجديـد ملديرية األحوال املدنية والجوازات 
واالقامة.وذكـر بيان للمكتـب اإلعالمي، 
لرئيـس مجلس الوزراء، تلقته «الزوراء»: 
أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
حرض الحفل املركـزي الذي أقامته وزارة 
عـام   ١٠١ مـرور  بمناسـبة  الداخليـة 
عـىل تأسـيس الرشطـة العراقيـة، وكان 

والقـادة  الداخليـة،  اسـتقباله وزيـر  يف 
واملسـؤولون يف الوزارة».وقال السوداني 
«نقـُف معكـم اليـوم لنحتفـَل بمئة عام 
الرشطـة  تأسـيس  عـىل  مـرّت  وعـام، 
العراقية، الذي يقاس عمرها بعمر الدولة 
العراقية الحديثة، ويقرن به»، مشـرياً إىل 
أن «هذه األعوام من عملكم، كانت مسار 
إنفاذ القانـون، ويد العدالـة التي تحفظ 
للمجتمع سـلَمه وأمَنه، وتحفظ الحقوق 

للناس، وتطّبق املساواة أمام القانون».
واضاف أن «الرشطة العراقية، كانت جزءاً 
من قدرة شعبنا عىل حفظ تماسكه، رغم 
كل التحّديـات الخطـرية التـي مـرّت بها 

الدولة العراقية.

البرصة/ الزوراء:
انتـزع املنتخـب الوطني فـوزه األول يف بطولة 
خليجـي ٢٥ عـىل حسـاب ضيفـه السـعودي 
(٢-٠)، يف املبـاراة التي جمعتهما مسـاء امس 
اإلثنني، عىل ملعب البرصة الدويل، ضمن الجولة 
الثانيـة مـن املجموعـة األوىل لـكأس الخليـج 
العربي. وجاءت ثنائية املنتخب العراقي بشباك 
السعودية، بواسطة إبراهيم بايش وآسو رستم 
بالدقيقتـني ٣٠ و٨٨. ليحقـق املنتخب العراقي 
فوزه األول ويرفع رصيده إىل ٤ نقاط ويتصدر 
املجموعـة األوىل مناصفـة مـع عمـان بنفس 
الرصيد، يف حني توقف رصيد املنتخب السعودي 
عنـد ٣ نقاط يف املركـز الثالث من فوز افتتاحي 
أمـام اليمـن، ويتأجـل حسـم التأهـل للجولة 
األخرية حينما يلتقي العراق واليمن، والسعودية 
أمام عمـان. وكان منتخبنا الوطنـي قد تعادل 
يف مبـاراة االفتتاح امام منتخب سـلطنة عمان 

بنتيجة (٠-٠).

2000@‚b«@â‰fl@bÓ–zñ@55@o‹n”@›Óˆaãég@ZµÓ‰Ó�è‹–€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
2022@‚b»€a@fi˝Ç@\⁄bËn„a^@900@Âfl@ãr◊c@o‹vé

بغداد/ الزوراء:
قرَر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس االثنني، انهاء تكليف رئيس هيئة 
التقاعد الوطنية اياد محمود هادي الجبوري، وتكليف ماهر حسني رشيد بدال عنه.وذكر 
لجنة  توصيات  عىل  «بناًء  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب 
التي  واإلدارية  واملالية  القانونية  للخروقات  ونتيجًة  املالية،  الرقابة  ديوان  من  تحقيقية 
السوداني،  الوزراء محمد شياع  الوطنية، أصدر رئيس مجلس  التقاعد  رافقت عمل هيئة 
التقاعد الوطنية،  إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة  بإنهاء تكليف  أمراً 
وتعيني ماهر حسني رشيد بدالً منه».ووجه السوداني، «الرئيس الجديد للهيئة بالعمل عىل 
تبسيط اإلجراءات املتعلقة بمعامالت املتقاعدين، وأتمتتها إلكرتونياً، فضال عن تهيئة مبنى 
وتيسري  سابقة،  وظيفية  خدمة  من  املتقاعدين  رشيحة  قّدمته  ما  ويوازي  بالهيئة  يليق 

مراجعات املواطنني وقضاء احتياجاتهم».

@Ú˜ÓÁ@êÓˆä@—Ó‹ÿm@ÔË‰Ì@ıaäåÏ€a@êÓˆä
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الزوراء/ حسني فالح:
العراقي،  السيايس  للشأن  مراقبون  اشاَد 
بالزيارات املفاجئة التي يقوم بها رئيس الوزراء 
اىل الوزارات واملؤسسات الحكومية، وفيما اكدوا 
املشاريع  تنفيذ  من  ستعجل  الزيارات  هذه  ان 
حددوا  املواطنني،  حياة  تالمس  التي  الخدمية 
الربنامج  تنفيذ  أمام  تقف  التي  املعوقات  أبرز 

الحكومي.
وقال عضو ائتالف النرص سالم الزبيدي يف حديث 
نتطلع  الجديد  العام  بداية  مع  انه  لـ»الزوراء»: 
امللفات  جميع  يعالج  الحكومة  عمل  يكون  بان 
من  املعاناة  من  حقبة  النهاء  السابقة  واالخطاء 
اجل تنفيذ بعض الربامج الحكومية التي تالمس 
الخدمي  الجانب  ومنها  العراقي  املواطن  حياة 

واالقتصادي .
واضاف: ان الكثري من القوانني واملشاريع املهمة 
السياسية  الضغوطات  بسبب  معطلة  مازالت 
وعدم االستقرار البيئة السياسية للبلد وهذا ناتج 
عن شكل النظام السيايس التوافقي الذي انولدت 
سيايس  وانسداد  معاناة  بعد  الحكومة  منه 
املشاكل بني  ان تحدث بعض  بالتايل ممكن  كبري 
السياسية  باالوزان  تطالب  التي  والكتل  القوى 
واالستحقاقات االنتخابية وهذا يمكن ان يقوض 
عمل الحكومة التي تسعى لتنفيذ مشاريع بعيدا 
هنالك  تكون  ان  ويجب  الضغوطات  هذه  عن 

تقوم  التي  الخطوات  كل  لتنفيذ  دستورية  آليات 
بها الحكومة.

واشار اىل ان رئيس الوزراء بدا يتحرك عىل بعض 
الوزارات التي تعّد وزارات مهمة وخدمية وتكون 
ومنها  العراقي  املواطن  مع  مبارش  تماس  عىل 
وزارة الصناعة التي عطلت عىل مدى الحكومات 

وتحفيز  النعاش  تأثري  لها  يكن  ولم  السابقة 
االقتصاد العراقي وتشغيل بعض املشاريع، مؤكدا 
فعالية  تعيد  ان  يمكن  مهمة  الزيارات  هذه  ان 
املعامل  بعض  تشغيل  خالل  من  الصناعة  وزارة 

املهمة التي ترفد االقتصاد العراقي .
كل  من  مدعوم  مبارش  عمل  اىل  نحتاج  وتابع: 

القوى السياسية العراقية.
من جانبه، قال املحلل السيايس عمار عبد الحسن 
يف حديث لـ»الزوراء»: ان الزيارات املفاجئة التي 
يقوم بها رئيس الوزراء اىل الوزارات واملستشفيات 
صحي  إجراء  األخرى  الحكومية  واملؤسسات 
أفضل  لتقديم  املؤسسات  هذه  عمل  لتحفيز 
الخدمية  املشاريع  تنفيذ  يف  والتعجيل  الخدمات 

للمواطن.
من  المسناها  الزيارات  هذه  نتائج  ان  واضاف: 
خالل الزيارة التي قام بها اىل مستشفى الكاظمية 
التعليمي  إذ تم إعادة تاهيل املستشفى وبصورة 
بهذا  االستمرار  اىل  الوزراء  رئيس  داعيا  جيدة، 

النهج من اجل النهوض بالواقع الخدمي للبلد.
يف  العيل  جبار  السيايس  الباحث  قال  جهته،  من 
اليوم  يواجه  السوداني  إن  لـ»الزوراء»:  حديث 
التي  السياسية  العالقات  من  معقدة  مجموعة 
يتوجب عليه إجراء موازنات يف ما بينها للمحافظة 

عىل استقرار حكومته».
واضاف ان مهمة إجراء توازنات سياسية دائمة 
الحكومة  مشكلة  تبقى  الرئيسة  األطراف  بني 
التي  السياسات  من  سلسلة  السوداني  فأمام 
اتفاق سيايس  تتطلب تنفيذها، والتي جرت عرب 
السنية  القوى  الثالثة،  األطراف  بني  موقع 
والشيعية والكردية، وقد يشكل تعثر الحكومة يف 
تنفيذها سبباً الضطراب سيايس أو رصاع جديد.

الزوراء/ مصطفى فليح:
النيابية  االستثمار  لجنة  اوضحْت 
تفاصيل وامتيازات قانون االستثمار 
اهميته  بينت  حني  ويف  الصناعي 
ويعيد  طفرة  سيحدث  انه  اكدت 
عبارة صنع يف العراق يف حال اقراره 

وتنفيذه.
وقال عضو لجنة االستثمار النيابية، 
حديث  يف  حسن،  عيل  حسني 
االستثمار  ان»قانون  لـ»الزوراء»، 
ان  املفرتض  من  كان  الصناعي 
يقرأ قراءة ثانية لكن اجلت القراءة 
النصاب  اكتمال  عدم  بسبب  الثانية 
لهذا   اجل  لذلك  االخرية  الجلسات  يف 

الفصل كي يقرأ قراءة ثانية».
وبني ان «الحكومة قدمت مقرتحاتها 
عدة  عقدنا  استثمار  كلجنة  ونحن 
الشأن  بهذا  وجلسات  عمل  ورشات 
من  وخرباء  بغداد  تجارة  غرفة  مع 
الغرفة وممثل عن التنمية الصناعية 
عن  و  الصناعة  وزارة  عن  وممثل 
من  الكثري  ووضعنا  الوزراء  رئيس 
القانون»،  لهذا  واملالحظات  النقاط 
استضافة  تم  كذلك  مضيفا 
املتقدم  والكادر  الصناعة  وزير 
بمشاركة لجنة االقتصاد والصناعة  
االستثمار  هيئة  رئيس  واستضافة 
ونوقش  فيها  املتقدم  والكادر 
وضع  اجل  من  لساعات  القانون 

الكثري من املالحظات والتفاصيل».
 ولفت اىل ان «لجنة االستثمار ولجنة 
االقتصاد والصناعة عقدتا اجتماعا 
بخصوص العديد من  املشاريع ومن 

االستثمار  قانون  مرشوع  ضمنها 
املالحظات  خالل  من  و  الصناعي 
العراق  ان يكون  واملقرتحات سعينا 
الصناعي  لالستثمار  جاذبة  بيئة 
الخارجي  للمستثمر  وبالخصوص 
املحيل من خالل العديد من االمتيازات 
كانت  التي  الجمركية  كاالعفاءات 
لخمس سنوات والتي ضاعفناها اىل 
من  االعفاءات  كذلك  سنوات  عرش 
استمالك  امكانية  واتاحة  الرضائب 
مبارشة  بعد  لالرض   املستثمر 

املصنع بالعمل عليها».
يكون  بان  توجيه  وجود  اىل  واشار 
جانب  من  حقيقي  دعم  «هناك 
لدعم  مبادرة  الصناعي   املرصف 
خالل  من  الصناعيني  املستثمرين 

القروض امليرسة وملدد طويلة».
و بني «تم االخذ بنظر االعتبارتسهيل 
دخول  وتسهيل  الدخول  سمات 
الرضائب  وتقليل  واملكائن  الخربات 
عىل املنتج الصناعي و تجديد حماية 
«كل  ان  مضيفا   ،» الصناعي  املنتج 
هذه عوامل ايجابية لدعم االستثمار 
الصناعي باالضافة اىل دعم الهيئات 
لتخصيص  املحافظات  يف  الوطنية 
وللمدن  الصناعي  للقطاع  اراٍض 

الصناعية».
فانه  القانون  هذا  اكمل  اذا  وتوقع» 
للجنة  واضحة  بصمة  سيكون 
االستثمار والتنمية ولجنة االقتصاد 
دعم  يف  طفرة  يكون  و  والصناعة 
عبارة  ولتعود  العراقية  الصناعة 

صنع يف العراق».

بغداد/ الزوراء:
قرَر املجلس الوزاري لالقتصاد، امس االثنني، الزام مؤسسات الدولة باستيفاء 
أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي.وذكرت وزارة الخارجية يف بيان تلقته 
«الزوراء»: أن «نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسني، ترأس، اإلجتماع 
االول للمجلس الوزارّي لالقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، 
والشؤون  العمل  الزراعة،  الصناعة،  التجارة  (املالّية،  وزراء  وبمشاركة 
االجتماعية، االمني العام ملجلس الوزراء ، محافظ البنك املركزّي العراقّي، رئيس 
الهيئة الوطنّية لالستثمار وكالًة وُمستشارّي رئيس الوزراء للُشُؤون االقتصاديَّة 
للدولة  العامة  املوازنة  أن «املجلس ناقش مسودة قانون  والقانونيَّة).وأضافت 
وااليرادات واملرصوفات الواردة فيها، كما ناقش املجلس املواضيع االقتصاديَّة 
املُدرجة عىل جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات االقتصادية املهمة منها: 
الزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة باستيفاء اجور السلع والخدمات بالدينار 
العراقي، ومن يختار من القطاع الخاص ان تكون مبيعاته كما ورد أعاله، عىل 
أن يقوم البنك املركزي العراقي بتعويض تلك املبالغ بالدوالر وبالسعر الرسمي 
وافق  «كما  العراق».وتابعت:  خارج  ومشرتياتهم  بالتزاماتهم  االيفاء  اجل  من 
املجلس عىل ان يقوم البنك املركزي العراقي بالتعاقد مع مؤسسة زها حديد من 

اجل تصميم بناية البنك املركزي يف محافظة نينوى.»

بغداد/ الزوراء:
امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  قفزْت 
االثنني، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما شهدت اسعار املواد 

الغذائية ارتفاعا يف االسواق املحلية نتيجة ارتفاع قيمة الدوالر,
سجلت،  بغداد،  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  إن  مصدر  وقال 
دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٥٨٤٠٠ ظهرا   ١ الساعة  يف  أمس، 
أمريكي، فيما كانت االسعار خالل افتتاحه صباح امس ١٥٧٣٠٠ دينار 
ارتفعت يف محال  البيع والرشاء  اسعار  أن  إىل  مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار 
الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٥٩٠٠٠ دينار 
عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٥٨٠٠٠ دينار 
«الزوراء»  مراسل  افاد  ذلك،  امريكي.يف غضون  دوالر   ١٠٠ لكل  عراقي 
بان سعر رصف الدوالر مقابل الدينار ارتفع مساء امس االثنني يف محال 
ال ١٠٠ دوالر  دينار مقابل  البيع ١٦٠٠٠٠  بلغ سعر  ، حيث  الصريفة  
بينما الرشاء كان ١٥٩٠٠٠ دينار مقابل ال ١٠٠ دوالر.واضاف: ان حركة 
البيع والرشاء من قبل املواطنني يف مكاتب البيع والرشاء للعملة الصعبة 
كبرية ، الفتا اىل ان االرتفاع الكبري بسعر الرصف اثر وبشكل مبارش عىل 
اسعار املواد الغذائية يف االسواق املحلية حيث ارتفعت االسعار وبشكل 

ملحوظ.
تعليماته  االثنني،  امس  الحكومي،  «الرشيد»  أصدَر مرصف  من جهته، 

لبيع عملة الدوالر األمريكي اىل املواطنني الراغبني بالسفر. 
العملة  ببيع  املكلفة  إن فروع املرصف  «الزوراء»:  اىل  بيان ورد  وقال يف 
هي الفرع الرئييس/١٠٦، وفرع راغبة خاتون/٩٧، وفرع الريموك /٧١. 
للمسافرين  النخيل  كارد  ماسرت  بطاقة  لحاميل  يكون  البيع  أن  مبينا 
خارج البلد. وأضاف أنه يتم فتح مركز إصدار بطاقة الزبون(Client)  يف 
فروع املرصف. وبني: أن فرع الصالحية/٣٣ سيكون مسؤول عن فتح 
حساب جاٍر الكرتوني للزبائن الراغبني الذين لم يسبق ان تم تزويدهم 

ببطاقة ماسرت كارد النخيل بسعر بطاقة (١٠٠٠٠) دينار ال غريها. 
وأوضح: أنه سيكون هناك ايداع قيد من قبل الزبون اىل الصندوق بمبلغ 
بسعر  للمسافرين)  (الستخدامها  اعىل  كحد  دوالر   (١٠٠٠) مايعادل 
شمول  األحد،  العراقي،  املركزي  البنك  .وقرر  دوالر  لكل  دينار   (١٤٦٥)
يف  والراغبة  اإللكرتونية  املنصة  يف  باملشاركة  لها  املسموح  املصارف 

املشاركة ببيع الدوالر النقدي ألغراض السفر والعالج والدراسة.
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بغداد/ الزوراء:
وافَق مجلس األمن الـدويل باإلجماع عىل 
تمديد آلية تقديم املساعدات اإلنسانية إىل 
نحو أربعة ماليني سوري يف شمال غربي 
البالد ملدة سـتة أشـهر أخرى عرب تركيا، 
متفادياً رصاعاً معتاداً مع روسـيا حول 

القضية.
ويلزم صدور تفويض من املجلس املؤلف 
مـن 15 عضـوا السـتمرار تدفـق هـذه 
املساعدات، وذلك ألن السلطات السورية 
لم توافق عـىل العمليات اإلنسـانية التي 
تقـدم املسـاعدات، بمـا يشـمل األغذية 
واألدوية واملأوى، للمناطق التي تسـيطر 

عليها املعارضة يف سوريا منذ 2014.
ويف مفاجـأة، انضمـت روسـيا، الحليف 
الوثيق لسـوريا والتـي كان دعمها محل 

شك، إىل التصويت.
وكان من املقرر أن ينتهي أجل التفويض 
الحـايل لربنامج املسـاعدات التابع لألمم 

املتحدة، اليوم الثالثاء.
وحذر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
اإلنسـاني  الوضـع  أن  غوترييـش، مـن 
املـرتدي بالفعل يف سـوريا يزداد سـوءا، 
وقال إنه إذا لم تجدد شحنات املساعدات 
من تركيا إىل شـمال غربـي إدلب، فقد ال 

ينجو ماليني السوريني من الشتاء.
وقـال غوترييـش إن عمليـات التسـليم 
مساعدات زادت عرب خطوط الرصاع داخل 
البالد، وهو ما مارسـت روسـيا ضغوطاً 
مـن أجله. لكنه قال إنها ال تسـتطيع أن 
تحـل محل ”حجم أو نطـاق عملية األمم 

املتحدة الضخمة عرب الحدود“.
وكانـت منظمـات إغاثيـة وحقوقية قد 
حّذرت من ”كارثة“ إنسانية يف حال فشل 
مجلس األمن يف تمديد العمل بآلية إيصال 
املسـاعدات عرب الحدود إىل سوريا، والتي 

تشـكل ”رشيان“ حياة ملاليني السكان يف 
بلد استنزفته سنوات الحرب.

وسـمح مجلس األمن الـدويلّ عام 2014 
بعبور املسـاعدات إىل سـوريا عـرب أربع 
نقاط حدودية، لكنـه ما لبث أن قلّصها، 
بضغوط من موسـكو وبكـني، حليفتي 
دمشـق، لتقترص عىل معرب بـاب الهوى 

الواقع عىل الحدود بني سوريا وتركيا.
اليـوم  ينتهـي  ان  املفـرتض  وكان مـن 
الثالثـاء تفويـض األمم املتحـدة إليصال 
املسـاعدات عرب باب الهوى، بعد تمديده 
يف 10 تموز/يوليو ملدة سـتة أشـهر بدالً 

من عام كامل.
وتستبق كربى املنظمات اإلنسانية موعد 
التصويـت يف كل مـرة بالضغط من أجل 
تمديـد التفويـض، فيمـا تضغـط عادًة 
روسيا الختصار مساعدات األمم املتحدة 
عـىل تلـك اآلتيـة مـن مناطـق سـيطرة 

الحكومة السورية.
ويقطن يف املناطق الخارجة عن سـيطرة 
غربـي  شـمال  يف  السـورية  الحكومـة 
سـوريا أكثر من أربعة ماليني شـخص، 
يقيم نحو ثالثة ماليني منهم، وغالبيتهم 
نازحون، يف مناطق تحت سـيطرة هيئة 
تحرير الشـام (جبهة النرصة سابقاً) يف 
محافظـة إدلب، بينما يقيـم 1.1 مليون 
يف مناطق تسـيطر عليها القوات الرتكية 

وفصائل موالية لها يف شمال حلب.
ويؤمن معرب باب الهـوى أكثر من 80% 
من احتياجات السكان، وفق األمم املتحدة 
التـي توصـل عـربه، مسـاعدات غذائية 
وطبيـة، ضمنها لقاحات، ومسـتلزمات 

رضورية كاألغطية والفرش.
ويتهـم حقوقيـون الحكومـة السـورية 
بعرقلـة وصـول املسـاعدات إىل املناطق 

الخارجة عن سيطرتها.

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن إجراء املناقصة التالية ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك :
١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي) الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله.

٢- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شـكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 
املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.

٣- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الشـمال 
(النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية (بالنسبة للرشكات العراقية).

٤- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية وهوية غرفة التجارة 
بالنسـبة للرشكات العراقية وشـهادة تسـجيل الرشكات مصادق عليها مـن امللحقية التجارية العراقية يف بلـد الرشكة (للرشكات 

االجنبية).
٥- عىل كافة املشاركني االلتزام بما جاء يف الوثائق القياسية وإمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من 
قبلنا، ويتطلب استالم القرص (CD) واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات 

الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
٦- يتـم فتـح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االسـتعالمات الرئيسـية للرشكة يف غرفة الـرشكات وبحضور اصحاب 

العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فسيكون فتح العطاءات يف اليوم الذي ييل العطلة الرسمية.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

٨- تهمـل العطـاءات املرسـلة بالربيـد االلكرتوني ويف حالـة عدم االلتـزام بتقديم العطاء بمـا تتطلبه الوثيقة القياسـية ورشوط 
االعالن.

٩- إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يسـتبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة غري قابل للرد إال يف حالة إلغاء 
املناقصة من قبل رشكتنا.

١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
 ١١- للمزيـد مـن املعلومات، يرجـى زيارة موقعنـا االلكرتونـي (www.ngc.oil.gov.iq) ويمكن مراسـلتنا عرب الربيـد االلكرتوني

(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) (ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_info.iqoil@yahoo.com)   

مدير القسم التجاري 

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيـس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة، محمد شياع السوداني، امس االثنني، 
أن الحكومـة لـن تدخـر جهـداً يف دعـم جهاز 
الرشطة، مبيناً أن الربنامـج الحكومي، وفيما 
شدد عىل أهّمية تدعيم األمن املجتمعي بوصفه 
مفتاحاً ملُجمل العملية األمنية يف العراق، افتتح 
املبنى الجديد ملديرية األحوال املدنية والجوازات 

واالقامة.
وذكـر بيان للمكتب اإلعالمـي، لرئيس مجلس 
الـوزراء، تلقته ”الـزوراء“: أن ”رئيس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني حرض الحفل املركزي 
الـذي أقامتـه وزارة الداخلية بمناسـبة مرور 
101 عـام عـىل تأسـيس الرشطـة العراقيـة، 
وكان يف اسـتقباله وزيـر الداخليـة، والقـادة 

واملسؤولون يف الوزارة“.
وقال السـوداني ”نقـُف معكم اليـوم لنحتفَل 
بمئـة عام وعـام، مرّت عىل تأسـيس الرشطة 
العراقيـة، الـذي يقـاس عمرها بعمـر الدولة 
العراقيـة الحديثـة، ويقرن به“، مشـرياً إىل أن 
”هذه األعـوام من عملكم، كانت مسـار إنفاذ 
القانـون، ويد العدالـة التي تحفـظ للمجتمع 
سلَمه وأمَنه، وتحفظ الحقوق للناس، وتطّبق 

املساواة أمام القانون“.
واضـاف أن ”الرشطـة العراقية، كانـت جزءاً 
من قـدرة شـعبنا عىل حفـظ تماسـكه، رغم 
كل التحّديـات الخطـرية التي مـرّت بها الدولة 
العراقيـة، ورغم كل ُمسـبباِت الخراب للسـلم 
األهـيل، سـواٌء مـا تركتـه الدكتاتوريـُة أو ما 
خلّفتـه الحـروب وانحرافـات الُسـلطة، عـرب 
حقب مرّت شـديدة الوطأة عىل شعبنا“، الفتاً 
إىل أنـه ”عرب هذه األعوام من وجود هذا الجهاز 
التنفيذي املُهم، جرى ترسيخ األعراف والتقاليد 
الُرشطيـة واألخالقيـة، وتبلـور دوُركـم وفـَق 
القانـون، برصف النظر عـن إرادة الحاكم عرب 

ِحَقب السنني“.
وتابـع، أن ”الرشطـَة العراقية اليـوم هي أداة 
القانون واليـد التي أوجدها الدسـتور لتحمي 
كلَّ ثوابـت مجتمعنـا ومتبنياتـه“، موضحـاً، 
أن ”الشـعب ينعم اليوم بالسـلم واالسـتقرار 

يف الشـارع واملدينـة واألسـواق واملؤسسـات، 
بفضل تضحياٍت قّدمها شهداٌء بررة، من أبناء 
سـلك الرشطة، بذلوا أرواحهم لـردع الجريمة 

واإلرهاب، وَصوِن حياتنا اليومية“. 
وأكد السـوداني، أن ”الحكومة لن تدخر جهداً 
يف دعـم جهـاز الرشطة وعمـل وزارة الداخلية 
بـكل القـدرات الحديثـة والتقنيـات والخربات 
والكفـاءات التي ترفع من مسـتوى الجهوزية 
واألداء“، الفتاً إىل أن ”برنامجنا الحكومي شدد 
عـىل أهّميـة تدعيم األمـن املجتمعـي بوصفه 

مفتاحاً ملُجمل العملية األمنية يف العراق“. 
وخاطب السـوداني الرشطة العراقية بالقول، 
أدائكـم  يف  اإلنسـان  حقـوق  ”ُمراعـاة  إن 
لواجباتكـم وفـق القانـون، هـو منهـج ثابت 
لعملنا وعملكم“، مبيناً أن ”خدمة شعبنا غاية 
ما نصبـو إليه، وهو ما يتحتـم عىل األبطال يف 

وزارة الداخلية أن يضعوه ُنصب أعينهم“.
العراقيـة تضطلـع   أن ”الرشطـة  إىل،  ولفـت 
النـاس  بوثائـق  تتعلّـق  عديـدة،  بواجبـات 
وإسـناد  الجريمـة  ومكافحـَة  الشـخصية، 
القضـاء، لهذا فإن دعـم التخصصات واعتماد 
الكفـاءات الشـابة مـن بـني أولويـات خّطتنا 
لالرتقـاء بهذا القّطاع الحيوي“، مؤكداً ”أبواب 
هذا املضمار الخدمي، ستكون مفتوحًة لشباب 

العراق وشـاباته، من أجل التنافس لخدمة هذا 
الشعب الكريم“.

يف غضون ذلـك، افتتح رئيس مجلـس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني، املبنى الجديد ملديرية 

االحوال املدنية والجوازات واالقامة ببغداد.
وذكـر املكتب االعالمي لرئيـس الوزراء يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: ان ”السـوداني، افتتح املبنى 
الجديـد ملديريـة األحـوال املدنيـة والجـوازات 

واإلقامة يف وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد“.
واوضح البيـان، ان ”وزيـر الداخلية ومحافظ 
بغداد وعدد من املسـؤولني يف الـوزارة كانوا يف 
استقبال السوداني لدى افتتاحه املبنى“، مبينا 
ان ”رئيس الـوزراء قرأ فاتحـة الكتاب ترحماً 
عىل أرواح شـهداء الرشطـة ووزارة الداخلية، 

أمام جدارية حملت صورهم“.
يف  جولـة  اجـرى  ”السـوداني،  ان  واضـاف، 
أروقة املبنـى الجديد للمديرية، كمـا زار قاعة 
منظومة إصدار الجواز اإللكرتوني، مّطلعاً عىل 
مراحـل العمل بالنظام الجديد الذي سـيختزل 
85 باملئـة مـن اإلجراءات السـابقة“، مشـريا 
اىل انه ”سـيتضمن افتتـاح 9 مكاتب مختّصة 
يف بغـداد لتقديم هـذه الخدمـة، و50 مكتباً يف 
عموم أنحـاء العراق، باإلضافة اىل 21 مكتباً يف 
السفارات العراقية حول العالم ومن املؤمل ان 

ُتفتتح قريبا“.
ووجـه رئيـس مجلـس الـوزراء، ”بالتوسـع 
يف فتـح املكاتـب املختّصـة لتقديـم الخدمة يف 
األماكن العامة، وعدم التقّيد باملوقع الجغرايف، 
وأن ُتعتمـد خدمـة توصيل الجـواز للمواطنني 
عـرب الربيـد الحكومـي، والتأكيد عـىل اختزال 
الزمن وضغط اإلجراءات من أجل تقديم خدمة 

متكاملة ورسيعة لعموم املواطنني“.
مـن جانب اخـر، أكـد رئيـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، ان حقوق املكونات مصانة 
دستورياً، فيما اشار اىل ان الحكومة تعمل عىل 

ترسيخها.
مجلـس  لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
الـوزراء يف بيـان، ان ”رئيـس مجلـس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني، اسـتقبل وفـد من 
املواطنني اإليزيديني“، مبينـا ان ”الوفد قّدم يف 
مسـتهل اللقاء الشكر إىل السـوداني نيابة عن 
املواطنـني اإليزيديـني يف قضـاء سـنجار، بعد 
قـرار مجلس الوزراء الشـهر املايض بتمليكهم 
منازلهـم وأراضيهـم السـكنية يف 11 مجمعـاً 
بصورة رسـمية وتوثيق ملكيتهم، التي حالت 
السياسـات التمييزيـة للنظـام السـابق دون 

تمليكها لهم منذ عام 1975“.
واضـاف ان ”السـوداني اسـتمع إىل عـدد من 
طروحـات الوفد تتعلق بشـؤونهم واملتطلبات 
املعيشية والخدمية واألمنية يف مناطقهم، وقد 

وّجه بمتابعتها“.
وأكـد رئيـس مجلـس الـوزراء أن ”الحكومـة 
وضعـت يف برنامجها الـوزاري رعاية وحماية 
حقـوق جميع املكّونات ومنها املكون اإليزيدي 
العراقـي، الـذي تعـرض ألبشـع جريمـة ضد 
اإلنسـانية ارتكبتهـا بحقهـم عصابات داعش 
يتميـز  ”العـراق  أن  اىل  مشـريا  اإلرهابيـة“، 
بتنوع أطيافـه ومكوناته، وهذا التنوع يمنحه 
قـوة ويزيـده ازدهـاراً، ويعـزز من تماسـكه 

االجتماعي“.
وأكد أن ”حقـوق املكونات مصانة دسـتورياً، 
وأن الحكومـة تعمـل عىل ترسـيخها يف برامج 
عمل ومشـاريع خدمية تصب يف خدمات أبناء 

املكونات، عىل أساس املواطنة والعدالة“.

رام الله / متابعة الزوراء:
أكدْت نقابـة الصحفيني الفلسـطينيني إن 
إرسائيـل قتلت 55 صحفيا فلسـطينيا منذ 
عـام 2000، مشـرية إىل تسـجيل أكثر من 

900 ”انتهاك“ خالل العام 2022.
جاء ذلك خالل مؤتمـر صحفي ُعقد  امس 
االثنـني بمقـر النقابـة يف رام الله، عرضت 
فيـه تقريرها السـنوي ألبـرز ”االنتهاكات 

والجرائم“ اإلرسائيلية.
وقـال نقيـب الصحفيـني نـارص أبـو بكر 
إن ”55 صحفيـا قتلـوا برصـاص الجيش 
اإلرسائيـيل أو القصـف منـذ 2000“، الفتا 
إىل مقتل صحفيتني خـالل عام 2022 هما 
شـريين أبو عاقلة مراسـلة قنـاة الجزيرة 
غفـران  املحليـة  والصحفيـة  القطريـة، 
وراسـنة.وأوضح أبو بكـر أن ”أكثر مدينة 

شـهدت اعتـداءات إرسائيليـة هـي مدينة 
القدس.. ملنـع نقل حقيقة مـا تتعرض له 

املقدسات اإلسالمية واملسيحية“.
وأشـار نقيب الصحفيـني إىل تحرك النقابة 
دوليـا إىل جانب االتحاد الـدويل للصحفيني 

للوصول إىل املحكمة الجنائية الدولية.
وأضـاف: ”بالفعـل قدمنـا شـكوانا (ضد 
إرسائيـل) يف 20 سـبتمرب/ أيلـول 2022، 

اسـتلمنا  األول  كانـون  ديسـمرب/  ويف 
رسـالة رسـمية من املحكمة تفيد باستالم 
شـكوانا وتحويلها لجهـات االختصاص يف 
املحكمة ملتابعتها“.مـن جانبه، قال رئيس 
لجنـة الحريـات يف النقابة محمـد اللحام، 
إن ”الفلسـطينيني ومؤسسـاتهم تعرضوا 
ألكثـر مـن 8500 اعتـداء إرسائيليـا منـذ 
عـام 2013“.وأشـار إىل إصابة 52 صحفيا 

بالرصـاص، وتعـرض 90 آخرين إلصابات 
مبـارشة بقنابـل الغـاز والصـوت، و117 
لالعتـداء الجسـدي خـالل 2022.وذكر أن 
40 صحفيا تعرضـوا لالعتقال خالل العام 
املـايض، 20 منهـم ما زالوا رهـن االعتقال 
يف السـجون اإلرسائيلية.وقـال إن ”إجمايل 
عـدد االنتهـاكات يف 2022 بلـغ 902، كان 
أوسعها انتشارا احتجاز الطواقم الصحفية 

(من قبـل الجيش اإلرسائيـيل) ومنعها من 
العمل“.وحـذر اللحام مـن ”مجزرة قادمة 
بحـق الصحفيـني مـن قبل املسـتوطنني“ 
مبينـا أن إجمـايل عـدد اعتداءاتهـم عـىل 
الصحفيـني خالل 2020 ”بلغت 99 جريمة 
وانتهـاكا معظمهـا عـىل مـرأى ومسـمع 
االنتهـاكات  الجيش“.وحـول  وحمايـة 
الفلسـطينية الداخليـة ضـد الصحفيـني، 

ذكر اللحـام أن التقرير السـنوي ”وثق 60 
انتهـاكا يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، 
أبرزها االسـتدعاء للتحقيق ومنع التغطية 
ومنع التنقل والسفر“.ووفق وزارة الصحة 
الفلسـطينية، قتل الجيش اإلرسائييل 224 
فلسـطينيا يف الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
خالل 2022، يف حني تشـري معطيات األمم 

املتحدة إىل إصابة نحو 9500.
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برازيليا/ متابعة الزوراء:
أكـَد االتحاد األوروبـي دعمه للرئيس 
دا سـيلفا  لـوال  املنتخـب،  الربازيـيل 
الربازيـيل،  الديمقراطـي  وللنظـام 
وأعـرب عن تضامنه مع املؤسسـات 
ألعمـال  وإدانتـه  الديمقراطيـة، 

الشغب.
وقـال املفوض السـامي للسياسـية 
األوروبي، جوزيب  الخارجية لالتحاد 
إن   بوريـل، يف بيـان امـس االثنـني، 
بأشـد  يديـن  األوروبـي  ”االتحـاد 
العبـارات أعمـال العنـف املناهضـة 
للديمقراطية التـي وقعت يوم األحد، 

8 يناير“.
بـأن  ثقتـه  عـن  بوريـل  وأعـرب 
سـتهزم  الربازيليـة  ”الديمقراطيـة 

العنف والتطرف“.
ودعا الزعماء السياسيني الربازيليني، 
جايـري  السـابق  الرئيـس  وخاصـة 
بولسونارو، إىل االترصف بمسؤولية، 
وحث مؤيديه عىل العودة إىل ديارهم.

وقال املسـؤول األوروبي: ”يمكن حل 
الخالفـات السياسـية يف املؤسسـات 
الديمقراطيـة الربازيليـة، وليس من 

خالل العنف يف الشوارع“.
وتطـورت احتجاجـات وتظاهرات يف 

الربازيـل إىل أعمـال عنف وشـغب، إذ 
قام أنصار الرئيس الربازييل السـابق 
بولسـونارو، األحـد باقتحـام مبنـى 
الربملان واملحكمـة العليا ومقر إقامة 
رئيس الدولة، قبل أن تتمكن الرشطة 
يف وقـت الحق مـن إخالئهـا واعتقال 

أكثر من 400 منهم.
وال يعرتف أنصار بولسونارو بهزيمته 
يف انتخابـات العام املايض، وينظمون 
بانتظام احتجاجات للمطالبة بعودة 
ويف  السـلطة.  إىل  السـابق  الرئيـس 
ينايـر الجاري تسـلم لوال دا سـيلفا، 
رسـميا مهامه كرئيس بعـد فوزه يف 

االنتخابات.
وأزالـت الرشطـة الربازيليـة خيامـا 
للمعتصمني من أنصار بولسونارو يف 
برازيليا يأتي ذلك فيما أعفت املحكمة 
العليا يف الربازيل يف ساعة متأخرة من 
مسـاء األحد حاكم العاصمة برازيليا 
مـن منصبـه ملـدة 90 يوماً، بسـبب 
قصور أمنـي يف العاصمة بعد أن قام 
آالف مـن أنصـار الرئيـس اليمينـي 
السـابق جايري بولسـونارو باقتحام 

مبان حكومية.
وأمر قايض املحكمة العليا ألكسـندر 
التواصـل  منصـات  مورايـس  دي 

االجتماعي فيسبوك وتويرت وتيك توك 
بمنع الدعاية التي تروج النقالب.

وبدأت السـلطات الربازيلية التحقيق 
يف أسـوأ هجوم عىل مؤسسـات البالد 
منـذ 40 عامـاً مـع تعهـد الرئيـس 
لويس إيناسـيو لوال دا سيلفا بتقديم 
املسـؤولني عـن أعمـال الشـغب إىل 

العدالة.
واقتحم عرشات اآلالف من املتظاهرين 
األحـد املحكمـة العليـا والكونغـرس 
والقـرص الرئـايس وحطمـوا نوافـذ 
وقلبـوا األثـاث ودمـروا أعمـاالً فنية 
ورسقـوا النسـخة األصلية لدسـتور 
البـالد لعام 1988. كما تم االسـتيالء 

عىل بنادق من مكتب ألمن الرئاسة.
وقال الرئيس اليساري لوال، الذي توىل 
منصبـه يف األول مـن ينايـر، إن قوة 
الرشطـة املحلية التي ترفع تقاريرها 
إىل حاكـم برازيليـا إيبانييس روشـا، 
حليف بولسونارو السـابق، لم تفعل 

شيئاً لوقف تقدم املحتجني.
بالتدخـل  مرسـوماً  لـوال  وأصـدر 
االتحـادي لألمـن العـام يف العاصمة 
الهجـوم  قـادة  بمعاقبـة  ووعـد 
”الفايش“، بحسب تعبريه، والذي كان 
يهدف إىل إثارة انقالب عسكري يمكن 

أن يعيد بولسونارو إىل السلطة.
وقال لوال للصحفيني من والية سـاو 
باولو:“سـيتم العثـور عـىل كل مـن 

فعلوا ذلك ومعاقبتهم“.
وأنحى لوال باللوم عىل بولسـونارو يف 
إثارة أنصـاره بعد حملة مـن املزاعم 
بشـأن تزوير االنتخابـات بعد انتهاء 

حكمه.
ومن فلوريـدا، التي سـافر إليها قبل 
48 سـاعة من انتهاء فرتة رئاسـته، 
االتهـام. وقـال  رفـض بولسـونارو 
عىل ”تويرت“ إن املظاهرات السـلمية 
املبانـي  اقتحـام  لكـن  ديمقراطيـة 

الحكومية يمثل تجاوزاً.
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بغداد/الزوراء:

صنفت وزارة الداخلية، امس االثنني، مشـكلة 

املخـدرات التهديد األول من نوعـه الذي يواجه 

املجتمع العراقي. وقال املتحدث باسـم الوزارة 

اللـواء خالـد املحنـا، يف ترصيـح صحفـي: إن 

«مشكلة املخدِّرات مشكلة كبرية وتمثل تهديداً 

خطراً للمجتمع العراقـي، وخالل فرتة محددة 

تحول العـراق إىل دولة تنترش فيهـا املخدِّرات، 

وصـارت مشـكلة حقيقيـة تواجـه املواطنني 

نتيجـة زيـادة عـدد املتعاطني للمـواد املخدرة 

واملؤثرات العقلية»، مبينـا أن الوزارة «اعتربت 

هـذا التهديد خطراً جداً ويـكاد يكون األول من 

نوعه الذي يواجه املجتمع العراقي» .

وأكد املحنا «وضع اسرتاتيجية خاصة ملكافحة 

املخـدرات من خالل تدعيـم املديريات الطبقية 

املخـدِّرات ودعمهـا  مديريـة مكافحـة  مثـل 

لوجسـتياً وبرشياً وإداريا، واإليعـاز إىل جميع 

تشكيالت الوزارة برضورة مكافحة املخدرات»، 

وكشـف عن أنه «خالل املـدة املاضية تم ضبط 

كميـات كبـرية من املخـدرات وإلقـاء القبض 

عـىل آالف املتهمني».وأشـار اىل وجود إجراءات 

أخرى منها «تدعيم املديريات املجتمعية ومنها 

مديريـة الرشطة املجتمعية، ومديرية شـؤون 

العشـائر، واإليعاز برضورة التفتيش والتوعية 

بخطـر باملخدرات، وحـث املواطنني عىل اإلبالغ 

عن املروجني واملتاجرين باملخدرات». 
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بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الرتبية، امس االثنني، اعتماد 

آلية جديـدة يف عملية املتابعة واالرشاف 

والتدقيق بالعملية االمتحانية.

وذكر بيان للـوزارة، تلقته «الزوراء» أن 

«وزير الرتبيـة ابراهيم نامس الجبوري 

يرافقـه الوكيـل االداري فـالح القييس 

الرتبـوي  االرشاف  عـام  مديـر  التقـى 

عبد الحكيم زعييل املرسـومي ملناقشـة 

استعدادات االرشاف الرتبوي لالمتحانات 

الخارجية».

وأضـاف البيـان ان «الوزيـر تابـع آخر 

الخطوات التي اكملتهـا املديرية العامة 

لـالرشاف والتهيئة الداء امتحان القبول 

يف الـدورة الجديدة من االرشاف الرتبوي 

واالختصايص».

وأكـد الجبـوري خـالل االجتمـاع عـىل 

«اعتمـاد آلية جديـدة يف عملية  املتابعة 

واالرشاف والتدقيـق مـن اجل تحسـني 

االداء والحفـاظ عـىل رصانـة العمليـة 

االمتحانية».

موضحـاً أن «الـوزارة جـادة يف خطتها 

لرفـع كفـاءة اإلرشاف ودعمـه لتحمل 

مسـؤولية املتابعة و تقييم االداء بشكل 

حقيقـي ودقيـق بعيـداً عـن املجامالت 

واملحسـوبية  األخطـاء  عـىل  للقضـاء 

العمـل  يف  واملهنيـة  العدالـة  وتحقيـق 

اإلرشايف».

االرشاف  اعـادة  «أهميـة  وشـدد عـىل 

اىل سـابق عهـده مـن حيـث الكفاءات 

والخربات واالختيار».

بغداد/الزوراء:

النزاهة االتحاديَّة،  أعلنت هيئة 

أمـر  صـدور  االثنـني،  امـس 

اسـتقداٍم بحقِّ مستشار وزارة 

ق بإحداث  النفـط؛ بتهمٍة تتعلـَّ

الـرضر عمداً بأمـوال ومصالح 

الجهة التي يعمل فيها.

التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 

لــ  ورد  بيـان  يف  بالهيئـة، 

«الـزوراء: أنَّ «محكمة تحقيق 

بقضايـا  ـة  املُختصَّ الرصافـة 

اسـتقدام  قـرَّرت  النزاهـة، 

مستشـار وزارة النفط لشؤون 

يف  واالسـرتاتيجيَّات  التسـويق 

موضـوع  يف  الـوزارة،  مركـز 

التأخـري يف تحميل النفط الخام 

تسـويق  رشكـة  مـن  ر  املُصـدَّ

النفط (سومو)».

وأضافـت أنَّـه «ترتَّـب عىل ذلك 

غرامـٍة  بدفـع  الرشكـة  قيـام 

تأخرييَّـٍة ماليَّـٍة إىل الـرشكات 

املُتعاقـد معهـا؛ جـرَّاء التأخري 

الحاصل يف عمليَّة تحميل النفط 

الخام من موانـئ التصدير بني 

عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧».

«محكمـة  إنَّ  الدائـرة  وبينـت 

ـة  املُختصَّ الرصافـة  تحقيـق 

بقضايـا النزاهة، أصـدرت أمر 

االسـتقدام بحـقِّ املُتَّهـم، وفقاً 

ألحكام املادة (٣٤٠) من قانون 

لسـنة   ١١١) رقـم  العقوبـات 

١٩٦٩) املُعدَّل».

أعلنـت الهيئـة العليـا ملُكافحة 

الفسـاد، امـس االثنـني، تنفيذ 

أمـر قبٍض بحـقِّ رئيـس هيئة 

استثمار ُمحافظة صالح الدين؛ 

عـىل خلفيَّة طلـب منفعٍة إلداء 

عمٍل من أعمال الوظيفة.

وذكرت الهيئة العليا يف بيان ورد 

لــ «الزوراء» أنه «بعـد املراقبة 

املُكاملـات  ورصـد  والتحـرّي 

الهاتفيَّة، تم ضبط (٥) ُمتَّهمني 

أثناء  املشهود  بالجرم  ُمتلّبسني 

تسـلُّمهم مبلغ (٤٩,٠٠٠) ألف 

دوالٍر أمريكـيِّ من أصـل مبلغ 

مـن  دوالر  ألـف   (١٠٠,٠٠٠)

أحـد املُشـتكني الـذي تعـرَّض 

لالبتزاز واملسـاومة؛ لقاء إعادة 

االسـتثماريَّة  اإلجـازة  تفعيـل 

املمنوحة ملرشوع إنشاء ُمجمٍع 

سكنيٍّ يف مدينة سامراء بقيمة 

مليـون   (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠)

«االّتـفـاق  أنَّ  ُمبيِّنـًة  دوالٍر»، 

مـن   ٪٣ مبلـغ  منـح  ـن  تضمَّ

القيمـة الكليَّـة للمـرشوع بعد 

قيامهم بتسـوية املوضوع مع 

رئيس هيئة اسـتثمار ًمحافظة 

الهيئة  الدين».وأضافت  صـالح 

إنَّ «املُتَّهمني اعرتفـوا باالتفاق 

عـىل منح مبلـغ ٣٪ من القيمة 

رئيـس  إىل  للمـرشوع  الكليَّـة 

ُمحافظـة  اسـتثمار  هيئـة 

مـن  أكثـر  أي  الديـن،  صـالح 

(١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـارات 

ديناٍر بعـد إعادة تفعيل اإلجازة 

االسـتثماريَّة مـن قبـل هيئـة 

املُحافظة، فضالً  االسـتثمار يف 

ألـف   (١٠٠،٠٠٠) مبلـغ  عـن 

دفعتني».وأوضحت  عـىل  دوالٍر 

أنَّ «محكمة جنايـات ُمكافحة 

الفسـاد املركزيَّة أصـدرت، بعد 

ضبط املُتَّهمني بالجرم املشهود 

أثناء تسلُّمهم مبلغ (٤٩,٠٠٠) 

ألـف دوالر وتوقيـع االتفاق مع 

املشـتكي، أمر قبـٍض وتفتيٍش 

بحـقِّ رئيـس هيئة االسـتثمار 

يف املُحافظـة، الفتـًة إىل أنَّه بعد 

أقـوال  وتدويـن  األمـر  تنفيـذ 

املُتَّهمـني وتصديقهـا قضائياً، 

ـة  ذمَّ عـىل  توقيفهـم  قـرَّرت 

التحقيـق؛ اسـتناداً إىل أحـكام 

القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)».

بغداد/الزوراء:

توقـع مديـر املـرور العـام اللـواء 

طـارق إسـماعيل، امـس االثنني، 

وصـول اعـداد السـيارات يف بغداد 

نحـو ٥ ماليني مركبـة نهاية العام 

املقبل، مبينـا ان طرق العاصمة ال 

تسـتوعب سـوى ٢٥٠ الـف عجلة 

يف  إسـماعيل  وقـال  اعـىل.  كحـد 

ترصيـح صحفـي «شـوارع بغداد 

لديها طاقة استيعابية ترتاوح بني 

١٥٠ ألف مركبة اىل ٢٥٠ الف عجلة 

كحـد ادنى يف وقت توجد نحو ٢٫٨ 

مليـون مركبـة يف العاصمـة عدا 

ومركبـات  الحكوميـة  العجـالت 

الحمل والقادمة من املحافظات».

وأضـاف ان «املجـرسات الحاليـة 

بائسة وال تفي بالغرض واهتمام 

شـياع  محمـد  الـوزراء  رئيـس 

السـوداني باالختناقـات املرورية 

سـاعدنا كثريا سـيما قضية فتح 

املنطقة الخرضاء والتي تعترب اهم 

العقـد الرابطة بني جانبي بغداد».

وتابـع إسـماعيل «اننـا بحاجـة 

السـتيعاب  متكاملـة  خطـة  اىل 

العجالت»، متوقعـا «ارتفاع اعداد 

السيارات يف بغداد اىل ٤ او ٥ ماليني 

يف العام القادم». 

السليمانية/الزوراء:
رشطـة  مديريـة  اعلنـت 
السـليمانية،  محافظـة 
امس اإلثنني، تسجيل اكثر 
من ٩ آالف قضيـة جنائية 
خالل العام املنرصم ٢٠٢٢ 
واعتقال اكثر من (٢٠) الف 

شخص بتهم مختلفة.
الرسـمي  املتحـدث  وقـال 
رشطـة  مديريـة  باسـم 
السـليمانية  محافظـة 
رسكـوت احمـد، يف موتمر 
صحفي إن «نسب الجريمة 
تراجعـت اىل حـد مـا عـن 
اىل  مشـريا   ،«٢٠٢١ عـام 
«تسجيل ( ٩٣٠٣) دعاوى 

التحقيق  اكتمـل  قضائية، 
يف (٨٤١٠) دعـاوى وبقي 
 ) يف  مسـتمر  التحقيـق 
٨٩٣) منهـا»، مضيفـا أنه 
«خـالل العـام املـايض تم 
اعتقـال (٢١٠٤٦) متهمـاً 
يف قضايـا مختلفـة أُدين ( 
١٠٦٣٧) منهم وبقي تحت 
ذمـة التحقيـق ( ١٠٤٠٩) 

متهمني».
وتابـع ان «١١٢ متهماً تم 
إلقاء القبـض عليهم كانوا 
محافظـات  يف  مطلوبـني 
وتـم  والجنـوب  الوسـط 
تسليمهم لتلك املحافظات، 
فيمـا تـم اعتقـال (٥٣٣) 

مطلوبـني  كانـوا.  متهمـاً 
املشرتكة،  العمليات  لغرفة 
بتهـم  متهمـاً  و(٤٠) 
املخـدرات وتـم تسـليمهم 
ملديرية االسـايش»، مشريا 
اىل انـه «تم تسـجيل (٤١) 
حالـة قتـل وهي اقـل من 
عـام ٢٠٢١ والتـي كانـت 
(٦١) حالة فيما تم تسجيل 
(٦٩) حالـة انتحـار عـام 
٢٠٢٢ ،بينمـا تم تسـجيل 

(٦١) حاله عام ٢٠٢١».
ولفـت اىل أنـه انـه «خالل 
تم تسـجيل  املايض  العـام 
سـوء  حالـة   (٦٩٠)
التواصل  لوسائل  استخدام 

االجتماعـي ، و(٧٨) حالة 
اطالق نار و( ٢٣٨٣) حالة 
حالـة   (١٠٨٠) و  رسقـة 
نصب واحتيال و ( ١٨٠٢٨) 

انه  حالة مشاجرة»، مبينا 
«تم ضبـط ( ٥٩٣) قطعة 
سـالح و اعتقـال ( ٥٨٦ ) 

متسوالً».

بغداد/الزوراء:
ابدى وزير العدل، خالد شواني، 

امـس االثنـني، اول تعليـق عىل 
قرار اسـتقدامه مـن قبل هيئة 

النزاهة االتحادية.وقال شواني، 
وفق مؤتمر صحفي: انه «ذهب 
اىل الجهـات القضائية وقدم كل 
ما تـم طلبه من ادلـة واثباتات 
االسـتقدام  امـر  عـىل خلفيـة 
من قبـل النزاهة. الفتـا اىل» ان 
املوضـوع اخـذ ابعـادا يف الرأي 
الحقائق». العام وتـم تشـويه 
املايض  الثالثـاء  واضاف «يـوم 
العـدل  وزارة  مقـر  اىل  حـرض 
محققـون من النزاهـة وطلبوا 
املستمسـكات الرسـمية لعـدد 
من املوظفـني الذين لهم عالقة 
بملف اطعام السجناء، وبسبب 

وجـود  وعـدم  الـدوام  انتهـاء 
موظفـني، تـم االتفـاق عقـب 
ذلـك عـىل العـودة خـالل وقت 
املستمسـكات،  لطلـب  الـدوام 
وكان هنـاك تعـاون مـع فريق 
الهيئة».واسـتغرب الوزير «من 
حديـث رئيـس النزاهـة حـول 
امتناع وزارة العدل عن االمتثال 
امام القضـاء وهذا يعـد تعديا 
عـىل سـمعة الـوزارة»، مردفا 
النزاهـة كان متعجال  «رئيـس 
فيما تحدث عنـه ووزارة العدل 
تلتزم بكل ما يصدر من القضاء 

العراقي».

دهوك/الزوراء:

تجدد القصف الرتكي عىل 

جبال محافظة دهوك يف 

اقليم كردستان.

الجيش  قـوات  وقصفت 

الرتكي بمعسـكر ناحية 

مواقـع  عـدة  بامرنـى 

تابعـة  متـني  جبـل  يف 

لعنـارص حـزب العمـال 

الكردستاني .

واالربعاء املايض، قصفت 

املدفعيـة الرتكيـة قـرى 

جبـل كاره يف محافظـة 

اسـفر  مـا  دهـوك، 

تعـرف  لـم  ارضار  عـن 

طبيعتها.

ومنتصف الشهر املايض، 

قصفت الطائرات الرتكية 

عدة قرى بناحية باطوفا 

وقضـاء العماديـة، مما 

أثـار ذعر السـكان بتلك 

املناطق .

وتشـن القـوات الرتكية، 

عسـكرية  عمليـات 

تقـول  العـراق،  شـمايل 

إنهـا تسـتهدف عربهـا 

العمـال  مواقـع لحـزب 

الكردسـتاني (بـي كـي 

كـي) الذي تصنفه أنقرة 

عىل أنه تنظيم إرهابي.

يذكر أن تركيـا نفذت يف 

٢٠ ترشين الثاني املايض 

رضبات  سلسـلة   ٢٠٢٢

املقاتلـني  مواقـع  عـىل 

األكراد يف سوريا والعراق، 

أسـفرت عن مقتل نحو 

٣٠ شخصاً.

وأتـى ذلـك بعـد هجوم 

 ٦ مقتـل  عـن  أسـفر 

وإصابـة  أشـخاص 

العرشات بإسـطنبول يف 

١٣ نوفمرب. 

كالً  أنقـرة  واتهمـت 

العمـال  حـزب  مـن 

ووحـدات  الكردسـتاني 

الكردية  الشـعب  حماية 

يف سوريا بالوقوف خلف 

االعتـداء، غري أنهما نفيا 

أي صلة لهما به.

الرتكي  الرئيـس  وأبـدى 

رجـب طيـب أردوغـان، 

نيتـه إصـدار أمر بشـن 

«عندمـا  بـري  هجـوم 

يحني الوقت».

تركيـا  أن  إىل  يشـار 

العمـال  حـزب  تحمـل 

يف  سـواء  الكردسـتاني 

أو  السـوري  الشـمال 

العراقي، مسؤولية تنفيذ 

عمليـات إرهابيـة عـىل 

أراضيهـا، وتهديد أمنها، 

ما دفعها خالل السنوات 

 ٣ تنفيـذ  إىل  املاضيـة 

يف  عسـكرية  عمليـات 

الشـمال السوري، فضالً 

عن تنفيـذ رضبات عدة 

عىل الحدود العراقية.
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بغداد/الزوراء:
أعلن وزير التعليـم العايل والبحث 
امـس  العبـودي،  نعيـم  العلمـي 
االثنني، اسـتكمال املرحلة الرابعة 
الخاصـة  االلكرتونيـة  للمنصـة 

بالبحوث التطبيقية.
وقـال العبـودي يف كلمـة له خالل 
عـرش  الخامـس  الـدويل  املؤتمـر 
النظـم  هندسـة  يف  للتطـورات 
االلكرتونية الـذي أقامته الجامعة 
األمريكيـة إن»الوزارة اسـتكملت 
املرحلة الرابعة للمنصة االلكرتونية 
الخاصة بالبحوث التطبيقية التي 
زاد عددها عن ٥٠ ألف بحث علمي 

بهـدف ربط املؤسسـات كافة من 
ومناقشـة  العراقيـة  الجامعـات 
بحوثهـا العلميـة ورفـد املجاالت 

التنموية».
حريصـة  «الـوزارة  أن  وأضـاف 
الحلـول  إيجـاد  يف  للمشـاركة 
وتسعى بشكل حثيث إىل تذليل كل 
التي تضمـن مناخات  املتطلبـات 
التدريب والتدريس والبحث العلمي 
الهندسـية  التطـورات  ومواكبـة 
إىل  الفتـًا  االلكرتونيـة»،  والنظـم 
أن «الـوزارة حريصـة عـىل دعـم 
القدرات العلمية ودعم املؤسسات 

يف القطاع العام والخاص».

دياىل/الزوراء:
أعلن مجلس القضاء األعىل، امس االثنني، الوجبة الثالثة من تعويضات املترضرين جراء 

العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية يف محافظة دياىل.
وذكرت املكتب اإلعالمي للمجلس يف بيان ورد لـ «الزوراء» أن «اللجنة الفرعية لتعويض 
املترضرين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسـكرية والعمليات اإلرهابية يف رئاسـة 
محكمة استئناف دياىل أعلنت أسـماء الوجبة الثالثة من املشمولني بالقانون رقم (٢٠) 

لسنة ٢٠٠٩».
وأضاف البيان أن «اللجنـة الفرعية أنجزت (١١٣٤) معاملة»، الفتا إىل أن «املبالغ املالية 
التـي تم تخصيـص وتمويل مبالغهـم املالية سـترصف عن طريق حسـابات محافظة 

دياىل».

اربيل/الزوراء:
أعلنـت الهيئة العامة للسـياحة يف اقليم كردسـتان، امس 
االثنني، أعداد السـياح القادمني اىل محافظات االقليم خالل 

رأس السنة.
وقالـت الهيئة يف بيـان ورد اىل «لـزوراء»: «خالل احتفاالت 
رأس السـنة امليالديـة بلغ عدد السـياح القادمـني اىل اقليم 

كردستان ١٨٠ ألف شخص».
واضـاف ان «٦١ ألف سـائح زاروا مدينة اربيـل، و٦٤ الفا 
زاروا السـليمانية فيما بلغ عدد سـائحني يف دهوك ٥٥ ألف 

شخص».
واشارت هيئة السياحة يف بيان اخر لها اىل انه «خالل السنة 
املاضية باغ عدد السـائحني القادمني اىل اقليم كردسـتان ٦ 

ماليني و ١٦٨ الف شخص».
واكـدت الهيئـة ان « النمو يف القطاع السـياحي خالل عام 

٢٠٢٢ ارتفع بنسبة ٣٥ باملئة مقارنة بسنة ٢٠٢١»
وأشارت هيئة السياحة يف بيان آخر لها اىل انه «خالل السنة 
املاضية بلـغ عدد السـياح القادمني اىل اقليم كردسـتان ٦ 

ماليني و١٦٨ الف شخص».
واكـدت الهيئـة ان «النمـو يف القطاع السـياحي خالل عام 

٢٠٢٢ ارتفع بنسبة ٣٥ باملائة مقارنة بسنة ٢٠٢١».



بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعـات البنك املركـزي العراقي مـن عملة الـدوالر األمريكي 
بشـكل كبري يف مـزاد، امس االثنني، لتصل اىل 45 مليون دوالر، بمشـاركة 

21 مرصفا.
وذكر مصـدر أن البنك املركزي باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 45 مليونـا و169 الفـا و559 دوالرا مقارنة بيـوم االحد الذي 
بلغت فيهـا املبيعات 112 مليونـا و424 الفـا و526 دوالرا، غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان املبيعات النقدية انخفضت بشـكل كبري لتصـل إىل 29 مليونا 
و850 الفـا دوالرا، فيما ذهبـت البقية البالغة 15 مليوناً و319 ألفا و559 

دوالراً لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل (حواالت، اعتمادات).
وأشـار إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 12 مرصفا، 
فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
9 مصارف، فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط املشاركة يف 

املزاد 156 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس االثنـني، انهـا تعمـل للوصـول باملسـاحة 
املغروسـة بالحنطة يف البالد للموسـم الشـتوي الحايل إىل خمسـة ماليني 
دونـم باعتماد تقانات الري املقنن. وقال مستشـار وزارة الزراعة، مهدي 
ضمـد القيـيس، يف حوار اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”من أهـم أولويات 
الربنامج الحكومي هو نجاح الخطة الشـتوية للموسـم الحايل، والرتكيز 
عىل زراعة الحنطة كمحصول اسـرتاتيجي، وإقرار خطة الري عرب األنهار 
التـي أصبحت مليونني و500 ألف دونم بفعل األمطار الهاطلة يف املوسـم 
الحايل، وإسهامها بزيادة الخزين املائي، فضال عن توسيع الزراعة الديمية 
املضمونة بمياه األمطار بمعدل بذار 50 كغم لكل دونم، وشـبه املضمونة 
بمعـدل 40 كغـم لكل دونم“. وأضـاف القييس أنه ”تـم االتفاق مع وزارة 
املـوارد املائيـة عىل تجهري الفالحـني باملياه ابتداء من ريـة اإلنبات وحتى 
الفطـام، بينما وفرت وزارته جميع مسـتلزمات إنجاح املوسـم للفالحني 
املتضمنـة توزيـع بـذور الرتب العليـا للحنطـة بينهم بنسـبة 70 باملئة، 
ورفدهم باألسمدة بنوعيها الداب واليوريا بنسبة 50 باملئة، لزيادة اإلنتاج 
الكمـي للمحصول، ولجميع فالحي البالد السـيما ديـاىل التي حرمت من 
زراعة املحاصيل خالل الخطة الشـتوية املاضية“. وأشـار إىل أن ”املعدالت 
الجيدة لألمطار الهاطلة أسـهمت بزيادة الـواردات املائية ملناطق األهوار، 
إىل جانب تقليل امللوثات البيئية والعواصف الرتابية التي ستكون أقل خالل 
الصيف املقبل نتيجة األمطار التي أسهمت بتثبيت الرتبة، فضال عن إنبات 
العشـب الطبيعي يف املناطق الصحراوية التي تعد مراعي طبيعية تسـهم 

بشكل كبري يف تنمية الثروة الحيوانية يف البالد“.

بغداد/ الزوراء:
دعا الخبري النفطي حمزة الجواهري، امس االثنني، الحكومة والربملان العراقي 
وضع سعر 45 دوالرا لربميل النفط يف موازنة عام 2023، محذراً من أن السعر 

املقرتح 65 دوالراً للربميل يف املوازنة ”يفيد الرساق“.
وقال الجواهري يف حديث صحفي: إن ”املواجهة بني أوبك+ والدول الصناعية 
الكـربى يف العالم أصبحت معلنة وليسـت خافية عىل أحد، فهي مواجهة ذات 
طابـع اقتصادي- سـيايس، واعتربها الغرب مسـألة أمن قومـي، فهي بهذه 
الحالـة مواجهة جدية وسـتكون نتائجهـا واضحة للعيان خـالل هذا العام، 

يجب أن تؤخذ بالحسبان“.
واضـاف ان ”أوبك+ لديها أدوات السـتمرار أسـعار النفط عند سـعر منصف 
للطرفني وهو بحدود 80 دوالراً للربميل، أما دول الغرب بقيادة أمريكا تجد ان 
السـعر املنصف هو بحدود 60 دوالراً، وهو السعر نفسه الذي وضعته أمريكا 

واالتحاد األوروبي عىل روسيا كسقف لسعر النفط“.
واشـار اىل ان ”أوبك+ ليس بقوة الغرب عمومـا والدول الصناعية الكربى، اي 
انه رصاع ما بني طرفني، طرف قوي جدا وآخر ضعيف نسـبيا، وهذا يعني ان 

السعر سوف يستقر عند 60 دوالراً للربميل ان عاجال او آجال“.
ولفت اىل ان ”العراق وفق هذه األسعار سوف يبيع نفطه بمعدل سعر ال يزيد 
عن 55 دوالراً للربميل ألن الجزء األكرب من النفط العراقي هو ثقيل أو متوسط 

وكذلك نسبة الكربيت فيه عالية“.
وبـني انه ”السـعر االفرتايض للنفـط باملوازنة يجب أن يكـون 45 دوالراً، وما 
زاد عن ذلك من أموال يجب أن تحّول إىل صندوق التنمية املسـتدامة من خالل 
ترشيـع نص يف املوازنة يقيض بتحويل هذه األموال إىل هذا الصندوق شـهريا، 
أما إذا كان السـعر اقل من 45 خالل اي شـهر فإن العجز يجب أن يغطى من 

مدخرات هذا الصندوق“.
ولفـت الجواهري اىل ان ”وضع سـعر 65 دوالرا للربميـل يف موازنة 2023 هو 
امـر غري صحيح“، مبينا ان ”االرصار عىل هذا السـعر هـو يفيد الرساق ألنه 
حجم االموال يف املوازنة ستكون كبرية وكلما كربت حجم املوازنة فان االموال 

املرسوقة ستكون اكرب“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركـزي العراقي، امس 
اإلثنـني، افتتـاح منفـذ جديـد لبيع 
الـدوالر نقـداً للمسـافرين يف مطار 
بغـداد ابتـداًء من اليـوم. من جانب 
آخـر، أكـد البنـك املركـزي ، امـس، 
اهميـة تبـادل الخربات عـىل صعيد 

الدفع االلكرتوني مع الهند.
وقال البنك يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: 
إنـه يعلن عن فتح منفـذ جديد لبيع 
الـدوالر نقـداً للمسـافرين يف مطار 
بغـداد الـدويل عـن طريـق املرصف 
للتجـارة (TBI. موضحـاً  العراقـي 
أنـه سـيتم املبـارشة بالبيـع ابتداًء 
من اليوم الثالثاء للمسـافرين وبحد 

أقىص (5000) دوالر امريكي.
واشـار البنـك املركـزي العراقـي إىل 
أنـه قـام يف وقـت سـابق بتوسـيع 
عـدد منافذ املصـارف لبيـع العملة 
األجنبيـة مـن 20 مرصفـاً ليشـمل 
جميع املصارف املشـمولة والراغبة. 
مؤكـدا أن االرتفاع يف سـعر الرصف 
حالة مؤقتة.فيما قرر البنك املركزي 
العراقي شـمول املصارف الراغبة يف 

بيع الدوالر النقدي.
وقـال البنك يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إنه ”قرر شـمول املصارف املسموح 
لها باملشـاركة يف املنصة اإللكرتونية 
والراغبـة يف املشـاركة ببيـع الدوالر 
النقـدي ألغـراض السـفر والعـالج 

والدراسة“.
وأكـد: ” توسـيع عـدد منافـذ بيـع 
العملـة األجنبية يف فـروع املصارف 
ببغـداد، وبـإرشاف مبـارش من قبل 

الفرق التفتيشية لهذا البنك“.
وأشـار إىل أنـه ”قام يف وقت سـابق 

بتوسـيع عدد منافذ املصـارف لبيع 
 20 إىل   10 مـن  األجنبيـة  العملـة 
مرصفاً، بعـد النجاح الـذي حققته 
اسـتقرار سـوق  لتعزيـز  مبادرتـه 

العملة“.
مـن جانب آخـر، أكد البنـك املركزي 

العراقـي، امس االثنني، اهمية تبادل 
الخربات عىل صعيد الدفع االلكرتوني 

مع الهند.
وذكـر البنـك املركـزي يف بيـان: ”ان 
العراقـي  املركـزي  البنـك  محافـظ 
مصطفـى غالـب مخيف، اسـتقبل 
السفري الهندي لدى العراق براشانت 
بيسـاي، وجـرى خالل اللقـاء بحث 
الثنائية، السـيما  العالقـات  تعزيـز 
الخدمـات  وتقديـم  االقتصاديـة، 
املرصفيـة للجاليـة العراقية يف الهند 
العـالج والدراسـة والتجارة  لغرض 
وغريها، فضـًال عن تبـادل الخربات 

املرصفية“.
واضـاف ان ”جهـود البنـك املركزي 
العراقي تنصب عـىل تعزيز عالقاته 
الـدول،  مختلـف  يف  نظرائـه  مـع 
واملرصفيـة  املاليـة  واملؤسسـات 
العاملية، بما يخـدم مصلحة القطاع 

املرصيف العراقي“.
وأكـد املحافظ ”أهمية تحقيق تبادل 
الخربات عىل صعيد الدفع االلكرتوني 
والتقنيات املرصفية بني البلدين، وان 

الهند بلد متقدم يف هذا املجال“.

 بغداد/ الزوراء:
قـال عضـو يف اللجنة املالية النيابيـة ان وزارة 
املالية سـلمت مسـودة مرشوع قانون موازنة 

2023 اىل مجلس الوزراء.
وذكر معـني الكاظمي، يف ترصيح صحفي: إن 
”وزارة املالية أنجزت ما عليها وحوَّلت املوازنة 
بشـقيها التشـغييل واالسـتثماري إىل مجلس 

الوزراء للتصويت“.
مشـرياً إىل أن ”مجلس الوزراء اجتمع األسبوع 
املايض مع املجلس االقتصادي الوزاري ووضع 
التعديـالت واللمسـات األخـرية عـىل املوازنـة 
املقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً 

للتشغيلية و60 تريليوناً لالستثمارية“ .
وأضـاف الكاظمي أنه ”إذا مـا وصلت املوازنة 
إىل الربملان مطلع األسـبوع املقبـل فإن اللجنة 
املالية سـتعكف عىل دراستها، وستكون هناك 
قراءتان أوىل وثانية وبعض التعديالت ليصادق 

عليها نهاية شباط املقبل“.
وبني أن ”املوازنة التشغيلية املتضمنة مرتبات 
موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليونا إىل 60 
تريليـون دينار ما سـريهق املوازنـة العامة يف 

املستقبل، وسـيعني حدوث مشكالت جسيمة 
يف حـال هبوط أسـعار النفـط العامليـة، ومن 
الرضوري إيجـاد موارد أخرى غري النفط، عرب 
دعـم القطاع الخـاص واالسـتثمار والنهوض 
قـال  .كمـا  والصناعـي“  الزراعـي  بالواقـع 
عضـو اللجنـة املاليـة، النائب ناظم الشـبيل: 
إن ”عـىل املوازنـة التي تأخـر إكمالها أن تالئم 

الربنامـج الحكومي وتّتسـق مـع موضوعات 
القـوى العاملـة وتثبيت العقـود واملحارضين 
واملفسوخة عقودهم، وجميعها كانت بحاجة 
أن  الشـبيل  الحكومة“.وأضـاف  تصويـت  إىل 
”سـعر برميل النفط لم يتجـاوز الـ 70 دوالراً 
مع سعر الرصف القديم 1450، وما يؤاخذ عىل 
الحكومـة عدم اتضـاح الرؤيـة االقتصادية يف 

موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية يف 
أوكرانيا زادت األسعار ولكنها مرشحة للهبوط 
يف حال انتهائها، والعراق ال يملك بدائل مالية“.
وأضاف أنه ”كان عىل ُكّتـاب املوازنة االهتمام 
بطبيعتهـا االسـتثمارية، وليـس االنفجاريـة 
لكي تتمكن مـن إنتاج مشـاريع جديد، لكون 
التعيينـات الجديـدة سـتضغط عـىل املوازنـة 

العامة ما أنتج موازنة تشغيلية هائلة جداً“.
وذكـر الشـبيل أن ”الحكومـة ملزمـة بعرض 
خطتها االسرتاتيجية للموازنة، فاللجنة املالية 
غري ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل ألننا بحاجة إىل 

خطط اسرتاتيجية مهمة“.
موضحـاً أن ”الربملـان لديه الكثري مـن املآخذ 
الحكوميـة  املنافـذ  بينهـا  الخصـوص  بهـذا 
والجباية والجمارك التي ال تشـكل بمجموعها 
غري 5 باملئة من اإليرادات، فربغم ضخامة هذه 
املنشآت لم نصل إىل رقم ثابت باألرقام الخاصة 
باإليـرادات غـري النفطية، ناهيـك عن رضورة 
وجود توافق سـيايس لتمرير املوازنة، حتى لو 
تأخر الربملان، لكون الحكومة هي التي تأخرت 

بإنجازها يف املقام األول“ .

بغداد/ الزوراء:
وصفت لجنة االسـتثمار النيابية أسـعار شـقق سـكنية يف 

العاصمة بغداد بـ“الخيالية“.
وقـال نائـب رئيس اللجنـة حسـني السـعربي، يف ترصيح 
صحفي:“رصدنا وجود أسعار لشقق سكنية بأسعار خيالية 

بل حتى أغىل من املوجودة يف العاصمة اليابانية طوكيو“.
وأضـاف ”هـذا األمـر دفعنـا اىل املطالبـة بوضع تسـعرية 
للوحدات السـكنية مع مراعاة الوضع الفني واملواد الداخلة 

يف البناء“.

وشـدد السـعربي عىل ”رضورة وضع هامـش ربح معقول 
وتثبيت اسـعار الوحدات ويتم بعدها االعالن عن املشـاريع 

لتعرض بأسعار معقولة عىل املواطنني“.
ويعـزو مراقبـون ارتفـاع أسـعار عقـارات بغداد بنسـبة 
تجاوزت %50 لتزيد عن أسـعار مثيالتها يف بلدان مجاورة- 
إىل وجود عمليات تبييض أموال، ال سيما بعد إدراج عدد من 
الشـخصيات واألطـراف النافذة عىل قوائـم عقوبات وزارة 
الخزانـة األمريكية، مما دفعهم إىل تغيري اسـتثماراتهم عرب 

رشاء العقارات بدل تهريبها خارج البالد.

وحـّول تراخي دور األجهزة الرقابيـة وغيابها يف العراق بعد 
عـام 2003 العقـارات إىل بيئـة مالئمة لغسـيل األموال عن 
طريق رشاء العقارات واألرايض الزراعية؛ مما جعل عقارات 

العاصمة هدفا للمتهمني بالفساد ورسقة املال العام.
وُتعرف عملية تبييض أو غسـل األموال بأنها تحويل األموال 
الناتجة عن ممارسـة أنشـطة غري رشعية إىل أموال تتمتع 
بمظهـر قانوني سـليم. أما تعريفها القانونـي فهو ”قبول 
الودائع أو األموال املُستمدة من عمل غري مرشوع أو إجرامي 

وإخفاء مصدرها أو التسرت عليها“.
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مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف ٢
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: ٦٦ 
املحلة او رقم واسم املقاطعة: املرشاق

الجنس: خان مرتوك
النوع : ملك رصف

رقم الباب:
رقم الطابق :
رقم الشقة:

املساحة : ٤٤٣ م٢
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :

الشاغل  
مقـدار املبيـع: ٣,٩٨٧,٠٠٠,٠٠٠ ثالثـة مليارات 

وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار .
سـتبيُع دائـرة التسـجيل العقـاري يف النجـف ٢ 
باملزايـدة العلنيـة العقار املوصوف اعـاله العائد 
للراهـن (ورثة عبـد املناف عبـد الصاحب)  لقاء 
طلب الدائـن املرتهن مرصف التعاون االسـالمي 
البالـغ (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) دينـار فعىل الراغب 
يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ١٥ 
يومـا اعتبارا مـن اليوم التـايل لتاريـخ نرش هذا 
االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالـة مرصفيـة ال تقل عـن ١٠٪ من القيمة 
املقدرة للمبيع البالـغ (٣,٩٨٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار 
وان املزايـدة سـتجري يف السـاعة ١٢ ظهـرا من 

اليوم االخري.

اعالن
اىل الرشيك (عبد االمري خضري عبد الكاظم) 
االسـكان  صنـدوق  اىل  حضـورك  اقتـىض 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (حسـني خضري 
عبد الكاظم)  بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمة (٢/٢٠٨٦) املقاطعة    (٢/

حي الحسـني ) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

فقدان 

مـن  الصـادر  الوصـل  فقـد 
مديرية بلديـة النجف واملرقم 
(٩٠٩٣٧٣) بإسم (امري عامر 
بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦  حمزة) 
مليـون   ١,٤٠٠,٠٠٠ بمبلـغ 
واربعمائة الـف دينار عراقي 
فعىل من يعثر عليه تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيـك (عبـد االمـري خضري 
عبـد الكاظـم) اقتـىض حضورك 
اىل مديريـة بلديـة النجف لغرض 
للرشيـك  البنـاء  اجـازة  اصـدار 
(حسـني خضـري عبـد الكاظـم) 
يف   ٢/٢٠٨٦ املرقمـة  للقطعـة 
النجف حي الحسـني مقاطعة ٢ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

جمهورية العراق     
مجلس القضاء االعىل     

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
 (( اعالن ))
اىل املدعى عليه / ايمن ابراهيم فاضل

 بناًء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية (سـاره طارق هالل) 
يف الدعـوى املرقمـة ٨٧٧٧/ش٢٠٢٢/٢ امـام هـذه املحكمة 
وموضوعها تأييد حضانة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار (عبد الحسني صاحب العبودي) 
حي (الشـهيد الصـدر األول) يف النجف (ايمـن ابراهيم فاضل) 
لذا تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتني فعليك 
الحضـور امام هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعـة املوافق يوم 
٢٠٢٣/١/١٧ الساعة التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول.
القايض
عمار هادي املوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة بداءة النجف 

م/ إعالن
اىل/ املدعى عليه (صالح عبد الخالق صالح)

 أصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا املرقـم ١٢٤٥ / ب١/ ٢٠٢٢ يف 
٢٠٢٢/١٠/٣١ واملتضمن الحــكم بـ (ابطال قيد العقار تسلسـل 
٥٢٢٤٤/٣ مقاطعـة ٤ جزيـرة النجـف حي النداء املسـجل بالقيد 
١٥٠/ت١٩٩٤/٢ مجلـد ١٠٧١ بإسـم املدعـى عليـه االول صالح 
عبـد الخالـق صالح واالبقاء عـىل قيد العقار املسـجل بالعدد ١١/
مايس/٢٠١٤ مجلد ١٣١ املسـجل بإسـم املدعني رضغام جاسـم 
محمـد وعامـر كاظم جرب ثابـت الحكم) ولثبـوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي وإشعار مختار الشهيد الصدر 
/الرشيط حسني ريسان السالمي، لذا تقرر تبليغكما اعالنا بالقرار 
املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولكما حق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسـه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق األصول .....
القايض
عامر حسني حمزة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار           
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل/ املدعى عليها (صبيحه مهدي علوان)

بناًء عـىل الدعوى البدائية املرقمة اعـاله واملقامة ضدك 
مـن قبـل املدعـي (محمد مهـدي علوان وصـالح مهدي 
علـوان) بخصـوص تمليـك العقـار تسلسـل ٢٧/٢٤٤ 
جزيـرة وملجهولية محـل اقامتكم تقـرر تبليغكم اعالنا 
بواسـطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق 
٢٠٢٣/١/١٦ ويف حالـة عـدم حضـورك او ارسـال من 
ينوب عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقكم غيابا ووفق 

االصول.
                                                              
     القايض
عادل خلف جاسم          

No: 7875   Tue    10     jan    2023العدد:   7875    الثالثاء   10    كانون الثاني    2023

العدد: ٨٧٧٧/ش٢٠٢٢/٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٣

العدد: ١٢٤٥/ب٢٠٢٢/١
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٨

العدد/٣٥٣٥/ب/٢٠٢٢ 
التاريخ / ٢٠٢٣/١/٣ 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب االجنبي والعراقي يف األسواق 
املحليـة بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة 

اقليم كردستان، امس االثنني.
وقـال مصـدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة 
ب   شـارع النهـر يف العاصمـة   بغـداد سـجلت، صباح 
امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 410 آالف دينار، وسـعر 
الرشاء 406 اآلف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم 

امس االحد 404 آالف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحـد عيار 21 من 
الذهـب العراقي سـجل ارتفاعا ايضا عنـد 380 الف 

دينار، وبلغ سعر الرشاء 376 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن 
سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح 
بـني 410 آالف دينـار و420 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 380 الفاً و390 الف 

دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا، 
حيث بلغ سـعر بيع مثقال ذهـب عيار 24 بيع 470 
ألـف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 430 الـف دينار، 
وسجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار، فيما سجل عيار 
18 بيع 355 ألف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).
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مـن العالمات املميزة لخليجي البرصة عما سـبقها، انها توشـحت بسـمة 
البطولة الشـعبية،  فهذه البطولـة يف أكثر دوراتها السـابقة ترتدي اللقب 
الـذي ربمـا فصل من أجلها، اال وهـو انها بطولة ” الشـيوخ ” وهو اللقب 
الـذي تداوله االعالم يف األغلب من دوراتها، وقـد فرضته طبيعة حال الدول 
املشـاركة  قبـل نصف قـرن، وطبيعة املجتمعـات من حيث العـادات وكل 
مفـردات السـلوك، فبطولـة الخليـج العربي جديـرة بأن تجـرى البحوث 
االجتماعيـة والسياسـية عنهـا ألنهـا  كنز فيهـا الكثري مـن الجواهر غري 

الجوهرة الرياضية.
وكل الذيـن تابعوا البطولة منـذ انطالقها ما زالت حالوة الذكريات الخاصة 
طريـة يف ذاكراتهـم ألنها ترتبط بوجـوه غدت مع توايل الـدورات أصال من 
أصول البطولة والسـيما عىل صعيد مسـؤويل الوفود اإلدارية او اإلعالميني 
مع تغري املدربني والالعبني، ولعل الوجه األجمل الذي وان غيبه املوت اال انه 
يظل شمسا يف الذاكرة الخليجية هو وجه الشيخ عيىس بن راشد  آل خليفة 
رحمـه الله ، الـذي وان كان رسـميا يف الوفد البحريني اال انـه عربيا كانت 
مالمحه تسـكن كل الوجوه التي تتفتح لرؤيته وتطرب لسماع صوته الذي 
ينسـاب هادئا حتى يحتويـك أبا أو أخا أكرب تتمنى االسـتزادة منه والبقاء 

معه ، فأحاديثه كانت ينابيع حكمة وجنان مودة.
وغري الشيخ عيىس آخرون من الشيوخ أو من السائرين يف ركبهم ممن كان 
فيهـم من يخطط للمعارك اإلعالمية وممـن يخوضها بالنيابة أو األصالة ، 
وكأن األمـر قد دبر عن قصد لتزداد البطولة حالوة ، والحالوة أطيب وهي ” 
سخن ” كما كان يرى بعض الشيوخ أوالقائمني عىل أمور الوفود ويوم كان 
االعالم الورقي سيفاً بتاراً، بل ناراً طاملا أخفق موروها باخمادها حتى امتد 

لهبها اىل ما هو أبعد من املالعب .
وعـىل الرغم من  ان الزمـن تغري وان االعالم الورقي قد نالت منه السـنون 
حتى كاد ان يفقد كل  ” السـنون ”  ولم يعد للخيمة ذات املكان عىل األرض 
وان ظلت مكانتها ذاتها يف القلب ، فان هناك من يرص عىل أن تكون بطولة 
خليجـي 25 مثـل غريها مـن الدورات الضاربـة يف عمق تاريـخ البطولة .. 
حيث يحط الشيخ أو األمري أو رئيس الوفد املسؤول وقد أحاطت به حاشية 
تقـدر بالعرشات ، ال تعرف ألي منهم مهمـة محددة بني ما اتفق عليه أهل 

الرياضة يف مشارق األرض ومغاربها .
وال بد من االسـتدارك ، فهذا الوصف ال يقع يف باب الذم أو حتى النقد ، انما 
هـو وصف لحال كان مالئماً بل محبوباً يف زمنه ميز بطولة الخليج العربي 
عن غريها ، ولكن لم يعد األمر مقبوالً اليوم يف زمن االعالم االلكرتوني ومنه 
االعالم الجوال، حيث االرتقاء يف مسـتوى االنضبـاط اإلداري حتى ان قطر 
الرائعة نظمت أجمل نسـخة من نسـخ بطولة كأس العالم بكرة القدم عرب 

تاريخ البطولة املمتد ألكثر من تسعني عاما .
 مـن أجل هذا كان االخوة الكويتيون سـباقني يف الـرد عىل من أراد أن يعود 
بالبطولة اىل أيام افتعال املعارك اإلعالمية منذ اللحظات األوىل،  ساعة طفقت 
بعض املواقع والقنوات يف الحديث عن الفشل يف الحصول عىل خمسني غرفة 
ملدعوين خارج السـياق أو إعاقة مسـؤول عن دخول امللعـب كان وصوله 
متاخراً عن غريه،  أو عن آخر يستعرض جيبه الذي مضت فيه سكني نشال 
وراح يحمـل اللجنة التنظيمية وزر الجيب املطعـون.. فتات أحداث لم تعد 
تعيق انطالق بطولة بحفل افتتاح مثل افتتاح خليجي 25 . وألن الزمن غري 
الزمن، ارتفعت أصوات الكويتيني قبل غريهم تناغي إخوانهم ، ان إتقوا الله 
، ودعـوا عجلة البطولة تدور، وكانت وقفات املنصفني من األشـقاء كافية 
لتحقيـق الفارق بني ماض نعشـقه ولكنـه مىض وبني غـد نتمناه فتحت 

خليجي البرصة بوابته.. وفارق آخر... اىل الغد ..
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البرصة/ متابعة الزوراء:
الكويتـي،  املنتخـب  مـدرب  وعـَد 
بتصحيـح  بينتـو،  روي  الربتغـايل 
األخطـاء التـي وقـع فيهـا األزرق، 
بـ“خليجـي  مشـواره  مسـتهل  يف 
25“، وذلـك قبل مواجهـة املنتخب 
اإلماراتـي، ضمـن الجولـة الثانيـة 

للمجموعة الثانية.
وكان األزرق قـد تلقـى هزيمة أوىل 
أمام العنابي القطري، بهدفني دون 
رد، ليرتاجع للمركز األخري يف ترتيب 

املجموعة.
وقـال بينتو، يف مؤتمـر صحفي، إن 

األزرق عانـى يف مواجهـة املنتخـب 
املـردود  تراجـع  مـن  القطـري، 
الهجومي، وهو ما عمل مع الالعبني 
عـىل تصحيحـه يف التدريبـات التي 

أعقبت املباراة.
وأعرب عن ثقته يف تقديم مسـتوى 
مميز أمـام اإلمارات، الفتا يف الوقت 
نفسـه، إىل أن األداء لم يكن سيئا يف 

مواجهة قطر األوىل.
جيـل  بنـاء  عـىل  ”نعمـل  وختـم: 
ملسـتقبل الكـرة الكويتية، وأشـيد 
بالالعبـني وإخالصهم يف التدريبات، 

من أجل ذلك الهدف“.

بغداد / متابعة الزوراء:
كشـَف مهند عيل نجم املنتخب العراقي، موعد عودته إىل املالعب، مشرياً 

إىل أن زميله أيمن حسني سينافس بقوة عىل لقب هداف خليجي 25.
وقـال مهنـد عيل يف ترصيحات صحفيـة: ”مررت بفـرتة صعبة بعد أن 
تعرضـت لإلصابـة، لكنـي تجاوزتهـا بنجـاح واآلن يمكننـي الركض، 

وعودتي إىل املالعب قريبة جداً“.
وزاد: ”أرشح منتخب العراق للتتويج ب كأس الخليج، ومنتخب البحرين 

سينافسه عىل اللقب، وأتوقع أن يكون أيمن حسني هدافا للبطولة“.
وأردف نجم املنتخب العراقي: ”افتتاح كأس الخليج كان جميالً، والعراق 

عاد لوضعه الطبيعي، وأصبح جاهزاً الستضافة البطوالت الكربى“.
وزاد: ”كاساس يتواصل معي، ومنذ أن استلم مهمة تدريب العراق، تغري 
أسلوب اللعب خصوصا بالكرات القصرية وتجنب التمريرات الطويلة“.

وأشـار نجم املنتخب العراقي: ”كاساس يتابع جميع الالعبني يف الداخل 
والخارج وتقع عليه مسؤولية اختيار األفضل، وأتمنى له التوفيق“.

وتابع :“العراق قدم مباراة جيدة أمام عمان لكن البداية ليسـت سهلة، 
وأتمنـى أن يقدموا مسـتوى جيد يف باقـي املباريـات خصوصا بتواجد 

الجماهري“.
وأتم: ”الجماهري العراقية هي رس نجاح البطولة، وأشكرهم عىل الدعم، 

وهم ينتظرون مني الكثري، وأنا أعدهم بالعودة أقوى من السابق“.
يذكر أن ميمي تعرض إىل إصابة يف بداية الدوري القطري لهذا املوسـم، 

ليغيب عن املنتخب العراقي وفريقه السيلية ألكثر من نصف عام.
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البرصة / متابعة الزوراء:
ال شـكَّ أن وجود رئيس االتحاد الدويل لكرة 
القدم جيانـي إنفانتينو، يف افتتاح خليجي 
25، يعد مكسـباً كبرياً وخطوة مهمة عىل 
طريق رفع الحظر بشكل كامل عن املالعب 

العراقية .

بأنـه  للعالـم  رسـالة  أوصـل  العـراق  ان 
آمن مـن خالل رئيـس الفيفا الـذي قطع 
مسـافة كيلومرتين راجالً وهو يميش عىل 
قدميه للوصول إىل امللعب بسـبب الحشود 
والجماهـري الغفـرية التـي احيـت افتتاح 

البطولة يف البرصة“.

وكان رئيـس الفيفـا انفانتينيـو يميش يف 
صفوف الحشود ويلتقط الصور التذكارية 
مع الجماهري وهذا مـؤرش واضح للوضع 
اآلمن يف العراق، وأبدى انفانتينيو سعادته 
عـىل  سـرياً  الجمهـور  أمـام  بالحركـة 

األقدام“.

البرصة / متابعة الزوراء:
شـدَد الربتغـايل برونـو بينـريو مدرب 
املنتخـب القطـري، عـىل أهميـة لقاء 

فريقه أمام البحرين.
ويخوض منتخب قطـر، مباراة مهمة 
أمام البحرين، اليوم الثالثاء، يف الجولة 
الثانيـة مـن دور املجموعـات لبطولة 

كأس الخليج.
وقـال بينـريو يف املؤتمـر التقديمـي: 
”ظهرنا بمستوى جيد يف الجولة األوىل 
اللقـاء كان  أن  الكويـت، رغـم  أمـام 

متكافئا“.
وأضـاف: ”مواجهة البحرين سـتكون 
مختلفة أمـام فريـق متجانس يتمتع 
بمـدرب جيـد يـرشف عليه منـذ فرتة 

طويلة“.
أمـام  الـذي تحقـق  ”الفـوز  وتابـع: 
الكويـت، يمنح املنتخـب القطري ثقة 

كبرية“.
ولذلـك  متقاربـة  ”املباريـات  ونـوه: 
ال نتمتـع بالوقـت الـكايف، نعمـل عىل 
االستشـفاء، شـاهدنا مقاطـع فيديو 

تسهل رشح التكتيك“.
وأشـار: ”الفوز يف اللقاء األول ال يعني 
التأهـل، ولذلـك نفكر كثـريا يف مباراة 

الغد أمام البحرين“.
وزاد: ”سعيد بالتواجد يف العراق، نحظى 
بدعـم الجماهـري ممـا يسـاعدنا عىل 
الظهور بشـكل جيد، أشـكر الجمهور 

العراقي الذي ساندنا يف اللقاء األول“.

وشـدد مشـعل برشـم حـارس مرمى 
صعوبـة  عـىل  القطـري،  املنتخـب 
مباراتهم أمام البحرين، اليوم الثالثاء.

ويخوض منتخب قطـر، مباراة مهمة 
أمـام البحريـن، يف الجولـة الثانية من 
دور املجموعات لبطولة كأس الخليج.

التقديمـي:  املؤتمـر  يف  برشـم  وقـال 
”البحرين منتخب جيد ومسـتقر وهو 

حامل لقب النسخة املاضية“.
وتابع: ”هدفنا تحقيق االنتصار الثاني 

عىل التوايل يف كأس الخليج“.
وعن أداء العنابـي يف اللقاء األول، علق 
”تجمعنا منذ شهر فقط، ولكن معظم 
الالعبني لعبوا معا يف األندية واملنتخبات 

السنية، الفريق يتسم باالستقرار“.

25@ÔvÓ‹Ç@¿@ÚiÏ»ói@?‡Ó€a@Í7ƒ„@Û�ÉnÌ@Ô„b‡�»€a@kÉn‰æa
@ÒãÌçÀ@aäb�flc@páËí@Òaäbjfl@¿

البرصة / متابعة الزوراء:
حقـق املنتخـب الًعماني فـوزاً صعباً عىل 
نظريه اليمني بعد فـوزه يف الجولة الثانية 

من املجموعة األوىل لبطولة خليجي 25.
يف  التسـجيل  الُعمانـي  املنتخـب  افتتـح 
الدقيقـة الثانية عن طريـق محمد صالح 
املسـلمي بالخطأ يف مرماه، ثم عادل اليمن 
مـن ركلـة الجـزاء أحرزهـا عبدالواسـع 

املطري يف الدقيقة 12.
وأضاف عمر الداحـي الهدف الثاني لليمن 
يف الدقيقة 30، وعادل لسلطنة ًعمان أرشد 
العلـوي يف الدقيقـة 37، وتمكـن عصـام 
الصبحي يف الدقيقة 47 من تسـجيل هدف 

الفوز لسلطنة ًعمان.
وأهـدر محمـد عبداللـه الداحـي فرصـة 

التعادل من ركلة جزاء يف الدقيقة 90+5.
عمـان  منتخـب  يتصـدر  النتيجـة  بتلـك 
املجموعـة األوىل برصيد 4 نقـاط، ويتذيل 
اليمـن دون نقاط، يف انتظار مباراة العراق 

والسعودية باملجموعة نفسها.
وكان منتخـب عمـان قـد اقتنـص نقطة 
مهمـة يف الجولـة األوىل أمـام العـراق إذ 
انتهـت مواجهة الفريقني بتعادل سـلبي، 
بينما سقط اليمن أمام السعودية بهدفني 

دون رد.
يذكـر أن منتخـب اليمـن يخـوض املباراة 
بحارسـه الثالث عيل فضـل العابيس، بعد 
إصابتـة حارسـه األول والثانـي قبل لقاء 

عمان.
وتعـرض محمود املشـيفري العـب عمان 
لإلصابة ودخـل الطاقم الطبي الذي أخرج 
الالعب عىل نقالـة ويدخل أحمد الخمييس 

بدال عنه.
وأجـرى مدرب اليمـن سـكوب تبديلني يف 
الدقيقـة 63، بدخول حمزة الريمي وجالل 
الغـزاري، وخـروج عماد محمـود وحمزة 

حنش.
وكاد عبد الواسع املطري أن يسجل التعادل 
لليمن لوال خروج املخينـي مرسعا إذ أبعد 

الكرة.
ودخل الثالثي العماني زاهر األغربي وعمر 
املالكـي ومصعـب املعمري، وخرج أرشـد 
علوي وعصام الصبحي وصالح اليحيائي. 

كما دخل محمـد الداحي وأحمد الرسوري 
الوجيـه يف  بديـال ألحمـد ماهـر وأحمـد 

صفوف اليمن.
وكاد حمزة الريمي أن يعدل لليمن برأسية 
خطـرية مـرت بجـوار القائم بعـد خروج 

خاطئ لحارس عمان.
ونجـح الرسوري العب اليمـن يف الحصول 

عـىل ركلـة جـزاء لليمـن، يف الوقـت بـدل 
الضائـع الذي احتسـبه الحكـم 6 دقائق، 
سـددها البديـل محمـد الداحـي وتصدى 
لها املخينـي حارس عمـان، لينقذ األحمر 

الًعماني.
تشكيل منتخب عمان:

ـ حراسة املرمى: عيل فضل.

ـ الدفاع: أحمد الكعبي - جمعة الحبيس - 
محمد املسلمي - محمود املشيفري.

حـارب   - اليحمـدي  جميـل  الوسـط:  ـ 
السعدي - أرشد العلوي.

ـ الهجوم: صالح اليحيائي - املنذر العلوي 
- عصام الصبحي.

تشكيل منتخب اليمن: 

ـ حراسة املرمى: سالم الهارش.
ـ الدفاع: هارون الزبريي - مدير عبدربه - 

أنيس املعاري - عمر الداحي.
ـ الوسـط: عبد الواسـع املطـري - محمد 

الطريي - أحمد الوجيه.
ـ الهجـوم: عماد الجديمـه - حمزة محمد 

- أحمد ماهر.

البرصة/ متابعة الزوراء:
أكـَد رودولفـو أروابارينا مدرب 
الجهـاز  أن  اإلمـارات،  منتخـب 
الفني عمل عـىل تحضري الفريق 
بشكل جيد ملباراة الكويت، اليوم 
الثالثاء، يف كأس الخليج العربي.

وأشـار أروابارينـا، إىل أنه ورغم 
ضيـق الوقـت، حـرص الجهـاز 
النقـاط  معالجـة  عـىل  الفنـي 
املهمة والسلبيات التي ظهرت يف 
لقاء البحرين، وذلك قبل مواجهة 

الكويت.
وقـال أروابارينـا خـالل املؤتمر 
التقديمي: ”لم نقدم مسـتويات 
جيدة يف املباراة السـابقة، عانينا 
من بعـض املشـاكل يف التمركز، 

لكن علينا نسـيان املايض، املهم 
النهـوض والعمل لتغيري الصورة 
وتجاوز الخسارة املؤملة، والسعي 

لتحقيق الفوز“.
وجدد املدرب، ثقتـه يف الالعبني، 
فـازت  األرجنتـني  أن  مبينـا 
العبـا   19 بنحـو  باملونديـال 
عـن  الكشـف  رافضـا  جديـدا، 
تشـكيلة مباراة الغد خاصة مع 
وجـود بعـض الالعبـني يف حالة 

استشفاء.
وتحـدث املـدرب عـن املنتخـب 
الكويتـي، موضحـا أن الخصـم 
يضـم العبـني جيديـن، وطالب 
العبيـه بالرتكيـز خـالل اللقـاء 

الصعب.

وقـال: ”الفـوز يتطلـب توافـر 
اللحظـات  أشـياء،  مجموعـة 
الصعبة تتطلب التماسـك، لدينا 
تحقيـق  إىل  نسـعى  الطمـوح، 
هدفنا من خالل العمل املسـتمر 

والرتكيز“.
من جانبه، اعتـرب العب منتخب 
اإلمارات ونادي الشـارقة، خالد 
الظنحانـي، أن مبـاراة البحرين 
املـايض، مطالبا  أصبحـت مـن 
بطـي الصفحـة، مشـددا عـىل 
رضورة الرتكيـز عـىل مواجهـة 

الكويت.
املؤتمـر  يف  الظنحانـي  ولفـت 
التقديمـي: ”تجاوزنـا ما حدث 
يف املبـاراة األوىل، نركـز عىل لقاء 

الغـد، نـدرك جيدا أنهـا مواجهة 
مهمة“.

ونوه: ”حريصون عىل بذل كل ما 
نستطيع لتحقيق فوز يعيدنا إىل 
املنتخب  املنافسـة ويعزز فرص 

اإلماراتي يف التأهل“.
وأضـاف: ”تعاهدنا عـىل القتال 
بقـوة حتـى نتمكن مـن الظفر 
بالنتيجة املطلوبة، علينا تسجيل 

تاريخ ألنفسنا“.
سـارت  ”التحضـريات  وأتـم: 
بصورة جيدة، الجميع عىل أهبة 
االسـتعداد، الجهـاز الفني دائما 
يحرص عىل تزويدنـا بالنصائح 
املطلوبـة لتحقيـق التفـوق عىل 

منافسنا“.

�bÓæb«@�aá»�i@ojèn◊a@25@ÔvÓ‹Ç@Zlbjì€a@ãÌåÎ
البرصة/ متابعة الزوراء:

أكَد وزير الشـباب والرياضة رئيس اللجنة العليا املرشفة عىل تنظيم بطولة خليجي ٢٥ أحمد املربقع، ان نسـخة البرصة اكتسـبت بعداً عاملياً 
كبرياً واتسـعت يف مداها اىل حدود رائعة. وقال املربقع يف بيان تلقته وكالة االنباء العراقية (واع): «إن بطولة خليجي ٢٥ اكتسـبت بعداً عاملياً 
كبرياً واتسـعت يف مداها حدود رائعة جدا توازي طموحنا»، مشـرياً اىل ان «االعالم املحيل والعربي قد اسهم يف ايصال صوت البرصة وصورتها 
الزاهية وتجسـيد منشـآتها الرياضية املبهرة يف صور ومشاهد احرتافية اثارت اعجاب العالم واولهم رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم جياني 
إنفانتينـو، فالشـهادة من أكرب شـخصية ادارية لكرة القدم العاملية هي وثيقة ستؤسـس حتماً اىل رفع الحظر عـن جميع مالعبنا يف امتداد 
مسـاحة الوطن». واضاف املربقع: «ان هذا الهدف الذي نسـعى اليه نراه اليوم يف متناول اليد، والبطولة ستكون حافلة بالكثري يف قادم األيام 
وجميعها سـتصب يف مصلحة الرياضة يف العراق»، منوهاً ان بطولة خليجي ٢٥ شـهدت تصاعدا جيداً يف التنظيم من جميع الجوانب ونحن 
نتقدم يف أيام البطولة التنافسية الجميلة ونلمس الرضا واالعجاب يف عيون األشقاء وجماهرينا أيضاً التي بدأ تفاعلها يزداد بقوة مع جميع 
املباريات وتدير التشـجيع ذاتياً باحرتاف وعمل متقن وان املتابع لحماسة الجمهور وجمال حركاتهم يشعر وكأن الجماهري العراقية مدربة 

ومعدة عىل التشجيع املثايل ومن هنا ندعو جماهرينا الرائعة اىل االستمرار بتواجدها املكثف ونثمن لهم هذا األداء الرائع».

Òãój€a@ÔvÓ‹Ç@Âfl@Úè‡Á



الدوحة / متابعة الزوراء
تراجع توماس مولر ،نجم منتخب أملانيا، 
بها  لوح  التي  الدويل،  االعتزال  فكرة  عن 
كأس  بطولة  من  املانشافت  إقصاء  بعد 
ترصيحات  ٢٠٢٢.وخالل  قطر  العالم 
أملانيا»،  سبورت  «سكاي  شبكة  أبرزتها 
املنتخب  خدمة  يف  مستمر  أنه  مولر  أكد 
األمر  يف  التفكري  بعد  وذلك  الوطني، 

فليك.وألقى  هانز  مدربه  مع  والتشاور 
ملعب  يف  بالكرة  عاًما،   ٣٣ الـ  صاحب 
األمر  تارًكا  األملاني،  املنتخب  مدرب 
أو  مجددا  باستدعائه  سواء  إليه،  برمته 
استبعاده من قائمة املانشافت.وأضاف: 
أفضل  بشكل  للعب  نعود  أن  «نريد 
لديه  املدرب  مجددا،  النجاحات  لتحقيق 
اآلن وفرة يف الخيارات، وهناك الكثري من 

الالعبني الشباب، سأكون تحت 
إىل  يحتاج  عندما  املدرب  أمر 

خدماتي».
شدد  ترصيحاته،  ختام  ويف 

األلم  تحويل  حتمية  عىل  مولر 
إيجابية  طاقة  إىل  السلبي  والشعور 

أجل  من  القادمة،  الفرتة  خالل 
إعادة املانشافت للطريق 

لشبونة / متابعة الزوراء
اإلسباني  تعيني  القدم  لكرة  الربتغايل  االتحاد  أعلن 
روبريتو مارتينيث مدرباً للمنتخب األول.ويأتي تعيني 
مارتينيث يف خطوة مفاجئة بعد أسابيع من خروجه 
كأس  لبطولة  األول  الدور  من  بلجيكا  منتخب  مع 
الربتغايل  االتحاد  ٢٠٢٢™.وأقال  قطر   FIFA العالم 
املدرب فرناندو سانتوس بعد الخروج من ربع نهائي 
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أمام منتخب املغرب.

وارتبط منتخب الربتغال بعدة أسماء بارزة 
اإليطايل  روما  مدرب  مورينيو  جوزيه  مثل 
الحايل قبل أن يقع االختيار عىل مارتينيث 
يف  بلجيكا  مع  الثالث  املركز  حقق  الذي 
اإلسباني  ٢٠١٨.وأشاد  العالم  كأس 
روبريتو مارتينيث مدرب منتخب الربتغال 

أّنه  الجديد بمسرية كريستيانو رونالدو مؤكداً 
مارتينيث  املستقبلية.وقال  خططه  يف  يضعه 
إّنه لن يحكم عىل الالعبني من مكتبه مشرياً إىل 
رضورة مشاهدة ما سيقدمونه يف أرض امللعب 
طويلة  مسرية  يملك  رونالدو  أّن  وموضحاً 
مارتينيث:  الربتغايل.وأضاف  املنتخب  مع 
الالعبني  جميع  عىل  التعرف  الرضوري  «من 
منهم».وتابع:  واحد  رونالدو  وكريستيانو 
أمثل  وأن  هنا  أكون  بأن  كبري  بفخر  «أشعر 
األهم  املواهب،  من  كبرياً  عدداً  يملك  منتخباً 

هو أن نصنع منتخباً تنافسياً وحديثاً».

مدريد / متابعة الزوراء
رسمي  بيان  يف  اإلسباني  مدريد  ريال  أدان 
نرشه عرب موقعه عىل اإلنرتنت الترصيحات 
االتحاد  رئيس  زيدان من  بشأن  أطلقت  التي 
من  األخري  يعتذر  أن  قبل  لوغريت  الفرنيس 

األسطورة الفرنسية.
عقد  تمديد  خلفية  عىل  لوغريت  وقال 
ديشان كمدرب ملنتخب فرنسا إّنه 
لم يكن لريد عىل زيدان لو 
أّن  إىل  اتصل به مشرياً 
الخيار  كان  ديشان 
بالنسبة  األول 
لالتحاد الفرنيس.

ترصيحات  عىل  مبارشة  مبابي  كيليان  ورّد 
ال  فرنسا،  هو  «زيدان  مغرداً:  االتحاد  رئيس 

نقلل من احرتام األسطورة هكذا».
بسبب  كثرية  انتقادات  لوغريت  وواجه 
الذي اعترب  ترصيحاته آخرها من ريال مدريد 
من  لواحد  احرتام  عدم  تظهر  الترصيحات  أّن 
أكثر الشخصيات إثارة لإلعجاب من قبل عشاق 
بالتصحيح  مطالباً  العالم  حول  القدم  كرة 

الفوري.
لنجم  رسمياً  اعتذاراً  لوغريت  قّدم  جهته  من 
أّن  مؤكداً  زيدان  الدين  زين  الفرنسية  الكرة 
تجاه  تقديره  أو  رأيه  تعرب عن  ال  ترصيحاته 

زيدان الالعب واملدرب.

نتس  بروكلني  واصل 
عروضه القوية يف الفرتة 
فوًزا  وحّقق  األخرية 
 ،١٠٢-١٠١ األنفس،  بشق 
يف  هيت  ميامي  حساب  عىل 
األمريكي  السلة  كرة  دوري 
خرس  أنه  إال  للمحرتفني، 
بإصابة  دورانت  جهود 
الربع  خالل  الركبة  يف 
الثالث. كما أبقى ممفيس 
عىل  الرصاع  غريزليز 
الغربية  املنطقة  صدارة 
مشتعالً بفوزه عىل يوتا 

جاز ١٣٢-١١٨.
يبلغ  الذي  دورانت، 
يف  نقطة   ٣٠ معدله 
لنتس  الواحدة  املباراة 
تعرّض  املنتفض، 
دقيقة  قبل  لالصابة 
الربع  نهاية  من 
الثالث بعدما اصطدم 
جيمي  هيت  العب  به 

باتلر.
وبقي دورانت جالساً عىل 
الوقت  لبعض  امللعب  أرض 
محاوال االستمرار يف اللعب قبل أن 

يغادر إىل غرف املالبس.
فون:  جاك  نتس  مدرب  وقال 
وسنملك  غداً  للتقييم  «سيخضع 

حينها املزيد من املعلومات».
يخضع  أن  املرجح  «من  وأضاف: 
يف  بأنه  للتأكد  فقط  أشعة،  لصور 

حالة جيدة».
أفضل مسّجل  إرفينغ  وكان كايري 
فيما  نقطة،   ٢٠ بـ  الفائز  للفريق 
أنهى دورانت اللقاء بـ ١٧ نقطة يف 

٣٠ دقيقة.
بعد   ١٠١-١٠٠ ميامي  وتقدم 
الناجحة  املحاوالت  من  سلسلة 
إرفينغ  أضاع  بعدما  لكن  لباتلر 
من  ثانية   ٥٫٥ قبل  ثالثية  محاولة 
نهاية الوقت، نجح لعب نتس رويس 
أونيل يف التقاط الكرة وتسجيل سلّة 

الفوز.

باتلر أفضل مسّجل لهيت بـ  وكان 
٢٦ نقطة لكنه أضاع محاولة الفوز 

يف الثانية األخرية.
أبدى  املخاوف حول دورانت،  ورغم 
فون سعادته بأداء فريقه الذي عّزز 
خسارة،  و١٣  فوًزا   ٢٧ إىل  رصيده 
عن  فقط  واحدة  مباراة  بفارق 
ترتيب  متصدر  سلتيكس  بوسطن 

املنطقة الرشقية.
وقال مدرب نتس: «يجب ان تعطي 
لحفاظهم  التنويه  بعض  الالعبني 
عىل الهدوء» مضيفا: «كنا متأخرين 
ان  نقاط،  تسع  او  ثماني  بفارق 
جماعية،  وبطريقة  املباراة  ننهي 

هو أمر مثري للغاية».

                         

ميالنو / متابعة الزوراء
الم دافيد كاالبريا، الظهري األيمن مليالن، فريقه، التعادل القايس 
أمام روما، بعد تلقي هدفني متأخرين يف اللقاء.وكان ميالن يف 
طريقه للفوز (0-2)، قبل أن يتمكن روما من تسجيل هدفني 
 ،(2-2) بالتعادل  املباراة  لتنتهي  و90+4،   87 بالدقيقتني 
كاالبريا يف ترصيحاته  اإليطايل.وقال  الدوري  17 من  بالجولة 
لشبكة ”DAZN: اعتقدنا أننا فزنا باملباراة لكن لم يكن األمر 
كذلك، وهذا أمر غري مقبول أن تسري املباراة بهذه الطريقة بعد 
الوحيدة  الطريقة  أن  ”أعتقد  جيد“.وأضاف:  بشكل  لعبنا  أن 
التي يمكن لروما أن يؤذينا بها هي الكرات الثابتة، إنهم أفضل 
فرصهم،  هي  وهذه  املواقف،  هذه  يف  اإليطايل  بالدوري  فريق 
أغبياء“.وتابع:  كنا  نحن  بذلك،  لهم  نسمح  أال  علينا  وكان 
لهم  نسمح  أال  علينا  وكان  الهوائية،  الكرات  يف  أقوياء  ”إنهم 
بأي ثغرة أو مساحة بسيطة، هذا يجب أن يكون درس لنا، ألن 
هذه املواقف هي جزء من املباراة“.وأتم: ”مباراة كهذه يجب 
أن تجعلنا غاضبني، ألنه كان يجب أن نؤدي بشكل أفضل حتى 

الدقيقة األخرية“.

الدوحة / متابعة الزوراء
عىل  الرسمي  موقعه  يف  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  أعلن 
قطر  بني  سيقام  الذي  الشتوي  معسكره  خطة  عن  اإلنرتنت 

والسعودية.
وذكر باريس سان جريمان أّن معسكره سيكون بني الدوحة 
كانون  شهر  من  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  يف  والرياض 

الثاني/يناير الحايل.
يف  الدوحة  إىل  سيسافر  أّنه  إىل  جريمان  سان  باريس  وأشار 

السابع عرش ثم إىل الرياض يف الثامن عرش من ذات الشهر.
أمام  ودية  مباراة  سيخوض  أّنه  الفرنيس  الدوري  بطل  وأّكد 
يف  فهد  امللك  استاد  يف  ستقام  والتي  والنرص  الهالل  نجوم 

الرياض يف التاسع عرش من شهر يناير.
وأوضح باريس سان جريمان أّن رحلته إىل قطر تأتي كفرصة 
إضافية لتسليط الضوء عىل امليزات املبتكرة للمرافق الرياضية 
يف الدولة التي قامت بتنظيم رائع لبطولة كأس العالم 2022 

التي انتهت يف الثامن عرش من الشهر الفائت.
لعشاق  باريس سان جريمان يف قطر فرصة  ويمّثل معسكر 
التدريبات  الفرنيس لاللتقاء بنجومهم، حيث ستجري  النادي 

يف استاد خليفة الدويل.

بغداد / متابعة الزوراء
أمام  القمة  موقعة  برشلونة  نادي  حسم 
عليه  بالفوز  مدريد  أتليتيكو  مستضيفه 
السادسة  الجولة  يف  مقابل  دون  بهدف 
عرشة من الدوري اإلسباني وعزز صدارته 
ريال  غريمه  عن  نقاط   ٣ بفارق  للرتتيب 

مدريد.
مدريد،  أتليتيكو  رصيد  توقف  املقابل،  يف 
الذي تلقى خسارته الخامسة يف البطولة 
هذا املوسم مقابل ٨ انتصارات و٣ تعادالت، 

عند ٢٧ نقطة يف املركز الخامس.
ديمبييل  عثمان  الفرنيس  الدويل  وسّجل 
هدف الفريق الكتالوني يف الدقيقة ٢٢ من 
عمر املباراة لريفع برشلونة رصيده إىل ٤١ 
نقطة أمام مالحقه ريال مدريد الذي كان 
خرس السبت املايض أمام فياريال (١-٢) 

وتجّمد رصيده عند ٣٨ نقطة.
العبني  بعرشة  املباراة  الفريقان  وأنهى 
برشلونة،  من  توريس  فريان  طرد  عقب 
يف  أتليتيكو  من  سافيتش  وستيفان 
بدال  املحتسب  الوقت  من  الثانية  الدقيقة 

من الضائع للشوط الثاني.
ويف ايطاليا، استعاد نابويل عافيته وتغلب 
كرّم  الذي  سامبدوريا  مضيفه  عىل   ٢-٠
جانلوكا  الراحلني  السابقتني  أسطورتيه 
ميهايلوفيتش،  سينيشا  والرصبي  فيايل 
لكرة  اإليطايل  للدوري  صدارته  ليعزز 

القدم.
ركلة جزاء  بوليتانو  ماتيو  أهدر  أن  وبعد 
فيكتور  النيجريي  افتتح   ،(٦) لنابويل 

ضاعف  فيما   (١٩) التسجيل  أوسيمهن 
ركلة  من  أملاس  إليف  الشمايل  املقدوني 

جزاء (٨٢).
قرابة  العبني  بعرشة  سمبدوريا  ولعب 
الفنزوييل  من  قاس  خطأ  بعد  دقيقة   ٥٠

توماس رينكون عىل أوسيمهن (٣٨).
ومني الفريق الجنوبي الطامح للقب ثالث 
يف تاريخه، وأول منذ اثنني بقيادة الراحل 
 ١٩٨٧ يف  مارادونا  دييغو  األرجنتيني 

األربعاء  السابقة  املرحلة  يف  و١٩٩٠، 
الدوري  يف  املوسم  هذا  األوىل  بالخسارة 
االستئناف  بعد  إنرت  ضد   ١-٠ بسقوطه 

من فرتة األعياد.
سباليتي  لوتشانو  املدرب  فريق  ورفع 
رصيده إىل ٤٤ نقطة عىل بعد سبع نقاط 
يف  ضيًفا  عليه  يحل  الذي  يوفنتوس  من 

نابويل يف املرحلة املقبلة.
صدارة  يف  رساي  غلطة  ابتعد  تركيا،  ويف 

ديربي  حسم  أن  بعد  الرتكي  الدوري 
بالفوز عىل مضيفه ومطارده  إسطنبول 
مقابل  دون  بثالثية  فنربهتشه  املبارش 

لحساب الجولة الثامنة عرشة.
أوليفريا  سريجيـو  الربتغايل  افتتح 
الدقيقة  عند  الضيوف  ملصلحة  التسجيل 
تقّدم  كوغلو  أكتور  كريم  وضاعف   ،٣٢
الدقيقة  يف  دّونه  ثان  بهدف  رساي  غلطة 

.٧٨

ولعب فنربهتشه الدقائق األخرية منقوصا 
الدقيقة  إثر طرد عرفان جان قهوجي يف 
ثالثّية  إيكاردي  ماورو  اختتم  فيما   ،٨٦

الضيوف يف آخر أنفاس املواجهة.
يف  رساي  غلطة  ابتعد  االنتصار  وبهذا 
بأربع  فنربهتشه  غريمه  عن  الصدارة 

نقاط.
إىل  سيتي  مانشسرت  صعد  انجلرتا،  ويف 
اإلنكليزي  االتحاد  كأس  من  الرابع  الدور 
ضيفه  عىل  عريض  فوز  تحقيقه  عقب 
بأربعة  أيامه،  بأسوء  يمر  الذي  تشليس 
من  الثالث  الدور  ضمن  رد  دون  أهداف 

البطولة.
االتحاد معقل  املباراة عىل ملعب  وأقيمت 
مانشسرت سيتي الذي سيطر عىل املواجهة 
 ٢٣ الدقيقة  يف  التسجيل  وافتتح  تماماً 
حرة  ركلة  من  محرز  رياض  طريق  عن 

مبارشة.
ألفاريز  جوليان  سجل   ٣٠ الدقيقة  ويف 
الثاني  الهدف  األرجنتني،  مع  العالم  بطل 
الدويل  يحرز  أن  قبل  جزاء  ركلة  من 
من  الثالث  الهدف  فودين  فيل  اإلنكليزي 

هجمة جماعية رائعة يف الدقيقة ٣٨.
ويف الشوط الثاني تمكن رياض محرز من 
تسجيل الهدف الرابع لسيتي والثاني له يف 

الدقيقة ٨٥ من ركلة جزاء.
وسيواجه مانشسرت سيتي يف الدور القادم 
يونايتد  أكسفورد  مواجهة  من  الفائز 
وآرسنال التي أقيمت أمس االثنني يف ختام 

الدور الثالث.

سنغافورة / متابعة الزوراء
أعلنت بطولة «ون» عن وفاة نجمة الفنون القتالية 

املختلطة يف املنظمة فيكتوريا يل.
وكانت ُتعترب يل، التي كانت تبلغ من العمر ١٨ عاماً، 
نجمة واعدة يف عالم الفنون القتالية املختلطة، وهي 
األخت األصغر للبطلني العامليني كريستيان يل وأنجيال 
عىل  لها  منشور  يف  املأساوي  الخرب  كشفت  التي  يل، 

وسائل التواصل االجتماعي.
فئة  ضمن  تقاتل  كانت  التي  يل،  فيكتوريا  وحققت 
وزن الذرة، ثالثة انتصارات خالل مسريتها االحرتافية 
 ٢٠٢١ عام  أيلول/سبتمرب  يف  آخرها  جاء  «ون»،  يف 
برضبة قاضية تقنية يف الجولة الثانية من نزالها ضد 

فيكتوريا سوزا.
رئيس  أشاد  التواصل،  وسائل  عىل  له  منشور  ويف 
شاتري  التنفيذي  ورئيسها  «ون»  إدارة  مجلس 
القتالية  عن روحه  بفيكتوريا، متحدثاً  سيتيودتونغ 
جانب  إىل  ووقوفه  صدمته  عن  ومعّرباً  ونضجها، 

عائلة يل.
فيكتوريا يل هي بنت عائلة يل السنغافورية-األمريكية 
أختها،  املختلطة.  القتالية  الفنون  عالم  يف  الشهرية 

أنجيال، هي بطلة العالم عن فئة وزن الذرة للنساء، يف 
حني أّن أخيها كريستيان يل هو بطل العام عن فئتي 

الخفيف الثقيل ووالوزن الوسط.  

وكانت اآلمال معقودة عىل فيكتوريا يل، التي نشأت يف 
أبرز املقاتالت يف املستقبل  هاواي، بأن تصبح إحدى 

العالم  ُتتوج عىل صعيد  وأن 

 The” ببطولة عاملية مثل أخويها، وقد اكتسبت لقب
Prodigy» نظراً المتالكها موهبة مميزة.

وكانت فيكتوريا يل قد سّجلت ظهورها األول يف «ون» 
يف شباط/فرباير ٢٠٢١ عندما أخضعت عىل التيالندية 
الثانية. عادت وحققت  سونيسا رسيسني يف الجولة 
فوزها الثاني يف تموز/يوليو من العام نفسه عندما 
من  األوىل  الجولة  يف  لوبينغ  وانغ  الصينية  أخضعت 

نزالهما.
 ،٢٠٢١ أيلول/سبتمرب  يف  واألخري  الثالث  نزالها  ويف 
الربازيلية فيكتوريا سوزا برضبة قاضية  فازت عىل 
تقنية يف الجولة الثانية، قبل أن تبتعد يف العام ٢٠٢٢ 
من  وكان  دراستها.  عىل  الرتكيز  بهدف  القتال  عن 

املقرر أن تعود إىل الحلبة مجدداً بعد تخرّجها.
منشور  يف  حزنها  عن  عّربت  أنجيال،  األكرب،  أختها 
لها عىل إنستاغرام: «لقد غادرتنا باكراً جداً وعائلتنا 
محطمة منذ تلك اللحظة... اشتقنا لها أكثر من أي 
يشء آخر يف هذا العالم. عائلتنا لن تكون نفسها بعد 
أجمل  هي  فيكتوريا  نفسها.  تكون  لن  الحياة  اآلن. 
روح عاشت يف هذه الحياة. كانت أفضل أخت صغرية 

يف العالم».
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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بغداد/ الزوراء: 
وجـه رئيـس الـوزراء، محمد 
باستمرار  السـوداني،  شـياع 
عمـل الدكتـور نبيـل جاسـم 
اإلعـالم  لشـبكة  رئيسـاً 

العراقي.
وجـاء يف وثيقـة ملديـر مكتب 
رئيس الوزراء وكالة احسـان 
وتلقتهـا  العـوادي  ياسـني 
إلــى  ”إشـارة  ”الـزوراء“: 
العراقي  قـرار شـبكة االعالم 
- مجلــس االمنــاء املـرقـم 
املـؤرخ  (م.أ/19/1)  بالعـدد 
املتضـمـن   2023/1/8 يف 
الـدكتـور  تكليــف  إنهــاء 
نبيـل جـاســم محمـد مـن 

مهمـات رئاسة شبكة االعالم 
العراقي:-

أن  مــن  الـرغـم  علــى   .1
قــانـون شـــبكة االعــالم 

العراقــي رقـم (26) لســنة 
للمجلــس  أجــاز   2015
خدمــة  إنهــاء  املـذكـور 
رئـيس الشـبكة قبـل انتهـاء 

مــدة واليتــه، إال أن ذلــك 
تـوافر  يكـون فــي حالــة 
املنصـوص  األسـباب  أحــد 
عليهــا فــي البنـد (ثانيـاً) 
مـن املادة (14) مـن القانون 

موضوع البحث.
القــرار  لخلــو  بالنظـر   .2
مـن أحـد األسـباب املذكورة 
آنفــاً   (1) الفقـرة  يف 
املتوافرة  األوليـات  بحســب 
لدينـا فيكــون أمــر إنهـاء 
الخدمـة ال ســنـد لـه مـن 
القـانون وال يعمـل بـه وجه 
السـيد رئيس مجلـس الوزراء 
عملكـم  بمهـام  اسـتمراركم 

وفق القانون. 

تعز/متابعة الزوراء:
الوسـط  ُفجـع   ،2016 األول  كانـون  ديسـمرب/   20 يف 
الصحفي برحيل محمد عبده العبيس يف العاصمة اليمنية 
صنعاء (شـمايل اليمن)، بعد حياة مهنية حافلة يف مجال 
الصحافة االستقصائية، تتبع خاللها الكثري من مواضيع 

الفساد مغامراً بحياته التي ُسلبت منه يف النهاية.
تنـاول العبيس وجبة العشـاء خـارج منزلـه برفقة أحد 
أصدقائـه ليلتها، وبعد عودتـه إىل املنزل، لم يكن طبيعياً، 
كمـا تؤكد، الناشـطة قبـول العبيس، شـقيقة الصحايف: 
”كان يتعرق بشكل غري مألوف يف ظل برد الشتاء الشديد 
يف صنعـاء“، وبعـد لحظات من دخوله غرفته، ”سـمعنا 
رصاخ زوجتـه، فأرسعنـا إىل غرفتـه فرأيناه متشـنجاً، 
وعينـاه مفتوحتـان، حاولنـا مسـاعدته لكنـه لـم يكن 

يستجب لنا“.
وتضيـف العبيس أنـه كانت تخرج من فـم محمد ”رغوة 
شـديدة لونهـا أصفـر، ولـم نسـتطع حملـه مـن دون 
مسـاعدة، ألن جسـمه أصبـح أثقـل، وحـني وصلنـا إىل 
املستشـفى القريب من املنزل، كان جسـده أزرق، أخربَنا 

الطبيب أنه تويف“.
شـككت عائلـة العبـيس يف أن تكـون الوفـاة طبيعيـة، 
فرفضت دفنه، وبالفعل، اتضح أن العبيس تعرض لعملية 
اغتيال مدروسة، إذ مات مسموماً بحسب تقرير الطبيب 
الرشعي الذي صدر يف 2 فرباير/ شباط 2017، بعد إرسال 
عينـة من دم محمد لفحصها يف العاصمة األردنية عمان، 
حيث أظهـر الفحص احتـواء دم الصحفـي العبيس عىل 
مادة ”كاربوكيس هيموغلوبني“ بنسبة 67 يف املائة، وهي 

كمية كافية للوفاة. 
هكذا اختارت عائلته االتجاه نحو القضاء والدفع بتحقيق 
جنائـي، وهو ما حصل. لكـن يف جريمة أخـرى، اختفى 
ملـف القضية يف أروقة نيابة غـرب األمانة يف صنعاء بعد 

ست سنوات من عملية االغتيال، وتوقف التحقيق.
يؤكد أحد املحامني املشـاركني يف هيئة الدفاع أنه والعائلة 
يف عام 2022 أُبلغوا بشـكل غري رسمي أن النيابة أصدرت 
قراراً بحفظ ملف القضية لعدم كفاية األدلة، ”وعىل أثره، 
تقدمنا بطلب لوكيل النيابة بتسـليمنا نسـخة من القرار 

كي يتسـنى لنا اتخاذ إجراءات الطعـن فيه، فإذا بنا نجد 
إفادات املختصني متناقضة بني من ينفي صدور أي قرار 

يف القضية ومن يفيد بعدم وجود ملف القضية أصالً“.
ويقول إّن السلطات القضائية تعاملت مع قضية العبيس 
بنـوع من الالمباالة، مشـرياً إىل أن ملف القضية اسـتمر 
يف مرحلـة جمـع االسـتدالالت يف املباحـث الجنائية ثالث 
سـنوات، وأن القضية خضعـت للمماطلـة يف اإلجراءات 
القانونيـة واسـتدعاء املتهمـني األولني للمثـول أمامها، 
ويضيـف أنه وبعد مرور ثالث سـنوات أخـرى عىل إحالة 
امللـف إىل النيابة، لم تتخذ أي إجراء، عىل الرغم من تقديم 
طلبـات السـتيفاء بعـض النواقـص لعضـو النيابة عبد 

السالم الظاهري الذي ترك ملف القضية يف املنزل.
ويف إطـار رشحه التطور القضائي للقضية، يقول ”هناك 
إيقـاف متعمد للقضية من السـلطات نتيجة ضغوط من 
قبـل بعض النافذين“، معتـرباً واقعة اختفاء ملف قضية 
قتـل يف أروقة النيابة ”سـابقة خطـرية يف تاريخ القضاء 
اليمنـي“... فباإلضافـة إىل وجـود أدلـة دامغـة تؤكد أن 
العبيس تويف مسموماً، كما أظهر فحص العينة يف األردن، 
يحتوي ملـف القضية عىل خيوط تؤكد تورط أشـخاص 
وردت أسـماؤهم يف امللـف، ”ولكـن لم نسـتطع الوصول 

إليهم بسبب نفوذهم“.
لكن لفهم هذه القضية جيداً، وسـبب خوف محامني كثر 
من املرافعـة والدفاع عن حق العبيس، ال بد من العودة إىل 
املسـرية الصحفية االسـتقصائية لهذا األخري. والقضايا 

املهمة التي حاول كشف أرسارها.

يقـول الناشـط الحقوقـي عمـار السـوائي، وهـو أحد 
أصدقاء العبيس“إن العبيس خالل عقد ونصف من حياته 
الصحفيـة ركـز عـىل موضوعني رئيسـيني، همـا، ملف 
الطاقة املباعة وملف النفط والغاز املسال، واألخري يعترب 
ملف الرصاع منذ سبعينيات القرن املايض وإىل اليوم، ويف 
2011، أضاف إىل قائمة اهتماماته ملف جرحى الثورة“.

يف  الحـرب  انـدالع  قبـل  مـا  ”إىل  السـوائي:  ويضيـف 
أواخر2014، كان العبيس يشكل رعًبا إلحدى أهم رشكات 
النفط والغاز يف العالم: رشكة توتال الفرنسـية. لقد أنتج 
سلسـلة من التقاريـر املعمقة حول صفقات فسـاد بني 
هـذه الرشكة ونافذين حكوميني يف عهد النظام السـابق، 
كما عمـل عىل نرش ملفات تثبت تـورط حكومة الرئيس 
اليمني السـابق عيل عيد الله صالـح، إذ عقدت الحكومة 
حينهـا صفقة لبيـع الغـاز إىل حكومة كوريـا الجنوبية 
بأسـعار زهيدة مقابل امتيازات شخصية وعموالت، ويف 
ـس العبيس ”التحالـف الوطني ملناهضة  العام 2010، أسَّ

صفقة الغاز املسال والصفقات املشبوهة“.
ويف منتصف فرباير/شـباط 2019، أفـادت لجنة الخرباء 
املعنيـة باليمـن، والتابعـة ملجلـس األمـن الـدويل، بأنها 
الحظـت حـدوث جريمـة قتـل، راح ضحيتهـا الصحفي 
محمد عبـده العبيس، الـذي كان يحقق يف النشـاط املايل 

لقيادات يف الحوثيني.
يقول الصحايف فكري قاسـم، عضو مجلـس إدارة نقابة 
الصحافيـني اليمنيـني، لـ“العربي الحديـد“، إن العبيس، 
قبل اغتياله، اّتجه لنرش موضوعات عن فساد الحوثيني يف 
قطاع النفط وتأسيسـهم السوق السوداء بعد اقتحامهم 

صنعاء يف أواخر 2014.
وأوضح قاسـم أن الصحايف العبيس لـم يكن مدركاً خطَر 
تناولـه موضوعـات تمـس امللـف االقتصـادي لجماعـة 
الحوثي، مؤكداً أن الراحل كان يعمل عىل تحقيقات حول 
تـورط القيادي الحوثي األبرز محمد عبد السـالم يف ملف 
فسـاد النفط يف اليمـن، وتوصـل إىل العديد مـن الوثائق 
واملعلومـات مـن شـبكة مصادره الواسـعة، مـن بينهم 
رجل األعمال املسـتثمر يف مجـال النفط عمار توفيق عبد 

الرحيم.

 لندن/متابعة الزوراء:
 أثـار رفض فيسـبوك نرش غـالف العدد 
األخـري ملجلـة سـبكتايتور الربيطانيـة، 
بسـبب كاريكاتـري سـاخر مـن الرئيس 

األمريكي جو بايدن، جدال واسعا.
ويف أول ردة فعـل صاخبـة خرجـت مـن 
رئيـس تحرير املجلـة فرايرس نيلسـون، 
وصـف القـرار بـ“الكارثـي“. كمـا أنذر 
الصحفي مـن جدية مما أسـماه ”خطر 

تهاوي قيم حرية الصحافـة“ يف الغـرب.
ورأت املجلـة يف بيان نرشتـه عن الواقعة 
نكتـة  مجـرد  الكاريكاتـري  أن  السـبت، 
لطيفـة، ولم تقصـد بها مزحة قاسـية. 
كما تابعـت أن قرار املنصـة بمنع النرش 
يعـّد تهديـدا لوسـائل اإلعـالم، خصوصا 

وأن املنصـة تعّد املصـدر األول لألخبار يف 
بريطانيا.

وأضافـت أن فيسـبوك غـري مهتـم بآراء 
املسـتخدمني كغريه من املنصات، حيث ال 
يوجد خط سـاخن للتواصل مع القائمني 
إنـه ”يف  عليه.وقـال نيلسـون يف مقـال 
وقت سـابق من هذا األسـبوع ُطلب مني 
رسد أكرب ثالثة تهديدات لوسـائل اإلعالم. 
بـرصف النظر عـن االنخفـاض العام يف 
مبيعـات الصحـف، قلـت إن التهديد هو 
رقابـة الروبوتـات وانعدام املسـاءلة من 
الـرشكات التي تطبقها. لقد صادفنا للتو 
يف سـبكتايتور مثاًال كالسـيكًيا عىل ذلك، 
رفض فيسـبوك نرش غالف هذا األسبوع 
يسـخر من جـو بايـدن عندما أرسـلناه 

كإعالن. سـأل الغالف عما إذا كان بايدن 
سـيخدم ملدة سـت سـنوات أخرى، لكن 
الرسـم التوضيحـي أظهـر بايـدن يلوح 
بخمسـة أصابـع. نكتـة لطيفـة، لكنها 
ليست مزحة قاسية. لذلك استأنفنا. ورد 
بريـد إلكرتوني من فيسـبوك يقـول لقد 
طلبـت مراجعة أخرى إلعالناك املرفوض. 
بعـد مراجعة أخرى، تبني أنـه مازال غري 

ملتزم بسياساتنا اإلعالنية“.
وأشار نيلسـون إىل أن ”ما حدث بعد ذلك 
يجعل دراسـة حالة مثرية لالهتمام حول 
السلطة واملساءلة لعمالقة وسائل اإلعالم 
االجتماعية التـي لها مثل هذا التأثري عىل 

الجدل العام الربيطاني“.
ويعد فيسـبوك اآلن املصـدر األول ألخبار 

اململكة املتحدة بعـد املذيعني، حيث تقرر 
روبوتاتـه املنشـورات اإلخبارية التي يتم 

الرتويج لها والتي يتم إخفاؤها.
واعترب نيلسون ”كل من يربمج الروبوتات 
يمتلك قوة أكرب من أي من أباطرة اإلعالم 
أو  بيفربـروك  أو  هريسـت  العظمـاء: 
مردوخ“. وتابع ”أنا ال أقول إن فيسـبوك 
متحيز سياسًيا، فقط أن الروبوتات تزداد 
نشـاطا مما يجعل الحيـاة أكثر صعوبة 
بالنسـبة للسـخرية والحجـج املعارضة 
(من اليسار أو اليمني). هذا يشء أواجهه 
اآلن يوميا: عملية رفض كافكاية، ونقص 
يف التفسـري وتحرير الخوارزمية التي لها 
تأثـري أكـرب بكثري عىل مـا نقـرأ مما هو 

معرتف به بشكل عام“.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 بثـت الرشطـة الجزائرية مقطعا مصـورا قالت إنه 
لشبكة إجرامية تحريضية تنشط تحت غطاء املوقع 
اإللكرتونـي ”ألجريي بـارت“ بتلقيها أمـواال مقابل 
فربكة معلومات لزعزعة اسـتقرار الوطن، يف أحدث 
تهمـة للموقع الـذي ينتهج خطـا تحريريا معارضا 

كشف يف عدة تحقيقات عن قضايا تحرج السلطة.
ونقلت وكالة األنبـاء الجزائرية االعرتافات املصورة، 
التي بثتهـا املديرية العامة لألمـن الوطني الجمعة، 
ووزعتها عىل وسـائل اإلعـالم يف البالد، وذكرت ”أقر 
املشـتبه فيهـم تورطهـم يف قضيـة تكوين شـبكة 
إجرامية تحريضية لرضب مؤسسـات الدولة طريق 
التعامـل مع املوقع اإللكرتوني املعادي ألجريي بارت 
لصاحبه عبدو سمار املقيم بفرنسا من خالل فربكة 
وتزييـف املعلومات وترسيب التقاريـر اإلدارية وفق 
أجندات أجنبية معادية وانتهازية تسعى بكل الطرق 

إىل املساس بمصلحة الجزائر“.
وبحسـب الوكالة تتشكل هذه الشـبكة املتكونة من 
سـتة عرش شـخصا من عنارص تم القبـض عليهم، 

وآخرين ال يزالون يف حالة فرار خارج البالد.
وأفـاد املتهـم الرئييس والـذراع األيمن لعبدو سـمار 
بـأن الوقائع تعود إىل عام 2015، حيث قام بإنشـاء 
حساب عىل موقع فيسبوك، كان الغرض منه ”تلقي 
املعلومات باسم ألجريي بارت“ وهو العمل الذي كان 
يتلقى مقابله 1500 يورو بصفته مسريا للصفحة.

وتعتـرب هـذه التهمة حلقة جديـدة يف إطار املالحقة 
القانونيـة ملوقع ألجريي بارت الـذي نرش العديد من 
التحقيقات التي تخطت الخطوط الحمراء للحكومة، 
وأحرجت السـلطات ومن بينهـا قولها إن ”تهديدات 
الرئاسـة الجزائرية بقطـع العالقـات التجارية مع 
مقـاوالت مغربية، مجرد شـعبوية فجـة“، وذلك يف 
الوقت الذي تلتزم فيه وسائل اإلعالم الجزائرية بخط 

مواز للسلطة يف تكرار االتهامات للمغرب.
وبنتيجـة الخروج عن خط السـلطة، أصدر القضاء 
الجزائـري يف أكتوبر املايض حكمـا بإعدام الصحفي 
محمـد عبدالرحمـن سـمار، املعروف بعبدو سـمار 
مديـر موقع ”ألجريي بـارت“، بعـد متابعته بتهمة 
التخابـر وترسيـب معلومـات تحمل طابـع الرسية 
تتعلق بمشـاريع مؤسسـة سـوناطراك عرب موقعه 

ألجريي بارت.
وأشـارت وسـائل إعالم محلية إىل صـدور حكم آخر 
يقـيض بسـجن رئيـس لجنـة الصفقـات برشكـة 
سـوناطراك، عويس ملـني عرش سـنوات بعدما اتُّهم 
بتزويـد الصحفـي سـمار بجميـع املعلومـات التي 
نرشها يف وقت سـابق.ويرى مراقبـون أن ما تصفه 
السلطات بشبكة إجرامية تستهدف زعزعة استقرار 
البالد، لكل من يديل بمعلومة إىل وسيلة إعالم أوجعت 
السـلطة بتقاريرهـا، هـو توجـه متوقـع يهدف إىل 
محـارصة املعلومات وقطع العالقـة بني الصحفيني 
ذلـك تخويـف  إىل  للمعلومة.ويضـاف  وأي مصـدر 
املواطـن مـن التعامـل مع وسـائل اإلعالم وبشـكل 
خاص التي تبـث خارج البـالد وتتعامل مع مصادر 
داخلية.وجددت السـلطات الجزائريـة االتهام ملدير 
املوقع بالقول إن سمار اعتمد يف تنفيذه ملخططه عىل 

موظفني يشغلون مناصب حساسة، قدموا له العديد 
من التقارير اإلداريـة التي تم تزييفها ”قصد التأثري 

عىل الرأي العام“، مقابل تلقيهم مبالغ مالية.
وقـد أثـارت القضيـة منذ الحكـم عىل مديـر املوقع 
باإلعـدام جدال كبريا نظرا إىل طبيعـة الحكم الصادر 
فيهـا، خاصة وأنهـا تزامنت مع محاكمـات عديدة 
طالـت مجموعة من النشـطاء املعارضني يف الخارج 

والداخل.
ووصف سـمار الحكم الصادر بحقه بـ“السابقة يف 
تاريـخ الصحافة الجزائريـة“، ونفى يف فيديو نرشه 
عـرب قناتـه يف يوتيـوب كل التهم املوجهـة إليه، بما 
يف ذلـك تعاملـه مع املوظف الذي أديـن معه يف نفس 

القضية.
كما أكدت وسـائل إعالم محلية أن الرئيس السـابق 
للجنة الصفقات برشكة سوناطراك ملني اعرتف أمام 
هيئة القضاء بإرسـال معلومات عادية وطبيعية إىل 

الصحفي سمار عرب بريده الشخيص.
واسـتنادا إىل تطـور سـري األحداث يف قضيـة املوقع 
املعـارض للسـلطة منذ أشـهر، يجـد صحفيون أن 
الضجـة التي أثريت حول ”اعتقال شـبكة إجرامية“ 
تضـع هذا اإلعالن موضع شـك يف مصداقيته، ويبدو 
أنـه انتقـام ورغبة من السـلطة يف ردع كل وسـيلة 

إعالم تنتهج سياسة تحريرية مخالفة للسلطة.
ومـن بني القضايا التي أثارها املوقع وتمس بشـكل 
خـاص رأس السـلطة، كشـف املوقـع عـن عالقات 
تجارية يف مجال تصديـر الغاز والبرتول بني الجزائر 
والغـاز  النفـط  رشكـة  أن  إىل  مشـريا  وإرسائيـل، 
الجزائرية الوطنية ”سـوناطراك“ قامت بتصدير ما 
ال يقل عن 50 ألف طن من غاز البرتول املسال (جي.
بـي.إل) إىل إرسائيـل، وذلك رغم أن املوقف الرسـمي 

الجزائري يرفض أي عالقة مع إرسائيل.
وهـذه التقاريـر باإلضافـة إىل غريهـا الكثري تفرس 
غضب السـلطة وثقـل التهم التي توجههـا للموقع 

وأي شخص يتعامل معه.
وقبل حوايل ثالث سـنوات، سافر الصحفي سمار إىل 
فرنسـا قبل أن يطلب اللجوء السيايس هناك ليستمر 
يف نشـاطه اإلعالمـي عـرب موقعه ”ألجـريي بارت“ 
اعتمـادا عـىل مواقـع التواصل االجتماعـي، خاصة 

فيسبوك ويوتيوب.
وسبق أن أثار ضجة كبرية سنة 2018 عندما تعرض 
لالعتقال مع نشطاء آخرين اتهموا باستعمال مواقع 
التواصـل االجتماعـي البتـزاز بعـض الشـخصيات 
املحسـوبة عىل عالم املال والسياسة، لكن تم إطالق 
رساحـه يف وقـت الحـق.وكان الصحـايف سـمار من 
اإلعالميـني األوائل الذين توجهـوا إىل اإلعالم الرقمي 
بتأسـيس موقـع ”ألجـريي فوكيس“ سـنة 2013، 
حيث تخصص يف مجموعة من املواضيع السياسـية 
واالقتصاديـة املثـرية للجدل قبل أن يؤسـس موقعه 
الحايل.واشـتهر بالظهور يف برامج تلفزيونية محلية 
كانت تهتم بالشأن السـيايس.وأكدت قناة ”النهار“ 
أن من بني التهم التي تضمنها ملف الصحفي سمار 
هي ”التخابر مع عمـالء لصالح دول أجنبية“، وهو 
امللـف الـذي يتابع فيـه كذلـك الرئيس املديـر العام 

السابق لسوناطراك عبداملومن ولد قدور.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
أثـار إعـالن منصـة التواصـل االجتماعـي 
«تويـرت» تخفيـف الحظـر املفـروض عـىل 
اإلعالنات السياسية، تساؤالت بشأن أسباب 
اتخـاذ القـرار يف هذا التوقيت، ومـا إذا كان 

ذلك سيؤدي إىل انتشار «األخبار الزائفة».
ويف حـني أشـار خـرباء إىل حـق «تويرت» يف 
«تعزيـز اإليـرادات»، فإنهم طالبـوا بوضع 
معايـري واضحـة، حتـى ال يؤثـر ذلـك عىل 
مصداقية منصـة التغريـدات، ويدفع نحو 

انتشار «املعلومات املضللة».
جـاء إعـالن «تويـرت» عـرب إفادة رسـمية 
األسـبوع املايض، قالـت فيها إنهـا «إيماناً 
منهـا بأن اإلعالنات املدفوعة بقضايا يمكن 
أن تسـهل الحـوار املجتمعـي حـول أمـور 
معينة، فإنها ستخفف السياسات الخاصة 
بحظـر اإلعالنـات السياسـية، يف الواليـات 
املتحدة األمريكية». وكذلك أشـارت «تويرت» 
السـماح  نطـاق  توسـيع  «اعتزامهـا  إىل 

بالدعاية السياسية يف األسابيع املقبلة».
خرباء يف هذا املجال ربطوا بني هذه الخطوة 
ومساعي «تويرت» لزيادة اإليرادات، ال سيما 
مـع محـاوالت مالكهـا الجديـد املليارديـر 
إيلون ماسـك تغطيـة تكاليف صفقة رشاء 
«تويرت» التي بلغـت قيمتها ٤٤ مليار دوالر 

أمريكـي. ويذكـر أن إيـرادات «تويـرت» من 
الدعايـة السياسـية يف االنتخابات النصفية 
األمريكية عـام ٢٠١٨ لم تتجـاوز ٣ ماليني 

دوالر أمريكي، حسب البيانات الرسمية.
وللعلم، كانت منصة «فيسـبوك» قد اتخذت 
إذ  قـراراً مماثـًال يف مـارس (آذار) ٢٠٢١؛ 
رفعت الحظر عن الدعاية لقضايا سياسية 
واجتماعية، بعد سـنة من فرضه يف أعقاب 

االنتخابات الرئاسية األمريكية ٢٠٢٠.

خالـد القضاة، الصحفي واملـدرب اإلعالمي 
«الـرشق  لقـاء مـع  رأى خـالل  األردنـي، 
األوسط» أن هدف «تويرت» من هذه الخطوة 
«زيـادة اإليـرادات وتحقيق األربـاح... وهو 
حق مرشوع؛ لكن هـذا الحق مرهون أيضاً 

بتحقيق مجموعة من الرشوط».
وأردف شـارحاً بأن «عىل منصة التغريدات 
وضع إشـارة رصيحـة تفّرق بـني املحتوى 
اإلعالنـي املدفـوع األجـر واملحتـوى غـري 

املدفوع، أسـوة بمـا تفعله وسـائل اإلعالم 
التقليديـة، وإال فقدت مصداقيتها وتأثريها 

عند الجمهور».
هـذا، ووفق «تويرت»، من املقـرر «مواءمة» 
سياسـة اإلعالنـات عـىل املنصـة مـع تلك 
املعمـول بهـا يف اإلعالنـات عـىل شاشـات 
التلفزيـون األمريكية، وهـي تتضمن فرض 
رشوط تتعلـق بضمان حصص متسـاوية 
لألطراف املتنافسـة يف االنتخابات، تمكنهم 

من الوصول لجميع املرشحني.
ويخىش خالـد القضاة اآلن من أن تسـاهم 
هذه اإلعالنات السياسية يف انتشار «األخبار 
الزائفـة» و«املعلومات املضللة». ولذلك فهو 
يحـث «تويرت» عىل «وضـع معايري واضحة 
ومعلنة للجمهور تحدد رشوط نرش الدعاية 
السياسـية»، مشـدداً عـىل «رضورة التأكد 
مـن خلـو الدعاية السياسـية مـن خطاب 
الكراهية أو محاوالت اإلقصاء». وهذا األمر 
يسـتدعي، حسـب خالـد القضـاة: «تعيني 
فريـق متخصـص تكـون مهمتـه مراجعة 
املحتوى اإلعالني، والتأكد من التزامه بهذه 

املعايري».
بهـذا اإلعالن، أنهـت «تويرت» حظـراً كانت 
قـد فرضتـه قبـل ٣ سـنوات عـىل الدعاية 
السياسـية، تحديداً يف عـام ٢٠١٩، رداً عىل 
مخاوف من زيادة انتشار «األخبار الزائفة» 
و«املعلومات املضللـة» عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي. وذكـر جـاك دوريس، الرئيس 
التنفيـذي لـ«تويـرت» آنـذاك، أن «الدعايـة 
اإللكرتونيـة -وإن كانـت فعالة يف األغراض 
التجاريـة- فإنهـا تثـري مخاطـر كبـرية يف 
الشـق السـيايس؛ حيث يمكن اسـتخدامها 
للتأثري عىل حيـاة املاليني». وأضاف دوريس 
أن «اإلعالنـات السياسـية يمكـن أن تؤثـر 

بشـكل كبري عىل آراء الناخبني، ما يستدعي 
إخضاعهـا إىل مراجعـة دقيقة ملـا تتضمنه 
من معلومات بهـدف تجنب األخبار الزائفة 
واالدعـاءات املغلوطة». ولفت إىل أنه «بينما 
كانـت املنصـة تسـعى ملواجهـة املعلومات 
الزائفـة يف التغريدات اليوميـة، فإن تطبيق 
السياسـة ذاتهـا عـىل التغريـدات املدفوعة 
يشكل تحدياً مختلفاً، وهو ما دفعه لتفضيل 

حظر هذا النوع من التغريدات».
ولكن يبدو أن إيلون ماسك له رأي مختلف، 
إذ يـرى مراقبـون ذلـك واضحاً مـن خالل 
تغريداته السياسـية، وكالمه عن تحقيقات 
لكشـف تأثـري الضغـوط املؤسسـية عـىل 
قـرارات «تويـرت» السـابقة -أو مـا تعرف 
باسم «ملفات تويرت»- التي أشارت إىل «دور 
الجماعات السياسية واملؤسسات القانونية 
التأثـري عـىل (تويـرت) التخـاذ قـرارات  يف 
معينـة». وهذا ما ذكرتـه «تويرت» يف تقرير 
«الشـفافية» املنشـور أخرياً عـىل موقعها، 
موضحة أنهـا «تلقت ما يزيـد عىل ٤٧ ألف 
طلب من مؤسسـات قانونية حـول العالم، 
إلزالـة محتوى معني خالل الفرتة من يوليو 
(تموز)، وحتى ديسـمرب (كانون األول) من 

عام ٢٠٢١».
(عن/صحيفة الرشق األوسط)
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الزوراء التقت الفنان طارق شاكر، 
وبدأت معه الحوار بالسؤال التايل:

* اوال من هو طارق شاكر ؟
-فنـان عراقي يحب بلـده ويحب 
النـاس اجمـع واعتز بأعمـايل وال 
اقبل الشللية ولهذا ابتعدت ثم عدت 

محبة لفني ولجمهوري الكريم .
* حياتك الخاصة هل كان لها دور 

يف خلق شخصيتك ؟
-سأكون رصيحا يف االجابة عىل هذا 
السـؤال، فأنـا ولدت يف عائلة شـبه 
فقـرية ووالدتي لم تكـن مثل االوالد 
الذيـن يولـدون يف عوائـل غنيـة لذا 
كانت فـرتة والدتي يف الخمسـينات 
صعبـة وعائلتي لـم تتمتـع بحياة 
مدينـة  يف  ولـدت  فقـد   .. سـعيدة 
االعظميـة وعشـنا فيهـا فـرتة ثم 
انتقلـت عائلتـي اىل منطقـة بغداد 
الجديدة ( تل محمـد ) وفيها كانت 
دراسـتي االبتدائية، ولكي اجب عىل 
سـؤالك الخاص بتكوين شخصيتي 
فإنهـا كانـت منـذ االبتدائيـة وانت 
تعـرف ان املـدارس كانـت تشـهد 
سابقا نشاطات مدرسة معينة منها 
مرسح ومنها موسـيقى، والنشـيد 
خاصة فيمـا يسـمى باالصطفاف 
واملناسـبات ومن حسن الصدف ان 

هذه النشاطات كان ينظمها سعيد 
شـابو وهـو املوسـيقي املعروف يف 
حينهـا بني املـدارس وعندمـا كنت 
احد التالميذ البارزين يف النشـاطات 
فقـد تم اختيـاري انـا واالخ الفنان 
حافـظ العاديل وعـدد مـن التالميذ 
لتنفيذ مرسحيـة طالبية من تأليف 
الراحل يوسف العاني وعنوانها عىل 
ما اتذكر ( ام شاكر ) ثم تم تعديلها 
اىل اسـم «ابنج رجـال»، وكنـت انا 
بطل تلك املرسحيـة وكان عمري ال 

يتجاوز ١٢ عاما.
 ومـن املصادفـات التـي اتذكرهـا 
ان املخـرج بحـث عن دور نسـائي 
فلـم نجد ويف حينها تـم اختيار االخ 
حافظ العاديل الداء الدور النسـائي 
لكـون صوته رفيـع النـربة فوافق 
االخ حافـظ عـىل اداء الـدور وبهذا 
ادى الـدور وتـم عـرض املرسحيـة 
يف  والثقـايف  االجتماعـي  املركـز  يف 
تـل محمـد وكان املـرسح يعـرض 
افالما صحية وافالمـا تربوية وعىل 

مـا تذكـر ان سـيارة تابعة لـوزارة 
االرشـاد تأتي وفيها شاشة للعرض 
وكنت انا صغري السن وعندما تراني 
الناس أصبحت معروفا لدى الجميع 
وبعدها كـربت واصبحـت طالبا يف 
املتوسطة بعدها عملنا يف مرسحية 
ثانية وكنا فيها طالبا يف متوسـطة 
الجمهورية فعملنا مرسحية اخرى 
املسـألة مشوقة  ناجحة فأصبحت 

جدا بالنسبة يل .
* طيـب ومـا هـو انعـكاس هـذه 
الشـهرة عليـك فيما بعـد، لنتحدث 
عمـا قدمته خالل مراحل دراسـتك 

االوىل االبتدائية ثم املتوسطة؟
-من خالل دراسـتي االبتدائية كان 
املرحـوم سـعيد شـابو مرشفا عىل 
النشـاط املـدريس يف وزارة الرتبيـة 
وكانت له نشـاطات يف كل مدرسـة 
ابتدائيـة، يزورنا بني فـرتة واخرى 

يدربنـا عـىل فعاليـات فنيـة مثـل 
الرياضة والنشـيد وكانت مدرستي 
يف تـل محمـد اسـمها الفـالح ويف 
مرة امتحنا ملعرفـة االصوات فوجد 
اني امتلك صوتـا فوضعني يف فرقة 
يكلفنـي  وكان  املـدريس  النشـيد 

بالصوت املنفرد.
منطقتنـا  يف  كان  السـتينات  ويف   
(تل محمد) يوجـد مركز اجتماعي 
يعرض مرسحيات وجوانب ثقافية 
وفنيـة كذلـك يعـرف البنـات املهن 
والحـرف وأنا وعدد مـن الطلبة كنا 
نتمـرن يف ذلك املركـز ومعنا الزميل 
حافـظ العـاديل مثلنـا مرسحية ام 
شـاكر، عندهـا فكرت كيـف اطور 
نفيس واسـتفيد من هذه السـمعة 
والشـهرة بـني الناس لكـي اصبح 
بني الجمهور فنانا مشهورا خاصة 
بعدمـا اصبحـت نجمـا يف الشـارع 
اضافـة لهـذه الرغبـة تحولـت اىل 
لعبة الحديد فانتميت اىل نادي بغداد  
واسـتمريت يف لعـب الحديـد ولكن 

بنفس الوقت فكرت كيف اجمع بني 
الرياضة والفن واسـتمريت اىل فرتة 
أن اصبحـت فيها رياضيـا متمكنا 
فدخلنـا مسـابقة لطـوال القامـة 
وانا بضمنهم وحصلـت عىل املرتبة 

الثانية بنادي الشباب.
بعـد فرتة شـعرت بعـدم رغبة لهذا 
اللون مـن الرياضة فشـغلني الفن 
وبـدا الفن ينمو لـدي يوما بعد اخر 
لتعليـم  حكوميـة  دورة  فدخلـت 
ان  وبعـد  الفوتوغـرايف  التصويـر 
قضيت مدة سـنتني تم تخرجنا، ويف 
اختبـار التخرج طلب منا االسـاتذة 
املدربـني ان نمـزج يف لقطة من ١٢ 
صورة بحيث عندما يراها االسـتاذ 
يشـعر انه فلم متكامـل، فكان ذلك 
االختبار درسـا عظيما بالنسـبة يل 
بعدها دخلنا دورة للتصوير يف دائرة 
السينما واملرسح وكان يرشف عليها 
عدد مـن االسـاتذة ونتيجـة لكثرة 

االسئلة ترسخ يف ذهن االساتذة انني 
يجـب ان ابقـى يف الدائـرة كمصور 
فوتوغـرايف معهـم وفعـال بقيـت.. 
وبعد فرتة شـعر احد االساتذة انني 
باالمكان ان اكون مصورا سينمائيا 
ويف ممارسـة للتصوير السـينمائي 
يف منطقة الشـعلة ببغداد صعدنا يف 
سـيارة صغرية للذهـاب والتصوير 
حضنـي  يف  الكامـريا  ووضعـت 
واسـتطعت التصوير فتم ابقائي يف 
الدائرة كمصـور وبعد فرتة خرجت 
معهم للتصوير يف فلم «الظامئون» 
كمساعد مصور وهكذا استمر عميل 
كمصـور سـينما وصـوال اىل بداية 
الحرب العراقية االيرانية وفيها كان 
دور املصـور السـينما للدخـول مع 

املقاتلني لتصوير املعارك.
وبالتأكيد يكون دور املصور باالمام 
وكانت االوامر هكذا وبعد تلك الفرتة 
العسـكري يف  املـرسح  اىل  انتميـت 

بداية تأسيسـه وعند دخويل املرسح 
العسـكري وجـدت خـرية الفنانني 
العسـكريني وكان لنـا اول عمـل يف 
العسـكري هـو مرسحية  املـرسح 
حسـني رخيص، وكان معنا جاسم 
رشف وتـم عرضهـا عـىل مـرسح 
بغـداد.  أمـا املحطـة الثانيـة فتـم 
اعطائـي دور يف مرسحيـة يونـس 
السـبعاوي وهكذا اصبحـت ممثال 

ناجحا يف رأي الكثريين .
* ما ابرز اعمالك كممثل ؟

-ابرز اعمايل «فائق يتزوج، وحسني 
رخيص ويونس سبعاوي واملنفذون 
وزاد  خليـل  وام  املدينـة  واطـراف 
وملح وزمن حريان واجنحة الثعالب 

وخريف العنقاء»، واعمال اخرى.
 ويف نفـس الفـرتة التقانـي الراحل 
الكبري يوسـف العانـي فطلب مني 
االنضمام اىل ثالثيته واسمها الدمعة 
الباردة وهو عمل تلفزيوني يخرجه 
طـارق شـاكر فقدمنـي لـه ألكون 
بدور شـخصية رئيسـية واشـرتك 
به ممثلون كبـار منهم محمود ابو 

العباس واخرون  .
* وملاذا تعتز بمشاركتك يف مسلسل 

العنقاء ؟ 
-السـبب هـو تلـك القضيـة التـي 
حدثـت يف هـذا املسلسـل وهي عند 
خروجي من دائرة السينما واملرسح 
القييس  املرحوم فـاروق  شـاهدني 
فطلـب منـي الحضـور اىل الرشكة 
للمشـاركة يف عمل فذهبت للرشكة 
فتـم تكليفي بـدور الضابط الرتكي 
فأخذتها ولكن بعـد فرتة عرفت ان 
املنتج قام بتبدييل وعندما سألت عن 
السبب لم احصل عىل اجابة فرتكت 
العمل ولكن بعد فـرتة اخرى قاموا 
بطلـب حضـوري وعندما سـألتهم 
عن السـبب قالوا انـك صالح للدور 
فوافقت وعدت للعمل وكل القضية 
اننـي عانيـت كثـريا مـن املواعيـد 
اضافـة اىل ارصاري فكانت تلك هو 

األمر العتزازي بنفيس وبالعمل.
* ومـاذ عن االذاعة وهـل كانت لك 

مشاركات اذاعية ؟
-نعـم وبالعـرشات مـن التمثيليات 
وعرشات املسلسالت ولكني ال اتذكر 

اسماءها حاليا .

* وهل اخرجت عمال معينا ؟
-ال لـم اعمـل كمخرج ولم اشـارك 
بكتابة نصوص والسبب كثرة اعمايل 

واالدوار التي كانت تناط بي.
بمهرجانـات  شـاركت  وهـل   *

معينة؟
-نعـم شـاركت بمهرجـان قرطاج 
وحصلنـا عـىل جائـزة وكان العمل 
عنوانـه صمـت البـكا ولـدي كانت 

مشاركة يف مهرجان ازمري الدويل. 
* حدثنـا عن الجوائـز التي حصلت 

عليها ؟
السـعفة  جائـزة  عـىل  -حصلـت 
الذهبيـة يف مهرجـان الذهبي العام 
عن دوري يف مسلسل املاس املكسور 
الذي عرض السنة املاضية عىل قناة 
ام بـي يس عـراق، وحصلـت هـذا 
العام عىل جائزة االبداع يف مهرجان 

عيون.
* وماذا لديك اآلن ؟

-اآلن انا اعمـل مع قناة الرشقية يف 
عمل اسـمه البـاب الرشقي يتحدث 
عـن النجـم العربـي قاسـم قهار، 
ودوري فيـه هو عمـو عمران وهو 
شـخصية مهمة والعمل عبارة عن 
جريـدة وبمـا ان الجريـدة الورقية 

اضمحلت لـذا فهو يصفـي اعماله 
اكـون مديـر  ان  العمـل  ودوري يف 

اعماله .
* طيب وبما ان شـهر رمضان عىل 

االبواب فهل سنراك فيه ؟
-نعم هو نفسـه ( الباب الرشقي ) 
سـيعرض من عىل شاشة الرشقية 

يف شهر رمضان املقبل.
الفنيـة  بالحركـة  رأيـك  ومـا   *

الحالية؟
-انا باسـتمرار معارض ملا يسـمى 
املرسح الشعبي فهو تهريج والنص 
يخـرج وينفـذ بـدون رقابـة وهو 
اسقاط للعمل املرسحي يف العراق .

* حدثنـا عـن فـرتة انقطاعك عن 
العمل؟

-نعم انا اعتزلت سبع سنوات ولكن 
بعد ان طلبتني قناة ام بي يس عراق 

عدت للعمل الفني .
* وبعد تلك الفرتة اين كان عملك ؟

-انقلنـا اىل دائرة السـينما واملرسح 
وتسـلمنا مرسح الطفل وكان معنا 

االخ عبـاس الخفاجـي وصـوال اىل 
٢٠١٠ بعدها احلت عىل التقاعد. 

* وما الذي شاركت به خالل وجودك 
يف دائرة السينما ؟

-اشرتكت بعملني مع االدارة الفنية 
ملرسح الطفل وخـالل وجودي فيها 
شاركت بعمل اسـمه عالم فيتامني 
من اخراج حسـني عيل هارف ومن 
شـاركت  وبعدهـا  ايضـا  تأليفـه 
بأربعة مؤتمرات ملـرسح الطفل ثم 
عملنا عـىل رعاية اربعة مهرجانات 

للطفولة .
* اسـمح لنـا ان نسـألك عن بعض 

سلوكياتك؟
-ال مانع لدي من تقديم أي سـؤال .

 * هل تسـتطيع ان تعرف نفسك يف 
جملة قصرية ؟

- انـا طارق شـاكر فنـان متواضع 
احب بلدي وال اساوم عليه .

 * عرفنانـك فنانـا ثـم رياضيـا ثم 
مصورا فوتوغرافيا فهل لديك مهنة 

لم نعرفها ؟
- اهـم ما عنـدي يف حياتـي هو ان 
اكون ممثال معروفا عراقيا وعربيا. 
* لكل انسان صفات منها ما يشعر 
بها انه قوي ومنها ما يشعر بها انه 

ضعيف فكيف ترى نفسك ؟
- قوتي هو محبة الناس يل ونجاحي 
يف ادواري وضعفي انني ارى الناس 

من حسن النية .
* هـل تتفـاءل دائما ومتى تشـعر 

بالندم ؟
- اتفاءل عندما اشـعر برضا الناس 
عمـا اقـدم وانـدم عندمـا ال اقـدم 

شيئا.
* الزعل والفرح لدى طارق شاكر؟

- عندما ارى ان النفاق يكثر. 
* هل اعتذرت يوما ؟

- انا رجل مسـامح وكثريا ما اعتذر 
عندما يزعل مني صديق .

* هل تسمع االغاني وملن ؟
- كاظـم السـاهر وبعـض االغاني 

القديمة .
* لديـك عمل عن الكاتب الكبري عيل 

الوردي فهل قرأت له ؟
- نعم واتمنـى ان اعيد قراءة بعض 

كتبه  النها دروس للحياة .
* اخريا ماذا تتمنى ؟

الخـري  ولبلـدي  اتمنـى لشـعبي   -
والسعادة واالطمئنان .

الخـري  * شـكرا لـك متمنـني لـك 
والسعادة.

- بل الشكر لكم وأنا املمنون، وبودي 
ان اوضح مسألة وهي ان ام بي يس 
هي التي ارجعتني للعمل هي القناة 

التي تنتشل الفنان من الضياع .
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ُيعّد الفنان طارق شاكر من الجيل األول يف الفن العراقي 
من ضمن أؤلئك الذين وضعوا وأرسوا أسس هذا الفن.

كمـا يعتـرب واحـدا من اهـم املمثلـني العراقيـني، فهو 
يمتلك مسـاحة واسـعة يف االداء، فنان شامل وممثل قدير يجيد 
االدوار الكوميديـة والجـادة، ولـد يف االعظمية وعـاش طفولته 
وصبـاه يف منطقـة « تل محمـد» ببغداد الجديـدة.. من اعماله 
التي تركت بصمة لدى الجمهور مسلسـل «عيل الوردي»، «زمن 
مرسحيـة  و  االرسار»  صنـدوق  ثانيـة»،»  حريان»،»الطوفـان 
«ورطـة ثقافية»، مثل فيلمني سـينمائيني همـا» فائق يتزوج» 
للمخرج الراحل ابراهيم عبد الجليل، وفيلم» املنفذون « للمخرج 
عبـد الهادي الراوي، اضافة اىل مشـاركته يف عـدة اعمال بأدوار 

مختلفـة يف املـرسح والسـينما واالذاعـة والتلفزيـون، وغريها 
عرشات األعمال األخرى.. حل ضيفا عىل الزوراء لهذا االسـبوع، 
وهو فنان من طراز خاص، انه الفنان الجامع بني حالتني االوىل 
تراه فكاهيا يجلب االبتسامة للمشاهد برسعة. أما الحالة التي 
تراه فيها هي االدوار الجادة، ولهذا نسـميه الفنان الجامع بني 
الفكاهـة والجدية، مثـل العديد من االدوار مرسحـا وتلفزيونا، 
بدأ حياته الفنية عرب املرسح العسـكري، اضافة لهذا فهو فنان 
يعتـرب من الجيل السـابق، أي الجيل القديـم .. لم تعجبه بعض 
الحاالت فابتعد قليال ثم عاد للتمثيل وتسلم االدوار االوىل خاصة 

يف مسلسله «خريف العنقاء» الذي يعد بالنسبة إليه من 
األدوار املهمة .
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هل تواجهـني صعوبة يف التحدث مع 

زوجـك، وعادة مـا يفكر وحـده وال 

يبث لك مـا يف داخلـه؟؟؟....إن كنت 

تعانني من ذلك فأنت بحاجة إىل هذه 

النصائح:

الرجـل الحقيقي يخاف الرفض، نعم 

إنها حقيقة. أغلب الرجال يشـعرون 

أن املـرأة تنتقدهم كثـريا ، لذا يخاف 

الرجل إذا كشـف رسه أو ما يجول يف 

خاطره سـوف تنتقده وتذله. عندما 

يكـون يف حالـة البوح فهـو يلتمس 

ويحتاج إىل االعـرتاف والرجوع إليك. 

فإذا شـعر بأنه سـوف تحاسبينه أو 

سـتتغري نظرتـك لـه بعـد االعرتاف، 

تأكدي أنه لن يتكلم وسريفض البوح، 

لذا امنحيه الفرصة ليشاطرك كالمه 

مـن غني نقد الذع، و أشـعريه بمدى 

أهمية ما يقول.

بوحي بـأرسارك له، يجـب أن يكون 

هنـاك إفشـاء أرسار متبادلـة مابني 

الرشيكـني. كل واحد لديه مشـاكل، 

الكثري من الرجال يعتقد أنه بإفشـاء 

مكنونات صدره سوف ترتكه زوجته، 

لذلك عليك إعطاؤه الثقة.

دعيـه يرجع للمـايض، عندما يخاف 

األخـري  يف  كالمـه  أن  مـن  الرجـل 

سيشوه وسـييسء فهمه، فلن يبوح 

أبـدا بكالمه.الطريقة الوحيدة للبوح 

أن تشـعريه أنـه مهمـا كان ماضيه 

ومهمـا قـال فأنـت راضيـة، جميع 

العالقـات تكـون متفاوتـة، ال توجد 

عالقـة جيـدة دائما أو سـيئة دائما، 

ركزي عىل جميع األشـياء الحسـنة 

التي فيه وليست السلبية.

كوني مطمئنة وثابتة وقوية، الكثري 

من الرجال يشـعرون أن املـرأة تريد 

وتحتـاج أن يكـذب عليهـا ألنهـا ال 

تستطيع تقبل الحقيقة بإخالص. يف 

الواقع أن الكثري من النساء تستخدم 

عواطفها للتحكم بالرجل وبعالقتها 

به.

كونـي صادقة مع نفسـك، الطريقة 

األمثـل لجعـل الرجـل يتكلـم هو أن 

طبيعيـة  كونـي  رصيحـة،  تكونـي 

واقعيـة وناضجـة ومتكافئة ما بني 

القبول والدفء. فاإلنسـان ال يتحكم 

بحياتـه عندمـا يكـون مـا بداخلـه 

منقسم وغري متكافئ.

الشـباب  مـن  الكثـري  يعانـي 

والفتيات من بهتان وتلف الشعر 

خصويص يف فصل الشـتاء. لذلك 

الطبيعية  املاسـكات  اسـتخدام 

تساعد عىل عالج الشعر الباهت 

والجاف.

هناك ٣ ماسكات طبيعية لعالج 

الشـعر الباهـت مـن مكونـات 

بسيطة ومتوفرة يف كل منزل.

ماسكات للشعر من املوز: 

١- قناع الشعر باملوز والصبار:

احريص عىل صنع ماسك الشعر 

والصبـار،  املـوز  مـن  املكـون 

لالستفادة بالفيتامينات املكونة 

« أ ، ب ، ج ، هــ ،» للمسـاعدة 

يف التخلـص مـن الخاليـا امليتـة  

املرتاكمـة عـىل فـروة الـرأس ، 

وأيًضا  بعد التخلص من أي جلد 

ميت يتم  ترطيب الشعر ومنحك 

قوة وملعانا ونعومة.

املـوز  ماسـك  عمـل  طريقـة 

بالصبار:

اللـب مـن أوراق  اسـتخرج كل 

الصبـار، ثـم انقـل لـب الصبار 

واملوز إىل مطحنة.

اخلط املزيج جيـًدا حتى تحصل 

عىل عجينة سميكة.

بمسـاعدة  املزيـج  ضعـي  ثـم 

فرشاة تلوين شعرك.

ثم تأكدي من أن الخليط يتغلغل 

بعمق يف جذورك، ثم غطي فروة 

رأسك بالكامل وكل شعرك.

ثـم أتركيـه ملـدة سـاعتني، ثـم 

البـارد  باملـاء  شـعرك  اغسـيل 

واغسليه بالشامبو جيداً.

٢ - قناع املوز وجوز الهند:

قنـاع الشـعر املكـون مـن املوز 

وزيـت جوز الهند لـه عدة فوائد 

جـوز  زيـت  إن  حيـث  كبـرية، 

الهند يسـاعد عـىل  تغذية فروة 

الرأس والتقليـل  من االلتهابات 

الحتوائـه  عىل نسـبة عالية من 

فيتامـني هــ، فهو عـالج فعال  

للشعر الجاف والتالف.

طريقـة تحضـري ماسـك املـوز 

وزيت جوز الهند: املكونات:

٢ حبة موز

٢ ملعقة طعام زيت جوز الهند

١ ملعقـة كبـرية حليـب جـوز 

الهند

طريقة التحضري:

أحـرضي  وعـاء ، ثـم اهـريس  

املوز، ثم ضيفي .

زيـت جـوز الهند وحليـب جوز 

الهند

 ثـم أخلطـي  املكونـات حتـى 

تحصلني عىل عجينة كريمة.

ثم قومي بتقسيم  شعرك وابدئي 

يف وضـع القناع مـن الجذور إىل 

األطراف.

ثـم ضعـي  قبعـة االسـتحمام 

واتركها ملدة ٣٠ دقيقة.

باملـاء  شـعرك  اشـطفي   ثـم 

واغسليه بالشامبو.

٣ - قناع الشعر باملوز والبابايا:

من املعروف أن البابايا تغذي جذع 

الشـعر وتضيف وتعالج الشـعر 

إىل   التالـف والباهـت، باإلضافة 

أنها غنية بالعديـد من العنارص 

الغذائيـة ، التـي تقـوي الشـعر  

وتمنع تساقطه.

 ماسك املوز بالباباي: املكونات:

حبة موز

حبة بابايا

٢ ملعقة طعام عسل

طريقة التحضري:

قطعـي  املوز والبابايـا إىل قطع 

صغرية، ثم اهرسيهم .

ثم  أضيفـي العسـل إىل الخليط 

حتـى  واخلطيـه  املهـروس، 

تحصلني عىل عجينة ناعمة.

ثـم  ضعـي قنـاع الشـعر مـن 

الجذور إىل أطراف شعرك

االسـتحمام  قبعـة  ارتـدي  ثـم 

واتركيها ملدة نصف ساعة.

ثم اغسـيل شـعرك  باملاء البارد 

بالشامبو.
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املقادير :
باذنجان حبتني كبار 

لحم مفروم نصف كيلو
بصلة مفرومة ناعم 

 كرفس اوبقدونس مفروم ناعم 
 وملعقة كبرية طحني

 ملح وبهارمشكل وفلفل اسود 
طماطم رشائح حبتني اىل ثالث 

خبز مقيل 
صلصة طماطم(معجون طماطم ) 

مع شوية ماء
ممكـن اضافـة فلفل اخـرض حلو 

وبصل رشائح
طريقة العمل:

ناخذ الباذنجان شوي يكون كبري
ونقطـع القليـل مـن قرشتـه بهذ 

الصورة
نقطـع رشائح ونقليـه ونرتكه عىل 

ورق نشاف ليمتص الزيت
نخلط مواد الكفتة 

نعملهم اصابع 

ومن ثم نقليهم بالزيت
نضع نصف الخبـز املقيل يف صينية 

بايركس
ناخذ قطعة باذنجان ونضع اصبع 

كفتة ونلفه عىل شكل رول
نكمل البقية ونصفهم يف البايركس 

فوق الخبز
نضـع رشائـح الطماطـم وممكن 
وضـع رشائح مـن الفلفل االخرض 

والبصل
وان تبقـى كمية من اصابع الكفته 

نقطعهم ونضعهم فوق الطماطم

الـ»النـش بوكـس»، عبـوة رفيقـة املوّظفني 

والطـّالب والتالمذة، وُينصـح باختيار األنواع 

املصنوعـة من مواد معدنّية أو الـ»بالسـتيك» 

غـري القابل للتفاعـل مع املـواد الغذائية. كما 

يجب الحرص عىل تنظيـف الـ»النش بوكس» 

دوريًّا، وفق اآلتي:

١. ُتنقـع عبوة الـ»النش بوكس» باملاء الدافئ 

وسائل الجيل، وُتمسـح بإسفنجة ناعمة. ثم، 

ُترتك لتجّف يف الهواء.

٢. ُتوضـع الـ»النـش بوكـس» يف وعـاء ُيمأل 

باملـاء، وُتعرص حّبة مـن الليمون الحامض يف 

الوعاء، الذي ُيحفظ يف الثّالجة لبضع ساعات. 

وبعـد إخراج الـ»النش بوكس» الثّالجة، ُتدعك 

بقليل مـن «كاربونات الصوديوم»، وُتشـطف 

باملاء.

٣. للتخلـص مـن روائـح الـ»النـش بوكس» 

الكريهة، يفيد توزيـع أوراق الجريدة املجّعدة 

يف داخـل العبوة. بعدها، تغلق األخرية بالغطاء 

املخّصص لها، حتى االستعمال التايل لها. كما 

يفيد نقع العبوة الـ»بالستيك»، يف خليط مكّون 

من الخّل واملاء الدافئ لليلة. ثّم ُتغسل يف اليوم 

التـايل باملـاء والصابـون. أو ُيـرّش القليل من 

«كاربونـات الصوديوم» داخـل العبوة، وُيرتك 

داخلها لليلة كاملة، ثّم ُتنفض يف الصباح.
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يمثل تراكم الدهون يف الجسم مشكلة كبرية للكثري من األشخاص، الذين يسعون 
إىل تقليل نسبتها بهدف الحصول عىل مظهر رشيق.

ورغم أن الدهون املرتبطة بزيادة الوزن تكون ظاهرية ويسهل تحديد انعكاساتها 
السـلبية عـىل الصحة، فإن هنـاك نوعا من الدهـون يعد بمثابة العـدو الصامت 
واملسـترت لإلنسـان، كونها تغزو جسده وتهدد حياته بشـكل مبارش، مع احتمال 

عدم ظهور أي عوارض لها.
الحديـث هنـا عن الدهـون يف الدم التي يف حـال زادت عن حدهـا، تتحول إىل قاتل 

خفي.
مرض وراثي أو مكتسب:

مصطلـح ارتفـاع الدهون يف الدم، يشـري إىل ارتفاع مسـتويات الكوليسـرتول أو 
الدهـون الثالثية داخل الـدم. ترتاكم هذه الدهون داخل األوعيـة الدموية، لدرجة 
أنها قد تسـدها بشـكل شـبه كّيل، مما يمنع الدم من التدفق، وبالتايل يزيد خطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية واألزمات القلبية والسـكتات الدماغية. 
كافة رشايني الجسم، ومن بينها رشايني الرأس والدماغ والقدمني، يمكن أن تتأثر 

بارتفاع نسبة الدهون يف الدم. 
 ما األسباب؟

هذه املشكلة الصحية قد تكون ناتجة إما عن عامل وراثي أو مكتسب، من نظام 
غذائي غني بالدهون والزيوت املشـبعة واملأكوالت الدسـمة، من كان لديه املرض 
وراثيـا، يعترب عالجه أصعب من غريه، وقد يتعـرض ألزمات قلبية يف وقت مبكر، 
أمـا أخصائية التغذية النا فايد، فتؤكـد أنه ينتج غالبا عن نمط حياة غري صحي، 

إن كان من حيث نوعية الطعام أو من حيث قلة الحركة. 
ويوضـح عراجي، وهو طبيب أخصائي يف أمراض القلب، أن املشـكلة تكمن يف أن 
الشخص الذي يعاني من ارتفاع يف نسبة الدهون بالدم، قد ال تظهر عليه عالمات 

أو أعراض تحذيرية ملفتة للنظر، خصوصاً يف الفرتة املبكرة.
ويسـتطرد: معظم الناس ال يدركون أنهم يعانون من هذه املشكلة الصحية، التي 
ترتبـص بجسـدهم بصمت، ومـن هنا تأتـي رضورة إجراء اختبـارات دم دورية 
لفحص مسـتوى الدهـون ومعالجة هذه املشـكلة يف حال وجودهـا، إن كان من 

خالل الدواء أو من خالل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. 
الحلول:

فايد أوضحت  أن ارتفاع مستوى الدهون يف الدم قد ينتج أيضا عن أمراض وراثية 
تتسـبب بإنتاج كميـات كبرية من الكوليسـرتول مـن الكبـد، أو انخفاض قدرة 

الجسم عىل التخلُّص من الكوليسرتول الضار.
وأوضحت يف هذا الصدد، مجموعة من النقاط املهمة:

عـالج ارتفـاع الدهـون يف الدم يختلـف وفقا ملسـبباته، وهو ما يحـدده الطبيب 
املختص، الذي يرى إن كانت هناك حاجة لألدوية أو يمكن االكتفاء بنظام غذائي 

صحي وبعض الرياضة. 
تقليل مسـتوى الدهـون يف الدم من خالل نظـام غذائي صحي، يحتـاج لالبتعاد 
عن كل ما له عالقة باللحوم الدهنية والزيوت املهدرجة والسـمنة والطعام املقيل 

والسكريات املضافة. 
يجـب ممارسـة الرياضة بانتظـام، وتنـاول الخـرضاوات والفواكـه الطازجة، 
والحبـوب الكاملـة، ومنتجات الصويا واألسـماك غري املعلبة، وحبوب الشـوفان 
واألطعمـة الغنية باأللياف. الجسـم يحوِّل السـعرات الحراريـة الزائدة إىل دهون 
ثالثيـة، والتـي يرتبـط ارتفاع مسـتوياتها بزيـادة الدهون يف الـدم، مما يعرض 

اإلنسان لخطر اإلصابة بأمراض القلب.

كشـف الخرباء أن الرجال الذين يسـتهلكون مرشوبات 
معينة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.

فقد وجد الخرباء أن تسـاقط الشـعر كان أكثر شـيوعا 
بنسبة ٣٠٪ لدى أولئك الذين يرشبون مرشوبات الطاقة 

بانتظام والقهوة والشاي املحالة.
ووجـد فريق مـن جامعة تسـينغهوا يف بكـني أن أولئك 
الذين يرشبون املرشوبات الغازية واملرشوبات الرياضية 

معرضون لخطر أكرب.
وكشف البحث أن هؤالء الرجال كانوا يستهلكون ما بني 

لرت إىل ثالثة لرتات من هذه املرشوبات كل أسبوع.
وقالوا إن الرجال الذين يرشبون أكثر من مرشوب محىل 
يف اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة ٤٢٪ لإلصابة بتساقط 

الشعر، مقارنة بمن لم يرشبوا هذه املرشوبات قط.
ويف املتوسـط، تنـاول الرجـال الذين أبلغوا عن تسـاقط 
الشـعر ١٢ مرشوبـا ُمحـىل أسـبوعيا، مقارنة بسـبعة 
مرشوبات أسـبوعيا للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط 

الشعر.
ودرس الباحثـون عـادات أكثـر مـن ١٠٠٠ رجل صيني 
تـرتاوح أعمارهم بـني ١٨ و٤٥ عاما خالل فـرتة أربعة 

أشهر.
وخـالل هـذا الوقـت كان عليهـم اإلبـالغ عـن عاداتهم 

الغذائية باإلضافة إىل تاريخ صحتهم العقلية.

وأشـار الباحثون إىل أنه لم تتم دراسة املرشوبات فقط، 
حيث وجـدوا أيضا أن الرجال الذيـن يتناولون املزيد من 
الوجبـات الرسيعـة ويأكلـون كميات أقل مـن الخضار 

لديهم فرصة أكرب لإلصابة بتساقط الشعر.
وذكـروا أيضـا أن أولئك الذين لديهم تاريخ من مشـاكل 

مثل القلق كانوا أيضا يف خطر أكرب.
وذكـر الخرباء سـابقا أن اتباع نظـام غذائي صحي هو 

مفتاح الخصالت الفاتنة ومنع تساقط الشعر.
وقالت طبيبة األمراض الجلدية، شارون وونغ، املقيمة يف 
لندن، إن «خاليا بصيالت الشـعر هي ثاني أرسع الخاليا 
تقسـيما يف الجسـم وتتطلـب جميع العنـارص الغذائية 
لنظـام غذائي صحي متوازن. ويشـمل ذلـك الربوتينات 
الخاليـة من الدهـون والكربوهيـدرات والدهون الجيدة 
والفيتامينـات واملعـادن، ولكـن ال يوجد طعـام خارق 
للشعر. ونظرا ألن الشعر ليس بنية أساسية للبقاء، فإن 
الجسـم ال يعطي األولوية السـتخدام العنارص الغذائية 
لنمو الشعر. ونقص التغذية واألنظمة الغذائية القاسية 

من األسباب الشائعة لتساقط الشعر».
وتوضح هيئـة الخدمات الصحية الوطنيـة (NHS) أنه 
من الطبيعي أن يتسـاقط الشعر، حيث أننا نفقد ما بني 

٥٠ إىل ١٠٠ شعرة يوميا دون أن نالحظ ذلك.
ويف معظم األوقات، ال داعي للقلق، لكن يف بعض األحيان 

يمكـن أن يكـون عالمة عىل حالة طبيـة مقلقة. ويجب 
مراجعـة الطبيـب إذا كنـت تعانـي من تسـاقط شـعر 
مفاجـئ، أو ظهور بقع صلعاء يف فروة الرأس أو فقدان 

الشعر بشكل كبري.
ومـن املهـم أيضا الحصـول عـىل رعاية طبيـة إذا كنت 
تشـعر بالحكة والحروق يف الرأس أو إذا كنت قلقا بشأن 

تساقط شعرك. 

بعد الفراغ من اتبـاع قواعد الـ»رجيم» والنجاح 
يف خسـارة الـوزن، يسـتهدف مفهـوم «الذكاء 
الغذائي» النساء، فيما هنَّ يرشعن يف نمط حياة 
جديد. وهو يشـري إىل انتقاء الطعام املُناسـب يف 
الـ»رجيـم» اليومي، مع قدر أقل من السـعرات 
ر  الحراريَّة، ما ُيحافظ عىل ثبات مسـتوى السكَّ

يف الدم.
أغذية الـ»رجيم»

تشـمل أغذيـة الـ»رجيـم»، التـي تنـدرج تحت 
«الذكاء الغذائي»:

| األسماك (القد والبوري والبلطي وسمك موس) 
وثمـار البحر (الروبيان والكابوريا واملحار وبلح 

البحر).
ـة املصنوعة مـن بياض  | بيـاض البيـض (العجَّ
البيض)، مع الجبن منخفض السعرات الحراريَّة 

والخرضاوات الطازجة.
| ُمنتجـات األلبـان (الزبـادي والحليـب قليال أو 

منزوعـا الدسـم والجبـن قليـل الدهـون وامللح 
كجبن القريش والريكوتا).

| الخـرضاوات ذات اللونـني األخـرض واألبيـض 
غري النشـويَّة، مثل: الربوكويل والهليون والفول 
األخـرض واألرض الشـوكي والسـبانخ والخس 
والزهـرة وامللفـوف والكوسـا. وُيمكـن تناولها 
بكمِّ مفتوح، رشيطة الُبعد عن اسـتخدام الزيت 
أو الزبـدة عنـد طهيها، عىل أن يتـمَّ الطهي عىل 

البخار أو شيًّا أو سلًقا.
| الحسـاء املصنـوع من الخـرضاوات الخرضاء 
والبيضاء سالفة الذكر، مع إضافة مرق الدجاج 

الخايل من الدهون إليه.
بكـمٍّ  تناولهـا  ُيمكـن  الخـرضاء:  السـلطات   |
مفتـوح، رشيطة االمتناع عن إضافة الصلصات 
النباتـي.  والزيـت  كاملايونيـز  إليهـا،  الدسـمة 
ولتتبيلة صحيَّة، ُيمكن إضافة القليل من التوابل 
إىل السـلطة، مع الخلِّ وعصري الليمون الحامض 

وملعقة صغرية من زيت الزيتون.
للحفاظ عىل الوزن املفقود

ُيعدِّد د. ستيفن جولو يف كتابه «وصايا التنحيف» 
السـلوكيَّات التـي ُتحافـظ عىل الـوزن املفقود، 

وتجنُّب جني املزيد من الكيلوغرامات، وهي:
-التخلُّص من كلِّ املالبس الفضفاضة. علًما بأنَّ 
يف دراسـة إشـارة إىل أنَّ عند الوصول إىل مرحلة 
ـك املـرء  الحفـاظ عـىل الـوزن، يجـب أن يتمسَّ
ز عىل  بمقـاس املالبس حينئـذ، األمر الـذي ُيحفِّ

التخلُّص من أي زيادة طارئة عىل الوزن.
-تجنُّب رشاء األطعمة، التي تعرفني أنَّك ترسفني 
يف تناولها، سـواء كانـت حلوة أو مالحـة. علًما 
ن فقدوا  بأنَّ فردين من أصـل كلِّ ثالثة أفراد ممَّ
أوزانهم، اسـتطاعوا الحفاظ عىل الوزن الجديد 
لـة لهم.تحديد وزن ُمعنيَّ  بإبعاد األطعمة املفضَّ
ال يمكـن تجـاوزه بـأي حال مـن األحـوال، ما 
ُيسـاعد يف السـيطرة عىل الـوزن. إشـارة إىل أنَّ 

زيادة الوزن تطرأ غالًبا يف عطلة نهاية األسبوع، 
بسـبب الوجبـات التـي تحتـوي عـىل سـعرات 
حراريَّة مرتفعة، سـواء داخل أو خـارج املنزل. 
ل يوم يف األسـبوع إىل  وعـادًة، يصل الـوزن يف أوَّ
معدَّلـه األعـىل، ُمقارنة بأيَّام األسـبوع األخرى، 
ب اتباع «رجيم» ُمحدَّد بسعرات حراريَّة  ما يتوجَّ
خـالل األسـبوع، للتخلُّص من الزيـادة الطارئة 
فيه.ُمراقبـة الوزن ثالث مرَّات خالل األسـبوع، 
ما ُيساعد يف السـيطرة عليه والتعرُّف رسيًعا إىل 
أسـباب الخلل يف النظـام الغذائي، حـال حدوث 

زيادة مفاجئة فيه.
ممارسـة الرياضـة بانتظـام، مـع اإلشـارة إىل 
دور النشـاط البدنـي يف تحفيـز إفـراز هرمون 
ـن حال املزاج، وُيساعد  الـ«إندورفني»، ما ُيحسِّ

م يف الوزن املطلوب. يف مواصلة عمليَّة التحكُّ
رة الطعام، فهي ُمفيدة يف رصد  -االحتفاظ بمفكِّ

التجاوزات والعادات الغذائيَّة السلبيَّة .

No: 7875    Tue    10     jan    2023العدد:   7875   الثالثاء    10    كانون الثاني   2023



صــــورة و حــــدث
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٤٩ ق.م - يوليوس قيرص وجيشه يعربون نهر روبيكون يف بداية 

الحرب األهلية يف روما.

٦٣٠ - فتح مكة عىل أيدي املسـلمني بقيادة النبي محمد «صىل 

الله عليه وسلم».

١٩٢٠ - عقد أول اجتماع ملنظمة عصبة األمم، ويف هذا االجتماع 

أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العاملية األوىل.

١٩٢٣ - لتوانيـا تحتل منطقـة ميميل (كالبيديـا حالًيا) بعدما 

كانت تحت اإلدارة الفرنسية منذ عام ١٩٢٠.

١٩٤٣ - الحبيـب بورقيبة يلتقي بالزعيم الفايش اإليطايل بينيتو 

موسـوليني يف قرص أليسـبيجي وذلك بعد إفراج القوات األملانية 

عنه إثر اعتقاله يف فرنسا.

١٩٤٦ - منظمـة األمـم املتحـدة تعقد أول جمعيـة عامة لها يف 

لندن بحضور مندوبني عن ٥١ دولة وذلك بعد إلغاء عصبة األمم 

رسـمًيا وذلك لفشـلها يف الحيلولـة دون وقوع الحـرب العاملية 

الثانية.

١٩٤٩ - اندالع الثورة الصينية بقيادة ماو تيس تونغ.

١٩٧٣ - وفاةاملناضـل الفلسـطيني محمـود الهمـرشي متأثرًا 

بجراحـه إثـر محاولة اغتياله عـىل يد املخابـرات اإلرسائيلية يف 

باريس.

١٩٨٤ - الواليـات املتحـدة والفاتيـكان تسـتأنفان عالقاتهمـا 

الدبلوماسية.

١٩٨٩ - بداية جالء القوات الكوبية من أنغوال.

٢٠٠١ - بدايـة ويكيبيديـا كجزء من مـرشوع نيوبيديا لتصبح 

مستقلة بعد خمسة أيام.

٢٠٠٦ - إفتتاح بطولة كأس األمم األفريقية الخامسة والعرشين 

املقامة يف مرص.

٢٠١٧ - وصـول عـدد الوفيـات يف القارة األوروبيـة إىل أكثر من 

٢٠ شخص بسـبب موجة الربد القارس التي ترضب القارة ُمنذ 

بداية الشهر الحايل.

٢٠٢٠ - وفاة السـلطان قابوس بن سـعيد السـلطان التاسع يف 

تاريـخ ُعمان عن عمر ناهز ٨٠ عاًما، وتـويل ابن عمه هيثم بن 

طارق والية الحكم خلًفا له.
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قامت احدى املدارس الخاصة بتنظيم رحلة لألطفال اىل احدى األسـواق 
الكـربى، وطلبت من كل طفـل أن يختار هدية ألمه عىل ان تقوم االدارة 
بدفع ثمنها حتى ترتك كل طفل يختار ما يحلو له من هدية ألعظم كائن 

ىف الوجود.. وبعد أن اختار كل طفل هديته عادوا مجددا اىل املدرسة..
فقالت املعلمة:

هيا اروني ما اختاره كل منكم ألمه..فرفع األول هديته وكان ممسـكا 
بحقيبة رائعة..

والثاني رفع زجاجة عطر..
والثالث رفع حذاء..

والرابع رفع ماكينة حالقة ومعجون حالقة وبعض شفرات للحالقة!
ضحـك الكل وسـخروا من هذا الطفـل وبدأت املعلمـة تصيح يف وجهه 

قائلة:
ما هذا؟!! ألم تفكر يف هدية سوى هذه؟ أين عقلك؟!! هل تريد أن تسعد 

أمك ام تحزنها؟!!
فبكى الطفل عىل سخرية الجميع منه حتى املعلمة!

فشـعرت املعلمـة بالخجـل بعد مـا وجدت الدمـوع تجري عـىل عيني 
الطفل!

وقالت له:
أعذرني ولكن، ملاذا هذه الهدية بالتحديد؟

فصمـــت الطفل قليال وبدأ يسـمح دموعه بكفيه الصغريتني ثم تابع 
قائال:

لقـد توفيت أمي وابي أيضا يف حادث سـيارة بعد والدتي بأشـهر قليلة 
وأخـي األكرب هو من أكمل تربيتي اىل ان اتى بي اىل هذا املكان فهوا امي 

وابي!!
لم تجد املعلمة شيئا تفعله سوى أن تشارك الطفل بكاءه وقبلت رأسه 

امام الجميع.
العـربة: ال تحكمـوا عىل اختيـارات البرش من الخارج فأنـت ال تعلم ما 

تحمل قلوبهم! 
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يعكس رقمك املفضل سـماتك 

قوتـك  ونقـاط  الشـخصية 

وضعفـك ومـا يعجبـك وما ال 

يعجبـك، ومـا إىل ذلـك. يهدف 

االختبار هـذا إىل تعميق فهمك 

لنفسك وتسهيل اكتشاف الذات 

واكتشـاف صفات وخصائص 

وشـخصية  شـخصيتك 

تعرفينهم،  الذيـن  األشـخاص 

بنـاًء عـىل الرقم املفضـل لديك 

بني ٠ إىل ٩.

تعرف عىل سـمات شـخصيتك 

بناًء عىل الرقم املفضل لديك:

الرقم ٧

إذا كان رقمـك املفضـل هـو ٧ 

، فهـذا يمكـن أن يكشـف عن 

هدوئـك. أنـت حكيـم ومحـب 

لطلـب العلـم. مخلـص تماماً 

قصـارى  سـتبذل  لرشكائـك. 

جهـدك إلنجـاح العالقـة. أنت 

غـري  الطـرق  عـىل  منفتـح 

التقليديـة. تحـب استكشـاف 

يف  جديـدة  ومفاهيـم  أشـياء 

الحياة. رغم ذلك، فأنت تستمتع 

بالعزلـة أيضاً. أنـت مزيج من 

التطبيـق العمـيل والعواطـف، 

ومع ذلـك، فأنـت تعمـل أكثر 

بنهج عميل يف الحياة.

الرقم ٨

إذا كان رقمـك املفضـل هو ٨، 

فأنـت تمتلـك شـخصية قوية 

جـداً. حديس، منضبـط، قوية 

اإلرادة ، ومغـرورة. أنت تعمل 

بجد لتحقيق أهدافك، ومصمم 

للغايـة بمجرد أن تتخذ قرارك. 

متوازن للغاية عـىل الرغم من 

أنـك يمكـن أن تكـون متقلب 

املزاج يف بعض األحيان. تتمتع 

بمسـتوى عـال مـن احـرتام 

الذات واالعتزاز باألشـياء التي 

حققتها يف الحياة. 

الرقم ٩

إذا كان رقمـك املفضـل هو ٩، 

فأنت تتميز بشخصية جذابة، 

وتعيـش  وودودة   وواثقـة، 

عاطفـة  تحمـل  الحـارض.  يف 

عميقـة تجـاه النـاس ودائماً 

ما تكون منفتح عىل مساعدة 

األشـخاص مـن حولـك. قوي 

ومكتفـي  وشـجاع،  اإلرادة 

ذاتياً. 

الرقم صفر

من النادر جداً أن تجد شخصاً 

كان  إذا  الرقـم صفـر.  يحـب 

الصفـر رقمـك املفضـل، فهذا 

يكشـف أنـك معـروف بـروح 

الدعابـة. أنـت تجسـد صفات 

الشـمولية والكمـال، وتؤمـن 

باإلمكانيات الالنهائية، وتعمل 

عىل إبراز أفضل نسخة لنفسك 

وكذلك لدى اآلخرين.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

حيل ألكم اشتاقيت يل ما تنشـــــدون
ذنب الكلب يشتاق مو ذنب العيـــون

صابر اظل اسنني وانطر ترجعيـــــن
نشفيلي دمع العني يا اجمل سنيــــن

جمر وثلج فد كاسني يجمعن شلون
اجلمرلون شفاك والثلج السنــــون

ال تهمل اليهواك حاسب ضميـــرك 
صدكني ياحملبوب ماعندي غيـرك

عجبه العشك وياك واصل لهلــحد
من بعد بوس االيد تضربني عاخلد

عجبه العشك وياك واصل لهلحد
باحلزن شيب الراس ينكلب اسود
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يحملك صداقـة ودعم لقـاء مطمنئ تصالح 
وتعـارف، مع وصـول القمر اىل بـرج العقرب 
ابتعد عن االضواء قد تفتقد للنشاط او ربما تعاني 
من تراجع باملعنويات وتشكو من الوحدة ال تشارك 

يف منافسة الظروف سيئة انتبه عىل نفسك.

تعيـش بهجـة وسـعادة ومدعـوم، موعد مهم 
تمارس سـحرك، تسلب القلوب، مساء تعاني من 
تراجع بالحماسـة لذلـك نظم وقتك تفاديـا لالهمال 

والتقصري، تجنب االرهاق وال تغامر.

الحظ يبتسـم لك والقمر بربجـك، تلطف االجواء 
وتقدم لك حل او تسـوية وتتفاعل بشـكل ايجابي 
مـع كل مـا هو جديـد، تفـرح لعرض جديـد وترغب 
بتحسـني مظهرك الخارجي، تسـعد بربـح طارئ لكن 

انتبه من املصاريف الطارئة.

نتائـج إيجابيـة ألعمالـك وتوقيـع عقـد، تتحمل 
مسـؤولية ضمن مربعك تدفعك لالهتمام بمركزك، 
ال ترتكب تحت وطـأة الضغوط بامكانك النجاح، انتبه 
لنـربة صوتـك وانتبه من التعامـل مع الغربـاء، تتاخر عىل 

مواعيدك، حاول ان تختم نهارك بانتشار واسع

نظم جـدول اعمالـك ونشـاطاتك وتكون االعبـاء كثرية 
وقـد ال تجد وقتا للراحـة انها فرتة ناشـطة يتوجب عليك 
مضاعفـة الجهود وعـدم اضاعة الوقت، يتوجـب عليك ايجاد 
وسـيلة للحلول والتسـويات وما زال الوقـت لصالحك يف العمل، 
مسـاء تحت وطأة الضغوط وتحديات وتازيمها تناقش مسائل 

رشاكة مساء وارض الطرفني مساء.

تدعـم اوضاعك املالية تحدد اتجاهاتك تهتم بدفع 
قسـط مرتتب عليـك تبحث عن مكسـب مايل تقدم 
ابحاث ودراسـات واطالق مشـاريع الفـرتالة القادمة 

مناسبة تعلن عن اعمالك وافكارك زيارات اخوة واخوات.

تضيع منك فرصة مهمة. راعي وضعك لبضعة 
ايام. تزداد صداقاتك تشـارك بلقاءات ونشاطات 
ودعـوات ومعـارف جديـدة. ال تبقى وحيـدا. تطوير 

مفاجآت بقضايا تطلب امنيات وتتحقق لك.

نهـارك متقلب مـايف راحة بال كاملة قلـق عائيل او 
منزيل او شـخيص، انتبه عىل صحتـك، يرتفع رصيدك 
العاطفي والشخيص يومني قادمني تحسني زوايا ايجابية 
وتصالح مع االوالد وتقارب االحبة تميل للتعارف وتمارس 

هواية جديدة.

حان الوقت التخاذ املبادرات السليمة الن القمر 
سـيصل لربجك، ال تسـرتيح، الفـرتة متقطعة، 
استرش اهل االختصاص وحرض نفسك حتى يصل 
القمـر لربجك مسـاء، يفضل االبتعاد عـن الضجيج 
والصخب، ال توقع عىل عقد، ال تحسم أمر، لديك قلة 

مناعة وقلة حماية، تفشل يف اكمال اعمالك.

تسري االمور بشـكل جيد قبل الظهر تنهي جميع 
الهموم واملشـاكل املتعلقة باالمور املالية بامكانك 
اعـادة جميع االمور اىل نصابهـا تحقق ربح ملموس، 
تعـزز طاقاتـك تقـوم برحلـة تشـارك بمؤتمر تسـافر 

وتستقبل زوار من بعيد مزاج لطيف وعواطفك قوية.
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حـرض جيدا لعملك، قبل الظهر مقابلة وقدرة 
عىل االقناع، الوترية ال تهدأ، مساء تكون ضحية 
نقاش وجـدال، ال توجه انتقـادات الذعة قد تقلق 

بسبب احد افراد عائلتك، حافظ عىل هدوئك مساء.

تسـتطيع اشـاعة السـالم، تلطف الجو، ال تسـمح لنفسك 
بتوجيه املالحظات ألحد، من الظهر تستطيع ادارة املفاوضات 
بشكل جيد لبق، من حقك رشط االمتناع عن فرض الراي، تناقش 
موضوع ارث او معامالت ادارية او فواتري ومسـتحقات او امور 

استشفائية، نفقات زائدة.
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عضوية  وشطب  إيقاف  حول  املاضية  الساعات  أخبار  انترشت 
الفنانة منة شلبي، بعد إدانتها بحكم قضائي يف جناية إحراز جوهر 
املهن  نقيب  نفى  جانبه،  التعاطي.من  بقصد  املخدر  الحشيش 
التمثيلية، د. أرشف زكي، كل ما تردد من أنباء حول عقد اجتماع 
منة  عضوية  شطب  لبحث  السبت،  اليوم  النقابة  ملجلس  طارئ 
بحكم  إدانتها  بعد  التمثيل،  مهنة  مزاولة  من  وحرمانها  شلبي 
قضائي يف جناية إحراز جوهر الحشيش املخدر بقصد التعاطي، 
الفتاً إىل أن الرشوط القانونية الخاصة بشطب العضوية ال تنطبق 
قابالً  يزال  ال  بحقها  الصادر  الحكم  ألن  املرصية؛  الفنانة  عىل 
لم  النقابة  أن  زكي،  أرشف  الفنان  وأكد  والنقض.  لالستئناف 
القاهرة؛ ألنه ليس  تتأثر بالحكم الصادر من محكمة جنايات 
بالتقدم  القانوني  الحق  لها  الفنانة  أن  زكي  نهائياً.وأضاف 
للطعن والنقض عىل الحكم، ولذلك فالنقابة لن تحسم األمر 
القضية، وإصدار حكم قضائي غري  النهائي يف  البت  بعد  إال 
قابل للنقض أو االستئناف.وقضت محكمة جنايات القاهرة 
التنفيذ،  إيقاف  مع  سنة  ملدة  شلبي،  منة  الفنانة  بحبس 
جوهر  بإحراز  اتهامها  بعد  وذلك  جنيه،  آالف   10 وتغريمها 

الحشيش املخدر بقصد التعاطي.
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بتصوير  بالبدء  اُتخذ  القرار  أن  يبدو 

بالل  بكتابته  بدأ  «وأخرياً»  مسلسل 

شحادات، ويتابع تفاصيل وكتابة العمل 

املخرج أسامة النارص الذي أوكله قيص 

القصة  صياغة  إعادة  برضورة  خويل 

من جديد، بعد أن تعاون خويل والنارص 

املسلسل  بارانويا، ورغم عدم نجاح  يف 

مع  العمل  عىل   مصّمم  قيص  أن  يبدو 

النارص ال بل فرضه عىل رشكة االنتاج.

و ذكر أن التأخري للبدء بتصوير املسلسل 

ما  وهذا  الحلقات؛  عدد  من  سُيخفض 

إذ ستكون ١٥ حلقة وهي  حصل فعالً 

يف  نجيم  نادين  تشارك  التي  االوىل  املرة 

مسلسل بهذا العدد وُيعرض يف رمضان 

أي موسم الدراما األقوى.

وُعلم أن السيدة منى واصف انضمت اىل 

أيضاً يف  املرة  العمل لتسهم هذه  فريق 

بريوت  تصل  اذ  محوري  كدور  إبداعها 

خالل أيام للبدء بتصوير مشاهدها.

وُعلم أيضاً أن ٥٠ يوماً هي الحد الفاصل 

إن  تقول  املعلومات  لكن  العرض،  لبدء 

العرض سيكون بعد الخامس عرش من 

رمضان أي يف املنتصف الثاني من شهر 

وقيص  نجيم  نادين  الصوم.شاركت 

خويل يف مسلسلني؛ األول خمسة ونص، 

عرشين»  «عرشين  مسلسل  والثاني 

فهل تنجح التجربة الثالثة مًعا؟

عىل  نايت»  «تريو  فعاليات  سيطرت 

ليلة  أقيمت  التي  الفنية  االحداث  كل 

الرياض  فكانت  لبنان،  يف  السنة  رأس 

تزال  وال  واملتابعة  االنظار  قبلة 

عىل  تتدوال  الساعة  حتى  الفيديوهات 

املواقع البديلة يف إطار تفاعل كبري بني 

واملتابعني  املشاهدين 

الصفحات  عىل 

البديلة.

النجاح  وليس 

الذي  وحده 

حليفاً  كان 

د  لجهو

ر  ملستشا ا

آل  تركي 

لشيخ  ا

ايضاً  بل 

الفنانني  بني  تمت  التي  املصالحات 

فكان  ثانية؛  والعرب  بداية  اللبنانيني 

واليسا  اصالة  بني  أوُال  العاصف  اللقاء 

شهرين  قبل  حصل  تفاهم  سوء  بعد 

ما أدى اىل فتور بالعالقة، يف حني أبدت 

وبني  بينها  لرتيو  تقبالً  عجرم  نانيس 

النجمة أصالة نرصي بداية بعد املشكلة 

التي لم ُيعرف سببها وتعود لسنوات 

طويلة يومها اتهم الجمهور أصالة 

بأنها قالت عن نانيس عجرم بأنها 

«ساللة» وتدعي الطيبة يف برنامج 

أميمية  املغنية  وأمام  «صوال»  أصالة 

الخالفات  كل  أو  يشء  كل  لكن  طالب 

عىل  لقاء  نقطة  اىل  الوقت  مع  تحولت 

اليه مدير  املرسح، وهذا ما كان يصبو 

روتانا للصوتيات سالم الهندي ومكتبه 

الذين مهدوا الطريق امام هذا الحدث.

الوسوف  الفنان  اسم  ان  ايضاً  وُعلم 

كان مدرجاً ولو لم يورد يف االعالن لكن 

الوسوف  بأن  بينة  عىل  كان  الجمهور 

االمسية  يف  ومغنياً  حاًرضا  سيكون 

ذاتها.

أعلنت األمانة العامة ملجلس 

العربية  اإلعالمية  الوحدة 

اللبنانية  الفنانة  اختيار  عن 

سفريًة  الرومي  ماجدة 

للفنانني الشباب العرب.

وجاء هذا االختيار بناًء عىل 

املسرية الفنية الطويلة حيث 

فنية  مدرسة  الرومي  تعّد 

ُعرفت بنهج االلتزام والرزانة 

يف اختيار قصائدها.

يذكر أن أول انطالقة ملاجدة 

خالل  من  كانت  الرومي 

الذي   ٧٤ الفن  استوديو 

لبنان  تلفزيون  يقدمه  كان 

حيث غنت أغنية «يا طيور» 

للفنانة الراحلة أسمهان ألن 

طبقات  تربز  األغنية  هذه 

صوتها.

انسانية  نشاطات  للرومي 

متنوعة وعديدة باإلضافة اىل 

األخرى  اإلنسانية  املبادرات 

التي أطلقتها الرومي يف عام 

٢٠١٢ من خالل تخصيصها 

من  األول  اصدارها  عائدات 

تمويل  لصالح  «غزل»  ألبوم 

صندوق الطلبة املحتاجني يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت 

املساهمات  من  والكثري 

الخفية  والوطنية  الخريية 

لدعم وطنها لبنان يف أزماته.

الوحدة  مجلس  أن  يذكر 

والذي  العربية  اإلعالمية 

يف   ٢٠١٢ عام  يف  تأسس 

يف  يختار  البحرين  مملكة 

سفرياً  عام  كل  من  يناير 

منح  تم  إذ  العرب  للفنانني 

السيدة  من   لكل  اللقب  هذا 

محمد  العرب  وفنان  فريوز 

صابر  والفنان  عبده 

احالم  والفنانة  الرباعي 

سناء  والفنانة  الشاميس 

القيرص  والفنان  موىس  

والفنانة  الساهر  كاظم 

والفنان  بطرس  جوليا 

والفنان  الحالني   عايص 

وملجلس  العبداالت   عمر 

العربية  اإلعالمية  الوحدة 

املعروفة  السنوية  جائزته 

الهيثم  «جائزة  باسم 

لإلعالم العربي» والتي تمنح  

والقيادات  العرب  للرؤساء 

اإلعالمية العربية.

ابتكَر فريق من الباحثني من جامعة 
بدون  بطائرة  يعمل  جهاًزا  واترلو 
خالل  من  الرؤية  يمكنه  طيار 
 ،WiFi شبكات  باستخدام  الجدران 
إذ يكشف الجهاز الذى يعمل بطائرة 
بدون طيار عن نقاط ضعف يف أمان 
Wi- املسمى  للجهاز،  WiFi.ويمكن 
مبنى  من  بالقرب  يطري  أن   ،Peep
للسكان   WiFi شبكة  يستخدم  ثم 
لتحديد أى أجهزة تدعم WiFi وتحديد 

موقعها برسعة.
يسميها  ثغرة   Wi-Peep ويستغل 
املهذبة، حتى   WiFi الباحثون شبكة 
بكلمة  محمية  الشبكة  كانت  إذا 
الذكية  األجهزة  ستستجيب  مرور، 
أي  من  االتصال  ملحاوالت  تلقائًيا 
Wi- ويرسل  النطاق،  داخل  جهاز 
أثناء  جهاز  إىل  رسائل  عدة   Peep
االستجابة  وقت  يقيس  ثم  طريانه 
عىل كل جهاز، مما يمّكنه من تحديد 
ويوضح  عداد.  داخل  الجهاز  موقع 
الدكتور عيل عبيدي، األستاذ املساعد 
لعلوم الكمبيوتر يف واترلو، أهمية هذا 

االكتشاف.
 Wi-Peep أجهزة  ”إن  عبيدي:  قال 
املرئي،  الطيف  يف  األضواء  تشبه 
باستخدام  الزجاج  مثل  والجدران 
أن  للمرء  ويمكن  مماثلة،  تقنية 
داخل  األمن  حراس  تحركات  يتتبع 
البنك من خالل تتبع موقع هواتفهم 

يمكن  وباملثل،  الذكية،  ساعاتهم  أو 
األجهزة  ونوع  موقع  تحديد  للسارق 
الذكية يف املنزل، بما يف ذلك الكامريات 
املحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  األمنية 
للعثور  الذكية،  التلفزيون  وأجهزة 
عىل مرشح جيد لالقتحام، باإلضافة 
عرب  الجهاز  تشغيل  فإن  ذلك،  إىل 
يمكن  أنه  يعني  طيار  بدون  طائرة 
دون  ُبعد  وعن  برسعة  استخدامه 

فرصة كبرية الكتشاف املستخدم ”.
أمنية  ثغرة  العلماء  اكتشف  بينما 
باستخدام  املايض  يف   WiFi شبكة  يف 
فإن  الثمن،  باهظة  ضخمة  أجهزة 
نظرًا  باملالحظة  جدير   Wi-Peep
إلمكانية الوصول إليه وسهولة النقل، 
وقام فريق عبيدي ببنائها باستخدام 
من  رشاؤها  تم  طيار  بدون  طائرة 
التي  األجهزة  دوالًرا من   20 و  املتجر 
عبيدي:  بسهولة.وقال  رشاؤها  يتم 
 ،WiFi ثغرة  اكتشاف  ”بمجرد 
أدركنا أن هذا النوع من الهجوم كان 
 Wi-Peep ممكًنا“وقام الفريق ببناء 
برسعة  وأدركوا  نظريتهم  الختبار 
املناسبة  الخربة  لديه  شخص  أي  أن 

يمكنه بسهولة إنشاء جهاز مشابه.
قال عبيدي: ”عىل املستوى األسايس، 
 WiFi شبكة  ثغرة  إصالح  إىل  نحتاج 
أجهزتنا  تستجيب  ال  حتى  املهذبة 
يف  عملنا  يساهم  أن  نأمل  للغرباء، 

تصميم بروتوكوالت الجيل التايل“.

أضافت رشكة اإللكرتونيات والتكنولوجيا األمريكية العمالقة 
إىل  الذكاء  تكنولوجيا  عىل  املعتمد  اآليل  الراوي  خاصية  «آبل» 
الكتب  املطروحة عىل تطبيق ومتجر  املسموعة  الكتب  بعض 
الرقمية التابع لها «آبل بوكس»، لتوفري بديل رخيص وسهل 
لدور النرش الصغرية واملستقلة التي ترغب يف طرح إصدارات 
الكتب  متجر  وطور  تنرشها.  التي  الكتب  من  مسموعة 
الرقمية آبل بوكس حتى اآلن أصوات ٤ رواة بتكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي الستخدامها يف إنتاج نسخة مسموعة من الكتب 
الرومانسية والخيالية، إضافة إىل الكتب الواقعية وكتب تطوير 
الذات. ويمكن الوصول إىل خاصية الراوي اآليل من خالل البحث 
عن «أيه.آي ناريشن» يف متجر آبل بوكس، لتظهر قائمة بالكتب 
املسجلة يف املتجر وتحتوي عىل خاصية الراوي أو القارئ. وأن 
معظم كتب الرومانسية والخيال ترويها أصوات «تم إنشاؤها 
النوع بصوت ماديسون (من طبقة  وتحسينها» من أجل هذا 
الصوت السوبرانو) وجاكسون (من طبقة الصوت باريتون). 
تطوير  وكتب  الواقعية  الكتب  عىل  املقبل  آبل  تركيز  وسيكون 
السوبرانو)  الصوت  طبقة  (من  هيلينا  ستقرأها  التي  الذات، 

الذين  للمؤلفني  باريتون). ويمكن  وميتشل (من طبقة الصوت 
طلب  بوكس  آبل  متجر  عرب  كتبهم  من  رقمية  نسخة  يبيعون 

ماداموا  كتبهم  من  االصطناعي  بالذكاء  مسموعة  نسخة  إنشاء 
يمتلكون حقوق امللكية الفكرية لإلصدار املسموع من هذه الكتب، 

ومادامت الكتب رومانسية أو خيالية وباللغة اإلنجليزية. وبحسب 
قواعد آبل املعلنة فإن خدمة الراوي اآليل متاحة حالياً لكتب الخيال 

األدبي والتاريخي والنسائي فقط، يف حني سيتم دعم الكتب من فئة 
الخيال العلمي واأللغاز واإلثارة قريباً جداً. يف املقابل فإن خدمة الكتب 
املعروفة  أمازون  العمالقة  اإللكرتونية  التجارة  رشكة  من  املسموعة 
باسم «أوديوبل» تعتمد عىل الصوت البرشي الحقيقي يف قراءة الكتب 

املسموعة.

لرشكة  اململوك   Waze املالحة  تطبيق  عىل  للحياة  منقذة  جديدة  ميزة  تجربة  تتم 
مقابل  جوجل  اشرتته   ،  Waze من  تجريبي  إصدار  اختبار  حالًيا  يتم  حيث  جوجل، 
، بني بعض املستخدمني.  ١٫٣ مليار دوالر (١ مليار جنيه إسرتليني) يف عام ٢٠١٣ 
الذين يسافرون عىل  التجريبي املستخدمني  الرئيسة يف اإلصدار  امليزات  تحذر إحدى 
الطريق حيث من املرجح أن يحدث حادث. تظهر الطرق التي يحتمل أن تكون خطرة 
إلنقاذ  امليزة  تصميم  الخريطة.تم  عىل  األحمر  باللون   ، قبل  من  حوادث  حدثت  إذ   ،
باسم  متحدًثا  .لكن  الخطورة  عالية  الطرق  عىل  الضوء  تسليط  خالل  من  األرواح 
جوجل قال لصحيفة The Sun إن امليزة ال تزال «كثريًا جًدا يف مرحلة التجربة». إنها 
إحدى امليزات الجديدة األوىل التي ظهرت من Waze منذ أن بدأت الرشكة تحت إرشاف 
نفس الفريق الذي يدير خرائط Google. ستنبه امليزة السائقني من الطرق الخطرة 
مرة واحدة فقط من خالل إشعار منبثق، والذي قال املتفرجون إنه محاولة لعدم 
إفساد السائقني بشكل مفرط. قد ال تيضء ميزة األمان أيًضا الطرق باللون األحمر 

إذا كنت تفضل عدم معرفة  املستخدم يسافر عليها بشكل متكرر. ولكن  إذا كان 
الطرق القريبة عالية الخطورة عند السفر ، فيمكن إيقاف تشغيل امليزة باالنتقال إىل 

إعدادات التطبيق واالنتقال إىل قسم التنبيهات.كان تطبيق satnav الذي تم الحصول 
عليه من الجمهور يف حملة لجعل السفر أكثر أماًنا ، ال سيما عندما يكون بمفرده. 
 SafeUP املجتمع  سالمة  منظمة  مع  ستشارك  أنها  املايض  الشهر   Waze أعلنت 
لتخفيف مخاوف األشخاص الذين يشعرون بالضعف عند السفر بمفردهم يف الظالم. 

حتى  والركاب  السائقني  من  لكل  مواقع  اآلمنة»  «األماكن  بـ  يسمى  ما  سيظهر 
نهاية فرباير ، عندما تبدأ ليايل الشتاء يف التقلص مرة أخرى.
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بأعالم  التاريخية والحضارّية  العراقّية وشوارعها ومعاملها  البرصة  ازدانت مدينُة 
الدول الخليجّية وشعار بطولة «خليجي ٢٥»، وخرج أبناُء مدينة البرصة الفيحاء 
الفرح،  ثوَب  املدينة  ولبست  الخليجّية،  الكرة  عرس  إلحياء  وكبارها  صغارها 

واحتضنت ورحبت بفرق دول الخليج العربي الكروّية وجماهريها.
البرصة.. هذه املحافظُة العريقة التي يمتد خريها اىل كل محافظاِت العراق، واىل كل 

مواطن يف هذا البلد، فهي الرشياُن االقتصادي املغذي والكبري للعراق.
أبنائها  باحتضانها خليجي ٢٥، وصدحت حناجر  عالياً،  رأسنا  لقد رفعت   .. نعم 

مرحبة بالفرق املشاركة والجماهري العراقّية والعربّية.
أبواَب بيوتهم ومضايفهم  الحد، بل فتحوا  الكرام عند هذا  البرصة  أبناء   لم يقف 
العامرة أمام الجماهري العربية والعراقية، وفعال كانوا كما قالوا «عني غطاء وعني 

فراش».
ال أريد يف مقايل هذا أن أرسَد ما جرى من كرم الضيافة وُحسن االستقبال من قبل 
يتابع  كان  الذي  العيداني،  أسعد  السيد  املحافظ  رأسها  وعىل  العزيزة،  املحافظة 
بنفسه كل صغرية وكبرية من أجل إنجاح هذه البطولة الكبرية، التي جاءت إلينا 
بعد غياٍب طال أكثر من أربعني عاما، حيث كانت آخر بطولة للخليج يف العراق عام 

. ١٩٧٩
املواطنون  بها  قام  التي  اإليثار  أتحدث عن صوٍر جميلٍة من صور  أن  أريد  لكني   

البرصيون اتجاه الجماهري العربّية التي جاءت لُحضور خليجي ٢٥ .
وقبل االنتقال للحديث عن صورٍة من صور اإليثار البّد أن نقف قليالً لنعرف معنى 

« اإليثار».
اإليثاُر هو تفضيل املرء غريَه عىل نفسه، وأن يقدم اإلنسان حاجَة غريه من الناس 
لريوي  ويعطش  غريه،  ليشبع  يجوع  فقد  يبذله،  ملا  احتياجه  برغم  حاجته،  عىل 
سواه، ويتعب لرييح آخر.. واإليثار هو عكس األنانية، ويختلف يف معناه عن الوالِء 

أو الواجب. 
ومفهومه يتمركز حول الدوافع التي تقود لـ»عمل الخري» لآلخرين من دون مقابل، 
بينما يتمركز مفهوُم الواجب حول اإللتزام األخالقي أو املهني تجاه شخص ما، أو 

مؤسسة أو مفهوم مجرد (كالواجب الوطني).
هنا نقف عند الصورِة األوىل من «اإليثار» لدى املواطنني من أهايل البرصة الكرام.. 
بالزبائن..  امتألت  البرصة  أن فنادق  البرصيون، وشاهدوا  املواطنون  عندما سمع 
فتحوا بيوتهم، وقبل ذلك قلوبهم، لألشقاء العرب، وألهايل البلد، الذين جاؤوا من كل 
حدب وصوب، وقاموا بُحسن الضيافة من مأكل ومرشب ومنام، وتقاسموا اللقمة 
معهم لعربوا بذلك عن كرمهم وجودهم، يف صورٍة رائعٍة من صور اإليثار والشعور 

الحي الذي ملسناه وشاهدناه جميعا.
مضايفهم  كانت  البرصة  محافظِة  يف  األفاضل  وأبناؤها  العشائر  شيوخ  نعم، 
يف  سباقني  الحمد  ولله  فكانوا  الكرام،  الضيوف  أمام  وعامرة  مفتوحة  وبيوتهم 

الجود والكرم.
أما الصورُة الثانية من صور «اإليثار»، فهو ما قام به املواطنون البرصيون الكرام 
يف االسواق واملحالت واملطاعم واملقاهي بعدم أخذ أي أجوٍر مهما بلغت من ضيوفهم 

الكرام، وتبادلوا معهم أجواَء الفرح، التي لم تغادرهم أبدا منذ افتتاح خليجي ٢٥.
مدينة  يف   «٢٥ «خليجي  تواجد ضيوف  لالنظار خالل  والالفتة  الثالثة  الصورُة  أما 
الرتحيب  وكلمات  العبارات  أجمَل  تحمل  التي  الرتحيبّية  الّالفتات  تلك  البرصة، 
املواطنني، يف رسائل مليئٍة  الشوارَع واألماكن وحتى سيارات  املعربة، والتي مألت 
ديرتكم»،  «البرصة  العبارات:  هذه  ومن   ،٢٥ خليجي  ضيوف  إىل  والتقدير  بالحب 

و»أهال وسهال بأشقائنا الخليجيني يف مدينتكم
لم يقل شأنهم عن بقية  الذين  الرابعة فهي لسائقي سيارات األجرة  الصورُة  أما 
«ال  عليها  كتَب  الفتات  األجرة  سيارات  أغلب  رفعت  حيث  الكرام،  املحافظة  أبناء 

تطلب تاكيس طال عمرك.. السيارة تحت أمرك».
وفعالً لم يأخذ سائقو سيارات األجرة أي أجرة من ضيوفهم الكرام، بل ساعدوهم 
عىل التنقل يف املحافظة، واالستمتاع بمناظرها الجميلة، وتقديم مختلِف الخدمات 

املجانية ملساعدتهم يف اإلقامة أو التوجه اىل األماكن التي يرغبون فيها.
فقد وجه   .. الرابعة»..  لـ»السلطة  الخامسة، فهي  الصورِة  الختام مع  أما مسُك 
جميع  الالمي  مؤيد  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب 

الصحفيني ووسائل االعالم بالنقل االعالمي االيجابي النجاح بطولة خليجي ٢٥.
أهايل  مع  ومرشفًة  جادًة  وقفًة  وقفوا  العراقيون  واإلعالميون  فالصحفيون  نعم، 
املنترشة  الصحفية واإلعالمية  بنقلهم عرب وسائلهم  الكرام وخليجي ٢٥،  البرصة 
عىل  الضوء  وتسليط  كافة،  البلدان  اىل   ٢٥ خليجي  بطولة  مجريات  املحافظة  يف 
البطولِة لنقل الصورة الحقيقّية عن العراق بكل صدق ومهنية.. إذاً فالصحفيون 
كما  البلد.  وأحداث  مجريات  كل  ونقل  تغطية  يف  سباقون  العراقيون  واإلعالميون 
البرصة  يف   ٢٥ ملجريات خليجي  كبرياً  ترويجاً  االجتماعي  التواصل  شهدت مواقع 

الفيحاء.
نعم.. هناك الكثرُي من صور اإليثار يف بلدنا ال يستطيع أحٌد أن ينكرها، أو يقصيها، 
ألنها ولدت معنا بالفطرة وتعايشت وتغذت بقيم ديننا الحنيف، وإنسانّية مجتمعنا 

الكريم.
أقول .. رغم األمطار التي شهدتها البرصة خالل البطولة إال أن األجواَء الدافئة بني 

الجماهري غطت عىل برودِة الطقس، وأحيت الشوارَع باالحتفاالت. 
وأخرياً .. يقول جربان خليل جربان «ليس الجود أن تعطيني ما أنا أشّد منك حاجة 

إليه، وإنما الجود أن تعطيني ما أنت أشّد إليه حاجة مني».
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