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بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر املـوارد املائية عون ذيـاب، ان 
السـدود العراقية لـم تتأثر بزلـزال تركيا 
وسـوريا. وقال ذياب يف ترصيح صحفي: 
إن ”املياه التي تتدفق من  تركيا  يف محطات 
القياس الرئيسة عىل نهري دجلة والفرات 
طبيعية جدا“ ، مؤكداً أن ”الجانب الرتكي 
بني عن طريق السـفارة العراقية يف أنقرة 
ان السدود الرئيسة املؤثرة وضعها مستقر 
وال يوجـد اي خطـورة أو أي آثار سـلبية 
بالنسبة اىل سـدودهم وحاليا ال توجد نية 
لديهم إلطـالق كميات كبرية مـن املياه“. 
وأضـاف ذيـاب، أن ”السـدود العراقية يف 
حالـة مطمئنة جدا وآمنة  يف حالة حدوث 

اي طارئ“ ، مؤكداً ”االسـتعداد الستقبال 
أي كميـة مـن امليـاه تأتـي مـن  تركيـا 
خصوصـاً وأن هنـاك فراغاً خزنيـاً كبرياً 
يف السـدود العراقيـة يسـتوعب لربما كل 
املخزون يف السدود الرتكيا بالوقت الحايل، 
ما يمكننا من خزن املياه فيها بشكل أمن 
ومسـتقر“. ولفـت اىل أن ”الـوزارة تتابع 
املوضـوع بشـكل جدي“ ، متوقعـاً ”عدم 
تخـيل تركيا عن سـدودها خصوصاً أنه ال 
توجد أرضار وأن السـدود تصمم بمعامل 
أمـان عـاٍل جـدا ضعـف التوقعـات التي 
تحدث بالنسـبة للهـزات األرضية ألهمية 
السدود من الناحية الهندسية وخطورتها 

أيضاً“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة التقاعـد الوطنيـة، امـس 
االثنني، عـن ضوابط رصف املسـتحقات 
التقاعدية لثـالث فئات.وذكر بيان للهيئة 
تلقتـه ”الزوراء“: انه ”بغيـة اعتماد آلية 
وضوابـط للـرصف من شـأنها تبسـيط 
اإلجراءات للمتقاعدين ضمن الحملة التي 
أطلقها رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر 
حسـني رشـيد، تم وضع ضوابط لرصف 

املسـتحقات التقاعدية للمسـتحقني من 
ذوي الشـهداء واملصابني ضحايا اإلرهاب 
والسجناء السياسني“ . وأضاف، أن ”ذلك 
جاء للحد من حاالت الفساد واالبتزاز من 
ضعـاف النفـوس“، موضحـاً، أن ”البدء 
بتنفيذ ضوابط الرصف سيكون من وجبة 
آذار 2023“.ودعت الهيئة ”املتقاعدين إىل 
االلتزام بالضوابط بغية عدم اسـتغاللهم 

من ضعاف النفوس“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة األنـواء الجويـة، امـس 
االثنـني، عـن حالـة الطقـس يف البالد 
خـالل األيـام املقبلـة، فيمـا توقعـت 
تسـاقطاً لألمطـار يف مناطـق متفرقة 
بـدءاً مـن اليوم.وذكـر بيـان للهيئـة، 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”طقـس البـالد 
ليـوم الثالثـاء سـيكون غائمـاً جزئياً 
يف املنطقـة الوسـطى، فيمـا سـيكون 
الطقس يف املنطقة الشمالية صحواً مع 
بعـض الغيوم، بينما سـيكون الطقس 
يف املنطقـة الجنوبيـة غائمـاً جزئياً اىل 
غائم مـع تسـاقط أمطـار خفيفة إىل 
متوسـطة الشـدة يف بعـض األماكـن 
منها تكون رعديـة احياناً، أما درجات 
الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق 
الوسـطى والشـمالية، يف  يف األقسـام 

حني ستنخفض عدة درجات يف القسم 
الجنوبي مـن البالد“.وأضاف البيان أن 
”طقس يـوم غـد األربعـاء يف املنطقة 
الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً 
غائمـاً مـع تسـاقط أمطـار خفيفـة 
متفرقـة يف أقسـامها الغربيـة، بينمـا 
سيكون الطقس يف املنطقتني الشمالية 
والجنوبيـة غائمـاً جزئيـاً مـع فرصة 
لتسـاقط أمطار خفيفـة متفرقة، أما 
درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربـة 
لليـوم السـابق يف األقسـام الوسـطى 
والشـمالية، وترتفع بضـع درجات يف 
القسـم الجنوبـي مـن البالد“.وأشـار 
اىل أن ”طقـس البالد ليومـي الخميس 
والجمعـة املقبلني سـيكون صحواً مع 
بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة 

لليوم السابق يف عموم البالد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفْت وزارة الزراعة عن ان صادرات 
العـراق مـن محصـول التمـور تجاوز 
الــ600 الف طـن يف العـام املايض ويف 
حني اشـارت اىل ادخال نوعيات جديدة 
من التمور اكـدت دعمها الكبري للفالح 

يف هـذا الجانب.وقـال املتحـدث باسـم 
يف  الخزاعـي،  محمـد  الزراعـة،  وزارة 
حديـث لـ“الـزوراء“، ان ”واقع النخيل 
بالعراق مر بمنعرجـات عديدة وكثرية 
خاصة الحـروب والحصـار االمر الذي 
ادى اىل ان تدفـع النخلة الثمن الكبري يف 

ذلك وكما هو معروف فان اعداد النخيل 
يف عـام 1979 املقـدرة كان بحدود 32 
مليون نخلة لكن بسـبب الظروف التي 
مرت بالعـراق تناقصت اعـداد النخيل 
حتى وصلت اىل ارقـام تراوحت بني (8 
اىل 12) مليـون نخلـة  يف عـام 2003 

وقبلها“.واشـار اىل ان ”اهتمـام الدولة 
ووزارة الزراعـة تحديـدا بهـذا القطاع 
املهم وشـجرة النخلة التـي تمثل رمزا 
بالقـدم  املوغلـة  العـراق  لحضـارات 
واهتمـام النـاس باعتبـار ان اسـعار 
التمـور قـد تصاعدت بالتـايل االهتمام 

ببسـاتني النخيـل مـرة ثانيـة وعـودة 
الفالح اىل اسـتصالح واستزراع اشجار 
جديـدة فتزايـدت اعـداد النخيـل حتى 
وصلت عـام 2020 اىل ما يقارب الـ20 

مليون نخلة وهي يف تصاعد مستمر“.

بغداد/ الزوراء:
وجَه رئيـس مجلس الـوزراء محمد 
شياع السوداني، امس االثنني، هيئة 
االسـتثمار الوطنية بمتابعة نشـاط 
االسـترياد للدولة، مؤكـدا اهمية ان 
يتصدى االسـتثمار لالزمـات، وفيما 
أعلن عن تنفيذ قانون ُمنحة التالميذ 
للعوائل الفقرية املشـمولة بالحماية 
اهتمـام  اىل  اشـار  االجتماعيـة، 
الحكومة بقّطاع الرتبية.وذكر املكتب 

االعالمـي لرئيـس الـوزراء يف بيـان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان رئيس مجلس 
الـوزراء محمـد شـياع السـوداني، 
الوطنيـة  الهيئـة  إىل  زيـارة  أجـرى 
باملسـؤولني  واجتمـع  لالسـتثمار، 
فيها بحضور رئيـس الهيأة ورئيس 
هيئـة املستشـارين يف مكتب رئيس 
مجلـس الوزراء، واّطلـع عىل عرض 
مجمـل لنشـاطات الهيئـة، وسـري 
االسـتثمارية،  املشـاريع  يف  العمـل 

وأهـم التحديات والعقبـات امليدانية 
التي تواجه عمل املستثمرين وتبطئ 
تطـّور قّطـاع االسـتثمار يف العراق.
وأشـار السوداني، بحسب البيان، إىل 
أن عوائق كثرية تقف يف طريق تطوير 
مشـكلة  مقدمتهـا  يف  االسـتثمار، 
األرايض والقوانني والتعليمات، وعدم 
وجود رؤية واضحة لالستثمار، ُتبنى 

يف ضوء املنهاج الوزاري.

انقرة/ متابعة الزوراء:
ارتفعـْت حصيلـة قتىل الزلـزال إىل نحـو ٣٧ ألف 
قتيل يف تركيا وسـوريا، وسـط اسـتمرار عمليات 
اإلنقـاذ للعثـور عىل أحيـاء رغم تضـاؤل اآلمال، 
وفيما أصدرت النيابة العامة يف والية مالطيا، أمرا 
باعتقـال ٣١ شـخصا يتعلق بالتحقيـق يف انهيار 
املبانـي التي دمرهـا الزلزال، أكـد اتحاد الرشكات 

واألعمال يف تركيـا، إن حجم األرضار الناجمة عن 
الزلـزال الكبري، وأودى بحيـاة االالف، قد يزيد عىل 
٨٤ مليار دوالر.وأعلنـت إدارة الكوارث والطوارئ 
الرتكيـة ارتفاع عـدد قتىل الزلـزال يف البالد إىل ٣١ 
ألفا و٦٤٣.من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسـانية التابـع لألمـم املتحـدة يف بيـان، امس 
االثنـني، إن أكثر من ٤٣٠٠ شـخص لقوا حتفهم 

وأصيـب أكثر مـن ٧٦٠٠ آخرين يف شـمال غربي 
سـوريا حتـى يـوم ١٢ فرباير/شـباط، فيما أكد 
املرصد السـوري لحقوق االنسان أن عدد الضحايا 
بلغ أكثر من ٥٢٠٠.فيما أكد منسـق األمم املتحدة 
لإلغاثـة مارتن غريفيث أمـس أن مرحلة عمليات 
اإلنقـاذ بعـد الزلزال الـذي رضب تركيا وسـوريا 
«تقرتب من نهايتها»، وأن الحاجة املاسة ستصبح 

توفري املالجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية 
واالجتماعية.وشـدد عىل أن األمم املتحدة ستعمل 
عـىل أن يتم نقل مسـاعدات من مناطق سـيطرة 
الحكومة ملناطـق خاضعة لسـيطرة املعارضة يف 
الشـمال الغربي الذي ألحق الزلزال املدمر خسـائر 

فادحة به أيضا.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تعرضـْت مواقـع إلكرتونيـة لحلف شـمال األطليس 
”الناتـو“، بمـا فيهـا موقـع مقـر قـوات العمليات 
الخاصة يف بلجيكا، لهجوم هاكرز.وأكد حلف شـمال 
األطلـيس (ناتو) وقوع هجوم ”غري عسـكري“ ضده 
مسـاء األحد، وفيما تشـري أصابع اتهام لروسـيا، لم 
يصدر تعليق من موسـكو بشأن األمر.وقال مسؤول 
يف الحلـف لوكالة األنباء األملانيـة إن ”خرباء اإلنرتنت 
يف الناتو يتصدون بنشـاط لهجـوم إلكرتوني أثر عىل 
بعض مواقـع الحلف“. وأضـاف أن ”الناتـو يتعامل 
مـع الحـوادث اإللكرتونيـة بشـكل منتظـم، ويأخذ 
األمن السـيرباني عىل محمل الجد“.وجاء التعليق من 

املسـؤول بعد أن أشـارت تقارير يف وسـائل التواصل 
االجتماعي إىل أن قراصنة مؤيدين لروسـيا استهدفوا 
املوقـع اإللكرتوني ملقـر عمليات قيادة حلـف الناتو 
وغـريه، مما جعل الوصول إليه غري ممكن مؤقتا.وتم 
اتهام مجموعة ”كيلنت“ الروسية للقرصنة بالتورط 
يف الهجـوم، مـن بـني مجموعـات أخرى.وارتبطـت 
املجموعة بهجمات أخرى يف اآلونة األخرية، بما يف ذلك 
بأملانيا، واستهدفت مواقع الربملان األملاني (بوندستاغ) 
والرشطـة ومرافق البنية التحتيـة الحيوية.ويف وقت 
سابق سخر الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف 
من املحاوالت الغربية لربط مجموعة هاكرز بروسيا، 

ووصفها بأنها سخيفة.

نابلس/ متابعة الزوراء:
أعلَن الهـالل األحمر الفلسـطيني عن وفاة شـاب 
متأثرا بجروحه وإصابـة 7 آخرين برصاص قوات 
الجيـش اإلرسائيـيل خـالل اقتحام مدينـة نابلس.
وفارق الشـاب أمري بسـطامي الحياة بعد محاولة 
انعاشـه من قبل طواقم اإلسعاف والطواقم الطبية 
يف مشـفى رفيديا.وذكـر مديـر مركـز اإلسـعاف 
والطوارئ يف الهالل األحمر، أحمد جربيل، أن طواقم 
الهـالل تعاملت مـع 5 إصابات بالرصـاص الحي، 
واملعدني املغلـف باملطاط.وأضاف: ”أبلغنا الصليب 
األحمـر بقيام جيش االحتالل باعتقال شـابني بعد 
إصابتهمـا بالرصاص يف محيـط املنزل املحارص يف 
شارع سفيان“.وأشار إىل أن عرشات الشبان أصيبوا 

بحاالت اختنـاق جراء استنشـاقهم الغاز السـام، 
خـالل املواجهـات التـي اندلعـت يف محيط شـارع 
سـفيان باملدينة.وقـال جربيل إن 3 مـن متطوعي 
الهـالل األحمر مـا زالـوا محتجزين داخـل املنزل، 
الـذي كان محارصا، بعد عـودة القوات اإلرسائيلية 
للتمركز يف محيطه.ويف وقت سابق، اقتحمت قوات 
إرسائيلية مدينة نابلس من عدة محاور، وحارصت 
بناية وسط اشبتاكات مسلحة مع املقاومة هناك.

من جهتها، أعلنت مجموعات عرين األسـود، فجر 
امس االثنني، عن تمكـن مقاتيلها من نصب كمني 
محكم واستدراج جنود إرسائيليني خالل اقتحامهم 
مدينة نابلس واستهدافهم بعبوات شديدة االنفجار 

حتى تم االجهاز عليهم.
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الزوراء/ حسني فالح:
اكدْت لجنـة العالقات الخارجية النيابية 
ان زيـارة رئيـس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني اىل دولـة االمـارات تهدف اىل 
جذب االسـتثمارات الخليجية اىل العراق، 
فيما اشـار ائتالف دولـة القانون اىل ان 
رئيس الوزراء طلب من ابو ظبي تسـليم 

الفاسدين.
وقـال عضو لجنـة العالقـات الخارجية 
حديـث  يف  امـني،  مثنـى  النيابيـة، 
الحكومـي  الحضـور  ان  لـ“الـزوراء“: 
الجيـد واملتوازن عىل السـاحة االقليمية 
ومنها زيارة رئيس الـوزراء اىل االمارات 
مهمـة جـدا بالنسـبة للعراق.واضـاف: 
نأمـل ان تنعكس كل هـذه الزيارات عىل 
وضـع العـراق ومن خـالل انفتاحه عىل 
العالـم وجذب املزيـد من االسـتثمارات 
الخارجية وتحسـني الوضع االقتصادي 
االمـور  هـذه  وكل  الوطنيـة،  والعملـة 
رضورية بالنسبة للعراقيني .من جهته، 
قـال عضو ائتـالف دولة القانـون، وائل 
الركابـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: لو لم 
يكـن هنالـك اطمئنـان من قبـل رئيس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني لتفاعل 
وتعاطـي تلك الدول مع رغبـة العراق يف 
حالة االسـتقرار التـي يعيشـها لتنفيذ 
الربامـج الحكومـي وتحسـني الوضـع 
االقتصـادي ملا كان قد رشع السـوداني 
اىل زيـارة هـذه الـدول وطـرح موضوع 
املليارات  ان  الفاسـدين.وأضاف:  تسليم 

التي هربـت من العـراق اىل بعض الدول 
خاصـة دول الجـوار إذا لم يسـرتجعها 
العـراق فال قيمة للمـرشوع االقتصادي 
الحقيقي إلنجاح الربنامج الحكومي وال 
وجود للثقة املطمئنة ما بني العرق وتلك 
الدول ما لم يكـن هنالك تفاهم حقيقي 
عىل ان هـذه الثروة الوطنيـة موضوعة 

سـيادية البد ان تحرتمها الدول.واشـار 
اىل: ان عمليـة الرشاكـة االقتصادية مع 
دول املنطقـة تحتـاج اىل الوقـت. مبينا: 
ان املواطن العـراق يريد ان يرى رشكات 
تستثمر يف العراق، وطيلة السنوات التي 
مضـت فيها يشء من التقصري واالهمال 
وسـوء االدارة وقضايـا االرهاب وداعش 

وغريها.ولفت اىل: ان هذه االمور تحتاج 
اىل عوامـل زمنيـة مـن جهـة ومواقـف 
سياسية مع تلك الدول تكون املشرتكات 
نتيجة املصالح املشرتكة للبلدين، وفيها 
واقع حال، وان تتجسد عىل االرض اشياء 
ملموسـة. مؤكدا: ان الجانب االمني من 
املسـائل املهمة التي تسرتعي وتستقبل 

الـرشكات التـي تحـاول ان تسـتثمر يف 
العراق.ويف وقت سـابق، اكـد القيادي يف 
االطار التنسـيقي، جمال حسـن، سـتة 
أهداف من زيـارة رئيس مجلس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني لالمارات.وقال 
حسـن يف ترصيـح صحفـي: ان ”مـن 
ضمن محاور برنامج حكومة السوداني 
هي تعزيز العالقات مع املحيط االقليمي 
والعربي بشكل مبارش بما ينصب ايجابا 
عـىل مصالح البالد من خـالل مبدأ خلق 
رشاكات اقتصادية يف مجاالت متعددة“.
واضاف ان ”زيادة السوداني اىل االمارات 
ولقـاء قياداتهـا تحمـل يف مضامينهـا 
تحقيق ستة اهداف مبارشة ابرزها جذب 
االسـتثمارات يف حقـول النفـط والغـاز 
واالسـكان وبناء رشاكة تنعكس بشكل 
ايجابي عىل االوضاع االقتصادية خاصة 
مع توفر مئات فرص االستثمارات يف اكثر 
من 10 قطعـات حيوية ابرزهـا الطاقة 
باالضافـة اىل الزراعـة وبنـاء املجمعات 
الصناعيـة ومحطات الكهرباء“.واشـار 
اىل ان ”السـوداني سـيزور دول اخرى يف 
املحيـط االقليم والعربـي واالوروبي من 
اجل تحشـيد جهود التعاون االقتصادي 
مجلـس  رئيـس  واالسـتثمار“.وكان 
الوزراء محمد شياع السوداني بدأ صباح 
الخميـس املـايض، زيـارة اىل االمـارات 
لعقـد سلسـلة اجتماعات مـع قياداتها 
حول مواضيع مشـرتكة ابرزها يف امللف 

االقتصادي.
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بغداد/ الزوراء:

الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  اعلَن 

وفاة  عن  االثنني،  امس  الصحاف،  احمد 

تركيا.وقال  يف  الزلزال  جراء  عراقيا   ١١

 ١١» ان  صحفي:  ترصيح  يف  الصحاف 

رضب  الذي  الزلزال  جراء  توفوا  عراقياً 

مناطق يف تركيا».واضاف «نتابع باهتمام 

تركيا ما يستجد  املعنية يف  السلطات  مع 

من معلومات».
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بغداد/ الزوراء:

صـوت مجلس النـواب، عـىل مرشوع 

قانـون التعديـل الثالث لقانـون تنفيذ 

مشـاريع الـري فيمـا انهـى القـراءة 

لثالثة قوانني. وذكرت الدائرة االعالمية 

ملجلس النواب يف بيان تلقته «الزوراء»: 

محمـد  النـواب  مجلـس  «رئيـس  أن 

الجلسـة  أعمـال  افتتـح  الحلبـويس، 

رقـم (٦) للدورة االنتخابية الخامسـة 

من السـنة الترشيعيـة الثانية للفصل 

ان  واضافـت،  األول».  الترشيعـي 

«املجلـس صـوت خـالل الجلسـة عىل 

مرشوع قانـون التعديل الثالث لقانون 

تنفيذ مشاريع الري، كما انهى القراءة 

األوىل ملقـرتح قانـون التعديـل الثالـث 

لقانون انتخابـات مجالس املحافظات 

ادارة  قانـون  وملـرشوع  واالقضيـة، 

الحيوانية، وملرشوع  الوراثيـة  املصادر 

قانـون معالجـة مـدة تسـلم الطلبات 

املنصـوص عليها يف قانـون رقم (١٣) 

لقانـون  االول  التعديـل   ٢٠١٦ لسـنة 

عائدية الوثائق التي االسماء املستعارة 

للمهجرين واملهاجرين رقم (٧٩) لسنة 

٢٠١٢». وتابعـت، ان «رئاسـة مجلس 

النواب رفعت جلسـة املجلس اىل اشعار 

اخر».
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بغداد/ الزوراء:
تمكنْت وكالة االستخبارات العراقية من ضبط ٨٠٠ ألف لرت من املشتقات النفطية املهربة يف 
٣ مواقع و٢٨ عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة غري الرسمية يف مناطق متفرقة.وقالت 
خلية اإلعالم األمني يف بيان إنه «بإرشاف من قبل وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون 
االستخبارات  وكالة  من  املتخذة  للتدابري  واستكماال  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية للحد من نشاط عصابات تهريب املشتقات النفطية وإحباط مخططهم 
االجرامي الذي يستهدف مقدرات البلد، نفذت مفارز الوكالة واجبات نوعية أسفرت عن احباط 
للمتاجرة  تستخدم  مواقع   ٣ و كشف  النفطية  املشتقات  لرت من  ألف   ٨٠٠ اكثر من  تهريب 
األنبار والبرصة وكربالء وضبط ٢٨ عجلة تستخدم للغرض  وتدوير املشتقات يف محافظات 
ذاته يف البرصة وميسان و ذي قار والديوانية وبغداد ودياىل وكركوك والقبض عىل سائقيها».

وأكدت أنه «تم التعامل مع املضبوطات واملتهمني أصوليا وفق القانون».
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بغداد/ الزوراء:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وجَه 
هيئة  االثنني،  امس  السوداني،  شياع 
نشاط  بمتابعة  الوطنية  االستثمار 
ان  اهمية  مؤكدا  للدولة،  االسترياد 
وفيما  لالزمات،  االستثمار  يتصدى 
التالميذ  ُمنحة  قانون  تنفيذ  عن  أعلن 
بالحماية  املشمولة  الفقرية  للعوائل 
االجتماعية، اشار اىل اهتمام الحكومة 

بقّطاع الرتبية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
أجرى  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
لالستثمار،  الوطنية  الهيئة  إىل  زيارة 
بحضور  فيها  باملسؤولني  واجتمع 
رئيس الهيأة ورئيس هيئة املستشارين 
يف مكتب رئيس مجلس الوزراء، واّطلع 
الهيئة،  لنشاطات  مجمل  عرض  عىل 
االستثمارية،  املشاريع  يف  العمل  وسري 
وأهم التحديات والعقبات امليدانية التي 
تطّور  املستثمرين وتبطئ  تواجه عمل 

قّطاع االستثمار يف العراق.
إىل  البيان،  بحسب  السوداني،  وأشار 
أن عوائق كثرية تقف يف طريق تطوير 
االستثمار، يف مقدمتها مشكلة األرايض 
وجود  وعدم  والتعليمات،  والقوانني 

رؤية واضحة لالستثمار، ُتبنى يف ضوء 
املنهاج الوزاري، وتتكامل مع الربنامج 
الدولة  أولويات  حسب  الحكومي 
أسس  وفق  وعىل  املوجودة،  واملوارد 
النفط  قطاعات  يف  صحيحة  علمية 

والغاز واملعادن والزراعة وغريها.
ووّجه السوداني الهيئة بمتابعة نشاط 
االسترياد للدولة، وأن تستهدف تعويض 
املستوردة،  للمفردات  االحتياجات 
األسمدة  السترياد  املستمرة  كالحاجة 
الفعلية  الحاجة  تؤكد  التي  الزراعية، 
ملشاريع ُتستثمر وطنياً يف هذا القّطاع.

االستثمار  يتصدى  أن  أهمية  وبنّي 
يحتاج  إذ  السكن،  أزمة  مثل  لألزمات، 
املشاريع  من  املزيد  إىل  القطاع  هذا 
االستثمارية، فيما لو اسهم االستثمار 
الواقع  إن  حني  يف  األزمة،  هذه  حل  يف 
متميزة  أرايض  خرسنا  أننا  إىل  يشري 
دون أن يكون هناك حّل جذري لألزمة. 
املستثمر  بني  التمييز  رضورة  مؤكداً 
الحقيقي الفاعل واآلخر غري الحقيقي.

تقييم  إعادة  عملية  بإجراء  ووجه 
املزيد  تحقيق  أجل  من  اإلدارات  لكّل 
تقديم  بهدف  والفعالية،  املرونة  من 
وجه  كما  الجديدة،  واألفكار  الحلول 
اإلجراءات  وتقليل  املستثمرين  بدعم 

العملية  لدفع  البريوقراطية، 
ينسجم  بما  وتطويرها  االستثمارية 
مع املخطط يف سرتاتيجيات الحكومة.

الهيئة،  تكون  أن  رضورة  عىل  وشّدد 
دعم  عن  املسؤولة  القّطاعية  الجهة 
هذا  يف  دورها  تأخذ  وأن  املستثمرين 

الحلول  تقديم  إىل  وتبادر  املجال، 
من  ابتداًء  التفاصيل،  جميع  يف 
من  باإلفادة  وانتهاًء  الرقمي  التحّول 
التخصصية  االستشارية  الرشكات 
يف  األفضل  واالختيار  املشورة  لتقديم 

االستثمار.

 كما أكد رئيس مجلس الوزراء رضورة 
وجود رؤية واضحة لالستثمار والخطة 
تلبية  عىل  ينعكس  بما  االستثمارية، 
والربنامج  واملواطن  البلد  متطلبات 
املتوفرة  املوارد  ضوء  يف  الحكومي، 
الحاجة  إىل  باإلضافة  واألولويات، 

للهّمة والرؤية والخطة املمنهجة لدعم 
يف  أساس  عنرص  وهي  االستثمار، 

برنامجنا الحكومي.
اإلعالمي  املكتب  قال  ذلك،  غضون  يف 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس  لرئيس 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  ان  ”الزوراء“، 
اجتماعاً  عقد  السوداني  شياع  محمد 
موسعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الرتبية 
اجتماع  اول  وهو  النيابية  والتعليم 
انتخابات  بعد  نيابية  لجنة  مع  ُيعقد 
اللجان النيابية“، مبينا انه ”اطلع عىل 
تطوير  إىل  الرامية  النواب  مقرتحات 
بكل  والنهوض  والتعليم  الرتبية  قّطاع 

مفاصله“.
االجتماع  خالل  ”جرى  انه  وأضاف 
منها  يعاني  التي  املشاكل  مناقشة 
البنى  مجال  يف  والتعليم  الرتبية  قطاع 
التحتية من حيث توفري املباني املدرسية 
وتجهيزاتها، وإسكان الرتبويني، فضالً 
التعليمات  بعض  تعديل  يف  البحث  عن 
وطباعة  باألرايض  التّربع  تخص  التي 
بمقرتح  والتداول  املدرسية،  الكتب 

ترشيع قانون حماية املُعلم“.
والتعليم  الرتبية  لجنة  أعضاء  وثّمن 
دعم  يف  الحكومة  ”جهود  النيابية 
وتحفيز  االجتماعية  الحماية  ملف 

االنخراط  عىل  الفقرية  العوائل  أبناء 
املدرسية  الرحالت  وتوفري  بالتعليم، 
شحة  من  تعاني  كانت  التي  للمدارس 
كبرية بها“، مشيدين ”بقرارات مجلس 
بلغ  الذين  املحارضين  بتثبيت  الوزراء 

عددهم اكثر من 300 ألف“.
وشدد السوداني ”عىل اهتمام الحكومة 
جملة  يواجه  الذي  الرتبية  بقّطاع 
الحكومة  ”ميض  إىل  مشريا  تحديات“، 
بتنفيذ برنامجها الحكومي يف تحسني 
البنى  مجال  يف  والتعليم  الرتبية  واقع 

التحتية وتطوير املناهج“.
وأكد ان ”حاجة محافظات العراق إىل 
8 آالف مدرسة، قد يستغرق بناؤها 
تحمل  املالية  املوازنة  لكن  سنوات، 
صندوق  عرب  وحلوالً،  معالجات 
القّطاع  وبمشاركة  للتنمية  العراق 
الحكومة  ”عزم  إىل  الفتا  الخاص“، 
األبعاد،  متعدد  الفقر  مواجهة  عىل 
من خالل تنفيذ قانون ُمنحة التالميذ 
بالحماية  املشمولة  الفقرية  للعوائل 

االجتماعية“.
جميع  معالجة  ”إمكانية  إىل  وأشار 
والتعاون  بالتنسيق  الحالية،  املشاكل 
التنفيذية  السلطتني  بني  الوثيق 

والترشيعية“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
37 ألف قتيل  ارتفعْت حصيلة قتىل الزلزال إىل نحو 
اإلنقاذ  عمليات  استمرار  وسط  وسوريا،  تركيا  يف 
وفيما  اآلمال،  تضاؤل  رغم  أحياء  عىل  للعثور 
أصدرت النيابة العامة يف والية مالطيا، أمرا باعتقال 
التي  املباني  انهيار  بالتحقيق يف  يتعلق  31 شخصا 
يف  واألعمال  الرشكات  اتحاد  أكد  الزلزال،  دمرها 
تركيا، إن حجم األرضار الناجمة عن الزلزال الكبري، 

وأودى بحياة االالف، قد يزيد عىل 84 مليار دوالر.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية ارتفاع عدد 

قتىل الزلزال يف البالد إىل 31 ألفا و643.
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  قال  جهته،  من 
التابع لألمم املتحدة يف بيان، امس االثنني، إن أكثر 
من  أكثر  وأصيب  حتفهم  لقوا  شخص   4300 من 
 12 7600 آخرين يف شمال غربي سوريا حتى يوم 
لحقوق  السوري  املرصد  أكد  فيما  فرباير/شباط، 

االنسان أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 5200.
مارتن  لإلغاثة  املتحدة  األمم  منسق  أكد  فيما 
غريفيث أمس أن مرحلة عمليات اإلنقاذ بعد الزلزال 
نهايتها“،  من  ”تقرتب  وسوريا  تركيا  رضب  الذي 
وأن الحاجة املاسة ستصبح توفري املالجئ والطعام 

والتعليم والرعاية النفسية واالجتماعية.
وشدد عىل أن األمم املتحدة ستعمل عىل أن يتم نقل 
ملناطق  الحكومة  سيطرة  مناطق  من  مساعدات 
خاضعة لسيطرة املعارضة يف الشمال الغربي الذي 

ألحق الزلزال املدمر خسائر فادحة به أيضا.
يف غضون ذلك أصدرت النيابة العامة يف والية مالطيا 
بجنوب تركيا، أمرا باعتقال 31 شخصا فيما يتعلق 
بالتحقيق يف انهيار املباني التي دمرها الزلزال، فيما  
حجم  إن  تركيا،  يف  واألعمال  الرشكات  اتحاد  قال 
رضب  الذي  الكبري  الزلزال  عن  الناجمة  األرضار 
يف  شخص  ألف   31 من  أكثر  بحياة  وأودى  البالد، 

تركيا وحدها، قد يزيد عىل 84 مليار دوالر.
أوامر  مالطيا  والية  يف  العامة  النيابة  وصدرت 
بمقاولني  صلة  عىل  أشخاص  بحق  هذه  االعتقال 
ظهر لدى املحققني االشتباه بتورطهم يف املخالفات 
الزلزال،  من  املدمرة  واملباني  باإلنشاءات  املتعلقة 
ويجري حاليا اتخاذ إجراءات للقبض عليه، حسب 

وسائل إعالم تركية.
وصباح امس االثنني، اعتقلت السلطات يف اسطنبول 
التقني  البناء واملمثل  نظمي طوسون، مدير موقع 
ملجمع Emre السكني املكون من 12 طابقا يف غازي 

عنتاب، والذي انهار نتيجة لزلزال.
أعمدة  فإن  للتحقيق،  املتوفرة  املعطيات  وبحسب 
الطابق األول من هذا املبنى قد تكون أزيلت بشكل 
غري قانوني ومخالف اللوائح الفنية لزيادة املساحة، 

مما أدى إىل تدمري املبنى بشكل كامل.
النواب  الرتكية  العدل  أمرت وزارة  ويف وقت سابق، 
الزلزال،  من  املترضرة  العرش  الواليات  يف  العامني 
بفتح ”مكاتب تحقيق يف الجرائم املتعلقة بالزلزال“، 
مخالفة  أبنية  إقامة  عن  املسؤولني  ومالحقة 

للمواصفات، مما تسبب يف انهيارها.
كما أمرت وزارة العدل بتعيني مدعني عامني لتوجيه 
واملسؤولني“  ”املقاولني  جميع  ضد  جنائية  تهم 
القوانني  تلبية  يف  أخفقت  التي  املباني  انهيار  عن 
وقع  مماثل  كارثي  زلزال  بعد  املستحدثة  الحالية 

عام 1999.
إن  أوقطاي، األحد  الرتكي فؤاد  الرئيس  نائب  وقال 
سلطات البالد حددت هوية 131 شخصا عىل صلة 
بتشييد املباني التي انهارت، ومسؤولني عن حالتها 

الفنية واستيفاء معايري البناء.
واعتقلت السلطات الرتكية حتى اآلن أكثر من 100 
مقاول من متعهدي البناء، بسبب عيوب ومخالفات 

يف املباني املنهارة جراء الزلزال.
ويف سياق اخر قال اتحاد الرشكات واألعمال يف تركيا، 
الذي  الكبري  الزلزال  عن  الناجمة  األرضار  حجم  إن 
رضب البالد، وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص 
يف تركيا وحدها، قد يزيد عىل 84 مليار دوالر، أو ما 

يعادل 10 باملئة من الناتج اإلجمايل للبالد.
وبحسب بيان االتحاد فإن الزلزال املدمر، قد تسبب 
70.8 مليار دوالر، إىل  يف دمار مبان سكنية بحوايل 
جانب 10.4 مليار دوالر أخرى يف صورة خسارة يف 

الدخل القومي، بحسب ما ذكرته بلومربغ.
وقال اتحاد الرشكات واألعمال إن الخسائر يف القوة 
العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دوالر، إذ 
رضب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة عىل ماليني 

األشخاص يف تركيا، وأيضا يف سوريا املجاورة.
واستندت حسابات اتحاد الرشكات واألعمال الرتكي 
عىل زلزال عام 1999 الذي كان قريبا من إسطنبول، 
تجاوزت  إذ  شخص،  ألف   18 نحو  بحياة  وأودى 
زلزال  بفارق كبري  الحالية  الكارثة  حصيلة ضحايا 

1999، وال يزال اآلالف مفقودين.
البنية  عىل  الواقع  الرضر  أن  االتحاد  بيان  وقدر 
وكذلك  الكهرباء  وشبكات  الطرق  مثل  التحتية، 
املوازنة  عجز  يرفع  قد  واملدارس،  املستشفيات 
الرتكية إىل ما يزيد عىل 5.4 باملئة من الناتج املحيل 
التقديرات  مقابل  الجاري،  العام  خالل  اإلجمايل 

الرسمية البالغة 3.5 باملئة.
األعىل  هي  الرتكي  األعمال  اتحاد  تقديرات  وتعّد 
حتى اآلن مقارنة مع تقديرات الخرباء االقتصاديني 
بينهم  ومن  الكثريين،  أن  من  الرغم  عىل  اآلخرين، 
تقييم  للغاية  املبكر  من  أنه  يؤكدون  ”باركليز“، 

التأثري الكامل للكارثة.
توقعت  االئتماني،  للتصنيف  فيتش  وكالة  وكانت 
”القابلة  الخسائر  تتجاوز  أن  املايض،  األسبوع 
وسوريا  تركيا  رضب  الذي  الزلزال  جراء  للتأمني“ 
 4 تبلغ  ”قد  الخسائر  إن  وقالت  دوالر“،  ”ملياري 

مليارات دوالر أو أكثر“.
أن  توقعوا  اقتصاديون،  وخرباء  مسؤولون  وكان 
يترضر النمو االقتصادي يف تركيا، هذا العام، نتيجة 
تداعيات الزالزل املدمرة التي رضبت البالد، وأسفرت 

عن آالف القتىل واملصابني.
وقال الخرباء إن الزالزل الكبرية التي شهدتها تركيا 
ستضيف مليارات الدوالرات من اإلنفاق إىل ميزانية 
بنقطتني  االقتصادي  النمو  وستخفض  أنقرة 
ستضطر  الحكومة  أن  إذ  العام  هذا  مئويتني 
انتخابات  قبل  إعمار ضخمة  إعادة  بجهود  للقيام 

حاسمة.
إن  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  وقال 
خالل  املساكن  بناء  إعادة  من  ستنتهي  حكومته 
عام، وخصصت مبدئيا 100 مليار لرية (5.3 مليار 

دوالر) لإلغاثة من تداعيات الزلزال الكبري.
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تنويه 
بالعـدد ٥٠٦٥  الجديـد  الصبـاح  نـرشت جريدتـا 
يف   ٧٨٨٨ بالعـدد  والـزوراء   ٢٠٢٣/١/٢٩ يف 
٢٠٢٣/١/٢٩ الدعوى الصـادرة من محكمة بداءة 
الشـطرة بالعدد ٦٥١/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/١٢/٢١ 
حيث سـقطت املـدة القانونية الخاصـة بمراجعة 
الراغبني بالـرشاء والبالغة (٣٠) ثالثـون يوما تبدأ 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
لذا اقتىض التنويه.

جمهورية العراق                                                                                                                   
مجلس القضاء األعىل                  العدد ١٨٠٥ / ٢٠٢٢
التاريخ    ٢٠٢٢/١١/١٧ رئاسة استئناف ذي قار    

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى علية (زين العابدين حسني دفار)

م/ تبليغ بقرار الحكم الغيابي 
بتاريـخ ٢٩\١٢\٢٠٢٢ و بعـدد الدعـوى ٧٩٩٨ /ش/٢٠٢٢  اصـدرت 
هذه املحكمة  حكماً غيابياً للمدعية (نور عوده سـلمان) اقتىض الزام 
املدعـى عليه (زين العابدين حسـني) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف 
الوقت الحارض عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني بالحكم املذكور 
أعاله و بامكانك  االعرتاض خالل مدة عرشة أيام من  التايل لتاريخ نرش 

اإلعالن .
القايض    
حسني وأيل  

جمهورية العراق                    العدد/٤١١
مجلس القضاء األعىل                               التاريخ / ٢٠٢٣/٢/١٢  

 
رئاسة محكمة استئناف النجف        

محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
م/ اعالن 

اىل / ابراهيم حسن ابراهيم
اشارة اىل الطلب املقدم من قبل قبيله عبد جديع والتي تروم فيه استصدار 
حجة وفاة لك كونك متويف وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتـني محليتني لغـرض الحضور امام هذه املحكمة خالل سـبعة 
ايام من صدور الصحيفة ويف حالة عدم حضورك سـوف تسـري املحكمة 

بإجراءات استصدار الحجة وفق القانون.
                               القايض
                                                                  صفاء ناجي املوىل
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّـة، امس االثنني، عن 
قيام الفـرق امليدانيَّة يف ُمديريَّات ومكاتب التحقيق 
بني وحاالت تالعٍب  فيها بتنفيذ عمليَّات ضبط ُمعقِّ
وتزويٍر لدوائر البلديَّة يف ُمحافظات األنبار ونينوى، 

وكركوك، واملُثنَّى، والبرصة.
دائـرة التحقيقـات بالهيئـة، ذكـرت يف بيـان ورد 
لــ «الـزوراء» أن «فريـق العمل امليدانـيِّ يف مكتب 
ـٍب يف ُمديريَّة  تحقيق األنبـار تمكن من ضبط ُمعقِّ
بلديَّة الفلوجة؛ عىل خلفيَّة ترويج ُمعامالٍت بصورٍة 
غري رسميٍَّة يف الدائرة»، وفيما لفتت إىل أنَّ «الفريق 
الـذي زار ُمديريَّة بلديَّة الصقالويَّة لـم يجد أّياً من 
فيهـا وكانت الدائرة ُمغلقًة، ويف ُمديريَّة بلديَّة  ُموظَّ
الحبانيَّـة تـمَّ ضبط أوليَّـات ُمعامـالٍت لتخصيص 
فارغـٍة  وصـوالٍت  وأصـل  رٍة،  ُمـزوَّ أراٍض  قطـع 
ومختومـٍة، وأصـل سـلٍف تحتـوي ُمستمسـكاٍت 
غري أصوليٍَّة بحوزة ُمدير الحسـابات»، اشـارت إىل 
«تكرار استخدام تلك املُستمسكات يف استالم سلٍف 

بلغ مجموعها (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر».
وأوضحـت أنَّه «تمَّ ضبط سـندات تمليـك عقاراٍت 
باسم ُمدير الصندوق والحسابات يف بلديَّة الحبانيَّة 
ووصوالت استالم مبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) ماليني ديناٍر 
مـن املواطنـني، تبنيَّ عـدم وجود أسـمائهم ضمن 
ة بالقرار (٢٥) واالستفادة  محارض التمليك الخاصَّ
من تلـك املبالغ ملنفعتهم الشـخصيَّة، كما كشـف 
الفريـق - عند املطابقة بني سـجلِّ اليوميَّة واملبالغ 
املُودعـة - وجود نقـٍص يصـل إىل (٤٩,٠٠٠,٠٠٠) 

مليون ديناٍر».
ـن فريـق عمـل  ـدت الدائـرة «تمكُّ ويف نينـوى، أكَّ
فني اثنني  ُمديريَّـة تحقيـق نينوى من ضبـط ُموظَّ
مـن فاحـيص البـذور يف الرشكـة العراقيَّـة إلنتاج 
البـذور/ فـرع نينـوى؛ لقيامهم بتسـلُّم (٦٦٩١) 

طنـاً من مـادة الـذرة الصفـراء، بالرغـم من عدم 
مطابقتها للُمواصفات ووجود كميَّاٍت من الرطوبة 
والعفونة فيهـا وإدخالها مخزنياً»، ُمشـريًة إىل أنَّ 
ـت بالتعاون مع جهـاز األمن الوطنيِّ  «العمليَّة تمَّ
ـفٍ يف ُمديريَّة  يف املحافظـة، إضافـًة إىل ضبط ُموظَّ
ُمتَّهمـني  بتزويـد  لقيامـه  ؛  العمرانـيِّ التخطيـط 
بخرائط لغـرض ترويج معامالت رشاٍء وفق القرار 
(٢٥)، لقـاء حصوله عـىل مبلٍغ من املـال»، ُمبيِّنًة 
«اسـتثناء مجموعـٍة كبـريٍة مـن ُمقدِّمـي طلبات 
التمليك للُمتجاوزين عىل عقارات الدولة عن طريق 
ٍب يف ُمديريَّة  بيـع العقار لهم، فضالً عن ضبط ُمعقِّ
بلديَّـات نينوى؛ لتعقيبه معاملـة تخصيص قطعة 

أرٍض باسم شخٍص آخر، دون صفٍة قانونيٍَّة».

وأضافت إنَّ «الفريق امليدانيَّ ملكتب تحقيق كركوك 
ـاحاً يعمـل يف ُمديريَّـة بلديَّـة كركـوك  ضبـط مسَّ
بـني اثنـني، بحوزتهمـا معامـالت رسـميَّة  وُمعقِّ
عائـدة ملُواطنـني دون وكالـٍة رسـميٍَّة، فضالً عن 
رصد ُمحاميـٍة؛ لقيامهما بتعقيب معاملة إنشـاء 
عمارٍة تجاريٍَّة عىل أرٍض عائدٍة ملُديريَّة البلديَّة دون 

الحصول عىل وكالٍة من املالك».
مكتـب  يف  امليدانـيِّ  الفريـق  «قيـام  إىل  وأشـارت 
تحقيـق املُثنـى - بعد التحـرّي واملُتابعـة - بضبط 
إضبـارٍة يف بلديَّـة املثنـى ملـرشوع بقيمـة تتجاوز 
(١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دينـاٍر غـري ُمنجـٍز، عىل 
الرغـم مـن قيـام البلديَّة بـإدراج مرشوع إكسـاء 
اسـفلت ألحـد شـوارع املُحافظة ضمن املشـاريع 

املُنجـزة خـالل عـام ٢٠٢٢، ويف دائـرة التسـجيل 
ـب معامالٍت  العقـاري يف املُحافظـة تمَّ ضبط ُمعقِّ
بالجرم املشـهود أثناء تعقيبـه للُمعامالت بصورٍة 

ُمخالفٍة للقانون».
الفريق امليدانيُّ ملُديريَّة تحقيق البرصة، الذي انتقل 
ـن من ضبط  إىل ُمديريَّـة بلديَّة شـط العرب، «تمكَّ
ٍب داخـل أروقـة املُديريَّة وبحوزتـه معامالت  ُمعقِّ
ألشـخاٍص ال عالقة له بهم يـروم إكمال إجراءاتها 

دون صفٍة قانونيٍَّة». بحسب البيان
كما كشـفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، 
عن مجمـل أوامـر القبـض واالسـتقدام الصادرة 
ذة بحقِّ كبار املسؤولني وذوي الدرجات العليا  واملُنفَّ

خالل شهر كانون الثاني املايض.
وذكـرت دائرة التحقيقات بالهيئـة، يف بيان ورد لـ 
«الـزوراء» أنَّ «الجهـات القضائيَّة أصـدرت (٩٠) 
قت  أمر قبٍض واسـتقداٍم عـىل خلفيَّة قضايـا حقَّ
فيهـا ُمديريَّـات ومكاتـب تحقيق الهيئـة يف بغداد 
واملُحافظـات وأحالتهـا إىل القضـاء»، ُموضحًة أنَّ 
«مـن بني تلـك األوامر التي صدرت بحـقِّ (٧٩) من 
كبار املسـؤولني من ذوي الدرجات العليا للُمدَّة من 
(١- ٢٠٢٣/١/٣١)، (١٩) أمـر قبـٍض و(٧١) أمر 

استقداٍم».
الدائرة أضافت، إنَّ «األوامر شـملت (٤) من أعضاء 
مجلس النوَّاب الحايلّ، و(٥) نوَّاب سابقني، ووزيرين 
سـابقني وآخرين أسـبقني، إضافًة إىل وكييل وزيٍر 

حالّيني، ووكييل وزيٍر سابقني ووكيل أسبق».
وتابعت، أنَّ «من بني أوامر القبض واالسـتقدام ما 
صدر بحقِّ (٣) ُمحافظني حاليَّني، و(١١) محافظاً 
سـابقاً، و(٣) أسـبقني، كما شـملت األوامر (١٠) 
ني حالّيني، و(٢٦) مديراً عاماً سـابقاً،  مديرين عامِّ
ومديراً أسـبقاً، فضالً عن (٧) من أعضاء مجالس 

املُحافظات «سابقاً».
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بغداد/الزوراء:
امـس  الداخليـة،  وزارة  أعلنـت 
االثنني، حصيلـة بالغات املواطنني 
فيمـا  الهابـط،  املحتـوى  بشـأن 
أكدت أن جميـع الحريات مكفولة 
بالدسـتور العراقي لكـن املتهمني 
صحـة  بينـت  القانـون،  خرقـوا 
دخـول فئـات مـزورة من إيـران.

وقال املتحدث باسـم الوزارة، خالد 
املحنـا، يف مؤتمر صحفي إن «عدد 
البالغات واالخبار من قبل املواطنني 
ضـد املحتوى الهابـط وصل لـ ٩٦ 
املحنـا: «وجود  تبليغاً».وأكد  ألـف 
تعاون كبري بني الداخلية والقضاء 
العراقي بشأن منع انتشار املحتوى 
«الجميـع  أن  الهابط».وأضـاف 
يؤيـد هذه الحملة التي تسـتهدف 
انهـاء الجوانـب املسـيئة للعادات 
واألعراف والتقاليد العراقية»، الفتا 
اىل أن «جميـع الحريـات مكفولـة 
بالدسـتور العراقـي، لكن املتهمني 
مجـال  يف  القانون».امـا  خرقـوا 
مكافحة املخـدرات، أوضح املحن، 
أن «الوزارة اسـتهدفت كبار تجار 
مناطـق  تحديـد  وتـم  املخـدرات، 

العبـور»، مؤكـداً: «قدمنـا الدعـم 
الكبـري ملديرية مكافحـة املخدرات 

لدورها املهم».
وأشـار املتحـدث باسـم الداخليـة 
اىل أن «عـددا كبريا مـن املتورطني 
كانـوا يوضعـون يف السـجون مع 
كبار املجرمني وهذا غري صحيح»، 
مستدركاً بالقول: «تم تأهيل العديد 
املواقـع لتكـون معسـكرات  مـن 
خاصـة بهم».وبـني أن «املتعاطي 
الذي يسـلم نفسه، يكون محتسبا 
باملستشـفيات  وسـيدخل  قانونيا 
الخاصة بوزارة الصحة»، مشـددا 
عـىل رضورة «وجـود تنسـيق مع 
الجهـات األجنبية بشـأن مكافحة 
بـأن  املحنـا  املخدرات».وطالـب 
متكامـًال  جهـداً  هنالـك  «يكـون 
(شـعبي ومؤسسـاتي) ملكافحـة 
هذه االفة».وبشـأن صحة دخول 
عملـة الـ ٢٥ ألف دينار املزورة من 
إيران، بني محنا: « ال صحة لدخول 
فئـة ٢٥ ألف املـزورة مـن إيران»، 
مسـتطرداً: « بـني الحـني واالخـر 
نلقي القبـض عىل مزورين، وليس 

هناك أي داع لقلق املواطنني».

بغداد/الزوراء:

أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس االثنني، القبض عىل متهم بالنصب 

واالحتيال من خالل بيع الدوالر املزيف يف العاصمة بغداد .

وذكـرت القيادة يف بيان تلقتـه ورد لـ «الزوراء» ان «مفارز اللواء الثالث 

الفرقة اآللية رشطة اتحادية يف منطقة السيدية ببغداد وضمن ممارسة 

تنفيـذ السـيطرات املفاجئـة ألقت القبـض عىل متهم أكـدت امللعومات 

األوليـة انه يقوم بعمليات االحتيال عىل املواطنني عرب ايهامهم بأن لديه 

رزم نقدية من فئة ما يسـمى بـ(عملة الدوالر الليبي) إليقاع ضحاياها 

برزم من الورق األبيض مغلفة بالنايلون».

وأشـارت اىل ان «املتهـم الـذي ضبط بحوزته أيضا سـالح مسـدس مع 

العملة املزيفة تم احالته إىل الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات القانونية 

بحقه».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبية، امس االثنـني، حراك حكومي لتثبيت فئة جديدة 

من املحارضين عىل املالك الدائم.
وقال املتحدث باسـم الوزارة كريم السـيد يف بيـان تلقته «الزوراء» إن 
«وزارة الرتبيـة وقفـت مـع املحارضين مـن أجل تثبيتهـم عىل املالك 

الدائم».
 مبينـاً أن «التصويـت األخـري ملجلس الوزراء عىل مـن لديهم عقود أو 
الذيـن نظمـت لهـم عقود، يكشـف عـن أن الـوزارة كانـت دائما مع 

املحارضين».
وأضاف أن «وزارة الرتبية قامت برفع أسماء املحارضين الذين لم يتم 
تعيينهـم بعـد، ومازالوا يتظاهرون من أجل تثبيتهـم، إال أن هذا األمر 
يحتـاج إىل التدخل مـن الجهات العليا لحسـم هذا امللـف»، مؤكداً، أن 
«ملـف التعيينـات ال يقترص عىل الوزارة فقط، بـل يحتاج إىل أكثر من 

جهة ويحتاج إىل قرارات من جهة أخرى غري وزارة الرتبية».
وشـهدت سـاحة التحرير يف بغـداد اول أمس، تظاهـرة للمحارضين 
املجانيـني املطالبني بالتثبيـت عىل املالك الدائم، حيث رفعوا شـعارات 
تطالـب وزارة الرتبيـة بـاالرساع يف تضمينهـم بموازنة العـام الحايل 

وتثبيتهم عىل مالك الوزارة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفْت وزارة الزراعة عن ان صادرات العراق 
من محصول التمور تجـاوز الـ٦٠٠  الف طن 
يف العـام املـايض ويف حـني اشـارت اىل ادخال 
نوعيات جديدة من التمور اكدت دعمها الكبري 
للفـالح يف هـذا الجانب.وقال املتحدث باسـم 
وزارة الزراعـة، محمـد الخزاعـي، يف حديـث 
لـ»الـزوراء»، ان «واقـع النخيـل بالعـراق مر 
بمنعرجـات عديـدة وكثـرية خاصـة الحروب 
والحصـار االمر الـذي ادى اىل ان تدفع النخلة 
الثمـن الكبـري يف ذلـك وكما هو معـروف فان 
اعداد النخيل يف عام ١٩٧٩ املقدرة كان بحدود 
٣٢ مليـون نخلـة لكن بسـبب الظـروف التي 
مـرت بالعـراق تناقصـت اعـداد النخيل حتى 
وصلـت اىل ارقـام تراوحـت بـني (٨ اىل ١٢) 
مليـون نخلة  يف عـام ٢٠٠٣ وقبلها».واشـار 
اىل ان «اهتمام الدولـة ووزارة الزراعة تحديدا 
بهـذا القطاع املهم وشـجرة النخلة التي تمثل 

رمزا لحضارات العراق املوغلة بالقدم واهتمام 
الناس باعتبار ان اسـعار التمور قد تصاعدت 
بالتـايل االهتمام ببسـاتني النخيل مـرة ثانية 
وعودة الفالح اىل اسـتصالح واستزراع اشجار 
جديدة فتزايدت اعداد النخيل حتى وصلت عام 
٢٠٢٠ اىل مـا يقارب الــ٢٠ مليون نخلة وهي 
يف تصاعد مستمر».واضاف ان «وزارة الزراعة 
نجحـت وتحديـدا دائرة البسـتنة يف اسـتزراع 
مسـاحات كانـت خـارج الخارطـة الخاصة 
بالنخيل بالعراق يف وسـط وجنوب العراق لكن 
الجهود املبذولة فضال عـن التغيريات املناخية 
استطعنا ان نستزرع النخيل يف مناطق لم يكن 
متعـارف وجـود النخيل فيها بهـذه الكميات 
وهـذه االعـداد كمحافظات نينـوى و كركوك 
و صـالح الدين و باديـة االنبار»مؤكد ان «هذا 
النجـاح شـجع الفالحني يف هـذه املحافظات 
بزراعة النخيل بشكل تجاري باعتباره اصبح 
ناجحـا ومـوردا اقتصاديا جيـدا لهم».ولفت 

اىل ان «دائـرة الوقايـة تقوم بحمـالت متعددة 
ملكافحـة االفات او االمراض التـي من املمكن 
ان تتعرض لها النخلة»، مشـريا اىل ان «العراق 
نجح يف السنة املاضية يف تصدير اكثر من ٦٠٠ 
الف طن اىل اسـواق اسـيا وتحديـدا من تمور 
الزهـدي وهي اصنـاف معروفـة ومرغوبة يف 
هذه املناطـق باعتبار انها تدخل يف الكثري من 
الصناعات التحويلية فضـال لتحملها درجات 

خزن طويلة وعدم تأثرها باالجواء املناخية».
وكشف عن» ادخال نوعيات جديدة من التمور 
اىل العـراق لم تكـن موجودة وذلـك بعد تغيري 
او الغاء القوانني التي تمنع اسـترياد الفسائل 
النسـيجية مـن الـدول االخـرى و نجحنـا يف 
اسـتزراع التمـر املجهـول وهو تمـر مرغوب 
عامليـا ومنتج ومربـح للفالح فضـال عن ذلك 
نـوع  دكلـة نور وهـو صنع تونـيس و نوعية 
ممتازة ومرغوب يف االسـواق االوروبية فضال 

عن االصناف العراقية عالية الجودة».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة، امس االثنـني، فتح باب 
التقديـم للدراسـات العليـا ( البـورد العراقي ) 
للمـالكات الطبيـة ( االطبـاء ) للعـام الدرايس 
٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.وقـال مديرعام دائرة التخطيط 
وتنميـة املـوارد يف وزارة الصحـة توفيـق وليد 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» إنـه «تم اعـداد الية 
للرتشـيح من قبـل الدوائر واملتضمنة تشـكيل 

لجنـة لدراسـة الرتشـيح اىل البـورد العراقي يف 
كل دائرة صحة»، مبيناً أن «اخر موعد السـتالم 
الطلبـات وخالصـات الخدمـة يف الدوائـر يـوم 
الخميس املوافـق ٩/ ٣/ ٢٠٢٣ بعدها يتم رفع 
الطلبات اىل دائرة التخطيط يف مركز الوزارة عن 
طريـق البوابة االلكرتونية لغايـة يوم الخميس 
املوافـق ٣/٢٣/ ٢٠٢٣ واخـر موعـد السـتالم 
التخطيـط يـوم  الخدمـة يف دائـرة  خالصـات 

الخميس املوافـق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣».وأضاف أن 
«املتقدم لدراسة البورد العراقي يخضع لجميع 
رشوط وضوابـط التقديم لدراسـة البورد للعام 
الدرايس ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤»، مشرياً اىل أن «رشوط 
التقديم للدراسة تضمنت ان اليزيد عمر املتقدم 
عن (٤٥) سـنة لالختصاصـات العامة و( ٥٠ ) 
سنة لالختصاصات الدقيقة، وان يكون قد اكمل 

سنتني خدمة فعلية ( بعد اخر شهادة )».

ميسان/الزوراء:

أعلنت قيادة محافظة ميسان، 

امس االثنني، املبـارشة بتنفيذ 

آلية حرص السـالح بيد الدولة، 

معتـربة حيـازة األسـلحة آفة 

خطـرة ال تقـل عـن خطـورة 

املخدرات واإلرهاب.

وذكـرت القيادة يف بيان ورد لـ 

«الـزوراء» أنه «تنفيـذاً ألوامر 

وزير الداخلية سـنبارش، قريباً 

باملرحلة األوىل لحرص السـالح 

بيد الدولة عرب تسجيل األسلحة 

الخفيفة يف مراكز الرشطة من 

قبل لجان مشكلة لهذا الغرض 

، بهـدف الحـد مـن خطـورة 

حيـازة األسـلحة بـدون علـم 

األجهزة األمنية»، معتربة إياها 

«آفة خطرة ال تقل عن خطورة 

واإلرهاب».وأضافت:  املخدرات 

تسـجيل  املواطنـني  «عـىل 

باملوعـد  الخفيفـة  أسـلحتهم 

الـذي سـنبلغكم يف تحديده». 

مبينـة أنه «يف حـال ضبط أي 

سـالح غـري مسـجل يف مراكز 

الرشطة خـالل املداهمات التي 

األمنيـة،  األجهـزة  سـتنفذها 

املسـؤولية  حائزهـا  يتحمـل 

القانونية ويكون محل اشتباه 

يف حـال حـدوث أي خرق أمني 

ضمن قواطع املسؤولية».

بغداد/الزوراء:

 قرر وزير العدل خالد شواني، امس االثنني،  

عـزل ٧ موظفني مـن دوائـر الكاتب العدل 

يف املوصـل واالصـالح العراقية والتسـجيل 

الرتكابهـم  كربـالء  يف  الثانيـة  العقـاري 

مخالفات  قانونية.

وذكر اعالم الوزارة، يف بيان تلقته «الزوراء» 

أن «شـواني قـرر عـزل سـبعة موظفـني 

والتعليمـات ولثبوت  االنظمة  ؛ملخالفتهـم 

ارتكابهـم افعاالً تـرض باملصلحة العامة يف 

تلك الدوائر التــابعة للوزارة «.

يشـار اىل ان وزيـر العدل سـبق وأن اصدر 

قـرارات اخرى يف وقت سـابق خـالل العام 

املايض بعزل موظفـني وحراس أصالحيني 

بحـق  القانـون  يف  تطبيـق  مـاٍض  وانـه 

املتجاوزيـن واملسـيئني للوظيفـة  العامـة 

والذي من شـأنه يسـاهم يف وضع مصلحة 

 املواطـن يف نصابهـا الصحيـح واالرتقـاء 

بمستوى  الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز 

وهدر املال العام . 

بغداد/الزوراء:

أعلـن مجلـس الخدمـة، امـس 

االثنـني، املصادقـة عـىل ١٩٥٦ 

درجة وظيفية جديدة.

تلقتـه  للمجلـس  بيـان  وذكـر 

«الزوراء»، أنه «اسـتناداً ألحكام 

قانـون الدعـم الطـارئ لألمـن 

 (٢) رقـم  والتنميـة  الغذائـي 

لسـنة ٢٠٢٢، وتنفيذاً لتوصيات 

اللجنـة املشـكلة بموجـب األمر 

لسـنة   (٣٥) رقـم  الديوانـي 

٢٠٢٢، ويف سـياق إنجاز أعماله 

بشأن تعيني املشمولني بكل من 

قانون تشـغيل حملة الشهادات 

العليـا رقم (٥٩) لسـنة ٢٠١٧، 

الخريجـني  تشـغيل  وقانـون 

األوائـل رقم (٦٧) لسـنة ٢٠١٧ 

واستكماال إلجراءات تعيني عدد 

من املشمولني بالقانوني أعاله، 

قرر املجلس باجتماعه الطارئ ، 

املصادقة عـىل إجراءات التدقيق 

والتوزيع لحاميل شهادة الدبلوم 

واملاجسـتري  والبكالوريـوس 

العـايل  (التعليـم  مـن  لـكل 

والبحث العلمـي، النقل، اإلعمار 

الزراعـة)  وزارة  واإلسـكان، 

وللدرجات الحاكمة فيها».

وأضاف أن» العناوين الوظيفية 

شملت:

وزارة الزراعة (مهندس زراعي/ 

ماجستري) بواقع (١٢٥٠) درجة 

وظيفية.

وزارة الزراعـة (معـاون منتـج 

بواقـع  بكالوريـوس)  أغذيـة/ 

(١٤) درجة وظيفية.

العـايل (مـدرس  التعليـم  وزارة 

مسـاعد- تخصصات رياضية/ 

ماجسـتري) بواقع (٥٢٧) درجة 

وظيفية.

العـايل (مـدرس  التعليـم  وزارة 

مسـاعد – تخصـص فلسـفة/ 

ماجسـتري) بواقـع (٩٢) درجة 

وظيفية.

جـوي/  (متنبـئ  النقـل  وزارة 

ماجسـتري) بواقـع (٣) درجات 

وظيفية.

وزارة اإلعمار واإلسكان (معاون 

رسـام – دبلـوم) بواقـع (٧٠) 

درجة وظيفية

الدرجـات  أن «عـدد  إىل  وأشـار 

املصـادق عليهـا بلـغ باإلجمال 

(١٩٥٦) درجة وظيفية، ليكون 

عدد املتعينني حتى اآلن  (٩٣٨٠) 

انه  ومتعينـة»، موضحا  متعيناً 

«سيتم نرش األسماء الحقاً وعىل 

الرابط التايل:

https://verify.fpsc.gov.iq/

dest

لبيانه،»  املجلس، وفقا  ويطمنئ 

األوائل وحملة الشـهادات العليا 

بأنـه قد أكمل تدقيـق ما يقارب 

٩٠ ٪ مـن الدرجـات الحاكمـة 

وسـتتم املصادقة عليها تباعا»، 

مبيناً أن «الفيصل الوحيد إلتمام 

ملف التعيني لنخبة املجتمع هو 

القانون واالسـتحقاق وفق مبدأ 

النزاهة والشفافية».

وأكـد أن «املجلـس ثابـت عـىل 

نهجه املهني يف إدارة هذا امللف،، 

حيث ان العمل ينحرص يف تقديم 

الخدمة العامـة ضمن الضوابط 

أبنـاء  القانونيـة لـكل رشائـح 

شـعبنا العزيـز من املسـتحقني 

قانوناً».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنْت لجنة شؤون الالعبني واملدربني يف االتحاد العراقي لكرة القدم أسماء ٢٠ مدربا والعبا تقدموا بشكاوى 
رسمية ضد أنديتهم لتأخرها يف تسديد مستحقاتهم املالية. وذكرت اللجنة يف بيان رسمي: «تم تحديد يومي 
١٣ ، ١٤ مـن شـباط الجاري موعدا للنظر يف الدعـاوى املقدمة من قبل ٢٠ مدربا والعبـا ضد أندية الدوري 
املمتاز، لتأخر تسديد مستحقاتهم املالية». وشملت الدعوة ٨ مدربني هم مظفر جبار، هاتف شمران، أحمد 
كاظم، حيدر عبيد، طارق حميد سـلمان، حسـن عباس، محمد حسـني ، يوسـف رائد. وضمت القائمة ١٢ 
العبا هم «محمد سـعد، ذو الفقار عايد، مهند نارص، أمري صباح، صباح عبد الحسـن وطبان، سـاالر عبد 

الجبار، أحمد محمد، عبيدة كاظم، محمد خليل، إيهاب رزاق، عمار محمد، حيدر عبودي حنتوش».

ãºcÎ@ã–ñc
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@ÎÜÏv‹€@ÚÓ„br€a@ÚÓ€Îá€a@‚˝è€a@ÜaáÃi@Ú€Ï�i@—ÓõnèÌ@÷aã»€a@NNNÔ„aÜÏè€a@ÚÌb«ãi

بغداد/ متابعة الزوراء:
لتقنية  منظومات  ثالث  وصول  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  أعلن 

الفيديو ”الفار“ للعمل بها يف مباريات الدوري املمتاز.
وقال أحمد املوسوي، عضو مجلس إدارة االتحاد العراقي، ”نعلن عن 
وصول 3 منظومات للـVAR الشهر املقبل للعمل بها يف الدوري املمتاز 

للموسم املقبل“.
وأضاف ”تقنية الفيديو ستدخل الخدمة بعد توفري باقي املتطلبات التي 
تخص الحكام“. وأوضح املوسوي: ”نعمل عىل إدخال جميع املتطلبات 

الحديثة واالحرتافية لتطوير الدوري املمتاز، وتقليل األخطاء“.
وختم ”فيما يخص العالقة بني رئيس االتحاد ونائبيه طبيعية جًدا، وال 
توجد خالفات بينهما، والجميع يعمل من أجل تطوير منظومة الكرة 
العراقية  الفيديو، دخلت ألول مرة املالعب  أن تقنية  العراقية“. يذكر 
خالل بطولة خليجي 25 بالبرصة الذي أقيم الشهر املايض، لكن حتى 

اآلن لم يتم تطبيقها بالدوري املمتاز.

بغداد/متابعة الزوراء:
الريايض  القاسـم  أعلـن نـادي 
موافقته عـىل اسـتقالة مدرب 

الفريق عيل عبد الجبار.
وذكـر النـادي يف بيان رسـمي: 
”نقدم الشـكر والتقدير لجهود 
ونثمـن  الجبـار،  عبـد  املـدرب 
مبادرته بتنازله عن مستحقاته 

املالية للفرتة املاضية“.
جـاءت اسـتقالة املـدرب عقب 
الهزيمة أمام الديوانية بالجولة 
املاضيـة، عـالوة عـىل األحداث 
التـي رافقـت الفريـق بمباراته 

أمام الرشطة.
وسمت ادارة النادي الذي ينشط 
يف الـدوري املمتـاز املدرب قيص 
منري مدربا جديـدا لفريق الكرة 

خلفا لعيل عبد الجبار.
يذكر أن القاسـم تراجع للمركز 

الـ18 برصيد 13 نقطة.
ويف سـياق منفصل قررت لجنة 
االنضبـاط يف االتحـاد العراقـي 
لكـرة القـدم اتخـاذ إجـراءات 

مبـاراة  أحـداث  بعـد  صارمـة 
القاسم والرشطة.

وقـال رئيـس اللجنـة عـيل وايل 
إنه ”بعـد االطالع عـىل مقاطع 
فيـه  سـجلت  التـي  الفيديـو 
القاسم  املرافقة ملباراة  األحداث 
هنـاك  بـأن  نؤكـد  والرشطـة، 
عقوبـات صارمة سـتتخذ بهذا 

الصدد“.
تثبـت  مـن  ”كلَّ  أن  وأضـاف 
أو  األحـداث  تلـك  يف  مخالفتـه 
املشـاركة فيهـا سـيتخذ بحقه 
اإلجـراء املناسـب“، مشـرياً إىل 
أن ”هـذه األحـداث دخيلـة عىل 
املالعـب العراقيـة ويجـب الحد 

منها“.
يذكر، أن مباراة فريقي القاسم 
عـىل  جـرت  التـي  والرشطـة 
ملعب كربالء املقدسـة، شهدت 
مشـادات كالميـة واحتكاك بني 
نـادي  مرمـى  حـراس  مـدرب 
القاسـم  نادي  الرشطة ومدرب 

وعدد من الالعبني.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن هاملسـتاد الناشـط بالـدوري املمتاز 
السويدي ضم الدويل نجم منتخبنا الوطني 

أمري العماري، قادما من جوتنربج.
وذكـر هاملسـتاد يف بيانه الرسـمي: ”أمري 
العماري ينتقل لنادينا، عىل سـبيل اإلعارة 
ملدة نصف موسـم مع خيار الرشاء“.فيما 

قال العماري يف ترصيحاته ملوقع هاملستاد: 
”طلبـت املغادرة من جوتنـربج ألنني أريد 
الحصول عىل دقائق لعب أكثر ولكي أستمر 
يف التطور“. وأضاف: ”أنا أركز بشـدة عىل 
املوسـم وأريـد رد الجميل لهاملسـتاد، إنه 
شـعور رائـع أن أعود.. ومتحمـس للغاية 
بشـأن تجربتـي الثالثـة مع هاملسـتاد“.

من جانبـه قال ماجنـوس هاجلوند املدير 
الفنـي لهاملسـتاد: ”سـعداء للغاية بعودة 
أمـري، نحن نعرفـه جيدا وخـاض معنا يف 
عام 2021 موسـما قويا للغاية“. وأردف: 
”أمري العماري يتناسب بشكل جيد للغاية 
مـع طريقة لعبنا، وسـيكون إضافة قوية 

بمشوارنا بالدوري السويدي“.

بغداد/ الزوراء:
برعايـة ومباركة مـن دولة رئيس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني 

تحتضن العاصمـة العراقية بغداد 
الدوليـة  السـالم  ”بغـداد  بطولـة 
حزيـران  شـهر  مطلـع  الثانيـة“ 

القادم .
لالتحـاد  التنفيـذي  املديـر  واكـد 
الدكتور عدي الربيعي ان ”مستشار 
رئيـس الـوزراء خالد كبيـان ابلغ 
االتحـاد بحصـول موافقـة رئيس 
الوزراء عىل رعايـة ودعم البطولة 
بنسختها الثانية بعد نجاح العراق 
يف اسـتضافة ثماني دول من اسيا 
وافريقيـا واوربـا يف البطولة التي 

اقيمت يف العام السابق“.
وبني ان ”اقامة هذه البطولة يأتي 
ضمن خطة  السـيد السـوداني يف 
احتضان العـراق ملختلف البطوالت 
الدوليـة واالقليميـة للتأكيـد عـىل 
قدرة العراق والسـيما بعد نجاحه 

يف  الخليـج  بطولـة  اسـتضافة  يف 
البرصة“.

وبني ان ”االتحاد سيعمل منذ هذه 
اللحظة عىل التهيئة القامة بطولة 
دولية تليق باسـم وتاريـخ العراق 
من خالل توجيه الدعوات لعدد من 
اهم االتحـادات الدولية من جميع 

القارات للمشاركة يف البطولة .
بدوره قدم االتحاد العراقي للجودو 
للمجهـودات  وتقديـره  شـكره 
الكبـرية التي يقدمهـا دولة رئيس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
الريايض خالد كبيان  ومستشـاره 

يف دعم الرياضة والرياضيني.
ويف سـياق متصل يواصل املنتخب 

العراقي للجـودو تدريباته اليومية 
بواقع وحدتني تدريبيتني صباحية 
العراقيـة  العاصمـة  ومسـائية يف 
املـدرب  ارشاف  تحـت  بغـداد 
التونـيس انيـس لونيفـي تحضرياً 

لالستحقاقات الدولية املقبلة . 
”تحضـريات  ان  الربيعـي  واكـد 
منتخب املتقدمـني تجري عىل قدم 
وسـاق مـن اجـل تهيئـة الالعبني 
فنيـاً وبدنياً لقـادم البطوالت التي 
سيشـارك فيهـا العـراق يف االيـام 

القليلة املقبلة“.
وبني ان اوىل املشـاركات سـتكون 
يف بطولـة العـرب للمتقدمني التي 
سـتحتضنها العاصمـة القطريـة 

الدوحـة يف الفـرتة مـن  ١-٥ مـن 
شهر اذار املقبل . 

واشـار اىل ان العـراق سيشـارك يف 
بطولـة افريقيا املفتوحـة االوىل يف 
تونـس ٨-١٤ اذار ومـن ثم خوض 
بطولـة افريقيا املفتوحة الثانية يف 
الجزائـر من ١٩-٢٢ نفس الشـهر 
اذ ان لوائـح االتحاد الدويل تسـمح 
باملشـاركة يف البطـوالت املفتوحة 
من مختلف القارات، بعدها سـيتم 
املشـاركة يف بطولة گراند سـالم يف 

انطاليا نهاية شهر اذار . 
واختتم ان العراق ايضاً سيشارك يف 
بطولة آسـيا للمتقدمني يف الكويت 

اواخر نيسان املقبل .
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بغداد/ الزوراء:
زاَر رئيـس االتحاد العراقـّي لكرِة القدم 
عدنـان درجال برفقـة أعضـاِء االتحاد 
محمـد نارص وخلف جـالل وفراس بحر 
العلـوم، امس االثنـني، تدريباَت منتخب 
الشـباب يف ملعـِب املدينـة يف العاصمـِة 

بغداد.
وحّث رئيُس االتحاد الالعبني عىل هامش 
تدريباتهـم عىل بذل ُقصـاَرى جهدهم يف 
نهائيـاِت كأس آسـيا املقبلـة املؤهلة إىل 

كأس العالم.
وأكَد رئيس االتحـاد العراقّي لكرِة القدم 
إن هذا املنتخَب هو نواُة املسـتقبل للكرِة 
العراقّيـة، وإن املكتب التنفيـذّي التحاد 
الكرة داعٌم بقوٍة لجميع املنتخبات، ومن 
بينهم منتخُب الشـباب الـذي يعدُّ عماَد 
ُمسـتقبل الكـرة العراقّيـة، وإن املكتب 
التنفيذّي لن يبخل بيشٍء يسهم يف نجاِح 

هذا املنتخب.
االتحـاد  أعضـاء  أكـَد  جانبهـم،  مـن 
محمـد نـارص وخلـف جـالل وفـراس 
بحـر العلـوم أن جميـَع اآلراء متفقٌة يف 
املكتـِب التنفيذّي عىل تقديم كل وسـائل 
الدعـِم ملُنتخـِب الشـباب الـذي تنتظره 
مشـاركٌة مهمٌة يف النهائياِت اآلسيوّية، 
وإنجاح مسـريته وتحقيق فرحٍة جديدٍة 
للجماهـري العراقّيـة بعـد فرحـِة إحراز 
ُبطولـِة كأس الخليج التي اسـتضافتها 

محافظُة البرصة.
وسـيلعب منتخـُب الشـباب يف نهائياِت 
كأس آسـيا يف املَجموعـِة األوىل إىل جانب 
وسـوريا،  وأوزبكسـتان  إندونيسـيا 
حيُث سـيواجه يف أوىل مبارياته منتخَب 

إندونيسيا يف األول من الشهر املُقبل.
ومـن جهتـه  كشـف مـدرب منتخـب 
الشـباب عمـاد محمـد عن آليـة تعاون 
بينه وبني املدرب املنتخب العراقي األول، 
خيسوس كاساس، بشأن تبادل الالعبني 

لتدعيم الفريقني.
وقال محمـد ان ”كاسـاس كان ايجابياً 
يف طرحه ومتفهماً بشـأن اعداد منتخب 
الشـباب وتفريغ بعض العبـي املنتخب 
يف  العبـني  هنـاك  ان  والسـيما  األول، 
املنتخـب االول ضمـن االعمـار املحـددة 

ملنتخب الشباب“.
واضاف ”ليس لدى كاسـاس اي ممانعة 

للعب بعض العبـي املنتخب االول ضمن 
فئة الشباب مثل آالي فاضل، يف نهائيات 

بطولة كأس آسيا للشباب“.
وبـني محمـد ان ”كاسـاس اكـد بأنـه 
سيحرض بنفسـه ويتابع العبني اخرين 
يف كاس آسيا للشـباب التي تستضيفها 
أوزبكستان للفرتة من 1 إىل 18 من شهر 

آذار املقبل“.
واشـار اىل ان ”منتخب الشـباب يواصل 
تدريباتـه اسـتعدادا للنهائيـات فضـًال 
عن خوضه ملباريـات تجريبية مع اندية 
الـدوري املمتـاز إذ  سـيخوض مبـاراة 
تجريبية مع فريق نادي الكهرباء يف يوم 
22 من الشـهر الجاري بعد ان سـبق  أن 

فاز عىل فريق الكرخ بنتيجة 2 - 1“.
ويف سـياق منفصل كشـف عضو اتحاد 
الكرة غالـب الزاميل أن مبـاراة املنتخب 
الوطنـي مع نظـريه االيراني سـتقام يف 

العاصمة اإليرانية طهران .
وقال الزامـيل ان ”مباراتنـا مع منتخب 
تايلنـد الوطني الغيت ولن تقام بناء عىل 

طلب االتحاد التايلندي“.
واشـار اىل ان ”االتحـاد بصـدد مفاتحة 
عـدد مـن االتحـادات اآلسـيوية إلقامة 
مبـاراة بديلة تقـام ملنتخبنـا الوطني يف 
بغـداد أو العاصمـة القطريـة الدوحـة 
خـالل أيام الفيفا دي كـون اغلب الفرق 

متاحة خالل هذه األيام ”.

وبـني الزاميل، ان ”االتحاد يف مناقشـات 
متواصلـة مع الـكادر الفني اإلسـباني 
بغيـة االتفـاق عىل آليـة إلعـداد الفريق 

للمرحلة املقبلة“.
وبدوره أعلن املنسـق االعالمي للمنتخب 
الوطنـي، محمد عماد عـن تحديد موعد 
أول تجمـع للمنتخب بعد بطولة خليجي 
25، لخوض مباريات ودية إلعداد الالعبني 

من قبل الكادر التدريبي االسباني.
وقـال عمـاد ان ”موعد تجمـع املنتخب 
الوطنـي لكرة القدم سـيكون يف 20 من 
شـهر اذار املقبل ويسـتمر لغاية 28 من 
الشـهر نفسـه، لكون هذه الفـرتة تقع 
ضمن ايـام االجندة الدوليـة (فيفا دي) 

وسـتكون فرصـة جيدة لتجمـع العبي 
املنتخب كافة“.

واشـار اىل ان ”مـدرب املنتخـب الوطني 
املسـاعد  وكادره  كاسـاس  خيسـوس 
يتابعون عن قرب بطولة الدوري العراقي 
املمتـاز للتعرف عىل مسـتويات الالعبني 
لدعوتهـم للمنتخـب لتمثيـل العـراق يف 

استحقاقات دولية مقبلة“.
وبني ان ”كاسـاس رغم سـفره لقضاء 
اجازته اال انـه يتابع بطولة الدوري عرب 
النقـل التلفزيونـي ويسـجل مالحظات 
عـن الالعبـني للوصـول اىل قناعـة تامة 
بشأن بمستوياتهم قبل دعوتهم لتمثيل 

املنتخب العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
التقى معايل وزير الشباب والرياضة أحمد املربقع بكوكبة من كفاءات 
العراق من الرياضيني والصحفيـني واإلعالميني املقيمني يف اإلمارات، 
وذلـك يف مقر القنصلية العامة لجمهورية العـراق بدبي. اللقاء الذي 
جاء عىل هامش مشـاركة املربقع يف القمة العامليـة للحكومات التي 
انطلقت يف دبي حرضه د.أحمد الفتالوي، ممثل مجلس وزراء العراق 
يف القمـة العاملية للحكومات بدبي، األمني العام لشـؤون املحافظات 
يف املجلـس، ود. مظفر مصطفى الجبوري سـفري العراق يف اإلمارات، 
واماد عبدالحميد محمد القنصل العام لقنصلية العراق بدبي. وضمت 
كوكبة الكفـاءات الرياضية العراقية، الدكتور جمال صالح وقاسـم 
أبو حديد وحسـن عيل وعامـر عبدالوهاب ونعمت عبـاس والدكتور 
صـالح العامري والدكتور عبدالـرزاق الرماحي وعـيل العاميل ونجم 
محمد، والزمـالء الصحفي العربي املعروف محمد الجوكر، وسـامي 
عبد اإلمام وباسـم الفضيل ويارس وليد وعيل شـدهان. وشهد اللقاء 
نقاشـات هادئـة وطرح أفـكار وتصورات شـتى تتعلـق يف مجملها 

بشـؤون الشـباب والرياضـة يف العـراق، اسـتمع إليهـا املربقع بكل 
اهتمام وحرص واصغاء، واعدا بتنفيذ ما يتعلق باختصاصات ومهام 
وواجبـات وزارة الشـباب والرياضة، ومبديا سـعادته الغامرة بلقاء 
تلـك الكوكبة من كفاءات العـراق الرياضية . ودعـا جميع الحضور 
يف اللقـاء، إىل رضورة تعزيـز أوارص العالقة واالخوة مع االشـقاء يف 
اإلمـارات، بما يعود بالخري عىل شـباب ورياضـة البلدين، عرب العمل 
عىل تبادل الخربات، واالستفادة املتبادلة من اهل االختصاص والخربة 
يف مختلـف الجوانـب الرياضيـة والشـبابية. وتسـلم أحمـد املربقع، 
قميص منتخـب العراق األول لكرة القدم، حامـال ”تواقيع“ كفاءات 
العراق، مقدمـا من الكابتن نعمت عباس، املـدرب العراقي املعروف، 
فيمـا بادر الزميل الصحفي العربي الكبـري، محمد الجوكر بتقديم 3 
نسـخ من إصداره األخري ”شـيبتني كأس الخليج“ إىل الدكتور أحمد 
الفتالوي وأحمد املربقع والدكتور مظفر الجبوري، بينما قدم الدكتور 
عبدالـرزاق الرماحـي، نسـخة من إصـداره الخاص بانتقـاء وإعداد 

املوهوبني يف األلعاب الرياضية، إىل املربقع.

بغداد/ الزوراء:
البحري بثالثة  حقق فريق غاز الجنوب فوزا مهما عىل منافسه وغريمه 
اشواط نظيفة ضمن منافسات التجمع الثاني لدوري الكرة الطائرة املمتاز 
االشواط  اللقب  حامل  وحسم  بغداد،  العاصمة  يف  فعالياته  تقام  والتي 
نقطة،  و25-21  نقطة  و25-17  نقطة   25-19 وبواقع  لصالحه  الثالثة 
ويف مباراة ثانية سجل فريق البيشمركة انتصارا كبريا عىل متصدر جدول 
و25-23  نقطة   25-17 وبواقع  ذاتها  وبالنتيجة  الرشطة  فريق  الرتتيب 

نقطة و19-25 نقطة.

بغداد/ الزوراء

إدارية  هيئة  الدفاع  وزارة  شكلت 

القوة  نادي  يف  العمل  ألدارة   مؤقتة 

وذلك  املقبلة،  الفرتة  خالل  الجوية 

االنتخابي  املؤتمر  القامة  تمهيدا 

انتخاب  االزرق بغية  بالنادي  الخاص 

يف  العمل  تقود  جديدة  ادارية  هيئة 

النادي الربع سنوات مقبلة.

من  الجديدة  املؤقتة  الهيئة  وتألفت 

اللواء الركن طارق بداي رئيساً للنادي 

النادي  لرئيس  نائبا  كاظم  وهيثم 

الله اميناً  واللواء الركن محمد صوب 

للرس العميد عمار امينا ماليا والعقيد 

عضوا   الحايل  النادي  مدير  احمد 

والدكتور حسن علوان عضوا ومهدي 

جاسم عضوا.
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تورينو / متابعة الزوراء:
تاردييل، أسطورة يوفنتوس،  شنَّ ماركو 
بوجبا،  بول  الفرنيس  عىل  حاًدا  هجوًما 

العب البيانكونريي.
ولم يخض بوجبا أي دقيقة حتى اآلن مع 
اليويف منذ عودته للفريق، الصيف املايض، 
قادًما إليه من مانشسرت يونايتد، يف صفقة 
مجانية.وقال تاردييل يف ترصيحات نقلها 
بوجبا  يلعب  ”لم  إيطاليا:  فوتبول  موقع 
كان  عندما   ،2022 أبريل/نيسان  منذ 

العًبا يف مانشسرت يونايتد“.
وأضاف: ”بوجبا يمثل مشكلة ليوفنتوس. 
أو ما يعتزم فعله.  ال نعرف متى سيعود 
لقد ذهب للتزحلق عىل الجليد يف حني أنَّ 

زمالءه يقاتلون ضد قضايا كبرية“.
الجراحية  العملية  يريد  يكن  ”لم  وزاد: 
من  فقط  هو  لكنه  النادي،  طلب  عندما 
عن  غيابه  من  قلًقاً  كان  ألنه  يقرر؛  كان 
بوجبا  ”اآلن..  العالم“.واستطرد:  كأس 
عليهم  للبيانكونريي  كبرية  مشكلة  يمثل 

أن  يوضح  الوضع  هذا  حلها. 
أفكار  لديه  ليست  يوفنتوس 
العام.  اتجاههم  حول  واضحة 
سلوكه تجاه زمالئه ال يعجبني. 

الوضع بأكمله يزعجني“.
يحتاج  نظري  وجهة  ”من  وأتم: 

أليجري للتدخل والقيام بيشء ما؛ ألنه 
يجلس  العب  لديك  يكون  أن  يمكن  ال 
عدم  مقابل  رواتب  ويتقاىض  هناك، 

قيامه بأي يشء“.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
اللقب  حامل  سيتي  مانشسرت  استعد 
بأفضل طريقة ملا ينتظره يف منتصف 
األسبوع من اختبار شاق أمام أرسنال 
أستون  ضيفه  عىل  بفوزه  املتصدر 
الدوري  من   23 املرحلة  يف   3-1 فيال 

اإلنكليزي لكرة القدم.
سيتي  وضع  االتحاد“،  ”استاد  عىل 
املرحلة  يف  تلقاها  التي  الهزيمة  خلفه 
املاضية يف أرض توتنهام صفر1- وما 
بسبب  معاقبته  إمكانية  عن  يشاع 
اتهامه بأكثر من 100 انتهاك للقواعد 
طريقة  بأفضل  واستعد  املالية، 
للموقعة املنتظرة غداً األربعاء يف ملعب 
املرحلة  من  مؤجلة  مباراة  يف  أرسنال 

الثانية عرشة.

جوزيب  اإلسباني  املدرب  فريق  ورفع 
يف  نقطة   48 إىل  رصيده  غوارديوال 
نقاط فقط  بفارق ثالث  الثاني  املركز 
عن أرسنال املتعثر السبت املايض عىل 

أرضه أمام برنتفورد .(1-1) 
أمامه يف جميع  لم يخرس  وضد فريق 
 2013 أيلول/سبتمرب  منذ  املسابقات 
(3-2 يف الدوري عىل فيال بارك)، حسم 
شوطه  يف  كبري  بشكل  اللقاء  سيتي 
بثالثية  متقدماً  أنهاه  بعدما  األول 
يف  رودري  اإلسباني  بدأها  نظيفة 
الدقيقة الرابعة برأسية بعدما وصلته 
إثر  محرز  رياض  الجزائري  من  الكرة 

ركلة ركنية.
غوندوغان  إيلكاي  األملاني  أضاف  ثم 
مجهود  بعد   39 الدقيقة  يف  الثاني 

وتمريرة  فردي 
عرضية عىل طبق 
من  فضة  من 
النروجي إرلينغ 
أن  قبل  هاالند، 
محرز  يعزز 
لنتيجة  ا
من  بالثالث 
جزاء  ركلة 

جاك  اقتنصها 
من  غريليش 
ري  جايكوب 

.(1+45)
خطأ  وبعد 
الخروج  يف 

عاد  بالكرة، 
ألستون  األمل 

فيال يف مستهل الشوط 
الثاني عرب أويل واتكنز الذي وصلته 
لويز،  دوغالس  الربازييل  من  الكرة 
فتقدم بها قبل أن يسددها أرضية 
الربازييل  الحارس  يمني  عىل 

إيدرسون .(61) 
والفرص  الضياع  بعض  ورغم 
للبديل  أبرزها  لفيال،  العديدة 
من  كوتينيو  فيليبي  الربازييل 
تسديدة بعيدة أبعدها إيدرسون من 
تحت العارضة (80) وأخرى للوافد 
دوران  جون  الكولومبي  الجديد 
ارتدت من العارضة (90+2)، صمد 
حالها  عىل  النتيجة  وأبقى  سيتي 

حتى صافرة النهاية.

منشسرت / متابعة الزوراء:
أمام  البارزين  العبيه  أحد  جهود  يونايتد،  مانشسرت  يفتقد 
برشلونة، يف املواجهة املقررة يوم الخميس املقبل، يف الدور املؤهل 
إىل ثمن نهائي الدوري األوروبي.ووفقا لشبكة «CNN» األمريكية، 
مارسيل  النمساوي  الوسط  العب  جهود  سيخرس  يونايتد  فإن 
أثناء  الصفراء  البطاقات  تراكم  بسبب  برشلونة؛  أمام  سابيتزر 
تمثيله لبايرن ميونخ يف دوري أبطال أوروبا.وأشارت 
إىل أن لوائح االتحاد األوروبي لكرة القدم، 
اإليقاف  عقوبة  استمرار  عىل  تنص 
بسبب تراكم البطاقات حتى عندما 
ينتقل الالعب من بطولة ألخرى.

وذكرت أن سابيتزر لن يشارك 
نو»،  «كامب  موقعة  يف 
يف  متاحا  سيكون  لكنه 
«أولد  عىل  اإلياب  مباراة 
سابيتزر  ترافورد».كان 

بايرن  من  انضمامه  منذ  يونايتد  مانشسرت  مع  أساسيا  يشارك 
اإلعارة.ويعاني  سبيل  عىل  املايض  الشتوي  املريكاتو  يف  ميونيخ 
خط  يف  إريكسن  كريستيان  خسارة  من  أيضا  الحمر  الشياطني 

الوسط بسبب اإلصابة.

ليفربول / متابعة الزوراء:
خرس ليفربول جهود أحد العبيه 
ريال  مواجهة  قبل  البارزين، 
نهائي  ثمن  ذهاب  يف  مدريد، 
أوروبا.ووفقا  أبطال  دوري 
لصحيفة تيليجراف الربيطانية، 
وسط  العب  ألكانتارا،  تياجو  فإن 
ستبعده  الفخذ،  يف  إصابة  من  يعاني  ليفربول، 
ألكانتارا  إىل  أسابيع.وأشارت   ٤ ملدة  املالعب  عن 
سينضم بذلك إىل قائمة طويلة من اإلصابات يف 

دياز  ولويس  دايك  فان  «فريجيل  تشمل  ليفربول، 
وديوجو جوتا وإبراهيما كوناتي وروبرتو فريمينو 
وآرثر ميلو وكالفني رامزي».وأوضحت أن ألكانتارا 
إيفرتون  ضد  ليفربول  مباريات  عن  سيغيب 
مدريد،  ريال  ضد  الذهاب  وموقعة  ونيوكاسل 
وولفرهامبتون  إىل  باإلضافة  باالس،  وكريستال 
الالعب  يلحق  وبورنموث.وقد  يونايتد  ومانشسرت 
اإلسباني بمباراة ليفربول ضد ريال مدريد يوم ١٥ 
يف  برنابيو»،  «سانتياجو  ملعب  عىل  مارس/آذار 

إياب ثمن النهائي من دوري األبطال.

                         

الشاب  مهاجمه  جهود  األملاني  دورتموند  بوروسيا  نادي  سيفتقد 
يوسوفا موكوكو لفرتة طويلة بداعي اإلصابة. وتعرض موكوكو ”18 
عاما“ إلصابة يف أوتار الركبة خالل الفوز عىل ملعب فريدر بريمن 
0 أمس األول السبت، يف الوقت الذي عاد فيه زميله اإليفواري   - 2
سيباستيان هالر إىل املالعب بعد تعافيه من رسطان الخصية، كما 
آخر يف خط هجوم دورتموند. وقال  أنتوني موديست خيارا  يعترب 
 6 سيباستيان كيهل املدير الريايض لدورتموند: ”سيبتعد موكوكو 
له ولنا“. ويلتقي دورتموند مع تشيليس  أمر مؤسف  إنه  أسابيع، 
أوروبا. أبطال  16 لدوري  الـ  األربعاء يف ذهاب دور  اإلنجليزي غدا 

ومن املرجح أن يغيب موكوكو أيضا عن املباراتني الوديتني ملنتخب 
املفاجئ  استبعاده  بعد  املقبل،  الشهر  وبلجيكا  بريو  أمام  أملانيا 
2021 عانى  آذار  2022. ويف  املاكينات يف مونديال قطر  من قائمة 

موكوكو من اإلصابة نفسها ووقتها غاب ملدة 3 أشهر.

بوغوتا / متابعة الزوراء:
تحت  الجنوبية  أمريكا  أمم  بطولة  بلقب  الربازيل  منتخب  ُتوج 
20 عاًما لكرة القدم، املقامة يف كولومبيا عىل حساب أوروجواي 
.(0-2) ويعد اللقب هو الـ12 لـ“السيليساو“، وحقق اللقب عىل 
املباراة  الكولومبية بوجوتا، خالل  العاصمة  ”الكامبني“ يف  استاد 

النهائية التي حرضها أكثر من 32 ألف شخص.
وتألق بالنهائي كل من العب الوسط آندري الذي افتتح التسجيل 
لـ“الكناري“ يف الدقيقة (84)، وأضاف بعده العب الوسط بدرينيو 
الهدف الثاني (ق2+90).وكانت الربازيل قد احتلت صدارة املرحلة 
نقطة،   12 برصيد  أوروجواي  تلتها  نقطة،   13 برصيد  النهائية 
ثالثة  كولومبيا  حلت  النهائية.بدورها  املباراة  املنتخبان  ليخوض 

برصيد 10 نقاط.
األمريكية  األلعاب  دورة  إىل  أيضا  الربازيل  تتأهل  للقب،  وإضافة 
2023 يف تشييل ومونديال كأس العالم تحت 20 عاما يف إندونيسيا، 

التي تعود إليها منذ خسارتها نسخة 2017 يف كوريا الجنوبية.

وكالة األنباء االسبانية / متابعة الزوراء:
يوما،  و١٢  أشهر   ٣ دام  توقف  بعد 
والشغف  واإلثارة  الحماسة  ومشاعر 
العالم  كأس  نهائيات  خالل  ظهرت  التي 
القدم،  كرة  من  رفيع  مستوى  وجود  يف 
دوري  منافسات  العجوز  للقارة  تعود 
خروج  دور  يف  تدخل  التي  أوروبا،  أبطال 
وإياب،  ذهاب  مواجهات  عرب  املغلوب 
مباراة  وبينها  للخطأ،  هامش  أي  دون 
سان  باريس  بني  تجمع  بالنهائي،  أشبه 

جريمان وبايرن ميونيخ.
املواجهة  عىل  عالقة  حسابات  وتهيمن 
املرتقبة بني باريس سان جريمان وبايرن 
األمراء  حديقة  ملعب  عىل  أوال  ميونيخ، 
إيابا يف  الذهاب، ثم  الثالثاء يف لقاء  اليوم 
من  الثامن  يف  ميونيخ  يف  أرينا  أليانتس 

مارس/آذار القادم.
وهو  اللقاء  هذا  فرنسا  بطل  ويخوض 
الكأس  من  أقيص  بعدما  أزمة،  خضم  يف 
«ليج  يف  موناكو  أمام  للهزيمة  وتعرض 
مشاركة  حول  شكوك  ظل  ويف   ،«١
وليونيل  مبابي  مبابي  كيليان  النجمني 
محاولة  بمثابة  املباراة  وستكون  مييس، 

جديدة منه لتحقيق مجد غائب.
فعىل الرغم من رهان كبري يمارسه «البي 
صفوف  لتعزيز  موسم  كل  جي»  إس 
الفرنسة  العاصمة  نادي  يبقى  فريقه، 
محاولة  كل  يف  الطريق  منتصف  يف  دائما 

للظفر بلقب البطولة األوروبية العريقة.
نظريه  وال  الفرنيس  البطل  يخوض  وال 
الظروف.  أفضل  يف  وهما  اللقاء  األملاني 
كالهما ما زال يف انتظار استعادة لحظات 
التألق عقب صعوبات شابت عودتهما إىل 

املنافسة بعد مونديال قطر ٢٠٢٢.
فرنسا  كأس  من  جريمان  سان  وأقيص 
األوىل  الدرجة  دوري  يتصدر  أنه  رغم 
بشكل  يعود  ذلك  يف  والسبب  الفرنيس، 
وليس  مالحقية  أقرب  تعثر  إىل  أسايس 

لألداء الذي يقدمه يف املستطيل األخرض.
ومني بالهزيمة عىل يد رين وتعادل أمام 
استاد ريمس يف ٢ من الجوالت األخرية يف 

«ليج ١».
ويرتقب فريق املدرب كريستوف جالتييه 
أبرز  من  الثنني  البدنية  الحالة  تطورات 
الكأس  مباراة  مييس  غادر  فقد  نجومه. 

بمتاعب،  يشعر  وهو  مارسيليا  أمام 
األوروبي  اللقاء  يف  مشاركته  وستكون 

محل شك.
مبابي  كيليان  الفرنيس  النجم  أن  كما 
أمام  لها  تعرض  إصابة  من  يعاني 
مونبلييه مطلع األسبوع املايض، واضطر 

ملغادرة امللعب بسببها.
مييس  بني  الجديد  اللقاء  هذا  وسيكون 
كابوس  منذ  األول  وهو  ميونيخ،  وبايرن 
هزيمته مع برشلونة ٢-٨ عىل يد الفريق 
املواجهة  مالمح  أبرز  هو  البافاري، 
مرارة  ذاق  الذي  الفرنيس  للبطل  بالنسبة 

الهزيمة أكثر من مرة يف مبارياته األخرية 
 ٤ آخر  من   ٣ انتهت  حيث  البايرن  أمام 
أملاني  بانتصار  الفريقني  بني  مباريات 
لشبونة،  يف   ٢٠٢٠ عام  نهائي  سيما  ال 

بموسم جائحة كورونا.
بهدف  اللقب  البايرن  حصد  ووقتها 
كينجسيل كومان يف النهائي، وكانت هذه 
باريس  فيها  كان  التي  األخرية  املرة  هي 
يف  النجاح  من  جداً  قريباً  جريمان  سان 

دوري أبطال أوروبا.
الفرنيس  الفريق  ثأر  عام،  مرور  بعد 
بالتغلب عىل خصمه يف الدور ربع النهائي 

يف  جي»  إس  «البي  مبابي  قاد  بالبطولة. 
أنه  من  الرغم  عىل   .٢-٣ للفوز  ميونيخ 
من  تمكن  فقد   ،(٠-١) العودة  يف  خرس 
البطل بفضل  البطولة وإقصاء  التقدم يف 
املسجل  أفضلية  احتساب  قاعدة  قانون 
العام  يف  ألغي  والذي  ملعبه  خارج  أكثر 

التايل.
من  الحالية  النسخة  بداية  ومنذ 
التشامبيونز ليج، لم يكن فريق العاصمة 
يتمكن  لم  التوقعات.  قدر  عىل  الفرنسية 
باملركز  واكتفى  مجموعته  تصدر  من 
القرعة  ووضعته  بنفيكا.  خلف  الثاني، 
الذي عزز  يف مواجهة صعبة أمام بايرن، 
بالظهري  الشتوي  املريكاتو  يف  صفوفه 
مانشسرت  من  قادما  كانسيلو،  جواو 

سيتي.
دوري  نهائي  ثمن  مواجهات  وتنطلق 
األبطال هذا األسبوع لكنها لن تكتمل إال 
بعد شهر. حيث تقام ٤ مباريات أسبوعيا. 
يوم  ثالثاء ومثلهما كل  يوم  ٢ كل  بواقع 

أربعاء.
باإلضافة إىل مباراة باريس سان جريمان 
الثالثاء  اليوم  تقام  التي  ميونيخ  وبايرن 
فانه ُتلعب مباراة كبرية يف نفس التوقيت 
ميالن  يس.  أي.  بني  مساء  عرش  الحادية 

وتوتنهام.
أنطونيو  اللندني  فريق  مدرب  ويستأنف 
التي  املرارة  عملية  بعد  نشاطه  كونتي 

خضع لها يف بداية الشهر.
ويعود املدرب اإليطايل، الذي سبق وأن تويل 
تدريب اإلنرت، مرة أخرى إىل ميالن، حيث 
عقب  توتنهام  وضع  ضبط  عىل  سريكز 

مرحلة غري منتظمة.

كولن / متابعة الزوراء:
فرانكفورت من  ألينرتاخت  املتتالية  املباريات  توقف مسلسل 
التوايل يف جميع املسابقات، وذلك  دون هزيمة عند تسع عىل 
بسقوطه عىل أرض كولن ٠-٢ يف املرحلة العرشين من الدوري 

األملاني لكرة القدم.
ودخل آينرتاخت فرانكفورت اللقاء وهو من بني األندية األقوى 
معنوياً يف الدوري بعدما تجنب الهزيمة منذ ٣٠ ترشين األول/
أكتوبر حني خرس عىل أرضه أمام بوروسيا دورتموند .(١-٢) 
بانتصار كاسح عىل فريدر  الجديد  العام  بدأ  الذي  لكن كولن 
بريمن ٧-١ قبل أن يكتفي بالتعادل يف املراحل الثالث التالية، 
فاجأه أول أمس األحد وألحق به الهزيمة الخة هذا املوسم قبل 
تسعة أيام من املوعد املنتظر يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا ضد نابويل متصدر الدوري اإليطايل.
وفشل آينرتاخت فرانكفورت بالتايل يف االستفادة من خسارة 
اليبزيغ أمام أونيون برلني ١-٢ السبت املايض للتقدم اىل املركز 

الرابع وتجمد رصيده عند ٣٥ نقطة يف املركز السادس.
 ٢٦ اىل  رصيده  به  رفع  الذي  السادس  بفوزه  كولن  ويدين 
السخريي  إلياس  التونيس  إىل  عرش،  الحادي  املركز  يف  نقطة 

والثالث  الثاني  الهدفني  سجل  ٧١ الذي  )

يف  االفتتاح  هدف  صاحب  هوبرس  تيمو  كان  بعدما  و٨٦). 
مستهل الشوط الثاني .(٤٩) 

وحقق هرتا برلني فوزه األول لعام ٢٠٢٣ وجاء بنتيجة كبرية 
عىل ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ ٤-١.

يحتل  الذي  برلني  أونيون  عراقة  األقل  جاره  تألق  وبموازاة 
الوصافة بفارق نقطة فقط خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب 
واملتصدر، يعاني هرتا برلني األمرين ولم يذق طعم الفوز منذ 

تغلبه عىل كولن ٢-صفر يف ١٢ ترشين الثاني/نوفمرب.
اىل  املوعد مع االنتصارات ورفع رصيده  لكنه نجح يف تجديد 
١٧ نقطة يف املركز السادس عرش الذي يخول صاحبه يف نهاية 
املوسم بخوض امللحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك 
بفضل أربعة أهداف لجيسيك نغانكام (٣٠) ومارتون دارداي 
دودي  والبلجيكي   (١+٩٠) شريهانت  ديري  والبديلني   (٥٢)
للسويرسي  لوكيباكيو (٧+٩٠ من ركلة جزاء) مقابل هدف 

نيكو إلفيدي .(١٧) 
ُمني  ميونيخ،  بايرن  استضافته  عىل  أسبوع  وقبل 
خاضها  مباريات  خمس  يف  الثالثة  بهزيمته  مونشنغالدباخ 
يف ٢٠٢٣ والخة هذا املوسم، فتجمد رصيده عند ٢٦ نقطة يف 

املركز العارش.
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صفحة ذاكرة يف جريدة الزوراء اتصلت 
بالفنان عبيد خميس فكان معه الحوار 

التايل :-
* البطاقـة الشـخصية للفنـان عبيـد 

خميس لطفا ؟
- الفنان عبيـد خميس مطرب وملحن 
الفنـان  بغـداد خريـج كليـة  مواليـد 

الجميلة اخراج تلفزيوني .
* يف أي عـام اصبحـت فنانا معرتفا به 

ملطرب وكملحن ؟
الفنيـة كمطـرب يف  بـدأت حياتـي   -
السبعينات ولكن كفنان عندما ظهرت 
يف تلفزيـون العراق من خـالل برنامج 
اصـوات شـابة يف الثمانينـات عندمـا 
عنوانهـا  وكان  يل  اغنيـة  اول  غنيـت 
مسـموح ييل تعذرت للفنـان الخليجي 
غريد الشـاطي وتعد هذه اول اغنية يل 

يف بداياتي الفنية .
* حدثنا عن انطالقتك االوىل وكيف كان 

الظروف قد ساعدتك ؟
- لم تكن اية عالقـة بيني كفنان وبني 
عائلتي وبني هواياتي الفنية االوىل فأنا 
مـن عائلة زراعيـة وعشـائرية ونظرا 
لوضعنـا كطلبة كنا نـرتدد عىل مراكز 
الشـباب وكنا نمـارس هواياتنا يف تلك 
املراكز خاصـة يف العطلة الصيفية وقد 
بدأت حياتي رياضيـا ثم تغريت االمور 
فتحولت هوايتي من الرياضة اىل الغناء 
وكنا نشـارك يف الحفـالت التي يقيمها 
املركـز اضافـة اىل املشـاركة يف احيـا 
الحفالت التي تصلنا كدعوات خارجية 

باملناسبات العامة .
* متى شـعرت انك تمتلـك موقوماتك 

كفنان مقبول ؟
- عندمـا كنـت اشـارك مـع زمالئـي 
يف املناسـبات كفنـان كان اصدقائـي 
واسـاتذتي يؤكـدون يل اننـي صاحـب 
صوت ممتاز واننـي مطرب ال بأس به 
ويف املدرسة املتوسطة كان يل دور مهم 
يف الحفالت التي تقيمها املدرسة يف عيد 

الطالب .
* هـل تتذكـر اول اغنية شـاركت بها 

طالبيا ؟
- نعم اتذكر انني حاولت ان اقلد ناظم 
الغـزايل يف اغنيته الشـهرية طالعة من 

بيـت ابوهـا رايحـة لبيـت الجـريا ن .
* حدثنـا عن مراحل تطـورك يف مجال 

الغناء ؟
- يف الثمانينات كانت هناك مناسـبات 
عديـدة تقـام فيهـا حفـالت غنائيـة 
وفيتلك املرحلة انتمينا اىل فرقة اسمها 
فرقة قرص الصقافة والفنون تابعة اىل 
وزارة الشباب وقد قررت الوزارة اقامة 
هذه الفرقة من خالل مراكز الشـباب 
يف بغـداد وفيهـا تـم اختيـار اصحاب 
الطاقـات الفنيـة مـن جميـع املراكز 

وقـد خصصوا لها مدربني ومسـؤولني 
فنانـني وكانت الفرقـة االوىل يف العراق 
وكان فيهـا مجموعات للغناء والتمثيل 
وفنون شـعبية وفنان تشكيلية ونحت 
وغـري ذلك وبالنسـبة يل فقد شـاركت 
مـن خـالل هـذه الفرقـة بالعديد من 

املهرجانات العربية وغري العربية .
لالذاعـة  انتمـاؤك  بـدأ  متـى   *

والتلفزيون؟
ويف  املـايض  القـرن  ثمانينيـات  يف   -

الوقـت الـذي  كنت انـا مديـرا للفرقة 
وزارة  اىل  التابعـة  املركزيـة  النغميـة 
عـىل  الفنـي  املـرشف  وكان  الشـباب 
الفرقة الفنـان الكبري فاروق هالل ويف 
نفس الفرتة  استحدثت يف حينها دائرة 
االذاعـة والتلفزيون برنامجا تلفزيونيا  
عنوانـه اصوات شـابة يعـده ويرشف 
عليه فـاروق هـالل ايضا ومـن خالل 
الربنامـج ظهـرت الكثري من االسـماء 
الشـابة ومنهم محمـود انـور واحمد 
نعمـه وكريم محمد وحسـن بريسـم 
وعي جوده واخرون فكان يل حضوري 
يف ذلـك الربنامـج وقدمـت اول اغنيـة 
غنيتهـا للربنامج وهـي اغنية خليجية 
وباملناسـبة فأنـا اول اغنياتـي كانـت 
خليجية (وعـيل وعىل حـايل) لعبد الله 
رويشد كما غنيت اغنيات اخرى وكلها 

خليجية ايضا .
* كـم اغنيـة شـاركت بهـا يف برنامج 

اصوات شـابه ؟
- بحدود خمس اغـاٍن وكلها باالمكان 
مشـاهدتها مـن خـالل قنـاة دجلـة 
التلفزيونيـة وسـبب غنائـي لالغنيـة 
وذات  جميلـة  انهـا  هـو  الخليجيـة 
نمـط مرغوب وتسـجيلها رائـع ولهذا 

استهوتني فغنيتها ولكن .
* وهل بقيت تغنـي االغاني الخليجية 

ومتى فارقتها ؟
- عندما وصلت اىل مرحلة معينة وجدت 
نفـيس يجـب ان اتحـول عـن االغاني 

الخليجية ويجب ان اغني عراقيا .
تغنـي  ان  حاولـت  وعندمـا  طيـب   *
عراقيا من هو اول شاعر اعطاك اغنية 

عراقية؟
كان  غنيتهـا  عراقيـة  اغنيـة  اول   -
عنوانهـا رايد تجربني كلمات الشـاعر 
محمـد املحاوييل والحان حسـن حامد 
واخرجهـا اثـري عبد الوهـاب وقدمتها 
بواسطة اصوات شابه وباملناسبة كان 
الربنامج يقيـم حفالت خاصة به لعدد 
من املطربني ثم تقطـع الحفلة وتقدم 

كأغان منفردة. 
* هل تتذكر عدد اغانيك الرسمية ؟

- اكثر من ٢٥ اغنية .
* ومـا  االغنية التـي احببتها اكثر من 

غريها ؟
- كلها احبها واعشـقها وال اشـعر ان 
هناك واحدة افضـل واحىل من االخرى 
لكنـي بالفـرتة االخـرية توقفـت عـن 
الغنـاء وبـدأت التلحني فلحنـت اغنية 
املسـامح كريم كلمات بشـري العبودي 
واغنية سـجني الحب وهي من كلمات 
الشـاعر خالـد العتيبـي وهـو شـاعر 
سعودي وهي من الحاني وعندي اغنية 
ما ظلمتك شـكر الروح كلمات الشاعر 
محمد الحساني واغنية حبيبي كلمات 
الشـاعر شـاكر رايض واغـاٍن اخـرى 

كثرية من الحاني .
* هل شاركت بحفالت خارج العراق؟

- نعم شـاركت فقد كنـا ضمن الفرقة 

وزارة  اىل  التابعـة  للشـباب  النغميـة 
الشـباب شـاركنا بجميـع املهرجانات 
مهرجـان  ومنهـا  والعامليـة  العربيـة 
الشـباب  العاملـي ومهرجان الشـباب 
العربي وشـاركنا يف روسـيا ويف تركيا 
ويف السـعودية والكويت ولكنا لم تكن 

اغاني انفرادية بل كانت مجاميع .
* طيب من هـم املطربون الذين لحنت 

لهم ؟
- لحنت لشـباب كثريين ولـدي فيديو 
اقدمه كل اثنني واقدم من خالله عرضا 
للشـباب الراغبـني بالتدريـب عىل هذا 
اللحـن فيتصـل بي عـدد من الشـباب 

الجدد واتعاون معهم .
وهـل  االذاعـة  مـع  تعاونـت  هـل   *

اسـتضافتك برامج معينة ؟
- يف االذاعـة كانـت برامـج صباحيـة 
ومسـائية وكنا كلما شـاركنا بحفالت 
ومهرجانـات تتصل بنا االذاعة وتجري 
معنا لقاءات اذاعية يف برامجهم ونوضح 
مـن خاللها كيف كانت مشـاركاتنا يف 
تلـك املهرجانـات ويف التلفزيـون ايضا 

كانت برامج من ضمنها ورا الستار .
* طيـب اآلن توجـد حملـة توجيهيـة 
بمشاركة ملحنني ومطربني كبار اليجاد 
صيغـة للوصول باالغنية العراقية التي 
شـهدت هبوطا ومحاولـة انبثاق اغان 
بالفصحـى لالرتقاء باالغنيـة ما رأيك 

كمطرب وملحن ؟
- ال بأس فهذا املوضوع رضوري اليجاد 
صيـغ جديـدة لالرتقـاء باالغنية نحو 
الرقي وبالنسبة لنا كملحنني ومطربني 

االغنيـة  تكـون  ان  نتمنـى  دارسـني 
العراقيـة رصينـة بتلحينهـا وادائهـا 
وتوزيعهـا واخراجهـا وقـد الحظنا يف 
االونـة االخـرية عـرض اغـان هابطة 
املحتوى  وهذا يـرض باالغنية العراقية 
التي عرفت برصانتها وتاريخها البعيد 

.
* هـل تـود ان يقـال عنـك ملحـن ام 

مغٍن؟
- صحيـح ان بدايتـي كانـت كمطرب 
لكنـي ملحـن الن ظـرويف اآلن مالئمة 

للتلحـني اكثـر من الغنـاء وانـا امتلك 
اسـتوديو ممتازا ولدي تقنيـات راقية 
ولدي مؤسسـة اسمها مؤسسة كمنج 
هوانـا عـازف عـود ونجحـت كثريا يف 
التلحـني ومـن يدخـل عـىل اليوتيـوب 
فسوف يستمع اىل سجني الحب وتكتب 
املسـامح كريم فسـوف يـرى الحاني 

كثرية.
* اخر اغنية قدمتها ؟

- اخـر اغنيـة قدمتهـا اىل خليجي ٢٥ 

وكانـت جميلـة وعرضـت عـىل قنـاة 
يف  النـت  وعـىل  العراقيـة  الرياضيـة 

فضائيات كثرية .
* هل لديك يشء جديد للمستقبل ؟

- نعـم لـدي اغنيـة كلمـات الشـاعر 
عدنان هادي نحـن اآلن بصدد اكمالها 

وتسـجيلها .
- هل تود ان تقول شيئا اخر ؟

- اوال شـكري لكـم ولجريدتكم الغراء 
واتمنى دائمـا من االعـالم العراقي ان 
يتذكـر املبدعـني واجراء حـوارات لهم 

تبـني ابداعاتهـم وتذكـري النـاس بهم 
وامنياتي ان تكـون االغنية العراقية يف 

تصاعد ورقي دائما .
* لو سـألناك اىل أي فرتة ينتمي الفنان 

عبيد من عمر الغناء العراقي ؟
- مثلما تعرفـون ان افضل فرتة لربوز 
املطربـني العراقيـني الجيدين هي فرتة  
الثمانينيـات التـي بـرز فيهـا ، ومـن 
ضمنها الفنانون الشباب الذي شاركوا 
يف برنامـج اصـوات شـابة الـذي كان 

يرشف عليه الفنان الكبري فاروق هالل  
ومـن ضمنها الفنانـون النجوم كاظم 
السـاهر، كريـم محمـد، وحيـد عـيل، 
رياض كريم محمود انور، احمد نعمة،  
عيل جودة ، قاسم ماجد، عبيد خميس 

اىل عرشات االسـماء البارزين. 
* اين تضع نفسك من بينهم ؟

- انـا اعتـرب الفنان عبيـد خميس أحد 
هذه االسـماء وباعتقادي وما سمعته 
مـن نقـاد كثرييـن ان عبيـد خميـس  
يمتلك صوتـا ممتازا كمـا يملك الكثري 
مـن اإلمكانيـات وبعضهم يشـهد اني 

قد فرضت نفيس بما قدمته من اغاني 
والحـان جعلتني يف مرتبـة ال بأس بها 
وال ننىس انني مستمر بعميل وبألحاني 
ومستعد للتعاون مع أي مطرب يطلب 

الحاني .
* هل تقرـ وهل تستمع وملن ؟

- اكيد انا اقرأ كلما يقع يف يدي من كتب 
وروايـات وصحـف واتابـع التلفزيون 
واالغاني واسـتمع من الراديو اىل اغان 
عربيـة وايضـا االسـتماع اىل األغانـي 
العربيـة والعراقيـة األصيلـة ، املقـام 
املوسـيقي  املعروف بسـلمِه  العراقـي 
العربي األصيل ، كما استمع  ألم كلثوم 
ومحمد وأسـمهان وليىل مـراد ونجاة 
الصغرية عبد الوهاب ، وفريد األطرش.
* وهـل سـاهمت يف اطاريـح معينـة 

لطلبة وافالم سينمائية ؟
- نعم سـاهمت يف انتـاج اعمال الفنية 
واألفالم الوثائقية والعديد من املشاريع 
الفنية باإلضافة اىل فتح دورات تدريبية 
بهـذا الخصوص ، وسـاهمت  يف كتابة 
العديـد مـن االطاريـح الفنيـة لبعض 
طلبة أكاديمية الفنون الجميلة ، وكتب 
العديد من األفالم ، ودربت الكثريين عىل 
الهندسة الصوتية واالخراج والتلحني .

* وكعودة رسيعة ملا تقدم من انتمائك 
اىل الفرقـة النغميـة ما الذي اسـتفدته 

وما الذي اضافته لك تلك املرحلة ؟
- الحقيقة استفدنا الكثري فهي اساس 
تكويننا وتعلمنا منها السلم املوسيقي 
اسـاتذة  فيهـا  وكان  وااللتـزام  واالدا 
والتماريـن  الغنـاء  اصـول  يعلمونـا 
الصوتية وكانت مرحلة مهمة يف حياتي 
ثـم انتقلنا اىل الفرقة النغمية للشـباب 
وبعد ان تطورت كفنان اصبحت مديرا 
إلدارة تلك الفرقة وكانت فرقة متميزة 

تراها وتتابعها الناس .
* ملاذا استمر الفنان عبيد بتقديم اكثر 

من اغنية يف برنامج اصوات شابه ؟
- عندمـا قدمـت اغنيـة مسـموح ييل 
تعذرت تسـاءل الناس من هـذا املغني 
هل هـو خليجي ام عراقي فعرض عيل 
االسـتاذ فاروق هالل ان اغني اكثر من 
اغنيـة خليجية ويتم التنويه انني فنان 
عراقي وفعال قدمت اغاني كثرية اخرى 
من خالل الربنامج ونجحت فيها وبعد 
فرتة مـن خروجي من الفرقة شـعرت 
اننـي يجـب ان اغنـي عراقـي فغنيت 
االغاني الكثرية ومـن ثم لحنت لنفيس 
ولشـباب اخريـن ومـا ازال اآلن اقـدم 
الحاني ومسـتعد للتعاون مع الشباب 
الجـدد، خاصـة اننـي لحنـت واقمـت 
العديد مـن الدورات يف مجـال التلحني 

واملوسيقة واالخراج لالغاني.
* لديـك اغنية خليجية وتمت موالفتها 

مع كلمات عراقية هل نعرفها اآلن ؟
- نعم اغنية قصتي هي اغنية خليجية 
قمنا بموالفتها بكلمات عراقية كلمات 

احسـان الفاضيل تقول االغنية: 

 قصتي صارت سوالف 
مـع ايل قلبـي هـواه 

جنت احبه وهو عارف 
ابد ما اهوى سواه 

* بعـد كل الخدمـات التـي قدمها لكم 
الفنان الكبري فـاروق هالل ماذا تقول 

عنه ؟
- االستاذ فاروق هالل له الفضل علينا 
جميعا وهو اسـتاذنا وكبرينا ومعلمنا 
وهو من ارشدني للكثري من املعلومات 
وانـا اشـكره النـه ادخلنـا اىل االذاعة 

والتلفزيون .
* وأخريا ؟

- شكرا لكم ولجريدتكم الغراء.
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شـهدت منتصف وأواخر ثمانينيات القـرن املايض بزوغ 
نجوم عدد من األصوات الشبابية العراقية التي تمكنت ىف 
فرتة قصرية من لفت أنظار الجمهور إليها، ملا قدمته من 
شكل جديد لألغنية اختلف يف ألحانه وكلماته عما كان يقدم يف عهد 
عمالقـة الغناء لألجيال التي سـبقتها ، ومن ضمن هذه األصوات 
(أصوات شـابة) والذي ارشف عليهم الفنان الكبري (فاروق هالل) 
مكتشـف املواهب والذي اسـس برامج تلفزيونية واذاعية باسـم 
اصوات شـابة ليقدم للسـاحة الغنائيـة أصواتـا اصبحت نجوما 

تعدت املحلية اىل العربية.
الفنان عبيد خميس أحد تلك االصوات فهو يمتلك صوتا قويا ونقيا 
كما يملك الكثري من اإلمكانيات واستطاع أن يفرض اسمه يف ساحة 

الفـن وذلك بما قدمه ويقدمه اىل يومنا هـذا من فن جميل ومميز 
ذي أسـلوب راٍق وفني ال يشـابهه أحد يف ذلك، رغم ان اختصاصه 
العلمي دبلوم محاسبة إال انه توسع يف اختصاصاته الفنية نتيجة 
حبه للفـن فحصل عـىل شـهادة البكالوريوس من كليـة الفنون 
الجميلـة ( اخـراج تلفزيونـي ) ثم وظف كل هـذه االختصاصات 

ليتجه اىل التلحني والغناء. 
انه الفنان عبيد خميس صاحب الصوت الشجي الذي بدأ اول اغانيه 
بااللحـان الخليجية فغنـى تلفزيونيا اغنية مسـموح ييل تعذرت 
للفنـان الخليجي غريد الشـاطي، وبـرز مع الكثري مـن املطربني 

الشـباب وتدرب عىل يد الفنـان فاروق هالل واصبح فيما 
بعد مغنيا وملحنا ومدربا للكثري من الطاقات الشبابة .

@\Úibí@paÏñc^@wflb„ãi@fi˝Ç@Âfl@lbjì€a@µiã�æa@Âfl@7rÿ€a@…fl@påãi@@

Ô‹ÌÎb0a@á‡´@ã«bì€a@pb‡‹◊@\?iã§@áÌaä^@bËnÓ‰À@ÚÓ”aã«@ÚÓ‰Àc@fiÎc@@

p˝–®a@Úflb”g@¿@äÎÜ@Ô€@Êb◊@>éäáfl@¿Î@ÚÓ‰Àc@25@Âfl@ãr◊c@oÓ‰À@
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صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
٢٧٣ - موت القديس فالنتني بقطع الرأس.

١٨٠٤ - كاراجورجي يقود أول انتفاضة رصبية ضد الدولة العثمانية.
١٨٥٩ - أوريغـون تصبـح الواليـة رقـم ٣٣ مـن الواليـات املتحـدة 

األمريكية.
١٨٧٦ - ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اخرتاع الهاتف.

١٨٧٨ - السـلطان العثمانـي عبد الحميد الثاني يحـل الربملان بعد أقل 
من عام عىل إنشـاءه، ولم تعد الحياة الربملانية إال بعد ثالثون عاًما بعد 

انقالب عام ١٩٠٨.
١٨٩٩ - الكونغـرس األمريكـي يوافق عىل اسـتعمال آالت التصويت يف 

االنتخابات االتحادية.
١٩١٢ -والية أريزونا تصبح الوالية ٤٨ من الواليات املتحدة األمريكية.

١٩٤٩ -إعدام يوسـف سـلمان يوسـف وثلـة من رفاقه من مؤسـيس 
الحزب الشيوعي العراقي.

١٩٥٦ - الزعيـم السـوفيتي نيكيتا خروتشـوف ينتقد سـلفه جوزيف 
ستالني ويندد بجرائمه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي.

١٩٥٨ - العـراق واألردن يتحـدان يف اتحـاد قومـي أطلق عليـه االتحاد 

العربي الهاشمي.
١٩٧٩ - متطرفون يختطفون السـفري األمريكي يف أفغانسـتان أدولف 

دوبس الذي لقي حتفه الحًقا يف معركة بني الرشطة وخاطفيه.
٢٠٠٢ - دولة البحرين تتخذ اسـم مملكة البحرين، وتغري لقب الحاكم 

من أمري إىل ملك.
٢٠٠٥ - اغتيـال رئيـس وزراء لبنـان األسـبق رفيق الحريـري بتفجري 

سيارته يف بريوت.
٢٠٠٦ - حـراس املسـجد األقـىص يفشـلون محاولة تسـلل أربعة من 
املتطرفني اليهود إىل املسـجد يف سـاعات متأخرة من الليل، حيث كانوا 

يحفرون يف مقربة الرحمة محاولني الوصول إليه.
٢٠١٥ - العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تشـهد عدة هجمات تخلف ٣ 
قتىل بينهم املشتبه فيه، و٥ جرحى أثناء ندوة بحضور السفري الفرنيس 

وصاحب الرسوم املسيئة للرسول محمد.
ات األمن الهنديَّة يف تفجرٍي  ٢٠١٩ - مقتـل ٤٦ ُعنًرصا عىل األقل من ُقـوَّ
انتحـارّي عـىل مقُربٍة مـن بولواما يف املنطقـة التي ُتديرهـا الهند من 

Â«@¬bjmä¸a@b‰»‡n™@ùœãÌ@aàbæ@كشمري.
_⁄Ïi@êÓ–€a@’Ìã†

@_@ÒÏË”@‚c@ÚõÓi@‚c@Òäçu

Úibu�a@¿ã»n€@�bj‹”@äbnÇa@NNÒäÏèÿfl@Îc@Újv»fl@Îc@ÚflãÃfl

NNN@fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

NNN@Ò5«Î@Úó”

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

  Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أنـا فتـاة يف الرابعة والعرشين من عمري، تعرفت عىل شـاب عـن طريق الفيس 
بـوك، وأخربنـي أنه يريد الزواج منـي، يف بداية األمر رفضت، لكـن بعد فرتة من 
اإللحاح املتواصل وافقت، وطلب مني رقم هاتفي، وأصبح يتصل بي، وأرسـل يل 
صورته وأنا كذلك، مع العلم أنني من أرسة ملتزمة ولله الحمد.. مشـكلتي أنني 
خائفة جداً وال أدري كيف أخرب أرستي عن عالقتنا؟ وهو قال يل: أخربيهم. ولكن 
مجتمعنا الرشقي يرفض فكرة أنك ترتبطني بشاب عن طريق وسائل التواصل.

النصائح والحلول:
1. أفهـم مخاوفك، وهي مشـرتكة بني العديد من البنات، فعرسـان الفيس بوك 
تكاد تصبح قضية حقيقية يف عالم بناتنا حقاً، خاصة أمثالك الالتي بلغن سـن 

الزواج وال يجدن فرص االرتباط إال من خالل هذه الطريقة.
2. رغم ما قلته أعاله ، فلسنا من املشجعني عىل الزواج عرب قنوات التواصل، وما 
زلت أعتقد أنك تسـتحقني فرصة حقيقية عن طريـق املعارف واألهل واألقارب، 
وال تنيس أن النشـاطات االجتماعية املختلفـة تتيح لك فرص أن يعرف الناس يف 

محيطك أنك يف عمر يؤهلك للزواج.
3. مـع ذلـك أيضـاً، وألننا نفّضـل الحلـول العمليـة والتطبيقية عـىل النظرية، 
لذلـك حاويل مصارحة أحد من أفـراد أرستك أو أقاربك يتحـىل بالوقار والحكمة 
واالعتدال ويحرتمه الجميع، واسـتمعي إىل رأيه ودعيه يلتقي بالشاب ويكتشف 

مدى صدقه وعزمه.
4. إذا ما تحقق ذلك وتأكدت من أنه مناسب، فيمكن حينئذ إيجاد سبب لتقديمه، 
كأن يكـون مـن خالل هذا القريـب، وبعد الخطوبة يمكن كشـف بعض األرسار 
للمقربـني، وهـو ما حدث يف بعض زيجـات تمت عن طريق الفيـس بوك، لكنها 
لألمانة ليست كثرية، بل هي يف الحقيقة نادرة. بينما الغالب لألسف هو األوهام 

السحرية التي تعكسها فضاءات الفيس بوك وقنوات التواصل األخرى. 

اشـتكت فتـاة ألبيهـا مصاعـب 
الحياة، ومشـاقها فقـد أنهكتها 
املشـاكل، وما أن تتوارى مشكلة 
اصطحبهـا  أخـرى،  وتظهـر  إال 
أبوهـا إىل املطبخ ومـأل ثالثة أواٍن 
باملـاء ووضعها عىل نار سـاخنة 
ورسعـان مـا أخـذت املـاء تغيل 
الثالثـة.. وضـع األب  األوانـي  يف 
يف اإلنـاء األول جـزراً، ويف الثانـي 
بيضـة، وبعـض حبـات القهـوة 
املحمصة واملطحونة البن يف اإلناء 
الثالث. انتظر األب بضع دقائق ثم 
أطفـأ النار ثم أخذ الجزر ووضعه 
يف وعـاء وأخذ البيضـة ووضعها 
يف وعاء ثاٍن وأخـذ القهوة املغلية 
ووضعهـا يف وعاء ثالـث، ثم نظر 
إىل ابنتـه وقال: يـا عزيزتي، ماذا 
تريـن؟ جزر وبيضـة وبن أجابت 
أن  منهـا  طلـب  ولكنـه  االبنـة. 
تتحسـس الجـزر فالحظـت أنـه 
صار ناضجـاً وطرياً ورخـواً! ثم 
طلب منها أن تنزع قرشة البيضة! 

فالحظـت أن البيضة باتت صلبة! 
ثـم طلب منها أن ترتشـف بعض 
القهوة! فابتسـمت الفتاة عندما 
ذاقـت نكهـة القهـوة الغنيـة..!! 
سـألت الفتـاة: ولكن مـاذا يعني 
هـذا يـا أبـي؟ فقـال: اعلمـي يا 
ابنتي أن كالً مـن الجزر والبيضة 
والبن واجه الخصم نفسـه، وهو 
املياه املغلية لكن كالً منها تفاعل 
معها عىل نحـو مختلف، لقد كان 
الجزر قويـاً وصلباً ولكنه ما لبث 
أن تراخـى وضعف، بعـد تعرضه 
للميـاه املغليـة، أمـا البيضة فقد 
كانـت قرشتهـا الخارجية تحمي 
سـائلها الداخيل، لكن هذا الداخل 
مـا لبـث أن تصلب عنـد تعرضه 
لحـرارة املياه املغليـة، أما القهوة 
املطحونـة فقـد كان ردة فعلهـا 
فريـدة إذ إنها تمكنـت من تغيري 
املاء نفسه. ....... وماذا عنك؟ هل 
أنـت جزرة أم بيضة أم حبة قهوة 

مطحونة؟
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أّي هذه القلـوب يعود إليك؟ اإلجابة 
عـىل هـذا السـؤال قد تحمـل الكثري 
من الدالالت الشـخصية التي ترتبط 
بعاطفتـك . إذاً، أمعنـي النظر إليها 
وانتقي منها ما يناسـبك واكتشفي 

ذاتك عن قرب.
- القلب املصنوع بواسطة اليدين

أنت شديدة التعاطف مع األشخاص 
املحيطني بك. كما أّنـك ُتبدين الكثري 
من االرتباط العاطفي بأولئك املقرّبني 
منـك. لذا، فإّنك ُتظهرين اسـتعدادك 
ألن تبـذيل الجهـود والتضحيـات من 
أجل رسـم االبتسامة عىل وجوههم. 
بل إّنك قـد تصبحني عدوانية يف حال 
يسء.  موقـف  ألي  هـؤالء  تعـرض 

فالعاطفة هي الهدف الذي تسـعني 
دائماً إىل تحقيقه وإىل إشـباع رغبتك 
يف الحصـول عليـه. ويف املقابـل، ال 

تحبني املشاعر الكاذبة.
- القلب ذو اللون األسود

األشـخاص  فئـة  إىل  تنتمـني  ال 
الذيـن يتسـمون بكثافـة العاطفـة 
وبالقـدرة عىل تبادلهـا مع اآلخرين. 
فالرومنسية ال تعني الكثري بالنسبة 
إليـك. لذا، يمكنك أن تنيس أمر بعض 
األشـخاص املقربـني منـك لبعـض 
الوقـت. لكـن، عليـك أن تتنبهـي إىل 
أّن ال مباالتـك قـد تدفـع اآلخرين إىل 

نسيانك أيضاً.
- القلب األحمر املكسور

يبدو أّنك تعانني من انكسار عاطفي 
يف هـذه األثنـاء. لـذا، ال يسـعك أن 
تفّكري بأّي أمر آخـر. وربما تظنني 
أن ال أحـد يسـتحق أن تمنحيه حبك 
واهتمامـك. وبالطبع هـذا خطأ ألّن 
قطـار الحياة يواصل سـريه بعد أن 
يتوقـف عنـد كل محطـة.  لـذا، من 
الـرضوري أن تمدّي قلبـك بالطاقة 
مجـدداً وأن تتنشـقي بعـض الهواء 
لكي ال يدفعك انكسارك إىل أن تقومي 
بخيـارات عاطفيـة خاطئة. راجعي 
أخطـاءك املاضيـة كـي ال يسـتغل 

بعضهم نقاط ضعفك.
- القلب األحمر مع قبضة الباب

يحفـل قلبـك باملشـاعر، إال أّنـك ال 

تجرئني عىل إظهارها. فأنت معجبة 
صامتة. ربما يعود هذا إىل عدم ثقتك 
التامـة بمـا تشـعرين به. لـذا، من 
الرضوري أن تسـائيل نفسك بشأن 
هـذا األمـر لكـي ُتحسـني االختيار 
ولكي تتفاعيل مع محيطك وال سيما 
مـع األشـخاص الذيـن يسـعون إىل 
التقرب منك. فصمتك قد يودي بك إىل 
االبتعاد عن الحـب وإىل عدم اختبار 
التجربـة العاطفية الحقيقية. إذاً، ال 
تهميل هـذا الجانب مـن حياتك أبداً 

وافتحي الباب للشخص املناسب.  
-القلوب الذهبية

تحبني أن تعييش التجربة العاطفية 
من األلـف إىل الياء. فهي، بالنسـبة 
إليك، مسـألة تحتـاج إىل من يغذيها 
ويسـاعدها عىل النمو. لـذا، فأنت ال 
تنسـني أّي لحظة جميلة عشـتها يف 
هذا اإلطار. كما أن مشـاعرك دائمة 
الحضـور وتضفـي عىل شـخصيتك 
الكثري من املرح وتدفعك إىل الشـعور  
الدائم بالتفاؤل. لكـن ليس عليك أن 
تواصـيل دائماً اندفاعـك من دون أن 
تفكري ملياً باألمور. فقد يسبب هذا 

وقوعك يف الخطأ.
-القلب األحمر املصنوع من الصوف

هـل اخـرتت هـذا القلـب؟ إذاً، أنـت 
تنسجمني ومشاعرك وتعرفني تماماً 
مـا تريديـن يف إطـار العاطفـة. لذا، 
تولني تجربتك العاطفية كل االهتمام 
الذي تسـتحق. فأنت ال تخشني ذلك 
وال تخافني من أن ترتتب عليه نتائج 
سـيئة. إذاً، أنـت ُتحسـنني االختيار 
وتثقني بخياراتـك. فاميض قدماً وال 

تتوقفي.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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اسف كلبي حمل ضيمك وهملك 
قرار اصدرت انساك وهمـــــلك

بعد ميفيد الدمعك وهمـــــــلك
جنت دمعة وبجيتك هاي هيـــه

----
غاب الكمر من شافك والهـــل
ولغيرك مانزل دمعي والهــــل

مالي دار بالدنيا والاهــــــــــل
عزيز ويصعب فراكك عليـــــه

----
سكاني الدهر من فركاك بس مر 
وشهد ماشفت من دنياي بس مر
رمش العني افرشه بساط بس مر

ترد الروح من تسأل عليـــــــــــه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1 .مدمن (معكوسة) - يعتاد عىل أمر ما.
2 .صبي - متقن عمله لدرجة االعجاب.

3 .ما تكتبه أو ترسـمه (معكوسة) - شاعر مرصي 
عروبي من دواوينه: البكاء بني يدي زرقاء اليمامة.

4 .طريقان - تفيد تفسري املعنى واالستطراد.
5 .ساعد - كلمة تطلق عىل أي يشء.

6 .اغنية لعيل حميدة اواخر الثمانينات جعلته يرتبع 
عىل عرش الكاسيت - تقال للحمار.

7 .تسبب يف جعله غري قادر عىل الحركة - الوزن.
8 .تسـبب يف بعثرة اليشء الواحـد - الصوت املالئكي 

وسفرية لبنان إىل النجوم.
9 .جسم مستدير - زهور نتمناها لبعضنا صباحا.

10 .آلة موسيقية جلدية - ينتج عن تفريغ الشحنات 
الكهربية يف الغيوم - يعيش عىل اليابسة.

1 .سندباد األغنية العربية.
2 .غري ممهد وصعب االستخدام (معكوسة).

3 .لقب أم كلثوم الفني.
4 .لقب جورج وسوف الفني.

5 .نبـات الـذرة البيضاء يسـتخدم كبديل لألرز - 
حزم.

6 .ال تقلها ألحد والديك.
7 .العندليب األسمر.

8 .أمري الغناء العربي.
9 .حيـوان متنطط (معكوسـة) - يدخر او يجعل 

اليشء متاحا.
10 .مطرب الهوى والشباب.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

ــك أن تركز قدر  ــل وعلي ــة في العم ــاريع مهم لديك مش
اإلمكان على حتقيق اجلزء األكبر منها عبر التواصل مع الزمالء 
ــعرك باملزاجية  ــذي يأتي في طريقك قد يش ــي العمل. احلبّ ال ف
ــيته يعود ليظهر على  ــوم. احلب الذي كنت قد نس ــي نهاية الي ف

السطح من جديد.

احلب والعمل اجلاد يجتمعان اليوم معاً في بوتقة واحدة 
ــعادة!  ً بالس ــاً غامرا ــكان واحد ليمنحاك إحساس وفي م
تنال إعجاب العاملني معك بفضل طاقاتك وحيويتك وقدرتك 
ــة األوقات الدقيقة أو  ــعورك في مواجه النضالية، ورهافة ش

الصعبة.

ــبّ ما لديك  ــخص يح ــرد يحبك، ولكن كل ش كل ف
ية  أيضا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض اجلدّ
اليوم، برهن بأنك ميكن أن تتغلب على حب االمتالك. جتنب 
ــي أن حتصل على  ــر ما يحدث. لديك أمل ف ــرة ثمّ انظ الغي

املكانة التي تريدها.

يقـع خالف بينـك اليـوم وبني أفـراد أرستك، 
خاصـة السـيدات، وقد يـؤدي إىل توتـر وقلق. 
تشعر بأن قلبك يتمزق بسبب الحب الذي تحمله يف 
قلبك تجاههم لكن يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف. 

انبته فالوقت 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.

ــير أعمالك اليوم بالطريقة اإليجابية التي حتلم   تس
ــا. قد حتتاج إلى كل طاقاتك ومهارتك خالل إجراء  به
مفاوضات مهنية تؤمن لك احملافظة على مصاحلك في 
ــة مهمة. راع  ــة أو احلصول على اتفاقي ــل صفقة مربح ني

صحتك فقد تعاني من تشنج عضلي.

الـرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسـبب 
لـك املزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص 
ما التشـاجر معك بسـبب خطة ما قمت بها بدون سبب. 
يفاجئك اليـوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

ــدة قد تزيد من  ــتثمارات جدي تبحث عن طرق واس
أرباحك. ال تنظر فقط إلى سلبيات احلبيب وتذكر أنه 
وقف جانبك في مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء أكثر 
ــليمة. مشاعر صداقة قد تتبدل  كي تتخذ القرارات الس

إلى مشاعر حب.

التطورات التي حدثت في الفترة األخيرة جعلتك أكثر 
ــدة. رمبا تتعامل  ــا ببعض اجملاالت اخملتلفة واجلدي اهتمام
ــجيل في بعض الكورسات  مع األمر بجدية، فكر في التس
لدراسة كل مجال على حدة. إنه الوقت املناسب التخاذ مثل 
هذه اخلطوة. هناك بعض األشخاص يريدون أن يشاركوك في 

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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ــوم على أجواء  ــط الذي يلقي بثقله الي جابه الضغ
حياتك الزوجية. حاول قدر اإلمكان استعادة االنسجام 
والوفاق الذي ساد في الفترة األخيرة بينك وبني الشريك، وال 

توقظ بعض األحداث أو التفاصيل املزعجة التي مت إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى 
لـو لم تكـن الجدية من خصالـك. انتبه لكالمـك ألن من 
حولك يفهـون الكالم حرفيا. تأكد أنـك كل ما تقوله تعنيه 

وتقصده بالفعل. تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

Ô”aã«@fiçÀ
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أعادت نجيم عرب تويرت نرش تغريدة إلحدى املتابعني، جاء فيها: ”يف بنت 

بعدها طلعوها وسألوها  72 ساعة ومن  األنقاض وتمت  كانت تحت 

أنت جوعانة؟ قالت ال قالولها كيف رصلك 3 أيام بال أكل ورشب؟ قالت كان يف ضو كل 

شوي بيعطيني أكل وبروح“.

 وعلقت نجيم، قائلة: ”أنا بصدق وبآمن ما يف يش مستحيل ألنه وقت انفجار بريوت أنا 

مشيت حافية عىل الزجاج بكل البيت وما انجرح أصبع من رجيل“.

 وأضافت: ”ونفس الزجاج قطعيل وجهي حسيت إنه أنا ما عم بميش عىل األرض كأن يف 

حدا حاملني من تحت إيدي وعم يمّشيني، ووصلت عىل املشفى حافية وإجربي ما فني 

وال نرسة زجاج صغرية.

وغردت نجيم عرب حسابها الرسمي عىل موقع تويرت: ”شكرًا عىل املعايدة بس ما قادرة 

احتفل وال قادرة فكر بعيدي اليوم قلبي ورايس مع الناس بسوريا وتركيا، ما فكر 

بيش غري فني.

ويساعدهم  معهم  يكون  الله  قلبي  من  صليل  ”عم  حزنها:  عن  معربة  وأضافت 

ويخلصهم وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله، يا رب لطفك ورحمتك.

العراقية األمريكية  التجميل  انضمت خبرية 
منى   Huda Beauty لـ  املؤسس  والرشيك 
الثاني  املوسم  يف  املمثلني  فريق  إىل  قطان، 
من برنامج Dubai Bling، الذي يعرض عىل 

.Netflix منصة
 Harper”s ملجلة  مشرتك  منشور  وبحسب 
”خبرية  فيه:  جاء  قطان  ومنى   Bazaar
من  ستكون  قطان  مني  املعروفة  الجمال 
برنامج  من  الثاني  املوسم  نجوم  ضمن 
دبي بلينغ، وكشفت شبكة نتفليكس ملجلة 
األعمال  سيدة  أن  العربية  بازار  هاربرز 
العراقية ستنضم إىل نجوم هذا املسلسل من 
حتى  الكشف  يتم  لم  فيما  دبي  مليونريات 

اآلن عن موعد عرض املوسم الثاني“.
الربنامج كان قد عرض عىل منى  أن  وأفاد 
بلينغ،  املوسم األول من دبي  قطان دورا يف 
بسبب  رفضت  دبي  يف  املقيمة  النجمة  لكن 
أن   Netflix القصة، وكان عىل  خالف حول 
تغري القصص تماما وأن تستبدلها بأحداث 

أخرى إلمكانية عرض املسلسل.
منى قطان هي املؤسس املشارك لواحدة من 
أنجح ماركات التجميل يف العالم، هدى بيوتي، 
دمها.دبي  بخفة  معروفة  أنها  عن  فضال 

 ، بلينغ
-Net عىل واقعي  تلفزيوني  برنامج   هو 

ألغنى  الجذاب  العالم  داخل  إىل  يأخذنا   lix
الشخصيات يف دبي.
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غنائًيا،  حفالً  كرم،  نجوى  النجمة،  تحيي 
املقبل  الشهر  مارس   ١٠ يوم  دبي  أوبرا  يف 

وتقدم خالل الحفل باقة مميزة من أشهر 
يتفاعل  التي  والحديثة  القديمة  أغنياتها 

معها الجمهور.
أغنية  كرم،  نجوى  النجمة  أعمال  وأحدث 
«ساعة بيضا» واألغنية من كلمات الشاعر 
مرديروسيان،  جورج  ألحان  فهد،  أميل 
وماستريينج  ميكس  أسعد،  روبري  توزيع 
فادي جيجي.وكانت النجمة اللبنانية نجوى 
الجديدة  أغنيتها  كليب  فيديو  طرحت  كرم 
من  واألغنية  يوتيوب،  عىل  الدنيى»  «حلوة 
وتوزيع  حدشيتي،  جهاد  وألحان  كلمات 
فادي  وماسرت  ومكس  األسعد،  روبري 
إطاللة  من  بأكثر  نجوى  وظهرت  جيجي، 
يف الكليب، وتقول كلمات األغنية: «وبتبقى 
الّدنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك 
ضلّك  املليان..  الّنّص  الكّباية  من  شوف 
مّية  يف  الّدمعة  املليان..وبعد  الّنّص  شوف 
مّية ضحكة حلوة..وفوق الّشوكة رح تبقى 
اللبنانية،  تضّوي».وأحيت  الوردة  الوردة 
تركيا،  يف  غنائًيا  كرم، مؤخرًا حفالً  نجوى 
توليفة  الحفل  خالل  كرم  نجوى  وقدمت 
بينها  من  أغنياتها،  أشهر  من  متنوعة 
و»الليلة  بيتك»  و»يخرب  مني»  «حبيبي 
ليلتنا»، كما تهدي الجمهور اإلماراتي أغنية 
آلخر  األول  الحي  والعرض  مجدها»،  «زايد 

أغنياتها «ساخر قلوب».

الباليس،  حسن  املخرج،  يستأنف 

تصوير فيلم «املكلكعني» األسبوع 

من  كبريًا  عدًدا  صور  حيث  املقبل 

مشاهد الفيلم مع محمد الكيالني 

بلوك مختلف  رئيس وظهروا  ورنا 

أحداث  يناسب  ومميز  تماًما 

نرص.فيلم  مدينة  يف  وذلك  الفيلم 

محمد  بطولة  «املكلكعني» 

الكيالني، رنا رئيس، أحمد فتحي، 

صاصا  وعصام  حمدان،  ميس 

األويل  التمثيلية  التجربة  ويعترب 

وتأليف  الباليس  وإخراج حسن  له 

عددا  يضم  والفيلم  عثمان.  أحمد 

منهم  الرشف  ضيوف  من  كبريا 

محمود حافظ ومنة عرفة وإبرام 

وريهام  الرافعي  وصبا  سمري 

الدين وهناك عدد كبري من  محيي 

إعالنها  يتم  سوف  التي  املفاجآت 

ضيوف  بخصوص  املقبلة  الفرتة 

أعمال  آخر  أن  الفيلم.يذكر  رشف 

مسلسل  الباليس،  حسن  املخرج 

موسم  عرضه  وتم  رسي»  «ملف 

هاني  بطولة  املايض  رمضان 

رحمة  احمد،  بن  عائشة  سالمة، 

محمد  املرصي،  ماجد  حسن، 

محمود عبد العزيز، محسن محيي 

الدين، إيهاب فهمي وعدد كبري من 

نجوم الفن وإنتاج فنون مرص.

منى زكي عادت للتواصل مع متابعيها عىل موقع إنستغرام، 

«أغىل  تقول:  مقولة  ونرشت  ستوري،  خاصية  مستخدمة 

هدية يمكن أن تقدمها لشخص ما، هي ذكر أسمائهم يف 

دعائك».ويذكر ان اخر إنجازات الفنانة منى زكي 

مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة مني 

املقرر  ومن  نصار،  ومها  ودياب،  زكي، 

وتردد  فقط،  حلقة   ١٥ يف  عرضه 

سرية  عن  مقتبسة  قصته  أن  سابقاً 

تنكرت  التي  «الحاجة صيصا»  حياة 

يف زي الرجال لسنوات طويلة 

عىل  اإلنفاق  أجل  من 

يف  بالعمل  أرستها 

مهن شاقة ال يقوم 

الرجال،  إال  بها 

الرشكة  ولكن 

أن  أكدت  املنتجة 

العمل يقدم عدة نماذج 

لكفاح املرأة

أسبوع عىل  الرغم من مرور  عىل 
الزلزال العنيف الذي رضب جنوب 
عن  البحث  أعمال  تستمر  تركيا 

ناجني تحت الركام.
انتشال  من  العاملون  وتمكن 
سيدة تدعى سيبال كايا، تبلغ من 
الحياة  قيد  عىل  عاماً،   40 العمر 
من تحت أنقاض مبنى مكون من 
5 طوابق يف قضاء إصالحية، بعد 

170 ساعة عىل الزلزال.
لقبت  التي  املرأة  تلك  نقلت  ثم 
لتلقي  الحقا  املعجزة،  بالسيدة 
املستشفيات،  أحد  يف  العالج 
بحسب ما نقلت وكالة األناضول.

كذلك، انتشل طفل يبلغ من العمر 
الركام  تحت  من  حياً  سنوات،   7
مرور  بعد  هطاي،  منطقة  يف 
الزلزال.ويف وقت  166 ساعة عىل 

رجال  املسعفون  سحب  سابق، 
عىل قيد الحياة من تحت أنقاض 
160 ساعة من  بعد  مبنى منهار 

املأساة.
يف  األمل  تراجع  من  الرغم  فعىل 
العثور عىل أحياء، فإن السلطات 
توقف  لن  أنها  أكدت  الرتكية 
مرحلة اإلنقاذ من املناطق املنكوبة 
بدون أدلة قاطعة عىل عدم وجود 
 34 قرابة  يواصل  حيث  ناجني“، 
عن  البحث  عمليات  عامل  ألف 
رغم  املنكوبة  املناطق  يف  عالقني 
الزلزال  الظروف الصعبة.يذكر أن 

املدمر الذي رضب كال من تركيا 
حتى  حصد  كان  وسوريا 

ألف   37 من  اكثر  اآلن 
توقعات  وسط  قتيل، 

بأن يرتفع العدد أكثر.

ذكر يف تدوينة عرب فيسبوك أن ”رشكة غوغل خرست 
اجابة  يف  خطأ  بسبب  قيمتها،  من  دوالر  مليار   120

برنامجها للذكاء االصطناعي“.
قدم  اإلنرتنت  عرب  فيديو  مقطع  ”غوغل“  ونرشت 
االصطناعي  بالذكاء  املدعوم  الدردشة  روبوت  فيه 
ما  دقيقة،  غري  إجابة  انتظاره  طال  الذي  ”باد“ 
أسهمها  تراجع  يف  وتسبب  للرشكة  فضيحة  مثل 
بالبورصة. وأعطى ”باد“، إجابة خاطئة يف مقطع 
دفع  ما  باريس،  يف  إطالقه  حفل  يف  ُعرض  فيديو 

الرشكة إىل إزالة فيديو حدث اإلطالق من الشبكة.
الضوء  تسلط  ”الواقعة  أن  ”غوغل“  وأوضحت 
بدأناها  والتي  اختبار صارمة،  أهمية عملية  عىل 
هذا األسبوع من خالل برنامج املختربين املوثوق 

بهم“.
أن  لضمان  بوسعها  ما  ”ستفعل  أنها  مؤكدة   
الجودة  معايري  تلبي  باد  الروبوت  استجابات 
العالية، الخاصة بسالمة وإثبات املعلومات العالم 

الحقيقي“.
وكانت ”غوغل“ قد أعلنت أنها بصدد إطالق روبوتها 

الجديد للمحادثة املدعوم بالذكاء االصطناعي، وذلك 
بى  جى  ”تشات  تطبيق  إطالق  من  قليلة  أشهر  بعد 

تى“ للرشكة املنافسة ”أوبن ايه آى“ الناشئة األمريكية، 
بهدف الجمع بني املعرفة يف العالم وقوة برامج الرشكة اللغوية 

وذكائها وقدرتها عىل االبتكار.

تطبيق  مستخدمو  يواجه 
”واتسآب“  الفوري  التواصل 
أثناء  القيود،  من  العديد 
مثل  اآلخرين،  مع  تواصلهم 
وعدد  الفيديوهات  حجم 

الصور التي يمكن إرسالها.
-WaBetaI موقع  ”وذكر 

عن  يراقب  الذي  التقني،   “fo
”واتساب“  يف  التطورات  كثب 
التي  صورة  الـ30  سقف  أن 
املحادثات  يف  إرسالها  يمكن 
واملجموعات  الشخصية 

سينتهي عما قريب.
وأضاف أن التحديث الجديد يف 
املستخدمني  سيمّكن  التطبيق 
من إرسال حتى 100 صورة يف 

الرسالة الواحدة.

اختبار  حاليا  يجري  إنه  وقال 
النسخة  يف  الجديدة  امليزة 
التجريبية ”بيتا“ من قبل عدد 
يف  إدخالها  بعد  املُختِربين،  من 
بتلك  الخاص  الجديد  التحديث 

النسخة.
لقطة  عىل  املوقع  وحصل 
تظهر   (screenshot) شاشة 
واجهة ”واتساب“ أثناء تحميل 
يف  مالحظة  فظهرت  صور، 
األسفل، تقول إن الحد األقىص 
صورة   30 وليس  صورة   100
كما هو حاليا.وبحسب املوقع 
التقني، فإن هذه امليزة ستجعل 
املستخدمني  عىل  أسهل  األمر 
ملشاركة ألبومات صورهم مع 

أصدقائهم وعائالتهم.
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بالصواريخ  العامرية  ملجأ  املعادية  األمريكية  القوات  قصف  ذكرى  أمس  مرّت 
«القذرة» املوجهة بالليزر.

منذ ٣٢ عاما يستذكُر العراقيون عاّمة، وأهايل العامرية خاّصة، بألٍم شديٍد وحزٍن 
وقواتها  أمريكا  فيه  ارتكبت  الذي  اليوم  هذا   ..١٩٩١/٢/١٣ يوم  فجر  عميٍق 
موجهة  قنابَل  طائراتها  ألقت  حني  العالم،  يف  الجرائم  أبشع  من  واحدًة  املعادية 
عمالقة استهدفت «ملجأ العامرية» ببغداد، لريتقي ٤٠٨ شهداء أغلبهم من النساء 

واألطفال والشيوخ املدنيني الذين كانوا يحتمون من وابل القصف يف ملجأ مدني.
قصفت   ١٩٩١ /فرباير  شباط   ١٣ يوم  من  فجراً  والنصف  الرابعة  الساعِة  ففي 
طائرات أمريكية ملجأ العامرية، ويسمى أيضا رقم «٢٥» يف حي العامرية غرب 

بغداد. 
قصُف امللجأ من قبل طائرتني أمريكيتني نوع أف-١١٧ بصاروخني موجهني بالليزر 
الصاروخ  اليوم.. اخرتَق  ذلك  األوىل يف  للمرة  الغرض وجربا  لهذا  صمما خصيصاً 

األول السقف فأغلق أبواب امللجأ. 
أما الصاروُخ الثاني فقد انفجر داخل امللجأ بالطابق األريض حيث ينام امللتجئون 

إىل األمان. 
وخلّف االنفجار حريقا هائال، وغلّقت األبواب، فال يدخل منجٌد، وال يخرج طالُب 
نجاة، ولقد صممت جدران امللجأ لتعزل َمن هم بالداخل من أي انفجار، ولكنها 
املئوية  الدرجات  آالف  إىل  حرارته  درجُة  وصلت  الذي  امللجأ  داخل  يف  حبستهم 
وإحدى  مائتان  بينهم  ومن  بداخله،  آنذاك  املوجودين  املدنيني  أجساد  فانصهرت 
وستون امرأة، واثنان وخمسون طفالً رضيعاً، وكان أصغرهم طفل عمره سبعة 
أيام لم يتم إيجاد أي أثٍر له وال صورة، إضافة إىل ٢٦ مواطناً عربياً، ولم ينُج إال ١١ 

شخصاً فقط قذف بهم زلزال القنبلة األوىل للخارج.
العامرية»  تحالف معه جريمَة قصف «ملجأ  املجرُم (جورج بوش) وَمن  ارتكب 
هذه  االبرياء،  العراقيني  والشيوخ  والنساء  االطفال  مئات  قتل  يف  تسّبب  الذي 

الجريمة التي ال تسقط بالتقادم.
نعم.. جريمة «ملجأ العامرية» ال تسقط بالتقادم.. ومعنى التقادم سقوط عقوبة 
الجريمة بعد مرور مدة معينة، ولكن الجرائم التي ال تسقط بالتقادم ال تسقط 
مدة  تتحدد  حيث  ألخرى  دولٍة  من  التقادم  مدة  وتختلف  الزمن،  عليها  مّر  مهما 

معينة وفًقا لكل قانون خاص بالدولة.
بارداً  الجو  كان  حيث  املشؤومة،  الليلة  تلك  العراقيون  ينىس  أن  يمكن  ال  أقول.. 

والكهرباء مقطوعة بشكٍل كامٍل عن بغداد وضواحيها.
جريمة «ملجأ العامرية» اصبحت صفحة ثانية لهريوشيما ونجازاكي... استحرض 
موتى  مذبحة،  تنسخ  مذبحة  الرجيم..  الشيطان  دهاليز  جميع  فيها  االمريكان 
دون  من  امرأة  املمزقة،  األجساد  من  أشالء  رؤوس،  بال  أشخاص  أكفان،  دونما 

ذراعيها، أطفال قطعت رؤوسهم وأشالء اجسادهم.. بكاء وعويل. 
اقول ..سقطت صواريخهم «العمياء» عىل ملجأنا األبيض، لتهب كل رياح املسك 
والعنرب والبخور من اجساد اختارها الله سبحانه وتعاىل لتدخل جنته من أوسع 

ابوابها.
لم تستطع أمريكا أن تمحو العامرية من الخارطة .. وال تستطيع أن تمنعها عن 

النهوض والتحدي والكربياء وتقديم النذور والقرابني للشهداء.
ضحايا العامرية أوصلوا رسائل إىل جهات العالم األربع وقاراته تقول : إن األمريكان 
بشعارات  جاؤونا  وقتلة..  ومجرمون  خّطاؤون  لديهم،  قيم  وال  حضارة،  بال 

الديمقراطية، وهي منهم براء.. ملعونون يف الدنيا ويف اآلخرة.
ملجأ العامرية.. أخذ اسمه من الحي الذي يقع فيه بني البيوت السكنية، بجوار 
مسجد ومدرسة.. إنه ملجأ مجهٌز للتحصن ضد الرضبات الكتلوية، أي الرضبات 
الذري  اإلشعاع  ضد  محكٌم  الجرثومية،  أو  الكيماوية  التقليدية  غري  باألسلحة 

والنووي والتلوث الجوي بهذه اإلشعاعات.
امللجأ يتسُع اىل ١٥٠٠ شخص، يمكن أن يلجأوا داخله ألياٍم من دون الحاجة إىل 

العالم الخارجي، فهو مجهٌز باملاء والغذاء والكهرباء والهواء النقي غري امللوث. 
البناية بثالثِة طوابق، سمك جداره يزيد عىل مرت ونصف املرت، كذلك سقفه املسلح 
إىل  الخلفية  الطوارئ  أبواب  تؤدي  سنتيمرتات،  أربعة  سمكه  حديدية  بعوارض 

الرسداب وتؤدي سالمله الداخلية إىل الطابق األريض حيث كان يقيم امللتجئون.
من األعمال النحتية التي جسدت هذه الحادثة نصٌب وضع أمام امللجأ، وهو ما 
ُيمّثل حادثة ملجأ العامرية، يَتَمّثل هذا العمل النحتي بإظهار رأس إنسان من بني 
ة الوجه مشدودًة بإفراط قاٍس مع  قوالب حجرية متينة محيطة به، وتكون َبَرشَ
الفم فُيوحي برصخة متصلّبة  أما تكوين  الظالل.  معالم سطحية متوترة كثرية 

أزلية. 
من  الروائي  الفيلم  وكان  الفاجعة،  هذه  يجسد  جداً  موثر  روائي  فلٌم  أنجز  كما 
إنتاج عراقي باسم «الفجر الحزين»، تأليف: صباح عطوان، وإخراج: صالح كرم، 
آسيا  كامل،  هديل  العاني،  يوسف  وتمثيل:  شمه،  نصري  التصويرية:  واملوسيقى 

كمال، بهجت الجبوري، سعدية الزيدي، ابتسام فريد، وغريهم.
ويف الختام أقول.. رحم الله شهداء ملجأ العامرية وشهداء العراق جميعاً.
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