
بغداد/ الزوراء:
ناقـَش رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل 
القـايض فائـق زيـدان وسـفرية حقوق 
اإلنسـان يف هولنـدا بهيـة تهذيـب، ملف 
االختصـاص  ضمـن  اإلنسـان  حقـوق 
القضائي، فيما بحث رئيس االدعاء العام 
نجم عبـد اللـه أحمـد والوفـد القضائي 
اإليراني، امللفات املشـرتكة.وذكر املجلس 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيـس 
مجلـس القضـاء األعـىل القـايض فائـق 
زيدان، استقبل سفرية حقوق اإلنسان يف 
مملكة هولندا بهيـة تهذيب“.وأضاف أن 
”الجانبـني بحثا يف ملف حقوق اإلنسـان 
ضمـن االختصـاص القضائـي وجهـود 

لـدى  املفهـوم  هـذا  تعزيـز  يف  القضـاء 
املتخصصـني باملحاكمـات والتحقيق“.يف 
غضون ذلـك، بحث رئيس االدعـاء العام 
نجم عبـد اللـه أحمـد والوفـد القضائي 
اإليراني، امس اإلثنني، امللفات املشـرتكة. 
وذكر املجلـس يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
أن ”رئيـس االدعـاء العام نجـم عبد الله 
أحمـد، اسـتقبل الوفـد اإليراني برئاسـة 
معاون السـلطة القضائية يف الجمهورية 
االسالمية اإليرانية للشؤون الدولية وأمني 
لجنة حقوق اإلنسـان كاظم غريب ابادي 
والوفـد القضائـي املرافـق له“.وأضاف، 
أنه ”تم بحث عدد من القضايا املشـرتكة 
املتعلقة بالتعاون القضائي بني البلدين“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة املاليـة، أمس االثنني، عن 
وظيفيـة  درجـة   24933 اسـتحداث 
لتثبيت العقود يف الوزارات واملحافظات 
والجهات غـري املرتبطة.وقالت الوزارة 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أنـه ”تـم 
وظيفيـة  درجـة   24933 اسـتحداث 
لتثبيت العقود يف الوزارات واملحافظات 

والجهـات غـري املرتبطة“.وأضافت أن 
”الدرجات توزعت بواقع:

• هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
الخاصة / واسط  92

• هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
الخاصة / النجف  81

• جامعة الفلوجة  115

بغداد/ الزوراء:
حـددت محافظـة بغـداد تسـعرية امبـري 
املولدات االهلية والحكومية لشهر شباط، 
فيما توعدت باتخاذ االجـراءات القانونية 
لديـوان  بيـان  وذكـر  املخالفـني.  بحـق 
املحافظـة تلقتـه ”الـزوراء“: انـه تقـرر 
أن تكـون تسـعرية األمبري لشـهر شـباط 

(الثانـي) للمولـدات األهليـة والحكومية 
وفق ماييل:

- تسعرية التشـغيل (العادي) من الساعة 
١٢ ظهـراً وحتى السـاعة ١ ليالً (٦,٠٠٠) 
دينـار وبالتناوب مـع الكهربـاء الوطنية 
 (٢,٠٠٠  -  ١,٠٠٠) إضافـة  وباإلمـكان 

دينار فقط.

لندن/ متابعة الزوراء:
قاَل رئيس الوزراء الربيطاني السابق 
بوريس جونسون، يف وثائقي ستبثه 
هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة ”بـي بي 
يس“، إن الرئيـس الـرويس فالديمري 
بوتني ”هدده بشـكل من األشـكال“ 
قبل بدء العملية العسـكرية الروسية 
املتحـدث  قـال  فيمـا  أوكرانيـا،  يف 
باسـم الكرملني، دميرتي بيسـكوف  
ان مـا قالـه السـيد جونسـون ليس 

صحيحـا، وبصـورة أدق، هـو كذب.
وأوضح جونسـون أن بوتـني قال له 
األمر دقيقة  ”بصاروخ، سيسـتغرق 
واحـدة“، بحسـب ما ذكـرت فرانس 
بـرس.ويف الوثائقـي، املكـون مـن 3 
أجـزاء والـذي تبـث بي بـي يس أوىل 
حلقاتـه، يـروي جونسـون مكاملته 
”الطويلة جدا“ و“غـري العادية“ مع 
الرئيس الرويس بعـد زيارته كييف يف 
بدايـة فربايـر املايض.يف ذلـك الوقت، 

واصـل بوتـني التشـديد عـىل أنـه ال 
ينـوي ”غـزو“ جارته، رغـم التدفق 
املناطـق  إىل  روس  لجنـود  الهائـل 
الحدودية.وأشـار جونسـون إىل أنـه 
حـذر بوتني مـن العقوبات القاسـية 
التي قـد يتخذها الغربيـون إذا رشع 
جونسـون  الطريق.ويـروي  هـذا  يف 
”لقد قال بوتـني: بوريس، أنت تقول 
إن أوكرانيـا لـن تنضـم إىل الناتـو يف 
أي وقـت قريـب.. ماذا تقصـد بـ‘أي 

وقـت قريب؟’”فأجابه رئيس الوزراء 
الربيطاني السابق ”حسنا، لن تنضم 
إىل الناتو يف مستقبل قريب. أنت تعلم 
ذلك جيدا“، وفقا لفرانس برس.وتابع 
جونسـون ”يف وقـت مـن األوقـات، 
هددنـي نوعا مـا وقـال يل: ‘بوريس، 
ال أريـد أن أؤذيـك، لكـن بصـاروخ، 
سيسـتغرق األمـر دقيقة واحـدة’ أو 

شيئا من هذا القبيل“.

بغداد/ الزوراء:
شـخصْت لجنـة النزاهـة يف مجلس النـواب، وجود 
شـبهات فسـاد وهـدر كبري يف املـال العـام من قبل 
وزارة اإلعمـار واإلسـكان والبلديات.ودعـت عضـو 
اللجنـة، رسوة عبد الواحد، يف كتـاب موجه إىل هيئة 
النزاهة االتحادية، إىل «التدقيق بكافة العقود املربمة 
بـني وزارة االعمار واإلسـكان والبلديات وبني رشكة 

املسـتقبل السـعيد حيـث وردت معلومـات برصف 
مبلغ قدره ٢٥٠ مليار دينار عراقي ملشـاريع نسـب 
إنجازها متدنية جداً وشـبه متوقفة».وشـددت عىل 
«التدقيـق يف مجمـل تعاقدات الرشكـة املذكورة مع 
باقـي الوزارات ومؤسسـات الدولـة املختلفة ومنها 
عقود املشاريع الوهمية يف ميسان والنارصية والكفل 
وكربالء والنهروان والقادسية»، الفتة إىل «قيام مدير 

عام الدائـرة اإلدارية واملالية يف وزارة االعمار برصف 
مبلـغ قدره ٣٠ مليار دينار عراقي للرشكة املتعاقدة 
عـىل تنفيذ مـاء النارصيـة دون تنفيـذ أي جزء من 
املرشوع».ولفتت إىل «قيام وزارة االعمار واإلسـكان 
والبلديات برصف مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليار 
وستمائة وثالثة وعرشون مليون وخمسة وسبعون 
ألفاً وخمسـمائة وخمسـة واربعون ديناراً ملشاريع 

ماء رغـم تأكيد وزارة املالية بموجـب كتابهم املرقم 
(٢٠٣١٠) يف ١٥ ترشين الثاني ٢٠٢٢ بوجود شبهات 
هـدر للمال العام يف هذا امللـف وخاصة مرشوع ماء 
كربـالء املوحد وطلبهـا إلغاء املبالـغ املطلقة لوجود 
مالحظـات قانونية وهو ذات األمر الـذي تم تأكيده 
مـن قبل املديرية العامة للماء بموجب كتابهم املرقم 

(م. رسي / ٦٢٥٥) يف ٢٤ ترشين الثاني ٢٠٢٢».

بيشاور/ متابعة الزوراء:
قـاَل قائد الرشطـة يف مدينة بيشـاور 
الباكسـتانية، إن العملية االنتحارية يف 
مسـجد يف مدينة بيشـاور شمال غرب 
باكستان، أسـفرت عن ٤٧ قتيال وأكثر 
من ١٤٠ جريحا.وكان معظم الضحايا 
مـن رجـال الرشطـة إذ يقـع املسـجد 
املستهدف داخل مجمع مرتاٍم يستخدم 

أيضـا كمقـر للرشطـة يف املدينـة.ويف 
وقت سابق، أفاد مسـؤول بمستشفى 
بيشـاور بوصـول عـرشات الجرحـى، 
بينهـم عدد مـن الحـاالت الحرجة بعد 
تفجري املسجد.ووقع انفجار يف مسجد 
كان بـه عدد كبري من املصلني يف مدينة 
بيشاور شمال غرب البالد، وفق ما أفاد 
مسؤول كبري لرويرتز. وأضاف املسؤول 

سـيكاندار خان «انهار جزء من املبنى، 
ويعتقد أن الكثريين تحت األنقاض».

إىل هـذا، لم تعلن أي جهة مسـؤوليتها 
عـن التفجـري الذي وقـع يف بيشـاور، 
عاصمة والية خيرب بختونخوا املتاخمة 
ألفغانسـتان.وتحوم الشـكوك يف مثـل 
هذه الهجمـات حول حركـة «طالبان 
باكسـتان» التي أعلنت مسؤوليتها عن 

تفجـريات مماثلـة يف املـايض. الحركة 
منفصلـة عن حركة طالبـان األفغانية 
لكنهـا متحالفة معها.وذكر مسـؤول 
يف مستشـفى بمدينة بيشـاور القريبة 
من حدود أفغانستان لوكالة «رويرتز»: 
مسـجد  انفجـار  يف  القتـىل  «معظـم 
الرشطة.وقـال  رجـال  مـن  بيشـاور 
القائـد يف الرشطة الباكسـتانية محمد 

إعجاز خان لوكالـة «فرانس برس» إن 
االنفجـار وقع أثنـاء تأديـة الصالة  يف 
املسجد. وذكر مسؤول آخر يف الرشطة 
يدعـى سـيكاندار خـان «انهـار جزء 
مـن املبنـى ويعتقـد أن الكثريين تحت 
األنقاض»، مشـريا إىل أن املسـجد كان 
يغـص باملصلـني وقت االنفجـار، وفق 

«رويرتز».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب  نَفـى 
اي توجـه ملقاطعة العملية السياسـية بعد 
قرار املحكمة االتحادية األخري بعدم ارسال 
االمـوال اىل االقليم فيما دعا جميع االطراف 
اىل الجلـوس اىل طاولـة الحـوار وااللتـزام 
بالدسـتور والوثيقة السياسـية والربنامج 
التحالـف  عـن  النائـب  الحكومي.وقـال 
الكردسـتاني، رشيـف سـليمان، يف حديث 
لـ“الـزوراء“ اننـا ”رفضنا هـذا القرار النه 
ليس دسـتوريا وليس قانونيا وهو مجحف 

ومؤسـف ان يصدر مـن املحكمة االتحادية 
ضد  اقليم كردستان الذي يتمتع بامتيازات 
دستورية وقانونية و هو جزء من العراق“، 
مضيفـا ”ناهيكم عـن ان  يأتي  هذا القرار 
ضد  االتفاق السـيايس املربم ما بني  تحالف 
ادارة الدولـة الـذي عـىل اثـره تم تشـكيل 
حكومـة الحالية والتصويـت عىل الربنامج 
الحكومـي الذي عىل اثـره كان الخروج من 
االنسداد السيايس الذي تعرضت له العملية 

السياسية“.

بغداد/ الزوراء:
قفزْت أسـعار النفـط يف بداية التعامالت اآلسـيوية، 
مدعومة بتوترات يف الرشق األوسط يف أعقاب هجوم 
بطائـرات مسـرية يف إيـران وتعهـد بكـني يف مطلع 
األسبوع بتعزيز تعايف االستهالك الذي سيدعم الطلب 
عىل الوقود.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت امس 
االثنـني 54 سـنتا أو %0.6 إىل 87.2 دوالر للربميـل، 
بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، يف حني سجل 
خام غرب تكساس الوسـيط األمريكي 80.22 دوالر 
للربميـل مرتفعا 54 سـنتا أو %0.7.وقال مسـؤول 

أمريكـي، إن إرسائيل هي املسـؤولة عىل ما يبدو عىل 
الهجـوم بطائـرات مسـرية عىل مصنع عسـكري يف 
إيران.وذكر مسـؤول يف مجـال النفط، أن أي تصعيد 
يف إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.ومن غري 
املرجـح أن يقوم وزراء من منظمـة البلدان املصدرة 
للبرتول (أوبـك) وحلفاء بقيادة روسـيا، املعروفون 
باسـم ”أوبـك+“، بتعديل سياسـتهم الحالية إلنتاج 
النفط عندما يعقدون اجتماعا افرتاضيا يف األول من 

فرباير.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـدَد مختصـون للشـأن العراقي، 
أسباب االرتفاع الكبري بسعر رصف 
الدوالر مقابـل الدينار، الفتني اىل أن 
احتكار الدوالر من قبل بعض التجار 
أحد أسـباب ارتفاعه، وفيما شددوا 
عـىل رضورة وضع حـد للمضاربني 
بسعر الرصف، اكدوا أن أسعار املواد 
الغذائية ارتفعت كثريا وسـط غياب 
الحلـول واملقرتحات مما سـيؤثر يف 
الفقـراء وذوي الدخـل املحـدود، يف 
حني أشـار نائـب اىل أن هنـاك أربع 
خطـوات أمام الحكومـة لتخفيض 

سعر الدوالر.
املسـلماوي  فـراس  النائـب  وقـال 
إن هنـاك  لـ“الـزوراء“:  يف حديـث 
إرادة لـدى الحكومة بخفض سـعر 
الـدوالر، وهذا يحتـم عليهـا إجراء 
أربـع خطـوات هي تطبيـق املنصة 
االلكرتونية ، وخفض سـعر الدوالر 
يف املوازنـة، وابـدال محافـط البنك 
البنـك  مـع  والتفـاوض  املركـزي، 
توجـه  هنـاك  اىل  الفتـا  الفـدرايل، 
لتخفيـض سـعر رصف الـدوالر يف 
موازنـة 2023 اىل 1450 الـف دينار 
لـكل 100 دوالر او 1460 الف دينار 
لـكل 100 دوالر.واضـاف، ان اقالة 
محافظ البنك املركزي السابق كانت 
بنـاء عىل توصية من مجلس النواب 
العراقي لكـون اجاباتـه كانت غري 

واضحة عند اسـتضافته يف الربملان 
ولم يـف بوعـده يف تخفيض سـعر 
رصف الدوالر، مشـددا عىل رضورة 
مـع  التـوازن  وإقامـة  التفـاوض 
األمريكية والسيما  املتحدة  الواليات 
مـع البنـك الفيـدرايل األمريكي.من 
جانبـه، قال عضـو ائتـالف النرص 

سالم الزبيدي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان االسواق العراقية تشهد انكماشا 
نتيجـة ارتفاع سـعر رصف الدوالر 
مما اثر وبشـكل مبـارش عىل قوات 
املواطـن، والسـيما الفقـراء وذوي 
الدخل املحـدود او املتوسـط نتيجة 
غالء االسعار، مشـددا عىل رضورة 

ان تضع الحكومـة الحلول ملعالجة 
يف  املسـبوق  غـري  االرتفـاع  هـذا 
االسواق.واضاف، ان التغيريات التي 
اجراهـا رئيـس الـوزراء بمنصبـي 
ومديـر  املركـزي  البنـك  محافـظ 
املـرصف التجاري جيدة لكن تحتاج 
اىل قـرارات اقتصادية اخـرى تدعم 

املواطن، مشريا اىل ان ائتالف النرص 
ال يهمه االسماء ومن يعتيل املنصب 
الوطنيـة واملهنيـة  املواقـف  بقـدر 
واالجـراءات العالجيـة التـي تنفـع 
املواطن.واشـار اىل ان ائتالفـه كان 
لديه مالحظات يف الحكومة السابقة 
عـىل سياسـة رفـع سـعر الرصف 
والذي أثر بشـكل كبري عىل السـوق 
العراقـي وقـوت املواطـن، مبينا ان 
املـربرات كانت تتمثـل يف أن هامش 
الفرق سـنعكس بشكل إيجابي عىل 
الخدمات وعىل قـوت املواطن ودعم 
البطاقـة الوطنية وتحسـني الكثري 
مـن الحاجات األساسـية، اال انه يف 
الحقيقـة االرتفـاع يف الهامـش لـم 
ينعكس عىل املواطن بشكل إيجابي 
ولـم يلمس منه شـيئاً. وشـدد عىل 
رضورة إعـادة السياسـة النقديـة 
للبلـد بشـكل مهني، مؤكـدا أهمية 
أن تكـون هناك إجـراءات أخرى إىل 
جانب تغيري محافظ البنك املركزي، 
منهـا مراقبة املضاربـني واالحتكار 
يف السـوق، إذ عمليـة أمنيـة واحدة 
ضد هؤالء أدت إىل انخفاض نسـبي 
واشـار  الـدوالر.   رصف  سـعر  يف 
اىل احتـكار الـدوالر مـن قبل بعض 
الجهات والتجار أحد أسباب ارتفاع 
سـعر رصف الدوالر، داعيا اىل وضع 

حد للمضاربني.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  أمس  العامة،  املرور  مديرية  نفْت 
بيان  إجبارياً.وذكر  القديمة  املركبات  تسقيط 
ملديرية املرور العامة تلقته «الزوراء»: ان مديرية 
املرور العامة تنفي ما تداولته بعض الصفحات 
تسقيط  حول  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف 
األخبار  هذه  إن  إذ  إجبارًيا  القديمة  املركبات 
اىل  املواطنني  داعيا  الصحة،  عن  عارية  املتداولة 
اخذ االخبار من مصادرها املوثوقة وعدم تناقل 

االخبار الكاذبة.

@¡Ó‘èm@Ô–‰m@äÎãæa
bÌäbjug@Ú∫á‘€a@pbj◊ãæa

@÷Ï‘y@—‹fl@Êbì”b‰Ì@aá‰€ÏÁÎ@÷aã»€a
Ôˆbõ‘€a@ôbónÇ¸a@Â‡ö@Êbè„�a

@ÚuäÜ@24933@taáznéa@Â‹»m@ÚÓ€bæa
ÜÏ‘»€a@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î

@7jfla@Ò7»èm@Üá•@ÜaáÃi@Úƒœb´
@ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa

@Èn»†b‘fl@@@@@@@@5«@Ô–‰Ì@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
@ÚÓébÓè€a@ÚÓ‹‡»€a

Û�ÉnÌ@o„ãiÎ@NNç–‘m@¡–‰€a@äb»éc@
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@87@Ä€a

Ôiã»€a@Ôfl˝«�a@çÓ‡n€a@Òçˆb°@Ú◊äbìæa@lbi@|n–m@p¸bóm¸aÎ@‚˝«�a

@åbn‡æa@Ô”aã»€a@äÎá€a@ÏÿÓé˝◊@¿@ıaäÎç€a@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@NN@‚ÏÓ€a6@ô

2@ô

 @Ú‹ñaÏfl@Û‹«@Êaá◊˚Ì@Ô„bj€b†Î@Ô„aÜÏè€a
·Ó‹”�aÎ@ç◊ãæa@µi@p¸bÿí¸a@›®@’Óè‰n€a

ÚÓibÓ‰€a@Êbv‹€a@laÏ„Î@ıbé˙ä@lbÉn„a@›‡ÿnèÌ@Êbæ5€a

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني 
ونائـب رئيس حكومـة إقليم كردسـتان، 
قوباد طالباني، امس االثنني، عىل مواصلة 
التنسـيق وحـل اإلشـكاالت القائمـة. بني 
املركز واالقليم.وقال املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الـوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
إن «رئيـس مجلـس الوزراء محمد شـياع 

السـوداني اسـتقبل نائب رئيـس حكومة 
إقليم كردسـتان العراق قوبـاد طالباني».
وأضـاف، انـه «تم بحـث األوضـاع العامة 
يف البـالد، والتأكيـد عىل مواصلة التنسـيق 
بني الحكومة االتحاديـة وحكومة اإلقليم، 
وصوالً إىل تحقيـق تفاهمات يف العديد من 
امللفات، وحل اإلشكاالت القائمة، بما يعزز 

االستقرار ويحّقق املصلحة العامة للبلد».

بغداد/ الزوراء:
اعلن مجلس النواب، امس االثنني، استكمال 
انتخـاب رؤسـاء ونـواب اللجـان النيابيـة 
الدائمـة. وقالـت الدائـرة االعالمية ملجلس 
النـواب يف بيان تلقته «الزوراء»: إن « رئيس 
مجلـس النـواب محمـد الحلبـويس تـرأس 
النائـب االول لرئيـس املجلـس  وبحضـور 

محسـن املنـدالوي ونائـب رئيـس املجلس 
شاخوان عبدالله احمد االجتماعات النيابية 
املخصصة الستكمال انتخاب رؤساء اللجان 
النيابيـة ونوابهـم». واضافت أن «رئاسـة 
املجلس عقـدت اجتماعها االول مع اعضاء 

لجنة العمل ومؤسسات املجتمع املدني» .

@bÓ„aã◊Îdi@ÚÌãÿè»€a@ÚÓ‹‡»€a@›j”@\ÖÎäbói@Ô„ÜáÁ^@µmÏi@ZÊÏè„Ïu
\lâ◊\Ä€bi@’ibè€a@Ô„b�Ì5€a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@·ËnÌ@µ‹flãÿ€a

بغداد/ الزوراء:
يف  اإلثنني،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعْت 
البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح 
دينار   ١٦٦٠٠٠ بلغ  امس، سعر رصف  بغداد سجلتا، صباح  يف  املركزيتني  والحارثية 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار صباح يوم االحد ١٦٤٠٠٠ دينار.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، 
إذ بلغ سعر البيع ١٦٧٠٠٠ ديناراً عراقياً لكل ١٠٠ دوالر أمريكي، بينما بلغت أسعار 
الرشاء ١٦٥٠٠٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر.أما يف أربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار 
الدوالر يف البورصة سجلت ارتفاعا ايضا إذ بلغ سعر الدوالر البيع ١٦٦٣٠٠ دينار لكل 

١٠٠ دوالر، وبلغ سعر الرشاء ١٦٦٢٧٥ دينار لكل ١٠٠ دوالر.

@¿@äb‰ÌÜ@—€c@166Ä€a@@åÎbvnÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a
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Ôiã»€a@Ôfl˝«�a@çÓ‡n€a@Òçˆb°@Ú◊äbìæa@lbi@|n–m@p¸bóm¸aÎ@‚˝«�a
بغداد/ الزوراء:

باب  فتح  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  اعلنْت 
يف  العربي  االعالمي  التميز  بجائزة  املشاركة 

مجال (االعالم البيني 2023).
وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة موجهة اىل 
نقابة الصحفيني العراقيني حصلت ”الزوراء“ 
مقررات  اىل  استنادا  أنه  منها،  نسخة  عىل 
االعالمي  التميز  للجنة جائزة  االول  االجتماع 
العامة  االمانة  بمقر  عقد  والذي  العربي 

مرص  جمهورية  يف  العربية  الدول  لجامعة 
العربية (20 – 21/11/2022) والتي تضمنت 
التميز  جائزة  مسابقة  اطالق  عن  االعالن 
البيني  (االعالم  مجال  يف  العربي  االعالمي 
املؤسسات  جهود  ابراز  منطلق  ومن   (2023
البيني)  االعالمية يف العراق يف مجال (االعالم 
الرتويج للجائزة  اىل  وبصدده تدعوكم هيئتنا 
مدار البحث يف وسائلكم االعالمية، واملشاركة 

يف الجائزة اعاله.

وتابعت الهيئة بحسب الوثيقة، وذلك بالنظر 
البيني)  الهميتها والتي تنبع من ان (االعالم 
العراقي  لالعالم  الرئيسة  املحاور  احد  يعد 
عن  فضال  مميزة  بصورة  يتناولها  والتي 
الجوائز املالية القيمة واملقدمة للفائزين، كما 
املسابقة،  تفاصيل  لالعالن  ربطا  لكم  نرافق 
مع العرض ان موعد التقديم مفتوح ولغاية 
طريق  عن  التقديم  ويكون   (1/4/2023)

هيئتنا وفق البيانات ادناه:

ceoofice@cmc.iq البريد االلكتروني 
 دائرة العالقات العامة ٠٧٧١٢٢١١١١
٠٧٧٢٤٦٢٥٠٠٦  

 

ÚÓibÓ‰€a@Êbv‹€a@laÏ„Î@ıbé˙ä@lbÉn„a@fib‡ÿnéa@Â‹»Ì@Êbæ5€a
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@Ò7»èm@Üá•@ÜaáÃi@Úƒœb´
¬bjí@ãËì€@ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa@7jfla

ÜÏ‘»€a@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î@ÚuäÜ@24933@taáznéa@Â‹»m@ÚÓ€bæa

@Èn»†b‘fl@@@@@@@@@@@5«@Ô–‰Ì@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
@ÚÓébÓè€a@ÚÓ‹‡»€a

Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@äb�fl˛a@äaã‡néa@ZıaÏ„˛a

äaÏ®a@∂a@“aã†˛a@…Óª@b«Ü

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  النواب،  مجلس  اعلن 
ونواب  رؤساء  انتخاب  استكمال 

اللجان النيابية الدائمة.
وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 
إن ” رئيس  تلقته ”الزوراء“:  بيان  يف 
مجلس النواب محمد الحلبويس ترأس 
وبحضور النائب االول لرئيس املجلس 
محسن املندالوي ونائب رئيس املجلس 
االجتماعات  احمد  عبدالله  شاخوان 
النيابية املخصصة الستكمال انتخاب 

رؤساء اللجان النيابية ونوابهم“.
عقدت  املجلس  ”رئاسة  أن  واضافت 
لجنة  اعضاء  مع  االول  اجتماعها 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  العمل 
حيث خلص اىل انتخاب النائب ناهدة 
حسني  والنائب  للجنة  رئيسا  الدايني 
جاسم  والنائب  له  اوال  نائبا  عرب 
اللجنة،  لرئيس  ثانيا  نائبا  املوسوي 
يف  والبيئة  الصحة  لجنة  وانتخبت 
شنكايل  ماجد  النائب  اخر،  اجتماع 
رئيسا للجنة، والنائب سهام املوسوي 

نائبا اوال لرئيس اللجنة والنائب مقدام 
الجمييل نائبا ثانيا“.

وتابعت أن ” لجنة الخدمات واإلعمار 
انتخبت النائب عيل الحميداوي رئيسا 
الجنابي  مها  النائب  وانتخاب  لها، 
العيدان  داوود  والنائب  له  اوال  نائبا 
وانتخبت  اللجنة،  لرئيس  ثانيا  نائبا 
والتجارة،  والصناعة  االقتصاد  لجنة 
رئيسا  الكناني  سليم  احمد  النائب 
املجمعي  طه  النائب  وانتخاب  للجنة 
الحسيني  يارس  والنائب  له  اوال  نائبا 
فيما  اللجنة،  لرئيس  ثانيا  نائبا 
سعاد  النائبة  الرتبية  لجنة  انتخبت 
النائب  وانتخاب  للجنة  رئيسا  الوائيل 
والنائبة  له  اوال  نائبا  القييس  محمود 
لرئيس  ثانيا  نائبا  العبودي  نادية 

اللجنة“.
التعليم  لجنة   ” أن  البيان،  واختتم 
النائب  انتخبت  العلمي  العايل والبحث 
والنائب  للجنة  رئيسا  الخياط  مزاحم 
للرئيس،  اوال  نائبا  الركابي  عادل 

والنائب ياسني حسن نائبا ثانيا“.

الزوراء/ حسني فالح:
حدَد مختصون للشأن العراقي، أسباب 
الدوالر  رصف  بسعر  الكبري  االرتفاع 
احتكار  أن  اىل  الفتني  الدينار،  مقابل 
الدوالر من قبل بعض التجار أحد أسباب 
رضورة  عىل  شددوا  وفيما  ارتفاعه، 
الرصف،  بسعر  للمضاربني  حد  وضع 
الغذائية ارتفعت  املواد  اكدوا أن أسعار 
واملقرتحات  الحلول  غياب  وسط  كثريا 
الدخل  وذوي  الفقراء  يف  سيؤثر  مما 
املحدود، يف حني أشار نائب اىل أن هناك 
أربع خطوات أمام الحكومة لتخفيض 

سعر الدوالر.
يف  املسلماوي  فراس  النائب  وقال 
حديث لـ“الزوراء“: إن هناك إرادة لدى 
وهذا  الدوالر،  سعر  بخفض  الحكومة 
هي  خطوات  أربع  إجراء  عليها  يحتم 
وخفض   ، االلكرتونية  املنصة  تطبيق 
سعر الدوالر يف املوازنة، وابدال محافط 
البنك  مع  والتفاوض  املركزي،  البنك 
الفدرايل، الفتا اىل هناك توجه لتخفيض 
 2023 موازنة  يف  الدوالر  رصف  سعر 
100 دوالر او  اىل 1450 الف دينار لكل 

1460 الف دينار لكل 100 دوالر.
واضاف، ان اقالة محافظ البنك املركزي 
من  توصية  عىل  بناء  كانت  السابق 
اجاباته  لكون  العراقي  النواب  مجلس 
يف  استضافته  عند  واضحة  غري  كانت 
الربملان ولم يف بوعده يف تخفيض سعر 
رضورة  عىل  مشددا  الدوالر،  رصف 
الواليات  التوازن مع  التفاوض وإقامة 
البنك  مع  والسيما  األمريكية  املتحدة 

الفيدرايل األمريكي.
النرص  ائتالف  عضو  قال  جانبه،  من 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الزبيدي  سالم 
انكماشا  تشهد  العراقية  االسواق  ان 
الدوالر مما  ارتفاع سعر رصف  نتيجة 
اثر وبشكل مبارش عىل قوات املواطن، 
املحدود  الدخل  وذوي  الفقراء  والسيما 
او املتوسط نتيجة غالء االسعار، مشددا 
عىل رضورة ان تضع الحكومة الحلول 
يف  املسبوق  غري  االرتفاع  هذا  ملعالجة 

االسواق.
اجراها  التي  التغيريات  ان  واضاف، 
البنك  محافظ  بمنصبي  الوزراء  رئيس 
املركزي ومدير املرصف التجاري جيدة 

لكن تحتاج اىل قرارات اقتصادية اخرى 
ائتالف  ان  اىل  مشريا  املواطن،  تدعم 
يعتيل  ومن  االسماء  يهمه  ال  النرص 
املنصب بقدر املواقف الوطنية واملهنية 
تنفع  التي  العالجية  واالجراءات 

املواطن.
واشار اىل ان ائتالفه كان لديه مالحظات 
يف الحكومة السابقة عىل سياسة رفع 
كبري  بشكل  أثر  والذي  الرصف  سعر 
املواطن،  وقوت  العراقي  السوق  عىل 
أن  يف  تتمثل  كانت  املربرات  ان  مبينا 
هامش الفرق سنعكس بشكل إيجابي 
عىل الخدمات وعىل قوت املواطن ودعم 
من  الكثري  وتحسني  الوطنية  البطاقة 
الحاجات األساسية، اال انه يف الحقيقة 
عىل  ينعكس  لم  الهامش  يف  االرتفاع 
املواطن بشكل إيجابي ولم يلمس منه 

شيئاً.
السياسة  إعادة  رضورة  عىل  وشدد   
مؤكدا  مهني،  بشكل  للبلد  النقدية 
أخرى  إجراءات  هناك  تكون  أن  أهمية 
إىل جانب تغيري محافظ البنك املركزي، 
يف  واالحتكار  املضاربني  مراقبة  منها 

ضد  واحدة  أمنية  عملية  إذ  السوق، 
هؤالء أدت إىل انخفاض نسبي يف سعر 

رصف الدوالر. 
 واشار اىل احتكار الدوالر من قبل بعض 
ارتفاع  أسباب  أحد  والتجار  الجهات 
سعر رصف الدوالر، داعيا اىل وضع حد 

للمضاربني.
من جانبه قال الخبري االقتصادي احمد 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  املاجدي 
الدوالر  رصف  سعر  يف  الكبري  االرتفاع 
وعدم سيطرة الحكومة والبنك املركزي 
من  جملة  من  ناجم  عليه  العراقي 
التي  والرشوط  االليات  منها  االسباب 
البنك املركزي عىل املصارف يف  وضعها 
العملة  مزاد  من  الدوالر  رشاء  عملية 
الفيدرايل  البنك  من  توصية  عىل  بناء 
االمريكي جعل بعض املصارف ال تتمكن 
من رشاء الكميات املطلوبة من الدوالر 
ما جعل هناك اختالال يف العرض الكايف 

من الدوالر لسد احتياجات السوق.
التجار  بعض  هناك  ان  واضاف: 
الظروف وقام  استغل هذه  واملضاربني 
الدوالر  من  كبرية  كميات  باحتكار 

بالدوالر  وحددوا تسعريات خاصة بهم 
ما جعل هناك تضاربات بسعر الرصف، 
مبينا ان الحل بسيط جدا ياتي من خالل 
األسواق  اىل  أمنية ميدانية  توجيه فرق 

والقبض عىل املضاربني واملحتكرين.
املركزي  البنك  قيام  عن  فضال  وتابع، 
بشكل  الدوالر  لبيع  عدة  منافذ  بفتح 
مبارش اىل املواطن دون قيود او رشوط 
لتعويض النقص الحاصل من الدوالر يف 
الكثري من مكاتب  ان  اىل  السوق، الفتا 
وانما  الدوالر  تبيع  ال  باتت  الصريفة 
اربكا يف  تشرتيه فقط مما جعل هناك 

االسواق املحلية.
يف غضون ذلك، شكا عدد من املواطنني 
من  واملتوسط  املحدود  الدخل  ذوي 
الغذائية،  املواد  باسعار  الكبري  االرتفاع 
الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  بسبب 

مقابل الدينار.
لـ“الزوراء“:  املواطنني  من  عدد  وقال 
ان االرتفاع الكبري بسعر رصف الدوالر 
ترتفع  الغذائية  املواد  اسعار  جعل 
الفقري  املواطن  ان  حني  يف  لضعفني 
العمال  من  اليومية  االجور  واصحاب 

وحتى املوظفني الصغار وذوي الرواتب 
املحدودة ليس بامكانهم مواجهة الغالء 

الكبري باالسعار .
واضافوا: نناشد الحكومة بالتدخل من 
خالل السيطرة عىل االسعار يف االسواق 
ومحاسبة املتسببني وفتح االستريادات 
واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  ورفع 
ملواجهة  االجتماعية  الحماية  وشبكة 

االرتفاع الكبري باالسعار.
االقتصادي،  األمن  من  قوة  وداهمت 
املركزيتني  والحارثية  الكفاح  بورصتي 
مجموعة  واعتقلت  بغداد،  وسط 
الدوالر  ترصيف  مكاتب  أصحاب  من 

”الحتكارهم ترصيف العملة“.
ارتفاعا  العراقية  االسواق  وتشهد 
مستمرا بأسعار املواد الغذائية والسلع 
سعر  ارتفاع  تواصل  نتيجة  اإلنشائية 
الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  رصف 
دينار  الف   165 تعدى  الذي  األمريكي، 

لكل 100 دوالر.
املايل  الشأن  يف  املختص  وعلق 
عىل  التميمي،  جبار  نبيل  واالقتصادي 
والحارثية  الكفاح  بورصتي  مداهمة 

بغداد،  العاصمة  وسط  املركزيتني 
واعتقال  االقتصادي  األمن  قبل  من 
مجموعة من أصحاب مكاتب ترصيف 

الدوالر.
وقال التميمي، يف ترصيح صحفي: إن 
”املعالجة األمنية او البوليسية الخاصة 
تتعلق  والحارثية،  الكفاح  ببورصتي 
بنشاط مكاتب صريفة يف إجراء حواالت 
مبيناً  (حواالت سوداء)“،  قانونية  غري 
أن ”هذه الحواالت هي املساهم بعملية 
ارتفاع سعر رصف الدوالر امام الدينار 

العراقي يف السوق املحيل“.
السوداء  الحواالت  ”ضبط  ان  وبني 
سعر  بخفض  سيساهم  وتقليلها 
يف  العراقي  الدينار  امام  الدوالر  رصف 
مداهمة  سبب  وهذا  املحيل،  السوق 
قبل  من  والحارثية  الكفاح  بورصتي 

األمن االقتصادي“.
املايل  الشأن  يف  املختص  وأضاف 
السوداء  ”الحواالت  أن  واالقتصادي، 
اىل  املرصيف،  النظام  خارج  تخرج 
النظام  يف  تدخل  وهناك  الجوار،  دول 

املرصيف“.

بغداد/ الزوراء:
امبري  تسعرية  بغداد  محافظة  حددت 
لشهر  والحكومية  االهلية  املولدات 
االجراءات  باتخاذ  توعدت  فيما  شباط، 

القانونية بحق املخالفني.
تلقته  املحافظة  لديوان  بيان  وذكر 
تسعرية  تكون  أن  تقرر  انه  ”الزوراء“: 
األمبري لشهر شباط (الثاني) للمولدات 

األهلية والحكومية وفق ماييل:
- تسعرية التشغيل (العادي) من الساعة 
١٢ ظهراً وحتى الساعة ١ ليالً (٦,٠٠٠) 
الوطنية  الكهرباء  مع  وبالتناوب  دينار 
 (٢,٠٠٠  -  ١,٠٠٠) إضافة  وباإلمكان 
لديها  ليس  التي  للمولدات  فقط،  دينار 

حصة وقودية.
الساعة  من  اللييل  التشغيل  تسعرية   -
الساعة  وحتى  ظهراً  عرش  الثانية 
دينار   ( بـ(٨,٠٠٠  صباحاً  السادسة 
الوطنية،  الكهرباء  مع  وبالتناوب 
 (٢,٠٠٠-  ١,٠٠٠) اضافة   وباإلمكان 
حصة  لديها  ليس  التي  للمولدات  دينار 

وقودية.

- سعر األمبري (١٣،٠٠٠) دينار بالنسبة 
للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب 
مع الكهرباء الوطنية، وباإلمكان إضافة 
(١,٠٠٠ /٢,٠٠٠) دينار فقط، للمولدات 

التي ليس لديها حصة وقودية.
اإلدارية  الوحدة  ملسؤول  ان  واضاف، 
(تقليل  األمبري  سعر  تحديد  صالحية 
وضع  مع  يتالئم  بما  فقط)،  التسعرية 
املنطقة وتجهيزها بالطاقة الكهربائية، 
تم  الذي  السعر  اليتعدى  أن  برشط 
بجميع  اإللتزام  عىل  مشددة  تحديده، 
صدرت  التي  والتوصيات  التعليمات 
املتابعة  بخصوص  بغداد  محافظة  من 
القانونية  اإلجراءات  وإتخاذ  واإلرشاف 

بحق املخالفني.
تفعيل  عىل  العمل  اىل  البيان  واشار 
والتعليمات  التوصيات  يف  ورد  ما 
مبارش  وبشكل  السابقة  والتوجيهات 
من قبل رئيس الوحدة اإلدارية، والتأكيد 
عىل رضورة تنسيق الجهود بني جميع 
من  كل  ضد  والوقوف  املعنية  األطراف 

يحاول إستغالل حاجة املواطن.

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  أمس  املالية،  وزارة  أعلنْت 
عن استحداث 24933 درجة وظيفية 
لتثبيت العقود يف الوزارات واملحافظات 

والجهات غري املرتبطة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
”الزوراء“: أنه ”تم استحداث 24933 
يف  العقود  لتثبيت  وظيفية  درجة 
غري  والجهات  واملحافظات  الوزارات 

املرتبطة“.
وأضافت أن ”الدرجات توزعت بواقع:

اإلعاقة  ذوي  رعاية  هيئة   •
واالحتياجات الخاصة / واسط  92

اإلعاقة  ذوي  رعاية  هيئة   •
واالحتياجات الخاصة / النجف  81

• جامعة الفلوجة  115

البرصة    محافظة  مجاري  مديرية   •
71

• ديوان محافظة بابل  3318
• جامعة األنبار  436

• جامعة القاسم الخرضاء   194
• رشكة املعتصم للمقاوالت االنشائية  

78
• مرصف الرافدين  11

• هيئة استثمار محافظة كربالء   6
مشاريع  لتنفيذ  العامة  الرشكة   •

النقل  28
• الجامعة التقنية الجنوبية   387

• جامعة كركوك  1263 (معدل)
• جامعة سومر  307  (معدل)

دياىل    ملحافظة  البلدية  املؤسسات   •
985

بغداد     / االعاقة  ذوي  رعاية  هيئة   •
114

• جامعة واسط  952
• جامعة املثنى  321

• الجامعة التقنية الوسطى   936
والدراسات  الديني  التعليم  دائرة   •

اإلسالمية  228
• دائرة صحة بابل  1642

البرصة     / املهني  التدريب  دائرة   •
247

• هيئة رعاية ذوي االعاقة / املثنى  3
• جامعة الكوفة  1016

 932 املقدسة    كربالء  جامعة   •
(معدل)

• جامعة تكريت  192 (معدل)
• الجامعة التكنولوجيا  105

• رشكة دياىل العامة  119
• الرشكة العامة للنقل البحري   1

للمقاوالت  العامة  آشور  رشكة   •
اإلنشائية  342

واسط    ملحافظة  البلدية  املؤسسات   •
3573

• دائرة طرق وجسور ذي قار   2
البرصة   البلدية ملحافظة  • املؤسسات 

3993
• جامعة بابل  736 (معدل)

بابل    محافظة  زراعة  مديرية   •
1176

• الجامعة التقنية الشمالية   853
• رشكة ابن رشد  2

واملهجرين    الهجرة  وزارة  مركز   •
.75

الزوراء/ مصطفى فليح:
نَفى الحزب الديمقراطي الكردستاني اي توجه 
املحكمة  قرار  بعد  السياسية  العملية  ملقاطعة 
االتحادية األخري بعدم ارسال االموال اىل االقليم 
فيما دعا جميع االطراف اىل الجلوس اىل طاولة 
السياسية  والوثيقة  بالدستور  وااللتزام  الحوار 

والربنامج الحكومي.
الكردستاني، رشيف  التحالف  النائب عن  وقال 
”رفضنا  اننا  لـ“الزوراء“  حديث  يف  سليمان، 
قانونيا  وليس  دستوريا  ليس  النه  القرار  هذا 
املحكمة  من  يصدر  ان  ومؤسف  مجحف  وهو 

يتمتع  الذي  كردستان  اقليم  ضد   االتحادية 
من  جزء  هو  و  وقانونية  دستورية  بامتيازات 
هذا  يأتي   ان   عن  ”ناهيكم  مضيفا  العراق“، 
القرار ضد  االتفاق السيايس املربم ما بني  تحالف 
حكومة  تشكيل  تم  اثره  عىل  الذي  الدولة  ادارة 
الحالية والتصويت عىل الربنامج الحكومي الذي 
السيايس  االنسداد  من  الخروج  كان  اثره  عىل 

الذي تعرضت له العملية السياسية“.
طاولة  اىل  الجلوس  اىل  االطراف  ”جميع  ودعا 
القانون   والتزام  بالدستور  وااللتزام  الحوار 
النفط  قانون  اقرار  لحني  السياسية  والوثيقة 

والغاز وقانون املحكمة االتحادية لكي يصبحوا 
التي  والعراقيل  املشاكل  جميع  لحل  االساس 
كردستان  حكومة  بني   ما  العالقة  تواجه 

والحكومة االتحادية“.
 ونفى عزم االتحاد مقاطعة العملية السياسية 
العملية  يف  فاعلون  مشاركون  ”نحن  مؤكدا 
السياسية ويف الربملان العراقي ونرى بانه ال يزال 
السياسية  بالوثيقة  لنلتزم  متاحا  املجال  هناك 
وكذلك بالربنامج الحكومي ونتعامل مع بعضنا 
املوازنة  نقر  وان  املعطيات  هذه  وفق  البعض 

ليكون هناك حل لهذه املشاكل“. 

بغداد/ الزوراء:
عن  اإلثنني،  أمس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
فيما  الحايل،  لألسبوع  البالد  يف  الطقس  حالة 
توقعت استمرار تساقط األمطار وانخفاضاً يف 

درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس 
الوسطى  املنطقتني  يف  الثالثاء  ليوم  البالد 
والجنوبية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً 
مع تساقط أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة 
الشمالية  املنطقة  أما  احياناً،  رعدية  تكون 
امطار  تساقط  مع  غائماً  سيكون  فالطقس 
منها  الرشقية  االقسام  ويف  الشدة  متوسطة 
تكون غزيرة مع حدوث عواصف رعدية احياناً، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم 

البالد“.
االربعاء  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان،   وأضاف 

والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف  سيكون 
غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة ويف 
االقسام الرشقية منها تكون متوسطة الشدة، 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما 
يف  والشمالية،  الوسطى  االقسام  يف  السابق 
حني سرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف القسم 

الجنوبي من البالد“.
يف  سيكون  الخميس  يوم  ”طقس  أن  وبني 
مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الوسطى  املنطقة 
أحيانا  رعدية  تكون  خفيفة  أمطار  تساقط 
بينما  صحو،  اىل  تدريجياً  الطقس  ويتحول 
سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً مع 
رعدية  تكون  الشدة  متوسطة  أمطار  تساقط 
األماكن  بعض  يف  الثلوج  تتساقط  كما  أحيانا 
الطقس  سيكون  الجنوبية  املنطقة  ويف  منها، 

غائماً جزئياً اىل غائم ويتحول الطقس تدريجياً 
فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  صحو،  اىل 
الوسطى  االقسام  يف  السابق  اليوم  عن  قليال 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون  والشمالية، 

القسم الجنوبي من البالد“.
وتابع أن ”طقس يوم الجمعة املقبل سيكون يف 
املنطقتني الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض 
ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  الغيوم 
الشمالية  املنطقة  ويف  النهار،  خالل  تدريجياً 
مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الطقس  سيكون 
تساقط الثلوج فوق االقسام الجبلية منها كما 
أما  تدريجياً،  ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل 
اليوم  عن  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات 
السابق يف االقسام الوسطى والجنوبية، وتكون 
من  الشمايل  القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

البالد“.
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رابعا 
االعالم الرقمي 

(املواقع االلكرتونية)
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لندن/ متابعة الزوراء:

قاَل رئيس الوزراء الربيطاني السـابق 

بوريس جونسـون، يف وثائقي سـتبثه 

هيئة اإلذاعة الربيطانية ”بي بي يس“، 

إن الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني 

”هدده بشـكل من األشـكال“ قبل بدء 

العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، 

فيمـا قـال املتحـدث باسـم الكرملني، 

دميـرتي بيسـكوف  ان ما قاله السـيد 

جونسون ليس صحيحا، وبصورة أدق، 

هو كذب.

وأوضـح جونسـون أن بوتـني قـال له 

”بصـاروخ، سيسـتغرق األمـر دقيقة 

واحـدة“، بحسـب مـا ذكـرت فرانس 

برس.

ويف الوثائقـي، املكـون مـن 3 أجـزاء 

والـذي تبث بـي بـي يس أوىل حلقاته، 

يـروي جونسـون مكاملتـه ”الطويلـة 

جـدا“ و“غـري العاديـة“ مـع الرئيس 

الـرويس بعـد زيارتـه كييـف يف بداية 

فرباير املايض.

يف ذلـك الوقـت، واصل بوتني التشـديد 

عىل أنـه ال ينوي ”غـزو“ جارته، رغم 

التدفق الهائـل لجنود روس إىل املناطق 

الحدودية.

وأشار جونسون إىل أنه حذر بوتني من 

العقوبـات القاسـية التي قـد يتخذها 

الغربيون إذا رشع يف هذا الطريق.

ويـروي جونسـون ”لقـد قـال بوتني: 

بوريـس، أنـت تقـول إن أوكرانيـا لن 

تنضم إىل الناتو يف أي وقت قريب.. ماذا 

تقصد بـ‘أي وقت قريب؟’”

الربيطانـي  الـوزراء  رئيـس  فأجابـه 

السابق ”حسـنا، لن تنضم إىل الناتو يف 

مسـتقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا“، 

وفقا لفرانس برس.

وتابع جونسـون ”يف وقت من األوقات، 

هددنـي نوعـا مـا وقـال يل: ‘بوريس، 

بصـاروخ،  لكـن  أؤذيـك،  أن  أريـد  ال 

سيستغرق األمر دقيقة واحدة’ أو شيئا 

من هذا القبيل“.

مـع  املحادثـة  يف  جونسـون،  وشـدد 

بوتني، عىل أن إجراء العملية العسكرية 

الخاصـة يف أوكرانيا سـيصبح ”كارثة 

كاملـة“، ووعـد بـأن لنـدن سـتدعم 

سـلطات كييـف، بحسـب مـا نقلـت 

روسـيا اليوم عـن صحيفـة التلغراف 

الربيطانية.

ويرى جونسـون، أن انضمام أوكرانيا 

إىل الناتو، كان مسـتبعدا وغري مرجح، 

بسـبب مواقف أملانيا وفرنسا من هذه 

القضية.

ويروي الوثائقي االنقسـام املتزايد بني 

الزعيم الرويس والغرب يف السنوات التي 

سـبقت ”العملية العسـكرية الروسية 

الخاصة يف أوكرانيا“، بحسب التسمية 

الروسية.

يف هـذا الوثائقي أيضا، يـروي الرئيس 

زيلينسـكي  فولوديمـري  األوكرانـي 

كيف كان يشـعر بالغضـب من موقف 

الغربيـني يف ذلـك الوقت، ويقـول ”إذا 

سـتغزو  روسـيا  أن  تعلمـون  كنتـم 

أوكرانيـا غدا، فلماذا ال تعطوني شـيئا 

يمكنني إيقافها بـه اليوم؟ أو إذا كنتم 

ال تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها 

إذا بأنفسكم“.

يف غضـون ذلـك علـق املتحدث باسـم 

الكرملـني، دميـرتي بيسـكوف، امس 

االثنـني عـىل ترصيـح رئيس الـوزراء 

الربيطاني األسـبق بوريس جونسـون 

بـأن الرئيس الـرويس فالديمـري بوتني 

هدده بشـن هجوم صاروخـي بالقول 

إن مـا قاله جونسـون ليـس صحيحا، 

مضيفا أن ما قاله ”كذب“.

وأوضح بيسكوف، يف إفادته الصحفية 

امـس االثنـني، أن ”مـا قالـه السـيد 

جونسون ليس صحيحا، وبصورة أدق، 

هو كذب. وعالوة عىل ذلك، أقول إنه إما 

كذبة واعية، وحينها يجب االستفسـار 

عن الغرض الذي يكذب من أجله، وإما 

كذبة غري واعيـة، ويف هذه الحالة فإنه 

لـم يفهم ما كان يتحـدث عنه الرئيس 

بوتـني، وحينها يصبح األمر غري مريح 

بعـض الـيشء بالنسـبة ملـن يتحـاور 

معنا“.

وأكد بيسـكوف عىل معرفتـه بما تمت 

مناقشـته خالل هذه املحادثـة، وقال: 

”أكرر رسـميا مرة أخـرى: هذه كذبة. 

لـم تكن هنـاك أي تهديـدات برضبات 

صاروخيـة، ويف حديثه عـن التحديات 

التي تواجه أمن روسـيا، أشار الرئيس 

بوتـني إىل أنـه إذا انضمـت أوكرانيا إىل 

(الناتو)، فإن احتمـال نرش (صواريخ 

الناتـو أو الصواريـخ األمريكيـة عـىل 

حدودنا، سيعني أن أي صاروخ سيصل 

إىل موسكو يف غضون دقائق)“.

انقرة/ متابعة الزوراء:

َعـىل الرغم مـن أن تحالـف املعارضة 

”السـدايس“ يف تركيـا، والـذي يقوده 

حـزب ”الشـعب الجمهـوري“ وهـو 

حـزب املعارضة الرئيس يف البالد أنهى 

اجتماعه األخـري، امس االثنني، والذي 

حرضه قادة األحزاب الستة التي تتفق 

فيما بينها عىل العودة إىل نظام الحكم 

الربملانـي حـال فوزهـا يف االنتخابات 

الرئاسية والربملانية التي ستعقد يف 14 

مايو املقبل، إال أن تلك األحزاب لم تأِت 

بجديد وإنمـا عاودت تكرار ما اتفقت 

عليه سـابقاً يف اجتماعاتهـا التي بلغ 

عددها حتى اآلن 11.

”السـدايس“،  التحالـف  ويحـاول 

الذي يقـوده حزب املعارضـة الرئيس 

واملكـّون أيضـاً مـن حـزب ”الجيـد“ 

القومي الـذي ُيعرف بحـزب ”الخري“ 

والبنـاء“  الديمقراطيـة  و“حـزب 

و“حزب املسـتقبل“ و“حزب السعادة 

الديمقراطي“،  و“الحزب  اإلسـالمي“ 

اإلطاحـة بالتحالف الحاكـم حالياً يف 

تركيـا والـذي يضـم حزبـي ”العدالة 

القوميـة“  و“الحركـة  والتنميـة“ 

اليمينـي يف االنتخابـات القادمة التي 

حـدد الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب 

أردوغان موعدها يف 14 مايو املقبل.

قبـل  صـدر  ختامـي،  بيـان  وشـدد 

سـاعات عقب االجتمـاع الذي عقدته 

األحـزاب السـتة عـىل رضورة العودة 

للنظـام الربملانـي يف خطـٍة أطلقـت 

عليها ”وثيقة السياسـات املشرتكة“، 

التـي تضمنـت أيضـاً وضـع 5 نواب 

فـوز  حـال  يف  الجمهوريـة  لرئيـس 

مرشـح التحالف ”السدايس“ الذي لم 

تعلن عن هويته حتى اآلن، بالرئاسـة 

يف االنتخابـات املقبلـة عـىل أن يكون 

أولئك النواب رؤساء األحزاب الخمسة 

املنضويـة يف التحالـف الـذي يرى أن 

ترّشـح أردوغـان يف االنتخابـات ”لن 

يكون قانونياً“ يف حـال لم تتّم بدعوٍة 

من الربملان.

وقال غسان إبراهيم، املحلل السيايس 

والخبري يف الشـؤون الرتكية إن ”بيان 

التحالف السـدايس لم يقـّدم أي جديد 

خاصـة أن اجتماعها جـاء عىل عجل 

عقـب تقديـم الرئيـس الرتكـي ملوعد 

االنتخابات“، الفتـًا إىل أن ”الهدف من 

عقد هذا االجتماع كان توجيه رسـالة 

للشـارع الرتكي مفادها أن املعارضة 

موجودة ولديها ما تقوله“.

الشـارع الرتكـي كان ينتظر أن تكون 

هـذه األحزاب أكثر تنظيماً من الحزب 

الحاكم الذي يضع رئيسـه كل ما لدى 

الدولـة يف خدمـة أهدافـه االنتخابية، 

حتى بلغ به األمر اسـتخدام العالقات 

الخارجيـة يف خدمـة االنتخابات مثل 

طرحـه مؤخراً لتطبيـع العالقات مع 

النظام السوري.

وأضاف غسـان إبراهيم لـ ”العربية.

نـت“ أن ”تكـرار التحالف السـدايس 

لبنود سبق أن كشفها يف بياناٍت سابقة 

يظهر أن التفاهمات فيما بني األحزاب 

السـتة التي تشـكل هـذا التحالف لم 

تسـتطع تحقيق اخرتاق كبري كوضع 

خالفاتها األيديولوجية والعرقية جانباً 

للعب دوٍر أكرب يف مواجهة أردوغان يف 

االنتخابات املقبلة“.

كان  الرتكـي  ”الشـارع  أن  وتابـع 

ينتظـر أن تكـون هذه األحـزاب أكثر 

تنظيماً من الحزب الحاكم الذي يضع 

رئيسـه كل ما لـدى الدولـة يف خدمة 

أهدافه االنتخابيـة، حتى بلغ به األمر 

استخدام العالقات الخارجية يف خدمة 

االنتخابات مثل طرحه مؤخراً لتطبيع 

العالقات مع النظام السوري“.

وحتى اآلن لم يقّدم التحالف السدايس 

مرشحاً مشرتكاً عن األحزاب املنضوية 

يف  الرتكـي  الرئيـس  ملواجهـة  فيـه، 

االنتخابات املقبلة.

ولـم تتطـّرق األحزاب السـتة السـم 

مرشحها رغم عقدها الجتماٍع صباح 

اسـتمر  أنقـرة  العاصمـة  يف  أمـس 

لسـاعتني بني العارشة والثانية عرشة 

بحسب التوقيت املحيل لرتكيا.

ومن املتوقع أن تكشـف هذه األحزاب 

عـن هوية مرشـحها بحلول منتصف 

شهر فرباير املقبل، وفق ما كشفت يف 

وقٍت سـابق لـ ”العربية.نت“ مصادر 

مقرّبة منها.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
جمال رشيد، أمس االثنني، رضورة 
االهتمـام باملناطـق األثريـة، فيما 
شـدد عىل دور منظمة اليونسـكو 
يف تقديـم الدعـم للقطـاع الرتبوي 

والتعليم.
وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهورية، 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
اللطيـف جمال  الجمهوريـة عبـد 
رشـيد، اسـتقبل يف قـرص بغـداد، 
املدير املمثـل لليونسـكو يف العراق 

باولو فونتاني“.
وأكـد رئيـس الجمهوريـة، خـالل 
البيـان ”أهميـة  اللقـاء، بحسـب 
لتطويـر  التعـاون  سـبل  تعزيـز 
قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، 
والتنـوع  الـرتاث  عـىل  والحفـاظ 
”رضورة  إىل  مشـريا  الثقـايف“، 
تضافـر الجهـود ودعـم املنظمات 
الدولية لالهتمـام باملناطق األثرية 
وتطويـر املرافـق امللحقـة بها مع 
املحافظـة عىل طبيعتها الحضارية 
التاريخـي وبالتعاون مع  وعمقها 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار“.
ولفت إىل ”دور منظمة اليونسـكو 

يف تقديـم الدعـم للقطـاع الرتبوي 
والتعليم“، الفتاً إىل ”املكانة العلمية 
العراقيـة  للجامعـات  الرصينـة 
وعطائها الحافل بالعلم واملعرفة“. 
مـن جانبـه، اسـتعرض فونتانـي 
”الخطـط والربامـج التـي أعدتها 
املنظمـة لتأهيـل املناطـق األثرية 

”العالقـة  إىل  مشـريا  والرتاثيـة“، 
الوطيـدة والتعـاون املسـتمر بـني 
الجانبـني خاصة ملا يملكـه العراق 

من أرث حضاري عميق“. 
وأكد أن ”املنظمة تقوم حاليا بعدة 
مشـاريع  يف البرصة وقلعـة أربيل 
واملوصـل حيـث تعتمـد فيهـا عىل 

الكوادر والكفاءات العراقية“، مبينا 
أن ”املنظمـة أقامـت عـدة دورات 
وورش يف العديـد مـن الجامعـات 

العراقية لتطوير قدرات الطلبة“.
املكتـب  ذكـر  ذلـك،  غضـون  يف 
االعالمـي لرئاسـة الجمهوريـة يف 
بيـان، ان رئيـس الجمهوريـة عبد 

اللطيف جمال رشـيد، اسـتقبل يف 
قـرص بغداد، نائـب رئيس حكومة 
إقليـم كردسـتان قوبـاد طالباني 
والوفـد املرافـق له، وجـرى خالل 
اللقـاء، بحث التطـورات العامة يف 
البـالد بما يف ذلك إقليم كردسـتان، 
وتـم التأكيد عىل دعـم الحكومة يف 
الـوزاري، والعمل  تنفيذ برنامجها 
والتنسـيق من أجل ترسـيخ األمن 
واالستقرار وتوحيد الرؤى ملواجهة 
التحديـات املشـرتكة التـي تواجه 

البالد.
وأكـد رئيس الجمهوريـة، رضورة 
الركـون إىل الحوار الفاعـل والجاد 
مـن أجـل حسـم املسـائل العالقة 
بـني الحكومـة االتحاديـة وإقليم 
كردسـتان وفق الدستور والقانون 
وبمـا يحقـق تطلعـات املواطنـني 

ويلبي احتياجاتهم املعيشية.
وأشـار الرئيـس إىل أهميـة إقـرار 
للبلـد  العامـة  املاليـة  املوازنـة 
الرتباطهـا بشـكل مبـارش بحياة 

املواطنني.
من جانبه، ثّمن قوباد طالباني دور 
الرئيـس يف تقريب وجهـات النظر 

وإيجاد حلول للمسائل العالقة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت منظمـة الصحة العاملية اإلبقاء عىل 
حالـة الطـوارئ القصـوى حيـال جائحة 
كوفيـد19-، بعـد ثالث سـنوات عىل إعالن 
املـرض حالـة صحيـة طارئـة ذات أبعـاد 
عامليـة. واتبع املدير العـام ملنظمة الصحة 
تيـدروس أدهانوم غيربييسـوس توصيات 
لجنة الطوارئ حول كوفيد19-، وهي لجنة 
خرباء اجتمعت يـوم الجمعة املايض للمرة 
الرابعـة عـرشة، كما جـاء يف بيـان، وذلك 
بعدمـا كان قد أبلغ بأنه يرى من السـابق 

ألوانه خفض مستوى الطوارئ.
ويف 30 يناير/ كانون الثاني 2020، أعلنت 
اللجنة أن كوفيـد19- يمثل ”حالة طوارئ 
صحيـة عامة عـىل نطـاق دويل“، بينما لم 

تكن قد سـّجلت آنذاك خارج الصني سوى 
أقـل من مائـة إصابـة مـن دون أي حالة 
وفاة. وسـبق أن أكد غيربييسـوس أن رفع 
مستوى الطوارئ القصوى ”سابق ألوانه“. 
وقال خالل مؤتمر صحفي دوري يف جنيف: 
”عىل الرغـم من أنني ال أريد اسـتباق رأي 
لجنة الطوارئ، إال أنني ما زلت قلقاً للغاية 
بشـأن الوضع يف بلدان عـدة وتزايد حاالت 
الوفـاة“. أضـاف: ”رسـالتي واضحـة: ال 
تقللوا من شـأن هذا الفريوس، لقد فاجأنا 
وسيسـتمر يف مفاجأتنا وسيواصل الفتك، 
ما لم نفعل املزيد لتزويد املحتاجني باملرافق 
الصحيـة وملكافحة التضليـل عىل الصعيد 

العاملي“.
ويتمتـع املديـر العام للمنظمـة بصالحية 

االختيـار بني اتباع توصيـة لجنة الطوارئ 
بوفـاة  الفـريوس  وتسـبب  عدمهـا.  أو 
491،804،6 شخصاً وإصابة أكثر من 752 
مليون شـخص حتى 27 الشـهر الجاري، 
بحسـب املنظمة، وإن كانت تتفق وخرباء 

عىل أن األعداد يف الواقع تفوق ذلك بكثري.
وكانت منظمة الصحة العاملية قد كشـفت 
أخـرياً عن متحـور فـريوس كورونا األكثر 
قدرة عىل االنتشـار منذ بدء الوباء يف أواخر 
عـام 2019، وقالـت إن املتحـور املعـروف 
باسم ”XBB.1.5“، املنتمي إىل أوميكرون، 
يعد أكثر املتغـريات قدرة عىل نقل العدوى، 
من بني كل السـالالت التي اكتشـفت حتى 
اآلن، وأشـارت إىل أن املتحور يسبب مرضاً 

خفيفاً مثل سلفه أوميكرون.

مـن جهـة أخـرى، أعلـن املركـز الصيني 
يف  منهـا،  والوقايـة  األمـراض  ملكافحـة 
التحديـث األسـبوعي للوضـع الوبائي، أن 
املوجـة الحاليـة مـن اإلصابـات بفريوس 
كورونـا يف البالد تقرتب مـن نهايتها، وأن 
الحـاالت لـن تشـهد ارتفاعاً كبـرياً خالل 
الجديـدة.  القمريـة  السـنة  رأس  عطلـة 
وقال املسـؤولون يف تقرير صدر األسـبوع 
املـايض إن عدد حـاالت اإلصابة الشـديدة 
بكوفيد والوفيـات الناجمة عنه يتجه نحو 

االنخفاض.
وكانت منظمة الصحة العاملية قد أشـارت 
إىل أنهـا ال تتوقـع أن تـؤدي زيـادة حاالت 
اإلصابـة بفـريوس كورونـا يف الصـني إىل 

”تأثري كبري“ عىل الوضع يف أوروبا.

بغداد/ الزوراء:
قفـزْت أسـعار النفـط يف بدايـة 
التعامـالت اآلسـيوية، مدعومـة 
بتوتـرات يف الـرشق األوسـط يف 
أعقـاب هجوم بطائرات مسـرية 
يف إيـران وتعهـد بكـني يف مطلع 
األسبوع بتعزيز تعايف االستهالك 

الذي سيدعم الطلب عىل الوقود.
وارتفعـت العقـود اآلجلـة لخام 

برنت امـس االثنني 54 سـنتا أو 
للربميـل،  دوالر   87.2 إىل   0.6%
بحلـول السـاعة 01:15 بتوقيت 
غرينتـش، يف حـني سـجل خـام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 
80.22 دوالر للربميل مرتفعا 54 

سنتا أو 0.7%.
وقال مسؤول أمريكي، إن إرسائيل 
هي املسـؤولة عىل مـا يبدو عىل 

الهجـوم بطائـرات مسـرية عىل 
مصنع عسكري يف إيران.

وذكر مسـؤول يف مجـال النفط، 
أن أي تصعيـد يف إيـران يمكن أن 

يعطل تدفق النفط الخام.
ومن غري املرجـح أن يقوم وزراء 
املصـدرة  البلـدان  مـن منظمـة 
للبـرتول (أوبك) وحلفـاء بقيادة 
باسـم  املعروفـون  روسـيا، 

سياسـتهم  بتعديـل  ”أوبـك+“، 
الحاليـة إلنتـاج النفـط عندمـا 
يعقـدون اجتماعـا افرتاضيـا يف 

األول من فرباير.
ومـع ذلـك، فـإن املـؤرشات عىل 
مـن  الخـام  صـادرات  ارتفـاع 
موانـئ روسـيا عـىل البلطيق يف 
أوائـل فربايـر، تسـببت يف تكبـد 
برنت وغرب تكسـاس الوسـيط 

األمريكي أول خسـارة أسـبوعية 
لهمـا يف ثالثة أسـابيع األسـبوع 

املايض.
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
الصينية يوم السـبت، أن مجلس 
الوزراء الصيني، قال إنه سـيعزز 
باعتبـاره  االسـتهالك  انتعـاش 
املحرك الرئيس لالقتصاد وتعزيز 

الواردات.
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جمهورية العراق                                                 العدد / ٣٧١٢ / ش / ٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                                              التأريخ : ٢٠٢٣/١/٢٤

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 
دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية
إعالن

املدعية / صابرين محمود حافظ
املدعى عليه / سالم كاظم حمزة 

أقامـت املدعيـة ( صابرين محمود حافـظ ) الدعوى الرشعيـة املرقمة أعاله 
املتضمنة طلب الحكم : تفريق للرضر . 

وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ، وتأييد من أمني املحلة، 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني، للحضور بموعد املرافعة 
املصـادف ٢٠٢٣/١/٣١، أو إرسـال مـن ينـوب عنـك قانونـا، ويف حالة عدم 

الحضور سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول . 

القايض
عباس حسن عودة العكييل

فقدان 
العائـد  السـفر  فقـد جـواز 
للسيد (صالح محمد صالح) 
مرصي الجنسـية يف منطقة 
حي الخرضاء، فعىل من يعثر 
عليـه تسـليمه اىل السـفارة 

املرصية يف العراق.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                             العدد : ٦٩١٠/ش/٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف ذي قار               التاريخ :٢٠٢٣/١/٢٤

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

تبليغ بالحكم الغيابي
اىل/ املدعى عليه (عيل صربي عبد)

بتاريـخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا املرقـم 
٦٩١٠/ش/٢٠٢٢ حكمـا غيابيا بينك وبني املدعية (ضحى سـالم 
عبـد الكريم) والذي قـىض بتصديق الزواج بينكمـا خارج املحكمة 
وبثبوت نسـب االنثى الطفلة (جنات تولد ٢٠١٩/٨/١٦) وبالنظر 
ملجهوليـة محـل اقامتـك يف الوقت الحـارض عليه تقـرر تبليغك يف 

صحيفتني رسـميتني محليتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله.
القايض 
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                           العدد/٦٠١/ش/٢٠٢٢  
مجلس القضاء األعىل         التاريخ / ٢٠٢٣/١/٢٩ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه / سجاد رحيم عبد الزهرة
 م/ تبليغ 

ملقتضيـات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمـة اعـاله واملقامة مـن قبل 
املدعيـة (فاقديـن كريـم رايض) واملتضمنة تأييد حضانـة لالطفال (بنني 
تولـد ٢٠١٩) ، وملجهولية محل اقامتـك قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضـور امامها بموعـد املرافعة املوافق 
٢٠٢٣/٢/٨ خالل ثالثة ايام من تاريخ اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تسـتكمل املحكمة 

اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
ضياء قاسم الهاليل

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7890    Tue    31     jan    2023العدد:   7890   الثالثاء    31    كانون الثاني   2023

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الصحة، امس االثنـني، أن موازنة 
٢٠٢٣ سـتتضمن تخصيصـات مالية قياسـية 
للقطـاع الصحي، فيما أعلنت عـن قرب افتتاح 

عدد من املستشفيات.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، 
يف ترصيح صحفي: إن «القطاع الصحي من أهم 
أولويات الحكومة، كما أكد رئيس مجلس الوزراء 
منذ توليه املسؤولية»، الفتاً إىل أن «املوازنة التي 
من املؤمل إطالقها قريباً ستتضمن تخصيصات 

قياسية للقطاع الصحي».
وأضـاف البدر أن «ذلك الدعم سـينعكس إيجاباً 
املقدمـة  الصحيـة  الخدمـات  مسـتوى  عـىل 
للمواطن»، مبيناً أن «وزارة الصحة تتواصل مع 
جميع دوائر الصحة والجهات املعنية يف وزارتي 
التخطيط واملالية لتحديد االحتياجات ضمن ما 

يتماىش مع أولويات الربنامج الحكومي».
وأشار إىل أن «مشـاريع الوزارة الصحية تشمل 
مستشـفيات عمالقة سعة ٤٩٢ رسيراً، وأخرى 
سعة ٢٠٠ و٣٠٠ رسير، فضالً عن تطوير املراكز 
التخصصيـة وأولويـة العالجـات الرسطانيـة، 
وإعـادة النظـر بالسياسـات الدوائيـة بشـكل 
عـام»، مؤكداً أن «وزيـر الصحة يتابع بشـكل 

يومي تنفيـذ هـذه األولويات ضمـن الربنامج 
الحكومي».

مـن جانبه، قال مدير عام دائرة صحة ميسـان 
عـيل محمـود العـالق، يف ترصيـح صحفـي إن 
«الوزير ركز عىل ثالثة محاور أساسية للمنهاج 
الـوزاري وكيفيـة املـيض بإنجـازه»، الفتـاً إىل 
أن «هنـاك برنامجـاً لوزارة الصحـة تم وضعه 
واالتفـاق عليـه، فضـًال عـن مناقشـات عامة 

حول مشاكل ومعوقات تخص عمل املؤسسات 
الصحيـة ودوائـر الصحة باإلضافـة إىل حلولها 

ومعالجاتها اآلنية».
من جهته، ذكر مدير عـام صحة األنبار خضري 
خلـف شـالل، يف ترصيـح صحفـي: ان «وزير 
الصحـة عقـدت اجتمـاع مـع املـدراء العامني 
باملحافظـات ويف الوزارة»، مبيناً أن « االجتماع، 
 ٢٠٢٣ لعـام  الحكومـي  املنهـاج  عـىل  ركـز 

والصالحيات املخولة ملديري دوائر الصحة يف ما 
يخص املنهاج الحكومي، كإنشـاء مستشفيات 

جديدة وفتح وحدات ومراكز».
وأضـاف شـالل: «كما ركـز الوزير عـىل مراكز 
األمـراض الرسطانيـة ومراكـز جراحـة القلب 
والقسـطرة، إىل جانـب نوعيـة الخدمـة وتوفر 

األدوية واملستلزمات الطبية».
وبشـأن مشاريع محافظة األنبار، قال خلف إن 
«هنـاك فقرات كبرية تخص املنهـاج الحكومي 
منهـا مستشـفى الرمـادي التعليمي سـيدخل 
الخدمة يف نهاية الشهر الحايل سعة ٤٦٠ رسيراً 
متكامـًال، فضالً عن مستشـفيات سـعة ٢٠٠ 
رسيـر يف هيـت وحديثـة والقائم»، الفتـاً إىل أن 
«مستشـفى الــ ٢٠٠ رسير يف حديثة سـيدخل 
الخدمة هذه السـنة بعـد توقيع ملحـق العقد 

وتوفر األجهزة الطبية خالل ٦-٩ أشهر».
وتابع: «لدينا مستشفى الكرمة ١٠٠ رسير عىل 
املوازنة االسـتثمارية لوزارة الصحة وسـيدخل 
هذه السنة للخدمة، عالوة عىل مراكز تخصصية 
لجراحـة القلـب والقسـطرة كمركـز جراحـة 
الجملـة العصبية ومركز للعقـم ومركز لألورام 
الرسطانية، وسـيتم تنصيب جهاز القسطرة يف 

غضون شهرين».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة رشطـة الطاقـة، امـس 
االثنني، مداهمة وكر كبري لتدوير وتهريب 

النفط مشتقاته يف العاصمة بغداد.
وذكـرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الزوراء» 
أنه «بنـاًء عـىل املعلومـات االسـتخبارية 
الوطنـي  االمـن  وبالتنسـيق مـع جهـاز 
وشـعبتي اسـتخبارات وأمن أفـراد اللواء 
الثالـث رشعت قـوة بأمرة امر اللـواء انفاً 
بواجـب مداهمة وكر كبري لتدوير وتهريب 

النفط ومشتقاته يف العاصمة بغداد «.
وأضـاف البيـان أن «العمليـة انتجـت عن 
ضبـط خزانـات حديدية سـعة (٥٠٠٠٠) 
خمسـون الف لـرت عـدد (٧) تحتوي عىل 
منتوج نفطـي مجهول الكميـة والنوعية 
ماعـدا اثنان منهـا فارغة، كمـا تم ضبط 
خزان حديدي سعة (٢٠٠٠٠) عرشون الف 
لرت اسطواني عدد (١) يحتوي عىل منتوج 

مجهول الكمية والنوعية».
وتابع أن «العملية تضمنت ضبط خزانات 

بالسـتيكية سـعة (١٠٠٠) لرت عدد (٢٧) 
مجهـول  منتـوج  عـىل  تحتـوي  خزانـا 
اىل عجلـة  باالضافـة  والنوعيـة،  الكميـة 
نـوع مارسـدس حمل (بـدي) وماطورات 
روبـن لسـحب املنتـوج عـدد(٥) مختلفة 

االحجام».

وأشـار اىل أنـه «تم تنظيـم محرض ضبط 
اصويل ومصادرة املضبوطات من قبل مركز 
رشطة نفط جنوب بغداد تمهيداً الستكمال 
االجـراءات القانونيـة الالزمـة وعرضهـا 
عـىل قايض التحقيق املختـص وفق قانون 

مكافحة تهريب النفط ومشتقاته».

بغداد/الزوراء:
كشف مدير املركز العراقي االقتصادي 
السـيايس، وسام حدمل الحلو، امس 
االثنني، عن رصف العراقيني أكثر من 
٧٠٠ مليون دوالر عىل العالج يف الهند 

خالل السنوات الثالث األخرية.
وقال الحلو يف بيان ورد «الزوراء»: إن 
«العدد الكيل بلغ ٥٧٫٢٧٥ ألفاً بحسب 
اخر إحصائية رسمية توزعت بواقع 
١٥٫٥٩٦ ألفاً يف عام ٢٠٢٠ و ١٥١٢٠ 
بلغـت  العـام ٢٠٢١، فيمـا  يف  ألفـاً 
٢٦٫٥٥٩ ألفاً يف العام ٢٠٢٢ املنرصم 
الذي زادت فيه األعداد نتيجة تخفيف 
إجراءات جائحة كورونا».وأضاف أن 
«العراقيـني يفضلـون الهند كوجهة 
عالجية بسـبب سـهولة اإلجـراءات 
يف  الهنديـة  السـفارة  مـن  املتبعـة 
الفيـزا ببغـداد واملحافظات  إصـدار 
والتـي ال تتجـاوز ٢٤ سـاعة وكذلك 
ثقتهـم باملستشـفيات هنـاك وقلـة 
أسـعار العمليات فيها مقارنة ببقية 

الدول».
وتابـع أن «املواطن العراقي يدفع ٨٣ 
دوالراً إلصـدار الفيـزا، إذ بلغ إجمايل 
املبالغ املدفوعة للحصول عليها خالل 

السنوات الثالث املاضية ٤٫٧٥٣٫٨٢٥ 
«معـدل  أن  مبينـا  دوالر»،  ماليـني 
يبلـغ  مريـض  كل  مـع  املسـافرين 
ُمراِفقاً واحدا أو إثنني».وأشـار إىل أن 
«كلف إجراء العمليات تبلغ كحد أدنى 
من ٥٠٠٠-٨٠٠٠ آالف دوالر وترتفع 
ألرقـام أعـىل حسـب نـوع العمليـة 
وتضاف إليها تكاليـف حجز التذاكر 
والفنادق والتنقـل بمعدل إنفاق كيل 
يـرتاوح ما بـني ١٠-١٥ ألـف دوالر، 
ويـزداد بطبيعـة الحال كما أسـلفنا 
حسـب نـوع العملية».ولفـت إىل إنه 
«بحساب بسيط لو أردنا رضب العدد 
الكيل للمسـافرين الذي يزيد عن ٥٧ 

ألفـاً وقلنا أن كل واحٍد منهم أنفق ما 
ال يزيد عـن ١٠ آالف كمبلغ كيل فإن 
الرقم النهائي سيزيد عن ٥٧٠ مليون 
دوالر مـن العملـة الصعبـة أنفقهـا 
العراقيـون للعـالج يف الهنـد خـالل 
٣ سـنوات ولـو أردنا القـول أن ثلث 
العـدد أنفـق ١٥ ألـف دوالر وما يزيد 
عنهـا لكل مريض فإن الرقم النهائي 
سـيتجاوز ٦٧٠ مليـون دوالر ويصل 
ربمـا إىل ٧٠٠ مليـون دوالر خرجـت 
مـن العـراق خـالل ٣ سـنوات فقط 
للعالج يف الهند».وأكـد أن «العراقيني 
ينفقـون كذلك مبالـغ طائلة للعالج 
يف تركيا وايران وبلدان أخرى بسـبب 

عدم الثقة بالنظـام الصحي املتهالك 
مـا يتطلـب مـن الحكومـة العمـل 
جديا لتطوير النظـام الصحي إذا أن 
تطـور البلـدان يقاس بحجـم تطور 
هذا النظام الذي يحتاج إىل مشـاريع 
ومستشـفيات حديثـة ومتطـورة يف 
جميـع املحافظات تتمتـع بالخربات 
والكـوادر  األطبـاء  مـن  املطلوبـة 
الصحية مع إكمال املشاريع الحالية 
التـي تعرضـت موجوداتهـا لإلندثار 
بهدف استيعاب أعداد املرىض املتزايدة 
بتزايد عدد سكان العراق الذي تجاوز 
٤٢ مليوناً بحسـب آخـر إحصائية».
ورأى الحلو إن «الفساد املسترشي يف 
الحكومات السابقة وتقاسم األحزاب 
ملـوارد الدولة والتعامل معها كمغانم 
هو الذي عطل تطوير النظام الصحي 
العراقـي وجعله متأخـرا وغري قادر 
عىل نيل ثقة املواطنني ما يتطلب من 
الحكومـة الحاليـة إن كانت جادة يف 
عملها وتنفيـدا لربنامجها الحكومي 
أن تبـدأ بـرضب الفسـاد يف النظـام 
الصحي قبل أن تضع الخطط الالزمة 
لتطويـره ألن الفسـاد لـن يسـمح 

لخطواتها بالتقدم».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائرة التحقيقات يف هيئـة النزاهة، امس 
االثنني، تنفيذ ثالث عمليَّات ضبٍط لحاالت تالعٍب 
ادات الوقـود وتخصيـص عقـاراٍت خالفاً  يف عـدَّ

للقانون يف ُمحافظتي صالح الدين وبابل.
وذكـرت الدائـرة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» أنَّ 
«مـالكات مكتب تحقيق الهيئـة يف صالح الدين، 
التـي انتقلـت إىل إحدى محطـات تعبئـة الوقود 
الحكوميَّة التابعة لرشكة توزيع املُنتجات النفطيَّة 
نت من ضبـط مدير  / فـرع صـالح الديـن، تمكَّ
فني؛ لقيامهم  ـة وُمتَّهمني اثنني غـري ُموظَّ املحطَّ
ات»، ُمبيِّنًة  ة باملضخَّ ادات الخاصَّ بالتالعب بالعـدَّ
أنَّ «الغـرض مـن ذلك هـو زيادة كميَّـات الوقود 
زة  ـزة للُمواطنـني بأكثـر من الكميَّـة املُجهَّ املُجهَّ
َذت  فعالً».وأضافت إنَّه «تمَّ خالل العمليَّة، التي ُنفِّ
رٍة  ـرٍة قضائيَّـٍة، ضبط هويَّـٍة ُمزوَّ بموجـب ُمذكَّ
بحوزة أحد املُتَّهمني يدَّعي فيها انتسـابه إىل فرع 
رشكـة توزيع املنتجـات النفطيَّـة يف املحافظة»، 
الفتـًة إىل «قـرار قـايض التحقيق املُختـصِّ الذي 
يقـيض بتوقيـف املُتَّهمني الثالثـة».ويف محافظة 
بابـل، أفـادت الدائـرة بـأنَّ «فريق عمـل مكتب 

تحقيـق الهيئـة يف املُحافظة الذي قـام باالنتقال 
ن  إىل ُمديريَّتي تسجيل عقاري وبلديَّة الحلَّة، تمكَّ
خـالل عمليَّتـني ُمنفصلتني من ضبـط أصل (٩) 
أضابري عقـاراٍت تـمَّ تخصيصها مـن قبل لجان 

التخصيـص ألغراٍض سـكنيٍَّة»، الفتًة بـأنَّ «تلك 
العقـارات ال يجـوز تخصيصها للسـكن؛ كونها 
ت  عقـاراٍت تجاريَّـة وأنَّ عمليَّـة التخصيـص تمَّ

بصورٍة ُمخالفٍة للقانون».

ميسان/الزوراء:
أعلن فريـق الجهد الخدمي بمحافظة 
ميسـان، امـس االثنـني، أن األعمـال 
يف منطقتـي املدثـرة وعبـادة تجـري 
بانسـيابية ووفـق مـا مخطـط لها.
وقال عضـو فريق الجهد املركزي عبد 
الرزاق املالكي، يف ترصيح صحفي: إن 
«وفد فريـق الجهد الخدمي والهنديس 
يف ميسـان، قام بزيارة مناطق العمل 
يف حـي النرص (املدثرة) وحي السـالم 
األعمـال  عـىل  واالطـالع  (عبـادة)، 
املتقدمـة  اإلنجـاز  ونسـب  الجاريـة 
بأعمـال الحفـر واسـتبدال الرتبـة يف 

عدد من الشـوارع الرئيسـة والفرعية 
ضمـن املناطق».وأضـاف أن «أعمـال 
الجهـد ضمن قاطع املدثـرة تقوم بها 
مـالكات هندسـة الحشـد الشـعبي، 
تجري بانسـيابية تامـة وفق الخطط 
التـي وضعـت مـن قبل املسـؤولني يف 
الفريق»، مشرياً إىل أن «األعمال شملت 
تهيئة الشـوارع الرئيسة والفرعية، إذ 
بلغت نسب اإلنجاز فيها إىل ٨٠ باملئة، 
الرتبـة  تهيئـة  اسـتكمال  جانـب  اىل 
وتجهيزها خـالل األيام القليلة املقبلة 
ليتم بعدها مد شـبكة ميـاه الرصف 

الصحي».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امس االثنـني، اعتقال 
١٩ متهمـاً بتجارة املخدرات واالتجار بالبرش يف ثالث 
محافظات.وذكرت الخليـة يف بيان ورد لـ «الزوراء» 
ان «مفـارز مديرية اسـتخبارات وامن بغداد التابعة 
اىل املديريـة العامـة لالسـتخبارات واالمـن بـوزارة 
الدفاع، تمكنت مـن االطاحة بعصابة تتاجر بالبرش 
مكونة من ١٣ متهما من بينهم خمس نسـاء، حيث 
كانوا يقومون بسمرسة وبيع النساء ونقلهم خارج 

البـالد، جرت العمليـة يف منطقة الكرادة بالتنسـيق 
مـع الفرقة االوىل رشطـة اتحادية ومكتـب االتجار 
بالبرش».وتابـع «تـم تسـليم املتهمـني اىل الجهـات 
صاحبـة االختصـاص لينالـوا جزائهم العـادل وفق 
القانون».وبحسـب البيان فقد «اسـتطاعت مفارز 
مديرية اسـتخبارات وامن الديوانية وبالتنسـيق مع 
شؤون املخدرات من القبض عىل (٤) من تجار املواد 
املخـدرة بمركز مدينـة الديوانية وبالجرم املشـهود 
اثنـاء قيامهـم برتويج وبيع املواد املخدرة»، مشـريا 

اىل «إحالـة املتهمـني اىل الجهـات املختصـة التخـاذ 
االجـراءات القانونية بحقهم».ويف السـياق نفسـه، 
«ألقـت مفـارز مديريـة اسـتخبارات وامـن النجف 
االرشف وباالشـرتاك مـع مديرية املخـدرات القبض 
عـىل امرأتني تتاجران بالحبـوب املخدرة يف محافظة 
النجـف األرشف، ضبـط بحوزتهمـا (٨٠٠٠) حبـة 
مخدرة نـوع كبتاجـون»، الفتـا اىل أن «املتهمني تم 
تدويـن اقوالهما وقرر القضـاء ايقافهما وفق املادة 

(٢٨) مخدرات من قانون العقوبات».

@�bflb‡nÁa@Ô€Ïm@ÚflÏÿ®a@ZÒãv:a@ãÌåÎ
pb‡ÓÉæaÎ@µyåb‰€a@—‹æ@�a7j◊

@Èm˝yä@7Óèm@cájÌ@⁄Ï◊ã◊@äb�fl
ÊaãÌgÎ@ÒäÏ‰æa@Ú‰Ìáæa@∂g@ÚÌÏßa

بغداد/الزوراء:

الهجـرة واملهجرين،  أكدت وزيـر 

إيفان فائـق جابرو، امس االثنني، 

أن الحكومـة تويل اهتمامـاً كبرياً 

مللـف النازحـني واملخيمـات الذي 

يعـد مـن أهـم فقـرات الربنامج 

للـوزارة،  بيـان  الحكومي.وذكـر 

«وزيـر  أن  «الـزوراء»  تلقتـه 

الهجـرة واملهجريـن إيفـان فائق 

جابرو، اسـتقبلت سـفري االتحاد 

األوروبيـة إىل العـراق فيال فاريوال 

والوفد املرافق لـه، يف مقر الوزارة 

بالعاصمة بغـداد». وأكدت جابرو 

بحسـب البيان أّن «الحكومة تويل 

اهتماماً كبرياً بإعادة النازحني إىل 

مناطق سـكناهم، من خالل دعم 

وزارة الهجـرة وإعادة أعمار املدن 

املدمرة»، مشرية إىل أن «الحكومة 

الرعايـة  لتعزيـز  بجهـود  تقـوم 

للنازحـني، إذ إن خطـة الطـوارئ 

كفيلـة  الـوزارة  أعدتهـا  التـي 

لتشجيعهم عىل العودة الطوعيةإىل 

مناطـق سـكناهم األصلية».مـن 

جانبـه، أثنـى فاريوال عـىل «دور 

الـوزارة ومـا بذلتهـا مـن جهود 

حثيثـة يف ملف النازحـني وتقديم 

ماهـو افضـل لفئـات عنايتهـا»، 

مؤكداً «عزم األتحاد األوروبي عىل 

دوام العمل سويًة مع الوزارة لحل 

جميع مشاكلهم».

كركوك/الزوراء:

أعلنـت إدارة مطار كركوك الدويل، امس االثنـني، موعد انطالق الرحالت 

الجويـة إىل السـعودية وإيـران، فيما أشـارت إىل سـعيها لفتح خطوط 

مبارشة مع عدد من عواصم العالم.

وقـال مدير اإلعالم يف املطار هردي صمـد، يف ترصيح صحفي إن «إدارة 

مطار كركوك الدويل ستبدأ بتسيري رحالت جوية إىل املدينة املنورة وإيران، 

الشـهر املقبل»، مؤكداً أن «الرحالت إىل املدينة املنورة سـتبدأ يف األول من 

شـباط املقبل وبواقع ٤ رحالت يومياً، فيما ستكون الرحالت إىل إيران يف 

الخامس عرش من الشهر املقبل وبواقع رحلة يومياً».

وأضـاف صمد ان «إدارة املطار تسـعى إىل فتح خطـوط جوية مبارشة 

من كركوك إىل عدد من عواصم العالم، سـيتم اإلعالن عنها آذار املقبل»، 

الفتاً إىل أن «الرحالت الجوية الداخلية والخارجية إىل تركيا تسـري بشكل 

انسيابي».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانة العامة ملجلس الـوزراء، امس االثنني، اطالق 
خدمـة إلغـاء صحـة الصـدور لطلب الـوكاالت مـن كتاب 
العـدول، فيما أحصـت أعداد الجهات الحكومية املشـمولة 

بإلغاء صحة الصدور الورقية.
وقال املتحدث باسم األمانة حيدر مجيد يف ترصيح صحفي 
إن «دائـرة مركز البيانات الوطنـي يف األمانة العامة ملجلس 
الوزراء، اطلقت خدمة إلغاء صحة الصدور لطلب الوكاالت 
مـن كتاب العـدول»، مبينـا أن «الخدمة شـملت ٢٣ دائرة 
كاتب عدل يف بغداد واملحافظات، والعمل مسـتمر لشـمول 

بقية الدوائر يف جميع املحافظات».
وأضـاف أن «هـذه الخطـوة تأتـي ضمـن خطـوات دائرة 
مركـز البيانات الوطني باألمانة العامـة ملجلس الوزراء، يف 
أتمتـة الخدمـات املقدمة اىل املواطنني وتبسـيط االجراءات 
الحكوميـة»، موضحـا أن «عـدد الجهـات الحكومية التي 
شـملت بالغاء صحة الصدور الورقيـة وتحويلها الكرتونيا 

بلغت ٤٦ جهة».



بغداد/ الزوراء:
 global petrol” موقـع  كشـف 
prices“، امـس االثنـني، أن العراق 
حافظ عـىل املرتبة الــ12 من بني 
أسـعار  يف  األرخـص  العالـم  دول 

الوقود السيارات ”البنزين“.
وقال املوقع يف تقرير لشهر كانون 
الثاني/ ينايـر الحايل، اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان من بـني 170 دولة 
مدرجة بالجدول، بلغ سعر البنزين 
يف العراق 514 سـنتا للـرت الواحد، 
حيث جاء باملرتبة الخامسة عربياً 
بعد كل من ليبيا وسوريا والجزائر 

والكويت.
مـن جانبه، اكد مدير رشكة توزيع 
املشـتقات النفطية، حسني طالب، 
يف حديث صحفي: ان ”وزارة النفط 
تدعم أسـعار البنزيـن املباع محليا 

بنسبة 100%“.
وبـني ان ”سـعر البنزين املحسـن 
الذي يباع يف املحطات بسـعر 450 
ديناراً (وهي نفـس نوعية البنزين 
محليـاً  تسـميته  عـىل  املتعـارف 
بالبنزين العادي)، يبلغ سعره 900 
دينار عامليا، وبالتايل فإن الدعم هنا 
يكون %100، يف حني يباع البنزين 
املسـتورد (اوكتني 95) يف املحطات 

بسـعر 650 ديناراً والسعر العاملي 
لـه هـو الضعـف، كما يبلغ سـعر 
البنزيـن السـوبر (اوكتـني 98) يف 
املحطات بسعر 1000 دينار ويباع 

بحدود 1200 دينار عامليا“.
وعامليـًا ينقسـم البنزيـن إىل فئات 
العـادي  البنزيـن  هـي  متعـددة، 
 ،(95 مـن  أقـل  النقـاوة  (درجـة 
والبنزيـن املحسـن عـايل األوكتني 
(درجة النقاوة 95)، والبنزين عايل 
 ،(98 النقـاوة  (درجـة  األوكتـني، 
حيـث تختلـف كل فئة عـن أخرى 
يف تحسـني قوة وأداء املحرك لعمله 

بأفضل صورة وبطريقة طبيعية.

واشار طالب اىل ان ”العراق يستورد 
يوميـا مـن البنزيـن 16 مليون لرت 
لسـد الحاجـة املحليـة“، الفتـا اىل 
ان ”مناشـئ االسـترياد هـي مـن 
اختصـاص رشكة تسـويق النفط 

العراقي (سومو)“.
ويسـتورد العراق بعض املشتقات 
البنزيـن،  ومنهـا  النفطيـة 
والكازاويـل، والنفـط االبيض، من 
الدول االخرى لسد حاجته املحلية، 
فيما انتهى مؤخرا من بناء مصفى 
كربـالء لتقليل العجز يف املشـتقات 
النفطية وتوجيـه الفائض منه اىل 

الخارج.

 بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الزراعة، امـس االثنني، أسـباب ارتفاع 
أسـعار األسـماك يف األسـواق، فيما أعلنت عـن اتخاذ 

إجراءات لخفضها.
وقال مديـر عام دائـرة الثـروة الحيوانيـة يف الوزارة، 
عباس سـالم حسـني، يف ترصيح صحفي إن ”ارتفاع 
أسـعار األسـماك جـاء بسـبب انتهـاء موسـم تربية 

األسـماك، حيث بدأ املربون بإعداد أحواضهم للموسم 
الجديـد“، مبينـاً أن ”وزارة الزراعة اتخـذت إجراءات 

لخفض األسعار“.
وأضاف حسـني أنه ”من ضمن اإلجراءات التي اتخذت 
هي فتح االسترياد، إال أن األسعار يف باقي البلدان كانت 
مرتفعـة فأصبح االسـترياد غري مجد“، مشـرياً إىل أن 

”االسترياد مازال مفتوحاً بهذا الخصوص“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امـس االثنني، 

منخفضا بنسـبة (0.92%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما 
يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولـة (589.255.641) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (1.334.974.032) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (609.95) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.92) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(615.6) نقطة.
وتم تداول اسهم (45) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املـايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (66) 
مليون سـهم بقيمة بلغـت (93) مليـون دينار من خـالل تنفيذ (16) 

صفقات عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(99) مليون سـهم بقيمة بلغـت (174) مليون دينـار من خالل تنفيذ 

(75) صفقة عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركـزي من الدوالر يف مزاد امس االثنني، بنسـبة 

%44 لتصل اىل اكثر من 90 مليون دوالر.
وذكر مصدر: أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
األمريكي، 91 مليونا و500 الف و748 دوالرا، مرتفعة بنسبة %44 بعد ان 
كانـت املبيعات ليوم االحد 63 مليونا و335 الفا و80 دوالرا، غطاها البنك 
بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف ان املبيعات من 
الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقـع 48 مليونا و400 الف دوالر، فيما 
ذهبـت البقية البالغة 43 مليونا و100 الـف و748 دوالراً لتعزيز االرصدة 
يف الخارج عىل شـكل (حواالت، اعتمادات).وأشـار املصدر إىل ان املصارف 
التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 13 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف 
التي قامـت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 13 مرصفا فيما كان 

اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 170 رشكة.

بغداد / الزوراء:
كشـف عضـو لجنة النفـط والغـاز، كاظم الطوكـي، امـس االثنني، عن 
إرصار الحكومـة عـىل انجاز انبوب نفط البـرصة - العقبة بمنأى عن اية 
تبنيات سياسـية . وقال الطوكـي يف ترصيح صحفي: إن ”مرشوع انبوب 
نفط البـرصة - العقبة يهدف إىل إضافة قيمـة اقتصادية للعراق رشيطة 
تخفيـض كلف التنفيـذ“. وأضاف أنه ”خالل زيارة رئيـس الوزراء محمد 
شـياع السـوداني إىل األردن تم االتفاق عىل تخفيض كلـف التنفيذ“، الفتا 
إىل أن ”فكـرة إنشـاء انبوب نفطي يمتد مـن األرايض العراقية إىل األرايض 
األردنية بهدف تنويع مصادر تصدير النفط“. وأوضح الطوكي أن ”مجلس 
النواب مع انشـاء االنبوب رشيطة وضع جـدوى اقتصادية يتم اعتمادها 
مـن قبل جهـات فنية مختصة بمنـأى عن اية تبنيات سياسـية“.  وكان 
رئيس الوزراء، محمد شـياع السوداني، أكد، خالل لقائه الوفد االردني، أن 
خط النفط من البرصة إىل العقبة من املرشوعات القديمة، إذ بدأت فكرته 

منذ العام 1983.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس االثنني.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي 442 الف دينار، وسعر الرشاء 438 الف دينار، 

فيما كانت االسعار ليوم االحد 438 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا ايضا عند 412 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 408 أالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 440 الف دينار و 450 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 410 أالف و420 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقـال ذهب عيار 24 بيع 515 ألف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 470 ألف 
دينـار وسـجل عيار 21 للبيـع 450 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 للبيع 

385 ألف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب (خمسـة غرامات).

بغداد / نينا:
اقرتح الخبري يف الشـأن االقتصادي، رعد تويج، اضافة عملة نقدية جديدة 
اىل السـوق المتصاص الدينار املكتنز والسـيطرة عىل ارتفـاع الدوالر امام 

الدينار .
وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء ”نينا“: ان ”السياسة 
النقدية العراقية اصبحت مرتبطة بالسياسة النقدية الدولية يف اطار نظام 

(سويفت) والتي قد تعمل عىل تصفري عمليات تهريب العملة ”.
واضـاف انه :“ يف الوقت نفسـه، فـإن النظام النقدي العراقـي يعاني من 
مناسيب عالية من الدينار العراقي والتي تراكمت خالل فرتة طويلة والتي 
تحولـت يف جـزء كبري منها اىل اموال مكتنزة“، مبينـا انه :“ البد من عملية 

نقدية تصحيحية بإضافة عملة جديدة، واستبدال الدينار العراقي ”.
واوضـح انه ”مـن الصعب امتصـاص العـرض النقدي الفائـض واملكتنز 
والذي يحمل معه مخاطر نقدية عديدة، خصوصا مع التوقفات املسـتمرة 
للموازنة العامة، وعدم وجود سياسة مالية تساند السياسة النقدية ألعوام 

عديـدة ممـا ادى اىل انخفـاض وقصـور الـدورة االقتصاديـة ”.
وشـدد الخبـري االقتصـادي عـىل رضورة :“ ان تكـون االجـراءات املتخذة 
ملقاومة ارتفاع االسعار صحيحة يف املدى القصري، وبناء اسرتاتيجية نقدية 

بعيدة املدى لإلصالح النقدي“.
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 بغداد/ الزوراء:

عرض محافظ البنك املركزي العراقي 
وكالـة، عـيل العـالق، خطـة بشـأن 
ضبط أسعار رصف الدوالر ، فيما اكد 
املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر 
صالـح محمـد، ان تدخـل الحكومة 
لتحديد االسعار بالخطوة الرضورية، 
مبينا ان منافسـة الحكومـة كتاجر 
جملة سينهي االضطراب يف االسواق.

وجـاء عرض محافـظ البنك املركزي 
العراقـي وكالـة، عيل العـالق، خطة 
بشـأن ضبـط أسـعار رصف الدوالر 
خـالل لقائـه النائـب األول لرئيـس 
مجلس النواب محسن املندالوي، وأكد 
األخري عـىل وجوب عودة االسـتقرار 
املايل - ال سـيما سـعر رصف الدوالر 
- لألسـواق العراقية قريباً، كما شدد 
عـىل رضورة ”االلتـزام باإلجـراءات 
بالتحويـالت  الخاصـة  القانونيـة 
املالية، وحماية االقتصاد العراقي من 

الخروقات السابقة“. 
وشـدد املنـدالوي عىل ”لـزوم تطبيق 
اإلجراءات العاملية ومتابعة التحويالت 
وعمـل املصـارف الخاصـة ورشكات 
الصريفة، ومالحقة جميع التجاوزات 

حسـب القوانـني العراقيـة النافـذة 
تطبيقـاً اللتزامـات البنـك املركـزي 

العراقي“.
رشح  إىل  األول  النائـب  واسـتمع 
مسـتفيض مـن العالق عـىل الخطة 
املالية والرقابية التي سـيعمل عليها 
البنك املركزي العراقي، لضبط أسعار 

املضاربـات  ومنـع  الـدوالر،  رصف 
الـرشاء  املاليـة، ومتابعـة عمليـات 
املشـبوهة للعملة الصعبة والتي يراد 

منها اإلرضار باالقتصاد الوطني.
من جهته، اكد املستشار املايل لرئيس 
الـوزراء، مظهـر صالـح محمـد، ان 
تدخـل الحكومـة لتحديـد االسـعار 

ان  مبينـا  الرضوريـة،  بالخطـوة 
منافسـة الحكومـة كتاجـر جملـة 

سـينهي االضطراب يف االسـواق.
 يف غضـون ذلـك قال املستشـار املايل 
لرئيس الـوزراء، مظهر صالح محمد 
يف ترصيـح صحفـي: اننـا ”نجـد أن 
تدخل الدولة يف حقل تجارة االسترياد 

حالً وطنياً شـامالً لتوفري االسـتقرار 
السعري“.

وأضـاف صالـح ”طاملـا أن التجـارة 
الحكوميـة هـي ذات حوكمـة عالية 
وخـارج هـذا القيـد بكونهـا تعتمد 
آليـات االعتمـادات املسـتندية وهي 
القاعـدة التقليدية لتمويـل التجارة، 
التجارية  السـوق  وحتـى تسـتطيع 
إعـادة تنظيـم نفسـها وتعاقداتهـا 
ومشرتياتها الخارجية، وبغية احتواء 
التقلبـات يف سـعر الـرصف يف نطاق 
ضيـق، نقـرتح أن تتوسـع التجـارة 
الحكومية (كتاجر جملة)  الخارجية 
حالياً لرفد السـوق بأهم السـلع ذات 
املساس الواسـع بحياة الناس والتي 
تتدفق عىل وفق سعر الرصف الرسمي 

الثابت 1460 ديناراً للدوالر“.
وتابع املستشـار املايل لرئيس الوزراء 
”نجد يف تدخـل الدولة يف حقل تجارة 
االسـترياد حالً وطنياً شـامالً لتوفري 
االسـتقرار السـعري وتوفـري أجواء 
مـن املنافسـة املضـادة (للكارتالت) 
املحتكرة للتجارة والتي تطلق إشارات 
سـالبة صوب اسـتقرار سعر رصف 

الدينار العراقي“.

 بغداد/ الزوراء:
دعت اللجنـة املالية النيابية الحكومة 
اىل االرساع يف إرسـال مـرشوع قانون 
املوازنـة االتحادية العامة لعام 2023 
وانتخـاب  الحكومـة  تشـكيل  بعـد 
رئاسات اللجان النيابية ، فيما توقعت 
لجنة النفـط والطاقة النيابية، امس، 
تقديـم موازنة تكميلية إذا اسـتمرت 

أسعار النفط باالرتفاع.
وقـال النائـب االول لرئيـس اللجنـة، 
أحمد مظهـر الجبوري، يف بيان تلقت 
”الزوراء“ نسخة منه: ”بعد ان مىض 
عىل تشـكيل الحكومة اكثر من اربعة 
اشـهر نطالـب الحكومـة بـاإلرساع 
والعمل بجدية إلرسال قانون املوازنة 
وجيـزة  فـرتة  خـالل   2023 للعـام 
ليتسـنى للجنـة املاليـة ترشيعهـا يف 
مجلـس النـواب، خاصـة ان الوقـت 
داخـل اللجنـة واملجلس قصـري امام 

مناقشة مسودة القانون“.
وأضـاف ”نتمنى ان ال يكـون الوقت 
اطول عىل حسـاب الفقراء والشـعب 
العراقـي كـون البلد بأمـس الحاجة 

لترشيع القانون“.

وشـدد الجبـوري عـىل ان ”القانـون 
يالمـس الطبقـات الفقـرية ورشائح 
املتقاعدين والعقـود واالجور اليومية 
حيـث مـن املنتظـر ارسـال املوازنة؛ 

مناقشـتها  املاليـة  للجنـة  ليتسـنى 
ورفعها اىل مجلـس النواب للتصويت 

عليها“.
ماليـة  كلجنـة  ”نحـن  مضيفـا:   

رسـمي  كتـاب  بإرسـال  ملتزمـون 
للمطالبة بإرسـال املوازنة بعد ميض 
وقت طويل عليهـا يف ادراج الحكومة 
وعليها االلتزام بمسؤوليتها القانونية 

والدستورية“.
من جانب متصل، توقعت لجنة النفط 
والطاقة النيابية، امس االثنني، تقديم 
موازنة تكميلية إذا اسـتمرت أسـعار 

النفط باالرتفاع.
ويف السياق ذاته قال عضو اللجنة، عيل 
سـعدون الالمي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”قانـون النفط والغاز لم يَر النور، 
رغـم وجوده منذ العـام 2007، داخل 
مجلـس النواب ثم اعيـد إىل الحكومة 
وتم تعديله ومن ثم إرساله مرة ثانية 

إىل مجلس النواب العام 2011“.
موضحاً أن ”القانون موجود يف أروقة 
مجلس النواب وداخـل اللجنة، إال إنه 
ال توجد نية للحراك من أجل إقرار هذا 

القانون بسبب الخالفات بشأنه“.
وبشـأن أسـعار النفط باملوازنة، أكد 
الالمي أن ”سعر برميل النفط متغري يف 
قانون املوازنة“، متوقعاً أن ”يحسـب 
برميل النفط يف املوازنة من 60 دوالراً 

إىل 65 دوالراً للربميل الواحد“.
وذكر: ”إذا استمرت األسعار باالرتفاع 
خـالل هذا العام، فمـن املمكن تقديم 

موازنة تكميلية“.

2023@Ú„åaÏfl@ Îãìfl@fibéähi@ aãé�a@∂g@ÚflÏÿ®a@Ï«ám@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

@fib´@¿@aÜÏ»ñ@›vèÌ@kÁâ€a
ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi

@Ú‹‡«@Úœbög@Å6‘Ì@Übón”a
äb‰Ìá€a@7À@÷Ïè€a@∂g@ÚÌá‘„

÷aÏé˛a@¿@⁄b8˛a@äb»éc@ù–©@paıaãug@âÉnm@Ú«aäç€a

بغداد/ الزوراء:
أدرجت وزارة النقل مرشوع خطِّ السـكك الرابط بـني ميناء الفاو وتركيا 

ة.  ضمن موازنة العام الحايل، الذي يعدُّ من ضمن مشاريع القناة الجافَّ
وقـال مدير العالقـات واإلعـالم يف رشكة السـكك التابعة للـوزارة، جواد 
الشـوييل، يف ترصيـح صحفي: إن ”خط السـكك الرابط بـني ميناء الفاو 

وتركيا سيكون بطول ألفني و200 كيلو مرت“. 
وأضاف الشوييل أن الخط يشمل مدَّ سكة حديد لنقل املسافرين والبضائع، 

وكذلك طريق بري رسيع لسري الشاحنات، فضالً عن مدِّ أنبوب للغاز“.
صة  ذ من ِقَبل رشكة (الستوم) الفرنسية املتخصِّ مبينا أن ”املرشوع سينفَّ

يف تأسيس البنى التحتية للسكك الحديد وصناعات القطارات“.
واشـار اىل أن ”رشكة إيطالية سـبق أْن قّدمت دراسة الجدوى للمرشوع، 

فضالً عن اختيار أفضل مسار لربط ميناء الفاو بالحدود الرتكية“.
الفتا اىل أن ”هذا املرشوع ُيعدُّ من املشـاريع املهمة التي ستحقق انعكاساً 
إيجابيـاً مهمـاً للبلد كونه سـيكون حلقة وصل بني آسـيا وأوروبا، فضالً 
عن تخفيف الزخم املروري عن طريق إنشاء طريق رسيع مخصص لسري 

الشاحنات خارج حدود املدن“.

@µi@¡iaã€a@Ÿÿè€a@ Îãìfl@xäám@›‘‰€a
2023@Ú„åaÏfl@¿@bÓ◊ãmÎ@Îb–€a@ıb‰Ófl
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@“Ï–ñ@¿@k»‹€a@ùœãÌ@›ÓÇá€a@µflc
@?†Ï€a@kÉn‰æa

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـادْت مصـادر مطلعة بأن الالعب العراقي األصـل املحرتف أمني الدخيل ال يفكـر بتمثيل املنتخب الوطني 
حالياً، مشرية إىل أن جهوده وتركيزه واهتماماته تتجه حالياً نحو تمثيل منتخب بلجيكا. وقالت املصادر، 
إنـه رغـم املحاولة مع أمني الدخيل من قبل مستشـار رئيس الوزراء اياد بنيان عـرب (عمة) الالعب العداءة 
الدولية السابقة دينا سعدون لكن املحاوالت باءت بالفشل وأرص الدخيل عىل موقفه. وأضاف، أن املحاوالت 
لـم تقترص عىل بنيـان، بل كانت املحاولة معه من قبـل اتحاد الكرة الحايل ومـدرب املنتخب، وقد اتصل به 
مدرب املنتخب خيسـوس كاساس وشـخصيات عراقية واصدقاء ايضاً. وبني أن عائلة الدخيل تريد منه أن  

يمثل منتخب العراق الوطني لكرة القدم، لكن الالعب يفكر بتمثيل منتخب بلجيكا وُمرص عىل موقفه .

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÀ@Ú€Ï�ji@=æÎ˛a@Ú◊äbìfl@ùœãÌ@›ìÓ‰í@Ôöaä

b„Üb•¸@ÚÓ€bæa@Úz‰æa@÷˝†a@ãƒn‰„Î@bÿ‰íÏ◊ÏÓÿ€bi@bÓée@Ú€Ï�i@—ÓõnèÓé@÷aã»€a@ZÊb„á«@äb‡«

بغداد/ متابعة الزوراء:
وجـُه ماوريزيـو جاكوباتـيش، 
مدرب الصفاقيس، الدعوة لـ20 
العبا استعدادا ملواجهة البنزرتي 
يف الجولة الـ11 من منافسـات 

الدوري التونيس.
وشـملت القائمة العب منتخبنا 
الوطني حسـني عيل الذي تغيب 
عـن اللقـاءات األخرية؛ بسـبب 
التزاماته مع املنتخب يف خليجي 

.25
مـن  عـيل،  حسـني  وسـيكون 
املهمـة،  الهجوميـة  األوراق 
التي سـيعتمد عليها بعد العقم 

الهجومي الذي عانى منه الفريق 
الساحيل  النجم  خالل كالسيكو 
وجـاءت القائمـة عـىل النحـو 
التـايل، أيمـن دحمـان، محمـد  
قعلـول، محمد نـرصاوي، عالء 
غـرام، محمد أمـني الحمروني، 
أحمـد عجـال، أسـامة بحري، 
محمـد جورني، فـارس ناجي، 
خليـل اللومـي، نابـي كامـارا، 
محمود غربال، شادي الهمامي، 
بالوايف،  إيـاد  السـكرايف،  عزيـز 
حسني عيل، إسماعيل دياكيتي، 
أرشف الحبايس، يوسـف بشـة، 

مهدي القشوري.

انطاليا/ قحطان املالكي: 
يالقـي منتخُب الشـباب، اليوم الثالثاء، فريَق رابريسـويل السـويرسي 
تحـت 20 عامـاً يف اختتـام مبارياته الوديـِة ضمن معسـكره التدريبّي 
املقـام يف مدينِة أنطاليا الرتكية. وأنهى منتخُب الشـباب تدريباته عرص 
امـس االثنـني يف امللعـِب الفرعّي يف منطقِة سـيدا، حيث فّضـَل الجهاز 
الفنـي منـَح الراحـة ملعظم األسـماء التـي شـاركت يف مبـاراِة األردن 
.وتركزت التدريبات عىل الالعبني البدالء الذين سـيزج بهم يف مباراِة الغد 
أمام النادي السـويرسي من أجل منحهم فرصـًة كافيًة، ولالطالع أكثر 
عـىل أدائهم العـام . وأكد الجهاُز الفني رضاه   عن هذا املعسـكر، حيث 
بـنّي  مدرب منتخب الشـباب عماد محمد إن مباريات أنطاليا  شـهدت 
مواجهـَة منتخبات جيدة سـتتواجد يف النهائيات اآلسـيوّية رغم غياب 

بعض الالعبني املهمني عن تشكيلة منتخبنا.

@ÂÌçÌ@Ô‹«@µèy@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@·≠
Ômäç‰j€a@ÚËuaÏæ@Ôè”b–ó€a@Ú‡ˆb”

@›ÌÏé7iaä@k«˝Ì@lbjì€a@kÉn‰fl
@‚ÏÓ€a@bÌÜÎ@ãèÌÏè€a

@Êaãõ±@ÎÜÏv‹€@ÏÓé�aÎ@Ô€Îá€a@ÂÌÜb•¸a@bèÓˆä
@›Óiäbi@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
رايض  االوملبـي  املنتخـب  مـدرب  رفـَض 
شنيشـل، املشـاركة يف بطولة غرب اسـيا 
تحت 23 عاماً املقررة يف العراق يف حزيران 
املقبـل كون الفريـق لم يتـم تجميعه ولم 

يخض اي وحدة تدريبية حتى اآلن.
وقـال شنيشـل ”لـن أشـارك يف البطولة، 
النه اليوجـد اي تجمع او صـورة واضحة 
لالوملبـي“، مبينا ان ”أي فريق ُيعد لبطولٍة 
ما، يحتاج اىل معسـكرات ومباريات ودية 

منذ وقت مبكر ليكون جاهزاً للبطولة“.
واضـاف ان ”االتحـاد لـم يتصـل به حتى 
اآلن بهـذا الخصـوص وكان البد من وضع 
خارطة طريـق للبطولة من اآلن ليتسـنى 
بناء منتخب اوملبي قـادر لتمثيل العراق يف 

محفل غرب آسيا“.
واوضـح ان ”مثـل هكـذا بطـوالت مهمة 
البد من وجود التنسـيق للبـدء بالتخطيط 
لهـا مبكـراً وهذا يتطلـب اتفـاق وتعاون 
بني االتحـاد واملالك التدريبـي لكن ذلك لم 

يتحقق حتى االن“.
وكان اتحـاد غرب آسـيا لكـرة القدم منح 
العراق حق اسـتضافة النسخة املقبلة من 
بطولـة غـرب القـارة ملنتخبـات تحت 23 
سـنة واملقررة يف حزيران املقبل وذلك وفق 

ما أعلن االتحاد العراقي للعبة.
وجـاء قـرار منح العـراق حق اسـتضافة 
بطولـة املنتخبـات األوملبية دون 23 سـنة 
عىل هامش اجتماعات اتحاد غرب آسـيا، 

يف العاصمة األردنية عمان.

بغداد/ مهدي العكييل:
العراقـي  االتحاديـن  رئيـس  اعلـَن 
واالسـيوي بالكيوكوشـنكاي عمـار 
عدنـان  عـن طموحـات اهـل اللعبة 
باسـتضافة بطولة القـارة الصفراء 
املسـؤولني  داعيـا  املقبلـة،  املـدة  يف 
إطـالق  رضورة  اىل  رياضتنـا  يف 
التخصيصـات املالية مـن اجل اقامة 
البطـوالت املحلية وضمـان التحضري 
املبكر الحتضان الكرنفال اآلسـيوي.
وقـال عدنـان يف ترصيـح خـص به 
(الـزوراء) انـه حصل عـىل تأكيدات 
من قبل االتحـاد الدويل القامة بطولة 

اسيا يف العراق، من دون تحديد موعد 
انطالقها، مؤكدا حـرص اتحاده عىل 
القـاري  للمحفـل  املبكـر  التحضـري 
جميـع  تهيئـة  خـالل  مـن  املقبـل، 
املتطلبـات بمـا يضمـن ظهـور هذه 
النسـخة، بالصورة املميزة التي تليق 
داعيـا  بسـمعة رياضتنـا خارجيـا، 
رضورة  اىل  رياضتنـا  يف  املسـؤولني 
إطـالق التخصيصـات املاليـة، بغيـة 
االرتقاء بواقـع اللعبة وضمان اقامة 
املنحـة  انقطـاع  بعـد  املسـابقات، 
املاديـة لفـرتة اسـتمرت الكثـر مـن 
3  اعوام، بسـبب خطـأ غري مقصود 

مـن وزارة الشـباب. واوضح ان هذه 
االستضافة اآلسيوية لو تحققت تعد 
إنجازا جديدا يضاف لسـجل الرياضة 
العراقيـة والتـي نجحـت يف احتضان 
استحقاقات عربية وقارية يف مختلف 
كأس  منافسـات  اخرهـا  االلعـاب 
الخليـج لكـرة القدم، اذ عـززت هذه 
املسـابقة من املكانة املرموقة لبلدنا، 
واظهـرت احقيتنـا بتنظيم البطوالت 
الكربى، من خـالل تواجد بنى تحتية 
مميـزة وقاعـدة جماهرييـة كبـرية.

واشار وأضاف عدنان اىل ان املسؤولية 
اهـداف  وهنـاك  أكـرب،  أصبحـت 

مرسـومة يجب تحقيقهـا عىل أرض 
الواقع الحداث نقلـة كبرية يف اللعبة، 
وال سيما بعد النجاحات التي تحققت 
لرياضة الكيوكوشنكاي التي تصدرت 
النتائـج عربيـا وقاريـا يف البطـوالت 
االخرية، اشار اىل اختيار العراق كمقر 
رسـمي لالتحاد االسـيوي. وتابع ان 
األزمـة املاليـة تعيـق تقـدم رياضة 
الكيوكوشـنكاي يف العـراق اذ تعتمد 
حاليا عىل مصادرها الذاتية ومن املال 
الخاص يف تنظيم املسـابقات املحلية 
الـدورات  تكاليـف  نتحمـل  وكذلـك 

التدريبية والتحكيمية.

äÎá€a@Âfl@Òãì«@Ú»iaã€a@Ú€Ïßa@pbËuaÏfl@åãic@¿@ıaäÎç€a@È–ÓñÎ@‚ÏÓ€a@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@äáónæa
ÊbèÓfl@¡–„@Ô‘n‹Ì@ıbiãËÿ€a

بغداد/ ليث العتابي:

تنطلُق اليوم الثالثاء، مباريات الجولة 

الرابعـة عـرشة مـن الـدوري املمتاز، 

بإقامة 5 مواجهات أبرزها كالسـيكو 

الزوراء والقوة الجوية.

يـوم غـد  4 مواجهـات  تقـام  فيمـا 

مـن   14 الجولـة  وتختتـم  األربعـاء، 

الـدوري بمواجهـة الرشطـة والنجف 

الخميس املقبل.

ويتصدر القوة الجوية الرتتيب برصيد 

28 نقطـة، ويحـل الـزوراء وصيفـا 

برصيد 26 نقطـة، والكهرباء باملركز 

الثالث برصيد 25 نقطة.

تفتتـح الجولـة بمواجهـة الكهربـاء 

وضيفـه نفـط ميسـان، بلقـاء يقام 

يف ملعـب الـزوراء ويتطلـع الكهرباء 

ملواصلة العـروض القوية بعد التعادل 

مع الزوراء، والسعي لخطف االنتصار 

يحـاول  بينمـا  للوصافـة  والقفـز 

الضيـوف العودة إىل ميسـان بالنقاط 

الثالث، وتحسـني موقعهم يف منتصف 

الالئحة.

ويبحث الصناعة صاحب الرتتيب قبل 

األخري عن مباغتة ضيفه نفط الوسط، 

وتحقيـق الفوز الثاني له هذا املوسـم 

ويحـاول الضيوف تحسـني نتائجهم 

بعد استالم املدرب سامر سعيد املهمة 

بدال من املستقيل عبد الغني شهد.

ويحـل القاسـم ضيفـا عـىل دهـوك، 

يف ملعـب صقـور الجبـال وسـتكون 

مواجهة صعبة لكتيبة عيل عبد الجبار 

أمام منافس قـوي قادم من االنتصار 

عىل النجف.

ويسـتضيف كربالء ضيفه الحدود، يف 

مواجهة متكافئة مـن الناحية الفنية 

والجمهـور  األرض  حسـابات  لكـن 

ترجح كفـة أهل الدار بعبـور الحدود 

صاحـب النتائج اإليجابيـة بالجوالت 

املاضية.

ويسـتضيف ملعـب الشـعب الـدويل، 

الجويـة  والقـوة  الـزوراء  كالسـيكو 

تحقيـق  فرصـة  الوصيـف  ويمتلـك 

االنتصـار والقفـز لصـدارة الرتتيـب، 

املواجهـة سـتكون صعبـة  أن  رغـم 

لكن سـيحاول الصقـور خطف الفوز 

والتمسـك بالصدارة بعد عودة العبيه 

البارزيـن وتسـتكمل بقيـة مباريات 

الجولـة يومـي األربعـاء والخميس يف 

مالعب بغداد واملحافظات.

وسيحظى كالسـيكو الكرة العراقية، 

الـذي يجمع الـزوراء والقـوة الجوية 

الجماهـري  مـن  ومتابعـة  باهتمـام 

األردنية.

األردنيـان  املحرتفـان  وسيسـجل 

إبراهيم سـعادة ومحمد أبو حشـيش 

حضورهما يف الكالسيكو بعدما انتقال 

معاً للزوراء .

ونرش عدد من جماهري الكرة األردنية 

وبخاصة مـن محبـي النجمني بنرش 

صـور الثنائـي قبـل يـوم مـن موعد 

كالسيكو الكرة العراقية.

وكان سـعادة قـد انتقل للـزوراء عىل 

سبيل اإلعارة قادماً من نادي الحسني 

إربـد إذ تقـوم جماهري األخـري بتتبع 

آخر أخبار سـعادة  يف الدوري العراقي 

ومشـاهدة مباريـات فريقـه الجديد، 

واألمـر ينطبق عىل أبو حشـيش الذي 

لعب يف املوسمني املاضيني للوحدات.

ويأمل سـعادة وأبو حشيش بتسجيل 

الكالسـيكو  يف  القـوي  حضورهمـا 

وتحقيـق اإلضافـة املأمولـة للـزوراء 

أمالً بتحقيق الفـوز ووضع فريقهما 

بصدارة الرتتيب.

ويشغل سعادة مركز صناعة األلعاب 

ويمتـاز بقدرتـه عىل التسـديد القوي 

واملتقـن مـن مسـافات بعيـدة لذلـك 

يشـكل خياراً هجومياً مهماً يف مباراة 

الغد، فيما يلعب أبو حشـيش كظهري 

أيـرس وسـتكون املهـام املنوطـة بـه 

مزدوجة دفاعياً وهجومياً.

ويتصـدر القـوة الجويـة ترتيب فرق 

الدوري املمتـاز برصيد 28 نقطة يليه 

مبارشة الزوراء برصيد 26 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اسـتعداداته  للجـودو  املركـزي  العراقـي  االتحـاد  يواصـل 
السـتضافة منافسـات بطولـة غـرب آسـيا لفئتي الشـباب 
والناشـئني والتي ستقام يف مدينة شقالوة يف محافظة أربيل، 
للفرتة من الخامس عرش وتسـتمر لغايـة الحادي والعرشين 

شهر شباط املقبل.
وقـال رئيـس اتحـاد اللعبـة، سـمري املوسـوي إن“ اتحادنا 
يعـد العدة السـتقبال الوفـود املشـاركة يف البطولـة وتوفري 
مسـتلزمات الوفـود من سـكن وقاعات تدريـب وغريها من 

املتطلبات األخرى“.

وأضاف املوسـوي أن“ البطولة ستشهد تواجد رئيس االتحاد 
الدويل الروماني ماريوس فايز ورئيس االتحاد اآلسيوي للعبة 
الكويتـي عبيـد العنزي اللذين سـيزوران العـراق ألول مرة“، 
مبينـاً، أن ” زيارتهمـا تعد فرصـة جيدة لالطـالع عىل واقع 

الرياضة يف العراق وتقديم الدعم لها“.
وعن عـدد الفرق املشـاركة يف البطولة أوضح املوسـوي أن“ 
دول غرب آسـيا عددها 10دول، واتحادنا عىل تواصل مستمر 
مع تلك الدول لتثبيت مشـاركتهم، وهناك اسـتجابة من قبل 
بعـض الـدول، وتم تحديد األول من شـباط املقبـل لغلق باب 

املشاركة ”.

بغداد/ حسني عمار: 
العاصمِة  يف  له  تجمع  أول  االثنني،  امس  الصاالت،  لكرة  الوطني  املنتخب  بدأ 
استعداداً  املقبل  شباط  من  األول  لغاية  يستمر  تدريبي  معسكٍر  يف  للدخول  بغداد 
لالستحقاقات املقبلة. وقال املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت عدي صبار، إن ” مدرب 
املنتخب محمد ناظم الرشيعة استدعى  22 العباً لالنخراط يف املعسكر الداخيل، إذ تمَّ 
اختيار الالعبني بناًء عىل املستويات املقدمة مع انديتهم يف منافسات الدوري املمتاز 
باإلضافة إىل االختبارات التي أجراها املدرب عىل مجموعة من الالعبني، وتم ضمهم إىل 
الالعبني القدامى الذين مثلوا املنتخب يف آخر بطولة وهي تصفيات آسيا التي أقيمت 
يف دولة الكويت، بهدف ايجاد توليفة جديدة قادرة عىل تحقيق النتائج اإليجابية يف 
البطوالت املقبلة“. وأضاف صبار، أن ” وفد املنتخب الوطني سيتوجه إىل املغرب يف 
الـ 26 من الشهر املقبل لخوض مباراتني مع املنتخب املغربي بناًء عىل الدعوة التي 
األهمية  غاية  يف  ستكونان  املباراتني  هاتني  أن“  إىل  الفتاً  املغربي“،  االتحاد  وجهها 
كونهما ضمن منهاج املدرب محمد ناظم رشيعة بغية االستعداد الجيد لبطولة غرب 

آسيا وكأس العرب وتصفيات آسيا املؤهلة إىل نهائيات آسيا وكأس العالم“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلَن نادي الطلبة الريايض تعاقده مع 
الالعب التونيس عدي بالحاج، لتمثيله 
بالجوالت املتبقية من الدوري املمتاز.

ويعد بالحاج (٣٠ ) عاما، من الالعبني 
الذين جاء انضمامهم للطلبة بتوصية 
من مواطنه املدير الفني يامن زلفاني 
، لتدعيم الفريق يف املريكاتو الشتوي، 

املتبقية  املباريات  يف  معه  واملشاركة 
بالحاج  وخاض  املمتاز.  الدوري  من 
الذي يلعب بمركز صانع األلعاب، عدة 
أبرزها مع  تونس  محطات محلية يف 
نادي حمام األنف، كما خاض تجربة 
وشارك  السعودي،  أحد  مع  احرتافية 
القدم  لكرة  التونيس  املنتخب  مع 

املصغرة ببطولة العالم.

@ÔiãÃæa@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl
Ú‹j‘æa@pb”b‘zné˝€@a7õ•@bÌÜÎ

@…fl@á”b»nm@Új‹�€a@Üb„@ÒäaÜg
xb®bi@á«@Ôè„Ïn€a



سيدني / متابعة الزوراء:
سابالينكا  أرينا  البيالروسية  انتزعت 
املركز  أنس جابر  التونسية  النجمة  من 
لالعبات  العاملي  التصنيف  يف  الثاني 
بلقب  توجت  بعدما  املحرتفات،  التنس 

بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس.
وجاء ترتيب الالعبات يف املراكز العرشة 
األوىل بنسخة التصنيف العاملي الصادرة 

كما ييل:
املركز  ايجا شفيونتيك يف  البولندية  ـ   ١

األول برصيد ١٠٤٨٥ نقطة.
٢ـ  البيالروسية أرينا سابالينكا يف املركز 

الثاني برصيد ٦١٠٠ نقطة.
٣ ـ التونسية أنس جابر يف املركز الثالث 

برصيد ٥٢١٠ نقاط.
٤ ـ األمريكية جيسيكا بيجوال يف املركز 

الرابع برصيد ٥٠٠٠ نقطة.
٥ ـ الفرنسية كارولني جارسيا يف املركز 

الخ برصيد ٤٦٤٥ نقطة.
املركز  يف  جوف  كوكو  األمريكية  ـ   ٦

السادس برصيد ٣٩٩٢ نقطة.
املركز  يف  سكاري  ماريا  اليونانية  ـ   ٧

السابع برصيد ٣٨١١ نقطة.
املركز  يف  كستكينا  داريا  الروسية  ـ   ٨

الثامن برصيد ٣٣٨٠ نقطة.

٩ـ  السويرسية بليندا بنشيتش يف املركز 
التاسع برصيد ٢٩٠٥ نقاط.

يف  رايباكينا  ايلينا  الكازاخستانية  ـ   ١٠
املركز العارش برصيد ٢٨١٥ نقطة.

وعاد النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
التصنيف  صدارة  عىل  جديد  من  للرتبع 
عقب  املحرتفني،  التنس  لالعبي  العاملي 
تتويجه بلقب بطولة أسرتاليا املفتوحة، 
األربع  سالم»  «جراند  بطوالت  أوىل 

الكربى.
يف  القيايس  رقمه  ديوكوفيتش،  وعزز 

للمرة  اللقب  بإحراز  املفتوحة  أسرتاليا 
الرقم  عادل  كما  مسريته،  يف  العارشة 
نادال  رافاييل  اإلسباني  للنجم  القيايس 
جراند  بطوالت  يف  له   ٢٢ اللقب  بإحراز 
املراكز  يف  الالعبني  ترتيب  سالم.وجاء 
العرشة األوىل بنسخة التصنيف الصادرة 

كما ييل:
١ـ  الرصبي نوفاك ديوكوفيتش يف املركز 

األول برصيد ٧٠٧٠ نقطة.
٢ ـ اإلسباني كارلوس ألكاراز يف املركز 

الثاني برصيد ٦٧٣٠ نقطة.

 ٣
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يف  ـ 

املركز الثالث برصيد ٦١٩٥ نقطة.
املركز  يف  رود  كاسرب  النرويجي  ـ   ٤

الرابع برصيد ٥٧٦٥ نقطة.
٥ ـ الرويس أندريه روبليف يف املركز الخ 

برصيد ٤٢٠٠ نقطة.
املركز  يف  نادال  رافاييل  اإلسباني  ـ   ٦
 ٣٨١٥ برصيد  السادس 

نقطة.
أليازيمي يف  أوجه  الكندي فيليكس  ـ   ٧

املركز السابع برصيد ٣٧١٥ نقطة.
املركز  يف  فريتز  تايلور  األمريكي  ـ   ٨

الثامن برصيد ٣٤١٠ نقاط.
املركز  يف  رون  هولجر  الدنماركي  ـ   ٩

التاسع برصيد ٣٠٤٦ نقطة.
يف  هركاتش  هوبرت  البولندي  ـ   ١٠

املركز العارش برصيد ٢٩٩٥ نقطة.

عن  إسبانيا  ملك  كأس  بطولة  نهائي  نصف  قرعة  أسفرت 
كالسيكو جديد بني العمالقني ريال مدريد وبرشلونة.

وأجريت ظهر امس اإلثنني، مراسم قرعة الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس ملك إسبانيا، يف مقر االتحاد اإلسباني بالعاصمة 

مدريد.
وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهي: برشلونة، ريال 
نتائج  وجاءت  وأوساسونا،  بيلباو،  أتلتيك  مدريد، 

بيلباو،  أتلتيك  مع  أوساسونا  كالتايل،  القرعة 
صحيفة  برشلونةوكشفت  امام  مدريد  وريال 
الكالسيكو  مواجهتي  موعد  عن  ”سبورت“ 

نصف  يف  وبرشلونة  مدريد  ريال  القطبني  بني 
املقبل  أذار   1 يوم  الذهاب  لقاء  النهائي.وسيكون 

يف معقل املرينجي ”سانتياجو برنابيو“، أما مواجهة 
البلوجرانا  معقل  يف  املقبل،  نيسان   5 يوم  ستكون  اإلياب 

”سبوتيفاي كامب نو“.
يذكر أن برشلونة تأهل لهذا الدور من كأس ملك إسبانيا 

يف  سوسيداد  ريال  عىل  نظيف  بهدف  الفوز  بعد 
لتلك  مدريد  ريال  وصل  بينما  النهائي،  ربع 

املرحلة عقب فوزه املثري عىل جاره أتلتيكو 
مدريد بنتيجة 3/1.

مدريد / متابعة الزوراء:
التعادل  بفرض  سوسييداد  ريال  نجح 
مدريد  ريال  مستضيفه  عىل  السلبي 
الدوري  من   ١٩ املرحلة  ضمن   ٠-٠

اإلسباني.
يف  نقطة   ٤٢ بات  مدريد  ريال  رصيد 
 ٥ بفارق  بعيداً  وبات  الثاني،  املركز 
برشلونة،  غريمه  املتصدر  عن  نقاط 
الثالث  املركز  يف  سوسييداد  ريال  يليه 

بـ٣٩ نقطة.
قاتال  فوزا  نابويل  انتزع  ايطاليا،  ويف 
لهدف،  بهدفني  روما،  ضيفه  أمام  من 
بمنافسات  جمعتهما  التي  املباراة  يف 

األسبوع ال٢٠ من الدوري اإليطايل.
فيكتور  من  كل  نابويل  هديف  سجل 
أوسيمني (ق١٧) وجيوفاني سيميوني 
(ق٨٦)، بينما سجل ستيفان الشعراوي 

هدف روما الوحيد (ق٧٥).
ابتعاده  نابويل  واصل  الفوز،  بهذا 
نقطة،   ٥٣ برصيد  الرتتيب  بصدارة 
بفارق ١٣ نقطة كاملة عن إنرت ميالن 
رصيد  تجمد  بينما  له،  منافس  أقرب 

روما عند ٣٧ نقطة باملركز السادس.
دورتموند  بوروسيا  حقق  أملانيا،  ويف 
فوزاً مستحقاً عىل حساب مضيفه باير 
من   ١٨ الجولة  يف  ٢-صفر  ليفركوزن 

الدوري األملاني لكرة القدم.
 (٣٣) أديمي  كريم  من  كل  وسجل 
ليفركوزن  لفريق  البوركيني  واملدافع 

مرماه)  يف  خطأ   ٥٣) تابسوبا  إدموند 
هديف دورتموند.

ويحتل بوروسيا دورتموند املركز الرابع 
مواجهة  نقطة.وانتهت   ٣٤ برصيد 
السلبي. بالتعادل  كولن  أمام  شالكه 

باريس  مواجهة  انتهت  فرنسا،  ويف 
بالتعادل  رانس  وضيفه  جريمان  سان 
من   ٢٠ املرحلة  ضمن   ،١-١ اإليجابي 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.

باريس سان جريمان  ودون عىل هدف 
الوحيد الربازييل نيمار ٥١.

العبني  بـ١٠  األرض  أصحاب  ولعب 
ابتداء من الدقيقة ٥٩ بعد طرد اإليطايل 
عىل  قوي  تدّخل  بعد  فرياتي،  ماركو 
الياباني يونيا إيتو، ما استدعى الحكم 
إيه  (يف  املساعد  الفيديو  تقنية  ملراجعة 
رفعها  بطاقة صفراء  والعدول عن  آر) 

بداية.

مع  لفرياتي  األوىل  املباراة  هذه  وكانت 
وُطرد  اإلصابة،  من  العودة  بعد  النادي 
بعد ١٤ دقيقة من دخوله بديالً للربتغايل 

فيتينا.
اإلنكليزي  سجل  األخرية  الثواني  ويف 
التعادل  هدف  بالوغون  فلوريان 
جريمان  سان  رصيد  للضيوف.وصار 
٤٨ نقطة عىل قمة الرتتيب بينما أصبح 
الربتغال،  نقطة.ويف   ٢٦ رانس  رصيد 

فاز فامليكاو عىل ضيفه إشتوريل برايا 
(١-٠)، ضمن منافسات املرحلة ١٨ من 

الدوري الربتغايل لكرة القدم.
هدف  كولومباتو  سانتياجو  وسجل 
لفريق   ٥٤ الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة 

فامليكاو.
ورفع فامليكاو رصيده إىل ٢١ نقطة يف 

املركز الثاني عرش.
عند  برايا  إشتوريل  رصيد  تجمد  فيما 

١٩ نقطة يف املركز الرابع عرش.
عىل  أمسرتدام  أياكس  فاز  هولندا،  ويف 
خالل   ،١  /  ٤ إكسيلسيور  مضيفه 
الجولة  يف  جمعتهما  التي  املباراة 

التاسعة عرشة من الدوري الهولندي.
فوز  الجولة  هذه  أيضا  وشهدت 

فوليندام عىل جرونينجني ٣ / ٢.
سجل أهداف أياكس دوسان تاديتش يف 
الدقيقة  يف  كالسني  ودايف   ،١٥ الدقيقة 

للشوط  الضائع  بدل  الوقت  من  األوىل 
األول من ركلة جزاء، ومحمد قدوس يف 
الدقيقة  يف  رينش  وديفني   ،٦١ الدقيقة 
الوجه  ٨٣.فيما سجل هدف حفظ ماء 
اليعقوبي  رضوان  الالعب  إلكسيلسيور 
يف الدقيقة ٣٦.ورفع أياكس رصيده إىل 
٣٧ نقطة يف املركز الرابع، وتوقف رصيد 
املركز  يف  نقطة   ١٩ عند  إكسيلسيور 

الرابع عرش.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa
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برلني / متابعة الزوراء:
اتخذ إلكاي جوندوجان، العب وسط مانشسرت سيتي، قرارا 
السنوات  خالل  أملانيا،  منتخب  مع  مستقبله  بشأن  مبدئيا 
يف  األساسية  الركائز  أحد  جوندوجان  املقبلة.ويعد  القليلة 
أو  فليك،  هانز  الحايل  املدرب  مع  سواء  املانشافت،  تشكيلة 
مع سلفه يواكيم لوف.وبحسب ما ذكرته صحيفة ”سبورت 
املستقبل  يف  دوليا  االعتزال  ينوي  ال  جوندوجان  فإن  بيلد“، 
االستمرار  عىل  سيتي  املان  العب  عزم  إىل  القريب.وأشارت 
األقل.كانت  عىل   2024 يورو  حتى  األملاني  املنتخب  مع 
كأس  إخفاق  بعد  أملانيا  العبي  بعض  حول  تحوم  الشكوك 
طالته  الذي  جوندوجان،  رأسهم  وعىل   ،2022 قطر  العالم 
بعض االنتقادات.ورغم ذلك، أكدت الصحيفة عىل عدم اتخاذ 
يف  بجدية  يفكر  لكنه  الشأن،  بهذا  نهائيا  قرارا  جوندوجان 

االستمرار مع املانشافت حتى البطولة األوروبية عىل األقل.

Ô„bæ˛a@kÉn‰æa@…fl@ã‡nèfl@ÊbÀÎá„ÏÀ

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

ê„aä@…fl@êÌäbi@fiÜb»mÎ@áÌäáfl@fibÌä@ÊaáÓfl@Âfl@Ú�‘‰i@ÜÏ»Ì@ÜaáÓÓéÏé

Òäaáó€a@Û‹«@áÌáu@Âfl@…i6Ì@înÓœÏ◊ÏÌÜÎ@Ôæb»€a@—Ó‰ón€a@ÚœbñÎ@ çn‰m@bÿ‰Ó€bibé

‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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تورينو / متابعة الزوراء:
دي  أنخيل  األرجنتيني  باقرتاب  إيطالية  صحفية  تقارير  أفادت 
ماريا، نجم يوفنتوس، من مغادرة الفريق عقب نهاية املوسم 

الجاري.
فبحسب صحيفة الجازيتا ديللو سبورت اإليطالية، فإن نادي 
ما  املقبل،  املوسم  يف  األجور  فاتورة  خفض  يعتزم  يوفنتوس 
سيؤدي لعدم تجديد عقد دي ماريا الذي ينتهي بنهاية املوسم 
كتفيه،  عىل  للفريق  ماريا  دي  حمل  رغم  أنه  الجاري.وأضافت 

وظهوره يف حالة بدنية جيدة منذ انضمامه بعدما شارك يف 4 مباريات 
عن  بعيدا  سيكون  مستقبله  أن  إال  املوسم،  هذا  مرة  ألول  متتالية 
سنواته  يلعب  قد  األرجنتيني  النجم  أن  إىل  الصحيفة  تورينو.وأشارت 
النادي  القدم يف نادي روزاريو سنرتال األرجنتيني، وهو  األخرية بكرة 

الذي أطلقه لعالم كرة القدم يف بداية مسريته.
االنتقاالت  فرتة  خالل  ليوفنتوس  انضم  ماريا  دي  أن  بالذكر  جدير 
سان  باريس  عن  رحيله  بعد  حر  انتقال  صفقة  يف  املاضية،  الصيفية 

جريمان بنهاية عقده.

الدوحة / متابعة الزوراء:
كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر عن موعد بطولة 
أربعة  بمشاركة  ستقام  والتي   2023 قطر  كأس 
األربعة  املراكز  يف  املايض  املوسَم  انهت  التي  أندية 
السد  هي  املسابقة  ستخوض  التي  األوىل.الفرق 
إقامة  تقرر  والعربي، حيث  والوكرة  والدحيل 
املوافق  الخميس  يوم  النهائي  نصف  الدور 
التاسع من فرباير عىل استاد جاسم بن حمد 
بنادي السد.وسيلعب الفريق صاحب املركز 
األول يف بطولة الدوري مع صاحب املركز 
الثاني  املركز  يلعب صاحب  الرابع، كما 

مع صاحب املركز الثالث.
النهائي السد  وعليه سيلتقي يف نصف 
أمام  العربي، كما سيلعب الدحيل أمام 
الوكرة. هذا وسيقام النهائي يف السادس 
السد،  واصل  أخرى،  جهة  أبريل.من  من 
نجوم  دوري  يف  انتصاراِته  اللقب،  حامل 
رد  دون  بهدف  املرخية  عىل  صعب  بفوز  قطر 

ضمن منافسات الجولة الثانية عرشة.
الجزائري  بواسطة  الوحيد  املباراة  هدُف  وجاء 
بغداد بونجاح بعد أقلَّ من ربع ساعة عىل بداية 
املباراة، ليحقق السد انتصاره الثالث عىل التوايل يف 

الدوري رافعاً رصيَده إىل 16 نقطة.
واستعاد الغرافة توازَنه بعدما قلب تأخره بهدٍف 
أمام مضيفه السيلية إىل انتصار بهدفني لواحد.

ويف مباراة أخرى، انترص األهيل عىل أم صالل بثالثية مقابل هدف 
وحيد.ويف السعودية، توج االتحاد بلقب كأس السوبر السعودي 

عقب فوزه يف النهائي عىل الفيحاء بهدفني دون مقابل.
 3) املباراة  هديف  الله  حمد  الرزاق  عبد  املغربي  الدويل  وسجل 
و48).وتأهل االتحاد إىل املباراة النهائية عقب فوزه عىل النرص 
بهدف  الهالل  الفيحاء عىل  انترص  بينما  النهائي  يف نصف   3-1
ضيفه  مع  املحمدية  شباب  تعادل  املغرب،  مقابل.ويف  دون 
أوملبيك خريبكة بهدف لكل فريق ضمن الجولة (16) من الدوري 
النخيل يف د  املغربي.سجل أصحاب األرض أوالً عن طريق عزيز 

(37) وعادل يوسف شينة يف د (79).
بهذه النتيجة، استقر شباب املحمدية يف املركز (11) برصيد 19 
نقطة، بينما يقبع أوملبيك خريبكة يف املركز (15) القبل األخري 

املؤدي اىل الدرجة الثانية برصيد 8 نقاط.

@Üb•¸aÎ@2023@ã�”@ëd◊@Ú€Ï�i@á«Ïfl@Ê˝«g
ÜÏ»è€a@ãiÏè€a@k‘€@åã±
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الجزائر/متابعة الزوراء:
لإلذاعـة  العـام  املديـر  دعـا   
الجزائرية محمد بغايل املستثمرين 
االقتصاديني إىل الرتويج ملنتوجاتهم 
عـرب اإلذاعة الجزائريـة، معتربا أن 
”اإلعالن“ ليس سلوكا نفعيا فقط 
وإنما هو ”ُمواَطِني يدعم وسـائل 
اإلعـالم التي توجـد يف جبهة الصد 
األوىل أمام حمالت رضب اسـتقرار 

الجزائر ووحدتها“.
عـن  بإسـهاب  بغـايل  وتحـدث 
اإلمكانيـات الهامـة التـي توفرها 
للمعلنـني  الجزائريـة  اإلذاعـة 
االقتصاديني الجزائريني خالل ندوة 
إعالميـة بعنـوان ”إعـالم وإعـالن 
لنسيج اقتصادي متكامل“ نظمتها 
الذكرى  الشـلف بمناسـبة  إذاعـة 
الــ19 النطـالق بثهـا، يف محاولة 
إلقناع املسـتثمرين بجدوى اإلعالن 

لديها.
واعتـرب بغـايل اإلذاعـة الجزائريـة 
”واحـدة من املؤسسـات اإلعالمية 
األكـرب واألعـرق واألكثـر التحامـا 
بالشـعب الجزائري األكثر انتشارا 
عـرب محطاتهـا اإلذاعيـة املحليـة 
والجهويـة عـىل مسـتوى الجزائر 
وبساعات بث تصل إىل 900 ساعة 

يوميا“.
”اإلذاعـة  إن  أيضـا  بغـايل  وقـال 
يف  األوىل  املرتبـة  تحتـل  الوطنيـة 
مجـال اإلعالم الرقمي بـ11 مليون 
التواصـل  منصـات  يف  مشـرتك 
بلـوغ  إىل  وتطمـح  االجتماعـي 
الـ20 مليون مشـرتك خالل السنة 
الجارية، وهو ما يؤهلها ألن تحتل 
صـدارة املؤسسـات اإلعالميـة من 
حيث الفضاءات الكبرية والواسعة 
التـي يمكـن أن توفرهـا للمعلنني 

واملتعاملني االقتصاديني“.
الجزائريـة  الحكومـة  وتحـاول 

عـىل  الوطنـي  الطابـع  إضفـاء 
اإلعالن، وتسـويقه عـىل أنه مهمة 
وطنيـة لخدمـة الشـعب، وسـط 
تراجع اإلعالنـات عموما يف اإلعالم 

الجزائري.
ومشكلة نقص املساحات اإلعالنية 
طالت كل وسائل اإلعالم وباألخص 
(جائحـة  الصّحيـة  األزمـة  إّبـان 
كوفيد – 19)، وازدادت حدة بعدها 
بسـبب انهيار أنشـطة املؤسسات 
االقتصاديـة والتجاريـة، كوكاالت 
بيع السـيارات التـي كانت توفر يف 
السـابق مكاسـب إعالنيـة كبـرية 
قبـل أن تتوقف بشـكل ملحوظ يف 

السنوات األخرية.
وقال املدير العام إن اإلعالن سـلوك 
مواطني من خالله يدعم املتعاملون 
التي  اإلعالم  االقتصاديون وسـائل 
تقـف يف جبهـة الصـد األوىل لدعم 
استقرار ووحدة الجزائر ونسيجها 
االجتماعـي، مشـريا إىل أن اإلذاعة 

الجزائريـة تخـوض حربـا إعالنية 
عىل كل الحمالت الدعائية واألخبار 
املغلوطة واإلشاعات التي تستهدف 
رضب اسـتقرار املواطن الجزائري 

يف نفسيته.
ويردد املسـؤولون يف الجزائر غالبا 
الجزائـري  الرئيـس  ترصيحـات 
عبداملجيد تبون الذي يطالب اإلعالم 
الجزائري بإسناد مجهود الدولة يف 
الـرد عىل ”الحرب التي تتعرّض لها 
الجزائـر“، كما طالبـه باملزيد من 
الجهـد الكتسـاب أدوات التحكم يف 
املناهـج واملعارف للتصدي لحروب 
الجيـل الرابـع، يف اعـرتاف ضمني 
بعـدم احرتافيـة اإلعـالم يف بـالده 

وعدم قدرته عىل املنافسة دوليا.
ودائمـا مـا يقـرن املسـؤولون يف 
الجزائـر كلمتـي الحـرب واإلعالم 
عـىل  وتسـيطر  ترصيحاتهـم.  يف 
مفادهـا  نظريـة  املسـؤولني 
مـن  ”مؤامـرة  تواجـه  البـالد  أن 

الخـارج تتضمن موجـة التدفقات 
إلحبـاط  الخارجيـة  اإلعالميـة 
واملسـاس  الجزائريـني  معنويـات 
بمصداقية مؤسسات الدولة األكثر 

حساسية“.
ويف سـياق آخـر، أشـار بغـايل إىل 
مواقـع التواصـل االجتماعي التي 
تخرتق املشـهد اإلعالمي الجزائري 
بقـوة، وتنافـس وسـائل اإلعـالم 
خصوصـا العموميـة التـي تلتـزم 
بالرواية الرسمية للسلطة دون أن 
تقـدم املعلومة أو الخـرب الذي يثري 

اهتمام املواطن الجزائري.
خـالل  مـن  السـلطة  وسـاهمت 
اسـتمرارها يف سياسـة التحكم يف 
قطاع اإلعالم يف أن تكون شـبكات 
التواصل االجتماعي البديل اإلعالمي 
التفاعـل  أبـواب  لفتـح  املتـاح، 
والنقاش وكشف الكثري من امللفات 
والقضايـا التي ال تزال ”مسـكوتا 

عنها“ يف اإلعالم التقليدي.

 بروكسل/ا.ف.ب:
أعادت توصية تبناها الربملان األوروبي 
حـول حريـة الصحافة يف املغـرب إىل 
اسـتهداف  بشـأن  الجـدل  الواجهـة 
صحفيني ومعارضـني ِدينوا يف قضايا 
يعتربهـا  جنسـية“،  ”اعتـداءات 
أنصارهـم ”مفربكة“، رغـم اإلجماع 
الرسمي عىل إدانة ”التدخل األجنبي“.

هذه املـرة األوىل منذ 1994 التي يتبنى 
فيهـا الربملـان األوروبي الـذي تربطه 
رشاكة قويـة مع املغرب توصية حول 

حقوق اإلنسان يف اململكة.
وجـاءت بعد ”أحـكام ظاملة بحق من 
يعرف عنهم أنهم يحرجون النظام إىل 
حـد ما“، كما يرى الناشـط الحقوقي 

فؤاد عبد املومني.
خالل األعـوام األخـرية شـهد املغرب 
عـىل  ونشـطاء  صحفيـني  اعتقـال 
خلفية تهـم جنائية يتعلـق معظمها 
”باعتـداءات جنسـية“. وبـرزت أوىل 
تلـك القضايـا يف عـام 2018 عندمـا 
اعُتقـل نـارش صحيفـة أخبـار اليوم 
توفيـق بوعرشين وصـدر عليه حكم 
بالسـجن 15 عاماً، بعد إدانته بتهمة 
ارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثماني 
ضحايا.بعد عامني، اعتقل الصحفيان 
سـليمان الريسـوني وعمـر الرايض، 
وِدينا بالسـجن خمسة وسـتة أعوام 
توالياً يف قضيتـي اعتداء جنيس أيضاً، 

مع إضافة تهمة تجسس للثاني.
واعتقل املحامي املعارض محمد زيان، 
نهايـة العـام املـايض، تنفيـذاً لحكم 
بسجنه ثالثة أعوام، يف قضية رفعتها 
ضـده وزارة الداخليـة، ولوحـق فيها 
بعـدة تهم، بينهـا ”الخيانة الزوجية“ 

و“التحرش الجنيس“.
كما يحاكم منذ أكتوبر/ ترشين األول 
الناشـط يف جماعة العدل واإلحسـان 
اإلسـالمية املعارضة محمد باعسـو، 
”االتجـار  بتهمتـي  اعُتقـل  بعدمـا 

بالبرش“ و“الخيانة الزوجية“.
وتعترب الهيئة الوطنية ملساندة معتقيل 
الرأي التـي تضم حقوقيني مغاربة أّن 
جميع هؤالء ”معتقلون سياسـيون“ 
وضمـان  عنهـم  باإلفـراج  مطالبـة 
خضوعهم ملحاكمـات عادلة، وهو ما 
تؤيـده منظمـات حقوقيـة دولية. يف 
املقابل، تشـدد السلطات عىل أّن األمر 
يتعلـق بقضايـا جنائيـة ال عالقة لها 

بحرية التعبري.
لكـن الربملـان األوروبـي لـم يقتنـع 
الرسـمي، واسـتند  املغربي  باملوقـف 
الـرايض  إىل قضيـة عمـر  خصوصـاً 
ليتبنـى يف 19 ينايـر/ كانـون الثاني 
توصية غري ملزمة تنتقد تدهور حرية 

الصحافة يف اململكة.
وتطالب التوصية السلطات ”باحرتام 
اإلعـالم“  وحريـة  التعبـري  حريـة 
و“ضمان محاكمات عادلة للصحفيني 
املعتقلني“.كما أعرب الربملان األوروبي 
يف التوصية عـن قلقه إزاء ”االدعاءات 
التي تشري إىل أّن السلطات املغربية قد 

تكون رشت برملانيني أوروبيني“.
ورأت الهيئة الوطنية ملساندة معتقيل 
الـرأي يف التوصية ”انهيـاراً للمخطط 
القمعـي بتلفيـق التهـم الجنسـية“، 
داعيـة إىل الـرد عليهـا ”بـيشء مـن 
فرصـة  وجعلهـا  والتعقـل  الحكمـة 

لتغيري هذا الوضع“.
من جانبها، اعتربت املحامية عائشـة 
كالع مـن جمعيـة الدفـاع عن حقوق 
الضحايـا أّن ”الربملان األوروبي اختار 
االنحيـاز لطـرف دون آخـر يف موقف 
غري مسؤول“، وأضافت ”إذا افرتضنا 
أّن هـذه القضايـا مفربكـة فهل تمت 
فربكة الضحايا أيضاً؟ هل نلغيهم؟“.

يشـري املسـؤول يف منظمـة هيومـن 
رايتس ووتـش، إريك غولدسـتني، إىل 
أّن نشـطاء حقوقيـني يضعـون هذه 
القضايا يف سياق عام ”لرتاجع واضح 
يف وضعية حقوق اإلنسـان“، مضيفاً 
”الربملان األوروبي يعـي أّن الصحافة 
املستقلة تكاد تكون اختفت يف املغرب، 

مقابل ازدهار صحافة التشهري“.
ولفت غولدستني الذي كان يتحدث عرب 
الفيديـو، يف مؤتمر صحفي للمنظمة، 

الخميس، بالربـاط، إىل إغالق مجالت 
وصحـف مسـتقلة اشـتهرت بخطها 
املعـارض قبـل سـنوات، كان آخرها 

صحيفة أخبار اليوم عام 2021.
ملسـاندة  الوطنيـة  الهيئـة  وتطالـب 
معتقـيل الـرأي أيضـاً باإلفـراج عـن 
ثمانية نشـطاء من ”حـراك الريف“، 
وهـي حركـة اجتماعية هـزت مدينة 
الحسـيمة ونواحيها شـمال البالد، ال 

يزالون معتقلني منذ 2017.
الناشـط  كمـا تدعـو إلطـالق رساح 
الحقوقـي رضـا بنعثمان الـذي ُحكم 
الثانـي  ترشيـن  نوفمـرب/  يف  عليـه 
بالسجن ثالثة أعوام، بسبب منشورات 
عىل ”فيسـبوك“، والناشـطة سعيدة 
العلمي التي صدر حكم مماثل بحقها 

يف إبريل/ نيسان للسبب ذاته.
ولـم تصـدر الحكومة املغربيـة أي رد 
عـىل التوصية األوروبية، إال أنها لقيت 
إدانة قوية من الربملان الذي اعترب أنها 
اسـتندت إىل ”َتْسـييس قضايـا  غـري 

مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحفي“.
رغـم إجمـاع أعضـاء غرفتيـه عـىل 
التنديـد ”بتدخل أجنبـي“ و“ابتزاز“، 
إال أن بعـض األصـوات مـن املعارضة 
إىل  دعـت  الربملـان  داخـل  اليسـارية 
”الطـّي املرتفع وباألسـلوب املناسـب 
لبعض امللفات التي يستغلّها الخصوم 
السـخيف عـىل بالدنـا“،  التهّجـم  يف 
كمـا قـال النائـب عـن حـزب التقدم 
حموني.وحتـى  رشـيد  واالشـرتاكية 
قبل اندالع هذا الجدل، سـبق أن دعت 
أحزاب مغربية عـام 2021 تزامناً مع 
إىل  والريسـوني  الـرايض  محاكمتـي 
تحقيق ”انفـراج حقوقي“. وكان من 
بينهـا حـزب العدالـة والتنميـة الذي 

ترأس حينئذ الحكومة االئتالفية.
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بريوت/متابعـة الـزوراء: 
تـروج يف الفرتة األخـرية يف لبنان إطالالت 
التحريـر  مجـال  يف  يعملـون  صحفيـني 
السـيايس، وتحولوا مـع الوقت إىل محللني 

يتوقعون أحداث البالد.
بعض هؤالء أصبحوا نجـوم إعالم، ينتظر 
املشـاهد تحليالتهـم السياسـية املرتبطة 
اآلخـر  وبعضهـم  جديـة،  بمعلومـات 
ُيلقبونـه بالـ«بوسـطجي» أو بـ«بالونات 
اختبـار» يسـتخدمها املصـدر الـذي يزود 
هـؤالء باملعلومات أو الشـائعات، من أجل 
غايـات خاصة. هؤالء ليسـوا بمنجمني أو 
علمـاء بالغيب؛ لكنهـم يتوقعـون أحداثاً 
مسـتقبلية بفضـل «حسـن صناعتهـم» 
السياسـة.  تطبعهـا  حسـابية  ملعـادالت 
وبالتـايل، يضعهم عملهم يف خانة «أسـتاذ 

الرياضيات»، ولكن من نوع آخر.
أمـا طبيعـة «التحليـل السـيايس» فهـي 
مشتقة من مهنة املتاعب؛ إذ تتطلب الجهد 
وخلفيـة ثقافية ال يسـتهان بهـا. بالتايل، 
عـىل أصحابـه أن يكونوا ُملّمـني بالتاريخ 
والجغرافيا والعالقات -العامة والخاصة- 
وبكيفيـة القراءة بـني السـطور. وطبعاً، 
لم يسـلم املحللون منذ نحو ٣ سنوات من 
الخضـوع إىل اختبـارات عفويـة مـن قبل 
متابعيهـم، فبـات بعضهم نجم الشاشـة 
املحليـة، يف حـني خـرج آخرون مـن لعبة 

املنافسة إىل غري رجعة لفشل تحليالتهم.
يف  السياسـيني  املحللـني  الئحـة  تطـول 
لبنـان، لتشـمل عدة أسـماء، مـن أقدمها 
رسكيـس نّعوم الـذي ال يزال حتـى اليوم 
يجـذب بتحاليلـه أجيـاالً مـن اللبنانيني. 
ومـن األسـماء املشـهورة يف هـذا املجـال 
أيضاً: جوني منرّي، وصالح سالم، وجورج 
صـوالج، وسـالم زهـران، وجـوزف أبـو 
فاضل، وسيمون أبو فاضل. وهناك كذلك: 
حسـني أيوب، ورضوان عقيـل، وغريهما. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ملاذا يربع 
محلل سيايس أكثر من غريه؟ وما أوصاف 
النجـاح عنده؟ وكذلك مـا طبيعة مصادر 

معلوماتهم؟ وكيف يمكن الوثوق بها؟
يندرج اسـم الصحفي جوني منرّي الكاتب 
املحللـني  بـني  «الجمهوريـة»  جريـدة  يف 
السياسيني املعروفني يف لبنان. وقد استطاع 
أكثر مـن مرة إثبـات جدارتـه يف التحليل، 
إىل حـد تصـدره الـ«ترندات» عىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، لصوابيـة توقعاته 
مـرات عديدة. بنى منـرّي خربته الصحفية 
مـن محطـات عـدة. تنّقـل بـني املرئـي 

واملسـموع واملكتوب. ومن أشهر توقعاته 
األخـرية حصـول االنتخابـات النيابيـة يف 
لبنـان يف وقتهـا خالل شـهر مايـو (أيار) 
الفائـت، عىل الرغـم من معارضـة لقيها 
من قبل زمالء، وحتى من رجال سياسـة. 
وكذلك أصاب فيما يتعلق بوصول ميشـال 
سليمان إىل رئاسة الجمهورية، قبل تبوئه 
هذا املنصب بسـنة. ومن أحـدث توقعاته 
هو حصول الفراغ الرئايس الذي سيستمر 
-كما يقـول- حتى بداية موسـم الصيف. 
وحقاً، برز منرّي من خالل مقاالته املكتوبة 
ل نقطة انطالق  يف أسلوبه التحلييل، ما شكَّ

قوية له يف عالم التحليل السيايس.
يجيب منري عىل سـؤال «الرشق األوسط»: 
كيف تحّول من صحفي إىل محلل سيايس؟ 
بالقـول: «قد يكون عميل محرراً سياسـياً 
هـو السـبب األول لدخـويل هـذا املجـال. 
عميل يف املايض مراسـًال عىل أرض الحدث، 
أسهم يف إعطائي فكرة واضحة عن اللعبة 
السياسية يف لبنان. بداياتي كانت من أسفل 
الهـرم، ثم متابعتي الشـؤون السياسـية 
عن كثب، وقد زودانـي بخربات قد ال تتاح 

للصحفي العامل من وراء مكتبه فقط».
وسـألناه عما هو املطلـوب من الصحفي 
كـي يـربع يف هـذا املجـال؟ فـرّد قائـًال: 
«صدقيته أوالً، وكذلك تزوده بثقافة غنية 
بالتاريخ، وأن يكون شغوفاً بالقراءة. إنها 
مسـألة جهد يومـي ال يتوقـف، ويتجاوز 

أحيانـاً الـ١٨ سـاعة من العمل املسـتمر. 
عامـل الدقة عامل أسـايس بالتـوازي مع 
مقاربة الصحفي األحداث ووجهات النظر 
حولها، فيبني تحليالتـه عىل ركائز متينة 

نابعة من الواقع، وفقاً لرؤيته لألمور».
ولكن، أحيانـاً تنقلب املقاييـس، وما كان 
يصـح توقعـه باألمس يتبدل اليـوم، وفقاً 
لتغيـريات مفاجئة تحصـل. «عندما تتغري 
املعطيات -حسـب منرّي- تتبـدل من دون 
شـك التحليـالت والنتائـج... أنـا أتوقـع 
الفراغ الرئايس مثالً عىل مدى عدة أشـهر، 
ولكـن قد تتبـدل الصورة يف حـال حصول 
معطـى كبـري. ويمكـن أن يتعلـق األمـر 
بغياب شـخصية عاملية، أو بانفجار أمني 
بفلسطني املحتلة، وغريها من أحداث غري 

متوقعة بحيث تأخذنا إىل أماكن أخرى».
وسـألناه عن مصـادره، فـكان الجواب: 
«قـراءة األحـداث اللبنانيـة تبـدأ انطالقاً 
مـن القـوى اللبنانيـة الداخليـة وأخـرى 
خارجية. وبالتايل، وفقـًا ألداء بلدان تلعب 
كاململكـة  ودوليـاً،  إقليميـاً  بـارزاً،  دوراً 
وأمـريكا،  وإيـران،  السـعودية،  العربيـة 
وأوروبا (فرنسـا)، والفاتيـكان. كلّها تعّد 
جهات مؤثرة وحاسـمة يف موضوع لبنان. 
ولـذا، فـإن مصـادر املعلومـات تأتي من 
دبلوماسيني وسياسيني ومسؤولني أمنيني 

وإداريني».
مـا يجهله كثـريون أن املحلل السـيايس ال 

يتقاىض أي أجر عند استضافته يف وسائل 
إعالم محلية. إال أن األمر يتغري عندما يتعلق 
بإطاللة عىل شاشـة فضائيـة. ففي هذه 
الحالة يحاسـبونه مادياً لقاء الوقت الذي 
أعطاه لهم، ولو كان املبلغ املدفوع رمزياً، 
يف غالبيـة األوقـات. فالتلفزيونات املحلية 
اللبنانيـة تحـت وطأة األزمـة االقتصادية 
التـي تعانيها املحطات كمـا لبنان، كثفت 
من عرض هـذه الربامـج الحوارية، ومن 
الـ«توك شـو» وغريها؛ ألنهـا غري مكلفة. 
وهنـا يرفض حسـني أيوب تقديم نفسـه 
تحـت عنوان «املحلل السـيايس». ويوضح 
أيـوب لـ«الـرشق األوسـط»، قائـًال: «أنا 
صحفي أوالً، وأمـارس مهنتي عرب املوقع 
اإللكرتونـي (بوسـت ١٨٠) بعدمـا كنـت 
محـّرراً يف جريدة (السـفري) ملـدة طويلة. 
وأحـب أن ُيعرّف عني بكوني صحفياً أكثر 
من محلـل سـيايس. إن العمـل الصحفي 

يسبق بأهميته مهنة التحليل السيايس».
أيـوب يرى أن املعلومـة التي يحصل عليها 
الصحفـي املحلـل مهمـة، ولكـن «أحياناً 
يكون لدى مصدر املعلومة مصلحة معينة 
يف تمريرها. ولذلـك يتوجب عىل الصحفي 
أن يقّيـم املعلومات بحسـه املهنـي، ومن 
املهم جداً أن يعرف كيف يتناولها ويعطيها 
حجمهـا الحقيقـي. ولكن أحيانـاً يحدث 
تواطـؤ بني الصحفي ومصـدر املعلومة... 

واألسوأ طبعاً إذا كانت املعلومة مرضة».

وسـألنا أيوب: مـاذا عن نجوميـة املحلل؟ 
وهل يصبح أسـريها مع الوقت؟ فأوضح: 
«النجومية عامًة هي بمثابة لعبة خطرية، 
قـد تؤثـر عـىل صاحبهـا سـلباً. وهنـا ال 
يمكنني إال أن أتذّكـر زمييل الراحل عدنان 
الحـاج. كان هاتفه يرن باسـتمرار، وعىل 
عدد الدقائـق، من قبل سياسـيني ورجال 
أمن ورؤسـاء أحزاب. وفجأة صمتت هذه 
االتصاالت بعدما أقفلت جريدة (السـفري) 
أبوابها، وتوّقف عن ممارسة عمله صحفياً 
فيها. هذا األمر ترك عليه أثراً سـلبياً كبرياً، 
انعكس عىل صحته الجسـدية والنفسية، 
فرحـل عن هذا العالم بـني ليلة وضحاها، 
وهـو يسـأل نفسـه: أين ذهـب كل هؤالء 

الناس؟».
أيـوب يؤمـن بـأن االسـتمرارية يف العمل 
الصحفي أهم من النجومية. وقد اسـتدرك 
هذا األمر عندما أسس مع عدد من زمالئه 

موقعاً إلكرتونياً كمنرب صحفي له.
وهنـا يوضح: «جميعنـا، زمالئي وأنا، كنا 
قـد غادرنـا املؤسسـات التي نعمـل فيها 
بسبب إقفال أبوابها؛ إال أننا عدنا فالتقينا 
يف هـذا املوقع املشـرتك. واألهم هـو أننا ال 
نتبع أي أجنـدة مهنية مفروضة علينا، ما 
يزّودنا بمساحة حرة يف عملنا. الصحفي ال 
يتحّول إىل محلل سيايس بني ليلة وضحاها، 
فتنزل عليه كالباراشوت، إنه نتاج تجارب 

وتراكمات وخربات مهنة يمارسها».
مـن جانب آخر، يف ظل كثـرة عدد املحللني 
السياسـيني مـن الرجـال، ُيالحـظ غيـاب 
الفت للجنـس اللطيف. إذ إن اإلعالميات لم 
يسـتطعن بعد اخرتاق الجـدار «الذكوري» 
وتحقيـق االنتشـار والنجـاح املطلوبني يف 
عالم التحليل السـيايس. وهنا يعلق صالح 
سـالم، املحلـل السـيايس ورئيـس تحرير 
جريـدة «اللـواء»، يف حديـث مـع «الرشق 
األوسط» قائالً: «مع األسف، نحن نعيش يف 
مجتمع ذكوري بامتياز، عىل الرغم من كل 
ما ندعيه يف لبنان، من انفتاح وديمقراطية. 
فالعنـرص النسـائي ليس مغيبـاً فقط عن 
هـذه الدائرة؛ بـل أيضاً عن مجـاالت عمل 
أخـرى. وكمـا يف املجلس النيابـي، كذلك يف 
مجلـس الوزراء، ويف مجالـس األحزاب. إن 
العقليـة السـائدة تنم عن إحسـاس بقلة 
قـدرة املرأة عـىل القيـام بمهمـات الرجل 
نفسـها. وهـذا أمر خاطـئ بالطبع. كذلك 
فـإن العقلية السياسـية ال تزال محصورة 
بالعمل الذكوري، وغيـاب املرأة عن جميع 
هذه املجاالت مجحف يف حقها؛ ألنها تتمتع 

بقدرات ال يسـتهان بها أبداً». ما يسـتحق 
الذكر هنا أن املحاورين عرب الشاشـات من 
مذيعني ومذيعات يسـهمون يف غياب املرأة 

املحللة عن منابرهم.
وعـىل هـذا يعلـق سـالم: «لألسـف هناك 
توجه عام. واإلعالميات أنفسـهن يفّضلن 
اسـتضافة الرجـل عـىل املـرأة يف التحليل 
السـيايس. ثمة نوع مـن الوهم بأن الرجل 
يتفوق عـىل املرأة، وهو أمـر غري صحيح. 
ففـي مجـال الرياضة، وبالتحديـد يف كرة 
السلة، اسـتطاع منتخب النسـاء الوطني 
الوصـول إىل العاملية. وكذلـك فتيات فريق 
(ميـاس) لفتـن العالـم بفنهـن الراقـي. 
واألمثلة كثرية عىل كذلك، كالدكتورة ساميا 
خـوري التي فـازت بجائزة امللك سـلمان 
العاملية ألبحاث اإلعاقة، يف دورتها الثالثة. 
النسـاء مبدعات، ولكن هناك أفكاراً بالية 

ال تزال تسود مجتمعنا مع األسف».
صالح سـالم ُيعد من املحللني السياسـيني 
عـرب  سـلس  بحضـور  يتمتعـون  الذيـن 
السياسية -بشهادة  الشاشـة. فتحليالته 
بعيـدة كل  متابعيـه- جديـة ومتوازنـة، 
البعد عن خطـاب الكراهيـة. وهنا يقول: 
«مع األسـف، يف لبنان محطـات تلفزيون 
تعطي مسـاحات من هوائها ألشخاص ال 
يعرفـون مخاطبة الـرأي العام، وما يخدم 
الوطـن. بينهم من يغتنـم فرصة إطاللته 
ليصـب الزيت عىل النـار، ويوقد الخالفات 
السياسية بالحقد والكراهية. عملنا يجب 
أن يسـتند إىل نقاط تجمـع الوطن وتوّحد 
أبنـاءه. وعلينـا أيضـاً بوصفنـا محللـني 
سياسيني أن نربز نواحي إيجابية حقيقية، 

كي نوصل بعض األمل للناس».
ويضيف: «لبنان يتمتع بتعددية سياسـية 
وتنـوع مجتمعـي، وهـو بلـد ديمقراطي 
يسـتحق أهله الحياة. وبالتايل، علينا األخذ 
بعني االعتبار جيل الشباب الواقع بني قرار 
الهجـرة والبقاء يف بلد مهرتئ. إن حواراتنا 
التحليلية يجب أن تكون هادفة ال أن تكون 
مجرد (خناقات) وخالفات نشـعلها إىل حد 

إهانة اآلخر».
واسـتطرد: «أنـا عـادة مـا أشـرتط عنـد 
اسـتضافتي أن يكون الطرف اآلخر املدعو 
معـي محـاوراً يدافع عـن وجهـة نظره، 
ويوصله إىل الرأي العام بطريقة حضارية. 
وهو ما يسـمح لنـا بالتحـاور بهدوء، من 
دون ممارسة سياسة التخوين أو املزايدات 

الوطنية».  
(عن/ صحيفة الرشق األوسط)
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الدعـوة  وجهـت  الـزوراء»  «جريـدة 
للفنـان كريم هميم إلجراء حوار حول 
مسـريته، إضافة اىل اسـتعراض ألهم 
االسـاليب التي يجـب ان تتخذ إليقاف 
هـذا الـرتدي يف االغنية ووضع اسـس 
صحيحة تعيد لالغنية مكانتها وتراثها 
الحقيقي النابـع من االصول العراقية 

وألوانها التي عرفت بها. 
* اهـال ومرحبا بك اسـتاذ كريم وانت 

اليوم ضيف عىل الزوراء؟
- اهـال ومرحبـا بكم وبالـزوراء التي 
لالصالـة  وحبهـا  بشـغفها  عرفـت 

واملبدعني .
* اوال نود ان يقدم االستاذ كريم نفسه 

وبعضا من بطاقته الشخصية ؟
-انـا كريـم هميـم داوود، اصويل من 
محافظة ميسـان والدة بغـداد ١٩٦٠ 
اكملت دراسـتي املتوسطة وقدمت اىل 
معهد الفنون الجميلة سـنة ١٩٧٤ تم 
قبويل يف املعهد وكنت االول عىل دفعتي 
وكان من بـني زمالئي ودورتي الفنان 
قحطـان العطار ورعد بـركات وامال 
ياسني وسامي هيال ومجموعة مهمة 
من الفنانني، ودرسـنا خرية االساتذة، 
أمـا انا فقد درسـت اختصاصـا يف آلة 
العود عىل يد االستاذ جميل سليم وهو 
ملحن كبـري وهو من اوائل االسـاتذة 
يف االذاعة والتلفزيون يف الخمسـينات 
النوطـة  كتابـة  يف  متخصصـا  وكان 

ألعماله واعمال االخرين .
* حدثنا إذاً عن بدايات املسـرية وكيف 
بـدأ االسـتاذ كريم نشـأته ومسـريته 
ومـا هي تأثـريات املنـاخ العائيل الذي 

ارتكزت عليه ؟
-بداياتـي من العائلـة فقد كان والدي 
ذواقـا وصاحب صوت جميـل ورجال 
اصـوات  ان  اىل  اضافـة  ديمقراطيـا، 
اقاربـي كانـت ممتازة لـذا فأنا اعترب 
نفيس واحدا منهم، وجدت انني امتلك 
حنجـرة بإمكانهـا ان تـؤدي االلحان 
البسـيطة والصعبة وانت تعرف جيدا 
ان العمارة تتجسد فيها اجمل االلحان 
والغنـاء واالصـوات نتيجـة لطبيعتها 
وجمال بسـاتينها ومياهها ومناخها 
العـذب، اضافـة اىل ان صـوت والدتي 
كان رائعا بشـكل ملفت لالنتباه حتى 
انـك لو اسـتمعت اىل العتابة وااللحان 
الحزينـة اتحـداك إن لـم تبـِك. أما ما 
يتعلق بي فقـد كان واحدا من اقاربي 
يف بغـداد وهـو معلـم كان مهتما بي 
بشكل غري اعتيادي وكان يتابعني ويف 
يوم من االيام جاءني بهدية وانا طفل 
صغري وكانت الهدية آلة بدوية اسمها 
(الربابة)  وكانت تصدر اصواتا متنوعة 
اعجبتني كثريا ومنها تشـكلت حياتي 
املوسيقية بل وكانت  نواتي املوسيقية 
واستمر تذوقي املوسيقي وبدأت أسأل 
من خـالل محيطـي واصدقائي كيف 
اكون موسـيقيا فارشـدوني اىل معهد 

الفنـون الجميلة  لدراسـة املوسـيقى  
وفعال عندما أنهيت دراستي املتوسطة 
دخلـت املعهـد ودخلت عالم الدراسـة 

املوسيقية .
* قبـل ان نصل اىل مرحلة الدراسـة يف 
املعهد بـودي ان نتحدث عـن تأثريات 
املنطقة التي كنت تسـكنها بأجوائها 

الريفية ؟
- أنا مـن بيت متالحم ولكـن تأثريات 
اقاربـي واهـيل كانـت ذات تأثري قوي 
بعـض  ارافـق  اخـذت  وقتهـا  ففـي 
االصدقـاء ومـرة حـرضت مناسـبة 
مفرحة فسـمعت املغنني كيف يغنون 
اسـتعرت  ومـرة  النـاس  ويطربـون 
مسـجال للصوت من والدي فسـمعت 
فيه اغنيـة ألم كلثـوم  (غلبت اصالح 
يف روحـي ) ومن شـدة تذوقي لالغنية 
سـمعتها كاملـة اكثر مـن مائة مرة. 
أما كنشـاط فليس لدي نشاط فني يف 
وقتها الني كنت فقط متلقيا وبعد ان 
نمت قابلياتي وصارت واضحة املعالم 
اخذني والدي اىل معهد الفنون الجميلة 

وتم قبويل يف املعهد .
* وكيف تم اختبارك ؟

- اختربنـي االسـتاذ روحـي الخماش 
وحسـني قدوري وفؤاد املاشطة، فتم 
قبويل يف قسم املوسـيقى وبالذات عىل 

آلة العود وتدربت عىل يد االستاذ جميل 
سـليم وعند دخـويل املعهـد واجهتني 
صعوبـات يف النوطـة وبعـد شـهرين 
تقريبـا اصبحـت امتلك قـدرة بحيث 
اصبحت انـا ادرب الطلبة بمعلوماتي 
التـي رسيعـا مـا تعلمتها واسـتمرت 

مسريتي هكذا .
* حدثنا عـن قابلياتك التي تطورت يف 

املعهد ؟
- اسـتمرت دراسـتي وتعلمي الرسيع 
حتى اننـي يف الصف الثالـث اصبحت 
املنظمـات  يف  محـارضات  اقـدم 
مدرسـة  يف  فحـارضت  الجماهرييـة 
املوسـيقى والباليه وملا تمكنت من آلة 
العود اسست فرقة يف احدى املنظمات 

الشبابية .
* اول انجازاتك الفنية هل تتذكرها؟

- اول بداياتـي الفنيـة الحقيقية هي 
تأسيس فرقة للشباب يف مركز شباب 

الجوالن تابعة اىل وزارة الشباب .
* مـا دمت تدرس املوسـيقى وبالذات 
آلـة العـود كيـف صممـت ان تكـون 

موسيقيا ؟
- يف مرحلـة الثالـث يف املعهـد جاءتنا 
الغنـاء  تدرسـنا  روسـية  اسـتاذة 
طلبـة  صفنـا  يف  كان  وباملصادفـة 
يمتلكون اصواتا ممتازة منهم قحطان 
العطار وسـامي هيال ورعـد بركات، 
فتالحمنا وتـم اختيارنـا كمغنني، أما 
أنـا فكنـت ال انىس املوسـيقى اضافة 
اىل اننـي امتلـك صوتا جيدا فدرسـت 
الغنـاء وكنت عازفا فدرسـت التلحني 
بعدها احسسـت انني امتلـك طاقات 
جيدة يف اكثـر من اتجاه فأخذت اركز 
عىل املوسيقى والغناء والتلحني ايضا، 
وكملحن احتسبت عندما قدمت اغنية 
للتلفزيـون عنوانهـا «عينـي يـا بعد 

عيني» وغناها محمود انور . 

* كم لحن قدمته لحد اآلن ؟
- ألحاني كثرية واتذكر منها لحنت اىل 
وحيـد عيل ( ردتك بس تجي ) ولحنت 
اىل حسن بريسم اغنية «وينك يالكلت 
هـذا انه» ولحنـت ملي ووحيـد اغاني 
كثرية ولحنت لعال سـعد «انت طالق» 
ولحنت اىل مرض محمد اغنية «الله ما 
اجملك» ولحنـت لكثرييـن ايضا وقد 
توجت ألحاني بأغنية عيل جوده (حتى 
انتها الربيـت بهاي العيـون) ودخلت 
مسـابقة كبرية، فكانـت نتيجتها مع 

اغنية «شيصربني اوىل مكرر» .
* هل تفضل الغناء ام التلحني ؟

- التلحني واالنتاج طبعا .
* هل لحنت لعرب ؟

- نعم لحنت للفنانة الدكتورة سـميه 
عبـد العزيز ولحنت اىل املطرب االردني 
نارص شهيد واملطرب السعودي بسام 
السـالمه واملطـرب القطـري منصور 
املهندي ولحنت للفنانة السورية هديه 
السبيني واملطربة السورية اقبال عيل 

وعي زين العابدين واخرين كثريين.
* طيـب كل هـذه االلحـان وغريهـا 

شـكلت لديـك نهجـا معينـا فمـا هو 
نهجك يف التلحني بشكل عام ؟

- عندما تستمع اىل الراحل محمد جواد 
امـوري تعـرف لحنه وصوتـه وكذلك 
طالب القرغويل وجعفـر الخفاف. أما 
انـا الوحيـد فقـد اخذت خطـا خاصا 
بي ولكوني امتهنـت التلحني واالنتاج 
لـذا فأنا احـاول ان اذيب شـخصيتي 
يف صـوت املطـرب وأتنقـل يف الحاني 
بـني الريف وبني االجـواء االخرى لهذا 
فنهجي ملون يف التلحني وال اثبت عىل 

حالة واحدة .
* ايهمـا اقـرب اىل نفسـك ان تكـون 

مغنيا ام ملحنا ؟
- انـا يسـتهويني التلحـني اكثـر من 

كوني مغنيا او موسيقيا .
* املطـرب يظهـر للعيان أمـا املخرج 
وامللحـن فهـو ربما ال يعـرف كثريا إال 

مـن خـالل املانشـيت فهل فكـرت يف 
الظهور مرة ؟

- عمـري كله لم اكن انانيـا ولم افكر 
إال يف االبداع .

* هـل شـاركت مغنيـا يف حفلـة او 
مهرجان ؟

- أبدا لم اظهر كمطرب .
* هـل بينك وبني الفنانـة اصيل كريم 
هميم ابنتـك تواصل يف التلحني او غري 

ذلك ؟
- عندمـا ولدت اصيل كنـت احاول ان 
اسـمعها وهي يف بطـن والدتها ألحانا 
جميلـة وقراءات للقـرآن، ولهذا ولدت 
وهي شـاربة للفن وسـأذكر لك حالة 
عملتهـا مـع اصيـل جعلتهـا تغنـي 
«أسـألك الرحيل« ملحمد عبـد الوهاب 

وهي يف الرابعة من عمرها .
* وهل لحنت لها ؟

- نعم لحنت لها ( عندي حب ) كلمات 
كاظم السـعدي ولحنت لها اغنية من 
كلمات رانيه زند الحبيب وهي شاعرة 
سـورية واالغنيـة اسـمها «سـلطني 
صوتـك» ولحنت لها مقدمة مسلسـل 

عفيفه اسكندر «فاتنة بغداد». 
* وكيف تقّيم اصيل كمطربة ؟

- اصيـل من االصوات املهمة يف الوطن 
العربي .

* هل لك تعاون مع االذاعة ؟
- نعـم لدي تعاون مع االذاعة فأنا من 
سنة ١٩١٥ –  ٢٠٢٠ مرشف وموظف 
يف اذاعة صوت الريـان يف قطر وكانت 
يل استضافات كثرية يف اذاعات عراقية 
وخليجيـة ونفـذت إلذاعـات خليجية 
بصـوت اصيل بنتـي حـوايل ٦٠ عمال 
عراقيا وحصل تعاون مع اذاعة بغداد 
وقد اسـتضافتي املذيعة العراقية نوال 
محسن واستوديو ١٠ وغريها الكثري .

انـك تتواصـل مـع وزارة  * سـمعنا 
الثقافـة هـذه االيـام ومـع عـدد من 
امللحنني املمتازين ومنهم فاروق هالل 
وغريهـم لوضـع اساسـيات لالغنيـة 
العراقيـة وانقاذهـا مما وصلـت إليه 
بعـض االغاني العراقية من اسـتهانة 

حدثنا عنها ؟
- حالـة االغنية العراقيـة غري مريحة 
هـذه االيـام بسـبب بعـض الشـباب 
مطربـني  انفسـهم  يسـمون  الذيـن 
وملحنـني، ولهـذا جاءتنـا دعـوة من 
وزارة الثقافة وبرئاسـة االستاذ عماد 
جاسم وكيل الوزارة ومدير عام دائرة 
الفنون املوسـيقية يل ولبعض امللحنني 
واملطربـني املمتازين للمناقشـة حول 
مسـتوى االغنيـة العراقيـة واالرتقاء 
بهـا مـن حالتها وقد وضعنا االسـس 
املطلوبـة والـرشوط التي تخـرج بها 

االغنية من نص ولحن واداء .
* من هو اكثر فنان جّسد ألحانك ؟

- الفنان عـيل جـوده والفنانة اصيل 
بنتـي صوتهـا رائـع ومؤخـرا لحنت 
بالفصحـى مـن كلمـات سـالم قزاز 

للفنانة مياده الحناوي .
* كم عمل تلحيني قدمته يف حياتك؟

- لحنـت اكثر مـن ١٠٠ عمل ملطربني 
عراقيني وعرب .

* مـن هـو اقـرب املطربـني ادى لـك 
بدقة؟

- عال سعد. 
* اخر ما لديك ؟

- أنا امتلك أسـتوديو يف دمشـق يعترب 
من اهم االسـتوديوهات يف سوريا وقد 
عملت نهضة يف االنتاج وتحريك الغناء 
يف سـوريا وقـد انتجـت اكثـر اغانـي 

العراقيني والعرب .
* هل لحنت ملسلسالت ؟

- نعم لحنت ملسلسـل ابو طرب ولحنت 
ملسلسل عفيفه اسـكندر فاتنة بغداد 
ومسلسل مرايفء الحنني اخراج فارس 
طعمه التميمـي، وحاليا بالتعاون مع 
وزارة الثقافة اتفقنا ان نقدم امسـية 
لفنانـي القصائـد العربيـة الفصحى 

وهو مرشوع يسعدني كثريا .
للغنـاء  تتمنـاه  الـذي  مـا  أخـريا   *
الوقـت  يف  وااللحـان  وللموسـيقى 

الحايل؟
- بالنسـبة اىل شـبابنا اقول ان العراق 
ولود ويف فـرتة وانا يف الخارج اعتقدت 
ان العراق لن يوجد به عازفون للكمان 
الن كاظم الساهر اخذهم معه ولكني 
عندما عدت اىل العراق وجدت ان عازيف 

الكمان كثريون جدا.
فالعراق ولود يف االبداع لكن مشـكلتنا 
يف امللحنـني واملطربـني فهـم شـباب 
يسـعون ان يلحنـوا ويكتبـوا اغانـي 
تقدم يف املطاعم الليلية ولهذا فعمرها 

قصري .
* هـل تجـد مـن هـو قريـن لـك يف 

االلحان؟
- كلهـم اصدقائي واحبابي فأنا اميش 
عىل محبة والوان االستاذ فاروق هالل 
واعشـق ألحان طالب القرغويل وكلهم 
مشـينا عـىل خطاهـم وتأثرنـا بهـم 

وكلهم احرتم اعمالهم .
* وهل تأمـل من مسـاعيكم االخرية 
مـع وزارة الثقافة ان تقومون االغنية 

العراقية ؟
يأملـون  املشـاركني  الشـباب  كل   -
من مسـعانا التقدم واالحسـن ونحن 
نسـعى من املثقفـني واصحاب الذوق 
ان يشـاطرونا الرأي، وان ال يستمعوا 

اىل االغاني الضعيفة .
اآلن ضيـف عـىل  انـك  رأيـك  * ومـا 

الزوراء؟
- انا سـعيد جـدا بكم وانتـم اصحاب 
خربة وبـاع طويـل يف تـذوق االلحان 
واالغاني لذا اقدم لكم الشـكر الجزيل 

واالماني الكبرية .
* شـكرا لك أخـا وملحنا مـن الطراز 

االول يف العراق .
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ساهم امللحن العراقي «كريم هميم»، وهو من أبرز رموز األغنية العراقية، يف صناعة مجدها، خاصة يف فرتة الثمانينات، 
حيث كان من الكبار الذين أسسوا الجيل الذهبي لألغنية امللتزمة.

واسهم يف رفد الغناء العراقي بألحان جميلة غناها وحيد عيل وعالء سعد وعيل جودة وحسن بريسم، اضافة اىل الصوت 
الراقي البنته اصيل الهميم صاحبة الصوت الشجي. 

وضع لنفسه بصمة مهمة يف سلسلة امللحنني، ولهذا احتسب من املهمني يف قائمة امللحنني العراقيني، ينتسب يف سريته وانتمائه 
السكاني اىل مدينة عريقة باالبداع واالنتماء لرتاث الوطن، ونتيجة لقدراته الفنية وملعرفته بأصول التلحني تمت دعوته من قبل 
وزارة الثقافة العراقية مع عدد من امللحنني ورواد االغنية العراقية للتباحث ووضع أسس سليمة إلنقاذ االغنية العراقية مما 

وصلت اليه اليوم من مستوى من الرتدي واإلسفاف يف كلمات االغنية العراقية وألحانها البعيدة عن التذوق .
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ُتوقع بعـض الصفات القيادية للمرأة، 

مثل: ”إلقـاء األوامر، الـرصاخ، وعدم 

املباالة برأي الزوج“ يف مشـاكل عديدة 

مع الرجل الرشقي،

الذي تعّود منذ صغره عىل أّن الرجل هو 

قائـد العالقة الزوجية، لـذا قّدم خرباء 

العالقات األرسية بعض النصائح التي 

تسـاعد يف التخـيل عن هـذه الصفات 

القيادية التي قد تدّمر الحياة الزوجية، 

وهي: 

- التمتع باألنوثة:

أنوثـة املـرأة هـي التي تقـرب زوجها 

منهـا، وكذلك إظهار الخجـل، وارتداء 

املالبـس الجذابـة، والقيـام بترسيـح 

الشعر بطريقة جديدة له.

- االبتعاد عن الجفاف:

وذلـك إلضفـاء املزيـد من الحـّب عىل 

العالقـة الزوجيـة، وإعطـاء الزوجـة 

فكرة رائعة عن السلوك الحنون وامليلء 

بالغرام.

- التخلّص من القوّة:

ألنها ال تحّل املشـاكل الزوجيـة بتاًتا، 

وذلـك، بتدريـب النفس عـىل التخلّص 

من هذه الشـخصية املتعجرفة شـيًئا 

فشـيًئا، وبالتـايل سـتالحظني تقـرّب 

زوجك منك من جديد. 

- التدلّل عىل الزوج:

الـدالل هـو من أجمـل صفـات املرأة، 

وبالتايل، فإظهار هذه الصفة سيجعلك 

تكسبني قلب زوجك الرشقي.

هل يحفز طفلك نفسه من أجل 

التقـدم يف التعليم أو األنشـطة؟ 

أم أنـه يحتاج إىل تحفيـز منِك؟ 

بعض األطفـال يمتلكون دوافع 

ذاتيـة، تحفزهـم عـىل النجـاح 

واإلنجاز، وبعضهم أقل حماساً، 

يحتاجـون إىل دوافع ومحفزات 

ينتمـي  فئـة  أي  إىل  خارجيـة. 

طفلك؟

إذا كان طفلـك يحتاج إىل دوافع 

للنجـاح  خارجيـة  ومحفـزات 

واإلنجاز، قد يذهب تفكريك نحو 

املكافآت عـىل النجاح، والعقاب 

عـىل التقصري، ولكن هذه فكرة 

سهلة ذات تأثري محدود ومؤقت. 

بينما أفضل طريقة لدفع طفلك 

نحو النجاح واإلنجاز يكون عرب 

تنميـة دوافعـه الذاتيـة. وفيما 

ييل ١٠ طرق لتحفيز طفلك عىل 

النجاح واإلنجاز والتميز.

١- تحديد األهداف

شجعي طفلك عىل وضع قائمة 

بأهدافـه قصرية املـدى، وأخرى 

املـدى. تأكدي  بأهدافـه طويلة 

من أن طفلـك يمتلك القدرة عىل 

تحقيـق األهـداف التـي يضعها 

لنفسـه، وسـاعديه عىل اختيار 

أهدافه وتحديد أولوياته.

٢- وضع خطة

يحتـاج طفلـك إىل وضـع خطة 

من أجـل تحقيق األهـداف التي 

يف  سـاعديه  لنفسـه.  حددهـا 

اسـرتاتيجية  خطـوات  ترتيـب 

للوصول إىل أهدافه.

٣- شـجعي طفلك عىل املنافسة 

الصحية

فـخ  يف  الوقـوع  مـن  احـذري 

املقارنـات الـذي يضعـف ثقـة 

طفلـك يف نفسـه، ويمـأل قلبـه 

بالضغائـن واألحقـاد، ولكن يف 

املقابل ال بأس من التشجيع عىل 

املنافسة الصحية، مثل منافسة 

زميـل لـه يف الرياضة مـن أجل 

املنافسة  الحصول عىل ميدالية. 

الصحية تحفز طفلـك بطريقة 

سوية.

٤- تعريف عىل اهتمامات طفلك

قبل أن تحفـزي طفلك لتحقيق 

أهداف، تعريف أوالً عىل اهتماماته 

وتفضيالته، فبالتأكيد سـيكون 

حماسـه أعىل يف املجـاالت التي 

يهتم بهـا. تعريف عىل اهتمامات 

وتفضيـالت طفلك عرب التواصل 

يقولـه  ملـا  واإلنصـات  معـه 

أو  التحقـري  وعـدم  باهتمـام، 

السخرية من تفضيالته.

٥- االحتفال باإلنجازات

عندما يحقق طفلك أحد أهدافه، 

دعيـه يعـرف أنـِك فخـورة به، 

الـذي  باإلنجـاز  احتفـيل معـه 

حققه، كافئيـه واجعليه يتذوق 

يكـون  حتـى  الناجـح،  طعـم 

لديـه حافـز لتحقيـق املزيد من 

األهداف.

٦- شـجعي طفلك عىل اكتشاف 

شغفه

هذه الخطوة قد تحتاج إىل بعض 

الوقـت، ولكـن األمر يسـتحق. 

شـجعي طفلـك عىل اكتشـاف 

شـغفه، واألشـياء التي يشـعر 

بالحمـاس وهو يفعلها. ادعمي 

طفلك يف رحلة بحثه عن شغفه، 

وشـجعيه عىل االسـتمرار حتى 

يكتشـف مـا يريـده ويسـعده 

فعالً.

٧- شجعي طفلك

دعي طفلك يشعر أنِك تؤمنني به، 

أخربيه عن مدى كفاءته وثقتك 

بـه، بـددي أي مشـاعر قلق أو 

خوف لدى طفلك، وساعديه عىل 

التخلـص من أي أفـكار تجعله 

يشك يف نفسه ويف قدراته.

٨- كوني إيجابية

طفلـك يسـتمد منـِك الطاقـة، 

فاحريص عـىل أن يرى طفلك يف 

عينيـِك نظـرة إيجابيـة وواثقة 

ومليئة بالتفـاؤل، حتى يصبح 

أقوى وأكثر ثقة يف نفسه.

٩- حـذري طفلـك مـن الوقوع 

تحت ضغط األقران

أو  املدرسـة  يف  طفلـك  أقـران 

النادي يشـّكلون ضغطـاً عليه 

بصـورة أو بأخـرى، القليل من 

هـذا الضغط قد يكـون إيجابياً 

للنجـاح، ولكن  ويحفز طفلـك 

وقـوع طفلـك تحـت سـيطرة 

ضغط األقـران يمكن أن يصيبه 

يف  الثقـة  ويفقـده  باإلحبـاط 

نفسـه، فحذري طفلك من هذا 

الفخ، ودعيه يميض يف مسـاره 

الذي وضعه لنفسه بعيداً عن أي 

ضغوط أو مقارنـات، فأهدافه 

وإنجازاته تخصه وحده.

١٠- اشعيل حماس طفلك

اظهري لطفلك حماسك بأهدافه 

ينتقـل  وسـوف  وطموحاتـه، 

حماسـك إليه، فتحفزه الطاقة 

نحـو  واألدرينالـني  اإليجابيـة 

املزيد مـن بذل الجهـد لتحقيق 

أهدافه، بل وسيكون سعيداً بما 

يبذله من جهد أيضاً.
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- التتبيلة األوىل:

- ملعقة صغرية من امللح.

- ملعقـة صغرية من عشـبة 

الروز ماري (اكليل الجبل)

- عصري ليمونة كبرية.

- ملعقة كبرية من الخل.

- نصـف ملعقـة مـن الثـوم 

املهروس.

- نصف ملعقة من مسـحوق 

الفلفل األسود.

- ملعقة كبرية من البن.

- ملعقة صغرية من الخردل.

- ملعقة صغرية من العسل.

يتـم خلـط جميـع املكونات، 

وتتبيـل قطـع الدجـاج بهـا، 

ونقعهـا ملـدة سـاعتني عـىل 

األقل قبل الطهو.

- التتبيلة الثانية:

ملعقة صغرية من امللح.

- رشـة من مسـحوق الفلفل 

األسود.

- كوب من عصري الطماطم.

مـن  صغـرية  ملعقـة   -

البابريكا.

جـوزة  مـن  ملعقـة  ربـع   -

الطيب.

- ملعقة صغرية من الخل.

تخلـط املكونـات يف الخـالط 

ويتبـل  جيـداً،  الكهربائـي 

الدجاج بها قبل الطهو بساعة 

عىل األقل.

- التتبيلة الثالثة:

- ملعقة صغرية من مسحوق 

القرفة.

- ملعقة صغرية من مسحوق 

البصل.

- ملعقة صغرية من مسحوق 

الثوم.

- ملعقة صغرية مـن النعناع 

الجاف.

- عصري ليمونتني.

- ملعقـة كبرية مـن الصويا 

صوص.

تخلط املكونات جيـداً، ويتبل 

الدجـاج قبـل الطهـو بليلـة 

كاملة.

تواصـل األبحـاث الطبية الحديثـة التحذير من 
املخاطـر الصحيـة لتدخـني السـجائر، حيـث 
أشـارت دراسـة جديدة أرشف عليهـا باحثون 
من بريطانيـا أن التدخني ال يؤدى للوفاة فقط، 
ولكن ىف الوقت نفسـه يرفـع احتماالت تعرض 

أرسة املدخن للفقر.
وتابعت الدراسـة التـى أرشف عليهـا باحثون 
من جامعـة نوتنجهام أن األشـخاص املدخنني 
يمنحـون تدخني السـجائر أولوية أوىل بشـكل 
يفوق أولويـة توفري الطعام لعائالتهم، وهو ما 
يرفع فرص تعرض األطفـال واألرسة إىل الفقر 
ومسـتوى معيىش منخفض، وخاصـة إذا كان 
األب يعانى من حالة مادية متدهورة وىف الدول 

ذات الدخول املنخفضة. 

وأكـد الباحثون أن هذه العادة الضارة تسـاهم 
ىف إصابـة مئـات اآلالف مـن األطفـال بالفقـر 
وسـوء األحـوال املعيشـية، مضيفـني أن اآلباء 
خالل الدراسـة التى شملت مجموعة كبرية من 
املتطوعني منحوا األولوية األوىل لرشاء السجائر 
وجعلوها مقدمـة عىل رشاء بعض االحتياجات 
األساسية للمنزل. وأضاف الباحثون أن تصميم 
برامـج اإلقالع عن التدخني لن يكون لها مردود 
إيجابـى فقـط عـىل صحـة املجتمـع ولكنهـا 

ستساهم أيضاً ىف الحد من معدالت الفقر. 
 BMC» ونـرشت هذه النتائـج باملجلـة الطبية
Public Health»، وكمـا نـرشت عـىل املوقـع 
اإللكرتونـى لصحيفة «ديىل ميل» الربيطانية ىف 

الثامن والعرشين من شهر مايو الجارى.
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 كشـف خـرباء أن هناك احتماال أن يكون شـخص ما مصاب بهشاشـة 
العظام، الشكل األكثر شيوعا اللتهاب املفاصل، إذا كان يعاني من التيبس 

”خاصة يف الصباح“.
وأوضحت منظمة Creaky Joints الخريية: ”يمكن أن تسـبب هشاشـة 

العظام أملاً وتيبساً (خاصة يف الصباح) وتورماً يف مفاصل اليدين“.
وأفاد الدكتور كيفني واين: ”أعراض هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ 

يف يد املريض“.
ومع ذلك، فإن الصالبة التي تشعر بها يف اليد يمكن أن تكون عابرة، حيث 
يمكـن أن يرتخي اإلحسـاس يف غضـون خمس إىل خمس عـرشة دقيقة 

فقط.
ويالحـظ الخـرباء يف (Creaky Joints) أن ألـم اليد يمكـن أن يكون أيضا 
مـؤرشا عىل تقلـص الدوبويرتان، وهي حالة ”تصبح فيها أنسـجة راحة 
اليد واألصابع سميكة ومشدودة، ما يؤدي إىل تجعد األصابع إىل الداخل“.

واألشـخاص الذين يدخنون أو يرشبون الكثري من الكحول أو يعانون من 
نوبات مرضية أو مرض السكري هم أكثر عرضة لإلصابة بهذه الحالة.

وإذا كان ألـم اليد ناتجا عن هشاشـة العظام، فبمـرور الوقت، يمكن أن 
تتطـور عظام إضافية يف املفاصل، ُتعـرف بـ“النتوءات العظمية“ (غالبا 
ما تتكون نتوءات العظام (النابتة العظمية) يف أماكن التقاء العظام - أي 

يف املفاصل. ومن املمكن كذلك أن َتتكون عىل عظام عمودك الفقري).
ويـوىص بزيـارة الطبيـب إذا كنت تشـك يف إصابتـك بالتهـاب املفاصل. 
وبالنسبة إلدارة األلم، يويص الدكتور واين ”باستخدام مزيج من الحرارة 

والثلج“.
وأوضـح: ”العالج الحراري مفيـد يف الصباح لتخفيف ألم املفصل، يف حني 

أن العالج بالثلج يكون أفضل يف وقت الحق بعد يوم من النشاط“.
كما يويص الدكتور واين املرىض الذين يعانون من التهاب مفاصل اليدين 

بالعمل مع معالجني لليد.
وتويص منظمة (Creaky Joints) بتمارين اليد لألشخاص الذين يعانون 

من هشاشة العظام يف أيديهم.
وأحـد التمارين التي يمكـن القيام بها للمسـاعدة يف الحفاظ عىل حركة 

املفاصل هو ”صنع قبضة“.
وتوضـح املنظمة الخريية: ”ابدأ بأصابعك مسـتقيمة ثم اثني يدك ببطء 
لتشـكل قبضة. تأكـد من أن إبهامك عـىل الجانب الخارجـي من يدك. ال 

تضغط بشدة، ثم افردها مرة أخرى“.
ومـن التمارين األخرى التي يجب تجربتها ”رفع األصابع“، والتي تتطلب 
وضع راحة يدك ”بشـكل مسـطح عىل منضدة. وبمجرد أن تصل إىل هذا 
الوضـع، باعد أصابعك برفق و“ارفع كل واحد من عىل الطاولة ببطء، ثم 

إعده ألسفل قبل رفع اإلصبع التايل“.
حتـى أن صنع شـكل ”C“ باليديـن، كما لو كنت سـتلتقط كرة صغرية، 

يمكن أن يكون مفيدا. 

خارجـة  عوامـل  هنـاك  أن  رغـم 
عـن سـيطرتنا عندمـا يتعلـق األمر 
بشيخوخة صحية وعمر مديد، إال أن 
هناك بعض الخيـارات يف متناولنا قد 

يكون لها تأثري واضح.
وفقـا لدراسـة شـاركتها مؤسسـة 
(California Walnuts)، فـإن تناول 
الجوز كوجبـة خفيفة يومية طريقة 
مثبتـة لتعزيز الصحـة وربما العيش 

عمرا صحيا مديدا.
ووجدوا أن املشـاركني الذيـن تناولوا 
الجـوز يف وقـت مبكـر مـن حياتهم 
أظهـروا احتماليـة أكـرب ألن يكونـوا 
أكثر نشـاطا بدنيا، وأن يتبعوا نظاما 

غذائيا عايل الجودة.
كما يسـاعد  تناول الجوز منذ مرحلة 
الشباب عىل تحسني مجموعة متنوعة 
مـن عوامل خطـر اإلصابـة بأمراض 

القلب عند التقدم يف العمر.
وقالت لني ستيفن، الباحثة الرئيسية 
يف CARDIA: « يبـدو أن آكيل الجـوز 
يمتلكون نمطا ظاهريا فريدا للجسم 
يحمـل معه تأثـريات إيجابيـة أخرى 
النظـام  مثـل جـودة  الصحـة  عـىل 
عندمـا  خاصـة  األفضـل،  الغذائـي 
يبدأون يف تناول الجوز من الشباب إىل 
منتصف مرحلة البلوغ - حيث يرتفع 
خطر اإلصابـة باألمراض املزمنة مثل 

أمراض القلب والسمنة والسكري».
وأشـار الباحثون إىل أن هذا قد يكون 

بسـبب املزيـج الفريـد مـن العنارص 
الغذائية املوجـودة يف الجوز وتأثريها 

عىل النتائج الصحية.
هل يسـاعد الصيام املتقطع «املعتمد 
مـن قبـل املشـاهري» عـىل تحسـني 
تقدمـك يف العمـر؟!.. دراسـة تقـدم 
مـن  بيانـات  اإلجابة!وباسـتخدام 
دراسـة (CARDIA)، قـارن الفريـق 
البيانات الخاصة بـ ٣٠٠٠ شخص تم 
تصنيفهـم عىل أنهم إما «مسـتهلكو 
مكـرسات  «مسـتهلكو  أو  الجـوز» 

أخرى» أو «غري مستهلكني للجوز».

وكان متوسـط تنـاول الجـوز خالل 
الدراسة نحو ٢١غ يوميا، وكان تناول 
املكرسات بني «مسـتهلكي املكرسات 

األخرى» نحو ٤٢٫٥غ يف اليوم.
بشكل عام، أبلغ الباحثون عن النتائج 
التاليـة ملسـتهلكي الجـوز مقارنـة 

باملجموعات األخرى:
- أعىل درجات النشـاط البدني املبلغ 

عنها ذاتيا
- مخاطـر أقـل لإلصابـة بأمـراض 

القلب
- زيادة الوزن بشـكل أقل خالل فرتة 

الدراسـة، وتـم تصنيف عـدد أقل من 
املشـاركني الذين تناولـوا الجوز عىل 

أنهم يعانون من السمنة
تركيـزات  يف  ملحـوظ  انخفـاض   -

الجلوكوز يف الدم أثناء الصيام
وكان لدى مسـتهلكي الجوز دراسـة 
ضخمـة تكشـف عن ٤ أنمـاط لألكل 
املـوت  خطـر  بانخفـاض  مرتبطـة 
انخفـاض يف مـؤرش كتلـة  املبكـر- 

الجسم:
- انخفاض يف محيط الخرص

- انخفاض يف ضغط الدم

الدهـون  مسـتويات  انخفـاض   -
الثالثية يف الدم

وجميع هذه العوامل تقلل من خطر 
اإلصابـة بأمـراض القلـب. وتقـول 
سـتيفان: «أظهر مسـتهلكو الجوز 
ميـزة يف مـا يتعلـق بجـودة النظام 
الغذائـي، ولكن يبدو أن مسـتهلكي 
الجوز يتمتعون بوضع صحي أفصل 
يف مواجهـة خطر اإلصابـة بأمراض 
القلب مـن املجموعات األخرى، حتى 
بعد حسـاب جـودة النظـام الغذائي 
بشكل عام. تشري التحوالت الصحية 
املفاجئـة يف النمـط الغذائـي العـام 
ملسـتهلكي الجـوز إىل أن الجـوز قـد 
يعمل كجرس، أو غذاء ناقل، ملساعدة 
النـاس عـىل تكويـن عـادات غذائية 

صحية ونمط حياة طوال الحياة».
ويشـار إىل أن الجـوز يحتـوي عـىل 
كميـات كبـرية مـن حمـض أوميغا 
٣ ألفـا لينولينيـك األسـايس النباتي، 
والـذي تظهـر األبحاث أنه قـد يلعب 
دورا يف صحـة القلب وصحـة الدماغ 

والشيخوخة الصحية.
كمـا يحتوي عىل ٤٫٤غ مـن الربوتني 
و١٫٤غ من األليـاف لكل ٣٠غ. عالوة 
عىل ذلك، فهو غني بالعنارص الغذائية 
األخرى مثل فيتامني E واملغنيسـيوم 
الفوليـك  وحمـض   B٦ وفيتامـني 

والبوتاسيوم.
كما أنهـا تحتوي عىل الثيامني والزنك 

وحمض البانتوثنيك والحديد.

هنـاك مجال مفتـوح للكثري مـن العنارص 
التـي يقـال أنهـا ترتبـط وتؤثـر يف مواليد 
كل بـرج، مثـل األحجار الكريمـة أو نصف 
الكريمـة، وأرقـام للحـظ، وأيام سـعيدة، 
وغريهـا الكثـري؛ ولكن هل فكـرت من قبل 
أنـه يمكن لطـالء أظافرك أن يتناسـب مع 

برجك؟
األظافـر  طـالء  متخصـيص  العـام،  هـذا 
من أشـهر سـتوديهات التجميـل العاملية، 
يرشحون ألوان طالء أظافر بحسب األبراج، 

أو للدقة، لكل مجموعة أبراج.
فهناك أبـراج نارية، وأبـراج مائية، وأبراج 
هوائية، وأبراج ترابيـة – وهؤالء املحرتفني 

يرشـحون ألـوان محـددة لـكل مجموعـة 
منهم، تتناسـب مـع مزاجهم ومـع توجه 
أبراجهـم للعام ٢٠٢٣؛ فتعايل نتعرف عليها 

مًعا:
 – الرسطـان   – (الحـوت  املائيـة  األبـراج 

العقرب):
مرشـح لهم اللـون الفيض املعدنـي. وذلك 
لتداخـل كوكب زحـل يف مدار بـرج الحوت 
– واللون الفيض سـيذكر مواليد هذا الربج 
بمدى قيمتهـم، خاصة الدرجـات املعدنية 
منـه والتـي سـتذكرهم أيًضا باالسـتمتاع 

بأوقاتهم والتمتع باملرح والبهجة.
األبراج النارية (الحمل – األسد – القوس):

مرشـح لهم اللون الالفندر، او البنفسـجي 
الفاتح الناعم. إذ يتطلع مواليد هذه األبراج 
لتحسـن حظهـم هـذا العـام، ويحتاجون 
أللـوان تذكرهم أن يتعاملـوا بهدوء وروية 
خالل العـام، بعكس طبيعتهم النارية، وأن 
يفتحوا األبواب للناس وللفرص الجديدة أن 

تأتي إليهم.
األبراج الرتابية (العذراء – الثور – الجدي):

مرشح لهم اللون البيج الذهبي أو الشامبني 
والذي يرمز لبدايـة جديدة وصفحة بيضاء 
أمـام مواليد هذه األبراح هـذا العام، والتي 
يمكنك ملئهـا وتلوينها كمـا يحبون، وهو 

رمز للفرص الجديدة أمامهم هذا العام. 

 – امليـزان   – (الجـوزاء  الهوائيـة  األبـراج 
الدلو):

مرشـح ملواليد هـذه األبراج اللـون األحمر 
الطوبي أو املـارون. إذ ينتظرهم الكثري من 
التجـدد والتغيـري والديناميكيـة خالل هذا 
العـام. ويرمز هـذا اللـون لتذكرتهم بأنهم 
يستعيدون الروح املتفائلة والحافز للتجدد 
والتطوير بعـد فرتة من الكمـون مروا بها 
خالل العـام املايض.وبغض النظر عن لعبة 
التخمينـات التـي تعتمـد عليهـا تطلعات 
األبـراج، إال أن هـذه األلوان املرشـحة هي 
ألـوان بديعـة، مرحـة وجريئـة وناعمـة، 

وتناسب مختلف األذواق واملناسبات.
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١٨٦٧ - الزعيم املاروني يوسف بك كرم يغادر لبنان عىل متن بارجة 
فرنسية إىل الجزائر إثر رفضه بروتوكول ١٨٦١ الذي أسس ملترصفية 

جبل لبنان وكان أول شاغيل املنصب رغم اعرتاض اململكة املتحدة.
١٨٧٦ - الواليـات املتحـدة تأمـر كل الهنـود الحمـر باالنتقـال إىل 

املحميات.
١٩١٥ - أملانيا تسـتعمل الغاز السـام ضد الـروس يف الحرب العاملية 

األوىل.
١٩٥٠ - الرئيـس األمريكـي هـاري ترومان يعلن عن قـراره بتأييد 

تطوير القنبلة الهيدروجينية.
١٩٥٣ -السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

١٩٧٨ - أمري دولة الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح يعلن تزكيته 
للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ملنصب ويل العهد.

١٩٩٦ - هجـوم انتحـاري يف العاصمة الرسيالنكيـة كوملبو تعرض 
لـه البنـك املركـزي الرسيالنكـي عندمـا إصطدمت سـيارة محملة 
باملتفجـرات بمبنـاه الواقع يف قلب حـي املال بالعاصمـة، وحملت 

الحكومـة الرسيالنكية منظمة نمور التاميل اإلنفصالية املسـؤولية 
عن الهجوم.

٢٠٠٩ - الربملـان الصومـايل ينتخب رئيس اتحاد املحاكم اإلسـالمية 
رشيف شيخ أحمد رئيًسا للصومال.

٢٠١٠ - املنتخـب املرصي يفوز بـكأس األمم األفريقية للمرة الثالثة 
عىل التوايل والسابعة يف تاريخه بعد تغلبه عىل املنتخب الغاني بهدف 

لصفر وذلك يف البطولة التي أقيمت يف أنغوال.
٢٠١٥ - انتخاب سريجيو ماتاريال رئيًسا ِإليطاليا.

٢٠١٦ - مقتل ٦٠ شـخًصا عىل األقل وجرح ١١٠ آخرين يف تفجريات 
بمنطقة السـيدة زينب يف ريف دمشـق يف سـوريا و»داعش» يتبنى 

الهجمات.
٢٠١٨ - حدوث خسوف كيل للقمر وُيعترب أول خسوف للقمر األزرق 

العمالق يف عام ٢٠١٨.
٢٠٢٠ -اململكة املتحدة تنسـحب من االتحاد األوروپي بعد ٤٧ سـنة 

من الُعضويَّة، لتبدأ فرتة انتقالية من ١١ شهرًا.
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عام ١٩٦٤ هجم ثالثة لصوص 

عىل منـزل كارل لوك الذي تنبه 

لوجودهـم فقتلهـم جميعهـم 

ببندقيته اآللية..

ومنـذ البدايـة كانـت القضيـة 

لصالـح لـوك كونـه يف موقـف 

دفاع عن النفس.. ولكن اتضح 

الحقا ان اللصوص الثالثة كانوا 

أخـوة وكانوا عىل شـجار دائم 

مع لوك.

وهكذا اتهمه االدعاء العام بأنه 

خطط للجريمة من خالل دعوة 

االشقاء الثالثة ملنزله ثم قتلهم 

بعذر الرسقة...

وحـني أدرك لـوك! ان الوضـع 

ينقلـب ضـده اختفـى نهائيـا 

عن االنظار وفشـلت محاوالت 

العثور عليه.

ولكن، أتعرفـون اين اختفى!!؟ 

يف نفس املنزل يف قبو ال تتجاوز 

مسـاحته مرتاً يف مرتيـن. فقد 

اتفق مع زوجتـه عىل االختفاء 

نهائيـا خوفا من اإلعـدام. كما 

اتفقـا عىل إخفـاء رسهما عن 

خشـية  الصغـار  اطفالهمـا 

ترسيب الخرب للجريان...

ولكـن الزوجة ماتـت بعد عدة 

أشهر يف حادثة مفاجئة يف حني 

كرب األوالد معتقدين ان والدهم 

تويف منذ زمن بعيد.

وهكذا عاش لـوك يف القرب الذي 

اختـاره ملـدة سـبعة وثالثـني 

عاما.

اما املنزل فقد سكنت فيه الحقا 

ثالث عائالت لم يشـعر أي منها 

بوجود لوك...

فقد كان يخرج خلسـة لتناول 

يعـود  ثـم  والـرشاب  الطعـام 

بهـدوء مغلقا بـاب القبو.. غري 

ان لوك اصيـب بالربو من جراء 

الغبار و الكتمة واصبح يسـعل 

باستمرار.

البيـت  رب  سـمع  ليلـة  وذات 

الجديد سعاال مكبوتا من تحت 

الرشطـة.  فاسـتدعى  االرض 

وحني حـرضت الرشطة تتبعت 

عليـه  عثـرت  حتـى  الصـوت 

فأخربهـم من هـو وما هو رس 

إختفائـه منـذ ٣٧ عامـا، وهنا 

كانت املفاجأة العظمى:

فقـد قـال لـه الضابـط - يـا 

إلهـي أال تعلم مـاذا حصل بعد 

اختفائك!!؟

لوك: ال.. ماذا حصل؟

والـدة  اعرتفـت  الضابـط: 

اللصوص بـأن أوالدها خططوا 

لرسقة منزلـك فأصدر القايض 

ولكـن  برباءتـك  حكمـاً  فـورا 

الجميـع كان يظـن أنـك مـت 

**لقـد أضعـت ٣٧ سـنة من 

عمرك هباًء منثوًرا**

املغزى من القصة..

عندمـا تكـون عىل حـق اخرج 

وواجه وال تخش شيًئا

الخوف من املسـتقبل يسـيطر 

عىل كثري مـن الناس وذلك لقلة 

إيمانهـم باللـه وقلـة توكلهـم 

فالتكن ممن يضيعون حياتهم 

هباًء .. الحياة تستحق أن نواجه 

وأن نحيا ال نخىش إال الله.
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خلف كل من هذه املرايا تختبئ 

رسالة مهمة يجب تلقيها ألنها 

تحّدد الكثري من مفاتيح النجاح. 

اختيارهـا  يتـم  التـي  فاملـرآة 

تكشـف، يف هذا االختبار، بعض 

والحيـاة  الشـخصية  أرسار 

واملصري.

املرآة ١

املـرآة  لهـذه  اختيـارك  يشـري 

إىل أن الوقـت حـان ألن تتخـّىل 

عـن تـرّددك يف ما يتعلـق بأخذ 

واملهمـة.  الصعبـة  القـرارات 

فمفتاح نجاحك هو أن تتسـلح 

بالصرب واألمل والثقة بالنفس. 

فهـذا هو الحـل الوحيد لتحقق 

التقـدم. ويعنـي هذا أيضـاً أن 

عليـك التوقف عن إيجاد األعذار 

لنفسـك كلما قمت بتأجيل أداء 

عمـل ما. فإذا تمكنـت من ذلك 

سيكون التحول الكبري يف حياتك 

احتماالً مهماً.

املرآة ٢

إذا وقـع اختيـارك عـىل هـذه 

املرآة، فهذا يـدل عىل أّنك تمتلك 

مـن  النجـاح،  مفاتيـح  كل 

عاطفة اآلخريـن إىل اهتمامهم 

واحرتامهـم. لكن حـان الوقت 

ألن تعـزز قدرتـك عـىل تقديـر 

ذاتـك. فهـذا هو صمـام األمان 

الذي تحتاج إليه من أجل تغيري 

قراراتـك  خـذ  ولهـذا  حياتـك. 

وال تـدع الشـعور بالخوف من 

النتيجة يسيطر عليك.

املرآة ٣   

يف حال اخـرتت هذه املرآة فهذا 

يكشـف أّن عليـك التخلص من 

عـادة تأجيل تنفيـذ قراراتك إىل 

الغد. إذاً انطلق من مهمة واحدة 

ونفذها عـىل أكمل وجه قبل أن 

تنتقل إىل املهمات األخرى. كذلك 

عليـك أن تتذكـر دائمـاً النتائج 

اإليجابية التي حققتها يف أوقات 

سـابقة وأن تنىس قدر اإلمكان 

تلـك السـلبية. فهذا يسـاعدك 

حتماً عىل تحقيق النجاح.

املرآة ٤

هل اخرتت هذه املرآة؟ إذاً اعلم 

أن ّرس نجاحك هو أن تسـتعيد 

تطلـب  وأن  باآلخريـن  ثقتـك 

منهـم املسـاعدة. فلـن تتمكن 

مـن أداء الكثـري مـن املهمـات 

بنفسـك. ومـن املهم أيضـاً أن 

تتبادل األفكار مع األشـخاص 

املحيطني بك ألن هذا مفيد جداً. 

بارتكاب  لنفسـك  كذلك اسمح 

األخطـاء فهـذا يشـكل خطوة 

عىل طريق النجاح.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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سجاجني الدهر بس علــي بشــطن
اهد شيطان اطيح انـــــوب بشطن
انشدك علرمل وحلصو ابيش طــــن
الن اجالي بيهن حمل كيــــــــــه

----------
لكاك الكلب ماصدك معــــــــول
يلي اعليك بالشدة معـــــــــــول
اشمالك رجفت اجدامك مـــــع اول
رصاصه امن العدو ثارت عليـــــــه
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١-وحدة لقياس الـوزن - صاحب موهبة فنية - 
أحد الوالدين.

٢- وثب - من الكواكب (م).
٣- قطع من األثاث ُيكتب عليها - قليل الحياء.

٤- من الضمائر - جواب.
٥- من األنبياء عليهم السالم - لقياس املساحة.

٦-متشابهان - آخر العالج - نعمة (م).
٧- حكيم - متشابهان.

٨-وجع - نتفقد.
٩- قط (م) - من األنبياء عليهم السالم - نهاية.

١٠- زورق - أقرب نجم إىل األرض (ن).

األدوات - خـالف  ١- مجموعـة متكاملـة مـن 
التالد.

٢-  ال تحب ان تلبسـه وإذا لبسـته ال تراه (م) - 
إضطراب و تفرق.

٣- الحسن اللون من النبات أو الحيوان أو الجماد 
(ن) - بحر .

٤- تساير - للنداء.
٥- جبان - ضمري منفصل - ضوء.

٦- للتفسـري - الضالل و اإلمعـان فيه (ن) - من 
الفواكه.

٧- لنّي (م) - هاون, لدّق مختلف الحبوب .
٨-عابر - ُدهش و تحري.

٩- السور - مصائب (م).
١٠- قطع و فّصل - نّظم - خبأ.
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لديـك مشـاريع مهمة يف العمـل وعليـك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل مع 
الزمـالء يف العمل. الحـّب الذي يأتي يف طريقك قد يشـعرك 
باملزاجيـة يف نهاية اليـوم. الحب الذي كنت قد نسـيته يعود 

ليظهر عىل السطح من جديد.

الحـب والعمـل الجـاد يجتمعـان اليـوم معاً يف 
بوتقة واحدة ويف مكان واحد ليمنحاك إحساسـًا 
غامراً بالسـعادة! تنال إعجـاب العاملني معك بفضل 
طاقاتك وحيويتك وقدرتك النضالية، ورهافة شعورك 

يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فرد يحبك، ولكن كل شـخص يحـّب ما لديك 
أيضا. ترّقب غـرية ممن حولك. حان الوقت لبعض 
الجّديـة اليوم، برهـن بأنك يمكـن أن تتغلب عىل حب 
االمتالك. تجنب الغرية ثـّم انظر ما يحدث. لديك أمل يف 

أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقـع خـالف بينـك اليـوم وبني أفـراد أرستـك، خاصة 
السـيدات، وقـد يـؤدي إىل توتر وقلق. تشـعر بـأن قلبك 
يتمزق بسـبب الحب الـذي تحمله يف قلبـك تجاههم لكن يف 
نفـس الوقت بينـك وبينهم خـالف. انبته فالوقـت ال يحتمل أي 

خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليوم بعض الحفـالت يف بعض األماكن 
املفضلـة إليك. تفكر يف حضـور حفل واحد فقط 
وتضـع خطة لذلـك منذ الصبـاح. ال تنـس مواعيدك 
املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب 

كثرة املسؤوليات.

تسـري أعمالك اليـوم بالطريقـة اإليجابيـة التي 
تحلـم بها. قـد تحتـاج إىل كل طاقاتـك ومهارتك 
خـالل إجراء مفاوضات مهنيـة تؤمن لك املحافظة 
عـىل مصالحك يف نيل صفقة مربحـة أو الحصول عىل 

اتفاقية مهمة. راع صحتك فقد تعاني من تشنج عضيل.

الـرصاع يف عالقاتـك مع اآلخريـن اليوم ربما يسـبب لك 
املزيـد مـن القلـق والتوتـر خاصـة إذا حاول شـخص ما 
التشـاجر معك بسـبب خطة ما قمت بها بدون سـبب. يفاجئك 
اليوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع وعىل الرغم من 

أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من 
أرباحك. ال تنظر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر 
أنه وقف جانبك يف مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء 
أكثر كي تتخذ القرارات السـليمة. مشاعر صداقة قد 

تتبدل إىل مشاعر حب.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
مـع األمـر بجدية، فكـر يف التسـجيل يف بعض الكورسـات 
لدراسـة كل مجـال عىل حدة. إنـه الوقت املناسـب التخاذ مثل 
هذه الخطوة. هناك بعض األشـخاص يريدون أن يشاركوك يف 

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ سنني أو تتحدث 
معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سويا بعض األخبار 
الجديـدة والسـارة وبعض املعلومـات املفيدة لكمـا. لم ال 
تفكـر يف القيام بعدد من الرحالت القصرية معها؟ اسـتمتع يف 

املساء بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابه الضغـط الذي يلقي بثقلـه اليوم عىل أجواء 
حياتـك الزوجيـة. حـاول قـدر اإلمـكان اسـتعادة 
االنسجام والوفاق الذي ساد يف الفرتة األخرية بينك وبني 
الرشيـك، وال توقظ بعـض األحـداث أو التفاصيل املزعجة 

التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمـة أن تكون جادا جدا حتى 
لو لم تكن الجدية من خصالك. انتبه لكالمك ألن من حولك 
يفهون الكالم حرفيا. تأكد أنك كل ما تقوله تعنيه وتقصده 

بالفعل. تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ



عيد  بمناسبة  القادم  الشهر  فرباير   11 يوم  تونس  يف  غنائًيا،  حفالً  حايك  دينا  النجمة  تحيي 
يتفاعل  التي  والحديثة  القديمة  أغنياتها  أشهر  من  مميزة  باقة  الحفل  خالل  وتقدم  الحب 
معها الجمهور.ويف شهر أكتوبر املاىض، أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك إصابتها برسطان 
الثدي، وكتبت عرب حسابها عىل تويرت، قائلة: ”الحمدلله عىل كل يشء، بالحياة بنعدى بكتري 
نجمات  من  كبريا  دعما  دينا  ونكمل“.وجدت  نقف  نرجع  أنه  األهم  بس  وصعوبات  تجارب 
لبنان متمنني لها الشفاء العاجل والصرب عىل هذا االبتالء، نادين نسيب نجيم كتبت: ”سالمة 
قلبك وأتمنالك الشفاء العاجل وخليكي قوية وإيجابية لتتغلبى عىل املرض““، لرتد عليها دينا: 
”معك حق أهم ىش اإلنسان يضل إيجابي وما يضعف وأنت مرقتي بظروف صعبة وتخطيتيها 
بقوتك وإيمانك“.كارول سماحة أيضا دعمت حايك بقولها:  ”أنت قوّية وحلوة مثل الحياة اليل 
بتلبقلِك.. إنشالله مرحلة صعبة  ورح تقطع وكلنا ناطرينك ترجعيلنا بالسالمة“، ودعمتها نجوى 
كرم بقولها: ”سالمة قلبك ربنا يشفيكى يا رب“.دينا حايك من مواليد 1982 اسمها الحقيقي 
كوليت بوجرجس قدمت عددا من األغاني الناجحة مثل: ”سحر الغرام“ و“ليه هنضيع“  و“تعا 

لقلبى“ و“عم دوب“ و“أم الدنيا مرص“ وغريها.
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Mac Catalyst

نرصي  أصالة  السورية  النجمة  تقدمت 
بعد  جمهورها،  من  رصيح  باعتذار 
ظهرت  مصور  فيديو  مقطع  انتشار 
أصالة  الفيب.وكتبت  تدخن  وهي  فيه 
التواصل  موقع  عرب  لها  تغريدة  يف 
عىل  أعتذر  رح  «كنت  االجتماعي(تويرت) 
أرشب  املفروض  كان  ما  وطبعا  ترصيف 
فيب قدام الناس، بس كان وقت التصوير 

موجودة  صديقة  من  وأخذت  طويل 
صوروني،  ولألسف  شوي  منه  ورشبت 
عىل  أحرص  أكون  وراح  اعتذاري،  بكرر 
صورتي اليل كلنا سوا شكلناها.»وأعادت 
أصالة تغريدة أحالم، ووجهت الشكر لها 
لومي،  »غاليتي  وكتبت  عنها  الدفاع  بعد 
وشعورك  الطيب  كالمك  عىل  شكر  ألف 
يف  »ما  التغريدة  عىل  أحالم  الغايل.»وردت 

دائماً،  جميلة  صورتك  صورتك  يغري  ىش 
داعي  يف  وما  الكل،  تحرتمي  دايم  وأنت 
لالعتذار؛ ألن دي خصوصية، واليل صورك 
وما  خصوصية  دي  ألن  يعتذر؛  اليل  هو 
ما  وأنا  الغلط،  وقت  االعتذار  حق،  أي  له 
اشوف أي غلط إنتي سوتيه، وتذكري إن 
إحنا لو صار اليل صار دايم معك مو ضدك 

وبنحبك».

احتفلت، جورجينا رودريغز، 
األوىل  للمرة  ميالدها  بعيد 
خليفة  برج  وأضاء  دبي،  يف 
زوجة  جورجينا  بصورة 
كريستيانو رونالدو، ونرشوا 
الربج  عىل  فيديو  مقطع 

احتفاالً بها.
لحظة  فيديو  مقطع  وانترش 
رودريغز  جورجينا  وصول 

النرص  فريق  العب  وزوجها 
كريستيانو  السعودي؛ 
مطاعم  أحد  إىل  رونالدو، 
لالحتفال  استعداداً  الرياض، 
الـ٢٩.وأظهر  ميالدها  بيوم 
رودريغيز  جورجينا  الفيديو 
مع  املطعم  تدخل  وهي 
وايضاً  لالحتفال،  أطفالها 
لحظة دخول رونالدو املطعم، 
الذي قام بتصوير املكان املزين 
التقط  الذهبية..  بالديكورات 
عدداً  وجورجينا  رونالدو 
املوجودين  مع  الصور  من 
جورجينا  هناك.ونرشت 
احتفالها  من  صوراً 
دبي،  من  ميالدها  بيوم 

عىل  الشخيص  حسابها  عرب 
عن  خالله  عربت  انستغرام، 

وامتنانها  لرونالدو  حبها 
برسالة شكرته فيها.

طرحت الفنانة، سيمون، أحدث أغانيها الجديدة 
قناتها  عرب  وذلك  علشاني»،  «اتغري  بعنوان 
ضمن  األغنية  وتأتي  يوتيوب  بموقع  الرسمية 
عرضه  واملقرر  وفستان»  «بدلة  فيلم  أحداث 
عربإحدى املنصات اإللكرتونية خالل  الفرتة 
«اتغري  أغنية  كلمات  املقبلة.وتقول 
تقدر  لو  علشاني  «اتغري  علشاني»: 
أجمل  كن  هتغري،  علشانك  وأنا 
هحلو  علشانك  وأنا  علشاني.. 
أكرت، الحب روح حلوة تدور 
تكون  روح  عىل  الحياة  يف 
تكون  ضلمة  يف  شبهها 
نجاة.. وأحبك محبة ال 
ولو  تتغري  وال  تزول 
نرجع  حبة  اتغرينا 

بمحبة أكرب».
أغنية «اتغري عشاني 
إخراج  تقدر»  لو 
أن  لحن  سعد،  روماني 

 ، يد لفر ا
يع  ز تو

شادي  ومكساچ 
ناحية  سعد.من  روماني  كلمات  فكري، 
أخرى، تشارك الفنانة سيمون يف لجنة تحكيم 
ملهرجان  الـ١٢  بالدورة  الدياسبورا  مسابقة 
أعلنت  حسبما  األفريقية،  للسينما  األقرص 
إدارة املهرجان الذي يرتأسه السيناريست سيد 
فؤاد.ويشارك يف عضوية لجنة التحكيم بجانب 
من  بيمنتا  بيدرو  السينمائي  املنتج  سيمون، 
إبراهيم  اللبناني  واملؤرخ  والناقد  موزمبيق، 

العريس.

الجديد  فيلمه  تامر حسني تصوير  النجم  بدأ 
سارة  املخرجة  مع  فيه  يتعاون  الذي  «تاج»، 
بمدينة  اللوكيشينات  أحد  داخل  وذلك  وفيق، 
ثاني  هو  «تاج»  فيلم  اإلعالمى.ويعد  اإلنتاج 
وتامر  وفيق  سارة  املخرجة  يجمع  تعاون 
حسنى، حيث قدما سوًيا فيلم «مش أنا» العام 
عرضه  وقت  نجاًحا  القي  والذي  املايض  قبل 
حول  تدور  الفيلم  قصة  وتدور  السينمات،  يف 
ذات  شخصية  حسني»،  «تامر  حسن  الشاب 
طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفيس 
وتصدر منه عدة ترصفات غريبة ال يقصدها، 
أو تحريك جسده غصبا عنه،  كرضب نفسه 

وكأن شخًصا آخر يفعل ذلك معه، وال يصدقه 
له.يشارك  يحدث  ماذا  يحكي  عندما  أحد 
والسيناريو  بالفكرة  حسني  تامر  الفنان 
والحوار والبطولة، ويشاركه يف بطولة الفيلم 
ماجد  و  عمر  مي  الفنانة   من  كل  الجديد 
الكدواني واخرين.يشار إىل أن آخر أعمال تامر 
أول  شهد  والذي  «بحبك»،  فيلم  السينمائية 
السينما،  يف  اإلخراجية  حسني  تامر  تجارب 
األحداث  وتدور  وبطولته،  تأليفه  من  وهو 
حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط 
مدى  اختالف  وُيظهر  فتاتني،  بني  حياته  يف 

صدق التعبري عن الحب بني الرجل واملرأة.

عائشة  التونسية،  النجمة  تبدأ 
مسلسلها  تصوير  أحمد،  بن 
التي  زوج»  «مذكرات  الجديد 
بجوار  بطولته  يف  تشارك 
النجمني طارق لطفي وخالد 
به  تخوض  والتي  الصاوى، 
املقبل،  الرمضاني  السباق 
بداية شهر فرباير املقبل، بعد 
االستعدادات  االنتهاء من كل 
للعمل.مسلسل  التحضريية 
من  يتكون  زوج»  «مذكرات 

عن  مأخوذ  وهو  حلقة،   ١٥
االسم  نفس  تحمل  رواية  
ويكتب  بهجت،  أحمد  للكاتب 
محمد  والحوار  السيناريو  له 
ويخرجه  املالك  عبد  سليمان 
تامر نادى وإنتاج رشكة أروما 
للمنتج تامر مرتىض، وهو من 
خالد  لطفي،  اطرق  بطولة، 
الصاوى، عائشة بن أحمد، نور 

خالد النبوي.
«مذكرات  مسلسل  أن  يذكر 
الثاني  التعاون  يشهد  زوج» 

الفنانة  بني  يجمع  الذي 
التونسية عائشة بن أحمد مع 
الدراما  يف  لطفي  الفنان طارق 

مسلسل  سوياً  قدما  بعدما 
«شهادة ميالد» الذى تم عرضه 
وكان   ،٢٠١٦ رمضان  شهر  يف 

لعائشة  الثانية  التجربة  وقتها 
بن أحمد يف الدراما املرصية بعد 

«ألف ليلة ولية».

التجريبية،  الرشيحة  تصميم  تم 
الذين  البكم  أو  بالشلل  للمصابني 
يعانون من الشلل، الذين ال يستطيعون 
عرب  للتواصل  أطرافهم  استخدام 

الكمبيوتر.
-La ”لكن هذا االخرتاع، الذي يعرف بـ 

يسمح  قد   “er 7 Cortical Interface
وسائل  باستخدام  لألصحاء،  أيضا 
عقولهم  بقوة  االجتماعي  التواصل 

وحدها.
تلك  الدماغية عن  الغرسة  تختلف هذه 
ألن  ماسك،  إيلون  رشكة  طورتها  التي 
أقل  يعد  زرعها  يتطلبه  الذي  اإلجراء 
الرشيحة  كون  وخطورة،  ”توغال“ 
من  بدال  الدماغ  سطح  عىل  توضع 

األنسجة.
- ما هي الغرسة؟

إنها عبارة عن رشيط من مادة رقيقة 
مرنة، تشبه الرشيط الالصق.

الرشيط يحتوي عىل أقطاب كهربائية، 
ويبلغ سمكه خمس شعرة اإلنسان.

يساعد ذلك عىل زرع الجهاز يف الدماغ، 
إتالف  دون  الدماغ  سطح  مع  وتوافقه 

أي نسيج.
- كيف تتم الزراعة؟

بعمل  الجراحون  يقوم  الجهاز،  لزرع 

شق رفيع جدا يف الجمجمة وإدخالها.
مما  واحد،  ملليمرت  من  أقل  الشق 
إىل  حتى  يحتاجون  ال  املرىض  أن  يعني 
التنفيذي  الرئيس  وفق  رؤوسهم،  حلق 
 ،(Precision) ”بريسيجن“  لرشكة 
أن  ”أعتقد  أضاف:  ماغر.ماغر  مايكل 
بالتقنيات  مقارنة  كبرية  ميزة  هذه 
إزالة  املثال،  سبيل  عىل  تتطلب،  التي 
جزء كبري من الجمجمة، مما يستغرق 
الكثري من الوقت وينطوي عىل مخاطر 
أبدا  أقابل  لم  بالعدوى.  لإلصابة  كبرية 
جمجمته“. يف  ثقبا  يريد  شخص  أي 

إشارات  جمع  خالل  من  الجهاز  يعمل 
إىل  األوامر  وإصدار  وتفسريها،  الدماغ 
جهاز متصل اعتمادا عىل إشارة الدماغ 
للعلماء  يمكن  ألنه  املستقبلة.نظرا 
زيادة عدد األقطاب الكهربائية املوجودة 
عىل الرشيط بسهولة، فإنه من املمكن 
استخدامه لعالج حاالت عصبية أخرى.

غري  إذا  بسهولة  الرشيحة  إزالة  يمكن 
”بريسيجني“  رأيهم.وأوضحت  املرىض 
إشارات  فك تشفري  يف  نجح  الجهاز  أن 
الدماغ لدى الحيوانات، معربة عن أملها 
الغذاء  إدارة  موافقة  عىل  الحصول  يف 
عىل  الزرع  الختبار  األمريكية،  والدواء 

البرش يف األشهر القليلة املقبلة.

االجتماعي  التواصل  منصة  وسعت 
إعدادات  نطاق  توك»  «تيك  الصينية 
الرسالة املبارشة «دي.إم»  لكي تتيح 
األشخاص  اختيار  للمستخدمني 
الذين يريدون أن يستقبلوا رسائلهم.
وتتيح املنصة حالياً خيارات: الجميع 
املتابعون  أو  مقرتحون  أصدقاء  أو 
الذين  األشخاص  أو  املشرتكون 
وقبل  أحد.  ال  أو  رسائل  لهم  ترسل 
ملستخدمي  يمكن  كان  التحديث  هذا 
اآلخرين  املستخدمني  تحديد  توك  تيك 
كأصدقاء أو موىص بهم حتى يمكنهم 
املنصة. عرب  معهم  الرسائل  تبادل 
ورشح موقع رشكة تيك توك التحديث 
بالقول، إنه إذا اختار املستخدم خيار 
شخص  أي  أن  يعني  فهذا  «الجميع» 

يستطيع إرسال رسالة مبارشة إليه.
من  الواردة  الرسائل  وستظهر 
األشخاص  أو  املشرتكني  األصدقاء 
الوارد  صندوق  يف  يتابعهم  الذين 
من  الواردة  الرسائل  أما  به،  الخاص 

فتظهر  يتابعهم  ال  الذين  األشخاص 
بحيث  الرسائل»،  «طلبات  قسم  يف 
يمكنه إما قبولها أو حذفها أو اإلبالغ 

عن هذه الرسائل.
«أصدقاء  خيار  املستخدم  اختار  وإذا 
األصدقاء  أن  يعني  فهذا  مقرتحون» 
أصدقاء  ذلك  يف  بما  بهم  املوىص 
قوائم  عىل  املسجلني  أو  فيسبوك، 
إرسال  يمكنهم  الهاتفي  االتصال 
خيار  ويعني  إليه.  مبارشة  رسالة 
شخص  أي  أن  مشرتكون»  «أصدقاء 
املستخدم  يتابعه  أو  املستخدم  يتابع 

يستطيع إرسال رسالة مبارشة.
أما خيار «ال أحد» فيعني أن املستخدم 
أي  من  مبارشة  رسائل  أي  يتلقى  لن 

أحد.
أن  إىل  توك  تيك  منصة  وأشارت   
املستخدم يستطيع الوصول إىل تاريخ 
ال  لكنه  الوارد،  صندوق  يف  الرسائل 
مبارشة  رسائل  استقبال  يستطيع 

جديدة يف هذه املحادثات.

جديد  تطبيق  عىل   Meta لـ  اململوك  آب  واتس  يعمل 
 Mac Catalyst أبل  Mac  يستخدم بيئة تطوير  ألجهزة 
ووفًقا  النظام،  موارد  من  أفضل  بشكل  لالستفادة 
تطبيق  حالًيا  آب  واتس  يوفر   ،  Apple Insider لـ 
Electron املستند إىل الويب ملستخدمي Mac باإلضافة 
املتصفحات.ويعد  عرب  به  الخاص  الويب  تطبيق  إىل 
ادوات تطوير برامج  Catalyst عبارة عن  Electron و 
املكتب،  سطح  تطبيقات  إنشاء  عىل  املطورين  تساعد 
منذ  مغلق  تجريبي  إصدار  يف  الجديد  التطبيق  وكان 
بضعة أشهر ، ولكن اآلن يمكن ألي شخص تنزيل امللف 
macOS Big Sur أو ما بعده عىل موقع واتس آب  عىل 
اإللكرتوني ، وفًقا للتقرير.وبعد التثبيت ، سيعرض رمز 
مسحه  للمستخدمني  يمكن  الذي  الرسيعة  االستجابة 
لربط  بهم  الخاصة   iPhone أجهزة  باستخدام  ضوئًيا 

وتوفر   ،iOS آب  واتس  تطبيق  باستخدام  حساباتهم 
إىل  وصوالً  لوحات  ثالث  من  املكونة   Mac تطبيق  واجهة 
واملكاملات  بنجمة  املميزة  والرسائل  املؤرشفة  الدردشات 
 Catalyst تطبيق  أن  التقرير  واإلعدادات.وذكر  الهاتفية 

مثل   ،  Electron إصدار  يف  متوفرة  غري  ميزات  يتضمن 
سحب امللفات وإفالتها واملدقق اإلمالئي، ويف الوقت نفسه ، 

ورد أن واتس آب قد طرح بعض االختصارات الجديدة ملرشيف 
املجموعة لتنفيذ اإلجراءات برسعة وسهولة ملشارك مجموعة 

تبسيط  عىل  الجديدة  االختصارات  iOS.وتعمل  عىل   ، معني 
يدعم  األسايس  النظام  ألن  املجموعة  أعضاء  مع  التفاعالت 

 ، مشارًكا   ١٠٢٤ إىل  تصل  كبرية  مجموعات  اآلن 
وفًقا لتقارير WABetainfo، وسيساعد التحديث 

الجديد مسؤويل املجموعة عىل اإلدارة والتواصل 
برسعة مع هذا العدد الكبري من املشاركني عىل 

انفراد.
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نعم حللتم أهالً، ونزلتم سهالً، طبتم وطاب ممشاكم.. أهالً بكم يف بغداد 
السالم، أهالً بكم يف املنصور والجادرّية والكرادة وأبي نواس والعرصات 

والقادسية واألعظمية وشارع السعدون.
 «يا ضيفنـا لو زرتنـا لوجـدتنا … نحـن الضيـوف وأنت رب املنـزل»

الصحفيني  نقيب  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  رحَب  الكلمات  بهذه 
واألردني)  (املرصي  الصحفيني  بالوفدين  الالمي،  مؤيد  العراقيني، 

الشقيقني خالل زيارتهما مؤخراً اىل العراق.
ما يلحظ يف الساحِة العراقّية من نشاٍط يخدم البلد محلياً وعربياً ودولياً، 
يقوم به رجال من أهله، كل حسب موقعه، يدعون إىل نرصِة هذا البلد، 
واألخذ به اىل «الناصية»، أي مقدمة مركز القيادة، وقد يالقون يف دعوتهم 

بعض الشقاء والعناء، لكن البلد يستحق الكثرَي منهم.
أبرَز  يعتلون  الذين  العرب،  واإلعالميني  الصحفيني  من  النخبُة  هذه 
بدعوٍة  العراق  زارت  التي  بلدانهم،  يف  واإلعالمّية  الصحفية  املؤسسات 
من نقابة الصحفيني العراقيني سجلت انطباعاً رائعاً عن العراق، وعن 

حفاوِة االستقبال وطيب اإلقامة وكرم الضيافة.
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
كان عىل رأس املستقبلني يف مطار بغداد الدويل .. مرحباً بهم يف بلدهم 

العراق.
لم تستمر زيارُة الوفدين الشقيقني سوى عدة أيام، التقيا خاللها كباَر 
والشخصيات  الثالث»،  «الرئاسات  العراقيني  السياسيني  املسؤولني 

البارزة يف البلد، وعقدا عدة اجتماعات .
الزيارِة عدة  أنظر وأقرأ يف هذ  الوفدين.. كنت  وخالل تغطيتي لربنامج 
رسائل، بعثها رئيس اتحاد الصحفيني العرب نقيب الصحفيني العراقيني 
والزمالء  العراقيني  والسياسيني  الصحفيني  الوفدين  اىل  الالمي»  «مؤيد 

الصحفيني والشعب العراقي .
أبوابه  الشقيق،  بلدكم  العراق  الصحفيني..  الوفدين  إىل  األوىل  الرسالة 
مفتوحة أمامكم .. أهالً بكم يف العراق… بلد املتنبي والسياب والجواهري 

والزهاوي وصفي الدين الحيل والرصايف ونازك املالئكة. 
عدة  لهم  أجرى  بل  بهذا،  يكتِف  ولم  الوفدين،  لدى  املخاوَف  بدَد  الالمي 

لقاءات.. أبرزها لقاء الرئاسات الثالث.
حينما  إنه  البلد…  يف  والسياسيني  العراقي  الشعِب  اىل  الثانية  الرسالة 
الحواجز  يكرس  أن  البّد  فكان  العربية،  للصحافِة  زعيماً  الالمي  أصبح 
والقيود، ويجعل الوفوَد الصحفية واإلعالمّية والسياسية تفكر بالتواصِل 
مع العراق، ومشاركته يف محافله كافة… وفتح آفاق التعاون يف جميع 
العراق  يشهد  كي  االستثمار،  رشكات  دخول  السيما  البلد،  مفاصل 

انتعاشاً اقتصادياً يليق بمكانته العربّية الكبرية.
الله  إنه بعدما وفقني   .. العراقيني  الصحفيني  اىل  الثالثة  الالمي  رسالة 
فهذا  التوايل،  الثانية عىل  للمرة  العرب  الصحفيني  اتحاد  برئاسِة  وفزت 
املنصب الصحفي الكبري، يحتم عّيل عقد العزم عىل أن يكون بلدي العراق 
أول اهتماماتي، فعراقنا يستحق منا الكثرَي، وسأكون ابناً باراً لهذا البلد 
.. سنمد جسوَر التعاون الصحفي بيننا وبني الدول العربية، وسنتبادل 
التطور  ملواكبِة  الشبابّية  الطاقات  رفد  السيما  التطويرّية،  الدوراَت 

الحاصل يف الصحافة واإلعالم .
الوفود لكن املِشوار لم ينتِه.. وللحديث  ويف الختام أقول.. انتهت زيارُة 

بقية.
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